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 چکیذٌ:

 خذیذایدبد خبعشٜ خٕؼی دس ثبفت ٞبی 

 چبسچٛثی دس ٌشٜٚ، اص ػضٛی ػٙٛاٖ ثٝ ٞب، آٖ ٚػیّٝ ثٝ ؿذٜ تدشثٝ سٚیذادٞبی ٚ ٚلبیغ اص افشاد ٔـتشن خبعشٜ خٕؼی خبعشٜ

 ٔىب٘ی، ٞٛیت ایٗ ٚ ا٘دبٔٙذ ٔی ٔىب٘ی ٞٛیت استمبی ثٝ فضب، ثٝ ٔؼٙی افضٚدٖ عشیك اص خٕؼی خبعشات. اػت فضبیی ٚ اختٕبػی

بفت ٞبی خذیذ ؿٟشی ث دس خٕؼی خبعشٜ ٔمِٛٝ ثٝ تٛخٟی ثی ٔٙظش، ایٗ اص. داسد د٘جبَ ثٝ سا ؿخق ٞٛیت استمبی ٚ ثبصؿٙبػی

 ٚ خبعشٜ ٔفْٟٛ اثتذا دس ،دس ایٗ پظٚٞؾ. ثبؿذ داؿتٝ  پی  دس سا ٞٛیتی ٞبی ثحشاٖ ٕٞچٖٛ ٘بخٛؿبیٙذی ػٛالت تٛا٘ذ ٔی

 ٚ ٔؼیبسٞب ٚ ؿذٜ ؿٙبػبیی ا٘ذیـٕٙذاٖ آسای اػٙبدی ٔغبِؼٝ عشیك اص ثبفت ٞبی ؿٟشی ٚ ٔىبٖ ثب آٖ استجبط ٚ خٕؼی خبعشٜ

 تأثیش ػٛأُ آٖ، اص پغ. اػت ٌشدیذٜ اػتخشاج ؿٟش ػٕٛٔی ػشكٝ دس خٕؼی خبعشات حفظ ٚ ٌیشی ؿىُ  ثش ٌزاس تأثیش ػٛأُ

ثب ثشسػی ٘ظشیبت  ٔحتٛا  تحّیُ اص اػتفبدٜ ثب ثبفت ٞبی خذیذ ؿٟشی دس خبعشٜ تذاْٚ ٚ یبدآٚسی ٌیشی، ؿىُ ثش ٌزاس

 تغجیمی  ثشسػی ٘تبیح اص اػتفبدٜ ثب ػٛأُ ایٗ اص هی ٞش إٞیت ٟ٘بیت دس ٚ ٌشدیذٜ اػتخشاج ا٘ذیـٕٙذاٖ فؼبَ دس ایٗ حٛضٝ

ایدبد حغ  وبساوتش ثب ٔشتجظ ٞبی ٔؤِفٝ خّٕٝ اص ، سضبیتٕٙذی، سضبیتٕٙذی ؿٙبخت ، ٔـبسوت ،. حغ تؼّكاػت ؿذٜ تؼییٗ

دس ثبفت  خبعشٜ تذاْٚ ٚ ٌیشی ؿىُ ثش عشیك ػٝ اص ػٛأُ ایٗ وٝ اػت دادٜ ٘ـبٖ پظٚٞؾ ایٗ ٘تبیح. ا٘ذ ثٛدٜ خبعشٜ خٕؼی

 تذاْٚ ثشای ػبصی صٔیٙٝ ٚ رٞٙی تلٛیش ٌیشی ؿىُ ثٝ وٕه سٚیذاد، ٚلٛع ثشای ػبصی صٔیٙٝ: ٞبی خذیذ ؿٟشی تأثیشٌزاس٘ذ

 .خبعشٜ

 تؼبٔالت اختٕبػی ،سضبیتٕٙذی  ،حغ تؼّك  ،خبعشٜ خٕؼی  :ياصگان کلیذی
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 ٔمذٔٝ:

ی پیشأٖٛ اٚ ا٘دبْ ٔیٍیشد . ا٘ؼبٖ پیبْ ٞبی حؼی دسن ٔحیظ ؿٟشی فشایٙذی رٞٙی اػت .وٝ اص عشیك استجبط ا٘ؼبٖ ٚ فضب

ٔحیظ سا دسیبفت وشدٜ ٚ تلٛیشی اص ٔحیظ دس رٞٗ خٛد ثٛخٛد ٔی آٚسد . یىی اص ػٛأُ ٔٛثش دس ؿىُ ٌیشی تلٛیش خبعشات 

ؿٙبیی داسد . فشدی یب خٕؼی اص ٔحیظ اػت.فضبٞبی خبعشٜ اٍ٘یض فضبٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ا٘ؼبٖ لجال آٟ٘ب سا تدشثٝ وشدٜ ٚ ثب آٟ٘ب آ

ٞش چٝ تؼذاد فضبٞبی آؿٙب دس ٔحیظ ص٘ذٌی ثیـتش ثبؿذ.أىبٖ ثشلشاسی استجبط ػبدٜ تش خٛاٞذ ثٛد یبفتٗ فضبٞبی آؿٙب ثبغث 

احؼبع أٙیت ٚ آسأؾ دس ٔحیظ ٔیـٛد .دس ٔمبثُ تغییش ٚ تجذیُ فضبٞبی اؿٙب حغ ٌٓ ٌـتٍی ٚ ثی سیـٝ ثٛدٖ ٚ اص دػت 

٘ؼبٖ ثٛخٛد خٛاٞذ آٚسد . ٔفْٟٛ خبعشٜ دس فضبٞبی ؿٟشی ثب حغ تؼّك ٚ ٞٛیت ٚ ٔؼٙب ٕٞشاٜ ٚ دادٖ ثخـی اص ص٘ذٌی سا دس ا

ٔتشادف اػت . ا٘جبؿت خبعشٜ دس ؿٟش ثٝ ػبثمٝ ػىٛ٘ت دس آٖ ٚاثؼتٍی داسد . ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ػبوٙیٗ ؿٟشٞبی خذیذ ثٝ ٔىبٖ 

ٜ دس ؿٟش یىی اص ٚیظٌی ٞبی ؿٟش ػبْ اػت ایٗ ٘بْ فمذاٖ خبعش(. 14-1383،18)حجیجی ،ص٘ذٌی خٛد تؼّك خبعش وٕتشی داس٘ذ 

ثشای اِٚیٗ ثبس دس ٔمبِٝ سْ وِٟٛبٚع ٔغشح ؿذ اؿبسٜ عٙض آٔیض ثٝ ؿٟشی  ؿىُ ٚ لبثُ تىشاس دس ٕٞٝ خب اػت ٚ آیٙذٜ ٔحتُٕ 

ٕٞٝ ؿٟشٞبی خٟبٖ اػت ٚی ایٗ ؿٟشسا چٙیٗ تٛكیف ٔیىٙذ ؿٟشی وٝ فبلذ خبعشات ٔـخق اػت ٚ خبعشات ٔجٟٕی دس 

ٞٗ تذاػی ٔیىٙذ . ثٝ ػالٜٚ اص آ٘دب وٝ خبعشٜ ثب یبدآٚسی ٚ ثٝ خبعش آٚسدٖ ٕٞشاٜ اػت ٔٛلتی ثٛدٖ ٚ تغییش ٘یض ٘ـب٘ٝ ػذْ ر

 ٚخٛد خبعشٜ دس ؿٟش اػت ٚ ؿٟش ثی خبعشٜ ؿٟش ثی ٞٛیت اػت .

تٝ ا٘ذ ٔؼٙب دس ٔؼٕبسی ٚ ؿٙبخت آٖ ٔمِٛٝ ای اػت وٝ پظٚٞـٍشاٖ ػّْٛ ٔختّف دس ٔٛسد آٖ ثٝ تحمیك پشداخ

1977 خلٛكیت ٔحذٚدٜ وبِجذی  3( سِف اػتمبد داسد وٝ یه ٔىبٖ ٔٛلؼی فشاتش اص یه فضب اػت وٝ ٚاخذ 2001

1976)، فؼبِیت ٚ ٔؼٙب ثبؿذ . دس ایٗ ٔیبٖ ٔؼٙب سا خض اكّی ٚ الیٙفه ٚ كؼت اِٛكَٛ ایٗ ٌشٜٚ ٔیذا٘ذ  وب٘تش  (1974

چٟبس خض ٔشتجظ دس یه ٔىبٖ سا ؿبُٔ تفبٚت ػّٕىشدی ، اٞذاف ٔىب٘ی ،ٔمیبع تؼبُٔ ٚ  (1977ظشیٝ چٟشٜ ٔىبٖ ٘یض ثب اسایٝ ٘

ثخؾ ٞبی عشاحی دػتٝ ثٙذی ٔیىٙذ وٝ تفبٚت ػّٕىشدی ثٝ فؼبِیت ٞبی ٔىبٖ ،اٞذاف ٔىب٘ی ثٝ ٔفبٞیٓ ٚ ٔؼب٘ی ٔىبٖ 

 وبِجذی ٔىبٖ اؿبسٜ داسد.  ،ٔمیبع ثٝ ا٘ذاصٜ ٔحیغی ٚ ثخؾ ٞبی عشاحی ثٝ ػٙبكش ٚ اخضای

فضبی ؿٟشی ٔفٟٛٔی ٔتؼبِی تش ٚ فشاتش اص فضبی ٔؼِٕٛی ٚ ػبدٜ اػت .ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ػالٜٚ ثش پٛؿؾ خلیلٝ ٞبی وّی یه 

فضب ، ٔؼیبسٞبی صیجبیی ؿٙبختی ٚ اسصؽ ٞبی پیچیذٜ التلبدی ٚ اختٕبػی سا ٘یض ؿبُٔ ٔیـٛد . اػتفبدٜ اص فضبٞبی ػٕٛٔی 

اػت وٝ ثشای تٕبٔی افشاد یىؼبٖ ٘یؼت ٚ ٔتغیشٞبیی ٘ظیش ػٗ ، خٙغ ،ٌشٚٞبی اختٕبػی ٚ الّیت ٞبی  ؿٟشی ،تدشثٝ ای

لٛٔی ٘ظادی ثش چٍٍٛ٘ی دسن ص٘ذٌی ؿٟشی اثش ٌزاس اػت . سضبیت ؿٟشٚ٘ذاٖ اص فضبٞبی ؿٟشی ثٛیظٜ ثشای ثشخی اص فؼبِیت ٞب 

 داسد.ثٝ دسخٝ دسن ٚ ثشداؿت ٘یبصٞبی فشدی اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ثؼتٍی 

خیٗ خیىٛثض ٔؼتمذ اػت حضٛس ٔشدْ دس فضبٞبی ؿٟشی ٔتؼبلجب ٔٛضٛػبتی سا ٕٞچٖٛ ایٕٙی ٚ أٙیت اختٕبػی ٔغشح ٔیؼبصد 

