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باتأکیذبزرضایت 66بزرسی چیذهاى فضاّادرخاًِ ّای رٍستایی کالردشت دردٍرُ قبل ٍبعذاسسال

 هٌذی ساکٌاى

 )هطالعِ ًوًَِ هَردی: رٍستای شکزکَُ ٍحسي کیف(
 Sayadi.bahar@gmail.com, *بَارً ؾّْادی

 چکیذُ
ٔختّف اص رّٕٝ تٛاٖ التلادی وٓ ،وٕتش ا٘ؼاٖ ؿٙاػی فوای خاٍ٘ی، یىی اص حٛصٜ ٞایی اػت وٝ دس چٙذ ػاَ اخیش تٝ دالیُ 

 _تٛكیفی _تٝ آٖ تٛرّٝ ٚ پشداختٝ ؿذٜ اػت .دسایٗ پظٚٞؾ وٝ اص ِ٘ش ٞذف، واستشدی ٚ اص ِ٘ش ٔاٞیّت ٚ سٚؽ، تاسیخی 

اػتفادٜ اص ٔذاسن ٚ اػٙاد ٔىتٛب ٚ ؿفاٞی ٚ تشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔٛسدی ٚدس ٟ٘ایت ًشح تحّیّی اػت، ػٔی ؿذٜ اػتتاتا

ٚ تحّیُ آٖ اص سٚؽ وّیشت؛تا فشم تشایٙىٝ ػاوٙاٖ اص ٔحُ ص٘ذٌی ٚ ٘حٜٛ چیذٔاٖ فواٞا دسصٔاٖ حاَ ٘ؼثت تٝ  پشػـٙأٝ

ٌزؿتٝ ٘اسهایتی تیـتشی داس٘ذ، پشداختٝ ؿٛد.دس ایٗ پظٚٞؾ وٝ پشػؾ اكّی آٖ چیؼتی ٔفْٟٛ ػىٛ٘ت ٚ سهایتٕٙذی 

ىٛ٘ت اص آغاص ص٘ذٌی تا وٖٙٛ ٚ ٔفْٟٛ ػىٛ٘ت اص ِ٘ش ػاوٙاٖ خا٘ٝ ٞای ا٘تخاب ؿذٜ اػت ؛ اتتذا تٝ تشسػی تاسیخچٝ ػ

ا٘ذیـٕٙذا ٖ ٚ فالػفٝ پشداختٝ ٔی ؿٛد. وٙىاؽ دس ٕٔٔاسی تٛٔی تشاػاع ٞیچ اٍِٛیی ؿىُ ٍ٘شفتٝ اػتثّىٝ تٟٙا تش حؼة 

سٌزؿتٝ ٚ ٘یاص ػاوٙاٖ ٚ اِثتّٝ دا٘ؾ تزشتی ؿىُ ٌشفتٝ اػت.تحّیُ چیذٔاٖ فوایی یه خا٘ٝ تش حؼة فشًٞٙ ٚ ٘یاص افشاد د

ٔمایؼٝ آٖ تا حاَ حاهش، ٘ىتٝ دیٍشی اػت وٝ تٝ آٖ پشداختٝ ٔی ؿٛد. دس ٔشحّٝ تٔذ تا اػتفادٜ اص پشػـٙأٝ تٝ تشسػی 

تٔذادی اص خا٘ٝ ٞای سٚػتایی ٚ ؿٟشی والسدؿت اص ِٔٙش ػاوٙا٘ؾ ٔی پشداصیٓ . ٘تیزٝ ایٗ پظٚٞؾ سػیذٖ تٝ ٚرٛد فاكّٝ 

تٝ تٙاػة ٘یاص ػاوٙاٖ  60ٔی ٔحُ ص٘ذٌی ؿاٖ اػت. فواٞای خا٘ٝ ٞای تٛٔی لثُ اص دٞٝ تیٗ خٛاػتٝ ٞای افشاد تا فوای ٚال

،وٙاس ٞٓ لشاس ٔی ٌشفتٙذ أّا أشٚصٜ ّٓی سغٓ پیـشفت ّٓٓ ٟٔٙذػی ، سیضفواٞای ٌّٔٛب ػاوٙاٖ ، ػیش ٘ضِٚی خٛد سا ًی ٔی 

ی ٞؼتیٓ وٝ تٝ ارثاس تٝ فشًٞٙ دسٍٚ٘شای ٔا وٙذ. دس ػاخت ٚ ػاص ٞای اخیش ؿاٞذ تمّیذ كشف اص یه ػشی اٍِٛ ٞا ی غشت

 تحٕیُ ؿذٜ ا٘ذ. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 فوای خاٍ٘ی ، ٔفْٟٛ ػىٛ٘ت ، ٕٔٔاسی تٛٔی ، تّّٙٛ فوایی ، سهایتٕٙذی ػاوٙاٖ ٍاژگاى کلیذی:
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 هقذهِ -1
دغذغٝ داؿتٗ ػشپٙاٜ أٗ ، اص دیشتاصدس٘ؼُ ٞای پیـیٗ ٔا،چٝ آ٘اٖ وٝ غاسسا تشای ص٘ذٌی ا٘تخاب وشد٘ذٚچٝ آ٘اٖ وٝ تٔذتش      

 دسپی ػاختٗ ػشپٙاٜ ٚتغییش ص٘ذٌی تٝ پای وٜٛ ٞا آٔذ٘ذ؛ ٘یاصتٛدٖ ا٘ؼاٖ دس یه فوای أٗ سا تٛریٝ ٔی وٙذ.

اٌشتا حىٕت وافی تٝ فُٔ ػىٙی ٌضیذٖ تیٙذیـیٓ، ػشٌشدا٘ی »إِٓا٘ی 2پذیذاسؿٙاع فیّؼٛف ٚ 1تٝ ٓمیذٜ ٔاستیٗ ٞایذٌش

ؿایذ ٕٞیٗ دِیّی تاؿذ وٝ دس ػىٛ٘ت ٌاٜ [1]«آدٔی تیٗ صٔیٗ ٚ آػٕاٖ، تِٛذ ٚ ٔشي، ؿادی ٚ ا٘ذٜٚ ٚ ...سا خٛاٞیٓ یافت. 

ا وٖٙٛ رٛٞشٚخٕیشٜ یىؼاٖ تشای تـىیُ فوای ت«3صٔاٖ ٕٔٔاسی تذٖٚ ٕٔٔاس»تـشاص ؿشّٚ تاسیخ آتادی ٘ـیٙی ا٘ؼاٖ یاٞای 

 ص٘ذٌی ٔی تٛاٖ یافت.

 تشای دسن تٟتشایٗ ٔٔیاسٞا ٘خؼت ٔی تایؼت تٝ تشسػی تشخی ٔفاٞیٓ اص دیذٌاٜ ا٘ذیـٕٙذاٖ تپشداصیٓ.

ی دس ٘ضدیىتشیٗ تٔشیف ایٗ اػت وٝ فوا سا خالئ:»4سػیذٖ تٝ تٔشیف ػىٛ٘ت، دا٘ؼتٗ ٔفْٟٛ فوا سا ٔی ًّثذ. تٝ ٌفتٝ ٌشٚتش

فوا دس »حثیثی تٝ تیا٘ی دلیك تش ٔی ٌٛیذ:[2] «ِ٘ش تٍیشیٓ وٝ ٔی تٛا٘ذ ؿی سا دس خٛد رای دٞذ یا اص چیضی آوٙذٜ ؿٛد.

