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  چكیذه
ٔقٕٛالً ثبفت ٞبی تبریخی ٔٛرٛد در ضٟزٞبی ثشري ثٝ دِیُ ٍ٘زش ٔٙفقت ٌزا ثٝ ضٟز، پبیذاری سبثك را اس دست دادٜ ٚ 

ّی آلب در ضٟز اغفٟبٖ ٘سجت ثٝ سبیز فزٚدست تجذیُ ضذٜ ا٘ذ. ِٚی ثٝ ٘ؾز ٔی رسذ ٔحّٝ تبریخی فّیمثٝ ٔحّٝ ٞبیی 

ٔحالت تبریخی ضٟز تٛا٘ستٝ است تب حذٚدی ارسش ٚ ٞٛیت خٛد را حفؼ وزدٜ ٚ سىٛ٘تٍبٞی ٘سجتبً پبیذارتز ثبضذ. چٟبر 

. ثیٗ ذاری سىٛ٘تٍبٜ ٞبی ا٘سب٘ی استضبخع پبیذاری ارتٕبفی، التػبدی، وبِجذی ٚ سیست ٔحیغی، تقییٗ وٙٙذٜ پبی

راثغٝ ای ٔتمبثُ ٚرٛد دارد. ثٝ فجبرتی ٚضقیت ٞز ضبخع در یه ٔحذٚدٜ، ٔی تٛا٘ذ ٔٙقىس  ،یذاریایٗ ضبخع ٞب ٚ پب

پبیذاری ارتٕبفی  ثٝ ایٗ وٝ در آٖ ٔحذٚدٜ ثبضذ. ثب تٛرٝ وّی پبیذاریضقیت ٘سجی دیٍز ضبخع ٞب ٚ ثٝ عٛرٚوٙٙذٜ 

تٕبفی در ٔحّٝ فّیمّی آلب ثزرسی ضٛد. در ایٗ پژٚٞص سقی ضذٜ پبیذاری ار یٝ ای تزیٗ ضبخع پبیذاری ٔی ثبضذ،پب

ثزخٛردار است. یبفتٝ ٞب  ی٘سجتبً ٔٙبسجاس ٚضقیت  ،فزضیٝ تحمیك ایٗ است وٝ ٔحّٝ فّیمّی آلب اس ٘ؾز پبیذاری ارتٕبفی

 .ثٛٔی ثٛدٖ سبوٙبٖ ثبرس تزیٗ ٚیژٌی ٔحّٝ است٘طبٖ ٔی دٞذ تزاوٓ ٚ تٛسیـ رٕقیت در ٔحذٚدٜ ٔحّٝ ٔتٙبست ٘یست. 

 ثٝ غزیجٝ ٞب در ٔحّٝ دیذٜ ٔی ضٛد. ٚ حسبسیت ٘سجت راثغٝ ٕٞسبیٍی در ٔحّٝ ٔٙبست ّك ثٝ ٔحّٝ لبثُ لجَٛ،حس تق

٘تبیذ تحمیك ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔحّٝ فّیمّی آلب اس ٘ؾز سبختبر ارتٕبفی  ثزخٛردار است. ٔزوش ٔحّٝ ٘یش اس فّٕىزد ثبالیی

 -تٛغیفی ایٗ تحمیك، رٚش ا٘زبْپبیذاری لزار دارد ِٚی در حبَ دٚر ضذٖ اس ٚضقیت پبیذار است. در ٚضقیت ٘سجتبً 

ٚ پزسطٙبٔٝ  ٟیٝ ٘مطٝداضت ٞبی ٔیذا٘ی، تػٛیز ثزداری، تاعالفبت ایٗ تحمیك اس عزیك ٔغبِقبت ٚ ثز تحّیّی ٔی ثبضذ.

 رٕـ آٚری ضذٜ است.

 

 پبیذاری، پبیذاری ارتٕبفی، ٔحّٝ فّیمّی آلب، اغفٟبٖ. كلیذی: های واصه

 

  هقذهه 
ریخی ضٟزٞب، ٚ ٕٞچٙیٗ اررحیت یبفتٗ اس آٖ ثٝ ثبفت ٞبی تبثب ٚرٚد ٔذر٘یسٓ ثٝ ایزاٖ ٚ تبحیز ٘ٛؿ آرایص  فضبیی ٔٙتذ 

پبسخ ٌٛیی ثٝ ٘یبسٞبی ارتٕبفی ٚ فزٍٞٙی  وٕیت ثز ویفیت ٚ ثزتزی ارسش ٔجبدِٝ ثز ارسش استفبدٜ در ثبفت ٞبی تبریخی،

ی . فالٜٚ ثز ایٗ ٞب، ارسش ٞبی ارتٕبفی ٚ فزٍٞٙی ٟ٘فتٝ در ایٗ ثبفت ٞب، ثب ارزای الذأبت]1[ضذ سبوٙبٖ ایٗ ثبفت ٞب وٓ رً٘

ضبداثی ثخص . ٘تیزٝ ایٗ الذأبت، روٛد ٚ اسٔیبٖ رفتٗ سزس٘ذٌی ٚ ]2[غزفبً وبِجذی در رٚ٘ذ احیبی ثبفت، ٘بدیذٜ ٌزفتٝ ضذ

ٔطىالت فزاٚا٘ی ٔب٘ٙذ خبِی ضذٖ ثبفت ٞبی تبریخی اس سبوٙبٖ اغّی خٛد ٚ حضٛر  ٟٕٔی اس ضٟزٞبی ایزاٖ ضذٜ ٚ ٔسبئُ ٚ

تحٕیُ ٞشیٙٝ ٞبی ثبال ثزای احیبی آٖ ٞب را در پی الطبر ٟٔبرز ٚ وٓ درآٔذ در آٖ ٞب، فزسٛدٌی ثبفت ٚ فذْ رسیذٌی ثٝ آٖ ٚ 

ٔیبٖ ا٘سبٖ ٚ ٔحیظ س٘ذٌی اٚ ، ٔمذٔٝ رذایی ٔىب٘ی ضذٜ ٚ ضىُ ٌیزی فضبٞبی فبری اس  ضىبف ثٛرٛد آٔذٜ. ]3[داضت
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پیٛستٍی ٞبی ارتٕبفی را افشایص دادٜ است. در ٚالـ فّی رغٓ پیطزفت ٞبی لزٖ حبضز، در وطٛرٞبی در حبَ تٛسقٝ فمذاٖ 

ثٝ ٘ؾز ٔی  ت س٘ذٌی ضٟزی ضذٜ است. أبایٗ فبُٔ در س٘ذٌی ارتٕبفی ا٘سبٖ ٞب، ثیص اس ٞز سٔبٖ دیٍزی ٔٛرت افَٛ ویفی

رسذ ٞٙٛس ثقضی اس ٔحّٝ ٞبی تبریخی ضٟزٞبی وٟٗ، ثبٚرٛد آسیت ٞبی ٔختّف تب حذٚدی در ثزاثز ایٗ ٌسستٍی ٔمبٚٔت 

پبیذاری در ثبفت وزدٜ ا٘ذ. ضٙبخت ٚیژٌی ٞبی ایٗ ٔحذٚدٜ ٞبی ا٘سب٘ی رٟت حفؼ ٚ ارتمبی آٖ ٞب ضزٚری ثٝ ٘ؾز ٔی رسذ. 

ی اس رٙجٝ ٞبی ٔختّفی ٔب٘ٙذ پبیذاری در وبِجذ ٚ سبختبر  ٔزٕٛفٝ ٞبی سیستی، پبیذاری در فقبِیت ٞب ٚ وبرثزی ٞب ٞبی تبریخ

در ثبفت ٞبی تبریخی، تٛإ٘ٙذ سبسی وبِجذ ٚ فقبِیت ٞبی ارتٕبفی، ٚ پبیذاری در ٔسبئُ فزٍٞٙی ٚ ارتٕبفی ٔغزح ٔی ضٛد. 

ست وٝ ٔی تٛاٖ ثب پزرً٘ وزدٖ ٚ ثز٘بٔٝ ریشی دلیك، حس تقّك خبعز را وٝ اس دٚ فبُٔ ٟٔٓ ٚ ٔٛحز در رضبیت ٔٙذی سبوٙبٖ ا

ٞٛیت ٔحّٝ ای،  ٚالقیت ارتٕبفی ٔٛرٛد در تٕبٔی ضٟزٞب ایٗ است وٝ ضىُ ٌیزیفٛأُ پبیذاری ثبفت ٞب است، س٘ذٜ وزد. 

