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 چکیده

آغاص ّش سٍیذاد خاللاًِ طشاحی، ّوَاسُ با سَاالتی دس رّي طشاح ّوشاُ بَدُ است؛ چشا کِ ایي هسیش پشفشاص ٍ ًشیب ٍ پش اص ابْام 

ّایی هتعذد سَق هی دّذ کِ ّشکذام شاهل صٍایایی آشکاس ٍ  ّای هختلف است، طشاح سا بِ پاسخ کِ هشتول بش هشاحل ٍ فعالیت

ایي حیث فشایٌذ طشاحی دس ّش کذام اص هَضَعات ٍ هشاحل تَام با چالش ّایی است طشاح سا بِ پیش پٌْاى اص هَضَع ّستٌذ. اص 

گیشی هَلذ  یابی است کِ حاصل آى شکل هی خَاًذ. اها آًچِ کِ دس ایي هسیش اّویت خاصی داسد، ًمطِ آغاص طشاحی ٍ هشحلِ ایذُ

گیشی اص تاثیشات صهیٌِ ٍ بستش طشاحی سا شایذ بتَاى بِ عٌَاى ًمطِ  تا، بْشُاٍلیِ بِ هثابِ ایذُ ٍ اًسدام دٌّذُ طشح است. دس ایي ساس

تَاى تاثیشات صهیٌِ ٍ بستش طشاحی سا بِ  آغاصی بسیاس هْن ٍ تاثیشگزاس دس فشایٌذ طشاحیِ هعواسی للوذاد کشد. ایي دس حالیست کِ هی

للوذاد کشد. با عٌایت بِ هَاسد رکش شذُ، تحمیكِ حاضش با ّذف  عٌَاى ًمطِ آغاصی بسیاسهْن ٍ تاثیشگزاس دس فشایٌذِ طشاحیِ هعواسی

گیشی اص هطالعات  گشایی دس فشآیٌذ طشاحی، اًدام پزیشفت کِ دس گام ًخستِ پژٍّش، با بْشُ ّای صهیٌِ تبییي ٍ تحلیلِ شاخص

گام دٍم، با استفادُ اص ابضاس هصاحبِ  گشایی استخشاج ٍ تبییي گشدیذ ٍ دس اداهِ تحمیك ٍ ّای صهیٌِ ای ٍ استٌادی، شاخص کتابخاًِ

ّای صهیٌِ گشاییِ  ای بِ تحلیل ٍ اسصیابیِ شاخص عویك با خبشگاى حَصُ هعواسی ٍ شْشساصی، اعن اص اساتیذ داًشگاُ ٍ هعواساى حشفِ

شگزاسیِ کیفیات هستخشج اص هطالعاتِ گامِ ًخست پژٍّش دس فشایٌذ طشاحی پشداختِ شذ؛ کِ ًْایتاً ًتایح حاصلِ، حاکی اص تاثی

کالبذی، فضایی ٍ هادی ٍ ّویٌطَس ابعاد اًساًی، اختواعی ٍ فشٌّگی صهیٌِ هَخَد است. ایي دس حالیست کِ ًوی تَاى تاثیشگزاسیِ 

 ّای دیگش صهیٌِ سا دس ایي هْن اًکاس کشد.  شاخصِ

 گرا، فرایند طراحی معماری های معماری زمینه گرایی، شاخص کلمات کلیدی: زمینه

 

 

 

                                                           

اؾت وِ زض زاًكىسُ  ((ًمف الْبم اظ ظهیٌِ زض ثْجَز فطآیٌس عطاحی هؼوبضیوَضـ حبخی ظازُ ثب ػٌَاى ))، ًبهِ زوتطی ترههی هؼوبضی ایي همبلِ ثطگطفتِ اظ پبیبى -1

ضاٌّوبیی خٌبة آلبی زوتط ایطج اػتهبم ٍ هكبٍضُ خٌبة آلبی زوتط ؾیس ههغفی هرتبثبز اهطئی زض حبل  ٌّط ٍ هؼوبضی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ػلَم تحمیمبت ثِ

 اًدبم اؾت.

 i.etessam@srbiau.ac.ir.com )ًَیؿٌسُ هؿئَل( -2
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 هقذهه 

 اظ هتوبیع وبهالً قیَُ ٍ ثب عطح ثٌبّبیی ذلك آى فطاذَض ثِ ٍ اذیط لطٍى عی زض هؼوبضی عطاحیِ هرتلف ؾجىْبی ظَْض

 زض ثیؿتن لطى هؼوبضی تحَالت اؾت؛ چٌبًىِ تحلیل ظزُ ضلن ؾَم ّعاضُ هؼوبضی ثطای ضا هتفبٍتی وبهالً ّن، ٍضؼیت

 ثسٍى هؼوبضی عطاحی وِ هیجبقس هْن ًىتِ ایي ًكبى زٌّسُ اذیط ضٍیىطزّبی ٍ هسضًیؿن هسضًیؿن، پؿت ّبی اًسیكِ

 ٍ خسی اًتمبزات ثب هؼوبضی، ّوطاُ زض اثطگصاض ٍ انلی ػَاهل تَخِ ثِ زض هٌغمی ٍ هتؼبزل ضٍیىطز ًظطگیطی زض

 زض آهسُ ثَخَز هْن تغییطات ٍ انلی اًتمبزات تَاًین هی چٌبًچِ ثَز. ذَاّس پبضازایوْبی عطاحی زض گؿتطزُ تغییطات

اًؿبًی  ًیبظّبی ثِ ؾغحی ًگبُ ٍ غیطُ( ٍ )ثؿتط، تبضید، فطٌّگعطاحی ظهیٌِ ثِ تَخِ ػسم اظ ضا ًبقی هسضى هؼوبضی

