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Aims Environmental issues in regional and extra-regional territories have acquired a geopolitical nature. 
The different power of each geographical environment has provided a different position for that region. 
This study aimed to investigate the natural and human factors affecting the environmental development 
of Fars province.
Methodology This descriptive-analytical research was done in 2022-23 in Fars province. Data were 
collected by a questionnaire, studying the research background, and the characteristics of the region. 
The list of criteria affecting the environmental development was prepared by evaluating expert opinions, 
and Vicor, Topsis and Shannon entropy methods were used for weighting and Copeland’s method was 
used to determine the final weight of the criteria.
Findings Four economic, social, environmental and cultural-tourism criteria were recognized as 
effective factors on the environmental development of Fars province. In the economic criterion, the 
factors of development of mines and factories, infrastructure, welfare level, technology, employment 
and domestic and foreign investment, in the environmental criteria, natural resource factors, water 
networks, communication networks, topography, distribution of population points and lakes and 
wetlands, in the social criterion, the factors of awareness and information level, population structure, 
environmental performance, ethno-cultural characteristics and education, and in the cultural-tourism 
criterion, foreign tourists, national antiquities, world monuments and domestic tourists have influenced 
the environmental development of Fars province, respectively.
Conclusion In order to achieve environmental goals, it is necessary to plan the development of human 
and environmental capabilities to preserve the environment for future generations. The planning of each 
of the desired components causes a direct and indirect effect on other components.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Parsaei K.1 MA, 
Amoughin Y.Z.1* PhD, 
Abbasi A.1 PhD, 
Mahkoee H.1 PhD

 

*Correspondence
Address: Islamic Azad University, 
Najaf Abad Branch, University Bou-
levard, Najaf Abad, Isfahan, Iran. 
Postal Code: 8514143131
Phone: +98 (31) 41292929
Fax: -
v.zeinolabedin@gmail.com

1Human Geography Department, 
Najaf Abad Branch, Islamic Azad 
University, Esfahan, Iran

Article History
Received: August 11, 2022    
Accepted: November 5, 2022                   
ePublished: December 26, 2022

How to cite this article
Parsaei K, Amoughin Y Z, Abbasi A, 
Mahkoee H. Geopolitical Analysis of 
Natural and Human Capabilities of 
Fars Province to Achieve Environm-
ental Development. Geographical 
Researches. 2022;37(4): 475-483.

Keywords  Geopolitics; Natural Capabilities; Human Capabilities; Environment; Fars Province

ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2022;37(2):189-199. DOI: 10.29252/geores.37.2.189

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2022, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

The Status QUO Analysis of the Buildings Vulnerability 
in the City of Oshnavieh to Earthquake

[Abedini M, Sarmasti N; 2016] Vulnerability factor of Tabriz; [Abo El Ezz A, et al; 2015] Assessment of 
earthquake-induced damage ...; [Ahamadi A, et al; 2019] Assessment of urban resilience ...; [Alavi S, et 
al; 2017] Evaluation of urban fabric vulnerability ...; [Amini J, et al; 2015] The vulnerability assessment 
of urban ...; [Botero V; 2009] Geo-information for measuring vulnerability ...; [Eshghi Chaharborj A, et 
al; 2017] Assessing the physical resilience of a city ...; [Federico R; 2021] An improved seismic 
vulnerability ...; [Ghaffari A. et al; 2018] Land suitability analysis in locating ...; [Hatami Nejad H, et al; 
2018] An analysis of cultural facility ...; [Iranmanesh F, Eshraghi M; 2006] Application of GIS in 
planning and location ...; [Jafari Azar S, et al; 2018] Application of multi-criteria decision-making ...; 
[Kamranzad F, et al; 2020] Earthquake risk assessment for ...; [Lantada N, et al; 2009] Vulnerability 
index and capacity ...; [Meshkini A, et al; 2015] Analysis of urban fabric vulnerability ...; [Modiri M, et 
al; 2017] Modeling the vulnerability of urban ...; [Ratiranjan J, et al; 2020] Earthquake vulnerability 
assessment ...; [Ratiranjan J, et al; 2020] Earthquake hazard and risk assessment ...; [Sadeghi N, et al; 
2018] Analysis and estimation of earthquake ... [Sarris A, et al; 2009] Earthquake vulnerability and 
seismic ... [Tabibian M, Mozafari N; 2018] Assessment of vulnerability of residential ... [Yariyan P, et al; 
2020] Earthquake vulnerability mapping ... [Zare M, et al; 2016] Vulnerability assessment of eroded ...

Aim Today, one of the most important dangers that always threatens cities is the risk of earthquakes. 
The aim of this study was to analyze the vulnerability of buildings in Oshnavieyeh city to possible 
earthquakes. 
Methodology The present research is an applied type with a quantitative-analytical approach that 
has been done in 2021 in the Oshnavieyeh. This study assessed the situation of the neighborhoods of 
Oshnavieyeh in terms of vulnerability Based on 8 indicators, physical-environmental, including: type of 
materials, building life, building quality, number of floors, population density, land use, slope, and river 
area. Also, the AHP-VIKOR integrated model was used to measure vulnerability, Intermediate degree of 
damage index method, GIS and Idrisi software.
Findings The vulnerability of buildings in the city of Oshnaviyeh is serious. The seismicity of the 
neighborhoods was different. Neighborhoods 1, 4, 5 and 7 have the most damage against earthquakes. 
Neighborhoods 2, 3 and parts of neighborhoods 6, 11 and 12 have the least damage. 
Conclusion Reasons for damage in these neighborhoods can be considered the use of low and 
unsustainable materials such as bricks, clay and wood, long life of buildings (76% of the city level), high 
population density in neighborhoods 4, 5, 7, high slope and the existence of faults were the way to go in 
this city. Also the buildings were built without the slightest attention to building regulations.
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 دهیچک
 غییر اشکال و ابعادهای ملی و تصمیمات کشورها، بر تتاثیرگذاری سیاستاهداف: 

ی محیطی در قلمروهاای رسیده است که مسایل زیستعملکرد فیزیکی زمین، به درجه
ای ماهیتی ژئوپلیتیکی پیداکرده است و توان متفاوت هر محیط فرامنطقهو  ایمنطقه

ق، هدف از این تحقی .جغرافیایی موقعیت متفاوتی را برای آن منطقه فراهم نموده است
 بود.ارس استان ف محیطیتوسعه زیستهای طبیعی و انسانی تاثیرگذار بر توان بررسی

در استان فارس به انجام رسید.  1541این تحقیق پیمایشی در سال  روش شناسی:
نامه و مطالعه پیشینه تحقیقاتی و نیز مطالعه ها با استفاده از پرسشآوری دادهجمع

های موثر بر توسعه اخصهای منطقه شکل گرفت. لیست معیارها و شویژگی
محیطی استان فارس با سنجش نظرات کارشناس تهیه شد و سپس برای زیست

