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 چکٕذٌ

 خطکسرایی کارآمد تزای مدیزیت روستایی در تزاترز انروام مطراتزاح محیاری اس ج  ره      عنوانِ چارچوتی رویکزد پایداری ته 

ایداری اسرت. پرهو ص ضا رز ترا  ردی ارسیراتی و ردیت پایرداری         سنجص پ فنون یزیکارگ تهضود که نیاسمند  محسوب می

ارومیه صورح پذیزفته است. پرهو ص اس  دریاچۀ ضیز در تزاتز خطک ضدن  چایی ضهزستان عجة ق ده آتطیشضو ۀ روستا ای 

را  ضا رز  پرهو ص  یآمرار جامدرۀ  و میدانی توده اسرت.   ای العاح ته صورح کتاتطانهنوم کارتزدی توده و روش گزدآوری ات

نفز و تره روش   380این محدوده تطکیل داده است. ضجم ن ونه تا استفاده اس فزمول کوکزان  یروستا 21نفز ساکن در  21185

اس نظرز پایرداری    مردل ترارومتز پایرداری نطران داد    اسرتفاده اس  ترا   ضا رز   ای پهو ص تصادفی ساده انتطاب ضده است. یافته

اس نظرز   و نده ضرد مواجر  -146/0تزاتز تا تا کا ص پایداری  1390تا  1385 ای  سال ضده تی ی تزرسیروستا ا یایمح ستیس

ق دره   جروان روستای  ،در نهایت .را تجزته کزدند 055/0و  132/0تزتیة افشایص نسثی  تهپایداری اجت اعی و پایداری اقتصادی 

و  (666/0) پس روسرتا ای قوسویجره  سال اخیرز تروده اسرت و سر     15 تیته عنوان پایدارتزین روستا  742/0تا ساح پایداری 

سرال اخیرز    15روستا ای چنار، مح ودآتاد و گنثد تره عنروان ناپایردارتزین روسرتا ای      ،قزار دارند.   چنین (657/0) ینگجه

اس نظرز دوری و نشدیکری ترا میرشان      هارومی ۀتین موقدیت قزارگیزی روستا ا ته دریاچ  ای آسمون کندال نطان داد یافته اند. توده

، ضا رز   رای پرهو ص   تا توجره تره یافتره    ،وجود دارد. در نهایت =577/0rدر ساح   ثستگی مثثت و مدناداری  آنهاایداری پ

 و ارتقای و دیت پایداری روستا ا ارائه ضده است. خطکساییمقات ه تا سمینۀ پیطنهاد ای کارتزدی در 
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 مقذمٍ

وت    ونتس  متی   این والؼیت  ضا ثیتب   تبضیری  ثطضؾی حوازث

ضا هبی انؿتبنی   ثؿیبضی اظ روامغ و تمس  ،ذكىؿبلیپسیسۀ 

زض لبلتت   یمیالل طاتییتغ ظیطا؛ >1اؾ  =وكبنسه  ینبثوزث  

 ضا یبزیو تلفبت ظ هب ذؿبضت نیظم ۀوطزض ؾغح  ذكىؿبلی

 وت   طا یت وكتوض ا  یػه ثتطا یو ث  این امط. >2= قوز می ؾجت

ثت    آ توؾؼۀ و لطاض زاضز  بیآة زن ومومطثنس ذكه و  یضو

. ثب تور  ث  >3= ظیبزی زاضز  یاهم ،واثؿت  اؾ منبثغ آة 

 ۀمرتبعط  هیػنوا   ث  ذكىؿبلی گف  و  سیموضوع ثب نیا

ضا زض اثؼتتبز  یظیتتبز هتتبی ؾتتبل  ذؿتتبضت  همتت  عجیؼتتی

و  زقتو  یمت  ؾتجت  یارتمتبػ  و یالتهتبز  ،یغت یمح ؿ یظ

 یهتب  متساو  ثحتطا    فیافتعا  وننسۀ ثیب  عیقواهس موروز ن

گؿتتطزۀ  ثب تورت  ثت  اثؼتبز     .>4اؾ  = ذكىؿبلینبقی اظ 

هبی متؼتسزی زض متوضز    ونو  پػوهف ، تبذكىؿبلیپسیسۀ 

اظ این مغبلؼتبت ثتط   یه  هطآ  نوضت گطفت  اؾ  و  آحبض 

مبننتس   ، تأویس وطزنتس  كىؿبلیذتأحیطات یه یب چنس ثؼس اظ 

> زض ذهتتول تغییتتطات 5=وكتتبوضظ و همىتتبضا  مغبلؼتتبت 

 Nawrotzkiی هب ؾبذتبضهبی التهبزی ضوؾتبهب، نتبیذ یبفت 

، ثتط ماتبرطت   ذكىؿبلی تأحیط> زض ذهول 6=و همىبضا  

زض  >7=و همىتبضا    Doblas-Miranda هتبی پتػوهف   یبفت 

، مغبلؼتبت  >8= ػیط تغییطات ارتمبث ذكىؿبلی تأحیطظمینۀ 

ثتتط  ذكىؿتتبلی تتتأحیطظمینتتۀ  > زض9=مزنتتونی و همىتتبضا  

نتتبیذ  ، اضومیت  زضیبچۀ آوضی ضوؾتبهب پیطامو   تغییطات تبة

ظمینتۀ  زض > 10=و همىتبضا    Medellín-Azuaraهبی  یبفت 

ثتط ومیت  و ویفیت  محهتووت تولیتسی       ذكىؿبلیآحبض 

  پتػوهف غانتو و همىتبضا    یهتب  و نتتبیذ یبفتت    وكبوضظی

=11<. 

