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اثرات طرحهای خرد صنعتی بر سکونتگاههای روستایی
مورد :روستای شاهنجرین در شهرستان رزن
حـوتالِ ػؼذی؛ داًـیاس گشٍُ تشٍیج ٍ آهَصؽ کـاٍسصی ،داًـگاُ تَػلی ػیٌاّ ،وذاى ،ایشاى.
ّاجش ٍحذتهَدب؛ داًـجَی دکتشی تَػؼِ کـاٍسصی ،داًـگاُ تَػلی ػیٌاّ ،وذاى ،ایشاى.
دسیافت هقالِ1393/4/30 :

پزیشؽ ًْایی1394/8/23 :

چکیذُ
ساّثشد جذیذ تَػؼِ سٍػتایی لضٍم پشداختي تِ فؼالیتّای غیشکـاٍسصی ٍ جؼتجَی ؿیَُّای جذیذ
هؼیـت تا اتکاء تِ هٌاتغ دسًٍی سٍػتاّا سا تیؾ اص پیؾ هَسد تَجِ قشاس هیدّذ ،صٌؼتی ػاصی سٍػتاّا ًیض
یکی اص اتضاسّای هٌاػة تشای هتٌَعػاصی اقتصاد سٍػتایی سا فشاّن هیآٍسد ٍ تا ایجاد اؿتغال ٍ افضایؾ ٍ
تَصیغ هتؼادلتش دسآهذّا ،ػغح صًذگی سٍػتاییاى سا تْثَد تخـیذُ ٍ صهیٌة دػتیاتی تِ تَػؼة پایذاس
سٍػتایی سا فشاّن هیػاصد؛ لزا تا تَجِ تِ اّویت ًقؾ عشحّای صٌؼتی دس تَػؼِ سٍػتاّا ّذف اصلی ایي
پظٍّؾ تشسػی اثش کاسخاًِ ػیواى ّگوتاى تش سٍػتای ؿاٌّجشیي تَدُ اػت .جاهؼِ آهاسی ایي تحقیق اّالی
سٍػتای ؿاٌّجشیي ٍاقغ دس تخؾ قشٍُ دسجضیي ؿْشػتاى سصى دس اػتاى ّوذاى تَدُ کِ تش اػاع فشهَل
کَکشاى ً 161فش تِ صَست تصادفی ٍ تا اػتفادُ اص ًوًَِ گیشی خَؿِای چٌذ هشحلِ ای ،هَسد گضیٌؾ ٍ هغالؼِ
قشاس گشفتٌذ .هْنتشیي اتضاس گشدآٍسی دادُ ّا پشػـٌاهِ تَدُ کِ سٍایی صَسی آى تَػظ هتخصصاى تأییذ ٍ
جْت تشسػی پایایی آى تا هحاػثِ ضشیة آلفای کشًٍثاخ ،پایایی  0. 73تشآٍسد ؿذ کِ ًـاًگش قاتلیت اػتواد آى
اػت .عثق ًتایج تذػت آهذُ اص تحلیل ػاهلی ،اثشات کاسخاًِ ػیواى دس پٌج ػاهل اقتصادی ،کـاٍسصی،
اجتواػی ،صیؼتهحیغی ٍ ػاهل کالثذی دػتِتٌذی ؿذًذ کِ دس هجوَع پٌج ػاهل هزکَس تَاًؼتِاًذ865 ،
60.دسصذ اص کل ٍاسیاًغ هتغیشّا سا تثییي ًوایٌذّ .وچٌیي تشسػی هیاًگیي ،اًحشاف هؼیاس ٍ ضشیة تغییشات
هتغییش ّا ًـاى داد کِ اجشای عشح صٌؼتی هزکَس تیـتشیي تأثیش سا تش تْثَد ساُ استثاعی سٍػتا تِ ؿْش،
افضایؾ دسآهذ سٍػتاییاى ،افضایؾ فشصتّای اؿتغال تشای سٍػتاییاى ٍ آلَدگی َّای سٍػتا داؿتِ اػت.
ٍاطگاى کلیذی :صٌایغ سٍػتایی ،تَػؼِ سٍػتایی ،کاسخاًِ ػیواى ّگوتاى ،عشحّای خشد صٌؼتی.
Email: hsaadi48@ basu.ac.ir
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)1هقذهِ
ّط چٌس پبيِّبي آغبظيي اقتهبز زض ضٍؾتبّب ضا ثبيس فؼبليتّبي ككبٍضظي زاًؿت ،اهب زض فطآيٌس تحَالت
اقتهبز ضٍؾتبيي زض رْبى ٍ ثِ تٌبؾت ًيبظّبي فؼلي ايي رَاهغ ثِ ًظط هيضؾس كِ ثرف ككبٍضظي ثِ
تٌْبيي قبزض ثِ ايزبز تؼبزل زض قبذمّبي اقتهبزي ضٍؾتبّب ٍ روؼيت ايي هٌبعق ًيؿت (هغيؼي
لٌگطٍزي ٍ ّوکبضاى .)481 :4831،ثِ عَضي كِ نفطي ٍ ّوکبضاى ( )4811يکي اظ چبلفّبي اؾبؾي زض
فطآيٌس تَؾؼِ ًَاحي ضٍؾتبيي ككَض ضا ،هكکل اقتغبل ٍ كؿت زضآهس هيزاًٌس كِ تجؼبتي ّوبًٌس هْبرطت
ثيضٍيِ اظ هٌبعق ضٍؾتبيي ثِ قْطي ضا ثِزًجبل زاقتِ اؾت؛ ثٍِيػُ ثؼس اظ انالحبت اضضي ،ثْن ذَضزى
ضٍاثظ هتقبثل قْط ٍ ضٍؾتب ٍ ٍاثؿتگي چٌسربًجِ كبضكطزّبي اقتهبزي ،ارتوبػي ٍ فطٌّگي ٍ ًقف هکول
آىّب ثطا ي يکسيگط ،ثبػج تضؼيف ّط چِ ثيكتط ضٍؾتب اظ ًظط ثٌيِ اقتهبزي ًؿجت ثِ تَؾؼِ قْطي قسُ
اؾت .ثسيي تطتيت ،ظهيٌِ هْبرطت ضٍؾتبييبى ثِ قْط فطاّن قس .ثطاي پيكگيطي اظ ػَاضو ضقس
قْطًكيٌي ،هؿلوب ثبيس زض پي تحقق تَؾؼِ ثطاثط ٍ پبيساض ضٍؾتبيي ثَز (كطيوي ٍ ّوکبضاى.)83 :4814،
ضاّجطز رسيس تَؾؼِ ضٍؾتبيي لعٍم پطزاذتي ثِ فؼبليتّبي غيطككبٍضظي ٍ رؿتزَي قيَُّبي رسيس
هؼيكت ثب اتکبء ثِ هٌبثغ زضًٍي ضٍؾتبّب ضا ثيف اظ پيف هَضز تَرِ قطاض هيزّس .نٌؼتيؾبظي ضٍؾتبيي
ثب اؾتفبزُ اظ هٌبثغ هحلي ثِ تحکين الگَي ػسم توطكع نٌبيغ هياًزبهس ٍ پلي اؾت كِ هيبى هٌبعق
قْطي ٍ ضٍؾتبيي پيًَس ايزبز هيكٌس؛ ثسيي تطتيت ،اذتالف ظًسگي زض ًَاحي قْط ٍ ضٍؾتب كبّف هي-
يبثس ( .)Walkers,2007:192ثِ عَض كلي ضاّجطز نٌؼتيؾبظي ضٍؾتب ،ثِػٌَاى فطآيٌسي اؾت كِ اثعاضّبي
هٌبؾت ثطاي هتٌَعؾبظي اقتهبز ضٍؾتبيي ضا فطاّن هيآٍضز؛ زض ٍاقغ ضٍيکطزي اقتهبزي اؾت كِ ثب ايزبز
اقتغبل ٍ افعايف زضآهس ٍ تَظيغ هتؼبزلتط زضآهس ،هٌزط ثِ ثْجَز ؾغح ظًسگي ضٍؾتبييبى ٍ ظهيٌِ ًيل ثِ
تَؾؼِ پبيساض ضٍؾتبيي ضا فطاّن هيآٍضز (.)Lee,2007:86
زض زيسگبُ ضقس ًيع ،نٌؼتي كطزى هٌبعق ضٍؾتبيي ثِػٌَاى ضاّجطزي ثِ هٌظَض اضتقبي تَاًوٌسيّبي
ضٍؾتبييبى ثٍِيػُ اظ ثؼس اقتهبزي ٍ ارتوبػي هغطح اؾت ثِعَضي كِ گطٍّي اظ هحققبى اظ آى ثِػٌَاى
ؾٌگ ثٌبي اؾتطاتػي تَؾؼِ آيٌسُ (هيطظايي ٍ ّوکبضاى ٍ )418:4831،يکي اظ ضاُّبي زؾتيبثي ثِ كبّف
ؾغح ٍ قست فقط ٍ هْبرطت يبز هيكٌس (عبّطذبًي .)88:4831،نٌبيغ ضٍؾتبيي ،نٌبيؼي ّؿتٌس كِ زض
ًقبط ضٍؾتبيي هؿتقط قسُ ٍ ػوستب اظ ًيطٍي كبض ضٍؾتبيي اؾتفبزُ هيكٌٌس (ضضَاًي ٍ ّوکبضاى،
 .)4831:3زض حقيقت ًَاحي نٌؼتي ضٍؾتبيي هکبىّبي هٌغقِثٌسي قسُ ثطاي فؼبليتّبي نٌؼتي
ّؿتٌس كِ زض آى ظيطثٌبّبيي چَى ربزًُ ،يطٍي اًؿبًي ٍ ؾبيط ذسهبت ٍ تزْيعات ثطاي تؿْيل زض ضقس
نٌبيغ ضٍؾتبيي ٍرَز زاضًس (ٍ .)Pears,2007:194اغُ «نٌؼتي قسى» زض ازثيبت اقتهبزي ثِػٌَاى كليس
تَؾؼِ ؾطيغ اقتهبزي تلقي قسُ كِ اظ عطيق آى هيتَاى آيٌسُاي ثب اهکبًبت تَليسي ثْتط ،افعايف فطنت-
ّبي اقتغبلًَ ،ؾبظي فؼبليتّبي اقتهبزي ٍ يبفتي ربيگبُ هٌبؾت زض ػطنِ ثييالوللي ضا تحقق ثركيس
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یپی

