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 چکيذه
 

تَاًس ثؿيبضي اظ چبلف ّبي ارتوبٖي ٍ التهبزي ضا هسيطيت ًوبيس. زض هي گطزقگطي ثِ ٌَٖاى يه نٌٗت پَيب زض التهبز هٌُمِ اي ٍ ؾطظهيٌي،
تَاًس ثِ تَؾِٗ گطزقگطي ّط هٌُمِ ووه ًوبيس؛ هي ّويي ضاؾتب قٌبذت هَإً پيف ضٍ زض هطحلِ اٍل ٍ ؾپؽ اضائِ ضاّجطزّبي هَحط زض هطحلِ زٍم،

چطا وِ ّط هٌُمِ فبض٘ اظ هؿبئل والى گطزقگطي، هَإً ٍ ضاّجطزّبي ذبل ذَز ضا زاضز. ّسف ايي تحميك، قٌبذت هَإً تَؾِٗ گطزقگطي زض 
لي ٍ رع تحميمبت ووي اؾت. ربهِٗ آهبضي تحلي-قْطؾتبى زظپبضت ٍ ؾپؽ اضائِ ضاّجطزّبي هَحط رْت ضفٕ ايي هَإً اؾت. ضٍـ تحميك تَنيفي

ًفط هحبؾجِ قس. اثعاض  377ًفط ثَزُ اؾت. ثط اؾبؼ هحبؾجِ فطهَل وَوطاى، حزن ًوًَِ ثِ تٗساز  19351تحميك ضا روٗيت هٌُمِ زظپبضت ثطاثط ثب 
تبييس قس. تحليل  74/0يك آلفبي وطًٍجبخ ثب يطيت گطزآٍضي زازُ ّب، پطؾف ًبهِ ثَزُ وِ ضٍايي آى اظ َطيك ربهِٗ ًرجگبى تبييس ٍ پبيبيي ًيع اظ َط

ٍ ثب اذتالف هيبًگيي  05/0فطٌّگي، هسيطيتي ٍ ظيطثٌبيي ثب ؾُح هٌٗبزاضي ووتط اظ -آظهَى تي ته ًوًَِ اي ًكبى زاز وِ هَإً هحيُي، ارتوبٖي
ًوبيٌس. ًتيزِ ضگطؾيَى اظ هي گطزقگطي هٌُمِ زظپبضت ايفبء(، تبحيطگصاضي ظيبزي زض تَؾِٗ 012/1( ٍ )965/0(، )160/0(، )111/0ثِ تطتيت ثطاثط ثب)

زضنس( ثيكتطيي تبحيطگصاضي ٍ هَإً هحيُي ثب 23)231/0زضنسي ايي هَإً اقبضُ زاضز وِ هَإً ظيطثٌبيي ثب يطيت 65تبحيطگصاضي 
ضيعي فطٌّگي، هسيطيت قف ضاّجطز ثطًبهِزضنس(، ووتطيي تبحيطگصاضي ضا زض تَؾِٗ گطزقگطي زاضًس. زض ضاؾتبي ضفٕ هَإً، 11)113/0يطيت

 ظيطثٌبيي ٍ ثْجَز زاًف گطزقگطي اضائِ قس. -يىپبضچِ، ثْجَز ذسهبت ٍ اهىبًبت، ْطفيت ؾٌزي ٍ ٖطيِ هحهَالت، تَؾِٗ ٖوطاًي
 

 هَإً گطزقگطي، ضاّجطزّبي گطزقگطي، قْطؾتبى زظپبضت :کليذی گاىواص
 

 هقذهه
( ٍ يىي اظ ثرف ّبي پيكتبظ ٍ زض 18: 1400ي هْن ًين لطى اذيط اؾت)قطثتي ٍ ّوىبضاى،ضقس ٍ گؿتطـ گطزقگطي اظ پسيسُ ّب

قَز)ؾليوي ؾجحبى ٍ هي حبل ضقس زض ؾُح ثيي الوللي ٍ ّوچٌيي يىي اظ پسيسُ ّبي هْن ارتوبٖي ٍ التهبزي زٍضاى هسضى هحؿَة
ى يىي اظ اضوبى تَؾِٗ پبيساض زاًؿتِ ٍ ثط ايي ثبٍض ّؿتٌس وِ ثؿيبضي اظ ثطًبهِ ضيعاى، نٌٗت گطزقگطي ضا ثِ ٌَٖا (.24: 1400ّوىبضاى،

ضٍز؛ ظيطا ثؿيبضي اظ ؾبذتبضّبي اًؿبًي ٍ هي گطزقگطي ثِ ٌَٖاى هَيَٖي چٌس اضظقي اظ ضاّىبضّبي هْن ًيل ثِ تَؾِٗ پبيساض ثِ قوبض
يه  گطزقگطي(. 124-126: 1392ٍ ّوىبضاى،ؾبظز)ضوي السيي افتربضي هي َجيٗي تحت تبحيط آى لطاض گطفتِ ٍ ضًٍس تَؾِٗ ضا هوىي

وٌٌسُ اؾت وِ هَرت  فٗبليتي هتٗبزلٍ اي هْوتطيي َٖاهل ٖوطاى ًبحيِ اظ ( 261ٍ: 1400پسيسُ ارتوبٖي)ًٓطي ؾطهبظُ ٍ نيسايي، 
(. 176: 1389اهي،)ثْطؾُح اقتغبل ضا ثِ زًجبل زاضزافعايف  هس ٍ ّوچٌييضآتَؾِٗ التهبزي زض ؾُح هٌُمِ اي قسُ ٍ تَظيٕ ٖبزالًِ ز

زليل انلي تَؾِٗ گطزقگطي، غلجِ ثط پبييي ثَزى ؾُح زضآهس، اضائِ فطنت ّبي رسيس قغلي، وبّف فمط ٍ تحَالت ارتوبٖي زض ربهِٗ 
الجتِ اّويت نٌٗت گطزقگطي ثؿيبض ثيكتط اظ ضقس التهبزي ٍ اقتغبل ظايي، زض ؾُح رْبًي اؾت، (. 25: 1386هحلي اؾت)پبپلي يعزي،

ّبي هٌبؾت آتي، افعايف آگبّي هطزم اظ َطيك قٌبؾبيي فطٌّگ ّبي ذبل تَاى ثطاي حفّ ٍ افعايف فطنتهي ظ ايي نٌٗتچٌبًچِ ا
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ٖالٍُ ثط ايي، ضقس روٗيت يطٍضت  (.37: 1،2011ّبي ؾيبؾي اؾتفبزُ وطز)گي ٍ فبؾَالٍ تطٍيذ آًْب ٍ حتي ثطاي وبّف تٌف
(. الجتِ ًجبيس اظ 50: 1388ظز وِ يىي اظ ايي ضاّىبضّب تَؾِٗ گطزقگطي اؾت)هيطظايي،ؾبهي ضاّىبضّبي رسيس اقتغبل ظايي ضا ًوبيبى

هٗبيت ٍ تبحيطات هٌفي گطزقگطي ًيع چكن پَقي ًوَز؛ چطا وِ گطزقگطي زاضاي زٍلجِ هخجت ٍ هٌفي اؾت وِ زض نَضت ٖسم هسيطيت ٍ 
بثٕ َجيٗي ٍ هحيٍ ظيؿت، افعايف ليوت ظهيي)هُيٗي لٌگطٍزي تَاًس احطات هٌفي اظ رولِ ترطيت هٌهي ثطًبهِ ضيعي هٌبؾت، گطزقگطي

(، افعايف ؾبذت ٍ ؾبظّبي غيطهزبظ، تغييطات فطٌّگي ٍ تغييط ضفتبض ٍ ؾجه ظًسگي ربهِٗ هحلي)لطثبًي ٍ 1392ٍ ضيبئيِ آظازي، 
 ( ضا ثِ زًجبل زاقتِ ثبقس.1393ّوىبضاى،

ِٗ هُطح اؾت وِ ٖجبضت اًس اظ تَظيٕ زضآهس، آظازي تزبضت ٍ حصف ّفت ٖبهل وليسي ثطاي گطزقگطي ثِ ٌَٖاى يه ضاّجطز تَؾ
: 1391ؾيبؾي ٍ زض ًْبيت گطزقگطي ّسفوٌس)حؿيٌي ٍ هحوسي، -اًحهبضات، اؾتوطاض ضقس تمبيب، ّعيٌِ ّب، اقتغبل، هٌعلت ارتوبٖي

سزي ّوطاُ اؾت) ضٌّوبيي ٍ ّوىبضاى، ٌَٖاى ثعضگتطيي تحطن ارتوبٖي ثب پيبهسّبي فطٌّگي، التهبزي ٍ فًبيي هتٗگطزقگطي ثِ  (.36
)اؾوبٖيل ظازُ گيطز قَز، تحت تأحيط لطاض هي ٍاؾُۀ ويفيت ذسهبتي وِ اضائِ هي ٖوستبً ثِ ٍ ( 45: 1398ثِ ًمل اظ ثكىبض ٍ ّوىبضاى،  1396

گطي، ثسٍى قه يىي اظ هْن گطزق(. ّويي قطايٍ ٍ پيبهسّب ًكبًگط اّويت ٍ تبحيطات اًىبضًبپصيط ايي نٌٗت اؾت. 1: 1397ٍ ّوىبضاى، 
ّبي زض حبل ضقس زاضز ٍ ثِ ٌَٖاى ثعضگتطيي نبزضات تطيي اقىبل ًيطٍثرف التهبزي زض رْبى اؾت وِ اّويت ثؿيبضي ثطاي وكَض

(. ايي ًمف هْن گطزقگطي ثبٖج قسُ وِ 1193: 2،2006ؾَزآٍض زض رْبى، هْن تطيي تأهيي وٌٌسُ اضظ ذبضري ٍ اقتغبل اؾت)زؾجيَلؽ
آٍض زض آيٌسُ ًيع ازاهِ پيسا وٌس. ثِ ََضيىِ زض  ّبي التهبزي تجسيل گطزز ٍ ايي ضقس ؾطؾبم تطيي ثرف ايي نٌٗت ثِ يىي اظ ؾطيٕ اهطٍظُ
تٗساز  2021ثطآٍضز وطزُ وِ تب ؾبل 3 زضنس ثَزُ اؾت. ؾبظهبى رْبًي گطزقگطي 25ؾبل ًطخ ضقس ايي نٌٗت  10َي  2004ؾبل 

زضنس ذَاّس  4/4يليبضز ًفط ذَاّس ضؾيس؛ ايي ثساى هٌٗبؾت وِ هتَؾٍ ضقس تٗساز گطزقگطاى ؾبالًِ حسٍز ه 7/1الوللي ثِ  گطزقگطاى ثيي
(.(. وكَض ايطاى ثِ زليل گؿتطزگي ٍؾٗت ٍ قطايٍ رغطافيبيي، ثطذَضزاضي اظ گًَِ ّبي گيبّي ٍ ربًَضي، هٌبْط ٍ 629: 4،2001ثَز)ٍيَض

قَز. اهب هكرم ًجَزى اّساف ٍ ؾيبؾت ّبي ايي ثرف، هي هْن گطزقگطي هحؿَةچكن اًساظّبي ذبل ٍ آحبض تبضيري، اظ هٌبَك 
ٖسم تجليغبت هٌبؾت، هرسٍزـ وطزى ًبم ايطاى زض رْبى، فمساى ًيطٍي اًؿبًي هرتهم، ٖسم توبيل ثرف ذهَني ثِ ؾطهبيِ گصاضي 

( وِ ّوَاضُ ثِ ٌَٖاى هَإً والى 72: 1395قًَس)ؾٌسگل ٍ قطيفي ًيب، هي ٍ غيطُ، اظ رولِ هؿبئل هْن زض تَؾِٗ گطزقگطي هحؿَة
ًوبيٌس.  ثط ايي اؾبؼ ثب تَرِ ثِ ايي ٍيٗيت زض وكَض ايطاى ٍ اّويت تَؾِٗ گطزقگطي ثب هي زض ظهيٌِ تَؾِٗ گطزقگطي ًمف ثبظي

مَُ ثِ ضاحتي ٖجَض ٍرَز ْطفيت ّبي هتٌَٔ، اّويت قٌبذت هَإً ايي ضٍيىطز التهبزي ثؿيبض يطٍضي اؾت ٍ ًجبيؿت اظ ايي ْطفيت ثبل
 ًوَز. 

ْطفيت ّبي ظيبزي زض ظهيٌِ تَؾِٗ گطزقگطي زض ؾُح ؾطظهيٌي ٍ هٌُمِ اي ٍرَز زاضز وِ ًيبظهٌس قٌبذت  ّوبًگًَِ وِ شوط قس
 -وِ يىي اظ ثرف (532: 5،2013زليك ْطفيت ّب ٍ هَإً اؾت. تَؾِٗ ّط هٌُمِ اي ثط اؾبؼ ْطفيت ّبي آى اؾت)ًيىَال ٍ ّوىبضاى

ؾِٗ ّط هٌُمِ اي، ْطفيت گطزقگطي آى اؾت. ثب تَرِ ثِ هحسٍزيت ّبي هحيُي زض ثؿيبضي اظ هٌبَك زض ضاؾتبي تَؾِٗ ثرف ّبي تَ
تَاًس زض تَؾِٗ هٌبَك وِ ثب چبلف ّبيي ضٍثِ ّؿتٌس ثؿيبض ضاُ گكبُ ٍ هفيس هي ضؾس وِ ضاّجطز گطزقگطيهي نٌبيٕ ٍ وكبٍضظي، ثِ ًٓط

ي ضاؾتب زض هطحلِ اٍل قٌبذت ْطفيت ّبي ٍ ربشثِ ّبي گطزقگطي ّط هٌُمِ ثؿيبض هْن اؾت. ؾپؽ هَإً زض اي (.3: 6،2012ثبقس)ضٍهبٍ
ٍ هكىالت هَرَز زض هٌُمِ قٌبذتِ قَز؛ چطا وِ ثؿيبضي اظ هَإً ٍ هؿبئل تَؾِٗ گطزقگطي ضيكِ زض ثطًبهِ ضيعي هٌُمِ اي ٍ هحلي 

هؿبئل والى تَؾِٗ گطزقگطي وكَض ضا ًبزيسُ گطفت. زض ًْبيت ًيع ثب تَرِ ثِ هَإً ّط چٌس ًجبيس  (.439: 7،2017زاضز)هيلٍَا ٍ ّوىبضاى
تَاى ضاّجطزّبي وليسي ٍ هَحط ضا زض ضاؾتبي تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ ثىبض گطفت. اظ ايي ضٍ زض ضاؾتبي تَؾِٗ گطزقگطي، هي هَرَز،

