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  چکيده
خْبى ثب ّوِ  تیخوؼ ؾیثبؿذ. اص آًدب کِ سًٍذ افضا یآى ه تیؿٌبخت ٍ اّو بصهٌذیتَػؼِ ً یثشا یضیّش ًَع ثشًبهِ س

ؿبّذ  ٌذُیآ یکِ دس ػبل ّب یکٌٌذ ثِ گًَِ ا یه یغبلجب دس ؿْشّب صًذگ تیخوؼ يیکٌتشل ّب ّوچٌبى اداهِ داسد ٍ ا

ثِ ّوشاُ داؿتِ  یخَاهغ اًؼبً یسا ثشا یخغشًبک بسیتجؼبت ثؼ ًذتَا یهؼئلِ ه يیثَد. ا نیخَاّ يیکبهل ؿْشًـ تیخوؼ

خْت  يیهؼضل خَاّذ ؿذ. ثِ ّو يیتش یاػبػ ییَد ٍ ّن اؿتغبل صاؿ یه یغزا کبس دؿَاس يیٍ تبه ِیّن تْ شایثبؿذ، ص

 هٌظَسخْبى ػَم ثِ  یکـَسّب ظُیکـَسّب ثِ ٍ یثشا یٍ ضشٍس یفَس یثِ ػٌَاى اهش ییتَػؼِ سٍػتب یضیثشًبهِ س

ّب،  تیٍ اٍلَ ظیاػت. کـَسّب ٍ هٌبعق هختلف خْبى هتٌبػت ثب ؿشا شیًبپز ضیگش یٌذیفشا يیٍقَع چٌ یشیـگیپ

 بتیتَاى ثذٍى دس ًظش گشفتي تدشث یگشفتِ اًذ. قغؼب ًو ؾیسا دس پ یهتفبٍت ییتَػؼِ سٍػتب یّب یٍ اػتشاتظ کشدّبیٍس

 قی( تَفییتَػؼِ سٍػتب یدس سٍػتبّب )ثذٍى دس ًظش گشفتي اػتشاتظ ییاٍ ثب توشکض كشف ثش اؿتغبل ص ٌِیصه يیدس ا یخْبً

هشثَعِ سا  یّب یٍ اػتشاتظ کشدّبیاًَاع سٍ ذیثب لیدل يیثبؿذ(. ثِ ّو ضیٍ هبًذگبس ً ذاسیثِ دػت آٍسد )کِ پب یچٌذاً

 .بفتیدػت  ییسٍػتب ذاسیدس هَسد تَػؼِ پب یهغلَث دِیکشد تب ثتَاى ثِ ًت یثشسػ

 

 ، ثشًبهِ سیضیاػتشاتظی سٍیکشد، سٍػتبیی، تَػؼِ، پبیذاس، كليدی: های واشه

 

 مقدمه -1
یشی اهکبًبت ٍ فشكت ّب ثِ گًَِ ای کِ ضوي ثشآٍسدى ًیبصّبی اًؼبًی ٍ تبهیي سفبُ ٍ چگًَگی اػتفبدُ اص هٌبثغ ٍ ثِ کبسگ

ػالهت آى ّب ثذٍى آػیت سػبًذى ثِ دیگشاى، هحیظ صیؼت ٍ ًؼل ّبی آیٌذُ، دس حقیقت پبػخگَیی ثِ ػؤاالت اػبػی 

اكلی تشیي دغذغِ ّبی ػلن خغشافیب هی خغشافیب، چشا؟ چگًَِ؟ کدب؟ ٍ ثِ چِ کؼی؟ هی ثبؿذ. ثٌبثشایي هفبّین تَػؼِ یکی اص 

ثبؿذ ٍ ؿبیذ ثتَاى ادػب ًوَد تَػؼِ پبیذاس خض الیٌفک ػلن خغشافیب اػت. اػتفبدُ ثی سٍیِ عی چٌذ دِّ اخیش اص هٌبثغ حیبتی 

ـشی کشُ صهیي ٍ تَلیذ اًجَُ ثشای خوؼیتی کِ چٌذ ثشاثش ؿذُ، ثؼذ اص خٌگ خْبًی دٍم هَخت ثشٍص ًگشاًی ّبیی دس خبهؼِ ث

گشدیذ کِ هٌدش ثِ ًـؼت اػتکْلن ثب ػٌَاى هحیظ صیؼت اًؼبًی گشدیذ. دس ایي ًـؼت هؼبئل هْوی اص قجیل آلَدگی َّا 

ثشگضاس ؿذ. دس ایي کٌفشاًغ  1991ٍخغش ایدبد گبصّبی گلخبًِ ای هحَسیت داؿت پغ اص ثیؼت ػبل کٌفشاًغ سیَ دس ػبل 

هؼبئلی ّوچَى گؼتشؽ هَاد سادیَاکتیَ )اًشطی اتوی(، کوجَد آة، تخشیت هـکالت هحیغی صهیي ًِ تٌْب کبّؾ ًیبفت ثلکِ 

خٌگل ّب ٍ اقیبًَع ّب ٍ ثِ دًجبل آى فقش، دس ًتیدِ خـکؼبلی ّب ٍ تغییشات اقلیوی ٍ ثِ تجغ آى ثحشاى ّبی اقتلبدی دس 

ًذ. پغ ّش چِ ثِ خلَتش هی سٍین خْبى گؼتشؽ یبفت. دس ایي کٌفشاًغ تٌْب ساُ ًدبت کـَسّب سا دس تَػؼِ پبیذاس خؼتدَ کشد

لضٍم ّوگشایی ٍحذت کـَسّب ٍ هوبلک ٍ تـکیل ػبصهبى ّب ٍ ّوکبسی ّبی ثیي الوللی ٍ ّوچٌیي ػبصهبى ّبی هشدهی هبًٌذ 

NGO  .ثشای تحقق تَػؼِ پبیذاس ثیـتش احؼبع هی گشدد 
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 راتصی های توسعه پایدار روستاییرویکرد و است -2
سٍػتبیی ثیـتش ػیبى گشدیذُ اػت. اص ذ پشؿتبة كٌؼت ٍ فٌبٍسی دس خْبى، ػقت هبًذگی هٌبعق ثب سؿ اص چٌذ ػذُ اخیش ٍ

آى خبیی کِ ػوَهب سٍػتبییبى ًؼجت ثِ ؿْشًـیٌبى داسای دساهذ کوتشی ّؼتٌذ ٍ اص خذهبت اختوبػی ًبچیضی ثشخَسداس 

هٌدش ثِ هْبخشت آًبى ثِ ػوت ؿْشّب ًیض ّؼتٌذ اقـبس سٍػتبیی فقیشتش ٍ آػیت پزیشتش ّؼتٌذ هحؼَة هی ؿًَذ کِ ثؼضب 

حشفِ ای ٍ تخللی  پشاکٌذگی خغشافیبیی سٍػتبّب، ًجَد كشفِ اقتلبدی ثشای اسائِ خذهبت اختوبػی، هی ؿَد. ػلت ایي اهش ًیض

