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 چکیذٌ 

فضبّبی کبلجسی ٍ ضْطی هؼبصط ثِ ٍاسغِ هحطٍهیت حسی اضتجبط اًسبى ثب خْبى پیطاهَى ثب ًتبیحِ ًبگَاضی هَاخِ است ٍ 

اظ آًدبیی کِ  .تبکیس ثیص اظ اًساظُ ثط اثؼبز شٌّی ٍ هفَْهیِ هؼوبضی ثیطتط ثِ ًبثَزی هبّیت فیعیکی، حسی هؼوبضی هی اًدبهس

تٌْب ضاُ اضتجبط اًسبى ثب خْبى ذبضج اظ عطیق حَاس ضخ هی زّس،پطسص اظ سبظ ٍ کبضّبی تَخِ ثِ  حَاس اًسبى زض ازضاک 

ًظط ثِ ًبتَاًی اًسبى زض زضک تدطثِ فضبی ظیستی، تالش ثطای  اّویت  .هحیظ سبذتِ ضسُ فضبی ظیستی، هْن تلقی هی گطزز

بى ّب اظ عطیق سبذت فضبّبی ثب کیفیت اظػَاهل هْن تبثیطگصاضی پسیساضضٌبسی زض هؼوبضی قبئل ضسى ثِ سبحت ظیستی اًس

هبضک ال خبًسَى ٍ خطج  .هحسَة هی ضَز کِ ثط ٍیژگی تدطثِ فضبیی ٍ زض ثطذی هَاقغ ثط ایسُ ضٍح هکبى تبکیس هی ٍضظز

طایٌس ازضاک ٍ ضٌبذت،  ثِ تَاًوٌسی لیکبف ثب هغطح کطزى هَضَع خسوبًیت هؼٌب ٍ تبکیس ثط اّویت خبیگبُ ثسى زض ف

ظیطا هؼٌب زض هؼوبضی ٍ ضْط ثِ تَاًبیی  .پسیساضضٌبسی هؼوبضی زض هؼٌب زاض کطزى هکبى ّبی ذلق ضسُ تَخِ ٍیژُ ای قبئل ّستٌس

آى  .آى زض ًوبزیٌِ سبظی ٍخَز یب حضَض اًسبًی ٍ ًیع تدطثِ فضبیی اثط کِ هؼوبضاى هسضى اظ آى غفلت کطزُ اًس،هتکی است

چِ کِ اظ ثطایٌس ػصط هسضًیسن ٍ پس اظآى ثط هؼوبضی هؼبصط تٌیسُ ضسُ، هٌدط ثِ فطٍپبضی خَّط فیعیکی،حسی ٍ تدسس یبفتِ 

ایي پژٍّص زض پی پبسد ثِ ایي سئَال است کِ کیفیت ثٌیبزی پسیساضضٌبذتی تدطثِ  .هؼوبضی ٍ فضبّبی ضْطی ثَزُ است

ٍ چِ هَلفِ ّبیی ضا ثِ هثبثِ  ٍ لیکبف ثط اسبس چِ الگَّبیی ضکل هی گیطز؟ازضاک ثسًوٌس اظ هٌظط اًسیطِ ّبی خبًسَى 

اظ ضٍش کیفی پسیساضضٌبسی ٍ ثط اسبس  سؤالثطای پبسد ثِ ایي اظ تدطثِ حضَض کطف هی کٌس؟ زضیبفت هؼٌبی ثطآهسُ 

 قیاظ عطاسبس آى است کِ ثط  ضسُ استفبزُثب ضٍش کسگصاضی آظاز، هحَضی ٍ گعیٌطی  يیٍ ّوچٌالگَی هبکس ٍى هٌي 

ازضاک  کِ زّس یهی پژٍّص ًطبى ّب بفتِی .است ضسُ اًدبمهطبّسُ ٍ هصبحجِ ًیوِ سبذتبضیبفتِ ٍ ثبظ ثب تؼسازی اظ هترصصیي 

ًتیدِ ایي پژٍّص حبکی  .حسی ثسًوٌس،  کبًَى تدطثِ ٍ فْن هب اظ خْبى پیطاهَى است  تب تدطثِ ای ًبة ضا ًصیت اًسبى ًوبیس

                                                           
1
هربعت زض قىل گیطی اتوؿفط هیساى )ًوًَِ هَضزی:  ًبهِ زوتطی ترههی هقوبضی، زضیب ًهطت پَض ثب فٌَاى )تجییي ًمف ازضان حؿی ایي همبلِ ثطگطفتِ اظ پبیبى  

اؾت وِ زض زاًكىسُ ٌّط ٍ هقوبضی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى خٌَة ثِ ضاٌّوبیی خٌبة آلبی زوتطهدتجی اًهبضی ٍ هكبٍضُ خٌبة  هیساى ّبی قْطی تْطاى(

 آلبی زوتط حؿٌقلی پَضهٌس زض حبل اًدبم اؾت.
2
  ansari_m@modares.ac.ir: (هؿئَل ًَیؿٌسُ) . 
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یبظزُ هَلفِ زض خْت تؼییي الگَّبی کیفی زضک خسوبًیت هؼٌب زضفضبی ضْطی چٌس هیساى تْطاى، هجتٌی ثط  اظ آى است کِ

هفبّین پسیساضضٌبسبًِ ازضاکبت حسی استرطاج ضس کِ ضبهل فضبی ضٍیساز، الگَپصیطی فؼبلیت ّب، غٌبی حسی، ذَاًبیی، 

  .ٌّسسی، هحیظ پیطاهَى ٍ ًطبًِ ّب ثَزًس ذبعطُ ٍ تریل، حضَض، احسبسی اظ تبضید، خعییبت، فطم ٍ تٌبسجبت

 

  .پذیذارشىاض، ادراک بذومىذ، جسماویت معىاگرایی، میذان َای تُران، کیفیت مکانکلیذياشگان:  

  

 مقذمٍ

ثِ  یپبؾد زٌّسگ یٍاخس هؤلفِ ّب ی اؾت وِزض ثؿتط یٍ گفتوبى اختوبف یخوق بتیفطنِ ثطٍظ ح یقْط یفضب

ؾغَح هرتلف  اؾت وِ زاضایاؾتفبزُ وٌٌسگبى  يیكتطیث یطایپص یقْط یفطنِ فوَه .هی ثبقسهىبى  بتیفیو

ٍ  ییثبظًوب یضا ثطا فیذَ ییتَاًب هتفبٍت اظ هىبى ّب ّؿتٌس وِ ایي فطنِ ّبی فوَهی ثبیس تدبضة ،یفطٌّگ

ضا  ثیتهغلَ یذَز ثِ ضخ وكس ٍ اهىبى هقٌبزاض یفولىطز یٍ ًمف ّب یتیـ َّ یم وبلجسیذهب یطیلطائت پص

هب ثب ثسى ذَیف زض خْبى حضَض پیسا ذَاّین وطز  .ایي فطایٌس ازاضن اظ عطیك ثسى اهىبى پصیط هی ثبقس .فطاّن وٌس

 اظ قرهی حَظُّبی هطظگصاضی  زض فبهلی فٌَاى ثِ ذَز ثلىِ اؾت، خْبى اظ هب قٌبذت چكوِتٌْب ؾط ٍ ثسى ًِ

ای  س وِ نحٌِثبق ثَزُ ّویي تبضید ؾطاؾط زض هقوبضی اؾبؾی وبضوطز قبیس .هی قَز قٌبذتِ ًیع فوَهی حَظُ

 ؾري ثگَیس ٍ هىبى (هٌس یبفتِ، ثسى تي)ثطای اضتجبط فطٌّگی آهبزُ وٌس تب ثِ لحبػ فىطی ٍ فبعفی ثب آگبّی هدؿن 

  .ؾبظ ثبقٌس ّبی اضظقوٌس اًؿبًی ّن ّبیی ضا آقىبض وٌس وِ ثب وٌف

لصا تَخِ ثِ  .ًبیی هىبى زض تَخِ ّوعهبى ثِ شّي ٍ ثسى ٍاثؿتِ اؾتویفیت هبًسگبض ٍ انیل یه تدطثِ فضبیی ثِ تَا