تَاًس تب حسٍزي آًْب ضا هي تلف ارتوبٖي، هسيطيتي، التهبزي ٍ...وٌٌس وِ ثب اتربش ضاّجطزّب ٍ ضٍيىطزّبي هرهي هَإً ًمف هْوي ثبظي
 وبّف زاز ٍ يه ٍيٗيت هُلَة ٍ پبيساض ضا فطاّن ًوَز. 
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(. زض ايي تحميك قْطؾتبى 183: 1396)َيت ًيب ٍ لٌجطي، طًبهِ ضيعي زض اهط گطزقگطي اظ رٌجِ ّبي هرتلف يطٍضي ٍ هْن اؾتث
هَلٗيت رغطافيبيي ٍ ْطفيت ّبي ذبني زض ظهيٌِ گطزقگطي اؾت، هَضز تبويس لطاض گطفتِ اؾت. زظپبضت زض اؾتبى ذَظؾتبى وِ زاضاي 

قَز. ثٌبثطايي اظ يىؿَ ثب هي اظ قْطؾتبى ايصُ رسا قسُ ٍ ثِ ٌَٖاى يه هحسٍزُ ؾيبؾي هزعا قٌبذتِ 1400قْطؾتبى زظ پبضت زض ؾبل 
قسُ ٍ ثطًبهِ ضيعي ثطاي تَؾِٗ آى تَؾٍ هسيطاى ٍ هؿٍَالى ثؿيبض هْن ٍ تَرِ ثِ ايٌىِ ايي قْطؾتبى ثِ تبظگي اظ ًٓط ازاضي هؿتمل 

حيبتي اؾت ٍ اظ ؾَي زيگط يىي اظ ْطفيت ّبي لبثل ثطًبهِ ضيعي رْت تَؾِٗ آى، گطزقگطي اؾت، تَرِ ثِ ايي ضٍيىطز ٍ ْطفيت 
ثِ ٍاؾُِ ثطذي تغييطات زض َجيٗت آى زض ثؿيبض هْن اؾت. ايي هٌُمِ اظ هْوتطيي هٌبَك اوَتَضيؿوي زض اؾتبى ذَظؾتبى ثَزُ وِ 

ًتيزِ آثگيطي ؾس وبضٍى ؾِ، زچبض تحَالت گؿتطزُ اي اظ ًٓط ؾيبؾي، التهبزي ٍ ارتوبٖي قسُ اؾت؛ چطا وِ تب لجل اظ ؾبذت ؾس 
ثِ ّبي وبضٍى ؾِ، هٌُمِ زظپبضت اظ ًٓط گطزقگطي چٌساى ثِ نَضت ثطًبهِ ضيعي قسُ هَضز تبويس ًجَزُ اؾت اهب ثِ ٍاؾُِ ربش

گطزقگطي آى اظ رولِ ضٍز وبضٍى، وَُ ؾفيس، ضٍؾتبي گطزقگطي قيًَس، وَُ هٌگكت، َجٗيت ثىط ضٍؾتبّب ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ ؾس وبضٍى 
ؾِ، ْطفيت ّبي گطزقگطي آى اّويت ثيكتطي پيسا وطزُ ٍ ّويي فطآيٌس ٍ تحَالت زض حَظُ گطزقگطي، ؾجت قس وِ زض ًْبيت ايي 

رسا ٍ تحت ٌَٖاى قْطؾتبى زظپبضت قٌبذتِ قَز. ًىتِ هْن زيگط، ووجَز اهىبًبت ٍ ذسهبت زض حَظُ گطزقگطي  هٌُمِ اظ قْطؾتبى ايصُ
زض ايي هٌُمِ اظ رولِ قْط زّسظ ٍ ضٍؾتبّبي پيطاهَى اؾت وِ ثب تَرِ ثِ افعايف گطزقگط ثِ ٍيػُ زض فهَل ثْبض ٍ تبثؿتبى، اّويت 

آى زض ايي هٌُمِ يه هَئَ غيطلبثل اًىبض ٍ يطٍضي اؾت. ٖالٍُ ثط ايي هَلٗيت  تَرِ ثِ همَلِ گطزقگطي ٍ ثطًبهِ ضيعي ثطاي
انفْبى ٍ قْطوطز اؾتمطاض زاضز ًيع ثِ ربثزبيي روٗيت ٍ افعايف ثبظزيسّبي گطزقگطاى اظ ايي -اضتجبَي ايي هٌُمِ وِ زض هؿيط اَّاظ

مِ زظپبضت قىل گطفتِ اؾت، يطٍضت ثطًبهِ ضيعي اظ رولِ هٌُمِ ووه وطزُ اؾت. ثٌبثطايي ثب تَرِ ثِ قطايٍ رسيسي وِ ثطاي هٌُ
قٌبذت هَإً تَؾِٗ گطزقگطي ٍ ؾپؽ ضاّجطزّبي لبثل اتىبء زض ايي ظهيٌِ رْت رلَگيطي اظ ثطٍظ هكىالت ٍ ّوچٌيي تؿطيٕ زض ضًٍس 

ِ تٌْب يه قٌبذت هٌبؾت زض اذتيبض تَاًس  ًهي ثطًبهِ ضيعي ايي هٌُمِ زاضاي اّويت اؾت. قٌبذت هَإً ٍ ضاّجطزّبي تَؾِٗ ايي نٌٗت
تَاًس هَإً ٍ ضاّجطزّبي هْن تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ زظپبضت ضا رْت ثطًبهِ ضيعي هُلَة ٍ پبيساض هي هؿٍَالى لطاض زّس، ثلىِ

ضٍضي هكرم ًوبيس. قْطؾتبى زظپبضت اظ ًٓط ْطفيت ّبي گطزقگطي َجيٗي ٍ تبضيري ثؿيبض غٌي اؾت، آًچِ وِ زض ايي ضاؾتب رْت ثب
تَاًس ٖول ًوبيس، قٌبذت ٍ ؾپؽ ثطًبهِ ضيعي هٌبؾت اؾت. ثٌبثطايي زض ايي هي ٍ پبيساضي گطزقگطي ثِ ٌَٖاى يه هٌجٕ التهبزي لَي

تحميك ثب تَرِ ثِ اّويت گطزقگطي هٌُمِ، يطٍضت پطزاذتي ثِ هَإً ٍ ضاّجطزّبي تَؾِٗ آى ٍ ّوچٌيي تكىيل ايي قْطؾتبى زض ؾبل 
-هي بيس وِ تَؾِٗ گطزقگطي آى هَضز تَرِ ٍ هُبلِٗ لطاض گيطز. زض ّويي ضاؾتب ؾَاالت انلي تحميك ايٌگًَِ هُطحًوهي ، ايزبة1400

 قَز وِ هَإً تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ وسام ّؿتٌس ٍ چِ ضاّجطزّبيي رْت ثطٍى ضفت اظ ايي هَإً ٍرَز زاضز؟
 هبانی نظزی 

 دیذگاه توسعه پایذار به گزدضگزی
( زض ثبضُ پيبهسّبي تَؾِٗ گطزقگطي، ثبٖج پيسايف ٍ ضقس گفتوبى 1970ٍ  1960ٍ ًگطاًي ّبي ذبل هحيٍ گطايبى)اًٗىبؼ زيسگبُ 

تَؾِٗ پبيساض زض چبضچَة تَؾِٗ گطزقگطي قس وِ زض ازاهِ هفبّيوي هبًٌس هحسٍزيت ٍ هَإً اوَلَغيىي، اؾتفبزُ هٌبؾت اظ هٌبثٕ، 
(، اهب هبّيت تَؾِٗ پبيساض 1،2009گطي ٍ غيطُ هَضز تَرِ گؿتطزُ لطاض گطفت)قبضپليفطٌّگي گطزق-تبحيطات ظيؿت هحيُي ٍ ارتوبٖي

هَرت قسُ تب ّط گطٍُ ضٍـ هتفبٍتي ضا ثطاي هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي هٌبثٕ َجيٗي اًتربة ًوبيس. زض ٍالٕ اٖتمبز ثط ايي اؾت وِ هسيطيت 
ارتوبٖي ٍ تبضيد ًبلى ٍ هحىَم ثِ ذُب -م ّب، هٌبثٕ فطٌّىيٍ ثطًبهِ ضيعي گطزقگطي زض يه همهس ثسٍى زض ًٓطگطفتي ظيؿت ثَ

(. ثط ّويي اؾبؼ ثِ هَاظت ضقس ٍ تَؾِٗ فعآيٌسُ ي گطزقگي زض ؾطاؾط رْبى، ًيبظ ثِ تَؾِٗ گطزقگطي پبيساض 2،2014ذَاّس ثَز)يىٌؿي
 ثِ يه هَئَ رْبًي تجسيل قسُ اؾت. 

پيبهسّبي هُلَة ٍ ًبهُلَة گطزقگطي، حطوت اظ گطزقگطي اًجَُ ثِ ؾوت زض ضاؾتبي ًٓطيِ تَؾِٗ پبيساض ثب تبويس ّوعهبى ثط 
ظهبًي ثِ يه هفَْم ثب هحجَثيت ٍيػُ  90ضٍيىطز گطزقگطي پبيساض آغبظ قسُ اؾت. زض ٍالٕ هفَْم تَؾِٗ گطزقگطي پبيساض اظ اٍاؾٍ زِّ 

زي ٍ زض هزبهٕ ٍ هىبى ّبي هرتلف ًكط پيسا تجسيل قس وِ ثِ ٌَٖاى يىي اظ هفبّين وليسي زض اؾتطاتػي حفبْت رْبًي هُطح گط
(. ثٌبثطايي تَؾِٗ پبيساضي گطزقگطي ثط حفبْت اظ هحيٍ ٍ ايزبز يه قطايٍ پبيساض زض تَؾِٗ گطزقگطي 3،2015وطزًس)قبضپلي ٍ تلفط
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زض ضاؾتبي تَؾِٗ تبويس زاضز وِ زض ايي ظهيٌِ قٌبذت هٌبثٕ هَرَز ٍ اتربش ضاّجطزّبي هٌبؾت ثؿيبض يطٍضي اؾت. ٖالٍُ ثط ايي 
گطزقگطي پبيساض، هَإً ٍ چبلف ّبي ثؿيبضي ثِ ٍيعُ زض اثٗبز هحيُي ٍ التهبزي ٍرَز زاضز وِ ثبيؿتي ثب تىيِ ثط هفبّين پبيساضي، 
هسيطيت قَز. اظ ايي ضٍ زض چبضچَة تَؾِٗ پبيساضي ٖالٍُ ثط تَرِ ثِ هحيٍ، هَإً ٍ هٌبثٕ هرتلف تَؾِٗ گطزقگطي ًيع هَضز تبويس 

 تٌس تب ثتَاى ثِ يه ّسف هكرم ٍ پبيساض زؾت يبفت. ّؿ
 رویکزد تعاهلی در گزدضگزی

پبييي وِ زض آى وٌتطل ؾيبؾت گصاضاى هسًٓط اؾت، -تحميمبت گصقتِ زض ظهيٌِ ارطاي ؾيبؾت ثط ضٍيىطزّبيي ًٓيط ضٍيىطز ثبال
ثطٍوطات ّبي ؾُح ذيبثبى ثب افطاز زض ؾَُح ثبالتط ثبال وِ ثط ًمف رَاهٕ هحلي ٍ ثط چگًَگي هصاوطُ رَاهٕ هحلي يب -ضٍيىطز پبييي

زٍلت هلي ٍ هٌُمِ اي ثطاي تٌٓين ؾيبؾت هَضز تَافك َطفيي تبويس زاضز. زض ؾبل ّبي اذيط ًيع ثب تَرِ ثِ ربهٕ ًجَزى ٍ يٗف 
تٗبهلي يب تطويجي ٍ  ضٍيىطزّبي هرتلف ثطاي ارطاي ؾيبؾت گطزقگطي، چبضچَة ّب ٍ ضٍيىطزّبي رسيسي اضائِ قسًس وِ ثيكتط هبّيت

(. ضٍيىطز تٗبهلي ثِ فطآيٌسي 4،2013؛ ٍاًگ ٍ آح3،2008؛ ّبل2،1996؛ ضيبى1،1990يب زضٍى اضتجبَي تبويس زاضز )گَگيي ٍ ّوىبضاًف
(. هُبلٗبت اذيط ًيع 2008گطزز)ّبل،هي پيچيسُ هصاوطُ ٍ ّوپيًَسي ثيي فٗبليي ؾيبؾت زض توبم ؾَُح ارطاي ؾيبؾت گطزقگطي اَالق

ط ًمف زٍلت زض تطٍيذ تَؾِٗ گطزقگطي اظ زيسگبُ تمَيت ّوىبضي ٍ هؿبٖست ثيي زٍلت ٍ ثرف ذهَني ٍ ّوىبضي ّبي ًْبزي ث
زّس هْن هي زضٍى ؾيؿتن ازاضُ ٖوَهي زٍلت، چبلف ّبي ًْبزيٌِ ؾبظي ارطاي ؾيبؾت گطزقگطي اًؿزبم چگًَِ زض ؾُح هٌبَك ضخ

پيبهسّبي ًبهلَُة ًبقي اظ ضقس ثي ٍلفِ زض ثيكتط همهسّب ٍ اضتجبٌ ثِ ّويپَثٌسي  ( ٍ ّوچٌيي وبّف5،2020اؾت)ٍاًط ٍ ّوىبضاى
ؾيبؾت گطزقگطي زض ؾَُح هرتلف تبويس زاضز. ثٌبثطايي گطزقگطي، يه ؾيؿتن پيچيسُ هتكىل اظ َٖاهل چٌس ٍرْي تحت تبحيط 

ّوبٌّگي زضٍى ثركي ٍ ًَٔ ضاثُِ ٍ ّوىبضي  فبوتَضّبي فطٌّگي، ارتوبٖي، ؾيبؾي، التهبزي، هسيطيتي ٍ ٍاثؿتِ ثِ ؾيؿتن ّبي
 تٗطيف قسُ ثيي ثرف ّبي هرتلف اؾت. 

