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تَاًوٌدساسي گاهي اساسي در جْت ًيل بِ تَسعِ رٍستايي
هطالعِ هَردي :ضْزستاى هطگيي ضْز
چکيدُ
اهطٍظُ تَؾؼِ ضٍؾتبيي تب حسٍزی تبثؼي اظ تَاًوٌسؾبظی ضٍؾتبييبى اؾت ،ظيرطا تغييرط ٍ
تىبهل زاًف ،هْبضت ٍ ًگطـ ضٍؾتبييبى ثِ تَؾؼِ ضٍؾتبيي هٌجط هيقَز .زض ايري اضتجربٌ،
ّوبىََضی وِ ضٍؾتبييبى اظ پصيطـ ضٍـّبی جسيس ٍ جسيستط اؾتمجبل هيوٌٌس ،ثِ تجرغ نى
افىبضقبى ًيع هتحَل هيگطزز ٍ زض ًتيجِ ًگطـ جسيسی زض نًْرب ًؿرجت ثرِ فؼب يرتّربی
وكبٍضظی ٍ ؾبيط فؼب يت ّبی التهبزی زض هٌبَك ضٍؾرتبيي ايجربز هريقرَز ٍ ثرب اضتمربی
ظطفيتّبی قٌبذتي (نگبّي ٍ زاًف) ذَز ،هَججبت تَؾؼِ پبيساض هٌبَك ضٍؾتبيي ضا فرطاّن
هي ؾبظًس .گفتٌي اؾت ّسف ولي تحميك حبيطً ،مف تَاًوٌس ؾربظی زض تَؾرؼِ ضٍؾرتبيي
اؾت .ضٍـ تحميك اظ ًَع تحميمبت پيوبيكي تجييٌي يب تحليلي ثِ قوبض هيضٍز .ػالٍُ ثرطايي،
ثطای اًجبم تحميك ًَظزُ ضٍؾتبی ًوًَِ ثِ نَضت تهبزفي َجمِای ٍ ً 137فط اظ ضٍؾتبييبى اظ
َطيك فطهَل وَوطاى ثِ نَضت تهبزفي اًتربة قسًسّ .وچٌيي ،زض ايي تحميرك ،زازُّربی
ذبم ثطای اًساظُ گيطی قبذم ّب اظ َطيرك ههبحجِ،هكربّسُ ،پطؾكرٌبهِ ،اؾرٌبز ٍ هرساضن
گطزنٍضی قس .افعٍى ثط ايي ،ثطای تؼييي ضٍايي هحتَای پطؾكٌبهِ اظ زيرسگبُ وبضقٌبؾربى ٍ
تؼييي پبيبيي ووي پطؾف ًبهِ ًيع اظ يطيت ن فبی وطًٍجبخ ٍ ًطم افعاض  SPSSاؾتفبزُ قرس.
زض ًْبيت ،زض همب ِ حبيط ثطای پبؾد ثِ ؾؤال تحميك ثب تْيِ يه ؾطی قبذمّربی تجيريي
وٌٌسُ تَؾؼِ ضٍؾتبيي ٍ تَاًوٌسؾبظی ٍ ؾٌجف نى زض ؾُح هٌبَك ضٍؾتبيي ًوًَِ قْطؾتبى
هكگيي قْطً ،گبضًسُ ثِ اضتجبٌ هؼٌبزاض ثيي تَاًوٌسؾبظی ٍ تَؾرؼِ ضٍؾرتبيي ثرب اؾرتفبزُ اظ
نظهَى نهبضی پيطؾَى زؾت يبفتِ اؾت.

/ 170

فهلٌبهِ تحميمبت جغطافيبيي ،ؾبل  ،27قوبضُ ؾَم ،پبييع  ،1391قوبضُ پيبپي 106

ٍاصُّاي کليدي :تَاًوٌسؾبظی ،تَؾؼِ وكبٍضظی ،تَؾؼِ ضٍؾتبيي ،قْطؾتبى هكگيي قْط.
هقدهِ
ًمف ٍ جبيگبُ ضٍؾتبّب زض فطنيٌس تَؾؼِ التهبزی ،اجتوربػي ،ؾيبؾري ٍ نرربض تَؾرؼِ،
ًيبفت گي وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ هَججبت تَجِ ثِ تَؾؼِ هٌبَك ضٍؾرتبيي ضا فرطاّن نٍضزُ
اؾت .ثِ ًظط هبضيليي ٍ ؾيلجطفيي 1تَجِ ثِ تَؾؼِ ضٍؾتبيي تٌْب ثِ ايي ػلت ًيؿت ورِ ذيرل
ػظيوي اظ جوؼيت وكَضّبی جْبى ؾَم زض هٌبَك ضٍؾتبيي ظًسگي هي وٌٌس ،ثلىِ ثرِ ايري
ػلت اؾت وِ ثؿيبضی اظ هؿبئل ٍ هكىالت قْطّبی وكَضّبی جْبى ؾَم ،هبًٌرس ثيىربضی
قْطی ،تطاون جوؼيت ،قىل گيطی ووطثٌس فمط قْطی ،حبقيِ ًكيٌي ٍ ثطٍظ ًبٌّجبضیّرب ٍ
وجطٍی ّبی اجتوبػي ٍ زض ول ،ثحطاى قرْطی زض ثري ترَجْي ثرِ ضٍؾرتبّب ًْفترِ اؾرت
( .)Sillberfein&Marilyn,2004,258-261افعٍى ثط ايي ثب تَجِ ثِ ايٌىِ زٍ ؾَم جوؼيرت
زض وكَضّبی زضحبل تَؾؼِ زض هٌبَك ضٍؾرتبيي ظًرسگي هري وٌٌرس ٍ ّوچٌيي،اويرط ايري
وكَضّب ثب ضقس اًفجبضی جوؼيت ضٍثِ ضٍ ّؿتٌس ٍ هكىالت التهبزی-اجتوبػي ٍ ؾيبؾري ٍ
ظيؿت -هحيُي ظيبزی زض قْطّب زاضًس ٍ اظ ّوِ هْوتط ،ثب وبّف اهٌيرت ذرصايي ضٍثرِ ضٍ
ّؿتٌس .صا يطٍضت ايجبة هي وٌس وِ ثطای ضٍيبضٍيي ٍ هجبضظُ ثب ايي هكىالت ،تَجرِ ثرِ
تَؾؼِ ضٍؾتبيي زض اٍ َيت هؿئَ يي ٍ هتَ يي ايي وكَضّب لطاض گيطز )ibid,2002 :30( .زض
ايي ضاؾتب ،تَاًوٌسؾبظی زض هٌبَك ضٍؾتبيي تغييطاتي ضا زض زاًؿتٌيّبی ضٍؾرتبييبىً ،گرطـ،
ػَاَف ٍ زض ًحَُ اًجبم وبض نًْب ايجبز هيوٌس ٍ ثب تَجرِ ثرِ ايٌىرِ تَاًوٌرس قرسى افرطاز
ضٍؾتبيي ٍ ثِ ػجبضتي ،افطاز ضٍؾتبيي تب حسٍز ثؿيبض ظيبزی ثِ الساهبت نهَظقي ٍ تطٍيجي ثِ
هٌظَض افعايف ووّي ٍ ويفيً ،ظبم وؿت ٍ وبض ٍ ؾبذتبضّب ٍ ػولىطزّبی ضٍؾتبيي ثؿرتگي
زاضز(Bowen&Lawler, 2002: 55-59)..

