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 چکیدٌ
تا تَرِ تِ ايٌىِ ترص وطاٍضظي زيگط رَاتگَي ًياظّاي ارتواػي ٍ التػازي ضٍستائياى ًثَزُ 
است تٌاتط ايي تطاي ضفغ ًياظ ضٍستائياى ضطٍضي است وِ اظ سايط اتعاضّاي زض زستطس استفازُ 

ّثطز وليسي ًمص تسعايي ًوايين تط ّويي اساس گطزضگطي ضٍستايي هي تَاًس تؼٌَاى يىي ضا
زض فطايٌس تَسؼِ يافتگي رَاهغ ضٍستايي ايفا ًوايس. استاى گلستاى تِ زليل تطذَضزاضي اظ 
هَاّة عثيؼي ٍ تٌَع الليوي تَاًايي تثسيل ضسى تِ يىي اظ لغة ّاي گطزضگطي وطَض ٍ 

ٍ زض  حتي هٌغمِ ضا زاضز . اها هتاسفاًِ سْن استاى اظ گطزضگطي فمظ ًين زضغس هي تاضس
غَضت ضٌاسايي ًماط لَت ٍ ضؼف فطا ضٍي تَسؼِ گطزضگطي تاالذع زض ًَاحي ضٍستايي 
هيتَاى ضاّس ضًٍك التػازي ٍ زستياتي تِ تَسؼِ پايساض زض ّوِ رَاًة تَز تط ايي اساس 
ًگاضًسگاى ضوي پي تطزى تِ رايگاُ گطزضگطي ضٍستايي تط فطايٌس تَسؼِ پايساض تِ تطضسي 

زضگطي ٍ تحليل ًماط لَت ٍ ضؼف حضَض گطزضگطاى زض رَاهغ ضٍستايي هْوتطيي احطات گط
تَغيفي ٍ تا استفازُ اظ اتعاضّاي  –پطزاذتِ اًس. ضٍش تحميك ايي هغالؼِ تػَضت تحليلي 

هرتلف ّوچَى تْطُ هٌسي اظ هغالؼات ٍ تزطتيات پيطيٌياى ،هػاحثِ تا غاحة ًظطاى ٍ 
 ذاًَاض  237ضس . راهؼِ آهاضي هحسٍزُ هغالؼاتي هسيطاى هحلي ٍ استفازُ اظ پطسطٌاهِ هي تا

ًوًَِ تػَضت تػازفي  161هي تاضس وِ تا استفازُ اظ فطهَل وَوطاى زّستاى ضٍضي آتاز 
اًتراب ضسُ اًس رْت هطرع ضسى پايايي پطسطٌاهِ اظ آظهَى آلفاي وطًٍثاخ استفازُ ضسُ 

پژٍّص ًطاى زاز،  ًتايذ ايي. ًطاى زٌّسُ هغلَتيت پطسطٌاهِ زاضز0.73است آلفاي وطًٍثاخ 
گطزضگطي هي تَاًس تاػج تْثَز ظيط ساذت ّاي ضٍستايي، ايزاز اضتغال ٍ زض آهس ظايي ضَز ٍ 
زضغَضت استفازُ اظ ًمغِ ًظطات ضٍستائياى ٍ هطاضوت زض فطايٌس تطًاهِ ضيعي ٍ ارطا ٍ ّوچٌيي 

ساض هغلَب حل هَاًغ ظيست هحيغي ضاّس گستطش گطزضگطي ٍ ضىل گيطي تَسؼِ پاي
 ذَاّين تَز

 .هحيظ ظيست ظايي، هطاضوت، ، تَسؼِ پايساض، اضتغالگطزضگطي: کلمبت کلیدی
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 2، فبطمٍ بکُب1محمدجًاد صفبئی

 ، سثعٍاض، ايطاىزاًطگاُ حىين سثعٍاضي، زاًطىسُ رغطافيا ٍ ػلَم هحيغي، استازياض 1
 ، سثعٍاض، ايطاىزاًطگاُ حىين سثعٍاضي، تطًاهِ ضيعي تَسؼِ ضٍستايي ،زاًص آهَذتِ واضضٌاسي اضضس2

 

 وًیسىدٌ مسئًل:

 از غفائيهحوسرَ

 

   بزرسی ي تبییه پیبمد َبی تًسعٍ گزدشگزی در جًامع ريستبیی

 )مطبلعٍ مًردی دَستبن ريشه آببد(
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 مقدمٍ
اهطٍظُ غٌؼت گطزضگطي تؼٌَاى يىي اظ پطزضآهستطيي هطاغل رْاى هحسَب هيطَز تگًَِ اي وِ تط اساس آهاضهٌتطط ضسُ تَسظ 

% زضغس اظ 50% اظ زضآهس ًاذلع هلي وطَضّاي اضٍپايي ٍ 35طي ساظهاى تيي الوللي تَضيسن رْاًي زض حال حاضط ترص گطزضگ

اغلة  ييضٍستا يگطزضگط(. 1390زضآهس وطَضّاي آسياي ضطلي ضا ترَز اذتػاظ زازُ است)ساظهاى هيطاث فطٌّگي ٍگطزضگطي 

ٍ ّستٌس ٍ هستلعم تْثَز تا واّص سَز ضٍتط تْايفؼال ييا طايضَز ظ يه يتلم يوطاٍضظ يتْايفؼال هي تَاًس هىوة يالتػاز ليتِ زل

 سيرس يتَزى زضآهس، اضائِ فطغتْا يييزض ضٍستاّا غلثِ تط پا يتَسؼِ گطزضگط ياغل ليزٍم ٍ سَم التػاز ّستٌس زل يزض ترطْا

 يرٌگل زاض ،يهاًٌس وطاٍضظ ييتْايفؼال ٌىِيتَرِ تِ ا تا.(:20093)ضاضپلي است ييزض راهؼِ ضٍستا يتحَالت ارتواػ زازيٍ ا يضغل

وِ  يفٌ يططفتْايٍ تا تَرِ تِ پ تْايفؼال يياًس ٍ تا واّص ا افتِياستمطاض  ييضٍستا يزض سىًَتگاّْا يتِ عَض سٌت يؼسى زاضٍ ه

وٌٌس وِ راهؼِ ذَز ضا تِ  يه يسؼ ييضٍستا ياظ هسٍَالى سىًَتگاّْا يضَز تؼض يه يواض اًساً يطٍيً يتاػج واّص تماضا تطا

 ييتاظ ساذت التػاز ضٍستا يتطا يتِ ػٌَاى ضاّثطز ييضٍستا يگطزضگط ىايسَق زٌّس. زض آهط يهاًٌس گطزضگط يسوت اضائِ ذسهات

تسٍى تطزيس يىي اظ ضاّىاضّاي اساسي رْت زستياتي تِ تَسؼِ پايساض ضطٍضت تْطُ هٌسي اظ  .اًتراب ضسُ است يٍ تَسؼِ التػاز

يٌىِ ترص لالة ضٍستائياى وطَضهاى تِ وطاٍضظي ٍ زاهپطٍضي تواهي اتعاضّاي هَرَز زض رَاهغ ضٍستايي هي تاضس  تا تَرِ تِ ا

اضتغال زاضًس ٍ ايي حطفِ اغلة تػَضت فػلي هي تاضس وِ ايي ذَز هَرة تيىاضّاي فػلي ٍ ػسم تاهيي هراضد ظًسگي هي تاضس ٍ 

اي ذاًَازگي زض آيٌسُ زض ًْايت تاػج ايزاز هْارطت ٍ اًتراب ضغل ّاي ًاهٌاسة هيطَز وِ ايي ذَز هَرة تْن ذَضزى تٌياًْ

