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 515-530صص: 

 فزهنگی _در معاصزساسی بافت تاریخی های تأثیزگذار تحلیل مؤلفه

 کالنشهز تبزیش با تأکیذ بز حفظ هویت
 کریم باقری

 زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی، تجطیع، ایطاٖترههی قٟطؾبظی، ٚاحس تجطیع،  زا٘كزٛی زوتطی

1رسًل درسخًان
 

 ٌطٜٚ قٟطؾبظی، ٚاحس تجطیع، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی، تجطیع، ایطاٖ

 20/12/1398تبضید پصیطـ: 12/10/1398تبضید زضیبفت:

 چکیذه

پیذایص ویاسَا ي بافت تاریخی ضُز تبزیش کٍ وماد ًَیت ي میزاث چىذ َشارسالٍ آن است، در ديران معاصز اس یک سً با 

عملکزدَای جذیذ ي اس سًی دیگز با پیذایص تمىایی بزای دگزگًوی َا، ًَیت ي کارکزد فضاَای تاریخی آن دچار دگزگًوی 

فزَىگی معاصزساسی را در عزصٍ بافت  -َای کالبذی، اقتصادی ي اجتماعی اساسی ضذٌ است، ایه پژيَص، وقص عًامل ي مؤلفٍ

 -تحقیق پژيَص حاضز، تًصیفی زیش، با تأکیذ بز حفظ ًَیت مًرد تحلیل قزار می دَذ، ريشفزَىگی کالوطُز تب -تاریخی

فزَىگی معاصزساسی بز پایٍ ی پاسخ  -َای کالبذی، اقتصادی ي اجتماعی است. ضاخص َایی بزای َز کذام اس مؤلفٍ تحلیلی

اس پزسطىامٍ، با استفادٌ اس وزم افشارَای آماری َای حاصل  خبزگان، بز اساس تکىیک دلفی در وظز گزفتٍ ضذ. عمل پزداسش دادٌ

فزَىگی کمتزیه امتیاس را در معاصزساسی بافت تاریخی کالوطُز تبزیش  -مؤلفٍ کالبذی بیطتزیه ي مؤلفٍ اجتماعیاوجام گزفت. 

ط تکىیک فاسی رتبٍ بىذی گزدیذ ي ایه عًامل تًس AHPَا بٍ ريش  در مزحلٍ بعذی ضاخص َای َز کذام اس مؤلفٍ داروذ.

SWOT  دستٍ بىذی ضذ. وتایج وطان می دَذ بُبًد يضعیت دستزسی در بافت، مُمتزیه وقطٍ قًت معاصزساسی بافت تاریخی، اس

بیه رفته بافت َای تاریخی مُمتزیه ضعف، تامیه سیزساخت َای خذماتی جُت سیست پذیزی بافت مُمتزیه فزصت ي وُایتاً 

 اخت مُمتزیه تُذیذ بٍ ضمار می آیذ.تأثیزات واضی اس طًالوی ضذن پزيسٍ س

 

 فزهنگی، هویت، کالنشهز تبزیش. -کلمات کلیذی: معاصزساسی، بافت تاریخی
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 مقذمٍ

أطٚظٜ ثب ضقس ضٚظافعٖٚ قٟط٘كیٙی، ٔكىالت ٌٛ٘بٌٖٛ ثیف اظ ٞط ظٔبٖ زیٍطی زأٗ ٌیط قٟطٞب قسٜ اؾت. یىی  

اظ ایٗ ٔٛاضز وٝ ٞٓ فّت ٚ ٞٓ ٔقَّٛ ثؿیبضی اظ ٔقضالت قٟطی اؾت، ٚرٛز ثبفت وٟٗ ٚ تبضیری زض زَ 

ضا اظ رٟبت ٔرتّف ٔطزٚز ٔی ؾبظز.  قٟطٞبی أطٚظیٗ اؾت. ٔبٞیت ٚیػٜ ایٗ ثبفت ٞب، ٞط ٌٛ٘ٝ ثی تٛرٟی ثٝ آٟ٘ب

اظ رٟت التهبزی، زاضای أىب٘بت ثبِمٜٛ ای افٓ اظ ظیطؾبذتی ٚ ضٚؾبذتی، اظ رٟت فطٍٞٙی، یبزٌبضی اظ تبضید 

پیكیٗ، اظ رٟت ارتٕبفی، ثركی اظ ربٔقٝ ٚ ضبٔٗ تساْٚ ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ٞب ٚ اظ رٟت وبِجسی، زاضای اضظـ ٞبی 

(. اظ ایٙطٚ 12:1382) ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظی ٚ قطوت فٕطاٖ ٚ ثٟؿبظی، ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی یىتبیی اؾت

فطٍٞٙی قٟطی ثٝ یىی اظ ٔؿبئُ اؾبؾی ٘ؾبْ ثط٘بٔٝ ضیعی وكٛضٞبی وٝ زاضای پیكیٙٝ ای  -ٔساذّٝ زض ثبفت تبضیری

ـ ٚ یىپبضچٝ غٙی اظ قٟط٘كیٙی ثٛزٜ ا٘س، تجسیُ ٌكتٝ اؾت. زض ضاؾتبی ایٗ ٔساذّٝ، ٔقبنطؾبظی، ثیٙف ٚ فّٕی ربٔ

اؾت وٝ تٕبیُ ثٝ ثٟجٛز ٔساْٚ زض قطایظ التهبزی، ارتٕبفی، وبِجسی ٚ ٔحیغی ٘بحیٝ ای ضا زاضز وٝ زض ٔقطو تغییط 

(. ٔقبنطؾبظی ثبفتٟبی تبضیری زض ٚالـ تِٛیس ؾبظٔبٖ فضبیی رسیس ٔٙغجك ثط 83: 1390لطاض ٌطفتٝ اؾت)پٛضاحٕس، 

زبز ضٚاثظ قٟطی رسیس ٚ یب تقطیف زٚثبضٜ ضٚاثظ قٟطی ثبفت تبضیری ٞبی ٘ٛ وٝ ٍٕٞی زض ای قطایظ تبظٜ ٚ ٚیػٌی

تٛا٘س قبُٔ قجبٞت ٞبی ؽبٞطی ؾبظٔبٖ فضبیی ٔقبنط ثب ؾبظٔبٖ فضبیی وٟٗ ثبقس ِٚی  افتس وٝ ٔی ٔؤحط ٔی

ضفتبضٞبی ؾبظٔب٘ی فضبی ٔقبنط ٚ ٞٙزبضٞبی حبزث قسٜ اظ آٟ٘ب ٞیچ قجبٞتی ثٝ آ٘چٝ اظ لجُ ثٛزٜ ٘رٛاٞس زاقت ٚ 

 ذٛز زاضای قرهیت ٚ ٞٛیتی ٔؿتمُ ٔی ثبقٙس.

ٞبی ذبل ٔٙزط ثٝ ثطٚظ  ٞبی ٔتٙٛؿ ٔقبنطؾبظی زض ظٔیٙٝ زض قٟطٞبی وٙٛ٘ی فسْ قٙبؾبیی ٚ ثىبضٌیطی قیٜٛ 

ٞبی اذیط ٌطزیسٜ اؾت. اظ رّٕٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ثبفتٟبی تبضیری  ٔكىالت ٚ ٘عَٚ ویفیت ایٗ ثبفتٟب زض زٞٝ

نیُ اظ ثبفت، حضٛض ٟٔبرطاٖ، ویفیت ٔحیغی پبییٗ فضبٞبی قٟطی، فسْ تبٔیٗ ٘یبظٞبی تٛاٖ ثٝ ذطٚد ؾبوٙبٖ ا ٔی

ظ٘سٌی ٔقبنط، ضٚاد وبضثطی ٞبی پكتیجبٖ اظ لجیُ ا٘جبضٞب ٚ وبضثطی ٞبی ٘بؾبظٌبض ثب اضظقٟبی فطٍٞٙی، ٔكىالت 

ؼ ٚ آًٞٙ ٔساذّٝ زض تطافیىی، ترطیت ٚ ثبظؾبظی ثٙبٞبی ٚارس اضظـ ٔقٕبضی ٚ... اقبضٜ وطز. ثٙبثطایٗ، ٔمیب

ثبفتٟبی اضظقٕٙس لسیٕی ٚ تبضیری ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ا٘تربة قٛز وٝ ٞٓ رطیبٖ ظ٘سٌی زض آٖ ٞب ضا ذسقٝ زاض ٘ؿبظز 

ٚ ٞٓ ثب تساْٚ ذٛز، أیس ٚ حؽ ٔكبضوت ضا زض فطآیٙس تزسیس حیبت زض ٔیبٖ ؾبوٙبٖ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ حساوخط 

فطٍٞٙی قٟط تجطیع ٞٓ وٝ  -(. ثبفت تبضیری11:1380ٞس)فطخ ظ٘ٛظی، ضضبیت ٔطزْ ٚ حفؼ ٔٙبفـ آ٘بٖ افعایف ز

ٕ٘بز ٚ ثبظٌٛ وٙٙسٜ ٞٛیت ٚ ٔیطاث چٙس ٞعاضؾبِٝ آٖ اؾت، ِیىٗ آؾیت قٙبؾی آٖ زض قٟط تجطیع ٘كبٖ ٔی زٞس، زض 

ٛ٘ی ٞب، زٚضاٖ ٔقبنط اظ یه ؾٛ ثب پیسایف ٘یبظٞب ٚ فّٕىطزٞبی رسیس ٚ اظ ؾٛی زیٍط ثب پیسایف تٕٙبیی ثطای زٌطٌ

ٔٙعِت ٚ وبضوطز فضبٞبی تبضیری آٖ زچبض زٌطٌٛ٘ی اؾبؾی قسٜ اؾت، ثٙبثط ایٗ ضطٚضی اؾت وٝ زض ٞطٌٛ٘ٝ 

فطٍٞٙی ثبفت ٞبی تبضیری ا٘سیكیسٜ قٛز، تب ویفیت ظ٘سٌی زض  -ٔقبنطؾبظی ثٝ اثقبز وبِجسی، التهبزی ٚ ارتٕبفی

