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 ُ:چکیذ
ٍلیي تار در سال  ُ   1331اقتصاد هقاٍهتی کِ ا هیٍ  درٍى زا توَد عی از اقتصاد َت تَسط هقام هعظن رّثری هطرح شذ ًَ

َاى کِ تا تأکیذ تر ظرفیت ٍ تعوالی  ساز پیشرفتٍ  ارتقا  ّای تالقٍَُ  تالفعل هٌاطق هختلف جغرافیای کشَر زهیٌِ ّاٍ  ت
ذ شذٍ  هی َّا ُ    کشَر در اتعاد هختلف خ ٍ سوازًذ ٍ پیاهوذّای هبثوت  ذ اثرات  ًَا ای را در اتعواد هختلوف اقتصوادی      ت

ونٌویي تسوتر هٌاسوة را تورای خوَد اتکوایی          -اجتواعی فرٌّگی  کالثذیٍ  زیست هحیطی تر جای تگوااردٍ  ّ 
ی هٌاطقٍ  ِت وایذ. در ایي راستا پصٍّش حاضور توا   ٍیصُ هٌاطق  خَدکفاییٍ  افسایش قذرت خَدگردًا نً  رٍستایی فرّا

گوام گرفوت.        َاى ًا ِ رٍستاّای دّسوتاى خاٍهیربتواد شْرسوتاى هریو ّذف تررسی اثرات اقتصاد هقاٍهتی در تَسع
ذف  کارتردی  از لحواظ رٍ،  تَیویفی   ّوای  تحلیلویٍ  از لحواظ گوردبٍری اطتعوات از رٍ،     -تحقیق از لحاظّ 

ی کتاتخاًِ َاى   هَردهطالعِرٍستا  13)پرسشٌاهِ( استفادُ شذ. جاهعِ بهاری ایي تحقیق  ایٍ  هیذًا در شْرستاى هریو
َار  352تاشذ کِ طثق فرهَل کَکراى  هی ِ  خواً ِ     تو ًَو و َاى حگونً  ُ از رٍ،    عٌو ٍ توا اسوتفاد ِ تعیویي  ًَو ی ریو گ ًو

ٍایی گَیِ تکویل شذ. ّا پرسشٌاهِسیستواتیک  ظر تعذادی از هحقق ر اى تاییذ شوذٍُ  پایوایی بى   ّای پرسشٌاهِ تاً 
ِ هیساى  ًٍثاخ ت ٍ تحلیل از بهوار تَیویفی   32/0ًیس تا استفادُ از بزهَى بلفای کر  ِ ُ است.ترای تگسی ِ شذ دریذ هحاسث

tًَِ )بزهَى  ٍ استٌثاطی  و ٍ تحلیل هسیر(تکً  ُ شذ.  ای  ًَِ ًتایج ِتاستفاد و ُ از بزهَى تی تکً  شواى   دست بهذ ایً 
وِ شاخص ِ  ّای  داد کِّ  ًَو و َتی قرار دارًذ  بزهَى تی توکً  ضعیت هطل ّوای تعوذ    ای تورای شواخص   اقتصادی درٍ 

ِ زًوذگی     -اجتواعی ٍ افوسایش اهیوذ تو ِ شاخص کاّش هْاجرت  شاى داد ک ِ پایذار رٍستاییً  دارای  فرٌّگی تَسع
ًَِ و تایج حایل از بزهَى تی تکً  ضعیت هطلَب قرار دارًذ.ً  دٍُ  درٍ  ّوای تعوذ    رای شواخص ای ت تاالتریي هقادیر َت

شاى داد شاخص ثَد استاًذارد زیر کالثذی تَسعِ پایذار رٍستاییً  ّوا دارای تواالتریي    ساخت ّای افسایش اهکاًات  ْت
ًَِ و تایج حایل از بزهَى تی تکً  ونٌیيً  َتی قرار دارًذ.ّ  ضعیت هطل دٍُ  درٍ  ّوای تعوذ    ای ترای شواخص  هقادیر َت

ذاز تصوری  ًشاى داد کِ ِت ترتیة افسایش چشنزیست هحیطی تَسعِ پایذار رٍستایی  ِ  افوسایش     ًا ٍ زیثوایی هٌطقو
ذاشت هحیطٍ  افسایش سطح تاغات  دارای هقوادیر   سطح زهیي تواالتر   tّای زیر کشت  پاکیسگی هحیطٍ  تاال رفتي ْت

ی  قش اقتصاد هقاٍهتی 1.11از هقذار تحرًا َتی قرار دارًذ. در پایاىً  ضعیت هطل ُ از بزهوَى    قرار داشتٍِ  درٍ  تا اسوتفاد
َلفِ َاى      تحلیل هسیر ترای تررسی تاثیر اقتصاد هقاٍهتی تر ه ّای تَسعِ پایذار رٍسوتایی در تخوش خاٍهیراتواد هریو

شاى داد کِ هسیر اقتصادی تیشتریي اثر را از اقتصاد هقاٍهتی دریافت کردُ است تایجً   .هَرد ارزیاتی قرار گرفتً 
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 ِ هقذه

ٍیظُ دس کـَسّبی دس حبل تَػععِ   ّب، ثِ ّبی دٍلت سٍػتبیی یکی اص دغذغِ اهشٍصُ سػیذى ثِ تَػعِ

اػت. سٍػتبّب ثب داسا ثَدى هٌبثع عجیعی ٍ کـبٍسصی، ثب هؼبئل ٍ هـکالت فشاٍاًی هثل فقش، ثیکبسی، 

ٍسی دس ثخؾ کـبٍسصی ٍ ثخؾ تَلیذات سٍػتبیی اص یک ػَ ٍ تخشیعت هٌعبثع    پبییي ثَدى ًشخ ثْشُ

ّعب تبحعذٍدی    دیگش، هَاجِ ّؼتٌذ کِ تَػعِ سٍػتبّب ٍ ایجبد اؿتغبل پبیعذاس دس آى عجیعی اص ػَی 

ثِ عجبست دیگش تَػعِ سٍػعتبیی ثعب هؼعبئل ٍ     (Byerd et al, 2009: 693)تغیش هوکي ػبختِ اػ

آهیض ًجعَدُ   ّبی هتعذدی اػت؛ صیشا کِ ساّجشدّبی گزؿتِ دس صهیٌِ تَػعِ سٍػتبیی هَفقیت چبلؾ

هؼبئلی ّن چَى فقش، اؿتغبل، ثْذاؿت، اهٌیت غزایی ٍ پبیذاسی هحعیظ صیؼعت سا    ٍ ًتَاًؼتِ اػت

ّبی اخیش ثبسدیگش تَػعِ سٍػعتبیی هعَسد تَجعِ     تأهیي کٌذ، ایي هؼئلِ ثبعث ؿذُ اػت کِ دس ػبل

سیضاى ٍ هجشیبى حکَهتی دسكذد ثشآیٌعذ تعب ثعب اسائعِ ساّکبسّعب ٍ       قشاس گشفتِ ٍ ًظشیِ پشداصاى، ثشًبهِ

ثعشادساى ٍّوکعبساى   (ّبی جذیذ، اص هعضالت ٍ هؼبئلی کِ گشیجبًگیش آى هی ثبؿعذ، ثکبٌّعذ   یاػتشاتظ

ّبی هضثَس، هقبم هعظن سّجعشی سا   عَسی کِ، هـکالت اقتلبدی ًبؿی اص اعوبل تحشین (. ث1ِ: 1389

ثِ تکبپَ اًذاخت تب عشحی هتٌبػت ثعب ٍ عععیت اقتلعبدی هَجعَد اسائعِ کٌٌعذ، کعِ ّعن دس ثشاثعش          

ایؼتبدگی ًوبیذ ٍ ّن ًقـِ ساّی ثشای تَػععِ آیٌعذُ کـعَس ثبؿعذ. دس ًْبیعت       الوللی ثیي فـبسّبی

هفَْم اقتلبد هقبٍهتی سا دس ادثیعبت اقتلعبدی ٍ ػیبػعی ایعشاى اثعذار ٍ ثعش        1389ایـبى، دس ػبل 

اثالغ کشدًذ دس ساػعتبی   1392قبًَى اػبػی ػیبػت ّبی کلی آى دس ػبل  110اكل  1اػبع ثٌذ 

بٍهتی، هَعَر هْن دیگشی کِ اص ثعذٍ تبػعیغ ػعبصهبى هلعل هتحعذ تعبکٌَى، دس حعَصُ        اقتلبد هق

اػت. )ؿعیشٍدی   اقتلبدی، اجتوبعی ٍ ػیبػی اص جبیگبُ خبكی ثشخَسداس ثَدُ اػت، )تَػعِ پبیذاس(

اص ایي سٍ اقتلبد هقبٍهتی اص یک عشف ثب تَجِ ثعِ ثیبًعبت هقعبم هعظعن      (.250: 1398ٍ خذاپشػت 

ایـبى ثِ اقتلبد هقبٍهتی ایي اػت کعِ اقتلعبد هقعبٍهتی تٌْعب دس ؿعشایظ تحعشین       سّجشی ٍ ًگشؽ 

االكعَل   ّبی ایشاى لغَ ؿذُ اػت. اص ایي سٍ ثبیعذ علعی   ًیؼت ثلکِ هٌظَس پغ اص اًعقبد ثشجبم تحشین

اقتلبد هقبٍهتی هفَْم ٍ هَعَعیت خَد سا اص دػت دادُ ثبؿذ ٍ ثِ عٌَاى الگَیی هَقتی ٍ اقتضبیی 

د، دس حبلی کِ هقلَد هقبم هعظن سّجشی چٌیي اهشی ًجَدُ اػت ٍ الگَی اثعذاعی ایـعبى   تلقی ؿَ

گیشد. اقتلبد هقبٍهتی دس ؿشایظ عبدی ًیعض اص ایعي    ّن ؿشایظ ثحشاى ٍ ّن ؿشایظ عبدی سا دس ثش هی

، ثعب ثشجؼعتِ کعشدى    الوللعی  ثعیي پتبًؼیل ٍ تَاًبیی ثشخَسداس اػعت تعب ثتَاًعذ ثعِ دٍس اص فـعبسّبی      

ّبی سؿذ ٍ عذالت ٍ ثب تَجِ ثِ ثشقشاسی ؿعشایظ بجعبت اقتلعبدی دس ایجعبد ؿعکَفبیی ٍ سفعبُ       ِ هَلف

(. ٍ اص ععشف  253: 1398ّوشاُ ثب عذالت، اّذاف اػبػی خَد سا دًجبل کٌٌذ)ؿیشٍدی ٍ خذاپشػعت  

یک اقتلبد هقعبٍم اص دیعذگبُ هقعبم     -ّبی اقتلبدی ثبیذ اقتلبد هقبٍهتی هقبٍهی ثبؿذ دیگش ػیبػت

ایؼعتبدگی کٌعذ ثعب     ن سّجشی ثبیذ اقتلبدی ثبؿذ کِ دس ػبخت دسًٍی خَد هقبٍم ثبؿذ، ثتَاًعذ هعظ
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ایي چیضّب الصم اػعت ثعش ایعي اػعبع اقتلعبد       هتالعن ًـَد؛ تغییشّبی گًَبگَى دس ایي گَؿِ دًیب