پبیذاری . ]4[ٞبی ضٟزی ارتجبط دار٘ذتحىیٓ رٚاثظ ارتٕبفی، ایٕٙی، تٛسقٝ فضبیی ٚ وبِجذی ٚ التػبد ٔحّی ثب پبیذاری ٔحّٝ 

ارتٕبفی ثب رضبیت سبوٙبٖ اس س٘ذٌی در ٔحّٝ ٚ ِذت اس ٕٞسبیٍی ٚ ٔب٘ذٌبری در ٔحّٝ راثغٝ ٔستمیٓ دارد. در ایٗ حبِت است 

وٝ تقبٔالت ارتٕبفی ثیطتز ضذٜ ٚ سبوٙبٖ ٘سجت ثٝ ٔحُ س٘ذٌی خٛد تقّك خبعز داضتٝ  ٚ در ٍٟ٘ذاری ٚ ثٟجٛد ٚضـ ٔحّٝ 

  بروت ٔی وٙٙذ؛ ایٗ ٕٞبٖ ضبخع ٚ دِیُ پبیذاری یه ٔحّٝ است.ٔط

 

   روش تحقیق
تحمیك اس عزیك در ایٗ  تحّیّی ٔی ثبضذ. -رٚش ا٘زبْ آٖ تٛغیفی تٛسقٝ ای ثٛدٜ ٚ -ٚٞص اس ٘ٛؿ وبرثزدیایٗ پژ

رٕـ آٚری ضذٜ است. ثٝ ٔحّٝ ٔٛرد ٘ؾز، تػٛیز ثزداری، تٟیٝ ٘مطٝ ٞبی ٔٛرد ٘یبس ٚ پزسطٙبٔٝ اعالفبت  ٔغبِقبت ٔیذا٘ی

ٔٙؾٛر ثزرسی ٚضقیت ٔحّٝ ثٝ ِحبػ ٔسبئُ ارتٕبفی ٚ فزٍٞٙی اس پزسطٍزی در ٔیبٖ ربٔقٝ آٔبری استفبدٜ ضذ. ربٔقٝ 

حزٓ آٔبری ایٗ تحمیك ضبُٔ سبوٙبٖ ٔحّٝ فّی لّی آلب ٔی ثبضذ. رٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی ثٝ غٛرت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی تػبدفی است. 

ٔحّٝ فّی لّی آلب یىی اس ثخص ٞبی تطىیُ دٞٙذٜ ٔحّٝ ٘فز سٖ ٔی ثبضذ.  62٘فز ٔزد ٚ  71٘فز ضبُٔ  133ٕ٘ٛ٘ٝ پزسطٙبٔٝ 

 تبریخی ثیذآثبد اغفٟبٖ ٔی ثبضذ.
 

 پایذاری اجتواعی هحله، پایذاری و
ٔحّٝ ٔحذٚدٜ ای است وٝ افزادی ثب تطبثٝ ٞبی ارتٕبفی، التػبدی ٚ رٕقیت ضٙبختی در آٖ سبوٗ ا٘ذ. ثزاسبس ٚاثستٍی 

٘ٛفی ا٘سزبْ ارتٕبفی ثیٗ ایٗ افزاد ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ وٝ ایٗ خٛد ثبفج تطبثٝ ٚ یىٙٛاختی در آداة ٚ ُ ا٘سبٖ ٞب ثٝ ٞٓ، ٔتمبث

. ]5[رسْٛ، سالئك ٚ تفىز ٔی ضٛد. ثٙبثزایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت ارتٕبؿ ٘ٛفی ا٘سزبْ ارتٕبفی است وٝ حس تقّك را تمٛیت ٔی وٙذ

فقبِیت ٚ ایزبد ٔٛاس٘ٝ پٛیب ٔیبٖ فٛأُ ٔٛحز ٔب٘ٙذ فٛأُ ارتٕبفی ، عجیقی ٚ  تذاْٚ در أزی ٕٞچٖٛ پبیذاری ثٝ ٔقٙبی

ربٔـ رٟت ثٟجٛد ویفیت س٘ذٌی ا٘سبٖ، ثزای تحمك رفبٜ التػبدی،  تٛسقٝ پبیذار رٚیىزدی . ]6[التػبدی ٔٛرد ٘یبس ثطز است

ر، پبیذاری ارتٕبفی است. ٔفْٟٛ پبیذاری یىی اس رٙجٝ ٞبی ٟٔٓ تٛسقٝ پبیذاارتٕبفی ٚ ٔحجغی سىٛ٘تٍبٜ ٞبی ا٘سب٘ی است. 

. پبیذاری ]7[ارتٕبفی، اغّت ثب اثقبد ویفی ٕٞزاٜ است ٚ ثب ٔفبٞیٕی ٔب٘ٙذ ))س٘ذٌی ا٘سب٘ی(( ٚ ))احسبس رفبٜ(( ارسیبثی ٔی ضٛد

دارای ضبُٔ ضىُ دٞی رٛأـ ٍٕٞٗ ٚ یىپبرچٝ ثب ٔٙبفـ ٔتمبثُ،  ارتٕبفی ثٝ ٔقٙبی حفؼ ٚ ارتمبی سزٔبیٝ ٞبی ارتٕبفی

تقبُٔ ٚ ارتجبط ٔیبٖ ٌزٜٚ ٞبی ٔزدٔی، ربٔقٝ دارای احسبس تزحٓ ٚ غجٛری ٚ لبثّیت ا٘قغبف است وٝ ٌبٜ ثب سزٔبیٝ اخاللی 

در تطزیح پبیذاری ارتٕبفی، ٔحممبٖ ثٝ چٟبر فٙػز اغّی ٚ تقییٗ وٙٙذٜ اضبرٜ وزدٜ ا٘ذ: فذاِت ارتٕبفی، . ]8[ٕٞزاٜ ٔی ضٛد

تٕبفی ٚ أٙیت ارتٕبفی. ثٝ فجبرتی ِٔٛفٝ ٞبیی ٔب٘ٙذ فزغت ٞبی ثزاثز ٚ ٕٞزاٜ ثب پیطزفت ٕٞجستٍی ارتٕبفی، ٔطبروت ار

ثزای تٕبٔی ا٘سبٖ ٞب، س٘ذٌی ٕٞزاٜ ثب تقبٖٚ ٚ ٕٞىبری، فزغت ٞبیی ثزاثز ثزای افزاد ثٝ ٔٙؾٛر ایفبی ٘مص ٞبی ارتٕبفی ثٝ 

ٔخبعزات عجیقی، ٔجٙبی سٙزص پبیذاری ارتٕبفی لزار  ٕٞزاٜ أٙیت، أزار ٔقبش ٚ ایٕٙی سىٛ٘تٍبٜ ٞبی ا٘سب٘ی در ثزاثز

اوخز غبحت ٘ؾزاٖ ٔقتمذ ا٘ذ وٝ سیبست ٔذاراٖ ثٝ اثقبد ٌٛ٘بٌٖٛ تٛسقٝ پبیذار ٔب٘ٙذ اثقبد ارتٕبفی، التػبدی ٚ . ]9[ٌزفتٝ ا٘ذ

ِٚی ٔغبِقبت رذیذ سیست ٔحیغی تٛرٝ یىسب٘ی ٘ذار٘ذ ٚ ٔقٕٛالً اِٚٛیت ثب ثزخی رٙجٝ ٞب ٔب٘ٙذ اثقبد سیست ٔحیغی است. 
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٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ پبیذاری ارتٕبفی ٘سجت ثٝ سبیز اثقبد پبیذاری، تبحیز ٟٔٓ تز ٚ ثٟتزی ثز سیبست ٞبی ٔزتجظ ثب ٔحیظ سیست 

ثٝ افتمبد وبرضٙبسبٖ، پبیذاری ارتٕبفی یه ویفیت ارتٕبفی است وٝ ثز ارتجبعبت ٔحیظ ٚ ارتٕبؿ دالِت دارد ٚ ثب . ]10[دارد

ذٜ است. پبیذاری ارتٕبفی سٔب٘ی ٔحمك ٔی ضٛد وٝ تمسیٓ وبر ارتٕبفی ٚ آرایص ٟ٘بدٞب ٚ سبسٔبٖ ٞب، ثزآٚردٜ فقبِیت تّفیك ض

