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 چکیذٌ

دسكذ  88دس دٚیؼت ػبَ ٌزؿتٝ خٟبٖ ثب یه ا٘مالة ؿٟشی ٔٛاخٝ ؿذٜ اػت ٚ ًجك پیؾ ثیٙی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ 

بت ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػٔٝ ٚ سؿذ خٕٔیت دٞٝ آیٙذٜ دس ؿٟشٞب اتفبق خٛاٞذ افتبد. ثب ایٗ ٚخٛد فشكت ٞب، ٔٙبثْ ٚ أىب٘

تبٔیٗ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ثٝ ًٛس ٔٙبػت دس ؿٟشٞب تبٔیٗ ٘ـذٜ اػت. دس ٞش حبَ ثب تٛخٝ ثٝ ا٘مالة ؿٟشی ٚ ٔؼبئُ ٘بؿی اص 

 ٓمال٘ی خبْٔ سیضیٝ ثش٘بٔ اص ٌزاس تٛاٖ ٔی ؿٟشی سیضی ٝثش٘بٔ حیٌٝ دس وٝآٖ، ٌزاسٞبی ثؼیبسی سا دس خٟبٖ ؿبٞذیٓ 

 خشدٍ٘ش سیضیٝ ثش٘بٔ ثٝ ٍ٘ش وُ سیضی اص ثش٘بٔٝ ٌزاس ٚ ؿٟشی سیضی ساٞجشدی ٝثش٘بٔ ثٝ تفلیّی سیضی ثش٘بٔٝ آٖ تجْ ثٝ ٚ

اص لجیُ  تٛػٔٝ ٔحّٝ ای، ٞبی ؿبخق ثٝ ِضْٚ تٛخٝ ٚ تغییشات ایٗ اص اِٟبْ ثب تحمیك ایٗ .ثشد ٘بْ ای ٔحّٝ ٔمیبع دس ٚ

تحّیُ  ٚ تٛكیفی اص سٚیىشد اػتفبدٜ ثب ٞب، سیضی ٕٞچٙیٗ ٔـبسوت ٔشدٔی دس ثش٘بٔٝ ، دػتشػی ٚٞٛیت، ػشص٘ذٌی، تّٙٛ

SWOT  ٔذَ ٚ وٕی اثضاسٞبی اص اػتفبدٜ ٚ اػٙبدی ٌٔبِٔبت ٚ پیٕبیؾ ٞبی تىٙیهQSPM  تغییشات ایٗ داسد ػٔی 

 پشػـٙبٔٝ 378تىٕیُ  حبكُ وٝ تحمیك ٘تبیحؿٟشن غشة تٟشاٖ ثٝ وبس ثشد. ساٞجشدی تٛػٔٝ ٔحّٝ  سیضی ثش٘بٔٝ دس سا

 وٝ دٞذ ٘ـبٖ ٔی اػت، ؿٟشداسی وبسؿٙبػبٖ ٚ دا٘ـٍبٞی ٔتخللبٖ ثیٗ دس پشػـٙبٔٝ 38 ٚ ٔحّٝ ػبوٙبٖ ثیٗ دس

 ثٝ ثیشٚ٘ی ٔحیي دس فشكت ٞبی ٔٛخٛد اص اػتفبدٜ ثب وٙذ ػٔی ثبیؼتی ٚ داسد لشاس سلبثتی ٔٛلٔیتی دسؿٟشن غشة 

 ٔشاػٓ لبِت دس ٔـبسوت ٞبی ثب سٚؽ ػبوٙیٗ آؿٙبػبصی ساٞجشدٞبی ثبیذ ساثٌٝ ایٗ دسثپشداصد.  خٛد هٔف ٘مبى ثٟجٛد

ٔحّٝ ٚ ٚاٌضاسی  ؿٟشداسی ٚ ؿٛسا تـىیُ، تدبسی ٚاحذٞبی ٕٞىبسی ثب ؿٟشداسی پبیذاس دسآٔذٞبی افضایؾفشٍٞٙی، 

 ٔؼبئُ اخشایی ثٝ ٔشدْ ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ آٟ٘ب سا ٔذ ِ٘ش لشاس دٞذ.

 

ای، ٔـبسوت ٔشدٔی، ٔحّٝ ؿٟشن غشةثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی، تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّٝ :  ياصگان کلیذی
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 مقذمٍ -1

ٔحالت ؿٟشی، ٔىبٖ تٔبٔالت ٚ ص٘ذٌی اختٕبٓی ػبوٙیٗ ثٛدٜ ٚ ثؼتش ٔٙبػجی سا ثشای ص٘ذٌی اختٕبٓی افشاد  دس ٌزؿتٝ   

ایدبد ٔی ٕ٘ٛد٘ذ. ثب ایٗ ٚخٛد، ٕٞضٔبٖ ثب ٌؼتشؽ ص٘ذٌی ٔذسٖ ؿٟشی، ٔشدْ اص ٔىبٖ ص٘ذٌی، ٔحّٝ ٔؼىٛ٘ی ٚ اختٕبٓبت 

ثضسي اص ٔیبٖ ٔی سٚد. دس ِیت پزیشی ٔحّی ػبوٙبٖ ؿٟشٞبی ٔحّی دٚس ؿذٜ ٚ تّٔك خبًش ثٝ ٔحذٚدٜ ص٘ذٌی ٚ ثبِتجْ ٔؼئٛ

، ؿٟشٞب، ٔحالت ٔؼىٛ٘ی ٚ فوبٞبی ؿٟشی دس ػیش تحَٛ ٚ فشآیٙذ تىٛیٗ خٛد ٚ تحٛالت ٚ خشیب٘بت ٘بؿی اص ا٘ذیـٝ لشٖ اخیش

ٚ ٔحیي ص٘ذٌی  خٟب٘ی ؿذٖ پذیذٜ ٞب، دػتخٛؽ تغییشات ٚ دٌشٌٛ٘ی ٞبی ؿٍشفی ؿذٜ ا٘ذ. دس ایٗ خشیبٖ استجبى ٔیبٖ ا٘ؼبٖ

ٞبی  اٚ دچبس ٌؼؼت ِٓیٕی ٌشدیذٜ ٚ ؿىبف ٔٛخٛد، ٔمذٔٝ خذایی ٔىب٘ی ٚ ؿىُ ٌیشی فوبی اختٕبٓی ٓبسی اص پیٛػتٍی

تحمیمبت ٚ پظٚٞؾ ٞبی كٛست ٌشفتٝ ٕ٘بیبٍ٘ش ایٗ ٚالٔیت اػت وٝ ٔیبٖ سٚاثي اختٕبٓی اختٕبٓی سا ایدبد ٕ٘ٛدٜ اػت. 

ٔحیٌی ساثٌٝ تٍٙبتٍٙی ٚخٛد داسد. اٌش چٝ ٘جٛد استجبًبت اختٕبٓی ٔحّی دس  ٔٛخٛد دس ػٌح ٔحالت ؿٟشی ٚ ٚیظٌی ٞبی

ٔیبٖ ػبوٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ػجت اص ٞٓ ٌؼیختٍی ػبختبس فوبیی ٔحالت ٔؼىٛ٘ی ٌشدد، ٌؼؼت دس ػبختبس فوبیی ٚ ٘جٛد فوبٞب 

اختٕبٓی ٌشدد. ثب اػتفبدٜ اص ٚ ّٕٓىشدٞبی ٔٙبػت ٘یض ٔی تٛا٘ذ ػجت اص ٔیبٖ سفتٗ تٔبٔالت اختٕبٓی ٚ تؤیف ٌشٜٚ ٞبی 

ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٔی تٛاٖ ثب ایدبد احؼبع تّٔك خبًش دس ٔیبٖ ػبوٙیٗ ٚ تمٛیت حغ ٔـتشن ٚ « تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّٝ ای»دیذٌبٜ 

 ،فشًٞٙ ٔحّٝ ای دس حُ ٔـىالت ٔىبٖ ٞبی صیؼتی ثٝ ٔٛفمیت سػیذ، ٔی تٛاٖ ثب ایدبد فوبٞبیی ثؼتشػبص تٔبٔالت اختٕبٓی

ٚ تمٛیت ٌشٜٚ ٞبی اختٕبٓی ٚ سٚاثي ػبص٘ذٜ آٟ٘ب وٕه ٕ٘ٛد. ثٙبثشایٗ تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّی، ٔحّٝ ٞب ٚ ػَّٛ ٞبی  ٘یض ثٝ ایدبد

ؿٟشی سا ٚاحذ ثش٘بٔٝ سیضی خٛد لشاس دادٜ ٚ دس ایٗ ساػتب ٕٓذتب ثش اثٔبد ٔـبسوتی ٚ ُشفیت ٞبی ٔٛخٛد دس ٔحّٝ تبویذ ٔی 

ىشد تبویذی ایٗ پظٚٞؾ، دس ساػتبی دػتیبثی ثٝ تٛػٔٝ ٔحّٝ، ٔٔتمذ ثٝ ٘مؾ ٚ ٕ٘بیذ. ٕٞچٙیٗ سٚیىشد ٔـبسوتی ثٝ ٓٙٛاٖ سٚی

وبسوشد پیٛ٘ذٞبی اختٕبٓی پش سً٘ ٔحّٝ ثٛدٜ ٚ اص پتب٘ؼیُ ٞبی ٔٛخٛد دس ٔحّٝ ثٟشٜ ٔی ٌیشد. ثب تٛخٝ ثٝ ٌٔبِت فٛق ٔحّٝ 

ٝ ٔحّٝ ای ثب سٚیىشد ٔـبسوتی دس ایٗ ؿٟشن غشة ثٝ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی دس ایٗ پظٚٞؾ ا٘تخبة ٌشدیذٜ تب ِٔٛفٝ ٞبی تٛػٔ

 ٔحّٝ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد.

 

 مفًُم شىاسی تًسؼٍ پایذار -2

 مفًُم تًسؼٍ -2-1

ثٝ ًٛس َٕٔٔٛ تٛػٔٝ ثٝ ٔٔٙبی فشآیٙذی اػت وٝ ًی آٖ، ثبتٛا٘بیی ٞبی ثبِمٜٛ، یه ؿی یب ٔٛخٛد ص٘ذٜ تحمك یبفتٝ ٚ آٖ ؿی 

یب ٔٛخٛد ص٘ذٜ ثٝ حبِت ًجیٔی ٚ وبُٔ خٛد دس ٔی آیذ. تٛػٔٝ دسٓشف ثٝ فشآیٙذی ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ ًی آٖ خٛأْ اص ؿشایي 

تىبّٔی ٚ وٓ ٚ ثیؾ یىؼبٖ ٚ تحُٕ دٌشٌٛ٘ی ٞبی وٕی ٚ ویفی ثٝ خٛأْ تٛػٔٝ یبفتٝ اِٚیٝ ٚ ٓمت ٔب٘ذٌی ثب ٓجٛس اص ٔشاحُ 

تٛػٔٝ سا ثبیذ خشیب٘ی چٙذ ثٔذی دا٘ؼت وٝ ٔؼتّضْ تغییشات اػبػی دس "تجذیُ ٔی ؿٛ٘ذ. ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٔبیىُ تٛداس ٔی ٌٛیذ: 

ی، وبٞؾ ٘بثشاثشی ٚ سیـٝ وٗ وشدٖ فمش ػبخت اختٕبٓی،  ًشص تّمی ٓبٔٝ ٔشدْ ٚ ٟ٘بدٞبی ّٔی ٚ ٘یض تؼشیْ سؿذ التلبد

تٛػٔٝ دس ٔفْٟٛ وّی ثٝ ٔٔٙی ثٟجٛد ؿشایي ص٘ذٌی، ٘یبصٞب ٚ صٔیٙٝ ػبصی ثشای ٘یُ ثٝ آسٔبٖ ٞب ثٝ وٟٙؼبِی  "ٌّٔك اػت.

 (.138-131، 1392تٕذٖ ثـشی اػت)ارا٘ی ٚ ٕٞىبساٖ 
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 مفًُم پایذاری  -2-2

ثحث ثٝ وبسٌشفتٗ ٚ ٔذیشیت ٔٙبثْ لبثُ تدذیذ ٔب٘ٙذ خٍُٙ ٚ ٔٙبثْ غزایی  وّٕٝ پبیذاس اص صٔب٘ی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاسٌشفت وٝ

 "دسیبیی، ثٝ ؿشًی وٝ ٔٙبثْ آیٙذٜ ایٗ صٔیٙٝ ٞب كذٔٝ ٘جیٙذ؛ ٌٔشح ٌشدیذ. ًشفذاساٖ ایٗ ِ٘شیٝ آٖ سا چٙیٗ تٔشیف وشدٜ ا٘ذ: 

سفبٜ ص٘ذٌی ا٘ؼب٘ی دس ؿٟشٞب ثبؿذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٍٟ٘ذاسی اص اٚهبّ ٔٛخٛد ؿشایي اوِٛٛطیىی وٝ الصٔٝ تبٔیٗ ػٌح لبثُ لجِٛی اص 

ثٝ كٛست خالكٝ پبیذاسی سیـٝ خٛد سا دس ٔیبٖ پبیذاسی  "دس ِ٘شٌشفتٗ ؿشایي ص٘ذٌی ٘ؼُ آیٙذٜ ٘یض ٔٛسد ِ٘ش ثبؿذ.