ذَاّس ضس اهطٍظُ گطزضگطي تِ ػٌَاى يه غٌؼت ًَپا ٍ ضٍتِ ضضس تَاًستِ زض اغلة وطَضّاي تَسؼِ يافتِ رايگاُ تسعايي زض 

اضتغال ٍ تَسؼِ پايساض ايفا ًوايس تگًَِ اي وِ تط اساس آهاضّاي هٌتطط ضسُ تَضيسن ضٍستايي زض وطَض ّاي آهطيىاي ضوالي ٍ 

ّوَاضُ اضظ فطاٍاًي تِ ّوطاُ زاضز ٍ ايي ذَز هَرة ايزاز تَسؼِ زض هٌاعك ضٍستايي ضسُ است وطَض چيي تؼٌَاى اغلي اضٍپا غطتي 

زضغس اظ زضآهس ذَز ضا اظ ايي غٌؼت تسست آٍضز تٌاتط ايي تا اتراش سياست ّاي زضست 40تطيي لغة گطزضگطي آسيا تَاًستِ 

وه وطز. استاى گلستاى تِ زليل تطذَضزاضي اظ هَاّة عثيؼي ٍ سطهايِ ّاي هيتَاى تِ ضًٍك گطزضگطي زض هٌاعك ضٍستايي و

ارتواػي فطاٍاى ايي لاتليت ضا زاضز وِ تِ ػٌَاى يىي اظ لغة ّاي گطزضگطي هطرع ضَز. ضٍستاي ضٍضي آتاز يىي اظ ضٍستاّاي 

ٍرَز چطن اًساظّاي فطاٍاى ٍ زستطسي تَضيستي ضْطستاى گطگاى ّوَاضُ پصيطاي هرتلف گطزضگطاى اظ الػي ًماط وطَض هي تاضس 

سازُ اظ هْوتطيي هعاياي ايي هٌغمِ هي تاضس تط ايي اساس زض ايي هغالؼِ سؼي ضسُ اظ زيسگاُ ذاًَاض هطرع ضَز تا ٍضٍز 

گطزضگطاي ضاّس چِ تاحيطاتي زض فطايٌس التػازي ، ارتواػي ٍ ظيست  هحيغي  هٌغمِ تَزُ اين ٍ چِ ػَاهلي هَرة رصب گطزضگط 

 .يطتط ٍ واّص احطات هٌفي آى ذَاّس ضست

 

 اَداف تحقیق 

ايي تحميك تا ّسف تطضسي ٍ تثييي احطات ٍ هَلفِ ّاي هَحط گطزضگطي ضٍستايي زض زّستاى ضٍش آتاز غَضت پصيطفتِ است ٍ اظ 

 :هي تَاى تِ هَاضز ظيط اضاضُ وطز اّساف اذتػاغي آى

 ضٍستايياى تطضسي احطات گطزضگطي تط زضآهسظايي ٍ اضتغال ظايي -

 تطضسي احطات گطزضگطي تط واّص هْارطت ضٍستائياى  -

 تطضسي احطات ظيستي والثسي گطزضگطي زض ضٍستايي ًَچوي -

 

 فزضیبت تحقیق 
تاتَرِ تِ هاّيت ايي پژٍّص وِ تطضسي ٍ تثييي پياهسّاي گطزضگطي ضٍستايي هي تاضس ٍ تا تىيِ تط اّساف پعٍّص هي تَاى 

  فطضيات ظيط ضا زض ًظط گطفت

 تيي تَسؼِ گطزضگطي ٍ افعايص زضآهسّاي ضٍستائياى ضاتغِ هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز -1

 تَسؼِ گطزضگطي هي تَاًس تاػج افعايص ليوت هحػَالت وطاٍضظي زض هٌغمِ ضَز -2

 تَسؼِ گطزضگطي هي تَاًس هَرة واّص هْارطت ّاي ضٍستائياى ضَز. -3
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 ريش تحقیق 

 ٍ غيطآظهايطي لطاض گطفتِ است -واضتطزي غيطآظهايطي تحميمات -واضتطزي تحميمات طُظه زض تا تَرِ تِ هاّيت هَضَع ايي هغالؼِ

 گيطي ًوًَِ ضٍش .تَز گطگاى ضْطستاى زض ساوي ضٍستايياى ضٍضي آتاز ضاهل هغالؼِ آهاضي راهؼِ. ضس اًزام هيساًي تػَضت

 استفازُ تا ّا زازُ .ضس اًتراب ذاًَاض تطاي ًوًَِ 161 وَوطاى فطهَل اظ استفازُ تا تثػَضت احتوالي ذَضِ اي غَضت گطفتِ است وِ

 تطاي. ضس گطزآٍضي گطفت، لطاض تأييس هَضز پژٍّص هَضز زض ظهيٌِ واضضٌاساى ٍ هترػػاى پاًل تا آى اػتثاض وِ اي پطسطٌاهِ اظ

پطسطٌاهِ ضٍستائياى  ،  اغلي يّا همياس تطاي آى همساض. ضس استفازُ وطًٍثاخ آلفاي اظ تحميك اتعاض اػتواز لاتليت تؼييي ٍ پايايي

ٍ توٌظَض پيص تيٌي ضٍاتظ  تغييطات، ضطية ّايي آهاضُ اظ ٍ  SPSS22 افعاض  ًطم اظ ًيع ّا زازُ تحليل ٍ تزعيِ تطاي. تسست آهس   0.73

 تيي هتغيطّا اظ آظهَى ضگطسيَى استفازُ ضسُ است.

 

 مببوی وظزی ي پیشیىٍ تحقیق 

فطايٌس تَسؼِ يافتگي رَاهغ ايفا هيىٌس ّوَاضُ هَضز تَرِ زٍلتوطزاى ٍ تطًاهِ ضيعاى هلي ٍ  غٌؼت گطزضگطي تسليل ًمطي وِ زض

هٌغمِ اي لطاض گطفتِ تا ايي حال ضطٍضي است رْت ضًٍك گطزضگطي تاالذع زض هٌاعك ضٍستايي هغالؼاتي زض هَضز احطات هرتلف 

ّط وسام تِ يه تؼس اظ گطزضگطي پطزاذتِ اًس وِ زض شيل گطزضگطي تط اتؼاز هرتلف ظًسگي ضٍستائياى غَضت پصيطفتِ است وِ 

 تػَضت رسٍل زض زٍ حَظُ هغالؼات زاذلي ٍ ذاضري تِ آًْا اضاضُ ضسُ است .

 هغالؼات احطات گطزضگطي زض ذاضد هٌثغ يافتِ ّاي هحمميي : 1جديل 

ًام 

 پژٍّطگط

 ًتايذ ػٌَاى سال

Chuang 

ShuTzu 
2013 Residents' attitudes toward 

rural tourism in Taiwan: a 

comparative viewpoint 
ايي هغالؼِ،ضوي همايسِ زٍ الگَي اغلي گطزضگطي زض تايَاى، 

تِ تطضسي احطات گطزضگطي ضٍستايي اظ زيسگاُ راهؼِ هيعتاى 

پطزاذتِ ٍ ًگطش آًْا ًسثت تِ گطزضگطي ضٍستايي ضا هَضز 

زٍ الگَي  تحليل لطاض هي زّس ًتايذ راوي اظ ٍرَز تفاٍت تيي

گطزضگطي تِ لحاػ احطات ارتواػي، فطٌّگي، ظيست هحيغي ٍ 

 التػازي است.
Bodos ca, 

S. L 2013 Rural tourism - a sustainable 
solution for development of 

North-East Romanian region 
هٌغمِ ضوال ضطق ضٍهاًي تا حس ظيازي هي تَاًس اظ پتاًسيل 