. اتىب ثٝ ٘ظبست ػْٕٛ دس عشاحی فضبی ؿٟشی ، ایدبد ٔحلٛسیت فضبیی ٚ افضایؾ تشاوٓ ٚ اختالط ٚ ثٟشٜ ٚسی اص فضب ٚ ػبصٔبٖ 

ویفی ػشكٝ ػٕٛٔی سا تـىیُ ٔیذٞذ.فضبی ػٕٛٔی ثبیذ پزیشای وّیٝ الـبس ، ٌشٜٚ ٞبی  وبِجذی ٔٙبػت، خٙجٝ ٞبی پبیذاس ٚ

ػٙی ٚ خٙؼی ٚ الّیت ٞبی اختٕبػی دس وّیٝ ػبػبت ؿجب٘ٝ سٚص ٚ دس وٕبَ أٙیت ثبؿذ ٚ ٕٞضٔبٖ تؼٟیُ دػتشػی ٚ آٔذ ٚ 

 ؿذ سا فشاٞٓ ػبصد . 
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ٔشدْ ٔیجبؿذ . ِزا اثؼبد اختٕبػی ٚ فشٍٞٙی آٖ اص خبیٍبٜ ٚیظٜ  ػّٕىشد اكّی فضبٞبی ػٕٛٔی ، فشاٞٓ ػبصی ٚ ثؼتشػبصی حضٛس

اختٕبػی ، ػشص٘ذٌی ٚ  –ای  ثش خٛسد داس اػت . دس ایٗ خلٛف ،ٔٛضٛػبتی ٕٞچٖٛ ثؼتش ػبصی ؿشایظ ٔغّٛة فشٍٞٙی 

 حیبت اختٕبػی وٝ اثؼبد ویفی سٚاثظ خٕؼی سا سلٓ ٔیض٘ذ . 

خبعشات خٕؼی ٚ چٍٍٛ٘ی تجّٛس آٖ دس فضبٞبی ؿٟشی ثب تبویذ ثش ِٔٛفٝ  ثٙبثش اثٗ ٞذف اكّی ایٗ پظٚٞؾ، ؿٙبخت ٔفْٟٛ

حغ تؼّك اػت .

 حغ تؼّك:

 ػبوٙیٗ ؿٟشٞب ثذ٘جبَ خبیی ٔغّٛة ٚ ٔٙبػت ٔی ٌشد٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ٘ؼجت ثٝ آٖ احؼبع تؼّك داؿتٝ ثبؿٙذ.

ا ػٙٛاٖ ٕ٘بییٓ ؿٟش ٌشا ؿذٖ یؼٙی تٗ ثشای ثٛخٛد آٚسدٖ حغ تؼّك دس افشاد ثبیذ پذیذٜ ؿٟشٌشایی وٝ یه پذیذ ویفی اػت س

دادٖ ثٝ ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ ؿٟشی.پغ ؿٟشػبصاٖ ٔٛظفٙذ وٝ وبسی وٙٙذ تب ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ؿٟش٘ـیٙی ثٝ ؿٟشٚ٘ذ ٌشایی ٌشایؾ 

دٖ پیذا وٙٙذ ٚ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔشثٛط ثٝ ؿٟش سا ثپزیش٘ذ.اص عشفی دیٍش ثبیذ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛخٝ داؿت وٝ ثبیذ ثشای ثٛخٛد آٚس

حغ تؼّك دس ٔحالت ثبیذ ثٝ سفتبسٞب  ٚ فؼبِیت ٞبی افشاد ؿٟش تٛخٝ خبف داؿت ٕٞچٙیٗ احؼبع تؼّك اختٕبػی ٘یض ثش 

 ٔجٙبی احؼبع ٔؼئِٛیت ػبوٙیٗ ؿٟش ٚ ٔیضاٖ ٔـبسوت آٟ٘ب ػت.

ٛخٛد آیذ پغ  ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ یىی اص ػٛأُ ػٕذٜ وٝ ثٝ عشح سیضی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی وٕه ٔی وٙذ تب حغ تؼّك ث

سفتبسٞب ٚ فشًٞٙ ٞبی ٔتؼذد ػبوٙیٗ یه ؿٟش اػت الصٔٝ سػیذٖ ثٝ ایٗ ٞذف ٔغبِؼٝ دس سٚاثظ فشٍٞٙی اػت وٝ خٛد 

 ٔؼتّضْ ؿٙبخت سفتبسٞبی ٔشدْ اػت ثشای ایٙىبس دٚ سٚؽ ٚخٛد داسد :

 چٍٍٛ٘ی ػّٕىشد فؼبِیت ٞبی ا٘ؼب٘ی دس چبسچٛة فشًٞٙ ٞبی ٔختّف-1

 اكّی سفتبسٞبی فشدی ٚ كشف ٘ظش اص فؼبِیت ٞبی ٚالؼی ٔشدْ.تدضیٝ ٚ تحّیُ ٘یبصٞبی -2

دس سٚؽ اَٚ : ثشسػی ٔی وٙیٓ وٝ ایٗ فؼبِیت ٞب یب ػتلشی وٝ دس ػغح ؿٟش اػت خٛاة ٔی دٞیذ یب خیش ؟ ٔثال ٚخٛد یه 

ٔشدْ آٖ ؿٟش ٔشوض تدٕغ وٝ تٛػظ افشاد صیبدی ٔٛسد اػتمجبَ لشاس ٔی ٌیشد ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ اػت وٝ ثب سفتبس ٚ فشًٞٙ 

 ٔتٙبػت اػت.

 سٚؽ دْٚ : ٚالؼیت دس ٘ظش ٌشفتٝ ٕ٘ی ؿٛد ایذٜ آٖ چیؼت ؟

پغ یه ثش٘بٔٝ سیض ؿٟشی ثبیذ دس كذد ثبؿذ تب ػٙلشی سا خّك وٙذ وٝ دسٌیش ثب ٔشدٖ ثبؿذ ٚ اسصؽ ٞبی ا٘ؼب٘ی افشاد سا 

 ٞبی صیش سا تدضیٝ ٚ تحّیُ وشد: پبػخٍٛ ثبؿذ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس ثشای ثذػت آٚسدٖ ٔٛفمیت دس ایٗ صٔیٙٝ ثبیذ اسصؽ

 آ٘چٝ سا وٝ ٔشدْ ٔی ثیٙٙذ : یؼٙی تٛا٘بیی دسن ٚالؼی ٔحیظ اعشاف

 آ٘چٝ سا وٝ ٔشدْ ٔی ػتبیٙذ: ثٝ ٔفْٟٛ لذست ػتبیؾ فٟٓ ٚ اػتفبدٜ اص ٔحیظ
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 ؼبِیت ٞبی سٚصا٘ٝ آ٘چٝ سا وٝ ٔشدْ ٔی تٛا٘ٙذ اػتفبدٜ وٙٙذ : ثٝ ٔؼٙی ٚخٛد دػتشػی ٚالؼی ثٝ فضبی ٔٛخٛد دس ؿٟش دس عی ف

 آ٘چٝ سا وٝ ٔشدْ ثٝ خبعش ٔی آٚسد٘ذ: ثٝ ٔٙظٛس یبدآٚسی تدبسة ٚ خبعشات

آ٘چٝ سا وٝ ٔشدْ تذایی ٔی وٙٙذ : وٝ ٔشثٛط ٔی ؿٛد ثٝ خٙجٝ ٞبی ٕ٘بدی ،فشٍٞٙی ،تبسیخی ،ٔؼٙب دس فضبی ٔٛخٛد دس ػغح 

 ؿٟش.

ب٘ی سا ثشاػبع صٔبٖ تمؼیٓ ثٙذی ٕ٘ٛد یؼٙی ثٝ ػّٕىشد افشاد ؿٟش ػالٜٚ ثش تدضیٝ ٚ تحّیُ ٔٛاسد ٘بٔجشدٜ ٔی تٛاٖ سفتبسٞبی ا٘ؼ

 ثشای آٟ٘ب فضب ثؼبصیٓ.

ٞش چٝ اكُ فضبٞبی ٔٛخٛد دس ػغح ؿٟش ػبِٓ ٚ ٔغّٛة ٚ ؿبیؼتٝ تش ثبؿٙذ افشاد ػبوٗ دس آٖ احؼبع تؼّك ثیـتشی ٘ؼجت 

ٝ ثبؿذ وٝ ػجت ثٛخٛد آٔذٖ فضبیی ثٝ آٖ داس٘ذ ِٚی ٚلتی وٝ دس ػغح ؿٟش ٔؼضالت ٚ ٔـىالت ػذیذٜ ای ٚخٛد داؿت

 ٘بٔغّٛة ؿذٜ ثبؿذ ٔشدْ وٕتش ٘ؼجت ثٝ آٖ احؼبع تؼّك داس٘ذ.

ثب دِپزیش ػبختٗ ٔحیظ ٚ فضبٞبی ؿٟشی ٔٛخٛد دس یه ؿٟشی ٚ ایدبد ؿٛساٞب ٚ ٔذیشیت ؿٟشی ٔٙبػت ٚ ایدبد ػٙبكشی وٝ 

ٌؼتشؽ ٔـبسوت ٞبی اختٕبػی اٞبِی ؿٟش ٔی ثٝ ؿٟش ٞٛیت ثخـذ یب تمٛیت فضبٞبی داسای ٞٛیت دس ػغح ؿٟش ٚ ٕٞچٙیٗ 

تٛاٖ ثٝ ایدبد حغ تؼّك دس افشاد ؿٟش پشداخت ٕٞچٙیٗ ٞش چٝ دػتشػی ٞبی ٔٛخٛد ثٝ فضبٞبی تدٕغ ؿٟشی ثیـتش ٚ ٚػیغ 

تش ثبؿذ ثبػث ٔی ؿٛد تب افشاد ٚلت ثیـتشی سا دس ػغح ؿٟش داؿتٝ ثبؿٙذ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ احؼبع تؼّك دس آٖ ثیـتش تمٛیت 

د.اص عشفی ٘یض ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع اؿبسٜ داؿت وٝ تجّیغ ٚ تّفیك ٘یض دیٍش ػٛأُ ثٛخٛد آٚس٘ذٜ حغ تؼّك دس ؿٟش ٔی ؿٛ

 اػت.

 ارتباط متقابل میان ريابظ ي فعالیت َا 1تصًیز شمارٌ 

                           

 ماخذ: وگاروذٌ
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 ٔـبسوت :

ٛػی سفتبس اختٕبػی ٔجتٙی ثش اػتمبد ٚ ٔٙبفغ ؿخلی یب ٌشٚٞی اػت .ٔـبسوت ػجبست اػت اص ٔیضاٖ دخبِت ٔـبسوت دس ٚالغ ٘

اػضبی ٘ظبْ دسفشایٙذ تلٕیٓ ٌیشی دس حمیمت خٛٞش ٔـبسوت ٔٙبثغ ٔـتشن ٌشٜٚ دس خبٔؼٝ ٚ ٔٙبفغ ٔـتشن فشد دس ٌشٜٚ 

شدٖ ٚ یب دس ٌشٚٞی ؿشوت خؼتٗ ٚ ثٙبثشایٗ ثب آٖ ٕٞىبسی ٔـبسوت ،دس چیضی داؿتٗ ٚ اص آٖ ػٛد ث (1383بیی صادٜ ،ؼ)ِٟ اػت

 داؿتٗ اػت.