ي دس ثشاثش تْذیذّب ٍ تشفٌذّبی دؿو-1اص:  هقبٍهتی ثبیذ دٍ ٍیظگی اػبػی ساداؿتِ ثبؿذ کِ عجبستٌذ

تْذیذ سا تجذیل ثِ فشكت کعشدُ ٍ دس ٍعععیت تْذیعذ سؿعذ     -2. ثیٌذ هقبٍم اػت ٍ کوتش آػیت هی

ثٌبثشایي اقتلبد هقبٍهتی ثبععث ععذالت اقتلعبدی، سؿعذ اقتلعبدی،       (.51: 1392کٌذ)هیش هعضی  هی

: 1395ؿعَد)هیوٌذ ٍ ّوکعبساى    صایی اقتلبدی ٍ هقبٍهت دس ثشاثش تْذیذات هی بجبت اقتلبدی، دسٍى

ّبی ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى ثشای ثْجَد اقتلبد هقعبٍهتی ثؼعیبس ثبالػعت، اص ایعي      لزا  ظشفیت (.22

ثبؿعوب    الوللی ثیيتَاى ًضدیکی ٍ هجبٍست ایي ثخؾ اص ؿْشػتبى هشیَاى ثب هشص  ّب هی گًَِ ظشفیت

 آیذ.   حؼبة هی ثیبى کشد. هشص ثبؿوب  گزسگبُ اكلی تَلیذات ٍ هحلَالت کـبٍسصی ثِ

تَاًٌذ ثعب تَلیعذ هحلعَالت کـعبٍسصی، داهعی ٍ       ثشایي سٍػتبییبى ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى هیثٌب

كٌعتی ٍ كبدسات آى ثِ عشا  ًقؾ هْوی سا دس اقتلبد سٍػتبیی ثخعؾ خبٍهیشآثعبد ایفعب کٌٌعذ. ثعب      

تَجِ ثِ آًچِ ثیبى ؿذ، ّعذف اص ایعي پعظٍّؾ ثشسػعی ًقعؾ اقتلعبد هقعبٍهتی دس تَػععِ پبیعذاس          

 :بی سٍػتبیی اػت ٍ دس ایي تحقیق ثِ دًجبل پبػخگَیی ثِ ایي ػَال اػبػی اػت کِّ ػکًَتگبُ

. اقتلبد هقبٍتی چِ ابشاتی سا ثش سٍی تَػعِ سٍػتبّبی دّؼتبى خبٍهیشآثبد ثِ جعبی گزاؿعتِ   1

 اػت ؟

 :ؿَد ٍ ثِ تجع آى ػَاالت فشعی ثذیي گًَِ هغشح هی 

 هشصی دّؼتبى خبٍهیشآثبد ابش گزاس ثَدُ اػت؟ . آیب اقتلبد هقبٍهتی دسثعذ اقتلبدی سٍػتبّبی1

 . آیب اقتلبد هقبٍهتی دس ثعذ اجتوبعی سٍػتبّبی هشصی دّؼتبى خبٍهیشآثبد ابشگزاس ثَدُ اػت؟2

. آیب اقتلبد هقبٍهتی دس ثعذ صیؼت هحیغی سٍػتبّبی هشصی دّؼتبى خبٍهیشآثبد ابشا گزاس ثعَدُ  3

 اػت؟

 ی سٍػتبّبی هشصی دّؼتبى خبٍهیشآثبد ابشا گزاس ثَدُ اػت؟. آیب اقتلبد هقبٍهتی دس ثعذ کبلجذ4
 

 پیشیٌة تحقیق

دس ساثغِ ثب هَعَر  هَسد هغبلعِ هغبلعبتی تَػظ هحققیي داخلی اًجبم گشفتِ چٌعذ ًوًَعِ اص ایعي    

 ّب عجبستٌذ اص:  پظٍّؾ

 (، دس تحقیقی تحت عٌَاى هذیشیت هحلی تَػععِ کعبس آفشیٌعی   1398سهضبى ًظاد ٍ پَس قیَهی )

ّبی اقتلبد هقبٍهتی دس سٍػتبّبی ؿْشػتبى تبلؾ ثعِ   گشدؿگشی دس ساػتبی تحقق ثخـی ػیبػت

ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ ثب تَػعِ کبس آفشیٌعی دس ثخعؾ گشدؿعگشی دس سٍػعتبّب اص عشیعق هعذیشیت       

 گشدد. هحلی ٍ هـبسکت سٍػتبییبى هَجت ایجبد اؿتغبل ٍ دسآهذ ثشای سٍػتبییبى هی
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ًقؾ دٍلت دس تَػعِ اقتلعبد گشدؿعگشی ایعشاى ثعب     »حقیقی تحت عٌَاى (، دس ت1395جْبًیبى)

كٌعت گشدؿگشی، ثِ هٌضلِ ثِ ثحث ٍ ثشسػی پشداختٌذ. اص ًظش ًَیؼٌذُ  «هحَسیت اقتلبد هقبٍهتی

تشیي ٍ ػَدآٍستشیي كٌبیع خذهبتی جْبى، اٍلَیت دسآهذ اقتلبدی کـعَسّبی ثؼعیبسی    یکی اص هْن

ثِ عٌعَاى سٍیکعشد کلعی اقتلعبد ایعشاى،      « اقتلبد هقبٍهتی»ح هَعَر ّبی اخیش، ثب عش اػت. دس ػبل

ّبی دٍلت ثِ ایي هَعَر هعغَف ٍ ساّکبسی ثشای سؿذ ٍ تَػعِ اقتلبد ؿعذ. دس ایعي    توبهی فعبلیت

هقبلِ، ثبتَجِ ثِ اّویت جبیگبُ کلیذی دٍلت دس اقتلبد ٍ ًیض دس كٌعت گشدؿگشی، دس هقبم هتعَلی  

دٍلت دس تَػعِ اقتلبد گشدؿگشی ثب هحَسیت اقتلبد هقبٍهتی ثشسػی  اكلی گشدؿگشی ایشاى، ًقؾ

 اقتلعبد  ّعبی  ؿبخق هحَسیت؛ ثحث ٍ ؿذُ اًجبم تَكیفی - ُ کیفیؿذُ اػت. ایي پظٍّؾ ثِ ؿیَ

ّب ثؼیبس ّن  كٌعت گشدؿگشی ثب ایي ؿبخق ؿذ هـخق ؿذُ، اًجبم هغبلعبت عی. اػت هقبٍهتی

تعَاى ؿعبّذ سؿعذ كعٌعت گشدؿعگشی ٍ       ّب هعی  بصی فعبلیتساػتبػت؛ ٍ ثب هذیشیت دٍلت ٍ ّوَاسػ

ّعبی كعٌعت    گیعشی اص قبثلیعت   کبّؾ ٍاثؼتگی ثِ اقتلبد تک هحلَلی ًفت ثَد. ّوچٌیي، ثب ثْعشُ 

ّعبی داخلعی    تَاى دس هؼیش سؿذ ٍ تَػعِ اقتلبد هتکی ثش هٌبثع ٍ ظشفیعت  گشدؿگشی دس ایشاى، هی

 گبم ثشداؿت.

تحلیل پبیذاسی ثخؾ خبسجی اقتلبد ایشاى دس چعبسچَة  »ى (، دس تحقیقی تحت عٌَا1394صّبثی)

ّعب اص ػعَی    ثب تَجعِ ثعِ اعوعبل تحعشین    ثِ ثحث ٍ ثشسػی پشداختٌذ. اص ًظش ًَیؼٌذُ  «اقتلبد هقبٍهتی

ّبی غشثی ٍ دس تٌگٌب قشاس گشفتي اقتلبد، اكغالح اقتلبد هقبٍهتی تَػعظ هقعبم هعظعن سّجعشی      دٍلت

اًذ ثب اػتفبدُ اص اكَل علوی، دس تذقیق اثععبد ٍ   تلبدی کوتش تَاًؼتِعشح ؿذ. هتأػفبًِ، کبسؿٌبػبى اق

 تفلیل ساّجشدّبی تـکیل دٌّذُ هفَْم اقتلبد هقبٍهتی اظْبسًظشّبی کبسآهذی داؿتِ ثبؿٌذ.  

ؿعَد ٍ ٍعععیت ایعي     ّبی هتفعبٍتی هعشفعی هعی    ثِ هٌظَس ثشسػی پبیذاسی ثخؾ خبسجی، ؿبخق

گیشد. یبفتعِ ّعبی ایعي پعظٍّؾ )هغعبثق ثعب ادثیعبت         ؾ قشاس هیّب دس اقتلبد ایشاى هَسد ػٌج ؿبخق

دٌّعذ؛ ببًیعب    ّب دس یک کـَس خبف ًتبیج هـبثْی اسائعِ ًوعی   دّذ، اٍال توبهی ؿبخق هَعَر ًـبى هی

ّبی اقلیوی، ػیبػتی، اقتلبدی ّش کـَس ثِ كَست جذاگبًعِ   ثبیؼت ثب تَجِ ثِ ٍیظگی یک ؿبخق هی

ّبی پبیذاسی تٌْب هٌَط ثِ ثشسػی ثخعؾ خعبسجی    آًکِ ثشسػی ؿبخقتش  هَسد ثشسػی قشاس گیشد؛ هْن

ثبیؼت دس توبهی اثعبد ًظیش ًظبم هبلی ٍ ثَدجِ دٍلت ًیض ثشسػی ؿَد تب اظْبسًظش دس هعَسد   ًجَدُ ٍ هی

 .پزیش ؿَد ٍجَد پبیذاسی یب ًجَد آى اهکبى

هقبٍهتی، جعبیگضیي   تَػعِ کـبٍسصی ٍ اقتلبد»(، دس تحقیقی تحت عٌَاى 1393کشین ٍ ّوکبساى)

جبهعِ ایشاًی دس افق چـعن اًعذاص ثیؼعت ػعبلِ،     ثِ ثحث ٍ ثشسػی پشداختٌذ. اص ًظش ًَیؼٌذگبى  «ًفت

ّبیی خَاّذ ثَد اص جولِ ایٌکِ ثشخَسداس اص ػالهت، سفبُ، اهٌیعت   کـَس ثشتش هٌغقِ ثَدُ ٍ داسای ٍیظگی

لَة ٍ پبیذاس کـبٍسصی ایشاى دس هقبیؼعِ  هٌذی اص هحیظ صیؼت هغ غزایی، ثِ دٍس اص فقش، تجعیض ٍ ثْشُ
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اًذاص سا داسا اػعت. ثخعؾ کـعبٍسصی ثعب      ای خَد، تَاًبیی سػبًذى کـَس ثِ اّذاف چـن ثب سقجبی هٌغقِ

ّعبی   ّبی چْبسگبًِ صساعت، داهپشٍسی، ؿیالت ٍ جٌگلذاسی یکی اص هْوتعشیي ثخعؾ   داؿتي صیش ثخؾ

اّویت اقتلبدی، اجتوبعی ٍ اهٌیتی فشاٍاًعی کعِ    اقتلبد کـَس ایشاى اػت. ثخؾ کـبٍسصی ثب تَجِ ثِ