جامعه آماری های ویکور، تاپسیس و انتروپی شنون استفاده شد. دهی از روشوزن
نفر از کارشناسان و متخصصین حوزه علوم سیاسی و ژئوپلیتیک در  141مورد مطالعه، 

های مورد با توجه به تنوع روش .ورت هدفمند انتخاب شدندصکه به استان فارس بودند
دست آمده، برای تعیین وزن نهایی از روش کپلند استفاده های بهاستفاده و تفاوت وزن

 شد.
گردشگری به عنوان  -چهار معیار اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگیها : یافته

ه شدند. در معیار اقتصادی محیطی استان فارس شناختعوامل موثر بر توسعه زیست
به ترتیب عوامل توسعه معادن و کارخانجات، زیرساخت، سطح رفاه، تکنولوژی، اشتغال 

های گذاری داخلی و خارجی، در معیار محیطی، عوامل منابع طبیعی، شبکهو سرمایه
ها، در های ارتباطی، توپوگرافی، پراکنش نقاط جمعیتی و دریاچه و تاالبآبی، شبکه

ر اجتماعی، عوامل سطح آگاهی و اطالعات، ساختار جمعیت، عملکرد معیا
گردشگری  -فرهنگی و آموزش، و در معیار فرهنگی -محیطی، مشخصات قومیزیست

نیز، گردشگران خارجی، آثار باستانی ملی، آثار جهانی و گردشگران داخلی به ترتیب 
 اند.محیطی استان فارس تاثیرگذار بودهاولویت بر توسعه زیست

های توانتوسعه  ریزیمحیطی، برنامهدستیابی به اهداف زیستبرای  :گیرینتیجه
های آتی ضروری است. زیست برای نسلانسانی و محیطی در راستای حفظ محیط

های مورد نظر سبب تاثیر مستقیم و نیز غیرمستقیم بر ریزی هر یک از مولفهبرنامه
 شود.ها میسایر مولفه

استان  ،های انسانی، محیط زیستتوانمندی ،های طبیعیوپلیتیک، توانمندیئژ: گانواژ کليد
 فارس
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 مقدمه

سی ای از مطالعات سیاشاخه ،ژئوپلیتیک یا علم سیاست جغرافیایی
و علم سیاست به وجود آمده  است که از ترکیب جغرافیای سیاسی

توان ترکیبی از سه می ،است. ژئوپلیتیک را در قالب یک مفهوم
. [Shabani et al., 2022] عنصر جغرافیا، قدرت و سیاست دانست

وش یک ر منزلهبا معانی گوناگون است که به یایژئوپلیتیک واژه
و  1۱47طور ویژه، در عمومیت یافت؛ اما به 1۱تحلیلی از اواخر قرن 

 ,Javadi Arjoman & Dolatyari]در ادبیات آلمانی مطرح شد 

توان مطالعه تاثیر عوامل موضوع ژئوپلیتیک را می .[2012
جغرافیایی همچون موقعیت و چگونگی توزیع منابع طبیعی و 

ی به محیطالملل دانست. ژئوپلیتیک زیستانسانی بر روابط بین
نامطلوب از منابع  در استفادهها و سازمآنها بررسی عملکرد حکومت

پردازد. از دسته محیطی میتجدیدپذیر و تجدیدناپذیر زیست
 ها را به خود جلبمحیطی که توجه ژئوپلیتیسینتهدیدهای زیست

 های ملیها، سیاستهای صنعتی، آالیندهتوان به آلودگیکرده، می
اشاره  رنشده و فراگیکنترل ناصحیح از منابع و توسعه در استفاده

محیطی به . ژئوپلیتیک زیست[Ahmadi et al., 2011]کرد 
های امنیتی جهان صنعتی، شناسی، سیاستمطالعه تغییرات بوم

محیطی، تاثیرات نظام جهانی از تخریب جغرافیای تهدیدهای زیست
محیطی در قالب گفتمآنهای زیست و پناهندگان زیستمحیط

معمول مسایل  طور. به[Kaviani Rad, 2011]پردازد سیاسی می
ها و محیطی، در سطوح باالی سیاسی و حکومتژئوپلیتیک زیست

ت زیسهای مربوط به تخریب محیطشوند. نگرانیسازمآنها مطرح می
 هاییو برخوردهای اجتماعی ناشی از تغییرات آب و هوایی به بحث

که در دوران معاصر بر سر امنیت کره زمین، میلیتاریسم و 
 & Cocklin]شود، اضافه شده است ایی زمین مربوط میفرمانرو

Keen, 2008]( و پایان جنگ سرد، 1۱1۱. ویرانی دیوار برلین )
مایه تهدیدات در ژئوپلیتیک را فراهم کرد. زمینه تغییر مرجع و بن

در این بخش، تهدید و امنیت در قالب جستارهایی همانند منابع 
واحدهای غیردوست و کاهش  طبیعی و کمبود آن، کنترل آنها توسط

دسترسی به منابع با توجه به تقاضاهای فزاینده ناشی از رشد 
 محیطی ویافت. براساس، نسبت امنیت زیست افزایشجمعیت، 

کشمکش بر سر منابع، مباحث بسیاری در ادبیات سیاسی و 
 رایمحیطی با رویکرد پسانوگدانشگاهی با عنوان ژئوپلیتیک زیست

محیطی، در چارچوب . ژئوپلیتیک زیست[Krivilev, 2009]پروراند 
ر شده است. این رویکرد، با تمرکز بژئوپلیتیک انتقادی ساختاربندی

کیفیت مناسبات انسانی با بیوفیزیک جهانی، آن را تصویرسازی و 
کند و مباحث پیرامون تعارض بر سر منابع و نقش سیاسی می

تمانی آن قرار زیست در امنیت و تعارض، در چارچوب گفمحیط
هایی طی چند دهه اخیر گزاره. [Kaviani Rad, 2011]گیرد می

 و« فروسایی محیطی»، «کشمکش بر سر منابع طبیعی» همانند
 محیطیکانون ادبیات سیاست و امنیت زیست« گرمایش جهانی»

 «ژئو»های یادشده درست همان جایی هستند که اند. گزارهجهان بوده
)سیاست و مناسبات قدرت( در هم « پلیتیک» کره( و)زمین و زیست

 هایشناسی و سیاستآمیزند. بر همین اساس، تغییرات بوممی
محیطی، امنیتی جهان صنعتی، جغرافیای تهدیدات زیست
 زیست وپیامدهای سیاسی، تاثیرات نظام جهانی از تخریب محیط
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محیطی در حوزه مطالعات ژئوپلیتیک پناهندگان زیست
. بنابراین، [Kaviani Rad, 2011]اند قرار گرفتهمحیطی زیست

طی، محیکشورها نقش اصلی و اساسی را در ترسیم سیاست زیست
ای و چه در سطح جهانی ایفا خواهند چه در سطح ملی و منطقه