توطوع ثط  .ٍیػگی ّبی هجتٌی ثط ازضاوبت حؿی، اًؿبى ضا لبزض ثِ وؿت تدطثیبت ثسًوٌس ضضبیت ثركی هی ًوبیس

ي ضا ضٍیىطز پسیساضقٌبؾبًِ ازضان ثسًوٌس ثط ایي انل اؾتَاض اؾت وِ یه هىبى ٍ فضبی قْطی چگًَِ هی تَاًس شّ

ثٌبثطایي تَخِ ثِ ّوِ حَاؼ ثِ خبی توطوع نطف ثِ حؽ ثیٌبیی هی تَاًس فضب ضا  .زضگیط تدطثیبت هقٌبزاض ًوبیس

ثب تَخِ ثِ آى وِ زض پسیساضقٌبؾی هحیظ ّبی ههٌَؿ، زضیبفت زازُ ّبی حؿی ٍ تجسیل  .ثطای وبضثط هقٌبزاضتط ًوبیس

افی ثِ هقبًی، هْن تطیي ًمف ضا ایفب هی وٌس، پطزاذتي ثِ ازضان آى ّب زض فطایٌسّبی پطزاظـ شٌّی ٍ ثبظًوبیی ٍ تس

احؿبؼ  .ثسى اظ عطیك ازضان حؿی ثب خْبى پیطاهَى ذَز زض اضتجبط اؾت .هحیظ ٍ احؿبؼ آى اّویت پیسا هی وٌس

 ثسٍى حَاؼ اًؿبى، هغع وِ هْن تطیي ٍؾیلِ .ٍ فطایٌس ّبی حؿی، ًرؿتیي توبؼ هَخَز ظًسُ ثب هحیظ ذَز ّؿتٌس

یه تدطثِ چٌس حؿی  .آگبّی اؾت، ّوچَى ظًساًی زض حفطُ خودوِ گطفتبض قسُ ٍ اظ خْبى ثیطٍى اعالفی ًساضز

زضن ؾبذتبض احؿبؼ ثِ ذبعط گؿتطزگی ٍ گًَبگًَی آى  .ولیِ گیطًسُ ّبی فیعیىی ٍ ضٍاًی هب ضا احؿبؼ هی وٌس

زض تدطثِ، هب تطویجی ظیؿت قٌبذتی ٍ فطٌّگی، خوقی ٍ فطزی، ذَزآگبُ ٍ ًبذَزآگبُ، تحلیلی ٍ  .زقَاض اؾت

فطٌّگ هبزی گطای هب، ذهَنیبت وبلجسی ثٌبّبی اعطاف هبى ضا تجسیل ثِ اقیبء ٍ  .فبعفی، شٌّی ٍ فیعیىی هی یبثین

یعیىی، هىبى ّب ثبیس ثب ضٍح ٍ ذبعطات هب ثب ایي حبل فالٍُ ثط ؾطپٌبُ ف .اثعاضی فبضی اظ ّطگًَِ هحتَا ًوَزُ اؾت

هبًٌس ؾبیط ٌّطّب، هقوبضی ٍ فضبی وبلجسی قْطی ثیبًگط قطایظ ٍخَزی  .ّوطاُ قسُ ٍ ایدبز فضبیی هغلَة ًوبیٌس

تدطثیبت هقوبضی ثِ خبی اؾتفبزُ اظ ًبم ّب ٍ  .اًؿبى اؾت ٍ فضبی احبعِ وٌٌسُ هب ثط شّي ٍ ازضاوبت هبى هَثط اؾت

یىی اظ ٍؽبیف هقوبضی اهطٍظ آى اؾت وِ زٍثبضُ حبلت ّبی هٌبؾت  .اظ افقبل ؽبّطی ثْطُ هی گیطز یب تَنیفبت،
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هبضن ال خبًؿَى ٍ خطج لیىبف  .گصقتِ ضا وِ هیبى حَاؼ ٍ ازضان اًؿبى السام ثِ عطاحی هی ًوَز، ثبظؾبظی وٌس

اتىب ثط ایي هَضَؿ لطاض زازًس وِ  پػٍّكگطاى حَظُ فلَم قٌبذتی زض ؾِ زِّ اذیط، فوسُ فقبلیت ّبی ذَز ضا ثب

آى ّب ثطای وٌف  .هبّیت شّي، شاتب خؿوبًی اؾت ٍ ًؾبم ّبی هفَْهی ٍ اًسیكِ هب ثطذَاؾتِ اظ ثسى ّبی هب اؾت

ّبی خؿوبًی اًؿبى ًمف ثؿیبض ظیبزی لبئل ّؿتٌس ٍ هقتثسًس وِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هب ثب خؿن ذَز ٍاضز ایي خْبى 

ازضان حؿی  لصا .ن ّب، حطوت ّب، فَاعف ٍ احؿبؼ ّبی ثسًی، هقٌب اهىبى پصیط هی گطززهی قَین، اظ عطیك ازضا

زّس،  ای هی ی آگبّبًِ ٍ خبیگبُ حضَض ٍخَزی اًؿبى زض خْبى اّویت ٍیػُثسًوٌس وِ ثِ فْن هىبى اظ زضٍى تدطثِ

یؿتِ ثَزىِ زض خْبى ضا تمَیت ّبی حؿی ٍ تجسیل آى زض فطایٌسّبی پطزاظـ شٌّی، تدطثِ ظ اظ عطیك زضیبفت تَاًس یه

گطزز؛ ذَاًكی وِ ثِ زًجبل زضیبفت ویفی ًبقی اظ  ّبی هقٌبگطایبًِ زض فطایٌسی ظهبًوٌس  تدطثِ وٌس ٍ زضًْبیت هٌدط ثِ 

ّب ٍ  ، پیف شٌّیتّب لیترّب ٍ  پطزاظی ّبی حؿی ٍ ثسًوٌسـ، تدطثِ اٍ اظ فضب، ذیبل حضَض آزهی زض فضب، زضیبفت

ثب تَخِ ثِ ایي وِ فْن تدطثِ هطزم زض  .بز هحیغی هقٌبزاض ثِ ووه اعالفبت شٌّی اًؿبى اؾتّب ٍ اید فطو پیف

ّبی هىبى ثطآهسُ اظ ًگطـ پسیساضقٌبؾبًِ ثِ هىبى اؾت، لصا ضٍـ اًتربثی ایي پػٍّف، وكف ٍیػگی

ثطای تحمك ایي پػٍّف، هیساى ّبی تبضیری ٍ هْن تْطاى ثِ  .ثبقسپسیساضقٌبذتی هجتٌی ثط ازضان چٌس حؿی هی

هْن ایي پػٍّف  ؾؤاالت .اؾت لطاضگطفتِ، اًتربة، ٍ ؾٌدف هَضزهغبلقِ فٌَاى ثِلحبػ هیعاى حضَض پصیطی هطزم 

 :ثبقس یهثِ قطح ظیط 

اؾبؼ چِ ویفیت ثٌیبزی پسیساضقٌبذتی تدطثِ ازضان ثسًوٌس  اظ هٌؾط اًسیكِ ّبی خبًؿَى ٍ لیىبف ثط  .1

 الگَّبیی قىل هی گیطز؟

اظ تَخِ ثِ ضٍیىطز پسیساضقٌبؾیِ زض هیساى ّبی قْطی، چِ هَلفِ ّبیی ضا ثِ هثبثِ زضیبفت هقٌب ثطآهسُ  .2

 تدطثِ حضَض وكف هی وٌس؟

 هَلفِ ّبی اؾتٌتبج قسُ زض هیساى ّبی هرتلف قْطی چِ ًؿجتی ثب یىسیگط زاضًس؟ .3

 (ذپیطیىٍ پژيَص)پذیذاسضىاسی ادساک بذومى

اّویت ثسى ثساى ذبعط اؾت وِ ٍلتی خْبى ثطای هب هقٌب پیسا هی وٌس ٍ هب ًیع ّسف هٌساًِ زض هیبى چیعّبی خْبى 