اوِٛٛطیىی داؿتٝ اػت. ایٗ ِ٘شیٝ ثشسٚی ایٗ ٘ىتٝ وٝ ًجیٔت، ٔحذٚدیت ٞب ٚ فشكت ٞبی ٔٔیٗ ثٝ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ اسائٝ ٔی 

تبویذ داسد. دس ٘تیدٝ پبیذاسی تٛػٔٝ ای سا ٔی پزیشد وٝ ثٟتشیٗ اػتفبدٜ اصٔٙبثْ، ٞیچٍٛ٘ٝ كذٔٝ ای ثٝ آٖ ٘ض٘ذ)٘ٛسیبٖ ٚ دٞذ،

 (.58، 1387ٓجذاِٟی ثبثت 
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اػت. تبوٖٙٛ تٔبسیف  ثٝ ثٔذ، ٔفْٟٛ تٛػٔٝ پبیذاس ٚ خٛأْ پبیذاس، خبیٍبٜ ٚیظٜ ای سا ثٝ خٛد اختلبف داد1998ٜاصدٞٝ 

ٔتٔذدی ثشای تٛػٔٝ پبیذاس اسائٝ ؿذٜ ا٘ذ. ثشای ٔثبَ ثش اػبع تٔشیف وٕیؼیٖٛ خٟب٘ی ٔحیي صیؼت، تٛػٔٝ ای وٝ ٘یبصٞبی 

أشٚصی سا ثذٖٚ اصدػت دادٖ تٛا٘بیی پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبصٞبی ٘ؼُ آیٙذٜ، ٕٔىٗ ٔی ػبصد، تٛػٔٝ پبیذاس اػت. ثبستٖٛ ٔٔتمذ 

. ٚی تبویذ ٔی وٙذ وٝ دس "ذاس تٕشوض تٛػٔٝ ثشٔشدْ ٚ ثشلشاسی ٓذاِت ثشای ٘ؼُ ٞبی خبسی ٚ آیٙذٜ اػتتٛػٔٝ پبی "اػت وٝ

ایٗ ساػتب ٘ٝ تٟٙب تٛػٔٝ دس استجبى ثب ٔٛفمیت ٞبی التلبدی اػت، ثّىٝ اثٔبدی ِ٘یش ثٟذاؿت، ٚهٔیت اختٕبٓی، ویفیت ص٘ذٌی 

اٍِٛٞبی تِٛیذ، تٛصیْ ٚ ٔلشف ٘بػبصٌبس ثب ًجیٔتی ٔی پشداصد وٝ ثٝ  ٚ ویفیت ٔحیي صیؼت سا دس ثشٔی ٌیشد. تٛػٔٝ پبیذاس ثٝ

اتٕبْ ٔٙبثْ ٚ تخشیت ٔحیي صیؼت ٔی ا٘دبٔذ ٚ فشآیٙذ تٛػٔٝ ای سا تبییذ ٔی وٙذ وٝ ثٝ ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٞب دسحذ 

 (.58-51، 1387ُشفیت پزیشؽ ِ٘بْ ٞبی پـتیجبٖ حیبت ٔٙدشؿٛد)٘ٛسیبٖ ٚ ٓجذاِٟی ثبثت 
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تٛػٔٝ پبیذاس ؿٟشی ًی دٞٝ ٞبی اخیش سفتٝ سفتٝ ثٝ ٚاطٜ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔؼّي دس ادثیبت ِ٘شی ٚ ّٕٓی سایح دس ثبة تٛػٔٝ ٚ 

ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی تجذیُ ؿذٜ اػت. ایٗ ٚاطٜ اٌش چٝ ٘بُش ثٝ ثشداؿت ٞب ٚ تفؼیشٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔی ثبؿذ، أب دس ٔدّٕٛ ثش 

اػتٕشاس تٛػٔٝ ثشای ٍٕٞبٖ ٚ ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ ًی صٔبٖ ٚ ثش ٕٞٝ خب٘جٝ ٍ٘شی اثٔبد پیچیذٜ التلبدی، اختٕبٓی ٚ  پبیذاسی ٚ

صیؼت ٔحیٌی فشآیٙذ تٛػٔٝ دس ػٌح یه وـٛس یب ؿٟش تبویذ داسد. ٟٔٓ تشیٗ دغذغٝ ای وٝ ٔٛخجبت تٕٔك ٚ تٛخٝ خذی 

خّت ٕ٘ٛدٜ، ٚالٔیت سؿذ ؿتبثبٖ ؿٟش٘ـیٙی دس  "ٔٝ پبیذاس ؿٟشیتٛػ "كبحت ِ٘شاٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی سا ثٝ ػٛی ٔفْٟٛ 

خٟبٖ أشٚص ٚ تذاْٚ آٖ دس آیٙذٜ اص یه ػٛ ٚ سؿذ حیشت آٚس چـٓ ٌیش وال٘ـٟشٞب ثٝ ٚیظٜ دس وـٛسٞبی خٙٛة ٚ پیبٔذٞبی 

ٔٝ پبیذاس ؿٟشی سا ٔی ِ٘شیٝ تٛػ (.49، 1398صیبٖ ثبس آٖ ثشای ػبوٙیٗ ایٗ ٔٙبًك اص ػٛی دیٍش ٔی ثبؿذ)سهٛا٘ی ٚ ٕٞىبساٖ 

تٛاٖ تبویذی ثش وبسثؼت سٚیىشدٞبی ٘ٛیٗ ثٝ ا٘ؼبٖ دس ٕٔٔبسی ٚ ؿٟشػبصی دا٘ؼت وٝ اكبِت ٞبیی ٕٞچٖٛ اختٕبّ دس ٔمبثُ 

فشد، اخالق دس ٔمبثُ ٔٙبفْ ٚ ویفیت دس ٔمبثُ وٕیت اص پبسادایٓ ٞبی ٔـتشن آٖ ثٝ حؼبة ٔی آیٙذ. ثش ایٗ اػبع ا٘ذیـٝ دس 

اػت وٝ خٙجٝ ای اص فشآیٙذ تٛػٔٝ سا « ؿٟش»ٔٝ ؿٟشی ٔؼتّضْ تمیذ تٛػٔٝ دس یه ٔحذٚدٜ ی فوبیی ثٝ ٘بْ ثبة اٍِٛٞبی تٛػ

دس ثشداسد ٚ ثب اِتفبت ثش ٔتغیشٞبی ٔشتجي ثب ص٘ذٌی ؿٟشی ثش سفبٜ اختٕبٓی ؿٟشٚ٘ذی تبثیش داسد ٚ ثبیذ دس چبسچٛة ٔفْٟٛ 

ؿٟشی سا ٔی تٛاٖ ثٟشٜ ٚسی دس اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص صٔیٗ ٚ تـٛیك ثش ثٟشٜ  تٛػٔٝ پبیذاس ؿٟشی تجییٗ ؿٛد. ثٙبثشایٗ تٛػٔٝ پبیذاس

ٌیشی ٔدذد اص ػبختٕبٖ ٞب دا٘ؼت وٝ أىبٖ ٓذاِت ٌؼتشی اختٕبٓی، دس ثؼتش فوب ٚ ثشاثشی اختٕبٓی سا ٔحمك ٌشدا٘ذ ٚ ثب 

حیٌی ؿٟشی ٚ سهبیت فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ أىب٘بت سفبٞی اختٕبٓی، خذٔبت ؿٟشی ٚ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی، ثٟجٛد ویفیت صیؼت ٔ

ؿٟشٚ٘ذی سا ٕٔىٗ وٙذ. ثش ایٗ اػبع ؿٟشػبصی ثبیذ ثٝ ٓٙٛاٖ اثضاسی ٔٛثش ثشای اخشا ٚ تحمك ػیبػت ٞبی ّٔی ٚ ٔحّی 

فشكت ٞبیی ٌّٔٛة سا ثشای اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص ٔٙبثْ، صٔیٗ ٚ ٔحیي صیؼت دس ػبختبس ؿٟشی اسائٝ وٙذ، تب ثٝ ایدبد ػىٛ٘تٍبٞی 
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ص٘ذٌی ٌّٔٛة ؿبیؼتٝ ای سا ثشای ٘ؼُ حبهش ٚ ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ فشاٞٓ ٔی وٙذ، ثّىٝ پبیذاسی وشٜ صٔیٗ  أىبٖ دٞذ وٝ ٘ٝ تٟٙب

ٚ سٚح ا٘ؼب٘ی سا ٘یض توٕیٗ ٕ٘بیذ. دس هٕٗ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ٘یض ثبیذ اؿبسٜ وشد وٝ دس تٛػٔٝ پبیذاس، ا٘ؼبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔحٛس اػبػی 

 ٕشاٜ ٔی آٚسد. ِٙذٌی ػشٔبیٝ اختٕبٓی سا ٘یض ثٝ ٞتٛػٔٝ لّٕذاد ٔی ؿٛد وٝ تٛػٔٝ ا٘ؼب٘ی پبیذاس ٚ ثب
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ٔحّٝ لّٕشٚی ٔتٕبیضی اػت وٝ تٕبیض آٖ ثٝ ػجت ٚیظٌی ٞبی وبِجذی آٖ ٚ ٚیظٌی "سٚت ٌالع دس تٔشیف ٔحّٝ ٔی ٘ٛیؼذ: 

سیضی ؿٟشی، ٔحّٝ سا ٔی تٛاٖ ثٝ كٛست (.اص دیذ ثش٘بٔٝ Keller,1986:88) "ٞبی اختٕبٓی خبف ػبوٙب٘ؾ پذیذ آٔذٜ اػت

ثخؾ لبثُ ؿٙبػبیی اص ٔحذٚدٜ ای ؿٟشی ٚ یب ٔحذٚدٜ ای تشویت ؿذٜ اص وبسثشی ٞبی تبٔیٗ وٙٙذٜ ٘یبصٞبی ػبوٙبٖ دس 

(.ػیذ٘ی ثشاٚس دس وتبة ٔحّٝ خٛة ٔٔتمذ اػت وٝ ٔحّٝ ٘ٛٓی ٔىبٖ 58، 1398ػبختبس ؿٟش تٔشیف وشد)سهٛا٘ی ٚ ٕٞىبساٖ 

ٝ ٔشدْ دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ. دس اكُ ٔحّٝ ٔىب٘ی اػت داسای خب٘ٝ ٞبیی ثشای ص٘ذٌی ٚ وبسثشی ٞبیی چٖٛ اػت، ٔىب٘ی و

پبسن، ٔذسػٝ، فشٚؿٍبٜ ٚ .... أب ٚخٛد ایٗ وبسثشی ٞب ٕ٘ی تٛا٘ذ آٖ سا فشاتش اص ٔفْٟٛ ٔحّٝ یب وٕتش اص آٖ ثؼبصد ٚ ٓالٜٚ ثب ٚخٛد 

ٛد تب ایٗ ٔىبٖ، ؿىُ ٔحّٝ سا ثٝ خٛد ثٍیشد. ٕٞچٙیٗ ٔحّٝ ٓالٜٚ ثش ثٔذ وبِجذی، یه آٟ٘ب ٘یض ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثش٘بٔٝ سیضی ؿ

ٔىبٖ اختٕبٓی اػت. دس تٕییض ثیٗ اختٕبّ ٔحّی ٚ ٔحّٝ ثبیذ دلت ؿٛد وٝ اختٕبّ ٔحّی ثٝ ٌشٜٚ تـىیُ دٞٙذٜ ٚاحذ 

دس وٙبس  (.Brower,1996:2ی ٔی دٞذ)اختٕبٓی اًالق ٔی ؿٛد، أب ٔحّٝ ٚ ثبفت وبِجذی، اختٕبّ ٔحّی سا دس دسٖٚ خٛد خب

ثب تبویذ ثش ثٔذ وبِجذی آٖ، ٔفْٟٛ دیٍشی ثب تبویذ ثش ثٔذ اختٕبٓی ٌٔشح ٔی  "Neighborhood"ٔٔبدَ « ٔحّٝ»ٔفْٟٛ 

ثٝ ٔٔٙبی ثذ٘ٝ ای اص  "Community"ٔی ثبؿذ. دس ِغتٙبٔٝ آوؼفٛسد  "Community"ٔٔبدَ « اختٕبٓبت ٔحّی»ؿٛد ٚ آٖ 

یه ٔىبٖ، ٘بحیٝ ٚ یب ٔحذٚدٜ ٔـتشن ص٘ذٌی وشدٜ ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔـتشن ٔزٞجی، ؿغّی، ّٔی ٚ ... داسا ٔی ا٘ؼبٖ ٞب وٝ دس 

ؿجىٝ ای اص اختٕبٓبت ٔشدٔی ثب ٞٛیت، ٓالیك ٚ » "Community"ثبؿٙذ، آٚسدٜ ؿذٜ اػت. دس ادثیبت ؿٟشػبصی ٘یض ٔفْٟٛ 

، «ػٛیٝ ای ثشای دٚػتی ٚ ٕٞىبسی فشاٞٓ ٔی آٚس٘ذِ٘شیٝ ٞبی ٔـتشن دس ػٌح ٔحّی وٝ ؿٙبخت، فشكت ٚ حٕبیت ٞبی دٚ

 (.Barton,2883:4ٔی ثبؿذ)
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تٛػٔٝ ی ٔحّٝ ای ثیبٍ٘ش فشآیٙذی اػت وٝ ثشاػبع آٖ ػشٔبیٝ ای وٝ اختٕبّ ثٝ كٛست ثبِمٜٛ لبدس ثٝ خْٕ آٚسی ٚ اػتفبدٜ 

دْ ٔحّٝ سا ثٟجٛد ثخـذ. دسخشیبٖ ایٗ فشآیٙذ، اؿىبَ خذیذی اص آٟ٘بػت، افضایؾ ٔی یبثذ تب ثب وٕه آٟ٘ب ویفیت ص٘ذٌی ٔش

ػبصٔبٖ اختٕبٓی ٚ وـؾ خٕٔی پذیذاس ٔی ؿٛد تب ثٝ تشٔیٓ ٚ اكالح ٘بثشاثشی ٞبی ٔٛخٛد دسصٔیٙٝ تٛصیْ لذست ٚ ٔٙبثْ 

ؿٟشٚ٘ذاٖ، سفبٜ ثپشداصد. ِزا ٔی تٛاٖ ٌفت تٛػٔٝ ٔحّٝ ای ؿبُٔ وّیٝ ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ ٔؼىٗ، تٛػٔٝ التلبدی، ٔـبسوت 

اختٕبٓی، احؼبع أٙیت، استمبءآٔٛصؽ ٚ ٔؼبئُ صیؼت ٔحیٌی اػت، وٝ ٔیبٖ تٕبٔی ایٗ ٓٙبكش ٘یض استجبى ٔتمبثّی ٚخٛد 

داسد. دس ایٗ ساػتب تٛػٔٝ ٔحّٝ ای ثش پبیٝ ی تٛػٔٝ اختٕبٓبت ٔحّٝ ای اػت وٝ تٛاٖ حُ ٔـىالت سا ثب اتىب ثٝ ٞٓ افضایی 

