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چکیذه
هطالعات ٍ تجارب صَرت گزفتِ در سهیٌِ بْساسی ٍ ًَساسی بافتّای فزسَدُ ضْزی ًطاىدٌّذُ تکاهل
رٍیکزدّای ًَیي ّوچَى باسآفزیٌی ضْزی با تأکیذ بز هطارکت هزدم ،بخصَظ هحلِ هحَری هیباضذ .باسآفزیٌی
ضْزی با تأکیذ بز هحلِ هحَری بِ دًبال آى است کِ با اقذاهات السم در هقیاس کَچک یعٌی هحلِ ،کِ خزدتزیي
هقیاس در تقسیوات کالبذی هذیزیت ضْزی است ،بیطتزیي اثزگذاری در حَسُ پایذاری داضتِ باضذ .لذا در ایي
راستا ّذف پژٍّص حاضز تحلیل فضایی رٍیکزد اقتصادی ٍ اجتواعی هحلِهحَر در باسآفزیٌی بافتّای فزسَدُ
هٌاطق ضْزی (هطالعِ هَردی :هٌاطق  5 ٍ 4ضْز ساّذاى) هیباضذ .پژٍّص حاضز ،تحقیقی تحلیلی-کاربزدی است.
رٍش هَرد استفادُ در هزحلِ جوعآٍری دادُّا ،هبتٌی بز هزٍر هٌابع هعتبز خارجی ٍ داخلی ٍ هیذاًی (پزسطٌاهِ)
هیباضذ .بزای تجشیِ ٍ تحلیل اطالعات ،اس هذلّای  Fuzzy VIKOR ٍ WASPASاستفادُ ضذً .تایج هذل تصوین-
گیزی ً ،WASPASطاى داد هٌطقِ پٌج در رٍیکزد اقتصادی ٍ اجتواعی هحلِهحَر ًسبت بِ هٌطقِ چْار در
ٍضعیت بْتزی قزار داردّ .وچٌیي ًتایج هذل ً Fuzzy VIKORطاى داد هٌطقِ پٌج با ٍسى بِ دست آهذُ 0/680
ٍضعیت بْتزی ًسبت بِ هٌطقِ چْار در جْت اهکاىپذیزی رٍیکزد اقتصادی ٍ اجتواعی هحلِ هحَر در باسآفزیٌی
بافتّای فزسَدُ ضْز ساّذاى را دارد.
کلیذواشگان :رویکرد اقتصادی و اجتماعی ،محلهمحور ،بازآفرینی ،مناطق  4و  ،5شهر زاهذان.
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ٔمذٔٝ
دس عی صٙذ د ٝٞاخیش تأویذ ثش٘بٔ ٝسیضی ٔ ٚذیشیت ؿٟشٞب ،ثیؾ اص ٞش صٔبٖ دیٍشی ث ٝػغٛط پبییٗتش  ٚاثقبد
ّٕٔٛع ص٘ذٌی ؿٟشی ٔتٛر ٝؿذ ٜاػت .و ٝثٛ٘ٝفی ػیبػتٌزاسی ،ثش٘بٔٝسیضی ٔ ٚذیشیت ؿٟشی سا اص خُشدتشیٗ
ٚاعذ ،یقٙی ٔغّ ٝدس ؿٟش ٞذف لشاس داد ٜاػت .ث ٝفجبست دیٍشٔ ،غّٞٝبی ؿٟشی ثٔٝخبث ٝوٛصهتشیٗ ٚاعذ ػبصٔبٖ
فضبیی ؿٟش ،دس پبیذاسی ؿٟشی ٘مؾ اػبػی ایفب ٔیوٙٙذ .سٚیىشد ٔغّٔ ٝغٛسی ثب ٔجٙب لشاس دادٖ ٔغّٞٝب دس ٔذیشیت
ؿٟش ،آٖ ٞب سا ٕٞضٙٔ ٖٛبثقی پٛیب دس سا ٜایزبد تٛػق ،ٝا٘ؼزبْ ارتٕبفی ٛٞ ٚیت ثخـی ث ٝوبس ٔیٌیشد(خضایی ٚ
سضٛیبٖٔ .)1 :1395 ،غّٞ ٝب اص فٙبكش ٔٛٔ ٚ ٟٓحش تـىیُ دٙٞذ ٜعیبت ارتٕبفی ؿٟشی ٞؼتٙذ .دس ٌزؿت٘ ،ٝمؾ ٚ
وبسوشد ٔغالتٛٔ ،رت ٔیؿذ و ٝافشاد ػبوٗ ،پی٘ٛذٞبی ارتٕبفی ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝأشٚص داؿت ٝثبؿٙذ .دس ٘ؾشیٞٝب
 ٚسٚیىشدٞبی ٔختّف ٔشتجظ ثب تٛػقٔ ٝغّٝای ٘ٛیٗ ،إٞیت ٔـبسوت اٞبِی ٔغّ ،ٝدس لبِت اٍِٞٛبی ثش٘بٔٝسیضی
فشآیٙذٌشا  ٚتقبُٔ ٔغٛسٛٔ ،سد تبویذ لشاس ٌشفت ٝاػت .ثش٘بٔ ٝسیضی ارتٕبفبت ٔغّی ثب تبویذ ثش دیذٌب ٜپبییٗ ث ٝثبال
ثش تٛإ٘ٙذػبصی ،افضایؾ ػشٔبیٞٝبی ارتٕبفی ٔ ٚـبسوت رٕقی ػبوٙیٗ ٔغالت تبویذ داسد(فشٚص٘ذٕٞ ٚ ٜىبساٖ،
 ،)89 :1392سٚیىشد ٘ٛؿٟشٌشایی ثش اسصؽٞبی ػٙتی ؿٟشٞب تىی ٝداسد .اك َٛآٖ ثش ثبصٌـت ث ٝػبختبس ػٙتی
ٔغالت تأویذ ٔیوٙذ  ٚث٘ ٝؾش ٔیسػذ لبدس اػت ثب تٛر ٝث ٝؽشفیتٞبی ٘ٛیٗ ارتٕبفی ،ساٞىبسٞبی ٔٛحشی سا دس سا
ساػتبی اعیبی ثبفتٞبی و ٚ ٟٗفشػٛد ٜؿٟشی اسائ ٝدٞذ(پیٛػتٌٝش ٘ ٚزبتیبٖ .)133 :1395 ،ثبفتٞبی فشػٛد،ٜ
ثبفتٞبی ٞؼتٙذ و ٝدس فشایٙذ صٔب٘ی عٛال٘ی ؿىُ ٌشفتٝا٘ذ  ٚأشٚص ٜدس ٔغبكش ٜتىِٛٛٙطی فلش عبضش ٌشفتبس ؿذ-ٜ
ا٘ذ اٌشص ٝایٗ ثبفت دس ٌزؿت ٝثٔ ٝمتضی صٔبٖ داسای فّٕىشد ٔٙغمی  ٚػّؼٔ ٝشاتجی ثٛد ٜاػت ِٚی أشٚص ٜاص ِغبػ
ػبختبسی  ٚفّٕىشدی دصبس وٕجٛدٞبیی ثٛد ٚ ٜاغّت رٛاثٍٛی ٘یبص ػبوٙیٗ ٕ٘یثبؿذ(عجیجی ٕٞ ٚىبساٖ.)16 ،1389 ،
اص ایٗ س ٚفذْ تقبدَ ثیٗ تشاوٓ ثبفت٘ ،ؼجت تٛد ٚ ٜفضب ،تفىیه اساضی  ٚدا٘ٝثٙذی آٟ٘ب دس یه پ ٟٝٙدسر ٝآػیت-
پزیشی آٟ٘ب سا دس ٔٛار ٝثب ػٛا٘ظ غی ش ٔتشلج ٝافضایؾ داد ٜاػت فمش ؿٟشی افٓ اص وبِجذی  ٚفمش خذٔبتی  ٚفمش
التلبدی ػبوٙبٖ ،أىبٖ تغییش خٛد ث ٝخٛدی ٔغیظ ص٘ذٌی سا اص ثیٗ ثشدِ ٜزا ٘یبصٔٙذ اكالط ٚضقیت  ٚثبصآفشیٙی
پبیذاس ٞؼتٙذ .ثبصآفشیٙی پبیذاس ثب ث ٝوبسٌیشی تٛاٖٞب  ٚفشكتٞبی ٔٛرٛد ثش ایزبد تقبدَ دس ٘غ ٜٛتٛصیـ وٕی ٚ
ویفی رٕقیتٕٞ ،بٍٙٞی ٔیبٖ ثٙیبٖ ٞبی ص٘ذٌی ارتٕبفی ٌ ٚشیض اص فمش ؿٟشی  ٚدس ٟ٘بیت اػتفبد ٜاص ٔـبسوت ٚ
پٛیؾ ارتٕبفی ٔشدْ تبویذ داسد( .)Wolinj, 2011: 8ثبصآفشیٙی ؿٟشی ث ٝد٘جبَ عُ ٔـىالت فشػٛدٌی ثبفتٞبی
فشػٛد ٜؿٟشی اص عشیك ثٟؼبصی ثٚ ٝػیّٔ ٝـبسوتٞبی ٔشدٔی اػت ٞ ٚذف ایزبد تفىش  ٚفُٕ رٕقی اػت وٝ
وبس ٔـبسوتی دس ثبصآفشیٙی ؿٟشی فشاتش اص اٞذاف ٘ٛػبصی ؿٟشی فُٕ ٔی وٙذ(٘لیشی  ٚػبالسی ٘یب.)135 :1396 ،
ٍ٘شؽ ٔـبسوتی  ٚتقبّٔی اص رّٕ ٝؿشط اػبػی ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛد ٜؿٟشی ٔغؼٛة ٔیؿٛد دس ایٗ ٍ٘شؽ
ٞذف ایزبد تفىش  ٚفُٕ رٕقی اػت ثٙٔ ٝؾٛس تغمك فّٕی اختیبس دادٖ ث ٝربٔقٔ ٝغّی اص عشیك ػبصٔب٘ذٞی
سٞجشی  ٚؽشفیتػبصی اػت٘ .مؾ  ٚاحشات ثبصآفشیٙی ٔیتٛا٘ذ دس ثش٘بٔٝسیضی ٔغذٚدٜٞبی ثبفتٞبی فشػٛد ٜثؼیبس
تقییٗ وٙٙذ ٜثبؿذ ،ث ٝعٛسی و ٝارشاء  ٚپیـجشد ٞش ٘ٛؿ ثش٘بٔ ٝدس صٔی ٝٙعفؼٍٟ٘ ،ذاسی  ٚاعیبء ثبفتٞبی فشػٛد ٜثب
ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ تغمك خٛاٞذ یبفت(ؿٕبفی  ٚپٛساعٕذ .)275 :1384 ،دس ایشاٖ ثبفتٞبی فشػٛد ٜدس ثشٌیش٘ذٜ
فضبٞبیی اػت و ٝثِ ٝغبػ تبسیخی ث ٝآغبص فشایٙذ ؿٟشی ؿذٖ عی ػبَٞبی  1345-1332ثبص ٔیٌشدد(عجیجی ٚ
ٔملٛدی .)186-179 :1386 ،د س ایٗ ساػتب ،ارشای ثش٘بّٔٔ ٝی ثبصآفشیٙی ثبفت فشػٛد ٜؿٟشی ایشاٖ ٔجتٙی ثش ػٝ
سٚیىشد (ٔغّٔ ٝغٛسیٔ ،ـبسوت ٔشدٔی  ٚثش٘بٔ ٝالذاْ ٔـتشن) دس ثٔ ٕٟٗب ٜػبَ  1396تٛػظ سیبػت رٕٟٛسی
كبدس ؿذ .ایٗ ثش٘بّٔٔ ٝی ثشای ٞ 141ضاس ٞىتبس اص اساضی و٘ ٝضدیه ث 30 ٝدسكذ رٕقیت ؿٟشی (ؤ ٝقبدَ عذٚد
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ٔ 20یّی٘ ٖٛفش) دس آٖ ػبوٗ ٞؼتٙذ ،تذٚیٗ ؿذ و ٝعجك تىّیف لب٘٘ٛی ثبیذ ػبال٘ ٝثٔ 270 ٝغّ ٚ ٝدس  543ؿٟش
یقٙی ،تب ػبَ ٔ ،)1334( ،1400غّ ٝث ٝارشا دسآیذ .دس ایٗ عشط ّٔی ٔغٛس اكّی ٔغّ ٝاػت  ٚعشط ثبصآفشیٙی
ؿٟشی ٔغّٔ ٝغٛس اػت  ٚثب ٔـبسوت ٔشدٔی ث ٝا٘زبْ ٔیسػذ .ؿٟش صاٞذاٖ دس اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛصؼتبٖ ثب عذٚد
 20دسكذ اص ٔؼبعت ؿٟش ثبالتشیٗ ٔیضاٖ ثبفت فشػٛد ٜؿٟشی سا دس وـٛس داسا ٔیثبؿذ .ثذ ٖٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ اساضی
رذیذی و ٝدس ع َٛصٙذ ػبَ ٌزؿت ٝثٔ ٝغذٚد ٜؿٟش صاٞذاٖ اضبف ٝؿذٜا٘ذ اص رّٕٟٔ ٝش ؿٟشٔ ،ؼبعت ؿٟش صاٞذاٖ
عذٚد ٞ 8ضاس ٞ 500 ٚىتبس اػت ،وٞ 1720 ٝىتبس اص ٔؼبعت ؿٟش صاٞذاٖ دس ثخؾ ثبفتٞبی فشػٛدٜی ؿٟشی
لشاس داسد و ٝاص ایٗ سٍٞزس تقذاد ٞ 120ضاس ٘فش اص ؿٟش٘ٚذاٖ دس ایٗ ثخؾ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ(عشط ربٔـ ؿٟش صاٞذاٖ،
 .) 1395ثبفت ٔشوضی ثبصاس ؿٟش صاٞذاٖ وب٘ٞ ٚ ٖٛؼت ٝاِٚی ٝؿىٌُیشی ایٗ ؿٟش ثٛد ٜاػت  ٚأشٚصٔ ٜشوض اكّی
فقبِیت ٞبی ٔزٞجی ،استجبعی ،التلبدی اػت .ثبفت فشػٛد ٜثبصاس  ٚپیشأ ٖٛآٖ اص ٛٞیت ٔ ٚشوضیت خبكی ثشخٛداس
اػت .پشٚط ٜثبصآفشیٙی ث ٝارشاء دسآٔذ ٜدس ٔغذٚدٙٔ ٜبعك  5 ٚ 4ؿٟش صاٞذاٖ ٔغشن تٛػق ٝتزبسی  -التلبدی دس
ایٗ ثخؾ ثٛد ٜاػت .ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ٔـبسوت ٔ ٚشدٔی ثٛدٖ ایٗ پشٚطٔ ٜب٘ٙذ ػبیش پشٚطٜٞبی ثبصآفشیٙی دس ػغظ
ؿٟش صاٞذاٖ ػقی ؿذ ٜاػت اص اثتذا ،خلّت ٞبیی ٕٞض ٖٛدسٌیش وشدٖ ٔشدْ ،اعالؿ سػب٘ی ،رّت ٔـبسوت،
٘یبصػٙزی اص ٔشدْ ٘ ٚیض ٔغفٛػ داؿتٗ اِٛٚیتٞبی ٔشدٔی ٔ ٚغّی دس اِٛٚیت لشاس ٌیشد .أب ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص تٛاٖ-
ٞبی التلبدی  ٚارتٕبفی ٔشدْ دس ایٗ عشط ٞب تب ث ٝعبَ ػٙزیذ٘ ٜـذ ٜاػتِ ،زا ایٗ پظٞٚؾ ث ٝد٘جبَ عشط ایٗ
ٔؼئّ ٝاػت و ،ٝوذاْ یه اص ٔٙبعك  5 ٚ 4ؿٟش صاٞذاٖ ثب تٛر ٝث ٝسٚیىشد التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٔٝغٛس دس
ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛد ٜدس اِٛٚیت لشاس داسد؟ تغمیك عبضش اص ٘ؾش ٔبٞیت  ٚسٚؽ تٛكیفی -تغّیّی  ٚاص ٘ؾش
ٞذف ٔغبِق ٝوبسثشدی اػتٕٞ .ضٙیٗ ثشای ٌشدآٚسی اعالفبت دس ثخؾ ٔجب٘ی ٘ؾشی اص ٔغبِقبت وتبثخب٘ٝای  ٚدس
ثخؾ ٔیذا٘ی ،اص سٚؽ پیٕبیؾ ٔجتٙی ثش پشػـٙبٔٔ ٝغمك ػبخت ٝاػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ربٔق ٝآٔبسی دس پظٞٚؾ عبضش
ؿبُٔ وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚذیشاٖ ػبصٔبٖ  ٚاداسات ؿٟش صاٞذاٖ ٔیثبؿٙذ .عزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثش اػبع ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٞذفٕٙذ تقذاد
٘ 50فش تقییٗ ٌشدیذ .دس ایٗ پظٞٚؾ اص ٌٛ 11ی ٝالتلبدی ٌٛ 13 ٚی ٝارتٕبفی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت ثشای تزضیٚ ٝ
تغّیُ اعالفبت ،اص ٔذَٞبی  Fuzzy VIKOR ٚ WASPASاػتفبد ٜؿذٚ .اػپبع یه سٚؽ تلٕیٌٓیشی
صٙذٔقیبس ٜاػت و ٝثشای ا٘تخبة ٌضی ٝٙثٟی ٝٙاص ٔذَ ضشة ٚصٖداس  ٚرٕـ ٚصٖداس اػتفبدٔ ٜیوٙذ .تىٙیه ٚاػپبع
تٛػظ صاٚاداػىبع ٕٞ ٚىبساٖ ( )2016اسائ ٝؿذ( .)Zavadskas et al, 2016آٟ٘ب دس ٔمبِ ٝخٛد ثب فٛٙاٖ اسصیبثی
صٙذؿبخل ٝثب اػتفبد ٜاص تىٙیه ٚاػپبع ثشای ا٘تخبة ٔغیظ دس٘ٚی ثٟی ٝٙایٗ تىٙیه سا اسائ ٝوشد٘ذ .تىٙیه تِٛیذ
ٚص٘ی یه تىٙیه ثؼبس دلیك ٔ ٚبتشیغ تلٕیٌٓیشی آٖ ثش پبی ٝدادٞ ٜبی فیٙی اػت ٛثشای تلٕیٌٓیشی دس صٔیٝٙ
ٔؼبئُ ثؼیبس عؼبع وبسثشد داسد .سٚؽ ٚیىٛس فبصی  Fuzzy VIKORیه سٚؽ تلٕیٌٓیشی صٙذٔقیبسٔ ٜجتٙی ثش
ٔبتشیغ تلٕیٓ ثب اػتفبد ٜاص اكٔ َٛغبػجبت فبصی اػت .دس ایٗ سٚؽ وٛؿؾ ٔیؿٛد ٔغبػجبت سٚؽ ػٙتی ثب
ٚیىٛس ثب اػتفبد ٜاص افذاد فبصی ٔ ٚغبػجبت ٔٙغك فبصی ا٘زبْ ؿٛد .ثٛصب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1400دس پظٞٚـی ثٝ
تغّیُ ثبصآفشیٙی ثبفت تبسیخی ٔجتٙی ثش تٛػقٝی ٔیبٖافضا؛ ساٞىبسی دس پبیذاسی ارتٕبفی -التلبدی ؿٟش پشداختٝا٘ذ.
٘تبیذ ٘ـبٖ اص ا ٕٞیت تٛػقة ٔزذد اساضی سٞب ؿذ ٜدس ٖٚؿٟشی اػت و ٝفال ٜٚثش ویفیت-ثخـی دس فشك ٝپشٚط،ٜ
دس ثبفت پیشأ٘ٛی ث ٝفٛٙاٖ ٔغشن ثش٘بٔٞ ٝبی ثبصآفشیٙی ؿٟشی فُٕ ٔیوٙٙذ .آلبئیصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( ،)1398دس
پظٞٚـی ث ٝثشسػی ػشٔبی ٝارتٕبفی دس فشآیٙذ ثبصآفشیٙی ؿٟشی دس ثبفتٟبی ٔؼئّ ٝداس ؿٟشی :ٕٝ٘ٛ٘ -ؿٟش سؿت،