هٌس گطزز. اها تسٍيي ضاّثطزّاي التػازي گطزضگطي تْطُ 

هحلي تايس زض چاضچَب استطاتژي ّا ٍ سياست ّاي هلي 

 غَضت گيطز تا تتَاًس پايساضي زضاظ هست زاضتِ تاضس
Condesso, 

F 2011 Rural development, cultural 

heritage and tourism  ِايي هغالؼِ ضوي توطوع تط گطزضگطي ٍ هيطاث فطٌّگي ت

تليت ّاي آًْا توٌظَض تمَيت التػاز هحلي ٍ استفازُ اظ لا

 ضسيسى تِ تَسؼِ ضٍستايي تاويس هي وٌس
Macleod, 

D. V. L.; 
Gillespie, 

S. A 

2010 Sustainable tourism in rural 

Europe: approaches to 
development 

گطزضگطي اظ ًظط ظيست هحيغي، ارتواػي، التػازي ٍ 

ًَاحي ضٍستايي اضٍپا زاضز  فطٌّگي احطات هخثت ٍ هٌفي تطاي

ايي همالِ تِ تطضسي پايساضي زضاظ هست گطزضگطي زض اضٍپا هي 

ضزاظز ٍ ضوي تحليل هفَْم گطزضگطي پايساض تِ ضفغ هطىالتي، 

اظ رولِ سياست ّاي هحلي رْت زستياتي تِ گطزضگطي 

 پايساض اضاضُ هي وس

 

حطات هرتلف آى تط تَسؼِ پايساض ضٍستايي غَضت پصيطفتِ وِ ًتايذ آى زض حَظُ زاذلي ّن هغالؼات فطاٍاًي زض حَظُ گطزضگطي ٍ ا

 .(2حاوي اظ ًمص پط ضًگ گطزضگطي زض اضتغال ظايي ٍ تْثَز تافت ضٍستايي هي تاضس )رسٍل
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 : هغالؼات زاذلي زض حَظُ احطات گطزضگطي ضٍستايي 2جديل 

ًام 

 پژٍّطگط

 يافتِ ّا ػٌَاى سال 

 لاسوي،

 هطين 

احطات گطزضگطي تط  تطضسي  1392

تَسؼِ ضٍستايي اظ زيسگاُ 

 راهؼِ هيعتاى

تا ضًٍك گطزضگطي زض رَاهغ ضٍستايي هيتَاى ضاّس تْثَز 

تافت ٍ ظيط ساذتْاي ضٍستايي تَز ٍ هطاضوت هطزم رايگاُ 

 تسعايي زض تَسؼِ گطزضگطي زاضز.

 غيسالي،

 هحسي

احطات گطزضگطي تط تَسؼِ  1392

پايساض ضٍستايي ضْطستاى 

 َزضتهيٌ

تا تَرِ ب تَاًوٌسي ّاي ضٍستاّا ٍ ٍرَز راشتِ ّاي فطاٍاى 

ضطٍضت زاضز تطًاهِ ضيعاى چطن اًساظ تَسؼِ ضٍستايي ضا زض 

ضًٍك گطزضطي رستزَ ًوايٌس ٍ سؼي ًوايٌس چالص ّاي 

 پيص ضٍ ضا ضفغ ًوايٌس

 هحوَزًژاز،

 ّازي

فطا تحليلي اظ ضٍيىطزّاي  1391

 تَسؼِ گطزضگطي 

ثطزي هي تَاًس تا تطذَضزاضي اظ ًگاُ ّوِ ضٍيىطزّاي ضاّ

راًثِ ٍ اًؼغاف پصيط تِ هتغيطّا ٍ هَلفِ ّاي گطزضگطي 

ضٍستايي، تيطيٌِ واضآهسي زض حَظُ تطًاهِ ضيعي، عطح ضيعي 

ٍ ارطا زض تَسؼِ گطزضگطي ضا فطاّن آٍضز وِ هي تايستي زض 

ساذتاض فؼلي ارتواػي،التػازي، ظيست هحيغي ٍ سياستي 

 اتي لطاض گيطزهَضز اضظي

سليواًي 

ّاضًٍي ٍ 

 ّوىاضاى

ًگطش ساوٌاى هٌاعك  1389

گطزضگطي ًسثت تِ 

 پياهسّاي گطزضگطي

ًتايذ حاغل اظ ّوثستگي، اضتثاط هخثت ٍ هؼٌي زاضي ضا تيي 

هتغيط ًگطش ساوٌاى تا هتغيطّاي سي، زضآهس، هيعاى 

ٍاتستگي تِ گطزضگطي،هيعاى اضتثاط تا گطزضگطاى ٍ زضن 

 ًطاى زّس احطات ضا 

 هْسٍي،

هسؼَز ٍ 

هؼػَم 

 لسيطي 

احطات گطزضگطي تط تَسؼِ  1387

ضٍستايي تاًظطسٌزي اظ 

 ضٍستائياى زضُ وي

تا تَرِ تِ احطات هخثت التػازي، ارتواػي ٍ ظيست هحيغي 

گطزضگطي هي تَاى تا تطًاهِ ضيعي اغَلي ٍ تالش تطاي 

استفازُ ي تْيٌِ اظ حضَض گطزضگطاى ٍضؼيت ضٍستاّاي 

 غمِ ضا تْثَز ترطيس.هٌ

 هٌثغ : يافتِ ّاي هحمميي

 

 مببوی وظزی 
 تَاى ضٍستا ضا هزوَػِ ّايص ضا ضاهل ضَز، ٍلي زض هزوَع هي ضٍستا: تَغيف ٍ تؼطيف زليمي اظ ضٍستا ٍرَز ًساضز وِ ّوِ ٍيژگي

ّاي هؼيطتي ضٍستايياى . ستَىّاي تسياضي تا ضْط زاضزاي ظيستي، سىًَتي زاًست وِ زض ضيَُ ظًسگي ٍ وسة زضآهس تفاٍت

تيطتط تط پايِ وطاٍضظي ٍ زاهساضي استَاض است. ًْازّاي زٍلتي ٍ ازاضي هَرَز زض آى اظ تٌَع ووتطي تطذَضزاض است ٍ تِ عَض ولي 

 (.82-4: 1387سيوايي هتفاٍت اظ سيواي ضْط زاضز )اضزستاًي، 

ًظطاى ٍ هترػػاى گطزضگطي اتفاق ًظط ٍرَز ًساضز ٍ تؼاضيف گطزضگطي ضٍستايي زض تيي غاحة گطزضگطي ضٍستايي: زض ظهيٌِ

هرتلفي زض ايي ذػَظ اضائِ ضسُ ٍ حتي زض وطَضّاي هرتلف ًيع زاضاي هؼاًي گًَاگًَي است. اظ آًزا وِ هسافطت ٍ گطزضگطي زض 

ٍ تػٌؼي ضْطّا تِ زاهاى ضٍستاّا ّا تِ ٌّگام فطاغت تطاي فطاض اظ ظًسگي هسضى تيي ساوٌيي ضْطّا تسياض ضايذ است، تسياضي اظ آى

وٌٌس، تِ  تطًس.ايي ًَع گطزضگطي تطاي ضٍستايياى وِ اظ ضاُ وطاٍضظي ٍ زاهساضي ٍ واضّايي اظ ايي زست اهطاض هؼاش هي پٌاُ هي

ظيازي  هٌعلِ فطغتي تطاي وسة زضآهس است؛ تطاي ًوًَِ اراضُ سَييت ٍ اتاق، فطٍش غٌايغ زستي ٍ... . ايي ًَع گطزضگطي ضثاّت

 اي هتفاٍت اظ ظًسگي زض ضفاُ ضْطّاي اهطٍظي است. ايي ٍيژگي تاػج هي اش وسة تزطتِ تا گطزضگطي تَهي زاضز ٍ ٍيژگي ػوسُ