، وبِجذی، ا٘ؼب٘ی ٚ اختٕبٓی ثٝ دػت ٔی آٚسد. یٔٙی تٛػٔٝ  ٔحّٝ ای ثشپبیٝ ی تٛػٔٝ  اختٕبٓبت ٔدٕٛٓٝ ػشٔبیٝ ٞبی ًجیٔی

ٔحّی ثٝ ثبس ٔی ٘ـیٙذ ٚ پبیذاسی ؿٟش سا ؿبِٛدٜ سیضی ٔی وٙذ، ثٝ ٓجبست ػبدٜ تش ٔٛهّٛ اكّی دستٛػٔٝ  ٔحّٝ ای، اختٕبٓبت 

 (.39، 1391ٔحّٝ ای ٞؼتٙذ)سهبصادٜ ٚ ٕٞىبساٖ 
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تٛػٔٝ ٔحّٝ ای پبیذاس سا ٔی تٛاٖ ثٝ ٓٙٛاٖ تغییشی دس ؿیٜٛ ٞبی ٔذیشیت ٔحّی وٝ ثٝ پبیذاسی صیؼت ٔحیٌی دس ػٌح خٟبٖ 

ٚ دس ٓیٗ حبَ ٔحیي صیؼت ًجیٔی ٚ ٔلّٙٛ ٔحّی ٘یض وٕه ٔی ٕ٘بیذ، تجییٗ ٕ٘ٛد. تٛػٔٝ پبیذاس افضایؾ وٙتشَ ٔحّی سا ثش 

ٛسد تٛخٝ لشاسدادٜ ٚ تـٛیك ٔی ٕ٘بیذ. چٙیٗ ساٞجشد تٛػٔٝ ای ٘یبصٔٙذ تفٛین اختیبس دس تلٕیٓ ٌیشی تب تلٕیٓ ٌیشی ٞب ٔ

ػٌح ٔحّی اػت. ٘ىتٝ لبثُ تٛخٝ ایٗ اػت وٝ ثٝ ًٛس وّی دس تٕبٔی تٔبسیف تٛػٔٝ ٔحّٝ ای پبیذاس، تبویذ ثشتٔبدَ ثیٗ 

دی اصًشیك ٔـبسوت ٔشدٔی اػت. دسحبِی وٝ خٛد سٚاثي هشٚست ٞبی صیؼت ٔحیٌی ٚ اٞذاف تٛػٔٝ ثٝ خلٛف دسثٔذ التلب

اختٕبٓی ٔحّی سا ٘یض استمبء ٔی ثخـذ ٚ ثشای دٚساٖ آیٙذٜ ٘یض ٟ٘بدیٙٝ ػبصی ٔی ٕ٘بیذ. دس ٟ٘بیت ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ 

ض ٚخٛد داسد وٝ اوثش وٝ ثب ٚخٛد تفبٚت ٞبی ثؼیبس دس ٔیبٖ ثشداؿت ٞبی ٔختّف اص تٛػٔٝ اختٕبّ ٔحّی ، ٚخٜٛ اؿتشاوبتی ٘ی

ِ٘شیٝ پشداصاٖ دس ایٗ دیذٌبٜ ثش ػش آٟ٘ب ثٝ اتفبق ِ٘ش سػیذٜ ا٘ذ. ثش ایٗ اػبع تٛػٔٝ اختٕبّ ٔحّی ٓجبست اػت اص: فشایٙذی 

ٔجتٙی ثشٔـبسوت داًّٚجب٘ٝ ٚ خٛدیبسا٘ٝ دس ٔیبٖ ػبوٙبٖ یه ٔحّٝ دسخٟت ثٟجٛد ؿشایي فیضیىی، اختٕبٓی 

 (.61-62 ،1398ٚالتلبدی)ٔٔلٛٔی 

 مفًُم شىاسی مشارکت -3
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ٔـبسوت ٓجبست اػت اص ثبص تٛصیْ لذست وٝ افشاد سا لبدس ثٝ ٔذاخّٝ دس فشآیٙذٞبی ػیبػی ٚ اختٕبٓی ٔی ٕ٘بیذ وٝ لجال فبلذ 

وٝ ًی آٖ  آٖ ثٛدٜ ٚ ٕٓذتب تٔییٗ وٙٙذٜ ٔٙبفْ آتی افشاد اػت. ثب٘ه خٟب٘ی ٔـبسوت سا ثٝ ٓٙٛاٖ فشآیٙذی تٔشیف ٔی وٙذ

ٌشٜٚ ٞبی ری ٘فْ دس خٟت دادٖ ثٝ ا٘تىبسات تٛػٔٝ ٚ تلٕیٓ ٌیشی ٞب ٚ ٔٙبثٔی وٝ دس ص٘ذٌی تبثیش داسد ٔذاخّٝ ٚ ِ٘بست 

ٔـبسوت اثضاسی اػت "داس٘ذ. ػبصٔبٖ ُّٔ تٔشیف ٔـبثٟی اص فشآیٙذ ٔـبسوت اسائٝ ٔی دٞذ ٚ اص آٖ ثٝ ٓٙٛاٖ اثضاس یبد ٔی وٙذ:

ٕٞچٙیٗ اص  "شدْ دس فشآیٙذ تلٕیٓ ٌیشی ثٝ ٘حٛی وٝ آٟ٘ب سا اص فٔبِیت ٞبی خٛد ٔٙتفْ ػبصد.ثشای افضایؾ فشكت حوٛس ٔ

ِ٘ش ثش٘بٔٝ تٛػٔٝ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔـبسوت ثٝ ٓٙٛاٖ اثضاسی اػت ثشای سؿذ آٌبٞی ٞبی اختٕبٓی ٚ تـٛیك پیـٍبٔی دس فٔبِیت 

س ٔٛهٛٓبتی وٝ ٔؼتمیٕب ثب ٘یبصٞبی آ٘بٖ ٔشتجي ٞبی ٔحّی ثٝ ٘حٛی وٝ ػبختبس تلٕیٓ ٌیشی ٔحّی ثبیذ ٔذاخّٝ ثٛٔیبٖ د

 (.41-42 ،1398اػت سا تـٛیك ٚ تؼٟیُ ٕ٘بیذ)ٔٔلٛٔی 
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یىی اص ٔؼبئُ ٟٔٓ دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ثحث ٔـبسوت ٔشدْ دس ثخؾ ٞبی ٔختّف ؿٟشی اػت. اكٛال اٌش لشاس ثبؿذ 

ٓشكٝ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ٚاسد وٙیٓ، ثبیذ ایٗ ٔـبسوت دس ٔحیي اختٕبّ، التلبدی ٔـبسوت ٔشدْ سا یه سٚیىشد ٍّٕٓشایب٘ٝ ثٝ 

(. ٔـبسوت ٔشدٔی ثٝ 41، 1398ٚ دس ٕٞٝ سفتبسٞب ٚ فٔبِیت ٞبی سٚصا٘ٝ افشاد ٚ ػبوٙبٖ ؿٟشی تٔییٗ ٚ تجییٗ ؿٛد)ٔٔلٛٔی 

ٕی تٛاٖ ثشای تحمك ایٗ أش پیـٟٙبد ٘ٛثٝ خٛد ٔی تٛا٘ذ ٔٛخت ثٝ ٚخٛد آٔذٖ تغییشات ٔثجت دیٍش ثبؿذ. سٚؽ ٚاحذی سا ٘

ٕ٘ٛد. ِیىٗ دس ایٗ أش ٔدٕٛٓٝ ای اص ػیبػت ٞب، ثب ٞذف ثبص وشدٖ تلٕیٓ ٌیشی ٔحّی، ٔلٖٛ ٍ٘ٝ داؿتٗ فشآیٙذٞبی تلٕیٓ 

ٌیشی اص ٌشٜٚ ٞبی ثب ٘فٛر خبف، ایدبد ا٘تخبة وٙٙذٌبٖ ثب ػٛاد ٚ ٌّْٔ ٚ ٔىب٘یضْ تلٕیٓ ٌیشی ٔؼئٛال٘ٝ دس ػٌح ٔحّی اص 

 (.28، 1388ّٝ ثٝ كٛست ؿٛسایبسی ٞبی ٔحّی، ٔی تٛا٘ٙذ ٔفیذ ٚالْ ؿٛ٘ذ)ؿٕیشا٘ی ٚ افتخبسی ٔمذْ خٕ
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 مفًُم مشارکت تًسؼٍ ای -3-3

ٔـبسوت تٛػٔٝ ای فشآیٙذی خبْٔ اػت وٝ افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞبی اختٕبٓی ٌٔٙمٝ ای، دس تٕبٔی ٔشاحُ تٛػٔٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای فٔبَ ٚ 

ٜٛ اص ٔـبسوت، ٔشدْ ٔحّی، دس تفىش، ثش٘بٔٝ سیضی، تلٕیٓ ٌیشی ٚ اخشای ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ػٟیٓ ٔـبسوت ٔی وٙٙذ. دس ایٗ ؿی

ٕٞچٙیٗ ِ٘بست ٚ اسصؽ یبثی وبسٞب ػٟیٓ ؿذٜ ٚ ٘مؾ فٔبِی سا ایفب ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ٔٙبفْ ثش٘بٔٝ سیضی ٘یض ػٟیٓ ٔی ؿٛ٘ذ. دس ایٗ 

ٞبی ٚالٔی، تبٔیٗ ٘یبصٞبی اػبػی، فٙبٚسی ٔٙبػت ٚ اٍِٛ وٝ تٛػٔٝ ٔـبسوتی اص پبییٗ ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد، ثش ٞٛیت ٔحّی، ٞذف 

ٔیالدی ثٝ ثٔذ، دس ثش٘بٔٝ ٞبی تٛػٔٝ  1988تـىُ ٞبی ٔشدٔی تبویذ ٔی ؿٛد. تدشثیبت خٟب٘ی ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ اص دٞٝ 

طٜ ؿٟشی تٛخٝ فضایٙذٜ ای ثٝ سٚیىشد ٔـبسوتی كٛست ٌشفتٝ اػت. تب خبیی وٝ دس حبَ حبهش ٔـبسوت ؿٟشی سٔض ٔٛفمیت پشٚ

ٞبی تٛػٔٝ ؿٟشی اػت. تبویذ دس اكُ ٔـبسوت دس ثش٘بٔٝ سیضی، ثٝ ایٗ دِیُ اػت وٝ تٛػٔٝ ثیؾ اص ٞش چیض ثٝ اٍ٘یضؽ ٚ 

یبدٌیشی ٘یبصٔٙذ اػت ٚ دس ثٟجٛد ٚ وفبیت ٔؼتٕش تٛا٘بیی ٞبی دسٚ٘ی تدّی ٔی یبثذ ٚ ایٗ أش ٔؼتّضْ ٔـبسوت دس تٕبٔی 

 (.49، 1398)سهٛا٘ی ٚ ٕٞىبساٖ احُ یه ثش٘بٔٝ سیضی تٛػٔٝ ای اػتٔش

 تزوامٍ ریشی تا ريیکزد مشارکتی -3-4

أشٚصٜ دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ٔـبسوت ٔشدْ یىی اص ٘یبصٞبی اػبػی ثش٘بٔٝ سیضی اػت. ثٝ ًٛسیىٝ حتی دس وـٛس خٛدٔبٖ ثٝ 

لبٖ٘ٛ  95ٖ ؿٛساٞب ٚ ثٙذ ح ٔبدٜ لب٘ٛ 71ٔبدٜ  5ایٗ ٔؼئّٝ خٙجٝ لب٘ٛ٘ی ٘یض دادٜ ؿذٜ اػت وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ثٙذ 

ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛػٔٝ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اؿبسٜ وشد وٝ دخیُ وشدٖ ٚ ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ تـىیُ ا٘دٕٗ ٞبی ٔحّی سا 

دس ؿٟش أشی هشٚسی دا٘ؼتٝ ٚ ثش ِضْٚ تٛإ٘ٙذ ػبصی ٚ ٔـبسوت دٞی ٚ تـخیق ٘یبص تٛػي خٛأْ ٔحّی تبویذ ؿذٜ اػت. دس 

ثٝ ػفبسؽ دفتش ٔٔبٖٚ ٘خؼت ٚصیش ثشیتب٘یب دس ثبة ٔـبسوت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی ا٘دبْ ؿذ،  2884س ػبَ تحمیمی وٝ د

ٔجبحث ٕٓیك ٚ دس ٓیٗ حبَ وبسثشدی دس صٔیٙٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی ٌٔشح ؿذ وٝ دس ایٗ ساثٌٝ، ساٞجشد ٔیب٘دی ٌشی ثشای 

ٛس، ثش تذلیك ٔفْٟٛ ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی ٚ ٔـخق وشدٖ ٔشص آٖ ثٝ حذاوثش سػب٘ذٖ ٔـبسوت پیـٟٙبد ٌشدیذ. دس تحمیك ٔضث

ثب ٔفبٞیٓ ٔـبثٝ، اص خّٕٝ ٔـبسوت ٕٓٛٔی ٚ ٔـبٚسٜ ٕٓٛٔی تبویذ ؿذٜ اػت. ایٗ تحمیك ٔٔتمذ اػت، آ٘چٝ تب وٖٙٛ ٚخٛد 

ٔـبسوتی چٙیٗ تٔشیف ؿذٜ داؿتٝ،  ٔـبسوت ٕٓٛٔی ثٛدٜ ٘ٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی. اص ِ٘ش ٌٔبِٔٝ فٛق، ثش٘بٔٝ سیضی ثب سٚیىشد 

ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی، ٔدٕٛٓٝ ای اص فشآیٙذٞبیی اػت وٝ اص ًشیك آٖ ٌشٜٚ ٞب ثب تٕبیالت ٔتّٙٛ ثب ٞٓ تٕبیُ ٔی  "اػت: 

ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی ٔی تٛا٘ذ تٛػي ٞش یه اص ًشفیٗ آغبص  .وٙٙذ تب ثشای تٟیٝ یه ثش٘بٔٝ ٚ ؿیٜٛ ا٘دبْ آٖ ثٝ تٛافك ثشػٙذ

