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 چکیذه

 را ضْز اهزٍسی هسائل تِ پاسخ تَاى گذضتِ تزًاهِ ریشی رٍیکزدّای دادُ ًطاى ها هعاصز تِ ضْزّای یژگیْایٍ ٍ سهاى گذر

ًذارد.تافت تاریخی ضْزّا تذلیل عذم تَجِ ٍ تزًاهِ ریشی ًاهٌاسة اس ًَعی فزسَدگی کالثذی ٍ عولکزدی رًج هی تزًذ. اس ایي 

 ٍ هوکي آیٌذُ ّای پیص تیٌی، غیزقاتل هسألِ ّای تِ پاسخگَیی ّذف ذ،تاجذی الگَیی عٌَاى تِ آیٌذُ پژٍّی رٍ،رٍیکزد

است. ایي پژٍّص اس لحاظ ّذف کارتزدی ٍ اس ًظز رٍش تزکیثی اس رٍش ّای اسٌادی ٍ  کزدُ ظَْر اخیز دِّ ّای در هطلَب

ِ تا تِ کارگیزی تزکیثی اس هذل پیوایطی ٍ اس ًظز هاّیت، تزاساس رٍش ّای جذیذ علن آیٌذُ پژٍّی، تحلیلی ٍ اکتطافی است ک

 سپس استخزاج ضذُ ٍعاهل اٍلیِ  54 اتتذا تا تکٌیک پَیص هحیطی ٍ دلفی، در ایي پژٍّص .ّای کوی ٍ کیفی اًجام گزفتِ است

تاری در هزحلِ تعذی تا استفادُ اس تحلیل ساخّا تطکیل گزدیذُ است. تا استفادُ اس رٍش دلفی هذیزاى، هاتزیس اثزات هتقاطع هَلفِ

. تزاساس ًتایج خزٍجی حاصل اس ًزم افشار ٍ تا تَجِ تِ اهتیاس اقذام ضذُ است هاتزیسًسثت تِ تحلیل  MICMACًزم افشار  در

تاالی اثزگذاری هستقین ٍ غیزهستقین، چْاردُ عاهل اصلی کلیذی در آیٌذُ تاس آفزیٌی خالق تافت تاریخی ضْز گزگاى 

کلیذی تذست آهذُ ًیش تاهیي هٌاتع هالی،سیاست ّای کالى دٍلت ٍ طزح ّای هصَب تأثیزگذارًذ. اس هیاى پیطزاى ّای 

گزدضگزی، تاالتزیي اهتیاس تاثیزگذاری را داضتِ در هقاتل سیاست ّای تطَیقی، ضثکِ حول ًٍقل سَارُ ٍ کارآفزیٌی اهتیاس 

 گاى را دارًذ.کوتزی در هیشاى تاثیزگذاری را رًٍذ آیٌذُ تاسآفزیٌی خالق تافت تاریخی ضْز گز

 

 .آینذه پژوهی،بازآفرینی خالق،بافت تاریخی،گرگانکلیذی: کلمات 
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 ممذمه

ؾبل  . زضاؾت پیوَزُ ضا ذَز تىبهلی فطایٌس تبضید عَل زض وِ زاًؿت ثكط هحهَل تطیي پیچیسُ تَاى هی ضا قْط

ثیٌی نٌسٍق  بؼ پیفاؾ ثط قْطّب ؾبوي ثَزًس. زض زضنس روقیت رْبى ًؿجت ثِ هٌبعك ضٍؾتبیی، 50، 2007

زضنس اظ روقیت رْبى زض هحیظ قْطی ظًسگی ذَاٌّس  60تمطیجبً  2030روقیت ؾبظهبى هلل هتحس تب ؾبل 

 ثؿیبض ضا ّب آى تحلیل وِ ّؿتٌس هتقسزی ؾغَح ٍ اثقبز زاضای قْطی هؿبئل ٍ هَضَفبت (.Petrolo,2017:1وطز)

 هطاتت ثِ قسى هَضَفبت ٍ رْبًی تىٌَلَغی قسض ثب قْطی هؿبئل ثَزى چٌسثقسی ٍ پیچیسگی. وٌس هی ؾرت

 قْطی هؿبئل زض گیطی تهوین زقَاضی ثط گًَبگَى ّبی آیٌسُ ٍلَؿ احتوبل ٍ قطایظ لغقیت فسم ٍ قسُ ثیكتط

قَز،  هی زقَاضتط هطاتت ثِ آیٌسُ ثطای ضیعی ثطًبهِ ٍ قْطی هؿبئل ثطای گیطی تهوین قطایغی چٌیي زض اؾت، افعٍزُ

ّبی تبضیری ضا حل ًٌوَزُ ٍ ثبیس اظ ضٍیىطزی  ضیعی قْطی هكىالت ثبفت هَرَز ثطًبهِ ّبی ضوي آًىِ ضٍـ

 اًساظّبی چكن تسٍیي ٍ هغلَة ّبی آیٌسُ تطؾین زض شیٌفقبى هكبضوت ضطٍضت زیگط عطفاظ  رسیس اؾتفبزُ وٌین.

 پػٍّی آیٌسُ نفل .اؾت هقبنط قْطی ضیعی ثطًبهِ ضٍی پیف ّبی چبلف زیگط اظ ّب آى ًؾطات اؾبؼ ثط قْطی

 تأحیط تحت ضا هقبنط اًؿبًی فلَم ّبی ضقتِ اظ ثؿیبضی هكبضوتی، ٍ ثلٌسهست ضیعی ثطًبهِ زض ًَیي پبضازایوی فٌَاى ثِ

 ٍ ثطزُ ثْطُ ًَیي هؿبئل ضاؾتبی زض ضقتِ ایي ّبی ضٍـ ٍ هجبًی اظ ًیع قْطی ضیعی ثطًبهِ هؿیط، ایي زض ٍ زازُ لطاض

 لطاض اؾتفبزُ هَضز ًَیي پبضازاین یه فٌَاى ثِ ضا پػٍّی آیٌسُ ذَز، پیكطفت بضیریت فطایٌس تىویل رْت تَاًس هی

 (.56:1391زّس)ضثبًی، 

ظیؿت زض زًیبی فسم  ی ثطای هحبفؾت هحیظاثعاض ( زض پػٍّكی ثب فٌَاى ؾٌبضیًَگبضی؛2003پتطؾَى ٍ ّوىبضاى)

ّب ٍ فَالت  وكف فسم لغقیت یَ ًگبضی ضا قبهل ثِ وبضگیطی چٌس ؾٌبضیَ هتضبز ثطایؾٌبض لغقیت،

ضیعی ثط پبیِ ؾٌبضیَ ضا  ّب ؾِ هعیت انلی ثطًبهِ یذ پػٍّف آىًتب اًس. ّبی اهطٍظ زض آیٌسُ فٌَاى وطزُ گیطی تهوین

اًساظّبی هرتلف ثطای  چكن اذتالط زّس وِ قبهل افعایف زضن اظ اثْبهبت هجْن، ظیؿت اضائِ هی ثطای حفبؽت هحیظ

 ,.Peterson et alاؾت ّب  ّب زض ثطاثط قگفتی گیطی پصیطی ثیكتط تهوین ٍ اًقغبف ظیؿت حیظضیعی حفبؽت اظ ه ثطًبهِ

ظًگٌِ قْطوی ٍ ًهطتی ّكی زض تحمیمی ًؿجت ثِ قٌبؾبیی هتغیطّبی ولیسی ٍ اؾتطاتػیه زض  .((358 :2003

اى( السام ًوَزًس ٍ ًتبیذ قْط تْط 9هٌغمِ  2یِ ًبح پػٍّی)هحسٍزُ هَضز هغبلقِ: ّبی فطؾَزُ ثب ضٍیىطز آیٌسُ ثبفت

تحمیك حبوی اظ آى اؾت تغییط زٍلت ّب ثِ قست هحیظ ؾیؿتن ضا زض رْت ًَؾبظی ٍ ثْؿبظی ثبفت فطؾَزُ تحت 

 ثط پَیبیی ؾیؿتن تأحیط ثبالیی زاضز)ظًگٌِ ٍ ًهطتی، "حىطٍایی ذَة قْطی"زّس ٍ هتغیط اؾتطاتػیه تأحیط لطاض هی

( وِ ؾٌزف ضّیبفت ثبظآفطیٌی زض ثبفت تبضیری ثب ضٍیىطز 1395 ٍّوىبضاى، یطوتَلی ٍ ثعی)ثبزلیه ی،ثبزل .)1396

تبضیری قْط گطگبى ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُ اًس ٍ ًتبیذ تحمیك ًكبى  ثبفت تَؾقِ زضٍى ظا قْطی ًوًَِ هَضزی؛

طیٌی ثبفت زّس وِ قبذم ّبی وبلجسی ثیكتطیي تأحیط ضا ًؿجت ثِ ؾبیط قبذم ّبی تَؾقِ زضٍى ظا ثطای ثبظآف هی

ٍ اؾالهی هسل هفَْهی ثبظآفطیٌی هطاوع قْطی ثب تبویس ثط گطزقگطی قْطی ًوًَِ  زاًكزَ ی،لسه تبضیری زاضاؾت.