وٙٙذٜ ٘یبسٞبی ٔختّف ا٘سبٖ ثبضذ ٚ ایٗ ٘ؾبْ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ضىُ ٌزفتٝ ثبضٙذ وٝ ثٝ عجیقت ٚ ٔبٞیت ِٔٛذ آٖ در یه دٚرٜ 

ٕبفی ٔب٘ٙذ فذاِت ارتٕبفی ٚ فشت ٘فس ٚ ٔطبروت ارتٕبفی احتزاْ سٔب٘ی عٛال٘ی آسیت ٚارد ٘ىٙٙذ ٚ ثٝ ٞٙزبرٞبی ارت

ثٍذار٘ذ. ٞذف پبیذاری ثٝ حذالُ رسب٘ذٖ ٘یبسٞبی ارتٕبفی در دٚرٜ عٛال٘ی اس تٛسقٝ است وٝ ٌبٞی ضبخع سزٔبیٝ ارتٕبفی 

تٕبفی در وٙبر ٞٓ رٟت ثٙبثزایٗ پبیذاری ارتٕبفی ثٝ ایٗ ٔغّت تٛرٝ دارد وٝ چٍٛ٘ٝ ٌزٜٚ ٞبی ٔختّف ارخٛا٘ذٜ ٔی ضٛد. 

دستیبثی ثٝ اٞذاف ٔذَ ٞبی تٛسقٝ ای پبیذار س٘ذٌی ٔی وٙٙذ ٚ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ تٛسقٝ ای ثزسٙذ وٝ ثٝ ٔحذٚدیت ٞبی 

فیشیىی ٚ ٔحیظ سیستی تٛرٝ داضتٝ ثبضٙذ. پبیذاری ارتٕبفی، سیبست ٞبی ارتٕبفی سٙتی ٚ اغیّی ٔب٘ٙذ ثزاثزی ٚ سالٔتی 

یبدی ٔب٘ٙذ ٔطبروت فٕٛٔی، سزٔبیٝ ارتٕبفی، خٛضجختی ٚ ویفیت س٘ذٌی تّفیك ٚ ربیٍشیٗ وزدٜ را ثب ٔفبٞیٓ ٘ٛ ثٙ

 .]11[است

 

 قلی آقاهحله علی
ٔحّٝ ٔشثٛر لجالً رشئی  .(1ٚ2ٚ3ضٕبرٜ  ٘مطٝ) ٔٙغمٝ یه ضٟزی لزار دارد 4اغفٟبٖ ٚ در ٘بحیٝ  ٔزوش ٔحّٝ فّی لّی آلب در   

ٌزدیذ. در لزٖ چٟبرْ ثٝ فٙٛاٖ ثخطی اس ٔحّٝ ضیخ اثٛٔسقٛد ضٙبختٝ ٔیاس ٔحّٝ ثشري ثیذآثبد ثٛدٜ وٝ تب اٚاخز دٚرٜ غفٛی 

ٔحّٝ ثیذآثبد وٝ در غزة ٔحّٝ پطت ثبرٚ لزار دارد، خبرد اس حػبر ثٛدٜ است ٚ در دٚرٜ غفٛیٝ، تٕبْ ٔحّٝ ثیذآثبد درٖٚ حػبر 

ضٕبَ ثٝ خیبثبٖ ربٔی، اس رٙٛة ثٝ سثبضذ ٚ در حبَ حبضز اٞبی ٔزوشی ضٟز ٔیضٟز لزار داضتٝ است.  ایٗ ٔحّٝ رشء ٔحّٝ

خیبثبٖ ٔسزذ سیذ، اس ضزق ثٝ چٟبرثبك پبییٗ ٚ اس غزة ثٝ ٔحّٝ ٔیزسا ٔحٕذ ثبلز ٔحذٚد است ٚ ٟ٘ز ثبثب حسٗ اس ٔیبٖ آٖ فجٛر 

س ضٛد، ٔزسی است وٝ ثز اسبس دستزسی ٞبی ٔحّٝ، آٖ ٞٓ پیص الّی آلب در ٘ؾز ٌزفتٝ ٔیوٙذ. ٔزسی وٝ ثزای ٔحّٝ فّیٔی

 (4ضٕبرٜ  ٘مطٝ) آیذ.دخبِت ٞبی چٙذ دٞٝ اخیز در ضجىٝ ٔقبثز ثٝ دست ٔی

 
ٔحّٝ ٔشثٛر در حبَ حبضز ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٚرٛد اثٙیٝ ٚ فٙبغز تبریخی ارسضٕٙذ رشء ٔحالت ٚ ٔٙبعك تبریخی ضٟز )ٚالـ در خبرد 

ر ثخص ٔزوشی ٚ ٘یش ثز اسبس ٔٛلقیت خبظ خٛد ٚ استمزار د ]12[اس ٔحذٚدٜ ٔحٛر تبریخی فزٍٞٙی اغفٟبٖ( ٔحسٛة ضذٜ

ضٟز ٚ در ٔزبٚرت ٔحٛرٞبی ضزیب٘ی ٚ اغّی ضٟز ٔٗ رّٕٝ ٔحٛر چٟبرثبك )ٔحٛر ضٕبِی رٙٛثی( ٚ ٘یش خیبثبٖ ٔسزذ سیذ 

)ٔحٛر ضزلی غزثی ضٟز(، دارای ٔٛلقیتی ٔتٛاسٖ وٙٙذٜ ٚ ٔقبدَ ثخص ثٛدٜ ٚ ثٝ فٙٛاٖ حبیُ ٚ ٔفػُ ٔیبٖ وبِجذ لذیٓ ٚ 

 ثبضذ.ٚ ٟٔٓ در ٔمیبس ضٟز ٔیوبِجذ أزٚس دارای ٘مطی تأحیزٌذار 
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ن

 هطالعه هحذوده هورد -4قشه شواره 

 

 هطالعه سیز تحول و شكل گیزی بافت در گذر سهاى
عك تبریخی ٚ لذیٕی ضٟز اغفٟبٖ آلب وٝ در حبَ حبضز در ثخص ٔزوشی ضٟز ٚالـ ضذٜ، رشء ٔحالت ٚ ٔٙبلّیٔحّٝ فّی    

فٙٛاٖ ثخطی اس ٔحّٝ ضیخ اثٛٔسقٛد  ثبضذ. ٔحّٝ ٔذثٛر لجالً رشئی اس ٔحّٝ ثشري ثیذآثبد ثٛدٜ وٝ تب اٚاخز دٚرٜ غفٛی ثٝٔی 

ٕ٘ٛدٜ است وٝ در حبَ ٌزدیذ. ٔحّٝ ثشري ثیذآثبد، در ٌذضتٝ ثػٛرت یه ٘بحیٝ ضٟزی ٚ ٔحّٝ ثشري فُٕ ٔیضٙبختٝ ٔی

حّٝ ثیذآثبد درٖٚ در دٚرٜ غفٛیٝ، تٕبْ ٔ ست.چٙذپبرٜ ضذٜ احبضز ثٝ فّت ایزبد خیبثبٖ ٞب ٚ ٔقبثز ٔقبغز ٚ رذیذاالحذاث 

ضذٜ است. پس اس سمٛط غفٛیٝ ٚ در دٚرٜ فتٙٝ حػبر ضٟز لزار داضتٝ ٚ خٛد یىی اس ثشرٌتزیٗ ٔحالت ضٟز ٔحسٛة ٔی

افبغٙٝ، اٌزچٝ ٔحّٝ ثیذآثبد وبٔالً تخزیت ٘طذٜ ثٛد ِٚی ٔخُ ثمیٝ ٔحالت ضٟز اس رضذ ٚ تٛسقٝ، ثٝ ضذت ثبس ایستبد ٚ اس روٛد ٚ 

در اٚاخز دٚرٜ غفٛی ٚ در اٚایُ لزٖ دٚاسدٞٓ  ٛد ثٝ دٚر ٕ٘ب٘ذ.ئٖٛ س٘ذٌی در اغفٟبٖ حبوٓ ضذٜ ثخٕٛدٌی وٝ ثز وّیٝ ض

چٟبرسٛق ٚ ثبسارچٝ رٟت تأٔیٗ ٘یبسٞبی اٞبِی سبختٝ ضذ  -حٕبْ -ٞززی لٕزی، ثزخی اثٙیٝ ٚ فٙبغز خذٔبتی ٔب٘ٙذ ٔسزذ

