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 1 زادٌ لیحسه اسماع

 یدٌچک

         ّبيثب ٍضٍز ثِ ّعاضُ ؾَم هيالزي، قْطّب زض اثط ضقس خوؼيت ٍ قْطًكيٌي، ثب چبلف
پبؾرگَ هَاخِ قسُ اًس وِ ًوَز ػيٌي آى ضا زض ّبي ًبقي اظ ضقسي فطاتط اظ ظطفيت ايگؿتطزُ

، وبّف ويفيت ّبَزگي، اؾىبى غيطضؾوي، ضقس آلّبهؿبئلي چَى فمط قْطي، ووجَز ظيطؾبذت
تَاى هكبّسُ ًوَز. زض چٌيي ٍضؼيتي، يبفتي ضاّىبضّبي هي ّبظًسگي ٍ زض هدوَع، ضقس ًبپبيساضي

ي ايضؾس. ثطهي خسيس ٍ ون ّعيٌِ زض خْت زؾتيبثي ثِ پبيساضي، ثيف اظ پيف ضطٍضي ثِ ًظط
يي ّوچَى ّبموٌس وِ َّقوٌسؾبظي، ثب ثْطُ گيطي اظ قبذهي اؾبؼ، پػٍّف حبضط اؾتسالل

حىوطٍايي َّقوٌس، هحيظ ظيؿت َّقوٌس، التهبز َّقوٌس، تحطن َّقوٌس، ظًسگي َّقوٌس ٍ 
هطزم َّقوٌس، ضٍيىطز هَثطي زض خْت ًيل ثِ پبيساضي )زض اثؼبز التهبزي، اختوبػي، هحيغي ٍ 

گطزز. ضٍـ تحميك هجتٌي ثط ضٍـ ّوجؿتگي اؾت، ثسيي هؼٌي وِ اضتجبط هي وبلجسي( هحؿَة
 ايوتبثربًِّبي ثِ ضٍـّب ٌبزاضي ثيي َّقوٌسؾبظي ٍ پبيساضي قْطي ٍخَز زاضز. گطزآٍضي زازُهؼ

 ًيع اظّب ٍ هيساًي )ثب اثعاضّبي پطؾكٌبهِ، هكبّسُ ٍ ههبحجِ( اًدبم قسُ اؾت. زض تحليل زازُ
آهبضي تَنيفي ٍ اؾتٌجبعي )قبهل ضگطؾيَى چٌسهتغيطُ، ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى، ّبي آظهَى

، تحليل ٍاضيبًؽ، ٍ ضطيت ثتب( اؾتفبزُ قسُ اؾت. خبهؼِ آهبضي قبهل ايظهَى تي ته ًوًَِآ
هحلِ 18والًكْط تْطاى اؾت وِ ثٌب ثِ تمؿيوبت ازاضي قْطزاضي هٌغمِ، اظ  6هٌغمِ ّبي هحلِ

                                                           
  يثْكت سيزاًكگبُ قْ ،يغيپػٍّكىسُ ػلَم هح ،يقْط يعيٍ ثطًبهِ ض بيخغطاف بضياؾتبز ـ1
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2  68ضيعي، قوبضُ ػلوي ـ پػٍّكي خغطافيب ٍ ثطًبهِ يًِكط 

 

ثِ ووه آلفبي وطًٍجبخ ٍ ضٍايي آًْب ثطاؾبؼ ضٍـ نَضي ّب تكىيل قسُ اؾت. پبيبيي قبذم
اؾت. ًتبيح تحميك ثيبًگط ٍخَز اضتجبط هؿتمين ثيي ؾغح َّقوٌسؾبظي ٍ پبيساضي اًدبم قسُ 

 ًيع افعٍزُّب ، ثط هيعاى پبيساضي آىّبقْطي اؾت، ثِ عَضي وِ ثب افعايف ؾغح َّقوٌسي هحلِ
ؾبػي ٍ زاًكگبُ تْطاى وِ اظ ثيكتطيي ؾغح َّقوٌسي ثطذَضزاض  -آضغاًتييّبي قَز. هحلِهي

لعل للؼِ، ّبي ثبقٌس ٍ هحلِهي ّبالتطيي هيعاى پبيساضي ًؿجت ثِ ؾبيط هحلِّؿتٌس، زاضاي ثب
هيعاى تطيي گبًسي ٍ ػجبؼ آثبز وِ اظ ووتطيي ؾغح َّقوٌسي ثطذَضزاضًس، تمطيجبً زاضاي پبييي

 پبيساضي ًيع ّؿتٌس.
 

  6: قْط َّقوٌس، پبيساضي قْطي، تْطاى، هٌغمِ ياشگان کلیدی

 

 مقدمٍ 

پيف ضٍي ثطًبهِ ضيعاى ٍ  ايگؿتطزُّبي طًكيٌي، هؿبئل ٍ چبلفضقس خوؼيت ٍ قْ
هسيطاى قْطي لطاض زازُ ٍ ثسيْي اؾت وِ زض نَضت ػسم وٌتطل ٍ هسيطيت آًْب، چِ ثؿب 

 Dodgson andدبز قَز )ايزض فضبّبي قْطي ايخسي، ٍ ًبپبيساضي گؿتطزُّبي ثحطاى

Gann, 2011: 109ّبي خسيس زض خْت وبّف (. زض چٌيي ثؿتطي، خؿتدَي ضٍيىطز
قْط »ًوبيس. هي هؿبئل هحيغي، التهبزي، وبلجسي ٍ اختوبػي، ثيف اظ پيف ضطٍضي

يي چَى حىوطٍايي َّقوٌس، هحيظ ظيؿت َّقوٌس، ّبثب ثطذَضزاضي اظ قبذم« َّقوٌس
التهبز َّقوٌس، تحطن َّقوٌس، ظًسگي َّقوٌس ٍ هطزم َّقوٌس، ثِ زًجبل زؾتيبثي ثِ 

؛ تَؾؼِ وبضآفطيٌي؛ افعايف زؾتطؾي ؾبوٌيي ايقجىِّبي تَؾؼِ ظيطؾبذتپبيساضي قْطي، 
ثِ ذسهبت ػوَهي، ثِ هٌظَض اضتمبء ػسالت ٍ فطاگيطي اختوبػي؛ تَؾؼِ نٌبيغ ذالق قْطي؛ 

 (.Caragliu and Del Bo, 2012: 100اختوبػي ٍ اضتجبعبتي اؾت )ّبي ٍ تَؾؼِ ؾطهبيِ

ثطذالف وكَضّبي تَؾؼِ يبفتِ، اذيطاً  زض حَظُ قْط َّقوٌس ٍ پبيساضي قْطي،
تَاى ثِ هي ّبي پػٍّفايتحميمبت هتؼسزي زض زاذل وكَض اًدبم قسُ اؾت وِ اظ خولِ

تَاى ثِ هي ي ضاؾتب اًدبم قسُ اؾت،اييي وِ زضّبهَاضز ظيط اقبضُ ًوَز: يىي اظ پػٍّف
اقبضُ وطز وِ زض « هفَْم ؾبظي قْط َّقوٌس ثب اثؼبز تىٌَلَغي، هطزم ٍ ًْبزّب»تحميك 



 

 

 

 

