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 چکيذٌ
ىٍاظق ىرزي ةَ ؾهث ىساورت ةا کظّر ُاي خارزی و طرایط زغرافیایی و شیاشی صاکو ةر آٌِا 

جادیراجی ىٍفی ةر روٌد ویژگی ُاي خاغی دارٌد و چٍاٌچَ ایً ویژگی ُا ىّرد جّزَ كرار ٌگیرد 

جّشؿَ و اىٍیث ایً ىٍاظق خّاُد گذاطحّ ةَ ؾٍّان جِدیدي در ةراةر جّشؿَ ؾيم خّاُد کرد ةی 

جّزِی ةَ ىٍاظق ىرزي ، ةاؾخ ؾدم جؿادل ىیان ىٍاظق ىرزي و ىٍاظق ىرکزي ىی طّد کَ ةر 

اُداف شیاشی و اكحػادي فرآیٍد جّشؿَ ایً ىٍاظق جادیر ىی گذارد و از ٌحایر آن ، ٌاُيخّاٌی ىیان 

و ػِّر ىظکالت ىرةّط ةَ آن در ىٍاظق ىرزي اشث. در پژوُض صاضر، جّشؿَ پایدار طِرشحان 

جایتاد ةَ ؾٍّان یک ىٍعلَ ىرزي ةررشی طده اشث. ةدیً ىٍؼّر از روش کیفی داده ةٍیاد و ٌؼریات 

حفاده طده اشث. پس از کارطٍاشان و غاصتٍؼران در ادارات و شازىان ُاي دونحی ایً طِرشحان اش

ىفِّم اشحخراج طد کَ از ایً  109طٍاشایی ؾهم و ؾّاىم ادر گذار ةر جّشؿَ پایدار طِرشحان جایتاد، 

ةا اشحفاده از ایً ىلّالت و ةر اشاس انگّي ةدشث آىده ، شَ . ىلّنَ اغهی ةدشث آىد 19ىفاُیو 

ارزیاةی ، ةَ ؾٍّان راُترد ُاي راُترد ىدیریث اشحراجژیک، یکپارچَ شازي و جسزیَ و جضهیم و 

در پایان، پیظٍِاداجی ةراي پیاده شازي ةرٌاىَ ُاي اشاشی جّشؿَ پایدار طِرشحان جایتاد ىؿرفی طد. 

 جّشؿَ پایدار طِرشحان جایتاد ارائَ طده اشث.

 .جّشؿَ پایدار، ىٍعلَ ىرزي، روش داده ةٍیاد، ةرٌاىَ ُاي راُتردي :ياژگان کليذي
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 مقذمٍ 
 ُاي ةخض ٌاىحّازن جّشؿَ ةَ ىٍسر ةرٌاىَ ةدون جّشؿَ کَ چرا اشث، ریزي ةرٌاىَ ٌیازىٍد کظّر در جّشؿَ ةَ دشحیاةی اىروزه

 اگر. طّد ىی ىهی وصدت جضؿیف و پذیري آشیب ٌحیسَ در و اي ىٍعلَ جؿادل ؾدم جظدید ُيچٍیً و اکّنّژیکی و ازحياؾی اكحػادي،

 صّزه در ىِو ةصیار ىّضّؾات از یکی. ةّد خّاُد طکصث ةَ ىضکّم ةگیرد طکم ریزي ةرٌاىَ اغّل و آىایظی ضّاةط ةَ جّزَ ةدون فؿانیحی

 زیصث ازحياؾی، اكحػادي، اةؿاد جيام در کیفی و کيی رطد جّان ىی را جّشؿَ. اشث جّشؿَ ىّضّع ةیصحو، كرن در ازحياؾی و اٌصاٌی ؾهّم

 ویژه و خاص طرایط ةَ جّزَ ةا کظّر ُر داٌیاً و ةؿدي یک ٌَ و ةؿدي چٍد اشث اي ىلّنَ جّشؿَ. داٌصث فرٍُگی و شیاشی ىضیعی،

 ُزیٍَ دنیم ةَ ٌیافحَ جّشؿَ کظّرُاي.ٌياید ىی دٌتال و طٍاشایی را جّشؿَ ُاي طیّه و ىصیر خّد،( جاریخی و شیاشی فرٍُگی، زغرافیایی،)

 طؿتاٌپّر،. )ٌيّدٌد ىعرح را پایدار جّشؿَ ىحم زدیدجري انگُّاي اٌد، طده ىحضيم اي جّشؿَ ُاي ةرٌاىَ و راُتردُا كانب در کَ جاواٌی و

 و ىهی ٌِادُاي و ىردم ؾاىَ جهلی ظرز ازحياؾی، شاخث در اشاشی جغییرات ىصحهزم کَ داٌصث ةؿدي چٍد زریاٌی ةاید را جّشؿَ(. 1386

 .اشث ىعهق فلر کردن کً ریظَ و ٌاةراةري کاُض اكحػادي، رطد جصریؽ ٌیز

. رفث کار ةَ جّشؿَ و زیصث ىضیط خػّص در " کّکّیک ي اؾالىیَ" در ىیالدي 1970 در ةار اونیً ةراي پایدار جّشؿَ ؾتارت

 ُاي ٌصم جّاٌایی ایٍکَ ةدون ٌياید ةرآورده را صاضر ٌصم ٌیازُاي کَ داٌد ىی پایدار را اي جّشؿَ ىیالدي، 1987 شال در زِاٌی کيیصیّن

 جّشؿَ و گذاري شرىایَ ىٍاةؽ، از ةرداري ةِره ي ٌضّه در ةٍیادي جغییرات ةَ دیگر ؾتارت ةَ. اٌدازد ىخاظره ةَ خّد ٌیازُاي رفؽ ةراي را آجی

 ٌیاز جأىیً ةراي را آیٍده و صال ىّزّد ىٍاةؽ پحاٌصیم کَ ظّري ةَ ةّده ُياٍُگ غّرت ةَ جغییرات ایً کَ گردد ىی اظالق آوري فً

 کانتدي، ازحياؾی، ظتیؿی، ُاي شیاشث کَ اشث فرآیٍدي پایدار جّشؿَ صلیلث در(.  1383 شرور. )دُد ىی كرار جّزَ ىّرد ُا اٌصان

 ٌؼر از کَ طّد اي جّشؿَ ىّزب کَ ةاطد طده ظراصی آن در دیگر ُاي شیاشث ي ُيَ و غٍؿحی کظاورزي، اٌرژي، جساري، ىانی، اكحػادي،

 ةَ دادن زِث و ظتیؿی ىٍاةؽ صفاػث و ىدیریث ىؿٍاي ةَ پایدار جّشؿَ دیگر ؾتارت ةَ. ةاطد پایدار طٍاشی ةّم و ازحياؾی اكحػادي،

 (.1390 ٌژاد، انهِلهی. )گردد جأىیً پایدار و ىصحير غّرت ةَ آیٍده و صال ٌیازُاي کَ جرجیتی ةَ اشث ٌِادي و اكحػادي جضّالت