ٍالـ هی قَین، آى گبُ ّط آى چِ ضا وِ حؽ هی وٌین زیگط نطفب ٍالقیبتی هؿتمل اظ هب ًرَاٌّس ثَز، ثلىِ اظ آى خب 

ثب تَخِ ثِ ایي وِ ثسى،  .َزقبى فویمب ثِ ٍخَز هب ٍاثؿتِ اؾتوِ هب ؾَغُ ّبی تي زاض ّؿتین  هحل نسٍض هقٌب، ٍخ

خٌجٌسُ اؾت ٍ هتحطن، ذَزـ ضا زضٍى خْبى خبی هی زّس ٍ ضٍ ثِ ؾَی خْبى زاضز، پؽ ثِ خْبى تدطثِ اًؿبًی 

ثسى ثِ فٌَاى ّؿتِ هقٌبؾبظ زض هطوع قٌبذت لطاض هی گیطز؛ ثسًی وِ زض  .(29،1387هب، هقٌب هی ثركس )پطیوَظیه 

توبهی تدطثیبت حبضط اؾت ٍ ّوَاضُ زض نحجت اظ هي ثِ ًبگعیط نحجت اظ ثسى اؾت ظیطا زض ایي زٍضاى ثسى ًِ ثِ 

 .(49 ،1392)ثهیطی،  ؾَغُ، ثسًی وِ ذَزآگبّی وؿت هی وٌس، هغطح هی گطزز-اثػُ ثلىِ ثِ فٌَاى ثسى-فٌَاى ثسى

ٌین وِ هجتٌی ثط لبثلیت هبى ثطای زضن ثسى ٍ ّویي هب اظ عطیك ذبًِ وطزى هبى زض فضب، ثطای آى هقٌبیی ذلك هی و

تَخِ ثِ حطوت  .(38،1394تدطثِ ثسى هٌجـ ثیبى ٍ ٍخِ ثیطًٍی یبفتي فضبؾت )هْسلیىَا  .عَض ٍاثؿتِ ثِ ثسى اؾت

حطوتی  -ثسًی یىی اظ ولیسّبی فْن ایي ٍالقیت اؾت وِ چگًَِ چیعّب ٍ تدطثِ ّب اظ عطیك ؽطفیت ّبی حؿی

هغبثك ًؾط خبًؿَى، هقٌب زض تدطثِ ثسًی  .(41،1396ًسُ ای چَى هب هقٌبزاض هی قًَس )خبًؿَى ثطای هَخَزات ظ
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هقٌب ٍاثؿتِ ثِ تدطثِ ٍ اضظیبثی  .ضیكِ زاضز: اظ احؿبؼ ویفیت ّب، الگَّبی حؿی، حطوت ّب، تغییطات ثط هی ذیعز

هحیظ یب زض ثطّوىٌف -ًَس ثسًی هَخَزلصا هقٌب، هؿبلِ ضٍاثظ ٍ اضتجبط ّبی ضیكِ زاض زض پی .ویفیت هَلقیت ّبؾت

هقٌبی چیعی قبهل ضٍاثظ آى، ثبلفقل ٍ ثبلمَُ ثب ویفیت ّب، چیعّب، ضٍیسازّب ٍ تدطثِ ّبی زیگط اؾت  .اؾت

تي فمظ وبًَى چكن  .حَاؼ پٌدگبًِ نطفب زؾتگبُ ّبی غیطفقبل گیطًسُ هحطن ّب ًیؿتٌس .(361،1396)خبًؿَى

 .ول ٍخَز هب زض خْبى، حبلتی تدؿس یبفتِ اظ ثَزى ٍ هجتٌی ثط حَاؼ اؾت.ی ًیؿتاًساظ ثِ خْبى اظ پطؾپىتیَ هطوع

ّوبى عَض وِ غاى پل ؾبضتط ازفب هی وٌس وِ ازضان اهطی ًیؿت وِ اظ ثیطٍى ثِ ٍخَز اًؿبى تعضیك گطزز، ثلىِ ضٍـ 

ى ثط آگبّی فملی زض هتدؿس ثَزى ثسیي هقٌبؾت وِ ظًسگی زض خْب .(18،1392ذبنی اظ ثَزى اًؿبى اؾت )پبالؾوب 

ّبًطی لفَض ذبعط ًكبى وطزُ اؾت: هیبى  .(89،1387ثبة خْبى تمسم زاضز ٍ تدطثِ اؾبؾب پیكبتبهلی اؾت )هبتیَؼ 

ّط پیىط ظًسُ ای  .ثسى اًؿبى ٍ فضبی آى، هیبى اؾتمطاض ثسى زض فضب ٍ اقغبل فضب، ًَفی ضاثغِ ثالٍاؾغِ ٍخَز زاضز

هبزی)اثعاض ٍ اقیبء( ثطخبی ثگصاضز، پیف اظ آى وِ ثب تَلیس پیىطّبی زیگط ثِ ثبظتَلیس پیف اظ آى وِ تبثیطاتی ثط للوطٍ 

ایي پیىط، ذَز ضا زض فضب تَلیس ٍ آى فضب ضا ًیع تَلیس هی  .ذَز ثپطزاظز، ًَفی فضبؾت ٍ فضبی ذبل ذَز ضا زاضز

ه پیىط ظًسُ، فضبی ذَز ضا هی ایي ضاثغِ حمیمتب لبثل تَخِ اؾت، پیگیطی ثب اًطغی ّبی حبضط ٍ آهبزُ، ی .وٌس

هب نطفب زض، ٍ ثِ ٍاؾغِ زضگیطقسى ثی قوبضهبى ثب هحیظ اؾت وِ  .(41،1393آفطیٌس یب تَلیس هی وٌس )زٍٍیٌیوَى 

ثط ایي اؾبؼ، توبهی ازضان ّب، احؿبؼ ّب، فبعفِ ّب، اًسیكِ ّب، اضظـ  .ظًسگی هی وٌین ٍ آى چِ ّؿتین هی قَین

گصاضی ّب ٍ وٌف ّبی هب ثطآهسُ اظ تطاوٌف ّبی هتدؿسی اؾت وِ ثب پیطاهَى فیعیىی، ضاثغِ ّبی قرهی ثب 

تطویت  ؽطفیت هب ثطای تدطثِ، ؾبذتي ٍ اًتمبل هقٌبی ًبة، تٌْب ًتیدِ .زیگطاى ٍ ًْبزّب ٍ ضؾَهبت فطٌّگی زاضین

هغع ٍ ثسى هب ًیؿت، ثلىِ ثِ ّوبى اًساظُ ٍاثؿتِ ثِ قیَُ ّبی ؾبظهبى یبفتي هحیظ ّبی هب اؾت )خبًؿَى 

ضًٍس اظ تدطثِ هب اظ اقیبء ٍ ًبة ثسیي هقٌب وِ توبهی اؾتقبضاتی وِ ثطای تَنیف آگبّی ثِ وبض هی .(34،1396

پسیساضقٌبؾی زض پی آى اؾت تب اظ هطحلِ  .ض گصاقتِ قًَسثبیس وٌب اًس آهسُ زؾت ثِفطایٌسّبیی وِ زض زًیبی عجیقی 

وَقس ثبثت وٌس وِ پسیساضقٌبؾی هی .ًبئل آیس ّب سُیپسقٌبذت فیٌیبت ٍ ؽَاّط، ثگصضز ٍثِ فْن ّؿتی هبَّی 

 .(84،1393)ضیوطاىلطاضزاز هَضزقهی آؾبً ثِآى ضا  تَاى یًوٍ ثِ ّویي خْت  قسُ لیتكىقٌبذت اظ هقٌب 

 پژيَصمباوی وظشی 

 ی جسماوی اص مىظش لیکاف ي جاوسًنرَه ي مؼىا

لیىبف ٍ خبًؿَى ثب توطوع ثط هٌبثـ خؿوبًی هقٌب، تریل ٍ اؾتسالل ثِ تجییي ضاثغِ هیبى تدطثِ خؿوبًی ٍ هفَْم 

خَضج لیىبف ٍ هبضن  .ؾبظی  شٌّی پطزاذتٌس ٍ ثطضؾی افوبق ثسًی هقٌی ؾبظی اًؿبى ضا هَضز تَخِ لطاض زازًس