 "ٍی ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی ٚ خذاَٚ صٔب٘ی ٔشثٛى ثبیذ دس خشیبٖ ٔزاوشٜ ٔٛسد تٛافك وّیٝ افشاد ٚ ٌشٜٚ لشاس ٌیشد.ؿٛد. چٍٛ٘

 (87، 1398)فٙی ٚ دٚیشاٖ 
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 تًسؼٍ پایذار محلٍ ای -4

 ساختار محلٍ در دیذگاٌ تًسؼٍ محلٍ ای پایذار -4-1

اسائٝ  1ؿٕبسٜ ًجك ایٗ دیذٌبٜ ٔحّٝ ثٝ كٛست یه ػبختبس اوِٛٛطیه دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد وٝ ٔذَ ؿٕبتیه آٖ دس ٕ٘ٛداس 

( ثش ٔحیي صیؼت ًجیٔی ٚ ٔلّٙٛ تبویذ داسد. ایٗ 4ٚ5( ثش سٚاثي اختٕبٓی ٚ دٚ الیٝ آخش )1ٚ2ٚ3ٌشدیذٜ اػت. ػٝ الیٝ اَٚ )

خذا ٕ٘ٛدٜ اػت. وبسثشد اكّی ایٗ ٔذَ دس تحّیُ ٚ اسصیبثی پشٚطٜ ٞب ٚ ٘مؾ ٚ تبثیش ٔذَ ثٝ خٛثی ایٗ دٚ ثخؾ سا اص یىذیٍش 

 آٟ٘ب ثش یىذیٍش ٔی ثبؿذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبثیش ٔؼتمیٓ ٚ غیش  5تب  2خبسخی تش یٔٙی دس ایٗ ٕ٘ٛداس ٔـبٞذٜ ٔی ٌشدد وٝ ا٘ؼبٖ ٞب دس ٔشوض لشاس ٌشفتٝ ٚ الیٝ ٞبی 

ٔؼتمیٓ ثش ٘حٜٛ ص٘ذٌی، سفبٜ ٚ ... ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔی ٌزاس٘ذ. الیٝ دْٚ ؿبُٔ ؿجىٝ اختٕبٓبت ٔحّی اػت وٝ تب حذ صیبدی ٘ٝ تٟٙب 

ی فٔبِیت ثٝ افشاد ثٝ كٛست خضء ثٝ خضء، ثّىٝ ثٝ كٛست ٌؼتشدٜ ٘یض ثٝ ٔیضاٖ استجبًبت ٔشدْ دس فوبٞبی ٕٓٛٔی ٚ ثٝ ًٛس وّ

ٞبی خٕٔی ٚ ٔـبسوتی ٚاثؼتٝ اػت. الیٝ ػْٛ ؿبُٔ فٔبِیت ٞبیی اػت وٝ ثٝ ثیبٖ سیـٝ ٚ ًجیٔت ٚاحذ ٞبی ٕٞؼبیٍی 

الیٝ چٟبسْ  وٕه ٔی ٕ٘بیذ، یٔٙی فٔبِیت ٞب ٚ ص٘ذٌی ٔحّی ٔثُ ػىٛ٘ت، خشیذ، ثبصی وٛدوبٖ، حشوت، پیبدٜ سٚی ٚ غیشٜ.

یٙىٝ چٝ چیضٞبیی ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ ٚ غیشٔؼتمیٓ ثش ٔىبٖ ٚ ّٕٓىشد آٟ٘ب تبثیش ؿبُٔ ٔىبٖ ٞب ٚ ٔحیي صیؼت ٔلّٙٛ اػت ٚ ا

ٔی ٌزاسد. الیٝ پٙدٓ ؿبُٔ اخضا ٚ ٔٙبثْ صیؼت ٔحیٌی ٔی ثبؿذ وٝ وبسوشدٞبی حیبتی سا ثشای ٔشدْ دس ٔحذٚدٜ ٔحّٝ فشاٞٓ 

س٘ذ، ثّىٝ فٔبِیت ٞبی آٟ٘ب ٚ ٚیظٌی خیبثبٖ دس ایٙدب ٔـبٞذٜ ٔی ٌشدد وٝ تٟٙب ا٘ؼبٖ ٞب ثش ٔحیي صیؼت اثش ٕ٘ی ٌزا ٔی آٚس٘ذ.

 (.6-7، 1389ٞب ٚ ػبختٕبٖ ٞب ٚ غیشٜ ٘یض ثش پبیذاسی ػیؼتٓ ٞبی حیبتی ٔٛثش ٔی ثبؿٙذ)خذایی ٚ ٞٛدػٙی 

 استزاتضی َا ي الگًَای مذاخلٍ در دیذگاٌ تًسؼٍ محلٍ ای پایذار -4-2

 سا ثشای تٛػٔٝ ٔحّی دس ِ٘ش ٌشفت:ّ٘ٛ اٍِٛی ٔذاخّٝ دس اختٕبٓبت ٔحّی  3ثٝ ًٛس وّی ٔی تٛاٖ 

اٍَِٛ اَٚ : تٛػٔٝ ٔحّٝ ای وٝ ثش ٔجٙبی سٚؽ خٛدیبسی اػتٛاس اػت. دس ایٗ اٍِٛ فشم ثش آٖ اػت وٝ ثٟتشیٗ ؿىُ تٛػٔٝ 

اختٕبّ ٔحّی اص ًشیك ایدبد تغییشات ثب ٔـبسوت ثٟیٙٝ ْٕٓٛ ٔشدْ ٔحّٝ دس تٔییٗ اٞذاف ٚ ا٘دبْ الذأبت ٔیؼش ٔی ؿٛد. دس 

 : مدل اکولوژیکی محله.  1نمودار شماره 

 (.6، 1389ماخذ : )خدایی و هودسنی 
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ب ٞذف ػیبػت ٌضاساٖ دس حمیمت وٕه ثٝ اختٕبّ ٔحّی ثشای تلٕیٓ ٌیشی ٚ ٘ٝ تلٕیٓ ٌیشی ثٝ خبی آ٘بٖ ٚ ثشای آ٘بٖ ایٙد

اػت. ٞذف اكّی دس ایٗ اػتشاتظی تٛإ٘ٙذػبصی اختٕبٓبت ٔحّی ٚ تؼٟیُ ٌشی تٛػٔٝ ثٝ وٕه ػبوٙبٖ اػت. ایٗ اػتشاتظی 

بسی، سٞجشی ٔحّی ٚ آٌبٞی ػبصی ٔحّی دس ٔذاخالت ثش٘بٔٝ سیضی تبویذ غبِجب ثش ؿیٜٛ ٞبی دسٚ٘ی، ٕٞىبسی داًّٚجب٘ٝ، خٛدی

داسد. اص ِ٘ش فٙی ٞٓ ثیـتش ثش اػتفبدٜ اص ؿیٜٛ ٔـبسوتی،  ٟ٘بدػبصی دس اختٕبٓبت ٔحّی ٚ ثشٌضاسی خّؼبت ٚ ؿٛساٞبی 

 ٔـٛستی تبویذ داسد.

تٕبٓبت ٔحّی ثشای ثش٘بٔٝ سیضی اػتٛاس اػت. ایٗ اٍِٛی دْٚ : ثش٘بٔٝ سیضی اختٕبٓی وٝ ثش ٔجٙبی اسائٝ وٕه ٞبی فٙی ثٝ اخ

سٚؽ ثیـتش ثٝ فشآیٙذ تٛػٔٝ اختٕبٓبت ٔحّی ٚ ٔذاخّٝ ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ اص ًشیك اسائٝ یه فشآیٙذ فٙی ٚ یب حُ ٔؼبئُ ٚ 

اوثش ٔـىالت اختٕبٓی دس صٔیٙٝ ٞبی ٔؼىٗ، ثٟذاؿت ٚ خشائٓ ٚاثؼتٝ اػت. دس ایٗ اٍِٛ ٔـبسوت اختٕبٓی دس حذالُ یب حذ

خٛد ٕٔىٗ اػت ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثىبس ٌشفتٝ ؿٛد. دس ایٗ خٛد اختٕبّ ٔحّی اص إٞیت وٕتشی ثشخٛسداس اػت. ثٝ ٓجبست 

دیٍش ػبوٙبٖ ٔحّٝ ٚ یب اختٕبّ ٔحّی كشفب ثٝ ٓٙٛاٖ ٔلشف وٙٙذٌبٖ خذٔبت ثش٘بٔٝ سیضی اسائٝ ؿذٜ تٛػي ِ٘بْ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ 

یش٘ذ. ثٙبثشایٗ ٞذف وبسؿٙبػبٖ ٚ دػت ا٘ذسوبساٖ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ػیبػت ٌضاسی تٛػٔٝ تلٕیٓ ٌیشی ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔی ٌ

اختٕبٓبت ٔحّی آٖ اػت وٝ وٕه ٞبی فٙی الصْ ثٝ تلٕیٓ ٌیشاٖ ثشای ثٟجٛد ثش٘بٔٝ سیضی ٚ تلٕیٓ ٌیشی سا اسائٝ ٕ٘بیٙذ. ایٗ 

ثشای حُ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت وبِجذی ثىبس ٌشفتٝ  سٚؿی اػت وٝ اغّت تٛػي ثش٘بٔٝ سیضاٖ وبِجذی دس تٛػٔٝ اختٕبٓبت ٔحّی ٚ

 ؿذٜ اػت.

اٍِٛی ػْٛ : ثشخٛسد اختٕبٓی ثیـتش ٔتٛخٝ ٌشٜٚ ٞبی ٔحشْٚ دس ٔحالت ٚ ػبصٔب٘ذٞی آٟ٘ب ٚ فشاٞٓ آٚسی  ٔٙبثْ ٚ أىب٘بت 

ایٗ اٍِٛ ٔجتٙی ثش الصْ ثب ٕٞىبسی ػبیش ٌشٜٚ ٞبی اختٕبٓی ثشای ایدبد ٓذاِت اختٕبٓی ٚ ٔشدْ ػبالسی اػت. تب حذٚد صیبدی 

ِ٘شیٝ لذست ٚ ٘حٜٛ وبسثشد ٚ تٛصیْ آٖ اػت. دس ٔٛسد ٘حٜٛ وبسثشد ایٗ اٍِٛ ٘یض دیذٌبٜ ٞبی ٔتفبٚتی ثٝ خلٛف دس ٔٛسد ّ٘ٛ 

ػبصٔبٖ ٞبیی وٝ ثبیذ ایدبد ؿٛ٘ذ، ٚخٛد داسد ٚ ٟٔٓ تشیٗ ثحث دس ایٗ ساثٌٝ آٖ اػت وٝ آیب ػبصٔبٖ ٞب ثبیذ دِٚتی ٚ یب غیش 

 (.1388، 23-24)ٔیشصائیبٖ دِٚتی ثبؿٙذ

 

 تزوامٍ ریشی راَثزدی تًسؼٍ پایذار محلٍ ای -5

 تزوامٍ ریشی راَثزدی -5-1

ثؼیبسی اص ػبصٔبٖ ٞب،  1988ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی، ؿىُ َٕٔٔٛ ٚ سایح ثش٘بٔٝ سیضی ثشای ؿٟشٞب ٚ سٚػتبٞبػت. دس دٞٝ 

دس ٔمبثُ وُ ٔٛهٛٓبت ٕٔىٗ( ثٝ ٓٙٛاٖ یه آِتش٘بتیٛ ثشای ثش٘بٔٝ  سا )ثب تٕشوض ثش سٚی تٔذادی ٔٛهّٛ« ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی»

ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی تالؽ ِٕٔٙی »ٔٔتمذ اػت « ثشایؼٖٛ» (.Green & others,2888 : 5سیضی خبْٔ اختیبس وشد٘ذ)

چشایی ا٘دبْ آٖ سا ؿىُ ثشای تِٛیذ تلٕیٕبت اػبػی ٚ فٔبِیت ٞبیی اػت وٝ آ٘چٝ سا یه ػبصٔبٖ داسد؛ آ٘چٝ ا٘دبْ ٔی دٞذ ٚ 

ٔی دٞذ. ایٗ ٘یبص ثٝ تالؿی ٚػیْ ٚ دس ٓیٗ حبَ خْٕ آٚسی اًالٓبت ٔٛثش، تٛػٔٝ ٚ خؼتدٛی خبیٍضیٗ ٞبی ساٞجشدی ٚ یه 

ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی ثٝ صٔیٙٝ ٞبی تٛػٔٝ اختٕبٓی  1988دس ًَٛ دٞٝ «. تبویذ ثش اػتٙجبى آیٙذٜ اص ؿشایي ٔٛخٛد داسد

ٛ٘ٝ ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی ؿبُٔ ػٙدؾ سٚ٘ذ اكّی ٔٛخٛد دس خبٔٔٝ، اسصیبثی ساٞجشدٞبی ٔختّف تٛػٔٝ ٚ وـیذٜ ؿذ. ثٝ ًٛس ٕ٘

ٌؼتشؽ ًشح ٞبی اخشایی ثشای سػیذٖ ثٝ اٞذاف ٔی ؿٛد. ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی فشآیٙذی اػت وٝ ٔٙدش ثٝ تِٛیذ اثتىبسات 

ای تٛػٔٝ پبیذاس ؿٟش ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحّٝ ٞؼتٙذ، ثٟشٜ ٚساٖ خلٛكی ٚ ٕٓٛٔی وٝ دس خؼتدٛی ٕٞىبسی ٚ اؿتشان ٔؼبٓی ثش

  (.Steinberg, 2882: 1ٔی ؿٛد)
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 محلٍ تٍ ػىًان کًچکتزیه ياحذ تزوامٍ ریشی شُزی -5-2

ٔحّٝ ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ وٛچىتشیٗ ٚاحذ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی دس ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٞٓ چٙیٗ پبیذاسی ؿٟشی ٘مـی اػبػی ایفب ٔی وٙٙذ، 

یت ٔحّٝ ای، التلبد ٔحّی، ایٕٙی، تٛػٔٝ فوبیی ٚ وبِجذی ٚ تحىیٓ سٚاثي اختٕبٓی، ثب پبیذاسی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ؿىُ ٌیشی ٞٛ