ثبضذ ثّىٝ ٘سجت ثٝ ٌذضتٝ ٚسقت یبفتٝ ٚ فٙبغز ثٝ ٔزٕٛفٝ تبریخی فٛق ٕ٘یوٝ در حبَ حبضز ٔزوش ایٗ ٔحّٝ، ٔحذٚد 

وتبثخب٘ٝ، در ٔزبٚرت ٚ ٔتػُ ثٝ ٔزٕٛفٝ ٔشثٛر، ضىُ ٌزفتٝ  -فضبی سجش -حسیٙیٝ -ُ دیٍزی ضبُٔ: درٔبٍ٘بٜخذٔبتی ٚ ٔىٕ

 ا٘ذ. ثٙذی تأحیزٌذار ثٛدٜلغقٝ ٌیزی ٌذرٞب، چٍٍٛ٘ی ٚ ایزبد ضذٜ است. در سیز تحَٛ ایٗ ٔحذٚدٜ فٛأّی ٕٞچٖٛ رٚ٘ذ ضىُ

 

 هطالعات اجتواعی و جوعیتی

ی آٖ، ا٘سبٖ ٚ فقبِیتٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚی است. ثٙبثزایٗ ثزرسیٟبی فبُٔ ایزبد وبٟ٘ٛ٘بی سیستی ٚ ارشا ٚ فٙبغز تطىیُ دٞٙذٜ    

ت خػٛغیبت رٕقیتی دٞذ. ضٙبخرٕقیتی ٚ ارتٕبفی، اسبسی تزیٗ ثخص ٚ در ٚالـ روٗ ٔغبِقبت ضٟزسبسی را تطىیُ ٔی

 طٛد؛ست. ایٗ ٔغبِقبت ضبُٔ دٚ لسٕت ٔیٔحذٚدٟٞبی ٔٛرد ثزرسی ٚ اعالؿ اس ٚیژٌیٟبی آٖ در ایٗ ٔغبِقبت ٔٛرد تٛرٝ ا
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ٔغبِقبت رٕقیتی ضٟزٞب فٕذتبً ثز اسبس ٔٙبثـ آٔبری وٝ اس ٘تبیذ  اثتذا ٔغبِقٝ رٕقیت ٚ سپس ٔغبِقٝ فٛأُ ارتٕبفی.

ٌیزد. در ایٗ ٔغبِقبت ضٕٗ تٛرٝ ثٝ تحٛالت رٕقیتی ضٟزٞب عی دٚرٟٞبی آٔبری ثٝ ٘زبْ ٔیآیذ، اسزضٕبریٟب ثٝ دست ٔی

ضٛد. ثذیٗ ٔٙؾٛر اعالفبتی اس ثقضی اس خػٛغیبت وٕی ٚ ویفی دیٍز وٝ در ثحخٟبی رٕقیت ضٙبسی ٔقَٕٛ است، تٛرٝ ٔی

 ضٛد.ٔیعزیك پزسطٙبٔٝ ٚ ٔغبِقبت ٔیذا٘ی ثٝ دست آٔذٜ وٝ در ادأٝ ثٝ آٟ٘ب پزداختٝ 

 

 یجوعیت هطالعات

 هیشاى جوعیت 
در ایٙزب ثٝ ٔٙؾٛر ثزآٚرد ٚ ثٝ دست آٚردٖ تمزیجی اس رٕقیت  فزادست سبسٔبٖ آٔبر ٘یش اعالفبت ٔٛرد ٘یبس را ثٝ دست آٚرد.    

التػبدی ٚ فزْ ثزداضت وبِجذی،  -ٔحذٚدٜ فّی لّی آلب، اس اعالفبت وست ضذٜ ثٝ ٚسیّٝ ی پزسطٙبٔٝ ی ٔغبِقبت ارتٕبفی

 استفبدٜ ضذٜ است.
 

 بعذ خانوار

  اِٚیٗ ضبخػی وٝ در ثزآٚرد رٕقیت اس آٖ استفبدٜ ضذٜ ثقذ خب٘ٛار است، ثٝ ٔفْٟٛ ٔتٛسظ ٘فز در ٞز خب٘ٛار.    

  
f

t
S

N

P
H                                                             (1)  

 است. تقذاد خب٘ٛار  Nf رٕقیت ٚ Pt ثقذ خب٘ٛار؛  HS وٝ در آٖ

 

 تزاكن خانوار در واحذ هسكونی

وٙٙذ ٚ تقذاد ٔقذٚدی ٚاحذ ٔسىٛ٘ی ٞبی غٛرت ٌزفتٝ، در ثیطتز ٚاحذٞبی ٔسىٛ٘ی تٟٙب یه خب٘ٛار س٘ذٌی ٔی عی ثزرسی   

 است. 14/1ثب تزاوٓ ثیص اس یه خب٘ٛار ٚرٛد دارد. ثٝ عٛر ٔیبٍ٘یٗ تزاوٓ خب٘ٛار در ٚاحذ ٔسىٛ٘ی در ٔحّٝ فّی لّی آلب ثزاثز ثب 

 

 هتوسط واحذ در طبقه
، ٔتٛسظ ٚاحذ در عجمٝ ٚ ٔتٛسظ ضبخػٟبی دیٍزی وٝ در ثزآٚرد رٕقیت اس آٖ استفبدٜ ضذٜ ٚ ثیطتز رٙجٝ وبِجذی دار٘ذ    

ثب استفبدٜ اس ثزداضت وبِجذی، ٔتٛسظ تقذاد ٚاحذ در ٞز عجمٝ ی پالوٟبی سبختٕب٘ی ٔحذٚدٜ ٔٛرد ٔغبِقٝ  تقذاد عجمبت است.

 ثٝ دست آٔذٜ است.  07/1فذدی ثزاثز ثب 

 

 هتوسط تعذاد طبقات

 ثبضذ.ٔی 8/1ز ثب ضبخع ثب استفبدٜ اس ثزداضت غٛرت ٌزفتٝ، فذدی ثزاثایٗ    

ثبضذ، رٕقیت پالن ٔسىٛ٘ی ٔی 190فّی لّی آلب وٝ  ٔحذٚدٜاس ضزة افذاد ثبال در تقذاد پالوٟبی ٔسىٛ٘ی  عجك فزَٔٛ سیز

  آیذ.٘فز ثٝ دست ٔی 1422سبوٗ در ٔحذٚدٜ ثزاثز ثب 

Ptotal = Hs * Hdiu * UiF * Favg * Ut                                                                  (2)  

 
Ptotal ،ُرٕقیت و Hs ،ثقذ خب٘ٛار Hdiu ،ٔتٛسظ خب٘ٛار در ٚاحذ ٔسىٛ٘ی UiF ،ٝٔتٛسظ ٚاحذ در عجم Favg  ٔتٛسظ تقذاد

 .تقذاد وُ پالن ٞبی ٔسىٛ٘ی ٔی ثبضذ Ut عجمبت،

 

 تزاكن جوعیتی و نحوه ی توسیع آى
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ی ٔٛرد ٔغبِقٝ، ٘یبس ثٝ ثزرسی دٚ فبُٔ در وٙبر یىذیٍز است. یىی ثزرسی ثٝ ٔٙؾٛر پی ثزدٖ ثٝ تزاوٓ رٕقیتی در ٔحذٚدٜ    

زرسی ٞزوذاْ اس ایٗ دٚ فبُٔ ٔزشای دیٍزی ث ٘ؾبْ ارتفبفی ٚ تقذاد عجمبت سبختٕبٟ٘بی ٔسىٛ٘ی ٚ دیٍزی دا٘ٝ ثٙذی پالوٟب.

