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 چکيذُ
ةایـث ىّردجّزَ ویژه كؼار  ىی جّؿؿَ در فؼآیٍغ کَ اؿث ای ىلّنَ جؼیً ىِو جـّزَ ةـَ ىلـّنَ ىكارکث از

 . ةؼ ایً قانّده ُغف جضلیق صاضؼ ةؼرؿی زایگاه ىكارکث روؿحاییان و ُيچٍیً ٌِادگؼایی و جكکمگیؼد

 قغه اؿث. جضهیهی اٌسام -جضلیق صاضؼ ةا اؿحفاده از روش جّمیفی ؿازی در ٌاصیَ ىّردىعانؿَ اؿث.

 124 ىسيّع. زاىؿَ آىاری ىعانؿَ ای و ىیغاٌی مّرت گؼفحَ اؿث آوری اظالؾات ةَ دو قیّه کحاةعاٌَ زيؽ

ُای پاکغقث و  ِؼؿحانُای روؿحایی ق قِؼ جِؼان، یؿٍی ؿکٌّحگاه پیؼاىّن کالن  در دو قِؼؿحان روؿحا

از ظؼیق فؼىّل کّکؼان و فؼىّل جؿغیم آن  ةاقغ. ةؼای جؿییً صسو ٌيٌَّ جنادفی در ؿعش روؿحا، ری ىی

ُای  روؿحای ٌيٌَّ اٌحعاب گؼدیغه اؿث. یافحَ 54جؿغاد  %95ةؼای زاىؿَ آىاری کّچك، ةا ؿعش اظيیٍان 

روؿحاییان، فؼاُو قغن زىیٍَ دظانث ىؼدم در ُا ةا  جضلیق ٌكان داد ىكّرت در ازؼای ةؼٌاىَ و پؼوژه

اؾحتاری ظؼد و غیؼدونحی؛  –ُا در روؿحا، ایساد و جلّیث ٌِادُای ىانی  ُا و ازؼای ظؼح جغویً ةؼٌاىَ

ىضهی ةؼای ىكارکث ةیكحؼ در ٌاصیَ  –ُای ىؼدىی  جكکم جكکیم و جلّیث ٌِادُای غیؼدونحی،

داری ةیً  ةاقغ. ٌحایر آزىّن کای اؿکّئؼ ٌیؽ ٌكان داد راةعَ ىؿٍی ىّردىعانؿَ در ؿعش پاییٍی ىی

جّان  رو ةا افؽایف ىكارکث ىؼدىی، جكکم ؿازی و ٌِادگؼایی ىی ىكارکث و جّؿؿَ پایغار ةؼكؼار اؿث ازایً

یاةی ةَ جّؿؿَ پایغار روؿحایی  ةؼای دؿثر ؿاظث. در ایً راؿحا ىـیؼ جّؿؿَ پایغار را ُؼ چَ ةیكحؼ ُيّا

ریؽان، جكکیم و جلّیث ٌِادُای  ُای ىكارکحی جّؿط دونث و ةؼٌاىَ کارگیؼی جّان زيؿی و اؾيال روش ةَ

 گؼدد. ىضهی ةؼای ىكارکث ةیكحؼ در جّؿؿَ ىضهی پیكٍِاد ىی –ُای ىؼدىی  غیؼدونحی، جكکم
 .قِؼ جِؼان ریؽی، زٍّب کالن غار روؿحایی، ىكارکث، ةؼٌاىَجّؿؿَ پای :ٍاصگاى کليذي
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 2، ًگيي سادات هيزٍاحذي1ًاصز ضفيعی ثابت

 ریؽی روؿحایی، داٌكکغه ؾهّم زىیً، داٌكگاه قِیغ ةِكحییار، زغؼافیا و ةؼٌاىَاؿحاد 1
 ریؽی روؿحایی، داٌكکغه ؾهّم زىیً، داٌكگاه قِیغ ةِكحیی دکحؼی زغؼافیا و ةؼٌاىَداٌكسّ 2
 

 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای

 ًاصز ضفيعی ثابت
nshsabet@yahoo.com 

 

 ًقص هطارکت رٍستایياى در تَسعِ پایذار رٍستایی

 ّاي پاکذضت ٍ ري()هطالعِ هَردي: ًقاط رٍستایی ضْزستاى 
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 هقذهِ         
 ىیالدی 80 دَُ اةحغای از جّؿؿَ ةؼ صاکو انگّی از جأؿی ةا روؿحایی جّؿؿَ غانب انگّی در جضّل و جغییؼ ػِّر و ةؼوز زىیٍَ

 پایغار جّؿؿَ اٌغیكَ ؿّم، ُؽاره آؿحاٌَ در روؿحایی جّؿؿَ روی پیف ُای چانف ةؼ غهتَ ةؼای زغیغ، فکؼی دیغگاه در اؿث؛ قغه ىعؼح

 ةا روؿحایی اٌـان و روؿحایی ازحياؾات پایغار جّؿؿَ جئّری چارچّب در اؿث؛ قغه جهلی روؿحایی جّؿؿَ ریؽی ةؼٌاىَ در ىتٍایی جئّری

 جّؿؿَ ىفِّم آن، ؾام ىؿٍای ةَ «جّؿؿَ ىفِّم» جضّنی روٌغ چارچّب در. گیؼد ىی كؼار ىغٌؼؼ یکپارچَ و جّأىان ای گٌَّ ةَ پایف زیؼ زىیً

 در روؿحایی پایغار جّؿؿَ فؼایٍغ و درروٌغ ادؼگػار ٌِادُای و ةاورُا ُا، اٌغیكَ زیؼا اؿث؛ قغه جضّل و جغییؼ دچار زىان درگػر ٌیؽ روؿحایی

 اظیؼ ُای دَُ ظی در آٌچَ اؿاس ةؼ جضّل و جغییؼ ضؼورت ةَ ٌیؽ ىهی و ای ىٍعلَ ،(انيههی ةیً ٌِادُای و ُا ؿازىان) زِاٌی ؿعش

 در ُا ٌاةؼاةؼی جؿغیم فلؼ، کاُف درآىغ، ؾادالٌَ جّزیؽ و افؽایف ةَ ىٍسؼ روؿحایی جّؿؿَ كغیو انگّی زیؼا اٌغ؛ ةؼده پی اؿث، قغه صامم

 جنيیو در ىضهی ٌِادُای و ىؼدم ىؤدؼ ىكارکث زٌغگی، کیفیث زاٌتَ ُيَ افؽایف ىٍافؽ، و ىٍاةؽ صیخ از ةؼاةؼ ُای فؼمث کـب زِث

 پایـغاری ؿـيث ةـَ قـِـؼی -روؿـحایـی جـّؿؿـَ ریـؽی ةـؼٌـاىـَ یاةی  زـِـث ةـؼای رو ازایً اؿث ٌكغه ریؽی ةؼٌاىَ فؼآیٍغ و ؿازی

 و اٌـسام فـؼآیـٍغ در زيؿیحی ُای کاٌّن ؿاکٍان ىكارکث ىلـّنَ ةـَ جـّزَ ]1[ پـایـغار جـّؿــؿـَ فـؼآیـٍـغ و اكـحنـادی ـ ازـحياؾی

 .]2[اؿث كؼارگؼفحَ ویژه ىّردجّزَ جّؿؿَ ُای ریؽی ةؼٌاىَ فؼآیٍغ در کَ اؿث ُایی ىلّنَ جؼیً ىِو از ریؽی ةؼٌاىَ ؾـيم

 جا دُغ ىی ظؼد کٍكگؼان ةَ را اىکان ایً جؼجیب، ایً ةَ قّد؛ ىی جهلی ىضّری اةؽاری و وؿیهَ ؾٍّان ةَ ةـیاری، ىّارد در ىكارکث 

 ىكارکث جّؿؿَ اىؼ در ةاقٍغ ىكحاق ىؼدم، کَ پیّؿث ظّاُغ وكّع ةَ زىاٌی اىیغوارکٍٍغه، آیٍغة. قٌّغ گیؼی جنيیو کالن ُای مضٍَ وارد

 ُای پؼوژه ىؼاصم ُيۀ در را ىؼدم جا کٍغ جالش دونث کَ اؿث ضؼوری رو، ازایً کارگیؼٌغ؛ ةَ ظّد زاىؿَ جّؿؿۀ ىـیؼ در را ىٍاةؿكان و کٍٍغ

 دؿحاوردُای و ٌحایر ةؼ ُا آن جأدیؼگػاری ىٍؼّر ةَ ىؼدم کؼدن دظانث فؼآیٍغ ؾٍّان ةَ ىكارکث(. 272: 2005 آگّو،) دُغ قؼکث پیكٍِادی

 در دارٌغ ىٍفؿحی ىِو جنيیو یك در کَ ُا آن کٍغ ىی جضيیً کَ اؿث فؼآیٍغی نؽوىاً و ]3[ قّد گؼفحَ ٌؼؼ در ىعحهف ُای ةؼٌاىَ و ُا ظؼح

 ؿازی پیاده و ازؼا در ىكارکث ُا، ةؼٌاىَ ظؼاصی و جغویً در ىكارکث ؿعش ؿَ در ظّرىؿيّل ةَ. قٌّغ ىی درگیؼ ٌیؽ جنيیو آن اجعاذ

 ]4[ گیؼد ىی كؼار ىّردجّزَ ظاص ظؼح یا ةؼٌاىَ کم ازؼای از صامم پیاىغُای و ٌحایر ةؼرؿی و ارزقیاةی در ىكارکث درٌِایث و ُا ةؼٌاىَ

