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ABSTRACT 

Introduction: Wetlands are mainly adjacent to settlements and there is a two-way relationship between 

wetlands and the stability of marginal rural settlements. As much as the stability of rural communities 

depends on the sustainability of wetlands. Anzali Wetland is also one of the important tourist attractions 

of Gilan and the livelihood of the inhabitants of the wetland in terms of agriculture, fishing and supply of 

raw materials for handicrafts depends on its life. 

Objectives: The analysis of economic stability in rural communities on the edge of the wetland is based 

on the model of the village ecosystem and the purpose of this study. 

Methodology: The present study is applied in terms of purpose and based on a descriptive-analytical 

method. Indicators were developed to determine the degree of sustainability of the villages. Finally, the 

data were analyzed analytically and comparatively. 

Geographical Context: The catchment area of the wetland has an area of about 374 thousand hectares 

and the study area in this study is 15 villages on the edge of the wetland (Bandar Anzali and Soomehsara 

villages). Also, Anzali Wetland is one of the important centers of tourist attraction in Gilan. 

Result and Discussion: result show that the majority of the active population of these villages are 

engaged in agricultural activities affected by agricultural lands. Considering that most of the rice 

cultivation and agriculture and non-productive trees are located in a part of Gilan plain and have provided 

employment for farmers and the first priorities of farmers in the area is rice cultivation and also due to 

sufficient water for the plant to grow. It is especially popular. In addition to rice cultivation, the margins 

of the wetland, due to having a different environment in terms of rice cultivation, have positive effects on 

livestock and animal husbandry due to having fertile lands for growth and diversity and abundance in 

plant species. Also, the studies show that the number of tourists has increased compared to the last 10 

years in 73.3% of villages.  

Conclusion: The results of the present study showed that about 32% of households go fishing for hunting 

and about 16% hunt. In addition to poachers and informal fishermen, a portion of the income of about 500 

marginalized households as seals is provided directly from the lagoon for six months of the year. The 

results obtained from the employment dependence of more than 65% of the villagers on the wetland 

indicate the importance of its existence in the field of economic sustainability of the villagers. 
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    چکیده
 .دارد وجوود ایدوسووی رابطه حاشیه روستایی هایسكونتگاه پایداری و هاتاالب بین و قرار دارند هاسكونتگاه مجاورت در عمدتاً هاتاالب مقدمه:

تاالب انزلی از مراکز مهم جذب گردشگر گویالن مسسووب  همچنین است. هوابست هاتاالب پایداری به روستایی جوامع پایداری که اندازه همان به

 .ن بستگی داردآشود و معیشت ساکنان حاشیه تاالب به لساظ کشاورزی، صیادی و تامین مواد اولیه صنایع دستی به حیات می

ف این پژوهش بوده و فرضیه تاثیرگوذاری بازسوازی تسلیل پایداری اقتصادی در جوامع روستایی حاشیه تاالب بر اساس الگوی بوم روستا و هد :هدف

 ای آن و فرضیه تاثیر تسوالت مسیطی تاالب بر تعلق خاطر بومیان به روستا مورد بررسی قرار گرفته است.تاالب انزلی در پایداری روستاهای حاشه

هوایی جهوت تعیوین میوزان شواخصو  باشودتسلیلی می-پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر مبنای روش از نوع توصیفی روش شناسی:

 ای صورت پذیرفته است.ها به صورت تسلیلی و مقایسهپایداری روستاها تدوین شدند و در پایان، تجزیه و تسلیل داده

)روسوتاهای روسوتای  15هزار هكتار است و حوزه مطالعاتی در ایون پوژوهش  374حوزه آبریز تاالب دارای مساحتی حدود  :قلمرو جغرافیایی

 باشد.بندر انزلی و صومعه سرا( حاشیه تاالب می

هوای ای از جمعیت فعال این روستاها متاثر از زمویناساس مطالعات میدانی انجام شده در مورد روستاها مشخص شد که بخش عمدهبر: هایافته

در قسومتی از  رمثموریو درختوان   یج کاری و کشواورزبا توجه به اینكه قسمت اعظم برن باشند.های کشاورزی مشغول میکشاورزی به فعالیت

بوه علوت  زیواول کشاورزان ناحیه، کشوت بورنج بووده و ن یهاکشاوران فراهم آورده است و اولویت یرا برا ییزاجلگه گیالن قرار گرفته و اشتغال

و کار برنج، حاشیه تاالب به لساظ داشتن مسیطوی  باشد. عالوه بر کشتیم برخوردار یاژهیو تیمذکور از مسبوب اهیرشد گ یوجود آب مكفی برا

 یو انبووه یریرشد و تنوع پذ یبرا زیهای حاصلخاثرات مثبت بر دامداری و دامپروری به علت دارا بودن زمین یدارا ،یکارمتفاوت از لساظ برنج

درصود از روسوتاها  3/73سوال گذشوته در  10ه که تعداد گردشگران نسبت بو دادها حاضر نشان یبررس نیهمچن باشد.ی گیاهی میهادر گونه

 است.داشته  یشیروند افزا

بوه شوكار  زیودرصد ن 16و حدود  یادیخود به ص شتیمع نیتام یدرصد خانوارها برا 32پژوهش حاضر نشان داد که حدود  جینتا :گیرینتیجه

دار در بنودانبعنوان آب نانینش هیخانوار از حاش 500حدود  یکننده درآمدها نییبخش تع ،یررسمی  ادانیو ص انی. عالوه بر شكارچپردازندمی

درصد روستاییان به تواالب بیوانگر اهمیوت  65وابستگی اشتغال بیش از تایج بدست آمده از ن. گرددیم نیاز تاالب تام مایشش ماه از سال مستق

 باشد.وجود آن در زمینه پایداری اقتصادی مردم روستا می

 

ژه  پایداری اقتصادی، حوزه آبریز، بندر انزلیتاالب،  ها:کلیدوا
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 مقدمه
م  ااو ه  بساایبر کبرکردهااب  از هااب  یعی ااهاکوسیساا   انااوا  باای  در کاا  ارزشااه هساا    بااب هااب  اکوسیساا   هاابتااب  
. ببشا  ماه نیا  دسگار  م  ا د و اج ماب ه اق صابد  یعی اه  هاب ارزش دارا  ت او  زسسا ه  از حفبظا  بار  الوه و برخوردارن 

 هاب تاب   حبشای  در جهاب  جم یا  ساو  سا  از بای  ببشای  داشا   کا  توجا  شودمه مشخص بیش ر زمبنه هب اهمی  تب  
 هاب ساکون گبه مکابنه سابخ بر و پاراک   نحاوه. (1388 نظار  دوسا  ) ک  ا ماه زنا یه ساواح  و هابهب  برک رودخبن  از ا  

 انا از اساب،  ششا  اسا  بار .اسا  اق صابد _اج ماب ه و اکولوژسا _یعی اه رونا هب   ملکارد و  ی اه نمود واقع در روس بسه
 اسا  اجا ا  ترتیا  و نظا  مکابنه  نحاوه سابخ بر و اسا  محیطاه  واما  و نیروهاب م قببا  کا   حبص  روس بسه سکون گبهه

انسااب    ب یااتااواز  م جاابدسنابظر باار ا سهروساا ب  فضااب   ارسااپب .اساا  یعی ااه  واما  و نیروهااب همااب  تاابریر تحاا  اناا از ششا 
نقطا  تاواز  و ت ابدر در جها  تحقاا اها اه توسا   در   ارساپب توسا   گارسد ریااوسا   با  ت ع  اق صابد  هاب یو ف بل طیمح
از   ساهر ب یایذشا   با  ت ابر  م  هاب سکا  در شابرشو  پابرادا  امار اسا    و اق صابد هاج ماب   هطایاز اب بد مح  سهر 

و با و   سا ین هطایمح  هاب -بسا یبار س هت هاب مع  ا سهروسا ب  ارسامشخص اسا  کا  توسا   پب. اس   هیاب بد توس   انجبم
 ش .  نخواه  محقا سهم بیا روس ب  برا  ارستوس   پب   و اق صبد هح  مسبئ  اج مب 