ٞبی ٘ؾبْ ارتفبفی ٚ دا٘ٝ  ٕ٘ی تٛا٘ذ اِشأبً تػٛیز درستی اس تزاوٓ رٕقیتی در اختیبر ٔب لزار دٞذ. ثذیٗ ٔٙؾٛر اس ثزرسی ٘مطٝ

 آیذ. ثٙذی پالوٟب وٝ اس عزیك ثزداضت وبِجذی ثٝ دست آٔذٜ ٚ در ٔغبِقبت وبِجذی ٞٓ ٔی آیذ، ٘تبیذ سیز ثٝ دست ٔی

 

  در هحذوده فاییتارنظام  – 1جذول شواره 

 پبرن ٚ ثبسارچٝ رٙٛة ٔحّٝ وٛچٝ ٔیزسا یحیی ٚ ضٟیذ ٔحسٗ فبثذی لسٕت ضٕبَ ٔحّٝ

 21 یه عجمٝ 8 یه عجمٝ 7 یه عجمٝ 5 یه عجمٝ

 12 دٚ عجمٝ 3 دٚ عجمٝ 11 دٚ عجمٝ 14 دٚ عجمٝ

 1 سٝ عجمٝ 1 سٝ عجمٝ 3 سٝ عجمٝ 11 سٝ عجمٝ

ٝچٟبر عجم 1 چٟبر عجمٝ 0 چٟبر عجمٝ  0 چٟبر عجمٝ 0 

 

٘طبٖ ٔی دٞٙذ وٝ در لسٕت ضٕبَ ٔحّٝ تزاوٓ ٔسىٛ٘ی ثبالیی ٚرٛد دارد ٚ پس اس آٖ وٛچٝ ی ٔیزسا یحیی  1ٕبرٜ ضرذَٚ 

ٚ ضٟیذ ٔحسٗ فبثذی در لسٕتٟبی ٔیب٘ی ٔحّٝ اس تزاوٓ ثبالیی ثزخٛردار ٞستٙذ. لسٕتٟبی رٙٛثی ٔحّٝ ٚ اعزاف پبرن ٚ 

دار٘ذ ثٝ ٔٙؾٛر ثزرسی تزاوٓ رٕقیتی ٕٞبٖ عٛر وٝ ثیبٖ ضذ ضبخع دْٚ یقٙی دا٘ٝ ثٙذی  ثبسارچٝ ٞٓ تزاوٓ عجمبتی پبییٙی

 پالوٟبی ٔسىٛ٘ی را ٘یش ثزرسی ٔی وٙیٓ.

دانه بنذی پالک ها در هحذوده -2شواره جذول   
 پبرن ٚ ثبسارچٝ رٙٛة ٔحّٝ وٛچٝ ٔیزسا یحیی ٚ ضٟیذ ٔحسٗ فبثذی لسٕت ضٕبَ ٔحّٝ

 23 ریشدا٘ٝ 4 ریشدا٘ٝ 10 ریشدا٘ٝ 23 ریشدا٘ٝ

ٔتٛسظ 

 دا٘ٝ

ٔتٛسظ  7 ٔتٛسظ دا٘ٝ 11

 دا٘ٝ

ٔتٛسظ  7

 دا٘ٝ

10 

درضت 

 دا٘ٝ

درضت  2 درضت دا٘ٝ 2

 دا٘ٝ

درضت  2

 دا٘ٝ

1 

 

ایٗ آٔبر در اعزاف پبرن ٚ ثبسارچٝ  (.2)رذَٚ ضٕبرٜ اس پالوٟبی ٔسىٛ٘ی ریشدا٘ٝ ٞستٙذدر لسٕت ضٕبَ ٔحّٝ، حذٚد ٘یٕی 

فٙٛاٖ ضذٜ ایٗ ٘تیزٝ حبغُ ٔی ضٛد وٝ لسٕت ضٕبَ درغذ ٞٓ ٔی رسذ. اس ثزرسی ٚ ٔمبیسٝ ی دٚ ضبخع  60ثٝ ثیص اس 

ٔحّٝ اس تزاوٓ رٕقیتی ثبالتزی ٘سجت ثٝ دیٍز ٘مبط ثزخٛردار است. ٔحذٚدٜ ی ٔیب٘ی ٔحّٝ ضبُٔ وٛچٝ ی ٔیزسا یحیی ٚ 

 وٛچٝ ی ضٟیذ ٔحسٗ فبثذی ٚ اعزاف پبرن ٚ ثبسارچٝ ٞٓ تزاوٓ رٕقیتی ٔتٛسغی دار٘ذ وٝ اِجتٝ ٔی تٛاٖ ٔحذٚدٜ ی وٛچٝ

ی ٔیزسا یحیی ٚ ضٟیذ ٔحسٗ فبثذی را دٚٔیٗ ٔحذٚدٜ ثب تزاوٓ رٕقیتی ثبال در ٔحّٝ فٙٛاٖ وزد. رٙٛة ٔحّٝ ٞٓ، ثب تٛرٝ ثٝ 

 درضت دا٘ٝ ثٛدٖ پالوٟب ٚ ٘ؾبْ ارتفبفی غبِت یه عجمٝ تزاوٓ رٕقیتی پبییٙی ثٝ ٘سجت دیٍز ٘مبط دارد.

 

 ههاجزت

آٖ )ٟٔبرزت درٖٚ ٔحّٝ ای، درٖٚ ضٟزی، ثزٖٚ ضٟزی( اس ضبخػٟبی ٔذت سٔبٖ  ثزای ثزرسی ٔیشاٖ ٟٔبرزت ٚ تقییٗ ٘ٛؿ    

ای اس سبوٙبٖ ٔحّٝ البٔت در ٔحّٝ، ٔحُ تِٛذ ٚ ٔحّٝ سبثك استفبدٜ ضذٜ است. ثذیٗ ٔٙؾٛر ایٗ اعالفبت در لبِت پزسطٙبٔٝ

 وست ٌزدیذٜ است.

 

 هذت سهاى اقاهت در هحله
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وزد٘ذ. وسب٘ی ٞٓ وٝ پس اس اسدٚاد ثٝ ایٗ ا٘ذ ٚ خٛد را ثٛٔی ٔحّٝ ٔقزفی ٔییٗ ٔحّٝ ثٛدٜثیطتز سبوٙیٗ اس اثتذا سبوٗ ٕٞ   

-ا٘ذ ٞٓ، خٛد را ثٛٔی ٔحّٝ لّٕذاد ٔیٞب سبوٗ ضذٜ یب در ٕٞبٖ خب٘ٝ ا٘ذ ٚ در سٔیٟٙبی ٔٛرٚحی خب٘ٝ سبسی وزدٜٔحّٝ آٔذٜ

  ضٕبرٜ یه( ٕ٘ٛدار) وزد٘ذ.

 
 

ضٛ٘ذ وٝ ٘یبس ثٝ ثزرسیٟبی ثیطتزی است تب درغذ را ضبُٔ ٔی30سبَ است،حذٚد 20وسب٘ی وٝ ٔذت البٔتطبٖ در ٔحّٝ سیز

 ٟٔبرز ثٛدٖ ٚ سپس احتٕبالً ٔجذأ ٟٔبرزتطبٖ ٔطخع ضٛد.

 

 هحل تولذ

درغذ اس اٞبِی، اغفٟب٘ی ٘یستٙذ.  10درغذ اس سبوٙیٗ ٔحّٝ ٔتِٛذ ضٟز اغفٟبٖ ٞستٙذ ٚ تٟٙب حذٚد  90عجك ٕ٘ٛدار سیز    

 (2ضٕبرٜ  ٕ٘ٛدار) ٔحّٝ اس ٟٔبرزت ثزٖٚ ضٟزی سیبدی ثزخٛردار ٘یست. تٛاٖ احتٕبَ داد وٝپس ٔی
 

 
 هحله سابق

آلب پزداختٝ لّیضبخع ثقذی وٝ ثٝ وٕه آٖ ثٝ تقییٗ ٟٔبرزت درٖٚ ٔحّٝ ای ٚ درٖٚ ضٟزی ٚ ٔیشاٖ آٖ در ٔحذٚدٜ فّی   

 ضذٜ، ثزرسی ٔحّٝ سبثك سبوٙیٗ است.
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آلب ٞستٙذ. وسب٘ی ٞٓ وٝ اس دیٍز ٘مبط لّی، ثٛٔی ٔحّٝ فّیدر غذ سبوٙیٗ ٔحّٝ 45دٞذ وٝ ثیص اس٘طبٖ ٔی 4ضٕبرٜ ٕ٘ٛدار 

آلب یقٙی ربٔی ٚ فزٚغی ٞستٙذ. پس ٟٔبرزت درٖٚ لّیٞبی ٕٞزٛار فّی ا٘ذ، اوخز اس ٔحّٝضٟز در داخُ ٔحّٝ سبوٗ ضذٜ

ی اس ٘مغٝ ای اس ثب ثزرسی پزسطٙبٔٝ ی افزادی وٝ ثٝ ربثزبی آلب ثیص اس ٟٔبرزت ثزٖٚ ضٟزی است.لّیضٟزی در ٔحّٝ فّی