ػذم هذیشیت كحیح هؼئَالى ًجَدى کبس کـبٍسصی )کن ثَدى ثْشُ ٍسی(، هحذٍدیت هٌبثغ اسضی )دسهقبثل سؿذ خوؼیت( ٍ 

اؿتغبل ٍ  اػت. ثِ ّویي خْت، ثشای سفغ فقش ؿذیذ هٌبعق سٍػتبیی، استقبی ػغح ٍ کیفیت صًذگی سٍػتبییبى، ایدبد ثَدُ

 هتَلذ گشدیذ. "تَػؼِ سٍػتبیی "  افضایؾ ثْشُ ٍسی آًبى،

ػبصی ثٌبثش تؼشیف ثشًبهِ ّبی تَػؼِ سٍػتبیی، خضئی اص ثشًبهِ ّبی تَػؼِ ّش کـَس هحؼَة هی ؿًَذ کِ ثشای دگشگَى 

خبهؼِ سٍػتبیی ثِ کبس هی سًٍذ. ایي گًَِ ثشًبهِ ّب سا کِ دٍلت ّب ٍیب ػبهالى آًبى دس هٌبعق  اقتلبدی-ػبخت اختوبػی

عشح ٍ ًقـِ هی گَیٌذ. ایي اهش دس هیبى کـَسّبی خْبى ػَم کِ دٍلت سٍػتبیی پیبدُ هی کٌٌذ، دگشگًَی اختوبػی ثش اػبع 

ِ ثِ هٌظَس ّوبٌّگی ثب اّذاف ػیبػی ٍ اقتلبدی خبكی ثِ ػْذُ داسًذ، هَسد پیذا هی ّب ًقؾ اػبػی دس تدذیذ ػبختبس خبهؼ

کن دسآهذ ػبکي سٍػتب ٍ کٌذ. اص ػَی دیگش تَػؼِ سٍػتبیی سا هی تَاى ػبهلی دس ثْجَد ؿشایظ صًذگی افشاد هتؼلق ثِ قـش 

 (.12، 1831خَدکفب ػبصی آًبى دس سًٍذ تَػؼِ کالى کـَس داًؼت )هلغفی اصکیب، 

هتوشکض هی ؿذًذ کِ اهشٍص ًتبیح  "تَػؼِ کـبٍسصی  "دس گزؿتِ ثؼضی هذیشاى ٍ ػیبػت گزاساى اهش تَػؼِ، كشفب ثش 

ًـبى دادُ اػت کِ تَػؼِ سٍػتبیی كشفب اص ایي عشیق هحقق ًوی ؿَد. سٍػتب خبهؼِ ای اػت کِ داسای اثؼبد اختوبػی هختلف 

 ."کـبٍسصی  "ًظبهی ثِ ًبم  کبس ٍ ِ سٍػتبیی( اػت ًِ كشفب تَػؼِ کؼت ًٍیبصهٌذ تَػؼِ ّوِ خبًجِ )یؼٌی تَػؼ اػت ٍ

ّشچٌذ ثبیذ گفت کِ اص عشیق تَػؼِ کـبٍسصی هَفق ًیض الضاهب تَػؼِ سٍػتبیی هحقق ًوی ؿَد. چَى اٍال فَایذ تَػؼِ 

َد(، دٍهب افضایؾ ثْشُ ٍسی کـبٍسصی ػبیذ ّوِ سٍػتبییبى ًوی ؿَد )ثیؾ تش ػبیذ صهیي داساى، ثِ خلَف هبلکبى ثضسگ هی ؿ

)حذاقل دس دساص هذت( ٍ ایي خَد ثبػث کبّؾ اؿتغبل سٍػتبییبى ٍ فقش  کـبٍسصی ثبػث کبّؾ ًیبص ثِ ًیشٍی اًؼبًی هی ؿَد

 سٍص افضٍى آًبى ٍ هْبخشت ثیؾ تش ثِ ػوت ؿْشّب هی ؿَد.

ٍتی سا دس بتَػؼِ سٍػتبیی هتفشاتظی ّبی هٌبعق هختلف خْبى هتٌبػت ثب ؿشایظ ٍ اٍلَیت ّب، سٍیکشدّب ٍ اػت کـَسّب ٍ

پیؾ گشفتِ اًذ. قغؼب ًوی تَاى ثذٍى دس ًظش گشفتي تدشثیبت خْبًی دس ایي صهیٌِ ٍ ثب توشکض كشف ثش اؿتغبل صایی دس سٍػتبّب 

ثبیذ تَخِ  )ثذٍى دس ًظش گشفتي اػتشاتظی تَػؼِ سٍػتبیی( تَفیق چٌذاًی ثِ دػت آٍسد )کِ پبیذاس ٍهبًذگبس ًیض ثبؿذ(. لیکي

داؿت کِ تقلیذ اص الگَّبی ثیگبًِ ثذٍى تَخِ ثِ ػبختبس فشٌّگی، اختوبػی، ػیبػی ٍ ثؼتش عجیؼی هٌغقِ حبكلی خض اتالف 

هبلی ٍ اص دػت دادى فشكت ًذاسد. چَى اؿتغبل صایی ٍ کبس آفشیٌی دس فضبیی هؼتؼذ سخ هی دّذ ٍ  اًشطی، ػشهبیِ اًؼبًی ٍ

تَاى هتَقغ هَفقیتی پبیذاس ثَد. سٍیکشدّب ٍ اػتشاتظی ّبی تَػؼِ سٍػتبیی سا ایي گًَِ هی تَاى ثذٍى ٍخَد آى فضب ػوال ًوی 

 (.12، 1831، تقؼین ثٌذی ًوَد )اػتؼالخی

 

 كالثدی-رویکردهای فيسیکی -2-1

 استراتصی توسعه و تهثود زیر ساخت های روستایی:-

توبػی سٍػتبّب داًؼت ٍ ثذیي خْت تَػؼِ ایي صیش ػبخت صیش ػبخت ّبی سٍػتبیی سا هی تَاى ػشهبیِ ّبی ػوَهی ٍ اخ

ّبی اختوبػی، فیضیکی ٍ ًْبدی ثبػث ثْجَد ؿشایظ ٍ کیفیت صًذگی ٍ هؼیـت هشدم هحلی ٍ استقبی کبسایی صًذگی اختوبػی ٍ 

آهَصؿی، اقتلبدی آًبى خَاّذ ؿذ. ثِ ػٌَاى هثبل، تَػؼِ صیش ػبخت ّبی اختوبػی ّوچَى تؼْیالت ٍ خذهبت ثْذاؿتی ٍ 

ثبػث ثْجَد کیفیت هٌبثغ اًؼبًی ٍ افضایؾ تَاًبیی ّبی آًبى )دس خبیگبُ ّبی فشدی ٍ اختوبػی( خَاّذ ؿذ. هٌظَس اص ایدبد، 

ّبی ػشهبیِ ای ثِ یک خبهؼِ ثب تَلیذ ػٌتی ًیؼت، ثلکِ ّذف ُ تَػؼِ ٍ ًگِ داسی صیش ػبخت ّبی سٍػتبیی، كشفب تضسیق ًْبد