های غیر های چندملیتی و سازمانکرد؛ اما نقش و تاثیر شرکت
و  که نقش طوریبهحکومتی را نیز نباید در این مورد نادیده گرفت، 
شدن حاکمیت  رنگتاثیر آنها در این مورد ممکن است موجب کم

ها شود. دومین چالش، مربوط به اجرای تعهدهای حکومت
 محیطی است که نیازمند همکاری نهادهایالمللی زیستبین
 .ای و داخلی استهای منطقهسازمان کشورها، المللی،بین

محیطی المللی زیستهای بینه سیاستگرفته دربار های انجامبررسی
دهد که دخالت و نقش عوامل غیردولتی در امور مسایل نشان می

به  .ها بسیار مهم استنامهخصوص در توافقمحیطی، بهزیست
توجه  همواره مورد ،زیست و مسایل آنهمین دلیل محیط

نظران و محققان بوده است و هر یک عقاید خود را در این صاحب
راتزل،  ،های داروین، مالتوسجمله اندیشه اند، ازبیان داشتهباره 
یطی محدر رشد و تکامل ژئوپلیتیک زیست غیره ها واسپراوت ،هوفر

ا این باور بود که مردم و محیط آنه بر ارسطو اندسزایی داشتهتاثیر به
از یکدیگر جدایی ناپذیرند و آنها هم از شرایط جغرافیایی و هم از 

 & Zeinolabedin] پذیرندیاسی تاثیر مینهادهای س

Paknezhad, 2007] . 
چنین بر شرایط اقلیمی بر روحیات ملی و هم بدن به نظر ژان

به عوامل   منتسکیوگذارد. سیاست خارجی کشورها تاثیر می
کرد که به نظر وی در تقسیمات سیاسی اروپای گوناگونی اشاره می

ثر بوده و واروپای شرقی م های وسیع آسیا وغربی در مقابل دشت
 طلبی سیاسی کمک کرده است. به ایجاد روحیه استقالل

های ژئوپلیتیک را رابطه قدرت جان کالم تحلیل، به عقیده کوهن
الی در ح دهد.المللی با محیط جغرافیایی تشکیل میسیاسی بین
ژئوپلیتیک )سیاست جغرافیایی( عبارت است از  ،آرونکه به نظر 
یل استراتژیک به وسیله تحل -فیایی روابط دیپلماتیکترسیم جغرا
اقتصادی، منابع طبیعی و تفسیر گرایشات دیپلماتیک   -جغرافیایی

، کالین گریاز سویی، به نظر زیست. معلول شیوه زندگی و محیط
ها و امکانات مهمی تنهایی محدودیتجغرافیای طبیعی هر چند به

یابد که ی اهمیت اساسی میآورد، ولی فقط هنگاموجود می را به
های ملی مربوطه و انتخاب در رابطه با زمان، تکنولوژی، تالش

 ها در نظر گرفته شود.ها و تاکتیکاستراتژی
زیست مانع پایداری توسعه است، گمان، تخریب محیطبی

بر یهزیست با تکبرداری و تخریب محیطکه روند کنونی بهرهدرصورتی
ده تنها بازدارنکشانه ادامه یابد، نههری بهر اندیشه و کنش سودانگا

تحقق توسعه پایدار است، بلکه آینده حیات زمین را در معرض خطر 
دهد. ویرانی بنیادهای زیستی، فروسایی محیطی، و نابودی قرار می

گران و بازیگران در سازی منابع، کشمکش و هماوردی کنشتهی
گرفتن منابع کمیاب، تالش ها برای در اختیار ها و دولتقالب گروه

برای حفظ تعادل اکولوژیک و توسعه پایدار، ارتباط نزدیکی با مسایل 

محیطی گیری گرایش زیستامنیتی و سیاسی یافته و زمینه شکل
 و رویکردها. [Hafeznia, 2017] در ژئوپلیتیک شده است

 مبانی خصوص در تفکر نوع در ریشه محیطی، زیست هایدیدگاه

 اخالق و محیطی زیست ترکیبی از فلسفه و دارد لسفیف و اخالقی

 از حفاظت چرایی و هاارزش پیرامون که هستند محیطی زیست

 و محیط انسانی غیر هایسیستم هایارزش و حق زیست و محیط
مسایل  از فلسفی تحلیلی آن، به نسبت انسان اخالقی تعهد

 بحث زیست محیط با انسان بین جدیدی رابطه از و دارد اکولوژیکی

 محیط با رابطه در متنوعی مختلف و هایدیدگاه و کند. رویکردهامی

 اشاره آنها به خالصه صورت به زیر جدول در که دارند وجود زیست

 .[Ghavam, 2005] شودمی
  

 محیطیهای زیسترویکردها و دیدگاه (1جدول 
رویکردهای 

 یمحیطهای زیستخصوصیات رویکردها و دیدگاه محیطیزیست

حفظ طبیعت برای استفاده انسان بوده و ارزش ابزاری  صیانت گرایی
 دارند

تأکید بر مسئولیت انسان نسبت به سایر مخلوقات  خدامحوری
 خداوند و حفاظت از آن

احترام به طبیعتی که ذاتًا دارای ارزش مستقل از  اخالق زمین
 منافع انسان است

اد تغییرات هدفمند در پیشرفت تمدن از طریق ایج اسطوره پیشرفت
 طبیعت

توجیه آسیب زدن به طبیعت توسط اختراعات آینده  فن محوری
 بشر 

 کند دوگانه بودن انسان و طبیعت را رد می شناسی ژرفانگربوم
 کندطبیعت را با زن تداعی می اکوفمینیسم

عنوان زیست بهتوانایی انسان در حفاظت از محیط پست مدرنیزم
 گرددتمدن تلقی می

زیست را ناشی از مشکالت اجتماعی مسایل محیط شناسی اجتماعیبوم
 داندمی

حقوق و وظایف نسبت به حیوانات به سلسله زیستی  حقوق حیوانات
 یابدآنها بسط می

کند که همه ای تلقی میعنوان موجود زندهزمین را به گایا
 موجودات در وحدت با آن هستند.

