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 ایریسی منطقهبرنامه وجغرافیا 
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 741-753صص: 

 
های امنیتی مؤثر بر ارتقاء تعامالت اجتماعی در فضاهای  بررسی تأثیر مؤلفه

 جمعی)مورد مطالعه: پارک دانشجو تهران(

 َدیٍ دتیسی
 زا٘كىسٜ ٞٙط ٚ ٔقٕبضی، ٚاحس تٟطاٖ غطة، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی، تٟطاٖ، ایطاٖزا٘كدٛی زوتطی، ٌطٜٚ ٔقٕبضی، 

 1لیال شازع
 اؾتبزیبض، ٌطٜٚ ٔقٕبضی، زا٘كىسٜ ٞٙط ٚ ٔقٕبضی، ٚاحس تٟطاٖ غطة، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی، تٟطاٖ، ایطاٖ.

 3/9/1398تبضید پصیطـ:               2/6/1398تبضید زضیبفت:

 چکیده

-ّای هالقات تزای هزدم عول هیعٌَاى هکاى فضاّای جوعی تخش هْوی اس سًذگی رٍسهزُ است، فضاّای عوَهی تِاستفادُ اس 

ّا تایذ اس اهٌیت کافی تزخَردار تاشٌذ تا افزاد تتَاًٌذ در آى تا آراهش تِ تثادل اطالعات تا یکذیگز تپزداسًذ. کٌٌذ، تٌاتزایي ایي هکاى

سدُ ّای جوعی تزای تعاهالت اجتواعی تاشذ ٍلی در تَسعِ شتابتایست سزشار اس عزصِیعٌَاى تستز سیست آدهی ه شْز تِ

است.  رًگ شذُتاشذ کنشْزّای اهزٍسی تَجِ تِ فضاّای جوعی تا اهٌیت کِ تِ عٌَاى یکی اس ًیاسّای اساسی تشز اهزٍسی هی

یافتِ ٍ  ّا تِ فضا افشایشت شًَذ، هیشاى جذب اًساىتز تاشٌذ ٍ تا هعیارّای اصیل، طزاحی ٍ هحافظّزچِ فضاّای شْزی هطلَب

عٌَاى یکی اس فضاّای جوعی در فضای شْزی ّوَارُ  ّا ًیش تِیاتذ. پارکهزاتة سهاى حضَر افزاد در فضا ًیش افشایش هی تِ

ای جوعی، هیشاى عٌَاى یک فض اًذ. در پژٍّش حاضز ّذف تز آى است تا تا تحلیل در پارک داًشجَی تْزاى تِهَردتَجِ تَدُ

 ّای اهٌیت در فضا پزداختِ ی تأثیز هؤلفِگیزد ٍ تِ تزرسی ًظز کارتزاى درتارُسطح تعاهالت اجتواعی درایي فضا هَرد تزرسی قزار

-صَرت تصادفی پخش گزدیذ ٍ تا تْزُ پزسشٌاهِ تا در ًظز گزفتي چْار فزضیِ تیي کارتزاى پارک داًشجَ تِ 05شَد. تذیي هٌظَر 

شذ. آسهَى ٍ تزرسی فزضیات تحقیق تا استفادُ اس آهارُ ّا در قالة جذاٍل هکتَب پزداختِ ٍتحلیل دادُ س ًزم افشار تِ تجشیِهٌذی ا

(، ّوثستگی ٍ رگزسیَى صَرت گزفتِ است. ًتایج گَیای آى است کِ سطح تعاهالت اجتواعی در ایي پارک در حذ tاستیَدًت)

پذیزی، ًَرپزداسی، اًذاسُ فضا ٍ آسادی جْت  فضا، تیي فاکتَرّای هؤثز تز اهٌیت در اجتواع هتَسطی قزار دارد ٍ اسًظز کارتزاى

 دارًذ.درًگ کزدى در سطح ًاهطلَتی قزار

 

 کلمات کلیدی: امنیت، تعامالت اجتماعی، فضاهای جمعی، پارک دانشجو، تهران.
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 مقدمٍ

ثبقس وٝ زض خصة قٟطٚ٘ساٖ ٚ زضن فضب تٛؾظ آ٘بٖ ٘مف ثٝ تطیٗ اضوبٖ ؾبظ٘سٜ زض ٞط فضب ٔی یىی اظ ٟٔٓ امىیت

 یبثٙس، ٘یبظٔٙسٔی حضٛض آٖ زض ٔرتّف ٔطزْ الكبض وٝ وب٘ٛ٘ی فٙٛاٖ ثٝ قٟطی فٕٛٔی فضبٞبی وٙس.ؾعایی ایفبء ٔی

 ٕ٘ٛزٖ ٔقیبضٞبی فطاٞٓ تطیٗاظ ٟٔٓ یىی ٕ٘بیٙس. خّت ضا ثٝ فضب ٔربعجبٖ ٘ؾطثبقٙس تب ثتٛا٘ٙس ٌبٞب٘ٝ ٔیآ عطاحی

 خصاثیت ضٚا٘ی، ثطوكف ٚ فبُٔ فٙٛاٖ ثٝ أٙیت .اؾت ٔحیغی فضبٞبیی، اضتمبی أٙیت چٙیٗ زض قٟطٚ٘ساٖ آؾبیف

 ٔعایبی ثط قٟطٞب، افعٖٚ زض أٙیت افعایف" .وٙسٔی تجسیُ تدّی ٔس٘یت ثطای ٔأٔٙی آٖ ضا ثٝ ٚ افعایسٔی قٟطی فضبی

 ایٕٗ فضبی زض ٔطزْ ثبقس وٝضا ٘یع زاضا ٔی ٔعیت فضب، ایٗ یظیجبی ٚ ٞٛیت، ؾطظ٘سٌی، وبضایی چٖٛ تمٛیت ؽبٞطی

ال٘تطی ٚ ٕٞىبضاٖ، و )"ٌیطزیٔ ثیكتطی ضٚ٘ك ٚوبض وؿت ٚ ٌصاضی ظ٘سٌی، فقبِیت، ؾطٔبیٝ ٚ زاض٘س ٔؤثطتطی حضٛض

اختٕبؿ ٚ ثؿتط ضقس ٚ تٛؾقٝ ٚ ثجبت  یه ثبِٙسٌی ٚخٜٛ ثبضظتطیٗ اظ أٙیت، یىی احؿبؼ "( ٚ ٕٞچٙی52:1390ٗ

 ٔٛخٛز ٌٛیس، ثؿبٖ پبؾد وبضثطاٖ ذٛز تٛلقبت ٘تٛا٘س ثٝ ٌطا قٟطی فضبی یه (.135:1395)ّٔىی، "خبٔقٝ اؾت

تٛاٖ ٞبی أٙیت زض عطاحی فضبٞبی خٕقی ٔی ٌیطی اظ ٔؤِفٝثب ثٟطٜ اؾت، ِصا ثیٕبضی قسٜ زچبض وٝ اؾت ایظ٘سٜ

خصة قٟطٚ٘ساٖ ٚ تقبٔالت اختٕبفی فطاٞٓ وطز ٚ حؽ أٙیت زض فضب ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛز ٚ قطایظ وبِجس ٔحیظ ضا ثطای 

 ظ٘سٌی اظ ٟٕٔی ثرف جمؼی فضاَای اش استفادٌ زضٟ٘بیت ٔیعاٖ تٕبیُ وبضثطاٖ ثٝ حضٛض زض فضب ضا افعایف زاز.

ای وبُٔ زضثبضٜ انَٛ  فضبی فٕٛٔی قٟطی ثب فّٕىطز ٔبزٜ، فطًٞٙ، ضٚح، التهبز ٚ تبضید ٔمسٔٝ" اؾت. ضٚظٔطٜ

(. ا٘ؿبٖ ثٝ فٙٛاٖ xu & xue,2017:306)"وٙس ٞبی خٛأـ قٟطی ضا آقىبض ٔی اؾت ٚ ٚیػٌی تئٛضی عطاحی قٟطی

فضبٞبی فٕٛٔی ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای  "ٔٛخٛزی اختٕبفی ٘یبظٔٙس ثؿتطی ٔٙبؾت ثطای حضٛض زض فضبٞبی خٕقی اؾت.

 ,Carmona)"قٙسعطاحی قٛ٘س وٝ ثٝ ٘ؾط ذٛقبیٙس ٚ زفٛت وٙٙسٜ ثبقٙس ٚ اظ ِحبػ ثهطی ٚ خؿٕی زض زؾتطؼ ثب

 ٔرتّف ٞبی ٔمیبؼ فٕٛٔی زض فضبٞبی ایدبز لبِت زض پصیطی اختٕبؿ اضتمبء ثطای ٘یع تالـ ٔب وكٛض زض (.2018:7

 ایٗ ا٘س. خّٕٝ ایٗ اظ... ٚ ای٘بحیٝ زض ٔمیبؼ فطٍٞٙؿطاٞب ٚ َا ، پازکایٔحّٝ ٔطاوع ایدبز .ٕ٘ٛز پیساوطزٜ اؾت قٟطی

ٕٞچٙیٗ  ٚ زاقتٝ ای٘مف فٕسٜ ؾبوٙبٖ پصیطیاختٕبؿ اضتمبء ٚ ایدبز قبٖ، زض قسٜ تقطیفوبضوطزٞبی  ثط فالٜٚ فضبٞب

ٞب، ثٝ فٙٛاٖ فضبی پبضن"ثبظٌطزا٘ٙس.  اختٕبؿ ثٝ ٚ ضٞبیی ثركیسٜ فطزٌطایی ٚ ذب٘ٝ وٙح اظ ٞب ضاا٘ؿبٖ ا٘ستٛا٘ؿتٝ

ٞبی ٔحیظ قٟطی خعء ٟٕٔتطیٗ ثرف فٕٛٔی ثٝ زِیُ زاقتٗ وبضوطزٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اختٕبفی، التهبزی ٚ اوِٛٛغیىی،

ثٝ ذبعط زاقتٗ ٔٙؾط ظیجب ٚ ٚخٛز فضبی ؾجع ٔٛضز اؾتمجبَ  "( 193:1395ٚ)ٔقطة ٚ ٕٞىبضاٖ، "قٛ٘سٔحؿٛة ٔی

ٞبی ویفیت فضب تطیٗ قبذمٞب، اظ ٟٔٓاحؿبؼ أٙیت زض پبضن "( ِصا 256:1397)فّی یبؼ، "ٌیط٘سٔطزْ لطاض ٔی

تبثیط أٙیت زض فضبٞبی  زض ایٗ پػٚٞف ٞسف ثط آٖ اؾت وٝ ثٝ (.229:1395، )ضٕٞٙب ٚ حؿیٙی"قٛزٔحؿٛة ٔی

 خٕقی زض ضاؾتبی تقبُٔ اختٕبفی پطزاذتٝ قٛز. 