 ُا ریؽی ةؼٌاىَ درروٌغ کاىم ظّر ةَ ىضهی ٌفؿان ذی ُيَ کَ افحغ ىی اجفاق زىاٌی جّؿؿَ اؿث ىكِّد جّؿؿَ ىحّن و ادةیات در کَ ظّر ُيان

 و رفحَ ةاال ُا آن اٌحؼارات ؿعش ُيچٍیً قّد فؼاُو ُا آن ةؼای اظالؾات ةَ دؿحؼؿی جا قّد ىی ىّزب ىكارکث ایً. ةاقٍغ داقحَ قؼکث

 .گیؼد مّرت ةؼایكان ىٍاؿب اكغاىات ظؼیق از داده جؿِغات قٌّغ ىعيئً کَ اؿث ایً ةَ ٌیاز

 ٌِاد ىؼدم ُای ؿازىان ٌلف ةٍاةؼایً اؿث، ای زاىؿَ ُؼ در اكحنادی پایغار ُای فؿانیث ایساد در اؿاؿی ؾاىم قك ةغون ىكارکث

  گّنیً]5 [ ةاقغ داقحَ اٌعتاق ای زاىؿَ ُؼ ىضیعی قؼایط در جّؿؿَ ُای اؿحؼاجژی و ؾّاىم ةا ةایغ

 کٍحؼل در را ىؼدم جّاٌایی و ػؼفیث کَ جّؿؿَ ٌِادی ؿاظحارُای و ىـكارکحی ُای ؿـازىان ةَ اةـحغا در جـّؿـؿَ کَ اؿث ىؿحلغ  

 كغرت در قغن ؿِیو و قِؼوٌغان کٍحؼل ةا ُيؼاه ُيکاری. کـٍغ ىـی پیـغا ارجـتاط دٍُغ، ىـی افـؽایف زـاىـؿـَ ىـكکـالت اداره و زٌغگی

 اؿث ىّردجّزَ پژوُف ایً در آٌچَ قانّده ایً ةؼ. اؿث ىكارکث غایی ُغف ازحياؾات، جّاٌيٍغؿازی کَ چؼا ُا ظؼح جِیَ فؼآیٍغ در

 .اؿث ىّردىعانؿَ ىٍعلَ در روؿحایی پایغار جّؿؿَ در روؿحاییان ىكارکث ارجتاط ةؼرؿی

 
  

 هباًی ًظزي
پا ةـَ ؾـؼمَ ػـِّر گـػاقـث. رواج ایً واژه در پی آن ةّد کَ  1950ُای اظـیؼ ةؼای اونـیً ةار در اواظؼ دَُ  واژه ىكارکث در دَُ

ُا ٌـتث داده قغ. جّؿؿَ ةؼ ىتٍای  ُای جّؿؿَ، ةَ فلغان ىكارکث ىؼدم در فؼآیٍغ ظؼاصی و ازؼای ایً ظؼح ُای ظؼح ةیكحؼ قکـث

ای در ادةیات جّؿؿَ ىعؼح قغ. از قؼوع  مّرت گـحؼده ؾٍّان یك ىفِّم کهیغی و ةَ ةَ 1980و اوایم  1970ؼ دَُ ىكارکث ىؼدىی از اواظ

ُای جّؿؿَ ضؼوری اؿث. ةؼ اؿاس  ریؽی جّؿؿَ ةَ ایً ىـئهَ واكف قغه و جّافق دارٌغ کَ ىكارکث در ةؼٌاىَ ُای درصال دونث 1970ؿال 

ىكارکث را  ]6[ّؿؿَ و کٍحؼل ىضیط ظّد و ةَ دؿث آوردن رفاه ةیكحؼ ىكارکث داقحَ ةاقٍغ دارٌغ در اىّر ج ایً ٌؼؼیات ىؼدم صق 

مّرت  اٌساىغ و ةَ جّان ةَ ىؿٍای قؼکث فؿاالٌَ داقحً در یك گؼوه ظاص در ٌؼؼ گؼفث کَ درٌِایث ةَ فؿانیث ازحياؾی ظامی ىی ىی

 .]7[کٍغ  ىیُيیاری، ُيتـحگی، اٌعتاق، پػیؼش، اظحیار و قیفحگی جسهی پیغا 

ُای جّؿؿَ و جكّیق  ىٍغی ةیكحؼ در ىؼدم ةَ ةؼٌاىَ ایساد ؾالكَةاقغ اززيهَ:  ای از جؿاریف ىعؼح ىی در ایً زىیٍَ ظیف گـحؼده

ُای  دُی ؾيم گؼوه ُا، ؿازىان گیؼی ةا جّزَ ةَ جّؿؿَ آن ظّر فؿال در گیؼکؼدن ىؼدم درروٌغ جنيیو ةَ اةحکار ىضهی و کيك ةَ ظّد،

ُای  ریؽی و ازؼای ةؼٌاىَ ُا، جؼویر ىكارکث ىؼدم در ةؼٌاىَ زٌی آن ؼای کٍحؼل ةؼ ىٍاةؽ، دؿحؼؿی ةَ ظغىات، ةاال ةؼدن كغرت چاٌَىضؼوم ة
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یافحَ  ُا افؽایف جّزِی از افؼاد در قؼایط و یا اكغاىاجی کَ رفاه آن ظّرکهی دظانث جؿغاد كاةم ای و ُيچٍیً ىكارکث در ىٍافؽ ظّد، ةَ جّؿؿَ

 ٌفؾ. درآىغ، اىٍیث و ؾؽت ىاٌٍغ

قّد. دو ُغف ؾيغه رُیافث ىحفاوت ةؼای  ریؽی و ؾيم جأکیغ ىی جّؿؿَ ىكارکحی ٌیؽ ةؼ جّاٌاؿازی ىؼدم و اؿحفاده از آن در ةؼٌاىَ

 رواج جّؿؿَ ىكارکحی:

 

ُا و  آن افؼاد ىضهی ةا ظؼح ىّزب ةَ: در ایً رُیافث، ىكارکث فؼآیٍغی اؿث کَ ٍسيلِ هٌشلِ بِالف( رّيافت هطارکت 

قّد کَ ةَ کيك آن ایً اةحکار را  ی جتغیم ىیا یهَوؿ  ةَجؼجیب، ىكارکث  یًا ةَکٍٍغ،  از ةیؼون ُيکاری یا ُيؼاُی ىی قغه ؾؼضَُای  پؼوژه

كحیتان ةاز پیكؼفث ظؼح یا گیؼد و اةؽاری ةؼای پ یث یك کارگؽار ةیؼوٌی كؼار ىیىّردصياظّر ىؤدؼجؼی ازؼا کؼد. ىكارکث ىؼدم  جّان ةَ ىی

ُای جّؿؿَ  گٌَّ جّؿؿَ ىتیً فؿانیث جؼ اؿث. ایً کارةؼد امعالح جّؿؿَ ىكارکحی ةؼای جّمیف ایً رُیافث ىحغاول قّد. پؼوژه جهلی ىی

ای  ؾٍّان وؿیهَ ةَآیٍغ. ایً رُیافث کاىالً رایر اؿث و اؿاؿاً ىكارکث را  ای ىكارکحی ةَ ازؼا درىی قغه از ةیؼون اؿث کَ ةَ قیّه یظؼاص

 ةعكغ. قغه ارجلا ىی ُای اٌسام آىیؽ فؿانیث ی ىّفلیث ةؼای جضيیً ٌحیسَ

 

 مّرت ةَقّد، ایً ُغف ىيکً اؿث  ظّد ُغف جهلی ىی ظّدی در ایً رُیافث، ىكارکث ةَ ّذف: هٌشلِ بِب( رّيافت هطارکت 

ىٍؼّر ةؼ ؾِغه گؼفحً ىـئّنیث ةیكحؼ ةؼای جّؿؿَ زهّه گؼی کٍغ فلؼ ىؼدم  ُا، داٌف و جسؼةَ ةَ جّاٌيٍغؿازی ىؼدم در كانب کـب ىِارت

گؼدد، ىٍاةؿی کَ آٌان ةؼای ةلا و ةِتّد زٌغگی ظّد ةَ  ُا جتییً ىی اغهب ةؼصـب ىضؼوىیث و فلغان دؿحؼؿی قأن ةَ ىٍاةؽ و کٍحؼل آن

جّاٌغ ةَ از ةیً ةؼدن ىضؼوىیث و فؼاُو کؼدن ىتٍایی ةؼای فلؼا، زِث  ارٌغ. در ایً رُیافث ىكارکث اةؽار جغییؼ اؿث و ىیُا ٌیاز د آن

جؼ اؿث )پیحؼاوکهی و دیگؼان،  ةؼای ایً رُیافث ىحغاول« ای ىكارکث جّؿؿَ»جؼ در اةحکارُای جّؿؿَ کيك کٍغ. امعالح  دظانث ىـحلیو

ظّر اظل و  ُای ىضهی ةَ ُای ىعحهف در ظنّص ؿاظحار و ؾيهکؼد صکّىث ریؽی امّالً از ٌؼؼیَ رکث در ةؼٌاىَُای ىكا (. دیغگاه7: 1383

فؼآیٍغ دروٌی کؼدن و  درگؼوگیؼد. جکّیً و جّؿؿَ زاىؿَ ىغٌی  ىی ٌكاءتظّر اؾو  ُای ىعحهف در زىیٍَ ىكارکث کارگؼی ةَ از ٌؼؼیَ