ّبی ثؼعیبس   گیشد. کـبٍسصی دس کـَس ایشاى ثب داؿتي ٍیظگی داسد، اهب ثِ اًذاصُ الصم هَسد تَجِ قشاس ًوی

اص جولِ چْبس فلل ثَدى، تَاًبیی صیبدی ثشای تجعذیل ؿعذى ثعِ هَتعَس هحشکعِ اقتلعبد دس چعبسچَة        

ثب تعأبیش گعشفتي اص    91ّبی اقتلبد کـَس دس ػبل  ا داسد. ّوِ ثخؾاقتلبد هقبٍهتی ٍ جبیگضیٌی ًفت س

سا داؿعتِ اػعت. ایعي     6.3اًذ دس حبلی کِ ثخعؾ کـعبٍسصی سؿعذ     ّب، سؿذ هٌفی سا تجشثِ کشدُ تحشین

ًَؿتبس ثِ ثشسػی ٍععیت کـبٍسصی دس ایشاى ٍ کـَسّبی هٌتخت هٌغقِ خَاّعذ پشداخعت ٍ ظشفیعت    

ذى ثِ هحَس اكلی اقتلبد ثب تَجِ ثِ هعیبسّبی اقتلبد هقعبٍهتی ٍ  ّبی ثخؾ کـبٍسصی ثشای تجذیل ؿ

 گیشد. جبیگضیي ؿذى ًفت هَسد ثشسػی قشاس هی

(، دس تحقیقی تحت عٌَاى اقتلبد هقبٍهتی ٍ هلضٍهبت آى ثعب تبکیعذ ثعش دیعذگبُ     1393هیش هعضی )

ًظعبم اقتلعبدی جْعبى     ای اص اًذ کِ اقتلبد هقبٍهتی ؿکل ٍیظُ هقبم هعظن سّجشی ثِ ایي ًتیجِ سػیذُ

 آیذ. اػالم اػت ٍ دس ٍععیت ّوِ جبًجِ دؿوي کِ کیبى ًظبم اػالهی سا ثِ خغش هی اًذاصد، پذیذ هی

(، دس تحقیقی تحعت عٌعَاى تجضیعِ تحلیعل عَاهعل تَلیعذ دس ثخعؾ        1392هحوَدی ٍ ّوکبساى )

ثعِ دسجعبت    ّبی اقتلبدی  ثِ ایي ًتیجِ سػیذُ اػعت کعِ تحشیوعبت    هٌتخت ثب ٍجَد ؿبخق تحشین

ٍسی سا تحت تببیش قشاس دادُ اػت ثِ عَسی کِ، حوعل ٍ ًقعل ثْتعشیي عولکعشد ٍ كعٌعت       هتفبٍت ثْشُ

 ثذتشیي عولکشد سا داؿتِ اػت.

 

 هثاًی ًظری

ثب تَجِ ثِ ًبکبسآهذی سٍیکشدّبی کالػیک دس صهیٌِ تَػععِ، سٍیکشدّعبی ًعَیٌی ثعشای      1970اص دِّ 

ذکِ ثِ آى سٍیکشدّبی جبیگضیي اعال  هی ؿَد تَػعِ ّوِ جبًجعِ  سیضی تَػعِ سٍػتبیی اسائِ ؿ ثشًبهِ

ٍ یکپبسچِ سٍػتبیی، تَػعِ پبیذاس سٍػتبیی، تَاًوٌذ ػبصی ٍ تَػعِ ظشفیتی اص هْوتعشیي سٍیکشدّعبی   

 جبیگضیي دس تَػعِ سٍػتبیی اػت.

 

 تَسعِ یکپارچِ رٍستایی )تَسعِ ّوِ جاًثِ رٍستایی(

ِ  (IRDتَػعِ یکپبسچِ سٍػتبیی ) پعغ اص ػعوپَصیَم فعبئَ دسثعبسٓ ًْبدّعبی       1971ًعَعی اص ػعبل    ثع

ثِ ساّجشدی ثشای تَػععِ   1980کـبٍسصی ثشای تَػعِ ّوِ جبًجِ سٍػتبیی هغشح ؿذ ٍ دس اٍایل دِّ 

کَؿعذ تعب فعبلیتْعبی     عٌَاى یک سٍؿی ساّجشد تَػعِ سٍػتبیی ّوِ جبًجعِ هعی   سٍػتبیی هجذل ؿذ ثِ
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ّبی هعشتجظ ثعب    گزاسی دس صهیٌِ کذیگش سا تکویل کٌٌذ چشا کِ ػشهبیِهشتجظ ثب ّن سا یکپبسچِ کٌذ تب ی

 .(102:1390کٌٌذ )سعَاًی، ای سا فشاّن هی یکذیگش هٌبفع گؼتشدُ

ایذُ تَػعِ ّوِ جبًجِ سٍػتبیی ایذُ جذیذی ًیؼت هْبتوب گبًذی ٍ هبئَ تؼِ تًَگ ًؼجت ثِ ایعي  

تعبسی ٍ خعَد ثؼعٌذگی سٍػعتب اّعذاف      خعَد هخ  ًَر تَػعِ دیذگبُ هـعتشکی داؿعتٌذ خعَد اتکعبیی،    

 اػتشاتظی تَػعِ سٍػتبیی آًْب ثَد.

اًذیـِ تَػععِ   اػتشاتظی تَػعِ ّوِ جبًجِ سٍػتبیی ثش هجٌبی سٍیکشد ػیؼتوی پبیِ گزاسی ؿذُ،

یکپبسچِ یب ّوِ جبًجِ سٍػتبیی اكَال ثش ایي اكل اػتَاس اػت کِ ػکًَتگبّْبی سٍػعتبیی ّعن چعَى    

ّبیی ّؼتٌذ کِ دس کٌؾ هتقبثل ثَدُ ّش گًَعِ   فضبیی دس ٍاقع ًظبم –بی هکبًی ّب ٍ ٍاحذّ توبم پذیذُ

ؿَد ٍ ثٌبثشایي اجضای گًَبگَى ثبیذ ثِ گًَِ ای ّوبٌّعگ ٍ   تغییشی دس یک جض ثِ ػبیش اجضا هٌتقل هی

ّن ًَا دس جْت اّذاف ًظبم عول کٌذ اگش جضء یب ثخـی اص ًظبم، تحت تببیش ًیشٍّبیی فعبل ؿعَد، اهعب   

عولکشد ًظعبم دس کعل هغلعَة ًخَاّعذ ثعَد. تَػععِ        ػبیش اجضاء یب ثخـْب ّوؼَ ٍ ّوبٌّگ ًجبؿذ، ثب

یکپبسچِ سٍػتبیی هٌَط ثِ افضایؾ تَلیذ، ثْجَد ػغح داًؾ ٍ اًگیضؽ، اسائِ خذهبت گًَعبگَى، ثْجعَد   

ل ٍ ٍ اكالح ؿجکِ استجبعی ٍ حول ٍ ًقل، ثْؼبصی هؼبکي سٍػتبیی، تٌَر ثخـعی ثعِ اهکبًعبت اؿعتغب    

سٍیکعشد تَػععِ    فضبیی ػکًَتگبّْبی سٍػتبیی ثِ كعَست تعَام اػعت،    –اكالح ٍ اًتظبم ؿجکِ هکبًی

گیعشی اص   ّب ٍ اجضای صًذگی ٍ فعبلیت ٍ ثْشُ ػبصی توبم جٌجِ یکپبسچِ سٍػتبیی، اص آًجب کِ ثش ّوبٌّگ

صد، اكعَال   ٍس )دس جْعت اععتالی صًعذگی ٍ فعبلیعت دس سٍػعتبّب( تأکیعذ هعی       هٌبثع اًؼبًی ٍ هحیغعی  

دس ٍاقع تَػعِ سٍػتبیی عیع  ٍػعیعی اص   ( 157:1386 )ػعیذی،سٍد.  سٍیکشدی ػیؼتوی ثِ ؿوبس هی

 .فعبلیتْبی گًَبگَى اػت

ثش اػبع ایي ساّجشد دس چبسچَة تَاًوٌذیْبی سٍػتبیی دس جْت سفعع ًیبصّعبی هعبدی ٍ هعٌعَی     

شقعشاسی تعَاصى هیعبى اجعضای تـعکیل      آًبى ثبیؼتی فشایٌذی ّوِ جبًجِ ٍ پبیذاس عی ؿَد تب دس ععیي ث 

دٌّذُ ًظبهْبی اکَلَطیکی، اجتوبعی، اقتلبدی ٍ ًْبدی، سؿذ ٍ تَػعِ پبیذاسی ایجبد گشدد هحَسّعبی  

 اكلی ایي ساّجشد عجبستٌذ اص:

 ثشداسی هَبش ٍ هتَاصى اص هٌبثع پبیِ حفبظت، ثْشُ -

 ػتبیی ثِ ٍیظُ صًبى ٍ جَاًبىافضایؾ قذست اًتخبة هشدم ٍ تَاًوٌذ ػبصی اقـبس آػیت پزیش سٍ -

ػعبصی ٍ   تَػعِ ٍ گؼتشؽ هـبسکت هَبش ٍ ّوِ جبًجِ هشدم ٍ ًْبدّبی هحلی دس فشآیٌذ تلوین -

 سیضی ثشًبهِ

 ظشفیتْبی هتٌَر اقتلبدی استقبئ ثْشُ ٍسی ٍ تَػعِ فشكتْب ٍ -

 ػتبّبی ثشاثش اص حیث دػتشػی ثِ هٌبثع، اهکبًبت ٍ هٌبفع هیبى ؿْش ٍ سٍ تَػعِ فشكت-

 (7:1386استقبئ ّوِ جبًجِ کیفیت صًذگی اجتوبعبت سٍػتبیی )ًبصکتجبس ٍ دیگشاى، -
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 تَاًوٌذ سازی

ّبی جذیذ تَػععِ ٍ اص عٌبكعش اكعلی دس ثعبصًگشی هفْعَم آى اػعت هفْعَم         ػبصی اص هؤلفِ تَاًوٌذ

عق تَاًوٌذػبصی دس کبًَى هفبّین جذیذ تَػعِ ٍ تقَیت ساّجشدّبی فقعش صدایعی ثعِ ٍیعظُ دس هٌعب     

سٍػتبیی قشاس داسد گضاسؽ تَػعِ اًؼبًی اؿبسُ داسد کِ تَػعِ ثبیذ دس اعشاف هشدم هعَا  ثبؿعذ، ًعِ    

ّعب ؿعَد ٍ    هشدم ثِ دٍس تَػعِ. ٍ تَػعِ ثبیذ هَجت تَاًوٌٌذ ػبصی ٍ تفَیض اختیبس ثِ افشاد ٍ گشٍُ

 ًِ تضعی  آًبى.