ا٘ذ ٚ ٔغبِقٝ ٔذت سٔبٖ البٔت در ٔحُ ٚ ٔحُ تِٛذ آ٘بٖ، ایٗ ٘تیزٝ حبغُ ضذ وٝ ٟٔبرزت ٔحّٝ ثٝ ٘مغٝ ای دیٍز اضبرٜ وزدٜ

٘ىتٝ دیٍزی وٝ ثبیذ ثٝ آٖ اضبرٜ وزد رضذ  .ب ٚرٛد داردآللّیدرغذ در ٔحّٝ فّی 5درٖٚ ٔحّٝ ای ٞٓ ثسیبر وٓ ٚ در حذٚد 

رضذ  اغفٟبٖ ثٝ آٖ اضبرٜ ضذٜ است. 3ٚ  1در سبَ ٞبی اخیز است وٝ در ثبسٍ٘زی عزح تفػیّی ٔٙبعك ٔٙفی رٕقیت ٔحّٝ 

ایٗ وبٞص  ثٛدٜ است. ]14[درغذ  -2، 1390تب  1385ٚ اس سبَ  ]13[درغذ -1.35، 1375تب 1365رٕقیت ٔحّٝ اس سبَ 

 رٕقیت ٘تیزٝ ٟٔبرزت ٔقىٛس سبوٙبٖ ثٛٔی ٔحّٝ است. 

 

 اجتواعیهطالعه عواهل 
در ایٗ لسٕت ثٝ ثزرسی فٛأُ ارتٕبفی ٔزٕٛفٝ ی ٔٛرد ٔغبِقٝ پزداختٝ ضذٜ است. فٛأّی وٝ ٔطخع وٙٙذٜ ی راثغٝ     

در ارتجبط ثب فٛأُ ارتٕبفی  ی ثیٗ ا٘سبٟ٘ب ثب ٞٓ ٚ راثغٝ ی ثیٗ آٟ٘ب ثب ٔحیظ س٘ذٌیطبٖ ٚ تأحیزات ٔتمبثُ ایٗ دٚ ثز ٞٓ است.

 یطٟبی ارتٕبفی ٚ فزٍٞٙی ٔزدْ است.ٞذف ثٝ دست آٚردٖ ٘ؾزات ٚ ٌزا

 

 علت سكونت در هحله

اضبرٜ ضذ ثیطتز سبوٙیٗ ثٛٔی ٔحّٝ ٞستٙذ ٚ فّت سىٛ٘ت آ٘بٖ داضتٗ خب٘ٝ ٚ سٔیٗ در ایٗ  ی لجُٕٞب٘غٛر وٝ در لسٕتٟب   

ش ّٔه خٛد ٚ خزیذاری لسٕت ثٛدٜ است. اِجتٝ ارساٖ ثٛدٖ سٔیٗ ایٗ لسٕت ٞٓ ضبیذ اس دیٍز فّّی ثٛدٜ وٝ ایٙبٖ تٛا٘بیی فزٚ

درغذ اس سبوٙیٗ ثٝ دِیُ داضتٗ ّٔه  15خب٘ٝ در ربی دیٍز را ٘ذاضتٝ ا٘ذ ٚ در خٛد ٔحّٝ سبوٗ ضذٜ ا٘ذ ِٚی ثٝ ٞز تزتیت 

 .(4ضٕبرٜ  ٕ٘ٛدار) ا٘ذا٘ذ سبیزیٗ ٞٓ ثیطتز ثٝ ارساٖ ثٛدٖ ٔسىٗ ٚ اربرٜ ثٟبی آٖ در ٔحّٝ اضبرٜ داضتٝدر ٔحّٝ سبوٗ ضذٜ
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 كذیگزبا ی هارابطه هوسایه

آلب وٝ ٔىب٘ی ثزای ٔاللبت اٞبِی ٔحّٝ ثب لّیتبریخی ثٛدٖ ٔحّٝ، ثٛٔی ثٛدٖ سبوٙبٖ ٚ ٞستٝ لذرتٕٙذ ثبسارچٝ ٚ ٔسزذ فّی   

 ٞٓ است، در ٟ٘بیت ثٝ ایٗ أز ٔٙزز ضذٜ است وٝ سغح رٚاثظ ارتٕبفی سبوٙبٖ ثب ٞٓ ثبال ثبضذ.

 
  

خب٘ٛادٌی، لزؼ ٌزفتٗ اس ٞٓ ٔزٕٛفبً در ٔیبٖ سبوٙبٖ ثبال است.  دٞذ، درغذ رفت ٚ آٔذ٘طبٖ ٔی 5ٕٞب٘غٛر وٝ ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ 

ٞبی اربرٜ ای ٔٛرٛد در ٔحُ تب حذی در راثغٝ ی اِجتٝ سبخت ٚ سبسٞبی رذیذ ٚ سبوٗ ضذٖ غیز ثٛٔیبٖ در ٔحّٝ ٚ خب٘ٝ

ثٛٔی ٕٞچٙبٖ در ٔیبٖ  ٞب ثبٞٓ ٚ ایزبد حس پیٛ٘ذ ٚ اضتزان ثیٗ ٕٞسبیٍبٖ تغییز ایزبد وزدٜ، ِٚی سبوٙبٖ لذیٕی ٕٚٞسبیٝ

پبرن ٚ حسیٙیٝ فّی لّی آلب در  ،ٔسزذ اضبرٜ ضذ ٞستٝ ی ثبسارچٝ،ٕٞبٖ عٛر وٝ  خٛدضبٖ رٚاثظ غٕیٕی ٚ تٍٙبتٍٙی دار٘ذ.

 .ٔؤحزی را ایفب ٔی وٙذ ثبال ثزدٖ سغح رٚاثظ ارتٕبفی ٚ ٔاللبت سبوٙبٖ ثب ٞٓ، ٘مص ثسیبر

 

 تعلق خاطز

است. چزا وٝ وسب٘ی وٝ ارتٕبفی پبیذاری  ی ٟٔٓحیٝ ثٝ ٔحُ س٘ذٌی خٛد، اس ضبخػٟبتقّك خبعز داضتٗ ٔزدْ یه ٘ب   

ٕٞیطٝ در ٔحّٝ حضٛر دار٘ذ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ثب وٛچىتزیٗ تغییز ٚ دٌزٌٛ٘ی ٘بٔتٙبست ثب ضزایظ ٔحّٝ ٔمبثّٝ وٙٙذ، تٟٙب ٕٞبٖ 

تٛا٘ذ یه فبُٔ وبِجذی ثبضذ )ٔب٘ٙذ ضٟزن  آ٘چٝ وٝ تقّك خبعز را در سبوٙبٖ ٔحّٝ ایزبد ٔی وٙذ، ٔی سبوٙبٖ ٔحّٝ ٞستٙذ.

ثٝ ٔٙؾٛر ثزرسی حس تقّك سبوٙبٖ در  سیٕٙبیی دسفَٛ( ٚ یب ثٙبٞبی تبریخی ٚ یبدٔب٘ی ٚ یب ٔی تٛا٘ذ فبُٔ فزٍٞٙی ثبضذ.

 .ٔحّٝ ی فّی لّی آلب، سٝ ضبخع تٕبیُ ثٝ ربثٝ ربیی اس ٔحُ، حسبسیت ٘سجت ثٝ غزیجٝ ٞب ٚ احز تقّك ثزرسی ضذ

 

 توایل به جابجایی اس هحل
ٔحُ، اثشار ٔٙبسجی ثزای ٘شدیه ضذٖ ثٝ فٟٓ ٔیشاٖ  ٟٔٓ تز اس آٖ پی ثزدٖ ثٝ دالیُ رٛاة سبوٙبٖثزرسی ایٗ ٔٛضٛؿ ٚ    

 تقّك خبعز سبوٙیٗ ثٝ ٔحّٝ است.
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 درغذ اس سبوٙیٗ ٔحّٝ، تٕبیّی ثٝ ربثزبیی اس ٔحّٝ ٘ذار٘ذ. ایٗ ٔٛضٛؿ حىبیت اس دارا ثٛدٖ 60ثیص اس  6ٔغبثك ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ 

اس ٔیبٖ وسب٘ی وٝ تٕبیُ ثٝ ربثزبیی  آرأص ٘سجی در س٘ذٌی ارتٕبفی سبوٙیٗ ٚ اثزاس رضبیت ٘سجی اس ضزایظ ٔٛرٛد دارد.

