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  26/05/1395                                       تبريد دريبفت مقبلٍ:                                                                                                          

 04/11/1396                                      تبريد پذيزش مقبلٍ:                                                                                                           

 چكيسُ
زاليل هرتلف اظ خولِ تالياي َثيٗي، حفاْت اظ هٌااتٕ ٍ   تِّا  آى ا، ّوَاضُ تركي اظضٍؾتايي زض ؾُح زًي ّاي ؾكًَتگاُاؾتقطاض  اظ ظهاى
َٖاهال اظ هكااى اٍهياِ ذاَز تاِ      هٌاتٕ، ذسهات ٍ اهكاًات هٌاؾة ٍ ؾاايط    تَؾِٗ قاهل زؾتطؾي تِّاي  پطٍغَُثيٗي، خٌگ، ّاي  ٖطنِ
ًٓاطاى   ّاي انلي هتَهياى ٍ نااحة  ياى زض ضٍؾتاّاي خسيس اظ زغسغِيايي ظهيٌِ کيفيت ظًسگي ضٍؾتا اًس. زض قسُخا  خاتِ ّاي زيگط هكاى

ضٍؾتاّاي  ياى زضيتحليلي ٍ تا ّسف اضظياتي کيفيت ظًسگي ضٍؾتا -تَؾِٗ ضٍؾتايي اؾت. هصا پػٍّف حايط تا اؾتفازُ اظ ضٍـ تَنيفي
اؾت. خاهِٗ آهاضي اياي پاػٍّف قااهل ؾطپطؾاتاى      هطيٌي ٖليا ٍ ؾفلي زض اؾتاى ايالم تسٍيي قسُ ،آتاز فطخخاتداقسُ اؾالهيِ، اًسيكِ، 

 اًاس،  کؿاًي کاِ حاياط تاِ ّوكااضي تاَزُ     ّوِ ّا،  آى تاقٌس کِ تا تَخِ تِ هحسٍز تَزى هيذاًَاضّاي ؾاکي زض ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ 
َ  آٍضي اَالٖاات هياساًي   زض ايي پػٍّف تطاي خوٕ (.N=320ًس )ا دن ًوًَِ هَضز هُاهِٗ قطاض گطفتٌَِٖاى ح تِ ضز ًيااظ، اظ پطؾكاٌاهِ   ها

اؾتفازُ اظ ضٍـ آهفاي اي اؾتفازُ قسُ اؾت کِ ضٍايي آى تطاؾاؼ ًٓط گطٍّي اظ هترههاى ٍ اؾاتيس زاًكگاُ ٍ پايايي آى تا  هحقق ؾاذتِ
هاَضز   SPSSافاعاض   ًاطم اي ٍ تحليل ٍاضيااًؽ تاا اؾاتفازُ اظ     ًوًَِ تک  Tّاي ّا تا آظهَى تأييس قسُ اؾت. زازُ( 775/0) هيعاى کطًٍثاخ تِ
هؤهفاِ هاَضز    8ياى ؾاکي زض ضٍؾاتاّاي هاَضز هُاهٗاِ، اظ    يّاي پػٍّف ًكاى زاز تطاؾاؼ زيسگاُ ضٍؾتا ٍتحليل قطاض گطفتٌس. يافتِ تدعيِ

ِ    اظ هؤهفِ زيگط زض ٍيٗيت ًاهٌاؾة 4هؤهفِ زض ٍيٗيت هٌاؾة ٍ اظ ًٓط  4تطضؾي، ضٍؾتاّا اظ ًٓط  اًاس.   ًٓط کيفيت ظًاسگي قاطاض گطفتا
َثقاِ قاطاض    3آظهاَى تاَکي زض   گطفتي اتٗاز کيفيت ظًاسگي تاا اؾاتفازُ اظ آظهاَى تحليال ٍاضيااًؽ ٍ        ّوچٌيي ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ تا زضًٓط

 .ّاي هكاتِ زض آيٌسُ ٍ تْثَز ٍيٗيت ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ اضائِ گطزيسُ اؾت تٗس قاتل اخطا زض َطح زض زٍ زض پاياى ًيع پيكٌْازّايي اًس. گطفتِ
 
 
 
 
 

 .کيفيت ظًسگي، اضظياتي، خاتدايي ضٍؾتايي، اؾتاى ايالم: کلمبت کليدی
 

  y.azadi@ymail.com .ايالم -ضٍؾتايي ٍ هسضؼ هؤؾؿِ غيطاًتفاٖي تاذتطضيعي  تطًاهِي خغطافيا ٍ ا* زکتط

 ** زکتطاي هٗواضي، اؾتازياض گطٍُ هٗواضي، ٍاحس پطزيؽ، زاًكگاُ آظاز اؾالهي، تْطاى، ايطاى.
 .اضقس هسيطيت زٍهتي زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس ايالم *** کاضقٌاؼ
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 مقدمٍ   
 لٍئبيبن مس

زض ََل تااضيد زض ؾطاؾاط زًياا ٍ اظ ظهااى اؾاتقطاض      
  ضٍؾاااتايي،  ّواااَاضُ تركاااي اظ  ّااااي  ؾاااكًَتگاُ
زاليل هرتلف اظ خولِ تالياي َثيٗي،  ّا تِ ايي ؾكًَتگاُ

  ِ  َثيٗااي، خٌااگ   ّاااي حفاْاات اظ هٌاااتٕ ٍ ٖطناا
ٍ اثااطات ًاقااي اظ آى ترهااَل زض ًااَاحي هااطظي    

ِ   کكااَضّا، پااطٍغُ   ّاااي تَؾااِٗ قاااهل زؾتطؾااي تاا
 هٌاتٕ، ذسهات ٍ اهكاًات هٌاؾة ٍ ؾايط َٖاهل اظ هكاى

 ساًاا قااسُخااا  خاتااِ ي زيگااطّااا ىااٍهيااِ ذااَز تااِ هكاا
(mortazavi,2006: 112). 

 ضٍؾتاييخايي  خاتِتؿياض ظيازي زض ظهيٌِ ّاي  ًوًَِ 
. تاقس هيزض ؾُح کكَضّاي هٌُقِ ٍ خْاى زض زؾتطؼ 

ضٍؾتاي گَضًا زض کكَض ههط خايي  خاتِاظ خولِ پطٍغُ 
 قاطاض گاطفتي تاط ضٍي آثااض تاؾاتاًي )گطکااًي،      زهيال   تِ

ضٍؾتا زض اياهات هاّاضاقاتطا    52خايي  خاتِ(، 43: 1389
 1993هاطظُ زض ؾاال    زهيل ٍقأَ ظهايي   زض کكَض ٌّس تِ

ِ (، 50)ّواى: تٗاسازي اظ ضٍؾاتاّاي اؾاتاى    خاايي   خاتا
   ِ ِ    تيٌگاَل تطکياِ تا  Coburn et  (ٖلات ٍقأَ ظهعها

al,1984:21 (   ِزض ايطاى ًيع تٗسازي اظ ضٍؾتاّا اظ خولا
ضزتياال، خاتدااايي  ضٍؾااتا زض اؾااتاى ا  12خاتدااايي 

 170قاوال، خاتداايي   ّااي   خٌگال  ضٍؾتاّاي ٍاقٕ زض
ظًاگ  ٍ هٌديل، خاتدايي ضٍؾتاي گاٍا ضٍؾتا زض ضٍزتاض
هرتلف اظ خولِ تاطٍظ حاَاز    زاليل  زض ظًداى ٍ ... تِ

قسى تطضٍي  ؾس، ٍاقٕ ّاي تَؾِٗ، احسا  پطٍغُ َثيٗي،
آثاض تاضيري، ذككؿااهي، خٌاگ، هكاكالت کاهثاسي ٍ     

 تاًدااام قااسُ اؾااهحيُااي هكاااى قثلااي ٍ ...  ظيؿاات
(www.bonyadmaskan.com). 

قاسُ اؾات،    خا خاتِهحل ظًسگي آًاى اًي کِ يؾتايضٍ
تاطآٍضزُ  ّا  آى اًتٓاض زاضًس کِ زض ضٍؾتاي خسيس ًياظّاي

اظ کيفيات ظيؿات هٌاؾاة    ّاا   آى قسُ ٍ هحيٍ ظًاسگي 

تطذَضزاض تاقس. اها تطضؾي تداضب نَضت گطفتِ ًكااى  
ّا زض تْثَز  هثثت خاتداييّاي  خٌثِ ٍخَز تاکِ زّس  هي

ياى اظ خولِ تْثَز قطايٍ يگي ضٍؾتاقطايٍ ٍ کيفيت ظًس
سهات ظيطتٌاايي ٍ  هحيٍ ظيؿت، زؾتطؾاي تْتاط تاِ ذا    

قااسُ اظ خااا  خاتااِ ياىي، تركااي اظ ضٍؾااتا..ضفاااّي ٍ..
 هحل ؾكًَت ذَز ضيايت کاهل ًساضًس.  خايي  خاتِ

 زاليل هرتلف تاکٌَى ضٍؾاتاّايي  زض اؾتاى ايالم ًيع تِ
خاايي  ِ خاتا ياا زض زؾات اقاسام خْات     اًس  قسُخا  خاتِ
تاقٌس. ضٍؾتاّاي هطيٌي ٖليا، هطيٌي ؾافلي ٍ اؾاالهيِ    هي

هحسٍزيت فيعيكاي ٍ ٖاسم   زهيل  تِزض قْطؾتاى ؾيطٍاى 
ّاا،   آى ٖوطاًاي زض ّااي   َاطح اهكاى تَؾاِٗ ٍ اخاطاي   

قاسى زض   ٍاقٕزهيل  تِضٍؾتاي ؾطتٌگ زض قْطؾتاى ايَاى 
زض قْطؾاتاى  آتااز   فاطخ حَيِ ؾاس کٌگياط ٍ ضٍؾاتاي    