ٞبی ٔؤثط أٙیتی زض  ٔٙسی اظ ٔؤِفٝی ثٟطٜ ٚاؾغٝ ٔبٞیت انّی ایٗ پػٚٞف اضتمبء ؾغح تقبٔالت اختٕبفی ثٝ   

تحمیمبت ٕٞجؿتٍی ٚ ثٝ ِحبػ ٞسف، تحمیك وبضثطزی اؾت. ثبقس. تحمیك حبضط اظ ٘ٛؿ عطاحی فضبٞبی خٕقی ٔی

ٞبی ٕٞجؿتٍی ثطذی ٔٙبثـ زض پػٚٞف"ثبقس. ٞب، پطؾكٙبٔٝ ٔیضٚـ تحمیك، ضٚـ پیٕبیكی ٚ اثعاض ٌطزآٚضی زازٜ

٘فط اظ  50ی آٔبضی (. ِصا خبٔق1388ٝ) زالٚض، "ا٘س ٘فط شوط وطزٜ 50٘فط ٚ ثطذی زیٍط  30حسالُ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا 

 نٛضت تهبزفی ٚ زض زؾتطؼ اؾت ٚ پطؾكٙبٔٝ ٌیطی ثٝثبقٙس. ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝؾبَ پبضن زا٘كدٛ ٔی 18طاٖ ثبالی وبضث
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 ٚ پبؾد ثٝ ؾٙدف ٔقیبضٞبی ٔؤثط ثط أٙیت زض ضاؾتبی خصة قٟطٚ٘ساٖ ثٝ فضب خٟت زض وٝ قسٜتٙؾیٓ ٘حٛی ثٝ

ٚتحّیُ  قسٜ اؾت. زض تدعیٝ ای تٙؾیٓ زضخٝ نٛضت پٙح ٌٛیٝ ثٝ 26ای ثبپطؾكٙبٔٝ زض ایٗ ضاؾتبپػٚٞف ثبقس.  فطضیٝ

( ٚ tقسٜ اؾت. ضٚـ آظٖٔٛ ٚ ثطضؾی فطضیبت ثب اؾتفبزٜ اظ آٔبضٜ اؾتیٛز٘ت) اؾتفبزٜ spssافعاض اعالفبت اظ ٘طْ

ثبقس. ضٚایی ایٗ پطؾكٙبٔٝ ثب اؾتفبزٜ اظ٘ؾط ٔترههبٖ ٚ ٔكٛضت ثب اؾبتیس ٚ ا٘سیكٕٙساٖ ٔطثٛط زض ٕٞجؿتٍی ٔی

زض حس ٔغّٛة ثٝ  3تبئیس لطاض ٌطفت ٚ پبیبیی آٖ ثب ا٘دبْ آظٖٔٛ آِفبی وطٚ٘جبخ ٔغبثك خسَٚ قٕبضٜایٗ حٛظٜ ٔٛضز 

 زؾت آٔس.
 (1398َای پژيَش، َای مًزدمطالؼٍ)مىثغ:یافتٍوتایج آشمًن آلفای کسيوثاخ شاخص -1جديل

 ؾِٟٛت زؾتطؾی تؿٟیالت ضفبٞی زضً٘ وطزٖ آظازی خٟت ؾبظٔبٖ فضبیی ا٘ساظٜ فضب ٘ٛضپطزاظی ٔٙبؾت تهٛیطؾبظی ٔتغیط ٔٛضزٔغبِقٝ

 712/0 675/0 808/0 701/0 738/0 654/0 821/0 آِفبی وطٚ٘جبخ

 چازچًب وظسی 

ٞب ٚ زض ظ٘سٌی پطٞیبٞٛی أطٚظی اظ ٚاغٌبٖ پطإٞیتی اؾت وٝ ثٝ حؽ آؾٛزٌی ا٘ؿبٖ زض ٔمبثُ آقٛة امىیت

تٟسیس، آؾیت، اضغطاة، ٞطاؼ، ٍ٘طا٘ی یب ٚخٛز آضأف، ضٞبیی اظ ذغط، "ذغطات اقبضٜ زاضز. ٔقٙبی ِغٛی أٙیت، 

ٚخٛز أٙیت زض فضبٞبی فٕٛٔی  "(.23: 1389)إِبؾی فط ٚ ا٘هبضی، "اعٕیٙبٖ، آؾبیف، افتٕبز، تأٔیٗ ٚ ضبٔٗ اؾت

فضبی خٕقی ثٝ فٙٛاٖ وب٘ٛ٘ی ثطای ( ٚ 98:1394)ٌّی ٚ ٕٞىبضاٖ،  "ٞبی ویفی ظ٘سٌی قٟطی اؾتاظ قبذهٝ

ٞبیی ٘ؾیط أٙیت ثبقس وٝ ثتٛا٘س ٔربعت ضا ثٝ فضب خصة ٚ ٔب٘سٌبض فی ٚ فطٍٞٙی ثبیس زاضای ٚیػٌیتقبٔالت اختٕب

 تّمی ا٘ؿبٖ تقبِی ثطای ای پبیٝ ٚ ضطٚضی ٘یبظٞبی یىی اظ ، أٙیت1968 زض ٔبظِٛ ٞطْ زض ٘یبظٞب تئٛضی اؾبؼ وٙس. ثط

غصا،  ا٘ؿبٖ ٔب٘ٙس فیعیِٛٛغیىی ٘یبظٞبی ؾبیط وٙبض زض ضا أطیىبیی آٖ پطزاظ ٔكٟٛض ًِٙ، ٘ؾطیٝ خبٖ وٝ خبیی قٛز تبیٔ

قٛز وٝ ثبیس زض ٞط قطایغی تبٔیٗ أٙیت یىی اظ حمٛق اِٚیٝ ا٘ؿب٘ی اضظیبثی ٔی"وٙس.ٔی ٔغطح ثٟساقت ٚ ؾطپٙبٜ

احؿبؼ أٙیت زض فضبی قٟطی ثٝ فٙٛاٖ یه ٔؿئّٝ ٚ ٘یبظ قٟطٚ٘ساٖ ٔغطح ٚ  (114:1397)ٔحؿٙی ٚ زیٍطاٖ، "قٛز

ایدبز حؽ أٙیت زض فضب ٔٙدط ثٝ آؾبیف ٚ اضتجبط ٔثجت ثب فضب ٚ وبضثطاٖ  .(84:1394ضب٘ػاز ٚ ٕٞىبضاٖ، اؾت)ض

حمیمت ظٔب٘ی وٝ فطز اظ حضٛض زضیه فضب احؿبؼ أٙیت وٙس، تٕبیُ ثٝ ثطلطاضی تقبُٔ قٛز. زضحبضط زض آٖ ٔی

 قٛز. اختٕبفی ثب زیٍطاٖ ٘یع زض ٚخٛزـ تمٛیت ٔی

 ز ایجاد حس امىیتفاکتًزَای مؤثس د

 تصًیسساشی -1

 زض ٔطزْ ثٝ ثطز، ثّىٝٔی ثیٗ اظ ضا آٖ ٚ اضغطاة غطثت حؽ تٟٙب قٟطی، ٘ٝ فٕٛٔی فضبٞبی زض آشىا مىاظس تکساز

یبفتٗ فضبٞبی آقٙب "وٙس ٚ ٕٞچٙیٗٔی خٌّٛیطی آٖ اظ ٘بقی تطؼ ٚ احتٕبِی قسٌٖٓ ٚ اظ وٙسٔی وٕه ٔؿیطیبثی

 فالٜٚ ایٗ ٔؿئّٝ (.208-207:1397)ثالِی اؾىٛیی ٚ زیٍطاٖ، "زض ٔحیظ ذٛاٞس قسثبفث احؿبؼ آضأف ٚ أٙیت 

ٞب، ؾغُ ٚ ٞب٘یٕىت ٘ؾیط آقٙب ٞبیؾجه ثب ٔجّٕبٖ قٟطی لبِت زض تٛا٘سآقٙب، ٔی فضبٞبی ٚ أبوٗ ؾبذت"ثط

)اِیبؼ "ثبقس حهَٛ لبثُ قٛ٘س، ٘یعٔی ٔحؿٛة ٔحیظ اِحبلی ثٝ فٙبنط اظخّٕٝ وٝ آٖ  ٘ؾبیط ٚ ٞبی تّفٗویٛؾه

تٛاٖ ٞٛقٕٙسا٘ٝ ثٝ ثبال ثطزٖ ٞبی قٟطی، ٔی(. ِصا ثب عطاحی ٔحیغی ٚ ذّك ٔجّٕب48:1389ٖظازٜ ٔمسْ ٚ ضبثغیبٖ، 

