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 ذاریتَسعِ پا یتِ سَ ّا ستنیس ییایتر پَ یهثتٌ کردیرٍ کیتَسعِ هٌطقِ آزاد هاکَ:  یطیآها لیتحل

 

 1اىیهحوذرضا ضْثازتگ

 2زادُ  ةیحث ِیسا

 چکیذُ

 ي سٛؾؼٝ ٚ ثٛزٜ وكٛض زض ثبِمٜٛ اؾشطاسػيه ٔٛلؼيز يه زاضاي سطويٝ ٚ ػٕٟٛضي آشضثبيؼبٖ ثب ايطاٖ ٔطظ زض ٌطفشٗ لطاض ِحبِ ثٝ ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ
 ثسٖٚ ضقس ثط آٖ ٞٙٛظ سٛؾؼٝ ٞبيؾيبؾز حبَ  ثب ايٗ. زاؾ ثطذٛضزاض ثباليي إٞيز اظ ؾيبؾي ٚ اػشٕبػي الشهبزي، ٔرشّف ٞبيػٙجٝ اظ آٖ دبيساض
 ٔٙبثغ ٔحسٚزيز ثٝ سٛػٝ ٚ دبيساض ي سٛؾؼٝ دبضازايٓ ضاؾشبي زض ثيكشط ُٔبِؼٝ ٘يبظٔٙس ٚ ثٛزٜ ٔشٕطوع آة ٔٙبثغ ذهٛل ثٝ ٔٙبثغ ٔحسٚزيز ثٝ سٛػٝ

 سٛا٘س ئٔحيُي ٔشؼّك ثٝ آٖ ٔحسٚزٜ  ظيؿز ٚ اػشٕبػي هبزي،الش سٛاٖ ٌطفشٗ ٘ظط زض ثب ٔحسٚزٜ يه زض دبيساض ي سٛؾؼٝ. اؾز آة ٔٙبثغذهٛنبً 
اظ . ٘يؿز ٔمسٚض يىسيٍط ضٚي ثط ٞب ظيطؾيؿشٓ سأطيطار ٚ وّي ضفشبض ٌطفشٗ ٘ظط زض ثسٖٚ ٞب ثرف اظ ٞطيه زض ،ػساٌب٘ٝ نٛضر ثٝ سٛؾؼٝ. يبثس سحمك

 ٔٙبثغ ثط سيسأو ثب يُئح ؿزيظ ٚ اػشٕبػي الشهبزي، ظيطؾيؿشٓ ؾٝ ثٝ سٛػٝ ثب ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ آٔبيكي سحّيُ ٘يع حبيط سحميك ٞسف ضٚ، ايٗ
وبضثطزي ثٝ ِحبِ ٔبٞيز ٚ ٌطزآٚضي  ٘ظط ٞسفُٔبِؼٝ حبيط، اظ . ٌيطزٔي ثٟطٜ ؾيؿشٕي ضٚيىطز اظ ٔشغيطٞب ثيٗ سؼبٔالر سحّيُ ثطاي ٚ ثٛزٜ آة

ٞب زض ي اؾٙبزي ٚ ٔيسا٘ي زض ضاثُٝ ثب ٔٛيٛع سحميك اظ ضٚـ دٛيبيي ؾيؿشٓٞب يثطضؾٚ ثب اؾشٙبز ثٝ ُٔبِؼبر ٚ  ثبقس ئسحّيّي  -اَالػبر سٛنيفي
ٞبي آٔبضي  اَالػبر ٚ زازٜ ،اظ ٔكبٞسار ٚ ٘يع ٔهبحجٝ ثب وبضقٙبؾبٖ ُٔٙمٝ يطيٌ اثشسا ثب ثٟطٜٚ٘ؿيٓ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. زض ايٗ ضاؾشب،  افعاض ٘طْٔحيٍ 
ٔؼِّٛي )سؼبزِي  ٚ ػّّز ٞبي حّمٝ لبِت زض آة ٔٙبثغ ٚ اػشٕبػي ٚ الشهبزي ثرف ؾٝ ؾيؿشٓ بييدٛي زا٘ف اظ اؾشفبزٜ ثب ؾذؽ. آٔسٜ اؾز زؾز الظْ ثٝ

 ثبٞٓ اضسجبٌ زض ٚ ػبٔغ نٛضر ثٝ ٞب ظيطؾيؿشٓ ايٗ .قس سبئيس ٔطػغ ٕ٘ٛزاضٞبي ثب ٞب آٖ ػّٕىطز ٚ سطؾيٓ ٚ٘ؿيٓ افعاض ٘طْ ثٝ نٛضر ٔؼعا ثب ٚ سمٛيشي(
ؾٝ ثرف  ثٝ ٔطثٌٛ ٞبي ظيطؾيؿشٓ ؾيؿشٕي ي ثبُٔبِؼٝ زض ٟ٘بيز. قس٘س ٔبوٛ سطؾيٓ سٛؾؼٝ يٞب قبذمؾيؿشٕي حبوٓ ثط  ٔىب٘يعْ يه لبِت زض

 اؾشرطاع ٞبي ظيطظٔيٙئُٙمٝ ٚ سٛػٝ ثٝ ٔحسٚزيز ٔٙبثغ آة زض ٔٛػٛز ٞبي دشب٘ؿيُ ثٝ سٛػٝ ثب ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ زضٖٚ اظ ؾيبؾز ؾٝ ٘بٔجطزٜ
 سمٛيز ثطاي ٌصاضي ؾطٔبيٝ دطٚضي، آثعي سمٛيز ثط ٔجشٙي ؾيبؾز ؾٝ وٝ اؾز آٖ اظ حبوي سٛؾؼٝ ثط ٓحبو ؾيؿشٕي ٞبي٘شبيغ ُٔبِؼٝ ٔىب٘يعْ .ٌطزيس

 زاض٘س. ضا ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ دبيساضي سمٛيز لبثّيز سؼبزِي، ؾيؿشٕي ٞبئىب٘يعْ سمٛيز ثب زاضٚيي ٌيبٞبٖ وكز ٚ ٌطزقٍطي

 

 ؾيؿشٕي، ٔٙبثغ آة ضٚيىطز بوٛ،ٔ آظاز ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ دبيساض، ؾطظٔيٗ، آٔبيف  :ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ

سٕبْ  ،اـ زض ٔٛيٛػبر ٌٛ٘بٌٖٛ سٛػٝ ثٝ ٌؿشطزٌي زأٙٝ ثبي اؾز كطٚيدزض حبَ  ؾطػز ب ثزض ػٟبٖ أطٚظي سٛؾؼٝ ٕٞٝ ػب٘جٝ ٚ 
ٞبي  ، سؼطثٝ ٚ يبفشٝآٖ ثٝ ٔؼٙبي زٚض ٔب٘سٖ اظ ػّٓ، فطًٞٙ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ، ػمت ٔب٘سٖ اظ ؛ذٛز لطاض زازٜ اؾز طيسأط٘مبٌ ز٘يب ضا سحز 

سٛؾؼٝ زض (. 6: 1397اؾز )نفطػّي ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ،  طييدط سغػٟبٖ  زيزضٟ٘باظ وكٛضٞبي زيٍط ٚ  سط ػمت ػٟب٘ي، ظيؿشٗ زض ػهطي
(. 100: 1388ِغز، ثٝ ٔؼٙبي ٌؿشطـ زازٖ اؾز ٚ دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ، ايٗ انُالح ثٝ نٛضر فطاٌيط ُٔطح قس )ٔٛؾبيي، 

                                                      
 ٔؿئَٛ( ؿٙسٜئسضؼ )٘ٛ زيزا٘كٍبٜ سطث ايضقشٝ ٗيث ٞبييٚ ػّْٛ ٚ فٙأٚض يػّْٛ ا٘ؿب٘ ٞبيىسٜزا٘ك يػّٕ بريػًٛ ٞ استادیار .1

Email : MR.Shahbazbegian@modares.ac.ir -Tel: 09122416029      
 ٔسضؼ زيزا٘كٍبٜ سطث ،يزا٘كىسٜ ػّْٛ ا٘ؿب٘ ب،يٌطٜٚ ػغطاف ٗ،يؾطظٔ فيآٔب يعيض اضقس ثط٘بٔٝ يوبضقٙبؾ يزا٘كؼٛ .2
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ضقس، ِغز سٛؾؼٝ زاضاي ًٕٔٛ٘ي فطاٌيط ٚ چٙس ثؼسي اؾز ٚ ثٝ ٔؼٙي ديكطفز ٚ سطلي ػبٔؼٝ زض سٕبٔي اثؼبز ظ٘سٌي ثطذالف انُالح 
 ازغبْ ثطاي ٔؤطط ضاٜ يه فًبيي ضٚاثٍ ضٚي ثط سٕطوع ثب ٘يع ؾطظٔيٗ آٔبيف ضيعيثط٘بٔٝ. (199: 1395دٛض،  لبئٓثبقس )ُِيفي ٚ  ٔي

 آٔبيف زيٍط ثيب٘ي ثٝ(. 232: 1398فيى اِٟي ٚ ٕٞىبضاٖ، ) اؾز فًبيي سٛؾؼٝ ػٟز زض يُيحٔ ؿزيظ ٚ اػشٕبػي الشهبزي، ٞبي ثط٘بٔٝ
 ٚ ا٘ؿبٖ ثيٗ ضاثُٝ ا٘شظبْ ثٝ ػبٔؼٝ ٔؼٙٛي ٚ ٔبزي ٚييؼز ديكطفز ثطاي ٞب سٛا٘بيي ٚ اثعاضٞب سٕبْ اظ ُٔٙمي اؾشفبزٜ ٔٙظٛض ثٝ ؾطظٔيٗ

 سؿريط ي ٘حٜٛ زازٖ ؾبٔبٖ ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ ضٚي ثط ؾطظٔيٗ ٘يع، آٔبيف (.1390نطافي، ) دطزاظز ٔي ٔىبٖ زض ا٘ؿبٖ ٞبي فؼبِيز ٚ فًب
 الشهبزي ٚ اػشٕبػي ٘ظبْ ٔشؼسز ػٛأُ ثيٗ ٞبي وٙف ٕٞچٙيٗ ٚ ا٘ؿب٘ي ٞبي فؼبِيز ٔٛلؼيز ٞب، ا٘ؿبٖ البٔز ٔحُ سؼييٗ ٚ ٔىبٖ

 زٚ ايٗ زٚؾٛيٝ ٞبي سؼبُٔ ٔحيُي ٚ ا٘ؿب٘ي ييبسٛا٘ اظ ثٟشط اؾشفبزٜ ثطاي زا٘ف ايٗ .(88: 1389زٞىطزي،  ٚ قطيف ظازٌبٖ) اؾز ٔشٕطوع
 قسٜ سجسيُ وكٛضٞب زض دبيساض ي سٛؾؼٝ ثطاي ػغطافيبيي قيٜٛ يه ثٝ (. أطٚظٜ آٔبيف ؾطظٔي20ٗ: 1390ٌيطز )ثهيطر، ٔي ٘ظط زض ضا ػبُٔ

 ئٙظٛض وبضوطزٞب ثٝ فًب ٞبي اضظـ ثٝ ٖثطز دي ٚ يٚ ػمال٘ ثٟيٙٝ اؾشفبزٜ يٗؾطظٔ يفآٔب يٝٚالغ سى زض (.10: 1397اؾز )يعزاٖ دٙبٜ، 
 ثٝثب سٛػٝ  ٔٙبَك زض آٖ سٛظيغ ٚ ؾطظٔيٗ ٔشؼبزَ سٛؾؼٝ اٞساف ثٝ ٘يُ ػٟز زض ؾطظٔيٗ وبضٓ يسمؿ ،ِصا اؾز. يٚ اػشٕبػ الشهبزئؤطط 

 لطاض ذٛز ػبي زض ٛضأ ،ػبٔؼٝ زض وٝ اؾز ايٗ ؾطظٔيٗ آٔبيف ثٙيبزي ٔفطٚو .قٛز ٔيآٖ قٕطزٜ  ٟٔٓ ٞبي اظ ػٙجٝ زاذّي ٞبي ظطفيز
(. 171: 1390)نٙيؼي،  دبيبٖ زاز ٘بٕٞبٍٞٙي ايٗ ثٝ ثبيس اؾشب٘ي ٚ ّٔي ٌؿشطٜ زض چيسٔبٖ ،انُالح  ثٝ يب ضيعيثط٘بٔٝ ثب ثٙبثطايٗ؛ ٘ساض٘س

ؼييٗ ٔٙبَك سٔكشُٕ ثط ٞبي سٛظيغ فًبيي ػٕؼيز ٚ فؼبِيز زض دٟٙٝ ؾطظٔيٗ،  آٔبيف ؾطظٔيٗ ثٝ ٔؼٙبي سؼييٗ اؾشطاسػي ،ٍطيز ػجبضر ثٝ
ٞبي وكبٚضظي،  ّٔي ٚ اؾشمطاض فؼبِيز وبضٓ يسمؿدصيطـ ػٕؼيز ٚ فؼبِيز، سؼييٗ ٘مف ٘ٛاحي ٔرشّف ثط ٔجٙبي  اظ٘ظطزاض زض سٛؾؼٝ  اِٚٛيز

ثب زض ٘ظط  .ٞبي ٔرشّف الشهبزي زض ؾُٛح ّٔي اؾز ا٘ساظ اقشغبَ ٚ سٛظيغ آٖ زض ثرف نٙؼشي، ذسٔبسي ٚ أىب٘بر ظيطثٙبيي، سؼييٗ چكٓ
وكٛض ثطذٛضزاض اؾز ٚ اظ َطف زيٍط اظ ٘ظط سمؿيٓ وبض ّٔي ٚ  ٔرشّفٔٙبَك آظاز اظ سٛظيغ ٔشؼبزِي زض ٘ٛاحي  قطايٍ ايٗ ضٚيىطزفشٗ ٌط

سٛؾؼٝ وكٛض ثب ٍ٘بٞي ثٝ َطح آٔبيف  ضٚٗ ياظااؾشمطاض ٚاحسٞبي نٙؼشي، سِٛيسي ٚ وكبٚضظي اظ ػبيٍبٜ ٘ؿجشبً ذٛثي ثطذٛضزاض ٞؿشٙس، 
 شهبز وكٛض ضا سؿطيغ وٙسضا سؿٟيُ ٚ سؼبزَ ثركي ثٝ ال يا سٛؾؼٝزؾشيبثي ثٝ اٞساف  سٛا٘س ئ ظطفيز ٞبي ٔٙبَك آظاز ؾطظٔيٙي ٚ
 ٞبيي فطنز ٚ ٞب زيظطف ِحبِ ثٝ وٝ اؾز غطثي آشضثبيؼبٖ اؾشبٖ سٛاثغ اظ ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ ٔٙبَك، ايٗ اظػّٕٝ (.1: 1395)قبيٍبٖ، 

 ؿبفط،ٔ ٚ ثبض زض ظٔيٙٝ ُٔٙمٝ زضٚاظٜ ٘مف إِّّي، ثيٗ سؼبضر وطيسٚضٞبي ثٝ زؾشطؾي ثب غئٛدّيشيىي ٚ اضسجبَي ٕٔشبظ ٔٛلؼيز ٕٞچٖٛ
 ٚ ؾيبٜ زضيبي ثٝ ٔؿشميٓ ٘ؿجشبً زؾشطؾي سٛؾؼٝ، لبثُ ٔٙبؾت اضايي اظ ثطذٛضزاضي ُٔٙمٝ، زض ٔؼس٘ي ٔشٙٛع ٚ اضظقٕٙس شذبيط ٚػٛز

 ٞبي وب٘ي دّيٕطي، ٔحهٛالر ثطاي سمبيب ثٛزٖ ثبال سطويٝ، ثٝ ايطاٖ نبزضار سؿٟيُ ٚ سٛؾؼٝ ٚٔطؾيٗ، سطاثعٖٚ ثٙبزض َطيك اظ ٔسيشطا٘ٝ
 َطح ضاٞجطزي ـ ؾبذشبضي ُٔٙمٝ آظاز ٔبوٛ،) ضا زاضاؾز ٘يبظٞب ٚ ضؾيسٖ ثٝ اٞساف ٔعثٛض ايٗ سأٔيٗ أىبٖ آظاز ُٔٙمٝ صايغ ٚ غيطفّعي

1398 ،18.) 

