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فضايی اجزای  -ک جامعٍ محلی اس باسساذت کالبسیاتحليل ازر
 طزح َازی زر زَستان رضترًار
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 08/01/1398                                        تاريد زريافت مقالٍ:                                                                                                          

 30/03/1398                                                                                                                                 تاريد پذيزش مقالٍ:                 

   چکيذُ  
ّاب،  اػشاي عشح ّبي صیبد دس هشاحل هخشلف سْيِ ٍّبي ّبدي سٍػشبیی كـَس ٍ صشف ّضیٌِعشح ثيؾ اص چٌذ دِّ اص اػشاي  ثب گزؿز

ّابي ّابدي دس هشاحال هخشلاف اص ػولاِ      سٍػاشبیی ّؼاشينا اسصیابثی عاشح     ّبي ػکًَشگبٌَُّص ؿبّذ فذم سَػقِ هٌبػت فضب ٍ كبلجذ 
ک ػبهقاِ هللای اص ثبصػابخز    اثبؿذا دس دظٍّؾ حبضش ثاِ سلليال ادس  هیّب  آى ّب ٍ سقَیزي هْن ثشاي سفـ ًَاقص ایي عشحّبساّکبس
 -سَصايیی  ،اي عشح ّبدي دس دّؼشبى سؿشخَاس دشداخشِ ؿذا سلقيق حبضش اص ًؾش ّذف، كبسثشدي ٍ سٍؽ اًؼبم آىفضبیی اػش -كبلجذي

( كِ =2281N) ثبؿذسٍػشبي دّؼشبى سؿشخَاس هی 21بهِ ٍ هصبحجِ ثَدُ اػزا ػبهقة آهبسي ػـٌّب دشسلليلی اػزا اثضاس گشدآٍسي دادُ
ِ       ِ ثِ سٍؽ ًوًًَِوًَ 231 ّب اػشا ؿذُ اػزا آى عشح ّبدي دس ّاب اص  ٍسلليال دادُ  گياشي سصابدفی ػابدُ اًشخابة گشدیاذا ثاشاي سؼضیا

اػاشیبدُ ؿاذا ًشابیغ سلقياق ًـابى داد كاِ       ( سٍؽ ػَّبًؼي)اًجبؿشگی ًبهلذٍد اكشـبفی اي ّناي فشیذهي ٍ آصهَى سسجِّبي سسجِ آصهَى
ّابي ّابدي   دبیيٌی اسصیبثی ؿاذُ ٍ اػاشاي عاشح   ػشبیی دس حذسٍ ّبي ػکًَشگبُكبلجذي دس  -ّبي ّبدي ثش ثبصػبخز فضبيفولکشد عشح

ّبي ّبدي دس صهيٌاِ ثْجاَد   ٍاقـ ؿَدا هشدم هللی فقظ اص فولکشد عشحهؤطش  فضبیی سٍػشبّبي هٌغقِ -ًشَاًؼشِ ثش سَػقِ هٌبػت كبلجذي
ّبي ّابدي دس  افضایؾ فولکشد عشح اًذا ایي دس حبلی اػز كِ ثشايدٍ ؿبخص كيیيز هؼبكي ٍ سَػقِ ؿجکِ هقبثش سٍػشب سضبیز داؿشِ

ّابي ّابدي دس   ّب هَسد سَػِ قشاس گيشًذا اص ًؾاش هقبیؼاِ فولکاشد عاشح    كبلجذي سٍػشبّب الصم اػز كِ ّوِ ؿبخص -ثبصػبخز فضبیی
دس ایاي   ّابي ّابدي  سشي داؿشِ ٍ اػشاي عاشح اًذ فولکشد هَفقسٍػشبّبي هٌغقِ ًشبیغ ًـبى داد كِ سٍػشبّبیی كِ داساي سيخ دؿشی ثَدُ

ّبي سلقيق ٍ ثشاي افضایؾ كابسایی  كبلجذي سٍػشبّبي هٌغقِ داؿشِ اػزا دس ساػشبي یبفشِ -سشي ثش ثبصػبخز فضبییهغلَة سأطيشسٍػشبّب 
 اسائِ ؿذا ّبییّبي ّبدي ديـٌْبدعشح

 

 
 

 كبلجذي، سَػقِ سٍػشبیی، ؿْشػشبى سؿشخَاسا -9 عشح ّبدي، ثبصػبخز فضبییکلمات کليسی
 
 ٍ ثلَچؼشبىا ػيؼشبى داًـگبُ سٍػشبیی سیضيػغشافيب ٍ ثشًبهِ ي دكششايداًـؼَ *

 Mehrshad_t65@yahoo.com ٍ ثلَچؼشبىا ػيؼشبى داًـگبُ سٍػشبیی سیضي** دكششاي ػغشافيب ٍ ثشًبهِ
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 مقسمٍ  
  ِ هقٌابي اسصؽ یاچ چياض اػاز      اسصیبثی دس لغاز ثا

(ا دس سقشیاف هیْاَهی   965 2282ٍ ّوکابساى،   ؿوبفی)
 فشایٌاااذ ؿاااٌبخز اّوياااز یاااب فجااابسر اػااااز اص 

ِ   گازاسي فقبليز اسصؽ ّابي  ّبیی كااِ دس صهيٌااة ثشًبها
9 2276ؿاَد )ػاقيذي،   یب هـی هقيي اًؼابم های   سَػقِ

 ٍضااـ ثشسػاای اسصیاابثی اص ّااذف اػااز هوکااي(ا 24
 ثشًبهاِ عشح، یچ ًشبیغ ثشسػی آیٌذُ، ٍ گزؿشِ هَػَد،

اص ًؾش صهابًی، اسصیابثی ثاِ     اهـخص ثبؿذ ػيبػزیب ٍ 
اسصیبثی قجل اص اػشا، اسصیبثی دس حيي اػاشا ٍ دس ًْبیاز   

ؿَد )كيابكؼَسي،   ين هیاسصیبثی ثقذ اص اػشاي عشح سقؼ
(ا یکاای اص فَاهاال كٌااذي سَػااقِ دس ایااشاى، 941 2255

فٌَاى یکی اص  ّبي سَػقِ سٍػشبیی ثِسیضيضقف ثشًبهِ
ٍ ّوکبساى،  ؿوبفی) اّبي ثٌيبدي سَػقِ هلی اػزصهيٌِ
 سیااضي سَػااقِ سٍػااشبیی  کااِ ثشًبهااِ( ثااب ای965ٌ 2282
 فٌااَاى ساّجااشدي ثااشاي ثْجااَد ؿااشایظ صًااذگی     ثااِ

(Meijerink and Pim, 2007: 47) حل  سشیي ساُ ٍ هْن
 :Jun and Xiang, 2011)ثشاي هـاکتر سٍػاشبیيبى   

ّاابي سَػااقِ اكظااش  ٍ اص اّااذاف اػبػاای ثشًبهااِ (1530
ثيـاشش  سأكيذ  ،(Fitri Amir, 2015: 118)كـَسّب اػز 

سیاضي سٍػاشبیی اگاش    هلققبى ثش ایي اػز كِ دس ثشًبهِ
ؿشِ ثبؿٌذ، سْياِ، سٌؾاين ٍ   اي داّب دخبلز هذثشاًِدٍلز

اػشاي آى ثِ ؿاکل هغلاَثی اًؼابم خَاّاذ گشفازا اص      
ّبي اًؼبم ؿذُ دس ایشاى كِ ثِ هٌؾَس سَػقِ ػولِ عشح

ّابي ّابدي   سٍػشبیی دس دػشَس كبس قشاس گشفشاِ، عاشح  
عااشح  ا(9232 2284ثبؿااذ )سااَكلی ٍ سصالًؼااشي،  هاای

ّبدي، عشحی اػز كِ ضوي ػبهبًذّی ٍ اصتح ثبفز 
د، هياضاى ٍ هکابى سؼْياضار ٍ ًيبصّابي فواَهی      هَػَ

ّابي  سٍػشبیی سا حؼت هَسد دس قبلت هصاَثبر عاشح  
ّابي  سٍػشبیی یاب عاشح   ّبي ػکًَشگبُػبهبًذّی فضب ٍ 

 ِ دهيشچلاَ ٍ   ًوبیاذ )فضیاضي  اي سقيايي های  ػبهـ ًبحيا

ِ   ا(968 2284ّوکبساى،   فٌاَاى یاچ هشغياش     ایي عاشح ثا
 

ثاش ػابخشبسّبي    ٍ ؿاَد  ثيشًٍی، ٍاسد ػيؼشن سٍػشب های 
هليغای   كبلجذي، اقشصبدي، اػشوبفی ٍ صیؼاز  -فيضیکی

گزاسدا عشح ّبدي ثب هجٌبي سغييش ٍ سلاَ   سٍػشب اطش هی
سَػاقِ   فشایٌاذ كبلجاذي ثخـای اص    -دس ػبخشبس فيضیکی

ّب  صیشا خغَط اصلی ایي عشح ،سٍد ؿوبس هی سٍػشبیی ثِ
 گاااشدد دس قبلااات سغيياااشار كبلجاااذي ختصاااِ هااای 

 

ایي ًکشاِ   دس ایي صهيٌِ سَػِ ثِ ا(9112 2267)اصتًی، 
 ّبي سَػقِ ّب ٍ دشٍطُ بسي اص عشحضشٍسي اػز كِ ثؼي

سػٌذ )ثشصٍ ٍ ّوکابساى،   سٍػشبیی ثِ هشحلِ اسصیبثی ًوی
 ًؾاابم   ثی ثااِشيباص ػااَي دیگااش ثااشاي دػاا ا(9243 2278

 

سػبًی كبسآهذ دس ػغح سوبهی ًقبط سٍػشبیی ثاش   خذهبر
ِ  سػيذى ثِ سأكياذ  هشاسات ًاَاحی سٍػاشبیی     ًؾبم ػلؼال

ِ  ؿَد هی  ّابي عاشح  اّوياز  ا(9247 2273داَس،  )ػوقا
 

ِ    كٌاذ ساب   ّبدي ایؼبة هی ػبًجاِ   ًگشؿای فوياق ٍ ّوا
قذاهبر اػشایی گشددا حب  ثب سَػِ ثب گزؿاز  ا ِدـشَاً

فٌَاى فشاگيشساشیي   ّبي ّبدي ثِذ دِّ اص اػشاي عشحچٌ
بّب، ثبیذ ثاِ  یبفشِ دس هليظ كبلجذي سٍػش  ػبصهبى هذاخلِ

ایي ػؤا  دبػا  دادُ ؿاَد كاِ دس ساػاشبي ثبصػابخز      
ِ    كبلجذي ػاکًَشگبُ  -فضبیی قاذس اص   ّابي سٍػاشبیی چا

ِ ؿذُ دس ایي عشح  ثيٌی اّذاف ديؾ سلقاق ديَػاشِ    ّب ثا
 سَاى ثِ ؿاٌبخز ًقابط   ّب هی اػز؟ ثب اسصیبثی ایي عشح

 