زّس وِ هَلفِ ظیؿت  قْط ؾبحلی هحوَز آثبز ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُ اًس ٍ ًتبیذ تحمیك ًكبى هی هطوع هَضزی،

یقیبى ٍ ضف ثب ضٍیىطز گطزقگطی قْطی ضا زاضاؾت.هحیغی ثیكتطیي ًمف ضا زض ثبظآفطیٌی هطاوع قْطی 

ّبی فطؾَزُ ثب ضٍیىطز  یی پٌِْ ّبی ظهیٌِ ؾبظ تَؾقِ ذالق ثبفتقٌبؾب تحمیمی ثب فٌَاى، ( زض1389زیگطاى)

 12 هٌغمِ ،2یِ ًبح ّبی ظهیٌِ ؾبظ تَؾقِ ذالق هحلِ اهبهعازُ یحیی، پٌِْ ضیعی قْطی، گطزقگطی زض ثطًبهِ
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زّس وِ زض حیغِ اًس. ثب هغبلقِ هٌبثـ هَرَز ثطضؾی پیكیٌِ پػٍّف ًكبى هی بؾبیی وطزُقْطزاضی تْطاى ضا قٌ

-پػٍّی تب وٌَى هغبلقِ ربهقی نَضت ًگطفتِ اؾت ٍ پػٍّف حبضط هیثب ضٍیىطز آیٌسُ ثبظآفطیٌی ثبفت تبضیری

  تَاًس گبهی اؾتَاض زض رْت اًزبم زازى تحمیمبت آیٌسُ ثبقس.

قىل گیطی پیَؾتِ ٍ  هحهَل ثبفت تبضیری قْط گطگبى هَرَز ٍ قٌبذتِ قسُ اؾت،هزوَفِ ای وِ ثِ فٌَاى 

آًچِ وِ  اهب هساٍم زض زٍضُ اؾالهی ٍ زض عی لطى ّب هی ثبقس وِ ثهَضت اضگبًیه ٍ زضٍى ظا ضقس هی وطزُ اؾت.

زض آى هی  ارتوبفی-اهطٍظُ هب زض ایي ثبفت قبّس ّؿتین توطوع قطایظ فطؾَزگی وبلجسی ٍ ضقف حیبت التهبزی

ایي تحمیك ثب  تَرِ ثِ حفؼ َّیت ٍ اضظـ ّبی هحلِ ای هَرَز اؾت. ثسٍى ثبقس وِ ًكبًگط هساذلِ حساوخطی،

ّبی ولیسی هَحط ثط ثبظآفطیٌی ذالق ثبفت تبضیری قْط  ّسف قٌبؾبیی فَاهل هَحط ٍ قٌبؾبیی ٍ تحلیل پكطآى

َیف هحیغی ٍ زلفی ٍتىٌیه تبحیطات هتمبثل زض ًطم افعاض گطگبى ثب ضٍیىطزی آیٌسُ پػٍّبًِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه پ

فَاهلی زض ثبظآفطیٌی ذالق ثبفت تبضیری قْط  چِ زض پی پبؾد ثِ پبؾد ثِ ایي ؾَاالت اؾت وِ؛ اٍال؛ هیه هه

ثب پػٍّی ثبظآفطیٌی ذالق زض هٌغمِ، ّبی ولیسی ایي السام وساهٌس؟ اظّویي ضٍ آیٌسُ گطگبى هَحطًس؟ ٍ حبًیب؛ پیكطآى

ضیعی ثطای ثبظآفطیٌی ٍ ضًٍك تَاًس ًمف ثؿعایی زض قٌبؾبیی فَاهل ولیسی ٍ ثطًبهِّبی هَرَز هیتَرِ ثِ لبثلیت

 ٍرَز فطضیِ تسٍیي ثِ العاهی پػٍّف ثَزى اوتكبفی هبّیت زلیل ّوِ ربًجِ ثبفت هَضز ًؾط زض آیٌسُ زاقتِ ثبقس. ثِ

پػٍّف حبضط اظ لحبػ ّسف وبضثطزی اؾت ٍ ثب  قس. َاّسذ اؾتفبزُ فطضیِ ثزبی پػٍّف ؾَاالت اظ ٍ ًساضز

تحلیلی اؾت. اظ تىٌیه پَیف هحیغی ٍ زلفی -ّبی هَضز ثطضؾی، ضٍیىطز حبون ثط آى ضٍـ تَنیفیتَرِ ثِ هَلفِ

هطحلِ اٍل ثطای روـ آٍضی هتغیطّب اظ  زض ایي ضاؾتب زضّب اؾتفبزُ قسُ اؾت. بذمّب ٍ قثطای قٌبؾبیی هتغیط

 ؛اؾتفبزُ گطزیس ثبظآفطیٌی ذالق ثبفت تبضیری ٍ هطٍض ًَقتبضّبی هٌتكط قسُ زض ظهیٌِ فَاهل هؤحط ثط همبالت آًالیي

 افعاض بظزّی ٍ زض هحیظ ًطماهتی ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه تأحیطات هتمبثل هترهم ٍ ذجطُ،وبضقٌبؼ  40فَاهل تَؾظ 

MicMac ّبی ولیسی ثب تَرِ ثِ اهتیبظ تبحیطگصاضی ٍ تبحیطپصیطی هؿتمین اًتربة هَضز تحلیل لطاض گطفت ٍ پیكطاى

 قس.

 مبانی نظزی

 باسآفزینی -

ثبظآفطیٌی قْطی ًگطـ ٍ الساهبتی ربهـ ٍ یىپبضچِ ثطای حل هكىالت قْطی هٌغمِ ی ّسف فولیبت اؾت وِ زض 

 زض زضٍى ظا تَؾقِ ّبییفگطا ی ٍ هحیغی ذَاّس اًزبهیس.ارتوبف ی،وبلجس ًْبیت ثِ یه پیكطفت پبیساض التهبزی،

 اظ پؽ ؾبلْبی زض 1950 زِّ اظ .اؾت زاقتِ ثِ ّوطاُ فطؾَزُ ثبفتْبی هطهت زض ضا هتفبٍتی ضٍیىطزّبی اذیط لطٍى

 زِّ هیكَز، هغطح ارتوبفی هالحؾبت وِ 60 زِّ ثَزُ، ؽطفیت ؾىًَت افعایف تَؾقِ، ّسف وِ زٍم رْبًی رٌگ

 وِ 90 زِّ ؾت،ا ّسف ثبفت التهبزی پَیبیی وِ 80 زِّ هیكَز، ٍالـ هَضز الجبل تَاًوٌسؾبظی ضٍیىطزّبی وِ 70

 ثبفت، تَؾقِ زض ربهـ ًگط یب یىپبضچِ ضٍیىطزّبی وِ اهطٍظ ثِ تب هی افىٌس الساهبت ؾبیِ توبهی ثط پبیساض تَؾقِ

 ظهیٌِ ّبی تلفیك ثب ثبفت تَؾقِ اظ ًؾطیِ ّب آذطیي زض ٍ هیساًس ضطٍضی ّوعهبى ضا ضٍیىطزّبی فَق توبهی هالحؾِ

 ثِ اؾت. قسُ نحجت آى ثِ زؾتیبثی زض گطزقگطی وبضایی ٍ قْطی یٌیثبظآفط زض فطٌّگی ٍ ارتوبفی، التهبزی

یسگبّی ربهـ ٍ یىپبضچِ اؾت وِ ثِ تحلیل هكىالت ثبفت قْطی هی اًزبهس ٍ اظ ز یٌی قْطی،ثبظآفط فجبضت زیگط،
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 Robertsقَز) ظیؿتی ؾجت احیبی ّن ربًجِ ثبفت هی ی ٍ هحیظارتوبف ی،وبلجس عطیك پیكطفت ٍضقیت التهبزی،

and sykes,2000:17.) 

 ثب تب اؾت ثطآى ذَز شات ٍ رَّطُ زض ثبظآفطیٌی قْطی"وِ اؾت هقتمس هىبى ٍیػگیْبی ثط تأویس ثب ًیع "تَضٍن"

زؾت  توبهی ثیي هكتطن وبض ثب فقبلیتْب ٍ ٍ اّساف گطفتي ثط زض ثب ٍ شی ًفَشاى شی ًفقبى زیگط ؾبوٌیي ٍ زازى قطوت

یٌس تَؾقِ قْطی ٍ ضًٍس تغییطات ثبفت ثَیػُ زض فطآ .( (Turok,2004:111 ییطزّستغ هىبى ضا عجیقت اًسضوبضاى،

ایسُ ّبی هتٌَفی زض لطى اذیط اؾت وِ ثط هجٌبی قطایظ هىبى ٍ ظهبى ٍ  زؾترَـ هٌبعك تبضیری ٍ هطوعی قْطّب،

طیٌی قْطی ّبی هتفبٍتی اظ ثبظؾبظی قْطی تب ثبظآفایسُ ثب ؾیبؾت ّبی تَؾقِ قىل گطفتِ ٍ زض ؾیط تغییطاتف،

 ( آٍضزُ قسُ اؾت.1هَارِ قسُ اؾت وِ ایي ؾیط تحَالت زض رسٍل قوبضُ)

 هَلفِ ّب ٍ ٍیػگی ّبی ثبضظ ضٍیىطز ثبظآفطیٌی قْطی. 1رسٍل 
 بعذ فزهنگی بعذ کالبذی بعذ اجتماعی بعذ التصادی رویکزد / ابعاد