 ثٝ قطح شيُ اؾز: دبيساض ي سٛؾؼٝ ضٚيىطز ثبي ا ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ زض ظٔيٙٝ قسٜ  ا٘ؼبْي ذبضػي ٚ زاذّي ٞب دػٚٞفسؼسازي اظ 

 ثط ٚ ا٘س دطزاذشٝ چيٗ ؾبحّي ثٙسض قف زض آظاز سؼبضر ٔٙبَك سٛؾؼٝ ػّٕىطز ٔمبيؿٝ ٚ اضظيبثي ثٝ (2018ٕٞىبضا٘ف ) ٚ 1ػًٙ چٗ
 ضا ٔٙبَك ثيٗ يبفشٍي سٛؾؼٝضاثُٝ ٚ ٔيعاٖ  سحّيّي ٔطاسجي ؾّؿّٝ فطايٙس يه اظ اؾشفبزٜ ثب ٚ سؼطثي سحميمبر ٚ ٘ظطي ٞبي ٔسَ اؾبؼ
( زض دػٚٞف ذٛز ثب اؾشفبزٜ اظ 2018) 2ضاؾىٛفؿىي ٚ ثبضسٙيچبن( 526 -506: 0182 ،چٗ ػًٙ ٕٚٞىبضا٘فا٘س ) وطزٜ ثيٙي ديف ٚ ثطضؾي

دطزاذشٙس ٚ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ زؾز يبفشٙس وٝ  2011ـ  2005ي ٞب ؾبَچٟبض قبذم ثٝ اضظيبثي ٚييؼز سٛؾؼٝ دبيساض زض وكٛض ِٟؿشبٖ َي 
ّٛة ثيبٖ وطز ثّىٝ حطوز سسضيؼي ضٚ ثٝ ثٟجٛز ثٝ ؾٕز ُّٔٛة يب ثؿيبض ُٔ ٞب ؾبَي ِٟؿشبٖ ضا زض ثيٗ ايٗ  سٛؾؼٝضقس ٚ  سٛاٖ يٕ٘

( ٘يع زض دػٚٞكي زض ايبِز ثطا٘س٘جٛضي 2018) 3ٔيكٙيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ(. 245 -225: 2018 ،ٌفز )ضاؾىٛفؿىي ٚ ثبضسٙيچبن سٛاٖ ئدبيساضي 
 يزض دػٚٞك يٕٗٞچٙ(. 341-329:  2018 ،اٖسغييطار الّيٕي زض سٛؾؼٝ دبيساض آٖ ايبِز دطزاذشٙس )ٔيكٙيٗ ٚ ٕٞىبض طيسأطإِٓبٖ ثٝ اضظيبثي 
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 ٚ ٟٔٓ ٘مف آظاز ٔٙبَك اؾز، آٖ ٍطثيب٘ يغٔٙبَك دطزاذز وٝ ٘شب دبيساض ي سٛؾؼٝثٝ ُٔبِؼٝ ٘مف ٔٙبَك آظاز زض ( 7200) 1اؾشيٗيٍط ز
: 2007،)اؾشيٗقٛ٘سئ ذبضػي ٔؿشميٓ ٞبي ٌصاضيؾطٔبيٝ ٚ نبزضار افعايف ثبػض ٚ وٙسٔي ياظ وكٛضٞب ثبظ يبضيزض الشهبز ثؿ انّي

ي الشهبزي ٞب قبذمي وكٛض ثط ٔجٙبي ٞب اؾشبٖي ا ُٔٙمٝزض دػٚٞكي ثٝ سحّيُ فًبيي سٛؾؼٝ  (1399ػؼفطي ٚ ٕٞىبضاٖ ) .(1 -19
(. 72-1399:61 ،ي ايطاٖ ٞؿز )ػؼفطي ٚ ٕٞىبضاٖٞب اؾشبٖدطزاذشٙس ٘شبيغ دػٚٞف حبوي اظ ػسْ سٛؾؼٝ ٔشٛاظٖ ٚ ٔشؼبزَ الشهبزي ثيٗ 

 200 ٚ ٔبوٛ ضٚؾشبٞبي زض دطؾكٙبٔٝ 200 وٝ ٘فط 400 ثيٗ آٖ درف ٚ دطؾكٙبٔٝ اظ اؾشفبزٜ زض اطط ذٛز ثب (1398بضثبٖ )ؾ حيسضي
 ُٔبِؼٝ ضٚؾشبيي ٔٙبَك الشهبزي ٞبي قبذم ثٟجٛز زض سؼبضر آظاز ٘مف ثطضؾي ثٝ قس سٛظيغ آٖ اظ زٚضسط ضٚؾشبٞبي زض دطؾكٙبٔٝ

 سمٛيز زض سؼبضي آظاز ُٔٙمٝ ؽيسأؾ وٝ ٘مف زاز ٘كبٖ يُ فًبيي ضٚؾشبٞبي ٔٛضز ُٔبِؼٝ٘شبيغ سحّ. ٔبوٛ دطزاذز قٟطؾشبٖ ٔٛضزي
 ضٚؾشبٞب ثميٝ زض ٚ ٔشٛؾٍ ؾُح زض ضٚؾشبٞب زضنس چُٟ ٚ يه زض ٚ لٛي ؾُح زض ضٚؾشبٞب زضنس ثيؿز ٚ دٙغ زض الشهبزي ٞبي قبذم
 ٚ ٌيطيقىُ ،الشهبزي فًبي اططار ُٔبِؼٝ ف ذٛز ثٝزض دػٚٞ (1394ظازٜ ) ظيٙبَ. (133-111: 1398 ،اؾز )حيسضي ؾبضثبٖ يؼيف
 ٚ الشهبزي ٞبي قبذم وٝ بفزي زؾز ٘شيؼٝ ايٗ ثٝ دطزاذز ٚ XLSTATافعاض  ٘طْاظ  اؾشفبزٜ ثب ٔبوٛ ٚ نٙؼشي سؼبضي آظاز ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ
 (1394وِٛٛثٙسي ) ٚ (. اٚضّ٘طي81 -1: 1397 ،)ظيٙبَ ظازٜ زاضز ٔبوٛ نٙؼز ٚ سؼبضر ثرف سٛؾؼٝ ٚ ٌيطي قىُ ثط ٔؼٙبزاضي طيسأط فًبيي

 دٙغ ،قسٜ ثطضؾي ٔشغيط ٞفز ثيٗ اظ ضؾيس٘س وٝ ٘شيؼٝ ايٗ ثٝ . آًهأبوٛ دطزاذشٙس زض ٌصاضيؾطٔبيٝ ػصة ٘يع زض دػٚٞكي ثٝ ثطضؾي ٔٛا٘غ

 ػصة ثب اضسجبٌ زض ٔمطضار ٚ لٛا٘يٗ اظ ايدبضٜ دٛيبيي فمساٖ ٘بدصيطي، ا٘ؼُبف ٘بضؾبيي، ٔحسٚزيز، لب٘ٛ٘ي، ٞبي نطاحز ػسْ ٔٛضز
 والٖ يٞب بؾزيٚ ؾ ٞب ئك ذٍ اظ ثؼًي اسربش اظ يؾٛء ٘بق طاريسأط ٚ وبضا ٚ اػطايي ٞبي ؾبظٔبٖ فمساٖ ٔبوٛ، زض ذبضػي ٞبي ؾطٔبيٝ

 ٚاثؿشٝ ٌصاضيؾطٔبيٝٔؤؾؿبر  ٚ ٞبؾبظٔبٖ ٌصاضيؾطٔبيٝ،  لٛي اػطايي ٔسيطيز ؾُح اظ ثطذٛضزاضي ّٔي ػسْ ؾُح زض زِٚز الشهبزي
 أىب٘بر اظػّٕٝ، ٔب٘سٜ يثبل ٔشغيط زٚ ِٚئؤطط٘س.  ٔبوٛ ٌصاضي ؾطٔبيٝ ػصة ػسْ زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٔعايبي ٔٙبؾت ٔؼطفي ػسْ ٚ زِٚز ٝث

٘ساض٘س )اٚضّ٘طي ٚ  ٘مكي ٌصاضي ؾطٔبيٝ ػصة ػسْ زض آظاز يه ُٔٙمٝػٙٛاٖ  ثٝ ٔبوٛ ا٘شربة زض نحيح يبثئىبٖ ػسْ ٚ اِٚيٝ ثٙبيي ظيط
 ٔطسجٍ ٞبيقبذم َجك. وطز ثطضؾي ضا ٔبوٛ زض ذكه ثٙسض احساص يؾٙؼ أىبٖ ذٛز سحميك زض (1394ذّيّي ) (.6-1: 1394 ،وِٛجٙسي

 ُٔٙمٝ ٗيٚ ظٔ الّيٓ ٚيؼيز ٚ آشضثبيؼبٖ ٚ سطويٝ ايطاٖ، وكٛض ؾٝ حس ؾط زض ٌطفشٗ لطاض اضسجبَي، يضاٞب ثٝ زؾشطؾي سطا٘عيشي، ٚيؼيز ثب
 ثب زيٍط، دػٚٞكي ( زض1395(. ٔٛؾٛي ٚ ٕٞىبضا٘ف )16-1: 1394 ،اؾز )ذّيّي ثطذٛضزاض ٙبؾجئ ٚييؼز اظ ذكه ثٙسض احساص ثطاي
 اظ اؾشفبزٜ ثب. قس اضظيبثي ٔبوٛ قٟطؾشبٖ ٔٛضزي ُٔبِؼٝ ٌطزقٍطي ضيعي ثط٘بٔٝ زض ؾيؿشٕي ضٚيىطز ثب ٔحيٍ سحّيُ ٔسَ يه اضائٝ
 وٝ ٘مبٌ ضؾيس٘س ٘شيؼٝ ايٗ ثٝ شبًيٟ٘ب وٝ قس آقىبض ُٙمٝٔ ٌطزقٍطي نٙؼز ثط سٟسيس ٚ فطنز يؼف، لٛر، ٘مبٌ SWOT ؽئبسط

 (.18-1: 1395 ،)ٔٛؾٛي ٚ ٕٞىبضا٘ف اؾز غبِت لٛر ٘مبٌ ثط ٌطزقٍطي نٙؼز زض يؼف

 نٛضر ثٝ ضا ٔبوٛ سٛؾؼٝ سحميمبر ايٗ اغّت ٞب، دػٚٞف ايٗ زض سٛؾؼٝ ٔمِٛٝ ثٝ سٛػٝ ضغٓ ثٝ؛ زٞس ٔي ٘كبٖ ُٔبِؼبر ثطضؾي ٚ ٔطٚض

 الشهبزي ٚ آثي ٔٙبثغ اػشٕبػي، ٞبيثرف سؼبٔالر ٚ دؿرٛضاٖ حبوٓ ثط ثٝ سٛػٝ ثسٖٚ ٚ ا٘س وطزٜ ػؿشؼٛ ٞب ثرف اظ يهٞط زض ػساٌب٘ٝ
 اػشٕبػي ،الشهبزي ظيطؾيؿشٓ ؾٝ ثٝ سٛػٝ ثب ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ آٔبيكي سحّيُ سحميك ايٗ ا٘ؼبْ اظ ٞسف. دطزاذشٙس ٌيطي سهٕيٓ ثٝ
. زض ايٗ ضاؾشب دطؾف انّي دػٚٞف ايٗ اؾز وٝ ثبقس ئ اؾشفبزٜ اظ ضٚيىطز دٛيبيي ؾيؿشٓ ، ثبآة ثغٔٙب ثط سيسأو ثب ٔحيُي ظيؿز ٚ

 ي قٙبؾبيي قسٜ سٛؾؼٝ چٍٛ٘ٝ اؾز؟ٞب ؿشٓيطؾيظي زذيُ زض سمٛيز سٛؾؼٝ دبيساض آٖ وسأٙس؟ ٚ ضٚاثٍ ػّي ٚ ٔؼِّٛي ثيٗ طٞبئشغ

 ثٝ ؾذؽ ٚ ٔؼِّٛي  ٚ ػّّز ٞبي حّمٝ سطؾيٓ انَٛ ٚ ٞب ؾيؿشٓ دٛيبيي زا٘ف ٔؼطفي ثٝ وٛسبٜ نٛضر ثٝ چبضچٛة سحميك حبيط، اثشسا
 ٔٛضز ٔبوٛ سٛؾؼٝ ثط حبوٓ ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ ٔؼِّٛي ٚ ػّي ضٚاثٍ سحّيُ انَٛ اظ اؾشفبزٜ ثب ٔؼطفي، اظ دؽ. دطزاظزٔٛضز ُٔبِؼبسيٕي ٔؼطفي
 ثيبٖ ٚ ٌيطي ٘شيؼٝ ٚ ثحض ثب ا٘شٟب زض ٚ قٙبؾبيي ٞب يؿشٓظيطؾ ايٗ ثط ٔٙفي سأطيطٌصاض ٞبي ػبُٔ ؾذؽ ٚ لطاضٌطفشٝ سحّيُ ٚ  سؼعيٝ