دشداخشااِ ٍ اص ًشاابیغ آى دس  ّااب  آى ضااقف ٍ قااَر  
ٍ  عجق آهبس ثٌيابد هؼاکي   یٌذُ هذد گشفزاسیضي آ ثشًبهِ
كٌَى دس ایاي  سضاَي ساب    ؿْشػبصي اػشبى خشاػبىاداسُ 
 871ایاي سقاذاد    عشح ّبدي سْيِ ؿذُ ٍ اص 1485اػشبى 

 12آهذُ اػزا دس دّؼشبى سؿشخَاس ًياض  عشح ثِ اػشا دس
عشح ثِ اػاشا   21یي سقذاد، اعشح ّبدي سْيِ ؿذُ كِ اص 

ي كاِ اهاشٍصُ عاشح ّابدي     آهذُ اػزا ثب سَػِ ثِ ایا دس
فضبیی دس  -سشیي اثضاس هذیشیز ٍ ثبصػبخز كبلجذيهْن

 اطاش ّبیی دس صهيٌِ اسصیبثی سٍػشبّب اػز، اًؼبم دظٍّؾ
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ّبي سٍػشبیی الصم  ػکًَشگبُثش فضب ٍ كبلجذ  ّبایي عشح
سػذا دس ایاي داظٍّؾ ثاِ اسصیابثی اطشثخـای      ًؾش هی ثِ

 ػؤا شِ ؿذا ّبي ّبدي دس دّؼشبى سؿشخَاس دشداخعشح
ّبي ّبدي چِ اطشاسی  اصلی فجبسر اػز اص9 اػشاي عشح

كبلجاذي دس سٍػاشبّبي هٌغقاِ     -ثاش ثبصػابخز فضابیی   
 داؿشِ اػز؟

 ازبيات مًضًع
سٍػاشبیی ٍ سَػاقِ كبلجاذي     سیاضي دس هٌابعق  ثشًبهِ
سٍػشبیی ًيبصهٌذ سَػاِ ثاِ سٍیکشدّابي     ّبي ػکًَشگبُ

 (Râmniceanuػبخشبسي ٍ فضبیی دس ایي هٌبعق اػز

(and Ackrill, 2007: 417. ِسٍػشبیی  یچ ثشًبهِ سَػق
ّبي هخشلاااف ثبؿاااذ  فشایٌاااذثبیاااذ دس ثشگيشًاااذُ  

(Shucksmith, 2000: 2)سیاااضي ؿااابهل ثشًبهاااِ ا
ّاابي كليااذي ّاابیی ثااشاي سػاايذى ثااِ ػٌجااِ اػااششاسظي
 (Kurowskaثبؿاذ  ػيبػای، اقشصابدي های   اػشوابفی،  

(Pysz et al, 2018: 4.   ِ سیاضي سصاوين    دس ٍاقاـ ثشًبها
ّاابي هٌبػاات ٍ سػاايذى ثااِ   آگبّبًااِ ثااشاي یاابفشي ساُ

ّبي اًؼبًی ٍ سأهيي هٌبثـ الصم اػز )آػابیؾ ٍ   هغلَة
سیاضي سٍػاشبیی فجابسر     ثشًبهِ ا(922 2271اػشقتػی، 

اػز اص ایؼبد سغييش ٍ سلَالر اقشصبدي ٍ اػشوابفی دس  
 ا(927 2282لٌگشٍدي ٍ ّوکبساى،  هليظ سٍػشب )هغيقی

سیاضي سَػاقِ سٍػاشبیی،    سشیي فٌبصش ثشًبهِ هْنیکی اص 
سَػِ ٍیظُ ثِ اثقبد كبلجذي سٍػشبّب اػز )دَسعبّشي ٍ 

اص دٍ دّاِ دايؾ دس كـاَسّبي     ا(915 2282ّوکبساى، 
ّبي ػابخشبسي ٍ  فشایٌاذ سَػاقِ   ثِسَػقِ سَػِ  دسحب 

سٍػشبیی  ّبي ػکًَشگبُاي ثشاي ثبصػبصي  سَػِ ثِ صهيٌِ
)ٍصاسر شاس گشفشااِ اػااز ّااب قاا دس دػااشَس كاابس دٍلااز

 ا(92 1222، 2سیضي صیشػابخز سٍػاشبیی اػاششاليب    ثشًبهِ
    ِ ِ   سَػِ ثِ اثقابد هکابًی ٍ فضابیی ثشًبها   سیاضي سَػاق

ؿشٍؿ ؿذ ٍ سبكٌَى ساّجشدّابي   2862  سٍػشبیی اص دِّ
 :Cherry, 2006)ؿذُ اػز  هشقذدي دس ایي صهيٌِ اسائِ 

ِ ساّجشد هشاكض سؿذ سٍػشبیی، ساّجشد ثش. (281 سیاضي   ًبها
   ِ   هشاكض سٍػشبیی، ساّجشد كبسكشدّابي ؿاْشي دس سَػاق

ساشیي ساّجشدّابي اسائاِ ؿاذُ دس ایاي       سٍػشبیی، اص هْن
 ا(925 2278صهيٌاااِ اػاااز )سضاااَاًی ٍ ّوکااابساى،   

سٍػاشبیی ًياض    ّبي ػکًَشگبُسیضي سَػقِ كبلجذي  ثشًبهِ
ثبؿاٌذ كاِ سَػاقِ    ّاب های  سشیي ایي ثشًبهِاص ػولِ هْن

ثبؿااذ ّاابي آى هاای یی اػاابع فقبلياازدبیااذاس سٍػااشب
(Shucksmith, 2000: 209). ِسیااضي  دس ٍاقااـ ثشًبهاا

ي ثشاي سَػقِ فيضیکی یچ ؿْش یب سٍػشب فشایٌذكبلجذي 
كاِ   ثقذي اػز صَسر عشح ػِ دس قبلت یچ ديـٌْبد ثِ

ٍ عشاحاای ياابثی هکبً ثااِ ػاابهبًذّی كاابسثشي صهاايي،  
شّبي ٍ ًقال، هؼاي   ّب، خذهبر حول  ّب، خيبثبى ػبخشوبى

داشداصد )ػاقيذي ٍ اهيٌای،     خذهبسی ٍ فضبّبي ثابص های  
سیضي كبلجذي فوذسأ ثب هجبحض آهبیؾ ثشًبهِ ا(931 2278

سیاضي فضابیی آهيخشاِ اػازا هیْاَم      ػشصهيي ٍ ثشًبهِ
سیاضي سَػاقِ كبلجاذي ثاش سقبهال فٌبصاش       كًٌَی ثشًبهِ

فٌاَاى سؼذیذكٌٌاذُ فضاب، فقبلياز ثاِ       فشم ثِ چْبسگبًِ
بفی ٍ ػيبػی اًؼابى،  اقشصبدي، اػشو هقٌبي كبسكشدّبي

 ِ ل ٍ هکابى ٍقاَؿ فقبلياز ٍ اًؼابى     فٌاَاى هلا   فضب ثا
 ِ دٌّاذُ ثاِ فضاب ٍ فقبلياز اػااز      فٌاَاى فبهال سٍح   ثا

سیضي سَػقِ كبلجذي ؿابهل  ثشًبهِ ا(945 2281)صبدقی، 
 ّابي ثٌيابدي صیاش اػاز9    ّبي ساّجشدي ٍ هؤلیِػيبػز

ّابي  سایای آى ثش حیؼ ٍ ثْجَد داسأكيذ ثقذ هليغی9  -2
جاذي دبػاخی   ثقذ اػشوبفی9 سَػقِ كبل -1عجيقی اػزا 

ٌؾَس ایؼبد ػَاهـ ػبلن ٍ هشکی ه ّب ثِسؼْيل دػششػی ثِ
ّويابسي فقبالًاِ دس   ثقاذ اقشصابدي9 ثش   -2خَد اػزا  ثِ

ِ  ػْز ایؼبد طاشٍر ٍ داسایای   اي ٍ هللای،  ّابي هٌغقا
ّبي اقشصبدي ثب اصَ  سَػاقِ دبیاذاس   حوبیز اص فقبليز

سؼااْيل سَػااقِ ثقااذ صیشثٌاابیی9 ثش -3ؿااَدا یهااسأكيااذ 
ذاسک كبسثشي صهايي هاَسد ًيابص،    ساّجشدي ثشاي سْيِ ٍ س

ثقاذ   -4ٍسصدا های سأكياذ  ًقل ٍ خذهبر سفابّی  ٍ حول
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ػِ خَد سا سیضاى سَاي ٍ هللی9 دس ایي ثقذ ثشًبهِهٌغقِ
دٌّاذُ هٌغقاِ ٍ هلال اص     ّبي سـاکيل ثش ٍحذر ثخؾ
سَػاقِ ثاب سَػاِ ثاِ     ّبي هشقبثل ثاشاي  عشیق ّوکبسي

 ًوبیذاًيبصّبي ػوقی هقغَف هی
سشیي عشح كبلجذي كِ دس هٌابعق سٍػاشبیی اػاشا    هْن

ثبؿاذ )فضیضداَس ٍ   گشدد عشح ّابدي سٍػاشبیی های   هی
ًبهِ ًلَُ ثشسػی ٍ  آیييثشاػبع (ا 962 2282ّوکبساى، 

ِ      سصَیت عاشح  اي،  ّابي سَػاقِ فواشاى هللای، ًبحيا
ّيئااز  21/22/2267اي، هلاای هصااَة هَسخااِ  هٌغقااِ

دٍلز، عشح ّبدي فجبسر اػاز اص عشحای كاِ ضاوي     
ػاابهبًذّی ٍ اصااتح ثبفااز هَػااَد، هيااضاى ٍ هکاابى  
گؼششؽ آسی ٍ ًلَُ اػشیبدُ اص صهيي ثشاي فولکشدّبي 
هخشلف اص قجيل هؼکًَی، سَليذي، كـبٍسصي، سأػيؼبر 

سقيايي   سا ّبي فوَهی سٍػاشبیی  ٍ سؼْيضار ٍ ًيبصهٌذي
ّبي ّبدي ّوبًٌاذ  (ا عشح9114 2278)ؿْجبصي، كٌذ  هی

ّبي كبلجذي ثِ ديشٍي اص سئَسي كيٌضي ٍ ثاب  اغلت عشح
گشایی فيضیکی ثب اصاتح كبلجاذي دس صاذد    شثش ػجسکيِ 

سأطيشگاازاسي ثااش سفشبسّااب ٍ اهااَس غيشكبلجااذي ّؼااشٌذا  
ثشهجٌاابي سئااَسي اصااتحی كيٌااض صًااذگی ػوقاای دس   

داسد ّبي خبصای  ّب ًيبص ثِ خذهبر ٍ كبسثشيػکًَشگبُ
ػْز اقشصبدي اًؼبم آى سَػاظ   يي ضشٍسر ثِكِ دس ف

ثخؾ خصَصی غيشقبثل سَػيِ اػزا ثبًيبى ػجشگشایای  
فيضیکی ًيض هقشقذًذ ثب اصتح كبلجذ فيضیکی سفشبسّب ًياض  

9 2274سغييش خَاّذ كشد )ثٌيبد هؼکي اًقاتة اػاتهی،   
ذگبُ اص دیاا هشااأطشّاابي ّاابدي  (ا دس ایااشاى عااشح 231