قطاوت ثرف ّبی - باسآفزینی شهزی

ی ٍ ذهَن زٍلتی،

 زاٍعلجبًِ

ت قْطّب اظ تغییط هبّی-

هطاوع تَلیس ثِ هطاوع 

 ههطف

تأحیط التهبز ذسهبت -

هحَض ثط اثقبز هرتلف 

 ثبظآفطیٌی

 ضًٍك هكبغل هحلی-

ثبال ثطزى ؾغح زضآهس -

 ؾبوٌبى

آغبظ تَرِ ثِ هطزم ٍ -

ًمف هكبضوت ّبی 

 هحلی

اظ ثیي ثطزى ًبّوگًَی -

 ّبی ارتوبفی

 ایزبز ًؾبضت ارتوبفی-

ایزبز وبضثطی ّبی -

 هسًیهحول حیبت 

ایزبز وبضثطی ّبی -

 گصضاى اٍلبت فطاغت

تساٍم تَؾقِ هزسز اؾتفبزُ اظ -

ظهیي ّبی لَُْ ای ٍ ثبظیبفت 

 ّب آى

 اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ؾطهبیِ وبلجسی-

پطّیع اظ پطٍغُ ّبی والى -

 همیبؼ

تبویس ثط احیبی هطاوع قْطی ٍ -

 تساٍم ؾبظهبى فضبیی وْي

الساهبت ظیؿت هحیغی ٍ -

 ثْساقتی

جىِ پیبزُ ٍ هحسٍز تقطیف ق-

 ؾبذتي تطافیه ؾَاضُ

اؾتفبزُ اظ ًمف فطٌّگ -

زض ربهقِ زض ارطای 

 ؾیبؾت ّبی ثبظآفطیٌی

احیبی ٌّزبضّبی -

 ضفتبضی وْي

قٌبؾبًسى اضظـ ّبی -

 تبضیری فطٌّگی

ارطای اضظقْبی -

 وبلجسی وْي

 1393یٌی ٍ زیگطاى، ثحط هٌجـ:

 خاللیت و شهز خالق -

زض ٍیػگی ّبی اًؿبًی زاضز وِ رٌجِ ّبی ضٍاى قٌبؾبًِ ٍ فهت قٌبؾبًِ آى وبهال زض  هفَْم ذاللیت اؾبؾب ضیكِ

فلَم هطتجظ ثب آى ثِ ٍیػُ ضٍاى قٌبؾی تقطیف ٍ تكطیح قسُ اؾت ٍ زض آًزب ذاللیت ًَفی تفىط ثب نفت ٍاگطایی 

ٍضز. ًؾطیِ ذاللیت لبیل وٌس ٍ پبؾد ّبی غیط هقوَل ضا ثَرَز هی آ اؾت وِ زض هَلقیت ّبی تبظُ ٍ هجْن ثطٍظ هی

قَز، هطزم ضا هحسٍز ًوی ؾبظز ٍ ثِ قىلْبی  ی وِ تجقیض لبئل ًویفطٌّگ ثِ ًمف گؿتطزُ تط فطٌّگ هی ثبقس.

 گًَبگَى ثِ ذبًَازُ ٍ َّیت اًؿبًی افتجبض هی ثركس
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 چطذِ ذاللیت)قْط ذالق( .1قىل 

 (1995،)چبضلع لٌسضی هٌجـ:

كرم زض لبلت یه ؾٌس ًؾطیِ ای اضائِ قس زض وبض ثیبًچیٌی ٍ اٍلیي ربیی وِ هفَْم قْط ذالق ثِ عَض ه

یت زض ذالل پؽ اظ ایي، اهب آى ظهبى ثِ ذاللیت زض هقٌبیی گؿتطزُ ٍ فبم تَرِ هی قس. تب .( ثَز1995لٌسضی)

 تَاًس ثِ قْطّب زض حل هكىالتكبى ووه وٌس. چبضچَة ایي ؾَال تقطیف هی گطزیس وِ چغَض ًَآٍضی هی

 گصاضی وطزُ اؾت: یِ( پب Tًؾطیِ قْط ذالق ضا ثط اؾبؼ ؾِ هتغیط )هَؾَم ثِ ؾِ ضیچبضز فلَضیسا 

 : فطاّن ؾبذتي فطنت ّبیی ثطای وؿت زاًف ثیكتط ًمف هْوی زض ضقس التهبزی زاضز.1فٌبٍضی-1

 اًسیكِ ّبی اثساؿ گطایبًِ ٍ ًَ آٍضاًِ زاضًس. ": افطازی وِ ٍالقب2اؾتقساز-2

 ًػاز ٍ رْت گیطی رٌؿی اؾت.–سُ فطٌّگی ثبظ ٍ هتٌَؿ ثط هجٌبی لَهیت زضثطگیطً: 3تؿبّل ٍ تؿبهح-3 

 تَاى ثطقوطز: ولیسی قْط ذالق ضا ثِ قطح شیل هی فٌبنط ثب ثْطُ گیطی اظ هفَْم قْط ذالق،

 فٌبنط ولیسی قْط ذالق .2رسٍل 
 ویژگی ها عنصز کلیذی

 ي حبل احتطام ثِ اضظـ ّب ٍ ًگطـ ّبی غبلتپصیطـ آظازی ٍ تٌَؿ ٍ زض فی –هساضای ارتوبفی  شزایط اجتماعی

سنذگی ومحیط 

 مسکونی

 فضبّبی فوَهی زٍؾتساض فبثطیي پیبزُ ٍ هحالت ظیجب -ذیبثبًْبی ؾط ظًسُ -تٌَؿ زض اًساظُ ؾبذتوبًْب

 امکانات رفاهی

 

 –وتبثربًِ ّبی ترههی  –اهىبًبت آهَظقی  –پبضوْب  –اهىبًبت ٍضظقی  –فؿتیَالْبی فطٌّگی 

 بّْبی ترههی ضؾتَضاًْب ٍ وبفِ ّبی هتٌَؿفطٍقگ

 گؿتطـ ثبظاض وبض –آهَظـ قغلی  –ؾطهبیِ گصاضی ثط ضٍی اؾتقساز ّبی هتٌَؿ  اشتغال و باسار کار

 -سیاست گذاری

حکومت و 

 حاکمیت

هَؾؿبت ٍ گطٍّْبی  –ّوىبضی ثیي همبهبت هحلی  –ضیعی تفهیلی  ایزبز هَفمیت ثِ ربی ثطًبهِ

 شی ًفـ

 َیط ؾبظی ثطای قْط ٍ اضظـ ًوبزیي هیطاث ّبی فطٌّگیته نمایش

 پَیبیی قجىِ ضٍاثظ هتمبثل فضای شلوغ

 (79:1391 هْسی ًػاز، ٍ یاقتط) هٌجـ:

                                                           
1
 Technology 

2
 Talent 

3
 Tolerance 
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 پژوهی آینذه-

قسى ثطای ضٍیبضٍیی ثب ضذسازّبی  آهبزُ ّب ٍ رَاهـ، ّوگبى ثِ ذَثی هی زاًٌس وِ َّقوٌساًِ تطیي ضٍیىطز اًؿأى

پػٍّی زض عَل ظهبى تَؾقِ یبفت  یٌسُ( ٍآ83:1394ذعایی ٍ حؿیٌی گلىبض،) یط ٍ ضفتي ثِ آیٌسُ اؾت.ثیٌی ًبپص پیف

زض وكَضّبیی پبیِ ضیعی قس وِ زضگیط رٌگ  ( slaughter,2014:158ٍٍ ثِ عَض پیَؾتِ زض حبل زگطگًَی ثَز)

زض اًسیكگبُ  1948ض آهطیىب ثِ ؾبل یي تالـ آیٌسُ پػٍّبًِ ثِ قیَُ هسضى زًرؿت (.6:1393پسضام،) رْبًی اٍل ثَزًس،

پػٍّی تَرِ رسی  یی ّب ثِ همَلِ آیٌسُاضٍپب هیالزی، 70زِّ  اظ (.9:1392ذعایی ٍ هحوَز ظازُ،) آغبظ قس. 1ضًس

یي هغبلقبت آیٌسُ ًگبضی زض اٍل (.26:1392ضا ثطای ایي حَظُ ثِ وبض گطفتٌس)ظالی، 2ًكبى زازًس ٍ ٍاغُ آیٌسُ ًگبضی

 ثي (.Sokolov&chulok,2016:17قَز) اضربؿ زازُ هی 1970ی ٍ ًَ آٍضی زض ؾغح هلی ثِ ؾبل لَغتىٌَ ظهیٌِ فلن،

 آیٌسُ ًگبضی،» اًس: پیكٌْبز وطزُ 1983یىی اظ پطعطفساضتطیي تقبضیف آیٌسُ ًگبضی ضا زض ؾبل  4ٍ ربى آیطٍیي 3هبضتیي

ٍ  التهبز ی،فٌبٍض آیٌسُ ثلٌسهست فلن،هٌؾَض تَرِ زضًٍی ثِ  ثِ یٌسی اؾت پیچیسُ ثِ ؾَی وَقكی ضٍـ هٌس،فطآ

ؾوت ثعضگتطیي هٌبفـ  ثِ ّسف قٌبؾبیی ؾغَح تحمیك ضاّجطزی احتوبلی فٌبٍضی ّبی فبم ًَ ؽَْض، ثب ربهقِ،

آیٌسُ ًگبضی ثِ فٌَاى یه اثعاض ثطای ثبال ثطزى ًَ آٍضی ٍ  اهطٍظُ (.Magruk,2011:701)«التهبزی ٍ ارتوبفی

ٍ ثیٌف  قٌبذت یىطز هكبضوتی ثطای ایزبز،ضٍ (،Paliokaite et al,2015:186ی ثبلمَُ)ّكساض اٍلیِ زضثبضُ تْسیسّب

ّبی ارتوبفی ضا پَقف  ( ٍ رْت گیطی ؾبظهبًی آیٌسُ ٍ چبلفCalof et al,2012:82ّبی هكتطن ثلٌسهست)

هَحط شیٌفقبى ضا تَاًس یه فطآیٌس ؾبظهٌس ٍ پبؾرسُ پیكٌْبز ًوبیس وِ ثِ نَضت  ( ٍ هیAndersen,2014:282زّس) هی

 یبضی اظ هطزم،ثؿ (.Haegeman et al,20177:313ّب آگبّی ثركس) گیطی ثؿیذ وطزُ ٍ زض تهوین ؾبظی ٍ تهوین

یبؾتوساضاى تب ؾ چْبض الی پٌذ ؾبل آیٌسُ ضا زض ًؾط هی گیطًس. حساوخط ضیعی، ضیعاى ٍ زٍلت ّب ٌّگبم ثطًبهِ ثطًبهِ

 ّبیی وِ ؾطفت تغییط ؾطؾبم آٍض اؾت، زض ظهأى اهب ب پٌذ ؾبل آیٌسُ،اًتربثبت ثقسی ٍ ثٌگبُ ّبی وؿت ٍ وبض ت

آفطیٌف زًیبی پٌذ تب  زض ّبی زٍض ثؿیبض هْن ثِ ًؾط هی ضؾس. زض ٍالـ آًچِ اهطٍظ اًزبم هی زّین، وطزى آیٌسُ لحبػ

 ٍ آیٌسُ، حبل گصقتِ،یس ثِ ذبعط زاقتِ ثبقین فلیطغن پیَؾتگی ٍ اضتجبط ثب ثیؿت ؾبل آیٌسُ تأحیط ثؿعایی هی گصاضز.