ؿازی و  ُای ىكارکث، ٌِادیٍَ ؼدُای افؽایف ىكارکث در ؿَ فؼآیٍغ دروٌی کؼدن ارزشةاقغ و راُت ؿازی ىكارکث ىؼدىی ىی ٌِادیٍَ

(. 113: 1389 ُا و ؿٍغیکاُا و امٍاف )داٌكيٍغ و ٌؼؼیان، گیؼی اجضادیَ کاُف اظحالفات ازحياؾی، جکّیً زاىؿَ ىغٌی از ظؼیق قکم

اٌغ از ٌؼؼیَ ُيؼاه ؿاظحً، ىكّرجی،  قٌّغ کَ ؾتارت جلـیو ىی جّان ةَ چِار دؿحَ ُای فهـفی در زىیٍَ ىكارکث ىؼدىی را ىی دیغگاه

 .]8[یادگیؼی ازحياؾی، كغرت زاىؿَ 

، ةَ فؼآیٍغ رقغ، افحؼاق و جعّر ظتیؿی یك ٌؼام ظی و ةـحؼجّؿؿَ ازٌؼؼ نغّی ةَ ىؿٍی فؼاظی و وؿؿث اؿث و در فؼٍُگ  

قغه اؿث. فؼٍُگ زغؼافیایی آکـفّرد، جّؿؿَ را ةَ ىؿٍی اؿحفاده از ىٍاةؽ ةؼای  جؼ جؿؼیف جضّالجی ىحّانی از صانحی ٌاكل ةَ وضؿیحی کاىم

ُای آن ذکؼ  ؼی قِؼ و روؿحا را اززيهَ قاظلدؿحیاةی ةَ اؿحاٌغاردُای ىكعل در زٌغگی ىؿؼفی کؼده، افؽایف درآىغ ؿؼاٌَ، جّنیغ و ةؼاة

 .]9[کٍغ  ىی

قغ و  گؼدد. در آغاز، جّؿؿَ ةؼصـب رقغ اكحنادی جؿؼیف ىی ُای ةؿغ از زٍگ زِاٌی دوم ةازىی ؿاةلَ جاریعی واژه جّؿؿَ ةَ ؿال 

آىغ.  یافحگی زّاىؽ ةَ قيار ىی ٌكاٌَ جّؿؿَ گػاری، درآىغ و ىاٌٍغ آن، افؽایف ىحغیؼُای کالن اكحنادی، ىاٌٍغ جّنیغ ٌاظانل داظهی، ؿؼىایَ

ةاگػقث زىان و افؽایف اظحالف ةیً رفاه ٌـتی زّاىؽ گٌّاگّن در داظم یك کكّر و ةیً کكّرُای ىعحهف، ىّضّع جّزیؽ ؾادالٌَ و 

ّؿؿَ و ةَ دٌتال آن کاُف فلؼ و ةؼظّرداری اکذؼیث ىؼدم از ىّاُب جّؿؿَ ىعؼح گؼدیغ. ایً جغییؼ ٌگؼش، جّزَ ةَ اةؿاد ازحياؾی ج

آىغٌغ. جـهط ٌگؼش  ُای كّىی و فؼٍُگی ؾّاىهی را ىعؼح ؿاظث کَ ةؼ اؿاس جسارب کكّرُای غؼةی ىاٌؽ جّؿؿَ ةَ قيار ىی ویژگی

ی غؼةی ىّرد  قغه ٌیافحَ ةَ جّؿؿَ انگُّای از پیف جؿییً ظعی و جکاىهی ةَ ىّضّع جّؿؿَ ىّزب قغ جا ةؼای دؿحیاةی زّاىؽ جّؿؿَ جك

 غ كؼار گیؼٌغ. انتحَ ٌاجّاٌی ایً انگُّا در ٌیم کكّرُا ةَ جّؿؿَ ىفؼوض ةؿغُا ةَ ادتات رؿیغ.جلهی

داٌان ٌلف ؾّاىم ظتیؿی و اٌـاٌی را در  جّؿؿَ ةَ ؾهث جؼاُؼ فیؽیکی و ىکاٌی ظّیف دارای ىلیاس زغؼافیایی اؿث، نػا زغؼافی 

گّیغ: فؼایٍغ ؾيّىی ىّزّد در ایً زىیٍَ ایً اؿث کَ  یهغ در جؿؼیف جّؿؿَ ىیدٍُغ. ةؼوکف جّؿؿَ و ةازجاب فضایی آن ىّردجّزَ كؼار ىی

ُؼ کكّری در راه جّؿؿَ جالش  .]10[ی اُغاف رفاُی ٌؼیؼ کاُف فلؼ، ةیکاری و ٌاةؼاةؼی جؿؼیف کٍیو ؿّ ةَجّؿؿَ را ةؼصـب پیكؼفث 

 داٌٍغ. کٍغ، زیؼا جّؿؿَ ُغفی اؿث کَ اکذؼ ىؼدم آن را ضؼوری ىی ىی

ؿَ فؼایٍغی چٍغةؿغی اؿث کَ ؾالوه ةؼ ازدیاد کيی درآىغ، دؼوت و جّنیغ، جغییؼات کیفی کم ٌؼام اكحنادی، ازحياؾی و جّؿ 

گیؼد درواكؽ جّؿؿَ را ارجلای ىـحيؼ کم زاىؿَ و ٌؼام  فؼٍُگی را ةَ ُيؼاه داقحَ، صحی ةـیار ىّارد آداب، رؿّم و ؾلایغ ىؼدم را در ةؼىی

جّان گفث جّؿؿَ یك فؼآیٍغی پّیا اؿث ٌَ یك وضؽ  (. درواكؽ ىی128: 1366ةاقغ )جّدارو،  جؼ ىی ِحؼ و اٌـاٌیؿّی زٌغگی ة ازحياؾی ةَ
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ُای ىؼدىاٌی اؿث کَ جؿهق ةَ زِان غؼب یا ُؼ زِان  ُا، ارزش قّد و ایً ارزش ُا ىؼةّط ىی ایـحا ُيچٍیً ایً فؼایٍغ درٌِایث ةَ ارزش

 .]11[دیگؼی ٌغارٌغ 

مالصیث و اؿحؿغاد الزم ةؼای جؼویر جّؿؿَ پایغار را ٌغاقث ةهکَ ٌاپایغاری  جٍِا ٌَةَ قیّه ؿٍحی و ىؼؿّم  جّؿؿَ روؿحایی 

ُایی اؿث کَ زىیٍَ  ىضیعی و ٌِادی را ٌیؽ جكغیغ کؼد. ایً در صانی اؿث کَ جّؿؿَ پایغار ةَ دٌتال ةِتّد و گـحؼش ىؿیكث یـثز

ا فؼاُو ٌـازد )پایغاری ىضیط( و ایٍکَ ةحّاٌغ در ظّل زىان ىاٌغگار ةاقغ )پایغاری ٌِادی(. ُای ةؿغی ر جعؼیب و از ةیً ةؼدن ىؿیكث ٌـم

ُا ةَ ةِتّد ٌیاز دارد، از اُيیث ةؼظّردار اؿث  رو کیفیث زٌغگی و کیفیث ازحياع، اىٍیث و قأن و ارزش ةؼای کـاٌی کَ ىؿیكث آن ازایً

]12[. 

گیؼد و ىفِّم کاال ىضّری جّؿؿَ  ُغف، اةؽار و ٌیؽ کارگؽار جّؿؿَ ىّردجّزَ كؼار ىیؾٍّان  در دیغگاه جّؿؿَ اٌـاٌی، اٌـان ةَ 

یان ایً دیغگاه و ظعؼات ٌاقی از جّؿؿَ افـارگـیعحَ و ة ةادُغ. ىّازی  ىضّر جّؿؿَ اٌـاٌی ىی اكحنادی زای ظّد را ةَ راُتؼد اٌـان

دار آن ةّد و ةؼ پایَ آن ؾالوه ةؼ  ی ىعؼح قغ کَ ةؼٌاىَ ؿازىان ىهم ىحضغ ؾِغهظّرزغ ةَ 1ةؼٌاىَ، دیغگاُی جضث ؾٍّان جّؿؿَ پایغار ةی

ی از  دُغ کَ اؿحفاده ی جّؿؿَ روؿحایی ٌكان ىی جسؼةَ كؼار گؼفث. ىغٌؼؼىضیعی آن ٌیؽ  یـثزجّزَ ةَ ةؿغ اٌـاٌی و ازحياؾی جّؿؿَ، ةؿغ 

ی اظیؼ پیاىغُایی را در زِان و ایؼان در اةؿاد اكحنادی،  در چٍغ دَُافؽاری رقغ و جّؿؿَ  رویکؼدُای کالؿیك و جأکیغ ةؼ اةؿاد ؿعث

فؼؿایف، )ىضیعی  فضایی، ةضؼان زیـث -ازحياؾی و اکّنّژیکی ةؼ ؿؼزىیً و زِان گػاقحَ کَ صامم آن، فلؼ، ٌاةؼاةؼی، ؾغم جؿادل ىکاٌی

ٌكیٍی و  یَصاقافؽایف )قِؼُا  ( ةضؼان قِؼٌكیٍی در کالنزدایی، پیكؼوی فیؽیکی قِؼُا ةَ صؼیو ىٍاةؽ ظتیؿی و... زدایی، ةیاةان زٍگم

ی  گؼایی و کاُف روصیَ ُای ازحياؾی و...(، ةضؼان غػایی )کاُف اىٍیث غػایی، فؼٍُگ ىنؼف ُای فلؼ و افؽایف آؿیب جكکیم کاٌّن