دادى سلَالر كبلجاذي دس  هلَسیز قشاسكبسكشدگشایی ثب 
سٍػشبّب ػقی دس دگشگَى ػبخشي سٍػاشبّب ٍ دػاشيبثی   

 ًاظاد ٍ ّوکاابساى، ثاِ سَػاقِ سٍػاشبیی داسًااذ )حابػی    
اص عشفی دیگاش هلققابى هقشقذًاذ دس ًؾابم      ا(977 2282
سیضي سَػاقِ سٍػاشبیی ایاشاى ثيـاشش اص سٍیکاشد       ثشًبهِ

 2862فقتیاای هلااَسي اػااشیبدُ ؿااذُ اػاازا اص دّااِ 

ِ كاان ًبكبهاايتدي كاان  سیااضي سآهااذي سٍیکااشد ثشًبهاا
ؿااذى گشایاای فلواای آؿااکبس ؿااذ ٍ ثااب فشاگيش  فقتیاای

سیضي ثاب  ي فشایٌذ ثشًبهِگيشسًٍذّبي دهَكشاسيچ، ػْز
ّبي ًؾشي سٍثاشٍ ثاَدا یکای اص دالیال هْان       دگشگًَی

ساَػْی ثاِ   فبصلِ هيبى ًؾشیِ ٍ ٍاققيز سا ًبؿی اص ثای 
حَصُ اصلی هاشدم،   ذ كِ دس ػِّبي اسسجبعی داًؼشٌػٌجِ
 سیضاى ٍ هؼئَالى هغشح ثَدُ اػزا ثشًبهِ

ًخؼشيي دظٍّؾ دس صهيٌة ثشسػی اطشار اػشاي عشح 
اي اػااز كااِ ثااب ّااذف ثشسػاای آطاابس  ّااابدي هغبلقااِ

ّبي ثْؼبصي دس اػاشبى  اػشوبفی اػشاي عشح -اقشصبدي
سَاى ّوذاى اًؼبم گشفشاِ اػزا اص ًشبیغ ایي دظٍّؾ هی

سٍػشبیيبى اص اػاشاي عاشح، ایؼابد هـابغل      ثِ سضبیز
خااذهبسی، ثْجااَد ٍضااقيز اسسجبعاابر ٍ یااب    -سؼاابسي

(ا 914 2256 ٍطاَقی، ّب اؿابسُ كاشد )  ثبصػبصي ػبخشوبى
ّابي  اػشوابفی عاشح   -عشح دیگش ثشسػی آطبس اقشصبدي

ثْؼبصي دس اػاشبى خشاػابى اػاز كاِ اص ػاَي گاشٍُ       
ّابي  آطابس عاشح   ٍ دظٍّـای ػْابد اًؼابم ؿاذُ اػاز     

ِ ثْ اقشصابدي،   ؼبصي دس سٍػشبّبي هَسد هغبلقِ دس صهيٌا
صایاای، دیااذگبُ هااشدم ٍ هؼاائَليي ٍ اػشواابفی، اؿااشغب 

ّبي ثْؼبصي هاَسد  هـبسكز سٍػشبیيبى دس اػشاي عشح
)سٌّواب ٍ ّوکابساى،   گشفشاِ اػاز   ثشسػی ٍ اسصیبثی قشاس 

ّاابي اخيااش ّاابي دیگااشي دس ػااب دااظٍّؾ ا(9223 2261
 (2282ٌبثؼاشبًی ٍ ّوکابساى )  ف ػولِ اص كِ صَسر گشفشِ

ِ    ثِ اسصیبثی ًقؾ عاشح  كبلجاذي    ّابي ّابدي دس سَػاق
اًذ كاِ ثيـاششیي    سٍػشبّب دشداخشِ ٍ ثِ ایي ًشيؼِ سػيذُ

ّبي ّبدي دس ؿجکِ هقبثش سٍػشبیی ثاَدُ   اطشگزاسي عشح
ِ 2282ًظاد ٍ ّوکبساى )ا حبػیاػز ثشسػای هياضاى    ( ثا

سٍػاشبیيبى   ّبي ّبدي سٍػشبیی اص دیاذگبُ  هَفقيز عشح
اًذ كِ ًَؿ  یبفشِ ٍ هؼئَالى دشداخشِ ٍ ثِ ایي ًشبیغ دػز

َ    دم ٍ هؼئَالى هْنادساک هليغی هش د ساشیي فبهال ٍػا
اخشتف ًؾش ثيي هشدم ٍ هؼئَالى دس اطاش ثخـای عاشح   
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( ثااِ اسصیاابثی ًقااؾ 2283غیاابسي )ثبؿااذا ّاابدي هاای
ّبي ّبدي دس سغييش كبسثشي اساضی دشداخشاِ ٍ ثاِ    عشح

كِ ثيي فَاهل اقشصبدي ٍ اػشوابفی ٍ    سػيذُ ایي ًشيؼِ
ّبي ّبدي اسسجبط هقٌابداس   سغييش كبسثشي اساضی دس عشح

( ثاِ اسصیابثی   2283فاش ٍ ّوکابساى )  ٍػَد داسدا سثيقی
 شاي عااشح ّاابدي دس سلااَالر اقشصاابدي  اطااشار اػاا 

 اًاذ ٍ ثاِ ایاي   سٍػشبیی دشداخشِ ّبي ػکًَشگبُاػشوبفی 
ّابدي هَػات ثْجاَد     اًذ كِ اػشاي عاشح  ًشيؼِ سػيذُ

 2 سصَیشؿااوبسُؿاابخص اػشواابفی ؿااذُ اػاازا دس   
اسسجابط   ّبي ّابدي دس ّب، اّذاف عشحؿبخصثشاػبع 

ّابي سٍػاشبیی    ػاکًَشگبُ كبلجذي  -ثب ثبصػبخز فضبیی
 اؿذ هیَْهی دظٍّؾ سشػين هذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريش تحقيق
لاذٍدُ ػيبػای دّؼاشبى    سٍػشبّبي هَسد هغبلقاِ دس ه 

سؿشخَاس اص سَاثـ ؿْشػشبى سؿشخَاس دس اػشبى خشاػابى  
 ا دّؼشبى سؿشخَاس ثشاػبع ػشؿوبسيسضَي قشاس داسد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خابًَاس   3561سٍػشبي داساي ػاکٌِ ٍ   15 ؿبهل، 2284

سٍػاشب   21سٍػشبي ایاي دّؼاشبى دس    15ثَدُ كِ اص ثيي 
 21زا دس ایاي داظٍّؾ ًياض    اػشا ؿذُ اػا  عشح ّبدي
 (ا1 سصَیشؿوبسُفٌَاى ًوًَِ اًشخبة گشدیذ ) سٍػشب ثِ

 

 فضبیی اػشاي عشح ّبدي  -هللی اص ثبصػبخز كبلجذي ػبهقِادساک 

  
 

 ّبي ّبدي ضَاثظ اػشایی ٍ اّذاف عشح

  

  
 

 محيط سيست
 فبضتة ٍ صثبلِ

 هذیشیز هليظ سٍػشب
 آٍسي آة ػغلی ػوـ

 حیؼ هشاسـ سٍػشب

 ضبكٍ معابز
 فشؽ ػذٍ  ٍ ػٌگ
 ش ػذیذاحذاص هقبث

 سٍؿٌبیی هقبثش
 صیجبػبصي هقبثش

 بافت ريستا
 ثبفز ػٌشی سٍػشب
 یسفبیز هقوبسي ثَه
 حیؼ ثبفز ثب اسصؽ
 حیؼ ثبفز سبسیخی

 اوساس ريستا چطم
 ب ثشًبهِ سَػقِ ث

 الگَي هقوبسي ػذیذ
 سقييي فضبي ػجض
 صیجبیی ٍ ػزاثيز

 ذسمات سيزبىايی
 سَصیـ خذهبر 

 یبثی كبسثشي هکبى
 ّب دػششػی ثِ كبسثشي

 اًشخبة ػوز سَػقِ

 هؼکي
 ًؾبسر ثش ػبخز
 هقبٍم ػبصي هؼکي

 ثْجَد هصبلح
 ضَاثظ فٌی ػبخز

 فولکشد عشح ّبدي؟

  
 

 كبلجذي سٍػشبّب -ثبصػبخز فضبیی

 

 سَػقِ سٍػشبیی

 

 فولکشد هٌیی

  
 

 فولکشد هٌیی

  
 

 فولکشد هظجز
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كاابسثشدي ٍ اص ًؾااش  سلقيااق حبضااش دس صهااشُ سلقيقاابر
ا قشاس داسد« سلليلی -سَصيیی»، دسچبسچَة سٍؽ «سٍؽ»

اي ثب اػاشیبدُ اص سٍؽ اػاٌبدي گاشدآٍسي    هغبلقبر ًؾشیِ
ثب عيف ليکشر ٍ  دشػـٌبهِ اص عشیق ّبي هيذاًی ؿذا دادُ

آٍسي گشدیاذا ػبهقاِ آهابسي    هصبحجِ ثب هشدم هللی ػوـ
 اثبؿااذخبًَاسّاابي سٍػااشبّبي دّؼااشبى سؿااشخَاس هاای  

(2281N= هٌغقِ هَسد هغبلقِ داساي )سٍػاشبي داساي   15
 سٍػاشب كاِ عاشح ّابدي دس      21ػکٌِ ثَدُ كِ دس ایي ثيي 

 
 21خبة گشدیاذا دس ایاي   فٌَاى ًوًَِ اًش ّب اػشا ؿذُ ثِ آى

ِ  سٍػشب ثب اػشیبدُ اص فشهَ  كَكشاى ٍ ثِ گياشي  سٍؽ ًوًَا
 ؿاوبسُ  ًوًَِ اًشخبة گشدیاذ )ػاذٍ    231سصبدفی ػبدُ 

ّب ٍ اسصیبثی اطشگزاسي عاشح  (ا ثشاي سؼضیِ ٍ سلليل داد2ُ
اًجبؿشگی اي ّنّبي سلقيق اص آصهَى سسجِّبدي ثش ؿبخص
ثشاي ثشسػی سسجاِ  ( ٍ ػَّبًؼي )سٍؽًبهلذٍد اكشـبفی 

ّش یچ اص سٍػشبّبي هَسد هغبلقِ اص ًؾاش هَفقياز عاشح    
ِ  ثْشُ فشیذهي ايسسجِ آصهَى ّبدي سٍػشبیی اص اؿاذ  گشفشا

 سقذاد ًوًَِ ػوقيز خبًَاس ًبم سٍػشب سدیف سقذاد ًوًَِ ػوقيز خبًَاس ًبم سٍػشب سدیف

 26 431 243 اكجشآثبد 6 12 542 274 صسقشي 2
 8 157 71 آثبداهيي 7 28 626 264 آثبدحؼيي 1
 12 562 276 فبسدق 8 83 2284 786 آثبدفشح 2
 11 578 124 آثبدفجغ 22 7 122 62 آثبدفـشر 3
 6 121 51 اًذًؼشد 22 36 2523 332 آثبدهْذي 4
 21 241 227 آثبدسٍح 21 56 1121 512 آثبدػقبدر 5