 (.26:1388یي اهطٍظ اؾت)ظالی،ّو تَاى تغییط زاز، ربیی وِ هی تٌْب

 های پژوهشافتهی

 ّبی: قْطزاضیتي اظ وبضقٌبؾبى ذجطُ زض حَظُ هَضز هغبلقِ قبهل وبضقٌبؾبى ؾبظهبى 40ربهقِ آهبضی ایي پػٍّف 

قْطؾبظی ٍ ثطذی اظ زاًكزَیبى ٍ  ٍ ضاُ ول گطزقگطی، ازاضُ ٍ زؾتی فطٌّگی، نٌبیـ هیطاث ول گطگبى، ازاضُ

ثبقس. ضٍایی پطؾكٌبهِ هَضز اؾتفبزُ تَؾظ وبضقٌبؾبى هَضز اؾبتیس زاًكگبّی هترهم زض حَظُ هَضز هغبلقِ هی

فتِ قسُ اؾت. ثِ ایي ًؾط تبییس ٍ ّوچٌیي ثطای آظهَى پبیبیی پطؾكٌبهِ پػٍّف ًیع اظ آلفبی وطًٍجبخ ثْطُ گط

حَظُ هرتلف هَضز ثطضؾی رساگبًِ ٍ ؾپؽ ثِ نَضت ولی هحبؾجِ  4نَضت وِ ایي آظهَى ثطای اثتسا ثطای 

ضیعی، فَاهل فطٌّگی، هسیطیت ٍ ثطًبهِ-گطزیس؛ ضطیت آفبی وطًٍجبخ ثطای ّط وسام اظ هتغیطّبی ثرف ارتوبفی

                                                           
1
 Rand 

2
 Foresight 

3
 Ben Martin 

4
 John Irvine 
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ٍ ثسؾت آهس. زض ًْبیت ًیع ضطیت آفبی  789/0 ٍ 795/0، 831/0، 889/0وبلجسی ٍ فَاهل التهبزی ثِ تطتیت قبهل 

 زٌّس.هحبؾجِ گطزیس. ضطایت ثسؾت آهسُ ًتبیذ لبثل لجَلی ضا ًكبى هی 826/0وطًٍجبخ هزوَؿ فَاهل ًیع 

 ماتزیس تحلیل اثزات متماطع )تحلیل ساختاری(

 آیب ثَز: ؾبزُ ؾؤال ایي ثِ پبؾد ًتیزِ ـضٍ ایي .قس ایزبز 1966 ؾبل زض ّلوط الفب ٍ گَضزى تئَزٍض تَؾظ ضٍـ ایي

 هطحلِ اظ: اًس فجبضت ضٍـ ایي ثبقس؟ هطاحل ارطای آیٌسُ احطات حَازث چگًَگی زضن پبیِ ثط تَاًس هی ثیٌی پیف

افعاض هیه هه رْت  (. ًطمGordon, 2009:1ارطا ) ٍ هطحلِ ؾبظی یىپبضچِ هطحلِ احتوبل ؾبظی، هطحلِ اٍلیِ، وكف

ّبی هْن زض  ّب ٍ هؤلفِای وِ اثتسا هتغیطافعاض ثسیي گًَِ قسُ اؾت. ضٍـ ایي ًطم تطیؽ عطاحیهحبؾجبت ایي هب

ّب ثبّن ّب ضا زض هبتطیؿی احطات ٍاضز ًوَزُ ٍ هیعاى اضتجبط هیبى ایي هتغیط حَظُ هَضزًؾط ضا قٌبؾبیی وطزُ ٍ ؾپؽ آى

-ّب تأحیط هیّبی هَرَز زض ؾتَىط ضٍی هتغیطّب ثّبی هَرَز زض ؾغطقَز. هتغیطتَؾظ ذجطگبى تكریم زازُ هی

(. هیعاى Godet, 2008:61ثبقٌس ) ّب، تأحیطپصیط هیّبی ؾتَىّب، تأحیطگصاض ٍ هتغیطّبی ؾغطگصاضًس. ثسیي تطتیت هتغیط

تأحیط هٌعلِ تأحیط ون، فسز زٍ  هٌعلِ ثسٍى تأحیط، فسز یه ثِ قَز. فسز نفط ثِاضتجبط ثب افساز نفط تب ؾِ ؾٌزیسُ هی

 n× nثبقس، یه هبتطیؽ  nقسُ  ّبی قٌبؾبییثبقس. ثٌبثطایي اگط تقساز هتغیطهتَؾظ ٍ فسز ؾِ تأحیط ظیبز هی

تَاى ثب ًوَزاض هتٌبؽط آى  قسُ اؾت. ایي هبتطیؽ ضا هی ّب ثط یىسیگط هكرمآهسُ وِ زض آى تأحیطات هتغیط زؾت ثِ

نَضت فسزی  ّب ٍ هیعاى تأحیطگصاضی ثُِ ثِ زیگط تَؾظ پیىبىًوبیف زاز وِ زض آى ًوَزاض رْت تأحیطگصاضی ّط گطٍ

افعاض لبزض اؾت ثِ  ّب ایي ًطمقَز. ًْبیتبً ثط اؾبؼ تأحیطگصاضی ٍ تأحیطپصیطی ایي هتغیطزض ثبالی پیىبى ًوبیف زازُ هی

 (.Godet et all, 2003:18ثٌسی ٍ اؾترطاد فَاهل ولیسی السام وٌس )ضتجِ

 
 ها در تحلیل اثزات متماطعتأثیزپذیزی متغیز-تأثیزگذاری .2شکل 

 (Godet,2008:189 ؛ 385:1394ًبؽوی، ) هٌجـ:

ًحَُ پطاوٌف فَاهل ثط ضٍی ایي ًوَزاض گَیبی آى اؾت وِ ؾیؿتن زض چِ ٍضقیتی لطاض زاضز. آیب ؾیؿتن پبیساض 

ّبی پبیساض زض ؾیؿتناؾت یب ًبپبیساض؟ ایي فْن اٍلیِ اظ ٍضقیت ؾیؿتن ثط ًحَُ تحلیل فَاهل تأحیطگصاض اؾت. 

ثبقس یقٌی ثطذی فَاهل زاضای تأحیطگصاضی ثبال ٍ ثطذی زاضای تأحیطپصیطی ثبال هی Lنَضت  پطاوٌف فَاهل ثِ

ّبی پبیساض هزوَفبً ؾِ زؾتِ فَاهل تأحیطگصاض، فَاهل تأحیطپصیط ٍ فَاهل هؿتمل هكبّسُ ثبقٌس. ثٌبثطایي زض ؾیؿتن هی
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ّب فَاهل زض ّبی پبیساض اؾت. زض ایي ؾیؿتنتط اظ ؾیؿتن پبیساض ٍضقیت پیچیسُی ًبّبگطزز. زض همبثل زض ؾیؿتن هی

(. تحلیل 3اًس ٍ فَاهل زض اوخط هَالـ حبلتی ثیٌبثیٌی زاضًس )قىل حَل هحَض لغطی ثطزاض ٍ زض توبهی نفحِ پطاوٌسُ

ثبقس. ایي ّب زذیل هیض ایي ؾیؿتنتط اؾت ظیطا فَاهل ثیكتطی زّبی پبیساض پیچیسُّبی ًؿجت ثِ ؾیؿتنایي ؾیؿتن

 -2وٌٌسُ یب تأحیطگصاض؛فَاهل تقییي -1گطزًس:  قًَس وِ زض شیل تكطیح هی فَاهل زضهزوَؿ ثِ پٌذ زؾتِ تمؿین هی

فَاهل تأحیطپصیط یب ًتیزِ -3قَز؛فَاهل زٍٍرْی وِ ذَز زاضای زٍ ظیطهزوَفِ فَاهل ضیؿه ٍ ّسف تمؿین هی

فَاهل  -5قَز؛ ذَز ثِ زٍ ثرف فَاهل گؿؿتِ ٍ فَاهل اّطهی حبًَیِ تمؿین هی فَاهل هؿتمل وِ -4ؾیؿتن؛ 

 Godetقسُ اؾت ) ؾبظی ٍ تحلیل ایي هبتطیؽ اثساؿافعاضی اؾت وِ زض ضاؾتبی پیبزُافعاض هیه هه ًطم تٌؾیوی. ًطم

et all,2003,22.) 