ٔحّٝ ٞبی ؿٟشی استجبى ٔی یبثذ. ثٙبثشایٗ دس ساثٌٝ ثب خبیٍبٜ ٔحّٝ دس ؿٟش، ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٔحّٝ ٞب ػبخت ٚ ثبفت اكّی 

ًٛس ٔحؼٛػی لبثُ دسن ثٛدٜ ٚ آٖ سا تحت تبثیش لشاس ٔی  ؿٟشٞب سا تـىیُ ٔی دٞٙذ. ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ٔشدْ دس ٔمیبع ٔحّٝ ثٝ

دٞذ. ایٗ تبثیش، اص ًشیك ّ٘ٛ صیشػبخت ٞب، تدٟیضات ٚ خذٔبت ؿٟشی ٔٛخٛد دس ٔمیبع ٔحّٝ، فبكّٝ ػفشٞب ٚ تٔبٔالت 

. ثشای اختٕبٓی ػبوٙیٗ ٚ ٕٞؼبیٍبٖ ؿىُ ٔی ٌیشد. تلٕیٕبت ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ًشاحی ؿٟشی دس ٔمیبع ٔحّٝ اتفبق ٔی افتٙذ

ٔثبَ، پشٚطٜ ٞبی تٛػٔٝ ؿٟشی، ًشاحی ٔٔبثش، ا٘ذاصٜ ثّٛن ٞب، وبسثشی ٞبی ٔختّي، ٔىبٖ پبسن ٞب ٚ فوبٞبی ٕٓٛٔی ثٝ ٓٙٛاٖ 

 (.Wheeler:181،2884ٓٙبكش تٔییٗ وٙٙذٜ، ٔی تٛا٘ٙذ ثبفت ٔحّٝ ٞب سا ؿىُ دٞٙذ )

 ريیکزدَای تزوامٍ ریشی راَثزدی تًسؼٍ پایذار محلٍ ای -5-3

تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّٝ ای أشٚصٜ ثٝ خٟت إٞیتی وٝ وشٜ صٔیٗ ٚ ٔٙبثْ آٖ ثشای ػبوٙیٗ ؿٟشی دس آٖ داسد ثٝ كٛست دػتٛس وبس 

سٚص د٘یب دس ثش٘بٔٝ سیضی ٞب ٚ ٔذیشیت ٞبی تٛػٔٝ دس آٔذٜ اػت. سٚیىشد ساٞجشدی دس ثش٘بٔٝ سیضی تٛػٔٝ ٔحّٝ ای ٚ اسائٝ 

ٞذایت ٔحّٝ ثٝ ػٛی پبیذاسی دس اثٔبد ٔختّف التلبدی، اختٕبٓی، صیؼت ٔحیٌی ٚ ... ساٞجشد ٞبی ٔٛثش ٚ ٚالْ ثیٙب٘ٝ، دس 

 آیذ ٚخٛد ثٝ آصاد فوبٞبی یٔٙی ؿٛد؛ احیبء ؿٟشی فوبی ثبیذ ٔحّٝ ای، تٛػٔٝ ثٝ دػتیبثی خٟت٘مـی ٟٔٓ سا ایفب ٔی وٙذ. 

 ثب توبد دس ٔشدْ ٞبی حشوت»اػپب٘یبیی ٔٔتمذ اػت وٝ استجبى سٚیبسٚیی ٔشدْ سا افضایؾ دٞذ. وؼتّض خبٔٔٝ ؿٙبع ٔٔبكش  وٝ

ساٞجشدٞبی تٛػٔٝ . «ٔی ؿٛد احؼبع ؿذیذاً ؿٟشٚ٘ذاٖ، اختٕبٓی ػبختبسٞبی ایدبد ثٝ ٔیُ ٚ ؿذٜ آغبص وٙٛ٘ی ٞبی خشیبٖ

ٔحّٝ ای، ؿبُٔ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ٔىبٖ، حفَ ٕ٘بدٞب ٚ ثیبٖ خبًشات خٕٔی دس هٕٗ وٙؾ ٞبی ٔتمبثُ اػت وٝ تٕبٔی آٟ٘ب 

ثبٓث حفَ ٔٔٙی ٔىبٖ ٔی ؿٛد. پیـٟٙبد وؼتّض، ایدبد ؿٛساٞبی ؿٟش ٚ ٔشاوض فشاغت خبسج اص ٔٙضَ اػت وٝ تٛػي خٛد 

دس ایٗ ٔشاوض ؿٟشٚ٘ذاٖ دس أٛس ٔحّی تلٕیٓ ٌیشی ٔی ٕ٘بیٙذ ٚ ثذیٗ ٚػیّٝ  .خلٛف خٛا٘بٖ، ػبصٔب٘ذٞی ؿٛ٘ذٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ث

 (.1389، 36ثذ ٚ فوبٞبی ٔشدٜ ؿٟشی دٚثبسٜ ص٘ذٜ ٔی ؿٛد)فشٚص٘ذٜ حوٛس اختٕبٓی ٔشدْ دس ٔحیي ؿٟشی افضایؾ ٔی یب

 مؼزفی محذيدٌ مًرد مطالؼٍ -6

٘فش ٔی ثبؿذ. ایٗ ؿٟشن وٝ دس داخُ ٔحذٚدٜ    25551ٞىتبس ٚ ثب خٕٔیت    788ؿٟشن غشة ٔحّٝ ای ثٝ ٚػٔت تمشیجی 

ؿٟشداسی تٟشاٖ ٚالْ ؿذٜ اػت، اص ػٕت ؿٕبَ ثٝ ثّٛاس  2ٌٔٙمٝ 

اص ػٕت ؿشق ثٝ ثضسٌشاٜ چٕشاٖ، اص ػٕت خٙٛة ثٝ ثضسٌشاٜ دسیب،  

)٘مـٝ ؿٕبسٜ .ٕٞت ٚ اص ػٕت غشة ثٝ ثّٛاس فشحضادی ٔحذٚد اػت

1) 

 

 2: ٔٛلٔیت ٔحّٝ ؿٟشن غشة دس ٌٔٙمٝ 1٘مـٝ ؿٕبسٜ
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 ،چٕشاٖٞبی  ٞب ٚ ثّٛاسٞبی صیجب ٚ ٓشین ٚ أىبٖ دػتشػی ػشیْ ثٝ چٙذیٗ ثضسٌشاٜ اكّی تٟشاٖ اص خّٕٝ ثضسٌشاٜ خیبثبٖ ثٙذی 

 .اػت ػبٔب٘ٝ تشافیىی ثؼیبس ٌّٔٛثی سا دس ایٗ ٔحّٝ ثٝ ٚخٛد آٚسدٜ حىیٓٚ  اهلل ٘ٛسی ؿیخ فوُ، ٕٞت، یبدٌبس أبْ، ٘یبیؾ

اداسی ٔی ثبؿذ. ٚخٛد ٔشاوض آٔٛصؽ ٓبِی اص خّٕٝ دا٘ـٍبٜ أبْ  -وبسثشی تدبسیوبسثشی غبِت دسایٗ ٔحّٝ، وبسثشی ٔؼىٛ٘ی ٚ 

كبدق ٚ دا٘ـٍذٜ ّْٓٛ ػیبػی دا٘ـٍبٜ آصاد تٟشاٖ ٔشوض، ٔشاوض دسٔب٘ی اص خّٕٝ ثیٕبسػتبٖ ثٟٕٗ، ٔشاوض تدبسی اص خّٕٝ ٔشوض 

ػی اػتبٖ تٟشاٖ ثٝ ٓٙٛاٖ وبسثشی ٞبی ؿبخق خشیذ ٌّؼتبٖ ٚ ایشاٖ صٔیٗ ٚ ؿٟشٚ٘ذ، ٔشاوض اداسی اص خّٕٝ ػبصٔبٖ ِ٘بْ ٟٔٙذ

  ایٗ ٔحّٝ سا تحت تبثیش خٛد لشاس دادٜ اػت.

٘فش صٖ ثٛدٜ  12225٘فش ٔشد ٚ  13326٘فش ثٛدٜ اػت وٝ اص ایٗ تٔذاد  25551، 1398خٕٔیت ٔحّٝ ٔٛسد ِ٘ش ًجك آٔبس ػبَ 

پیشٚی ٔی وٙذ. یىی اص ٔـخلٝ ٞبی  2ٌٙمٝ اص ِحبٍ ػبختبس التلبدی اص سٚ٘ذ وّی ٔ غشة ثٝ ًٛس وّی ٔحّٝ ؿٟشن ا٘ذ.

اػبػی ػیٕبی التلبدی ٚ اختٕبٓی ٞش ٔحذٚدٜ ای، ٔیضاٖ دسآٔذ خب٘ٛاسٞبی ػبوٗ ٌٔٙمٝ اػت وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ی خٛد ٔتبثش اص 

ثؼیبسی ٓٛأُ التلبدی دیٍش اػت. ػبوٙیٗ ایٗ ٔحذٚدٜ خضء ًجمٝ ی ٔتٛػي سٚ ثٝ ثبال اص التلبدی ٚ دسآٔذ ٔبٞیب٘ٝ ٔی 

ذ. اوثش ػبوٙیٗ ٘یض دس ّٔه ؿخلی خٛد ػبوٗ ٞؼتٙذ وٝ ایٗ ؿبخق ٘یض ٔی تٛا٘ذ دس ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ تّٔك خبًش ثبؿٙ

 ػبوٙیٗ ثٝ ٔحیي ص٘ذٌی خٛد ٚ ٚ حُ ٔؼئِٛیت پزیشی آٟ٘ب دس حُ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت خٛد وٕه ٕ٘بیذ.

 

 تحلیل شاخص َای تًسؼٍ پایذار محلٍ ای شُزک غزب -7

ٔٔیبسٞبی پبیذاسی ٔحّٝ ای دس ػٌٛح ٔختّف ٔتفبٚت ٞؼتٙذ ٚ دس ؿشایي یىؼبٖ ٕ٘ی تٛاٖ آٟ٘ب سا ػٙدیذ. فوبی لبثُ صیؼت 

ٚ ثب ویفیت ٔٙبػت ثشای ص٘ذٌی ثخـی اص یه سٚ٘ذ ٘ؼجتب خذیذ اػت وٝ ػالٔتی ٔحالت سا ثب اػتفبدٜ اص فبوتٛسٞبی ٔتٔذد ٚ 

دٞذ ٚ ثب ؿبخق ٞبی تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّٝ ای ٔحیي ص٘ذٌی سا ثٝ ػٛی یه فوبی دس استجبى ثب فوبی ٔحالت ٔذِ٘ش لشاس ٔی 

لبثُ صیؼت ثشای ٕٞٝ ػٛق ٔی دٞذ. ثٙبثشایٗ دس ایٗ پظٚٞؾ ثش اػبع اًالٓبت ٔٛخٛد ٚ ًجك ؿشایي ٔحّٝ، ؿبخق ٞبیی 

 ا٘تخبة ٌشدیذٜ ٚ ٔٛسد تحّیُ لشاس ٔی ٌیشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
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 محلٍ ای اتؼاد، مؼیارَا ي شاخص َای تًسؼٍ پایذار -7-1

 : اتؼاد، مؼیارَا ي شاخص َای تًسؼٍ پایذار محلٍ ای1جذيل شمارٌ

 شاخص مؼیار اتؼاد

 

 

 

 –اجتماػی 

 فزَىگی

ٚخٛد ػبختٕبٖ ٞب ٚ ٓٙبكش ؿبخق،  لذیٕی ثٛدٖ ٔحّٝ، ثب ٞٛیت ثٛدٖ ٔحّٝ، ٚخوٛد   ٞٛیت

 ٟ٘بد ٞبی سػٕی ٚ غیش سػٕی.

وٛدوبٖ ٚ ثب٘ٛاٖ دس ؿت، أٙیت دس ػبٓبت پبیب٘ی ؿوت،  ؿٙبخت غشیجٝ دس ٔحّٝ، تشدد  أٙیت ٚ ایٕٙی

٘جٛد ثضٞىبسی دس ٔحّٝ، ٓذْ ٚخٛد فوبی ثی دفبّ ٚ تبسیه دس ٔحّٝ، أٙیت ٓبثش پیبدٜ، 

 ٓذْ ٚخٛد ٔىبٖ ٞبی حبدثٝ خیض تشافیىی.

ٚخٛد ٔشاوض خشیذ ٚ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت، ٚخٛد فوب ثشای ثشٌوضاسی ٔشاػوٓ، ثشٌوضاسی     ػشص٘ذٌی

ٞبی فشٍٞٙی، ٚخٛد ٔىبٖ ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٚسصؿی، ٚخٛد فوب ثشای پیبدٜ سٚی ٚ ثش٘بٔٝ 

 دٚچشخٝ ػٛاسی، ٚخٛد ٔحُ ثشای ثبصی وٛدوبٖ.

لذیٕی ثٛدٖ ٔحّٝ، ٔذت صٔبٖ البٔت دس ٔحّٝ، ٓذْ تشن ٔحّوٝ، ٕٞىوبسی دس خٟوت     تّٔك خبًش ٔىب٘ی

اختٕوبٓی ثوب   سفْ ٔـىالت ٔحّوٝ، ا٘تخوبة دٚػوت اص ٔیوبٖ اٞوبِی ٔحّوٝ، ٔوشاٚدات        

 ٕٞؼبیٍبٖ ٚ اُٞ ٔحّٝ.

 

 

 سیست محیطی

آِٛدٌی ٞبی ٞٛا، 

 كٛتی ٚ ثلشی

احؼبع آسأؾ دس ٔحّٝ، ٔیضاٖ ػش ٚ كوذا، صیجوبیی ػوبختٕبٖ ٞوب ٚ دیٛاسٞوب، ٚخوٛد       

 ٔجّٕبٖ ٔٙبػت ؿٟشی، آِٛدٌی ٞٛا.

ِ٘بفوت وٛچوٝ ٚ   سهبیت اص خْٕ آٚسی صثبِٝ، ٚخٛد ٔشاوض خشیذ صثبِوٝ لبثوُ ثبصیبفوت،     ِ٘بفت ٚ پؼٕب٘ذ

 خیبثبٖ ٚ ٔدبسی آة، ٚخٛد ٔخضٖ صثبِٝ دس ٔٔبثش.