ثعش دٍ اكعل تَاًوٌعذ ػعبصی     ّبی جذیذ تَػعِ سٍػتبیی کِ ثیؾ اص ّش چیعض هجتٌعی    دس ثشًبهِ 

سٍػعتبییبى ٍ فقشصدایععی اػعت ػععِ فشایٌعذ ػععبصهبًذّی اداسی ٍ هعذیشیتی کععبسگضاساى، ػععبصهبًذّی     

تَاى اًتظبس داؿعت کعِ ایعي ػعِ ًعَر       گیشد هی اقتلبدی ٍ ػبصهبًذّی اجتوبعی هَسد تَجِ قشاس هی

، هـبسکت ٍاقعی هعشدم سا  ػبصهبًذّی ثتَاًذ ثب تقَیت سٍح خَدیبسی، خَد اتکبیی ٍ خَد کفبیی هبلی

دس فشایٌذ ثشًبهِ سیضی ٍ اجشای پشٍطُ ّبیی سٍػعتبیی تعبهیي کٌعذ ٍ اص ایعي عشیعق ععوي کعبّؾ        

گشی دٍلت، ّذفْبی گؼعتشؽ اؿعتغبل صایعی دس سٍػعتبل، افعضایؾ تَلیعذ ٍ اسصؽ        هذاخلِ ٍ تلذی

: 1390)سعَاًی، کٌذافضٍدُ دس اقتلبد سٍػتب ٍ کبّؾ فقش ٍ ثْجَد ػغح صًذگی سٍػتبئیبى سا تبهیي 

109-108  .) 

 

 ظرفیت سازی

داًذ کِ ثِ کـَسّب اجبصُ  عٌَاى تشکیجی اص هشدم، ًْبدُ ّب ٍ تجبسة آًْب هیِ ثبًک جْبًی ظشفیت سا ث

هی دّذ تب ثِ اّذاف خَد دػت پیذا کٌٌذ ثِ عجبستی دیگش ظشفیت عجبست اػت اص تَاًبیی اؿعخبف،  

ی اجتوبعی ٍ ػیبػعی جْعت کعبسثشد هٌعبثع عجیععی، هعبلی،       جَاهع، ًْبدُ ّب، ػبصهبًْب، ػیؼتن ّب

ػیبػععی، اجتوععبعی ٍ اًؼععبًی دس دػععتشع آًْععب ثععشای تعشیعع  ٍ پیگیععشی اّععذاف تَػعععِ          

 (111:1390پبیذاس)سعَاًی،

اص دیذگبُ ثشًبهِ هحیظ صیؼت ػبصهبى هلل هتحذ، تَػعِ پبیذاس ثعِ عٌعَاى ّعذف ًْعبیی ّوعِ      

فشٌّگعی   -هالحظبت اقتلعبدی، صیؼعت هحیغعی، ٍ اجتوعبعی     فشایٌذّبی تَػعِ، ثیبًگش ابش هتقبثل

تَػعِ اػت ٍ ظشفیت ػبصی اثضاسی هؤبش ثشای دػتیبثی ثِ آى دس ػغَح هختل  هی ثبؿذ کِ ثب یک 

اقذام جبهع ًگش ٍ کل گشا دس پی ػبختي ٍ ایجبد تَاًی ّب، سٍاثعظ ٍ اسصؿعْبیی اػعت کعِ ػعبصهبًْب،      

ٍ دػتیبثی ثِ اّذاف خَد تَاًب خَاّذ ػعبخت، کعِ ثعب تعبهیي      گشٍّْب ٍ افشاد سا دس جْت ثْجَد اجشا

ّععبی جذیععذ فععشاّن   ًیبصّععبی خععَد، صهیٌععِ سا ثععشای ٍفععق دادى خععَد ثععب تقبعععبّب ٍ هَقعیععت    

 (113ػبصد.)ّوبى:
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 تَسعِ پایذار 

ّبی تَػعِ، اگشچعِ دس ػعغح صًعذگی ٍ ثْجعَد سفعبُ هعشدم دس       دس عی قشى ثیؼتن، ثب اجشای ثشًبهِ

ّبی صیبدی حبكل ؿذ، اهب هؼعبئلی ایعي   ْذاؿتی، آهَصؿی، اقتلبدی ٍ ػیبػی هَفقیتّبی ثصهیٌِ

تعشیي ایعي هؼعبئل    دػتبٍسدّب سا دس ػِ دِّ آخش قشى ثیؼتن ثب تشدیذّبیی اػبػی ّوشاُ کشد، هْعن 

 ؿبهل:

ّعب  ٍجَد ثیؾ اص یک هیلیبسد ًفش دس جْبى کِ ثعِ هٌعبثع آهَصؿعی، ثْذاؿعتی ٍ صیشػعبخت      -1

 .ذدػتشػی ًذاسً

ٍجَد دیذگبُ في هحَساًِ ٍ دیذگبُ خَؽ ثیٌبًِ ثِ جْبى کعِ هَجعت اػعتفبدُ ثعی سٍیعِ اص       -2

)افتخبسی ّب ثَد هٌبثع عجیعی ٍ هلشف حشیلبًِ هٌبثع گشدیذ کِ ًتیجِ آى ثش ّن خَسدى اکَػیؼتن

ًقغِ ؿشٍر هفَْم تَػعِ پبیذاسدػتیبثی ثِ ّذف تلفیعق هؼعبئل صیؼعت هحیغعی ثعب       (.10: 1379

ّبی اقتلبدی ثَد، دسٍاقع ایي ّذف تالؿی ثَد ثِ هٌظعَس ایٌکعِ ًظشیعبت عشفعذاساى      گزاسی ػیبػت

قعشاس گیشًعذ کعِ دس جْعبى پیـعشفتِ هبّیعت        ّعبیی   ػیبػت ّب ٍ هحیظ صیؼت دس هشکض خظ هـی

اٍلیي تحَل ٍ اًقالة دس ًگشؽ هتفکشیي دسثبسُ هحیظ صیؼت ٍ  (.52: 1384)داًـَس اقتلبدی داسًذ

سخ داد، هـخلِ ایي ثحث دس هعَسد   1960ّبی تَػعِ اقتلبدی دس اٍاخش دِّ بس ػیبػتآببس صیبى ث

کیفیت هحیظ صیؼت دس ثشاثش سؿذ اقتلبدی ثَد. ایي ثحث اگشچِ ًتَاًؼعت کـعَسّبی بشٍتوٌعذ سا    

ّعبی ػعٌتی   هتقبعذ کٌذ کِ ًجبیذ ثِ ّش قیوتی بشٍتوٌذ ؿًَذ، اهب حبکی اص تغییش دس ثیٌؾ ثِ هعذل 

   (.16: 1377)کَچکی ی آى صهبى ثَدسؿذ اقتلبد

دس تجییي هفَْم تَػعِ پبیذاس دٍ کٌفشاًغ ٍ یک کویؼعیَى ًقعؾ اػبػعی سا ایفعب کشدًعذ، دس      

عٌَاى ؿذ؛ دٍ ػَم جوعیت جْبى دس فقش ثِ  1972اٍلیي کٌفشاًغ هحیظ صیؼت اػتکْلن دس ػبل 

گیشد. دس کویؼیَى جْعبًی  ػش هی ثشًذ ٍ ثبیذ دس اػتشاتظی ّبی تَػعِ تجذیذ ًظش اػبػی كَست ث

، ثب عٌَاى کویؼیَى ثشاتلٌذ ایي کویؼیَى اص ػبصهبى هلل خَاػعت تعب   1987هحیظ صیؼت دس ػبل 

کـَسّبی هختل  ثشای ایجبد یک ًظبم ّوکبسی ٍ تالؽ هـتشک ثشای دػتیبثی ثِ سفتبس هٌبػت دس 

 (.10: 1379)افتخبسی  کلیِ ػغَح ٍ کؼت هٌبفع عوَهی دعَت کٌذ

آیٌعذُ  »ى ػعِ پبیذاس ثِ كَست ٍػیع ثعذ اص گضاسؽ کویؼعیَى ثشاتلٌعذ تحعت عٌعَا    اكغالح تَ

هغشح ؿذ. اص آى صهبى تبکٌَى افشاد دس ثحعث ٍ جعذل ّؼعتٌذ     1992ٍ دس اجالع سیَ « هـتشک هب

 (.18: 1388)صاّعذی  تَاى ثذاى دػت یبفت  کِ تَػعِ پبیذاس دس عول چِ هعٌبیی داسد ٍ چگًَِ هی

ص ػَی هتفکشاى دس خلَف هفَْم تَػعِ پبیذاس كَست گشفتِ ّوگی ًبؿی اص تعبسی  هختلفی کِ ا

اًعذ.    ایي هؼئلِ اػت کِ آًْب ثِ دًجبل ثْجَد کیفیت صًذگی اجتوبعی ٍ دٍام داس ثَدى ایي سًٍذ ثعَدُ 

 ؿَد.(، خالكِ گشدیذُ اػت پشداختِ هی2-1حبل ثِ تعبسی  هختلفی کِ ثِ ؿشح جذٍل )
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 َػعِ پبیذاسهختل  ت ی تعبس -1 جذٍل

 ًگبسًذگبى ثب اػتفبدُ اص هٌبثع دس دػتشع هٌجع:

 

 اقتصاد هقاٍهتی 

، تَػعظ هقعبم هعظعن سّجعشی     1389یي ثبس دس ؿعْشیَس ػعبل   ثِ سغن آًکِ اقتلبد هقبٍهتی ثشای اٍل

هغشح ؿذُ اػت ٍلی ثب ّذایت ٍ سٍؿٌگشی ایـبى، هفَْم ٍ هعٌبی هٌبػعجی دػعت ٍ کعن دس ثعیي     

اگش دس ّوبى اٍایل هغعشح ؿعذى اقتلعبد     كبحت ًظشاى اقتلبدی دس ایي خلَف ایجبد ؿذُ اػت؛

داؿت ثِ عَسی کِ، دیگعش ؿعکی ًیؼعت     هقبٍهتی، اختالف ًظش اػبػی دس هفَْم ؿٌبػی آى ٍجَد

کِ اقتلبد هقبٍهتی، هقبٍهت اقتلبدی، اقتلعبد ثؼعتِ ٍ دسٍى گعشا ٍ اقتلعبد سیبععیتی ًیؼعت؛ دس       

ػبصی اقتلبدی اػت ًیض تشدیذی ٍجَد ًذاسد)ػعیفلَ   کِ اقتلبد هقبٍهتی ثِ دًجبل هقبٍم خلَف ایي

یبى کٌین دس یعک تعشیع  کَتعبُ، اقتلعبد     لزا اگش ثخَاّین تعشیفی اص اقتلبد هقبٍهتی ث (.63: 1395

استجعبعی   کٌذ تعشی  دیگش ثعی  ّب تجذیل هی هقبٍهتی اقتلبدی اػت تْذیذّبی اقتلبدی سا ثِ فشكت

ًَر هفْعَم  

 ػبصی

 تعبسی 

 ّبی هحلیفشایٌذ کبػتي اص آػیت پزیشیْب، افضایؾ ظشفیت فشایٌذی

ظشفیععععت 

 ػبصی

ّبیی هٌبػت ثشای هذیشیت هٌبثع ٍ اػتفبدُ ثْیٌعِ اص  تقَیت ظشفیت ّبی هشدم اص عشیق اتخبر ؿیَُ

 آى ثب تَجِ ثِ تبهیي اهٌیت ًؼلْبی فعبل ٍ آتی

سفععع ًیععبص  

 تٍهحذٍدی

ّعبی آیٌعذُ دس ثعشآٍسدُ    تَػعِ ای کِ ًیبصّبی صهبى حبل سا ثشآٍسدُ ػبصد ثذٍى آًکِ تَاًعبیی ًؼعل  

 ػبصی ًیبصؿبى سا ثِ خغش اًذاصد.

