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 چكیذه

 ٔحیغی ٔـىالت تٛرٝ ثب ٔؼئّٝ ٌزاسد،ایٗ ربی ثش رذی تبحیش ؿٟش یه تٛػقٝ ٔختّف قبداث ثش تٛا٘ذ ٔی ؿٟشی ػبختبس

 ٔحممبٖ تٛرٝ ایشاٖ، ٔخُ ٞؼتٙذ تٛػقٝ حبَ دس وٝ وـٛسٞبیی دس ٚیظٜ ثٝ اساضی وبسثشی تغییش ٚ ٞٛا،تشافیه آِٛدٌی ٔب٘ٙذ

 اػت پشاوٙذٜ سؿذ اٍِٛی داسای اٖتٟش ؿٟش وٝ ٔیذٞذ ٘ـبٖ آٔذٜ، دػت ثٝ ٘تبیذ .اػت وشدٜ رّت خٛد ثٝ سا ؿٟشی

 ، اػت ٘بٍٕٞٗ كٛست ثٝ تٟشاٖ ،دس ٚرٕقیت ػبختٕب٘ی تشاوٓ تٛصیـ وٝ ٔیذٞذ ٘ـبٖ تٟشاٖ ؿٟش فضبیی ػبختبس ٕٚٞچٙیٗ

 تبحیشات تٛا٘ذ ٔی پشاوٙذٜ اٍِٛی.اػت اخیش ػبِٟبی دس ٘بٔحؼٛع فـشدٌی ػٕت ثٝ حشوت اص حبوی ٞب٘ـب٘ٝ اص ثقضی اِجتٝ

 دس ػیبػتٍزاسی ثٙبثشایٗ آٚسد، ٚرٛد ثٝ ٔحیغی صیؼت ٚ وبِجذی،التلبدی،ارتٕبفی ٔختّف ٞبی ثخؾ دس یٚصیب٘جبس ٔٙفی

 تشاوٓ ثٝ ٔشثٛط ٞبی ػیبػت تحّیُ ٔمبِٝ ایٗ سٚ،ٞذف ایٗ اص.ٌیشد لشاس تٛرٝ ٔٛسد ثبیذ ػبختٕب٘ی تشاوٓ سیضی ثش٘بٔٝ

 چٍٍٛ٘ی تحّیُ ثب وٝ اػت تحّیّی– تٛكیفی تحمیك سٚؽ.اػت تٟشاٖ ؿٟش ؿٟشداسی ٔٙبعك اص یىی دس ػبختٕب٘ی

 ٘بحیٝ ٘یض ثشسػی رٟت ٘ؾش ٔذ ٔٛسدی ٕٚ٘ٛ٘ٝ اػت پزیشفتٝ ا٘زبْ تٟشاٖ ؿٟش ؿٟشداسی5 ٔٙغمٝ ،5 ٘بحیٝ وبِجذی ٌؼتشؽ

 .ٔیجبؿذ تٟشاٖ ؿٟشداسی5 ٔٙغمٝ ،5

 

 

 

 : كلیذي واژگاى

 ٟشاٖت ؿٟشداسی5 ارتٕبفی،ٔٙغمٝ پشاوٙذٜ،پبیذاسی فضبیی،سؿذ تشاوٓ،ػبختبس
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 ؿذٜ اػبػی تغییشات ٚ دٌشٌٛ٘ی دچبس ؿٟشٞب تٛػقٝ ٚ سؿذ ثب ٔىبٖ ٚ صٔبٖ دسثؼتش ؿٟشی، ٞبی دسٔحّٝ ٔؼىٛ٘ی فضبٞبی

 سٚاثظ پبیذاسی ٚ دٞی دسؿىُ خبكی إٞیت اص وٙٙذ ٔی ایفب ٔشدْ اِٚیٝ ٔٙبػجبت ٚ ص٘ذٌی دس وٝ ٘مـی دِیُ ثٝ ٚ ا٘ذ

 ارتٕبفی، فشٍٞٙی، ثبػغٛح ؿٟش٘ـیٗ ارتٕبفی ٔختّف الـبس ثیٗ دس ارتٕبفی سٚاثظ ؿجىٝ ٘ٛؿ .ثشخٛسداس٘ذ ارتٕبفی

 ارتٕبفی سٚاثظ اص ٔتفبٚتی ا٘ٛاؿ فٛق فٛأُ اص ٌشفتٝ ؿىُ ٘ؾبْ ػّؼّٝ یقٙی اػت ٔتفبٚت ٔىب٘ی ٚ ػیبػی خبف، التلبدی

 .اػت پبیذاس ؿٟشی فضبی ٔحلَٛ پبیذاس ارتٕبفی سٚاثظ ٚ وٙذ ٔی ایزبة سا

 ٚ ػیبػتٍزاساٖ ٞبی دغذغٝ ٟٕٔتشیٗ اص یىی ثٝ سیٛ وٙفشا٘غ اص ؿٟشی،پغ پبیذاس تٛػقٝ پبیذاسٚخلٛكب تٛػقٝ ٔٛضٛؿ

 ثقذ ػٝ ٔیبٖ تقبدَ اكُ،اصآٖ ٔتفبٚت ثشداؿتٟبی ٚ پبیذاس تٛػقٝ ٔفْٟٛ ثٝ ٔختّف ٍ٘بٟٞبی ٚرٛد ثب.ؿذ تجذیُ سیضاٖ ثش٘بٔٝ

 ٔحؼٛة پبیذاسی فضبیی ا٘ذاص چـٓ اص ٟٕٔی ثخؾ ؿٟشٞب. اػت ٍٕبٖٞ تٛافك ٔٛسد ٚالتلبدی ارتٕبفی،ٔحیغی صیؼت

 ثشخی.دا٘ؼت پبیذاس تٛػقٝ ثشای ثؼتش تشیٗ اكّی تٛاٖ ٔی سا آٟ٘ب،ثٙبثشایٗ ؛ٔیٍیشد كٛست دسثؼتشؿٟشٞب ٚتٛػقٝ ٌـتٝ

 ارتٕبفی پبیذاسی ؾوبٞ ثٝ ٔٙزش تشاوٓ، افضایؾ ؿٟشٞب ایٗ دس وٝ اػت ٔؼأِٝ ایٗ ثیبٍ٘ش اسٚپبیی غیش ؿٟشٞبی دس ٔغبِقبت

 ٚ ٔحیغی صیؼت پبیذاسی افضایؾ ثش فالٜٚ فـشدٜ، ؿٟش ٔذَ ٔقتمذ٘ذوٝ اسٚپب دس ؿٟشی سیضاٖ ثش٘بٔٝ دسٔمبثُ .ؿٛد ٔی

 ٔتشاوٓ، ؿٟش فشْ پیشأٖٛ ٔخبِف ٚ ٔٛافك ٘ؾشات ثشسػی ثب ٔزٕٛؿ دس.ٔیٍشدد ارتٕبفی پبیذاسی افضایؾ ثٝ ٔٙزش التلبدی

 ٚ ثٛٔی ؿشایظ ثٝ تٛرٝ ثب ٔیجبیؼت ؿٟشی، پبیذاسی ثٝ ٔختّف سٚیىشدٞبی ٚاكٛال ٔتشاوٓ ؿٟش فشْ وٝ ٌشفت ٘تیزٝ ٔیتٛاٖ

 .ٌشدد سیضی ثش٘بٔٝ ٚ ا٘تخبة رٛأـ، فشٍٞٙی

 تحقیق روش

 پبیذاسی ؿبخلٟبی. اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ثٟشٜ تحّیّی - تٛكیفی سٚؽ اص آٖ ا٘زبْ ثشای ٚ اػت وبسثشدی ٘ٛؿ اص حبضش تحمیك

 ٚ ٔذاسن ٚ اػٙبد ثشسػی ٚ ای وتبثخب٘ٝ ٔغبِقبت اص اػتفبدٜ ثب پبیذاس ؿٟش ٚ تشاوٓ ثٝ ٔشتجظ ٘ؾشی ٔجب٘ی ٚ ارتٕبفی

 خبِق تشاوٓ ٔتشاوٓ، ؿٟش ی ٞب ِٔٛفٝ ٚ ارتٕبفی پبیذاسی ٔیبٖ ساثغٝ ثشسػی ثشای .ٌشدیذ آٚسی اػتٛاسرٕـ تحمیمبت

