ربهعِ قٌبؾي وبضثطزي
ؾبل ثيؿت ٍ ؾَم ،قوبضُ پيبپي ( ،)46قوبضُ زٍم ،تبثؿتبى 1391
تبضيد پصيطـ1390/11/9 :

تبضيد زضيبفت1390/3/20 :
نم 139 -164

تزرسي راتطه توسؼه پايذار اجتواػي و سزهايه اجتواػي
نوونه  :ساکناى هحله غيزرسوي شويزاى نو

هحوذ ػلي شفيؼا ،زاًكيبض گطٍُ هٌْسؾي نٌبيع زاًكگبُ علن ٍ نٌعت ايطاى

سؼيذ شفيؼا ،وبضقٌبؼ اضقس زاًكگبُ عالهِ َجبَجبيي
چکيذه
تَؾعِ قْطّب ٍ توطوع هٌبثع زض ًمبٌ هحسٍز ،ظهيٌِ ؾبظ رصة ربهعِ ثكطي ثِ ايي پٌِّْبي اًؿبى ؾابظ قاسُ
اؾتً .يبظ الكبض ون زضآهس ثِ هؿىي قْطي ،ثبعج افعايف تمبيب ثطاي ثبظاض غيطضؾوي هؿاىي قاسُ ٍ اؾاىبى
غيطضؾوي ًَعي اظ ؾىًَت زض قْطّب ضا پسيس آٍضزُ اؾت .هكىالت فطاٍاى اياي ؾاىًَتگبُّاب ثاطاي تَؾاعِ
پبيساض قْطي ،هسيطاى قْطي ضا ثِ فىط تغييطاتي زض ايي ؾاىًَتگبُ ّاب اًساذتاِ اؾات ،تاب ظهيٌاِ ؾابظ وابّف
َطزقسگي ٍ عسم اًؿزبم ارتوبعي ايي هحالت گطزز .ؾطهبيِ ارتوبعي ثِ عٌَاى زاضايي وِ زض هيبى ارتوبعبت
ايي ؾىًَتگبُ ّب ربضي اؾت ،ضاُ حلي هٌبؾت ثطاي وبّف ّعيٌِّبي عوَهي ٍ ؾبهبًسّي اياي هحاالت ثاِ
قوبض هيآيس .ايي همبلِ ًتيزِ پػٍّكي ثب ّسف اضظيبثي تأحيطات ؾطهبيِ ارتوبعي ثاط تَؾاعِ پبياساض ارتواب
غيط ضؾوي قويطاى ًَ اؾت ،وِ ثب ضٍـ تحميك تَنيفي -پيوبيكي ٍ روع آٍضي ً 400وًَِ آهبضي اظ َطياك
پطؾكٌبهِ اًزبم قسُ اؾتّ .سف پػٍّف ،ثطضؾي احطگصاضي ؾطهبيِ ارتوبعي زض پبيساضي ارتوبعي يه هحلِ
غيطضؾوي اؾت .ثٌبثطايي ،زض نَضت تحمك ايي ضاثُِ ،هؿيطي زضًٍعا ٍ پبياساض ثاطاي پبيساضؾابظي ارتوبعابت
غيطضؾوي تأييس هيقَز .زض يوي ،ايي هْن ّسفي وبضثطزي ثطاي قْطزاضيّب ثاَزُ ،زض ضاؾاتبي هجابًي ً اطي
تَؾعِ پبيساض ؾىًَتگبُّبي غيطضؾوي اؾتً .تابيذ ًكابى هايزّاس ،ضاثُاِ هخجات ٍ هعٌابزاضي هيابى ؾاطهبيِ
ارتوبعي ٍ قبذم ّبي تَؾعِ پبيساض ارتوبعي ثطلطاض اؾت وِ ثِ ٍؾيلِ اتهبل ثِ قجىِّب ٍ اعتوابز ،تمَيات
هيگطزز .زض ايي هيبى قَضاي هحلِ ثِ عٌَاى هْوتطيي ضوي ايي ضاثُِ ،ثبيس ثيكتط هَضز تَرِ لاطاض گياطز ٍ ّاط
الساهي وِ ثبعج هطزهي قسى ايي قَضا گطزز ،گًَِاي اظ ضٍـّبي ظطفيت ؾبظي ثِ قوبض هيضٍز .ثط اؾابؼ
تحليل چٌس هتغيطُ ،اعتوبز ٍ اتهبل ثِ قجىِّبي ارتوبعي ،ثيكتطيي اّويت ضا ثطاي زؾتيبثي ثِ تَؾاعِ پبياساض
ارتوبعي ثبظي هيوٌٌس .زض ًْبيت ،هكرم گطزيس وِ اؾتفبزُ اظ هؤلفِّبي غيطضؾوي ؾاطهبيِ ارتوابعي ضٍـ
ثبلفعل ٍ تَؾعِ هؤلفِّبي ضؾوي ؾطهبيِ ارتوبعي ،ضٍـ ثبلمَُ زؾتيبثي ثِ تَؾاعِ پبياساض ارتوابعي ذَاٌّاس
ثَز.
واصههاي کليذي :ظطفيت ؾبظي ،ؾطهبيِ ارتوبعي ،هحلِ غيطضؾوي ،قويطاى ًَ ،تَؾعِ پبيساض ارتوبعي
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تحَالت گؿتطزُ اؾت .زض ايي هيبى ،ؾطهبيِ ارتوبعي

هقذهه
قْطّب ثاب هتوطواع ًواَزى ارتوبعابت هطزهاي زض

ثِ عٌَاى يىي اظ هْوتطيي هؤلفِّبي هفْاَم ظطفيات

فًبّبي هحسٍز ،هطاواع تزواع هٌابثع ٍ ارتوبعابت

ارتوبعي ،اظ تعبهالت ضٍظاًاِ ؾابوٌبى اياي هحاالت

اًؿاابًي ّؿااتٌس .ايااي هتااطاون ؾاابظيّااب زض وٌاابض

قىل هيگيطز .اياي ؾاطهبيِ واِ اظ اعتوابز ٍ لاسضت

هعيتّبي رابًجي ،آحابض ًبذَاؾاتِاي ًياع ثاِ ّواطاُ

قااجىِّاابي ارتواابعي ضؾااوي ٍ غيطضؾااوي حبناال

زاقتِ اؾت .ثِ اؾاتٌبز قاَاّس تابضيري ٍ تحميمابت

هاايقااَز ،زض نااَضتي وااِ زض ضاؾااتبي ٌّزاابضگطا

علوااي ،ثرااف غيطضؾااوي ٍ ًبثؿاابهبى قااْطي ،ثااِ

ثبظؾاابظي ٍ تمَياات قااَز ،ثااِ اًؿاازبم ٍ پبيااساضي

هَاظات ثرف ضؾوي ،زض حبل ضقس ٍ تىبهال اؾات.

ارتوبعي ايي هحالت ووه هيوٌس.

ايي ثرف وِ ثِ علت ًيبظ الكبض ون زضآهس قْطي ثاِ

ايااي تحميااك ثااب ضٍيىااطز ؾاابهبًسّي ؾااىًَتگبُ

ثطًبهاِّابي عواَهي ثاطاي اؾاىبى

غيطضؾوي ٍ ثب تأويس ثط ؾاطهبيِ ارتوابعي ثاِ عٌاَاى

گطٍُ ّبي فميط ،ضقس ذيطُ وٌٌسُاي زاقاتِ اؾات ،ثاِ

هؤلفِ اي احطگصاض ثطاي زؾتيبثي ثِ پبيساضي ارتوابعي،

هطاوع ًبپبيساضي ّبي ارتوابعي ،التهابزي ٍ هحيُاي

زض يه هحلِ غيطضؾوي ٍالاع زض قاْط تْاطاى اًزابم

تجسيل قسُ اؾت .تزوع ًبذَاؾتِ الكبض ون زضآهس زض

قسُ اؾت .ياطٍضت وابّف ّعيٌاِّابي ًبذَاؾاتِ

هؿىي ٍ ياع

ايي هىبىّب ثبعج وابّف فطناتّابي ًبحياِايٍ 1
َطز قسگي عوَهي آًْب قاسُ اؾات .ناطف ً اط اظ
گًَِ ّبي ارتوبعي ٍ زاليل آًْب ثطاي ؾىًَت زض ايي
هحالت ،پبيساضؾبظي ٍ ثْجَز قاطايٍ ارتوابعي اياي
ؾىًَتگبُ ّب ،يىي اظ هْوتطيي اّساف ً ابم هاسيطيت
قْطي اؾت .ايي پيف فطو زض تفىطات ؾابهبًسّي
ٍ ثْؿبظي هحالت ًبثؿبهبى حبون اؾت واِ ظطفيات
ؾاابظي ٍ پبيساضؾاابظي ارتوبعاابت غيطضؾااوي ،ضاُ
هُوئٌي ثطاي زؾتيبثي ثِ پبيساضي قْطي اؾات ،ظياطا
اًؿبى ٍ ارتوبعبت هطزهاي هَتاَض انالي تَؾاعِ ٍ

حبنلِ اظ ًبپبيساضي ايي هحالت ثطاي ً ابم هاسيطيت
قْطي ،علت انلي اًزبم ايي پاػٍّف ثاَزُ اؾات.
ثٌبثطايي ،هؿألِ انلي پػٍّف ثطضؾي چگًَگي ضاثُِ
ؾطهبيِ ارتوبعي ثب تَؾعِ پبياساض ارتوابعي زض ياه
هحلِ غيطضؾوي اؾات .هكارم قاسى اثعابز هاؤحط
ؾطهبيِ ارتوبعي ثط تَؾعِ پبياساض ارتوابعي ٍ اضا اِ
ضاّىبضّبي هسيطيتي ٍ ارتوبعيًَ ،عي ضٍـ ظطفيت
ؾبظي ثطاي هحاالت غيطضؾاوي ثاِ قاوبض هاي ضٍز.
ثٌبثطايي ،ضٍـ تحميك تَنيفي -پيوبيكاي ثاب رواع
آٍضي ً 400وًَااِ پطؾكااٌبهِ زض يااه همُااع ظهاابًي
هكرم ،ظهيٌِ ؾبظ تحليال ّابي ّوجؿاتگي ٍ چٌاس

هحَض انلي تحَالت هحيُاي ٍ التهابزي ّؿاتٌس ٍ

هتغيطُ هيبى هتغيطّبي تحميك اؾت .يوٌب تحليلّابي

تَؾعِاي پبيساض ذَاّس ثَز وِ اظ َطيك ذَز هاطزم ٍ

ويفي ٍ ً طّبي ذجطگبى زض روع ثٌسي ٍ اضا ِ ثحاج

ثِ قىلي آگبّبًِ نَضت گيطز .تزطثيبت رْبًي ًياع

ٍ ثطضؾيّبي ًْبيي پػٍّفً ،مف وليسي ايفب ًواَزُ

تأييس هي وٌس وِ ظطفيت ؾابظي ٍ تَاًوٌسؾابظي اياي

اؾت .ايي همبلِ پاؽ اظ هعطفاي هجابًي ً اطي ،ضٍـ

ارتوبعبت ،ضاُ حلي هعمَل ٍ ون ّعيٌِ ثاطاي ايزابز

تحميك ،هسل تحميك ،آظهَىّبي آهابضي ٍ تحليال ،زض
ثرااف ثحااج ٍ ثطضؾااي ٍ ًتيزااِ گيااطي ،ثااِ اضا ااِ
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ثطضؾي ضاثُِ تَؾعِ پبيساض ارتوبعي ٍ ؾطهبيِ ارتوبعي ........

يبفتِ ّبي پػٍّكي حبنل قسُ اظ هحلاِ غيطضؾاوي

ًوًَِّبي هتفبٍت هحالت غيطضؾوي ،اظ ٍيػگيّابي

قويطاى ًَ هيپطزاظز.

عوَهي ايي هحالت ثِ حؿبة هي آيس ٍ عبهلي هاؤحط
ثااطاي ؾاابيط آؾاايتّاابي قااْطي اؾاات (ضثاابًي ٍ

 -2هثاني نظزي

ّوىبضاى. )149 :1383 ،

 -2-1ظزفيت ساسي هحالت غيزرسوي

ٍضٍز هجبحااج ظطفياات ؾاابظي ثااِ ؾااىًَتگبُّاابي

تزطثياابت واابضثطزي ًكاابى زازُ اؾاات ،هااساذالت

غيطضؾوي ضا هيتاَاى اظ تحاَالت حبنال اظ ثطًبهاِ

وبلجسي ٍ ترطيت هحاالت ًبثؿابهبى قاْطي ،ثبعاج

زٍم هطوع اؾىبى ثكاط ؾابظهبى هلال هتحاس 1ضزيابثي

اًتمبل هؿألِ ثِ ربي زيگط قْط هيقاَز ٍ هكاىالت

ًوااَز .تأويااس ايااي ثطًبهااِ ثااط ظطفياات ؾاابظي ثااطاي

زض ربيي زيگط ثِ نَضت حل ًكسُ ثابلي هايهبًاس.

قْطّبي ثْتط ،ثاب اؾاتفبزُ اظ تَاًابييّابي ارتوابعي

تعضيك هٌبثع هبلي ٍ ؾبذت ٍ ؾبظّبي اًجَُ ،ثب ّعيٌِ-

وٌكگطاى حبيط زض هحالت قْطي ثَزُ ٍ ثِ ًحاَي

ّبي ظيبز ٍ ًتابيذ غيطهٌت اطُ اي ّواطاُ ثاَزُ اؾات

هٌعىؽ وٌٌسُ تزطثيبت وبضثطزي ٍ ًتابيذ حبنال اظ

(ايطاًسٍؾت ،)137 :1388 ,زض حبلي وِ ايي ّعيٌِّاب

هساذالت گًَبگَى زض ؾىًَتگبُّبي غيطضؾوي اؾت

ثِ ؾطعت ثِ ٍؾيلِ وبضوطز ثبظاض ذٌخاي هايقاًَس ٍ

)ً .(UN-HABITAT, 2005 : 31گبُ ارتواب هحاَض

قسُ حبنل ًويگطزز .عسم هساذلِ ٍ

وِ ثِ زًجبل ثْطُثاطزاضي اظ واٌف ّابي ارتوابعي زض

ًبزيسُ اًگبضي تحَالت ايي هحالت ًياع ًاَعي اوتفاب

رْاات ثْجااَز ظًااسگي اؾاات ،زاضاي پيكاايٌِاي غٌااي

ثِ توبقبي پَؾيسگي ٍ فؿبز اؾت وِ گطُ اظ هكىلي

اؾت ،وِ ثاِ وبضّابي هابوؽ ٍثاط ،وابضل هابضوؽ،

ثبظ ًويوٌس (ّبضٍي .)21 :1376 ,فطاظ ٍ ًكايتّابي

ظيگوًَس فطٍيس ٍ هبوؽ َّضوْبين ثبظ هايگاطزز .زض

فىطي ٍ عولي اذيط ؾابظهبىّابي ثاييالوللاي ثاطاي

ايي ًگطـ ،پصيطفتاِ قاسُ اؾات ،واِ قاىلگياطي

هساذلااِ زض هحااالت غيطضؾااوي ثبعااج قااس ،ضاُ

هحالت غيطضؾوي تٌْب ثِ علت تغيياطات روعيتاي ٍ

حل ّبيي ون ّعيٌِ ٍ زض عيي حبل وابضا ،زض اٍلَيات

ضقس روعيت قْطًكيي ًيؿت ٍ ًمم ّابي ؾاَُ

لطاض گيطًس .ثٌبثطايي ،تَؾعِ هٌبثع اًؿابًي ؾابوي زض

هلي ،هٌُماِاي ٍ هحلاي ًياع زض اياي فطايٌاس زذيال

ايي هحالتً ،ؿجت ثاِ ؾابيط ضٍـّاب هماسم قاس ٍ

ّؿتٌس (هحوسي ٍ ضٍؾتب .)91 :1384 ,ثٌبثطايي ثاطاي

ظطفيت ؾبظي ٍ تَاًوٌسؾابظي زض زؾاتَض وابض لاطاض

ثْجَز پبيساض اٍيب ًبثؿبهبى ايي هحاالت ،تأوياس ثاط

گطفت (پيطاى .)22: 1373 ,پيف ظهيٌاِ شٌّاي فعلاي

توبهي ؾَُ الظم اؾت ٍ ثطًبهِ ّبي ظطفيت ؾابظي

ايي گًَِ اؾت وِ ،ؾبوٌبى ايي هحالت ثاِ ًبچابض زض

ثبيس چٌس ٍرْي اًزبم قًَس .تهَيط قاوبضُ ً 1كابى

چٌيي اٍيبعي لطاض گطفتِ اًس ٍ علي ضغن توبيل ،تَاى

زٌّسُ ًمبٌ وليسي ظطفيت ؾبظي اؾت.