تشاوٓ ٚ ُشفیت 

 لبثُ تحُٕ ٔحّٝ

تشاوٓ خٕٔیتی ٚ ػبختٕب٘ی، تٛاٖ ٔحّٝ دس اسائٝ خذٔبت، ُشفیت تبػیؼبت صیشثٙبیی ٚ 

 ؿجىٝ استجبًی، تشاوٓ ادساوی اٞبِی ٔحّٝ.

 تٔذاد پبسن ٚ فوبی ػجض.٘ؼجت فوبی ػجض ثٝ فوبی ٔؼىٛ٘ی، وبفی ثٛدٖ  فوبی ػجض

 

 

 اقتصادی

 دسكذ خٕٔیت ؿبغُ ٔحّٝ، ٚخٛد ثش٘بٔٝ ٞبی اؿتغبَ دس ٔحّٝ، ٔیضاٖ دسآٔذ ػبوٙبٖ. اؿتغبَ

 لیٕت صٔیٗ تدبسی ٚ ٔؼىٛ٘ی، ٘ٛػبٖ لیٕت صٔیٗ دس ٔحّٝ ٘ؼجت ثٝ ٌٔٙمٝ. اسصؽ صٔیٗ

٘ؼوجت ػوٌح تدوبسی ثوٝ       سهبیت ؿبغالٖ اص فٔبِیت دس ٔحّٝ، ػوبثمٝ ٚ دٚاْ ؿوغّی،   ِ٘بْ فٔبِیت

ٔؼىٛ٘ی، استجبى فٔبِیت ثب ّ٘ٛ ٘یبص ػبوٙبٖ، تٛصیْ ٔىب٘ی ٔٙبػت فٔبِیت ٞب دس ٔحّوٝ،  

٘ؼجت وبسثشی ٞبی ٔختّي ثٝ ٔؼىٛ٘ی، ٓذْ ٔضاحٕت ٞبی ؿغّی، ػٛدآٚسی فٔبِیوت  

 ٞبی تدبسی.

 

 

 کالثذی

ی، تغییشات فیضیىی دس ٔحّٝ تغییشات فیضیىی دس ٔحّٝ ٚ افضایؾ آسأؾ ٚ ویفیت ص٘ذٌ پٛیبیی ٚ ػبصٌبسی

 ٚ ثٟجٛد ٚهٔیت ٔحّٝ، ٚهٔیت ثبفت فشػٛدٜ.

پیذا وشدٖ ٘ـب٘ی، ؿٙبختٗ ٔشص ٔحّوٝ تٛػوي ػوبوٙبٖ، ٚخوٛد ٓٙبكوش ٚ ٘ـوب٘ٝ ٞوبی         خٛا٘بیی

 ؿبخق.

تّٙٛ دس ا٘تخبة ٔؼىٗ ثش اػبع دسآٔذ ٚ ػبخٙبس فشٍٞٙی، تّٙٛ دس اسائٝ خذٔبت ثوشای   تّٙٛ

 ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف خٕٔیتی.

دػتشػی آػبٖ ثٝ خذٔبت ٔحّٝ ای، دػتشػی ثٝ ٚػبیُ حُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔی، ویفیوت   دػتشػی

 پیبدٜ سٚٞب.

 (.38، 1385( ، )ٓضیضی 78:  1393ٔبخز : )ػبػبٖ پٛس ٚ ٕٞىبساٖ 

 

 

 

 



  مؼمارایزان مُىذسان سزاسزی اوجمه َای صىفی کاوًن

 َمایش تیه المللی مؼماری،ػمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 94تیز ماٌ  -تُزان 

11 
 

 اتؼاد، مؼیارَا ي شاخص َای مشارکت مزدمی در سطح محلٍ   -7-2

 : اتؼاد، مؼیارَا ي شاخص َای مشارکت مزدمی در سطح محلٍ 2جذيل شمارٌ 

 شاخص  مؼیار اتؼاد

ٔـبسوت دس أٛس  مشارکت اجتماػی

 ٔشثٛى ثٝ ٔحّٝ

ٔیضاٖ تٕبیُ ثٝ ٔـبسوت خٟت اخشای پشٚطٜ ٞبی ٕٓشا٘ی ٚ خذٔبتی دس ٔحّٝ، 

ٛس ٔحّٝ، ٔیضاٖ تٕبیُ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای ؿشوت دس تلٕیٓ ٌیشی ٞبی ٔشثٛى ثٝ أ

 ٞب.NGOٔیضاٖ تٕبیُ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای تـىیُ 

 ٔیضاٖ استجبًبت ٕٞؼبیٍی ٚ ٔحّٝ ای، ٔیضاٖ آتٕبد ثٝ ٔذیشیت ٔحّٝ. آتٕبد سزمایٍ اجتماػی

 ٔبخز : )ٍ٘بس٘ذٜ(

 

ٔٔیبسٞبی پبیذاسی ٔحّٝ ای ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٔیبسٞبی ٔـبسوت ٔحّٝ ای ٔٛسد ػٙدؾ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. ایٗ تحّیُ ثب 

ٓٛأُ ٔٛسد ِ٘ش دس لبِت پشػـٙبٔٝ تِٙیٓ ؿذٜ اػتفبدٜ اص ٌٔبِٔبت ٔیذا٘ی ٚ اًالٓبت ٔٙتح اص پشػـٙبٔٝ كٛست ٌشفتٝ اػت. 

 ـٙبٔٝ دس دٚ ػٌح ٔختّف تمؼیٓ ثٙذی ؿذٜ : آٔبسی دس فشایٙذ خْٕ آٚسی پشػ اػت. خبٔٔٝ

ی آٔبسی ٌشٜٚ ة: ٔتخللیٗ ؿٟشػبصی، ؿٛسای پشػـٙبٔٝ( ٚ خبٔٔٝ 378اِف: اٞبِی ٔحّٝ، وؼجٝ ٚ .... )ی آٔبسی ٌشٜٚ خبٔٔٝ

 ؿٛد.پشػـٙبٔٝ( سا ؿبُٔ ٔی 38ؿٟش ٚ وبسؿٙبػبٖ ؿٟشداسی )

 اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.  SWOTٔحّٝ ؿٟشن غشة، اص سٚؽ  ُٔ ٚ ؿبخق ٞبی ٔٛثش دس تٛػٔٝ پبیذاساثٝ ِٔٙٛس ثشسػی ٓٛ

٘فش اص ػبوٙیٗ ٔحّٝ ؿٟشن غشة تٛصیْ ٌشدیذ، ٓٛأُ ٔٛثش دس لبِت لٛت ٞب، هٔف  378ًجك پشػـٙبٔٝ ای وٝ دس ٔیبٖ  -1

 اسائٝ ٌشدیذٜ اػت 3ٞب، فشكت ٞب ٚ تٟذیذٞب اػتخشاج ٌشدیذ. ٓٛأُ دس لبِت خذَٚ ؿٕبسٜ 
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 SWOT: ػًامل مًرد وظز در فزآیىذ پزسشىامٍ ساکىیه در قالة  3جذيل شمارٌ                                

 متغیزَای تیزيوی متغیزَای دريوی

 (Tتُذیذَا ) (Oفزصت َا ) (Wف )وقاط ضؼ (Sوقاط قًت )

S1 : ٚخٛد ٟ٘بدٞبی سػٕی ٚ غیش

 سػٕی دس ٔحّٝ.

S2 : ٖٚخٛد ٔشاوض خشیذ ٚ ٌزسا

 اٚلبت فشالت.

S3 : ٚخٛد فوب ثشای پیبدٜ سٚی

 ٚ دٚچشخٝ ػٛاسی.

S4 :ّٝاحؼبع آسأؾ دس ٔح 

S5 :  ٚ پوووبویضٌی خیبثوووبٖ ٞوووب

 وٛچٝ ٞب

S6 :    ٚخووٛد ٔجّٕووبٖ ٔٙبػووت

 ؿٟشی

S7 :   ٚ تٔووذاد ٔٙبػووت پووبسن

 فوبی ػجض

 S8 :  ٓذْ ٚخٛد ٔضاحٕت ٞوبی

 ؿغّی

S9 :     ٖ٘ضدیىوی ٔحّوٝ ثوٝ ؿوشیب

 ٞبی استجبًی اكّی

S11 ُؿووٟشٚ٘ذاٖ ثووشای  : تٕبیوو

تلٕیٓ ٌیشی دس ساػتبی ثٟجٛد 

 ٚهٔیت ٔحّٝ
  

W1: ّٝثضٞىبسی دس ٔح 

W2:  ٚ ّٚخٛد فوبٞبی ثی دفب

 تبسیه

W3:    ٔووشاٚدات پووبییٗ اٞووبِی

 ٔحُ ثب یىذیٍش

W4:   ُٓذْ اػتفبدٜ اص پتب٘ؼوی

فووبٞبی ؿووٟشی ثوشای ٔشاػووٓ   

ٞبی دس استجبى ثوب خـوٗ ٞوبی    

 ٔحّٝ ای

W5:    ٓذْ ٘مؾ آفشیٙوی ووبفی

بی ٔحّی دس ثش٘بٔٝ سیوضی  ٟ٘بدٞ

 ثشای ٔحّٝ
 

O1:    تٟیٝ ػٙذ تٛػؤٝ ٔحوالت

 ؿٟش تٛػي ٔذیشیت ؿٟش تٟشاٖ

O2   أىووبٖ خّووت ٔـووبسوت :

ػبوٙیٗ دس تلٕیٓ ٌیشی ثوشای  

 سفْ ٔٛاْ٘ ٚ تٛػٔٝ ٔحّٝ

O3:   أىبٖ تٛػٔٝ فوبی ػوجض

دس خٟووت صیجبػووبصی ٚ وووبٞؾ 

 آِٛدٌی ٞٛا

O4:   ٘ضدیىی ؿجىٝ ٞبی اكوّی

 ؿٟش ثٝ ؿجىٝ ٞبی ٔحّی

O5:  لشاسٌیشی ٔحّٝ دس یىی اص

ٔٙبًك پش سٚ٘ك ٚ ثشٚتٕٙذ ؿوٟش  

 تٟشاٖ

T1:  ٓذْ اختلبف ثٛدخٝ وبفی

تٛػووي ٔووذیشیت ؿووٟشی ثووشای 

 ٔحّٝ 

T2:  ّٝٓذْ تٛخٝ ثٝ سٚیىشد ٔح

 ٌشایی دس ٔذیشیت والٖ ؿٟشی

T3:    ٓذْ اتلبَ ثذ٘وٝ ٔوذیشیت

   ٝ ٔوذیشیت   ؿٟش تٟوشاٖ ثوٝ ثذ٘و

ٔحّووی دس چووبسچٛة سٚیىووشد   

 ٔحّٝ ٌشایی خبْٔ

T4:   پوویؾ ثیٙووی تووشاوٓ ٞووبی

ثوویؾ اص حووذ ُشفیووت ٔحّووٝ   

 تٛػي ًشح

 ٔبخز : ٍ٘بس٘ذٜ

 
( دس لبِت پشػـٙبٔٝ ٚ دس لبِت ًیف ِیىشت تِٙیٓ ٌشدیذ. خبٔٔٝ آٔبسی دس فشآیٙذ خْٕ SWOTٓٛأُ ٔٛسد ِ٘ش)خذَٚ  -2

 ٘فش اص ٔتخللبٖ سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.  38آٚسی پشػـٙبٔٝ 

كٛست ٔی ٌیشد ٚ ثش اػبع اٚصاٖ ثٝ دػت آٔذٜ،  ٓٛأُ ستجٝ  SWOTدس ایٗ ٔشحّٝ اِٚٛیت ثٙذی دسٖٚ ٌشٚٞی ٓٛأُ  -3

 ثٙذی ٔی ٌشدد.

، تٟیٝ ٔی SWOTٛس، چٟبس ٔبتشیغ ثٝ ًٛس خذاٌب٘ٝ، ثشای ٞش یه اص ثخؾ ٞبی تدضیٝ ٚ تحّیُ دس ٔذَ ثٝ ایٗ ِٔٙ 

 (.5ٚ  4ؿٛد)خذَٚ ؿٕبسٜ
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 تىذی ػًامل دريوی: يسن وسثی، میاوگیه يسوی ي ايلًیت 4جذيل 

 متغیزَای دريوی

میاوگیه  يسن وسثی ردیف

 يسوی

 ايلًیت تىذی

 ضؼف َا

میاوگیه  يسن وسثی ردیف

 يسوی

 ايلًیت تىذی

 قًت َا

1 

2 

3 

4 

5 
 

81 

85 

99 

89 

97 

8.179 

8.188 

8.22 

8.198 

8.215 
 

W3 

W5 

W4 

W2 

W1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

18 
 

184 

126 

188 

112 

185 

183 

187 

59 

186 

127 

8.898 

8.119 

8.183 

8.185 

8.899 

8.897 

8.181 

8.858 

8.1 

8.12 
 

S18 

S2 

S4 

S3 

S7 

S9 

S5 

S1 

S6 

S8 

 ٍ٘بس٘ذٜٔبخز : 

 تىذی ػًامل تیزيوی: يسن وسثی، میاوگیه يسوی ي ايلًیت 5جذيل 

 متغیزَای تیزيوی

میاوگیه  يسن وسثی ردیف 

 يسوی

 ايلًیت تىذی

 تُذیذَا

میاوگیه  يسن وسثی ردیف

 يسوی

 ايلًیت تىذی

 فزصت َا

1 

2 

3 

4 
 

182 

93 

189 

185 

8.25 

8.228 

8.266 

8.256 
 

T3 

T4 

T1 

T2 

1 

2 

3 

4 

5 

119 

113 

118 

112 

186 

8.212 

8.283 

8.196 

8.2 

8.189 
 

O1 

O2 

O4 

O3 

O5 

 

ٞب، ٌشٜٚ ٘مبى ٞب )ٌشٜٚ ٘مبى لٛتثٝ اػتفبدٜ اص ٚصٖ ٘ؼجی ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ی، دس ٟ٘بیت ثٝ وٕه ٕ٘ٛداس، ٚصٖ ٞش یه اص ٌشٜٚحبَ 

 ؿٛد.٘ؼجی ٞش وذاْ ٕ٘بیؾ دادٜ ٔیؿٛد ٚ ثشتشی ٞب ٚ ٌشٜٚ تٟذیذٞب( تفؼیش ٔیٞب، ٌشٜٚ فشكتهٔف

  

 ٔبخز : ٍ٘بس٘ذٜ
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 َا(َا، گزيٌ وقاط ضؼفَا )گزيٌ وقاط قًت: يسن َز یک اس گزيٌ 2ومًدار شمارٌ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٔبخز: ٍ٘بس٘ذٜ             

 

 (َا ي گزيٌ تُذیذَاَا )گزيٌ فزصت: يسن َز یک اس گزيٌ  3ومًدار شمارٌ 

 

 

 

       

 

           

 

 

 

 

 

 

             
            

 ٔبخز: ٍ٘بس٘ذٜ            

 

( ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٞش چٝ اص ٔشوض ؿىُ دٚس ؿذٜ ٚ ثٝ دیٛاسٜ ٘ضدیه ٔی ؿٛیٓ، 4ٚ  3: ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ؿىُ ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ ) وکتٍ

 إٞیت ٞش یه اص ٔٛاسد افضایؾ ٔی یبثذ.