(. الثتِ وويسيَى رَاهغ اضٍپائي 157: 1388ضَز توام هطرػات هحيغي همػس تطاي گطزضگط هْن رلَُ وٌس )گي ٍ فايَسَال، 

ّاي رْاًگطزي زض ًِ فمظ گطزضگطي زض هعاضع يا گطزضگطي وطاٍضظي زاًست تلىِ اًَاع فؼاليت(، گطزضگطي ضٍستايي ضا 1986)

 (.101: 1388پَض، غٌياى، ًَاحي ضٍستايي ضا زض تؼطيف گطزضگطي ضٍستايي گٌزاًس )يعزاًي ظًگٌِ، ذسطٍي
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ضزّاي هطرػي زض ظًسگي است )اضزستاًي، گيطي اظ هٌاتغ تطاي ضسيسى تِ استاًسا تَسؼِ ٍ تَسؼِ پايساض: تَسؼِ، تِ هؼٌاي تْطُ

ضسين وِ تط استفازُ غحيح اظ هٌاتغ تاويس زاضز  تطي تِ ًام تَسؼِ پايساض هي(. زض ازاهِ هثحج تَسؼِ تِ هفَْم واهل19: 1387

وِ هرطب هحيظ  التػازي، ارتواػي ٍ... اظ هٌاتغ است، تِ عَضي راًثِ (. تِ تياى زيگط تَسؼِ پايساض استفازُ ّو31ِ-2)ّواى: 

 .س زستياتي تِ گطزضگطي پايساض تَززض غَضت استفازُ غحيح اظ اتعاضّاي هسًظط هيتَاى ضاّ (96ظيست ًثاضس )ّواى: 
 

 جبیگبٌ گزدشگزی در تًسعٍ پبیدار

اي زض ػػط حاضط، گطزضگطي ٍ التػاز گطزضگطي زض حال تثسيل ضسى تِ يىي اظ سطيغ تطيي غٌايغ ضٍ تِ ضضس رْاى، اتعاضي تط

ايزاز زضآهس هلي، اظ اغلي تطيي اضواى التػازي رْاى ٍ ًيع اظ هفاّين، اضىال ٍ اضواى تَسؼِ ي پايساض للوساز هي ضَز. اظ عطفي 

گطزضگطي اضىال هرتلفي زاضز وِ اوٌَى ضىلي ًَيي ٍ گعيساضي اظ گطزضگطي تا ػٌَاى گطزضگطي ضٍستايي، تا ّسف تَسؼِ ي 

ٍستايي ٍ تِ ػٌَاى اتعاضي تطاي تَسؼِ ي التػازي ٍ ارتواػي ٍ يىي اظ هْن تطيي هطاغل هسضى زض پايساض رَاهغ هحلي زض ًَاحي ض

هٌاعك ضٍستايي اضتما يافتِ است. ّط چٌس وِ گطزضگطي ضٍستايي زض هزوَع هَضَع رسيسي ًيست اها اّويت آى ٍ ًمطي وِ زض 

(. ايي زض حالي است وِ تا 10 :1386لطاض گطفتِ است. )زاس ٍيل، تَسؼِ ي پايساض رَاهغ هحلي ايفا هي وٌس، تِ تاظگي هَضز تاييس 

تِ تؼس زض ًَضتاضّاي تَسؼِ ي رْاى تِ عَض گستطزُ هَضز تَرِ غاحة ًظطاى ٍالغ  1980آًىِ هفاّين تَسؼِ ي پايساض اظ زِّ ي 

َُ ٍ تَرِ تِ تاحيط فؼاليت ّاي تا ضٌاسايي تاحيط تالمَُ ي گطزضگطي اًث 1960ضسُ، اها تَرِ تِ گطزضگطي پايساض اظ زِّ ي 

تا ضىل گيطي ٍ  1970گطزضگطي تط التػاز، هحيظ ظيست ٍ فطٌّگ ًماط تَضيستي زض هٌاعك هيعتاى آغاظ ضس. ايي ضًٍس زض زِّ ي 

پيسايص هفَْم گطزضگطي سثع وِ تط اساس آى، اضظش سطهايِ ّاي عثيؼي ٍ هيعاى ذساضت ّا ٍ آسية ّاي ٍاضز آهسُ تط هحيظ 

ازاهِ يافت ٍ تيص تط تط حفاظت اظ هٌاتغ عثيؼي ٍ فطٌّگي ٍ سايط هٌاتغ گطزضگطي تط استفازُ ي زائن ًسل  -طآٍضز هي ضَزظيست ت

فؼلي ٍ ًسل ّاي آيٌسُ هؼغَف گطزيس. تِ زًثال ايي تالش ّا اغغالح ٍ هفَْم گطزضگطي پايساض تِ ػٌَاى تٌْا ضاُ ًزات عثيؼت ٍ 

زضگطي پايساض، گطزضگطي ضا زض غالة هطظّا تطضسي هي وٌس ٍ ضاتغِ ي هخلج ٍاض هياى راهؼِ ي اًساى ًوَز پيسا وطز. ضّيافت گط

هيعتاى ٍ سطظهيي آى ضا اظ يه سَ ٍ راهؼِ ي هيْواى يؼٌي گطزضگطاى ضا اظ سَيي زيگط تا غٌؼت گطزضگطي تطلطاض هي ساظز ٍ 

تاتَرِ  13 :1382.)ًي هست هَاظًِ اي ضا تطلطاض ساظز.)لازضي، لػس زاضز فطاض ٍ تحطاى هَرَز تيي سِ ضلغ هخلج ضا تؼسيل ٍ زض عَال

تِ احطات غيطلاتل اًىاض گطزضگطي زض فطايٌس تَسؼِ پايساض ضٍستايي زض ايي هغالؼِ تِ ٍاواٍي احطات هتماتل گطزضگطي ٍ اتؼاز 

يت ّا هيتَاى ضاّس تَسؼِ التػازي، ارتواػي ٍ ظيست هحيغي پطزاذتِ ضسُ است ٍ زضغَضت تْطُ هٌسي غحيح اظ وليِ لاتل

 گطزضگطي پايساض وِ هٌتذ تِ تَسؼِ ضٍستايي هيطَز تَز.

 
 : احطات گطزضگطي پايساض2: احطات گطزضگطي ضٍستايي                                ضىل  1ضىل 
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 چُبرچًة تئًریک

ّاي ًطاى زٌّسُ پياهسّاي گطزضگطي،  ًظطيِزضتاضُ گطزضگطي ٍ پياهسّاي آى ًظطيات تسياضي هغطح ضسُ است. يىي اظ ايي 

است. ظطفيت پصيطش زض تحج ظيست هحيغي گطزضگطي هفَْهي تسياض پط اّويت است وِ تا تِ پاياى « ظطفيت پصيطش»ًظطيِ 

ضساًس ٍ هيعاى ضضايت زيگط  ضسيسى )تىويل ضسى( آى زض يه هٌغمِ، ٍرَز گطزضگطاى اضافي تِ هحيظ ظيست آسية هي

 (.33: 1386ضَز )زاس ٍيل،  ع تا حس لاتل تَرْي ون هيگطزضگطاى ًي

آسية. تؼساز »پٌذ ػٌػط تاحيطگصاض زض ظطفيت پصيطش ٍرَز زاضًس وِ تؼييي وٌٌسُ هيعاى تحول هٌغمِ زض پصيطش گطزضگطاى است.