 ذبعط ٚ افعایف حؽ أٙیت زض فضبٞبی خٕقی وٕه وطز. تقّك حؽ

 وًزپسداشی  -2



 0011 بهار، ود، شماره ازدهمی، سال ای ریسی منطقه برنامهو  پژوهشی جغرافیا –فصلنامه علمی  744

وٙس. ٘ٛض پطزاظی تقبٔالت اختٕبفی وٕه ٔیٚ ثٝ ثبالضفتٗ  ٕ٘ٛزٜ ایدبز قٟط ٞبیقت اظ ٔثجتی تهٛیط ٘ٛضپطزاظی

ای ثطای افعایف تقبٔالت اختٕبفی قٟطٚ٘ساٖ تأٔیٗ وٙٙسٜ آؾبیف ٚ أٙیت اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ فضب ثٛزٜ ٚ ظٔیٙٝ"

(. ٘ٛضپطزاظی ٔٙبؾت زض فضبٞبی خٕقی ٔٙدط ثٝ ایدبز حیبت قجب٘ٝ 86:1396)نبزلی ٚ قٕؽ، "ایدبز ٔی ٕ٘بیس

وٙس ٚ ضا تمٛیت وطزٜ ٚ أىبٖ حضٛض زض فضب ضا ثطای ظ٘بٖ ٚ وٛزوبٖ ضا ٘یع فطاٞٓ ٔیقٛز ٚ حؽ أٙیت ٔی

ٞب ی خطْ ٚ خٙبیت ٚ تمٛیت ٘ٛضپطزاضزاظی زض فضبٞبی فٕٛٔی ثبفث افعایف فبثط پیبزٜ، وبٞف فطنت "ٕٞچٙیٗ

ا٘س ثب ایدبز تٛ٘ٛضپطزاظی ٔٙبؾت ٔی"(.Boomsma & Steg, 2014:22)"تقبٔالت اختٕبفی غیطضؾٕی ٔی قٛز

ا٘س، ثبفث تمٛیت پٛیبیی ٚ ضضبیت خٕقیٞبی وبِجسی وٝ یبزآٚض ذبعطاتٞبی ٔتٙٛؿ ٚ تمٛیت قبذمؾىب٘ؽ

 (.Jin et al,2017:228-235)"وٙٙسٌبٖ اظ فضبٞبی خٕقی ٌطززاؾتفبزٜ

 اوداشٌ فضا -3 

دبز حؽ أٙیت زاضز. ٔمهٛز اظ زٞی ثٝ وبِجس ٔحیظ ٚ شٞٗ وبضثطاٖ ٚ ایزض فضب ٘مف ٔؤثطی زض ٘ؾٓ ضفبیت ا٘ساظٜ

ایی وٝ ٞط فٙهط ٔٛخٛز زض فضب زاضای ٌٛ٘ٝٞطیه اظ اخعای یه فضب اؾت ثٝٔمساض ٚ حؿبة ٔقیٗ  فٙٛاٖ ا٘ساظٜ ثٝ

ٞط فضبی قٟطی تٛؾظ فٙبنط ٔحسٚزوٙٙسٜ ٚ ٔؿتمط زض آٖ لبثُ قٙبؾبیی اؾت ٚ قرهیت آٖ  "اؾت.حس ٔكرم

ٔقیبض ا٘ساظٜ فضب  (.92:1395ثرف، )ٔیطحؿیٙی ٚ خٟبٖ"اؾت تبثـ چٍٍٛ٘ی ٚ ٘ؾٓ حبوٓ ثیٗ ایٗ فٙبنط

ثطای ثطلطاضی ضٚاثظ اختٕبفی زض فضبی "ٞبی ٔمیبؼ فضب ٚ احؿبؼ اظزحبْ اؾت. اظ٘ؾط ٔبٔفٛضزقبذم زضثطزاض٘سٜ

ٞبی فؾیٓ قٟطی ثبقس ٚ ثٙب ثط ٘ؾط وبِیٙع زض ٔیساٖزض ا٘ساظٜ فضب ٚ تطاوٓ خٕقیت ضطٚضی ٔی قٟطی، ٔحسٚزیت

تط ثبقس، احتٕبَ ٚلٛؿ ضفتبضٞبی  ی فضب ثعضي قٛز وٝ ٞطچٝ ا٘ساظٜٔیقٛ٘س. زضٟ٘بیت ثیبٖٔطزْ زچبض اضغطاة ٔی

تقبزَ ضٚا٘ی ٚ (. ا٘ساظٜ ٔتقبزَ فضب زض ایدبز حؽ56: 1391)اوجطی ٚ پبن ثٙیبٖ، "یبثسآ٘ٛٔیه زض فضب افعایف ٔی

ا٘ساظٜ ثعضي ٚ یب وٛچه ثبقس حؽ اضغطاة زض فطز تكسیس أٙیت وبضثطاٖ ٘مف ٔٛثطی زاضز، ِصا اٌط فضب ثیف اظ 

ی فضب زاضا ثٛزٖ ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی ٚ خٕقی ٔغّٛة ٔطاز اظ ا٘ساظٜقٛز. زض فضبٞبیقٛز ٚ ثبفث افتطاق اظ ٔحیظ ٔیٔی

 تطاوٓ خٕقیتی ٔٙبؾت) ٘ٝ اظزحبْ ٚ ٘ٝ ذّٛتی( اؾت.

 ساشمان فضایی ي وفًذپریسی -4

ثط "( ٚ 33:1396)وطیٕی ٚ ٕٞىبضاٖ، "ٞب زض فضب اؾتای اظ فقبِیت یبفتٝ ٔدٕٛفٝؾبظٔبٖ فضبیی تطتیت ؾبظٔبٖ "

 ٚضقیت (.94:1393)ٔیثبلی ٚ لبزیىالئی،  "آٖ اؾت تب ٘ؾٓ ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔفٟٛٔی ثٙیبزیٗ زض ؾیؿتٓ قٟطی پسیس آٚضز

 اظ فٕٛٔی ٚذهٛنی  ٘یٕٝ ٚ لّٕطٚ ذهٛنی ٔطظٞبی ٚ فضبیی ؾبظٔبٖ ٚضٛح ٚ لّٕطٚٞب، ضٚقٙی ٘فٛشپصیطی

٘فٛش پصیطی "قٛز. ٔی خطایٓ اظ پیكٍیطی اختٕبفی ٚ ٘ؾبضت ٘فٛشپصیطی)زؾتطؾی(، افعایف وبٞف یىسیٍط ٔٛخجبت

ٞبیی وٝ ثطای فجٛض اظ یه ٘مغٝ ثٝ ٘مغٝ زیٍط زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ ثؿتٍی ٞب ٚ زؾتطؾیفضبی ٍٕٞب٘ی ثٝ تقساز ضاٜ

ٞبی اضتجبعی ٘مف  ٞبی زؾتطؾی ٚ قجىٝخٕقی ٚیػٌی (. زض فضبٞبی62:1393)ذّمت زٚؾت ٚ زیٍطاٖ، "زاضز

 ٟٕٔی زض تبٔیٗ أٙیت فضب ضا زاض٘س.



 340.. .بر مؤثر امنیتی های مؤلفه تأثیر بررسی

 
 (1398وگازودگان،  فاکتًزَای مؤثس دز ایجاد فضای امه شُسی)مىثغ:-1تصًیس

 تؼامل اجتماػی ي ػًامل مًثس تسآن 

خٕقی ثٝ زِیُ ٘مكی وٝ زض  ثبقس. فضبٞبیٞبی فضبٞبی قٟطی ٔٛفك ٔیتطیٗ خّٜٛ یىی اظ ٟٔٓ تؼامالت اجتماػی

اختٕبؿ "ثبقٙس. وٙٙس اظ إٞیت ذبنی زض ایدبز ضٚاثظ اختٕبفی ثطذٛضزاض ٔیظ٘سٌی ٚ ٔٙبؾجبت اِٚیٝ ٔطزْ ایفبء ٔی

پصیطی ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ ٘یبظٞبی اؾبؾی ا٘ؿبٖ ٍٞٙبٔی أىبٖ پصیط اؾت وٝ فضبٞب ثٝ ٘حٛی عطاحی قٛ٘س وٝ ثٝ 

 ٚ پصیط اختٕبؿ ٞبیٚاغٜ اظ اؾتفبزٜ .(Siramkaya & Aydin,2017:83)"ؾت زٞٙسایدبز تقبُٔ اختٕبفی پبؾد ٔٙب

پصیطی  اختٕبؿ"وٙٙس.زٚض ٔی ٞٓ اظ یب آٚض٘سیٔ خٕـ ٞٓزٚض ضا ٔطزْ وٝ ٞؿتٙس فضبٞبیی ویفیت ٌطیع، ثیبٍ٘طؿاختٕب

خٙؿیت،  ٌطفتٗ ٘ؾط زض ثسٖٚ قٟطٚ٘ساٖ ٕٞٝ فطزی ثطای ضقس ٕٞجؿتٍی ٚ ضٚحیٝ اضتمبء ٔٛخت فٕٛٔی فضبٞبی

 :Efroymson, et al, 2009: 16 & Kurniawati,2012) "ثبقسٔی التهبزی ٚ اختٕبفی ؾغح یب لٛٔیت، ٘ػاز، ؾٗ

ٞب آٚضز. پبضنٔیٞب ضا فطاٞٓ ٞبی ٔغّٛثی ثبقس، لبثّیت خصة ا٘ؿبٖاٌط یه فضبی خٕقی زاضای ٚیػٌی(. 477

زض اختٕبؿ پصیطی ٚ ذّك تقبٔالت اختٕبفی زاض٘س. زض ایدبز تقبُٔ ای فٙٛاٖ یىی اظ فضبٞبی خٕقی ٘مف ثبِمٜٛ ثٝ