 ةراي اي پیچیده ةصیار افق ىرزي، ىٍاظق در( زيؿیث جذتیث) زيؿیث ٌگِداطث و اىٍیث ضؿف ةَ جّزَ ةا زيؿیث رویَ ةی افزایض

 ةا و ةرشاٌد صداكم ةَ را خّد زيؿیحی ىظکالت ةحّاٌد کَ ةّد خّاُد ىّفق کظّري آیٍده در. اشث آورده پدید اي صاطیَ ٌّاصی آیٍده

 از ٌياید، ىٍد ؾالكَ جّندطان ىضم و ىرزي ٌّاصی در ىاٌدن ةَ را زيؿیث ةحّاٌد اىٍیحی و ازحياؾی اكحػادي، ىخحهف راُکارُاي از اشحفاده

 در جّشؿَ و رفاه از ةرخّرداري ٌؼر از فاصض جفاوجِاي... و ٌیافحگی جّشؿَ و زغرافیایی اٌزواي ىرکز، از دوري ةّاشعَ ىرزي ٌّاصی ظرفی

 طّد ىی ىرکز ٌفؽ ةَ اشحذياري راةعَ یک ایساد و ٌاصیَ دو ایً گصصث ةَ ىٍسر جفاوجِاي ایً کَ دارٌد، را زيؿیحی ؾيده ىراکز ةا ىلایصَ

 ىرزي ىٍاظق پایدار جّشؿَ ةضخ ةَ پایدار جّشؿَ ىفِّم از گرفحً جادیر ةا جا دارد شؿی صاضر پژوُض راشحا ایً در(.  1380 رضایی،)

 .ةپردازد

 

 یذارتًسعٍ پا
 ىردم یاةؿاد زٌدگ یجياى ةِتّد ( کَ ىؿعّف ةَيُيَ زاٌتَ اشث )ٌَ فلط جّشؿَ اكحػاد یٍديىا از ىفِّم جّشؿَ، فرآ یاىروز جهل

اشث  يةهکَ اةزار یصث،خّد ُدف ٌ شؿَاٌصان و ةخاظر اٌصان اشث، جّ ةراي و جضّل ییرجغ یًالزم و ىهزوم( اشث. نذا ا یک زاىؿَ )ةَ ؾٍّان

 یسادُدف از جّشؿَ ا (1382 ي،و افحخار یروزٌیاةرشاٌد )ف یصحَطا یثو ىّكؿایگاه ةَ ز یکٍدى یصثکَ در آن ز یىکاٌ ةا جا اٌصان را ىحٍاشب

ةا ُدف ةرظرف کردن  یدارىتٍا جّشؿَ پا یً(. ةد1386ُيکاران،  یان وصيداطّد ) ىی یفاي اشث کَ جّشط فرٍُگ جؿر پر ديره یزٌدگ

و ىحّازن  ىحؿادل راةعَ یساداز ىٍاةؽ و ا يةردار ٌضّه ةِره ٌگرش ةَ يةَ ؾٍّان كانب ىٍاشب ةرا ی،زٌدگ کیفیث و ةِتّد یاٌصاٌ یازاتاصح

اي اشث کَ ٌَ جٍِا رطد  آن، جّشؿَ یةؿد اٌصاٌ یژهةّ یدارجّشؿَ پا دیگر (. ةَ شخ1383ً ی،طّد )رضّاٌ ىضصّب ىی یؿثاٌصان و ظت یًة

 یَدر صاط يزا ةَ کٍد، ىی يآن را ةاشاز یصثز یطىض یبخرج يةَ زا یکٍد،ى یؽىٍافؽ آن را ُو ؾادالٌَ جّز ةهکَ کٍد ىی یسادا ياكحػاد

 یصثو ز یازحياؾ ي،اشث کَ اُداف اكحػاد یٍديفرآ پایدار (. جّشؿ1378َ یهر،ج ي،و ا یدآ یهر)ج یدُدكراردادن ىردم ةَ آٌِا كدرت ى

کٍد و در ُر  ىی یقةا ُو جهف یحیصيا یاتُاي الزم و ؾيه اٌسام اكدام یاشحِا،ش ؽوض یقزاىؿَ را در ُر زا کَ ىيکً اشث از ظر یعیىض

 یر،(. در ده شال اخ1386 ي،پردازد )زاُد ُا ىی دنَىتا یًا یو ُياٍُگ یآٌِا و ةررش یًراةعَ ىتادنَ ة یساداىکان ٌدارد ةَ ا یقکَ جهف ییزا

دُد. چٍان کَ  ىی یمجظک یاخحهف زغرافُاي ى آن را طاخَُاي  ةخض یظحرطده اشث کَ ة، جظکیم  یدارجّشؿَ پا یواز پارادا یىخحهف یوىفاُ

ٌام «  یعیطِر ىض»و « زّ ارهطِر چ»، «یطِر كاةم زٌدگ»، «ةّم طِر»، «طِر شتز»ىذم  یيیىفاُ ي، جضث ؾٍّانطِر یداراز جّشؿَ پا

ٌَ جٍِا ةَ صفاػث از  ر،یداجّشؿَ پا یوطّد کَ كهيرو پارادا . ىالصؼَ ىیدٍُد ختر ىی یاییزغراف ياز ةار كّ یوىفاُ یًةردٌد کَ ُيَ ا ىی

روت، دؽ ؾادالٌَ یجّز ی،، ؾدانث ازحياؾيطِر، روشحا، اٌرژ یرٌؼ یيیطّد، ةهکَ ىفاُ یوصض ىضدود ٌي یاتص یاو  یؿیظت یصثز یطىض
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را در ةر  یٍدهآُاي  و ٌصم ياٌصان اىروز یزٌدگ یايگردد. در واكؽ ُيَ زوا طاىم ىی یزرا ٌ یزي ُاو ةرٌاىَ ر یریِاگ یوىظارکث ىردم در جػي

 ( 1382 یی،.)طکّیردگ ىی

 یىؿرف یؿیىٍاةؽ ظت يو ٌاةّد یَرا ؾاىم ىِو جخه ياكحػاد یحِايفؿان یضو ةّم طٍاشان افزا یصثز یطشانِاشث کَ داٌظيٍدان ىض

كرار گرفحَ اشث.  يزددر ىؿرض خعر  یصحيِااکّش یريو اٌؿعاف پذ یداريپا ي،اكحػاد یحِايفؿان یضکرده اٌد و ٌظان داده اٌد کَ ةا افزا

 یا،ٌ یديطّد )جّص ىضدود ىی یؿیظت یصثز یطىض یحِايػرف یهَةَ وش يو ةَ جتؽ آن، رطد و جّشؿَ اكحػاد ياكحػاد یحِايفؿان یًةٍاةرا