ّوچٌيي زض ًَقتبض حبيط ،تَاًوٌس ؾبظی يؼٌي اػُبی لسضت ثِ ضٍؾرتبييبى ثرِ ػجربضتي
اضتمبی تَاًبيي ٍ تَاًب ؾربذتي نًْرب ثرطای اًجبم،ػورل ٍ الرسام اؾرت ٍ ثرِ تؼجيرط زيگرط،
1. Sillberfein and Maryilyn
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تَاًوٌسؾبظی ثِ نًْب لسضت هيثركس ٍ زض ايي فطايٌس ثِ ضٍؾتبييبى ووه هري قرَز .ترب ثرط
احؿبؼ ًبتَاًي ٍ ز ضهبًسگي ذَيف چيطُ قرًَس .تَاًوٌرس ؾربظی زض ايري هؼٌري ثرِ ثؿري
اًگيعُ ّبی زضًٍي ضٍؾتبييبى هٌجط هيقَز تب تَؾؼِ ضٍؾتبيي ضا قتبة ثيكتطی ثجركس .قبيبى
شوط اؾت تَؾؼِ ضٍؾتبيي زض گصض ظهبى زچبض تغييطاتي ثٌيبزيي قسُ اؾرت .زض ايري تحميرك،
تَؾؼِ ضٍؾتبيي فطنيٌسی پَيب ٍ پبيساض ثطای افعايف ظطفيت ّب ،تَاًوٌسؾبظی جبهؼِ ضٍؾتبيي
ٍ اضتمبی تؼب ي اًؿبى زض هٌبَك ضٍؾتبيي ٍ تغييطات ثْيٌِ زض جْت ثْجَز ظًسگي ضٍؾرتبييبى
زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
زض پػٍّف حبيط ،ثب ػٌبيت ثِ هجبًي ًظطی تحميك ٍ ّوچٌيي ،اَالػبت جوغ نٍضی قسُ
اظ َطيك پطؾكٌبهِ ،هكبّسُ ،اؾٌبز ٍ هساضن ٍ تؼييي قبذمّبی تجييي وٌٌسُ تَاًوٌسؾربظی
ٍ تَؾؼِ ضٍؾتبيي اظ َطيك ايي اَالػبت ،ثِ ّوجؿتگي ثيي ايي زٍ هتغيط ثب اؾتفبزُ اظ نظهَى
نهبضی پيطؾَى پطزاذتِ قسُ اؾت.
هباًي ًظزي
قبيبى شوط اؾت وِ هكىالت نيٌسُ جْبى ؾَم ،اػن اظ ثيىربضی ،فمرط ،ووجرَز زضنهرس،
ووجَز تَ يس ٍ ...تب حسٍزی اظ َطيك تَجِ ثِ ضٍؾتب ٍ هحمك ؾبذتي تَؾؼِ پبيساض ضٍؾرتبيي
حل ٍ فهل ذَاّس قسّ )Bowen,2009 :155-159( .وچٌيي ،زض ايي ضاؾتب ثطای حطورت زض
چبضچَة تَؾؼِ ضٍؾتبيي ،ثَيػُ زض ذهَل هٌبثغ اًؿبًي تَاًوٌرس ،اثترسا ثبيرس اظ تغييرطات
فىطی ٍ ًگطقي ضٍؾتبييب ى نذبظ وطز يؼٌي ضٍؾتبييبى َطظ تلمي ذَز ضا ًؿجت ثِ اّرساف ٍ
اضظـ ّبی وبضی ٍ فؼب يت زض هٌبَك ضٍؾتبيي تغييرط زٌّرس .ثرطای هيربل ،ضٍؾرتبييبى ثبيرس
ذَزقبى ثِ اؾتمجبل هؿؤٍ يت ثطًٍس ًِ ،نًىِ هٌتظط زؾتَض ثوبًٌس يؼٌري ًگرطـ ضٍؾرتبييبى
ًؿجت ثِ پسيسُّبی پيطاهًَي ػَو قَز اظ جولِ وبض ذَزقبى ضا زضؾرت اًجربم زٌّرس ،زض
وبضّبی گطٍّي پيكمسم ثبقٌس ،زض فؼب يت ٍ وؿت ٍوبض ضٍظهطُ ذَزقبى اثتىبض ٍ ذالليرت
ثِ ذطج زٌّس ،ثِ ويفيت ّوطاُ ثب وويت تَجِ زاقتِ ثبقرٌس ،زض لجربل وبضّربيي ورِ اًجربم
هيزٌّس ،پبؾرگَ ثبقٌس ٍ ّيچ گًَِ وبض ذيط هوىٌي ثطای نًْب ٍجَز ًساقرتِ ثبقرس (12-14