يزاز تأذيطّاي غيط لاتل تأذيط. تؼساز زيساضوٌٌسگاى تسٍى ا گيطي تِ هحيظ ظيست. زيساضوٌٌسگاى تسٍى ايزاز آسية لاتل اًساظُ

اظزحام تيص اظ حس. تؼساز  ّا، تا هطزهي وِ تايس زض غف يا زض تطافيه اًتظاض تىطٌس. تحول زض استفازُ ٍ لصت تطزى اظ راشتِ

سيواي  اي وِ هطزم تِ يىسيگط تٌِ ًعًٌس ٍ فطاض ًسٌّس. تاظزيسوٌٌسگاى تسٍى ايزاز وطزى احساس اظزحام تيص اظ حس، تِ گًَِ

ي. تؼساز زيساض وٌٌسگاى زض همػس ٍ اعطاف آى تسٍى ايٌىِ سيواي ػوَهي آى همػس ضا تغييط زٌّس، ٍ هحيظ ٍ حال ٍ َّاي ػوَه

ٍاوٌص. تؼساز تاظزيسوٌٌسگاى لثل اظ آًىِ ٍاوٌطي لَي )زض هَضز ترطي اظ روؼيت هحل( زض  الظهي وِ ترطي اظ لصت زيساض است.

گيطز. ٌّگاهي وِ زيي، ظتاى، هيطاث فطٌّگي ٍ آزاب ٍ سٌي ظاّطاً تْسيس ضًَس، هطزم هحل  پاسد تِ فطاضّاي ذاضد اظ اًساظُ غَضت

  (.176)ّواى: « وٌٌس وِ فطٌّگ آًْا هَضز ّزَم لطاض گطفتِ است احساس هي

 

 محديدٌ مطبلعبتی 
ويلَهتطي ايي ضْطستاى ٍ تط تاالي تپِ اي وِ  20يىي اظ ضٍستاّاي غطب ضْطستاى گطگاى هي تاضس وِ زض  ضٍستاي ضٍضي آتاز

هططف تِ تٌسض تطووي ٍ زضياي ذعض هي تاضس ٍالغ ضسُ است. ايي ضٍستا اظ ضوال تِ ضٍستاي سطوالتِ وفطگيطي، اظ رٌَب تِ 

 237وَضه ػليا هتػل است. اظ لحاػ روؼيتي ايي ضٍستا زاضاي رٌگل، اظ ضطق تِ ضٍستاي سيس هيطاى ٍ اظ غطب تِ ضٍستاي ض

ضٍستاي ضٍضي آتاز تا زاضا تَزى تيطتط اهىاًات ضفاّي ٍ رٌگلي ظيثا ٍ زلٌطيي، يىي اظ .)رسٍل(ًفط هي تاضس1034ذاًَاض ٍ 

طق، آسفالت رازُ تيي ضٍستايي ضٍستاّاي تَضيست پصيط هٌغمِ غطب گطگاى هي تاضس. اهىاًاتي اظ لثيل: آب ضطب تسياض گَاضا، گاظ، ت

، هْس وَزن، هسضسِ اتتسايي ٍ ضاٌّوايي ، چٌسيسى  ICTٍ آسفالت زاذل ضٍستا، ذاًِ تْساضت، هراتطات، پست تاًه، هطوع

هسزس ٍ حسيٌيِ ٍ واًَى فطٌّگي ٍ ٌّطي ٍ ... زض ضٍستاي ضٍضي آتاز ٍرَز زاضز. ضغل تيطتط ايي 2سَپطهاضوت، ايٌتطًت پطسطػت، 

وطاٍضظي ٍ زاهساضي هي تاضس وِ رسيسا ايي ضغل ّا ووتط ضًٍك زاضز ٍ رَاًاى تِ سوت غٌؼت ٍ واض زض ازاضات توايل پيسا اّالي 

وطزًس. تيطتط هحػَالت تَليسي ايي ضٍستا گٌسم ٍ ولعا ٍ سَيا ٍ گَرِ فطًگي ٍ پٌثِ هي تاضس، ّوچٌيي گاٍ ٍ گَسفٌس ٍ تع 

 3هتطي هىاى ضٍستا اظ سغح ظهيي486ساضي هي ضَز. اظ لحاػ آب ٍ َّا، تِ ذاعط اضتفاع تيطتطيي زاهي است وِ زض ايي ضٍستا ًگْ

زضرِ اظ زيگط ضٍستاّا سطزتط هي تاضس؛ ووايٌىِ چسثيسى تِ رٌگل اظ زيگط ػَاهل تاضش ظياز زض ايي هٌغمِ هي تاضس.  4الي 

اتتساي رٌگل، يىي اظ تْتطيي هىاى ّا تطاي تفطيح ذاًَازُ  ضٍستاي ضٍضي آتاز تا زاضا تَزى رٌگلي ظيثا ٍ زلٌطيي ٍ هٌغمِ اي تاظ زض

 .ّا هي تاضس. گَاُ ايي هغلة هي تَاًس حضَض هطزم زض ضٍظّاي تؼغيل زض ايي هٌغمِ تاضس
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 وتبیج ي بحث 

ى ظى زضغس هطز تَزًس ٍ هاتمي پاسد زٌّسگا 88،4، تيطتط پاسد زٌّسگاى هؼازل  4تط اساس ًتايذ تسست آهسُ هٌسضد زض رسٍل 

زضغس اظ ول  35،4ًفط هؼازل  54سال تا فطاٍاًي  50تا 41هي تاضٌس.. ّوچٌيي تيطتطيي گطٍُ پاسد زٌّسگاى افطاز زض ضزُ سٌي 

 افطاز هي تاضٌس.

 سٌي پاسد زٌّسگاى: ٍضؼيت 3رسٍل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395هٌثغ : يافتِ ّاي هحمك 

 

 يضعیت اشتغبل 
زض ضاتغِ تا ٍضؼيت اضتغال پاسد زٌّسگاى هطرع ضس افطازي وِ زاضاي ضغل آظاز هي تاضٌس تيطتطيي گطٍُ پاسد زٌّسگاى ضا تا 

 زضغس ضا تِ ذَز اذتػاظ زازُ اًس. 27،62

 ى: ٍضؼيت اضتغال پاسد زٌّسگا4رسٍل 

 زضغس فطاٍاًي فطاٍاًي ٍضؼيت اضتغال

 19 35 وطاٍضظ

 8.28 15 واضگط

 4.97 9 فطٌّگي

 14.36 26 زٍلتي

 27.62 40 آظاز

 8.28 5 تاظًطستِ

 2.76 5 تيىاض

 100 161 هزوَع

 1395هٌثغ : يافتِ ّاي هحمك 
 

؛ هي تَاى گفت، افطاز تا تحػيالت زيپلن تا 6تا ٍضؼيت تحػيلي پاسد زٌّسگاى، تا تَرِ تِ ًتايذ هوٌسضد زض رسٍل  غِزض ضات

 زضغس ول پاسد زٌّسگاى تيطتطيي گطٍُ پاسد زٌّسگاى ضا تِ ذَز اذتػاظ زازُ اًس . 29.96

 

 

 

 

 

 

زضغس  فطاٍاًي سي

 فطاٍاًي

20-30 10 5.5 

31-40 40 22.1 

41-50 54 35.4 

51-60 48 32 

61-70 9 5 

 100 161 هزوَع
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 ٍضؼيت تحػيالت پاسد زٌّسگاى: 5جديل 

 زضغس فطاٍاًي فطاٍاًي  تحػيالت

 10.47 19 تيسَاز

 17.12 31 ذَاًسى ٍ ًَضتي

 29.96 47 زيپلن

 20.99 38 فَق زيپلن

 18.78 34 ليساًس

فَق ليساًس ٍ 

 زوتطي

12 7.18 

 1395هٌثغ : يافتِ ّاي هحمك 
 

 ايلًیت بىدی اثزات اقتصبدی گزدشگزی 

ًتايذ ضتثِ تٌسي احطات التػازي گطزضگطي اظ زيسگاُ پاسد زٌّسگاى ًطاى زٌّسُ زض رسٍل    ًطاى زٌّسُ  ايي هغلة است وِ 

ظُ اضتغال ظايي، افعايص زض آهس ٍ واّص تيىاضي زض هٌغمِ تا ضٍيىطز فطٍش هحػَالت وطاٍضظي ٍ تيطتطيي تاحيط گطزضگطي زض حَ

 غٌايغ زستي هي تاضس ٍ اظ سَي زيگط تَسؼِ گطزضگطي ووتطيي تاحيطات ضا زض فمط ظزايي ٍ سطهايِ گصاضي زض هٌغمِ تَزُ است.