نكتب  زازه   متؼتسز هتبی   و  نتتبیذ پتػوهف   عوض همب 

ثت    هتبی اذیتط   افتتبزه زض ؾتبل   اتفبق یهب یذكىؿبلاؾ ، 

ضوی   تطین مكتىتت پتیف   ثطانگیع  تطین و چبلف مام ػنوا 

ثنتبثطاین،   اؾت . زاقتت   ثبض چنسربنج   ظیب آحبض  و ثكط ثوزه

ملتی ثت  نتوضت    همىتبضی و همیتبضی   ثت   رلوگیطی اظ آ  

ث  نتوضت   یالملل نیثهمىبضی بضی مطز  و مؿئوو  و همى

ثتب ورتوز آگتبهی اظ ایتن     . >12= نیبظ زاضز هب همىبضی زول 

منفتتی و مرتتطة زض اثؼتتبز  آحتتبض  ذكىؿتتبلیمؿتتئل  وتت  

، وكتتبوضظی، محیغتتی ظیؿتت ارتمتتبػی، التهتتبزی، تنتتوع 

اغلتت   ،ززاضو آلتوزگی هتوا    یؾتوظ  آتتف هب،  ؾتم  انؿب 

نیع ضیك   هب یذكىؿبلی اظ ولوع هبی نبق مكىتت و آؾیت

  لبثت  هتب و یتب اثعاضهتبی ػلمتی و     ـ ػس  اؾتتفبزه اظ ضو زض 

مبنغ اظ قنبذ  وتبفی و زلیتك اظ وضتؼی      و  زاضز اػتمبز

 پبیتساضی تتوا    تضتؼی   ثت   ضوؾتبهب قسه و ایتن امتط نیتع   

ثتب  نبپبیتساضی ضوؾتتبیی   . >15ت 13قوز = می منزط ضوؾتبهب

ػوامت    و یتب  ذكىؿبلیمبننس  نبقی اظ ػوام  عجیؼی نى یا

 وت   قتوز  متی  یا نبذواؾتت   هبی اتفبق مورت ،اؾ  انؿبنی

هبی التهبزی، ارتمبػی، ؾیبؾی و امنی  غتصایی ضا   ثحطا 

وضتؼی  پبیتساضی روامتغ    ثبیس  ،ثنبثطاین .>16= زض پی زاضز

ضاه و اظ  ذ ضا قتتنب ذكىؿتتبلیضوؾتتتبیی زض ثطاثتتط ذغتتط 

وبضهتبیی ثتطای حت  ایتن      ضاههبی ثتومی،   وبضگیطی مؤلف  ث 

 ،اػتمتبز زانكتمنسا    ث  .>17=ز وطمؿبئ  و مكىتت اتربش 

 ینتوػ : ػجبضت اؾ  اظ ذكىؿبلیپبیساضی ضوؾتبیی زض ثطاثط 

اووؾیؿتم ضوؾتبهب،  تیترطپبیساضی و  ضمن رلوگیطی اظ 

حیتبت و ؾتبظگبضی   ازامۀ هبی وظ  و مىفی ضا ثطای  تضمین

هتتول قتتطایظ  ضوؾتتتبهب ثتتب قتتطایظ فؼلتتی تتتب ظمتتب  ح   

 >.18پؿبذكىؿبلی فطاهم ؾبظز =

اهمی  ثطضؾی وضؼی  پبیساضی منتبعك  توا  گف  و   می

ثین زانكمنسا  اؾ  و  ثت    ضوؾتبیی نبقی اظ وروز اتفبق نظط

، ضوؾتتبیی توؾؼۀ هبی  مؤحطتطین ثطنبم  پبیساضتطین و آناباػتمبز 

 مب  منغمت  تتسوین قتسه ثبقتنس    ههب و نیبظهبی  ثط ویػگیثبیس 

پبیتساضی یتب نبپبیتساضی     ثتط  ذكىؿبلی تأحیطات ظمینۀزض  .>19=

 ثت  اػتمتبز ثطذتی   . متفتبوتی ورتوز زاضز  هتبی   زیسگبهضوؾتبهب 

 منزتط  ثت  نبپبیتساضی ضوؾتتبیی    ذكىؿبلی، ثطوظ  نظطا  نبحت

اظ ضوؾتتبهب نیتع ثت  زنجتبل     ثؿیبضی حیبت ازامۀ  ثؿب چ قسه و 

  اػتمتبز  . ثت >21و  20اؾت  = ث  ذغط افتتبزه   ذكىؿبلیولوع 

ضوؾتبهب ث  ػل  واثؿتگی ثت  منتبثغ    ،نظطا  این گطوه اظ نبحت

، انتس  قتسه عجیؼی اظ رمل  آة، ثیكتطین ذؿتبضت ضا متحمت    

منتتبثغ آة و  ثتت ضوؾتتتبیی  وكتتبوضظی واثؿتتتگی التهتتبز ظیتتطا

قسه ثیكتطین ذؿبضت نبقی اظ این ثت متورت    ؾجتثبضنسگی 

ض این نتواحی ضا زض  پبیسا ۀتوؾؼقوز و   ای ضوؾتبیی ذبنواضهبی

ثت  نبپبیتساضی    و زض نابیت   زهس یمتمبمی اثؼبز تح  تأحیط لطاض 

. اظ نظط گطوه زیگطی >22= قوز می منزط حیبت ضوؾتبییازامۀ 

اگتط  مؼتطو  هؿتتنس،    نیثت  ذوـث  گطوه  نظطا  و  اظ نبحت

افتطاز ثت  مكتبغ      مسیطی  قتوز،  یزضؾت ث  ذكىؿبلیپسیسۀ 

اظ عطیتتك افتتعایف تنتتوع  ،بیتت و زض ناآوضنتتس  ضوی متتیزیگتتط 

و اضتجبعبت ضوؾتبیی تمویت   ز طیگ می  قى  زازوؾتسمؼیكتی، 

یبزقتسه  گتطوه   نظتط وتسا    نىت  یااظ  نط  نظط. >23= قوز می

زضؾت  ثبقتس، هتط زو گتطوه ثتط ضتطوضت تورت  ثت  پبیتتساضی         
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ارمبع نظط زض ذهتول ضتطوضت    ینوػ وزاضنس ضوؾتبیی تأویس 

اضظیبثی پبیتساضی   ظمینۀزض  زاضز.پبیساضی ضوؾتبیی وروز  یاضتمب

وت    نتوضت گطفتت    هتبی مرتلفتی   پتػوهف  ،منبعك ضوؾتبیی

ـ  ثیكتط ـ    هتبی اولویت    ثتط ضو هتبی   ثنتسی ثتب اؾتتفبزه اظ ضو

. >24=اؾ   ثوزهمجتنی   AHP ،ANP ،TOPSISمؼمول مبننس 

ثتب  مسل رسیتسی زض ذهتول اضظیتبثی میتعا  پبیتساضی       طاًیاذ

وت  زض ممبیؿت  ثتب     ضائت  قتسه  ػنوا  متسل ثتبضومتط پبیتساضی ا   

 ذتت    ثت ظیتطا   ،تتط اؾت    تط و وبضثطزی هبی لجلی زلیك ضوـ

ثتطای اضظیتبثی پبیتساضی اضائت       اؾبؾتبً هبی لجلی این مسل  ضوـ

ونتو  زض متوضز پبیتساضی     . ػتوه ثتط ایتن، تتب   >25اؾ  =قسه 

اضومیت   زضیبچتۀ  هبی ضوؾتبیی زض ثطاثط ذكه قتس    ؾىونتگبه

ثتب تورت  ثت     ثنتبثطاین  طفتت  اؾت ،   ػمیمی نتوضت نگ مغبلؼۀ 

اضظیبثی زلیك و منغجتك ثتط والؼیت  رتبضی     ثطای احؿبؼ نیبظ 

اضومیت ،  زضیبچتۀ  وضؼی  پبیساضی منتبعك ضوؾتتبیی پیطامتو     

هتبی ثتومی و اثتعاض     وبضگیطی مؤلفت   ث اظ عطیك  پػوهف حبضط

 اؾ . ثطضؾی قسه ػنوا  ثبضومتط پبیساضیثب وبضآمستطی 

و  اظ حسوز زو زهت  پتیف    ای مؼضتت عجیؼی اظیىی 

اضومیت  اؾت .    ۀزضیبچت  ذكىؿتبلی زض ایطا  اتفبق افتتبزه،  

زضنتس   90 حتسوز اضومی  زضیبچۀ ثطاؾبؼ آمبضهبی موروز 

 زؾت   اظ 2017تتب   1999هتبی   ؾتبل  عیمؿبح  ذوز ضا 

 هتبی وبضقنبؾتی مكترم وتطزه     . ثطضؾتی >26اؾ  =زازه  

نتوضت   اضومیت  ثت   زضیبچتۀ   ذكىؿبلیآحبض و  امطوظه  اؾ 

یب ، یهبی ضوؾتب ؾطمبظزگی محهووت وكبوضظی، تلفبت زا 

افعایف ؾطعب  زؾتگبه تنفؿی و گواضقی انؿب ، مكىتت 

هتبی پوؾتتی، وتبهف ویفیت  ذتبن و افتعایف        و ثیمبضی

ترلیتۀ  هتبی ظیطظمینتی،    قوضی آ ، اف  قتسیس آة ؾتفطه  

هتبی   ضوؾتبهب و مابرطت ث  منبعك قاطی و ثطوظ نبهنزبضی

ذغطات نبقتی اظ  ثیبنی، . ث  >27اؾ  =وظ یبفت  ارتمبػی ثط

وت   لتسضی گؿتتطزه اؾت       اضومی  ث زضیبچۀ ذكه قس  

ضا تحت  تتأحیط لتطاض زازه و    ضوؾتتبییب   تمبمی اثؼبز ظنسگی 

 ،ثنتبثطاین  .قتوز  آ  افتعوزه متی  آحتبض  ضوظ نیع ثط میعا   ضوظث 

توا  گف  و  ثب تور  ث  اهمی  موضوع ذكته قتس     می

ط تغییتطات پبیتساضی   ثت آ   تتأحیط و همچنین  اضومی زضیبچۀ 

ثت  موضتوع پبیتساضی     حبضتط  تحمیتك  منبعك ضوؾتبیی، زض

مرتبعطات نبقتی اظ ذكته قتس       احتط ثط منبعك ضوؾتبیی 

 حبضتط  تحمیتك  ی انتلی هتب  ؾؤال ثپطزاظیم. اضومی زضیبچۀ 

وضؼی  پبیساضی منبعك ضوؾتتبیی زض  ى  ػجبضت اؾ  اظ این

 ذكىؿتبلی زض ثطاثتط   طیقت  ػزتت چتبیی   للؼت   آثریع ضۀحو

آیب ثین مولؼی  ضوؾتبهب زض اضتجبط ؟ اضومی  چیؿ  ۀزضیبچ

همجؿتتگی ورتوز    آناباضومی  و وضؼی  پبیساضی  ۀزضیبچثب 

وبضهبی پیكنابزی ثطای اضتمبی وضتؼی  پبیتساضی    ضاهزاضز؟ 

 ؿ ؟چیزض قطایظ فؼلی 

 پصيَص ٓضىاس ريش
 قٕتحق ٔٓإجغراف ْقلمري

 زب یآشضثب ۀزض منغم و طا یاغطثی قمبل زض می  واض ۀزضیبچ

و  یقتطل  زب یآشضثباؾتب  زو  نیث ۀ اضومی بچیزض .زاضز لطاض

زض  بچت  یزض نیت . مؿبح  ااؾ  گطفت  لطاض یغطث زب یآشضثب

هتعاض ویلومتطمطثتغ   قتف  حتسوز   ، 2018ؾبل  یطیگ انساظه

 2000اضومیت  اظ حتسوز ؾتبل     ۀزضیبچت  ثطآوضز قسه اؾت . 