ای از آمیختن اهداف اقتصادی و ن رشتهتالشی بی توسعه پایدار
 محیطی زیست

ترین عامل تشکیل دهنده جامعه، جغرافیا را اصیل گراییجغرافیایی
 داندتاریخ و رفتارهای انسان می

نهضت سیاسی سبز 
 طرفدار ارزش ذاتی طبیعت تیره و سبز روشن

های طبیعت و منافع انسانی تعادل برقرار بین ارزش وحدت زیستی
 نمایدیم

ز نظر اعنوان یک وظیفه صرفبه حفاظت از طبیعت به گراییوظیفه
 نتایج و پیامدهای آن توجه دارد 

گستردگی بی حد و 
 مرز

ز گیری امعتقد به نامحدود بودن منابع طبیعی و بهره
 آن است

عناصر طبیعت هر یک روح محافظ خود را دارد که آنان  گراییاسطوره
 نمایدرا از گزند حفظ می

منابع طبیعی را با هدف تبدیل بیشترین سود و ارزش  اصالت سود
 کند.افزوده اقتصادی آنها حفظ می

 
محیطی را به دو توان رویکردهای زیستبندی کلی میدر یک جمع
  .مدارانه تقسیم نمودمدارانه و محیطدسته انسان
کید امحوری: توجه به ارزش ذاتی حیات و موجودات و تالف( محیط

از  کشیمحوری و بهرهبر انسجام کل اجتماع زیستی دارد. به انسان
ل یموجودات اعتراض دارد، برای تمامی موجودات زنده ارزش ذاتی قا

 بیند.است و مجموعه حیات را به صورت یک کل یکپارچه می
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  1541پاییز ، 5، شماره 77دوره                                                                                                                                                                                      ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

محوری: طبیعت عنصری وابسته به انسان محسوب ب( انسان
خورد و هدف از پاسداشت آن، مید که به منافع انسان گرهشومی

 Soleimanpour] حمایت از اهداف و منافع انسانی است

Omran et al., 2016]. 
عنوان عرصه و مکان زندگی، امکان رشد و بالندگی محیط زیست به

 ریزی و تالشکند. توجه به محیط، نیاز به برنامهانسان را فراهم می
رد. محیط طبیعی بستری مدیران و مسئوالن به همراه مردم را دا

آن زندگی و دستاوردهای انسانی شکل می گیرد. ما  دراست که 
 Esmaili]. وجود داشته باشیم ،توانیم جدای از محیط طبیعینمی

et al., 2016] ز گیری اکنند با بهرهامروزه کشورهای دنیا تالش می
ذ ثر بر قدرت ملی نسبت به اتخاوعوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل م

های مناسب در راستای پیشرفت همه جانبه اقدام اریز گسیاست
بنابراین پیش از . [Abasian Fard & Mehrabi, 2022] نمایند

اجتماعی،  -یهای اقتصادتدوین راهکارهای توسعه و اجرای برنامه
های محیطی آن و سپس بررسی جغرافیای منطقه و شناخت توان

 های مختلف و با هدفکاربری تعیین توان اکولوژیکی سرزمین برای
برداری مستمر و با کمترین تخریب و حفظ محیط زیست بهره

 ,Nouri & Norouzi Avaregani] استپذیر ضروری و اجتناب

ی هاباتوجه به اهمیت بنیادهای زیستی، منابع و سرمایه .[2007
ایدار ی پاکولوژیک در توسعه طبیعی و انسانی و ضرورت حفظ تعادل

اط تنگاتنگ آن با مسایل امنیتی، سیاسی و رقابت و ستیز و ارتب
رسد ها، به نظر میویژه دولتهای انسانی و بازیگران سیاسی، بهگروه

" بیش محیطیاین گرایش در ژئوپلیتیک با نام "ژئوپلیتیک زیست
 تغییرات شناسایی. [Heydarifar, 2012] از پیش آشکار است

 محسوب نگرانی یک و امنیتی تهدید یک عنوانمحیطی بهزیست

امنیتی، صلح،  مطالعات بایستی راستا این شود و درمی
 داشت قرار نظر مد رفتاری را ارتباطات و مطالعات محیطیزیست

.[Taghavi & Habibi, 2012] 
های طبیعی و انسانی بسیار زیادی وجود دارد در استان فارس توان

محیطی بهره برد اما ستتوان در جهت بهبود کیفیت زیکه از آن می
از این  هدف ،با این توصیف .این امر نیازمند نگاه ژئوپولتیکی است

و نقش آن در فارس های استان شناسایی برخی از توانتحقیق، 
 این استان بود. توسعه محیط زیست 

 
 شناسیروش

در  1041مایشی در سال آبا استفاده از رویکرد  پیمایشی پژوهشاین 
 جام شد.اناستان فارس 

 ایکتابخانههای پژوهش در دو بخش شیوه گردآوری اطالعات و داده
)اسنادی( و میدانی انجام شد. در بخش مطالعات اسنادی و یا 

ای ضمن مروری که بر سوابق نظری و تجربی مرتبط با کتابخانه
موضوع پژوهش شد، با استناد به سوابق نظری موجود به تعیین 

 های طبیعی و انسانی محیطر بر توانمندیژیوپلیتیک موثهای حوزه
، چهار حوزه اقتصادی، زمینهپرداخته شد. در این زیست استان فارس 

محیطی، اجتماعی و سیاسی تعیین شد. در هر یک از زیست

های موثر با استفاده از مطالعه های مورد نظر، شاخصحوزه
ی شناسگیری از نظرات کار مشخصات منطقه مورد مطالعه و نیز بهره

های موثر، به منظور تعیین تعیین شد. پس از تعیین شاخص
اولویت هر یک از معیارها بر یکدیگر از سنجش نظرات کارشناسی 

نفر از کارشناسان و  141استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه، 
 متخصصین حوزه علوم سیاسی و ژئوپلیتیک در استان فارس بودند

بندی عوامل و برای اولویت .شدندکه به صورت هدفمند انتخاب 
های دهی آنتروپی شنون و سپس از مدلمعیارها از تکنیک وزن

vikor ،TOPSIS [Nasrolahi et al., 2014] ،Entropi 
[Estelaji et al., 2022]  استفاده شد. در نهایت به منظور دستیابی

های به دست آمده حاصل از به یک وزن نهایی با استفاده از وزن
 های قید شده، از تکنیک ادغامی کپلند استفاده شد.شرو

 گیری چندمعیاره، ممکن است از چند روشتصمیم مسالهدر یک 
که نتایج این استفاده شود  (MCDM) گیری چندمعیارهتصمیم

های بنابراین برای ادغام نتایج از روش .همیشه یکسان نیستند هاروش
ت. روش کپلند اس هاروش اینشود، یکی از ی استفاده میر یگنیانگیم

داد تع فقطنهشود. روش کپلند این روش با پایان روش بردا شروع می
ازی کند. امتیها را هم برای هر گزینه محاسبه میبردها بلکه تعداد باخت

ها ها از تعداد بردکردن تعداد باختدهد، با کمکه کپلند به هر گزینه می
ده روش بردا است با این تفاوت شود. این روش اصالح شمحاسبه می

شدن )مجموع عناصر هر سطر(، بر تعداد مسلطعالوه یبندتیاولوکه در 
قرار  مورداستفادهشدن )مجموع عناصر هر ستون( نیز تعداد مغلوب

شدن بر اساس تفاضل مقادیر تعداد مسلط هانهیگزگیرد. بدین منظور می
استان فارس با وسعت  .شوندمی یبندتیاولوشدن و تعداد مغلوب

