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 َبي وسب ي خًضٍ بب وبيش دس ايه ممبلٍ ميتًاويم عًامل محيغي مًثش بش محيظ
 . وبس سا بشداضت ومًد ي بب تمًيت ايه عًامل ، مًجب سضذ ايه وسب ي وبسَب ضذ 



 

 

  پًستش خًضٍ ي صىعتي سا بعىًان تمشوض
جغشافيبيي بىگبَُب ي وُبدَبي مشتبغي وٍ  
دس يه حًصٌ فعبليت ميىىىذ ي بب يىذيگش  

 .سيابظ مىمل داسوذ ، تعشيف مي وىذ 
 ي َمىبسان ، خًضٍ َب سا ضبىٍ  بشاچشت

اي تًليذي اص بىگبَُب متمشوض ي يابستٍ بٍ  
يىذيگش ، وٍ دس عًل صوجيشٌ اي اسصش  
 .  سبص بب يىذيگش مشتبظ اوذ تعشيف ميىىىذ 

  بالوذي بب معشفي مذل ايتبليبيي ، تبويذ بش
اَميت تالش دس ساستبي ايجبد خذمبت  

دَىذگبن تخصصي محلي ، تمًيت سيابظ  
اجتمبعي ي التصبدي بيه بىگبَُبي  

وًچه ي متًسظ محلي ي ايجبد سيستمي 
 . محلي اص سيابظ اجتمبعي داسد 

 
 



  يًويذي خًضٍ َب سا مجمًعٍ اي اص
بىگبَُبي َمگه تعشيف ميىىذ وٍ دس 

وبحيٍ اي جغشافيبيي متمشوضوذ ي بب فشصتُب 
 . ي چبلطُبي مطتشوي سيبشي َستىذ 

 
 
 
  دس ايشان الگًيي مبتىي بش سييىشد يًويذي

استفبدٌ مي ضًد ، ايه الگً مبتىي بش  
دس وسب ي وبس  فشدي غيش ريىفع حضًس 

است ي عبمل تًسعٍ دس خًضٍ دس وظش  
گشفتٍ ميطًد ي سٍ تب پىج سبل بعىًان  

تسُيلگش ، دس فشآيىذ تًسعٍ خًضٍ مذاخلٍ  
مي وىذ وٍ ضبمل مغبلعٍ ضىبختي ،  

اعتمبدسبصي ، پيبدٌ سبصي بشوبمٍ عمليبتي  
 . ، اسصيببي ي خشيج است 

 

 چيىي ي بشسسي جيبن پيىگ بب معشفي مذل
مطتشن ايه  چُبس خًضٍ ، مًلفٍ َبي 

ضشايظ سلببتي دس ببصاس ،  خًضٍ َب سا داضته 
ويبص بٍ اسائٍ خذمبت حمبيتي اص سًي ديلت 

 . داوذ ي سبصمبوُبي اجتمبعي مي 
 

  ٍوگلي ي ديىي چُبس مضمًن تًجٍ ب
استمبي ضبىٍ َب دس خًضٍ ، بُبًد سبختبس 
دسيوي بىگبَُب ، افضايص گفتگً ي تعبمل  

بيه بخص خصًصي ي ديلتي ي بُبًد 
ضشايظ وُبدي خًضٍ ، بعىًان مُم تشيه  

مضبميه پيبدٌ سبصي ايه مذل تعشيف  
َمچىيه بش لببليتُبيي مبوىذ تيم  . وشدٌ اوذ 

سبصي ، استببط مًثش بشاي عبمل تًسعٍ ي 
دس وظش گشفته مطًق َبيي بشاي تًسعٍ  

 . ضبىٍ َب دس خًضٍ َب تبويذ مي وىذ 

 



: خًضٍ مًسد بشسسي دس ايه تحميك پىج   
 

بب مشوضيت سيستبي )مبلمبن ضبوذيض1.
بىگبٌ عضً   500ييشاوي ي بيص اص 

 (  خًضٍ 
بب مشوضيت )صعفشان خشاسبن سضًي 2.

 (عضً  28ضُشن صىعتي تًس ي 
  800عضًيت بيص اص )وفص مطُذ 3.

 (  ياحذ تًليذي دس ومبط مختلف مطُذ 
  30عضًيت بيص اص ) لبىيبت گلستبن 4.

 (بىگبٌ دس ومبط مختلف گلستبن 
بب مشوضيت ضُشَبي ) پستٍ وشمبن 5.

 (  وشمبن ي سفسىجبن 

 

 ابضاس اصلي پژيَص ، مصبحبٍ ويمٍ سبختبس
بب عبمالن تًسعٍ ي ( داستبن گًيي ) يبفتٍ 

بٍ ييژٌ سشضبىٍ  –فعبالن ايه خًضٍ َب 
ي اعضبي ضبىٍ َبي ضىل گشفتٍ دسين 

ي مسئًالن سيبستگزاسي   –خًضٍ َب 
 . سبصمبن مىغمٍ اي تًسعٍ خًضٍ َب است 

 پىج : مصبحبٍ ضبمل ، َفذٌ ومًوٍ آمبسي
وفشعبمل تًسعٍ ، ضص وفش اص مسئًالن 

سبصمبن َبي مىغمٍ اي سيبستگزاس تًسعٍ  
خًضٍ َب ي ضص وفش اص فعبالن ضبىٍ َبي  

ضىل گشفتٍ دس خًضٍ َب ، مًسد مغبلعٍ 
 . لشاس گشفت 

  پژيَص بٍ لحبػ فلسفي ، دس پبسادايم
 . تفسيشي لشاس مي گيشد 

 





 ٍتُيٍ ضًد ي گشيَي بشوبمٍ َبي آمًصضي ي ببصآمًصي بشاي عبملُبي تًسعٍ خًض
 . غيش ريىفع ، بعىًان عبمالن تًسعٍ خًضٍ آمًصش دادٌ ضًوذ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سپبس اص تًجٍ ضمب