 اؾت. قسٜثٝ آٖ پطزاذتٝ 1اختٕبفی زض فضبٞبی خٕقی فٛأُ ٔرتّفی ٘مف ٔٛثطی زاض٘س وٝ زض خسَٚ

 (1398وگازودگان،  )مىثغ: فضاَای جمؼی دز اجتماػی تؼامالت کىىدٌػًامل ایجاد-2جديل

 ٞبٚیػٌی فبُٔ ایدبزوٙٙسٜ ضزیف

 قٛز.ٞبی ؾٙی تقطیف ٕ٘ی ثطای ٕٞٝ ٌطٜٚ ٘عزیىی یب ٔدبٚضت 1

 .ٔست ظٔبٖ ٔب٘سٌبضی افطاز زض ٔحیظ ٚ اؾتفبزٜ اظ فضبی خٕقی زٚاْ 2

 .حؽ اِفت ثب ٔحیظ اعطاف ثٝ ِحبػ زاقتٗ فٙبنط ثٝ یبزٔب٘ی ٚ ٔحیظ ٔٙبؾت آقٙبیی 3

ی آٖ احؿبؼ وٝ الظٔٝ یه یب چٙسیٗ فقبِیت زض ؾغٛح فضب ثب زالیُ ٔتفبٚت ثبقس قبُٔ اؾت فٕٛٔی ٕٔىٗ فضبی اظ ز اؾتفبزٜ آظازی خٟت زضً٘ وطزٖ 4

 ضاحتی فیعیىی ٚ آؾبیف ضٚا٘ی زض ٔربعت اؾت.

 ، ٘ؾیطوٙسزاضز ٚ ثٝ ثبال ثطزٖ تقبُٔ زض ٔحیظ وٕه ٔی فضبی خٕقی اختٕبفی ثط ٘كبط ٔؿتمیٕی تأثیط تؿٟیالت ٚ أىب٘بت ٚخٛز تؿٟیالت ٚ ذسٔبت 5

 . ٞب ٚضٚزی ٚ ٔؿیطٞب ٚ تقطیف ٌصاضی ٞب، ٘كب٘ٝظثبِٝ، ؾطٚیؽ ٞبی چٙسٔٙؾٛضٜ، ؾغُٞب، ویٛؾه ٞب، ِجٝ٘یٕىت چٖٛ فٙبنطی

 فیعیىی ٞبیٚیػٌی 6

 وٙٙسٜ تدٟیع 

قٛ٘س وٝ ٔٛفمیت آٖ ثٝ ثٟطٜ ٔٙسی اظ فٙبنط ٔحؿٛة ٔی ٟٔٓ ٞبیٚیػٌی اظ اعطاف قسٜ ؾبذتٝ ٞبیٔحیظ فضب ٚ فیعیىی ٞبی عطح

 ظیجبیی قٙبؾی زض ٔحیظ ٚاثؿتٝ اؾت.

زاضز وٝ قبُٔ لبثّیت فضب ٝث  ثؿعایی تأثیط فضب زض ٔطزْ حضٛض ثط فضبٞب ایٗ آؾبٖ ثٝ زؾتطؾی ٚ فٕٛٔی فضبٞبی ثٛزٖ وٙٙسٜ زفٛت زؾتطؾی 7

 ٔٙسی اظ آٖ زض ظٔبٖ ٞب ٚ فهَٛ ٔرتّف ؾبَ اؾت .ِحبػ وبِجسی ٚ ثهطی ثطای حضٛض ٚ ثٟطٜ

اِٚیت حطوت زض فضبی خٕقی ثط اؾبؼ اِٚیت  .ضٚزیٔ قٕبض ثٝ فبُٔ ٟٕٔی فٕٛٔی فضبی پصیطی اختٕبؿ زض پیبزٜ حطوت ثط تأویس حطوت 8

 حیبت تدطثٝ"زٞس.قٛز ٚ حؽ ؾطظ٘سٌی ضا افعایف ٔی پیبزٜ ٔٙدط ثٝ آضأف ضٚا٘ی ٚ ِصت ثهطی اظ ٔحیظ ٚ احؿبؼ أٙیت ٔی

 (.Salingaros , 2006 )"٘ساض٘س  ٚخٛز ؾٛاضٜ قٟط زض وٝ ٞؿتٙستدبضثی  فضبی خٕقی اظ حؿی تحطیه ٚ قٟطی پٛیبی

لطاض « فقبِیتی»ٚ « وبِجسی»پصیطی زض زٚزؾتٝ وّی فٛأُفٛأُ ٔؤثط ثط اختٕبؿ "قسٜ،  ٞبی ا٘دبْثط اؾبؼ پػٚٞف

ٕطٚ، وٙٙس چٖٛ تأٔیٗ ذّٛت، لّ(. فٛأّی وٝ ثط ثقس وبِجسی تأویس ٔی23:1386)زا٘كپٛض ٚ چطذیبٖ،  "ٌیط٘سٔی

ذٛا٘بیی، آؾبیف ٚ أٙیت ٞؿتٙس ٚ فٛأّی ٕٞچٖٛ تدبضة ٔحیغی، حضٛض ٚ تقبٔالت اختٕبفی ثط ثقس فقبِیتی 

 (.2فضب اقبضٜ زاض٘س )تهٛیط
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 (1398وگازودگان،  )مىثغ:پریسَای فضای اجتماعيیژگی -2تصًیس

 َای کالثدی )مًثس تس اجتماع پریسی( مؤلفٍ -1

ٞبی ایٗ ؾبٔب٘ٝ فضبیی ثط تقبٔالت وٙس ٚ ٔكرهٝٔیای فضبیی فُٕٔثبثٝ ؾبٔب٘ٝ زض ٞط ٔحیغی، ثٝ فضای کالثدی"

اؾت وٝ  دَی فضاییامکاوات ي ساشمانوٙٙسٜ ٔحیظ فیعیىی فطاٞٓ"(.pasalar,2003)"خٕقی وبضثطاٖ ٔؤثط اؾت

زیٍط ٔحیظ  فجبضت ٕ٘بیس، ثٝضً٘ ٔیضا وٓ ٞبثركس ٚ زیٍط فقبِیتٞب ٚ اٍِٛٞبی ٚیػٜ فقبِیت زض فضب ضا لٛاْ ٔی٘ؾبْ

آٚضز. ایٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾغح ٔغّٛثی اظ ذّٛت ضا زض فضبی فقبِیت فطاٞٓ ٔیٌیطی ضٚاثظ خٕقی ضا تؿٟیُفیعیىی قىُ

ٞبی الظْ ثطای تساْٚ ٚ أط قبُٔ اثقبز، ٞٙسؾٝ فضب ٚ ضٚاثظ ٚ اضتجبعبت فضبیی زض فضبٞبی فقبِیت اؾت. ٔكرهٝ

کىىدٌ احساسات،  مًلد ي تضمیهؾبذت،  آٚضز ٚ زضٟ٘بیت ٔحیظ ا٘ؿبٖطاز زض ٔحیظ ضا فطاٞٓ ٔیاف آسایشپبیبیی 

ٔثبثٝ ویفیبتی زض ٔحیظ، ازضاوبت وبضثطاٖ ضا تحت تأثیط  اؾت وٝ ثٝ تجازب ي ادزاکات ومادیه ي شیثایی شىاساوٍ

بی ظ٘سٌی زض ؾغٛح ٔرتّف خٕقی زض فض ٞبیاقتیبق ثٝ فقبِیت"(. Moleskl & Lang,1986) "زٞٙسلطاض ٔی

ویفیت آٖ ثط ظیؿت ؾبوٙبٖ "( ٚ 29:1390)ٔمسْ ٚ ٕٞىبضاٖ، "ذب٘ٛازٜ ٚ خٕـ ثب ؾبظٔبٖ فضبی وبِجسی ضاثغٝ زاضز

 "قٛزفٙٛاٖ فبُٔ ٟٔٓ حؽ تقّك ثٝ ٔىبٖ اظ آٖ یبز ٔی"( ٚ ثٝ 25:1395)پٛض احٕس ٚ زیٍطاٖ، "ؾعایی زاضزتبثیط ثٝ

ؾبظ ٚضٚز ٚ ؾپؽ تٛلف افطاز زض زضٖٚ فضب تٛا٘ٙس ظٔیٙٝوبِجسی ٔی (. فٛا32:1390ُٔ)خٛاٖ فطٚظ٘سٜ ٚ ٔغّجی، 

-ٞبی ثهطی ٚ فٛأُ عجیقی زض عطاحی یه فضبی خٕقی ٔیثبقٙس، ٕٞچٙیٗ ضفبیت فٛأّی چٖٛ زؾتطؾی، خبشثٝ

 تٛا٘ٙس ٘مف ٔٛثطی زض ایدبز حؽ أٙیت زاقتٝ ثبقٙس ٚ ٔٙدط ثٝ افعایف تقبُٔ ثیٗ وبضثطاٖ فضب قٛ٘س.