دقیقه  50درجه و  71دقیقه و  41درجه و  07کیلومترمربع بین  100441
 55درجه و  44دقیقه و  75درجه و  44عرض شمالی از خط استوا و 

النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال دقیقه طول شرقی از نصف
ن، ای یزد و کرماهنابه اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد، از شرق به است

از مغرب به استان بوشهر و از جنوب به استان هرمزگان محدود است. 
، استان 17۱4بر اساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در سرشماری 

دهستان است.  045شهر و  ۱5بخش،  17شهرستان،  0۱فارس دارای 
، استان 17۱4مطابق با نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

ترین شهرستان استان فارس، شهرستان است. پرجمعیت 0۱ای فارس دار 
از جمعیت استان را در برگرفته  %77شهرستان شیراز است که حدود 

های مرودشت، کازرون، الرستان، جهرم، نااست. در مرتبه بعد شهرست
از جمعیت استان را  %7407فسا و داراب قرار دارند که سهمی معادل 

های استان، سهم جمعیتی ناند. دیگر شهرستادر به خود اختصاص داده
ای گونهنسبتا کمی را از کل جمعیت استان به خود اختصاص داده اند، به

مانده، رقمی معادل شهرستان باقی 00که سهم جمعیتی مجموع 
 است. 7007%

 
 ها یافته

با استفاده از مطالعه پیشینه تحقیقاتی و سنجش نظارت کارشناسی، 
گردشگری  -ی، اجتماعی، محیطی و فرهنگیهای اقتصادحوزه
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های طبیعی و های کلیدی تاثیرگذار بر توانمندیعنوان حوزهبه
 های تعیینانسانی استان فارس مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص

شده، با استفاده از نظرات کارشناسی امتیازدهی شده و برای 
کور آماده های انتروپی شنون، تاپسیس و ویدهی از طریق مدلوزن

های مورد بررسی ها به تفکیک حوزهشدند. وزن هر یک از شاخص
 ارایه شده است.  0در جدول 

 
 های ویکور، تاپسیس وبندی عوامل موثر بر اساس امتياز تکنیکرتبه (0جدول 

 آنتروپی شنون
 TOPSIS VIKOR ENTROPI شاخص
 محیطی

 4014 40۱0 14/4 معادن و مخازن طبیعی

 404۱ 4041 40/4 هابی و رودخانههای آشبکه

 4014 4071 ۱1/4 های ارتباطیشبکه

 4077 4044 77/4 توپوگرافی

 404۱ 405۱ 47/4 پراکنش نقاط جمعیتی

 4040 4044 4۱/4 دریاچه و تاالب

 اقتصادی
 407۱ 4010 ۱1/4 معادن و کارخانجات

 40۱ 4077 11/4 تکنولوژی
 4011 4071 ۱0/4 سطح رفاه

 40۱1 401۱ 14/4 اشتغال
 4010 4014 15/4 گذاری داخلی و خارجیسرمایه

 407۱ 407۱ 74/4 زیرساخت
 اجتماعی

 4051 4044 4۱/4 سطح آگاهی و اطالعات
 4040 4057 44/4 فرهنگی-مشخصات قومی

 4041 4044 55/4 آموزش
 4040 4041 41/4 محیطیعملکرد زیست

 4074 4051 40/4 ساختار جمعیت
 فرهنگی-گردشگری

 404۱ 4050 71/4 4051آثار باستانی ملی
 4051 4054 40/4 جهانی 4041آثار باستانی ثبت
 4044 44 54/4 گردشگران خارجی
 4041 4044 4/4 گردشگران داخلی

 
های مورد بررسی در این تحقیق، ممکن است بر اساس روش

های مختلفی به دست بیاید. بنابراین، برای رسیدن به یک رتبه
بندی که شامل های اولویتبندی، از استراتژیجماع کلی در رتبها

ها، روش بردا و روش کپلند است، استفاده های میانگین رتبهروش
 شد. 

های ها را بر اساس میانگین رتبهها، گزینهروش میانگین رتبه
کند. بر این بندی میهای مختلف اولویتدست آمده از روشبه

ت آمده برای هر یک از عوامل با استفاده از های به دساساس رتبه
 نشان داده شده است. 7ها در جدول روش میانگین رتبه

ها گیری، تعداد بردها )مجموع هر سطر( و باختپس از میانگین
)مجموع هر ستون( بر اساس روش بردا محاسبه شد. بدین ترتیب 

ها که تعداد اقام هر سطر و ستون به عنوان مجموع بردها و باخت

 دمحاسب و برای مرحله بعد یعنی محاسبه وزن نهایی معیارهای مور 
 (. 7بررسی با استفاده از روش کپلند آماده شد )جدول 

های اقتصادی از سایر در میان عوامل مورد بررسی، رتبه شاخص
دهنده تاثیرگذاری بیشتری بر عوامل بیشتر بوده و از این رو نشان

 استانهای محیطی انسانی موثر بر توسعه زیست محیطی توان
های مکفی، وجود کارخانجات وسیع، زیرساختبوده است. فارس 

گذاری سطح رفاه جامعه، تکنولوژی، اشتغال و نیز جذب سرمایه
بخصوص سرمایه گذاری خارجی عوامل موثر و قابل توجه توسعه 

عنوان یکی از اقتصادی هستند. توسعه اقتصادی، هرچند به
ده ش ترین عوامل در راستای دستیابی به توسعه پایدار شناختهمهم

طی محیاست، با این وجود تاثیر عامل اقتصادی بر وضعیت زیست
پیچیده است. به طوری که در مراحل اولیه توسعه، بخصوص در 

ای همچون ایران، به دلیلی اولویت باالی کشورهای در حال توسعه
تولید و اشتغال نسبت به محیط زیست پاکپایین بودن تکنولوژی 

محیطی و غیره رشد اقتصادی ای زیستهبودن آگاهیتولید و پایین
محیطی همراه خواهد بود. اما بعد از های زیستبا افزایش تخریب

رسیدن به سطح مشخصی از درآمد سرانه، این رابطه معکوس شده 
و افزایش رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست خواهد 

فزایش ، ارفتن سطح تکنولوژی تولید تواند باالشد که دلیل آن می
محیطی، تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه های زیستآگاهی
 محیطی و غیره باشد.زیست

در نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی صد ساله اخیر استان فارس 
کشور از نقش و جایگاه شاخص و ممتازی برخوردار بوده است. 