ثٝ ٕٞیٗ خٟت اص دیذٌبٜ خبٔؼٝ ؿٙبػی ثبیذ ثیٗ ٔـبسوت خؼتٗ ٚ ثٙبثشایٗ ثب آٖ ٕٞىبسی داؿتٗ اػت ثٝ ٕٞیٗ خٟت اص 

ػُٕ ٚ تؼٟذ ػُٕ دیذٌبٜ خبٔؼٝ ؿٙبػی ثبیذ ثیٗ ٔـبسوت ثٝ ػٙٛاٖ حبِت یب ٚضغ أش ؿشوت ٕ٘ٛدٖ ٚ ٔـبسوت ثٝ ػٙٛاٖ 

ؿشوت تٕیض لبئُ ؿذ.ٔـبسوت دس ٔؼٙبی اَٚ اص تؼّك ثٝ ٌشٜٚ خبف ٚ داؿتٗ ػٟٕی دس ٞش آٖ خجش ٔی دٞذ ٚ دس ٔؼٙبی دْٚ 

ٔـبسوت اختٕبػی ثٝ آٖ  (1370)ثیشٚداؿتٗ ؿشوتی فؼبال٘ٝ دس ٌشٜٚ سا ٔی سػب٘ذ ٚ ثٝ فؼبِیت اختٕبػی ا٘دبْ ؿذٜ ٘ظش داسد 

دالِت داسد وٝ اص عشیك آٖ اػضبی یه خبٔؼٝ دس أٛس ٔحّٝ ،ؿٟش ٚ سٚػتب ثٝ عٛس ٔؼتمیٓ یب  دػتٝ اص فؼبِیت ٞبی اسادی

 (1375غیشٔؼتمیٓ دس ؿىُ دادٖ حیبت اختٕبػی ٔـبسوت داس٘ذ.)ٔحؼٙی تجشیضی ،

 (1382،تٛػّی ، 1380)وّذی ،احؼبع ٚاثؼتٍی ثٝ ٔحیظ احؼبع تؼّك اختٕبػی 

س ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی اػت حضٛس افشاد دس فؼبِیت ٞب ٚ تلٕیٓ ٌیشی ٞبی ٔـبسوت اختٕبػی ،ػبُٔ تمٛیت ٕٞجؼتٍی د

اختٕبػی دس ثّٙذ ٔذت ٔٛخت تؼٕیك سٚاثظ ثیٗ اػضبی خبٔؼٝ ،افضایؾ احؼبع یٍبٍ٘ی ػّٝ كذس ٚ تؼبٔح ٚ تؼبُٔ ٌشدیذٜ ٚ 

 دس ٘تیدٝ ثٝ تٛػؼٝ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ٚ دٔٛوشاتیه خٛاٞذ ا٘دبٔیذ.

یفیت ٔحیظ ٞبی ا٘ؼب٘ی، حغ تؼّك ثٝ ٔىبٖ ٔی ثبؿذ ایٗ حغ وٝ ػبُٔ ٟٔٓ دس ؿىُ ٌیشی یىی اص ٔؼب٘ی ٟٔٓ دس استمب و

 پبیٝ ٞبی استجبعی اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ٚ ٔحیظ ٔی ثبؿٙذ ٟ٘بیتب ٔٙدش ثٝ ایدبد ٔحیظ ٞبی ثب ویفیت ٘یض خٛاٞذ ٌشدیذ.

ٚ استجبط آٖ ثب خٙجٝ ٞبی ٔختّف  حغ تؼّك اص سٚیىشد ٔؼشفت ؿٙبػی : ٔغبِؼبت ثؼیبس ٔتؼذدی دس ٔٛسد ؿٙبخت حغ تؼّك

ا٘ؼب٘ی تٛػظ ػّْٛ ٔختّف كٛست ٌشفتٝ ٚ ٔتفىشیٗ ٔختّفی دس حٛصٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ تجییٗ ٚ ؿٙبخت ایٗ حغ ٚ ٘مؾ آٖ 

 دس ص٘ذٌی ا٘ؼب٘ی پشداختٝ ا٘ذ ثٝ عٛس وّی ایٗ ٌشٜٚ اص ٔتفىشیٗ سا ٔی تٛاٖ دس دٚ دػتٝ تمؼیٓ ثٙذی وشد :

 ٌٖشٜٚ اَٚ : پذیذاس ؿٙبػب

 ٌشٜٚ دْٚ سٚا٘ـٙبػبٖ ٔحیغی
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 اخضای ثب ٔىبٖ –اص ٍ٘بٜ پذیذاس ؿٙبػبٖ خغشافیبی ا٘ؼب٘ی حغ تؼّك ثٝ ٔؼٙبی پیٛ٘ذی ٔحىٓ ٚ ػبّٔی تبثیش ٌزاس ٔیبٖ ٔشدٖ 

فشد ثب ٔحیظ ٔی ٌشدد ٚ ثب  تؼبُٔ ٚ استجبط ػٕك ٌؼتشؽ ػجت ٚ ثٛدٜ ٔثجت كٛست ثٝ پیٛ٘ذ ایٗ وٝ اػت آٖ دٞٙذٜ تـىیُ

1976)ٕك ٚ ٌؼتشؽ ثیـتشی ٔی یبثذ ٌزس صٔبٖ ػ 1979) 

اص ٍ٘بٜ ایٗ سٚیىشد ،تدشثٝ اكّی تشیٗ سوٗ ادسان ٔفبٞیٓ ٚ ٔؼٙبی یه ٔىبٖ اػت ٚ ٘ذا ٔؼٙب دس یه ٔىبٖ استجبط ٔؼتمیٓ ثب 

ط افشادثبیه ٔىبٖ ٘حٜٛ ادسان ا٘ؼب٘ی ٚ ٔمٛالت ٔشثٛط  ثٝ آٖ داسد. تحمبیت ثٝ ػُٕ آٔذٜ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٞش چٝ ٔذت استجب

ثیـتش ٔی ؿٛد ثٝ ٕٞبٖ ٘ؼجت ؿٙبخت ٚ ادسان ا٘ؼبٖ ٞب اص آٖ ٔىبٖ افضایؾ یبفتٝ ٚ أىبٖ ایدبد ٔؼٙبی تؼّك دس ٔحیظ ٘یض 

2001)افضایؾ ٔی یبثذ 1999) 

ٞبی وٕی دا٘ـتٝ ٚ ٘جٛد ٔؼٙب دس  وشیؼتیٗ ٘ٛسثشي ؿِٛتض : ٚی ٔؼٕبسی ٔذس٘یؼت سا ؿىُ ٌشفتٝ ثش پبیٝ ٘ظشیٝ ٞب ٚ دادٜ

ٚ ٔؼٕبسی ٌزؿتٝ ص٘ذٌی ثـشی سا وٝ دس آٖ ٔغبثك ثب ٔىبٖ پیٛ٘ذ خٛسدٜ  (1989)ٔؼٕبسی سا خغش ٘ـبٖ ٔی وٙذ 

ٚ ٞذف  (1989)ٚ ثب ٚخٛد ػختی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٞب دس ٔدٕٛع ثٝ ٔىبٖ احؼبع تؼّك ٔی وشد٘ذ سا تبویذ ٔی وٙذ 

اص ٔؼٕبسی سا ایدبد فضبی ٔشوض یب فضبی ٞؼتی وٝ دس آٖ فشد خٛد سا ثب ٔحیظ تغجیك دادٜ ٚ ثب آٖ ٕٞٝ رات پٙذاسی ٔی وٙذ 

 (1385)فالحت ،اػالْ ٔی داسد 

 (1989)ٚیظٌی ا٘ؼب٘ی سا دس استجبط ثب ٔحیظ ثیبٖ ٔی وٙذ  4ٚی 

 ٞؼتی ثب دیٍشاٖ-4ٌفتٍٛ-3فٟٕیذٖ-2حبِت سٚحی -1

 ٞب ٚاطٜ ایٗ خّٕٝ اص غیشٜ ٚ ٔىبٖ ٞٛیت–ٚاطٜ ٞبی ٔتؼذدی ٘ظیش دِجؼتٍی ثٝ ٔىبٖ ،ٚاثؼتٍی ثٝ ٔىبٖ ،اِٚٛیت دٞی ثٝ ٔىبٖ 

 صیش سٚیىشد چٙذ دس سا ٔحیغی سٚا٘ـٙبػبٖ دس ٔىبٖ ٚ ا٘ؼبٖ استجبط ٔؼٙبیی ٞبی ٍ٘شؽ ا٘ٛاع تٛاٖ ٔی وّی عٛس ثٝ ثبؿذ ٔی

 : ٕ٘ٛد تمؼیٓ

 سٚیىشد ؿٙبختی :

سٚیىشد ثش ٘مؾ ؿٙبخت ا٘ؼبٖ اص ٔحیظ ثٝ ػٙٛاٖ ضشٚست ایدبد ٔؼٙبی حغ تؼّك تبویذ ٔی وٙذ. ثش ایٗ اػبع ٔحیظ ٞبی ایٗ 

ثب آٌبٞی ٚ ؿٙبخت ثیـتش ثشای افشاد داسای ثبس ٔؼٙبیی ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ ٔحیظ ٞبی ٔـبثٝ ثب ادسان ٚ ؿٙبخت ٔشصی وٕتش ٔی 

 ثبؿٙذ.

د حغ تؼّك ثش آیٙٝ ػٛأّی اص تؼبٔالت اختٕبػی ٔی ثبؿذ وٝ دس ٔحیظ كٛست ٔی سٚیىشد اختٕبػی : اص ٍ٘بٜ ایٗ سٚیىش

پزیشد.ثشاػبع ایٗ سٚیىشد ٔحیظ حبٚی اعالػبت ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی ٔـتشن اختٕبػی اػت وٝ ا٘ؼبٖ ٞب ثب دسن ٚ سٔضٌـبیی آٟ٘ب ثب 

 ٔحیظ خٛد ثٝ تؼبُٔ ٔی سػٙذ.
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 سٚیىشد احؼبػی: 

استجبط ا٘ؼبٖ ٚ ٔىبٖ اؿبسٜ داسد  ٚ تؼبُٔ دس ایٗ دسخٝ سا ٘بؿی اص ٘ٛػی استجبط ػٕیك ثیٗ  ایٗ سٚیىشد ثٝ ثؼذ ػبعفی ٚ احؼبػی

ا٘ؼبٖ ٚ ٔىبٖ اػالْ ٚ ؿىُ ٌیشی ٔؼٙب دس ایٗ سٚیىشد سا دس استجبط ثب ػٛاعف ا٘ؼب٘ی ٔی دا٘ذ . ثؼیبسی اص ٘ظشیٝ ٞبی عشاحی 

بسٜ ثٝ ا٘ؼىبػی اص تشویت ادسان، ؿٙبخت ٚ احؼبػبت ا٘ؼب٘ی ٔحیغی ثٝ حغ تؼّك دس ایٗ سٚیىشد ،٘بْ حغ ٔىبٖ سا ٟ٘بدٜ ٚ اؿ

٘ؼجت ثٝ ٔحیظ داس٘ذ.