 رویکزد سيستوی به گزدضگزی
: 1999گطزقگطي ثب ضٍاد وؿت ٍ وبضّبي وَچه ؾْن ٖوسُ اي زض هتٌَٔ ؾبظي التهبز ٍ ايزبز اقتغبل غيط وكبٍضظي زاضز)ؾتيه،

ؾَيي ثب تَرِ ثِ گؿتطزُ ثَزى ثرف ّبي هطتجٍ ثب گطزقگطي، ضًٍك تَضيؿن ثِ (  ٍ هَرت ثْجَز ؾُح هٗيكت َجمِ فميطهي قَز. اظ 4
ًوبيس. ّوچٌيي ثْجَز ؾبذتبضّبي ظيطثٌبيي، اضتمبي ؾُح اضتجبٌ ثب زًيبي ذبضد ٍ ؾُح هي ايزبز اقتغبل ثطاي رَاًبى ٍ ظًبى ووه

زُ ثيي ربهِٗ هيعثبى ٍ هيْوبى، حفّ هحيٍ ظيؿت ٍ فٌبٍضي، افعايف ؾُح آگبّي ّبي ارتوبٖي ثِ ٍاؾُِ ايزبز ضٍاثٍ ارتوبٖي گؿتط
هيطاث فطٌّگي، رلَگيطي اظ هْبرطت، هَاضز زيگطي ّؿتٌس وِ ّوگي ًكبى اظ پتبًؿيل ّبي گطزقگطي ثطاي تجسيل قسُ ثِ ضاّىبضي 

ظهٌس ّوبٌّگ ًوَزى ٍ هىول رْت ثبظؾبذت ًَاحي ضٍؾتبيي ّؿتٌس. اهب ثبيس زاًؿت وِ زؾتيبثي ثِ ايي اّساف زض ًَاحي ضٍؾتبيي ًيب
ٖولىطز هُلَة توبهي ارعا ٍ ٌٖبنط هزوَِٖ گطزقگطي اؾت. ثِ ٍالٕ گطزقگطي هزوَِٖ اي ثِ ّن پيَؾتِ، نحٌِ اي اؾت ثب 

زّس وِ هي (. ايي هَئَ، ًگبُ ؾيؿتوي ٍ قجىِ اي ٌٖبنط گطزقگطي ضا ًكبى165: 1394ثبظيگطاى هتٗسز)فطاّبًي ٍ هٌَچْطي،
س ٍ ٌٖبنط هرتلفي تكىيل قسُ ٍ ّوِ هطاحل ٍ ٌٖبنط ثِ ّن ٍاثؿتِ اًس ٍ تغييطات زض ّط يه، زيگطي ضا ًيع گطزقگطي اظ هطاحل ضق

 زّس. هي تحت تبحيط لطاض
وٌس وِ ّط يه اظ ثرف ّبي گطزقگطي يٌٗي ثرف ٖطيِ)هطزم هحلي(، ثرف تمبيب)گطزقگطاى( ٍ هحيٍ ّبي هي ثيبى 6فطيع

ثبيؿت زض ٍيٗيت هُلَثي لطاض زاقتِ ثبقٌس تب هزوَِٖ هي يبؾي، التهبزي، ارتوبٖي، فطٌّگي ٍ ...(ثيطًٍي تبحيطگصاض)قطايٍ ٍ هَإً ؾ
ًيع تٗبزل ٍ اضتجبٌ هتمبثل ؾِ گطٍُ گطزقگطاى، ربهِٗ هحلي ٍ هتهسيبى  7گطزقگطي، تبحيطگصاض ٖول ًوبيس. زض ايي ضاؾتب ًيع ّبًتط

ثبقس ٍ ايي اهط حبنل هي وِ ضيبيت آًْب الظهِ پَيبيي گطزقگطي زض يه هٌُمِزاًس هي گطزقگطي ضا ثِ ٌَٖاى گطٍُ انلي ٍ شيٌفٗي
: 1394ًوي گطزز هگط ايٌىِ هَإً ٍ هحسٍزيت ّبي تَؾِٗ هُلَة گطزقگطي زض هٌُمِ اظ هيبى ثطزاقتِ قَز)فطاّبًي ٍ هٌَچْطي،

ط ٍ هفبّين، تَؾِٗ يبثس. گطزقگطي ًيبظهٌس يه زيسگبُ (. ثب تَرِ ثِ ايي ًَٔ زيسگبُ، گطزقگطي ًوي تَاًس ثسٍى تَرِ ثِ توبهي ٌٖبن166

                                                      
1 . Goggin et al 
2 . Ryan 
3 .Hall 
4 .Wang and Ap 
5 . Wanner  et al 
6 .Feriz 
7 .Hunter 



  129 قْطؾتبى زظپبضت يتَؾِٗ گطزقگط يهَإً ٍ ضاّجطزّب ليتحل

 

ًٓبهٌس اؾت. ثرف ظيبزي اظ ايي زيسگبُ ؾيؿتوي ثِ تَؾِٗ گطزقگطي، ثِ قٌبذت هكىالت ٍ هَإً تبويس زاضز. زض حميمت هَإً هرتلف 
ٖجبضت زيگط، گطزقگطي اظ اثٗبز تَاًس زض ٌٖبنط هرتلف گطزقگطي ًوَز پيسا ًوبيس. ثِ هي التهبزي، ارتوبٖي، ظيؿت هحيُي ٍ غيطُ

هرتلف التهبزي، ارتوبٖي، ظيؿت هحيُي، ظيطؾبذتي ٍ هسيطيتي تكىيل قسُ ٍ ّط يه اظ ايي اثٗبز ًمف هْوي زض تَؾِٗ گطزقگطي 
ب اؾت. ًوبيس، اهب ّط وسام اظ ايي اثٗبز زاضاي هَإً ٍ هكىالتي زض حَظُ گطزقگطي ّؿتٌس وِ ًيبظهٌس ثطًبهِ ضيعي ٍ حل آًْهي ايفب

تَاًس ثب يه ثطًبهِ ضيعي يىپبضچِ ًگط، ثِ وبّف آًْب هجبزضت هي ثٌبثطايي زض ضٍيىطز ؾيؿتوي ثِ گطزقگطي، هَإً ًمف هْوي زاضًس وِ
 ًوَز. 

 اقتصادی به گزدضگزی  دیذگاه

 عيّط چ اظقگطي لجل (. گطز88: 1399قَز)نبزلي ٍ هَؾَي فطز،هي اظ ًٓط التهبزي، گطزقگطي ثِ ٌَٖاى نبزضات ًبهطئي قٌبذتِ
ي ٍ زاضِ يؾطهب ِيثط پبي قىل ٍ تزبضت هؿبفطت آظاز گطزقگطيه هؿئلِ التهبزي اؾت. ؾبهبًسّي فًبيي رغطافيبيي زض اهط هجبزلِ 

وِ وبضقٌبؾبى التهبزي ثب  زّس يهضا ًكبى  اظ تَؾِٗضٍ گطزقگطي زض فطآيٌس ٖطيِ ٍ تمبيب رلَُ ّبيي  يياظ ا. قَز يهؾَزآٍضي اًزبم 
وَقٌس تب ثب قٌبذت اثٗبز التهبزي هي ٍ اًس زاًؿتِأويس ثط رٌجِ ّبي هرتلف گطزقگطي، ًمف آى ضا زض پَيبيي التهبزي ثؿيبض هْن ت

رطيبى  زض لبلت تَاى يهالتهبزي  ٌِيظه زضي گطزقگطي ضا ّب تيلبثلي ََضول ثِگطزقگطي ضاُ ّبي تَؾِٗ ضا زض ايي افك ثطضؾي وٌٌس. 
ي، فطٍـ اضظ ذبضرپصيطي التهبز گطزقگطي ؾجت وؿت  تحطن ثطاي التهبزّبي هلي اّويت ثبالي زاضز.ؾطهبيِ ثبظقٌبذت وِ 

زض ي ثِ لحبِ زاضا ثَزى لبثليت تحطن گطزقگط (.19: 1396)نبزلي ٍ غالهيبى،قَز يهي نبزضاتي ّب ضاُهحهَالت زاذلي ٍگؿتطـ 
 هٌبثٕ تَليس وكَضّبؾت ٍ ييتط اظ هْنل ؾطاًزبم ايزبز اقتغبل يىي ثركيسى ثِ گطزـ پَ ؾطٖت تَظيٕ ٍ ايزبز ذسهبت گًَبگَى، سيتَل

يه فٗبليت التهبزي زضيه فٗبليت  ٌَٖاى ثِي گطزقگطي ََضول ثِ ثْطُ گطفت. اظ آى عثبىيوكَض هتَاى ثِ ؾَز التهبزي هلي  هي
ضقس وِ ٍاثؿتگي ظيبزي ثِ  تَؾِٗ زضحبلي ّبوكَض ًوبيس. ٕيالتهبز تؿطي ثِ ثرك تٌَٔ ضا ثبضًٍس تَؾِٗ  تَاًس يهي هحهَل تهالتهبزي 

 ٌَٖاى ثِي ثِ التهبز ثرك تٌَٔي ضا ثطاگطزقگطي  تَاًس يهثيٌس هي ي زاضًس ٍ اظ تغييط ليوت وبالّب ثِ قست آؾيتهحهَل تهالتهبز 
گطزقگطي ثؿيبض هْن  (. ثط اؾبؼ ايي زيسگبُ قٌبذت هَإً تَؾ29ِٗ: 1398ي ثطگعيٌس)نيسايي ٍ نبزلي،ؾبظ اظ زگطگَىقىل هُلَثي 

 اؾت ٍ ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف التهبزي، هَإً ٍ ضاّجطزّب ثؿيبض هْن اؾت.
 دیذگاه اجتواعی و فزهنگی به گزدضگزی

ٍ  طًسيگ يهي اهطٍظي اؾت وِ رَاهٕ ثطاي ذَز زض ًٓط ّب اًؿبىثبظتبثف( ظًسگي زيطيٌِ زض اًٗىبؼ )ي گًَبگَى، ّب رلَُفطٌّگ زض 
ًٓط  اظگطزقگطي  .وٌٌس يهّن حفّ  يبثس، ٍلي قىل ؾٌتي ذَز ضاهي گًَبگَى نَض هرتلفي َٖاهل طيتأحف ٍ تحت ي هرتلّب زٍضُزض 

آى آحبض فطٌّگي ثؿيبضي  طاهَىيزض پي وِ ا گًَِ ثِي اؾت، اهط فطٌّگيه پسيسُ التهبزي هَارِ ثبقس يه  ٌَٖاى  ثِوِ  ىاظ آي لجل هبَّ
قَز ٍ ثب اًؿبى  ي زض زٍ ؾَي گطزقگطي زض يه هىبى، تٗبزل ٍ تٗبهل ؾجت هياهط فطٌّگيه  ىٌَٖا ثِي گطزقگط .طزيگ يه گطفتِ قىل
(. زض ايي ظهيٌِ ًيع هَإً 22: 1396اؾت)نبزلي ٍ غالهيبى، زض اضتجبٌثبقس هي ربهِٗ اظ فطٌّگ، ًيبظّب ٍ اضظآٍضي وِ هٌجٗج ّب ذَاؾتِّب، 

 زٌّس. هي كىيلفطٌّگي، ثرف هْوي اظ تَؾِٗ گطزقگطي ضا ت-ارتوبٖي
 ی به گزدضگزیطيهح ستیسدیذگاه 

زض پسيسُ گطزز. هُبلٗبت ؾبظهبى هلل  ًبهُلَةي ّب رٌجِثِ  اظ پطزاذتيگطزقگطي ًجبيس هبًٕ  سُيفب ثِي تَرِ ُيهح ؿتيظ سگبُياظ ز
يي التهبزي وكَضّبي ًكبى اظ آى زاضز وِ ثب ٍرَز ايٌىِ گطزقگطي هَرت قىَفب تَؾِٗ زضحبلي ثط وكَضّبي گطزقگط طيتأح هَضز

ي ارتوبٖي ٍ ّب ذللهيعثبى گطزيسُ ٍ هجبزالت فطٌّگي ضا ثيي وكَضّبي هرتلف لَت ثركيسُ اؾت ٍلي اظ َطف زيگطهَرت 
ي ُيهح ؿتيظثٌبثطايي زيسگبُ  ي العاهي اؾت.ساضيپب نيهفبّ يطٍضت پطزاذتي ثِ گطزقگطي اظ ًٓط ضٍ ييا اظاؾت.  قسُ عيًي ُيهح ؿتيظ

(. اظ هَإً هْن 24: 1396قَز)نبزلي ٍ غالهيبى، گطزقگطي پبيساض ضا هُطح ٍ ثَهي وطزى گطزقگطي ٍ آحبض آى تأويس هياؾبؼ ٍ پبيِ 
گيطًس. زض حميمت گطزقگطي ثبيؿتي ثِ گًَِ هي تَؾِٗ گطزقگطي ثط اؾبؼ ايي زيسگبُ، هَاًٗي ّؿتٌس وِ زض ثحج ظيؿت هحيُي قىل

 هحيُي ضا ايزبز ًىٌس. ايي هَئَ ًيبظهٌس هُبلِٗ هَإً ٍ چبلف ّبي پيف ضٍ اؾت. اي ثطًبهِ ضيعي قَز وِ چبلف ّبي ظيؿت 
 دیذگاه سياسی به گزدضگزی

اظ ، ؾبذتبض گطزقگطي ًْس يهي ثطربي آحبض هرتلفي رْبًي اؾت وِ ضٍيىطز ثِ فًبيي رغطافيبيي ا سُيپسگطزقگطي زضٖهطپؿبهسضى 
ثِ َطيك  تَاًٌس يهزض ضاؾتبي ٖولىطز ذَز اضتجبٌ ؾبذتبضي ثب ّن زاضًس ٍ ايي ارعا  ّب اظ آىوِ ّطيه  قَز يهي هتفبٍتي تكىيل ارعا

نلح  گؿتطـ .گصاضز يه رب ثٍِ ثطٍى وكَضّب  زض زضٍىؾيبؾي گطزقگطي احطاتي ضا  سگبُياظ زهرتلف ثب ّن ؾبهبًسّي يب تطويت قًَس. 
ي زاضز. اظ ًٓط غئَپليتيىي ٍ غئَپليتيه ثط گطزقگطي آحبض هخجتطُ، ي ٍ غيؾبالض هطزمي گطزقگط ي، ٍحست ٍ ٍفبق هلي،الولل ييثٍاهٌيت 
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ي ّب يّوىبضثطذي اظ آًْب ضلبثت آهيعاؾت ٍ ثطذي هَرت گؿتطـ  وٌس وِهي ؾطهبيِ، گطزقگطي هجبحج ًٓطي رسيسي ضا هُطح
ّبي ؾيبؾي هطتجٍ اؾت. زض حميمت (. ثطذي اظ هَإً تَؾِٗ گطزقگطي ًيع، ثِ زيسگبُ 30: 1398)نيسايي ٍ نبزلي،قَز يهي الولل ييث