 ٚ ٌطایی فطٍٞٙی ٚ ظٔیٙٝ -جسی، التهبزی، ارتٕبفیٞبی وبِ ٞبی ِٔٛفٝ پیٛ٘سی ثبفت تبضیری ضا ثٟجٛز ثركس. ٞٓ

 زض ؾبظز. ِصا ٔی ٔغطح ٔساذالت ضا زض ثبفت اضظقٟبی حفؼ ٚ ثبفت ثب ٕٞبٍٞٙی ٔساذالت إٞیت زض یىپبضچٝ تٛؾقٝ
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 ٚ حفؼ ٕٞٝ ٟٕٔتط اظ ٚ ؾبوٙیٗ ٘یبظٞبی تأٔیٗ ٚ حؽ ٔىبٖ، فٛأُ ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی ایزبز إٞیت ٔقبنط زٚضٜ

 .اؾت تبضیری ثبفت زض ٔساذالت زض اِٚٛیت فطٍٞٙی-تبضیری ثبفت ضفتٝ زؾت اظ ٞٛیت احیبی

ثب تٛرٝ ثٝ ذالء ٞبی ٔغبِقبتی ذهٛنبً زض ظٔیٙٝ عطح ٞبی ٔساذالتی ثبفت ٞبی تبضیری تجطیع ثب ضٚیىطز  

فطٍٞٙی ثبفت تبضیری  -ٔقبنطؾبظی، ضطٚضت چٙیٗ ٔغبِقبتی رٟت ضاٞجطزٞبی وبِجسی، التهبزی ٚ ارتٕبفی

ای وٝ ثٝ  إٞیت ٔی یبثس. زضحمیمت ٔقبنطؾبظی ثٝ فٙٛاٖ ضٚیىطزی زض ٔسیطیت ثبفت تبضیری اؾت، ثٝ ٌٛ٘ٝ

٘یبظٞبی ظ٘سٌی أطٚظی ؾبوٙبٖ، ثب حفؼ ٞٛیت پبؾد ٌٛیس. ثٙبثطایٗ حفؼ ٞٛیت ثبفتٟبی تبضیری، زض فیٗ احیبء ٚ 

فطٍٞٙی ضطٚضی  -جسی، التهبزی، ارتٕبفی ضٚظآٔسؾبظی آٟ٘ب، حفبؽت ٚ تٛؾقٝ تٛأٔبٖ ٞٓ اظ ٘ؾط فّٕىطزی ٚ وبِ

 ثبقس. ٔی

فطٍٞٙی ٔقبنطؾبظی ضا زض فطنٝ ثبفت -ٞبی وبِجسی، التهبزی ٚ ارتٕبفی ایٗ پػٚٞف، ٘مف فٛأُ ٚ ٔؤِفٝ 

فطٍٞٙی وال٘كٟط تجطیع ضا ثب تأویس ثط ٞٛیت ٔٛضز تحّیُ لطاض ٔی زٞس، ثبقس وٝ اظ ایٗ عطیك ثتٛا٘یٓ پٛیبیی  -تبضیری

 ٘ی ٚ ٔٙؾطی اظ قٟط ضا وٝ، ٘تیزٝ تقبُٔ ثیٗ ظٔبٖ، وبِجس، التهبز، ارتٕبؿ ٚ فطًٞٙ اؾت ثٛرٛز ثیبٚضیٓ.ٚ حیبت ٔس

 مباوی وظری

 معاصرسازی

ٔقبنطؾبظی فطایٙسی اؾت وٝ ثٝ ذّك فضبی قٟطی رسیس ثب حفؼ ٚیػٌی ٞبی انّی فضبیی)وبِجسی ٚ فقبِیتی(  

فقبِیت ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ارتٕبفی، التهبزی، فطٍٞٙی ٚ وبِجسی ثطای زض ٚالـ تطویجی اظ السأبت ٚ  ٔٙزط ٔی ٌطزز.

آفطیٙف ٔزسز احؿبؼ ظ٘سٌی زض ثبفت تبضیری ثب تأویس ٚ تٛرٝ ثط ٘ؾٓ ٔٛرٛز فٙبنط ٚ ؾبظٔبٖ فضبیی ثبفت 

وبِجسی -تبضیری قٟط، رٟت ثٟجٛز وبِجس ٚ تغییط فّٕىطز فضب، ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی ٔقبنط زض ضاؾتبی تٛؾقٝ التهبزی

 (Tiesdell et al,2005:10).فطٍٞٙی ثبفت اؾت-زٕٛفٝ ٚ تمٛیت ٚیػٌی ٞبی ارتٕبفیٔ

ٔقبنطؾبظی ثب قٙبؾبیی ٞٛیت قىُ زٞٙسٜ فضبی قٟطی ثب ِحبػ اضظقٟبی فطًٞٙ ایطا٘ی ٚ قٙبذت ٘یبظٞبی  

ف تساْٚ ٔٙزط ثٝ ظیجبیی ٕٞٝ رب٘جٝ ٔقٙٛی ٚ ضٚا٘ی ٚ ؽبٞطی، اظ رٟبت ٔرتّف ویفی ٚ وٕی، ٕ٘بی ربٔقٝ ا٘ؿب٘ی

تبضیری ٚ ضیكٝ تبضیری، تزّی ٌبٜ أٙیت ضٚحی، ضٚا٘ی، ٔقٙٛی ٚ فطٍٞٙی ٚ ٔبزی، انبِت، رٌّٛبٜ تٛاظٖ، تقبزَ، 

ٕٞبٍٞٙی، ؾبظٔبٖ ٚ ٘ؾٓ، ثطٌعاضی آییٗ ٞبی ّٔی ٚ زیٙی، آضأف ٚ ٘ؾبْ ٚ ٚحست ٚ رٕبفت، آقٙبیی ثب ٔطزْ ٚ 

 (.334:1389ٔٛظ ٔی ٌطزز)٘می ظازٜ، فضب، وٕبَ ٌطا ٚ انیُ ٚ تصوط زٞٙسٜ یبزآٚض ٚ فجطت آ

 بافت تاریخی

ٞبی پیطأٛ٘ی ٚ ثالفهُ ٚ  ٞبیی اؾت وٝ آٖ ضا اظ ثبفت ٞب ٚ پٟٙٝ ثبفت تبضیری قٟطٞب زاضای ٚیػٌی ٞب ٚ ٔكرهٝ 

ٞبی اضظقٕٙس تبضیری، فطٍٞٙی،  ٞب، ٌطٜ ٘یع ؾبیط لؿٕت ٞبی قٟط ٔتٕبیع ٔی وٙس. ٚرٛز ٚ اؾتمطاض فٙبنط، ضاؾتٝ

مف آٟ٘ب زض تمٛیت ٞٛیت فطٍٞٙی ٚ تبضیری، ضطٚضت ؾیبؾی ٚ تزبضی، ثٝ ٕٞطاٜ تفبٚت زض لسٔت ٚ فٕط ثٙبٞب ٚ ٘

 (.80: 1382ٍ٘بٜ ٔتٕبیع ٔسیطیتی ثٝ ایٗ ٔٙبعك قٟطی ایزبة ٔی وٙس )اثّمی، 
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 ًَیّت

ٞٛیّت فجبضت اؾت اظ تكرم وٝ ٌبٜ ثط ٚرٛز ذبضری »زض ِغت ٘بٔٝ زٞرسا ٞٛیّت چٙیٗ تقطیف قسٜ اؾت:  

اعالق ٔی قٛز ٌٚبٜ ثط ٔبٞیّت ثب تكرم وٝ فجبضت اظ حمیمت رعئیٝ اؾت. ٞٛیّت ٔطتجٝ شات ٘بة ضا ٌٛیٙس ٚ 

یّت ضا حمیمت قیء یب قرم (. فطًٞٙ فٕیس 349ٛٞ: 1334ٔطتجٝ احسیت ٚ الٞٛت اقبضت اؾت اظ آٖ )زٞرسا، 

ٔفْٟٛ ٞٛیت ضا ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ ٔفبٞیٓ  "پیطاٖ"(. 78:  1387ٔی زا٘س وٝ ٔكتُٕ ثط نفبت رٛٞطی اٚ ثبقس )لغجی، 

فّؿفی ٚ ارتٕبفی، ٔفٟٛٔی ا٘تعافی ٚ ؾُٟ ٚ ٕٔتٙـ ٔی زا٘س ٚ اظ ؾٛیی زیٍط، زض حبَ قسٖ زایٕی. اٚ اثقبز ٞٛیت 

تبضیریت، ٔىب٘یت، رٕقی ثٛزٖ، تقّك ثٝ زٚضٜ ای ذبل اظ تبضید، ٔتٗ ضٚاثظ  قٟطی ضا ایٗ ٌٛ٘ٝ ثطٔی قٕطز:

ارتٕبفی، فبْ ٚ ذبل ثٛزٖ، احؿبؼ تقّك فطزی، ذب٘ٛازٌی، ٌطٚٞی، ٚاثؿتٝ ثٝ ضٚیسازٞبی فطٍٞٙی، ارتٕبفی، 

 (.7:1384التهبزی ٚ ؾیبؾی ٚ زٌطٌٛ٘ی ٞبی ربٔقٝ حمٛلی ٚ ٚؽبیف قٟطٚ٘سی)پیطاٖ، 

 سازی در کشًرَای تًسعٍ یافتٍ ي در حال تًسعٍسیر تحًالت معاصر 

الساْ ٞبی ٘رؿتیٗ زض ظٔیٙٝ ٔقبنطؾبظی ثبفت تبضیری قٟطٞب ضا ثبیس زض وٛقف ٞبی وكٛضٞبی غطثی رؿتزٛ  

وطز. زض اضٚپب تٛرٝ ثٝ ٔقبنطؾبظی ثٝ نٛضت ٔطٔت ثٙبٞب، تمطیجبً اظ اٚایُ ؾسٜ ٘ٛظزٞٓ ٔیالزی آغبظ قس. رٙجف 

ْ.، ثقس اظرًٙ رٟب٘ی اَٚ ثب اضائٝ عطح قٟط زضذكبٖ ٚاضز ٔطحّٝ 1920یری ٘یع زض ؾبَاحیبی ثبفت ٞبی تبض