 

 : ابعاد مختلف مفًُم تعلق محیغی2تصًیز شمارٌ 

 

 ماخذ: وگاروذٌ

وٛیٗ ِیٙچ : ثب تبویذ ثش ٚاثؼتٍی ٔؼٙبی ٔحیغی ثشفشایٙذ ؿٙبختی ثب اػتفبدٜ اص ٘مـٝ ٞبی ؿٙبختی ثٝ ثشسػی ٔؼب٘ی ٔٛسد ٘ظش 

ٚی ثب تبویذ ثش حغ تؼّك ثٝ ػٙٛاٖ یه ضبثغٝ عشاحی ثب اسائٝ ٔفْٟٛ رٞٙی  (1374)ِیٙچ  وٙٙذٌبٖ اص ٔىبٖ ٔی پشداصد اػتفبدٜ

ٔىبٖ ؿبُٔ خٛا٘بیی ٚ خبعشٜ خٕؼی اص ٔٙظش اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ،ػٙبكش وبِجذی ساٜ ،ِجٝ ٘ـب٘ٝ ،ٌشٜ سا ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ تبثیش ٌزاس 

اػالْ ٔی وٙذ ٚ ؿٙبخت ثذػت آٔذٜ اص ایٗ سٚؽ سا ؿٙبخت ٔىب٘ی ٘بٍٔزاسی ٔی دس ؿىُ ٌیشی ٔفْٟٛ خٛا٘بیی ٔحیغی 

وٙذ.تٙجّی ٚ ٕٞىبساٖ ٚی ٘یض ثب ٔغبِؼٝ ٚ ثشسػی ٔدٕٛػٝ ػبختٕبٖ ٞب ٚ ٔٙبصَ ٔؼىٛ٘ی دس اٍّ٘ؼتبٖ ،ثٛخٛد ٘ٛػی تٕبیُ دس 

یغی تؼجیش ٔی ٕ٘بیذ ٚ آٖ سا دس دٚ دػتٝ ایدبد سً٘ تؼّك ٚ تٕبیض ٔحیغی دس ػبختٕبٖ ٞب اؿبسٜ داؿتٝ ٚ آٖ سا ثٝ خٛا٘بیی ٔح

ٚی اص ایٗ حغ دس فضبٞبی عشاحی ؿذٜ ثب كفت تٕبیض ٚ  (1382)تؼّك تٛافك خٛیب٘ٝ ٚ تؼّك ؿفب خٛیب٘ٝ دػتٝ ثٙذی ٔی وٙذ 

خذاػبصی ٘بْ ثشدٜ ٚ آٖ سا خلٛكیت ٞبی اكّی ؿىُ ٌیشی فضبٞبی ا٘ؼب٘ی پبیذاس ٔؼشفی ٔی وٙذ . ساثشت سایبٖ ٘یض دس 

خٛد دس ٔٛسد حغ تؼّك ثٝ دػتٝ ثٙذٜ ا٘ٛاع تؼبُٔ ٔحیغی ثٝ كٛست فؼبَ ،٘یٕٝ فؼبَ ٚ غیش فؼبَ اؿبسٜ ٚ ضشٚست  پظٚٞؾ

ٚخٛد تؼبُٔ ٔحیغی فؼبَ سا ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص فبوتٛسٞبی ٟٔٓ ٚ تبثیشٌزاس دس ؿىُ ٌیشی حغ تؼّك اػالْ ٔی ٕ٘بیذ ٚ اػتفبدٜ 

 (.1998)ُ ایدبد ٘ٛع اص تؼبُٔ ٔؼشفی ٔی وٙذ اص ػٙبكش عجیؼی دس عشاحی ٔحیظ سا یىی اص ػٛأ
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 سٚیىشد ٞؼتی ؿٙبػی ثٝ حغ خّك:

دس ثشسػی اثؼبد ٚ ٔبٞیت حغ تؼّك اص سٚیىشد ٞؼتی ؿٙبػی تٛخٝ ثٝ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ضشٚسی ٔی ثبؿذ. أشٚصٜ ٔذَ ٞبی 

ٗ ٔذَ ٞب ،ٔذَ ٞشْ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی اسائٝ اص ٔیبٖ ای.ٔختّفی اص ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی دس لّٕشٚ ػّْٛ ٔشتجظ ثب ٔؼٕبسی اسائٝ ؿذٜ اػت 

ؿذٜ اص ػٛی ٔبصِٛ ،تٛػظ تؼذادی اص عشاحبٖ ٔحیغی دس تٛػؼٝ ٔجب٘ی ٘ظشی عشاحی  ٔٛسد تٛخٝ ٚ إٞیت لشاس ٌشفتٝ اػت 

ُ ثب ٔحیظ ٚ ٔبصِٛ ضٕٗ تبویذ ثش اٍ٘یضٜ ٞب ٚ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی آٖ سا اص ثذٚ تِٛذ ٕٞشاٜ ا٘ؼبٖ دا٘ؼتٝ ٚ اػتمبد داسد ا٘ؼبٖ دس تؼبٔ.

ثب تغییش دس لبثّیت ٞبی آٖ ثذ٘جبَ اسام ایٗ ٘یبصٞب دس ػغٛح ٔختّف ٔی ثبؿذ.اٚ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی سا دس دٚ ٌشٜٚ ٘یبصٞبی اػبػی 

یب اِٚیٝ ٚ ٘یبصٞبی ثشتش یب ػبِیٝ دػتٝ ثٙذی ٔی ٕ٘بیذ. ثشاػبع دػتٝ ثٙذی ٔبصِٛ ،٘یبصٞبی اػبػی ٚ اِٚیٝ ا٘ؼبٖ ثٝ تشتیت ؿبُٔ 

ی خؼٕب٘ی ،٘یبصٞبی ایٕٙی ٚ أٙیت،٘یبص ثٝ تؼّك ، ٘یبص ثٝ احتشاْ ٚ ٘یبصٞبی ثشتش ؿبُٔ ٘یبص خٛدؿىٛفبیی، ٘یبص ثٝ : ٘یبصٞب

ؿٙبخت ٚ صیجبیی ٔی ثبؿذ. حغ تؼّك اص ٘ظش ٚی خض ٘یبصٞبی اػبػی ثٛدٜ ٚ اص ػٛی ثؼیبسی اص عشاحبٖ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ 

دٚساٖ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٔختّف لبثُ ٔـبٞذٜ اػت.اص ا٘ؼب٘ی وٝ دس دٚساٖ وٛدوی اػت ٚ دس ٔحیظ ٞبی وبِجذی دس تٕبٔی عَٛ 

٘ؼجت ثٝ اتبق ، ٚػبیُ ثبصی ٚ ػبیش ػٙبكش وبِجذی خٛد ٔبِىیت ٚ ٘ٛػی تؼّك سا داسا ٔی ثبؿذ تب ػٙیٗ ثبالتش ٚ دٚساٖ ٔختّف 

ا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. اص ٘ظش ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ص٘ذٌی ، ٘ظیش ؿٙبػبیی ٔحذٚدٜ ٚ لّٕشٚ ص٘ذٌی ،ؿٙبخت حشیٓ ٚ ػٙبكش وبِجذی خٛد س

اسائٝ ؿذٜ ، حغ تؼّك ثشٌشفتٝ اص ٘ٛػی ٘یبص اختٕبػی ثٛدٖ ا٘ؼبٖ ٔی ثبؿذ وٝ ثٝ د٘جبَ یبفتٗ خبی پبٞبی ٔحىٓ دس خٟت 

 استجبط ثب ٔحیظ ٚ پیٛ٘ذ كٕیٕب٘ٝ ثب آٖ ٔی ثبؿذ.

ؿبسٜ ٚ اػالْ ٔی ٕ٘بیذ دس حبِیىٝ ثشخی اص ایٗ لٛا٘یٗ الٚػٖٛ : دس تـشیح ایٗ حغ ثٝ ٚخٛد لٛا٘یٗ ٘ب٘ٛؿتٝ دس خٛأغ ا٘ؼب٘ی ا

ؿخلیتی ا٘ؼبٖ ٞب ٔی ثبؿذ -ٔشثٛط ثٝ فشًٞٙ ٞب ٚ خٛأغ ٔحّی ٔی ثبؿٙذ ثیـتش آٟ٘ب ثشٌشفتٝ اص اثؼبد ػٕیك ٘یبصٞبی سٚا٘ی

ّٛتش اػت آصسدٜ ٚی ثب ثیبٖ ایٗ ٔثبَ وٝ ٚلتی ؿخلی خّٛی ؿٕب لشاس ٔی ٌیشد ٚی ؿٕب سا ثٝ خبعش ایٙىٝ یه ٌبْ اص ؿٕب خ

 (2001)ٕ٘ی وٙذ ثّىٝ ثٝ خبعش ایٙىٝ لبٖ٘ٛ ٘ب٘ٛؿتٝ حشیٓ فشدی ؿٕب ٚ ٔحذٚدٜ تؼّك ثلشی ؿٕب صیشپبٌزاؿتٝ ٔی ؿٛد.