  3  ……يقْط يزض فضبّب يساضيٍ پب ياضتجبط َّقوٌسؾبظ ليتحل

 

، ٍ ّبتَؾظ تبيٍَ ًبم ٍ ّوىبضاًف اًدبم قس ٍ ثط يىپبضچِ ؾبظي ظيطؾبذت 2011ؾبل 
           ذسهبت تىٌَلَغيه اظ عطيك َّقوٌسؾبظي، زض يبزگيطي اختوبػي ثطاي تمَيت ظيط

اًؿبًي ٍ حىوطٍايي ثطاي ثْجَز ًْبزّب ٍ هكبضوت قْطًٍسي تبويس زاقتٌس ّبي ؾبذت
(Taewoo Nam et al, 2011 پػٍّف زيگطي ثب ػٌَاى .)« ذَزضاُ اًساظي قْطّبي

اظ ؾَي « اعالػبت گؿتطزُّبي َّقوٌس اظ عطيك هسل ذَزپبيساض هجتٌي ثط خطيبى
هؿتمل قْط ّبي تْيِ قس وِ ثط تبؾيؽ زپبضتوبى 2013ٍيالخَؾبًب ٍ ّوىبضـ زض ؾبل 

وطزًس هي سهبت ضؾبًي قْطي تىيِ( خْت ذفٌبٍضي اضتجبعبتّبي َّقوٌس )ًظيط زپبضتوبى
(Vilajosana, et al, 2013 هبًيتيَ ٍ پسضيٌي زض ؾبل .)تحميك زيگطي ثب ػٌَاى 2015 ،
هحيغي، اختوبػي ٍ ّبي قْطّبي َّقوٌس ٍ پبيساض زض اتحبزيِ اضٍپب؛ اضظيبثي حَظُ»

قْطّبي  ي ًتيدِ ضؾيسًس وِايزض اضتجبط ثب قْطّبي اضٍپبيي تسٍيي وطزًس ٍ ثِ« فطٌّگي
هحيغي ٍ ّبي ّط گطٍُ زض حَظُ فطٌّگي، زاضاي تكبثْبت َّقوٌسي ثَزُ ٍ زض حَظُ

(. پػٍّف Manitiu and Pedrini, 2015اختوبػي، ٍضؼيت َّقوٌسي هتفبٍتي زاضًس )
يه هسل هفَْهي چٌسثؼسي ثطاي اضظيبثي قْطّبي پبيساض »زيگطي ًيع تحت ػٌَاى 

ّب ٍي ٍ ّوىبضاًف تْيِ ٍ تسٍيي قسُ اؾت. يبفتِاظ ؾَي الٌهطا 2015زض ؾبل « َّقوٌس
، ّبيايٍ ًظيطّب زٌّس وِ قْطّبي َّقوٌس پبيساض، زض لجبل ًيبظّب، هٌبثغ، اٍلَيتهي ًكبى

زٌّس ٍ اؾتفبزُ اظ يه هسل هفَْهي چٌسثؼسي ثِ اضظيبثي ؾغح هي حؿبؾيت ثباليي ًكبى
 ,Al- Nasrawi et alطز )ي حؿبؾيت ووه ذَاّس وايَّقوٌسي قْطي ٍ زؾتيبثي ثِ

2015 .) 

-هي ي ظهيٌِ اًدبم قسُ اؾت وِ اظ آى خولِايزض زاذل وكَض ًيع تحميمبت هحسٍزي زض

قْط َّقوٌس ضطٍضت ّعاضُ ؾَم زض تؼبهالت يىپبضچِ »تَاى ثِ تحميمي تحت ػٌَاى 
-هي اظ ؾَي ويبًي اًدبم قسُ ٍ ًكبى1390اقبضُ ًوَز وِ زض ؾبل « قْطزاضي الىتطًٍيه

زّس وِ قْط َّقوٌس ٍ قْط الىتطًٍيه زض ثؿيبضي اظ قْطّبي هغطح زًيب هتٌبؾت ثب 
طاى ثِ زليل ايي ٍضؼيت زضايفٌبٍضي اعالػبت ٍ اضتجبعبت، ضًٍس هتؼبضفي ضا عي ًوَزُ اؾت.

، پػٍّف 1387(. زض ؾبل 1390تبثيط ػَاهل هرتلف ؾيط هغلَثي ًساقتِ اؾت )ويبًي، 
اظ ؾَي « قس َّقوٌس زض تَؾؼِ قْطي؛ انَل ٍ ضاّىبضّبضاّجطز ض»زيگطي ثب ػٌَاى 



 

 

 

 

4  68ضيعي، قوبضُ ػلوي ـ پػٍّكي خغطافيب ٍ ثطًبهِ يًِكط 

 

ي همبلِ ثِ زًجبل اضائِ چبضچَثي اظ ضاّجطز ضقس َّقوٌس ثِ ايلطثبًي ٍ ًَقبز تسٍيي قسُ اؾت.
دبز ضاّىبضّبي وبضآهس ثطاي ثْجَز حول ٍ ًمل ٍ وبضثطي اضاضي قْطي قْطي ثَز ايهٌظَض

 هَاًغ ٍ ثؿتطّب ثطضؾي»ثب ػٌَاى  1392ل (. تحميك زيگطي زض ؾب1387)لطثبًي ٍ ًَقبز، 

اظ ؾَي ؾيف السيٌي ٍ « آثبز ذطم :هَضزي هيبًي؛ هغبلؼة قْطّبي زض َّقوٌس قْط ضقس
 اػوبلّبي زّس وِ هْوتطيي لبثليتهي ًكبىّب ثطضؾي ّوىبضاًف اًدبم قسُ اؾت. ًتبيح

)ؾيف السيٌي ٍ اؾت ّب اضائِ هكَق ٍ دبثيايقطايظ زض آثبز ذطم زض َّقوٌس قْط ضقس
وبلجسي ًَاحي  -تحليل فضبيي»(. زض ًْبيت، پػٍّف زيگطي ثب ػٌَاى 1392ّوىبضاى، 

اظ عطف فطزٍؾي ٍ قىطي اًدبم قسُ اؾت « ضقس َّقوٌسّبي قْطي ثط اؾبؼ قبذم
ضقس َّقوٌس ّبي ي اؾت وِ ثيي ًَاحي قْطي زض ظهيٌِ تٌبؾت ثب قبذمايوِ ًتبيح ثيبًگط

ي ذهَل خْت تَؾؼِ آتي قْط الظم اؾت ايخْي ٍخَز زاضز ٍ زضقْطي، تفبٍت لبثل تَ
(. زض پػٍّف حبضط ًيع 1394ثِ ًَاحي ثب ضتجِ پبييي قَز )فطزٍؾي ٍ قىطي،  ايتَخِ ٍيػُ

 6قْطي هٌغمِ ّبي اضتجبط فضبيي َّقوٌسؾبظي ٍ پبيساضي قْطي ٍ ثِ تفىيه هحلِ
گطزز. ثب تَخِ هي ي تحميك هحؿَةياتْطاى هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت وِ خٌجِ ًَآٍضي