. پؽ اظ رًٙ رٟب٘ی زْٚ ٞٓ، ٔٛضٛؿ احیبی ٔطوع قٟطٞبی تبضیری وٝ ثط احط (Priemus,2005:16)رسیسی قس

رسیس زض  ْ.، ثٝ تسضیذ تبّٔی1960(. اظ ؾبَ 7:1380رًٙ آؾیت زیسٜ ثٛز٘س، ٔٛضز ثحج لطاض ٌطفت)فطثكبٞی، 

ٍ٘طـ احیبی ٔطاوع قٟطی ثٝ ٚرٛز آٔس، رٙجف حفؼ ٔیطاث ٌصقتٝ زض افتطاو ثٝ ٘ٛؾبظی ٞبی ثعضي ٔمیبؼ وٝ 

التهبزی ؾبوٙیٗ ٔطاوع قٟطی ضا ٘یع ٔتالقی ٔی وطز.  -فالٜٚ ثط ٘بثٛزی حسالُ ٔٙبثـ تبضیری، ؾبذتبض ارتٕبفی

ت ٚ ٔطٔت وٛچه ٔمیبؼ زض ؾغح ٚاحسٞبی ْ.، اٍِٛی ٔطٔت، إٞیت ثیكتطی یبف1970ثطای ٕٞیٗ اظ ؾبَ 

(. ٘ٛؾبظی ٚ 97-111: 1386ٔؿىٛ٘ی ٚ ؾپؽ ٔحالت، ربیٍعیٗ عطح ٞبی ثعضي ٔمیبؼ قس )پٛضاحٕس ٚ زیٍطاٖ، 

ٔطٔت زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٝ ٘یع ثب اٍِٛیی ثطٌطفتٝ اظ غطة، ثٝ نٛضت آ٘ی نٛضت ٌطفت. اظ ایٗ ضٚ ؽطفیت 

تغییط قس، چطاوٝ زاؾتبٖ ٔكتطن ثیٗ وكٛضٞبی رٟبٖ ؾْٛ ثسیٗ نٛضت اؾت ٞبی ؾبذتبضی قٟطٞب ثٝ قست زچبض 

وٝ اِعأبت تقییٗ وٙٙسٜ ؾیبؾی، ارتٕبفی ٚ التهبزی آٖ لسض ٚؾقت ٔی یبثٙس وٝ ثیكتط ٔٛالـ، ضاٜ حُ یبثی فّٕی 

: 1384ىی، ثطای ٔؿبئُ قٟطی فطأٛـ قسٜ ٚ فطآیٙس ثط٘بٔٝ ضیعی زض ٔطحّٝ قٙبؾبیی ٔؿبِٝ، ٔتٛلف ٔی قٛز )فالٔ

(. ثب تٛرٝ ثٝ ٔجبحج ثیبٖ قسٜ ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ ضٚ٘س تغییطات ثبفت تبضیری قٟطٞب ثیكتط ثب زٚ ضٚیىطز 109

فٕسٜ، ٌطایف ٚ تٕبیُ ثٝ ٍٟ٘ساضی ثبفت ٚ فٙبنط اضظقٕٙس آٖ ٚ ٔٛد تفىطات ثبظؾبظی ٕٞطاٜ ثب ٔساذالت ٔؿتمیٓ 

اؾت. اظ ایٗ ضٚ ثٝ عٛض ذالنٝ ٔی تٛاٖ ؾیبؾت ٞبی ثٝ وبض ضفتٝ زض ٞب، ضٚثطٚ ثٛزٜ  ٚ والٖ ٔمیبؼ زض ایٗ ٔحسٚزٜ

ْ. تٛؾقٝ ٔزسز ٚ 1980ْ. ثبظظ٘سٜ ؾبظی، 1970ْ. احیبء، 1960ْ. ثبظؾبظی، 1950ٞبی وكٛضٞبی پیكطفتٝ زض زٞٝ

رسیس زض ْ.، ثٝ تسضیذ تأّٔی 1960ْ. ٚپؽ اظ آٖ ضا ثبظآفطیٙی)تٛإ٘ٙسؾبظی ٚ ثبظظ٘سٜ ؾبظی( ثیبٖ وطز. اظ ؾبَ 1990

ٍ٘طـ احیبی ٔطاوع قٟطی ثٝ ٚرٛز آٔس، رٙجف حفؼ ٔیطاث ٌصقتٝ زض افتطاو ثٝ ٘ٛؾبظی ٞبی ثعضي ٔمیبؼ وٝ 
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التهبزی ؾبوٙیٗ ٔطاوع قٟطی ضا ٘یع ٔتالقی ٔی وطز  -فالٜٚ ثط ٘بثٛزی حسالُ ٔٙبثـ تبضیری، ؾبذتبض ارتٕبفی

 (.26: 1386)پٛضاحٕس ٚزیٍطاٖ، 

 یَای کالبذی ي عملکرد مؤلفٍ 

قٙبذتی  ظیجبیی ٚ ٔقٕبضی ٞبی اضظـ حفؼ ثٝ یب ٚ ٚؾبظ رسیس ؾبذت ٞبی ٚیػٌی ٚ انَٛ ثٝ یب ثُقس ایٗ ٞبی زیسٌبٜ 

ثٝ  انُ، احتطاْ تطیٗ ثبفت، ٟٔٓ زض رسیس فضبی یب ثٙب ایزبز یه قٛز. زض ظٔیٙٝ ٔی ٔقغٛف تبضیری ثبفت زض ٔٛرٛز

ظٔیٙٝ، ٔب٘ٙس  ایٗ زض الظْ ٞبی زؾتٛضاِقُٕ ؾبیط تٛا٘س ٔجٙبی ٔی انُ ایٗ ( Conzen, 1966 ). اؾت تبضیری ثبفت

 ثبفت فّٕی ٚ اضظقٟبی ظیجبیی قٙبؾی، تبضیری وبضٌیطی ثٝ ٚ ٚ ٔىبٖ قٙبذت وبضثطی انبِت إٞیت ثط تأویس

 بیٞ قیٜٛ اظ اؾتفبزٜ ٚ پیطأٖٛ ؾبذت ثبفت زض آٟ٘ب اظ ٌیطی اِٟبْ ٚ وٟٗ ، ظ٘سٜ وطزٖ ثبفت(Jokilehto,1999)تبضیری

ایزبز  ثطای تالـ ٘ؾطیبت اظ ایٗ زؾتٝ زض ثٟتط فجبضت (، ث1385ٝفضب )ظیتٝ،  ٔزسز ثطای عطاحی ٌصقتٝ غٙی ٞٙطی

 ظٔیٙٝ ٘كٛز. زض زؾترٛـ ٔكىالت قٟطی تٛؾقٝ رطیبٖ زض تبضیری ثبفت ٞٛیت وبِجسی وٝ اؾت ؾبظٚوبضی

 اظ پٛیب اؾتفبزٜ ٚ فطْ ٔقٙبی حفؼ ثٝ وبِجسی ثبفت اظ پٛیب وبِجسی، ٍٟ٘ساضی ثبفت ٔٛرٛز زض ٞبی اضظـ اظ حفبؽت

 تقبزَ ایزبز ایٗ ضٚیىطز، ٞسف . زض (Pendelbery,2005:270-296)اؾت  ثٝ ٌطزقٍطاٖ آٖ ٔقطفی ثٝ ٔٙؾٛض فّٕىطز

ذسٔبت،  ثٝ اظ٘ؾط زؾتطؾی ٔقبنط زٚضاٖ ٘یبظٞبی تأٔیٗ قٟطی اؾت. اظ زیسٌبٜ فّٕىطزی ٞٓ تٛؾقٝ ٚ حفبؽت ٔیبٖ

 ٚ حطوت ؾبذتبضٞبی تٛرٝ ثٝ ثٙبثطایٗ (Lichfield,1988).اؾت ٚ ٘فٛشپصیطی ٔغطح زؾتطؾی ٚ حطوت قجىٝ ثٟجٛز

 ثبفت ثٝ ؾبذتبضٞبی قىُ زٞٙسٜ اظ ثركی ثٝ فٙٛاٖ ٔتٙٛؿ فّٕىطزٞبی ثب قٟطی ؾطظ٘سٜ ا٘سأٛاض، فضبٞبی زؾتطؾی

 ثٝ ثسٖٚ تٛرٝ تبضیری ٞبی ثبفت زض زؾتىبضی ٞطٌٛ٘ٝ ایٙىٝ ثط ، تأویس(Vehbi & Hoskara, 2009) تبضیری ٞبی

 اظ انّی ( Oktay, 2005)قس ذٛاٞس ٔٛارٝ قىؿت ثب فٕالً ؾبظٌبضی فقبِیتی ٚ فّٕىطزی ٔحیغی، ؾبذتبض حفبؽت

 .اؾت فّٕىطزی ٔقبنطؾبظی تطیٗ ضاٞىبضٞبی

 َای اقتصادی مًلفٍ

رصة  ثطای ضا فؾیٕی ٞبی فضبیی، پتب٘ؿیُ ٚ اضظقٕٙس ٔقٕبضی ٞبی ؾطٔبیٝ ٚرٛز رٟت ثٝ تبضیری ٞبی ثبفت 

 اغّت تبضیری ٞبی ثبفت زض التهبزی ؾبظٚوبضٞبی ضٚیىطز ثٟجٛز ٔی آٚض٘س. فطاٞٓ التهبزی زضآٔسٞبی ٚ ٌطزقٍطاٖ

تأٔیٗ  التهبزی ثٝ ٔٙؾٛض ذٛزوفبیی ایزبز ثطای ٞبی زاذّی ؽطفیت اظ اؾتفبزٜ ٘رؿت پصیطز: ٔی نٛضت ٔطحّٝ زض زٚ

 رصاثیت ، زْٚ، ایزبز(English Heritage,2008)فضبٞبی تبضیری  ٚ ثٙبٞب اظ حفبؽت ٚ ٍٟ٘ساضی ثّٙسٔست ٞبی ٞعیٙٝ

 ٞبی فطنت ایزبز ٚ ٌطزقٍطاٖ رصة ثب اغّت قٟطٞب وٝ زض ؾٛزآٚضی فقبَ ٔطاوع اظ ثركی ثٝ فٙٛاٖ ٞبی التهبزی