 .ٌشدیذ ا٘تخبة تٟشاٖ، ؿٟش 5ٔٙغمٝ دسػغح وٓٔتشا ؿٟش ؿبخق فٙٛاٖ ثٝ ٔؼىٛ٘ی

 هسأله بیاى

 .اػت تٟشاٖ ؿٟش ارتٕبفی پبیذاسی ثش ٔتشاوٓ ؿٟش آحبس ٔٛسد دس حبوٓ فشضٟبی پیؾ ؿٙبػبیی ٚ ثشسػی تحمیك، ٔؼأِٝ

 اص ػغحی چٝ ؿٟشی، تش ٔتشاوٓ ٞبی ثخؾ وٝ خٛاٞذؿذ ٔـخق تٟشاٖ، ؿٟش فقّی ؿشایظ ٚ ٔٛرٛد ٞبی دادٜ ثشاػبع

 تحمیك ایٗ ٞذف خیش؟ یب اػت كبدق تٟشاٖ ٔٛسدؿٟش دس ٔتشاوٓ ؿٟش دیذٌبٟٞبی آیب ٚ ٔیجبؿٙذ ساداسا ارتٕبفی اسیپبیذ

 ساػتب دسایٗ . اػت خبِق تشاوٓ ثب آٖ فضبیی استجبط تحّیُ ٚ ؿٟشتٟشاٖ 5ٔٙغمٝ دس ارتٕبفی پبیذاسی ؿشایظ ؿٙبخت

 اٞذاف اص تٟشاٖ ؿٟش دس٘مـٝ ٞب یبفتٝ ٚضقیت ٕ٘بیؾ ٚ تٟشاٖ ؿٟش آٔبس اػبع ثش ارتٕبفی پبیذاسی اكّی فٛأُ اػتخشاد

 .ٔیأیذ حؼبة ثٝ رب٘جی
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 تحقیق فرضیات

 ٔؼتمیٓ ی ساثغٝ خبِق تشاوٓ ٚ ارتٕبفی پبیذاسی ٞبی ؿبخق ٕٞٝ ٔیبٖ وٝ ٌشفتٝ ؿىُ فشم پیؾ ایٗ ثب تحمیك ایٗ

 .اػت ثشلشاس

 

 پايذار توسعه هفهوم

 یب تٟٙبیی ثٝ ٔحیغی صیؼت یب ارتٕبفی، التلبدی، صیشػیؼتٕٟبی اص یه ٞش پبیذاس تٛػقٝ ٔقٙبی ثٝ ؿٟشی پبیذاس تٛػقٝ

 صیؼت حفبؽت اوِٛٛطیىی، ثبصػبصی التلبدی، سؿذ وٝ وٙذ ٔی تالؽ ثّىٝ، .ثبؿذ ٕ٘ی صیشػیؼتٕٟب ایٗ پبیذاسی افضایؾ

 رٟبٖ ػشتبػش دس تحمیمبت فٕذٜ تٕشوض ٘مغٝ یه ثٝ سا چبِؾ ایٗ دؿٛاسی ٚ ػبصد ٔتقبدَ سا ارتٕبفی پیـشفت ٚ ٔحیغی

 تٛػقٝ تٛاٖ وٝ أشٚصی تٛػقٝ اص ؿىّی ” : ٘ٛیؼذ ٔی ؿٟشی پبیذاس تٛػقٝ ٔفْٟٛ ٚ ٔقٙب خلٛف دس ٞبَ پیتش.ٕ٘بیذ تجذیُ

 :اػت صیش ٔٛاسد ٔؼتّضْ ؿٟشی پبیذاسی ٚی ٘ؾش اص “.وٙذ تضٕیٗ سا آیٙذٜ ٞبی ٘ؼُ ؿٟشی رٛأـ ٚ ؿٟشٞب ٔذاْٚ

 حشٚت ٚ وبس ٔٛرذ ؿٟشی پبیذاس التلبد یه ٚرٛد

 ؿٟشی ا٘ؼزبْ ٚ ٕٞجؼتٍی

 ٕٞٝ ثشای تٟیٝ لبثُ ٚ ٔٙبػت ٔؼىٗ ٔٛرذ ؿٟشی پبیذاس ػشپٙبٜ

 پبیب ٚ ثبدٚاْ ٞبی اوٛػیؼتٓ ٔٛرذ ؿٟشی پبیذاس صیؼت ٔحیظ

 ارتٕبفی تحشن لبثّیتٟبی وٙٙذٜ حفبؽت ٔٙبثـ ٔٛرذ ؿٟشی پبیذاس دػتشػی

 ص٘ذٜ ؿٟش یه ٔٛرذ ؿٟشی بیذاسپ ص٘ذٌی

 (2222،پیتش ٚ ٞبَ) ؿٟشٚ٘ذی ٔشتجٝ ٚ حمٛق تٛإ٘ٙذػبصی ٔٛرذ ؿٟشی پبیذاس ػبالسی ٔشدْ

 ٚ صیؼت ٔحیظ ثیٗ پیچیذٜ ساثغٝ ثٝ پشداختٗ عشیك اص وٙذٔی تالؽ وٝ اػت سایزی ٚ ٔجٟٓ وّی، فجبست پبیذاس تٛػقٝ 

 ؿذٜ تٛافك تقشیف اكغالح، ایٗ رٟب٘ی ٚرٟٝ سغٓ فّی .ثشٌیشد دس سا صٔیٗ ػیبسٜ آیٙذٜ دسثبسٜ فضآیٙذٜ ٞبیٍ٘شا٘ی تٛػقٝ،

 ٚرٛد دِیُ ثٝ دلیمب اكغالح، ایٗ ثشای تقشیف فمذاٖ سدوّیفت، دیذٌبٜ اص .٘ذاسد ٚرٛد پبیذاس تٛػقٝ ٔٛسد دس رٟب٘ی ای

 پبیذاس تٛػقٝ ٔفْٟٛ .(287:1384 ایٛ٘ض، ٚ پبتش)اػت اكغالح ایٗ ٘فغ دس تٛػقٝ پیشأٖٛ ٔختّف دیذٌبٟٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ تجییٗ

حٛضٝ دس ٚ ثٛدٜ خبكی ٞذف ایثش تقبسیف اص ٞشوذاْ وٝ اػت ؿذٜ تقشیف فّٕی ٔختّف دیذٌبٟٞبی اص تبوٖٙٛ پبیذاسی ٚ

 پیـشفت ٌضاسؽ ؿذ، ثشٌضاس طٚٞب٘ؼجٛسي دس 2222 ػبَ دس وٝ صٔیٗ وٙفشا٘غ دس .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ وبس ثٝ ٔختّفی ٞبی

 الیٝ تخشیت رّٕٝ اص سٚصافضٖٚ، صیؼتی ٔحیظ ٔؼبئُ ٚ ٌشدیذ ثشسػی سیٛدٚطا٘یشٚ، دس 1992 ػبَ صٔیٗ پیـیٗ وٙفشا٘غ وبس

 وٝ ؿذ٘ذ افالْ رٟب٘ی تزبست ٚ التلبد فقّی اٍِٛٞبی ٔٙفی تجقبت فٙٛاٖ ثٝ ثیبثب٘ضایی ٚ رٍّٙضدایی ٞٛا، ٚ آة تغییشات اصٖٚ،

 سیضی ثش٘بٔٝ سٚیىشد ثٝ ٘یبص تٛػقٝ، ٘ٛؿ ایٗ .(127 :1385 صاٞذی،)وٙذٔی فُٕ پبیذاس تٛػقٝ ٞذفٟبی رٟت خالف دس

 سٚاثظ دس تغییش ثشداس٘ذٜ دس ٕٞچٙیٗ.ؿٛدٔی ٍٟ٘ذاسی ذاسپبی تٛػقٝ اص ٔزبص ػغٛح تٕبْ دس آٖ، دس وٝ داسد ٔحیغی صیؼت

 ٚ اػت تٛرٝ ٔشوض ا٘ؼبٖ آٖ دس وٝ (46؛1379 فٙی،)اػت صٔبٖ عی ٚدس وٙٛ٘ی صٔبٖ دس ٚعجیقت ا٘ؼبٖ ٚثیٗ ا٘ؼبٟ٘ب ثیٗ