ُای ٌؼؼی و  یی از ؿّی دیگؼ، ٌارؿاییریؽی جّؿؿَ روؿحا ؿّ و جضّالت در ةؼٌاىَ چٍیً پیاىغُایی از یك یی و...( ةّده اؿث.گؼا یغجّن

 .]13[ریؽان و ىؼدم ادتات کؼده اؿث  افؽاری را ةؼای ىحعننان، ىغیؼان و ةؼٌاىَ کارةؼدی رویکؼدُای کالؿیك و ؿعث

ی ٌیازُای ٌـم کٌٍّی ةغون  کٍٍغه ؾٍّان جأىیً ( یا ةؼوٌث نٍغ جّؿؿَ پایغار ةWCEDَزیـث و جّؿؿَ ) کيیـیّن زِاٌی ىضیط 

یً کيیـیّن ةؿغازاوؿیؽ  مّرت ةَامعالح جّؿؿَ پایغار  ]14[کٍغ  زدن ةَ جّاٌایی ٌـم آیٍغه در پاؿعگّیی ةَ ٌیازُایكان جؿؼیف ىی نعيَ

کَ جّؿؿَ پایغار  اٌغ وزغل ةضخىیالدی ىعؼح قغ. از آن ىّكؽ جاکٍّن افؼاد در  1992جضث ؾٍّان آیٍغه ىكحؼك ىا و ازالس ریّ در ؿال 

جّؿؿَ »، «جّؿؿَ پایغار ازٌؼؼ اکّنّژیکی»یافث. ةؿضی ُو امعالصات ىكاةَ ای ىذم  جّان ةَ آن دؿث دُغ و چگٌَّ ىی ىیدر ؾيم چَ ىؿٍا 

 .]15[اٌغ  را ارائَ داده «رفاه پایغار»و  «زٌغگی پایغار»، «اظالكی و پایغار

ُای اكحنادی ةَ کار  جّاٌغ و ةایغ در فؿانیث ىفِّم جّؿؿَ پایغار ٌاػؼ ةؼ واكؿیث اٌکارٌاپػیؼ اؿث کَ ىالصؼات ىؼةّط ةَ اکّنّژی ىی

ی زٌغگی  زاٌتَ ىٍؼّر پیكتؼد کیفیث ُيَ ُای ایساد ىضیعی ىٍعلی اؿث کَ در آن ادؾای جّؿؿَ ةَ گؼفحَ قّد. ایً ىالصؼات قاىم ایغه

 .]16[گیؼد  ر ىیىّرد چانف كؼا

ؿازی رفاه اٌـان فؿهی ةغون آؿیب ةَ  ىضیعی ةؼای صغاکذؼ جّؿؿَ پایغار ةَ ىؿٍای جهفیق اُغاف اكحنادی، ازحياؾی و زیـث

ةاقغ. در واكؽ جّؿؿَ پایغار درروٌغ جکاىهی جّؿؿَ ةا ىفِّم فؼاگیؼ آن در ؿَ ىضّر  ُـای آجـی ةـؼای ةؼآوردن ٌیازُایكان ىی ـمـجّاٌایی ٌ

ریؽی جّؿؿَ در ؿعش زِان كؼار  ُای ؿازىان ىهم ىحضغ ىتٍای ةؼٌاىَ هی اكحنادی، ازحياؾی و اکّنّژیکی ىعؼح گؼدیغ و در ازالسام

 .ىضیعی، اكحنادی و ازحياؾی را کاُف دُغ ُای رو ةَ افؽایف ىـائم زیـث در جالش اؿث جا ٌگؼاٌی گؼفث و

قّد. قایغ  ی دارد. ردپای ىفِّم پایغاری در ادةیات زغؼافیایی ٌیؽ یافث ىیىضیع یـثزپارادایو پایغاری ریكَ در جفکؼات كغیو 

ُای  ةحّان گفث پایغاری و ىتاصخ آن ةؼآیٍغ جغییؼات ىـیؼ ؾهو زغؼافیا و ىکحب اىکان گؼایی اؿث و نضاظ ٌيّدن كّاٌیً و ىضغودیث

 قغه و ظتیؿی کيك کٍغ. اٌـان و اقکال فضایی ؿاظحَجّاٌغ ةَ پایغاری صیات  ىضیعی، ُيؼاه ةا جفکؼات ةكؼ و دوراٌغیكی او، ىی

و گٌّاگٌّی اةؿاد پایغاری جّؿؿَ ضؼوری اؿث. ةؼ ایً ىتٍا، جٍّع اةؿاد  در فؼآیٍغ جّؿؿَ پایغار جّزَ ةَ جٍّع 2ازٌؼؼ ىّفخ و ىٌّث

 اكحنادی، فؼٍُگی و ىضیط ظتیؿی ةَ قؼح زیؼ اؿث: -پایغاری ازحياؾی

ُا اؿث کَ ىضاؿتَ ػؼفیث جضيم یك روش  پایغاری ىضیط ظتیؿی: ضؼورت ازحٍاب یا کاُف ادؼات ىضیعی فؿانیث .1

 یث ةؼای جعيیً ادؼات ىضیعی و پایغاری اؿث؛ةااُي

جؿادنی و ٌاٍُساری در رواةط  پایغاری ازحياؾی: افؽایف جّاٌایی زاىؿَ ةؼای زػب افؼاد اؿث ةغون ایٍکَ ةاؾخ ایساد ةی .2

 .]17[ی قّد ازحياؾ

ُای  صال پػیؼش جؿاىم ةا گؼوه یًدرؾپایغاری فؼٍُگی: ارجلای ػؼفیث و جّاٌایی ىؼدم ىضهی در صفغ فؼٍُگ ةّىی ظّد و  .3

 فؼٍُگی از ىٍاظق ىعحهف اؿث؛

                                                           
1
 Sustainable development 

2 Mowforth and Munt 
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ةَ  قغه ارائَُای ظغىاجی  اٌغازه کافی ُؽیٍَ ُای ىعحهف کَ ةَ پایغاری اكحنادی: ارجلای ؿعش اكحنادی صامم از فؿانیث .4

 .]17[ؼدقگؼان را پّقف دُغ گ

 

 پيطيٌِ تحقيق
 قغه اؿث: ُا اقاره ُای ؾهيی مّرت گؼفحَ کَ در زیؼ ةَ آن در زىیٍَ ىّضّع پژوُف صاضؼ آدار و پژوُف

گیؼد کَ رویکؼد ىكارکحی در فؼآیٍغ  ریؽی جّؿؿَ ىهی ٌحیسَ ىی ی رویکؼد ىكارکحی ةؼای ةؼٌاىَ در ىلانَ 1999در ؿال  3اوٌغریك

قّد و  ُا و ٌِادُا ىی ؿازی ؾيّىی و پاؿعگّیی ؿازىان ٌفؿان کهیغی، قفاف جؼ و جؿاىم ذی ریؽی جّؿؿَ ىّزب ىكارکث گـحؼده ةؼٌاىَ

کارگیؼی جّان زيؿی ةازیگؼان ىعحهف اؿث و ةایغ جّؿط دونث  ؿازی، ىكارکث و ةَ م جّاٌيٍغؿازی، ػؼفیثدؿحیاةی ةَ جّؿؿَ پایغار ىـحهؽ

 .]18[ و ةؼٌاىَ ریؽان جّؿؿَ اٌسام گیؼد

کٍغ کَ ةا جّزَ ةَ ُؼ دونث، قکم  ةیان ىی 2005ریؽی جّاٌيٍغؿازی یك ىغل فؿانیث ارجتاظی در ؿال  ی ةؼٌاىَ در ىلانَ 4آىغام

ریؽی ارجتاظی  رو ةؼٌاىَ ةاقغ ازایً اةؽاری و از ةاال ةَ پاییً ىی –ریؽی فٍی  ُا ةؼٌاىَ ةاقغ. در ؿاظحار اکذؼ دونث ریؽی ٌیاز ىی ةؼٌاىَ ىحفاوجی از

ةاقغ کَ ةؼ اؿاس ىكارکث در ةعف ظنّمی، دونحی و داوظهتاٌَ و در ؿعّح ىضهی،  ٌیاز در ؿاظحار ىّزّد ىعؼح ىی ؾٍّان یك پیف ةَ

ریؽی ؾاىم ىِيی در جلّیث ىكارکث،  اةؽاری ةَ ارجتاظی در ةؼٌاىَ –انيههی ةؼكؼار قّد و جغییؼ رویکؼد از فٍی  ىهی و ةیً ای، ىٍعلَ

 .]19[ ةاقغ ُای ٌّیً در فؼآیٍغ جّؿؿَ ىی جّاٌيٍغؿازی و ؿایؼ اٌگاره

ةَ  «ةؼای جّؿؿَ روؿحایی و کكاورزی ریؽی ىكارکث ىؼدىی در فؼآیٍغ ةؼٌاىَ»( در پژوُكی جضث ؾٍّان 1379ایياٌی و ٌیاىٍف )

ُای جّؿؿَ روؿحایی ضؼوری اؿث ةؼای ایساد ىكارکث  ایساد ىكارکث در ةؼٌاىَ اٌغ کَ ةؼای رؿیغن ةَ اُغاف جّؿؿَ ایً ٌحیسَ رؿیغه

ُا  و ٌؼو ةعكیغن ةَ آن دُی ریؽی و ازؼا( آىّزش ىؼدم، ؿازىان گیؼی، ةؼٌاىَ ُای جّؿؿَ روؿحایی )جنيیو ىؼدىی ىعهّب در راةعَ ةا ةؼٌاىَ