، ؾِ ًتیدِ اؾبؾی یبفتِ ّبی فلَم "فلؿفِ خؿوبًی: شّي خؿوبًی ٍ چبلف آى ثب اًسیكِ غطة"ض وتبة خبًؿَى ز

قٌبذتی ضا چٌیي فٌَاى هی وٌٌس: اٍال، ذطز آى گًَِ وِ ؾٌت فلؿفی غطة ازفب هی وٌس، ًب خؿوبًی ٍ اًتعافی 

فوستب ًبآگبّبًِ اؾت وِ ًِ تٌْب  ثبًیب اًسیكِ ّب .ًیؿت، ثلىِ ًبقی اظ هغعهب، خؿن هب ٍ تدطثِ خؿوبًی هبؾت

ٍ زض ًْبیت،  .فطایٌسّبی پیچیسُ شٌّی ثلىِ توبهی زاًف ضوٌی ٍ ًؾبم ّبی هفَْهی ًبآگبُ هب ضا ًیع زض ثط هی گیطز

)ّوبى، .ذطز وبهال لفؾی ٍ ظثبًی ًیؿت ثلىِ فوستب اؾتقبضی ٍ تریلی اؾت ٍ ّوَاضُ ضًگ فبعفی ٍ ّیدبًی زاضز

ًبى ایي ثَز وِ هب چگًَِ هقٌب ؾبظی هی وٌین ٍ ثسى زض ایي فطایٌس چِ ًمكی ایفب هی وٌس؟ ( ؾئَال انلی آ5نفحِ 

 .پػٍّف ّبی اذیط فلَم قٌبذتی، هٌؾط فَق القبزُ  غٌی تطی اظ ؾطقت ٍ خبیگبُ هقٌب ضا زض اذتیبض هب هی گصاضز
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 دیذگاٌ اوذیطمىذان پیشامًن سابطٍ بذن ي ادساکات حسی .1جذيل 

 1400هبذص: یبفتِ ّبی تحمیك، 



 737... بدنوند هعناگرایی تبیین

زض ایي زیسگبُ، هقٌبی ّط قیء ّط ویفیت یب ّط ضٍیساز، ذهیهِ ای ضاثغِ ای، تدطثی ٍ فقبل زاضز ٍ زض اضخبؿ ثِ  

بی هوىي ٍ اهىبى ّبی ثبلمَُ ای اؾت وِ زض اذتیبض هب هی هقٌبی ّط چیعی زض تدطثِ ّ .تدطثِ ظیؿتِ قىل هی گیطز

هبضن ال خبًؿَى هقتمس اؾت وِ ًیبظ ثِ  .(6،1397گصاضز تب ثِ گًَِ ای خؿوبًی ثِ تقبهل ثب آى ثپطزاظین )فؿگطی 

هجتٌی اظ ایي ضٍ ّط ًؾطیِ هقوبضی وِ  .زیسگبّی هتدؿس اظ شّي ٍ هقٌب زاضین تب ثتَاًس اضظـ هقوبضی ضا لسض ثساًین

ثط زیسگبُ ًبهتدؿس ثبقس ضا ًبزضؾت هی زاًس وِ هثبل ّبیی اظ ًبضؾبیی، قبهل اًَاؿ هسل ؾبظی ّبی وبهپیَتطی اؾت 

اٍ زض ایي ظهیٌِ ثِ اًسیكِ ّبی آلجطتَ پطظگَهع اضخبؿ هی زّس وِ هقتمس اؾت  .وِ تبضید ٍ آگبّی ضا وٌبض هی گصاضًس

وِ ٍخَُ پیف فىَضاًِ ٍ هتدؿس ٍ ویفیت ّبیی وِ ثٌیبى هقٌبی اًؿبًی وِ هسل ّبی هحبؾجبتی هقوبضی لبزض ًیؿتٌس 

پطظگَهع ثركی اظ تالـ ّبیی ضا وِ زض خْت هسل ؾبظی حؽ فضب ٍ هىبى ...ضا تكىیل هی زٌّس ضا زض ثطگیطز

نَضت گطفتِ اؾت ضا ًمس هی وٌس وِ پیف فطو آى ّب ایي زیسگبُ ًبزضؾت اؾت وِ شّي ًبهتدؿس اؾت ٍ فْن 

اظ زیسگبُ هبضن ال خبًؿَى،ًمف هْن زض ًحَُ هقٌب زاض وطزى  .(35ضا ًوی تَاى ظهیٌِ ظزایی وطز )ّوبى،اًؿبى 

 اٍ ایي گًَِ ثیبى هی وٌس: .هقوبضی تَخِ ثِ ًمف هطوعی خٌجِ ّبی ویفی تدطثِ اؾت

اًسیكِ ٍحست ویفی یه ٍضقیت یب تدطثِ، اظ  .زًیبی هب فطنِ ویفیت ّبیی اؾت وِ ثی ٍاؾغِ احؿبؼ هی قًَس

آى ضٍ ثِ هقوبضی ضثظ پیسا هی وٌس وِ ّط ضٍیبضٍیی ثب یه ؾبذتبض هقوبضاًِ اظ یه حؽ ویفی هطثَط ثِ ول 

ٍضقیت هبى آغبظ هی قَز، چیعی وِ پیف اظ ّط تَخْی ثِ اخعای ؾبظًسُ، ضاثغِ ّب یب ویفیت ّبی هكرم 

ظ زیسگبُ خبًؿَى ٍ لیىبف، شّي اؾبؾب خؿوبًی اؾت ٍ اًسیكِ فوستب ًبآگبّبًِ لصا ا .(39احؿبؼ هی وٌین )ّوبى،

اؾت ٍ هفبّین اًتعافی فوستب اؾتقبضی ّؿتٌس ٍ ایي ؾِ ًتیدِ ضا یبفتِ ّبی فلَم قٌبذتی هی زاًٌس وِ ثب ایي یبفتِ ّب 

اًؿبًی ثَزًس ثِ پبیبى هی ؾلغِ ثیف اظ زٍّعاضؾبل اًسیكِ فلؿفی گصقتِ وِ هجتٌی ثط خٌجِ ّبی ذطز ٍ اؾتسالل 

اظ زیسگبُ آًبى ًِ تٌْب شّي نطفب ثسى هٌس ًیؿت، ثلىِ ثِ ًحَی ثسى هٌس اؾت  .(19،1394ضؾس )لیىبف ٍ خبًؿَى

وِ زض آى ًؾبم فىطی اًؿبى ثِ عَض گؿتطزُ ای ثط اؾبؼ هكتطوبت ثسى ّبی اًؿبًی ٍ هحیظ ّبیی وِ زض آى  ظًسگی 

 خبًؿَى زض ازاهِ ازاهِ هی زّس: هبضن ال .هی وٌس، قىل گطفتِ اؾت

ؾبذتبضّبی هقوبضاًِ، ًرؿت، قیَُ ای ضا ثِ هب فطضِ هی زاضًس تب ذَزهبى ضا زضخبیی هؿتمط وٌین ٍ یب آى خب 
زضذبًِ ثبقین ٍ زًیبیوبى ضا هقٌی وٌین ٍ زٍم ایي وِ، آى ّب لبثلیت ّبی هبزی ٍ فطٌّگی ای ضا فطاّن هی وٌٌس وِ 

زض ًتیدِ ّط ضٍیبضٍیی ثب یه ؾبذتبض  .، ثِ هثبثِ هَخَزاتی ّؿتٌس وِ زض خؿتدَی هقٌب اؾتثطای ثمب ٍ قىَفبیی هب

هقوبضاًِ ثب حؽ ولی هىبى ثَزى زض یه زًیبی هكرم آغبظ هی قَز ٍ تمطیجب ثالفبنلِ ثب فْن فعایٌسُ هقٌبّبی 

یعّب، خطیبى، ضطة آٌّگ ٍ هتقسز زًجبل هی قَز، وِ لؿوت ّبی هرتلف، الگَّبی ًَض، ضاثغِ ّبی ؾبذتبضی، توب
هبضن ال خبًؿَى زض  .(39،1396)خبًؿَى ؾبیط فٌبنط هْن هطثَط ثِ هقٌبی هَخَز زض اثط زض اذتیبض هی گصاضًس 