تَاًس، تَؾِٗ گطزقگطي ضا تحت تبحيط هي ًَٔ تهوين گيطي ّبي ؾيبؾي ٍ ازاضي زض ؾَُح هرتلف هحلي، هٌُمِ اي، هلي  ٍ ثيي الوللي
 ًوبيس. هي لطاض زّس. ايي هَئَ، هَإً هرتلفي ضا ايزبز

 هوانع توسعه گزدضگزی
وِ هَرت ثْجَز قطايٍ  قَزهي بتبليعٍض هؤحط ثطاي تَؾِٗ التهبزي ٍ ارتوبٖي هحؿَةاهطٍظُ تَؾِٗ گطزقگطي ثِ ٌَٖاى يه و

التهبزي ٍ ارتوبٖي ذَاّس قس. اهب ثب تَرِ ثِ ًمف هْن ايي نٌٗت زض تَؾِٗ هٌبَك ّوَاضُ هَاًٗي ٍرَز زاضز وِ هبًٕ اظ تَؾِٗ ايي 
هرتلف التهبزي، ارتوبٖي، فطٌّگيف ظيؿت هحيُي ٍ ظيطؾبذتي (. ايي هَإً زض اثٗبز 77: 1392)لُيفي ٍ ّوىبضاى،قَزهي نٌٗت

هَإً ٖجبضت اًس اظ  ايي هَإً( هَإً تَؾِٗ گطزقگطي زض چْبض ثٗس ذالنِ قسُ اؾت. 1391قًَس. زض تحميك حيسضي ؾبضثبى)هي گٌزبًسُ
 .يط ثٌبييهَإً ظٍ  هَإً آهَظقي ٍ ووجَز ًيطٍي اًؿبًي هترهم ، فطٌّگي-هَإً ارتوبٖي، ؾبذتبضي

ّوبٌّگي ثيي آًْب، ٖسم اٖتوبز هؿئَالى ثِ هطزم هحلي، توطوع ازاضات ٖوَهي زض  گيطي ٍ ٖسم تٗسز هطاوع تهوين: هَإً ؾبذتبضي-1
گيطي، ٖسم تسٍيي ارطاي يه ثطًبهِ ربهٕ ٍ يىپبضچِ ثطاي تَؾِٗ  گطي ًرجگبى ٍ فمساى اؾتمالل زاذلي زض تهوين هطوع، ؾلُِ

 .ثبقٌس ٕ ؾبذتبضي هَحط ثط تَؾِٗ گطزقگطي هيگطزقگطي ٍ... هَاً
ٍ ربهِٗ هيعثبى ًجَز تجليغبت وبفي، فمساى فطٌّگ پصيطـ گطزقگط، ٖسم آقٌبيي گطزقگطاى اظ فطٌّگ : فطٌّگي-هَإً ارتوبٖي-2

ٌگي هَحط ثط تَؾِٗ هَإً ارتوبٖي ٍ فطّاظ ، تفبٍت فطٌّگي ثيي هيعثبًبى ٍ گطزقگطاى ٍ... گطزقگطييٗف ؾطهبيِ ارتوبٖي زض هٌبَك 
 قٌبذتِ قسُ اًس. گطزقگطي 

ّبي هٌبؾت ٍ اؾتبًساضز، غيطثْساقتي ثَزى هطاوع البهتي، پبييي ثَزى تؿْيالت ضفبّي ٍ ذسهبتي،  ٖسم ٍرَز ربزُ: هَإً ظيطثٌبيي-3
 ّؿتٌس.ؾيؿتن اضتجبَي ٍ اَالٖبتي ًبهٌبؾت ٍ... هَإً ظيط ثٌبيي هَحط ثط تَؾِٗ گطزقگطي 

، ون ثَزى هطاوع آهَظقي رْت تطثيت ًيطٍي ربهِٗ هحليپبييي ثَزى آگبّي : َظقي ٍ ووجَز ًيطٍي اًؿبًي هترهمهَإً آه-4
گطزقگطاى  ًيبظّبيپيطاهَى  هطزمًؿجت ثِ تَؾِٗ ايي نٌٗت، پبييي ثَزى زاًف  ربهِٗ هحليٖاللگي  اًؿبًي هطتجٍ ثِ ايي نٌٗت، ثي

 (.74-75: 1391ثبقٌس)حيسضي ؾبضثبى،هي طيهَإً آهَظقي هَحط زض تَؾِٗ گطزقگاظ  ٍ...
 پيطينه تحقيق

تحميمبت هتٌَٖي ٍرَز زاضز وِ هَإً تَؾِٗ گطزقگطي ضا شوط ًوَزُ اًس. ّوِ ايي تحميك ثط رٌجِ ّبي گًَبگَى ارتوبٖي، 
ؾت. زض حميمت هوىي اؾت وِ ظيطؾبذتي، آهَظقي، ؾبذتبضي، التهبزي ٍ غيطُ تبويس ًوَزُ اًس. الجتِ زض ّط هٌُمِ ايي هَإً هتفبٍت ا

 ًٕ،ّط هٌُمِ يىي اظ ايي هَإً يب هكىالت ضا زاقتِ ثبقس يب ايٌىِ ثرف ظيبزي اظ ايي هَإً ضا ثطذَضزاض ثبقس. ثٌبثطايي ثب قٌبذت ايي هَا
-هي ئَ ضا ًكبىتَاى ثطًبهِ ضيعي هٌبؾجي رْت تَؾِٗ گطزقگطي ّط هٌُمِ اضائِ ًوَز. رسٍل ظيط ثركي اظ تحميمبت هطتجٍ ثب هَهي

 زّس. 
 (. خالصٍ ای  اس تحقیقات پیشیه1جذيل)

 نتيجه کلی عنواى هحقق)سال(

ضوي السيي افتربضي 
 (1384ٍ هْسٍي)

ضاّىبضّبي تَؾِٗ گطزقگطي ضٍؾتبيي ثب 

؛ زّؿتبى لَاؾبى  SWOTاؾتفبزُ اظ هسل
 وَچه

ًيبظهٌس  آؾتبًِ آؾيت پصيطي ًمبٌ ضٍؾتبيي ثِ ٖلت گطزقگطي ثَزى ثؿيبض ثبالؾت ٍ

ّبي  اؾتفبزُ اظ هعيت ّبي هٌبؾت زض رْت ضفٕ هحسٍزيتْب ٍ ثبظًگطي ٍ اضائِ ؾيبؾت
 اؾت.ًؿجي هَرَز 

لُيفي ٍ 
 (1390ٍزازي)

تحليل هَإً تَؾِٗ گطزقگطي ضٍؾتبيي زض 
 ضٍؾتبّبي ّسف گطزقگطي قْطؾتبى ّوساى

ٍ تجليغبتي اظ هَإً  ضيعي ٍ هسيطيتي ٍ ّوچٌيي اَالٖبتي هَإً ظيطؾبذتي، فطٌّگي، ثطًبهِ

 .قَز اؾبؾي زض تَؾِٗ گطزقگطي هحؿَة هي

ًػاز ايطاًي ٍ 
 (1390ّوىبضاى)

ثطضؾي هَإً تَؾِٗ نٌٗت گطزقگطي زضاؾتبى 
 آشضثبيزبى قطلي ٍ اضائِ ضاّىبضّبي هٌبؾت

 

ثيي الوللي، ووجَز ؾطهبيِ ٍ ٖبهل التهبزي، ٖسم ضقس فٌبٍضي َٖاهل -َٖاهل ؾيبؾي
بهٌبؾت، ٖسم آهَظـ، يٗف ظيطؾبذتي ٍ ًگْساضي ًبهٌبؾت اظ آحبض فطٌّگي ً-ارتوبٖي

 تبضيري اظ هْوتطيي هَإً تَؾِٗ گطزقگطي قٌبذتِ قسُ اًس.

حيسضي 
 (1391ؾبضثبى)

تحليل هَإً هَحط ثط تَؾِٗ گطزقگطي ضٍؾتبي 
 ؾطزاثِ، قْطؾتبى اضزثيل

-زُ ٍ هَإً ارتوبٔ، هَحطتطيي هبًٕ تَؾِٗ گطقگطي ضٍؾتبيي ثَهٌُمِهبًٕ ؾبذتبضي زض 

 .ٍ آهَظقي زض ضزُ ثٗسي لطاض گطفتٌس ، َجيٗيفطٌّگي، ظيطثٌبيي

ٖليعازُ ٍ 
 (1394ّوىبضاى)

تحليلي ثط ٍيٗيت تَؾِٗ گطزقگطي ٍ هَإً 
ٖوسُ رصة گطزقگط زض قْطّب )ًوًَِ هَضزي: 

 ز(هْبثب

 

تبيذ ثيبًگط آى اؾت وِ هَإً لبًًَي، التهبزي ٍ وبلجسي، َجيٗي ٍ 
 يي ؾِ هكىل رسي زض تَؾٗۀ گطزقگطي قْطؾتبى هْبثبز اؾت.رغطافيب
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ذَـ الحبل ٍ 

 (1399ّوىبضاى)
 ضاّىبضّبي تَؾِٗ نٌٗت

گطزقگطي پبيساض تجطيع هجتٌي ثط 
 اي  ّبي هٌُمِ  هؤلفِ

 

آهبزگي ّوِ ربًجِ قْط ثب تَرِ ثِ هٗيبضّبي ظيؿتي، هحيُي، اضظقي، ٍ 
ٍ اضتمبء زاًف ٍ ثيٌف  ؾبظي اًؿبًي پبيساضؾبظي گطزقگطي، ٍ فطٌّگ 

تطيي ضاّىبضّبي تَؾِٗ   قْطًٍسي ثطاي ثبٍضؾبظي تَضيؿن اظ هْن

 .ثبقس هي گطزقگطي

غالهي ٍ 
 (1400ظيبضي)

تحليل هَإً تَؾِٗ گطزقگطي پعقىي هُبلِٗ 

(تْطاى 6هَضزي:هٌُمِ  ) 

 

زض هزؤَ هَإً التهبزي ٍ ظيطؾبذتي تبحيط گصاضي ثيكتطي زض ٖسم تَؾِٗ 
وٌٌس ٍ هَإً ؾيبؾي ًيع ووتطيي ًمف ضا زض هي عقىي ايفبگطزقگطي پ

 .ًوبيٌسهي ضاؾتبي تَؾِٗ گطزقگطي ايفب

تبحيطگصاض زض ٖسم  َٖاهلٖاللگي ٍ ؾُح پبييي آگبّي ربهِٗ هيعثبى اظ  ثي ًمف تَضيؿن زض تَؾِٗ ضٍؾتبيي (2006)1زيبهًَس
 قٌبذتِ قسُ اؾت.ضقس ٍ قىَفبيي نٌٗت گطزقگطي 

تحليل تَؾِٗ گطزقگطي  (2010)2آهيت
 ضٍؾتبيي ثط تَؾِٗ وكَض

ضيعي هٌبؾت زض  ٖالٍُ ثط ٖسم ٍرَز اهىبًبت ٍ تبؾيؿبت ضفبّي، ٖسم ثطًبهِ

 .ظهيٌِ گطزقگطي ًيع اظ هَإً تَؾِٗ گطزقگطي ضٍؾتبيي اؾت

ًيىَال ٍ 
 (2013)3ّوىبضاى

حلي، ٖسم هكبضوت، ًجَز ووجَز اهىبًبت، ٖسم تَليس، ٖسم آهَظـ ربهِٗ ه تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ اي
اَالٖبت الظم ٍ ٖسم زضن اظ گطزقگطي ثِ ٌَٖاى هْوتطيي هَإً قٌبذتِ 

 قسُ اؾت.

ؾبهطؼ ٍ 
 (2019)4ّوىبضاى

 ثِ گطزقگطي هَإً ٍ َٖاهل
 ٍ التهبزي ضقس هحطن ٌَٖاى

 وَئيٌعلٌس زض فطٌّگي-ارتوبٖي

 ٍ هبلي هٌبثٕ ووجَز تزبضي، ثهيطت گطزقگطي، ًساقتي زضن ٖسم
 ثِ گطزقگطي زض ظهيٌِ هكبغل ّوىبضي ثِ توبيل ٖسم ٍ  بًياًؿ

 ؾبذتبض اظ نحيح هحلي، زضن زٍلت ٌَٖاى هَإً ٍ حوبيت
ثبظاضيبثي اظ َٖاهل ضقس  زض هكبضوت ْطفيت ٍ  گطزقگطي

 گطزقگطي ّؿتٌس.

 تَؾِٗ ضًٍسّبي ٍ هكىالت (2019)5الوزبًٍَا
 لتًَي زض اي هٌُمِ گطزقگطي

ت، ًجَز تجليغبت، يٗف زض ضلبثت، ووجَز يٗف ظيطؾبذتي ٍ اهىبًب
ؾطهبيِ ٍ ًجَز هكبضوت اظ هْوتطيي هَإً ٍ ثبظاضيبثي ثِ ٌَٖاى 

 هْوتطيي ضاّىبض قٌبذتِ قسُ اؾت.