 ي پػٍّف ػجبضتٌس اظ: ايثِ آًچِ وِ گفتِ قس، هْوتطيي ؾَاالت

 6هٌغمِ ّبي چِ اضتجبعي ثيي َّقوٌسؾبظي ٍ پبيساضي قْطي زض ؾغح هحلِ .1
 تْطاى اضتجبط ٍخَز زاضز؟

 تْطاى اظ ؾغح َّقوٌسي ثباليي ثطذَضزاضًس؟ 6هٌغمِ ّبي آيب هحلِ .2

 تْطاى، اظ چِ ٍضؼيتي ثطذَضزاض اؾت.  6هٌغمِ ّبي لِهيعاى پبيساضي هح .3

 مباوی وظری تحقیق

ي اياهطٍظُ پبيساضي ثِ ػٌَاى هْوتطيي پبضازاين زض تَؾؼِ قْطي ثسل قسُ اؾت.
تَؾظ ثطاًت لٌس هغطح قس، « آيٌسُ هكتطن هب»زض گعاضـ  1987انغالح وِ اثتسا زض ؾبل 

ثطزاضي نحيح ٍ وبضآ اظ هٌبثغ پبيِ، هٌبثغ عجيؼي، ازاضُ ٍ ثْطُ »ثِ هفَْم گؿتطزُ ثِ هؼٌبي 
هٌبثغ هبلي ٍ ًيطٍي اًؿبًي ثطاي ًيل ثِ الگَي ههطف هغلَة ّوطاُ ثب ثىبضگيطي اهىبًبت 

« ٌسُ ثِ عَض هؿتوط ٍ لبثل ضضبيتاياهطٍظ ٍّبي فٌي ٍ ؾبذتبضي هٌبؾت ثطاي ضفغ ًيبظ ًؿل
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: 1374رتلف تحمك ثركيس )هىٌَى، هّبي تَاى زض ؾغَح ٍ هميبؼهي اؾت. پبيساضي ضا
تَاى پبيساض ًبهيس وِ زاضاي چْبض هكرهِ ثْطُ هي ضا اي(. ثِ ًظط هَلساى ٍ ثيلْبضظ، تَؾؼ11ِ

ي ًَقتبض اي(. زض387: 1381ٍضي، ػسالت، اًؼغبف پصيطي ٍ ثجبت ثبقس )هَلساى ٍ ثيلْبضظ، 
ثب هيعاى َّقوٌسؾبظي  قْطي ٍ اضتجبط آىّبي تالـ قسُ اؾت تب پبيساضي زض ؾغح هحلِ

هَضز ثطضؾي لطاض گيطز. ثسيي هٌظَض اثتسا هفَْم هحلِ هَضز وٌىبـ لطاض گطفتِ قسُ، ؾپؽ 
قْطي ثطضؾي قسُ اًس. ثِ عَض ولي هحلِ، ّبي پبيساضؾبظي هحلِّبي ٍ قبذمّب تئَضي

اضز، ٍّبگطزز وِ اظ ًظط اثٌعضهي هسيطيتي قْطي تلمي -ثِ ػٌَاى يه ٍاحس ذَزوفبي ازاضي
ػَاهل فيعيىي ٍ زؾتطؾي پيبزُ ثِ فضبّب ٍ هطاوع ذسهبتي؛ ٍ اظ ًظط لَوَضثَظيِ، ػَاهل 
ضفبّي، ثْساقتي ٍ ضاحتي آى هَضز تبويس اؾت. زض ٍالغ، هحلِ يه ٍاحس فيعيىي ثب َّيت 
هكرم اختوبػي اؾت وِ عجمبت هرتلف اختوبػي ضا زض ذَز خبي زازُ ٍ ثب الگَّبي 

 (. Rapaport, 1997: 85زّس )هي اختوبػي ضا تحت پَقف لطاض ّبيهكتطن ظًسگي، گطُ

اضائِ قسُ اؾت وِ  ايهرتلفي زض حَظُ پبيساضي قْطي ٍ هحلِّبي تبوٌَى تئَضي
هحيغي، ّبي ثطذي اظ آًْب ثط اثؼبز وبلجسي هحلِ تبويس زاضًس؛ ًظيط ذَاًبيي، ػٌبنط ٍ ًكبًِ

، ٍضؼيت پيبزُ ضٍّب، ويفيت ٍؾبيل ايِفطؾَزُ، زؾتطؾي ثِ ذسهبت هحلّبي ٍضؼيت ثبفت
ّب . ثطذي زيگط، ػٌبنط هحيغي؛ ّوچَى هيعاى زؾتطؾي ثِ پبضنّبيايحول ٍ ًمل، ٍ ًظيط

ٍ فضبّبي ؾجع قْطي، تمَيت اضتجبط ثب عجيؼت، هيعاى ؾطٍنسا ٍ آضاهف هحيغي، آلَزگي 
اًساظ ثهطي ضا  َّا، ٍضؼيت پؿوبًسّب، ًظبفت هؼبثط، خلَگيطي اظ گطفتگي هٌبظط ٍ چكن

اظ نبحجٌظطاى ثط ػَاهل التهبزي هحلِ تبويس ثيكتط زاضًس؛ ًظيط  ايوٌٌس. ػسُهي ثطخؿتِ
ٍضؼيت اقتغبل ٍ ثيىبضي، هيعاى زضآهس ٍ ّعيٌِ، ليوت اهالن ٍ ًَؾبًبت ليوتي، ٍ ًَع 

اظ  زٌّس: اػنهي فطٌّگي ضا هَضز تبويس ثيكتط لطاض -هبلىيت. ثطذي زيگط ًيع اثؼبز اختوبػي
لسهت هحلِ ٍ َّيت هىبًي، ٍخَز ًْبزّبي ضؾوي ٍ غيطضؾوي، ؾغح اهٌيت اختوبػي، 

ٍ اهبوي فطٌّگي ٍ ّب ، ٍخَز هطاوع گصضاى اٍلبت فطاغت ٍ تفطيح، ثطًبهِّبٍ ثعُّب آؾيت
(. زض خسٍل Linch, 1981: 56ٍضظقي، تؼبهالت ٍ هكبضوت اختوبػي ٍ ويفيت هحيغي )

 ي ظهيٌِ اضائِ قسُ اؾت.ايفبّين هطتجظ زضٍ هّب ظيط ّط يه اظ قبذم
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 ضُر پایدارَای : متغیرَا ي ضاخص1جديل 

 ّبقبذم هتغيطّب ضزيف

 فطٌّگي -اختوبػي 1

ّبي وٌي، هطاوع ذطيس، فضبّبي ػوَهي، ثطًبهِايَّيت، ػٌبنط ازاضي، اهٌيت،
فطٌّگي، اهبوي فطٌّگي ٍ ٍضظقي، فضبّبي فطاغتي، حؽ تؼلك هحلي، 

 ختوبػي، ٍخَزّبي ًْبزّبي ضؾوي ٍ غيطضؾويتؼبهالت ا

 ظيؿت هحيغي 2
، تطاون، اي، پؿوبًسّب، ثْساقت هحلِّب، ؾيوبي هٌظط، آلَزگيايآؾبيف هحلِ

 ّب ، فضبي ؾجع ٍ پبضنّبزؾتطؾي ثِ ذسهبت، زؾتطؾي ثِ ظيطؾبذت

 ، ؾَزآٍضي ّب، فؼبليتّباقتغبل، زضآهس، ليوت التهبزي 3

 وبلجسي 4
، حول ٍ ًمل ايوبضثطي اضاضي، ذَاًبيي، ًوبزّب، هؿىي، ذسهبت هحلِتغييطات 

 ػوَهي، هؼبثط

 

وٌس وِ اضتجبط هؿتميوي ثيي َّقوٌسؾبظي ٍ پبيساضي قْطي هي ي پػٍّف اؾتساللاي
ٍخَز زاضز. هبضن ٍيؿط هؼتمس اؾت وِ قْط َّقوٌس حساوثط هعايب ضا ثطاي  ايٍ هحلِ

     تط ذَاّس وطز  پصيط ّب ضا ثطاي ؾبوٌبى پبيساضتط ٍ ظيؿت ي ضٍ قْطايقْطًٍساى زاضز ٍ اظ
(Im Cho, 2012: 30 ٍ ضقس َّقوٌس، انغالحي ضايح ثطاي يىپبضچِ ؾبظي ؾيؿتن حول .)