 ػسم ًیع ٍ ٍ تبضید فطٌّگ، َّیت همَلِ اظ ولی ثطزاقت ٍ فْن زض ضا هسضى پؿت اًسیكِ زض هْن ضؼف ًمبط ٍ ثساًین؛

وٌین؛  للوساز هؼوبضی اثط اضتمبی ویفیت زض عطاحی فطایٌس فؼبل ًمف ٍ فضب ٍ فطم آفطیٌف زض ذاللیت ثحث ثِ تَخِ

ثب ًگبُ ثِ ؾیوبی قْطی ٍ ًوبی ؾبذتوبًْب زض زٍضُ هؼبنط، هی تَاى چٌیي ثطزاقت وطز وِ تٌَع  ایي زضحبلیؿت وِ

زاؾتبًی وِ ّط ؾبذتوبى اظ ّبی قْطی، ّط وسام ضاٍی زاؾتبًی هٌحهط ثِ فطز ّؿتٌس.  ّب ٍ فطم هَخَز زض خساضُ

ًمغِ آغبظ تب ثِ ًْبیت، ضٍایت هی وٌس. اهب آًچِ وِ زض ایي ًَقتبض حبئع اّویت اؾت، قٌبذت ٍ اضظیبثی ذهَنیبتی 

گیطی ایي اثٌیِ تبثیط هؿتمین ٍ غیط هؿتمین هی گصاضز. ًمغِ آغبظ ّط ثٌب ثب ّسف ٍ ػولىطز آى ّوؿَ  اؾت وِ ثط قىل

ثِ ًیبظّبی اًؿبًی)اػن اظ فیعیىی، ضٍاًی ٍ هؼٌَی(ّسفی اؾت وِ ّط ثٌب ٍ ؾبذتوبى زض اؾت؛ چٌبًىِ پبؾرگَیی 

گیطی ّط وسام اظ ایي ؾبذتوبًْب  ضاؾتبی تبهیي ایي هَاضز ایدبز هی قَز؛ اهب آًچِ وِ زض پطٍؾِ عطاحی ٍ قىل

ای  ت. ذهَنیبت ظهیٌِای ّط ثٌبؾ ّبی ظهیٌِ گصاضز، ذهَنیبت ٍ ٍیػگی ثهَضت وبهال هتفبٍت اظ ّن تبثیط هی

گیطی ثٌب تبثیطات هؿتمین ٍ گبّبً غیطهؿتمین زاضز وِ ایي تبثیطات ثؿتِ ثِ  ّوَاضُ ٍ زض هطاحل هتؼسزِ عطاحی ٍ قىل

گطا،  اًساظ هؼوبضیِ ظهیٌِ ّبی ثؿتط عطح، هی تَاًٌس زض ایي پطٍؾِ زذیل ثبقٌس. ضٍیىطز ٍ چكن هَلؼیت ٍ ٍیػگی

ًْس ٍ ثط تَخِ عطاح ٍ  ٍ ثؿتط ضا اضج هی  ای وِ ذهَنیبت ٍ اثؼبز ظهیٌِ ي اؾت؛ ثگًَِزلیمبً ّوطاؾتب ثب ایي هَاظی

گطایی زض  ّبی ظهیٌِ هؼوبض ثِ ذهَنیبت هصوَض تبویس زاضز. اظ ایٌطٍ تحمیكِ حبضط ثب ّسف تجییي ٍ اضظیبثی قبذم

 حل هؿئلِ شوط قسُ هی ثبقس. ثطفطایٌس عطاحیِ هؼوبضی، ثب اؾتٌبز ثِ ًتبیح حبنلِ زض پی ثؿتطؾبظی هٌبؾت ثطای 

 پبؾد ّب ثساى اؾت قسُ ؾؼی ازاهِ زض ٍ گطفتِ لطاض تَخِ هَضز تحمیك ایي زض ظیط انلی ّبی اؾبؼ، پطؾف ایي

 :قَز گفتِ

 گطایی وساهٌس؟ ظهیٌِ ّبی قبذم -1

 اؾت؟گطایی زض فطایٌس عطاحی اظ هیعاى تبثیطگصاضیِ ثیكتطی ثطذَضزاض  ّبی ظهیٌِ وساهیه اظ قبذم -2

گطایی  ّبی ظهیٌِ زض ازاهِ ٍ زض ضاؾتبی پبؾرگَیی ثِ ؾَاالت هغطح قسُ ٍ زض گبم ًرؿتِ پػٍّف ثِ تجییي قبذهِ

گطایی زض فطایٌس عطاحی هؼوبضی پطزاذتِ قس؛ وِ اثتساً ٍ زض ضاؾتبی  ّبی ظهیٌِ ٍ زضگبم ثؼسی ثِ ثطضؾی قبذم

ثب فطایٌس عطاحی ٍ ّوچٌیي پطزاذتي ثِ ظهیٌِ گطایی ٍ تسٍیي چبضچَة ًظطیِ تحمیك، لعٍم یبفتي هفبّین هطتجظ 

 ّبی آى وبهال هحؿَؼ اؾت. قبذهِ

 تحلیلی-تَنیفی نَضت ثِ ٍ ثَزُ «ووی» ًَع اظ هغبلؼِ تحمیكِ حبضط، ایي ثطای زٍگبًِ پبضازاین گطفتي ًظط زض ثب

 اظ ًرؿت ّبی ثرف قسُ، زض هغطح ّبی پطؾف ثِ گَیی پبؾد ٍ اّساف پیكجطز ثطای پػٍّف ایي زض گیطز؛ هی اًدبم

 ثب ثىبضگیطی اثعاض ازاهِ زض ٍ قس گطفتِ ثْطُ گطایی ظهیٌِ ّبی قبذم اؾترطاج ثطای اؾٌبزی ٍ ای وتبثربًِ اثعاض
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گطفت؛ خبهؼِ آهبضیِ تحمیكِ حبضط خْت  لطاض هسالِ هَضز فطایٌس عطاحی زض گطایی ظهیٌِ ّبی زلفی قبذم پطؾكٌبهِ