ِ  ظيطظهيٌي ّاي آبتَزى ؾُح  تااليل زه تِزّلطاى  خاا   خاتا
زفتاط   -)تٌياز هؿكي اًقالب اؾالهي اؾتاى اياالم  .اًس قسُ

ظًاسگي   پػٍّف حايط تا ّسف اضظياتي کيفيتفٌي( هصا 
 -زض ضٍؾتاّاي هَضز هُاهٗاِ زض اتٗااز هرتلاف هحيُاي    
کاهثسي، اقتهازي ٍ اختواٖي تسٍيي ٍ تِ اياي ؾاؤاالت   

فياات هحاايٍ ظًااسگي زض کااِ ؾااُح کيزّااس  هاايپاؾااد 
ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ تِ چِ هيعاى اؾت؟ ٍ ايٌكاِ آياا   
تفاٍت هٌٗازاضي تايي ضٍؾاتاّاي هاَضز هُاهٗاِ اظ ًٓاط      

 کيفيت ظًسگي ٍخَز زاضز؟
  

 َبی تحقيق فزضيٍ
تاتَخااِ تااِ ّااسف اناالي هُاهٗااِ حايااط، زض ايااي  

 ِ تااِ قااطح شياال هااَضز تطضؾااي   پااػٍّف زٍ فطيااي 
 گيطز: قطاض هي

ياى زض ضٍؾاتاّاي  يکيفيت ظًسگي ضٍؾتاضؾس  هيًٓط  تِ.1
ِ هَضز هُاهٗاِ اظ ًٓاط کلياِ اتٗااز ٍ      ٌّاَظ تاِ    ّاا  هؤهفا

 ٍيٗيت هُلَب ًطؾيسُ اؾت.

تفاٍت هٌٗاازاضي تايي کيفيات ظًاسگي     ضؾس  هيًٓط  تِ.2
 ياى زض ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ ٍخَز زاضز.يضٍؾتا
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 مببوی وظزی

 1کيفيت سودگی
ِ   رچِ پياسايف هفْاَم کيفيات   تاضي زٍضاى  ظًاسگي تا

گاطزز  ؾال قثل اظ هيالز هؿايح تااظ هاي    385اضؾَُ زض 
ّوچٌيي فالؾافِ ٍ قااٖطاى ٍ    .(160:  1381)اؾويت، 

ضّثطاى زيٌي ٍ اًقالتي، تايف اظ ّاعاض ؾاال اؾات کاِ      
تيٌف ذَز ضا زض هاَضز چگاًَگي زؾاتياتي تاِ ظًاسگي      

 اها تطاي .(Andrews,1974: 280) اًس ذَب، اضائِ کطزُ
زض کتاب اقتهااز ٍ ضفااُ    1920تاض پيػٍ زض ؾال  ًرؿتيي

ِ  ٍاغُ کيفيت ظًسگي ضا تِ  کااض تاطز  نَضت ترههاي تا
 1955ّوچٌيي زض ؾاال   .(22: 1389)هرتاضي ٍ ًٓطي، 
اهوللي تطاي هُاهِٗ زضتااضُ کيفيات   تا تأؾيؽ اًدوي تيي

 ظًاااسگي، ؾاااٌدف اياااي هفْاااَم ًْازيٌاااِ قاااس     
(Vennhoven,2007:1)   ِزي هااايال 1960ٍ زض زّااا

هفَْم کيفيت ظًسگي زض کكَضّاي اضٍپايي ضٍاج کاهال  
ّوچٌاايي زض  .(34: 1390)قاهيثاااف ٍ ّوكاااضاى،  يافاات

، 3غاى پل ؾااضتط  2يطکگاضززٍضاى خسيس کؿاًي چَى کي
ٍ زيگطاى زض هثاحث هطتٌَ تاِ حااالت زضًٍاي     4هاظهَ

)پَضَااااّطي ٍ  اًااس اقاارال تااِ آى تَخاااِ کااطزُ   
  .(14: 1390ّوكاضاى،

تط ًٓطيات اضائِ قسُ زض ضاتُاِ تاا هفْاَم     تا هطٍضي
تَاى زضيافت کِ ًٓطيات اٍهيِ هطتاٌَ  کيفيت ظًسگي هي

ّااي فاطزي   ّا ٍ اٍهَيتتِ ايي هفَْم، تيكتط تط ًگطاًي
    َ کيفيات ظًاسگي    5تأکيس زاقتٌس. هاثال  َثاق تٗطياف فا

 . (Foo,2000)اضتؿت اظ ضيايت کلي فطز اظ ظًاسگي ٖث
يت ظًسگي زضکي اؾت کِ فطز کيف 6يا تٌا تِ گفتِ قاهَک

اظ ظًسگي ذاًَازگي ٍ اختواٖي، قغل ٍ هيعاى ؾاالهتي  
 ّوكاااضاى،آٍضز )حطيطچااي ٍ ذااَز تااِ زؾاات هااي  

 ٓطي اظ فاطز ً ّاي اذيط هثاحثؾالاها زض  .(95: 1388 
ّااي اختوااٖي ًٓياط ٖاساهت،     ؾوت ًگطاًيهحَضي تِ

اهٌياات، آظازي، گؿااتطـ کيفياات ظًااسگي ٍ ؾاااذتاض ٍ 

ضٍاتٍ اختواٖي افطاز زض خاهِٗ تغييط پيسا ًواَزُ   کيفيت
کيفيات  (، 1996) 7اؾت. اظ ًٓط فيٌَيک، ًاگليط ٍ تاطٍى 

هفَْهي اختواٖي اؾت ٍ ذاَز هٌٗاايي ٍاقٗاي    ظًسگي 
 Collados)تركٌس ًساضز تلكِ نطفا  افطاز تِ آى هٌٗا هي

and Duane, 1999, 446).   8ّوچٌيي، َثق ًٓط کاها 
ََض ٖويقي اظ تفكاط هاطتثٍ تاا    تِظًسگي  هفَْم کيفيت

گياطز ٍ زياسگاُ ٍاحاسي زضتااضُ آى     ؾالهت ًكأت هاي 
  .(Kamp et al, 2003, 9) ٍخَز ًساضز
ّاي انلي کيفيت ظًسگي زض ازتيات ًٓطي تِ زٍ هسل

زؾتِ يا ضٍيكطز ٖوسُ ٍ هدعا کِ زض کكَضّاي هرتلف 
 (Brown اًاس تٌاسي قاسُ  اًس تقؿينخْاى تِ ٍخَز آهسُ

and others, 2004:13 (.  ِيكي ضٍيكطز اؾكاًسيٌاٍي ک
زض اکثط کكَضّاي اضٍپاايي َطفاساض زاضز ٍ تاط قاطايٍ     

ي هاطتثٍ تاا آى تأکياس قاسُ     ّا قاذمٖيٌي ظًسگي ٍ 
اؾت ٍ کيفيت ظًسگي افاطاز زض گاطٍ اضيااي ًياظّااي     
اؾاؾااي ظًااسگي )ّوچااَى زضآهااس، اقااتغال، هؿااكي،   

، ضٍيكاطز  تاقاس ٍ ضٍيكاطز زيگاط   تحهيالت ٍ ...( هاي 
آهطيكايي اؾت کِ تيكتط تِ تدااضب شٌّاي ٍ اًتٓااضات    
قرهي افطاز اظ ظًسگيكاى )ّواًٌاس ضياايت اظ قاغل،    
طزُ ضيايت اظ ذاًَازُ، احؿاؼ قازهاًي ٍ ...( تأکيس کا 

ّاي انلي ٌَٖاى هٗطف ٍ ضيايتوٌسي ٍ ذَقثرتي ضا تِ
تاا قثال اظ زّاِ     .(55: 1390گيطًس )حيسضي،زض ًٓط هي
زض هُاهٗاات کيفيات ظًاسگي، ٖيٌاي      ّاا  قاذم 1970

ي شٌّاي ّان تاطاي    ّا قاذم 1970تَزًس. اها زض زِّ 
 )ًَغاًي ٍ ّوكاضاى، ؾٌدف کيفيت ظًسگي ايافِ قسًس

تطيي ٍ توايع تيي ايي زٍ ضٍيكطز، گؿتطزُ .(112: 1387
 تاقاس تطيي تواايع زض تطضؾاي کيفيات ظًاسگي هاي     ضايح

 .(114)ّواى: 
 

 9جببجبيی ريستبيی
 ّاي  ؾكًَتگاُخايي  خاتِٗات هطتٌَ تِ هَئَ هُاه

 ضٍؾتايي، زض هتَى ًٓطي ايطاى ٍ خْاى هٌاتٕ غٌي ًساضز
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ٍ اًسيكوٌساى تَؾاِٗ   .(188: 1389)حثية ٍ ّوكاضاى، 
ضٍؾتايي زض ظهيٌِ اؾكاى هدسز ضٍؾاتايي ٍ ترهاَل   

 اًسضٍؾتايي چٌساى تِ ًٓطيِ پطزاظي ًپطزاذتِخايي  خاتِ
ؾاكًَتگاُ، اغلاة   خايي  خاتِهَئَ  ضؾس ًٓط هي اها تِ

 هَئَ پيچياسُ هاَضز تحاث هحققااى هرتلاف اؾات      
(Aysan and Davis,1987)     ّط کاسام اظ ظاٍياِ زياس ٍ

ََض کلي  تِ 10قي گَکيٌگ اًس.ذَز تِ هَئَ ًگطيؿتِ
ِ    اؾكاى  هكااى   هدسز ضا حطکت هاطزم اظ ياک هكااى تا

ط ٖثاضت تْتط اظ هكاى انالي تاِ هكااى زيگا     زيگط، يا تِ
هٗتقاس   11زؾاليي  (Mulaw,2010: 8)کٌاس  تٗطياف هاي  

اؾت کِ اؾكاى هدسز، اؾاكاى زض ظهايي، هْااخطت ياا     
هكاى زيگط، تاا پسياسُ تَظيإ     اظ يک هكاى تِخايي  خاتِ