/ 172

فهلٌبهِ تحميمبت جغطافيبيي ،ؾبل  ،27قوبضُ ؾَم ،پبييع  ،1391قوبضُ پيبپي 106

 (Windle, 2008 :ضٍظهبضی 2زضيبفت وِ ثريي تَاًوٌسؾربظی ٍ تَؾرؼِ ضٍؾرتبيي اظ َطيرك
وبّف فمط ،تَظيغ لسضت ٍ رطٍت ،اضتمبی اَالػبت التهبزی ،اقتغبل ظايي ٍ ...ضاثُِ هؿتمين
ٍ هؼٌي زاضی ٍجَز زاضز .)Rosemary, 2001: 54-56( .افعٍى ثطايي ،هريترَاى گفرت ورِ
تحمك تَؾؼِ ضٍؾتبيي تب حسٍزی ًبقي اظ تَاًوٌس ؾبظی ضٍؾتبييبى اؾت ٍ .ثِ ػجبضت زيگرط،
تَؾؼِ ضٍؾتبيي تبثؼي اظ تغييط ٍ تىبهل زاًف ٍ هْبضت وكبٍضظاى اؾت ،ظيطا ّوربىَرَضی
وِ نًْب اظ پصيطـ ضٍـّبی جسيس ٍ جسيستط اؾتمجبل هيوٌٌس ٍ ،ثِ تجغ نى افىبضقربى ًيرع
هتحَل هيگطزز ٍ زض ًتيجِ ًگطـ جسيسی زض نًْب ًؿجت ثِ فؼب يتّربی وكربٍضظی ايجربز
هيقَز .زض ًْبيت ،هيتَاى گفت وِ هجوَػِ ايي زگطگًَيّب اػتوبز ثِ ًفؽ ضٍؾرتبييبى ضا
ثبال هيثطز ٍ ثِ تَؾؼِ ضٍؾتبيي هٌجط هيگطزز .ثِ ايي ذبَط ،تَاًوٌسؾربظی هْوترطيي ثؿرتط
ثطای تحمك تَؾؼِ ضٍؾتبيي للوساز هيقرَز( .)Beach& Dale, 2003 : 342-345افرعٍى ثرط
ايي ،تَاًوٌسؾبظی وبضثطزّبی فطاٍاًي زاضز وِ ػجبضتٌس اظ:
 -1فمطظزايي :تَاًوٌسؾبظی ثِ وبّف فمط ٍ هحطٍهيت زض هٌبَك ضٍؾتبيي ووه هيوٌس،
ظيطا ثب تَاًوٌس قسى ضٍؾتبييبى ،ظهيٌِ وبضنفطيٌي ،ايجبز اقتغبل ،ثِتجغ نى ايجبز زضنهس،
اًجبقت ؾطهبيِ ،ههطف ثيكتط ٍ ؾطهبيِگصاضی ثيكتط فطاّن هيقَزّ .وچٌيي ،ضٍؾتبييبى
ػالٍُ ثط ايٌىِ ًيبظّبی اؾبؾي ذَزقبى ضا تبهيي هيوٌٌس ،زض اثؼبز اجتوبػي -ؾيبؾي ًيع
پيكطفت هيوٌٌس ٍ زض ًْبيت هٌبَك ضٍؾتبيي ضا تَؾؼِ هيثركٌس .زض ايي اضتجبٌ هيتَاى
گفت فمط فمٍ هطثٌَ ثِ زضنهس ًيؿت ،ثلىِ لسضت ،اػتوبز ،ذَز ثبٍضی ٍ پصيطـ اجتوبػي ٍ
زض ول ،ذَزقىَفبيي ٍ...زض حل هؿب ِ فمط ضٍؾتبييبى هْن ّؿتٌس.
 -2تَاًوٌسؾبظی ثِ وبضنفطيٌي هٌجط هيقَز .ثط ايي اؾربؼ ،ضٍؾرتبييبى ًيرطٍی وربض ٍ
هٌبثؼي ّؿتٌس وِ زض تَؾؼِ التهبزی هيتَاًٌس ثرِ وربض گطفترِ قرًَس ٍ ضٍؾرتبييبى ًمرف
تَ يسوٌٌسگي ذَزقبى ضا پؽ اظ فطنيٌس تَاًوٌسؾبظی ثْتط ايفب هيوٌٌرسّ .وچٌريي ،زض ايري
ضّيبفت ضٍؾتبييبى ثطای وكبٍضظ ثْتط قسى ٍ اضتمبی وبضنيي ٍ ثْطٍُضی ورِ زض ًتيجرِ ثرب
افعايف تَ يس ٍ تَؾؼِ وكبٍضظی ّوطاُ ذَاّس ثَز ،ثِ ذسهبت تطٍيجي ٍ زاًف تَاًوٌسؾبظی
2. Rosemary
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ذبل ًيبظ زاضًس ،ظيطا ًگبُ التهبزی زض ايي جب هس ًظط اؾتّ .سف وبضنيي ،افعايف تَ يس ٍ
ؾطػت ثركي ثِ ضقس التهبزی ثب اؾتفبزُ اظ هٌبثغ اًؿبًي ذب جب اضظاى ليوت ضٍؾتبؾت.
 -3تَاًوٌسؾبظی ثِ ضفبُ ضٍؾتبييبى هٌجط هيقَز ،ظيرطا هكرىل انرلي ضٍؾرتبييبى ػرسم
ذَز اتىبيي ٍ ٍاثؿتگي التهبزی نًبى ٍ ...اؾت ،ظيطا ثؿيبضی اظ هحممبى ػميسُ زاضًرس ضيكرِ
فمط ٍ ًبتَاًي زض هٌبَك ضٍؾتبيي ،زض ػرسم تحمرك ًمرف تَ يسوٌٌرسگي ضٍؾرتبييبى اؾرت.
ّوچٌيي ،ثطای تَاًوٌسؾبظی ضٍؾتبييبى افعايف فطنتّبی قغلي ٍ تَ يرس زضنهرس اظ َطيرك
زؾتطؾي نًبى ثِ هٌبثغ تَ يسی يطٍضی اؾت ٍ ػالٍُ ثط وبّف فمط ،ثِ ضقس التهبزی وكَض
ًيع ووه هيوٌٌس.
 -4تَاًوٌسؾبظی ثِ تحمك ػسا ت زض هٌبَك ضٍؾتبيي ووه هيوٌس ،ظيطا زض ايي ًگرطـ
ضٍؾتبييبى ثِ ػٌَاى هكبضوتوٌٌسگبى فؼبل زض ًظط گطفتِ هيقًَس ٍ هكبضوت نًبى هتطازف
ثب ػسا ت زيسُ هيقَزٍ ٍ ،لتي ػسا ت زض هٌبَك ضٍؾتبيي هحمك قَز ،ايي اهط ؾجت هيقرَز
تب ضٍؾتبييبى ثِ فطنتّبی هؿبٍی زض وليِ ثرفّبی التهبزی ،اجتوبػي ،فطٌّگي ٍ ؾيبؾي
زؾت پيسا وٌٌس ٍ هتؼبلت نى ظهيٌِ ثطای زؾتيبثي ثِ ػسا ت اجتوبػي هْيب قَز.
 -5تَاًوٌسؾبظی ثِ تَؾؼِ التهبزی زض هٌبَك ضٍؾتبيي ووه هيوٌس ،ظيطا نؾيتپصيطی
التهبزی ضٍؾتبييبى ػلت انلي ًبتَاًي (احؿبؼ ػجع اوتؿبثي ٍ زضهبًسگي نهَذتِ قرسُ) ٍ
ثي لسضتي نًبى اؾت ٍ .ضٍؾتبييبى ثب تحليل اًتمبزی اظ ظًسگي ذَز ٍ جبهؼِ ،اضتمبی نگبّيّب
ٍ وؿت هْبضتّبی الظم ثطای اًتربة ،ؾبظهبًسّي ،جْتزّي تغييطات اجتوبػي-فطٌّگري،
ذَز ضا تَاًوٌس هيؾبظًس(ضوي ا سيي افتربضی.) 103-88 ،1388 ،
ػالٍُ ثط ايي ،ػسُ ای اظ اًسيكوٌساى ثط ايي اهط هتفكا مَل ّؿتٌس وِ ضٍؾتبی تَاًوٌس ثرب
زاقتي يه ؾطی ذهَنيبت ضفتبضی هتفبٍت ثب ضٍؾرتبی ذيرط تَاًوٌرس ،زض تحمرك تَؾرؼِ
ضٍؾتبيي ؾْن اضظًسُ ای هي تَاًس ايفب وٌس ٍ ايي ذهَنريبت ضفتربضی ػجبضتٌرس اظ :زاقرتي
زيسگبُ هيجت ثِ وبض ،زض اٍ َيت لطاض زازى زيگطاى ،ضػبيت حمَق زيگطاى ،زاقرتي يبلرت،
وبضزاًي ،تؼْس ٍ ،هؿؤٍ يت پصيطی ٍ ّوجؿتگي ثب ؾبيط ضٍؾتبييبى زض توبم اثؼربز التهربزی،
اجتوبػي ٍ ظيؿت -هحيُي ،اػتوبز ثِ ًفؽ ثبال ،لبَؼيت زض تهوين ؾربظی ٍ پريگيرطی زض
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اًجبم وبضّب ،زاقتي لبثليت اًُجبق ٍ اًؼُبف ثبقطايٍ هتغيط هحيُري ،پيكرمسهي زض وبضّربی
گطٍّي ،تكٌِ يبزگيطی ثَزى ٍ ثِ زؾت نٍضزى اَالػبت ًَ ٍ جسيس زض ضاؾتبی ثربال ثرطزى
همساض ثبظزُ زض ٍاحس ؾُح ،وَقف وطزى زض تجسيل تْسيسات ثِ فطنت ،اػتمربز ثرِ ٍجرَز
ًساقتي وبض ذيط هوىيًَ ،نٍض ،هجتىط ٍ ذالق ثَزى ،احؿبؼ ايجبز تٌَع ،احؿربؼ پيكرطفت
زض لجبل ًتبي وبض ذَزوٌتطل ،ذَز ضا ثِ ػٌَاى فطزی اظ گطٍُ زاًؿتيٍ ،فربزاضی ًؿرجت ثرِ
تكىلّب ٍ ؾبظهبىّبی هحلي ٍ ذَزيبض ٍ اّساف نى ،لبزض ثَزى ثِ اؾتفبزُ اظتوبم هْبضتّب ٍ
تَاًوٌسیّبی ذَز ،پصيطـ ضّجطی ،زاقتي لَُ اثتىبض ٍ ذالليت ،پطٍضـ حؽ ّوىربضی زض
ٍجَز نًْب ،زاقتي هْبضت ثبال زض ظهيٌِ اضتمبی هيعاى ثبظزّي ٍ ثْطٍُضی ،زلت ثيكتط زض وبض
ٍ تَجِ ثِ ويفيت ،زاقتي اضتجبَبت اًؿبًي ػويك اظ هٌظط زاقتي لسضت ثيربى ٍ ًفرَش ورالم،
زاقت ي هْبضت ٍ لسضت اؾتفبزُ اظ اَالػبت فٌي ،لبثليت اًجبم وبضّبی هتٌَع ٍ زاقتي لبثليت
اًؼُبف ٍ ؾبظگبضی ثب قطايٍ هرتلف ،زاقتي تَاًبيي ٍ اؾتؼساز ثطًبهِضيعی ثطای ثربال ثرطزى
همساض هحهَل زض ٍاحس ؾُح ٍ اًجبم اهَضات وبضی زض حرس همرسٍضات ٍ اهىبًربت ،زاقرتي
قٌبذت زض ظهيٌِ ٍيػگي ّب ٍ اثؼبز التهبزی -ؾيبؾي ٍ فطٌّگي هحيٍ ٍ زاقتي ذهَنريبت
اذاللرري ٍ قرهرريتي - ،ضيؿررهپررصيط ثررَزى ٍ ًْبيررت ،تؼْررس زض لجرربل پبيررساضی هحرريٍ
ضٍؾتبيي( .(Ketchum, 2006: 20ػالٍُ ثط ايي ،تَهبؼ 3زض هُب ؼبت ذَز پيطاهرَى ثطضؾري
ػَاهل هَرط ثط تَاًوٌسؾبظی وكبٍضظاى زض هٌبَك ضٍؾتبيي تطويِ ثِ ايي ًتيجِ زؾرت يبفرت
وِ ثيي تَاًوٌسؾبظی ٍ هيعاى اؾتفبزُ اظ وبالّبی ههطفي ثبزٍام ،هيعاى پطزاذت ّعيٌرِّربی
زضهبًي ٍ نهَظقي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ًْبزُ ّبی وكبٍضظی ،هيعاى زضنهس ضٍؾتبييبىٍ ،يرؼيت
ا گَی ههطف هَاز ذصايي ضاثُِ هؿتمين ٍ هؼٌبزاضی ٍجرَز زاضز.)Thomas,2001:21-24( .
ّوچٌيي ويٌي 4زض هُب ؼبت ذَز وِ پيطاهَى ذَز ارط ثركي ٍ ًمف نى زض احؿبؼ تَاًوٌسی
ضٍؾتبييبى زض نفطيمب اًجبم زاز ،ثِ ايي ًتيجِ ضؾيس وِ ثيي تَاًوٌسؾبظی ٍ هيرعاى توبيرل ثرِ
هبًسگبضی زض ضٍؾتب ،هيعاى توبيل ثِ اًجبم وبض گطٍّيٍ ،يؼيت فؼب يتّبی نهَظقي ،هيعاى
3

