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 چکیده

 

 چکیده:

ٍ  ،زض سالهت افطاز جبهؼِ زاضز ییثبلقَُ ثبال طاتیثبضس کِ تأث یاًسبى ه یاسبس یبظّبیاظ ً یکی یتؼبهالت اجتوبػ

اظ سَی ثبضس.  یساف هْن زض ذلق فضب هاظ اّ یکیثَزُ است ٍ  سیهَضز تأکّوَاضُ ٍ تساٍم آى  یطیلعٍم ضکل گ

هترصصبى ٍ هسئَالى ثب  یطیٍ زضگ یثِ لحبػ کبلجس طیزض چٌس زِّ اذ طاىیا یٍ ضتبثبى ضْطّب غیضضس سطزیگط 

 یتؼبهالت اجتوبػ عُیاًگ تیٍضؼ يیضسُ است. ا ییٍ هحتَا یفیک یثبػث غبفل هبًسى آًْب اظ جٌجِ ّب ،یهسبئل کو

 یفیک یهَلفِ ّب ییکٌس تب کبضا یتالش ه پژٍّص يیثِ حساقل هوکي ضسبًسُ است. ا ضا یاصل یبثبًْبیضا زض ذ

هَضز آظهَى قطاض  یاًسبً ساضیٍ ضٍاثظ پب یهطثَط ثِ تؼبهالت اجتوبػ بتیضْط ضا زض حَظُ ًظط یاصل یبثبًْبیسبظًسُ ذ

 زّس. 

ئلِ اصلی تحقیق هغطح هی گطزز، زض ثٌبثطایي پبییي ثَزى سغح تؼبهالت اجتوبػی زض ذیبثبًْبی اصلی ثِ ػٌَاى هس

ایي تحقیق سؼی هی ضَز ثِ ضاُ حل هٌبسجی ثطای ایي هسئلِ اظ عطیق ضٌبسبیی ٍ اضظیبثی هَلفِ ّبی هرتلف ثب 

 استفبزُ اظ ضٍضْبی آهبضی )کوی( ٍ هغبلؼبت  کیفی ٍ ثطزاضتْبی هیساًی، زست یبثین.  

اظ  یٌیضْط سٌٌسج، ثب اًتربة تؼساز هؼ یاصل یْببثبًیزض ذ یثب ّسف سٌجص تؼبهالت اجتوبػ پژٍّص يیا

جْت  ییبضّبیهؼ طیٍ ظ یبضّبیهؼ يیذلق هکبى زاضز ثِ تسٍ یکِ ثط تئَض یسیٍ ثب تأک یغیهح یفیک یضبذصْب

ٍ ایٌکِ آیب ًظطیبت جْبًطوَلی کِ زض  پطزاظز یضْط سٌٌسج ه یاصل یبثبًْبیضبذصْب زض ذ يیا یبثیآظهَى ٍ اضظ

اجتوبػی اضائِ ضسُ اًس قبثلیت تؼوین پصیطی زض هقیبسْبی هحلی ّوچَى ذیبثبًْبی اصلی ضْط  ضاثغِ ثب تؼبهالت

 سٌٌسج ضا زاضًس یب ذیط.

صَضت گطفتِ است ٍ ٍ هصبحجِ ّبی ػویق  یٍ اسٌبز یساًیهغبلؼبت ه ،یضاّجطز ّوجستگ ِیحبضط ثط پب قیتحق

چْبض  يیثبضس ثٌبثطا یهطرص ضسُ ه یفیک یّبضْط ثب ٌّجبض یاصل یبثبًْبیذ یلیٍ تحل یقیضبهل هغبلؼِ تغج

 483ٍ ًظطات  آضا  ٍ اقتصبزی  هَضز ثطضسی قطاض گطفتٌس -ٍ اجتوبػی یکبلجس ،یریثب قبثلیتْبی هتفبٍت تبض بثبىیذ

زّس کِ  یّب ًطبى ه یبثیاضظ جیًتب ْبی هَضز هغبلؼِ جوغ آٍضی گطزیس.بثبًیًفط اظ استفبزُ کٌٌسگبى زض سغح ذ

  ثبضٌس. یه یتؼبهالت اجتوبػ ضا یٌییثب سغح پب یثبظ ػوَه یفضبّب فیضْط سٌٌسج زض ضز یلاص یبثبًْبیذ

تؼبهالت  یتَاى اًتظبض سغح ثبالتط یه تیثِ تطت بثبًْبیذ یفیٍ ک یسغح کو یکِ ثب اضتقب سیاثجبت گطز ّوچٌیي

 یزاللت ه یبهالت اجتوبػتؼ یفضب زض اضتقب یفیک یًقص هَلفِ ّب تیپژٍّص ثط اّو جیضا زاضت ٍ ًتب یاجتوبػ

زاضًس ٍ هَلفِ  یًقص ضا تَسؼِ تؼبهالت اجتوبػ يیطتطیث یطیٍ ًفَشپص ییکبضا ی ػیٌی چَى،هَلفِ ّب ٌکِیکٌٌس ٍ ا

الجتِ زض ایي هیبى ثبیس ثِ ًقص هَلفِ ّبی  ثطذَضزاض ثَزُ اًس یوطًگتطاظ ًقص گ تیٍ اهٌ ییچَى ذَاًبازضاکی  یّب

ػَاهل هساذلِ گط کِ تأثیط ثسعایی زض ثسظ تؼبهالت زاضًس، اضبضُ ًوَز، کِ زض هجوَع فطزی ٍ ظهیٌِ ای ثِ ػٌَاى 

ًتبیج ثسست آهسُ حبکی اظ ایي است کِ ًظطیبت جْبًطوَلی کِ زض ضاثغِ ثب تؼبهالت اجتوبػی هغطح ضسُ زض 

 هقیبس هحلی ٍ زض هحسٍزُ ذیبثبًْبی اصلی ثب تطزیس ّوطاُ هی ثبضٌس. 
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