 ًْبیت ثب الْبم اظ لبثلیت ّبی هحیغی گیجؿَى زض هقٌبزاضوطزى هىبى ایي گًَِ ًتیدِ هی گیطز:

ًس ثطای هب هقٌب فطاّن هی وٌس؛ ًرؿت ّط ؾبذتبض هقوبضاًِ هقوبضی حسالل ثِ زٍ قیَُ هرتلف اهب هطتجظ، هی تَا

ؾجت ٍحست ویفی احؿبؼ قسُ ای اظ ول هی قَز وِ اؾبؾب زًیبیی ّط چٌس وَچه ٍ قیَُ هكرهی اظ ؾىًَت 
زٍم، لبثلیت ذبل ثٌب، اهىبى ّبیی ضا ثطای زضگیطی هقٌبزاض ثب فضبی ؾبذتِ قسُ،  .زض ایي زًیب ضا ثِ هب فطضِ هی وٌس

هی تَاًین ثب اؾتفبزُ اظ ظثبى زضثبضُ ایي هقٌبّب حطف .اثغِ ثب ؾبذتبضّب ٍ ویفیت ّبی ذبنف فطاّن هی وٌسزض ض
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ثعًین، اهب هقٌبّب زض شات ذَز ظثبى قٌبذتی ًیؿتٌس؛ ثطفىؽ، آى ّب هقٌبی ثطّن وٌف ّبی خؿوبًی هب ثب هحیظ ضا ثِ 
وِ ؾقی زض تملیل هقوبضی ثب لَافس   یِ ّبی ظثبى قٌبذتیلصا هی تَاى ثِ ًبوبضآهسی ًؾط  .(45)ّوبى، وبض هی گیطًس

ثِ ًؾط هی ضؾس ًگبُ خؿوبًی ثِ هقٌب وِ هؿتلعم فطایٌسّبی چٌسحبلتِ، فقبالًِ، قجیِ ؾبظاًِ ٍ  .ظثبًی زاضًس اقبضُ وطز

 .ثبقستقبهلی اؾت، هی تَاًس زض تَضیح هقٌبی هقوبضی هفیس ٍالـ قَز ٍ الْبم ثرف هجبحث تدطثی ٍ ًؾطی خبلجی 

ّط چٌس ایي ًگبُ زض اثتسا ثِ فٌَاى همبٍهت زض ثطاثط تملیل گطایی ّبی هقوبضی هقبنط) اظ فطهبلیؿن ٍ فولىطزگطایی 

 .(6،1397گطفتِ تب اًَاؿ ضٍـ ّبی هحبؾجبتی زض هسل ؾبظی ّبی وبهپیَتطی( قىل گطفت )فؿگطی 

 
 يیژگی َای جسماویت بذن ي رَه اص دیذگاٌ جاوسًن ي لیکاف .1تصًیش 

 1400، هبذص: یبفتِ ّبی تحمیك

 
 اوًاع بذن ي وسبت آن با رَه اص مىظش لیکاف ي جاوسًن .2تصًیش 

 1394هبذص: خبًؿَى ٍ لیىبف، 
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ی شٌّی ٍ تفبؾیط وبضثطاى زض تدطثِ هیساى تدطیف هٌدط ّب ثطزاقتزض ایي پػٍّف پسیساضقٌبؾبًِ ثِ ضٍـ ٍى هٌي، 

ٍ آقىبضگی هقٌبی ظًسگی زض  گطزز یهّؿتی قٌبذتی هىبى ٍ ظهبى  ثط ؾبحتثِ زضن ٍ قٌبذت ًؾبم هقٌبیی، افعٍى 

وبًَى  .ثؿظ زّس نیتقو لبثلی ّب هؤلفِتدطثِ هقوبضی ظیؿتی ضا اظ عطیك تَخِ ثِ ازضان ٍ التفبت شٌّی اًؿبى، ثِ 

 ٍ ؾبظًس یهتَخِ پسیساضقٌبؾی تدطثیبت ظًسگی اؾت؛ ظیطا ایي تدطثیبت ّؿتٌس وِ هقٌبی ّط پسیسُ ضا ثطای فطز 

وِ ّؿتٌس ٍ زض هىبى، ظهبى ٍ خْبًی وِ زض  گًَِ ّوبىٍ تدطثیبت اًؿبى ثِ  ّب سُیپسظ تب تَضیح هؿتمیوی ا وَقس یه

ی خب ثِّسف تحمیك ًیع اضائِ تَنیفی فویك ثطای فْن هبّیت ٍ خَّطُ یه تدطثِ اؾت ٍ  .آى ّؿتٌس فطاّن ًوبیس

ثِ فمیسُ  .(61:1393نبزلی،پطزاظز )هطازی ٍ ای تفؿیطی هیتالـ ثطای اثجبت یب ضز یه ًؾطیِ، ثِ تَؾقِ ًؾطیِ

 .ّبؾتؾبظی هقٌب ٍ هفَْم پسیسُخیَضخی ّسف تحلیل پسیساضقٌبؾی ثیف اظ ّط تحلیل زیگطی، ٍاضح

ؾبظی هفَْم اؾت پسیساضقٌبؾی ًِ زض پی قطح فلل ٍ ًِ وكف فلل، ثلىِ زض خؿتدَی ٍاضح

تی هكتطن زض ذهَل هَضَؿ یب ای اظ هطزم ّؿتٌس وِ نبحت تدطثیبٍاحس تحلیل، فسُ .(81:2010)اًسضؾَى،

تَاًس ٍخَُ تفبٍتی ًیع اظ ؾبیط تَاًٌس وبهالً هكتطن ثبقٌس ثلىِ هیایي تدطثیبت العاهبً ًوی .ی ّؿتٌسهَضزثطضؾپسیسُ 

 آًچِزض پسیساضقٌبؾی  .اؾت ٍ ًِ ثرف هدعایی اظ پسیسُ هَضزهغبلقِتوطوع انلی ضٍی ول پسیسُ  .افطاز زاقتِ ثبقس

گیطی آى ْن خَّطُ یه پسیسُ زض ًعز گطٍّی اظ افطاز اؾت ٍ ًِ تجییي پسیسُ ٍ اًساظُحبئع اّویت اؾت ف

 یّب هؤلفِ ٍاخس ثؿتطی اختوبفی زض گفتوبى ٍ خوقی حیبت ثطٍظ فطنِ قْطی فضبی .(42،1994)هَؾتبوبؼ، 

 هرتلف ؾغَح ثب وٌٌسگبى اؾتفبزُ ثیكتطیي پصیطای قْطی فوَهی فطنِ .هىبى اؾت ویفیبت ثِ زٌّسگی پبؾد

 وبلجسی ذهبیم پصیطی لطائت ثبظًوبیی ٍ ثطای ضا ذَیف تَاًبیی ثبیس وِ اؾت هىبى آقٌبیی ثب ٍ تدبضة فطٌّگی،

وطیوی ٍ ّوىبضاى، ) وٌس فطاّن ضا تیهغلَث هقٌبزاضی اهىبى ٍ وكس ضخ ثِ ذَز ی فولىطزیّب ًمف ٍ َّیتی

 .زض ایي پػٍّف هیساى ّبی قْطی تْطاى ٍ ثِ عَض ذبل هیساى تدطیف ّسف تحمیك ثَزُ اؾت .(22:1396

هیساى تدطیف زض عَل تبضید زؾترَـ تغییطات وبلجسی ٍ فولىطزی ثَزُ اؾت ٍ ضًٍس ایي تغییط پؽ اظ اًمالة 

ی پیطاهَى هیساى ّب تیفقبلپیف اظ اًمالة فوسُ  .اؾالهی ٍ ثِ زًجبل گؿتطـ قْط ثِ ؾوت قوبل، قست گطفتِ اؾت

وِ ثقس اظ  زاز یهتكىیل  ...ٍ ذبًِ لَُْی هطتجظ ثب گصضاى اٍلبت فطاغت ًؾیط ؾیٌوب، ضؾتَضاى، وبفِ، ّب تیفقبلضا 

