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  چكيذه
فشًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ یه فبُٔ تقییٗ وٙٙذٜ سفتبسی ٕٞٛاسٜ دس فشكٝ ارتٕبؿ ٔغشح اػت، چشا وٝ دس آٖ ٔزٕٛفٝ فمبیذ، 

دس ٚالـ حٛصٜ فشًٞٙ ٔقغٛف اػت ثش ثبؿذ. ٞب، ثبٚسٞب، اٍِٛٞبی سفتبسی ٚ دس یه وّٕٝ ثیٙؾ ا٘ؼبٖ ٔتجّٛس ٔیػٙت

ٞشٌٛ٘ٝ رٟؾ تٛػقٝ ای سیـٝ دس ٔٙؾ ٞب، ثیٙؾ ٞب ٚ وٙؾ ٞبی فشٍٞٙی یه ٔشص ٚ ثْٛ داسد ٚ ٔؼبئُ ا٘ؼب٘ی ٚ اخاللی. 

تٛا٘ذ ٔٙزش ثٝ ٞبػت وٝ ٔیدٞٙذ ٚ سفتبس ا٘ؼبٖٞب سا ؿىُ ٔیٞب ٞؼتٙذ وٝ ٘ٛؿ سفتبس ا٘ؼبٖٞب ٚ اسصؽٞب، وٙؾایٗ ثیٙؾ

 ٞبیػٙت ٚ دس فشًٞٙ ٌشفتٝ، سیـٝ آٖ اص وٝ ییرب دس فمظ تٛػقٝ دٞذٔی ٘ـبٖ ٚضٛح ثٝ ٘یض تبسیخی . تزشثٝتٛػقٝ ؿٛد

ای دس تٛػقٝ پبیذاس داسد ٚ ٞٛیت فشٍٞٙی ٚ ثشخٛسداسی وٙذ. اص آ٘زب وٝ فٛأُ فشٍٞٙی ٘مؾ اسص٘ذٜٔی سؿذ ٔٙغمٝ ٕٞبٖ

 ٘یض اص فشٍٞٙی ثبِٙذٜ ٚ پیـشٚ اص فٛأُ ضشٚسی ٚ اػبػی ثشای تحمك تٛػقٝ پبیذاس اػت، ٞذف اكّی پظٚٞؾ حبضش

اػت. ؿٟش ثزٙٛسد،  ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ تٛكیفی تحّیّی ٞبی فشٍٞٙی ٞٛیت ؿٟش ٔٛحش دس تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشِٔٛفٝ ثشسػی

ثبؿذ، ٔی )فبسع، تشن، تشوٕٗ،وشد، تبت ٚ...(ٚاػغٝ آٖ وٝ ٔحُ ػىٛ٘ت الٛاْ ٔختّفیٔشوض اػتبٖ خشاػبٖ ؿٕبِی ثٝ

 اص ؿذٜ وؼت ٞبی یبفتٝ اػبع ثشخٛا٘ٙذ. ٞب ٔیٙزیٙٝ فشًٞٙٞبی ٔختّفی سا دس خٛد داساػت تب ربیی وٝ آٖ سا ٌفشًٞٙ

 ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ؿٟش ٔٛسد ٔغبِقٝثشای  حبكّٝ، رذاَٚ اص اػتفبدٜ ٚ IFE ٚEFEٔبتشیغ دػتیبثی ثٝ الذأبت، ٔبتشیغ عشیك

شٍٞٙی دسكذ اص ٔقیبسٞبی ٞٛیت ثخؾ دس ٔلبدیك ٞٛیت ف 57.14وشد تٟٙب  فٙٛاٖ تٖٛا ٔی پظٚٞـٍشاٖ فیٙی ٔـبٞذات

ٞب ٘ٝ ٞبی ٔختّفی سا دس خٛد داساػت أب ایٗ تقذد فشًٞٙدس ؿٟش، تحمك یبفتٝ ا٘ذ. ثب ٘ؾش ثٝ آ٘ىٝ ؿٟش ثزٙٛسد فشًٞٙ

، ثّىٝ اتحبد ٚ ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞذِی ٔیبٖ آٟ٘ب سا ثٝ د٘جبَ داؿتٝ تٟٙب ثبفج ایزبد فبكّٝ ٚ اختالف ثیٗ الٛاْ ٌٛ٘بٌٖٛ ٘ـذٜ

ثب  پیـٟٙبداتیدس تٛػقٝ پبیذاس آٖ،  ٞب ٚ ٔلبدیك ٞٛیت فشٍٞٙی ؿٟشٔؤِفٝ٘مؾ ب رٟت حفؼ ٚ استم دس پبیبٖ ،تاػ

 .سٚیىشد سلبثتی، اسائٝ ؿذٜ اػت

 

 ثزٙٛسد، تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی، یفشٍِٞٙٔٛفٝ ٞبی ، شٞٛیت ؿٟ :كليذی های واصه

 

  مقذمه -1
، ٞٓ فضبٞبی ؿٟشی ٚ ٞٓ «ٟش٘ـیٙیا٘مالة ؿ»ػبَ اخیش ٚ ثٝ تقجیشی  50سؿذ ؿتبثبٖ رٕقیت ؿٟش٘ـیٗ دس ایشاٖ دس 

ؿیٜٛ ٌزساٖ ص٘ذٌی سا دػتخٛؽ دٌشٌٛ٘ی وشدٜ اػت ٚ دس ایٗ خالَ، ٚلت ٚ ثٛدرٝ ٔذیشاٖ ؿٟشی چٙبٖ كشف تٛػقٝ وبِجذی 

ٚ حُ ٔـىالت اػىبٖ، آٔذ ٚ ؿذ ٚ سفـ ٘یبصٞبی خذٔبت ؿٟشی ؿذ وٝ ا٘ذن ٔزبِی ثشای پشداختٗ ثٝ ٚرٜٛ فشٍٞٙی ٚ 

ٞبیی ٌؼیختٝ، ٔمغقی ٚ ٘بػبصٌبس ثب ٝ اػت، تىبپٛیی ٞٓ اٌش دس دٚسٜ ٞبیی دیذٜ ٔی ؿٛد، تالؽارتٕبفی ؿٟش ٚرٛد داؿت

 سیـٝ آٖ اص وٝ ربیی دس فمظ تٛػقٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٚضٛح ثٝ ٘یض تبسیخی تزشثة [1].ایشا٘ی ٚ اػالٔی اػتای فشٍٞٙی، پیـیٙٝ
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 ٚ ربٔقٝ ٞش ٞبی اسصؽ ثب ٔشتجظ ٚ رب٘جٝ ٕٞٝ فشایٙذی تٛػقٝ صیشا وٙذ، ٔی سؿذ ٔٙغمٝ ٕٞبٖ ٞبیػٙت ٚ فشًٞٙ دس ٌشفتٝ،

 پبیذاس تٛػقة كٛست ایٗ غیش دس. ؿٛ٘ذ ٔی ٔٙتفـ آٖ اص ٚ ٟ٘بدٜ ثٙب سا آٖ وٝ اػت ٞبییٌشٜٚ ٚ افشاد ٕٞة ٔـبسوت فشاخٛاٖ

ثشخٛسداسی اص  ای دس تٛػقٝ پبیذاس داسد ٚ ٞٛیت فشٍٞٙی ٚاص آ٘زب وٝ فٛأُ فشٍٞٙی ٘مؾ اسص٘ذٜ [2].ؿذ ٘خٛاٞذ حبكّی

سیضی تٛػقٝ پبیذاس ثبیذ ثش اػبع فشٍٞٙی ثبِٙذٜ ٚ پیـشٚ اص فٛأُ ضشٚسی ٚ اػبػی ثشای تحمك تٛػقٝ پبیذاس اػت، ثش٘بٔٝ

ٞبی تٛػقٝ ٞبی ٔختّف كٛست پزیشد. فشًٞٙ فبُٔ اكّی ثٝ ثیب٘ی ٔٛتش تٛػقٝ پبیذاس اػت وٝ ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ آٖ ثش٘بٔٝفشًٞٙ

دٞذ ٚ ثب ا٘حشاف فشًٞٙ، ٞش چٙذ  فشًٞٙ ٞش ربٔقٝ ٞٛیت آٖ ربٔقٝ سا تـىیُ ٔی [3].ذ داؿتٔٛفمیت چٙذا٘ی ٘خٛاٞٙ

ػیبػی، كٙقتی ٚ ٘ؾبٔی لذستٕٙذ ٚ لٛی ثبؿذ، آیٙذٜ آٖ ٚ ػالٔتی آٖ ربٔقٝ تضٕیٗ ٘خٛاٞذ  ای دس اثقبد التلبدی،  ربٔقٝ

تٛا٘بیی ٞبی فشدی ٚ تٛػقٝ ٕٞبًٞٙ رٛأـ اػت، تبویذ ثش ٞٛیت فشٍٞٙی، ؿشط الصْ حبوٕیت ٚ اػتمالَ ٚ ؿىٛفبیی  [4].ؿذ

ای اػت ثشای ٔجبسصٜ دس رٟت ٘یُ ثٝ اػتمالَ ٚالقی، تبویذ ثش حفؼ ٞٛیت فشٍٞٙی ثب سد الذأی اػت سٞبیی ثخؾ، اػّحٝ

ؿ اص ٞشٌٛ٘ٝ تمّیذ)ثشٖٚ ٌشایی( ٚ وٙبسٌزاسدٖ ؿیٜٛ ٞبی فىشی ٚ فّٕی ثیٍب٘ٝ أىبٖ پزیش اػت. ٞٛیت فشٍٞٙی ثٝ ٔقٙبی دفب

ػٙت ٞب، تبسیخ ٚ اسصؽ ٞبی اخاللی ٚ حفؼ ٔیشاث ٘یبوبٖ ثذٖٚ ػٙت ٌشایی، ٌزؿتٝ ٌشایی، ثی تحشوی ٚ ا٘ضٚا اػت ٚ ٞٛیت 

دس  ذ.ؿٛد ٚ أىبٖ تقبِی ٚ ؿىٛفبیی ا٘ؼبٖ سا افضایؾ ٔی دٞٚ اسصؿٟبی ُّٔ دیٍش ٘ٛ ٚ غٙی ٔی فشٍٞٙی دس استجبط ثب ػٙت ٞب

بٖ یبفتٍی ارتٕبفی دس فضب وٝ ثبیذ آٖ سا تِٛیذوٙٙذٜ دائٓ فشًٞٙ ٚ ثٟتشیٗ ثؼتش ثشای ٘تیزٝ ؿٟش سا ٔی تٛاٖ ٘ٛفی ػبصٔ