 ٔٛصا٘ٝ اكُ ٌشایؾ ایٗ دس .(43؛1379 ٔٛحذ،)ٞؼتٙذ ٚػبص٘ذٌی ػالٔت ثب تٛاْ حیبتی ػضٚاس عجیقت ثب ٕٞبًٞٙ ا٘ؼبٟ٘ب
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 ٔحٛس صٔیٗ ٔحذٚد ٔٙبثـ اص آتی ٞبی٘ؼُ ػٟٓ ثٝ تٛرٝ ثب ٘ؼُ ٞش اوِٛٛطیىی ٚ التلبدی - ارتٕبفی ٞبیخٛاػت ثیٗ

 ص٘ذٌی رٛا٘ت تٕبٔی وٝ یبثذٔی ای ٌؼتشدٜ پبیذاسٔقٙبی تٛػقٝ ثٙبثشایٗ .ػىٛ٘تٍبٞبػت چیذٔبٖ ٚ ؿٟشی ٞبیػیبػتٍزاسی

 ٚ ثٟذاؿت ٚ آٔٛصؽ عجیقی، ٔٙبثـ تىِٙٛٛطی، ثبصسٌب٘ی، التلبدی، صٔیٙٝ دس ٞبییتػیبػ آٖ دس وٝ ٌیشدٔی ثش دس سا ا٘ؼبٟ٘ب

 ٔٛحذ،)ثخـذ تذاْٚ سا ٔحیغی ٚصیؼت ارتٕبفی التلبدی، تٛػقٝ ٌشددوٝ عشاحی ٚ سیضی ثش٘بٔٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ كٙقت

4:1379). 

 فرهنگي توسعه پايذار -بُعذ اجتواعي

ٞبی تٛػقٝ پبیذاس، ثُقذ ا٘ؼب٘ی پبیذاسی ٔٛسد غفّت لشاس ٌشفتٝ ٚ تٕشوض ثش  بص ثحجفمیذٜ ثش ایٗ اػت وٝ ثیؾ اص دٚ دٞٝ اص آغ 

ٞبی ٚػیـ ٚ ٌؼتشدٜ ایٗ سٚیىشد، ٔٙتٟی ثٝ ایزبد ٚ  فذْ ٔٛفمیت ٚ ؿىؼت .اثقبد ٔحیغی تٛػقٝ ٚ سؿذ التلبدی ثٛدٜ اػت

اص آ٘زبیی .ٞبی ٔشثٛط ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ اػت ٝ تِٛیذ تغییشی ٔقٙبداس ٚ تزذیذ یب ٘ٛ وشدٖ ٔفْٟٛ پبیذاسی ارتٕبفی ٚ دیٍش رٙج

وٝ ٔغبثك ٔخّج ػبدٜ ٚ ٔقشٚف پبیذاسی، یىی اص سئٛع ٚ فٛأُ ٚ فٙبكش اكّی ایٗ ٔخّج ارتٕبؿ اػت وٝ اكّی تشیٗ فٙلش 

خٛاٞٙذ  ای آٖ ا٘ؼبٖ اػت، دس ٔٛضٛفبت ٔغشح دس ٘ؾشیٝ تٛػقٝ پبیذاس، آساء ٚ ثبٚسٞب ٚ ٕٞٝ ٔٛضٛفبت ٔشثٛط ثٝ اٚ ربیٍبٜ ٚیظٜ

ؿٛد، اص إٞیتی  اؽ ٔٙتذ ٔی یبفت، وٝ اص ٔیبٖ آٟ٘ب فشًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ فضبی فُٕ اٚ وٝ اص فضبی فىشی ا٘ؼبٖ یقٙی رٟبٖ ثیٙی

ٞذایت فٕٛٔی تٛػقٝ  (یقٙی فشًٞٙ)دس ٚالـ رٟبٖ ثیٙی اص عشیك یه حّمٝ ٚاػظ .ثٙیبدیٗ ٚ اكّی ثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد

ٞبی ٔتفبٚتی  سٚ٘ذ حبضش دس ٞش ربٔقٝ ای ٘تیزٝ ٚ ٔحلَٛ فقبِیت ٔىب٘یؼٓ .(26:1387 ٘می صادٜ،)پبیذاس سا فٟذٜ داس اػت

ؿٛد ٔحلَٛ خٛاػت ٚ اسادٜ ػبختبسٞبی ٔختّف  آ٘چٝ وٝ أشٚصٜ ثٝ فٙٛاٖ تٛػقٝ پبیذاس یب ٘بپبیذاس دس رٛأـ دیذٜ ٔی.اػت

ٌشفت وٝ تبحیش فٛأُ ارتٕبفی دس ثشلشاسی تٛػقٝ تٛاٖ ٘تیزٝ  ثٙبثشایٗ ٔی .سٚد لذست، التلبد ٚ فشًٞٙ دس ربٔقٝ ثٝ ؿٕبس ٔی

پبیذاسی ارتٕبفی تحت ٔفبٞیٓ ٚػیـ تش ثشاثشی ارتٕبفی،  .(22:1391تیٕٛسی ٚ ٕٞىبساٖ، )پبیذاس خیّی ٟٔٓ ٚ ٔٛحش اػت

ثٝ  تٛصیـ خٛة ٚ ٔٙبػت ٔٙبثـ ٚ ارتٙبة اص وبسٞبی ٔحشٚٔیت صا، اربصٜ دػتشػی ػبوٙبٖ ثٝ ٔـبسوت فقبَ ٚ وبُٔ دس ربٔقٝ

تٛػقٝ پبیذاس ارتٕبفی ٕٞب٘ٙذ تٛػقٝ پبیذاس  .ٌیشد ِحبػ ارتٕبفی، التلبدی ٚ ػیبػی ٚ ٕٞچٙیٗ پبیذاسی ربٔقٝ لشاس ٔی

ٞبی ٔحیغی، ٔبدی، ارتٕبفی، التلبدی، لب٘ٛ٘ی، فشٍٞٙی، ػیبػی ٚ سٚاٖ ؿٙبختی اػت وٝ ثبیذ  ربٔقٝ ا٘ؼب٘ی داسای رٙجٝ

ٞب، ثؼیذ آحبد ٔشدْ دس ساػتبی تبٔیٗ اٞذاف تٛػقٝ  بصی ثشای ؽٟٛس ٚ ثشٚص خاللیتثؼتش ػ.ٕٞٝ ایٗ رٛا٘ت ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشد

پبیذاس ٚ ٘یض اعٕیٙبٖ اص آیٙذٜ ای ثٟتش ثشای ٕٞٝ ثب تبویذ ثش سفبٜ ٔشدْ ثٛٔی ٚ تبویذ ثش ٘مؾ حیبتی آٟ٘ب دس ٔذیشیت ٔحیغی ٚ 

ثٝ ٔقٙبی استمبی ویفیت ص٘ذٌی ٚ تٛػقٝ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٚ پبیذاسی ٘ؾبْ ارتٕبفی  .تٛػقٝ اص اسوبٖ تقشیف پبیذاسی ارتٕبفی اػت

ٞب ٚ ٔؼبئُ دسٚ٘ی ٚ ٚاوٙؾ دس ثشاثش تغییشات ثیشٚ٘ی ٚ ٔذیشیت حفؼ  دس ٟ٘بیت خٛدتٛا٘ی ارتٕبفبت ٔحّی ثشای غّجٝ ثش چبِؾ

ثبسٚس ٚ ٕٞبًٞٙ دس تقشیفی دیٍش پبیذاسی ارتٕبفی تحت فٙٛاٖ ص٘ذٌی ػبِٓ ٚ  .(2:1389پٛسعبٞشی ٚ ٕٞىبساٖ، )ٞبػت اسصؽ

أٙیت     ٚ  ثب عجیقت تقشیف ؿذٜ، وٝ داسای چٟبس فٙلش اكّی ٚ تقییٗ وٙٙذٜ فذاِت ارتٕبفی، ٕٞجؼتٍی ارتٕبفی، ٔـبسوت 

ٞبی  دس وٙفشا٘غ ثٌٛٛتب وٝ ثٝ ثشسػی ػیبػت .دسایٗ سٚیىشد دٚ ٔفْٟٛ ٔـبسوت ٚ تٛإ٘ٙذ ػبصی ربیٍبٜ ٚیظٜ ای داس٘ذ.اػت 