ةِره  زا یخّد ٌاط یزاىر ٌ یًد زصحسّ ٌيّد کَ ایاٌصان ةا یازُايةَ ٌ ییزّاةگّ يةرا یؿیظت یطرا در کاُض جّان ىض یثوضؿ یً(. ا1383

ةَ  یطو کاُض جّان ىض یؿیظت یصثز یطةظر در ىض ياكحػاد یحِايفؿان یزانى یضةاطد. ةا جّزَ ةَ افزا ىی یطاز صد ىض یضة يةردار

ةظر ىفِّم جّشؿَ  یدُاي رو ةَ جزا خّاشحَ یًجأى يةرا یصثز یطىض ییو در واكؽ ىضدود ةّدن جّان پاشخگّ یازُاٌ یًةرآورده شاخحً ا

جّشؿَ را ىعرح شاخحَ اشث و  یظیًپ يو روطِا یودر جيام ىفاُ يةازٌگر یىفِّم اوال ضرورت ٌّؾ یًطّد. ا جّشؿَ ىی ةیاتدوارد ا یدارپا

 . دارد یازٌ یانيهه یًو ة یىه يجيام ىهم و ىردم زِان در چارچّب ٌِادُا يةَ ُيکار یدار،جّشؿَ پا یًدُد کَ جأى ٌظان ىی یاً،داٌ

 ی وآدار فراىه یًدر درىان زاىؿَ و ُيچٍ ، جّشؿَ يُا ظرح یآدار زاٌت یةَ ؾهث گصحردگ« جّشؿَ»ةَ  «یدارپا» پصٌّدافزودن 

کَ  یدآ ةضصاب ىی یدىظکالت رو ةَ جزا يجضث فظار و دارا یايدٌ یک يةرا یةَ ىٍزنَ ُدف یدارجّشؿَ پا هدر ىسيّع اىروز .آٌِاشث یزِاٌ

ةانلّه آن فضا  ییِاياي جّأم ةا جّاٌا ىٍعلَ یا یةّم را در شعش ىضه یصثه جّشؿَ زیدگاد یًا ةّم اشث. یصثو ىلّنَ آن، جّشؿَ ز یٍَزى یضپ

 یفو اٌصان را ىّرد جّزَ كرار دُد، جؿر یؿثاي کَ ظت و شازىان ةَ گٌَّ ياز ىٍاةؽ، کارةرد جکٍّنّژ یؾلالٌ يةر ةِره ةردار یدو ةا جّزَ و جأک

 جّزَ ٌيّد.  یدةا یزٌ یعیىفِّم ؾدانث ىض ةَ یداردر جّشؿَ پا ی( از ظرف1382 یزاده،کٍد )ؾه ىی

 

 يدر مىاطق مرز يتتًسعٍ ي امى
 یصلّك یًىلررات و كّاٌ يدر كانتِا يدُد کَ جّشؿَ ىتادالت ىرز ٌظان ىی یردر صال جّشؿَ در شَ دَُ اخ يکظّرُا یاتجسرة

ُاي  يگصحرش ُيکار ی،ٌصت یحِايجسارت ةَ شيث ىز یزِث دُ و یىتادالت کاال ةَ غّرت رشي یضافزا يةرا یجّاٌد ىضرك خّة ىی

ؾرضَ و  یانى ییکاالُا، ُيگرا یيثکاُض ك ي،جسار يشّدُا یسادا ي،ىٍعلَ ا یًة يُاي ىرز ىٍاظق آزاد، جّشؿَ ةازارچَ یًزاٌتَ ة َُي

و رفاه  يىٍاظق ىرز ياكحػاد یافحگیجّشؿَ  یگر(. ةَ شخً د1384 ي،)ىضيّد گردد یٍانىرزٌظ يةرا یثدرآىد، اطحغال و اىٍ یسادجلاضا و ا

 یَكاچاق کاال، ىّاد ىخدر، شركث و... را فراُو کرده و از جخه یماز كت ياز ىظکالت ىرز یةرخکاُض  جّاٌد ىّزتات ىٍاظق ىی یًا رد یٌصت

در  يدر ىٍاظق ىرز یکارية ياالة یزانو ى ياكحػاد یدُاي طد یث(. وزّد ىضروى1381)ىضيدپّر، ید ٌيا یريزهّگ يىٍاظق ىرز یحیزيؿ

اي از  اكداىات جّشؿَ یريکظّرُا در جضاد اشث در طکم گ یىٍافؽ ىه یثکَ ةا اىٍ ياىّر یرىساز افراد، كاچاق کاال و شا یرؾتّر غ یضافزا

 يةاال دارا یُيتصحگ یبةا ضر يو جّشؿَ در ىٍاظق ىرز یثاٌسام طده، اىٍ یلاتىؤدر ةّده اشث. ةراشاس جضل يُاي ىرز زيهَ ةازارچَ

 یثجضلق اىٍ یٍدةر فرا یيیىصحل یراتجأد جّشؿَجضلق  یٍددر فرا یکَ ُر اكداىاي  ةاطد. ةَ گٌَّ ر ىییکدیگةا  یَو دوشّ یواي ىصحل راةعَ

 جر یافحٌَصتث ةَ ىٍاظق جّشؿَ ٌ يةاالجر یحیاىٍ یبجّشؿَ از ضرا يُاي ةاال طاخع يىٍاظق دارا یبجرج یًگذارد و ةانؿکس، ةَ ا ىی

 (1380 یب،رخّردارٌد )ؾٍدنة

و  یثو صيا يُاي شانو اكحػاد یثفؿان یقاز ظر یٍانىرزٌظ يرفاه و درآىد اكحػاد یضو افزا يىٍاظق ىرز يجّشؿَ اكحػاد یً،ةٍاةرا

دونحِا در ىٍاظق  يشانو و ةرجر ياكحػاد یحِايفؿان یضافزا یگرد يىذتث دارد. از شّ یرىرز جأد یحیدونث ُا ةر کارکرد اىٍ يگذار یَشرىا

ُاي  دَُ در ىذتث داطحَ ةاطد. یرىرز جأد ارجتاظی جّاٌد ةر کارکرد ىی یزٌ ّى ىرزشدر دو يض اكحػادصىظروط ةَ ؾدم اخحالف فا ي،ىرز

 غّرت گرفحَ یاريصجّزَ ة يىرز یراتو جاد ىرزي ةَ ىٍاظق یکو اکّنّژ یو ازحياؾ ياكحػاد جضلیلات اؾو از ییجّشؿَ ا یلاتدر جضل یراخ

، ىيکً اشث ىّزب  یژهو یاییزغرافىظخػی از ایً جػّر ٌظات گرفحَ کَ ایً ىٍاظق   کظّرُا كرار گرفحَ اٌد ةَ ظّر ییُيگرا ىرزُاي

 (2005ٌیتر گردٌد ) کظّرُادر ُيگرایی ةیً  ياكحػاد یُيصاٌي شازگار یسادا

از  یکیُایی دارٌد.  ّر جفاوتظک یةا ىٍاظق داخه یةّده و ةَ ظّر اشاش یُاي خاغ یژگیو يدارا يدر ُر کظّر يىرز ىٍاظق