اّساف تعطي

ثْجَز قطايٍ ظًاسگي ذاَز ضا ًساضًاس .ثٌابثطاييّ ،اط
الساهي وِ آًْب ضا زض ضفع هكىالتكبى ّوطاّاي وٌاس،
زض زضاظ هست ظهيٌِ ؾابظ ثْجاَز هحاالت غيطضؾاوي
ذَاّس قس .ربي تأويس زاضز وِ ٍرَز تٌَ فطٌّگي،
ًبثطاثطيّبي ارتوبعي ٍ ًجَز فطنت ّابي قاغلي زض

Habitat
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شکل شواره  - 1نقاط کليذي ظزفيت ساسي
هأذص تهَيط( :هطوع ؾىًَتگبُّبي اًؿبًي ؾبظهبى هلل)292 :1388 ،

اظ زيسگبُ هطواع ؾاىًَتگبُّابي اًؿابًي ،ظطفيات

ًْفتِ زض قاجىِّابي ارتوابعي ،واِ ظهيٌاِ ثطلاطاضي

ؾبظي فطاتط اظ آهَظـ ٍ ثِ هعٌبي تمَيت ؾبظهبىّاب

هكبضوت ٍ وبّف ّعيٌِّبي عوَهي ضا فاطاّن هاي-

ٍ چبضچَةّابيي اؾات واِ زض فطايٌاسّبي هطثََاِ

ؾابظز .قااٌبذت ٍ اؾاتفبزُ آگبّبًااِ اظ اياي ؾااطهبيِ،

فعبليت هيوٌٌس .ثٌبثطايي ،ظطفيت ؾبظي هٌبؾت ثبياس

فطنتي اؾت ثطاي ايزبز ظطفيت زض رْت هكابضوت

زض ؾَُ تَؾعِ هٌابثع اًؿابًي ،تَؾاعِ ؾابظهبًي ٍ

پبيساض ،ثب افعايف قبًؽ پصيطـ ًتابيذ هكابضوت ثاِ

ثْجَز چبضچَة ّبي ؾبظهبًي ٍ لبًًَي اًزبم گيطز ،تب

ٍؾاايلِ ؾاابوٌبى ؾااىًَتگبُّاابي غيطضؾااوي (قاافيعب،

قىلي پبيساض ثِ زؾت آٍضز .ثؿيبضي اظ حىَهتّابي

.)70: 1389

هحلي زض عطيِ ذسهبت ٍ اًزبم ثطًبهِّب ثب ياع -
ّبي ظطفيتي ضٍثِ ضٍ ّؿتٌس واِ زض رطيابى وَقاف

 -2-1سزهايه اجتواػي

ثطاي ثطآٍضزُ ؾابظي آًْاب ،ايزابز هكابضوت يىاي اظ

ؾطهبيِ ارتوبعي ظازُ تعبهالت اًؿبىّب ٍ هحهاَل

ضاّىبضّبي هُلَة ٍ وبٌّسُ ّعيٌِ ّب تلمّاي گطزياسُ

آقٌب ثَزى افطاز ثب يىسيگط اؾت وِ ثب گصض ظهبى ضقس

اؾت (ّوبى .)298 :ؾطهبيِ ارتوبعي ثِ عٌاَاى يىاي

وطزُ ،اضظقاوٌستط هاي قاَز .ثٌابثطاييّ ،ايگ گابُ زض

اظ اثعبز ثب اضظـ ظطفيت ارتوبعي ،اؾاتعسازي اؾات

هبلىيت فطز ذبني ًيؿت ٍ ّوَاضُ زض رطيبى اؾت.
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ثطضؾي ضاثُِ تَؾعِ پبيساض ارتوبعي ٍ ؾطهبيِ ارتوبعي ........

اظ آًزب وِ واٌف ٍ ٍاواٌفّابي افاطاز زض تعابهالت

اؾت .پَتٌبم ثب تَرِ ثِ اعتوبزٌّ ،زبضّب ٍ قجىِّابي

روعي نَضت هي گيطز ،ذبًَازُّب ،ؾبظهبىّبًْ ،بزّب

ارتوبعي ،ثْجَز قطايٍ التهابزي ضا ًْبيات ؾاطهبيِ

ٍ ؾاابذتبضّبي ارتواابعي ،حاابٍي چٌاايي ؾااطهبيِاي

ارتوبعي هيزاًس .هه اياَيي ثاب ًگابّي هٌفاي ٍ ثاب

ّؿتٌس .ايي ؾطهبيِ هبًٌاس ؾابيط ؾاطهبيِّاب ،لبثليات

توطوع ثط لسضت تؿلٍ گاطٍُّابي ارتوابعي ،ثحاج

تجسيل ثِ گًَِ ّابي زيگاط ؾاطهبيِ ضا زاضاؾات ٍ زض

هيعاى ٌّزبضگطايي قجىِّبي زاضاي ؾطهبيِ ارتوابعي

قطايٍ ًيبظ ،ثِ پَقف ذألّبي ارتوابعي ،التهابزي،

ضا هس ً اط لاطاض زازُ ،ثاِ ترطيجگاطيّابي احتوابلي

هحيُي ٍ تىٌَلَغيه هيپاطزاظز .ؾاطهبيِ ارتوابعي

ؾطهبيِ ارتوبعي تَرِ هيوٌاس (فيلاس-119 : 1388 ,

ثب ايٌىِ زاضاي پيچياسگي ّابي هفْاَهي ٍ هَياَعي

ً .)148ىتااِ زضذااَض تبهاال ايٌىااِ ثااطذالف ؾاابيط

اؾت ،ؾبظُ اي پطوبضثطز ٍ راصاة ثاطاي هحممابى ثاِ

ؾطهبيِّب ،ههطف ّط چِ ثيكتط اياي ؾاطهبيِ ثاب ثابظ

قوبض هي ضٍز .وبضثطز ايي هفَْم زض حيُِ ّبيي چاَى

تَليس ٍ افعايف آى ّوطاُ اؾت ،ظياطا اياي فطايٌاس ثاب

تَؾعِ ارتوبعي ،تَؾعِ التهبزي ،آهاَظـ ٍ تعلاين،

تمَيت اعتوبز ٍ تؿْيل تعبهالت ارتوبعي ،ظهيٌِ ؾبظ

ثْساقات ٍ پبياساضي ظيؿات -هحيُاي ،ظهيٌاِ ؾابظ

تَؾعِ ؾطهبيِ ارتوبعي ضا فطاّن هيؾبظز.

قاسُ اؾات

اًساظُ گيطي هؿتمين قاجىِ ّاب ياب اعتوابز ،زض وٌابض

تَؾعِ هجبًي آى زض ضقاتِّابي هرتلا

(پيطاى ٍ ّوىبضاى .)39-10 : 1385 ,هجاسا هكرهاي

اًساظُ گياطي غيطهؿاتمين هفابّين هاطتجٍ ثاب ؾاطهبيِ

ثطاي آگبّي ثكط ًؿجت ثِ ايي ؾطهبيِ ٍراَز ًاساضز،

ارتوبعي ،ضٍـ ّبي هطؾاَم پاػٍّفّابي ؾاٌزف

ظيطا ثط اؾابؼ اؾاٌبز تابضيري ،الاَام پيكايي تَراِ

ؾطهبيِ ارتوابعي ّؿاتٌس (قاطيفيبًي حابًي ٍ هلىاي

ٍيػُ اي ثِ تعبهالت ثيي فطزي زاقتِ اًس ٍ ّوَاضُ ايي

ؾااعيس آثاابزي .)51-48 :1385 ,زض ايااي پااػٍّف،

اؾتفبزُ قاسُ اؾات ،اهاب

وَقف قسُ اؾت تطويجي اظ توابهي اياي ضٍيىطزّاب

هبقيٌي قسى ظًسگي اًؿبىّب زض عهاط اذياط ،واِ ثاب

اؾتفبزُ قَز .ثٌبثطايي ،هُبثك رسٍل قوبضُ  ،1چْابض

واابّف تعاابهالت ارتواابعي ٍ اظ ذَزثيگاابًگيّاابي

ثعس اتهبل ثاِ قاجىِ ّابي ارتوابعيٌّ ،زابضگطايي،

فطزي ّوطاُ قسُ اؾت ،عبهلي هؤحط ثطاي ثبظاًسيكاي

اعتوبز ٍ هكبضوت ،ثطاي ؾاٌزف ؾاطهبيِ ارتوابعي

ٍ گااطايف اًسيكااوٌساى ثااِ ايااي گًَااِ ًاابهلوَؼ اظ

اًتربة قسًس .قبيبى شوط اؾات واِ ثاطاي اؾاترطاد

ؾاااطهبيِ للواااساز هااايگاااطزز (قااافيعب.)7: 1390،

وٌكگطاًي وِ هكبضوت ؾبوٌبى ثب آًْب ثاطاي زؾاتيبثي

پػٍّكااگطاى ضقااتِّاابي هرتلاا  ،هفْااَم ؾااطهبيِ

ثِ تَؾعِ پبياساض هحلاِاي الظم اؾات ،چْابض حاَظُ

ارتوبعي ضا ثط اؾبؼ وبضثطزّبي هسً طقابى تعطيا

انلي وٌكگطي ثِ قىل حَظُ ّابي ضؾاوي زٍلتاي،

وطزُاًس .فَوَيَهب ثب شٌّيت هخجت ،زؾتيبثي ثاِ ًتابيذ

غيطضؾوي ذهَني ،زٍلت هطوعي ٍ عٌبنط هٌترت

التهبزي ضا هَضز تَرِ لطاض زازُ ٍ اقاتطان اعًابي

قااْطًٍساى اؾااتفبزُ قااسًس (وبظوياابى ٍ ؾااعيسي

گطٍُ زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ تعابٍى ضا ثطضؾاي واطزُ

ضيَاًي.)124 :1382 ،

ؾطهبيِ ثِ گًَِ ّبي هرتل
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)2003
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Bullen,
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ؾٌزف غيط هؿتمين

ؾبيط الَام هحلِ

هكبضوت

ًوبيٌسگي عوَهي هحلِ
ثطًبهِ ضيعاى َط تَؾعِ
ًيطٍي اًت بهي
وبضهٌساى ذسهبت قْطي
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هبذص رسٍل  :روع آٍضي ًگبضًسگبى

 -2-1-1تؼزيف هؤلفههاي سزهايه اجتواػي

اظ لسضت ضا تكىيل هيزٌّس .ايي لسضت ّن ٍؾيلِاي

اتهاابل ثااِ قااجىِّاابي ارتواابعي :قااجىِ ارتواابعي،

ثطاي حل هكىالت اعًب ٍ ّن عابهلي ثاطاي راصة

ؾبذتبضي ارتوبعي اؾت وِ ثِ ؾجت ّوجؿتگي هيابى

اعًاابي رسيااس ثااِ قااوبض هاايضٍز .اظ آًزاابيي وااِ

اعًبي گطٍُ تكىيل هيقَز .ايي ؾبذتبضّب ثطاؾابؼ

عًااَيت زض قااجىِّاابي ارتواابعي ثبعااج واابّف

ًَ  ،ذهلت ٍ تَاًبيي ّبي اعًب ،گًَِّبي هرتلفاي

هربَطات حبنل اظ عسم اَويٌبىّبي هحيُي اؾات،

145

ثطضؾي ضاثُِ تَؾعِ پبيساض ارتوبعي ٍ ؾطهبيِ ارتوبعي ........

ثِ عٌَاى يىي اظ هفبّين وليسي ؾطهبيِ ارتوابعي ثاِ

ؾطهبيِ ارتوبعي ثط هكبضوت پصيطي هطزهي ثاَزُاًاس

حؿبة هي آيٌس (فيلس .)9 : 1388 ،ايزبز فطنت ّابي

(ًبَك پاَض ٍ فيطٍظآثابزي .)183-165 : 1385 ،تٌْاب

قغلي ،وبّف اياُطاة ،افاعايف اعتوابز ثاِ ًفاؽ،

عًَيت زض قجىِّابي ارتوابعي ،قاطٌ الظم ثاطاي

زؾتيبثي ثِ هَلعيت ّبي التهبزي ،زؾتيبثي ثاِ گاطٍُ

حل هكىالت ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ فطنتّبي ًبحياِاي

ّوؿبالى ٍ تؿْيل فعبليت ّبي ضٍظاًِ ،اظ رولِ ًتبيذ

ًيؿت ،ثلىِ ٍرَز احؿبؾي هكتطن ٍ توبيال ثاطاي

ثِ زؾت آهسُ اظ اتهبل ثِ قجىِّبي ارتوبعي اؾت.

هكبضوت ،ثرف فعبل وٌٌسُ قجىِّبي ارتوبعي اؾت
(فيلس.)9 : 1388 ،

اػتواد ً :گطـ هخجت هيبى اعًابي قاجىِ ضا واِ ثاِ
ؾجت قٌبذت ٍ تعبهال زٍربًجاِ حبنال هايگاطزز،

هنجارگزايي :ثطاؾابؼ ًماسّبي هحتاَايي ٍاضزُ ثاِ

اعتوبز هي زاًٌس .اعتوبز ثِ عٌَاى للت انالي ؾاطهبيِ

ضٍـّاابي ؾااٌزف ؾااطهبيِ ارتواابعي ،زض وٌاابض

ارتوبعي ،زض حبلي وِ ٍؾيلِ اي ثطاي ايزابز ؾاطهبيِ

وويت ّبي اًساظُ پصيط قجىِّب ،1اثعبز ويفاي هَراَز

ارتوبعي اؾت ،يىي اظ هْوتاطيي اّاساف آى ًياع ثاِ

زض ايي ؾبذتبضّبي ارتوبعي ًيع ثبيس هَضز تَرِ لطاض

حؿبة هيآيس (قافيعب .)207 : 1389 ،اعتوابز ثبعاج

گيطًس (قطيفيبًي حبًي ٍ هلىي ؾاعيس آثابزي: 1385 ،

احؿبؼ اهٌيت ،آضاهف ٍ توبيل ثِ هكبضوت هيقَز.

