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 چکیده
یىی اظ ػُّ ؾطٌطزا٘ی ا٘ؿبٖ أطٚظ ٘پطزاذتٗ ثٝ ٔفْٟٛ  .ا٘س زازٜ لطاض ٔغبِؼٝ ضا ٔٛضز ٔىبٖ ٚ ا٘ؿبٖ ضاثغٝ وٝ اؾت زٞٝ چٙس اظ ثیف ٔحممیٗ

ٔىبٖ ٚ زض ٘تیزٝ فمساٖ ٞٛیت ٔىبٖ اؾت. ثٙبثطایٗ ػسْ تٛرٝ ثط٘بٔٝ ضیعاٖ ٚ عطاحبٖ قٟطی ثٝ عجیؼت شاتی وطٜ ذبوی، ثٝ اضائٝ ٚ عطاحی 

ٌیطی  ػٛأُ ٔٛحط زض قىُ ثطضؾیْٟٛ ٔىبٖ، ؼطیف وبُٔ ٚ ربٔؼی اظ ٔفٔىبٟ٘ب پطزاذتٝ ا٘س. زض ایٗ پػٚٞف ؾؼی ثط آٖ ثٛزٜ اؾت تب ثب ت

 آٖ حبضط پػٚٞف آٔبضی ربٔؼٝ قٛز. ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ تبحیط آٖ ثط ضٚی ایزبز تهٛیطٞبی شٞٙی اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ فضب پطزاذتٝ ٔی

 ضٚـ ثٝ ٚ ٘فط 334 حزٓ ثٝ ای ٕ٘ٛ٘ٝ،  ربٔؼٝ ایٗ اظ .وٝ ثٝ پبضن ؾبحّی قٟط اٞٛاظ ٔطارؼٝ وطزٜ ا٘س اظ افطاز ٚ اؾتفبزٜ وٙٙسٌب٘ی اؾت زؾتٝ

 آظٖٔٛ ٚ پػٚٞف ٞبی زازٜ ثطضؾی .قس عطاحی ای ؾبذتٝ ٔحمك پطؾكٙبٔٝ پػٚٞف، ٞبی زازٜ ٌطزآٚضی ثطای .قس ا٘تربة ٌیطی تهبزفی ٕ٘ٛ٘ٝ

٘تبیذ ٘كبٖ زٞٙسٜ ایٗ ثٛز ٌطفت.  ( ا٘زبSPSS WIN 22ْافعاض ) ٘طْ وبضٌیطی ثٝ عطیك آٔبض تٛنیفی ٚ اؾتٙجبعی ثب اظ پػٚٞف ٞبی فطضیٝ

ٚز ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٘یع افعایف ثیٗ ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز. ثب ایٗ تٛضیح وٝ ٞطچٝ تهٛیط شٞٙی ثبالتط ضوٝ 

قسٜ تفبٚت  ٞبی ا٘زبْ ٕٞچٙیٗ، ثب تٛرٝ ثٝ آظٖٔٛثبقس.  ٔیٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖ ثغٛض ٔخجت ٚ ٔؼٙبزاضی ثط تهٛیط شٞٙی تبحیطٌصاض  بثسی ٔی

ٌیطی ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی ثیٗ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٚرٛز ٘ساقتٝ اؾت، أب ٞط چٝ ٔیعاٖ ضضبیت اظ ٔىبٖ ثبالتط ضٚز،  چٙسا٘ی زض قىُ

 ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ ٔىبٖ ٘یع افعایف ٔی یبثس.
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 مقدمه. 1

 تبحیط ٞؿتٙس ٚ افطاز ضضبیت ٘یبظٞبی پیف ٟٔتطیٗ اظ ٔىبٖ، قسٜ ازضان شٞٙی ٚ اضظـ وٝ تهٛیط ا٘س ضؾیسٜ ٘تیزٝ ایٗ ثٝ پیكیٗ ٔغبِؼبت اغّت

ٔمهس  یه ا٘تربة ٍٞٙبْ زض اظافطاز  وٝ ثؿیبضی اؾت شٞٙی ػبّٔی تهٛیط، چطا وٝ زاض٘س تفطیحی ٔمهس ضفتبض افطاز زض ظٔیٙٝ ا٘تربة ثط ظیبزی

 ٔٙغمی ثؿیبض پؽ .زاضز ٔمهس یه ثٝ فطز ٘ؿجت یه وٝ قٛز ٔی ٌفتٝ ٘ظطاتی ٚ ػمبیس ٔزٕٛػٝ ثبٚضٞب، ثٝ شٞٙی تهٛیط .زٞٙس ٔی لطاض تٛرٝ ٔٛضز

ٌیطی  ثٙبثطایٗ الظٔٝ قىُ .ٌصاضز ٔی ثطای تفطیح ٚ اؾتطاحت تأحیطافطاز زض ا٘تربة ٔىبٖ  ٌیطی تهٕیٓ ثط شٞٙی تهٛیط وٙیٓ وٝ فطو اؾت

ایٗ ٔغّت، ثیبٍ٘ط ٔیعاٖ إٞیت ٔفْٟٛ ٔىبٖ ضا زض ایٗ ضاثغٝ ضا ثرٛثی ٘كبٖ تهٛیط شٞٙی، زض ٌطٚ زضن زضؾت ٔؼٙبی ٔىبٖ اؾت وٝ 

قبٖ زض ا٘تربة اؾتفبزٜ  ، ٔیعاٖ تبحیطٌصاضیىبٖٔیسٞس. ِصا زض ایٗ پػٚٞف تالـ قسٜ اؾت تب ثب تؼبضیف وبّٔی اظ تهٛیط شٞٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔ

وٙٙس.  وٙٙسٌبٖ اظ فضب ضا ثطضؾی وٙس. ٔؼٕٛال تٕبٔی افطاز زض عَٛ ؾبَ اظ فضبٞبی تفطیحی ٚ ٌطزقٍطی ٔٛرٛز زض قٟط اؾتفبزٜ ٔی

تؼسز فضبٞبی تفطری ٔٛرٛز زض تٛا٘س تحت تبحیط ػٛأُ ذبل ٞط ٔىبٖ ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ  ثٙبثطایٗ، زالیُ ا٘تربة آٖ ٔىبٖ تٛؾظ افطاز ٔی

، اضتجبط ثیٗ پػٚٞفایٗ  انّی زض ٔزٕٛع، ٞسفتٛا٘س فطز ضا ثٝ زضٖٚ ذٛز ثىكس.  قٟطٞب، ایٗ زضن اقربل اظ آٖ فضب اؾت وٝ ٔی

یه افطاز ضا زض ا٘تربة اؾت. ثٙبثطایٗ، ایٗ تحمیك ٘كبٖ ذٛاٞس زاز وٝ ایٗ ضاثغٝ ٚاؾغٝ ای اؾت وٝ « تهٛیط شٞٙی»ٚ « ٔفْٟٛ ٔىبٖ»

 . ٔىبٖ زائٕی ثطای ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت ٚ تفطیح وٕه ٔیىٙس

 

 سواالت پژوهص: 1-1

 آیب ثیٗ ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز؟-1

 ٌیطی ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی تبحیطٌصاض اؾت؟ آیب رٙؿیت ثط قىُ-2

 ٚ تهٛیط شٞٙی تبحیطٌصاض اؾت؟آیب ٔیعاٖ ضضبیتٕٙسی افطاز اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ثط ٔفْٟٛ ٔىبٖ -3

 

 فرضیات پژوهص: 1-2

 ضؾس ثیٗ ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ٚرٛز زاضز. ثٙظط ٔی-1

 ٌیطی ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی ثیٗ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٔتفبٚت اؾت. ضؾس قىُ ثٙظط ٔی-2

