
 

 

 323-343نفحبت، 1400، فهُ ظٔؿتبٖ، ؾب78َٕبضٜ ق، 25ضيعي، ؾبَ رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ّٖٕي ٘كطيٝ

 

 25/01/1400 تبضيد پصيطـ ٟ٘بيي: 21/11/1399تبضيد زضيبفت:

 

 کارآهذ فرظَدُ ٍ ًا یّا بافت یبٌذ رتبِ ٍ  لیتحل

 MABAK کیبا اظتفادُ از تکٌ یاجتواػ یّا از هٌظر ؼاخص ی ؼْر

 اَّاز(  کالًؽْر 7ٌطقِ در ه رآبادیٍ حص ِیخسػل ،یػاهر  : هحالتیهَرد )هطالؼِ 

  

ػباض هؼرٍف ًصاد
1

 

 چکیذُ

ارتٕبٖي ٞبي  ِٔٛفٝأطٚظ، ٖسْ تٛرٝ ثٝ اٖٕبَ ٔفْٟٛ  ٞبي وبضآٔس قٟط ٚ ٘بفطؾٛزٜ  ٞبي ثبفتت اؾبؾي زض فطايٙس ثبظآفطيٙي اليىي اظ ٔكى
 ٞبي ثبفتٔساذّٝ زض  ارتٕبٖي زض فطآيٙس ثبظآفطيٙي اظ آٖ رٟت ٔحؿٛؼ اؾت وٝ ٞبي ِٔٛفٝٔحّٝ اؾت. إٞيت  ٞبي پتب٘ؿيُيىي اظ  ٖٙٛاٖ ثٝ

  پػٚٞف ثٝ ايٗ ٔٛيٛٔ، إٞيت ثٝ ٘ٓط ٔب٘س. ٔيثبلي  ٔغفَٛ ٕٔٗٛالً، أب ايٗ ٖٙهط قٛز ٔيفطؾٛزٜ زض ثيكتط ٔٛاضز زض ْطف ٔىب٘ي ٔحّٝ ا٘زبْ 
ارتٕبٖي،   ٕبٖي، ٕٞيبضيارتٕبٖي، ا٘ؿزبْ ارت  تّٗك ثط اؾبؼ پٙذ ِٔٛفٝ ا٘تربثي پػٚٞف)حؽ  وبضآٔس قٟطي ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘ب تحّيُ ّٖٕىطز ثبفت

وال٘كٟط اٞٛاظ پطزاذتٝ اؾت. ٘ٛٔ تحميك  7ي )ٖبٔطي، ذعّٖيٝ ٚ حهيطآثبز( ُٔٙمٝ  ٔتغيط زض ؾٝ ٔحّٝ 36ٚ اٖتٕبز ارتٕبٖي( ٚ   أٙيت ارتٕبٖي
ٕ٘ٛ٘ٝ ثطحؿت فطَٔٛ ثبقس. ربٔٗٝ آٔبضي قبُٔ قٟطٚ٘ساٖ ؾبوٗ ؾٝ ٔحّٝ ٚ حزٓ  پطؾكٙبٔٝ ٔي ثط تبويس ثب تحميك، پيٕبيكي وبضثطزي ٚ ضٚـ

اؾٕيٙطٚف ٚ رٟت ثطضؾي ٚيٗيت ٔتغيطٞبي پػٚٞف  -ٞب اظ آظٖٔٛ وٌّٕٛطٚف ٘فط ثٛزٜ اؾت. ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾي ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظيٕ زازٜ  379وٛوطاٖ 
تىٙيه ٔبثبن ا٘زبْ  قبٖ٘ٛ ٚ ضتجٝ ثٙسي ٔحالت ثب اؾتفبزٜ اظ زٞي ٔتغيطٞب تٛؾٍ ٔسَ آ٘تطٚپي ، اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ٚظ2ٖٖالٔتاظ آظٖٔٛ 

ي  ٔزٕٛٔ پٙذ ِٔٛفٝزض  16/3زٞس: ٔحّٝ ٖبٔطي ثب ٔيبٍ٘يٗ يطيت تبحيط  ٞبي پػٚٞف حبنُ اظ ٘تبيذ آظٖٔٛ ٖالٔت ٘كبٖ ٔي يبفتٝاؾت.   قسٜ
پػٚٞف زض ٔحالت  ٞبي ارتٕبٖي ا٘تربة قسٜ ثٙسي ِٔٛفٝ اؾت. ٕٞچٙيٗ ٘تبيذ حبنُ اظ ضتجٝ  ي زيٍط ثيكتط ثٛزٜ ثٝ ٘ؿجت زٚ ٔحّٝ ا٘تربثي پػٚٞف

زض ضتجٝ اَٚ ٚ ثٝ تطتيت  26/0ٞب(  ٌصاضي ِٔٛفٝ ٚ قبذم )ٔمساض تبحيط Siزٞس ٔحّٝ ٖبٔطي ثب ٔمساض  ٌب٘ٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيه ٔبثبن، ٘كبٖ ٔي ؾٝ
  ا٘س. ٞبي زْٚ ٚ ؾْٛ لطاض ٌطفتٝ زض ضتجٝ -164/0ٚ ٔحّٝ حهيطآثبز ثب  079/0ٔحّٝ ذعّٖيٝ 

 وال٘كٟطاٞٛاظ. 7، ٔحالت قٟطي، ُٔٙمٝ ٔبثبنزٜ ٚ ٘بوبضآٔس، ٔٙٓط ارتٕبٖي، تىٙيه ثبفت فطؾٛ :ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ 

ٔتٗسزي اؾت زض ٚالٕ ٔحهَٛ فطايٙسٞبي  قٟطي ّْٖٛ ٘بوبضآٔس ٔٛضز ُٔبِٗٝ ا٘سيكٕٙساٖ  ٞبي ثبفتآ٘چٝ وٝ أطٚظٜ تحت ٖٙٛاٖ 
ٌطفتٝ ٚ  ٞبي ٞؿتٙس وٝ زض فطايٙس ظٔبٖ َٛال٘ي قىُ ثبفت٘بوبضآٔس،  ٜ ٚفطؾٛزٞبي  اؾت. ثبفت لبِت فطْ فطؾٛزٜ تىٛيٗ يبفتٝ وٝ زض  اؾت

ٞب زض ٌصقتٝ ثٝ ٔمتًبي ظٔبٖ زاضاي  ثبفتچٝ ايٗ  اٌطا٘س.  قسٜ  ٌطفتبضتىِٙٛٛغي ٖهط حبيط  يٜ زض ٔحبنط ٜٚ أطٚظا٘س  تىٛيٗ يبفتٝ
ثبيس  ٌٛ٘ٝ وٝ ٔي ثبقٙس ٚ آٖ ٔيىطزي زچبض وٕجٛزٞبيي اظ ِحبِ ؾبذتبضي ٚ ّٖٕا٘س ِٚي أطٚظٜ  ّٖٕىطز ُٔٙمي ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتجي ثٛزٜ

زض اثٗبز ٔرتّف ثٛزٜ ٚ زض تٗبضو ثب پبيساضي ٚ ٞب  ٘بپبيساضي ايٗ ثبفت ٔزٕٖٛٝ قطايٍ فٛق ٔجيٌٗٛي ٘يبظٞبي ؾبوٙيٗ ذٛز ٘يؿتٙس.  پبؾد
ٖالٜٚ ثط ايزبز ٔحيٍ فيعيىي ٘بذٛقبيٙس،  ٞبي فطؾٛزٜ قٟطي (.  ثبفت169: 1396لطاض زاضز)پٛضاحٕس ٚ ٕٞىبضاٖ،پبيساض  يٝ اٞساف تٛؾٗ

                                                      
1 

  ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي، ٚاحسٔبٞكٟط، زا٘كٍبٜ آظازاؾالٔي، ٔبٞكٟط، ايطاٖ)٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ( اؾتبزيبضٌطٜٚ رغطافيب ٚ

Email: abbas.maroofnezhad@gmail.com–Tel: 09163070619 
1 Sing Test 

 



324  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ ّٖٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

وٝ اثتسا ؾبوٙيٗ ٔحسٚزٜ ٚ . ارتٕبٖي اؾتٞبي  ٘بثٟٙزبضيفًبيي وٝ ٔؿتٗس ٚلٛٔ  .اؾت آٚضزٜ   ٚرٛزٝ ثفًبي ارتٕبٖي ٘بپبيساضي ٘يع 
٘جبيس ثٝ ؾبزٌي اظ  وٝاؾت  ٟٕي ٚرٛز ٘ؿُ زْٚ ؾبوٙيٗ زض ايٗ ٔحالت ٔٛيٛٔ ٔ .ؾپؽ ؾبيط ٔٙبَك قٟط زض ٔٗطو ذُط آٖ لطاض زاض٘س

 زض يبفتٗ ضؾٕيتٚ قسٖ  پصيطفتٝوٙبض آٖ ٌصقت. چطا وٝ ٘ؿُ زْٚ ثٝ ٔطاتت تٛلٗبتي فطاتط اظ ٚاِسيٗ ذٛيف زاضز. اٌط ثطاي ٘ؿُ اَٚ 
ٚ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٟٔٓ اظ  قٛز ٔيَجيٗي تّمي  حكيه  زضرٝ ٘كيٗ ٚ  ٔحيٍ قٟطوبفي ثٛز، ثطاي ٘ؿُ زْٚ ظ٘سٌي زض ٔحالت اٖيبٖ

ُ ارتٕبٖي ثبفت فطؾٛزٜ يٕٞيٗ ّٖت، ذطيس ٚ فطٚـ ٔٛاز ٔرسض، ؾطلت ٚ... اظ ٖٕسٜ ٔؿب  . ٖٕستبً ثٝثٛز ٘رٛاٞٙس فطٌٚصاض  وبضي ٞيچزبْ ا٘
ٞبي فطؾٛزٜ وٝ ٞٓ زض تٗطيف  ضيعاٖ قٟطي ثٝ ٔساذالتي زض ثبفت (. ٌطايف ثط٘ب174ٝٔ: 1386ضاٖ، )ؾزبزي ٚ ٕٞىبأطٚظي اؾت ي قٟطٞب

ٞب وٝ ثب ٖٙبٚيٙي چٖٛ ضٚيىطزٞبي  اؾت. ايٗ ٌطايف زٞٙس، ٌؿتطـ يبفتٝ  ٘ٓط لطاض ٔي ٕ آٖ ٔٗيبضٞبي ارتٕبٖي ضا ٔسفطؾٛزٌي ٚ ٞٓ ضف
ي چٙسا٘ي زض وكٛض ٔب ٘ساض٘س ٚ  ٌيط٘س، ؾبثمٝ وتي، ٔحّٝ ٔحٛض، پبيساضي ارتٕبٖي ٚ... زض ازثيبت ٘ٛؾبظي قٟطي ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٔي ٔكبض

ؾطقت ٚ  اؾت)پبن بض ٟ٘بزٞبي ٔتِٛي أط ٘ٛؾبظي ٚ ثٝ َٛض ذبل ٘ٛؾبظي قٟط تٟطاٖ لطاض ٌطفتٝ ٞبي اذيط زض زؾتٛض و َي ؾبَ
 (.108: 1392ضيبيي،

ثٟؿبظي  بي فطؾٛزٜ قٟطي َّٔٗٛ ٖٛأُ ٔرتّفي اؾت وٝ تحت ٖبّٔيت وٙكٍطاٖ ٔتفبٚت ٔطثٌٛ ثٝ فطآيٙسٞ ُّٔٛثيت فًبيي ثبفت
ّي ي(؛ ٔؿب21زض لطٖ)قٟط ٚ قٟطٚ٘س أطٚظي (.27: 1398ٚ ٕٞىبضاٖ،  )٘رٗي بثسي يت ٔيظٔب٘ي ٔٛرٛز -ٚ ٘ٛؾبظي ٚ زض ثؿتط قطايٍ ٔىب٘ي

ٔؿىٙي ٚ... ضا تزطثٝ  ٔؿىٙي، ثس ٞب، قىبف ٖٕيك ثيٗ فميط ٚ غٙي، رطْ، فمط، ثي آِٛزٌي ٔحيُي، وبٞف ٔٙبثٕ، ا٘مطاو ٌٛ٘ٝ :ٕٞچٖٛ
ٞٓ  آٖ قىُ اظ قٟط وٝ ثتٛا٘س ، يٗٙيآَٜ ٛ ثطاي يبفتٗ قٟطي ايساؾت. اظ ؾٛي زيٍط رؿتز  وٙس وٝ لجُ اظ ايٗ ثب آٖ ضٚثطٚ ٘جٛزٜ ٔي

ٞبي  ٞبي ضٚقٍٙطا٘ٝ ٖساِت ارتٕبٖي ثيبٖ وٙس؛ يىي اظ زَ ٔكغِٛي أتيبظات تىِٙٛٛغيه ٚ ٞٓ ضٚحيٝ ؾبِٓ ظ٘سٌي ضا ثط اؾبؼ ايسٜ
 ٔطثٌٛ ٔؿبئُ ٟٕٔتطيٗ اظ يىي ؾٛزٌيفط(. 2: 1397ٚ ٕٞىبضاٖ،  )حيسضيضيعي قٟطي اؾت ٘ٓطاٖ قٟطؾبظي ٚ ثط٘بٔٝ ثؿيبضي اظ نبحت

ظزٚزٖ  ثٝ وٝ اؾت ٖبّٔي فطؾٛزٌي قٛز، ٔي آٖ لٛاضٌي ثي ٚ تٙبؾت ٖسْ تٗبزَ، ٖسْ ؾبظٔب٘ي، ثبٖج ثي ثبقس وٝ ٔي  قٟطي فًبي  ثٝ
 ضٚيىطز ارطاي ٚ پطزاظي٘ٓطيٝ زٞٝ ؾٝ حسٚز َي(. 116: 1391وٙس)فيطٚظي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔي قٟطي وٕه حيبت رٕٗي ٚ افَٛ ٔربَطات

 تغييط فطٍٞٙي ٚ التهبزي ارتٕبٖي، ٔالحٓبت ثط تأويس ي ثٝ ٖطنٝ وبِجس، ثٝ ي تٛرٝ حٛظٜ اظ قٟطي ثبظآفطيٙي تىبُٔ ؾيط قٟطي ثبظآفطيٙي

 ٞبي ٌطٜٚ ٘مف ثط ارتٕبٖي ٚ تأويس تٗبُٔ پي زض ضٚيىطز،. ايٗ اؾت ٌطزيسٜ  ٔحٛض ارتٕبٔ قٟطي ثبظآفطيٙي ْٟٛض ثٝ ٔٙزط ٚ اؾتيبفتٝ 

ي  ٔؤِفٝ ٖٙٛاٖ ثٝ ٔكبضوت قٟطٚ٘ساٖ، ٚ اٖتٕبز رٟبٖ، ٔرتّف ٘مبٌ زض قٟطي ثبظآفطيٙي السأبت ٘تبيذ ثٝ تٛرٝ ثب َطفي ا٘س. اظ ثٛزٜ تٕبٖيار
 ٔؿبيُ وٝ اؾت چيعي آٖ ايٗ ٚ ٔتٗسز اؾت ٖٛأُ زذبِت ٔؿتّعْ ٚ ٘رٛاٞس ثٛز ذٛزرٛـ أطي آفطيٙي، ثبظ ٞبي پطٚغٜ ٔٛفميت زض ثرف احط

اؾت وٝ ثب ضقس قٟط٘كيٙي ٚ  ايٗ زض حبِي  (.60: 1398اؾت)احٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ،  آٖ تبٔيٗ ثٝ لبزض ثبظآفطيٙي فطآيٙس زض حًٛض ثب ارتٕبٖي
قٛز.  ضٚظ ثٝ حزٓ ٚ إٞيت آٟ٘ب افعٚزٜ ٔي ٌطفتٝ ٚ ضٚظثٝ ٞبي ٔسضٖ قىُ ٞبي رسيس قٟط ثب قبذم افعايف رٕٗيت قٟطٞبي ثعضي، ثبفت

ي ظيؿتٗ افطاز، حًٛض ٖٙبنط ظ٘سٌي ٔسضٖ ٚ ؾجه ظ٘سٌي قٟط٘كيٙي، ايٗ ٔؿئّٝ إٞيت ذٛز ضا ثيكتط  قيٜٛ ذهٛل أطٚظٜ ثب تغييط ثٝ
ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس  ثبفت  زضنس رٕٗيت ايطاٖ زض ٔحسٚزٜ 25حبيط ثيف اظ  (.  زض حبَ 27: 1395زٞس )٘يبظي ٚ ضٚحي،  ٘كبٖ ٔي

ٞبي قٟطي  ٞب ضا زاضز. زض ايٗ ٔيبٖ ثركي اظ ثبفت ضيعي ثطاي ايٗ ٔحسٚزٜ ثط٘بٔٝقٟطي ؾىٛ٘ت زاض٘س وٝ ايٗ حىبيت اظ إٞيت ٔٛيٛٔ 
ٞبي اذيط اؾت وٝ ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ ٔٗيبضٞبي قٟطؾبظي ٚ ٕٔٗبضي زض رٟت ذالف ٚاحسٞبي ظيؿتي پسيس  ٔتبحط اظ قٟط٘كيٙي قتبثبٖ زٞٝ

ا٘س ثٝ ِحبِ  ي وٝ ٖٕستبً زض قٟطٞبي ثعضي وكٛض ضذؿبضٜ يبفتٝٞبي ٔيب٘ اؾت. ايٗ ٘ٛٔ ثبفت ٞب زاقتٝ  ٞٛيت ثطاي قٟط ي ثي آٔسٜ ٚ چٟطٜ
ٞب ا٘زبْ قسٜ )ٔساذالت ٔؿتميٓ  حبَ ثطاي ايٗ ٘ٛٔ ثبفت ا٘س. السأبتي وٝ تب ثٝ  ٞبي تبضيري ايزبز قسٜ ٔٛلٗيت اؾتمطاض، پيطأٖٛ ثبفت