(هٌْسؾيي هكبٍض ٍضظثَم)4832:38،؛ ثِ ٍيػُ زض ككَضّبي زضحبل تَؾؼِ ،ضاّکبض ثطاي تَؾؼِ اقتهبزي ٍ
ارتوبػي زضًظط گطفتِ قسُ اؾت ( .)Diaz Andrade,2009:51ؾيبؾتّبي نٌؼتي قسى زض ايي ككَضّب
ػوَهبً ثب ّسف افعايف تَليس ٍ ايزبز فطنتّبي قغلي زًجبل هيقَز .ايي اّساف زض نٌؼتيقسى ضٍؾتبيي
ثب ضاّجطزّبي تَؾؼِ ضٍؾتبيي زض رْت ايزبز كبًَىّبي ضقس نٌؼتي زض ًَاحي ضٍؾتبيي آهيرتِ قسُ
اؾت ( .)Wang,2001:652ثٌبثطايي نٌؼتيؾبظي ضٍؾتبيي يکي اظ اثعاضّبي هٌبؾت ثطاي هتٌَعؾبظي
اقتهبز اؾت ٍ اظ ايي ضٍ ،ضٍيکطزي اقتهبزي ثِقوبض هيضٍز كِ ثب ايزبز اقتغبل ٍ افعايف ٍ تَظيغ هتؼبزلتط
زضآهسّب ،ؾغح ظًسگي ضٍؾتبييبى ضا ثْجَز ثركيسُ ٍ ظهيٌِي زؾتيبثي ثِ تَؾؼِ پبيساض ضٍؾتبيي ضا فطاّن
هيؾبظز (.)Lee,2007:143
ّن اكٌَى ًيع تٌَع ثركيسى ثِ اقتهبز ضٍؾتب يکي اظ ؾيبؾتّبي اؾبؾي زٍلت زض تَؾؼِ ضٍؾتبيي ثِ
هٌظَض رلَگيطي اظ هْبرطت ثيضٍيِ اظ هٌبعق ضٍؾتبيي اؾت؛ زض ايي ظهيٌِ گطٍّي اظ هحققبى تَؾؼِ
ضٍؾتبيي هؼتقسًس نٌؼتيقسى ضٍؾتب زض چبضچَة عطح ربهغ هلي ،اهطي ارتٌبةًبپصيط زض تَؾؼِ
اقتهبزي اؾت؛ زض ّويي ضاؾتب زض زٍ زِّ اذيط ،اؾتقطاض نٌبيغ زض ضٍؾتب زض قبلت قْطکّب ٍ ًَاحي
نٌؼتي زض زؾتَض كبض هؿئَالى ٍ ثطًبهِضيعي ككَض قطاض گطفتِ اؾت (روكيسي ٍ ّوکبضاى.)4811:43 ،
تأحيطات ٍ ًفَش نٌؼت زض هٌبعق ضٍؾتبيي ثب ايزبز اقتهبزي فؼبل هيتَاًس زاضاي احطات تکبحطي ثبقس؛ ثِ-
عَضي كِ تزطثيبت ككَضّبي هتؼسز ًكبى هيزّس ّط تغييط ؾبذتبضي اظ عطيق نٌؼتي قسى ًِ تٌْب ًقف
اقتهبزي ثب اضظـ زض هٌبعق ضٍؾتبيي ايزبز هيكٌس ،ثلکِ هٌزط ثِ اقتهبز «ذَزضاًكي» هيقَز
(ّ )Wheitz,2006:71وچٌيي اظ عطيق افعايف ضفبُ ػوَهي ،كبّف فقط ٍ ايزبز احطات تکبحطي زض زيگط
اثؼبز تَؾؼِ ،ظهيٌِ ايزبز فضبي ظيؿتي هٌبؾت اظ ًظط هحيغي ،ارتوبػي ٍ فطٌّگي ضا فطاّن كٌس
( .)Anguitaa et al,2007زض هزوَع ،تَؾؼِ ًَاحي نٌؼتي ضٍؾتبّب هيتَاًس آحبض هخجت اقتهبزي -

ارتوبػي هتٌَػي ثِ زًجبل زاقتِ ثبقسً .تبيذ ثؿيبضي اظ هغبلؼبت ًكبى زٌّسُ ثْجَز ٍضؼيت ظًسگي
ضٍؾتبييبى پؽ اظ اؾتقطاض ًَاحي نٌؼتي زض ضٍؾتبّب اؾت (نفطي ػلي اكجطي ٍ ّوکبضاى .)4811:31 ،اهب
ػليضغن ّوِ پيبهسّبي هخجت ًبقي اظ تَؾؼِ نٌؼت زض هٌبعق ضٍؾتبيي ثبيس اشػبى زاقت كِ نٌبيغ
ضٍؾتبيي زض نَضت ػسم كٌتطل ٍ ّسايت نحيح ،هيتَاًس ثبػج ثطٍظ هؿبئل ٍ هكکالت فطاٍاًي ثط ربهؼِ
ٍ هحيظ ظيؿت ضٍؾتب قَز (ضيبحي ٍ پبقبظازُ .)1 :4818 ،اًسيكِي تضبز هٌبفغ اقتهبزي ،ارتوبػي ٍ
ظيؿت هحيغي زض فطآيٌس تَؾؼِ اهطي ثسيْي اؾت ()Barbier,1987:41؛ ثسييؾبى ،احطات ظيؿت هحيغي
توطكع نٌبيغ زض يک ًبحيِي كَچک يب ًَاحي ًبهٌبؾت هيتَاًس هربعطات رسي ّن زض ؾغح هحلي ٍ
ّن رْبًي زاقتِ ثبقس (.)Singhal & Kapur,2002:21

آًچِ هؿلن اؾت قٌبذت ٍ اضظيبثي ايي پيبهسّب زض اثؼبز هرتلف هيتَاًس اظ يک ؾَ گَيبي هيعاى
احطثركي ايي ثطًبهِّب ٍ عطحّب ثبقس ٍ ربيگبُ ػولکطزي ايي گًَِ فؼبليتّب ضا زض ضاؾتبي اّساف تَؾؼِ

اثشات عشحّای خشد ...