 یی و کالبدی، این منطقه در نیمه جنوبیبر اهمیت جغرافیاعالوه
رود. استان کشور، قطب مهم گردشگری و آموزش عالی بشمار می

واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ  5474فارس از تعداد بیش از 
نفر برخوردار  11474میلیارد ریال و اشتغال  54444گذاری با سرمایه

است که بیانگر اهمیت جایگاه ویژه استان در صنعت کشور است. 
هایی مانند صنایع شیمیایی در بخش واحدهای صنعتی فعال استان

و پتروشیمی، صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، 
آالت، صنایع فلزی، ساخت و نصب کاشی و سرامیک و چینی

تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع برق و الکترونیک و 
مخابرات، کنترل و اتوماسیون، فناوری اطالعات، صنایع سلولزی و 

 سازی و ساخت خودرو استقرار دارند.ایع قالبنیز صن
نوع ماده  77استان فارس ازلحاظ منابع معدنی بسیار غنی است. از 

آهک،  نوع ازجمله سنگ 01شده در استان فارس معدنی شناسایی
هارن، سنگ گچ، مرمریت، سنگ چینی، خاک نسوز، خاک صنعتی، 

ومیت، روی، کرنمک آبی و سنگی، سیلیس، کوارتزیت، منگنز، سرب، 
برداری باریت، سنگ آهن، مس، گرانیت، آلومینیوم در حال بهره

میلیارد  010۱گذاری معدن فعال با سرمایه 5۱5است. در حال حاضر 
برداری در استان فعالیت نفر در حال بهره 7474ریال و اشتغال 

میلیون تن را دارا  0014ای معادل نمایند که این معادن، ذخیرهمی
میلیون تن مواد معدنی از آن  4/50ند و ساالنه بیش از باشمی

 شود. استخراج می
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هایی همچون وجود عامل اقتصادی، عامل محیطی با وجود شاخصپس از 
معادن و مخازن  ها و منابع آبی، ژئومورفولوژی و توپوگرافی منطقه، تاالب

را  های ارتباطی بیشترین اولویتطبیعی، پراکنش نقاط جمعیتی و شبکه
 برای تاثیرگذاری بر وضعیت زیست محیطی استان فارس داشته است.

 
 گیری، بردا و کپلندهای میانگینبندی عوامل موثر بر اساس روشرتبه( 7ول جد

 رتبه کپلند بردا رتبه نهایی میانگین رتبه TOPSIS VIKOR Entropi شاخص
     محیطی

 2 24 5 006 6 2 6 معادن و مخازن طبیعی
 1 11 11 1101 11 11 12 هاهای آبی و رودخانهشبکه
 1 11 0 0 0 6 2 های ارتباطیشبکه

 14 12 1 106 1 12 8 توپوگرافی
 12 14 11 1506 15 21 11 پراکنش نقاط جمعیتی

 16 6 18 1506 11 18 16 دریاچه و تاالب
     اقتصادی

 1 21 5 006 1 5 2 معادن و کارخانجات
 6 16 2 101 2 0 0 تکنولوژی
 5 11 1 101 1 6 1 سطح رفاه

 1 15 1 2 1 1 0 اشتغال
 8 10 1 5 5 1 1 گذاری داخلی و خارجیسرمایه

 0 18 8 801 1 14 8 زیرساخت
     اجتماعی

 11 11 15 1006 24 8 16 سطح آگاهی و اطالعات
 11 1 11 1101 18 16 18 جمعیت ساختار
 11 5 21 1801 11 15 21 آموزش

 10 8 11 10 11 10 15 محیطیعملکرد زیست
 15 1 11 1101 14 18 12 فرهنگی-مشخصات قومی

     فرهنگی-گردشگری
 11 1 14 1201 15 12 14 آثار باستانی ملی

 24 2 10 1001 24 11 12 آثار باستانی ثبت جهانی
 18 0 24 1101 12 24 24 گردشگران خارجی
 21 1 15 1001 11 1 18 گردشگران داخلی

های جنگلی ارزشمند، المللی، گونههای مهم ملی و بینوجود تاالب
محیطی فراوان به استان فارس های بزرگ کشور و تنوع زیستدریاچه

فردی بخشیده است. در این استان هشت منطقه چهره منحصربه
منوعه، دو پارک ملی و یک پناهگاه حیات منطقه م 10شده، حفاظت

می کشور در استان یهای داوحش وجود دارد. بیشترین تعداد دریاچه
توان به های استان فارس را میاند. دریاچهشده فارس واقع

بندی نمود. از های آب شیرین تقسیمشور و دریاچه های آبدریاچه
ریاچه مهارلو، بختگان، توان به دشور استان می های آبمیان دریاچه

توان به های آب شیرین استان میطشک و هیرم و از میان دریاچه
دریاچه پریشان، تاالب ارژن، دریاچه برم شور، دریاچه کافتر، دریاچه 

های رغم ویژگیهفت برم و دریاچه سد درودزن اشاره نمود. علی
واسطه  زیست استان در سال های اخیر بهارزشمند فوق، محیط

مدیریت در حال ورود به وضعیت بحرانی و یک  خشکسالی و سو
چاه غیرمجاز حفر  1۱444 ،فروپاشی جدی قرار گرفته است. در فارس

روست که امروز بیشترین اخبار فرونشست زمین را از این شده و از
رویه از سموم شنویم. از سوی دیگر استفاده بیاین استان می

ک استان را در وضعیت کشاورزی و کودهای شیمیایی، خا
نوع سموم  044ناخوشایندی قرار داده است. تنها نیمی از حداقل 

که براساس اعالم اداره استاندارد باید مورد پایش قرار بگیرد،  مصرفی
نها عالوه تهشوند. ببه دلیل کمبود آزمایشگاه در استان پایش می

رت صو های استان فارس به صورت بهداشتی و مابقی بهزباله 47%
های ناشی از وسایل شود. در کنار آلودگیغیراصولی دفع می

های اخیر ریزگردها نیز ونقل عمومی و فعالیت صنایع، در سالحمل
اند. با این حال همچنان شدهبه عامل سوم آلودگی هوای فارس بدل

ای از بار این مقوله بر عهده خودروهای فرسوده بخش عمده
های دولتی و ناها و ارگناسازم ونقل عمومی متعلق بهحمل

های سه از سطح استان نیز پوشیده از جنگل %17شهرداری است. 
تورانی، زاگرس و خلیج عمانی است که به  -ناحیه رویشی ایرانی

ای از های پراکندهسوزی تنها لکهآتش و برداری غیراصولیدلیل بهره
 .آنها برجای مانده است

 

 ه اقتصاد و صنعت استان فارسهای حوز وضعیت شاخص (5جدول 
 رتبه عامل میانگین رتبه شاخص

 0 4/1 عامل محیطی
 1 4/4 عامل اقتصادی
 7 15 عامل اجتماعی
 5 4/1۱ گردشگری -عامل فرهنگی
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عامل موثر بعدی، عامل اجتماعی است. سطح آگاهی و اطالعات، 
محیطی، جمعیت جوان و آموزش مشخصات فرهنگی، عملکرد زیست

طی محیترین عوامل اجتماعی موثر بر توسعه زیستتیب مهمبه تر 
استان فارس بوده است. افزیش سطح آگاهی افراد از مسایل زیست 

های ممکن برای کاهش مشکالت، سبب ارتقای حلمحیطی و راه
شود. در این راستا، مشخصات محیطی افراد میعملکرد زیست

عیت جوان و خصوص وجود جمفرهنگی و نیز ساختار جمعیت به
ب محیطی مطلوتواند در راستای دستیابی به اهداف زیستفعال می

واقع شود. قطعا، دریافت آموزش راهکاری استراتژیک برای ارتقای 
 سطح آگاهی و عملکرد افراد است.