 .]20[ضؼوری اؿث 

 روؿحایی زيؿیث ىّردی؛ روؿحایی ىعانؿَ ریؽی ةؼٌاىَ در آن ةؼ ىؤدؼ ؾّاىم و ىكارکث زایگاه و وضؿیث»در جضلیلی ةا ؾٍّان 

 ازؼای ضؼورت از آگاُی ىـحلم ىیؽان ىحغیؼُای ةیً ( ایً ٌحایر ةَ دؿث آىغ کَ راةع1381َاز صـیً پّر ةغغه کٍغی ) «ةّکان قِؼؿحان

 وضؿیث روؿحا ةا ؾيؼاٌی اىکاٌات فّایغ از ىذتث ارزیاةی روؿحایی، جّؿؿَ ُای ظؼح ادؼات ىذتث از آگاُی روؿحایی، جّؿؿَ ُای ظؼح

 .] 21[اؿث ةّده دار ىؿٍی دارای راةعَ ةاالیی ؿعش در روؿحایی جّؿؿَ ُای ظؼح در ىؼدم ىكارکحی

ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه  «ریؽی ىكارکحی قِؼؿازی ىكارکحی و زایگاه ىؼدم در ةؼٌاىَ»( ةا ؾٍّان 1391پژوُف صـیٍی و ؾارفی )

ُای ىؼدىی ىٍـسو، در ةِتّد زؼیان ىغیؼیث قِؼی و اؿحفاده کؼدن از ٌؼؼات  از ظؼیق جكکم 6اؿث کَ ىكارکث دادن قِؼوٌغان ىٍعلَ 

ىّكؽ قِؼوٌغان در اىّر و  ؿازی ةَ رؿاٌی و فؼٍُگ ُای قِؼی و ُيچٍیً اظالع ریؽی ّر و ةؼٌاىَُا در اى و ىكارکث آن قِؼوٌغان

 .]22[ ُای قِؼی کَ ةَ ظتؽ آن جّؿؿَ ىغیؼیث قِؼی امفِان را در ةؼ ظّاُغ داقث ریؽی ةؼٌاىَ

ُای  روؿحایی )ةؼرؿی ىّردی: ظؼحُای جّؿؿَ ىٍاظق  ٌلف ىكارکث در ظؼح»( ةا ؾٍّان 1391ٌحایر پژوُف ظانب و ُيکاران )

قغه جّؿط دیگؼان ٌیـث، ةهکَ  ُای جِیَ ٌكان داده اؿث کَ ىكارکث ةَ ىؿٍای ُيکاری روؿحاییان در ظؼح «جسيیؽ ىٍاظق روؿحایی(

ازؼایی گیؼی و  آیغ کَ روؿحاییان ةحّاٌٍغ در ؿعّح ذٍُی، ؾیٍی، جنيیو ىكارکث ؿعّح ىعحهفی دارد و ىكارکث ىعهّب زىاٌی پغیغ ىی

ُا فؼاُو  جّاٌغ ةـحؼ ىٍاؿتی ةؼای ىّفلیث ظؼح ُای روؿحاییان ىی ریؽی ىٍاؿب و اؿحفاده از جّاٌایی دظانث داقحَ ةاقٍغ. ؾالوه ةؼ ایً، ةؼٌاىَ

 .]23[ کٍغ

ةَ ایً  («ىكِغ قِؼداری 10 ىٍعلَ ىّردی ٌيٌَّ)قِؼی  اىّر اداره در ىؼدم ىكارکث و ٌلف» ( ةؼرؿی1393ؾهیؽاده و ُيکاران )

 کو ٌـتحاً  ىكارکث %26ةا  ةؼده قغه، ٌام گاٌَ پٍر ُای ٌلف در ىكارکث ىیؽان صامم جهفیق کَ کهی ىكارکث اٌغ کَ ىیؽان ٌحیسَ رؿیغه

 .]24[ گؼدیغ ارزیاةی

 ( ٌكان1394از اؿغی و ُيکاران ) «رقث قِؼؿحان ظكکتیسار ةعف روؿحایی جّؿؿَ در ىكارکث ٌلف»ٌحایر پژوُكی ةا ؾٍّان 

 روؿحاُا، زيؿیث اٌغازه ةا ىحٍاؿب و کٍغ ىی ایفا ىّردىعانؿَ ىضغوده روؿحایی ٌّاصی جّؿؿَ در ٌلف کهیغی ىؼدم، ىكارکث ىیؽان داد

 صغ در ىیان روؿحاییان در فیؽیکی و کاری ىكّرجی، فکؼی، ىكارکث ویژه ةَ ىكارکث ةَ ىیم. قّد ىی ةیكحؼ روؿحاییان ىیؽان ىكارکث

 افؽوده روؿحاُا ای جّؿؿَ ُای پؼوژه و ُا در ظؼح ىؼدم ىكارکث ىیؽان ظكکتیسار، ةعف روؿحاییان اكحنادی جّان افؽایف ةا و اؿث ىعهّةی

 .]25[ دارد ةـحگی ُا آن ةَ ةعكی آگاُی و فؼٍُگی اكغاىات ةَ ُؼ چیؽی از ةیف روؿحاییان ةیً در ىكارکث ی اٌگیؽه قك ةی. قغ ظّاُغ

                                                           
3
 Ondrik 

4
 Amdam 
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 و ؿیؼوان ُای قِؼؿحان: ىّردی روؿحایی )ٌيٌَّ یافحگی جّؿؿَ و ىؼدىی ىكارکث راةعۀ» ةؼرؿی( ةَ 1394ؾهی ةیگی و ظاٌی )

راةعۀ  قاظل، 6 ىسيّع از قاظل، 5 جؿغاد ازحياؾی، - ؿٍحی ُای ىكارکث ىؤنفۀ ُا ٌكان داد کَ در پؼداظحَ و ٌحایر آن «چؼداول(

 ،)زغیغ ُای ىكارکث از ٌّع(ازؼایی  اىّر در ىكارکث و ؿیاؿی اىّر در ىكارکث ُای ىؤنفَ در و ٌغاقحٍغ روؿحایی جّؿؿۀ ةا ىؿٍاداری

 .]26[ قغ ىكاُغه چؼداول و ؿیؼوان ُای قِؼؿحان جّؿؿَ روؿحاُای ةا ىؿٍادار راةعۀ دیگؼ، ُای قاظل جياىی در قاظل، یك غیؼاز ةَ

: ىّردی روؿحایی ىعانؿَ پایغار جّؿؿَ گیؼی قکم در ازحياؾی ىكارکث ٌلف»( در پژوُكی ةا ؾٍّان 1394ىکؼر و ُيکاران )

 جؿهق صؾ ؾاىم دُـحان ایً روؿحاییان ةیً در ىكارکث ةؼ ىؤدؼ ؾّاىم ةیً گیؼٌغ کَ از ٌحیسَ ىی («ؿیـحان ىٍعلَ آةاد كائو دُـحان)

 .]27[ اؿث ةّده ىؤدؼ ُيَ از ةیف ىکاٌی

 

 ضٌاسی رٍش
جضلیق صاضؼ ةا اؿحفاده  ،ُای پژوُف ُا و فؼضیَ جتییً دكیق ؿؤال ةؼایةؼرؿی وضؽ ىّزّد ىكارکث در ٌاصیَ ىّردىعانؿَ و  ةؼای

آوری  ای و ىیغاٌی مّرت گؼفحَ اؿث. ةؿالوه، ةؼای زيؽ آوری اظالؾات ةَ دو قیّه کحاةعاٌَ زيؽ قغه اؿث. جضهیهی اٌسام -از روش جّمیفی

اةؿاد )ىـحلم( )ىكارکث( و ىؤنفَ ادؼپػیؼ )ىحغیؼ واةـحَ(  گػار )ىحغیؼىؤنفَ ادؼ ُای ُا و ؿٍسَ  ُا، گّیَ ُای ىیغاٌی در ارجتاط ةا قاظل داده

 قغه اؿث. روش پیيایف ىیغاٌی اؿحفاده ُای جّؿؿَ پایغار روؿحایی( از و قاظل

ُای روؿحایی  قِؼ جِؼان، یؿٍی ؿکٌّحگاه پیؼاىّن کالن  در دو قِؼؿحان روؿحا 124 ی آىاری پژوُف صاضؼ ىسيّع زاىؿَ

 یً و ىعهؿیً ىضهی در ؿعش روؿحا،ىـئّنةاقغ. ةؼای جؿییً صسو ٌيٌَّ جنادفی ةؼای جکيیم پؼؿكٍاىَ  اکغقث و ری ىیُای پ قِؼؿحان

و پیف  05/0% و دكث اصحيانی 95در ىؼصهَ اول، از ظؼیق فؼىّل کّکؼان و فؼىّل جؿغیم آن ةؼای زاىؿَ آىاری کّچك، ةا ؿعش اظيیٍان 

25/0Sةؼآورد واریاٌؾ 
2
 ةٍاةؼایً: قغ؛  ( از ظؼیق فؼىّل زیؼ جؿییً=n 54ةؼاةؼ )صسو ٌيٌَّ  =