.Thomas
.Kinney

4
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اؾتفبزُ اظ وبالّبی فطٌّگي ٍ هيعاى هكبضوت زض اهَض ضٍؾتب ضاثُِ هؿتمين ٍ هؼٌبزاضی ٍجَز
زاضز .) Kinney, 2006 :34-35(.افعٍى ثط ايي ،هجطی 5زض هُب ؼِای وِ زض نهطيىبی التريي
زض هَضز هكبضوت وكبٍضظاى زض حفبظت هحيٍ ظيؿت اًجبم زاز ،ثِ ايي ًتيجِ ضؾيس ورِ ثرب
تَا ًوٌس ؾبظی ضٍؾتبييبى ،ظهيٌِ ثطای تَؾؼِ پبيساض ضٍؾتبيي زض هٌبَك ضٍؾتبيي ثرب الرساهبت
شيل هحمك هي قَز وِ ػجبضتٌس اظ :هيعاى اؾتفبزُ اظ هَاز ن ي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ؾوَم ٍ ورَز
قيويبيي ،هيعاى تٌبٍة ظضاػي ،هيعاى فطؾبيف ذربن ،هيرعاى ن رَزگي هٌربثغ نة ( Irish

.)LEADER Network, 2004 :60
اضؾتبز 6زض تحميك ذَز پيطاهَى َطاحي ٍ تجييي ا گَی تَاًوٌسؾبظی ضٍؾتبييبى زض وكَض
هب عی ثِ ايي ًتيجِ ضؾيسوِ ػَاهل قرهي (ؾي ٍ ٍيؼيت تحهريلي) ،ػَاهرل اجتوربػي ٍ
التهبزی ( ثؼس ذبًَاض ،اًساظُ هب ىيت ظهيي،هيعاى اؾتفبزُ اظ ًْبزُّبی وكربٍضظی ٍ ٍيرؼيت
ثْطُ ثطزاضی اظ اضايي وكبٍضظی) ٍ ػَاهل هحيُي (هيعاى اؾتفبزُ اظ ؾوَم ٍ وَز قيويبيي،
هيعاى حفبظت اظ ذبن ،قبذم ّربی تَؾرؼِ حفبظرت اظ ذربن) اظ هْوترطيي ػَاهرل زض
تَاًوٌسؾبظی ضٍؾتبيي ثِ قوبض هيضٍز.)Erasted,2007: 134-136( .
ًگبضًسُ زض هُب ؼِ ای پيطاهَى ثطضؾي ػَاهل هؤرط ثط تَاًوٌسؾربظی وكربٍضظاى (هُب ؼرِ
هَضزی اؾتبى اضزثيل) ثِ ايي ًتيجِ ضؾيس وِ ثيي زضنهس ذربًَاض ،هيرعاى ظهريي وكربٍضظی،
هيعاى اؾتفبزُ اظ ًْبزُ ّبی وكبٍضظی ،هيعاى اؾتفبزُ اظ هٌبثغ هب يٍ ،يؼيت ا گرَی ههرطف
هَاز ذصايي ،تؼساز هطٍجبى ،تؼرساز هرسزوبضاى تطٍيجري ،قرَضاّبی اؾرالهي ،ػًرَيت زض
تؼبًٍي ّبی تَ يسی ،تكىل ّبی هطزهي ،ويفيت هٌبثغ نة وكبٍضظیٍ ،يؼيت نة ٍ ّرَای
ضٍؾتب ٍ هيعاى ثبضًسگي هتَؾٍ ؾب يبًِ ثب تَاًوٌس ؾبظی ضٍؾتبييبى ضاثُِ هؿتمين ٍ هؼٌريزاضی
ٍجَز زاضز (حيسضی ؾبضثبىٍ ،ويل.)1389 ،
ّوچٌيي گطٍؾوي 7زض تحميمي پيطاهَى قيَُّبی ػلوي اضتمبی ثْطُ ٍضی ًيطٍی اًؿربًي
زض هٌبَك ضٍؾتبيي ثِ ايي ًتيجِ ضؾيس وِ ثيي هيعاى اؾتفبزُ اظ هَاز ن ري ،هيرعاى اؾرتفبزُ اظ
5.Mujeri
6.Erstad
7.Grossman
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ؾوَم ٍ وَز قيويبيي ،هيعاى تٌبٍة ظضاػي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ًْبزُّربی وكربٍضظی ،هيرعاى
زضنهس ضٍؾتبييبىٍ ،يؼيت ا گَی ههطف هَاز ذصايي ٍ حفظ هحيٍ ظيؿرت ضاثُرِ هؿرتمين
ٍجَز زاضز(.)Grossman, 2009 : 30-48
جدٍل( :)9هعزفي پضٍّصّاي اًجام ضدُ در خػَظ ًقص تَاًوٌدساسي در تَسعِ رٍستايي
پػٍّكگط
ويٌي()2006