ٞبي ٘بوبضآٔس قٟطي ثسٖٚ  ؾت وٝ تحمك ؾبٔب٘سٞي ثبفتا  اؾت. ايٗ زضحبِي ربيي رٕٗيت ا٘زبٔيسٜ  ٞب(، ٖٕستبً ثٝ ربثٝ زِٚت ٚ قٟطزاضي
ٞب ٚ ثرف ذهٛني  قٟطي ٚ زِٚت ثٝ ٚيػٜ ٟ٘بزٞبي ٔتِٛي زض ظيطؾبذت  ي وٙكٍطاٖ ايٗ ٖطنٝ؛ ٔطزْ، ٔسيطيت حًٛض ٚ ٔكبضوت ٕٞٝ

 (.169: 1396٘يؿت)احٕسپٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،  يبفتٙي   زؾت

ٍب٘ٝ كتزض ٔٙبَك ٞٚ ٘بوبضآٔس ٔتٗسز زاضاي ثبفت فطؾٛزٜ  وكٛض، يٕٟط ٚؾق يٗٔٛؾٖٙٛاٖ  ٞىتبض، ثٝ 31800وال٘كٟط اٞٛاظ ثب ٔؿبحت 
فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس ٞبي  ثبفت ٖٙٛاٖ   ٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ تحت زض ٔحسٚزٜ، قٟط  زضنس اظ ٔحسٚزٜ 35تب  30ثبقس. زض وال٘كٟط اٞٛاظ  ٔيقٟطي 
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ٟٔٓ، يطٚضت ا٘تربة  ي  ايٗ ٔؿئّٝ  ضٚ ثبتٛرٝ ثٝ (. اظ اي61ٗ: 1396)أب٘پٛض ٚ ؾزبزي ٘يىٛ، اؾت  قسٜ  ٞبي غيطٔزبظ قٙبذتٝ ٌبٜ ؾىٛ٘ت
اؾت ٚ ُٔٙمٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ زض ٔحالت: ٖبٔطي، ذعّٖيٝ ٚ حهيطآثبز  پػٚٞف ٚ إٞيت ثطضؾي آٖ ثيف اظ پيف ٔٛضز تٛرٝ لطاضٌطفتٝ 

زٚاْ ٚ  ٞبي وٓ ٚ ؾبظٞبي  بٔتٗبضف ٚ ؾبذتٖٙٛاٖ ثركي اظ ثبفت فطؾٛزٜ ا٘تربة ٌطزيس. وٝ ثب ٔؿبيُ ذبني ٕٞچٖٛ: فًبي وبِجسي ٘ ثٝ
ثًبٖت ٚ ٘جٛز اقتغبَ ٚ تطاوٓ رٕٗيتي ثبال ٚ...( ٚ ٕٞچٙيٗ ٔؿبيُ  يبثُٝ ٚ ٔكىالت التهبزي) ٌؿتطزٌي ذب٘ٛاضٞبي ثي ثي

٘كٟط اٞٛاظ لطاض قٟطي وال  وبضي ٚ...( ٔٛارٝ ٞؿتٙس. اظ ٘ٓط تٛظيٕ ٚ پطاوٙسٌي ايٗ ٔحالت زض ُٔٙمٝ ٞفت ؾٛءارتٕبٖي) اٖتيبز، فمط، ثعٜ
ا٘س. ِٚي ٚرٛز  ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس قٟط اٞٛاظ زض ايٗ ؾٝ ٔحّٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت وٝ تٟٙب ثركي اظ ثبفت  زاض٘س. شوط ايٗ ٘ىتٝ يطٚضي

ٞبي  ٚيػٜ زض زٚ ٔحّٝ ذعّٖيٝ ٚ ٖبٔطي اٍ٘يعٜ ي فًبي فطٍٞٙي ٚ وبِجسي آٖ ثٝ ي اِٚيٝ قٟط اٞٛاظ ٚ لسٔت ٚ ؾبثمٝ ٔحسٜٚ ٞؿتٝ
    اؾت. ٚرٛز آٚضزٜ  ثيكتطي زض ا٘زبْ ايٗ پػٚٞف ضا ثٝ

فطؾٛزٜ قٟطي، ظٔيٙٝ ثبفت تٛإ٘ٙسؾبظي ثطاي ارتٕبٖي اثٗبز ثطضؾيزٞٙس زض  ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛٔ ٘كبٖ ٔي  ٞبي نٛضت ٌطفتٝ پػٚٞف
 ٞب)ارتٕبٖي آٖ ٔكىالت ضفٕ ٚ ٝٔحّ ٚيٗيت اظ ٔطزْ ٚ آٌبٞي ٔكبضوت فٗبَ رٟت زض ثب ثطلطاضي تٗبُٔ ٔحّٝ ؾبوٙبٖ تٛإ٘ٙس ؾبظي ٞبي

) ٔٛحس ٚ اؾت  ثؿيبض حبئع إٞيت  آٖ اظ ٘بقي ٔؿبيُ ٚ فطؾٛزٌي اظ ٔحّٝ ؾبذتٗ ثطاي ذبضد  ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ أٙيتي ٚ وبِجسي ٚ...( ٚ
اؾت  ٛأُ ٔرتّفي تٛؾٗٝ، ٘يبظٔٙس ٚرٛز ٖٙبنط ٚ ٖ (. ٚضٚز افطاز ثٝ حٛظٜ ٔكبضوت ارتٕبٖي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ اٞساف 1: 1387ضاز،  ٔؿٗٛزي

ثطز)فتحي ٚ   ٞب ٔي تٛاٖ ثٝ اٖتٕبز ارتٕبٖي زض اثٗبز ٔرتّف، ثطذٛضزاضي اظ فطًٞٙ ٔتٗبِي ٚ اٖتمبز ثٝ تٛؾٗٝ ضا ٘بْ تطيٗ آٖ وٝ اظ ٟٔٓ
    (.159: 1393ٕٞىبضاٖ،

پػٚٞي زض ثبفت  طز آيٙسٜ قٟطي ثب ضٚيى ارتٕبٖي زض ٔٙبَك فطؾٛزٜ   پصيطي پػٚٞكي ثٝ پبيف ظيؿت ( زض 1399حيسضي ٚ ٕٞىبضاٖ)
 فًب ُّٔٛثيت اظ ضيبيت ٞبي: فؿبز ارتٕبٖي، پػٚٞي؛ قبذم ضٚيىطز آيٙسٜ  تحّيُ َجكا٘س.  فطؾٛزٜ ثرف ٔطوعي قٟط ظ٘زبٖ پطزاذتٝ

 ٗٞب ثيكتطيوبضثطي تٙٛٔ َطيك اظ قت زض غيطضؾٕي ، ٘ٓبضتٟ٘بزٞبي ٔطزٔي زض ًٖٛيت رٟت ضؾٕي ٞبي پبيٝ ؾبِٕٙساٖ، ٘جٛز حًٛض ثطاي
 ٞبيوبضثطي ؾطا٘ٝ افعايف ٖٕٛٔي،آٔٛظـ  ٞبيظيطؾبذت تمٛيت ثبيس ارتٕبٖي پصيطيظيؿت ٚيٗيت ثٟجٛز ثطاي ٚ زاقتٝ ضا ٘بپبيساضي

ٞبي شٞٙي  اي ثٝ تحّيُ قبذم ( زض ٔمب1395ِٝٔكىيٙي ٚ ٕٞىبضاٖ) .ٌيطز لطاض ضيعي ثط٘بٔٝ ٔٛضز ٚ ارتٕبٖي فطزي أٙيت تمٛيت تفطيحي،
ٔٙسي پبييٗ ؾبوٙبٖ اظ  ٞب حبوي اظ ضيبيت ٞبي آٖ ا٘س. يبفتٝ ٞبي فطؾٛزٜ قٟطي زض ٔحّٝ آثىٜٛ ٔكٟس پطزاذتٝ بفتويفيت ٔحيٍ زض ث

ثبقس.  ٔٙسي ٚ يب ٘بضيبيتي آ٘بٖ ٔي ٞبي فطزي زض ازاضن ضيبيت ويفيت ٔحيٍ زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٚ تبحيطات ٘بقي اظ ٚيػٌي
ٔحيٍ ضا زاضز ٚ ٔتغيطٞبي ؾٗ، ٔست ظٔبٖ ٔحُ   ٚ ازضان ؾبوٙبٖ ثٝ ٔمِٛٝ ويفيتٍ٘طـ  ٞبي فطزي ٘مف ٔٛحطي زض ٘حٜٛ  ٚيػٌي

( زض 1393آِجٛغجيف ٚ قٛيچي)ثبقٙس.  ٔحيٍ ٔحّٝ ذٛز زاضا ٔي ؾىٛ٘ت ٚ ؾُح تحهيالت، ثيكتطيٗ اضتجبٌ ضا ثب ازضان افطاز اظ ويفيت 
زٜ قٟطي زض ٔحّٝ رٛازيٝ قٟط تٟطاٖ ُٔبِٗبتي ا٘زبْ قسٜ ٞبي فطؾٛ ضيعي ضاٞجطزي ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي ثبفت پػٚٞكي زض ظٔيٙٝ ثط٘بٔٝ

ٌصاضي  ٌيطي اظ زؾتطؾي ٔٙبؾت ٚ ؾطٔبيٝ ٞب زض ؾبٔب٘سٞي ثبفت ٚ ثٟطٜ اؾت وٝ تبويس ثط ٔكبضوت ٔطزْ زض ضاؾتبي ايفبي ٘مف ٔٙبؾت آٖ 
ثطضؾي ٔٙٓط ارتٕبٖي اي ثبٖٙٛاٖ:  زض ٔمبِٝ( 1397٘ػاز) تٛا٘س زض ضاؾتبي احيبي ليٕت ٚالٗي ظٔيٗ ٌبْ ثطزاضز. قيطي ٚ ٔٗطٚف زض آٖ ٔي

 ؾبوٙبٖ ي تٛإ٘ٙسؾبظي زٞس ٔؤِفٝ ا٘س وٝ ٘تبيذ ٘كبٖ ٔي آثبز وال٘كٟط اٞٛاظ ثٝ ُٔبِٗبتي پطزاذتٝ ٞبي ٘بوبضآٔس قٟطي زض وٛي ًٟ٘ت ثبفت

 تكسيس ٘بوبضآٔسي ٔحّٝ( ثٝ ب٘بتأى اظ ضيبيت ٔيعاٖ ٖسْ ٚ ٔحّٝ ارتٕبٖي أٙيت اظ ضيبيت ٔيعاٖ ٞب)ٖسْ ظ٘سٌي آٖ ويفيت افعايف ٚ

 ٘مف ( زض پػٚٞكي ثٝ ثطضؾي1391)اؾت. ٔيط٘زف ٔٛؾٛي ٚ ٕٞىبضاٖ قسٜ  ؾجت آٖ احيبء زض ضا ؾبوٙبٖ قسٖ اٍ٘يعٜثي ٚ افعٚزٜ ثبفت

طؾٛزٜ، ف ثبفت ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي اٍِٛي قٟط ؾطزقت پطزاذتٝ وٝ زض لبِت فطؾٛزٜ زض ٞبيثبفت ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي زض ؾطٔبيٝ ارتٕبٖي
 ٚ ٕٞيبضي اقبضٜ وطزٜ ٚ زِيُ ٖسْ ٘ٛؾبظي ٚ تٗبٖٚ ارتٕبٖي، ارتٕبٖي، اٖتٕبز ارتٕبٖي ثٝ ثطلطاضي ضاثُٝ ٔٗٙبزاض ثيٗ ٔكبضوت  ثب زيسٌبٜ
 اؾت. ٚ ثٟؿبظي ٔحالت زا٘ؿتٝ  ثب ٔمِٛٝ ٘ٛؾبظي زٚؾتبٖ ٚ ذب٘ٛازٌي فطؾٛزٜ زض قٟط ؾطزقت ضا ٖسْ زضن نحيح ضٚاثٍ  ثبفت ثٟؿبظي

ٚ ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس پطزاذتٝ  ٚ ظيؿتي ثبفتفطٍٞٙي ، التهبزي ارتٕبٖي، ٔالحٓبت ثٝض ايٗ ُٔبِٗبت، پػٚٞكٍطاٖ ظيبزي زض وٙب
ا٘س)ذعايي ٚ ضيٛيبٖ،  ارتٕبٖي ٚ تمٛيت ٖٛأُ ٚ زاليُ آٖ زا٘ؿتٝ  قٟطي ضا ٔجتٙي ثط تٛرٝ ثٝ ٔؿبيُ ٍ٘بٜ ثٝ ضٚيىطز يه ثبظآفطيٙي

اظ ُٔبِٗبت ذبضري (. ٕٞچٙيٗ 1391؛ قبَطيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، 1390؛ ؾزبزي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1398ٕىبضاٖ، ٔطظثب٘ي ٚ ٞ ؛ ٞسايتي1398
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 زض ي ٔساذّٝقيٜٛ ثبظآفطيٙي ٘ٛؾبظي ٚ وطز وٝ ضٚيىطز ( ثبٖٙٛاٖ: پٛيبيي زض پبيساضي قٟطي اقبض2005ٜ)1: ثطتِٛيٙيتٛاٖ ثٝ پػٚٞف ٔي

ربيي زا٘ؿتٝ ٚ  ربثٝ ٚ ٔساذّٝ ثٝ ضيعاٖثط٘بٔٝ ارجبضي ٚ غيطٔكبضوتي ٍ٘طـ ثب پبييٗ، ثٝ اظ ثبال ٚ التساضي ؾبالض،فٗ ٞبي فطؾٛزٜ ضاثبفت
( 2010)2اؾت. آِىٛ ٚ ٌجبزٌعيٗ ٌصاض ثٛزٜ ؾطٔبيٝ ٔكبضوت قٟطٚ٘ساٖ ٚ وٓ يب ٔتٛؾٍ ٔساذّٝ ثب أىبٖ ارتٕبٖي ٞبيثبُِجٕ ٞعيٙٝ

٘يزطيٝ  زض پبيساضٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس قٟطي ثب ضٚيىطز تٛؾٗٝ  ي ثبفتٚ ثٟؿبظ ٘ٛؾبظي ٕٞچٙيٗ زض تحميك زيٍطي زض اضتجبٌ ثب ثط٘بٔٝ
 يه ٖٙٛاٖ ثٝ ٞبي ذٛز ضيكٝ ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ٚ ٔيطاث ؾمٌٛ ًُٔٗ ثب ثعضي اؾت وٝ قٟطٞبي آٖ، اقبضٜ وطزٜ  ٞبيچبِف ٚ ٚ ٔؿبيُ

 رصة ٔطاوع َطاحي ثٝ ٔٗٙبي ٘كبٌ ثٝ ٔطاوع قٟطي سٖثبظٌطزا٘ ذٛاؾتبض قٟط، ٔطاوع تزسيس حيبت ٞؿتٙس. ثٙبثطايٗ ٔٛارٝ ٞٛيت ثحطاٖ

 ضٚقٍٙطي ٚ ٔكبضوت ٚ ٔٙبؾت تٛرٝ ثٝ آٔٛظـ وٝ اؾت آٖ ٟٔٓ قٟطي، پبيساضتٛؾٗٝ  اظ حهَٛ إَيٙبٖ ٔٙٓٛض ثٝ حبَ ايٗ اؾت. ثب

اؾت. اٚ ثب   پطزاذتًٝٙ و ًٞٙوكٛض آفطيٙي قٟطي زض ظضٚيىطز ثبپػٚٞكي ثٝ ثطضؾي  ( زض 2012 )3ازٔٛ٘س لطاضٌيطز. اِٚٛيت زض ٔطزْ
ٞبي  ثطاي ثبظآفطيٙي ثبفتؾبظي ضٚـ ارطايي  ز٘جبَ پيبزٜ ظٔيٙٝ ٔب٘ٙس: آٔطيىب، اٍّ٘يؽ ثٝ اؾتفبزٜ اظ تزبضة وكٛضٞبي ٔٛفك زض ايٗ 

ساز ؾيؿتٓ تٗ، زِٚت ّٖٕىطزمف ٚ تٛاٖ ثٝ پٙذ ٔتغيط: ٘ تحميك ٔئتغيطٞبي تُجيمي ايٗ زض اضظيبثي  اؾت. زض ايٗ وكٛض ثٛزٜ ٘بوبضآٔس 
زاز   ٘كبٖتحميك، ٘تبيذ وطز.  اقبضٜ ضيعي ٔمبيؿٝ ؾبذتبض ٟ٘بزي ثط٘بٔٝٚ  ٔيعاٖ ٔكبضوت ٖٕٛٔي ٔيعاٖ تٛؾٗٝ ٔزسز قٟطي،، ضيعي ثط٘بٔٝ

تٙبؾجي  ثٝ پبييٗ ثٛزٜ ٚثبال  اظنٛضت ٔتٕطوع ٚ  ثٝٞبي ٘بوبضآٔس قٟطي  ثبفتزض حٛظٜ ضيعي  ثط٘بٔٝوٙه ٚيٗيت ٚ ٍ٘بٜ  زض وكٛض ًٞٙوٝ 
 .ٔيعاٖ ٔكبضوت ٖٕٛٔي ٘يع ثؿيبض پبييٗ اؾتتط  ٚرٛز ٘ساضز اظ ٕٞٝ ٟٔٓٞب  ضيعي ثطاي ٘ٛؾبظي ايٗ ٔحسٚزٜ ؾبذتبض ثط٘بٔٝزض اضوبٖ ٚ 

 ٚ ذهٛني ٚ ٖٕٛٔي ثرف ،ٔٙبفٕ ٕٞعٔبٖ پيٍيطيرٙٛثي  وطٜ زض قٟطي ٘ٛؾبظي ظٔيٙٝ( زض پػٚٞكي زيٍط زض 2014)4ئٝ ٚ ويٓثب
 حيبتي ٖٛأُ رّٕٝ اظثطذٛضزاض  ٞبي ٘بوبضآٔس ٚ وٓ ٞبي ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ؾبوٙبٖ ثبفت ٛرٝ ثٝ ذٛاؾتٝٚ ت پطٚغٜ ٔست َٛال٘ي ي زٚضٜ