اؾت ٍ  بفتِیطییتغتجسیل ثِ یه گطُ هْن تطافیىی زض قوبل تْطاى گطزیس ٍ فولىطز غبلت هیساى تب حسٍزی  اًمالة

وبلجس هیساى ًیع پؽ اظ اًمالة ههَى ًوبًس ٍ ثبغبت پیطاهًَی،  .اؾت بفتِی فیعاافٍؾقت فضبّبی ذسهبتی ٍ تدبضی 

ٍ ّویي اهط هٌدط ثِ تغییط تسضیدی ثبفت  قسُ لیتجسپؽ اظ اًمالة ٍ ثِ زًجبل افعایف اضظـ اضاضی ثِ ؾبذتوبى 

َى اهبهعازُ ی هرتلف ّوچّب ًؿلفضبّبی اضظقوٌسی هكتطن هیبى  ثبٍخَز حبل يیثبا .ضٍؾتبیی تدطیف گطزیس

ی فهلی ّب یفطٍق زؾتی هرتلف ٍ هطاوع تدبضی هتقسز ٍ ّب ضؾتَضاىٍ  ّب وبفِنبلح، تىیِ تدطیف، ضٍزذبًِ، 

هیساى ثط حؿت ضطٍضت ّبی هىبًی ٍ  .ی ذبعطُ هٌسی ضا ثطای قْطًٍساى فطاّن ًوَزُ اؾتّب هىبىاعطاف هیساى، 

آًچِ اهطٍظُ زض هَضز هیساى ّبی قْطی هغطح اؾت  .ظهبًی ًمف ٍ فولىطز ّبی هرتلفی ثِ ذَز گطفتِ اؾت

چگًَگی فطم، ًَؿ اؾتفبزُ ٍ پیًَس آًْب ثب ثبفت قْطی اؾت؛ زض حبلی وِ اوثط هیساى ّبی ًَؾبظ قْطی زض ایطاى فبلس 

عطاحی نحیح ثطای ایي ٍیػگیْب اؾت ٍ تٌْب اظ خٌجِ هقوبضی لبثل ثطضؾی اؾت ٍ ثیكتط، هحَعِ ای اؾت وِ ثِ آى 

زلیل ثطگعیسى هیساى  .اعالق هی قَز ٍ زض فول ثِ اقغبل ٍؾبیل ًملیِ زضآهسُ ٍ ثِ ولی تغییط قىل یبفتِ اؾتهیساى 

تَاى اضظقوٌسی هیساى تدطیف ثِ لحبػ  فٌَاى هیساى قْطی هَضزهغبلقِ زض ایي پػٍّف ضا هی تدطیف ثِ



 735... بدنوند هعناگرایی تبیین

ی ٍالتهبزی ٍ غیطُ زاًؿــت وِ گطزقــگطی، تبضیرــی، هصّج-ّبی هتٌــَؿ تفطیحی ثطذَضزاضی اظ پتبًؿــیل

تَاًس زض حفؼ ٍ ًگْساضی ٍ  فٌَاى فضبی قْطی ٍاخس اضظـ وِ تأٍیل آى هی ّوگــی زض اًتربة ایي هیساى ثِ

  .ّبی فضب هؤثط ثبقس، ًمف زاقت ثْجَز پتبًؿیل

 
 مکان َای مُم میذان تجشیص .4تصًیش 

 1400، ًگبضًسگبى هبذص:

اًس  ٍحَـ ایي هیساى ایدبزقــسُ ًیع هطاوع تفطیحی ٍ تدبضی زیگطی ًیع زض حَل ّب ٍ زض عَل ؾبلیبى اذیط هیساى

اهب ثبض لسهت ٍ ًَؾتبلػی ایي هٌغمِ، ثبفث توبیع آى اظ زیگط هٌبعك قــسُ ٍ هطزم ّوچٌبى ٍاثؿــتگی ذَز ضا 

 .اًس اظلحبػ فبعفــی، تدبضی، هصّجی ٍ غیطُ ثِ ایي ًمغِ حفؼ وطزُ

وِ اظ  قَز یهًگبضًسگبى ٍ ازضان زض فطایٌس فْن ٍ ازضان هحیظ زض لبلت وسّبیی فطضِ وٌدىبٍی پسیساضقٌبذتی 

ثیطٍى وكیسُ قسُ اؾت تب تدطثِ فْن ثطآهسُ اظ حضَض وبضثطاى ثِ هقٌبی  قًَسگبى ههبحجِزل پبؾد وبضثطاى ٍ 
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ي زضآهسُ تدطثِ ظیؿتِ ثِ ؾر .خؿوبًی تجسیل قَز ٍ ایي هقٌبی ثطؾبذتِ ضا زض ذبعطات ذَز ثجت وٌس

 تَاًس یه اًس اضتجبطاظ فضبیی ثبقس وِ ثب آى زض  ّب آىچگًَگی ازضان  زٌّسُ ًكبى وِ آى، ثیف اظ قًَسگبى ههبحجِ

ثب تقسازی هترههبى زض حَظُ  ّب ههبحجِ .زض ثؿتطی والى ثبقس ّب آىیی ولی اظ حیبت اختوبفی ّب ضگِ زٌّسُ ًكبى

اظ قیَُ تحلیل هضوَى  ّب زازُضؾیسى ثِ اقجبؿ ًؾطی ثطای تحلیل قْط ٍ خبهقِ ٍ هقوبضی اًدبم گطفت ٍ پؽ اظ 

ههبحجِ ثطضؾیِ  ؾؤاالت .ی گعیٌكی اًدبم پصیطفتوسّبهَؾَم زض پسیساضقٌبؾی ّطهٌَتیه اؾتفبزُ قس ٍ ثط اؾبؼ 

چِ فَاهل ٍ ضٍیسازّبیی زض هىبى ثطای قوب  -1ًحَُ فْن تدطثِ خؿوبًی هربعجبى قبهل چٌس پطؾف ثَزُ اؾت: 

آى ضا ًسیسُ تَنیف وٌیس چگًَِ تكطیح  حبل تبثِاگط ثرَاّیس هیساى ضا ثطای وؿی وِ  -2لت تَخِ ثَزُ ٍ چطا؟ خب

تدطثِ حطوت ٍ حضَض زض ایي هیساى ثطای قوب ثطای  -4ثْتطیي ثرف ایي هىبى ثطای قوب ودبؾت؟ -3هی وٌیس؟ 

 زض .ثَزًس بفتِیؾبذتبض؟ ّوِ ؾئَاالت زاضای هبّیت ًیوِ عاًسیاًگ یثطهقوب چِ هقٌبیی زاضز ٍ چِ حؿی ضا زض قوب 

 .ی هقطفی قسًسهَضزثطضؾی زض ضاؾتبی تغجیك هغبلقبت ًؾطی ٍ هكبّسات ثب ًوًَِ هَضزثطضؾی ّب هؤلفِایي لؿوت 

ی اعالفبت زض چبضچَة ًؾطی پػٍّف، آٍض خوـی انلی تحمیك، پؽ اظ ّب هؤلفِزض ضاؾتبی اؾتٌتبج ٍ زؾتیبثی ثِ 

ی ّب تفبٍتٍ  ّب قجبّتی هدعا تفىیه قسًس تب ّب ثرفآظازاًِ ثِ  نَضت ثِ ّب زازُثِ ضٍـ وسگصاضی ثبظ، اثتسا 

ٍ  ّب تفبٍتٍ  ّب قجبّتی ثبظ زض تطویجی خسیس ثط پبیِ وسّبی هحَضی، وسگصاضؾپؽ زض هطحلِ  .هكرم قَز ّب آى

ٍ هَلفِ ّب ٍ وسّبی ًْبیی ثط اؾبؼ  سقًَ یهزض ًؾط زاقتي قطایظ ٍ ظهیٌِ ثطٍظ وسّب ثِ ّن هتهل ٍ هطتجظ 

هَضَؿ انلی پػٍّف ٍ ثیبى اثقبز ذبل ازضاوی ٍ اظ هٌؾط هَلفِ ّبی زٌّی هقٌبیی، هَلفِ ّبی وبلجسی، ٍ هَلفِ 