ثطاؾتبؼ   اونتو   هتم و  قس  وطزه میتزی قطوع ث  ذكه

 اظؿتبح  ذتوز ضا   زضنتس م  89ی ثتیف اظ   ا تهبویط مبهواضه

 738قتیط ثتب وؾتؼ      قاطؾتتب  ػزتت   اؾت .  زازه  زؾ 

قتوز.   زضنس اظ و  اؾتب  ضا قبم  متی  6/1یلومتطمطثغ و و

 38عول قتطلی و   ۀزلیم 59زضر  و  47این قاطؾتب  زض 

 100ػتتطو قتتمبلی لتتطاض زاضز و زض    ۀزلیمتت 2زضرتت  و 

 اضومیت   ۀزضیبچت ویلومتطی تجطیع زض رنوة قتطلی اؾتتب    

 .>28= (1)قى   اؾ  هوالغ قس

و  اظ ایتن تؼتساز،    زاضزضوؾتب  45 قیط قاطؾتب  ػزت

چتتبیی لتتطاض  للؼتت  آثریتتع ضتتۀحو ۀمحتتسوزضوؾتتتب زض  21

 ضوؾتتتبهبی هتتبی عجیؼتتی و انؿتتبنی  ویػگتتینتتس. ا  گطفتتت

 اؾ . 1 مغبثك رسول ،حبضط پػوهف زض قسه مغبلؼ 

 قٕتحق ريش

هتبی ضوؾتتبیی    ؾتىونتگبه  پبیساضیپػوهف حبضط، ث  وضؼی  

اضومیت  زض ثطاثتط مرتبعطات نبقتی اظ ذكته      زضیبچۀ پیطامو  

چتبیی قاطؾتتب     للؼت   آثریتع محتسوزۀ حوضتۀ   زض  قس  آ 

و  ثتوزه  ثنبثطاین اظ نوع مغبلؼبت وتبضثطزی ؛ پطزاظز می قیط ػزت

-تونیفی نوضت ث ضوـ تحمیك آ  ثط مجنبی مبهی  پػوهف 

اظ  ،یتبظ ن متوضز هب و اعتػتبت   تحلیلی اؾ . ثطای گطزآوضی زازه

ثتتطزاضی( وتت  عتتی آ   فتتیف) یا زو ضوـ مغبلؼتتبت وتبثربنتت 

اظ نتتتبیذ  ،ضتتمن تتتسوین مجتتبنی نظتتطی و مغبلؼتتبت پیكتتین 

ضوـ  اظ و قسه اؾتفبزهنیع  1395 و 1390، 1385 یؾطقمبض

 آمتبضی  ۀربمؼت اؾت .   قتسه   ثاطه گطفتت  میسانی )پطؾكنبم ( 

ضوؾتتبی   21و  زض  قوز می نفط 21185 قبم بضط حپػوهف 

حزم نمون  ثطاؾتبؼ   چبیی ؾبون هؿتنس. للؼ  ۀمنغموالغ زض 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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هتب   . پطاونسگی تؼساز نمونت  سقنفط ثطآوضز  380فطمول وووطا  

و ثطاؾبؼ نؿج   تهبزفی ؾبزه ای ذوق  نوضت ث زض ضوؾتبهب 

 گبهزیتس . ضوایی پطؾكنبم  ثتب وؿتت   (2رسول ) اؾ رمؼی  

زض حتس ذتوة ثتطآوضز     ،اؾبتیس زانكگبهی و وبضقنبؾب  ارطایی

قتتسه و پبیتتبیی پطؾكتتنبم  نیتتع ثتتب اؾتتتفبزه اظ فطمتتول آلفتتبی 

 ثطآوضز قسه اؾ . 93/0وطونجبخ 

ؾتتنزف و اضظیتتبثی وضتتؼی  پبیتتساضی زض   منظتتوض ثتت 

هبی پبیساضی ث   چبضچوثی اظ قبذم قسه مغبلؼ  ضوؾتبهبی

  و بهبی پػوهكی ؾبیط محممت  ضوـ تلفیمی )ثطمجنبی یبفت 

ؾ  تتب ضتمن   قسه ا  ی تاهبی میسانی پػوهكگطا (  ثطضؾی

هتبی پیكتنابزی ثمیت  پػوهكتگطا ، اظ      قبذماظ اؾتفبزه 

منظتوض  یتن    اثهبی ثومی منغم  نیع اؾتفبزه قوز.  قبذم

 24) یالتهتبز هتبی   ثطای اضظیبثی پبیساضی ثطاؾبؼ قبذم

 24) یغتی مح یؿت  ظ ( وقتبذم  32قبذم(، ارتمتبػی ) 

 (.3)رسول س قنمبگط تؼطی   80 مزموع زض( و قبذم

 

 

 ضٕر مًقعٕت جغرافٕاْ ضُرستان عجب .3 ضکل

 ضٕر عجب ٔٓچا قلعٍ آبخٕس ّحًضياقع در  ْريستاَاَاْ اوساوٓ ي طبٕعٓ  ئصگٓ .3 جذيل

 مًقعٕت طبٕعٓ ريستاَا

 درغذ()
 درغذ() مطخػات اوساوٓ ريستاَا

 تغییطات زو ؾطقمبضی میبنگین ؾنی ظنب  مطزا  ثبؾوازی اقتغبل ثؼس ذبنواض ووهؿتبنی

100 1/5 54/97 38/71 43/51 24/48 11/34 301/1- 



 797  ... َاْ ريستأٓ سکًوتگاٌ پأذارْاريمٍٕ بر تغٕٕرات درٔاچّ  خطکسالٓتأثٕرات بررسٓ : رمضاوٓي  تًتاخاوٍمجىًوٓ 

 ضٕر عجب ٔٓچا قلعٍ آبخٕس ّحًضريستاَاْ ياقع در تعذاد جمعٕت ي حجم ومًوٍ بٍ تفکٕک . 2 جذيل

ًوٍحجم وم ريستا جمعٕت حجم ومًوٍ  ريستا جمعٕت 

زضه تپیه 252 10 هطگت  3152 25  

 تزطق 427 16 آلمبلو 1482 22
 ظاوی  264 12 ثبضاظلو 567 23
 گنجس 273 12 ینگز  768 25
 لوظولز  1253 22 زیعد 789 18
 چابضثطوز 320 15 نومؼ  655 18
 یبیچی 315 15 آغبرطی 874 20
للؼ  روا  3255 30  چابضعبق 366 15 
 حوضی 452 16 مامبنساض 374 15
 چنبض 524 18 محموزآثبز 382 15

 ثوو  563 18   

 محٕطٓ زٔستغٕرَاْ پصيَص در ابعاد اجتماعٓ، اقتػادْ ي مت .3 جذيل

 متغٕرَا ضاخع

ی
مبػ

رت
ا

 

ظ ، ثبؾوازی ظنب ، ثبؾوازی مطزا ، ثیىبضی ظنب ، ثیىبضی مطزا ، آموظا   زانفمطز، آموظا   زانفرمؼی ، تؼساز ذبنواض، ثؼس ذبنواض، تؼساز 
ثطق، گبظ...،  ،آة زاقتنمطاوع ثاساقتی و زضمبنی،  زاقتنمطاوع آموظقی،  تنزاقػمومی،  مطاوع تزمغنابزهبی انتظبمی، ؾیبؾی...،  زاقتن

هبی ارتمبػی، نؿج  زؾتطؾی ث  اینتطن ، احؿبؼ ضضبی  اظ ضوؾتبی مح  ؾىون ،  زؾتطؾی ث  قجى  هبی ارتمبػی، ینبهنزبضمؼىوؼ 
ی انؿبنی، نؿج  ثطذوضزاضی اظ تؼبونی ضوؾتبیی، هب ربشث احؿبؼ امنی  زض ضوؾتب، احؿبؼ افعایف آگبهی و زانف، نؿج  ثطذوضزاضی اظ 

 هب و نعاع هب یطیزضگتؼساز مكبضو  ػمومی،  قسه ثب احساث یهب پطوغهون مصهجی و فطهنگی، بام زاقتن

ی
یغ

مح
 

، ویفی  هب ثبؽی و زفغ فبضتة، ؾغح آوض رمغی و زفغ ظثبل ، آوض رمغی عجیؼی، تنوع منبثغ آثی، هب ربشث ثاساق  مؼبثط، ثوؾتب  ضوؾتبیی، 
ث  ی عجیؼی، نؿج  فضبی ؾجع، میعا  تولیس آلوزگی نوتی، نؿج  ولوع ذغطات و ؾوانح عجیؼی، نؿج  زؾتطؾی هب ربشث ثهطی 
اضاضی، میعا  تولیس ظثبل ، نؿج   و   ث یبفت  ث  ؾغح و  اضاضی، نؿج  ترطیت اضاضی  یوبضثط ییطتغهبی ثاساقتی، نؿج  اضاضی  ؾطویؽ

ومی و ویفی  طاتییتغ، نؿج  ضضبی  اظ آة قطة و ثاساقتی، ؾغح هب ربشث ی عجیؼی، تمیعی و ثاساق  مح  هب ربشث   زؾتطؾی آؾب  ث
 ؾبلپنذ زض هط  ذكىؿبلیتؼساز زفؼبت ولوع  محهووت وكبوضظی، ؾغح تغییطات ومی و ویفی زا  و عیوض،

ی
بز
ه
الت

 

، قبغت  مطز، قبغت  ظ ، مؿبح  مح  ؾىون ، میعا  محهووت فطوقی، ، تنوع قغلی و زضآمسیانساظ پؽزضآمسی، میعا   منبثغتنوع 
قرهی، تنوع مح  تأمین مبیحتبد ظنسگی، میعا  تولیسات ثبغی، میعا  تولیسات زامی، میبنگین تؼساز وؾیلۀ نملیۀ تؼساز واحسهبی تولیسی، 

ظنسگی زض ضوؾتب، هعینۀ ی فؼبل زض ضوؾتب، ضضبیتمنسی اظ هب  قطواتبق ث  نفط، تؼساز مطاوع البمتی و ضفبهی، تنوع مكبغ  ضوؾتبیی، تنوع 
 محهولػطضۀ ی هب مغبظهو  هب فطوقگبهمیعا  زؾتطؾی ث  وؾبی  ضطوضی ظنسگی، متوؾظ ػمط ثنبی مؿىونی، تؼساز 

 