فشًٞٙ ػبصی ثٝ حؼبة آٚسد ٚ ٘یض ؿٟش ٔىب٘ی اػت وٝ پیچیذٌی فشًٞٙ دس آٖ ٕ٘بیبٖ ٔیـٛد، ؿٟش ؽشف اػت یب ٔخضٖ یب 

 [1].وٙذٚ رخیشٜ ٚ وٙتشَ ٔیٟب سا دسیبفت أىبٖ ثخلٛكی اػت وٝ پیبٔ

ٝ فٙٛاٖ یه فبُٔ تقییٗ وٙٙذٜ سفتبسی ٕٞٛاسٜ دس فشكٝ ارتٕبؿ ٔغشح اػت، چشا وٝ دس آٖ یه ٔزٕٛفٝ فمبیذ، فشًٞٙ ث 

ٞبی ا٘ؼبٖ سا دس فشًٞٙ اػت وٝ اِٚٛیت ثبؿذ. ایٗٞب، ثبٚسٞب، اٍِٛٞبی سفتبسی ٚ دس یه وّٕٝ ثیٙؾ ا٘ؼبٖ ٔتجّٛس ٔیػٙت

وٙذ. فشًٞٙ ارتٕبفبت ٚ رٛأـ سا كحیح ٚ غّظ، صؿت ٚصیجب سا ٔقیٗ ٔیدػتیبثی ثٝ اٞذاف ٔبدی ٚ ٔقٙٛی ٚ ٔقیبس ٘یه ٚ ثذ، 

ِزا پظٚٞؾ  [3].ثخـذٞب حغ ٞٛیت ٚ تقّك خبعش، ٕٞجؼتٍی، حك ٚ تىّیف، ٚفبداسی ٚ... ٔیوٙذ ٚ ثٝ ا٘ؼبٖاص ٞٓ ٔتٕبیض ٔی

 ثبؿذ:ٌٛیی ثٝ ػٛاالت صیش ٔیحبضش ثذ٘جبَ پبػخ

 زٙٛسد  وذاْ ا٘ذ؟ٟٔٓ تشیٗ ِٔٛفٝ ٞبی فشٍٞٙی ٞٛیت ؿٟش ث

 ٞٛیت فشٍٞٙی چٍٛ٘ٝ دس تٛػقٝ پبیذاس ؿٟش ٔٛحش اػت؟

 ؿٟش ثزٙٛسد ثٝ چٝ ٔیضاٖ ثٝ اٞذاف ٞٛیت فشٍٞٙی ؿٟش دػت یبفتٝ اػت؟

 ٚضقیت ؿٟش ثزٙٛسد دس ٔزٕٛؿ ثش اػبع ِٔٛفٝ ٞبی فشٍٞٙی ؿٟش چٍٛ٘ٝ اػت؟

 

 مبانی نظزی -2
 هویت -2-1

ثؼیبسی ثٝ كٛست ٔتذاَٚ اص  ٞٓ ػُٟ ثٛدٜ ٚ ٞٓ ٕٔتٙـ. ػُٟ اص ایٗ ٘ؾش وٝ ایؼت وٝ ٞٛیت دس صٔشٜ ٔفبٞیٓ پشٔٙبلـٝ

وٙٙذٌبٖ ٔتقبسف فٟٓ ٘ؼجتب دسػتی اص آٖ داس٘ذ. ٕٔتٙـ اص ایٗ ٘ؾش وٝ دس وٙىبؽ وٙٙذ ٚ اوخشیت اػتفبدٜآٖ اػتفبدٜ ٔی

٘یبصٞبی ارتٕبؿ ا٘ؼب٘ی احؼبع  یىی اص [5].تٛاٖ ثٝ تٛضیح ٔٛضٛفبت ٔشثٛط پشداختپظٚٞـٍشا٘ٝ ٚ ٔلذالی، ثٝ ساحتی ٕ٘ی

أٙیت ٚ حغ تقّك اػت. دس ایٗ ساػتب ٞٛیت ٚ فٙبكش ٞٛیتی دس ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٔٛرت آسأؾ ٚ ایزبد افتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ ٔیُ ثٝ 

ٚاطٜ ٞٛیت اص صثبٖ فشثی ٚاسد فبسػی ؿذٜ اػت. فشًٞٙ ٔقیٗ ٞٛیت  [6].ؿٛدداؿتٗ تالؿی ٔؼتٕش ٕٞشاٜ ثب احؼبع أٙیت ٔی

تقشیف وشدٜ اػت. فشًٞٙ فٕیذ  "ٝ ٔٛرت ؿٙبػبیی ؿخق ثبؿذ یقٙی آ٘چٝ ثبفج تٕبیض یه فشد اص دیٍشی ثبؿذآ٘چ "سا 

سا ٞٓ ٔقٙی ٞٛیت آٚسدٜ اػت. دس فشًٞٙ ِغبت ٚ اكالحبت فّؼفی ٞٛیت اؿبسٜ ثٝ  "ؿخلیت، رات، ٞؼتی ٚ ٚرٛد"ٚاطٌبٖ

اػت. دیىـٙشی آوؼفٛسد ایٗ ٚاطٜ  Identityاطٜ . ٔقبدَ اٍّ٘یؼی ٞٛیت ٚ[7]رات ٚ تـخق ٚ ایٗ ٕٞب٘ی ٔٛرٛدات اػت

-ؿٛد وٝ ٘ـبٖ ٔی. ٞٛیت ثٝ فٙٛاٖ احؼبػی تقشیف ٔی[8]ٔقٙی وشدٜ اػت "آ٘چٝ وٝ وؼی یب چیضی ٞؼت، ٕٞبٖ ثٛدٖ"سا

ؿی ٞشٌٛ٘ٝ تال [9].ػبصدوٙذ ٚ چٝ چیضٞبیی ٔب سا اص دیٍشاٖ ٔتٕبیض ٔیدٞذ ٔب ویؼتیٓ، چٝ چیضٞبیی ٔب سا ثٝ دیٍشاٖ ؿجیٝ ٔی
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ٌیشی آٖ، ثشای اسائٝ تقشیف ٞٛیت یه چیض، پبػخ ثٝ ٔقٙبی آٖ اػت. ٞش ٚرٛدی لجُ اص ٔٛرٛد ؿذٖ، فبلذ ٔقٙبػت أب ثب ؿىُ

ای تٕبْ ٚ وٕبَ ٚ راتی ٘یؼت دس ٚالـ ٞٛیت ٔمِٛٝ [10].یبثذدٞذ وٝ ثش حؼت آٖ ٞٛیت ٔیٔقٙبیی سا ثٝ خٛد اختلبف ٔی

ای ؿٛد ٚ تب ا٘ذاصٜای ثٝ اؿتشان ٌزاسدٜ ٔیدس حبَ ؿىُ ٌشفتٗ اػت، ٕٞٛاسٜ تب ا٘ذاصٜ ثّىٝ ٕٞیـٝ تِٛیذی ارتٕبفی، ػیبَ ٚ

ؿٛد ٚ ٕٞٛاسٜ دس حبَ تغییش ٚ ؿذٖ ٞٛیت سا ثبیذ ٔحلِٛی ثذا٘یٓ وٝ ٞیچٍبٜ تٕبْ ٕ٘ی [11].ؿٛددسثبسٜ آٖ چٖٛ ٚ چشا ٔی

پشداصی چیضی دس ثیشٖٚ ٘یؼت وٝ ٔب دسثبسٜ آٖ للٝ ؿٛد. ٞٛیتاػت ٚ ٕٞٛاسٜ دس داخُ ثبصٕ٘بیی ٚ ٘ٝ خبسد اص آٖ ػبختٝ ٔی

ای اػت ثب دیٍشاٖ، ثٝ ثیبٖ دیٍش ٕٞؼب٘ی ٚ ٘بٕٞؼب٘ی ثب یىذیٍش وٙیٓ، حتی ٞٛیت دس خٛد ٚرٛد ٘ذاسد، ٞٛیت ٕٞیـٝ ساثغٝ

ٞبیی وٝ اثش ٌشٜٚؿٛد وٝ یه ٌشٜٚ سا دس ثشٕٞشاٞٙذ ٚ دس استجبعی ٔتمبثُ لشاس داس٘ذ. ٞٛیت ثٙبیی اػت وٝ دس سٚاثظ ػبختٝ ٔی

ٞبی ٔختّفی اص تبسیخ ص٘ذٌی ارتٕبفی ا٘ؼبٖ اػت . پغ ٞٛیت دٞذ. ؿبیذ ثتٛاٖ ٌفت ٞٛیت الیٝثب آٟ٘ب دس تٕبع اػت لشاس ٔی

وٙذ. داسای ثقذ صٔبٖ اػت، فالٜٚ ثش ثقذ صٔب٘ی داسای ثقذ ٔىب٘ی ٞٓ ٞؼت ٚ تقّك ا٘ؼبٖ ثٝ یه ػشصٔیٗ سا تقشیف ٚ ٔحمك ٔی

دا٘ٙذ وٝ ٘یبص آٟ٘ب ثٝ تذاْٚ، حجبت، تٕبیض، ٕٞب٘ٙذی ثب ارتٕبؿ، ثشتشی ٚ أش د سا داسای ٞٛیت ٚ ص٘ذٌی ٔقٙبداس ٔیافشاد ٍٞٙبٔی خٛ

 [12].ٔغّك ثٝ ا٘ذاصٜ لبثُ لجَٛ تبٔیٗ ؿٛد

 

 های آنمؤلفههویت شهزی و  -2-2
ؿذ، وٝ ایٗ ٞٛیت ضٕٗ آ٘ىٝ  تٛاٖ ٞٛیتی لبئُثشای ؿٟش ٚ ٔحیظ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٘یض، ٕٞب٘ٙذ ٞش احش ا٘ؼب٘ی دیٍش ٔی

آٚسد تب افشاد ٞٓ دس ا٘تخبة ٞٛیت ؿٟش ٔٛلقیتی فشاٞٓ ٔی[13].ثبؿذٔٙجقج اص تفىش ٚ ٞٛیت ا٘ؼب٘ی اػت، ٔمْٛ آٖ ٘یض ٔی