قاسُ ياا ذَزاًگيرتاِ    ضياعي   تطًاهِخوٗيت تِ نَضت 
زض اياسُ   12زي ٍت .(Dessalegn,2003:1)هطتثٍ اؾت 

ل اؾكاى هدسز ًام تطزُ ذَز اظ زٍ ًگطـ ٖوسُ زض زالي
اؾت. ًگطـ هٌاتٕ غيطکاافي ٍ ًگاطـ کيفيات تغاطًح     

  .(de Wet,2004: 51)شاتي هكاى انلي 
زض قااطايُي ذااال اظ ؾياؾاات خاتدااايي ضٍؾااتا   

تاِ تااال   تاَاى   هاي ّا  آى گطزز کِ اظ هْوتطيياؾتفازُ هي
تااَزى ذؿاااضات ًاقااي اظ حااَازثي َثيٗااي، ترليااِ    

قاسى   خٌگ ٍ ًااهٌي، ٍاقٕزض اثط ٍقَٔ  ضٍؾتاّاي هطظي
حطاؾت  ضٍؾتاّا تط ضٍي آثاض تاضيري ٍ تاؾتاًي ٍ هعٍم

قسى ضٍؾتاّا زض زاذل  ٍاقّٕا،  آى تطزاضي تْيٌِ اظ ٍ تْطُ
تطزاضي تْيٌِ ّاي تا اضظـ ٍ هعٍم حطاؾت ٍ تْطُخٌگل
ِ اخطاي فٗاهيتّا،  آى اظ اي ّوچاَى  ّاي ٖوطاًي تَؾاٗ

يكاي ٍ کاهثااسي  احاسا  ؾاس، ٖااسم اهكااى تَؾااِٗ فيع   
ياى تااِ ذااسهات ٖوااَهي ٍ يضٍؾااتا ٍ زؾتطؾااي ضٍؾااتا
 ضفاّي تيكتط اقاضُ ًوَز.

 

ّاي کاضقٌاؾاى تَؾاِٗ ضٍؾاتايي   ّا ٍ ًگطـزيسگاُ
اؾاؼ کيفيت ًگطـ تاِ  ضٍؾتا ضا تطخايي  خاتِزض ظهيٌِ 

ٓط قاطاض زاز: زياسگاُ   تاَاى هاسً  تٗاس هاي   هَئَ، اظ ؾِ

ِ ا ، زياسگاُ هرااهف تا   خايي خاتِهَافق تا  ٍ خاايي   خاتا
 زيسگاُ اهتقاَي يا تلفيقي.

ِ ّااي خاا  يسگاُ هَافق تا اخطاي َاطح ز ي، تاا  خااي تا
پَقااي اظ َٖاقااة  ًگطقااي نااطفا  هكاااًيكي ٍ چكاان 

ّاايي، تٌْاا تاِ     اختواٖي اخطاي چٌيي َاطح  -اقتهازي
ِ زيسگاُ هراهف تا اها پطزاظز  هيْاّط قًيِ  ، خاايي  خاتا

خوٗيات  تَخِ ذَز ضا تاِ هؿاائل اختوااٖي پاطاکٌف     
ؾاظز ٍ هٗتقس اؾات کاِ ضٍؾاتا زاضاي ياک     هَُٗف هي

 ؾاازگي تتاَاى آى ضا   َّيت فيعيكي هحى ًيؿت کِ تِ
کطز. زيسگاُ ؾَم زيسگاّي تلفيقي اؾت. زض ايي خا  خاتِ

زيسگاُ، زض ٍّلِ ًرؿات، تأکياس تاط حفاّ هَخَزيات      
قاَز ٍ تٌْاا زض   ّاي خوٗيتي هاي فٗلي ضٍؾتاّا ٍ هكاى

ًساضزّاي هَضز ًٓط ٍ ضٖايت نَضت تًويي حفّ اؾتا
ّايي هداظ قوطزُ هٗياضّاي هٌاؾة، اخطاي چٌيي تطًاهِ

  .(193: 1392)خالهياى ٍ ّوكاضاى، قَزهي
َربی   اَميت تًجٍ بٍ کيفيت سودگی در اجزای طرز  

 جبيی ريستبيیٍ جبب
خايي ضٍؾتايي تسٍى قٌاؾايي ٍ هحااِ ًواَزى   ِ خات
هٌسي  ُ ٍ ضيايتّاي تأثيطگصاض تط کيفيت ؾكًَتگاهؤهفِ
ياى، تااِ اظ زؾاات ضفااتي حااؽ تٗلااق ٍ َّياات يضٍؾااتا

ّاا، تاطّن ذاَضزى اًؿادام     گصقتِ، پطاکٌسُ قسى قاَم 
ّاي اختواٖي  ثسي ضٍؾتا ٍ ّوچٌيي گؿيرتگي قثكِکاه

ٍ اقتهااازي ٍ زض هااَاضزي ذاااهي اظ ؾااكٌِ هاًااسى     
ياى هٌداط قاسُ   يٍاحسّاي احساثي ٍ يا هْاخطت ضٍؾتا

هااصا تااا تَخااِ تااِ ًتااايح  .(126: 1392)گطکاااًي، اؾاات
ّاا  زض َاطح  ًاهٌاؾة ٖسم تَخِ تِ هقَهِ کيفيت ظًسگي

ظهاى  ضٍؾتايي، يطٍضت زاضز زضخايي  خاتِّاي ٍ پطٍغُ
ّاا،  ّاا ٍ پاطٍغُ  گًَاِ َاطح   تسٍيي، اخطا ٍ اضظياتي ايي
اي ّا ، هتغيطّا ٍ هؤهفِّا قاذمتطضؾي ٍ هحاِ ًوَزى 

    َ اض گياطز.  کااض قاط  ض هطتثٍ تاا کيفيات ظًاسگي زض زؾات
 تأکيسات تيكتط ناحثٌٓطاى تاط تٗاس   ّوچٌيي تا تَخِ تِ
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شٌّي ؾٌدف کيفيت ظًسگي زض ايي تطّاِ اظ ظهااى، زض   
ي هطتثٍ تا کيفيت ّا قاذمايي پػٍّف تطاي ؾٌدف 

 ظًسگي، اظ ايي تٗس اؾتفازُ هي گطزز.
 

 پيطيىٍ تحقيق
زض اًدام ّط پػٍّف ٖلوي، هُاهِٗ ٍ تطضؾي پيكيٌِ 

يطٍضي اؾت. ظيطا تاسٍى زؾاتياتي تاِ    تحقيق الظم ٍ 
ًتايح تحقيقاتي زيگطاى، اهكاى ضؾيسى تِ پاؾد هٌاؾة 

 ٍ تدعيِ ٍ تحليل تْتط هيؿط ًيؿت. 
اضظيااتي  »( زض پػٍّكي کِ تا ّاسف  1989) 13توكلَ

ضٍؾاتايي زض اثاط احاسا     خايي  خاتِتأثيطات تلٌسهست 
کكَض آفطيقايي ٍ ايداز چٌسيي قاْطک تاِ   يک ؾس زض 
 «ضٍؾاتاّاي زض حاطين زضياچاِ ؾاس    خايي  خاتٍِاؾُِ 

ِ اًدام زازُ تِ ايي ًتيدِ ضؾايسُ اؾات کاِ     خاايي   خاتا
اظ ّاا   آى ضٍؾتايياى تأثيطات هٌفي ظيازي تط ضٍي ظًسگي

خولِ تغييط تافت خوٗيتي، تاطٍظ هكاكالت تْساقاتي،    
ٖسم زؾتطؾاي تاِ هٌااتٕ     ٍ ظضاٖيّاي  تطًاهًِاکاهي زض 

 .(Tamakloe,1989: 102-9) هاهي زاقتِ اؾت
( زض پػٍّكي کِ تاا ّاسف اضظيااتي    1990) 14هاتَض 

قسُ زض اثط احسا  ؾاس  خا  خاتِ کيفيت ظًسگي خوٗيت
تطکيثي زّام زض ٌّس اًداام زازُ اؾات، تاِ اياي ًتيداِ      
ضؾيسُ کِ اظ هحااِ اقتهاازي ٍياٗيت خاهٗاِ ّاسف      

تْتاط قاسُ اؾات. ّوچٌايي     خايي  خاتًِؿثت تِ قثل اظ 
تطي تاِ حوال ٍ ًقال ٍ    هٌاؾةخاتداقسگاى زؾتطؾي 

اضتثاَات، آب قطب ؾاهن ٍ تْساقتي، تاط،، هاساضؼ ٍ   
 ّااا، ذااسهات تْساقااتي ٍ تاظاضّااا زاضًااس    آهَظقااگاُ

(Mathor,1990: 248). 
( زض پػٍّكي کاِ تاا ّاسف اضظيااتي     2001) 15فاکتع

پااطٍغُ اؾااكاى هدااسز ٍ پايااساضي آى زض هٌُقااِ هااَضز  
ّاي  سُ کِ زض پطٍغُايي ًتيدِ ضؾي  تِ تطضؾي اًدام زازُ،

اقتهازي ٍ اختوااٖي ٍ  ّاي  تطًاهِاؾكاى هدسز تايؿتي 
 تَخِ قاطاض  ضا هَضزّا  آى ؾٌدي پايساضيّوچٌيي اهكاى

خاتدايي ضٍؾاتاّا  ّاي  تطًاهِزاز ٍ اظ ضٍيكطز خاهٕ زض 
  .(Fakudze, 2001:4) اؾتفازُ ًوَز
( زض تحقيقي کِ تا ّسف تطضؾي تأثيط 2010) 16هَالٍ
زض  2003هدسز زض هٗيكت افطازي کاِ زض ؾاال   اؾكاى 
اًدام زازُ، تِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ اًس  قسُؾاکي  17هتاگَضزا

خاقسگاى هٗيكات ذاَز ضا تاِ    ِ اؾت کِ تركي اظ خات
ٍ تركي ًياع هَفاق تاِ اياي کااض      ََض هثثت تغييط زازُ 