بی التیٗ ٚ وبسائیت اختلبف داؿت، ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ایٗ وٙفشا٘غ ٘ؾش خٛد سا دس ٔٛسد تٛػقٝ فشٍٞٙی وـٛسٞبی آٔشیى

ٔفٟٛٔی اص تٛػقٝ وٝ فمظ ثش فٛأُ التلبدی تىیٝ وٙذ، ؿشایظ ػبختبسی خبكی سا ثٝ ٚرٛد  :ثٝ كٛست صیش ثیبٖ وشدٜ ا٘ذ

ٞبی ا٘تخبة ؿذٜ ثشای  فٛأُ فشٍٞٙی دس ساٜ حُتٟٙب ثب دخبِت دادٖ .وٙذ آٚسد وٝ خٛد تٛػقٝ ٘یبفتٍی سا تـذیذ ٔی ٔی

ٕٞچٙیٗ دس ػبیٝ وٙفشا٘غ  .ٞبی ٌشٟٚٞبی ارتٕبفی ٚ ّٔتٟب سا ثشآٚسدٜ ػبخت  تٛػقٝ، ٔی تٛاٖ ثٝ عٛس وبُٔ ٘یبصٞب ٚ خٛاػت

دٞبیـبٖ، ٚ دس پی تـٛیك دِٚتٟبی ٔحّی ثٝ اسائٝ ساٞجش (تٛػقٝ پبیذاس)ثب ٔحٛسیت  (طٚٞب٘ؼجٛسي)صٔیٗ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ دس

اص آٖ پغ ثٝ فّت پیچیذٌی ٔجبحج فشٍٞٙی ٟٚٔٓ تش اص آٖ  .ٞبی ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙی سا پٛؿؾ داد ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس صٔیٙٝ

ٞبی خبف خٛد، ثقذ فشًٞٙ اص دَ ٔفْٟٛ وّی پبیذاسی ارتٕبفی خبسد ؿذٜ ٚ  ٞب ٚ لبثّیت ٚسٚد ثٝ دٚسٜ رٟب٘ی ؿذٖ ثب تٟذیذ

تِٛیذ فشٍٞٙی ٚ  .(46؛1392كبِحی ٔیال٘ی ٚ ٔحٕذی، )تٛػقٝ پبیذاس ثٝ سػٕیت ؿٙبختٝ ؿذثٝ فٙٛاٖ یه صٔیٙٝ ٔؼتمُ دس 

فشًٞٙ پزیشی دس رٛأـ ا٘ؼب٘ی دس یه فشآیٙذ تحِٛی، دس ٟ٘بیت ساٜ سا ثٝ ػٛی سؿذ ٚتقبِی ا٘ؼبٖ، فشًٞٙ ٚٔحیظ صیؼت 

 .آیذ اص ِٛاصْ اِٚیٝ تٛػقٝ پبیذاس ثٝ ؿٕبس ٔیثٙبثشایٗ استجبط آٌبٞب٘ٝ ٚ ثذٖٚ ٚاػغٝ ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ صیؼت  .ػبصد ٕٞٛاس ٔی
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ٞبی تٛػقٝ ٔٛفمیت چٙذا٘ی ٘خٛاٞذ  فشًٞٙ فبُٔ اكّی ٚ ثٝ ثیب٘ی ٔٛتٛس تٛػقٝ پبیذاس اػت وٝ ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ آٖ ثش٘بٔٝ

أىبٖ ، ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٞٙش ٚ فشًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ اثضاس، تٛػقٝ فشٍٞٙیِ ربٔقٝ لبدس خٛاٞذ ثٛد وٝ (138؛1382سحیٕی، )داؿت

اٌش چٝ تقشیفی ؿفبف اص  .(86؛1389كبِحی ٔیال٘ی ٚ ٔحٕذی، )ٞبی ٔٙبػت پبیذاسی سا دسٖٚ ربٔقٝ فشاٞٓ ػبصد ٔقشفی ٔذَ

اسصیبثی احشات ارتٕبفی دس ادثیبت پبیذاسی ٚرٛد ٘ذاسد، أب ٔقٕٛال ایٗ ٘ٛؿ اسصیبثی ؿبُٔ تالؿی ٘ؾبْ ٔٙذ ثشای ؿٙبػبیی، 

 Brouwer)ٞب ثش افشاد، ٌشٟٚٞبی ٔشدٔی یب دس ٔزٕٛؿ ثش وُ ارتٕبؿ اػت ٞب یب ػیبػت پشٚطٜتحّیُ ٚ اسصیبثی احشات ارتٕبفی 

et al,2224:2). 

 

 تراكن شاخصهاي تعريف و توصیف

 تشویت ٔؼىٛ٘ی، تشاوٓ افضایؾ عشیك اص تٛا٘ذ ٔی ٔتشاوٓ ؿٟش .ٕ٘ٛد تقشیف ٔختّفی ی ٞب ٌٛ٘ٝ ثٝ تٛاٖ ٔی سا ٔتشاوٓ ؿٟش

 ٔتشاوٓ ؿٟش ٞبی ؿبخلٝ ٔتشاوٓ، ؿٟش تحمك ی ٞب فشْ ثٝ تٛرٝ ثب .ٌشدد فّٕی ٔختّف ٞبی تـذیذوبسثشی یب ٚ ٞب وبسثشی

 .ٌشدد ٔی ٔـبٞذٜ 1رذَٚ دس

 

 شاخص هؤلفه هفهوم

 شاخص

 هاي

 فشردگي

 شهري

 تشاوٓ

 ٔؼىٛ٘ی خبِق تشاوٓ

 ٘بخبِق تشاوٓ

 ٔٙغمٝ دس تشاوٓ ٔتٛػظ-رٕقیتی ٚصٖ

 ٚوٛچه ثضسي ٞبی ٌبٜ ٚػىٛ٘ت ٚپبییٗ ثبال تشاوٓ ثب ٔؼىٗ دسكذ-ٔؼىٗ ؿىُ

 ٞب وبسثشی تـذیذ

 ٔؼىٛ٘ی غیش ثٝ ٔؼىٛ٘ی صٔیٗ ٘شخ"اكّی" تؼٟیالت تقذاد-ٞب وبسثشی تقبدَ

 تؼٟیالت پشاوٙذٌی / افمی تشویت

 فشٚؿی خشدٜ/ ٚٔؼىٛ٘ی تزبسی / ٔؼىٛ٘ی تٛػقٝ تشویت-فٕٛدی تشویت

 وّی ٚتٕٟیذات تؼٟیالت پشاوٙذٌی

 تـذیذ

 رٕقیت دس افضایؾ

 تٛػقٝ دس افضایؾ

 تشاوٓ دس افضایؾ

 

 ٔتشاوٓ ؿٟش ٞبی ؿبخق-1 رذَٚ

 

 اجتواعي پايذاري هاي شاخص

 ثـشی، ربٔقٝ ٔب٘ٙذ پٛیب ػیؼتٓ یه دس وٝ ا٘ذ ٔقتمذ ٘یض ٚییّٟبسص ِٔٛذاٖ .٘یؼت ای ػبدٜ ٔفْٟٛ ارشا ِحبػ اص پبیذاسی

 یه چشاوٝ ػٙزیذ، ساحتی ثٝ ثتٛاٖ وٝ ٘یؼت چیضی ٔفْٟٛ ایٗ ٘تیزٝ دس .اػت صٔبٖ عَٛ دس حجبت ٔقٙی اػبػبثٝ پبیذاسی

 تٛػقٝ ثبؿذ لشاس وٝ تیدسكٛس ثحخٟب ایٗ تٕبْ ثب .(159:1386لشخّٛٚحؼیٙی،)حبثت ٘مغٝ یه ٘ٝ اػت، حبثت غیش ویفیت

 لبثُ ٚ وٙتشَ لبثُ تـخیق، لبثُ سٚؿٙی، ثٝ ٞذف ایٗ اػت الصْ ؿٛد، تجذیُ غبیی ٞذف یه ثٝ وّی تٛكیف یه اص پبیذاس

 ثب السٖ ٔه .(1378 عجیجیبٖ)داسد ٚرٛد پبیذاس تٛػقٝ ٞبی ؿبخق تذٚیٗ ثٝ ٘یبص رٟت ٕٞیٗ ثٝ .ؿٛد تقشیف ػٙزؾ