 .ضؾس ٔي دبيبٖ ثٝ ،زاض٘س ضا ُٔٙمٝ دبيساضي سمٛيز لبثّيز وٝ ضاٞىبضٞبي ٔجشٙي ثط سفىط ؾيؿشٕي
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 هثاًی ًظری

ض ٔيبٖ ز ذهٛل ثٝٔٛيٛػبر ػٛأغ ثكطي زض ضاؾشبي اضسمبي ويفيز ظ٘سٌي ٚ ضفبٜ ا٘ؿبٖ  ٗيطسطيفطاٌأطٚظٜ، سٛؾؼٝ يىي اظ 
سالـ، ديكطفز ٚ ضقس زض ٔؿيط ٌبْ ثطزاقشٗ اظ لبفّٝ  طي٘بدص اػشٙبة٘بقي اظ يطٚضر  ٔؿئّٝوكٛضٞبي زض حبَ سٛؾؼٝ اؾز. لؿٕشي اظ ايٗ 

غيطٜ  ي، ٔحيٍ ظيؿز، ػٙؿيز، فمطا ٚاٝ يحبقضٚ٘سٞبي ػٟب٘ي اؾز ٚ ثرف زيٍط آٖ ٘بقي اظ ٔٛيٛػبر ٔكشطوي ٔب٘ٙس سٛػٝ ثٝ ٔٙبَك 

ٞبي  ٚيػٌي ؛قٛز سٛؾؼٝ ثبػض ٔي ٙسيفطآ (.160: 1396، بٖيوبظٕ)فطػي ضاز ٚ  وٙس ئ ٔشأططٚ  طيزضٌيؼي اظ ٔطزْ ضا اؾز وٝ َيف ٚؾ

ضٚز ايٗ سغييطار ٔٙؼط ثٝ ثٟجٛز قطايٍ ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي ػبٔؼٝ قٛ٘س. ايٗ ثٟجٛزي ثٝ ايٗ  ػبٔؼٝ زچبض سغييطاسي ثٙيبزيٗ قٛ٘س وٝ ا٘شظبض ٔي
: 1387، فرجادیسطي ثطؾٙس ) ٔؼبـ، اػشٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ آظازي ٘ؿجز ثٝ ٌصقشٝ ثٝ قطايٍ ُّٔٛة ٗيسأٔٝ زض ٔؼٙي اؾز وٝ ٕٞٝ افطاز ػبٔؼ

حميمز، ٔٙظٛض اظ ايٗ ٔفْٟٛ سالـ زض ضاؾشبي ايؼبز سؼبزَ سحمك ٘يبفشٝ ٚ يب يبفشٗ ضاٞي ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ فكبضٞب ٚ ٔكىالسي  زض (.20
ٕٞطاٜ ثب ػساِز  ضقس .1(520: 2006، )استورپرظ٘سٌي ضٚظٔطٜ افطاز ػبٔؼٝ ٚػٛز زاضز  ٞبي ٔرشّفي اظ اؾز وٝ ديٛؾشٝ زض ٔيبٖ لؿٕز

ثٝ سؼبزَ ٚ دبيساضي زض سٛؾؼٝ يىي  سٖيضؾ (.7: 1393غفبضي، ٚ سٛاٖ زضثبضٜ سٛؾؼٝ ثيبٖ وطز )اظويب  ثٟشطيٗ سؼطيفي اؾز وٝ ٔي ،اػشٕبػي

: 1380 ٔحٕسي،زٞس )لطاض  طيسأطسٛا٘س ظ٘سٌي سٕبٔي ٔطزْ ضا سحز  ضز ٔيوٝ ايٗ زؾشبٚ اظ اٞساف وكٛضٞبي ٔرشّف زض ؾطسبؾط ػٟبٖ اؾز

دبيساضي  ؛(. ثٝ ػجبضر زيٍط6: 1396، ظازُٜ ياؾٕبػي ٔرشّف سحمك ثركيس )ٞب بؼيٚ ٔمزض ؾُٛح  سٛاٖ ئاظ ؾٛيي دبيساضي ضا  (.101

ثيبٖ دبيساضي زض سٛؾؼٝ دبيساض، لساؾز ضقس قىؿشٝ قس  بث(. 121: 1399ٞسف يه ػبٔؼٝ زض ٘ظط ٌطفشٝ قٛز )يطاثي،  ػٙٛاٖ ثٝثبيس  حبًيسطػ
ي سٛإ٘ٙسؾبظٚ چطا ثٝ َجيؼز، ثطسطي ويفيز سٛؾؼٝ ثط وٕيز ضقس ٚ  چٖٛ يثٞب ٚاثؿشٍي  اي ثط ػساِز ثيٗ ٘ؿُ ٚيػٜ سيسأوٚ ٕٞچٙيٗ 

ي ذبل ٚ ٔفٟٛٔي وٝ ٞب يػٌيٚٝ زِيُ ث ،اضظيبثي سٛؾؼٝ دبيساض .2(23: 1998، اشپردوطز )ٞبي ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي  اػشٕبػبر ثٝ ٕٞطاٜ اضظـ

اظ آٖ زض ٘ظط اؾز، ثؿيبض ٔكىُ اؾز. ٘ظط ثٝ ايٙىٝ زض يه ٘ظبْ دٛيب ٔب٘ٙس ػبٔؼٝ ثكطي ٔفْٟٛ دٛيبي دبيساضي ثٝ ٔؼٙبي طبثز سؼبزَ زض 
طبثز ه ٘مُٝ اؾز ٘ٝ ي ططبثزيغيه ويفيز  چطاوٝي ا٘ساظٜ ٌطفز ضاحش ثََٝٛ ظٔبٖ اؾز ايٗ ٔفْٟٛ چيعي ٘يؿز وٝ ثشٛاٖ آٖ ضا 

(. يب ثٝ ثيب٘ي زيٍط، ٞطچٝ زض اضظيبثي ثٝ ؾٕز سؼبزَ زض ََٛ ظٔبٖ ٔشٕبيُ قٛيٓ ثب ٔكىالسي ٞٓ ٔٛاػٝ 47: 1385ي، ٚ ٘ؼفظاٞسي )
ثط ايٗ، يىي  ػالٜٚقٛز.  ٞبي ثكطي ثبػض ثٝ ٚػٛز آٔسٖ ٔكىُ زض سؼييٗ ٔؼيبضٞبي ؾٙؼف دبيساضي ٔي ديچيسٌي ٘ظبْ ػٜيٚ ثٝقٛيٓ،  ٔي

وٝ  ٔؿئّٝٞب زض زضاظ ٔسر دبيساضي ٚالؼي زاض٘س. ثب ػّٓ ثٝ ايٗ  قٙبذز ايٗ ٔٛضز اؾز وٝ وساْ ؾُح اظ فؼبِيز ،ٔكىالر ٔٛػٛززيٍط اظ 

سطيٗ قىُ ٕٔىٗ آٖ ضا زضن وطز، الظْ اؾز ثٝ  زٚ ٚيؼيز زض زٚ ثطٞٝ ظٔب٘ي ثٝ ؾبزٜ ثبٔالحظٝسٛاٖ  سحَٛ ٔٛيٛػي ٘ؿجي ثٛزٜ ٚ ٔي
 ٚ (. ثٝ ٔطٚض36: 1386ثبة سغييطار سؼبٔالر ٚ دؿرٛضاٖ حبوٓ ثط آٖ ٍ٘طيؿشٝ قٛز )افشربضي ٚ آلبيبضي،  ثطضؾي سحَٛ زض ثؿشط ظٔبٖ اظ

 نٛضر ثٝ ضا سٛؾؼٝ سحميمبر ايٗ اغّت ٞب، دػٚٞف ايٗ زض سٛؾؼٝ ٔمِٛٝ ثٝ سٛػٝ ضغٓ ثٝ زٞس، ٔي ٘كبٖ ٔفبٞيٓ ُٚٔبِؼبر ديكيٗ ثطضؾي
 ثٝ الشهبزي ٚ آثي ٔٙبثغ اػشٕبػي، ٞبي ٚيػٌي ٚ وٕجٛزٞب ٚ يؼف ٘مبٌ ثٝ سٛػٝ ثسٖٚ ٚ ا٘س وطزٜ ػؿشؼٛ ٞب ثرف اظ ٞطيه زض ػساٌب٘ٝ
 ثيٗ ٔشمبثُ سأطيطار ٚ ضٚاثٍ ثٝ ٚ قسٜ ُٔبِؼٝ ذُي ؾيؿشٓ ثٝ نٛضر سحميمبر، ايٗ ضٚـ زض وٝ َٛضي ثٝ .دطزاذشٙس ٌيطي سهٕيٓ
زض يه  ٞب آٖسفىط ذُي فطو ثط طبثز ثٛزٖ اسفبلبر ٚ ضٚ٘س  زض .قٛزٕ٘ي سٛػٝ ظٔبٖ زضٌصض سغييطار ٚ ٔؿئّٝ ثط حبوٓ سٛؾؼٝ ٞبي قبذم

زض  ٞب ضٚـ(. اظ آ٘ؼب وٝ ايٗ 1قٛز )قىُ  يٕ٘ثبظذٛضزي اظ ذطٚػي ثٝ ٚضٚزي زض ٘ظط ٌطفشٝ  ٌٛ٘ٝ چيٞؾيؿشٓ زض ََٛ ظٔبٖ اؾز ٚ 
ػّٕٝ سؼبٔالر ػّي ٚ ٔؼِّٛي ثيٗ اػعاي  يي اظٞب ػبُٔٚ ثٝ  ط٘سيٌ ئ ي اؾشبسيه فًب ضا زض ٘ظطٞب ػبُٔسحّيُ ؾيؿشٓ ٔٛضز ُٔبِؼٝ، سٟٙب 

 ٞب ثرف اظ ٞطيه زض ػساٌب٘ٝ نٛضر ثٝ ضا سٛؾؼٝ سٛاٖ ٕ٘ي وٝ زضنٛضسي ،وٙٙس يٕ٘ي سبذيط زض ؾيؿشٓ سٛػٝ ٞب ظٔبٖؾيؿشٓ ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ 
ايسٜ ٔمبِٝ  .قٛ٘س ٔي ّٕطٚل سٛؾؼٝ ػسْ يب سٛؾؼٝ ثبػض ظٔبٖ َي زض يىسيٍط ضٚي ثط ٞب ظيطؾيؿشٓ سأطيطار ٚ وّي ضفشبض ثّىٝ وطز، ػؿشؼٛ

                                                      
1 Storper 
2 Shepherd 
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ثطٌطفشٝ اظ  ٞب ؿشٓيؾ(. زض ايٗ ضاؾشب ضٚيىطز دٛيبيي 2اؾز )قىُ لبثُ دٛقف  ٞب ؿشٓيؾحبيط آٖ اؾز وٝ ذال ٔعثٛض ثب ضٚيىطز دٛيبيي 
 .1(152: 2007 ،)ثبلطي ٚ ٞؼٛضص ي ديچيسٜ ضا زاضزٞب ٔؿئّٝي اؾز وٝ سٛا٘بيي حُ عيض ثط٘بٔٝاثعاضي زض ٔسيطيز ٚ  ػٙٛاٖ ثٝسفىط ؾيؿشٕي 

 
 نگرش خطی به توسعه پایدار (:1) ضکل

 2(1993، )ریچوًَذ

. 3(249: 1994قس )فبضؾشط،  ُٔطح 1958 ؾبَ زض ٔبؾبچٛؾز فٙبٚضي ٔٛؾؿٝ زض فبضؾشط سٛؾٍ ثبض ٘رؿشيٗ ٞب ؾيؿشٓ دٛيبيي ضٚيىطز
)چه و  ثبقس ٔي ٔؼِّٛي ٚ ػّي ضٚاثٍ ضثطزاض٘سٜز وٝ اؾز ؾيؿشٕي اػعاي سحّيُ ٚ  سؼعيٝ ثطاي ٔٙبؾت قسٜ سٙظيٓ ضٚـ يه ايٗ ضٚيىطز،

. 5(28: 1995، )سٛضِجي ٚ چبً٘ ثطزاضز زض ضا يا٘كسٜ ثيٙي ديف ٚ ٘بٔؼّْٛ ٞبي ٚاوٙف ؾبظي ٔكرم لسضر ٕٞچٙيٗ. 4(26: 2005، همکاران
 قسٜ اؾشفبزٜ ضٚـ ايٗ اظ ط،حبي سحميك زض ،ػٟز ٗيا اظ ٕ٘ٛز. سرٕيٗ ٔٙؿؼٓ ٍ٘طـ ثب ضا ٔشٙٛع ؾٙبضيٛٞبي سٛاٖ ٔي آٖ وٕه ثٝ ٞٓ

 ؾبظي قجيٝ اٍِٛيي زض وٙس اػطا ٚالؼي ؾيؿشٓ زض ضا ذٛز ٞبي ؾيبؾز ايٙىٝ لجُ سب زٞس ٔي افطاز ثٝ ضا فطنز ايٗ ؾيؿشٕي ضٚيىطز. اؾز
 ثيٙي ديف ز٘جبَ ثٝ ؾيؿشٕي دٛيبيي. (77: 1390احٕسٚ٘س ٚ ٕٞىبضاٖ، ثؿٙؼس ) ٔرشّف ظٔب٘ي ٞبي زٚضٜ زض ضا آٖ ٚاوٙف ٚ ٌيطي ا٘ساظٜ
 ٔحيٍ ٚ اػشٕبػي الشهبزي، ٞبي ؾيؿشٓ ٔيبٖ زيٙبٔيىي اضسجبَبر ٔٛضز زض ٚؾيغ زا٘ف ثٝ يبفشٗ زؾز آٖ ٞسف ثّىٝ ٘يؿز، آيٙسٜ وٕي

 .6(210: 2000اؾشطٔٗ، ) اؾز ظيؿشي

 
 ًگرش سیستوی تِ تَسعِ پایذار (:2) ضکل

 (1993، )ریچوًَذ

 اثعاضٞبي اظ  ثبقس. فٟٓ لبثُ ٚػٝ ثٟشطيٗ ٚ ٕ٘بيف ٔٛضز٘ظط ؾيؿشٓ لبِت ٚ ثٙيبز سب سقٛ٘ ٔي وبض ثطزٜ ثٝ اثعاضٞبيي ؾيؿشٕي سفىط زض
ثبقٙس )زايؿٖٛ ٚ چبً٘،  ٔي ػطيبٖ حبِز ٕ٘ٛزاض ٚ ٔؼِّٛي ٚ ػّي ٞبي حّمٝ اؾز الظْ ٔسَ سٛؾؼٝ ثطاي وٝ ؾيؿشٕي سفىط ٟٔٓ ثؿيبض
2005 :672)7

