♦ 93

♦ سمستان148 شماره

Downloaded from jhre.ir at 2:56 +0430 on Monday May 10th 2021

تحلیل اثزات سیستمحیطی گستزش کالبذی نواحی روستایی
مطالعه موردی :روستای شاهکوه سفلی

تاریخ پذیزش مقاله:

1393/03/11

اگش چِ هَهَّ حفبُت هحيي صيؼت دس اثٔبد والى هَسد تَرِ رذي ثشًبهِسيضاى ٍ هزشيبى اػت ،لىي دس اثٔبد خشد ،ثِ ٍيظُ دس هميبع
سٍػتبّب وِ ثخؾ ِٓيوي اص هٌبثْ هحيٌي سا دس خَد ربي دادُاًذ ،ووتش هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػتّ .ذف اص ايني همبلنِ ثشسػني اثٔنبد
صيؼت هحيٌي گؼتشؽ وبلجذي سٍػتبّب هيثبؿذ .سٍؽ تحميك وتبثخبًِاي ٍ هيذاًي ثَدُ ٍ اص هٌبثْ هتٔذد رْت ثشسػي هَهَّ اػنتفبدُ
ؿذُ ٍ ًيض اص ثشسػيّبي هيذاًي رْت هٌبلِٔ هَسدي دس سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي ؿْشػتبى گشگبى اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ايي تحميك احشات
صيؼت هحيٌي گؼتشؽ وبلجذي ثش ػِ ثبفت اٍليِ ،هيبًي ٍ رذيذ اص ًِش ػبوٌيي سٍػتب هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت .تحمينك حبهنش اص
ًَّ وبسثشدي ٍ اص ًِش هبّيت ٍ سٍؽ ثِكَست تَكيفي -تحليلي هيثبؿذ .ربهِٔ آهبسي تحمينك ،خبًَاسّنبي سٍػنتبي ؿنبّىَُ ػنفلي
ؿْشػتبى گشگبى اػتبى گلؼتبى هيثبؿذ وِ تٔذاد ًوًَِ الصم رْت تىويل پشػـٌبهِ  140خبًَاس هحبػجِ ؿذ .پشداصؽ دادُّب ثب ًشم افنضاس
 ٍ SPSSآصهَىّبي وشٍػىبل ٍاليغ ،ربًىْيش ،تحليل ٍاسيبًغ ٍ ّوجؼتگي كَست گشفت .ثِهٌَِس تحليل تفنبٍت هٌٔنبداسي ويفينت
هحيي صيؼت دس ثبفتّبي ػِگبًِ اص آصهَى وشٍػىبل ٍاليغ ٍ اص آصهَى ربًىْيش رْت تحليل ساثٌنِ هٌٔنبداس هينبى گؼنتشؽ فيضيىني
سٍػتب ثب سًٍذ تخشيت هحيي صيؼت دس ثبفت اٍليِ ،هيبًي ٍ رذيذ سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثشسػيّب حبوي اص آى اػت
هْن تشيي تأحيشات گؼتشؽ وبلجذي ثش سٍػتبي هَسد هٌبلِٔ تغييشات ونبسثشي اساهني ٍ تخشينت اساهني وـنبٍسصي ،ونبّؾ ووينت آة
آؿبهيذًيً ،ضديىي ثِ گَسػتبى ،هـىالت دفي صثبلِ ٍ گؼتشؽ آلَدگيّبي كَتي هيثبؿذ .ثٌبثشايي تَرِ ثِ وبسثشي صهيي ٍتغيينشات آى
ثٌَِٓاى هْنتشيي پيبهذ گؼتشؽ فيضيىي سٍػتبي هَسد هٌبلِٔ ثب تَرِ ثِ تَاى اوَلَطيه دس ساػتبي وبّؾ تغييش وبسثشي ّنبي صسآني ٍ
ثبغي ثِ هؼبوي ٍ تأػيؼبت سٍػتبيي ،دس ٓيي تَرِ ثِ اّويت تَػِٔ ايي فوبّب ثب دس ًِش گشفتي هشٍست احتوبلي ثشخي تغييش وبسثشيّب
ثشاي تَػِٔ فيضيىي سٍػتب هَسد تأويذ ٍالْ هيؿَد.

واصگان کلیذی :گؼتشؽ وبلجذي ،هحيي صيؼت سٍػتبيي ،سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي.

* داًـزَي دوتشاي رغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي سٍػتبيي داًـگبُ تْشاىMhesam@ut.ac.ir .

** وبسؿٌبػي اسؿذ رغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي داًـگبُ هحمك اسدثيلي.
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مقذمه
سٍػتبّب ثٍِػيلِ وبسوشد اػبػي خَد وِ تنأهيي وٌٌنذُ
ثؼيبسي اص ًيبصّبي صيؼتي ٍ التلنبدي ربهٔنِ سٍػنتبيي

صيؼت دس سٍػتبي هَسد هٌبلِٔ ساثٌِ هٌٔبداسي داسد؟
توسعه فیشیکی و ارتباط آن با محیظ
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ّؼتٌذ ،اص خليلِ پَيبيي ٍ تغيينش داموني ثشخَسداسًنذ.

ّش فوبي وبلجذي ثِ هٌَِس دس ثش گشفتي فٔبليتي هٔيي ٍ

پَيبيي سٍػنتبّب دس اثٔنبد هختلنج ارتونبٓي ،التلنبدي،

ثشاي پبػخگَيي ثِ ًيبصّب ٍ خَاػتِّبي اػتفبدُ وٌٌذگبى

وبلجذي ٍ فونبيي لبثنل ثشسػني ٍ هالحِنِ اػنت .ايني

پذيذ هيآيذ .ػبختبس وبلجذي اغلت سٍػتبّبٍ ،يظگنيّنبي

خليلِ اص پَيبيي افنشاد ٍ گنشٍُّنبي ربهٔنِ سٍػنتبيي

ًجئي ،تحَالت تبسيخي هىبى سٍػتب ٍ چگًَگي تَػنِٔ

ثشاي آوبل ًگشؽ ٍ ٓاليك خَد دس ػبخت فٔبليتّنب ٍ

فيضيىنني آى ،تلفيمنني اص َٓاهننل ًجئنني ٍ هلننٌَٓي سا

ؿىل دادى ثِ وبلجذ ٍ فوبي هنَسد اػنتفبدُ ٍ تلنويوبت

ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت .ػبخت وبلجذي سٍػتب ًينض ثبصتنبة

دس حبل تغييش آىّب ثشاي سٍيبسٍيي ثب َٓاهل هحذٍد وٌٌذُ

اٍهبّ ٍ احَال ارتوبٓي ،فشٌّگني ،ػيبػني ٍ التلنبدي

توبيالت خَد ،دس ؿىل دادى ثِ فوب ٍ وبلجذ سٍػتب ًبؿي

حبون ثش ربهِٔ دس فوبػت ونِ دس ينه همٌنْ صهنبًي-

هيؿَد .ثٌبثشايي پنزيشؽ پَينبيي ٍ تغيينش داموني ثنشاي

هىبًي خبف سخ دادُ ٍ دس ثؼتش صهبى تحَل يبفتِ اػت.

ربهِٔ اًؼبًي هَرت الضام ثِ پزيشؽ تغيينشات داموني ٍ

تَػِٔ وبلجذي ٓجبست اص تحَل ػنيوب ،سيخنت ٍ پيىنش

پَيبيي سٍػتب دس اثٔبد هختلج آى اػت .ػنبختبس وبلجنذي

فوبيي تَأم ثب گؼتشؽ فيضيىي ٍ دس ًتيزِ سؿذ رؤيت

سٍػتبّب وِ ثٌب ثش همتويبت گًَبگَى التلبدي ،ارتونبٓي

ٍ تَػِٔ ػبخت ٍ ػبصّبي اًؼبًي ،التلنبدي ٍ ػيبػني

ٍ فشٌّگنني ،دس ػننبلّننبي اخيننش هتحننَل ؿننذُ ٍ يننه

يب وبسثشي اساهني ؿنجىِ حونل ٍ ًمنل ٍ استجبًنبت ٍ

دٍگبًگي دس چـن اًذاص فوبيي وبلجذ سٍػتب ؿىل گشفتنِ

فٔبليننتّننبي كننٌٔتي ٍ التلننبديز ٍ ًيننض تأػيؼننبت ٍ

اػت .خبًِّبيي ثنب هلنبلب ثنب دٍام ٍاػنتحىبم ثيـنتش ٍ

تزْيضات صيشثٌبيي اص لجيل خٌَى آة ٍ ثشق ٍ گنبص ٍ ...

تٔشين خيبثبىّب ٍ هٔبثش ٍ ايزنبد فونبي ػنجض ٍ اًزنبم

اػت سٌّوبيي 1370،1 :ز .ثب ثيبًي ػبدُ ثِ افضايؾ ووني

فٔبليتّبي صيؼت هحيٌني ،ثْذاؿنتي دس سٍػنتب ،ثبٓنج

ٍ ويفي وبسثشيّنب ٍ فونبّبي وبلجنذي دس اثٔنبد افمني ٍ

سًٍك ًؼجي ٍ دادى ًشاٍتي خبف ثِ ثبفت سٍػتب ؿنذُ ٍ

ٓوَدي وِ دس ًَل صهبى اًزبم هيگيشد ،تَػنِٔ فيضيىني

ؿخق سٍػتبيي دس آى احؼبع اهٌيت ٍ آساهنؾ خنبًش

اًالق هيؿَد صًگي آثنبدي1371،38 :ز .هحنيي فيضيىني

ثيـتشي ثشاي صيؼتي هيوٌذّ .ذف اص ايي تحميك ،تَرنِ

سٍػتب ،وِ ثِ ٌَٓاى هىبى صيؼت ،تزليگبُ چْشُ التلبدي

ثِ هحيي صيؼت سٍػتب ثشاي تَػِٔ هيثبؿذ .اّويت ايي

ٍ ارٌوبٓي رَاهْ اػت ،ثِگًَِ اي ػيؼتوي ٓول هيوٌذ

هؼئلِ ثٍِيظُ ثب تَرِ ثِ ربيگبُ سٍصافضٍى هحيي صيؼت

وِ ثب توبهي ًملبى ّبي خَد ،صًذُ ثنَدُ ٍ ونبس هنيوٌنذ

دس ًشحّب ٍ ثشًبهِّبي ارشايي دٍ چٌذاى هيؿَد .ثش ايي

ثًَِسي وِ ايي ػيؼتن ثِ تجٔيت اص َٓاهلي چَى افنضايؾ

اػبع ػؤاالت تحميك ثِ ؿشح صيش هٌشح هيگشدد:

رؤيت ،هْبرشت ٍ كٌٔتي ؿذى رَاهْ تحت تأحيش لشاس
گشفتِ ٍ دچبس دگشگًَي هنيؿنَد ٓضيضي  75 ، 1372:ز.