 التلبدی، ػالٔت ثشای اػبػی ٚ پبیٝ أشی وٙٙذٜ ٔٙقىغ ٚ پبیذاسی اص آصٔبیـٟبیی “ اٖفٙٛ ثٝ پبیذاسی ؿبخلٟبی تقشیف

 اص رٛأـ ٔتفبٚت دسن دِیُ ثٝ وٝ ٔیىٙذ یبد ”ٔختّف ٘ؼّٟبی عَٛ دس ربٔقٝ یه ٔحیغی ارتٕبفی،صیؼت

 تلٛیش یه اسائٝ ثٝ سلبد تٟٙبیی ثٝ ؿبخق ٞش ثٙبثشایٗ .اػت ٌزاؿتٝ ربی ثش سا ٔتفبٚتی ؿذٜ عشاحی ٞبی پبیذاسی،ؿبخق

 ِٛیٙض .ؿٛ٘ذ ٌشفتٝ ثىبس ٞب ؿبخق اص ٌؼتشدٜ ای ٔزٕٛفٝ ٔیجبیؼت اثقبدٔختّف، ٞبی ٚیظٌی تـخیق ثشای ٚ ٘یؼت وبُٔ
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 ثؼیبس ٔحیغی خبف ؿشایظ ٚ ٌیش٘ذ لشاس لضبٚت ٚ اسصیبثی ٔٛسد حبثت ٔقیبسٞبی ثب ٘جبیذ ٔختّف ٔىبٟ٘بی وٝ اػت ٘یضٔقتمذ

 .اػت ٘ؾش ٔٛسد ربٔقٝ فشٍٞٙی ٚ ثٛٔی ؿشایظ ثٝ تٛرٝ ؿبخلٟب، دسعشاحی ٟٔٓ ثؼیبس ای ٘ىتٝ ٗثٙبثشای. اػت إٞیت حبئض

 .ثٛد ٘خٛاٞٙذ پبیذاسی ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ دسػتی ثٝ ؿذٜ عشاحی ؿبخلٟبی ٚیظٌی ایٗ ثٝ تٛرٝ ثذٖٚ وٝ چشا

 

 توضیح                 شاخص                               هؤلفه بعذ

 اجتواعي بعذ

 آٔٛصؽ

 ثبال ثٝ ػبَ 22 رٕقیت وُ ثٝ ٚوبسدا٘ی ِیؼب٘غ داس٘ذٌبٖ ٘ؼجت
 تحلیالت ػغح ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ

 فبِیٝ

 ثٝ ػبَ 22 رٕقیت وُ ثٝ ٚدوتشا اسؿذ وبسؿٙبػی داس٘ذٌبٖ ٘ؼجت

 ثبال

 تحلیالت ػغح ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ

 فبِیٝ

 آٔٛصؿی ٔحشٚٔیت ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ثیؼٛاد ٔشداٖ دسكذ

 آٔٛصؿی ٔحشٚٔیت ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ثیؼٛاد ص٘بٖ دسكذ

 أٙیت

 ا٘تؾبٔی ٟ٘بد دس أٙیتی ٔؼبئُ خشٚری ٕ٘بیبٍ٘ش ا٘تؾبٔی ٘یشٚی ٞبی پشٚ٘ذٜ

 حبد رشایٓ تقذاد ٕ٘بیبٍ٘ش فٕذ لتُ

 ٚرشح ضشة حذ دس رشایٓ تقذاد ٕ٘بیبٍ٘ش ٚرشح ضشة

 ؿذٜ ٌضاسؽ ٞبی ػشلت تقذاد ٕ٘بیبٍ٘ش ػشلت

 ثٟذاؿت
 ٚػالٔت ثٟذاؿت ػغح دٞٙذٜ ٘ـبٖ (٘فش 12222)ٚٔیش ٔشي ػشا٘ٝ

 ٚٞٛا آة ٚ ٔحیظ ػالٔت ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ (٘فش 12222)تٙفؼی ثیٕبسی ػشا٘ٝ

 ٚسفبٜ ثشاثشی

 سفبٜ ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٘بٔٙبػت ٔؼىٗ دسكذ

 سفبٜ ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ اتبق ػشا٘ٝ

 سفبٜ ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ اتٛٔجیُ اص ثشخٛسداس خب٘ٛاسٞبی

 سفبٜ ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ سایب٘ٝ اص ثشخٛسداس خب٘ٛاسٞبی

 سفبٜ ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ؽشفـٛیی ٔبؿیٗ اص ثشخٛسداس خب٘ٛاسٞبی

 رٙؼیتی ثشاثشی ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ثیؼٛاد ٔشداٖ ثٝ ثیؼٛاد ص٘بٖ ٘ؼجت

 ٔـبسوت

 ارتٕبفی ٞبی ٔـبسوت ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ رٕقیت ثٝ ٚسصؿی ٔـبسوت افشاد ٘ؼجت

 ارتٕبفی ٞبی ٔـبسوت ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ فشٍٞٙی فقبِیت دس وٙٙذٌبٖ ؿشوت

 ؿٟش ٔذیشیت دس ٔـبسوت ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ رٕقی وُ ثٝ افتخبسی ؿٟشداساٖ دسكذ

 ارتٕبفی ٞبی ٔـبسوت ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٔٙغمٝ رٕقیت ثٝ ٔحّٝ پضؿه دسكذ

 

 

 ارتٕبفی پبیذاسی ٞبی ؿبخق ٔزٕٛفٝ -2 رذَٚ
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 هنتخب فرهنگي -اجتواعي هايشاخص

 

 

 نواگر عوذه شاخص بعذ

 -اجتواعي

 فرهنگي

 ٚ أىب٘بت تٛػقٝ

 خذٔبت

 ٞبیؿجىٝ تٛػقٝ ٚ ثٟجٛد ٔیضاٖ -2آٔٛصؿی خذٔبت ٚ أىب٘بت تٛػقٝ ٚ ثٟجٛد ٔیضاٖ-1

 ٚ أىب٘بت تٛػقٝ ٚ ثٟجٛد ٔیضاٖ -4ٚسصؿی خذٔبت ٚ أىب٘بت تٛػقٝ ٚ ثٟجٛد ٔیضاٖ -3استجبعی