تش دِخٛاٜ خٛد ٚ ٞٓ دس اتخبر سٚؽ ػبخت آٖ ثٝ ٚاػغٝ ا٘تخبة دیٍشی اسصیبثی ٔیضاٖ ؿجبٞت ٚ تٕبیض ثب دیٍشی ٔفشٚم، آصادا٘ٝ

ؿٛد، ثٝ فجبستی دیٍش یه ؿٟش دس ٔٙبثـ فّٕی ؿٟشػبصی ٞٛیت ؿٟشی ثٝ فٙٛاٖ یه ٞٙزبس تٛػقٝ لّٕذاد ٔی [14]. ٙذفُٕ وٙ

ٞٛیت فضٛ ؿٟش [12]. وٙذ وٝ ثخـی اص كفبت ٞٛیتؾ دس رشیبٖ سؿذ تغییش وٙذ ٚ ػبٔب٘ذٞی رذیذی یبثذیب ربٔقٝ سؿذ ٔی

ثخـذ. ٞٛیت ٔىبٟ٘بی ؿٟشی ٔقٙبیی خبف ٔی -ا٘ؼبٖ ثٝ فضبٔىبٖ ؿٟشی اػت. دس ایٗ تقبُٔ  -حبكُ تقبُٔ ٔیبٖ فضب

ؿٟشی تشویجی اص اص صٔبٖ ٚ ٔىبٖ اػت. ٔىبٖ ربیی اػت وٝ دس آٖ ٞٛیت تزؼٓ یبفتٝ ٚ صٔبٖ، ؽشفیتی اػت رٞٙی وٝ دس 

 -ىب٘یدٞذ. ٞٛیت ؿٟشی چیؼتی ٔبسا دسٖٚ ٔختلبت ٔاٍ٘یضی ٚ خبعشات فشدی ٚ رٕقی سا ؿىُ ٔی٘ـیٙذ ٚ خبعشٜا٘ؼبٖ ٔی

تٛاٖ تٛاٖ یىی پٙذاؿت. ٔیوٙذ. ثب ٔفْٟٛ حغ ٔىبٖ، ساثغٝ تٍٙبتٍٙی داسد ثٝ عٛسی وٝ ٞش دٚ سا ٔیفضبیی ؿٟشی تشػیٓ ٔی

-ای رٞٙی، حؼی ٚ ٔقٙٛی دا٘ؼت وٝ اص عشیك ػبختبس ٕ٘بدیٗ ٔحیظ ؿٟشی دس ٔقٙبی ٚػیـ آٖ ؿىُ ٔیآٖ سا فبسضٝ

ٞب ٚ وتت دٞٙذٜ ؿخلیت آٖ فضب ؿٙبػبیی ؿٛد؛ دس پظٚٞؾٞبی تـىیُؤِفٝؿٙبخت ٞٛیت ؿٟش ثبیؼتی ثش پبیٝ ٔ .[15]ٌیشد

ٞبی ٞٛیتی یه ؿٟش فجبستٙذ اص: ٌٛ٘بٌٖٛ فٛأُ ٔؤحش دس ٞٛیت ؿٟشٞب ثٝ عشق ٌٛ٘بٌٛ٘ی دػتٝ ثٙذی ؿذٜ اػت. اص رّٕٝ ٔؤِفٝ

ٔؤِفٝ ٞب فبُٔ تحَٛ دس ٞٛیت  ٞٛیت عجیقی، تبسخی، فشٍٞٙی، فّٕىشدی، وبِجذی، دیٙی، ا٘ؼب٘ی، ٞش ٌٛ٘ٝ دٌشٌٛ٘ی دس ایٗ

 [13].ٚی ٘یض خٛاٞٙذ ؿذ

 

 انواع مؼيارهای هویت بخش شهزی)در ایزان و جهان( -2-3
تٛاٖ ٔقیبسٞبی فبْ ثب اػتفبدٜ اص دیذٌبٜ كبحت ٘ؾشاٖ ؿٟشػبصی رٟبٖ دس ساثغٝ ثب ؿٙبػبیی ٔقیبسٞبی ٞٛیتی ؿٟشٞب ٔی

سیضی ٚ عشاحی ؿٟشی ؿٙبػبیی وشد. ٔقیبسٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی٘بٔٝٞٛیت ثخؾ ؿٟش سا دس دٚ ٌشٜٚ ٔقیبسٞبی ٔشتجظ ثب ثش

ٞبی ٔٙبػت، وبسثشی ٔختّظ، ػبصٌبسی، دػتشػی، وٙتشَ ٚ ٘ؾبست، وبسایی، فذاِت، ؿٟشی ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ ّٔحٛػ داؿتٗ فقبِیت

ٞبی ثؼتشٚ فشٍٞٙی ٚ ٌیٞب، ٚیظای، حفبؽت تبسیخی ٚ ٔشٔت ؿٟشی، عشاحی ثشای پیبدِٜحبػ ٕ٘ٛدٖ پیٛ٘ذٞبی ثٛٔی ٔٙغمٝ

ٌشدد. ٚ ٔقیبسٞبی عشاحی ؿٟشی ٘یض ثٝ ٔمٛالتی ٔب٘ٙذ تٛرٝ ثٝ فٙلش ٞب سا ؿبُٔ ٔیعجیقی، پبویضٌی ٚ ٍٟ٘ذاسی اص اوٛػیؼتٓ

پزیش ثٛدٖ فضبٞب، خٛا٘بیی، ػشص٘ذٌی، ٔقٙی، آصادی ا٘تخبة، ایزبد خیبثبٖ، ٘فٛرپزیش ثٛدٖ ثبفت، اختالط ارتٕبفی ٚ ا٘قغبف

ٞب ٚ أىبٖ ص٘ذٌی ارتٕبفی دس ٔمبثُ ص٘ذٌی خلٛكی، ثٝ ٌٛؽ سػیذٖ آٚای ٌزؿتٝ، تٙٛؿ حضٛس فّٕىشدٞب، فشْاٍ٘یضؽ، 

ٞب، ٔحلٛسیت فضبٞب، ػبصی، حفؼ تؼّؼُ حشوتٞبی ارتٕبفی دس ٔىبٖ، ػبصٌبسی ثلشی، غٙب، لبثّیت ؿخلیاؿخبف ٚ ٌشٜٚ
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ثخؾ ٞبی ربٔقٝ، ؿبدیٞب، تٛرٝ ٚ ٔـٛست ثب ٌشٜٚ، آػبیؾ پیبدٜٞب، وٙتشَ ٔحٛسٞب ٚ پشػپىتیٛٞب، ٔمیبع ا٘ؼب٘یپیٛػتٍی ِجٝ

اػالٔی سا  -ثٙذی اػت. اص ػٛی دیٍش ٔقیبسٞبی ٞٛیت ثخـی ثٝ ؿٟش ایشا٘یثٛدٖ ٚ ایزبد خٛؿبیٙذی ثلشی ٔحیظ لبثُ دػتٝ

ی ؿبُٔ فٛأُ ؿىُ سیضی ؿٟشسیضی ؿٟشی ٚ عشاحی ؿٟشی تمؼیٓ ٕ٘ٛد وٝ ٔقیبسٞبی ثش٘بٔٝتٛاٖ دس ٔمِٛٝ ثش٘بٔٝ٘یض ٔی

ٞبی ص٘ذٌی دس ؿٟش، ارضا ٚ فٙبكش ؿٟشٞبی وٟٗ، فضبٞبی ػجض دٞٙذٜ ؿٟش، ساثغٝ ؿٟش ثب عجیقت، حضٛس فٙبكش عجیقی، ؿیٜٛ

ؿٛد. ٔقیبسٞبی عشاحی ؿٟشی ٘یض ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ، ؿبِٛدٜ ؿٟش ایشا٘ی، ؿٟشی رذیذ ٚ لذیٓ، ؿجىٝ ساٟٞبی ؿٟش، ثبفت ؿٟش ٔی

 [16].ؿٛدرتٕبفی ٔحالت ؿٟشی لذیٓ ٚ رذیذ ٔیفضبٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ فضبی ا

 

 فزهنگ -2-4
ثٝ  اٚػتبیی( 1)اص سیـٝ تًٙ "ًٞٙ"ٚ  "فش"اص ٚ اػت ػٙزٙذٌی ٚ ثضسٌی ادة، فمُ، دا٘ؾ، ٚ فّٓ ٔقٙبی ثٝ فشًٞٙ

 أب ؿذٜ ثشدٜ وبس ثٝ إِٓبٖ دس ٘خؼت ٔیٍیشد سیـٝ التیٗ والػیه صثبٖ اص وٝ 2ٚاطٜایٗ  [17].ٔقٙی وـیذٖ ػبختٝ ؿذٜ اػت

 ای ثشایتبصٜ ٔفْٟٛ پیذایؾ ثبفج وٝ اػبػی فٛأُ اص یىی ٚالـ دس ثٟؼبصی. ٚ وبس ٚ وـت ٔقٙی ثٝ ثّىٝ أشٚصی ٔقٙبی ثٝ ٘ٝ

 ٚرٛد ثٝ افشاد احؼبع دس ایٗ پیؾ ٞبیدٚسٜ خالف ثش س٘ؼب٘غ دٚسٜ دس ثٛد. تبسیخ دس پیـشفت ٔفْٟٛ آٔذٖ پذیذ ؿذ فشًٞٙ

 ٌیش ٕٞٝ ٚ ٚسصی خشد آٖ ٞٓ فّت ٚ وشدٜ صیبدی پیـشفت ٚ یبفتٝ دػت ایتبصٜ ٚ ثضسي یضٞبیچ ثٝ ٘بخٛاػتٝ ا٘ؼبٖ وٝ آٔذ

 ثٝ ٌشٚٞی یب دیٍش ٘ؼُ ثٝ ٘ؼّی اص وٝ اػت ایؿذٜ آٔٛختٝ سفتبسی اٍِٛٞبی ٔقٙبی ثٝ فشًٞٙ .[18]ثٛد ا٘ذیـی سٚؿٗ ؿذٖ

 ا٘قىبع ٌٛ٘بٌٖٛ، ٞبیرّٜٛ اص ٕ٘بدٞبیی دس ؛ ٚشدٔیٍی ؿىُ ارتٕبفی ٚ رٞٙی ٞبیٚالقیت پبیٝ ثش ٚ ٔیـٛد ٔٙتمُ دیٍش ٌشٜٚ

 خٛ ثذاٖ رٛأـ وٝ اػت ثٛٔیتصیؼ دس دیشیٙٝ ص٘ذٌی ثبصتبثؾ فشًٞٙ. ٕٞچٙیٗ اػت أشٚصی ٞبی ا٘ؼبٖ دس دیشیٙٝ ص٘ذٌی