 باريمترْ پأذارْ

 ۀتوؾتؼ هتبی   ثب تسوین قبذم ظمب  هممسل ثبضومتط پبیساضی 

 منتكتط ( CSDمتحتس )   مل و یؿیوم، 21پبیساض زض آغانؽ 

اؾ  و  قبم  تمب  وروه و اثؼبز ارتمتبػی، التهتبزی،    قسه

 اضظیتتبثی منظتتوض  ثتت  ،یتت ناب زض قتتوز. متتیمحیغتتی  یؿتت ظ

ثتبضومتط  ،  پبیساض ۀتوؾؼمحیغی  ارتمبػی و ظیؿ  یهب تطویت

اظ زو ػنهتط انتلی   . ثبضومتط پبیساضی یساضی اضائ  قسه اؾ پب

اؾت  وت    تطویت قسه  1نؿبنیضفبه ا و ث  نب  ضفبه اووؾیؿتم

 بثنتس یاضتمب  ثبیس ثطای ضؾیس  ث  قطایظ پبیساضی آنابهط زوی 

 حبل  پبیتساضی اظ  ،ثنسی پطؾىبت و آلن عجم  ثطاؾبؼ .>25=

حبلت   ، 4/0 تب 3/0؛ حبل  نبپبیساضی ۀزهنس نكب  ،2/0 نفط تب

                                                 
1. Human Welfare 

 تتب  7/0  ؛حبل  پبیساضی متوؾتظ  ،6/0 تب 5/0  ؛نبپبیساضی ثبلموه

 وننتسۀ  ثیتب   ،1 تب 9/0 ل  پبیساضی ثبلموه و زض نابی حب، 8/0

هتب ثتین نتفط و     یطی ؾتىونتگبه لطاضگ؛ و اؾ حبل  پبیساضی 

ؾتبظی متسل ثتبضومتط پبیتساضی ثؼتس اظ       یه ذواهس ثوز. پیبزه

انزتب    چنتسین مطحلت    عتی  یتبظ ن موضزی هب زازهی آوض رمغ

 :انس اظ و  ػجبضت زوق  می

 ۀاولیت لت  اضظـ  هتبی ذتب : زض ایتن مطح    زازه ۀتای .1

و  ثتب اؾتتفبزه اظ    قونس مطثوط ث  هط نمبگط واضز می

 1395 و 1390، 1385هتبی   نتبیذ ؾطقمبضی ؾبل

 .و نتبیذ پطؾكنبم  ث  زؾ  آمسه اؾ 

 هتتبی ذتتب  همؿتتو: ثطذتتی    رتتسول زازه ۀتایتت .2

هتبی ذتب  ثتب     هبی مورتوز زض رتسول زازه   قبذم
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نؿج  مطاوتع   ،یىسیگط همؿو نیؿتنس. ث  عوض مخبل

و  اؾت  قتبذم مخجت     ،اقتی ث  و  رمؼی ثاس

وت     حتبلی  زض ،زاضز ظیبزیاضظـ میعا  ثیكتط آ ، 

منفتی   قبذم نؿج  ثنبهبی ذكتی ث  و  ثنبهتب،  

 زاضز.ی ظیبزاضظـ  ،و میعا  ومتط آ  اؾ 

اظ نمبگطهبی  یههطممیبؼ:  همهبی  رسول زازه ۀتای .3

 زاضنتتس،واحتتس متفتتبوتی  هتتب مورتتوز زض رتتسول زازه

ممیتبؼ وطزنكتب  امىتب      ثتی بیس اظ عطیك ثنبثطاین ث

ضا فطاهم آوضز و  ایتن   آنابممبیؿ  و ثطضؾی تغجیمی 

 :پصیط قسه اؾ  امىب  1ضاثغۀ وبض ثب اؾتفبزه اظ 

(1)   

ممیبؼ وطز  نمبگطهتب ثتب    ثیو  ثطای  ضاثغۀ یبزقسهزض 

ا ،  iمتبگط  ثتطای اضظـ ن   ،ضوز مخج  ث  وتبض متی   ۀرنج

 ۀثیكتتینثطاثتتط  ا  و  iنمتتبگط  ۀومینتتثطاثتتط  

 ا  اؾ .iنمبگط 

(2)   

 ۀممیبؼ وطز  نمبگطهب ثب رنجت  ثیو  ثطای  2ضاثغۀ زض 

  ،ا iثطاثتط اضظـ نمتبگط     ،ضوز منفی ث  وبض متی 

 ا  اؾ . iنمبگط ۀومینثطاثط 

هبی نابیی: زض ایتن مطحلت  اضظـ    رسول زازه ۀتای .4

اظ  یته  هتط نابیی هط زازه اظ عطیتك اػمتبل اضظـ   

هتب محبؾتج     اؾتترطاد زازه  ۀمطحلت هتب زض   قبذم

ؾتنزف میتعا     منظتوض   ثت  یت   ناب زضو  قتوز  می

اضظـ نابیی هتط نمتبگط محبؾتج      ،پبیساضی نمبگطهب

زض آ  اؾ  وت    نفط تب یهقوز و  ػسزی ثین  می

ی بی نبپبیساضی وبمت  و یته ثت  مؼنت    بث  مؼن نفط

 .>29= پبیساضی وبم  اؾ 

 َا دادٌ لٕيتحلٍ ٔتجس

 قٕتحق ٓفٕتًغ َْا افتٍٔ
هبی پػوهف، اظ ثین و   اظ یبفت  آمسه زؾ  ث نتبیذ  ثطاؾبؼ

 51زضنتتس ضا ظنتتب  و  49محلتتی،  ۀربمؼتت زهنتتسگب  پبؾتتد

یكتطین زضنتس  ث ،انس. همچنین زضنس ضا مطزا  تكىی  زازه

 15/43ؾبل ثتب   30تب  20پبؾرگویب  مطثوط ث  گطوه ؾنی 

ؾغح ؾواز نیع ثیكتطین گتطوه   ظمینۀزضنس ثوزه اؾ . زض 

زض  زضنس ثوزه اؾ . 42/44مطثوط ث  ؾغح ؾواز زیپلم ثب 

نفتط زاضای ثیكتتطین    4ت 1ثؼس ذبنواض نیع ذبنواضهبی  ظمینۀ

هتبی تونتیفی     یبفتت  ،هتب  ػتوه ثتط ایتن  فطاوانی ثوزه اؾ . 

 40 تتب  30مست ظمب  البم  زض ضوؾتب ثب  پػوهف نكب  زاز

 ؾبل زاضای ثیكتطین فطاوانی ثوزه اؾ .

 تحلٕلَٓاْ  ٔافتٍ

هتتبی  اضظـ پبیتتساضی هطیتته اظ قتتبذم ،زض ایتتن لؿتتم 

محیغی، ارتمبػی و التهبزی ثط ضوؾتبهبی محوض توضیؿتی 

قتتیط ثتت  تفىیتته ؾتت  زوض  قاطؾتتتب  ػزتتت چتتبیی للؼتت 

هبی مسل ثبضومتط  نتبیذ یبفت  .قسوتحلی   ی تزع مبضیؾطق

زض ؾتبل   محیغتی  ظیؿ اظ نظط پبیساضی  پبیساضی نكب  زاز

للؼ  ث  ػنوا  مطوع زهؿتب  ثب امتیبظ  روا ، ضوؾتبی 1385

 و ؾپؽ ضوؾتبهبی ینگز ، ضا زاق  تطین ضتج ثیك 703/0

تطتیتت ثتب امتیبظهتبی     ثت   ، آلمبلو، تزطق، هتطگت  لوظولز 

هتتتبی  زض ضتجتتت  615/0و  632/0، 638/0، 641/0، 664/0

 425/0زضه ثتب   تپیهضوؾتبهبی  ،ثؼسی لطاض زاضنس. همچنین

نتبیذ ضتج  لطاض زاضنس.  نیتط نییپبزض  463/0و محموزآثبز ثب 

وتت   1395 و 1390زض ؾتتبل  زهتتس نكتتب  متتیهتتب  ثطضؾتتی

 زض ضوؾتتبهب ثت  همتین تطتیتت ثتوزه اؾت  و       یثنس  یاولو 

پبیساضی ثیكتتط ایتن    بظیامت 1395 و 1390هبی  ؾبل ضمن

ینگزت  زض  رتع ضوؾتتبهبی    ثت   ،اؾ   یبفت  وبهفضوؾتبهب 

ولتی زض   بفتت  ی  وبهف بظیامت 040/0حسوز  و  1390ؾبل 

زوثبضه افعایف یبفت  اؾ . ػل  انتلی وتبهف    1395ؾبل 

زض ایتن زوضه، نبقتی اظ وتبهف     ی یبزقتسه ضوؾتتب  پبیساضی 

اضومیت ،   ۀزضیبچت بقی اظ ذكه قس  ن آحبضقسیس ثبضنسگی، 

و  توؾظ  ظیبزوبهف وك  ثطذی اظ محهووت ثب نیبظ آثی 

اضومی  و رابز وكبوضظی ارتطا قتسه و    ۀزضیبچؾتبز احیبی 

ث  وبهف ؾغح میعا  محهووت وكبوضظی زض این  این امط

ینگزتت ،  یقتتسه اؾتت . ػتتتوه ثتتط ضوؾتتتب منزتتط ضوؾتتتبهب

قتطایظ   للؼت  نیتع    رتوا ضوؾتبهبی، هطگت ، چابضعتبق و  

ایتن ؾت     هتب نكتب  زاز   ثطضؾی ،نس. همچنینزاقتمكبثای 

ظمینی،  وك  ؾیت ۀظمینؾبیط ضوؾتبهب زض  اظ ضوؾتب ثیكتط

 هتبی  تهمیماقتغبل زاقتنس و   ربت یفینانگوض و  بیه ثبؽ

ث  تغییطات ؾغح تولیس و زض نتیز  وتبهف نؿتجی    مسیطا 

محهتووت  میعا  اضاضی وكبوضظی، اف  ومی  و ویفیت   

قسه  منزط هب وكبوضظی و همچنین وبهف نؿجی تؼساز زا 

 .(4)رسول  اؾ 



 799  ... َاْ ريستأٓ سکًوتگاٌ پأذارْاريمٍٕ بر تغٕٕرات درٔاچّ  خطکسالٓتأثٕرات بررسٓ : رمضاوٓي  تًتاخاوٍمجىًوٓ 