 -1آيننب تفننبٍت هٌٔننبداسي هيننبى سهننبيت خبًَاسّننبي

گؼتشؽ فيضيىي سٍػتب اص تغييش ؿىل صهيي غيش سٍػتبيي

سٍػتبيي اص ويفيت هحيي صيؼت سٍػتب دس هحالت ثبفنت

ثِ صهيي سٍػتب حبكل هيؿَد .ايي تغييش ؿىل صهيي ينه

اٍليِ ،هيبًي ٍ رذيذ سٍػتبي هَسد هٌبلِٔ ٍرَد داسد؟

ػَيِ اػتٍ .لتي يه ثبس تغييش ؿىل يبفنت ،ثشگشداًنذى
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 -2آيب گؼتشؽ فيضيىي سٍػتب ثب سًٍذ تخشينت هحنيي

صهيي ثِ وبسثشي اٍليِ آى ثؼيبس هـىل اػت .ثًَِس ولني

سٍػتبيي ّؼتٌذ .ثًَِسي وِ تَػِٔ سٍػنتب دس استجنبى ثنب

سًٍذ تَػِٔ وبلجذي– فوبيي سٍػتبّب ثبصتنبة تحنَالت

هيضاى سؿذ رؤينت ؿنْشي هني ثبؿنذ ٍ دس ايني ساثٌنِ

ػيبػي ،التلبدي ٍ ارتوبٓي اػت .فوب ًتيزِ تالؽّبيي

افننضايؾ ًجئنني رؤيننت سٍػننتبيي ،هيننضاى هْننبرشت

اػت وِ اًؼبى ثشاي حبون ؿذى ثش هحنيي اًنشاف خنَد

هٔىَع ثِ سٍػتب ٍ ػنبخت رؤينت سٍػنتب اص َٓاهنل

آوبل هيوٌذَٓ .اهل فوبيي اص اػبػيتشيي َٓاهنل هنؤحش

اػبػي ثِؿوبس هيسًٍذ.

َٓ -اهل التلبدي :آگبّي ٍ اًالّ اص ػبختوبى ٍ ًنشص

ٍ ًخؼتيي ثؼتشي اػت وِ هحنيي هلنٌَّ دس آى ؿنىل

وبس التلبدي يه سٍػتب  ،ثشاي ثشًبهنِسينضي سٍػنتبيي ٍ

هي گيشد .وٌؾ هتمبثل هيبى رَاهْ اًؼنبًي ٍ هحنييؿنبى،

تزضيِ ٍ تحليل اػتفبدُ اص صهنيي هنشٍست داسد .ثنًِنَس

هي تَاًذ ثِ دٍ ؿىل ،فوبي سٍػتبيي سا هتأحش وٌذ .اص يه

ولي فٔبليتّبي التلبدي هؤرذ اؿنتغبل ثنَدُ ٍ هَرنت

ًشف ،فوبي ًجئي ثش ويفيتّنبي فيضيىني ٍ ارتونبٓي
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فيضيىي سٍػتبٌٓ ،لش ٓوذُ ػبصًذُ فوبي سٍػتبيي اػت

رزة رؤيت ثِ اييگًَِ هشاوض هيؿًَذ .پغ هنيتنَاى

فوبي اًؼبًي احنش هني گنزاسد ٍ اص ػنَي ديگنش ،رَاهنْ
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گفت التلبد يه سٍػتبٓ ،بهل هؤحشي ثشاي تَػِٔ اساهي

اًؼبًي ثب تَػِٔ فوبي سٍػتبيي ثش ًجئت احشگزاس اػت.

هيثبؿذ .اًزنبم اكنالحبت اسهني دس اٍاينل دّنِ 1340

هَلٔيت ًجئي اص لجيل تَپَگشافي هٌلَةٍ ،رنَد صهنيي

همذهِ تحَالت ِٓنين دس ػنبختبس ارتونبٓي -التلنبدي

وبفي ،هَلٔيت هٌٌمِ اي سٍػنتب اص لحنبٍ ٍالنْ ؿنذى دس

ايشاى سا فشاّن وشد ٍ ًي آى هٌبػجبت تَليذي ،دگشگَى ٍ

هحَسّبي استجبًي ٍ هشاوض رؤيتي هٌٌمِ ٍ وـنَسّ ،نش

ثبصدُ ثخؾ وـبٍسصي ثِ دليل تمؼين اساهي ٍ ثنِ حبؿنيِ

يه ثِ ًَٓي ٓبهل هؤحش ثش تَػِٔ وبلجذي سٍػتب ثِؿنوبس

سفتي ايي ثخؾ دس التلبد هلي وبّؾ يبفت ،ثًَِسيونِ

هننيسٍد .دس كننَست ٍرننَد َٓاهننل فننَق ٍ ًيننض تننذاٍم

سؿذ ثبصدّي صهيي وـبٍسصي دس دٍسُ  1342 -57كفش يب

اهىبًبت ،سٍػتبّب لبثليت تَػِٔ فيضيىي پيذا هيوٌٌذ.

هٌفي ثَدُ اػت وبتَصيبى 354 : 1379 ،ز .أًىبع اٍلينِ

َٓاهننل طمننَپليتيىيَٓ :اهننل طمننَپليتيىي دس ساػننتبي

ايي تحَالت ػبختبسي ،گؼتشؽ ػشيْ ؿْشّبي وَچنه

اّذافي ّووَى تخجينت هشصّنب ٍ اهٌينت ًنَاحي هنشصي،

ٍ ثضسي ٍ فٔبليتّبي ؿْشي ثَدُ ٍ افنضايؾ دسآهنذّبي

تأػيؼبت هشاونض ًِنبهي ٍ كنٌبيْ دفنبٓي هنيتَاًٌنذ دس

ًفتي ثِ هلشف دس ؿْش ،صٍال وـبٍسصي ،سٍػتبًـنيٌي ٍ

تَػِٔ ٍ گؼتشؽ فيضيىي سٍػنتبّب ًمنؾ هْوني سا ايفنب

هْبرشت رؤي سٍػتبميبى ثِ ؿْشّب هٌزش ؿنذ وبتَصيبى،

ًوبيٌذ .اص ايي سٍ يىي اص سٍؽّبي تأهيي اهٌيت ٍ حجنبت

322 : 1379ز .دس دّننِ  1355 -65افننضايؾ رؤيننت ٍ

هشصّبي ّش وـَسٓ ،الٍُ ثش حجبت ػيبػي ٍ التلنبدي دس

تَػِٔ فيضيىي ٍ وبلجذي سٍػتبّب ،ثِ افضايؾ تمبهب ثنشاي

داخلٍ ،اثؼنتِ ثنِ ايزنبد هشاونض تزنبسي ٍ هؼنىًَي دس

ايزبد صيش ػنبخت ّنبيي ّوونَى ؿنجىِ ساُ ّنب ،تَػنِٔ

ًَاحي هشصي هيثبؿذ تب ٓالٍُ ثنش تنأهيي ًيبصهٌنذيّنبي

ػبخت ٍ ػبصّب ،تأػيؼبت ٍ . . .هٌزش ؿذ ٍ ٓذم تٔنبدل

هؼىًَي ًيشٍّبي ًِبهي ٍ اًتِبهي ،حجبت ٍ اهٌيت هنشصي

اوَلَطيىي آىّب هلوَع گـت.

سا ثِ ٓلت ٍرَد فٔبليت ّبي تزبسي ٍ التلبدي ًبؿني اص

َٓ -اهننل ارتوننبٓيَٓ :اهننل ارتوننبٓي ٍ رؤيننت

ػىًَت ،ثِدًجبل داؿتِ ثبؿنذ ٍ اص ًنشف ديگنش تنأهيي ٍ

هْن تشيي َٓاهنل ثنِ ٍرنَد آٍسًنذُ تَػنِٔ ّنبي ػنشيْ

ايزبد هشاوض ًِبهي هخل پبدگب ى ّب ،هشاوض آهَصؿي ًِبهي ٍ
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ثش تَػِٔ سٍػتب اػت.

َٓ -اهنل هحيٌني ٍ ًجئنيٓ :بهنل هحيٌني ٍ هحنيي

داسًذ ،هي تَاًٌذ دس تَػِٔ ٍ گؼنتشؽ وبلجنذي سٍػنتبّب

دس ًْبيت تَػِٔ فيضيىي هيؿَد.

ًمؾ داؿتِ ثبؿٌذ هحوذي279 ، 1375 :ز.

محذوده مورد مطالعه
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ًگشؽ ثنِ سٍػنتب :تفنبٍت تَرنِ ثنِ ؿنْش ٍ سٍػنتب،

سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي دس  36دسرِ ٍ  34دليمِ ًنَل

پشاوٌذگي ٍ تٔذاد سٍػتبّب ٍ هيضاى اّويت آى .ثشاي هخبل

ؿشلي ٍ  54دسرِ ٍ  25دليمِ ٓنشم ؿنوبلي اص ًلنج

اص ًِش ػيبػي ،سٍػنتبّبي ثنضسي هوىني اػنت اّوينت

الٌْننبس گشيٌننَي دس اػننتبى گلؼننتبى ٍ دس هننلْ رٌننَثي

داؿتِ ثبؿٌذ وِ رؤيت ثيـتش ٍ هتشاونتنشي داسًنذ ٍ دس

ؿْشػتبى گشگبى لنشاس گشفتنِ اػنت .ؿنبّىَُ سٍػنتبيي

ًتيزِ ثيـتشيي تَرِ ثِ آىّب هٌَٔف هيگنشدد .اص ػنَي

اػت وَّؼتبًي دس داهٌِ الجشص هشوضي وِ دس هيبى للِّبي

ديگش ثشًبهِسيضاى هٌٌمِاي هٔتمذ ثِ هتٔبدل وشدى رؤيت

ػش ثِ فله وـيذُ هٌٌمِ هحلَس ؿذُ اػت .ايي سٍػنتب

دس ػٌب وـَس ٍ هٌٌمِ ّؼتٌذّ .ش يه اص ايي ديذگبُّنب

دس استفبّ  2260هتشي اص ػٌب دسيبي آصاد لنشاس داسد ونِ

آحبس هتفبٍت دس ًِنبم ػلؼنلِ هشاتنت ػنىًَتگبّي ينه

رضء هٌبًك ػشدػيش وـَس ثِ حؼنبة هني آينذ .سٍػنتبي

وـَس داؿتِ ٍ ثبٓج تـذيذ يب وبّؾ گؼتشؽ سٍػتبّبي

ؿبّىَُ دس فبكلة  75ويلَهتشي اص ؿْش گشگبى ٍالْ ؿذُ

ثضسي يب هيبًِ ٍ وَچه هي گشدد.