 ٕچٙبٖٞ سا خٛد ػٙتی  -٘ظادی ٞؼتٝ ِٚی یبثذ؛ٔی ٔختّفی كٛس ٌٛ٘بٌٖٛ فٛأُ تأحیش تحت ٚ ٔختّف ٞبیدٚسٜ دس ٚ ٔیٍیش٘ذ

 ٘ؾبْ اص اػت ایتبفتٝ ٞٓ وّیت سٚ ایٗ اص. ٔیٍزاسد ٕ٘بیؾ ثٝ سا ٘ٛػٍٙی اص پٛؿـی أشٚصی، ثبٚسٞبی دس ایٗ ٚاطٜ. ٔیىٙذ حفؼ

 .[19]ٞب ٟٔبست ٚ ٞب ػبصٔبٖ وبسثشدٞب، ٚ ٞبٔفْٟٛ

تمبدات خٛد آٖ سا تىبُٔ ای ثش ٔجٙبی افٞبیی اػت وٝ ربٔقٝسػْٛ ٚ اسصؽٚٞب، ٔقبسف، آداةفشًٞٙ ٔزٕٛفٝ ثبٚسٞب، دا٘ؾ

اؽ ٕ٘بیذ، ٚ دس ایٗ سٚ٘ذ، ٞذف اٚ سػیذٖ ثٝ تقبِی ٚ تىبّٔی اػت وٝ رٟبٖ ثیٙیثخـیذٜ ٚ ثش اػبع آٖ ٔزٕٛفٝ ٔـی ٔی

 فشًٞٙ ٔزٕٛفٝ"اػت:  ٌفتٝ فشًٞٙ تقشیف دس اٍّ٘یؼی ٔقشٚف ؿٙبع ا٘ؼبٖ تبیّش [20].ثشای اٚ تقشیف ٚ تجییٗ ٕ٘ٛدٜ اػت

 ثٝ وٝ اػت دیٍشی تٛا٘بیی ٌٛ٘ٝ ٞش ٚ فبدات لٛا٘یٗ، اخاللیبت، ٞٙشٞب، افتمبدات، ٞب، دا٘ؼتٙی ثشٌیش٘ذٜدس وٝ اػت ای پیچیذٜ

 [21].اػت ؿذٜ وؼت ربٔقٝ فضٛ فٙٛاٖ ثٝ ا٘ؼبٖ ٚػیّٝ

تش ثش ٘ؾبْ ٞبی خبف ؿىّی اص ص٘ذٌی ثٝ وبس سٚد. یب دلیكتٛا٘ذ ثشای تجییٗ تٕبْ رٙجٝاكغالح فشًٞٙ ثٝ ٔفْٟٛ ٚػیـ ٔی

ٞب ٚ ا٘تمبَ ا٘ذ ٚ ٞذف فشٍٞٙی ٘یض ثٝ ٔفٟٛٔی دسن ٚ تفؼیش ٘ؾبْ اسصؽٞبیی دالِت وٙذ وٝ دس یه ؿىُ ص٘ذٌی ٟ٘فتٝصؽاس

ٞبی آیٙذٜ إٞیت ثبالیی داسد. ایٗ ا٘تمبَ دس عَٛ ثبؿذ. دس ایٗ تقشیف ثیبٖ اسصؽ ٚ ا٘تمبَ آٖ ثٝ ٘ؼُٞبی آیٙذٜ ٔیآٖ ثٝ ٘ؼُ

 [22].ا٘ذٌشفتٝ وٝ ٔشدْ، دِٚت ٚ ٘خجٍبٖ آٖ لذست دسن ٚ فٟٓ ٚ حفؼ اسصؽ سا داؿتٝتبسیخ ؿٟشػبصی دس ؿٟشٞبیی كٛست 
 

  ػناصز اصلی فزهنگ ایزانی -2-5

 
 ػناصز اصلی فزهنگ ایزانی، مأخذ: نگارنذگان -1جذول

)ؿٕغ، 

  [19](87:1388أیٙی،
 ٚ ٔزٞتٚسػْٛ ٚ افیبد ّٔی، ادثیبت، ٔقٕبسی ٚ ٞٙش ایشا٘ی، تٙٛؿ لٛٔی، دیٗ صثبٖ، آداة

 اص ٌشٚٞی ٔـتشن ص٘ذٌی ٞبی سٚؽ افتمبدات، ٔزٕٛفٝ ٞب، ادثیبت، ػٙت سػْٛ، ٞٙشٞب، فٖٙٛ، ٟ٘بدٞب،  [17](97:1382)صیبسی،

                                                
1 thang 
2 culture 
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 تىِٙٛٛطی ٚ ٔزٞت التلبد، ایذئِٛٛطی، سفتبس، دس ٕٞب٘ٙذی وٝ ٔشدْ

  [23](67:1389ساد،)وبٚیب٘ی
ٜ ٞب، ٕ٘بدٞب ٚ ػٕجُ ٞب، فشف، ادثیبت ؿفبٞی، آحبس ٔقٕبسی، ؿیٜٛ ٞبی ص٘ذٌی، ػٙت ٞب، افیبد، اػغٛس

 صثبٖ، ٞٙش ٞبی ّٔی ٚ ثٛٔی، ِجبع، عشص پٛؿؾ

rasekhoon.net  ثشٌشفتٝ اص
  [24]وتبة ٔذیشیت فشٍٞٙی

 ٞب، فمبیذ ٚ ثبٚسٞب، ٕ٘بدٞب، كٙبیـ فشٍٞٙی ٚ ٞٙشیٞٙزبسٞب، اسصؽ

، آداة ٚ سػْٛ، تٙٛؿ لٛٔی، دیٗ ٚ ٔزٞت، ادثیبت، ثشاػبع اػٙبد ٔشٚس ؿذٜ، ٟٕٔتشیٗ فٙبكش فشًٞٙ ایشا٘ی ؿبُٔ صثبٖ

ٞب ٔی ؿٛد وٝ ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ ایٗ ٔٛاسد دس احیبی فشًٞٙ ؿٟشی ٚ تٛػقٝ پبیذاس پٛؿؾ، كٙبیـ فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ٚ اسصؽ

 ثبؿٙذ.فشًٞٙ ؿٟشی داسای إٞیت ٔی

 

 توسؼه پایذار شهزی -2-6
. [25]ٔحیغی ٚ ارتٕبفی اػتپبػخ ثٝ تغییش فـبسٞبی التلبدی صیؼتٚلفٝ، دس تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی، یه فشایٙذ پٛیب ٚ ثی

-ایٗ تٛػقٝ سا چٙیٗ تقشیف وشدٜ اػت: ؿىّی اص تٛػقٝ أشٚصی وٝ تٛاٖ تٛػقٝ ٔذاْٚ ؿٟشٞب ٚ رٛأـ ؿٟشی ٘ؼُ 3پیتش ٞبَ

تفبدٜ ٔقمَٛ اص ٔٙبثـ عجیقی . تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی، ثٝ فٙٛاٖ رضئی اص تٛػقٝ پبیذاس، ثش پبیٝ اػ[26]ٞبی آیٙذٜ سا تضٕیٗ وٙذ

ٞبی تٛػقٝ ّٔی، ثبیذ دس خذٔت سؿذ التلبدی ٚ تبٔیٗ فذاِت اػتٛاس اػت ٚ تٛػقٝ ؿٟشی ٘یض ، ثٝ فٙٛاٖ رضئی اص ػیبػت

ػبالسی، ثشاثشی دس خذٔت سػب٘ی، حفبؽت اص یبثذ وٝ اٞذاف ٔشدْایٗ تٛػقٝ دس كٛستی تحمك ٔی[27].ارتٕبفی لشاس ثٍیشد

 [28].ٌیشی ٔذیشیت ؿٟشی وبسآٔذ ثٝ ؿىُ تٛأٔبٖ  د٘جبَ ؿٛدیٓ فبدال٘ٝ ٔٙبثـ ٚ دسآٔذ ؿٟشی ثب ؿىُٔحیظ صیؼت، تمؼ

 

 یشهز ذاریػوامل موثز در توسؼه پا -2-7

 
 ، مأخذ: نگارنذگانها و ػوامل مؤثز در توسؼه پایذار شهزیحوسه -2جذول

های حوسه

 توسؼه پایذار
 ػوامل

 ارتٕبفی

 رٙبیت، رٕقیت، ٚ رشْ دسآٔذ، تٛصیـ ٚ فمش فشٍٞٙی، ارتٕبفی، ٔیشاث فذاِت ٚ سفبٜ ٔؼىٗ، ثٟذاؿت، اؿتغبَ، آٔٛصؽ،

 ٔٙبعك دس رٕقیت تشاوٓ تحلیالت، ، ٔتٛػظ[29]عجیقی ٔٙبثـ ػبیش صٔیٗ ٚ ثٝ دػتشػی ص٘بٖ، ٘مؾ اخاللی، اسصؿٟبی

 تأٔیٗ فضبی ارتٕبفی، ٟبیٌشٚٞ تقّك، احؼبع ؿٟش، ، ٞٛیت[31]ٟٔبرشت ،[30]فشٍٞٙی ٔشاوض تقذاد ٔختّف ؿٟشی،

 [33].، ٔـبسوت ارتٕبفی، أٙیت ارتٕبفی[32]ارتٕبفیاخالق ارتٕبفی، فقبِیتٟبی ثشای ٔٙبػت

 التلبدی

 ٚ تٛػقٝ، تزبست ٚ التلبدی ػبختبس ٔقذٖ، ٘مُ، ٚ حُٕ ٚ ٔلشف، تِٛیذ اٍِٛی ا٘شطی، التلبدی، اػتمالَ ٚ ٚاثؼتٍی

، [30]ثیىبسی سػٕی، غیش ٚ اؿتغبَ سػٕی فٕشا٘ی، ٞبیپشٚطٜ تقذاد تٛسْ، سؿذ ٔیضاٖ ، ٔذیشیت ؿٟشی،[29]ٚسیثٟشٜ

 [32].وبسآفشیٙی

-صیؼت

 ٔحیغی

 اص ثشداسی پبیذاسثٟشٜ اٚصٖٚ، الیٝ تخشیت ٚ ٞٛا آِٛدٌی غزایی، ؿٟشػبصی، أٙیت ٚ وـبٚسصی ؿیشیٗ، آة صیشصٔیٙی، آثٟبی