ٌطزز ثطٔي شٞٙي ٞبي ٘مكٝ ثٝ وٝ ٔفٟٛٔي ٔسَ يه ايؼبز ثطاي ٚ ٔؼِٕٛي ػّي ٞبي ٕ٘ٛزاض حّمٝ ؾيؿشٓ دٛيبيي ٔسَ زض. 
 وٝ ثبقس ٔيٞب  آٖ ثيٗ ضٚاثٍ ٚ ٔشغيطٞب يه ؾيؿشٓ، زض ٚالغ ؾبذشبض. وٙسٔي سؿٟيُ ضا ؾيؿشٓ ؾبذشبض ٔرشّف سفؿيطٞبي ٔمبيؿٝ ٚ ثحض

 ٚ ػّّز ٞبي بٌطاْيز .زٞس ٔي لطاض سبطيط سحز ضا ؾيؿشٓ ٞبي ٔٛػٛز زض يه دٛيبيي ٚ اؾز سمٛيشي ٚ سؼبّٔي ثبظذٛض ٞبي حّمٝ قىُ ثٝ
 ثٝ يىسيٍط ثط ػٙبنط ٔٙفي ٚ ٔظجز سأطيطٌصاضي آٖ زض ٚ ضٚز ٔي ثىبض ؾيؿشٓ ػٙبنط ٔبثيٗ زيٙبٔيه سؼبٔالر ٕ٘بيف ٔٙظٛض ثٝ ٔؼِّٛي

                                                      
1 Bagheri and Hjorth 
2 Richmond 
3 Forrester 
4 Chen et al 
5 Thurlby and Chang 
6 Sterman 
7 Dyson and Chang 
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 ثب ٔظجز ثبظذٛضزي حّمٝ زاضز، ٚػٛز ػّي ٞبي زيبٌطاْ زض انّي ثبظذٛضزي حّمٝ ٘ٛع زٚ. يبثس ٔي ٕ٘بيف( -) ٚ)+(  ٞبي ػالٔز ثب سطسيت
 (.3قىُ )1(140: 2000ػٛ )اؾشطٔٗ،  ٞسف ضفشبض ثب ٔٙفي ثبظذٛضزي حّمٝ ٚ ٕ٘بيي ضفشبض

 

 ّا سیستن پَیایی در تعادلی ٍ تقَیتی هعلَلی ٍ علّت ّای حلقِ (:3) ضکل

 (2000اؾشطٔٗ، ) ٔٙجغ:

 اٌط وٝ نٛضرٗ ي. ثسزٞٙس ٔي ٕ٘بيف ضاٞب  آٖ ثيٗ رٛضاٖدؿ ٚ يىسيٍط ضٚي ثط ٔشغيطٞب طيسأط ٘حٜٛ زيػّ ٕ٘ٛزاضٞبي ،3 قىُ ثٙبثط
 ثبقٙس يىسيٍط ػىؽ ٚاثؿشٝ ٚ ٔؿشمُ ٔشغيط سغييطار وٝ نٛضسي زض ٚ ٔظجز ػّي ضاثُٝ ثبقٙس ػٟز هي زض ٚاثؿشٝ ٚ ٔؿشمُ ٔشغيط سغييطار

(R) سمٛيشي مٝحّ يه ٔعثٛض يحّمٝ قٛز، ٔظجز حّمٝ يه ٞبي ػالٔز يطةحبنُ اٌط. ثٛز ذٛاٞس ٔٙفي ػّي ضاثُٝ
 وٝنٛضسي زض ٚ 2

(B) سؼبزِي حّمٝ ٔصوٛض يه حّمٝ قٛز ٔٙفيٞب  آٖ يطةحبنُ
 اظ يه ٞط اؾز قسٜ زازٜ ٘كبٖ 1 قىُ زض وَٝٛض  . ٕٞبٖثٛز ذٛاٞس 3

 .ٕ٘بيٙس ٔي ايؼبز ظٔبٖ ََٛ زض ضا ذٛز ثٝ ٔطثٌٛ ضفشبض ٔعثٛض ٞبي حّمٝ

 رٍش ّا دادُ ٍ

ٚ ثب اؾشٙبز ثٝ  قٛز ئسحّيّي ٔحؿٛة  -ِحبِ ٔبٞيز ٚ ٌطزآٚضي اَالػبر سٛنيفيدػٚٞف حبيط اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزي ثٝ 
ي اؾٙبزي ٚ ٔيسا٘ي زض ضاثُٝ ثب ٔٛيٛع سحميك اظ ضٚـ دٛيبيي ؾيؿشٕي زض ٔحيٍ ٘طْ افعاض ٚ٘ؿيٓ اؾشفبزٜ قسٜ ٞب يثطضؾُٔبِؼبر ٚ 
 ظيؿز ٚ اػشٕبػي الشهبزي، ظيطؾيؿشٓ ؾٝ ثٝ سٛػٝ ثب ٛٔبو آظاز ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ آٔبيكي سحّيُ سحميك، ايٗ ا٘ؼبْ اظ انّي اؾز. ٞسف

ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٔؼشجطسطيٗ ٘طْ افعاضٞبي ٔٛػٛز زض ظٔيٙٝ ٔجب٘ي سفىط  4ٚ٘ؿيٓ افعاض ٘طْ. زض ايٙؼب، ثبقس ئ آة ٔٙبثغ ثط سيسأو ثب ٔحيُي
ي دٛيب اؾز، ٞب ٔسَض ٟ٘بيي ثطاي سٛؾؼٝ ٚ سحّيُ ي دٛيب ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز. ٚ٘ؿيٓ يىي اظ اثعاٞب ؿشٓيؾؾيؿشٕي ٚ ٔشسِٚٛغي 

ضا زض ؾطػز فطايٙس ا٘ؼبْ وبض ٚ ويفيز ٘شبيغ ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز )ضفيؼيبٖ ٚ  سٛػٟي  لبثُافعايف  ،يؾبظٝ يقجاثعاضٞبي لسضسٕٙس سحّيُ ٚ 
 آظاز ُٔٙمٝ ؾبظٔبٖ وبضقٙبؾبٖ ثب حًٛضي ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞساسي ٞب ٚ اَالػبر زض ازأٝ، ثب اؾشفبزٜ اظ ُٔبِؼٝ زازٜ (.39: 1395، ٕٞىبضاٖ

آٚضزٜ ثٝ زؾز  ٞبي آٔبضي الظْ ضا اػشٕبػي، زازٜ ٚ الشهبزي ٌعاضقبر ٚ( ػبٔغ) ؾبذشبضي ـ ضاٞجطزي َطح آٔبضي، ٞبي ؾبِٙبٔٝ ٔبوٛ،
 ثب ٔؼِّٛي ٚ ػّّز بيٞ حّمٝ لبِت زض آة ٔٙبثغ ٚ اػشٕبػي ٚ الشهبزي ثرف ؾٝ ٞب،ؾيؿشٓ دٛيبيي زا٘ف اظ اؾشفبزٜ ثب ؾذؽ  قس٘س،

 ظٔبٖ ََٛ زض ٔشغيطٞب ٔكبٞساسي ضفشبض يب ٔطػغ ٕ٘ٛزاضٞبي اظ ٞبحّمٝ ػّٕىطز سيسبئ زض ايٗ ضاؾشب، ثطاي. قس٘س سطؾيٓ ٚ٘ؿيٓ افعاض ٘طْ
 ايٗ ؾذؽ قس٘س، سطؾيٓ سمٛيشي ٚ سؼبزِي ٞبي حّمٝ زض ٔؼعا نٛضر ثٝ ٞب ظيطؾيؿشٓ اظ ِسيٗ سطسيت، ٞطوساْ .اؾز قسٜ اؾشفبزٜ

                                                      
1 Sterman 
3
 Reinforcing loop حّمٝ سمٛيشي 

4 Balancing loop حّمٝ سؼبزِي 
4 Vensim 
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 قس٘س، سطؾيٓ سحميك ٔٛضزُٔبِؼٝ ٞبي قبذم سٛؾؼٝ ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ يه لبِت زض ثبٞٓ اضسجبٌ زض ٚ ػبٔغ نٛضر ثٝ ٞب ظيطؾيؿشٓ
 زض ٔٛػٛز ٞبي دشب٘ؿيُ ثٝ سٛػٝ ثب ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ ػٟز زض ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ زضٖٚ اظ ؾيبؾز 3 ٔطثَٛٝ ٞبي ظيطؾيؿشٓ ثبُٔبِؼٝ زضٟ٘بيز

 .ٌطزيس آٖ اؾشرطاع

 هَرد هطالعِهحذٍدُ 

 قٕبَ اِيٝ ٔٙشٟي دّسقز، زض ٚ ٔبوٛ، قٌٛ ٞبي قٟطؾشبٖ ثط ُٔٙجك ػغطافيبيي ٔحسٚزٜ ِحبِ ثٝ ٔبوٛ نٙؼشي ـ  سؼبضي  آظاز ُٔٙمٝ
 ثٝ غطة اظ ٘رؼٛاٖ( )ذٛزٔرشبض آشضثبيؼبٖ ػٕٟٛضي ٚ اضؼ ضٚزذب٘ٝ ثٝ قطق اظ سطويٝ وكٛض ٚ ؾٛ لطٜ ضٚزذب٘ٝ ثٝ قٕبَ اظ وكٛضٚ غطثي

 آظاز ُٔٙمٝ زٚٔيٗ ٚ ويّٛٔشطٔطثغ 3860 حسٚز آٖ ٔؿبحز. (4اؾز)قىُ  ٔحسٚزقسٜ چبيذبضٜ قٟطؾشبٖ ثٝ ػٙٛة اظ ٚ ويٝسط ػٕٟٛضي
 آثي ٔطظ ويّٛٔشط 130 ٚ آشضثبيؼبٖ ػٕٟٛضي وكٛض ثب ٔكشطن آثي ٔطظ ويّٛٔشط 140 زاضاي ٕٞچٙيٗ .ثبقس ئ ػٟبٖ اظ ِحبِ ٚؾؼز ثعضي

 13 ٚ قٟط 6 ثرف، 6قٟطؾشبٖ،  3سمؿيٕبر وكٛضي زض ٚيغ ٔٛػٛز، ٔحسٚزٜ ايٗ ُٔٙمٝ زاضاي اؾبؼ  ثط. اؾز سطويٝ وكٛض ثب ذبوي ٚ
 .(4: 1398َطح ضاٞجطزي ـ ؾبذشبضي، ) ثٛزٜ اؾز 1398ؾىٙٝ زض ؾبَ   زاضاي آثبزي 236 ٚ زٞؿشبٖ

 

 سیاسی تقسیوات در هاکَ آزاد هٌطقِ جایگاُ (:4) ضکل

 (1400سطؾيٓ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

 تجسیِ ٍ تحلیل

 نٛضر ثٝ ؿشٓيطؾيظ يه ػٙٛاٖ ثٝ ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ َجيؼي ٚ اػشٕبػي الشهبزي، ٞبي ثرف اظ يه ٞط ؾيؿشٕي سحّيُ ٔٙظٛضٝ ث
 اظ ثرف ٞط ٞبي سحّيُ زض ايٗ ضاؾشب .اؾشفبزٜ قس ٔطػغ ٕ٘ٛزاضٞبي اظ حّمٝ ٞط ػّٕىطز سهسيك ثطاي ٚ لطاضٌطفز سحّيُ ٔٛضز ػساٌب٘ٝ
 ثٝ زؾز آٔس. ُٔٙمٝ وبضقٙبؾبٖ ثب ٔهبحجٝ ٚ كبٞساسئ آٔبضي، ٞبي زازٜ ُٔبِؼٝ َطيك

 اجتواعی تخص زیرسیستن سیستوی تحلیل

 ثط سأطيطاسي ٔؿشمُ ػبُٔ يه ػٙٛاٖ ثٝ سٛا٘س ٔي ػٕؼيز. ثبقس ٔي اي ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ ٔسَ ٞبي ثرف ٔؤططسطيٗ اظ آٖ سحٛالر ٚ ػٕؼيز
 ٚ اقشغبَ ٚيؼيز ُٔبِؼٝ ثٝ دػٚٞف زض ايٗ ثرف. ثبقس زاقشٝ ؾالٔشي ٚ ظيؿز ٔحيٍ ٔٙبثغ ػطيٝ ٚ ا٘ؿب٘ي ٘يطٚي ٚ الشهبزي ضقس

 ٚ ضيعاٖثط٘بٔٝ اٞساف ثبضظسطيٗ اظ يىي اقشغبَ، يطيت افعايف ٚ ثيىبضي ٘طخ قٛز. وبٞفدطزاذشٝ ٔي ُٔٙمٝ آظاز ٔبوٛ ػٕؼيز سغييطار
 ذٛاٞس اػشٕبػي ٚ الشهبزي ٔكىالر اظ ثؿيبضي ثطزٖ ٔيبٖ اظ ؾطآغبظ ايٗ ثٝ ضؾيسٖ. قٛز ٔي ٔحؿٛة وكٛضٞب الشهبزي طاٖيٌ ٓيسهٕ
 ٚ يؾبِ ذكه زِيُ ثٝ 1395 سب 1375 اظ ؾبِٝ 20 زٚضٜ َي قٌٛ ٚ دّسقز ٔبوٛ، ٞبي قٟطؾشبٖ ٔحسٚزٜ زاذُ قٟطي ػٕؼيز. ثٛز
 ٔٛلؼيز ٚ الشهبزي سؼبضي، ٞبي ظٔيٙٝ ػّّز ثٝ ٔبوٛ قٟط ٔيبٖ  ايٗ زض. ا٘س وطزٜ سؼطثٝ ضا ظيبزي سغييطار ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ ؽيسأؾ
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ي سٛػٟ لبثُٔبوٛ زض چٙس ؾبَ اذيط اظ ضقس ٚ ٌؿشطـ . اؾز وطزٜ زٚض سؼبزَ اظ حسٚزي سب ضا ضٚؾشبيي ٚ قٟطي ٔطاست ؾّؿّٝ اؾشطاسػيه
. وب٘يعْ ؾيؿشٕي قٛز ئثطذٛضزاض قسٜ، ٔطسجب ثط ػٕؼيز آٖ افعٚزٜ قسٜ اؾز، ايٗ ضٚ٘س افعايكي سؼساز ػٕؼيز زض سٕبْ ٘مبٌ ٔكبٞسٜ 

