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های  ساز مجتمع و ریسی ساخت تحلیل عوامل موثر در مدیریت برنامه

 مسکونی مبتنی بر پایداری در ایران
 

 

 1 یضرغام لیاسماع

 2حمیدرضا عظمتی 

 3درسا فتوره چی

 :چکیده

 ؿبدتش اي خبٔقٝ يبثي ثٝ دػت خٟت ؿٟشي، ٘يبصٞبي دس تبٔيٗ تٛػقٝ پبيذاس ثٝ ٔمِٛٝ ٟٔٓ أشٚصٜ
سيضاٖ اص عشيك اسائٝ چبسچٛة  دس ػغح خٟب٘ي، ثش٘بٔٝ. تجذيُ ؿذٜ اػت تش ػبِٓ صيؼتي ٔحيظ ٚ

 ثٝ تٛخٝ ثٙذي ٔقيبسٞبي پبيذاسي پشداختٙذ. ثب ػبص ٚ اِٚٛيت ٚ شيت ػبختسيضي پبيذاسي، ثٝ ٔذي ثش٘بٔٝ
تجقيت اص  دس فضبي ؿٟشي، ٔؼىٛ٘ي اي ٔدتٕـ خٕقيت ٚ ػبخت ٚ ػبص تٛدٜ سٚصافضٖٚ سؿذ

ٔحيغي ٚ ٘يُ ثٝ ٞذف تٛػقٝ پبيذاس دس وـٛس ٔب ثٝ يه اِضاْ تجذيُ ؿذٜ  ٔقيبسٞبي پبيذاسي صيؼت
 پبيذاسي دس ايشاٖ، ٔقيبسٞبي ٞبي اِٚٛيت ٔذيشيت ثب وٝ داسد آٖ شث ِزا، ٔمبِٝ حبضش ػقي اػت.

 ٞشچٝ ؿٙبخت دس ٘تيدٝ، ثب .سا ٕٔىٗ ػبصد پبيذاس ػبص ٚ ػبخت ػيؼتٕبتيىي اسصيبثي ثٝ دػتيبثي
 ٚ ػبخت ٘يبصٞبي عجك ٔقيبسٞب ايٗ إٞيت ثٙذي اِٚٛيت ٚ ٔحيغي صيؼت ٔقيبسٞبي پبيذاسي تش ثيؾ
ايٗ پظٚٞؾ وبسثشدي ٚ ٞذف . ايدبد ٕ٘ٛد سيضاٖ ثش٘بٔٝ سا ثشاي تٛاٖ ٔٙجقي ٔي ايشا٘ي، دس خبٔقٝ ػبص

سيضاٖ، خٟت سػيذٖ ثٝ سٚيىشد پبيذاس دس عشاحي  ٌيشي ثش٘بٔٝ آٖ ايدبد چبسچٛثي ٔٙبػت ثشاي تلٕيٓ
 ٞبي ٔؼىٛ٘ي دس ؿٟشٞبي ايشاٖ اػت. دس ايٗ ٔمبِٝ، ثشاي وـف ٔقيبسٞب ٚ ٔفبٞيٓ پبيذاسي ٔدتٕـ

                                                           
 ٔؼئَٛ( ؼٙذٜي)٘ٛ .تٟشاٖ ،ييسخب ذيؿٟ شيدث تيدا٘ـٍبٜ تشث ،يٚ ؿٟشػبص يٌشٜٚ ٔقٕبس1.

Email: ezarghami@srttu.edu 
   تٟشاٖ ،ييسخب ذيؿٟ شيدث تيدا٘ـٍبٜ تشث ،يٚ ؿٟشػبص يٌشٜٚ ٔقٕبس .2
3

 تٟشاٖ ،ييسخب ذيؿٟ شيدث تيدا٘ـٍبٜ تشث ،يٚ ؿٟشػبص يٌشٜٚ ٔقٕبس .
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 تدبسة اص اػتفبدٜ اي ٚ تحّيّي ٚ ٔغبِقبت اػٙبدي، وتبثخب٘ٝ  -ص سٚؽ تٛكيفئحيغي ا صيؼت
أىبٖ پزيش ٌشدد. پغ  پشػـٙبٔٝ اثضاس ٚ ٘ؾشي ٔجب٘ي ثٝ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت تب دػتيبثي ديٍش ٔحمميٗ

ٞب اص ديذٌبٜ ٔتخلليٗ ايشا٘ي  ٌيشي چٙذٔقيبسٜ، ثٝ اسصيبثي إٞيت اِٚٛيت اص آٖ، ثب سٚؽ تلٕيٓ
ٞبيي پشداختٝ خٛاٞذ ؿذ. ٘تبيح ٘ـبٖ داد وٝ فٛأّي ٔب٘ٙذ  بيذاس، اص عشيك پشػـٙبٔٝعشاحي پ

ٔحيغي  تشيٗ ٔقيبسٞبي پبيذاسي صيؼت ٔالحؾبت ا٘شطي ٚ خٛ ٚ ٔالحؾبت ٔٛاد ٚ ٔٙبثـ اص خّٕٝ ٟٔٓ
ٞبي ٔؼىٛ٘ي ايشا٘ي اػت وٝ ثبيذ دس ثش٘بٔٝ سيضي ػبخت ٚ ػبص پبيذاس  دس ػبخت ٚ ػبص ٔدتٕـ

 د تٛخٝ لشاس ٌيشد.ؿٟشي ٔٛس

سيضي ٚ ٔذيشيت،  پبيذاسي، صيؼت ٔحيغي، تحّيُ ػّؼّٝ ٔشاتجي فبصي، ثش٘بٔٝ :واشگان کلیدی

 ٔدتٕـ ٔؼىٛ٘ي.

 

 مقدمه

سيضي ؿٟشي اػت. ثٝ عٛسي وٝ ثؼيبسي اص  ػبختٕبٖ پبيذاس ٟٕٔتشيٗ فبوتٛس ثش٘بٔٝ
ٚ اكَٛ پبيذاسي سا ثٝ  سيضاٖ ٚ عشاحبٖ، عشاحي خٛد سا ٔجتٙي ثش پبيذاسي لشاس دادٜ ثش٘بٔٝ

(. دس Sharifi & Murayama, 2012:3ا٘ذ ) فٙٛاٖ لٛا٘يٗ ضشٚسي دس عشاحي ٔغشح وشدٜ
ي  آيٙذٜ"صيؼت ٚ تٛػقٝ، ٔغّجي سا تحت فٙٛاٖ  وٕيؼيٖٛ خٟب٘ي ٔحيظ 1987ػبَ 

1ٔـتشن ٔب
٘بْ ٌشفت، ٔغشح وشد. دس ٘تيدٝ، تٛػقٝ پبيذاس  2وٝ ثقذٞب ثٝ ٌضاسؽ ثشٚ٘تّٙذ  "

اي ٔقشفي ؿذ وٝ دس آٖ ٘يبصٞبي ٘ؼُ  ِٚيٗ ثبس دس ايٗ وٕيؼيٖٛ ثٝ فٙٛاٖ تٛػقٝثشاي ا
أشٚصي تٕبْ افشاد خبٔقٝ، ثذٖٚ ٔذاخّٝ ثش تبٔيٗ ٘يبصٞبي ٘ؼُ آيٙذٜ، ثشعشف ٌشدد 

(Woodcraft et al., 2011:2  .) 