زض  يزٞىسٜ ؾبّٔزض  ثب اؾتفبزٜ اظ ٞٙط يقٟط يٙيثبظآفط( زض تحميك زيٍطي ثٝ 2015)5ويٓاؾت.  ٞب ثٛزٜ  احيبء ايٗ ثبفت ٔٛفميت
ا٘س ثب اؾتفبزٜ اظ ٘مف ٔكبضوت ٚ  اظ ٘ٓط ٚيٗيت وبِجسي ثٙبٞبي آٖ فطؾٛزٜ ثٛزٜ اؾت. زض ايٗ ضٚؾتبي لسيٕي وٝ رٙٛثي پطزاذتٝ  وطٜ

ٕٞيبضي ؾبوٙبٖ تغييط وبضثطي تٗسازي اظ ثٙبٞب نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثب احساث ٕ٘بيكٍبٜ ٚ ٔٛظٜ ٚ... ثبٖج افعايف تٛرٝ رٕٗيت 
 رب ٌطزيس. ثبظزيسوٙٙسٌبٖ ٚ ضٚ٘ك التهبزي ٚ ارتٕبٖي ثٝ آٖ

ٞبي ا٘تربثي پػٚٞف زض ٔٛيٛٔ  اؾتفبزٜ اظ قبذمپػٚٞكي وٝ اظ ٘ٓط ثٝ نٛضت ٔؿتمُ  تبوٖٙٛٞف حبيط ايٗ اؾت وٝ ذالء پػٚ   
ٚ  زا٘بٖ رغطافي زيسٌبٜ اظثبقس  ٞب ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ  ٔٛضز ثحج ٚ ٕٞچٙيٗ ٔسَ/ تىٙيه ٔٛضز ثطضؾي ثطاي اضظيبثي آٖ قبذم

انّي زض  ي ٖٙٛاٖ ٔؿبِٝ ٘چٝ وٝ ٔي تٛاٖ زض ايٗ تحميك ثٕٝٞچٙيٗ آ اؾت.  قسٜ  سٜٔكبٍٞ٘طفتٝ ٚ يب وٕتط  نٛضت قٙبؾبٖ قٟطي ربٔٗٝ
نٛضت ذبل ٚ زض ايٗ ٔٛلٗيت  ثٝ ٔحالتارتٕبٖي زض ٔٛضز ايٗ  أٙيتوطز، تبحيطٌصاضي قبذم ٟٔٓ  ٔمبيؿٝ ثب تحميمبت پيكيٗ اقبضٜ

ت ا٘س، أب ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛلٗيت ٔحال ٔٛحط اضظيبثي قسٜ احيب٘س ٞبي ارتٕبٖي زض ضٚ وّيٝ قبذم ٔمبالتچطا وٝ زض اوخطيت  ثبقس. ظٔب٘ي ٔي
 رٕٗيت ٚ...(  َجمبتي، ؾٛاز پبييٗ ٚ تطاوٓ  ، فبنّٝپصيطي ٟٔبرطتوبضي،  ٞب )اٖتيبز، فمط، ثعٜ يُ ٔتٗسز ارتٕبٖي آٖٚ ٔؿب ٔٛضز ُٔبِٗٝ

ثطاي آٖ ٌصاضي پبييٙي ٞبي وٕي تبحيط ٚ زض اضظيبثياؾت   وٙس وٕطً٘ قسٜ ارتٕبٖي ايفب ٔؿبيُثط  ٔجتٙي احيبتٛا٘س ٘مف ٟٕٔي زض  ٔي
ٌصاضي ٞط يه اظ ٖٛأُ يبزقسٜ ثب تٛرٝ ثٝ ْطف ٚ احطايٗ ٔٛيٛٔ اؾت وٝ لبثّيت  ٌط ٓبضٜزض حميمت ايٗ پػٚٞف ٘ اؾت.  ٌعاضـ قسٜ
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ٞبي ارتٕبٖي ثب تٛرٝ  ِٔٛفٝؾٛاَ ٚ ثحج انّي زض ايٗ پػٚٞف؛ اضظيبثي ُّٔٛثيت  ثبقس ٔىبٖ ٔتغيط ٚ لبثُ تغييط ٚ حتي حصف قس٘ي ٔي
ٞب ثط اؾبؼ ٘تبيذ آظٖٔٛ ٚ تىٙيه ٔٛضز  ٞبي ا٘تربثي پػٚٞف زض ؾٝ ٔحّٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ چٍٛ٘ٝ ٚ ربيٍبٜ ٞطوساْ اظ قبذم ثٝ قبذم

ت ضؾس اضظيبثي ؾبوٙبٖ اظ ٚيٗي ٘ٓط ٔي اؾت وٝ ثٝ ثطاي ثطضؾي زليك ايٗ ؾٛاَ، فطيي ُٔطح قسٜ  اؾت؟  اؾتفبزٜ ثٝ چٝ ٔيعاٖ ثٛزٜ
ي زيٍط اظ حيج ّٖٕىطز ٚ ربيٍبٜ  تطيٗ ٔحّٝ وال٘كٟط اٞٛاظ ٘ؿجت زٚ  ٔحّٝ-  ٖٙٛاٖ لسيٕي ٞبي ٔٛضز ثطضؾي زض ٔحّٝ ٖبٔطي ثٝ قبذم
 تط اؾت. ٔٙبؾت

 هباًی ًظری

 1رٍیکرد بازآفریٌی ؼْری

ثٟؿبظي، ٘ٛؾبظي، ثبظؾبظي،  ٖبْ وٝ ٔفبٞيٓ زيٍطي ٘ٓيط يٜ ، ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٚاغ«ثبظآفطيٙي قٟطي»اذيط ز٘يب، ٚاغ٠  بتزض ازثي
ضٚز. ثبظآفطيٙي قٟطي فطايٙسي اؾت وٝ ثٝ ذّك فًبي قٟطي رسيس ثب حفّ  بض ٔيو  ٌيطز، ثٝ ٔي ثركي ضا زض ثط تٛإ٘ٙسؾبظي ٚ ضٚاٖ

ي ٞب جبٞتققٛ٘س وــٝ يٕٗ  فًبي قٟطي رسيسي حبزث ٔي ،ٌطزز. زض ايٗ الساْ ٞبي انّي فًبيي)وبِجسي ٚ فٗبِيتي( ٔٙزط ٔي ٚيػٌي
طؾبظي( يٗٙي تِٛيس نٔٗب) ثبظآفطيٙي. ٌصاض٘س ٞبي ٔبٞٛي ٚ ٔٗٙبيي ضا ثب فًبي لسيٓ ثٝ ٕ٘بيف ٔي اؾبؾي ثب فًبي قٟطي لسيٓ، تفبٚت

ضٚاثٍ قٟطي  يٜ ٞبي ٘ٛ وٝ ٍٕٞي زض ايزبز ضٚاثٍ قٟطي رسيس ٚ يب تٗطيف زٚثبض ؾبظٔبٖ فًبيي رسيس ُٔٙجك ثط قطايٍ تبظٜ ٚ ٚيػٌي
ٞبي ثٛٔي ٚ تبضيري، ا٘تمبز اظ ؾبذت ٚ  ٞبي فطٍٞٙي ٚ حفّ حطٚت زض ايٗ ضٚيىطز تٛرٝ ثٝ حفّ اضظـ. افتس ٔيوٟٗ يب ٔٛرٛز ٔؤحط 

ٞبي ارتٕبٖي  ٞبي ٔتٗسز، تٛرٝ ثٝ السأبت ويفي ثٝ ٔٛاظات السأبت وٕي، ٔكبضوت ٌطٜٚ ربي وبضثطي ؾبظٞبي زاضاي يه ٘ٛٔ وبضثطي ثٝ
 (.74: 1389)پٛضاحٕس ٚ ٕٞىبضاٖ،قسثب زض فطايٙس ثبظآفطيٙي ٚ غيطٜ ٔكٟٛز ٔي

 2هفَْم بافت

ٞبي ٔتفبٚت َي زٚضاٖ حيبت قٟطي زض زاذُ ٔحسٚزٜ قٟط  قٙبؾي پيٛ٘س اؾت وٝ ثب ضيرت اي ٞٓ ٔطاز اظ ثبفت)ثبفت قٟطي(ٌؿتطٜ
فًبٞب، تأؾيؿبت ٚ تزٟيعات  ٞب، ضاٜ ٞب، تٛا٘س اظ ثٙبٞب، ٔزٕٖٛٝ پيٛ٘س ثب قٟط قىُ ٌطفتٝ ثبقس. ايٗ ٌؿتطٜ ٔي ٚ يب حبقيٝ آٖ زض تساْٚ ٚ
 (.61: 1396)حجيجي ٚ ٔمهٛزي، ثبقس قٟطي ٚ يب تطويجي اظ آٟ٘ب

 2د3ّای فرظَدُ ٍ ًاکارآهذ هفَْم بافت

قٛز وٝ ثٝ زِيُ فطؾٛزٌي وبِجسي، ٖسْ  ٞبيي اظ ٔحسٚزٜ لب٘ٛ٘ي قٟطٞب اَالق ٔي ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس ثٝ ٖطنٝ ثبفت   
ٔىب٘ي، ٔحيُي ٚ التهبزي  پصيط ثٛزٜ ٚ اظ اضظـ ٞبي قٟطي آؾيت ٛاضٜ، تأؾيؿبت ٚ ذسٔبت ٚ ظيطؾبذتثطذٛضزاضي ٔٙبؾت اظ زؾتطؾي ؾ

 (.Wang et al,2011: 102)ؾجت فطؾٛزٌي زض وّيت  ثب يىسيٍط ٚيػٌي ٞبي ٔكتطوي زاض٘س ٞبي وٓ ثطذٛضزاض ثٝ ٘بظِي ثطذٛضزاض٘س؛ ثبفت

 ّای هختلف ؼْری از هٌظر کیفی بافت

ٞبي لسيٓ  . ثبفت1ٞبي ٔرتّف قٟطي ضا اظ ٘ٓطي ويفي ثٝ چٙس زؾتٝ انّي تمؿيٓ ٕ٘ٛز:  تٛاٖ ثبفت ثٙسي والٖ ٔي زض يه تمؿيٓ   
ٞبي وٓ ثطذٛضزاض وٝ فطؾٛزٜ قسٜ ٚ فطؾٛزٌي آٟ٘ب يب اظ ثبثت  . ثبفت2ؾبَ زاض٘س.  80ٚ ٚارس اضظـ تبضيري وٝ ٕٔٗٛالً ٖٕطي ثيف اظ 

ؾجت ٖٛأُ ٔٛحط زض  قٛز. ثٝ ؾبَ ضا قبُٔ ٔي 30ٞبي لبثُ تٛرٟي اظ قٟطٞب ثب ٖٕطي ثيف اظ  وبِجس اؾت ٚ يب اظ ثبثت فٗبِيت ٚ ثرف
ٞبي فبلس ٔيطاث  ٞبي زاضاي ٔيطاث قٟطي، ثبفت ٞب ضا زض چٟبض ٌطٜٚ؛ ثبفت ثبقٙس. ايٗ ثبفت ٞبي ٔتفبٚت ٔي فطؾٛزٜ ثٛزٖ زاضاي ٔبٞيت

ٞب زض احط ٌؿتطـ قٟطٞب ٚ پيٛؾتٍي وبِجسي  ضٚؾتب قٟطي)ايٗ ثبفتٞبي  اي)ؾىٛ٘تٍبٜ غيطضؾٕي(، ثبفت ٞبي حبقيٝ قٟطي، ثبفت
ٞب ٞؿتٙس وٝ ثٝ نٛضت  اي يب غيطضؾٕي ٘ٛٔ زيٍطي اظ ثبفت ٞبي حبقيٝ . ثبفت3قٛ٘س.  ضٚؾتبٞبي اَطاف قٟط ثٝ ٔحسٚزٜ قٟطي ايزبز ٔي

                                                      
1- Urban Regeneration Approach1  

2- 2 Contex 
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زٞٙس. ثب ٌؿتطـ قٟطٞب ايٗ  پصيط ضا تكىيُ ٔيا٘س ٚ ثركي اظ قٟطٞبي ٖٕستبً ثعضي ٚ يب قٟطٞب ٔيب٘ي ثؿيبض ٟٔبرط ذٛزرٛـ ؾبذتٝ قسٜ
ٞبي رسيس قٟطي  ا٘س. ثبفت ثٟطٜ ٞبي تبضيري ٚ قٟطؾبظي ثي ٞب اظ اضظـ ٌيط٘س. ثٝ َٛض وّي ايٗ ثبفت ٘ٛاحي زضٖٚ ٔٙبَك قٟطي لطاض ٔي

ؾٛزٜ ذٛاٞٙس پيٛؾت)ضيبيي ٚ ٞبي فط ثبفت  تسضيذ ثٝ ٞبي ٘ٝ چٙساٖ زٚض ثٝ ؾبَ( ثٛزٜ ٚ زض آيٙسٜ 30ٞبي اذيط)وٕتط اظ وٝ حهَٛ زٞٝ
 (.54: 1398ّٔٓٛٔي، 

 ّای فرظَدُ ٍ ًاکارآهذ  اجتواػی در بافت ّای هفَْم هؤلفِ

ضيعي قٟطي اؾت وٝ ثب زضن احطات ؾطٔبيٝ ارتٕبٖي زض ثيٗ  اي زاقتٝ اؾت، ثط٘بٔٝ وٝ ثٝ ايٗ ٔفْٟٛ تٛرٝ ٚيػٜ ظ رّٕٝ ّٖٛٔيا
٘تيزٝ ٘طؾيسٜ اؾت أب  ارتٕبٖي ثٝ ٞبي ٔؤِفٝ ثحج ثط ؾط اضائٝ تٗطيفي ٚاحس اظ .قٛز ٜ ٔيقٟطٚ٘ساٖ ٞطضٚظ ثط زأٙٝ اؾتفبزٜ اظ آٖ افعٚز

زا٘س وٝ ٔٛرت  ٞبي ارتٕبٖي ٔي ارتٕبٖي، آٖ ضا قبُٔ ٔزٕٖٛٝ ٞٙزبضٞبي ٔٛرٛز زض ؾيؿتٓ يىي اظ تٗبضيف ُٔطح زض ظٔيٙٝ ؾطٔبيٝ
ثطاي ثطضؾي . زٞس ٞبي تجبزالت ٚ اضتجبَبت ضا وبٞف ٔي ٕٙٝٞىبضي اًٖبي آٖ ربٔٗٝ ٌطزيسٜ ٚ زض ٘تيزٝ ؾُح ٞعي اضتمبي ؾُح 

ٌيط٘س وٝ اظ رّٕٝ آٟ٘ب اٖتٕبز ارتٕبٖي، ٔكبضوت، ا٘ؿزبْ ٚ ٕٞجؿتٍي، آٌبٞي  ٞبيي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي ارتٕبٖي، قبذم ٚيٗيت ؾطٔبيٝ
ٞبي فطؾٛزٜ ٚ  ٞبي ارتٕبٖي زض ثبفت ٔؤِفٝ (. پيبٔسٞبي ٘بقي اظ تٛرٝ ثٝ ٘مف150: 1398ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ، )آلبيي ٚ ضٚاثٍ ارتٕبٖي اؾت

اضتمبي قأٖ ؾىٛ٘تي ثبفت، اٖتٕبزؾبظي ٔتمبثُ ثيٗ ؾبوٙبٖ ٚ ٔتِٛيبٖ أط، تأٔيٗ حك أٙيت ؾىٛ٘ت، تٛا٘س زض  ٘بوبضآٔس قٟطٞب ٔي
ثيىبضي ٚ رطْ،  ت ارتٕبٖي، وبٞفالٌيطي، ايزبز ٔطاوع فٗبَ ثطاي افعايف تٗبٔ ؾبظي ٚ تهٕيٓ ٔكبضوت ؾبوٙبٖ زض فطايٙس تهٕيٓ

ٚيػٜ ظ٘بٖ ٚ  پصيط ثٝ ٞبي آؾيت ثطاي حٕبيت اظ فطايٙس تٛؾٗٝ، تٛرٝ ذبل ثٝ ٌطٜٚ (NGO1)ٞبي غيطزِٚتي زاَّٚجب٘ٝ تكىيُ ؾبظٔبٖ
ثسيٗ تطتيت ايٗ (. 65: 1396)ضظالي انُ ٚ ذٛقمسْ،ثبقستبحيطٌصاض  ٞبي ٔتٙبؾت ثب تٛا٘بيي، ٟٔبضت ٚ زا٘ف رٛا٘بٖ ٚ پطٚضـ لبثّيت

اثٗبز وبِجسي، ارتٕبٖي، التهبزي ٚ ٔحيُي ٞؿتٙس. تغييطاتي وٝ  زض رٟت تغييطات اؾبؾي ٞبي ثٙيبزيٗ اؾتطاتػيَطح  ٘يبظٔٙس ٞب ثبفت
، 2قبُٔ آٔٛظـثط ؾٝ ٖبُٔ  ٌعاف رٟت ضفٕ ٔكىالت فٛق اظ ؾٛي ٟ٘بزٞبي ٖٕٛٔي ثب تأويس ٞبي اغّت زض ثّٙسٔست ٚ ثب نطف ٞعيٙٝ

 Wang et)زٌيط ٔي ٘يبظٞبي ذبل ؾبوٙبٖ ثٝ ٔٙٓٛض تٗييٗ اٞساف ٚ اضظيبثي تغييطات نٛضتٌطفتٗ  زض ٘ٓط ٚ 4ٚ ٟٔٙسؾي3ارطا

al,2011:103 .)ٜته ثٝ ٍ٘بٜ اظ وبِجسي ِحبِ ٞبي ٔتٕبزي ثٝ زٞٝ َي زض ٚ رٟب٘ي ؾُح زض لسيٕي ٞبي ثبفت ثٝ ضٚيىطزٞب ٚ ٞب ٍ٘ب 

 ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ ضٚيىطزٞبي وبِجسي، ِحبِ اظ ٍ٘بٜ تغييط ايٗ ٕٞعٔبٖ ثب ٚ قسٜ ُٔٗٛف ثبفت وُ ثٝ ٍ٘بٜ ثٝ ٔيطاحي يبزٌبضٞبي ٚ ٞبٖ  ؾبذتٕب
چٙس  السأي ؾٕت ثٝ پبييٗ ثٝ ثبال اظ ٚ ؾٛيٝ يه السأي ٚ التساضٌطا ضٚيىطزٞبي ٚ اظ يبفتٝ تغييط ٘يع آٟ٘ب ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي ثطاي ٔسيطيتي