سا    سادر ا هکپابرشگسو   اق صابد و هاج ماب   هطایتوسا   مح  هاببسا یکل گرانا  در س   ساد بزم ا یامار ن  سا  یهمچ 
  سا هار  سابار االوه هسا   .  ا هسلسال  مراتعا هنظابم مشاخص و  سابخ بر  اب ابد دارا  سا (Inskeep 1991:85). بُ   اس 

  هاابهژیااساب اابد باا  و  ساااز ا  سااوز  هاار   یاایکاا  ت  دارناا  برخااور  ارساااب اابد از وز  مخصااو  باا  خااود در توساا   پب  ساااز ا
 با  غاذاسه دارنا  ام یا  در مهماه نقا  همچ ای  هابتاب    .(Birkmann,2000:166) دارد هموضاو  ماورد مطبل ا  بسا گ

 پبسا  خابنوار نیبزهاب  با   کابفه با  یاور توانا نماه دسا  کشابورز  کا  هاب زمابنهخشکسابله سب خش  هب فص  دریور وسژه

-ماه فاراه  تفرسحاه هاب  و ف ابله اکوتورسسا  جاذ  بارا  را هابسهفرصا  همچ ای  هابآ  Mwakaje, 2009: 179) ) دها 

 سارمبس  .(Clarkson et al., 2013: 196) شاودمحساو  ماه ملاه اق صابد و محلاه جواماع بارا  تاوجهه درآما  قببا  ک  ک   

 م یشا  داراساه هاب در توانابسه یاذار  سارمب  باب م یشا  و باوده پبسا ار شابرشو  م یشا  اجا ا  تارس مه  از هبداراسه سب هب

 درك اسجابد بارا  کلیا   م یشا  هاب  مخ لا  سارمبس  بای  ت بما  .(Zenteno et al., 2013:1) دشاوماه پشا یعبنه پبسا ار

از ( نشاب  داد کا  1395هاب  برسمابنه و همکابرا  )ن ابس  بررساه .Fang, 2013: 887) ) اسا  پبسا ار م یشا  تار  از میاا
بُ اا  خاابنوار هاایا ارتعابیه بااب سااطت م یشاا  روساا بسه ن ارناا ی امااب نسااع  ببسااواد  و میاب   واماا  جم ی ااه  میاا ا  جم یاا  و 

  اابدار  را بااب سااطت م یشاا  ( باا  ترتیاا  رابطاا  مساا قی  و م کااو، م1392تااب  1385ساابر یذشاا   ) 7نسااع  مهاابجر  یااه 
هااب( و سااطت لکیاا رآماا   ناارت اشاا مبر و م وسااط مبباای   واماا  اق صاابد  )م وسااط دهااب بیااب  کردناا  کاا  آ ده اا . نشااب  مااه

 425/0دار  وجااود دارد. از میااب  کلیاا   واماا  جمرافیاابسه   واماا  اق صاابد  بااب ضاارس  هم یشا  روساا بسه ارتعاابت م عاا  و م  اا
همچ ای   .ده ا بار ساطت م یشا  روسا بسه را نشاب  ماهکم ارس  تایریر  -142/0فضابسه باب ضارس   -بیش رس  و  وام  مکبنه

 سرنوشا  در روسا بسیب  دخبلا  قا ر  و توانم ا   روسا بسه اساب، م یشا  پ جگبنا  هاب سارمبس  م یشا ه روسکارد مع ب  بر

 و جبم یا  با  لحاب  پبسا ار م یشا  رهیبفا ( در 1391. کرماه دهکارد  و انصابر  )ده ا    تشاکی  را شاب  اج مب ه و فرد 
 غیرمخار  و مطمان  درآما  و اشا مبر جها  را کبرهابسه و سابز م اببع  و هاب اسا  دارا  م بسا  تلفیاا باب پبس ار  اص  ب  توج 

 م اببع از بهی ا  باردار هبهار سام  با  را جواماع محلاه مح ودک  ا ه  و حاذفه هاب روش یذاشا   باب ک ابر و آوردماه فاراه 

 ا  یاو  با  دارد وجاود روسا بسه هاب  وم ای  یعی اه م اببع بای  ا پیچیا ه و محکا  ارتعابت رو اسا  از .دها مه یعی ه سوق

 وابسا  خاود پشا یعبنه م یشا  بارا  آ  با  دس رساه و یعی اه موجودسا  م اببع با  نیبف ا  توسا   کشورهب  در روس بسیب ک  

  .(Ellis & Allison, 2004: 11) ان 
ملاه   ساطو  در فره گاه فرآس ا هب  سیبسا   زسس  اق صابد  محایط با  م صا  بلکا  نیسا ی سابده پ سا     سا م یشا 

 ساب حفا  م یشا  را با  وابسا   هاب داراساه کا  اسا  زسسا  باب محایط سابزیبر زمابنه م یشا  اسا   المللاهبای  و ا  م طق

جم یاا   3/2ده اا  کاا  باا  رغاا  رشا  ساارسع جم یاا  شهرنشاای   ه ااوز آمبرهااب نشاب  مااه .(DFID, 2000: 1) دهاا  افا اس 
درصاا  جم یاا  کشااور را در  28/5 یذارن اا . در اساارا  نیاا ک  اا  و از راه کشاابورز  روزیاابر مااهجهااب  در روساا بهب زناا یه مااه

میلیابرد  5/2دانا . رشا  باه روسا  جم یا  دنیاب و افا اس  جم یا    سبک ب  م ابیا روسا بسه تشاکی  ماه1390سرشمبر  سبر 
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ب  بای  از شا  میلیابرد نفار در حابر حبضار  موجا  باروز مشاکال  جا   اج ماب ه و اق صابد  و با  وساژه  1950نفر  سبر 
نشای   ا  و خاوشروسا بسیب  فقیار و کشابورزا  حبشای ر شاراسط کمعاود زمای  و م اببع تولیا   میاب  بیکبر  ش ه و اس  م ض  د

یشا ر نبشاه از . در کشاورهب  صا   ه مشاکال  مرباوت با  محایط زسسا  بنابقص دارنا  بسایبر شا س  و حابد اسا ک  اش مبر 
تخرسا  محایط زسسا  محصاور رشا   آور  و صا    اسا   اماب در کشاورهب  در حابر رشا  آلاودیه وپیشرف  ششمگیر و فا 

  .ف اس اا ه صاا    نیساا   بلکاا  نبشااه از  ااوامله مبن اا  فقاار  یرساا گه  بیکاابر   بیسااواد   کمعااود مسااک  و به اشاا  اساا 
  راهعارد  اسا  کا  با  م ظاور بهعاود زنا یه اق صابد  و اج ماب ه یاروه خبصاه از مارد  ) روسا بسه م  ق  اس  توس  1دسبس 

اق صابد  باب بابزده باب  انجاب   ش ه اس  .پبس ار  اق صبد   با س  م  اب اسا  کا  زمابنه توسا   از نظارروس بسیب  فقیر ( یراحه 
 تاوا  آ  را بارا  نسا  آس ا ه حفا  کاردشاود و ماه  و ک  ارر  ز  بار م اببع ا مابر ماها  اسا  کا  نظابرییرد  ب  یون مه
(McIntyre, 1993). م  بسااط شااب پبساا ار  اق صاابد در روساا ب را فراس اا  هااب  خااوددر بررسااه (1381) هماایابراهو    دساا هپاابپل

 .ک  اا   م رفااه مااهتاارس  اقشاابر  اساا  کاا  در م اابیا روساا بسه در پااه کساا  م اابش هساا   م اابفع توساا   در میااب  فقیر
در ن یجا  توسا   روسا بسه  اسا نشای ب  و کشابورزا  باه زمای    خاوشسا  یاروه شابم  کشابورزا  خارده پابا هابهمچ ی  آ 

  اا یصااور  یرف اا  در زم قااب یتحق  ستاارمهاا  1جاا ور همچ اای  . دان اا مااهشاابم  فراس اا   میقااه از تمییاارا  در کاا  جبم اا  
حبضاار بااب هاا ه تحلیاا  پبساا ار  اق صاابد  در جوامااع  پااژوه  دردهاا . را نشااب  مااه  ا یحبشاا  اراارا  تااب   باار روساا بهب

بار اساب، الگاو  باو  روسا ب با  دنعابر پبسا  اسا  ساوار هسا ی  کا  ساطت پبسا ار  اب ابد روس بسه حبشی  اکوسیسا   تاب   
ا  می اه بار اس کا  ببزسابز  تاب   ان لاه در   شگونا  اسا   و نیا  ارعاب  فرضای در حبشای  اکوسیسا   تاب  2الگو  اکاووسل 