54

هحلي ٍ هٌغقِاي ًكبى زّس ٍ اظ ؾَي زيگط گبهي ثبقس زض رْت ثطًبهِضيعي فضبيي ًَاحي كِ ايي
فؼبليتّب زض آًزب اؾتقطاض يبفتِاًس ٍ يب ثِ ًَػي اظ آى ثْطُهٌس هيقًَس؛ اظ ايي ضٍ ،پػٍّف حبضط ثب ّسف
هغبلؼِ احطات اقتهبزي ٍ ارتوبػي عطحّبي ذطز نٌؼتي ثط ربهؼِ ضٍؾتبيي اًزبم قسُ اؾت.
)2هثاًی ًظشی
تَؾؼِ نٌؼت زض ًَاحي ضٍؾتبيي اظ هيبًِ زِّ  4131هيالزي هَضز تَرِ ثطًبهِضيعاى تَؾؼِ ضٍؾتبيي
قطاض گطفت؛ چطا كِ ًيطٍي كبض ثِػٌَاى يکي اظ ػَاهل تَليس ،زض گطٍُّبي فقيط ٍ زض ككَضّبي زض حبل
تَؾؼِ ثِ ٍفَض يبفت هيقَز ٍ اقتغبلظايي ،ضاّجطزي كليسي زض كبّف فقط ضٍؾتبيي ذَاّس ثَز (ؾطٍ
اهيٌي ٍ ّوکبضاى ،)4831:231 ،ايي زض حبلي اؾت كِ تَؾؼِ ككبٍضظي ثِ تٌْبيي ثطاي رصة ايي ًيطٍي
كبض فطاٍاى ٍ كبّف ًْبيي فقط زض هٌبعق ضٍؾتبيي كبفي ًيؿت؛ اظ ايي ضٍ ؾطهبيِگصاضي زض فؼبليتّبي
نٌؼتي ثِػٌَاى هطحلِاي رسي اظ ضقس اقتهبزي زض هٌبعق ضٍؾتبيي ككَضّبي زض حبل تَؾؼِ هغطح قسُ
اؾت (ً ،)UNESCAP4,2001:127تبيذ حبنل اظ تزطثِ ؾِ زِّ گصقتِ ثطذي ككَضّبي آؾيبيي (چيي ٍ
ٌّس) ًيع هؤيس آى اؾت كِ نٌبيغ ضٍؾتبيي هيتَاًس ًقف حيبتي زض فطآيٌس تَؾؼِ ضٍؾتبيي ايفب
ًوبيس(نفطي ػلي اكجطيّ .)38 :4811 ،ط يک اظ ككَضّبي رْبى ؾَم هتٌبؾت ثب ٍيػگيّبي اقتهبزي،
ارتوبػي ،فطٌّگي ٍ تبضيري ،ذَز ضٍيکطزّبيي هتفبٍت ثطاي تَؾؼِ زاقتِاًس .زض ايطاى ًيع عي زِّّبي
 4831تب 4831نٌؼتيؾبظي ضٍؾتبّب ٍ عطح ايزبز ًَاحي نٌؼتي ضٍؾتبيي اظ ضاّجطزّبي هْن تَؾؼِ ثِ-
قوبض هيضفت (ًهيطي.)83 :4833،
تحقيقبت هتؼسزي زض ايطاى ٍ رْبى پيطاهَى ًَاحي نٌؼتي ٍ احطات ٍ پيبهسّبي آى اًزبم قسُ اؾت؛
ثط اؾبؼ هغبلؼبت اٍضتَى ٍ هبضي )2144( 2زض ككَض قيلي ،تَؾؼِ نٌبيغ ضٍؾتبيي ثِ ثبظؾبذت هغلَة
ًَاحي ضٍؾتبيي اظ ًظط اقتهبزي– ارتوبػي ٍ هحيغي كوک هيكٌسٍ .اًگّ ٍ 8وکبضاى ( )2113زض
هغبلؼِ ذَز ثط احطات ظيؿت هحيغي نٌبيغ ضٍؾتبيي تأكيس ًوَزُ ٍ ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسُ اؾت كِ آلَزگي
هحيظ ظيؿت ثِ ٍيػُ هٌبثغ آة اظ پيبهسّبي هٌفي تَؾؼِ نٌبيغ كَچک زض ًَاحي ضٍؾتبيي ككَض چيي
هحؿَة هيقَزّ .وچٌيي ثطضؾيّبي ّبًگّ ٍ 1وکبضاى ( )2113زض ًَاحي ضٍؾتبيي ًٍػٍ زض چييً ،كبى
زاز كِ ذَقِّبي نٌؼتي ثبػج تقؿين كبض زض رطيبى تَليس قسُ ٍ فطنتّبيي ثطاي قطكتّبي كَچک ٍ
كبضآفطيٌبى زض هٌغقِ فطاّن آٍضزُ اؾت .اظ زيسگبُ پٌگ )2113( 3ايزبز ًَاحي نٌؼتي زض چيي ثط كبلجس
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( )2113زض

هغبلؼِ اي زض ٌّسٍؾتبى ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس كِ تَؾؼِ نٌبيغ ضٍؾتبيي ثب كوک ثِ ؾطهبيِ گصاضي زض
تَؾؼِ فضبي ؾجع ثِ اضتقبء قبذم ّبي هحيظ ظيؿت ضٍؾتبيي كوک كطزُ اؾتّ .وچٌيي هغبلؼِ تبى ٍ
غائًَ )2112( 2كبى زاز كِ نٌؼتيؾبظي هَرت ثْجَز ؾبذتبض اقتهبزي ربهؼِ ضٍؾتبيي ٍ ٍضؼيت
ككبٍضظي هيقَزً .تبيذ تحقيق پبضيدً )4113( 8يع ًكبى هيزّس كِ نٌؼتيقسى ًَاحي ضٍؾتبيي زض
ٌّس هَرت كبّف فقط ،افعايف آگبّيّب ،ضقس آهَظـ ٍ ؾطهبيِگصاضيّبي ثيكتط زض ثرف ككبٍضظي
هيقَز .تحقيقبت آثطاّبم ٍ )4111( 1غاًگً )4111( 3كبى هيزّس كِ نٌؼتي قسى ضٍؾتبّب هَرت
تؿْيل ٍ تؿطيغ تَؾؼِ اقتهبزي ٍ تؼسيل ضًٍس هْبرطت قْطي ضٍؾتبيي هيگطزز .اظ زيسگبُ ضيبًَل