 

 سؿذ

ای کعِ  فشایٌذ تَػعِ پبیذاس ػیبػتْبی اقتلبدی، هبلی ٍ تجبسی، اًشطی، کـبٍسصی، كٌعتی... ثِ گًَِ

تذاٍم ثخـذ؛ ٍ دس ًْبیت تَػعِ پبیذاس ثِ هعٌی ععذم  تَػعِ اقتلبدی، اجتوبعی، صیؼت هحیغی سا 

 ّبی اقتلبدی، اجتوبعی ٍ یب صیؼت هحیغی ثِ ًؼل ّبی آیٌذُ اػت.تحویل آػیت

فلؼعععفی ٍ 

 فکشی

 اهشٍصُ دس ثعذ فکشی اص تجذیل ًَر تفکش یب هٌغق اص اثضاسی ثعِ تفکعش ٍ هٌغعق جعَّشی یعب اسصؿعی      

(Substantive value rationality)تَاًعذ تحعَالت ؿعگشفی سا دس    ؿَد کِ ایي اهش هیی. كحجت ه

 ساثغِ ثب تفکش تَػعِ پبیذاس هَجت گشدد.

تَػعِ پبیذاس، جزة عبیعبت تَلیذ، کبسکشد اكلی هحیظ صیؼت ٍ یک هحذٍدیت دسسؿعذ اقتلعبدی    کبسکشدی

 ّبی فشٌّگی، ثؼظ عذالت اجٌوبعی ٍ ... ثیـتش هذ ًظش اػت.ؿَد، عوٌب جٌجِهحؼَة ًوی

ِ تَػعِ ایغِساث ای هکوعل ٍ ًعِ سقبثعت    ای کِ دس آى سؿذ ٍ تَػعِ اقتلبدی ٍ هحیظ ٍ جبهعِ اًؼبًی ساثغع

 آهیض ثب یکذیگش داؿتِ ثبؿذ.

اػععتوشاس ٍ 

 تذاٍم

تَػعِ ای پبیذاس چٌبى ػیبػتی اػت کِ دس ًتیجِ اعوبل آى هٌبفع هثجت حبكل اص هلعشف هٌعبثع   

 عجیعی ثتَاًذ ثشای صهبى ّبی قبثل پیؾ ثیٌی دس آیٌذُ اداهِ ٍ دٍام داؿتِ ثبؿذ.
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پزیشی اقتلبد کـَس  ثب تعشی  اٍل ًیؼت اقتلبد هقبٍهتی هجوَعِ تذاثیشی هذیشیتی اػت کِ آػیت

دّذ. ثِ عجعبست دیگعش    کٌذ، کبّؾ هی ذیذ هیسا دس ثشاثش سیؼک ّبی هتعذدی کِ اقتلبد ایشاى سا تْ

اقتلبد هقبٍهتی ثحث اقتلبدی جذیذی ًجَدُ ثلکِ ثحث هذیشیتی جذیذ اػت کعِ ّعش کـعَسی ثعب     

دس ایي ساػتب ثبیؼتی قَاًیي ٍ  تَجِ ثِ ٍععیت ٍ هـگالت اقتلبد خَد ثبیذ اتخبر کشدُ ٍ ثکبس گیشد.

ّبی آػیت  ّب ٍ اختالل اقتلبد ایشاى دس ثشاثش تکبًِ تذاثیش اجشایی الصم ثکبس گشفتِ ؿَد تب خغشپزیشی

ثِ حذاقل سػبًذُ ٍ صهیٌعِ سا ثعشای دػعتیبثی     الوللی ثیيّبی  صًٌذُ داخلی ٍ خبسجی ثِ ٍیظُ تحشین

 (.186: 1392ایشاى ثِ پیـشفت ّبی پبیذاس اقتلبدی فشاّن کشد)هشاد ػی  

هتی ًَعی اص اقتلبد ثَهی ٍ دسًٍی ثعَدُ  تَاى ثیبى کشد کِ اقتلبد هقبٍ ثِ عَس کلی ایي گًَِ هی

 -تَاًعذ ابعشات ٍ پیبهعذّْبی هثجعت ٍ ػعبصًذُ ای سا دس اثععبد هختلع  اقتلعبدی، اجتوعبعی          کِ هی

فشٌّگی، کبلجذی ٍ صیؼت هحیغی ثش جبی ثگزاسد دس ایي ساػتب هذل هفَْهی پعظٍّؾ ثعِ كعَست    

 .ؿَد گًَِ هغشح هی 1ؿکل 
 

 

 

 

 

 

 

 
 1398هٌجع: ًَیؼٌذُ،

 هذل هفَْهی پظٍّؾ -1اسًوَد

 
 رٍ، پصٍّش 

–پظٍّؾ حبعش یک پظٍّؾ کبسثشدی اػت. ثشای تجییي هَعَر ٍ ًتبیج آى اص سٍؽ ّبی تَكعیفی  

تحلیلی هجتٌی ثش هغبلعبت هیذاًی )پشػـٌبهِ ٍ هـبّذُ( اػتفبدُ ؿذُ اػت. ثِ هٌظَس دػتیبثی ثعِ  

 1ثعِ ؿعشح جعذٍل    ػعِ پبیذاس سٍػتبیی تحلیل ابشات اقتلبد هقبٍهتی دس تَ ًتبیج هغلَة ٍ اسصیبثی

ّعب اص آصهعَى آلفعبی     اقذام ثِ تْیِ ٍ تذٍیي ثب عی  لیکشت گشدیذُ اػت جْت اسصیعبثی پبیعبیی دادُ  

دػت آهذ کعِ ًـعبى اص سععبیت ثخعؾ      دسكذ ثِ 0/ 82کشًٍجبخ اػتفبدُ ؿذ، کِ ثشای تَػعِ پبیذاس 

ِ  هعَسد سٍػعتب   13یعي تحقیعق،   جبهعِ آهعبسی ا  ّب ثشای اًجبم تحقیق هی ثبؿذ ثَدى دادُ دس  هغبلعع

تعیعیي ٍ ثعب   عٌعَاى حجعن ًوًَعِ     ثِ خبًَاس 352ثبؿذ کِ عجق فشهَل کَکشاى  ؿْشػتبى هشیَاى هی

 اثرات اقتصاد مقاومتی 

 بعد اقتصادی

 

 کالبدی  بعد اجتماعی

 توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی 

 زیست محیطی
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ٍ  تکویل ؿذ ّب پشػـٌبهِی ػیؼتوبتیک شیگ ًوًَِاػتفبدُ اص سٍؽ  ّعب اص   تحلیعل دادُ  ثشای تجضیعِ 

ت اقتلبد هقعبٍهتی دس ایعي پعظٍّؾ اص    ثشای ػٌجؾ ابشا تک ًوًَِ ای اػتفبدُ ؿذُ اػت. tآصهَى 

 اػتفبدُ ؿذُ اػت.  2ّبی هٌذس  دس جذٍل ؿوبسُ  ؿبخق

 
 ّبی هَسد اػتفبدُ دس پظٍّؾ ؿبخق -2 جذٍل

تَػعِ 

 پبیذاس

اؿتغبل صایی، دسآهذ صایی، ػشهبیِ گزاسی، افضایؾ هیضاى هحلَالت تَلیذی  اقتلبدی

اًعذاص دسآهعذ، افعضایؾ    ٍ خذهبتی، افضایؾ تٌَر هٌبثع دسآهذی، افضایؾ پغ 

بجبت دسآهذ، افضایؾ هـبغل غیعش کـعبٍسصی، سًٍعق كعٌبیع دػعتی، سًٍعق       

 گشدؿگشی داخلی

افضایؾ فضعبّبی آهَصؿعی ٍ تفشیحعی، افعضایؾ اهیعذ ثعِ صًعذگی، افعضایؾ          اجتوبعی

ثْذاؿععت ٍ دسهععبى، کععبّؾ هیععضاى هْععبجشت، افععضایؾ اهٌیععت اجتوععبعی، 

 هَس عوَهی ّوکبسی ثب هؼئَلیي هحلی، هـبسکت دس ا

سٍؿٌبیی هعبثش، ثْجَد هعبثش ٍ جبدُ ّب، ثْجعَد هؼعبکي سٍػعتبیی ، افعضایؾ      کبلجذی

خذهبت استجبعی، افعضایؾ اهکبًعبت، افعضایؾ تَجعِ هؼعَلیي ثعِ سٍػعتبّب،        

 افضایؾ تعذاد ٍػبیل حول ٍ ًقل، ثْجَد صیش ػبختْب، ػبهبًذّی هعبثش

ت هحیظ، افضایؾ ػغح ثبغعبت، افعضایؾ   پبکیضگی هحیظ ٍ ثبال سفتي ثْذاؿ صیؼت هحیغی 

 ػغح صهیٌْبی صیش کـت

 1398هٌجع: ًَیؼٌذگبى،

هحذٍدُ هعَسد هغبلععِ ؿعبهل دّؼعتبى خبٍهیشآثعبد اص ثحعؾ خبٍهیشآثعبد ؿْشػعتبى هشیعَاى          

اًعذ   سٍػتب ثِ عٌعَاى ًوًَعِ اًتخعبة ؿعذُ     13( ثش اػبع هغبلعبت اًجبم ؿذُ تعذاد 2ثبؿذ)ؿکل هی

ِ سٍػتبّبی ایي دّؼتبى ع ّعبی عجیععی ٍ    وَهب اص لحبػ عجیعی ثب ٍجَد دسیبچِ، َّای ػبلن، جبرثع

 تَاًذ پبیِ خَثی ثشای اقتلبد هقبٍهتی ثبؿذ.   کَّؼتبًی پتبًؼیل  ثبالیی داسًذ کِ هی
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 212:1397هٌجع: هحوذی ٍ سػتوی،

 هَقعیت ػیبػی هحذٍدُ هَسد هغبلعِ -1ؿکل 

 

 ّا  یافتِ

 ّای تَییفی  یافتِ

 68هتبّل، اص ًظش ٍععیت ػعَاد    31ٍ8/53-40دسكذ دس گشٍُ ػٌی  38ًفش پبػخگَ  352اص هیبى 

 اًذ.    دسكذ اص پبػخگَیبى هشداى ثَد9/48ُدسكذ داًـگبّی ثَدُ ّوچٌیي
 اعالعبتی تَكیفی پبػخگَیبى -3جذٍل 

 دسكذ ثیـتشیي تعذاد ّبی پبػخگَیبى ٍیظگی

 38 31-40گشٍُ ػٌی  سي

 68 داًـگبّی سَاد

 8/48 148 تاّل

 9/53 157 جٌسیت
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 ّای تحلیلی  یافتِ

ِ   tدػت آهذُ اص پشػـٌبهِ اص آصهعَى  ِ ّبی ثثشای تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ای اػعتفبدُ ؿعذُ   تعک ًوًَع

ّبی گشدآٍسی ؿذُ اص عشیق پشػـٌبهِ ٍ هلبحجِ ثب هعشدم هحلعی هحعذٍدُ هعَسد      تحلیل دادُاػت.