 ًوًَِ 231 ػوقيز؛  22326خبًَاس؛  2281سٍػشب؛   21ػوـ9 

  

 .1398ي ريستاَای ومًوٍ؛ وگاروسگان، مًقعيت زَستان رضترًار   وقطٍ .2ت 
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ّبي سلقيق هغبلقابر  ًؾشي، ديـيٌِ ثب سَػِ ثِ هجبًی
ّبي ّبدي، ضاَاثظ اػشایای ٍ   اًؼبم ؿذُ دس صهيٌِ عشح

ّابي ػاذٍ    ّبي ّبدي، هشغيشّب ٍ ؿبخصاّذاف عشح
 اثشاي ایي سلقيق دسًؾش گشفشِ ؿذ 1ؿوبسُ 

بهِ ثب اػشیبدُ اص سٍایی هلشَا ػٌؼيذُ ٍ ٌسٍایی دشػـ
قشاس گشفز كِ سَػظ افاشادي هشخصاص دس    سأیيذهَسد 

ؿاَدا ثاشاي ػاٌؼؾ     هَضَؿ هَسد هغبلقاِ سقيايي های   
آصهَى گشفشِ ٍ هياضاى  بهِ اٍليِ ديؾٌدشػـ 22 دبیبیی، اص

هلبػجِ گشدیاذا   1ضشیت افشوبد ثب سٍؽ آلیبي كشًٍجبخ
اػاز،   62/2كاِ ثابالسش اص    68/2ثب سَػِ ثِ هياضاى كال   

َثی ثشخااَسداس سااَاى گیااز هقياابع اص دبیاابیی هغلاا هاای
 (ا2 ؿوبسُ ثبؿذ )ػذٍ  هی

 َا/ متغيزمعزف ضاذص

 هؼکي

سغييش ٍ ػبصي هؼبكي، ػبصّب، ثْؼبصي ٍ هقبٍمٍ  ًؾبسر ثش ػبخز
ٍ  افضایؾ ػغح صیشثٌبكبس سفشِ دس ػبخز هؼکي،  ثِ ثْجَد هصبلح

هؼبكي، سفبیز ضَاثظ فٌای دس   سغييش الگَي سيخهؼبكي ًَػبص، 
 اثشاي صذٍس ػٌذ هبلکيز ػبص، ایؼبد صهيٌٍِ ػبخز

خذهبر 
 صیشثٌبیی ٍ
كبسثشي 
 اساضی

دػششػای ثاِ   ، ّاب  كابسثشي  هٌبػتهکبًيبثی  ًلَُ سَصیـ خذهبر،
سفبیاز ضاَاثظ   ّبي ػذیاذ،  گيشي كبسثشيؿکلهشاكض آهَصؿی، 

فٌی ٍ هقشسار ثاشاي كابسثشي اساضای، سٌبػات ثايي ػوقياز ٍ       
 اّب، اًشخبة ػوز هشٌبػت سَػقِ كبسثشي

 اًذاصچـن
 سٍػشب

، افضایؾ الگَي هقوبسي ػذیذ، قَاسُثی سَػقِ فيضیکیػلَگيشي 
 ٍ صیجابیی سقييي هيضاى فضابي ػاجض، سقيايي هلاذٍدُ گَسػاشبى،      

 اهليظ سٍػشب ػزاثيز

ثبفز 
 سٍػشب

ػااٌشی، هيااضاى سغييااش دس كبلجااذ سٍػااشب اص للاابػ    فاازسغييااش ثب
ّبي ثاب   سفبیز الگَي هقوبسي ثَهی، سَػِ ثِ ثبفزٍػبص،  ػبخز

 ااسصؽ سبسیخی یب فشٌّگی، هشهز ٍ ثبصػبصي ثبفز سبسیخی

ؿجکِ 
 هقبثش

ِ فشؽ هقبثش، احذاص هقبثش ػذیاذ،   ػٌگ كـی ٍػذٍ  ِ  سَػا  ثا
فٌی احذاص  آهذ، سفبیز ضَاثظٍ سٍؿٌبیی هقبثش، ػَْلز دس سفز

 هقااابثش، صیجبػااابصي هقااابثش ٍ ثْؼااابصي هقااابثش، كيیيااااز      
 اهقبثش ًَػبص

 هليغی
ـ    آٍسي ٍ ّذایز آة ػوـ آٍسي  ّبي ػغلی داخال سٍػاشب، ػوا

هليغی، حیبؽز اص هشاسـ، حیبؽاز اص   هذیشیزفبضتة ٍ صثبلِ، 
 اّب ٍ خبک، سفبیز حشین سٍدخبًِ ٍ ػيتة هٌبثـ آة

 
 
 
 

 آلفای کزيوباخ ضاذص
 73/2 هؼکي
 67/2 كبسثشي اساضیخذهبر صیشثٌبیی ٍ 

 68/2 اًذاص سٍػشبچـن
 68/2 سٍػشب ثبفز
 72/2 هقبثش ؿجکِ

 67/2 هليغی
 68/2 ػوـ

 
 
 

 بحث ي وتايج
 سٍػاشبّبي  خبًَاسّبي هِـٌبدشػ ًشبیغ حبصل اص سَصیـ

ِ  اػاز  آى اص حابكی  ًوًَِ  ػاٌی  فشاٍاًای  ثيـاششیي  كا
 4/35اًاذ ثاب   ػاب  ثاَدُ   42 ساب  32 ثايي  دٌّاذگبى  دبػ 

 ًؾاش  اص ٍ  دیذلن ثَدُ دبػخگَیبى اكظش سلصيتر دسصذ،
 53 ػٌؼايز  ًؾش اصا اًذص ثَدُكـبٍس دسصذ 8/82 ،اؿشغب 
 دسصااذ 1/85اص ًؾااش سبّاال  ٍ هااشد دبػااخگَیبى دسصااذ

 (ا3 ؿوبسُ ػذٍ اًذ )ّل ثَدُأهش دبػخگَیبى
 دسصذ ثيـششیي فشاٍاًی ثيـششیي دبػخگَ هشغيش

 4/35 248 ػب  42سب  32 ػي

 8/46 287 دیذلن سلصيتر

 53 128 هشد ػٌؼيز

 1/85 218 هشبّل سأّل

 8/82 222 كـبٍسص ؿغل

 
 
 

 ارسيابی وقص طزح َازی بز کيفيت مسكه
دٌبُ آدهی اص دیش ثبص هاَسد  هأهي ٍ ػشفٌَاى  هؼکي ثِ

کای،  ثش هکبى فيضی سَػِ اًؼبى ثَدُ اػزا هؼکي فتٍُ
گياشد كاِ ؿابهل    ثش هیس هؼکًَی سا ًيض د هؼوَؿ هليظ

كليِ خذهبر ٍ سؼْيتر ضاشٍسي ٍ هاَسد ًيابص ثاشاي     
 ,Albaladejo-Pina and  Díaz-Delfa) صیؼشي اػاز 

 ّااابي ّااابدي ثاااش  عاااشح اسصیااابثی .(809 :2009

مىبااع: یشيزپااًر ي ، َااای تحقيااقزضاااذص ي متغي. 2ج 
وژاز ي ؛ حاجی1391؛ یىابستاوی ي اکبزی، 1390َمكاران، 
 .1395؛ رضايی ي رفيعيان ي ارغان 1393َمكاران، 

 

َای  : يافتٍمىبع، آلفای محاسبٍ ضسٌ بزای َز ضاذص .3ج 
 .1398تحقيق، 

 

َای مىبع: يافتٍ، تًسيع فزاياوی جمعيت مًرز مطالعٍ. 4 ج
 .1398تحقيق، 
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هشغيشّبي هؼکي سٍػشبیی ٍ ثب سَػِ ثِ هقابدیش ٍیاظُ ٍ   
دّاذ كاِ اػاشاي آى ثاش ّواِ      داسي ًـبى هیبػغح هقٌ

اطشگازاس   (222/2) داسيبهشغيشّبي هؼکي دس ػغح هقٌا 
ثاب  ثَدُ اػزا هشغيشّبي ایؼابد صهيٌاِ صاذٍس هبلکياز     

ِ   (، ث771/2ْضشیت ) كابس سفشاِ ؿاذُ دس     جاَد هصابلح ثا
ػابص  ٍ (، ًلَُ ًؾبسر ثش ػبخز624/2بكي )ػبخز هؼ

(، سفبیااز 467/2ػاابصي )بٍم(، ثْؼاابصي ٍ هقاا512/2)
( ٍ صیشثٌاابي هؼاابكي 464/2فٌاای دس ػاابخز ) ضااَاثظ

ٍ    ( ث388/2ِ) یاظُ )فاذدي( سا   سشسيات ثيـاششیي هقابدیش 
دٌّذُ ایاي اػاز كاِ ثقاذ اص اػاشاي       اًذ كِ ًـبىداؿشِ
ّبي ّبدي ثِ ایي هشغيشّب سَػِ ثيـششي ؿذُ اػزا حعش

( ًؼاجز  252/2سغييش الگَي هؼبكي ثب ضشیت فاذدي ) 
ِ ػبیش هش ػاض هشغياش    غيشّب دس ػغح كوششي ثَدُ اػزا ثا

هيـال   -ّاب   -كاَیي آصهَى هچسغييش الگَي هؼبكي، 
 سأیيااذسا  هؼااکيّوااِ هشغيشّاابي ؿاابخص  هقٌاابداسي

 هللای ؾاشار هاشدم   كٌذا ثب سَػِ ثِ ایي هغبلات ٍ ً  هی
 اص عشیاق ّبي ّبدي دس سٍػشبّبي هٌغقاِ  فولکشد عشح
 ػابصي، ثْجاَد هصابلح،   ، هقبٍمػبصّبٍ  ػبخزًؾبسر ثش 

فٌی ٍ صذٍس ػاٌذ   افضایؾ ػغح صیشثٌب، سفبیز ضَاثظ
هبلکيز ثشاي هؼبكي سَاًؼشِ ثِ ثْجاَد فضابي كبلجاذي    

هٌغقِ هَسد هغبلقِ كواچ  دس  2سصَیش ؿوبسُ سٍػشبیی 
عَسي كِ هشدم هللای هقشقاذ ثَدًاذ فولکاشد      ثًِوبیذا 

عشح ّبدي دس سَػقِ هؼبكي سٍػاشبّب اص فَاهال هْان    
 ا(4 ؿوبسُ )ػذٍ كبلجذي اػز  -ثبصػبخز فضبیی

 

 
 
 

 

 تًسيااع ذااسمات ي  َااازی بااز  وقااص طاازح ارسيااابی
 کاربزی اراضی

ی حيبر ٍ سًٍق فقبليز اقشصبدي دـشيجبى اصل ،صهيي
هٌاذي   ساَػْی ثاِ آى ساَاى   یسٍدا ّشگًَِ ثا ؿوبس هی ثِ

اػشایی عشح ّبدي سا دس سٍػشب ثب هـکل سٍثشٍ خَاّذ 
گشٍُ كبسثشي اساضی قاشاس   ٍكشدا سَصیـ خذهبر ًيض ػض