دسكذ اص ػغح ؿٟش تحت پٛؿؾ وبسثشي ٔؼىٛ٘ي اػت  40دس ؿٟشٞبي ثضسي، 
ٞبي ٔؼىٛ٘ي اص  (. دس ثحث تٛػقٝ پبيذاس، ػبختٕب6ٖ: 1391دصادٜ، )پٛسٔحٕذي ٚ ٔحٕٛ

ٔحيغي ثؼضايي دس فضبي ؿٟشي  ٞبيي ٞؼتٙذ وٝ تبثيش صيؼت خّٕٝ ٟٕٔتشيٗ ػبختٕبٖ
اي ٔختق پبيذاسي ٔٙدش ثٝ ػبخت ٚ  ا٘ذ. أب دس وـٛس ايشاٖ، فذْ ٚخٛد ثش٘بٔٝ ايدبد وشدٜ

                                                           
1 Our common future 
2 The Brundtland report 
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 ,.Zarghami et al) ٔحيغي ؿذٜ اػت اي، ثذٖٚ افٕبَ ٔؼبئُ پبيذاسي صيؼت ػبص تٛدٜ

ٞبي  ( دسحبِي وٝ ٔؼبئُ پبيذاسي اص اِضأبت ثش٘بٔٝ سيضي ػبخت ٚ ػبص ٔدتٕـ2018
 (. Zarghami et al., 2019ٔؼىٛ٘ي وـٛسٞبي پيـشفتٝ اػت )

 ٞبي ػبختٕبٖ ثشاي پبيذاسي ٔقيبسٞبي ٔقشفي اِٚٛيت ٚ تقييٗ پظٚٞؾ، ايٗ اص ٞذف
اص  پظٚٞؾ، دس ايٗ .اػت ٔحيغي صيؼت پبيذاسي پبسچٝ ثشائذِي يى فٙٛاٖ ثٝ ٔؼىٛ٘ي

 ٔذيشيت دس ٔٛثش وٕي، ثٝ تحّيُ فٛأُ  ٌيشي اص سٚؽ ٚ ثٟشٜ تٛكيفي ٔغبِقٝ عشيك
پشداختٝ ؿذٜ  ٔحيغي صيؼت پبيذاسي ثش ٔجتٙي ٔؼىٛ٘ي ٞبي ٔدتٕـ ٚػبص ػبخت سيضي ثش٘بٔٝ
 ؿيٜٛ ثٝ پبيذاسي ٔقيبسٞبي اسصيبثي ٔذَ يه پظٚٞؾ ٞبي اص ٘ؾش تئٛسيىي، يبفتٝ .اػت

 ثٝ تٛا٘ذ ٔي فبصي ٚص٘ي ٔشاتت ػّؼّٝ ايدبد ثب ٘ؾشفّٕي، اص دٞذ ٚ ٔي اسائٝ ٔشاتجي فبصي ػّؼّٝ
 ثتٛا٘ٙذ تب وٙذ چٙذٔقيبسٜ وٕه ٌيشي تلٕيٓ سيضاٖ دس ػبص ٚ ثش٘بٔٝٚ  ػبخت ٔتخللبٖ

 ػبختٕبٖ يه فٕش چشخٝ وُ دس ٔقيبس ٞش اِٚٛيت ٚصٖ اػبع ثش سا ٔغّٛة ٔٙبثـ ٚ ثٛدخٝ
 عٛس وّي، تحميك حبضش دس پي پبػخ ثٝ ػٛاالت صيش اػت: ثٝ .تقييٗ وٙٙذ ٔؼىٛ٘ي

 چيؼت؟ ٔحيغي صيؼت ثب اكَٛ پبيذاسي عشاحي دس ٟٔٓ ٞبي اِٚٛيت -

 ٔذَ يىپبسچٝ خٟت سػيذٖ ثٝ پبيذاسي دس ػبخت ٚ ػبص ٔدتٕـ ٔؼىٛ٘ي چيؼت؟ -

 ثش ٔجتٙي ٔؼىٛ٘ي ٞبي ٔدتٕـ ػبصٚ  ػبخت سيضي ثش٘بٔٝ ٔذيشيت دس ٔٛثش فٛأُ -

 دس ايشاٖ چيؼت؟ ٔحيغي صيؼت پبيذاسي

 مبانی نظری

سيضي ٚ ػبخت ٚ ػبص، تحميمبت صيبدي دس  وٝ دس صٔيٙٝ ٔقيبسٞبي پبيذاسي دس ثش٘بٔٝ ثب ايٗ
ٔحيغي خٟت  ٞبي پبيذاسي اص خّٕٝ صيؼت ػغح خٟبٖ كٛست ٌشفتٝ اػت، أب ِٔٛفٝ

ثبؿذ  س ايشاٖ اص ػبثمٝ صيبدي ثشخٛسداس ٕ٘يسيضي ٞذفٕٙذ دس ػبخت ٚ ػبص پبيذا ثش٘بٔٝ
(Zarghami et al., 2017ٗدس اي .)  .ثخؾ ثٝ تٛضيح ايٗ ٔقيبسٞب پشداختٝ خٛاٞذ ؿذ 

 محیطی زیست معیارهای پایداری
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 فقبِيت آٖ دس وٝ اػت ػيؼتٕي ٞبي ٔٛلقيت ثٝ ٔشثٛط ٔحيغي صيؼت پبيذاسي وّٕٝ
 ٞب، ػبصٔبٖ اص تقذادي. ٕ٘ٙبيذ تخشيت دبصٔ ؽشفيت اص ثيؾ سا عجيقت چشخٝ ا٘ؼب٘ي، ٞبي

 ٚ آٔشيىب ٔتحذٜ ايبالت ثشيتب٘يب، ٔب٘ٙذ ػجض ػبختٕبٖ أتيبصدٞي ٞبي ػيؼتٓ ٚ وذ اػتب٘ذاسد،
 تب ثذٞٙذ سا أىبٖ ايٗ وٙٙذٌبٖ ٔلشف سا تٙؾيٓ وشد٘ذ وٝ ثٝ اػپب٘يب ٚ طاپٗ، إِٓبٖ، وب٘بدا،
ثب  ٞب ػيؼتٓ ايٗ ٕٞچٙيٗ. وٙٙذ ييٗتق سا ػبختٕبٖ ٔحيغي  صيؼت فّٕىشد ػغح ثتٛا٘ٙذ

 تقييٗ ٔحيغي صيؼت پبيذاسي سا دس ٞب ػبختٕبٖ ٔٛفميت ػغح ٞب، افتجبسدٞي ثٝ ػبختٕبٖ
 ٔٛسد أتيبصدٞي ٞبي اص عشيك ثشسػي دليك ػيؼتٓ ٔغبِقبت دس ايٗ حٛصٜ، اػبع ثش .وٙٙذ ٔي

ٚػبص  ثشاي ػبخت تٔٙبػ ٔقيبسٞبي ديٍش، ٞبي چبسچٛة ٘يض ٚ پيـشفتٝ دس وـٛسٞبي اػتفبدٜ
. ٌشديذ٘ذ حزف داؿتٙذ، تذاخُ ٞٓ ثب وٝ ٔقيبسٞبيي ٚ لشاس ٌشفتٙذ دس ايشاٖ ٔٛسد ٔغبِقٝ

 ؿؾ ؿبُٔ داسد ٚخٛد أتيبصدٞي ػيؼتٓ اص ثؼيبسي دس وٝ ٔحيغي صيؼت ٔـتشن ٔقيبسٞبي
 1ؿٕبسٜ  خذَٚ دس پبيذاسي ثشاي ٔقيبسٞب صيش ٚ ٔحيغي صيؼت ٔقيبسٞبي وٝ اػت ٌشٜٚ

 .لبثُ ٔـبٞذٜ اػت خالكٝعٛس  ثٝ

محیطی برای پایداری )نگارندگان( : معیارهای زیست1جدول شماره   

 1ػغح  2ػغح  3ػغح  ٔٙبثـ

ٔحيغي  صيؼت عشاحي ٚ ا٘شطي دس سٞجشي

(Leed ،)2002. 