 (1400ّبي تحميك،  يبفتِ) هٌجٕ

 هذل هفهوهی تحقيق
َإً تَؾِٗ گطزقگطي زض ؾِ ؾُح قَز. ثط اؾبؼ هسل، ههي ثب تَرِ ثِ هُبلٗبت هرتلف هسل هفَْهي تحميك ثِ نَضت ظيط اضائِ

فطٌّىي، -اي، هلي ٍ ثيي الوللي ثبيؿتي هَضز تَرِ لطاض گيطز. ّوچٌيي هَإً تَؾِٗ گطزقگطي زض اثٗبز التهبزي، ارتوبٖيهٌُمِ- هحلي
ضا قٌبذت.  تَاى هَإً پيف ضٍي تَؾِٗ گطزقگطي زض هٌُمِ هي قًَس. ثط اؾبؼ ايي چبضچَةهي هحيُي، هسيطيتي ٍ ظيطؾبذتي ذالنِ

گطزقگطي زض ّط هٌُمِ تحت تبحيط هَإً التهبزي، ارتوبٖي، هحيُي، ظيطثٌبيي ٍ هسيطيتي اؾت وِ ّويي هَإً زض ًْبيت اظ ضًٍس تَؾِٗ 
ًوبيٌس. زض هٌُمِ زظپبضت ًيع ثب تَرِ ثِ قىل گيطي ٍ اّويت تَؾِٗ گطزقگطي زض َي زِّ گصقتِ، هؿلوبً ايي هي گطزقگطي رلَگيطي

تَاًس ثؿيبض هفيس ثبقس. ٖالٍُ ثط ايي اضتجبٌ هيبى ايي هي رَز زاضز ٍ ثطضؾي هكىالت ٍ هؿبئل ايي هٌُمِ زض چبضچَة ايي هَإًهَإً ٍ
  تَاًٌس هَإً زيگط ضا تحت تبحيط لطاض زّس.هي هَإً ثِ نَضت يىپبضچِ ٍ ٍاثؿتِ اؾت، ثگًَِ اي وِ ّط وسام اظ ايي هَإً

 
 

                                                      
1 . Diamonded 
2 . Amit 
3 .Nicula et al 
4 . Summers 
5 . Lukjanova 
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 قیق(. مذل مفًُمی تح1شکل)

 (1400ًگبضًسُ گبى، ) هٌجٕ

 
 داده و روش ها

تحليلي ٍ اظ  ًٓط ّسف وبضثطزي اؾت. ّوچٌيي ضٍـ گطزآٍضي زازُ ّب، پيوبيكي اؾت. -ضٍـ تحميك ثب تَرِ ثِ هبّيت آى تَنيفي
بة هطزم رْت هُبلِٗ ٍ ًفط تكىيل زازُ اًس. اظ زاليل اًتر 19351ثطاثط ثب  1395ضا روٗيت هٌُمِ زظپبضت زض ؾبل ربهِٗ آهبضي تحميك 

ربهِٗ آهبضي ّسف ايي اؾت وِ هطزم ّسف هُبلِٗ ّؿتٌس ٍ زض ّط ؾَُحي اظ رولِ هُبلٗبت ثبيؿتي هَضز تبويس لطاض گيطًس. ٖالٍُ ثط 
طي زض ايي ثب تَرِ ثِ ايٌىِ هطزم هٌُمِ اضتجبٌ تٌگبتٌگي ثب گطزقگطاى زاضًس ٍ ًيبظّبي گطزقگطاى ٍ هَإً هَرَز زض اضتجبٌ ثب گطزقگ

قٌبؾٌس، آًْب ثِ ٌَٖاى ربهِٗ ّسف اًتربة قسًس. ثط اؾبؼ هحبؾجِ فطهَل وَوطاى، حزن ًوًَِ ثِ هي ضٍؾتبّب ٍ قْطّبي هٌُمِ ضا ثْتط
ضٍؾتب ٍ يه ًمُِ قْطي ٍرَز زاضز وِ اهىبى اًزبم ٖوليبت پطؾكگطي زض ّوِ آًْب ًجَزُ  84ًفط هحبؾجِ قس. زض ايي هٌُمِ  377تٗساز 

ًفط زض ايي هُبلِٗ رْت پطؾكگطي اًتربة قسًس وِ تٗساز  400يي اؾبؼ هطوع قْطؾتبى)قْط زّسظ( ٍ ًمبٌ ضٍؾتبيي ثبالي اؾت. ثط ا
ضٍؾتب ثَزُ اؾت. اظ زيگط زاليل اًتربة ثطذَضزاضي ضٍؾتبّب اظ ربشثِ ّبي گطزقگطي، هَلٗيت اضتجبَي، ٍرَز ذبًِ ثَم گطزي ٍ  7آًْب 

ت. ثٌبثطايي قْط زّسظ ٍ ضٍؾتبّبي قيًَس، فبلح، وليوله، هالح، چوي، زُ ويبى ٍ هَظضم زض ايي تحميك گطزقگط پصيطثَزى آًْب ثَزُ اؾ
(. اثعاض گطزآٍضي زازُ ّب، پطؾف ًبهِ ثَزُ وِ ضٍايي آى اظ َطيك 2اًتربة قسًس. تٗساز پطؾف ًبهِ ثِ ًؿجت روٗيت آًْب تَظيٕ قس)رسٍل

ًفط افطاز زاضاي زوتطي( تبييس ٍ پبيبيي ًيع اظ َطيك آلفبي وطًٍجبخ ثب  5ى ازاضات هٌُمِ ٍ ًفط اظ وبضقٌبؾب 5ًفط اظ ربهِٗ ًرجگبى) 10
اؾتفبزُ قس. آظهَى ّبي تحميك ًيع قبهل آظهَى تي ته  SPSSتبييس قس. ثطاي تزعيِ ٍ تحليل زازُ ّب ًيع اظ ًطم افعاض  74/0يطيت 

  ًوًَِ اي، ضگطؾيَى ٍ تحليل ٖبهلي اؾت.

 َای مًرد مطالعٍ تحقیق ي حجم ومًوٍ(. مکان 2جذيل)
 حزن ًوًَِ روٗيت هىبى رغطافيبيي

 211 5490 قْط زّسظ
 20 508 قيًَس
 17 432 فبلح

 18 474 وليوله
 19 500 هالح
 22 567 چوي

 25 660 زُ ويبى
 45 1181 هَظضم
 377 9812 روٕ

 (1400ًگبضًسگبى، ) هٌجٕ
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 هعزفی هنطقه هوردهطالعه
ٍ 31زليمِ تب  20زضرِ ٍ  31بلِٗ زض قوبل قطلي اؾتبى ذَظؾتبى، زض ٖطو هٌُمِ هَضز هُ  49زليمهِ قهوبلو ٍ زض َهَل     50زضرهِ 

زليمِ قطلي ٍالٕ قسُ اؾت وِ اظ قطق ٍ قوبل قطق ثِ قْطؾهتبى ّهبي فبضؾهبى ٍ وَّطًهگ ٍ اظ      20زضرِ ٍ  50زليمِ تب  25زضرِ ٍ 
قهَز.  ههي  غطة ثِ ثِ اؾتبى وْگلَيِ ٍ ثَيطاحوس ٍ قْطؾتبى ثب٘ هله هٌتْهي  غطة ٍ قوبل غطة ثِ قْطؾتبى ايصُ، اظ رٌَة ٍ رٌَة

ويلَهتطي اظ هطوع اؾتبى ذَظؾهتبى لهطاض زاضز. هيهعاى     156هتطي اظ ؾُح زضيب ٍ زض 1641ايي هٌُمِ زض زاهٌِ وَُ ّبي ظاگطؼ ثب اضتفبٔ 
قهَز.  ههي  تبى گبّي زض اضتفبٖبت ثهِ نهَضت ثهطف ًهبظل    هيليوتط اؾت وِ زض فهل ظهؿ 656ثبضاى ؾبالًِ هٌُمِ زظپبضت  ثَُض هتَؾٍ 

-ههي  زضرِ ؾبًتي گطاز اؾت. ايي هٌُمِ قبهل ؾِ زّؿتبى هطوعي ، زًجبلِ ضٍز قوبلي ٍ زًجبلِ ضٍز رٌهَثي  24هتَؾٍ زضرِ حطاضت ًيع 

ًفط ثَزُ اؾهت وهِ اظ    19351، زاضاي روٗيتي هٗبزل 1395(وِ ثط اؾبؼ ؾطقوبضي ًفَؼ ٍ هؿىي ؾبل 1399ثبقس.)ؾبظهبى َّاقٌبؾي،
 84، 1395ًفط زض ًمبٌ ضٍؾتبيي ؾىًَت زاضًس. تٗساز  آثبزي ّب ثط اؾهبؼ ؾطقهوبضي ؾهبل     13861ًفط زض قْط زّسظ ٍ  5490ايي تٗساز 

ثِ وَّپبيِ اي اؾتمطاض زاضز وِ اظ ًٓط گطزقگطي -(. ايي هٌُمِ زض هَلٗيت وَّؿتبًي1395آثبزي زاضاي ؾىٌِ ثَزُ  اؾت)هطوعآهبض ايطاى،
تهَاى ثهِ ضٍز وهبضٍى، زضيبچهِ ؾهس      هي ٍيػُ اوَتَضيؿن، ربيگبُ ٍيػُ اي زض اؾتبى ذَظؾتبى زاضز. اظ هْوتطيي ربشثِ ّبي گطزقگطي آى

وبضٍى ؾِ، آثكبض قيًَس، ٍرَز تٗساز ظيبز اهبهعازُ، هٌُمِ حبري ووبل، وَُ ؾهفيس، هىهبى ّهبي تهبضيري ٍ ّوچٌهيي ضٍؾهتبّبي ّهسف        
 گطزقگطي اؾت. 

 

 (1411(. وقشٍ مًقعیت جغزافیایی مىطقٍ ي تًسیع ريستاَای مًردمطالعٍ)باستزسیم، وًیسىذگان،2) شکل

 
 تجشیه و تحليل داده ها

ؾبل ثَزُ  70تب  29ؾبل ثَزُ اؾت وِ ايي افطاز زض زاهٌِ ؾٌي  5/49ًتبيذ تَنيفي ًكبى زاز وِ هيبًگيي ؾٌي ًوًَِ هَضز هُبلِٗ 
زضنس ًيع فَق ليؿبًؽ ٍ ثبالتط ٍ هبثمي ًيع ظيطزيپلن ثَزُ اًس.  6/8زضنس ليؿبًؽ،  1/17ضنس زيپلن، ز 4/18اًس. اظ ًٓط تحهيالت ًيع 

زضنس ايي زٍ فٗبليت ضا اًتربة ًوَزُ اًس. هتَؾٍ زضآهس هبّبًِ ًوًَِ آهبضي  4/55فٗبليت انلي افطاز ظضاٖت ٍ ثبغساضي ثَزُ ثگًَِ اي وِ 
زضنس ًوًَِ اٖتمبز ثؿيبض ظيبزي زاقتِ اًس وِ هٌُمِ زظپبضت، ْطفيت ظيبزي ثطاي  2/46اظ هيليَى هحبؾجِ قسُ اؾت. ثيف اظ  3ًيع 

زضنس گعيٌِ  ظيبز ٍ هبثمي ًيع گعيٌِ هتَؾٍ ضا اًتربة ًوَزُ اًس. ًوًَِ آهبضي ٍرَز ربشثِ ّبي  5/31تَؾِٗ گطزقگطي زاضز. ّوچٌيي 
ّسف گطزقگطي، ٍرَز وَُ ّبي ظاگطؼ رْت وٌََّضزي ٍ ٍضظـ ّبي اوَتَضيؿوي، ٍرَز ضٍز وبضٍى، آثكبضّبي هتٌَٔ، ضٍؾتبّبي 

 ظهؿتبًي ٍ  فطٌّگ غٌي ضٍؾتبّبي هٌُمِ ضا اظ زاليل ذَز شوط ًوَزُ اًس.  
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 ارسیابی هوانع هحيطی توسعه گزدضگزی 
هبًٕ  6 گطي زض هٌُمِ زظپبضت اقبضُ ثِ آى زاضز وِاي زض ؾُح هَإً هحيُي تَؾِٗ گطزقًوًَِتي تهآظهَى ًتبيذ حبنل اظ 

هٌٗبزاض ثَزُ اًس. ثطضؾي رْت هٌٗبزاضي ثب اؾتفبزُ اظ اذتالف  05/0هحيُي زض اضتجبٌ ثب تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ، زض ؾُح ووتط اظ 
(، پطاوٌسُ ثَزى ربشثِ 589/0يي ًوبيس وِ هَإً هحيُي قبهل وَّؿتبًي ثَزى هٌُمِ)اذتالف هيبًگهي آظهَى تبييس tهيبًگيي ٍ آهبضُ 

(، زض هٗطو ذُط لطاض 756/0(، زض هٗطو ذُط لطاض گطفتي گًَِ ّبي گيبّي)132/0(، ترطيت رٌگل ّبي ثلٌَ)403/0ّبي َجيٗي)
( زاضاي تبحيطگصاضي ٍ ًمف لبثل تَرِ اي زض تَؾِٗ گطزقگطي 163/0( ٍ آة ٍ َّاي گطم ًيوي اظ ؾبل)405/0گطفتي گًَِ ّبي ربًَضي)

ًوبيٌس وِ هي ٖبهل اقبضُ قسُ، زض تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ، ثِ ٌَٖاى هَإً هْن هحيُي ٖول 6هٌُمِ زظپبضت ّؿتٌس. ثِ ٖجبضت زيگط 
 (. 3ثبيؿتي هَضز تَرِ رسي ثبقٌس)رسٍل

 (.سىجش معىاداری مًاوع محیطی تًسعٍ گزدشگزی با آسمًن تی تک ومًوٍ ای3جذيل )
 3هجٌبي آظهَى ;  هَإً هحيُي

t  ِزضر
 آظازي

ؾُح 
 زاضي هٌٗي

اذتالف اظ 
 هيبًگيي

 95فبنلِ اَويٌبى زض ؾُح 
 زضنس

 حس ثبال حس پبييي

 678/0 456/0 589/0 000/0 376 65/9 وَّؿتبًي ثَزى هٌُمِ 

 456/0 385/0 403/0 000/0 376 54/8 پطاوٌسُ ثَزى ربشثِ ّبي َجيٗي 

 213/0 143/0 132/0 004/0 376 76/1 ترطيت رٌگل ّبي ثلٌَ 

 876/0 657/0 756/0 002/0 376 76/6 زض هٗطو ذُط لطاض گطفتي گًَِ ّبي گيبّي هٌُمِ

 513/0 347/0 405/0 001/0 376 76/10 زض هٗطو ذُط لطاض گطفتي گًَِ ّبي ربًَضي هٌُمِ

 208/0 145/0 163/0 000/0 376 43/5 آة ٍ َّاي گطم ًيوي اظ ؾبل

 (1400، ّبي تحميك يبفتِ) هٌجٕ

 اقتصادی توسعه گزدضگزی -ارسیابی هوانع اجتواعی
ي َإً ارتوٖب ؾِٗ گطزقگطي، ه َإً تبحيطگصاض زض َت ًتبيذ حبنل اظ هي التهبزي -اظ زيگط ه ًَِتي تهآظهَى ثبقٌس.  كبى زازًو ٕ  12وِ  ايً  هًب

ٌبزاضي ووتط اظ  -التهبزي ؾِٗ گطزقگطي، زض ؾُح هٗ ي زض َت كبىلطاض زاضً 05/0ارتوٖب گييً  رِ ِث اذتالف هيًب ٌبزاضي آظهَى ثب َت -هي س. ثطضؾي رْت هٗ