هذیشیت خذیذی اػت کِ دس ػول ًیبصهٌذ هـبسکت ٍػیغ سٍػتبییبى اػت. دس ٍاقغ ایي اػتشاتظی،  ب ٍایدبد ػبص ٍ کبسّب، ًْبدّ
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ثب ّوکبسی هشدم هی تَاًذ ثِ عَس آگبّبًِ، اسادی ٍ هَفقیت آهیض اص دٍساى عشاحی ثشًبهِ سیضی ٍ ػشهبیِ گزاسی گزس کشدُ ٍ ثِ 

 (.25، 1832 ،ؿشایظ هغلَة پبیذاس ٍاسد گشدد )پبپلی یضدی ٍ اثشاّیوی

 

 رویکردهای اقتصادی -2-2

 استراتصی انقالب سثس -2-2-1

ایي اػتشاتظی داسای دٍ هؼٌب ثِ ًؼجِ هتفبٍت اػت: یکی ثِ هؼٌی دگشگًَی کلی دس ثخؾ کـبٍسصی اػت ثِ عَسی کِ ایي 

)ثِ ٍیظُ  بتبت خبفدیگشی ثِ هؼٌی ثْجَد ًج. تحَل ثبػث کبّؾ کوجَد هَاد غزایی دس کـَس ٍ هـکالت کـبٍسصی هی گشدد

هیؼشا، اًقالة ػجض ثبػث کبّؾ  گؼتشؽ اًَاع ثزسّبی اكالح ؿذُ گٌذم ٍ ثشًح( ٍ تَلیذ صیبد آًبى اػت. ثشاػبع هغبلؼبت

ایي هْبخشت ّبی سٍػتبیی ًـذُ اػت ٍ ثؼضب ثبػث ثشٍص اختالفبتی هبثیي ًَاحی سٍػتبیی )ثِ خبعش ثبصدُ هتفبٍت صهیي ّب دس 

 ؿذُ اػت . هحلَالت اػبػی( ًیض

 

 استراتصی اصالحات ارضی -2-2-2

کـَسّبی خْبى، ثشای گزاس اص یک ػبخت اسضی ثِ ػبختی دیگش، اكالحبت اسضی سا دس ثشًبهِ سیضی ّبی تَػؼِ اکثش  

 سٍػتبیی خَد گٌدبًذُ اًذ. ثِ ػجبست دیگش، تدذیذ ػبختبس تَلیذ ٍ تَصیغ هدذد هٌبثغ اقتلبدی سا اص اّذاف ػوذُ ثشًبهِ ّبی

ػوذُ تَػؼِ سٍػتبیی خَیؾ قلوذاد ًوَدُ اًذ. اص دیذگبُ ثؼیبسی اص كبحت ًظشاى اهش تَػؼِ )ّوچَى هیشدال ٍ تَداسٍ(، 

اكالحبت اسضی کلیذ تَػؼِ کـبٍسصی اػت. الجتِ دس ثؼضی هَاسد ًیض، ثِ دلیل ػبهبًذّی ًبهٌبػت خذهبت ٍ پـتیجبًی ٍ 

 (.12، 1831اسػبى خشدُ پب افضٍدُ ًوی ؿَد )اصکیب، تخلیق اػتجبسات هَسد ًیبص، چیضی ثِ دسآهذ ص

 

 استراتصی صنعتی نمودن روستاها -2-2-3

اگش چِ دس ایي اػتشاتظی، تَػؼِ کـبٍسصی دس فشآیٌذ تَػؼِ سٍػتبیی حبئش اّویت اػت اهب دس ػیي حبل ثبیذ ثب تَػؼِ 

ب( كشفب صساػت ًوی تَاًذ اؿتغبل کبفی ٍ ثْشُ ٍس دس ثؼیبسی اص کـَسّب )ثِ خلَف آػیبیی ّ فؼبلیت ّبی كٌؼتی ّوشاُ ؿَد.

ایدبد ًوبیذ )ظشفیت صهیي ًیض هحذٍد اػت( ثذیي خْت ثبیذ ثِ ایدبد اؿتغبل ػَدآٍس غیش صساػی ًیض پشداخت تب تفبٍت دسآهذ 

بت ریل كَسیت ؿْشًـیٌبى ٍ سٍػتبًـیٌبى افضایؾ ًیبفتِ ٍ هْبخشت سٍػتبییبى ثِ ؿْش کبّؾ یبثذ. دس ایي ساػتب ثبیذ اقذاه

 پزیشد: 

 الف( ایدبد هـبغل غیش صساػی ٍ فؼبلیت ّبی دسآهذصا

 ة( سٍاج هشاکض سٍػتبیی دػت پبییي

 اّذاف ػوذُ ایي اػتشاتظی سا هی تَاى ایي گًَِ ثشؿوشد:

 ایدبد اؿتغبل غیش کـبٍسصی ثشای سٍػتبییبى ثیکبس یب ًیوِ ثیکبس دس یک هٌغقِ  -

 هْبخشت ثِ هشاکض ؿْشی  ّویبسی دس خلَگیشی اص خشیبى -

 تقَیت پبیِ ّبی اقتلبدی دس هشاکض سٍػتبیی  -

 اػتفبدُ کبهل )ثیؾ تش( اص هْبست ّبی هَخَد دس یک ًبحیِ -

 فشآٍسی تَلیذات کـبٍسصی هحلی -

 تْیِ ًْبدُ ّبی اػبػی ٍ کبالّبی هلشفی ثشای کـبٍسصاى ٍ دیگش افشاد هحلی -

ؼت ٍ کبسّبی خشد )کَچک هقیبع( ؿکل هی گیشًذ کِ هی تَاًذ ثخؾ ػوذُ ای ثیؾ تش ایي گًَِ كٌبیغ سٍػتبیی دس ک

ٌبیغ دػتی تـکیل دّذ. ایي كٌبیغ دػتی هی تَاًٌذ اص اثضاسّبی پیـشفتِ تش ثشای کبس خَد ثْشُ ثشدُ ٍ ثِ دلیل اص آى سا ك

تشی ثِ ثْجَد ٍضؼیت سٍػتبییبى ػبدگی ٍ هقجَلیت ثیؾ تش دس خَاهغ سٍػتبیی ٍ اهکبًبت اؿتغبل صایی ثیؾ تش، کوک ثیؾ 

 (.81، 1811اًدبم دٌّذ )هیؼشا، 
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 استراتصی رفع نيازهای اساسی -2-2-4

ایي اػتشاتظی دس خؼتدَی اتخبر ؿیَُ ای اػت تب ثشاػبع آى ًیبصّبی اػبػی فقیشتشیي ثخؾ اص خوؼیت سٍػتبیی سا ثِ 

بهل دسآهذ )کبس هَلذ( ٍ ّن خذهبت هَسد ًیبص صًذگی هی دسآهذ ٍ خذهبت )دس عَل یک ًؼل( ثشعشف ًوبیذ. ًیبصّبی اػبػی ؿ

 ؿَد. هحَسّبی اكلی ایي اػتشاتظی ػجبستٌذ اص: 