پشداختٝا٘ذ٘ .تبیذ پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝػشٔبی ٝارتٕبفی اص ٘ؾش ؿبخقٞبی افضایؾ تقبٔالت ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ،
ٔـبسوت  ٚآٌبٞی ٔغّٛة ثٛد ٜأب اص ٘ؾش ایزبد عغ افتٕبد دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ٘بٔغّٛة ثٛد ٜاػتٞٚ .بثضادٚ ٜ
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ٕٞىبساٖ ( ،)1398دس پظٞٚـی ث ٝاسصیبثی اٍِٛیٞبی ارتٕبفی  ٚالتلبدی دس ثبصآفشیٙی ؿٟشی ثبفت ٞبی س ٚثٝ
صٚاَ ،دس رؼتزٛی سا ٜعُ (ثشسػی ٘ؾشیبت رٟب٘ی دس ٔٛار ٝثب صٚاَ ؿٟشی) ،پشداختٝا٘ذ .دس ایٗ پظٞٚؾ ث ٝرٟت
دػتیبثی ث ٝایٗ ٞذف ،دس ٔشعّ ٝا َٚثب ٔشٚس ٘ؾشیبت  ٚدیذٌبٜٞبی كبعت ٘ؾشاٖ ایٗ أش ثب اػتٙبد ث ٝتزشثیبت
اسٚپبی غشثی دس أش اعیبء  ٚثبصآفشیٙی ؿٟشی ،ث ٝثشسػی ٔف ْٟٛصٚاَ  ٚفُّ فشػٛدٌی دس ثبفتٞبی ؿٟشی خٛاٞیٓ
پشداخت .دس ٔشعّ ٝد ْٚثب تغّیُ سٚیىشد ثبصآفشیٙی ث ٝفٛٙاٖ سٚیىشدی ٘ٛیٗ  ٚیىپبسص٘ ٚ ٝمؾپزیشی اثقبد
ارتٕبفی ،التلبدی ث ٝفٛٙاٖ اسوبٖ عیبتی دس ٔذاخالت پٟٞٝٙبی س ٚث ٝصٚاَ پشداخت ٝؿذ ٜاػت  ٚدس ٔشعّ ٝػْٛ
اٍِٛی التلبدی  ٚارتٕبفی ٔ ٚفبٞیٓ فشاٌیشی صٔ ٖٛـبسوت ٔ ٚذیشیت خشدٔٙذا٘ ٝثشسػی ؿذ ٜتب صٔی ٝٙاستمبء
دا٘ؾ ٘ؾشی دس فشكٔ ٝذاخالت ؿٟشی فشا ٓٞآٔذ ٚ ٜثب تىی ٝثش ایٗ دا٘ؾ ٘ؾشی ثتٛاٖ ث ٝػیبػتٞبی وبسآٔذتشی
دس رٟت دػتیبثی ث ٝسٚیىشدی یىپبسص ٝدس أش ٔذاخّ ٝدس ؿٟشٞبی ایشاٖ دػت یبفت .صاٞذ لبضی ٔىشی ٕٞ ٚىبساٖ
( ،) 1397دس پظٞٚـی ث ٝثشسػی ثبصآفشیٙی ثبفت فشػٛدٔ ٜغّ ٝاسٔٙیبٖ ؿٟش ٟٔبثبد پشداختٝا٘ذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٝ
ٔیتٛاٖ ثٔ ٝغّٝای دػت یبفت و ٝثب ثبصص٘ذٜػبصی اسصؽٞبی ٌزؿتٛٞ ،ٝیت ایشا٘ی اػالٔی خٛد سا عفؼ وشد ٚ ٜدس
فیٗ عبَ ٚیظٌی ٞبی ٔغالت ٔقبكشٔ ،تٙبػت ثب ٘یبصٞبی ػبوٙیٗ سا دس خٛد ربی دٞذٔ .قیبسٞبیی ٕٞض ٖٛپیٛػتٍی
فضبیی ،تٛٙؿ فضبیی ،ػّؼّٔ ٝشاتت ٔ ٚغّٔ ٝغٛسی اص ٔٛاسدی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔغّٝای ثب ٛٞیت ایشا٘ی اػالٔی سا
ث ٝتلٛیش وـیذ ٚ ٜثش پبیٛ٘ ٝؿٟشٌشایی ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ ػشص٘ذٌی ،ایٕٙی ،عغ تقّك٘ ،ؾبست ٘بخٛدآٌب ٚ ٜأٙیت ٘یض
دس ٔغالت فشا ٓٞآٚسدٔ .یشصایی ( ،) 1396دس پظٞٚـی ث ٝثشسػی ساٞىبسٞبی ثبصآفشیٙی عیبت ؿٟشی دس ثبفتٞبی
فشػٛد ٜؿٟشی (ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدیٔ :غّ ٝرقفشآثبد وشٔب٘ـب )ٜپشداخت ٝاػت٘ .تبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝـبسوت یىی اص اثقبد
اكّی ثبصآفشیٙی دس ٔغّ ٝرقفشآثبد وشٔب٘ـبٔ ٜیثبؿذٔ .یشؿفیقی ( ،)1396دس پظٞٚـی ث ٝثشسػی ٔف ْٟٛثبصآفشیٙی دس
ثبفتٞبی فشػٛد ٜؿٟشی  ٚساٞجشدٞبی دػتیبثی ث ٝتٛػق ٝپبیذاس دس آٖ پشداخت ٝاػت .وب٘ؼ ٚ ٛفخٕبٖ ( ،)2020دس
پظٞٚـی ث ٝثشسػی پبیذاسی  ٚثبصػبصی ؿٟشی دس تشوی :ٝاسصیبثی فّٕىشد پشٚط ٜاعیبء ؿٟشی آ٘ىبسا ؿٕبِی پشداخت-ٝ
ا٘ذ٘ .تبیذ ایٗ پضٞٚؾ ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝػ ٟٓایٗ پشٚط ٜدس پبیذاسی ؿٟشی عذالُ ثٛد ٚ ٜثٙبثشایٗ تالؽ ٞبی
ثیـتشی ثشای ثٟجٛد پبیذاسی پشٚطٞ ٜبی ثبصآفشیٙی ؿٟشی دس تشوی ٝالصْ اػت .ری ٞیٕٞ ٚ ً٘ٛىبساٖ ( ،)2020دس
پظٞٚـی ث ٝثشسػی احشات افالْ ثش٘بٔٞ ٝبی ثبصآفشیٙی ؿٟشی ثش اسصؽ أالن ٔؼى٘ٛی :ؿٛاٞذی اص اِٚؼبٖ ،وشٜ
رٛٙثی پشداختٝا٘ذ٘ .تب یذ ٘ـبٖ داد و ٝا٘تـبس عشط اػتشاتظیه ثبصػبصی ؿٟشی دس دػبٔجش  2015تأحیش ٔقٙیداسی ثش
اسصؽٞبی ٔؼى٘ٛی دس داخُ  ٚاعشاف ػبیتٞبی پشٚط ٜداؿت ،أب ایٗ تأحیش دس وُ ٔغالت ٔتفبٚت ثٛد .تأحیش ا٘تـبس
عشط دس اعشاف ػبیتٞبی پشٚطٔ ٜیضاٖ ثبالیی اص تٕبیُ ثٔ ٝـبسوت ٘ـبٖ ٔیداد٘ذ ،لبثُ تٛر ٝاػتٔ .یّزب ٚ
ٕٞىبساٖ ( )2015دس پظٞٚـی ث ٝثشسػی تزذیذ عیبت ػبختٕبٖٞبی تبسیخی ؿٟشٞبی ٘یغ (كشثؼتبٖ)  ٚػٙت
پتشصثٛسي (سٚػی )ٝث ٝفٛٙاٖ سٚیىشدی ثشای ٔغبفؾت ٔیشاث فشٍٙٞی  ٚتبسیخی پشداختٝا٘ذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ،
تزذیذ عیبت ث ٝفٛٙاٖ ثٟتشیٗ سٚؽ دس صٔیٔ ٝٙغبفؾت  ٚتشلی اسصؽ فشٍٙٞی ػبختٕبٖٞبی تبسیخی الصْ ٚ
ضشٚسی ٔیثبؿذ .سٚوٛیٗ ( ،) 2011دس پظٞٚـی ی ٝثشسػی ٘مؾ ٔـبسوت ٔشدْ دس ثبصآفشیٙی ثبفت فشػٛد ٜؿٟشی
دس ٙٞذ ٔیپشداصد٘ .تبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛد ٜثب ٔـبسوت ٔشدْ ،احشثخـی ٔضبففی دس آٌبٞی
ؿٟش٘ٚذاٖ ٘ؼجت ث ٝعمٛق ؿٟش٘ٚذی  ٚضشٚست ؿٙبخت پتب٘ؼیُ ٞب  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی آٟ٘ب دس تغییش ویفیت ٔغیظ
ص٘ذٌی داسد.
ٔجب٘ی ٘ؾشی
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ثبصآفشیٙی ؿٟشی ٔف ْٟٛثؼیبس ٌؼتشدٜای سا ؿبُٔ ٔیؿٛد  ٚالذأبتی سا دس ثشٔیٌیشد و ٝدس آٖ ثبفتٞبی ؿٟشی
دصبس ٔؼأِ ،ٝث ٝػٕت تقبدَ ثیٗ ٔٛرٛدیت وبِجذی ٔ ٚذ٘یؿبٖ ػٛق دادٔ ٜیؿ٘ٛذ .ثبصآفشیٙی ؿٟشی فجبست اػت
اص :دیذ ربٔـ  ٚیىپبسصٔ ٚ ٝزٕٛف ٝالذاْٞبیی و ٝث ٝعُ ٔؼبئُ ؿٟشی ٔٙزش ٔیؿٛد ،ث ٝعٛسی و ٝثٟجٛد دائٕی دس
ؿشایظ التلبدی ،وبِجذی ،ارتٕبفی  ٚصیؼتٔغیغی ٘بعی ٝای سا و ٝدػتخٛؽ تغییشؿذ ،ٜفشا ٓٞوٙذ( Roberts and