 ػجض فضبٞبی ٚ پبسوٟب-تفشیحی خذٔبت ٚ أىب٘بت افضایؾ ٔیضاٖ -5دسٔب٘ی ٚ ثٟذاؿتی خذٔبت

 ربٔقٝ ثشاثش ػیدػتش ٔیضاٖ -7 ٔحّی ربٔقٝ ثشای سفبٞی أىب٘بت ٌؼتشؽ ٔیضاٖ -6ؿٟشی

 سٚ٘ذ ٔیضاٖ -8كٙبیـ تٛػظ خذٔبتی ؿذٜ ایزبد ٞبیفشكت ٚ أىب٘بت ثٝ ٟٔبرشاٖ ٚ ٔحّی

 ؿٟشی خذٔبت ویفیت استمبء

 آٌبٞی افضایؾ

 ٔحّی ربٔقٝ

 -2 خٛد ص٘ذٌی ٔحیظ إٞیت ثٝ ٘ؼجت ٔحّی ػبوٙبٖ دس آٌبٞی ػغح افضایؾ ٔیضاٖ-1

 ٔیضاٖ -3دسیبیی اوٛػیؼتٓ إٞیت ثٝ ٘ؼجت ٔحّی ػبوٙبٖ دس آٌبٞی ػغح افضایؾ ٔیضاٖ

 ٔذیشیت دٌٚبٍ٘ی-4عجیقی ٔٙبثـ إٞیت ثٝ ٘ؼجت ٔؼئٛالٖ حؼبػیت ٚ آٌبٞی ػغح افضایؾ

 ؿٟش اكّی ثخؾ ٚ ٘فت ثخؾ ثیٗ ؿٟشی

 ٚ ٔـبسوت

 ٕٞجؼتٍی

 افضایؾ-3ٔٛرٛد ٔحّی ٟ٘بدٞبی تٛاٖ تمٛیت-2ٔحّی ػبوٙبٖ ارتٕبفی ٕٞجؼتٍی افضایؾ-1

 حغ افضایؾ-5ٟٔبرشاٖ ٚ ٔحّی ربٔقٝ ثیٗ تقبُٔ-4ؿٟش تٛػقٝ دس ٔحّی ػبوٙبٖ ٔـبسوت

 ٟٔبرشاٖ ثٝ ٘ؼجت دؿٕٙی ٚ خلٛٔت

 ربٔقٝ سضبیت

 ٔحّی

 دػتشػی اص ٔحّی ربٔقٝ سضبیت ٔیضاٖ -2كٙقتی تٛػقٝ اص ٔحّی ربٔقٝ سضبیت ٔیضاٖ -1

 ٔىب٘ی تقّك سٚحیٝ تمٛیت ٔیضاٖ -3كٙقتی تٛػقٝ ثٝ تٛرٝ ثب خذٔبت ٚ أىب٘بت ثٝ

 ػٙٗ ٚ فشًٞٙ

 ثیٗ فشٍٞٙی تقبسم ٔیضاٖ -2ٔحّی ربٔقٝ ػٙتی سػْٛ ٚ آداة احیبی ٚ حفؼ ٔیضاٖ -1

 ٔیضاٖ -4ٔحّی ٔقٝرب دس ػٙتی ٔشاػٓ احیبی ٚ حفؼ ٔیضاٖ -3ٔحّی ربٔقٝ ٚ فشٍٟٞٙب خشدٜ

 ٔحّی ػبوٙبٖ حمبست احؼبع ٔیضاٖ -5ٟٔبرشاٖ ٔٙؾ ٚ سفتبس اص ٔحّی ػبوٙبٖ ثشداسی اٍِٛ

 ثیٗ اص ٚ ٔذٌشایی ایزبد ٔیضاٖ -6ٟٔبرشاٖ فشًٞٙ ٔمبثُ دس ثٛٔی فشًٞٙ داؿتٗ ثٝ ٘ؼجت

 -8 خٛیـبٚ٘ذی ٚ خب٘ٛادٌی پیٛ٘ذٞبی سفتٗ ثیٗ اص ٔیضاٖ -7ثٛٔی فشٍٞٙی ٞبیػٙت سفتٗ

 ای ٜ حٛص ثشٖٚ فشٍٞٙی ارتٕبفی یبدٌیشی ؿذٜ ایزبد فشكتٟبی أٖیض

  

 سفبٜ ٚ أٙیت

 ارتٕبفی

 تشافیه افضایؾ ٔیضاٖ -3سٚصا٘ٝ ٞبیٔضاحٕت افضایؾ ٔیضاٖ -2رٙبیت ٚ رشْ افضایؾ ٔیضاٖ -1

 ٚ آػبیؾ ػّت ٔیضاٖ -5كٙقتی تٛػقٝ ٘تیزٝ دس ؿّٛغی ٚ اصدحبْ ٔیضاٖ-4٘مّیٝ ٚػبیُ

 ٞبیدسٌیشی ٔیضاٖ -7ٟٔبرشاٖ حضٛس دِیُ ثٝ (خلٛكی حشیٓ)ٔحّی ربٔقٝ ثشای آسأؾ

 ٞبی٘بٞٙزبسی ثشٚص ٔیضاٖ -8ّٔه ٚ صٔیٗ فشٚؽ ٚ خشیذ سٚ٘ك احش دس لٛٔی ٚ خب٘ٛادٌی

 افضایؾ -12 ػٙتی ثٟٙؾٓ ثٙذی پبی وبٞؾ ٔیضاٖ -9(فحـب ٚ فؼبد-اِىّیؼٓ-افتیبد)ارتٕبفی

 حضٛس احش دس ثٛٔیبٖ ثشای ؿٟشی پبسوٟبی ٔحیظ ؿذٖ ٘بٔٙبػت ٔیضاٖ - 11وبس مٛقح سفبیت

 ٔشدْ ثیٗ دس لٛا٘یٗ ٚ ضٛاثظ ٚ أٙیت ٌؼتشؽ 12-ٟٔبرشاٖ

 

 ٔٙتخت فشٍٞٙی -ارتٕبفی ٞبیؿبخق :3رذَٚ

- (Dempesy et al,2212– )-(WHO,1997) -(Banica,2212) -(Donatilo,2221) -(Li et al,2229) -(UN,2227) :ٔٙجـ

 1391 ٕٞىبساٖ، ٚ سضٛا٘ی 
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 هطالعاتي هحذوده شناخت

 (هنطقه در 5 ناحیه قرارگیري هوقعیت)هوردي نوونه

 

 :ؿذٜ روش اختلبس ثٝ ثقضی ریال وٝ داؿت خٛاٞذ خٛد ثشػىٙٝ ٔتقذدی احشات ، ؿٟش

 حبثت (فضب)رغشافیب ٚلتی رٕقیت تقذاد افضایؾ .دٞذ ٔی افضایؾ سا فشدی ٞبی تفبٚت ٔقٕٛال ؿٟش تشاوٓ ٚ صیبد رٕقیت-

 .اػت افشاد ثیٗ وبس تمؼیٓ ٚ تفبٚت ٔٛرت ثبؿذ

 لٛٔیت سً٘ ٔخُ ایـبٖ فٕٛٔی ٞبی ٚیظٌی ثشاػبع ارتٕبفی ٞبی ٌشٜٚ رذاػبصی ٔٛرت ، ؿٟش ٚٔتشاوٓ صیبد رٕقیت-

 .ؿٛد ٔی التلبدی ارتٕبفی ٚٔٙضِت

 ٔی ٔب٘ـ ٚتشاوٓ صیبد رٕقیت .ؿٛد ٔی ا٘ؼب٘ی سٚاثظ ؿذٖ فبعفی ٚغیش فشد خلٛكی ص٘ذٌی تمغیـ ٔٛرت وٝ ٘ـیٙی ؿٟش-

 ٔقبؿشت ؿٟش ػبوٙبٖ وٝ ٘یؼت ایٗ ٔٙؾٛس اِجتٝ .وٙذ ثشلشاس استجبط دیٍشاٖ ثب وبُٔ ؿخلیتی ٕٞچٖٛ آدٔی وٝ ؿٛد

 افشاد ،٘ؼجت دیٍشاٖ ثب تقبُٔ ثیـتش ٚتٛاتش تش صیبد ٔقبؿشیٗ ٚرٛد ثب وٝ اػت ٔٛضٛؿ ایٗ اص حبوی ثشفىغ ثّىٝ داس٘ذ وٕتشی

 ارتٕبفی فبكّٝ ثقذ ؿٟشٔٛرت ٔتشاوٓ فضبی دس دیٍشاٖ ثب فیضیىی لشاثت ثب ، دیٍش ثیبٖ ثٝ .اػت وٕتش ٔیبٖ ایٗ دس آؿٙب

 .ؿٛد ٔی اؿخبف ثیٗ

 ٚ ٔتٙٛؿ ٞبی ٔحشوٝ ثب سا ا٘ؼبٖ ٚٞشِحؾٝ اػت ٔتغیش ثؼیبس ، ؿٟشی ص٘ذٌی .وٙذ ٔی ٚفمٍّشا پیچیذٜ سا ا٘ؼبٖ ٘ـیٙی ؿٟش-

 .ثبؿذ ٌش ٚا٘تخبة وٙٙذٜ تحّیُ ثبیذ ؿٟش٘ـیٗ دِیُ ٕٞیٗ ،ثٝ ػبصد ٔی ٔٛارٝ ٔتقذد ارتٕبفی تقبسضبت

 سلبثت ٔىب٘یؼٓ ؿٟشیبٖ فؾیٓ وٙذ،رٕبفت ٔی آٖ سػٕی غیش اثضاس ربیٍضیٗ سا ارتٕبفی وٙتشَ سػٕی اثضاس ؿٟشی ص٘ذٌی-

 .ػبصد ٔی فٕٛٔی ٚرذاٖ رب٘ـیٗ سا ٕ٘بیٙذٜ ٚا٘تخبة سػٕی وٙتشَ ٚ

 سٚاٖ ػغح دس ٌشایی ؿٟش .ا٘ذ ؿٟشی ٞبی پذیذٜ ارتٕبفی ٘بثؼبٔب٘ی ٚٔخلٛكب فشدٌشایی ، فـبس،ثیٍبٍ٘ی وٝ آٖ ٘تیزٝ

 تمؼیٓ ارتٕبفی ػبختبس ػغح دس ا٘زبٔذٚ ٔی یىذیٍش اص افشاد رذایی ثٝ ٟ٘بیتب ٚ وٙذ ٔی تٟذیذ سا فلجی ٘ؾبْ ، ؿٙبختی