ٔالحؾبت حؼبػيت 
 صٔيٗ

 
 
 

ٔالحؾبت ػبيت 
 پبيذاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پبيذاسي 
 ٔحيغي صيؼت

 
 

Curtis, 2014:11 ٔ الحؾبت وبٞؾ
 آِٛدٌي

احيبي ٔٙبعك  ،2010ػبصي ػجض ،  ػبختٕبٖ
 ديذٜ آػيت

Curtis, 2014:11 ٓحفؼ اوٛػيؼت 

Jansen, 2012:15  وبٞؾ ٔلشف آة
 آؿبٔيذ٘ي

 
 

 ٔالحؾبت سا٘ذٔبٖ آة
Nachmany, 2015: 10  ٚ وبٞؾ خؼبست

 ضبيقبت

ٔذيشيت ٔٙبثـ  .2009ػبصي ػجض(،  ؿٛساي ػبختٕبٖ
 يٗخبيٍض
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ٔحيغي ،  صيؼت عشاحي ٚ ا٘شطي دس سٞجشي
2002. 

ٞبي  ا٘ذاصي ػيؼتٓ ساٜ
 ػبختٕب٘ي

 
 ٔالحؾبت ا٘شطي ٚ خٛ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٔحيغي ،  صيؼت عشاحي ٚ ا٘شطي دس سٞجشي
2002 . 

ٔالحؾبت فّٕىشد 
 ا٘شطي

Curtis, 2014:18  وبٞؾ ٔلشف ا٘شطي
 تدذيذ٘بپزيش

ٔحيغي  صيؼت عشاحي ٚ ا٘شطي دس سٞجشي

Leed ،)2002. 

ٔالحؾبت حفبؽت اص 
 اليٝ اٚصٖٚ

ٔحيغي ،  صيؼت عشاحي ٚ ا٘شطي دس سٞجشي
 ػبصي ػجض(،  . ػبختٕب2002ٖ

  ٔذيشيت ٔٛاد صائذ
 
 

ٔالحؾبت ٔٛاد ٚ 
 ٔٙبثـ

Jansen, 2012:15  ٔالحؾبت دس وبٞؾ
 ٔٙبثـ

ٔحيغي  صيؼت عشاحي ٚ ا٘شطي دس سٞجشي

(Leed ،)2002. 

 خٛاف ٔٛاد

 تبٔيٗ ٔٛاد ثٛٔي ،2010ػجض ،  ػبصي ػبختٕبٖ

  آػبيؾ حشاستي .2010(، Leedػبصي ػجض ) ػبختٕبٖ
ٔحيغي ،  صيؼت عشاحي ٚ ا٘شطي دس سٞجشي ويفيت فضبي داخّي

2002. 

ويفيت ٞٛاي داخُ 
 ػبختٕبٖ

Jansen, 2012:13 آػبيؾ ثلشي 

Nachmany, 2015: 10 آػبيؾ ؿٙٛايي 

ٔحيغي  تصيؼ عشاحي ٚ ا٘شطي دس سٞجشي

(Leed ،)2002. 

ٔالحؾبت فشآيٙذ  ٘ٛآٚسي دس عشاحي
 ٘ٛآٚسي ٚ عشاحي

 Curtis, 2014:17 ٔحيغي عشاحي صيؼت 

 

 1 ؿىُ دس ٔؼىٛ٘ي ٞبي ٔدتٕـ ثشاي ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٔقيبسٞبي خالكٝ عٛس ثٝ
 .اػت ٔـبٞذٜ لبثُ
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مسکونی  های مجتمع برای محیطی زیست پایداری مولفه زیرمعیارهای و معیارها :1شماره  شکل

 )نگارندگان(

 

 ها و روش مواد

 معیارهای بتوان که است ایه راه تریه خالق تصمیم درست، اتخاذ مىظور به

 ٌيشي تلٕيٓ ،(2008) 1وبٞشأبٖ (.Saaty, 2008: 4) کرد اوتخاب را مهم بسیار

 ٟٔٙذػي ذٜپيچي ٔؼبئُ ثٝ پشداختٗ ثشاي سٚؿي ٚ ػبصي ٔذَ اثضاس اص يىي سا چٙذٔقيبسٜ
وشد وٝ  پيـٟٙبد سا ٔشاتجي ػّؼّٝ ؿجىٝ دس فبصي اكَٛ ػبصي يىپبسچٝ ايـبٖ. وشد ٔقشفي

 .وشد ٔي ٔحذٚد تٛخٟي لبثُ عٛس ثٝ فبصي، اكَٛ اص اػتفبدٜ ثب ا٘ؼبٖ سا  لضبٚت صثب٘ي اثٟبْ
 ٔـىالت ثب ثبؿذ، ٔي چٙذٔقيبسٜ ٌيشي تلٕيٓ ٘يبصٔٙذ وٝ ٔؼبئّي دس ٔقٕٛال سيضاٖ ثش٘بٔٝ

 تحميك، ايٗ دس ثٙبثشايٗ. اػت ٔجٟٓ ٚ ٘بلق اعالفبت حبٚي وٝ ٞؼتٙذ سٚثشٚ ؼيبسيث
. ؿذ ديذٜ ٔٙبػت پبيذاسي ٔقيبسٞبي اِٚٛيت ثٙذي ستجٝ ثشاي چٙذٔقيبسٜ ٌيشي تلٕيٓ تىٙيه

ػبصي ثب اػتفبدٜ اص  يىپبسچٝ، سٚؿي ػيؼتٕبتيه ثشاي ا٘تخبة ٌضيٙٝ ٚ تٛخيٝ  ايٗ سٚؽ
ؿٕبس  ٔشاتجي ثٝ ( ٚ تحّيُ ػبختبس ػّؼSaaty, 2008:11ّٝي )ٔفبٞيٓ تئٛسي ٔدٕٛفٝ فبص

 خبي ثٝ ٔتخلليٗ دٚ، ثٝ ٔشحّٝ ٔمبيؼٝ دٚ دس (. ثٙبثشايKahraman, 2008ٗسٚد ) ٔي

                                                           
1
 Kahraman 
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 فٍّٕشٞبي ػپغ. (2)خذِٚـٕبسٜ  وشد خٛاٞٙذ اػتفبدٜ صثبٖ اص ٔتغيشٞبي پيـٟٙبدي، ٕ٘شات
 ٚ ٘ؾشات آٚسي خٕـ ثشاي فبصي بٍ٘يٗدس ٟ٘بيت، ٔي ؿٛ٘ذ. ٔي افٕبَ فبصي افذاد ثٝ فبصي

 تجذيُ لغقي افذاد ثٝ ٔيبٍ٘يٗ فبصي افذاد ٚ ؿٛ٘ذ ٔي ثشدٜ ثىبس ٔتخلليٗ لضبٚت
 ؿٛد ٔي ٔحبػجٝ لغقي افذاد ٔبتشيغ( ٟ٘بيي ٚصٖ) ٚيظٜ ثشداس آٖ، اص پغ. ؿٛ٘ذ ٔي