 .)54اؾتفبزُ اظ ؾطهبيِ ارتوبعي نطف ً اط اظ هعاياب

اعتوبز ٍ رلت اعتوبز ثِ هخبثِ گطيؽ ارتوبعي فطو

ٍ وبؾتيّبي آى ،تَرِ عوَهي ثِ هجبحج اذالليابت

هي گطزز وِ چطخ هجابزالت ارتوابعي ٍ التهابزي ضا

هسًي ٍ هطزم ؾابالضي ضا َلات هايًوبياس (پياطاى ٍ

ضٍغي وابضي واطزُ ،زض ناَضت ًجاَز آى ،تعابهالت

ّوىبضاى .)40 : 1385 ،زض ايي هيبىٌّ ،زابضگطايي ثاِ

ضٍظاًِ ثؿيبض ّعيٌِ ظا ٍ ؾارت هايگاطزز .ثٌابثطايي،

عٌَاى يىي اظ اثعبز ويفاي ،ثاِ ٍيػگاي ّاب ٍ اّاساف

اثعبز هرتل

اعتوبزً ،كبى زٌّسُ ضٍـ ّبي هرتلا

زؾتيبثي ثِ هٌبثع اؾت (فيلس.)106 : 1388 ،

آگبّبًِ زض ضٍاثٍ گاطٍُ ّابي ارتوابعي اقابضُ زاضز.
ثٌبثطايي ،ايٌىِ ؾطهبيِ ارتوبعي قىل گطفتاِ تاب چاِ
اًساظُ ثب ٌّزبضّاب ٍ اؾاتبًساضزّبي اذاللاي هطؾاَم

هشارکت :هكبضوت ثِ هعٌي تعْاسي هكاتطن ثاطاي

ربهعِ هُبثمت زاضز ،ثِ عٌاَاى ٌّزابضگطايي قاٌبذتِ

اًزبم فعبليتي هعيي اؾت وِ زض آى پيگياطي الاساهبت

هيقَز (فيلس.)138 : 1388 ،

ثِ نَضت تَافمي ٍ آگبّبًِ ناَضت هاي گياطزّ .اط
چٌااس هكاابضوت زاضاي ؾااَُ هتفاابٍتي اؾاات ،اهااب

 -2-2توسؼه پايذار اجتواع هحلهاي

لطاضگيطي زض ّط يه اظ پلِّبي ايي ًطزثبى ،زليلي ثاط

پااؽ اظ هكاارم قااسى پيبهااسّبي تَؾااعِ نااطفب

ٍرَز ؾُحي اظ لسضت قْطًٍسي ٍ اؾتعسازي ثاطاي

التهبزي ،هجبًي تَؾعِ پبيساض ثِ عٌَاى يه پابضازٍوؽ

قىل گيطي تجبزالت ارتوبعي اؾت (قاطيفيبًي حابًي،

ٍاضز قااس .ايٌىااِ

ارطايااي زض ؾاابحت علااَم هرتلا

 .)44 : 1380زض ايي هيبى ،هكبضوت ثِ عٌَاى يىاي اظ
ًتبيذ ثب اّويت ؾطهبيِ ارتوابعي هاَضز تَراِ لاطاض
گطفتِ اؾت ٍ هحممبى هرتل

ثِ زًجبل اضظيابثي آحابض

هخل تعساز اعًبي قجىِ يب تعساز قجىِ ّبيي وِ يه فطز عًَ آى
اؾت
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تَؾعِاي ثتَاًس توابهي عَاهال تاَاظى هيابى ارتواب ،

عٌَاى هطاوع انلي قىل گيطي تَؾاعِ پبياساض هعطفاي

التهبز ٍ هحيٍ ضا فطاّن ًوبياس ،ذَاؾاتِاي هتٌابلى

هيگطزز (ًطالي .)207 : 1380 ،زؾتيبثي ثِ ضيابيت ٍ

اؾت ،وِ زض ايي زيسگبُ ثِ عٌَاى غبيت هُلَة هُط

آؾبيف زض وٌبض فعبل ؾبظي ٍ همتسضؾبظي ارتوبعابت

قسُ اؾت .ثْاطُ ثاطزاضي اظ هٌابثع ثاب تَراِ ثاِ ًيابظ

هطزهي ،هْوتطيي اّساف تَؾعِ پبيساض ارتوبعي اؾات.

ًؿلّبي آيٌسُ ثب تأويس ثط زٍ ضٍيىطز وابّف ههاطف

ايي تَؾعِ ثبياس ثاب اناال ً ابم ازاضي ،حىوطٍاياي

هٌاابثع تزسيااس ًبپااصيط ٍ اؾااتفبزُ ثْيٌااِ اظ هٌاابثع

قْطي ،افعايف اًؿزبم ٍ َّيت ثركاي ارتوابعي زض

تزسيسپصيط ،پيف قطٌ ّبي تَؾعِ پبياساض قاْطي ثاِ

ؾَُ هرتل

ذابًَازگي ،هحلاي ،هٌُماِ اي ٍ هلاي

قااوبض هاايضٍز).(Kates & others, 2005 : 11-18

ّوطاُ ثبقس (ًَاثرف ٍ اضروٌاس ؾايبُ پاَـ: 1388 ،

تَؾعِ پبيساض زض قْطّب ثِ هعٌاي تَراِ ّوعهابى ثاِ

 .)177ثٌبثطاييّ ،وجؿتگي ارتوبعي ،اهٌيت ارتوابعي-

هحيٍ ظيؿت قْطي ٍ هحيٍ ّبي اًؿبى ؾبظ اؾت ،ثِ

التهبزي ،ازغبم ٍ تَاًوٌسؾابظي ارتوابعي ،هْوتاطيي

قىلي وِ هٌبفع التهابزي ثبعاج ضلبثاتّابي ًبؾابلن

هؤلفِّبي تَؾعِ پبيساض ارتوبعي ثاِ قاوبض هايضًٍاس

وبضثطي ّب ًكسُ ،تعبهل هيبى ثرف ّبي نٌعت ،هؿىي

(غفبضي ٍ اهيسي .)88-67 : 1388 ،ايي ًىتاِ زضذاَض

ٍ تزبضت ،ثاب وابّف ويفيات ظًاسگي قاْطي ّواطاُ

تأهل اؾت وِ تعطي

تَؾعِ پبياساض ارتوابعي ثاسٍى

ًجبقس .تَؾعِ پبيساض هحلِاي ثِ هعٌبي ثِ حوط ضؾابًسى

تَرِ ثِ اثعبز التهبزي ،فطٌّگاي ،اضظقاي ،هحيُاي ٍ

پطٍغُّب ٍ َط ّبي هحلِ اي زض ضاؾتبي ضفاع هؿابيل،

تىٌَلَغيه ،الساهي يه ربًجاِ ٍ اقاتجبُ اؾات ،ظياطا

ًيبظّب ،هكىالت افطاز ٍ ؾبظهبىّبي هحلِ اي ،هكطٌٍ

تعبهالت وٌكگطاى وِ ؾبظًسُ حميماي ظًاسگي قاْطي

ثِ حفظ اٍلَيتّابي ياطٍضي حيابت قاْطي اؾات

اؾت ،ثِ تَؾعِ پبيساض قْطي هعٌي ٍ هفَْم هيثركس.

(ًهيطي .)23-11 : 1387 ,ربي تأويس زاضز واِ پيابزُ

ثٌبثطايي ،تَؾعِ پبيساض ارتوبعي ،تَؾعِاي اؾات ّواِ

ؾبظي پبيساضي ،وبض ؾبزُاي ثِ حؿبة ًويآياس (ّابل,

ربًجِ ،ثب هطوعيت رَاهاع اًؿابًي ،ثاب ّاسف وابّف

 ،)9 :1388ظيطا ثب ًگبُ ؾيؿتوي ،قْط ّوَاضُ زض حابل

قىبف ّب ،آؾيت ّاب ٍ تعبضيابت ارتوابعي ،زض وٌابض

تحَلي پَيبؾت ٍ زؾتيبثي ثِ پبيساضي هؿاتلعم زاقاتي

تَرِ ثِ ذَاؾتِ ّابي ًؿالّابي آيٌاسُ ،ثاب هاسيطيت

ًگبّي چٌس ٍرْي اؾت (لطذلَ .)159 :1385 ,اًؿابى

ههطف هٌبثع َجيعي ٍ تَظيع هتَاظى التهبزي.

ٍ رَاهع اًؿابًي ،پيچياسُتاطيي اراعاي ً ابم قاْطي

يىي اظ ثعضگتطيي هكىالت ؾٌزف پبيساضيً ،جَز آهبض

ّؿتٌس .ثٌبثطايي ،هيتَاى پبيساضي ارتوابعي ضا يىاي اظ

زض ؾُح هحلِاي اؾات .اياي ووجاَز ثبعاج قاسُ تاب

هْوتطيي اثعبز تَؾعِ پبيساض قْطي زاًؿت.

هحممبى زاذلي ثطاي ؾابذت قابذمّابي پبياساضي،

تَرِ ثِ اًؿبى زض هجبًي تَؾعِ پبيساض ،ثيف اظ آًىِ زض

ثؿيبض ثىَقٌس .زض ايي تحميك ،وَقف قاس تطويجاي اظ

حمَق عواَهي ثاطاي ثْاطُ ثاطزاضي اظ ًتابيذ تَؾاعِ

قبذم ّبي زاذلي ٍ ذبضري ،ثب اؾاتفبزُ اظ ً طّابي

ذالنِ قاَزّ ،اسف ارتوبعابت اًؿابًي زض ضاؾاتبي

ذجطگبى ٍ ثب تأويس ثط هحلِ غيطضؾوي اؾتفبزُ قَز ،وِ

زؾتيبثي ثِ تَؾعِ هطتجٍ اؾت .زض ايي ً بم ،اًؿبى ثاِ

زض رسٍل قوبضُ  2لبثل هكبّسُ اؾت.

عٌَاى هحطن انلي فطآيٌاس ٍ ارتوبعابت اًؿابًي ثاِ
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جذول شواره  -2هؤلفههاي هنتخة توسؼه پايذار اجتواػي
تؼذ

هؤلفهها

هحققاى تأييذ کننذه خارجي

هحققاى تأييذ کننذه داخلي
(ًَاثرف ٍ اضروٌس ؾيبُ پَـ)1388 ،
( غفبضي ٍ اهيسي( )1388 ،ؾبلهًَ( )1386 ،ضيبى

اهٌيت ارتوبعي

ٍ عجساللْي حبثت()1385 ،ثيگلطي)1389 ،

)(Urban Ecology Coalition, 1999
)(Jozsa & Brown, 2005

(ؾيبهىي)1389 ,
(ًَاثرف ٍ اضروٌس ؾيبُ پَـ)1388 ،
تَؾعِ پبيساض
ارتوبعي

اًؿزبم ارتوبعي

( غفبضي ٍ اهيسي( )1388 ،ضفيعيبى ٍ ّوىبضاى,
()1388حبتوي ًػاز ٍ ّوىبضاى( )1385 ,تَولي ًيب

)(BNIA, 2005
)(Urban Ecology Coalition, 1999

ٍ اؾتبزي ؾيؿي)1388 ،
حؽ تعلك
ارتوبعي
تَؾعِ يبفتگي

( غفبضي ٍ اهيسي()1388 ،ععيعيًَ( )1385 ،ضيبى
ٍ عجساللْي حبثت( )1385 ،ثيگلطي)1389 ،

)(Urban Ecology Coalition, 1999
()Seattle,2004

(ضفيعيبى ٍ ّوىبضاى( )1388 ,ؾيبهىي)1389 ,
( غفبضي ٍ اهيسيًَ( )1388 ،اثرف ٍ اضروٌس
ؾيبُ پَـ)1388 ،

)(Urban Ecology Coalition, 1999
)(jozsa & brown, 2005
هطرع  :روع آٍضي ًگبضًسگبى

 -2-2-1تؼاريف هؤلفههاي توسؼه پايذار اجتواػي

هيضٍز ،تَؾعِ ثِ ربي ؾال  ،ظهيٌِ ؾبظ تأهيي اهٌيات

اهٌياات ارتواابعي  :اهٌياات ارتواابعي هفْااَهي اؾاات

ثبقس ٍ ّط چِ تَؾعِ هحمك هيگطزز ،اهٌيات عيٌاي ٍ

ضٍاىقااٌبذتي وااِ ثااِ ؾااجت تغييااطات هؿااتمين ٍ

شٌّي ثب افعايف ضٍثاِ ضٍ قاَز (ًاَاثرف ٍ اضروٌاس

غيطهؿتمين هبزي ٍ هعٌَي حبزث هيقَز .ايي هفْاَم

ؾيبُ پَـ.)109: 1388 ،

ثِ زٍ ًَ شٌّي ٍ عيٌي تمؿين هيقَز .اهٌيات شٌّاي

اًؿزبم ارتوبعي ّ :ط چٌس هعٌي ضٍقٌي ثطاي اًؿازبم

قبهل ازضان افطاز اظ قاطايٍ ظًاسگي آًْاب ٍ هَلعيات

ارتوبعي ٍرَز ًساضز ،اهب زض هيبى ازثيبت تحميماي ثاِ

حجبت آًْب زض ربهعِ ذالنِ هي قَز ٍ اهٌيت عيٌي ثاِ

ربي هبًسُ ،هجبحج هاطتجٍ ثاب تعبضيابت ٍ تعابهالت

هؤلفِّبي حميماي ايزابز وٌٌاسُ اهٌيات هاطتجٍ اؾات

ارتوبعي ثيكتط ثِ چكن هي ذَضز .ايي هفَْم زض حبلي

(اهيطوبفي .)48 : 1388 ،يىي اظ ولياسي تاطيي اّاساف

وِ اظ ذهَنيبت فطزي تأحيط هي گيطز ،اظ تفبٍتّابي

تَؾعِ پبيساض ،ايزبز اهٌيتي پبيساض زض ؾاَُ هرتلا

ًػازي ٍ لاَهيتي ًياع هتاأحط اؾات (Buch, 2005 :46-

هلي تب هحلي اؾت .ايي وِ فطز حؽ وٌس زض هَلعيات

) .47ثطذي ؾابذت اًؿازبم ارتوابعي ضا ثاب ثطضؾاي

اهٌااي لااطاض زاضز ٍ ايٌىااِ قااطايٍ عيٌااي احجاابت ًوبيااس

ذهَناايبت فًاابّبي عوااَهي ٍ هااسيطيت تطافيااه

قبذم ّبي اهٌيتي زض حس لبثال لجاَل اؾاتّ ،اسف

هحلِاي اًزبم هيزٌّس (ععياعي ٍ )38: 1385 ،ثطذاي

تَؾعِ پبياساض ثاِ حؿابة هاي آياس .ثٌابثطايي ،اًت ابض

افعايف هكبضوت ٍ پيَؾاتگي ثاِ ًْبزّابي ضؾاوي ٍ
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ربهعِ قٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ ؾَم ،قوبضُ پيبپي ( ،)46قوبضُ زٍم  ،تبثؿتبى 1391

غيطضؾوي هحلي ضا قابذم ّابي ذاَثي ثاطاي زضن

ثٌبثطايي ،تَؾعِ يبفتگي اًؿبًي ثِ عٌَاى يىي اظ اضوابى

ؾُح اًؿزبم ارتوبعي هيزاًٌس (تَولي ًياب ٍ اؾاتبزي

انلي تَؾاعِ پبياساض ارتوابعي ثاِ حؿابة هاي آياس

ؾيؿااي .)36-32: 1388 ،اهااب ثااب تواابهي هالح اابت

(ًَاثرف ٍ اضروٌس ؾيبُ پَـ.)85-81: 1388 ،

هصوَض ،ربهعِاي ثِ ؾوت پبيساضي ّسايت هي قَز وِ
ثااب ّاان آهيرتگااي ٍ تعاابهالت ؾاابظًسُ ّوااطاُ قااسُ،

 -2-3کارتزد سزهايه اجتوااػي در توساؼه پاياذار

تعبضيبت ٍ چبلف ّبي ارتوبعي حبنل اظ تَؾاعِ ضا

اجتواػي

ثِ ذَثي هسيطيت ًوبيس .ايي ّسف ثب تَرِ ثِ تطويجاي

ثطاي تَؾعِ هحلي زٍ ضٍيىطز ًيبظ هجٌب ٍ زاضاياي هجٌاب

اظ هؤلفِ ّبي ارتوبعي ،التهبزي ،هحيُاي ٍ فطٌّگاي

هفطٍو اؾت .ضٍيىطز ًيبظ هجٌب ثب تَرِ ثِ ًساقتِّب ٍ

تحمك يبفتِ هسيطيت هيقَز.