ٔفْٟٛ ٔٛرٛد خٛیؾ تٝ تٟٙایی ٞیچ ٚیظٌی خاكی سأٌشح ٕ٘ی وٙذ ِٚی تٝ ٔحن ایٙىٝ یه ٌشٜٚ ا٘ؼا٘ی فٔاِیتی سادسٔىا٘ی 

ایٗ تٔشیف [3]«ی ؿٛد.اصایٗ پغ فوا تؼتشی تشای فٔاِیت ٚسفتاسٞای ا٘ؼا٘ی ٔی ٌشدد.ٌٔشح وٙٙذ،ٔٔٙای ٕ٘ادیٗ فوا پذیذاس ٔ

سا ٔی تٛاٖ تا اهافٝ وشدٖ ٚاطٜ ٞٛیّت تٝ ٔفْٟٛ ٔحُ ػىٛ٘ت خلٛكی وٝ اص آٖ تٝ ٓٙٛاٖ خا٘ٝ ٘یضیاد ٔی ؿٛدتٕٔیٓ داد؛ صیشا 

آٖ ادأٝ حیات ٔی یاتذ.دس ٚالْ یه خا٘ٝ حشیٓ  یه خا٘ٝ اصپیٛ٘ذ ٔیاٖ ا٘ؼاٖ ٚ ٔحیي ؿىُ ٔی ٌیشد ٚ تا فٔاِیت ٞای آوای

  افشاد ػاوٗ آٖ اػت ٚ ٔی تٛا٘ذ تٝ ایٗ افشاد ٞٛیّت تخـذ.افشادی وٝ تٝ آٖ خا٘ٝ حغ تّٔك داس٘ذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Martin Heidegger  

2- phanomenologie ت دادٖ ٔاٞیّت تٝ اؿیا )دستٔشیف پذیذاسؿٙاػی داسیٓ  وٝ ٓأّی تشای تشسػی ٚؿٙاخت احٛاَ ٔشدْ د٘یا ٚ٘ؼث

 .)تیؾ اص ػٌح ُاٞشیـاٖ اػت

)تشٚٔثشطٜ دس كحثت ٞایؾ خا٘ٝ ٞای تٛٔی ساسدّپای تاسیخ، ٔیشاث وٛچه ٚیا 84ٔٛصٜ ٔیشاث سٚػتایی،وٙذٚد،ػاَ اَٚ،ؿٕاسٜ اَٚ،تٟاس -3

 .(ٕٔٔاسی تذٖٚ ٕٔٔاس ٘أیذ

4-Grutter 
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یت/تزاٚص. ٔی تٛاٖ ٌفت ٔىاٖ ٔتٙالن اػت. ٘مٌٝ آغاصیٗ تؼیاسی ٔحُ اِٚیٗ تزشتٝ ٞای ٞشفشد اص٘فشت /اؿتیاق، حٕا»

اصدٌٚا٘ٝ ٞا : ػفش/آٔذٖ، اػتشاحت/رٙة ٚرٛؽ/ٔمذع/غیشٔمذع، خا٘ٛادٜ/ارتٕاّ ،فوا/ٔىاٖ، دسٖٚ/تیشٖٚ، خلٛكی/ٕٓٛٔی، 

ذٌش دسٔٛسدػشٌشدا٘ی ایٗ رّٕٝ اص ؿشت، ٘ضدیىی صیادی تا ٓمیذٜ ٞای[4]«خاٍ٘ی/ارتٕآی، ص٘ا٘ٝ/ٔشدا٘ٝ، لّة/رٞٗ، تٛدٖ/ؿذٖ

 ا٘ؼاٟ٘ا وٝ دس تاال تٝ آٖ اؿاسٜ ؿذ، داسد.

ٕٞاٌ٘ٛسوٝ ا٘ذیـٝ ٞا ٚ تاٚسٞا تشٞٛیّت ٚ فشًٞٙ تأحیش ٔی ٌزاسد، خا٘ٝ وٝ ٓالٜٚ تشواسوشدػشپٙاٞی تٝ اٍ٘یضٜ ٞٛیّت ٘یضایزاد 

 ؿذٜ اػت؛ تش فشًٞٙ تأحیش ٔی ٌزاسدٚٞٓ اصآٖ تأحیش ٔی پزیشد.

تاٖ صاییذٜ ٞٓ پٛؿا٘ی تیٗ رغشافیا، الّیٓ ٚ ارتٕاّ اػت .اِثتٝ اصتأحیش ٔوآف تاٚسٞای ٔشدْ تشآٖ ٕٔٔاسی تٛٔی ٔؼىٛ٘ی تثشػ

٘یض ٕ٘ی تٛاٖ چـٓ پٛؿی وشد أّا ایٙىٝ دس ٌزؿتٝ چٝ ٓٛأّی دس ػاصٔا٘ذٞی فواٞای یه خا٘ٝ ٘مؾ داؿتٝ  ٚأشٚص چٝ ٚیظٌی 

ًی صٔاٖ تغییش وشدٜ ٚایٙىٝ آیا ایٗ تغییشات سهایتٕٙذی ٞایی اكُ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد ٚ چٝ ًٛسایٗ ٚیظٌی ٞا دس 

 ػاوٙا٘ؾ سا دس پی داؿتٝ یاخیش، ٘تیزٝ ای اػت وٝ دس ٔماِٝ حاهش تٝ آٖ ٔی پشداصیٓ.

 

 اّوّیّت ٍ ضزٍرت هَضَع: -2
 یحاوٓ تشص٘ذٌ التلادی ٚ ارتٕآی_فشٍٞٙی ٞای واِثذی اسصؽ تثّٛس ٚ ٔتٕشوض واٖ٘ٛ ٓٙٛاٖ تٝ ٔؼىٗ سٚػتایی    

 اص ٚیظٜ تٝ فشٍٞٙی ٚ ارتٕآی -تٛػٔٝ التلادی دس ٔؼىٗ ّٕٓىشد والٖ، تٔذ دس. تشخٛسداساػت ای ٚیظٜ إٞیت اص سٚػتاییاٖ

 ٚ یافتٝ خاكی رأٔٝ إٞیت فىشی ٚ سٚا٘ی آػایؾ ٚ سفاٜ ایزاد ٚ ٟ٘ایتاً ػشٔایٝ رشیاٖ ٚ اؿتغاَ ایزاد دس آٖ ٘مٌٝ ِ٘ش٘مؾ

 تٝ تٛرٝ ِضْٚ وـٛس، التلادی پیىشٜ اص ٓٙلشی ٟٔٓ ٓٙٛاٖ تٝ( سٚػتایی ٚ ؿٟشی)ٕٓشاٖ ٝتٝ ٔمِٛ دػتیاتی ٘یض خشد تٔذ دس