 ثبصیبفت صثبِٝ، ثبصیبفت ٔحیغی، ٔخبعشات صیؼت ،ٌضاسؽ[29]وبسثشی اساضی تغییش پبیذاس، ٌشدؿٍشی عجیقی، ٔٙبثـ

 [32].فبضالة 

 فٙی -وبِجذی
ٚ٘مُ، ثشق ٚ تبػیؼبت ٌبصی، آة ِِٛٝ وـی ٚ تٛصیـ ٔٙبػت ؿجىٝ آة ٞبی ٔذ٘ی، فّْٛ ٚ تىِٙٛٛطی، حُٕدِٚت ٚ ٘مؾ

 [33].ؿٟشی

 

 مذل تحليل -3

                                                
3 .Peter Hall 
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 -ٞب، آداة ٚ سػْٛ ٚ خّمیبت، دس پیٛ٘ذ ثب ػبختبس التلبدی، دا٘ؾٞبٞب، ثبٚسٞب، اسصؽای اص ٌشایؾفشًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ ٔزٕٛفٝ

دس ٚالـ حٛصٜ فشًٞٙ [3].ارتٕبفی ٚ ػیبػی ٘مؾ ٚ تأحیش ٟٕٔی دس تٛػقٝ دس ٘ٛػبصی ٚ اكالحبت یب رٌّٛیشی اص آٖ داسد

فشٍٞٙی یه ٔشص ٚ  ٔقغٛف اػت ثش ٔؼبئُ ا٘ؼب٘ی ٚ اخاللی. ٞشٌٛ٘ٝ رٟؾ تٛػقٝ ای سیـٝ دس ٔٙؾ ٞب، ثیٙؾ ٞب ٚ وٙؾ ٞبی

ثْٛ داسد ٚ ایٗ ثیٙؾ ٞب، وٙؾ ٞب ٚ اسصؽ ٞب ٞؼتٙذ وٝ ٘ٛؿ سفتبس ا٘ؼبٖ ٞب سا ؿىُ ٔی دٞٙذ ٚ سفتبس ا٘ؼبٖ ٞبػت وٝ ٔی 

 .تٛا٘ذ ٔٙزش ثٝ تٛػقٝ ؿٛد

ٔیٗ أتثشای ایزبد ؿٟشی ٔغّٛة ٚ ػبِٓ ٚ داسای تٛػقٝ پبیذاس، ثبیذ اثقبد ارتٕبفی ٚ التلبدی تٛػقٝ سا دس٘ؾش ٌشفت ٚ ثب 

 [1].فذاِت ارتٕبفی اص ثحشاٖ ٞب، تٙؾ ٞب ٚ چبِؾ ٞبی ٔختّف رٌّٛیشی وشد
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مذل مفهومی تحقيق، مأخذ نگارنذگان -1شكل  

ٞبی ٔحّیثبصی  

 

 ٔٛػیمی ٚ سلق ٔحّی
 

ٔشاػٓ فضاداسی دس ٔحشْ ٚ 

 كفش

تٛرٝ ثٝ افیبد ٘ٛسٚص، یّذا، 
 لشثبٖ،غذیش، ٔجقج ٚ ...

 

 وـتی ثب چٛخٝ
 

 

 اػت تشوٕٗ
 

 وشد، فبسع، تشوٕٗ، تشن ٚ...

 

پٛؿؾ ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ تشوٕٗ، 

 فـبیش، وشد
 

-شةٞب، ضٞب، الالییتشا٘ٝ 

ٞب ٚ...إِخُ  

 

آؽ ثّىٝ، آؽ یبسٔٝ، آؽ 
 ٔؼتٜٛٚ، ِٜٞٛٛ ؿِٛٝ ٚ ...

ٞبی ٔحّی: لتّٕٝ، ٘بٖ

 چٛصٔٝ، چشیؾ، فتیش ٔؼىٝ 

 

ٌّیٓ ثبفی، ٘ؼبری ػٙتی، 

چٛخٝ ثبفی، چبسٚق دٚصی، 

والٜ وشوی، ٕ٘ذ ٔبِی، 
ربریٓ ثبفی، فشؽ ٚ لبِیچٝ، 

 پـتی ٚ...
 

 1000اػتبٖ خشاػبٖ ؿٕبِی داسای ثیؾ اص 

تٛا٘ذ ثبؿذ ٚ ٔیأع اػت اكیُ تشوٕٗ ٔیس

ثٝ فٙٛاٖ یىی اص اػتبٟ٘بی كبدس وٙٙذٜ 
 [34].اػت ٔغشح ثبؿذ

 

 رزة ٌشدؿٍش

 
ٞبی ارتٕبفی، اخالق احؼبع تقّك، فقبِیت

 ارتٕبفی
 

 ٔـبسوت ارتٕبفی
 
ٔیشاث فشٍٞٙی، احؼبع تقّك )ٔٛػیمی ٚ 

ٞب ثٟتشیٗ سلق ٔحّی ثبسٞب دس رـٙٛاسٜ

  ا٘ذإِّّی سا وؼت وشدٜٞبی ثیٗٔمبْ

.[34] 

 

ٞبی ارتٕبفی، ٔـبسوت احؼبع تقّك، ٌشٜٚ
 ارتٕبفی، اخالق ارتٕبفی

 

ٞبی ارتٕبفی، ٞبی اخاللی، ٌشٜٚاسصؽ

 ٔـبسوت ارتٕبفی، أٙیت ارتٕبفی
 

 ٔـبسوت ارتٕبفی
 

 احؼبع تقّك، ٔیشاث فشٍٞٙی
 

كٙبیـ دػتی فٕذتب دس ٘مبط سٚػتبیی 
ٚ ػٟٓ ثؼضایی دس اػتبٖ ٔتٕشوض ثٛدٜ 

ٞب داسد. ثب تٛرٝ ثٝ لشاس التلبد خب٘ٛادٜ

-ٌشفتٗ اػتبٖ دس ٔؼیش فجٛس صائشاٖ حبٔٗ

اِحزذ )ؿ( ٔٛلقیت ٔٙبػجی رٟت تِٛیذ، 
تشٚیذ ٚ اسائٝ كٙبیـ دػتی ٚرٛد داسد. دس 

ثیٗ كٙبیـ دػتی اػتبٖ، فشؽ، لبِیچٝ ٚ 

ای دس ػغح پـتی تشوٕٙی اص ربیٍبٜ ٚیظٜ

 [34].ثشخٛسداس اػت إِّّیّٔی ٚ ثیٗ

 

 آداة ٚ سػْٛ
 

 لٛٔیت
 

 پٛؿؾ
 

 فشًٞٙ ؿفبٞی
 

 غزاٞبی ٔحّی
 

 ٞٙش ٚ كٙبیـ دػتی

 

های هویت مولفه

 فزهنگی

 

توسؼه های مولفه

 پایذار

 

 اقتصادی
 

 اجتماػی
 

 شزح نوع كاربزد مصادیق در شهز
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 موقؼيت و وسؼت شهزستان بجنورد -4
ٔقضالت ٘بؿی اص ٌؼتشدٌی اػتبٖ خشاػبٖ، ٔـىالت اداسی ٚ فذْ أىبٖ تٛصیـ فبدال٘ٝ خذٔبت، تفىش ٔجتٙی ثش ضشٚست 

، تمـیٓ اػتبٖ ثٝ ػٝ 1383/5/19اػتبٖ پٟٙبٚس خشاػبٖ سا دس ارٞبٖ كبحت ٘ؾشاٖ ٔغشح ػبخت ٚ ػشا٘زبْ دس تبسیخ  تمؼیٓ

اػتبٖ خشاػبٖ ؿٕبِی ثٝ ٔشوضیت ؿٟشػتبٖ ثزٙٛسد، خشاػبٖ سضٛی ثٝ ٔشوضیت ؿٟشػتبٖ ٔـٟذ ٚ خشاػبٖ رٙٛثی ثٝ ٔشوضیت 

 [34].ؿذؿٟشػتبٖ ثیشرٙذ ا٘زبْ 

دسرٝ ٚ فشم 19ٚ57اػتبٖ خشاػبٖ ؿٕبِی دس ٔؼیش ؿبٞشاٜ آػیبیی ثٝ عَٛ رغشافیبیی  ؿٟشػتبٖ ثزٙٛسد، ٔشوض

-ٚاص غشة ثٝ ؿٟشػتبٖ ٔب٘ٝ دسرٝ اص ػٕت ؿٕبَ ثٝ رٕٟٛسی تشوٕٙؼتبٖ، اص ؿشق ثٝ ؿٟشػتبٖ ؿیشٚاٖ،28ٚ37رغشافیبیی 

ثیٗ وٟٛٞبی آالداك دس رٙٛة ٚ  ػّٕمبٖ ٚ اص رٙٛة ثٝ ؿٟشػتبٖ ربرشْ ٔحذٚد اػت. ایٗ ؿٟش ثش سٚی دؿتی ٘ؼجتب پٟٙبٚس

ویّٛٔتش ٔشثـ ٚ استفبؿ آٖ اص ػغح دسیب 100داك دس ؿٕبَ ٚ ؿشق ٚالـ ؿذٜ اػت. ٚػقت ایٗ دؿت حذٚد غشة ٚ وٟٛٞبی وپٝ

 [35].ثبؿذٔتش ٔی 1100

 

 بحث و تحليل -5
 GAMسنجش مؼيارهای هویت فزهنگی شهز با استفاده اس روش -5-1

ثب ٞبی ٞٛیت فشٍٞٙی دس ؿٟش ثزٙٛسد، قیبسٞبی ٞٛیت ثخؾ ؿٟشی دس ٔلبدیك ِٔٛفٝثٝ ٔٙؾٛس ػٙزؾ ٔیضاٖ تحمك ٔ

ٞبی ٞٛیتی ؿٟش أتیبصی تقّك ، ثٝ ٞش یه اص ٔقیبسٞبی ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ( GAM)اػتفبدٜ اص ٔبتشیغ دػتیبثی ثٝ الذأبت 

ٝ اػت ٚ ٞش یه اص آٟ٘ب ثیبٍ٘ش تحمك ٚ ٞب ثش اػبع ٔـبٞذات ٔیذا٘ی ٚ پشػؾ اص اٞبِی ؿٟش كٛست ٌشفتٌشفتٝ اػت. أتیبصدٞی