 
 Godet et all,2003,25پایذاری یا ناپایذاری سیستم،  .3شکل 

 محذوده مورد مطالعهمعزفی 

ّىتبض زض هطوع قْط گطگبى ٍالـ قسُ اؾت ٍ آحبض تبضیری اظ زٍضُ ّبی  150ثبفت تبضیری قْط گطگبى ثب هؿبحت 

تبضیری قْط گطگبى هتكىل اظ پٌذ زضٍاظُ ثَزُ  ثبفت ی، لبربض ٍ پْلَی زض ایي ثبفت یبفت هیكَز.نفَ ؾلزَلی،

 پٌذ رتلف ثَزُ اًس( هی تَاًٌس فلل ٍ قیَُ ضقس قْط ضا ًكبى زٌّس.اؾت وِ ایي زضٍاظُ ّب)هحل تمبعـ ضاُ ّبی ه

فَرطز یب ؾجعُ گطگبى وِ ثِ عطف  زضٍاظُ زضٍاظُ قْط فجبضت ثَزًس اظ: زضٍاظُ قطلی ثغطف ثؿغبم ٍ ذطاؾبى،

ٍ رٌَثی ثٌبم چْل زذتطاى وِ ثِ عطف وَّؿتبى هی ضفتِ ٍ زضٍاظُ هبظًسضاى  زضٍاظُ گطگبى لسین هی ضفتِ اؾت،

ثبفت لسین گطگبى ضا هزوَفِ ای اظ  .زضٍاظُ زًىَاى وِ زض زضٍاظُ پٌزن ضفت ٍ آهسی نَضت ًوی گطفتِ اؾت

 هحالت هؿىًَی ٍ زض هطاوع هحالت تكىیل هی زّس. ؾیط تحَل آًچِ زض حبل حبضط ثبفت گطگبى ًبهیسُ هی قَز،

ی ثبقس وِ ثتسضیذ ٍ تب اهطٍظ زض رْبت اظ تزوـ اٍلیِ ؾِ هحلِ انلی ؾجعُ گطگبى، هیساى ٍ ًقلجٌساى ه حبوی

هرتلف ثرهَل قطق ٍ رٌَة قطلی گؿتطـ یبفتِ اًس. زض ّطؾوت قْط یه هحلِ لطاض زاقت ٍ ّط هحل ًیع 

ًوبًس وِ ّط  ًبگفتِ هطوعیت ذبل ذَز ضا زاضا ثَز اهب هطوع انلی زض هحلِ قطلی وٌبض زضٍاظُ ذطاؾبى ثَزُ اؾت.

 هی قًَس. ٍرَز ثبظاض انلی زض هحلِ قطلی ثط هطوعیت آى هحل هی افعٍزُ اؾت.ؾِ هحلِ ثب ضاُ انلی ثْن هتهل 

قىل گیطی ٍ تزوـ فضبّبی هؿىًَی زض ثبفت لسین گطگبى تحت فٌَاى یه هحلِ ثب ًبم هكرم ثیبًگط فلل ٍ 

قْط  ثِ ثقس ضقس 1290اٍلیِ قْط زض هحسٍزُ ثطد ٍ ثبضٍی آى هی ثَز اهب اظ ؾبل  ضقس فَاهل هرتلفی هی ثبقس.

ثِ ثقس ًیع ضقس قْط ثهَضت پطاوٌسُ زض ّوِ رْبت ضا زًجبل  1317ثیكتط هقغَف ثِ رٌَة ٍ قطق قس ٍ اظ ؾبل 
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وطزُ وِ ثیكتط زض رْبت قوبل قطق ٍ رٌَة ثَزُ اؾت ٍ ثقلت ٍرَز ظهیٌْبی هطغَة وكبٍضظی زض قوبل ٍ 

 ثبغبت زض رٌَة ضقس ًبهٌبؾجی ضا ایزبز ًوَزُ اؾت.

 
 موردمطالعهمحذوده .4 شکل

 نتایج تحمیك

 باسآفزینی خالق بافت تاریخی شهز گزگان بز تأثیزگذار اولیه عوامل -

زض ایي پػٍّف، ثطای قٌبؾبیی فَاهل اٍلیِ هؤحط ثط ثبظآفطیٌی ذالق ثبفت تبضیری قْط گطگبى اظ تىٌیه پَیف 

فبهل ) زض  40تقساز  ّبی نَضت گطفتِ، زضًْبیتقسُ اؾت. ثط اؾبؼ ثطضؾی هحیغی ٍ ضٍـ زلفی اؾتفبزُ

( 3ضیعی، فَاهل وبلجسی ٍ فَاهل التهبزی( ثِ قطح رسٍل )فطٌّگی، هسیطیت ٍ ثطًبهِ-ّبی فَاهل ارتوبفی حَظُ

 اؾترطاد قسًس:

 عوامل اولیه مؤثز بز رونذ آینذه باسآفزینی خالق بافت تاریخی شهز گزگان .3 جذول

ق(
خال

ی 
زین

سآف
)با

ی 
ها

غیز
مت

 

 عوامل گزوه

 -توبفی فَاهل ار

 فطٌّگی

-ثبظ ظًسُ ؾبظی فٌبنط َّیت ؾبظ -آگبّی ربهقِ هحلی-آزاة ٍ ضؾَم-ّب  ّب ٍ ًوبیكگبُ ركٌَاضُ

-ثطپبیی هطاؾوبت هصّجی- -ّب ّب ٍ احتطام ثِ اضظـ پصیطـ آظازی-ّبی تبضیری ٍ فطٌّگی هقطفی اضظـ

 اهىبًبت آهَظقی، تٌَؿ الَام ٍ هصاّت، پَیبیی قجىِ ضٍاثظ هتمبثل

ل هسیطیت ٍ فَاه

 ضیعیثطًبهِ

ضؾبًی، ٍرَز هطاوع تحمیك ٍ تَؾقِ، فٌبٍضی اعالفبت ٍ  ّبی ههَة گطزقگطی، تجلیغبت ٍ اعالؿ عطح

ّبی  اضتجبعبت، هسیطیت یىپبضچِ قْطی، اهٌیت، هكبضوت قْطًٍساى، ٍرَز ًیطٍّبی هترهم، ؾیبؾت

 یبؾت ّبی تكَیمیؾ-ثطلطاضی فسالت ارتوبفی-ذسهبت ضفبّی-والى زٍلت، تَظیـ اهىبًبت

ًَؾبظی ٍ ثْؿبظی آحبض فطٌّگی ٍ -فضبّبی فوَهی-تأؾیؿبت ظیطثٌبیی–ًٍمل ؾَاضُ  قجىِ حول فَاهل وبلجسی

 ّبی ؾطظًسُ ذیبثأى-تؿْیالت تطافیىی-زؾتطؾی پیبزُ-اًتمبل فَاهل تطافیه ظا-هجلوبى قْطی-تبضیری

زفبتط ٍ -تبهیي هٌبثـ هبلی-وبضآفطیٌی-ز هطاوع ذطیسٍرَ-افعایف زضآهس ؾبوٌبى-ضًٍك هكبغل هحلی فَاهل التهبزی

 زؾتی ضًٍك نٌبیـ-ضلبثت پصیطی-ّبی گطزقگطی آغاًؽ
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 1397پػٍّف،  ّبیهأذص: یبفتِ

 مشخصات کلی ماتزیس متماطع -

زض ایي هطحلِ فَاهل اٍلیِ تأحیطگصاض ثط ثبظآفطیٌی ثبفت تبضیری قْط گطگبى، ٍاضز هبتطیؽ هتمبعـ قسُ تب ؾغح ٍ 

 N× N ثبیس یه هبتطیؽ N قسُ ّب ثط یىسیگط هكرم قَز. اگط تقساز هتغیطّبی قٌبؾبیی ساض تأحیطگصاضی آىهم

ثبقس. نفط ثیبًگط ثسٍى تأحیط، یه ثیبًگط تأحیط ضقیف، زٍ  هی 3قَز. هیعاى ایي تأحیطگصاضی اظ نفطتب  هی یلتكى

كرم قسى هیعاى تأحیطگصاضی فَاهل، هبتطیؽ رْت ثبقس. پؽ اظ ه ثیبًگط تأحیط هتَؾظ ٍ ؾِ ثیبًگط تأحیط ظیبز هی

ثَزُ ٍ زضرِ پطقسگی هبتطیؽ ًیع  40×40افعاض هیه هه قس. اثقبز هبتطیؽ  ّبی ولیسی ٍاضز ًطم اؾترطاد پیكطاى

ضاثغِ  1028اًس. اظ هزوَؿ  زضنس ثط یىسیگط تأحیطگصاض ثَزُ 64زّس فَاهل زض ثیف اظ  ثبقس وِ ًكبى هی هی 25/64

ضاثغِ فسز ؾِ  209ضاثغِ فسز زٍ ٍ  360ضاثغِ فسز یه،  459ضاثغِ فسز نفط،  572ي هبتطیؽ، هوىي زض ای

 ثبقس: ( هی4ثبقس. هكرهبت ولی هبتطیؽ ذطٍری اظ هیه هه، ثِ قطح رسٍل ) هی

 مشخصات اثزات مستمیم ماتزیس .4 جذول

 40 ابعاد ماتزیس

 2 تعذاد تکزار

 572 تعذاد صفزها

 459 ها تعذاد یک

 360 تعذاد دوها

 209 ها تعذاد سه

 1028 جمع

 25/64 های پزشذه درصذ خانه

 ها بز اساس تأثیزات مستمیم بز همذیگزتحلیل متغیز -

افعاض هیه  زٍ ضٍـ تأحیطات هؿتمین ٍ تأحیطات غیطهؿتمین زض ًطم اظ ثطای اضظیبثی تأحیطگصاضی ٍ تأحیطپصیطی فَاهل،

 زّس. افعاض زٍ ًَؿ گطاف ٍ تحلیل ضا اضائِ هی قَز وِ ایي ًطم هه اؾتفبزُ هی

 ها:ارسیابی پالن تأثیزگذاری و تأثیزپذیزی عوامل بز اساس تأثیزات مستمیم متغیز -

ّبی ّط هتغیط فٌَاى هیعاى تأحیطگصاضی ٍ روـ ؾتَى ّبی ّط هتغیط ثِزض هبتطیؽ تحلیل ؾبذتبضی، روـ افساز ؾغط

قسُ اؾت  ّب ثط ّوسیگط ًكبى زازُ(، تأحیطات هؿتمین هتغیط5زّس. زض رسٍل ) هی هیعاى تأحیطپصیطی آى هتغیط ضا ًكبى

ضیعی ثبالتطیي تأحیط ضا ثط ضًٍس آیٌسُ ثبظآفطیٌی ذالق ثبفت ثط اؾبؼ ایي رسٍل فَاهل ثرف هسیطیت ٍ ثطًبهِ

 تبضیری قْط گطگبى زاضًس.