 ,Ashworth & Tunbridge, Doratli) 1990 افعایس. ٔی التهبزی اضظـ ٞبی فطٍٞٙی، ثط ضٚحیٝ ثب قغّی ٔتٙبؾت

 ثبفت التهبزی ؾغح اضتمبی زض یب غیطٔؿتمیٓ ٚ ٔؿتمیٓ نٛضت ثٝ وٝ قٛز ا٘زبْ نٛضتی ثٝ ثبیس أط . ایٗ(2000:2005

 وبتبِیعٚضٞبی تعضیك ثب ٚ نٛضت غیطٔؿتمیٓ ثٝ یب ٚ وٙس ایزبز ضا التهبزی فقبِیتی ذٛز ثبیس ثبقس، یقٙی یب ٔؤحط

 وٙس. ایزبز ؾطٔبیٝ ضا ٌطزـ زضآٔسی
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فطٍٞٙی ٔقبنطؾبظی ثب ضرٛؿ ثٝ پبُ٘ ٔترههبٖ ٚ ذجطٌبٖ اظ  -فّٕىطزی، التهبزی ٚ ارتٕبفی-ٞبی وبِجسی ِٔٛفٝ 

 لطاض شیُ اؾت:

 
 َای معاصرسازی مىبع: وگاروذٌ گان . مذل مفًُمی مؤلف1ٍشکل 

 فرَىگی -َای اجتماعی مؤلفٍ

 Tiesdell,et)ایٗ ٔؤِفٝ ثٝ نٛضت فٕٛٔی ثب اضتمبء ؾطٔبیٝ ارتٕبفی زض ثبفت تبضیری ثٝ ٔٙؾٛض ثٟجٛز قأٖ ارتٕبفی 

al.,1996)  افعایف ضٚحیٝ ثطای ؾبوٙیٗ ؾطٚوبض زاضز وٝ اضتجبط ٔؿتمیٕی ثب ٔیعاٖ ٔكبضوت ٚ ٔؿئِٛیت پصیطی آٟ٘ب ٚ

قٟطٚ٘ساٖ زض فطآیٙس ٔقبنطؾبظی ثبفت ثیكتط ثبقس، پصیطـ  زض لجبَ ٔحّٝ تبضیری ذٛز زاضز. ٞط چٝ ٔیعاٖ ٔكبضوت

تغییطات ثطای آٟ٘ب ثبالتط ٔی ضٚز. ثٙبثط ایٗ اؾتفبزٜ اظ ٔكبضوت ارتٕبفی پیف اظ عطاحی زض ثبفت ٞبی تبضیری ثطای 

 ٔقبنطؾبظی اِعأی اؾت. ٘ىتٝ حبئع إٞیت زض اؾتفبزٜ اظ تىٙیه ٞبی ٔكبضوت تٛرٝ ثٝ ذطزٜ فطًٞٙ ٞب ٚ ثؿتط

تبضیری ثطای اؾتفبزٜ اظ اضظـ ٞبی تبضیری زض عطاحی ٔزسز ٚ ٕ٘بیكی اظ فقبِیت ٞبی ارتٕبفی ٔٛرٛز 

 (. Kerns & Philo,1993؛ 44:1394اؾت)پٛضؾطاریبٖ، 

 (Bianchini & Parkinson,1993)افتجبض،  ٚ تكرم ثطای ایزبز تبضیری ٞٛیت اظ اؾتفبزٜ ٚ فطٍٞٙی ضٚیىطزٞبی 

 ٔحیظ زض تبضیری ٞبی ٞؿتٝ ، ٔقطفی(Larkham,1996: 13)تبضیری ٞبی اضظـ ثٝ احتطاْ ٚ تبضیری ٔیطاث اظ حفبؽت

 ( Doratli, et al., 2004 : 331 )پیٛؾتٍی اظرّٕٝ ٚ ٘ؾٓ ٚاحسٞبی ٔقطف تطیٗ ٔٛفك ثٝ فٙٛاٖ ؾٙتی قٟطی ٞبی

 .اؾت ظٔیٙٝ ایٗ زض پیكٟٙبزی ضاٞىبضٞبی

ثبفت ٞبی تبضیری ثیبٖ وٙٙسٜ تٛرٝ تٛأٔبٖ آٟ٘ب ثٝ اثقبز وبِجسی، ثطضؾی زیسٌبٟٞبی نبحت ٘ؾطاٖ زض ٔؿأِٝ 

فطٍٞٙی اؾت ٚ ایٗ ذٛز ثیبٖ ٔفْٟٛ ٔقبنطؾبظی اؾت ٚ ٘ىتٝ زیٍط ایٙىٝ ٞط یه -فّٕىطزی، التهبزی ٚ ارتٕبفی

 اظ اثقبز زاضای ٞٙزبضٞبی ٔكتطوی اؾت وٝ ٔی تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٔجٙبی ٔقبنطؾبظی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز.
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 حذيدٌ مًرد مطالعٍم 

زضنس اظ  3ٞىتبض ٚؾقت،  421فطٍٞٙی وال٘كٟط تجطیع ٔی ثبقس وٝ ثب  -ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِقٝ، ثبفت تبضیری 

ٔؿبحت قٟط ضا زض ثطٌطفتٝ اؾت. ایٗ ٔٙغمٝ اظ قٕبَ ثٝ ذیبثبٖ قٕؽ تجطیعی، اظ ؾٕت قطق ثٝ ذیبثبٖ حبفؼ، اظ 

قٟطیٛض رسیس ٚ اظ رٙٛة غطثی ثٝ قطیقتی ٚ اظ  17ثٝ ذیبثبٖ قٕبَ قطلی ثٝ قكٍالٖ ٚ حمٝ االؾالْ ٚ اظ رٙٛة 

فطٍٞٙی وال٘كٟط تجطیع ثط اؾبؼ  -رب٘ت غطة ثٝ ذیبثبٖ فّؿغیٗ ٔحسٚز ٔی قٛز، رٕقیت ثبفت تبضیری

 ٞعاض ٘فط ٔی ثبقس. 29384ثطاثط  1395ؾطقٕبضی ؾبَ 

 
 1397سال فرَىگی تبریس، مىبع: مُىذسیه مشاير وقش محیط، -. مىطقٍ تاریخی2شکل 

 پیشیىٍ تحقیق

ثٟؿبظی  "ثٟؿبظی ثبفت ٞبی تبضیری قٟطی ثب انَٛ تٛؾقٝ پبیساضقٟطی  "( زض ٔمب1396ِٝاحٕسپٛض ٚ ٕٞىبضاٖ ) 

اضی ثٝ   اذّٝ انُ ٚفبز  ض ایٗ ٘ٛؿ ٔس  ، وٝ ز  زا٘س ض ثبفت تبضیری قٟطٞب ٔی  اذّٝ ز  ٞبی ٔس ضا ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ ضٚـ

   نٛضت ٕ٘ی ٌیطز   ض وبِجس  ای چكٍٕیط ز اذّٝ  ضفبیت قسٜ ثبقس. وٝ زض ایٗ ضاؾتب، ٔس ٌصقتٝ ٚحفؼ آحبض ٞٛیت ثرف

   ٚ ثب ایزبز   قٛز ٔٙبؾت فقبِیت، اظ فطؾبیف ایٗ ٘ٛؿ اظ فضبی قٟطی رٌّٛیطی ٔی   ٚ تٟٙب ثب ربیٍعیٙی فّٕىطز

وٝ ثطای    ٞس  ز یذ ایٗ پػٚٞف ٘كبٖ ٔیز. ٘تب  ٌطز ٔی   ٞبی قٟطی، فضبٞبی قٟطی ٔغّٛة ایزبز ض فقبِیت  تغییطاتی ز

اض   ثط انَٛ تٛؾقٝ پبیس   ثبیؿت ثب تأویس ض ثبفت تبضیری، ٔی  اذّٝ اظ ٘ٛؿ ثٟؿبظی ز  یبفتٗ ٔٙبؾت تطیٗ اٍِٛی ٔس

یُ   ٞب ضا تقس  ض ضٚیىطز  ز   ٚوؽ ٚ تضبز  ٞبی ٞط ٘ٛؿ پبضاز ض تغییط وبضثطی ٞب، ظٔیٙٝ  ٞب ز قٟطی، ضٕٗ تقییٗ اِٚٛیت

ثٝ  "ثبظآفطیٙی ثبفتٟبی تبضیری ایطاٖ، ثبفت تبضیری ٘غٙع ٚ اضزؾتبٖ"( زض ٔمبِٝ 1395. فؿىطی ٚ فجبؾعازٜ )  ٕ٘ٛز

ا٘ٛاؿ ٔساذّٝ رٟت احیبی ثبفت تبضیری اقبضٜ زاقتٝ ٚ ثٝ تٛإ٘ٙسیٟبی ؾبوٙیٗ ٚ فْٕٛ رٟت ٔقبنطؾبظی ثبفت 

ٟؿبظی، ٘ٛؾبظی ٚ تٛإ٘ٙسؾبظی ثبفت تبضیری اضائٝ تبضیری إٞیت ثیكتطی لبئُ ٞؿتٙس ٚ اؾتطاتػیٟبیی زض رٟت ث

ٌیطی ٔی وٙٙس وٝ ثب ثط٘بٔٝ ضیعی رٟت اضتمبء ثبفت ٞبی تبضیری، پٛیبیی ضا زٚثبضٜ ثٝ ایٗ ثبفت ٞب ٔی  زازٜ ٚ ٘تیزٝ

تبّٔی ثط تحٛالت ؾبذتبضی ٔقبنط قٟط تجطیع ٚ تبحیط آٖ "( زض ٔمبِٝ ی 1395تٛاٖ ثطٌطزا٘س. . ٘هیطی ٘یب ٚ حزت )
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ٞبی ٔیسا٘ی قطایظ ٔقبنط ثط اؾبؼ لیبؼ ٞبی  تحّیُ ٞبی تبضیری قٟط ٚ  ثب ٔغبِقٝ ٘مكٝ "ثط ٞٛیت قٟط تجطیع

ٞبی تبضیری آٖ ضا ٔرسٚـ ٚ ؾجت رسایی  تغجیمی، ضٚقٗ ؾبذتٝ ا٘س وٝ تحٛالت ؾبذتبضی ٔقبنط تجطیع، فطنٝ

ٞبی تبضیری، ٔٛرجبت پٛیبیی آٟ٘ب ٟٔیب ٝ ثبیؿت ثب تمٛیت ربیٍبٜ فطن آٟ٘ب اظ رطیبٖ ظ٘سٌی قٟط قسٜ اؾت، وٝ ٔی

زؾت آٚض٘س؛ چطاوٝ ایٗ فٙبنط تكىیُ زٞٙس٠ ٞٛیت  ؾبذتبض قٟط ٔقبنط ضا ثٝ قٛز تب تٛا٘بیی حضٛض قبیؿتٝ زض

پٙی ؾب ٚ  تبضیری قٟط٘س وٝ اظ ٔیبٖ ضفتٙكبٖ زضٚالـ اظ ٔیبٖ ضفتٗ ثركی اظ ٞٛیت تبضیری قٟط اؾت.