اؾت)قيطي  وطزٜ پيسا ٌطايف ثبفت زض ثيكتط ٟيُ وٙٙسٌيتؿ ٚ اضظـ يه ٖٙٛاٖ ثٝ فطٍٞٙي پصيطـ تٙٛٔ ٔحّي، ٔكبضوت ثب ؾٛيٝ،
 .ٔطاحُ ا٘زبْ ايٗ تحميك اقبضٜ قسٜ اؾت( 1زض قىُ) .(242: 1397ٚٔٗطٚف ٘ػاز،
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 پصٍّػ هراحل اًجام (. ًوَدار1ؼکل)

 ٔٙجٕ: ٍ٘بض٘سٜ

 ّا ّا ٍ رٍغ دادُ

ثبقس.  ربٔٗٝ آٔبضي  پطؾكٙبٔٝ ٔي ثط تبويس ثب كيپيٕبي تحميك ضٚـ ٚ ثط اؾبؼ ايٗ پػٚٞف، اظ ٘ٓط ٞسف وبضثطزي اؾت قٙبؾي ضٚـ
ٌيطي  ٞبي ٔرتّفي ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ تٛاٖ اظ ضٚـ ثؿتٝ ثٝ ٘ٛٔ ربٔٗٝ آٔبضي ٔيؾٝ ٔحّٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثٛزٜ اؾت.  1٘فط اظ قٟطٚ٘ساٖ 379آٖ 

 اظ ٌيطي ثٟطٜ ثب اٖتجبض پطؾكٙبٔٝ، تٗييٗ رٟتٕٞچٙيٗ  .اؾتفبزٜ قسٜ اؾت تهبزفي ؾبزٜ ٌيطي اؾتفبزٜ وطز؛ زض ايٗ پػٚٞف اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

 پطؾكٙبٔٝ ثٝ ؾٛاالت زض الظْ انالحبت قسٜ، يبز افطاز ٘ٓطات وؿت اؾتفبزٜ ٚ ثب زا٘كٍبٜ اؾبتيس ٚ ٔترههبٖ اظ تٗسازي ٘ٓط اظ زِفي ضٚـ

يٙٝ تٗطيف ٔتغيطٞب زض ظٔؾٙزٙس.  ٔي ضا پػٚٞف ٘ٓط ٔٛضز ٔتغيطٞبي ٕٞبٖ پطؾكٙبٔٝ وٝ حبنُ ٌطزيس إَيٙبٖ تطتيت ثسيٗ ٚ آٔس ُٖٕ
ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس زض پطؾكٙبٔٝ اظ پٙذ ٔؤِفٝ)حؽ تّٗك ارتٕبٖي، ا٘ؿزبْ ارتٕبٖي،  ٞب( ثطاي ٔفْٟٛ ّٖٕىطز ارتٕبٖي زض ثبفت )ٌٛيٝ

( 1ٌٛيٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. وٝ اَالٖبت حبنُ ثٝ قطح رسَٚ) 36ٕٞيبضي ارتٕبٖي، أٙيت ارتٕبٖي ٚ اٖتٕبز ارتٕبٖي( ٚ ٕٞچٙيٗ
 يٞب زازٜ ُيٚ تحّ ٝيتزع يثطا(. 2ثٟطٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت.)رسَٚ 65/0ثبقس. ثطاي ثيبٖ پبيبيي اظ يطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ثب اضظـ ٖسزي  ٔي

زض ثرف ...، زض ثرف آٔبض تٛنيفي اظ فطاٚا٘ي، زضنس فطاٚا٘ي، ٔيبٍ٘يٗ ٚقسٜ اؾت. اؾتفبزٜ  يٚ اؾتٙجبَ يفيقسٜ اظ آٔبض تٛن يآٚض رٕٕ
ٚرٛز ٞط ضيبيت ٚ يب اي )ٔحبؾجٝ ٔيعاٖ إٞيت يب  فبنّٝ ٘يع ثطاي تجسيُ وطزٖ ٔتغيطٞبي پػٚٞف ثٝ ٔتغيطٞبي قجٝآٔبض اؾتٙجبَي 

 ثب تٛرٝ ثٝ آٖ .ثٟطٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت(  1 ; وٓ ذيّي ،2وٓ ;  ،3;  ٔتٛؾٍ، 4ظيبز ;  ، 5ظيبز ;  ٚيػٌي( اظ َيف ِيىطت )ٌعيٙٝ ذيّي
اؾتفبزٜ لطاض  ٞب ٔٛضز ٞب يب ٌعيٙٝ ايٗ ٔٗيبض ثطاي ؾٙزف إٞيت پطؾف .ثبقس ٔي (5تب ) (1) وٝ ٔيبٍ٘يٗ أتيبظ ٞط پطؾف ٖسزي ثيٗ

  SPSS افعاض ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ تحّيُ يبفتٝ ٚ ثٝ تزعيٝ كبٞسات ٔيسا٘ئٝ ٚ آٔسٜ اظ پطؾكٙبٔ زؾت ؾپؽ ثط اؾبؼ ٘تبيذ ثٝ .ٌطفت
ٞبي پػٚٞف اظ آظٖٔٛ وٌّٕٛطٚف  ٞب ٚ ٚيٗيت ٔؤِفٝ َ ثٛزٖ تٛظيٕ زازٜثطاي ٘طٔب SPSSافعاض  ثسيٗ ٔٙٓٛض زض ٘طْپطزاذتٝ قس. 

اؾتفبزٜ  4ٚ تىٙيه ٔبثبن 3قبٖ٘ٛ ثٙسي ٔحالت اظ  ٔسَ آ٘تطٚپي ٞب ٚ ضتجٝ زٞي قبذم ٚ آظٖٔٛ ٖالٔت ٚ ٕٞچٙيٗ ثطاي ٚظ21ٖاؾٕيط٘ٛف
 قسٜ اؾت.

                                                      
 زؾتٝ ٔحالت ؾٝ ثٙسي الظْ ا٘زبْ ٌطزيس )ثٝ زؾتٝ ٘ٓط تٗساز رٕٗيت ٞط ٔحّٝ ا٘تربة ٚ ٔالن اظ تٗييٗ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ثطاي تٛظيٕ پطؾكٙبٔٝ رٟت-1

 زضنس زض ٔحّٝ ذعّٖيٝ اذتهبل زازٜ قس. 20ٞب زض ٔحّٝ ٖبٔطي،  زضنس پطؾكٙبٔٝ 35ٞب زض ٔحّٝ حهطآثبز،  زضنس پطؾكٙبٔٝ 45ثعضي( ثسيٗ تطتيت  ٚ ٔتٛؾٍ وٛچه،
2 Kolmogorov-Smirnov 
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 (.  هَلفِ ّا ٍ ؼاخص ّای هَرد ارزیابی در پصٍّػ1جذٍل )

 قبذم ِٔٛفٝ

ؽ تّٗك ح
 ارتٕبٖي

ٚيٗيت ٖاللٕٙسي ثٝ ظ٘سٌي زض ٔحّٝ، ٚيٗيت تٛرٝ ثٝ ٔؿبيُ ٔحّٝ، ٚيٗيت ضفتبض ؾبوٙبٖ زض ٔحّٝ )فطزي ٚ ارتٕبٖي(، ٚيٗيت تٛرٝ ثٝ 
 ٖٙبنط ٞٛيتي ٔحّٝ)ٔسضؾٝ، ٔؿزس، ٔيساٖ ٚ...(

ّٝ، ٚيٗيت إٞيت لبئُ قسٖ ثطاي حُ ٔكىالت يىسيٍط، ٚيٗيت اضتجبٌ ٚ تٗبُٔ ٕٞؿبيٍبٖ ثب يىسيٍط، ٚيٗيت نٕيٕيت ٕٞؿبيٍبٖ ٔح ا٘ؿزبْ ارتٕبٖي
ٞبي احتٕبِي زض  ٚيٗيت قطوت زض ٔطاؾٓ ٔرتّف ٕٞؿبيٍبٖ)ركٗ، ٖعا ٚ...(، ٚيٗيت ٚؾبَت ؾبوٙبٖ ٔحّٝ ثطاي حُ اذتالفبت ٚ زضٌيطي

 ٔحّٝ

حُ ٔكىالت ٔحّٝ، ٚيٗيت اٖتمبز ثٝ حهَٛ  ٚيٗيت ٟ٘بزٞبي ذسٔبتي زضحُ ٔكىالت ٔحّٝ، ٚيٗيت ٕٞيبضي ٚ ٕٞىبضي ؾبوٙبٖ زض ٕٞيبضي  ارتٕبٖي
٘تيزٝ ثٝ وبض ٌطٚٞي ٘ؿجت ثٝ وبضٞبي فطزي ثطاي حُ ٔكىالت ٔحّٝ، ٚيٗيت وٕه زازٖ فىطي ٕٞؿبيٍبٖ ثٝ يىسيٍط، ٚيٗيت وٕه 

..(، وطزٖ ٔبِي ٕٞؿبيٍبٖ ثٝ يىسيٍط، ٚيٗيت ٔكبضوت ٔبِي زض ؾبذت تبؾيؿبت ٚ تزٟيعات ثطاي ٔحّٝ)ٔسضؾٝ، زضٔبٍ٘بٜ، ٔؿزس ٚ.
 ٚيٗيت ٔكبضوت ٚ تٗبُٔ ذيطيٗ ثٝ ٔحّٝ

ٞبي ٔحّٝ، ٚيٗيت أٙيت اظ پبضن وطزٖ  ٚيٗيت ثطذٛضز ثب افطاز ٔٗتبز، قطٚض، ثعٞىبض ٚ... زض ٔحّٝ، ٚيٗيت أٙيت اظ حًٛض زض پبضن أٙيت ارتٕبٖي
ٞب، ٚيٗيت  يطٞبي ذّٛت ٔحّٝ ثٝ ٚيػٜ قتاتٛٔجيُ زض ٔحّٝ، ٚيٗيت أٙيت اظ ذبِي ٌصاقتٗ ٔٙعَ ثٝ ٔست چٙس ضٚظ، ٚيٗيت أٙيت زض ٔؿ

أٙيت اظ ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٗ ٚرٝ ٘مس يب ٚؾبيُ ليٕتي زض ٔحّٝ، ٚيٗيت ضٚقٙبيي ٔٗبثط، ٚيٗيت أٙيت اظ ضفت ٚآٔس ٕٞؿبيٍبٖ ثٝ ٔٙعَ 
ْ زض ٍٞٙبْ يىسيٍط، ٚيٗيت أٙيت وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ زض ٍٞٙبْ ثبظي وطزٖ زض ٔحّٝ، ٚيٗيت ؾپطزٖ ٔٙعَ ثٝ ٕٞؿبيٍبٖ ٚ الٛا

 ٞبي َٛال٘ي ٔست، ٚيٗيت ثطلطاضي أٙيت ٔحّٝ تٛؾٍ ٘يطٚٞبي ا٘تٓبٔي ٔؿبفطت

ٚيٗيت اٖتٕبز ثٝ ٕٞؿبيٍبٖ، ٚيٗيت پبيجٙسي ٔطزْ ٔحّٝ ثٝ لٛا٘يٗ، ٚيٗيت ضيبيت ٔطزْ ٔحّٝ اظ ٔؿئٛالٖ قٟطي، ٚيٗيت اٖتٕبز ثٝ  اٖتٕبز ارتٕبٖي
ٞط ٚ ثبَٗ ٕٞؿبيٍبٖ، ٚيٗيت پبيجٙسي ٕٞؿبيٍبٖ ثٝ لَٛ ٚ لطاضٞبي ذٛز، ٚيٗيت ذٛيكبٚ٘ساٖ ٚ زٚؾتبٖ ٘عزيه، ٚيٗيت يىي ثٛزٖ ْب

 پصيطي ٔؿئِٛيٗ قٟطي زض حُ ٔكىالت ا٘هبف ٚ أب٘تساضي ٕٞؿبيٍبٖ، ٚيٗيت ضاؾتٍٛيي ٚ نسالت ٕٞؿبيٍبٖ، ٚيٗيت ٔؿئِٛيت

   1391َطيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ؛ قب1396ثيٍّٛ،  ؛ قيد1397٘ػاز،  قيطي ٚ ٔٗطٚفبا اقتباس از  8931منبع: نگارنده، 

 ّای تحقیق (. هیساى پایایی ظاز2ُجذٍل )

 قبذم ٞب                  

تّٗك  حؽ
 ارتٕبٖي

ا٘ؿزبْ 
 ارتٕبٖي

ٕٞيبضي 
 ارتٕبٖي

أٙيت 
 ارتٕبٖي

اٖتٕبز 
 ارتٕبٖي

 9 11 7 5 4 تٗساز ٔتغيط

 63/0 65/0 61/0 71/0 66/0 ٔيعاٖ آِفب)قٟطٚ٘ساٖ(

 

 رٍغ هاباک

ٌيطي چٙس  ٞبي تهٕيٓ ٞب زض ٔسَ ثٙسي ٌعيٙٝ ٞبي تهٕيٓ ٌيطي چٙس ٔٗيبضٜ اؾت وٝ رٟت ضتجٝ اظ رسيستطيٗ تىٙيه نبثبضٚـ ٔ   

ايٗ  .ٔيالزي ُٔطح ٚ اضائٝ قسٜ اؾت 2015زض ؾبَ   2ٚ ٌٛضاٖ ؾيطٚٚيچ 1زضاٌبٖ پبٔٛوبض تٛؾٍ ثبض ايٗ ضٚـ اِٚيٗ. قٛز ٔٗيبضٜ اؾتفبزٜ ٔي

                                                                                                                                                                                
3 Shannon Entropy 
4 Mabac 
1 Dragan Pamucar  
2 Goran Cirovic  
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نٛضت  ضٚز ٚ تأحيط ٔٗيبضٞبي وٕيٙٝ ٚ ثيكيٙٝ ضٚي اضظيبثي ٘تبيذ، ثٝ زٚ ٔٗيبض وٕيٙٝ ٚ ثيكيٙٝ ثٝ وبض ٔي ضٚـ، ثطاي اضظيبثي اضظـ ٞط
زض ٔطحّٝ ٘رؿت، ثبيس . يطٚضت زاضز ٔطاحُ ٔرتّف ثٝ ٔطحّٝ ا٘زبْ ثطؾسٔبثبن، ؾبظي ضٚـ  قٛز. ثطاي پيبزٜ رساٌب٘ٝ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي

ايٗ ضٚـ، يطٚضت زاضز وٝ اثتسا ٔمبزيط ٞط ٌعيٙٝ ثٝ اظاي ٞط ٔٗيبض، اؾترطاد ٌطزز. ؾپؽ ثب  ؾبظي ٚظٖ ٔٗيبضٞب، تٗييٗ قٛز. ثطاي پيبزٜ
 ز.قٛ ؾبظي ٔمبزيط ٔبتطيؽ، ٚظٖ ٚ اضظـ ٔٗيبضٞب حبنُ ٔي ٘طٔبَ

-ٌطزز. تكىيُ ٔبتطيؽ زازٜ قبذم تٗييٗ ٔي nٌعيٙٝ ٞب ٚ  mٞب ثط اؾبؼتكىيُ ٔبتطيؽ زازٜ؛ ٔطحّٝ اَٚ: تكىيُ ٔبتطيؽ تهٕيٓ

-ؾتٖٛ nي ؾٝ ٔحّٝ ٔٛضز ثطضؾي)ذعّٖيٝ، ٖبٔطي ٚ حهيطآثبز( ٚ  زٞٙسٜتٗساز ؾُطٞبي ٔبتطيؽ ٘كبٖ m، ثٝ نٛضتيىٝ m*nب ثٝ اثٗبز ٞ

. 2.حؽ تّٗك ارتٕبٖي.1ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس ا٘تربة قسٜ اؾت) ٞبي ارتٕبٖي زض ثبفت ٞبي آٖ وٝ پٙذ قبذم زض اضتجبٌ ثب ٔؤِفٝ
ٞب ٞبي ٞطوساْ اظ آٖ. اٖتٕبز ارتٕبٖي(. ؾٝ ٔحّٝ قٟطي ٔٛضز ٘ٓط ٚ قبذم5. أٙيت ارتٕبٖي.4ارتٕبٖي. . ٕٞيبضي3ا٘ؿزبْ ارتٕبٖي.