 میشان تأثیزات مستمیم متغیزها .5 جذول
میشان 

 تأثیزپذیزی

ن میشا

 تأثیزگذاری

میشان  ردیف عوامل

 تأثیزپذیزی

میشان 

 تأثیزگذاری

 ردیف عوامل

ضؾبًی اعالؿ ٍ تجلیغبت 28 51 ؾَاضُ ًٍمل حول قجىِ 57 40 21   1 

ؾبظ َّیت فٌبنط ؾبظی ظًسُ ثبظ 45 52  ههَة ّبی عطح 82 60 22 

 گطزقگطی

2 

 3 آحبض یثْؿبظ ًَؾبظی 67 53 23 ٍ فطٌّگی ّبی اضظـ هقطفی 26 49
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 فطٌّگی تبضیری

ارتوبفی فسالت ثطلطاضی 29 47  4 تأؾیؿبت ظیطثٌبیی 64 38 24 

ظا تطافیه ّبی وبضثطی اًتمبل 29 29  5 ٍرَز هطاوع ذطیس 66 48 25 

ّب ضاُ پیبزُ 49 51  6 اهٌیت 48 54 26 

تطافیىی تؿْیالت 18 38  7 ضفبّی ذسهبت 95 51 27 

ؾبوٌبى زضآهس افعایف 36 53 قْطی یىپبضچِ یطیتهس 75 40 28   8 

هحلی هكبغل ضًٍك 28 55 هبلی هٌبثـ تأهیي 88 52 29   9 

 ثِ احتطام ٍ ّب آظازی پصیطـ 70 34

ّب اضظـ  

قْطًٍساى هكبضوت 81 79 30  10 

ؾطظًسُ ّبی ذیبثبى 53 55  11 وبضآفطیٌی 62 73 31 

تَؾقِ ٍ تحمیك هطاوع ٍرَز 46 49 هترهم ًیطٍّبی ٍرَز 48 54 32   12 

ًوبیكگبُ ٍ ركٌَاضُ ثطپبیی 23 76 زٍلت والى ّبی ؾیبؾت 83 18 33   13 

تكَیمی ّبی ؾیبؾت 57 19 فوَهی فضبّبی 32 52 34   14 

هصّجی هطاؾوبت ثطپبیی 10 25 هصاّت ٍ الَام تٌَؿ 64 22 35   15 

پصیطی ضلبثت 21 49 اهىبًبت تَظیـ 30 38 36   16 

هتمبثل ضٍاثظ قجىِ پَیبیی 19 54 ٍضؾَم اةآز 19 18 37   17 

آهَظقی اهىبًبت 25 23 هحلی ربهقِ آگبّی 23 44 38   18 

زؾتی نٌبیـ ضًٍك 17 43 قْطی هجلوبى 36 59 39   19 

اضتجبعبت ٍ اعالفبت فٌبٍضی 64 35  ّبی آغاًؽ ٍ زفتط 46 49 40 

 گطزقگطی

20 

  روـ ول 1086 1086 

 1397ّبی پػٍّف، هأذص: یبفتِ

زض نفحِ پطاوٌسگی، حبوی اظ هیعاى پبیساضی ٍ ًبپبیساضی ؾیؿتن اؾت. زض  ًحَُ تَظیـ ٍ پطاوٌف هتغیطّب

ّبی  ّبی پبیساض ٍ ؾیؿتن ّبی ؾیؿتنوِ ثِ ًبم قسُ ایي قٌبؾی هیه هه زضهزوَؿ زٍ ًَؿ اظ پطاوٌف تقطیف ضٍـ

هتغیطّب زاضای  اًگلیؿی اؾت. یقٌی ثطذی L نَضت ّبی پبیساض پطاوٌف هتغیطّب ثِ ًبپبیساض هقطٍف ّؿتٌس. زض ؾیؿتن

ّبی  ثٌسی هتغیطّب زض ؾیؿتن (. ًحَُ زؾت129ِ: 1388تأحیطگصاضی ثبال ٍ ثطذی زاضای تأحیطپصیطی ثبال ّؿتٌس )ظالی، 

 نَضت ظیط اؾت. پبیساض ٍ ًبپبیساض ثِ

 ّبی پبیساض: ؾیؿتن 

 ًتیزِ. الف. هتغیطّبی ثؿیبض تأحیطگصاض ثط ؾیؿتن )فَاهل ولیسی(، ة.هتغیطّبی هؿتمل؛ د.هتغیطّبی

 ّبی ًبپبیساض: ؾیؿتن 

الف. هتغیطّبی تأحیطگصاض؛ ة. هتغیطّبی زٍٍرْی )هتغیطّبی ضیؿه ٍ ّسف(؛ د. هتغیطّبی تأحیطپصیط؛ ُ. هتغیطّبی 

 تٌؾیوی؛ ز. هتغیطّبی هؿتمل.

َض ّب ضا ثط اؾبؼ تأحیطات هؿتمین زض هحَض تأحیطگصاضی)هحَض فوَزی( ٍ تأحیطپصیطی)هح(، پطاوٌسگی هتغیط5قىل )

 زّس:افمی( ًكبى هی
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 تأثیزپذیزی –پزاکنذگی متغیزها بز اساس تأثیزات مستمیم در محور تأثیزگذاری  .5شکل 

ّبی ًبپبیساض ٍضقیت پیچیسُ  ّبی پبیساض ربیگبُ ٍ ًمف ّطوسام اظ فَاهل هكرم اؾت. اهب زض ؾیؿتن زض ؾیؿتن

ایي ؾیؿتن، هتغیطّب حبلت هیبًی اظ تأحیطگصاضی ٍ  ثَزُ ٍ هتغیطّب ًیع حَل هحَض لغطی نفحِ پطاوٌف ّؿتٌس. زض

ؾبظز. ثب هكبّسُ نفحِ پطاوٌف هتغیطّب ثط  ّب ضاووی ثب هكىل هَارِ هی زٌّس وِ قٌبؾبیی آى تأحیطپصیطی ضا ًكبى هی

تَاى زضیبفت وِ اوخط هتغیطّب حَل هحَض لغطی نفحِ  (، هی5قىل ضًٍس آیٌسُ ثبظآفطیٌی ثبفت تبضیری قْط گطگبى )

غیطاظ چٌس فبهل هحسٍز )وِ اظ تأحیطگصاضی ثبالیی ثطذَضزاضًس( ثمیِ فَاهل تب حسٍزی اظ  اوٌسگی ّؿتٌس ٍ ثِپط

زؾتِ اظ هتغیطّب  5تَاى  ٍضقیت یىؿبًی ثطذَضزاضًس. ثٌبثطایي ؾیؿتن زاضای ٍضقیت ًبپبیساض اؾت. ثسیي هٌؾَض هی

 ضٍ قٌبؾبیی وطز:

 وٌٌسُ یب تأحیطگصاض هتغیطّبی تقییي 

 ًؿجت ثِ ّب آى تأحیطپصیطی هیعاى تأحیطگصاضًس وِ هتغیطّبی تطیي انلی ٍضٍزی هتغیطّبی فٌَاى ثِ هتغیطّب ایي 

 ًیع ؾیؿتن پبیساضی ٍ زاضًس پطاوٌسگی لطاض نفحِ غطة قوبل ًبحیِ زض ّب آى. اؾت ووتط ثؿیبض قبى تأحیطگصاضی

ّب، تٌَؿ الَام ٍ  ّب ٍ احتطام ثِ اضظـ آظازی ییطّبی: پصیطـهتغ ایي پػٍّف، . زضاؾت ٍاثؿتِ ّب آى ثِ قست ثِ

ّبی تكَیمی،  ّبی والى زٍلت، ؾیبؾت هصاّت، فٌبٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت، هسیطیت یىپبضچِ قْطی، ؾیبؾت

ّب  آى فٌَاى هتغیطّبی تأحیطگصاض قٌبؾبیی قسًس. ًٍمل ؾَاضُ، تأؾیؿبت ظیطثٌبیی، ٍرَز هطاوع ذطیس ثِ قجىِ حول

 .قًَس هی هحؿَة ؾیؿتن وٌٌسُ ضفتبض تقییي ٍ ولیسی بیهتغیطّ فٌَاى ثِ

 هتغیطّبی زٍٍرْی 

ٍاوٌف ؾبیط  اظ تأحیطگصاضی ثبال ٍ تأحیطپصیطی ثبال ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ ّط فولی ثط ضٍی ایي هتغیطّب ایي هتغیطّب

ثٌسی  بی ّسف تمؿینتَاى ثِ زٍزؾتِ هتغیطّبی ضیؿه ٍ هتغیطّ هتغیطّب ضا ایزبز ذَاّس وطز. ایي هتغیطّب ضا هی

 آحبض ثْؿبظی ٍ ّبی ههَة گطزقگطی، هكبضوت قْطًٍساى، ًَؾبظی یطّبی: عطحهتغ ایي پػٍّف، زض ًوَز.