زمی ا  تاب   ان لاه و دسگار  اخیار درهاب  کا  در سابر هابسهمورر اسا  پرداخ ا  شا ه اسا . پاژوه نبحی   پبس ار  روس بهب 
  . ببششر  زسر مهرا ب  ان  انجب  یرف  ا  خود از نظر اق صبد  هب و تبریرشب  بر زسس  بو  حبشی تب  
 

 1ج ور 
 ا  خود  اررا  تب   بر روس بهب  حبشی ترس  تحقیقب  صور  یرف   در زمی مه  

 برایند یافته ها عنوان پژوهش پژوهشگران

Mulatu et al 
(2015) 

 اج مب ه- اق صبد  اررا  بررسه
 ج و  هب درتب   وکبر کش 

 اتیوپه غربه

( م بفع حبص  از کش  و کبر را از یرسا رش  درص  65.4هب )اک رس  خبنوار
 هب در م طق اج مب ه تب   -و فواس  اق صبد  محصو   در تب   ب س  آورده

 مرد  بسیبر م  و  و یس رده اس مورد مطبل   برا  کم  ب  م یش  

Lamsal et al 
 (2015)  

 یرسا از پبس ار م یش 

 م ببع از نبشه هب  ف بله

 نپبر در تب به

 تب به  م بدر م ببع سب ن  ارزش و دارد مرد  اق صبد در قبب  توجهه سه  تب  

 اس  خبنوار توسط ش ه بردار  بهره  خبنوا نبخبلص درآم  ک  درص  12.4

Admo  
(2003) 
 

پبس ار  همب  توسا   پبسا ار نیس   
پبس ار  برا  ن بسجه ب  کبر  بلک 
-رود کا  توس   در بر ییرن ه آ ماه

 سا ا هب

تر  بای  اها اه ک  در اسا  زمی ا  اصاطال  پبس ار   دس یبه م  بدر
 وسی ه ازاکولاوژسکه  اج مب ه و اق صبد  باب ها ه بارآورده کارد  دام ا  

ب  سیبسه و غیاره ههب  نیبزهب  مبد  )به اش   سواد( و آزاد نیبزهب و خواس  
 ک ا .را پیشا هبد مه

م بون  پژوهشه دانشگبه 
 1397 تهرا 

بررسه تب   ان له و کیفی  آ  و 
  ل  آلودیه آ 

همراه   ایلس پراک     بصر س گی  و سمه  سمو   هی روکربورهب  نف ه ب
هب  سه  انسب  سبخ  و یعی ه   بصر در ش ی  نقش و ه  ش   آلودیه 

 مح وده تب   را ت یی  نمودن .

 ا ظمه و شبنبز 
 (1397) 

  تب   زرسوار مرسوا  بر تحلی  اررا
هب  م یش ه خبنوارهب  حبشی  داراسه

 تب  

 فی سکه  انسبنه  یعی ه  س  ه م یش  هب یبن  سرمبس  5تب   در تمبمه اب بد 

اف اس   بب ث ک  ا  یو  ب  بوده  ارریذار خود حبشی  خبنوارهب  مبله و اج مب ه
 .اس  ش ه هبسرمبس  از هرک ا  ب  مربوت هب  مؤل  بهعود و سطت

 و همکبرا  قی ار  سجبسه

(1395) 

 توس   راهعردهب  اولوس  ب   

 در  روس بسه پبس ار م یش 
 خ اب  ه شهرس ب 

 م   م یش ه تفبو  هب داراسه از برخوردار  نظر از مطبل    مورد روس بهب  بی 

 داش  قرار آخر رتع  در انسبنه داراسه و داش   وجود دار 

                                                           
1 Deyasin 
2 Eco village Model 
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 برایند یافته ها عنوان پژوهش پژوهشگران

 دادر، ومو سه هشجی  
(1392) 

تحلی  اهمی  اج مب ه و اق صبد  
 روس بهب  حبشی  تب   ب  ر ان له

رنبم  رس   بهب  تحقیا نشب  داد  اک رس  مطلا روس بسیب  حبشی  تب   از سبف  
جه  اش مبر زاسه جوانب   ارتقبء وض ی  م یش ه و بب  برد  سطت زن یه در 

 نهبس  جلوییر  ازمهبجر  ب  شهرهب راضه بودن 

 همکبرا  و سیبهوئه  بمر 
(1390) 

 توس   و پبس ار  درج  س ج 
 شهرس ب  شهب  بخ  در روس بسه

 قش 

 ش ق ج سره غر  روس بهب   روس بسه پبس ار توس   ب  نی  جه  رس  برنبم  در
 و اصوله روش س    وا  ب  روس بهب در موجود  وام  و م ببع از بهی   اس فبده
 اس  برخوردار وسژه اولوس  از روس ب توس   معبحث در کبرا

 
روش یردآور  ایال ب  ب  دو صور   و ببش مهتحلیله -توصیفهپژوه  حبضر از نظر ه ه کبربرد  و بر مع ب  روش از نو  

بردار  و تهی  ج ور و ایال ب  در روش اس بد  شبم  فی  هب وو اب ار یردآور  و سبمبن هه دادهاس بد  و می انه صور  یرف   
ورد هب  مسرا  بخشه و محله و سبک ی  روس بدر روش می انه شبم  مشبه ه   کسعردار   مصبحع  و تکمی  پرسش بم  از م 

 و  ببشض ی  آلودیه و سطت تراز آ  تب   مهطبل   و ایال ب  ب س  آم ه از سبزمب  محیط زسس  اس ب  ییال  در زمی   وم
ر  هب ب  صودر پبسب  تج س  وتحلی  دادههب  مورد بررسه در پژوه  جه  ت یی  می ا  پبس ار  روس بهب ت وس  ش ن  و شبخص

  .(1)شک   س  عبیه صور  پذسرف   اس اهب  کمه و آمبر توصیفه و از م ر ییر ا  و بب بهرهتحلیله و مقبسس 

 
 هب  توس   پبس ار بر مع ب  الگو  اکووسل  در روس بهب  مورد مطبل  شبخص .1شک  

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
و آ  شاایرس   هااب  یعی اهتاب   ان لااه جا ء تاب   ها ار هک ابر اساا  و 374حاوزه آبرسا  تااب   دارا  مسابح ه حاا ود 

هااب   ار  و شاابلی ارهب باا  همااراه جرسااب رود فر ااه اساا  کاا  پااس از آبیاابر  ماا 30رود اصااله و  11کشااور بااوده و دارا  
تارس  نقطا  اسا ب  یایال  س  اه ب  روسا بهب  ماورد پاژوه  در پابسی تما . شاون حوزه آبرس  تاب   با  آ  وارد ماه سطحه

 وده مااورد مطبل اا  در بخاا  اناا  . از نظاار شاای  نیاا  محااآزاد قاارار یرف اا   هااباز سااطت آ   -23م اار  تااب  -20در ارتفااب  
ر مالسا  از سام  ج او  بطاره رو دارا  ساطحه هماوار باب شای  بسایب   از اسا انا ا  اس ب  ییال  واقع شا هجلگ -سبحله

  مااورد هااب  سااطحه اساا  محاا وده بااب توجاا  باا  شاای  آ  در سااطت اراضااه روساا بهبببشاا   بااراس  اسااب، آ شاامبر مااه
روساا ب   15 در مجمااو یردناا . و باا رب باا  تااب   و درسااب سااررس  مااهمطبل اا  جرسااب  سبف اا  و از یرسااا نهرهااب  کوشاا  

کریاب   شایل  سار  کپورشابر   کوشا  محلا   سایبه خبلا  سار  خمیارا   هب  روسا ب  آبک ابر  سا گبشی حبشی  تب   ب  نب 