ای ثَزًس وِ ثب  ًظطؾٌدی، نس ًفط اظ ذجطگبى حَظُ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی، اػن اظ اؾبتیس زاًكگبُ ٍ هؼوبضاىِ حطفِ

زازُ آهبضی زض ًطم  513اؾتفبزُ اظ ضٍـ والیي، تؼییي گطزیس. ًْبیتبً ًتبیح حبنل اظ ًظطؾٌدیِ اًدبم یبفتِ زض لبلت 

ایِ هَثط ثط  ّبی ظهیٌِ هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت وِ هٌدط ثِ اؾترطاج ٍ اضظقگصاضیِ قبذهِ SPSSافعاض 

 فطایٌس عطاحیِ هؼوبضی حبنل قس.

 چارچوب نظری

 ضناسی روش و فرآینذ طراحی از هنظر واژه

ّبی هكتطن  هثبثِ ضاُ، ضاُ(. ثِ odos، ثب یب هكتطن + meta)Method( اظ ضیكِ یًَبًی Methodٍاغُ اًگلیؿی ضٍـ )

ّبی لبثل تىثیط یب عجمِ ثٌسی ٍالغ قسُ اؾت وِ ثطای فْن ٍ  ّبی اًدبم وبضّبؾت، ثٌیبز ضٍـ زض ًظن ثب زاقتي ضاُ

ای هٌظن،  هٌس، ضٍیِ ای لبػسُ ثْتط اًدبم زازى ثِ وبض گطفتِ هی قَز. ضٍـ تحمك یبفتي }ثِ اًدبم ضؾیسى{ زض گًَِ

ت. ضٍـ ثِ هؼٌی عطظ، عطیمِ، لبػسُ ٍ لبًَى، ضاُ، ٌّدبض، قیَُ، اؾلَة، ٍ تیطُ، هٌس هَضَػبت اؾ خبیگكت ؾبهبى

ای(  (. ضٍیِ)یب قیَُ 12378: 1377ًؿك، هٌَال، ؾجه، عطیك، گًَِ، ؾٌت، ًوظ، ضؾن ٍ آئیي، ًْح)لغت ًبهِ زّرسا، 

فؼبلیت فىطی اؾت؛ ضاُ اًدبم  ای اظ ی هٌغجك زض قبذِ ای اظ یه ضٍیِ ثطای زؾت یبفتي ثِ یه قی)اثػُ(، یب فطم ٍیػُ

(. ضٍیِ ٍ فٌَى قبذم ّط ًظبم oxford Advanced Dictionary ،2005 :963ای هكرم) ّطچیع، ثب تَخِ ثِ ثطًبهِ

(. عطاحی ضًٍسی ًبّوگي اؾت؛ عطاحی اغلت American Heritag Dictionary ،2020ای اظ زاًف) هكرم یب ظهیٌِ

فطٌّگی عطاحبى زض وٌبض قطایظ فٌی ٍ التهبزی خبهؼِ اؾت)یَضهبوب، -هتبثط اظ تدبضة قرهی، ظهیٌِ اختوبػی

(. زض فطآیٌس عطاحی، اظ ظهبًی وِ عطاح ثب یه هؿئلِ عطاحی هَاخِ هی قَز تب ٍلتی وِ ثتَاًس ثِ پبؾری 1: 1391

ؼبلیت ّبی هٌبؾت ثطای آى زؾت یبثس، هؿیط پطفطاظ ٍ ًكیت ٍ پط اظ اثْبهی ضا عی هی وٌس وِ هكتول ثط هطاحل ٍ ف

هرتلفی اؾت ٍ تؼییي زلیك ایي هطاحل ٍ چگًَگی هَاخِْ ّط عطاح ثبهؿئلِ تبهطظ ًبهوىي زقَاض ثِ ًظط هی ضؾس. 

گیطی  اؾت وِ حبنل آى، قىل« ایسُ یبثی»آًچِ وِ زض ایي هؿیط اّویت ذبنی زاضز ًمغِ آغبظ عطاحی ٍ هطحلِ 

 عطح اؾت.ثرف ٍ اًؿدبم زٌّسُ  هَلس اٍلیِ ثِ هثبثِ ایسُ ٍحست

ّب ًمف ولیسی زض تَؾؼِ  ّبی اٍلیِ، افىبض ٍ هفبّیوی ّؿتٌس وِ عطاح ضا زض اًسیكیسى ووه هی وٌٌس. ایي ایسُ ایسُ

ّبی ذالق زاضًس ٍ ضٍیىطز ولی عطاحیِ عطاحبى ضا قىل هی زٌّس. زض ازثیبت هطثَط ثِ عطاحی، ایسُ اٍلیِ ٍ  حل ضاُ

، «انل ؾبظهبى زٌّسُ»، «لبة هؿئلِ»، «زٌّسُ ایسُ ؾبذتبض»، «حسؼ»چَى ػبهل آغبظگط عطاحی، ثب ػٌبٍیي هرتلفی ّو

ضغن  ّب ٍ تؼبثیط یبزقسُ ػلی هَضز تَخِ نبحجٌظطاى حَظُ عطاحی ثَزُ اؾت. ٍاغُ« هَلس اٍلیِ»، ٍ «عطح هبیِ»

ی وِ زض تَاًٌس خبًكیي یىسیگط قًَس، ضوي آًىِ ّوِ ثِ ضٍیساز ٍاحس ذبًَازُ ّؿتٌس ٍ هی تفبٍتْبی ظطیف، ّن

افتس. زض ٍالغ، عطاحی فطایٌسی اؾت هجتٌی ثط زاًف. ثط ایي  حل عطاحی اتفبق هی هطظ هیبى فضبی هؿئلِ ٍ فضبی ضاُ