 ضٕر عجب ٔٓچا قلعٍ آبخٕس ّحًضريستاَاْ ياقع در مٕسان پأذارْ محٕطٓ  .4 جذيل

 تغٕٕرات پأذارْ

 ريستا

 سطح پأذارْ ارزش پأذارْ

3395 3385 3380 3395 3385 3380 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ ساضی متوؾظپبی 519/0 514/0 425/0 زضه تپیه

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 661/0 653/0 632/0 تزطق

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 541/0 540/0 533/0 ظاوی 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 555/0 554/0 539/0 گنجس

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی متوؾظ 670/0 660/0 664/0 ینگز 

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 651/0 650/0 641/0 لوظولز 

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 615/0 610/0 615/0 هطگت 

 ساضی ثبلموهپبی پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 647/0 645/0 638/0 آلمبلو

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 590/0 587/0 552/0 ثبضاظلو

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 503/0 500/0 495/0 چابضثطوز

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 504/0 505/0 501/0 یبیچی

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ ؾظپبیساضی متو 490/0 491/0 488/0 چابضعبق

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 515/0 510/0 506/0 حوضی

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 440/0 438/0 422/0 چنبض

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 506/0 503/0 502/0 ثوو 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ ساضی متوؾظپبی 611/0 601/0 602/0 زیعد

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 533/0 530/0 524/0 نومؼ 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 551/0 545/0 541/0 آغبرطی

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 705/0 708/0 703/0 للؼ  روا 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 567/0 566/0 563/0 ضمامبنسا

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 472/0 466/0 463/0 محموزآثبز

 
 چأٓ  قلعًٍر تًرٔستٓ رادار پأذارْ محٕطٓ ريستاَاْ مح. 2 ضکل

ضازاض پبیتساضی  ضوی  مولؼیت  لطاضگیتطی ضوؾتتبهب    2 قى 

 زهتس  متی هبی نمتوزاض نكتب     ثطضؾی. زهس نكب  میضا محیغی 

ثتوزه   1390 تتب  1380هتبی   ؾتبل  عیثیكتطین میعا  قىب  

هتبی ضوا  اظ   ماتبض آة  ۀنبقی اظ ؾیبؾ  زول  ولت  زض ظمینت  

وت    عتوض  همتب  عطیك احساث ؾسهب و ثنسهبی آة ثوزه اؾ . 

ثیكتتطین احطگتصاضی    ،زهتس  هبی پػوهف نكب  متی  نتبیذ یبفت 

هتبی   مخج  ثط پبیتساضی محیغتی ضوؾتتبهب اظ عطیتك قتبذم     

( 773/0) ینتوت وز آلوزگی (، نج796/0هبی گطزقگطی ) ربشث 

هب ثب ثیكتطین احطگتصاضی   ( و قبذم709/0) ظیمحو ثاساق  

(، ضضتبی  اظ زؾتطؾتی ثت     841/0) ذكىؿبلیتطتیت  ث منفی 
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( و تغییتتطات ومیتت  و  793/0قتتطة و آة وكتتبوضظی )   آة

 ( ثوزه اؾ .711/0ویفی  محهووت وكبوضظی ثب )

ثیتب   هتب زض ذهتول پبیتساضی ارتمتبػی نیتع       نتبیذ یبفت 

للؼ ، لوظولزت  و ینگزت     روا تطتیت ضوؾتبهبی  ث و   ونس می

زض  694/0و  701/0، 711/0ثتتب امتیبظهتتبی    1395زض ؾتتبل 

ضوؾتتبهبی   ،انتس. همچنتین   هبی اول تب ؾتو  لتطاض گطفتت     ضتج 

و  502/0، 499/0تطتیتت ثتب    ثت   چابضثطوز و حوضی، محموزآثبز

نتتبیذ   ،نس. زض این ذهتول ضا زاضطین میعا  امتیبظ ومت  505/0

ذتت  پبیتساضی     ثت هب گویبی این والؼی  ثوزه اؾ  وت    یبفت 

تتب   1385محیغی، اظ نظط پبیساضی ارتمبػی ضوؾتتبهب اظ ؾتبل   

؛ همواضه افعایف نؿجی ؾغح پبیتساضی ضا تزطثت  وطزنتس    1390

كتط نبقی اظ ضونك گطزقتگطی، افتعایف ویفیت     این امط ثی و 

نبقتی اظ ثاجتوز    ػمتستبً ظنسگی نبقتی اظ ثاجتوز وضتغ زضآمتس     

وضتؼی  اقتتغبل، افتعایف تؼتتساز ثبؾتوازهب و ثاجتوز ویفیتت       

 .(5)رسول  هب ثوزه اؾ  نابزهب و ؾبظمب   ذسمبت

، ضازاض 5 رتسول  هتبی  ثب تور  ث  نتبیذ یبفتت   ،زض نابی 

تطؾتیم قتسه    3 قى  قسه تغجیك زازهپبیساضی ضوؾتبهبی 

ضوی ضازاض  اؾتت . ثطضؾتتی مولؼیتت  لطاضگیتتطی ضوؾتتتبهب   

یب  مجسأتطتیت ثب زوض قس  اظ ؾبل  ث  زهس پبیساضی نكب  می

  یبفت  اؾت  اضتمبمیعا  پبیساضی ضوؾتبهب   1385همب  ؾبل 

و این میعا  اظ اضتمبی پبیساضی ارتمبػی ثیكتط ضوؾتتبهبی  

نتتبیذ نكتب     ،ولز  مكتاوز اؾت . همچنتین   ظینگز  و لو

ثبؾوازی، زؾتطؾی ثب تؿایتت  میعا هبی  قبذم زهس می

ثیىتتبضی، ورتتوز نابزهتتبی ؾیبؾتتی و  میتتعا ظیطؾتتبذتی، 

، 825/0، 899/0تطتیت ثب  ث امنیتی و زؾتطؾی ث  اینتطن  

زاضای ثیكتطین میعا  احطگتصاضی   716/0و  746/0، 802/0

اظ مطاوع آموظقی و فنی و  هبی ثطذوضزاضی مخج  و قبذم

و  362/0تطتیت ثتب   ث قسه  احساثهبی فنی  ی و پطوغها حطف 

 انس. زاضای ومتطین میعا  پبیساضی ثوزه 369/0

 ضٕر عجب ٔٓچا قلعٍ آبخٕس ّحًضريستاَاْ ياقع در ٕسان پأذارْ اجتماعٓ م .5جذيل 

 تغٕٕرات پأذارْ

 ريستا

 سطح پأذارْ ارزش پأذارْ

3395 3390 3385 3395 3390 3385 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 488/0 509/0 511/0 زضه تپیه

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 524/0 535/0 567/0 تزطق

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ متوؾظ پبیساضی 528/0 528/0 522/0 ظاوی 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 416/0 421/0 436/0 گنجس

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 608/0 612/0 694/0 ینگز 

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 672/0 678/0 701/0 لوظولز 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 498/0 496/0 512/0 هطگت 

 پبیساضی ضؼی  پبیساضی ضؼی  پبیساضی ضؼی  351/0 356/0 365/0 آلمبلو

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 593/0 601/0 552/0 ثبضاظلو

 متوؾظپبیساضی  پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 502/0 506/0 502/0 چابضثطوز

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 521/0 525/0 533/0 یبیچی

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 492/0 489/0 499/0 چابضعبق

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 500/0 502/0 505/0 حوضی

 پبیساضی متوؾظ وؾظپبیساضی مت پبیساضی متوؾظ 520/0 536/0 541/0 چنبض

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 562/0 560/0 563/0 ثوو 

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 600/0 602/0 603/0 زیعد

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 589/0 588/0 600/0 نومؼ 

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه ثبلموه پبیساضی 610/0 608/0 612/0 آغبرطی

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 702/0 706/0 711/0 للؼ  روا 

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 567/0 570/0 563/0 مامبنساض

 وهپبیساضی ثبلم پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 498/0 501/0 499/0 محموزآثبز

 



 803  ... َاْ ريستأٓ سکًوتگاٌ پأذارْاريمٍٕ بر تغٕٕرات درٔاچّ  خطکسالٓتأثٕرات بررسٓ : رمضاوٓي  تًتاخاوٍمجىًوٓ 