(Chang, 1996: 11)ٞبي پشوبسثشد دس تحّيُ چٙذٔقيبسٜ اػت وٝ دس . سٚؽ چبً٘ اص سٚؽ 
( ٚ 1395(، خٟب٘جخؾ اكُ ٚ ٕٞىبساٖ )1392پٛس ٚ خذاثخؾ ) تحميمبت ٕٞب٘ٙذ داداؽ

( ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت. ثٙبثشايٗ دس ايٗ پظٚٞؾ اص 1394خٛوبسػشٍٞٙي ٚ خجبسي )
 ٞب ٌيش٘ذٜ تلٕيٓ ( ٔشاحُ تحّيُ ػّؼّٝ ٔشاتجي فبصي ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ.1996) 1سٚؽ چبً٘

 ٔمذاس ٞبي لضبٚت ثٝ ٘ؼجت( فبصي) حذٚدي ٞبي لضبٚت داؿتٗ وٝ وٙٙذ ٔي دسن ٔقٕٛال
 دِيُ ثٝ خٛد، ٞبي اِٚٛيت ٔٛسد دس تٛا٘ذ ٕ٘ي ٌيش٘ذٜ تلٕيٓ صيشا اػت، تش ٔغٕئٗ ،(AHP) ثبثت

  ثٙبثشايٗ،(. 2008 وبٞشأبٖ،) ثذٞذ ٘ؾش آؿىبس ٚ سٚؿٗ عٛس ٔمبيؼٝ، ثٝ فشآيٙذ فبصي ٔبٞيت
 ثغٛس تٛاٖ ٔي سا لضبٚت دس لغقيت فذْ ٔمبيؼٝ، ٔميبع دس فبصي اكَٛ اص اػتفبدٜ ثب

. دٞٙذ ٔي ٕ٘شٜ ٔقيبسٞب صٚج ثٝ ٔتخلليٗ دٚ، ثٝ دٚ ٔمبيؼٝ ٔشحّٝ دس. وشد وٙتشَ ٔٙبػجي
 افذاد فٙٛاٖ ثٝ وٝ ؿذ خٛاٞذ اػتفبدٜ صثبٖ ٔتغيشٞبي اص پيـٟٙبدي، ٕ٘شات خبي ثٝ ثٙبثشايٗ،

 ثٝ تب ؿذٜ افٕبَ فبصي افذاد ٝث فبصي فٍّٕشٞبي ػپغ(. 5خذَٚ) ؿٛ٘ذ ٔي تفؼيش فبصي
 لضبٚت ٚ ٘ؾشات آٚسي خٕـ ثشاي فبصي ٔيبٍ٘يٗ ٟ٘بيت، دس. پيذا وشد دػت ثٟتشي ٘تبيح

 اص پغ. ؿٛ٘ذ ٔي تجذيُ لغقي افذاد ثٝ ٔيبٍ٘يٗ فبصي افذاد ٚ ؿٛد ٔي ثشدٜ ثىبس ٔتخلليٗ
 (.1996 چبً٘،) ؿٛد ٔي ٔحبػجٝ لغقي افذاد ٔبتشيغ( ٟ٘بيي ٚصٖ) ٚيظٜ ثشداس آٖ،

 

 

 

(2002: مقیاس زبانی و فازی در مقایسات زوجی )تیریاکی و آهالتجی اوغلو، 2جدول شماره   

 ٔقىٛع فذد فبصي  فذد فبصي ٔثّثي ٔقبدَ ٔميبع صثب٘ي

 (1,1,1) (1,1,1) إٞيت يىؼبٖ

                                                           
1
 Chang 
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 (2/3,1,2) (1/2,1,3/2) ثشتشي ضقيف

 (2/5,1/2,2/3) (3/2,2,5/2) ثشتشي ٔتٛػظ

 (2/7,1/3,2/5) (5/2,3,7/2) ثشتشي ثؼيبس لٛي

 (2/9,1/4,2/7) (7/2,4,9/2) ثشتشي ٔغّك

 اص فّٕىشدي ٔقيبسٞبي ثٙذي اِٚٛيت ٚ تقييٗ حبضش، پظٚٞؾ ٞذف وٝ آٖ دِيُ ثٝ
 غيشٔتخلق افشاد تٛػظ عيف ٚػيقي اص دسن لبثُ خٛثي ثٝ اػت ٕٔىٗ وٝ اػت فٛأّي

 ثٝ لبدس وٝ دٞٙذٌب٘ي پبػخ وٝ ؿذ ٌشفتٝ تلٕيٓ ٘جبؿذ، ٔؼىٛ٘ي ٞبي ٔدتٕـ ػبوٙبٖ يب
 ػبص، ٚ ػبخت كٙقت اص) ؿٛ٘ذ ا٘تخبة وبسؿٙبػبٖ ٚ ٔتخلليٗ ثيٗ اص ٞؼتٙذ، پبػخٍٛيي

  (.ٞب دا٘ـٍبٜ ٘يض ٚ اداسات ٚ ٞب ؿشوت

 ٌيشي ٞذفٕٙذ، ثٝ ا٘تخبة ٔتخلليٗ پشداختٝ ؿذ. ثشاي ثٙبثشايٗ، اص عشيك سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ثٝ ثتٛاٖ تب ٌشدد ثشسػي ٔـبثٝ ٔغبِقبت وبفي تقذاد ثٝ تب ٌشديذ ػقي ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ تقييٗ
 ٌيشي تلٕيٓ فشآيٙذ ،Dalkey ٚ Helmer (1963)  ثٝ تٛخٝ ثب. وشد پيذا دػت ٔٙبػت تقذاد
 ثش ٘جبيذ( غيشٜ ٚ Delphi، FAHP) ٞبي تىٙيه ثب تحميمبت دس ثٙبثشايٗ،. اػت پيچيذٜ ثؼيبس
٘خٛاٞذ  صيبدي إٞيت ٞب سٚؽ يٗا دس ٔٛضٛؿ ايٗ وٝ چشا داؿت، آٔبسي تبويذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيضاٖ
 103 تب 30 ثيٗ ؿذٜ ٔـخق ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ؿبُٔ ثؼيبسي ٔغبِقبت ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ. داؿت

(Lee,2006; Ali & Al Nsairat, 2009) ايٗ تبويذ ٔـبثٝ، ٔغبِقبت ٕٞب٘ٙذ ثٙبثشايٗ، .ثٛد٘ذ 

 اػت ٛدٜث دا٘ؾ ٚ تٛخٝ لبثُ تدشثٝ ثبال، تٛا٘بيي ثب ٔتخلليٗ ا٘تخبة ثش ٘يض پظٚٞؾ
(Loo, 2002). كٙقت، ػبص،ٚ  ػبخت) ثخؾ ٞش دس ٔتخلق افشاد تقذاد دليك ثشسػي اص پغ 

ػبثمٝ ٚ -3تدشثٝ ثبال، -2دا٘ؾ وبفي، -1، اص ثيٗ ٔقيبسٞبي ٟٔٓ اص لجيُ (غيشٜ ٚ دا٘ـٍبٜ
 اص ٘فش 31 ٚ ػبصٚ  ػبخت كٙقت اص ٘فش 64 تٕبيُ ؿشوت دس پشػـٙبٔٝ ا٘تخب ؿذ وٝ ؿبُٔ -4