هرتلظ زض هٌبعك قْطي ّبي ًمل ٍ وبضثطي اضاضي اؾت وِ اظ تَؾؼِ زضٍى ظا ٍ وبضثطي
هحَض لطاض زاضز )ًؿتطى ٍ ّوىبضاى، حوبيت وطزُ ٍ زض تمبثل ثب تَؾؼِ پطاوٌسُ ٍ ذَزضٍ 

-هي (. هتغيطّبي هرتلفي ثطاي ؾٌدف قْط َّقوٌس اضائِ قسُ اؾت وِ اظ آى خول1396ِ

كبى اياقبضُ ًوَز. 2007تَاى ثِ هتغيطّبي هغطح قسُ اظ ؾَي گيفٌسض ٍ ّوىبضاًف زض ؾبل 
، هحيظ هْوتطيي هتغيطّبي َّقوٌسؾبظي قْطي ضا قبهل التهبز َّقوٌس، تحطن َّقوٌس

 Giffenderزاًٌس )هي ظيؿت َّقوٌس، هطزم َّقوٌس، ظًسگي َّقوٌس ٍ حىوطٍائي َّقوٌس

et al, 2007: 22 اشػبى وطز وِ َّقوٌسؾبظي قْطي قبهل  1999(. هبّيػًبى زض ؾبل
َّقوٌس، التهبز َّقوٌس، ٍ ويفيت ظًسگي اؾت ّبي هتغيطّبي آهَظـ َّقوٌس، ظيطؾبذت

(Mahizhnan, 1999: 19.)تَؾؼِ تىٌَلَغي، تَؾؼِ التهبزي،  2009گط ًيع زض ؾبل اي
ضقس اقتغبل ٍ ثْجَز ويفيت ظًسگي ضا ثطاي َّقوٌسؾبظي هغطح وطز. اظ ًظط ًبم ٍ پبضزٍ ًيع 
ػَاهل اختوبػي، ؾيبؾي ٍ التهبزي قْط؛ ػَاهل اختوبػي، ؾيبؾي ٍ التهبزي هحيظ 

، هْوتطيي ّبًَآٍضي لگطّب؛ ٍ ؛ تدْيعات؛ يىپبضچِ ؾبظي؛ ػوايظيؿت؛ اضتجبعبت قجىِ
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(. زض هدوَع، Nam and Pardo, 2012: 14قًَس )هي هتغيطّبي َّقوٌسؾبظي هحؿَة
 قْط َّقوٌس ًكبى زازُ قسُ اؾت.ّبي زض خسٍل ظيط، هتغيطّب ٍ قبذم

 ضُر ًَضمىدَای : متغیرَا ي ضاخص2جديل 

 ّبقبذم هتغيطّب ضزيف

1 
هحيظ ظيؿت 

 َّقوٌس

، وبضثطي اضاضي، هحيظ ظيؿت، گطزقگطي ٍ هيطاث ّبلَزگياهٌيت، اًطغي، آ
 فطٌّگي

 حىوطٍائي َّقوٌس 2

ٍة ؾبيت الىتطًٍيه، ذسهبت الىتطًٍيه، زؾتطؾي الىتطًٍيه، ضاي گيطي 
الىتطًٍيه، هكبضوت الىتطًٍيه، چكن اًساظ هحلي الىتطًٍيه، پبؾرگَيي 

 الىتطًٍيه

 وٌي هؼبثطاي، ؾيؿتن حول ٍ ًمل،نسا ٍ ؾيوبّبي فٌبٍضي، قجىِ تحطن َّقوٌس 3

 هطزم َّقوٌس 4

ثبًَيِ، ذالليت ٍ ّبي ، آهَظـّبٍ ترهمّب هكبضوت اختوبػي، هْبضت
وبهپيَتطي، ضٍحيِ اًؼغبف پصيطي، ّبي ًَآٍضي اختوبػي، ظثبى ذبضخي، هْبضت
 ، تؼبهل ثب زاًكگبُّبهيعاى ؾبظگبضي، تٌَع فطٌّگي، فٌبٍضي

 ظًسگي َّقوٌس 5

پعقىي الىتطًٍيه، ذسهبت آهَظقي الىتطًٍيه، پليؽ الىتطًٍيه، ذسهبت 
نَتي ٍ تهَيطي، هطاوع ذطيس الىتطًٍيه، ذسهبت فطٌّگي ّبي ؾيؿتن

الىتطًٍيه، ّبي الىتطًٍيه، ذسهبت ٍضظقي ٍ تفطيحي الىتطًٍيه، ضؾبًِ
نساٍؾيوب، ذسهبت حول ٍ ًمل الىتطًٍيه، اضتجبعبت اختوبػي ّبي قجىِ

 الىتطًٍيه

 التهبز َّقوٌس 6
اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي، ذالليت ٍ ًَآٍضي التهبزي، وبضآفطيٌي، تَليس ٍ ثْطُ ٍضي، 

 آهَظـ، تدبضت الىتطًٍيهّبي اضتجبعبت ثيي الوللي، تغييطات تدبضي، ّعيٌِ

ثب تَخِ ثِ آًچِ وِ گفتِ قس، ثط اؾبؼ هتغيطّبي َّقوٌسؾبظي زؾتيبثي ثِ پبيساضي 
ّبي ي وبض زض ؾغح هحلِاييف اهىبى پصيط اؾت. ثسيي هٌظَضثيف اظ پ ايقْطي ٍ هحلِ

 تْطاى ثِ آظهَى گصاقتِ قسُ اؾت. 6هٌغمِ 
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 : مدل وظری تحقیق1ضکل 

 

 َاي ريشَا دادٌ

ضٍـ تحميك هجتٌي ثط ضٍـ ّوجؿتگي اؾت، ثسيي هؼٌي وِ اضتجبط هؼٌبزاضي ثيي 
ّبي ثِ قيَُّب گطفتِ اؾت. گطزآٍضي زازُ َّقوٌسؾبظي ٍ پبيساضي قْطي هَضز ثطضؾي لطاض

ٍ هيساًي )ثِ ووه پطؾكٌبهِ، هكبّسُ ٍ ههبحجِ( اًدبم قسُ اؾت. زض تحليل  ايوتبثربًِ
، ضطيت ايتي ته ًوًَِآهبضي تَنيفي ٍ اؾتٌجبعي )قبهل آظهَى ّبي ًيع اظ آظهَىّب زازُ