کِ اص عشیق اؿتغبل ٍ تَصیغ هدذد كَست هی  "ًیبصّبی اػبػی"ثِ ػوت  "سؿذ"تغییش هؼیبس ثشًبهِ ّبی اخشایی اص  -

 (."تَػؼِ اقتلبدی"ثِ  "سؿذ اقتلبدی"گیشد )ثِ ػجبست دیگش اص 

 چشخؾ اص اّذاف رٌّی ثِ ػوت اّذاف ػیٌی ٍ ٍاقؼی  -

 کبّؾ ثیکبسی  -

اص ایي سٍ سفغ ًیبصّبی اػبػی تْی دػتبى دس کبًَى هشکضی ایي اػتشاتظی قشاس هی گیشد ٍ اّذاف سؿذهحَس خبی خَد سا 

 قبثل اًدبم ّؼتٌذ. ثِ اّذاف هلشفی هی دٌّذ کِ دس هٌبعق سٍػتبیی ثب ػشهبیِ ٍ ٍاسدات کن تشی )ًؼجت ثِ ثخؾ ؿْشی(

تکٌَکشات ّب دس ایي ساثغِ هؼتقذًذ کِ ّذف اكلی دس سٍیکشد اقتلبدی ثبصدّی افضایؾ هحلَل اػت ٍ ثشای سػیذى ثِ 

 (.51، 1831آى اص ػغح ٍػیؼی اص ٍػبیل فٌی ٍ ػشهبیِ ثش پبیِ تکٌَلَطی پیـشفتِ اػتفبدُ گشدد )هغیؼی، 

 

 فرهنگی-رویکردهای اجتماعی -2-3
 ستراتصی توسعه اجتماعیا -2-3-1

اختوبػی سا تَاهبٌ ؿبهل هی ؿَد ٍ ًَیذ هی دّذ کِ -اػتشاتظی تَػؼِ اختوبػی هحلی )خبهؼِ ای(، اّذاف تَػؼِ اقتلبدی

 ّن پبیِ ّبی ًْبدّبی دهَکشاتیک سا ثٌب ًْذ ٍّن دس تبهیي سفبُ هبدی سٍػتبییبى هـبسکت ًوبیذ.

 

 استراتصی مشاركت مردمی -2-3-2

ذگبُ، هشدم ّن ٍػیلِ تَػؼِ ّؼتٌذ ٍ ّن ّذف آى. عشح ّبی تَػؼِ سٍػتبیی چِ ثِ لحبػ هبّیت عشح ّب ٍ اص ایي دی

چِ ثِ خبعش هحذٍدیت اهکبًبت ٍ هٌبثغ دٍلتی ًیبصهٌذ هـبسکت هشدم دس اثؼبد ٍػیغ ّؼتٌذ. دس ایي اػتشاتظی ثبیذ ثب تلفیق 

یٌذ تَػؼِ سٍػتبیی فشاّن آٍسد. هـبسکت گؼتشدُ هشدم سا دس فشآ هٌبػت سٍیکشدّبی ثبال ثِ پبییي ٍ پبییي ثِ ثبال اهکبى

 هحَسّبی اكلی ایي اػتشاتظی ػجبستٌذ اص:

 تبکیذ ثیؾ تش ثش ًیبصّبی هشدم -

 ثشًبهِ سیضی ٌذهـبسکت هشدم دس ّش هشحلِ اص فشآی تـَیق ٍ افضایؾ -

 ٌذ.ثؼظ ٍ تشٍیح ػشهبیِ گزاسی ّبی کَچک، کِ هشدم قبدس ثِ اخشای آى ثبؿ -

 کبّؾ ّضیٌِ ّبی هشدم ٍ دس هقبثل افضایؾ دسآهذّبی آًبى -

کبّؾ صهبى ٍ ّضیٌِ عشح ّب ٍ  تـَیق هشدم دس خْت تذاٍم ٍ ًگِ داسی پشٍطُ ّبی تَػؼِ )افضایؾ آگبّی ّبی هشدم ٍ -

 پشٍطُ ّب(.

خوؼی، ّویبسی دس  هـبسکت دس حکن، ٍػیلِ ای ثشای گؼتشؽ ٍ تَصیغ دٍثبسُ فشكت ّب ثب ّذف اتخبر تلوین ّبی -

تَػؼِ ٍ ثْشُ هٌذی ّوگبًی اص ثوشات آى اػت. ایي هـبسکت هی تَاًذ دس توبهی هشاحل هختلف تلوین گیشی، اخشا )ػولیبت، 

 (.12، 1851)ؿْجبصی، اسصیبثی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ هذیشیت ٍ اعالع سػبًی(، تقؼین هٌبفغ ٍ

تَػؼِ ّوِ خبًجِ سٍػتبیی اػت. ٍی ًظشیبت خَد سا ػوذتب  ٍیتض اص خولِ پیشٍاى هکتت سٍَّت اػت کِ عشفذاس ًظشیِ

اػت. ٍی هؼتقذ اػت کِ خْت خلت هـبسکت هشدم دس ػغح هحلی دٍ ؿشط ثبیذ سػبیت  پیشاهَى تَػؼِ هـبسکتی اسائِ ًوَدُ

 ؿَد:

 ػبصهبًذّی کـبٍسصاى دس اًدوي ّبی هحلی دّقبًی کِ هَسد پزیشؽ هشدم ثبؿذ. -1
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یضاى اص ًظبم اسصؿی ٍ سٍؽ صًذگی هشدم خْت ایدبد یک تـکیالت هتٌبػت ثب ّویبسی افشاد دسک ٍثیٌؾ ثشًبهِ س -1

ثَهی. ثِ ّویي دلیل ثشسػی ّبی اختوبػی ٍ اًؼبى ؿٌبػی، پیؾ ًیبص هْوی ثشای ؿشٍع فؼبلیت ّبی تَػؼِ دس ػغح سٍػتب 

 (.52، 1851ّؼتٌذ )حبهذ هقذم، 

هؼتقذ ثِ تَػؼِ هـبسکتی اػت. اٍ هؼتقذ اػت کِ تَػؼِ كشفب اص عشیق  ػبلیوب ػوش ًیض اص هتفکشاى دِّ اخیش اػت کِ

 هـبسکت هشدم ٍ تَػؼِ اص پبییي ثِ ثبال هیؼش اػت.