اػت .تبثؼتبىّبي هالين ٍ هٔتذل ٍ صهؼنتبىّنبي ثؼنيبس

ػيبػتّب ٍ هذيشيت ّب :هؼنئلِ ايٌزبػنت ونِ اغلنت،

ػختًَ ،الًي ٍ ًبلتفشػب اص خلَكيبت الليوني ايني

احجبت ساثٌِ ٓلت ٍ هٔلَلي ثيي پذيذُّبي هختلج ثؼنيبس

هٌٌمِ هي ثبؿذ .اص ًِش پشاوٌنذگي هىنبًي ،ايني هٌٌمنِ اص

دؿَاس اػت .ػيبػتّبي هتفبٍتي ّووَى تَصيْ هتٔنبدل

ثننبسؽ يىؼننبى ثشخننَسداس ًيؼننت ٍ دس ًمننبى رٌننَثي

رؤيت ،توشوضصدايي ٍ ، . . .تأحيشات هتفبٍتي دس ًحنَُ ٍ

وَّپبيِ ّبي الجشص ثِ ثيؾ اص  700هيلي هتش هنيسػنذ ونِ

هيضاى تَػِٔ ٍ گؼتشؽ سٍػتبّب داسًذًْ .بدّبي ػيبػني

ثبسؽ دس استفبٓبت ثيـتش ثِ كَست ثشف اػت .ثنش ًجنك

دس ػننٌب هلنني ٍ هحلنني اص ًشيننك ًننشحّننبي تَػننِٔ

ػشؿوبسي ػبل 1390رؤيت سٍػنتبي ؿنبّىَُ ػنفلي

سٍػتبيي ،تٔييي وبسثشيّبي صهيي ،تٔييي هبليبت ثش صهنيي

ً 1701فش دس لبلت  402خبًَاس هيثبؿذ.

ٍ ػبختوبىػبصي ،هٌٌمِ ثٌذي،گؼتشؽ خذهبت ٓوَهي ٍ
ايزبد هحذٍديت ثشاي كنٌبيْ هنضاحنً ،منؾ اػبػني دس
ػشٓت تَػِٔ سٍػتبيي ايفب هي ًوبيذَٓ .اهنل ػيبػني اص
لجيل تمؼيوبت ػيبػي ،لنشاسگينشي دس هَلٔينت ػيبػني
ثبالتش ،ثبٓنج هنيؿنَد هٌٌمنِ هنزوَس اهىبًنبت هنبلي ٍ
تأػيؼبت ٍ تزْيضات ثيـتشي سا رزة وٌنذ .ايني ٓبهنل
ثبٓننج ايزننبد ربرثننِ سٍػننتبيي دس هٌٌمننِ ٍ صهيٌننِػننبص
حشوت ّبي هْبرشت هٔىَع ثِ ػوت سٍػتب هنيؿنَد.
ساثٌِ ثيي تَػِٔ فيضيىي ٍ اهىبًبت التلبدي ٍ ارتوبٓي
يه ًَّ ساثٌِ هتمبثل اػت ،چشا وِ تَػِٔ فيضيىي ثبٓج
تَػِٔ اهىبًبت ٍ تأػيؼبت ؿذُ ٍ هتمبثالً ايي اهىبًبت ٍ

ت  .1موقعیت روستای شاهکوه سفلی.
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ّووٌيي ٍرَد كٌبيْ ٍ وبسخبًِّنبيي ونِ رٌجنِ دفنبٓي

تأػيؼبت ثبٓج هْبرشت ،افضايؾ ًشخ سؿنذ رؤينت ٍ

بزرسی نحوه شکل گیزی ،توسعه و دگزگونی ساختاری
روستا
ؿىلگيشي سٍػتبي ؿبّىَُ ػنفلي ثنِٓلنت هَلٔينت
لشاسگيشي آى ٍ ٍرَد سٍدخبًِاي دس پبييي سٍػتب ٍ ؿىل
ؿيت ؿوبلي – رٌَثي ،هيتَاًذ گَيبي آى ثبؿنذ ونِ ثنِ
احتوبل ثؼيبس صيبد ّؼتِ اٍليِ سٍػنتب دس هحنل هؼنزذ ٍ
اًشاف آى ثَدُ اػت ،چشا وِ ثبفنت هٔونبسي سٍػنتب دس
هٌبػت تشيي هَلٔيت دسُ ٍ دس هؼنيش ساّني ونِ اص تٌگنة
ػوت ؿوبل غشثي سٍػتب ٍ ًيض دس پٌنبُ كنخشُاي ونِ دس

♦ 93

لجشػتبى سٍػتب ٍ دس فبكلِ هٌبػجي وِ اص سٍدخبًنِ داؿنتِ
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ّوبى ػنوت لنشاس داسد ٍ ًضديىني ثنِ هىنبى اهنبهضادُ ٍ
ؿىل گشفتِ اػت .هشحلنِ دٍم تَػنِٔ سٍػنتب ،هحنذٍدُ
اًشاف ّؼتِ اٍليِ هيثبؿذ وِ دس تونبم رْنبت اص هشونض
ّؼتِ اٍليِ ،ايي تَػِٔ اداهِ پيذا هيوٌذ ٍ ّؼتِ اٍلينِ سا

ت  .2رونذ رشذ فیشیکی روستای شاهکوه سفلی.

روششناسی تحقیق

هيننبى خننَد هننيگيننشد .دس اينني هشحلننِ ثبفننت هٔوننبسي،

دس تحميك حبهش ثب تَرِ ثِ پشػؾّبي هٌشح ؿنذُ ٍ

خلَكيبت ّؼتِ اٍليِ سا ٌَّص حفَ وشدُ اػت .هشحلنِ

دس ساػتبي پبػخگَيي ٓلوي ثِ ايني ػنؤاالت ،ثنِ تجينيي

ػَم تَػِٔ سٍػتب ،دس ػوت رٌَة ؿنشلي هشحلنِ دٍم

چگًَِ ثَدى ٍ چشايي ٍهٔيت هؼئلِ ٍ اثٔبد آى پشداختنِ

تَػِٔ هي ثبؿذ وِ ثب تَرِ ثِ ايٌىِ دس ايي لؼوت ؿنيت

ؿذُ اػت .ثٌبثشايي ،تحميك حبهش اص ًنَّ ونبسثشدي ٍ اص

ًجئي سٍػتب هالين هيؿَد ،تشاون ثبفت سٍػتب ووتش ؿذُ

ًِش هبّيت ٍ سٍؽ ثِ كَست تَكيفي -تحليلي هيثبؿذ.

ٍلي الگَّب ٍ اكبلت ّبي هٔوبسي هشاحل لجنل سا ًينض دس

دس تحميك حبهش اثتذا ثشاي ثشسػي سهنبيت خبًَاسّنبي

خَد ربي دادُ اػت .هشحلِ چْنبسم تَػنِٔ سٍػنتب ونِ

سٍػتبيي اص ويفيت هحيي صيؼت سٍػتب ٍ سًٍذ تخشينت

ػبختوبىّبيي سا دس ثش هيگيشد وِ ثِكَست ّبلنِاي دٍس

هحيي صيؼت دس هحنالت ثبفنت اٍلينِ ،هينبًي ٍ رذينذ،

تب دٍس سٍػتب سا دس ثش گشفتِ ٍ حبؿية هشاحل تَػِٔ لجلي

هفبّين ويفيت هحيي صيؼت ،هٌبثك رذٍل ؿوبسُ  ٍ 1دس

سٍػتب هيثبؿذ.

غبلت  26هٔنشف هنشتجي ٍ دس لبلنت ػنؤاالتي ثنب ًينج

ػٌب اساهي سٍػتب ثِ دٍ ثخؾ ولي تمؼنين هنيؿنَد:

ليىشت ٍ دس هميبع ستجِاي ًشاحي ٍ اػتخشاد ،ػپغ ثنب

وـبٍسصي ٍ هؼىًَي .هؼبحت سٍػتب حنذٍد ّ 23ىتنبس

اػتفبدُ اص ايي ؿبخقّب ثِ اسصيبثي سهنبيت خبًَاسّنبي

هي ثبؿذ .اساهني وـنبٍسصي ثنِ دٍ ثخنؾ ولني تمؼنين

سٍػننتبيي اص ويفيننت هحننيي صيؼننت سٍػننتب ٍ تفننبٍت

هي ؿَد1 :ز ػٌب ونل صهنيي ّنبي صسآني سٍػنتب 2000

هٌٔنبداسي سًٍننذ تخشيننت هحننيي صيؼننت دس ثبفننتّننبي

ّىتنننبس 2ز ػنننٌب صينننش وـنننت ػنننبيش هحلنننَالت،

هختلج سٍػتبي هَسد هٌبلٔنِ پشداختنِ ؿنذ .دس تحمينك

ّ 1200ىتبس.