 َای فؼالیتی مؤلفٍ -2

ٔبٞیت ضفتبضی یه فضب اظ عطیك  "ٞبی پیطأٖٛ ٔطتجظ اؾت.ٞب ٚ وبضثطیثقس فقبِیتی فضبٞبی فٕٛٔی ثب فقبِیت

ٌیطز، ٚلتی افطاز زض فضبیی ثطای تٕبقب وطزٖ ٚ ٌٛـ زازٖ، فقبِیت ٚ حضٛض زاض٘س ثب ٞبی ٔرتّفی قىُ ٔیفقبِیت

 ".(Ezzeldin & Assem,2019:2)"پٛیب ٔی وٙٙس ٚ تغییط قىُ ٔی زٞٙس ٔكبضوت غیطفقبَ، ٔحیظ فضب ضا ظ٘سٜ ٚ

قٛز ثّىٝ ویفیت ضفتبضٞب ٚ تقبٔالت اختٕبفی زض فضب ٘یع تٟٙب تٛؾظ ٚخٜٛ فیعیىی تمٛیت ٔی ثؿتٍی ثٝ ٔىبٖ ٘ٝ زَ

ل زض ٚخٛز فضبٞبی وبفی ثطای ٘كؿتٗ ٚ ٚلٛؿ ضٚیسازٞبی ذب "(.Poll,2002)"ثؿتٍی ثٝ آٖ ٔؤثط ٞؿتٙس ثط زَ

زٞٙس، فضب اظ لجیُ ٕ٘بیف ٞبی ذیبثب٘ی، ٞٙطٞبی فٕٛٔی ٚ ضذسازٞبیی اظ ایٗ زؾت وٝ ٔطزْ ضا ثب یىسیٍط پیٛ٘س ٔی

ٚیّیبْ ٚایت زض ایٗ ثبضٜ ٔقتمس اؾت: زض فطایٙس چٙیٗ ضذسازٞبیی، ٔٛلقیت ٞبیی ثطای افعایٙس، ثٝ خصاثیت فضبٞب ٔی

(. 187:1395)ضضبیی ٚ ٕٞىبضاٖ،  "ٌطززثیٗ آٟ٘ب ایدبز ٔی ثطلطاضی اضتجبط ثیٗ ٔطزْ ٚ تٕبیُ ثٝ ٌفت ٌٚٛ

ثبقٙس ٔحیغی ایٕٗ ٔحؿٛة ٞبی ٔٙبؾت وبِجسی ٚ فقبِیتی ٞب زاضای ِٔٛفٝزضنٛضتیىٝ فضبٞبی خٕقی ٘ؾیط پبضن

 آٚض٘س وٝ ایٗ أط زض ٟ٘بیت، ٔیعاٖ تقبُٔ اختٕبفی ضا زضلبثّیت خصة الكبض ٔرتّف خبٔقٝ ضا فطاٞٓ ٔی قٛ٘س ٚٔی

 زٞس. وبضثطی ٔٛضز ٘ؾط افعایف ٔی
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 تغییس(اودکی، تا1386چسخیان،  داوشپًز َا)مىثغ: پریسی ي تأثیسات آن َای مؤثس دز اجتماع مؤلفٍ-3جديل

 َای پژيَشمىثغ: یافتٍ

ٔتطٔطثـ  32000قٟطزاضی ثٝ ٔؿبحت 11ٔٙغمٝ ، 1ٚالـ زض قٟط تٟطاٖ ٘بحیٝ  مًزدمطالؼٍ پازک داوشجً محديدٌ

ٔحسٚز اؾت. ایٗ ایٗ پبضن اظ قٕبَ ثٝ ذیبثبٖ ا٘مالة، اظ غطة ثٝ ذیبثبٖ ِٚیقهط ٚ اظ قطق ثٝ ذیبثبٖ ضاظی  اؾت.

قسٜ اؾت. پبضن زا٘كدٛ زض ؾبذتبض فقّی قٟط ؾبذتٝ ٌیطی اثتساییظٔبٖ ثب قىُ پبضن لجُ اظ ا٘مالة اؾالٔی ٚ ٞٓ

- ثبقس، لطاض زاضز.ٔی تطیٗ ثٙبی تئبتط تٟطاٖ وٝ ٔحُ ٌطزٕٞبیی ٞٙطٔٙساٖ، ٞٙط زٚؾتبٖ ٚ زا٘كدٛیبٖ ثعضي ٕٞؿبیٍی

قٛز ٚ لبثّیت خصة قٟطٚ٘ساٖ اٖ ٔىبٖ أٗ ثطای زلبیمی زضً٘ ٔحؿٛة ٕ٘یفٙٛٞب زیٍط پبضن زا٘كدٛ ثٝایٗ ضٚظ

اؾت. ثطایٗ اؾبؼ ثطای تحّیُ ایٗ ٔكىُ، پػٚٞف فٛق ثب زازٜ ثطای تقبُٔ زض زاذُ فضب ضا ٘ؿجت ثٝ ٌصقتٝ اظزؾت

 اؾت.ثبضٜ پطزاذتٌٝطفتٗ چٟبض فطضیٝ ثٝ ثحث زض ایٗزض ٘ؾط

 
 (11شجً دز وقشٍ جغسافیایی)مىثغ: سایت شُسدازی مىطقٍ مًقؼیت قسازگیسی پازک داو -3تصًیس

 تؼامل اجتماػی دز سطح ایه پازک پاییه است. -1فسضیٍ

 3ته ٌطٚٞی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز ا٘تؾبض  t وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ 68/2ٞبی ٔطثٛط ثٝ تقبُٔ اختٕبفی ٔیبٍ٘یٗ پبؾد

 ٌیطز.ٔیٔٛضز ٔمبیؿٝ لطاض
 (1398َای پژيَش، دز سطح پازک)مىثغ:یافتٍ يضؼیت تؼامل اجتماػی-4جديل

 T Df Sig ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز٘یبظ ٞبٔیبٍ٘یٗ پبؾد تقساز ٔتغیط ٔٛضزٔغبِقٝ

 0610/0 49 -92/1 3 68/2 50 تقبُٔ اختٕبفی

ٞب ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز ٌیطی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ پبؾدتفبٚت چكٓ زٞس وٝ٘كبٖ ٔی 4ٞبی ٔٙسضج زض خسَٚثب تٛخٝ ثٝ زازٜ

 اؾت.  دز حد متًسظا٘تؾبض ٚخٛز ٘ساضز، ثٙبثطایٗ ٔیعاٖ تقبُٔ اختٕبفی ثیٗ وبضثطاٖ حبضط زض پبضن 

 پریسی ایه فضا دز سطح مىاسثی قساز ودازود. فاکتًزَای مؤثس تس امىیت دز اجتماع -2فسضیٍ

 

 

 پصیطیاختٕبؿ

 

 

 تأثیطات اثقبز ٔؤِفٝ

 ٞبٔٛلقیت لطاضٌیطی ٚ زؾتطؾی - وبِجسی

 ٞٙسؾٝ، ٘ؾٓ، ٕٞبٍٞٙی، تٙٛؿ اثقبز ٚ تٙبؾجبتزٞی فضبٞب ثٝ ِحبػ زاقتٗ فطْ، ٌیطی ٚ ؾبٔبٖقىُ -

 تأٔیٗ آؾبیف ضٚا٘ی ٚ فیعیىی -

 ِصت ثطزٖ اظ حضٛض زض فضب -

تساْٚ حضٛض اختٕبفی فقبَ زض  - -

 فضب

 پصیطا ثٛزٖ فضب خٟت حضٛض افطاز -

 

 فقبِیتی

 وٙٙسٌبٖٔكىالت ٚ ٔٛا٘ـ حطوت اؾتفبزٜ-

 اضظیبثی فّٕىطزی فضبٞب-

 اظ فضب ٘حٜٛ اؾتفبزٜ وبضثطاٖ-

 ٞبی اختٕبفی ا٘دبْ فقبِیتقطایظ ٚ ٚیػٌی-
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پصیطی زضزٚ ثقس وبِجسی ٚ فقبِیتی)تهٛیطؾبظی، ٘ٛضپطزاظی ٔمیبؼ أىب٘بت اختٕبؿ ی ذطزٜٞب زض ظٔیٙٝٔیبٍ٘یٗ پبؾد

قسٜ  آظازی خٟت زضً٘ وطزٖ، تؿٟیالت ضفبٞی، ؾِٟٛت زؾتطؾی( ٔحبؾجٝفضبیی، ؾبظٔبٖٔٙبؾت، ا٘ساظٜ فضب، 

 ٌیطز.ٔٛضز ٔمبیؿٝ لطاض ٔی 3ٌطٚٞی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز ا٘تؾبض ته t ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ اؾت ٚ
 (1398َای پژيَش، پریسی)مىثغ:یافتٍ س تس امىیت دز اجتماعفاکتًزَای مؤث -5جديل

 T Df sig ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز٘یبظ ٞبٔیبٍ٘یٗ پبؾد تقساز ٔتغیط ٔٛضزٔغبِقٝ

 0001/0 49 95/6 3 92/3 50 ٔٙسی اظ ٔجّٕبٖ قٟطی ٔٙبؾت زض پبضن(تهٛیطؾبظی )ثٟطٜ

 0001/0 49 -4/8 3 84/1 50 ٘ٛضپطزاظی ٔٙبؾت

 0001/0 49 -13/4 3 49/2 50 زٞی فضبٞب(ٌیطی ٚ ؾبٔبٖا٘ساظٜ فضب )قىُ

 001/0 49 49/3 3 42/3 50 ؾبظٔبٖ فضبیی)تدٕـ ثطای فقبِیت ذبل(

 0001/0 49 -13/4 3 58/2 50 آظازی خٟت زضً٘ وطزٖ

 27/0 49 -12/1 3 88/2 50 تؿٟیالت ضفبٞی ٚ ذسٔبت

 002/0 49 21/3 3 39/3 50 ؾِٟٛت زؾتطؾی

، ٔمبزیط آٔبضی آظٖٔٛ زض ٔٛضز ٚضقیت تهٛیطؾبظی ٚ ؾبظٔبٖ فضبیی ٚ ؾِٟٛت 5ٞبی خسَٚزازٜثب تٛخٝ ثٝ 

 ;-x ٚ95/6; tٚ0001/0 ;sig( ،)42/3; x ٚ49/3; tٚ001/0 ;sig( ،)84/1; x ٚ4/8 ;92/3زؾتطؾی ثٝ تطتیت )

tٚ001/0 ;sig3یٗ ٔٛضز ا٘تؾبض آظٖٔٛ یقٙی آٔسٜ ثب ٔیبٍ٘ زؾت تفبٚت ٔیبٖ، ٔیبٍ٘یٗ ثٝ زٞسثبقس وٝ ٘كبٖ ٔی( ٔی 