ػٌَاى پػٍّف

هتغيطّبی هَضز هُب ؼِ

ًمف ذَز اررط ثركري

هيعاى توبيل ثِ هبًسگبضی زض ضٍؾرتب ،هيرعاى توبيرل ثرِ اًجربم وربض

زض احؿبؼ تَاًوٌرسی

گطٍّيٍ ،يؼيت فؼب يتّبی نهَظقري ،هيرعاى اؾرتفبزُ اظ وبالّربی

ضٍؾتبييبى

فطٌّگي ٍ هيعاى هكبضوت زض اهَض ضٍؾتب

هكرربضوت وكرربٍضظاى
هجطی()2004

زض حفبظررت اظ هحرريٍ
ظيؿت

ثَزى ()2009

هيعاى اؾتفبزُ اظ هَاز ن ي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ؾروَم ٍ ورَز قريويبيي،
هيعاى تٌبٍة ظضاػي ،هيعاى فطؾبيف ذبن ،هيعاى ن َزگي هٌبثغ نة

ثطضؾي ػَاهل هؤرط ثط

هيعاى اؾتفبزُ اظ وبالّبی ههطفي ثبزٍام ،هيعاى پطزاذت ّعيٌرِ ّربی

تَاًوٌسؾرررررررربظی

زضهبًي ٍ نهَظقي ،هيعاى اؾرتفبزُ اظ ًْربزُّربی وكربٍضظی ،هيرعاى

وكبٍضظاى

زضنهس ضٍؾتبييبىٍ ،يؼيت ا گَی ههطف هَاز ذصايي
ػَاهل قرهي( ؾي ٍ ٍيؼيت تحهيلي) ،ػَاهل اجتوبػي ٍ التهبزی

وًَگط()2009

َطاحي ٍتجييي ا گرَی

(ثؼررس ذرربًَاض ،اًررساظُ هب ىيررت ظهيي،هيررعاى اؾررتفبزُ اظ ًْرربزُّرربی

تَاًوٌسؾرررررررربظی

وكبٍضظیٍ ،يؼيت ثْطُ ثرطزاضی اظ اضايري وكربٍضظی) ٍ ػَاهرل

ضٍؾتبييبى

هحيُي (هيعاى اؾتفبزُ اظ ؾوَم ٍ وَ قيويبيي ،هيعاى حفبظت ذربن،
تَؾؼِ قبذمّبی حفبظت ذبن)
هيعاى زضنهسذبًَاض ،هيعاى ظهيي وكبٍضظی ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ًْبزُّبی

حيررررررررررسضی
ؾبضثبى()2010

ثطضؾي ػَاهل هؤرط ثط

وكبٍضظی ،هيعاى اؾتفبزُ اظ هٌبثغ هب ي ،ا گَی هَاز ذصايي ،هرطٍجيي،

تَاًوٌسؾرررررررربظی

هسزوبضاى تطٍيجي ،قَضاّبی اؾالهي ،تؼبًٍيّبی تَ يسی ،تكىلّربی

وكبٍضظاى

هطزهي ،ويفيت هٌبثغ نة وكبٍضظیٍ ،يؼيت نة ٍ ّرَای ضٍؾرتبٍ
هيعاى ثبضًسگي هتَؾٍ ؾب يبًِ

گطٍؾوي()2009

قيَُّبی ػلوي اضتمبی

هيعاى اؾتفبزُ اظ هَاز ن ي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ؾروَم ٍ ورَز قريويبيي،

ثْرررطُ ٍضی ًيرررطٍی

هيعاى تٌبٍة ظضاػي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ًْبزُ ّربی وكربٍضظی ،هيرعاى

اًؿررربًي زض هٌررربَك

زضنهس ضٍؾتبييبىٍ ،يؼيت ا گَی ههطف هَاز ذصايي ٍ حفظ هحريٍ

ضٍؾتبيي

ظيؿت
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هٌطقِ هَرد هطالعِ :
قْطؾتبى هكگيي قْط ،يىي اظ قْطؾتبى ّبی اؾتبى اضزثيل اؾت وِ زض ذطة ايي اؾرتبى
ٍالغ قسُ ٍ هطوع ايي اؾتبى اؾت .ايي قْطؾتبى زاضای زٍ قْط ثِ ًبم ضيي ٍ الّطٍز اؾرت.
ّوچٌيي ،قْطؾتبى هكگيي قْط زاضای چْبض ثرف 12 ،زّؿتبى 329 ،نثربزی زاضای ؾرىٌِ ٍ
 77نثبزی ذب ي اظ ؾىٌِ اؾت.
هَاد ٍ رٍشّا:
ثطای گطزنٍضی اَالػبت اظ َطيك پطؾكٌبهِ ثِ ضٍؾتبييبى ؾربوي زض هٌربَك ضٍؾرتبيي
قْطؾتبى ه كگيي قْط وِ جبهؼِ نهبضی تحميك ضا قبهل هري قرَز ،هطاجؼرِ ٍ تؼرساز ورل
ضٍؾتبييبى قْطؾتبى هكگيي قْط ً 90359فط ثطنٍضز گطزيس .ػالٍُ ثط ايي ،ثطای تؼييي حجن
ًوًَِ ضٍؾتبييبى ؾبوي زض هٌبَك ضٍؾتبيي قْطؾتبى هكگيي قْط اظ فطهَل وَچطاى اؾرتفبز
قس ٍ زض ًْبيت حجن ًوًَِ تؼساز ضٍؾتبييبى ً 196فط تؼييي گطزيسّ .وچٌيي ،ثطای تجييي ايري
فطييِ وِ ثيي تَؾؼِ ضٍؾتبيي ٍ تَاًوٌسؾبظی ضٍؾتبييبى قْطؾتبى هكگيي قْط تفبٍت هؼٌي
زاضی ٍجَز زاضز.
اثتسا ثِ هٌظَض ًكبى زازى چگًَگي هطاحل اًجبم اضظيبثي ٍ اٍ َيت ثٌسی ٍ ًيع ثِ جْرت
ؾَْ ت تكطيح هسل ،پبًعزُ قبذم هَرط ثط تَؾؼِ ضٍؾتبيي 19 ،ضٍؾتبی ًوًَِ ثرِ نرَضت
تهبزفي َجمِ ای ٍ ً 196فط ضٍؾتبيي اظ َطيك فطهَل وَوطاى ثِ نَضت تهربزفي اًترربة
قسًس .ػالٍُ ثط ايي ثطای تؼييي ٍظى قبذمّب يوي اؾتفبزُ اظ تجطثيبت جْربًي ،اظ زيرسگبُ
ً 30فط اظ وبضقٌبؾبى ثرف تَؾؼِ ضٍؾتبيي ؾبظهبى جْبز وكبٍضظی اؾرتبى اضزثيرل اؾرتفبزُ
قسّ .وچٌيي ،ثب فطاذت اظ َطاحي هسل زض ثبظُ ظهبًي هفطٍو ( )1389زازُ ّبی ذربم ثرطای
اًساظُ گيطی قبذم ّب اظ َطيك ههبحجِ ،هكبّسُ ،پطؾكٌبهِ ،اؾرٌبز ٍ هرساضن گرطزنٍضی
گطزيس .چٌبًىِ زض جسٍل قوبضُ ()2ثِ ًوبيف زض نهسُ اؾرت ثرطای اٍ َيرت ثٌرسی ًْربيي
ضٍؾتبّب (اظ هٌظط تَؾؼِ ضٍؾتبّب) اظ پبًعزُ قبذم اؾتفبزُ قسُ اؾرتً .مكرِ ( )1هَلؼيرت
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ضٍؾتبّبی ًوًَِ قْطؾتبى هكگيي قْط ٍ ًمكِ قوبضُ ( )2جبيگبُ هحسٍزُ هَضز هُب ؼِ ضا زض
ؾُح وكَض ًكبى هيزّس.