اشث. ىصئهَ صفغ و گصحرش  يىٍاظق ىرز یثىصئّالن اىّر كرار دارد. ىصئهَ اىٍ يرو یضپ يدر ىٍاظق ىرز ُایی کَ چانض یًىِيحر

 یثخّد ُصحٍد ُيّاره ىّرد جّزَ و صصاش نیگاةا ُيصا یىظحرك ظّالٌ يىرزُا يکَ دارا ُاییدر کظّر یژهةَ و ي،ىٍاظق ىرز یثاىٍ

ىٍاظق  یثاىٍ گصحرش صفغ و يکظّرُا ةرا یطده اشث. در ةرخ یظیدهاٌد یگٌّاگٌّ يىٍؼّر راُکارُا یًىصئّالن اىّر ةّده اشث و ةد

ىصحلر در ىرزُا و  یٌؼاى یروُايٌ یثجلّ یقىرزُا را از ظر یثٌيّده اٌد کَ اىٍ یآورده و شؿروي  ی گرایاٌٌَؼاى يةَ راُکارُا يىرز

در  یًىٍسر ٌظده اٌد. ةٍاةرا یىذتح یرراُکارُا ةَ ؾهم گٌّاگّن چٍدان کارآىد ٌتّده و ةَ ٌحا یً. اىا ایٍدةركرار ٌيا یحیاىٍ یدُاي طد کٍحرل

 یَجک يو اكحػاد یازحياؾ یروُايةهکَ ةر ٌ ی،ٌؼاى یرويکَ ٌَ ةر ٌ ییىٍؼّر ىعرح طده اٌد. راُکارُا یًةد يگرید يراُکارُا یرُاي اخ دَُ

 یٍَدر زى یًُاي ٌّ یدگاهاشث. د یًٌّ يراُکارُا یًاز ا یکی يدر ىٍاظق ىرز یازحياؾ - يجّشؿَ اكحػاد شعش و گصحرش یساددارٌد. ا
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ةا  ُا ةرآٌٍد کَ یدگاهد یًدارٌد. ا یدجاک يىٍاظق ىرز یدارو ضرورت راُترد جّشؿَ پا یثةر اُي يىٍاظق ىرز یثصفغ و گصحرش اىٍ

 یدطده و ىّرد جاک ي ىعرحىٍاظق ىرز یدارجّشؿَ پا يچِارچّب، اشحراجژ یًر ادٌيّد.  جضيیًىٍاظق  یًر ادرا  یدارپا یثگصحرش جّان اىٍ

رطد، ةَ ُاي  كعب یسادا یی ةرايةا ةرٌاىَ شّم جّشؿَ كتم از اٌلالب و اٌحخاب غٍؿث ةَ ؾٍّان جّاٌا یً ىیان، ُيزىانكرار گرفحَ اشث. در ا

 یَشرىا یددر جِران و جيرکز طد یاشیو ش يكعب ةزرگ اكحػاد یکآن ةَ وزّد آىدن  یاىدجّشؿَ ىعرح طد کَ پ يةرا يؾٍّان راُترد

ُاي اشحان و ةَ ظّر  طِرشحان یرىرکز و شا یًؾدم جؿادل ة یٌّؾ یزُاي کظّر ٌ اشحان یظحراىر در ة یًدر آن ةّد. ةَ جتؽ ا یاٌصاٌ یرويوٌ

 یانى ایً ةزرگ ةّد. در يکّچک ةَ طِرُا يُاي گصحرده از روشحاُا و طِرُا آىد کَ صاغم آن ىِازرت یدوشحا پدطِر و ر یًة یکه

 يةا کظّرُا يىّرد غفهث واكؽ طدٌد. وزّد اخحالفات ىرز یگراز ُر ٌلعَ د یضةزرگ ة طِرُاي از یدور افحادگ یمةَ دن یرانا يىٍاظق ىرز

و  یکصُّاي ىّند از  در ةخض يگذار یَةَ شرىا یمو ؾدم جيا یكاٌٌّ یرُاي شّد آور غ یثش فؿانىٍاظق، گصحر یًا یثىساور و ؾدم اىٍ

ىٍاظق از  یًةاؾخ ؾلب ىاٌدن ا یگر،د يدر آٌِا از شّ یو ىذُت یُاي كّى یثوزّد اكه یمىٍاظق ةَ دن یدر ةؿض یفرٍُگ یٍیگز ییزدا

 یةا ىصائم ٌااىٍ یردرگ يکَ کظّرُا يشازد ةَ ظّر کظّر را ىحأدر ىی یثاىٍجّشؿَ و در ىرز، روٌد  یث. ىصئهَ اىٍیدروٌد جّشؿَ کظّر گرد

ىصحلیو ةَ کم کظّر ةَ ظّر  یٌااىٍ یًو ا جٍگدشحی و ٌا اىٍی گصحرش یافحَىخحهف از زيهَ فلر،  یمکَ ةَ دال ىرزي دریافحَ اٌددر ىٍاظق 

ىکاٌِا و  یاشث. ٌااىٍ یاصصاس ٌااىٍ یاجرس  ي،ر ىردم در ىٍاظق ىرزکٍٍده صضّ یدؾّاىم جِد یًاز ىِيحر یکیاشث.  یدهگرد ىٍحلم

و ىظارکث  یفرٍُگ ی،و ازحياؾ يىاٌؽ ةر شر راه رطد اكحػاد ایسادکٍد و ةا  روزىره ىخحم ىی یرا در زٌدگ یٌظاط و شالىح ي،ىرز يفضاُا

 (.1381 ي،)افحخار یدٌيا ىی یمزاىؿَ جضي ةر را یاديُاي ز یٍَُز ی،ؾيّى

 

 تحقيقات پيشيه
اشث، ىحاشفاٌَ  یرفحَىّفق غّرت پذ ییزِان ىعانؿات و اكداىات ازرا ياز کظّرُا یدر ةؿض يجّشؿَ ىٍاظق ىرز یٍَچٍد در زى ُر

ىرز  یک،و ىکز یکاجّان ةَ اكداىات اٌسام طده در ىرز ىظحرك آىر ىلّنَ پرداخحَ طده اشث. ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ ىی یًدر داخم کظّر کيحر ةَ ا

جّان  ىی يجّشؿَ ىٍاظق ىرز یٍَدر زى یانيهه یًة ياطاره ٌيّد. در خػّص ُيکار یاٌيارى يو ىٍاظق ىرز یرنٍدا ِّريو زي یطيان نٍدیرا

ىساور ةدون ىّافلث  يکظّرُا یصثز ىضیط ةر یىٍف یراتُر ظرح ةا جاد يىٍظّر ازرا یًاروپا اطاره کرد. ىعاةق ا یضةَ ىٍظّر آىا