 ٔحممبٖ اص ٘فش 26 ػبص ٚٚ  ػبخت ٔتخلليٗ ٘فش 58 ٟ٘بيت، دس ٚ ا٘ـٍبٞيد ٔحممبٖ
 ٚ ٔتخلليٗ ثش ٔجتٙي يبفتٝ ػبصٔبٖ ٔلبحجٝ دس تب وشد٘ذ ٞؼتٙذ وٝ ٔٛافمت دا٘ـٍبٞي
 ثشاي ريٙفقبٖ ٚ ٔتخلليٗ اص ٔقتجش پبػخ 179 ثٙبثشايٗ، ٔدٕٛفب .وٙٙذ ؿشوت وبسؿٙبػبٖ

 يبفتٝ ػبصٔبٖ ٔلبحجٝ سٚيىشد اص ٔغبِقٝ، ايٗ دس .ؿذ دسيبفت پشػـٙبٔٝ تحّيُ ٚ تدضيٝ
 دٚ ثخؾ كٛست ٔمبيؼبت صٚخي ػبختبسٔٙذ ثٛد وٝ ثٝ پشػـٙبٔٝ فشْ ؿذ وٝ اػتفبدٜ

ي  ثٙذي اعالفبت دس صٔيٙٝ دسٟ٘بيت، ثٝ خٕـ. ؿذ سا ؿبُٔ ٔي ٔحيغي صيؼت ٔقيبسٞبي
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ت ٞبي ٔؼىٛ٘ي پشداختٝ ٚ ثشاػبع اػتخشاج اعالفب عشاحي پبيذاس ثشاي ٔدتٕـ
 ٞب الذاْ ؿذٜ اػت.  ٞبي ٔتخلليٗ، ثٝ تحّيُ آٖ ؿذٜ اص لضبٚت آٚسي خٕـ

 ها و بحثیافته

دػت  ، ث3ٝٞبي ٔقيبسٞب عجك خذَٚ ؿٕبسٜ  عجك ٔشاحّي وٝ دس ثخؾ لجُ روش ؿذ، ٚصٖ
ٞب ا٘دبْ ؿذ، افذاد فبصي ثٝ افذاد لغقي تجذيُ ٌشديذ.  آٔذ. پغ اص آٖ وٝ تشويت لضبٚت

ٔبتشيغ ٔحبػجٝ ٌشديذ ٚ ػپغ ٚصٖ ٞش ٔقيبس ثب ضشة ٚصٖ ٞش ػغح ػپغ، ثشداس ٚيظٜ ٞش 
ٔحيغي سا ٕ٘بيؾ  دػت آٔذ. خذاَٚ صيش ٚصٖ ٟ٘بيي ٞش ٔقيبس ٚ صيشٔقيبس پبيذاسي صيؼت ثٝ

 دٞذ. ٔي

محیطی )نگارندگان( : وزن نهایی معیارها و زیرمعیارهای زیست3جدول شماره   

 

 هدف

وزن 

نهای

 ی

معیار 

 پایداری

وزن 

 معیار

نهایی  وزن

 معیار

زیرمعیار 

 پایداری

وزن 

 زیرمعیار

وزن نهایی 

 زیرمعیار

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 معیار
مح زیست

 یطی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

371/0 
 
 
 
 
 

 
 

ٔالحؾبت ػبيت 
 پبيذاس

 
 

114/0 

 
 

0423/
0 

ٔالحؾبت حؼبػيت 
 صٔيٗ

187/0 0079/0 

ٔالحؾبت وبٞؾ 
 آِٛدٌي

260/0 0110/0 

 0117/0 276/0 ديذٜ احيبي ٔٙبعك آػيت

 0117/0 277/0 حفؼ اوٛػيؼتٓ

 
ٔالحؾبت سا٘ذٔبٖ 

 آة

 
152/0 

 
0564/

0 

آة  وبٞؾ ٔلشف
 آؿبٔيذ٘ي

229/0 0129/0 

وبٞؾ خؼبست ٚ 
 ضبيقبت

457/0 0258/0 

 0177/0 314/0 ٔذيشيت ٔٙبثـ خبيٍضيٗ

 
 

ٔالحؾبت ا٘شطي ٚ 
 خٛ

 
 

221/0 

 
 

0820/
0 

ٞبي  ا٘ذاصي ػيؼتٓ ساٜ
 ختٕب٘يػب

223/0 0183/0 

ٔالحؾبت فّٕىشد 
 ا٘شطي

304/0 0249/0 

وبٞؾ ٔلشف ا٘شطي 
 تدذيذ٘بپزيش

281/0 0230/0 
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ٔالحؾبت حفبؽت اص 
 اليٝ اٚصٖٚ

191/0 0157/0 

 
 

ٔالحؾبت ٔٛاد ٚ 
 ٔٙبثـ

 
 

217/0 

 
 

0805/
0 

 0177/0 220/0 ٔذيشيت ٔٛاد صائذ

ٔالحؾبت دس وبٞؾ 
 ٔٙبثـ

276/0 0222/0 

 0198/0 246/0 خٛاف ٔٛاد

 0208/0 258/0 تبٔيٗ ٔٛاد ثٛٔي

 
 

 ويفيت فضبي داخّي

 
 

173/0 

 
 

0642/
0 

 0169/0 264/0 آػبيؾ حشاستي

ويفيت ٞٛاي داخُ 
 ػبختٕبٖ

322/0 0207/0 

 0142/0 221/0 آػبيؾ ثلشي

 0124/0 193/0 آػبيؾ ؿٙٛايي

فشآيٙذ  ٔالحؾبت
 ٘ٛآٚسي ٚ عشاحي

123/0 0456/
0 

 0192/0 420/0 ٘ٛآٚسي دس عشاحي

 0265/0 580/0 ٔحيغي عشاحي صيؼت

 خذَٚ ايٗ ثٝ تٛخٝ ثب. اػت پبيذاسي ٔقيبسٞبي ٟ٘بيي ستجٝ دٞٙذٜ ٘ـبٖ 4ؿٕبسٜ  خذَٚ
 ٘يض، ٔحيغي صيؼت پبيذاسي ٔغبِقٝ ٔٛسد ٔقيبسٞبي ٔيبٖ دس وٝ داؿت ثيبٖ تٛاٖ ٔي
 خٛد ثٝ سا إٞيت ٔيضاٖ تشيٗ وٓ پبيذاس ػبيت ٔالحؾبت ٚ تشيٗ ثيؾ خٛ ٚ ا٘شطي حؾبتٔال

 .اػت دادٜ اختلبف

های معیارهای پایداری )نگارندگان( بندی اولویت در وزن : رتبه4جدول شماره  

 بندی وزن اولویت معیار پایداری رتبه

 0820/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت ا٘شطي ٚ خٛ )ٔقيبس صيؼت 1

 0805/0 ٔحيغي(  ت ٔٛاد ٚ ٔٙبثـ )ٔقيبس صيؼتٔالحؾب 2

 0642/0 ٔحيغي( ويفيت فضبي داخّي )ٔقيبس صيؼت 3

 0564/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت سا٘ذٔبٖ آة )ٔقيبس صيؼت 4

 0456/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت فشآيٙذ ٘ٛآٚسي ٚ عشاحي )ٔقيبس صيؼت 5

 0423/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت ػبيت پبيذاس )ٔقيبس صيؼت 7

ٚ  ٔحيغي صيؼت عشاحي. اػت ٔـبٞذٜ لبثُ 5ؿٕبسٜ  خذَٚ دس صيشٔقيبس ٞش ٟ٘بيي ٔقيبس
 .داساػت سا ديٍش صيشٔقيبسٞبي ثيٗ دس ٚصٖ تشيٗ ثيؾ وبٞؾ خؼبست ٚ ضبيقبت
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ٞبي صيشٔقيبسٞبي پبيذاسي )ٍ٘بس٘ذٌبٖ( ثٙذي اِٚٛيت دس ٚصٖ : ستج5ٝخذَٚ ؿٕبسٜ   