گیطی ایسُ ٍ آغبظ  گیطی اظ آى زض هطحلِ قىل اؾبؼ، اّویت زاًف ٍ آگبّی هطثَط ثِ هَلؼیت عطاحی ٍ لعٍم ثْطُ

(. اظ ایٌطٍ قبیس ثتَاى چٌیي ثیبى وطز وِ عطاحی یه 20-19: 1393عطح، ًیبظی ثِ اثجبت ًساضز)والهی ٍ ًسیوی، 

فؼبلیت زاًف هحَض اؾت. ثب تَخِ ثِ خبیگبُ هْن زاًف زض فطآیٌس عطاحی، اًَاػی اظ زاًف وِ عطاح عی فطآیٌس 
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ظ ّبیی ا ّبیی اظ ؾَی نبحجٌظطاى حَظُ عطاحی هغطح قسُ اؾت وِ ثِ ًوًَِ عطاحی ثِ وبض هی ثطز، زض لبلت زٍگبًِ

 ّب ثِ عَض ذالنِ زض خسٍل ظیط اقبضُ قسُ اؾت. ایي زٍگبًِ

 انواع دانص طراحی                                                .1 جذول

 
 (27: 1393هٌجغ:)والهی ٍ ًسیوی، 

وِ  ّبی اًؿبى اؾت، وِ هؼغَف ثِ هؿبئل ثبظ ٍ ثسؾبذتبض، هَخت قسُ تطیي هْبضت هبّیت عطاحی، یىی اظ پیچیسُ

ثطاؾبؼ تؼبضیف،  عطاح اظ هَلؼیت عطاحی ثبقس.« تفؿیطّبی شٌّی»فطآیٌس عطاحی ثیكتط هجتٌی ثط زاًف قرهی ٍ 

ای اؾت وِ عطاح آى ضا ًِ اظ عطیك آهَظـ ٍ هغبلؼِ  زاًف قرهی، عطاحی زاًف ًبهىتَة ٍ فطهَل ثٌسی ًكسُ

كی ًبگفتٌی ٍ هٌحهط ثِ فطز اظ عطاحی ٍ وتت ٍ هدالت، ثلىِ ثغَض قرهی وؿت وطزُ اؾت. ایي ًَع زاًف، زاً

ّبی حبنل اظ تدبضة ػلوی ٍ ازضاوی  ظهیٌِ ػَاهل هَثط ثط آى اؾت. زض ٍالغ شّي عطاحبى زض فطآیٌس عطاحی، ثب پیف

ّبی تدطثِ قسُ ثبضٍض هی گطزز ٍ ثط اؾبؼ زاًف قرهی حبنل اظ آى عطاحی هی وٌٌس؛  ّب ٍ ًوًَِ آًْب اظ هَلؼیت

گیطی ٍ تَؾؼِ  طاحی وِ ثب هَضَع ٍ ثؿتط عطح هكرم هی قَز، خبیگبُ هْوی زض ضًٍس قىلثغَضیىِ هَلؼیت ع

ّب،  آى  ّب، حَظُ ثٌسی ٍ ًظبم عطح زاضز. هَضَع عطاحی زضثطزاضًسُ ٍیػگی ّبی وبضوطزی یؼٌی ػولىطزّب، فؼبلیت

ّبی هؼٌبیی  وچٌیي ٍیػگیّبی قىلی ٍ ؾبذتبضی قبهل فطم، ٌّسؾِ ٍ همیبؼ ٍ ّ ّب، ٍیػگی فضبّب ٍ اضتجبعبت آى

ّبی ولی قبهل اللین ٍ  ّبی شٌّی ٍ احؿبؾیِ هَضزِ اًتظبض اؾت. ثؿتط عطح ًیع زضثطزاضًسُ ٍیػگی قبهل ویفیت

(. ایي زضحبلیؿت وِ ًمف ثؿتط 29ّبی هَضزی قبهل ٌّسؾِ، تَپَگطافی ٍ ّودَاضی اؾت.)ّوبى،  فطٌّگ ٍ ٍیػگی

گطا وبهال  زز وِ اثؼبز هتؼسزِ ایي هَضَع زض حیغِ ازثیبت هؼوبضیِ ظهیٌِگط ٍ ظهیٌِ عطاحی، ثیف اظ پیف پطضًگ هی

ّبی هطثَط وبهال  گطایی ٍ قبذهِ ، ظهیٌِ تكطیح قسُ اؾت. زض ازاهِ ًَقتبض لعٍم پطزاذتي ثِ هفبّین هطتجظ ثب ظهیٌِ

 هحؿَؼ اؾت.

 گرایی هفاهین هرتثط تا زهینه

ّویٌغَض هؼوبضی اؾت وِ ثؿتط ٍ ظهیٌِ عطاحی ضا ّوچَى الگَیی گطایی، ضٍیىطزی ضایح زض قْطؾبظی ٍ  ظهیٌِ

 پٌساضز وِ ّسف غبیی آى ایدبز اضتجبط ثهطیِ هٌغمی ٍ هؼٌبیی ثیي هؼوبضی ثب ظهیٌِ اؾت. زض ثطای عطاحیِ وبضآهس هی

 قسُ طازای حَظُ ایي ًظطاىِ نبحت ٍ اًسیكوٌساى ؾَی اظ هتفبٍتی آى، ًظطات اّساف ٍ گطایی ظهیٌِ ضٍیىطز ذهَل

 ّبی گطا، زیسگبُ ظهیٌِ هؼوبضی ثب اضتجبط زض تط خبهغ چبضچَة ثِ یبثی زؾت ثطای ثرف ایي زض ضٍ ایي اظ اؾت؛
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 ایدبز ثطای توبیلی ضا گطایی هؼوبضی، ظهیٌِ هتفىط ٍ ، هؼوبض«1ثطٍلیي. ؾی ثطًت. »گطفت لطاض تَخِ هَضز هرتلف