 (.1قٛ٘س)ضاثُٝثٝ نٛضت ظيط تٗطيف ٔي

X= 

 

قٛز.  بؾجٝ ٔيٞب ٔح ؾبظي آٖ ٌيطي، ٘طٔبَ ٞبي ٔبتطيؽ تهٕيٓ زض ايٗ ٔطحّٝ ثب تٛرٝ ثٝ زازٜ؛ ٖٙبنط ٔبتطيؽؾبظي  ٔطحّٝ زْٚ: ٘طٔبَ
 :قٛ٘س ٔكرم ٔي (2ضاثُٝ)ثب اؾتفبزٜ اظ  (Nَ )ٖٙبنط ٔبتطيؽ ٘طٔب

 

 
 ٘تطٚپيآضٚـ اظ  ثطاي ايٗ ٔٙٓٛضٌطزز.  ثبيس ٔحبؾجٝ (N) ٚظٖ ٔٗيبضٞب؛ زض ايٗ ٔطحّٝ ٔطحّٝ ؾْٛ: تكىيُ ٔبتطيؽ تهٕيٓ ٔٛظٖٚ

 ٌطزز. ٔئبتطيؽ تهٕيٓ ٘طٔبَ ٔٛظٖٚ ضا تكىيُ  (3ٚ4)ب ضاثُٝثب زض زؾت زاقتٗ اٚظاٖ ٔٗيبضٞب ثثطاي ٚظٖ ٔٗيبضٞب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. 

vij = Wj * (nij + 1) 

 

 
ثبيس ٔيبٍ٘يٗ ٞٙسؾي ٔمبزيط ٞط ٔٗيبض  )پٙذ ٔؤِفٝ پػٚٞف(ٔٗيبض ٞط ثطاي تٗييٗ ٔطظ(؛ Gٔبتطيؽ ٔحسٚزٜ تمطيجي)تٗييٗ ٔطحّٝ چٟبضْ: 

ٞبي  تٗساز وُ ٌعيٙٝ m زٞس، ضا ٘كبٖ ٔي (V) ٖٙبنط ٔبتطيؽ ٚظ٘ي vij ٝربيي وآيس.  ( ظيط ثسؾت ٔي5وٝ اظ َطيك ضاثُٝ) ٔحبؾجٝ قٛز
   س.زٞ قٛز ضا ٘كبٖ ٔي ٞبي اضائٝ قسٜ ثطاي آٟ٘ب ا٘تربة ٔي تٗساز وُ ٔٗيبضٞبيي ضا وٝ ٌعيٙٝ n، زٞس ربيٍعيٗ ضا ٘كبٖ ٔي

gi = Π (vij) 

 

ٞب تب ٔطظ  فبنّٝ ٌعيٙٝ(، 6)ثب اؾتفبزٜ اظ ضاثُٝ ،حّٝ اظ ضٚـ ٔبثبنزض ايٗ ٔط؛ ٞب تب ٔطظ ٘بحيٝ قجبٞت ٔحبؾجٝ فبنّٝ ٌعيٙٝٔطحّٝ پٙزٓ: 
 .   قٛز ٘بحيٝ قجبٞت ٔحبؾجٝ ٔي

 (1ضاثُٝ)

 (2ضاثُٝ)

 (3ضاثُٝ)

 (5ضاثُٝ)

 (4ضاثُٝ)
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أتيبظ ٟ٘بيي ٞط ٌعيٙٝ ضا ٔكرم وطزٜ ٚ ثط اؾبؼ آٖ  (7)ثب اؾتفبزٜ اظ ضاثُٝ ،زض ضٚـ ٔبثبن؛ ا٘تربة ٌعيٙٝ ثٟيٙٝٔطحّٝ قكٓ: 

 .قٛ٘س ثٙسي ٔي ٞب ضتجٝ ٌعيٙٝ

Si = Σ(qij) ; i=1,2,..n ; j= 1,2,…m 

 

آيس. ثب رٕٕ  ثسؾت ٔي qiٞبي ربيٍعيٗ اظ ٔٙبَك تمطيجي ٔطظي  ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٔزٕٛٔ فبنّٝ ٔحبؾجٝ ٔمبزيط تٛاثٕ ٔٗيبض تٛؾٍ ٌعيٙٝ
 mزٞس ٚ  يتٗساز ٔٗيبضٞب ضا ٘كبٖ ٔ nآيس. زض ايٗ ضاثُٝ  ٞب ثسؾت ٔي ٔمبزيط ٟ٘بيي تبثٕ ٔٗيبض ٌعيٙٝ، زض ٞط ؾُط Qوطزٖ ٖٙبنط ٔبتطيؽ 

 .تٗساز ٌعيٙٝ اؾت

(. ٔحالت ٔٛضز ُٔبِٗٝ زض ايٗ پػٚٞف زض ُٔٙمٝ 2ثبقس )قىُ  ُٔٙمٝ قٟطي ٔي 8ٞىتبض زاضاي  31800وال٘كٟط اٞٛاظ ثب ٔؿبحت    
ٝ ثب  ٘فط زض ٞىتبض ٚ ذعّٖي 121ٞىتبض ٚ تطاوٓ ٘بذبِم  1/37٘فط ٚ ٔؿبحت  4494زٚ ٔحّٝ ٖبٔطي ثب رٕٗيت ا٘س.  ٞفت قٟطي لطاض ٌطفتٝ

. ٔزٕٛٔ ضٚ٘س ثٝ قٕبض ٔيقٟط اٞٛاظ  ٞبي اِٚيٝ ٞؿتٝ ٘فط زض ٞىتبض رعء 1/133ٚ تطاوٓ ٘بذبل  ٞىتبض 30٘فط رٕٗيت ٚ ٔؿبحت 3993
ٞىتبض ثطآٚضز قسٜ اؾت. اظ ٘ٓط تٙٛٔ فطٍٞٙي ٚ لٛٔي ثيكتطيٗ رٕٗيت ايٗ زٚ ٔحّٝ ضا  92/55ٔؿبحت ثبفت فطؾٛزٜ زض ايٗ زٚ ٔحّٝ 

ذٛز اذتهبل زازٜ ِٚي ثٝ زِيُ ٕٞزٛاضي ثب ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ ثركي اظ لْٛ نبثئيٗ ٔٙسايي ٞٓ ٘يع ٚرٛز زاض٘س. ٔحّٝ الٛاْ ٖطة ظثبٖ ثٝ 
ٔحّٝ ذعّٖيٝ  ثٝ ٔٗيٗ ٚ اظ قطق ٔتطي ٚ ثب٘ ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ ٚ اظ رٙٛة ثٝ ٔحالت ؾي ٚ اظ غطة ثٝ ٖبٔطي اظ قٕبَ ثٝ ٔحّٝ ٘يٛؾبيس

ثٝ ٔحالت ثٝ ٔحّٝ ٘يٛؾبيس ٚ اظ قطق ثٝ ٔحّٝ آؾيبآثبز ٚ اظ غطة ثٝ ٔحّٝ ٖبٔطي ٚ اظ رٙٛة . ٔحّٝ ذعّٖيٝ اظ قٕبَ ٌطززٔي ٔحسٚز
٘فط زض ٞىتبض   270ٞىتبض ٚ تطاوٓ ٘بذبِم  79٘فط ٚ ٔؿبحت  21365ٌطزز. ٔحّٝ حهيطآثبز ثب رٕٗيت  ٔٙتٟي ٔي ٔٗيٗ ٔتطي ٚ ثب٘ ؾي

 4/51ٔزٕٛٔ ٔؿبحت ثبفت فطؾٛزٜ زض ايٗ ٔحّٝ ضٚز،  قٕبض ٔي ثب تطاوٓ ثبال ٚ ؾطا٘ٝ پبييٗ رٕٗيتي زض وال٘كٟط اٞٛاظ ثٝيىي اظ ٔحالت 
ٞبي تٙس ٚ زؾتطؾي ؾرت ثٝ ٔؿيطٞبي  قيت لطاضٌيطي آٟ٘ب زض ٞبي ٔؿىٛ٘ي ٚ ذب٘ٝٚيٗيت ٘بٔٙبؾت ثطذي  ٞىتبض ثطآٚضز قسٜ اؾت.

اظ ٘ٓط تٙٛٔ فطٍٞٙي ٚ لٛٔي ثيكتطيٗ  آيس. حؿبة ٔي اظ زيٍط ٔكىالت ايٗ ٔحّٝ ثٝ ٞب ظثبِٝٚ ٕٞچٙيٗ ٚيٗيت ٘بُّٔٛة  ٖجٛض ٚ ٔطٚض
ِٚي ثٝ زِيُ ٘بثؿبٔب٘ي زض ٔسيطيت ظٔيٗ زض ٌصقتٝ ذهٛنبً زض  ذٛز اذتهبل زازٜ  رٕٗيت ايٗ ٔحّٝ ضا الٛاْ ثرتيبضي ٚ ٖطة ظثبٖ ثٝ

ٞب ٚ...( ٚ ثبٖج تكسيس  ٞب، ثٙسضي ضد اظ آٖ ثٝ ايٗ ٔحّٝ ٚاضز قس٘س) وِٛيظٔبٖ ٚلٛٔ رًٙ تحٕيّي، الٛاْ ٔرتّفي اظ ؾطاؾط اؾتبٖ ٚ ذب
ٔتطي قٟطزاضي ٚ اظ قطق  اظ قٕبَ ثٝ ٔحّٝ ثيؿتآٖ قس٘س. ٔحّٝ حهيط آثبز  زض ٚ ؾبيط ٔؿبيُ ؾٛءارتٕبٖي ٘كيٙي ٚ فمط ٚ اٖتيبز حبقيٝ

 (.1396پٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،  حٕيسي( )3ٚ4ٌطزز )قىُ آة ٚ اظ غطة ثٝ ٔحّٝ آؾيبآثبز ٔحسٚز ٔي ثٝ ٔحّٝ ٔٙجٕ

 

 (7ضاثُٝ)

 (6ضاثُٝ)
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 هَقؼیت ّؽت هٌطقِ ؼْری کالًؽْر اَّاز .(2ؼکل)

 1396ٔٙجٕ: ؾٗيسي پٛض، 

 
 هَقؼیت هحالت هٌطقِ ّفت ؼْری کالًؽْر اَّاز .(3ؼکل)

 ٔٙجٕ: ٍ٘بض٘سٜ

 

 
 هحلِ حصیرآباد)چپ(هؼبر اصلی در هحلِ ػاهری)راظت(، هیذاى در هحلِ غسػلیِ)ٍظط( ٍ ٍاحذ هعکًَی فرظَدُ در  .(4ؼکل )
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 ّا تجسیِ ٍ تحلیل یافتِ

ثبقس.  ٌب٘ٝ اَالٖبت ثسؾت آٔسٜ ثٝ قطح شيُ ٔي پطؾكٙبٔٝ تٛظيٕ قسٜ زض ٔحالت ؾٝ 379ٞبي تٛنيفي اظ ٔزٕٛٔ  ثط اؾبؼ يبفتٝ
ت ؾٙي پبؾد ٔزطز. اظ ٘ٓط ٚيٗي 7/24ٞب ٔتبُٞ ٚ  زضنس آٖ 3/75ثبقٙس.  زضنس ظٖ ٔي 6/23ٌبٖ ٔطز ٚ   زضنس پبؾد زٞٙس 4/76

 57زضنس ثبالي 31/22ؾبَ ٚ  56تب  44زضنس ثيٗ  31/9ؾبَ ،  43تب  31زضنس ثيٗ  9/46ؾبَ،  30تب 18زضنس ثيٗ  48/21زٞٙسٌبٖ، 
زضنس ٞٓ  22/7زضنس ِيؿب٘ؽ ٚ  6/20زيپّٓ،  زضنس فٛق 23/30زضنس تحهيالت تب زيپّٓ،  95/41ا٘س. ثٝ ِحبِ تحهيالت،  ؾبَ ثٛزٜ

 ا٘س. ؾبَ زض ٔحّٝ ذٛز البٔت زاقتٝ 20زضنس پطؾف قٛ٘سٌبٖ زض ظٔبٖ پبؾد ثيف اظ  7/65ا٘س. ٕٞچٙيٗ  تط زاقتِٝيؿب٘ؽ ٚ ثبال فٛق

زض ازأٝ پػٚٞف ثب تٛرٝ ثٝ اَالٖبت پطؾكٙبٔٝ ٔٛضز ٘ٓط وٝ ثطاي ربٔٗٝ آٔبضي قٟطٚ٘ساٖ ؾٝ ٔحّٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ َطاحي قسٜ ثٛز ٚ 
ٞبي ذيّي يٗيف، يٗيف، ٔتٛؾٍ،  ٚ ٌعيٙٝ 1،2،3،4،5اي ِيىطت ثب يطايت  پٙذ ٌعيٙٝٞب زض پطؾكٙبٔٝ ثٝ نٛضت َيف  ٕٞچٙيٗ رٛاة

ٞبي وٕتط اظ آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٚيٗيت  ثٝ ٖٙٛاٖ حس ٔتٛؾٍ اضظيبثي ا٘تربة قس ٚ ٔيبٍ٘يٗ 3قس ٚ ٔيعاٖ ٖسز   ظيبز زض ٘ٓط ٌطفتٝ ظيبز، ذيّي
 36ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس ؾٝ ٔحّٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ، پٙذ ِٔٛفٝ ٚ  تثطاي ثطضؾي ّٖٕىطز ٔؿبئُ ارتٕبٖي زض ثبف٘بٔٙبؾت ٔٙٓٛض ٌطزيس. 

- اظ آظٖٔٛ وٌّٕٛطٚفٞب  ٚ ٔؤِفٝٞب قبذم ثط حؿت ُٔبِٗبت پػٚٞف ا٘تربة ٌطزيس. زض اثتسا ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾي ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظيٕ زازٜ
زضنس زض ٘ٓط ٌطفتٝ قس.  5س. ؾُح آظٖٔٛ ٘يع ٞب ٘طٔبَ ثبقٙاؾٕيط٘ٛف اؾتفبزٜ قس. فطو نفط ثٝ ايٗ نٛضت ا٘تربة قسٜ اؾت وٝ زازٜ

 اؾت. ( ٘كبٖ زازٜ قس7ٜ( تب )3٘تبيذ تحّيُ ايٗ آظٖٔٛ زض رساَٚ)

 اظویرًَف برای ؼاخص حط تؼلق اجتواػی –(. ًتایج آزهَى کلوَگرٍف 3جذٍل )

 ؾُح ٔٗٙبزاضي   آٔبضٜ وٌّٕٛطٚف اؾٕيط٘ٛفZ ٘بْ ٔحّٝ

 0000/0 280/0 ذعّٖيٝ

 0000/0 228/0 حهيطآثبز

 0000/0 249/0 ٖبٔطي

 

 اظویرًَف برای ؼاخص اًعجام اجتواػی –(. ًتایج آزهَى کلوَگرٍف 4جذٍل )

 ؾُح ٔٗٙبزاضي   آٔبضٜ وٌّٕٛطٚف اؾٕيط٘ٛفZ ٘بْ ٔحّٝ

 0001/0 273/0 ذعّٖيٝ

 0001/0 292/0 حهيطآثبز

 0001/0 322/0 ٖبٔطي

 

 ؼاخص ّویاری اجتواػی اظویرًَف برای –(. ًتایج آزهَى کلوَگرٍف 5جذٍل )

 ؾُح ٔٗٙبزاضي   آٔبضٜ وٌّٕٛطٚف اؾٕيط٘ٛفZ ٘بْ ٔحّٝ

 0000/0 289/0 ذعّٖيٝ

 0002/0 299/0 حهيطآثبز

 0000/0 341/0 ٖبٔطي

 

 اظویرًَف برای ؼاخص اهٌیت اجتواػی –(. ًتایج آزهَى کلوَگرٍف 6جذٍل)

 ؾُح ٔٗٙبزاضي   آٔبضٜ وٌّٕٛطٚف اؾٕيط٘ٛفZ ٘بْ ٔحّٝ

 0001/0 338/0 ٝذعّٖي

 0000/0 308/0 حهيطآثبز

 0000/0 396/0 ٖبٔطي
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 اظویرًَف برای ؼاخص اػتواد اجتواػی –(. ًتایج آزهَى کلوَگرٍف 7جذٍل)

 ؾُح ٔٗٙبزاضي   آٔبضٜ وٌّٕٛطٚف اؾٕيط٘ٛفZ ٘بْ ٔحّٝ

 0000/0 304/0 غعّٖيٝ

 0001/0 301/0 حهيطآثبز

 0002/0 346/0 ٖبٔطي

 

قسٜ  05/0قٛز وٝ ٔمساض ؾُح ٔٗٙبزاضي آظٖٔٛ زض تٕبٔي ٔٛاضز وٕتط اظ  (، ٔكبٞسٜ ٔي7( تب )3ذ ثسؾت آٔسٜ اظ رسَٚ)ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبي
ٞبي پػٚٞف ٚ ٔيعاٖ ضاثُٝ  ٞب ٚ قبذم ٞب ضز قسٜ اؾت. ثٙبثطايٗ ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾي أتيبظ ِٔٛفٝ پؽ فطو ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜاؾت. 

( 11( تب )8بٔطي اظ آظٖٔٛ ٘بپبضأتطي ٖالٔت يب ٘كب٘ٝ اؾتفبزٜ قس وٝ ٘تبيذ آٖ زض رسَٚ)ٞب زض ؾٝ ٔحّٝ ذعّٖيٝ، حهيطآثبز ٚ ٖ آٖ
 لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت.