يط( اؾتفبزُ قسُ اؾت. ّوجؿتگي اؾپيطهي، تحليل ٍاضيبًؽ، ضگطؾيَى ذغي ٍ تحليل هؿ
والًكْط تْطاى اؾت وِ ثٌب ثِ تمؿيوبت  6هٌغمِ ّبي خبهؼِ آهبضي قبهل ؾبوٌيي هحلِ

هحلِ تكىيل قسُ اؾت. هغبثك ثب ؾطقوبضي اًدبم قسُ زض  18ازاضي قْطزاضي هٌغمِ، اظ 
ثبقس. عجك هحبؾجبت  ًفط هي 239965ي هٌغمِ، اي، تؼساز وليِ افطاز ؾبوي زض1390ؾبل 

 384زضنس، حدن ًوًَِ هؼبزل  95بم قسُ اظ عطيك فطهَل وَوطاى ٍ ثب ضطيت اعويٌبى اًد
، حدن ًوًَِ ّط هحلِ ًيع ثِ تٌبؾت خوؼيت آى P.P.Sًفط ثطآٍضز قس وِ ثطاؾبؼ ضٍـ 

 

 شهر هوشمند

محیط زیست 

 هوشمند
حکمروائی 

 هوشمند

تحرک 

 هوشمند

مردم   

 هوشمند

زندگی 

 هوشمند

اقتصاد 

 هوشمند

 

پایداری شهری و 

 محله ای

 -پایداری اجتماعی

 رهنگیف

پایداری زیست 

 محیطی

 پایداری اقتصادی

 پایداری کالبدی
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ي ػسُ اًدبم گطزيس. پبيبيي اياي ثِ پطؾكگطي اظهكرم قس ٍ ثِ ضٍـ ًوًَِ گيطي ذَقِ
ٍ ضٍايي آًْب ثطاؾبؼ ضٍايي نَضي اًدبم قسُ اؾت. ًتبيح  هتغيطّب ثِ ووه آلفبي وطًٍجبخ

 آلفبي وطًٍجبخ ًكبى زٌّسُ ؾغح پبيبيي ثباليي اؾت.    

 : ضطيت آلفبي وطًٍجبخ 3 خسٍل

 هتغيطّبي پبيساضي قْطي هتغيطّبي قْط َّقوٌس

هحيظ ظيؿت 
 َّقوٌس

حىوطٍايي 
 َّقوٌس

تحطن 
 َّقوٌس

هطزم 
 َّقوٌس

ظًسگي 
 َّقوٌس

التهبز 
 وٌسَّق

 -اختوبػي 
 فطٌّگي

ظيؿت 
 هحيغي

 وبلجسي التهبزي

89/0 92/0 85/0 83/0 88/0 89/0 83/0 80/0 78/0 83/0 

زضنس اظ هؿبحت ول قْط تْطاى  3/3ويلَهتطهطثغ زض حسٍز  20هؿبحت هٌغمِ هؼبزل 
هحلِ  18ًبحيِ زض لبلت  6گبًِ تْطاى( ٍ اظ  22قَز )ضتجِ زّن ثيي هٌبعك هي ضا قبهل
 (. 1395تْطاى،  6قسُ اؾت )قْطزاضي هٌغمِ تكىيل 

 

 

 : وقطٍ مًقعیت محديدٌ مًرد مطالع2ٍضکل 

 1395مىبع: ضُرداری تُران، 
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 239965ثطاثط ثب  1390خوؼيت هٌغمِ هغبثك ؾطقوبضي ػوَهي ًفَؼ ٍ هؿىي ؾبل 
لِ؛ هحتطيي ًفط، پطخوؼيت 57692ذبًَاض ثَزُ اؾت. هحلِ يَؾف آثبز ثب  71228ًفط زض لبلت 

طاى، ايآيس )هطوع آهبضهي هحلِ هٌغمِ ثِ حؿبةتطيي ًفط، ون خوؼيت 735ٍ هحلِ اهيطآثبز ثب 
1390.) 

 تُران 6مىطقٍ َای : تعداد جمعیت ي خاوًار در سطح محل4ٍجديل 

 ًبم هحلِ
 -آضغاًتيي
 ؾبػي

 ايطاًكْط اهيطآثبز
ثْدت 

 آثبز
 خْبز

زاًكگبُ 
 تْطاى

 فبعوي قيطاظ قطيؼتي

 18431 15660 10312 10124 11328 9838 9551 735 7800 يتتؼساز خوؼ

 29 25 16 16 18 15 15 3 12 حدن ًوًَِ

 ًبم هحلِ
 -لبئن همبم
 ؾٌبيي

پبضن 
 اللِ

 وكبٍضظ
ػجبؼ 

 آثبز
 ًهطت

 -ٍليؼهط
 اًمالة

 گبًسي
لعل 
 للؼِ

يَؾف 
 آثبز

 57692 19872 4344 13746 12898 4156 10073 12170 11235 تؼساز خوؼيت

 92 32 8 22 21 7 16 19 18 ن ًوًَِحد

 1390ران، ایمىبع: مرکس آمار

 َا  ي  بحثیافتٍ

ًفط اظ خبهؼِ  384زّس وِ اظ ول تَنيفي تحميك ًكبى هيّبي ًتبيح حبنل اظ زازُ
زٌّس. ثيكتطيي هي زضنس ضا هطزاى ثِ ذَز اذتهبل 5/54زضنس ضا ظًبى ٍ  5/45آهبضي، 

ؾبل لطاض زاضًس. اوثط پبؾرگَيبى  45تب  26، زض گطٍُ ؾٌي زضنس 52تؼساز پبؾرگَيبى ثب 
زضنس(. زضنس افطاز قبغل زض ثيي  55زاضاي تحهيالت زيپلن ٍ وبضقٌبؾي ّؿتٌس )

زضنس  5/37ي تؼساز، ايزٌّس. اظ زضنس اظ ول حدن ًوًَِ ضا تكىيل هي 40پبؾرگَيبى، 
 ل زازُ اًس. زضنس قبغالى ثرف ذهَني ثِ ذَز اذتهب 5/62قبغالى زٍلتي ٍ 
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هٌغمِ ثِ تفىيه اظ ًظط ٍضؼيت َّقوٌسي هَضز ّبي اًدبم قسُ، هحلِّبي زض ثطضؾي
ي هٌغمِ، ثبالتطيي ايٌىِايزٌّس وِ ػليطغنهي ًكبىّب ثطضؾي لطاض گطفتِ قسُ ٍ يبفتِ

ازاضي، تدبضي، فطٌّگي ٍ ذسهبتي قْط تْطاى ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت، ّبي ظطفيت
زّس وِ هيعاى هي ي هٌغمِ پبييي اؾت. ًتبيح ًكبىايي ٍخَز، ٍضؼيت َّقوٌسي زضايثب

 06/3ثبقس ٍ ٍضؼيت پبيساضي هٌغمِ ًيع هؼبزل هي 48/2َّقوٌسي ول هٌغمِ ثطاثط ثب 
 اؾت.