دس حمیمت فضبی ٞؼتی ٔٛسد اؿبسٜ ؿِٛتض وٝ دس اثؼبد ٔختّف خٟت یبثی ٚ ٔىبٖ ؿٙبػی فضبی ا٘ؼب٘ی تٛكیف ٔی ؿٛد ؿىُ 

ثیبٍ٘ش ٚخٜٛ ٔختّف اص  (1376)ِیٙچ ٝ اثؼبد رٞٙی ٔشدْ اػتفبدٜ وٙٙذ اص ؿٟش سا ثیبٖ ٔی وٙذ خٛة ؿٟشی ٔٛسد تٛخٝ ِیٙچ و

ٔبٞیت حك تؼّك ا٘ؼب٘ی ٘ؼجت ثٝ فضب ٔی ثبؿٙذ وٝ ا٘ؼبٖ فضب سا ثشاػبع ٘یبصٞبی اػبػی خٛد تؼجیش وشدٜ ٚ ثشاػبع 

 ی وٙذ.ؿبیؼتٍی ٞب ٚ اٍ٘یضؽ ٞبی خٛد ٔؼٙبی خبف تؼّك خٛد سا اص ٔحیظ اػتٙجبط ٔ
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 اثؼبد ٔختّف حغ تؼّك:

آ٘چٝ وٝ دس ٔتٖٛ پظٚٞـی كٛست ٌشفتٝ دس ٔٛسد اثؼبد خغ تؼّك ثٝ ٔىبٖ اسائٝ ٔی ؿٛد ػٕذتب ٔجتٙی ثش تؼشیف ٔىبٖ ثٝ ػٙٛاٖ 

ٔحیظ اختٕبػی اػت اص ایٗ سٚ تؼّك ثٝ ٔىبٖ ٘یض ػٕذتب تؼّك ثٝ ٔحیظ ٞبی اختٕبػی تؼجیش ٚ تفؼیش ٔی ؿٛد ثشخی اص 

اختٕبػی دس ٔىبٖ اؿبسٜ ٚ تؼّك ثٝ -آتٕٗ ٚ ػٛ ثب تبویذ ثش ٘مؾ اختٕبػی ٔىبٖ ثٝ تؼبٔالت ٚ استجبعبت فشٍٞٙیٔحممیٗ ٘ظیش 

یؼٙی ٌٛ٘ٝ ای اص تؼّك ثٝ خبعش ٔشدْ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ تؼجیش ٚ تفؼیش ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ثب ایٗ حبَ -ٔىبٖ سا اص ٔٙظش تؼّك اختٕبػی

ٛاٖ ػبُٔ ٟٔٓ دیٍش دس ؿىُ ٌیشی حك تؼّك تبویذ داؿتٝ ٚ ضشٚست تٛخٝ ثٝ ٔحممیٗ دیٍشی ٘یض ثش ٘مؾ ػٙبكش وبِجذی ثٝ ػٙ

اثؼبد وبِجذی سا دس فشایٙذ ایدبد حك تؼّك ضشٚسی ٔی دا٘ٙذ ثٝ عٛس وّی ٔی تٛاٖ دٚ دػتٝ ثٙذی سا ثشای حؼٗ تؼّك ثٝ ٔىبٖ 

اؿبسٜ وشد.

 تؼّك وبِجذی ثٝ ٔىبٖ:

جذی ٔىبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ثخـی اص فشایٙذ ؿٙبخت ٚ ٞٛیت ا٘ؼب٘ی ٔی ثبؿذ سیدشٚال ایٗ ٘ٛع اص تؼّك ثشٌشفتٝ اص ػٙبكش ٚ اخضا وبِ

ٚاسوبع دس ٔغبِؼبت خٛد ثٝ ٘مؾ ٟٔٓ ٚ اػبػی تؼّك وبِجذی اؿبسٜ ٚ اص آٖ ثب ػٙٛاٖ سیـٝ داس یبد ٔی ٕ٘بیذ وٝ ثش ایٗ اػبع 

 د.فشد ٔحیظ سا ثٝ ٕٞشاٜ ػٙبكش وبِجذی آٖ دس ؿىُ دٞی ٔؼٙبی تؼّك ثٝ خبعش ٔی ػپبس

ػالٜٚ ثشآٟ٘ب تیّٛس ٘یض ثٝ ٕٞشاٜ ٌشٜٚ دیٍش ثٝ ثشسػی خٛد اص فضبٞبی ػٕٛٔی دس ٚاحذٞبی ٕٞؼبیٍش ثب اؿبسٜ ثٝ ػٙبكش وبِجذی اص 

 آٖ ثب ػٙٛاٖ تؼبُٔ وبِجذی یبد ٔی ٕ٘بیذ.وٝ ٔؼبدَ تؼّك وبِجذی ثٝ ٔىبٖ ٔی ثبؿذ.

لجُ اص ایٗ سٚ پشٚؿب٘ؼىی ثش ضشٚست تٛخٝ ثش ػٙبكش وبِجذی دس ٔحیظ ا٘ؼب٘ی ٚ ٘مؾ آٖ دس ؿىُ ٌیشی ٚ تذاْٚ ٞٛیت فشدی 

ا٘ؼبٖ اؿبسٜ ٔی ٕ٘بیذ.ٚی ثب تبویذ ثش ٘مؾ حغ تؼّك وبِجذی دس ٔحیظ ثٝ ػٙٛاٖ ثخـی اص ٞٛیت ٔىب٘ی آٖ سا خضئی اص ٞٛیت 

 (.1983)یظ ٞبی ٔختّف ٔی دا٘ذ فشدی ٚ ٟ٘بیتب ٞٛیت اختٕبػی افشاد دس ٔح

 ػغٛح ٔختّف حغ تؼّك ثٝ ٔىبٖ:

ٔشحّٝ اكّی تؼّك ثٝ ٔىبٖ دِجؼتٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ تؼٟذ  3ؿبٔبی دس ثشسػی ٞبی خٛد دس ٔٛسد ػغٛح ٔختّف احؼبع ثٝ ٔىبٖ 

 ػغح عجمٝ ثٙذی ٔی وٙذ . 7ثٝ ٔىبٖ سااؿبسٜ ٚ ایٗ حغ سا دس 

 ثی تفبٚتی ٘ؼجت ثٝ ٔىبٖ -1

 لشاسٌیشی دس یه ٔىبٖ  آٌبٞی اص -2 

 تؼّك ثٝ ٔىبٖ -3



 

  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 44خزداد ماٌ  -تُزان 

 

11 

 

10 

 دِجؼتٍی ثٝ ٔىبٖ -4

 یىی ؿذٖ ثب اٞذاف ٔىبٖ -5

 حضٛس دس ٔىبٖ-6

 فذاوبسی ثشای ٔىبٖ -7

ػغح ثٝ ثؼذ اثؼبد  3دٚ ػغح اِٚیٝ ٔٛسد اؿبسٜ ٚی ، ػٕذتب ػغٛح ادساوی ٚ ؿٙبختی فشد ٘ؼجت ثٝ ٔحیظ سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.اص 

بُٔ ٔی ؿٛد ثٝ عٛسیىٝ سِف ٘یض ثش ػٕیك تشیٗ ػغح ٚاثؼتٍی ثٝ ٔىبٖ ثٝ كٛست ٘بخٛدآٌبٜ احؼبػی خٛد ٘ؼجت ثٝ ٔىبٖ سا ؿ

اؿبسٜ ٔی ٕ٘بیذ ٚ اػالْ ٔی وٙذ ٘بآٌبٞب٘ٝ ثٛدٖ حغ تؼّك صٔب٘ی خٛد سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ فمذاٖ یب خذایی فشد ٚ ٔىبٖ اتفبق 

 (.1976) سی ؿذیذ ثب ٔىبٖ ٔی ثبؿذثیفتذ ٚ حغ تؼّك داسای عیف ٚػیؼی اص ثی ٔىب٘ی تبتؼّك ٚ ٕٞزات پٙذا

ٞبْٔٛ ٘یض دس ٔغبِؼبت خٛد ثب اؿبسٜ ثٝ دسخبت ٔختّف حغ ٔىبٖ ثٝ ٚخٛد تفبٚت ٔؼٙبیی دس دسخبت ایٗ حغ تبویذ وشدٜ ٚ 

 .(1992) ٘ٛػی استجبط اختٕبػی ػٕیك ثیٗ ٔحیظ ٚ فشد سا ثٝ ػٙٛاٖ ثؼذی اص حغ تؼّك اؿبسٜ ٔی ٕ٘بیذ

حغ تؼّك دس ٞش دٚ ثؼذ اختٕبػی ٚ وبِجذی آٖ ٔـخق احؼبػی ٚ ػبعفی ثٛدٖ آٖ ٘ؼجت أب ٘مغٝ ٔـتشن ػغٛح ٔختّف 

 ثٝ ٔىبٖ ٔی ثبؿذ.  

ٔیضاٖ حغ تؼّك ثٝ یه ٔىبٖ ثٝ ػٛأّی چٖٛ تؼّك ٚ ثشداؿت دیٍشاٖ اص آٖ ٔىبٖ، لذٔت ٚپیـیٙٝ، ٔیضاٖ ػىٛ٘ت فشد دس    

ِیت ٞبی خٕؼی ٚ اختٕبػی، ٔیضاٖ احؼبع أٙیت دس فضبٞبی آٖ، داؿتٗ تدشثٝ ٞب ٚ خبعشات ٔـتشن اص آٖ ٔىبٖ، ٔیضاٖ فؼب

 ػٕٛٔی ؿٟش ثؼیبس استجبط داسد.

 ػٛأُ ؿىُ دٞٙذٜ حغ تؼّك:  

ثب تٛخٝ ثٝ ثشسػی ٞبی ثٝ ػُٕ آٔذٜ ٚ اص سٚیىشد ٍ٘شؽ ٞبی ٔختّف ثش اػبع ٔذَ ٔؼٙبیی ٔحیغی، حغ تؼّك دس ٔؼٕبسی    

لغجی، ٔؼٙبی ٔحیغی حغ تؼّك سا ایدبد ٔی ٕ٘بیٙذ؛ ٚ ثش  3وٝ دس یه فشآیٙذ ػبُٔ فشد، دیٍشاٖ ٚ ٔحیظ ٔی ثبؿذ  3ثشآیٙذ 

اص سٚیىشدٞبی ٔؼشفت ؿٙبػی ، ٞؼتی ؿٙبػی ٚ اثؼبد ٔختّف آٖ، .ایٗ اػبع ٚ ثب تٛخٝ ثٝ تـشیح ػٙبكش ٔختّف حغ تؼّك 

 ػٛأُ تـىیُ دٞٙذٜ حغ تؼّك دس عشاحی ثٝ كٛست صیش اسائٝ ٔی ٌشدد.

  ی فشدی:ؿٙبخت -ػٛأُ ادساوی 

ٕٞبٖ عٛس وٝ اؿبسٜ ؿذ حغ تؼّك تشویجی پیچیذٜ اص ٔؼب٘ی، ٕ٘بدٞب ٚ ویفیت ٞبی ٔحیغی اػت وٝ ؿخق یب ٌشٜٚ ثٝ كٛست 

خٛدآٌبٜ یب ٘بخٛدآٌبٜ اص یه ٔىبٖ خبف ادسان ٔی وٙٙذ. ایٗ ٔؼٙب وٝ ػٕٛٔبّ ثش پبیٝ استجبط ػبعفی فشد ثب ٔحیظ لشاس داسد؛  دس 

ی خٛد سا ٕ٘بیبٖ ٔی ػبصد. ؿٙبخت ٚ ادسان فشد اص یه ٔىبٖ اص ؿشٚط اِٚیٝ ثشای ایدبد حغ عشاحی ثٝ كٛست ٕ٘ٛد وبِجذ

تؼّك ثٝ ٔىبٖ ٔی ثبؿذ. ثذیٗ ٔٙظٛس ٔحیظ ٞبی ثب خٛا٘بیی ٚ تٕبیض وبِجذی ثشای اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ خض ٔحیظ ٞبی ٔغّٛة 

 ثٛدٜ ٚ ادسان ٚ ؿٙبخت ثٟتشی اص ػٛی افشاد دس آٖ كٛست ٔی ٌیشد.
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ُ وبِجذی ٕٞچٖٛ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ حشایٓ، حذٚد ٔبِىیت ٚ ٕٞؼبیٍی ٞب اص ٟٔٓ تشیٗ ػٛأُ ادسان ٔٙبػت ا٘ؼب٘ی اص ػٛأ   

 ٔحیظ ٔی ثبؿذ؛ وٝ فشد ثش اػبع ؿبیؼتٍی ٞب ٚ اٍ٘یضؽ ٞبی خٛد ثٝ وٙىبؽ ٚ تدشثٝ اص ٔحیظ ٔی پشداصد.