ي شيػٕؼسٛاٖ ٌفز زض دبؾد ثٝ ٘يبظٞبي سطؾيٓ قسٜ اؾز. زض سكطيح ايٗ ٔىب٘يعْ ؾيؿشٕي ٔي 5الر ػٕؼيشي زض قىُ حبوٓ ثط سحٛ
ي الشهبزي ٔشٙٛع ٘يع افعايف ٞب يوبضثطي الشهبزي افعايف يبفشٝ ٚ ٔؿبحز اذشهبل يبفشٝ ثٝ ٞب زيفؼبِٕٞچٛ ضفبٜ، ٔؿىٗ، اقشغبَ 

ٚ ي زاذّي ٚ ذبضػي ٌصاضٝ يؾطٔبي الشهبزي فطنز اقشغبَ، ؾُح سٛؾؼٝ، افعايف ٞب زيفؼبِذٛاٞس يبفز. ثسيٗ سطسيت ثب افعايف 
ي وبشة ٞب قغُثيكشط ذٛاٞس قس ٚ ٟٔبػطر ثٝ ثيطٖٚ اظ ٚ ثيىبضي ٘يع وبٞف ٔيبثس، ٕٞچٙيٗ دشب٘ؿيُ ضٚي آٚضزٖ ثٝ  ثٝ زاذُ ٟٔبػطر

اظ آٖ ػٟز زاضاي إٞيز اؾز وٝ افعايف  ٔٛيٛع ايٗ قٛز ئض ٚ أٙيز ثطلطا سيٕ٘ب ئي اػشٕبػي ضا وٙشطَ ٞب سٙفٔب٘ٙس لبچبق وبال ٚ 
ايٗ ضٚ٘س زض سٛييح ؛ ثبػض وبٞف أٙيز قسٜ ٚ افعايف ٟٔبػطر اظ زاذُ ثٝ ذبضع اظ ٔحسٚزٜ ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز ي اػشٕبػيٞب سٙف
ي ظاز ٚ ِٚس ٞب ٔؤِفٝوٝ اظ  ثبقس ئٕ٘بيبٍ٘ط ضقس َجيؼي ػٕؼيز  B2,R2ي ٞب حّمٝ ؛ ٚقٛز ئزيسٜ  5زض قىُ  B1,R1ي سمٛيشي ٞب حّمٝ

 ٔطػغ ٕ٘ٛزاضٞبي اظ اػشٕبػي ثرف ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ سحّيُ ثطاي .ط٘سيدص ئ طيسأطٚ اظ ٘طخ ٟٔبػطر ٘يع  قٛ٘س ئسكىيُ  طئ ٚ  ٔطيٚ 
 .اؾز قسٜ اؾشفبزٜ  ٞب حّمٝ ػّٕىطز اطجبر ثطاي

نشخ صاد ً ًلذ جمعیت نشخ مشگ ًمیش

+

+

R2

+

-

B2

متٌسط طٌل عمش

+

مياجشت اص منطقو.

تیکاسی

مياجشت اص

سًستاىای منطقو

استفاده اص مناتع

طثیعی

-

+

+

+

نشخ تاسٌادی

-

B1

تیکاسی ..

مطاغل کارب

سضذ اقتصادی

مياجشت اص منطقو

سفاه

فقش

فعالیت ىای اقتصادی
R1

+

+

-

-

-

-

-

-

+

 

 تحلیل زیر سیستن تخص اجتواعی (:5) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

 سمٛيشي حّمٝ فؼبِيز سحز 1375 سب 1370 ٞبيؾبَ ثيٗ ؾطيغ ضقس يه ثب ػٕؼيز لبثُ ٔكبٞسٜ اؾز (9سب  6 قىُ) وٝ زض َٛض ٕٞبٖ
R2 ٚذكه ثطٚظ ثب. ضؾيس 1375 ؾبَ زض ٘فط 202939ثٝ  1370 ؾبَ زض 1889741 اظ ػٕؼيز ٞبؾبَ ٕٞيٗ زض. اؾز ثٛزٜ افعايف ثٝ ض

 ػٕؼيز ؛ؾجت يبفشٝ، ثسيٗ افعايف اؾشبٖ ضٚؾشبٞبي ٚ قٟطٞب ثٝ ُٔٙمٝ اظ ٟٔبػطر ،1381 سب 1374 ٞبي ؾبَ ثيٗ ثيىبضي افعايف ٚ ؾبِي
 ػٕؼيز ِٚي وطزٜ اؾز، ؾذطي ضا ذٛز سطؾبِي زٚضٜ سطيٗ َٛال٘ي ايٗ ٘بحيٝ ثبايٙىٝ 1385 ؾبَ زض ؛ضؾيس٘فط  189675 ثٝ 1380 ؾبَ زض
 ٔطاوع َطيك اظ ػٕيؼز وٙشطَ ٚ ذب٘ٛازٜ سٙظيٓ ٞبي ؾيبؾز سٙظيٓ ٕٞچٙيٗ ٚ ثبال ثٝ اٚالز 3 ٛيميسك ٞبي ؾيبؾز حصف زِيُ ثٝ

 ثب ػٕؼيز ُٔٙمٝ ٕ٘ٛزاض ضفشبض ٔمبيؿٝ. ضؾيس٘فط  176.411 ثٝ ػٕؼيز 1385 ؾبَ دبيبٖ زض ضا ازأٝ زازٜ اؾز. ذٛز ٘عِٚي ؾيط ثٟساقز
 سب 1395 يؾبِ ذكه ٚ 1381 سب 1375 ؾبَ ثٝ ٔطثٌٛ يٞب يذكىؿبِ وٝ ثبقس ئآٖ  ثيبٍ٘ط سٛا٘س ٔي 1(SPI) يؾبِ ذكهؾٙؼٝ  ٕ٘ٛزاض

                                                      
1
ؾبَ ثطاي يه  30ؾز وٓ ؾٙؼٝ ذكىؿبِي: ثطاي وٕي وطزٖ وٕجٛز ثبضـ زض ٔميبؼ ٞبي ظٔب٘ي ٌٛ٘بٌٖٛ اؾز وٝ ثطاي ٞط ُٔٙمٝ ٔؼيٗ ثط دبيٝ زضاظ ٔسر ثب ٔسر ثبض٘سٌي ز 

مبزيط ٔظجز، ٕ٘بيبٍ٘ط ثبضـ ثيكشط اظ ٔمساض ثبضـ ٔشٛؾٍ ٚ ٚ... ٔبٞٝ اؾز ؾٙؼٝ ذكىؿبِي يه ٔمساض ٘طٔبَ قسٜ ثب ٔيبٍ٘يٗ نفط ٚا٘حطاف ٔؼيبضيه اؾز، ٔ 6،3زٚضٜ زِرٛاٜ 
.ٔمبزيط ٔٙفي ثيبٍ٘ط ثبضـ وٕشط اظ ٔمساض ٔشٛؾٍ آٖ اؾز  
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 ضا اقشغبَ سمبيبي ٘شٛا٘ؿشٝ وٝ وكبٚضظي ثرف زض اقشغبَ (.ثٙبثطاي9ٗاؾز )قىُ قسٜ ُٔٙمٝ زض B1 حّمٝ غبِجيز ثٝ ٔٙؼط وٖٙٛ
 افعايف ٚ ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ سأؾيؽ ثب 1391 ؾبَ زض. اؾز وطزٜ ايؼبز ُٔٙمٝ زض ضا R1 ؾيؿشٕي حّمٝ وٙس، ثطَطف وبُٔ نٛضر ثٝ

 وٝ ٔٙؼط ثٝ يبفشٝ اؾز افعايف ُٔٙمٝ ثٝ ٟٔبػطر ٚ وبٞف ُٔٙمٝ اظ ذبضع ثٝ ٟٔبػطر ُٔٙمٝ زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٚ اقشغبَ ٞبي فطنز
 . قسٜ اؾز ٘فٛؼ سؼساز افعايف ثط

 
 ضْری جوعیت تراتر در رٍستایی جوعیت ًوَدار (:6) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

 وطزٖ وٓ ثط َيٛض ٚ زاْ نٙؼز ضقس نٙؼشي، ٞبي قٟطن سأؾيؽ ثب ثٛزٜ يؾبِ ذكه زضٌيط ُٔٙمٝ وٝ 1381 سب 1374 ٞبي ؾبَ ثيٗ 
 َٛضي زاقشٝ اؾز، ٘مف اقشغبَ ٘طخ ضفشٗ ثبال ٘مف ٔٛططي زض 1391 ؾبَ زض ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ سأؾيؽ. زاقشٙس ئؤطط ٘مف ثيىبضي ٘طخ
 42552 سؼساز ايٗ اظ ٚ ٘فط 128008 ثيكشط ٚ ؾبِٝ 10 ػٕؼيز ،1375 ؾبَ ٔؿىٗ ٚ ٘فٛؼ ػٕٛٔي ٕبضيؾطق سفهيّي ٘شبيغ اؾبؼ ثط وٝ
 سب 1391 يٞب ؾبَ ثٛز٘س. ثيٗ غيطفؼبَ افطاز ٘فط زضآٖ ؾبَ 77005 ٘فٛؼ وُ اظ ٚ ؛ا٘س ثٛزٜ وبض ػٛيبي ٚ ثيىبض 7168 اقشغبَ، نبحت ٘فط

 .اؾز ٘عَٚ ثٝ ضٚ لجُ يٞب ؾبَ ثٝ ٘ؿجز ثيىبضي ذبضػي، ٚ زاذّي ٞبي ٌصاضي يٝؾطٔب قطٚع ٚ ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ ؽيسأؾ زِيُ ثٝ 1395

 
 جوعیت تراتر در اضتغال ضاخص (:7) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،
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 جوعیت تراتر در تیکاری ضاخص (:8) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

 
 یسال خشک برابر در جمعیت شاخص (:9) شکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

 اقتصادی تخص زیرسیستن سیستوی تحلیل

 سٙٛع ٚ وكبٚضظي ٞبي فؼبِيز ػٟز ٔؿشؼسي ّٔي اضايي ٘يع ٚ ثبغي ٚ ظضاػي اضايي اظ ٚؾيؼي دٟٙٝ زاضاي آظاز ٔبوٛ ُٔٙمٝ
 ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ ثٙبثطايٗ اؾز، افعٚزٜ اضظـ سِٛيس ٟٕٔشطيٗ ثرف وكبٚضظي ػٟز، ايٗ اظ .ثبقسٔي سِٛيس ٚ وكز ػٟز ٔحهٛالسي

 ٚ سؼبزِي حّمٝ زٚ اظ( 10 قىُ)الشهبزي ثب سٛػٝ ثٝ  ثرف ظيطؾيؿشٓٞؿز.  ٔشٕطوع ثرف ايٗ ثط اَٚ ؾُح زض ُٔٙمٝ الشهبز ثط حبوٓ
ثب افعايف ػٕؼيز، زض ٘شيؼٝ ؾُح ظيط ؛ زٞس ٔي ٘كبٖ ضا وكبٚضظي يٞب زيفؼبِ ضقس ٔىب٘يعْ اَٚ يشيسمٛ حّمٝ اؾز، قسٜ سكىيُ  سمٛيشي
 ضظي ٚ سمبيبي آة زض ايٗ ثرف ضقس يبفشٝ اؾز. ثطايي وكبٚٞب زيفؼبِوكز، 

وكبٚضظي ضا  افعٚزٜ اضظـضفغ ايٗ سمبيب ٔيعاٖ سمبيب ثطاي آة  ٘يعافعايف يبفشٝ وٝ زض نٛضر سبٔيٗ آة  ٔؼسزا ٔيعاٖ سِٛيس ٚ  
ف ثيىبضي ٚ ٟٔبػطر ٚ ثٝ زاقشٝ ٚ ٔٛػت وبٞ ثيكشطي ضا ثٝ ز٘جبَ زض ايٗ ثرف فطنز اقشغبَ افعٚزٜ اضظـٕ٘بيس. افعايف سمٛيز ٔي

. وكبٚضظي ضا ٘يع ثٝ ز٘جبِرٛاٞس قس ثرف زض ثيكشط ٞطچٝ ٌصاضي. ايٗ ٔٛيٛع ؾطٔبيٝقٛز ئسجغ آٖ ٔب٘غ ذبِي قسٖ ضٚؾشبٞب اظ ؾىٙٝ 
 فؼبِيز افعايف ثب وكس،وكبٚضظي ضا ثٝ سهٛيط ٔي ٞبي فؼبِيز ثطاي آة ٔٙبثغ ثطزاقز ضٚ٘س ثط حبوٓ ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ اَٚ يسؼبزِ حّمٝ

 ثٝ قسٜ ٚ ثيكشطي ؾُحي ٔٙبثغ آة ثطزاقز ثٝ ٔٙؼط ٔٛيٛع ايٗ. يبثس ٔي افعايف ٘يع آة ثطاي سمبيب ٚ ٔهطف ٔيعاٖ ٕٞبٖ ثٝ وكبٚضظي
ٚ  طٔؼبظيٚ غٔؼبظ  نٛضر ثٝي ٙيطظٔيظؾُحي وبٞف ٔيبثس. ثسيٗ سطسيت قبٞسافعايف سمبيب ثطاي ثطزاقز ٔٙبثغ آة  آة ٔٙبثغ ز٘جبَ آٖ

 وبٞف وكبٚضظي ٕٙٛزٜ ٚ فؼبِيزٔي ضا ٔرشُ ٙيطظٔيظي ذٛاٞيٓ ثٛز. ازأٝ ايٗ ضٚ٘س سغصيٝ ٔٙبثغ آة ٙيطظٔيظؾُح آة  ثٝ سجغ آٖ افز
ثٛػٛز  وكبٚضظي ثرف زض فؼبَ ػٕؼيز اظ وظيطي ٔؼيكز زض اذشالَ ايؼبز ٚ ذٛاٞس يبفز. زض ازأٝ فؼبِيز ايٗ ظ٘ؼيطٜ ػّيز، ثيىبضي
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 اظ سطؾيٓ ؾطي ظٔب٘ي، سؼبزِي حّمٝ ضفشبض سبئيس ثطاي وٙس، ٔي ضٚ ضٚثٝ ضقس ٔحسٚزيز ٔىب٘يعْ يه ثب ضا ُٔٙمٝ ٞب ٔحسٚزيز ايٗ. ذٛاٞس آٔس
 .اؾز قسٜ اؾشفبزٜ 11زض ثطاثط ؾُح ظيط وكز، زض قىُ  يؾبِ ذكه ٞبي ؾٙؼٝ

فعالیت ىای

کطاًسصی.

نیشًی کاس دس منطقو

تیکاسی.