 تهدید ها
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دس لبِت ٕ٘ٛداس سٚؽ ٚصٖ دٞی ٘ؼجی ٘ـبٖ  (SWOT)ٞب ٚ تٟذیذٞب ثٙذی ٘مبى لٛت، هٔف، فشكتاِٚٛیتِزا ٘تبیح حبكُ اص 

 دٞذ وٝ:ٔی

   ،دس ٌشٜٚ ٘مبى لٛت(S18)  تشیٗ  تٕبیُ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای تلٕیٓ ٌیشی دس ساػتبی ثٟجٛد ٚهٔیت ٔحّٝیٔٙی ٟٓٔ

 ثبؿذ.٘مبى لٛت ٔحّٝ ٔی

   ،دس ٌشٜٚ ٘مبى هٔف(W3) پبییٗ اٞبِی ٔحُ ثب یىذیىش ٟٔٓ تشیٗ ٘مبى لٛت ٔحّٝ ٔی ثبؿذ.  یٔٙی ٔشاٚدات 

 ٞب، دس ٌشٜٚ فشكت(O1)  ٗیٔٙی تٟیٝ ػٙذ تٛػٔٝ ٔحالت ؿٟش تٛػي ٔذیشیت ؿٟش تٟشاٖ ٟٔٓ تشیٗ فشكت دس ای

 ٔحّٝ ٔی ثبؿذ.

   ،دس ٌشٜٚ تٟذیذٞب(T3)  ٚیىشد ٔحّٝ اتلبَ ثذ٘ٝ ٔذیشیت ؿٟش تٟشاٖ ثٝ ثذ٘ٝ ٔذیشیت ٔحّی دس چبسچٛة سیٔٙی

 ٟٔٓ تشیٗ تٟذیذ دس ایٗ ٔحّٝ ٔی ثبؿذ. ٌشایی

 

٘تبیح حبكُ اص ایٗ اػت، پیـٟٙبد ٔی ٌشدد: SWOTدس ٟ٘بیت ساٞجشدٞب ٚ ػیبػت ٞبی ٔٙبػت وٝ ٞذف اكّی ٔذَ  -4

 اسایٝ ؿذٜ اػت. 6ساٞجشدٞب دس خذَٚ ؿٕبسٜ 

 

 ي راَثزدَای مىاسة جُت تسُیل تخشی تٍ امز تًسؼٍ محلٍ SWOTماتزیس :   6جذيل شمارٌ                

 WOراَثزدَای  SOراَثزدَای 

(S1,S11,O1 : )SO1-  ثٟشٜ ٌیشی اص ٟ٘بدٞبی سػٕی ٚ غیش سػٕی

ثٝ ٕٞشاٜ ٔـبسوت ػبوٙبٖ ٔحّٝ ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف ػٙذ 

 تٛػٔٝ ٔحالت ؿٟش.

(S7,O3 : )SO2-  ٝوٕه وبٞؾ آِٛدٌی ٞٛا ٚ صیجبػبصی ٔحّٝ ث

 .فوبی ػجض ٔٛخٛد دس ٔحّٝ

(S2,O5 : )SO3-  ثٟجٛد ٚهٔیت التلبدی ٔحّٝ ثٝ ٚػیّٝ ٔشاوض

 خشیذ ٔتٔذد.

(S9,O4 : )SO4-  ٖافضایؾ استجبى ثیٗ ٔحّٝ ٚ ؿٟش تٛػي ؿشیب

 ٞب ٚ دػتشػی ٞبی ٔٛخٛد دس ٔحّٝ.

(S1,O2 : )SO5-  خّت ٔـبسوت ثیـتش ػبوٙیٗ دس تلٕیٓ ٌیشی

ٝ ثٝ ٚػیّٝ ٟ٘بدٞبی سػٕی ٚ غیش سػٕی ٞبی ٔشثٛى ثٝ تٛػٔٝ ٔحّ

 ٔٛخٛد دس ٔحّٝ.

(W3,W5,O5 : )WO1-  ثٟشٜ ٌیشی اص فشكت ٔٛلٔیت ٔحّٝ دس

ٌٔٙمٝ ٔشفٝ ٘ـیٗ خٟت ایدبد تٔبُٔ ثیـتش ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب یىذیٍش اص 

ًشیك ایدبد ٘مبى ٔـتشن ثب ٕٞىبسی ٔؼئِٛیٗ ٔحّٝ اص خّٕٝ 

 ا٘دٕٗ ٞبی ٔحّی.

(W5,O1 : )WO2-  تٛػٔٝ ٔحالت ؿٟش ٓبّٔی دس تٟیٝ ػٙذ

 ساػتبی ثٟجٛد ٘مؾ آفشیٙی ٟ٘بدٞبی ٔحّی.

(W2,O3 : )WO3-  تٛػٔٝ فوبٞبی ػجض ٚ ؿٟشی دس ٔحّٝ ثب

 حزف فوبٞبی ثی دفبّ ٚ تبسیه.

 

 

 
 

 WTراَثزدَای  STراَثزدَای 

(S1,T3 : )ST1-  ٝثٟشٜ ٌیشی اص ٟ٘بدٞبی سػٕی ٚ غیش سػٕی ث

 ٓٙٛاٖ ٓبّٔی خٟت ٕٞىبسی ٔذیشیت ؿٟش تٟشاٖ ثب ٔذیشیت ٔحّی.

(S11,T2 : )ST2-  ٖثٟشٜ ٌیشی اص اٍ٘یضٜ دسٚ٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ٓٙٛا

 ٓبّٔی ثشای تـٛیك ٔذیشیت ؿٟشی ثٝ اتخبر سٚیىشد ٔحّٝ ٌشایی.

 
 

(W5 ,T1: )WT1 – ٚ چب٘ٝ ص٘ی ثب ٔذیشیت والٖ ؿٟش تٟشاٖ  تالؽ

ثشای اختلبف ثٛدخٝ ثٝ ٔحّٝ دس وٙبس تـٛیك ٟ٘بدٞبی ٔحّی ثٝ 

 .٘مؾ آفشیٙی ؿٟش

(W1,W2,T2: )WT2 –  تٛخٝ ثٝ سٚیىشد ٔحّٝ ٌشایی ثشای حزف

 فوبٞبی ثی دفبّ ٚ وبٞؾ ثضٞىبسی دس ٔحّٝ.

 

(W5,T3: ) WT3-  استجبى ثیـتش ٔذیشیت ؿٟشی ثب ٔذیشیت

 شای حفَ ٘مؾ آفشیٙی ٞش چٝ ثیـتش ٟ٘بدٞبی ٔحّی.ٔحّی ث

 ٔبخز : ٍ٘بس٘ذٜ
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سیضی ساٞجشدٞبی وٕی ثب اػتفبدٜ اص ٔبتشیغ ثش٘بٔٝ ثٔذ اص ٔـخق ؿذٖ ساٞجشدٞبی ٟ٘بیی تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّی ؿٟش غشة، حبَ 

(QSPM ٜوٝ تٔییٗ وٙٙذٜ ٔیضاٖ خزاثیت ساٞجشدٞبی تذٚیٗ ؿذ )ٖٞب اسصیبثی دٔی ثبؿذ، ساٞجش أتیبص دسیبفتی ثش اػبع ٔیضا

 ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت. 18، 9، 8، 7دس خذَٚ ؿٕبسٜ ٚ اِٚٛیت ثٙذی ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ٘تیدٝ آٖ 

 

 QSPMوُایی تًسؼٍ محلٍ شُزک غزب  تا استفادٌ اس ماتزیس راَثزدَای تىذی ايلًیت ارسیاتی ي  -7-3

 
 QSPM( تًسؼٍ محلٍ  تا استفادٌ اس ماتزیس SOوُایی )راَثزدَای تىذی ايلًیت : ارسیاتی ي 7جذيل شمارٌ 

 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 ضزیة راَثزد

ومزٌ 

 جذاتیت

جمغ 

امتیاس 

 جذاتیت

ومزٌ 

 جذاتیت

جمغ 

امتیاس 

 جذاتیت

ومزٌ 

 جذاتیت

جمغ 

امتیاس 

 جذاتیت

ومزٌ 

 جذاتیت

جمغ 

امتیاس 

 جذاتیت

ومزٌ 

 جذاتیت

جمغ 

امتیاس 

 جذاتیت

S1 8.898 4 8.392 1 8.898 1 8.898 1 8.898 4 8.392 

S2 8.119 1 8.119 1 8.119 4 8.476 1 8.119 1 8.119 

S3 8.183 1 8.183 2 8.286 1 8.183 1 8.183 1 8.183 

S4 8.185 3 8.315 2 8.21 1 8.185 1 8.185 2 8.21 

S5 8.899 1 8.899 2 8.198 2 8.198 1 8.899 1 8.899 

S6 8.897 1 8.897 2 8.194 2 8.194 1 8.897 1 8.897 

S7 8.181 2 8.282 3 8.383 4 8.484 1 8.181 1 8.181 

S8 8.858 2 8.116 1 8.858 1 8.858 1 8.858 1 8.858 

S9 8.1 3 8.3 1 8.1 1 8.1 3 8.3 1 8.1 

S11 8.12 4 8.48 1 8.12 1 8.12 1 8.12 1 8.12 

O1 8.212 4 8.848 1 8.212 1 8.212 1 8.212 4 8.848 

O2 8.283 4 8.812 1 8.283 1 8.283 1 8.283 4 8.812 

O3 8.196 1 8.196 4 8.784 3 8.588 2 8.392 3 8.588 

O4 8.2 1 8.2 2 8.4 2 8.4 3 8.6 1 8.2 

O5 8.189 3 8.567 1 8.189 3 8.567 1 8.189 2 8.378 

 4.225  2.796  3.826  3.394  4.846   مجمًع

              ٔبخز : ٍ٘بس٘ذٜ
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  QSPMًسؼٍ محلٍ  تا استفادٌ اس ماتزیس ( تWOوُایی)راَثزدَای تىذی ايلًیت : ارسیاتی ي  8جذيل شمارٌ                 

 WO1 WO2 WO3 ضزیة راَثزد

جمغ امتیاس  ومزٌ جذاتیت

 جذاتیت

ومزٌ 

 جذاتیت

جمغ امتیاس 

 جذاتیت

 جمغ امتیاس جذاتیت ومزٌ جذاتیت

W1 8.179 1 8.179 1 8.179 3 8.537 

W2 8.188 1 8.188 1 8.188 3 8.564 

W3 8.22 3 8.66 1 8.22 1 8.22 

W4 8.198 2 8.396 2 8.396 1 8.198 

W5 8.215 2 8.43 4 8.86 1 8.215 

O1 8.212 3 8.636 4 8.848 1 8.212 

O2 8.283 3 8.689 3 8.689 1 8.283 

O3 8.196 1 8.196 1 8.196 2 8.392 

O4 8.2 1 8.2 1 8.2 1 8.2 

O5 8.189 4 8.756 1 8.189 1 8.189 

 2.93  3.885  4.25   مجمًع

 ٔبخز : ٍ٘بس٘ذٜ 
 QSPM(  تًسؼٍ محلٍ  تا استفادٌ اس ماتزیس WTوُایی )راَثزدَای تىذی ايلًیت : ارسیاتی ي  9جذيل شمارٌ         

 WT1 WT2 WT3 ضزیة راَثزد

جمغ امتیاس  ومزٌ جذاتیت

 جذاتیت

ومزٌ 

 جذاتیت

جمغ امتیاس 

 جذاتیت

 جمغ امتیاس جذاتیت ومزٌ جذاتیت

W1 8.179 1 8.179 3 8.537 1 8.179 

W2 8.188 1 8.188 3 8.564 1 8.188 

W3 8.22 2 8.44 1 8.22 2 8.44 

W4 8.198 1 8.198 1 8.198 2 8.396 

W5 8.215 4 8.86 1 8.215 4 8.86 

T1 8.25 4 1 1 8.25 1 8.25 

T2 8.228 1 8.228 2 8.456 3 8.684 

T3 8.266 1 8.266 1 8.266 1 8.266 

T4 8.256 2 8.512 1 8.256 4 1.824 

 4.287  2.962  3.871   مجمًع

 ٔبخز : ٍ٘بس٘ذٜ  
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 QSPM( تًسؼٍ محلٍ  تا استفادٌ اس ماتزیس STوُایی )راَثزدَای تىذی ايلًیت : ارسیاتی ي  11جذيل شمارٌ 
 ST1 ST2 ضزیة راَثزد