گيشد اهب هَضَؿ هْان ًلاَُ دػششػای ثاِ خاذهبر      هی
ؿَدا اسصیبثی عاشح ّابدي   اػز كِ هٌشغ ثِ سضبیز هی

ِ ثش سَصیـ خذهبر ٍ كبسثشي اساضی سٍػشبیی ثب سَػِ ث
 داسي، ًـبى داد كاِ اػاشاي آى،  بهقبدیش ٍیظُ ٍ ػغح هقٌ

ثب ضشیت فذدي  ّب كبسثشي هٌبػتهکبًيبثی  ثش دٍ هشغيش
ٍ اًشخاابة ػااوز هشٌبػاات سَػااقِ ثااب ضااشیت  352/2
 -كاَیي آصهاَى هاچ  اطشار ثيـششي داؿشِ اػزا  432/2
عشح ّابدي ثاش دٍ   هظجز اػشاي هيـل ًيض اطشار  -ّب 
اًشخاابة ػااوز  ،ّااب بسثشيكاا هٌبػااتهکبًياابثی  هشغيااش

كٌااذا فولکااشد هاای سأیيااذهشٌبػاات سَػااقِ سٍػااشب سا  
ّبي ّبدي ثش سَصیـ خذهبر ٍ كبسثشي اساضای دس   عشح

دّذ كِ اص ثيي هشغيشّبي ایاي  سٍػشبّبي هٌغقِ ًـبى هی
ّابي   كابسثشي هکبًيابثی   ؿبخص، هاشدم هللای فقاظ اص   
سَػقِ سٍػاشب سضابیز   ػذیذ ٍ اًشخبة ػوز هشٌبػت 

 هشغيش
هقبدیش ٍیظُ 
 )فذدي(

 سسجِ داسيبهقٌ آهبس

ًؾبسر ثش 
 ػبصّبٍ  ػبخز

**512/2 265/726 222/2 2 

 3 222/2 223/527 467/2** ػبصيثْؼبصي ٍ هقبٍم

 1 222/2 212/516 624/2** ثْجَد هصبلح
ػغح صیشثٌب ٍ هؼبكي 

 ًَػبص
**388/2 587/512 222/2 5 

 6 222/2 486/227 252/2* سغييش الگَي هؼبكي
سفبیز ضَاثظ فٌی دس 

 ػبخز
**464/2 727/676 222/2 4 

 2 222/2 886/587 771/2** صذٍس ػٌذ هبلکيز

 222/2دس ػغح  (S)ػوقی  آیشن ّن 6 آصهَى اكشـبفی سلليلی
 224/2دٌّذُ سد فشضيِ صیش دس ػغح  ًـبى *
 (2888هيـل ) -ّب -كَیيداسي آصهَى هچبهقٌ **

  

 .اس بىاَای وًساس زر زَستان رضترًار تصاييزی. 3ت

 

ارسيابی وقص طزح َازی ريستايی بز کيفيت مساكه   .5 ج
 .1398َای تحقيق، مىبع: يافتٍ، ريستايی
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ّابي ػذیاذ دس   كبسثشيهکبًيبثی  عَسي كِثِ  اًذاداؿشِ
ثشاػاابع سٍػااشبّب ٍ اًشخاابة ػااوز سَػااقِ سٍػااشب  

ّب ٍ اصَ  فٌی اًؼابم گشفشاِ ٍ ػابیش هشغيشّابي      سٍؽ
 ػذٍ ثخؾ ًجَدُ اػز )سَصیـ خذهبر چٌذاى سضبیز

 ا(5 ؿوبسُ

 هشغيش
هقبدیش ٍیظُ 
 )فذدي(

 سسجِ داسيبهقٌ آهبسُ

 2 223/2 268/74 182/2 ًلَُ سَصیـ خذهبر

 1 222/2 241/166 352/2** ّب بثی كبسثشييهکبً

دػششػی ثِ هشاكض 
 آهَصؿی

287/2 622/21 243/2 5 

ّبي گيشي كبسثشيؿکل
 ػذیذ

122/2 633/256 225/2 4 

فٌی  سفبیز ضَاثظ
 اساضی كبسثشي

126/2 262/41 224/2 3 

سٌبػت ػوقيز ثب 
 ّب كبسثشي

222/2 268/25 277/2 6 

 2 222/2 212/516 432/2** سَػقِاًشخبة ػوز 
 222/2دس ػغح  (S)ػوقی  آیشن ّن 6آصهَى اكشـبفی سلليلی 

 224/2دٌّذُ سد فشضيِ صیش دس ػغح  ًـبى *
 (2888هيـل ) -ّب -كَیيداسي آصهَى هچبهقٌ **

 
 
 

 اوساس ريستايیارسيابی وقص طزح َازی بز چطم
دس سَػقِ  فقذاى ثشًبهِ كبلجذي هٌؼش ثِ ایؼبد اخشت 

ّابي ػذیاذ   ٍ سشكيت ػبخشوبىٍػبص  ػبخز سٍػشبیی ٍ
گی ٍ شٍ قذیوی دس ػَاهاـ سٍػاشبیی ٍ دس ًشيؼاِ آؿای    

ؿَدا ثشسػی ًقؾ عاشح  سیخشگی كبلجذ سٍػشبیی هیثْن
سٍػشبیی ًـبى داد كِ  ّبي ػکًَشگبُاًذاص ّبدي ثش چـن

اص ثيي دٌغ هشغياش دس ًؾاش گشفشاِ ؿاذُ فقاظ ثاِ هشغياش        
سَػاِ   484/2ي هقوبسي ػذیذ ثب ضاشیت  افضایؾ الگَ

ثيـششي ؿذُ اػز ٍ اػشاي عشح ّبدي ثيـششیي ًقاؾ  
سا ثش ایي هشغيش داؿشِ اػزا ّش چٌذ اص ًؾش خبًَاسّابي  
سٍػشبیی ثقذ اص اػشاي عشح ّبدي، ثشخای اص سٍػاشب اص   

قَاسُ خبسع ؿذُ ٍ اػاشاي آى  حبلز سَػقِ فيضیکی ثی

داؿاشِ اػاز    117/2اطش هٌبػجی ثش ایي هشغيش ثب ضاشیت  
اًاذاص سٍػاشبیی   ػبیش هشغيشّبي چـان ٍلی اطش چٌذاًی ثش

ّابي  ّب ًـبى داد كِ فولکشد عاشح ًذاؿشِ اػزا ثشسػی
بسي ّبدي دس دّؼشبى سؿشخَاس فقظ اص ًؾش الگَي هقوا 

عَسي كاِ ّواشاُ ثاب     ثخؾ ثَدُ اػزا ثِػذیذ سضبیز
ّبي ػٌشی دس سٍػشبّب الگاَي هقوابسي   الگَي هقوبسي

 ّوابى  ا(6 ؿاوبسُ  )ػاذٍ   اػاز  فضایؾ داؿشِػذیذ ا
هـاخص اػاز دس اكظاش     3 ؿوبسُ سصَیشكِ دس عَسي 

قَاسُ ٍ ثاذٍى ثشًبهاِ   ثیٍػبص  ػبخز سٍػشبّب ٌَّص ّن
 ؿَدااًؼبم هی

 هشغيش
هقبدیش ٍیظُ 
 )فذدي(

 سسجِ داسيبهقٌ آهبس

 1 221/2 526/122 117/2* قَاسُسَػقِ فيضیکی ثی
 2 222/2 727/676 484/2** الگَي هقوبسي ػذیذ

 2 224/2 262/41 126/2 فضبي ػجض
 4 245/2 262/25 221/2 سقييي هلذٍدُ گَسػشبى

 3 224/2 252/35 262/2 هليظ ػزاثيز ٍ صیجبیی

 222/2دس ػغح  (S) ػوقی نآیشن ّ 4آصهَى اكشـبفی سلليلی 
 224/2دٌّذُ سد فشضيِ صیش دس ػغح  ًـبى *
 (2888هيـل ) -ّب -یيكَداسي آصهَى هچبهقٌ **

 
 
 
 

  

 
 

 ارسيابی وقص طزح َازی بز بافت کالبسی
ّبي ّبدي، ثبفز دیگش اص هشغيشّبي اسصیبثی عشح یکی

ثبؿذا اسصیبثی هشغيشّبي ایي ؿبخص ثب سَػِ كبلجذي هی

ت ي کاربزی ارسيابی وقص طزح َازی بز تًسيع ذسما .6ج 
 .1398َای تحقيق، مىبع: يافتٍ، اراضی
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ِ   بػغح هقٌثِ هقبدیش ٍیظُ ٍ   داسي آصهاَى، ًـابى داد كا
ضاشیت فاذدي   ػض هشغيش سغييش ثبفز ػٌشی سٍػشب  ثاب   ثِ

ػبیش هشغيشّبي ایاي   222/2داسي بٍ دس ػغح هقٌ 412/2
ؿبخص دس ػغح دابیيٌی قاشاس داسدا اص ًؾاش سٍػاشبیيبى     

سغييش ثبفز ػٌشی سٍػشبّب ثيؾ  ّبي ّبدي ثِاػشاي عشح
اص ػبیش هشغيشّابي ایاي ؿابخص سَػاِ ًواَدُ اػازا       

ّابي  هشثاَط ثاِ ثبفاز    ّبي ّابدي كوششیي سَػِ عشح
ثاب ایاي   ثاَدُ اػازا   ّب  آى ثبصػبصي هشهز ٍ سبسیخی ٍ

اًااذ  حاب  ثشخای ثٌبّابي سابسیخی سٍػاشب هشهاز ؿاذُ       
اص هيابى داٌغ هشغياش ایاي ؿابخص،      (ا 4)سصَیش ؿوبسُ 

هظجز اػاشاي  هيـل ًيض اطشار  -ّب  -كَیيآصهَى هچ
كٌاذ  سأیياذ های  عشح ّبدي ثش ثبفاز ػاٌشی سٍػاشبیی سا    

هَسد ّوچٌيي هشدم سٍػشبیی دس هٌغقِ  (ا7 ؿوبسُ ػذٍ )
هغبلقِ ًيض اؽْبس داؿشٌذ كِ اص سغييش ثبفز قذیوی سٍػاشبّب  
سضبیز داسًذ چَى ایي اهش ثبفض افضایؾ كيیيز هؼکي ٍ 

 ّب ؿذُ اػزا احؼبع اهٌيز آى

 متغيز
مقازيز ييژٌ 

 )یسزی(
 رتبٍ زاریامعى آمار

 2 222/2 527/626 412/2** سغييش ثبفز ػٌشی 

سغييش ثبفز اص للبػ 

 ػبصٍ  ػبخز
111/2 262/46 224/2 1 

سفبیز الگَي 

 هقوبسي ثَهی
275/2 742/22 243/2 2 

ّبي  سَػِ ثِ ثبفز

 ثب اسصؽ
288/2 262/23 245/2 3 

ثبصػبصي ثبفز 

 سبسیخی
282/2 218/23 277/2 4 

 001/0زر سطح  (S)جمعی  آيتم َم 5آسمًن اکتطافی تحليلی  

 005/0رز فزضيٍ صفز زر سطح زَىسٌ  وطان *

 (1999ميطل ) -َاگ-کًيهزاری آسمًن مکامعى **

 
 