 تُران 6مىطقٍ َای : يضعیت متغیرَای ًَضمىدی ي پایداری در سطح محل5ٍجديل 

 هيبًگيي
پبيساضي 
 وبلجسي

پبيساضي 
ظيؿت 
 هحيغي

پبيساضي 
 -اختوبػي
 فطٌّگي

پبيساضي 
 التهبزي

 هيبًگيي
التهبز 
 َّقوٌس

ظًسگي 
 َّقوٌس

هطزم 
 َّقوٌس

تحطن 
 َّقوٌس

حىوطٍايي 
 َّقوٌس

هحيظ 
ظيؿت 
 َّقوٌس

-هحلِ

ّبي 
 هٌغمِ

94/3 14/3 52/4 15/4 95/3 85/2 46/3 84/2 23/3 12/3 14/2 30/2 
 -آضغاًتيي
 ؾبػي

 اهيطآثبز 35/2 09/2 19/3 34/3 31/2 87/2 69/2 47/2 01/4 75/3 97/2 30/3

 ايطاًكْط 83/1 37/2 27/3 29/3 62/2 27/3 76/2 61/2 09/4 65/3 26/3 40/3

05/3 34/2 17/3 03/4 67/2 27/2 05/2 42/2 01/3 05/3 39/1 71/1 
-ثْدت

 آثبز

 خْبز 69/1 11/1 01/3 62/2 33/2 94/2 28/2 47/2 12/4 05/3 14/2 94/2

27/3 15/3 15/3 26/3 53/3 98/2 34/3 11/3 69/3 37/3 14/2 21/2 
زاًكگبُ 

 تْطاى

 قطيؼتي 89/1 05/2 01/3 41/2 97/2 78/2 52/2 37/3 10/4 17/3 14/2 19/3

 قيطاظ 75/1 01/2 74/2 35/2 22/2 14/2 20/2 61/2 71/3 71/2 16/2 79/2

 فبعوي 74/1 92/1 14/3 65/3 77/2 42/3 77/2 83/2 91/3 45/3 07/3 32/3

91/2 61/2 92/2 69/3 42/2 26/2 84/2 14/2 71/2 99/2 25/1 61/1 

لبئن 
 -همبم

 ؾٌبيي

28/3 19/3 34/3 46/3 14/3 58/2 71/2 56/2 29/3 35/3 17/1 39/2 
پبضن 
 اللِ

 وكبٍضظ 79/1 29/2 22/3 63/2 64/2 11/3 61/2 37/2 72/3 63/2 17/2 72/2

38/2 03/2 14/2 10/3 24/2 12/2 45/2 30/2 47/2 31/2 59/1 62/1 
ػجبؼ 

 آثبز
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 ًهطت 67/1 15/2 74/2 33/2 27/2 33/2 25/2 75/2 15/4 59/2 64/2 03/3

72/2 53/2 47/2 04/3 83/2 54/2 65/2 33/2 25/3 26/3 83/1 92/1 
 -ٍليؼهط
 اًمالة

 بًسيگ 71/1 92/1 46/2 71/2 14/2 42/2 23/2 71/2 14/3 06/2 57/2 62/2

 لعل للؼِ 69/1 84/1 14/2 12/2 10/2 09/2 99/1 06/2 62/3 72/2 34/2 69/2

52/3 39/3 54/3 51/3 64/3 72/2 89/2 56/2 30/3 71/2 47/2 37/2 
-يَؾف

 آثبز

06/3 65/2 06/3 71/3 82/2 48/2 76/2 48/2 91/2 95/2 87/1 90/1 
ول 
 هٌغمِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ّبي يي هيعاى َّقوٌسي ٍ پبيساضي قْطي زض ؾغح هحلِثِ هٌظَض ثطضؾي اضتجبط ث
زّس هي تْطاى اظ ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾت. ًتبيح حبنلِ ًكبى 6هٌغمِ 

 

قىل ( ٍضؼيت َّقوٌسي زض ؾغح 
 تْطاى 6هحلِ ّبي هٌغمِ 

 
 1395هٌجغ: يبفتِ ّبي تحميك، 

 

قىل ( ٍضؼيت پبيساضي زض ؾغح 
 تْطاى 6هحلِ ّبي هٌغمِ 

 
 1395هٌجغ: يبفتِ ّبي تحميك، 
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ي ثِ هؼٌبي ٍخَز اضتجبط هؼٌبزاض ثيي هيعاى ايٍ، 000/0ثطاثط اؾت ثب  هيعاى هؼٌبزاضيوِ 
ثيكتط ّب ِ هيعاى َّقوٌسي هحلَِّقوٌسي ٍ پبيساضي قْطي اؾت. ثِ ػجبضت زيگط، ّط چ

 يبثس. هي اؾت، هيعاى پبيساضي آًْب ًيع افعايف

 : بررسی سطح ارتباط ًَضمىدی ي پایداری ضُری بٍ کمک ضریب َمبستگی پیرسًن6جديل 

 ؾغح َّقوٌسي هيعاى پبيساضي تحليل اضتجبط

 پبيساضي

 785/0** 1 پيطؾَى

 000/0 - ؾغح هؼٌبزاضي

 384 384 تؼساز

 َقوٌسيّ

 1 785/0** پبيساضي

 - 000/0 َّقوٌسي

 384 384 تؼساز

 مًرد تایید است. 01/0ضریب َمبستگی کمتر از  **

زض ازاهِ خْت ثطضؾي تبثيط هتغيطّبي َّقوٌسي ثط پبيساضي قْطي اظ ضگطؾيَى 
ي ي وبض اثتسا هتغيطّبي تبثيطگصاض ثط پبيساضي قٌبؾبيايچٌسگبًِ ثْطُ گيطي قسُ اؾت. ثطاي

هتغيط َّقوٌسي، هتغيطّبي هحيظ ظيؿت َّقوٌس ٍ التهبز َّقوٌس، ثط  6قسًس وِ اظ ثيي 
پبيساضي تبثيطگصاض ّؿتٌس. زض ٍّلِ اٍل، هحيظ ظيؿت َّقوٌس، ٍ زض هطحلِ زٍم، التهبز 

(. ثميِ هتغيطّب وِ تأثيطي ثط پبيساضي ًساقتِ گبم ثِ گبمَّقوٌس ٍاضز هسل قسًس )ثِ ضٍـ 
ثَزُ اؾت، ثب  477/0حصف قسًس. هدصٍض ضگطؾيَى چٌسهتغيطُ زض هسل اٍل  اًس، اظ هؼبزلِ

ٍاضز وطزى هتغيط زٍم وِ ضطايت التهبز َّقوٌس اؾت، هيعاى تغييط هدصٍض ضطيت 
ثط  129/0قسُ اؾت. ثسيي هؼٌي وِ ثب ٍضٍز ضطايت التهبز َّقوٌس،  129/0ّوجؿتگي 

ي( افعٍزُ قسُ اؾت. هيعاى تغييطات ثب هيعاى تجييي ٍاضيبًؽ هتغيط ٍاثؿتِ )هيعاى پبيساض
 ، هؼٌي زاض اؾت.043/0هيعاى 
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 : رگرسیًن چىدمتغیرٌ، ضریب تعییه ي ضریب تعییه تعدیل ضد7ٌجديل 