 داٌد. ىی يخّد ضرور يکظّرُا را در زِث جّشؿَ ىٍاظق ىرز یًة یىٍظّر ُياٍُگ یًا یًشث. ُيچٍىساور ىيٍّع ا يکظّرُا

 اطاره ٌيّد: یرجّان ةَ ىّارد ز در کظّر ىی يجّشؿَ ىٍاظق ىرز یزيدر خػّص ةرٌاىَ ر

 جّزَ طده اشث. یزغرب کظّر ٌ يو ىظکالت ىٍاظق ىرز یمغرب کظّر کَ ةَ ىصا يپٍر اشحان ىرز یضظرح آىا یَارا 

 و ىظکالت  يىرز یمکَ ىصا 1369-72ُاي  و ةهّچصحان در شال یصحانةر اشحان ش یدکظّر ةا جاک یىضّر طرك ىعانؿاجی ظرح

 گرفحَ اشث. ركرا یکظّر ىّرد ةررش یطرك يىرةّط ةَ آن در ىرزُا

 (.1374 یا،کظّر )ظرح اص يُاي ىرز اشحان یژهو جّشؿَ در ىٍاظق ىضروم ةَ و صیاظرح ا يازرا 

جّشؿَ ىحّازن و  يانگُّا یسادد ةَ اٌٌحّاٌصحَ ا يةَ ىٍاظق ىرز یاشیش یا یحیغانب اىٍ یدو د یٌگرش جک وزِ یمظرح ُا ةَ دن ایً

اٌسام طده در ىٍعلَ ٌِتٍدان  یقجّان ةَ جضل ىی یٍَزى یًغّرت گرفحَ در ا یداٌظگاُ یلاتدر ىٍعلَ کيک کٍٍد. در خػّص جضل یدارپا

 یضدر خػّص آىا یبدکحر ؾٍدن يآكا يظّر رشانَ دکحرا یًو ُي یبؾٍدن یرضاىعّف و دکحر ؾه یفدکحر طر آكایانجّشط  1380در شال 

 در اداىَ ةَ ةرخی از ىِيحریً ایً جضلیلات اطاره ىی طّد. ( اطاره ٌيّد.یحیاىٍ یمةر ىصا ید)ةا جاک یرانا يىٍاظق ىرز

ةَ ٌلض و زایگاه  "ةررشی ٌلض کارآفریٍی در رطد اكحػادي و جّشؿَ پایدار"( در ىلانَ خّد ةا ؾٍّان1391شاالر و ةزرگی)دیّ

کارآفریٍی در رطد اكحػادي و جّشؿَ پایدار اطاره ىی کٍٍد. ةَ ٌؼر ایظان کارآفریٍی ةَ ؾّان ٌیروي ىضرکَ اغهی جّشؿَ زّاىؽ ىّرد جّزَ 

ىعانؿَ جعتیلی ةَ ؾٍّان ٌحیسَ اؾالم ىی کٍٍد کَ  ىِو جریً آدار جّشؿَ کار آفریٍی ، افزایض ٌّآوري، ارجلاي شعش  كرار دارد. آٌِا در ایً

فٍاوري، افزایض اطحغال، جّنید داٌض فٍی و جّنید و جّزیؽ دراىد در شعش زاىؽ اشث کَ در ٌحیسَ ىی جّاٌد افزایض دروت ىهی و رطد 

 طد.اكحػادي زاىؽ را در ةر داطحَ ةا

ؾٍّان ىیکٍٍد کَ گذار از انگّواره رطد ةَ  "ٌلض داٌظگاه ُا در آىّزش جّشؿَ پایدار"( در ىلانَ خّد ةا ؾٍّان1391آراشحَ و اىیري)

پارادایو پایداري ىصحهزم ةازٌگري کهی رویکرد شیصحو ُاي آىّزطی و ةَ ویژه ٌؼام آىّزش ؾانی اشث. ىلحضیات زٌدگی در پارادایو پایداري 

یث ُاي ویژه و ٌؼام ُاي آىّزطی داراي رویکرد پایدار را ظهب ىی کٍد کَ ةَ ىیزان زیادي ىٍعتق ةا فهصفَ آىّزش ُاي ؾيّىی ، كاةه

آىّزش ؾانی اشث. ةٍاةر ایً ةازٌگري چظو اٌداز ُا، شیاشث ُا، شاخحار ُا، فرایٍد ُاي آىّزطی، طیّه ُاي جدریس، ىضحیط آىّزطی و ... 

 کر و شتک زٌدگی در راشحاي جّشؿَ پایدار، ازحٍاب ٌاپذیر خّاُد ةّد.ةَ ىٍؼّر طیّه ُاي جف

جادیر پذیري طِر ُاي اشالىی از گردطگري طِري، ةا رویکرد جّشؿَ پایدار "( در ىلال خّد ةا ؾٍّان1393رشّنی و ُيکاراٌض)

ُاي ایظان صاکی از آن اشث کَ : جّشؿَ ةا اشحفاده از ىدل ىؿادالت شاخحاري ةَ جسزیَ و جضهیم ىدل خّد پرداخحٍد، یافحَ  "طِري
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گردطگري طِر ُاي اشالىی، کهید جّشؿَ پایدار در ةخض ُاي ىخحهف ةَ ویژه ةخض اكحػادي اشث. ایً ىّضّع در ادةیات ةضخ جّشؿَ 

ىی در پایدار طِري ىّرد جّزَ كرار گرفحَ اشث. ةر اشاس جضلیق ایظان، در ةیً طاخع ُاي ىخحهف جّشؿَ گردطگري طِر ُاي اشال

زىیٍَ ارجتاط ةا جّشؿَ پایدار طِري، جّزَ ةَ رفاه ازحياؾی، اىٍیث گردطگران و جّزَ ةَ زیرشاخحِاي اشاشی از اُيیث ةاالجري ةرخّردار 

اشث و جّزَ ةَ ایً ىصائم جا صدود زیادي ىی جّاٌد، جّشؿَ پایدار طِر ُاي اشالىی را صيایث کٍد. در ةخض جّشؿَ پایدار طِري ، ةضخ 

ىرةّط ةَ  آىّزش، اىٍیث ، کیفیث ُّا و ةرٌاىَ ریزي یکپارچَ ىِيحریً ىّاردي اشث کَ در دشحیاةی ةَ جّشؿَ پایدار طِري ةاید ىّرد  ُاي

 "ٌؼر شٍسی از روشحائیان در ىّرد چانض ُاي جّشؿَ پایدار روشحایی"( در ىلانَ خّد ةا ؾٍّان1387کریيی و ُاطيی) جّزَ كرار گیرد.