3

(ً )4111يع اؾتقطاض نٌؼت زض هٌبعق ضٍؾتبيي ضوي افعايف زضآهس ذبًَاضّب ،الگَي ههطف غصايي ٍ
كبالّبي ههطفي ثبزٍام ،ثِ هيعاى قبثل تَرْي زچبض تغييطات اؾبؾي قسُ اؾتً .تبيذ پػٍّف كطيوي ٍ
ّوکبضاى (ً )4814يع ًكبًگط آى اؾت كِ عطحّبي نٌؼتي زض هٌبعق ضٍؾتبيي تأحيط چٌساًي ثط تَؾؼِ
ضٍؾتبّبي ّوزَاض ًساقتِ اؾت زض حبلي كِ ثَظضروْطي ٍ ّوکبضاى ( )4814احطات اقتهبزي عطحّبي
نٌؼتي زض ضٍؾتبّب ضا هخجت اضظيبثي ًوَزًس ثِ عَضي كِ قبذمّبيي هبًٌس هيعاى اقتغبل ٍ زضآهس ثْجَز
زاقتِ اؾت .قسيطي هؼهَم ٍ ّوکبضاى ( )4814ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس كِ عطحّبي نٌؼتي هَرت تَؾؼِ
فضبي ؾجع زض ضٍؾتب ،ثْجَز ؾيؿتن زفي ظثبلِ ٍ زفغ فبضالة ،اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ اًطغي ٍ هٌبثغ عجيؼي،
كوک ثِ تَؾؼِ پطٍغُّبي ػوطاًي ضٍؾتب ،ثْجَز ضًٍس ارطايي عطح ّبزي ضٍؾتبيي ،ؾبذت ٍاحسّبي
هؿکًَي هٌبؾت زض ضٍؾتب ٍ فقطظزايي اظ عطيق ايزبز اقتغبل ٍ افعايف ؾغح زضآهس قسُ اؾت .زض ّويي
ضاؾتب غالهي (ً )4811يع ًكبى زاز كِ احساث قْطکّبي نٌؼتي تأحيطي ثط پٌِْ هٌغقِاي ًساقتِاًس ٍ
ايي قْطکّب اظ ضًٍسّبي قْطي تأحيط ثيكتطي پصيطفتِاًس كِ تأحيطات اقتهبزي ارتوبػي ايي قْطکّب
ثيكتط هؼغَف ثِ ؾبكٌبى قْطّبؾت .هغيؼي لٌگطٍزي ٍ ّوکبضاى (ً )4811يع پيبهسّبي فضبيي اؾتقطاض
قْطکّبي نٌؼتي زض ًَاحي ضٍؾتبيي ضا زض ظهيٌِّبي ارتوبػي ٍ اقتهبزي هخجت اضظيبثي كطزًس ثب ايي
ٍرَز ثِ تجؼبت هٌفي اظ رولِ آلَزگي َّا ،تغييط كبضثطي ٍؾيغ ظهييّبي ككبٍضظي هطغَة ٍ تغييط زض
چكن اًساظّبي هحيغي ًيع اقبضُ كطزُاًس .روكيسي ٍ ّوکبضاى (ً )4811يع احطات قْطکّبي نٌؼتي ثط
ضٍؾتبّبي پيطاهَى ضا زض پٌذ ػبهل :ككبٍضظي ،ظيؿت هحيغي ،اقتهبزي ،ارتوبػي ٍ كبلجسي زؾتِثٌسي
ًوَزًس .هيطظايي ٍ ّوکبضاى ( )4831هؼتقسًس كِ نٌؼتيقسى هٌبعق ضٍؾتبيي ّيچ تأحيطي زض
تَاًوٌسيّبي ضٍؾتبييبى ًساقتِ اؾت .ضضَاًي ٍ ّوکبضاى (ً )4831يع ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس پؽ اظ ايزبز
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ًَاحي نٌؼتي ،قبذمّبي كلي ارتوبػي  -اقتهبزي ضٍؾتبييبى قبغل اضتقبء هييبثس .ؾطٍضاهيٌي ٍ
ّوکبضاى (ً )4831كبًگط احطات هخجت قْطکّبي نٌؼتي زض ظهيٌِّبي ارتوبػي ،اقتهبزي ٍ كبلجسي ثط
تَؾؼِ ضٍؾتبّبي ّوزَاض اؾتً .تبيذ پػٍّف ضضَاًي ٍ ضهضبىظازُ (ً )4831يع حبكي اظ اضتقبي قبذم-
ّبي تَؾؼِ زض ضٍؾتبّب ثؼس اظ ارطاي عطحّبي نٌؼتي ثَزُ اؾت .ضّجط ٍ هيطقزبػيبى ( )4833ثِ ايي
ًتيزِ ضؾيسًس كِ عطح هصكَض ثِ ّيچ ٍرِ ًويتَاًس آحبض تَؾؼِاي زلرَاُ هسيطاى ٍ ثطًبهِضيعاى ككَض ضا
ثطآٍضزُ كٌسً .تبيذ تحقيق ًهيطي ( )4833حبكي اظ آى اؾت كِ قبذمّبي افعايف زضآهس ،ضضبيت ٍ
حجبت قغلي  ،ػسم هْبرطت ٍ اًگيعُ هبًسگبضي ،تغييط زض الگَي ههطف ،تغييط زض تطكيت ؾٌي روؼيت،
هكبضكت زض اهَض ضٍؾتب ،اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبي اضتجبط روؼي ،ؾَاز ،ثيوِ ٍ كويت هؿبكي ضٍؾتبيي زض
هٌبعق ضٍؾتبي زاضاي ًَاحي نٌؼتي ٍ هٌبعق ضٍؾتبيي فبقس ًَاحي نٌؼتي تفبٍت هؼٌبزاضي ٍرَز زاضز.
هغبلؼِ هكيطي ٍ آشضثبز (ً )4833كبى هيزّس كِ اؾتقطاض نٌؼت ًَاحي ضٍؾتبيي ثب تقَيت ثٌيبىّبي
اقتهبزي ،اقتغبلظايي ٍ رصة ًيطٍي كبض ٍ ؾطهبيِّبي اًسک هَرت ثْطُ ثطزاضي اظ هٌبثغ ٍ هْبضتّبي
هحلي قسُ ٍ ثب قکؿتي زٍض ثبعل فقط اظ هْبرطتّبي ضٍؾتبييبى ثِ قْط رلَگيطي كطزُ اؾت .تحقيق
هغيؼي لٌگطٍزي ٍ هطازي ( )4831هؼتقسًس كِ نٌبيغ ضٍؾتبيي هَرت رصة ًيطٍي كبض هبظاز ،پط كطزى
اٍقبت فطاغت ٍ ثْجَز زضآهس ضٍؾتبييبى قسُ ٍ فطآيٌس تَؾؼِ ضٍؾتبيي ضا ثْجَز ثركيسُ اؾت .هغيؼي
لٌگطٍزي ٍ ًزفي كبًي ( )4833زض هغبلؼِ ذَز ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس كِ ثيي قبذمّبي تَؾؼِ اػن اظ
الگَي ههطف ،هؿکي ،ثيوِ ،ضضبيت ٍ اهٌيت قغلي ،آهَظـ ٍ اًگيعُ هبًسگبضي زض ضٍؾتبّبي زاضاي نٌبيغ
زض هقبيؿِ ثب ضٍؾتبّبي فبقس آى ،تفبٍت هؼٌبزاضي ٍرَز زاضز .ثب تَرِ ثِ ثطضؾي هغبلؼبت نَضت گطفتِ
احطات قٌبؾبيي قسُ هي تَاى هسل ًظطي تحقيق ضا اضائِ ًوَز (قکل .)4
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 )3سٍؽ تحقیق
پػٍّف حبضط اظ ًظط هبّيت كوي ،اظ ًظط هيعاى ٍ زضرِ كٌتطل هتغيطّب اظ ًَع غيطآظهبيكي ،ثِ لحبػ
ّسف زض ظهطُ تحقيقبت كبضثطزي ٍ ثِ لحبػ ًحَُ گطزآٍضي زازُّب ،پيوبيكي اؾت .ربهؼِ آهبضي قبهل
ضٍؾتبئيبى ثبالي  43ؾبل ضٍؾتبي قبٌّزطيي ثَزُ كِ ثط هجٌبي فطهَل كَكطاى ً 434فط اظ آىّب ثِ
نَضت تهبزفي ثِػٌَاى ًوًَِ هَضز ثطضؾي قطاض گطفتٌس .زض تحقيق ثطاي روغ آٍضي اعالػبت اظ
پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .روغ آٍضي اعالػبت ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ هحقق ؾبذتِ ،زض ؾبل 4812
ثَزُ اؾت كِ ثب تَرِ ثِ هغبلؼبت ٍ پػٍّفّبي قجلي ٍ ًيع ثب هكَضت افطاز هترهم زض ايي ظهيٌِ
عطاحي ٍ ضٍايي آى ثب ثْطُگيطي اظ ًظطات هترههيي ٍ هحققيي تأييس گطزيس .رْت ثطضؾي پبيبيي اثعاض
تحقيق ،تؼساز  81پطؾكٌبهِ زض اذتيبض اّبلي ضٍؾتبي قبٌّزطيي قطاض زازُ قس ٍ ًتبيذ آى ثطضؾي ٍ
آلفبي كطًٍجبخ آى  1. 38ثِ زؾت آهسُ كِ ثطاي اًزبم پطٍغُ هٌبؾت اؾت .ثب تَرِ ثِ هبّيت تحقيق زض
هغبلؼِ حبضط زازُّب تَنيف ٍ تحليل قسُاًس؛ ثِ هٌظَض تزعيِ ٍ تحليل زازُّبي گطزآٍضي قسُ اظ ًطم
افعاض  SPSS .16اؾتفبزُ قس .زض ثرف تَنيف زازُّب اظ آهبضُّبي تَنيفي ًظيط فطاٍاًي ،زضنس ،اًحطاف
هؼيبض ،هيبًگيي ٍ ضطيت تغييطات ٍ زض ثرف تحليل زازُّب اظ آظهَىّبي هقبيؿِ هيبًگيي ،ضطايت
ّوجؿتگي ٍ تحليل ػبهلي اؾتفبزُ قسُ اؾت.
پػٍّف حبضط زض ضٍؾتبي قبٌّزطيي زض زّؿتبى زضرعيي ػليب اظ ثرف قطٍُ زضرعيي قْطؾتبى ضظى
اًزبم قسُ اؾت .ايي ضٍؾتب زض قوبل قطقي اؾتبى ّوساى ٍ زض فبنلِ  33كيلَهتطي قْط ّوساى قطاض
زاضز .روؼيت آى عجق ؾطقوبضي  4811ثطاثط ً 2184فط زض قبلت  313ذبًَاض ثَزُ اؾت .زض ضٍؾتبي
قبٌّزطيي  1هطكع آهَظقي ،هْس كَزک ٍ آهبزگي ٍ هطكع يبزگيطي هحليّ ،وچٌيي ًْبزّبي زيگطي
ّوچَى تؼبًٍي ضٍؾتبيي ،ثبًک ،هؤؾؿِ قطو الحؿٌِ ،پبؾگبُ اًتظبهي ،حَظُ هقبٍهت ثؿيذ ،هربثطات،
زضهبًگبُ ،ذبًِ ثْساقت ،كتبثربًِ ػوَهي ،ذبًِ تطٍيذ ،ضاّساض ذبًِ ،زّساضي ،پؿت ٍ پؿت ثبًک ٍرَز
زاضز.
ثب ٍرَز فؼبليتّبي نٌؼتي هرتلف زض ضٍؾتب ،كبضذبًِ ؾيوبى ّگوتبى هْنتطيي عطح ذطز نٌؼتي
اؾت كِ زض ايي ضٍؾتب ارطا قسُ اؾت .بهره برداری از این كبضذبًِ ثب ظطفيت  2811تي زض ضٍظ زض
ثْوي هبُ ؾبل  4833آغبظ گطزيس .ايي كبضذبًِ زض ّوبى اثتساي ضاُاًساظي هَفق ثِ اذص اؾتبًساضز هلي
ايطاى گطزيس ٍ ّناكٌَى زاضاي اؾتبًساضز هسيطيت ظيؿت هحيغي  ISO 14001:2004اؾت .هؿبحت ايي
كبضذبًِ ّ 413کتبض اؾت ٍ ً 13فط كبضقٌبؼً 41 ،فط تکٌؿيي ً 231 ،فط كبضگط هبّط زض آى هكغَل ثِ
كبض ّؿتٌس .هَاز تَليسي ايي كبضذبًِ ؾٌگ آّک  -هبضل  -ؾٌگ گچ  -ؾٌگ آّي اؾت كِ زض اؾتبى-
ّبي ّوساى ،قن ،تْطاى ،قعٍيي ،هطكعي ثِ فطٍـ هيضؾس.
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ؿکل ؿواسُ ( :)2هَقؼیت سٍػتای ؿاٌّجشیي