 .قًَس یهی ًْبیی هقطفی وسّب نَضت ثِّبی فطٌّگی اختوبفی 

  یافتٍ َای تحقیق

 مصاحبٍ با متخصصیه اص طشیق مطاَذٌ میذاوی: ضاخص َای بشسسی ومًوٍ مًسدی دس تطبیق مطالؼات وظشی ي
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 ٌ میذاویضاخص َای بشسسی ومًوٍ مًسدی دس تطبیق مطالؼات وظشی ي مصاحبٍ با متخصصیه اص طشیق مطاَذ .5تصًیش 

 1400هبذص: یبفتِ ّبی تحمیك، 



 1041 پائیس، چهارمای، سال دوازدهن، شواره  ریسی هنطقه پژوهشی جغرافیا و برناهه –فصلناهه علوی  140

 َایافتٍ

ثطاؾبؼ تهبٍیط فَق ٍ یبفتِ ّبی اؾتٌتبج قسُ وِ ثط اؾبؼ وسّبی گعیٌكی ٍ ضٍـ پسیساضقٌبؾبًِ ٍ زض ضاؾتبی 

چٌیي فٌَاى وطز وِ ذَاًف تدطثِ هیساى تَؾظ  تَاى یهنَضت گطفتِ اؾت  هَضزهغبلقِی ًوًَِ ّب یػگیٍاًغجبق ثب 

قْطًٍساى زض ًگطـ پسیساضقٌبؾبًِ، زض گطٍ تَخِ ٍ اّویت ثِ ذهَنیبت هحیغی وبلجسی، فولىطزی، هقٌبیی 

هیساى ّؿت وِ ّوگی زال ثط تدطثِ ظیؿتِ ٍ ثسًوٌس افطاز ثب اٍلَیت ٍ ّوچٌیي فطٌّگی، اختوبفی ،ازضاوی،شٌّی 

لَیت ازضان حؿی ثِ هقٌبی آى اؾت وِ ازضانِ حؿی ثِ هثبثِ فقبلیت ول ثسى، ّؿتِ اٍ .ازضان حؿی هی ثبقس

  .هطوعی تدطثِ هب ٍ فْن هب اظ خْبى اؾت

قبذم ّبی ثطضؾی ًوًَِ هَضزی زض تغجیك هغبلقبت ًؾطی ٍ ههبحجِ ّبی هیساًی اؾتٌتبج زض خسٍل قوبضُ زٍ 

ل ؾِ گبًِ هَثط ثط ازضان اًؿبى هغبثك ثب عجمِ ثٌسی زض ایي خب هكرم هی گطزز وِ ثط هجٌبی فَاه قسُ اؾت ٍ 

گیفَضز)فَاهل قرهی، فیعیىی ٍ فطٌّگی( ٍ اظ عطیك آى ّب هی تَاًس ثِ ازضان اثقبز گًَبگَى هقبًی هىبى اظ خولِ 

ایي زض حبلی اؾت وِ ازضان هقبًی هتبثط اظ فَاهلی ًؾیط اضظـ ّب ٍ  .اثقبز قرهی، فیعیىی ٍ اختوبفی ًبئل آهس

ـ ّب ٍ فطٌّگ ّب ٍ َّیت فطزی ٍ اختوبفی ٍ اضتجبعبت اختوبفی، ؾبذتبض وبلجسی ٍ ٍیػگی ّبی فضبیی ٍ ًگط

تدؿس هحیغی ثِ  .وبضاوتط هىبى زاًؿت وِ ایي فَاهل ثِ ًَفی هطتجظ ثب فَاهل هرتلف تبثیطگصاض ثط ازضان ًیع ّؿتٌس

دؿس ثب زًیبی پیف ضٍ ٍ ثِ ٍیػُ ثب خٌجِ ّبی چطا وِ ایي ت ثسى ظیؿتِ زض آگبّی ازضاوی ًبذَزآگبُ اقبضُ زاضز

اؾبؼ پصیطفتِ قسُ ی تدطثِ اًؿبى، ازضان هی ثبقس  .ؾبذتبضی ٍ هحیغی آى هَاخِ قسُ ٍ ثب آى ّوبٌّگ هی قَز

وِ یه زیٌبهیه ظیؿتِ هیبى ثسى ٍ خْبى اعطاف ضا ایدبز هی وٌس ثِ ًحَی وِ خٌجِ ّبی اهَض زًیَی ثِ ایي زلیل 

اظ عطیك ازضان تٌبًِ هب  .ثِ نَضت آًی ویفیت ّبی تدطثِ قسُ ضا زض ثسى ظیؿتِ ثط هی اًگیعاًٌسزضن هی قًَس وِ 

 .فَضا ًؿجت ثِ خْبى اعطاف آگبّی پیسا وطزُ ٍ زض آى هساذلِ هی وٌین
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 ضاخص َای بشسسی ومًوٍ مًسدی دس تطبیق مطالؼات وظشی ي مصاحبٍ َای میذاوی استىتاج ضذٌ .2جذيل 

 1400، ّبی تحمیك هبذص: یبفتِ
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 (:AHPاسصش گزاسی پذیذاسضىاساوٍ میذان َای مىتخب تُشان مبتىی بش سيش َای تصمیم گیشی چىذ مؼیاسٌ)

زض ایي تحمیك ثقس اظ تىویل پطؾكٌبهِ هترههیي ّوبى عَض وِ هكبّسُ وطزیس یبظزُ هَلفِ زض خْت تقییي 

پسیساضقٌبؾبًِ ازضاوبت حؿی اؾترطاج قس وِ قبهل فضبی الگَّبی ویفی ذلك اتوؿفط فضب هجتٌی ثط هفبّین 

ضٍیساز، الگَپصیطی فقبلیت ّب، غٌبی حؿی، ذَاًبیی، ذبعطُ ٍ تریل، حضَض، احؿبؾی اظ تبضید، خعییبت، فطم ٍ 

زض هطحلِ اٍل ایي هَلفِ ّب اظ عطیك هترههیي هَضز اضظیبثی  .تٌبؾجبت ٌّسؾی، هحیظ پیطاهَى ٍ ًكبًِ ّب ثَزًس

اضظقگصاضی ثطاؾبؼ افساز یه تب ًِ ثَزُ  .طفت تب اضظـ ّط یه اظ هَلفِ ّب ًؿجت ثِ ؾبیطیي هكرم وطززلطاض گ

 .اؾت وِ فسز یه ثِ هقٌبی اضظـ یىؿبى زٍ هَلفِ هی ثبقس ٍ ثب افعایف افساز ًؿجت ثیي زٍ هَلفِ تغییط هی وٌس

 
 ماتشیس مقایسٍ اسصش مًلفٍ َا وسبت بٍ َم .3جذيل 

 1400ًگبضًسگبى، هبذص: 

زض خسٍل قوبضُ زٍ وِ هبتطیؽ همبیؿِ اضظـ هَلفِ ّب ًؿجت ثِ ّن هی ثبقس، یبظزُ هَلفِ ثب ّن همبیؿِ قسُ ٍ فسز 

زض ایي ًوَزاض، ضًگ هكىی ًكبى زٌّسُ زضخِ یب الَیت یب ٍظى ثیكتط هَلفِ ّب زض ؾوت چپ  .گصاضی قسُ اًس

 .اٍلَیت یب ٍظى ثیكتط هَلفِ ّب زض لؿوت ثبالی هبتطیؽ هی ثبقسهبتطیؽ اؾت ٍ ضًگ لطهع ًكبى زٌّسُ زضخِ یب 

ثِ فٌَاى هثبل فسز ؾِ لطهع ضًگ ًكبى زٌّسُ ایي اؾت وِ هَلفِ ثبالی هبتطیؽ ًؿجت ثِ هَلفِ ؾوت چپ زاضای 

ایي ایي هبتطیؽ زض اذتیبض ثیؿت ٍ پٌح ًفط اظ ذجطگبى لطاض گطفت ٍ هیبًگیي آى ّب زض  .اضظـ ؾِ ثطاثطی هی ثبقس