 فٌَاى هتغیطّبی زٍٍرْی قٌبؾبیی قسًس. هبلی ثِ هٌبثـ تبضیری، وبضآفطیٌی، تأهیي ٍ فطٌّگی

 هتغیطّبی تٌؾیوی 
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فٌَاى هتغیطّبی اّطهی حبًَیِ  ضًس ٍ زض ثطذی هَالـ ثِهتغیطّبی تٌؾیوی زض اعطاف هطوع حمل ًوَزاض لطاض زا

 ؾبظی ظًسُ یطّبی: ثبظهتغ ایي پػٍّف، زض وٌٌس. )هتغیطّبی ّسف ضقیف ٍ هتغیطّبی ضیؿه ضقیف( فول هی

 ّبی پیبزُ، ذیبثبى هترهم، زؾتطؾی ًیطٍّبی ، ٍرَزتَؾقِ، اهٌیت ٍ تحمیك هطاوع ؾبظ، ٍرَز َّیت فٌبنط

فٌَاى هتغیطّبی تٌؾیوی قٌبؾبیی قسًس. ایي هتغیطّب لبثل اضتمب ثِ  گطزقگطی ثِ ّبی اًؽآغ ٍ ؾطظًسُ، زفبتط

 هتغیطّبی تأحیطگصاض ٍ یب زٍٍرْی ّؿتٌس.

 ِهتغیطّبی تأحیطپصیط یب ًتیز 

ثبقس. ایي هتغیطّب زاضای تأحیطگصاضی  تأحیطپصیطی هی –ربیگبُ ایي هتغیطّب زض ًوَزاض، رٌَة قطلی پالى تأحیطگصاضی 

 فطٌّگی، پَیبیی ٍ تبضیری ّبی اضظـ یطّبی: هقطفیهتغ ایي پػٍّف، زض یبض پبییي ٍ تأحیطپصیطی ثؿیبض ثبال ّؿتٌس.ثؿ

هحلی،  هكبغل قْطی، ضًٍك فوَهی، هجلوبى ضفبّی، فضبّبی ضؾبًی، ذسهبت اعالؿ ٍ هتمبثل، تجلیغبت ضٍاثظ قجىِ

 حیطپصیط قٌبؾبیی قسًس.فٌَاى هتغیطّبی تأ پصیطی ثِ ؾبوٌبى، ضلبثت زضآهس افعایف

 هؿتمل هتغیطّبی 

 هتغیطّب پطاوٌسگی نفحِ غطثی رٌَة لؿوت زض وِ ّؿتٌس پبییٌی تأحیطپصیطی ٍ تأحیطگصاضی هیعاى زاضای هتغیطّب ایي

 هحلی، ثطپبیی ربهقِ ٍضؾَم، آگبّی ، آزاةّب ًوبیكگبُ ٍ ّب ركٌَاضُ یطّبی:هتغ ایي پػٍّف، . زضاًس لطاضگطفتِ

 ظا، تؿْیالت تطافیه فَاهل ارتوبفی، اًتمبل فسالت اهىبًبت، ثطلطاضی آهَظقی، تَظیـ جی، اهىبًبتهصّ هطاؾوبت

 هتغیطّب زیگط زض ٍاوٌكی گًَِ ّیچ هتغیطّب فٌَاى هتغیطّبی هؿتمل قٌبؾبیی قسًس. ایي زؾتی ثِ نٌبیـ تطافیىی، ضًٍك

 .وٌٌس ًوی ایزبز

 
 تأثیزات بسیار لوی(تأثیزات مستمیم متغیزها بز یکذیگز ) .6شکل 

 ها:ارسیابی پالن تأثیزگذاری و تأثیزپذیزی عوامل بز اساس تأثیزات غیزمستمیم متغیز
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قَز ٍ ٍ ... ضؾبًسُ هی 5، 4،  3، 2ّب ّب ثِ تَاىهه، ّط گبم اظ هتغیطافعاض هیه ّب تَؾظ ًطمهؿتمین هتغیطزض ضٍاثظ غیط

( پطاوٌسگی هتغیطّب ثط اؾبؼ تغییطات 7. زض ازاهِ زض قىل)قَزهؿتمین ؾٌزیسُ هیثط ایي اؾبؼ احطات غیط

 اؾت. قسُ زازُغیطهؿتمین ًكبى 

 
 تأثیزپذیزی-پزاکنذگی متغیزها بز اساس تغییزات غیزمستمیم در محور تاثیزگذاری. 7 شکل

ض تأحیطات هؿتمین، زؾتِ اظ هتغیطّب ز 5تَاى زضیبفت وِ ایي  ثب همبیؿِ ًتبیذ تحلیل تأحیطات هؿتمین ٍ غیطهؿتمین هی

ًؾط قسُ  ّب نطفثٌسی هتغیطربیی زض تأحیطات غیطهؿتمین تىطاض قسًس. لصا زض ایي لؿوت اظ گطٍُ ثب زضربتی اظ ربثِ

 اؾت.

 
 (لوی بسیار تأثیزات) یکذیگز بز متغیزها غیزمستمیم تأثیزات .8شکل 



 326... بازآفرینی به پژوهانه آینده رویکرد

 

 و تأثیزپذیزی تفکیک به همذیگز بز ابنذی متغیزها بز اساس تأثیزات مستمیم و غیزمستمیم متغیزه رتبه -

 تأثیزگذاری

زض ایي هطحلِ پؽ اظ اضظیبثی ٍضقیت ؾیؿتن ثِ لحبػ پبیساضی ٍ ًبپبیساضی ٍ تقییي تأحیطات هؿتمین ٍ 

ّبی ولیسی اؾترطاد ٍ قَز تب زضًْبیت پیكطاىثٌسی هیعاى ایي تأحیطات پطزاذتِ هیّب، ثِ ضتجِغیطهؿتمین هتغیط

 گطزز. ًؾط هی فبهل نطف 40ثٌسی  وِ ثطای وبّف حزن همبلِ اظ اضائِ رسٍل ضتجِ ثٌسی گطزًس ضتجِ

 انتخاب عوامل کلیذی مؤثز بز رونذ آینذه باسآفزینی بافت تاریخی شهز گزگان-

عَض وِ لجالً اقبضُ قس ٍثطای پبؾد ثِ ؾَال اٍل تحمیك، ثطای قٌبؾبیی فَاهل اٍلیِ هؤحط زض ثبظآفطیٌی ثبفت  ّوبى

ّبی زضیبفتی اظ هسیطاى،  ًبهِ ، تىٌیه پَیف هحیغی ٍ زلفی ثِ وبض گطفتِ قس. ثب ثطضؾی پطؾفقْط گطگبى تبضیری

ازاهِ ٍثطای پبؾد ثِ ؾَال زٍم  زض ( اؾترطاد قسًس.3حَظُ هرتلف هغبثك رسٍل قوبضُ) 4فبهل زض  40زضهزوَؿ 

تمین ٍ غیطهؿتمین ایي فَاهل ثط یىسیگط ٍ ثط تحمیك ثِ تحلیل ولی هحیظ ؾیؿتن پطزاذتِ قس ٍ هیعاى تأحیطگصاضی هؿ

ضًٍس آیٌسُ ثبظآفطیٌی ذالق ثبفت تبضیری قْط گطگبى هكرم قس ٍ ثطضؾی ًحَُ تَظیـ ٍ پطاوٌف هتغیطّب زض 

ّبی  فٌَاى پیكطاى فبهل ثِ 14فبهل اٍلیِ تأحیطگصاض  40ی اظ ًبپبیساضی ؾیؿتن ثَز. اظ هزوَؿ حبو نفحِ پطاوٌسگی،

ّبی ولیسی زض ّط زٍ ضٍـ تأحیطگصاضی هؿتمین  ضًٍس آیٌسُ ؾیؿتن اًتربة قسًس وِ ّوِ ایي پیكطاىولیسی هؤحط ثط 

ضیعی ثب ثیكتطیي پیكطاى ولیسی ثبالتطیي تأحیط ضا ثط ضًٍس آیٌسُ  اًس ٍ فَاهل هسیطیت ٍ ثطًبهِ ٍ غیطهؿتمین تىطاض قسُ

فبهل هَضزثطضؾی زضضٍـ  40أحیطگصاض اظ هیبى ّبی ولیسی ت ثبظآفطیٌی ثبفت تبضیری قْط گطگبى زاضًس. پیكطاى

 ( ّؿتٌس:6هؿتمین ٍ غیطهؿتمین ثِ قطح رسٍل )

 ثبظآفطیٌی ذالق ثبفت تبضیری قْط گطگبى آیٌسُ ّبی ولیسی هؤحط ثط ضًٍس پیكطاى. 6رسٍل 
 (غیزمستمیم و مستمیم) کلیذی هایپیشزان 

 طگصاضیتأحی هتغیط)غیطهؿتمین( تأحیطگصاضی هتغیط)هؿتمین( رتبه

هبلی هٌبثـ تأهیي 1 زٍلت والى ّبی ؾیبؾت 487   479 

زٍلت والى ّبی ؾیبؾت 2 هبلی هٌبثـ تأهیي 459   476 

گطزقگطی ههَة ّبی عطح 3 گطزقگطی ههَة ّبی عطح 454   446 

قْطًٍساى هكبضوت 4  قْطًٍساى هكبضوت 448   439 

قْطی یىپبضچِ هسیطیت 5 قْطی یىپبضچِ هسیطیت 415   428 

ّب اضظـ ثِ احتطام ٍ ّب آظازی یطـپص 6 ّب اضظـ ثِ احتطام ٍ ّب آظازی پصیطـ 387   391 

تبضیری ٍ فطٌّگی آحبض ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی 7 تبضیری ٍ فطٌّگی آحبض ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی 370   369 