. ثیل (15: 1980) اؾت گطفتِ ذَز ثِ ٍاحس قىلی ظهبى عی زض وِ زاًس هی پیطاهَى هحیظ ٍ ؾبذتوبى هیبىِ اضتجبط

زّس ٍ هؼتمس اؾت وِ یىپبضچِ ؾبظی ػٌبنط وبلجسی ٍ  گطایی ضا هَضز ثحث لطاض هی ، ٍخْی زیگط اظ ظهی2ٌِّیلیط

 ثبضُ چٌیي ًیع زض ایي 3(. چبضلع خىٌع1996حلی ثطای زضن ثْتط وبلجس ٍ فضبؾت )ّیلیط،  تكىیل یه ول ٍاحس، ضاُ

 آى ثركیسى تساٍم ٍ ظهیٌِ وبلجسی ٍ هؼٌبیی ّبی اضظـ زضیبفت گطا ظهیٌِ هؼوبضیِ انلیِ ضؾبلتِ ٍ ضٍیىطز» ًگبضز:  هی

اؾت؛ ثِ ػجبضتی ّوبٌّگ ؾبظی ؾبذتوبًْبی خسیس ثب هؼوبضی ؾٌتی ٍ همیبؼ قْطی ًگبُ  اثٌیِ آتی هؼوبضی زض

هؼتمس اؾت وِ هؼوبضی هؿئَلیت تَخِ  4(؛ اؾتیَى ّبل135: 2002)خٌىع، «گطایی زض هؼوبضیؿت انلی ًظطیِ ظهیٌِ

ای اظ پیكٌْبزات هٌبؾت ضا ثِ ػٌَاى هفبّیوی ثطای  تَاًس هدوَػِ ٍیػُ ٍ هَقىبفبًِ ضٍی ظهیٌِ ضا زاضز؛ ظیطا ظهیٌِ هی

قَز.  یعطاحی هؼوبضی فطاّن آٍضز. ظهیٌِ ثطای ٍی تٌْب ثؿتط ؾبذتوبًی ًیؿت، ثلىِ هفبّین عطاحی ضا ًیع قبهل ه

هب ّویكِ ثب یه »ثِ ػجبضت زیگط، اظ ًظط ّبل، ظهیٌِ یه هٌجغ اؾبؾی ثطای عطاحی اؾت. اٍ ثط ایي ثبٍض اؾت وِ 

)یَضلبًچی اٍغلَ، « ظهیٌِ ٍ هَلؼیت خسیس ضٍثطٍ ّؿتین ٍ ثبیس عجك قطایظ هَخَز، فطایٌس عطاحی ضا اًدبم زّین

گطی،  فطاًه ػمیسُ ّن ًظط ثب ّبل زض ایي ضاثغِ اؾت. ثِ هؼوبض هكَْض آهطیىبیی ًیع 5(. فطاًه گْطی68: 2004

ًیع،  6(. الىؿبًسض76: 2017)ؾبًگَی، « ثب تَاًبیی ثی ظهبى ثَزى ، اهب وٌس نحجت ذَز هىبى ٍ ظهبى اظ ثبیس هؼوبضی»

(. 1389زاًس )الىؿبًسض،  تالـ ثطای ضؾیسى ثِ اضتجبعی همجَل ٍ ؾبظگبض ثیي فطم ٍ ظهیٌِ ضا ّسف انلی هؼوبضی هی

چٌبًىِ زض ؾغَض لجل اقبضُ گطزیس، اوثط هؼوبضاى ٍ نبحجٌظطاى ثِ هَضَع چگًَگیِ اضتجبط هؼوبضی ٍ ثؿتط عطح، 

تَاى اؾتٌجبط وطز، ػجبضت  گطایی هی ًگبّی هكتطن ٍ ّوؿَ زاضًس. آًچِ وِ اظ هغبلؼِ ًظطات هترههیي حَظُ ظهیٌِ

ٍ هٌفهل اظ ّن تَاًبیی پطزاظـ وبلجس ٍ ؾیوبیی ٍاحس ضا اؾت اظ ایٌىِ ػٌبنط وبلجسیِ قْطّب ثهَضت اًفطازی 

اًس. اظ ایي ضٍ، ًوی تَاى فمظ زض خؿتدَی ذَال ٍ اثؼبز  ًساضًس، ثلىِ ثِ ثؿتط ٍ ثبفت هحیظ پیطاهًَی ذَز ٍاثؿتِ

ل زض ایي ًگطیؿت. ٍاحس تحلی-ای وِ زض آى لطاض زاضًس ّب ثسٍىِ تَخِ ثِ ظهبى ٍ ظهیٌِ ّب ثَز ٍ ثِ خَّط پسیسُ پسیسُ

ّب ًیع ثِ ایي  ضٍیىطز، هغبلؼِ ثٌبّب یب فضبّب زض اضتجبط ثب ػَاهل هحیغی آى اؾت ٍ ّطگًَِ تغییط ٍ زذبلت زض آى

ّبی نطفبً وبلجسی تَخِ زاقت.  (. زیسگبُ هعثَض اثتسا ثِ خٌج18ِ-15: 1987ػَاهل ٍاثؿتِ اؾت )اؾتَوَلؽ ٍ آلتوي، 

فطٌّگی خبهؼِ گؿتطـ زاز. زض ایي زیسگبُ  –حَظُ ذَز ضا ثِ ٍخَُ اختوبػی  اهب ثِ تسضیح ثِ اثؼبز اًؿبًی گطاییس ٍ

ّب ٍ ػٌبنط قْطّبی گصقتِ زض قىل زازى ثِ وبلجس قْطّبی هؼبنط حضَض زاضًس. ثٌبثطایي هؼوبض ظهیٌِ گطا ثبیس  ایسُ