ِ   tگبُ پبػخگَیبى ثش اػبع آصهعَى   اص دیذهغبلعِ ثب اػتفبدُ اص تحلیل هیبًگیي عذدی  ای  تعک ًوًَع

 ِ گعزاسی دس هحعذٍدُ هعَسد هغبلععِ هعی ثبؿعذ. ثٌعبثشایي ثعب احتؼعبة           هجیي ثبال ثَدى تأبیش ػعشهبی

ثش اػعبع عیع  لیکعشت دس ًَػعبى      5تب 1ثِ کبس گشفتِ ؿذُ کِ ثیي  ّبی ؿبخقّبی عیفی  داهٌِ

ق هْبجشت  ثعبالتش اص ؿعشایظ هغلعَة ػعِ اسصیعبثی      اػت. ایي هیضاى ثشای توبهی اثعبد ثِ جضء ؿبخ

 ؿذُ اػت.

 الف( تعذ اقتصادی:
 تک ًوًَِ ای ثعذ اقتلبدی تَػعِ پبیذاس سٍػتبیی دس ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى tآصهَى  -4جذٍل 

 3هطلَتیت عذدی هَرد بزهَى=

بهووارُ  ّا شاخص اتعاد

 tبزهَى

درجوِ  

 بزادی

تفووواٍت  هعٌاداری

 هیاًگیي

 15ى فایلِ اطویٌا

 حذ ثبال حذ پبییي

 

 

 

 

 اقتصادی

 5193/0 0918/0 3055/0 006/0 219 85/3 اؿتغبل صایی

 6491/0 02779/0 4651/0 000/0 219 23/4 دسآهذ صایی

 2986/0 -6753/0 4823/0 000/0 219 24/1 ػشهبیِ گزاسی

افععععضایؾ هیععععضاى 

 هحلَالت تَلیذی 

25/4 219 001/0 2015/0 1.0255 2.0312 

افضایؾ تٌَر هٌعبثع  

 دسآهذی

12/4 219 005/0 2036/0 8951/0 9615/0 

 2225/0 -1254/0 4823/0 04/0 219 16/1 افضایؾ پغ اًذاص  

افععععضایؾ بجععععبت  

 دسآهذ،

89/3 219 002/0 1255/0 2158/0 6583/0 

افضایؾ هـبغل غیش 

 کـبٍسصی،

23/5 219 001/0 6584/0 2.2560 3.6958 

 3686/0 2363/0 4213/0 002/0 219 99/1 ػتی،سًٍق كٌبیع د

سًٍععق گشدؿععگشی   

 داخلی

55/4 219 000/0 6055/0 8258/0 5291/1 

 1398ًَیؼٌذگبى، هٌجع:

ّبی ثعذ اقتلبدی تَػعِ پبیعذاس سٍػعتبیی    ًتبیج حبكل اص آصهَى تی تک ًوًَِ ای ثشای ؿبخق

ّعبی   دّعذ کعِ ؿعبخق    ًـعبى هعی   tیش دس ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى ثِ تشتیت ثشاػبع ثبالتشیي هقبد
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افضایؾ هـبغل غیشکـبٍسصی، افضایؾ هیضاى هحلَالت تَلیذی، دسآهذ صایی، تٌَر هٌعبثع دسآهعذی،   

ثعبالتش اص هقعذاس ثحشاًعی     tسًٍق گشدؿگشی داخلی، بجبت دسآهذی، سًٍق كٌبیع دػتی داسای هقبدیش 

ثبال ٍ پبییي ثعشای ایعي ؿعبخق ّعب      قشاس داؿتِ ٍ دس ٍععیت هغلَثی قشاس داسًذ. ّوچٌیي حذ 1.96

تعَاى پعی ثعشد کعِ ثخعؾ       هثجت ثَدُ ٍ حبکی اص ٍععیت هٌبػت ٍ هغلَة داسد. اص دالیعل آى هعی  

خبٍهیشاثبد ثِ دلیل ًضدیکی ثِ هشص ثبؿوب  ٍ ٍجَد دسآهذ صایی ثشای اّبلی ایي سٍػتبّب ثبععث ؿعذُ   

 َ لیعذ هحلعَالت غیعش کـعبٍسصی اص     جَاًبى دس سٍػتبّبی هشصی ثیؾ اص پیؾ ثِ دًجبل كعبدسات ٍ ت

جولِ كٌبیع دػتی) کالؽ ثبفی( ٍ تَلیذاتی کِ دس ثبصاس کشدػتبى عشا  هتقبععی صیعبدی داسد گعبم    

ثشداسًذ ٍ ایي خَد ًـبًِ ّبیی اص ٍجَد اقتلبد هقبٍهتی ٍ حوبیت اص كبدسات ٍ تَلیذات داخلعی هعی   

ًضدیکی ثِ دسیبچعِ صسیجعبس هشیعَاى     ثبؿذ. ّوچٌیي ثِ ٍسٍد گشدؿگشاى داخلی ثِ ایي ثخؾ ثِ دلیل

ثبعث ؿذُ کِ ثیکبسی صیبدی دس ایي ثخؾ ًؼجت ثِ ثخؾ ّبی دیگش ؿْشػتبى ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ. 

ثعَدُ ٍ   1.96پعبییي تعش اص هقعذاس ثحشاًعی      tپغ اًذاص ٍ ػشهبیِ گزاسی هقبدیش  ّبی ؿبخقاهب ثشای 

هغلَثی قشاس داسًذ ٍ ایي ثِ دلیعل ععذم   ّوچٌیي حذ پبییي آًْب هٌفی ثَدُ ٍ دس ًتیجِ دس ٍععیت ًب

 حوبیت ػشهبیِ گزاساى خبسجی ٍ داخلی ٍ ًیض دٍلت دس ایي هٌغقِ هی ثبؿذ.

 

 فرٌّگی: -ب( تعذ اجتواعی

 فشٌّگی تَػعِ پبیذاس سٍػتبیی دس ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى -تک ًوًَِ ای ثعذ اجتوبعی tآصهَى  -5جذٍل 

بهارُ  شاخص ّا اتعاد

 tبزهَى

درجِ 

 ادیبز

تفاٍت  هعٌاداری

 هیاًگیي

 15فایلِ اطویٌاى 

 حذ ثبال حذ پبییي

 

 

 

اجتواعی 
– 

 فرٌّگی

هـععععععععععبسکت 

 ٍّوکبسی

21/2 219 000/0 2756/0 2764/0 1022/1 

 3419/1 0756/1 0751/0 005/0 219 12/3 افضایؾ اهٌیت

 2586/4 0315/2 0310/0 000/0 219 12/4 کبّؾ هْبجشت

 افععضایؾ فضععبّبی

آهَصؿععععععععی ٍ 

 تفشیحی

11/3 219 001/0 2756/0 2764/0 1022/0 

افعضایؾ ثْذاؿععت  

 ٍ دسهبى

59/2 219 003/0 1731/0 1284/0 3419/1 

افععضایؾ اهیععذ ثععِ 

 صًذگی

82/3 219 007/0 0310/0 3084/1 2586/3 

 1398ًَیؼٌذگبى، هٌجع:
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فشٌّگی تَػعِ پبیعذاس   -ثعذ اجتوبعی ّبی ؿبخقًتبیج حبكل اص آصهَى تی تک ًوًَِ ای ثشای 
کعبّؾ هْعبجشت،    ّعبی  ؿعبخق  tدّذ کِ ثِ تشتیت ثشاػعبع ثعبالتشیي هقعبدیش     سٍػتبیی ًـبى هی

افضایؾ اهیذ ثِ صًذگی، افضایؾ اهٌیت، افضایؾ فضبّبی آهَصؿعی ٍ ثْذاؿعتی، افعضایؾ ثْذاؿعت ٍ     
قشاس داؿعتِ   1.96اًی ثبالتش اص هقذاس ثحش tدسهبى ٍ هـبسکت ٍ ّوکبسی ثیي سٍػتبییبى داسای هقبدیش 

 ٍ دس ٍععیت هغلَثی قشاس داسًذ. 
ّب هثجت ثَدُ ٍ حبکی اص ٍععیت هٌبػعت ٍ هغلعَة    ّوچٌیي حذ ثبال ٍ پبییي ثشای ایي ؿبخق

پی ثشد کِ ثخؾ خبٍهیشاثبد ّن ثِ دلیل ًضدیکی ثِ هشص ثبؿوب  ٍ ّن ثعِ   تَاى هیداسد. اص دالیل آى 
ّبی ؿْشػتبى هشیَاى هعَسد تَجعِ    ص قجل ًؼجت ثِ دیگش ثخؾدلیل ًضدیک ثَدُ ثِ دسیبچِ صسیجبس ا

ای ٍ ّن ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؿی ٍ تفشیحی هعَسد   هؼئَلیي قشاس گشفتِ ٍ ّن اص ًظش ساّْبی جبدُ
تَجِ قشاس گشفتِ اػت. اص ػَی دیگش هؼئلِ اهٌیت دس هشصّبی هشیَاى اص ًـبًِ ّبی ثؼیبس هحکن اص 

تَاى ًتیجِ گشفت کِ ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى ًوًَِ  ِ عَس کلی هیٍجَد اقتلبد هقَهتی اػت کِ ث
 ثبسص اقتلبد هقبٍهتی دس ؿْشػتبى هشیَاى ثَدُ اػت.