 اٍلَيت تٌسي احطات التػازي گطزضگطي :6جديل

اًحطاف  هياًگيي

 ؼياضه

ضطية 

 تغييطات

 اٍلَيت  احطات التػازي گطزضگطي  

 1 تِ ًظط ضوا وطزضگطي تا چِ هيعاى تاػج اضتغال ظايي زض هٌغمِ ضسُ است 0.188 749. 3.98

 2 تَسؼِ گطزضگطي تاچِ هيعاى هَرة افعايص زضآهسّاي ذاًَازُ ّا ضسُ است  0.195 780. 3.98

 3 تاػج واّص تيىاضي زض هٌغمِ ضسُ استتا چِ هيعاى گطزضگطي  0.202 790. 3.90

تا تَسؼِ گطزضگطي تا چِ هيعاى ضاّس فطٍش ظهيي ّاي وطاٍضظي زض هٌغمِ هي  0.206 803. 3.88

 تاضين.

4 

فطٍهص هَاز غصايي ٍ هايحتاد ضٍظهطُ گطزضگطاى تاچِ هيعاى تط زضآهس ضوا افعٍزُ   0.228 942. 4.12

 است

5 

وا ضًٍك گطزضگطي تاچِ هيعاى زض افعايص ليوت ظهيي ٍ اهالن هَحط تَزُ اظ زيسگاُ ض 0.229 889. 3.88

 است 

6 

تا تَسؼِ گطزضگطي تا چِ هيعاى ضاّس تَرِ تيطتط هسيطاى ٍتطًاهِ ضيعاى هٌغمِ اي  0.229 889. 3.88

 ّستين

7 

زضآهس ٍ تا ضًٍك گطزضگطي ٍ افعايص ليوت ظهيي تا چِ هيعاى زضآهس ذاًَاض ّاي ون  0.233 850. 3.64

 فالس هسىي ضا زچاض هطىل وطزُ است 

8 

 9 تا تَسؼِ گطزضگطي تا چِ حسي ضاّس ايزاز هطاغل واشب زض هٌغمِ هي تاضين  0.245 902. 3.67

3.98 1.02

4 

تا تَسؼِ گطزضگطي تا ضاّس سطهايِ گصاضي ترص ذػَغي زض هٌاعك ضٍستايي هي  0.257

 تاضين

10 

3.90 1.03

1 

 11 چِ هيعاى گطزضگطي هيتَاًس فمط ضا زض هٌغمِ واّص زّس  تِ ًظط ضوا تا 0.264

 1395هٌثغ : يافتِ ّاي هحمك 
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 ايلًیت بىدی اثزات سیست محیطی گزدشگزی 

يافتِ ّا ًطاى زاز تَسؼِ گطزضگطي اظ زيسگاُ ضٍستائياى تيطتطيي تاحيط ذَز ضا زض حَظُ ظيست هحيغي تِ افعايص آتص سَظي 

ض حاضيِ ضٍستاّا گصاضتِ ٍ ووتطيي تاحيط گطزضگطي هطتَط تِ تَرِ اًزوي ّا تِ هٌاعك ضٍستايي ضسُ رٌگل ّا ٍ اًثاضت ظتالِ ز

 است.

 ٍلَيت احطات ظيست هحيغي گطزضگطي ضٍستاييا:7جديل
اًحطاف  هياًگيي

 هؼياض 

ضطية 

 تغييطات

 اٍلَيت  احطات ظيست هحيغي  گطزضگطي

 1 آتص سَظي زض رٌگل ّا هي تاضينا تَسؼِ گطزضگطي ضاّس افعايص  0.479 1.026 2.14

اظ زيسگاُ ضوا تا تَسؼِ گطزضگطي تا چِ هيعاى ضاّس اًثاضت ظتالِ ّا زض هٌاعك  0.516 997. 1.93

 ضٍستايي هي تاضين

2 

حضَض گطزضگطاى تا چِ هيعاى هَرة لغغ زضذتاى ٍ آسية ضسيسى تِ رٌگل ّا  0.521 1.329 2.55

 ضسُ است

3 

 4 گطزضگطاى تا چِ هيعاى هَرة آلَزگي غَتي هٌاعك ضٍستايي ضسُ است حضَض  0.528 993. 1.88

اظ زيسگاُ ضوا حضَض گطزضگطاى تا چِ هيعاى هَرة تَرِ اًزوي ّاي هحيظ  0.530 1.183 2.33

 ظيستي تِ هٌغمِ ضسُ است

5 

 1395هٌثغ : يافتِ ّاي هحمك 

 

 کبلبدی ايلًیت بىدی اثزات تًسعٍ گزدشگزی ريستبیی بز ابعبد اجتمبعی
تط اساس ًتايذ، تيطتطيي احطات گطزضگطي ضٍستايي تط تؼس ارتواػي ٍ والثسي تط هثٌاي زيسگاُ پاسد زٌّسگاى، گطزضگطي هَرة  

تْثَز ضاّْا ٍ تافت ضٍستا، ٍ ايزاز ضٍحيِ ًطاط زض ضٍستاّا ضسُ است ٍ اظ سَي هٌزط تِ افعايص ساذت ٍ ساظ ٍ تغييط واضتطي ظهيي 

 ت.ّاي ظضاػي ضسُ اس

 اٍلَيت تٌسي احطات ارتواػي ٍ والثسي گطزضگطي ضٍستايي :8جديل
 

اًحطاف  هياًگيي

 هؼياض

ضطية 

 تغييطات

اٍلَ احطات ارتواػي والثسي گطزضگطي ضٍستايي

 يت

تا تَسؼِ گطزضگطي ضاّس تْثَز ضاّْا ٍ تافت سىًَتگاّْاي ضٍستايي - 0.317 983. 3.10

 ّستين

1 

طزضگطي تا چِ هيعاى ضاّس افعايص تغييط واضتطي ٍ ٍيال ساظي تا تَسؼِ گ 0.343 1.137 3.31

 هي تاضين

2 

تا تَسؼِ گطزضگطي تا چِ هيعاى هَرة ايزاز ضٍحيِ ًطاط زض هٌاعك  0.349 976. 2.79

 ضٍستايي هي تاضين

3 

اظ زيسگاُ ضوا تَسؼِ گطزضگطي تا چِ هيعاى هػطف گطايي ٍ الگَتطزاضي  0.397 994. 2.50

 گطضگطاى ضسُ است  ضٍستائياى اظ

4 

اظ زيسگاُ ضوا گطزضگطي تا چِ هيعاى زض اضتما هطاضوت ضٍستايياى ًمص  0.398 1.037 2.60

 زاضز

5 

تا تَسؼِ گطزضگطي تا چِ هيعاى ضاّس افعايص يعّىاضي زض رَاهغ ضٍستايي  0.401 964. 2.40

 هي تاضين

6 

تا چِ هيعاى ًگطاى پياهسّاي  غمِضوا تِ ػٌَاى ذاًَاض هحلي ساوي زض هٌ 0.412 1.181 2.86

 هٌفي گطزضگطي )ضٍاد فطٌّگ غطيثِ ٍ...( زض هٌغمِ هي تاضيس 

7 

ضًٍك گطزضگطي ٍ افعايص ضفت ٍ آهسّاي ًاضٌاس ٍ غطيثِ زض هٌغمِ تاچِ  0.451 1.152 2.55

 هيعاى تط ًاٌّزاضي ّاي ارتواػي افعٍزُ است 

8 

ا چِ هيعاى تاػج واّص سطلت   زض هٌغمِ ضسُ اظ زيسگاُ ضوا گطزضگطي ت 0.456 1.078 2.36

 است 

9 
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اظ زيسگاُ ضوا ساذت ٍ ساظّاي فطاٍاى زض هٌغمِ تاچِ حسي تاػج تطٍظ   0.511 1.141 2.33

 افسطزگي هطزم هٌغمِ ضسُ است

10 

3.57 1.039 291. 