 .(Mulaw, 2010:11) اًس ًكسُ
 

( زض پػٍّكاي تحات   1387) ٖٓيوي ٍ اهياطي هواط  
اضظياتي اثطات اخطايي َطح ؾااهاًسّي ذاطٍج   »اى ٌَٖ

تاِ اياي    «زض اؾتاى گيالىًكيٌاى  خٌگلزام اظ خٌگل تط 
َطح هصکَض اظ هحاِ تاأهيي   اًس کِ اخطايًتيدِ ضؾيسُ

ٍ اضائِ ذسهات ٖوَهي تِ خاهِٗ ّاسف، هَفاق اهاا اظ    
ًٓط اقتهازي هَفقيت چٌساًي ًساقتِ اؾت )ٖٓيواي ٍ  

 .(157: 1387اهيطي هوط،
( زض پػٍّكااي تحاات 1389) ٍثااَقي حوااعُ ذاااًلَ

تطضؾي پياهسّاي اختواٖي، اقتهاازي ٍ کاهثاسي   »ٌَٖاى 
ياى پؽ اظ ظهعهِ، هُاهِٗ يضاّثطزّاي اؾكاى هدسز ضٍؾتا

تِ ايي ًتيداِ   ،«هَضزي: زّؿتاى آتگطم، قْطؾتاى اضزتيل
اظ ًٓط هٗياضّايي ّوچَى تغيياط قاغل،   کِ ضؾيسُ اؾت 

اتإ ٍ تغيياط کااضتطي اضاياي     هيعاى زضآهس، ترطياة هط 
ِ ظضاٖي، ضٍيكطز  تاط اظ زضخاؾااظي   هٌاؾاة خاايي   خاتا

 .(1: 1389اؾت )ٍثَقي حوعُ ذاًلَ،
( زض پػٍّكي 1391) کاليِ ٍ ّوكاضاىاؾتاز هحوسي

اظ زيسُ  آؾيةضٍؾتاّاي خايي  خاتِتطضؾي تأثيطات  کِ تِ
اًس تِ اياي ًتيداِ   ؾيل تط کيفيت ظًسگي ؾاکٌيي پطزاذتِ

اًااس کااِ ضيااايت اظ کيفياات ظًااسگي زض اهگااَي ضؾاايسُ
 )اؾاتازکاليِ ٍ ّوكااضاى،   تاقاس  هاي هحاسٍز  خايي  خاتِ
1391 :37). 

( زض پػٍّكاي تاا ّاسف    1392) ضيَاًي ٍ ّوكاضاى
هدسز تاط کيفيات ظًاسگي ٍ تثيايي      اؾكاىتطضؾي تأثيط 
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َٖاهل هؤثط تاط آى زض ضٍؾاتاّاي هاَضز هُاهٗاِ اًداام      
تاطيي   پااييي اًس کِ تااالتطيي ٍ  سُاًس، تِ ايي ًتيدِ ضؾي زازُ
ٍ  اقتغال ،ّا ضيايت هطتٌَ تِ هتغيطّاي ظيطؾاذتهيعاى 

 .(87: 1392زضآهس تَزُ اؾت )ضيَاًي ٍ ّوكاضاى،اهف،
 ضىبسی ريش

ايي پػٍّف اظ ًٓط ّسف، کااضتطزي ٍ اظ ًٓاط ضٍـ   
تحقيق اظ ًَٔ تَنيفي ٍ تحليلي اؾت. زض ايي پاػٍّف  

ًيااظ هطتاٌَ تاِ هثااًي      خْت گطزآٍضي اَالٖات هاَضز 
ّاي هَضز ًياظ اظ  زازًُٓطي ٍ ازتيات تحقيق ٍ تركي اظ 

اَالٖات هيساًي اظ آٍضي  خوّٕا ٍ تطاي  اؾٌاز ٍ آهاضًاهِ
پطؾكٌاهِ ٍ هكاّسُ اؾتفازُ قسُ اؾت. پطؾكاٌاهِ اياي   

اي اؾت کاِ ضٍاياي آى   پػٍّف، پطؾكٌاهِ هحقق ؾاذتِ
كاگاُ ٍ پاياايي   تَؾٍ خوٗي اظ ناحثٌٓطاى ٍ اؾاتيس زاً

 775/0آى تا اؾتفازُ اظ ضٍـ آهفاي کطًٍثااخ تاِ هياعاى    
 تأييس قسُ اؾت.

خاهِٗ آهاضي ايي پػٍّف ضٍؾاتاّاي خاتداقاسُ زض   
(،  قااهل  1383-1392اؾتاى ايالم َاي زُ ؾاال اذياط )   

آتااز    فاطخ ؾافلي(،  ضٍؾتاّاي اؾالهيِ، اًسيكاِ )ؾاطتٌگ  
ًَاض تاَزُ  ذاا  436هطيٌي ؾفلي ٍ هطيٌي ٖليا تاا هدوأَ   
ّاي خاهٗاِ پاػٍّف   اؾت. زض ايي پػٍّف کليِ ضٍؾاتا 

ًياع تَؾاٍ کلياِ    ّا  پطؾكٌاهِگطفتِ ٍ  هَضز تطضؾي قطاض
ؾطپطؾتاى ذاًَاضّا کاِ زض ضٍؾاتاّاي خسياس ؾاكًَت     

ًفاط   320زاقتِ ٍ حايط تاِ ّوكااضي تاَزُ تاِ تٗاساز      
اًس. الظم تِ شکط اؾت چاَى زض ظهااى اًداام    تكويل قسُ

َاضّااي ضٍؾاتاّاي هاَضز هُاهٗاِ تاِ      پػٍّف کليِ ذاً
، ناطفا  زياسگاُ   اًاس  ٌواَزُ ضٍؾتاّاي خسيس ًقل هكااى ً 

ؾطپطؾتاى ذاًَاضّاي ؾاکي زض ضٍؾتاّاي خسياس هاَضز   
هُاهِٗ قطاض گطفتِ اؾت ٍ زيسگاُ ؾطپطؾتاى ذاًَاضّااي  

ًواَزُ تاِ هٌااَق     تؾاکي زض ضٍؾتاي قاسين ٍ هْااخط  
 زيگط زض ايي پػٍّف هحاِ ًگطزيسُ اؾت.

 

ّوچٌيي زض ايي پػٍّف، تاطاي آظهاَى فطيايات اظ    
ِ  تک tّاي تَنيفي، آظهَى تحليال ٍاضيااًؽ   اي ٍ  ًوًَا

اؾت. ّوچٌايي   اؾتفازُ قسُ spssافعاض  تا اؾتفازُ اظ ًطم
 GISافاعاض   ًطمًقكِ هَضز ًياظ ايي پػٍّف تا اؾتفازُ اظ 

تْيِ قسُ اؾت. پػٍّف حايط اتٗاز چْاضگاًاِ کيفيات   
 اقتهاازي، هحيُاي ٍ کاهثاسي( ضا زض    ،ظًسگي )اختواٖي

کٌااس.  هااَضز هُاهٗااِ تطضؾااي هاايهحااسٍزُ ضٍؾااتاّاي 
 43ّوچٌاايي تااطاي پاؾاارگَيي تااِ فطياايات تحقيااق، 

قاذم ضا تا ّسف تطضؾي کيفيت ظًسگي زض ضٍؾتاّاي 
 .(1قواضُ )خسٍل هَضز هُاهِٗ ٍاکاٍي هي کٌس

 ّا تٗساز قاذم ّا قاذم ّا هؤهفِ اتٗاز کيفيت ظًسگي

 اختواٖي تٗس

 -کيفيت فطٌّگي
 آهَظقي

آهَظاى تِ هٗلواى  آهَظاى تِ هساضؼ ًَؾاظ ٍ تا کيفيت، زؾتطؾي زاًف زؾتطؾي هٌاؾة تِ هؿدس ٍ حؿيٌيِ، زؾتطؾي هٌاؾة زاًف
  .ذَب ٍ تاتدطتِ، زؾتطؾي هٌاؾة تِ کتاتراًِ

4 

 3 .زض زاذل ضٍؾتا ٍ ذاضج ضٍؾتا() خْت گصضاى اٍقات فطاغت زؾتطؾي هٌاؾة تِ اهكاًات ٍضظقي، ٍخَز فًاي ؾثع هٌاؾة فطاغت کيفيت اٍقات

 کيفيت اهٌيت
زؾتطؾي هٌاؾة تِ هطاخٕ اًتٓاهي ٍ ًٓاهي، ٍيٗيت ضٍؾتا اظ ًٓط تطزز افطاز تيكاض ٍ ٍهگطز، ٍيٗيت ضٍؾتا اظ ًٓاط ٖاسم ٍخاَز    

 .زفأ ، ضيايت اظ ٍيٗيت اهٌيت تطزز ظًاى ٍ کَزکاى زض ضٍؾتا فًاّاي تي
4 

ت تْساقت ٍ کيفي
 زضهاى

 .ضيايت اظ کيفيت زؾتطؾي تِ ذاًِ تْساقت، ضيايت اظ کيفيت زؾتطؾي تِ پعقک، ضيايت اظ کيفيت زؾتطؾي تِ تْياض ٍ هاها
 
3 

 تٗس کاهثسي

 کيفيت هؿكي

، ياىيتاٍاگاصاضي تاا ًيااظ ضٍؾا     .تَزى هقساض ظهايي  هتٌاؾة، قسُ زض ضٍؾتا ًؿثت تِ ضٍؾتاي قسين  ضيايت اظ اهگَي هؿكي ؾاذتِ
کااضتطز هاَاز ٍ ههااهح هقااٍم زض ؾااذت ٍاحاسّاي       ، ضيايت اظ هتطاغ ٍاحس هؿكًَي ٍ هتٌاؾة تَزى آى تا تٗساز افاطاز ذااًَاض  

ؾااظي   ايواي هؿكًَي، ضيايت اظ کيفيت ؾاذت ٍاحس هؿكًَي ؾاذتِ قسُ، ضيايت اظ ًَضگيطي هٌاؾة ٍ کافي هؿكي، کيفيات  
 .هٌاظل زض هقاتل حَاز  ٍ ؾَاًح