 .)Sykes, 2000: 17ثش اػبع ٔبٞیت ثبصآفشیٙی ؿٟشی ،اٞذاف آٖ سا ٔیتٛاٖ ث ٝؿشط صیش ثیبٖ ٕ٘ٛد:
اٞذاف التلبدی :رزة ػشٔبیٌٝزاسی ،ایزبد اؿتغبَٛ٘ ،ؿذٖ التلبد ؿٟش ،ثٟجٛد تٛصیـ حشٚت.
اٞذاف ارتٕبفی :رزة ٟ٘بدٞب  ٚػبصٔبٖٞبی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی ،سػیذٖ ث ٝاسصؽٞب  ٚتشریغبت ربٔقٌ ٚ ٝش-ٜٚ
ٞبی ٔختّف ارتٕبفی ،ػبصٔب٘ذٞی ٔزذد ػبصٚوبسٞبی ا٘غجبق تلٕیٓ ثب ٔشدْ ػبالسی ،افضایؾ ٔیضاٖ فضبی ٕٞىبسی
ٔ ٚـبسوت ،تٛر ٝث ٝتقبٔالت ٔیبٖ ػبصٔبٖٞب ٟ٘ ٚبدٞب  ٚسٚاثظ دس٘ٚی آٟ٘ب.
اٞذاف ٔغیغی :استمبی ٔغیظ صیؼتٔ ،جبسص ٜثب آِٛدٌیٞب.
اٞذاف وبِجذی :عُ ٔـىُ فشػٛدٌی وبِجذیٌ ،ؼتشؽ أىب٘بت ػى٘ٛت دس ؿٟش  ٚتٛػق ٝصیشػبختٞبی ٔغّی،
استمبی ٔیشاث ٔقٕبسی (دس ٞؼتٞ ٝبی تبسیخی) ٌ ٚشدؿٍشی ؿٟش(.)Lang, 2005: 12
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ثش٘بٔٝسیضی ٔغّٔ ٝغٛس سٚیىشد ٘ؼجتبً رذیذی ث ٝثٟجٛد خذٔبت فٕٔٛی دس ٔذیشیت ؿٟشی ٔی ثبؿذ .دس ػبدٜتشیٗ
عبِتٔ ،ذیشیت ٔغّ ٝاستجبعی اػت ثیٗ رٛأـ ٔغّی  ٚاسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت دس ػغظ یه ٔغّ ٝثٙٔ ٝؾٛس ٔمبثّ ٝثب
ٔـىالت  ٚثٟجٛد خذٔبت ٔغّی ( .)Department for communities and local government, 2011: 1ایٗ ٘ٛؿ
ٔذیشیت فشآیٙذی اػت وٞ ٝش ٔغّ ٝسا ث ٝفٛٙاٖ ٔٛرٛدیت ٔٙغلش ث ٝفشد ٔیـٙبػذ؛  ٚایٗ أش سا أىبٖپزیش ٔیػبصد
تب رٕقیتی و ٝدس ٔغّ ٝص٘ذٌی ،وبس یب خذٔبت سػب٘ی ٔی وٙٙذ٘ ،مبط لٛت خٛد سا تمٛیت وشد ٚ ٜثٔ ٝمبثّ ٝثب صبِؾ-
ٞبی رذیذ ثپشداص٘ذ ( .)Report of the Local Services and Community Safety, 2011: 7دس ایٗ سٚیىشد ،ػبوٙبٖ
ٔغّ ٝثٟتشیٗ وؼب٘ی تّمی ٔیـ٘ٛذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ٔذیشیت ؿٟشی سا ثٙٔ ٝؾٛس ؿٙبخت ٞشص ٝثیـتش ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت
ٔغّٕٞ ٚ ٝضٙیٗ اسائ ٝسا ٜعُ یبسی ٕ٘بیٙذ( .)Neighborhood Renewal Unit, 2006: 7دس ایٗ ساثغ٘ ٝیض د ٚسٞیبفت
وّی دس ػٙزؾ فّٕىشد ٔذیشیت دس ػغظ ٔغّی لبثُ عشط اػت .سٞیبفت ا َٚدس عٛصٔ ٜغبِقبت ػبصٔبٖٞبػت وٝ
 ٚؿبخقٞبی ٔشتجظ ثب «احش ثخـی» « ٚوبسا» ٔفبٞیٓ آٖ سا ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٔیدٞذ ،سٞیبفت د ْٚدس عٛص ٜربٔقٝ
ؿٙبػی ٔیجبؿذ و ٝدس صبسصٛة ٘ؾشی ٝػشٔبی ٝارتٕبفی  ٚتأحیش آٖ ثش فّٕىشد ػبصٔبٖٞبی ٔذیشیت دس ػغظ ٔغّی
اػت ( .)Andreasen, 2002: 95صیشا دس ایٗ فشایٙذ إٞیت ؽشفیتػبصی ثشای ایزبد تٛػق ٝآٟ٘ب سا ٔٛٙط ثٝ
«ارتٕبفبت ٔغّی» ؿىٌُیشی ػشٔبی ٝارتٕبفی دا٘ؼت ٚ ٝث ٝایٗ ٔ ٟٓاؿبس ٜداسد و" ٝػشٔبی ٝارتٕبفی پیـٙیبص فشآیٙذ
تٛػقٔ ٝغّٝای اػت"  ٚثذ ٖٚػشٔبی ٝارتٕبفی ،تٛػقٔ ٝغّٝای أىب٘پزیش ٘یؼت (.)Bullen, Onyx, 1999: 26
ثٙبثشایٗ ثىبسٌیشی ثش٘بٔٝسیضی ٔغّٔٝغٛس ٘یبصٔٙذ ا٘ؼزبْ  ٚیىپبسصٍی ػبوٙبٖ دس یه ارتٕبؿ ٔغّٝای  ٚتمٛیت
ثؼتشٞب  ٚصٔیٞٝٙبی ٛٞیتػبص ٔغّٝای اػت (عبریپٛس.)44 :1386 ،
اِجت٘ ٝجبیذ اص ایٗ ٘ىت ٝغبفُ ؿذ و ٝدس ؿٟشٞبی رٟبٖ ػ ،ْٛثش٘بٔٝسیضی ٔغّٔٝغٛس تالؿی اػت ثشای ػیبػتصدایی
اص عىٔٛت ٔغّی  ٚتذا ْٚفٗػبالسی و ٝخٛد آٖ ٘یض ثش اػبع فّٕىشد ٔخجت ٔذیشیت ٔغّٔٝغٛس تغت تأحیش
صٍٍ٘ٛی ؿىُ ٌیشی  ٚػبصٚوبس ٟ٘بدٞبی ٔذیشیت دس ػغظ ٔغّی ٔیجبؿذ  ٚفبُٔ ٔؤحشی دس فشایٙذ اػتفبد ٜاص
ؽشفیتٟبی ٔغّی  ٚداسایی ر ٕقی دس عىٕشٚایی ؿٟشی خٛاٞذ ثٛد .دس ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ٚیظٌیٞب  ٚخلیلٞٝبی وّی
ثش٘بٔٝسیضی ٔغّٔٝغٛس سا ایٗ صٙیٗ رٕـثٙذی وشد و:ٝ
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ٔشدٌْشا ثٛد ٚ ٜؿٟش٘ٚذاٖ دس وب٘ ٖٛتٛر ٝآٖ لشاس داس٘ذ؛
ٔـبسوت رٛیب٘ ٚ ٝپبػخٍٛػت؛
وّیٍ٘ش ثٛد ٚ ٜثزبی ٍ٘شؿٟبی ثخـی  ٚػبصٔب٘ی ٕٝٞ ،رٙجٞٝبی ص٘ذٌی ٔشدْ سا ٔالعؾٔ ٝیوٙذ؛
ٔتىی ثش تٛاٖٞب  ٚفشكتٞبی ٔٛرٛد ثٛدٔ ٝ٘ ٚ ٜتىی ثش ٘یبصٞب (داسایی ٔجٙب ٔیثبؿذ)؛
اػتفبد ٜاص سٚیىشد تـشیه ٔؼبفی ٕٞ ٚىبسی ثیٗ دِٚت ،ثخؾ خلٛكی  ٚارتٕبفبت ٔغّٝای خلیل ٝثبسص آٖ
اػت؛
ٞش٘ٛؿ الذاْ ٔذاخّٝای دس ایٗ سٚیىشد ثب ٔالعؾ ٝرٙجٞٝبی التلبدی ،ارتٕبفی ،صیؼتٔغیغی ٟ٘ ٚبدی كٛست ٔی
ٌیشد؛
داسای پٛیبیی  ٚا٘قغبفپزیشی ٔیجبؿذ ،و ٝفقبِیت ثش٘بٔٝسیضی سا ث ٝفٛٙاٖ یه ٍ٘شؽ فشآیٙذی  ٚیبدٌیشی ٔذ٘ؾش لشاس
ٔیدٞذ(ٔٛػٛی .)41 :1385 ،ثٙبثشایٗ الصٔ ٝثبصآفشیٙی پبیذاس ؿٟشی ٕٞىبسی ارتٕبفبت ٔغّٝای  ٚسػیذٖ ث ٝتٛافك
فٕٔٛی اػت .دس ثبصآفشیٙی پبیذاس ؿٟشی ٌٞٝ٘ٛبی رذیذ ٟ٘بدی ؿىُ ٔیٌیش٘ذ و ٝتالؽ ٔیوٙٙذ ثش٘بٔٞٝبی
ثبصآفشیٙی ارتٕبؿ ٔذاس سا ث ٝؿىُ یىپبسص ٚ ٝاص پبییٗ ث ٝثبال ث ٝكٛستی و ٕٝٞ ٝافشاد ریٙفـ سا ؿبُٔ ٌشدد ،ثؼظ ٚ
تٛػق ٝدٙٞذ .ثقجبستی ثٟشٌٜیشی اص ػشٔبی ٝارتٕبفی ٔغالت فشػٛد ٜدس أش ثش٘بٔٝسیضی  ٚثٟجٛد ٔٛا٘ـ ٔ ٚـىالت
ػبختبسی  ٚفّٕىشدی آٟ٘ب ٔی تٛا٘ذ ٔٙزش ث ٝخّك فضبٞبی ؿٟشی رذیذ ثب عفؼ ٚیظٌیٞبی اكّی فضبیی (وبِجذی
 ٚفقبِیتی) ،آٟ٘ب ٌشدد .دس ایٗ الذاْ فضبی ؿٟشی رذیذی عبدث ٔیؿ٘ٛذ و ٝضٕٗ ؿجبٞتٞبی اػبػی ثب فضبی
ؿٟشی لذیٓ ،تفبٚتٟبی ٔبٛٞی ٔ ٚقٙبیی سا ثب فضبی لذیٓ ثٕ٘ ٝبیؾ ٔیٌزاس٘ذ(ٔملٛدی  ٚعجییجی.)5 :1386 ،
منطقه مورد مطالعه
ؿٟش صاٞذاٖ ثِ ٝغبػ ٔختلبت رغشافیبیی دس  60دسر 51 ٚ ٝدلیم 25 ٚ ٝحب٘ی ٝع َٛؿشلی  29 ٚدسر 30 ٚ ٝدلیمٚ ٝ
 45حب٘ی ٝفشم ؿٕبِی ٚالـ ؿذٜاػت .اختالف صٔبٖ صاٞذاٖ ثب تٟشاٖ  +36دلیم ٚ ٝثب ٌشیٛٙیش  +246دلیم ٝاػت.
صاٞذاٖ ؿٟشی دس رٛٙة ؿشق ایشاٖ  ٚدس ٘ضدیىی وـٛس پاکستان ٚالـ ؿذٜاػت .ایٗ ؿٟش اص عشیك سا ٜصٔیٙی اص
ػٕت ؿٕبَ ث ٝمشهد  ٚاص ػٕت رٛٙة ث ٝچابهار ٔشتجظ ؿذ ٜاػت .صاٞذاٖ اص ػٕت ؿٕبَ ث ٝشهرستان زابل  ٚاص
ػٕت رٛٙة ث ٝؿٟشػتبٖ خبؽ ،اص ػٕت ؿشق ث ٝوـٛسٞبی افغانستان  ٚپاکستان  ٚاص ػٕت غشة ث ٝشهرستان
فهرج ٔٙتٟی ٔیؿٛد .صاٞذاٖ ث ٝرٟت ٔشصی ثٛدٖ ،اص ٔٛلقیت اػتشاتظیه رغشافیبیی  ٚتزبسی ٘ ٚؾبٔی  ٚؿشایظ
خبف ثشخٛسداس اػت؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاص یهػ ٛساٜآ ٗٞپاکستان و ٝاص ٔشص میرجاوه ٚاسد ایران ٔیؿٛد  ٚاص ػٛی
دیٍش راهآهن سراسری ایران ث ٝایٗ ؿٟش ٔٙتٟی ٔیؿٛد؛  ٚاص ػٛی دیٍش دس ٘ضدیىی ثٔ ٝیُ ػ ٝرب٘ج ٝایشاٖ ٚ
پبوؼتبٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ لشاس داسد(عشط ربٔـ صاٞذاٖ .)1395 ،استفبؿ صاٞذاٖ ٔ 1385تش اص ػغظ آثٟبی آصاد ٔیثبؿذ .ایٗ
ؿٟش دس دؿتی كبف ٕٛٞ ٚاس ثب ؿیت ٔالیٓ دس عذٚد  25دسر ٝو ٝوٜٞٛبیی وٓ  ٚثیؾ ٔشتفـ  ٚخـٗ آٖ سا
ٔغلٛس وشد ٜا٘ذ ،لشاس ٌشفت ٝاػت .ثٛػیّٔ ٝقبثشی دس لبِت دسٞ ٜبی تىت٘ٛیىی ثؼٛی ؿٕبَ  ٚؿٕبَ غشة ٚ
رٛٙة  ٚرٛٙة ؿشق ث ٝخبسد سأ ٜی یبثذ (ػبِٙبٔ ٝآٔبسی اػتب٘ذاسی ػیؼتبٖ  ٚثّٛصؼتبٖ.)1397 ،
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شکل .1موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور ،استان و شهزستان
ٔٙجـٍ٘ :بس٘ذ1400 ،ٜ