 تهٛیط شٞٙی تبحیطٌصاض اؾت.ضؾس ٔیعاٖ ضضبیتٕٙسی افطاز اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ثط ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ  ثٙظط ٔی-3

 

  ادبیات. 2

 .قٛز فضبٞبی قٟطی اضائٝ ٔیزض  تهٛیط شٞٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖٞبی ٔرتّف پیطأٖٛ ٔفْٟٛ زض ایٗ ثرف تؼبضیف ٚ زیسٌبٜ

 

 مکان 2-1

 چیعی ٔىبٖ زیسٌبٜ، ایٗ زض .اؾت ٚرٛز اظ ٘بپصیط ٚرسایی وبُٔ ثركی ،قِٛتع -٘ٛضثطي وطیؿتیبٖ چٖٛ قٙبؾب٘ی پسیساض زیسٌبٜ اظ ٔىبٖ پسیسٜ

ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔی یبثٙس ٚ ثب فؼبِیتٟب ٚ وبضثطی ٞبی ٔتٙٛع زاضای  ٔىبٟ٘ب زض ثطٞٝ ٞبی ٔرتّف ظٔب٘ی، ٘مف. اؾت ا٘تعاػی ٔحُ یه اظ ثیف

ؾبظز.  ثب ایٗ ٌیطز، تؼطیف ٔىبٖ ضا زقٛاضٔی  قٛ٘س. ایٗ پٛیبیی وٝ ثٝ زِیُ حضٛض ضٚیسازٞبی ٔتغیط زض ٌصض ظٔبٖ قىُ ٔی ٞٛیتی پٛیب ٔی

وٝ زض وٙبض  [1]حبَ زیٍط ثبیس پصیطفت وٝ ٔىبٖ ثی قه چیعی فطاتط اظ ٔحُ ا٘تعاػی زوبضتی ٚ وّیتی ّٕٔٛ اظ ویفیت ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اؾت 

طزٜ ٞبی ثی پبیبٖ ثب قبذهٝ ٞبی ٔتٙٛع ٚ ثب ٔؼٙب زض ثطزاض٘سٜ تفبؾیط فّؿفی ٚ ضٚا٘كٙبذتی ٚ ٘یع ارتٕبػی ٚ فطٍٞٙی ٌؿت رغطافیبی قجبٞت

ٞبی ثهطی ٌٛ٘بٌٖٛ قیٜٛ ای اظ ٞؿتی ضا ٔكرم ٔیؿبظ٘س وٝ ثط ٞط ٌٛقٝ ٚ وٙبضی لبثّیت ضثظ  ا٘س ٚ چٛ٘بٖ وٝ فطاٞٓ قسٜ اظ ویفیت

 ضاثغٝ وٝ اؾت زٞٝ چٙس اظ ا٘ؿب٘ی ثیف رغطافیبی حٛظٜ ٔحممیٗ ٚ ٔحیظ ضٚا٘كٙبؾبٖ. [2]ؾپبضز  ٞبی ثیكٕبضز ٔی زازٖ  زاض٘س ٚ تٗ ثٝ تبٚیُ

 ٔىبٖ ثٝ ٔؼٙب وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط ا٘س، زاقتٝ تٛرٝ ٔىبٖ وٝ ثٝ حٛظٜ ایٗ ا٘سیكٕٙساٖ اظ ثطذی .ا٘س زازٜ لطاض ٔغبِؼٝ ضا ٔٛضز ٞب ٔىبٖ ٚ ا٘ؿبٖ ٞیزب٘ی
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 ایٗ وٝ ٔی زا٘ٙس ا٘ؿبٖ ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی ٔجٙبی ثط ضا ضاثغٝ ایٗ ٌطٚٞی .آیس ٚرٛز ٔی ثٝ ٞب ٔىبٖ ٚ ٔطزْ ٞیزب٘ی ضاثغٝ احط ثط ٚ قٛز ٔی ٘ؿجت زازٜ

 فطز ٔخجت احؿبؾبت ٔجیٗ اؾت وٝ ٔىبٖ ثٝ ٔطثٛط ٔجبحج تطیٗ ٟٔٓ اظ ٔىبٖ ثٝ تؼّك .ٌطفتٝ اؾت لطاض ٘یع ٔىبٖ پسیساضقٙبؾی ظیطثٙبی ٍ٘طـ

 فطٍٞٙی ٔطتجظ ػمبیس ٚ ثٛزٜ ٔىبٖ قٙبذتی ٚ ػبعفی تزطثٝ اظ چیعی ثیف ٔىبٖ ثٝ تؼّك وٝ اؾت اػتمبز ایٗ ثط . آِتٕٗ[3]اؾت ٔىبٖ ثٝ ٘ؿجت

 ٔی ٔىبٖ اظ تزطثٝ ثّٙسٔست ٚ افتس ٔی اتفبق ظ٘سٌی عَٛ زض اضتجبط ایٗ وٝ اؾت ٕٞچٙیٗ ٔؼتمس ٚی .قٛز ٔی قبُٔ ٘یع ضا ٔىبٖ ثب افطاز وٙٙسٜ

 ٚالغ زض .[4]قٛز  ٔی ٔؼٙبزاض ٌطٚٞی ٚ فطٍٞٙی، فطزی فطایٙس یه عی وٝ اؾت فضبیی ٔىبٖ، وّی عٛض ثٝ .قٛز ٔٙزط اضتجبعی چٙیٗ ثٝ تٛا٘س

 قىُ حبَ ػیٗ زض .[5]ثركٙس  ٔی ٔىبٖ ٔفْٟٛ آٖ ثٝ فضب وبِجسی ثؿتط زض ذٛز ٚ افىبض احؿبؾبت ارتٕبػی، اضتجبعبت تزبضة، ثطاؾبؼ افطاز

 ٚ ارعا ٔؼب٘ی، آ٘ىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ثٙبثطایٗ .ثبقس ٔی آٖ ٘یع زضٖٚ ٞبی فؼبِیت ٚ ارتٕبػی اضتجبعبت اظ ثطٌطفتٝ ٚ فطایٙسی ارتٕبػی ٔىبٖ، ٌیطی

 ایزبز ٔی افطاز ثطای ای ٔؼب٘ی چٙیٗ چٍٛ٘ٝ ایٙىٝ زضن قٛ٘س، ذّك ٔی ا٘ؿبٖ قٙبذت ٚؾیّٝ ثٝ ٚ یبثٙس ٔی تزؿٓ وبِجسی زض ٔىبٖ ٞب فؼبِیت

 ٔٙسا٘ٝ ثٝ ٘یت وٝ زا٘سی ٔ ضٚیسازٞبیی یب چیعٞب ثطای پؿعٔیٙٝ یب ظٔیٙٝ ضا آٖ ٔىبٖ، اظ زیٍطی تؼطیف زض ٘یع ضِف. [6]اؾت  إٞیت حبئع ٌطزز،

 .[7]قٛ٘س ی ٔ قٙبؾبیی ٚ تؼطیف فطز ٚؾیّٝ

 وٝ ٞبیی اؾت وٝ ٔحطن ثطای ٘بظط ثٝ ٚرٛز ٔی آٚضز، ظٔب٘ی تٔفْٟٛ  وّیة شٞٙی ایٗ وٝ اؾت ایٗ ٔجیٗ ٔرتّف ٟٞبی زیسٌب اظ ٔؼٙب ثطضؾی

 اؾت ایٗ ٔٛضٛع قٙبؾبیی ٚ ٔحیظ زض آٟ٘ب تزطثٝ ٚ ٔؼب٘ی وكف ثٙبثطایٗ چٍٍٛ٘ی. وٙس ٔمبیؿٝ ٔی ٔٙظٛضٞبیف ٚ اٞساف ذٛز، تزطثیبت ثب ضا آٖ