اسصش افضًده تخص

کطاًسصی

اسصش محصٌالت

سشمایو گزاسی دس تخص

کطاًسصی

+

مياجشت اص سًستا

+

-

+

+

+

+

آب ً ىٌای مناسة

+

تقاضای آب تخص

تشداضت آب سطحیکطاًسصی

مناتع آب سطحی

تشداضت آب صیشصمینی

فشًنطست

ضاسژ مجذد مناتع آب

صیش صمینی

مناتع آب صیش صمینی

فعالیت ىای کطاًسصی

+

-

-

+

-

+

+

+

+

B1

R1

+ +

 
 یتخص کطاٍرز یرسیستنز (:11) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

اؾز. ضفشبض ايٗ ُٔٙمٝ زض دبؾد ثٝ ايٗ  ثٛزٜ ضٚ ضٚثٝ ٘ٛؾب٘ي ؾبَ ثب يه ذكىؿبِي 22َي ٔسر  قٟطؾشبٖ ٔبوٛ 11قىُ  ثٝ سٛػٝ ثب
 ي ظضاػي وبٞفٞبٗ يظٔظيطوكز  ؾُح ،يؾبِ ذكه سساْٚ ؾبَ 8ثبٚػٛز  ،1381 سب 1374 زٚضٜ َي ٘ٛؾب٘بر ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفز. 

بض ثٛزٖ قبغّيٗ ايٗ ثرف ثٝ ازأٝ فؼبِيز ذٛز ثب فكبض ثيف . زِيُ ايٗ أط ٘جٛز فؼبِيز ػبيٍعيٗ وكبٚضظي ٚ ٘بچاؾز.  ٘ساقشٝ چكٍٕيطي
لبثُ ٔكبٞسٜ  86سب  82ٞبي ثيٗ ؾبَ سطؾبِي زٚضٜ ٗيسط يَٛال٘ضٚيٝ اظ آٖ ثٛزٜ اؾز.اظ حس ثٝ ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي اظ َطيك ثطزاقز ثي

ؾز. زِيُ ايٗ أط ضٚي آٚضزٖ ٔطزْ يبفشٝ ا وبٞف يؾبِ ذكه زٚضٜ ثٝ ٘ؿجز وكز ظيط ؾُح زض زٚضٜ ٔعثٛض ثط ذالف سهٛض،. اؾز
ر زض آٖ زٚضٜ اؾز. ايٗ ضفشبضٞب دشب٘ؿيُ ذٛة ُٔٙمٝ ثطاي اػٕبَ ؾيبؾز ٚ سؼبضثبظضٌب٘ي  ُٔٙمٝ ثٝ اقشغبَ ػبيٍعيٗ وكبٚضظي ٔب٘ٙس

  .زٞس.ٔؼيكز ػبيٍعيٗ ضا ثٝ ذٛثي ٘كبٖ ٔي

 
 کطت زیر سطح تراتر در SPI یسال خطک سٌجِ ًوَدار (:11) ضکل

 (1400ٍ٘بض٘سٌبٖ،ٔٙجغ: )
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 آب هٌاتع تخص زیرسیستن سیستوی تحلیل 

آة ثب سٛػٝ ثٝ  ٔٙبثغ ثرف ؿشٓيطؾيظ اؾز. يٙيطظٔيظ ٞبي آة ٔٙبثغ ثط ٔشٕطوع ثيكشط آة زض ٔبوٛ، ٔٙبثغ ثط حبوٓ ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ
ي احبَٝ زاضز. ثسيٗ ٙيطظٔيظ آة ٙبثغٔ ثطزاقز ثط سمٛيشي حّمٝ اؾز. قسٜ سكىيُ( R1) سمٛيشي ٚ( B1) سؼبزِي حّمٝ زٚ اظ (12 قىُ)

يبثٙس. ثب ٞبي ؾُحي افعايف ٔيي اظ َطيك سغصيغ ضٚا٘بةٙيطظٔيظ آة ٔٙبثغ ثطف سٍطي، ثبضاٖ، قبُٔ ػٛي ٘عٚالر ، سطسيت وٝ ثب افعايف
 ٚ ذٛاٞس يبفز وبٞف يٙيطظٔيظ آة ٔٙبثغ يبثس. زض ايٙهٛضر ػٕكٞبي ا٘ؿب٘ي افعايف ٔياٍ٘يعٜ ثطاي ثطزاقز افعايف ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي

 حّمٝ ٔٙشغ اظ يه ي ا٘ؿب٘يؾبِ ذكه ثٝ ػجبضسي ٚ فطٚ٘كؿز ثب ُٔٙمٝ ضا ،ٚيؼيز ايٗ قٛز. ازأٝ ٔي يٙيطظٔيظ آة ٔربظٖ وؿطي ٔٛػت

ٛيط ثٝ سه ٔبوٛ ضا زض ػٕؼيز افعايف َطيك اظ يٙيطظٔيظ آة ٔٙبثغ وبٞف سحبوٓ ثط ٔىب٘يعْ B1 سؼبزِي حّمٝ. قس ذٛاٞسضٚ  ضٚثٝ سمٛيشي
 آٖ ز٘جبَ ثٝ ٚ زازٜ افعايف وكبٚضظي ضا فؼبِيز ا٘ؼبْ ثطاي ػٕؼيز اٍ٘يعٜ ي،ٙيطظٔيظ آة ٔٙبثغ ؾُح افعايف وكس. ثسيٗ سطسيت،ٔي

 ثيكشط ٔٙبثغ اظ ثطزاقز آٖ يزض د ٚ يبفشٝ ثط ؾط ثطزاقز اظ ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي افعايف ضلبثز ضٚ٘س ايٗ ازأٝ ثب. ٕ٘بيسضقس ٔي ػٕؼيز
 سرّيٝ ٔيعاٖ ثٝ( 14ٚ  13 قىُ)سؼبزِي زض  ي حّمٝ سهسيك ثطاي. يبثسٔي وبٞف يٙيطظٔيظ آة ٔٙبثغ ؾُح ؾجت ثسيٗ ٚ ذٛاٞس قس

 .اؾز قسٜ اقبضٜ ظيطظٔيٙي آة ٔٙبثغ ؾبال٘ٝ

R1
B1

فشًنطست

تاسنذگی

نفٌر سًاناب

تغزیو اص جشیان
سطح.

ًسًدی تو آتيای صیش
صمینی .

سطح آب صیشصمینی

تيشه تشداسی اص مناتع
آب صیشصمینی.

مصشف دس آضامیذنی ،
تخص کطاًسصی.

خطکسالی

+

-
+

+

+

+

+

+

عمق مناتع
صیشصمینی

تشداضت اص سفشه ىای
صیش صمینی

کسشی مخاصن صیش
صمینی

+

-

+

+

مناتع آب صیش
صمینی.

تعذاد جمعیت.

مصشف آب..

تقاضای آب

دستشسی تو مناتع
آب .

+

+

+

+

+

-

 

 زیرزهیٌی آب هٌاتع تخص زیرسیستن (:12) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

 زِيُ ثٝ ٚ اؾز قسٜ ثيكشط ٔشٕبزي ٞبيؾبَ زض سرّيٝ وُ حؼٓ ٝو ٌفز سٛاٖ ٔي 14 ٚ 13 قىُ ٕ٘ٛزاضٞبي ثٝ سٛػٝ ثب
 آة ٔٙبثغ ثٝ اي فعايٙسٜ فكبض ٚ ايٗ أط يبفشٝ افعايف ٘يع ظيطظٔيٙي ٞبي آة ثٝ ٘يبظ ؾُحي آة ٔٙبثغٚ وبٞف  َٛال٘ي يٞب يذكىؿبِ
 .اؾز ٜقس ايبفٝ ٞطؾبَ يٞب لٙبر ٚ ٞب حفط چبٜ سؼساز ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ اؾز. ِصاثط ظيطظٔيٙي

 
 هٌطقِ جوعیت تراتر در زیرزهیٌی آب هٌاتع تخلیِ (:13) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،
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 زیرزهیٌی آب هٌاتع تعذاد تراتر در زیرزهیٌی آب هٌاتع تخلیِ  (:14) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

 هاکَ آزاد هٌطقِ تَسعِ ترای راّکارّا تیاى

 سمٛيشي حّمٝ چٟبض ٚ سؼبزِي حّمٝ 4 ، اظ(15 قىُ)ٔبوٛ ثب سٛػٝ ثٝ  آظاز ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ ثط حبوٓ ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ وٝ آ٘ؼب اظ 
 ٚيؼيز وٝ قس حبنُ ٘شيؼٝ ايٗ ٞبي ٔؼطفي قسٜ، ظيطؾيؿشٓ سمٛيشي ٚ سؼبزِي ٞبي حّمٝ اظ ٞطيه سحّيُ ثب ٗيثٙبثطا اؾز، قسٜ سكىيُ

 ذٛز ي الشهبزيٞب زيفؼبِ سٛؾؼٝ ٚ ضقس ُٔٙمٝ ايٗ ٚ ثٛزٜ ضقس ٔحسٚزيز سبيخ آضن ٔبٞيز زاضاي ٔبوٛ سٛؾؼٝ ٞبي ظيطؾيؿشٓ ثط حبوٓ
ٞبي سؼبزِي زض سطؾيٓ حّمٝ  ٔجشٙي ثط ؾيبؾز ٔٙظٛضؾٝ ايٗ ثطاي. اؾز زازٜ لطاض ظيطظٔيٙي آة ٔٙبثغ ثٝ ٚاثؿشٝ ضا زض ثرف وكبٚضظي

 سغييط ثٙبثطايٗ آيس، ٔي حؿبة ثٝ ٔبوٛٔحسٚزٜ  زض آة وٙٙسٜ ٔهطف ثرف سطيٗ ٟٔٓ وكبٚضظي ثرف ا٘س. اظآ٘ؼبوٝسطؾيٓ قسٜ 16قىُ 
 ٚ ٔٛلؼيز اؾبؼ ثط وكبٚضظي غيط ٞبي فؼبِيز ثب ثط آة وٓ وكبٚضظي ٞبي فؼبِيز ٕ٘ٛزٖ ػبيٍعيٗ ٚ سٛؾؼٝ چبضچٛة زض ثبيس ٔؼيكز
يٗ ٚ وٓ آة ثط ضا اي اؾز وٝ ثشٛا٘س ٔؼيكز ػبيٍعٞبي سؼبزِي زض ايٙؼب ثٝ ٌٛ٘ٝقٛز. ثسيٗ سطسيت اؾبؼ سطؾيٓ حّمٝ ا٘ؼبْ ُٔٙمٝ قطايٍ

ٞبي ُٔٙمٝ ثط اؾبؼ دشب٘ؿيُ ٌطزقٍطي سمٛيز ٚ دطٚضي ٌيبٞبٖ زاضٚيي،آثعي وكز ضاؾشب ؾٝ فؼبِيز ايٗ ثطاي ُٔٙمٝ ثٝ اضٔغبٖ آٚضز.زض
 ٞبي سؼبزِي ٚ ثطضؾي ػٕىّطز آٟ٘ب ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز. ثطاي سطؾيٓ حّمٝ
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نشخ صاد ً ًلذ جمعیت
نشخ مشگ ً میش

+

+

R4

+

-

B4

متٌسط طٌل عمش

+

مياجشت اص منطقو.

تیکاسی

مياجشت اص سًستا تو
منطقو دیگش

استفاده اص مناتع
طثیعی

-

+ +

+

نشخ تاسٌادی
جمعیت

-

B3

فعالیت ىای
کطاًسصی.

نیشًی کاس دس
منطقو

تیکاسی.

اسصش افضًده تخص
کطاًسصی

اسصش محصٌالت

سشمایو گزاسی تخص
کطاًسصی

-

مياجشت اص سًستا

+

-

+

+

+

+

R2 B2

آب ً ىٌای مناسة
+

تقاضای آب تخص
کطاًسصی

تشداضت آب سطحی

منثع آب سطحی

تشداضت آب
صیشصمینی

فشًنطست

ضاسژ مجذد مناتع آب
صیش صمینی

منثع آب صیشصمینی

فعالیت ىای
کطاًسصی

+

-

-

+

-
+

+

+

+

B1

R1

تاسنذگی

نفٌر سًاناب

تغزیو اص جشیان
سطح.

ًسًدی تو آتيای صیش
صمینی .

سطح آب صیشصمینی

تيشه تشداسی اص مناتع
آب صیشصمینی.

مصشف دس آضامیذنی ،
تخص کطاًسصی.

خطکسالی

+

-
+

+

+

+

+

+

عمق مناتع
صیشصمینی

تشداضت اص سفشه ىای
صیش صمینی

کسشی مخاصن صیش
صمینی

+

-

+

+

مناتع آب صیش
صمینی.

تعذاد جمعیت.

مصشف آب..

تقاضای آب

دستشسی تو مناتع
آب .

+

+

مياجشت اص منطقو..

مطاغل کارب

مياجشت اص منطقو

فقش

سفاه

فعالیتيای کطاًسصی

+
+

+
-

R3
+

+

تنٌع صساعی

+

+

سضذ اقتصادی

+

+-

-

-

-

-

-

+

 
 هاکَ آزاد ٌطقِه تَسعِ تر حاکن سیستوی هکاًیسم (:15) ضکل

 (1400ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ،

فكبض  ُٔٙمٝ افعٚزٜ اضظـ سٛا٘س زض ػيٗ افعايف ٔي اؾز قسٜ سطؾيٓ 16 قىُ زض آ٘چٝ ثب ٔكبثٝ ٌطزقٍطي سمٛيز ثط ٔجشٙي ؾيبؾز
 وٝ قٛز ٔي ُٔٙمٝ( زض يا لٟٜٛ ضً٘) ثٝ سؼبزِي حّمٝ ايؼبز ثٝ ٔٙؼط ٔصوٛض ثطزاقز اظ ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي ضا وبٞف زٞس. ؾيبؾز

 ٔؿشؼس ٘ٛاحي زاضاي ٔبوٛ حبيط حبَ زض.الشهبزي ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. ضقس ٚ قغّي ٞبي ثٝ زِيُ ايؼبزفطنز زضآٔس افعايف وبٞكجيىبضي،
 آة ٔٙبثغ ثٝ ٚاثؿشٍي ٞيچ سمطيجب اؾز، ِصا فؼبِيز ٔعثٛض ؾبَ زض سٗ 80 سِٛيس ثب ٔشطٔىؼت ٞعاض 40000 وكز ظيط ؾُح ثب دطٚضي آثعي

 ٚ اضؼ ضٚزذب٘ٝ ُٔٙمٝ قٕبَ زض آة سِٛيسي ضٚاٖ دطٚضي ثب سٛػٝ ثٝ دشب٘ؿيُ ثبالي٘ساضز. ؾيبؾز ٔجشٙي ثط سمٛيز آثعي يٙيطظٔيظ
 ايٗ ؾيبؾز. 1(ُٔٙمٝ وبضقٙبؼ ثب ٔهبحجٝ) ٞعاض ٔشطٔىؼت لبثُ افعايف اؾز 70000 سب ليمبع ٚ زا٘بِٛ ٕٞچٖٛ ؾسٞبي ٚػٛز ٕٞچٙيٗ

 ُٔٙمٝ ضاوٙشطَ آثي ٔحسٚزيز ثٝ سٛػٝ ثب يٙيطظٔيظ آة ٔٙبثغ اظ ثطزاقز ٚ فمط ٟٔبػطر، ٔيعاٖ ٕٞچٖٛ ٔٙفي سمٛيشي ٞبي حّمٝ طيسأط
 ذٛاٞس ٔؿشرطع ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ زض وكبٚضظي غيط ٞبيفؼبِيز سمٛيز سؼبزِي ثطاي حّمٝ زٚ ايؼبز ثٝ ٔٙؼط ٘بٔجطزٜ ٞبيؾيبؾز. ٕ٘بيس ٔي
  .(ضً٘ آثي ٚ ايلٟٜٛ حّمٝ) قس

                                                      
  1399.8.20ٔهبحجٝ ثبوبضقٙبؼ ثرف وكبٚضظي ٚ ٔٙبثغ َجيؼي ؾبظٔبٖ ُٔٙمٝ آظاز ٔبوٛ ثٝ سبضيد  1
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نشخ صاد ً ًلذ جمعیت
نشخ مشگ ً میش

+

+

R4

+

-

B4

متٌسط طٌل عمش

+

مياجشت اص منطقو.