 ج( تعذ کالثذی:
 تک ًوًَِ ای ثعذ کبلجذی تَػعِ پبیذاس سٍػتبیی دس ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى tآصهَى  -6جذٍل 

بهارُ  شاخص ّا اتعاد

 tبزهَى

درجِ 

 بزادی

فاٍت ت هعٌاداری

 هیاًگیي

 15فایلِ اطویٌاى 

 حذ ثبال حذ پبییي

ثْجَد اػتبًذاسد صیعش   کبلجذی
 ػبخت ّب

18/3 219 001/0 1165/0 1174/0 4709/0 

ػبهبًذّی ٍ ثْجَد ٍ 
 هعبثش  

29/3 219 000/0 1246/0 1281/0 4968/1 

 9709/0 5692/0 0215/0 002/0 219 18/2 سٍؿٌبیی هعبثش

ٍ جعبدُ  ثْجَد هعبثش 
 ّب

15/2 219 004/0 3656/0 0326/0 6921/0 

افععععضایؾ تعععععذاد  
 ٍػبیل حول ٍ ًقل  

58/1 219 006/0 0662/0 0127/0 6085/0 

ثْجععععَد هؼععععبکي 
 سٍػتبیی  

29/1 219 005/0 0046/0 0012/0 3895/0 

افعععضایؾ خعععذهبت  
 استجبعی

68/2 219 000/0 0965/0 4562/0 7459/0 

 3270/3 8546/1 2246/0 002/0 219 69/3 افضایؾ اهکبًبت

افععععضایؾ تَجععععِ  
 هؼَلیي ثِ سٍػتبّب

75/2 219 005/0 1255/0 5017/0 0409/1 

 1398هٌجع: ًَیؼٌذگبى،
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ّبی ثعذ کبلجعذی تَػععِ پبیعذاس سٍػعتبیی      ای ثشای ؿبخق ًتبیج حبكل اص آصهَى تی تک ًوًَِ

افضایؾ اهکبًبت، ثْجَد اػعتبًذاسد   یّب ؿبخق tدّذ کِ ثِ تشتیت ثشاػبع ثبالتشیي هقبدیش  ًـبى هی

صیش ػبخت ّب، ػبهبًذّی ٍ ثْجَد هععبثش، افعضایؾ تَجعِ هؼعئَلیي ثعِ سٍػعتبّب، افعضایؾ خعذهبت         

قعشاس   1.96ثعبالتش اص هقعذاس ثحشاًعی     tاستجبعی، سٍؿٌبیی هعبثش ٍ ثْجَد هعبثش ٍ جبدُ ّب داسای هقبدیش 

ثبؿعوب  دس ایعي    الوللعی  ثیيتَاى ٍجَد هشص  آى هیداؿتِ ٍ دس ٍععیت هغلَثی قشاس داسًذ. اص دالیل 

هؼیش ٍ دس ًتیجِ افضایؾ تَجِ هؼئَلیي دٍلتی ثِ ایي ثخؾ ًؼعجت ثعِ دیگعش هٌعبعق ؿْشػعتبى      

افعضایؾ تععذاد ٍػعبیل حوعل ٍ ًقعل ٍ ثْجعَد        ّعبی  ؿبخقثشای  tعٌَاى کشد. اص ػَی دیگش هقذاس 

داسًذ ٍ ًیبصهٌعذ ثشسػعی ثیـعتش اػعت ٍ اص      هؼبکي سٍػتبیی دس ٍععیت پبییي تش هقذاس ثحشاًی قشاس

کن تش تَجِ اداسُ هؼکي ٍ ًَػبصی ؿْشػتبى هشیَاى ثِ ًَػبصی هؼبکي سٍػتبیی  تَاى هیدالیل آى 

 ٍ ًجَد خغَط تبکؼی ببثت دس ایي هؼیش ثشای عجَس ٍ هشٍس عٌَاى کشد.

 

 د( تعذ زیست هحیطی:
 پبیذاس سٍػتبیی دس ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى تک ًوًَِ ای ثعذ صیؼت هحیغی تَػعِ tآصهَى  -7جذٍل 

بهارُ  شاخص ّا اتعاد

 tبزهَى

درجِ 

 بزادی

تفاٍت  هعٌاداری

 هیاًگیي

 15فایلِ اطویٌاى 

 حذ ثبال حذ پبییي

زیست 

 هحیطی  

 4778/0 2598/0 6258/0 003/0 219 59/3 افضایؾ ػغح ثبغبت

پبکیضگی هحیظ ٍ ثعبال  

 سفتي ثْذاؿت هحیظ

61/3 219 002/0 6327/0 3259/0 5698/0 

افضایؾ ػغح صهیٌْبی 

 صیش کـت

52/4 219 001/0 8649/0 2154/0 9126/0 

افععضایؾ چـععن اًععذاص  

 ثلشی ٍ صیجبی هٌغقِ

38/5 219 000/0 9125/0 3789/0 9658/0 

 1398ًَیؼٌذگبى، هٌجع:

 

ػعِ پبیعذاس سٍػعتبیی   هحیغی تَ ّبی ثعذ صیؼت ًتبیج حبكل اص آصهَى تی تک ًوًَِ ای ثشای ؿبخق

عذاص ثلعشی ٍ صیجعبیی       ؿبخق tدّذ کِ ثِ تشتیت ثشاػبع ثبالتشیي هقبدیش  ًـبى هی ّبی افعضایؾ چـعن ًا

هٌغقِ، افضایؾ ػغح صهیٌْبی صیش کـت، پبکیضگی هحیظ ٍ ثبال سفتي ثْذاؿت هحعیظ ٍ افعضایؾ ػعغح    

ی  tثبغبت، داسای هقبدیش  دس ٍععیت هغلَثی قعشاس داسًعذ. اص دالیعل    قشاس داؿتِ ٍ  1.96ثبالتش اص هقذاس ثحشًا

حبكل خیض ثعَدى صهیٌْعبی کـعبٍسصی ٍ تَػععِ ثبغعبت ٍ کـعبٍسصی ثعذلیل ایجعبد اقتلعبد           تَاى هیآى 

هقبٍهتی دس ػغح ؿْشػتبى ٍععیت هغلعَثی سا ثعِ خعَد اختلعبف دادُ اػعت. اص ػعَی دیگعش ثخعؾ         



 69  /  (9، )پیاپی 9911زمستان ، سوم ، شمارهاول / سال ی نواحی ساحلییمطالعات جغرافیا  ... تحلیلی ثش ابشات اقتلبد هقبٍهتی دس

 

عذاصّبی صیجعبیی خلعق      خبٍهیشاثبد ؿْشػتبى هشیَاى ثِ دلیل ٍجَد دسیبچِ صسیجبس دس  ًضدیکعی آى چـعن ًا

ّبی ٍجَد اقتلبد هقعبٍهتی ٍ   کشدُ ٍ ٍجَد گشدؿگشاى داخلی ٍ خبسجی سا هجزٍة خَد کشدُ ٍ ایي ًـبًِ

 ّبی صیؼت هحیغی اػت. ایجبد هٌغقِ ثذٍس اص آالیٌذُ

 

 ( تحلیل هسیر اثرات اقتصاد هقاٍهتی تر هَلفِ ّای تَسعِ پایذار رٍستاییوّ

هؼیش دس تَػعِ پبیعذاس سٍػعتبیی اص    4قبثل هـبّذُ اػت  6ٍ جذٍل ؿوبسُ  3س ؿکل ّوبًغَس کِ د

دّعذ کعِ تعأبیش     عشیق اقتلبد هقبٍهتی هَسد آصهبیؾ قشاس گشفتِ اػت. هؼعیش اقتلعبدی ًـعبى هعی    

تشیي ابش سا اص اقتلعبد هقعبٍهتی دسیبفعت     ثَدُ ٍ ثبالتشیي هقذاس اػت ٍ ثیؾ 0.466هؼتقین آى هقذاس

فشٌّگی، کبلجعذی ٍ صیؼعت هحیغعی دس     –ّبی اجتوبعی  ص ػَی دیگش ثِ تشتیت هؼیشکشدُ اػت. ا

ًتیجِ گشفعت کعِ    تَاى هیستجِ ّبی ثعذی تببیش هؼتقین اص اقتلبد هقبٍهتی قشاس گشفتِ اًذ. ثٌبثشایي 

اقتلبد هقبٍهتی اص عشیق کوک ثِ ثخؾ اقتلبد خبًَاس دس ستجِ اٍل هَجعت ایجعبد اؿعتغبل، ثْجعَد     

 بّؾ ثیکبسی ؿذُ اػت.هعیـت ٍ ک

 
 1398هٌجع: ًَیؼٌذگبى،

 ًوَداس تحلیل هؼیش -2ؿکل

 
 تحلیل هؼیش ابشات ّوِ جبًجِ اقتلبد هقبٍهتی ثش هَلفِ ّبی تَػعِ پبیذاس دس ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى -8جذٍل 
ًؼجت کل تببیش  کل تببیش عشایت فضایٌذُ هؼیش هستقینتببیش  هؼیشّب تببیشات

ّش هؼیش ثِ 

 کلتببیش 

 

اقتلععععععبد 

 هقبٍهتی

 0.329 0.265 2.058 0.466 اقتلبدی

 0.300 0.242 2.015 0.356 فشٌّگی -اجتوبعی

 0.194 0.156 1.065 0.125 کبلجذی

 0.176 0.142 1.024 0.116 صیؼت هحیغی

 1398ًَیؼٌذگبى، هٌجع:
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 گیری  ًتیگِ

ثشخعَسداس اػعت تعب ثتَاًعذ ثعِ دٍس اص      اقتلبد هقبٍهتی دس ؿشایظ عبدی ًیض اص ایي پتبًؼیل ٍ تَاًبیی 

ّبی سؿذ ٍ عذالت ٍ ثب تَجِ ثِ ثشقشاسی ؿعشایظ بجعبت    الوللی، ثب ثشجؼتِ کشدى هؤلفِ ّبی ثیي فـبس

اقتلبدی دس ایجبد ؿکَفبیی ٍ سفبُ ّوشاُ ثب عذالت، اّذاف اػبػی خَد سا دًجعبل کٌٌعذ ّعذف ایعي     

 ثبؿذ. ّبی ؿْشػتبى هَسد هغبلعِ هی سٍػتبُ پظٍّؾ  ثشسػی ًقؾ اقتلبد هقبٍهتی دس تَػعِ پبیذاس

ِ تعک  tّبی آهبسی ًظیعش:  ثشای تحلیل پظٍّؾ آهبس اػتٌجبعی اص آصهَى ای )هعٌعبداسی تفعبٍت   ًوًَع

ًتبیج ثشسػی ساثغِ ثیي اقتلبد هقبٍهتی  ٍ تَػعِ  ّب اص هغلَثیت عذدی هَسد ًظش تحقیق(،هیبًگیي

   ثبؿذ. دس هحذٍدُ هَسد هغبلعِ هیپبیذاس 

ّبی اقتلبدی دس ٍععیت هغلَثی قشاس داسًعذ، ثعِ    دػت آهذُ ًـبى داد کِ ّوِ ؿبخق ًتبیج ثِ

عَسیکِ ؿبخق افضایؾ هـبغل غیش کـبٍسصی، افضایؾ هیضاى هحلَالت تَلیذی، دسآهذصایی، تٌعَر  

ثعبالتش اص   tهٌبثع دسآهذی، سًٍق گشدؿگشی داخلی، بجبت دسآهذی، سًٍق كٌبیع دػتی داسای هقعبدیش  

قشاس داؿتِ ٍ دس ٍععیت هغلَثی قشاس داسًذ. ّوچٌیي حذ ثبال ٍ پبییي ثشای ایعي   1.96اس ثحشاًی هقذ

ّب هثجت ثَدُ ٍ حبکی اص ٍععیت هٌبػت ٍ هغلَة داسد. ًتعبیج حبكعل اص آصهعَى تعی تعک       ؿبخق

دّعذ کعِ ثعِ     فشٌّگی تَػعِ پبیذاس سٍػعتبیی ًـعبى هعی    -ّبی ثعذ اجتوبعی ای ثشای ؿبخق ًوًَِ

کبّؾ هْبجشت، افعضایؾ اهیعذ ثعِ صًعذگی، افعضایؾ       ّبی ؿبخق tثشاػبع ثبالتشیي هقبدیش تشتیت 

اهٌیت، افضایؾ فضبّبی آهَصؿی ٍ ثْذاؿتی، افضایؾ ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ هـبسکت ٍ ّوکعبسی ثعیي   