ًقطِ ( )9هَقعيت رٍستاّاي ًوًَِ ضْزستاى هطگيي ضْز

ًقطِ ضوارُ ( )2جايگاُ هحدٍدُ هَرد هطالعِ را در سطح کطَر

تَاًوٌسؾبظی گبهي اؾبؾي زض جْت ًيل ثِ تَؾؼِ ضٍؾتبيي 179 / ...

جدٍل( ) 2اهتياس تَاًاييْاي اقتػادي ،اجتواعي ٍ هحيطي رٍستاّاي ًوًَِ ضْزستاى هطگيي ضْز

قبيبى شوط اؾت وِ اٍ َيت ثٌسی ضٍؾتبّب اظ هٌظط تَؾؼِ ضٍؾتبيي ،زض گطٍ تكرريم ٍ
قٌبؾبيي قبذمّبی هَرط زض ضتجِ ثٌسی جبهغ گعيٌِّبی هعثَض اؾت .زض ايري پرػٍّف ،ثرب
هُب ؼِ هٌبَك ضٍؾتبيي قْطؾتبى هكگيي قْط ،زض ًْبيت پبًعزُ قربذم هيرعاى اؾرتفبزُ اظ
وبالّبی ههطفي ثبزٍام ،هيعاى پطزاذت ّعيٌِ ّبی زضهربًي ٍ نهَظقري ،هيرعاى اؾرتفبزُ اظ
ًْبزُ ّبی وكبٍضظی ،هيعاى زضنهس ضٍؾتبييبىٍ ،يؼيت ا گَی ههطف هرَاز ذرصايي ،هيرعاى
توبيل ثِ هبًسگبضی زض ضٍؾتب ،هيعاى توبيل ثِ اًجبم وربض گطٍّريٍ ،يرؼيت فؼب يرت ّربی
نهَظقي اػن اظ حطفِ ای ٍ زضؾي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ وبالّبی فطٌّگي ،هيرعاى هكربضوت زض
اهَض ضٍؾتب ،هيعاى اؾتفبزُ اظ هَاز ن ي ،هيعاى اؾتفبزُ اظ ؾوَم ٍ وَز قيويبيي ،هيعاى تٌبٍة
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ظضاػي ،هيعاى فطؾبيف ذبن ٍ هيعاى ن َزگي هٌبثغ نة ثِ نَضت ذطثبل ظًري ثرِ ػٌرَاى
قبذمّبی تَؾؼِ ضٍؾتبيي اظ هيبى ذيل ػظين قبذمّب اًتربة قسُ اؾت .پرؽ اظ نى ،ثرط
اؾبؼ فٌَى ًطم تهوين گيطی،ثِ َطاحي هسل تحميك پطزاذتِ قسُ اؾت.
ّوچٌيي ،ثطای تجييي قبذمّبی تجييي وٌٌسُ تَاًوٌس ؾبظی ،پطؾكرٌبهِ ای ثرطای اثؼربز
تَاًوٌس ؾبظی (قبهل اثؼبز ذَز تؼييٌي ،قبيؿتگي ،هؼٌي زاضی ،تبريط ٍ اػتوبز) ثط اؾبؼ َيف
يىطت َطاحي ٍ ثِ گطزنٍضی اَالػبت ثطای تؼييي هيعاى تَاًوٌس ؾربظی هجربزضت گطزيرس.
ّوچٌيي ،چٌبًىِ قىل (ً )1كبى هيزّس ،زض تؼييي تَاًوٌسؾبظی ضٍؾتبييبى ،فًربی هفْرَهي
تجييي وٌٌٌسُ تَاًوٌسؾبظی ثب اثؼبز ذَز تؼييٌي ٍ ثب هؤ فِّبی (ّسايتگط ثَزى ،ذرَز نذربظگط
ثَزى،ذَزهرتبض ثَزى ٍ زاٍَلجبًِ ثِ وبضی پطزاذتي) ٍ اثؼبز تأريط ثب هؤ فِّبی(اثتىبض ػورل،
توطوع ثط ًتبي  ،اًگيعـ زضًٍي ،ارط ثركري ٍ توطورع ثرط ًتربي ) ٍ اثؼربز هؼٌري زاضی ثرب
هؤ فِ ّبی (ثب اّويت ثَزى وبض ثطای فطز،هؿؤٍ يت پصيطی ،تكٌِ يبزگيطی ٍ ثِ زؾت نٍضزى
اَالػبت ًَ ٍجسيس ٍ تفَيى اذتيبض) ٍ اثؼبز اػتوبز ثب هَ فرِ ّبی(پرصيطـ اجتوربػي،هيعاى
تفبّن جوؼي ،زاقتي ًگطـ هيجت ٍنسالت) ٍ اثؼبز قبيؿتگي ثب هَ فِّبی (ذالليت ،ضيؿه
پصيطی،ذَزاتىبيي ،هيعاى هؿب ِ يبثي ٍ هكىل گكبيي ٍ ههون زض اًجبم وبضّب) ؾٌجف قسُ
اؾت.
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ضکل( :)9هْوتزيي ضاخعّاي تَاًوٌدساسي (هآخذ:تزسين ًگارًدُ بز اساط يافتِّاي تحقيق)

ّوبًَُضی وِ زض ثبال گفتِ قس ،پؽ اظ اًتربة قبذمّبی ؾُح تَؾؼِ ضٍؾتبّبی ًوًَِ
تحميك ثط اؾبؼ فٌَى ًطم تهوين گيطی ،ثِ َطاحي هسل تهوين گيطی پطزاذتِ ٍ زض ًْبيرت،
ثِ هٌظَض اٍ َيت ثٌسی ؾُح هيعاى تَؾؼِ ضٍؾتبيي اظ ضٍـ تبپؿيؽ اؾتفبزُ قرسُ اؾرت .زض
ضٍـ هبتطيؽ  n mوِ زاضای  mگعيٌرِ ٍ  nهؼيربض اؾرت ،اضظيربثي هري قرَز.زض ايري
ا گَضيتن،فطو ثط ايي اؾ ت ورِ هُلَثيرت ّرط قربذم ثرِ َرَض يىٌَاذرت افعايكري(يب
وبّكي)اؾت.ثساى نَضت وِ ثْتطيي اضظـ هَجَز اظ يه قبذم ًكربى زٌّرسُ ايرسُ نل
هيجت ٍ ثرستطيي اضظـ هَجرَز اظ نى هكررم وٌٌرسُ ايرسُ نل هٌفري ثرطای نى ذَاّرس
ثَزّ.وچٌيي ،قبذم ّب هؿتمل اظ ّن ّؿتٌس.يروٌب فبنرلِ يره گعيٌرِ اظ ايرسُ نل هيجرت
(هٌفي)هوىي اؾت ثِ نَضت الليسؾي (اظ تَاى زٍم)ٍ يب ثِ نَضت هجورَع لرسض هُلرك اظ
فَانل ذُي (هؼطٍف ثِ فَانل ثلَوي)هحبؾجِ گطزز،وِ ايي اهط ثِ ًطخ تجبزل ٍ جبيگعيٌي
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زض ثيي قبذم ّب ثؿتگي زاضز( .حيسضی ؾبضثبى.) 179 :1388 ،ثرطای ثْرطُ ثرطزاضی اظ ايري
تىٌيه،هطاحل ظيط ثِ اجطا گصاقتِ هي قَز (َبّط ذبًي ،هْسی.)63 :1388 ،
هطحلِ اٍل:تكىيل هبتطيؽ زازُّب ثط اؾبؼ  nن تطًبتيَ ٍ kقبذم.
 a11 a12 ... a1n 
a