(. اظ 35: 1380ّبی یه هىبى ضا زضیبثس ٍ آى ضا ثركی اظ فطآیٌس عطاحی ذَز لطاض زّس )تَالیی،  لبزض ثبقس ٍیػگی

ّبی وبلجسی ٍ  ای ضوٌی ثِ توبیع هىبًی ًظط زاضز، ثِ نطاحت تساٍم اضظـ ػیي حبل وِ ثِ گًَِ ایي ضٍ زض

وٌس  ّبی خسیس )تحَل( ضا ًفی ًوی وبلجسی هىبى یب ظهیٌِ هَخَز ضا ذَاؾتبض اؾت. ثب ایي حبل، ایدبز اضظـ غیط

 (. 35: 1383)هیطهمتسایی، 

 گرایی اتؼاد زهینه

 ثرف ایي زض اؾت، وِ هرتلفی افتطاق ٍ اقتطان ًمبط زاضای گطایی ظهیٌِ اثؼبز ثب ضاثغِ زض هؼوبضاى ٍ هحممیي ًظطات

 –گطایی فطهی  گطایی ضا زض ؾِ ثرف ظهیٌِ اثؼبزِ ظهیٌِ 7هطیل ؾی. گِیٌع .قس پطزاذتِ ًظطات ایي اظ ثطذی ثطضؾی ثِ

 «فؼبلیتی گطایی ظهیٌِ» ثیكتطِ ی هغبلؼِ ضطٍضتِ ثِ ازاهِ زض گطایی اللیوی هؼطفی هی وٌس اٍ گطایی فؼبلیتی ٍ ظهیٌِ ظهیٌِ
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 اظ -هَاضز اغلت زض ضا تطی گؿتطزُ ٍ فٌی فؼبلیتی، اعالػبت الگَی وِ قَز هی یبزآٍض ضا هؿئلِ ایي ٍ ًوَزُ تأویس

ثؼسِ گطایی ضا زض زٍ  ، اثؼبز ظهی8ٌِاؾتیَى ّبضت (.21: 1980گیٌع، ) زاز ذَاّس اًتمبل هربعت ثِ -زیگط گطٍُ زٍ خولِ

گیطی هؼوبضی ٍ  گطایی ضا خْكی ثِ ؾوت قىل ظهیٌِ ههٌَع ٍ ظهیٌِ فطٌّگی ثطضؾی ٍ هغطح وطزُ اؾت؛ اٍ ظهیٌِ

اختوبػی ٍ تبضیری قْطّب    -(. ضٍ ٍ وَتط اثؼبز فطٌّگی1987زاًس )ّبضت،  قْطؾبظیِ ثطگطفتِ اظ هحیظ پیطاهَى هی

گطایی ضا زض ؾِ ثؼسِ  ًیع، ظهیٌِ 9(. ؾبیوَى ثل1978َتط، زاًٌس )ضٍ ٍ و گیطی وبلجس، ثؿیبض هَثط هی ضا زض قىل

(. 1382زاضز )ثل،  گطایی تدطثی ٍ ػولىطزی تمؿین هی ٍ ظهیٌِ –ازضاوی ٍ هؼٌبیی  –گطایی فطهی ٍ ثهطی  ظهیٌِ

گیطی وبلجسی هٌبؾت ٍ پبؾرسُ ضا زض گطٍ  زاًس ٍ قىل گصاض هی ًیع خٌجِ تبضیری ظهیٌِ ضا تبثیط 10پبتطیه گسؼ

 آضاء تدویغ ٍ یبفتِ اًدبم هغبلؼبت اؾبؼ ًْبیت، ثط (. زض66: 1968پٌساضز )گسؼ،  تجؼیت اظ ثطزاقت ّبی تبضیری هی

 ی قبذِ زٍ زض ضا گطایی ظهیٌِ اثؼبز تَاى ، هیّب آى افتطاق ٍ اقتطان ًمبط ثطضؾی ٍ گطایی ظهیٌِ حَظُ ًظطاىِ نبحت

 تبضیری؛ ٍ ؾٌتی هؼوبضی ػٌبنط ٍ الگَّب: الف) قْطؾبظی ٍ هؼوبضی «هؿتمینِ» ویفیبت -1 ػوسُ، قبهل ٍ انلی

 ثب «غیطهؿتمین» اضتجبط زض یب «غیطهؼوبضاًِ» ویفیبت -2 ٍ( هَخَز ظهیٌِ زض فضبیی ٍ هبزّی، وبلجسی ّبی ویفیت: ة

 ثٌسی زؾتِ( فطٌّگی ٍ اًؿبًی، اختوبػی ّبی ویفیت: ز اللیوی؛ ٍ عجیؼی، خغطافیبیی قطایظ: ج) قْطؾبظی ٍ هؼوبضی

 زض وِ اؾت ّبیی ظیطهؤلفِ زاضای قسُ شوط ّبی ثرف اظ یه قسُ، ّط اضائِ ولیِ ثٌسی تمؿین ایي ثط ػالٍُ. ًوَز

 اظ ّب، ثطذی ثرف ایي وبهل تفىیه ٍخَز ثب اؾت شوط ثِ الظم. اؾت قسُ پطزاذتِ ّب آى وبهل تكطیح ثِ ظیط ًوَزاض

 . قًَس گصاضی خبی ًیع زیگط ّبی ثرف زض ّوعهبى تَاًٌس اقتطاوبت، هی ٍخَز زلیل ثِ ّب ظیطهؤلفِ ایي

 
      ها زیرهؤلفه استخراج و نظراى صاحة دیذگاه از گرایی زهینه رویکرد تحلیلی اتؼاد تنذی دسته .1 نوودار