)4یافتِّای تحقیق
ؾي افطاز هَضز هغبلؼِ ثيي  28تب  33ؾبل ثَزُ اؾت (هيبًگيي  11. 42ؾبل ثب اًحطاف هؼيبض 34
 .)42.تحهيالت پسض اكخط ذبًَازُّب (43. 3زضنس) زض حس زٍضُ اثتسايي ثَزُ ٍ 43. 1زضنس تحهيالت
زاًكگبّي زاقتِاًس؛ هبزضاى ذبًَاضّبي هَضز ثطضؾي ًيع 43. 4زضنسقبى زاضاي تحهيالت اثتسايي ٍ 3. 3
زضنس آًبى اظ تحهيالت زاًكگبّي ثطذَضزاض ثَزُاًس31. 4 .زضنس ذبًَاضّبي هَضز هغبلؼِ زاضاي هٌعل
هؿکًَي ثب هبلکيت قرهي ثَزُ ٍ 11. 3زضنس زيگط ،زاضاي هٌعل هؿکًَي ثب ٍضؼيتّبي :اؾتيزبضي،
ؾبذتوبى زٍلتي ،اؾتيزبضي ثسٍى پطزاذت اربضُ ٍ يب ظًسگي ّوطاُ ثؿتگبى ّؿتٌس .ثطضؾي ٍضؼيت
ضفبّي ذبًَاض ًوًَِ زض قبٌّزطيي ًيع ًكبى زاز كِ ٍضؼيت اقتهبزي  18. 3زضنس ذبًَاضّب زض ؾغح
ضؼيف 31. 1 ،زضنس هتَؾظ ٍ  3. 2زضنس ذَة ثَزُ اؾت.
اٍل ،الَیتتٌذی اثشات اجشای عشحّای صٌؼتی تش سٍػتاّای ّوجَاس
ثِ هٌظَض تؼييي ثبضظتطيي احطات ارطاي عطحّبي نٌؼتي ثط ضٍؾتب ،اظ هيبًگيي ،اًحطاف هؼيبض ٍ ضطيت
تغييطات اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبيذ رسٍل قوبضُ (ً )4كبى هيزّس تَؾؼِ كؿت ٍ كبضّبي كَچک
(هيبًگيي  ٍ 1. 81اًحطاف هؼيبض  ،)1. 323ثْجَز ضاُ اضتجبعي ضٍؾتب ثِ قْط (هيبًگيي  ٍ 8. 13اًحطاف
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هؼيبض ،)1. 333افعايف زضآهس ضٍؾتبييبى (هيبًگيي  ٍ8. 13اًحطاف هؼيبض  )1. 133اظ هْنتطيي احطات
ارطاي عطحّبي نٌؼتي ثط ضٍؾتبّبي ّوزَاض ثَزُ اؾت .زض هقبثل ،تأؾيؽ كبضذبًِ ؾيوبى ثط هيعاى
تَليسات هحهَالت ككبٍضظي ٍ زاهپطٍضي ٍ ّوچٌيي قيوت آى تأحيطگصاض ًجَزُ اؾت.
جذٍل ؿواسُ ( :)1هیاًگیي اثشات عشحّای صٌؼتی تش هحذٍدُ هَسد هغالؼِ
گَيِ

هيبًگيي

اًحطاف
هؼيبض

ضطيت
تغييطات

تَؾؼِ كؿت ٍ كبض ّبي كَچک

1 .81

1. 323

1. 411

ثْجَز ضاُ اضتجبعي ضٍؾتب ثِ قْط

8. 13

1. 333

1. 224

افعايف زضآهس ضٍؾتبييبى

8. 13

1. 133

1. 211

اًتقبل هبظاز زضآهس ضٍؾتبئيبى ثِ قْطّب

8. 33

1. 331

1. 213

هْبرط پصيط قسى ضٍؾتب

8. 31

1. 131

1. 233

كبّف ًيطٍي كبض زض ثرف ككبٍضظي

8. 44

1. 333

1. 233

گطايف ثِ ظًسگي قْطي

8. 38

4. 4

1. 233

اظ ثيي ضفتي هٌبظط عجيؼي

8. 88

4. 133

1. 841

افعايف فطنت ّبي اقتغبل ثطاي ضٍؾتبييبى

8. 83

4. 131

1. 821

ثبظؾبظي ذيبثبى ّبي ضٍؾتب

8. 83

4. 111

1. 823

زؾتطؾي ثِ ؾيوبى ثِ ثْبي كوتط

8. 88

4. 133

1. 823

افعايف هطاكع آهَظقي(هساضؼ) زض ضٍؾتب

8. 13

4. 413

1. 884

رصة ؾطهبيِ ّبي قْطي ثِ هٌبعق ضٍؾتبيي

8. 81

4. 423

1. 882

كبّف اضظـ اضاضي ككبٍضظي

8. 81

4. 413

1. 883

كبّف ػالقِ رَاًبى ثِ ككبٍضظي

2. 18

4. 143

1. 813

فطٍـ ظهيي ّبي ككبٍضظي

2. 13

4. 131

1. 833

گؿتطـ اهبكي تفطيحي ٍ ضفبّي

8. 11

4. 281

1. 831

افعايف آگبّي ٍ ترهم ضٍؾتبييبى

8. 13

4. 448

1. 831

كبّف ؾطهبيِ گصاضي ّب زض ثرف ككبٍضظي

8. 21

4. 241

1. 833

تغييط كبضثطي اضاضي ككبٍضظي

8. 23

4. 222

1. 832

افعايف ٍؾبيل حول ٍ ًقل زض ضٍؾتب

8. 28

4. 244

1. 831

كبّف هْبرطت ضٍؾتبييبى ثِ قْط

8. 14

4. 841

1. 833

آلَزگي آة ّبي ككبٍضظي

8. 13

4. 211

1. 812

آلَزگي َّاي ضٍؾتب

2. 33

4. 423

1. 813

افعايف قيوت اضاضي هؿکًَي

8. 43

4. 231

4. 813

آلَزگي نَتي زض احط ؾط ٍ نساي كبضذبًِ ؾيوبى

2. 13

4. 413

1. 118

فطاّن كطزى ظهيٌِ ثطاي قغل زٍم ثطاي ضٍؾتبييبى

2. 33

4. 213

1. 143

افعايف هيعاى تَليسات ككبٍضظي ٍ زاهپطٍضي

2. 14

4. 311

1. 122

افعايف قيوت هحهَالت ككبٍضظي

2. 4

1. 111

1. 134
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دٍم ،گشٍُتٌذی اثشات اجشای عشحّای صٌؼتی تش سٍػتاّای ّوجَاس
ًتبيذ پػٍّف ًكبى زاز ٍرَز كبضذبًِ ؾيوبى زض ضٍؾتبي قبٌّزطيي احطات اقتهبزي ،ارتوبػي ٍ
ظيؿت هحيغي هتؼسزي ثط ربي گصاقتِ اؾت ،ثِ هٌظَض عجقِثٌسي ٍ زؾتيبثي ثِ احطات كليسي اظ تحليل
ػبهلي اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ايي ضٍـ ػالٍُ ثط كبّف تؼساز هتغيطّب هيتَاى ثِ ػَاهل كليسي زؾت
يبفت ٍ ؾْن ّط يک ضا هكرم ًوَز .هحبؾجبت اًزبم قسُ ًكبى زاز كِ اًؿزبم زضًٍي زازُّب ثطاي ثْطُ-
گيطي اظ ايي تکٌيک هٌبؾت ثَزُ ( ٍ )KMO=1. 314آهبضُ ثبضتلت ًيع زض ؾغح  4زضنس هؼٌيزاض ثَزُ
اؾت (رسٍل .)2زض ايي ثطضؾي قف ػبهل اؾترطاد قس كِ ًتيزِ زض رسٍل( )8ثِ ّوطاُ هقساض ٍيػُ ٍ
زضنس ٍاضيبًؽ هطثَعِ شكط قسُ اؾت.
جذٍل ؿواسُ ( :)2ػَاهل اػتخشاج ؿذُ ّوشاُ تا هقذاس ٍیظُ ،دسصذ ٍاسیاًغ ٍ دسصذ ٍاسیاًغ تجوؼی
ػبهل