ي َإً ارتوٖب ـ) -زّس وِ ه ٌّگ پصيط سم تجليغبت وبفي)612/0التهبزي قبهل يٗف فط زى هيعاى زًاف)187/0(،ٖ  ز هطاوع آهَظقي 711/0(، پبييي َث ًَج  ،)
ز ؾطهبِي وبفي)494/0گطزقگطي) ًَج سم توبيل ربهِٗ هحلي)279/0(،  ّجي ثطذي افطاز)178/0(ٖ  يٍ  هص هت آهيع زٌي ض 413/0(، ضفتبض ٗت ٖتوبزٍ  ثٍب سم ا  ٖ،)

ِ)288/0هحلي ِث گطزقگطي) م زى زضآهس گطزقگطي زض هٌُ ٌبذِت َث ًبق ًبتٍ  ذسهبت الظم)132/0(،  ز اهىب ًَج زى ثطذي اظ هكبغل 154/0(،  ًَج (، پبيساض 
َليسات هحلي)343/0گطزقگطي) ز ثبظاضيبثي ت ًَج مِ زظپبضت(، 199/0(ٍ   ؾِٗ گطزقگطي هٌُ َإً زض هي ًمف هْوي زض َت س. زض حميمت ايي ه وبٌي ًٌس ايفبءً  َا ت

وَز)رسٍل ٌبؾت ضا اتربشً  ّبي ه ّجطز ْب ضا ٕ وطزى ًآ ِ هطتف ٍ ثبيؿتي زض ظهٌي س  ؿٌت َحطّ  ٌبي حميمي ه ِ هٗ ِ گطزقگطي ث ؾٗ ٍ َت  (.4ضاؾتبي ايزبز 

 در تًسعٍ گزدشگزی با آسمًن تی تک ومًوٍ ای اقتصادی-(. سىجش معىاداری مًاوع اجتماعی4جذيل)
 3هجٌبي آظهَى ;  التهبزي-هَإً ارتوبٖي

t  ِزضر
 آظازي

ؾُح 
 زاضي هٌٗي

اذتالف اظ 
 هيبًگيي

 زضنس 95فبنلِ اَويٌبى زض ؾُح 

 حس ثبال حس پبييي

45/9 يٗف فطٌّگ پصيطـ  376 000/0  612/0  345/0  8765/0  

45/23 ٖسم تجليغبت وبفي  376 000/0  187/0  216/0  354/0  

2/12 پبييي ثَزى هيعاى زاًف   376 000/0  711/0  654/0  971/0  

67/9 ًجَز هطاوع آهَظقي گطزقگطي  376 000/0  494/0  456/0  599/0  

000/0 376 8/54 ًجَز ؾطهبيِ وبفي  279/0  243/0  321/0  

54/10 ٖسم توبيل ربهِٗ هحلي  376 000/0  178/0  143/0  213/0  

56/7 تٗهت آهيع زيٌي ٍ هصّجي ثطذي افطاز  ضفتبض  376 000/0  413/0  312/0  546/0  

76/10 ٖسم اٖتوبز ٍ ثبٍض هحلي ثِ گطزقگطي  376 000/0  288/0  176/0  348/0  

85/4 ًبقٌبذتِ ثَزى زضآهس گطزقگطي زض هٌُمِ  376 000/0  132/0  104/0  243/0  

54/6 ًجَز اهىبًبت ٍ ذسهبت الظم  376 000/0  154/0  109/0  289/0  

76/5 پبيساض ًجَزى ثطذي اظ هكبغل گطزقگطي  376 000/0  343/0  312/0  389/0  

87/8 ًجَز ثبظاضيبثي تَليسات هحلي  376 000/0  199/0  143/0  276/0  

 (1400های تحقيق،  یافته) هنبع
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 ارسیابی هوانع هذیزیتی توسعه گزدضگزی 
َا ؾِٗ گطزقگطي، ه َإً تبحيطگصاض زض َت ًتيزِ اظ زيگط ه س.  ٌبذِت قسُ ًا ًَِتي تهآظهَى ًٕ هسيطيتي ق ُ ًو َإً هسيطيتي زض رسٍل ظيط اقبض اي زض ؾُح ه

گييٍ  آهبضُ  05/0هبًٕ ثطضؾي قسُ زض ؾُح ووتط اظ  9وِ  ِث آى زاضز وِ ًتبيذ اذتالف هيًب س.   زُ ًا ٌبزاض َث ع تبييس tهٗ ِ هي گعاضـ قسُ آظهَى ٌي ًوبيس و
َإً  َإً هسيطيتي شوط قسُ زض رسٍل )تبحيطگصاضي ايي ه ط يه اظ ه ٖجبضت زيگطّ  ويت اؾت. ِث  رٍِ  زاضاي ّا ِ 4لبثل َت ؾٗ ( زاضاي تبحيط ظيبزي زض َت

گيي) س اظ يٗف افطاز هترهم زض حَظُ گطزقگطي ثب اذتالف هيًب ٖجبضت ًا َإً هسيطيتي تبحيطگصاض  س. ه ؿٌت مِ زظ پبضتّ  ز زفتط 525/0گطزقگطي هٌُ ًَج  ،)
ًبهِ ضيعي نحيح)725/0قگطي)ذسهبت گطز ِ)092/1(، فمساى ثط م ًيي هطتٍج ثب حَظُ گطزقگطي هٌُ َا ز ل ًَج (، زًاف پبييي هسيطاى زض ثحج 321/1(، 
ٌيت هخجت ِث گطزقگطي زض زيسگُب هسيطاى)746/0گطزقگطي) ز يه شّ ًَج مِ گطزقگطي)904/0(،  َاى هٌُ ٌٖ مِ زظپبضت ِث  سم حجت هٌُ رَز 826/0(،ٖ   ٍ،)
ٌيتي زض اضتجٌب ثب گطزقگطي)-يزيسگُب ؾيبؾ ؾِٗ گطزقگطي زظپبضت)783/0اه ز ؾٌس َت ًَج ًيي 108/1(ٍ   َا ز ل ًَج  ،ُ گيي گعاضـ قس (. ثط اؾبؼ اذتالف هيًب

ؾِٗ گطزقگطي هٌ َإً هسيطيتي َت ًبهِ ضيعي نحيح اظ هْوتطيي ه ؾِٗ گطزقگطي زظپبضتٍ  فمساى ثط ز ؾٌس َت ًَج  ،ِ م ِ هطتٍج ثب حَظُ گطزقگطي هٌُ ُم
ٌبذ س.)رسٍلق ُ ًا ِ قس  (.5ت

 (. سىجش معىاداری مًاوع مذیزیتی تًسعٍ گزدشگزی با آسمًن تی تک ومًوٍ ای5جذيل)

 3هجٌبي آظهَى ;  هَإً هسيطيتي

t ز
ضرِ 
 آظازي

ؾُح 
 زاضي هٌٗي

اذت
الف اظ 
 هيبًگيي

فبنلِ اَويٌبى زض 
 زضنس 95ؾُح 

حس 
 پبييي

 حس ثبال

7 يٗف افطاز هترهم زض حَظُ گطزقگطي
12/7  

3
76 

000/
0 

52
5/0  

391/
0 

659/0  

3 ًجَز زفتط ذسهبت گطزقگطي 
4/12  

3
76 

000/
0 

72
5/0  

609/
0 

841/0  

/6 فمساى ثطًبهِ ضيعي نحيح
23 

3
76 

000/
0 

09
2/1  

001/
1 

183/1  

 ًجَز لَاًيي هطتجٍ ثب حَظُ گطزقگطي هٌُمِ
 

8/
28 

3
76 

000/
0 

32
1/1  

231/
1 

411/1  

/6 قگطيزاًف پبييي هسيطاى زض ثحج گطز
12 

3
76 

000/
0 

74
6/0  

630/
0 

862/0  

/7 ًجَز يه شٌّيت هخجت ثِ گطزقگطي زض زيسگبُ هسيطاى
14 

3
76 

000/
0 

90
4/0  

784/
0 

025/1  

/1 ٖسم حجت هٌُمِ زظپبضت ثِ ٌَٖاى هٌُمِ گطزقگطي
14 

3
76 

000/
0 

82
9/0  

714/
0 

944/0  

1 اهٌيتي زض اضتجبٌ ثب گطزقگطي-ٍرَز زيسگبُ ؾيبؾي 
2/14  

3
76 

000/
0 

78
3/0  

674/
0 

893/0  

/7 ًجَز ؾٌس تَؾِٗ گطزقگطي زظپبضت
21 

3
76 

000/
0 

10
8/1  

008/
1 

209/1  

 (1400های تحقيق،  یافته) هنبع

 سنجص هوانع سیزبنایی توسعه گزدضگزی 
ثطاي ٍيٗيت ظيطثٌبيي تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ ًيع ثط اؾبؼ قبذم ّبي هرتلف ثطضؾي قسُ اؾت. ًتيزِ آظهَى تي ته ًوًَِ اي 

آظهَى ٍ ّوچٌيي اذتالف  tهٌٗبزاض ثَزُ اًس. ثب ثطضؾي هيعاى آهبض  05/0زّس وِ ّوِ آًْب زض ؾُح ووتط اظ هي هَإً ظيطثٌبيي ًكبى
ثبقٌس ٍ هي تَاى زضيبفت وطز وِ توبهي هَإً زض ظهيٌِ تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ تبحيطگصاضهي هيبًگيي هَإً ظيطثٌبيي گطزقگطي هٌُمِ،

يف ٍ ًبهٌبؾت آًْب زض ضاؾتبي تَؾِٗ ايي نٌٗت هَحط اؾت. ثٌبثطايي ثبيؿتي زض ظهيٌِ اضتمبء ٍ ثْجَز قبذم ّبي ظيطثٌبيي ٍيٗيت يٗ
زّسظ ثب اذتالف -هٌُمِ، ثطًبهِ ضيعي رسي قَز. هَإً ظيطثٌبيي تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ ٖجبضت اًس اظ ًبهٌبؾت ثَزى ربزُ ايصُ

(، ٖسم ٍرَز  600/1(، ًجَز ّتل ٍ هطاوع البهتي زض هٌُمِ)408/1ي ٍضظـ ّبي ظهؿتبًي ٍ آثي)(، ًجَز ظيطؾبذت ّب692/0هيبًگيي)
(، هكىالت حول ٍ ًمل 571/1(، هكىالت زؾتطؾي)ربزُ( ثِ ضٍؾتبّبي ّسف گطزقگطي)100/1اهىبًبت ظيطثٌبيي زض ثطذي ضٍؾتبّب)

. ثط اؾبؼ ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ هْوتطيي هَإً ظيطثٌبيي تَؾِٗ (742/0( ٍ ًجَز هطاوع ذطيس ٍ تفطيحي)296/1هؿبفط زض هٌُمِ زظپبضت)
گطزقگطي هٌُمِ زظپبضت، زٍ ٖبهل ًجَز ّتل ٍ هطاوع البهتي زض هٌُمِ ٍ هكىالت زؾتطؾي)ربزُ( ثِ ضٍؾتبّبي ّسف گطزقگطي 

 (.6اؾت.رسٍل)
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 ه ای(. سنجص هعناداری هوانع سیزبنایی توسعه گزدضگزی با آسهوى تی تک نوون6جذول)
 3هجٌبي آظهَى ;  هَإً ظيطثٌبيي

t  ِزضر
 آظازي

ؾُح 
 زاضي هٌٗي

اذتالف اظ 
 هيبًگيي

 زضنس 95فبنلِ اَويٌبى زض ؾُح 

 حس ثبال حس پبييي

7/10 زّسظ-ًبهٌبؾت ثَزى ربزُ ايصُ  376 000/0  692/0  580/0  804/0  

56/6 ًجَز ظيطؾبذت ّبي ٍضظـ ّبي ظهؿتبًي ٍ آثي  376 000/0  408/1  332/1  485/1  

11/4 ًجَز ّتل ٍ هطاوع البهتي زض هٌُمِ  376 000/0  600/1  533/1  667/1  

08/7 ٖسم ٍرَز  اهىبًبت ظيطثٌبيي زض ثطذي ضٍؾتبّب  376 000/0  100/1  980/0  220/1  

6/11 هكىالت زؾتطؾي)ربزُ( ثِ ضٍؾتبّبي ّسف گطزقگطي  376 000/0  571/1  484/1  657/1  

3/12 ؿبفط زض هٌُمِ زظپبضتهكىالت حول ٍ ًمل ه  376 000/0  296/1  205/1  387/1  

09/8 ًجَز هطاوع ذطيس ٍ تفطيحي  376 000/0  742/0  652/0  831/0  

 (1400ّبي تحميك،  يبفتِ) هٌجٕ

 ارسیابی هوانع توسعه گزدضگزی)سطح ضاخص(
ثطضؾي قس تب ثگًَِ اي ًتبيذ آظهَى زض ؾُح  ٖالٍ ثط اضظيبثي هَإً زض ؾُح هتغيطّب، زض ؾُح چْبض ثٗس يب قبذم ًيع ايي هَإً

زّس وِ ّط چْبض قبذم هَإً هحيُي، هَإً هي (. ًتيزِ آظهَى تي ته ًوًَِ اي زض ؾُح قبذم ّب ًكبى7هتغيطّب تبييس قَز)رسٍل
ؾي ًتيزِ زض ؾُح هٌٗبزاض ّؿتٌس. ثِ ٖجبضت زيگط ثطض 05/0التهبزي ٍ هَإً ظيطثٌبيي زض ؾُح ووتط اظ -هسيطيتي، هَإً ارتوبٖي

التهبزي، ًمف هْوي ضا -زّس وِ زض ضاؾتبي تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ، هَإً هسيطيتي، هحيُي، ظيطثٌبيي ٍ ارتوبٖيهي قبذم ّب ًكبى
( ٍ 965/0(، قبذم هسيطيتي)160/0التهبزي)-(، قبذم ارتوبٖي111/0ًوبيٌس. ثطضؾي اذتالف هيبًگيي قبذم هحيُي)هي ايفب

ًوبيس ّط چْبض ثٗس زض ظهيٌِ تَؾِٗ گطزقگطي تبحيطگصاضي ظيبز زاضًس ٍ ثبيؿتي زض هي ( ًيع ايي هَئَ ضا تبييس012/1قبذم ظيطثٌبيي)
 ضاؾتبي هطتفٕ ؾبذتي ايي هَإً السام ًوَز. 