حبهش ،سٍؽ گشدآٍسي اًالٓبت ثِكَست وتبثخبًِاي ٍ
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خبًَاسّننبز ثننَدُ ٍ سٍؽ تزضيننِ ٍ تحليننل اًالٓننبت ثننب

ٓوَهي سٍػتب ثٍِيظُ ثب تَرِ ثنِ ًينبص هجنشم هحلنِّنبي

اػتفبدُ اص آصهنَى وشٍػنىبل ٍالنيغٍ ،اسينبًغ كنَست

لذيوي ثِ ايٌگًَِ فوبّب ٍ رلَگيشي اص تجذيل آىّنب ثنِ

گشفتِ اػت .ربهِٔ آهبسي تحمينك ،خبًَاسّنبي سٍػنتبي

هشاوض تزونْ ونَد ،ػنَختٓ ،لَفنِ ٍ  ...دس هحلنِّنب

ؿبّىَُ ػفلي ؿْشػتبى گشگبى اػتبى گلؼتبى هيثبؿذ وِ

هشٍست داسد حؼيٌي اثشي33 :1377 ،ز ٍ ّووٌيي ثشاي

دس ػشؿننوبسي ػننبل  1390داساي ً 1701فننش رؤيننت ٍ

گزساى اٍلبت فشاغت سٍػتب ٍ هؼبفشاى ٍ ثبصي وَدوبى اص

 402خبًَاس ثَدُ اػنت ،لنزا ٍاحنذ تحلينل خبًَاسّنبي

وبسوشدّبي ارتوبٓي فوبي ػنجض هنشٍست داسد دسثنبى

ػبوي دس سٍػتب هيثبؿذ ،ثشاي اًتخبة تٔنذاد ًوًَنِ الصم

آػتبًِ28:1387 ،ز .ثِكَست ولني ثبفنت اٍلينِ سٍػنتبي

رْت تىويل پشػـٌبهِ اص فشهَل اكنالح ؿنذُ ونَوشاى

هَسد هٌبلِٔ دس ؿيت ثؼيبس هٌبػت لنشاس گشفتنِ اػنت ٍ

اػتفبدُ ؿذ وِ تٔذاد ًوًَِ الصم رْت تىويل پشػـنٌبهِ

ثِ ايي دليل هـىل خبكي اص ًِش دفْ فبهنالة ٍ ؿنىل

 140خبًَاس هحبػجِ ؿذ .دس اداهِ ٍ ثنب تَرنِ ثنِ تٔنذاد

گيشي هبًنذاةّنب دس وَچنِّنب ٍرنَد ًنذاسد .اص ًشفني

خبًَاسّبي ػبوي دس ثبفنت ّنبي لنذين ،هينبًي ٍ رذينذ

گَسػتبى چؼجيذُ ثِ سٍػتب دس لؼوت ؿشلي ٍ هؼلي ثنش

تٔذاد پشػـٌبهِ ّش ثبفت هـخق ٍ پشػـٌبهِّب تىوينل

آى هىبًيبثي ؿذُ اػت ٍ دس ًَل لشىّب ثِّويي ٍهٔيت

ؿذ .دس اداهِ ثِهٌَِس ػبصگبسي دسًٍي ٍ سٍايي پشػـٌبهِ

گؼتشؽ يبفتِ وِ ػجت ًبسهبيتي ػبوٌبى ؿنذُ اػنت ونِ

گَيِّبي ًشح ؿذُ اص هنشيت الفنبي وشًٍجنبخ اػنتفبدُ

الجتِ صيجبػبصي گَسػنتبى فٔلني ًينض ثؼنيبس هْنن اػنت.

ؿذُ ٍ ثشاي ايني هٌِنَس تٔنذاد  25پشػـنٌبهِ تىوينل ٍ

احذاث فوبي ػجض ٓالٍُ ثش اثٔبد سٍاًي ،دس حفَ هحنيي

پيؾ آصهَى گشديذ ٍ هشيت آلفبي ثذػت آهذُ ثنشاي ثنب

صيؼت ٍ صيجبيي ؿٌبػي هحيي ًيض هنيتَاًنذ هفينذ ثبؿنذ

 0/694دسكذ هيثبؿذ.

هٌئي لٌگشٍدي1383،104:ز.

یافتههای تحقیق
ًتبيذ تَكيفي ثنِدػنت آهنذُ اص سهنبيت خبًَاسّنبي
سٍػتبيي اص ويفيت هحيي صيؼت سٍػنتب دس ثبفنت اٍلينِ،
هيبًي ٍ رذيذ سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي ًـبى هنيدّنذ ،دس
ثبفننت اٍليننِ ثننِتشتيننت ثيـننتشيي سهننبيت خبًَاسّننب دس
هٔشفّبي ٍرَد ؿيت هٌبػت رْت خشٍد هبًنذاةّنب،
دپَي صثبلِ دس خبسد اص ثبفت هؼىًَي سٍػنتب ٍ ّنذايت
كحيب ٍ اكَلي آةّبي ػٌحي ثِ ثيشٍى اص ثبفت هحلنِ
ٍ ون تشيي سهبيت ثِ تشتيت هشثَى ثِ هٔشفّبي ػَْلت
دػتشػي هٌلَة ثِ وبسثشي دسهبًي ،فبكلِ هٌلَة هينبى

ت .3گورستان روستای شاهکوه سفلی.

حشين گَسػتبى ٍ هؼبوي ٍ ٍرَد فوبي ػجض هٌبػنت دس

اص ًشفي ثِٓلت ؿيت ثبال سٍػنتب ٍ ػنبختبس پلىنبًي ٍ

داخل هحالت هيثبؿذ .الجتِ هَهَّ ووجنَد فونبي ػنجض

هتشاون هؼبوي ثِ خلنَف دس ثبفنت اٍلينِ فونبي ػنجض

هَسد اؿبسُ ثؼيبسي اص ػبوٌبى ايي سٍػتب هيثبؿذ.

ثؼيبس هحذٍدي دس ايي لؼوتّنب ٍرنَد داسدّ .ووٌنيي
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هيذاًي پشػـٌبهِ ٍ هلبحجِ ثب دّيبسّب ٍ ػشپشػتّنبي

هىبًيبثي وبسثشيّبيي هبًٌذ فونبّبي ػنجض هحلنِاي ٍ

هـىل ون ٓشم هٔبثش اص هَاسد لبثل تَرِ دس ثبفت اٍليِ

ؿيت هٌبػت رْت خشٍد هبًذاةّنب هنيثبؿنذ .دس ايني

سٍػتبي هَسد هٌبلِٔ هيثبؿذ .اّويت هٔبثش سٍػنتبيي ثنِ

ثبفت ثب گؼتشؽ سٍػتب پشاوٌذگي هؼبوي ػبختِ ؿذُ ًينض

حذي هي ثبؿذ وِ حتني ثٔوني ويفينت ٍ ووينت هٔنبثش

ثؼيبس صيبد ثَدُ ٍ ثِ خلَف دس ػوت رٌَة ٍ رٌنَة

سٍػتبيي سا ثِ ٌَٓاى ؿبخلي اص فمش ثِ حؼنبة آٍسدُ اًنذ

ؿشلي سٍػتب ثِٓلت ٍرَد صهنيي فنشاٍاى هؼنبوي ثؼنيبس

2002:587،VAN DE WALLEز.

دٍس اص ّن ػبختِ ؿنذُ ٍ ثنِّونيي دلينل دػتشػني ثنِ

وبسثشي ّبي هختلجٍ ،رَد ؿيت هٌبػت رْنت خنشٍد

خبًَاسّبي ّش ػِ ثبفت ثِكَستي ثؼنيبس غينش اكنَلي ٍ

هبًذاةّب ٍ ٍرَد فوبي ػجض هٌبػت دس داخل هحالت ٍ

غيش ثْذاؿتي دپَ ؿذُ ٍ ثيـتشيي ًبسهبيتي سا ثشاي ثبفنت

ووتشيي سهبيت ثِ تشتيت هشثَى ثنِ هٔنشفّنبي فبكنلِ

رذيذ ايزبد وشدُ اػت.

36

هٌلَة هينبى حنشين گَسػنتبى ٍ هؼنبوي ،پنبميي ثنَدى
آلَدگي كَتي هي ثبؿذ .دس ثبفنت هينبًي سٍػنتب ػنبخت
هؼىي ثِ گًَِ اي ثَدُ اػت وِ تشاون ووتشي ًؼنجت ثنِ
ثبفت اٍليِ ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثِّونيي ػنجت صهنييّنبي
خبلي رْت احذاث فوبي ػجض يب ونبسثشيّنبي ٓونَهي
ديگش ٍرَد داؿتِ اػنت .اهنب ثنب گؼنتشؽ ثبفنت هينبًي،
فبكلِ آى ثب گَسػتبى ّش ػبلِ ووتش ؿذُ اػت ،تنب رنبيي
وِ دس ػِ دِّ اخيش لؼوت ثضسگي اص هحنذٍدُ گَسػنتبى
لذيوي تخشيت ٍ ثِ ثبفت هؼىًَي سٍػنتب رنبيگضيي آى
ؿذُ اػتّ .ووٌيي ثنب احنذاث وَچنِّنب ٍ ساُّنبي ثنب

شماره  ♦148سمستان

دس هٔننشفّننبي ٍرننَد صهننيي هٌبػننت رْننت احننذاث

آٍسي ٍ دفي اكَلي صثبلِ ،دس اًشاف سٍػنتب صثبلنِّنبي

♦ 93

سهبيت خبًَاسّب اص ويفيت هحيي صيؼت سٍػتب ثِ تشتيت

غيشُ ػخت تش گشديذُ اػتّ .ووٌيي ثِٓلت ٓذم رونْ

ت  .4مکانهای دفع سباله در روستای شاهکوه سفلی.

ٓشم هٌبػت رْت ٓجَس ٍ هشٍس ٍػنبيل ًملينِ دس ايني

هتأػفبًِ دس ثيـتش سٍػتبّبي فبلذ ًشح ّبدي صثبلِّنب سا

ثبفت ،آلَدگي كَتي ثيـتشي ًؼجت ثِ ثبفت اٍلينِ دس آى

ثًَِس هٔوَل دس هحًَِ هؼىًَي حيبى ٍ يب ثنبٕ ٍ ينب دس

ٍرَد داسد.

صّىؾّبي سٍثبص هنيسيضًنذ ونِ ايني اهنش ،هحيٌني غينش

دس ًْبيت ٍ دس ثبفت رذيذ ثيـتشيي سهبيت خبًَاسّنب

ثْذاؿتي سا ايزبد هيوٌذ .دس هٌبًك سٍػنتبيي هخلنًَي اص

اص ويفيت هحيي صيؼت سٍػتب ثنِتشتينت دس هٔنشفّنبي

صثبلِ ٍ هَاد ثبصيبفتي دفي هنيؿنًَذ ونِ ٓنَاسم صيؼنت

ٍرَد صهيي هٌبػت رْت احذاث وبسثشيّنبي هختلنج،

هحيٌي ،آلنَدگي خنبن ٍ آةّنبي صينش صهيٌني ٍ ّنَا سا

ويفيت آة آؿبهيذًي ٍ ٍرَد ؿيت هٌبػت رْت خشٍد

ثِدًجبل داسد ٍ ثِٓلت ٓذم ثبصيبفت هَاد ثنب اسصؽ ٍ دفني

هبًننذاةّننب ٍ ووتننشيي سهننبيت ثننِتشتيننت هشثننَى ثننِ

آىّب صيبىّنبي التلنبدي ًينض ثنِدًجنبل داسد

Neal T,

هٔشف ّبي ػَْلت دػتشػي هٌلَة ثِ وبسثشي دسهنبًي،

1998, 59-64ز.اگش صثبلِّب رونْآٍسي ؿنذُ ٍ ثنِ ينه

دپَي صثبلِ دس خبسد اص ثبفت هؼنىًَي سٍػنتب ٍ ٍرنَد

هشوض ٓولآٍسي هٌتمل ؿَد ،ثب ػِ ساُ حنل هٌبػنت ثنشاي
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دس ثبفت هيبًي ًتبيذ تحميك ًـنبى هني دّنذ ،ثيـنتشيي

وبسثشيّبي ٓوَهي ّوبًٌذ دسهبًگبُ ،هنذاسع ،هؼنبرذ ٍ

تزضيِ غيش َّاصي تَليذ ثيَگبص ز ٍ دفْ صثبلِ هيتَاى ثب آى

ثًَِسيوِ دس چٌذ ػبل گزؿتِ آة آؿبهيذًي ريشُثٌنذي

ثشخَسد ًوَد هٌْذػبى هـبٍس1371:244 ،DHVز.