ىِو جریً چانض ُا و ىّاٌؽ جّشؿَ پایدار از ٌؼر ایظان ؾتارجٍد از: ٌاپایداري ىٍاظق زٍگهی، آب و خاك، چانض ُاي ؾٍّان ىیکٍد کَ 

ؾيراٌی دونحی، ٌاپایداري ذخایر ىضیعی، چانض ُاي اطحغال و درآىد، چانض ُاي ىضیط ٌِادي، چانض ةِداطث و رفحار ىعيئً ةا شيّم و 

 یدار شکٌّث گاه ُاي اٌصاٌی.ىّاد طیيیایی و چانض ُاي اطکال پا

 

 ريش تحقيق
ةاطد، )پارادایو شاخث گرایی ، یکی از پارادایو ُاي روش ُاي  ىی گرایی شاخث پارادایو ةر ىتحٍی صاضر جضلیق زاییکَ آن از

 کیفی ُاي روش ةر و ُصحٍد خاص ُا  یافحَ. ُصحٍد خاص ُاي ىّكؿیث از ةرآىده ُا واكؿیث پارادایو  در ایًجضلیق ؾهيی اشث کَ 

 ایً رویکرد ىحغیر، فراواٌی جؿییً ٌَ طٌّد ىی آوري زيؽ ةررشی ىّرد پدیده ىؿٍاي یافحً و جّغیف زِث ُا داده و دارٌد(. جاکید پژوُض

 ىرزي، اشث، روش کیفی ایً اىکان را ىٍاظق در پایدار جّشؿَ راُتردُاي ٌیز از آٌساییکَ ُدف رشانَ صاضر جدویً . واشث کیفی ىعانؿَ

کَ  ایً جر و پرةارجر ةاطٍد. ةٍاةرایً ةا جّزَ ةَجر گردآوري طٌّد و از نضاظ ىؿٍایی غٍیجر و کاىمُا ةَ غّرت زاىؽشازد جا دادهفراُو ىی

 راجّشؿَ پایدار در ىٍاظق ىرزي  ةَ رازؽ آٌِا ٌگرش و کرده رشّخ افراد فکر و اٌدیظَ ؾيق ةَ شعش، از گذر ةا کَ اشث آن دٌتال ةَ پژوُض

. گرفث خّاُیو ةِره کیفی روش از رو ازایً ةگذارد، ىضلق اخحیار در را واكؿیث از جري ؾيیق ُاي الیَ کَ اشث روطی ٌیازىٍد کٍد، طٍاشایی

 فراُو را زاىؿی اٌداز چظو و آورده دشث ةَ ٌؼر ىّرد پدیده از کاىهحري و جر ؾيیق درك جّاٌد ىی ىضلق ،(کیفی جضلیق) جضلیق ٌّع ایً در

 .شازد

و از آٌسا کَ ىفِّم جّشؿَ اىري ٌصتی اشث و در ُر زاىؿَ اي ىفِّىی خاغی دارد نذا اشحفاده از روطِاي کيی کَ ىتحٍی ةر 

دشحاورده ُاي جئّریکی دیگران یا شایر کظّرُا اشث ةَ درد جضلیق ىا ٌيی خّرد و ىا ةاید از روطی ةراي جضلیق خّد اشحفاده کٍیو کَ 

جري کَ ىضیعی ةاطد نذا از روش کیفی اشحفاده خّاُیو کرد. ُيچٍیً روش کیفی ةَ نضاظ جؿاىم چِره ةَ چِره ظّالٌیصصاس ةَ طرایط 

کٍد. کٍد، اىکان ایساد اؾحياد ةیظحر ةراي غضتث کردن ةازجر، آطکارجر و پرةارجر را فراُو ىیرشان ایساد ىیةَ ٌصتث روطِاي کيی، ةا داده

 د.شازکیفی را در رشانَ صاضر ضروري ىی ُيیً اىر اشحفاده از روش

 

 وظریٍ دادٌ بىياد
کٍیو. ایً ٌؼریَ  ىی یا ٌؼریَ ىتٍایی در ایً جضلیق اشحفاده 1ىتحٍی ةر اشحراجژي جضلیق کَ در ةاال ذکر طد ىا از روش داده ةٍیاد

و  2گهیزر جّشط ةار ٌخصحیً "ش روایً . ىی دُد جظکیم را آن اشاس و پایَ جضهیهی اشحلراي کَ اشث کیفی جضلیلات در شٍحی

 غّرت ةَ کَ شث ُا داده از 4ٌؼریَ کظف ىیداٌی، ٌؼریَ. طد جٍؼیو گیرد كرار ُا داده دل در کَ اي ٌؼریَ شاخحً ُدف ةا 3اشحراوس

 و فرضیات ةیظحر کَ ىؿٍاشث ةدیً جضلیق، اظالؾات کيک ةَ ٌؼریَ یک جّنید. طّد ىی جّنید ازحياؾی جضلیق ىتٍاي ةر و 5اشحلرایی

 طکم ٌؼاىٍد ةعّر جضلیق زریان در آىده ةدشث ُاي داده اشاس ةر آن ةر ؾالوه ةهکَ طٌّد ىی گرفحَ ىیداٌی اظالؾات از جٍِا ٌَ ىفاُیو

اشث  ٌؼریَ جّنید ةر روش ایً جأکید اشث، ٌؼري كضایاي و ُا فرضیَ ادتات اشاشاً آٌِا جأکید کَ ُایی روش ةرخالف جرجیب ةدیً. گیرٌد ىی

 (.54: 1381 ذکائیئی،) "

 ؾتارت ةَ. اشث پدیده آن ٌيایاٌگر و ىی آید دشث ةَ پدیده اي ىعانؿَ از اشحلرایی ظّر ةَ کَ آٌچَ از اشث ؾتارت ىتٍایی ٌؼریَ

 پدیده آن از کَ داده ُایی جضهیم و جسزیَ و اظالؾات ىٍؼو گردآوري ظریق از آزىایظی ظّر ةَ ٌيّد، کاىم کرد، کظف ةاید را آن دیگر

 یک از ُرگز را جضلیق. كراردارٌد یکدیگر ةا ىحلاةم راةعَ یک در جضهیم و جسزیَ اظالؾات، و گردآوري ةٍاةرایً،. ٌيّد ادتات گرفحَ، ٌظأت
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 کَ آٌچَ جا ىی طّد داده فرغث و ىی طّد طروع ىعانؿاجی صّزه یک از جضلیق ةهکَ ةرشاٌٍد، ادتات ةَ را آن ةؿد و ٌيی کٍٍد طروع ٌؼریَ

 (.22: 1385دُد )اشحراوس و کّرةیً،  ٌظان را خّد اشث ةدان ىرةّط و ىحٍاشب

 

 مذل پارادایمی وظریٍ دادٌ بىياد
ٌؼریَ داده ةٍیاد در دل خّد صاوي یک ىدل پارادیيی اشث کَ ةَ ىضلق در ٌضّه گردآوري داده ُا، روش و انگّي کار و ٌحیسَ 

يک ایً ىدل ىی جّاٌد داده ُا را صّل و صّش آن جِیَ و در كانب یک انگّي کاىم ارایَ ةا ک ىضلق گیري جضلیق کيک طایاٌی ىی کٍد.