 

  
 
 
 

 ارسيابی وقص طزح َازی بز ضبكٍ معابز
ّبي حيبسی اص فَاهل هْان  ؿجکِ هقبثش ثِ هظبثِ ؿشیبى

 اسصیاابثی ًقااؾ ّاابي ّاابدي ّؼااشٌذا دس اسصیاابثی عااشح
كبلجذي سٍػاشبّب،   -ّبي ّبدي ثش ثبصػبخز فضبیی عشح

ثيـاشش هشغيشّابي   ًـبى داد كِ اػشاي عاشح ّابدي ثاش    
 224/2ٍ   222/2داسي بؿاابخص هقاابثش دس ػااغح هقٌاا 
  اػاشاي عاشح ّابدي    اطشگزاس ثَدُ اػزا ثاب ایاي حاب   

كـای ٍ  سشسيت ثيـششیي ًقؾ سا ثش هشغيشّابي ػاذٍ    ثِ
(، احاذاص هقابثش   761/2هقابثش ثاب ضاشیت )   فشؽ  ػٌگ
آهااذ ٍ (، ػااَْلز دس سفااز626/2ذ ثااب ضااشیت )ػذیاا

( ٍ صیجبػاابصي ٍ ثْؼاابصي هقاابثش ثااب ضااشیت   587/2)
ّابي  دّذ دس اػاشاي عاشح   ( داؿشِ كِ ًـبى هی436/2)

ّبدي ثِ ایي هشغيشّب سَػِ ثيـششي ؿذُ اػازا آصهاَى   
هظجز اػاشاي عاشح   هيـل ًيض اطشار  -ّب  -كَیيهچ

  ػااذٍ )كٌااذ ّاابدي ثااش هشغيشّاابي فااَق سا سأیيااذ هاای
ػااشبیيبى دس صهيٌااِ ثااب سَػااِ ثااِ ًؾااشار سٍ (ا8 ؿااوبسُ

سَاى گیز كِ فولکشد  ؿبخص ؿجکِ هقبثش سٍػشبیی هی
هقابثش  ػٌگیشؽ كـی ٍ ّبدي دس صهيٌِ ػذٍ  ّبي عشح

ثش ثْجَد ػَْلز ُ ػشب فتٍٍ احذاص هقبثش ػذیذ دس سٍ
آهذ اّبلی، ثبفاض افاضایؾ صیجابیی ٍ ثْؼابصي     ٍ دس سفز

 هقبثش سٍػشب ًيض ؿذُ اػزا الجشِ ثْؼبصي ؿجکِ هقبثش دس

، ارسيابی وقص طزح َازی بز بافت کالبسی ريستايی .8ج 

 .1398َای تحقيق، بع: يافتٍمى

 
 

، رًاررضت اييزی اس بىاَای مزمتی زر زَستانتص .5ت
 .1398َای تحقيق، مىبع: يافتٍ
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بّبي كَچاچ سضابیز   سٍػشبّبي ثضس  ًؼجز ثِ سٍػش
 (ا5ز )سصَیش ؿوبسُ سش ثَدُ اػثخؾ

 هشغيش
هقبدیش ٍیظُ 

 )فذدي(
 سسجِ داسيبهقٌ آهبسُ

 2 222/2 886/817 761/2** كـی هقبثشػذٍ 

 1 222/2 212/526 626/2** احذاص هقبثش ػذیذ

 5 224/2 262/142 128/2 سٍؿٌبیی هقبثش

 2 222/2 261/376 587/2** آهذٍ ػَْلز دس سفز

 6 223/2 633/287 125/2* سفبیز ضَاثظ فٌی احذاص هقبثش

 3 222/2 177/442 436/2** صیجبػبصي ٍ ثْؼبصي هقبثش

 4 222/2 486/227 261/2* كيیيز هقبثش ًَػبص

 222/2دس ػغح  (S)ػوقی  آیشن ّن 6آصهَى اكشـبفی سلليلی  
 224/2ػغح سد فشضيِ صیش دس دٌّذُ  ًـبى *
 (2888هيـل ) -ّب -كَیيداسي آصهَى هچبهقٌ **

 
 
 

  

 
 
 
 

 سيست محيطارسيابی وقص طزح َازی بز 
ّابي ّابدي،   ّبي هْن اسصیابثی عاشح  اص دیگش ؿبخص

ثبؿذا اسصیبثی ایاي ؿابخص   سَػِ ثِ هليظ سٍػشبّب هی
ًـبى داد كِ اص ثيي ؿؾ هشغيش فقاظ ثاِ هشغياش ّاذایز     

( سَػِ ثيـششي ؿاذُ  621/2ضشیت ) ّبي ػغلی ثب آة
اػز ٍ اػشاي عشح ّابدي ثيـاششیي ًقاؾ سا ثاش ایاي      
هشغيش داؿشِ اػزا ّش چٌذ اػشاي عشح ّبدي دس ثشخی 

ـ  آٍسي فبضاتة ٍ صثبلاِ    اص سٍػشبّب هَاسدي چَى ػوا
ّاب  ( ٍ سفبیز حشین سٍدخبًِ ٍ گؼال 128/2سٍػشبیی )

اػاشاي   ،( دس ػغح هغلَثی قاشاس گشفشاِ اػاز   271/2)
عشح ّبدي ثش ػبیش هشغيشّب اطشار چٌذاًی ًذاؿشِ اػزا 

هيـال ًياض اص   -ّاب   -كَیيداسي آصهَى هچبػغح هقٌ
ّابي   ّذایز آةثيي ؿؾ هشغيش ایي ؿبخص فقظ هشغيش 

عجاق   ا(22 ؿوبسُ كٌذ )ػذٍ ػغلی سٍػشب سا سأیيذ هی
ًؾش سٍػشبیيبى فولکشد عشح ّبدي دس ایي صهيٌِ چٌاذاى  

 6 ؿاوبسُ  سصاَیش  كِ دسبى عَس ّوهٌبػت ًجَدُ اػزا 
ّاابي ّاابدي هـااخص اػااز ثااب ایٌکااِ اص عشیااق عااشح

 كـی سٍػاشبّب صاَسر گشفشاِ اػاز ٍلای ایاي       ػذٍ 
ّب هؼذٍد ٍ ثبفض ؿذُ كِ هلايظ  ّب سَػظ صثبلِػذٍ 

 سٍػشبّب ػزاثيز خَد سا اص دػز ثذٌّذا

 متغيز
مقازيز ييژٌ 

 )یسزی(
 رتبٍ زاریامعى آمارٌ

 2 222/2 261/576 621/2** ّبي ػغلی ّذایز آة
آٍسي فبضتة ٍ  ػوـ

 صثبلِ
*128/2 633/266 223/2 2 

 4 245/2 262/12 223/2 هليغی هذیشیز
 5 275/2 218/22 275/2 حیبؽز اص هشاسـ

حیبؽز اص هٌبثـ آة ٍ 
 خبک

288/2 113/252 225/2 3 

 1 223/2 237/124 271/2* ّبحشین سٍدخبًِ ٍ گؼل

 001/0زر سطح  (S)جمعی  آيتم َم 6  آسمًن اکتطافی تحليلی
 005/0زَىسٌ رز فزضيٍ صفز زر سطح  وطان *

 (1999ميطل ) -َاگ-کًيهزاری آسمًن مکامعى **

 سيست ريستای محيطارسيابی وقص طزح َازی بز . 10ج 
 .1398َای تحقيق، مىبع: يافتٍ

   

، ارسيابی وقص طزح َازی بز ضبكٍ معاابز ريساتايی   .9ج 
 .1398َای تحقيق، مىبع: يافتٍ

 
 

تصاييزی اس ضبكٍ معاابز )سامت راسات ريساتای      .6ت
 .آباز(ی فتحآباز، سمت چپ ريستایبس
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 -َای َازی بز باسساذت فضايیارسيابی اجزای طزح
 ريستايی َای ًوتگاٌسكکالبسی 

ّابي ّابدي ثاش ثبصػابخز     ثشاي اسصیبثی ًقاؾ عاشح  
ّاابي كبلجااذي سٍػااشبّب، دس صهيٌااِ ؿاابخص  -فضاابیی

اًذاص، ثبفز، ؿجکِ هقابثش  )هؼکي، كبسثشي اساضی، چـن
اًجبؿشگی ًبهلذٍد ّناي ٍ هليظ سٍػشب(، اص آصهَى سسجِ

داد  ًـبى 22 ؿوبسُ ّب ػذٍ یبفشِ ااػشیبدُ ؿذاكشـبفی 
 -ثبصػبخز فضابیی  ّبيِ عشح ّبدي ثش اكظش ؿبخصك

ّب هشیبٍر  كبلجذي اطشگزاس ثَدُ اػزا الجشِ ایي اطشگزاسي
ثَدُ اػزا ثشسػی ایي اطشگزاسي ًـبى داد كِ ثيـاششیي  

ّابي )ثاب   سشسيت هشثَط ثِ ؿابخص  ثًِقؾ عشح ّبدي 
( ٍ 526/2فتهز **( هؼاکي سٍػاشبیی ثاب ضاشیت )    

( 412/2ضاشیت فاذدي )  ؿبخص سَػقِ ؿجکِ هقبثش ثب 
هيـال ًقاؾ    -ّاب   -كاَیي ثَدُ اػازا آصهاَى هاچ   

هغلَة اػشاي عشح ّابدي ثاش ایاي دٍ ؿابخص سا دس     
كٌذا ّشچٌذ اػاشاي آى  سأیيذ هی 222/2داسي بػغح هقٌ

ثش دٍ ؿبخص خذهبر صیشثٌابیی ٍ كابسثشي اساضای ثاب     
سٍػااشب ثااب  صیؼااز هلاايظؿاابخص  ( 182/2ٍضااشیت )

ًياض   224/2داسي بهقٌ ( ٍ دسػغح174/2ضشیت فذدي )
 ّباطشگزاس ثَدُ، ٍلی ایي اطشگزاسي ًؼجز ثِ دٍ ؿبخص

سَاى گیز كاِ ثاب   سشي ثَدُ اػزا هی ثبال دس ػغح دبیيي
ایٌکِ دس سٍػشبّبي هَسد هغبلقِ عشح ّبدي اػاشا ؿاذُ   

كبلجاذي   -ٍلی اػاشاي آى ًشَاًؼاشِ ثبصػابخز فضابیی    
بي ّا سٍػشبّب سا دس دی داؿاشِ ثبؿاذا اص هيابى ؿابخص    

كبلجاذي، سَػاقِ هؼابكي ٍ ثْجاَد      -ثبصػبخز فضابیی 
ؿجکِ هقبثش سٍػشبیی ثيـاششیي اسسجابط سا ثاب ثبصػابخز     

 اًذا داؿشِ كبلجذي سٍػشبّب -فضبیی
 ( هقاااابدیش 7سصَیشؿااااوبسُ) ًوااااَداس گشافيکاااای 