 جمغ امتیاس جذاتیت ومزٌ جذاتیت جمغ امتیاس جذاتیت ومزٌ جذاتیت

S1 8.898 2 8.196 3 8.294 

S2 8.119 1 8.119 1 8.119 

S3 8.183 1 8.183 1 8.183 

S4 8.185 2 8.21 1 8.185 

S5 8.899 1 8.899 1 8.899 

S6 8.897 1 8.897 1 8.897 

S7 8.181 1 8.181 1 8.181 

S8 8.858 1 8.858 1 8.858 

S9 8.1 4 8.4 1 8.1 

S11 8.12 3 8.36 3 8.36 

T1 8.25 2 8.5 2 8.5 

T2 8.228 4 8.912 2 8.456 

T3 8.266 2 8.532 1 8.266 

T4 8.256 3 8.768 4 1.824 

 3.682  4.455   مجمًع

 ٔبخز : ٍ٘بس٘ذٜ   

 

دس صٔبٖ تحّیُ ٔٛلٔیت ٚ ا٘تخبة ساٞجشد ثٟیٙٝ، ٔؼیش سٚؿٗ اِٚٛیت ثٙذی ساٞجشدٞبی ٔؤثش ثٝ ِحبٍ ٔیضاٖ اثش ثخـی ٔفشٚم 

تش ٚ ػبدٜ تشی سا ثشای اخشای پیـٟٙبدات ٚ ا٘دبْ الذأبت ٔؤثش فشاٞٓ ٔی ػبصد. اص ایٗ سٚ دس ایٗ تحمیك اص ٔبتشیغ وٕی ػبصی 

ِ٘ش ٌشفتٗ ٔیضاٖ خزاثیت ٚ ( اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ثش اػبع ٔبتشیغ ٞبی چٟبس ٌب٘ٝ ثبال ٚ ثب دس QSPMثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی )

( دس ساثٌٝ ثب تٕبٔی ٓٛأُ دٚسٖ صا ٚ ثشٖٚ ST( ،)SO( ،)WO( ٚ )WTاثش ثخـی ٞش دػتٝ اص ساٞجشدٞبی چٟبسٌب٘ٝ پیـٟٙبدی)

 صا، ٘تبیح اِٚٛیت ثٙذی ٟ٘بیی ساٞجشد ٞبیی ثٝ ؿشح صیش اػت:

   دس ٌشٜٚ اػتشاتظی ٞبی SO اػتشاتظیSO1 ػٕی ٚ غیش سػٕی ثٝ ٕٞشاٜ ٔـبسوت یٔٙی ثٟشٜ ٌیشی اص ٟ٘بدٞبی س

ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٙبػت تشیٗ ساٞجشد تٛػٔٝ  (،4.846=∑ػبوٙبٖ ٔحّٝ ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف ػٙذ تٛػٔٝ ٔحالت ؿٟش )

 ٔحّٝ ای پیـٟٙبد ٔی ؿٛد.

  دس ٌشٜٚ اػتشاتظی ٞبی WO اػتشاتظیWO1  یٔٙی ثٟشٜ ٌیشی اص فشكت ٔٛلٔیت ٔحّٝ دس ٌٔٙمٝ ٔشفٝ ٘ـیٗ خٟت

بُٔ ثیـتش ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب یىذیٍش اص ًشیك ایدبد ٘مبى ٔـتشن ثب ٕٞىبسی ٔؼئِٛیٗ ٔحّٝ اص خّٕٝ ا٘دٕٗ ٞبی ایدبد تٔ

 ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٙبػت تشیٗ ساٞجشد تٛػٔٝ ٔحّٝ ای دس ایٗ ٌشٜٚ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد. (،4.25=∑ٔحّی )

 دس ٌشٜٚ اػتشاتظی ٞبی ST اػتشاتظیST1  یٔٙی ثٟشٜ ٌیشی اص ٟ٘بدٞبی سػٕی ٚ غیش سػٕی ثٝ ٓٙٛاٖ ٓبّٔی خٟت

ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٙبػت تشیٗ ساٞجشد تٛػٔٝ ٔحّٝ ای دس ایٗ  (،4.455=∑ٕٞىبسی ٔذیشیت ؿٟش تٟشاٖ ثب ٔذیشیت ٔحّی )

 ٌشٜٚ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد.
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 دس ٌشٜٚ اػتشاتظی ٞبی WT  اػتشاتظیWT3 ت ٔحّی ثشای حفَ ٘مؾ یٔٙی استجبى ثیـتش ٔذیشیت ؿٟشی ثب ٔذیشی

ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٙبػت تشیٗ ساٞجشد تٛػٔٝ ٔحّٝ ای دس ایٗ ٌشٜٚ  (،4.287=∑آفشیٙی ٞش چٝ ثیـتش ٟ٘بدٞبی ٔحّی )

 پیـٟٙبد ٔی ؿٛد.
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 جمغ تىذی ي وتیجٍ گیزی  -8

ٔختّف ٚ ثٝ یىی اص اػبػی تشیٗ ٔؼبئُ دس پظٚٞؾ ٞبی ؿٟشی، ایدبد استجبى ٔٙبػت ٚ ساٞجشدی ٔیبٖ ٌٔبِٔبت دس حٛصٜ ٞبی 

فوبیی ٔی ثبؿذ. دس ایٗ ساػتب تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّی ثب سٚیىشد ٔـبسوتی ثب اسائٝ  -خلٛف ٔیبٖ حٛصٜ ٔؼبئُ اختٕبٓی ٚ وبِجذی

فشآیٙذ ٚ ساٞجشدٞبیی ثٝ ثشلشاسی ایٗ استجبى دٚػٛیٝ ٔی پشداصد. ثٙبثشایٗ ٘تبیح ثذػت آٔذٜ اص تدضیٝ ٚ تحّیُ ٞبی كٛست ٌشفتٝ 

س لبِت ٔتٗ، خذَٚ ٚ ٕ٘ٛداس تٛهیح دادٜ ؿذ ٚ ٚ تشویت آٖ ثب ٘تبیح ٔجب٘ی ِ٘شی پظٚٞؾ، ٔٛیذ ایٗ ٌّٔت وٝ ثٝ ًٛس ٔفلُ د

اػت وٝ ثٟتشیٗ ؿىُ تٛػٔٝ ٔحّی اص ًشیك ایدبد تغییشات ثب ٔـبسوت ثٟیٙٝ ْٕٓٛ ٔشدْ، دس تٔییٗ اٞذاف ٚ ا٘دبْ الذأبت 

ص ؿیٜٛ ٞبی ٔـبسوتی ٚ  ٟ٘بدػبصی دس اختٕبٓبت ٔحّی تبویذ داسد. ثب ٔیؼش اػت. ایٗ ساٞجشد اص ِ٘ش فٙی ٞٓ ثیـتش ثش اػتفبدٜ ا

تٟشاٖ ٔی ثبؿذ وٝ  2تٛخٝ ثٝ ٌٔبِت فٛق، ایٗ ٘تیدٝ حبكُ ٔی ٌشدد وٝ ٔحّٝ ؿٟشن غشة اص خّٕٝ ٔحّٝ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌٔٙمٝ 

ض خشیذ ٚ ٌزساٖ اٚلبت ٚخٛد ٟ٘بدٞبی سػٕی ٚ غیش سػٕی دس ٔحّٝ، ٚخٛد ٔشاو ثب ٚخٛد داسا ثٛدٖ پتب٘ؼیُ ٞبیی اص خّٕٝ

فشالت، ٓذْ ٚخٛد ٔضاحٕت ٞبی ؿغّی، ٘ضدیىی ٔحّٝ ثٝ ؿشیبٖ ٞبی استجبًی اكّی، تٕبیُ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای تلٕیٓ ٌیشی دس 

ساػتبی ثٟجٛد ٚهٔیت ٔحّٝ؛ أىبٖ ثش٘بٔٝ سیضی خٟت تٛػٔٝ ٔحّٝ ای ٚ احیبی ثشخی اص صٔیٙٝ ٞبی دس حبَ اهٕحالَ سا داسد. 

ایٗ ٔحّٝ ثب ٚخٛد ٘مبى هٔفی اص خّٕٝ ثضٞىبسی، ٚخٛد فوبٞبی ثی دفبّ، ٔشاٚدات پبییٗ اٞبِی؛ ٔؼتٔذ   ایٗ دس حبِی اػت وٝ

ثشٚص پیبٔذٞبی صیب٘جبسی دس صٔیٙٝ ٔؼبئُ ؿٟشی ٔی ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ غّجٝ ٘مبى لٛت ثش ٘مبى هٔف ٚ تجذیُ آٟ٘ب ثٝ فشكت ٞب ٚ 

صٔٙذ ثش٘بٔٝ سیضی ٞب ٚ ػیبػت ٌضاسی دس ٔمیبع ٔذیشیت ٔحّی ٚ دس ٌبْ خٌّٛیشی اص ثشٚص تٟذیذٞب دس ّٚٞٝ اَٚ ایٗ أش ٘یب

ثٔذی ٘یبصٔٙذ ٔـبسوت ٔشدٔی اػت. هٕٗ ایٙىٝ ثب ثىبسٌیشی ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی ٚ ٔذیشیت تٛاٖ ٞب ٚ پتب٘ؼیُ ٞبی ٔٛخٛد 

 فشاٞٓ خٛاٞذ ؿذ. دس ٔحّٝ، ٓالٜٚ ثش تبٔیٗ ِ٘ش ٚ ٔـبسوت ػبوٙیٗ، صٔیٙٝ ثشای تٛػٔٝ ٔحّٝ دس ٔؼیش پبیذاسی

 

  



  مؼمارایزان مُىذسان سزاسزی اوجمه َای صىفی کاوًن

 َمایش تیه المللی مؼماری،ػمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 94تیز ماٌ  -تُزان 

21 
 

  مزاجغ :

[1] Barton, Hugh et al, "Shaping Neighborhoods" A guide for health, sustainability and vitality" , Spon Press, 

London and New York, (2003). 

[2] Brower, Sindy, Good Neighborhood, A study often. Town and Suburban Residential Environment, Praeger 

Publisher, (1996). 

[3] Green, Gary & Haines, Anna,& Hale sky, Stephen (2000), Building our future: a guide to community 

visioning, Wisconsin county, Extension office. 

[4] Keller,Suzanne,The Neighborhood : a sociological perspective. New York : random house ;  New York, spon 

press, (1996). 

[5] Steinberg, Florian Strategic urban planning in Latin America: experiences of building and managing the 

future, HIS, Rotterdam, Netherland ,( 2002) 

[6] Wheeler, Stephen M, "Planning for Sustainability", Routledge, London and New York, .(2004).  

 

،ػوبَ   ّٕٓی پظٚٞـی ثش٘بٔٝ سیضی فوبییاكفٟبٖ ، ٔدّٝ  13ٚ ٕٞىبساٖ، ثشسػی ؿبخق ٞبی تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّٝ ای ٌٔٙمٝ  ْارا٘ی، [  7]

 (.1392،)119 – 142ػْٛ ، ؿٕبسٜ دْٚ ، كفحبت 

، ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذی ٚ ٞٛیت ٔحّٝ ای دس سٚیىشد تٛػٔٝ پبیذاس اختٕبٓبت ٔحّی ٕ٘ٛ٘وٝ ٔوٛسد ٌٔبِٔوٝ: ٔحّوٝ     ، ٞٛدػٙی، ٜ خذایی، ص  [8]

 اختٕبٓی فشٍٞٙی ؿٟشداسی تٟشاٖ.ػیذ خٙذاٖ، اِٚیٗ ٕٞبیؾ ؿٟشٚ٘ذی ٚ ٔذیشیت ٔحّٝ ای حمٛق ٚ تىبِیف، تٟشاٖ، اداسٜ وُ ٌٔبِٔبت 

، ٔشٚسی ثش ػیبػت ٞبی تٛػٔٝ پبیذاس ٔحّٝ ای ثب سٚیىشد داسایوی ٔجٙوب ٚ تبویوذ ثوش ػوشٔبیٝ ٞوبی اختٕوبٓی ٚ        سهبصادٜ، س ، ػّؼّٝ، ّ[ 9]

 .(1389،)121-139، كفحبت 4بَ دْٚ ، ؿٕبسٜ ، ػبصی(وبِجذی،دٚ فلّٙبٔٝ ّٕٓی پظٚٞـی دا٘ـٍبٜ ٞٙش)٘بٔٝ ٕٔٔبسی ٚ ؿٟشػ

، ٔـبسوت ٔحّٝ ای ٚ ٘مؾ آٖ دس تٛػٔٝ پبیوذاس ؿوٟشی،ٔبٞٙبٔٝ ؿوٟشداسی ٞوب، ػوبَ دٚاصدٞوٓ،       ٛس،اِف، ٘بٔی، ْ، حؼٗ پسهٛا٘ی، ّ[ 18]

 (.1398، )47 – 52، كفحبت 184ؿٕبسٜ 

ٔحّٝ ػٍّٙح تٟشاٖ،  ، ثش٘بٔٝ سیضی ٔحّٝ ٔحٛس دس ثبفت ٞبی فشػٛدٜ ؿٟشی ثش پبیٝ سٚیىشد ٘ٛؿٟشٌشایی، ٔٛسد ٌٔبِٔٝ :فشٚص٘ذٜ، ْ  [11]

 .(1389پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ ؿٟشػبصی،دا٘ـٍبٜ تشثیت ٔذسع،)

ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی دس ٔمیبع خشد ؿٟشی، ٕ٘ٛ٘وٝ ٔوٛسدی ٔحّوٝ اػوالْ آثوبد ص٘دوبٖ، فلوّٙبٔٝ تحمیموبت         ، فٙی، ص، دٚیشاٖ، اِف[ 12]

 (.1398، )79-182، كفحبت 98ٕبسٜ خغشافیبیی، ؿ

 (.1398ا٘تـبسات خبٔٔٝ ٚ فشًٞٙ، چبح اَٚ، )ػٔٝ ٔحّٝ ای دس ساػتبی پبیذاسی وال٘ـٟش تٟشاٖ، تٟشاٖ: ، تٛٔٔلٛٔی، ع[ 13]

، تٛػٔٝ پبیذاس ؿٟشی، دیذٌبٜ ٞب ٚ اكَٛ اخشایی آٖ دس وـٛسٞبی دس حوبَ تٛػؤٝ، فلوّٙبٔٝ     ٔفیذی ؿٕیشا٘ی،ْ، افتخبسی ٔمذْ، ّ[ 14]
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