 =n 5جؿغاد ٌيٌَّ آىاری 

=N 6جؿغاد کم زاىؿَ آىاری
 

=t
 96/1جؿغاد اقحتاه اؿحاٌغارد ةا ؿعش اظيیٍان  2

=d
 (05/0) 7گیؼی دكث ىّردٌؼؼ ةؼای ٌيٌَّ 2

=P  َ50/0اصحيال جأدیؼ ىحغیؼ ىـحلم ةؼ ىحغیؼ واةـح 

=q  َ50/0اصحيال ؾغم جأدیؼ ىحغیؼ ىـحلم ةؼ ىحغیؼ واةـح 

  
        

  (    )       
                                (1)                                                                            

   

ni =
 

  
 

 

 (2)                                                                                                                                

 

n = 54 

 

 100-500) ظاٌّار(، ىحّؿط زيؿیث 50-100زيؿیث ) ؿَ گؼوه کو قِؼؿحان ةؼ اؿاس ی دوم، روؿحاُای ُؼ ؿپؾ در ىؼصهَ

8اٌغازه ) ةَ(، ةا روش ٌـتث 1ظاٌّار( )زغول  500و پؼزيؿیث )ةاالی  ظاٌّار(
PPS ٌَّمّرت ةَقِؼؿحان  ةَ ٌـتث روؿحاُای ُؼ( جؿغاد ٌي 

 قاىم جؼکیتی جنادفی گیؼی ٌيٌَّ از اؿحفاده ةا ُا، آن جّزیؽ درمغٌؼؼ گؼفحً  در ةا ٌيٌَّ ُای ؿکٌّحگاه اٌحعاب درواكؽ .جنادفی اٌحعاب قغ

 مّرت ةَقِؼ جِؼان  ُا ةَ کالن جنادفی و از ةیً ُؼ گؼوه زيؿیحی ةا جّزَ ةَ فامهَ آن ؿپؾ و اول ىؼصهَ در ای ظتلَ یا ٌـتی گیؼی ٌيٌَّ

 مّرت گؼفحَ اؿث. کكی كؼؾَ

 

 

 

                                                           
5
 Sample Size 

6
 Total Population 

7
 Degree of error 

8
 Probability Proportional to size 
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 ًوًَِ رٍستاّاي جوعيتی ّاي گزٍُ بٌذي : دست1ِجذٍل ضوارُ 

 گزٍُ جوعيتی تعذاد خاًَار ًام رٍستاي ًوًَِ ضْزستاى

 پاکغقث

 

 ظاٌّار( 100جا  50زيؿیث ) کو 52 ٌیك

 زيؿیث کو 75 ىٍغکان

 زيؿیث کو 78 کِؼیؽك

 زيؿیث کو 59 آةاد ؾتاس

 زيؿیث کو 55 ىِحؼ صنار

 زيؿیث کو 67 صیغرآةاد

 ظاٌّار( 500جا  100زيؿیث ) ىحّؿط 283 کتّد گٍتغ

 زيؿیث ىحّؿط 134 آةاد ؾتغل

 زيؿیث ىحّؿط 178 ككالق فؼون آةاد

 زيؿیث ىحّؿط 481 ارىتّیَ

 زيؿیث ىحّؿط 225 آةاد ككالق کؼیو

 زيؿیث ىحّؿط 342 كؼىؽ جپَ

 ظاٌّار( 500پؼزيؿیث )ةاالی  554 آةاد زيال

 پؼزيؿیث 684 زیحّ

 پؼزيؿیث 801 ٌّ كهؿَ

 پؼزيؿیث 594 آةاد اةؼاُیو

 پؼزيؿیث 618 آةاد کؼیو

 پؼزيؿیث 1258 فیهـحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ری

 

 

 

 

 (ظاٌّار 100 جا 50) زيؿیث کو 66 ویسیً پاییً

 زيؿیث کو 92 آةاد ٌسو

 زيؿیث کو 68 آةاد اؿياؾیم

 زيؿیث کو 87 آةاد ىؿیً اؿياؾیم

 زيؿیث کو 95 آةاد ؾؼیو

 زيؿیث کو 97 اٌغرىان

 زيؿیث کو 50 آةاد گؼدٌَ صـیً

 زيؿیث کو 84 کتیؼ آةاد

 زيؿیث کو 100 آةاد صيؽه

 زيؿیث کو 99 ٌّ فكاپّیَ كهؿَ

 زيؿیث کو 58 گؼد پاییً کٍار

 زيؿیث کو 100 نپَ زٌك

 (ظاٌّار 500 جا 100) زيؿیث ىحّؿط 158 کهیً

 زيؿیث ىحّؿط 145 ظاٌهق

 زيؿیث ىحّؿط 195 چانَ ظؼظان

 زيؿیث ىحّؿط 333 آةاد ؾكق

 زيؿیث ىحّؿط 286 گم کتیؼ جپَ

 زيؿیث ىحّؿط 670 ده ظیؼ

 زيؿیث ىحّؿط 222 زیّان

 زيؿیث ىحّؿط 243 آةاد مادق

 زيؿیث ىحّؿط 188 آور ؾياد
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 زيؿیث ىحّؿط 358 جتائیً

 زيؿیث ىحّؿط 418 آةاد غٍی

 زيؿیث ىحّؿط 271 درؿّن آةاد

 ظاٌّار( 500پؼزيؿیث )ةاالی  783 آةاد اةؼاُیو

 پؼزيؿیث 863 آةاد زىان

 پؼزيؿیث 2804 آةاد اؿالم

 پؼزيؿیث 780 جؼكّزآةاد

 پؼزيؿیث 710 آةاد ظانب

 پؼزيؿیث 1476 ٌّ ظاننَ كهؿَ

 پؼزيؿیث 1154 كّچ صنار

 پؼزيؿیث 796 ؿهيتؼ

 پؼزيؿیث 884 آةاد اٌیؾ

 پؼزيؿیث 628 قّرآةاد

 پؼزيؿیث 2416 فیؼوزآةاد

 پؼزيؿیث 959 آةاد قيؾ

 1391ّاي پاکذضت ٍ ري، سال  ّاي ضْزستاى فزٌّگ آباديّاي تحقيق، بز اساس  هأخذ: یافتِ

 

 هحذٍدُ هَردهطالعِ
ُای پاکغقث و ری در صّزه زٍّب و زٍّب قؼق اؿحان جِؼان  ُای روؿحایی ىضغوده ىّردىعانؿَ در قِؼؿحان ؿکٌّحگاه

گیؼد )ؿانٍاىَ آىاری  یدر ةؼىدرمغ ىـاصث اؿحان جِؼان را  94/11ةؽ اؿث و کیهّىحؼىؼ 2874اٌغ. ىـاصث ایً ٌاصیَ ىؿادل  یافحَاؿحلؼار

دكیلَ ؾؼض زغؼافیایی كؼار  28درزَ و  35دكیلَ ظّل و  40درزَ و  51ىّكؿیث ریاضی در ظّل  ازنضاظ(. ایً ٌاصیَ 1390اؿحان جِؼان، 

 12قِؼ و  7ةعف،  5در ٌاصیَ ىّردىعانؿَ جؿغاد  1390(. ةؼ اؿاس ٌحایر ؿؼقياری ؾيّىی ٌفّس و ىـکً در ؿال 1-3دارد )ٌلكَ 

 (.2-3و ٌلكَ  1-3روؿحا وزّد دارد )زغول  124دُـحان و 

 

 1391سياسی ًاحيِ هَردهطالعِ تا سال  -: تقسيوات اداري2جذٍل ضوارُ 

 ضْزستاى
 هساحت

 )کيلَهتزهزبع(
 سکٌِتعذاد آبادي داراي  تعذاد آبادي تعذاد دّستاى تعذاد ضْز تعذاد بخص

 110 131 6 3 2 675 پاکغقث

 50 63 6 4 3 2204 ری

 1390ریؽی، دفحؼ آىار و اظالؾات،  ىأظػ: اؿحاٌغاری جِؼان، ىؿاوٌث ةؼٌاىَ

 



 257 -293، ص5991،زمستان   8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 : ًقطِ ًاحيِ هَردهطالع1ِضکل ضوارُ 

 

 ّا یافتِ
 ساختار سٌی

ؿال، در  36-46درمغ ةیً  2/35صغود  ؿال، 25-35درمغ ةیً  7/40جّزیؽ فؼاواٌی ؿً پاؿعگّیان روؿحایی ٌكان داد، ىیؽان 

 28ؿال ةّده و فامهَ ؿٍی افؼاد ىّرد پؼؿف  67درمغ ةاالی  9/1ؿال و  57-67درمغ  9/1ؿال، صغود  47-57درمغ ةیً  4/20صغود 

، صغود ؿال 25-35درمغ ةیً  7/9جّان گفث در صغود  ةّده اؿث. ُيچٍیً در راةعَ ةا جّزیؽ ؿً پاؿعگّیان کارقٍاس ٌیؽ ىی 80جا 

 (.1-4و ٌيّدار  4-4ؿال ةّده اؿث )زغول  57-67درمغ ةیً  5/6ؿال و  47-57درمغ ةیً  4/48ؿال،  36-46درمغ ةیً  5/35

 