 1399ّبی پػٍّف، هٌجغ: یبفتِ     

 جاهؼه آهاری و هورد پژوهی

ّب اظ لحبػ  گطایی، زض ایي ثرف ثِ ٍاوبٍی ٍ اضظیبثیِ ایي قبذهِ ّبی ظهیٌِ پؽ اظ قٌبؾبیی ٍ تجییي قبذهِ

ًفط تؼییي  100خبهؼِ آهبضی زض ایي پػٍّف « والیي»تبثیطگصاضی ثط فطایٌس عطاحیِ هؼوبضی پطزاذتِ قس. عجك ضٍـ 

گطایی زض لبلت ؾَاالتی  ّبی ظهیٌِ قبذهِگطزیس وِ زض خْت حهَل ًتیدِ ٍ تحمك ّسف تحمیك، ّط وسام اظ 

ای  خْت تسٍیي پطؾكٌبهِ گطزآٍضی قس. اعالػبت هَضز ًیبظ زض عی ًظطؾٌدی اظ نس ًفط اظ اؾبتیس، هؼوبضاىِ حطفِ



 121... گرایی زمینه های شاخص ارزیابی

هَضز تدعیِ ٍ Spssزازُ آهبضی زض ًطم افعاض  513ٍ ذجطگبى حَظُ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی وؿت قس وِ زض لبلت 

 یح حبنلِ اظ ایي ًظط ؾٌدی زض لبلت خسٍل ظیط ًوَزاض قس.تحلیل لطاض گطفت؛ وِ ًتب

 سواالت هطرح ضذه در قالة پرسطناهه و نتایج حاصله                            -2جذول
اًحطاف  گطاییؾَاالت / قبذم ّبی ظهیٌِ

 هؼیبض

 زضنس

 :تخص اول: کیفیات هستقین هؼواری و ضهرسازی

  :ٍ تبضیری الف( الگَّب ٍ ػٌبنط هؼوبضی ؾٌتی

 6/71 1 وٌیس؟ ضا زض ثْجَز فطایٌس عطاحی هؼوبضی چغَض اضظیبثی هی« ّب ٍ الگَّبی فضبیی هؼوبضی ٍ قْطؾبظی گصقتِ  ثِ وبضگیطی ػٌبنط، ذهلت»ًمف قبذمِ 

 2/68 04/1 وٌیس؟ فطایٌس عطاحی هؼوبضی چغَض اضظیبثی هیضا زض ثْجَز « ّب ٍ الگَّبی فطهی ٍ قىلی هؼوبضی ٍ قْطؾبظی گصقتِ  وبضگیطی ذهلت الْبم یب ثِ»ًمف قبذمِ 

  ی هَخَز ة( ویفیبت هبزّی، وبلجسی ٍ فضبیی زض ظهیٌِ

ضا زض ثْجَز فطایٌس عطاحی هؼوبضی « ًمفِ الْبم یب ثِ وبضگیطی ذهَنیبت وبلجسی ظهیٌِ هَخَز، ّوچَى اثؼبز، همیبؼ، تٌبؾجبت، ضیتن، ضًگ، ههبلح ٍ ... غیطُ

 وٌیس؟ اضظیبثی هیچغَض 
03/1 4/80 

 تَاًس زض ثْجَز فطایٌس عطاحی هؼوبضی هؤثطتط ثبقس؟ ی هَخَز هی الْبم یب ثِ وبضگیطی وسام یه اظ ذهَنیبت وبلجسی ظهیٌِ 

 5/24 اثؼبز

 1/54 همیبؼ

 4/72 تٌبؾجبت

 8/38 ضیتن

 4/22 قىل

 5/73 ٌّسؾِ

 52 فطم

 7/36 تطویت

 9/44 ضًگ

 1/57 ههبلح

 3/16 ؾبیط

تْی، ًَض، زیس ٍ ... غیطُ ضا زض ثْجَز  -گیطی، ضاثغِ تَزُ ّبی فضبیی، خْت ًمفِ الْبم یب ثِ وبضگیطی ذهَنیبت فضبیی ظهیٌِ هَخَز، ّوچَى زؾتطؾی، ضاثغِ

 وٌیس؟ فطایٌس عطاحی هؼوبضی چغَض اضظیبثی هی

08/0 2/83 

 5/51 زؾتطؾی

 8/82 ّبی فضبییضاثغِ

 5/49 اهتسازگیطی ٍ خْت

 4/42 لطاضگیطی ٍ اؾتمطاض

 7/72 تْی-ًؿجت ٍ ضاثغِ تَزُ

 7/72 ًَض

 5/54 زیس ٍ چكن اًساظ

 4/41 حطوت

 1/11 ؾبیط

 :تخص دوم: کیفیات غیرهؼوارانه یا در ارتثاط غیرهستقین تا هؼواری و ضهرسازی

 :الف( قطایظ عجیؼی، خغطافیبیی ٍ اللیوی

 79 12/1 وٌیس؟ ّوچَى تبثف آفتبة، زضخِ حطاضت، ثبز ٍ ... غیطُ ضا زض ثْجَز فطایٌس عطاحی هؼوبضی چغَض اضظیبثی هی ًمف تَخِ ثِ ػَاهل اللیوی

 9/94 تبثف آفتبة

 6/60 زضخِ حطاضت

 7/69 ثبز

 5/51 ضعَثت

 5/52 ثبضًسگی

 2/21 ؾبیط

ّب ٍ تَپَگطافی ٍ غیطُ ضا زض ثْجَز فطایٌس  ظیطظهیٌی، قطایظ ٍ خٌؽ ذبن، ًبّوَاضیّبی ؾغحی ٍ  ًمفِ تَخِ ثِ ػَاهل خغطافیبیی ٍ عجیؼی ّوچَى قطایظ آة

  وٌیس؟ عطاحی هؼوبضی چغَض اضظیبثی هی

14/1 8/73 

 3/26 ّبی ؾغحی ٍ ظیطظهیٌیقطایظ آة

 3/34 قطایظ ٍ خٌؽ ذبن



 0011 بهار، ود، شماره ازدهمی، سال ای ریسی منطقه برنامهو  پژوهشی جغرافیا –فصلنامه علمی  122