 356 وبضآفطیٌی 365 ٍرَز هطاوع ذطیس 8

هصاّت ٍ الَام تٌَؿ 354 تأؾیؿبت ظیطثٌبیی 9  348 

هصاّت ٍ َامال تٌَؿ 10 اضتجبعبت ٍ اعالفبت فٌبٍضی 354   344 

اضتجبعبت ٍ اعالفبت فٌبٍضی 11 ظیطثٌبیی تأؾیؿبت 354   341 

 327 ٍرَز هطاوع ذطیس 343 وبضآفطیٌی 12

ًٍمل ؾَاضُ قجىِ حول 13 ّبی تكَیمیؾیبؾت 315   313 

تكَیمی ّبیؾیبؾت 14 ؾَاضُ ًٍمل حول قجىِ 315   297 

 1397ٍّف، ّبی پػهأذص: یبفتِ
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 یپژوهش علمی دستاوردنتیجه گیزی و 

قس وِ  اؾترطاد فبهل هَضزثطضؾی، 40پیكطاى ولیسی تأحیطگصاض اظ هیبى  14 تقساز ثط اؾبؼ ًتبیذ حبنل اظ تحمیك،

ّبی ههَة گطزقگطی، ثیكتطیي  ّبی والى زٍلت ٍ عطح یبؾتؾ ّبی ولیسی؛ تأهیي هٌبثـ هبلی، اظ پیكطاى

ًٍمل ؾَاضُ ٍ وبضآفطیٌی ووتطیي تأحیطگصاضی ثط ضًٍس آیٌسُ ثبظآفطیٌی  حول قجىِ بی تكَیمی،ّ تأحیطگصاضی ٍ ؾیبؾت

ی ارطایی ثِ قطح ظیط پیكٌْبز ضاّىبضّب ّبی ولیسی، ی تحمك پیكطآىثطا ذالق ثبفت تبضیری قْط گطگبى ضازاضًس.

بظی هطوع قْط اظ عطیك تمَیت حیبء ٍ ؾبهبًسّی ؾبذتبض انلی التهبزی ثبفت لسین زض رْت تَاًوٌسؾا هی گطزز:

ی گطزقگطی پطوكف ّب ربشثِفٌَاى یىی اظ پطقَضتطیي ثبظاضّبی ؾٌتی ایطاى ٍ یىی اظ  ثِ لجٌساىقًی ثبظاض ّب تیفقبل

 یگطزقگطی ّب یوبضثطی هطتجظ رسیس ٍ اظرولِ ّب یوبضثطافعایف ضًٍس احیبی ثٌبّبی تبضیری زض لبلت  ثبفت لسین.

ثطای ثرف ذهَنی ًیع هغلَثیت  تَاًس یهطزیؽ ثبلطی زض لبلت عطح پطزیؿبى ؾبثك( وِ یی ًؾیط پّب عطحّوبًٌس )

 افعٍزُ اضظـفٌَاى هحطوی ثطای تَؾقِ ٍ فبهلی ثطای هجبضظُ ثب فطؾَزگی ٍ ایزبز  ی ایزبز ًوبیس ٍ ثِگصاضِ یؾطهب

ی  ٍاؾغِزض وكَض، ثِ ی تبضیری ّب ثبفتفٌَاى پبیلَت ثْؿبظی  هغطح وطزى ثبفت لسین گطگبى ثِ فول ًوبیس.

ی فقلی ٍ اهىبى اؾتفبزُ اظ افتجبضات هلی ؾبظهبى هیطاث  گطفتِنَضت  هؤحطی ذبل ایي ثبفت ٍ هساذالت ّب یػگیٍ

ی ضاّجطی ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی  تِیوو ؽیتأؾ ی.الولل يیثی ٍ گطزقگطی، نٌسٍق احیب ٍ ًْبزّبی زؾتـ ینٌبفطٌّگی، 

ی زٍلتی، فوَهی ٍ ّب ؾبظهبىانلی ) ًفَشاى یشٍ  ًفقبى یشثب حضَض  فٌَاى یه ؾبذتبض فطاذكی ثبفت لسین ثِ

ی ثِ الساهبت زّ تیاٍلَی ٍ گصاض بؾتیؾ هٌؾَض ثًِْبزّبی هطزهی زضگیط زض فطایٌس ًَؾبظی ٍ ثْؿبظی( ثبفت لسین 

ی ًؾیط تمَیت ٍ قبذم ؾبظی هؿیطّبی تبضیری ثب اؾتفبزُ اظ الساهبت هطهت قْط ثبفت ٍ تمَیت ًؾبضت. بظیهَضزً

تبثلَّبی قْطی،  ی ٍ رساضُ ؾبظی، عطاحی هجلوبى هتٌبؾت، افعایف ذَاًبیی، ًهت تٌسیؽ ٍ الوبى ٍؾبظ وف

ثط ًمف  سیتأوثب  ذهَل ثِی ضفتبضی، ؾبهبًسّی هكبغل ٍ ّب لطاضگبُتمَیت ًمبط هىج ٍ فضبّبی روقی ٍ 

 ی ذسهبتی رصاة ثطای گطزقگطاى.ّب تیفقبلثط  سیتأوگطزقگطی ٍ 

 منابع
 .79ل  زٍم، چبح تیؿب، اًتكبضات ذالق، عجمِ ذالق، قْط ،1391،حبفؼ ، هْسی ًػاز،حؿي اقتطی،

 ظا قْطی، ّبی تبضیری ثب ضٍیىطز تَؾقِ زضٍى ضّیبفت ثبظآفطیٌی زض ثبفت ؾٌزف .1395.خ ی،ثع .،د یطوتَلی،ه .،ؼ ثبزلی،

ی ٍ هقوبض ّبی اذیط زض هٌْسؾی فوطاى، وللی ًَآٍضیال یي وٌفطاًؽ ثیيؾَه : ثبفت تبضیری قْط گطگبى.هَضزی ًوًَِ

 .272-292،یَضقْط 11،تْطاى قْطؾبظی،

( ّبی ًَؾبظی قْطی)اظ ثبظؾبظی تب ثبظآفطیٌی قْطی پبیساض . ضٍیىطزّب ٍ ؾیبؾت1393.م هفیسی. ؼ. ، م..ایعزیح ،ثحطیٌی

 .17 -27، 9، قوبضُ هغبلقبت قْطی فهلٌبهِ

 چبح- زاًف، هسیطیت تَؾقِ هقبًٍت ًبرب هغبلقبت ٍ تحمیمبت ؾبظهبى ًگبُ، یه زض پػٍّی آیٌسُ ،1393 فجسالطحین، پسضام،

 .تْطاى اٍل،

 ؾیبؾت فلوی تحمیمبت هطوع اًتكبضات آیٌسُ پػٍّبی، ثبة زض رؿتبضّبیی ،1392 ههغفی، گلىبض، حؿیٌی ٍ ؾقیس ذعایی،

 .تْطاى اٍل، چبح وكَض،

 .انفْبى زٍم، چبح ضیبء، پبضؼ اًتكبضات ًگبضی، آیٌسُ قٌبؾی ضٍـ ،1392 اهیط، ظازُ، وَزهح ٍ ؾقیس ذعایی،

ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس،  ضیعی تَؾقِ قْطی، پبیبىپػٍّی ٍ تفىط ضاّجطزی زض ثطًبهِ (، وبضثطز ضٍیىطز آیٌس1391ُضثبًی، عِ )

 .56 ل ،ضقتِ رغطافیب، زاًكىسُ رغطافیب، زاًكگبُ تْطاى
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 زض گطزقگطی ثب ضٍیىطز فطؾَزُ ّبی ثبفت ذالق تَؾقِ ؾبظ ظهیٌِ ّبی پٌِْ ییقٌبؾب .1389.م .ض.ضفیقیبى،م .ثوبًیبى،م ضفیقیبى،

 ،8  زٍضٓ قْطی، هسیطیت فهلٌبهِ زٍ ،تْطاى قْطزاضی 12 هٌغمِ ،2 ًبحیِ ،یحیی اهبهعازُ هحلِ زیهَض ًوًَِ قْطی، ضیعی ثطًبهِ

 25 ٓقوبض

ضیعی ؾٌبضیَ هجٌب، ًوًَِ هَضزی: اؾتبى آشضثبیزبى قطلی، ای ثب ضٍیىطز ثطًبهًِگبضی تَؾقِ هٌغمِ(، آیٌس1388ُظالی، ًبزض )

 ضیعی قْطی، زاًكىسُ فلَم اًؿبًی ٍ ارتوبفی، زاًكگبُ تجطیع.لِ زوتطی ترههی، ضقتِ رغطافیب ٍ ثطًبهِضؾب

 .اٍل چبح ضاّجطزی، هغبلقبت پػٍّكىسُ :ًبقط ای، هٌغمِ تَؾقِ ٍ ضیعی ثطًبهِ زض ضاّجطزی ًگبضی آیٌسُ ،1392 ًبزض، ظالی،

ّبی فطؾَزُ ثب ضٍیىطز  یی هتغیطّبی ولیسی ٍ اؾتطاتػیه زض ثبفتقٌبؾب ،1396ی،هطتض یس ٍ ًهطتی ّكی،ؾق ظًگٌِ قْطوی،

 .تْطاى ضیعی قْطی ًَیي، هلی هسیطیت ٍ ثطًبهِ وٌگطُ قْط تْطاى(، 9هٌغمِ  2یِ ًبح پػٍّكی)هحسٍزُ هَضزهغبلقِ: آیٌسُ

 .300ل  ّبی فطٌّگی، زفتط پػٍّف اًتكبضات اٍل، چبح ذالق، قْط ،،1348،چبضلع لٌسضی،

 فعیع حیسضی، َّقٌگ اهیط ،ًبؽوی اهیط ذعایی، ؾقیس تألیف آى ّبی ضٍـ ٍ پػٍّی آیٌسُ هجبًی ،1392 اهیط، ًبؽوی،

 .تْطاى اٍل، چبح وكَض، فلوی ؾیبؾت تحمیمبت هطوع اًتكبضات وبقبًی، حبهس ٍ فلی ظازُ
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