ثبقس. ٔمبزیط آٔبضی آظٖٔٛ زض ٔٛضز ٘ٛضپطزاظی، ا٘ساظٜ فضب ٚ ٞب ثبالتط اظ حس ٔتٛؾظ ٔیٚخٛز زاضز ٚ ٔیبٍ٘یٗ پبؾد

(، x ٚ4/8-;tٚ0001/0 ;sig( ،)49/2;x ٚ13/4-; tٚ0001/0 ;sig;84/1آظازی خٟت زضً٘ وطزٖ ثٝ تطتیت)

(58/2; xٚ13/4-;tٚ0001/0 ;sigٔی ،) زٞس تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیطٞبی ٔٛضزٔغبِقٝ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز ثبقس وٝ ٘كبٖ ٔی

ٞب زض ٔٛضز ٔتغیط تؿٟیالت ضفبٞی ٚ ذسٔبت آٔسٜ پبؾد زؾت تط اظ حس ٔتٛؾظ اؾت. ٔیبٍ٘یٗ ثٝا٘تؾبض پبییٗ

ٔٛضزٔغبِقٝ زض حس ٔتٛؾظ  تفبٚت چكٍٕیطی ٘ساضز، ثٙبثطایٗ تؿٟیالت ضفبٞی 3ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔٛضز ا٘تؾبض  88/2یقٙی

 .ثبقسٔی
 (1398َای پژيَش، پریسی)مىثغ:یافتٍ مقایسٍ فاکتًزَای مؤثس تس امىیت دز اجتماع -6جديل

 
 تیه تؼامل اجتماػی ي حس امىیت دز ایه فضای جمؼی ازتثاط يجًد دازد. -3فسضیٍ

٘تبیح  7قسٜ اؾت. خسَٚ ٕٞجؿتٍی اؾتفبزٜثطای ثطضؾی ضاثغٝ ثیٗ تقبُٔ اختٕبفی ٚ حؽ أٙیت زض فضب اظ ٔبتطیؽ 

 زٞس.تحّیُ ضا ٘كبٖ ٔی
 (1398َای پژيَش، ماتسیس َمثستگی تیه تؼامل اجتماػی ي حس امىیت)مىثغ:یافتٍ-7جديل

 ٔتغیطٞبی ٔٛضزٔغبِقٝ ٞبی آٔبضیقبذم تقبُٔ اختٕبفی

085/0- 

56/0 

50 

 ضطیت ٕٞجؿتٍی

 اضتجبط

 تقساز

 تهٛیطؾبظی

 ٔجّٕبٖ قٟطی ٔٙبؾت زض پبضن(ٔٙسی اظ )ثٟطٜ

35/0 

014/0 

50 

 ضطیت ٕٞجؿتٍی

 اضتجبط

 تقساز

 ٘ٛضپطزاظی ٔٙبؾت
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32/0 

022/0 

50 

 ضطیت ٕٞجؿتٍی

 اضتجبط

 تقساز

 ا٘ساظٜ فضب

 زٞی فضبٞب( ٌیطی ٚ ؾبٔبٖ)قىُ

19/0- 

17/0 

50 

 ضطیت ٕٞجؿتٍی

 اضتجبط

 تقساز

 ؾبظٔبٖ فضبیی)تدٕـ ثطای فقبِیت ذبل(

088/0 

54/0 

50 

 ضطیت ٕٞجؿتٍی

 اضتجبط

 تقساز

 آظازی خٟت زضً٘ وطزٖ

45/0 

001/0 

50 

 ضطیت ٕٞجؿتٍی

 اضتجبط

 تقساز

 تؿٟیالت ضفبٞی ٚ ذسٔبتی

27/0 

056/0 

50 

 ضطیت ٕٞجؿتٍی

 اضتجبط

 تقساز

 ؾِٟٛت زؾتطؾی

قسٜ  زازٜ٘كبٖ  7ٌٛیی ثٝ فطضیٝ ؾْٛ پػٚٞف ٘تبیح حبنُ اظ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ زض خسَٚ  زض ضاؾتبی پبؾد

اؾت وٝ اظ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔٛضزٔغبِقٝ، ٘ٛضپطزاظی ٔٙبؾت، ا٘ساظٜ فضب، تؿٟیالت ضفبٞی ثب تقبُٔ اختٕبفی ضاثغٝ 

 , r=0/35 ,sig=0/014( ٚ )r=0/32 , sig=0/022(ٚ)r=0/45ٔقٙبزاض ٔثجت زاض٘س. ٔمبزیط آٔبضی آظٖٔٛ ثٝ تطتیت)

sig=0/001ٜتٛاٖ زض وبضثطاٖ فضب تأثیط ٔغّٛثی ٔؤثط زض ایدبز حؽ أٙیت ٔیٔٙسی اظ فبوتٛضٞبی ( اؾت. ِصا ثب ثٟط

 ٞب زض فضب ایدبز ٕ٘ٛز. ثٝ خٟت خصة ٚ حضٛض آٖ

 َای امىیتی دز فضا، تًان افصایش تؼامالت اجتماػی زا دازود. مىدی اش مؤلفٍتُسٌ -4فسضیٍ

 .قسٜ اؾت ٞب اظ ٘تبیح ضٌطؾیٖٛ اؾتفبزٜ زض ضاؾتبی ثطضؾی ایٗ ٔؤِفٝ
 (1398َای پژيَش، ُسست متغیسَای يازدشدٌ دز تحلیل متغیسَای امىیتی فضا تس تؼامل اجتماػی)مىثغ:یافتٍف-8جديل

 ضٚـ ٔتغیط ٔالن ثیٙی ٚاضزقسٜ ٔتغیط پیف

 ٌبْ ثٝ ٌبْ تقبُٔ اختٕبفی تؿٟیالت ضفبٞی ٚ ذسٔبت

 اؾت.ٌبْ قسٜ ثٝ ٌبْزٞس وٝ فمظ ٔتغیط تؿٟیالت ضفبٞی ٚاضز تحّیُ ضٌطؾیٖٛ ، ٘كبٖ ٔی8٘تبیح خسَٚ 

 (1398ٞبی پػٚٞف، ذالنٝ ٔسَ ضٌطؾیٖٛ ٔتغیطٞبی أٙیتی فضب ثط تقبُٔ اختٕبفی وبضثطاٖ)ٔٙجـ:یبفتٝ -9خسَٚ
 SE          ٔتغیط

 12/1 17/0 2/0 44/0 تؿٟیالت ضفبٞی ٚذسٔبت

-ٔیٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ چٙسٌب٘ٝ ٘كبٖقسٜ ضطیت  ٌٛیی ثٝ ایٗ فطضیٝ پػٚٞف، ٘تبیح ٔدصٚض تقسیُزض ضاؾتبی پبؾد

وٙس. ٔیزضنس ٚاضیب٘ؽ تقبُٔ اختٕبفی زض پبضن ضا تجییٗ 17/0زٞس وٝ ثط پبیٝ ایٗ ٔسَ تؿٟیالت ضفبٞی ٚ ذسٔبت 

 تٛاٖ ٌفت، تؿٟیالت ضفبٞی ٚذسٔبتی تٛاٖ تجییٗ تقبُٔ اختٕبفی وبضثطاٖ ضا زاض٘س.ثٙبثطایٗ ٔی
 (1398َای پژيَش، تیىی ي مالک)مىثغ:یافتٍ ًن مؼىادازی مدل زگسسیًن متغیسَای پیشخالصٍ تحلیل يازیاوس تسای آشم -11جديل

 F P             ٔتغیط

 - - 21/15 1 21/15 ضٌطؾیٖٛ

 001/0 016/12 28/1 47 76/60 ٔب٘سٜ ثبلی 

    48 22/76 وُ

 =P ٚ016/12F>001/0)ایٗ ٔسَ، تؿٟیالت ضفبٞی ٚ ذسٔبتی زٞس وٝ ثط پبیٝ٘تبیح آظٖٔٛ تحّیُ ضٌطؾیٖٛ ٘كبٖ ٔی

 ثیٙی تقبُٔ اختٕبفی وبضثطاٖ ضا زاض٘س. عٛض ٔقٙبزاضی تٛا٘بیی پیف ( ثٝ
 (1398َای پژيَش، تیىی)تسُیالت زفاَی( تؼامل اجتماػی کازتسان)مىثغ:یافتٍ ضسیة زگسسیًن پیش -11جديل

 T P            ضطیت

 26/0 1/1  58/0 66/0 ثبثت
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 001/0 41/3 43/0 19/0 72/0 تؿٟیالت ضفبٞی ٚ ذسٔبتی

زٞس وٝ ا٘حطاف ٔقیبض تغییط تؿٟیالت ٔی، ثبٔالحؾٝ ٚظٖ اؾتب٘ساضزقسٜ ثٙب ثط پبیٝ ایٗ ٔسَ ٘كبٖ 11٘تبیح خسَٚ

 قٛز.ا٘حطاف ٔقیبض تغییط زض تقبُٔ اختٕبفی وبضثطاٖ ٔی 43/0ضفبٞی ٚ ذسٔبتی ثبفث 

          ٌٛ٘ٝ ٘ٛقت:تٛاٖ ایٗثیٙی وٙٙسٜ تقبُٔ اختٕبفی وبضثطاٖ ضا ٔی ٔسَ زْٚ ٔقبزِٝ پیفضٚ عجك  اظایٗ

ضطیت تؿٟیالت ضفبٞی ٚ    اؾت،  66/0ضطیت ثبثت وٝ ٔمساض آٖ   ثیٙی تقبُٔ اختٕبفی وبضثطاٖ،  پیف   وٝ