7 

 ّا فيت ظيطؾاذتکي
تاِ  ضؾااًي   تاط، تطذَضزاضي اظ ضاُ اضتثاَي هٌاؾة تا ٍضٍزي ضٍؾتا، کيفيت هٗاتط هٗاتطانلي، کيفيت هٗاتط فطٖاي، هٌاؾاة تاَزى    

 .زّي تلفي ّوطاُ تَزى ٍيٗيت ضٍؾتا اظ ًٓط تطذَضزاضي اظ آب قطب ؾاهن، گاظ ذاًگي، تلفي ثاتت ٍ ؾطٍيؽ ضٍؾتا، هٌاؾة
8 

 يُيکيفيت هح تٗس هحيُي
ٕ     ّاي ؾُحي ضٍؾتا، اؾتفازُ اظ ضٍـ ّاي زفٕ فايالب ٍ آب کكي کاًال خسٍل ِ   ّااي هٌاؾاة خْات خوا  ّاا،  آٍضي ٍ زفإ ظتاها
ّاي ذاًگي، ٍيٗيت ًٓافت هٗاتط ٍ خساٍل زض هحيٍ  تَزى ًحَُ زفٕ فايالب ّاي ؾُحي، هٌاؾة تَزى ٍيٗيت زفٕ آب هٌاؾة
 .هؿكًَي

5 

 هسکيفيت اقتغال ٍ زضآ تٗس اقتهازي

ضيايت اظ ٍيٗيت زضآهسي ذاًَاض زض ضٍؾتاي خسيس تِ ًؿثت ضٍؾتاي قسين، تأثيط هثثت ؾكًَت زض ضٍؾتاي خسياس تاط اقتهااز    
ّااي قاغلي تااظُ زض ضٍؾاتاي      فطنت ًؿثت ضٍؾتاي قسين، زؾتطؾي تِ ّاي ظًسگي زض ضٍؾتاي خسيس تِ يٌِذاًَاض، ضيايت اظ ّع

ضٍؾتا، خايي  خاتِّاي ترف کكاٍضظي پؽ اظ  ّاي اقتهازي، ضًٍق فٗاهيت زض فٗاهيت خايي زض افعايف ؾْن ظًاىِ خسيس، ًقف خات
ٕ    خاايي زض ضًٍاق فٗاهيات   ِ ضٍؾتا، ًقف خاتا خايي  خاتِّاي ترف زاهساضي پؽ اظ  ضًٍق فٗاهيت زؾاتي، ًقاف    ّااي تراف ناٌاي

 .خايي ضٍؾتا زض حفّ اقتغال هَهسِ خات

 
 
9 
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   ضىبسی محيط
اظ تَاتاإ ترااف هطکااعي ضٍؾااتاي خسيااس اؾااالهيِ 

قْطؾتاى ؾيطٍاى )تقؿيوات کكَضي اؾتاًساضي اياالم(  
زقيقاِ   47زضخاِ ٍ   46زض خغطافياايي  اظ ًٓط هَقٗيات  
زقيقِ ٖطو قواهي ٍاقإ   35زضخِ ٍ  33ََل قطقي ٍ 

 .(1383ٌااا، قااسُ اؾاات )هٌْسؾاايي هكاااٍض کطياااؼ ت 
زاليلااي اظ خولااِ ًساقااتي  خااايي ايااي ضٍؾااتا تااِِ خاتاا
ٖلت  ككالت تطافيكي ٍ ٖثَض ٍ هطٍض تِتَؾِٗ، ه فًاي

 ِ هطاتاة هٌُقاي ٍ اناَهي هٗااتط ٍ      تٌگي ٍ ٖسم ؾلؿال
زض زؾاتَض   1374تْساقتي ٍ تهطي اظ ؾال ّاي  آهَزگي

کاض قطاض گطفتِ اؾت. ضٍؾتاي اؾالهيِ َثاق ؾطقاواضي   
ًفااط خوٗياات   420ذاااًَاض ٍ  91اي ، زاض1390ؾااال 
سيس اًسيكِ ضٍؾتاي خ .(1390تاقس )هطکع آهاض ايطاى، هي

اظ تَاتاإ ترااف هطکااعي قْطؾااتاى ايااَاى )تقؿاايوات  
 زض خغطافياايي  کكَضي اؾتاًساضي ايالم( اظ ًٓط هَقٗيت

زقيقِ  5زضخِ ٍ  33زقيقِ ََل قطقي ٍ  20زضخِ ٍ  46
خاايي اياي ضٍؾاتا    ِ خاتا  ٖطو قواهي ٍاقٕ قسُ اؾت.

قسى زض حطين زضياچِ ؾاس کٌگياط اظ ؾاال     زهيل ٍاقٕ تِ
)تطضؾاي هياساًي    کاض قطاض گطفتِ اؾت زض زؾتَض 1385
، 1390ضٍؾتاي اًسيكِ َثق ؾطقاواضي ؾاال    .ًگاضًسُ(
)هطکاع  تاقاس   هيًفط خوٗيت  717ذاًَاض ٍ  175زاضاي 

 .(1390آهاض ايطاى،
ضٍؾتاّاي خسياس هطيٌاي ٖلياا ٍ ؾافلي کاِ زض اياي       
هُاهِٗ زض قاهة يک َطح اها زٍ ضٍؾاتاي هداعا هاَضز    

اظ تَاتٕ ترف کااضظاى قْطؾاتاى   ، اًس گطفتِتطضؾي قطاض 
تاقٌس ٍ  ؾيطٍاى )تقؿيوات کكَضي اؾتاًساضي ايالم( هي

زقيقِ ََل  47زضخِ ٍ  46زض خغطافيايي  اظ ًٓطهَقٗيت
زقيقااِ ٖااطو قااواهي ٍاقاإ  35ِ ٍ زضخاا 33قااطقي ٍ 

ِ   خاايي اياي  تِاًس. خا قسُ زاليلاي اظ خولاِ    ضٍؾاتاّا تا
ٍ  هكاكالت تطافيكاي ٍ ٖثاَض   ًساقتي فًااي تَؾاِٗ،   

 ِ ِ     هطٍض تا هطاتاة هٌُقاي ٍ    ٖلات تٌگاي ٍ ٖاسم ؾلؿال
تْساقتي ٍ تهطي، ؾايالتي  ّاي  آهَزگيانَهي هٗاتط ٍ 

تاط يكاسيگط اظ ؾاال    ّا  ؾاذتواىتَزى ضٍؾتا ٍ اقطاف 
زض زؾااتَض کاااض قااطاض گطفتااِ اؾاات )هُاهٗااات ٍ  1386

ضٍؾتاي هطيٌي ؾفلي َثق  .تطضؾي ّاي هيساًي ًگاضًسُ(
ًفااط  319ذاااًَاض ٍ  79ي ، زاضا1390ؾطقااواضي ؾااال 

خوٗيت ٍ ضٍؾتاي هطيٌي ٖليا َثق ؾطقاواضي هاصکَض،   
)هطکاع  تاقاس   هاي ًفط خوٗيات   206ذاًَاض ٍ  50زاضاي 

اظ تَاتإ  آتااز    فاطخ ضٍؾاتاي خسياس    .(1390آهاض ايطاى،
ترف هطکعي قْطؾاتاى زّلاطاى )تقؿايوات کكاَضي     

 41زض خغطافيااايي اؾااتاًساضي ايااالم( اظ ًٓااط هَقٗياات 
زقيقاِ   35زضخاِ ٍ   32زقيقِ ََل قطقي ٍ  13زضخِ ٍ 

ي اياي ضٍؾاتا   ٖطو قواهي ٍاقٕ قاسُ اؾات. خاتدااي   
ظيطظهيٌي ٍ اؾيسي تاَزى   ّاي آبزهيل تاالتَزى ؾُح  تِ

زض  1385ؾااال  ٍ هكااكالت هتااأثط اظ آى اظّااا  ايااي آب
زؾتَض کاض قطاض گطفتاِ اؾات )هٌْسؾايي هكااٍض ظهايي      

َثااق آتاااز   فااطخضٍؾااتاي  .(4: 1390ؾاااذت ايطاًياااى،
ًفاط   783ذااًَاض ٍ   166، زاضاي 1390ؾطقواضي ؾاال  

)تهاَيط قاواضُ    (1390)هطکع آهاض ايطاى،تاقس  هيخوٗيت 
شکط اؾت آهااض خوٗيتاي ضٍؾاتاّا هطتاٌَ تاِ       الظم تِ .(1

خوٗيت ؾاکي زض ضٍؾتاي خسيس ٍ ؾاکٌاى ضٍؾتاي قاسين  
 .اًس کِ زض ظهاى ؾطقواضي ٌَّظ ًقل هكاى ًٌوَزُتاقس  هي

 
 
 
 .مًقعيت ريستبَبی مًرد مطبلعٍ در وقطٍ استبن ايالم .1ت
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آتااز اظ تَاتاإ تراف هطکااعي    ضٍؾاتاي خسياس فااطخ  
قْطؾتاى زّلطاى )تقؿيوات کكَضي اؾاتاًساضي اياالم(   

زقيقاِ   13زضخاِ ٍ   41زض خغطافياايي  هَقٗيات  اظ ًٓط 
زقيقِ ٖطو قواهي ٍاقإ   35زضخِ ٍ  32ََل قطقي ٍ 
زهيل تااالتَزى ؾاُح    خايي ايي ضٍؾتا تِِ قسُ اؾت. خات

ّا ٍ هككالت  تَزى ايي آب ّاي ظيطظهيٌي ٍ اؾيسي آب
 زض زؾاتَض کااض قاطاض گطفتاِ      1385هتأثط اظ آى اظ ؾاال  

 اؾاات )هٌْسؾاايي هكاااٍض ظهاايي ؾاااذت ايطاًياااى،    
، 1390آتاز َثق ؾطقواضي ؾال  ضٍؾتاي فطخ .(4: 1390
ًفط خوٗيت هي تاقس )هطکاع   783ذاًَاض ٍ  166زاضاي 