شکل .2نقشه مناطق شهزي ساهدان
منبع :نگارنده1411 ،

ؿٟش صاٞذاٖ پیـی ٝٙای عذٚد كذ ػبِ ٝداسد .پیـی ٝٙتبسیخی  ٚتبػیغ ؿٟش دس ٚالـ ثب عضٛس ل ْٛثّٛس ،اعذاث ساٜ
آٚ ٚ ٗٞسٚد ٟٔبرشیٗ ٙٞذی  ٚػیهٞب ٔقٙی ٔییبثذ  .ػبوٙبٖ اِٚی ٝؿٟش صاٞذاٖ ،اص عبیفٌ ٝشٌیش ل ْٛثّٛس ثٛدٜا٘ذ.
اص اػبػی تشیٗ فّت ٞبی تـىیُ ؿٟش صاٞذاٖ ،ایزبد سا ٜآ ٗٞوٛیت ٝثٛ٘ ٝؿىی  ٚػپغ ث ٝدصداة تٛػظ اٍّ٘یؼی-
ٞبػت .ػیه ٞب  ٚث ٝعٛس وّی ٙٞذیبٖ ٘یض ثٛ٘ ٝفی اص پبیٌ ٝزاساٖ ؿٟش فال ٜٚثش ل ْٛثّٛس ٔغؼٛة ٔیؿ٘ٛذ .دس
ػبَ  1309سضبؿب ٜث ٝایٗ ؿٟش ػشوـی ٕ٘ٛد  ٚثب اػتفبد ٜاص ٘بْ لذیٓ آٖ ٔغُ ٍٕ٘ٛٞ ٚی آٖ ٘بْ ثبٞیجت ٔؼتمجّیٗ
ػیه٘ ،بْ ؿٟش سا ث ٝصاٞذاٖ تغییش داد  ٚدس ؿٟشیٛس  1314خٛسؿیذی ثٛٔ ٝرت تلٛیت ٘بٔ ٝی ٞیئت ٚصیشاٖ ٘بْ
دصداة ث ٝصاٞذاٖ تغییش یبفت .دِیُ ٘بٔیذٖ ایٗ لشی ٝث ٝدصداة ثٚ ٝیظٌیٞبی ایٗ ٔٙغم ٝثشٔیٌشدد ،ث ٝایٗ دِیُ و ٝثٝ
فّت ثبال ثٛدٖ ػغظ آة دس ٔٙغم ٝثب عفبسی ٞبی یه یب دٔ ٚتشی صـٕٞٝبی آثی پذیذ آٔذ ٜو ٝوٕی پبییٗ تش ثٝ
صٔیٗ فش ٚسفت ٝاػت ،دس ٚالـ آة سا ٔی دصدیذ ٜاػت .ثب اتٕبْ سا ٜآ ،ٗٞثب ٟٔبرشت اص ؿٟشٞبی ،یضد ،وشٔبٖ  ٚثیشرٙذ
ٞؼت ٝاِٚی ٝؿٟش ؿىُ ٌشفت(وشیٕیبٖ ثؼتب٘ی .)76 ،1388 ،رٕقیت صاٞذاٖ اص ػبَ  1375تب  1385ث٘ 681460 ٝفش
(٘مبط ؿٟشی ؿٟشػتبٖ) سػیذ ٜاػت  ٚدس ػبَ  672,589 1395ث٘ ٝفش سػیذ ٜاػت (ٔشوض آٔبس ایشاٖ .)1395 ،ثبفت
فشػٛد ٜدس ؿٟش صاٞذاٖ ،لشیت  20دسكذ اص ٔؼبعت ٞ 8000ىتبسی ؿٟش سا تـىیُ ٔیدٞذ  ٚثب تٛر ٝث ٝاعتٕبَ
ٚلٛؿ عٛادث غیشٔتشلجٛٔ ،ٝضٛؿ ػى٘ٛت ٞ 225ضاس ٘فش رٕقیت دس ایٗ ٔغذٚد ٜصً٘ خغشی اػت و ٝثبیؼتی ثٝ
آٖ تٛرٚ ٝیظٜای ؿٛد .دس عبَ عبضش ثش اػبع ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذٞ 1700 ٜىتبس اص ٔؼبعت ؿٟش صاٞذاٖ سا ثبفت
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فشػٛد ٜتـىیُ ٔیدٞذ ،أب آ٘ض ٝو ٝتب و ٖٛٙث ٝتلٛیت ؿٛسای فبِی ٔقٕبسی  ٚؿٟشػبصی سػیذ ٜاػت ٞ 1270ىتبس
اػت و ٝدس ایٗ ٔیبٖ تفبٚتی عذٚد ٞ 450ىتبس ثیٗ آ٘ض ٝوٚ ٝرٛد داسد ثب آ٘ض ٝو ٝتلٛیت ؿذ ٜاػت ٔـبٞذٜ
ٔیؿٛد(ػبِٙبٔ ٝآٔبسی اػتب٘ذاسی ػیؼتبٖ  ٚثّٛصؼتبٖ.)1397 ،