یبت ؾبذتٕبٖ ٞبی تبضیری ثٝ فٙٛاٖ ضٚیىطزی ثطای ٔحبفؾت ٔیطاث فطٍٞٙی ٚ تزسیس ح"( زض ٔمبِٝ 2015ٕٞىبضاٖ)

ٞبی تبضیری زض  ٞبی تبضیری ثٝ نٛضت پطٚغٜ وٝ ضٚـ تزسیس حیبت ثب ٞسف ٔحبفؾت ٚ ثبظؾبظی ٘كب٘ٝ "تبضیری

( زض 1393قٟطٞبی ٘یؽ )نطثؿتبٖ( ٚ ؾٙت پتطظثٛضي )ضٚؾیٝ( ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس٘س. ٟٔسٚی ٘ػاز )

ضٚی ایٗ ٔؿئّٝ تبویس زاضز وٝ زض عطح ٞبی ثٟؿبظی قٟطی ا٘تؾبض ٔی ضٚز  "انَٛ ٚ ٔجب٘ی ٔقبنطؾبظی"وتبة 

فٛأُ ٔساذّٝ ثٝ ربی ٍ٘بٜ ٔبقیٙی ثٝ ثبفت ٞبی تبضیری قٟطی رٟت اضائٝ ضاحت تط ذسٔبت ٘ٛیٗ قٟطی، ثٝ ز٘جبَ 

ا٘ؿب٘ی ضا ثبض زیٍط ثٝ ایٗ قٟطٞب ثبظ ٌطزا٘س.  ضٚیىطزٞبیی ثبقٙس تب ا٘ؿبٖ ٔساضی ٚ تٛؾقٝ ؾالٔت فقبِیت ٞبی

اشفبٖ ٔی زاضز، ؾیبؾت ٞبی ٔساذّٝ زض ثبفت  "ٔطٔت قٟطی زض ثبفت ٞبی تبضیری ایطاٖ"( زض وتبة 1391حٙبچی )

تبضیری ایطاٖ اغّت ٔمغقی ٚ ثیكتط زض رٟت ترطیت تسضیزی ٚ ثالتىّیفی ایٗ ٔٙبعك ثٛزٜ اؾت، رٟت ٔساذّٝ زض 

پیطٚی اظ ضٚـ ٞبی فّٕی ٚ انِٛی ضطٚضت پیسا ٔی وٙس وٝ زض ایٗ ضاؾتب اؾتفبزٜ اظ تزطثیبت  ثبفت ٞبی تبضیری

وتبة ظثبٖ "( زض 2008رٟب٘ی زض حُ ٔكىالت ٚ ٘بضؾبیی ٞبی ثبفت ضا ضٚـ ٔٙبؾجی ٔی زا٘س. اِىؿب٘سض وطیؿتٛفط )

س ٚ قیٜٛ الساْ اٚ ثبظؾبظی، ٞسف اظ ٔساذّٝ زض ثبفت ٞبی وٟٗ ضا ؾبٔب٘سٞی زٌطٌٛ٘ی ٞب ٔی زا٘ "اٍِٛ: قٟطٞب

٘ٛؾبظی ٚ ثٟؿبظی اؾت، اٚ ٔقبنطؾبظی ٚ ضٚـ ربٔـ ٔطٔت قٟطی ضا ثٟتطیٗ ضٚـ ٔساذّٝ ٔی زا٘س ٚ ٘تیزٝ ٔی 

( زض ضؾبِٝ زوتطی ذٛز 2008ٌیطز وٝ ٔیعاٖ ٔٛفمیت یه وُ ثٝ ٔیعاٖ ٔٛفمیت تطویت ارعای آٖ ٚاثؿتٝ اؾت. ایعزی)

بظی ٔطوع قٟط، ایزبز یه ضٚیىطز ٔتقبزَ ثطای احیبی ٔطاوع تبضیری قٟط زض یه ٔغبِقٝ زض ٔٛضز ثبظؾ"تحت فٙٛاٖ 

ٞبی تبضیری وٝ ثرف وٛچىی اظ قٟطٞبی اذیط ضا تكىیُ ٔی زٞٙس، زض أٛاد ٔرتّف  ثیبٖ ٔی زاضز: ٞؿتٝ "ایطاٖ

تٛؾقٝ ٔزسز تضقیف قسٜ ا٘س، ثٝ فمیسٜ ایكبٖ رٟت حُ ٔكىالت ثبفتٟبی تبضیری تٛؾقٝ ٔكبضوت ٔحّی 

آٚضا٘ٝ، ٔكبضوت ثبظؾبظی، تٛإ٘ٙسی ٔمبٔبت ٔحّی، تهٛیت یه ضٚیىطز یىپبضچٝ زاضای إٞیت اؾت. وٛیٗ ٘ٛ

زض أط حفبؽت ٚ تٛؾقٝ قٟطی، ثط ربضی وطزٖ ظٔبٖ زض ثٙب  "تئٛضی قىُ ذٛة قٟط"( زض وتبة 1991ِیٙچ)

آٟ٘ب تبویس زاضز ٚ ٔساذّٝ )حضٛض ظٔبٖ زض ٔىبٖ( ٔزٕٛفٝ یب ثبفت قٟطی، حفؼ فٙبنط غٙی ٌصقتٝ ٚ ٔقبنطؾبظی 

 زض ثبفت لسیٓ ضا ٕٞطاٜ ثب ٔكبضوت ٔطزْ، ٔكبٚضٜ ٔترههبٖ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب ٔؿئٛالٖ ٔٛحط ٔی زا٘س.

زض تحمیمبت ا٘زبْ ٌطفتٝ تٛؾظ ٔحممبٖ زض اضتجبط ثب ٔقبنطؾبظی ثبفتٟبی تبضیری، ٔغبِقبت فٕستبً یب ثب ضٚیىطز  

ثٝ تبضید ٚ ظٔیٙٝ ٔٛرٛز ٚ ٞٛیت ثبفت نٛضت ٌطفتٝ ٚ تساْٚ ٔقبنطؾبظی ٔسض٘یؿتی)وبِجسٔحٛض( ثسٖٚ تٛرٝ 

تبضیری ثبفت ٚ ٚاثؿتٍی ثٝ شٞٗ ا٘ؿب٘ی وٕطً٘ قسٜ ٚ اوخطاً ٕٞطاٜ ثب فسْ تقٟس زض ٔكبضوت ٚ ٔؿئِٛیت ثٛزٜ، 

چطذٝ ٘بزضؾتی وٝ زض آٖ فسْ حجبت تطویت ارتٕبفی ٚ وبٞف ظٔبٖ ؾىٛ٘ت زض ثبفت قسٜ اؾت ٚ یب ثب تبویس افطاعی 

تبحیط ٞٛیت زض ثبفت ٞبی تبضیری وٝ اظ ٘تبیذ ٔغبِقبت ارتٕبفی ا٘زبْ قسٜ، ایٗ فبُٔ ثطرؿتٝ قسٜ وٝ زض آٖ ثط 
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تغبثك تغییطات ٚ ٘یبظٞبی رسیس قٟطی ٔغفَٛ ٔب٘سٜ زض حبِیىٝ ٔقبنطؾبظی ثبفتٟبی تبضیری فطآیٙسی حؿبؼ ٚ 

ز وٝ رع اظ عطیك ٔغبِقٝ اثقبز وبِجسی، پیچیسٜ اؾت وٝ ٘یبظ ثٝ عطاحی اؾتطاتػی ٞب ٚ ضاٞىبضٞبی ٞسفٕٙس زاض

فطٍٞٙی زض ثبفت تبضیری ٔیؿط ٘رٛاٞس ثٛز، پػٚٞف حبضط ثطآٖ زاضز وٝ فٛأُ تبحیطٌصاض ثط -التهبزی ٚ ارتٕبفی

فطٍٞٙی وال٘كٟط تجطیع ضا زض اثقبز وبِجسی، التهبزی، ارتٕبفی ٔٛضز تحّیُ ٚ اضظیبثی -ٔقبنطؾبظی ثبفتٟبی تبضیری

 لطاض زٞس.