 1هسل 
ضطيت 

ّوجؿتگي 
 چٌسگبًِ

هدصٍض 
ضطيت 

 ّوجؿتگي

هدصٍض تؼسيل 
قسُ ضطيت 
 ّوجؿتگي

تؼييي 
ذغبي 
 هؼيبض

 تغييطات آهبضّب

تغييط هدصٍض 
ضطيت 

 وجؿتگيّ

هيعاى 
 Fتغييط 

زضخِ 
 1آظازي 

زضخِ 
آظازي 

2 

ؾغح 
هؼٌبزاضي 

F 
1 a691/0 477/0 444/0 09253/0 477/0 598/14 1 58 002/0 

2 b778/0 606/0 553/0 08300/0 129/0 888/4 1 57 43/0 

a هتغيط پيف ثيي: هحيظ ظيؿت ٍ َّقوٌسي قْطي؛ :bهحيظ ظيؿت، التهبز ٍ َّقوٌسي قْطي : 

ي اضتجبط خْت همبيؿِ هيبًگيي خَاهغ آهبضي ثطاؾبؼ آظهَى تحليل ٍاضيبًؽ ايّوچٌيي
ًيع هَضز ؾٌدف لطاض گطفتِ قسُ اؾت. ؾغح هؼٌي زاضي زض هسل )گبم ثِ گبم( زض ّط زٍ 

 ثَزُ ٍ هَضز تأييس اؾت. 05/0هسل، ووتط اظ 

 aادٌ از تحلیل ياریاوستُران با استف 6: بررسی مقایسٍ میاوگیه جًامع آماری در سطح مىطقٍ 8جديل 

 ؾغح هؼٌبزاضي Fآظهَى  هيبًگيي هطثؼبت زضخِ آظازي خوغ هطثؼبت هسل ضزيف

1 
 B002/0 598/14 125/0 1 125/0 ضگطؾيَى
   009/0 383 137/0 ّبثبلي هبًسُ

    384 262/0 ول

2 
 C001/0 516/11 79/0 2 159/0 ضگطؾيَى

   007/0 382 103/0 ّبثبلي هبًسُ
    384 262/0 ول

a هتغيط ٍاثؿتِ: پبيساضي؛ :b هتغيط پيف ثيي: هحيظ ظيؿت، َّقوٌسي؛ :c :هتغيط پيف ثيي :
 هحيظ ظيؿت، التهبز، َّقوٌسي

وِ هحيظ  1زض ازاهِ ثِ ثطضؾي هسل ضگطؾيًَي ّط زٍ هتغيط پطزاذتِ قسُ اؾت. زض هسل 
 691/0بًساضز، ثطاثط ثب ظيؿت َّقوٌس ٍاضز هؼبزلِ ضگطؾيًَي قسُ اؾت، ضطيت ثتبي اؾت

ثبقس ٍ زض هسل زٍم، ػالٍُ ثط هحيظ ظيؿت هي 002/0اؾت وِ ؾغح هؼٌبزاضي آى ثطاثط ثب 
َّقوٌس، التهبز َّقوٌس ًيع ٍاضز هؼبزلِ ضگطؾيًَي قسُ اؾت. ثسيي تطتيت ضطيت ثتبي 

وبّف پيسا وطزُ، ثِ عَضي وِ ثتبي التهبز َّقوٌس  523/0هحيظ ظيؿت َّقوٌس ثِ 
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زّس وِ ضطيت ثتبي ّط زٍ هتغيط هحيظ هي قسُ اؾت. ًتبيح ًكبى 396/0ػسز  هؼبزل
 ظيؿت َّقوٌس ٍ التهبز َّقوٌس، هؼٌي زاض ّؿتٌس. 

 : مدل رگرسیًوی متغیرَای ًَضمىدی ضُری9جديل 

 هسل

ضطيت اؾتبًساضز 
 ًكسُ

ضطيت 
 اؾتبًساضز قسُ

 آظهَى تي
ؾغح 

 هؼٌبزاضي

 ضطايت ّوجؿتگي

B 
ذغبي 
 هؼيبض

 ثتبضطيت 
ّوجؿتگي 

 ؾبزُ

ّوجؿتگي 
 تفىيىي

ّوجؿتگي ًيوِ 
 تفىيىي

1 
    003/0 508/3  152/0 535/0 همساض ثبثت

هحيظ ظيؿت 
 َّقوٌس

303/0 079/0 691/0 821/3 002/0 691/0 691/0 691/0 

2 

    029/0 414/2  155/0 374/0 همساض ثبثت

هحيظ ظيؿت 
 َّقوٌس

229/0 079/0 523/0 918/2 011/0 691/0 602/0 473/0 

التهبز 
 َّقوٌس

109/0 049/0 396/0 211/2 043/0 618/0 496/0 358/0 

 هتغيط ٍاثؿتِ: پبيساضي

ّبي ؾَاالت زٍم ٍ ؾَم تحميك ًيع ثِ ثطضؾي ؾغح َّقوٌسي ٍ هيعاى پبيساضي هحلِ
 ايته ًوًَِ تيتْطاى پطزاذتِ اؾت. ثطاي پبؾد ثِ ؾَال زٍم تحميك اظ آظهَى  6هٌغمِ 

زّس وِ هيعاى َّقوٌسي هٌغمِ ثب ضطيت هي وه گطفتِ قسُ اؾت. ًتبيح پػٍّف ًكبىو
 ، زض ؾغح پبييٌي لطاض زاضز. 48/2

 ایتُران بٍ کمک آزمًن تی تک ومًوٍ 6: بررسی سطح ًَضمىدی مىطقٍ 10جديل 

 میاوگیه خطا اوحراف معیار میاوگیه تعداد متغیر

 6708/0 28459/0 48/2 384 هيعاى َّقوٌسي

زض ازاهِ خْت پبؾد ثِ ؾَال ؾَم تحميك ثِ ثطضؾي ٍضؼيت پبيساضي زض ؾغح هٌغمِ 
زّس وِ ؾغح پبيساضي هي ًكبى ايته ًوًَِ تيًيع السام گطزيس. ًتبيح حبنل اظ آظهَى 
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 06/3هٌغمِ زض ٍضؼيت هتَؾغي لطاض زاضز، ثِ عَضي وِ هيبًگيي پبيساضي هٌغِ هؼبزل 
 ثبقس. هي

 ایتُران بٍ کمک آزمًن تی تک ومًوٍ 6میسان پایداری مىطقٍ : بررسی 11جديل 

 میاوگیه خطا اوحراف معیار میاوگیه تعداد متغیر

 08994/0 38160/0 06/3 384 هيعاى پبيساضي

 گیریوتیجٍ

، هيعاى ّبزّس، ّوطاُ ثب َّقوٌس قسى هحلِهي ّوبًگًَِ وِ ًتبيح پػٍّف ًيع ًكبى    
ي ايوِ يه اضتجبط هؼٌبزاض ثيي اي(، ثِ گ6ًَِيبثس )هغبثك خسٍل هي پبيساضي آًْب ًيع افعايف