تیکاسی

مياجشت اص سًستا تو
منطقو دیگش

استفاده اص مناتع
طثیعی

-

+ +

+

نشخ تاسٌادی
جمعیت

-

B3

فعالیت ىای
کطاًسصی.

نیشًی کاس دس
منطقو

تیکاسی.

اسصش افضًده تخص
کطاًسصی

اسصش محصٌالت

سشمایو گزاسی تخص
کطاًسصی

-

مياجشت اص سًستا

+

-

+

+

+

+

R2 B2

آب ً ىٌای مناسة
+

B7

تقاضای آب تخص
کطاًسصی

تشداضت آب سطحی

منثع آب سطحی

تشداضت آب
صیشصمینی

فشًنطست

ضاسژ مجذد مناتع آب
صیش صمینی

منثع آب صیشصمینی

فعالیت ىای
کطاًسصی

+

-

-

+

-
+

+

+

+

B1

R1

تاسنذگی

نفٌر سًاناب

تغزیو اص جشیان
سطح.

ًسًدی تو آتيای صیش
صمینی .

سطح آب صیشصمینی

تيشه تشداسی اص مناتع
آب صیشصمینی.

مصشف دس آضامیذنی ،
تخص کطاًسصی.

خطکسالی

+

-
+

+

+

+

+

+

عمق مناتع
صیشصمینی

تشداضت اص سفشه ىای
صیش صمینی

کسشی مخاصن صیش
صمینی

+

-

+

+

مناتع آب صیش
صمینی.

تعذاد جمعیت.

مصشف آب..

تقاضای آب

دستشسی تو مناتع
آب .

+

+

مياجشت اص منطقو..

مطاغل کارب

مياجشت اص منطقو

فقش

سفاه

فعالیتيای کطاًسصی

+
+

+
-

R3
+

فعالیت ىای غیش
کطاًسصی

کل تشداضت آب

مناتع آب مٌجٌد

+

+
+

-

B6

+

نشخ فعالیت ىای کطاًسصی تو
نسثت فعالیتيای کطاًسصی

اسصش افضًده فعالیت
ىای غیش کطاًسصی

سشمایو گزاسی دس فعالیت
ىای غیش کطاًسصی

اضتغال دس تخص
غیشکطاًسصی

-

+

+

+

+

B5

سشمایو گزاسی دس فعالیت
ىای غیش کطاًسصی.

صیشساخت ىا ً
امکانات

فشصت ىای ضغلی

مياجشت تو منطقو

جزاتیت منطقو

تعذاد گشدضگشان

تنٌع صساعی

+

+

سضذ اقتصادی

+

+-

-

-

-

-

-

+
+

+

+

-

+

+

+

B6

B5

B7

کاضت گیاىان
داسًیی

فعالیت آتضی
پشًسی

تقٌیت گشدضگشی

 
 َهٌطقِ آزاد هاک یستویس یسمهکاً یتر رٍ ضذُ ینترس ّایراّکار (:16) ضکل

 (1399ٔٙجغ: )ٍ٘بض٘سٌبٖ، 

 اظ ٞىشبض 400 حسٚز حبيط حبَ زض باشد.هیاؾز  قسٜ سطؾيٓ 14 قىُ آ٘چٝ ُٔبثك زاضٚيي ٌيبٞبٖ وبقز ثط ٔجشٙي ؾيبؾز ؾْٛ 

آثي ٔحسٚز ػبيٍعيٗ ذٛثي ثطاي ٔحهٛالر ثبغي ٚ ظضاػي  زاقشٝ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٘يبظ لطاض زاضٚيي ٌيبٞبٖ ظيط وكز ٔبوٛ ظضاػي ٞبي ظٔيٗ
 800ثبقٙس. زض ايٗ ذهٛل أىبٖ افعايف ؾُح ظيط وكز ٌيبٞبٖ زاضٚيي ثب ػبيٍعيٙي ؾُح ظيط وكز ٔحهٛالر ثبغي سب آة ثط ٔي

 زض يطٌصاضيسأط ثط ػالٜٚ ٔعثٛض ُٔبثك حّمٝ آثي ضً٘ سطؾيٓ قسٜ زض قىُ ؾيبؾز(. ُٔٙمٝ وبضقٙبؼ ثب ٔهبحجٝ)ٞىشبض ٕٔىٗ اؾز
 . اؾز طٌصاضيسأط ٘يع ُٔٙمٝ ٔطزْ ٔؼيكز زض وكبٚضظي، ثرف زض آة ٔهطف زض ػٛيي نطفٝ
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 گیری تحث ٍ ًتیجِ  

 ٞب ؾيؿشٓ دٛيبيي ضٚيىطز اظ ٔٙبثغ ٔحسٚزيز ثٝ سٛػٝ ٚ دبيساض ي سٛؾؼٝ ٔالحظبر ٌطفشٗ ٘ظط زض ثب ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ سحّيُ ثطاي
 ٚ اػشٕبػي الشهبزي، ثرف ؾٝ زض ٔؤطط ٞبي ظيطؾيؿشٓ اثشسا سٛؾؼٝ ثطاي وّي ٔسَ يه ثٝ زؾشيبثي ػٟز ضاؾشب ايٗ زض. قس اؾشفبزٜ
 قٙبؾبيي ضاؾشبي زض ٔؼِّٛي ٚ ػّّز ٞبي حّمٝ ٔىب٘يعْ ٚ قس٘س سطؾيٓ ؾيؿشٕي نٛضر ثٝ ثبٞٓ اضسجبٌ زض ٚ ػساٌب٘ٝ نٛضر ثٝ َجيؼي

 ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞساسي اَالػبر ٚ ٞب زازٜ اظ ٞب حّمٝ ػّٕىطز سهسيك ثطاي. ٌطفشٙس لطاض ضؾيثط ٚ سحّيُ ٔٛضز ٔبوٛ سٛؾؼٝ ثط ٔٛطط ٔشغيطٞبي
 اػشٕبػي ٚ الشهبزي ٌعاضقبر ٚ( ػبٔغ) ؾبذشبضي ـ ضاٞجطزي َطح آٔبضي، ٞبي ؾبِٙبٔٝ ٔبوٛ، آظاز ُٔٙمٝ ؾبظٔبٖ وبضقٙبؾبٖ ثب حًٛضي

 ثط ثٙب؛ قس ثطضؾي ٞب آٖ ػّٕىطز ٚ سمٛيشي ٚ سؼبزِي ٞبي حّمٝ ٞب طؾيؿشٓظي اظ يه ٞط ؾيؿشٕي سحّيُ زض. قس ٌطفشٝ ثٟطٜ ٔٛضز ُٔٙمٝ
 ثٝ ضا ُٔٙمٝ ٚ وطز وٙشطَ ضا ُٔٙمٝ ثط حبوٓ ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ ٔٙفي اططٞبي ٞبي سؼبزِيثب سطؾيٓ حّمٝ سٛاٖ ٔي ،ٞب ؾيؿشٓ دٛيبيي انَٛ
-ؾيبؾز ػبر ٔٛػٛز ٚ ٘يع ٔطظ ٔىب٘يعْ ؾيؿشٕي سطؾيٓ قسٜ،ٔٙظٛض ٚ ثب سٛػٝ ثٝ زازٜ ٚ اَال ايٗ ثطاي. زاز ؾٛق دبيساض حبِز يه ؾٕز

اؾز ٔٛضز ٘يبظ اؾز. ثط ايٗ اؾبؼ، ٕٞبُ٘ٛض وٝ اقبضٜ  سمٛيشي ٞبي حّمٝ ٔٙفي اططٞبي وٙشطَ ثٝ ٔٙؼط ٞبي سؼبزِي وٝٞبيي ٔجشٙي ثط حّمٝ
ضٚيٝ اظ ٙبثغ آة ظيطظٔيٙي ثط اطط ثطزاقز ثيٞبي ُٔٙمٝ ٔبوٛ ثٝ ِحبِ سٛؾؼٝ دبيساض ُٔٙمٝ ٘بدبيساضي ٔقس يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ٔحسٚزيز

ٞبي سؼبزِي ضٚ ثط ضٚي حّمٝثبقس. ِصا ثب ٔحٛض لطاض زازٖ سرّيٝ ثيف اظ ا٘ساظٜ ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي، سٕطوع ٔمبِٝ ديفٔٙبثغ آة ٔٛػٛز ٔي
اي ٞبي سؼبزِي ثٝ ٌٛ٘ٝسيٗ ٔٙظٛض حّمٝٞبي سمٛيشي ٔٙؼط ثٝ افعايف ثطزاقز اظ ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي اؾز. ثثطاي وٙشطَ اططار ٔٙفي حّمٝ

 .سؼسيُ قٛ٘س ٞبي سمٛيشي ٔٛطط ثط آ٘طاظيطظٔيٙي ٚ حّمٝ آة ٔٙبثغ وكبٚضظي، ثطزاقز اظ ٞبي فؼبِيز ثٝ ٚاثؿشٍي سطؾيٓ قس٘س وٝ ثب وبٞف
ٔعثٛض سٟٙب ثط اؾبؼ  ٞبيآيس ِصا سطؾيٓ حّمٝ ٔي حؿبة ثٝ ُٔٙمٝ آٖ زض آة وٙٙسٜ ٔهطف ثرف سطيٗ ٟٔٓ ،وكبٚضظي ثرف اظآ٘ؼب وٝ

 ؛ٞبي ثب اضظـ افعٚزٜ ثيكشط ٚ وٕشط ٚاثؿشٝ ثٝ آة ٕٔىٗ ذٛاٞس ثٛزٚ سغييط ٔؼيكز اظ وكبٚضظي ثٝ ٔؼيكز 1ؾيبؾز ٔؼيكز ػبيٍعيٗ
 اؾبؼ ثط وكبٚضظي غيط ٞبي فؼبِيز ثب ثط آة وٓ وكبٚضظي ٞبي فؼبِيز ٕ٘ٛزٖ ػبيٍعيٗ ٚ سٛؾؼٝ چبضچٛة زض ثبيس ٔؼيكز سغييط ثٙبثطايٗ
ٞبي سؼبزِي ٍٕٞي ثب ٔحٛضيز ػبيٍعيٙي فؼبِيز ثرف ٞبي اؾشرطاػي يب ٕٞبٖ حّمٝقٛز. ِصا ؾيبؾز ا٘ؼبْ ُٔٙمٝ قطايٍ ٚ ٔٛلؼيز

 ٔؼيكز سغييط ػٟز زض ٔبوٛ آظاز ُٔٙمٝ ٚيػٜ ٔٛلؼيز ٚ َجيؼي ٞبي ٚيػٌي ٔشٙبؾت ثب وكبٚضظي غيط ٚ ثط آة ٞبي وٓوكبٚضظي ثب فؼبِيز
 .ا٘سسطؾيٓ قسٜ ُٔٙمٝ سٛؾؼٝ ؾيؿشٕي ٔىب٘يعْ ثٝ اسىب ثب ظيطظٔيٙي آة ٔٙبثغ ثٝ ُٔٙمٝ ؿشٍيٚاث وبٞف ٕٞچٙيٗ ٚ ٔطزْ

 ؾبَ زض سٗ 80 سِٛيس ثب ٚ ٞىشبض 40000 وكز ظيط ؾُح ثب حبيط حبَ زض وٝ اؾز دطٚضي آثعي فؼبِيز سمٛيز اَٚ ٔجشٙي ثط ؾيبؾز  
 ٚ اضؼ ضٚزذب٘ٝ ُٔٙمٝ قٕبَ زض آة ضٚاٖ ثبٚػٛز دطٚضي آثعي ذهٛل زض ٛٔبو ثبالي دشب٘ؿيُ ثٝ سٛػٝ ثبقس. ثب ٔي ثطزاضي ثٟطٜ حبَ زض

 آظاز ُٔٙمٝ زض آٖ ثط ػالٜٚ زاز. افعايف ٔشطٔىؼت 70000 سب ضا وكز ظيط ؾُح سٛاٖ ٔي ليمبع ٚ زا٘بِٛ ٕٞچٖٛ ؾسٞبي ٚػٛز ٕٞچٙيٗ
 ٘ؿجز ٚ ٕ٘ٛز اؾشفبزٜ ٞب آٖ اظ دطٚضي آثعي أط زض سٛاٖ ئ ٞب آٖ ضٚي ثط ُٔبِؼبر ا٘ؼبْ ثب آيٙسٜ زض وٝ زاضز ٚػٛز ثؿيبضي ٞبي سبالة ٔبوٛ

ُٔٙمٝ ٚ  افعٚزٜ ٘يع ثب افعايف اضظـ ٌطزقٍطي فؼبِيز سمٛيز زْٚ ٔجشٙي ثط ؾيبؾز. ٕ٘ٛز الساْ ظٔيٙٝ ايٗ زض ُٕٔئٗ ٌصاضيؾطٔبيٝ ثٝ

رٍیی به ٍاسطه هصرف کن آب ٍ کشت گیاهاى داوٙشطَ حّمٝ سمٛيشي ٔرطة ذٛاٞس قس. ٔٙؼط وبٞف فكبض ثٝ ٔٙبثغ آة ظيطظٔيٙي

تَاًد درآهد به ازای سطح زیر کشت زیاد ًسبت به سطَح زیرکشت باغی، سَهیي سیاست سیستوی پیشٌهادی است که هی

 رفتار هکاًیسم سیستوی حاکن بر هٌابع آب هاکَ را به سوت هطلَب پیش ببرد. 