قشاس داؿتِ ٍ دس ٍععیت هغلَثی قعشاس داسًعذ.    1.96ثبالتش اص هقذاس ثحشاًی  tسٍػتبییبى داسای هقبدیش 

ٌیي حذ ثبال ٍ پبییي ثشای ایي ؿبخق ّب هثجت ثعَدُ ٍ حعبکی اص ٍعععیت هٌبػعت ٍ هغلعَة      ّوچ

ّبی ثعذ کبلجذی تَػعِ پبیعذاس سٍػعتبیی    ای ثشای ؿبخق داسد. ًتبیج حبكل اص آصهَى تی تک ًوًَِ

ّبی افضایؾ اهکبًبت، ثْجَد اػعتبًذاسد   ؿبخق tدّذ کِ ثِ تشتیت ثشاػبع ثبالتشیي هقبدیش  ًـبى هی

ّب، ػبهبًذّی ٍ ثْجعَد هععبثش، افعضایؾ تَجعِ هؼعئَلیي ثعِ سٍػعتبّب، افعضایؾ خعذهبت           ش ػبختصی

قعشاس   1.96ثعبالتش اص هقعذاس ثحشاًعی     tّب داسای هقبدیش  استجبعی، سٍؿٌبیی هعبثش ٍ ثْجَد هعبثش ٍ جبدُ

ّعبی   داؿتِ ٍ دس ٍععیت هغلَثی قشاس داسًذ. ًتبیج حبكل اص آصهَى تی تک ًوًَِ ای ثشای ؿعبخق 

 tدّذ کِ ثِ تشتیعت ثشاػعبع ثعبالتشیي هقعبدیش      ثعذ صیؼت هحیغی تَػعِ پبیذاس سٍػتبیی ًـبى هی

اًذاص ثلشی ٍ صیجبیی هٌغقِ، افضایؾ ػغح صهیٌْبی صیش کـت، پعبکیضگی   ّبی افضایؾ چـن ؿبخق

ًعی  ثعبالتش اص هقعذاس ثحشا   tهحیظ ٍ ثبال سفتي ثْذاؿت هحیظ ٍ افضایؾ ػغح ثبغعبت، داسای هقعبدیش   

قشاس داؿتِ ٍ دس ٍععیت هغلَثی قشاس داسًذ. ّوچٌیي ًتبیج آصهَى تحلیل هؼیش ثشای ثشسػعی   1.96

ّبی تَػعِ پبیذاس سٍػتبیی دس ثخؾ خبٍهیشاثبد هشیَاى ًـبى داد کعِ   تأبیش اقتلبد هقبٍهتی ثش هَلفِ

 تشیي ابش سا اص اقتلبد هقبٍهتی دسیبفت کشدُ اػت. هؼیش اقتلبدی ثیؾ



 71  /  (9، )پیاپی 9911زمستان ، سوم ، شمارهاول / سال ی نواحی ساحلییمطالعات جغرافیا  ... تحلیلی ثش ابشات اقتلبد هقبٍهتی دس

 

ّعبی   فشٌّگی، کبلجذی ٍ صیؼت هحیغی دس ستجِ –ش ثِ تشتیت هؼیش ّبی اجتوبعی اص ػَی دیگ

تعَاى ًتیجعِ گشفعت کعِ اقتلعبد       اًذ. ثٌبثشایي هی ثعذی تببیش هؼتقین اص اقتلبد هقبٍهتی قشاس گشفتِ

هقبٍهتی اص عشیق کوک ثِ ثخؾ اقتلبد خبًَاس دس ستجِ اٍل هَجت ایجبد اؿتغبل، ثْجَد هعیـعت ٍ  

 ی ؿذُ اػت.کبّؾ ثیکبس

 

 هٌاتع  
صدایی اػعتبى   ًقؾ تَػعِ گشدؿگشی دس تَػعِ اقتلبدی ٍ هحشٍهیت .(1393آصاد، خبًی ٍ پبکضاد، ؿجبعی )

 اًعذاصّب،  ّب ٍ چـعن  الوللی ساّجشدی تَػعِ گشدؿگشی جوَْسی اػالهی ایشاى، چبلؾ ّوبیؾ ثیيایالم، 

 .3ف  :هقذع هـْذ

ًقعؾ گشدؿعگشی دس تَػععِ سٍػعتبیی       .(1395) ًی، سؿعیذ احوذیبى، هحوعذعلی، علیعضادُ، کتعبیَى، ثَکعب    

 ف :51ػعبل چْعبسدّن، ؿعوبسُ    ،فللٌبهِ علوی ٍ پظٍّـی اًجوي جغشافیبیی ایعشاى  ،ؿْشػتبى هشیَاى

348-326 . 

ثشسػی ٍععیت فقش دس هٌبعق ؿْشی اػتبى کشهبى ٍ هقبیؼِ آى ثعب کعل    .(1393) فشیویػلافتخبسی، پَتِ، 

 .6 ف :54 ؿوبسُپبییض، ، ػبل چْبسدّن، هِ اقتلبدیپظٍّـٌب ًبهِ فللکـَس، 

 .اًتـبسات اعالعبتتْشاى: چبح اٍل،  تَػعِ پبیذاس سٍػتبیی،(. 1387اصکیب، هلغفی؛ ایوبًی، علی )

اًتـعبسات   :تْعشاى  ّعبی تَػععِ سٍػعتبیی،    ًظشیِ .(1381) پبپلی یضدی، هحوذ حؼیي ٍ هحوذاهیش اثشاّیوی

 ػوت.

ًقؾ دٍلت دس تَػعِ اقتلبد گشدؿعگشی ایعشاى ثعب هحَسیعت اقتلعبد هقعبٍهتی،        .(1395) جْبًیبى، هٌَچْش

 .156-177ف :9، ؿوبس5ُ، ػبل پظٍّـی گشدؿگشی ٍ تَػعِ -فللٌبهِ علوی

تببیش گشدؿگشی ثش هعیـت پبیعذاسی سٍػعتبیی، هغبلععِ هعَسدی،      (.1390) ؽ ،احوذی حوَد ٍپَس، ه جوعِ

 .33-66: ف (1(،)2) تبیی،ّبی سٍػ پظٍّؾسٍػتبیی ثشغبى ػالٍججالر، 

اًتـبسات تْشاى: چبح چْبسم،  ،شاىیدس ا ییتَػعِ سٍػتب یضیس ثش ثشًبهِ یا هقذهِ .(1390هحوذسعب ) ،یسعَاً

 .قَهغ

ًقؾ گشدؿگشی سٍػتبیی دس تَػعِ سٍػتبیی )ًقذ . (1381) قبدسی اػوبعیلٍ  عجذالشعب، الذیي افتخبسی سکي

ِ ی پظٍّـع لٌبهِ علوعی  فلع ، (یاِ یًظش یّب ٍ تحلیل چْبسچَة  ،2ؿعوبسُ   ی ٍ آهعبیؾ فضعب،  ضیع س ثشًبهع

 .23-41 فى:  تبثؼتب

ػبل  فللٌبهِ سًٍذ، تحلیل پبیذاسی ثخؾ خبسجی اقتلبد ایشاى دس چبسچَة اقتلبد هقبٍهتی، .(1394) صّبثی

 .107-144 ف: 71، ؿوبس22ُ

 .اًتـبسات ػوتتْشاى:  ،ییسٍػتب یبیجغشاف یهجبً .(1386عجبع ) ،یذیػع

فللٌبهِ علوی (. عشاحی الگَ ثبًکذاسی هقبٍهتی هغبلعِ هَسدی: ثبًک ًیبصّبی اػبػی، 1395) ػجبد یفلَ،ػ
 . 55-84 ف: 64ؿوبسُ تبثؼتبى، ػبل ؿبًضدّن، پظٍّـی اقتلبد اػالهی، 
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(. هغبلعِ تأبیش گشدؿگشی سٍػتبیی ثش کبّؾ فقعش اص هٌظعش هعیـعت    1393ؿقبیق )ی، ثْشاه علی ٍ ؿکَسی,

-24: ف (1)6  ،ؿعْشی( -تَػعِ هحلی )سٍػتبئی ،هَسد سٍػتبّبی قلعِ ًَ ٍ کلیي ؿْشػتبى سیپبیذاس: 

1 . 

، الوللعی  ثعیي اقتلبد هقعبٍهتی ٍ تَػععِ پبیعذاس دس اػعٌبد      (.1398) ؿیشٍدی، عجذالحؼیي، خذاپشػت، ًبكش

 . 249-270: ف 1، ؿوبسُ 49دٍسُ  ،فللٌبهِ هغبلعبت حقَ  عوَهی

تجییي عَاهل هَبش ثش سعبیت هٌذی گشدؿعگشاى اص فضعبی    (.2019) سى، هحوذعلیعیٌبلی، جوـیذ، الْی چَ

دٍسُ  ،فللٌبهِ فضبی گشدؿعگشی  ،گشدؿگشی سٍػتبیی )هغبلعِ هَسدی: سٍػتبی ًٍَؽ اػتبى هبصًذساى(

 . 47-64 ف: 3ؿوبسُ  8

َ   اقتلبد هتٌَعؼبصی ساّجشدّبی تذٍیي .(1398) هحوذی، ػعذی ٍ سػتوی، خذیجِ ؾ ثخع : سدسٍػعتبّب هع

 ، ػعبل ّـعتن، ؿعوبسُ دٍم   فللٌبهِ اقتلبد فضب ٍ تَػععِ سٍػعتبیی  هشیَاى،  ؿْشػتبى دسخبٍٍ هیشآثبد 

 .201-222ف : (28)پیبپی

تَػعِ گشدؿگشی دس ًَاحی سٍػعتبیی   یػٌج اهکبى (.1390) حؼیي ٍ هبّشُ ًلشتی ػیذ هغیعی لٌگشٍدی،

 .اسدیذگبُ گشدؿگشاى

 فللٌبهِ علوی ٍ پظٍّـی اقتلبد اػالهی، هقبٍهتی ٍ هلضٍهبت آى، (. اقتلبد1392هیش هعضی، ػیذ حؼیي )

 . 50-76 ف :1391، پبییض 47ػبل دٍاصدّن، ؿوبسُ 

ّعبی هعبلی تحعت ساّجعش اقتلعبد        ػیبػعت  (.1395) هیوٌذ، خبلقیبى، ثشصاًی، هحوعذ، حیعذسی، هحوذسععب   

 .1396، تبثؼتبى 66ؿوبسُ  ، ػبل ّفذّن،فللٌبهِ علوی ٍ پظٍّـی اقتلبد اػالهی هقبٍهتی،

هجوَععِ   ،ییسٍػتب ذاسیٍ تَػعِ پب يیػشصه ؾیآهب .(1386) یؼیٍ سعب ٍ َػبالسیاػذا... د ي،یًبصکتجبس، حؼ
 .1-9ًَس، ف  بمیجلذ اٍل، اًتـبسات داًـگبُ پ ب،یجغشاف یتخلل -یعلو ؾیّوب يیهقبالت اٍل

Byrd, E., Bosley, H. and Dronberger, M. (2009). Comparisons of stakeholder 

perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina, Tourism 

Management, Vol. 30, No. 1, pp. 693–703. 

 