 85/2ؾبػي ثب هيبًگيي  -آضغاًتييّبي زّس وِ هحلِهي ًكبىّب زٍ هتغيط ثطلطاض اؾت. يبفتِ
وِ اظ ثيكتطيي ؾغح َّقوٌسي ثطذَضزاض ّؿتٌس، زاضاي ثبالتطيي  98/2ٍ زاًكگبُ تْطاى 

( ٍ 27/3ٍ  94/3ثبقٌس )ثِ تطتيت ثب هيبًگيي هي ّبحلِهيعاى پبيساضي ًؿجت ثِ ؾبيط ه
 12/2ٍ ػجبؼ آثبز ثب هيبًگيي  23/2، گبًسي ثب هيبًگيي 99/1لعل للؼِ ثب هيبًگيي ّبي هحلِ

، 38/2ٍ  62/2، 69/2ّبي وِ اظ ووتطيي ؾغح َّقوٌسي ثطذَضزاضًس، ثِ تطتيت ثب هيبًگيي
(. ًتبيح حبنل اظ تحليل 5ًيع ّؿتٌس )خسٍل قوبضُ هيعاى پبيساضي تطيي تمطيجبً زاضاي پبييي

هيعاى ي ٍالؼيت اؾت وِ ايي زٍ هتغيط ثطاؾبؼ ضطيت پيطؾَى ًيع گَيبيايّوجؿتگي
ي ثِ هؼٌبي ٍخَز اضتجبط هؼٌبزاض ثيي هيعاى َّقوٌسي ٍ ايٍ، 000/0ثطاثط اؾت ثب  هؼٌبزاضي

زّس وِ ّطچٌس ثيي يه (. ًتبيح ّوچٌيي ًكبى6پبيساضي قْطي اؾت )خسٍل قوبضُ 
ي ٍخَز هيعاى َّقوٌسي ايَّقوٌسؾبظي ٍ پبيساضي قْطي اضتجبط هؿتميوي ٍخَز زاضز، ثب

ي اي( 10ٍ% اؾت( زض ؾغح پبييٌي لطاض زاضز )خسٍل 50)وِ ووتط اظ  48/2هٌغمِ ثب هيبًگيي 
ّب ِي ظهيٌِ تَؾؼِ زازُ ًكسُ اؾت. يبفتايالظم زضّبي زّس وِ ظيطؾبذتهي هَضَع ًكبى

، زض ؾغح هتَؾغي ٍالغ 06/3زّس وِ هيعاى پبيساضي هٌغمِ ثب هيبًگيي هي ّوچٌيي ًكبى
 (.11قسُ اؾت )خسٍل 

هٌغمِ ّبي هحلِ« پبيساضي»ٍ « َّقوٌسي»زض ازاهِ ثط اؾبؼ ٍضؼيت وًٌَي هيعاى 
ّبي هطثَعِ السام گطزيس ٍ هكرم قس وِ هحلِّبي هَضزهغبلؼِ، ثِ ّوپَقبًي ًمكِ

ثب هغلَثيت ون ّبي ؾٌبيي، لعل للؼِ ٍ قيطاظ ثِ ػٌَاى هحلِ -جبؼ آثبز، لبئن همبمگبًسي، ػ
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هٌغمِ ثب هغلَثيت هتَؾظ ّبي ؾغح َّقوٌسي ٍ هيعاى پبيساضي(؛ ٍ ؾبيط هحلِتطيي )پبييي
 ي هٌظط هكبّسُ ًوَز.ايضا اظّب تَاى ٍضؼيت هحلِهي هكرم قسًس. زض قىل ظيط

 

 
ًَضمىدی ي َای تُران از وظر تلفیق ضاخص 6ضُری مىطقٍ َای حلٍ: میسان مطلًبیت م7ضکل  

 پایداری ضُری

ي ايزّس وِ اوثطهي طاى ًكبىاياًدبم قسُ زضّبي ي پػٍّف ثب پػٍّفايهمبيؿِ ًتبيح
(  1394؛ ؾدبزي ٍ قىطي، 1390؛ ويبًي، 1382؛ ثْعازفط، 1387)لطثبًي ٍ ًَقبز، ّب پػٍّف

َّقوٌسؾبظي قْطي پطزاذتِ اًس ٍ زض ّيچ وسام اظ ّبي طٍضتثِ ثطضؾي انَل، هَاًغ ٍ ض
قْطي ثب هيعاى پبيساضي آًْب هَضز ثطضؾي لطاض ًگطفتِ ّبي آًْب اضتجبط َّقوٌسي هحلِ

اؾت. ثِ اػتمبز ثؿيبضي، َّقوٌسؾبظي اثعاض هَثطي زض خْت تحمك پبيساضي قْطي 
َضز ثطضؾي لطاض گطفت وِ ًتبيح ي هَضَع هايي تحميك،ايي اؾبؼ زضايگطزز، ثطهي هحؿَة

ي زٍ هفَْم ضا تبييس وطز )خسٍل ايحبنل اظ ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى ًيع، اضتجبط هؿتمين
6.) 

ثب تَخِ ثِ آًچِ وِ گفتِ قس، زض خْت تَؾؼِ ؾغح َّقوٌسي ٍ پبيساضي زض هٌغمِ 
قْطي اظ َّقوٌسؾبظي ّبي گطزز: تسٍيي اؾتطاتػيهي هَضز هغبلؼِ، ضاّجطزّبي ظيط اضائِ

پبيساضي هحلي ثِ هٌظَض اضتمبء ؾغح ّبي ؾَي هسيطيت قْطي، ّوطاُ ثب ضػبيت قبذم
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هحيظ ظيؿت )ًظيط اًطغي، ّبي ذسهبت ثِ قْطًٍساى؛ تَؾؼِ ؾغح َّقوٌسي قبذم
هٌغمِ ّبي وبضثطي اضاضي، هحيظ ظيؿت ٍ ...( ٍ ّوچٌيي حىوطٍائي زض ؾغح هحلِ

ّبي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اًس؛ ثْجَز قبذمهَضزهغبلؼِ، وِ ووتطيي ؾغح َّقوٌسي 
ؾٌبيي،  -لعل للؼِ، قيطاظ، گبًسي، ػجبؼ آثبز، ًهطت ٍ لبئن همبمّبي َّقوٌسي زض هحلِ

هٌغمِ هَضز هغبلؼِ زاضًس؛ ّبي وِ ووتطيي هيعاى َّقوٌسي قْطي ضا زض ثيي ّوِ هحلِ
اًمالة،  -ل للؼِ، ٍليؼهطػجبؼ آثبز، گبًسي، لعّبي وبّف هيعاى ًبپبيساضي زض ؾغح هحلِ

گطزًس؛ ثْجَز ؾغح پبيساضي هي هٌغمِ هحؿَةّبي ٍ وكبٍضظ وِ ًبپبيساضتطيي هحلِ
اهتيبظات پبيساضي ضا زض تطيي وبلجسي ٍ التهبزي زض هٌغمِ هَضزهغبلؼِ، وِ پبيييّبي قبذم

ض ثِ ذَز اذتهبل زازُ اًس؛ ٍ ثْطُ گيطي اظ تدبضة وكَضّبي پيكطفتِ زّب ثيي قبذم
 َّقوٌسؾبظي ٍ پبيساضي قْطي زض اثؼبز هرتلف وبلجسي، التهبزي، اختوبػي ٍ هحيغي.
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