هقساض ٍيػُ

زضنس ٍاضيبًؽ هقساض ٍيػُ

فطاٍاًي تزوؼي زضنس ٍاضيبًؽ

ػبهل اٍل

1. 212

43. 843

43. 843

ػبهل زٍم

8. 233

42. 381

23. 111

ػبهل ؾَم

8. 423

42. 181

11. 131

ػبهل چْبضم

2. 133

44. 134

32. 134

ػبهل پٌزن

2. 433

3. 111

31. 333

ثطاؾبؼ ًتبيذ ثِزؾت آهسُ ،ثيكتطيي هقساض ٍيػُ ( )1. 212هطثَط ثِ احطات اقتهبزي ٍرَز كبضذبًِ
ؾيوبى ثط ضٍؾتبي هَضز هغبلؼِ اؾت كِ  43. 843زضنس اظ ٍاضيبًؽ ضا تجييي هيكٌس؛ پؽ اظ آى ثِ
تطتيت ػبهل ككبٍضظي (42. 381زضنس) ،ػبهل ارتوبػي (42. 181زضنس) ،ػبهل ظيؿت هحيغي (134
44.زضنس) ،ػبهل كبلجسي (3. 111زضنس) زض ضتجِّبي ثؼسي قطاض زاضًس .زض هزوَع پٌذ ػبهل هصكَض
تَاًؿتِاًس31. 333 ،زضنس اظ كل ٍاضيبًؽ هتغيطّب ضا تجييي ًوبيٌس .رسٍل ( )8هتغيط ّبي هطثَط ثِ ّط
يک اظ ػَاهل ضا ًكبى هيزّس.
ػاهل اٍل -اقتصادی :هتغيطّبيي كِ زض ػبهل اٍل قطاض گطفتِاًس ػجبضتٌس اظ :افعايف فطنتّبي
اقتغبل ثطاي ضٍؾتبييبى ،رصة ؾطهبيِّبي قْطي ثِ هٌبعق ضٍؾتبيي ،كبّف اضظـ اضاضي ككبٍضظي،
زؾتطؾي ثِ ؾيوبى ثِ ثْبي كوتط ،اًتقبل هبظاز زضآهس ضٍؾتبئيبى ثِ قْطّب (ذطٍد ؾطهبيِ) ،افعايف
قيوت اضاضي هؿکًَي ،تَؾؼِ كؿتٍكبضّبي كَچک ،فطاّن كطزى ظهيٌِ ثطاي قغل زٍم ثطاي ضٍؾتبييبى.
ثب تَرِ ثِ هبّيت هتغيطّبي كِ زض ايي ػبهل قطاض گطفتِاًس ايي ػبهل تحت ػٌَاى «ػبهل اقتهبزي» ًبم-
گصاضي قسُ كِ هقساض ٍيػُ آى ثطاثط  1. 212ثَزُ ٍ اظ توبهي ػَاهل زيگط ثعضگتط اؾت .ايي ػبهل ثيكتطيي
تأحيط ٍ اّويت ضا زض تجييي هتغيطّب زاقتِ ٍ  43. 843زضنس اظ كل ٍاضيبًؽ هتغيطّب ضا ثِ ذَز اذتهبل

فصلٌاهِ اقتصاد فضا ٍ تَػؼِ سٍػتایی ،ػال چْاسم ،ؿواسُ  ،4پیاپی 14

61

یپی

هيزّس .ثٌبثطايي هيتَاى گفت احط اقتهبزي ،هْنتطيي احط كبضذبًِ ؾيوبى ثط ضٍؾتبي قبٌّزطيي ثَزُ
اؾتً .تبيذ تحقيق ؾطٍضاهيٌي ٍ ّوکبضاى (ّ ،)4831بًگ ٍ ّوکبضاى ، )2113( 1پبضيد،)4113( 2
ثَظضروْطي ٍ ّوکبضاى ( ،)4814هكيطي ٍ آشضثبز ( ،)4833هغيؼي لٌگطٍزي ( ،)4833آثطاّبم،)4111( 3
غاًگ )4111( 4ايي ًتيزِ ضا تأييس هيكٌٌس ٍ ًكبى هيزّس كِ عطحّبي نٌؼتي زض ربهؼِ ضٍؾتبيي ثط
قبذمّبي اقتهبزي احط هيگصاضز.
ػاهل دٍم – کـاٍسصی :هتغيطّبيي كِ زض ػبهل زٍم قطاض گطفتِاًس ػجبضتٌس اظ :كبّف ًيطٍي كبض زض
ثرف ككبٍضظي ،افعايف قيوت هحهَالت ككبٍضظي ،كبّف ؾطهبيِگصاضيّب زض ثرف ككبٍضظي ،تغييط
كبضثطي اضاضي ككبٍضظي ،فطٍـ ظهييّبي ككبٍضظي ،افعايف هيعاى تَليسات ككبٍضظي ٍ زاهپطٍضيّ .وبى
گًَِ كِ زض رسٍل (ً )2يع هكرم اؾت ،هقساض ٍيػُ ايي ػبهل ثطاثط ثب  8. 233ثَزُ كِ ثؼس اظ ػبهل
فطٌّگي ٍ ارتوبػي زض ضزُ زٍم قطاض زاضز .ايي ػبهل زض هزوَع  42. 381زضنس اظ ٍاضيبًؽ كل هتغيطّبي
تحت ثطضؾي ضا تجييي هيكٌسً .تبيذ تحقيق ؾطٍضاهيٌي ٍ ّوکبضاى ( ،)4831هغيؼي لٌگطٍزي ٍ ّوکبضاى
( ،)4811پبضيد ( ،)4113تبى ٍ غائًَ )2112( 5يع ًكبى هي زّس تَؾؼِ نٌبيغ ضٍؾتبيي ثط ثرف
ككبٍضظي تأحيطات هْن ٍ رسي ثط ربي ذَاّس گصاقت ،ثطذي اظ هغبلؼبت ايي احطات ضا زض چبضچَة
ؾيبؾتّبي تَؾؼِ ككبٍضظي هخجت ٍ ثؼضي هٌفي اضظيبثي هيكٌٌس.
ػاهل ػَم  -اجتواػی :هتغيطّبيي كِ زض هزوَع ايي ػبهل ضا ؾبذتِاًس ػجبضتٌس اظ :هْبرط پصيط قسى
ضٍؾتب (توبيل ضٍؾتبئيبى زيگط ثطاي ظًسگي زض قبٌّزطيي) ،گطايف ثِ ظًسگي قْطي ،كبّف هْبرطت
ضٍؾتبييبى ثِ قْط ،كبّف ػالقِ رَاًبى ثِ ككبٍضظي ،افعايف آگبّي ٍ ترهم ضٍؾتبييبى ،افعايف هطاكع
آهَظقي(هساضؼ) زض ضٍؾتب .هقساض ٍيػُ ايي ػبهل ثطاثط ثب  8. 423ثَزُ ٍ ثط اؾبؼ رسٍل ( )2ايي ػبهل
 42. 181زضنس اظ ٍاضيبًؽ كل هتغيطّب ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾتً .تبيذ پبضيد ،)4113( 6هكيطي ٍ
آشضثبز ( ،)4833ؾطٍضاهيٌي ٍ ّوکبضاى ( ،)4831آٍضتي ٍ هبضي ،)2144( 7روكيسي ٍ ّوکبضاى ()4811
ٍ تحقيق ًهيطي (ً )4833يع ًكبًگط تأحيط ارطاي عطحّبي نٌؼتي ثط قبذمّبي تَؾؼِ ارتوبػي
ضٍؾتبّبي ّوزَاض اؾت.
ػاهل چْاسم -صیؼت هحیغی :آلَزگي نَتي زض احط ؾط ٍ نساي كبضذبًِ ؾيوبى ،آلَزگي َّاي
ضٍؾتب ،آلَزگي آةّبي ككبٍضظي هتغيطّبي تكکيل زٌّسُ ايي ػبهل ّؿتٌس كِ ثب تَرِ ثِ هبّيت آىّب،
ايي ػبهل تحت ػٌَاى «ػبهل ظيؿت هحيغي» ًبهگصاضي قسُ اؾت .هقساض ٍيػُ ايي ػبهل ثطاثط ثب 2. 133
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اؾت كِ 44. 134زضنس اظ ٍاضيبًؽ كل هتغيطّب ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾتً .تبيذ هغبلؼبت ٍاًگٍ 1
ّوکبضاى ( ،)2113ؾطٍضاهيٌي ٍ ّوکبضاى ( ،)4831هغيؼي لٌگطٍزي ٍ ّوکبضاى ( ،)4811قسيطي هؼهَم
ٍ ّوکبضاى ( ٍ )4814هيٌبً )2113( 2يع ثط تأحيط ارطاي عطح ّبي نٌؼتي ثط قبذمّبي ظيؿت هحيغي
تأكيس زاضز.
ػاهل پٌجن – کالثذی :ثبظؾبظي ذيبثبى ّبي ضٍؾتب ،افعايف ٍؾبيل حول ٍ ًقل زض ضٍؾتب ،ثْجَز ضاُ
اضتجبعي ضٍؾتب ثِ قْط ؾِ هتغيط تكکيل زٌّسُ ايي ػبهل ّؿتٌس .هقساض ٍيػُ ايي ػبهل ثطاثط  2. 433ثَزُ
كِ  3. 111زضنس اظ كل ٍاضيبًؽ هتغيطّب ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾتً .تبيذ تحقيق ؾطٍضاهيٌي ٍ
ّوکبضاى ( ،)4831پٌگً ،)2113( 3هيطي ( ،)4833قسيطي هؼهَم ٍ ّوکبضاى (ً )4814يع ًتيزِ تحقيق
حبضط ضا تأييس هيكٌٌس.
ثب ٍرَز تحقيقبت هتؼسز هجٌي ثط احطات هتؼسز ارطاي عطح ّبي نٌؼتي زض ضٍؾتبّب ،ثطذي تحقيقبت
ًتبيزي هتضبز ضا زضثطزاقتٌس ثِ عَضي كِ هيطظايي ٍ ّوکبضاى ( ٍ )4831كطيوي ٍ ّوکبضاى ()4814
هؼتقسًس كِ ارطاي عطحّبي نٌؼتي زض هٌبعق ضٍؾتبيي تأحيط چٌساًي ثط تَؾؼِ ضٍؾتبّبي ّوزَاض
ًساقتِ اؾت .غالهي (ً )4811يع ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس كِ احساث قْطکّبي نٌؼتي تأحيطي ثط پٌِْ
هٌغقِاي ًساقتِاًس ٍ تأحيطات اقتهبزي ارتوبػي ايي قْطکّب ثيكتط هؼغَف ثِ ؾبكٌبى قْطّبؾت.
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جذٍل ؿواسُ ( :)3هتغیشّای هشتَط تِ ّش یك اص ػَاهل ٍ هیضاى تاسّای ػاهلی تِدػت آهذُ اص هاتشیغ چشخؾ یافتِ
گَيِ ّب