 

 منطقه ای وناحيه ای-رویکردهای فضایی -2-4

 استراتصی های تحليل مکانی -2-4-1

سا اسائِ ًوَد کِ  "هکبى هشکضی"ًظشیِ ( 1919( ثش هجٌبی ًظشیبت خی.اذ.فَى تًَي ٍ آلفشد ٍثش )1988ٍالتش کشیؼتبلش )

پشاکٌذگی ػکًَت گبُ ّبی اًؼبًی ثِ ؿشح ٍ تجییي ػبختبس فضبیی ػکًَت گبُ  فبكلِ، ثشاػبع هیضاى خوؼیت، ًقؾ ٍ کبسکشد،

ؽ ٍ ثبلتجغ ػبهبًذّی ثِ ًحَُ چیذهبى ًقبط ؿْشی ٍ سٍػتبیی( هی پشداصد. هتخللبى ایي صهیٌِ ثب پزیشّب ٍ حَصُ ًفَر آًبى )

هکبًی ٍ -تقؼین ثٌذی فضبیی ػلن خغشافیب )ثِ ػٌَاى تحلیل گش فضبی ػجض(، ثِ اػتفبدُ اص ًظشات ثشخؼتِ دیگش دس ساثغِ ثب

 ػبهبًذّی فضب ًیض هجبدست ًوَدًذ. ػِ ًظشیِ هغشح دس ایي صهیٌِ سا هی تَاى ثِ عَس خالكِ ایي گًَِ هؼشفی ًوَد:

ًظشیِ صهیي ّبی کـبٍسصی )خی.اذ.فَى تًَي(: ایي ًظشیِ ثِ تحلیل چگًَگی اػتفبدُ ٍ ػبهبًذّی ثِ صهیي ّبی  -

کـبٍسصی هی پشداصد. ثشاػبع ایي ًظشیِ فؼبلیت ّبی کـبٍسصی ٍ اسصؽ صهیي ّب هتٌبػت ثب فبكلِ آى ّب اص ثبصاس )ؿْشی( 

 تؼشیف هی ؿَد )دٍایش هتحذالوشکضی حَل ؿْشّب(.

شیِ هکبى یبثی كٌبیغ )آلفشد ٍثش(: ثشاػبع ایي ًظشیِ، كبحجبى كٌبیغ هی کَؿٌذ هکبًی سا خْت اػتقشاس کبسخبًِ ّبی ًظ -

خَد ثشگضیٌٌذ کِ ثب حذاقل ّضیٌِ تَلیذ هحلَل ٍ تَصیغ آًبى )ّضیٌِ ّبی حول ٍ ًقل( ّوشاُ ثبؿذ. دس ٍاقغ صًدیشُ ای اص 

 تؼبهل آى ّب( هب سا قبدس ثِ هکبى یبثی كحیح كٌبیغ هی کٌذ. خشیبى کبال، خذهبت ٍ اعالػبت )ٍصى ٍ ًحَُ

چِ  ایي ًظشیِ، ّش هکبًی کِ هَقؼیت هشکضی هی یبثذ ثب تَلیذ ٍ تَصیغ ّشًظشیِ هکبى هشکضی )ٍالتش کشیؼتبلش(: ثشاػبع  -

، ثِ ّویي خبعش چٌیي ثیـتش کبال ٍ خذهبت دس حَصُ ّبی اعشاف )یب هٌغقِ ًفَر( ثِ تحکین هَقؼیت هشکضی خَد هی پشداصد

هکبى ّبی هشکضی خذهبت ثیؾ تشی سا دس خَد هتوشکض هی ػبصًذ. ثشهجٌبی ایي ًظشیِ ًقبط هشکضی دس قبلت ًظبهی ػلؼلِ 

هشاتجی )هجتٌی ثش خوؼیت، فبكلِ، ًقؾ یب کبسکشد( ػول هی ًوبیٌذ. عجق ایي ًظشیِ خشیذاساى، کبالّب ٍ خذهبت هَسد ًیبص خَد 

 (.81، 1851ثبصاس فشٍؽ دس دػتشع تْیِ هی کٌٌذ )سٌّوب، سا اص ًضدیک تشیي 

 

 شهری-استراتصی توسعه روستا -2-4-2

(، 1951ػبصهبى خْبًی کبس ) "ًیبصّبی پبیِ"، دس ٍاکٌؾ ثِ صٍال الگَّبی تَػؼِ ٍ پغ اص اػتشاتظی 1951اص پبیبى دِّ 

گشدیذ. ثشای دسک ثْتش ایي اػتشاتظی ثبیذ الگَی ؿْشی )اگشٍپَلیتي( هغشح -ؿْشی یب هٌظَهِ کـت-اػتشاتظی تَػؼِ سٍػتب

 ٍ اػتشاتظی ًیبصّبی پبیِ سا داًؼت. "پیشاهَى-هشکض"

 "پیشاهَى"ٍ  "هشکض"تحقیقبت فشدهي )دس آهشیکبی خٌَثی( ًـبى دادُ اػت کِ هی تَاى فضبی صًذگی سا ثِ دٍ ثخؾ  

 قغجی ؿذى دس هشکض ٍ حبؿیِ ای ؿذى دس پیشاهَى اػت.تقؼین ًوَد کِ ساثغِ ثیي ایي دٍ ًظبم اػتؼوبسی اػت ٍ پیبهذ آى 

اػتشاتظی ًیبصّبی پبیِ ًیض چشخؾ آؿکبسی ثَد اص اػتشاتظی ّبی هتذاٍل تَلیذ هحَس، كٌؼت هذاس ٍ ؿْشگشا ثِ ػوت 

 اػتشاتظی ّبی هشدم هحَس، کـبٍسصی هذاس ٍ ٍػتبگشا.

دس ًقبط ؿْشی( ٍ هتبثش اص اػتشاتظی  بیِ ٍ هٌبفغپیشاهَى )تدوغ ػشه-ؿْشی ثش هجٌبی الگَی هشکض-سٍػتباػتشاتظی 

سا ثشای تَػؼِ هٌبعق سٍػتبیی  ًیبصّبی پبیِ )سفغ فقش ٍ ایدبد اؿتغبل، خَد اتکبیی ٍ تبهیي هبیحتبج اكلی(، ایي هحَسّب

هٌظَهِ ًْبدیٌِ ػبصی هـبسکت. اگش قشاس اػت  دسٍى گشایی، حفبظت گشایی، خَد گشایی )خَد کفبیی( ٍ پیـٌْبد هی کٌذ:
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ؿْشی تَػؼِ یبثذ، ثبیذ تَػؼِ سا خَد ثخؾ ّب تؼییي کشدُ، خَد ساُ اًذاصی کشدُ، خَد ػبختِ ٍ خَد كبحت ؿًَذ. -کـت

 هذیشاى هلی( اًدبم پزیشد. هذیشیت هٌبػجبت ًظبم ّب ًیض ثبیذ تَػظ ؿَسایی هتـکل اص ًوبیٌذگبى ثخؾ ّبی هختلف )ٍ

 

 استراتصی یوفرد -2-4-3

هٌغقِ ای( تؼشیف هی ؿَد کِ ؿبهل  پبیِ ًقؾ فؼبلیت ّب ٍ کبسکشدّبی ؿْشی دس تَػؼِ سٍػتبیی )ٍ ایي اػتشاتظی ثش

تحلیل هٌبثغ ًبحیِ ای، تذٍیي ًقـِ تحلیلی هٌغقِ، تحلیل ًظبم ػکًَت گبُ، تحلیل استجبعبت  ایي هشاحل هی گشدد: تدضیِ ٍ

ظین اػتشاتظی ّبی تَػؼِ فضبیی، تؼییي ًبسػبیی پشٍطُ ّب فضبیی، تحلیل دػتشػی ّب )استجبعبت(، تحلیل ؿکبف ػولکشدی، تٌ