 ػٛأُ اختٕبػی: 

ٌیشی حغ تؼّك ثٝ ػٙٛاٖ ٌبْ اِٚیٝ دس ایٗ ٔؼیش ٔی ثبؿذ. ٘مؾ ؿٙبختی فشدی دس ؿىُ  -ثٝ ٕٞبٖ ٘ؼجت وٝ ػٛأُ ادساوی

ٔتغیشٞبی اختٕبػی ٘ظیش فشًٞٙ، ٕ٘بدٞب ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی اختٕبػی ٘یض اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس اػت؛ ثٝ عٛسی وٝ لجُ اص ػبَ 

یشٞبی وبِجذی ػٕذٜ تحمیمبت كٛست ٌشفتٝ ثش ٘مؾ ػٛأُ اختٕبػی دس ؿىُ ٌیشی ایٗ حغ پشداختٝ ثٛدٜ ٚ ٔتغ 1978

خبیٍبٞی دس تحمیك ٘ذاؿتٙذ. ٔحممیٙی ٕٞچٖٛ ساپبپٛست پشٚؿب٘ؼىی، سیدش ٚ الٚاساوبِغ ثب پظٚٞؾ ٞبی خٛد ثش ٘مؾ ػٛأُ 

وبِجذی تبویذ ٕ٘ٛدٜ أب اؿبسٜ داؿتٝ ا٘ذ؛ آٖ چٝ ٔحیظ وبِجذی سا ثٝ ػٙٛاٖ ثؼتش تؼبُٔ اختٕبػی ثیبٖ ٔی وٙذ، دس اكُ ٕ٘بدٞب 

تشن اختٕبػی اص یه عشف ٚ اص عشف دیٍش لبثّیت ٔحیغی دس تبٔیٗ ٚ ٌؼتشؽ ایٗ ثؼذ اص ٘یبصٞبی ٚ ػٕجُ ٞبی ٔحیغی ٔـ

ا٘ؼب٘ی اػت. دس اكُ ٕٞٝ ی ا٘ؼبٖ ٞب داسای ٘یبص اختٕبػی ٞؼتٙذ ٚ دس ٞشْ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی دس خؼتدٛی تؼّك ثٝ خٛیـبٚ٘ذاٖ 

تش فؼبِیت ٞبی اختٕبػی ٚ فشٍٞٙی اػت وٝ افشاد، ػٙبكش ٚ دٚػتبٖ ٔی ثبؿذ. دس ایٗ ٔشتجٝ اص حغ تؼّك، ٔحیظ ثٝ ػٙٛاٖ ثؼ

وبِجذی سا ثش اػبع ادسان ٚ ٘ظبْ ػبختبسؿٙبختی خٛد ثجت، تفؼیش ٚ تؼجیش ٔی وٙٙذ؛ ٚ دس اكغالح ا٘ؼبٖ ٞب ثٝ كٛست خٕؼی 

ٔٙجؼث اص الیٝ  اص ٔحیظ سٔضٌـبیی ٔی وٙٙذ. دس ایٗ دػتٝ اص ػٛأُ، ػٙبكش وبِجذی ٘ظیش فشْ ٞب ؿبُٔ اؿىبَ، ثبفت ٚ سً٘

ٞبی اختٕبػی ٔحیظ ٘مؾ استجبعی ثب اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ایفب ٔی ٕ٘بیٙذ؛ وٝ ٞش یه ثش اػبع دادٜ ٞبی فشٍٞٙی دس عَٛ تبسیخ 

  ٔؼٕبسی ٔحیظ ثذػت آٔذٜ ٚ حبٚی ٔؼٙبی خبف خٛد ٔی ثبؿٙذ.

 ػٛأُ ٔحیغی وبِجذی :

 وبِجذ ٚ فؼبِیت ٟٔٓ ػبُٔ دٚ ثٝ ٔحیظ ثٙذی دػتٝ ثٝ ٔحیغی یسٚا٘ـٙبػ دس سفتبس –ایٗ دػتٝ اص ػٛأُ ثش اػبع ٘ظشیٝ ٔىبٖ 

 ٔی تؼشیف ٞب ا٘ؼبٖ ػٕٛٔی تؼبٔالت ٚ  ٞب وٙؾ ، اختٕبػی ػٛأُ ثشاػبع سا ٔحیظ دسیه حبوٓ ٞبی فؼبِیت. پشداص٘ذ ٔی

تؼّك ٔحیظ اسصیبثی ْ ٚػبٔب٘ذٞی اخضا ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ػٛأُ دسؿىُ ٌیشی حغ فش ٔتغییشٞبی ٕٞشاٜ ثٝ سا ٚوبِجذ ٚ وٙٙذ

 –ٔی ٕ٘بیذ.ػٙبكش وبِجذی اص عشیك ایدبد تٕبیض ٔحیغی استجبط دسٖٚ ٚ ثیشٖٚ دس فضبٞب ثٝ ایدبد حغ تؼّك ٔی پشداص٘ذ. ؿىُ 

س ؿىُ ٌیشی حغ تؼّك داؿتٝ ٚ٘ٛع د ٔٛثش ٘مؾ یه ٞش فشْ ٞبی ٚیظٌی ػٙٛاٖ ثٝ ٔمیبع ٚ  - ثبفت – سً٘ – ا٘ذاصٜ

 جذی ٘یض ػبُٔ ٔٛثش دیٍش ٔیجبؿذ.ػبٔب٘ذٞی ٚ چیذٔبٖ اخضا وبِ

اص ػٛی دیٍشػٙبكش وبِجذی اص عشیك ٕٞؼبصی ٚ لبثّیت تبٔیٗ ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ دس ٔىبٖ دس ایدبد حغ تؼّك ٔٛثش ٔی ثبؿٙذ.  دس 

عشاحی ٞش یه اص ٔتغییشٞبی سً٘ ، ؿىُ ، ثبفت ، ٔمیبع ٚ ٘ٛع ػبٔب٘ذٞی ثشاػبع ٘یبص ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚتبٔیٗ ٘ٛع فؼبِیت ٔٛسد 

)ٔغّجی شدس فضب ٞب اص إٞیت خبكی ثشخٛسداس ٔی ؿٛ٘ذ. وٝ ثیبٍ٘شلبثّیت ٔحیغی اػت وٝ فشْ ػّٕىشد سا ؿىٛفب ٔیىٙذ ٘ظ

،1385 ) 
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حغ تؼّك داسای ٚخٜٛ پیچیذٜ ٚ چٙذ ٚخٟی اػت ٚ ػٙبكش وبِجذی ٔحیظ اص عشیك تبٔیٗ فؼبِیت ٞب ٚایدبد تٕبیض ٚ استجبط ثیٗ 

  ٔی ثبؿٙذ.دسٖٚ ٚثیشٖٚ دس ؿىُ ٌیشی آٖ ٔٛثش 

 

 : عًامل تاثیز گذار محیغی در شکل گیزی حس تعلق3تصًیز شمارٌ 

 

 ماخذ: وگاروذٌ

 

 :خبعشٜ خٕؼی 

أشٚصٜ سؿذ ػشیغ ؿٟشٞب ثٝ ٚیظٜ ؿٟشٞبی ثضسي وـٛس ٔٙدشثٝ تغییشٚتحٛالت ٌؼتشدٜ وبِجذی ،فؼبِیتی ٚ ػّٕىشدی دس ؿٟشٞب 

ٕٛٔی ؿٟشوٝ سٚصٌبسی ِٔٛذ ؿیشیٗ تشیٗ خبعشات ٔشدْ ثٛد. ثٝ ؿذٜ اػت. ایٗ تغییشٚتحٛالت ثبػث ؿذٜ اػت ػشكٝ ٞبی ػ

اوثشیت ٘ظشیٝ پشداصاٖ ثش ػش ایٗ ٔٛضٛع اتفبق ٘ظش داس٘ذ وٝ ایدبد پیٛ٘ذ ٞبی ػبعفی ثبٔىبٖ اص ، ٌزسٌبٞی ٘ب آؿٙب تجذیُ ؿذ 

 پیؾ ٘یبصٞبی تؼبدَ سٚا٘ی اػت.

خبعشات خٕؼی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٞؼتٙذ. خبعشٜ خٕؼی اص عشیك ایدبد یىی اص ػٙبكش ایدبد وٙٙذٜ ایٗ پیٛ٘ذ ػبعفی ثب ٔىبٖ دس ؿٟش 

پیٛ٘ذ ٔیبٖ فشد ،ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛی اص ٌشٜٚ ٚ ٔىبٖ چٙییٗ ویفیتی سا ثشای فشد ایدبد وشدٜ ٚ اص عشیك ایدبد ٔؼٙی دس فضب ثٝ 

فشد ٌٚشٜٚ حفظ خٛاٞذ ٔی ا٘دبٔذ. دسكٛستی وٝ ػٙبكش صٔیٙٝ ػبصخبعشٜ خٕؼی دس ؿٟش تذاْٚ یبثذ ، ٞٛیت ایدبد ٞٛیت ٔىب٘ی 

 ؿذ.
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 تؼشیف خبعشٜ ٚخبعشٜ خٕؼی :

ٚاطٜ خبعشٜ دس ِغت ٘بٔٝ دٞخذا ثٝ كٛست صیش تؼشیف ؿذٜ اػت . )) أٛسی وٝ ثش ؿخق ٌزاؿتٝ ثبؿذ ٚآثبسی اصآٖ دس رٞٗ

 (.64:  1339)دٞخذا ٌزؿتٝ آدٔی . ٚلبیغ ٌزؿتٝ وٝ ؿخق آ٘شا دیذٜ یب ؿٙیذٜ اػت . دیذٞبی ٌزؿتٝ یب ؿٙیذٜ ٞبی ٌزؿتٝ (( 

201)خبعشٜ دس ِغت ٘بٔٝ  ))إٍ٘ٗ (( تٛا٘بیی فشد دس ثٝ خبعش آٚسدٖ اؿیبء ، ٔىبٖ ٞب ،تدشثٝ ٞب ، .....(( 1093) 