اکولوژیکی
نحوه دفع زببل  روس ب

نحوه دفع فبضال  روس ب
پوش  ییبهه روس ب

تالش جه  حف  تب  

اقتصادی
شبغلی  بخ  یردشگر 
تقوس  اق صبد محله

خوداتکبسه جبم   روس بسه

جمعیتی
مهبجر  روس بسیب 

مشبرک  اهبله در حف  اکولوژ  روس ب و تب  
ت لا خبیر ب  مبن   در روس ب
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  ااوا  جبم اا  نموناا  ان خااب  شاا ن   ده و یبزییشاا  باا روسشااب   صااوفیب   جیرساارنوده  شم قاابر  ساایبه دو  لااه آباابد  بهمعاار
خابنوار باوده  3687ت ا اد خبنوارهاب  1395سرشامبر   ماومه درسابر  ن ابس  براساب، (.1395)سرشامبر  نفاو، و مساک   

سا  موضاو  دها  اماب اخابنوار باوده   رشا  را نشاب  ماه 3273کا  ت ا اد خبنوارهاب در اسا  روسا بهب  1365ک  نسع  ب  سابر 
 مساک  و نفاو،  ماومه سرشامبر  ن ابس  اسا  بد . با ببشا ا  ماهخبنوارهاب  کوشا  و هسا  حابکه از یسا رش ت ا اد 

. اماب از بز ییشا  و بهمعار وجاود داشا   اسا مهابجر  در تماب  روسا بهب  ماورد مطبل ا  با  غیار از روسا بهب  یا1395سبر 
مهابجرا  هار   لاذا .دها ت ا اد بیشا ر  مهابجر را با  خاود اخ صاب  ماهآنجب ک  ت  اد بیش ر جم یا  در هار مکاب  یعی  اب 

سا گبشی  و اد کا  روسا بهب  کریاب   کوشا  محلا   و ن ابس  نشاب  ده نساع  میا ا  جم یا  آ  بررساه نماود روس ب را ب 
 .ان بجر  را نسع  ب  جم ی  خود داش  شیل  سر بب ترس  می ا  مه

 
 مورد مطبل   در پژوه   از مکب  روس بهب  امبهواره رستصو .2شک  

 

 
 هب  مریو  ایراه آ نقش  تب   ان له و زمی  .3شک  
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  ها و بحثیافته
داناا    سکاا  براسااب، به اار  ا اا سنمااود کاا  ان خااب  آ  ی   سااصااور  ت ر  سااتااوا  باا  اهرا ماا  اق صاابد   ارسااپب

م بسا   سهبا  ت هاب  یاردد. رسا  اق صابدهو توسا   بل ا  ما   ما  ا ساو پب عیوسا  بب اث رشا  اق صابد موجاود  اق صبد
را   اق صاابد   ارساااسااب،  پب  سااارزشاام   اساا . باار ا هانساابن هزناا ی شاارف یپ  باارا  ال یامااب باا    ااوا  وساا  ببشاا هنماا
 تیصااح  سرسماا  وه فره گاا  هااب  م بسااع هو اج مااب  هبساایس   ارساام اا  پب گاارسمقاا   د  هااببساا یدر ماا   س هساا سبب

  سابخ بر  سبا  یاور ا ا  و ت ا   اق صابد   ارسانماود کا  پب  یاتبک هسا سبب  یانک ا  ن  سجس  و جو نمود. برا ه یم ببع یع
  .ببش  هجهب  بب آ  مواج  م  کشورهب ش ریهس    ک  ب هجهبن  هبب  یور خب  شبل 

 

 تب   و اش مبر پبس ار
از  هکاسنشاود.    سداشا   و دشابر نوسابنب  شا   یامسا مر ف بلشاود کا  بصاور  هیف ا  ما  هابب  شام   ارساش مبر پب

 هناو   ارساکما  خواها  کارد. در واقاع اشا مبر پب  ارسابا  توسا   پب  ارسااس . شام  پب  ارساش مبر پب جبدسهب ااه اه حکوم 
از  هکااس .ردیایهدر بار ماا  یاارا ن  ارساو مفهااو  توسا   پب شا ه هشاا یراه حا  م    ارسااز ساطت اشا مبر اساا  کا  موجاا  پب

 ههمگابم ه  اس کشوراسا .  اق صابد  هابدر بخا  هو داخلا هخابرج  یاذار سسارمب  ار سااشا مبر پب جابدسا  هبراه  سبه ر
را با   هخابرج  هاب سشاون  و در واقاع سارمبهمشامور ما  اق صابد  هاب یابا  انجاب  ف بل هو داخل هیذارا  خبرج سک  سرمب
 طسنک ا   ز  اسا  کا  در حابر حبضار و باب توجا  با   شارا  ساا ذکار .ونا دیپهبا  تحقاا ما  ارساآورن   اش مبر پبهداخ  م
رسا  دولا  تاب ک او  ن وانسا   اسا  هنظار ما با  محساو، اسا . بریبسا  ارسااش مبر پب جبدساق صبد ل و  و ضرور  ا هک ون

باا سهه اساا  ترکیاا  جم یاا  جااوا  کشااور و ساای  م قبضاایب  کاابر  ضاارور   بپااردازد  ارساااز اشاا مبر پب  بساا ر  یباا  تاابم
اظهابر داسا  کا  باب توجا  با  ضارور  تحاور در   سانمبسا . اماب ببهمسنل  را از اب بد مخ ل  اسجاب  ماپرداخ   بیش ر ب  اس  

رر و کبرساابز هااب  مقط ااه و راهکبرهااب  صاا   ه  در اسجاابد اشاا مبر و تولیاا   مااؤاق صاابد ساا  ه و کالساای  جبم اا   یاار 
  هااب اا سقاارار دارد و رکااود و ه  بریبساا  هااب سمااورد تحاار را سااکاا  ا هطسنیساا . باا  بیااب  دسگاار در حاابر حبضاار و در  شاارا

   برضا  ش ه اسا  و جبم ا  کا  با  شا   از  واما  بیروناه و جهابنه م ایرر اسا   بارا  کابه  یهب تحمهب  ب گب  یس گ
با  نظار    سب اببرا شامله ج سا   را ت رسا  و با  جبم ا  م رفاه کارد.  هابفرصا سببه مسانل   بیکبر   ببسس ه ضم  رسش 

باا  توساا   و   ساااشاا مبر ج  جاابدسکاا  ضاارور  دارد قعاا  از ا  باا  نحااو  حااره اور را ب ناا   ساابب  یاااز تول  سااحمب رساا هماا
 هشامل  هابو ب ا  با  سارار فرصا  کاردموجاود را حفا    هابشام   سااب ا ا بب  س. ب اببراپرداخ   اق صبد  هبب گبه  ستقو
هااب  کاا  اسجاابد پبساا ار  در اق صاابد جملاا  شاام  از .دنمااواشاا مبر توجاا     ارسااپبشاام  باا   جاابدسو در ا یااب  برداشاا   سااج 

بیشاا رس  روساا بئیب  ایااراه تااب   ان لااه تاابریر دارد زرا اا  و کشاابورز  مااه ببشاا . مطبل ااب  اساا  تحقیااا نشااب  داد کاا  
ببشا   شابم  روسا ب  نیا  از اق صابد پوسابتر برخاودار ماهتار  دارنا  و کا  کشابورز  پبسا ار  زسار کشا زرا ه زمی  هب  
و آبک اابر از روساا بهب  ساارا( )صااوم  ده شااب  از روساا ب  شهرساا ب  صااوم   ساارا و ب اا  از آ  روساا بهب  صااوسب ساایبه دروس

قاارار یرف  اا . بقیاا  روساا بهب  مااورد  هااب  ب اا  ساا بهب  یاابز ییشاا  و خمیاارا  در ردهببشاا  . همچ اای  رومااهب اا ر ان لااه 
دها  کا  نشاب  ماه 4  ن اشا   . همچ ای  شاک  مطبل   اخ اله ش  انه با  لحاب  ساطت زسار کشا  محصاو   کشابورز

 ببشا .باوت با  روسا ب   لاه آبابد ان لاه ماههب  زرا ه مورد مطبل   با  وساژه کشا  بارن  مرکم رس  سطت زسر کش  زمی 
ف ابر اسا  روسا بهب  ب  شا ه در ماورد روسا بهب مشاخص شا  کا  بخا   ما ه ا  از جم یا بر اسب، مطبل ب  میا انه انجا

 ببش  .هب  کشبورز  مشمور مههب  کشبورز  ب  ف بلی م برر از زمی 
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  زرا ه زسر کش  محصو  سبح  منمودار  .4 شک 