 ثبؿٙذ:ٞبی ٔشثٛط ثٝ خٛد ٔییب فذْ تحمك ایٗ ٔقیبسٞب دس ِٔٛفٝ

 فذْ تحمك:   -1أتیبص  

 تحمك ٘ؼجی:  0أتیبص   

 تحمك وبُٔ:   1أتیبص  

 ( دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.1ٞبی ٔشثٛعٝ یه)دس ایٗ ثشسػی ضشیت إٞیت ٞش یه اص ٔقیبسٞب ٚ ِٔٛفٝ

ثٝ آٟ٘ب دادٜ ؿذٜ اػت؛   "كفش "ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ لبثُ ػٙزؾ ثب ٔقیبسٞبی ٘بْ ثشدٜ ٘جٛدٜ ِزا أتیبص ثشخی اص فٙبكش دس ِٔٛفٝ

 ثبؿذ.تفبٚتی فٙلش ثیبٖ ؿذٜ ٘ؼجت ثٝ ٔقیبس ٔشثٛعٝ ٔیایٗ أتیبص ثیبٍ٘ش ثی

 

 ، مأخذ: نگارنذگانسنجش مؼيارهای هویت فزهنگی شهز بجنورد -3جذول

ی هامولفه

هویت 

 فزهنگی

 های شناختی در شهز بجنوردنمونه ػينی مولفه

 مؼيارها 

قٙب
ٔ

 

ك
قّ

ع ت
ؼب

اح
 

ؾ
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آ
 

دٖ
 ثٛ

ؾ
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ی 
بد

ؿ
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 ثی
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ٌبس
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 )ٝ

یب٘
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(  
ی
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ٗ ف

 ثی
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تٕ
اػ

 

ٟب
یت

قبِ
ی ف

ٍٙ
بٞ
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 1 1 1 1 1 0 1 0 0 اػالْ دیٗ

 1 0 1 1 0 -1 1 1 1 ؿیقٝ ٚ ػٙی ٔزٞت
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ٞبی ٔٛػیمی ٚ سلق

 ٔحّی

 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 

 وـتی ثب چٛخٝ

 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

اػت دٚا٘ی)اػت 

 تشوٕٗ(

 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

 ٔشاػٓ فشٚػی

 

1 1 1 1 1 1 1- 0 0 

ٔشاػٓ فضاداسی ٔحشْ ٚ 

 كفش

 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 

 0 -1 -1 0 1 1 1 1 1 ٚصیش ٚ...(-٘زیش ثبف، ٌشٌٓ ثٟٛا، پبدؿبٜ)ٞفت ػًٙ، چّی آلبد، اػتب صٞبی ٔحّیثبصی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 افیبد ٘ٛسٚص، یّذا، لشثبٖ،غذیش، ٔجقج ٚ ...

 لٛٔیت
دسكذ ثمیٝ الٛاْ) 1دسكذ تشوٕٗ، 5دسكذ تشن، 27دسكذ فبسع،   29دسكذ وشد،  37

 (185؛ 1389ا٘لبسی ٔٛد، ٔقلٛٔی؛ 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 

 پٛؿؾ
ٞبی ٔشداٖ ٚ ؿؾپٛ

 ص٘بٖ: تشوٕٗ،فـبیش،وشد

 

1 1 0 0 0 0 1- 0 0 

فشًٞٙ 

ؿفبٞی 

)ادثیبت 
 فِٛىٛس(

 0 0 -1 0 1 1 0 0 1 ٞب ٚ...إِخُٞب، ضشةٞب، الالییتشا٘ٝ

ٞٙش ٚ 

كٙبیـ 

 دػتی

ٌّیٓ ثبفی، ٘ؼبری 

ػٙتی، چٛخٝ ثبفی، 

چبسٚق دٚصی، ٕ٘ذ ٔبِی، 

ربریٓ ثبفی، فشؽ ٚ 
  لبِیچٝ، پـتی ٚ...

0 1 0 0 0 0 1 0 0 

غزاٞبی 

 ٔحّی

آؽ ثّىٝ، آؽ یبسٔٝ، 

آؽ ٔؼتٜٛٚ، ِٜٞٛٛ 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 
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 ؿِٛٝ ٚ...
٘بٖ ٔحّی: لتّٕٝ، 

چٛصٔٝ، چشیؾ، فتیش 

 ٔؼىٝ ٚ...

 

 

 0 1 4 0 0 1 0 0 0 -1تؼذاد امتياس

 9 7 0 6 4 5 4 3 4 0تؼذاد امتياس

 5 6 10 8 10 8 10 11 10 1تؼذاد امتياس

 5 5 6 8 10 7 10 11 10 امتياس نهایی 

 ميشان تحقق كامل مؼيار به درصذ 

7
1
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3
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7
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1
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3
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 7
1
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 5

7
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4
 4

2
.8

6
 3

5
.7

1
 3

5
.7

1
 

 

 

  شناسایی محذودیت ها و امكانات فزهنگی هویت  شهز بجنورد -5-2

یبفتٗ ساٞجشدٞبی ٔٙبػت ثشای لجَٛ  یبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس،ٞب دس رٛأـ ػٙتی دس فشآیٙذ دػتیىی اص ٔـىالت فٕذٜ دِٚت

ٔٙذ ٞبی پؼٙذیذٜ ٚ ػبٔبٖٞبی ٘بوبسآٔذ ٚ ثبصداس٘ذٜ ٚ تمٛیت ػٙتٞبی رذیذ، دٚسی رؼتٗ اص ػٙتٞبی ٘ٛ، آصٖٔٛ ؿیٜٛا٘ذیـٝ

ف ٞب سا دس ٘یُ ثٝ اٞذاتٛا٘ذ حىٛٔتػبصی ٔیوشدٖ سفتبس ارتٕبفی، لبٖ٘ٛ ٌشایی ٚ استمبی ٚفبق ّٔی اػت. فشًٞٙ ٚ فشًٞٙ

ثٙبثشایٗ رٟت اسائٝ  [3]تٛاٖ صٔیٙٝ تغییشات ارتٕبفی ٚ ػبختبسی سا فشاٞٓ وشدوٕه وٗ. چٖٛ تٟٙب اص ایٗ عشیك اػت وٝ ٔی

 چشا اػت، ٟٔٓ ثؼیبس أشی ؿٟش دس ٞبی ٞٛیت فشٍٞٙیِٔٛفٝ لٛت، ضقف، فشكت ٚ تٟذیذ  ٘مبط ؿٙبخت ساٞجشدٞبی ٔٙبػت،

 فشًٞٙ اص ٔیتٛاٖ ٞبثشداسی اص فشكتلٛت، ٔمبثّٝ ثب تٟذیذٞب ٚ ثٟشٜ ٘مبط وشدٖ تشسً٘ پش ، ضقف ٘مبط ٕ٘ٛدٖ ثشعشف ثب وٝ

  .ٕ٘ٛد اػتفبدٜ اػت، تٛػقٝ پبیذاس ثٝ سػیذٖ ثشای اٞشْ ٟٕٔتشیٗ وٝ
 

 ، مأخذ نگارنذگانػوامل داخلی و خارجی )محذودیت و امكانات( فزهنگی هویت شهز بجنورد -4جذول

SWOT 

 ػوامل خارجی ػوامل داخلی

 تهذیذ فزصت ضؼف قوت

 ٍٕٞٙی ٔزٞجی -

 تقبُٔ ؿیقٝ ٚ ػٙی -

ٔب٘ذٌبسی ٚ ا٘تمبَ ثیٗ ٘ؼّی ثقضی  -

اسصؿٟب ٘ؾیشوـتی ثب چٛخٝ، اػت دٚا٘ی، 

 ٔٛػیمی ٔحّی ٚ...

فشٚؽ ثشخی غزاٞبی ٔحّی دس ػغح ؿٟش  -

 ٘ؾیش ا٘ٛاؿ ٘بٖ

 ٞبی فشٚؽ كٙبیـ دػتیٚرٛد ٔغبصٜ -

ضٝ ٞبی ػبِیب٘ٝ فشثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ -

 كٙبیـ دػتی
ٞبی اػتفبدٜ اص پٛؿؾ ٔحّی دس ٔشاػٓ -

فذْ تٛرٝ ثٝ ؿبدی ثخؾ ثٛدٖ  -

 ٞبی ٍٕٞب٘یفقبِیت

ٞب ٔب٘ٙذ فذْ اػتٕشاس ثشخی فشًٞٙ -

 ٔشاػٓ فشٚػی ثٝ ػجه ػٙتی

ٞبی فذْ اػتٕشاس دس اػتفبدٜ اص پٛؿؾ -

 فشٍٞٙی خبف

 فذْ سٚاد فشًٞٙ ؿفبٞی -

 فذْ تٕبیُ ثٝ احیبی فشًٞٙ ػٙتی -

تٛرٟی ثٝ ثقضی ثبصی ٞبی ٔحّی ٚ  ثی -

 فشأٛؿی آٟ٘ب دس ٔیبٖ ٘ؼُ رذیذ
سیضی ربٔـ ثشای حٕبیت اص ٘جٛد ثش٘بٔٝ -

ػیبػت ٞبی ٔذیشیتی  -

 وٙتشَ

كٙبیـ  ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ -

دػتی وـٛسٞبی فضٛ اوٛ 

دس ثزٙٛسد ٚ أىبٖ ٔقشفی 

كٙبیـ دػتی ؿٟش ثٝ ػبیش 

 ؿٟشٞب ٚ وـٛسٞب

ص ؽشفیت اػتفبدٜ ا -

غزاٞبی ٔحّی، وـتی ثب 

چٛخٝ، كٙبیـ دػتی، 
ٔٛػیمی ٔحّی ٚ ... رٟت 

ٚ ثٝ حبؿیٝ  ٘بپبیذاسی -

 ٟبػٙت سفتٗ

ا٘ضٚاَ فشٍٞٙی ٚ  -

ٞبی ثیٗ رذایی فشًٞٙ

 ٘ؼّی

 سٚیٝ ٚاسدات ثی -

 دػتی كٙبیـ التٔحلٛ

 ػبیش وـٛسٞب

تغییش فبدات غزایی ٚ  -

تٛرٝ وٕتش ثٝ غزاٞی 
 ػٙتی ٚ ٔحّی
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 فشٍٞٙی ٚ ٔقشفی ایٗ پٛؿؾ ثٝ ٔشدْ