 

استفازُ اظ هطزم تَهي زض ارطاي عطح ّاي گطزضگطي تا چِ حس تِ تَسؼِ 

 وٌس گطزضگطي ووه هي

11 

اظ زيسگاُ ضوا گطزضگطي تا چِ هيعاى تاػج واّص هْارطت ضٍستائياى ضسُ  0427 958. 2.24

 است 

12 

 1395هٌثغ : يافتِ ّاي هحمك 
 

 آسمًن َمبستگی اثزات تًسعٍ گزدشگزی در جًامع ريستبیی
 0،01فطٍش هحػَالت وطاٍضظي زض سغح  ًتايذ يافتِ ّا ًطاى زاز تيي ٍضٍز گطزضگطاى ٍ  اضتغال ظايي، افعايص زضآهسّاي فػلي ٍ

زاتغِ هؼٌي  0،05ضاتغِ هؼٌازاضي ٍرَز زاضز . ٍ اظ سَي زيگط تيي ٍضٍز گطزضگطاى ٍ افعايص ليوت ظهيي ّاي ظضاػي زض سغح 

 زاضي ٍرَز زاضز.

 ٍ.ضؼيت ّوثستگي احطات گطزضگطي ضٍستايي: 9جديل 

 (siqي)سغح هؼٌي زاض ضطية ّوثستگي احطات گطزضگطي ًَع آظهَى

 اضتغال ظايي اسپيطهي
**0.187 0.000 

 افعايص زضآهس اسپيطهي
**0.165 0.000 

فطٍش هحػَالت  وٌسال

 وطاٍضظي

**0.232 0.000 

افعايص ليوت ظهيي ّاي  پيطسَى

 وطاٍضظي

*0.311 0.000 

 1395هٌثغ : يافتِ ّاي هحمك 
 

 تحلیل رگزسیًن 
الؼات ارواػي ٍ التػازي هي تاضس ٍ اضتثاط تٌگاتٌگي تا ضطية ّوثستگي تحليل ضگطسيَى يىي اظ ضٍش ّاي پطواضتطز زض هغ

زاضتِ  ٍ ػوَها تغَض ّوعهاى هَضز استفازُ لطاض هي گيطز. تِ تياى زيگط هي تَاى گف زض آظهَى ّاي ّوثستگي ها تِ تطضسي ضٍاتظ 

ِ تِ ايٌىِ يىي اظ اّساف هْن ايي هغالؼِ ) تيي هتغيطّا هي پطزاظز اها لازض تِ پيص تيٌي تيي ضٍاتظ هتغيطّا ًيست ٍ تا تَر

ضاّىاضّاي هٌاسة واّص ضايؼات(، ضٌاذت ػَاهل ٍ هيعاى تاحيط هتغيطّاي تؼييي وٌٌسُ، هي تاضس اظ ضگطسيَى استفازُ وطزُ اين. 

 اًزام آظهَى ضگطسيَى هستلعم ٍرَز ّوثستگي تيي هغيطّاي هَضز تطضسي هي تاضس. 

هي تاضس ٍ زض تطضسي ضطاية  طي هطتَط تِ فطٍش هحػَالت ٍ زضآهس ظايي تطاي ضٍستائياىپياهسّاي تَسؼِ گطزضگيىي اظ 

زضغس تيي ٍضٍز گطزضگطاى ٍ ضضايت هٌسيطٍستائياى زض ضاتغِ فطٍش  99/0ّوثستگي ، ًتايذ تياًگط ٍرَز ضاتغِ هؼٌي زاضي 

اى ٍضٍز گطزضگطاى ٍ فطٍش هحػَالت ٍ تاحيط هحػَالت ٍ غٌايغ تثسيلي ذاًگي هي تاضس ٍ حال تِ زًثال تطضسي پيص تيٌي هيع

آى تط زضآهس ضٍستائياى ّستين. ّواًغَض وِ زض رسٍل هطرع ضسُ است هتغيط ٍاتستِ پياهسّاي ٍضٍز گطزضگطاى ٍ هيعاى فطٍش 

 تسست آهسُ است. همساض ضطية R2= 0/559هحػَالت وطاٍضظي زض ترص هتغيطّاي هستمل آٍضزُ ضسُ است. ضطية تؼييي  تطاتط 

تِ ػَاهل زيگط  441/0زضغس فطٍش هحػَالت وطاٍضظي تؼس اظ ٍضٍزگطزضگطاى هطتَط هي تاضس ٍ  55/0تؼييي ًطاى هي زّس وِ 

تستگي زاضز. الثتِ ايي ضطية، تؼساز زضرِ آظازي ضا زض ًظط ًوي گيطز تِ ّويي زليل تطاي ضفغ هطىل اظ ضطية تؼييي تؼسيل ضسُ 

هطرع ضسُ   Rهي تاضس.ّوچٌيي زض ايي رسٍل ضطية ّوثستگي چٌسگاًِ وِ تا  0.33طاتط تا استفازُ هي گطزز همساض ايي ضطية ت

ٍ  0هي تاضس وِ ايي ضطية ضست ضاتغِ تيي هتغيط ٍاتستِ ٍ هستمل ضا ًطاى هي زّس وِ همساض آى ّوَاضُ تيي  0.642است تطاتط تا 

هؼٌي زاض   sig=0.00زضغس  99هحاسثِ ضسُ است وِ زض سغح  F+ هي تاضس هؼٌي زاض تَزى ضگطسيَى ًيع زض رسٍل        تَسيلِ 1

هي تاضس.هتغيط ٍاضز ضسُ زض هؼازلِ ضگطسيًَي وِ ّستِ اغلي تحليل ضگطسيَى هي تاضس زض رسٍل        آهسُ است ٍ هؼازلِ سازُ 

 تِ ضطح شيل هحاسثِ وطز.  Bضگطسيَى ضا هي تَاى تا استفازُ اظ ستَى 
Y=a+bx 

Y=  )+6.23 0.15+.012-. 026+ . 020+ ) 
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 هَحط هي تاضس.  Y هطتَط تِ ضطية ضگطسيَى ًيع زض ايي رسٍل ًطاى هي زّس وِ ايي ضطية هؼٌي زاض تَزُ ٍ زض همساض   tآظهَى 

َبی يارد ي حذف شدٌ  متغیز

ٍاضز ضسُ هسل ّاي  ّاي حصف ضسُ هتغيط  ضٍش هتغيط

ٍ زضآهس تؼس اظ ٍضٍز گطزضگطاى 1  Enter . هيعاى فطٍش هحػَالت 

a. Dependent Variable: َض هست  گصضِت سال 2 عَل زض آهَظضي والس زض حض

b. All requested variables entered 

 

Model Summary 

ضطية ّوثستگي  هسل

 چٌسگاًِ

ضسُ ضطية ػييي تؼسيل ضطية تؼييي ضسُ حطاف ذغا اظ هؼياض   ًا

1 .642
a
 .059 .342 6.185 

a. Predictors: (Constant): ٍضٍز گطزضگطاى ٍ زضآهس تؼس اظ   هيعاى فطٍش هحػَالت 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares آظازي ِ گيي هزوَع زضر  .F Sig هيًا