 
 ااالوه باار هااب  اق صاابد  روساا بهب  ایااراه تااب   باار  باا  یااورکله ف اابلههااب  اساا  تحقیااا نشااب  داد کاا  بررسااه

ا در هااب  کشاابورز  نقاا  باابرز  راساا . داماا ار  نیاا  در ک اابر ف بلیاا اساا قرار سبف اا  نیاا  دامپاارور   برپبساا کشاابورز  و 
 ر   پارورش و تولیا  کاا  نیا  در زمی ا  پارورش مابهه  صای  مابهه  شاکبر پرنا یب  ا ه نمبسا .اق صبد اس  روس بهب اسفب مه

نمونا    درصا  مارد  تماب  روسا بهب 90از   یم عاع درآما  با. پردازنا همابا  امارار م ابش ( ابرسش  و مبکیب  )مرر و خرو،
از جملاا   رواج دارد.  یاان  بدیو صاا  داماا ار شاا یآباابد و یاابز ی ه لاا  هااب مبن اا  روساا باز آ  هاساا  و در برخاا  باارن  کاابر

  کا  اسا  کابر موجوبا  اسا کارده  ایاپ توسا   هو کشا  تاو  فرنگا  اانا  کشا  یلخبنا بف  سرونا  ش ریک  ب سههبشم 
 ببش .مطبل   مهمح وده روس بهب  مورد  توس   پبس ار اق صبد  در

 

 
  کوش  محل  جب  در روس بهفیاز یلخبن  جه  پرورش ی  و ص  رستصو .5شک  

 
در قسام ه از جلگا  یایال  قارار  رم ماریو درخ اب  غ  کابر  و کشابورزبب توجا  با  اس کا  قسام  ا ظا  بارن   یهمچ 

با    یااور کشابورزا  نبحیا   کشا  بارن  باوده و ن  هابآورده اسا  و اولوسا کشابورا  فاراه   را بارا ساهزا  و اش مبریرف 
ی  ببشا .  االوه بار کشا  و کابر بارن   حبشاهبرخاوردار ما  اژهساو  یاماذکور از محعوب بهیرش  ی   ل  وجود آ  مکفه برا

دامپاارور  با   لاا  دارا  اراارا  م عا  باار داما ار  و  دارا   کابرداشا   محیطااه م فابو  از لحااب  بارن تاب   با  لحااب  
   سااهااب  هاارز و جهاا  تمذمخ لاا   لاا   هاابدر یوناا  هو انعااوه  رسرشاا  و ت ااو  پااذ  باارا  یهااب  حبصاالخبااود  زماای 

باب  بریفصا  بهابر و تببسا ب  تحا    اوا  قارق مطار  و بساهب  با رب مبن ا  یابو  یابومی  و اسا  در برا  دا  خصوصبًم
 ببش .هارزش م

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ی
اع

زر
ت 

وال
ص

مح
ت 

ش
ر ک

زی
ت 

اح
س

م

روستاهای مورد مطالعه

کل تعداد کل مساحت زیرکشت تعداد زیرکشت مساحت



 1400، پاییز و زمستان 465-451(، 10)پیاپی   2، شماره 5، دوره مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                   458  

  ارسو درآم  پب هتب   ان ل
در اسا  روسا بهب باوده  هب  پبسا اراز دسگار درآما  صا   ه–مشابغ  یردشاگر  و تولیا  هب  نشاب  داد کا  بررسهن بس   
تاب   باب ج او  تاب    در شامبر ماورد مطبل ا  روسا بهب   یردشاگر کا  الگاو  هب  اس  تحقیا نشاب  داد بررسه اس .

پاذسر   یردشاگر کوشا  محلا  کا  بای  درساب و تاب   قارار دارنا   م فبو  اس   روسا بهبسه شاو  سا گبشی   کپورشابر 
از د سا   ما ه  داد کا . اسا  مطبل ا  نشاب  انا اسا  روسا بهب جابذ  جم یا  باوده بیش ر باوده و ب  دییر روس بهبنسع   شب 
ر جها    زمای  بیشا پاذسرهب  بیشا رب ماهاب و مه  وجاود ه ا خا مب  زسار ب ابسه و روب ابسه بیشا رتوا  با  داشا     مهآ

سابر  10نساع  با   کا  ت ا اد یردشاگرا  دها ماهنشاب   6در شاک  هب حبضار همچ ی  بررسه .کشبورز  و غیره را نب  برد
شااک  درصاا  شاابغلی  بخاا  یردشااگر  در دو روساا ب  اساا  در   درصاا  از روساا بهب روناا  اف اسشااه داشاا   3/73 یذشاا   در

صا (. ب ا  از اسا  دو روسا ب  در 40انا  )ن دسا  با  ر اسا  بخا  را با  خاود اخ صاب  دادهشی  سر و بهمعر بیش رس  درام  د
را جها  توسا   پبسا ار  درصا  بیشا رس  ف بلیا   10هب   له آبابد  کرکاب   کپورشابر و سایبه خبلا  سار ن دسا  با  روس ب
  ان .گر  ن اش  دسگر روس بهب  مورد مطبل   سهمه دریردش لهوان   داش  نق  

 

 
 در روس بهب  مورد مطبل   شبغلی  بخ  یردشگر مودار ن .6شک  

 
باارا  اماارار و هااب  یردشاکر  هاب و مکااب   داشا   قاابسا سااوار  و داشا   خبناا همچ ای  پااژوه  حبضار نشااب  داد کاا

درآما  مااورر نقا  مهماه را اسفااب    از اهمیا  بیشا ر  برخاودار بااوده و در پبسا ار  و توسا  تااب م ابش کشابورزا  حبشای  
  (.8 و 7اشکبر ) ک   مه

 

 
 نمون  مکب  اقبم ه برا  یردشگرا  در روس ب  آبک بر .8شک   هب  موجود در سبح  رودخبن  در روس ب  یبزییش قبسا .7شک 
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 هشمل  هبفرص  جبدسو ا هتب   ان ل
  ک  ا هما  یآ  را از تاب   تابم بزیاکا  آ  ماورد ن  نمونا   االوه بار کشابورز  مرتعط باب تاب   در روسا بهب  هبشم 
خاود  شا یم   یتابم  درصا  خبنوارهاب بارا 32حا ود . ن ابس  پاژوه  حبضار نشاب  داد کا  شکبر بوده اسا و   بدیشبم  ص
ک  ا ه   یایبخا  ت   هررسامیغ بدا یو صا ب ی االوه بار شاکبرش .پردازنا هبا  شاکبر ما  یادرصا  ن 16و حا ود   بدیب  صا
. یارددهما  یاز تاب   تابم مبیدار در شا  مابه از سابر مسا قب ا ا ب  اوا  آ   ب ینشا  یخبنوار از حبشا 500ح ود   درآم هب

تاب     یدر وضا  رییاباب تاب   در ارتعابت اسا  و هار یونا  تم مبیمسا ق هاب یاف بل  سااس  ک  موضو  تمب  ا هدر حبل  سا
باب توجا  با  مطبل اب  اسا  پاژوه  نشاب  داد کا  . دها هنشاب  ما  یاخبنوارهاب ن  ساو نظب  اش مبر ا ش یخود را در م  ریتبر

باب  سهبساو در ه اییعم ابظر  هاب  همچاو تاوا  از پ سا ه االوه بار صایبد  و شاکبر ماهدر  تاب   ان لاه  یو ظرف  یپ بنس
  هااببااب جااذ  یردشاگر فرصاا   یو تلاا  کابب هورزشاا سا ستور   یااردبااو   سهبسادر  هاابتفرجگاابه و تفرسحاهمراکاا   جابدسا

پرداخا  همچ ای  باب اسجابد  را فاراه  نماود. روسا بهب  ایاراه تاب    بارا  درآما   یکرده و همچ ا جبدسابیش ر   هشمل
 بسادر جاوار  هابشا بور و رسا ورا   هاباناوا  سابزه جابدسسابخ  و ا باب تاوا ماهاس ب  سب شهرس ب  مورد مطبل ا  از  ال یتسه

-هاب نشاب  ماهبارا  اسا  م ظاور بررساه کسا  و کابر حبشای  نشای ب  تاب   را افا اس  داد.  در سبح  هداخ  تب   و ح 