 ًْبدیٌِ ػبصی تحلیل ّبی فضبیی دس ثشًبهِ سیضی سٍػتبیی ٍ ًبحیِ ای. ثبصثیٌی ٍ ثشًبهِ ّبی تَػؼِ ٍ ٍ

ی ّب دس آًبى سا دس تَصیغ ػشهبیِ گزاسایي اػتشاتظی ثب اسائِ اعالػبت فشاٍاى ٍ ری قیوتی ثِ ػیبػت گزاساى ٍ ثشًبهِ سیضاى، 

ساػتبی یک الگَی هتؼبدل خغشافیبیی )اقتلبدی ٍ فیضیکی( یبسی هی دّذ. ثش هجٌبی ایي اػتشاتظی، ٍخَد ؿْشک ّب ٍ هشاکض 

کَچکی )ثِ ػٌَاى ثبصاس هحلَالت کـبٍسصی(، کِ خذهبت اختوبػی اٍلیِ ٍ اهکبًبت ػوَهی سا ًیض دس اختیبس سٍػتبییبى قشاس هی 

ثیي خَد ٍ هٌبعق سٍػتبیی، هی تَاًٌذ ثِ گًَِ ای ثْتش ثِ ؿکل گیشی اػکلت هَسدًیبص تَػؼِ دٌّذ، ثِ خبعش پیًَذّبی هب

 (.2، 1858سٍػتبیی یبسی سػبًٌذ )ساًذًیلی، 

 

 نظام سلسله مراتثی سکونت گاه ها و ترنامه ریسی مراكس روستاییاستراتصی  -2-4-4

ٍ هوکي اػت دس ػلؼلِ هشاتت ػکًَت گبّی، هشاکض  ثؼیبسی اص کـَسّبی دس حبل تَػؼِ فبقذ الگَی اػتقشاس ّؼتٌذ

هیبًی ٍ ٍاػغِ هدْض داؿتِ ثبؿٌذ اهب هشاکض ػغح پبییي ًذاسًذ ٍ یب ایٌکِ هشاکض کًٌَی، ثخـی اص ًظبم ػلؼلِ هشاتت ًقبط 

شای اًتقبل سؿذ هشاکضی )یکپبسچِ اص ًظش کبسکشدی( سا تـکیل ًوی دٌّذ. ًظبم فضبیی )پذیذ آهذُ( ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبؿذ کِ ث

اقتلبدی ٍ تبهیي خذهبت ٍ کبالّبی کبفی هٌبػت ثبؿذ. دس فشآیٌذ ثشًبهِ سیضی ًبحیِ ای تَػؼِ، ایي اػتشاتظی حذ هیبًِ 

ؿْشی( سا ثشگضیذُ ٍ تدویغ غیشهتوشکض ٍ ثِ ػجبست -توشکضگشایی )هبًٌذ قغت سؿذ( ٍ توشکضصدایی )ّوچَى هٌظَهِ کـت

سا پیـٌْبد کشدُ اػت. دس ٍاقغ ایي ًظشیِ، ساُ حلی اكالح علجبًِ ثشای کبػتی ّب ٍ ًبسػبیی ّبی  "توشکضصدایی ثب تدویغ"ثْتش، 

 تَػؼِ فضبیی هتذاٍل، کِ قغجی ؿذُ ٍ ثبػث ایدبد اختالفبت ًبحیِ ای ؿذُ اػت، هی ثبؿذ.

، اهب کلیذ تَػؼِ خوغ ثٌذی ًظشیِ ّب سا دس گشٍ ػیبػت گزاسی فضبیی ثشای دػت یبثی ثِ تَػؼِ هی داًؼت "خبًؼَى"

دس ٍاقغ دػتشػی کِ ٍاػغِ استجبط ثب ؿْشّبی ثضسگ هی ؿًَذ( دیذُ اػت. سٍػتبیی سا دس ٍخَد ؿجکِ ای اص ؿْشّبی کَچک )

 فضبیی ثِ فشكت ّب ٍ تَلیذات سا ثب ایدبد ٍ تقَیت ایي گًَِ ؿْشّب پیـٌْبد ًوَدُ اػت.

ثب حَصُ ّبی سٍػتبیی هحَس قشاس گشفتِ تب تٌَع ثخـی ثِ اقتلبد،  هؼتقذ ثَد ثبیذ ایدبد ؿْشّبی کَچک دس پیًَذ "سًذًلی"

كٌؼتی ًوَدى، ػشضِ پـتیجبًی ٍ تدبسی ػبصی کـبٍسصی ٍ اهثبلْن ٍ دس ًْبیت ػبصهبًذّی ٍ هذیشیت تَػؼِ ثِ خَثی ثشآٍسدُ 

)پظٍّـگش هؼشٍف ٌّذی(،  "هیؼشا"هذًظش قشاس دادُ اػت، ؿَد. ثشخالف اٍ کِ پش کشدى خال ػلؼلِ هشاتجی سا اص ثبال ثِ پبییي 

 ثِ ثبال هذًظش قشاس دادُ اػت )اص کَچک تشیي ًقغِ سٍػتبیی هوکي(. ػبختي چٌیي فضبیی سا ػوذتب اص پبییي

(، ػوذتب هشاکض سٍػتبیی ًقبعی ّؼتٌذ کِ ثبیذ ثشای خْت دّی "کویؼیَى پیشػَى"دس الگَی سؿذ هشاکض سٍػتبیی )

ٍ اهکبًبت قبثل قجَلی سا دس آًبى هتوشکض ًوَد. توشکض ایي تؼْیالت ًیل ثِ تخلق هٌبػت  هٌبػت ثِ فشآیٌذ تَػؼِ، تؼْیالت

ٍ هَثش دس صهیٌِ خذهبت ٍ ّوچٌیي ایدبد تحشک کٌتشل ؿذُ تَػؼِ سا دس پی خَاّذ داؿت. ّذف ایي الگَ، فَسیت ثخـی ٍ 

ت گبّی )دس ثخؾ ّبی پبییي ػغح ٍ ٍاػظ تقَیت ؿجکِ ای اص ًقبط هشکضی دس ًَاحی سٍػتبیی ٍ تَصیغ هٌبػت هشاکض صیؼ

 (.11، 1851هیبًی( اػت )هٌْذػیي هـبٍس آتک ٍ دیگشاى، 

 

 استراتصی توسعه یکپارچه ناحيه ای -2-4-5

 هْوتشیي دالیل سٍی آٍسی ثِ ایي اػتشاتظی، ػجبستٌذ اص:
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 اػتفبدُ ثْتش اص ػشهبیِ، ًیشٍی اًؼبًی ٍ ػَاهل تَلیذ -

 ثْیٌِ هٌبثغ هحلیاػتخشاج ٍ ثِ کبس گیشی  -

 هـبسکت آصاداًِ هشدم دس ػغح ًبحیِ )کِ کَچک تش اص هٌغقِ اػت( -

 تدبًغ ثیـتش دس ًبحیِ ثِ ػلت کَچکی ًؼجت ثِ هٌغقِ -

 ّوکبسی ثْتش ػبصهبى ّبی هختلف دسگیش دس اهش ثشًبهِ سیضی -

ضی ًبحیِ ای، ثشًبهِ سیضی ثشای هشاکض ّذف اص ایي اػتشاتظی یکپبسچِ ػبصی کلیِ اهَس تَػؼِ دس ًبحیِ اػت. ثشًبهِ سی