 ثبقس.ذسٔبتی ٔیتؿٟیالت ضفبٞی ٚ  ثیبٍ٘ط ٕ٘طٜ    ثبقس، ٔی 72/0ذسٔبتی وٝ ٔمساض آٖ 

 گیسی ي دستايزد ػلمی پژيَشی  وتیجٍ

 فضب ایٗ اٌط. ثبقس ٌیطی تقبٔالت اختٕبفیقىُ فضب، ثؿتط ایٗ وٝ اؾت فضبیی زض حضٛض ٔطزْ اِٚیٝ خصة ٞسف

-ٔی فضب فطاٞٓ آٖ زض ٔطزْ حضٛض ثطآٚضزٜ ؾبظز، أىبٖ ضا ضٚزٔی ا٘تؾبض آٖ فضب اظ وٝ اِٚیٝ تٛلقبت ٚ ٘یبظٞبی ثتٛا٘س

یبثس. یىی اظ  حضٛض فضب زض فطز تب ثبقس زاضا ضا اِٚیٝ ٔٛضز٘یبظ ٘ؾیط، أٙیت ٔقیبضٞبی فضب ثبیس اثتسا وٝ ٔقٙب ٌطزز، ثسیٗ

 اؾت ثب٘ٛیٝ آٖ ٞسف ثبقس.فضب ٔی ٞبی أٙیتی ٔؤثط زض عطاحی ٔؤِفٝٔٙسی اظ ٞبی ضؾیسٖ ثٝ ایٗ حؽ أٙیت، ثٟطٜضاٜ

 اِٚیٝ ٔقیبضٞبی ثط فالٜٚ فضب یقٙی زاقتٝ ثبقس. زض فضب تقبُٔ ٚ اضتجبط ثٝ تٕبیُ فضب زض حضٛض ثط فالٜٚ فطز وٝ

 فقبِیتی ٚ وبِجسی فٛأُ زٛٚخ حمیمت ثبقس. زض فضب زض ٔىث وٙٙسٜ پكتیجب٘ی وٝ ثبقسٔی٘یع  ٔقیبضٞبی زیٍطی ٘یبظٔٙس

-ٔٛخت قىُ ٚ زٞسٔی ضٚزضضٚ ضا افعایف ثطذٛضزٞبی حضٛض، أىبٖ وٙٙسٜ پكتیجب٘ی انّی فٛأُ فٙٛاٖ ثٝ ٔٙبؾت

 (4ٌطزز.)تهٛیطٔی زض فضبی أٗ اختٕبفی تقبٔالتٌیطی 

 
 (1398)مىثغ:وگازودگان،  وحًٌ زسیدن تٍ تؼامالت اجتماػی دز یک فضا -4تصًیس

 ثیٗ وٝ زٞس٘كبٖ ٔی پػٚٞف ٔٛضٛؿ زضثبضٜ ا٘سیكٕٙساٖ ٚ ٘تبیح حبنُ اظ خبٔقٝ آٔبضی ٘ؾطیبت ٚ ٔتٖٛ لطائت

 ز٘جبَ ثٝ زاضز. زضٚالـ ٚخٛز ٔقٙبزاضی فضبی خٕقی ضاثغٝ ٚ حؽ أٙیت زض عطاحی اختٕبفی تقبٔالت ٌیطیقىُ

 ثط ٔطزْ وٝ تأثیطی زیٍطی ٔطزْ زاضز ٚ ثط فضب وٝ تأثیطی یىی زاضز. ٚخٛز ثقس زٚ تقبٔالت ٌیطیثط قىُ ٔؤثط فٛأُ

 فّٕىطزی ٚ فٛأُ وبِجسی ٔب٘ٙس تأثیطٌصاض ٔحیغی فٛأُ ٔقٙبی ثٝ اَٚ ٔفْٟٛ ٌصاض٘س.تقبٔالت ٔی ٌیطیقىُ أىبٖ

فطًٞٙ  ٚ آزاة، ؾٙٗ ثب ٔطتجظ وٝ ٌصاض٘سٔی یىسیٍط ضٚی ثط وٝ ٔطزْ تأثیطی ٔقٙبی ثٝ زْٚ ٔفْٟٛ ٚ ثبقسٔی ٔحیظ

 ٔٙبؾت، فضبٞبی خٕقی عطاحی ثب تٛأٖی ٌیط٘س وٝٞبی ٞٛیت ٚ أٙیت زض عطاحی ٘كبت ٔی ٚ اظ ٔؤِفٝ ثبقسٔی خبٔقٝ

یبفت. زض ٔغبِقٝ حبضط تقبُٔ اختٕبفی زض ؾغح پبضن زا٘كدٛ زض حس ٔتٛؾظ لطاض زاقت ٚ ٕٞچٙیٗ عجك زؾت آٖ ثٝ

زاقت ثطذی اظ فبوتٛضٞبی ٔؤثط زض حؽ  ثیٗ تقبُٔ اختٕبفی ٚ حؽ أٙیت زض ایٗ فضبی خٕقی ٚخٛز اضتجبعی وٝ

لطاض زاقتٙس، ِصا ثطای اضتمبء ویفی ؾغح  أٙیت ٘ؾیط ٘ٛضپطزاظی، ا٘ساظٜ فضب ٚ آظازی خٟت زضً٘ وطزٖ زض ؾغح ٘بٔغّٛثی

قٛز، فضبٞبیی وٝ قٟطٚ٘ساٖ ثب حضٛض زض آٖ قٟطی أطٚظ ٘یبظ ثٝ فضبٞبی خٕقی ٔغّٛة حؽ ٔی ظ٘سٌی زض خبٔقٝ

ٔٙسی اظ فبوتٛضٞبی ا٘ؿب٘ی، ٔحیغی ٚ عطاحی ٞٛقٕٙسا٘ٝ وبضٌكب حؽ أٙیت وٙٙس. زض ضاؾتبی ضؾیسٖ ثٝ ایٗ ٞسف، ثٟطٜ

قٛ٘س وٝ ٞبی فقبِیتی ٚ وبِجسی زض فضبٞبی خٕقی ثبفث خصة قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ٔحیظ ٔی زٜ اظ ٔؤِفٝثبقس. اؾتفبٔی

-ٞبی قٟطی ٔیٞب ٚ ثبال ضفتٗ حؽ ؾطظ٘سٌی ٚ ٘كبط زض ٔحیظذبعط زض ا٘ؿبٌٖیطی حؽ تقّكزضٟ٘بیت ثبفث قىُ

 قٛز:( ثط ایٗ اؾبؼ پیكٟٙبز ٔی5قٛز.)تهٛیط
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ٔٙسی اظ فبوتٛضٞبی ٔی قٛ٘س، ثٟطٜ ٞب وٝ ثٝ فٙٛاٖ فضبی خٕقی ثبظ تّمی زض عطاحی فضبٞبی خٕقی ٘ؾیط پبضن -

قٛز تب ا٘ؿبٖ اظ حضٛض زض ٔحیظ احؿبؼ آضأف ٚ ضاحتی زاقتٝ ٔی٘ٛضٌیطٞب( ثبفث  -ٞب٘ؾط)ؾبیجبٖ آؾبیف ٔحیغی ٔس

 ثبقس ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحیظ ٔصوٛض زض ٕٞٝ ؾبفبت لبثّیت اؾتفبزٜ ضا زاضا ثبقس. 

ٞبی ذبل زض لبِت فضبٞبی ٞٓ ا٘سیكی، فضبٞبی ایٕٗ ثطای ثطلطاضی تقبٔالت اختٕبفبتی ثطای ٌطٜٚزض ٘ؾط ٌطفتٗ -

 ٞب.ٌٛ ثب ٞسف ثبال ثطزٖ تقبٔالت ضٚ زض ضٚ زض ؾغٛح پبضنٚٞبی ٌفت٘ؾیط ٔیساٖ

ٙس ٚ اظ ٘مبط ای وٝ ا٘ؿبٖ اظ حضٛض زض فضب احؿبؼ أٙیت ٚ آضأف وعطاحی اثقبز فضب ثٝ ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی ثبقس ثٝ ٌٛ٘ٝ-

ٔٙسی اظ ٕ٘بزٞبی قبذم زض وٙس زض عطاحی پطٞیع قٛز. ٕٞچٙیٗ ثب ثٟطٜز٘ح وٝ أىبٖ ایدبز تطؼ ٚ خطْ ضا فطاٞٓ ٔی

 عطاحی فضب ثبفث ایدبز تقّك ذبعط ٚ تهٛیطؾبظی زض شٞٗ وبضثطاٖ قٛیٓ.

ضثطی ٔٛضز ٘ؾط ٔیؿط ثبقس ٚ ٘ٛضپطزاظی فضبٞب ثٝ نٛضتی ثبقس وٝ زض ٕٞٝ ؾبفبت قجب٘ٝ ضٚظ أىبٖ زؾتطؾی ثٝ وب-

وبضثط ثب حضٛض زض فضب احؿبؼ أٙیت ٕ٘بیس ٚ ثب زضیبفت ٘ٛض ٔٙبؾت زض قت ثتٛا٘س ٔؿیط ذٛز ضا پیسا وٙس ٚ أىبٖ 

 تقبُٔ ثب زیٍطاٖ ضا زاقتٝ ثبقس.