 را دارد. ج ساا  هفرصاا  شاامل 500 جاابدسا  یااظرف تااوا   هب اا ران لحبشاای  تااب   در  هحااسساابخ  اسااکل  تفردهاا  کاا  
-برخاورد باب دسا  و با  م ظاوراسا   ما یارزا  ق ساهزادول  حرکا  با  سام  اشا مبر  هببس یاز س هکسامروز  همچ ی  

رسا   اسا  موضاو  برنبما  هسابمبن ه  بارا  شاهردارو ایار اصاال درسا  نعاوده  هحاسسبخ  اسکل  تفر  فروشب  در راس ب
هاب  اسا  تحقیاا درصا  افا اس  داد. بررساه 20  تاب روسا بئیب  حبشای  تاب درآما  تاوا  و یراحه خوبه داش   ببشا  ماه

از مشابرک  بخا    سابلکا  بب  شاود  یاتک هدول ا  هاب سات هاب با  حمب  سامخ لا  نعب  هابتوس   بخ   برا نشب  داد ک 
 درا  ببسا  وساژتاب   ا  عابر   بارا هشاوب  هابراه و اساکل  بدهیاسابخ  پ  بارا با س  م ظاورشود    رییبهره  ین هخصوص
 پی ا ک  . شود تب کس  و کبر مردمب  ایراه تب   رونا بیش ر یرف    نظر

 

  اق صبد  هب ی و  ف بلتب   ان له و ت
حاوه سابخ  مساک   ن در اق صابد  افاراد بیشا ر -وضا ی  اج ماب هنشاب  داد کا  در روسا بهب  ماورد مطبل ا  هب بررسه

اج ماب ه )از کا  از درآما  ساب پبسگابه اق صابد   مسکونه ب  نمبس  یذاشا   اسا . با  یاور  کا  افاراد  ن  در ان خب  مح 
بابدوا  با  شاک  و انا   مساک  خاود را باب مصابلت را  از شاهر( به ار  برخاوردار باودهنظر می ا  زمی  کشبورز  و ساب مهابج

ه  لیا  )آ  و بارق  مخاببرا   مساج   ت ابو  روسا بسانا . اغلا  اسا  روسا بهب تماب  مارد  از امکبناب  اوشیوه شهر  سابخ  
  خبناا  به اشاا  و...( برخوردارناا  و دس رسااه باا  ساابسر خاا مب  از بیرساا ب   دخاا مب  کشاابورز   ماا ار، اب اا اسه  راه ماابسه

بب اث بوجاود  هبهاب  اج ماب ه سابک ب  در اسا  روسا ب. ب اببراس  در کا  تفابو یرف ا  اسا یرسا شهرهب  ن دس  صاور  
هااب و ساابخ  مسااک  در ک اابر هماا سگر بیشاا ر ج عاا  شاا ه اساا  و سااکون  افااراد و خاابنوادههااب  خبصااه نمرزب اا  آورد  

قیما   دها  کا نشاب  ماهسابر یذشا    10در ارتعابت باب قیما  زمای  در ن ابس  اسا  تحقیاا  رفه و قاومه داشا   اسا . 
با   داشا   اسا  مساکونه در روسا بهب  اراضاه کشابورز  و بابغه با  کابربر باب تمییار ا  و ف اس ا هرشا  ششامگیر زمی  بب 
هاب  دولا  در ک  فروش زمای  باب کابربر  مساکونه قیم اه بسایبر باب تر از زمای  زرا اه دارد و از آنجاب کا  سیبسا یور 

-زمای زمی   حمبس  از کشابورز  و محصاو   آ  تابک و  نابموفا باوده کشابورزا  با  یارق مخ لا  سا ه در تمییار داد  

زسارا نگا  داشا   زمای  زرا اه توجیا    هاب  باب تر را دارنا هب باب کابربر  مساکونه با  قیما هب  زرا ه خود و فروش آ 
ونه و تجابر  درآما  هاب بارا  سابخ  و سابز مساکبررساه نشاب  داد کا  باب فاروش زمای  ن ابس . شب  نا ارد اق صبد  برا 

هااب  جلاوییر  از ش اای  فراس اا  کاا  موجاا  ر ببشاا  . سکااه از راهب اس کاا  باا  کشاابورز  مشامونمبس اا  تابیشا ر  کساا  مااه

  رد.مرغو  برا  کشبورز  و ببغعبنه ت لا دا نببود  زمی 
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 ببش .غیر زرا ه نق  ببزدارن ه دول  مهرد ب  ایراه تب ب ب یروس بئ  هب یدر ف بل  ت و  سبز .9شک  

 
 غ اه بسایبر آباه م اببع با  توجا  باب کا  اسا  اسا  حبشی  تاب   روس بهب  رو  تب   برم ع  اررا   جمل  ازهمچ ی  

وساژه در  هاب  یعی اهر ماوارد فاوق پ سا  اما   جلاوهبا االوه را فاراه  کارده اسا .  زرا ا  بارا  مسب    بس ر ک  نبحی 
 و موجعااب  توساا   و پبساا ار  روساا بهب  نمبساا تواناا  صاا    یردشااگر  م طقاا  را م حااور ن یجاا  وجااود تااب   کاا  مااه

از دسگار تابریرا  تاب   بار همچ ای   و دیریاو  ک ا  حبشی  تب   را فاراه  نماوده و اق صابد م طقا  ماورد مطبل ا  شاکوفب 
ب  کا  از م ابرر کا  شابغلی  بخا  حما  و نقا   ت ا اد قابسا و دسگار درآما ه روسا بهب درآم زاسه و اش مبر مردماب  رو  

دها  کا  بیشا رس  درصا  شابغلی  در بخا  نشاب  ماه 9شاک   سا .داده شا ه ا 9ببش   در شاک  نشاب  از وجود تب   مه
دها  کا  بیشا رس  ی  اسا  شاک  نشاب  ماهو شای  سار باوده اسا . همچ ا نق  مربوت ب  روسا بهب  شای  کرکاب حم  و 

- لاه آبابد  کوشا  محلا  سا گبشی  ماه سا گبشی  با   هب  موجاود در روسا ب  شای  سار و ب ا  از آ  مرباوتت  اد قبسا

هااب  پاابئی  و  فبصاال  باا  تااب   بااوده و ح ااه در فااصببشاا . مطبل اا  نشااب  داده شااو  روساا بهب  مااورد اشاابره بااب کم اارس  
کاا   بیشاا رس  درصاا  خبنوارهااب  9از یااره دسگاار بااب توجاا  باا  شااک   ببشاا  .ده از قاابسا مااهزمساا ب  مشاامور باا  اساا فب

از تواباع شهرسا ب  صاوم   سارا و شای  سار از  ییشا    شابم  روسا بهب  بهمعار  یابزببشادرآم شب  وابس   با  تاب   ماه
-بررساه سایر تحوالا  برنبما  هاب روسا بهب  سا گبشی  و خمیارا  از تواباع ب ا ان له باوده اسا .توابع ب  ر ان له و ب   از آ 

م یشا ه و اق صابد  مارد  خاود بس رسابز  ال غبفا  مبنا   از توجا  با  حا  مشاک دها هب  توسا   در کشاور نشاب  ماه
هاب   مراناه و زسارا در اک ار برنبما   (144: 1393زاده  م شاه)اسا   توسا   نابموزو  و نبپبسا ار  فضابهب  روسا بسه شا ه

کا  تابمی  نیبزهاب  جبم ا  روسا بسه اسا   در حابله توس   روس بسه تابمی  نیبزهاب  اسبساه و خا مب  رفابهه ما نظر باوده
هاب  روسا بسه ببشا . بلکا  تابمی  اسا  نیبزهاب  با و  وجاود بسا ر ک  ا ه پبسا ار  ساکون گبه توانا  تضامی ب  ت هابسه نماه

  مصااره  کاابه  تااوا  تولیاا   وابساا گه شاا س  باا  شااهر  تمییاارا  اق صاابد  م بساا  در روساا ب  موجاا  افاا اس  روحیاا 
ییار  پبسا ار  و توسا   رهیبفا  بارا  انا ازه تارس مقعاور . (5: 1369پاور   رفیاع)اسا  فره گه و بروز نیبزهب  بیش ر شا ه