ػبهل

ثبض ػبهلي

افعايف فطنت ّبي اقتغبل ثطاي ضٍؾتبييبى

1. 321

تَؾؼِ كؿت ٍ كبض ّبي كَچک

1. 334

كبّف اضظـ اضاضي ككبٍضظي

1. 333

زؾتطؾي ثِ ؾيوبى ثِ ثْبي كوتط

1. 311

اًتقبل هبظاز زضآهس ضٍؾتبئيبى ثِ قْطّب (ذطٍد ؾطهبيِ)

1. 343

رصة ؾطهبيِ ّبي قْطي ثِ هٌبعق ضٍؾتبيي

1. 331

افعايف قيوت اضاضي هؿکًَي

1. 338

فطاّن كطزى ظهيٌِ ثطاي قغل زٍم ثطاي ضٍؾتبييبى

1. 333

كبّف ًيطٍي كبض زض ثرف ككبٍضظي

1. 133

افعايف قيوت هحهَالت ككبٍضظي

1. 331

كبّف ؾطهبيِ گصاضي ّب زض ثرف ككبٍضظي

1. 113

تغييط كبضثطي اضاضي ككبٍضظي

1. 338

افعايف هيعاى تَليسات ككبٍضظي ٍ زاهپطٍضي

1. 381

فطٍـ ظهيي ّبي ككبٍضظي

1. 344

گطايف ثِ ظًسگي قْطي

1. 114

كبّف هْبرطت ضٍؾتبييبى ثِ قْط

1. 311

افعايف هطاكع آهَظقي(هساضؼ) زض ضٍؾتب

1. 333

افعايف آگبّي ٍ ترهم ضٍؾتبييبى

1. 313

كبّف ػالقِ رَاًبى ثِ ككبٍضظي

1. 383

هْبرط پصيط قسى ضٍؾتب

1. 313

آلَزگي آة ّبي ككبٍضظي

1. 331

ظيؿت

آلَزگي َّاي ضٍؾتب

1. 312

هحيغي

آلَزگي نَتي زض احط ؾط ٍ نساي كبضذبًِ ؾيوبى

1. 112

ثبظؾبظي ذيبثبى ّبي ضٍؾتب

1. 331

ثْجَز ضاُ اضتجبعي ضٍؾتب ثِ قْط

1. 311

افعايف ٍؾبيل حول ٍ ًقل زض ضٍؾتب

1. 323

اقتهبزي

ككبٍضظي

ارتوبػي

كبلجسي

ً )5تیجِ گیشی
زض ذهَل احطات اقتهبزي ارتوبػي عطحّبي ذطز نٌؼتي ثط ربهؼِ ضٍؾتبيي هغبلؼبت ثؿيبضي زض
ايطاى ٍ رْبى نَضت گطفتِ اؾت .ثرف قبثل تَرْي اظ اظ ايي پػٍّفّب احطات تَؾؼِ هكبغل نٌؼتي ضا
زض ضٍؾتب هخجت اضظيبثي ًوَزُاًس؛ اگطچِ ثطذي اظ آىّب زض كٌبض ًتبيذ هغلَة ثِ تأحيطات هٌفي آىّب ثِ
ٍيػُ زض حَظُ هحيظ ظيؿت اقبضُ ًوَزُاًسً ،تبيذ ثطضؾي حبضط ًيع ًكبى زاز كِ ايي عطحّب هٌزط ثِ
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احطات هخجت ٍ هٌفي هتؼسزي ثط ضًٍس تَؾؼِ ضٍؾتبّبي ّوزَاض ذَز هيقَز؛ زض ٍاقغّ ،وبى گًَِ كِ
ضّجط ٍ هيطقزبػيبى ( )4833اقبضُ هيكٌٌس ،تَؾؼِ عطحّبي هصكَض ثِ ّيچ ٍرِ ًويتَاًس آحبض تَؾؼِاي
زلرَاُ هسيطاى ٍ ثطًبهِضيعاى ككَض ضا ثطآٍضزُ كٌس.
ًتبيذ پػٍّف حبضط ًكبى هيزّس ٍرَز عطح نٌؼتي ،زاضاي احطات اقتهبزي چكنگيطي زض هحيظ
ضٍؾتبيي اؾت ،ثِ عَضي كِ ثب ايزبز ظهيٌِ اقتغبل ٍ هتٌَعؾبظي اقتهبز ضٍؾتبيي ضًٍس تَؾؼِ ايي هٌبعق
ضا هتأحط هيؾبظزّ .وچٌيي ثط اؾبؼ ًتبيذ ثِزؾت آهسُ هيتَاى ايي گًَِ ثيبى زاقت كِ ٍضٍز فؼبليت
نٌؼتي ثِ هحيظ ضٍؾتب ثِػٌَاى يک فؼبليت ضقيت ثطاي ككبٍضظي هحؿَة هيگطزز ٍ لعٍم تَرِ ثِ ايي
هؿئلِ ضا ًوبيبى هيؾبظزٍ .رَز عطح نٌؼتي زض هحيظ ضٍؾتبيي ػوَهب احط هٌفي زض ثرف ككبٍضظي
زاقتِ اؾت؛ ثِ عَضي كِ زض ظهيٌِّبيي هبًٌس اؾتفبزُ اظ ًيطٍي كبض ٍ ظهيي ،ككبٍضظي ضقيت هغلَة ثَزُ
اؾت .احطات عطح ّبي نٌؼتي زض ضٍؾتبّب هحسٍز ثِ احطات اقتهبزي ًيؿت ،ثلکِ زاضاي تجؼبت ارتوبػي
ًيع ّؿت .ثِ عَضي كِ ايزبز يک عطح نٌؼتي زض هحيظ ضٍؾتبيي هٌزط ثِ تغييط زض ضٍاثظ ،گطايكبت ٍ
تحطكبت رغطافيبيي هي قَز ٍ ايي هؿئلِ زض ًتبيذ تحقيق پيف ضٍ هَضز تأييس قطاض گطفت.
ثط اؾبؼ اظْبضات ؾبكٌيي ضٍؾتبٍ ،رَز ايي عطح نٌؼتي ثيف اظ تجؼبت هخجت تجؼبت هٌفي ضا ثطاي
آًبى ثِ ّوطاُ زقتِ اؾت؛ ثِ عَضي كِ ظًسگي ػبزي ضا زض ايي ضٍؾتب هرتل ًوَزُ اؾت ،اًفزبض ّبي
قسيس ٍ ّوچٌيي ٍرَز گطز ٍ غجبض ٍ ضيعگطزّبي حبنل اظ فؼبليت كبضذبًِ ،اظ رولِ هْنتطيي ػَاهل
اذالل زض ظًسگي هطزم ضٍظهطُ ايي ضٍؾتب ثِقوبض هيضٍز ٍ ّويي ػبهل هٌزط ثِ توبيل ثيكتط ضٍؾتبييبى
ثِ ظًسگي زض ذبضد اظ ضٍؾتب قسُ اؾت (ػضَ قَضاي ضٍؾتب)4818 ،؛ ػلي ضغن ٍرَز ايي تجؼبت هٌفي،
آحبض هخجت ايي كبضذبًِ ثط كبلجس ضٍؾتب كبهال هكَْز اؾت ،ثِ عَضي كِ ثب ٍضٍز ثِ ضٍؾتب كبهال هيتَاى
تفبٍت قکل ظبّطي ضٍؾتب ضا ثب ؾبيط ضٍؾتبّب احؿبؼ ًوَز ٍ ّوچٌيي تٌَع قغليٍ ،فَض ًْبزّبي زٍلتي
ٍ تزبضي ًيع كبهال هكَْز اؾت.
زض هزوَع ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثِزؾت آهسُ هيتَاى ثِ هَاضز ظيط ثِػٌَاى ضاّکبضّبيي رْت كبّف
تجؼبت هٌفي ارطاي عطحّبي نٌؼتي زض ضٍؾتبّبي ّوزَاض ٍ تقَيت آحبض هخجت آى اقبضُ ًوَز:
 ضطٍضي اؾت قجل اظ ارطاي عطحّبي نٌؼتي زض ربهؼِ ضٍؾتبيي ،آحبض ظيؿت هحيغي آى ثِ زقت
ثطضؾي ٍ تساثيطي زض رْت هسيطيت ٍ كبّف هربعطات اًزبم قَز؛
 هكبغل نٌؼتي زض ربهؼِ ضٍؾتبيي ثب ّسف ايزبز اقتغبل ٍ كؿتٍكبض غيطككبٍضظي ايزبز هيقَز؛
ثسيْي اؾت ايي نٌبيغ ًجبيس ثط فطآيٌس تَليس ككبٍضظي تأحيط هٌفي زاقتِ ثبقس ،اظ ايي ضٍ ضطٍضي
اؾت زض كٌبض تَؾؼِ نٌبيغ هقَلِ تَؾؼِ ككبٍضظي ًيع هَضز تَرِ قطاض گيطز .ثسييؾبى ،پيكٌْبز هي-
قَز ّوعهبى ثب عطح ٍ تَؾؼِ نٌبيغ ضٍؾتبيي ثطًبهِ ربهؼي ثطاي تَؾؼِ ككبٍضظي ضٍؾتب تسٍيي
قَز؛
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 ثِ هٌظَض ذٌخي ًوَزى احطات هٌفي تَؾؼِ نٌبيغ ضٍؾتبيي ثط ثرف ككبٍضظي ،ايي هطاكع زض