 ةا ةَ دکر اشث کَ ایً ىدل خّد را در ىرصهَ دوم و شّم فرآیٍد کدگذاري ٌؼري ٌظان ىی دُد و در آٌسا از آن اشحفاده ىی طّد. الزم کٍد.

ایو الزم اشث جّضیضاجی در ایً خػّص ارائَ طّد. ىدل ىرةّظَ ةَ طرح زیر ةّده و  جّزَ ةَ ایٍکَ ىا از ایً ىدل در کار خّد اشحفاده ٌيّده

 در ذیم آن ةَ جّضیش اززاي ُر یک از ایً ىدل ىی پردازیو:

 

 
 (365: 2007پًمروک،) یمبىای وظریٍ پارادایمی مذل. 1شکل 

 

 (:108-97: 1385اشحراس و کّرةیً،اٌد )اشحراس و کّرةیً اززاي پارادایيی طکم فّق را ةَ طرح زیر جؿریف ٌيّده 

 اٌساىد.اي ىیُایی کَ ةَ وكّع یا گصحرش پدیده: صّادث وكایؽ و اجفاق6طرایط ؾهی

ةراي کٍحرل و اداره کردن آٌِا ىؿعّف ىی گردد و ةدان  شهصهَ کٍض / کٍض ىحلاةم اغهی اشث کَاجفاق یا ایده، صاددَایً : 7پدیده

 ىرةّط ىی طّد.

کٍد. زىیٍَ ٌظاٌگر یک شهصهَ طرایط خاغی اشث کَ در آن راُتردُاي اي دالنث ىیاي کَ ةَ پدیدهخػّغیات ویژه: شهصهَ 8زىیٍَ

 .گیردغّرت ىی  مةکٍض / کٍض ىحلا

 ةٍاةرایً ىی جّان گفث کَ زىیٍَ ُيان طرایط خاغی اشث کَ ةر راُتردُا جادیر ىی گذارٌد.

گذارٌد. آٌِا اي جؿهق دارٌد ةرراُتردُاي کٍض / کٍض ىحلاةم ادر ىیي کَ ةَ پدیده: طرایط شاخحار9یا ىداخهَ گر  طرایط ىیاٌسی

ىیاٌسی طرایط کهی و وشیؽ جر ُصحٍد  طیکٍٍد. طراةخظٍد و یا آٌِا را ىضدود و ىلدي ىیي خاغی شِّنث ىیراُتردُا را در درون زىیٍَ
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 ،طغم رت از : زىان، فضا، فرٍُگ، پایگاه اكحػادي، شعش جکٍّنّژي،طرایط ؾتا ًیا کَ ةر چگٌّگی کٍض /کٍض ىحلاةم ادر ىی گذارٌد.

و وكایؽ زٌدگی فرد. ةٍاةرایً ىی جّان گفث طرایط ىیاٌسی یا ىداخهَ گر، ُيان طرایط زىیٍَ اي ؾيّىی ُصحٍد کَ ةر راُتردُا  خچَیجار

 جادیر دارٌد.

 .اي، جضث طرایط ىظاُده طده خاصخّرد ةا پدیده: راُتردُاي ایسادطده ةراي کٍحرل، اداره و ةر10کٍض / کٍض ىحلاةم

 ةٍاةرایً ىی جّان گفث راُتردُا، کٍض ُا یا ةرُو کٍض ُاي خاغی ُصحٍد کَ از پدیده ىضّري ىٍحر ىی طٌّد. 

 : ٌحیسَ و صاغم کٍض /کٍض ىحلاةم 11پیاىدُا

 گام  روش جضلیق ایً پژوُض ةَ طرح زدول زیر ارائَ ىی گردد: 9ىرصهَ و  5

 

 (وگاروذٌ)مىبع ق،يتحق اوجام مراحل. 1جذيل 

 مرحلٍ يَا گام وام گام مرحلٍ وام مرحلٍ

 جضلیق ظرح جدویً یک
 جضلیق شّال ظراصی و جخػػی ىحّن ىرور 1

 ىّاردىػاصتَ طٌّدگان و اٌحخاب  کهی در ٌؼر گرفحً ویژگیِاي 2

 ُا داده گردآوري دو
 ُا داده گردآوري ظرح 3

 جضلیق ىیدان ةَ ورود 4

 ىرجتط ىیداٌی یادداطحِاي ٌّطحً و ُا داده شازي پیاده 5 داده ُا پیاده شازي شَ

 داده ُا جسزیَ و جضهیم چِار

 جسزیَ و جضهیم فرایٍد آغاز 6

 ٌؼري گیري ٌيٌَّ 7

 جضلیق پایان 8

 ىّزّد ىحّن ةا ػِّر صال در جئّري ىلایصَ 9 ىلایصَ پٍر

 

 وتایج
پس از طٍاشایی و ىؿرفی جک جک ىلّالت ةدشث آىده در جضلیق، كراردادن آٌِا ىلانَ ، ىا در ایً  ُدف ،ه طداطارُياٌعّر کَ كتال 

در واكؽ ُيان انگّي طياجیک ةدشث آىده در  ةػري  کدگذاريدر ىدل پارادایيی داده ةٍیاد ةػّرت انگّي کدگذاري ةػري اشث. انگّي 

گراىی راةعَ ةیً طرایط ؾهی، زىیٍَ ُا، پدیده، کٍض و کٍض ىحلاةم و پیاىدُا را ٌظان ىی ىرصهَ کدگذاري ىضّري اشث کَ ةَ غّرت دیا

 واكؽ در ایً ىرصهَ ىا ٌحایر ةدشث آىده در جياىی ىػاصتَ ُا را در یک ىدل کاىم ةَ طرح ٌيّدار زیر خالغَ کردیو: در دُد.
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 بحث ي وتيجٍ گيري

ةا جّزَ ةَ ةررشی ٌحایر ایً جضلیق، ىظخع طد کَ ىفِّم جّشؿَ پایدار ىی ةایصث ُيّاره از شَ ىٍؼر، اكحػادي ، ازحياؾی و زیصث 

(  کَ در ىلانَ خّد ؾٍّان ىیکٍد کَ ىِو جریً چانض ُا و ىّاٌؽ 1387ىیضعی ىدٌؼر كرار گیرد. ایً ىعهب ةا ٌحایر کار کریيی و ُاطيی)

ؼر ایظان ؾتارجٍد از: ٌاپایداري ىٍاظق زٍگهی، آب و خاك، چانض ُاي ؾيراٌی دونحی، ٌاپایداري ذخایر ىضیعی، چانض جّشؿَ پایدار از ٌ

ُاي اطحغال و درآىد، چانض ُاي ىضیط ٌِادي، چانض ةِداطث و رفحار ىعيئً ةا شيّم و ىّاد طیيیایی و چانض ُاي اطکال پایدار 