 بندی وزن اولویت معیار پایداری رتبه

 0265/0 ٔحيغي( ٔحيغي )صيشٔقيبس صيؼت عشاحي صيؼت 1

 0258/0 ٔحيغي( وبٞؾ خؼبست ٚ ضبيقبت)صيشٔقيبس صيؼت 2

 0249/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت فّٕىشد ا٘شطي)صيشٔقيبس صيؼت 3

 0230/0 ٔحيغي( وبٞؾ دس ٔلشف ا٘شطي تدذيذ٘بپزيش )صيشٔقيبس صيؼت 4

 0222/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت دس وبٞؾ ٔٙبثـ )صيشٔقيبس صيؼت 5

 0208/0 ٔحيغي( تبٔيٗ ٔٛاد ثٛٔي )صيشٔقيبس صيؼت 6

 0207/0 ٔحيغي( ويفيت ٞٛاي داخُ ػبختٕبٖ )صيشٔقيبس صيؼت 7

 0198/0 ٔحيغي( خٛاف ٔٛاد )صيشٔقيبس صيؼت 8

 0192/0 ٔحيغي( ٘ٛآٚسي دس عشاحي )صيشٔقيبس صيؼت 9

 0183/0 ٔحيغي( ا٘ذاصي ػيؼتٓ ٞبي ػبختٕب٘ي )صيشٔقيبس صيؼت ساٜ 10

 0177/0 ٔحيغي( ٔذيشيت ٔٛاد صائذ )صيشٔقيبس صيؼت 11

 0177/0 ٔحيغي( ٔذيشيت ٔٙبثـ خبيٍضيٗ )صيشٔقيبس صيؼت 12

 0169/0 ٔحيغي( آػبيؾ حشاستي )صيشٔقيبس صيؼت 13

 0157/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت حفبؽت اص اليٝ اٚصٖٚ )صيشٔقيبس صيؼت 14

 0142/0 ٔحيغي( آػبيؾ ثلشي )صيشٔقيبس صيؼت 15

 0129/0 ٔحيغي( وبٞؾ دس ٔلشف آة آؿبٔيذ٘ي )صيشٔقيبس صيؼت 16

 0124/0 ٔحيغي( آػبيؾ ؿٙٛايي )صيشٔقيبس صيؼت 17

 0117/0 ٔحيغي( حفؼ اوٛػيؼتٓ )صيشٔقيبس صيؼت 18

 0117/0 ٔحيغي( ديذٜ )صيشٔقيبس صيؼت احيبي ٔٙبعك آػيت 19

 0110/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت وبٞؾ آِٛدٌي )صيشٔقيبس صيؼت 20

 0079/0 ٔحيغي( ٔالحؾبت حؼبػيت صٔيٗ )صيشٔقيبس صيؼت 21

 پبيذاسي صيشٔقيبسٞبي ٚ ٔقيبسٞب ثٝ ؿذٜ دادٜ اختلبف ٞبي ٚصٖ تٕبْ خالكٝ، عٛس ثٝ
 ٞبي ثشسػي ٚ تحميمبت ثٝ تٛخٝ ثب .اػت ٔـبٞذٜ لبثُ 2ؿٕبسٜ  ؿىُ دس ٔحيغي صيؼت
 الذأبت ٚ ٌيشي تلٕيٓ ٔشاتت ّٝػّؼ ثب ساثغٝ دس ٟ٘بيي ٔذَ ثقٙٛاٖ  2  ؿىُ ؿذٜ، ا٘دبْ
 ٚ ٔقٕبساٖ ثشاي تٟشاٖ دس ٔحيغي صيؼت پبيذاسي ثب ٔؼىٛ٘ي ٔدتٕـ يه عشاحي ثشاي الصْ

 ٚ ٔقيبس ٞش ٟ٘بيي ٚصٖ ي دٞٙذٜ ٘ـبٖ ؿىُ ايٗ. ؿٛد ٔي ٔقشفي ػبصٚ  ػبخت ٔتخلليٗ
 ٔمبيؼٝ ثُلب ٔقيبسٞب ديٍش ثٝ ٘ؼجت ٞب آٖ اص يه ٞش اِٚٛيت ٚ اػت پبيذاس عشاحي صيشٔقيبس
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 ثشاي وٝ اِٚيٝ اكَٛ ثٝ ٔؼىٛ٘ي ٔدتٕـ يه عشاحي دس تٛاٖ ٔي تشتيت ايٗ ثٝ. اػت
 .ؿٛد تٛخٝ ٞب آٖ اِٚٛيت سفبيت ثٝ ٚ ثشد ثٟشٜ آيٙذ، ٔي ؿٕبس ثٝ ٚاخجبت اص پبيذاس عشاحي

 
 برای محیطی زیست و اجتماعی پایداری مولفه زیرمعیارهای و : وزن نهایی معیارها2شکل شماره 

 مسکونی )نگارندگان( های معمجت

ٞب تدشثٝ دسيبفتٙذ وٝ فبُٔ  ٞب، ٔتخلليٗ ٚ ٔحممبٖ پغ اص ػبَ عجك ٚصٖ اِٚٛيت
ٞبي ٔؼىٛ٘ي دس  تشيٗ ٔقيبس ؿبيبٖ تٛخٝ دس عشاحي ٔدتٕـ ٔالحؾبت ا٘شطي ٚ خٛ اص ٟٔٓ

ٔحيغي ٚ وبٞؾ خؼبسات ٚ ضبيقبت دس  تٟشاٖ ٔي ثبؿذ. پغ اص ايٗ ؿبخق، عشاحي صيؼت
بص لشاس ٌشفتٝ اػت. پغ اص ايٗ ٔقيبسٞب، ٔقيبسٞبي ديٍشي ٕٞچٖٛ فٙبٚسي ٚ ٚػ ػبخت

٘ٛآٚسي دس عشاحي، ويفيت ٞٛاي داخُ ٚ آػبيؾ ٔشثٛط ثٝ فٛأُ ٔختّف ثلشي، حشاستي ٚ 
ٞبي ٔؼىٛ٘ي ٚ  ٞبي ػبختٕبٖ ٌيش٘ذ. ٔقيبسٞبي ٔشثٛط ثٝ ويفيت صيشػبخت غيشٜ لشاس ٔي

ديذٜ دس آخشيٗ ٔشاحُ  احيبي ٔٙبعك آػيت ٔالحؾبت ٔشثٛط ثٝ اػتفبدٜ اص صٔيٗ ٚ
 تٛا٘ذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيشد. ٌيشي دس عشاحي ٔي تلٕيٓ
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 ايٗ وٝ اػت آٚسدٜ دػت ثٝ سا اِٚٛيت ثبالتشيٗ أٙيت ٔقيبسٞبي داد وٝ ٞب ٘ـبٖ يبفتٝ
1دٔپؼي ٔب٘ٙذ ٔختّف ٔحممبٖ تٛػظ ٔؼئّٝ

 ٕٞىبساٖ 2ٚ خٙؼٗ ٚ (2011) ٚ ٕٞىبساٖ 
 تٕشوض ثب خٙٛثي آفشيمبي دس اي ٔغبِقٝ. اػت ؿذٜ ٔغشح ٘يض ٔختّف ٞبي ديذٌبٜ اص ،(2012)