 [5.]ػاصد ٔی هشٚسی سا ٔؼىٗ سٚػتایی
واسوشدی وٝ دس پٟٙٝ وشٜ صٔیٗ لشاسٌشفتٝ تاؿٙذ، تحت تأحیشؿشایي    ػىٛ٘تٍاٜ ٞای ا٘ؼا٘ی آٓ اصؿٟش ٚسٚػتا، تاٞشرٕٔیت ٚ

ٕی اص ٚیظٌی ٞای ًثیٔی ٚٓٛأُ الّیٕی ساتٝ خٛد اختلاف ٔی دٞذ. تا ایٗ ٍ٘شؽ ٔی ٔحیي ًثیٔی لشاسداس٘ذ وٝ تخؾ آِ

ؿشایي الّیٕی ٚ آب  -2ًثیٔی صٔیٗ   ؿشایي رغشافیایی ٚ -1ٓأُ سا دس ؿىُ ٌیشی ٔؼىٗ سٚػتایی ٔؤحشدا٘ؼت:4تٛاٖ 

أحیشٔی ٌیشد( .اِثتٝ تٝ ػٛاتك تاسیخی ٚتأٔیٗ خلٛكیات فشٍٞٙی)وٝ اص ٌٔٙمٝ ت   ٘حٜٛ أشاسٔٔاؽ ٚ -4    ؿشایي التلادی    -3ٞٛایی

تأحیشایٗ ٓٛأُ ٘ٝ تٟٙا تش ٕٔٔاسی ٚ تافت واِثذی ػىٛ٘ت ٌاٜ ٞای ا٘ؼا٘ی،  [6]وشد.         أٙیت ػاوٙیٗ ٘یضٔی تٛاٖ ؿاسٜ

 [7] تؼیاسٔـٟٛد اػت؛ تّىٝ تشسٚحیات ٚ ٚیظٌی ٞای افشاد ٔختّف ٘یض تأحیش ٌزاس اػت.

 دػتٝ خا٘ٝ تشٔی خٛسیٓ:3ؿت تٝ                          دس سٚػتای ؿىشوٜٛ اصتٛاتْ ؿٟشػتاٖ والسد           ی ػاصٔاٖ یاتی ػىٛ٘ت ٌاٜ ٞادستشسػی ٔٔیاسٞا

ٔؼىٗ  -3تشویة ٔلاِح لذیٓ ٚرذیذ(اصیا ٔٙضَ ٘یٕٝ ػٙتی )تأؼىٗ دٚسٜ ٌز -2خا٘ٝ ٞای چٛتی لذیٕی ٔٔشٚف تٝ صیٍاِی -1

٘یضالتوای ؿشایي ٘ٛاّ  ٔؼىٗ تٝ تٙاػة ؿشایي ٔحیٌی ٚ ٘حٜٛ دػتشػی تٝ ٔلاِح ػاختٕا٘ی ٔشتٛى ٚرذیذ.ٞشیه اصایٗ ا

 [8] التلادی ٚ ارتٕآی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ.

دسٌزؿتٝ دسسٚػتاٞا تٝ تٙاػة ٘یاصؿاٖ ٓٙاكشی ٔا٘ٙذ تّٕثاس،وٙذٚد، ًٛیّٝ، تٙٛس اصارضای تمشیثاًحاتت ٔٙاًك ٔؼىٛ٘ی ٔحؼٛب 

أّا  وٝ تؼتٝ تٝ ٔٛلٔیت خاف رغشافیایی ٌٔٙمٝ ،لشاسٌیشی ٚ چیذٔاٖ ٞشوذاْ اصآ٘اٖ دسٔحًٛٝ تاتْ ِٕ٘ی خاف تٛد. ٔی ؿذ

تٝ ٘ٛٓی تمّیذی تثذیُ ؿذٜ وٝ تٝ  60أشٚصٜ سیخت خا٘ٝ ٞا، ػاصٔاٖ یاتی ٚ ویفیت فواٞا ٘ؼثت تٝ تاصٜ صٔا٘ی لثُ اصػاَ 

ٚی ٘ـاٖ ٞؼتٙذٚ اص ٌّٔٛتیّتی پاییٗ تشخٛسداس٘ذ. اص ایٗ سٚ ایٗ ٔماِٝ للذ ٚاواِحاٍ فشٍٞٙی ٚ الّیٕی وٕتشپاػخٍٛی ٘یاصػاوٙا

ٔٔیاسٞای ػاصٔاٖ یاتی ٚویفیت فوای ص٘ذٌی سا داسد تا ؿایذ اص ایٗ پغ تا دس ِ٘شٌشفتٗ ؿشایي حاوٓ تشالّیٓ ٚ فشًٞٙ تتٛاٖ 

 ذٜ ٘یاصػاوٙا٘ؾ اػت ، داؿتٝ تاؿیٓ. ػىٛ٘ت ٌاٞی تٝ ٔٔٙای ٚالٔی ػىٛ٘ت ٌاٜ وٝ تأٔیٗ وٙٙذٜ آسأؾ ٚ تشًشف وٙٙ
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 پیشیٌِ هَضَع -3

 ٓاللٝ ٔٛهٛٓاتی اص ایٗ دػت پیـتش. تشای ؿٙاخت ؿشایي فوای ٔٙاػة تشای ػىٛ٘ت، تشسػی ٔٛاسد صیادی الصْ اػت     

ػاختٗ،  ٓٙٛاٖ تا ٔٔشٚفی ػخٙشا٘ی 1950 ػاَ دس إِٓا٘ی پذیذاسؿٙاع فیّؼٛف ٞایذٌش، تٛد. ٔاستیٗ ٕٔٔاساٖ ٚ فیّؼٛفاٖ

تا 1ؿِٛتض -دس پی اٚ ٘ٛستشی .ص٘ذ ٔی دأٗ تؼیاسی ٞای تحج تٝ ٚ وٙذ ٔی ٘مذ سا ٔٔاكش ٕٔٔاسی ا٘ذیـیذٖ ٚ ٌضیذٖ ػىٛ٘ت

تٝ اسصؿٍزاسی ٞش چٝ تیـتش ػىٛ٘ت ٌاٜ پشداخت ٚ اصآٖ تٝ ٓٙٛاٖ رایی  "سٚح ٔىاٖ "ٚ"ٔفْٟٛ ػىٛ٘ت"تؼت افىاس اٚ دس وتاب

تا دیٍشاٖ ، پزیشؽ ٔزٕٛٓٝ ای اصاسصؽ ٞای ٔـتشن ٚ...یاد ٔی وٙذ وٝ دس ٟ٘ایت ٔٛرثات تشای دادٚ ػتذ ا٘ذیـٝ ٚ احؼاع 

 [9] سهایت ػاوٙیٗ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ.

 

 الّیٓ اػت.ٕٔٔاسی ٔٛسد دیٍشی وٝ اص إٞیّت صیادی تشخٛسداساػت ٚتشسػی ٘یاصٞای ا٘ؼاٖ،پغ اص تشسػی ٔفاٞیٓ ا٘ؼاٖ ؿٙاػی

 تاویذ داسد. تشای صایی فشْ ی ا٘ذیـٝ تش تٛٔی ٕٔٔاسی تزشتیات. ٔا٘ذ ٔی آغٛؽ ٚ ٘ٛصاد ساتٌٝ تٝ تیـتش پیٛ٘ذؿاٖ الّیٓ، ٚ

وٝ پیؾ اص ایٗ پظٞـٍشاٖ تٝ آٖ دػت پیذا  ٌشفتٗ ٚیظٌی ٞایی  لشاس ِ٘ش ٔذ ٔٔاكش ٞای خا٘ٝ دس ًشاحی ٔٔیاسٞای تٝ سػیذٖ

 وشدٜ ا٘ذ هشٚسی اػت.