 ّای پصٍّػ با اظتفادُ از آزهَى ػالهت ّا ٍ ؼاخص (. ًتایج هحاظبِ هجوَع اهتیاز ٍ هیاًگیي هَلف8ِجذٍل)

 ٔيبٍ٘يٗ أتيبظ قبذم/ ٔتغيط ِٔٛفٝ ٞب

 
 حؽ تّٗك ارتٕبٖي

  3/3 ٖاللٕٙسي ثٝ ظ٘سٌي زض ٔحّٝٚيٗيت 
 96/2 ٚيٗيت تٛرٝ ثٝ ٔؿبئُ ٔحّٝ 01/3

 90/2 ٚيٗيت ضفتبض ؾبوٙبٖ زض ٔحّٝ )فطزي ٚ ارتٕبٖي(

 88/2 ٚيٗيت تٛرٝ ثٝ ٖٙبنط ٞٛيتي ٔحّٝ)ٔسضؾٝ، ٔؿزس، ٔيساٖ ٚ...(

 
 

 ا٘ؿزبْ ارتٕبٖي

  01/3 ٚيٗيت اضتجبٌ ٚ تٗبُٔ ٕٞؿبيٍبٖ ثب يىسيٍط 
 

98/2 
 93/2 ٚيٗيت نٕيٕيت ٕٞؿبيٍبٖ ٔحّٝ

 81/2 ٚيٗيت إٞيت لبئُ قسٖ ثطاي حُ ٔكىالت يىسيٍط

 2/3 ٚيٗيت قطوت زض ٔطاؾٓ ٔرتّف ٕٞؿبيٍبٖ)ركٗ، ٖعا ٚ...(

 98/2 ٞبي احتٕبِي زض ٔحّٝ ٚيٗيت ٚؾبَت ؾبوٙبٖ ٔحّٝ ثطاي حُ اذتالفبت ٚ زضٌيطي

 
 
 

 ٕٞيبضي ارتٕبٖي

  99/2 ٔبتي زضحُ ٔكىالت ٔحّٝٚيٗيت ٟ٘بزٞبي ذس
 

 
21/3 

 45/3 ٚيٗيت ٕٞيبضي ٚ ٕٞىبضي ؾبوٙبٖ زض حُ ٔكىالت ٔحّٝ

ٚيٗيت اٖتمبز ثٝ حهَٛ ٘تيزٝ ثٝ وبض ٌطٚٞي ٘ؿجت ثٝ وبضٞبي فطزي ثطاي حُ ٔكىالت 
 ٔحّٝ

49/3 

 26/3 ٚيٗيت وٕه زازٖ فىطي ٕٞؿبيٍبٖ ثٝ يىسيٍط

 96/2 ثٝ يىسيٍطٚيٗيت وٕه وطزٖ ٔبِي ٕٞؿبيٍبٖ 

ٚيٗيت ٔكبضوت ٔبِي زض ؾبذت تبؾيؿبت ٚ تزٟيعات ثطاي ٔحّٝ)ٔسضؾٝ، زضٔبٍ٘بٜ، ٔؿزس 
)...ٚ 

98/2 

 38/3 ٚيٗيت ٔكبضوت ٚ تٗبُٔ ذيطيٗ ثٝ ٔحّٝ

 
 
 

 أٙيت ارتٕبٖي

  51/2 ٚيٗيت ثطذٛضز ثب افطاز ٔٗتبز، قطٚض، ثعٞىبض ٚ... زض ٔحّٝ
 
 
 

67/2 

 83/2 ٞبي ٔحّٝ ض زض پبضنٚيٗيت أٙيت اظ حًٛ

 81/2 ٚيٗيت أٙيت اظ پبضن وطزٖ اتٛٔجيُ زض ٔحّٝ

 63/2 ٚيٗيت أٙيت اظ ذبِي ٌصاقتٗ ٔٙعَ ثٝ ٔست چٙس ضٚظ

 59/2 ٞب ٚيٗيت أٙيت زض ٔؿيطٞبي ذّٛت ٔحّٝ ثٝ ٚيػٜ قت

 53/2 ٚيٗيت أٙيت اظ ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٗ ٚرٝ ٘مس يب ٚؾبيُ ليٕتي زض ٔحّٝ

 66/2 يٗيت ضٚقٙبيي ٔٗبثطٚ

 71/2 ٚيٗيت أٙيت اظ ضفت ٚآٔس ٕٞؿبيٍبٖ ثٝ ٔٙعَ يىسيٍط

 69/2 ٚيٗيت أٙيت وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ زض ٍٞٙبْ ثبظي وطزٖ زض ٔحّٝ

 53/2 ٞبي َٛال٘ي ٔست ٚيٗيت ؾپطزٖ ٔٙعَ ثٝ ٕٞؿبيٍبٖ ٚ الٛاْ زض ٍٞٙبْ ٔؿبفطت
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 79/2 طٚٞبي ا٘تٓبٔيٚيٗيت ثطلطاضي أٙيت ٔحّٝ تٛؾٍ ٘ي

 
 
 
 

 اٖتٕبز ارتٕبٖي

  01/3 ٚيٗيت اٖتٕبز ثٝ ٕٞؿبيٍبٖ
 
 
 

97/2 

 85/2 ٚيٗيت پبيجٙسي ٔطزْ ٔحّٝ ثٝ لٛا٘يٗ

 65/2 ٚيٗيت ضيبيت ٔطزْ ٔحّٝ اظ ٔؿئٛالٖ قٟطي

 69/3 ٚيٗيت اٖتٕبز ثٝ ذٛيكبٚ٘ساٖ ٚ زٚؾتبٖ ٘عزيه

 04/3 ٚيٗيت يىي ثٛزٖ ْبٞط ٚ ثبَٗ ٕٞؿبيٍبٖ

 96/2 ٚيٗيت پبيجٙسي ٕٞؿبيٍبٖ ثٝ لَٛ ٚ لطاضٞبي ذٛز

 92/2 ٚيٗيت ا٘هبف ٚ أب٘تساضي ٕٞؿبيٍبٖ

 93/2 ٚيٗيت ضاؾتٍٛيي ٚ نسالت ٕٞؿبيٍبٖ

 72/2 پصيطي ٔؿئِٛيٗ قٟطي زض حُ ٔكىالت ٚيٗيت ٔؿئِٛيت

 

(، ٔكبٞسٜ 8َٚ)رس ٞبي ثسؾت آٔسٜ زضضأتطي ٖالٔت/ ٘كب٘ٝ ٚ زازٜٞبي پػٚٞف ثٛؾيّٝ آظٖٔٛ ٘بپب ٘تبيذ تحّيُ پطؾكٙبٔٝثب تٛرٝ ثٝ    
ا٘س. ِٚي  ( لطاض ٌطفتٝ 3ثبالتط اظ حس ٔتٛؾٍ اضظيبثي )ٖسز   21/3ٚ  01/3ارتٕبٖي  ثب ٔيبٍ٘يٗ  تّٗك ٚ ٕٞيبضي ي حؽ قٛز وٝ زٚ ِٔٛفٝ ٔي

زٞٙسٜ  زاض٘س وٝ ٘كبٖ  ( لطاض3ٗ تط اظ حس ٔتٛؾٍ اضظيبثي)ٖسزي ارتٕبٖي: ا٘ؿزبْ ٚ أٙيت ٚ اٖتٕبز زض ٔحالت ٔٛضز ُٔبِٗٝ پبيي ؾٝ ِٔٛفٝ
قبذم پػٚٞف تٟٙب زٜ قبذم أتيبظ  36ثبقس. ٕٞچٙيٗ زض اضظيبثي أتيبظ   ٞبي ٔصوٛض ٔي ٚيٗيت يٗيف زض پبؾد ثٝ ؾٙزف ِٔٛفٝ

 69/3ٚ زٚؾتبٖ ٘عزيه ثب أتيبظ ا٘س وٝ زض ثيٗ ايٗ زٜ قبذم، ٚيٗيت اٖتٕبز ثٝ ذٛيكبٚ٘ساٖ  ( ثسؾت آٚضز3ٜثبالتط اظ حس ٔتٛؾٍ)
 اؾت.  ثبالتطيٗ ٔيعاٖ اضظيبثي ٔيسا٘ي ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ

 (. ًتایج آزهَى ػالهت در هیساى ارتباط هتغیرّای پصٍّػ در هحلِ غسػلی9ِجذٍل )

 
 ٔيعاٖ اضتجبٌ ٔزٕٛٔ ٔتغيطٞب زض ٔحّٝ غعّٖيٝ 

 z Pآٔبضٜ  ا٘حطاف ٔٗيبض ٔيبٍ٘يٗ

 04/3 80/0 479/1 032/0 

 

ثب ا٘حطاف ٔٗيبض   04/3قٛز وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ اضتجبٌ ٔزٕٛٔ ٔتغيطٞب زض ٔحّٝ ذعّٖيٝ ثطاثط  (، ٔكبٞسٜ ٔي9)رسَٚ ٞبيزازٜثب تٛرٝ ثٝ    
ايٙىٝ  قسٜ اؾت. ثٙبثطايٗ ثب تٛرٝ ثٝ 05/0ٚ ؾُح ٔٗٙبزاضي آظٖٔٛ وٕتط اظ  479/1قسٜ اؾت. اظ ؾٛي زيٍط ٔمساض آٔبضٜ آظٖٔٛ  80/0
تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ ٚيٗيت ٔتغيطٞبي  ( ثيكتط قسٜ اؾت. ٔي3ٍ٘يٗ ٚيٗيت ٔتغيطٞبي پػٚٞف زض ٔحّٝ ذعّٖيٝ اظ ٔتٛؾٍ )ٔيب

 ثٝ وبض ثطزٜ قسٜ اؾت.پػٚٞف زض آٖ ثيكتط 

 (. ًتایج آزهَى ػالهت در هیسا ى ارتباط هتغیرّای پصٍّػ در هحلِ ػاهری11جذٍل )

 
 ٖبٔطئيعاٖ اضتجبٌ ٔزٕٛٔ ٔتغيطٞب زض ٔحّٝ 

 z Pآٔبضٜ  ا٘حطاف ٔٗيبض ٔيبٍ٘يٗ

 16/3 89/0 913/1 015/0 

قٛز وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ اضتجبٌ  (، ٔكبٞسٜ ٔي10َٚ)رس ٞبيزازٜثب تٛرٝ ثٝ ٞبي پػٚٞف زض ٔحّٝ ٖبٔطي  ٘تبيذ آٔبضي اضظيبثي ِٔٛفٝ   
 05/0ؾٛيي زيٍط ٔمساض ؾُح ٔٗٙبزاضي آظٖٔٛ وٕتط اظ  اؾت. اظ  ( قس3ٜٚ ثيكتط اظ حس ٔتٛؾٍ) 16/3ٔزٕٛٔ ٔتغيطٞب زض ٔحّٝ ٖبٔطي ثطاثط

 .قسٜ اؾت  ثٝ وبض ثطزٜتٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ ٚيٗيت ٔتغيطٞبي پػٚٞف زض ٔحّٝ ٖبٔطي ثيكتط  ثبقس. ثٙبثطايٗ آظٖٔٛ ٔٗٙبزاض ثٛزٜ ٚ ٔي ٔي

 (. ًتایج آزهَى ػالهت در هیسا ى ارتباط هتغیرّای پصٍّػ در هحلِ حصیرآباد11جذٍل)

 
 اضتجبٌ ٔزٕٛٔ ٔتغيطٞب زض ٔحّٝ حهيطآثبز ٔيعاٖ

 z Pآٔبضٜ  ا٘حطاف ٔٗيبض ٔيبٍ٘يٗ

 70/2 67/0 936/1 032/0 
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ٚ وٕتط اظ  70/2ثطاثطٔزٕٛٔ ٔتغيطٞب زض ٔحّٝ حهيطآثبز قٛز وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ اضتجبٌ  (، ٔكبٞسٜ ٔي11) رسَٚ ٞبيزازٜثب تٛرٝ ثٝ 
قسٜ  05/0ٚ ؾُح ٔٗٙبزاضي آظٖٔٛ وٕتط اظ  936/1. اظ ؾٛي زيٍط ٔمساض آٔبضٜ آظٖٔٛقسٜ اؾت 67/0( ثب ا٘حطاف ٔٗيبض 3حس ٔتٛؾٍ )

  ثٝ وبض ثطزٜ قسٜ اؾت.تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ ٚيٗيت ٔتغيطٞبي پػٚٞف زض ٔحّٝ حهيطآثبز وٕتط  اؾت. ثٙبثطايٗ آظٖٔٛ ٔٗٙبزاض ثٛزٜ ٚ ٔي

ٖبٔطي  ط پػٚٞف زض ؾٝ ٔحّٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثٝ تطتيت: ٔحّٝقبذم/ ٔتغي 36زٞس ٚيٗيت ثطضؾي  آظٖٔٛ ٖالٔت ٘كبٖ ٔي ٘تبيذ وّي
ا٘س. اظ ايٗ ضٚ فطييٝ ُٔطح قسٜ زض پػٚٞف  ي زيٍط ٚيٗيت اضظيبثي ثٟتطي زض ٔحبؾجبت آٔبضي اظ ذٛز ٘كبٖ زازٜ ثٝ ٘ؿجت زٚ ٔحّٝ

 ٌطزز.  ٔي "تبييس "

تّٗك،  ِٔٛفٝ)حؽ -ٔٗيبض ٚرٛز زاقت، اظ ايٗ ضٚ پٙذ ٘يبظ ثٝ ٔٗيبض ٚ ٌعيٙٝ،  MABAC1ا٘زبْ تىٙيه ٞب؛ ثطاي  زض ازأٝ يبفتٝ   

 ثٝٚ ؾٝ ٌعيٙٝ وٝ ٔحالت ٔٛضز ثطضؾي ثٛز٘س)ذعّٖيٝ، ٖبٔطي ٚ حهيطآثبز( ا٘تربة ٌطزيس.  ا٘ؿزبْ، ٕٞيبضي، أٙيت ٚ اٖتٕبزارتٕبٖي(
افعاض اوؿُ  ٞب زض ٘طْ ٚ ٔيبٍ٘يٗ پبؾد ٌطزآٚضي قس/ؾبوٙبٖ اثتسا پبؾد قٟطٚ٘ساٖٞب زض ٔحالت ٔٛضز ُٔبِٗٝ  اضظيبثي ِٔٛفٝٔٙٓٛض ثطضؾي ٚ 

(، ٘كبٖ 12ا٘س وٝ ثٝ قطح رسَٚ)( ٔٗطفي قسnٜٞب ) ( ثب تٛرٝ ثٝ تٗساز قبذمmٞب) . ٞط وساْ اظ ٔحّٖٝٙٛاٖ ٔبتطيؽ ذبْ ٚاضز ٌطزيس ثٝ
 زازٜ قسٜ اؾت.

 گیری (. تؽکیل هاتریط تصوین12جذٍل)

 
 (M)ٔحّٝ ٘بْ

 (N)قبذهٟب

تّٗك  حؽ
 ارتٕبٖي

ا٘ؿزبْ 
 رتٕبٖيا

ٕٞيبضي 
 ارتٕبٖي

أٙيت 
 ارتٕبٖي

اٖتٕبز 
 ارتٕبٖي

 91/2 59/2 64/3 97/2 13/3 ذعّٖيٝ

 21/3 84/2 25/3 20/3 30/3 ٖبٔطي

 79/2 58/2 76/2 77/2 62/2 حهيطآثبز

 

ِٗٝ اظ ٘ٓط پٙذ ضتجٝ ثٙسي ٔحالت ٔٛضز ُٔب( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت، 13ثسؾت آٔسٜ تىٙيه ٔبثبن وٝ زض رسَٚ ) ٟ٘بيي بيذبتٛرٝ ثٝ ٘تث
ضتجٝ اَٚ ٚ ثٝ  260/0ٞب(  )ٔمساض تبحيطٌصاضي ِٔٛفٝ ٚ قبذم Siاؾت: ٔحّٝ ٖبٔطي ثب ٔمساض  نٛضت  ايٗ  ثٝقبذم ا٘تربثي پػٚٞف 

 فپػٚٞضٚـ  زضا٘س.  زض ضتجٝ ؾْٛ لطاض ٌطفتٝ -Si ،164/0 حهيطآثبز ثب ٔمساض زض ضتجٝ زْٚ  ٚ ٔحّٝ Si، 079/0ذعّٖيٝ ثب ٔمساض  تطتيت ٔحّٝ
؛ اؾت ثطزاضي قسٜ زض وال٘كٟط اٞٛاظ ٔٛحط ثٛزٜ ٞب زض ؾُح ٔحالت ٕ٘ٛ٘ٝ قٟطٚ٘ساٖ زض اضظيبثي ِٔٛفٝزيسٌبٜ  ؛ثيبٖ قس وٝ ٔجٙبي ثطضؾي

پبؾد ٘ٓط ثٗس ٖيٙي ثبٞٓ ٔتفبٚت ثبقٙس ٚ ٖٛأُ زيٍط ؾجت قسٜ ٘ٓط  اظٔتغيطٞب  زض ثًٗي ُٔبِٗٝ، ٔٛضزٞبي  ِٔٛفٝثٙبثطايٗ ٕٔىٗ اؾت 
قسٜ ُٔبثمت  وٝ زض ثطضؾي ٔيسا٘ي ٔكبٞسٜٞب  قبذم ثب تٛرٝ ٚيٗيت پبؾد زٞٙسٌبٖوّي ٘ٓطات  َٛض . ثٝٚت زاقتٝ ثبقسزٞٙسٌبٖ تفب

 .چٙسا٘ي ٘ساضزالف زاضز ٚ ثب قطايٍ ٔٛرٛز اذت

 ّای اًتخابی پصٍّػ با اظتفادُ از تکٌیک هاباک (. رتبِ بٌذی هحالت هَرد هطالؼِ از ًظر ؼاخص13جذٍل )

 ضتجٝ Si ٔحالت

 2 079/0 ذعّٖيٝ

 1 260/0 ٖبٔطي

 3 -164/0 حهيطآثبز

 

                                                      
1 Multi-Attributive Border Approximation area Comparison -  Pamucar and Cirovic,2015 
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 ّای اًتخابی پصٍّػ با اظتفادُ از تکٌیک هاباک هَقؼیت رتبِ بٌذی هحالت هَرد هطالؼِ از ًظر ؼاخص (: 5ؼکل )

 

 ٍ بررظی بحث

 ي ثٝ ٖطنٝ وبِجس، ثٝ تٛرٝ ي ظٜحٛ اظ قٟطي ثبظآفطيٙي تىبُٔ ؾيط قٟطي ثبظآفطيٙي ضٚيىطز ارطاي ٚ پطزاظي٘ٓطيٝ زٞٝ ؾٝ حسٚز َي
. ٌطزيسٜ اؾت ٔحٛض ارتٕبٔ قٟطي ثبظآفطيٙي ْٟٛض ثٝ ٔٙزط ٚ اؾت يبفتٝ تغييط فطٍٞٙي ٚ التهبزي ارتٕبٖي، ٔالحٓبت ثط تأويس

ا٘س. ٘ٛقتبض  ٛزٜث ارتٕبٖي ٞبي ٌطٜٚ ٘مف ثط تأويس ٚ ارتٕبٖي پي تٗبُٔ زض ثطذٛضزاض، ٘بوبضآٔس ٚ وٓ ٞبي ثبفت زض ٔساذّٝ ٔتأذط ٞبي ضٚيىطز
 ٔكبضوت قٟطٚ٘ساٖ، ٚ اٖتٕبز رٟبٖ، ٔرتّف ٘مبٌ زض قٟطي ثبظآفطيٙي السأبت ٘تبيذ ثٝ تٛرٝ ثب َطفي ضٚ ثٝ ايٗ ٔؿئّٝ پبؾد زاز وٝ اظ پيف

 آٖ ايٗ ٚ ٔتٗسز اؾت ٖٛأُ زذبِت ٔؿتّعْ ٚ ثٛز ٘رٛاٞس ذٛزرٛـ أطي ثبظآفطيٙي، ي پطٚغٞب ٔٛفميت زض احط ثرف ي ٔؤِفٝ ثٝ ٖٙٛاٖ