دس ِغت ٘بٔٝ ٚثؼتش تٛا٘بیی یب سٚ٘ذ یبد آٚسی یب ثبص تِٛیذ آ٘چٝ آٔٛختٝ ؿذٜ ٚ یب ثٝ خبعش ػپشدٜ ؿذٜ خلٛكب اصعشیك ػبص  ٚ

تؼشیف ؿذٜ اػت. ثش اػبع تؼبسیف ِغٛی اسائٝ ؿذٜ )) خبعشٜ ثٝ یبد آٚسدٖ (2003:725)ٔؼب٘ی ،  وبسٞبی تذاػی

افشاد ،اؿیب،ٔىبٖ  ٞب ٚ تدشثیبت اػت .(( ثشسػی تؼبسیف ٌٛ٘بٌٖٛ ٘ـبٖ ٔیذٞذ. وٝ یىی اص وّٕٝ ٞبی وّیذی دس تؼشیف خبعشٜ  

یٗ تؼشیف ٘ٝ سٚیذادٞبی كشفب ٔىتٛة دس وتبة ٞبی تبسیخی ثّىٝ سٚیذادٞبیی اػت ٔیجبؿذ سٚیذادٞبی ٔٛسد ٘ظش دس ا "سٚیذاد "

وٝ فشد خٛد آٟ٘ب سا تدشثٝ وشدٜ اػت ثٙبثشایٗ دس تؼشیفی دلیك تش اص خبعشٜ ٔی تٛاٖ ٌفت : خبعشٜ ثٝ یبد آٚسدٖ ٚلبیغ ٚ 

 تذاػی ػبصٚوبسٞبی اص اػتفبدٜ ثب ٚ تدشثیبت ٚ بٞ ٔىبٖ – اؿیب –سٚیذادٞبی تدشثٝ ؿذٜ ثٛػیّٝ فشد اص عشیك ثٝ یبد آٚسدٖ افشاد 

 ای پذیذٜ اص خبعشٜ...  صثب٘ـٙبػی ٚ ٔحتٛا تحّیُ ثش تٕشوض ٚ ا٘ؼب٘ی ٚ اختٕبػی ػّْٛ دس ٔغبِؼٝ سٚؽ تغییش ثب. اػت ٔؼب٘ی

وٝ  (2002:6)ثذَ ٌشدیذ  ٌزؿتٝ ثب ساثغٝ دس ٔشدْ ػخٙبٖ دسٖٚ دس وٝ ای پذیذٜ ثٝ دسٌیش افشاد رٞٗ دسٖٚ ثٝ ٔٙحلش

ایٗ سٚیىشد ثٝ خبعشٜ ثشای اِٚیٗ  (31:1387)احٕذی ثٙبثشایٗ خبعشٜ پذیذاسی اختٕبػی ٚ حّمٝ ٚكُ افشاد ثب خٟبٖ اختٕبػی اػت 

ثبس ٔٛسیغ ٞبِجٛاوغ خبٔؼٝ ؿٙبع فشا٘ؼٛی دس وتبة چبسچٛة ٞبی اختٕبػی خبعشٜ ٔغشح وشد.ثش اػبع ٘ظشیٝ خبعشٜ 

ٌشٜٚ صٔیٙٝ ای سا فشاٞٓ ٔی آٚسد . وٝ فشد سا لبدس ثٝ خبعش ػپشدٖ ٚ فشأٛؽ وشدٖ سٚیذادٞب  خٕؼی ٞبِجٛاوغ ػضٛیت فشد دس

ثٙبثشایٗ خبعشٜ خٕؼی خبعشٜ  (2008:7)ٔی وٙذ ٚ ثذٖٚ ٚخٛد ایٗ صٔیٙٝ ػُٕ ثٝ خبعش آٚسدٖ أىبٖ پزیش ٘یؼت 

ٚ دس تؼبّٔی دٚ ػٛیٝ ٔیبٖ فشد ٚ ٌشٜٚ اص عشیك ثٝ یبد آٚسدٖ  ٚلبیغ ٚ سٚیذادٞبی تدشثٝ ؿذٜ ثٛػیّٝ فشد دس چبسچٛثی اختٕبػی

 ٔؼٙبی ثٝ خٕؼی خبعشٜ دیٍش ػجبست ثٝ.  اػت ٔؼب٘ی تذاػی وبسٞبی ٚ ػبص اص اػتفبدٜ ثب ٚ تدشثیبت ٚ ٞب ٔىبٖ – اؿیب –افشاد 

 2008:212) اػت خٛأغ ٚ ٞب ٌشٜٚ ٔیبٖ ٔـتشن خبعشات

ثٝ ایٗ ػٛ ٚ دس ٘تیدٝ ثٝ وبسٌیشی ٘ب ثدبی پیـٟٙبدٞبی ٔٙـٛس آتٗ ٚ تجؼبت  1970خٕؼی اص دٞٝ دس ػشكٝ ؿٟشػبصی . خبعشٜ 

 ثٙیبٔیٗ ٚاِتش – وشیؼتٛفشاِىؼب٘ذس – ِیٙچ وٛیٗ – ٘ٛسثشي وشیؼتیٗ –آٖ ٔٛسد تٛخٝ لشس ٌشفت . افشادی ٕٞچٖٛ آِذٚسٚػی 

ٌٖٛ استجبط خبعشٜ خٕؼی ثب ٔىبٖ ٚ ٞٛیت پشداختٝ ا٘ذ ٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بخ ثیبٖ ثٝ یه ٞش( ؿٟشی ؿٙبع تبسیخ) ثٛیش وشیؼتیٗ ٚ

وٝ دس ادأٝ ثٝ آٟ٘ب پشداختٝ ؿذٜ اػت . ٞبِجٛاوغ ٘یض ٔؼتمذ اػت : ٞیچ خبعشٜ ٔدضا اص چبسچٛثی فضبیی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔشخغ 

 حفظ ٚ ثٛٔی وشدٖ خبعشات ٔشتجظ ثب سٚیذادٞب تّمی ٔیـٛد ٚخٛد ٘ذاسد .

ٙذ چبسچٛثی ثشای ؿىُ ٌیشی ٚ یبد آٚسی اػت اٚ خبٔؼٝ سا چبسچٛة خبعشٜ ٔؼشفی ٔیىٙذ . اص دیذٌبٜ ٞبِجٛاوغ خبعشٜ ٘یبصٔ

( ٔؼتمذ اػت وٝ خبعشٜ ٕٞیـٝ دس فضب تدّی ٔی یبثذ 1941ٞبِجٛاوغ دسوتبة تٛپٌٛشافی اػغٛسٜ ای دس ػشصٔیٗ ٔمذع )

. دس ٘تیدٝ ػُٕ ثٝ خبعش آٚسدٖ ثبیؼتی ثٙبثشایٗ دس كٛستی وٝ خبعشات دس فضبیی اختٕبػی لشاس ٍ٘یشد اص یبد خٛاٞٙذ سفت 

 .داسای ٔجٙبی فضبیی ثبؿذ . دس حمیمت اص عشیك اؿیب ٔٛخٛد دس ٔحیظ فیضیىی اػت
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 "ثٙبثشایٗ فضبی فیضیىی ػبختٝ ؿذٜ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ػٙلش ؿىُ دٞٙذٜ خبعشٜ تّمی ؿٛد "

ذادٞب ٚ خبعشٜ سا فشاٞٓ ٔیىٙذ ثّىٝ ثٝ حفظ خبعشات دس یه ثیبٖ وّی ٔىبٖ ثٝ ػٙٛاٖ چبسچٛثی فضبیی ٘ٝ تٟٙب صٔیٙٝ ٚلٛع سٚی

خٕؼی ٔی ا٘دبٔذ . ٚلٛع سٚیذاد دس یه فضب ؿىُ ٌیشی تلبٚیش فضبیی رٞٙی ثشای اػضبی ٌشٜٚ ٔی ا٘دبٔذ . اص دیٍش ػٛ ایٗ 

خٛدؽ ادأٝ دٞذ سٚیذاد ثٝ فضب ٔؼٙب ثخـیذٜ ٚ آ٘شا ثٝ ٔىبٖ تجذیُ ٔیىٙذ . حبَ ثشای ایٙىٝ ایٗ ٔىبٖ تثجیت ؿذٜ ٚ ثٝ حیبت 

. ٘یبصٔٙذ سخٛع دٚثبسٜ ٌشٜٚ اػت . ٌشٜٚ ٘یض دس كٛستی ثٝ ٔىبٖ ٔشاخؼٝ خٛاٞذ وشد وٝ ٔىبٖ تذاػی وٙٙذٜ خبعشات خٕؼیتؾ 

ثبؿذ . سخٛع ٔدذد ٌشٜٚ صٔیٙٝ ػبص ٚلٛع سٚیذادٞبیی تبصٜ ٔی ٌشدد وٝ ٔؼٙبی ٔىبٖ سا غٙی تش خٛاٞذ ٕ٘ٛد . ثٙبثشایٗ چشخٝ ای 

آٖ ٌشٜٚ ٔىبٖ ٚ خبعشٜ خٕؼی ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد آ٘ؼت وٝ ٔىبٖ ٚلٛع خبعشٜ ثبیؼتی ا٘ؼغبف پزیش ثٛدٜ ٚ ؿىُ ٔیٍیشد وٝ دس

خٛد سا ثب تغییشات ٘بؿی اص صٔبٖ ٚ سٚیذادٞبی تبصٜ تغبثك دٞذ . تٟٙب دس ایٗ كٛست اػت . وٝ ٔىبٖ ثٝ ٔىب٘ی خبعشٜ ای ثشای 

 .تٕبٔی ٘ؼُ ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞب تجذیُ خٛاٞذ ؿذ

ی اص ػضٛیت فشد دس ٌشٜٚ ٘بؿی ٔیـٛد . فشد دس غبِت ػضٛی اص ٌشٜٚ ٚلٛع سٚیذادٞب سا ثبػث ؿذٜ ٚیب تدشثٝ ٔی خبعشات خٕؼ

وٙذ ایٗ سٚیذاد تلٛیشی دس رٞٗ اٚ ایدبد وشدٜ ٚ ثٝ خبعش خٕؼی ؿخق ثذَ ٔی ؿٛد . ثٙبثشایٗ ػٙبكش ٔٛثش ثش ؿىُ ٌیشی ٚ 

 ٚ  - سٚیذادٞب ٚلٛع –وٝ ثش لشاسی سٚاثظ اختٕبػی ؿىُ ٌیشی ٌشٜٚ ٞب تذاْٚ خبعشٜ سا ثبیؼتی دس ِٔٛفٝ ٞبیی خؼتدٛ وشد  

 – ػىٖٛ – پزیشی تدٕغ:  اص ػجبستٙذ ٞب ٔٛافٝ ایٗ اػٙبدی ٔغبِؼبت اػبع ثش.  ٔیـٛد ػجت سا رٞٙی تلٛیش ٌیشی ؿىُ

               بثی ٚ ؿفبفیت .ی خٟتدت – ؿٙبػبیی – تذاْٚ – ثیشٖٚ ٚ دسٖٚ دیبوّتیه –ؼغبف پزیشی ا٘ – فضبیی تؼیٗ – یىپبسچٍی

 

 تعامالت اجتماعی :

آ٘چٝ دس دا٘ؾ عشاحی ؿٟشی ثشای فضبی ثبص ؿٟشی اسصؽ ٔی ثبؿذ ٘مؾ اختٕبػی ٚ تؼبّٔی اػت وٝ ایٗ فضبٞب دس ص٘ذٌی 

 خٕؼی ؿٟشٚ٘ذاٖ ایفب ٔیىٙذ ثشسػی تبسیخی ؿٟشٞبی  ٔغشة صٔیٗ ٘یض ؿبٞذی ثش ایٗ ادػبػت.
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 : کیفیت محیظ4تصًیز شمارٌ 

 

 ماخذ: وگاروذٌ

 : يظایف عمًمی فضا5تصًیز شمارٌ 

 

ماخذ: وگاروذٌ
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سضبیت اص ٔحیظ ص٘ذٌی ثٝ ٚػیّٝ پشػؾ اص پبػخٍٛیبٖ ثشای ا٘ذاصٌیشی خٛة یب ثذ ثٛدٖ ٔحیغی وٝ دسآٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ. 