 

 خا٘ٝ دس ٛؿیذٜپ ٚ تؼتٝ تاص، فوای ٌٛ٘ٝ ػٝ صٔاٖ ٞٓ حوٛس  

 پٛؿیذٜ ٚ تؼتٝ تاص، فوای ٌٛ٘ٝ ػٝ تشای تٙا ٞش دس ٔـخق ٞای ٘ؼثت ٚرٛد  

 خا٘ٝ دس ٕٓٛٔی تا خلٛكی وأال لّٕشٚ اص فوا ٔتّٙٛ ًیف ٚرٛد  

 ٖپٛؿیذٜ ٚ تؼتٝ تاص، فوای ٌٛ٘ٝ ػٝ ٞش دس خا٘ٛادٜ خلٛكی ص٘ذٌی تحمك أىا  

 خاف ّٕٓىشد تٝ فوا اختلاف ٓذْ ٚ ا٘ؼا٘ی حاالت ٚ فتاسٞاس ص٘ذٌی، ؿیٜٛ پٛیایی ٔماتُ دس فوا پزیشی اٌ٘ٔاف 

 ٖخا٘ٝ فوایی ػاصٔاٖ تش اؿیا غّثٝ فمذا 

 ٘ضدیه اص ِٕغ ٚ ٔـاٞذٜ تا خا٘ٝ تاص فوای تٝ ٞا اتاق ا٘ذاص چـٓ ایزاد ًشیك اص تٕاؿا ٚ دیذاس ٚ ٌیاٜ ٚ آب تا استثاى 

[10] 

خا٘ٝ ٔی تٛا٘ذ تأحیشتٝ ػضایی داؿتٝ تاؿذ استثاى  تی ؿه یىی اصٓٛأّی وٝ دس ایزاد حغ سهایت دسػاوٙاٖ یه

 ":ِٛوٛستٛصیٝ ٌفتٝ تحلیالت ًشاح دس تٟثٛد ٔشاحُ ارشایی ،سإٞٙایی ٞای تا وٓ وشدٖ تٛلٔات ٚ اكالح آ٘اٖ اػت. تٝ

 ذ؛ٞؼتٙ ٞا ػاختٕاٖ ص٘ذٌی تا ٞای فٔاِیت وٙٙذٜ ٕٞاًٞٙ ٕٓذتاً أا ٘یؼتٙذ واسٜ ٕٚٞٝ ٌش ٔٔزضٜ ٞٙشٔٙذاٖ ٕٔٔاساٖ،

 ٞای ایذٜ تا ساٞا فشْ ٚ فواٞا ایٙىٝ هٕٗ وٙذ، ٚاسد خا٘ٝ ًشاحی دس سا ٘یاصٞای واسفشٔا ٚ ٞا خٛاػتٝ تایذ ٕٔٔاس یٔٙی

 تا واسفشٔا وٝ خٛتی ی ساتٌٝ دس تؼتاٖ تذٜ یه دس تایذ ٕٔٔاس وٝ واسی اػت ایٗ آٔیضد . ٔی دس خٛد ّٕٓىشدی ٚ ٞٙشی

 [11]"اٚػت ٞٙش یٗا سػا٘ذ ػشا٘زاْ ساتٝ آٖ وشدٜ، تشلشاس

 

 

 

 

 

1-Chiristian Norberg-Shulz 
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ارتٕآی صیادی  ٚ التلادی ٔٛرثات تحٛالت ٚخذٔات، كٙٔت ٚ دأذاسی تٝ  وـاٚسصی تخؾ التلادی اص ٞای دیذٌاٜ أّا تغییش

ات تغییشات دس فشْ سا دس سٚػتا فشاٞٓ آٚسدٜ وٝ تٝ ؿىّی ٘ادسػت دسكٛست ُاٞشی سٚػتا تأحیشٌزاؿتٝ اػت وٝ یىی اصایٗ تأحیش

 [12]ًشاحی خا٘ٝ اػت. 

 

   تاریخچِ سکًَت-4
دس ٔٛسد تاسیخچٝ ٚچٍٍٛ٘ی ػىٛ٘ت دسٓآِ غیة ٚ ایٗ ٓآِ ٌفتٝ ٞا ٚ ؿٙیذٜ ٞا صیاد اػت وٝ ٔا تٝ روشچٙذ ٔٛسد تؼٙذٜ      

 ٔی وٙیٓ.

 ٞٓ خذاٚ٘ذ وشد، ؿىٜٛ خذاٚ٘ذ تٝ ٛدؽخ دس پذیذآٔذٜ ٚحـت ٚ تٟٙایی صٔیٗ اص دس آدْ تالش)ّ(، ٔحٕذ أاْ اص حذیخی تش تٙا

: اػت آٔذٜ خذاٚ٘ذ تٝ خٌاب آدْ ٘أۀ تٛتٝ اص ٘یض سٚایتی دس. [13]فشػتاد فشٚ تشایؾ تٟـتی سا خیٕٝ ٞای اص چادسی یا خیٕٝ

٘ی دس وتاب آػٕا.[13]آسی: فشٔٛد خذاٚ٘ذ ٚ اػت؟ رّٙت تٝ تاصٌـتٓ وٙٓ، تٛتٝ اٌش آیا ٘ذادى؟ ػىٙى رّٙت خٛیؾ دس ٔشا آیا»

 رّٙت اص سا سٚحا٘ی )خیٕٝ( كٛست یه ػاختاس» ػىٛ٘ت، تٝ تاصٌـت تشای آدْ خٛاػت تٝ پاػخ دس خذاٚ٘ذ لشآٖ ٞٓ داسیٓ وٝ

 ػىٛ٘ت وٝ ٔی ؿٛد اػتٙثاى ایٗ ٌٛ٘ٝ پیؾ ٌفتٝ سٚایت ٞای اصٔزّٕٛ [14]٘اصَ وشد ػىیٙٝ یا تٟـتی ػىٛ٘ت ٕ٘اد ٔخاتۀ تٝ

 ٔی ػاصد؛ فشاٞٓ دیشیٗ ٟٓذ آٖ تزذیذ ٚ روش تشای ای صٔیٙٝ خیٕٝ، یٙی تٕخیّیتاصآفش ًشیك اص رّٙت تٝ آدٔی تاصٌـت تا

 تٔثیشی، تٝ ٚ آػٕا٘ی ػىٛ٘ت آٖ خیاَ ٚ یاد پشٚسا٘ذٖ ػش دس تشای دسصٔیٗ، خیٕٝ ٔخاِی ػاخت وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی تٙاتشایٗ،

 خلّت یاد، ٚ روش ایٗ ٚالْ دس ػت.خیٕۀ ٔخاِی ٔـتشن تشای یادآٚسی تزشتٝ ای ٔـتشن دس تیٗ آدٔیاٖ ا.اػت خیاِی ػىٛ٘ت