 : تَسیع فزاٍاًی سي پاسخگَیاى رٍستایی ٍ کارضٌاساى3جذٍل ضوارُ 

 ردیف
بٌذي سي  گزٍُ

 )سال(

 پاسخگَیاى کارضٌاس پاسخگَیاى رٍستایی

تعذاد 

 افزاد
 درصذ

درصذ 

 ًسبی

درصذ 

 تجوعی

تعذاد 

 افزاد
 درصذ

درصذ 

 ًسبی

درصذ 

 تجوعی

1 35-25 22 7/40 7/40 7/40 3 7/9 7/9 7/9 

2 46-36 19 2/35 2/35 9/75 11 5/35 5/35 2/45 

3 57-47 11 4/20 4/20 3/96 15 4/48 4/48 5/93 

4 67-57 1 9/1 9/1 1/98 2 5/6 5/6 100 

  0 0 0 100 9/1 9/1 1 67ةاالی  5

  100 100 31  100 100 54 زيؽ 6

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ



 257 -293، ص5991،زمستان   8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
درمغ از افؼاد  5/31جّان گفث، صغود  زٍـی پاؿعگّیان ىی ؿاظحاراز پؼؿكٍاىَ در راةعَ ةا  آىغه دؿث ةَُيچٍیً اظالؾات 

 (.4 دٍُغ. )زغول درمغ را ىؼدان در ٌاصیَ ىّردىعانؿَ جكکیم ىی 5/68پاؿعگّ در ؿيث دُیار یا قّرای روؿحا را زٌان و 

 

 ّاي پاکذضت ٍ ري ٍ کارضٌاساى : تَسیع جٌسی پاسخگَیاى در رٍستاّاي هَردبزرسی ضْزستاى4جذٍل ضوارُ 

 ردیف
 کارضٌاساى رٍستایياى

 درصذ ًسبی تعذاد افزاد درصذ ًسبی تعذاد افزاد جٌسيت

 1/45 14 5/31 17 زن 1

 8/54 17 5/68 37 ىؼد 2

 0/100 31 0/100 54 زيؽ 3

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

از پاؿعگّیان را افؼاد ىسؼد و در صغود  درمغ 7/40قغه پؼؿكٍاىَ ٌكان داد، صغود  یمجکيوضؿیث جأُم ٌیؽ، اظالؾات  ٌؼؼ  ازٌلعَ

 (.5درمغ افؼاد را ىحأُهیً جكکیم داده اؿث )زغول  3/59

 
 ُای پاکغقث و ری : وضؿیث جأُم پاؿعگّیان در روؿحاُای ىّردةؼرؿی قِؼؿحان5زغول قياره 

 درصذ ًسبی تعذاد افزاد ٍضعيت تأّل ردیف

 7/40 22 ىسؼد 1

 3/59 32 ىحأُم 2

 0/100 54 زيؽ 3

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

 ٍضع سَاد
درمغ  1/11جّاٌایی ظّاٌغن و ٌّقحً(، در صغود )درمغ ةاؿّاد  6/5در ٌلاط روؿحایی ىّردةؼرؿی صغود  دٍُغه پاؿط 54از کم 

درمغ دارای جضنیالت  4/7درمغ جضنیالت کارداٌی و کارقٍاؿی و  4/44درمغ دارای دیپهو،  5/31دارای جضنیالت راٍُيایی، صغود 

ضنیالت کافی ةؼای اداره اٌغ. وضؿیث ؿّاد گّیای ایً ىـئهَ اؿث کَ دُیار و یا قّراُای روؿحا دارای ج کارقٍاؿی ارقغ و ةاالجؼ ةّده

 .اٌغ ةّدهدارای ىغرك کارقٍاؿی ارقغ و ةاالجؼ  ُا پؼؿكٍاىَةَ  دٍُغه پاؿط(. ُيَ کارقٍاؿان 6اٌغ. )زغول  روؿحاُای ىّردةؼرؿی ةّده

 

 ّاي پاکذضت ٍ ري : تَسیع فزاٍاًی سَاد در رٍستاّاي هَردبزرسی ضْزستاى6ضوارُ  جذٍل

 درصذ تجوعی درصذ ًسبی دتعذاد افزا بٌذي سَاد گزٍُ ردیف

 6/5 6/5 3 ةاؿّاد 1

 1/11 1/11 6 راٍُيایی 2

 5/31 5/31 17 دةیؼؿحان )دیپهو( 3

 4/44 4/44 24 کارداٌی و کارقٍاؿی 4

 4/7 4/7 4 کارقٍاؿی ارقغ و ةاالجؼ 5

 0/100 0/100 54 زيؽ 6

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

 ضغل

درمغ قغم آزاد، صغود  1/24درمغ کارىٍغ، در صغود  6/29روؿحایی ىّردةؼرؿی صغود  ُای در ؿکٌّحگاه دٍُغه پاؿط 54از کم 

 (.7اٌغ )زغول  درمغ ؿایؼ ىّارد ةّده 8/27 درمغ داىغار و در صغود 9/1درمغ کكاورز،  7/16
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 ّاي پاکذضت ٍ ري : ضغل پاسخگَیاى در رٍستاّاي هَردبزرسی ضْزستاى7جذٍل ضوارُ 

 درصذ تجوعی درصذ ًسبی تعذاد افزاد غلض ردیف

 6/29 6/29 16 کارىٍغ 1

 7/53 1/24 13 آزاد 2

 4/70 7/16 9 کكاورز 3

 2/72 9/1 1 داىغار 4

 0/100 8/27 15 ؿایؼ ىّارد 5

  0/100 54 زيؽ 6

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

 سٌجص ًقص رٍستایياى در سهيٌِ هطارکت ٍ ًْادگزایی
 ّا ّا ٍ پزٍصُ اجزاي بزًاهِهطارکت در 

ُای ىیغاٌی جضلیق در ؿعش روؿحا از ىسيّع کم پاؿعگّیان در ارجتاط ةا گّیَ ىكّرت در  آىغه از یافحَ دؿث ةؼ اؿاس اظالؾات ةَ 

ؿعش  درمغ در 5/31درمغ در ؿعش کو، صغود  4/44درمغ در ؿعش ظیهی کو، صغود  4/20ُا ةا روؿحاییان؛ صغود  ازؼای ةؼٌاىَ و پؼوژه

 ةاقغ. در ؿعش زیاد ىی 73جا صغودی، در صغود 

 

 
 ّا با رٍستایياى هطَرت در اجزاي بزًاهِ ٍ پزٍصُ :2ضکل ضوارُ 

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

 ّا ّا ٍ اجزاي طزح دخالت دادى رٍستایياى در تذٍیي بزًاهِ

روؿحا از ىسيّع کم پاؿعگّیان در ارجتاط ةا گّیَ فؼاُو قغن ُای ىیغاٌی جضلیق در ؿعش  آىغه از یافحَ دؿث ةؼ اؿاس اظالؾات ةَ

در ؿعش کو،  درمغ 2/35درمغ در ؿعش ظیهی کو، صغود  5/18ُا در روؿحا؛ صغود  ُا و ازؼای ظؼح زىیٍَ دظانث ىؼدم در جغویً ةؼٌاىَ

 ةاقغ. درمغ ؿعش زیاد ىی 1/11درمغ در ؿعش جا صغودی، در صغود  2/35صغود 
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 ّا در رٍستا ّا ٍ اجزاي طزح فزاّن ضذى سهيٌِ دخالت هزدم در تذٍیي بزًاهِ :3ضکل ضوارُ 

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

 هحلی –ّاي هزدهی  تطکيل ٍ تقَیت ًْادّاي غيزدٍلتی، تطکل
گّیَ ی جكکیم و ُای ىیغاٌی جضلیق در ؿعش روؿحا از ىسيّع کم پاؿعگّیان در ارجتاط ةا  آىغه از یافحَ دؿث ةؼ اؿاس اظالؾات ةَ

درمغ در  7/40درمغ در ؿعش ظیهی کو، صغود  8/14ىضهی ةؼای ىكارکث ةیكحؼ؛ صغود  –ُای ىؼدىی  جكکم جلّیث ٌِادُای غیؼدونحی،

 ةاقغ. در ؿعش زیاد ىی 1/11درمغ در ؿعش جا صغودی، در صغود  3/33ؿعش کو، صغود 
 

 
 هحلی بزاي هطارکت بيطتز –ّاي هزدهی  تطکل تطکيل ٍ تقَیت ًْادّاي غيزدٍلتی، :4ضکل ضوارُ 

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ
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 اعتباري خزد ٍ غيزدٍلتی –ایجاد ٍ تقَیت ًْادّاي هالی 

ُای ىیغاٌی جضلیق در ؿعش روؿحا از ىسيّع کم پاؿعگّیان در ارجتاط ةا گّیَ ی ایساد و  آىغه از یافحَ دؿث ةؼ اؿاس اظالؾات ةَ

 2/35درمغ در ؿعش کو، صغود  9/38درمغ در ؿعش ظیهی کو، صغود  2/22اؾحتاری ظؼد و غیؼدونحی؛ صغود  –جلّیث ٌِادُای ىانی 

 ةاقغ. در ؿعش زیاد ىی 7/3درمغ در ؿعش جا صغودی، در صغود 

 

 
 غيزدٍلتی ٍ خزد اعتباري – هالی ًْادّاي تقَیت ٍ : ایجاد5ضکل ضوارُ 

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

 ّاي تَسعِ پایذار رٍستایی ٍاریاًس ٍ اًحزاف هعيار ضاخصهياًگيي، 
ُای جّؿؿَ پایغار ٌیؽ از دیغگاه پاؿعگّیان روؿحایی و کارقٍاؿان، قاظل ةِتّد ؾغانث و رفاه اكحنادی در  در ارجتاط ةا قاظل

ةِتّد ىكارکث ةؼاةؼ ةا  جؼیً وضؿیث و قاظل ةِتّد دؿحؼؿی ةَ ظغىات در ةِحؼیً وضؿیث كؼارگؼفحَ اؿث. واریاٌؾ قاظل ضؿیف