ووجَز ّبي هحلي ،ثِ زًجبل ؾبذت ثطًبهِّبي انالحي

حؽ تعلك ارتوبعي  :حؽ تعلك وِ يىي اظ هْوتاطيي

اؾت وِ زض آى ؾطاًِّبي هَضز ًيبظ ثاِ عٌاَاى اّاساف

آحبض تَؾعِ پبيساض ٍ اظ قابذم ّابي ولياسي ويفيات

تَؾعِ هُط گطزًس .ثٌبثطايي ،زض ايي ضٍيىطز ثَزرِ ٍ

ظًسگي قْطي اؾت ،حؽ ذَثي اؾت واِ اظ تطويات

اهىبًاابت هاابلي ثااِ راابي ؾاابوٌبى هااَضز تَرااِ لااطاض

عَاهل هطتجٍ ثب حؽ هىبىَّ ،يات هحلاِ ،ذابَطات

هي گيطز ،زض حبلي وِ زض ضٍيىطز زاضايي هجٌب ثب ًگابّي

روعي ٍ حؽ تعلك ثِ ربهعِ هحلي ،ايزابز هايقاَز

ربهع ًگط ثِ ثؿايذ زاضايايّابي ارتوابعي ٍ وبلجاسي

(ؾيبهىي .)18 : 1389 ،تَؾاعِ اي ًبپبياساض اؾات واِ

تَرِ قسُ ،ثاط اؾاتفبزُ اظ ظطفياتّاب ٍ تَاًابييّابي

ثسٍى تَرِ ثِ هؤلفِ ّبي اًؿبًي ٍ ارتوبعي ،ثِ قىلي

هطزهي تأويس هي قَز .زض ايي ضٍيىطزّ ،ط گًَِ ّعيٌاِ

ثطًٍعا حبزث قَز ٍ ثِ هطٍض ثب ايزابز حاؽ غطيجگاي

ثطاي اضتمبي ارتوبعبت هطزهيً ،اَعي ؾاطهبيِگاصاضي

ؾبوٌبى قْطّب ًؿجت ثاِ هحايٍ ظًاسگي ٍ ارتوابعي

ثلٌس هست ثِ قوبض هايضٍز ٍ زؾاتيبثي ثاِ پبياساضي اظ

هحلِ ّوطاُ ثبقس .ايزبز َّيات ،ؾاطظًسگي ،پَيابيي،

َطيااك ارتوبعاابت هحلااي همااسٍض هاايگااطزز (UN-

ؾاابظگبضي ،ضعبياات حااساللّاابي ؾااطاًِاي (ععيااعي،

) .HABITAT, 2008: 1-2تحميمبت ًكابى زازُ اؾات

 ،)40-38 : 1385تكىيل ثطًبهِ ّبي هكابضوتي تَؾاٍ

وِ زض ضٍيىطز زاضايي هجٌب ،ظطفيتؾبظي ارتوابعي واِ

ًْبزّبي هحلي ،رصة هكابضوت عواَهي ثاطاي ازاضُ

ثط اؾبؼ اضظـّب ٍ اٍلَيتّبي هطزهي قاىل گطفتاِ

هحلِ ٍ پكاتيجبًي اظ ثطًبهاِّابي هاصّجي ،ضٍـّابيي

ثبقس ،ثِ تَؾعِ پبياساض ارتوابعي هٌزاط ذَاّاس قاس

اؾت وِ ًْبيتب ثِ ايزبز حؽ تعلك هحلي هٌزط ذَاّس

) .(Eade, &Williams, 1995 : 9ؾطهبيِ ارتوابعي ثاب

قس.

هطوعياات اعتواابز ٍ حبناال اظ تعاابهالت ضٍظاًااِ زض

تَؾعِ يابفتگي ً :ياطٍي اًؿابًي هْوتاطيي هؿاألِ زض

قجىِ ّابي ارتوابعي ،يىاي اظ پطوابضثطزتطيي هفابّين

تَؾعِ ثِ قوبض هي ضٍز .هحَض قسى اًؿابى زض فطايٌاس

هاطتجٍ ثاب ظطفيات ارتوابعي اؾات (De Vita and

تَؾعِ ،ايزبز عاسالت عواَهي زض تَظياع هٌابثع ضا زض

)ً .others, 2001 : 5-33تبيذ تحميمبت وبضثطزي ًكبى

اٍلَياات ضاّجطزّااب لااطاض هاايزّااس .تعلااين ٍ تطثياات،

زازُ وِ افعايف ؾطهبيِ ارتوبعي ٌّزبضگطا ،ثب افاعايف

هْوتطيي عَاهل زگطگَى وٌٌسُ ًگطـ ٍ وطزاض ثكطي

ؾُح ؾالهت رؿوي ٍ ضٍحي ربهعِ ّواطاُ اؾات (

ثطاي زؾتيبثي ثِ ضقس التهبزي ،ويفيت ظًسگي ،تاأهيي

غفبضي ٍ اهيسي .)85 : 1388 ،يوٌب ثب افعايف ؾاطهبيِ

فطناتّابي قاغلي ٍ افاعايف تَلياس ربهعاِ اؾاات.

ارتوبعي ّعيٌِ ّبي هجبزلِ وبّف يبفتِ ،تمَيت ضٍاثاٍ
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غيطضؾااوي ،تؿااْيل لطاضزازّااب ٍ تعاابهالت ضؾااوي ضا

ثبعج قسُ اؾت وِ ؾبظهبىّبي رْبًي ايي ؾاطهبيِ ضا

ؾجت هي قَز .ثٌابثطايي ،ارتوبعابت هحلاي قاىلي اظ

ٍؾيلِ ٍ ّسفي هٌبؾات ثاطاي قاىلزّاي ارتوبعابت

ّوجؿتگي ٍ اًؿزبم تزطثِ هيوٌٌس .احؿبؼ هؿؤٍليت

غيطضؾوي للوساز ًوبيٌس ٍ الساهبت انالحي عسياسُاي

ًؿجت ثِ هحيٍ ظًاسگي ذهَناي ٍ عواَهي ثبعاج

زض ايي ضاؾتب اًزبم زٌّس.

قىلگيطي ً بضت ًبهحؿَؼ قسُ ،فًابّبي عواَهي
ثااِ قااىلي پبيااساض هااَضز تَرااِ ؾاابوٌبى هحلااِ لااطاض

 -2-4پيشينه تجزتي تحقيق

هيگيطًس .ثٌابثطايي ،فًابّبي عواَهي ًماف رسياسي

ثب هطٍض تحميمبت ثِ ربي هبًسُ زض ذهاَل اضظيابثي

ثطاي اتهبل زٌّاسگي ؾابوٌبى هحلاِ پياسا هاي وٌاس ٍ

اضتجبٌ ؾاطهبيِ ارتوابعي ٍ تَؾاعِ پبياساض ارتوابعي،

افعايف تطاوٌف ّبي هجتٌي ثط اعتوابز ثاِ قاىل گياطي

هكاارم قااس وااِ پااػٍّفّاابي هيااساًي ظياابزي زض

ذبَطات روعي هٌزط هيقَز .اظ ؾَيي ،افعايف حلمِ

هحالت غيطضؾوي ناَضت ًگطفتاِ اؾات .ذابووَض ٍ

اعتوبز زض هيبى ؾابوٌبى هحلاِ ،ثبعاج تمَيات قابًؽ

ّوىبضاى پؽ اظ ثطضؾيّبي پيوبيكي زض هكْس ،ضاثُاِ

اقتغبل قسُ ،وؿت زضآهس اظ َطياك زيگاطاى ضا فاطاّن

ؾطهبيِ ارتوابعي ٍ تَؾاعِ پبياساض هحلاِاي ضا تأيياس

هيؾبظز ٍ ظهيٌِاي هٌبؾت ثطاي زؾتطؾاي عبزالًاِ ثاِ

وطزًس ٍ ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس وِ قطٌ تحماك تَؾاعِ

هٌبثع التهبزي ٍ ضفبّي ذَاّاس ثاَز (قافيعب: 1390 ،

پبيساض هحلِاي ،تَراِ ثاِ هؤلفاِّابي شٌّاي ؾاطهبيِ

 .)3ؾبظهبى ّوىبضي ٍ تَؾاعِ التهابزي زض گعاضقاي

ارتواابعي اؾاات (ذاابووَض ٍ ّوىاابضاى.)55 :1388 ,

اعالم وطز ،هحالتي وِ ثِ ٍاؾاُِ تعابهالت ارتوابعي

وتبثي ٍ ّوىبضاى زض انفْبى ثاب اؾاتفبزُ اظ پطؾكاٌبهِ

ؾبوٌبى آًْب اظ يىسيگط ثيذجاط ّؿاتٌس ،اظً اط

احجاابت ًوَزًااس ،هياابى ؾااطهبيِ ارتواابعي ٍ تَؾااعِ

تعْس هسًي ٍ احتطام ثاِ لابًَى زض ؾاُح پابييٌي لاطاض

فطٌّگااي ٍ ارتواابعي ضاثُااِ هعٌاابزاضي ثطلااطاض اؾاات

زاضًس .ثٌبثطايي ،ؾُح اضتىبة ثِ رطاين ثبالتطي اظ آًْاب

(وتبثي ٍ ّوىبضاى .)1383 ,ثَّيبى ٍ اٍضظ زض تحميمي،

گعاضـ هي قَز ٍ قىلي اظ ًبپبيساضي ارتوبعي زض ايي

اضتجبٌ هيبى ؾطهبيِ ارتوبعي ٍ اثعبز تَؾعِ پبياساض ضا

ارتوبعبت ثاطٍظ هايًوبياس ) .(ODBC, 2001 : 54اظ

تأييس وطزًس )ً .(Bhuiyan & Evers, 2005: 123بضايبى

ؾَيي تحميمابت ًكابى زازُ اؾات زض ربهعاِ پَياب ٍ

ٍ پطيتچت زض ذبًَاضّبي تبًعاًيبيي ،ضاثُِ هيبى ؾطهبيِ

پطتالَن قيىبگَي هعبنط ،ثِ هيعاى پيَؾتگي ٍ اعتوبز

ارتوابعي ٍ ويفياات آهَظقااي ضا تأييااس وااطزُ ،هااسعي

هَرَز زض ارتوبعبت هحلي ،هياعاى راطم ٍ رٌبيات ٍ

قسًس ذبًَاضّبيي وِ ؾطهبيِ ارتوبعي ثبالتطي زاضًاس،

ثيً وي ثب وابّف ّواطاُ ثاَزُ اؾات & (Sampson

زض آهااَظـ ٍ پيكااطفتّاابي ارتواابعي هَفااكتطًااس

) . Raudenbush, 1999 : 231ثٌاابثطايي ،افااعايف

) .(Narayan & Pritchett, 1999 : 871-897اؾاسي ٍ

ؾالهت ارتوبعي ،وبّف رطاين ،افعايف ّوجؿاتگي ٍ

ّوىبضاًف زض ثطضؾي ضٍـّبي تطهين فمط ،ضاثُِ هيبى

زلجؿتگي ثِ هحيٍ هحلِ ،تمَيت اعتوبز ،ويفيت ظًسگي

ؾطهبيِ ارتوبعي ٍ تَؾاعِ ارتوابعي ضاتأيياس وطزًاس

ثْتط ٍ هبًسگبضي وبالّبي عوَهي اظ ًتبيذ احجابت قاسُ

) .(Asadi & others, 2008 : 202زض ناَضت احجابت

افعايف ؾطهبيِ ارتوبعي اؾت .هيتَاى اًت ابض زاقات،

ضٍاثٍ هصوَض زض هحلِ غيطضؾوي قويطاى ًَ ،هيتاَاى

زض هحلِ غيطضؾوي ،ؾطهبيِ ارتوبعي ثبالتط ثب پبياساضي

هسعي ثَز يىي اظ ضٍـّبي هُلاَة ظطفيات ؾابظي

ارتوبعي ثيكتطي ّوطاُ ثبقس .ايي پايف ظهيٌاِ شٌّاي

ثطاي زؾتيبثي ثاِ تَؾاعِ پبياساض ارتوابعي ،ثطَاطف

يعي

ربهعِ قٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ ؾَم ،قوبضُ پيبپي ( ،)46قوبضُ زٍم  ،تبثؿتبى 1391
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ؾبظي هَاًع قىلگيطي ٍ ههطف ؾاطهبيِ ارتوابعي

ًِ ًْبيي ثِ حؿبة هيآيس (زاًابيي فاطز ٍ ّوىابضاى،

اؾت.

 .)246 : 1389يوٌب ثاطاي اَويٌابى اظ ناحيح زضن
قسى ؾؤال ّبي پطؾكٌبهِ تَؾٍ ربهعِ ّسف ٍ حجت

 -3روش شناسي

نحيح پبؾدّب همطض قاس پطؾكاٌبهِّاب تَؾاٍ تاين

تحميك حبيط اظ ًَ تَنيفي -پيوبيكي اؾت وِ ثاطاي

پػٍّكگط ذَاًسُ ٍ پبؾدّب ثِ ٍؾيلِ آًْب حجت قًَس.

زؾتيبثي ثِ ًتبيذ تحليلاي اظ ّوجؿاتگي هيابى زازُّابي

ثٌبثطايي ،ذُطّابي احتوابلي ثاطاي ثاطٍظ تاَضـ زض

آهبضي اؾتفبزُ قسُ اؾت .چبضچَة ً طي تحميك ،پاؽ

اًتمبل ٍ حجت زازُّب ًيع ثِ حسالل وبّف يبفت .ثاطاي

اظ هطٍضي ثط ازثيبت هفبّين انلي تحميك ٍ رواعثٌاسي

اَويٌبى اظ ضٍايي ؾبظُ ّبي تحمياك ،اظ ضٍـ تحليال

پيكيٌِ تحميك ،ثب اؾتفبزُ اظ ً ط ذجطگبى َطاحي قاس.

عبهلي تأييسي اؾاتفبزُ گطزياس .قابذم  KMOواِ

ثطاي روعآٍضي زازُّب اظ هحلِ قويطاى ًَ،پطؾكاٌبهِ

زاللت ثط وفبيات ًوًَاِ گياطي زاضز ٍ ًكابى زٌّاسُ

ليىاطت ثاب هميابؼ فبنالِاي

ّوجؿتگي رع اي هتغيطّبؾات ،ثاطاي ؾابظُ ؾاطهبيِ

اؾتفبزُ قس .ايي پطؾكٌبهِ زض ؾِ هطحلِ ثبظثيٌي قاس

ارتوبعي هعبزل  ٍ 0,784ثطاي ؾابظُ تَؾاعِ پبياساض

تااب ضٍايااي ظاابّطي آى تأييااس قااَز .زض هطحلااِ اٍل

ارتوبعي هعبزل  0,612اؾترطاد قس .ايي همساض ثبياس

ؾؤالّبي َطاحاي قاسُ ثاط اؾابؼ قابذمّاب ثاِ

ثيكتط اظ  0,6ثبقس تب تأيياس قاَز (هاَهٌي ٍ لياَهي،

ذجطگبى آقاٌب ثاِ هفابّين تحمياك تحَيال ٍ اظ آًْاب

 .)193 : 1389اظ ؾااَيي ،همااساضي ثااب عٌااَاى آظهااَى

ذَاؾتِ قس ،نحت تجسيل قبذمّب ثِ ؾاؤالّابي

ثبضتلت ٍرَز زاضز وِ زض نَضت وَچىتط ثَزى اظ 5

اضظيبثي قَز .پؽ اظ تأييس اٍليِ ثاِ ٍؾايلِ ذجطگابى،

زضنس ًتبيذ حبنل ضا ناحِ گاصاضي هايًوبياس .ثاِ

پطؾكٌبهِ هصوَض اظ ؾَي هحممبى ثِ هحلِ هَضز ً اط

علت ووتط ثَزى ايي همساض اظ  5زضنس ،ضٍاياي ؾابظُ

ثطزُ قس ٍ هفبز ٍ اّساف آى ثب تعسازي اظ ؾبوٌبى ايي

تحميك ًيع تأييس قس .يوٌب ثطاي ثطضؾي تَاًبيي اثاعاض

هحلِ ثِ ثحج گصاقتِ قاس .اظ آًْاب ذَاؾاتِ قاس تاب

اًساظُ گيطي ثطاي هتوبيع واطزى گاطٍُّابي ارتوابعي

ضؾب ثاَزى ٍ لبثليات زضن ؾاؤالّابي پطؾكاٌبهِ ضا

هتفبٍت ،زٍ ثرف اظ هحلِ وِ اظ ً ط تَؾعِ يابفتگي

هااَضز ثطضؾااي لااطاض زٌّااس .ثٌاابثطايي ،ازضان آًْااب اظ

ارتواابعي هتفاابٍت ثَزًااس ،اًتراابة قااسًس ٍ 60

ؾئَاالت ثب اّساف اٍليِ َطاحاي پطؾكاٌبهِ همبيؿاِ

پطؾكٌبهِ ثِ ناَضت تهابزفي زض هيابى آًْاب تَظياع

قس .پؽ اظ تغييطات والهي اعوبل قسُ زض پطؾكٌبهِ،

گطزيسّ .سف اظ ايي السام ،اضظيبثي ايي ًىتِ ثاَز واِ

هزااسزا اظ ذجطگاابى اظ َطيااك َطاحااي پطؾكااٌبهِاي

آيب ؾٌزِّب ،زٍربهعِ ضا ثاِ گًَاِاي اظ ّان تفىياه

زضذَاؾت قس تب اثعاض روعآٍضي زازُّبي تحمياك ضا

هي ًوبيٌس وِ ثِ پيف ثيٌي يه هتغيط هالن ووه وٌاس

قاسُ

يب ذيط (زاًبيي فطز ٍ ّوىابضاىً .)248 : 1389 ،تابيذ

ثطضؾي وٌٌس .زض پبيبى ايي هطحلِ ًيع توبهي ؾؤالّبي

آظهَى هيبًگييّب هيبى ايي زٍ ثراف تأيياس واطز واِ

َط قسُ تأييس قس .ثٌبثطايي ،فطآيٌاس هاصوَض ثبعاج

اثعاض تحميمي اًتربة قسُ ،لبثليات اًعىابؼ حمابيك

قس قىل ظابّطي ،هعطفات هحتاَايي ،لاسض وفبيات

هَرَز زض هحيٍ ارتوبعي هحلِ ضا زاضاؾت ٍ ثراف

ؾٌزِّب ٍ تَاًبيي ؾؤالّب زض اًعىبؼ ؾٌزِّب تأيياس

رٌَثي هحلاِ ثاط اؾابؼ هاالن پبياساضي ٍ ؾاطهبيِ

هحمك ؾبذت ثب َي

اظ ً ط ٍاغگابى ،هميابؼّاب ٍ اّاساف تعطيا

قَز؛ ّط چٌس ضٍـ ضٍايي هحتَا ،ضٍقي ًِ لُعي ٍ
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ثطضؾي ضاثُِ تَؾعِ پبيساض ارتوبعي ٍ ؾطهبيِ ارتوبعي ........