  
 ضٕر عجب ٔٓچا قلعٍ آبخٕس ّحًضريستاَاْ ياقع در پأذارْ اجتماعٓ  رادار. 3 ضکل

ؾتنزف پبیتساضی    پبیساضی التهبزی ث  ػنوا  ضون ؾو  

 6 رتسول اظ  آمسه زؾ  ث نتبیذ  ثطاؾبؼقوز و   محؿوة می

للؼت ، ینگزت ،    رتوا   تطتیتت ضوؾتتبهبی   ثت   1390زض ؾبل 

، 684/0، 795/0لوظولزتت ، ظاویتت  و هتتطگت  ثتتب امتیبظهتتبی  

زم لتطاض  هبی اول تتب پتن   زض اولوی  627/0و  653/0، 663/0

ضوؾتبهبی نومؼ  و گنجتس ثتب امتیبظهتبی     ،گطفتنس. همچنین

تطین ؾغح لطاض گطفتنتس. ثطضؾتی    زض پبیین 489/0و  475/0

 1395ؾتبل   تتب  1385اظ ؾتبل   زهتس  هب نكب  می نتبیذ یبفت 

میعا  پبیساضی التهبزی ضوؾتبهب افعایف یبفتت  اؾت  و ایتن    

ه اؾ  وت   میعا  افعایف زض ضوؾتبهبی پطرمؼی  ثیكتط ثوز

هبی  آوضی مطز  ث  قغ  اظ تنوع قغلی و ضوی، ػل  انلی آ 

هتب زامتساضی و وكتبوضظی     ذسمبتی ث  ربی اقتغبل زض قتغ  

ث  افتعایف   تؼساز ظیبز رمؼی زیگط، ی ثیبن. ث  قوز نبقی می

اظ یب  یضوؾتتب وؿتت قتنبذ     ،ؾغح ؾواز و ثت  زنجتبل آ   

حهتووت  تولیس و فطوـ م و نیع قسه منزط مكبغ  ربیگعین

ورتوز   ،ػتتوه ثتط ایتن    ثین گطزقگطا  ثوزه اؾ . وكبوضظی

مطاوتتع ذطیتتس ضوؾتتتبیی، احتتساث مطاوتتع پتتصیطایی و ضفتتبهی 

 انس. گطزقگطا  نیع اظ رمل  ػوام  احطگصاض ثوزه

 ضٕر عجب ٔٓچا قلعٍ آبخٕس ّحًضياقع در  ْريستاَامٕسان پأذارْ اقتػادْ  .6 جذيل 

 تغٕٕرات پأذارْ
 سطح پأذارْ رْارزش پأذا

3385 3390 3395 3385 3390 3395 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 516/0 502/0 468/0 زضه تپیه

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 551/0 542/0 536/0 تزطق

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 653/0 630/0 535/0 ظاوی 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 489/0 456/0 465/0 جسگن

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 684/0 641/0 642/0 ینگز 

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 663/0 649/0 651/0 لوظولز 

 پبیساضی متوؾظ ؾظپبیساضی متو پبیساضی متوؾظ 627/0 600/0 603/0 هطگت 

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 609/0 590/0 589/0 آلمبلو

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 601/0 586/0 587/0 ثبضاظلو

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 518/0 516/0 514/0 چابضثطوز
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ متوؾظ پبیساضی 515/0 512/0 499/0 یبیچی

 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 503/0 500/0 501/0 چابضعبق
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 564/0 565/0 564/0 حوضی
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 505/0 504/0 501/0 چنبض
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 527/0 525/0 522/0 ثوو 
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 573/0 570/0 574/0 زیعد
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 475/0 470/0 469/0 نومؼ 
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 580/0 579/0 577/0 آغبرطی

 پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه پبیساضی ثبلموه 795/0 793/0 744/0  للؼ روا 
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 561/0 560/0 563/0 مامبنساض
 پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ پبیساضی متوؾظ 502/0 500/0 497/0 محموزآثبز
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 ضٕر  عجب ٔٓچا قلعٍ آبخٕس ّحًضريستاَاْ ياقع در قتػادْ رادار پأذارْ ا .4 ضکل

 زهتس  ضوی ضازاض پبیساضی نكتب  متی   لطاضگیطی ضوؾتبهب

و  1395 تتب  1390هتبی   ؾبل عیثیكتطین قىب  پبیساضی 

نتتبیذ   ،زض ضوؾتبی ینگزت  اتفتبق افتتبزه اؾت . همچنتین     

اظ نظط پبیساضی التهتبزی زض ممبیؿت     زهس میهب نكب   یبفت 

ثیكتتطی ورتوز زاضز.    نؿتجتبً ثب ؾبیط اثؼبز پبیساضی قتىب   

هتبی گونتبگو  ثتط     ثطضؾی احطگصاضی قتبذم  این، ػتوه ثط

  قتبغت تطتیت متغیطهتبی   ث  زهس میپبیساضی نكب  میعا  

ثیكتتتطین   854/0و  869/0ظنتتب  و متتطزا  ثتتب امتیبظهتتبی 

 ویفیتت میتعا  احطگتتصاضی مخجتت  و متغیطهتبی ضضتتبی  اظ   

و  365/0نملیتت  قرهتتی ثتتب امتیبظهتتبی  ۀوؾتتیلظنتتسگی و 

 .(4)قى   انس  ضا زاقتومتطین احط مخج   401/0

اووؾیؿتمی ث  ػنوا   ضفبه انؿبنی و ۀمحبؾج ،زض نابی 

ؾبظی مسل ثبضومتطی پبیساضی  آذطین مطحل  اظ فطاینس پیبزه

زض این حبضط پػوهف  هبی قوز و  نتبیذ یبفت  محؿوة می

ظ ، اقتسه  ثطضؾی ۀث  تفىیه ؾ  زوض زهس ذهول نكب  می

 1395تب  1385زضه اظ ؾبل  تپیهنظط ضفبه انؿبنی ضوؾتبی 

اووؾیؿتمی، ضوؾتبی تزتطق وتبهف ضفتبه،     ضفبهفعایف اثب 

، ضوؾتبی گنجتس  یافعایك -ضوؾتبی ظاوی  ث  نوضت وبهكی 

ث  نوضت وبهكی، ضوؾتتبی ینگزت  ثت  نتوضت وبهكتی،      

ضوؾتبی لوظولز  ث  نوضت وبهكتی، ضوؾتتبهبی هتطگت     

ی، ضوؾتتبی آلمتبلو ثت  نتوضت وبهكتی،      افعایكت  -وبهكی 

ضوؾتبی ثتبضاظلو وبهكتی، ضوؾتتبی چاتبضثطوز ثت  نتوضت       

وبهكتتی، ضوؾتتتبی  -چی افعایكتتیثوبهكتتی، ضوؾتتتبی یتتب

وبهكی، ضوؾتبی حتوضی ثت     -چابضعبق ث  نوضت افعایكی

نوضت وبهكی، ضوؾتبی چنبض ث  نوضت وبهكی، ضوؾتتبی  

 -هكیثوو  ث  نوضت وبهكی، ضوؾتبی زیعد ث  نوضت وب

افعایكی، ضوؾتتبی نتومؼ  ثت  نتوضت وبهكتی، ضوؾتتبی       

للؼ  ث   روا وبهكی، ضوؾتبی  -برطی ث  نوضت افعایكیغآ

وبهكتی، ضوؾتتبی مامبنتساض ثت  نتوضت       -ینوضت افعایك

وبهكی و ضوؾتبی ث  نوضت وبهكی ثوزه اؾ . اظ نظط ضفبه 

زضه، تزطق، گنجس، لوظولزت ، آلمتبلو،    تپیهاووؾیؿتمی نیع 

نبض، زیعد، ث  نوضت افعایكی و ضوؾتبهبی ظوایت ،  حوضی، چ

ینگزتت ، هتتطگت ، ثتتبضاظلو، چاتتبضثطوز، یتتبیچی، چابضعتتبق، 

ثوو ، نومؼ ، مامبنساض و محموزآثبز ثت  نتوضت وبهكتی    

 .(7)رسول  انس ثوزه

تمی ضفتتبه انؿتتبنی و ضفتتبه اووؾیؿتت   تغییتتطات ذینتتتب

 تطؾیم قسه اؾت   ث  نوضت نموزاض قسه مغبلؼ  ضوؾتبهبی

 .(5)قى  

ضفتتبه ناتتبیی انؿتتبنی و ضفتتبه اووؾیؿتتتمی   ،زض نابیتت 

 6 و قى  8 ث  نوضت رسول قسه ثطضؾی ؾبل 15میبنگین 

آمتسه، ضوؾتتبی    زؾت    ثت نتبیذ  ثطاؾبؼاؾ . سه قتطؾیم 

ؾبل اذیط ثوزه اؾ  و  15 عیپبیساضتطین ضوؾتب  للؼ  روا 

 ،ؾپؽ ضوؾتبهبی لوظولز  و ینگز  لطاض زاضنتس. همچنتین  

ضوؾتبهبی چنبض، محموزآثبز و گنجس ث  ػنتوا  نبپبیتساضتطین   

 .(8)رسول  انس ؾبل اذیط ثوزه 15ضوؾتبهبی 

 قسه مغبلؼ  نموزاض پبیساضی نابیی ضوؾتبهبی ،زض نابی 

 تطؾیم قسه اؾ . 6 ث  نوضت قى 
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 ضٕر عجب ٔٓچا قلعٍ آبخٕس ّحًضياقع در مٕسان پأذارْ کل ريستاَاْ  .7 جذيل