  [13] اػت. تاصآفشیٙی خیٕٝ ٞذف ٚ ػىٛ٘ت تٙیادیٗ

 

 بزرسی هفَْم سکًَت -5
دستٔاسیف اٚػىٛ٘ت تٝ  .ٔی دا٘ذ ٓٙاكش اص ٔزٕٛٓٝ دیذ پذیذاس ؿٙاػی  تٝ تحّیُ ٔىاٖ  ٔی پشداصد ٚ آٖ سا یه ٞایذٌشتا     

ٚ تیٗ الأت ٚ  [1] ػىٛ٘ت خلٛكی .-4ػىٛ٘ت ٕٓٛٔی-3٘ت ٔزتْٕػىٛ-2ػىٛ٘ت ًثیٔی -1ؿٛد:چٟاسؿیٜٛ تمؼیٓ ٔی

ػىٛ٘ت، تشٓىغ تٔاسیفی وٝ دس حاَ حاهش تیٗ ٔشدْ سٚاد داسد تفاٚت صیادی لائُ ٔی ؿٛد.الأت سا حاكُ تٛلف ٔٛلّتی 

ػىٛ٘ت  دسٔىا٘ی ٔا٘ٙذ ٔحُ واسٔی دا٘ذ ٚػىٛ٘ت سا ٘ٝ كشف ص٘ذٌی دس یه ٔؼىٗ ،تّىٝ ٔؼتّضْ داؿتٗ ٚیظٌی ٞای خاف

 ٚ وٙذ ٔی تٝ خا٘ٝ یُتثذ سا “ تٛدٖ ٔىاِٖ ” آٖ رشیاٖ دس آدٔی وٝ اػت فشآیٙذی” ٞایذٌش، ِ٘ش اص ػىٛ٘ت[15] ٌاٜ ٔی دا٘ذ .

 اٚ ِ٘ش اص ػىٛ٘ت  دیٍش ٓثاست تٝ.  پشداصد ٕٞاٍٞٙی ٔی تشلشاسی تٝ صٔیٗ ٚ آػٕاٖ خٛد، خذا، یٔٙی تفىش اكّی ٔٙثْ چٟاس تا

ٞای  ٚتا اػتذالَ [1] اػت . ایٗ فشاتش اص ٔفٟٛٔی ٚ  ٘یؼت ٌشفتٗ پا صیش سا صٔیٗ ٔتشٔشتْ چٙذ یا ٖلشاسداد ػایثاٖ سا ػمفی

 یٔٙی تٛدٖ، صٔیٗ سٚی تش ای ٔیش٘ذٜ ٕٞچٖٛ تٛدٖ یٔٙی ا٘ؼاٖ” ٚ داسْ ػىٛ٘ت ٔٗ یٔٙی ٞؼتٓ ٔٗ وٝ خٛد تٛهیح ٔی دٞذ

 [15] داسد. آٖ اص فشاتش ٔفٟٛٔی ٚ ٘یؼت وشدٖ تٙا تٟٙا ػاختٗ، وٝ وٙذ ٔی اٚاؿاسٜ“ داؿتٗ ػىٛ٘ت

 پٙاٜ ٚ سٚا٘ی فیضیىی ٚ أٙیّت ٔفاٞیٓ ٞشچٙذ .یىذیٍشٚاتؼتٝ ا٘ذ تٝ وشدٖ حفَ ٚ أٙیت ٔشالثت، ٔفاٞیٕی چٖٛ ٍٟ٘ذاسی،

 وافی ؿشى ٘فغ، اص ٔشالثت ٚ ٍٟ٘ذاسی حمیمت، دس تٛدٜ اػت أّا تٛرٝ ٔٛسد خا٘ٝ ٚ ػىٛ٘ت الصْ ؿشى تٝ ٓٙٛاٖ ٌشفتٗ

اػتمشاسیاتذ؛  خیاَ ٓآِ اص تٕخیّی ػشایی پٙاٜ دس وٝ سػذ ٔی ػىٛ٘ت تٝ ػاختٗ تا صٔا٘ی تٟٙا آدٔی پغ .اػت ا٘ؼاٖ ػىٛ٘ت

آٔٛختٗ  حتی یا ٔؼىٗ ویفی ٚ وّٕی تحشاٖ اص تٟٙا ٘ٝ أشٚص ا٘ؼاٖ ػىٛ٘ت اكّی تحشاٖ وٝ تٝ ِ٘ش ٔی سػذ چٙیٗ سٚ، اصایٗ

تٝ  آدٔی وٝ اػت ای ُٚیفٝ ایٗ .اػت ٘فغ اص ٍٟ٘ذاسی ٘ىشدٖ ٚ دیشیٗ ٟٓذ اص غفّت ٚ فشأٛؿی تّىٝ ، تٛدٖ چٍٛ٘ٝ پیٛػتۀ

 [9] .فشػتادٜ ؿذ صٔیٗ تٝ آٖ وٕاَ تشای ٚ خاًش آٖ دس تٟـت ٚاسد ؿذ
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 تعزیف هعواری سٌتی -5
 وٝ اػتؿىُ وّی ٕٔٔاسی ػٙتی اصػٙت ٓأیا٘ٝ ػشچـٕٝ ٔی ٌیشدٚػٙت ٓأیا٘ٝ ٕٞاٖ ػٙت تالٚاػٌٝ ٚ ٘اخٛدآٌاٞی     

ٔثٙای ٚاسصؽ ٞا ی ٔشتٛى تٝ آٟ٘ا ٚ٘یضتشٞای ٔٔٙٛی ٚٔادی ٔتأحشاص٘یاصٞارشیاٖ داسد ٚتٝ ٌٛ٘ٝ ٔشدٔی فشًٞٙیه  ستٌٗد

خٛاػت ٞا ٚآسٔاٟ٘ای آٟ٘ا ٚتاالخشٜ تٝ پیشٚی اص س٘زٟا ٚؿادی ٞا ٚآسأؾ ٞای ا٘ؼا٘ی ؿىُ ٔی ٌیشد.ٕٔٔاسی ػادٜ ٚسٚػتایی 

دسلاِة ایٗ ػٙت ٞا ادساوی اصرٟاٖ اػت وٝ تٝ ٚهٛح دیذٜ ٔی ؿٛد.ٕٔٔاسی سٚػتایی ٚ تٛٔی داسای خٌٛى استثاًی ٔؼتمیٓ، 

 [16] ٞاٚ ص٘ذٌی سٚصٔشٜ آٟ٘اػت.فشًٞٙ تٛدٜ  تالٚاػٌٝ ٚٔحىٕی تا

 اص آٖ ٌٛ٘ٝ ٕٔٔاسی تٛٔی، داسد، تٛٔی ٕٔٔاسی اص اِیٛس پاَٚ وٝ تٔشیفی تش تٙا»دس رایی دیٍش دس تٔشیف ٕٔٔاسی تٛٔی داسیٓ وٝ 

 ٚ ػاصٌاسٔی ػاصد فٙاٚسی ٚ الّیٕی ارتٕآی، ؿشایي تا سا خٛد صٔاٖ ًی ٚٔی وٙذ سؿذ رٛأْ دسٖٚ اص وٝ اػت ٕٔٔاسی