 21 a22 ... a2 n 
 .
. 
Aij  

. 
 .
 .
. 


am1 am 2 ... amn 

هطحلِ زٍم :اؾتبًساضز ًوَزى زازُّب ٍ تكىيل هبتطيؽ اؾتبًساضز اظ َطيك ضاثُِ ظيط:
aij
m

rij 

a

2
kj

k 1

 r11 r12 ... r1n 
r

 21 r22 ... r2 n 
 .
. 
Rij  

. 
 .
 .
. 


rm1 rm 2 ... rmn 
n

هطحلِ ؾَم:تؼييي ٍظى ّطيه اظ قبذمّب  wi ثط اؾبؼ  .  wi  1زض ايي ضاؾتب،
i 1

قبذمّبی زاضای اّويت ثيكتط اظ ٍظى ثبالتطی ًيع ثطذَضزاضًس.
... wn r1n 
... wn r2 n 
. 

. 
. 

... wn rmn 

w2 r12
w2 r22

w2 rm 2

 w1r11
w r
 1 21
Vij=  .

 .
 .

 w1rm1
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هطحلِ چْبضم:تؼييي فبنلِ  Iاهيي ن تطًبتيَ اظ ن تطًبتيَ ايسُ نل (ثبالتطيي ػولىطز ّط

قبذم)وِ نى ضا ثب ً * كبى هيزٌّس.



*  (max vij j  J ), (min vij j  J ' 
i







**  v1* , v2* ,..., vn

هطحلِ پٌجن:تؼييي فبنلِ  iاهيي ن تطًبتيَ حسالل (پبييي تطيي ػولىطز ّط قبذم)وِ نى ضا
ثب ( ً) كبى هي زٌّس.


  (min vij j  J ), (max vij j  J ' 
i
 i






  v1 , v2 ,..., vn

هطحلِ قكن :تؼييي هؼيبض فبنلِ ای ثطای ن تطًبتيَ ايسُ نل  ٍ Si* ن تطًبتيَ . S 

i

n

 (v

Si* 

 (v

Si 

*
ij  j

v )2

 v j ) 2

j 1
n

ij

j 1

هطحلِ ّفتن:تؼييي يطيجي وِ ثطاثط اؾت ثب فبنلِ ن تطًبتيَ حسالل  Si تمؿين ثط هجوَع

فبنلِ ن تطًبتيَ حسالل  ٍ Si فبنلِ ن تطًبتيَ ايسُ نل Si* وِ نى ضا ثب ً Ci* كبى زازُ ،اظ
ضاثُِ ظيط هحبؾجِ هيقَز:
Si
*Si  Si

Ci* 

هطحلِ ّكتن :ضتجِ ثٌسی ن تطًبتيَّب ثط اؾبؼ هيعاى *. Ciهيعاى فَق ثيي نفط ٍ يه



1

0  C

*
i

زض ًَؾبى اؾت .زض ايي ضاؾتبً Ci* ;1كبى زٌّسُ ثبالتطيي ضتجِ ًٍ Ci* ;0يع

ًكبى زٌّسُ ووتطيي ضتجِ اؾت.
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تحليل دادُّا:
پؽ اظ تكىيل ثبًگ اَالػبت زازُ ّب ٍ پطزاظـ نى ،هيعاى تَؾؼِ ضٍؾرتبّبی ًوًَرِ ثرِ
ضٍـ تبپؿيؽ اٍ َيت ثٌسی گطزيس .چٌبًىِ گفتِ قس ،ثب هُب ؼِ هٌبَك ضٍؾرتبيي قْطؾرتبى
هكگيي قْط زض ًْبيت پبًعزُ قبذم اؾتفبزُ اظ هيعاى اؾتفبزُ اظ وبالّبی ههرطفي ثربزٍام،
هيعاى پطزاذت ّعيٌِ ّبی زضهبًي ٍ ...ثِ نَضت ذطثبل ظًي ثِ ػٌرَاى قربذمّربی تَؾرؼِ
ضٍؾتبيي اظ هيبى ذيل ػظين قبذم ّب اًتربة قسُ اؾت .پؽ اظ نى ،ثرط اؾربؼ فٌرَى ًرطم
تهوين گيطی،ثِ َطاحي هسل تحميك پطزاذتِ قسُ اؾت وِ ًتبي نى زض جسٍل (ً )3كبى زازُ
قسُ اؾتّ .وچٌيي ،ثطای تجييي قبذمّبی تجييي وٌٌسُ تَاًوٌس ؾبظی ،پطؾكرٌبهِ ای ثرطای
اثؼبز تَاًوٌس ؾبظی (قبهل اثؼبز ذَز تؼييٌي ،قبيؿتگي ،هؼٌي زاضی ،تبريط ٍ اػتوبز) ثط اؾبؼ
َيف يىطت َطاحي ٍ ثِ گطزنٍضی اَالػبت ثطای تؼييي هيرعاى تَاًوٌرس ؾربظی هجربزضت
گطزيس ٍ .زض ًْبيتّ ،وبى ََضی وِ جسٍل (ً )4كبى هيزّس ،پؽ اظ تؼييي قبذم تَؾرؼِ
ضٍؾتبيي ثب اؾتفبزُ اظ هسل تبپؿيؽ ؾُح هؼٌبزاضی ثيي تَاًوٌسؾربظی ٍ تَؾرؼِ ضٍؾرتبيي اظ
َطيك يطيت ّوجؿتگي پيطؾَى نَضت پصيطفت.
جدٍل( :)3ضاخع سطح تَسعِ رٍستاّاي ًوًَِ ضْزستاى هطگيي ضْز اس حيث تَسعِ رٍستايي

13.62
 0.89
13.62  1.67

C2* 

0.11.73
 0.7
11.73  4.82
8.25
C6* 
 0.18
8.25  36.63
10.28
C8* 
 0.73
10.28  3.62
3
*
C10

 0.19
3  10.02
6.09
C12* 
 0.39
6.09  9.32
C4* 

3.19
 0.21
3.19  11.89

C1* 

2.89
 0.15
2.89  15.28
2.25
C5* 
 0.15
2.25  12.27
1.66
C7* 
 0.11
1.66  12.8
4.27
C9* 
 0.29
4.27  10.39
9.99
*
C11

 0.71
9.99  3.97
C3* 
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6.04
 0.39
6.04  9.22
6.97
*
C15