 (. سىجش معىاداری مًاوع تًسعٍ گزدشگزی با آسمًن تی تک ومًوٍ ای7جذيل)
 3هجٌبي آظهَى ;  هَإً تَؾِٗ گطزقگطي

t رِ زض
 آظازي

ؾُح 
 زاضي هٌٗي

اذتالف اظ 
 هيبًگيي

 95فبنلِ اَويٌبى زض ؾُح 
 زضنس

 حس ثبال حس پبييي

456/2 هَإً هحيُي  376 000/0  111/0  144/0  167/0  

056/6 التهبزي-هَإً ارتوبٖي  376 000/0  160/0  107/0  211/0  

76/4 هَإً هسيطيتي  376 000/0  965/0  913/0  1023/1  

34/7 ثٌبييهَإً ظيط  376 000/0  012/1  112/1  131/1  

 (1400ّبي تحميك،  يبفتِ) هٌجٕ

 سنجص هيشاى رابطه و  اثزگذاری هوانع هختلف در توسعه گزدضگزی
(تحليل ٍاضيبًؽ هسل ضگطؾيًَي ووتط اظ هيعاى ذُبي لبثل Sigزّس هيعاى ذُبي آلفبي )هي تحليل ٍاضيبًؽ هسل ضگطؾيًَي ًكبى

التهبزي ٍ ظيطثٌبيي( زض ؾُح -ثبقس ٍ لصا ثيي هَإً تَؾِٗ گطزقگطي)هحيُي، هسيطيتي، ارتوبٖيهي 000/0ثط ثب ( ٍ ثطا05/0لجَل )
تَاًس زض تَؾِٗ گطزقگطي زاضاي اّويت هي زضنس ضاثُِ هٌٗبزاض ٍرَز زاضز ٍ زض حميمت ّط وسام اظ ايي قبذم ّبي 99اَويٌبى ثبالي 

 (. 8اض ثبقٌس)رسٍلثبقس ٍ زض ضًٍس تَؾِٗ گطزقگطي تبحيطگص

 (. آسمًن معىاداری رگزسیًوی مذل رابطٍ ي اثزگذاری مًاوع مختلف در تًسعٍ گزدشگزی8جذيل)

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 012/14 4 013/5 
342/19 001/0 

Residual 67/41 372 176/0 

Total 012/59 376 ***   

 (1400يك، ّبي تحم يبفتِ) هٌجٕ
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اؾت وِ يه ّوجؿتگي  654/0، ثطاثط ثب هَإً هَحط زض تَؾِٗ گطزقگطيگطزز، هيعاى ّوجؿتگي ثيي ( هكبّسُ هي9ثط اؾبؼ رسٍل)
زضنس اظ تغييطات )ٍاضيبًؽ( تَؾِٗ گطزقگطي ضا زاضا  65آيس. اهب ثب ايي ّوِ هَإً شوط قسُ، هزوَٖبً تَاى تجييي هؿتمين ثِ قوبض هي

 گطزز.تَؾٍ َٖاهل يب هَإً زيگط تجييي هي هَئَزضنس اظ تغييطات ايي  35ّؿتٌس ٍ 

 (. تبییه تغییزات متغیز يابستٍ) تًسعٍ گزدشگزی( اس طزیق مًاوع مختلف9جذيل)

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 654/0 324/0 276/0 487/0 

 (1400های تحقيق،  یافته) هنبع

التهبزي، ظيطثٌبيي ٍ هسيطيتي( زض تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ ًيع يىؿبى ًيؿت. هَإً -هيعاى لسضت هَإً هَحط)هحيُي، ارتوبٖي
زضنس اظ تغييطات ايي  11وٌس وِ ثِ هٌٗي پيف ثيٌي  ضا پيف ثيٌي هي تَؾِٗ گطزقگطيهتغيط ٍاحس،   113/0هحيُي ثب هيعاى ثطاثط ثب 

زضنس اظ  17ٍاحس، ثِ هٌٗبي پيف ثيٌي  176/0تبحيطگصاض ضا زاضا اؾت. ّوچٌيي هَإً هسيطيتي ثب هيعاى  وِ ووتطيي هيعاى هتغيط اؾت
-هي زضنس تبحيطگصاض 17زٌّس. ثِ ٖجبضت زيگط هَإً هسيطيتي زض ضاؾتبي تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ هي تغييطات تَؾِٗ گطزقگطي ضا ًكبى

التهبزي ًيع تَاى -زضنس تجييي ًيع تبحيطگصاض ثَزُ اؾت. ّوچٌيي هَإً ارتوبٖي 23ٌٗي ٍاحس ي 231/0ثبقٌس. هَإً ظيطثٌبيي ثب هيعاى 
زضنس هتغيط تَؾِٗ گطزقگطي ضا زاضا ّؿتٌس. ثط ايي اؾبؼ ووتطيي تبحيطگصاضي هطثٌَ ثِ هَإً هحيُي ٍ ثيكتطيي  13تجييي ثيف اظ 

 (. 10هطثٌَ ثِ هَإً ظيطثٌبيي اؾت)رسٍل

 اقتصادی، مًاوع مذیزیتی ي مًاوع سیزبىایی(-ضزایب مذل رگزسیًوی متغیز مستقل) مًاوع محیطی، مًاوع اجتماعی(. آمارٌ َای 11جذيل )

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) 456/3 388/0  321/8 001/0 

 000/0 567/4 113/0 069/0 254/0 هَإً هحيُي

 002/0 456/5 231/0 081/0 379/0 هَإً ظيطثٌبيي

 000/0 210/3 134/0 074/0 137/0 التهبزي-هَإً ارتوبٖي

 000/0 345/2 176/0 066/0 208/0 هَإً هسيطيتي

 (1400ّبي تحميك،  يبفتِ) هٌجٕ

 تحليل عاهلی راهبزدهای توسعه گزدضگزی
 18ِٗ گطزقگطي هٌُمِ زظپبضت، ضاّجطزّبي آى ًيع اتربش قس. ثب تَرِ ثِ هُبلِٗ، ثيف اظ زض ازاهِ رْت هطتمٕ ؾبذتي هَإً تَؾ

زض هُبلِٗ حبيط ثطاي قٌبؾبيي ٖبهل يب ضاّىبض روٕ ثٌسي ٍ هَضز تحليل لطاض گطفت تب اظ َطيك آًْب ضاّجطزّبي هَحط قٌبذتِ قَز.
( ثِ زؾت آهسُ وِ ًكبى زٌّسُ ٍيٗيت هٌبؾت زازُ 612/0ط ثب)ثطاث KMOضاّجطزّبي هَحط زض تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ زظپبضت همساض

  99ثِ زؾت آهسُ ٍ زض ؾُح  123/2098ثبقس. همساض ثبضتلت ًيع ثطاثط ثب  50/0ّب ثطاي تحليل ٖبهلي اؾت. ايي همساض ثبيس ثيكتط اظ 
 ( اؾت. 000/0اَويٌبى هٌٗبزاض)

 گزدشگزیي بارتلت راَکارَای مًثز در تًسعٍ  KMO (.مقذار11جذيل)

612/0 KMO 

 (Bartlett Testثبضتلت) 123/2098

242 DF 

000/0 Sig 

 (1400ّبي تحميك،  يبفتِ) هٌجٕ

ثَزُ، اؾترطاد گطزيس وِ زض ازاهِ شوط قسُ  1ضاّجطز وِ همساض ٍيػُ آًْب ثعضگتط اظ ٖسز  6ثط اؾبؼ تحليل اًزبم گطفتِ قسُ،  تٗساز 
 (.  12اًس)رسٍل
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 ناهه گذاری راهبزدها

هتغيط زض ضاّجطز اٍل ثبضگصاضي قسُ اًس وِ ٖجبضت اًس اظ ثبظاضيبثي ٍ قٌبؾٌبًسى هٌُمِ، ثطًبهِ ضيعي  6زّس وِ هي ًتبيذ ًكبىراهبزد اول: 

 ٍ تبويس ثط گطزقگطي ظهؿتبًي، اؾتفبزُ اظ ضؾبًِ ّبي روٗي، ؾبيت ايٌتطًتي ٍ...، ايزبز هَظُ، ظيجبؾبظي ٍ هجلوبى قْطي ٍ ثطگعاضي ّوبيف
زضنس اظ ٍاضيبًؽ ول ضاّىبضّبي هَحط زض تَؾِٗ گطزقگطي ضا تجييي وطزُ اًس. ثِ ََض ولي ثب تَرِ ثِ  456/27بي گطزقگطي. ايي هتغيطّب ّ

 ًبم گصاضي قس.   "ضاّجطز ثطًبهِ ضيعي فطٌّگي "َٖاهل ثبضگصاضي قسُ زض ايي زؾتِ، ضاّجطز اٍل

ّجطز زٍم ثبضگصاضي قسُ اًس وِ ٖجبضت اًس اظ تغييط شٌّيت هسيطاى ًؿجت ثِ اّويت هتغيط زض ضا 4زّس وِ هي ًتبيذ ًكبىراهبزد دوم: 

زضنس  345/10گطزقگطي، ايزبز زفبتط ذسهبت گطزقگطي، ايزبز فًبي ضلبثتي ٍ هصاوطُ ثب اًزوي ّبي ٍ قطوت ّبي گطزقگطي. ايي هتغيطّب 
 ًبم گصاضي قس.  "ضاّجطز هسيطيت يىپبضچِ  "وطزُ اًس. ضاّجطز زٍماظ ٍاضيبًؽ ول ضاّىبضّبي هَحط زض تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ ضا تجييي 

هتغيط زض ضاّجطز ؾَم ثبضگصاضي قسُ اًس وِ ٖجبضت اًس اظ ايزبز البهتگبُ ّبي اضظاى ليوت ٍ  2زّس وِ هي ًتبيذ  ًكبىراهبزد سوم: 

ل ضاّىبضّبي هَحط زض تَؾِٗ گطزقگطي ضا تجييي وطزُ اًس. زضنس اظ ٍاضيبًؽ و 456/9ضؾتَضاى ّبي ؾٌتي ٍ ايزبز ثبظاضچِ هحلي. ايي هتغيطّب 
 ًبم گصاضي قس.  "ضاّجطز ثْجَز ذسهبت ٍ اهىبًبت  "ثِ ََض ولي ثب تَرِ ثِ َٖاهل ثبضگصاضي قسُ زض ايي زؾتِ، ضاّجطز ؾَم

ظ اؾتفبزُ اظ ْطفيت ربهِٗ ٖكبيطي ٍ هتغيط زض ضاّجطز چْبضم ثبضگصاضي قسُ اًس وِ ٖجبضت اًس ا 2زّس وِ هي ًتبيذ  ًكبىراهبزد چهارم: 

زضنس اظ ٍاضيبًؽ ول ضاّىبضّبي هَحط زض تَؾِٗ گطزقگطي  132/9هٗطفي ٍ ٖطيِ نٌبيٕ زؾتي ٖكبيط ٍ ضٍؾتبييبى هٌُمِ. ايي هتغيطّب 
 ًبم گصاضي قس.  "ضاّجطز ْطفيت ؾٌزي ٍٖطيِ هحهَالت  "هٌُمِ ضا تجييي وطزُ اًس. ضاّجطز چْبضم

زّسظ ٍ -هتغيط زض ضاّجطز پٌزن ثبضگصاضي قسُ اًس وِ ٖجبضت اًس اظ زٍَطفِ وطزى ربزُ ايصُ 2زّس وِ هي يذ  ًكبىًتبراهبزد پنجن: 

زضنس اظ ٍاضيبًؽ ول ضاّىبضّبي هَحط زض تَؾِٗ  345/6افعايف ايوٌي آى ٍ اؾتفبزُ اظ الوبى ّبي فطٌّگي زض ؾُح هٌُمِ. ايي هتغيطّب 
 ًبم گصاضي قس.  "ظيطثٌبيي -ضاّجطز تَؾِٗ ٖوطاًي "َرِ ثِ َٖاهل ثبضگصاضي قسُ زض ايي زؾتِ، ضاّجطز پٌزنگطزقگطي ضا تجييي وطزُ اًس. ثب ت

هتغيط زض ضاّجطز قكن ثبضگصاضي قسُ اًس وِ ٖجبضت اًس اظ اضتمبء ؾُح آگبّي هطزم زض اضتجبٌ ثب  2زّس وِ هي ًتبيذ  ًكبىراهبزد ضطن: 

زضنس اظ ٍاضيبًؽ ول هتغيطّبي هَحط زض تَؾِٗ گطزقگطي  234/5ؾتبيي زض هٌُمِ. ايي هتغيطّب گطزقگطي ٍ ارطاي َطح ّبي گطزقگطي ضٍ
 ًبم گصاضي قس.  "ضاّجطز ثْجَز زاًف گطزقگطي  "ضا تجييي وطزُ اًس. ثتبثطايي، ضاّجطز قكن

 (.راَبزدَای تًسعٍ گزدشگزی مىطق12ٍجذيل)

 راهبزد
 هقذار

 ویضه
 بارعاهلی هتغيز)هولفه(

  طًبهِ ضيعي فطٌّگيضاّجطز ث

 

45/27 

 571/0 ثبظاضيبثي ٍ قٌبؾٌبًسى هٌُمِ زظپبضت زض وكَض

 810/0 ثطًبهِ ضيعي ٍ تبويس ثط گطزقگطي ظهؿتبًي هٌُمِ

 812/0 اؾتفبزُ اظ ضؾبًِ ّبي روٗي، ؾبيت ايٌتطًتي ٍ... رْت هٗطفي گطزقگطي 

 769/0 تبؾيؽ هَظُ نٌبيٕ زؾتي ٍ تبضيري زظپبضت

 498/0 بؾبظي ٍ هجلوبى قْط زّسظظيج

 700/0 ثطگعاضي ّوبيف گطزقگطي زض هٌُمِ

  ضاّجطز هسيطيت يىپبضچِ

 

34/10 

 851/0 تغييط شٌّيت هسيطاى قْطؾتبى ًؿجت ثِ اّويت گطزقگطي 

 789/0 ايزبز زفبتط ذسهبت گطزقگطي  

 512/0 يتوطوعظزايي اظ ثرف وكبٍضظي ٍ ايزبز فًبي ضلبثتي زض ثحج گطزقگط

 569/0 هصاوطُ ثب اًزوي ّبي ٍ قطوت ّبي هرتلف گطزقگطي

 801/0 ايزبز البهتگبُ ّبي اضظاى ليوت ٍ ضؾتَضاى ّبي ؾٌتي  45/9 ضاّجطز ثْجَز ذسهبت ٍ اهىبًبت

 804/0 ثَهي -ايزبز ثبظاضچِ هحلي

ضاّجطز ْطفيت ؾٌزي ٍ ٖطيِ 
 هحهَالت

 697/0 ثطاي تَؾِٗ گطزقگطياؾتفبزُ اظ ْطفيت ربهِٗ ٖكبيطي  13/9

 709/0 هٗطفي ٍ ٖطيِ نٌبيٕ زؾتي ٖكبيط ٍ ضٍؾتبييبى هٌُمِ

 835/0 زّسظ ٍ افعايف ايوٌي آى-زٍَطفِ وطزى ربزُ ايصُ 34/6 ظيطثٌبيي-ضاّجطز تَؾِٗ ٖوطاًي