 .(1)تهَيط قواضُ  (1390آهاض ايطاى،
ت آهاض خوٗيتاي ضٍؾاتاّا هطتاٌَ تاِ     شکط اؾ الظم تِ

خوٗيت ؾاکي زض ضٍؾتاي خسيس ٍ ؾاکٌاى ضٍؾتاي قاسين  
   .اًس اى ؾطقواضي ٌَّظ ًقل هكاى ًٌوَزُکِ زض ظهتاقس  هي
 َبی تحقيق يبفتٍ
 ضىبذتیَبی جبمعٍيبفتٍ

زّاس کاِ اظ    ّاي خاهِٗ قٌاذتي ًكاى هاي  ًتايح يافتِ
 2/72، ؾاال  30زضنس پاؾارگَياى ظياط    3/5ًٓط ؾٌي، 
ؾاال   60زضنس تاالي  5/22ؾال ٍ  60تا  31زضنس تيي 

ؾاال تاَزُ    31/50ًياع  ّا  آى ؾي زاقتِ ٍ هياًگيي ؾٌي
زضناس پاؾارگَياى هاطز ٍ     4/84اظ ًٓط خٌؿي،  اؾت.
زضنس پاؾرگَياى  3/40زضنس ظى ٍ اظ ًٓط ؾَاز  6/15

زضناس زاضاي   2/22زاضاي هسضک اتتاسايي،   9/0تيؿَاز، 
 3/16زضنس زاضاي هاسضک زياپلن،    1/13هسضک ؾيكل، 

زضناس زاضاي هاسضک    8/3زضنس زاضاي هسضک کاضزاًي، 
زضنس زاضاي هسضک کاضقٌاؾي اضقاس   4/3کاضقٌاؾي ٍ 
پاؾاارگَياى  9/16ّوچٌاايي اظ ًٓااط قااغلي   ّؿااتٌس.
کكااٍضظ ٍ زاهاساض    3/25زضناس زاهاساض،    6/1کكاٍضظ، 
 زضنااس  4/43زضنااس زاضاي قااغل زٍهتااي،   6/5تاااّن، 
زضنس ًيع چٌس قغلِ تَزُ اًاس ٍ   3/5غل آظاز ٍ زاضاي ق

اًس کِ  تيكاضًس. ؾاْن تااالي   زضنس ًيع اشٖاى ًوَزُ 9/1

زضناسي هكااغل آظاز زض تايي قااغليي ضٍؾاتاّاي       40
 اى اظ يزٌّااسُ زٍض قااسى ضٍؾااتاي هااَضز هُاهٗااِ ًكاااى 
پاؽ اظ   -ضظي ٍ زاهاساضي کكاٍ-هكاغل انلي ضٍؾتايي

 تاقس. هيخايي  خاتِ
 
 تحليلی ي آسمًن فزضيبت َبی يبفتٍ

قاطايٍ   2 قاواضُ  تاتَخِ تِ ًتايح هٌسضج زض خاسٍل 
هَضز هُاهِٗ اظ ًٓط کيفيت  کيفيت ظًسگي زض ضٍؾتاّاي

اهٌياات، هؿااكي ٍ  آهَظقااي،  -ّاااي فطٌّگااي  هؤهفااِ
ّاااي  هؤهفااِ ّااا هثثاات ٍ اظ ًٓااط کيفياات  ظيطؾاااذت

زضهااى، هحيُاي ٍ اقاتغال ٍ     ٍ فطاغت، تْساقت اٍقات
تطيي  ياتي قسُ اؾت. زض ايي هياى هٌاؾةظزضآهس هٌفي اض
ِ    تطتية هاي  قطايٍ ضا تِ ّااي کيفيات    تاَاى تاطاي هؤهفا

تطيي قاطايٍ ضا تاطاي    ًاهٌاؾة ّا ٍ هؿكي ٍ ظيطؾاذت
فطاغات ٍ اقاتغال ٍ زضآهاس     ّااي کيفيات اٍقاات     هؤهفِ

ًاِ اي هحاؾاثِ قاسُ    ًوَ تاک  tهكاّسُ کطز. ظيطا آهاضُ 
فطاٍاًاي ضا اظ حاس هتَؾاٍ     ّا، اًحاطاف  تطاي ايي هؤهفِ

 زّس.   ًكاى هي
يااتين هيااًگيي    هاي  زض 2 قاواضُ  تا ًگاّي تِ خاسٍل 

ّااا، اهٌياات ٍ  ّاااي هؿااكي، ظيطؾاااذت کيفياات هؤهفااِ
آهَظقي تعضگتط اظ هياًِ ًٓطي يا ًواطُ هاالک    -فطٌّگي

ياى ؾااکي زض  ياؾت. هصا ؾاُح کيفيات ظًاسگي ضٍؾاتا    
ٍ  ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ تااالتط اظ حاس   اضظيااتي   هتَؾا

 قسُ اؾت. 
 2 قاواضُ اظ َطف زيگط تطاؾااؼ ذطٍخاي خاسٍل    

  ِ فطاغات، اقاتغال ٍ    ّااي اٍقاات   هياًگيي کيفيات هؤهفا
تاط اظ هياًاِ    يييزضآهس، تْساقت ٍ زضهااى ٍ هحيُاي پاا   

ًٓطي يا ًوطُ هالک اؾات. هاصا ؾاُح کيفيات ظًاسگي      
 تاّاي هاَضز هُاهٗاِ اظ ًٓاط   ياى ؾااکي زض ضٍؾا  يضٍؾتا
هتَؾاٍ اضظيااتي قاسُ     تط اظ حاس  يييپاّاي هصکَض  هؤهفِ

آهاسُ،   اؾت. هصا اظ آًدا کاِ تطاؾااؼ ًتاايح تاِ زؾات     
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ياى ؾااکي زض ؾاايت   يٍيٗيت کيفيت ظًسگي ضٍؾتا
هِٗ زض ّوِ اتٗااز  خاقسُ هَضز هُاِ خسيس ضٍؾتاّاي خات

هتَؾٍ ٍ هُلَب اضظياتي ًكاسُ   ّا تاالتط اظ حس ٍ هؤهفِ
 گطزز. هي اؾت، هصا فطييِ اٍل ايي پػٍّف تأييس

زض ايي پػٍّف تطاي تطضؾي تفااٍت هٌٗاازاضي تايي    
ياى ؾااکي زض  يَٖاهل هاؤثط تاط کيفيات ظًاسگي ضٍؾاتا     

ؾايت خسيس ضٍؾتاّاي هَضز هُاهٗاِ، اظ ضًٍاس آهااضي    
فيكااط( ٍ اظ هااسل ذُااي  Fتحلياال ٍاضياااًؽ )آظهااَى 

زؾت آهسُ  هتغيطُ اؾتفازُ قسُ اؾت ًتايح تِ ٖوَهي تک
(، ًكااًگط  3 قاواضُ  ؽ )خاسٍل زض خسٍل تحليل ٍاضياً

ؾت کِ هتغيطّاي هؿاتقل تاط ضٍي هتغياط ٍاتؿاتِ     ا ايي
قَز کاِ اثاط    هَضز هُاهِٗ اثط زاضًس. تٌاتطايي هكرم هي

تٌاسي قااسُ تاايي   )تااطاي َٖاهال هؿااتقل گااطٍُ  Fکلاي  
ضٍؾاتاي هاَضز هُاهٗاِ( ٍ هتغيطّاااي     5ّااي   آظهاَزًي 

  ،اختواٖي، کاهثسي، هحيُاي ٍ اقتهاازي هٌٗاازاض اؾات    

 ايي هٌٗاي کاِ حاساقل هيااًگيي يكاي اظ ضٍؾاتاّاي        تِ
هَضز هُاهٗاِ هتفااٍت اظ زيگاط ضٍؾتاّاؾات. تٌااتطايي      

 کاِ   (H0)ًتايح تِ زؾت آهاسُ، فطيايِ نافط     تاتَخِ تِ
 تاااط تؿااااٍي هيااااًگيي َٖاهااال هاااؤثط تاااط کيفيااات 

  (H1)ياى ضز قااسُ ٍ فطياايِ يااک   يظًااسگي ضٍؾااتا 
زاضي قاَز. زض اياي پاػٍّف تفااٍت هٌٗاا      پصيطـ هاي 

 ياى ٍ َٖاهاال تٗياايي کٌٌااسُ آى يکيفياات ظًااسگي ضٍؾااتا
 زض تيي ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ هكرم قاس. تاا تَخاِ    

 تَاًااس  تااِ ايٌكااِ اؾااتفازُ اظ تحلياال ٍاضياااًؽ ًوااي   
 ّااا تاايي کااسام يااک   يااي تفاااٍتکااِ ا هٗلااَم ؾاااظز
 ؾااات، هاااصا زض اياااي هُاهٗاااِ تاااطاي  ّاااا ا اظ گاااطٍُ
 ز هُاهٗاِ  قسى اذتالفات ؾُح ضٍؾتاّاي هَض هكرم

ياى، ياظ ًٓااط َٖاهاال هااؤثط تااط کيفياات ظًااسگي ضٍؾااتا 
 قاَز   هكااّسُ هاي   3 قاواضُ  ََض کاِ زض خاسٍل   ّواى

اظ آظهاااَى تاااَکي ًياااع اؾاااتفازُ قاااسُ اؾااات.     
 Test Value ؾُح هٌٗازاضي هياًگيي tآهاض  هؤهفِ اتٗاز

 تٗس اختواٖي

 12 000/0 82/12 21/5 آهَظقي -کيفيت فطٌّگي
 9 000/0 26/4 -48/43 کيفيت اٍقات فطاغت
 12 000/0 90/14 35/17 کيفيت اهٌيت

 9 000/0 08/8 -11/7 کيفيت تْساقت ٍ زضهاى

 تٗس کاهثسي
 21 000/0 44/26 13/27 کيفيت هؿكي
 24 000/0 84/29 75/23 ّا کيفيت ظيطؾاذت