در فذْ  آ٘بٖ وٝ لجالً ثٝ آٖ اضبرٜ ضذ ثٛٔی ثٛدٖ سبوٙیٗ ٚ تزویت سٙی ٝ ربثزبیی درٖٚ ضٟزی ٞستٙذ.دار٘ذ، اوخزاً ٔتٕبیُ ث

دستزسی ٔٙبست ثٝ ٔزاوش خزیذ ٚ ثزعزف وزدٖ ٘یبسٞبی رٚسا٘ٝ  ّی لّی آلب ثی تأحیز ٘یست.اٞبِی ثٝ ربثزبیی اس ٔحّٝ ف تٕبیُ

 ی سبوٙیٗ ثٝ ضیٜٛ ای ٔغّٛة ٚ فزاٞٓ آٚردٖ آسبیص ٘سجی ، اس دیٍز فُّ تٕبیُ ثٝ ٔب٘ذٖ در ٔحّٝ است.

 حساسیت نسبت به غزیبه ها

اس دیٍز ٕ٘ٛدٞبی تقّك خبعز داضتٗ ثٝ ٔحّٝ ٚ أٙیت آٖ است. ایٗ ٞب در ٔحُ،  حسبسیت سبوٙبٖ ٔحّٝ ثٝ رفت ٚ آٔذ غزیجٝ

ٔٛضٛؿ ثٝ ٚضٛح در سبوٙبٖ ٔحّٝ ٔطبٞذٜ ضذ، ثٝ عٛری وٝ ثب حضٛری فزدی اس افزاد ٌزٜٚ در ٔسزذ ٚ حسیٙیٝ اس رب٘ت چٙذ 

رفت ٚ آٔذٞب اس  ٘فز اس سبوٙبٖ ٔٛرد سؤاَ لزار ٌزفتٝ ضذ. ٕٞچٙیٗ در غحجت ثب سبوٙبٖ ٔٛضٛؿ حسبسیت ضبٖ ٘سجت ثٝ

 فٛأُ ثبال رفتٗ أٙیت ٔحّٝ افالْ وزد٘ذ وٝ در لسٕت أٙیت ثیطتز ثذاٖ پزداختٝ خٛاٞذ ضذ.

 

 تعلق اثز

. ثٝ ثیبٖ دیٍز السْ ٘یست ٗ ثٝ ٔحیظ س٘ذٌی خٛد ثبضذتقّك خبعز سبوٙی ٔی تٛا٘ذ ٘طبٖ دٞٙذٜ حس تقّك یبایٗ ضبخع    

ٌذارد أب داضتٗ ایٗ ٚیژٌی  ی اس خٛد در سیٕبی ٔحّٝ ثز ربیتقّمی ٚ ردپبی دارد، احزثٝ ٔحّٝ خٛد تقّك خبعز  ٞز ضخػی وٝ

عجك ٔطبٞذات ٔیذا٘ی  .ب ٚ ٔٙؾز ٔحّٝ در ٘ؾز ٚی پی ثزدوبفی است تب ثٝ تقّك خبعز اٚ ٘سجت ثٝ ٔحّٝ ٚ إٞیت داضتٗ سیٕ

اٖ ثٝ وبضت ٌیبٜ در رّٛ خب٘ٝ، تشییٗ ٚرٚدی ٞبیی اس ایٗ ضبخع در سغح ٔحّٝ ٔطبٞذٜ ضذ وٝ اس رّٕٝ ی آ٘بٖ ٔی تٛ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٞبی ٔٛ، ٌذاضتٗ ٌّذاٖ ٌُ رّٛی پٙززٜ رٚ ثٝ وٛچٝ ٚ ... اضبرٜ وزد. خب٘ٝ ثب ضبخٝ

 

 فضاهای عووهی هحله 
یه فضبی سیستی ثبیذ تب حذ ٔغّٛة پبسخٍٛی ٘یبسٞبی الطبر ٚ ردٟٞبی سٙی سبوٙیٗ خٛد ثبضذ. ایٗ ٔٛضٛؿ اس عزیك     

رٚی ٚ حس تقّك در سبوٙیٗ خٛد اس رٙجٝ ی ارتٕبفی ٚ وبٞص سفزٞبی درٖٚ ضٟزی ٚ تطٛیك سبوٙیٗ ثٝ پیبدٜایزبد 

 استفبدٜ اس ٚسبیُ ٘مّیٝ ثذٖٚ آِٛدٌی ٔب٘ٙذ دٚچزخٝ، اس رٙجٝ ی وبِجذی ٚ دستزسی، ثٝ پبیذاری یه فضبی سیستی ٔی ا٘زبٔذ.

زاحی ٔٙبست فضبیی ثزای در وٙبر ٞٓ ثٛدٖ ایٗ الطبر ٚ ایزبد تقبُٔ ٞبی سٙی ٔختّف، عدر وٙبر ثزآٚردٜ سبختٗ ٘یبسٞبی ردٜ

ٛر ٔی ثذیٗ ٔٙؾ تز ٚ پٛیب ضذٖ فضبٞبی سیستی وٕه ٔی وٙذ.ٚ ٌفتٍٛ ٔیبٖ آ٘بٖ، ٔٛضٛؿ ٟٔٓ دیٍزی است وٝ ثٝ ٞزچٝ فقبَ

٘ی حضٛر الطبر ٔختّف ی سٔب٘ی ٚ ٔىبدر سبفبت ٔختّف ضجب٘ٝ رٚس در فضبٞبی ٔختّف ٔحّٝ الذاْ ثٝ ضٙبسبیی چزخٝ تٛاٖ

 (7ضٕبرٜ  ٕ٘ٛدار) .وزدٚردٖ ٘یبسٞبی خٛد سٙی در ٔحّٝ ثٝ ٔٙؾٛر ثزآ
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عجك ٕ٘ٛدار ثبال ٚ ٕٞچٙیٗ ٔطبٞذات ٔیذا٘ی، پبرن اس فّٕىزد ثبالیی ثزخٛردار است ٚ در عَٛ ضجب٘ٝ رٚس پذیزای الطبر ٔختّف 

ضبی فٕٛٔی در سزاسز د٘یب، چٟبر ٔتغیز اغّی؛ دستزسی ف 1000اس ٚایت(( ثب ٔغبِقٝ ٚیّیبْ )) ٔی ثبضذٚ ثبیذ یبدآٚر ضذ وٝ

. ]15[پذیزی، فقبِیت ٞب ٚ وبروزدٞب در فضب، آسبیص ٚ سیجبیی ٚ ارتٕبفی پذیزی را وٝ ٞز فضبی فٕٛٔی ٔٛفك ثیبٖ ٔی وٙذ

سٙی ٔختّف سٚرخب٘ٝ ٞٓ وٝ در داخُ پبرن لزار دارد فالٜٚ ثز ضقبؿ فّٕىزدی آٖ وٝ فزأحّی است، ٔٛرد استفبدٜ ی الطبر 

حسیٙیٝ ٚ ٔسزذ ٞٓ، ٌشیٟٟٙبی  ثٛدٜ ٚ فزغت ٔٙبسجی ثزای تقبُٔ ٚ ثب ٞٓ ثٛدٖ ردٟٞبی سٙی ٌٛ٘بٌٖٛ فزاٞٓ وزدٜ است.

ثقذی ٔزدْ ثٛدٜ ا٘ذ وٝ اِجتٝ حسیٙیٝ تٟٙب ضجٟبی رٕقٝ فقبَ است ٚ ثب استمجبَ ٌزْ ٌزٟٚٞبی ٔختّف ارتٕبفی ٚ سٙی ٕٞزاٜ 

لب ٞٓ ٔىبٖ ثسیبر ٔٙبسجی است وٝ اوخز سبوٙیٗ ٔحّٝ اس أىب٘بت ٚ ٚ خذٔبت ارائٝ ضذٜ در آٖ اِجتٝ ثبسارچٝ ی فّی لّی آ است.

پس اس ضٙبسبیی  استفبدٜ ٔی وٙٙذ ٚ رّسبت ٞیئت ٚ ٔىبٖ تطىیُ آٖ، در سیز چبرسٛق ثبسارچٝ ثٝ اعالؿ اٞبِی ٔی رسذ.