شکل  .3نقشه بافت فزسوده شهز ساهدان
ٔٙجـٍ٘ :بس٘ذ1400 ،ٜ

یافتهها
تحلیل فضایی گویههاي رویکزد اقتصادي و اجتماعی محلهمحور در باسآفزینی بافتهاي فزسوده مناطق  4و 5
شهز ساهدان
دس ادأ٘ ٝیض ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ تلٕیٌٓیشی  WASPASػقی ؿذ ٜاػت تب ستجٞ ٝش یه ٔٙبعك  5 ٚ 4ؿهٟش صاٞهذاٖ سا
ثش اػبع سٚیىشدٞبی التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٔ ٝغٛس دس ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛد ٜػٙزیذ ٜؿٛد .دس ایٙزب رٟهت
پشٞیض اص عٛال٘ی ؿذٖ ٔغبِت اص تٛضیظ فشٔ٘ ٚ َٛغٔ ٜٛغبػج ٝخٛدداسی ؿذ ٜاػت  ٚتٟٙب ث ٝصٙذ رهذ َٚآٖ اوتفهب
ؿذ ٜاػتٕٞ .ضٙیٗ لبثُ روش اػتٞ ،ش یه اص ٌٛیٞٝب ثش اػبع فالٔت اختلبسی ثیبٖ ؿذٜا٘ذ (.)x
جدول  .1عالمت اختصاري در هز یک اس گویههاي اقتصادي و اجتماعی رویکزد محلهمحور
ٌٛیٝ

فالٔت

ٌٛیٝ

اختلبسی

فالٔت
اختلبسی

استجبط ٕٞؼبیٍبٖ ثب یىذیٍش (ػشٔبیٝی ارتٕبفی)

X1

٘ٛؿ ٔبِىیت وبسثشی تزبسی یب ٔؼى٘ٛی

X1

فضٛیت دس ا٘زٕٗٞب  ٚكٙذٚقٞبی لشماِغؼٔ ٝٙغّی

X2

٘ٛؿ فقبِیت تزبسی دس ٔغّٝ

X2

فضٛیت دس ا٘زٕٗٞبی ػغظ ٔغّٝ

X3

عٛص٘ ٜفٛر ٚاعذٞبی تزبسی ٔغّی

X3

ؿشوت دس رّؼبت ا٘زٕٗٞبی ٔغّی

X4

فلّی یب دائٕی ثٛدٖ فقبِیت تزبسی

X4

اعّالؿ اص ٚؽبیف خٛد دس ػغظ ٔغّٝ

X5

ٔغُ ػى٘ٛت دایشوٙٙذٌبٖ ٚاعذٞبی تزبسی

X5

ٚضقیت ا٘زٕٗٞبی ٔغّّ( ٝا٘ؼزبْ ،پیٍیشی )...ٚ

X6

س٘ٚك تزبسی

X6

ؿشوت دس عشط ٞبی ث ٝا٘زبْ سػیذٜ

X7

٘مُ ٔىبٖ فقبِیت تزبسی اص ٔغّٝ

X7

(دس ٔغُ ص٘ذٌی دس ػغظ ٔٙغم)ٝ
اعالؿ اص عشطٞبی آیٙذٔ ٜغّّ ٝثبصآفشیٙی دس ثبفت فشػٛدٜ

ث ٝػبیش ٘مبط ؿٟش
X8

(اعالؿ سػب٘ی كغیظ)
ٔـبسوت ؿٕب ،دس عشعٟبی ٔغّّی ثبصآفشیٙی (دس كٛست

استجبط عشط ٞبی ؿٟشی  ٚوبسثشی ٞبی تزبسی

X8

ٔغّٝ
X9

تٛصیـ ٔىب٘ی وبسثشیٞبی تزبسی دس ٔغّٝ

X9

اعالؿ)
٘ؾشات ػبوٙیٗ دس عُ ٔـىالت

X10

تغییش ٘ٛؿ فقبِیت دس وبسثشیٞبی تزبسی

X10

ٔشارق ٝػبوٙیٗ ث ٝؿٟشداسی ٔ ٚؼىٗ ٚ

X11

ٚرٛد یب فذْ ٚرٛد ٔٛا٘ـ سؿذ التلبدی

X11

تحلیل فضایی رویکرد599 ...
ؿٟشػبصی دس ثبة ثبصآفشیٙی
اعؼبع أٙیت ارتٕبفی دس ثبصآفشیٙی

X12

ؿٙبخت  ٚآٌبٞی اص ٔفٔ ْٟٛـبسوت ٔشدٔی

X13
ٔٙجـ :یبفتٞٝبی تغمیك1400 ،

جدول  .2ماتزیس مکانی گویه هاي رویکزد اقتصادي محله محور در باسآفزینی بافت هاي فزسوده در مناطق 4
و5
التلبدی

ٔٙبعك
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

ٔٙغم ٝصٟبس

2/12

2/33

2/24

2/22

2/14

2/63

2/21

2/09

2/11

2/14

2/11

ٔٙغ ٝپٙذ

3/37

3/29

3/33

3/54

3/33

3/55

3/62

3/44

3/31

3/22

3/19

ٔٙجـ :یبفتٞٝبی تغمیك1400 ،

جدول  .3ماتزیس مکانی گویههاي رویکزد اجتماعی محله محور در باسآفزینی بافتهاي فزسوده در مناطق  4و
5
ارتٕبفی

ٔٙبعك
ٌٛیٝ

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

ٔٙغم ٝصٟبس

0/54

0/55

0/51

0/55

0/53

0/53

0/56

0/52

0/55

0/56

0/57

0/55

0/53

ٔٙغم ٝپٙذ

0/81

0/88

0/87

0/85

0/81

0/84

0/88

0/84

0/84

0/91

0/88

0/85

0/81

ٔٙجـ :یبفتٞ ٝبی تغمیك1400 ،

جدول  .4محاسبه مقدار (( و  ))Qiو بزاي رتبه بندي مناطق  4و  5شهز ساهدان بز اساس رویکزدهاي محله
محور
ٌٛیٞٝبی ارتٕبفی

ٌٛیٞٝبی التلبدی
گشینه



Qi

ستجٝثٙذی ٔٙبعك

ٌضیٝٙ



Qi

ستجٝثٙذی ٔٙبعك

منطقه چهار

0/989

3/651

2

ٔٙغم ٝصٟبس

0/989

3/432

2

منطقه پنج

0/989

3/978

1

ٔٙغم ٝپٙذ

0/989

3/876

1

ٔٙجـ :یبفتٞ ٝبی تغمیك1400 ،

ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ث ٝدػت آٔذ ٜاص ٔذَ تلٕیٓ ٌیشی ٙٔ ،WASPASغم ٝپٙذ دس سٚیىشد التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٝ
ٔغٛس ٘ؼجت ثٙٔ ٝغم ٝصٟبس دس ٚضقیت ثٟتشی لشاس داسد٘ .تبیذ ٌٛیبی ٚضقیت یىؼبٖ سٚیىشد ٞبی ٔغّٔ ٝغٛس دس
ٔٙبعك  5 ٚ4ؿٟش صاٞذاٖ ٕ٘ی ثبؿذ.
اولویت بندي مناطق  4و  5شهز ساهدان بز اساس امکانپذیزي رویکزد اقتصادي و اجتماعی محله محور در
باسآفزینی بافت هاي فزسوده با استفاده اس مدل ویکور فاسي
جدول  .5نتایج مدل ویکور فاسي
ٔغبػجٔ ٝبتشیغ ٚص٘ی