 ٚ ٔىبٖ ٔؼب٘ی وكف إٞیت چٍٍٛ٘ی ثٝ تٛرٝ ثب ثٙبثطایٗ«. ٌطاٖ ٘ظبضٜ شٞٗ»زض  یب زاضز ٚرٛز« ٔحیظ»زض  فطز، تٛؾظ قسٜ ازضان ٔؼب٘ی آیب وٝ

 ثٙسی عجمٝ .ٕ٘بیس ٔی ضطٚضی آٟ٘ب ثٙسی قٟبی عجمٝ ضٚ ٚ ٔؼٙب ٔرتّف ؾغٛح ذهٛل زض ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٘ظطات ٞب زیسٌبٜ ثطضؾی آٟ٘ب، تزطثٝ

 یبثٙسٜ، افعایف ؾغٛح اظ ٔطاتجی ٚ ؾّؿّٝ ثٛزٜ ٔؼٙب اظ ؾغح قف زاضای ٔحیظ ا٘ؿبٖ ٚ ٔیبٖ تؼبُٔ ٔرتّف ؾغٛح ثب ضاثغٝ زض  ٌیجؿٖٛ ریٕع

 ٔؼب٘ی قبُٔ ٚی ػمیسٜ ثط ثٙب ٔؼٙب ؾغٛح .قٛز ٔی ضا قبُٔ غیطفضبیی ٔفبٞیٓ ٚ قٟب اضظ ثب اضتجبط تب ازضان ٔطاحُ اظ  قٟطی ضا ٔحیغٟبی ٔؼٙبی

ٚ  ٔمبنس ثٝ اثعاضی )پبؾرٍٛ پسیسٜ(، ٔؼٙبی ؾٛزٔٙسی ٚ وبضوطزی )ٔجیٗ ػّٕىطز فیعیىی(، ٔؼب٘ی آقىبض ٞبی ٚیػٌی ٚ اثتسایی )ٔجیٗ آ٘ی

 ٞبی ٘كبٖٞبی )رٙجٝ ٞبی  ٘كبٖ پسیسٜ(، ٔؼٙبی اظ زضن لبثُ ٞبی احؿبؾی رٙجٝ ػبعفی )ٔجیٗ ٚ اضظقی ٔؼٙبی وبضثطزٞبی ٚیػٜ(، ٔؼٙبی

 .[8]ٌطزز  ٔی ٕ٘بزیٗ ٔؼٙبی پسیسٜ( ٚ

 إٞیتی زیٍط اظ ٚرٝ زٚ ثٝ ٘ؿجت ٔؼٙب ٚرٝ، ؾٝ ایٗ ٔیبٖ اظ وٝ اؾت ٚی ٔؼتمس  .ٔؼٙب ٚ فؼبِیت وبِجس، :وٙس ٔی تؼطیف ٚرٝ ؾٝ زض ضا ضِف ٔىبٖ

 ثطٌطفتٝ ٔىبٖ آٖ زض وٝ زاز اضائٝ ضا ٔىبٖ ثركی اظ ؾٝ وب٘تط ٔسِی زٚضاٖ، ٕٞبٖ زض. [9]آیس  ٔی زؾت ثٝ ثمیٝ اظ زقٛاضتط ٚ اؾت ثطذٛضزاض ثیكتط

ٚ فطٔی زض زیسٌبٟٞبی ضٚا٘كٙبؾی ٚ ضفتبضقٙبؾی اظ  فیعیىی ٞبی رٙجٝ تبحیط وٝ زاقت اػتمبز ٚی .ثٛز فطْ ٚ ٞب، تهٛضات فؼبِیت ثرف ؾٝ اظ

 فضب ازضان فطزی ٞبی رٙجٝ ِصا ٚ اؾت ٔتفبٚت ٔرتّف افطاز فضب ثطای ازضان وٝ ثٛز اػتمبز ایٗ ثط وب٘تط حبَ ایٗ ثب .اؾت إٞیتی ثیكتط ثطذٛضزاض

 ٍ٘بٜ یه ضِف ثب .زٞٙس ٔی ٘كبٖ ٔىبٖ ٔٛضٛع ثٝ ٘ؿجت ضا ٔرتّف ضٚیىطز وب٘تط زٚ ٚ ضِف. [11]اؾت  ثطذٛضزاض ظیبزی ثؿیبض اظ إٞیت

 ٍ٘بٞی وب٘تط ثب ٔمبثُ زض زاضز، تٛرٝ ٔىبٖ ٔؼٙبی ٚیػٜ ثٝ ٔىبٖ ٔفْٟٛ اظ ٞبی ذبنی رٙجٝ ثٝ ا٘ؿب٘ی رغطافیبی حٛظٜ زض پسیساضقٙبؾب٘ٝ

 ٔسِی ٞٓ اضائٝ آٖ ٚ اؾت انُ یه ٞطزٚ، والْ ضیكٝ وٝ اؾت ایٗ زض تٛرٝ ٘ىتٝ لبثُ . أب[11]زاضز ٌطایب٘ٝ احجبت ٍ٘بٞی ٔىبٖ ثٝ ضٚا٘كٙبؾب٘ٝ،

 .[12]ا٘س قسٜ تجییٗ زٞٙسٜ ٔىبٖ تكىیُ ػٙبنط آٖ زض وٝ اؾت ٔىبٖ تؼطیف ثطای
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 ٌٛ٘ٝ ثسیٗ ٚ یبفتٝ اضتجبط ثب یىسیٍط تساػی عطیك اظ وبت ازضا ایٗ وٝ اؾت ٔؼٙبزاضی وبت وّی ازضا اظ ٔتكىُ ا٘ؿبٖ شٞٗ ٌكتبِت، ٘ظطیبت عجك

 ٞبی ٚ تزطثٝ ذبعطات اِٚیٝ، شٞٙی تهٛیطٞبی وٝ ٔیكٛز قٙبذتٝ ٔىبٖ، ظٔب٘ی وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی نٛضت . ثسیٗ[13]ٔیىٙٙس  تفؿیط ضا ٞب پسیسٜ

 تحمیمبت آٖ، ٔٛاضز ی ثٝ یبزآٚضزٖ قیٜٛ ٚ ٔحیغٕبٖ اظ ٔب قٙبذت ؾبظٚوبضٞبی زضن ثطای .تساػی وٙٙس ضا ٔب ذٛز ٘ٛػی ثٝ )فطایٙس قٙبذتی( ٚٔب 

 افطاز وٝ ٔحیظ شٞٙی تهٛیط ؾبذتٗ پسیساض یؼٙی شٞٙی اؾت، ٘مكٝ تطؾیٓ ٞسف، ایٗ ثٝ ٘یُ ثطای وبض انّی قیٜٛ .اؾت قسٜ ا٘زبْ ای ٌؿتطزٜ

 ٔی حؿبة ثٝ ٔحیظ اظ قٙبؾبیی ٟٕٔی ثرف . حبفظٝ،[14]٘ٙس اؾتفبزٜ ٔیه قٟط زض ضفتبضقبٖ اٍِٛی ػٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ ٚ زٞٙس ٔی قىُ آٖ ثٝ

 ثطای ٟٕٔی تٛرٝ ٚ ػغف ٘مغٝ ثبیس« قٟطی ا٘ساظ آقىبض چكٓ ذٛا٘بیی ٚ ٚضٛح» ثب  ٞبیی ٔحیظ ذّك وٝ ضؾیس ٘تیزٝ ثٝ ایٗ . ِیٙچ[15]آیس 