 تغٕٕرات پأذارْ ساوٓرفاٌ او رفاٌ اکًسٕستم

 ريستاَا 3385 3390 3395 3385 3390 3395

 زضه تپیه 517/0 524/0 425/0 488/0 509/0 511/0

 تزطق 661/0 653/0 632/0 524/0 535/0 567/0

 ظاوی  542/0 540/0 533/0 528/0 528/0 522/0

 گنجس 555/0 554/0 539/0 416/0 421/0 436/0

 ینگز  670/0 660/0 664/0 644/0 612/0 694/0

 لوظولز  651/0 650/0 641/0 672/0 678/0 701/0

 هطگت  615/0 610/0 615/0 498/0 496/0 512/0

 آلمبلو 647/0 645/0 638/0 351/0 356/0 365/0

 ثبضاظلو 590/0 587/0 552/0 593/0 601/0 537/0

 چابضثطوز 503/0 500/0 495/0 510/0 511/0 508/0

 یبیچی 504/0 505/0 501/0 518/0 518/0 516/0

 چابضعبق 490/0 491/0 488/0 497/0 494/0 500/0

 حوضی 515/0 510/0 506/0 532/0 533/0 534/0

 چنبض 440/0 438/0 422/0 512/0 52/0 521/0

 ثوو  506/0 503/0 502/0 544/0 542/0 542/0

 زیعد 660/0 601/0 602/0 586/0 587/0 588/0

 نومؼ  533/0 530/0 524/0 532/0 529/0 534/0

 آغبرطی 551/0 454/0 541/0 595/0 593/0 594/0

 للؼ  روا  705/0 708/0 703/0 748/0 749/0 727/0

 مامبنساض 567/0 566/0 653/0 564/0 565/0 563/0

 محموزآثبز 472/0 466/0 463/0 495/0 500/0 498/0

 
 

 

  ضذٌ مطالعٍ ومًدار پأذارْ رفاٌ اوساوٓ ي اکًسٕستمٓ ريستاَاْ .5 ضکل
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 اوساوٓ ي رفاٌ ي امتٕاز وُأٓ پأذارْ بىذْ ريستاَا از وظر رفاٌ ايلًٔت .8جذيل 

 رفاٌ اکًسٕستمٓ رفاٌ اوساوٓ ريستا
رفاٌ 

 وُأٓ
 رفاٌ اکًسٕستمٓ رفاٌ اوساوٓ ريستا رتبٍ

رفاٌ 

 وُأٓ
 رتبٍ

503/0 زضه تپیه  489/0 497/0 چابضعبق 17 496/0   490/0  494/0  18 

542/0 تزطق  649/0 533/0 حوضی 5 595/0   510/0  522/0  13 

526/0 ظاوی   538/0 518/0 چنبض 10 532/0   433/0  476/0  21 

424/0 گنجس  549/0 543/0 ثوو  19 487/0   504/0  523/0  12 

650/0 ینگز   665/0 578/0 زیعد 2 657/0   621/0  604/0  4 

684/0 لوظولز   647/0 532/0 نومؼ  1 666/0   529/0  530/0  11 

502/0 هطگت   613/0 594/0 آغبرطی 8 558/0   515/0  555/0  9 

357/0 آلمبلو  643/0 742/0 روا  للؼ  16 500/0   705/0  624/0  3 

577/0 ثبضاظلو  576/0 564/0 مامبنساض 6 577/0   563/0  565/0  7 

510/0 چابضثطوز  499/0 498/0 محموزآثبز 15 505/0   467/0  483/0  20 

518/0 یبیچی  503/0  510/0  14 
 

 

 
  اريمٍٕ ّدرٔاچ آبخٕس ّحًض ريستاَاْ وُأٓ اوساوٓ ي رفاٌ اکًسٕستمٓ رفاٌ .6 ضکل

 اريمٍٕ ّدرٔاچمًقعٕت ريستاَا در ارتباط با َمبستگٓ بٕه سطح پأذارْ ي  .9 جذيل

 

 

 

 
 

زاقتن یب پی ثطز  ث  وروز  منظوض ث ثؼسی و  ۀمطحلزض 

همجؿتگی ثین ؾغح پبیتساضی توؾتؼ  و مولؼیت      نساقتن

اضومی ،  ۀزضیبچجبط ثب چبیی زض اضت للؼ گیطی ضوؾتبهبی  لطاض

ثب اؾتفبزه اظ آظمو  همجؿتگی ونتسال التسا  ثت  ؾتنزف     

 .(9رسول ) اؾ زه وطهمجؿتگی 

اظ رسول مطثوط ثت  آظمتو     آمسه زؾ  ث نتبیذ  ثطاؾبؼ

ونتتسال ثتتین ثؼتتس ارتمتتبػی پبیتتساضی ضوؾتتتبهبی محتتوض   

یطی ایتن ضوؾتتبهب زض   لطاضگچبیی و مولؼی   للؼ توضیؿتی 

ثت   اضومی ، ثیكتتطین همجؿتتگی مطثتوط     ۀزضیبچاضتجبط ثب 

، زضرت  و  000/0 یزاض  بمؼنثب ؾغح  محیغی ظیؿ بیساضی پ

میتعا    ،ثوزه اؾ . زض نابیت   R;715/0میعا  همجؿتگی 

قیط ثتب   چبیی ػزت للؼ همجؿتگی ثین پبیساضی ضوؾتبهبی 

 طاضومیت  ثطاثت  زضیبچتۀ  زض ممبیؿ  ثب  آنابمولؼی  لطاضگیطی 

 اؾ . آمسهث  زؾ   577/0

ٓطٕمح ستٔز وُأٓ  ابعاد پأذارْ اجتماعٓ اقتػادْ 

 577/0  715/0    578/0  489/0 همجؿتگیمیعا      

 000/0   001/0  000/0   000/0  Sig 

80 24 24 32 df 
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   ْرٕگ جٍٕوت

قتست تحت     ث روامغ انؿبنی امطوظه  قس، گفت عوض و    همب 

منبعك ضوؾتتبیی ثت  زلیت      ،آة لطاض زاضنس و زض این میب  طیتأح

واثؿتتتگی قتتسیس ثتت  ظمتتین و مبهیتت  ظنتتسگی وكتتبوضظی و   

وهتوایی   زامساضی، واثؿتگی قتسیستطی ثت  آة و تغییتطات آة   

اهمی  اضظیتبثی تأحیطپتصیطی ضوؾتتبهب اظ ذكته قتس       زاضنس. 

قی اظ ػوام  متؼسزی اؾ  وت  اظ آ  رملت    اضومی  نب ۀزضیبچ

توا  ث  مجبحج التهبزی مبننس زضآمس، فمط، تنوع مؼیكتتی،   می

ویفیتت  ظنتتسگی، ػوامتت  ارتمتتبػی مبننتتس ماتتبرطت، ػتتسال  

فضبیی، ثاجوز ضفبه ارتمبػی و امنی ، ػوامت  محیغتی مبننتس    

ویفی  ثاساق  محیظ، تلفبت زا  و محهتووت وكتبوضظی و   

 آثریتتع ۀحوضتت. زوتتطهتتبی ارتمتتبػی اقتتبضه  ؾتتبیط نبهنزتتبضی

هتبی   عتی ؾتبل   ضوؾتب  21ن قتقیط نیع ث  زا چبیی ػزت للؼ 

اضومی  ثتوزه و متنبؾتت    ۀزضیبچاذیط تح  تأحیط ذكه قس  

 یهتتب یؾتتبل ذكتتهذكتته قتتس  زضیبچتت  و  آحتتبضثتتب اثؼتتبز و 

افتبزه زض این نبحی ، اظ نظط پبیساضی زچبض تغییتط و تحتول    اتفبق

نیتع گویتبیی ایتن    حبضتط  پتػوهف   هبی ذ یبفت قسه اؾ . نتبی

هبی پػوهف زض ثؼس محیغی پبیتساضی   والؼی  ثوزه اؾ . یبفت 

ؾتغح پبیتساضی ضوؾتتتبهب    نكتتب  زاز قتسه  مغبلؼت   ضوؾتتبهبی  

وبهف یبفت  اؾ   1395ث  ؾم  ؾبل  1385منغم  اظ ؾبل 

ذكته قتس     آحتبض و این میعا  اظ وتبهف پبیتساضی نبقتی اظ    

انتت    ۀظمیننبزضؾ  مسیطا  زض  بیه تهمیماضومی  و  ۀزضیبچ

ضا یب  یضوؾتتب هبی وظ ،  پكتیجبنی ۀاضائالگوی وك  ثوزه ثسو  

مزبة ث  وبهف ؾغح ظیط وك  ثطذتی اظ محهتووت ثتبغی    

انس و چو  نوع محهتووت   زهوطظمینی، پیبظ و انگوض  مبننس ؾیت

یب  ثت  زلیت  قتون    یضوؾتتب  نكتسه اؾت ،     ربیگعین مكرم

قسه ثركتی اظ منتبثغ زضآمتسی ذتوز ضا اظ زؾت       اضزنبگابنی و

هبی پػوهف زض ذهول پبیساضی محیغتی   انس. نتبیذ یبفت  زازه

 ،همروانی زاقت  اؾ . زض این ذهول >9=هبی  ثب نتبیذ یبفت 

نبقی اظ افت    ثیكتطتوا  گف  و  وبهف پبیساضی ضوؾتبهب  می

ظضاػتی، ؾتطمبظزگی محهتووت،     محهتووت ومی  و ویفی  

ف قوضی ذبن، آؾتیت زیتس  محهتووت وكتبوضظی و     افعای

هبی ظیطظمینتی   زامی ث  زلی  قیوع امطاو و وبهف ؾغح آة

قتوز وت     ضفغ این مكتى  پیكتنابز متی    ث  منظوضثوزه اؾ . 