ؿذُ اػت ٍ دس ًَل  24ػبٓت فلَل ثْبس ٍ تبثؼتبى ثب

شماره  ♦148سمستان

دس اداهِ تحميك ثِ ثشسػي سًٍذ تخشيت هحنيي صيؼنت

تَرِ ثِ افنضايؾ رؤينت تٌْنب  3ػنبٓت دس كنجب ٍ 3

دس ثبفت اٍليِ ،هيبًي ٍ رذينذ سٍػنتبي ؿنبّىَُ ػنفلي

ػبٓت دس ثٔذ اص ُْش ،آة دس دػتشع هيثبؿنذ ٍ اغلنت

پشداختِ ؿذُ اػتً .تبيذ ثِدػت آهنذُ اص تحمينك ًـنبى

ػبوٌيي هزجَس ثِ رخيشُ آة هيثبؿٌذ.

♦ 93

هي دّذ دس ثبفنت اٍلينِ ثيـنتشيي سًٍنذ تخشينت هحنيي

دس ثبفت هيبًي ًتبيذ تحميك ًـبى هيدّذ ثيـتشيي سًٍذ

صيؼت هشثَى ثِ هٔشف ّنبي ونبّؾ ووينت هٌنبثْ آة،

تخشيت هحيي صيؼت هشثَى ثِ گَيِ ّبي وبّؾ ووينت

گؼننتشؽ آلننَگي هٔننبثش ٍ گؼننتشؽ آلننَدگي كننَتي ٍ

هٌبثْ آة ،تخشيت اساهني وـنبٍسصي ٍ گؼنتشؽ تغيينش

ووتشيي سًٍذ تخشيت هحيي صيؼت هشثَى ثِ هٔشف ّبي

وبسثشي اساهي ٍ ووتشيي سًٍنذ تخشينت هحنيي صيؼنت

اًتمبل اًَاّ ثيوبسيّنب هٌنتذ اص آة چنَى ٍثنب ٍ حلنجِ،

هشثَى ثِ هٔشفّبي اًتمبل اًَاّ ثيونبسيّنب هٌنتذ اص آة

اػتمشاس ٍاحذّبي هؼىًَي دس اساهي پش خٌش ٍ افنضايؾ

چَى ٍثب ٍ حلجِ ،آة ؿؼتگي هٔبثشٍ ونج ػنبصيّنب ٍ

تخشيت ٍ فشػنبيؾ خنبن هنيثبؿنذ .دس ايني سٍػنتب ثنب

ّووٌيي آة ؿؼنتگي پنبي ديَاسّنب ٍ ثنِ ٍرنَد آهنذى

گؼتشؽ وبلجذي ٍ افنضايؾ رؤينت يىني اص هْننتنشيي

هبًذاةّبيي دس داخل سٍػتب هيثبؿذ.
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ربهِٔ سٍػتبيي ؿبهل تزضيِ َّاصي تَليذ وَد ووپَػتز،

هٔوننالت ،وننبّؾ وويننت آة آؿننبهيذًي هننيثبؿننذ،

تغييننش وننبسثشي اساهنني هؼننتٔذ وـننبٍسصي ،يىنني اص
هخشة تشيي پذيذُ ّب دس ثخؾ وـبٍسصي هي ثبؿذ ليَهي

صهيي ّبي خَد پشّيض ًوَدُ ٍ صهيي سا تٌْب ثنشاي فنشٍؽ
آهبدُ ًگِ داؿتِاًذ.

ثش سٍي ايني اساهني آٍسدُ اػنت (2000:73 ,Yang

گؼتشؽ تغييش وبسثشي اساهي ،تخشيت اساهي وـنبٍسصي

) .and Liهَهنَٓي ونِ دس ػنبلّنبي اخينش دػنت

ٍ وبّؾ وويت هٌبثْ آة ووتشيي سًٍنذ تخشينت هحنيي

اًذسوبساى تَػِٔ سٍػنتبّب سا ثنِ تفىنش ٍ چنبسُاًذيـني

صيؼت هشثَى ثِ هٔشفّبي اًتمبل اًَاّ ثيوبسيّب هٌتذ اص

ٍاداؿتِ ًحَُ ثشخَسد ثب اساهي وـبٍسصي ٍ ثبّٕب اػت.

آة چَى ٍثب ٍ حلجِ ،آة ؿؼتگي هٔبثش ٍ وجػبصيّنب

دس ايني صهيٌنِ ،همبٍهنت ًشفنذاساى حفنَ صهنييّنبي

ٍ ّووٌيي آة ؿؼتگي پبي ديَاسّنب ٍ تخشينت دسختنبى

وـبٍسصي ٍ ثبّٕب ٍ ثنًِنَس ولني ،حفبُنت اص هحنيي

رْت خبًِػبصي ٍ ديگش وبسثشيّب هيثبؿنذ .ايني ثبفنت

صيؼت ٍ هحيي ًجئي دس تجذيل اساهي پيشاهَى سٍػتبّب

ثِ خلَف دس ينه دّنِ گزؿنتِ دس اساهني وـنبٍسصي

♦ 93

ثننِ هٌننبًك هؼننىًَي ٍ خننذهبتي هـننبّذُ هننيؿننَد

اًشاف سٍػتب گؼتشؽ پيذا ًوَدُ ٍ ػجت تغيينش ونبسثشي

67

ثزسگش82، 1377:ز .لزا دٍ ّذف ثشاي حفَ وبسثشيّبي

اساهي ٍ تخشيت اساهي وـبٍسصي ؿذُ اػت.

صسآي دًجبل هيؿَد وِ ؿبهل:
 .1وٌتنشل تَػنِٔ وبلجنذي سٍػنتب ثنش سٍي اساهني
وـبٍسصي؛
 .2حفنَ اساهني وـنبٍسصي ثنٌِٓنَاى هْننتنشيي
هٌجْ ٓضهي1388،13:ز.

هي تَاى گفت يىي اص هْن تشيي َٓاهلي وِ ثنش ونبسثشي
اساهنني دس سٍػننتبّب تأحيشگننزاس اػننت ،ػيبػننتّننب ٍ
ثشًبهِسيضيّبي دٍلت هي ثبؿذ وِ تأحيش هؼنتمين ثنش سٍي
تلوينگيشيّبي الـبس هختلج ربهِٔ سٍػتبيي اص رولنِ
وـبٍسصاى داسد Han,2010:372ز .ثشسػي هَسدي هنب

الجتِ تشويت َٓاهلي هبًٌذ فـنبسّبي افنضايؾ رؤينت،

دس سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي ًـبى دٌّذُ ايي اػت وِ ايني

هجبحج التلبد وـبٍسصي ،اهٌيت غزايي ٍ هحنذٍديت دس

تغييشات ّوَاسُ ثِ صيبى وبسثشيّبي صسآي ،ثبغي ٍ داهي

گؼتشؽ صهيي ّبيي وـبٍسصي ثبٓنج ؿنذُ سٍيىشدّنبي

ثَدُ ٍلي ًؼجت ونبسثشيّنبي ثخنؾ وبلجنذي هؼنىًَي،

هشثَى ثِ حفبُت اص اساهي وـبٍسصي همجَليت ثؼنيبسي

آهَصؿي ،ثْذاؿنتي ٍ  ٍ . . .ؿنجىِ ساُّنب افنضايؾ يبفتنِ

پيذا ًوبيذ 2001:329،Skinnerز.

اػت .هؼئلِ ثؼيبس هْن ديگش دس سٍػتبي ؿبّىَُ ػنفلي

دس سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي هـبّذُ هيؿَد وِ دس چٌنذ

ػبخت ثؼيبسي اص هؼبوي ثب تَرِ ثِ چگنًَگي هبلىينت

ػبل اخيش ثنِ خلنَف اص دّنِ  ،80سًٍنذ اص ثنيي سفنتي

صهيي ّبي صسآي حبؿيِ سٍػتب ،دس صهييّبيي اػت وِ دس

اساهي وـبٍسصي ػشٓت پيذا وشدُ اػت .ثًِنَس ًجئني

هزبٍس ػىًَتگبُ ّنبي سٍػنتبيي ٍ چؼنجيذُ ثنِ آى لنشاس

دس سًٍذ گؼتشؽ سٍػتبّبي ونِ پتبًؼنيلّنبي اًؼنبًي ٍ

ًنذاسد ،ثلىنِ اينني هؼنبوي ثنب فبكننلِ ثيـنتشي اص ثخننؾ

ًجئي ثشاي رزة رؤيت داسًذً ،يشٍّبي فـنبس ثؼنيبس

هؼىًَي ٍ دس صهيي ّبي صسآي ايزبد هيگشدًنذ ٍ چنَى

لَي ٓول هي وٌٌذ دس ًتيزِ وـنبٍسصاى هبلنه صهنيي ثنِ

فبلذ ساُ استجبًي ثب ثذًِ اكلي سٍػتب هيثبؿٌذ ،لزا ًيبص ثنِ

ػَداگشي صهنيي پشداختنِ ٍ اص ػنشهبيِ گنزاسي ثنش سٍي

ساُ هَرت هيؿَد وِ ثخؾ ديگشي اص صهنيي صسآني ثنِ

شماره  ♦148سمستان

سٍػتبيي ثش سٍي صهييّبي وـبٍسصي فـنبس هونبٓفي سا

ثيـتشيي سًٍذ تخشيت هحيي صيؼت هشثَى ثِ گَيِّنبي
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هحوذي154 :1379،ز .گؼتشؽ كٌبيْ ٍ ػنىًَتگبُ ّنبي