 ثبتّٗك ارتٕبٖي، ا٘ؿزبْ ارتٕبٖي، ٕٞيبضي ارتٕبٖي، أٙيت ارتٕبٖي ٚ اٖتٕبز ارتٕبٖي (  )حؽارتٕبٖي اؾت وٝ ؾبيط ٔؿبئُ چيعي

  .اؾت آٖ تبٔيٗ ثٝ لبزض ثبظآفطيٙي فطآيٙس زض حًٛض

قٟطي ٌب٘ٝ  كتزض ٔٙبَك ٞ ٔتٗسززاضاي ثبفت فطؾٛزٜ  يٕ وكٛضقٟط ٚؾ يٗ، ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٛٔٞىتبض 31800ط اٞٛاظ ثب ٔؿبحت كٟوال٘
ٞبي  بي فطؾٛزٜ ٚ ؾىٛ٘تٍبٜٞ ٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ تحت ٖٙٛاٖ ثبفت زضنس اظ ٔحسٚزٜ قٟط زض ٔحسٚزٜ 35تب  30ثبقس. زض وال٘كٟط اٞٛاظ  ٔي

ثٝ قٕبض  فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس قٟطيٞبي  ثبفتء رع ٔٛرٛز زض وال٘كٟط اٞٛاظ ثيف اظ زٚاظزٜ ٔحّٝ ٔحّٝ 124. اظ غيطٔزبظ قٙبذتٝ قسٜ اؾت
قٟطي(، ٔطوع قٟط ٚ  7قٟطي(، ٔٙجٕ آة، حهيطآثبز، آؾيب آثبز، ٖبٔطي، ذعّٖيٝ)زض ُٔٙمٝ 3)زض ُٔٙمٝظٚيٝ، ظضٌبٖٔحالت: ضٚ٘س،  ٔي

قٟطي( ٚ  4آثبز)ُٔٙمٝ آثبز)ِكىطآثبز( ٚ ضفيف قٟطي( ٚ ًٟ٘ت 6ّٖٛي، ؾيبحي، ٖيٗ زٚ)ُٔٙمٝ ،يه قٟطي( يٛؾفي)زض ُٔٙمٝ- فبَٕيٝ
  قٟطي( ٚ... 5)ُٔٙمٝ  ٔالقيٝ

ٞبي ٔسضٖ قىُ ٌطفتٝ ٚ ضٚظ ثٝ ضٚظ ثٝ حزٓ ٚ إٞيت آٖ افعٚزٜ  ٞبي رسيس قٟطٞب ثب قبذم أطٚظٜ ثب ضقس قٟط٘كيٙي، ثبفت
ي ظيؿتٗ افطاز، حًٛض ٖٙبنط ظ٘سٌي ٔسضٖ ٚ ؾجه ظ٘سٌي قٟط٘كيٙي، ايٗ ٔؿئّٝ إٞيت ذٛز ضا  ذهٛل أطٚظٜ ثب تغييط قيٜٛ قٛز. ثٝ ٔي

 زذبِت ٘ٛيٗ ٚ ٔتٙٛٔ  ٞبيقيٜٛ أطٚظٜ قٟطي، ٞبي ٘بوبضآٔس ثبفت ٞب زض زِٚت زذبِت ي ؾبِٝ 50 ي ؾبثمٝ اظ آٌبٞي ثب س.زٞ ثيكتط ٘كبٖ ٔي

 قٟطي ٞبي زض َطح ٔٛفميت ٖسْ ّٖت حبَ، ٚ زض ظٔبٖ اؾت زضٌصقتٝ ٔؿّٓ اؾت. آ٘چٝ ٌطفتٝ لطاض زليك تٛرٝ ٔٛضز قٟطي ٞبي زض ثبفت

 ضيعي،ثط٘بٔٝ فطو پيف وٝ حبِي ثٛزٜ اؾت. زض ٖٛأُ ارتٕبٖي ثٝ تٛرٟيوٓ ٞبي فطؾٛزٜ، فتثب احيبي ٞبي َطح ثٝ ذهٛل ايطاٖ

ثٝ زاقتٝ ٞب آٖ ؾبوٙبٖ، ثطاي ظ٘سٌي قطايٍ ؾبظييىؿبٖ اظ تب پؽ وٛقيس، ثبيس ضيعيثط٘بٔٝ اٞساف تحمك رٟت ٔطزْ اؾت. زض ٔكبضوت
 ٚ اقتغبَ ايزبز ؾٛاز،اضتمبي ؾبظي، ثٝ آٌبٜ ثبيؿتي ٕٞٛاضٜ وٝ ايٗ يٕٗ يبثٙس. زؾت قٟطي ٚ أىب٘بت ٞب ظيطؾبذت اظ لجِٛي لبثُ ٞبي

 ثبال ؾُح زض ذٛزرٛـ ٔكبضوت ثط تبويس ثب ٚ ثطآيٙس ذٛيف ٔحّٝ ثٟجٛز ٚ تغييط زض پي ٘يع ذٛز ٔٛرٛز، رٕٗيت تب قٛز تٛرٝ ؾبظي فطًٞٙ

 . ٕ٘بيٙس وٕه ذٛيف ي ٔحّٝ وبِجسي ؾپؽ ٚ ارتٕبٖي ثٟؿبظي تساْٚ ٚ ايزبز ثٝ
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 ؛ ٞطٌٛ٘ٝ تغييط زض ثٟجٛز ٚ انالحوطز اقبضٜ پيكيٗ تحميمبت ثب ٔمبيؿٝ زض انّي ٔؿبِٝ ٖٙٛاٖثٝ تحميك ايٗ زض تٛأٖي وٝ چٝ آٖ   
ٔتغيطٞبي پػٚٞف زض ٞط يه اظ ٔحالت ٔٛضز ُٔبِٗٝ اظ رّٕٝ: ضفتبض ارتٕبٖي ٚ فطزي ؾبوٙبٖ، ضٚاثٍ ارتٕبٖي ٕٞؿبيٍبٖ، أٙيت 

بت ذسٔبتي ٔحّٝ، ٕٞيبضي ٚ ٕٞىبضي ؾبوٙبٖ )ٔكبضوت(، اٖتٕبز ٚ اٖتمبز ؾبوٙبٖ ٔحّٝ ثٝ يىسيٍط ٚ ثٝ زِٚت، ارتٕبٖي ٔحّٝ، أىب٘
تٗبُٔ ٟ٘بزٞبي ذسٔبت ضؾبٖ ثب ؾبوٙبٖ ٔحّٝ ٚ... ثب تٛرٝ ثٝ قطايٍ ارتٕبٖي ايٗ ٔحالت )تٙٛٔ لٛٔي، ؾٛاز پبييٗ، َجمبت وٓ زضآٔس، 

ٞٓ اظ زٚ ٔٙٓط لبثُ َطح اؾت. زِيُ  ظيبز ٚ...( وبضي ثؿيبض ؾرت ٚ زقٛاض اؾت. زاليُ آٖ أٙيت ٘بٔٙبؾت، آٔٛظـ ٘بزضؾت، ظاز ٚ ِٚس
ٞب ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت)  ٞبي ٔيسا٘ي وٝ اظ َطيك ٔطارٗٝ ٔؿتميٓ ثٝ ٔطزْ ايٗ ٔحالت ٚ ضٚيت ٔكىالت ٚ وٕجٛزٞبي آٖ اَٚ: َجك ثطضؾي

ظيؿتي ٔحالت ٔٛضز ثطضؾي وٝ زض ثطذي ٔحالت قطايٍ حبزتط  -بتيثٝ َٛض ٔخبَ: ٚيٗيت ثس ٔحيٍ وبِجسي ٚ ارتٕبٖي ٚ الهبزي ٚ ذسٔ
ٞب ٚ تٛظيٕ پطؾكٙبٔٝ ٚ ٘تبيزي وٝ اظ آٖ ثسؾت آٔسٜ اؾت ٔي تٛا٘س ٌٛاٜ ٚ تبييس ٔٛيٛٔ  ٚ زض ثطذي زيٍط قطايٍ وٕتط( ٚ ٌفتٍٛ ثب آٖ

حبَ  ٗ ٘ٛٔ ظ٘سٌي َي چٙس زٞٝ ٌصقتٝ تب ثٝوطزٖ ٔطزْ ؾبوٗ ثب اي ثبقس. زِيُ زْٚ: ذهٛنيبت ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ايٗ ٔحالت ٚ ٖبزت
زٞٙس )ٔخالً: ثطاؾبؼ ٔكبٞسات ٖيٙي؛ لؿٕتي اظ ٚاحسٞبي ٔؿىٛ٘ي زض ٔحّٝ حهيطآثبز،  وٝ زض ثطاثط ٞط ٌٛ٘ٝ تغييط ٔمبٚت اظ ذٛز ٘كبٖ ٔي

تٙس ٚ زض اوخط ٔٛاضز ذطيس ٚ ٞبؾت وٝ ثب لَٛ ٘بٔٝ ٔكبٚض أالن يب غيطٜ زض آٖ ؾبوٗ ٞؿ ٞب ؾبَ فبلس ؾٙس ٔبِىيت ٞؿتٙس ٚ نبحجبٖ آٖ
قٛز ، يب ٔؿئّٝ زاقتٗ ا٘كٗبثبت غيطضؾٕي آة ٚ ثطق زض ايٗ ٔحالت ٚ ضٖبيت ٘ىطزٖ ٔؿبيُ  فطٚـ ثب ٕٞيٗ ٔساضن ا٘زبْ قسٜ يب ٔي

.. ٞبي ايٗ ٔحالت ٚ. ثٟساقت رٕٗي ٚ فطزي )ٍٟ٘ساضي احكبْ ؾجه ٚ ؾٍٙيٗ زض ؾُح ٔٙبظَ ٚ يب پطؾٝ ظزٖ حيٛا٘بت زض وٛچٝ ٚ ذيبثبٖ
 اؾت(.   ثٝ ٖ٘ٛي ٖبزت يب فطًٞٙ غٍّ قسٜ ٚ تٕٗيٓ يبفتٝ

 ًتیجِ گیری

ٞبي فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس ٚ ضقس ؾىٛ٘تٍبٜ تٛرٟي ثٝ احيبء ثبفت وال٘كٟط اٞٛاظ زض َي زٚ زٞٝ اذيط ٚ ثٝ َجٕ آٖ وٓ ٔؿبحت ضقس   
 ٘ٓبٔي ثبٖج قسٜ اؾت قٟط ٔٙبَك ٚ ٘فتي نٙبيٕ ثب ٔؿىٛ٘ي ٞبي ثبفت ٕٞزٛاضي ٚ قٟط ثٝ ٕٞزٛاض ضٚؾتبٞبي ٘كيٗ، اِحبقحبقيٝ ٞبي

 آِٛزٌي ٌطز ٚ غجبض، اظ ٘بقي ٞٛا آِٛزٌي ؾبظي ٚ...( ؾبظي، ِِٛٝ فٛالز، قطوت وطثٗ نٙبيٕ)نٙبيٕ  اظ ٘بقي ٞٛا آِٛزٌي ٔب٘ٙس: ٔؿبيّي اظ اٞٛاظ

اٌط ٟ٘بيت زض  .ثطز ٔي ض٘ذ نٛتي آِٛزٌي نٙٗتي ٚ يبيٗبت آة، آِٛزٌي ؾجع، فًبي وبٞف ذبٍ٘ي، ٞبي ظثبِٝ حُٕ ٚ ٘مُ، اظ ٘بقي  ٞٛا
 تٛا٘ؿت ٘رٛاٞٙس ضا ذٛز قٟطي ٔكىالت ٚ ٔؿبيُ تٟٙب ٘ٝ ٚ ضفتٝ لٟمطا ضٚظ ثٝ ٞط ٔب قٟطي تٛرٝ وطز، قٟطٞبي ثٝ ٔسيطيتاٖ أطٚظٜ ٘تٛ

ٚزٜ ذٛاٞس قس ٚ ٔطزْ ٞبي ارتٕبٖي ثٝ ؾجت تكسيس فبنّٝ َجمبتي ٚ ٔٙبثٕ ٔحسٚز تٛؾٗٝ، افع ثّىٝ ٞط ضٚظ ثط ثحطاٖ آؾيت وٙٙس، حُ
 فطؾٛزٜ ٞبي ثبفت ٚ ذٛزضٚ ٞبي ؾىٛ٘تٍبٜقٟطٞب ٞط ضٚظ ثيف اظ پيف فميط ٚ فميطتط قسٜ ٚ اظ چطذٝ تٛؾٗٝ پبيساض ثبظ ذٛاٞٙس ٔب٘س. 

طؾبظي ا٘سيكيسٜ ٚ َطاحي قسٜ ٞط ضٚظ ٔحسٚز ٚ ٔحسٚزتط ذٛاٞس قس ٚ ثٝ تجٕ آٖ ٕٞٝ ٖٛاضو آٖ قٟطٞب ضا زض ثط قٟ ٚ يبفتٝ ٌؿتطـ
ٞبي ذسٔبتي ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ثبٖج وبٞف آضأف ٚ آؾبيف قٟطٞب، آِٛزٌي ٞٛا ٚ ترطيت ٔحيٍ  فتٝ ٚ اؾجبة تكسيس وٕجٛز ؾطاٌ٘ٝط

 .ٟ٘بيت تبة آٚضي قٟطٞب اظ ثيٗ ذٛاٞس ضفت آة آقبٔيس٘ي ثٟساقتي ثٝ ؾرتي تبٔيٗ ذٛاٞس قس ٚ زض. ظيؿت ذٛاٞٙس قس

ٞبي ثسؾت آٔسٜ ٔكبٞسٜ ٌطزيس: زٚ ؾيّٝ آظٖٔٛ ٘بپبضأتطي ٖالٔت/ ٘كب٘ٝ ٚ زازٜ٘تبيذ تحّيُ پطؾكٙبٔٝ پػٚٞف ثٛثب تٛرٝ ثٝ    
( لطاض ٌطفتٝ ا٘س. ِٚي ؾٝ ِٔٛفٝ ي ارتٕبٖي: 3ثبالتط اظ حس ٔتٛؾٍ)ٖسز  21/3ٚ  01/3تّٗك ٚ ٕٞيبضي ارتٕبٖي  ثب ٔيبٍ٘يٗ  ِٔٛفٝ ي حؽ

ٔتٛؾٍ لطاض زاض٘س وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ٚيٗيت يٗيف زض پبؾد ثٝ ؾٙزف ا٘ؿزبْ ٚ أٙيت ٚ اٖتٕبز زض ٔحالت ٔٛضز ُٔبِٗٝ پبييٗ تط اظ حس 
ا٘س  ( ثسؾت آٚضز3ٜقبذم پػٚٞف، تٟٙب زٜ قبذم أتيبظ ثبالتط اظ حس ٔتٛؾٍ) 36ثبقس. ٕٞچٙيٗ زض اضظيبثي أتيبظ   ٞبي ٔصوٛض ٔي ِٔٛفٝ

ثبالتطيٗ ٔيعاٖ اضظيبثي ٔيسا٘ي ضا ثٝ ذٛز  69/3وٝ زض ثيٗ ايٗ زٜ قبذم، ٚيٗيت اٖتٕبز ثٝ ذٛيكبٚ٘ساٖ ٚ زٚؾتبٖ ٘عزيه ثب أتيبظ 
ٞبي پػٚٞف زض ٞط ٔحّٝ، ٔكبٞسٜ ٌطزيس: ٔحّٝ ٖبٔطي ثب ٔيبٍ٘يٗ  اذتهبل زازٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ثطاي ثطضؾي ٘تبيذ آٔبضي اضظيبثي ِٔٛفٝ

بيذ حبنُ اظ تىٙيه ٔبثبن، ي ا٘تربثي پػٚٞف ثٝ ٘ؿجت زٚ ٔحّٝ ي زيٍط ثيكتط ثٛزٜ اؾت. ٘ت زض ٔزٕٛٔ پٙذ ِٔٛفٝ 16/3يطيت تبحيط 
زض ضتجٝ اَٚ ٚ ثٝ تطتيت ٔحّٝ ذعّٖيٝ ٚ حهيطآثبز ثب  26/0ٞب(  )ٔمساض تبحيطٌصاضي ِٔٛفٝ ٚ قبذم Siزٞس ٔحّٝ ٖبٔطي ثب ٔمساض  ٘كبٖ ٔي

 قبذم ا٘تربثي پػٚٞف لطاض ٌطفتٝ ا٘س. 5ٞبي زْٚ تب ؾْٛ اظ ٘ٓط  زض ضتجٝ -164/0ٚ  079/0
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ٞبي فطؾٛز ٔٛحط  احيبء ثبفت ضٚ٘س ٕٞيكٝ زض ارتٕبٖي ٞبي ب زض پػٚٞف حبيط ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ قبذمٞ ٔمبيؿٝ ٘تبيذ اضظيبثي   
 (. أب1391؛ قبَطيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، 1390؛ ؾزبزي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1398ٔطظثب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ؛ ٞسايتي1398ا٘س)ذعايي ٚ ضيٛيبٖ،  قسٜ ٚالٕ

ارتٕبٖي ٔتٗسز وٝ لجالً اقبضٜ  ٚ زض ٘تيزٝ قىُ ٌيطي ٔؿبيُ ي ٚ ٔحّي ٚ لٛٔئٛلٗيت ٚ ٔتفبٚت ثٛزٖ ٔحالت اظ حيج ثٛٔ ثٝ تٛرٝ
 ٔٛيٛٔ ايٗ ٘كبٍ٘ط ايٗ پػٚٞف حميمت وٙس. زض ٞبي فطؾٛزٜ ايٗ ٔحالت ايفب ثٝ تبذيط ا٘ساذتٗ احيبء ثبفت زض ٟٕٔي ٘مف تٛا٘سٌطزيس ٔي

ثبقٙس.  ٔي قس٘ي حصف ٚ حتي يت ٚ ٔىبٖ ٔٛضز ُٔبِٗٝ، ٔتغيطتٛرٝ ثٝ ْطف ٞبي پػٚٞف ثب اظ قبذم يه ٞط تبحيطٌصاضي لبثّيت وٝ اؾت
ٞب  ثٝ زيس ٖٕيك تطي  ٞبي پيكيٗ وٝ وٕتط ٔٛضز تٛرٝ ٚالٕ قسٜ، ايٗ پػٚٞف ثساٖ ٞب ثٝ ٘ؿجت پػٚٞف اظ ؾٛيي زيٍط زض اضظيبثي قبذم

  ٍ٘بٜ وطزٜ اؾت.