ارتوبعي اظ همبزيط ثبالتطي ثطذَضزاض ثَز.1

وبضثطيّبي غيطهزبظ اؾت .ثرافّابيي اظ هحلاِ واِ

ثطاي اَويٌبى اظ پبيابيي پطؾكاٌبهِ اظ ياطيت آلفابي

زؾتطؼ پصيطي پبييٌي زاضًاسّ ،وچٌابى ثاب ؾابذت ٍ

وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس وِ اظ ً ط هحممبى تمطيجب زض ّوِ

ؾبظّبي ًبثٌْزبض ّوطاُ ّؿتٌس .هْابرطتّابي هتعاسز

هااَاز هاايتَاًااس قبذهااي هٌبؾاات ثااطاي اضظياابثي

ثِ هحلِ ،الگَي ارتوبعي ؾىًَت لاَهيتي ضا تمَيات

ّوبٌّگي هٌُمي زضًٍي پطؾكاٌبهِ ثاِ حؿابة آياس

ًوَزُ اؾت ٍ زض ثرفّبيي ثِ ٍاؾاُِ زضگياطيّابي

(ّوبى .)252: 1389 ،ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افاعاض تحليلاي

لَهيتي ،قاجىِّابي ارتوابعي ياس يىاسيگط فعبليات

 Spssهمساض  0,724ثطاي آلفبي وطًٍجبخ اؾترطاد قس

هي وٌٌس .اذتالٌ وبضثطي ّبي هؿىًَي ٍ وبضگابّي زض

وِ ًكبى زٌّسُ ؾُح لبثل لجاَل اياي آظهاَى اؾات.

ثرف ّبيي اظ هحلِ اظ ويفيت ظًسگي وبؾاتِ ٍ الگاَي

يوٌب پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قاسُ زض اياي تحمياك ،زض زٍ

ظًسگي نٌعتي ضا ثاِ هحلاِ تحويال ًواَزُ اؾات .زض

پػٍّف زيگط وِ اظ ؾَي هحممبى اؾتفبزُ قسُ اؾات

آذطيي َط تفهيلي هٌُمِ  ،4تَاًوٌسؾبظي پٌِّْابي

ٍ همبيؿِ يبفتِّبي ثِ زؾت آهسُ اظ يبفتِّبي اياي زٍ

فعبليت ٍ ؾىًَت ايي هحلِ هاَضز تأوياس ٍياػُ لاطاض

پػٍّف ،زض فبنلِّبي ظهابًي هتفابٍت تأيياس وٌٌاسُ

گطفتِ ،ثْجَز ويفيت ظًسگي يىي اظ ثطًبهِ ّبي ََالًي

پبيبيي اثعاض اًساظُ گيطي اؾت (قفيعب1389 ،؛ قافيعب،

هست قاْطزاضي لاطاض زازُ قاس .زض ذاالل تحميمابت

.)1390

هُبلعِ قسُ ،ؾبثمِاي اظ پػٍّفّبي هيساًي ثاِ رابي

هحلِ هاَضز ثطضؾاي زض ًبحياِ  7هٌُماِ  4قاْطزاضي

هبًسُ اظ ايي هحلِ يبفت ًكس.

تْطاى لطاض زاضز ،وِ ثِ ٍاؾُِ هحسٍز ثَزى ثرفّابي

روع آٍضي زازُّب زض آشض هبُ  1389نَضت گطفت ٍ

غطثي ،رٌَثي ٍ قاوبلي ثاِ پبزگابى ،پابضن ٍ اتَثابى،

هحسٍزُ تحميك اظ قاوبل ثاِ اتَثابى ّوات ،رٌاَة

هؿيط ضفت ٍ آهسي پط اظزحبم قاطلي زاضز .اَالعابت

ثَؾتبى الغسيط ،قطق ذيبثبى ٌّگابم ٍ غاطة پبزگابى

روعيتي ًكبى هيزّس ،ايي هحلِ زض ؾابل  1385زاضاي

وَّاه زض قاْط تْاطاى هحاسٍز قاس .ثاب تَراِ ثااِ

تطاون ًبذبلم ً 211,5فط ثط ّىتبض ثَزُ اؾات واِ زٍ

اَالعبت روعيتي ؾبل  ،1385روعيت هحلاِ هعابزل

ثطاثط تطاون هٌُمِ  4اؾات (هٌْسؾابى هكابٍض عطناِ,

ثااب ً 79605فااط يااب  13872ذاابًَاض اضظياابثي گطزيااس

 .)85 :1388ؾبذت ٍ ؾبظّبي اٍليِ هحلِ ثاِ ٍاؾاُِ

(هٌْسؾبى هكبٍض عطنِ .)85: 1388 ,ثب تَرِ ثِ ًجَز

تغييط وبضثطي ّبي غيطهزبظ ،اظ وكبٍضظي ثِ هؿاىًَي

آهاابضي هكاارم ثااطاي ؾاابل  1389ثااب ً طّاابي

زض  45ؾبل پايف ،ناَضت گطفتاِ اؾات .ثاِ ازعابي

وبضقٌبؾي روع آٍضي قسُ اظ هحممبى آقٌب ثِ هحلاِ،

هؿؤٍالى قاَضايبضيّ ،ايگ ياه اظ اهاالن هحلاِ ثاِ

تعااساز حااسالل  15000ذاابًَاض ثااطاي ظهاابى تحميااك

نَضت عسٍاًي تهبحت ًكسُ ٍ تٌْب هَضز غيطلابًًَي

قٌبؾبيي قس .ثطاي ثطآٍضز حزن ًوًَِ هَضز ًيابظ ثاِ

ايااي هحلااِ ،ؾاابذت ٍ ؾاابظ ثاايياابثُِ ٍ تغييااط

رسٍل هَضگبى هطارعِ قاس واِ حاسالل ً 375وًَاِ

ايي تفبٍت ثط اؾبؼ ذهَنيبت ارتوبعي قٌبذتِ قسُ تَؾٍ
اعًبي قَضايبضي ٍ وبضهٌساى قْطزاضي هَضز تبييس لطاض گطفتِ ثَز.
يوٌب پػٍّكگطاى ثطاي اَويٌبى اظ ايي تفبٍت ّب ،زٍ ضٍظ وبهل ثِ
هكبّسُ ٍ همبيؿِ ايي زٍ هحيٍ هتفبٍت پطزاذتٌس .ثرف قوبلي ثِ
آؾيتّبي ارتوبعي ٍ هْبرط پصيطي ٍ ،ثرف رٌَثي ثِ اعتمبزات
هصّجي ٍ ٍرَز هؿبرس ٍ ثطًبهِّبي هصّجي زض وٌبض ضٍاثٍ ّوؿبيگي
ثؿيبض لَي هكَْض ثَز.

قٌبؾبيي قسًس .يوٌب ثِ ٍاؾُِ ٍراَز ذهَنايبت
ثؿيبض هتفبٍت ثرفّبي هحلِ 5 ،پٌِْ وبهال هتفابٍت
ثِ عٌَاى ذَقِ هَضز ً ط لطاض گطفت ٍ ثب تَراِ ثاِ
تااطاون روعيتااي گااعاضـ قااسُ اظ َااطف وبضهٌااساى
قْطزاضي ٍ آقٌبيبى ثِ هحلِ ،روعب ً 400وًَِ وابهال
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تهبزفي اظ اياي ذَقاِ ّاب رواع آٍضي قاس .ثاطاي

قبذم ّب راسٍل قاوبضُ  3چگاًَگي َيا ثٌاسي

عوليبتي ؾبظي هفابّين تحمياك ٍ لبثال لواؽ قاسى

قبذمّبي تحميك ضا ًكبى هيزّس.

جذول شواره  – 3شاخصها و طيفهاي ته کارگزفته شذه در پضوهش
هفهوم

هؤلفه
ٌّزبضگطايي

طيفهاي ته کارگزفته شذه

شاخصها

1

هيعاى يبٍض ثَزى /هيعاى لبًَى گطاياي ذاَز ضا چاِ
همساض اضظيبثي هيوٌيس؟
ثااِ ّوؿاابيِّااب/لَهيااتّاابي زيگااط هحلااِ/وؿااجِ

اعتوبز

هحلِ/قَضايبضي/قْطزاضيً/يطٍي اًت بهي ٍ زٍلات
چمسض اعتوبز زاضيس؟

ؾاااطهبيِ

ثؿيبض ون

ون

هتَؾٍ

ظيبز

ثؿيبض ظيبز

ثطاي هكابضوت ثاب ًياطٍي اًت ابهي/ثطًبهاِ ضياعاى

ارتوبعي

هكبضوت

َااط ّاابي تَؾااعِ /اهااَض هاابلي قااْط /قااَضاي
هحلِ/قْطزاضي/ذسهبت قْطي چِ همساض عاللوٌاس
ّؿتيس؟

اتهبل ثِ قجىِ
اهٌيت ارتوبعي

ثب چٌس ًفط ثِ عٌَاى قجىِّبي زٍؾتي/وابضي/آقاٌب
ثِ لَاًيي/يوبًت وٌٌسُ ٍام اضتجبٌ زاضيس؟
احؿبؼ اهٌيت/هيعاى آهبزگي ًيطٍي اًت ابهي ثاطاي
ثطلطاضي اهٌيت ضا چگًَِ اضظيبثي هيوٌيس؟
ثب چِ تعساز اظ اعًبي قَضاي هحلِ آقٌب ّؿاتيس ٍ
هيتَاًيس ثب آًْب حطف ثعًيس؟

اًؿزبم ارتوبعي

 0تب 2

 3تب 5

 6تب 10

 11تب 20

 ٍ 21ثيكتط

ثؿيبض ون

ون

هتَؾٍ

ظيبز

ثؿيبض ظيبز

 0تب ً 2فط

 3تب 5

 6تب 10

 11تب 20

 ٍ 21ثيكتط

ثطاي حل هكىالت ّوؿبيِ ّب چمسض حبيط ّؿتيس
ظهبى/پَل ذَز ضا نطف وٌيس؟
زلجؿتگي قوب ثِ ّوؿبيِّب /هحيٍ هحلِ/وَچِّبي
هحلِ زض چِ ؾُحي اؾت؟
چمسض توبيل زاضيس ثطاي ثْجاَز هحلاِ ثاِ ناَضت
ذَزرَـ ّعيٌِ يب ّوىبضي وٌيس؟

پبيااساضي

چِ همساض ثطاي ّوؿابيِ ّابي فمياطً /بآقاٌب هحلاِ

ارتوبعي

زلؿَظي هيوٌيس؟
حااااؽ تعلااااك
ارتوبعي

ثؿيبض ون

ون

هتَؾٍ

ظيبز

ثؿيبض ظيبز

اگط قطايٍ هبلي قوب ثْتط قاَز ياب فطناتي ثاطاي
ؾىًَت زض ذبضد هحلِ پيسا وٌياس ،چماسض هوىاي
اؾت ثِ ذبَط زلجؿتگي ثِ هحلِ زض آى ثوبًيس؟
هحلِ ثب ّويي قطايٍ ارتوبعي/التهبزي ضا تاب چاِ
حس هبل ذَز هيزاًيس؟
ثب چٌس ًفط اظ ؾبوٌيي هحلِ ضفت ٍ آهس ذابًَازگي
زاضيس؟

تَؾااعِ ياابفتگي
ارتوبعي

ؾُح تحهيلي قوب زض چِ حس اؾت؟
اؾاااتعساز تعبهااال ارتوااابعي/ثطلاااطاضي ضٍاثاااٍ
عوَهي/زضن ارتوبعي زض چِ ؾُحي اؾت؟

 0تب 2

 3تب 5

 6تب 10

 11تب 20

 ٍ 21ثيكتط

ثي ؾَاز

ظيطزيولن

زيولن

ليؿبًؽ

فَق ليؿبًؽ

ثؿيبض ون

ون

هتَؾٍ

ظيبز

ثؿيبض ظيبز

هأذص رسٍل  :تَؾٍ ًگبضًسگبى

َ 1ي ّبي روعيتي ٍ ارتوبعي ايي تحميك ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز وكَض اؾتطاليب ) ً ٍ (Edwards, 2004: 10-51طات ذجطگبى تْيِ قسُ اؾت.

ثطضؾي ضاثُِ تَؾعِ پبيساض ارتوبعي ٍ ؾطهبيِ ارتوبعي ........

ايي تحميك پٌذ فطييِ زاضز وِ عجبضتٌس اظ :
 فطياايِ اٍل  :هياابى ٌّزاابض گطايااي ٍ پبيااساضي
ارتوبعي ضاثُِ ثطلطاض اؾت.
 فطييِ زٍم  :هيبى اتهبل ثِ قجىِّبي ارتوبعي ٍ
پبيساضي ارتوبعي ضاثُِ ثطلطاض اؾت.
 فطييِ ؾَم  :هيبى اعتوابز ٍ پبياساضي ارتوابعي
ضاثُِ ثطلطاض اؾت.
 فطييِ چْبضم  :هيبى هكبضوت پصيطي ٍ پبياساضي
ارتوبعي ضاثُِ ثطلطاض اؾت.
 فطييِ پٌزن  :هيبى ؾاطهبيِ ارتوابعي ٍ پبياساضي
ارتوبعي ضاثُِ ثطلطاض اؾت.
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زض هحلِ قبذم ذَثي ثطاي ؾٌزف زلجؿتگي افاطاز
ثِ هحلِ ًرَاّس ثَز 52 .زضناس اظ ؾابوٌبى ،پايف اظ
ايٌىِ زض هحلاِ ؾابوي قاًَس ،زض ثراف زيگاطي اظ
ّويي هحلِ ؾىًَت زاقتِاًس ٍ تٌْب حسٍز  18زضنس
اظ پبؾااد زٌّااسگبى ،هجااسر هْاابرطاتي ذاابضد اؾااتبًي
زاقتٌس .ثٌبثطاييً ،ويتَاى هٌكب انالي هْابرطاى اياي
هحلِ ضا ضٍؾتبييبى ٍ هْبرطاى ذبضد اؾتبًي زاًؿات.
زضًتيزاِّ ،اان اوٌااَى ؾاابوٌبى ايااي هحلااِ ثااِ ؾااجت
هكىالت هبلي ثِ ايي هحلاِ ضٍي آٍضزُاًاس ٍ هجاسر
ؾااىًَتي آًْااب ًكاابى زٌّااسُ زاضا ثااَزى فطٌّاا
قْطًكيٌي آًْبؾت.