1984)اسصیبثی ٔی ؿٛد   دیذٌبٜ ٞبی ٔختّف ثشسػی ؿذٜ اػت . اسصیبثی ٔٛضٛع سضبیت ٚ اسصیبثی ٔحیظ اص  (375

ٞبی ٔحیغی اص دٚ خٙجٝ ا٘ؼبٖ ٚٔحیظ ٔٛسد تٛخٝ اػت. سضبیت ثش اػبع ، اسصیبثی ؿبخق ٞبی وبِجذی خبف ٔب٘ٙذ دٔب ، دیذ 

 ٚ ٔٙظش ، ػش ٚ كذا ٔٛلؼیت لشاس ٌیشی اتبق دس ػبختٕبٖ ٚ .... ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ؿٛد.

2003ت تٛػظ ٔذَ ٘ظشی اص سضبیت اص ٔحُ ػىٛ٘ 438

 : مذل وظزی اس رضایت ساکىیه6تصًیز شمارٌ 

 

1475مارتا يراجزس ، ماخذ: 
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 متغیز َای مًثز بز رضایتمىذی سکًوتی  : 

 : مذل رضایت مىذی سکًوتی7تصًیز شمارٌ 
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 ٘تیدٝ ٌیشی :

ٔحیظ ٚ ایدبد ٔحیظ ٞبی ا٘ؼب٘ی ثب ویفیت ٔیجبؿذ. ایٗ ػغح اص  -استجبط ا٘ؼبٖخبعشٜ یىی اص ػالیٓ ٚ ػٛأُ ٟٔٓ دس اسصیبثی 

ٔؼٙبی ٔحیغی ثیبٍ٘ش ٘ٛػی استجبط ػٕیك فشد ثب ٔحیظ ثٛدٜ دس ایٗ ػغح فشد ٘ٛػی ٞٓ رات پٙذاسی ثیٗ خٛد ٚ ٔىبٖ احؼبع 

 ٔی ٕ٘بیذ .

ّك اختٕبػی ثش تؼّك وبِجذی دس ٔحیظ ٔیجبؿذ . خبعشٜ ٚاخذ دٚ ثؼذ وبِجذی ،اختٕبػی اػت وٝ ٘تبیح ٘ـبٖ دٞٙذٜ ثشتشی تؼ

ٕٞچٙیٗ ثش اػبع ٘تبیح ثذػت آٔذٜ حغ خبعشٜ ثٝ ٔىبٖ ٔٙغجك ثش ٔذَ ؿىُ ٌیشی ٔؼٙب دس ٔحیظ اص یه ػٛ ٚاثؼتٝ ثٝ 

ٔـخلبت ٚ ٚیظٌی ٞبی فشدی ؿبُٔ : اٍ٘یضؽ ٞب ، ؿبیؼتٍی ٞب ، ؿٙبخت افشاد ٘ؼجت ثٝ ٔىبٖ ثٛدٜ ٚ اص عشف دیٍش سیـٝ دس 

ٔالت اختٕبػی ٚ استجبط فشد ٚ دیٍشاٖ دس ٔحیظ داسد وٝ ثشٌشفتٝ اص ٘یبصا٘ؼب٘ی تؼّك ثٝ ػٙٛاٖ ٘یبص اِٚیٝ ا٘ؼب٘ی ٔیجبؿذ . تؼب

اػبػب ا٘ؼبٖ ثذ٘جبَ یبفتٗ پبػخ ثشای ٘یبصٞبی خٛد دس ٔحیظ ٔیجبؿذ ٚد كٛست ػذْ تبٔیٗ ایٗ ٘یبصٞب اص ٔىبٖ ،احؼبع ػبعفی 

ٞذ آٔذ ٞشچمذس ٔحیظ دس تبٔیٗ ػغٛح ٔختّف ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی تٛا٘بتش ثبؿذ ثٝ ٕٞبٖ ٘ؼجت ٔثجتی ثیٗ فشد ٚ ٔىبٖ ثٛخٛد خٛا

فشد استجبط خٛد سا ثب ٔحیظ ٔٛثش دا٘ؼتٝ ٚ ٟ٘بیتب ٔؼٙبی اػتٙجبعی ٔثجتی ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت . ٞشچمذس ػغٛح تبٔیٗ ایٗ 

اتفبق ٔی افتذ. ثٝ ٕٞبٖ ٘ؼجت ٔؼٙبی ٔحیغی ػٕیك  ٘یبصٞب ، ثش اػبع ٞشْ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ٔبصِٛ دس لؼٕت ٞبی فٛلب٘ی ٞشْ

تشی ؿىُ خٛاٞذ ٌشفت . وٝ دس ایٙدب ٔٙظٛس اص ٘یبصٞب ، حغ ػشص٘ذٌی ٚ ٚخٛد خبعشات دس فضبٞبی ؿٟشی اػت وٝ ٔٙدش ثٝ 

 حضٛس ؿٟشٚ٘ذاٖ دس فضبٞبی ؿٟشی ٔیـٛد وٝ حبكُ آٖ ثبال سفتٗ ػغح ویفیت ػىٛ٘ت ٚ ص٘ذٌی ٔیجبؿذ. 

ػبعفی وٝ ثیبٍ٘ش ػٕك استجبط فشد ثب ٔحیظ ٔیجبؿذ پیؾ خٛاٞذ  –عشٜ اص ٔحیظ ، ثٝ ػٕت ػٛأُ احؼبػی دسخبت ثبالتش خب

دِجؼتٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ تؼٟذ ثٝ ٔىبٖ وٝ ثیبٍ٘ش ٘ٛػی دس ٞٓ تٙیذٌی احؼبػبت ٚ ػٛاعف  –سفت . ٚاطٜ ٞبیی ٘ظیش : تؼّك ثٝ ٔىبٖ 

 ا٘ؼب٘ی ٘ؼجت ثٝ ٔحیظ ٔیجبؿذ .

ثیش ٌزاس دس ؿىُ ٌیشی خبعشات خٕؼی : أٙیت اختٕبػی ٚ ٔحیغی ٚ ٚخٛد فضبٞبی ػٕٛٔی دس اص ٟٕٔتشیٗ ٔؼیبسٞبی تب

 ٔمیبع ؿٟش ٔیجبؿذ ٚ حفظ ٘بْ ٞب ، ثٙبٞب ٚ ٔحّٝ ٞبی تبسیخی ٘یض ٟٕٔتشیٗ ٔؼیبسٞبی ثجت آٟ٘بٞؼتٙذ.

 ات سا داس٘ذ ثشٌضاسی ٔشاػٓ ٚ ٚلٛع سٚیذادٞبی تبسیخی ثیـتشیٗ تبثیش سا دس فشاٞٓ وشدٖ صٔیٙٝ ثجت خبعش-

 خبعشات خٕؼی تٟٙب دس فضبٞبی ؿٟشی تبثیش ٌزاس ٘یؼتٙذ ثّىٝ ا٘ؼىبع آٖ دس ادثیبت ٚ ػیٕٙبی آٖ ؿٟش ٘یض ٔیجبؿذ . -

ثٙبثشایٗ ٔؼیبسٞبی غیش وبِجذی )أٙیت اختٕبػی ، حفظ ٘بْ ٞب ، ثشٌضاسی ٔشاػٓ ٚ ٚلٛع سٚیذادٞبی تبسیخی ٚ خبیٍبٜ ؿٟش دس 

ػٛأُ وبِجذی ) ٚخٛد فضبٞبی ػٕٛٔی ٚ حفظ ثٙبٞب ٚ ٔحّٝ ٞبی  تبسیخی ( دس ؿىُ ٌیشی ٚ ثجت ادثیبت ٚ ػیٕٙب ( ثیؾ اص 

 خبعشات خٕؼی ٔٛثش٘ذ .  
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لبثّیت ؿٟش دس ؿىُ ٌیشی ٚ ثجت خبعشات خٕؼی ثٝ ٚیظٌی ٞبی ػیبػی ٚ اختٕبػی ؿٟش ٔشثٛط ٔیـٛد ٚ ٞٓ ثٝ خلٛكیبت 

ٔٛخٛد ٘بؿی اص احؼبع ٘ب أٙی اختٕبػی ٚ ٔحیغی ، تخشیت ٚ ثبصػبصی وبِجذی فضبیی آٖ ، ثب ایٗ حبَ ثٝ دِیُ تٟذیذ ٞبی 

فضبٞبی ػٕٛٔی ٚ ٔحالت ٔؼىٛ٘ی ٚ تغییش دائٕی ٔحُ ػىٛ٘ت ٔشدْ حفظ ٚ تذاْٚ خبعشات خٕؼی ثب ٔـىالت سٚثشٚ اػت 

ب٘بت صیبدی ثشای فشكت ٞبیی وٝ ثب تٛخٝ ثٝ پتب٘ؼیُ ٞبی اختٕتؼی ٚ وبِجذی ٚ ٔذیشیت ؿٟشی ٚخٛد داسد . ٘ـبٖ دٞٙذٜ أى

حفظ ، تمٛیت ٚ تذاْٚ خبعشات خٕؼی ؿٟش اػت . ثٝ تؼجیش دیٍش ؿٟشٞبی أشٚصی ٚ ٔذسٖ ٔب ؿٟش خبعشات أشٚص ٞؼتٙذ صیشا 

  سد پبی خبعشات ٌزؿتٝ ثٝ ػشػت ٔحٛ ٚ ٘بپذیذ ٔیـٛد.
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