ّابي ّابدي دس   دّذ كِ اػشاي عشحًـبى هیّب ؿبخص
 (412/2( ٍ ؿاجکِ هقابثش )  526/2صهيٌِ سَػقِ هؼبكي )

ًقؾ هغلَثی داؿشِ اػزا ثيـاششیي سضابیز خبًَاسّاب    
هشثااَط ثااِ هؼاابكي ٍ هشغيشّاابیی چااَى صااذٍس ػااٌذ  
هبلکيز، ثْجَد هصبلح ثِ كابس سفشاِ دس ػابخز ٍ ػابص     

 ػبصي هؼبكي ثَدُ ٍ كوشاشیي  هؼکي ٍ ثْؼبصي ٍ هقبٍم
 هشثَط ثاِ ؿابخص ثبفاز سٍػاشبیی    سضبیز خبًَاسّب 

 ثَدُ اػزا 

 سسجِ داسيبهقٌ آهبس (هقبدیش ٍیظُ )فذدي ؿبخص

 2 222/2 265/726 526/2** هؼکي

 2 222/2 268/78 182/2* كبسثشي اساضیخذهبر صیشثٌبیی ٍ 

 4 252/2 262/41 152/2 اًذاص سٍػشبچـن

 5 252/2 262/37 113/2 ثبفز سٍػشب

 1 222/2 727/676 412/2** ؿجکِ هقبثش

 3 222/2 268/74 174/2* صیؼز هليغی

 001/0زر سطح  (S)جمعی  آيتم َم 6افی تحليلی  آسمًن اکتط
 005/0زَىسٌ رز فزضيٍ صفز زر سطح  وطان *

 (1999ميطل ) -َاگ-کًيهزاری آسمًن مکامعى **

 
 
 

 
 
 

 .1398َای تحقيق، مىبع: يافتٍ، کالبسی -فضايی َای َازی بز باسساذتوقص اجزای طزح. 11ج 
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ثشاي ثشسػی سسجِ ٍ ػبیگبُ ّش یچ اص سٍػشبّبي هَسد 
دٌّاذُ سیابٍر    ص ًؾش هَفقيز عشح ّبدي ًـابى هغبلقِ ا
َ  هيبًگيي هقٌابداس   222/2ِ ثاِ ػاغح آلیابي    ػا ّاب ثاب س

دّذ كِ هيضاى اي فشیذهي ًـبى هیثبؿذا هيبًگيي سسجِ هی
آثابد  سشسيت دس سٍػشبّبي فشح ثِ ّبي ّبديهَفقيز عشح

(، 21/1آثااابد )(، هْاااذي23/1)آثااابد (، ػاااقبدر26/1)
( ًؼااجز ثااِ ػاابیش 22/1( ٍ فاابسدق )22/1آثاابد ) فااجغ

ح ّبدي دس ایي سشي ثَدُ ٍ عشسٍػشبّب دس ػغح هٌبػت
ثبؿٌذ، هی دٌغ سٍػشب كِ ّوگی اص سيخ سٍػشبّبي دؿشی

  سش ثَدُ اػازا دس ًؼجز ثِ ػبیش سٍػشبّبي هٌغقِ هَفق

 
 ، اكجشآثااابد، صسقاااشي آثااابدسٍػاااشبّبي اًاااذًؼشد، سٍح

 آثااابد اػاااشاي عاااشح ّااابدي دس صهيٌاااِ    ٍ حؼااايي
 ٌاذاى هغلاَة اسصیابثی    كبلجاذي چ  -ثبصػابخز فضابیی  
 ًذاؿااشِ  سَفيااق چٌااذاًی ّااب عااشح ًـااذُ ٍ اػااشاي 

 ّابي ّابدي   ّب ًـبى داد كاِ فولکاشد عاشح   اػزا یبفشِ
اي اػاشا  دس سٍػشبّبي دؿشی ثْشش اص سٍػشبّبي كَّذبیِ

 ّاابي دس سٍػااشبّبي دؿااشی اطااشار عااشح ؿااذُ ٍ لاازا 
ّابي   كبلجاذي ػاکًَشگبُ   -فضابیی  ّبدي ثش ثبصػابخز 

 ساش اص ػابیش سٍػاشبّب ثاَدُ     هغلاَة  هشاسات  ثِ سٍػشبیی
 ا(21 ؿوبسُ ز )ػذٍ اػ

 

 
 

 سٍػشب
 ؿبخص

 صسقشي آثبدفـشر
-حؼيي

 آثبد
 آثبدفشح

-هْذي

 آثبد
-ػقبدر

 آثبد
اكجشآ
 ثبد

-اهيي

 آثبد
 آثبدسٍح اًذًؼشد آثبدفجغ فبسدق

 دؿشی دؿشی دؿشی دؿشی دؿشی دؿشی سٍػشبسيخ
كَّذب
 یِ

 دؿشی كَّذبیِ دؿشی دؿشی دؿشی

 25/1 32/2 33/1 47/1 42/1 23/1 42/1 42/2 56/2 64/1 12/1 82/1 هؼکي
 32/2 64/2 57/2 82/2 82/2 47/2 27/1 23/2 25/1 42/2 72/2 82/2 اساضیكبسثشي
 22/2 32/2 88/2 47/2 13/2 73/2 82/2 21/1 71/1 62/2 28/2 46/2 اًذاصچـن
 13/1 27/1 32/1 22/1 27/1 22/1 21/1 24/1 18/1 24/1 27/1 25/1 سٍػشبثبفز
 81/2 14/1 52/1 22/1 32/1 25/1 42/1 22/1 82/2 22/1 24/1 18/1 هقبثشؿجکِ

 77/2 72/2 22/1 26/1 73/2 58/2 82/2 62/2 82/1 62/2 43/2 56/2 هليغی
 72/2 61/2 22/1 22/1 87/2 71/2 23/1 21/1 26/1 82/2 75/2 22/1 ايسسجِهيبًگيي

 22 21 3 4 6 22 1 2 2 7 8 5 اٍلَیز
 723/2 كبي دٍ

 222/2 داسيبهقٌ

مسکنکاربری اراضیچشم اندازبافت روستاشبکه معابرمحیط زیست

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Da
ta

0.607

0.291

0.261

0.224

0.521

0.285

 .ريستايی َای سكًوتگاٌکالبسی  -فضايی باسساذت یَاضاذصمقازيز  .8 ت

 .1398َای تحقيق، مىبع: يافتٍ ،اساس ميشان مًفقيت طزح َازیبىسی ريستاَای مًرز مطالعٍ بزيتايلً .12ج 
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 وتيجٍ

عشح ّبدي ضوي ػبهبًذّی ٍ اصاتح ثبفاز هَػاَد،    
هيضاى ٍ هکبى گؼششؽ آسای ٍ ًلاَُ اػاشیبدُ اص صهايي     

 ًوبیذا ایاي عاشح  ف سا سقييي هیّبي هخشلثشاي كبسثشي
دًجب  سلقق ایؼبد صهيٌاِ سَػاقِ ٍ فواشاى سٍػاشبّب،      ثِ

صم ّذایز ٍضقيز فيضیکی سٍػشبّب، ایؼبد سؼاْيتر ال 
 ی ٍ فواَهی  صیؼاش  هلايظ ثشاي ثْجَد هؼکي ٍ خذهبر 

 سٍػشب اػزا دس ایي سلقيق ًيض ثب سَػِ ثاب اػاشاي ایاي   
 عشح دس سٍػشبّبي هٌغقِ، ثِ اسصیابثی اطاشار ایاي ًاَؿ     

كبلجااذي سٍػااشبّبي  -ّااب ثااش ثبصػاابخز فضاابییعااشح
دّؼشبى سؿشخَاس دشداخشِ ؿذا ًشبیغ دس صهيٌاِ اسصیابثی   

س سٍػشبّبي دّؼاشبى سؿاشخَاس   ّبي ّبدي داطشار عشح
ّابي ّابدي دس   ِ اطاشار اػاشاي عاشح   دّذ كا ًـبى هی

ّبي هَسد ًؾش سلقيق دس حذ دابیيٌی ثاَدُ اػازا    لیِؤه
ِ ٍلی دس صهيٌِ   ؿبخص سَػقِ ٍ كيیيز هؼبكي ٍ ؿاجک

هقاابثش سٍػااشبیی دس ثشخاای سٍػااشبّب ًؼااجز ثااِ ػاابیش  
ّب دس ػغح ثبالسشي ثَدُ اػزا ّوچٌيي اسصیبثی ؿبخص

ح دس ػااغح سٍػااشبّبي دّؼااشبى سؿااشخَاس ًـاابى عااش
دّذ كِ اػشاي عشح ّبدي دس سٍػشبّبي هٌغقِ هَسد  هی

هغبلقِ هشیبٍر ثَدُ اػزا دس ثشخای سٍػاشبّب هاشدم اص    
اًذ ٍ دس ثشخای سٍػاشبّب   ّب سضبیز داؿشِفولکشد عشح

چٌبى كِ ػبكٌبى اًشؾبس داؿشٌذ اػشاي عاشح ًشَاًؼاشِ    آى
دؿشی ًؼجز  سٍػشبّبي سيخ ّب سا ػلت كٌذا ز آىسضبی

ي ساشي داؿاشِ ٍ اػاشا   ثِ ػبیش سٍػشبّب فولکاشد هَفاق  
ساشي ثاش   طيش هغلاَة أّبي ّبدي دس ایي سٍػشبّب سا عشح

كبلجذي داؿاشِ اػازا ثاب ایاي حاب        -ثبصػبخز فضبیی
     ِ اي اػشاي عشح ّابدي دس سٍػاشبّبي ثاب سياخ كَّذبیا

ساَاى  صَسر كلای های   فولکشد هغلَثی ًذاؿشِ اػزا ثِ
آطاابس اػااشاي عااشح ّاابدي دس سَػااقِ كبلجااذي  گیااز 

ؼاشِ  ًسٍػشبّبي هٌغقِ یکؼابى ًجاَدُ ٍ اػاشاي آى ًشَا   
كاِ   ؿاَد كبلجاذي   -ػجت سَػقِ ٍ ثبصػابخز فضابیی  

ِ  ًؾش خبًَاسّبي هذ  ّاب سٍػشبیی اػزا دس ساػاشبي یبفشا
 گشدد9صیش اسائِ هیّبي ديـٌْبد

 ّاابي اػااشاي عااشح لِ دس صهيٌااِئسااشیي هؼااالااف( هْاان
اػاشاي   ایاي دليال  ثَدػِ اػز ٍ ثِ یيي ثَدى دبّبدي، 

  ثااِ عااَس كبهاال صااَسر ًگشفشااِ ٍ ثْشااش عااشح ّاابدي
 ّابي  اػز هؼائَليي دس ػْاز سفاـ ایاي هـاکل گابم      

 ااػبػی ثشداسًذ
ٍیظُ هضاسؿ كـابٍسصي   ة( لضٍم حیؼ كبسثشي اساضی ثِ 

ّب ٍ ًؾبسر ثش سؿذ ٍ گؼششؽ هٌبػات ٍ ًؾبهٌاذ   ٍ ثبك
ّکبسّابي هْان دس صهيٌاِ    ثبفز فيضیکای سٍػاشبّب اص سا  

 اثبؿذهَفقيز عشح ّبدي هی
ع( دس صهيٌااِ ؿااجکِ هقاابثش ثْشااش اػااز هقاابثشي كااِ اص  

هاذر  ّبي كَسبُسخشیت كوششي ثشخَسداسًذ دس اٍلَیز
ّواشاُ داسًاذ دس   ّب كِ سخشیت ٍ ّضیٌِ صیبدي ثاِ   آى ٍ

 اّبي ثقذي عشح قشاس گيشًذاٍلَیز
ػابصي هؼاکي   ي ٍ هقابٍم ّبي ثْؼابص د( سذاٍم فقبليز 

اي كِ ثشَاى فضبیی اهي ثشاي ػاکًَز  گًَِ سٍػشبیی، ثِ
سٍػشبیيبى فشاّن آٍسد اص فَاهل هْان دس صهيٌاِ افاضایؾ    

 ثبؿذاكيیيز هؼکي سٍػشبیی هی

 وًضتپی
1. Department of Infrastructure and Rural Planning 

Australia. 