 حقیقريش ت

اؾت. ثطای ٌطزآٚضی اعالفبت اظ ضٚـ اؾٙبزی  تحّیّی -تحمیك، تٛنیفی ٔبٞیت ِحبػ ثٝ تحمیك ٔمبِٝ حبضط ضٚـ 

ٞبی  ٞبی ٔٛضٛؿ ٔٛضز ٔغبِقٝ، قبذم ٚ ٔغبِقبت وتبثرب٘ٝ ای اؾتفبزٜ قسٜ اؾت، ؾپؽ ثب ثطضؾی اثقبز ٚ چبضچٛة

ٞب قبذهٟبیی ا٘تربة ٚ ٚاضز  قسٜ ٚ اظ ثیٗ آٖ ٌیطی اظ تىٙیه زِفی تقییٗ ٚ تقطیف فّٕیبتی پػٚٞف ثب ثٟطٜ

 اعالفبت تِٛیس یب ٞب ایسٜ ی ذاللب٘ٝ وكف اعٕیٙبٖ ٚ زِفی، لبثّیت وبضثطزٞبی اظ ثؿیبضی قس٘س، ٞسف  پطؾكٙبٔٝ

 زا٘ف ٚ ٔرتهطؾبظی آٚضی رٕـ ثطای ٔٙس ؾبذت فطآیٙس یه زِفی ضٚـ تهٕیٓ ٌیطی اؾت ٚ اؾبؼ ثطای ٔٙبؾت

 زؾت آٔسٜ ثٝ قسٜ وٙتطَ ٘ؾطی ثبظذٛضز ثب پطؾكٙبٔٝ تٛظیـ ضاٜ زا٘ف اظ ایٗ وٝ اؾت جطٌبٖذ ٌطٜٚ اظ آٔسٜ ثسؾت

 ٌطٜٚ یه ثطای ضا لضبٚت ثٙبثطایٗ ٔی زٞس ٚ ٘كبٖ وبضقٙبؼ ٌطٜٚ یه ثیٗ زض ضا ٔفیسی اضتجبعی ٚ قیٜٛ ی اؾت

لٛی ٚ ثیبٍ٘ط آٖ فبُٔ ثبقٙس. ٞب، قٙبؾبیی ٔتغیطٞبیی اؾت وٝ ٔتٙبؾت،  ٔی ؾبظز. ٔطحّٝ ٟٔٓ زض ایزبز قبذم آؾبٖ

قٛز، ٔقیبض اعٕیٙبٖ اظ ویفیت  قسٜ تقییٗ ٔی ٞب ثط ٔجٙبی ویفیت ٔتغیطٞبی ا٘تربة چٖٛ ٘مبط لٛت ٚ ضقف قبذم

ٞبی وبِجسی،  ٞب تٙٛؿ ٚؾیقی زاضز، زض پػٚٞف حبضط، ثطضؾی ِٔٛفٝ ٔتغیطٞب زض پیكیٙٝ ی ٔطتجظ ثب ایٗ قبذم

ٞبی ٔٛضز ٘ؾط ثب  بظی ثبفت تبضیری وال٘كٟط تجطیع ٔغطح اؾت، وٝ قبذمفطٍٞٙی ٔقبنطؾ -التهبزی ٚ ارتٕبفی

ٞب ثط ٔجٙبی تٙبؾت آٖ ثب ٔفْٟٛ اؾتٙبز ثٝ ٘ؾط ذجطٌبٖ ٚ ٔترههبٖ اؾترطاد قسٜ اؾت، ا٘تربة اثقبز ٚ قبذم

زٌی ٚ ٞب، زأٙٝ، ؾب ٔقبنطؾبظی، ٔیعاٖ زض زؾتطؼ ثٛزٖ، ٔیعاٖ حؿبؾیت، لسضت، لبثّیت تىخیط ٚ زؾتیبثی ثٝ آٖ

ای ثب  ٞب، پطؾكٙبٔٝ ٞب ٚ اثقبز ٔرتّف ٔٛضٛؿ تحمیك نٛضت ٌطفتٝ اؾت. ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙزف ٌٛیٝ اضتجبط ثیٗ آٖ

٘فط اظ ٔترههبٖ ٚ  30تٟیٝ قسٜ اؾت ٚ ربٔقٝ آٔبضی پػٚٞف حبضط  1ٌیطی وٛوطاٖ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثطآٚضز ٔیعاٖ ضٚایی پطؾف ٘بٔٝ اظ ٘ؾط  وبضقٙبؾبٖ ضقتٝ قٟطؾبظی ٚ ٔیطاث فطٍٞٙی ٞؿتٙس، زض ایٗ تحمیك رٟت

ذجطٌبٖ ٔؿّظ ثٝ ٔٛضٛؿ پػٚٞف اؾتفبزٜ قسٜ اؾت، ٕٞچٙیٗ رٟت ٔحبؾجٝ پبیبیی پطؾف ٘بٔٝ ٘یع اظ ضطیت آِفبی 

ثسؾت آٔس، زض ٘تیزٝ پبیبیی  70/0ٔی ثبقس، وٝ ثیف اظ ٔمساض  739/0وطٚ٘جبخ ثٟطٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ٔمساض آٖ 

 طاض ٌطفت.پطؾكٙبٔٝ ٔٛضز تبییس ل

                                                           

1 Cochran 
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 َا تجسیٍ ي تحلیل دادٌ

نٛضت ٔزعا  تٛا٘س ثٝ ٞبی)وٕی ٚ ویفی( ٔی ٌیطز، تحّیُ زازٜ ٞب ثط اؾبؼ ٘ٛؿ عطح ا٘تربثی نٛضت ٔی تحّیُ زازٜ 

(. ثٝ ٔٙؾٛض تزعیٝ ٚ تحّیُ زض ایٗ 230:  1390یب ثب ٞٓ نٛضت ٌیطز یب زض چٙس ٔطحّٝ تىطاض قٛز )ٔجیٙی زٞىطزی، 

ٞبی تٛنیفی زض اثتسا اظ ضٚـ آٔبضی تٛنیفی، ٘ؾیط ٝ ٞبی ٔٛرٛز، رٟت یبفت پػٚٞف، ثؿتٝ ثٝ اٞساف ٚ ٘ٛؿ زازٜ

 ٔیب٘ٝ، ٔیبٍ٘یٗ، ا٘حطاف ٔقیبض ٚ ... اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.
 1398َای پژيَش،  . آمار تًصیفی متغیرَای پژيَش، یافت1ٍجذيل  

 بیشتریه مقذار کمتریه مقذار اوحراف معیار میاوٍ میاوگیه متغیر

 86/4 86/2 34647/0 4 9451/3 کالبذی

 75/4 00/2 55654/0 75/3 6750/3 اقتصادی

 5 00/2 63216/0 333/3 4051/3 فرَىگی -اجتماعی

 1398ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ ٌبٖ، 

ثٟطٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت، تب ٘مبط لٛت ضا ثب فطنتٟبی ٔحیغی ٔتٛاظٖ  SWOTرٟت تسٚیٗ اؾتطاتػی اظ اثعاض تحّیُ  

ٞبی ٔغطح زض تهٕیٓ ٌیطی اظ  ٞب ضا ثطضؾی ٚ اظ تٟسیسات ارتٙبة وٙس ٚ رٟت تقییٗ اِٚٛیت ٌعیٙٝ ؾبظز ٚ فطنت

ٓ ٌیطی فطایٙس تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتجی فبظی ثٟطٜ ٌطفتٝ قس اظ رّٕٝ ٟٕٔتطیٗ ٔعایبی ایٗ ضٚـ اؾتفبزٜ اظ آٖ زض تهٕی

(. ٔعیت زیٍط ایٗ ضٚـ ؾبذتبض زازٖ ثٝ ٔؿبِٝ تهٕیٓ ٌیطی ثب 28: 1385ثب ٔقیبضٞبی ویفی ٔی ثبقس )لسؾی پٛض، 

 تكىیُ ؾّؿّٝ ٔطاتت ٔی ثبقس.

ٞبی حبنُ اظ پطؾكٙبٔٝ ٔٛضز پطزاظـ لطاض ٔی ٌیط٘س. ٞط  زازٜ Expert Choiceزض ایٗ ٔطحّٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  

 1ٌیطی اظ ؾٛاالت ٔطثٛعٝ، ؾٙزیسٜ قسٜ ٚ ٔكرهبت تٛنیفی آٖ زض رسَٚ  پػٚٞف ثب ٔیبٍ٘یٗ یه اظ ٔتغیطٞبی

فطٍٞٙی وٕتطیٗ -ٞب ٘كبٖ ٔی زٞٙس، ٔتغیط وبِجسی ثیكتطیٗ ٚ ٔتغیط ارتٕبفی آٚضزٜ قسٜ اؾت. ٕٞبٖ عٛض وٝ زازٜ

ٔطحّٝ ثقسی ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  أتیبظ ضا زض ٔقبنطؾبظی ثبفت تبضیری وال٘كٟط تجطیع ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س. زض

تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتجی فبظی، ضتجٝ ثٙسی ٚ تقییٗ ضطیت إٞیت فٛأُ انّی تبحیطٌصاض زض ٔقبنطؾبظی ثبفتٟبی 

ظٚری ٚ افغبی أتیبظات وٝ افساز   ٌصاضی ٔقیبضٞب، اظ عطیك ٔمبیؿٝ تبضیری وال٘كٟط تجطیع ا٘زبْ قسٜ اؾت. اضظـ

ٞب ضا  ٌیط٘سٜ قبذم پصیطز. ِصا تهٕیٓ ضرحیت یب إٞیت ثیٗ زٚ ٔقیبض اؾت، نٛضت ٔیفبظی ٔخّخی ٞؿتٙس ٚ ثیبٍ٘ط ا

تٛاٖ  ٔی 9تب  1وٙس. ثب اؾتفبزٜ اظ عیف  وٙس ٚ اظ افساز فبظی ٔخّخی ثطای ٔمبیؿبت ظٚری اؾتفبزٜ ٔی ثب ٞٓ ٔمبیؿٝ ٔی

ٌیط٘سٜ تطریحبت ذٛز ضا ثب ٔمبیؿٝ  نٛضت افساز فبظی ٔخّخی تكىیُ زاز. یقٙی تهٕیٓ ٔبتطیؽ ٔمبیؿبت ظٚری ضا ثٝ 

وٙس. ثٙبثطایٗ ٚظٖ ٟ٘بیی ٚ اِٚٛیت ثٙسی ٘مبط  ی فبظی ثیبٖ ٔی قیٜٛ ظٚری فٙبنط ٞط ؾغح ٘ؿجت ثٝ ؾغٛح ثبالتط ثٝ 

 لٛت ٔقبنطؾبظی ثبفتٟبی تبضیری وال٘كٟط تجطیع اظ زیس یىی

 ثبقس. ٔی 2ثٝ تطتیت رسَٚ  FAHPٚ ثب ضٚـ  پبؾد ٌٛیبٖ

 FAHPىذی وقاط قًت معاصرسازی بافتُای تاریخی کالوشُر تبریس با ريش . رتبٍ ب2جذيل  

 ايلًیت يزن وقاط قًت

 3 086/0 بُبًد يضعیت دسترسی در وقاط مختلف بافت

 1 375/0 تحرک بخشی ي ایجاد ريوق اقتصادی بٍ بافت

 2 099/0 بُبًد کاربری َای مًجًد

 1 375/0 جلًگیری از مُاجرت ساکىیه اصیل بافت



 727.. .معاصزساسی در تأثیزگذار های مؤلفه تحلیل

 5 02/0 احیاء بٍ َمراٌ جلًگیری از تخریب بافت

 4 045/0 قابلیت سازگاری با تغییرات آیىذٌ

 1398ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ ٌبٖ،  

ٔالحؾٝ ٔی ٌطزز وٝ ٔزٕٛؿ ضطایت إٞیت زلیمبً ٔقبزَ یه ٔی ثبقٙس وٝ ذٛز ٘كبٍ٘ط نحت ٚ زلت وبُٔ 