ػبصی تٛرٝ ثٝ ثشخی اسصؿٟب ٚ فشًٞٙ -
رٟت حفؼ ٚ تمٛیت آٟ٘ب اص عشیك سػب٘ٝ 

 اػتب٘ی

تٛرٝ ثٝ افیبد ٔزٞجی دس فیٗ ٚرٛد  -

 ٔزٞت ؿیقٝ ٚ ػٙی

ارشای ٔشاػٓ فضاداسی ٔحشْ ٚ كفش ثٝ  -

 عٛس ٕٞبًٞٙ

ثشٌضاسی ٔشاػٓ اػت دٚا٘ی/ وـتی/  -

 ٔٛػیمی ٔحّی

 اسصؿٟبی فشٍٞٙی

ثبال ثٛدٖ لیٕت كٙبیـ دػتی ٚ وبٞؾ  -
 تٕبیُ افشاد ثٝ خشیذ آٟ٘ب

 ٔٙبػت تٛریٝ ٚ ػبصی فذْ فشًٞٙ -

 اص اػتفبدٜ ثشای داخّی وٙٙذٜ ٔلشف

 كٙبیـ دػتی

تجّیغبت دس صٔیٙٝ پٛؿؾ ٔحّی ٚ ٘جٛد  -

 ٞبوٓ سً٘ ؿذٖ وبسثشد ایٗ پٛؿؾ

فذْ حفؼ ٚ اػتٕشاس ثیٗ ٘ؼّی صثبٖ ٚ  -

 ٞبی ٔحّی ٌٛیؾ

 رزة ٌشدؿٍش

ٌزاسی دس تِٛیذ ٚ  ػشٔبیٝ -
ٞبی پٛؿؾ فشضٝ ا٘جٜٛ

ٞبی داخّی  دس ثبصاس ٔحّی

 ٚ خبسری

اػتمجبَ ا٘ذن ٔشدْ اص  -

ٞبی ٔحّی ثب پٛؿؾ
 ٞبی ٔذس٘یؼتیربرثٝ

 

 

IFEٞبی تشیٗ ساٞجشدٞب وّیٝ فٛأُ داخّی ٚ خبسری دس ٔبتشیغرٟت اسائٝ ٔغّٛة
4  ٚ5

EFE  ٝربٕ٘بیی، ثشسػی ٚ ٔغبِق

سؿتٝ  ٚ دا٘ـزٛیبٖ ٔتخللیٗ اص ٘فش 50 ثیٗ ٞبٞبٚ ضقفلٛت ثٝ ٔشثٛط اعالفبت اص ؿذٜ ىٕیُتIFE شیغٔبت ؿذ٘ذ.

 سا (ٟٔٓ ثؼیبس)یه تب(إٞیت وٓ)كفش ثیٗ ٚص٘ی ٕ٘شٜ تٟذیذٞب ٚ فشكتٟب اص ٞشیه ثٝ وٝ آٟ٘ب خٛاػتٝ ؿذٜ اصٚ  تٛصیـؿٟشػبصی 

تٛػظ ٍ٘بس٘ذٌبٖ ثٝ ٘ٛفی تٛصیـ ؿذٜ وٝ دس ٟ٘بیت رٕـ ٕ٘شٜ  إٞیت،. ػپغ ٕ٘شٜ وّیٝ ٚصٟ٘ب اص ٟٔٓ تب ثیدٞٙذ اختلبف

 دس فبُٔ آٖ ٘ؼجی إٞیت ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٘ؾش ٔٛسد فبُٔ ٞش ثٝ ؿذٜ دادٜ ٚص٘ی ٕ٘شٜ ٚصٟ٘بی تٕبْ فٛأُ فذد یه ثبؿذ.

 تب +3 اصی )أتیبصّی داخ فٛأُ اص ٞشیه ثٝ وٝ افشاد خٛاػتٝ ؿذٜ اص ادأٝ دس ٞٛیت ثخـی ثٝ ؿٟش ٚ تٛػقٝ پبیذاس آٖ اػت.

 ٞبیٕ٘شٜ وّیٝٔیبٍ٘یٗ  .ثبؿذ ٔی فبُٔ آٖ ثب ؿذٖ ٔٛارٝ ثشای ػیؼتٓ آٔبدٌی ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ أتیبص،. دٞٙذ اختلبف (-3

 داسأتیبص ٚصٖ وٝ خبسری فبُٔ ٞش ٟ٘بیی ٕ٘شٜ تقییٗ ثشای ثٝ فٙٛاٖ أتیبص ٚ ٚصٖ ٞش فبُٔ ٚالـ ؿذ. افشاد تٛػظ ؿذٜ دادٜ

اص رٕـ رجشی أتیبص ٚص٘ی وّیٝ فٛأُ داخّی أتیبص ٚصٖ ٟ٘بیی فٛأُ  .ؿذ ضشة آٖ ٚصٖ دس فبُٔ ٞش أتیبص ؿٛد، ٔی ٘بٔیذٜ

 داخّی ثذػت آٔذٜ اػت.
 

 هویت فزهنگی شهز بجنورد، مأخذ: نگارنذگان IFEماتزیس -5جذول

 وسن ػوامل داخلی
امتياس وضغ 

 موجود

امتياس 

 داروسن
ت)

لٛ
ط 

٘مب
S) 

 0.105 3 0.035 ٍٕٞٙی ٔزٞجی

 0.195 3 0.065 تقبُٔ ؿیقٝ ٚ ػٙی

 0.165 3 0.055 ٔب٘ذٌبسی ٚ ا٘تمبَ ثیٗ ٘ؼّی ثقضی اسصؿٟب ٘ؾیشوـتی ثب چٛخٝ، اػت دٚا٘ی، ٔٛػیمی ٔحّی ٚ...

 0.135 3 0.045 فشٚؽ ثشخی غزاٞبی ٔحّی دس ػغح ؿٟش ٘ؾیش ا٘ٛاؿ ٘بٖ

 0.045 1 0.045 ٞبی فشٚؽ كٙبیـ دػتیٚرٛد ٔغبصٜ

 0.105 3 0.035 ٞبی ػبِیب٘ٝ فشضٝ كٙبیـ دػتیثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ

 0.025 1 0.025 ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٔقشفی ایٗ پٛؿؾ ثٝ ٔشدْاػتفبدٜ اص پٛؿؾ ٔحّی دس ٔشاػٓ

 0.045 1 0.045 ػبصی رٟت حفؼ ٚ تمٛیت آٟ٘ب اص عشیك سػب٘ٝ اػتب٘یتٛرٝ ثٝ ثشخی اسصؿٟب ٚ فشًٞٙ

 0.07 2 0.035 دس فیٗ ٚرٛد ٔزٞت ؿیقٝ ٚ ػٙی تٛرٝ ثٝ افیبد ٔزٞجی

 0.025 1 0.025 ارشای ٔشاػٓ فضاداسی ٔحشْ ٚ كفش ثٝ عٛس ٕٞبًٞٙ

 0.165 3 0.055 ثشٌضاسی ٔشاػٓ اػت دٚا٘ی/ وـتی/ ٔٛػیمی ٔحّی

                                                
4 Internal Factor Evaluation 
5 External Factor Evaluation 
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ف)
ضق

ط 
٘مب

W) 

 -0.045 -1 0.045 ٞبی ٍٕٞب٘یفذْ تٛرٝ ثٝ ؿبدی ثخؾ ثٛدٖ فقبِیت

 -0.165 -3 0.055 ٞب ٔب٘ٙذ ٔشاػٓ فشٚػی ثٝ ػجه ػٙتیًٞٙفذْ اػتٕشاس ثشخی فش

 -0.165 -3 0.055 ٞبی فشٍٞٙی خبففذْ اػتٕشاس دس اػتفبدٜ اص پٛؿؾ

 -0.11 -2 0.055 فذْ سٚاد فشًٞٙ ؿفبٞی

 -0.11 -2 0.055 فذْ تٕبیُ ثٝ احیبی فشًٞٙ ػٙتی

 -0.09 -2 0.045 ٖ ٘ؼُ رذیذثی تٛرٟی ثٝ ثقضی ثبصی ٞبی ٔحّی ٚ فشأٛؿی آٟ٘ب دس ٔیب

 -0.055 -1 0.055 سیضی ربٔـ ثشای حٕبیت اص اسصؿٟبی فشٍٞٙی٘جٛد ثش٘بٔٝ

 -0.035 -1 0.035 ثبال ثٛدٖ لیٕت كٙبیـ دػتی ٚ وبٞؾ تٕبیُ افشاد ثٝ خشیذ آٟ٘ب

 -0.045 -1 0.045 كٙبیـ دػتی اص اػتفبدٜ ثشای داخّی وٙٙذٜ ٔلشف ٔٙبػت تٛریٝ ٚ ػبصی فذْ فشًٞٙ

 -0.09 -2 0.045 ٞب٘جٛد تجّیغبت دس صٔیٙٝ پٛؿؾ ٔحّی ٚ وٓ سً٘ ؿذٖ وبسثشد ایٗ پٛؿؾ

 -0.09 -2 0.045 ٞبی ٔحّیفذْ حفؼ ٚ اػتٕشاس ثیٗ ٘ؼّی صثبٖ ٚ ٌٛیؾ

 0008  1 رٕـ

 

  ذٜ اػت.ٌشدی ٟیٝت IFE ٘یض ٕٞب٘ٙذ ٔبتشیغ تٟذیذٞب ٚ فشكتٟب ثٝ ٔشثٛط اعالفبت اص ؿذٜ ىٕیُت EFE ٔبتشیغ

 

 شهز بجنورد، مأخذ: نگارنذگان یفزهنگ تیهو EFEسیماتز -6جذول

 وسن ػوامل خارجی

امتياس 

وضغ 

 موجود

امتياس 

 داروسن

ت
شك

ف
ٞب)

O) 

 0.12 1 0.12 ػیبػت ٞبی ٔذیشیتی وٙتشَ

كٙبیـ دػتی وـٛسٞبی فضٛ اوٛ دس ثزٙٛسد ٚ أىبٖ ٔقشفی كٙبیـ دػتی ؿٟش ثٝ  ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ

 ؿٟشٞب ٚ وـٛسٞب ػبیش

0.09 2 0.18 

اػتفبدٜ اص ؽشفیت غزاٞبی ٔحّی، وـتی ثب چٛخٝ، كٙبیـ دػتی، ٔٛػیمی ٔحّی ٚ ... رٟت رزة 

 ٌشدؿٍش

0.12 3 0.36 

 0.1 1 0.1 ٞبی داخّی ٚ خبسری دس ثبصاس ٞبی ٔحّیپٛؿؾ ٌزاسی دس تِٛیذ ٚ فشضٝ ا٘جٜٛ ػشٔبیٝ