 0. 5
6.97  6.95
2.21
*
C17

 0.14
2.21  12.75

4.31
 0.28
4.31  10.64
6.04
*
C16

 0.43
6.04  7.99
5.03
*
C18

 0.35
5.03  9.02

*
C13


*
C14


2.14
 0.14
2.14  12.73

*
C19


جدٍل ( :)4ضزيب ّوبستگي بيي تَاًوٌدساسي ٍ تَسعِ رٍستايي
هتغيز
خَد تعييٌي

ضزيب ّوبستگي()r

سطح هعٌاداري()p

0.337

1/111

**

**

0.266

ضايستگي
هعٌي داري

**

تاثيز

**

اعتواد

*

1/112

0.257

1/112

0.384

1/111

0.174

1/14

چٌبًىِ زض جسٍل ( )4هكبّسُ هي قَز ،ثب تَجِ ثرِ ايٌىرِ هيرعاى  pهحبؾرجِ قرسُ ثريي
هتغيطّبی ذَزتؼييٌي ،قبيؿتگي ،هؼٌي زاضی ،تبريط ثب هتغيط تَؾؼِ ضٍؾتبيي ؾُح هؼٌري زاضی
ووتط اظ  ٍ 0/01ثب هتغيط اػتوبز ؾُح هؼٌي زاضی ووتط اظ  0/05ضا ًكبى هي زّس ،هري ترَاى
اؾتٌجبٌ ًوَز وِ ضاثُِ ثؿيبض لَی ثب جْت هيجت هيبى ؾُح تَؾؼِ ضٍؾتبيي ضٍؾتبّبی ًوًَِ
ثب اثؼبز ذَزتؼييٌي ،قبيؿتگي ،هؼٌي زاضی ،تبريط ٍ اػتوبز ٍجَز زاضز.
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ًتيجِ گيزي:
ّوبى ََضی وِ هُطح گطزيسًَ ،قتبض حبيط ًمف تَاًوٌسؾبظی زض تَؾرؼِ ضٍؾرتبيي ضا
هَضز ثطضؾي ٍ تحليل وطزُ اؾت .تحليل نهربضی ًكربى هريزّرس تَاًوٌسؾربظی زض تَؾرؼِ
ضٍؾتبيي قْطؾتبى هكگيي قْط تأريطگصاض ثَزُ اؾرت ثرِ َرَضی ورِ ّوجؿرتگي تَؾرؼِ
ضٍؾتبيي زض توبهي اثؼبز تَاًوٌسؾبظی زض لب ت فطييِ تحميك ثِ ارجبت ضؾيسُ اؾت .ثب تَجرِ
ثِ ايٌىِ هيعاى  pهحبؾجِ قسُ ثيي هتغيطّبی ذَز تؼييٌي ،قبيؿتگي ،ترأريط ٍ هؼٌري زاضی ثرب
هتغيط تَؾؼِ ضٍؾتبيي ؾُح هؼٌبزاضی ووتط اظ  0/01ضا ًكبى هي زّس ،هي تَاى اؾتٌجبٌ ًورَز
ضاثُِ ثؿيبض لَی ثب جْت هيجت هيبى ؾُح تَؾؼِ ضٍؾتبّبی ًوًَِ تحميك ثب اثؼبز ذَز تؼييٌي،
قبيؿتگي ،هؼٌي زاضی ،اػتوبز ٍ تأريط ٍجَز زاضزّ .وچٌيي ثِ هٌظرَض اٍ َيرت ثٌرسی ؾرُح
تَؾؼِ ضٍؾتبّبی ًوًَِ قْطؾتبى هكگيي قْط اظ ضٍـ تبپؿيؽ اؾتفبزُ قسُ اؾت ،ظيطا هسل
تبپؿيؽ ثب زض ًظط گطفتي قبذمّبی ووي ٍ ويفي ٍ ّوچٌيي هيجت ٍ هٌفي اظ يه تىٌيه
ثؿيبض لَی ثطای حل هؿبئل تهوين گيطی زض اٍ َيت ثٌسی گعيٌِّب ثِ قوبض هيضٍز .زض ايري
تحميك ثب پبًعزُ هَ فِ التهبزی ،اجتوبػي ٍ هحيُي ثِ اٍ َيت ثٌسی ضٍؾتبّب اظ حيث تَؾرؼِ
ضٍؾتبيي السام گطزيس ٍ ًتبي نى ًكبى زاز وِ اظ زلت ثباليي ثطذَضزاض ثَزُ اؾت .افعٍى ثرط
ايي ،ثب ثْطُ گيطی اظ ضٍـ تبپؿيؽ زض اٍ َيت ثٌسی ضٍؾتبّبی ًوًَِ قْطؾتبى هكگيي قْط
هكرم گطزيس وِ ضٍؾتبی ػطثلَ ،وَتبّتطيي فبنلِ ضا اظ جَاة ايسُنل ٍ زٍضتطيي فبنرلِ
ضا اظ ًبوبضنهستطيي ضٍؾتب(وَضثالؽ ٍ زاـ وؿي) اظ حيث تَؾؼِ ضٍؾتبيي زاضًس.
زض ًْبيت ،ايي ًتيجِ حبنل قس وِ تَاًوٌسؾبظی اظ هْوتطيي اضوبى تَؾؼِ ضٍؾتبيي ثرِ
قوبض هي ضٍز وِ اظ ضاُّبی ظيط هيؿّط هيقَز :اضتمربی هْربضتّربی هرسيطيتي ،اؾرتفبزُ اظ
تىٌَ َغی ؾبظگبض ثب هحيٍ تَؾٍ ضٍؾتبييبى ،،اضتمبی لسضت چبًِ ظًي ضٍؾتبييبى ثطای وؿت
اهتيبظات ٍ زؾتيبثي ثِ حمَق ذَزقبى ،هكبضوت ضٍؾتبييبى زض تهوين گيطی ّب ،اضتمبی ثْطُ
ٍضی وبض ،اؾتفبزُ ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ توبهي ظطفيت هٌبثغاًؿبًي زض هٌبَك ضٍؾتبيي ،ووه ثِ
اضتمبی ثبظزّي ٍ ثْطٍُضی وكبٍضظی (اؾتفبزُ اظ تىٌَ َغی ّربی ًرَيي ظضاػري ،هرسيطيت
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نحيح هٌبثغ نة ٍ ظهيي ،يبزگيطی قيَُّبی جسيس وبقت ٍ وبّف يربيؼبت ٍ ،)...ايجربز
اضظـ افعٍزُ ،تٌَع ثركي ثِ فؼب يت التهبزی زض هٌبَك ضٍؾرتبيي ،تحمرك اهٌيرت ذرصايي،
هؿبػست زض وبّف فمط ٍ افعايف رطٍت زض هٌبَك ضٍؾرتبيي ،ووره ثرِ وربّف هيرعاى
هْبجطت ضٍؾتبييبى ،اضتمبی ويفيت ظًسگي ضٍؾتبييبى ،زضگيط قرسى ضٍؾرتبييبى زض فطنيٌرس
تسٍيي اؾتطتػی تَؾؼِ ،تَظيغ لسضت ثيي ضٍؾتبييبى ،اضتمبی اَالػبت التهبزی ،نهبزُ ؾبذتي
ضٍؾتبييبى ثطای وبض ٍ حطفِ وكبٍضظی ،ووه ثِ افعايف وبضايي ٍ ثبظزُ تَ يس ،نقٌب ؾبذتي
ضٍؾتبييبى ثب هؿبئل ثبظاضيبثي هحهَالت تَ يسی ،حفبظت اظ ذبن ٍ هٌبثغ َجيؼي ،هرسيطيت
هؤرط ٍ فؼبل هعضػِ ٍ فؼب يتّبی وكبٍضظی ،حفبظت اظهحيٍ ظيؿت ٍ فطاّن ورطزى هحريٍ
ظيؿت هُلَة ،هكبضوت زض فؼب يتّبی ضّجطی ضٍؾتبيي ٍ....
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