 589/0 اؾتفبزُ اظ الوبى ّبيي فطٌّگي زض ؾُح هٌُمِ ثطاي تَؾِٗ گطزقگطي

 849/0 تالـ ثطاي اضتمبء ؾُح آگبّي هطزم هٌُمِ زض اضتجبٌ ثب  گطزقگطي 23/5 گطزقگطي ضاّجطز ثْجَز زاًف

 539/0 ارطاي َطح ّبي گطزقگطي ضٍؾتبيي زض هٌُمِ

 (1400ّبي تحميك،  يبفتِ) هٌجٕ



  139 قْطؾتبى زظپبضت يتَؾِٗ گطزقگط يهَإً ٍ ضاّجطزّب ليتحل

 

 گيزی بحث و نتيجه
ٌِ ؾبظ ثؿيبضي اظ تحَالت ٍ ثطًبهِ ضيعي تَاًس ظهيهي ثطضؾي هَإً تَؾِٗ گطزقگطي ٍ ؾپؽ اضائِ ضاّجطز ثب تَرِ ثِ هَإً هَرَز،

پبيساض ثطاي ّط هٌُمِ ثبقس. هٌُمِ زظپبضت زض اؾتبى ذَظؾتبى ثب تَرِ ثِ ْطفيت فطٌّگي ٍ اوَتَضيؿوي، ًيبظهٌس ثطًبهِ ضيعي نحيح 
ُ اي ٍرَز زاضز وِ رْت تَؾِٗ گطزقگطي زاضز. زض ايي ظهيٌِ هَإً هرتلف هحيُي، ظيطثٌبيي، ارتوبٖي، التهبزي ٍ هسيطيتي گؿتطز

 تَؾِٗ پبيساض زض ايي ثرف اظ التهبز هٌُمِ ضا ثب چبلف ّبيي ضٍثِ ضٍ وطزُ اؾت.
ًتيزِ ايي تحميك ًكبى زاز وِ هَإً ظيطثٌبيي اظ رولِ هكىالت زؾتطؾي ٍ ربزُ، ًجَز ّتل ٍ هطاوع البهتي زض هٌُمِ، هكىالت 

تَاًس ثِ وَّؿتبًي هي ضًگ تطي ًؿجت ثِ زيگط هَإً زاضًس. ايي هَئَحول ٍ ًمل ٍ غيطُ زض تَؾِٗ گطزقگطي ايي هٌُمِ ًمف پط
(، 2010(، آهيت)1400ثَزى هٌُمِ ٍ ّوچٌيي ٖسم هسيطيت هٌبؾت زض حَظُ گطزقگطي هٌُمِ هطثٌَ ثبقس. تحميمبت  غالهي ٍ ظيبضي)

 ي اقبضُ زاضز ًيع ًتيزِ ايي ثرف اظ تحميك ضا تبييس( وِ ثط اثٗبز هرتلف ظيطثٌبيي ٍ ظيطؾبذت2019(  ٍ الوزبًٍَا)2013ًيىَال ٍ ّوىبضاى)
ًوبيس. تحميمبت شوط قسُ ثِ اّويت َٖاهلي اظ رولِ ضًٍك ذسهبت، ثْجَز فٌبٍضي، ثْجَز زؾتطؾي ٍ تبؾيؿبت ضفبّي تبويس ذبني هي

ٌُمِ ٍرَز زاضز. ثب تَرِ ثِ ٖسم زاقتِ اًس.  ثٌبثطايي ثرف ذسهبت ٍ هكىالت ظيطؾبذتي زض ايي ظهيٌِ اظ هْوتطيي هؿبئلي اؾت وِ زض ه
ثطًبهِ ضيعي هَرَز زض ظهيٌِ گطزقگطي ايي هٌُمِ  ٍ ًجَز ذسهبت ظيطثٌبيي الظم اظ يىؿَ ٍ افعايف گطزقگطي ٍضٍزي ثِ هٌُمِ اظ ؾَي 

هٌُمِ زظپبضت ثطاي  زيگط، ثبيؿتي لجل اظ تجسيل ايي هؿبلِ ثِ چبلف ثعضگتط، ظهيٌِ افعايف ذسهبت ٍ ثْجَز آًْب ضا فطاّن ًوَز. ّوچٌيي
آًىِ ثتَاًس زض تَؾِٗ گطزقگطي ثِ يه ًمُِ هٌبؾت زؾت يبثس، ثبيؿتي هَإً هسيطيتي هَرَز ضا هطتفٕ ؾبظز وِ اظ هْوتطيي آًْب يٗف 
افطاز هترهم زض حَظُ گطزقگطي، ًجَز زفتط ذسهبت گطزقگطي، ًجَز ؾٌس تَؾِٗ گطزقگطي زظپبضت ٍ  فمساى ثطًبهِ ضيعي نحيح 

(ًيع ثط تزسيس ًٓط زض 2019( ٍ ؾبهطؼ ٍ ّوىبضاى)1384(،تحميك ضوي السيي افتربضي ٍ ّوىبضاى)1390ميك لُيفي ٍ ٍزازي)اؾت. تح
ؾيبؾت ّبي گطزقگطي هٌُمِ اي، ثْجَز اَالٖبت ٍ تجليغبت، اؾتفبزُ اظ هعيت ّبي ًؿجي ٍ ّوچٌيي هسيطيت پبيساض گطزقگطي اقبضُ 

ارطايي زض حَظُ گطزقگطي غيط لبثل -قَز وِ اًزبم هُبلٗبت زليك ٍ اتربش ضاّجطزّبي ٖوليبتييه زاضًس. ثب تَرِ ثِ ايي ًتيزِ هكرم
قَز وِ ًيبظهٌس ثىبضگيطي افطاز هترهم زض هٌُمِ ٍ ّوچٌيي اؾتفبزُ اظ افطاز نبحجٌٓط هي اًىبض اؾت. ايي اهط ثِ حَظُ هسيطيت هطثٌَ

 زض حَظُ گطزقگطي اؾت. 
گي ًيع، هكىالت ٍ هؿبئل ظيبزي ٍرَز زاضز وِ زض نَضت تبويس ضٍي تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ، ثِ فطٌّ-اظ ًٓط هَإً ارتوبٖي 

تَاى ثِ يٗف فطٌّگ پصيطـ، ٖسم هي ٌَٖاى هَإً رسي پيف ضٍي ثطًبهِ ضيعاى ٍ تهوين گيطاى ذَاّس ثَز. اظ هْوتطيي ايي هَإً
آهَظقي گطزقگطي، ًجَز ؾطهبيِ، ٖسم اٖتوبز ٍ ثبٍض هحلي ثِ گطزقگطي  تجليغبت وبفي، پبييي ثَزى هيعاى زاًف هطزم هحلي، ًجَز هطاوع

(، ذَـ الحبل ٍ 1391(، حيسضي ؾبضثبى)1390ٍ ًبقٌبذتِ ثَزى زضآهس گطزقگطي هٌُمِ اقبضُ ًوَز. تحميك ًػاز ايطاًي ٍ ّوىبضاى)
( ًيع ثط لعٍم ثْجَز 2019بهطؼ ٍ ّوىبضاى)( ٍ ؾ2013(، ًيىَال ٍ ّوىبضاى)2006)زيبهًَس(، 1400(، غالهي ٍ ظيبضي)1399ّوىبضاى)

زاًف ربهِٗ هحلي، اضتمبء زضن هطزم اظ گطزقگطي، رصة ؾطهبيِ اظ ثرف ذهَني، آهَظـ، تجليغبت ٍ غيطُ  تبويس زاضًس. ثٌبثطايي ايي 
ثيبى قس اّويت ثرف اظ ًتبيذ تحميك ثب تحميمبت شوط قسُ ؾبظگبضي زاضز ٍ پَقف زٌّسُ ايي ثرف ّؿتٌس. ثب تَرِ ثِ آًچِ وِ 

فطٌّگ ؾبظي ٍ اضتجبٌ هيبى ربهِٗ هيعثبى ٍ گطزقگط زض وٌبض هَئَ آهَظـ ثؿيبض هْن اؾت. آهَظـ ٍ ثْجَز قبذم ّبي ؾطهبيِ 
تَاًس ثؿيبضي اظ هكىالت فطٌّگي ٍ ارتوبٖي ضا زض ظهيٌِ گطزقگطي هٌُمِ هطتفٕ ًوبيس. الجتِ ايي هَئَ ًيبظهٌس هي ارتوبٖي زض هٌُمِ،

زليك ٍ ثب يه ظهبى هكرم زُ ؾبلِ اؾت. زض ظهيٌِ هَإً هحيُي ًيع اهىبى ترطيت رٌگل ّبي ثلٌَ، اظ ثيي ضفتي گًَِ ّبي  ثطًبهِ
گيبّي ٍ ربًَضي ٍ  وَّؿتبًي ثَزى هٌُمِ اقبضُ ًوَز. اظ ايي هَإً هحيُي ًيع زض ضاؾتبي تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ ّط چٌس ذَز يه 

َرِ ثِ ايٌىِ هٌبثٕ َجيٗي ٍ هحيٍ ظيؿت حؿبؾيت ّبي ظيبزي زض حفّ ٍ ًگْساضي اوَؾيؿتن هٌُمِ ْطفيت اوَتَضيؿوي اؾت اهب ثب ت
( ٍ حيسضي 1394زاضًس، تَؾِٗ گطزقگطي ٍ ضًٍك ايي نٌٗت زض هٌُمِ ثب هؿبئلي زض ايي ظهيٌِ ضٍثِ ضٍ اؾت. ٖليعازُ ٍ ّوىبضاى)

ي زض تَؾِٗ گطزقگطي اقبضُ زاضًس. ثرف ظيبزي اظ ْطفيت ّب ٍ ربشثِ ( ًيع زض تحميك ذَز، ثِ ًمف َٖاهل َجيٗي ٍ هحي1391ُؾبضثبى)
ّبي گطزقگطي ايي هٌُمِ ثِ ربشثِ ّبي اوَتَضيؿوي هطتجٍ اؾت. زض َي چٌس زِّ گصقتِ ضًٍس ترطيت رٌگل ّبي ثلٌَ ٍ گًَِ ّبي 

 َإً هحيُي ضا هطتفٕ ًوبيس. تَاًس ثؿيبضي اظ هحسٍزيت ّب ٍ ههي ربًَضي افعايف پيسا وطزُ اؾت. حفبْت اظ ايي هٌبثٕ
 ثب تَرِ ثِ ايي ًتبيذ، ضاّجطزّبي هتٌَٖي اضائِ قسُ اؾت وِ ايي ضاّجطزّب زض ضاؾتبي تَؾِٗ گطزقگطي ٍ هطتفٕ ؾبذتي ايي هَإً  

ِ ثبقس. قف ضاّجطز ثطًبهِ ضيعي فطٌّگي، هسيطيت يىپبضچِ، ثْجَز ذسهبت ٍ اهىبًبت، ْطفيت ؾٌزي ٍ ٖطيِ هحهَالت، تَؾٗهي
تَاًٌس زض ظهيٌِ تَؾِٗ گطزقگطي هٌُمِ زظپبضت هَحط ثبقٌس وِ ثب تَرِ ثِ اٍلَيت ثٌسي هي ظيطثٌبيي ٍ ثْجَز زاًف گطزقگطي،-ٖوطاًي

گيطز. پيكٌْبزات تحميك ًيع ثط هي ظيطثٌبيي ٍ ّوچٌيي قىل گيطي هسيطيت يىپبضچِ زض ضاؼ لطاض-اًزبم قسُ، ضاّجطز فطٌّگي ٍ ٖوطاًي
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ضاّجطز اؾت وِ ثبيؿتي ثطًبهِ ضيعي فطٌّگي زض هٌُمِ، انالح هسيطيت، افعايف زاًف ٍ آگبّي ربهِٗ هحلي اظ اؾبؼ ّويي قف 
گطزقگطي ٍ تبحيطات آى، ثْجَز فٌبٍضي گطزقگطي، تَؾِٗ زؾتطؾي ّب ٍ ٖوطاى هٌُمِ ٍ زض ًْبيت ثْجَز ذسهبت گطزقگطي زض هٌُمِ 

 زظپبضت هَضز تبويس ثبقس. 
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 هنایع

 ٖثط اؾبؼ هسل  يذسهبت گطزقگط تيفيگطزقگطاى اظ و تيضيب عاىي(. ه1397هْطزاز. ) ،يثْطاه ؛يههُف ،يٌييُ، حؿي؛ ّطاظاز لياؾوب
 .21-1(: 66)22 ،يعيٍ ثطًبهِ ض بيهحلِ زضوِ تْطاى(، هزلِ  رغطاف ي: ضؾتَضاى ّبيهَضز  ؾطٍوَال )هُبلِٗ

 ،ساضيپب كتيٍ اضتجبٌ آى ثب هٗ ياظ تَؾِٗ گطزقگط يارتوبٖبت هحل تي(. حوب1398ًػاز، هْطقبز. ) ياؾالم؛ ثصضافكبى، رَاز؛ ََالث ثكىبض 
 .64-41(: 69)23 ،يعيٍ ثطًبهِ ض بيقْطؾتبى چبثْبض. هزلِ رغطاف يهطظ يضٍؾتبّب

 (.ثطضؾي لبثليت ّب ٍ تٌگٌبّبي تَؾِٗ گطزقگطي ضٍؾتبيي زض اؾتبى وطزؾتبى، چْبضهيي وٌگطُ ثيي ال1389ثْطاهي، ضحوت اهلل  .) وللي
 رغطافيساًبى رْبى اؾالم زاًكگبُ ظاّساى، ًكط زاًكگبُ ؾيؿتبى ٍ ثلَچؿتبى، ظاّساى.

 (، تْطاى: ًكط ؾوت.نيٍ هفبّ تي)هبّي(. گطزقگط1386.)ييهحوس حؿ ،يعزي يپبپل 

 (.تحليل لبثليت ّب ٍ تٌگٌبّبي گطزقگطي ؾلُبًيِ ثِ هٌَٓض ثطًبهِ ضيعي ضاّجطز1391حؿيٌي، ٖلي؛ هحوسي، رليل .) ي ثب اؾتفبزُ اظ
 .49-35(: 1)35الگَي تحليلي ؾَات، هزلِ هُبلٗبت گطزقگطي، 
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