 خالكٝ ًٛس یا تٝ ٚ ػاصٌاسٔی تاؿٙذ ٞؼتٙذ آٟ٘ا ِٔٛذ وٝ فشًٞٙ ٞایی ؿیٜٛ ٞایض٘ذٌی ٚ التلاد ؿٟا، اسص تا ٚ ٔی یاتذ أُتى

دسٞش دٚ ایٗ تٔاسیف تـاتٝ سؿذ وشدٖ اص دَ [17]اػت ٔشدْ تشای ٘ٝ ٚ تٛػي ٔشدْ ٕٔٔاسی ٚ ٔشدْ ٕٔٔاسی تٛٔی، ٕٔٔاسی

، تٝ احزاْ ػادٜ ٔی ؿٛد.دس تٛكیفی رضئی تشدستشسػی ٕٔٔاسی ٔؼىٗ سٚػتایی فشًٞٙ ٚساتٌٝ ٕٓیك ٕٔٔاسی ٚ ٔشدْ ٔـاٞذٜ

ٚفواٞا تیـتشرٙثٝ ّٕٓىشدی داس٘ذ، ٓٙاكشٚ إِاٟ٘ا ی پشداصؿی اتتذایی، اصتٌٗ ای تشٔی خٛسیٓ وٝ اصُاٞشػاصی تٝ دٚس٘ذ

شچٝ ٔاِىیت خلٛكی ػت،ِٚی ًثیٔت اػتخشاد ؿذٜ ٚتٝ وٕه آوای خا٘ٛادٜ دسخا٘ٝ ٕ٘ٛد ٔی یاتذ.دس ٔؼىٗ سٚػتایی اٌ

  ، ػٟٕی اص آٖ داس٘ذ._ٞؼتا٘ذاصآٟ٘ا ٘یضآٖ تٙا، چـٓ_وؼا٘ی وٝ اصوٙاس آٖ ٓثٛس ٔی وٙٙذ 

 

 هَقعیت شْزستاى کالردشت ٍ رٍستای شکزکَُ   -6
-٘احیٝا٘ذ.ایٗفتٝدٞىذٜ ٞایی داسدوٝ دسوٟٛٞای اًشاف ایٗ دؿت لشاسٌش              حؼٗ ویف اػت، ٘احیٝ والسدؿت وٝ ٔشوضآٖ     

 [18]اػت ٚوٛٞؼتاٖ تـٓ دٞؼتاٖ والسدؿت، تیشٖٚاصػٝٔتـىُ

دسٓشم دسرٝ ؿشلی 23ٚدسرٝ 51ٚٔٛلٔیت ٌّٔك دسًَٛ رغشافیایی تٝ ِحاٍوالسدؿت سٚػتای ؿىشوٜٛ اصتٛاتْ ؿٟشػتاٖ

حیٝ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد.)ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس اػت ٚرضٚ لؼٕت وٛٞؼتا٘ی ایٗ ٘ادلیمٝ ؿٕاِی لشاسٌشفتٝ 40دسرٝ ٚ 36رغشافیایی

 (1387ػاصآب ؿشق،

اوخشسٚػتاٞا ی ٘احیٝ والسدؿت تٝ وّی ٓٛم ؿذٜ ػاختٕاٖ ٞای رذیذ تاػشٚؿىُ ٔتفاٚت رایٍضیٗ آٖ ؿذٜ  تافت تٛٔی

ایٗ  وٝ تیـتش استفآات ٚتاٚسٞای ٔشدْ ٞٙٛص تخؾ إِٓی اصتافت تٛٔی خٛداػت ِٚی ایٗ سٚػتا تٝ دِیُ ؿشایي رغشافیایی

سٚػتا سا ؿأُ ٔی ؿٛد،حفَ وشدٜ اػت.ٕٞیٗ، دِیُ ا٘تخاب ؿىشوٜٛ تشای ٔمایؼٝ ٕٔٔاسی ٌزؿتٝ ٚحاَ ٚ ٔیضاٖ  سهایت 

 ٔٙذی ػاوٙیٗ ایٗ ٌٔٙمٝ ٔی تاؿذ.

)رٛاٖ(،  0-14٘فشدس ٌشٜٚ ػٙی 38٘فشرٕٔیت سٚػتای ؿىشوٜٛ ،262اصٔزّٕٛ  85تا تٛرٝ تٝ آٔاس خا٘ٝ تٟذاؿت دس ػاَ 

٘فشٞؼتٙذ وٝ دسٌشٜٚ ػٙی  50٘فشدسٌشٜٚ ػاِخٛسدٌاٖ ٞؼتٙذ.رٕٔیت ٔٛسد ٌٔأِٝ  56)تضسٌؼاَ( 15ٚ-64 ٘فشدس ٌش168ٜٚ

 تضسٌؼاَ لشاس داس٘ذ.
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  [هٌْذسیي هشاٍر ساسآب شزق] حَسّْای هسکًَی رٍستای شکزکَُ تصَیز-1تصَیز

 

 

 فلسفِ سکًَت بِ هعواری بَهیتعوین -7

تش اص آٖ اػت وٝ ٔا تٝ ًٛس ػٌحی تا آٖ ٔٛارٝ ٔی ؿٛیٓ . ػىٛ٘ت، چیضی فشاتا ٌٔاِة ٌٔشح ؿذٜ دسٔی اتیٓ وٝ      

ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ سٚح، رؼٓ ٚ تٝ ًٛس وُ ٞٛیّت تـشسا تحت تأحیش خٛد لشاس ٔی دٞذ ٚآیا تا ٌزؿت صٔاٖ ، ٕٔٔاسی رذیذ 

 پاػخٍٛی ٘یاص ٔخاًثا٘ؾ اػت...؟ 
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 اسًگارًذُ-1393-حالتغییز هعواری اسگذشتِ تا-2تصَیز

 

 اوٖٙٛ تشای دسن تٟتش ٕٔٔاسی تٛٔی تٝ تشسػی ػاصٔاٖ یاتی فواٞا تا وٕه ٌشفتٗ اصدیذٌاٜ تشٚٔثشطٜ ٔی پشداصیٓ . 

سٚػتایی ٌیالٖ  ٞای خا٘ٝ دٞی دسػاصٔاٖ ٔحٛس ػٝ اٚاص تشٚٔثشطٜ اصاستثاى ِ٘اْ رٞٙی دس تِٛیذ فواٞای ٓیٙی كحثت ٔی وٙذ.