 -4يافتهها

 -4-2سزهايه اجتواػي

 -4-1آهار توصيفي

آظهَى هيبًگييّب ًؿاجت ثاِ هماساض هتَؾاٍ ً 3كابى
هيزّاس ،هماساض هيابًگيي ؾاطهبيِ ارتوابعي قاطايٍ
يعيفي ضا زاضاؾت وِ اظ ياع عواَهي اتهابل ثاِ
قااجىِّاابي ارتواابعي ٍ اعتواابز عوااَهي ؾطچكااوِ
هاايگيااطز .هؤلفااِّاابي لبثاال لجااَل ايااي هفْااَم ضا
ٌّزاابضگطايي ٍ هكاابضوت پااصيطي تكااىيل زازُاًااس.
ثٌابثطايي ،ضعبياات ٌّزبضّاابي تؿااْيل وٌٌااسُ ضٍاثااٍ
ّوؿبيگي ٍ ثؿتطّبي ذَزرَـ هكبضوتپاصيطي اظ
ذهَنيبت ارتوبعبت ايي هحلاِ اؾات .اتهابل ثاِ
قااجىِّاابي ارتواابعي واابضي ،يااوبًتي ٍ ضاٌّواابيي
لبًًَي ،ثؿايبض ياعي اضظيابثي هايقاَز .ثٌابثطايي،
قجىِ ّبي ارتوبعي وِ اظ هَلعيت التهابزي ؾابوٌبى
حوبيت وٌٌس ،زض هَلعيت هُلاَثي لاطاض ًساضًاس ٍ اظ
آًْب اًت بض احطگاصاضي فْان التهابزي ثاط ذبًَاضّابي
هحلِ ًويضٍز .اعتوبز ثِ لَهياتّابي زيگاط ،فعابالى
التهبزي هحلاِ ،قاَاضايبضي ٍ قاْطزاضي ،زض ؾاُح
ثؿيبض ًبهُلَثي لاطاض زاضز .ثٌابثطايي ،وٌكاگطاًي واِ
ثطاي تَؾعِ پبيساض هحلِ ًمف هؤحطي ذَاٌّس زاقت،
ثب ًگبُ هعتوساًِاي زيسُ ًويقاًَس .عاسم اعتوابز ثاِ
لَهيتّبي زيگط هحلِ ًكبى زٌّسُ ًَعي قاىبف زض
قجىِ ّبي ارتوبعي هحلِ اؾات ،واِ احتوابل ايزابز

 30زضنااس پبؾااد زٌّااسگبى ظًاابى ٍ ثاابلي ضا هااطزاى
تكىيل هي زٌّس .ظًبى هحلاِ ثاِ ؾاجت ذهَنايبت
هصّجي ذبًَاضّب ،توبيلي ثِ ههابحجِ ثاب پطؾكاگطاى
هااصوط ٍ هؤًااج ًكاابى ًسازًااس؛ ّااط چٌااس همبيؿااِ
هيبًگيي ّب احجبت ًوَز ،اذتالف هعٌبزاضي هيابى ًتابيذ
ايي زٍ گطٍُ رٌؿي ٍرَز ًاساضز 28 .زضناس پبؾاد
زٌّسگبى ظيط  30ؾبل 32 ،زضنس ثيي  31تب  45ؾبل،
 23زضنس ثيي  46تب  60ؾبل ٍ  17زضناس ثابالي 60
ؾبل ؾي زاقتٌس .حسٍز  67زضناس پبؾاد زٌّاسگبى
تحهاايالت ظيااط زيااولن ٍ تٌْااب حااسٍز  10زضنااس،
تحهاايالت زاًكااگبّي زاقااتٌس .ثٌاابثطايي ،ؾااُح
تحهيالت زض هحلِ زض ؾُح پبييٌي اضظيبثي هيقاَز.
حسٍز  60زضنس اظ پبؾد زٌّاسگبى ،ثابالي  20ؾابل
ؾبثمِ ؾاىًَتي زض هحلاِ زاقاتٌس ٍ تٌْاب  10زضناس
ًوًَِ ّب ،ووتط اظ  5ؾابل زض هحلاِ حًاَض زاقاتٌس.
ثٌاابثطايي ،علااي ضغاان هْاابرطتّاابي هتعااسز ،ثمااب ٍ
هبًسگبضي ؾبوٌبى زض هحلِ ،زض ؾُح لبثل لجَلي لطاض
زاضز .ههبحجِّب ًكابى هايزّاس ثايف اظ  70زضناس
پبؾد زٌّسگبى ،يع هبلي ضا عبهل انالي ثمابي زض
هحلِ عٌَاى ًوَزًس .ثٌبثطايي ،ثبال ثَزى هست حًاَض
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تعبضيبت لَهيتي ضا ًوبيابى هايؾابظز .ياوٌب زليال
اناالي هكااتطوي وااِ ؾاابوٌبى هحلااِ ضا اظ اتهاابل ثااِ
ًْبزّبي ضؾوي ثبظ هي زاضز ٍ ؾاُح اعتوابز ثاِ اياي
ًْبزّااب ضا ثااب واابّف ضٍثااِ ضٍ وااطزُ اؾاات ،يااع
فطايٌااسّبي ضؾااوي ثااطاي حاال هكااىالت هطزهااي ٍ
ًبتَاًي ّبي ارتوبعي ثطاي پيگياطي هُبلجابت هحلاي
عٌَاى گطزيس .ثٌبثطايي ،گطٍُ ارتوبعي هَضز ثطضؾاي،
ذهَناايت ارتواابعي زضًٍگااطا ٍ غيااط هٌؿاازن ضا
زاضاؾت .همبيؿِ هيبًگييّب زض زؾتِثٌسيّابي ؾاٌي،
رٌؿيتي ٍ تحهيالتي ًكبى هيزّس وِ اياي ؾاطهبيِ،
همبزيط يىؿبًي زض زؾتِّبي هصوَض ضا زاضاؾات .اياي
يبفتِ ًكبى زٌّسُ عسالت زض تَظيع ؾاطهبيِ ارتوابعي
هيبى زؾتِّبي شوط قسُ ًيؿت ٍ زض ياع عواَهي
ارتوبعبت ايي هحلِ ثطاي اتهبل ثِ قجىِّبي ضؾوي
ٍ فمساى اعتوبز ثِ ًْبزّبي ضؾوي ضيكِ زاضز.
 -4-3توسؼه پايذار اجتواػي

ًتبيذ آظهَى هيبًگيي ثب همساض فطو ً 3كبى هيزّاس،
توبهي هؤلفِ ّبي پبيساضي ارتوبعي زض ؾُح ياعي
ّؿتٌس .ثٌبثطاييٍ ،يعيت ارتوبعي هحلِ زض هَلعيات
ًبپبيااساضي لااطاض زاضز .زض ايااي هيبىً،تاابيذ حبناال اظ
هؤلفِّبي حؽ تعلك ٍ اهٌيات ،ثاِ ؾاجت پطاوٌاسگي
ًؿجتب ظيبزً ،كابى زٌّاسُ تَظياع غياط يىٌَاذات زض

هحيٍ وبلجسي هحلِ اؾت .ثٌبثطايي ،قطايٍ وبلجسي ثط
ايزبز حؽ تعلك ٍ اهٌيت تأحيطگصاض اضظيبثي هيقاَز.
اًؿزبم ارتوبعي وِ ثِ عٌَاى يعي تطيي عبهل اياي
هفَْم قٌبؾبيي گطزيس ،ثِ علت عسم توبيال عواَهي
ثِ هحيٍ هحلِ ٍ عسم پصيطـ ًْابز قاَضا ٍ ًساقاتي
ٍلت ثطاي تعبهالت ارتوبعي ثب ّوؿبيگبى ،زض چٌيي
قطايُي لطاض زاضز .ثط ذاالف اًت ابض ،ؾاُح تَؾاعِ
يبفتگي ارتوبعي پبؾدزٌّسگبى اظ ؾابيط هؤلفاِ ّابي
پبيااساضي ارتواابعي زض ٍيااعيت هُلااَةتااطي لااطاض
زاقت .ثٌبثطايي ،علل انلي ايزبز ًبپبيساضي ارتوبعي
زض ايي هحلِ ،ثيف اظ آًىِ ثِ ياع فاطزي هطثاٌَ
ثبقس ،ثِ هكىالت ارتوبعي هطتجٍ اؾت ،وِ الجتِ ،زض
يع اعتوبز ٍ ٍرَز قجىِّبي ارتوابعي ثاب هٌابفع
هتًبز ضيكِ زاضز.
 -4-4آظهَى فطييِ
ثب تَرِ ثِ ايٌىِ فطييِّبي تحميك ،ثِ زًجبل قٌبؾبيي
ضٍاثٍ هيبى زٍ هتغيط اؾت ،آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى
اؾتفبزُ قس .ثطاي ؾبذت هتغيطّبي هاسً ط ،هيابًگيي
قبذمّبي هطثََِ ثِ نَضت ووّي اؾاتفبزُ قاسًس.
فطييِ اٍل ثِ زًجبل ؾٌزف ضاثُِ هيابى ٌّزابضگطايي
ٍ پبيساضي ارتوابعي اؾات .راسٍل قاوبضُ ً 4كابى
زٌّسُ آظهَى ّوجؿتگي ثطاي احجبت ايي ضاثُِ اؾت.

جذول شواره  - 4آسهوى فزضيه اول تحقيق
هنجارگزايي
079.
115.

Pearson Correlation

) Sig. (2-tailedپبيساضي ارتوبعي

400

N

ّوبى ََض وِ هكرم اؾت ،ثِ ؾجت هماساض 0,115

ًگطزيس .ثطاي قٌبذت ثيكتط ضاثُِ هتغيطّابي ضؾاوي

ؾُح هعٌبزاضي ٍ ثيكتط ثَزى آى اظ ّ ،0,05يگ ضاثُاِ

ٍ غيطضؾااوي ٌّزاابضگطايي ثااب پبيااساضي ارتواابعي،

هعٌبزاضي هيبى پبيساضي ارتوبعي ٍ ٌّزبضگطايي تأييس

آظهَى ّبي رساگبًِ ّوجؿتگي نَضت گطفتً .تابيذ
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تأييااس ًوااَز ٌّزاابضگطايي غيطضؾااوي ثااب پبيااساضي

پبيساضي ارتوبعي ضا هسً ط لاطاض زازُ اؾات .راسٍل

ارتوابعي زض اضتجاابٌ ّوجؿااتگي ًؿااجتب يااعي  ،اهااب

قااوبضُ ً 5كاابى زٌّااسُ ًتيزااِ آظهااَى هياابى ايااي

هعٌاابزاضي لااطاض زاضز ) .(r=0.212,sig=0.00فطياايِ

گَيِّبؾت.

زٍم ،هتغيطّاابي اتهاابل ثااِ قااجىِّاابي ارتواابعي ٍ
جذول شواره - 5آسهوى فزضيه دوم تحقيق

اتصال ته شثکههاي اجتواػي
 Pearson Correlation (**)365.پبيساضي ارتوبعي
000.

)Sig. (2-tailed

400

N

ثِ ؾجت نفط ثَزى ؾُح هعٌبزاضي ٍ ووتط ثاَزى اياي

ّوجؿتگي ّبي لَيتطي ضا زاضا ثَزًس .ثٌبثطايي ،هكرم

همساض اظ ،0,05ضاثُِ هيبى پبيساضي ارتوابعي ٍ اتهابل

گطزيس ،قجىِ ّابي غيطضؾاوي ثاط پبياساضي ارتوابعي

ثِ قجىِّبي ارتوبعي ،زض ؾاُح ًعزياه ثاِ هتَؾاٍ

هحلِ احطگصاضتط ّؿتٌس .فطييِ ؾَم ضاثُِ هيبى اعتوابز

تأييس قسًس .ثٌبثطايي ،هيتَاى پصيطفت ،اتهبل ثيكتط ثِ

ٍ پبيساضي ارتوابعي ضا هاَضز آظهاَى لاطاض هايزّاس.

قجىِّبي ارتوبعي ثط پبيساضي ارتوابعي هحلاِ هاؤحط

رسٍل قوبضُ ً 6كبى زٌّسُ آظهاَى ّوجؿاتگي هيابى

اؾتً .ىتِ زضذَض تَرِ ايي وِ ،زض هيبى قبذمّبي

ايي زٍ هتغيط اؾت.

قاااجىِّااابي ارتوااابعي ،قاااجىِّااابي غيطضؾاااوي
جذول شواره  - 6آسهوى فزضيه سوم تحقيق
اػتواد
Pearson Correlation (**)389.

000.

) Sig. (2-tailedپبيساضي ارتوبعي

400

N

ً ط ثاِ ايٌىاِ هماساض ؾاُح هعٌابزاضي اظ  0,05ووتاط

پبيساضي ارتوبعي ثِ ًوبيف گصاقتٌس .ثٌبثطايي ،هيتَاى

اؾت ،ايي فطييِ تأييس هيقَز .ثٌبثطايي ،هيبى اعتوبز ٍ

پصيطفت ،اعتوبز اظ ًَ غيطضؾاوي ٍ ٍاثؿاتِ ثاِ زضٍى

پبيساضي ارتوبعيّ ،وجؿتگي هخجت ٍ هعٌابزاض ًعزياه

هحلِ ،ثط پبيساضي ارتوبعي هحلِ غيطضؾوي احطگاصاضتط

ثِ هتَؾُي ثطلطاض اؾت .زض ايي هيبى ،اعتوبز ثاِ ًْابز

اؾت .فطييِ چْبضم ،ضاثُِ هيابى هكابضوت پاصيطي ٍ

قاااَضايبضي )ّ ٍ (r=0.276, sig=0.00وؿااابيگبى

پبيساضي ارتوبعي ضا هَضز آظهَى لطاض هيزّاس واِ زض

) ،(r=0.274, sig=0.00ثيكااتطيي ّوجؿااتگي ضا ثااب

رسٍل قوبضُ  7ثِ ًوبيف گصاقتِ قسُ اؾت.
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جذول شواره  - 7آسهوى فزضيه چهارم تحقيق
هشارکت پذيزي
Pearson Correlation (**)273.

000.

) Sig. (2-tailedپبيساضي ارتوبعي

400

N

ثب عٌبيت ثِ ايٌىِ ،ضاثُِ ّوجؿتگي ًؿجي هيبى اياي زٍ

ًْبزّبي هطزهي زضٍى هحلِ ثطاي زؾتيبثي ثِ پبياساضي

هتغيط ،زض ؾُح لبثل لجَلي تأييس قس ،ايي فطيايِ ًياع

ارتوبعي هَضز تأويس لطاض گطفت .فطييِ پٌزن واِ ثاِ

تأييس هيگطززً .ىتِ زضذَض تأهل ايٌىِ زض ايي ثراف،

هَيَ انلي تحميك هطثٌَ اؾت ،ضاثُِ هيبى ؾاطهبيِ

هكبضوت ثب قَضايبضي ) (r=0.295, sig=0.00ثابالتطيي

ارتوبعي ٍ پبيساضي ارتوبعي ضا هس ً ط زاضز.

ّوجؿااتگي ضا ًكاابى هاايزّااس ،اّوياات هكاابضوت ثااب
جذول شواره  - 8آسهوى فزضيه پنجن تحقيق
توسؼه پايذار اجتواػي
 Pearson Correlation (**)473.ؾطهبيِ ارتوبعي
000.

)Sig. (2-tailed

400

N

رسٍل قوبضُ ً 8كبى هيزّس ،زض ؾُح هعٌبزاض ياه

هتغيط ٍاثؿتِ ٍ هتغيط ؾطهبيِ ارتوبعي ثِ عٌَاى هتغيط

زضنس ،ضاثُِ ّوجؿاتگي ًعزياه ثاِ هتَؾاُي هيابى

هؿتمل فطو قسُ اؾت؛ ّط چٌاس زض پاػٍّفّابي

ؾطهبيِ ارتوبعي ٍ تَؾاعِ پبياساض ارتوابعي ثطلاطاض

ارتوبعي ثِ ؾجت تٌيسگي ٍ آحابض پايف ثيٌاي ًكاسُ،

اؾت.

ًويتَاى ثب لُعيت زض هَضز هؿتمل ياب ٍاثؿاتِ ثاَزى
هتغيطّب اظْبض ً ط ًوَز .زض اًزبم تحليال ضگطؾايًَي

 -4-5تحليل چنذ هتغيزه

ضٍـّبي گبم ثِ پيف ٍ 1گبم ثِ پؽ 2هطؾَم اؾات.

ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ اثعاض ذَثي اؾات ثاطاي اًزابم

ايي ضٍـّاب ثاب ّاسف حاصف هتغيطّابي ثايهعٌاي

پيف ثيٌي ٍ آظهَى فطييِ وِ زض ضٍـّابي هطؾاَم

نَضت هيگيطز وِ زض ضٍـ اٍل ،اثتسا ضگطؾايَى ثاب

ثِ زًجبل ثطضؾي ضاثُِ ثيي يه هتغيط ٍاثؿاتِ ٍ چٌاس

يه هتغيط تَييحي ترويي ظزُ قاسُ ،ؾاوؽ هتغياط

هتغيط هؿتمل اؾت (هاَهٌي ٍ لياَهي.)135 : 1389 ،
زض ايي پػٍّف ،هتغيط پبياساضي ارتوابعي ثاِ عٌاَاى

Fore ward
Back ward

1
2
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زيگطي ٍاضز هيقَز .زض ضٍـ زٍم ،اثتاسا هتغيطّابي

ّوجؿتگي هؿتمين ٍ لبثل لجَل ضا ًكابى هاي زّاسٍ .

تَييحي ثِ نَضت ّوعهبى ٍاضز هاسل هايقاًَس ٍ

يطيت تعييي هعبزل  0,28اؾت وِ تأوياس هايًوبياس

ؾااوؽ اظ هتغيااطي وااِ ووتااطيي ؾااُح هعٌاابزاضي ضا

 28زضنس اظ هتغيط ٍاثؿتِ تَؾاٍ هتغيطّابي هؿاتمل

زاضاؾت ،قطٍ ثِ حصف واطزى هايگاطزز .اهابضٍـ

اضظيبثي قسُ اؾت ٍ زيگط هَاضز ثِ هتغيطّبيي هطثٌَ

زٍم ثؿيبض هتساٍلتط اؾات ٍ زض اياي ثراف اؾاتفبزُ

ّؿتٌس وِ زض ايي تحميك هَضز ً ط لطاض ًگطفتِ اؾت.

هيقَز (يبضاحوسي ٍ ععياعيّ .)166 : 1386 ،وابى

يوٌب ثب هطارعِ ثِ ؾُح هعٌبزاضي ،هكرم اؾت وِ

َااَض وااِ زض رااسٍل قااوبضُ  9هكاابّسُ هاايقااَز

ثب لجَل يه زضنس ذُب ٍ اَويٌابى  99زضناس ًتابيح

ّوجؿتگي چٌسگبًِ هتغيطّبي هؿتمل اعتوابز ،اتهابل

ثِ زؾت آهسُ ضا هي تاَاى ثاِ وال هحلاِ غيطضؾاوي

ثِ قجىِّب ،هكبضوتپصيطي ٍ ٌّزابضگطايي ثاب هتغياط

قويطاى ًَ تعوين زاز.

ٍاثؿتِ پبيساضي ارتوبعي هعبزل  0,531اؾت وِ ياه
جذول شواره  - 9تحليل رگزسيوى چنذگانه
Sig
0.000

R R Square
.531
.282

F
38.692

Model

ثب هطارعِ ثِ رسٍل قوبضُ  10هكرم اؾت واِ ثاِ

ٍاثؿتِ ّؿتٌس ٍ ثطاي ؾبذت هعبزلِ ضگطؾايَى لبثال

ؾجت ووتط ثَزى همبزيط ؾُح هعٌبزاضي اظ  5زضناس،

اؾتفبزُاًس.

توبهي هتغيطّبي هؿتمل زاضاي ضاثُِ ذُي ثاب هتغياط
جذول شواره  -11ضزاية رگزسيوني استخزاج شذه توسط نزم افشار
سطح هؼنا داري

t

Std. Error

B

ضزاية استانذارد شذه ضزاية استانذارد نشذه
Std. Error

Beta

B

Spss

هذل

هتغيز استفاده شذه

7.239 .000

-

.135

 .980همساض حبثت

-

2.291 .022

.099

.021

ٌّ .048زبضگطايي

H

6.532 .000

.287

.036

 .234قجىِ ّب

6.850 .000

.301

.040

 .274اعتوبز

E

4.342 .000

.190

.017

 .073هكبضوت

M

SH

ثطاؾبؼ ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ اظ ضگطؾايَى چٌسگبًاِ،

زاضاؾت .ياوٌب هكابضوت پاصيطي ٍ ٌّزابضگطايي اظ

هكرم اؾت واِ اعتوابز ٍ اتهابل ثاِ قاجىِّابي

اّويت ووتطي ثطذَضزاضًس .ثطاي پصيطـ ايي يبفتِ ّب

ارتواابعي ثيكااتطيي ضاثُااِ ضا ثااب پبيااساضي ارتواابعي
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تَرِ ثِ يطايت اؾتبًساضقسُ ثتب الظم اؾت(1هَهٌي ٍ

اقتجبُ اؾات .ثٌابثطايي ،ثاطاي تحليال قابذم ّاب ٍ

ليااَهي .)139 : 1389 ،فطهااَل ظيااط ضاثُااِ هياابى

ذهَنيبت ارتوبعي ؾبوٌبى ايي هحلِ ،هجبًي ً اطي

هتغيطّبي تحميك ضا تطؾين هي ًوبيس:

هطتجٍ ثب هْبرطتّبي ضٍؾتبيي ٍ آحبض آًْب ثط قاْطّب

Y= 0.98+0.048 H+0.234 SH+0.274 E+0.073

هَضز اّويت ًيؿتٌس .يوٌب ايي يبفتِ تأيياس هايًوبياس

M

الگَي ؾىًَتي هحلِ هصوَض ،ثِ ؾوت رصة ؾبوٌبى

ثٌبثطايي ،ثيف اظ آًىِ پبيساضي ارتوبعي هحلِ ،تابثعي

قْطًكيي ون زضآهس گطايف پيسا وطزُ اؾت.

اظ تغييطات ٌّزبضگطايي ٍ هكابضوت پاصيطي ؾابوٌبى

ًتبيذ ّوجؿتگي ّاب ،لاَيتط ثاَزى ضاثُاِ هؤلفاِّابي

ثبقس ،تحات تاأحيط اعتوابز ٍ اتهابل ثاِ قاجىِّابي

غيطضؾوي ؾطهبيِ ارتوبعي ثب تَؾعِ پبيساض ارتوابعي

ارتوبعي ؾبوٌبى اؾت.

ضا تأييس ًوَز .يبفتِّبي پػٍّفّبي پيكيي ًكبى زازُ
ثَز وِ وٌف ّبي روعي ًَاحي ووتاط تَؾاعِ يبفتاِ،

 -5تحث و تزرسي

ثااِ علاات ًجااَز ؾاابظ ٍ وبضّاابي ضؾااوي ٍ يااع

ايي پػٍّف ثب ّاسف اضظيابثي اضتجابٌ هيابى ؾاطهبيِ

ارتوبعبت هحلي ثطاي اؾتفبزُ اظ قجىِّابي ضؾاوي،

ارتوبعي ٍ تَؾعِ پبياساض ارتوبعابت غيطضؾاوي زض

ثِ ؾوت ًْبزّبي غيطضؾوي گطايف ؾَق زازُ قاسُ

هحلِ اي ٍالع زض هحسٍزُ قْطزاضي هٌُمِ  4تْطاى ثِ

اؾت (ًَاثرف ٍ فسٍي .)44 :1387 ،زض ايي تحمياك

نااَضت تَناايفي -پيوبيكااي اًزاابم قااس .اًتراابة

ًيع هكرم قس ثرف غيطضؾوي ؾاطهبيِ ارتوابعي،

ؾىًَتگبُ غيطضؾوي ثاطاي اياي تحمياك ،ثاِ علات

ثيكتط اظ ثرف ضؾوي اؾتفبزُ قسُ اؾاتّ .اط چٌاس

تَرِ ؾبظهبى ّبي رْبًي ثطاي ؾبذت ظطفيات ّابي

ؾطذَضزگي ّبي ارتوبعي ٍ ًبتَاًابيي ّابي عواَهي

پبيساض ٍ اؾتفبزُ اظ ؾبوٌبى ايي هحاالت ثاطاي ثْجاَز

ؾاابوٌبى ثااطاي اتهاابل ثااِ قااجىِّاابي ضؾااوي ،زض

ويفيت ظًسگي نَضت گطفت .ؾاطهبيِ ارتوابعي زض

قىلگيطي قطايٍ فعلي ثيًمف ًجَزُ اؾت ،اهب ًجاَز

لبلت ظطفيتاي ثاطاي وابّف ّعيٌاِ ّابي عواَهي ٍ

ؾبظٍوبضّبي ضؾاوي ثاطاي اؾاتفبزُ اظ تَاًابييّابي

تَؾااعِ پبيااساض هحلااِاي ثااِ عٌااَاى ّااسف هااسيطيت

پٌْبى ايي ارتواب ًياع هعياس ثاط علات ثاَزُ اؾات.

قْطي ،زٍ هتغيط ايي تحميك ضا تكىيل زازًس.

ثٌبثطايي ،زض قطايٍ فعلي اؾتفبزُ اظ ثرف غيطضؾاوي

زازُّاابي آهاابضي هطثااٌَ ثااِ هجااسا هْاابرطت پبؾااد

ؾطهبيِ ارتوبعي ثِ عٌَاى ظطفيت ارتوبعي ثبلفعال ٍ

زٌّااسگبىً ،كاابى زاز ايااي پاايف فااطو وااِ ؾاابوٌبى

ثرف ضؾوي آى ثِ عٌاَاى ظطفيات ارتوابعي ثابلمَُ

ؾاااىًَتگبُ غيطضؾاااوي قاااويطاى ًاااَ ثاااِ علااات

قٌبؾبيي هي قَز .ايي ًتابيذ تأيياس وٌٌاسُ اضرحيات

هْبرطت ّبي ذبضد اؾتبًي ثِ ايي هحلِ ٍاضز قسُاًس،

ّيگ يه اظ ايي ثرفّب ًؿجت ثاِ زيگاطي ًيؿات ٍ
تٌْب اًعىبؼ زٌّسُ اٍيب فعلي ارتوب هحلي اؾت.

ّط چمسض لسض هُلك همساض اؾتبًساضز قسُ يطايت ثيكتط ثبقس ،آى

ًبتَاًي التهبزي ؾابوٌبى هحلاِ ثاطاي تغيياط اٍياب

هتغيط ضاثُِ لَي تطي ثب هتغيط هؿتمل زاضز (هَهٌي ٍ ليَهي: 1389 ،

ؾىًَتي ،يىاي اظ هْوتاطيي زاليال آًْاب ثاطاي ثابلي

)139
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هبًسى زض يه هحلِ غيطضؾوي اؾت؛ عبهلي ًبذَاؾتِ

ؾااطهبيِ ارتواابعي زض هحلااِ غيطضؾااوي زض ؾااُح

وِ ثب ثيعاللگي ثِ هكبضوت ٍ ون اّويتي ًؿاجت ثاِ

يعيفي لطاض زاضز ٍ هؤلفاِّابي اعتوابز ٍ اتهابل ثاِ

آيٌسُ هحلِ ّوطاُ قسُ اؾت .ثٌبثطايي ،آحابض ؾاىًَتي

قجىِ ّبي ارتوبعي عبهل ايي ًتيزِ ّؿاتٌس .زض اياي

ثلٌس هست ايي افطاز زض هحلِ ،ووتط ثِ ؾوت افاعايف

هياابى ،اعتواابز ثااِ لَهيااتّاابي زيگااط ،قااَضايبضي،

ؾطهبيِ ارتوبعي ٍ زض ًتيزِ ،تَؾاعِ پبياساض ارتواب

قااْطزاضي ٍ فعاابالى التهاابزي هحلااِ ٍ اتهاابل ثااِ

هحلاِاي گاطايف پياسا هاايوٌاس .زض ًتيزاِ ،ثاِ ً ااط

قجىِّبي ارتوبعي وِ هَلعيتّبي وبضي ٍ التهبزي

هي ضؾس ثطاي ؾٌزف ؾطهبيِ ارتوبعي زض هحلِّابي

ذبًَاضّب ضا يوبًت ًوبيس ،هَلعيت ًابهُلَثي ضا ثاِ

غيطضؾوي ،اًتربة قبذم ّب ٍ هاسل ّابي هتفابٍت

ًوبيف گصاقتٌس .ثٌبثطاييٍ ،رَز قىبف ّبي لاَهي-

الظم اؾااتًْ .اابز قااَضايبضي ثااِ عٌااَاى پاال اضتجاابٌ

ًاػازي زض وٌابض ًجاَز اعتواابز ثاِ ًْبزّابي هاؤحط ثااط

فعبليت ّبي قْطي ثاب ارتوبعابت هحلاي ،هاؤحطتطيي

پبيااساضي هحلااِ اي ،تَناايفي زليااك اظ هحلااِ هااَضز

ؾبذتبض ارتوبعي قٌبؾبيي قس .ثٌبثطاييّ ،اط الاساهي

ثطضؾي اؾت.

وِ ظهيٌِ افعايف اعتوبز عوَهي ثِ ايي ًْابز ،افاعايف

اظ ؾَي زيگط ،ثطضؾي هؤلفِ ّبي پبياساضي ارتوابعي

هكبضوت پصيطي ٍ هطزهي قسى ًوبيٌسگبى قاَضايبضي

ًكبى زاز واِ هؿاألِ انالي ًبپبياساضي ارتوابعي ثاِ

ضا فطاّن ؾبظز ،گبم هؤحطي زض ضاؾتبي ظطفيت ؾابظي

هكىالت هطثٌَ ثِ تعبهالت ارتوبعي افاطاز ٍاثؿاتِ

ارتواابعي ٍ زض ًتيزااِ زؾااتيبثي ثااِ تَؾااعِ پبيااساض

اؾت ٍ تَؾعِ يبفتگي فطزي پبؾد زٌّاسگبى ،ؾاُح

اعتوبز ٍ عسم توبيل

هُلَثتطي ًؿجت ثِ ؾبيط هؤلفِ ّب زاضز .ثٌبثطايي ،وليس

ثِ هكابضوت ثاب ًْبزّابيي هخال زٍلات ،ثرافّابي

زؾتيبثي ثِ پبيساضي ارتوبعي زض هحلاِ قاويطاى ًاَ،

قْطزاضي ٍ ًيطٍي اًت بهي ،اّويت تَرِ ّط

اؾااتفبزُ اظ ؾااطهبيِ ارتواابعي غيطضؾااوي ٍ تمَياات

چِ ثيكتط ايي ًْبزّب ثِ ارتوبعابت هحلاِاي ضا ثاطاي

ضٍاثٍ ضؾوي ٍ اتهبل هطزهاي ثاِ ًْبزّابي ضؾاوي

زؾتيبثي ثِ تَؾعِ پبيساض هحلِاي گَقعز هيًوبيس.

اؾت .زضايي هيبى ،ثطًبهِ ّبيي وِ تَؾعِ يبفتگي ّابي

ارتوبعي اؾت .اظ ؾَيي ،يع
هرتل

فطزي ضا ثِ تَؾعِ يبفتگي ارتوبعي ثسل ًوبيس ،ثطًبهِ
 -6جوغ تنذي

ظطفيت ؾبظي هٌبؾجي ثِ قوبض هي آيس.

ًتبيذ آظهاَى فطيايِّاب تأيياس هايوٌاس واِ ؾاطهبيِ
ارتوبعي ؾبوٌبى ؾىًَتگبُ غيطضؾوي ثب تَؾعِ پبيساض

پيشنهادهاي اجزايي

ارتواابعي زض اضتجاابٌ هخجاات ٍ هعٌاابزاضي لااطاض زاضز.

- 1ثْب زازى ثِ ارتوبعبت غيطضؾاوي ٍ ثطًبهاِ ضياعي

تمَيت ّط چِ ثيكتط اعتوبز ٍ افعايف فطنات ثاطاي

ثطاي تىبهل آًْب زض ضاؾتبي هكبضوت قْطًٍسيّ ،ن ثب

اتهبل ؾبوٌبى ثِ قاجىِّابي ارتوابعي هاَضز تأوياس

ظطفيت ؾبظي ارتوبعي ّوطاُ اؾت ٍ ّن زض َاَالًي

آظهَى ّبي ّوجؿتگي ثطاي زؾتيبثي ثِ تَؾعِ پبياساض

هااست ظهيٌااِ ؾاابظ ثْجَزقاابى ارتواابعي ،التهاابزي ٍ

ارتوبعي اؾت.

هحيُي اياي هحاالت ذَاّاس قاس .ثٌابثطايي ،تمَيات
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ثطًبهِّبي هكبضوتي ٍ ثْب زازى ثاِ ارتوبعابت هطزهاي

پيف ًيبظ زؾتيبثي ثِ ًتبيذ پػٍّكي عويك ٍ احطگصاض ،ثب

هحااالت غيطضؾااوي ،يىااي اظ ضٍـّاابي هااؤحط ثااطاي

ّوىبضي ٍ ّوطاّي ؾبوٌبى ايي هحالت اؾت.