2. Cronbach's alpha. 
 

 فُزست مىابع
(، اسصیبثی سٍیکشدّبي سَػقِ سٍػشبیی 2267) اباصتًی، سض -

ایشاى دس دٌؼبُ ػب  اخيش، هؼوَفِ هقبالر ّوبیؾ دٌؼابُ ػاب    
 سیضي سَػقِ دس ایشاى، هشكض سلقيقبر اقشصبد ایشاىاثشًبهِ

(، اصااَ  ٍ 2271) ااػااشقتػی، فليشضااب ؛آػاابیؾ، حؼاايي -
(، ّاب ٍ فٌااَى ّاب، سٍؽاي )هاذ سیضي ًبحيِّبي ثشًبهِسٍؽ

 داًـگبُ آصاد اػتهی، چبح اٍ ا راًشـابسا

صادُ قٌااَاسی،  فجبػاای ؛حؼاايٌی، ایاَة  ؿابُ  ؛ثاشصٍ، غتهشضااب  -
 ؛ثْشاهی، هؼيذ ؛ثبقشًؼت، هلوذ ؛صادُ، اقذع ٍلی ؛هلوذصبدق
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(، اسصؿيبثی كيیی 2278) اصسافـبًی، كيَهشص؛ فجذالولکی، ػبسا
ُ ٍػاشبي كشًابچی ؿْشػاشبى كشهبًـاب    ّابدي دس س   اػشاي عشح

ّبي سٍػاشبیی، دٍسُ اٍ ،  ظٍّؾدكبسثشد ًؾشیِ ثٌيبًی، فصلٌبهة 
 ا242-261، صص 2ؿوبسُ 

 (، هؼوَفااِ قااَاًيي 2274) اثٌياابد هؼااکي اًقااتة اػااتهی -
 ٍ هقااشسار اخشصبصاای حااَصُ فوااشاى سٍػااشبیی، سْااشاى9      

 هقبًٍز سٍػشبییا
فجبػای،   ؛افشخابسي، فجذالشضاب  الذیيسكي ؛دَسعبّشي، هْذي -

ّابي ّابدي دس سَػاقِ    (، اسصیبثی فولکشد عشح2282) اهلؼي
ّبي سٍػاشبیی )هغبلقاِ هاَسدي9 سٍػاشبّبي     كبلجذي ػکًَشگبُ

ؿْشػااشبى ایااَاًغشة(، ػغشافيااب ٍ دبیااذاسي هلاايظ، دٍسُ دٍم، 
 ا14-25، صص4ؿوبسُ 

(، سللياال اطااشار 2284) اسصالًؼااشي، اكااشم ؛سااَكلی، ػقیااش -
قاِ )سٍػاشبّبي   ّبي ّبدي، هَسد هغبلكبلجذي ٍ اقشصبدي عشح

 كشهبًـبُ(، هؼلِ اقشصبد فضب ٍ سَػقِ سٍػشبیی، ػب   ؿْشػشبى
 ا232-252، صص1دٌؼن، ؿوبسُ 

سیاضي سَػاقِ   اي ثش ثشًبهِ(، هقذه2273ِ) ادَس، هلوذػوقِ -
 سٍػشبیی، سْشاى، اًشـبسار ػوزا

(، 2282) اخذیؼاِ، صابدقی   ؛دبیذاس، اثاَرس  ؛ًظاد، فلیحبػی -
ي ّبدي اص دیذگبُ هشدم ٍ هؼئَالى )هَسد ّبهيضاى هَفقيز عشح

، 32هغبلق9ِ ؿْشػشبى سؿشخَاس(، ػغشافيب، ػب  دٍاصدّن، ؿوبسُ 
 ا72-222صص

 ؛ػبؿاَسدَس، هْاذي   ؛هٌیشد، ػاؼبد صٌقشی ؛اهللفش، سٍحسثيقی -
(، اسصیبثی اطشار اػشاي عشح ّابدي دس  2283) احضشسی، هؼيذ

بیی )هغبلقاِ  سٍػاش  ّابي  ػکًَشگبُاػشوبفی -سلَالر اقشصبدي
  ِ ِ  هَسدي9 اػشبى صًؼبى(، فصالٌبهِ ثشًبها اي، ػاب   سیاضي هٌغقا

 ا64-82، صص26دٌؼن، ؿوبسُ 

ِ   ؛هٌصاَسیبى، حؼايي   ؛سضَاًی، هلوذسضب -  ااحواذي، فبعوا
(، اسسقبي سٍػشبّب ثِ ؿْش ٍ ًقاؾ آى دس ثْجاَد كيیياز    2278)

صًذگی ػبكٌبى هللی )هغبلقاِ هاَسدي9 ؿاْشّبي فيشٍصآثابد ٍ     
ّبي ّبي لشػشبى ٍ كشدػشبى(، فصٌبهِ دظٍّؾ ػشبىصبحت دس ا

 ا22-54، صص2سٍػشبیی، دٍسُ اٍ ، ؿوبسُ 

ِ 2261) اسٌّوب، هلواَد سحاين   - هشاسات هشكضیاز ٍ   (، ػلؼال
 ا256سَػقِ سٍػشبیی، هبٌّبهِ ػْبد، ؿوبسُ 

(، داًـٌبهة هذیشیز ؿْشي ٍ سٍػشبییا 2276) اػقيذي، فجبع -
 ّبي كل كـَساٍ دّيبسيّب سْشاى9 ًـش ػبصهبى ؿْشداسي

ًبدبیذاسي ػاکًَشگبّی   (،2278) ااهيٌی، فشیجب ؛ػقيذي، فجبع -
ثبدسٍد(، -ٍ سلَ  كبسكشدي هؼکي سٍػشبیی )هَسد9 ًبحيِ ًغٌض

 ا18-32، صص16فصلٌبهِ ػغشافيب، دٍسُ ّـشن، ؿوبسُ 

 ااحوااذآثبدي، حؼااي ؛احوااذآثبدي، فشؿااشِ ؛ؿااوبفی، فلاای  -
 ّابي  ػاکًَشگبُ ي عشح ّبدي ثاش  (، اسصیجبي اطشار اػشا2282)

سٍػشبیی )هغبلقِ هَسدي9 ؿْشػشبى ًيـبثَس(، هؼلِ داظٍّؾ ٍ  
 ا64-77، صص5سیضي سٍػشبیی، ػب  ػَم، ؿوبسُ ثشًبهِ

سَػقِ ؿٌبػی  آػيت(، دسآهذي ثش 2278) اؿْجبصي، اػوبفيل  -
 سٍػشبیی، اًشـبسار داًـگبُ ؿْيذ ثْـشیا

 دالیال  سجيايي  كيَ دسؽسٍ كبسثشد(، 2281) اصبدقی، خذیؼِ -
 ّابي  عاشح  هَفقياز  هيضاى دس هؼئَالى ٍ هشدم دیذگبُ اخشتف

ًبهِ دبیبى، (ؿْشػشبى سؿشخَاس هَسدي9)هغبلقِ  ییكبلجذي سٍػشب
  ِ  ، داًـاااگبُ سیاااضي سٍػاااشبیی كبسؿٌبػااای اسؿاااذ ثشًبهااا

 ػيؼشبى ٍ ثلَچؼشبىا

 حؼايٌی  ؛صادُ، آسهايي هلؼي ؛احوذ خليلی، ؛فضیضدَس، فشّبد -
(، اسصیبثی اطشار اقشصبدي اػشاي عاشح  2282) احبصل، صذیقِ

سٍػشبیی كـَس، هؼلِ هؼکي ٍ هلايظ   ّبي ػکًَشگبُّبدي دس 
 ا62-73، صص224سٍػشب، ؿوبسُ 

قاذیشي   ؛هَالیی ّـؼيي، ًصاشالِ   ؛فضیضي دهيشچلَ، فجذاهلل -
ّبي (، سلليل اطشار كبلجذي اػشاي عشح2284) اهقصَم، هؼشجی
ِ  ّبدي اص دیذگبُ سیاضي  سٍػشبیيبى اػشبى اسدثيل، فصلٌبهِ ثشًبها

 ا64-81، صص12اي، ػب  ؿـن، ؿوبسُ هٌغقِ

اسصیابثی  (، 2282) ااكجشي، هلوذحؼاز  ؛فٌبثؼشبًی، فلی اكجش -
سٍػشبیيبى  ّبي ّبدي ٍ ًقؾ آى دس سَػقِ كبلجذي اص دیذگبُعشح

ػغشافيبي اًؼابًی،   ّبي )هغبلقِ هَسدي9 ؿْشػشبى ػْشم(، دظٍّؾ
 ا82-222، صص3ُ چْل ٍ چْبس، ؿوبسُ دٍس

ّبدي ٍ سغييش كبسثشي  ّبي(، عشح2283) اغیبسي، ػيذ ساهيي -
اساضی دس سٍػشبّبي دّؼشبى چوشٍد، فصالٌبهِ ػغشافياب، ػاب     

 ا224-245، صص34ػيضدّن، ؿوبسُ 

( ًؾاابسر ٍ اسصؿاايبثی سَػااقة  2255) اكياابكؼَسي، ػااقيذ -
ًـاش ػابصهبى ثشًبهاِ ٍ    ّابیی اص آػايب، سْاشاى9    سٍػشبیی9 سؼشثِ

 ثَدػِا
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 اػايوبًگلی، سضاب    ؛عَساًی، فلی ؛لٌگشٍدي، ػيذحؼيهغيقی -
ّبي صاٌقشی   (، اسصیبثی ديبهذّبي فضبیی اػشقشاس ؿْشک2282)

دس ًااَاحی سٍػااشبیی )ثخااؾ هشكااضي ؿْشػااشبى هيٌَدؿااز(، 
اي، ػب  ػاَم، ؿاوبسُ   ّبي ؿْشي ٍ هٌغقِهغبلقبر ٍ دظٍّؾ

 ا26-47، صص8

گضاسؽ ثشسػی اطاشار اقشصابدي ٍ   (، 2257) اَسٍطَقی، هٌص -
، ٍصاسر ّواذاى  اػاشبى ثْؼابصي دس    ّبيعشحاػشوبفی اػشاي 
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