 ثبقس: زاز ثسيٗ قطح ٔيتٛاٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ زض ذهٛل ثٟجٛز ٔٛيٛٔ  اضائٝ  پيكٟٙبزٞبيي وٝ ٔي

 فطؾٛزٜ. ٞبي ثبفت ثٟؿبظي ظٔيٙٝ زض ٔكتطن ٞبي ثط٘بٔٝ ثطاي اضائٝ ثٟتط ٕٞىبضي ٚ رّؿبت ٕٞبٍٞٙي ثطٌعاضي -

 تٗييٗ تىّيف اؾٙبز ٔبِىيت ثطذي ٚاحسٞبي ٔؿىٛ٘ي زض ايٗ ٔحالت. -

 ٚ ٔحّي ٚ لٛٔي. ٞبي ثٛٔي تٟيٝ يه ٘مكٝ ٔسٖٚ ٚ ٔكرم ثطاي ٞط ٔحّٝ ثب ضٖبيت ٚ زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔٗصٚضيت -

 ٞبي ٘بوبضآٔس. ثٙسي زض ارطاي احيبء ثبفت اِٚٛيت -

ٞب ثب ٟ٘بزٞبي ٔزطي احيبء ثبفت ظيطا زض اوخط ٔٛالٕ ثسٖٟسي يب ثٝ تبذيط ا٘ساذتٗ تٟٗسات  ثبظآفطيٙي اٖتٕبز ثيٗ ؾبوٙبٖ ايٗ ثبفت -
 ي اظ ذٛز ٔمبٚت ٘كبٖ زٞٙس. )ٚاْ ثب٘ىي ٚ اضائٝ ؾبيط تؿٟيالت ٚ...( ثبٖج قسٜ ؾبوٙبٖ زض ثطاثط ٞط ٌٛ٘ٝ َطح

ترهيم ثٛزرٝ ٚ چٍٍٛ٘ي ٘ٓبضت ثط پطزاذت آٖ. ظيطا زض َي ايٗ تحميك زض ٔحّٝ ٖبٔطي ٔكبٞسٜ ٌطزيس يىؿطي اظ ؾبوٙبٖ اظ  -
 ٚاْ ثبفت فطؾٛزٜ اؾتفبزٜ وطزٜ ا٘س ِٚي ٔتبؾفب٘ٝ يٗف ٘ٓبضت ثبٖج اؾتفبزٜ زض ٔهبضف غيط ثٛزٜ اؾت.

بوٙبٖ)ٔخالً اذتهبل پطٚا٘ٝ تغييط وبضثطي تزبضي ضايٍبٖ ثٝ ثطذي اظ ٚاحسٞبي ٔؿىٛ٘ي وٝ زض ٞبي تكٛيمي ثيٗ ؾ ايزبز اٍ٘يعٜ -
ايٗ ثبفت ٞب قطايٍ ٚ ٔٛلٗيت ٔىب٘ي ٔٙبؾت زاض٘س )ٔخالً زض حبَ حبيط يه تٗساز ٚاحس ٔؿىٛ٘ي زض ٔحّٝ ٖبٔطي ٚرٛز زاض٘س وٝ ثب 

طي تزبضي پيسا وطزٜ ا٘س)ذيبثبٖ ٟ٘ذ اِجالغٝ فّٗي زض لؿٕت قطلي قطايٍ ٔٙبؾجي ثطاي وبضث 7تٗطيى ذيبثبٖ تٛؾٍ قٟطزاضي ُٔٙمٝ 
 پُ ٞفتٓ( ٚ... 

 وٝ اؾت احطثرف اٞٛاظ وال٘كٟط زض ثبقس. ٔسيطيتي ٕ٘ي أىبٖ پصيط احط ثرف ٚ ٔسيطيت وبضا يه ٚرٛز ثسٖٚ السأبت ا٘زبْ ايٗ   

 .ثبقس زاقتٝ ٚرٛز أٛض زض قفبفيت ٚ يبثس فؿبز وبٞف ثيفتس، اتفبق وٕتط ٔسيطيتي تغييط ٚ ثبقس حجبت زاضاي
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 هٌابغ 

 زاض  ٞبي ٔؿئّٝ (. ثطضؾي ؾطٔبيٝ ارتٕبٖي زض فطآيٙس ثبظآفطيٙي قٟطي زض ثبفت1398ظازٜ اؾٕبٖيُ؛ حؿبْ ٟٔسي؛ ٔحٕسظازٜ ضثبثٝ. ) آلبيي
 .145-167(: 19)6 فهّٙبٔٝ ُٔبِٗبت ؾبذتبض ٚ وبضوطزقٟطي،ٕ٘ٛ٘ٝ: قٟط ضقت،  -قٟطي

 ٞبي ارتٕبٖي زض ثبظآفطيٙي  (. تحّيّي ثط ربيٍبٜ ؾطٔبي1398ِٝيت ّٖيطيب؛ ٔبرسي حٕيس؛ ؾٗيسٜ ظضآثبزي ظٞطااِؿبزات. )احٕسي ٔبضاَ؛ ٖٙس
 .49-63(: 2)3، فهّٙبٔٝ زا٘ف قٟطؾبظيثبفت فطؾٛزٜ تبضيري ٔحّٝ أبٔعازٜ يحيي ثب ثىبضٌيطي ٔٗبزالت ؾبذتبضي، 

 ٖقٟطي)ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: ثبفت ٔطوعي وال٘كٟط اٞٛاظ(.   ٞبي ايٕٙي زض ثبفت فطؾٛزٜ ِٔٛفٝ (. تٗيي1396ٗ٘يىٛ فطٞبز. ) پٛض ؾٗيس؛ ؾزبزي أب
 .59-74(: 21)6، ٔحيُي فهّٙبٔٝ رغطافيب ٚ ُٔبِٗبت

 ( .ثط٘بٔٝ ضيعي ضاٞجطزي ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي ثبفت1393آِجٛغجيف زاٚز؛ قٛيچي رٗفط .)  ٝٞبي فطؾٛزٜ قٟطي )ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: ٔحّٝ رٛازي
 .43-54(: 4)13، ٔحيٍ فهّٙبٔٝ رغطافيب ٚ پبيساضياٖ(، تٟط 16ُٔٙمٝ

 ٞبي  ، فهّٙبٔٝ پػٚٞفي اتبثه (. اضظيبثي پيبٔسٞبي ارتٕبٖي ٘ٛؾبظي ثبفت فطؾٛزٜ زض ٔح1392ّٝؾطقت ؾّيٕبٖ؛ ضيبيي ضيحب٘ٝ. ) پبن
 .107-141(: 3)2ض، قٙبؾي ٔٗبل ربٔٗٝ

 ( .ؾيط1389پٛضاحٕس احٕس؛ حجيجي ويٛٔطث؛ وكبٚضظ ٟٔٙبظ .) ْٟٛٞبي  ٖٙٛاٖ ضٚيىطزي ٘ٛ زض ثبفت قٙبؾي ثبظآفطيٙي قٟطي ثٝ تحَٛ ٔف
 .73-92(: 1)1، اؾالٔي ، فهّٙبٔٝ ُٔبِٗبت قٟط ايطا٘يفطؾٛزٜ قٟطي

 ٞبي ٘بوبضآٔس قٟطي ٔٛضز ُٔبِٗٝ           (. ثبظآفطيٙي پبيساض ثبفت1396اوجطي اؾٕبٖيُ؛ ٞبزٚي فطأطظ. ) پٛضاحٕس احٕس؛ وكبٚضظ ٟٔٙبظ؛ ّٖي            
 .167-194(: 37)10، ٔحيٍ (، فهّٙبٔٝ آٔبيفقٟطي تٟطا10ٖ)ُٔٙمٝ

 ( .ٝ1396حجيجي، ؾيسٔحؿٗ ٚ ٔمهٛزي، ّٔيح .)تٟطاٖ: زا٘كٍبٜ تٟطاٖ.هرهت ؼْری ، 

 ٔحالت قٟط ٔٙبَك، ٘ٛاحي ٚ  اَالٖبت (. ٌعيس1396ٜپٛض، ظيٙت؛ ضؾتٍبضاٖ، افؿب٘ٝ؛ ؾٛاضي، ٔٙهٛض؛ ؾيبحي، ٖبقٛض؛ ٔطازي، پٛضيب ) حٕيسي
 .وال٘كٟط اٞٛاظ ضيعي ٚ تٛؾٗٝ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي قٟطزاضي ٔٗبٚ٘ت ثط٘بٔٝاٞٛاظ، اٞٛاظ: 

 ( .ٗثبظيبفت ظٔيٗ زض ثبفت1397حيسضي ٔحٕستمي؛ ٔكىيٙي اثٛاِفًُ؛ احس٘ػازضٚقتي ٔحؿ .)  ٗٞبي فطؾٛزٜ ثب ضٚيىطز تبٔيٗ ٘يبظ ٔؿى
 .1-24(: 61)18، رغطافيبيي فهّٙبٔٝ فًبي، (قٟطي)ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: ثبفت فطؾٛزٜ ثرف ٔطوعي قٟط ظ٘زبٖ

 پصيطي ارتٕبٖي زض ٔٙبَك فطؾٛزٜ قٟطي ثب  (. پبيف ظيؿت1399ٔمسْ حؿيٗ. ) حيسضي ٔحٕس٘مي؛ ا٘جبضِٛ ّٖيطيب؛ ضحٕب٘ي ٔطيٓ؛ َٟٕبؾجي
 .121-155: 24(73) ،ضيعي فهّٙبٔٝ رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ، ٔطوعي قٟط ظ٘زبٖ( پػٚٞي)ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: ثبفت فطؾٛزٜ ثرف ضٚيىطز آيٙسٜ

 ( .ثبفت فطؾٛزٜ، فطنت يب تٟسيس ٔسيطيت1398ذعايي  ٔهُفي؛ ضيٛيبٖ ٔحٕستمي .) )قٟطي)ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزي: ثبفت فطؾٛزٜ قٟط زٔبٚ٘س ،
 .101-125(: 46)12، ٔحيٍ فهّٙبٔٝ آٔبيف

 ظ ٔٙٓط ؾبوٙبٖ)ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: ٔحّٝ قيٛا (. ؾٙزف ٖٛأُ ثٟجٛز پبيساضي ارتٕبٖي زض ثبظآفطيٙي ا1396انُ ؾيٙب؛ ذٛقمسْ فطظا٘ٝ. ) ضظالي
 .59-74(: 22)6، قٟطي فهّٙبٔٝ ُٔبِٗبتتٟطاٖ(. 

 ( .ثطضؾي ا٘سيك1398ٝضيبيي ٔحؿٗ؛ ّٔٓٛٔي ؾحط .) ٓثطذٛضزاض زض زاذُ قٟط؛ ثب ٔمبيؿٝ  ٞبي رٟب٘ي زض قيٜٛ ٔساذّٝ زض ثبفت ٔؿىٛ٘ي و
 .53-68(: 3)2، ٞبي قٟطي ٚ پػٚٞف فهّٙبٔٝ ُٔبِٗبت َطاحي قٟطي، زٚ ٔحّٝ زض ايطاٖ ٚ اؾپب٘يب

 ( .ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي ثبفت1390ؾزبزي غيال؛ پٛضٔٛؾٛي ؾيسٔٛؾي؛ اؾىٙسضپٛض ٔزيس .)  ٞبي فطؾٛزٜ قٟطي ثب تبويس ثط ٔكبضوت
 .143-164(: 14)4، ٔحيٍ فهّٙبٔٝ آٔبيفٔطزٔي)ٔٛضز: ٔحّٝ زٚالة تٟطاٖ(، 

 ( .تحّيُ ارتٕبٖي1386ؾزبزي غيال؛ ٔكىيٙي  اثٛاِفًُ؛ حٕيسي حٕيسضيب .)- ٞبي فطؾٛزٜ قٟطي زض ضاؾتبي احيبء ٚ  فًبيي ثبفت
 .173-213(: 5)7، فهّٙبٔٝ تحميمبت وبضثطزي ّْٖٛ رغطافيبيي، ٞبي ظ٘زبٖ ُٔبِٗٝ ٔٛضزي ٔحّٝ زثب٘ –پيكٍيطي اظ فطؾٛزٌي ثيكتط 
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 ٞبي  ٚثيسٌُ اظ قبذم آضاٖ قٟط لسيٓ ثبفت ؾبوٙبٖٔٙسي  ضيبيت ٔيعاٖ (، ؾٙزف1391پٛض ٔحٕٛز.  ) قبَطيبٖ ٔحؿٗ؛ اقٙٛيي أيط؛ ٌٙزي
 .127-144(: 13)4 ،ٞبي قٟطي ٚ ُٔٙمٝ اي ، فهّٙبٔٝ ُٔبِٗبت ٚ پػٚٞفويفيت ظ٘سٌي

 فهّٙبٔٝ ٞبي قٟطي )ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: قٟط اضان(،  (. ثطضؾي ٖٛأُ ارتٕبٖي ٔٛحط ثط حجبت ؾىٛ٘ت زض قٟطٞب ٚ ٔح1396ّٝثيٍّٛ  ضٖٙب. ) قيد
 .151-172(: 23)7، ي فًبآٔبيف رغطافيبي

 آثبز وال٘كٟط اٞٛاظ(،  (. ثطضؾي ٔٙٓط ارتٕبٖي ثبفت ٘بوبضآٔس قٟطي)ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: وٛي ًٟ٘ت1397٘ػاز ٖجبؼ. ) قيطي  ثٟطٚظ؛ ٔٗطٚف
 .235-252(: 43)11، ٔحيٍ فهّٙبٔٝ آٔبيف

 ثط ٔكبضوت ارتٕبٖي قٟطٚ٘ساٖ)ٔٛضز ُٔبِٗٝ: (. ثطضؾي تبحيط فطًٞٙ تٛؾ1393حبثت  حؿيٗ. ) فتحي ؾطٚـ؛ ٔيطؾبضزٚ  َبٞطٜ؛ ثٟطأي ٝٗ
 .135-166(: 13)4، قٙبذتي قٟطي فهّٙبٔٝ ُٔبِٗبت ربٔٗٝ، قٟطٚ٘ساٖ ٔٙبَك يه، زٜ ٚ ثيؿت قٟط تٟطاٖ(

 ( .ؾبٔب٘سٞي ثبفت1391فيطٚظي ٔحٕسّٖي؛ ؾزبزيبٖ  ٘بٞيس؛ نحطايي  ؾٙب .) ِٗٞبي فطؾٛزٜ زض ضاؾتبي تٛؾٗٝ زضٖٚ ظا ٚ پبيساض قٟطي)ُٔب ٝ
 .115-130(: 13)4، فهّٙبٔٝ چكٓ ا٘ساظ ظاٌطؼ، ٔٛضزي: وٛي يٛؾفي اٞٛاظ(

 ( .تحّيُ قبذم1395ٔكىيٙي اثٛاِفًُ؛  پٛضَبٞطي  ٟٔسي؛ ٘ٛضٚظي  ٔهُفي .) ٞبي فطؾٛزٜ قٟطي  ٞبي شٞٙي ويفيت ٔحيٍ زض ثبفت
 .259-279(: 58)20، ضيعي فهّٙبٔٝ رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ)ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: ٔحّٝ آثىٜٛ ٔكٟس(، 

 ٔحّٝ :ٔٛضزي قٟطي ُٔبِٗٝ فطؾٛزٜ ثبفت تٛإ٘ٙسؾبظي ثطاي فطٍٞٙي ٚ ارتٕبٖي اثٗبز ثطضؾي»(. 1387ٔحٕس. ) ضاز ٔٛحس ّٖي؛ ٔؿٗٛزي 
 .1-16(. 20ٚ21/9/1387ٞبي فطؾٛزٜ قٟطي)ٔكٟس  اِٚيٗ ٕٞبيف ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي ثبفت «.اٞٛاظ آثبز ًٟ٘ت

 فطؾٛزٜ  ٞبي ثبفت ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي زض ؾطٔبيٝ ارتٕبٖي ٘مف (. ثطضؾي1391ّي. )وكىِٛي ٖ ٔٛؾٛي ٔيط٘زف؛ حيسضي حؿيٗ؛ ثبلطي

 .105-122(: 15)4، اي قٟطي ُٔٙمٝ ٞبي ٞفُٔبِٗبت ٚ پػٚ، فهّٙبٔٝ ؾطزقت قٟط ٔٛضزي ي ُٔبِٗٝ

 ( .ثطضؾي ٘مف وٙكٍطاٖ زذيُ زض فطايٙس ٘ٛؾبظي ثبفت فطؾٛز1398٘رٗي ٟٔسيٝ؛ ثٙسضيبٖ اؾفٙسيبض؛ پٙبٞي ٖعت .)ٝ12ٜ قٟطي ُٔٙم 
 .27-58(: 68)19، رغطافيبيي فهّٙبٔٝ فًبيتٟطاٖ، 

 ( .ٓثطضؾي تُجيمي ؾجه1395٘يبظي ٔحؿٗ؛ ضٚحي ٔطي .) فهّٙبٔٝ ُٔبِٗبت لسيٓ ٚ رسيس زض قٟط وبقبٖ،  ظ٘سٌي ؾبوٙبٖ ثبفت
 .27-48(: 20)6، قٙبذتي قٟطي ربٔٗٝ

 (. اضظيبثي ويفيت زؾتطؾي ٔحالت ٔؿىٛ٘ي ثط ضٚاثٍ ارتٕبٖي 1398ٟؿبٖ. )تيّىي ٔحٕس رٛاز؛ ظاضٖي ٔ ٔطظثبِي ٔٗهٛٔٝ؛ ٔمهٛزي ٞسايتي
 .200-223(: 44)12، فهّٙبٔٝ آٔبيف ٔحيٍٚ ؾالٔت ؾبوٙيٗ) ٔٛضز ُٔبِٗٝ: پٙبً٘ ٔبِعي(، 
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