 ٔحیظ اظ قرم تهٛیط شٞٙی ؾبظی شذیطٜ ٚ تطؾیٓ زض اؾبؾی ٘مف قٟطی، ازضان ٔحیظ فطایٙس تطتیت، ٕٞیٗ . ثٝ[14]٘بظط ثبقس  فطز
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ٔحیغی،  ازضان .وٙس ٔی ثبظی اظ ٔحیظ ٚی ضضبیت ٔیعاٖ ٘یع ٚ فطز ؾىٛ٘تی ٔحیظ ٌیطی قىُ وٙٙسٜ ثطای تؼییٗ ػبّٔی ٚ زاقتٝ اعطافف

 اظ ٔحیغی، ازضان حمیمت . زض[16]« ٔیٍعیٙس ثط ذٛز پیطأٖٛ ٔحیظ اظ ٘یبظـ ثطاؾبؼ ضا ٞبی الظْ زازٜ ا٘ؿبٖ آٖ عطیك اظ وٝ اؾت فطایٙسی»

 ػٙٛاٖ ػبُٔ ثٝ ٔحیظ ٘مف فطایٙس، ایٗ زض .قٛز ٔی حبزث ا٘س؛ شذیطٜ قسٜ ا٘ؿبٖ شٞٗ زض وٝ قٙبذتی، اعالػبت ٚ حؿی تمبثُ ازضان ٚ تؼبُٔ

 اعالػبت، آٚضی رٕغ ٔطحّٝ زض قٙبذت، ٞٓ ٚ ازضان فطایٙسٞبی .[17]ٌیطز  ٔی تٛرٝ لطاض ٔٛضز یبزٌیطی زض ٟ٘بیت زض ٚ تٛؾؼٝ ضقس، زض اؾبؾی

ٔیپصیط٘س.  تبحیط ٔحیغی قطایظ ٘یع اظ آٟ٘ب ذٛز وٝ ٌیط٘س ٔی لطاض ضٚا٘كٙبذتی ٔتؼسزی ػٛأُ تبحیط تحت تفؿیط آٟ٘ب، ٚ تؼجیط ٔطحّٝ زض ٞٓ ٚ

چٍٍٛ٘ی  ٚ ٔحیظ اظ افطاز ی تزطثٝ ثط ٔٛحط ػٛأُ وّی عٛض ثٝ .تمؿیٓ وطز شٞٙی ٚ ػیٙی وّی زؾتٝ زٚ ثٝ ٔیتٛاٖ ضا یبزقسٜ ثٙبثطایٗ ػٛأُ

 افطاز شٞٙی تهٛیط زضیبفت . ثطای[18]ٔیىٙس  زضٌیط ضا آٟ٘ب قٙبؾی ظیجبیی حؽ آضظٚٞب ٚ ذٛاؾتٟب، ٘یبظٞب، حٛاؼ، زیٍط ثط آٟ٘ب ٔتمبثُ تبحیطٌصاضی

 شٞٙی ٚ ٞبی ٘مكٝ تطؾیٓ حطوتی، ثطزاضٞبی تطؾیٓ ٕٞچٖٛ پطؾكٍطی، ٔرتّفی ٞبی ضٚـ آ٘بٖ ٔحیغی وبت ازضا ٕٞچٙیٗ قٙبذت ٚ ٔحیظ اظ

 .ثطٌعیس  ضا آٖ ثب ٔتٙبؾت ضٚـ تٛاٖ ٔی ای، ٞط ٔحسٚزٜ ٔحیغی ٚیػٌیٟبی ثٝ تٛرٝ ثب وٝ زاض٘س؛ ٚرٛز ایٟٙب أخبَ

وٝ  ایٗ ثٝ تٛرٝ ثب ، أب[19] زاضز ٚرٛز ؾبحّی قٟط اظ ٌطزقٍط شٞٗ زض وٝ اؾت ٔٛضٛػبتی وٙٙسٜٔٙؼىؽ  تهٛیطشٞٙی وٝ ایٗ ٚرٛز ثب

 تٛضیحبت آٖ پیبٔس وٝ شٞٙی ػٙٛاٖ ٔٛلؼیت ثٝ تٛا٘س ٔی شٞٙی تهٛیط .اؾت ٔكىُ ایٗ ٚاغٜ تؼطیف ، قٛز ٕ٘ی قٙبذتٝ ٔؿتمیٕبً تهٛیطشٞٙی

 ٔیبٖ ٚ اؾت ، رٕؼی شٞٙی تهبٚیط اظ ثؼضی وٝ اؾت ایٗ ٌیطز لطاض ٔٛضز تٛرٝ ثبیس وٝ آ٘چٝ .قٛز ثیبٖ اؾت، ضفتبض یب ٚ نٛضت والٔی ثٝ ػّٙی

 اضائٝ ضا ؾبظٌبض ٚ ٕٞبًٞٙ پیبْ یه ٔیسا٘ٙس وٝ ػبِی ذسٔبت ٚ ضٍٟ٘ب ٕ٘بزٞب، ػجبضات، ضا قبُٔ . تهٛیط[21]قٛز  ٔی ٌصاقتٝ اقتطان ثٝ ٌطٜٚ

زٞس  ٔی لطاض تأحیط تحت ؾبحّی قٟط چٙس ثیٗ ضا زض ٌطزقٍط ا٘تربة شٞٙی، تهٛیط زِیّىٝ ایٗ ثٝ .ثبقس ٘بْ یه ٌٛیبی نطفبً ٘ٝ ایٙىٝ ٚ زٞس ٔی

 شٞٙی تهٛیط اٌط . وٙس ٔی ػُٕ ػٙٛاٖ فیّتط ثٝ ؾبحّی قٟط یه اظ شٞٙی . تهٛیط[22]وٙس  ٔی آ٘بٖ ػُٕ ثطای ضإٞٙبیی ػٙٛاٖ ثٝ ٚ  [21]

 وٝ ذٛثی تهٛیطشٞٙی ثٝ ٚاؾغٝ ای ا٘ساظٜ تب احتٕبالً زاضز، فطآیٙس یب ٘تیزٝ ثب زض اضتجبط ٌطزقٍط وٝ ٔكىالتی ثبقس، ذٛة اظ قٟطؾبحّی ٌطزقٍط

 . [22]قٛز  ٔٙفی ٔی ٟ٘بیتبً ٚ ٔرسٚـ ٔخجت تهٛیطشٞٙی ضخ زٞس، پیٛؾتٝ نٛضت ثٝ ٔكىالت اٌط أب ٚ قٛز ٌطفتٝ ٔی ٘بزیسٜ زاضز
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اؾت. یؼٙی ٞٙٛظ ثب ذٛقحبِی یب غٓ  "ذٙخی"ظٔب٘ی وٝ زض وكٛضی ثیٍب٘ٝ ؾفط ٔی وٙیٓ، فضب "قِٛتط حؽ ٔىبٖ ضا ایٍٙٛ٘ٝ ثیبٖ ٔی زاضز: 

. اٚ ٔىبٖ ضا فضبی احؿبؼ ٚ [23] "كٛزثطای ٔب ظ٘سٜ ٔی ٔطتجظ ٘یؿت. أب فضب تٟٙب ظٔب٘ی وٝ ثٝ ٘ظبٔی اظ ٔىبٖ ٞبی ثب ٔؼٙب ثسَ ٌطزز،

ؼٙبی ٔىبٖ ضا زض تزطثٝ ٞب ٚ حبالت ضٚحی ا٘ؿبٖ رؿت ٚ رٛ ٔی ٕ٘بیس. ثطای زضن قسٜ ٚ ثب ذبعطٜ ػزیٗ قسٜ تّمی ٔی وٙس ٚ ثركی اظ ٔ