دیفبصی وشدٖ ٔبتشیغ تلٕیٌٓیشی ٚ ٚصٖ دٞی ٞش سٚیىشد ثشای تجذیُ ثٝ
افذاد لغقی
ٔٙغمٝ

سٚیىشد التلبدی

سٚیىشد ارتٕبفی

ٔٙغمٝ

سٚیىشد التلبدی

سٚیىشد ارتٕبفی

ٔٙغم ٝصٟبس

0/383

0/493

ٔٙغم ٝصٟبس

0/071

0/072

ٔٙغم ٝپٙذ

0/456

0/444

ٔٙغم ٝپٙذ

0/094

0/041

ٚصٖ ث ٝدػت آٔذٜ
ٔٙغمٝ

Q

اِٛٚیت

ستجٝ
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ٔٙغم ٝصٟبس

0/320

1

2

ٔٙغم ٝپٙذ

0/680

2

1

ٔٙجـ :یبفتٞٝبی تغمیك1400 ،

ثش اػبع ٘تبیذ رذٙٔ ،)5( َٚغم ٝپٙذ ثب ٚصٖ ث ٝدػت آٔذٚ 0/680 ٜضقیت ثٟتشی ٘ؼجت ثٙٔ ٝغم ٝصٟبس دس رٟت
أىبٖپزیشی سٚیىشد التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٔ ٝغٛس دس ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛد ٜؿٟش صاٞذاٖ داسد.
نتیجهگیزي و دستاورد علمی و پژوهشی
ٔغبِقبت  ٚتزبسة كٛست ٌشفت ٝدس صٔی ٝٙثٟؼبصی ٛ٘ ٚػبصی ثبفتٞبی فشػٛد ٜؿٟشی ٘ـبٖدٙٞذ ٜتىبُٔ
سٚیىشدٞبی ٘ٛیٗ ٕٞض ٜٛثبصآفشیٙی ؿٟشی ثب تأویذ ثش ٔـبسوت ٔشدْ اػت .فٕذٔ ٜتخللبٖ  ٚتغّیٌُشاٖ ٔؼبئُ
ارتٕبفی  ٚتٛػق ٝثِ ٝغبػ ٘ؾشی  ٚتزشثی دسیبفتٝا٘ذ ؤ ٝـبسوت ارتٕبفی ؿٟش٘ٚذاٖ دس لبِت ؿجىٞٝبی سػٕی ٚ
غیشسػٕی فبُٔ عیبتی  ٟٓٔ ٚتٛػق ٝؿٟشی  ٚعُ ٔقضالت ٔ ٚـىالت ثٛیظ ٜثبفتٞبی ٘بوبسآٔذ ؿٟشی ٞؼتٙذ.
الصٔ ٝثبصآفشیٙی پبیذاس ؿٟشی ٕٞىبسی ارتٕبفبت ٔغّٝای  ٚسػیذ ٜث ٝتٛافمی فٕٔٛی اػت .الصْ اػت یه اتغبد ٚ
ائتالف اػتشاتظیه تـىیُ ؿٛد  ٚؽشفیت ٌشٜٞٚبی ریٙفـ ثشای ٔـبسوت  ٚسٞجشی فشآیٙذ ثبصآفشیٙی ؿٟشی تٛػقٝ
یبثذ .أب پیضیذ ٜثٛدٖ  ٚفذْ آٌبٞی ٔشدْ اص اعیبء  ٚثبصآفشیٙی ثبفج ثیسغجتی ثخؾ غیش دِٚتی ثشای ٔـبسوت دس ایٗ
ٌ ٝ٘ٛپشٚطٞ ٜب ؿذ ٜاػت  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔـبسوت ٔشدْ  ٚعضٛس فقبَ آ٘بٖ الصْ اػت تب ثتٛاٖ ثب سیـٝیبثی دلیك
ٔـىالت ثبفت  ٚثب ٕٞىبسی ػبوٙیٗ سا ٜعُٞبی ٔٙبػت سا ثب تٛر ٝث ٝثؼتش عشط اسای ٝوشد .دس ایٗ ساػتب ٞذف
پظٞٚؾ عبضش تغّیُ فضبیی سٚیىشد التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٔٝغٛس دس ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛدٙٔ ٜبعك ؿٟشی
(ٔغبِقٛٔ ٝسدیٙٔ :بعك  5 ٚ 4ؿٟش صاٞذاٖ) ٔیثبؿذ .اثتذا ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ تلٕیٌٓیشی  WASPASػقی ؿذٜ
اػت تب ستجٞ ٝش یه ٔٙبعك  5 ٚ 4ؿٟش صاٞذاٖ سا ثش اػبع سٚیىشدٞبی التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٔ ٝغٛس دس
ثبصآفشیٙی ثبفت ٞبی فشػٛد ٜػٙزیذ ٜؿٛد .ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ث ٝدػت آٔذ ٜاص ٔذَ تلٕیٌٓیشی ٙٔ ،WASPASغمٝ
پٙذ دس سٚیىشد التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٔٝغٛس ٘ؼجت ثٙٔ ٝغم ٝصٟبس دس ٚضقیت ثٟتشی لشاس داسد٘ .تبیذ ٌٛیبی
یىؼبٖ ٘جٛدٖ سٚیىشدٞبی ٔغّٔٝغٛس دس ٔٙبعك  5 ٚ 4ؿٟش صاٞذاٖ ٔیثبؿذ .دس سٚیىشد ارتٕبفی ٔیتٛاٖ صٙیٗ
اؽٟبس ٕ٘ٛد ،وٙٔ ٝغم ٝپٙذ ثِ ٝغبػ ػشٔبی ٝارتٕبفی ،دسر ٝثبالتشی ٘ؼجت ثٙٔ ٝغم ٝپٙذ داسد .یىی اص ٕٟٔتشیٗ دالیُ
ایٗ أش ،ایٗ اػت و ٝاوخشیت ػبوٙبٖ ٔٙغم ٝصٟبس سا عبؿی٘ٝـیٙبٖ تـىیُ دادٜا٘ذ ٔ ٚقٕٛال دس ایٗ ٔٙغم ،ٝثضٞىبسی
اتفبق ٔی افتذ و ٝایٗ ٔؼبئُ دس تضقیف  ٚوٕشً٘ ؿذٖ ػشٔبی ٝارتٕبفی دس ایٗ ٔٙغمٌ ٝشدیذ ٜاػت .اص دیٍش دالیُ،
ثشای پبییٗ ثٛدٖ ػشٔبی ٝارتٕبفی دس ٔٙغم ٝصٟبس ،تقذاد ثؼیبس وٓ ػبصٔبٖٞبی ٔشدْ ٟ٘بد (ػٕٗٞب)  ٚیب فقبِیت ٘بریض
ایٗ ػبصٔبٖٞب ٔیثبؿذ ،صیشا ٚرٛد ایٗ ػبصٔبٖٞب ٌ ٚؼتش ٜفقبِیت آٟ٘ب دس صٔیٞٝٙبی ٔختّف ،دس ساػتبی افضایؾ
ٔـبسوت  ٚافتٕبد ٟ٘بدی ؿٟش٘ٚذاٖ تبحیشی لبثُ تٛر ٚ ٝغیشلبثُ ا٘ىبس خٛاٞذ داؿتٕٞ .ضٙیٗ یىی اص فٛأُ ٔٛحش
دیٍش دس ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛد ٜدس ٔٙغم ٝصٟبس ؿٟش صاٞذاٖ ثب تبویذ ثش سٚیىشد ارتٕبفیٔ ،م ِٝٛفشٔ ًٙٞی-
ثبؿذٔ .تبػفب٘ٔ ٝم ِٝٛفش ًٙٞآٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثبیذ تبو ٖٛٙدس ایٗ ٔٙغم ٝتٛر٘ ٝـذ٘ ٚ ٜیبص اػت ٍٕٞبٖ ثٚ ٝیظ ٜاكغبة
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سػب٘ٙٞ ٚ ٝش ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ثیـتش ثپشداص٘ذ .دس سٚیىشد التلبدی ٘یض لبثُ روش اػت ،ؤ ٝشدٔبٖ ٔٙغم ٝصٟبس ؿٟش
صاٞذاٖ ٘ؼجت ثٙٔ ٝغم ٝپٙذ اص دسآٔذ پبییٗتشی ثشخٛسداس٘ذ٘ ٚ ،فٛر ٔذا ْٚثبصاس ث ٝداخُ ثبفت ٔؼى٘ٛی  ٚػٛدآٚسی
٘بؿی اص تجذیُ ٚاعذ ٞبی ٔؼى٘ٛی ث ٝتزبسی  ٚوبسٌبٞی ثٚ ٝیظ ٜدس ٔزبٚست ٚاعذٞی تزبسی ٔٙزش ث ٝوبٞؾ
اٍ٘یضٜٞبی ٘ٛػبصی دس ثیٗ ػبوٙیٗ ؿذ ٜاػت .أالن تزبسی عبؿی ٝخیبثبٖٞبی اكّی ٌ ٚزسٞبی اكّی ٔغّٞٝب اص