(. Dempsey et al., 2011:6) وٙذ ٔي تأويذ ٔؼئّٝ ٕٞيٗ ٘يض ثٝ ٞب صيشػبخت پبيذاسي ثش
 تحميك، ايٗ دس .وٙذ خجشاٖ سا خالء ايٗ تٛا٘ذ ٔي حبضش ي ٔغبِقٝ اص خشٚخي ٘تبيح ثٙبثشايٗ،

 ؿبخق 40 اص 14 ستجٝ دس ػبص ٚ ػبخت ٔٛاد ثٛدٖ دػتشع دس خّٕٝ اص ثٛٔي، ٔٛاد تبٔيٗ
 دس ٔقيبس ٟٔٓ اِٚيٗ فٙٛاٖ ثٝ خٛ ٚ ا٘شطي ٔالحؾبت .ٌشفت لشاس ٔحيغي صيؼت پبيذاسي

 ٌزاسي ػشٔبيٝ حدٓ وٝ ثبؿذ دِيُ ايٗ ثٝ تٛا٘ذ ٔي ٔٛضٛؿ ايٗ.  ٌشفت لشاس ثٙذي ستجٝ
 اص فؼيّي ػٛخت ٞبي ا٘شطي سد ٌزاسي ػشٔبيٝ ثٝ ٘ؼجت تدذيذپزيش ثشق تِٛيذ دس خٟب٘ي

 ٘ـبٖ( 2014)3 وٛستيغ(. Jansen, 2012:2) اػت يبفتٝ افضايؾ صيبدي حذ تب  2008 ػبَ
 پبيذاس ٔؼىٛ٘ي ثّٙذٔشتجٝ ٞبي ػبختٕبٖ ثشاي ٞب ؿبخق تشيٗ ٟٔٓ اص يىي آػبيؾ وٝ داد

 ثشاي سا ؿبد ػشصٔيٗ ؿبخق ،(HPI) ؿبد ػشصٔيٗ ػبصٔبٖ اػت، ػبِي چٙذ اوٖٙٛ. اػت
 تٛخٝ ثب(. Curtis, 2014:11) وشد ٔٙتـش  ص٘ذٌي ويفيت ٚ ٔحيغي صيؼت اثشات ٌيشي ٘ذاصٜا

 وٝ اػت الصْ ؿبخق، ايٗ دس اػتفبدٜ ٔٛسد ٔتغيشٞبي اص ثشخي ثشاي اعالفبت ٚخٛد فذْ ثٝ
 ٔي ٘ـبٖ( 2015) 4٘بچٕب٘ي ٚ ٕٞىبساٖ ٘تبيح. لشاس ٌيش٘ذ ثشسػي ٔٛسد ؿذٜ ٌٓ ٞبي دادٜ ايٗ
 ٔذيشيت ثشاي وـٛسٞب ٘بتٛا٘ي دِيُ ثٝ ؿبد، ػشصٔيٗ ؿبخق ٘ؾش اص ٛسيوـ ٞيچ وٝ دٞذ
 پبيذاسي تضٕيٗ ٚ ؿبد ص٘ذٌي ثقٙٛاٖ وٝ ص٘ذٌي، ثشاي ثبال اػتب٘ذاسدٞبي حفؼ ٞبي تٙؾ

 دس. ٞؼتٙذ ٔشتجظ ٞٓ ثٝ ٔحيظ ٚ ٞب ػبختٕبٖ .اػت ٘يبفتٝ دػت ثبال أتيبص ثٝ ؿذٜ، تقشيف
 ايدبد. اػت ٔحيغي صيؼت ٔؼبئُ ٔالحؾبت ثشاي ؿيتال پبيذاس تٛػقٝ ٔفْٟٛ فبْ، ٔقٙبي

 ٔحيغي ٚ دس صيؼت ٞبي ؿيٜٛ دس تٛخٝ لبثُ ٔثجت اثشات ٚػبص، ػبخت كٙقت دس پبيذاسي
 .داؿت خٛاٞذ عشاحي ٟ٘بيت

                                                           
1
 Dempsey 

2
 Jansen 

3
 Curtis 

4
 Nachmany et al 
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ثحث پبيذاسي ٚ تٛػقٝ پبيذاس، ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ؿٟشٞب ٚ ؿٟش٘ـيٙي ثي ٔقٙب خٛاٞذ ثٛد. 
سٚد وٝ ثخؾ لبثُ تٛخٟي اص  ي دس خٟبٖ ثٝ ؿٕبس ٔيؿٟشٞب فبُٔ اكّي ايدبدوٙٙذٜ ٘بپبيذاس

ٔحيغي  دٞٙذ. ٔؼبئّي ٕٞچٖٛ ٔـىالت صيؼت ٞبي ٔؼىٛ٘ي تـىيُ ٔي آٖ سا ٔدتٕـ
ٞبي ٔؼىٛ٘ي، ٔٙدش ثٝ ٘بپبيذاسي ؿٟشي اص  ٚػبص ٘بدسػت ٔدتٕـ ثشخبػتٝ اص عشاحي ٚ ػبخت

ٛس وّي چٟشٜ آيٙذٜ ٌبٜ ا٘ؼب٘ي ثٝ ع فٙٛاٖ ػىٛ٘ت ٔحيغي ؿذٜ اػت. ؿٟشٞب ثٝ خٙجٝ صيؼت
وٙٙذ. ايٗ  دسكذ خٕقيت خٟبٖ دس ؿٟشٞب ص٘ذٌي ٔي50خٟبٖ ٞؼتٙذ. ثٝ عٛسي وٝ أشٚصٜ 

ؿٕبسي اص لجيُ ٔـىالت تشاوٓ، سؿذ فضايٙذٜ ؿٟشٞب،  ٔحيغي ثي فبُٔ ٔـىالت صيؼت
وٕجٛد ٔؼىٗ، ٔـىالت فمش، ٌؼؼتٍي ساثغٝ ثيٗ ؿٟش ٚ عجيقت ٚ غيشٜ سا ايدبد وشدٜ 

عٛس ٚػيقي  ٞبي ؿٟشػبصي سا ثٝ ٔؼبئُ ايٗ پذيذٜ ٘ٝ تٟٙب ػيبػتاػت. ثٙبثشايٗ، 
ٔحيغي  اِـقبؿ لشاس دادٜ، ثّىٝ تجقبت حبكُ اص آٖ دس تـذيذ ٔؼبئُ ٔذيشيتي ٚ صيؼت تحت

ٞبي ٔؼىٛ٘ي دس  ٚػبص ٔدتٕـ خٛأـ ٘مؾ اػبػي داؿتٝ اػت. ثٙبثشايٗ، ٘يبص ثٝ ػبخت
 تٛخٝ لشاس ٌيش٘ذ. ؿٟشٞب ثيؾ اص پيؾ ثبيذ دس ٔجبحث پبيذاسي ٔٛسد

ٞبي اسصيبثي پبيذاسي  ٔحيغي دس ايٗ پظٚٞؾ، ؿبخق ثب تٛخٝ ثٝ ٔقيبسٞبي صيؼت
تٛا٘ذ  ٞبي ٔؼىٛ٘ي ثذػت آٔذ وٝ ٔي ٚػبص ٔدتٕـ عشاحي ؿٟشي ثب تبويذ ثش پبيذاسي ػبخت
 ٔحيغي ٚ آٌبٞي ٚ اعالؿ دادٖ ثٝ فْٕٛ ثبؿذ. اثضاسي اػبػي ثشاي پيٍشد پيـشفت صيؼت