 چپ تشای تٝ تشخی ٘ىات تا خا٘ٝ ٞای سٚػتایی دسٔاص٘ذساٖ ٔـاتٟت داسد؛تشای ٔخاَ اٚ ٔحٛسی اصساػتاػتفادٜ ٔی وٙذ وٝ دس 

 ٔحفُتٝ خا٘ٝ ساػت ٚػٕت ٔیٟٕا٘اٖ فوای تٝ خا٘ٝ چپ ػٕت داؿتٗ تٝ اختلاف ٕ٘ای تیشٚ٘ی دس ِ٘ش ٔی ٌیشد وٝ اؿاسٜ

 فوای ٔماتُ، دس وٝ خا٘ٝ داسد پـت دا٘ی دس صتاِٝ ٔؼتشاح، چٖٛ وی٘اپا ٔشاوض تٝ اؿاسٜ رّٛ، تٝ اػت، دسٔحٛساصپـتخا٘ٛادٌی

أّادیٍش فواٞاؿأُ ًٛیّٝ تٝ دِیُ دساستفاّ ٚالْ ؿذٖ ایٗ سٚػتا ٚ [19]ٌیشد لشاسٔی خا٘ٝ رّٛی دس ٔلشف ٚ تِٛیذ)تٙٛس( پان

 خا٘ٝ ٚالْ ٔی ؿٛد . فوای وٓ، دسصیشصٔیٗ یا ًثمٝ پاییٗ ٔٙضَ ٔؼىٛ٘ی
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 ًوًَِ خاًِ با هعواری بَهی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                     

 تزسین اسًگارًذُ-1393-66پالى خاًِ رٍستایی قبل اسسال-3تصَیز         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شوال

 هحَرراست بِ چپ 

 

 هحَر پشت بِ جلَ

 
سزٍیس

 س
 

 تنور
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 عکاس:ًگارًذُ.هجوَعِ خاًِ ،طَیلِ ٍ تٌَر1393.رٍستای شکزکَُ.4تصَیز 

 

 
 :ًگارًذُ.سزٍیس بْذاشتی.عکاس1393.رٍستای شکزکَُ.5تصَیز  
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 ًوًَِ خاًِ با هعواری جذیذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزسین اسًگارًذُ-1393-66پالى خاًِ رٍستایی بعذ اسسال-6تصَیز
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مي وؼی دس وٕثٛد ٔؼىٗ أشٚصی،  تشای خیّی ٞا داؿتٗ یه فوای ٔؼىٛ٘ی، آسأؾ تخؾ اػت. اص ِ٘ش ٞایذٌش تی خإ٘اٖ ف

٘یؼت وٝ ػمفی تاالی ػشؽ ٘یؼت، تّىٝ دس تیٍاٍ٘ی اص ِحاٍ ٔادی ٚ ٔٔٙٛی اػت، ٓذْ تٔادَ سٚح ٚ ٔحُ ػىٛ٘ت ، دس ٚالْ 

 [1]تذٖٚ ایٙىٝ ٔىاٖ سا تحت ػىٛ٘ت خٛد دس آٚس٘ذ، دس آٖ حوٛس داس٘ذ. 

س ٔٛاسد تؼیاسی ٔزثٛس تٝ اػتفادٜ اص خا٘ٝ افشاد دس تزشتٝ د٘یای رذیذ ٕٓالًأىاٖ صیادی تشای تٔییٗ ؿىُ خا٘ٝ خٛد ٘ذاس٘ذ ٚ د

ٞایی ٞؼتٙذ وٝ اص پیؾ ػاختٝ ؿذٜ اػت ٚاوٖٙٛ دس اختیاس آٟ٘ا لشاس ٔی ٌیشد. إّٞیت ٔؼأِٝ تا رایی اػت وٝ اص ِ٘ش 

 [1] ِٛوٛستٛصیٝ اػىاٖ ٘ادسػت ا٘ؼاٖ سا تایذ ّّٓت ٚالٔی ٚ سیـٝ ای ٘ا آسأی ٞای ارتٕآی ٔٔاكش دا٘ؼت.

شػـٙأٝ  دس سٚػتای ؿىشوٜٛ تٝ دِیُ آؿٙایی وٓ ػاوٙاٖ تا فواٞای رذیذ ٚ ٕٔٔاسی سٚص ٚ ٘ذادٖ رٛاب ٘تایذ تشسػی پ

ٔٙاػة تٝ ػؤاالت ٘تایذ ٔحىٕی دس پی ٘ذاؿت .تٙا تش ایٗ ٕٞیٗ پشػـٙأٝ دس ٔشوض حؼٗ ویف پخؾ ؿذ .ػاوٙاٖ ایٗ ٌٔٙمٝ 

 تفؼیش ٔلاحثٝ ٚ پشػـٙأٝ تا ایٗ افشاد  اػت. تزشتٝ ص٘ذٌی دس ؿٟش  ٚ سٚػتا سا تٛأٔاٖ داؿتٙذ . ٘تایذ صیش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل ذکر است کو میزان رضایتمندی بو چيار عامل بستگی دارد : ىزینو ، امکانات ، نگيداری ، اندازه ؛ کو بو جيت 
 محدودیت پژوىش دو گزینو ىزینو و نگيداری ثابت در نظر گرفتو صده است.

ست بو مقایسو صرایط سکًنتگاه در گذصتو و حال ازدیدگاه ساکنان پرداختو صًدو در در پرسضنامو سعی صده ا
 نتیجو میزان رضایتمندی ازوضعیت حاضر رابررسی کند.

 تٝ تٙاػة ٓاللٝ ٚفٔاِیّت ارتٕآی ٚلتی دسٔٛسد تّّٙٛ فوایی اصػاوٙاٖ ػٛاَ ؿذ،تٔذاد صیادی ٔٛافك اهافٝ ؿذٖ فوا

یی رذاٌا٘ٝ تشای ٍٟ٘ذاسی اص حیٛا٘ات خاٍ٘ی)تٝ خاًش پیٛ٘ذ تا ٌزؿتٝ( ، ٓاللٝ ٔٙذ ؿاٖ تٝ ٔحُ ػىٛ٘ت تٛد٘ذیا فوا

 تٝ تاصٌـت ًالچٝ تٝ ٕٔٔاسی رذیذتا إٓاَ تغییشات أشٚصی

  ٚ ِ٘شخا٘ٓ ٞادسٔٛسد تاص تٛدٖ فوای آؿپضخا٘ٝ ٔخثت ٘ثٛد. ٘اسهایتی اص ایٙىٝ ٟٕٔاٖ دیذ وأُ تٝ فوا داؿتٝ تاؿذ

 رذا ػاصی فٔاِیّتٟایی وٝ تآج وخیفی خا٘ٝ ٚ پخؾ ؿذٖ تٛ ٔی ؿٛد تٛد٘ذ.ٔٛافك ٚرٛد ٌٔثخ تشای 

  خا٘ٓ ٞا تٝ دِیُ ایٙىٝ ٕٞیـٝ ٍ٘شاٖ تٝ ٞٓ سیختٍی خا٘ٝ ٞؼتٙذ پیـتٟٙاد رذایی پزیشایی اص ٘ـیٕٗ تٛد٘ذ. آٟ٘ا

 ٓمیذٜ داؿتٙذ ایٗ ادغاْ فوایی ٔا سا تٝ ػٛی ٟٕٔاٖ ٌشیض ؿذٖ ػٛق ٔی دٞذ.