سٍػتبیی )فقظ ًبحیِ ًِ الضاهب خضیی اص فشآیٌذ ثشًبهِ سیضی هلی( اػت، ثِ ؿشط آى کِ ثِ پیًَذ ثب هشاکض ؿْشی ثضسگ تش ٍاقغ 

 ثشًبهِ سیضی تَصیغ ؿذُ(.دس خبسج اص ػلؼلِ هشاتت ًبحیِ ًیض تَخِ کبفی هجزٍل داسد )

چِ ًبحیِ ای، سٍؿی اػت ثشای اخشای ّوضهبى فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ ثشًبهِ سیضی چٌذ ثِ ػجبست دیگش، تَػؼِ یکپبس

هٌظَسُ، کِ الجتِ ایي فؼبلیت ّب دس ّش دٍ ػغح کالى ٍ خشد كَست هی پزیشد )کـبٍسصی، كٌؼت ٍ خذهبت( ٍ اثؼبد اقتلبدی، 

ِ یکپبسچِ ًبحیِ ای ػجبستٌذ اص: ّوبٌّگی ثیي اختوبػی، فضبیی ٍ ػبصهبًذّی سا ثب ّن دس ثش هی گیشد. ٍیضگی ّبی اكلی تَػؼ

ثبال ٍ پبییي، یکپبسچگی هیبى ثخـی ٍ ثشقشاسی سٍاثظ هتقبثل هبثیي چْبس خٌجِ اكلی تَػؼِ )اقتلبدی، اختوبػی، فضبیی ٍ 

 ػبصهبًذّی(.

 

 ناحيه-استراتصی توسعه زیست -2-4-6

ِ ػجبست اػت اص ػغح خغشافیبیی قبثل تـخیلی کِ داًؼت ک "قلوشٍ صًذگی"سا هی تَاى دس کل هؼبدل  "ًبحیِ-صیؼت"

ؿبهل ًظبم ّبی صًذگی ثِ ّن پیَػتِ ٍ خَد ًگْذاسی )اص ًظش ثبص تَلیذ عجیؼت( ثَدُ ٍ دس ًتیدِ سٍاثظ اسگبًیک ثیي توبهی 

ًٍذ یؼٌی اًؼبى ٍ هحیظ صیؼت اعشاف اٍ ثبػث هی ؿَد عی یک س "اختوبع"اػضبی ًبحیِ ثشقشاس اػت. تَػؼِ هتَاصى یک 

اخالقی پبیذاس، سؿذ ٍ پیـشفت هؼتوش هشدم )ثِ ػٌَاى ّذف اكلی( دس تؼبهلی ػبصًذُ ثب هحیظ اعشاف هحقق ؿَد ٍ ثِ صهیي، 

 (.18، 1855َّا، آة ٍ کال هحیظ صیؼت اًؼبى لغوِ ای ٍاسد ًـَد. ایي اػتشاتظی هلْن اص اًذیـِ تَػؼِ پبیذاس اػت )كشافی، 

 

 و همه جانثه روستایی استراتصی توسعه پایدار -2-4-7

 "تَاًبیی ّبی اختوبػبت سٍػتبیی"هغبثق ایي اػتشاتظی تَػؼِ ثبیذ فشآیٌذی ّوِ خبًجِ ٍ پبیذاس ؿَد تب دس چبسچَة آى، 

دس خْت سفغ ًیبصّبی هبدی ٍ هؼٌَی، دس ػیي ثشقشاسی تَاصى هیبى اخضای تـکیل دٌّذُ ًظبم ػکًَت هحلی )اکَلَطیکی، 

 بدی(، سؿذ ٍ تؼبلی یبثذ. هحَسّبی اكلی ایي اػتشاتظی ػجبستٌذ اص:اختوبػی، اقتلبدی ٍ ًْ

 حفبظت، ثْشُ ثشداسی هَثش ٍ هتَاصى اص هٌبثغ پبیِ. -1

 قذست اًتخبة هشدم ٍ تَاًوٌذ ًوَدى اقـبس آػیت پزیش سٍػتبیی ثِ ٍیظُ صًبى ٍ خَاًبى.افضایؾ  -1

 بی هحلی دس فشآیٌذ تلوین ػبصی ٍ ثشًبهِ سیضی.تَػؼِ ٍ گؼتشؽ هـبسکت هَثش ٍ ّوِ خبًجِ هشدم ٍ ًْبدّ -8

 .استقبی ثْشُ ٍسی، تَػؼِ فشكت ّب ٍ ظشفیت ّبی هتٌَع اقتلبدی -2

 اهکبًبت ٍ هٌبفغ هیبى ؿْش ٍ سٍػتب. تَػؼِ فشكت ّبی پبیذاس اص حیث دػتشػی ثِ هٌبثغ، -2

 استقبی ّوِ خبًجِ کیفیت صًذگی اختوبػبت سٍػتبیی. -1

خبًجِ سٍػتبیی هتبثش اص ًظشیِ ػیؼتن ّب ٍ تفکش ػیؼتوی ثشٍ ٍ ثش استجبط دٍػَیِ ٍ تؼبهل ثیي صیش  اػتشاتظی تَػؼِ ّوِ

هدوَػِ ّبی هتؼذدی کِ هَثش دس تَػؼِ سٍػتبیی ثَدًذ، تبکیذ داسد. ایي اػتشاتظی هَخت تَخِ دٍثبسُ ثِ اكل هـبسکت 

ًجِ سٍػتبیی اكَال ثش ایي اكل اػتَاس اػت کِ ػکًَت گبُ خَاهغ هحلی ٍ ثؼیح هٌبثغ اػت. اًذیـِ تَػؼِ یکپبسچِ ٍ ّوِ خب

فضبیی دس ٍاقغ ًظبم ّبیی ّؼتٌذ کِ اخضای آى ثب یکذیگش دس کٌؾ -ّبی سٍػتبیی هبًٌذ توبم پذیذُ ّب ٍ ٍاحذّبی هکبًی

گًَِ ای ّوبٌّگ ٍ  هتقبثل ثَدُ ٍ ّش گًَِ تغییشی دس یک خضء ثِ ػبیش اخضا هٌتقل هی ؿَد. ثٌبثشایي اخضای گًَبگَى ثبیذ ثِ

 (.125، 1855ّوٌَا دس خْت اّذاف ًظبم ػول کٌٌذ )ػؼیذی، 
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 ثشای تحقق تَػؼِ ّوِ خبًجِ ٍ یکپبسچِ دس خبهؼِ سٍػتبیی، تحقق هَاسد صیش ضشٍست داسد:

 هذ کبفی ثشای خوؼیت سٍػتبیی.تبهیي اؿتغبل ٍ دسآ -1

 ؾ تَلیذات.ثشًبهِ سیضی ثشای ؿٌبخت تَاى ّبی هحیغی ثِ هٌظَس افضای -1

 فؼبلیت ّبی اقتلبدی دس خْت افضایؾ اؿتغبل ٍ دسآهذ دس هحیظ سٍػتب.ثْشُ ٍسی اص اًَاع  -8

 ثشًبهِ سیضی دس خْت سیـِ کي کشدى فقش سٍػتبیی. -2

 تبهیي اهکبًبت آهَصؿی اػتبًذاسد ثشای خوؼیت سٍػتبیی. -2

 استقبی ػغح کوی ٍ کیفی خوؼیت سٍػتبیی. -1

 ْت ػذالت اختوبػی دس ثْشُ ٍسی ّبی سٍػتب.ثشًبهِ سیضی دس خ -5

 ایدبد اػتوبد ثِ ًفغ ٍ حغ ّوکبسی دس سٍػتبییبى. -3

 ایدبد صهیٌِ الصم دس خْت تؼبٍى ٍ ّوکبسی دس هحیظ سٍػتب. -9

 (.39، 1831ایدبد سٍحیِ هـبسکتی دس خوؼیت سٍػتبیی اص عشیق تؼبٍی ثْشُ ٍسی )هغیؼی لٌگشٍدی،  -11

عشح ّبیی کِ ثِ عَس هَفقیت آهیض ٍ ثش اػبع تَػؼِ ّوِ خبًجِ سٍػتبیی ؿکل گشفت تَػظ  دس ایي ساػتب یکی اص

 دس سٍػتبّبی هٌغقِ کَهپال ثِ اخشا دس آهذ ٍ ؿبهل هَاسد صیش ثَد: 1929-12آکبدهی تَػؼِ سٍػتبیی ثٌگالدؽ عی ػبل ّبی 

 گؼتشؽ ػیؼتن تؼبًٍی دس سٍػتب ٍ دس ثخؾ تبًب -1

 بصهبى ّب ٍ هَػؼبت دٍلتی دس ثْجَد ؿشایظ دس صهیٌِ ّبی آثیبسی، صّکـی ٍ خبدُ ػبصیتشغیت ّوکبسی ثیي ػ -1

ظشفیت ػبصی حکَهت ّبی ایبلتی خْت ّوبٌّگی ٍ ثؼیح هٌبثغ هتؼذد تَػؼِ سٍػتبیی دس صهیٌِ فؼبلیت ّبی  -8

 (.khan ،1996 ،32کـبٍسصی، آة، آهَصؽ، ثْذاؿت ٍ كٌبیغ سٍػتبیی )

 بی دیگش ًیض هَفقیت ّبی ًؼجی کؼت کشد ثِ ػٌَاى هثبل هی تَاى هَاسد صیش سا ًبم ثشد:ایي اػتشاتظی دس کـَسّ

 (.1952پشٍطُ سٍدخبًِ ثیکَل فیلیپیي ) -1

 (.1952پشٍطُ دسُ ّلٌوذ دس افغبًؼتبى ) -1

 (.1952پشٍطُ ایي ٍیشًَ دس ًیبگبسگَا ) -8

 (.1952) پشٍطُ کی گَهب دس تبًضاًیب -2

 (.1921-1915ٍ )پشٍطُ ٍیکَع دس پش -2

 

 مراجع

 .1831خبهؼِ ؿٌبػی تَػؼِ ٍ تَػؼِ ًیبفتگی سٍػتبیی ایشاى، اًتـبسات اعالػبت،  .هلغفی، اصکیب [1]

، 121ٍ  121ٍ  121ًبحیِ ای، ًـشیِ خْبد، ؿوبسُ -اػتؼالخی، ػلیشضب. ثشسػی ٍ تحلیل سٍیکشدّب ٍ ساّجشدّبی تَػؼِ سٍػتبیی [1]

 .1831خشداد ٍ تیش ٍ هشداد، 

 .1852پالک. اًؼبى ؿٌبػی فشٌّگی، تشخوِ ثالثی، هحوذ. ًـش ػلوی تْشاى،  ثیتغ، داًیل.، فشد،[ 8]

 .1832پبپلی یضدی، هحوذحؼیي.، اثشاّیوی، هحوذاهیش. ًظشیِ ّبی تَػؼِ سٍػتبیی، اًتـبسات ػوت، تْشاى، [ 2]

 .1831. هَػؼِ ػبلی پظٍّؾ دس ثشًبهِ سیشی ٍ تَػؼِ، تَداسٍ، هبیکل. تَػؼِ اقتلبدی دس خْبى ػَم، هتشخن فشخبدی، غالهشضب [2]

 چوجشص، ساثشت. چبلؾ ثب حشفِ ّب، تشخوِ خشهبیی، ػلیشضب. اًتـبسات سٍػتب ٍ تَػؼِ. [1]

  .1851، 13حبهذهقذم، احوذ. ًگشؿی ثش ًظشیِ ّبی ًَیي تَػؼِ سٍػتبیی، فللٌبهِ تحقیقبت خغشافیبیی، ؿوبسُ  [5]

 .1821ؿٌبػی سٍػتبیی ایشاى، اًتـبسات داًـکذُ ػلَم اختوبػی ٍ تؼبٍى، تْشاى، خؼشٍی، خؼشٍ. خبهؼِ [ 3]

 .1855دیبع، ّیشاى دی. دسػٌبهِ ثشًبهِ سیضی تَػؼِ سٍػتبیی، هتشخن فشیذ، ًبكش. اًتـبسات سٍػتب ٍ تَػؼِ، تْشاى،  [9]
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 .1855اٍل، تْشاى،  سٌّوب، هدیذ. هـبسکت دس کتبثی ًگبّی ًَ ثِ هفبّین تَػؼِ، ًـش هشکض، چبح[ 11]

 .1855ػؼیذی، ػجبع. هجبًی خغشافیبی سٍػتبیی، اًتـبسات ػوت، تْشاى، [ 11]

 .1851ؿْجبصی، اػوبػیل. تَػؼِ ٍ تشٍیح سٍػتبیی، اًتـبسات داًـگبُ تْشاى،  [11]

 .1855ٍ ثَدخِ،  ، اًتـبسات ثشًبه11ِكشافی، هظفش. هجبًی ثشًبهِ سیضی تَػؼِ هٌغقِ ای، هدوَػِ ثشًبهِ ٍ ثَدخِ [ 18]

 .1853فبػتش، خشج. خَاهغ ػٌتی ٍ تغییشات فٌی، تشخوِ ثشیب، ػیذهْذی. ًـش کتبة، تْشاى، [ 12]

 .1851هٌْذػیي هـبٍس آتک ٍ دیگشاى، هغبلؼبت ؿْشّبی خذیذ خْبى، تْشاى، [ 12]

هیش، ػیذخَاد. اٍکتبیی، ًبكش. گٌدیبى، اص ّلٌذ، سٌّوَدّبیی ثشای ثشًبهِ سیضی هشاکض سٍػتبیی، تشخوِ  DHVهٌْذػبى هـبٍس  [11]

 .1851هْذی. خْبد ػبصًذگی، خلذ اٍل، تْشاى، 
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