 ثی ارتٕبفی ٔتمبثُ سٚاثظ دسآٖ وٝ ای ربٔقٝ اِجتٝ .ؿٛد ٔی ٔٙزش افشاد ا٘ضٚای ثٝ خٛد ، ٘یض آٖ وٝ آٚسد ٔی ٚرٛد ثٝ سا وبس

 ػؼتی ایٗ ثٛدٚ خٛاٞذ ٔٛارٝ ٘یض ػؼتی اخاللی ٘ؾبْ ثب ربٔقٝ ٕٞیٗ أب .ؿٛد ٔی تبٔیٗ ثیـتش فشدی آصادی ، ثبؿذ سً٘

 .ؿٛد ٔی ؿخلیتی اختالالت ٚ ارتٕبفی ؿىبف ایزبد ثبفج
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 (تٟشاٖ ؿٟشداسی آٔبس ٚاعالفبت خذٔبت:ٔأخز)5 ٘بحیٝ رغشافیبیی ٔـخلبت -4رذَٚ
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 (تٟشاٖ ؿٟشداسی آٔبس ٚاعالفبت خذٔبت:ٔأخز) ....ٚ تحلیالت ٚ رٕقیت،ػٗ،رٙؼیت ٔـخلبت -5رذَٚ
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 گیري نتیجه

 ٔبحلُوٝ وٙٙذ ٔی ارتٕبفی سٚاثظ ایزبد ثٝ ٘یبصی تقبُٔ دس ٚ ثبؿذ ٔی غشیجٝ ٚ آؿٙب ، افشاد تزٕـ ٔحُ ؿٟش وٝ ا٘زب اص

 تِٛیذ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔـبسوت ثغٛسیىٝ اػت ؿٟشی ػبخت ا٘ؼبٖ ٞبی فضبی دس ٔبدی تشاوٓ ٚ اخاللی تشاوٓ سٚاثظ ایٗ

 ٘ؼجت یقٙی ؿٛد ٔی تش ٔتشاوٓ سٚص ٞش ؿٟشٞب دس ٔبدی تشاوٓ دیٍش عشف ٚاص اػت وشدٜ پیذا فیٙی ٕ٘ٛد ٔـتشن اسصؿٟبی

 افضایؾ ثبفج ٔبدی تشاوٓ وٝ اػت ٔقتمذ دٚسویٓ ثغٛسیىٝ اػت، ؿذٜ ؿٟشی فضبی ؿذٖ ٔحذٚد ثبفج ٔؼبحت ثٝ رٕقیت

 ٔبیٝ ثیـتش ٞب آٖ ٘ؾبیش ٚ ثبصاسٞب ٕٞچٙیٗ ٚ ؿٟشی ٔتشٚی ٚ آٞٗ ساٜ خغٛط ؿجىٝ ٚ ٞب ساٜ وٝ چشا ؿٛد ٕ٘ی اخاللی تشاوٓ

 ِٚی ا٘زبٔذ یٔ فیضیىی تشاوٓ ثٝ اخاللی تشاوٓ ٘تیزٝ ٚ ٞب رٕقیتی ٘ضدیىی ٚ ٕٞزٛؿی تب ؿٛ٘ذ ٔی وبس ٚ وؼت سٚ٘ك

 .ؿٛد ٕ٘ی ٔٙزش اخاللی تشاوٓ ثٝ فیضیىی تشاوٓ

 ص٘ذٌی ػغح استمبی ٔٛرت فیضیىی تشاوٓ ٚرٛد رذیذ،ثب ٔؼىٛ٘ی ٞبی ٔحّٝ یب ؿٟشٞب ٔخُ رٕقیتی تزٕقبت ٚرٛد ثٙبثشایٗ

 دٞی ٚؿىُ ػبصیٟب ؿٟش اوخش دس وٝ ا٘ؼبٟ٘ب فشٍٞٙی ٘یبصٞبی تٛرٝ ثذٖٚ ؿٟشی فضبی فیضیىی تٛػقٝ ٌشدد ٕ٘ی ارتٕبفی

 ثٝ چٙب٘چٝ ٌشفت ٘خٛاٞذ ؿىُ اخاللی تشاوٓ آٖ دس وٝ ؿذ خٛاٞذ تجذیُ فضبیی ثٝ ٚ ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ ؿٟشی فضبٞبی

 ٔزبٚست ٚ اػت حبوٓ ٞب ٔحّٝ آٖ دس ٌشٔی ارتٕبفی سٚاثظ وٝ ثیٙیٓ ٔی ؿٛد دلت آٟ٘ب ؿىُ ٚ لذیٕی ٔؼىٛ٘ی ٞبی ثبفت

 ثٝ تٛرٝ ٌشٜٚ دس ا٘ؼب٘ی ٘یبصٞبی ثٝ پبػخٍٛیی ٕٞچٙیٗ ٚ ا٘ؼب٘ی مبثُٔت دسن داسد ٔفْٟٛ ٚ ٔقٙی ٔحّٝ آٖ دس ارتٕبفی

 .وٙٙذ تِٛیذ خٛد ؿٟشی فضبٞبی وٝ دا٘یٓ ٔی ؿذ خٛاٞٙذ ٔٙذ ثٟشٜ فضبٞبی آٖ اص وٝ ارتٕبفبتی فشٍٞٙی اِضأبت ٚ اٍِٛٞب

 ػبختٕب٘ی وٓ تشا ثٝ شثٛطٔ فضبیی ػیبػتٟبی تأحیش تحت 5 ٔٙغمٝ دس تٟشاٖ ؿٟش ارتٕبفی ٚپبیذاسی فضبیی ػبختبس ثشسػی

 ٘ؾش دس ثذٖٚ ػیبػتٟب ایٗ وٝ ٔیذٞذ ٘ـبٖ تٟشاٖ ؿٟش وٓ تشا ثٝ ٔشثٛط فضبیی ػیبػتٟبی ثشسػی ساثغٝ ایٗ دس .اػت

 فضبیی ػبختبس وٝ ٔیذٞذ ٘ـبٖ یٟب سػیذ٘ذ،ثشسع تلٛیت ثٝ ؿٟشداسی ٔبِی ٔؼبئُ تأحیش تحت ثیـتش ٚ فضبیی اثقبد ٌشفتٗ

 دس صیبدی ٔٙفی تأحیشات ٔیتٛا٘ذ اٍِٛ ایٗ .اػت وٙذٜ پشا اٍِٛی داسای ػبختٕب٘ی وٓ تشا فضبیی ٍٛیاِ تأحیش تحت تٟشاٖ ؿٟش

 تشا سیضی ثش٘بٔٝ دس ػیبػتٟب فضبیی اثقبد ثٝ تٛرٝ ثٙبثشایٗ آٚسد، ثبس ثٝ ٔحیغی صیؼت ٚ ارتٕبفی ، التلبدی ٔختّف ثخـٟبی

 ٞبی ٌشٜٚ رذاػبصی ٔٛرت ٔٙغمٝ، ایٗ دس ؿٟش ٚٔتشاوٓ دصیب رٕقیت ٕٞچٙیٗ.لشاسٌیشد تٛرٝ ٔٛسد ثبیذ ػبختٕب٘ی وٓ

 رٕقیت تقذاد افضایؾ ٚ ؿٛد ٔی التلبدی ارتٕبفی ٚٔٙضِت لٛٔیت سً٘ ٔخُ ایـبٖ فٕٛٔی ٞبی ٚیظٌی ثشاػبع ارتٕبفی

 ؿبخق پبیذاسی ٞبی ؿبخق ٘ؾش اص ٕٞچٙیٗ.اػت افشاد ثیٗ وبس تمؼیٓ ٚ تفبٚت ٔٛرت ثبؿذ حبثت (فضب)رغشافیب ٚلتی

 . داسد لشاس پبیذاسی دسرٝ دس ٔٙغمٝ تٕبْ دس ارتٕبفی ٚ ٍٙیفشٞ

 ثٝ ٔغّٛة، ثیبٖ ٚ تقبدَ ثٝ سػیذٖ دس سا خٛدؿبٖ ٔؼتمیٓ استجبط ٞب تشاوٓ ٔمِٛٝ ٔٛسد دس ویفیت ٚ وٕیت ثحج ٚالـ دس