ُا در  دٍُغه پؼاکٍغگی ةیكحؼ داده ةاقغ کَ ٌكان ىی 111/0ةیكحؼ از ةلیَ و اٌضؼاف اؿحاٌغارد قاظل ةِتّد ىـکً روؿحایی ةؼاةؼ ةا  786/0

 (.8ایً قاظل اؿث )زغول 
 

 ّاي تَسعِ پایذار رٍستایی : هياًگيي، ٍاریاًس ٍ اًحزاف هعيار ضاخص8جذٍل ضوارُ 

 

ّاي تَسعِ  ضاخص

 پایذار رٍستایی

  کارضٌاساى رٍستایياى

اختالف 

 هياًگيي
 هياًگيي

 
 ٍاریاًس

اًحزاف 

 استاًذارد
 ٍاریاًس هياًگيي

اًحزاف 

  استاًذارد

 -14/0 624/0 389/0 55/2 630/0 397/0 41/2 ةِتّد ىٍاةؽ ؿؼزىیً

 -07/0 798/0 637/0 35/2 627/0 393/0 28/2 ةِتّد ةِغاقث ىضیط

 -02/0 839/0 703/0 65/2 808/0 653/0 63/2 ی ازحياؾیُا ىؼاكتثةِتّد 

 31/0 806/0 649/0 13/2 769/0 591/0 44/2 ةِتّد کیفیث زٌغگی

 23/0 735/0 540/0 16/2 811/0 657/0 39/2 ةِتّد زیؼؿاظث ٌِادی

 0 885/0 783/0 13/2 786/0 786/0 31/2 ةِتّد ىكارکث

ؾغانث و رفاه ةِتّد 

 اكحنادی
18/2 281/0 530/0 03/2 432/0 657/0 15/0 
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 -09/0 791/0 626/0 68/2 813/0 661/0 59/2 ةِتّد ىـکً روؿحایی

 -04/0 631/0 398/0 74/2 662/0 439/0 70/2 ةِتّد دؿحؼؿی ةَ ظغىات

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

  

و ةؼ اؿاس دیغگاه  37/2ُای ىؼجتط ةا آن ةؼ اؿاس دیغگاه روؿحاییان ىیاٌگیً ةؼاةؼ  ؿٍسَُا و  در ارجتاط ةا قاظل ىكارکث و گّیَ

 دُغ کَ در ؿعش ضؿیفی كؼار دارد. ُا ٌكان ىی ةاقغ ُيچٍیً ٌِادگؼایی و جكکم ؿازی ىیاٌگیً گّیَ ىی 13/2کارقٍاؿان ةؼاةؼ 

 

 ًْادگزایی : هياًگيي، ٍاریاًس ٍ اًحزاف هعيار ٍضعيت هطارکت 9ٍضوارُ  جذٍل

 ضاخص
 کارضٌاساى رٍستایياى

 اختالف هياًگيي
 اًحزاف هعيار ٍاریاًس هياًگيي اًحزاف هعيار ٍاریاًس هياًگيي

 24/0 885/0 783/0 13/2 592/0 351/0 37/2 هطارکت

 -04/0 717/0 514/0 23/2 646/0 418/0 19/2 ًْادگزایی ٍ تطکل ساسي

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

داری ضؼیب  کَ ؿعش ىؿٍی ظّری درمغ وزّد دارد. ةَ 1ٌفؿان ةا جّؿؿَ پایغار راةعَ ىؿٍاداری در ؿعش  ةیً دو ىحغیؼ ىكارکث ذی

ةاقغ.  ( ىیp=0.01) ةؼ اؿاس آزىّن کای دو ىیان دو ىحغیؼ ارجتاط ةیً ىكارکث ةا جّؿؿَ پایغار در ٌاصیَ ىّردىعانؿَ ةؼاةؼ قغه ىضاؿتَ

 ةاقغ. دار ىی ةاقغ، راةعَ ىؿٍی ىی 05/0ةیكحؼ از  داری چّن ؿعش ىؿٍی

 
 : هطارکت با تَسعِ پایذار رٍستاّا اس دیذگاُ رٍستایياى11جذٍل ضوارُ 

 بٌذي گزٍُ ضاخص
 تَسعِ پایذار

 جوع کل
 خيلی سیاد سیاد تا حذٍدي کن خيلی کن

 

 

 ىكارکث

 2 0 0 2 0 0 ظیهی کو

 33 0 1 11 21 0 کو

 17 0 2 10 5 0 جا صغودی

 2 0 0 1 0 1 زیاد

 0 0 3 24 26 0 ةـیار زیاد

 54      زيؽ کم
Pearson Chi-Square=35.701 df=9 Mont carlo.sig. (2-sided)= 0.01 

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ

 

ةا جّزَ ةَ ؿعش  11یافحگی ةؼ اؿاس زغول ىحلاظؽ قياره  گّیَ و ىؤنفَ ؿعش جّؿؿَ 5قاظل ٌِادگؼایی و جكکم ؿازی ةا 

وزّد ُای روؿحایی راةعَ ىؿٍاداری  دُغ کَ ةیً ىؤنفَ ٌِادگؼایی و جكکم ؿازی ةا جّؿؿَ پایغار ؿکٌّحگاه ( ٌكان ىیP>0/000ىؿٍاداری )

 .دارد
 

 یافتگی رٍستاّا اس دیذ کارضٌاساى : ارتباط بيي ضاخص ًْادگزایی ٍ تطکل ساسي با سطح تَسع11ِجذٍل ضوارُ 

 يبٌذ گزٍُ ضاخص
 تَسعِ پایذار

 جوع کل
 خيلی سیاد سیاد تا حذٍدي کن خيلی کن

 

 

 ٌِادگؼایی و جكکم ؿازی

 4 0 0 2 2 0 ظیهی کو

 17 0 1 5 10 1 کو

 9 0 0 4 5 0 جا صغودی

 1 0 0 1 0 0 زیاد
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 0 0 0 0 0 0 ةـیار زیاد

 31 0 1 12 17 1 زيؽ کم

Pearson Chi-Square=7.626 df=12 Mont carlo.sig. (2-sided)=0.000 

 1395ّاي تحقيق،  هأخذ: یافتِ
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 گيزي ًتيجِ
 قِؼ جِؼان، ُای پاکغقث و ری در پیؼاىّن کالن روؿحا از قِؼؿحان 54ُای ىیغاٌی جضلیق ٌكان داد در ٌاصیَ ىّردىعانؿَ،  یافحَ 

درمغ  5/31درمغ در ؿعش کو، صغود  4/44درمغ در ؿعش ظیهی کو، صغود  4/20ةا روؿحاییان؛ صغود ُا  ىكّرت در ازؼای ةؼٌاىَ و پؼوژه

ُا در روؿحا؛  ُا و ازؼای ظؼح ةاقغ. فؼاُو قغن زىیٍَ دظانث ىؼدم در جغویً ةؼٌاىَ در ؿعش زیاد ىی 73در ؿعش جا صغودی، در صغود 

درمغ  1/11درمغ در ؿعش جا صغودی، در صغود  2/35عش کو، صغود در ؿ درمغ 2/35درمغ در ؿعش ظیهی کو، صغود  5/18صغود 

درمغ در ؿعش  8/14ىضهی ةؼای ىكارکث ةیكحؼ؛ صغود  –ُای ىؼدىی  جكکم جكکیم و جلّیث ٌِادُای غیؼدونحی، ةاقغ. ؿعش زیاد ىی

ةاقغ. ایساد و جلّیث  زیاد ىی در ؿعش 1/11درمغ در ؿعش جا صغودی، در صغود  3/33درمغ در ؿعش کو، صغود  7/40ظیهی کو، صغود 

درمغ در  2/35درمغ در ؿعش کو، صغود  9/38درمغ در ؿعش ظیهی کو، صغود  2/22اؾحتاری ظؼد و غیؼدونحی؛ صغود  –ٌِادُای ىانی 

و  ُای جّؿؿَ پایغار ٌیؽ از دیغگاه پاؿعگّیان روؿحایی در ارجتاط ةا قاظل ةاقغ. در ؿعش زیاد ىی 7/3ؿعش جا صغودی، در صغود 

جؼیً وضؿیث و قاظل ةِتّد دؿحؼؿی ةَ ظغىات در ةِحؼیً وضؿیث كؼارگؼفحَ  کارقٍاؿان، قاظل ةِتّد ؾغانث و رفاه اكحنادی در ضؿیف

کَ در  ُا و پؼوژه ةایغ ىّردجّزَ كؼار گیؼد ةا جّزَ ةَ ایً جّان گفث ىكارکث ىؼدىی در ٌاصیَ ىّرد در ازؼای ةؼٌاىَ ظّرکهی ىی اؿث. ةَ

ةاقغ. جّؿؿَ روؿحایی ىـحهؽم ىكارکث  ىی ُا ىلّنَ جؼیً ىِو ٌفؿان ىضهی از جـّزَ ةـَ ىلـّنَ ىكارکث ذیریؽی روؿحایی  اىَفؼآیٍغ ةؼٌ

داری ةیً ىكارکث و جّؿؿَ پایغار  ظّر کَ ٌحایر آزىّن کای اؿکّئؼ ٌیؽ ٌكان داد راةعَ ىؿٍی روؿحاییان در فؼآیٍغ جّؿؿَ پایغار اؿث ُيان

 را ُؼ چَ ةیكحؼ ُيّار ؿاظث. جّان ىـیؼ جّؿؿَ پایغار رو ةا افؽایف ىكارکث ىؼدىی، جكکم ؿازی و ٌِادگؼایی ىی ةؼكؼار اؿث ازایً
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