زض ٔٛضز اِٚٛیت ثٙسی ٘مبط لٛت  Super Decisionٔحبؾجبت اؾت. زض ٟ٘بیت ٕ٘ٛزاض ذطٚری ٘طْ افعاض 

 ٔی ثبقس. 5فطٍٞٙی وال٘كٟط تجطیع ثهٛضت قىُ  -ٔقبنطؾبظی ثبفت تبضیری

 
 مؤلفٍ کالبذی،  _فرَىگی کالوشُر تبریس  -. ايلًیت بىذی وقاط قًت معاصرسازی بافت تاریخی2شکل 

 1398ٔٙجـ ٍ٘بض٘سٌبٖ،  

فطٍٞٙی وال٘كٟط تجطیع، -طثٛط ثٝ ٘مبط ضقف ٔقبنطؾبظی ثبفت تبضیریثٙبثطایٗ ٚظٖ ٟ٘بیی ٚ اِٚٛیت ثٙسی فٛأُ ٔ

 ثبقس: ثٝ تطتیت رسَٚ ظیط ٔی FAHPثب ضٚـ 
 FAHPگیری از ريش  . ايلًیت بىذی وقاط ضعف معاصرسازی بافت تاریخی کالوشُر تبریس با بُر3ٌجذيل 

 ايلًیت يزن مًلفٍ

 1 3/0 ؾبظٔبٟ٘بی ٔطثٛعٝٞبی ٌعاف ثطای قٟطزاضی ٞب یب  تحٕیُ ٞعیٙٝ

 2 27/0 ٘بثٛزی ثطذی اظ ثبفت ٞبی تبضیری

 3 25/0 فطٍٞٙی ثبفت-اظ ثیٗ ضفتٗ ٞٛیت ارتٕبفی

 4 18/0 ٞبی وٓ زضآٔس ثبفت فسْ تٙبؾت ٔیعاٖ تؿٟیالت ٚ ثبظپطزاذت آٖ ثب تٛا٘بیی ٔبِی ٌطٜٚ

 1398ٔٙجـ : ٍ٘بض٘سٌبٖ،  
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 1398معاصرسازی، مؤلفٍ اقتصادی، مىبع : وگاروذٌ گان،  . ايلًیت بىذی وقاط ضعف3شکل 

 FAHPفرَىگی کالوشُر تبریس با ريش  -: ايلًیت بىذی فرصتُا در رابطٍ با معاصرسازی بافت تاریخی4جذيل 

 ايلًیت يزن مًلفٍ

 1 2/0 وبٞف ثطٚظ ٔقضالت ارتٕبفی زض احط ثٟجٛز ؾیٕب ٚ ٔٙؾط ثبفت

 2 18/0 وبضثطی ٞبی تبضیریاذتالط وبضثطی ٞبی ٔقبنط ثب 

 3 14/0 ا٘ؿزبْ ارتٕبفی

 4 14/0 اضتمبء ویفیت ثهطی ٚ ثٟجٛز ؾیٕب ٚ ٔٙؾط ثبفت

 5 13/0 حفؼ ٚ تمٛیت ذٛا٘بیی

 6 11/0 افعایف تٕبیُ ثٝ ٔكبضوت ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضی زض ثرف ٞبی ٔقبنطؾبظی قسٜ اظ عطف ٔطزْ

 7 1/0 تبٔیٗ ظیطؾبذت ٞبی ذسٔبتی رٟت ظیؿت پصیطی ثبفت

 1398ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ ٌبٖ،  

 
 1398فرَىگی، مىبع: وگاروذٌ گان،  –فرَىگی کالوشُر تبریس ـ مؤلفٍ اجتماعی  -. ايلًیت بىذی وُایی وقاط فرصت معاصرسازی بافت تاریخی4شکل 

 FAHPفرَىگی کالوشُر تبریس با ريش  -. ايلًیت بىذی تُذیذ َا در رابطٍ با معاصرسازی بافت تاریخی 5جذيل 

 ايلًیت يزن يزن وُایی تُذیذَا

 1 69/0 احطات ٘بقی اظ عٛال٘ی قسٖ پطٚؾٝ ٔقبنطؾبظی

 2 21/0 ٘بثٛزی اضظـ ٞبی لٛٔی ٚ ٔحّی

 3 09/0 ٌؿؿت ضاثغٝ ٕٞؿبیٍی

 
 فرَىگی کالوشُر تبریس -بىذی تُذیذَا در رابطٍ با معاصرسازی بافت تاریخی. ايلًیت 5شکل 

 1398مىبع: وگاروذٌ گان،  



 725.. .معاصزساسی در تأثیزگذار های مؤلفه تحلیل

پؽ اظ ضتجٝ ثٙسی فٛأُ انّی، زض ازأٝ قبذم ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٞط یه اظ فٛأُ ؾٝ ٌب٘ٝ فٛق ٘یع ثب ضٚقی وٝ 

 قطح زازٜ قس، اِٚٛیت ثٙسی ٔی ٌطز٘س.
 از دیذ خبرگان FAHPعملکردی معاصرسازی با ريش -َای کالبذی . ايلًیت بىذی مؤلف6ٍجذيل 

 ايلًیت يزن مًلفٍ

 1 481/0 ایزبز فضبٞبیی ثب لبثّیت ؾبظٌبضی ثب تغییطات آیٙسٜ

 2 258/0 ا٘تمبَ فقبِیت ٞبی وبضٌبٞی ٚ ا٘جبضی ثٝ ذبضد اظ ثبفت

 3 100/0 ٘فٛش پصیطی ٚ ؾِٟٛت زؾتطؾی

 4 063/0 ٌیطی اظ ظٔیٗ ٞبی ثبیط زض تقطیف فقبِیت ٞبی رسیس ثٟطٜ

 5 057/0 حفبؽت ٚ ٕٔب٘قت اظ ترطیت ثبفت

 6 04/0 تبٔیٗ ظیط ؾبذت ٞبی ذسٔبتی رٟت ظیؿت پصیطی ثبفت

 1398ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ ٌبٖ، 

 اؾت ذطٚری فٛق لبثُ لجَٛ اؾت. 1/0ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٘طخ ٘بؾبظٌبضی ظیط 
 از دیذ خبرگان FAHPگیری از ريش  َای اقتصادی معاصرسازی با بُرٌ . ايلًیت بىذی مؤلف7ٍجذيل 

 ايلًیت يزن مًلفٍ

 1 325/0 تمٛیت التهبز ٔحّی ثبفت اظ عطیك فطضٝ ٔحهٛالت ؾٙتی

 2 301/0 انالح اٍِٛی ٔبِىیت اضاضی

 3 284/0 تغییط وبضوطز ٚ تعضیك فقبِیت ٞبی رسیس

 4 091/0 ٞبی تٛضیؿتی زض رٟت تبٔیٗ ٔٙبثـ پبیساض ربشثٝتمٛیت 

 1398ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ ٌبٖ،  

 فرَىگی معاصرسازی-َای اجتماعی : ايلًیت بىذی مؤيلف8ٍجذيل 

 از دیذ خبرگان FAHPگیری از از ريش  با بُرٌ

 ايلًیت يزن مًلفٍ

 1 474/0 رّت ٔكبضوت ٔطزٔی

 2 376/0 رٌّٛیطی اظ ٌؿتطـ ٘بأٙی ٚ ٔقضالت ارتٕبفیتعضیك فقبِیت ٞبی ؾٙتی ٚ ٔسضٖ زض 

 3 149/0 اضتمبء ٞٛیت ارتٕبفی

 1398ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ ٌبٖ،  

 اؾت، ذطٚری فٛق لبثُ لجَٛ اؾت. 1/0ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٘طخ ٘بؾبظٌبضی ظیط 

 گیری ي پیشىُادات وتیجٍ

فطٍٞٙی ٔقبنطؾبظی ضا زض فطنٝ ثبفت  -ٞبی وبِجسی، التهبزی ٚ ارتٕبفی ایٗ پػٚٞف، ٘مف فٛأُ ٚ ِٔٛفٝ 

ٞبی وبِجسی، التهبزی  فطٍٞٙی وال٘كٟط تجطیع ثب تبویس ثط ٞٛیت ٔٛضز تحّیُ لطاض ٔی زٞس، فٛأُ ٚ ِٔٛفٝ -تبضیری

ی اظ ذجطٌبٖ ٚ ٔترههبٖ زض ایٗ تحمیك ٔٛضز فطٍٞٙی ثط پبیٝ ی پبؾد ربٔقٝ ی آٔبضی ٌعیٙف قسٜ ا -ٚ ارتٕبفی

ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت. ثطای ٞط وساْ اظ ایٗ فٛأُ، قبذم ٞبیی زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ایٗ قبذم ٞب ثٝ 

زؾتٝ ثٙسی قسٜ ا٘س. ٘تبیذ  SWOTفبظی اِٛیت ثٙسی ٚ ضتجٝ ثٙسی ٌطزیس٘س. ایٗ فٛأُ تٛؾظ تىٙیه  AHPضٚـ 

فطٍٞٙی، اظ ثیٗ ضفتٗ  -ضقیت زؾتطؾی ٟٕٔتطیٗ ٘مغٝ لٛت ٔقبنطؾبظی ثبفت تبضیری٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ثٟجٛز ٚ

ثبفتٟبی تبضیری، ٟٕٔتطیٗ ضقف، تبٔیٗ ظیطؾبذت ٞبی ذسٔبتی رٟت ظیؿت پصیطی ثبفت ٟٕٔتطیٗ فطنت ٚ 