 15 000/0 59/13 -11/5 کيفيت هحيُي تٗس هحيُي
 27 000/0 73/17 -16/23 آهسکيفيت اقتغال ٍ زض تٗس اقتهازي

  

 
 
 

 
 
 

 سطح معىبداری ابعبد
 ميبوگيه مجذيرَب جمع مجذيرَب

 بيه گزيَی درين گزيَی بيه گزيَی درين گزيَی
 264/613 050/33 055/2453 817/10410 000/0 تٗس اختواٖي
 809/283 875/36 238/1135 649/11578 000/0 تٗس کاهثسي
 389/968 246/12 554/3873 633/3857 000/0 تٗس هحيُي
 174/2132 872/24 697/8528 650/7834 000/0 تٗس اقتهازي

 .َبی کيفيت سودگی جبضدٌ مًرد مطبلعٍ اس ابعبد ي مؤلفٍٍ جبب ريستبَبی سطح معىبداری ارسيببی سبکىبن .2ج    
 

 .(1394پژيَص، َبی  يبفتٍمأذذ: ) تحليل ياريبوس تفبيت ابعبد کيفيت سودگی در ريستبَبی مًرد مطبلعٍ .3ج 
. 
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قاتل هكااّسُ اؾات،     4 قواضُ گًَِ کِ زض خسٍل ّواى
ِ  تطاؾاؼ آظهَى تَکي ضٍؾتاّاي ه هحااِ    َضز هُاهٗاِ تا

َثقاِ قاطاض   اختواٖي زض ؾاِ   کيفيت ظًسگي اظ ًٓط تٗس
ضٍؾتاي اًسيكاِ تاا زاقاتي    ، تٌسي َثقِزض ايي  اًس. گطفتِ
ؾُح اظ حيث تٗس اختواٖي، زض َثقاِ اٍل ٍ  تطيي  پاييي

 ٖ ليااا تااا تاااالتطيي ؾااُح اظ هحاااِ   ضٍؾااتاي هطيٌااي 
 .اختواٖي، زض َثقِ ؾَم قطاض گطفتِ اؾتتٗس

 
 

 

اّاي هَضز هُاهِٗ اظ ًٓط ، ضٍؾت5 قواضُ َثق خسٍل
ٍ  کيفي َثقاِ قاطاض    ت ظًسگي تطاؾاؼ تٗاس کاهثاسي زض ز

تٌااسي، ضٍؾااتاي اًسيكااِ تااا  اًااس. زض ايااي تقؿااين گطفتااِ
 يت زض َثقِ يكن ٍ ضٍؾتاي اؾالهيِتطيي ؾُح کيف يييپا

 تا تاالتطيي ؾُح کيفيت زض َثقِ زٍم قطاض گطفتِ اؾت.

 
 

 

، ضٍؾاتاّاي هاَضز   6 قاواضُ  ّوچٌيي َثاق خاسٍل  
هُاهِٗ اظ ًٓط کيفيت ظًسگي تطاؾااؼ تٗاس هحيُاي زض    

اي . زض ايي تقؿاين تٌاسي، ضٍؾات   اًس گطفتِؾِ َثقِ قطاض 
ؾُح کيفيت زض َثقاِ يكان ٍ   تطيي  پايييهطيٌي ؾفلي تا 

ضٍؾتاي اًسيكِ تا تاالتطيي ؾُح کيفيت زض َثقاِ ؾاَم   
 قطاض گطفتِ اؾت.

 تٗساز ًام ضٍؾتا
Subset for alpha= 0/05 

1 2 3 
   8333/8 60 هطيٌي ؾفلي
   8333/9 60 اؾالهيِ
  4000/14  40 آتاز فطخ

  6250/14  40 هطيٌي ٖليا
 2417/17   120 اًسيكِ

 
 
 

، ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ اظ ًٓط 7 قواضُ َثق خسٍل
کيفيت ظًسگي تطاؾاؼ تٗس اقتهازي زض ؾِ َثقاِ قاطاض   

تٌاسي، ضٍؾاتاي اؾاالهيِ تاا      . زض اياي تقؿاين  اًاس  گطفتِ
آتاز  فطخؾُح کيفيت زض َثقِ يكن ٍ ضٍؾتاي تطيي  پاييي

 .طاض گطفتِ اؾتتا تاالتطيي ؾُح کيفيت زض َثقِ ؾَم ق

 
 
 

ِ زؾت آهاسُ ٍ   تٌاتطايي تاتَخِ تِ ًتايح تِ ي ّاا  هؤهفا
زٌّسُ اتٗاز هؤثط تط کيفيت ظًسگي زض ايي هُاهِٗ  تككيل
گفت ضٍؾتاّاي هاَضز  تَاى  هي(  7 تا 4 قواضُ )خساٍل

هُاهِٗ اظ ًٓط کيفيت هحيٍ ظًاسگي ٍياٗيت هكااتْي    
هاَضز  ًساضًس. اٍال  غيط اظ تٗاس کاهثاسي کاِ ضٍؾاتاّاي     

ِ هُاهِٗ اظ ايي ًٓط زض زٍ َثقِ قاطاض   ، اظ ًٓاط  اًاس  گطفتا
ؾايط اتٗاز هاَضز هُاهٗاِ، ضٍؾاتاّا زض ؾاِ َثقاِ قاطاض       

زٌّسُ اذتالف تاالي تايي   کِ ايي هَئَ ًكاى اًس گطفتِ
ًتاايح  زٍم ايٌكاِ  ضٍؾتاّا اظ ًٓط کيفيت ظًسگي اؾات.  

 تٗساز ًام ضٍؾتا
Subset for alpha= 0/05 

1 2 3 
   2250/37 120 اًسيكِ
  9833/39  60 هطيٌي ؾفلي
  2333/40  60 ِاؾالهي
 1750/43   40 آتاز فطخ

 3000/45   40 هطيٌي ٖليا

 تٗساز ًام ضٍؾتا
Subset for alpha= 0/05 

1 2 3 

   9000/13 60 اؾالهيِ

   1167/14 60 هطيٌي ؾفلي

  9417/16  120 اًسيكِ

  2250/18  40 هطيٌي ٖليا

 7500/30   40 آتاز فطخ

 تٗساز ًام ضٍؾتا
Subset for alpha= 0/05 

1 2 
  3083/54 120 اًسيكِ
  0256/56 40 فطخ آتاز
  7500/56 60 هطيٌي ؾفلي
  9500/56 40 هطيٌي ٖليا
 5333/59  60 اؾالهيِ

مطبلعٍ   بىدی کيفيت سودگی در ريستبَبی مًرد طبقٍ .4ج 
 .(1394 -َبی پژيَص مأذذ: يبفتٍ) اس وظز بعداجتمبعی

 

 

اس  مطبلعٍ سودگی در ريستبَبی مًرد بىدی کيفيت طبقٍ .5ج 
 .(1394-َبی پژيَص مأذذ: يبفتٍ) کبلبدی وظز بعد

 

بىدی کيفيت سودگی در ريستبَبی مًرد مطبلعٍ  طبقٍ .6ج 
 .(1394 -َبی پژيَص مأذذ: يبفتٍ) محيطی وظز بعداس

 

بىدی کيفيت سودگی در ريستبَبی مًرد مطبلعٍ اس  طبقٍ .7ج 
 .(1394 -پژيَصَبی  يبفتٍمأذذ: ) وظز بعد اقتصبدی
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ضٍؾتاّا اظ ًٓط کلياِ اتٗااز هاَضز    زّس  هيپػٍّف ًكاى 
. اياي هَيأَ   اًس گطفتِهِٗ زض َثقات يكؿاًي قطاض ًهُا
کاِ زض اخاطاي َاطح خاتداايي      اياي اؾات  زٌّسُ  ًكاى

 ضٍؾتاّا ضٍيِ ٍاحسي هَضز تَخِ قطاض ًگطفتِ اؾت. 
پؽ اظ تطضؾي ٍيٗيت َٖاهل هؤثط تاط   زض ايي ترف

ياى هٌُقاِ هاَضز هُاهٗاِ اظ ًٓاط     يکيفيت ظًسگي ضٍؾاتا 
اتٗاز هرتلف اختواٖي، کاهثسي، هحيُي ٍ اقتهازي، تاِ  

ياى زض تايي ضٍؾاتاّاي   يتطضؾي کيفيات ظًاسگي ضٍؾاتا   
ِ هَضز هُاهِٗ پطزاذتِ قسُ اؾت.  تاطاي   هٌٓاَض  اياي  تا

ياى زض ضٍؾتاّاي يتطضؾي ٍيٗيت کيفيت ظًسگي ضٍؾتا
 Fخسيس هَضز هُاهٗاِ، اظ تحليال ٍاضيااًؽ ياا آظهاَى      

َطفاِ اؾاتفازُ قاسُ اؾات. ّوچٌايي تاطاي ايٌكاِ         يک
تفاٍتي تيي ضٍؾتاّا ٍخَز زاضز ٍ اياي   آياهكرم قَز 

تيي کاسام ياک اظ ضٍؾاتاّا اؾات، اظ آظهاَى      ّا  تفاٍت
ُ قسُ اؾات ٍ تاا اؾاتفازُ اظ اياي آظهاَى،      تَکي اؾتفاز

تٌسي  َثقِضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ اظ ًٓط کيفيت ظًسگي 
هكرم   8 قواضُ ََض کِ اظ ًتايح خسٍل اًس. ّواى قسُ

اؾت تيي پاٌح ضٍؾاتاي هاَضز هُاهٗاِ اظ حياث ٖاهال       
ياى زض ضٍؾتاّاي خسياس، تفااٍت   يکيفيت ظًسگي ضٍؾتا
تِ اياي هٌٗاي کاِ     ،ٍخَز زاضز 05/0 هٌٗازاضي زض ؾُح

حااساقل هياااًگيي يكااي اظ ضٍؾااتاّا تااِ هحاااِ کيفياات 
ظًسگي، هتفاٍت اظ ؾايط ضٍؾتاّاؾت. تٌااتطايي فطيايِ   