 اٚ ٔىبٖ ٕٞبٖ فضبی ظ٘سٜ اؾت. ظ٘سٜ ثٛزٖ ٞٓ ثٝ ٔؼٙبی ذبل ٚ ٞٓ ثٝ ٔؼٙبی ػبْ آٖ . 
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٘ظطیٝ ٞبی پسیساض قٙبؾی قىُ ٌطفت ٚ ثطٚی ٔغبِت ضٚاٖ ازٚاضز ضِف اظ اِٚیٗ پػٚٞف ٞبیی اؾت وٝ ثط اؾبؼ  "ٔىبٖ ٚ ٘بٔىبٖ"

اٚ زض ایٗ ٔمبِٝ ی  ذٛز ثٝ ثطضؾی ٚیػٌی ٞبی حؽ ٔىبٖ وٝ ثطٌطفتٝ قسٜ اظ ضٚح ٔىبٖ   قٙبؾب٘ٝ ٚ تزطثٝ ٌطای حؽ ٔىبٖ تٕطوع زاضز

ح ٔىبٖ ثحج ٔی وٙس، ایٗ انغالح اؾت ٚ ٔٛرت ٔؼٙب ٚ ٞٛیت ٔىبٖ ٔی ٌطزز، ٔی پطزاظز . حؽ ٔىبٖ غبِجبً زض ٔٛضز انغالح التیٙی ضٚ

ثیبٖ ٔی زاضز وٝ ٔطزْ چیعی فطاتط اظ ذهٛنیبت فیعیىی ٔىبٖ ٞب ضا تزطثٝ ٔی وٙٙس ٚ ٔی تٛا٘ٙس پیٛؾتٍی ذٛز ثب ضٚح ٔىبٖ ضا احؿبؼ 

ٔىبٖ  ٘كب٘ٝ ٞٛیت ٔىب٘ی ٔی زا٘س وٝ ٔؼطف حؽ 3ضِف ثطای ٞط ٔىبٖ قبذهٝ ٚ ذهٛنٝ ٔٙحهطی لبئُ اؾت ٚ آٖ ضا ثٝ ؾجت  .وٙٙس 

ؾبذتبض  -1٘یع ٞؿتٙس ٌطچٝ ثطای .اٚ حؽ ٔىبٖ چیعی فطاتط اظ ایٗ ؾٝ اؾت أب ایٗ ؾٝ ضا زض ایزبز ایٗ حؽ زض ٔطزْ ٚتبحیطٌصاض ٔی زا٘س: 

ثٝ  ضِف ػٛأُ تبحیطٌصاض زض عطاحی قٟطی ضا یبفتٙس وٝ زض ط ٚ ٔٛ٘تٍٕطی تحت تبحیط ؾٝ ٌب٘ٝپٛ٘ت ..[24] ٔؼٙب -3فؼبِیت ،  -2فیعیىی ، 

 (.1قٟطی ٔٛحط ثٛز٘س)رسَٚ  ٞبیرٛز آٚضزٖ حؽ ٔىبٖ زض فضبٚ
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 ..[24] رسَٚ حؽ ٔىبٖ ٚ ٔىبٖ پٛ٘تط ٚ ٔٛ٘تٍطی – 1رسَٚ 

 

ضا ثیكتطیٗ ػبُٔ تبحیطٌصاض زض حؽ ٚ ٞٛیت ٔىبٖ ٔی ، ایكبٖ ثب لطاض زازٖ ٔفْٟٛ تهٛیط شٞٙی ثٝ ربی ٔؼٙب، وٝ ضِف آٖ َٚرسثٙبثطایٗ 

 زا٘س، ػٛأّی ٔب٘ٙس ذبعطٜ ٚ ٕ٘بزٌطایی، ذٛا٘بیی ٚ ٕ٘بیب٘ی، تزطثٝ ٞبی حؿی ٚ ازضان ٚ اضتجبط ضٚا٘ی ثب ٔىبٖ ضا اضظـ ثٝ ذهٛنی زازٜ ٚ

ٌٛ٘بٌٛ٘ی ضٚیسازٞب، ؾطظ٘سٌی وٝ ِیٙچ ٞٓ  آٖ ضا زض زٚ رٙجٝ قرهی ٚ رٟب٘ی یب فطزی ٚ ٌطٚٞی ٔغطح ٔی وٙس. زض فؼبِیت ، ػٛأّی ٔب٘ٙس

زض ػٛأُ قىُ قٟط ثٝ آٖ اقبضاتی زاقتٝ اؾت ٚ آٖ ضا ٔیعاٖ  حبٔی ثٛزٖ قىُ ذٛة قٟط اظ ػّٕىطزٞب ٚ تٛا٘بیی ٞبی ا٘ؿبٖ تفؿیط ٔی 

تبحیطٌصاض زض ظ٘سٜ ثٛزٖ فؼبِیتٟبیی ٔب٘ٙس ثبظی ٞبی ٔحّی ٚ ؾٙتی ٚ ذطزٜ فطٚقی ٞب ٚ ٔیعاٖ وؿت ٚ زضآٔس ضا اظ ػٛأُ  وٙس. ٕٞچٙیٗ

ٔىبٖ ٚ اظ عطفی ٞٛیت آٖ ٔی زا٘ٙس. اظ ٘ظط فطْ ٘یع، ٔیعاٖ ٘فٛشپصیطی ٚ فضبٞبی ػٕٛٔی ٚ ٘ؿجت فضبی ؾبذتٝ قسٜ ثٝ فضبٞبی ثبظ ٚ 

 ٔطوعٌطا یب ٕٞبٖ ٌطٜ ٞبی ِیٙچ ٔی تٛا٘ٙس زض ایزبزحؽ ٔىبٖ زض ٔطزْ تبحیطٌصاض ثبقس .
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آٚضی ثبقس. ثطای ضؾیسٖ ثٝ ایٗ ٞسف ثٝ ٚاحس تحّیُ، اثعاض رٕغٞب ٔیآٚضی اعالػبت ثٝ ٔٙظٛض آظٖٔٛ فطضیٝٞسف انّی ایٗ ٔطحّٝ رٕغ

ٌیطی ٞب، قیٜٛ ارطا ٚ ٘حٜٛ ؾٙزف ٔتغیط ٞب ٚ تٙظیٓ پطؾكٙبٔٝ، تىٙیىٟبی آٔبضی ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ، ربٔؼٝ آٔبضی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝاعالػبت ٚ زازٜ

ظیٓ. ٚاحس تحّیُ ٔب زض ایٗ تحمیك فطز اؾت یؼٙی ثیٗ افطازی وٝ زض پبضن ؾبحّی قٟط اٞٛاظ  حضٛض ٚ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تحمیك پػٚٞف ٔی پطزا

تطیٗ فٗ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطای رٕغ آٚضی اعالػبت، پطؾكٙبٔٝ اؾت ٚ زض ایٗ تحمیك اظ اثعاض زاض٘س ثٝ ٌطفتٗ پبؾد ٔجبزضت ٚضظیسیٓ. ػٕسٜ

پطؾكٙبٔٝ ثبیس ثٝ ٔٛضٛع پیٕبیف، ٘ٛع رٕؼیت ٔٛضز ثطضؾی، إٞیت ٚ ویفیت ٚ حزٓ پطؾكٙبٔٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض تؼییٗ ضٚـ ارطای 

ٕ٘ٛ٘ٝ، ٚلت ٚ ثٛزرٝ ٔٛرٛز تٛرٝ زاقت. ثطای ایٗ تحمیك، ٔحمك ثب ٔطارؼٝ ثٝ ٔحالت ٔجبزضت ثٝ تٛظیغ پطؾكٙبٔٝ زض ثیٗ افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٞبی تحمیك آٖ ٌبٜ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ٘طْ افعاض ىٕیُ پطؾكٙبٔٝٚضظیسٜ اؾت ٚ ٘حٜٛ پط قسٖ ؾئٛاالت ظیط ٘ظط ٔحمك ثٛزٜ اؾت. پؽ اظ ت