 ثشای ٘ؾشیٝ ایٗ اص آ٘چٝ .ٔیـٛد ٌش رّٜٛ ٘ٛؿٟش ػغح دس وبسثشیٟب ٚ وبِجذی فٙبكش ػبخت ٚ تٛصیـ ایٗ .ٔیذٞذ ٘ـبٖ خٛثی

 سا ؿٟشی ٔذیشیت ٚ ٘یبصٔٙذیٟب ٘بٔٙبػت ؿشایظ پبییٗ ا٘ؼب٘ی تشاوٓ ٚرٛد فٕالً ایٙىٝ اػت اػتٙتبد لبثُ ٞب تشاوٓ ٔمِٛٝ

 (ارتٕبفی ٚ ثٟذاؿتی) أٗ ٘ب ؿشایظ ثشٚص ٔٛرت ٚ ٕ٘ٛدٜ تأػیؼبت ٚ ػبخت دس تىِٙٛٛطیه ٔب٘ذٌی فمت سوٛد، دػتخٛؽ

 پیذا ٘ضِٚی ػیش رٕقیت ٚ ٕ٘یٍیشد كٛست ٔىبٖ دس ٌزاسی ػشٔبیٝ ٚ تٛػقٝ ثشای سغجتی ُدِی ٕٞیٗ ثٝ .ٔیٍشدد ٔىبٖ دس

 رٕقیت افضایؾ وٝ وشد فشأٛؽ ٘جبیذ ٘یض سا ٘ىتٝ ایٗ اِجتٝ .ٔیٍشدد ٘بٔجشدٜ ٔىبٖ اص ٟٔبرشت ثٝ ٔٙزش ٟ٘بیت دس وٝ ٔیىٙذ

 ثٝ ٚ كحیح وٙتشَ فذْ ثبفج ثبال تشاوٓ ٕٞیٗ وٝ سددا لشاس تشاصٚ ایٗ دیٍش وفٝ دس ٔیـٛد ػغح دس تشاوٓ سفتٗ ثبال ثبفج وٝ

 ٔؼىٛ٘ی ٞبی ٔحّٝ وُ دس .ٔیٍشدد ارتٕبفی تٙـٟبی ثشٚص ٚ سلبثت تـذیذ ؿٟش، حذ اص ثیؾ ؿذٖ ٔتٕشوض آِٛدٌیٟب، ٔٛلـ

 .ؿٙبخت تٛاٖ ٔی پبیذاس ٘یٕٝ ٔحالتی فٙٛاٖ ثٝ سا ، تٟشاٖ ؿٟشداسی 5 ٔٙغمٝ ،5٘بحیٝ
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 هنابع

 ا٘تـبسات تٟشاٖ، ٕٞىبساٖ، ٚ ایشا٘ذٚػت ویٛٔشث:ٔتشرٓ تٛػقٝ، حبَ دس رٟبٖ دس ؿٟش ،(1384)ِٛیذ ػّی -٘ضایٛ ٚ ساثشت-پبتش

 اَٚ چبح وـٛس، ٞبیدٞیبسی ٚ ٞبؿٟشداسی ػبصٔبٖ

 

 ٘ـشیٝ ؿٟشی، فضبی ػبصی وٓ ٔتشا پبسادایٓ ساٞجشدٞبی ٚ ،،اثقبد1382تبثؼتبٖ ، سػَٛ -لشثب٘ی ٔحٕذسضب، -پٛسٔحٕذی

 29 ؿٕبسٜ ا٘ؼب٘ی، فّْٛ ٔذسع

 

 تىٙیه اص اػتفبدٜ ثب سٚػتبئی ٔٙبعك دس ارتٕبفی پبیذاسی ثٙذی اِٚٛیت ٚ ػٙزؾ ،(1389)ٕٞىبساٖ ٚ ٟٔذی -پٛسعبٞشی

پظٚٞؾ ،(خذاثٙذٜ ؿٟشػتبٖ ٔشوضی ثخؾ حٛٔٝ دٞؼتبٖ :ٔٛسدی ٔغبِقٝ)فبصی آَ ایذٜ حُ ثٝ تـبثٝ اػبع ثش ثٙذی ستجٝ

 1 ؿٕبسٜ اَٚ، ػبَ سٚػتبیی، ٞبی

 

 ا٘زٕٗ فلّٙبٔٝ ،(تٟشاٖ ؿٟش:ٔٛسد)فبصی ٔٙغك اص اػتفبدٜ ثب ارتٕبفی پبیذاسی ؛اسصیبثی(1391)ٕٞىبساٖ ٚ ایشد -تیٕٛسی

  صٔؼتبٖ ،35 ؿٕبسٜ ،12 ػبَ رذیذ، دٚسٜ ایشاٖ، رغشافیبی

 

 .تٟشاٖ ٔؼىٗ، ٚ صٔیٗ ّٔی ػبصٔبٖ ؿٟشی، وبسثشیٟبی ػشا٘ٝ ،1387كذیمٝ، -ٔؼبئّی ٚ ٔحؼٗ ػیذ -حجیجی

 .ٔـٟذ الّیذع، ٘ـش پبیذاس، ٚتٛػقٝ رغشافیب ثش ای ٔمذٔٝ .(1383) حؼیٗ -سحیٕی

 

  168 167ٚ ؿٕبسٜ التلبدی، - ػیبػی اعالفبت ٔزّٝ پبیذاس، تٛػقٝ دس فشًٞٙ ٘مؾ ،(1382)حؼیٗ -سحیٕی

 

 ٘ٛاحی دس ٌشدؿٍشی اٍِٛٞبی آحبس اسصیبثی دس پبیذاسی ٔحه ٞبیؿبخق تجییٗ ،(1391)ٕٞىبساٖ ٚ سضب ٔحٕذ -سضٛا٘ی

 ،81 ؿٕبسٜ ا٘ؼب٘ی، رغشافیبی ٞبیپظٚٞؾ ٔزّٝ ،(تٟشاٖ وال٘ـٟش پیشأٖٛ سٚػتبیی ٘ٛاحی :ٔٛسد)ٞبوال٘ـٟش پیشأٖٛ سٚػتبیی

  پبئیض

 

 ،94 ؿٕبسٜ ا٘ؼب٘ی، فّْٛ ٔذسع فلّٙبٔٝ پبیذاس، تٛػقٝ ٔفٟٛٔی ثؼظ ،(1385)غالٔقّی -٘زفی ٚ اِؼبدات ؿٕغ -صاٞذی

 صٔؼتبٖ

 

 .تٟشاٖ ؿٟشداسی اعالفبت ٚ خذٔبت ػبٔب٘ٝ

 

 ثیؼت دٚسٜ ؿٙبػی، ٔحیظ فلّٙبٔٝ . صیؼت ٔحیظ دس آٖ ٕٚ٘ٛد پبیذاسی ٞبی ؿبخق تقییٗ .(1378 ) .ٔحٕذ -عجیجیبٖ

 24ؿٕبسٜ پٙزٓ، ٚ

 

 ای، ٘بحیٝ تٛػقٝ ٚ رغشافیب فلّٙبٔٝ .ی ؿٟش داس پبی تٛػقٝ ٞبی ؿبخق .(1386).ٞبدی ػیذ -حؼیٙی ٚ ٟٔذی -لشخّٛ

  8ؿٕبسٜ

 

 ٚا٘مالة ٔؼىٗ ٘ـشیٝ ؿٟشی، پبیذاس تٛػقٝ ،(1379)فّی -ٔٛحذ

 

 :تذٚیٗ)ؿٟشی پبیذاس تٛػقٝ ٔمبالت ٔزٕٛفٝ پبیذاسی، فشًٞٙ ثب فشٍٞٙی پبیذاسی ساثغٝ دس تبّٔی ،(1387)ٔحٕذ -صادٜ ٘می

 تٟشاٖ اَٚ، چبح تٟشاٖ، دا٘ـٍبٜ ا٘تـبسات ،(صادٜ أیٗ ثٟٙبص دوتش
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 .ٚؿٟشػبصی ٔؼىٗ ا٘تـبست :تٟشاٖ ؿٟشی، تٛػقٝ ی ٞب ؿبخق ، (1372  )ی، ؿٟشػبص ٚ ٔؼىٗ ٚصاست
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