هبی وكتبوضظی   قنبؾی، ؾغح آة هبی ذبن متنبؾت ثب ویػگی

زض زؾتطؼ و امىبنبت هط ضوؾتب التسا  ثت  وكت  محهتووت     

ثت    قسه مغبلؼ  ضوؾتبهبی ثطذی ثیبنی زیگط،. ث  زقوربیگعین 

ووهؿتبنی و ثطذی زیگط اظ ضوؾتبهب ثت  زلیت     وبمتًزلی  تیپ 

ضیعی ثطای انترتبة محهتووت    تط نیبظمنس ثطنبم  قطایظ منبؾت

هبی پػوهف زض ذهتول پبیتساضی    نتبیذ یبفت  ؾبظگبض هؿتنس.

پبیتساضی محیغتی،   ذتت     ثت  ارتمبػی ضوؾتبهبی نكتب  زاز 

اضی ارتمبػی ضوؾتبهب افعایف نؿجی زاقت  اؾت . زض ایتن   پبیس

تتوا  گفت  وت  زلیت  انتلی افتعایف پبیتساضی         می ،ذهول

هتبیی وت     ارتمبػی نبقی اظ زؾتطؾی ث  ذسمبت و ظیطؾتبذ  

توؾظ زول  اضائ  قسه و همچنین مطثتوط ثت  افتعایف ؾتغح     

اظ عطفی قتبیس نبقتی اظ ایتن    این ضوؾتبهبؾ  و   بؾبونؾواز 

زض زضاظمست و ث  نوضت  ذكىؿبلیارتمبػی  آحبضو   امط ثبقس

تتوا  گفت     متی  موضوعگیطز. زض تأییس این  تسضیزی قى  می

پبیتساضی   عا یت م ،اضومی  ۀزضیبچضوؾتبهب اظ  ۀفبنلو  ثب افعایف 

ثب افتعایف   ثیبنی زیگط،نیع افعایف یبفت  اؾ . ث   آناب ارتمبػی

ؾت . نتتبیذ   ومتتط قتسه ا   ذكىؿتبلی  ، آحتبض اظ زضیبچت   فبنل 

هبی پػوهف زض ذهول پبیساضی ارتمتبػی ضوؾتتبهب ثتب     یبفت 

 ،همروانی زاقت  اؾ . زض این ذهتول  >30=هبی  نتبیذ یبفت 

هبی فنی و  آموظـ ۀاضائاظ عطیك  سثبیو   وطزتوا  پیكنابز  می

و  ذكىؿتبلی آگبهی و قنبذ  اهبلی زض موضز  یاضتمبای،  حطف 

هبی زضونی ضوؾتب، ظمین   انمنسیتو اظ ضیعی ثطای اؾتفبزه ثطنبم 

ظیتطا  ؛ زوتط ثطای ؾطػ  ثركیس  ث  پبیساضی ارتمتبػی التسا    

 میتعا  نتس و   زاضپبیساضی ثیكتتطی   هبی ضوؾتبیی محیظ مؼمووً

اظ ثمی  اثؼبز پبیساضی اؾ .  تط غیؾط آنابضقس پبیساضی ارتمبػی 

هبی پػوهف زض ذهول اثؼتبز پبیتساضی    نتبیذ یبفت  ،زض نابی 

 تتب  1385اظ ؾتبل   وت  زی نیع گویبی این والؼی  اؾت   التهب

اؾت  و   بفتت  ی  فیافتعا پبیساضی التهبزی ضوؾتبهب   1395ؾبل 

این میعا  افعایف زض ضوؾتبهبی پطرمؼی  ثیكتط اؾ . ػلت   

افتعایف میتعا    ضغتم   ث انلی ثاجوز پبیساضی التهبزی ضوؾتبهب 

ی آوض اضومی  نبقی اظ تنتوع قتغلی و ضوی   ۀزضیبچذكه قس  

 یهتب  اقتتغبل زض قتغ    یرتب  ثت  هبی ذتسمبتی   مطز  ث  قغ 

اظ فتتطوـ  منبؾتتتزامتتساضی و وكتتبوضظی و وؿتتت زضآمتتس   

زیگتط،  ی ثیتبن محهووت وكبوضظی ث  گطزقگطا  ثوزه اؾ . ث  

 ،ث  افتعایف ؾتغح ؾتواز و ثت  زنجتبل آ       تؼساز ظیبز رمؼی 

قتسه   منزتط  یب  اظ مكتبغ  رتبیگعین  یوؿت قنبذ  ضوؾتتب 

زض ذهتول وضتؼی     حبضتط  هتبی پتػوهف   بفت نتبیذ ی اؾ .

ثتتب نتتتبیذ  ذكىؿتتبلیپبیتتساضی التهتتبزی ضوؾتتتبهب زض ثطاثتتط  

همرتوانی زاقتت    > 26= پػوهف حیسضی و مزنونی هبی یبفت 

توا  گف  و  ػل  انتلی ثاجتوز وضتؼی  پبیتساضی      میاؾ . 

التهبزی ضوؾتبهب ث  زلی  توؾؼ  و ضونك گطزقگطی زض ثیكتتط  

ثت  ثاجتوز    غم  ثوزه اؾ  و  ایتن امتط  ضوؾتبهبی توضیؿتی من
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 منزتط  یب  و تنوع قتغلی نبقتی اظ آ   یوضؼی  زضآمسی ضوؾتب

نكتب   حبضتط  هبی پػوهف  نتبیذ یبفت  ،این طقسه اؾ . ػتوه ث

 هتبی  عی ؾتبل  گبن  ؾ میعا  ضقس پبیساضی زض تمبمی اثؼبز  زاز

ثتوزه   1395 تتب  1390ظمتبنی   ۀفبنلثیكتط اظ  1390 تب 1385

 ۀزضیبچتط ذكه قس   ن امط نبقی اظ افعایف ؾطیغاؾ  و  ای

ؾبل اذیط و همچنین مكىتت التهبزی نبقتی   پنذاضومی  زض 

پبیتساض   ۀتوؾتؼ ث  ونتسی   اظ ؾوء مسیطی  وت  وكوض ثوزه و 

 ،همچنتین قتسه اؾت .   منزتط  ضوؾتبیی زض پتنذ ؾتبل اذیتط    

اضومیت  اظ نظتط    ۀزضیبچت توا  گف  و  ضوؾتبهبی زوضتتط اظ   می

تتتط و ضوؾتتتبهبی پطرمؼیتت  و    محیغتتی منبؾتتت  پبیتتساضی

اظ نظتط پبیتساضی التهتبزی و ارتمتبػی قتطایظ       طیگطزقتگطپص 

توا  گف  و  تتأحیطات ذكىؿتبلی    می ،همچنینثاتطی زاضنس. 

اضومیت  ثتط   زضیبچتۀ  اضومی  و ؾغح پبیساضی ضوؾتبهبی زضیبچۀ 

ضتمن  ثیتبنی زیگتط،   همسیگط ث  نوضت متمبث  ثوزه اؾ . ثت   

پبیساض تح  تأحیط میعا  ذكىؿتبلی  توؾؼۀ  ۀگبن ؾ اینى  اثؼبز 

 پبیتساض ضوؾتتبهبی  توؾتؼۀ  ، وضتؼی   اضومی  ثوزه اؾ زضیبچۀ 

هم اظ نظتط نتوع ؾتبذتبضهبی ارتمتبػی، وضتؼی        قسه مغبلؼ 

نیع زض میتعا  همطاهتی    التهبزی، زانف و مابضت، ؾغح ؾواز

ػتتتوه ثتتط اضومیتت  متتؤحط اؾتت . زضیبچتتۀ هتتبی احیتتبی  ثطنبمتت 

ثت   ، پیكتنابزهبی وتبضثطزی ظیتط نیتع      قتسه  اضائت  هبی پیكنابز

ضفغ مكىتت پبیساضی ضوؾتبهب و ؾتطػ  ثركتیس  ثت      منظوض

 :زقو  اضائ  می قسه مغبلؼ  فطاینس پبیساضی ضوؾتبهبی

 ۀاضائت هتبی ارتمتبػی ثتطای     اؾتفبزه اظ ظطفیت  قتجى   

 ثتتطای چگتتونگییب  یآگتتبهی و قتتنبذ  وظ  ثتتطای ضوؾتتتب

، تمویت  حضتتوض  ذكىؿتبلی  ۀپسیتس  منفتی  آحتبض ممبثلت  ثتب   

 تتط ذتسمبت   ویفتی  ۀاضائت  ۀظمینت ضؾب  زض  ذسمبتنابزهبی 

ظثبل   یآوض رمغقسه زض عط  هبزی این ضوؾتبهب مبننس  زضد

هتتبی ضوؾتتتبیی،   و فبضتتتة ضوؾتتتبیی و احتتساث پتتبضن  

ثتطزاضی   رلوگیطی اظ تغییط وبضثطی اضاضی و  ث  زلی  ثاتطه 

احساث ثتبؽ و   ثطایی اظ ؾس مرعنی و زض نابی  تمله اضاض

ای  ز. ونتتطل زوضه قتو  هب انزب  متی  ایزبز ویتهب یب ضؾتوضا 

 منظتوض  ثت  محهتووت وكتبوضظی    یظزگ آف ثیمبضی زا  و 

 ۀثیمت تمویت    ،رلوگیطی اظ گؿتطـ ذؿتبضت و همچنتین  

ضیعی ثتطای   ثطنبم  ،محهووت زامی و وكبوضظی و زض نابی 

 بیی.هبی گطزقگطی ضوؾت ظیطؾبذ  ضوظافعو  ۀتوؾؼ
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