عامل فرهنگی و گردشگری، اولویت چهارم موثر بر توسعه 
نی باستاگردشگران خارجی، آثار . محیطی استان فارس استزیست

ملی، آثا باستانی جهانی و گردشگران داخلی از جمله عوامل موثر بر 
 محیطی در استانگردشگری موثر بر توسعه زیست-ابعاد فرهنگی

اثر، بیشتر  011۱فارس استانی است که با دارا بودن فارس هستند. 
. اهمیت تاریخی است داده های تاریخی کشور را در خود جایدوره

شده است این استان همواره ویژه شهر شیراز، سبببه استان فارس و
 تاریخی در عرصه ملی -های فرهنگیترین قطبعنوان یکی از بزرگبه

المللی مطرح و متقاضیان گردشگری بسیاری داشته باشد. و بین
های برجسته ادبی، فرهنگی و تاریخی در استان فارس با وجود چهره

خت شعر و ادب ایران مشهور است. المللی به پایتعرصه ملی و بین
عنوان بر این شیراز به دلیل وجود حرم حضرت شاهچراغ بهعالوه

های گردشگری عنوان یکی از قطببیت در ایران به سومین حرم اهل
واسطه امکانات و شهرت در  مذهبی نیز شناخته شده و به -زیارتی

ب حسوحوزه پزشکی، قطب گردشگری سالمت در جنوب ایران نیز م
 های مختلفهای طبیعی استان سبب تکمیل گونهشود. جاذبهمی

 گردشگری استان فارس است.
 

 بحث
انسانی موثر بر  -های محیطیهدف از این تحقیق، بررسی توان

 امروزه مقیاس جهانیمحیطی استان فارس بوده است. توسعه زیست
محیطی و آشکار شدن تمایز بین کشورهای ژئوپولتیک زیست

کشورهای رو به پیشرفت از سوی دیگر، سبب  سو وفته از یکپیشر 
ها توجه به محیط زیست جهانی شده است. هر چند اکثر حکومت

های برداری مناسب از توانتمایل زیادی به حفظ محیط زیست و بهره
ای خود در جهت رسیدن به توسعه دارند، اما وجود برخی منطقه

برداری ها نتوانند بهرهلتدو برخی ازعوامل موجب شده است تا 
مناسب را از منابع نموده و محیط زیست خود را جهت توسعه و 

 افزایش کیفیت زندگی ساکنین ارتقا دهند.
ها، عامل اقتصادی، اولویت اول را در میان معیارهای بر اساس یافته

محیطی استان فارس دارا است. رابطه بین رشد موثر بر توسعه زیست
ت محیط زیست در تحقیقات بسیاری مورد توجه اقتصادی و کیفی

قرار گرفته است. معادن و کارخانجات، زیرساخت، سطح رفاه، وسعت 
ترتیب های داخلی و خارجی بهگذاریاراضی، اشتغال و سرمایه

محیطی استان فارس های اقتصادی موثر بر توسعه زیستشاخص
در مراحل  محیطی کوزنتس،زیست شکل Uاند. بر اساس منحنی بوده

اولیه توسعه اقتصادی، توسعه اشتغال و سطح رفاه، تخریب 
گیرد. این امر به دلیل توجه به فرایند تولید محیطی شکل میزیست

محیطی شکل های زیستگسترده و عدم توجه به ارتقای شاخص
گیرد. پس از طی مراحل اولیه توسعه و در سطوح درآمدی باالتر، می

های پاک و ا به ست صنایع و فناوریساختار اقتصادی کشوره
تواند یکی از کند که این خود میتوسعه بخش خدمات تغییر می

دالیل کاهش آلودگی در سطوح درآمدی باالتر باشد. هرچند تحقیقات 
جدیدتر در این رابطه، وجود عواملی همچون اختالف در شرایط 

عنوان ها بجغرافیایی، منابع طبیعی، کیفیت نهادهای دولتی و غیره ر 
معیارهای برای تفاوت در نقطه برگشت منحنی کوزنتس و نیز سطح 

از . [Leitao, 2010]اند اوج آلودگی برای هر کشوری در نظر گرفته
های خصوص در پروژهها بهگذاریسویی افزایش سرمایه

های تکنولوژیک را در بخش انرژی تواند نوآوریمحیطی میزیست
های طور قابل توجهی سبب کاهش آلودگیبه افزایش دهد و بنابراین

محیطی شود. بنابراین، در بررسی تاثیر عامل اقتصادی بر زیست
های متفاوتی وجود دارد که از سویی محیطی، تحلیلتوسعه زیست

به تاثیر مثبت این عامل و از سویی به تاثیر منفی آن اشاره دارد. در 
ا عاملی منفی در توسعه اکثر تحقیقات، طی مراحل اولیه اقتصادی ر 

و  امازینتهای اند. نتایج این تحقیق با یافتهمحیط بیان کردهزیست
و همکاران  اصغرپورو  [Tamazin & Lao, 2010]همکاران 

[Asgharpour et al., 2013] راستا است. هم 
ار محیطی در این تحقیق، معیاولویت دوم تاثیرگذار بر توسعه زیست

های آبی ود معادن و مخازن طبیعی، شبکهمحیطی بوده است. وج
های ارتباطی، توپوگرافی، پراکنش نقاط جمعیتی ها، شبکهو رودخانه
محیطی استان ها به ترتیب بر توسعه زیستها و تاالبو دریاچه

اند. در واقع، اتکا به توان محیطی یک منطقه و فارس موثر بوده
 عنوان پایه و اساستواند بهشناسایی خصوصیات اکولوژیک آن می

ریزی محیط زیستی برای دستیابی به آمایش سرزمین و یا طرح
های آتی باشد. در برنامه توسعه پایدار همراه با حفظ منافع نسل

های محیطی یک منطقه، حداکثر ظرفیت ریزی توسعه، باید به توان
برداری، پراکنش نقاط محیطی حساس و تنظیم کاربری اراضی بهره

های محیطی و نیز تالش برای حفظ این منابع ه محدودیتبا توجه ب
های آتی توجه نمود. توان محیطی هر طبیعی برای تداوم در نسل

منطقه عامل مهمی برای جذب گردشگر و توسعه توریسم به حساب 
آید. در این راستا نیز باید به حفظ منابع محیطی توجه نمود، چرا می