 
 (1398زاَکاز دستیاتی تٍ جرب شُسيودان دز فضاَای جمؼی )مىثغ:وگازودگان،  -5تصًیس

 مىاتغ 
(. ثطضؾی قبذم ٞبی ثط٘بٔٝ ضیعی قٟطی ٔٛثط زض اضتمب أٙیت ظ٘بٖ زض فضبٞبی 1389ظازٜ، ؾیس٘هطاِسیٗ، ضبثغیبٖ، اِٟبْ. )اِیبؼ -

  .56-43(، 44)2ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی،  -٘كطیٝ ٞٙطٞبی ظیجب .فٕٛٔی ثب ضٚیىطز ٔكبضوتی) ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی : ثرف ٔطوعی قٟط تٟطاٖ

فٙٛاٖ ثركی اظ فضبٞبی قٟطی اظ زیسٌبٜ ظ٘بٖ  ای ثٝٞبی ٔٙغمٝ(. ثطضؾی أٙیت ٔحیغی زض پبضن1389إِبؾی فط، تیٙب، ا٘هبضی، ٔدتجی.)-

 .34-21(، 25)8٘بٔٝ ٔسیطیت قٟطی،  ، زٚ فهCPTEDُثط پبیٝ ضٚیىطز 

زض زٚٔدٕٛفٝ (. تبثیط وبِجس فضبٞبی فٕٛٔی ثط احؿبؼ أٙیت اختٕبفی ظ٘بٖ ثطضؾی تغجیمی 1391)ضضب، پبن ثٙیبٖ، ؾٕب٘ٝ.، اوجطی-

  .64-53(، 2)17ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی،  -٘كطیٝ ٞٙطٞبی ظیجبٔؿىٛ٘ی ثب اٍِٛی ٔتفبٚت )ٔتقبضف ٚ ثّٙس ٔطتجٝ

(. ٚاوبٚی ٘مف تهبٚیط شٞٙی زض ایدبز حؽ تقّك زض ٔحالت ٔغبِقٝ 1397ثالِی اؾىٛیی، آظیتب، لطٜ ثٍّٛ، ٔیٙٛ، حیسضی تطوٕب٘ی، ٔیٙب.)-

 .228-207( ، 1)9ع، فهّٙبٔٝ خغطافیب)ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙغمٝ ای(، ٔٛضزی: ٔحّٝ قتطثبٖ قٟط تجطی

 .38-25( ، 39)13(.تحّیّی ثط فضبی وبِجسی قٟط اٞٛاظ، ثبك ٘ؾط، 1395حجیجیبٖ، ثٟبض، احٕس٘یب، ٔحٕسضضب.)احٕس، پٛض احٕس، -

 .37-27(، 8)5ٞٛیت قٟط، (. ٔفْٟٛ حؽ تقّك ثٝ ٔىبٖ ٚ فٛأُ تكىیُ زٞٙسٜ آٖ، 1390خٛاٖ فطٚظ٘سٜ، فّی ٚ ٕٞىبضاٖ.)-

(. ضاثغٝ ؾبظٔبٖ فضبیی ٚ ٘فٛشپصیطی قٟط ثب ٔیعاٖ أٙیت 1392)ذّمت زٚؾت، ضٚظثٝ، ظٔب٘ی ٔمسْ، افؿب٘ٝ، قٕؽ آثبزی، ؾیسٜ تٙبظ. -

((، 15)پیبپی  3)قٕبضٜ 5)ٔغبِقٝ ٔٛضزی: قٟط وطج. ٔغبِقبت ٔسیطیت قٟطی،  CPTEDاختٕبفی اظ ٘ؾط قٟطٚ٘ساٖ ثط اؾبؼ ٔسَ 

51-60. 

 .28-19(، 7)4(. فضبٞبی فٕٛٔی ٚ فٛأُ ٔؤثط ثط حیبت خٕقی، ٔدّٝ ثبك ٘ؾط، 1386زا٘كپٛض، ؾیس فجساِٟبزی، چطذچیبٖ، ٔطیٓ.)-

 .ٔجب٘ی ٘ؾطی ٚ فّٕی پػٚٞف زض فّْٛ ا٘ؿب٘ی ٚ اختٕبفی، تٟطاٖ: ا٘تكبضات ضقس. چبح ٞفتٓ(. 1388زالٚض، فّی. )-
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(. اضظیبثی ویفیت اختٕبفی ٔؿیطٞبی اضتجبعی ثبظ ٚ ٘یٕٝ ثبظ پطزیؽ ٞبی 1395پٛض، فّی.) فٕطا٘یضضبیی، ٘بٞیسٜ، ٔحٕسظازٜ، ضحٕت، -

 .206-183(، 10)1زا٘كٍبٞی، ٔغبِقٝ ٔٛضزی: پطزیؽ زا٘كٍبٜ وبقبٖ، زٚفهّٙبٔٝ ٔقٕبضی ایطاٖ، 

اٍِٛی فضبیی ا٘ساْ ٚاض احؿبؼ أٙیت زض  (.1394ضضب٘ػاز، ٔطضیٝ، وبؽٕی، ؾیسٟٔسی، ضفیقیبٖ، ٔدتجی، ضوٗ اِسیٗ افتربضی، فجساِطضب.)-

 .84-69(، 3)4ٞبی ضاٞجطزی ٔؿبئُ اختٕبفی ایطاٖ، فضبٞبی فٕٛٔی قٟطی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی:قٟط ثٙسض فجبؼ، پػٚٞف

،  47اختٕبفی،  أٙیت ٔكٟس، ٔغبِقبت 4 ٔٙغمٝ پبضوٟبی زض أٙیت احؿبؼ (.ٔغبِق1395ٝ)ٔهغفی. ضٕٞٙب، ٔحٕستمی، حؿیٙی، ؾیس-

229-253. 

(. اضائٝ ضاٞجطزٞبی ٘ٛضپطزاظی فضبٞبی فٕٛٔی قٟطی ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ؾٛآت ٚ ٔبتطیؽ 1396نبزلی، فّی ضضب، قٕؽ، فبعٕٝ. )-

 .100-85(, 1)1ثط٘بٔٝ ضیعی اؾتطاتػیه وٕی )ٔٛضز پػٚٞی: ذیبثبٖ وطیٓ ذبٖ ظ٘س، قیطاظ(. زا٘ف قٟطؾبظی، 

ٞبی پبضن زض ٔمیبؼ 5فیت ٔحیظ ثط ٔیعاٖ حضٛض ٔطزْ زض پبضن ٞب ٔغبِقٝ ٔٛضزی:ٞبی وی(. اضظیبثی ِٔٛف1397ٝفّی یبؼ، ظیٙت.)-

 .258-249، (3)8ٔرتّف زض قٟط ثٙسض فجبؼ، فهّٙبٔٝ خغطافیب)ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙغمٝ ای(، 

ْ قٟطی (.تحّیُ ؾبظٔبٖ فضبیی ٚ ؾغح ثٙسی ٘ؾبْ فضبیی ٚ ؾغح ثٙسی ٘ؾب1396وطیٕی، آضاْ، پٛض عبٞطی، ٟٔسی ٚ احٕسی، حؿٗ.)-

 .52-31(، 19)5اؾتبٖ وطزؾتبٖ ٚ اضائٝ اٍِٛی تٛؾقٝ ٘ؾبْ قٟطی، ٔغبِقبت ٔحیغی ٞفت حهبض، 

ٔیساٖ(، پػٚٞكىسٜ ؾیطٚؼ)چبِٝٔحّٝ-ضاٞىبضٞبی اخطایی حفؼ ٚ احیبی ثبفت تبضیری قٟطتٟطاٖ(.1390ٚ ٕٞىبضاٖ.)حؿیٗ، وال٘تطی-

 فطًٞٙ، ٞٙط ٚ ٔقٕبضی خٟبز زا٘كٍبٞی، تٟطاٖ.

(. فٛأُ ٔؤثط زض احؿبؼ أٙیت اختٕبفی ظ٘بٖ زض 1394، فّی، لبؾٓ ظازٜ، ثٟٙبْ، فتح ثمبِی، فبعفٝ، ضٔضبٖ ٔمسْ، اخبضی، یبؾٕٗ. )ٌّی-

-97(، 69)18پػٚٞكی ٔغبِقبت ضاٞجطزی ظ٘بٖ،  -فهّٙبٔٝ فّٕی(، فضبٞبی فٕٛٔی قٟطی )ٔغبِقٝ ی ٔٛضزی: پبضن ائُ ٌّی تجطیع

136. 

(. تحَٛ پبضازیٓ ٔفْٟٛ لسضت ٚ أٙیت زض فهط خٟب٘ی قسٖ ٚ تبثیط آٖ ثط 1397ٔمسْ، ٟٔسی، حبخی، ٔحؿٗ.)ٔحؿٙی، فّی، خبٚ٘سا٘ی -

 .126-99(، 3)8أٙیت خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ، فهّٙبٔٝ پػٚٞكٟبی ؾیبؾی خٟبٖ اؾالْ، 

ٔتأثط اظ ازضان عجیقت زض ٔحیظ ا٘ؿبٖ (. تحّیُ اختٕبؿ پصیطی ٔحیظ وبِجسی 1390فط، فّیطضب.)ٔمسْ، ٌّطخ، ثحطیٙی، ؾیسحؿیٗ، فیٙی -

 .38-27(، 45)3ٞبی ٔؿىٛ٘ی قٟط ٕٞساٖ، ٘كطیٝ ٞٙطٞبی ظیجب،  ؾبذت ٔغبِقۀ ٔٛضزی ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبی خسیس قٟطی)ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی:پبضن آة ٚ (.تحّیُ ٚ ثطضؾی ؾطظ٘سٌی پبضن1395ٔقطة، یبؾط، ؾبزات، ٟٔسیؽ، نبِحی، اؾٕبفیُ.)-

 .208-193(، 20)8یی فضب، آتف تٟطاٖ(، ٔدّٝ آٔبیف خغطافیب

 .153-133(، 33)9ٞبی زیٙی، آٔبیف ٔحیظ،  (. قٟط ٚ أٙیت اختٕبفی اظ ٔٙؾط آٔٛظ1395ّٜٔىی، یساهلل .)-
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