ضٍؾتبّبيي ايزبز قًَس كِ اهکبى تَؾؼِ ثرف ككبٍضظي ٍرَز ًساضز ٍ اؾتطاتػي تَؾؼِ ٍ ارطاي
عطحّبي نٌؼتي ثطاي هبًسگبضي ضٍؾتبييبى ضطٍضي اؾت؛
 نٌبيغ ضٍؾتبيي ثبيس ثطاي تأحيطگصاضي ثيكتط ثط فطآيٌس تَؾؼِ ،ػوستب اظ ًيطٍي كبض ٍ ًْبزُّبي ربهؼِ
ضٍؾتبيي اؾتفبزُ ًوبيٌس.
 )6هٌاتغ
 روكيسي ،ػليطضب؛ تقسيؿي ،احوس؛ غالهي ،ػليطضب؛ روكيسي ،هؼهَهِ ( ،)4811اسصیاتی ؿْشک ّای صٌؼتی تش
تَػؼِ سٍػتاّای پیشاهَى،ثطًبهِ ضيعي هٌغقِ اي ،قوبضُ  ،1نم.23-43
 ضضَاًي،هحوسضضب؛ضهضبى ظازُ لؿجَيي،هْسي؛هحوسپَض ربثطي،هطتضي(،)4831تحلیل اثشات اقتصادی-اجتواػی
ًَاحی صٌؼتی دس تَػؼِ ًَاحی سٍػتایی،رغطافيب ٍ تَؾؼِ،قوبضُ،43نم.23-3
 ضضَاًي ،هحوسضضب ،ضهضبى ظازُ لؿجَيي  ،هطتضي ،هحوسپَضربثطي ،هْسي ،هحوسپَضربثطي ( ،)4831تحلیل اثشات
اجتواػی -اقتصادی ًَاحی صٌؼتی دس تَػؼِ ًَاحی سٍػتایی ًوًَِ هَسدی ً :احیِ صٌؼتی ػلیواى آتاد
تٌکاتي ،فهلٌبهِ ضٍؾتب ٍ تَؾؼِ ،قوبضُ  ،43نم .23-3
 ضّجط ،فطّبز؛ هيطقزبػيبى ،حؿيي ( ،)4833اسصیاتی اثشات تَػؼِ ی هٌغقِ ای عشح ّای صٌؼتی،
هَسدهغالؼاتی :عشح ّای خظ لَلِ ی اتیلي هشکضی،فهلٌبهِ هغبلؼبت اقتهبز اًطغي ،قوبضُ  ،41نم .33-34
 ضيبحيٍ ،حيس ٍ پبقبظازُ ،انغط ( ،)4818تشسػی اثشات ایجاد ؿْشک صٌؼتی گشهی تش تَػؼِ ًَاحی سٍػتایی
پیشاهَى ،تحقيقبت كبضثطزي ػلَم رغطافيبيي ؾبل چْبضزّن ،قوبضُ  .88نم .23-3
 ضيبحيٍ ،حيس ٍ ًَضي ،اشض ( ،)4818تٌَػثخـی فؼالیتْای اقتصادی ٍ پایذاسی سٍػتاّا هَسد :ؿْشػتاى
خشهذسُ ،فهلٌبهِ اقتهبز فضب ٍ تَؾؼِ ضٍؾتبيي ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ  ،1نم .448-423
 ؾطٍضاهيٌي ،قجٌن؛اؾسي ،ػلي؛كالًتطي ،ذليل ( ،)4831تشسػی اثشات ؿْشک صٌؼتی اؿتْاسد تش تَػؼة
سٍػتاّای ّوجَاسً ،كطيِ اقتهبز ٍ تَؾؼِ ككبٍضظي (ػلَم ٍ نٌبيغ ككبٍضظي) ،قوبضُ ،2نم .283-233
 نفطي ػلي اكجطي ،هؿؼَز؛ كطزٍاًي  ،پطٍيع؛ هطازي ،فطظاز( ،)4811تؼییي صهیٌِ ّای ػشهایِ گزاسی تخؾ
خصَصی تشای تَػؼِ فؼالیت ّای صٌایغ سٍػتایی دس ًَاحی سٍػتایی ؿْشػتاى کشهاًـاُ ،چكن اًساظ
رغطافيبيي  ،قوبضُ،43نم .31-32
 عبّطذبًي ،هْسي (ً ،)4831قؾ ًَاحی صٌؼتی دس تَػؼة ًَاحی سٍػتایی ،فهلٌبهة پػٍّف ّبي رغطافيبيي ،
قوبضُ  ،81نم .33-23
 غالهي ،هحوس ( ،)4811اثشات ٍ پیاهذّای اػتقشاس ؿْشک ّای صٌؼتی الهشد دس تَػؼِ هٌاعق سٍػتایی،
فهلٌبهِ ثطًبهِ ضيعي هٌغقِ اي ،قوبضُ  ،2نم .32-34
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 قسيطي هؼهَم ،هزتجي؛ ثيبتً ،بنط؛ قٌجطي ًؿت ،ػلي؛ قهبثي ،هحوسرَاز ( ،)4814تشسػی اثشات صیؼت هحیغی
اػتقشاس صٌایغ دس ًَاحی سٍػتایی هغالؼِ هَسدی :صٌایغ تَلیذ پَؿاک قْشٍد -کاؿاى ،ثطًبهِ ضيعي هٌغقِ
اي ،قوبضُ ،3نم.83-23
 كطيوي ،فطظاز؛ احوسًٍس ،ههغفي؛ كطيوي ،فطقبز( ،)4814ػٌجؾ دسجِ اثش گزاسی کاسخاًِ رٍب آّي کشدػتاى
تش تَػؼِ ًَاحی سٍػتایی پیشاهَى ،فهلٌبهِ پػٍّف ّبي ضٍؾتبيي ،قوبضُ ،8نم.33-88
 هكيطي ،ؾيسضحين ،آشضثبزً ،ؿطيي ،)4833( ،پیاهذ ّای اػتقشاس ًَاحی صٌؼتی دس هٌاعق سٍػتایی ،قوبضُ،81
نم .23-3
 هغيؼي لٌگطٍزي ،حؿي؛ عَضاًي ،ػلي؛ ؾليوبًگلي ،ضضب ( ،)4811اسصیاتی پیاهذّای فضایی اػتقشاس ؿْشک ّای
صٌؼتی دس ًَاحی سٍػتایی ،هغبلؼبت ٍ پػٍّف ّبي قْطي ٍ هٌغقِ اي ،قوبضُ  ،1نم .33-83
 هغيؼي لٌگطٍزي ،ؾيسحؿي؛ ًزفي كبًي ،ػلي اكجط ،)4833( ،تشسػی ٍ اسصیاتی اثشات ؿْشک ّا ٍ ًَاحی
صٌؼتی دس تَػؼِ اقتصادی ٍ اجتواػی هٌاعق سٍػتائی ًوًَِ هَسدی  :ؿْشػتاًثاتل ،پػٍّف ّبي
رغطافيبيي ،قوبضُ ،3نم .433-413
 هغيؼي لٌگطٍزي ،ؾيسحؿي؛ ذؿطٍي هْط ،حويسُ ،عَضاًي ،ػلي ( ،)4833اثشات سٍاتظ اقتصادی ؿْش ٍ سٍػتا تش
ٍضؼیت اجتواػی ٍ اقتصادی ػکًَتگاّْای سٍػتایی هَسد :دّؼتاى چْل چای دس ؿْشػتاى
هیٌَدؿت ،فهلٌبهِ اقتهبز فضب ٍ تَؾؼِ ضٍؾتبيي ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ  ،1نم .12-41
 هغيؼي لٌگطٍزي ،ؾيسحؿي ،هطازي ،هحوَز ( ،)4831جایگاُ صٌایغ دس فشآیٌذ صٌؼتی ػاصی ٍ تَػؼة
سٍػتایی ،تخؾ هشکضی ؿْشػتاى تیشجٌذ ،فهلٌبهِ پػٍّف ّبي رغطافيبيي ،قوبضُ ، 38تْطاى ،نم -483
.411
 هٌْسؾيي هكبٍض ٍضظثَم ،)4832( ،هغالؼِ ،تشسػی ،اسصیاتی ٍ ًقذ ػولکشد ًاحیِ صٌؼتی سٍػتایی کـَس،
رلساٍل ،هجبحج ًظطي ًَاحي ضٍؾتبيي زض رْبى ٍ ايطاىٍ ،ظاضت رْبزككبٍضظي ،هؼبًٍت نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي
ثرف ككبٍضظي ،زفتط اهَض نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي ثرف ككبٍضظي،تْطاى.
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