هااب  پبساا ار  باا    ااوا   شاابت (Bell and Morse, 2003:16). اساا ا هاابهااب و شاابخصپبساا ار  باا  کاابرییر  م ااره
هاب  اجراساه در رهب و سابزمب در کشاو ایال اب یاذار  و ارتعبیاب   ماومه در فاراه  آورد  اب ار  ق رتم ا  بارا  سیبسا 

  (Singh  et al., 2012:281). اس هبسه از قعی  بهعود شراسط محیطه  اق صبد   اج مب ه و تک ولوژسکه  زمی

 

  گیرینتیجه
 دامپرور  و دام ار  ببغ ار   زرا    برا  را زمی   خود هب  حبشی زمی  برا  م بس  بسیبر بس ر  آورد  بوجود بب تب  

 د س  سکه از  نبحی  مرد  از وسی ه سطت غذاسه مواد و پروتنی  تیمی  در ان له تب   بب   توا  ب  توج  بب   فراه  نموده اس

 کشبورز  م ار  دارا  ک  روس بئیب  ش  .ببش هتب   م در شکبر و صی  ان له تب   حبشی  روس بهب  سبک ب  ی س ه مکب  مه 
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 ح ه و سبر فصور اک ر در و بوده نشی  شخو ک  افراد  ش  و نمبس   مه ب  شکبر معبدر  شکبر و صی  فص  در فقط و بوده

 هب ف بلی  ک بر در نی  همچ ی  دام ار  .نمبس  مه تب   مبهیب  انوا  صی  ب  اق ا  خبنوار م بش امرار قبنونه برا  غیر بصور 
درص  روس بسیب  ب  تب   بیبنگر اهمی   65وابس گه اش مبر بی  از  .نمبس مه اسفب روس بهب اس  اق صبد در را ببرز  نق  کشبورز 

 هوجود آ  در زمی   پبس ار  اق صبد  مرد  روس ب و نی  اهمی  وسژه ت هب تب   آ  شیرس  کشور جه  حف  ت بدر زسس  محیط
 ار ا  م طق  و توس   پبسوس بهب  حبشی در پبس ار  دائمه رتوان    ببزسبز  و احیب تب   مهدهاز جمل   وامله اس  ک  نشب  مه

بس ار  روس بهب  ان له در پمع ه برتبریر ببزسبز  تب   لذا فرضی    هب  موجود در هر م طق  کم  شبسبنه نمبس بب توج  ب  پ بنسی 
و در  بر ککش  برن  و شبلهان    هبسه ک  در اس  روس بهب بیش ر رونا سبفشم هب  اخیر از جمل  در سبر .یرددارعب  مه  نبحی 

 قرار ییال  جلگ  از قسم ه در اس  نبحی  اس ک  ب  بب توج . بوده اس ا  و کش  تو  فرنگه و یردشگر  ک بر آ  کش  یلخبن 

 دلی  و بوده برن  کش  نبحی  کشبورزا  اور اولوس  و ده  مه تشکی  کشبورز  را اش مبر ا ظ  قسم  کبر برن  و یرف  

 بب نبحی  دامپرور  و دام ار  بر م ع  اررا  محیطه لحب  ب    تب   زرا  از غیر امب ب   دارد قعوله رش  قبب  مکفه آ  وجود

 یبومی  و یبو  مبن   ب رب هب دا  برا  مخصوصبً  ممذ  و انعوه هب  ل  بب تب   حبشی  هب زمی  فراه  آورد  ب  توج 

وسژه در ن یج  وجود  هب  یعی هوه بر موارد فوق پ س  ام   جلوه ال .دارد و داش   قرق   وا  تح  تببس ب  و بهبر فص  در اس 
  با  خود اس . ر رو  روس بهب  حبشی توان  ص    یردشگر  م طق  را م حور ک   از دسگر تبریرا  تب   بتب   ک  مه

الگو    از آنجب ک اس  سبف   اس قرار دامپرور  سپس و کشبورز  محور بر تب   ایراه روس بهب  اق صبد  هب ف بلی  یورکله
ارتعبت   در هب و محیط زسسنگر اس  لذا بر اسب، روسکرد اکوسیس   قرار دارد در اس  روسکرد انسب روس ب  زسس ه س  الگو  ک 
 رد نیبز آ  راک  آ  مو هب  مرتعط بب تب   در ک  روس بهب  حبشی  تب    الوه بر کشبورز . شم بب ه  و هم   یراسه دارن 

  بدیخود ب  ص ش یم   یتبم  درص  خبنوارهب برا 32ح ود   شکبر و یردشگر  بوده اس   ک    شبم  صیبد از تب   تبمی  مه
خبنوار  500ح ود   ک   ه درآم هب  ییبخ  ت   هررسمیغ بدا یو ص ب ی الوه بر شکبرش .پردازن هب  شکبر م  یدرص  ن 16و ح ود 
  ساس  ک  موضو  تمب  ا هحبل در  س. ایرددهم  یاز تب   تبم مبیدار در ش  مبه از سبر مس قب  ا  ب  وا  آ  ب ینش  یاز حبش
خبنوارهب   سو نظب  اش مبر ا ش یخود را در م  ریتب   تبر  یدر وض  رییبب تب   در ارتعبت اس  و هر یون  تم مبیمس ق هب یف بل
بل  سر در   آبک بر و سیبه خصوفیبن ه  خمیرا   س گبشی سیبه دروسشب   شم قبر  . در زمی   یردشگر  روس بهب  ده هنشب  م  ین

 ه و جم ی ه بب   زسسپبس ار  اق صبد   کبلع  هب  الگو  اکووسل  ک  موج  . از شبخصپذسرف   ان ا اس  زمی   بیش رس  تبریر ر
خوداتکبسه جبم   روس ب  و مهبجر  ب  داخ  روس بئیب  نشب  داد ک   روس ب  مورد نظر  15 ب  ب س  ام ه از توج  ب  ایال

 .(4)ج ور    مورد مطبل   ش ه اس در روس بهببب ث پبس ار  م وسط 

 
 4ج ور 

 هب  الگو  اکووسل  در روس بهب  مورد مطبل  وض ی  شبخص
 رتبه سطح پایداری شاخص ابعاد

 اکولوژسکه

 3 پبس ار  م وسط نحوه دفع زببل  روس ب

 1 پبس ار  ض ی  نحوه دفع فبضال  روس ب

 1 پبس ار  ض ی  پوش  ییبهه روس ب

 3 پبس ار  م وسط تالش جه  حف  تب  

 اق صبد 
 1 پبس ار  ض ی  شبغلی  بخ  یردشگر 

 1 پبس ار  ض ی  تقوس  اق صبد محله
 3 پبس ار  م وسط روس بسهخوداتکبسه جبم   

 جم ی ه
 3 پبس ار  م وسط مهبجر  روس بسیب 

 3 پبس ار  م وسط مشبرک  اهبله در حف  اکولوژ  روس ب و تب  
 5 پبس ار  خو  ت لا خبیر ب  مبن   در روس ب
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پژوه  اس  بوده ک  سطت حبر سوار اصله در اس  دارد.  بس گه حبشی  جوامع زسس  الگو  ب  نی  اکوسیس   تب   پبس ار 
 روس بسه جوامع زسس  الگو  مطبل   مورد م طق  در حبشی  اکوسیس   تب   ان له شگون  اس   در 1پبس ار  اب بد الگو  اکووسل 

 را م بسعه م ر اکووسل   ببش  الگو تج س د نظر مه مس ل   هبآ  پبس ار حیب  ادام  رو ازاس  اس   نبپبس ار تب    م تبً حبشی 
روس بسه بسیبر  هب سکون گبه ببزسبزمبن هه رس   وبرنبم  برا  و ک  فراه  مه لحب  زسس  محیطه از پبس ار شیوه بب زن یه برا 

ک   م یش  انسب  ب  محیط اس   س ه مهتر کرد   ن دس  برا  تالش اکووسل  الگو  وجود  از آنجب ک  فلسف  .کبربرد  اس 
هب  یعی ه را نی  حف  ک  . تخرس  محیط زسس  جبنوارا  آبه و  الوه بر تهی  م یش  انسبنه یون بب اجرا  م سرس  پبس ار م ببع 