ب سرمایه و توسعه منطقه که توسعه گردشگری از سویی سب جذ
و از سویی سبب ازدحام جمعیت، عدم توجه به حفظ محیط زیست 

توان با تنظیم قوانین و سعی شود که میو حتی تخریب منابع می
بر حفظ آن از این امر پیشگیری نمود. در این راستا، دشتی و 

نیز بر اهمیت توجه به توان  [Dashti et al., 2008]همکاران 
حیطی مطق در راستای دستیابی به توسعه پایدار زیستمحیطی منا
 اند. تاکید کرده
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معیار اجتماعی با اولویت سوم در این مطالعه، به عنوان عاملی 
محیطی استان فارس شناسایی شده است. اثرگذار بر توسعه زیست

محیطی، سطح آگاهی و اطالعات، ساختار جمعیت، عملکرد زیست
ترتیب عوامل اجتماعی موثر وزش، بهفرهنگ و آم -مشخصات قومی

محیطی استان فارس هستند. جوامع بر ارتقای وضعیت زیست
های فرهنگی های اجتماعی و ویژگیانسانی با داشتن فعالیت

های متفاوتی نسبت به طبیعت و محیط ها و نگرشمختلف، ارزش
زیست دارند. در واقع، بسیاری بر این باورند که مشکالت 

ها و باورهای اجتماع ریشه دارد و به همین در ارزشمحیطی زیست
علت باید دانست افراد اجتماع نسبت به محیط زیست فکر و عمل 

کنند، چه شناختی نسبت به آن دارند و تا چه اندازه طبیعت و می
 محیطی مستلزممحیط زیست برایشان دغدغه است. توسعه زیست

یل است. مردم ارتقای سطح آگاهی و مشارکت مردم در حل مسا
محیطی دارند که اغلب دسترسی کمی به اطالعات و دانش زیست

گزاران در عرصه محیط زیست خواهد این چالش بزرگی برای سیاست
تواند پاسخگوی نیازهای افراد درباره رسانی به مردم میبود. اطالع

ها و تغییر آنها باشد. در این راستا، ساختار چرایی وضع سیاست
های دموگرافیک همچون سطح سواد، رده سنی، یژگیجمعیتی و و

فرهنگ و عادات، نگرش افراد و فعال بودن جمعیت بر نوع عملکرد 
 محیطی، نوعیافراد تاثیرگذار است. نگرش فرد به مسایل زیست

نگرش است که بر اساس آن فرد معتقد است اوال انسان بر طبیعت 
اشد تعادل وجود داشته بغلبه ندارد، ثانیا باید بین انسان و طبیعت 

. [Salehi, 2010]و ثالثا برای رشد و توسعه، محدودیت وجود دارد 
ب محیطی سببنابراین، نوع نگرش فرد به سمت حل مسایل زیست

رد شود. عملکارتقای عملکرد افراد و دستیابی به اهداف مورد نظر می

ای محیطی از لحاظ مفهومی به اعمال واضح و قابل مشاهدهزیست
کند که توسط فرد و در پاسخ به محیط زیست انجام اشاره می

های شود. نوع رفتار افراد در رعایت معیارها و فعالیتمی
شود. توجه به محیطی سبب ارتقای وضعیت این معیار میزیست

های ذکر ده در این تحقیق با معیارهای اجتماعی و شاخص
 ,Salehi & Pazoukinezhad] نژادپازوکیو  صالحیهای یافته

و مودیرایگلز و  [Sarvestani, 2011] سروستانی، عابد [2014
 مطابقت دارد [Muderrisoglu & Altanlar, 2011] آتانالر

عنوان عاملی اثرگذار گردشگری با اولویت چهارم، به -معیار فرهنگی
ها محیطی استان فارس شناخته شده است. نظریهبر وضعیت زیست

ی در زمینه مطالعه اثر گردشگری بر محیط های متفاوتو دیدگاه
زیست وجود دارد. برخی از نویسندگان درمورد اثرات پدیده گردشگری 

 هولزنرعنوان مثال و محیط زیست دیدگاه متفاوتی دارند. به
[Holzner, 2011]  چانگو  لیو [Lee & Chang, 2008] 

به  رعنوان عاملی که منجمعتقد هستند که اثر توسعه گردشگری به
 شود، بر محیط زیست مثبت است. ایشانپیشرفت و بهبود زندگی می

بر اساس نظریه رشد اقتصادی اعتقاد دارند گردشگری از طریق 
زایی و افزایش درآمد ناخالص ملی و کسب حاشیه سود اشتغال

شود. مناسب موجب رشد اقتصادی و بهبود کیفیت محیط زیست می
 سانچزو  مارتین سجاز، [Scott et al., 2010]و همکاران  اسکات

[Martín-Cejas & Sánchez, 2010]  معتقدند که گردشگری با
تخریب محیط زیست ناشی از مصرف زیاد مردم و استفاده  فرایند

بیش از حد منابع طبیعی، ایجاد آلودگی و تاثیر بر گرمایش زمین 
منظور تولید بیشتر، که خود نتیجه رشد اقتصادی است همراه به
ت. بنابراین این گروه اثر توسعه گردشگری بر محیط زیست را اس

 [Zhong et al., 2011]و همکاران  ژونگکنند. منفی قلمداد می
زی همراه ریبر این باورند که توسعه گردشگری در صورتی که با برنامه

ه رابط ویلیامزنباشد با اثرات منفی همراه خواهد بود. بنابه نظر 
ت پیچیده است و وابستگی مقابلی بین آن گردشگری و محیط زیس

ای گونهزیستی است. این ارتباط بهدو وجود دارد که مبتنی بر هم
متقابل است که در آن گردشگری از محیط زیست با کیفیت، و محیط 

های آن زیست از اقداماتی که باعث محافظت و نگهداری از ارزش
ترتیب، ینبرد. بدعنوان یک منبع گردشگری است سود میبه

های محیطی منجر به توسعه گردشگری در هر منطقه، اگر با توان
ه محیطی منطقریزی مناسب همراه باشد سبب توسعه زیستبرنامه

 شود.می
 

 گیرینتیجه
نی های گوناگوبدون تردید توسعه یک منطقه جغرافیایی، با مؤلفه

ست اعجین شده است. در استان فارس توسعه اقتصادی در رتبه اول 
های زیست محیطی چه در بعد توانیعنی برای رسیدن به توسعه 

در اولویت اول باید به توسعه اقتصادی  انسانی و چه در بعد محیطی،
 های بعدیعوامل محیطی و اجتماعی، اولویت. شوداستان توجه 

ر دهای زیست محیطی استان فارس هستند. موثر بر توسعه توان

 توجه کرد تا بتوان محیط گردشگری-یفرهنگانتها باید به توسعه 
 زیست مناسبی را برای ساکنین استان فراهم نمود.
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