ٞبي  وبٞؾ خؼبست ٚ ضبيقبت ٚ ٔذيشيت پؼٕب٘ذ يىي اص ؿبخق عٛس ٔثبَ، ثٝ
ٞبي ديٍش  ؿٛد. دس اغّت ؿٟشٞب، صثبِٝ خبٍ٘ي ٕٞشاٜ ثب صثبِٝ يبفتٍي ؿٟش ٔحؼٛة ٔي تٛػقٝ
ؿٛ٘ذ. ٔغبِقبت ٔٛسدي خبف دس صٔيٙٝ  ثؼب ثٝ عٛس غيشثٟذاؿتي دفٗ ٔي آٚسي ؿذٜ ٚ چٝ خٕـ
ٞب دس اعشاف ؿٟشٞبي ثضسٌي ٕٞچٖٛ تٟشاٖ،  ٞبي ؿٟشي ٚ پيبٔذٞبي ٘بؿي اص دفٗ آٖ صثبِٝ

ٞبيي دس ؿيٜٛ ٔذيشيت پؼٕب٘ذ ٚخٛد داسد  ٔـٟذ، اكفٟبٖ ٚ غيشٜ ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ وبػتي
(. ٕٞچٙيٗ، وبٞؾ ٔلشف ا٘شطي، تبثيش ثؼضايي دس 1392:19)سإٞٙبيي ٚ ؿبٜ حؼيٙي، 

ا٘شطي ٔؼتّضْ پبيذاسي ؿٟشٞب خٛاٞذ داؿت. ثٝ عٛس ٔثبَ، عشاحي ٔجتٙي ثش كشفٝ خٛيي 
ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔي اػت وٝ دس ٘تيدٝ آٖ، ٔٙدش ثٝ  ٞب ثٝ ايؼتٍبٜ ٘ضديىي ػبختٕبٖ

ٌشدد. اص عشفي، عشاحي ٔجتٙي ثش  وبٞؾ آِٛدٌي ؿٟشي ٘بؿي اص ٚػبيُ ٘مّيٝ ؿخلي ٔي
ٞبي فؼيّي سا  ٔحيغي ٚ فّٕىشد ا٘شطي، ثٝ عٛس وّي ٘يبص ثٝ ٔلبسف ػٛخت ٔؼبئُ صيؼت
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 آٖ، ثش تيدٝ ٔٙدش ثٝ وبٞؾ آاليٙذٜ ٞبي ٞٛا دس ؿٟشٞب خٛاٞذ ؿذ. فالٜٚوبٞؾ دادٜ ٚ دس٘
تٛاٖ ثٝ صيجبػبصي ػيٕبي ؿٟشي ايشاٖ وٕه ثؼضايي وشد ٚ  ثٛٔي ٔي ٚ ٔلبِح ٔٛاد تبٔيٗ ثب

ٚ٘مُ ٔلبِح سا ثٝ ٔمذاس صيبدي وبٞؾ داد. اص ديٍش فٛأّي وٝ  ٘يض ا٘شطي ٟ٘فتٝ ثشاي حُٕ
ثش ٚالـ ٌشدد، وبٞؾ دس ٔلشف آة ؿشة ثشاي آثيبسي فضبي تٛاٖ دس پبيذاسي ؿٟشٞب ٔٛ ٔي

تٛاٖ اص عشيك عشاحي، آة ٔلشف ؿذٜ سا ثبس ديٍش ثٝ حبِت  ػجض ٚ ؿؼتـٛ اػت. ٔي
ٚػبص  ٞبي ػبخت تدذيذپزيش ثشٌشدا٘ذ، تب ٔدذادا لبثُ اػتفبدٜ لشاس ٌيشد.  ثٙبثشايٗ ؿبخق

عٛس ٔؼتميٓ ٚ  بيذاسي ؿٟشٞب ثٝتٛا٘ذ تبثيش ثؼضايي دس پ ٞبي ٔؼىٛ٘ي ٔي پبيذاس ٔدتٕـ
 غيشٔؼتميٓ داؿتٝ ثبؿذ. 

 گیری نتیجه

 ٔـبٚساٖ، ٔقٕبساٖ، پيٕب٘ىبساٖ، خّٕٝ اص ػبص ٚ ػبخت دس ايٗ تحميك، ٔتخلليٗ
ٔقيبسٞبي  فبصي ٚص٘ي ٔشاتت ػّؼّٝ اص اػتفبدٜ ثٝ ٔشثٛعٝ، ريٙفقبٖ ػبيش ٚ دٞٙذٌبٖ، تٛػقٝ

دس ؿٟش  ٔؼىٛ٘ي ٞبي ػبختٕبٖ ٞبي شٚطٜپ ثشاي ٌيشي تلٕيٓ دس ٔحيغي صيؼت پبيذاسي
 دس پبيذاسي  ايدبد دس ٌيشي تلٕيٓ ٔقيبس، صيش ٚ ٔقيبس ٞش اِٚٛيت ٚصٖ .ؿٛ٘ذ تـٛيك ٔي

 ايٗ دس ؿذٜ ٌفتٝ ٔقيبسٞبي صيش ٚ ٔقيبسٞبي تٕبْ چٙذ ٞش. وٙذ ٔي تؼٟيُ سا ػبص ٚ ػبخت
 ٕٔىٗ غيش تٟٙب ٘ٝ سيپبيذا ٔقيبسٞبي تٕبْ ثٝ يىؼبٖ تٛخٝ ٞؼتٙذ، اغٕبم لبثُ غيش تحميك

سا ا٘دبْ  ٌيشي فُٕ تلٕيٓ ػبصوٝ ٚ ػبخت ٔتخلليٗ ثٙبثشايٗ،. اػت فّٕي غيش ثّىٝ
 ثشاي اِٚٛيت ٚصٖ ثٝ تٛخٝ ثب  سا ٔقيبسٞب صيش ٚ ٔقيبسٞب دسكذ 20 حذالُ اػت الصْ دٞٙذ، ٔي

ػجي ثٙبثشايٗ چبسچٛة حبضش، آغبصي ٔٙب .ثٍيش٘ذ ٘ؾش دس عشاحي دس پبيذاسي اٞذاف ثشآٚسدٖ
 ٕٞٛاسٜ ثبيذ ٔؼىٛ٘ي ٔدتٕـ ثشاي ٔقٕبساٖ خٟت ِحبػ ٕ٘ٛدٖ پبيذاسي خٛاٞذ ثٛد. عشاحي

 ثب صيؼت ٔحيظ ٚ ٔشدْ ٘يبصٞبي سفـ ٚ ػالٔت ثٝ وٝ ٕ٘بيذ فشاٞٓ ػبِٕي دس ؿٟشٞب ٔحيظ
تٛاٖ ٘تيدٝ ٌشفت وٝ ثشسػي تئٛسيىي ٚ دس فيٗ حبَ  ثٙبثشايٗ ٔي. وٙذ وٕه صٔبٖ ٌزس

ثشاي ٞش چٝ ثٟتش ؿذٖ ٔقٕبسي اص خٛا٘ت ٔختّف ٔحيظ صيؼت ٚ  فّٕي پبيذاسي، ساٜ سا
 ػٕت پبيذاسي ٞشچٝ ثٟتش ػٛق خٛاٞذ داد. ا٘ؼبٖ ٕٞٛاستش خٛاٞذ وشد ٚ خبٔقٝ سا ثٝ
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