ظ ا٘زبْ ایٗ ٟ٘بیتب تبحیطات ٘بقی اظ عٛال٘ی قسٖ ؾبذت ٟٕٔتطیٗ تٟسیس ثٝ قٕبض ٔی آیس. ثب تٛرٝ ثٝ تزبضة ثطٌطفتٝ ا

فطٍٞٙی ؾبیط وال٘كٟطٞب ٚ ٔمبیؿٝ آٖ ثب ؾبیط  -پػٚٞف، ثطضؾی فٛأُ ٔٛحط ثط ٔقبنطؾبظی ثبفت ٞبی تبضیری
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فطٍٞٙی، تحّیُ ٚ ثطضؾی ٔٛاضز -وكٛضٞب ٚ ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾی ٔٛا٘ـ ٚ ٔكىالت ٔقبنطؾبظی ثبفت ٞبی تبضیری

-تجبط ثب ضاٞجطزٞبی ٔقبنطؾبظی ثب ضٚیىطز وبِجسیٔقبنطؾبظی قسٜ ثط اؾبؼ ٞٛیت پیكٟٙبز ٔی قٛز. ثقالٜٚ زض اض

فّٕىطزی ٔی تٛاٖ ثٝ ایزبز فّٕىطزٞبی ٘ؿجتبً فقبَ زض ثبفت رٟت تطریح ؾبوٙیٗ ثطای البٔت پبیساض، ٚرٛز فقبِیت 

ٞبی ٔقبنط زض ظٔیٗ ٞبی ثبیط ثبفت، ؾبذتبض ٔٙبؾت ٔقبثط  ٞبی ٔٙبؾت ثب لبثّیت تغجیك پصیطی ثبال رٟت اؾتفبزٜ

ِٛت زؾتطؾی ثیكتط اظ رّٕٝ ضاٜ حُ ٞبی پیكٟٙبزی زض ثبفت تبضیری وال٘كٟط تجطیع اؾت وٝ زض ضاؾتبی ثطای ؾٟ

ٞبی ٌطزقٍطی  اٞساف ایٗ ٔمبِٝ ٘یبظٔٙس ٔقبنطؾبظی وبِجسی ٔی ثبقس. انالح اٍِٛی ٔبِىیت اضاضی، افعایف ربشثٝ

زی زض ضزیف ضاٞجطزٞبیی اؾت وٝ زض ٚ اضتمبء ؾغح پبیساضی ثبفت تبضیری، ایزبز اقتغبَ رٟت ؾطظ٘سٌی التهب

ضاؾتبی ثٟجٛزثركی ثٝ ضٚیىطز ٔقبنطؾبظی التهبزی ثبفت ٔی تٛاٖ ا٘زبْ زاز تب ثبفت تبضیری ثب ٚرٛز اضظـ ٞبی 

فّٕىطزی ٚ التهبزی  -زض وٙبض ٔقبنطؾبظی وبِجسی غٙی ٚ لبثُ اؾتفبزٜ، وبضوطزٞبی ٔٙبؾجی زاقتٝ ثبقس.

فی ٚ فطٍٞٙی ٞٓ ٔٛضز ٘یبظ اؾت: تعضیك ٔحتٛای رسیس زض اقىبَ لسیٓ ثبفت، ضاٞجطزٞبیی ثطای ٔقبنطؾبظی ارتٕب

ٔكبضوت قٟطٚ٘ساٖ زض تحَٛ ٚ ثٟجٛز ٔؿبئُ ثبفت، رٌّٛیطی اظ ٌؿتطـ ٘بأٙی ٚ ٔقضالت ارتٕبفی ٚ اضتمبء 

 ٞٛیت ارتٕبفی ثبفت تبضیری رٟت ٘یُ ثٝ پٛیبیی ثبالی تٛؾقٝ ای اظ رّٕٝ ضاٞىبضٞبی پیكٟٙبزی ٔی ثبقس.

 مىابع
(. ربیٍبٜ ٔطٔت اثٙیٝ تبضیری زض فطآیٙس ٔطٔت قٟطی ٚ تزبضة ؾبظٔبٖ فٕطاٖ ٚ ثٟؿبظی قٟطی، ٘كطیٝ ٞفت قٟط، 1382اثّمی، فّیطضب )

 .87-83، نفحبت 13ٚ  12، قٕبضٜ 1زٚضٜ

 تحمیمبتی قٟطؾبظی ٚ ٔقٕبضی.(. ظثبٖ اٍِٛ قٟطٞب، ٔتطرٓ: ضضب وطثالیی ٘ٛضی، تٟطاٖ: ٔطوع ٔغبِقبتی ٚ 1387اِىؿب٘سض، وطیؿتٛفط)

زض ثٟؿبظی ثبفت « انَٛ تٛؾقٝ پبیساض قٟطی»ثب « اِعأبت پسافٙس غیطفبُٔ»(. تحّیّی ثط پبضازٚوؽ 1396پٛضاحٕس، احٕس ٚ ٕٞىبضاٖ )

 .52 _ 35نفحبت  26قٟط تٟطاٖ، ٘كطیٝ اعالفبت رغطافیبیی، زٚضٜ  12ٞبی تبضیری قٟطی ٔغبِقٝ ٔٛضزی: ثبفت تبضیری ٔٙغمٝ 

(. اٍِٛٞب ٚ فٖٙٛ ثط٘بٔٝ ضیعی ٔطٔت ثبفت تبضیری قٟطٞب، فهُ ٘بٔٝ رغطافیبی 1386پٛضاحٕس، احٕس ٚ وال٘تطی ذّیُ آثبز، حؿیٗ)

 6-15، نفحبت 5ؾطظٔیٗ، قٕبضٜ 

 39-52(: 35( اضظـ ٞبی ٔحّٝ تبضیری ٚ ٔقیبضٞبی تغییط زض آٖ اظ ٘ؾط ؾبوٙیٗ، ٔزّٝ ثبك ٘ؾط )1394پٛضؾطاریبٖ، ٔحٕٛز)

 (. ٞٛیت قٟطی، تٟطاٖ، ا٘تكبضات ٔغبِقبت ضاٞجطزی.1384، پطٚیع)پیطاٖ

 (. ٔطٔت قٟطی زض ثبفت تبضیری ایطاٖ، تٟطاٖ: ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، چبح ٟ٘ٓ.1396حٙبچی، پیطٚظ)

 ، تٟطاٖ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ.14(. ِغت ٘بٔٝ زٞرسا، رّس 1343زٞرسا، فّی اوجط )

-26، نفحبت49٘ٛؾبظی ٚ ثٟؿبظی ثبفت لسیٓ قٟطی زض ایطاٖ ٚ اضٚپب، قٟطزاضی ٞب، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ (. ؾبثم1380ٝفطثكبٞی، ظٞطا)
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(. ثبظآفطیٙی ثبفتٟبی تبضیری ایطاٖ، ثبفت تبضیری ٘غٙع ٚ اضزؾتبٖ، ٘كط ؾطٚـ زا٘ف، 1395فؿىطی ضاثطی، اثبنّت ٚ فجبؼ ظازٜ، قٟبة)

 زا٘كٍبٜ تطثیت ٔقّٓ ؾجعٚاض.

 .15-6، نفحبت 80( تبثؿتبٖ ٚ پبییع4(. ضطٚضت ٘ٛظایی قٟطی، فهّٙبٔٝ ٞفت قٟط، ؾبَ زْٚ، )قٕبضٜ 1380فطخ ظ٘ٛظی، فجبؼ)

 (. ؾیطی زض تزبضة ٔطٔت قٟطی اظ ٚ٘یع تب قیطاظ، تٟطاٖ: ٘كط فضب1384فالٔىی، ٔحٕسٔٙهٛض)

 .تٟطاٖ، زا٘كٍبٜ نٙقتی أیطوجیط (AHP)(. فطآیٙس تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتجی1395لسؾی پٛض، حؿٗ)

 .10(. ٔفْٟٛ ٞٛیّت ٚ ٔقٕبضی أطٚظ ایطاٖ، ٔبٞٙبٔٝ آیٙٝ ذیبَ، قٕبضٜ 1387لغجی، فّی اوجط )

 (. تئٛضی قىُ ذٛة قٟط، تطرٕٝ ؾیس حؿٗ ثحطیٙی، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، چبح اَٚ.1376ِیٙچ، وٛیٗ)
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ٔطوع تحمیمبت اؾتطاتػیه، ٔزٕـ تكریم  -ٞب زض ضٚـ تحمیك آٔیرتٝ، ضاٞجطز ٞب ٚ ٔسَ (. ٔقطفی عطح1390ٔجیٙی زٞىطزی، فّی)

 234-217، نفحبت 20، 60ٔهّحت ٘ؾبْ

 (. انَٛ ٚ ٔجب٘ی ٔقبنطؾبظی، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تطثیت ٔسضؼ1393ٟٔسٚی ٘ػاز، ٔحٕسرٛاز )

 ٖ قطلی.(. عطح ربٔـ قٟطتجطیع، ٚظاضت ضاٜ ٚ قٟطؾبظی، ازاضٜ وُ ضاٜ ٚ قٟطؾبظی اؾتبٖ آشضثبیزب1397ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض ٘مف ٔحیظ )

(. تبّٔی زض تحٛالت ؾبذتبضی ٔقبنط قٟط تجطیع ٚ تأحیط آٖ ثط ٞٛیت قٟط، ٘كطیٝ ٞٙطٞبی ظیجب 1395٘هیطی ٘یب، پیٕبٖ ٚ حزت، فیؿی)

 .54-41( نفحبت 1، )قٕبض21ٜٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی، زٚضٜ 

 (. تحّیُ ٚ عطاحی فضبی قٟطٞب، تٟطاٖ، ا٘تكبضات رٟبز زا٘كٍبٞی.1389٘می ظازٜ، ٔحٕس)

ٞب ٚ السأبت ؾبٔب٘سٞی ٚ ثٟؿبظی ثبفت  (. ضطٚضت، اٞساف، ثط٘ب1382ٝٔاضت ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظی ٚ قطوت فٕطاٖ ٚ ثٟؿبظی قٟطی)ٚظ

 .32- 20( 5قٟطی، تٟطاٖ: ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظی، )قٕبضٜ
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