کرد  از   اس فبده نیرف   در ادوار یذش   محیط زسس  هب  صور پرن یب  مقی  تب   از یرسا شکبر و صی  و نی  سوء م سرس 
طل  اس  ه یوسب  اس  ما  آ  همگبب محیط زسس  در روس بهب  حبشی  در زمی   اسجبد اش مبر پبس ار و همسوپ بنسی  ببلقوه تب   

ز نظر اق صبد   ا.ژوه   ملیبته نش ه اس روس ب  مورد بررسه در اس  پ 15وسلا در روس بهب  حبشی  تب   و ب  وسژه ک  الگو  اکو
 همچ ی   وج  اسجبد شم  برا  برخه ش ه اس  له آببد م  آبک بر  س گبشی  و ر روس بهبسه شوهب و مهبنپذسرهب د اح اث ه  
  دهوب  آبه و نی  وجود قبسا برا  تردد و حم  یردشگرا  در زمی   یردشگر  موج  کس  درآم  برا  روس بسیب  بهاح اث کلع 

 روس بسیب  حبشی  تب   ب  آ  معبدر  دارن  وصی  مبهه و شکبر پرن یب  نی  از جمل  مشبغله اس  ک  ب  صور  فصله برخه از 
روس بهب   درامب   ییرد  ک  در برخه از روس بهب صور  مهدام ار  و اس فبده از نه جه  ص بسع دس ه از دسگر مواه  و تمییراته اس

 کب هب  تبمی  و خ مب   یس رش وکبر  کس  و اش مبر هب  توس   ف بلی  سبک ب   غذاسه نیبزهب  از بسیبر  مورد پژوه  تبمی 

  .دوشبهب  حبشی  تب   ان له دس ه نمهدر روس   روس ب ک  از اه اه خوداتکبسه جبم   بب الگو  اکووسل  اس  در سبک ب  نیبز مورد
دار ربرخو تربساز اق صبد پو  یدارن  و ن  تر  ارسپب  کش  ک  کشبورز رسز هزرا   هب یزم  سش رینشب  داد ک  ب ایتحق  سا
بر از ده )صوم   سرا( و آبک  ب سصو  شهرس ب  صوم   سرا و ب   از آ  روس بهب  از روس ب شب سدرو بهیس  ببش   شبم  روس بهم

 ا  از جم ی ورد روس بهب مشخص ش  ک  بخ   م هبر اسب، مطبل ب  می انه انجب  ش ه در مببش  . هم هب  ر ان ل  روس بهب
هب  اق صبد  روس بهب  ف بلی همچ ی    ببش  .ب  کشبورز  مشمور مهههب  کشبورز  ب  ف بلی ف بر اس  روس بهب م برر از زمی 

ان  کش   بف سرونا  ش ریک  ب سههباس قرار سبف   اس . از جمل  شم   یدامپرور  ن  سایراه تب   بر  الوه بر کشبورز  و برپب
مورد مطبل     در مح وده روس بهب  اق صبد  ارسکبر موجوب  توس   پب  سکرده اس   ک  ا  ایتوس   پ هو کش  تو  فرنگ  ایلخبن 

 هشسدرص  از روس بهب رون  اف ا 3/73سبر یذش   در  10ک  ت  اد یردشگرا  نسع  ب   دادحبضر نشب    هبهبررس  یببش . همچ هم
ود اخ صب  خبخ  را ب    سدرام  در ا  سش ریببب سر و بهمعر   یش  در دو روس ب  گربخ  یردش  یشبغل و بیش رس داش    
  یردشکر  هبهب و مکب و داش   خبن   سوار اسپژوه  حبضر نشب  داد ک  داش   قب  یهمچ  (. درص 40ب    سان  )ن دداده
 فبسرا ا هو توس   درآم  مورر نق  مهم   ارسبرخودار بوده و در پب  ش ریب  یتب   از اهم  یامرار و م بش کشبورزا  حبش  برا
از توابع  ش یبهمعر  یبز ی  ببش  شبم  روس بهبهک  درآم شب  وابس   ب  تب   م  درص  خبنوارهب  سش ریبدر اس  ارتعبت  .ک   هم

 ده اس .بو هان لراز توابع ب   را یو خم  یس گبش  هب روس بهبو ب   از آ  هسر از توابع ب  ر ان ل  یشهرس ب  صوم   سرا و ش

 منابع

 حبشای  روسا بسه خبنوارهاب  م یشا ه هاب  داراساه بار مرساوا  زرساوار تاب   تایریرا  تحلیا  .(1397) شبنبز   کبروا . ا ظمه موسه و
 .26-42 ( 2) 51  توس   و جمرافیب تب   

 در خابنوار م یشا  بار ماؤرر جمرافیابسه  واما  (. تحلیا 1395 ) .و محما زاده  مسا ود رئیساه  اساال  هابد ی راسا ه  برسمبنه  فرامارزی
 .85-96(  1)18  ا  شهر  و م طق  آمبس  و جمرافیبقصرق  .  شهرس ب : ش بسه مورد روس بسه هب  سکون گبه

سابزمب  مطبل ا  ) سام   ان شابرا  :تهارا  .روسا بسه نظرسا  هاب  توسا  (. 1381) .امیار محما  ابراهیماه  و حسای  محم  س د   پبپله
  (.هب دانشگبه هک    لو  انسبن  سو ت و

 .شرک  سهبمه ان شبر  شبپ اور .آ جبم   روس بسه و نیبزهب  (. 1369) .رفیع پور  فرامرز
 صفح . 51 .ایال ب  و آمبر م بون  ییال   اس ب  آمبر  سبل بم (. 1395. )ییال  اس ب  رس  برنبم  و م سرس  سبزمب 

                                                           
1 Eco village Model 
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ساا ج  سااطت داراسااه هااب  م یشاا ه در م اابیا (. 1395) .اساامب ی   شااکور  فااردو  یاابهره  صاابدقلوی   حم الاا سجبسااه قیاا ار 
  (1)5  رسا   روسا بسه پاژوه  و برنبما مجلا  . روسا بهب  شهرسا ب  تبسعابد(روس بسه بب روسکارد م یشا  پبسا ار )مطبل ا  ماورد : 

216-197. 
  یان شابرا  دانشاگبه شاه :تهارا  .سهبار توسا   روسا ب  درآما سه  در توسا   روسا ب  ساز تارو سهجسا برهب .(1397). اسامب ی    شهعبز

 .هبهش 

 را یساادر ا هیردشااگرا  باار جوامااع محلاا هاج مااب  ه(. ساا ج  سااطت قبباا  قعااور اراارا  م فاا1389) .پوناا  ب  یاامحمااود و تراب  سهبیضاا
 .225-205   27  بیفصل بم  جمراف .شب سحوزه تب   پر سهروس ب  ههبمورد مطبل  : سکون گب

 در روساا بسه توساا   و پبساا ار  درجاا  (. ساا ج 1390ماارس . )  بیرانوناا زاده ابااراهی  و یااورانه  رساا   حمی رضاابی ساایبهوسه   اابمر 
  .159-177(  4)3  نگرش هب  نو در جمرافیب  انسبنه قش . شهرس ب  شهب  بخ 

 خبنوارهاب  روسا بسه هاب  م اببع یعی اه باار م یشاا  پبساا ار تایریر یار (. 1391) .کرماه دهکارد   اسامب ی  و انصابر   افشاای 

 .107-136  (2)5  هاب  ناوس  کشابورز  مجل   لمه و پژوهشه ف ابور  .درشهرس ب  زنجب 

ار  اق صاابد   ملکاارد ماا سرس  نااوس  روساا بسه در پبساا (. 1393) .هللا لطاا   ملکااه  بیااژ  رحماابنه و هللا زاده  رحماا  م شااه
 .133-146  40  فصل بم  جمرافیب .روس بهب  پیرامو  اردبی  (سکون گبههب  روس بسه

ان لااه.  ب اا ر تااب   حبشاای  روساا بهب  اق صاابد  و اج مااب ه اهمیاا  حلیاا (. ت1392)  .حساا  دادر،  نصاارال  هشااجی  مااو سه
 .16-1 ( 8)25  انسبنه هب  سکون گبه رس   برنبم  مطبل ب 

 هنبما  روز جهابن ژهساو  را سا  یار  حفبظا  از تاب  . اهمایاقل را ییاباب تم  . حفبظا  از تاب  . سابزیبر(1389)  لاه.دوسا     نظر
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