 8/80 ّب ٍ تَپَگطافی ًبّوَاضی

 7/72 قیت ظهیي

 7/70 پَقف گیبّی

 7/68 تبثیطگصاضػٌبنط عجیؼی 

 1/12 ؾبیط

 :ة( ویفیبت اًؿبًی، اختوبػی ٍ فطٌّگی

 6/82 99/0 وٌیس ضا زض ثْجَز فطایٌس عطاحی چغَض اضظیبثی هی« ّب ٍ آزاة ٍ ضؾَم زض ظهیٌِ هَضز ًظط اختوبػی، فؼبلیت -تَخِ ٍ احتطام ثِ الگَّبی ضفتبضی»ًمفِ 

 4/80 92/0 وٌیس؟ ضا زض ثْجَز فطایٌس عطاحی هؼوبضی چغَض اضظیبثی هی« ّبی تبضیری، فطٌّگی ٍ هصّجی زض ظهیٌِ هَضز ًظط اضظـتَخِ ٍ احتطام ثِ ضٍیسازّب، الگَّب ٍ »ًمفِ 

 4/87 94/0  وٌیس؟ ضا زض ثْجَز فطایٌس عطاحی هؼوبضی چغَض اضظیبثی هی« پبؾرگَیی ثِ ًیبظّبی اًؿبًی )فیعیىی، ضٍاًی ٍ هؼٌَی( هطتجظ ثب ظهیٌِ هَضز ًظط»ًمف قبذم 

 1311هنثغ: یافته های پژوهص، 

 گیری و دستاورد ػلوی پژوهطی نتیجه

 ویفیبت -1گطایی زض زٍ ثرف  اثؼبز ظهیٌِزض ایي پػٍّف ػلیطغن ًظطات گبّب هتفبٍت هحممیي ٍ پػٍّكگطاى، 

قْطؾبظی تمؿین  ٍ هؼوبضی ثب «غیطهؿتمین» اضتجبط زض یب «غیطهؼوبضاًِ» ویفیبت -2قْطؾبظی  ٍ هؼوبضی «هؿتمینِ»

گطایی زض ایي پػٍّف چٌیي هی تَاى ثیبى وطز وِ  ّبی ظهیٌِ ثٌسی گطزیس. ثغَض ولی زض تكطیح تمؿین ثٌسی قبذم

هؼوبضی، هَثط ثبقس زض گبم ًرؿت اظ زٍخٌجِ فَق گیطی ٍ فطایٌسِ عطاحی  ای ثؿتط، وِ هی تَاًس ثط قىل اثؼبز ظهیٌِ

ّبیی تمؿین هی گطزز وِ تكطیح  اهِ ّط وسام اظ ایي ٍخَُ ثِ ظیط هدوَػِلبثل ثطضؾی ٍ تمؿین ثٌسی اؾت وِ زض از

 لبثل هكبّسُ اؾت.  1ایي هَاضز زض ًوَزاض قوبضُ 

ای  ّب اظ هٌظطهؼوبضاىِ حطفِ اضظیبثی ایي قبذهِثِ   گطایی ّبی ظهیٌِ قبذهِزض ثرف زٍم تحمیك ٍ پؽ اظ قٌبؾبیی 

گیطی اظ اثعاض پطؾكٌبهِ حبنل گطزیس. ًتبیح حبنلِ اظ ایي ثرف  ب ثْطٍُ اؾبتیس زاًكگبُ پطزاذتِ قس وِ ایي هْن ث

حبوی اظ ایي هغلت اؾت وِ تبثیطگصاضیِ ویفیبت ٍ اثؼبز اًؿبًی، اختوبػی ٍ فطٌّگی ظهیٌِ هَخَز ثؿیبض تبثیطگصاضتط 

ظهیٌِ ٍ ثؿتطِ عطح ضا ًوی اظ ثمیِ هَاضز زض فطایٌسِ عطاحی اؾت؛ ثب ایي اٍنبف، ػلیطغن تهَض ػبهِ هطزم، نطفب وبلجسِ 

ّبی زیگط ظهیٌِ ضا زض ایي  تَاى تبثیطگصاضیِ قبذهِ تَاى هَثط ثط فطایٌس عطاحی هؼوبضی زاًؿت؛ اظ ؾَیی زیگط ًوی

ّبی وبلجسی، هبزی ٍ فضبیی زض ظهیٌِ  هْن اًىبض وطز؛ ثِ ًحَی وِ ثب اؾتٌبز ثِ ًتبیح حبنلِ اظ ایي پػٍّف، ویفیت

اظ ویفیبت ٍ اثؼبز اًؿبًی، اختوبػی ٍ فطٌّگی ظهیٌِ هَخَز زض ًظطؾٌدی اظ هٌظط خبهؼِ  هَخَز ضتجِ زٍم ضا ثؼس

گطا، تَخِِ  گیطی یه هؼوبضیِ هَفكِ ظهیٌِ آهبضی ضا وؿت ًوَز. ثب ایي تفبنل هی تَاى چٌیي ًتیدِ گطفت وِ زض قىل

گیطیِ یه هؼوبضی هَفكِ  ٌٌسُ قىلنطف ثِ اثؼبز وبلجسیِ ظهیٌِ ٍ ثؿتطِ عطح، ثِ ّیچ ػٌَاى ًوی تَاًس تضویي و

گطا ثبقس؛ چطا وِ قٌبذت اثؼبز ٍ ذهَنیبت اًؿبًی، فطٌّگی ٍ اختوبػیِ ثؿتط عطح زض وٌبض اثؼبزِ وبلجسی، اظ  ظهیٌِ

 هلعٍهبت ایي هْن هی ثبقس. 
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