 ٞب ٚ اظ ضٚقٟبی آٔبضی ٔٙبؾت زض زٚ ؾغح تٛنیفی ٚ اؾتٙجبعی اؾتفبزٜ ٌطزیس.پطزاظـ زازٜ ثSPSS WIN22ٝ) ذبل ػّْٛ ارتٕبػی )

ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞیت ٔتغیطٞب اظ ضطیت  زض ؾغح تٛنیفی اظ تٛظیغ فطاٚا٘ی ٔغّك ٚ ٘ؿجی ٚ تزٕؼی ٚاؾتفبزٜ قس. زض ؾغح اؾتٙجبعی

ٚ ... اؾتفبزٜ ٌطزیس. ثطای ایٗ تحمیك رٕؼیت آٔبضی  ، اظٖٔٛ وطٚؾىبَ ٚاِیؽٞب، آظٖٔٛ تیٕٞجؿتٍی، ضٌطؾیٖٛ آظٖٔٛ ٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ

 افطاز حبضط زض پبضن ؾبحّی قٟط اٞٛاظ ٔی ثبقٙس.  

 

 

 

 ٔؼیبضٞبی ؾٙزف حؽ ٔىبٖ

 ٕٞىبض فطٍٞٙی، ػّٕىطزٞبی ازضاوی، تكریم ٚ اضظیبثی ویفی ٔؼٙب

 ٚ نسااؾتفبزٜ اظ ٔىبٖ ، ضٚا٘ی پیبزٜ ضٚ، ٘مّیٝ ، اٍِٛٞب، ذٛا٘بیی، ثٛ  فؼبِیت

ؾبذتبض 

 فیعیىی

 ٔٙظطٜ قٟطی، چكٓ ا٘ساظ، ٘فٛشپصیطیف قىُ ؾبذت، ٔجّٕبٖ

 ٔؼیبضٞبی ؾٙزف ٔىبٖ

 ذبعطٜ ٚ ٕ٘بزٌطایی ، ذٛا٘بیی ٚ ٕ٘بیب٘ی، تزطثٝ ٞبی حؿی ، اضتجبعبت ضٚا٘ی، ازضان ، قرهی، رٟب٘ی تهٛیط شٞٙی

ٔطزْ، وبفٝ فطٍٞٙی، ؾطٌطٔی ٞبی ٔحّی، ؾٙتی، ٌٛ٘بٌٖٛ ، ؾطظ٘سٌی، ظ٘سٜ ثٛزٖ ذیبثبٖ ، ٘ظبضٜ وطزٖ  فؼبِیت

 ؾبػت ٞبی فؼبِیت، فؼبِیت ٞبی ربشة، ٔؼبّٔٝ ٚ التهبز

 ٔمیبؼ ، ٔطوع ٌطایی ، ٘فٛشپصیطی، ٘كب٘ٝ ٞب، فضبٞبی ؾبذتٝ قسٜ، ٘ؿجت ٞب، فضبٞبی ػٕٛٔی فطْ



  معمارایران های صىفی مهىدسان سراسری اوجمه کاوًن

 همایش بیه المللی معماری،عمران ي شهرسازی در هسارٌ سًم

 49تیر ماٌ  -تهران 

 

 بحث و نتایج. 4

ٔیتٛاٖ زضیبفت وٝ زض یه ٔىبٖ ثب تٛرٝ ثٝ قبذهٟب ٚ إِبٟ٘بی ٔٛرٛز زض اٖ ٔىبٖ، تهٛیط زض ٔغبِت ٚ ٔغبِؼبتی وٝ تب ایٙزب ثیبٖ قس 

 شٞٙی افطاز ٘یع زض حبَ تغییط اؾت. زض ایٗ ثرف اض پػٚٞف ثٝ ثطضؾی ٚ تحّیُ فطضیبت پػٚٞف ذٛاٞیٓ پطزاذت.

 ثب ایٗ فطضیٝ ضز یب تبییس ثطای .اؾت ٔفْٟٛ ٔىبٖانّی تهٛیط شٞٙی ٚ  ٔتغیط زٚ ٔیبٖ ضاثغٝ یبفتٗ ز٘جبَ ثٝ فطضیٝ ایٗ   :1فرضیه 

زض آظٖٔٛ  .اؾت قسٜ اؾتفبزٜ آٔبضی آظٖٔٛ ػٙٛاٖ ثٝ پیطؾٖٛ ضطیت ٕٞجؿتٍی اظ ٔتغیط، زٚ ؾٙزف ؾغح ثٛزٖ ای فبنّٝ تٛرٝ

 ثبقس، تط ٘عزیه یه ػسز ثٝ ٞطچٝ آظٖٔٛ ایٗ اظ قسٜ حبنُ ضطیت ٕٞجؿتٍی ثٝ ػجبضتی .حبوٓ اؾت -r >1 <+ 1پیطؾٖٛ ضاثغٝ 

 تٛرٝ ثٝ ثب  .قٛز ٔی ٔكبٞسٜ تطی ضؼیف ضاثغٝ ثبقس زاقتٝ فبنّٝ ثیكتطی یه ػسز اظ ٞطچٝ ٚ زٞس ٔی ٘كبٖ ضا تطی لٛی ضاثغٝ

ایٗ زٚ  ثیٗ ضاثغٝ لٛی زض٘تیزٝ ثبقس، ٔی ٘عزیه یه ػسز ثٝ اؾت وٝ 514/0 فطضیٝ ایٗ زض قسٜ حبنُ ٕٞجؿتٍی ضطیت ایٙىٝ

 غیط زض ٔؼٙبزاض ٌطزز، ضاثغٝ تب ثبقس05/0 ٔؿبٚی یب تط وٛچه ثبیس ضاثغٝ ایٗ زض  sig یب ٔؼٙبزاضی ؾغح .فطٔبؾت حىٓ ٔفْٟٛ

 وٕتط ؾغح ٔؼٙبزاضی وٝ آ٘زب اظ ٚ اؾت قسٜ ٚالغ تبییس ٔٛضز0001/0 ٔؼٙبزاضی ثب ؾغح فطضیٝ ایٗ .قس ٘رٛاٞس ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ایٙهٛضت،

ثیٗ تهٛیط شٞٙی  وٝ زاقت اظٟبض تٛاٖ ٔی ثٙبثطایٗ .ٌطزز ٔی تبییس فطضیٝ زض ایٗ ضاثغٝ ٚرٛز فطو اؾبؼ ایٗ ثط ثبقس، ٔی0001/0 اظ

 (.2)رسَٚ  ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٘یع افعایف ٔی یبثس ثٙبثطایٗ ٞطچٝ تهٛیط شٞٙی ثبالتط ضٚز .زاضز ٚرٛز لٛی ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖ

 ٚرٛز زاضز.: ثٙظط ٔیطؾس ثیٗ ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی 2رسَٚ 

 ضز یب تبییس فطضیٝ ؾغح ٔؼٙبزاضی ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ تؼساز ٔتغییطٚاثؿتٝ ٔتغیط ٔؿتمُ

 H1تبییس فطو  0001/0 507/0 384 مفهوم مکان تصویر ذهنی

 

 . ٔیٍیطزنٛضت ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای تهٛیط شٞٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖ زض ثیٗ ٔطزاٖ ٚ ظ٘ب٘ی وٝ اظپبضن ؾبحّی وبضٖٚ  ،: زض ایٗ فطضی2ٝفطضیٝ 