دس ًْبيت دس ثبفت رذيذ ًتبيذ تحميك ًـنبى هنيدّنذ،

شماره  ♦148سمستان

گزؿتِ ،ثِ دليل اسصؽ التلبدي صهنييّنبي وـنبٍسصي اص

صهيي ثَدُ اػت .ثًَِس هخبل صهنييّنبي لؼنوت رٌنَثي

اساهي ًنبهشغَة ثنشاي تَػنِٔ وبلجنذي سٍػنتب اػنتفبدُ

سٍػتب دس ػبل  1379ثِ ليوت هتشي  60000سيبل فشٍختِ

هيؿذ .اهب دس چٌذ ػبل اخيش ثِدليل ّزَم افشاد ؿْشي ٍ

هيؿذ ،اهب دس ػبل  1392ايي صهييّب ثِ هتنشي 2000000

گؼتشؽ خبًِ ّبي دٍم ،ثؼيبسي اص سٍػتبميبى ثَهي النذام

سيبل افضايؾ پيذا ونشدُ اػنت .ئٌني دس ًنَل  12ػنبل،

ثِ فشٍؽ صهييّبي وـبٍسصي حبؿيِ سٍػتب ٍ يب تفىينه

ليوت صهيي ثيؾ اص  30ثشاثش ؿذُ اػت.
ثبفت اٍليِ

ؿبخقّب

ثبفت هيبًي

ثبفت رذيذ

♦ 93

هيبًگيي

ستجِ

هيبًگيي

ستجِ

هيبًگيي

ستجِ

گؼتشؽ تغييش وبسثشي اساهي

3.4

6

4.3

3

5

1

وبّؾ تٌَّ ربًَسي

1.8

12

2.6

9

3.6

6

تخشيت دسختبى رْت خبًِػبصي ٍ ديگش وبسثشيّب

2.2

10

2.4

11

1.8

13

گؼتشؽ آلَدگي كَتي

3.8

3

3.5

5

3.4

7

تخشيت اساهي وـبٍسصي

3.6

5

4.6

2

4.9

2

گؼتشؽ آلَدگي هٌبثْ آة

2.6

7

2.1

12

3

9

اػتمشاس ٍاحذّبي هؼىًَي دس اساهي پش خٌش

1.6

14

2.5

10

2.8

10

وبّؾ وويت هٌبثْ آة

4.8

1

4.7

1

4.8

3

افضايؾ صثبلِّبي ربهذ ٍالْ دس هحالت

3.6

4

3.7

4

3.6

5

ثٍِرَد آهذى هبًذاةّبيي دس داخل سٍػتب

1.9

11

2

13

1.9

12

اًتمبل اًَاّ ثيوبسيّب هٌتذ اص آة چَى ٍثب ٍ حلجِ

1.2

15

1.2

15

1.1

15

آةؿؼتگي هٔبثش ٍ وجػبصيّب ٍ ّووٌيي آةؿؼتگي پبي ديَاسّب

2.5

8

2

14

1.3

14

گؼتشؽ آلَگي هٔبثش

3.9

2

3.4

6

3.2

8

وبّؾ فوبي ػجض سٍػتب

2.5

9

3.3

7

2.5

11

افضايؾ تخشيت ٍ فشػبيؾ خبن

1.8

13

3.1

8

3.6

4

هيبًگيي ول

2.74

3.02

3.10

ج  .2بزرسی رونذ تخزیب محیظ سیست در بافت اولیه ،میانی و جذیذ روستای شاهکوه سفلی.
منبع :یافتههای تحقیق.

دس اداهِ ٍ رْت پبػخگَيي ثنِ ػنَال اٍل تحمينك دس

هيدّذ ،اص  10هٔشف هَسد ثشسػي ،دس  9هٔنشف تفنبٍت

استجبى ثنب تفنبٍت هٌٔنبداسي هينبى سهنبيت خبًَاسّنبي

هٌٔبداسي هيبى سهنبيت خبًَاسّنبي سٍػنتبيي اص ويفينت

سٍػتبيي اص ويفيت هحيي صيؼت سٍػتب دس هحالت ثبفنت

هحيي صيؼت سٍػنتب دس هحنالت ثبفنت اٍلينِ ،هينبًي ٍ

اٍليِ ،هيبًي ٍ رذيذ سٍػتبي ؿنبّىَُ ػنفلي ثنِ تحلينل

رذيذ سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي ٍرَد داسد ،ثش ّونيي هجٌنب

تفبٍت هٌٔنبداسي ويفينت هحنيي صيؼنت دس ثبفنتّنبي

ًتبيذ تحميك ًـبى هي دّذ وِ دس ثبفت ّبي رذيذ ًؼنجت

ػِ گبًِ ٍ ثشاػبع آصهَى وشٍػىبل ٍاليغ پشداختِ ؿنذُ

ثِ ثبفت ّبي لذيويتش ػٌب سهبيت خبًَاسّبي سٍػتبيي

اػت .ثش ّويي هجٌب ًتبيذ ثِدػت آهذُ اص ايي آصهَى ًـبى

اص ويفيت هحيي صيؼت سٍػتب افضايؾ پيذا وشدُ اػت.
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ايي هْن اختلبف يبثذ .دس سٍػتبي ؿبّىَُ ػنفلي دس

آىّب وشدُ اًذً .تيزِ ايي ٓول افضايؾ غيش ٍالٔي ليوت

هٔشف
ّذايت كحيب ٍ اكَلي آةّبي ػٌحي ثِ ثيشٍى اص ثبفت
هحلِ

فبكلِ هٌلَة هيبى حشين گَسػتبى ٍ هؼبوي

ٍرَد ؿجىِ هٔبثش پبويضُ

ٍرَد ؿيت هٌبػت رْت خشٍد هبًذاةّب

ٍرَد فوبي ػجض هٌبػت دس داخل هحالت

پبميي ثَدى آلَدگي كَتي

ويفيت آة آؿبهيذًي

رذيذ

68.30

اٍليِ

52.20

هيبًي

48.85

رذيذ

74.80

اٍليِ

29.00

هيبًي

63.75

رذيذ

76.80

اٍليِ

16.70

هيبًي

65.60

رذيذ

82.70

اٍليِ

36.70

هيبًي

51.35

رذيذ

82.10

اٍليِ

40.25

هيبًي

46.00

رذيذ

84.25

اٍليِ

57.20

هيبًي

52.60

رذيذ

68.80

اٍليِ

24.25

هيبًي

64.25

رذيذ

79.25

اٍليِ

40.70

هيبًي

43.60

رذيذ

85.90

اٍليِ

22.25

هيبًي

54.50

رذيذ

88.25

16.619

37.587

76.448

37.844

47.151

6.354

53.877

48.836

76.734

0/032

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

ج  .3تحلیل تفاوت معناداری میان رضایت خانوارهای روستایی اس کیفیت محیظ سیست روستا در محالت بافت اولیه،
میانی و جذیذ روستای شاهکوه سفلی .منبع :یافتههای تحقیق.

♦ 93

ٍرَد صهيي هٌبػت رْت احذاث وبسثشي ّبي هختلج

هيبًي

59.90

6.863

شماره  ♦148سمستان

ػَْلت دػتشػي هٌلَة ثِ وبسثشي دسهبًي

اٍليِ

48.30

66
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دپَي صثبلِ دس خبسد اص ثبفت هؼىًَي سٍػتب

ثبفت

Mean
Rank

Chisquare

هٌٔبداسي

شماره  ♦148سمستان
♦ 93

گؼتشؽ فيضيىي سٍػتب ثب سًٍذ تخشيت هحيي صيؼنت دس

دسختبى رْت خبًِػبصي ٍ ديگش وبسثشيّب ،آةؿؼنتگي

ثبفت اٍليِ ،هينبًي ٍ رذينذ سٍػنتبي ؿنبّىَُ ػنفلي اص

هٔبثش ٍ وجػبصيّب ٍ ّووٌيي آةؿؼتگي پبي ديَاسّنب

آصهَى ربًىْيش اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثشسػي ًتبيذ ثِدػنت

ٍ گؼتشؽ آلَگي هٔبثش هيضاى تخشيت هحنيي صيؼنت دس

آهذُ اص ايي آصهَى ًـبى هيدّذ دس هٔشفّنبي گؼنتشؽ

ثبفت اٍليِ ٍ هيبًي ثيـنتش اص ثبفنت رذينذ هنيثبؿنذ .دس

تغييش وبسثشي اساهني ،ونبّؾ تٌنَّ رنبًَسي ،تخشينت

هٔشفّبي گؼتشؽ آلَدگي كَتي ،وبّؾ ووينت هٌنبثْ

اساهي وـبٍسصي ،گؼتشؽ آلنَدگي هٌنبثْ آة ،اػنتمشاس

آة ،افضايؾ صثبلِّنبي ربهنذ ٍالنْ دس هحنالت ،اًتمنبل

ٍاحذّبي هؼىًَي دس اساهي پش خٌش ٍ افضايؾ تخشينت

اًَاّ ثيوبسيّب هٌتذ اص آة چَى ٍثب ٍ حلجِ ٍ وبّؾ

ٍ فشػبيؾ خبن گؼتشؽ وبلجذي سٍػتب هٌزش ثِ تخشيت

فوبي ػجض سٍػتب تفبٍت آهبسي هـبّذُ ًـذ.