افعايف اعتوبز ٍ توبيل ثِ هكبضوت پصيطي اؾت .ثطاي
زؾتيبثي ثِ ايي ّسف ،وٌبضگصاقاتي پايف ظهيٌاِ ّابي

پيشنهادهاي پضوهشي

شٌّااي غلااٍ هااسيطاى ٍ هؿااؤٍالى ًؿااجت ثااِ ؾاابوٌبى

- 1قٌبؾبيي عَاهل هؤحط ثطاي ضفع ثياعتوبزي ؾابوٌبى

هحالت غيطضؾويً ،رؿتيي ثطًبهِ ظطفيات ؾابظي ثاِ

هحالت غيطضؾوي ًؿجت ثِ ًْبزّبي ضؾاوي ،يىاي اظ

قوبض هيآيس.

هْوتااطيي ًيبظّاابي پػٍّكااي ثااطاي ايزاابز ؾااطهبيِ

- 2تؿْيل فطايٌسّبي ضؾاوي ٍ ايزابز فطنات ثاطاي

ارتوبعي ضؾوي اؾت .ايي هْن همسٍض ًوي قَز ،هگاط

ثطلطاضي تجبزالت ؾبظًسُ ؾبوٌبى هحالت غيطضؾوي ثاب

ثب اًزبم پػٍّف ّبي هطزم ًگبضاًِ ٍ عويك وِ ثب رواع

ًْبزّبي ضؾوي ،يىي اظ هْوتطيي ضٍـ ّابي افاعايف

آٍضي زازُّبي حميمي اظ زضٍى ارتوبعبت ايي هحالت

اعتوبز قٌبؾبيي قس .ربي تأويس زاضز ايي هْان هحماك

ّوطاُ ثبقس.

ًرَاّس قس ،هگط ثاب افاعايف تَاًابيي ّابي ارتوابعي

- 2قٌبؾبيي عالياك ،اثعاضّاب ،تَاًابييّاب ٍ توابيالت

ؾبوٌبى هحلِ ثطاي هُبلجِ حمَق لبًًَي ذاَز ٍ ثْجاَز

گطٍُ ّبي ارتوبعي حبيط زض هحالت غيطضؾوي ،پيف

فطآيٌسّبي پبؾد زّي ثِ ذَاؾاتِّابي آًْاب اظ َطياك

ًيبظ ّط َط انالحي ٍ تَؾعِاي ثاِ قاوبض هايضٍز،

انال فطايٌسّبي ضؾوي.

ظيطا اؾتفبزُ اظ اثعاضّب ٍ توبيالت گطٍُّاب زض ضاؾاتبي

- 3ايزبز ؾبظٍوبضّبيي ثطاي ٍضٍز ًوبيٌسگبى زلؿَظ ٍ

زؾتيبثي ثِ پبيساضي هحالت غيطضؾوي ،اثعاضي هُوئي،

هطزهي ثِ قَضايبضي هحلِ ،ثِ هخبثِ ؾبذت للجي توٌاسُ

ون ّعيٌِ ،پبيساض ٍ ّسف ًْابيي ظطفيات ؾابظي اياي

زض ضاؾتبي پبيساضي ارتوبعي اؾات .هاسيطيت ناحيح

ؾىًَتگبُّب ثِ حؿبة هيآيس.

قَضايبضي ثطاي حال هكاىالت انالي هحلاِ ،عابهلي
هؤحط ثطاي تمَيت هكبضوت عوَهي اؾت .يوٌبً اَاال
ضؾبًي زليك ٍ ثوَلع فعبليتّبي قَضايبضي ،هْوتاطيي
ٍؾيلِ ثطاي حفاظ ٍ ًگْاساضي اعتوابز ؾابوٌبى هحلاِ
ًؿجت ثِ ايي ًْبز هطزهي اؾت.
- 4اًزاابم َااط ّاابي پػٍّكااي هتعااسز زض هحااالت
غيطضؾوي واِ ثاب تاأحيطات هاَضز اًت ابض ؾابوٌبى اياي
هحااالت ّوااطاُ ًجااَزُ ،ثبعااج واابّف اعتواابز ايااي
ارتوبعبت ًؿجت ثِ هحممبى قْطي قسُ اؾات .ايزابز
يوبًت ثطاي هحمك ؾبظي ًتبيذ پػٍّفّب ٍ افاعايف
حؿبؾيت هسيطاى ارطايي ًؿجت ثِ تحميمابت هياساًي،

هناتغ
- 1ايطاًسٍؾاات ،ويااَهطث .)1388( .ؾااىًَتگبُّاابي
غيطضؾوي ٍ اؾَُضُ حبقيِ ًكيٌي ،تْطاى ً :كط قْط.
- 2اهيطوبفي ،هْسي".)1388( .ثطضؾي احؿبؼ اهٌيات
ٍ عَاهاال هااؤحط ثااط آى(هااَضز هُبلعااِ :قااْطتْطاى)"،
فهلٌبهِ تحميمبت علَم اًت بم ارتوبعي اياطاى ،نام
.56-33
- 3ثيگلطي ،قبزي .)1389( .اضظيبثي عولىطز هسيطيت
قْطي زض پبيساضي هحلِ اي ً -بحيِ  2قْطزاضي هٌُمِ
 4تْطاى ،پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقاس ضقاتِ رغطافيابي
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قْطي ،تْطاى :زاًكىسُ علَم اًؿابًي زاًكاگبُ تطثيات

 - 12ضفيعيبى ،هزتجي؛ عؿگطي ،علي؛ عؿاىطي ضاز،

هسضؼ.

ظّطا " .)1388( .ؾٌزف هيعاى ضيابيتوٌسي ؾاىًَتي

- 4پيطاى ،پطٍيع" .)1373( .آلًَاه ًكايٌي زضاياطاى -

ؾبوٌبى هحلِ ًَاة" ،پػٍّفّبي رغطافيابي اًؿابًي ،

ثرف اٍل" ،اَالعابت ؾيبؾاي  -التهابزي ،ـ ،34

ـ  ،67نم .68-53

نم .43-19

 - 13ؾبلهً ،وب .)1386( .عَاهل هاؤحط ثاط پبياساضي

- 5پيطاى ،پطٍيع؛ هَؾاَي ،هيطَابّط؛ قايبًي ،هليحاِ.

تَؾااعِ زض فطآيٌااس ثطًبهااِ ضيااعي قااْطي ،پبياابى ًبهااِ

(" .)1385وبضپبيااِ هفْااَهي ٍ هفَْؾاابظي ؾااطهبيِ

وبضقٌبؾي اضقس ضقاتِ ثطًبهاِ ضياعي قاْطي ،تْاطاى:

ارتوبعي ( ثب تأويس ثط قطايٍ اياطاى)" ،فهالٌبهِ ضفابُ

زاًكگبُ تطثيت هسضؼ.

ارتوبعي  ،ـ  ،23نم .44-9

 - 14ؾاايبهىي ،ؾاابالض .)1389( .اضظياابثي واابضوطز

- 6تااَولي ًيااب ،رويلااِ؛ اؾااتبزي ؾيؿااي ،هٌهااَض.

قْطزاضي زض اضتمبء ويفيت ظًسگي قْطي

( ".)1388تحليل پبيساضي هحلِّبي والى قاْط تْاطاى

زض هٌُمِ  4قاْطزاضي تْاطاى .پبيابى ًبهاِ وبضقٌبؾاي

ثااب تأويااس ثااط عولىااطز قااَضايبضيّااب ًوًَااِ هااَضزي:

اضقس ضقتِ هسيطيت قاْطي ،تْاطاى  :زاًكاگبُ عالهاِ

هحلاِّابي اٍياي ،زضواِ ٍ ٍلٌزاه" ،پاػٍّف ّابي

َجبَجبيي.

رغطافيبي اًؿبًي ،ـ  ،70نم .43-29

 - 15قااطيفيبًي حاابًي ،هااطين .)1380( .هكاابضوت

ّ- 7بل ،پيتط .)1388( .آيٌسُ قْطي لطى  ، 21نبزلي،

قااْطًٍسي ،حىوطٍايااي قااْطي ٍ هااسيطيت قااْطي،

تْطاى :ربهعِ هٌْسؾبى هكبٍض ايطاى.

فهلٌبهِ هسيطيت قْطي ،ـ  ،8نم.55-42

- 8ذبووَض ،ثطاتعلي؛ هابفي ،عاعت ا؛؛ ثابٍاى پاَضي،

 - 16قطيفيبًي حبًي ،هطين؛ هلىي ؾعيس آثبزي ،اهياط.

عليطيبً .)1388( .ماف ؾاطهبيِ ارتوابعي زض تَؾاعِ

( .)1385ؾطهبيِ ارتوبعي ثِ هخبثِ يه ؾيؿتن پيچياسُ،

پبيساض هحلِ اي (ًوًَِ  :وَي ؾازبزيِ هكاْس) .هزلاِ

فهلٌبهِ ضفبُ ارتوبعي ،ـ  ،23نم .65-45

رغطافيب ٍ تَؾعِ ًبحيِاي ،)12( ،نم .81-55

 - 17قفيعب ،ؾعيس .)1389(.ضاثُِ ظطفيات ارتوابعي

- 9زاًبيي فطز ،حؿي؛ الَاًي ،ؾيس هْاسي؛ آشض ،عابزل

ؾبوٌيي ؾاىًَتگبُّابي غيطضؾاوي ثاب تَؾاعِ پبياساض

 .)1389(.ضٍـ قٌبؾااي پااػٍّف ووّااي زض هااسيطيت:

هحلِ اي ،پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس هاسيطيت قاْطي،

ضٍيىطزي ربهع ،تْطاى :اًتكبضات نفبض-اقطالي.

زاًكىسُ هسيطيت زاًكگبُ عالهِ َجبَجبيي.

 - 11ضثبًي ،ضؾَل؛ والًتطي ،نوس؛ يبٍضيً ،فيؿاِ.

 - 18قفيعب ،ؾعيس . )1390( .ثطضؾي ضاثُاِ ؾاطهبيِ

(".)1383پسيسُ حبقيِ ًكايٌي ٍ پيبهاسّبي ارتوابعي،

ارتواابعي ٍ تَؾااعِ پبيااساض التهاابز هحلااِ -ثطضؾااي :

فطٌّگي آى (اضظًبى ٍ زاضن انفْبى)" ،پػٍّكي علَم

فعبالى التهبزي هحلِ غيطضؾوي قويطاى ًَ ،هزوَعاِ

اًؿبًي زاًكگبُ انفْبى  ،ـ  ،17نم .154-119

همبالت اٍليي ّوبيف التهبز قْطي ،هكْس ،نام-1

 - 11ضثيعي ،وبهطاى" .)1383( .يه ثبظي يه ًفطُ"،

.16

(اؾفٌس تسٍيي) ،وتبة هبُ علَم ارتوبعي ،نم -62

 - 19ععيعي ،هحوسهْسي .)1385( .هحلِ هؿاىًَي

.65

پبيساض  :هُبلعِ هَضزي ًبضههٌّ .طّابي ظيجاب ،ـ ،27
نم .46-35

هُبلعاِاي
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 - 21غفاابضي ،غالهطيااب ؛ اهيااسي ،ضيااب.)1388( .

ً - 31اابَك پااَض ،هحوااس رااَاز؛ فيطٍظآثاابزي ،ؾاايس

ويفيت ظًسگي قبذم تَؾعِ ارتوبعي ،تْاطاى ً :كاط

احوس .)1384( .ؾاطهبيِ ارتوابعي ٍ عَاهال هاؤحط ثاط

قيطاظُ .

قىل گيطي آى زض قْط تْاطاى .ربهعاِ قٌبؾاي اياطاى

 - 21فيلاااس ،رااابى .)1388( .ؾاااطهبيِ ارتوااابعي،

( ،)24نم .91-59

اًتكبضات وَيط ،تْطاى.

ً - 31طالااي ،يَؾاا .)1380( .ربهعااِ قٌبؾااي ٍ

 - 22لطذلَ ،م .)1385( .قبذم ّبي تَؾعِ پبياساض

تَؾعِ ،تْطاى ً :كط ٍ پػٍّف فطظاى ضٍظ.

قْطي .فهالٌبهِ رغطافياب ٍ تَؾاعِ ًبحياِاي ،ـ ،8

ًَ - 32اثرف ،هْطزاز؛ اضروٌس ؾيبُ پاَـ ،اؾاحك،

نم .177-157

( ، )1388هجبًي تَؾعِ پبيساض قْطي .تْطاى :اًتكابضات

 - 23وبظويبى ،غالهطياب؛ ؾاعيسي ضياَاًيًَ ،ياس.

ربهعِ قٌبؾبى.

( .)1381اهىبى ؾاٌزي ٍاگاصاضي ٍظابي

رسياس ثاِ

ً - 33ااَاثرف ،هْااطزاز؛ فااسٍي ،رويلااِ.)1387( .

قْطزاضيّب  -رلس زٍم .ؾبظهبى قْطزاضيّب ،تْطاى.

ثطضؾي اثعبز ؾاطهبيِ ارتوابعي ٍ ًماف آى زض تَؾاعِ

 - 24گيااسًع ،آًتااًَي .)1377( .پيبهااسّبي هااسضًيت.

قْطي (هُبلعِ هَضزي هٌُمِ  5قْط تْاطاى) .پاػٍّف

(هتطرن :حال ي) تْطاىً :كط هطوع.

ًبهِ علَم ارتوبعي ،ـ  ،3نم .47-25

 - 25وتاابثي ،هحوااَز؛ گٌزااي ،هحوااس؛ احوااسي،

ًَ - 34ضياابى ،فطقاابز . )1385( .تجياايي هعيبضّااب ٍ

يعمااَة .)1383( .زيااي ،ؾااطهبيِ ارتواابعي ٍ تَؾااعِ

قاابذمّاابي پبيااساضي زض هحلااِ هؿااىًَيً ،كااطيِ

ارتوبعي فطٌّگاي ،پػٍّكاي علاَم اًؿابًي زاًكاگبُ

قْطًگبض ،ـ  ،2نم.34-21

انفْبى ،ـ  ،17نم .192-169

ً - 35هاايطي ،هعهااَهِ .)1387( .ثطضؾااي ًمااف

 - 26هحوسي ،علاي ضياب؛ ضٍؾاتب ،هزياس.)1384( .

ؾبظهبى ّبي غيط زٍلتي زض هكبضوت ارتوابعي ؾابوٌبى

تَؾااعِ ارتوااب  -هحااَض( :)CDDؾاابظٍوبضي ثااطاي

هحالت ،هزوَعِ همبالت ّوابيف تَؾاعِ هحلاِ اي،

ؾبهبًسّي ؾىًَتگبُ ّبي غيطضؾويّ ،فت قْط ،ـ23

تْطاى :اًتكبضات َط ًَ ،نم .39-11

ٍ  ، 4نم .105-88

ّ - 36اابضٍي ،زٍيااس .)1376( .عااسالت ارتواابعي ٍ

 - 27هطوااع ؾااىًَتگبُّاابي اًؿاابًي ؾاابظهبى هلاال.

قْط( .تطروِ حاب طي ,هٌابزي ظازُ)  ،تْاطاى :قاطوت

( .)1388قااْطّب زض فطآيٌااس رْاابًي قااسى  :گااعاضـ

پطزاظـ ٍ ثطًبهِضيعي قْطي.

رْبًي ؾاىًَتگبُ ّابي اًؿابًي  ،2001تْاطاى  :هطواع

 - 37يبضاحوسي ،زاضيَـ؛ ععياعي ،لبؾان.)1386( .

هُبلعبت ٍ ثطًبهِ ضيعي قْط تْطاى.

تحليل چٌس هتغيطُ اضتجبٌ هيعاى ثبضـ فهالي اياطاى ٍ

 - 28هَهٌي ،هٌهاَض؛ فعابل لياَهي ،علاي.)1389( .

قبذمّبي الليويً ،كطيِ پاػٍّفّابي رغطافيابيي،

تحليلّابي آهابضي ثاب اؾاتفبزُ اظ  ،Spssتْاطاىً :كاط

نم.174-161

هؤل .
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