بِیتٟبیی وٝ در سبفبت ضجب٘ٝ رٚس ٚ ٌزٟٚٞبی فضبٞبی تزٕـ ٚ ٔٛرد استفبدٜ ی سبوٙیٗ ثٝ ثزرسی سٔبٖ فّٕىزد آٟ٘ب ٚ فق

 ارتٕبفی وٝ ثیطتز در آٖ سٔبٟ٘ب اس ایٗ فضبٞب استفبدٜ ٔی وٙٙذ، پزداختٝ ضذٜ است.

 

 در هحله اهنیت

در ایٗ  ثٝ ٔٙؾٛر ثزرسی أٙیت یه ٔحذٚدٜ، ثبیذ ثٝ تأحیز فٛأُ ارتٕبفی ٚ وبِجذی ثز أٙیت، در وٙبر ٞٓ تٛرٝ وزد.   

ثزرسی أٙیت ٔحذٚدٜ ی ٔٛرد ٔغبِقٝ ٚ فٛأُ ارتٕبفی ٔؤحز ثز آٖ پزداختٝ ضذٜ است. ٕ٘ٛدار سیز ٘طبٖ لسٕت اس ٔغبِقبت ثٝ 

 (8ضٕبرٜ  ٕ٘ٛدار) ٞب دار٘ذ.دٞٙذٜ ی ٔىبٟ٘بیی در ٔحُ است وٝ سبوٙیٗ اؽٟبر وزدٜ ا٘ذ احسبس تٕٙیت ثیطتزی در ایٗ ٔىبٖ
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درغذ ٞٓ ثٝ ثبسارچٝ، پبرن ٚ  30دارد.حذٚد ثیطتز سبوٙیٗ اؽٟبر داضتٝ ا٘ذ وٝ در ٕٞٝ ٘مبط ٔحّٝ أٙیت ٔٙبسجی ٚرٛد 

ٔسزذ اضبرٜ داضتٝ ا٘ذ وٝ ٔزٕٛفبً تطىیُ دٞٙذٜ ی ٔزوش ٔحذٚدٜ ٔٛرد ٔغبِقٝ است. حضٛر الطبر ٔختّف ثٝ ٔٙؾٛر استفبدٜ 

 رٚس، اس رّٕٝ فٛأُ ٟٔٓ احسبس أٙیت در ایٗ ٔحذٚدٜ است.اس خذٔبت تزبری، پبرن، ٔسزذ ٚ سٚرخب٘ٝ در عَٛ ٔذت ضجب٘ٝ

اوخز اٞبِی ثٝ ثٟجٛد أٙیت ٔحّٝ ثب احذاث خیبثبٖ ثیذآثبدی اضبرٜ داضتٝ ا٘ذ. ثب احذاث ایٗ خیبثبٖ پبتٛلٟبی آساردٞٙذٜ ای وٝ 

درغذ اس اٞبِی ثٝ ٚرٛد ٘ذاضتٗ پبتٛق آساردٞٙذٜ ای در حبَ حبضز در ٔحّٝ اضبرٜ  70ٚرٛد داضتٝ اس ثیٗ رفتٝ ا٘ذ. ثیص اس 

ضت، یقٙی ثب تقغیّی ثبسارچٝ ٚ وٓ تزدد  10ثٝ فٙٛاٖ پبتٛق آساردٞٙذٜ اس سٛی رٛا٘بٖ اس سبفت  درغذ پبرن را 13 وزدٜ ا٘ذ.

ا٘ذ. اِجتٝ وٕجٛد رٚضٙبیی در پبرن ٚ تبریه ثٛدٖ لسٕتٟبیی اس آٖ ٞٓ در ایٗ ٔٛضٛؿ ثی تأحیز ضذٖ ٔزوش ٔحّٝ فٙٛاٖ وزدٜ

٘خٛاٞٙذ ثٝ دالیُ ٔختّف اس رّٕٝ پبییٗ ثٛدٖ أٙیت آٖ  درغذ ٞٓ فٙٛاٖ وزدٜ ا٘ذ ٔىب٘ی در ٔحّٝ ٘یست وٝ 74 ٕ٘ی ثبضذ.

٘مغٝ، اس آ٘زب فجٛر ٘ىٙٙذ در وُ ٔی تٛاٖ اؽٟبر داضت ثب احذاث خیبثبٖ ثیذآثبدی دغذغٝ ی فىزی ٔزدْ در ٔٛرد أٙیت ٔحّٝ 

ٌش ثٛدٖ آ٘بٖ، ٕٞبٖ ثٛٔی ثٛدٖ سبوٙیٗ ٚ ٚیژٌی غزیت  تب حذ سیبدی رفـ ضذٜ ٚ اس أٙیت ٔحّٝ ی خٛد اثزاس رضبیت داضتٙذ.

 عٛر وٝ لجالً اضبرٜ ضذ. احسبس أٙیت ثیطتزی ثزای سبوٙیٗ فزاٞٓ ٕ٘ٛدٜ است.

 

 گیزیتیجه ن 
ثزرسی ٚضقیت ارتٕبفی در ٔحّٝ فّیمّی آلب ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ چزا ثب ٚرٛد ٔسبئُ ٚ ٔقضالت ٔٛرٛد در ٚضقیت 

ٔحّٝ ٞبی تبریخی، ٔحذٚدٜ تبریخی ٔحّٝ فّیمّی آلب آسیت وٕتزی اس ایٗ ٔسبئُ دیذٜ التػبدی، وبِجذی ٚ سیست ٔحیغی 

ثبرستزیٗ ٚیژٌی ٔزٕٛفٝ ٔٛرد ٔغبِقٝ، ثٛٔی ثٛدٖ سبوٙبٖ آٖ است وٝ تأحیزات ایٗ ٔٛضٛؿ ثز تقّك خبعز سبوٙیٗ است.  

دٜ ی سیستی خٛد ٔٛرد ثحج لزار ٌزفت.ٔیشاٖ یىذیٍز، تٛرٝ ثٝ أٙیت ٔحذٚ ٞب ٚ اٞبِی ثبٕٞسبیٝ ٘سجت ثٝ ٔحّٝ، ٔیشاٖ راثغٝ

ٞبی فٕٛٔی پبسخٍٛ ثٝ ایٗ ٘یبس ثزرسی ضذ ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ ٔطخع ضذ وٝ ٔزوش ٔحّٝ اس فّٕىزد تقبٔالت ارتٕبفی ٚ ٔىبٖ

ثبالیی ثزخٛردار است. ثبسارچٝ ٚ خذٔبت آٖ ٔىب٘ی است وٝ ٔٛرد استفبدٜ رٚسا٘ٝ ثیطتز اٞبِی ٔحُ است. استفبدٜ ٌزٟٚٞبی 

ی ٔختّف در عَٛ ضجب٘ٝ رٚس اس أىب٘بت پبرن، ثٝ ایٗ ٔىبٖ س٘ذٌی ٚ پٛیبیی ثبالیی ثخطیذٜ وٝ ٟ٘بیتبً ثٝ أٙیت ٚ پٛیبیی سٙ

ٔزٕٛفٝ ایٗ فٛأُ پتب٘سیُ ٔٙبسجی ثٝ ٔٙؾٛر پبیذاری ٔحّٝ ٚ تٛسقٝ پبیذار آٖ در آیٙذٜ پیص  ٔزوش ٔحّٝ ٔٙزز ضذٜ است.

رٝ داضت وٝ ایٗ ٚضقیت ارتٕبفی ٔٙبست، حبثت ٘جٛدٜ ٚ فٛأُ وبِجذی ٚ التػبدی آٖ ِٚی ثبیذ تٛ رٚی عزاحبٖ لزار ٔی دٞذ.

را تٟذیذ ٔی وٙذ. پزاوٙص ٘بٔتٙبست رٕقیت در ٔحذٚدٜ ٚ فذْ تٙبست در دا٘ٝ ثٙذی پالن ٞبی ٔحّٝ، دستزسی ضقیف ٚ 

ت ٔحّٝ در سبَ ٞبی اخیز ٚ ، اختالف سیبد در ارسش اراضی در لسٕت ٞبی ٔختّف ٔحّٝ، رضذ ٔٙفی رٕقیٔقبثز وٓ ارسش

 افشایص ٔیُ ٟٔبرزت سبوٙبٖ ثٛٔی ثٝ ٔزٚر سٔبٖ اس رّٕٝ فٛأُ تٟذیذ وٙٙذٜ پبیذاری در ٔحّٝ است.
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