هٔشف

هـبّذُ آهبس
J-T

خٌبي اًحشاف

خٌبي هٔيبس

هٔيبس

J-T

هٌٔبداسي

J-T

گؼتشؽ تغييش وبسثشي اساهي

3943

182.883

8.710

0.000

وبّؾ تٌَّ ربًَسي

3821

199.057

7.390

0.000

تخشيت دسختبى رْت خبًِػبصي ٍ ديگش وبسثشيّب

1781

187.536

-3.034

0.002

گؼتشؽ آلَدگي كَتي

1995

185.708

-1.912

0.056

تخشيت اساهي وـبٍسصي

3676

179.019

7.407

0.000

گؼتشؽ آلَدگي هٌبثْ آة

2992

190.270

3.374

0.001

اػتمشاس ٍاحذّبي هؼىًَي دس اساهي پش خٌش

3137

198.796

3.959

0.000

وبّؾ وويت هٌبثْ آة

2390

150.763

0.265

0.791

افضايؾ صثبلِّبي ربهذ ٍالْ دس هحالت

2246

179.601

-0.579

0.563

ثٍِرَد آهذى هبًذاةّبيي دس داخل سٍػتب

2229

194.288

-0.620

0.535

اًتمبل اًَاّ ثيوبسيّب هٌتذ اص آة چَى ٍثب ٍ حلجِ

2175

130.124

-1.345

0.179

1322

191.004

-5.379

0.000

گؼتشؽ آلَگي هٔبثش

1692

189.575

-3.471

0.001

وبّؾ فوبي ػجض سٍػتب

2224

196.550

-0.641

0.521

افضايؾ تخشيت ٍ فشػبيؾ خبن

3673

197.756

6.690

0.000

آةؿؼتگي هٔبثش ٍ وجػبصيّب ٍ ّووٌيي آةؿؼتگي پبي
ديَاسّب

ج  .4تحلیل رابطه معنادار میان گستزش فیشیکی روستا با رونذ تخزیب محیظ سیست در بافت اولیه ،میانی و جذیذ روستای
شاهکوه سفلی ( آسمون جانکهیز) .منبع :یافتههای تحقیق.
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دس اداهِ تحميك ٍ رْنت تحلينل ساثٌنِ هٌٔنبداس هينبى

هحيي صيؼت ؿنذُ اػنت ،اهنب دس هٔنشفّنبي تخشينت

دس اداهِ تحليل ًتبيذ ثِدػت آهذُ اص تحلينل ٍاسينبًغ

دس اًتْننبً ،تننبيذ آصهننَى هننشيت ّوجؼننتگي پيشػننَى

ًـبى دٌّذُ ٍرَد تفنبٍت آهنبسي هينبى تخشينت هحنيي

ًـبى دٌّذُ هٌٔبداسي سًٍذ تخشيت هحيي صيؼت سٍػتب ثنب

صيؼت دس ثبفت اٍليِ ،هيبًي ٍ رذينذ سٍػنتبي ؿنبّىَُ

ويفيت هحيي صيؼت هحالت سٍػتبي ؿبّىَُ ػفلي اػت،

ػفلي هي ثبؿذ .ثٌبثشايي هيتَاى گفت ثنب گؼنتشؽ وبلجنذ

ايي اهش ًـبى هيدّذ ويفيت ثبالي هحيي صيؼنت دس ثبفنت

سٍػتب سًٍذ تخشيت هحيي صيؼت افضايؾ يبفتِ اػت.

هيبًي ٍ رذيذ ّوشاُ تخشيت هحيي صيؼت ثَدُ اػت.

119

14.936

Total

ج  .5تفاوت آماری میان تخزیب محیظ سیست در بافت اولیه ،میانی و جذیذ روستای شاهکوه سفلی.

تخشيت هحيي صيؼت

ويفيت هحيي صيؼت سٍػتب

**.351
.000
120
1

1

120

120
**.351
.000
120

هؤٍلفِّب
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
تخشيت هحيي صيؼت
)Sig. (2-tailed
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ويفيت هحيي صيؼت سٍػتب

ج  .6معناداری رونذ تخزیب محیظ سیست روستا با کیفیت محیظ سیست محالت روستای شاهکوه سفلی.

نتیجه
دس چٌذ ػبل اخيش ؿبّذ سؿذ ٍ گؼتشؽ فيضيىي ثشخي

اكلي هـىالت صيؼت هحيٌي ايي سٍػتبٓ ،ذم تَرنِ

اص سٍػتبّبي وـَس ثب هْبرشت ّبي هٔىنَع ٍ ػنبخت

ٍ ٓننذم ثشًبهننِسيننضي تَػنني ػننبصهبىّننبي هشثًَننِ ٍ

خبًِّبي دٍم گشدؿنگشي هنيثبؿنين .سٍػنتبي ؿنبّىَُ

ثشًبهِ سيضاى يب ٓذم ارشاي ًشحّبي هشثًَِ هيثبؿنذ .ثنب

ػفلي ثِ ٌَٓاى سٍػنتبي ّنذف گشدؿنگشي ثنب ثبفنت ثنب

تَرِ ثِ ايٌىِ ايي سٍػتب اص سٍػتبّبي وَّؼتبًي ثنَدُ ٍ

اسصؽ تبسيخي يىي اص ايي سٍػتبّب هيثبؿنذ ونِ اص دّنِ

داساي هحذٍديت اساهني هنيثبؿنذ هنيثبيؼنت حنذاوخش

 1380گؼتشؽ فيضيىي صيبدي پيذا وشدُ اػنت .ثنِّونيي

اػتفبدُ اص صهيي ّبي ثبيش ٍ خبلي داخل ثبفت سٍػتب اًزبم

لحبٍ ثشسػي رٌجِّبي صيؼت هحيٌي آى ثؼيبس ثب اّويت

ؿَد ٍ اص ثَسع ثبصي صهييّبي وـبٍسصي ٍ ثبغي وِ دس

رلَُ هيًوبيذ .دس ايي هينبى ثًِِنش هيسػنذ يىي اص ٓلل

چٌذ ػنبل اخيش ثؼيبس گؼتشؽ يبفتِ ،رلَگينشي ؿَد وِ

شماره  ♦148سمستان

.107

117

12.502

Within Groups

♦ 93

.000

11.390

1.217

2

2.434

Between Groups
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Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

هيثبيؼت اص سٍيىشدّبي ًشحّبي سٍػنتبيي اًؼنزبم

ٍ ًمؾ دسخَس ٍ ؿبيؼتِ ًيبفتِ اػت .ايي اهش ًبؿني اص

ثخـيذى ثِ تَػِٔ آيٌنذُ سٍػنتبّب اص ًشينك اًتخنبة

آى اػت وِ هشٍست هٌبلٔبت هحيٌي احؼبع ًـذُ ٍ

فوبّبي خنبلي دس داخنل هحنذٍدُ ثنشاي گؼنتشؽ ٍ

اغلت هَسد غفلت لشاس گشفتِ اػت.

هحذٍد وشدى ػبخت ٍ ػبصّبي رذيذ دس صهنييّنبي
شماره  ♦148سمستان

حفبُت اص هحيي صيؼت خَد.

♦ 93

ّوىبساى1384،25:ز .دس ايي تحميك سٍػنتبي ؿنبّىَُ

 -هـبسوت ًذادى سٍػتبميبى ثِ ٌّگبم تْيِ ًنشحّنب،

ػفلي ثٌَِٓاى هٌبلِٔ هَسدي اًتخبة ؿذُ اػت ونِ دس

غفلت هـبٍساى ٍ هزشيبى سا اص ُشايج هحنيي ًجئني

چٌذ ػبل گزؿتِ ثِ ٓلت سٍاد گؼتشدُ خبًنِّنبي دٍم

هَرَد دس سٍػتبّب سا ثِّوشاُ داؿتِ اػنت .ثني دلتني

گشدؿگشي ،گؼتشؽ فيضيىي صيبدي داؿتِ اػتّ .ذف

وويتِّبي تخللي ثشسػي وٌٌذُ ،ثبٓج اص للن افتنبدى

هب دس ايي تحميك ثشسسػي احشات گؼنتشؽ فيضيىني ثنش

ثؼيبسي اص هالحِنبت صيؼنت هحيٌني ٍ ّووٌنيي ساُ

هحيي صيؼت سٍػتب ثَدُ اػت .ثب تىويل پشػـنٌبهِ اص

يبفتي اؿىبالت صيبدي دس ايني ًنشحّنب ،دس استجنبى ثنب

اّبلي سٍػنتب دس ػنِ ثبفنت ،اٍلينِ ،هينبًي ٍ رذينذ ٍ

هحيي ًجئي ٍ هحيي صيؼت سٍػتبّب ؿَد.

ّووٌيي ثبصديذّبي هيذاًيً ،تنبيذ ًـنبى هنيدّنذ ونِ

 -تَػِٔ ّوىبسيّبي ًْبدّبي هتَلي اهَس سٍػنتبيي

ثِ ًَس ولي ثب گؼتشؽ فيضيىني سٍػنتب سًٍنذ تخشينت

ٍ اص هينبى ثشداؿننتي ٓننذم ّوننبٌّگي الصم هيننبى ػننبيش

هحننيي صيؼننت ًيننض افننضايؾ يبفتننِ اػننت .اينني اهننش

ػبصهبىّبي هتَلي اهَس سٍػتبييّ ،ووَى ػبصهبىّنبي

ثِ خلَف دس ثبفت رذيذ ثب تخشيت ٍ تغيينش ونبسثشي

آة هٌٌمِاي ،رْنبد وـنبٍسصيٍ ،صاست ًينشٍ ٍ ػنبيش

اساهي وـبٍسصي ّوشاُ ثَدُ اػت ٍ دس ثبفتّبي اٍليِ

ًْبدّب ،ثب ثٌيبد هؼىي اًمالة اػالهي.

ٍ هيبًي ًيض گؼتشؽ آلَدگيّبي كَتي ،وبّؾ ووينت
آة آؿبهيذًي ،وبّؾ فونبي ػنجض ٍ لٌنْ دسختنبى ٍ

 رلَگيشي اص ثَسع ثبصي صهيي ٍ تغييشات گؼتشدُوبسثشي اساهي وـبٍسصي ثب ػبص ٍ وبسّبي لبًًَي.

ّووٌيي گؼتشؽ آلَدگي هٔبثش ثؼنيبس صينبد هنيثبؿنذ.

 -آهَصؽ هتَليبى ارشاي ًشحّبّ ،ووَى دّيبساى دس

ًىتِ لبثل تَرِ دس ثبفت اٍليِ ٍ هينبًي ايني اػنت ونِ

هَاسدي اص رولِ هفَْم ٍ هشٍست حفَ هحيي صيؼت.

ثِ ٓلت ثبال سفتي ليوت صهيي دس سٍػتب ،كبحجبى ثبغبت

 -تْيِ ًشحّنب ثبينذ حبكنل هٌبلٔنبت هتخللنبى

دس ايني دٍ ثبفننت ،ثننِ لٌننْ دسختننبى سٍي آٍسدُ ٍ ثننِ

سؿتِّبي ٓلوي هشتجي ثبؿنذٍ .لني هتأػنفبًِ دس حنبل

فشٍؽ صهييّبي آى هيپشداصًذ وِ ػجت آػنيت رنذي

حبهش اغلت ثنِ ايني سٍينِ ٓونل ًونيؿنَد .هـنبٍس،

ثِ فوبي ػجض ٍ هحيي صيؼت سٍػتب هيؿَد.

ًننشحّننب سا ثشاػننبع اًالٓننبت هَرننَد ٍ هـننبّذات

دس اداهِ پيـنٌْبدّبيي رْنت حفنَ هحنيي صيؼنت
سٍػتب هٌشح هيؿَد:

ػننٌحي ٍ اغلننت فننشدي ٍ غيننش تخللنني خننَد
تذٍيي هيوٌذ.