تؿاااٍي هياااًگيي ٖاهاال کيفياات ظًااسگي   (H0)ناافط 
خاقسُ هاَضز هُاهٗاِ   ِ ٍؾتاّاي خاتياى، زض تيي ضيضٍؾتا
   قَز. تأييس هي (H1)قسُ ٍ فطييِ هراهف ضز

 

 
 

 خا  خاتِ الف هٌٗازاض زض تيي ضٍؾتاّايپؽ اظ ٍخَز اذت
  9 قاواضُ  َاَض کاِ زضخاسٍل    قسُ هَضز هُاهِٗ، ّوااى 

تا اؾتفازُ اظ آظهاَى تاَکي تاِ هقايؿاِ     قَز  هيهكاّسُ 
ضٍؾتاّا اظ ًٓط هيااًگيي ٍظًاي ٖاهال    تٌسي  ضتثًِتايح ٍ 

هَضز ًٓط پطزاذتِ قسُ اؾت. ًتايح آظهَى تاَکي ًكااى   
هحايٍ   ِ اظ ًٓاط کيفيات  ضٍؾتاّاي هَضز هُاهٗا زّس  هي

تٌااسي  َثقااِ. زض اًااس گطفتااِظًااسگي زض ؾااِ َثقااِ قااطاض 
ضٍؾااتاّاي هااَضز هُاهٗااِ اظ حيااث کيفياات ظًااسگي،   
ضٍؾتاّاي هطيٌي ؾفلي، اؾالهيِ ٍ اًسيكِ زض َثقِ ياک،  

زض آتااز    فطخضٍؾتاي هطيٌي ٖليا زض َثقِ زٍ ٍ ضٍؾتاي 
ِ   اًس گطفتَِثقِ ؾِ قطاض  زؾات   . هصا تا تَخِ تاِ ًتاايح تا

خاا   خاتِ ياى ؾاکي زض ضٍؾتاّاييآهسُ، اظ زيسگاُ ضٍؾتا
کاطزى تواام    تا هحاِآتاز   قسُ هَضز هُاهِٗ، ضٍؾتاي فطخ

تطيي هحايٍ   کيفيت ّاي پػٍّف حايط، تا اتٗاز ٍ هؤهفِ
 تاقس. ظًسگي ضا زاضا هي

تَخِ تِ ايي کِ تيي ضٍؾتاّاي هَضز هُاهٗاِ اظ   هصا تا
اض ٍخاَز زاضز، فطيايِ   ًٓط کيفيت ظًسگي تفاٍت هٌٗااز 

 .گطزز هيزٍم ايي پػٍّف ًيع تأييس 

 
 
 

   وتيجٍ

ي کِ ضٍؾتاّا ايي اؾتًتايح پػٍّف حايط ًكاًگط 
آهَظقي، اهٌيت، هؿكي ٍ  -هَضز هُاهِٗ اظ ًٓط فطٌّگي

ًؿاثي ؾااکي ضا تاأهيي     ضيايتاًس  تَاًؿتِّا  ظيطؾاذت
کٌٌس اها اظ ًٓط اٍقات فطاغت، تْساقت ٍ زضهاى، کيفيت 

 تٗساز ًام ضٍؾتا
Subset for alpha= 0/05 

1 2 3 

   1968/1 60 هطيٌي ؾفلي

   2350/1 60 اؾالهيِ

   2572/1 120 اًسيكِ

  3510/1  40 ي ٖلياهطيٌ

 4431/1   40 آتاز فطخ

 اتٗاز
ؾُح 

 هٌٗازاضي

 هياًگيي هدصٍضّا خوٕ هدصٍضّا

 تيي گطٍّي زضٍى گطٍّي تيي گطٍّي زضٍى گطٍّي

کيفيت 

 ظًسگي
000/0 258/72522 

316/

18331 
963/230 829/4582 

برزای   ضدٌ برب اسرتفبدٌ اس تحليرل ياريربوس      مقبديز محبسبٍ .8ج
ٍ ) يبنيبزرسرری کيفيررت سورردگی ريسررتب    َرربی  مأذررذ: يبفترر

 .(1394 -پژيَص
 
 

بَبی مررًرد مطبلعررٍ اس وظررز   سررتريبىرردی  طبقررٍ .9ج
 .(1394 -پژيَصَبی  يبفتٍمأذذ: ) سودگی کيفيت
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ياى تاطآٍضزُ  يهحيُي ٍ اقتغال ٍ زضآهس ضيايت ضٍؾاتا 
 ًكسُ اؾت.

کاِ ضٍياِ   يااتين   هيتا ًگاّي تِ ًتايح ايي پػٍّف زض
خايي زض اؾاتاى اياالم   ِ خاتّاي  َطحاحسي زض اخطاي ٍ

 ضٖايت ًكسُ اؾت ٍ ّط کسام اظ ضٍؾاتاّا زض تركاي اظ  
هٌاسي تيكاتطي ضا تااطاي    ضيااايتاتٗااز هاَضز تطضؾاي،    

. ّوچٌايي  اًاس  ًواَزُ ًؿثت ؾايط اتٗااز ايدااز    ؾاکٌاى تِ
هْوتطيي هككل ضٍؾتاّاي هَضز هُاهِٗ تِ غيط اظ ضٍؾتاي 

زّاس   ّاا ًكااى هاي    اقتهازي اؾت. تطضؾيآتاز، اظ تٗس  فطخ
خايي زض َاطح  ِ آتاز، تٗس اقتهازي خات غيط اظ ضٍؾتاي فطخ

   هُاهِٗ ضٍؾتاّا، هَضز تَخِ خسي قطاض ًگطفتِ اؾت.
تا زض ًٓط گاطفتي ّواِ اتٗااز تطضؾاي قاسُ زض اياي       
پااػٍّف، ًتااايح ًكاااًگط ٍخااَز تفاااٍت هٌٗااازاض تاايي  

ِ   هُاهِٗ اؾت تِضٍؾتاّاي هَضز  ضٍؾاتاّا اظ   َاَضي کا
 تٌسي قسُ اًس. ايي حيث زض ؾِ َثقِ زؾتِ

زض پاياى تا تَخِ تِ ًتايح پػٍّف حايط، پيكاٌْازّايي  
 :گطزز هيقطح شيل اضائِ  تِ
 ؾااتايي تااا اؾااتفازُ اظ  ضٍ خااايي خاتااِهُاهٗااِ َااطح -

 .ضٍيكطز خاهٕ
ِ تأهيي اٖتثاض هَضز ًياظ اخطاي کاهل َطح  - خاايي   خاتا

 .ضٍؾتاّا اظ َطيق هقتًي
زض ظهيٌااِ  تَخااِ تااِ ًياظهٌااسيْاي هٗيكاات ضٍؾااتايي -

 .ياىيؾاظ تِ ضٍؾتاٍ ٍاگصاضي ظهيي خْت ؾاذت
ياى زض ضٍؾتاّاي خسياس  يتَخِ ٍيػُ تِ اقتغال ضٍؾتا -

 ضٍؾتايي.خايي خاتِّاي  َطحزض هُاهٗات 
 

 وًضت پی
1 . Quality of Life 

2. Kerkegaard 
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4. Maslow 
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10. Shi Guoqing  

11. Dessalegn 

12. de Wet 

13. Tamakloe 

14. Mathor 

15. Fakudze 

16. Mulaw 
17. Matago 

 فُزست مىببع

آهاض ٍ اَالٖات تقؿايوات اؾاتاى    ،(1393) .اؾتاًساضي ايالم -
 ايالم، ٍاحس تقؿيوات کكَضي.

کيفيت ظًسگي: ضفااُ اختوااٖي ٍ    ،(1381) .ت، زيَيس.اماؾوي -
اَالٖات ًػاز ٍ اضزتيلي، ًكطيِ  ٖساهت اختواٖي، تطخوِ حاتوي

 .160-173، نم185ٍ  186اقتهازي، قواضُ  -ؾياؾي
آهاااض  ،(1392). تٌيااز هؿااكي اًقااالب اؾااالهي اؾااتاى ايااالم  -

 .قسُ اؾتاى ايالم، هٗاًٍت ٖوطاى ضٍؾتاييخا خاتِضٍؾتاّاي 
فتااحي،   ؛اهسيي افترااضي، ٖثساهطياا   سي؛ ضکيپَضَاّطي، هْ -

اضظياتي کيفيت ظًاسگي زض ًاَاحي ضٍؾاتايي     ،(1390) .احساهلل
)هُاهِٗ هَضزي: زّؿتاى ذاٍُ قواهي، اؾتاى هطؾتاى(، فهالٌاهِ  

 .13-31، نم76اًؿاًي، قواضُ  ّاي خغطافياي پػٍّف
 ،(1392) .يَاَضاًي، ٖلا  ؛ حويس؛ ؾليواًگلي، ضياا خالهياى،  -

ضٍؾااتايي  ّاااي ؾااكًَتگاُضيااعي  تاااظذَاًي تدطتيااات تطًاهااِ
آتااز   ضٍؾتاي نفيخايي  خاتِهٗطو ذُط، تا ًگاّي تِ َطج زض

ِ هيٌَزقت، هدلِ پػٍّف ٍ  . 4ضٍؾاتايي، قاواضُ   ضياعي   تطًاها
 .179-212هكْس، نم

اهطئااي، حثيااة، فااطح؛ گطکاااًي، ؾيساهيطحؿاايي؛ هرتاتاااز    -
َ  ضحاين ؛ ؾيسههُفي ِ تراف، فا تحليال اؾاتحاهِ    ،(1389) .وا

پاؽ   «تاتاپكواى اؾتاى هطؾتاى» ؾكًَتگاّي ضٍؾتاييّاي  ًكاًِ
هؿاكي ضٍؾاتايي، فهالٌاهِ    ّاي  ًكاًِتا تأکيس تط خايي  خاتِاظ 

 .187-202، نم25هسيطيت قْطي، قواضُ 
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