  ٖپـت تاْ ٚتٛرّٝ تٝ ٚرٛد ا٘ثاس دس ػاختٕاٖ ٞای ًثماتی ٞٓ دس پاسویًٙ ٚ ٞٓ دس داخُ خا٘ٝ پیـٟٙاد حزف ٘ىشد

 تشای دػتشػی آػاٖ تش

 ْرذا ؿذٖ حٕاْ ٚ ػشٚیغ اص ٞٓ ٚدس ِ٘ش ٌشفتٗ فوایی تا واستشی سختىٗ دس حٕا 

   ىزینو  امکانات نگيداری اندازه

 میزان رضایتمندی از منزل مسکًنی
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 ٕآٚسی ِثاع ٞای دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٔىاٖ ٔٙاػة تشای ٔاؿیٗ ِثاع ؿٛیی تٝ ًٛسی وٝ ٘ضدیه تٝ اتاق خٛاب تشای ر ْ

 چشن تاؿذ.

  تٛرٝ تٝ اتاق خٛاب تٝ ٓٙٛاٖ ٔىا٘ی تشای خٛاتیذٖ ٚ آسأؾ، ٘ٝ ایٙىٝ تٝ ٔىا٘ی تشای ا٘ثاس ٚػایُ تثذیُ ؿٛد وٝ دس

 ایٗ كٛست تیـتش تٝ آؿفتٍی وٕه ٔی وٙذ ٘ٝ آسأؾ.

 ٖٞٛاٚ ٔلشف وٓ  پیـٟٙاد ٚ رٛ د پٙزشٜ تا فاكّٝ صیاد اص صٔیٗ ٚ ٔؼاحت وٓ رٟت ؿذّت تخـیذٖ تٝ رشیا

 ػٛخت)چیضی وٝ دس ٕٔٔاسی ٌزؿتٝ تٝ آٖ تیـتش تٛرٝ ٔی ؿذ(

 

 ًتیجِ گیزی -8

ًی پشػـٙأٝ ٚ ٔلاحثٝ ؿفاٞی تٝ ایٗ ٘تیزٝ سػیذیٓ وٝ : افشاد دس سٚ تٝ سٚ ؿذٖ تا ٔحیي ٔؼىٛ٘ی تٝ تٕأی رٙثٝ    

ٌاٞی ٔٛسد پؼٙذ ػاوٙا٘ؾ اػت وٝ ٓالٜٚ تش  ٞای ٔحیي حؼاع ا٘ذ، وٝ ایٗ ٔٛسد، ٘یاص تٝ تٛرٝ اویذ ًشاحاٖ داسد. ػىٛ٘ت

داؿتٗ ٔؼاحتی ٔٙاػة تٝ تٙاػة سٚحیّات تایذ داسای تّٙٛ فوایی ٚ چیذٔا٘ی خافّ افشاد اػتفادٜ وٙٙذٜ اص آٖ تاؿذ تا تتٛاٖ 

 ٘اْ خا٘ٝ وٝ ٔحُ آسأؾ اػت سا اص آٖ خٛد وٙذ.
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 فْزست هٌابع:
،نفَُم ظکُىت بٌ ظُی نعهاری تهحْلی،تصجهٌ ندهُد انْص ّاراخهسی،چاپ پيجم،تَصان 1362کصّعتْان ىُربصی،ػُلتض،[1]

 ،اىتؼارات آگٌ

 ،زّباّی ػياظی در نعهاری،تصجهٌ جَاىؼاً پاکضاد،عبسالصضاٍهاُّن،چاپ ٍفتم،تَصان،ػَس بَؼتی1361گصهت گصهتص،ُّرگ،[2]

 ن،ازػارتاػَص،چاپ ػؼم،تَصان،داىؼگاً تَصا1354خبْبی،ندعو،[3]

 ه البصز تَصان، ػَصی ٍای راىٌ ظاکيان نيظص نعلُب از فضاّی تيُع ػيارتی اىعان ، بصرظی1362فکٍُی ،ىاؾص ه زٍصا غضىُّان،[4]
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 ،نعهاری راىٌ ٍای گْالن، چاپ اهل،رػت،فصٍيگ اّلْا1351ن ،راکپُر، نژگا[6]

،تأجْص اقلْم بص نعهاری گشػتٌ هخال نيعقٌ کالردػت،پاّان ىانٌ بای ارش درجٌ فُق لْعاىط جغصافْای 1361ظيائی،ىجم السّو،[7]

 ُرػَصی،داىؼگاً آزاد اظالنی هاخس چالُس،بٌ راٍيهاّی دکتص نَسی ظيائی ه دکتص نَصداد رنضاىی پ

 ،کالردػت)جغصافْا،تارّذ هفصٍيگ(،چاپ اّهل،تَصان،فکصى1344ُنلک پُر،علی،[8]

، بصاتی، ىاؾص ه الَام 21-ؾؽ2،2نعهاری،نعالعات نعهاری اّصان،ػهارً  در ظکُىت نفَُم بازاىسّؼی ،1362ظاٍصی ،جعفص، [9]

ّْت تعبْقی ، ارزّابی1362کاکاهىس، قضهّو(،  ػَص: نُردی ػَصهىسان)نعالعٌ ذٍيی تؿُّص بص کْس تا ػَصی با ظکُىت ندْط کْف

 نفَُم تعبْقی ، نعالع1361ٌ، دانْار، ظجاد ه نععُد ىاری قهی ،32-22، ؾؽ3نعهاری ه ػَصظازی،ػهارً–ىؼصٌّ ٍيصىای زّبا 

 ، فکٍُی ،ىاؾص ه زٍصا42-12،ؾؽ 1نعهاری ه ػَصظازی، ػهارً –نسرن، ىؼصٌّ ٍيصٍای زّبا  نعهاری ه بُنی درنعهاری فضا

 ٍای قضهّو، پژهٍغ ه البصز تَصان، ػَصی ٍای راىٌ ظاکيان نيظص نعلُب از فضاّی تيُع ػيارتی اىعان ، بصرظی1362غضىُّان،

،نعالعات نعهاری پْؼْيٌ بٌ ىگاٍی - نعهاری پسّسارػياظی ،1352،عبادّان،ندهُد ،22-26 ، ؾؽ2 اّصان، ػهارً ػياظِ اىعان
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 تهحْلی،تصجهٌ ندهُد انْص ّاراخهسی،چاپ پيجم،تَصان ،اىتؼارات آگٌ

 
،ىؼضٌّ ػَص ه نعهاری نعهاري نسرن پصدازي ىظصٌّ در بُنِ نعهاري بٌ رهّکصدٍا ،1361 ىاری قهی، نععُد ه ظجاد دانْار، [10]
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غالنی تُاىا، نصّم  دّيی، اىسّؼٌ ه فصٍيگ الهللی بْو نازىسران،کيگصً بُنی نعهاري بص دّيی اىسّؼٌ ه فصٍيگ نُظُی ،ندعو،ىقغ

ٍهاّغ نلی   ر ظکُىتگاٍَای بُنی خاػٌْ جيُبی درّای رضر، نجهُعٌ نقاالتپاّساری ػَص درػَصظازی پاّسا هٍادی دالّی تُاىا،
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 گصجِ رهظتاي: نُردي تاِّ ىهُىٌرهظ ٍاي راىٌ کارکصدي تغْْصات رهىس ،بصرظ1361ِؾْساّی اظکيسر ه زری قاظهْان ، [12]
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 ،ازآظتارا تا اظتصآباد ،چاپ اّهل ،جلسظُم،تَصان،اىجهو آجاره نفارصفصٍيگی1344ظتُدً،نيُچَص، [18]
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