 -دس تْيِ ًشحّب ،ثبيذ ثِ ثخنؾ هحنيي صيؼنت ثنِ

 -هننشٍست تْيننِ سٍؽّننب ٍ اػننتبًذاسدّبي ٓوننشاى

كَست تفليلي ٍ وبسثشدي پشداختِ ؿَد .اهب اغلت دس

سٍػننتبيي ،دس خلننَف ًشاحنني هٔننبثش ،صّىـنني ٍ

تْيِ ًشحّب ،ايني هٌبلٔنبت رٌجنِ فشٓني دس ؿنٌبخت

هىبىيبثي اساهي تَػِٔ ،هحل دفي صثبلِّب ،فبهالة ٍ

پذيذُّبي سٍػتب داسد ٍ دس پيـٌْبدّبي ًشحّب ،ربيگبُ

ػبيش هَساد.
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صسآنني اًننشاف سٍػننتب ثبؿننذ

ِٓيونني ٍ

 -آهَصؽ ٍ اًالّ سػبًي ثِ سٍػتبميبى دس خلنَف

 -اسصيبثي تَاى اوَلَطيه سٍػتب ثب تَرِ ثنِ اّوينت

 حؼيٌي اثشي  ،ػيذحؼي ،1377،ثشسػني تٌجيمني ًنشحّنبيّبدي سٍػتبيي ،هزوَِٓ همبالت ػويٌبس ػنبهبًذّي ٍ ثْؼنبصي

اوَلَطيىي ًمؾ هؤحشي هيتَاًذ دس حفبُت اص هحنيي

سٍػتبّبي اػتبى فبسع.
 دفتش تحميمبت ٍ ثشًبهِسيضي  ، 1382،اسصيبثي ًشحّبي ّنبديسٍػتبيي ،دفتش هٔبًٍت ٓوشاى سٍػتبيي ،دفتش هشوضي ثٌيبد هؼىي

آى دس ثشًبهِسيضي رْت تَػنِٔ صهنيي ،اسصينبثي تنَاى
صيؼت ثبصي هيوٌذ هخذٍم1385،25:ز .تٔييي ايي تَاى
اوَلَطيىي ايي اهىبى سا ثِ هتخللبى هيدّنذ ونِ اص
ثِٓجبستي هبًْ تخشيت ثيـتش هحيي صيؼت ثـَد پبپلي

سٍػتبيي دس ايشاى ،اًتـبسات لَهغ.

يضدي ٍ ّوىبساى1385،268:ز..

 -سٌّوبيي  ،هحوذ تمي  ، 1370 ،هزوَِٓ هجبحج ٍ سٍؽّنبي

 ؿٌبػنبيي ٍيظگننيّننبي ًِنبم ًننبّوَاسي سٍػننتب ٍتَرِ ثِ ؿيت اساهي سٍػتب .
 ثشپبيي وبسگبُّبي آهَصؿني ٍ هـنَستي ثنِكنَستهذٍى ٍ ػبصهبى يبفتِ ثشاي دػت اًذسوبساى اهَس سٍػتبّب.
 ٍ -دس آخننش ايٌىننِ حفننَ هحننيي صيؼننت ٍ هحننيي

 صًگي آثبديٓ ،لني ،1371 ،تحلينل فونبيي الگَّنبي تَػنِٔفيضيىي ؿْش وشهبى ،داًـگبُ تشثينت هنذسع ،سػنبلِ دوتنشي دس
سؿتِ رغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي ،تْشاى.
 ػشٍس ،سحين  ،1385 ،رغشافيبي وبسثشدي ٍ آهنبيؾ ػنشصهيي،اًتـبسات ػوت.

ًجئي ًجبيذ هبًٔي ثشاي ًشحّنبي تَػنِٔ التلنبدي ٍ

 -ػليوي ،افـييً ،1385،شح ّبدي سٍػتبيي ًشح وبلجذسٍػتبز.

ارتوبٓي سٍػتبّب تلمي ؿَد.

هزلِ هٔوبسي ٍ ؿْشػبصي داًـگبُ تْشاى.
 ٓبثذيي دسوَؽ ،ػٔيذ ،1364،دسآهذي ثش التلبد ؿْشي ،هشوضًـش داًـگبّي ،چبح اٍل.
ٓ -ضهي ،آميظ ،1388،تَػِٔ فيضيىي سٍػتب ٍ حفبُنت اص هحنيي

فهزست منابع
 -ثزسگش ،هحوذسهبٍ ،1377 ،اوبٍي تَػِٔ وبلجذي سٍػنتبّب ثنب

صيؼتً ،ـشيِ هؼىي ٍ هحيي سٍػتبيي.
 ٓضيضپَس ،هلىِ ،1374 ،تَاىػنٌزي هحنيي ًجئني ٍ تَػنِٔفيضيىي ؿْش تجشيض ،داًـگبُ تشثيت هذسع ،سػبلِ دوتشي دس سؿتِ
رغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي ،تْشاى.
ٓ -ضيضي ،هحوذهْذي ،1372،گؼتشؽ ػشيْ ؿْشي؛ يه ثحشاى،

 -ثٌيبد هؼىي اًمالة اػالهي،1386 ،ساٌّونبي هٌبلٔنبت ؿنجىِ

هزوَِٓ همبالت وٌفشاًغ ثييالوللي تَػِٔ ؿنْشي ٍ ؿنْشّبي

هٔبثش دسٍى سٍػتبيي ،اًتـبسات ؿشيج.
 -ثييش.آى.آس ،وبتشييّ،يگيٌض ،1381 ،ثشًبهنِسينضي هحيٌني ثنشاي

رذيذ ،رلذ دٍمٍ ،صاست هؼىي ٍ ؿْشػنبصي ؿنشوت ٓونشاى

ًگشؿي ثش اػتبى فبسع ،هزوَِٓ همنبالت ػنويٌبس ػنبهبًذّي ٍ
ثْؼبصي سٍػتبّبي اػتبى فبسع.
 ثٌيبد هؼىي اًمالة اػالهي ،1386 ،ساٌّوبي هٌبلٔبت وبسثشيصهيي سٍػتبيي ،اًتـبسات ؿشيج.

تَػِٔ صهيي ،ساٌّوبيي ثشاي ثشًبهِسيضي ٍ ًشاحي هحلي پبينذاس،
تشروِ ثحشيٌي ،ػيذ حؼيي؛ وشيوي  ،ويَاى ؛ اًتـبسات داًـنگبُ
تْشاى.

ؿْشّبي رذيذز ،اكفْبى.
 ِٓيوني ٍ ّوىنبساى ،1384،ثشسػني احنشات وبلجنذي ارنشايًشحّبي ّبدي سٍػتبيي هٌبلِٔ هَسدي غنشة ،گنيالىً ،ـنشيِ
ٌّشّبي صيجب ،ؿوبسُ.22
 -وبتَصينبىّ ،ونبيَى ،1372،التلنبد ػيبػني اينشاى ،تشرونِ

 پبپلي يضدي ٍ ّوىبساىًِ ،1381،شيِّنبي تَػنِٔ سٍػنتبيي،اًتـبسات ػوت.
 -حجيجني ،ػنيذ هحؼني ،1378،اص ؿنبس تنب ؿنْش ،تْنشاى،

هحوذسهب ًفيؼي ٍ وبهجيض ٓضيضيً ،ـش پبپيشٍع.
 -هخذٍم ،هزينذ ،1385 ،ؿنبلَدُ آهنبيؾ ػنشصهيي ،اًتـنبسات

داًـگبُ تْشاى.

داًـگبُ تْشاى.

♦ 93

تٔييي ػوت تَػِٔ سٍػنتب ٍ ًنَّ ونبسثشي اساهني ثنب

ؿْشػبصي  ،رغشافينب  ،هشونض هٌبلٔنبت ٍ تحميمنبت هٔونبسي ٍ
ؿْشػبصي ايشاى.
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فـبس ثيؾ اص حذ ٍ ًبثزب ثِ صهنيي رلنَگيشي ونشدُ ٍ

 -سهَاًي ،هحوذسهب ،1385 ،همذهِاي ثش ثشًبهنِسينضي تَػنِٔ

شماره  ♦148سمستان

اًمالة اػالهي ،تْشاى.

 هٌئني لٌگنشٍدي ،ػيذحؼني ٍ ّوىنبساى ،1385،تٌگٌبّنبيتَػِٔ فيضيىي -ػىًَتي دس سٍػتبّبي دسُاي غنشة ؿْشػنتبى
هـْذ  ،هزلِ پظٍّؾّبي رغشافيبيي ،ؿوبسُ . 56
 هٌئي لٌگشٍدي  ،ػيذحؼي ،1382،ثشًبهِسينضي سٍػنتبيي ثنبتأويذ ثش ايشاى ،اًتـبسات رْبد داًـگبّي هـْذ.

شماره  ♦148سمستان

 ،1371سٌّوَدّبيي ثشاي ثشًبهِ ،تشروِ ػنيذ اثًَبلنت فٌنبيي ٍ
ّوىبساى ،اًتـبسات هشوض تحميمبت ٍ ثشسػي هؼبيل سٍػتبيي.

ًِ -شيٓ ،جذالحويذ ،1375،ثشسػي گؼتشؽ فيضيىني – وبلجنذي

♦ 93

ػىًَتگبُ ّبي سٍػتبيي ثب تأويذ ثش افنضايؾ رؤينت ٍ تغيينشات
وبسثشي اساهي ،فللٌبهِ تحميمبت رغشافيبيي.
 ٍصاست هؼىي ٍ ؿْشػبصي،1367 ،آمنييًبهنِ ارشايني تْينِ ٍتلَيت ًشحّبي ّبدي سٍػتبيي ثشاػبع هبدُ  7اػبػٌبهِ ثٌيبد
هؼىي ،ػبيت ٍصاست هؼىي ٍ ؿْشػبصي.
 ٍصاست هؼىي ٍ ؿْشػبصي ،1378 ،آمييًبهِ ًحنَُ ثشسػني ٍتلَيت ًشحّبي تَػِٔ ٍ ٓوشاى هحليً ،بحيِاي ،هٌٌمنِ اي ٍ
هلي ٍ همنشسات ؿْشػنبصي ٍ هٔونبسي وـنَس  ،ػنبيت ٍصاست
هؼىي ٍ ؿْشػبصي.
 ليَهي هحوذي ،حويذّ ،1379،ـذاسي دس هَسد تجذيل اساهنيوـبٍسصي ثِ ؿْشي :هٌبلِٔ هَسدي اكفْبى ،هزلنِ ٓلنَم آة ٍ
خبن ،رلذ  ،14ؿوبسُ .2
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