 0.002 2.257 86.333 4 345.332 ضگطسيَى 1

Residual 554.728 145 38.253   

    149 589.060 هزوَع

a. Dependent Variable:  سال گصضِت ٍ ٍضٍز گطزضگطاى عي ز  

b. Predictors: (Constant): زضآهس ظايي هيعاى ٍ  فطٍش هحػَالت وطاٍضظي 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.234 .967  6.446 .000 

فطٍش  هيعاى

هحػَالت 

 وطاٍضظي

-.015 .008 -.149 -1.827 .070 

a. Dependent Variable: ِ ٍ سال گصضت  هيعاى ٍضٍز گطزضگطاى عي ز
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 بحث ي وتیجٍ گیزی 
هحسَب هيطَز ٍ هيتَاًس رايگاُ تسعايي زض فطايٌس تَسؼِ  اًساًياهطٍظُ گطزضگطي تِ ػٌَاى يىي اظ اضواى اغلي التػاز رَاهغ 

يافتگي هٌاعك ضٍستايي ايفا ًوايس اظ ايي ضٍ تا تَسؼِ فؼاليت ّاي گطزضگطي ٍ ضٌاساًسى ترطي اظ راشتِ ّاي گطزضگطي زض 

لتػازي ارتواػي آًْا گام هٌغمِ، هي تَاى تِ تْثَز ٍ اضتماي سغح ايي فضاّا ووه ضاياًي وطز ٍ تطاي تْساظي ٍ تاظساظي والثس ا

گطگاى  تِ زليل تطذَضزاضي اظ هَاّة  ضٍضي آتازّاي هَحطي تطزاضت ٍ تا تَسؼِ گطزضطي تِ التػاز ضٍستايي ووه ًوَز. ضٍستاي 

.زض ضاستاي احثات فطضيات پژٍّص، پطسطٌاهِ ّايي زض هياى عثيؼي ٍ هصّثي پتاًسيل ّاي فطاٍاًي تطاي رصب گطزضگط زاضز 

 اى تَظيغ گطزيس راهؼِ هيعت

 تيي سغح تَسؼِ گطزضگطي ٍ اضتغال ظايي تطاي ضٍستائياى اضتثاط هؼٌازاضي ٍرَز زاضز  -1

 تا تَسؼِ گطزضگطي هيتَاى ضاّس تْثَز تافت ضٍستايي، واّص فمط ٍ هْارطت ٍ ضٍحيِ ًطاط زض هٌغمِ تَز -2

ي زازُ ّا زض ًْايت زض لالة آهاض تَغيفي ٍ استٌثاعي زض پس اظ استرطاد اعالػات هَرَز زض ايي پطسطٌاهِ ّا، تزعيِ ٍ تحليل اي

 لالة رساٍل ٍ ًوَزاض زض ترص ّاي پيطيي اضائِ گطزيس. زض ًْايت هيتَاى تياى وطز وِ :

هيتَاى تِ تَسؼِ غٌؼت گطزضگطي زض ايي هٌغمِ ووه  ضٍضي آتازتا تَرِ تِ ٍرَز پتاًسيل ّا ٍ لاتليت ّاي فطا ضٍي ضٍستاي 

يافتِ ّا هطرع ضس هْوتطيي تاحيطات گطزضگطي ضا هيتَاى زض تؼس التػازي هطاّسُ ًوَز ٍ وِ اظ ػوسُ هَاضز آى تِ وطز تط اساس 

ايزاز اضتغال ٍ واضآفطيٌي ، افعايص زضآهس ٍ واّص فمط اضاضُ ًوَز. زض ظهيٌِ ي ليوت ظهي ٍ هسىي تِ زليل فاغلِ زاضتي ضٍستا اظ 

ذسهات ضساًي تِ گطزضگطاى تَسظ ًيطٍّاي ذَز هٌغمِ غَضت پصيطز. طفتِ ٍ سؼي ضسُ هٌغمِ گطزضگطي تاحيط چٌساًي غَضت ًگ

زض ظهيٌِ تاحيطات ارتواػي گطزضگطي ًيع هيتَاى تِ واّص هْارطت،تْثَز تافت ضٍستايي ٍ ّوچٌيي ايزاز اهٌيت الظهِ اضاضُ ًوَز 

ٌسي ضٍستائياى اظ هعاياي گطزضگطي ٍ واّص احطات هٌفي الثتِ استفازُ اظ ضساًِ ّا ٍ هطاضوت هطزم تَهي هْوتطيي ػَاهل ضضايت ه

هيثاضس ٍ زض تؼس ظيست هحيغي هطرع ضس زض غَضت آهَظش وافي تِ گطزضگطاى ٍ تَظيغ پالستيه ّا ٍ ًػة سغل ظتالِ ٍ 

 فطٌّگ ساظي هيتَاى هراعطات حضَض گطزضگطاى ضا واّص زاز.تط اساس يافتِ ّا هطرع ضس گطزضگطي زض وٌاض احطات هخثت

 ا هيتَاى تِ هَاضز ظيط اضاضُ وطز:فطاٍاى زاضاي تطذي احطات هٌفي هي تاضس وِ اظ رولِ آًْ

 احطات هٌفي گطزضگطي تط اتؼاز التػازي، ارتواػي ٍ ظيست هحيغي)يافتِ ّاي هحمك(: 5ومًدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا تَرِ تِ تطضسي احطات هخثت ٍ هٌفي گطزضطگطي زض هٌغمِ تٌاتط ايي ضطٍضي است رْت تْثَز احطات هخثت ٍ واّص احطات هٌفي 

 وِ زض ظيط تِ آًْا اضاضُ ضسُ است:الساهات هتٌاسثي غَضت پصيطز 
 

                          ظهيٌِ تَسؼِ گطزضگطي زضهطاضوت ٍ سطهايِ گصاضي ترص زٍلتي ٍ ذػَغي زض   اهات التػازي     السهٌغمِ 

                                             تَسؼِ ٍ احساث ذسهات تيي ضاّي ّوچَى رايگاُ سَذت ٍتؼويطات                                             

 وٌتطل ليوت ّا ٍ رلَگيطي اظ چٌسگاًي ليوت ّا ٍ احساث ذسهات اضتثاعي ٍ تاًىي                                          

 

 ستا تثليغ اظ عطيك تطضَض،ػىس ٍ واضت پستال رْت هؼطفي هٌاظط ضٍ   الساهات ارتواػي        هٌغمِ 

 تطگعاضي رطٌَاضُ ّاي تَهي ٍ هحلي رْت رصب گطزضگط                                         

     

 

                                                            احطات هٌفي گطزضگطي تط تؼس التػازي

 ايزاز هطاغل واشب

  

 اقتصبدی

تغييط الگَ ضٍستائياى ٍ افعايص 

 تعّىاضي

 اجتمبعی

 اًثاضت ظتالِ ّا، آتص سَظي 

 

 سیست محیطی
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تطَيك هطزم هحلي تِ الساهات ذَزرَش هحلي رْت ضٌاساًسى لاتليت ّاي گطزضگطي                                                  

 هٌغمِ

 ًػة سغل ظتالِ ٍ تٌطّاي ّطساض زٌّسُ زض ظهيٌِ هراعطات ظيست   هات ظيست هحيغي           السا

 ضطٍضت تىاضگيطي اظ ًيطٍّاي هتؼْس ٍ زلسَظ رْت حفاظت اظ هٌاعك گطزضگطي                                           

 حوايت زٍلت اظ اًزوي ّا ٍ تطىل ّاي هطزم ًْاز ظيست هحيغي                                          
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