( زض ٞطزٚ ٔتغیط تهٛیط شٞٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖ ثبالتط اظ  اظ Levene s( ؾغح ٔؼٙبزاضی زض رسَٚ ِٖٛ )sigثب تٛرٝ ثٝ آظٖٔٛ فٛق ، چٖٛ ٔمساض )

مساض ، چٖٛ ایٗ ٔ  T( ؾغح ٔؼٙبزاضی  زض رسَٚ تی sig( ٚاضیب٘ؿٟب ٘بثطاثط٘س ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔمساض ) 079/0ٚ  054/0ٔی ثبقس.) یؼٙی: 05/0

( ٚ ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ تهٛیط شٞٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖ  زض ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ  126/0ٚ   489/0ٔی ثبقس.)  05/0ثعضٌتط اظ 

٘یؿت ثب تٛرٝ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ثسؾت آٔسٜ زض رسَٚ آٔبضٜ ٞبی ٌطٜٚ  ٘یع ٔكبٞسٜ ٔی قٛز وٝ تهٛیط شٞٙی  ٔیبٍ٘یٗ اوتؿبثی  ٔتفبٚت

 ( تفبٚت چٙسا٘ی ٔكبٞسٜ ٕ٘یكٛز  55/2( ٚ ٔطزاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ )47/2( ٚ زض ٔفْٟٛ ٔىبٖ  ظ٘بٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ) 73/2ٔطزاٖ ) ( ٚ 69/2ظ٘بٖ )

 (.3)رسَٚ 

 : ثٙظط ٔیطؾس قىٍّیطی ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی ثیٗ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٔتفبٚت اؾت.3رسَٚ 

ٔتغیط 

ٔٛضز 

 ثطضؾی

ٌطٟٚٞبی 

 ٔؿتمُ

ا٘حطاف  ٔیبٍ٘یٗ

 اؾتب٘ساضز

ٔیبٍ٘یٗ  آظٖٔٛ تی آظٖٔٛ ِٖٛ

تفبٚت 

 ٞب

یب  ضز

تبییس 

 فطضیٝ

ؾغح  ٕ٘طٜ اف

 ٔؼٙبزاضی

ٕ٘طٜ 

 تی

زضرٝ 

 آظازی

ؾغح 

 ٔؼٙبزاضی

تهٛیط 

 شٞٙی

  -036/0 489/0 382 -68/0 054/0 74/3 52/0 69/2 ظٖ

تبییس 

فطو 

H0 

 9/377 53/0 73/2 ٔطز

ٔفْٟٛ 

 ٔىبٖ

  079/0 126/0 382 -53/1 79/0 071/0 51/0 47/2 ظٖ

تبییس 

فطو 

H0 

 97/381 49/0 55/2 ٔطز
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ؾٝ ٌطٜٚ ٔؿتمُ ٘بضاضی ، تبحسٚزی ضاضی ٚ ضاضی ثط تهٛیط شٞٙی قٟطٚ٘ساٖ اؾتفبزٜ وٙٙسٜ اظ پبضن ؾبحّی : زض ایٗ فطضیٝ، 3فطضیٝ 

( ٔی ثبقس  0001/0( ثطاثط ثب )  sig ٔؼٙبزاضی ) ٔمساضثب تٛرٝ ثٝ آظٖٔٛ فٛق ، چٖٛ ؾغح ٔٛضز ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای لطاض ٌطفتٙس. وبضٖٚ اٞٛاظ  

( تبحسٚزی ضاضی 7/135( وٛچىتط  اؾت، ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝ ٞبی ؾٝ ٌطٜٚ ٘بضاضی )05/0ٚ ایٗ ٔمساض اظ ؾغح ٔؼٙبزاضی ) 

ؼیت ؾٝ ٌطٜٚ  ٔتفبٚت ثٛزٜ ٚ فطضیة فٛق (  ثب تٛرٝ ثٝ ٚض 88/71(  ؛ ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ ٔیعاٖ ذی زٚ) 8/275( ٚ ضاضی )7/172)

ٚز تهٛیط تبییس ٔی قٛز. ثٙبثط ایٗ ٔیعاٖ ضضبیت ٔٙسی اظ پبضن ثط تهٛیط شٞٙی قٟطٚ٘ساٖ تبحیط ٌصاض ٔی ثبقس ٚ ٞطچٝ ضضبیت ثبالتط ثط

 .(4)رسَٚ  شٞٙی ٘یع ثٟجٛز ٔی یبثس

 شٞٙی تبحیطٌصاض اؾت.: ثٙظط ٔیطؾس ٔیعاٖ ضضبیتٕٙسی افطاز اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ثط تهٛیط 4رسَٚ 

 ضزیب تبییس فطضیٝ ؾغح ٔؼٙبزاضی رٝ آظازیزض ذی زٚ ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط ٚاثؿتٝ ضضبیت وّی

  ٘بضاضی

 تهٛیط شٞٙی

7/135  

88/71 

 

384 

 

 

0001/0 

 

ٚ تبییس فطو  H0ضزفطو 

H1 

تبحسٚزی 

 ضاضی

7/172 

 8/275 ضاضی

 384 رٕغ وُ

 

ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای ؾٝ ٌطٜٚ ٔؿتمُ ٘بضاضی ، تبحسٚزی ضاضی ٚ ضاضی ثط ٔفْٟٛ ٔىبٖ قٟطٚ٘ساٖ اؾتفبزٜ : زض ایٗ فطضیٝ ٘یع، 4فطضیٝ 

( ٔی ثبقس  0001/0( ثطاثط ثب )  sig ثب تٛرٝ ثٝ آظٖٔٛ فٛق ، چٖٛ ؾغح ٔؼٙبزاضی ) ٔمساضنٛضت ٌطفت. وٙٙسٜ اظ پبضن ؾبحّی وبضٖٚ اٞٛاظ  

( تبحسٚزی ضاضی 4/133تط  اؾت، ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝ ٞبی ؾٝ ٌطٜٚ ٘بضاضی )( وٛچى05/0ٚ ایٗ ٔمساض اظ ؾغح ٔؼٙبزاضی ) 

(  ثب تٛرٝ ثٝ ٚضؼیت ؾٝ ٌطٜٚ  ٔتفبٚت ثٛزٜ ٚ فطضیة فٛق  25/37(  ؛ ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ ٔیعاٖ ذی زٚ) 1/247( ٚ ضاضی )8/183)

ْٟٛ ٔىبٖ اظ زیسٌبٜ قٟطٚ٘ساٖ تبحیط ٌصاض ٔی ثبقس ٚ ٞطچٝ ضضبیت ثبالتط ثطٚز تبییس ٔی قٛز. ثٙبثط ایٗ ٔیعاٖ ضضبیت ٔٙسی اظ پبضن ثط ٔف

 (.5)رسَٚ  ٘یع ثٟجٛز ٔی یبثس ٔفْٟٛ ٔىبٖ

 : ثٙظط ٔیطؾس ٔیعاٖ ضضبیتٕٙسی افطاز اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ثط ٔفْٟٛ ٔىبٖ تبحیطٌصاض اؾت.5رسَٚ 

 ضزیب تبییس فطضیٝ ؾغح ٔؼٙبزاضی زض رٝ آظازی ذی زٚ ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط ٚاثؿتٝ ضضبیت وّی

  ٘بضاضی

 ٔفْٟٛ ٔىبٖ

4/133 25/37  

384 

 

 

0001/0 

 H1ٚ تبییس فطو  H0ضزفطو 

تبحسٚزی 

 ضاضی

8/183 

 1/247 ضاضی

 384 رٕغ وُ
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 ٘تیزٝ ٌیطی. 5

زض پػٚٞف حبضط، ٟٕٔتطیٗ ٞسف ٔحمك تؼییٗ اضتجبط ثیٗ تهٛیط شٞٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖ زض پبضن ای قٟطی ثٛز. ثطای زؾتیبثی ثٝ چٙیٗ 

زض تزعیٝ ٚ ٕٞچٙیٗ، ٞسفی پبضن ؾبحّی قٟط اٞٛاظ ا٘تربة ٌطزیس. پؽ اظ تزعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب، ٔحمك ثٝ اضائٝ آٖ ٔجبزضت ٚضظیس. 

ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ ثٝ زؾت ٚ ٕٞچٙیٗ آظٖٔٛ ذی زٚ اؾتفبزٜ ٌطزیس.  Tاظ آظٖٔٛ ٞبی ضطیت ٕٞجؿتٍی، آظٖٔٛ  تحّیُ آٔبضی پػٚٞف فٛق،

ٚ ٞٛیت ٞؿتٙس. ا٘ؿبٖ ثطای  ضضبیتٕٙسیٞبیی ٕٞب٘ٙسی ٕٞچٖٛ  تٛاٖ اظٟبض زاقت وٝ ٔجبحج ا٘ؿبٖ ٚ ٔىبٖ زاضای قبذم آٔسٜ، ٔی

ذٛز زاضز ٚ ایٗ زض نٛضتی اؾت وٝ تهٛیط شٞٙی ضٚقٗ ٚ ذٛا٘بیی اظ ذٛز ٚ ف ایٙىٝ ذٛز ضا ثٟتط ثكٙبؾس ٘یبظ ثٝ قٙبذت ٔحیظ اعطا

ٔحیغف زاقتٝ ثبقس. ٚ ٔىبٖ ظٔب٘ی قىُ ٔیٍیطز وٝ ا٘ؿبٖ ثب تٕبْ احؿبؼ ٚ ازضان ذٛز ٔؼٙبی آٖ ضا زضیبثس. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٘تبیذ ٘كبٖ زاز 

ىٍّیطی ٔفْٟٛ ٔىبٖ اؾت. ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ تهٛیط شٞٙی ایزبز قسٜ اظ ػٛأُ وبِجسی ٔحیظ یه ػبُٔ ثؿیبض ٟٔٓ زض ق

ثط ایٗ اؾبؼ، ثب اضائٝ تهبٚیطی اظ پبضن ؾبحّی قٟط . زض ایزبز تهٛیط شٞٙی ٚ قىٍّیطی ٔفْٟٛ ٔىبٖ إٞیت ثؿعایی زاضز ػٛأُ وبِجسی

هبٚیطی اظ ضٚ٘س ثركی اظ ایٗ پبضن اؾت، ت (1زض تهٛیط قٕبضٜ ) اٞٛاظ ضٚ٘س قىٍّیطی ٚتهٛیط شٞٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز.

وٝ زض فضبی زضٖٚ ایٗ وكتی ٞب ٔىبٖ ٞبیی ثطای ثبظی ٚ ؾطٌطٔی ٌٛزوبٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ  ؾبذتٝ قسٖ لبیك ٞب ٔكبٞسٜ ٔی قٛز

افطاز اؾتفبزٜ وٙٙسٜ اظ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیزی وٝ زض زازٜ ٞبی آٔبضی ثٝ زؾت آٔس، ایٗ ٔىبٖ تهٛیطی اظ آة ٚ زضیب ضا زض شٞٗ وٛزوبٖ ٚ 

ثب تٛرٝ ثٝ زازٜ ٞبی  (، ٕ٘بی پُ ارطا قسٜ ثط ضٚی ایٗ ضٚذب٘ٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت و2ٝزض تهٛیط قٕبضٜ ) ایٗ پبضن ضا تساػی ٔی وٙس.

ق، ٔی تٛاٖ اؾترطاد قسٜ اظ تزعیٝ ٚ تحّیُ آٔبضی، ؾبظٜ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ پُ رّٜٛ ٌط ثبزثبٖ وكتی ٞب اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت فٛ

زضیبیی ٘تیزٝ ٌطفت وٝ تهٛیط شٞٙی ٚ ٔفْٟٛ قىُ ٌطفتٝ اظ ایٗ ٔىبٖ زض شٞٗ افطاز حبضط زض ایٗ پبضن اضتجبط ثؿیبض ٘عزیىی ثب ؾٛاحُ 

(، ٕ٘بی پبضن ؾبحّی اٞٛاظ زض قت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ تهٛیط قىُ ٌطفتٝ اظ ؾبذتٕبٖ ٞب 3تهٛیط قٕبضٜ ) ٔٛرٛز زض ایٗ اؾتبٖ ٔی ثبقس.

ٙبنط ٔٛرٛز زض اعطاف ضٚزذب٘ٝ زض آة، تهٛیط ذبنی ضا ایزبز ٔی وٙس وٝ تؼساز افطاز ظیبزی ضا ثٝ ایٗ ٘مغٝ اظ پبضن ضا ثٝ ذٛز رصة ٔی ٚ ػ

ٍٞٙبْ حطوت ( وٝ ٘حٜٛ وف ؾبظی ٚ حطوت پیبزٜ ضٚ ضا زض ایٗ پبضن ٘كبٖ ٔی زٞس، اظ ٍ٘بٜ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ، 4زض تهٛیط قٕبضٜ ) ٕ٘بیس. 

ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت فٛق، ٔی تٛاٖ ایٗ ٘ىتٝ ضا یبزاٚض ن، حطوت ثطٌطفتٝ اظ أٛاد حبنّٝ اظ زضیب ضا زض شٞٗ آٟ٘ب ٔتجبزض ٔی ٕ٘بیس. زض ایٗ پبض

قس وٝ ٔفْٟٛ ٔىبٖ قىُ ٌطفتٝ ثطای ٞط قرم ٔتبحط اظ تهبٚیطی اؾت وٝ فطز اظ ٔحیظ زضیبفت ٔی وٙس ٚ زض شٞٗ ذٛیف ثٝ ػٙٛاٖ 

 ثط اؾبؼ تهٛیطی وٝ اظ زض شٞٗ زاضز  ٖ حجت ٔی وٙس. ثٙبثطایٗ، تؼطیف ٔىبٖ ثطای ٞط قرم ٔی تٛا٘سٕ٘بز ٚ ٔفٟٛٔی  اظ یه ٔىب

ٚ ٔفْٟٛ ٔىبٖ زض ثیٗ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ حبضط زض تهٛیط شٞٙی تفبٚت چٙسا٘ی ثیٗ ٕٞچٙیٗ، ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ ثٝ زؾت آٔسٜ، ٔتفبٚت ثبقس . 

پبضن ؾبحّی اٞٛاظ ثٝ زؾت ٘یبٔسٜ اؾت ِٚی ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٚ تهٛیط شٞٙی، ٔطزاٖ ثب اذتالف ثؿیبض ا٘سوی زض ؾغح ثبالتطی لطاض زاقت. 

ْٟٛ ٔىبٖ ٘مف ٟٕٔی ضا ایفب ، زض اضتمبء ؾغح تهٛیط شٞٙی ٚ ٔفثٝ زؾت آٔسٜ ٘كبٖ زاز وٝ ػبُٔ ضضبیتٕٙسی اظ ٔىبٖػالٜٚ ثط ایٗ، ٘تبیذ 

شوط ٔی وٙس. ثب ایٗ تٛضیح وٝ ٞطچٝ ٔیعاٖ ضضبیتٕٙسی اظ ٔىبٖ ثبالتط ثطٚز تهٛیط شٞٙی افطاز ثبالتط ضفتٝ اؾت. ثٙبثطایٗ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لجال 

 قس، ٞطچٝ تهٛیطشٞٙی ثبال ثطٚز ٔفْٟٛ ٔىبٖ ٘یع افعایف ٔی یبثس.
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