                                                      
1 Alternative Livelihood 
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 هٌاتع:

 ّيٞب ييبي، سحّيُ فطايٙس آٔٛظـ افؿطاٖ ٘يطٚي ا٘شظبٔي ثب ضٚيىطز دٛ(1390) يثبؾشبٖ، ٟٔس ي ٚ، ٔحٕسػّي، الجبِٔحٕس ياحٕسٚ٘س، ػ 
 .94 ـ 67 ، نم37، قٕبضٜ 8 زٚضٜ ،ؽيدّ ي، سٛؾؼٝ ا٘ؿب٘ؾيؿشٓ

 سٟطاٖ، ٔٛؾؿٝ ٘كط وّٕٝ، چبح ؾْٛ،  تَسعِ یضٌاس جاهعِ، (1393)ضيب  ٚ غالْي غفبض ،ئهُف ب،ياظو. 

 ط،يثرف ٞ ئُبِؼٝ ٔٛضزيي سٛؾؼٝ ضٚؾشب يساضيدب يثٙس ؾُح (،1386)ٔحؿٗ  ط،يٞ يبضيب آلي ٚ افشربض ٗياِس ػجساِطيب ضوٗ ،يفشربضا 
 .44ـ  31، نم 61قٕبضٜ  ،ييبيػغطاف يٞب دػٚٞف ٝي٘كط

 ٘كطيٝ قٟط سٟطاٖ 6(، سحّيُ اضسجبٌ ٞٛقٕٙس ؾبظي ٚ دبيساضي زض فًبٞبي قٟطي ُٔبِؼٝ ٔٛضزي: ُٔٙمٝ 1396، حؿٗ )ظازُٜ ياؾٕبػ ،
 .1ـ  21، نم 68، قٕبضٜ 23، ؾبَ يعيض ثط٘بٔٝ ػّٕي ػغطافيب ٚ

 وكٛض، چبح اَٚ يٞب يبضيٚ زٞ ٞب ي، ؾبظٔبٖ قٟطزاضسٟطاٖ ،ٗيؾطظٔ فيآٔب، (1390) ظٓئ طر،يثه. 

 ٚچبح قب٘عزٜ. ،وٛٞؿبض ،سٟطاٖ  ،سطػٕٝ غالٔؼّي فطػبزي ،تَسعِ اقتصادی در جْاى سَم ،(1387ٔبيىُ ) ،سٛزاض 

  ي الشهبزيٞب قبذمي وكٛض ثطٔجٙبي ٞب اؾشبٖي ا ُٔٙمٝ(، سحّيُ فًبيي سٛؾؼٝ 1399ٚ وطٔي، ؾٛ٘يب، )ػؼفطي، فيطٚظ، حبسٕي، افكبض ،
 .61 ـ 72، نم 74، قٕبضٜ 24 ، ؾبَيعيض ثط٘بٔٝ٘كطيٝ ػّٕي ػغطافيب ٚ 

  ٗٔمبِٝ ظاز سؼبضي ٔبوٛ، آ ي ُٔٙمٝزض  يٌصاضٝ يؾطٔبثطضؾي ٔٛا٘غ ػصة  (،ظٔؿشبٖ ،1394) احٕس ٚ وِٛٛثٙسي، ػجساهلل ،السْ اٚضّ٘طيحؿي
 .6_1 نم ،طاظيقٞب، ٚ ضاٞىبض ٞب چبِفٔسيطيز  يإِّّٗ يثوٙفطا٘ؽ  ٗيؾٛٔاضايٝ قسٜ زض 

 ي: ُٔبِؼٝ ٔٛضزيئٙبَك ضٚؾشب يالشهبز يٞب زض ثٟجٛز قبذم ي٘مف ُٔٙمٝ آظاز سؼبض ي، ثطضؾ(1398) ُيؾبضثبٖ، ٚو يسضيح 
 .133 ـ 111. نم. 1ضٜ ، قٕب22، ؾبَ ضٚؾشب ٚ سٛؾؼٝ ٝي٘كطقٟطؾشبٖ ٔبوٛ، 

 ٜٗيچٟبضزٕٞٔمبِٝ اضايٝ قسٜ زض زض ُٔٙمٝ آظاز ٔبوٛ،  ذكه ثٙسضاحساص  يؾٙؼ أىبٖ، (ظٔؿشبٖ ،1394) ذّيّي، ٔطسًي ٚ ٔميؿٝ، ُٟٔط 
 .16 _ 1 نم، سٟطاٖ ،ٟٔٙسؾي حُٕ ٚ ٘مُ ٚ سطافيه يإِّّٗ يثوٙفطا٘ؽ 

 ،ٖضيعي ٔسيطيز سٛؾؼٝ قٟطي ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚيىطز دٛيبيي ؾيؿشٓ ثطضؾي ثط٘ب ،(1395) ٓئط ي،فطذ ّي ٚػ ي،ثبلط ؼشجي،ٔ ضفيؼيب ٝٔ
 .50 _35نم  ،16 قٕبضٜ ،زا٘كٍبٜ ٞٙط فهّٙبٔٝ سٟطاٖ، 18 ُٔٙمٝ ٔٛضزي:

 43، نم. 4، قٕبضٜ 10زٚضٜ  ،ئسضؼ ػّْٛ ا٘ؿب٘ ٝي٘كط ساض،يسٛؾؼٝ دب ي، ثؿٍ ٔفٟٛٔ(1385) يغالٔؼّ ،ي٘ؼف ٚ قٕؽ اِؿبزار ،يظاٞس 
 .76 ـ

 اضقس،  يوبضقٙبؾ ٘بٔٝ بٖي، دبٔبوٛ ينٙؼش ،يٚ سٛؾؼٝ ُٔٙمٝ آظاز سؼبض يطيٌ قىُ يـ الشهبز يياططار فًب، (1394) سيظازٜ، ٚح ٙبَيظ
 .عيزا٘كٍبٜ سجط ،زا٘كىسٜ دطزيؽ سجطيع ،يقٟط يعيض ٚ ثط٘بٔٝ بيػغطافٌطٜٚ 

 ٔطوع آٔبض ايطاٖ.1395سب  1375ٔبوٛ، ؾبَ  ؾبِٙبٔٝ آٔبضي ُٔٙمٝ آظاز ، 

 ثٟجٛز  يٚ ضاٞىبضٞب طاٖيزض ا ٗيؾطظٔ فيآٔب يعيض ثط٘بٔٝ ٙسيفطا يبثي، اضظ(1389ي )زٞىطز يضيٛ ط،يأ سيؾٚ  ٗيظازٌبٖ، ٔحٕسحؿ فيقط
 .100 ـ 87، نم. 4، قٕبضٜ 7ؾبَ  ،يُيفهّٙبٔٝ ػّْٛ ٔحآٖ، 

 اضي ٔٛع.ي ٔٙبَك آظاز ثطاي سحمك اٞساف آٔبيكي ؾطظٔيٗ، ذجطٌعٞب زيظطف(، ٌعاضـ 1395، حبٔس )ٍبٖيقب 

https://www.mojnews.com 

 ّسٛؾؼٝ  يٞب اظ ِحبِ قبذم ب٘ٝيذبٚضٔ يوكٛضٞب ي٘ؿج ييوبضا ُي، سحّ(1397) سئؼ ،ياوجط ٚ ظازٜ، ضثبة ٗيحؿ ُ،ي، اؾٕبػي ظازٜنفطػ
 .12 ـ 1، نم. 29، قٕبضٜ 8ؾبَ  ،يا ُٔٙمٝ يعيض فهّٙبٔٝ ثط٘بٔٝ ،ضسايدب

 ٔٙبثغ  يػٕٟٛض ٔطوع سحَٛ ازاض ؽيض يٚ ٘ظبضر ضاٞجطز يعيض ، ٔؼبٚ٘ز ثط٘بٔٝيیِ سرزهٍ تَسع صیدٍرُ آها، (1390)ٔظفط  ،ينطاف ٚ
 .سٟطاٖ ،يا٘ؿب٘
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 ٔؿبئُ ٚ  ئبٞٙبٔٝ ثطضؾ - ئؼّٝ الشهبز ،يبفشٍي ٚ سٛؾؼٝ يسؼبزَ ٘ظبْ قٟط يثٝ ؾٛ يضاٞ ٗيؾطظٔ في، آٔب(1390)احؿبٖ  ،يينٙؼ
 .180 _ 169 ، نم10ـ  9 يٞب قٕبضٜ ،يالشهبز يٞب بؾزيؾ

 ( ًُاضظيبثي سٛؾؼٝ دبيساض قٟطي ثب سبويس ثط ضٚيىطز 1399يطاثي، انغط، ػجبؾي، قبيؿشٝ ٚ ٔكىيٙي، اثٛاِف ،)ي ٞب ؾىٛ٘شٍبٜي زض آٚض سبة
ـ  133، نم 74، قٕبضٜ 24ؾبَ  ي،عيض ثط٘بٔٝ٘كطيٝ ػّٕي ػغطافيب ٚ ي غيط ضؾٕي قٟط ؾٙٙسع، ٞب ؾىٛ٘شٍبٜي ٔٛضز ُٔبِؼٝ: طضؾٕيغ

119. 

 (، ٔؼطي ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض ؾجع ا٘سيف دبيف )دبح(.1398طزي ـ ؾبذشبضي )ػبٔغ( ُٔٙمٝ آظاز ٔبوٛ )َطح ضاٞج 

 زض  يا ٚ سٛؾؼٝ ُٔٙمٝ فيٚ ٔب٘غ آٔب كطاٖيد يٚ فطٍٞٙ يػٛأُ اػشٕبػ ييفًب ُي، سحّ(1396)ضيب  غالْ بٖ،يوبظٕ ٚ ضاز، ذسض يطػف
 .172 ـ 155، نم 68قٕبضٜ  ،يوبضثطز يقٙبؾ ػبٔؼٝ ٝي٘كط ،ياؾشبٖ ذطاؾبٖ قٕبِ

 ثط حبوٓ فًبيي ؾبظٔبٖ آٔبيكي سحّيُ ،(1398) بٚـيؾ بٖ،يقب ٚ ٓيػجساِىط سيؾ ،يٞبقٕ ،ٔحٕسضيب بٖ،يقٟجبظثٍ ٙت،يظ ،ياِٟ ىيف 

 .248 ـ 231، نم. 4، قٕبضٜ 17زٚضٜ  ،يُيفهّٙبٔٝ ػّْٛ ٔح ،ٞب ؿشٓيؾ دٛيبيي ضٚيىطز ثب ٔيٙبة زقز آة ٔٙبثغ

 ٕ3، قٕبضٜ 16زٚضٜ  ،ييبيػغطاف مبريسحم ٝي٘كط ٞب، سٌبٜيٚ ز ٓي: ٔفبٞيقٟط ساضي، سٛؾؼٝ دب(1380) يؾٔٛ ئٟس سيؾ ،ئحٕس يوبظ ،
 .113 ـ 94نم. 

 116 ـ 97، نم. 20قٕبضٜ  ،بؼيضاٞجطز  ٝي٘كط ،يٚ الشهبز ي، ضاثُٝ سٛؾؼٝ اػشٕبػ(1388) ظٓ،ئ ،يئٛؾب. 

 ٛيؿشٕيؾ ىطزيثب ضٚ ٍئح ُئسَ سحّ هي، اضائٝ (1395) ي ٚ ثبلطي، ػّيكىِٛو س،يأ ،دٛض ٙبَيظ ،ي٘ؼف، ػجساهلل ظازٜ، ٟٔس طئ ،ئٛؾ 
 .18 ـ 1، نم. 1، قٕبضٜ 38زٚضٜ  ،يا٘ؿب٘ يبيػغطاف يٞب دػٚٞف ٝي٘كطقٟطؾشبٖ ٔبوٛ،  ي: ُٔبِؼٝ ٔٛضزيٌطزقٍط يعيزض ثط٘بٔٝ 

 ُُِٔبِؼٝ  ييٚ ضٚؾشب ئٙبَك قٟط يٜ ٚ سٛؾؼٝ اػشٕبػثط ضفب يالشهبز ػٜئٙبَك ٚ طيسبط(، 1395) يدٛض، ٔحٕسػّ ٓيلبٚ  ضيب غالْ ،يفي
 .220 ـ 190، نم.27قٕبضٜ ، 7زٚضٜ  ٚ ضفبٜ سٛؾؼٝ، يعيض فهّٙبٔٝ ثط٘بٔٝؾّفچٍبٖ،  يالشهبز ػٜي: ُٔٙمٝ ٚئٛضز

 يؾبحّ ،ئطظ ذبل يثط ٘ٛاح سيثب سٛؾؼٝ: ثب سبو بيضاثُٝ ػغطاف ٗييزض سج ٗيؾطظٔ فيآٔب يمي، ٘مف سُج(1397) ٛٔطصيدٙبٜ زضٚ، و عزاٖي 
 .23 ـ 7، نم. 3، قٕبضٜ 8ؾبَ  ،ئُٙمٝ ا يعيض ثط٘بٔٝ بيفهّٙبٔٝ ػغطاف طاٖ،يػٙٛة ا
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  205 ساضيسٛؾؼٝ دب يثٝ ؾٛ ٞب ؿشٓيؾ ييبيثط دٛ ئجشٙ ىطزيضٚ هيسٛؾؼٝ ُٔٙمٝ آظاز ٔبوٛ:  يكيآٔب ُيسحّ

 

 Raszkowski, A., & Bartniczak, B. (2018). Towards sustainable regional development: economy, 

society, environment, good governance based on the example of Polish regions. Transformations 

in Business & Economics,  17(2): 225-245. 

 Richmond, b. (1993). System thinking: acitical set of critical thiking skills for the 90 and beyond 

13 dart mouth college zhighway. System daynamics review, 9(2): 113-133. 

 Sterman, J.D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world.  

 London: mcgraw_hill press, 1008p.  

 Storper, M. A. (2006). The wealth of regions. Futures, 27(5): 505-526. 

 Stein, H. (2007). Africa and free trade zones, Paper Prepared for Africa Task Force Meeting, 

Brooks World Poverty Institute, U. of Manchester, Manchester, Pp. 1- 19. 

 Shepherd, A. (1998). Sustainable Rural Development Mac Millan. London . isdr society issue, 

2(1): 1-55. 

 Thurlby, R. and Chang, J. (1995). Application of systems dynamics to the re‐engineering of value 

processes, Executive Development, 8(4): 26-31. 

 

 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Robert%20Thurlby
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jane%20Chang
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0953-3230