ٞب)
یذ

ٟذ
ت

T) 
 -0.36 -3 0.12 ػٙت ٞب ٘بپبیذاسی ٚ ثٝ حبؿیٝ سفتٗ

 -0.39 -3 0.13 ٞبی ثیٗ ٘ؼّیا٘ضٚاَ فشٍٞٙی ٚ رذایی فشًٞٙ

 -0.11 -1 0.11 ػبیش وـٛسٞب دػتی كٙبیـ ٔحلٛالت سٚیٝ ٚاسدات ثی

 -0.11 -1 0.11 تغییش فبدات غزایی ٚ تٛرٝ وٕتش ثٝ غزاٞی ػٙتی ٚ ٔحّی

 -0.3 -3 0.1 ی ٔذس٘یؼتیٞبٞبی ٔحّی ثب ربرثٝاػتمجبَ ا٘ذن ٔشدْ اص پٛؿؾ

 -004  1 رٕـ

 

ٚ أتیبص ٚص٘ی وُ ثذػت آٔذٜ اص ٔبتشیغ  (0.08) ٞبXدس سٚی ٔحٛس  IFEأتیبص ٚص٘ی وُ ثذػت آٔذٜ اص ٔبتشیغ ثب ربٕ٘بیی 

EFE  دس سٚی ٔحٛسY د. وشتٛاٖ ٔٛلقیت ٘ٛؿ اػتشاتظی سا ٔـخق ٔی، (-0.4) ٞب 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 13 

 
 زهنگی شهز بجنورد، مأخذ: نگارنذگانموقؼيت نوع استزاتضی در هویت ف -2شكل

  پيشنهاداتو نتيجه گيزی  -6
 ؽبٞش ثٝ وٝ ؿٛیٓ ٔی سٚثشٚ ٔؼبئّی ثب ٔب اغّت، ٚ ؿٛد ٕ٘ی حبكُ ساحتی ثٝ ارضاء ٕٞىبسی ٚ ٚحذت ؿٟشٞب دس أشٚصٜ

 تٛا٘ذٔی اػت، ؿٟش دس ٔٛحش ٞبی ِٔٛفٝ ثیٗ ٕٞىبسی ٚ آؿتی پی دس وٝ، پبیذاسی داس٘ذ. دیذٌبٜ یىذیٍش ثب فىغ ٞبی ساثغٝ

 وٝ اػت رب٘جٝ ٕٞٝ ٚ ربٔـ فشآیٙذی پبیذاس ؿٟشی ثبؿذ. تٛػقٝ أشٚص ؿٟشٞبی سٚی پیؾ ٞبی حُ چبِؾ ثشای ساٜ ٔٛحشتشیٗ

 - ٞب ٔىبٖ ٚ ٞب ا٘ؼبٖ ٔیبٖ ثتٛا٘ذ ثبیذ پبیذاس ؿٛد. ؿٟش حبكُ أشٚص تب ٌزؿتٝ اص ؿٟش تحَٛ ٔؼیش ثٝ اتىبء ثذٖٚ تٛا٘ذ ٕ٘ی

تٛػقٝ پبیذاس ٘یبصٔٙذ ایزبد فضبی ثٟیٙٝ وٙذ.  ایزبد ٞب ا٘ؼبٖ دس سا ٔىبٖ ثٝ تقّك حغ ٚ ػبصد ثشلشاس پیٛ٘ذ-ٚ ٔلٙٛفی عجیقی

تقبُٔ ٔیبٖ فشًٞٙ ٞب ثش اػبع ٔفْٟٛ تٙٛؿ فشٍٞٙی اػت تب ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ خلٛكیبت ا٘ؼب٘ی ٚ فشٍٞٙی تٛػقٝ، ثٝ 

فشًٞٙ فضبی ػیش ربٔقٝ ثٝ ػٕت  ظ ثب حٛصٜ تٛػقٝ پبیذاس ؿٛد.ٞب ٚ فٙبكش ٔشتج ؿىٛفبیی سػیذٜ ٚ ٔٛرت لٛاْ ثیـتش ِٔٛفٝ

ٞبی ٘بؿی اص ٞبی ٔتـىّٝ ایٗ ٔزٕٛفٝ ٘یض فّیشغٓ تفبٚتثبؿذ ٚ عجیقی اػت وٝ خشدٜ فشًٞٙاٞذاف ٔتقبِی حیبتؾ ٔی

ؼیشی اص اكَٛ ٚ ٔحیظ ٚ الّیٓ ٚ آداة ٔحّی وٝ ثب یىذیٍش داس٘ذ، ٘ٝ تٟٙب تضاحٓ ٚ تضبدی ثب یىذیٍش ٘ذاس٘ذ ثّىٝ تزّی تف

 ٚ IFE ٚEFE، ٔبتشیغٔبتشیغ دػتیبثی ثٝ الذأبت عشیك اص ؿذٜ وؼت ٞبی یبفتٝ اػبع ثشٞبی فشًٞٙ ٔبدس ٞؼتٙذ. اسصؽ

 57.14 تٟٙب وشد فٙٛاٖ تٛاٖ ٔی پظٚٞـٍشاٖ فیٙی ٔـبٞذات ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ؿٟش ٔٛسد ٔغبِقٝ ثشای حبكّٝ، َٚارذ اص اػتفبدٜ

دس ٔلبدیك ٞٛیت فشٍٞٙی دس ؿٟش، تحمك یبفتٝ ا٘ذ. ثب ٘ؾش ثٝ آ٘ىٝ ؿٟش ثزٙٛسد ٔحُ ػىٛ٘ت دسكذ اص ٔقیبسٞبی ٞٛیت ثخؾ 

ٞب ٘ٝ ایٗ تقذد فشًٞٙ أبٞبی ٔختّفی سا دس خٛد داساػت ثبؿذ، فشًٞٙالٛاْ ٔختّفی)فبسع، تشن، تشوٕٗ،وشد، تبت ٚ...( ٔی

؛ اػتاتحبد ٚ ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞذِی ٔیبٖ آٟ٘ب سا ثٝ د٘جبَ داؿتٝ ، ثّىٝ تٟٙب ثبفج ایزبد فبكّٝ ٚ اختالف ثیٗ الٛاْ ٌٛ٘بٌٖٛ ٘ـذٜ

ٞبی ٞٛیت فشٍٞٙی دس دسكذ اص ٔقیبسٞبی ٞٛیت ثخؾ دس ٔلبدیك ِٔٛفٝ 57.14ای وٝ ثش خالف ایٗ تقذد فشٍٟٞٙب ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٞب ٔب٘ٙذ ٔشاػٓ ًٞٙ(، فذْ اػتٕشاس ثشخی فش0.195دس ایٗ ٔیبٖ تقبُٔ ؿیقٝ ٚ ػٙی)ثب أتیبص ٚص٘ی  ؿٟش، تحمك یبفتٝ ا٘ذ.

( ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ 0.165 ٚص٘ی ٞبی فشٍٞٙی خبف)ثب أتیبصٞبیفشٚػی ثٝ ػجه ػٙتی ٚ فذْ اػتٕشاس دس اػتفبدٜ اص پٛؿؾ

داخّی ٚ اػتفبدٜ اص ؽشفیت غزاٞبی ٔحّی، وـتی ثب چٛخٝ، كٙبیـ دػتی، ٔٛػیمی ٔحّی ٚ ... رٟت رزة  اػتشاتظیه فٛأُ

ثٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ تشیٗ فٛأُ  (0.39ٞبی ثیٗ ٘ؼّی)ثب أتیبص ٚص٘ی ا٘ضٚاَ فشٍٞٙی ٚ رذایی فشًٞٙ ( 0.36ٌٚشدؿٍش)ثب أتیبص ٚص٘ی 

 ؿٛ٘ذ.خبسری ؿٙبختٝ ٔیاػتشاتظیه 
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 آٖ دس وٝ اػت ؿٟشی ثّىٝ ،٘یؼت آِٛدٌی اص دٚس ثٝ ٚ تٕیض ؿٟشی فمظ پبیذاس ؿٟش وٝ وٙذ ٔی تأییذ تحمیك ایٗ ٘تبیذ

 ٚ التلبدی تٛػقة ثٝ فشٍٞٙی أٛس دس اؿتغبَ ٚ ارتٕبفی ٕٞجؼتٍی ٞٛیت، ٘ؾیش فشٍٞٙی بییٞٔؤِفٝ ثٝ پشداختٗ ػبیٝ دس

 .سػیذ پبیذاستشی ارتٕبفی

صیش ثب سٚیىشد سلبثتی، حذاوخش  پیـٟٙبداتٞب ٚ ٔلبدیك ٞٛیت ؿٟشی دس تٛػقٝ پبیذاس آٖ، ِفٝؤِزا رٟت حفؼ ٚ استمب ٔ

 ٞب، اسائٝ ؿذٜ اػت:شداسی اص فشكتثت ثٟشٜٞب رٟت غّجٝ ثش تٟذیذٞب ٚ ٟ٘بیاػتفبدٜ اص لٛت

 یتٛػقٝ ٔحلٛالت ػٙت 

 ٓیٚ فشؽ ٚ ٌّ یدػت ـیكٙب ذیدس تِٛ یٌزاس ٝیػشٔب 

 ٔـتشن یفشٍٞٙ یثش٘بٔٝ ٞب ذیٚ تِٛ یفشٍٞٙ یىپبسچٍی 

 ٞٞبخبف خشد فشًٞٙ یٞب یضٌیدس ٘ؾش ٌشفتٗ ٚ ٗیدس ف یتٛػقٝ ؿٟش یدس عشح ٞب یفشٍٞٙ یٙیٌض ییاص رذا ضیپش 

 ٝیدػت ـیثبصاس كٙب تٛػق 

 ػغح ؿٟش یٞبالٛاْ ٚ خشدٜ فشًٞٙ ٗیٔـبسوت ث یوبسٌشٜٚ ٞب ُیتـى 

 ٝٙٞبی ٔـبسوت دس دٚ ػغح سػٕی ٚ غیش سػٕیافضایؾ صٔی 

 فشاٞٓ آٚسدٖ صٔیٙٝ ٞبی ٔٙبػت رٟت حضٛس ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشٞب 

 ٜاث اسصؿٕٙذ فشٍٞٙیخلٛف إٞیت حفبؽت ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ٔیش دس افشادػبصی  آٌب 

 آٔٛصؽ دس تٕبٔی ػغٛح 
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