د. در راةعَ ةا طرایط ؾهی جّشؿَ پایدار شَ ىلّنَ اغهی اىکاٌات، ىّكؿیث زغرافیایی و شیاشث شکٌّث گاه ُاي اٌصاٌی اشث، ُيخّاٌی دار

( در ىلانَ خّد ، پس  از ةررشی ٌؼریَ ُا در 1391ُاي دونحی طٍاشایی طد. ایً ٌحایر ةا جضلیلات اصيدي، شازگاري دارد.اصيدي )

شحان ةسٍّرد در اشحان خراشان طيانی ةَ ؾٍّان ىعانؿَ ىّردي، ةا اشحفاده خػّص جّشؿَ پایدار ىٍاظق ىرزي، ةا اٌحخاب ىٍعلَ ىرزي طِر

از طاخع ُاي کيی ةَ ةررشی وضؿیث ازحياؾی ىٍعلَ ىی پردازد. یافحَ ُاي  جضلیق وي ٌظان ىی دُد کَ جغیرات طاخع ُاي ازحياؾی 

ىکاٌی ىٍعلَ  –چٍیً ةا جضهیم شاخحار فضایی ةَ دنیم ىرزي ةّدن ىٍعلَ، ظی ده شال اخیر در زِث جّشؿَ پایدار ٌتّده اشث. ُي

ىظخع گردید کَ اىکاٌات در ىٍعلَ ىعاةق انگّي ىٍاشب جّزیؽ ٌظده و در زِث جضلق جّشؿَ پایدار ٌيی ةاطد. در راةعَ ةا ىفاُیو زىیٍَ 

آىّزش، ٌحایر ایً جضلیق ةا ٌحایر کار جّشؿَ پایدار پٍر ىلّنَ  اغهی اكهیو، آىّزش، صيم و ٌلم ، شیاشث و اكحػاد طٍاشایی طد.درراةعَ  ةا 

(  ىعاةلث دارد. ایظان در ىلانَ خّد ،ؾٍّان ىیکٍٍد کَ گذار از انگّواره رطد ةَ پارادایو پایداري ىصحهزم ةازٌگري کهی 1391آراشحَ و اىیري)

، كاةهیث ُاي ویژه و ٌؼام ُاي رویکرد شیصحو ُاي آىّزطی و ةَ ویژه ٌؼام آىّزش ؾانی اشث. ىلحضیات زٌدگی در پارادایو پایداري 

آىّزطی داراي رویکرد پایدار را ظهب ىی کٍد کَ ةَ ىیزان زیادي ىٍعتق ةا فهصفَ آىّزش ُاي ؾيّىی آىّزش ؾانی اشث. ةٍاةر ایً ةازٌگري 

اي جفکر و شتک چظو اٌداز ُا، شیاشث ُا، شاخحار ُا، فرایٍد ُاي آىّزطی، طیّه ُاي جدریس، ىضیط آىّزطی و ... ةَ ىٍؼّر طیّه ُ

ةَ، زٌدگی در راشحاي جّشؿَ پایدار، ازحٍاب ٌاپذیر خّاُد ةّد. اىا درراةعَ ةا جادیر ٌّع اكهیو و صيم و ٌلم، در ایً جضلیق و جضلیلات ىظا

پارچَ شازي و اطاره اي ةَ ٌلض آن در جّشؿَ پایدار ٌظده ةّد. در راةعَ ةا راُترد ُاي جّشؿَ پایدار ، شَ رویکرد ىدیریث اشحراجژیک، یک

جسزیَ و جضهیم و ارزیاةی طٍاشایی طد. از زيهَ ىِيحریً جضلیلات ىرجتط ةا راُترد ُاي جّشؿَ پایدار ىی جّان ةَ کار رشّنی و 

(  اطاره کرد. یافحَ ُاي ایظان صاکی از آن اشث کَ : جّشؿَ طِر ُاي اشالىی، کهید جّشؿَ 1391( و ؾریضی و ىّالیی)1393ُيکاراٌض)

ر ةخض ُاي ىخحهف ةَ ویژه ةخض اكحػادي اشث. ایً ىّضّع در ادةیات ةضخ جّشؿَ پایدار طِري ىّرد جّزَ كرار گرفحَ اشث. ةر پایدار د

اشاس جضلیق ایظان، در ةیً طاخع ُاي ىخحهف جّشؿَ طِر ُاي اشالىی در زىیٍَ ارجتاط ةا جّشؿَ پایدار طِري، جّزَ ةَ رفاه ازحياؾی، 

َ زیرشاخحِاي اشاشی از اُيیث ةاالجري ةرخّردار اشث و جّزَ ةَ ایً ىصائم جا صدود زیادي ىی جّاٌد، جّشؿَ اىٍیث گردطگران و جّزَ ة

پایدار طِر ُاي اشالىی را صيایث کٍد. در ةخض راُترد ُاي جّشؿَ پایدار طِري ، ةضخ ُاي ىرةّط ةَ  ىدیریث اشحراجژیک  و ةرٌاىَ 

دشحیاةی ةَ جّشؿَ پایدار طِري ةاید ىّرد جّزَ كرار گیرد. کَ ایً جضلیق ؾالوه ةر جایید ٌحایر ریزي یکپارچَ ىِيحریً ىّاردي اشث کَ در 

عَ کار ایظان، راُترد دیگري یؿٍی جسزیَ و جضهیم و ارزیاةی، را ٌیز ةَ زِث جّشؿَ پایدار در طِرشحان ىرزي جایتاد ضروري ىی داٌد. در راة

اغهی، ىظارکث ُيگاٌی، صفغ ىٍاةؽ و رطد اكحػادي طٍاشایی طد. در زىیٍَ پیاىد ُاي جّشؿَ ةا پیاىد ُاي جّشؿَ پایدار ٌیز شَ ىلّنَ 

( اطاره کرد، ایظان در ىلانَ خّد ةَ 1391پایدار جضلیلات چٍداٌی اٌسام ٌظده اشث کَ در ایً ةاره ىی جّان ةَ جضلیلدیّشاالر و ةزرگی)

ار اطاره ىی کٍٍد. آٌِا در ایً ىعانؿَ جعتیلی ةَ ؾٍّان ٌحیسَ اؾالم ىی کٍٍد کَ  ٌلض و زایگاه کارآفریٍی در رطد اكحػادي و جّشؿَ پاید

ىِو جریً آدار جّشؿَ ، افزایض ٌّآوري، ارجلاي شعش فٍاوري، افزایض اطحغال، جّنید داٌض فٍی و جّنید و جّزیؽ دراىد در شعش زاىؽ اشث 

را در ةر داطحَ ةاطد. کَ جياىی ایً ىّارد در كانب شَ ىلّنی اغهی کَ  کَ در ٌحیسَ ىی جّاٌد افزایض دروت ىهی و رطد اكحػادي زاىؽ

 جّشط ایً جضلیق ىؿرفی طده اشث یؿٍی صفغ ىٍاةؽ، ىظارکث ُيگاٌی و رطد اكحػادي، ىی گٍسد.
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