اسصؽ افضٚد ٜثبالیی ثشخٛسدا٘ذ  ٚایٗ أش ٔٛرت ٘فٛر ٔذا ْٚثبفت تزبسی ث ٝداخُ ثبفت ٔؼى٘ٛی ٔغّ ٚ ٝپبییٗ
آٔذٖ ویفیت ػى٘ٛت  ٚصیؼت ؿذ ٜاػتٕٞ .ضٙیٗ ثبالتش ثٛدٖ لیٕت اربس ٜأالن وٍّٙی اص أالن ٘ٛػبص ث ٝدِیُ
ٔزبٚست ثب ثبصا س  ٚأىبٖ اػتفبد ٜاص آٟ٘ب ثشای وبسٌب ٚ ٜا٘جبس ٔٛرت وبٞؾ تٕبیُ ػبوٙیٗ ثٛ٘ ٝػبصی أالن اػت.
رٟت ستجٝثٙذی ٟ٘بیی ٔٙبعك ٔٛسد ثشسػی ؿٟش صاٞذاٖ ثش اػبع أىب٘پزیشی سٚیىشد التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٝ
ٔغٛس دس ثبصآفشیٙی ثبفتٟبی فشػٛد ،ٜاص ٔذَ ٚیىٛس فبصی اػتفبد ٜؿذ .دس ایٗ ثخؾ ٞشیه اص ٔٙبعك  5 ٚ 4ؿٟش
صاٞذاٖ ثش اػبع اثقبد ٔٛسد ٔغبِق ٝاسصیبثی ٔی ؿ٘ٛذ٘ .تبیذ ٘یض دس ایٗ لؼٕت اص پظٞٚؾ ٘ـبٖ دادٙٔ ،غم ٝپٙذ ثب ٚصٖ
ث ٝدػت آٔذٚ 0/680 ٜضقیت ثٟتشی ٘ؼجت ثٙٔ ٝغم ٝصٟبس دس رٟت أىبٖپزیشی سٚیىشد التلبدی  ٚارتٕبفی ٔغّٝ
ٔغٛس دس ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛد ٜؿٟش صاٞذاٖ داسد.
دس یه رٕـثٙذی ٟ٘بیی ٔیتٛاٖ ٌفت ،دس ػبَٞبی اخیشٌ ،شایؾ ث ٝسٚیىشد ٔغّٔٝغٛسی  ٚتالؽ ثشای تغمك
ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛدٙٔ ٜبعك  5 ٚ 4ؿٟش صاٞذاٖ ،ربیٍب ٜخبكی دس دیذٌب ٜثش٘بٔٝسیضاٖ ٔ ٚذیشاٖ ٔشتجظ ثب أٛس
ؿٟشی یبفت ٝاػت .اٌش ثب ثی افتٙبیی ثٔ ٝغالت  ٚثی تٛرٟی ث ٝتٛإ٘ٙذػبصی آٟ٘ب ثشای ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػذٜ
ثش٘بٔٝسیضی ؿٛد ،ؿٟش صاٞذاٖ تٛػق ٝی ثّٙذ ٔذت سا دس ایٗ ٔٙبعك تزشث٘ ٝخٛاٞذ وشد .ایٗ ٔ ٟٓدس كٛستی تغمك
ٔییبثذ و ٝث٘ ٝمؾ ٔغالت دس تٛػقٝی ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛد ٜتٛر ٝؿٛد .ثب تٛر ٝث ٝایٗ وٙٔ ٝبعك 5 ٚ 4
ؿٟش صاٞذاٖ اص ٔغالت ثٚ ٝرٛد آٔذ ٜا٘ذ ،تب ث ٝایٗ ٔغالت تٛر٘ ٝـٛد ،ؿٟش صاٞذاٖ ث ٝػٕت ثبصآفشیٙی  ٚثٟؼبصی
عشوت ٘خٛاٞذ وشد .دس ٚالـ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟش صاٞذاٖ اص ػغظ خشد آغبص ؿٛد تب صٔی ٝٙسا ثشای تٛإ٘ٙذ-
ػبصی ػبوٙیٗ  ٚرّت ٔـبس وت ٚالقی آٟ٘ب ٟٔیب ٌشدد .دس ایٗ ٔؼیشٞ ،ذف اكّی صٙیٗ سٚیىشدی سػیذٖ ث ٝتٛػقٝ
پبیذاس  ٚثٟؼبصی ٛ٘ ٚػبصی اص عشیك ٔقیبسٞب  ٚساٞجشدٞبی ٔٙبػت ٔیثبؿذ٘ .تبیذ عبكُ اص پظٞٚؾ ٘ـبٖ داد وٝ
ثؼیبسی اص ٔغّٞٝبی ٔٙبعك  5 ٚ 4ؿٟش صاٞذاٖ ثب صبِؾٞب ٔ ٚـىالتی اص رّٕٔ ٝؼىٗ ٘بٔٙبػت ،وبسثشیٞبی
٘بػبصٌبس ،دػتشػی ٘ذاؿ ٗٙث ٝأىب٘بت  ٚخذٔبت ،وٕجٛد فضبی ػجض  ...ٚسٚث ٝس ٚاػت و ٝاٌش ث ٝایٗ ٔـىالت
تٛر٘ ٝـٛد  ٚثشای ثشعشف وشدٖ ایٗ ٔـىالت الذأی كٛست ٍ٘یشد ،دس آیٙذٜای ٘ ٝصٙذاٖ دٚس ثب ٔغّٞٝبیی سٚث-ٝ
س ٚخٛاٞیٓ ثٛد و ٝ٘ ٝتٟٙب ؿىُ أشٚصی خٛد سا اص دػت داد ،ٜثّى ٝثٔ ٝغّٝای ٘بپبیذاس ٔ ٚخشة تجذیُ خٛاٞذ ؿذ.
ثب ٘تبیذ ث ٝدػت آٔذ ٜدس پظٞٚؾ عبضش أیذ ٔیسٚد ٔذیشاٖ ؿٟشی ثیؾ اص پیؾ ث ٝدیذٌبٔ ٜغّٔٝغٛس دس ثبصآفشیٙی
ثبفتٞبی فشػٛد ٜدس ایٗ ٔٙبعك تٛر ٝوشد ،ٜدس وٙبس ؿٙبخت ثٟتش ٘یبصٞب  ٚأىب٘بت ،ث ٝرّت افتٕبد ؿٟش٘ٚذاٖ ٘یض
ثپشداص٘ذ .تب صٔی ٝٙثشای تغمك ثبصآفشیٙی ثبفتٞبی فشػٛدٔ ٜغالت فشاٌ ٓٞشدد و ٝیىی اص ِٔٛفٞٝبی اػتشاتظی تٛػقٝ
ؿٟشی ثشای ثش ٖٚسفت اص صبِؾٞبی پیؾ سٚی ثؼیبسی اص ؿٟشٞبی ایشاٖ اص رّٕ ٝؿٟش صاٞذاٖ اػت .دس ٟ٘بیت دس
ساػتبی ٘تبیذ ث ٝدػت آٔذ ،ٜپیـٟٙبدات وبسثشدی ریُ پیـٟٙبد ٔیٌشدد:
استمبء ٔیضاٖ سضبیت ػبوٙبٖ اص ٔغیظ ٔغّ ٝاص عشیك فشإٛ٘ ٓٞدٖ صٔی ٝٙسفـ ٘یبصٞبی سٚصا٘ ٝآٟ٘ب دس ٔغّٕٞ ٚ ٝضٙیٗ
ثبال ثشدٖ ضشیت أٙیت دس ػغظ ٔغّ ٝاص عشیك وٙتشَ  ٚرٌّٛیشی اص رشْ  ٚا٘غشافبت ارتٕبفی ٕٞ ٚضٙیٗ وٙتشَ
ا٘تؾبٔی (ایٗ أش ٔٛرت پبیذاسی یب ثبال سفتٗ ٔذت ػى٘ٛت دس ٔغّ٘ ٝیض ٔیٌشدد).
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تؼٟیُ وشدٖ تٛإ٘ٙذػبصی ارتٕبؿ ٔغّی ثب دادٖ اختیبس  ٚلذست ثیـتش ثٌ ٝشٜٞٚبی ٔغّی ،ث ٝعٛسیى٘ ٝؾبست
ثیـتشی دس عشطٞبی ثبصآفشیٙی  ٚپشٚطٜٞبیی و ٝآٟ٘ب سا ٔؼتمیٕبً تغت تبحیش لشاس ٔیدٙٞذ داؿت ٝثبؿٙذ  ٚارشای عشط
ؿٛسایبسی ٔغّ ،ٝرٟت استجبط ثیـتش ٛٔ ٚحشتش ٔشدْ  ٚثب ٔذیشیت ػغٛط ثبالتشی ؿٟشی.
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تٟشاٖٛٔ ،ػؼ ٝآٔٛصؽ فبِی اٚد.
 .10ػبصٔبٖ آٔبس وـٛس٘ ،)1395( ،تبیذ ػشؿٕبسی.
 .11ؿٕبفی ،فّی ،پٛساعٕذ ،اعٕذ ،)1384( ،ثٟؼبصی ٛ٘ ٚػبصی ؿٟشی اص دیذٌب ٜرغشافیب ،تٟشاٖ ،ا٘تـبسات
دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.
 .12عشط ربٔـ صاٞذاٖ ،)1395( ،ؿٟشداسی ؿٟش صاٞذاٖ.
 .13فشٚص٘ذٔ ،ٜغؼٗ ،داداؽپٛسٞ ،بؿٓ ،سفیقیبٖٔ ،زتجی ،)1392( ،تغمكپزیشی ثش٘بٔ ٝسیضی ٔغّٔ ٝغٛس دس
ثبفتٞبی فشػٛد ٜؿٟشی ٔغبِقٛٔ ٝسدی ٔغّ ٝػٍّٙذ تٟشأٖ ،غبِقبت  ٚپظٞٚؾٞبی ؿٟشی ٙٔ ٚغمٝای،
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