 .هبتطیؽ ثجت گطزیس

 
 ومًداس دسصذ ي ايلًیت مؼیاسَا.1ومًداس 

 1400هبذص: ًگبضًسگبى، 
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زض ًوَزاض قوبضُ یه، زضنس ٍ اٍلَیت هَلفِ ّبی یبظزُ گبًِ ثط اؾبؼ هبتطیؽ همبیؿِ اضظـ هَلفِ ّب ًؿجت ثِ ّن 

فْن پسیساضقٌبؾبًِ اثط هقوبضی ثِ ثِ زؾت آهسُ آهسُ اؾت وِ ثط اؾبؼ آى هَلفِ خعییبت فیعیىی فضب زض فطایٌس 

ثقس ایي هطحلِ ثِ همبیؿِ هیساى ّب ی هٌترت تْطاى ثط اؾبؼ هَلفِ  .فٌَاى هْن تطیي هَلفِ اًتربة گطزیسُ اؾت

ّبی ویفی ٍ قبذم اتوؿفط هیساى ٍ تقییي زضخِ ثٌسی ویفی آى ّب السام ًوَزین ٍ زض هطحلِ ثقس  ثِ همبیؿِ یه 

ًؿجت ثِ ّن پطزاذتین وِ ذجطگبى زض ایي هطحلِ عجك زؾتَضالقول اضظیبثی چٌس هقیبضُ ثِ  ثِ یه ّط یه اظ هیساى ّب

 .همبیؿِ هیساى ّب ًؿجت ثِ ّن پطزاذتٌس وِ هبتطیؽ ّبی آى ّب زضشیل زضج قسُ اؾت

یساى : ه5: هیساى ثْبضؾتبى، ًوًَِ 4: هیساى اًمالة، ًوًَِ 3: هیساى فطزٍؾی، ًو2ًَِ: هیساى ًٍه، ًوًَِ 1ًوًَِ 

 : هیساى تدطیف6نبزلیِ، ًوًَِ 

 
 

 
 اسصیابی مًلفٍ َا ي ساختمان َای مىتخب .2ومًداس 

 1400هبذص: ًگبضًسگبى، 
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پؽ اظ اؾترطاج هَلفِ ّبی)یبظزُ گبًِ( وجتٌی ثط ویفیت ازضاوبت حؿی زض هَاخِْ ثب هیساى السام ثِ اضظقیبثی ًْبیی 

هٌحهطثفطز ّط ثٌب ثط هجٌبی هَلفِ ّب ثسؾت آیس تب ثتَاى زض فطایٌس تحلیل ثٌبّب ثط اؾبؼ هَلفِ ّب ًوَزین تب ویفیبت 

وِ ثطاؾبؼ تهَیط ظیطثِ تطتیت هیساى تدطیف، هیساى  .پسیساضقٌبذتی ّط ثٌب هَلفِ ای هَثطتط ضا اؾترطاج وٌین

 .ثْبضؾتبى، هیساى ًٍه، هیساى اًمالة، هیساى فطزٍؾی ٍ هیساى نبزلیِ حبئع ثیكتطیي اهتیبضات قسًس

زض هیساى تدطیف هَلفِ هحیظ پیطاهَى)اضتجبط ثب عجیقت( زاضای ثبالتطیي اهتیبظ ثَز ٍ هَلفِ احؿبؾی اظ تبضید پبییي 

زض هیساى ثْبضؾتبى هَلفِ احؿبؾی اظ تبضید زاضای ثبالتطیي اهتیبظ ثَز ٍ  .ظ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾتتطیي اهتیب

زض هیساى ًٍه هَلفِ فضبی ضٍیساز زاضای  .هَلفِ فضبی ضٍیساز پبییي تطیي اهتیبظ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت

زض هیساى اًمالة هَلفِ فضبی  .ِ ذَز اذتهبل زازُ اؾتثبالتطیي اهتیبظ ثَز ٍ هَلفِ ًكبًِ ّب پبییي تطیي اهتیبظ ضا ث

زض هیساى  .ذَاًبیی زاضای ثبالتطیي اهتیبظ ثَز ٍ هَلفِ ًكبًِ ّب پبییي تطیي اهتیبظ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت

فطزٍؾی هَلفِ خعییبت فیعیىی زاضای ثبالتطیي اهتیبظ ثَز ٍ هَلفِ فضبی ضٍیساز پبییي تطیي اهتیبظ ضا ثِ ذَز 

زض هیساى نبزلیِ هَلفِ الگَپصیطی فقبلیت ّب زاضای ثبالتطیي اهتیبظ ثَز ٍ هَلفِ غٌبی حؿی  .اذتهبل زازُ اؾت

 .پبییي تطیي اهتیبظ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت

 ی ي دستايسد ػلمی پژيَطیشیگ جٍیوت

ی فیعیىی ٍ شٌّی ثِ ّب تیٍالقزض تدطثِ ظیؿتِ ٍ زض هَاخِْ خؿوبًی هب ثب  نطفبًهقٌب زض فطایٌس فْن تدطثِ هىبى 

ضٍیىطز پسیساضقٌبؾی  .ؾبظزیه ثٌبی هقٌبزاض، هب ضا ثِ زیسى، حؽ وطزى ٍ اًسیكیسى ثِ ذَز هلْن هی .آیسٍخَز هی

زؾت )ی اًؿبى ثب ایي فٌبنط  ٍ ّوچٌیي ضاثغِ (گیطی ثؿتط قىل)ی ثیي فٌبنط زض یه هىبى  ثب تأویس ثط ضاثغِ

ثبقس وِ اظ فَاهل  ثِ زًجبل ثطضؾی ضٍح ٍ حؽ هىبى هی (ىبى ٍ یىی قسى ثب آىیبفتي ثِ زضن فیٌی ٍ شٌّی ه

ٍ فطف خبهقِ تقلك  یفطٌّگ یّب كِیازضان قْطًٍساى اظ فضب تؤام ثب ض .گطزًس انلی هبًسگبضی هىبى هحؿَة هی

 .اؾت ظیزض هح یاختوبف یفطز زض اؾتفبزُ اظ فضب ٍ ثطٍظ ضفتبضّب یفول بضچَةچ یطیؾبظ قىل گ ٌِیفطز ثِ آى، ظه

هغبثك ًؾط خبًؿَى، هقٌب زض تدطثِ ثسًی ضیكِ زاضز: اظ احؿبؼ ویفیت ّب، الگَّبی حؿی، حطوت ّب، تغییطات ثط 

هقٌب، هؿبلِ ضٍاثظ ٍ اضتجبط ّبی ضیكِ زاض زض پیًَس  .هقٌب ٍاثؿتِ ثِ تدطثِ ٍ اضظیبثی ویفیت هَلقیت ّبؾت .هی ذیعز

هقٌبی چیعی قبهل ضٍاثظ آى، ثبلفقل ٍ ثبلمَُ ثب ویفیت ّب، چیعّب،  .هحیظ یب زض ثطّوىٌف اؾت-ثسًی هَخَز

ثٌبثطایي ثسى ظیؿتِ آگبّی ّكیبضاًِ ذبنی ضا ثِ ٍخَز هی آٍضز ٍ آگبّی  .ضٍیسازّب ٍ تدطثِ ّبی زیگط اؾت

ػُ ّوَاضُ تٌبًِ ّؿت ٍ ثِ ٍاؾغِ ثسى، آگبّی ثِ ؾوت آى خْت گیطی هی وٌس وِ ثسى زض ایي خب ثِ هثبثِ یه اث

ثیطًٍی اؾت یب گًَِ ای ّكیبضی ؾَغگبى زضًٍی اظ یه ٍضقیت فبعفی یب شٌّی اؾت وِ هب ضا ثب خطیبى هساٍم 

 .تدطثِ ضٍثطٍ هی وٌس

 مىابغ

( ثَعیمب فضب، تطخوِ هطین ووبلی، هحوس قیطثچِ، تْطاى، اًتكبضات ضٍقٌگطاى ٍ هغبلقبت 1392ثبقالض، گبؾتَى )

 ظًبى

ٍ حَاؼ زض ضؾبًِ ّبی ًَیي ٌّطی، ًگبّی اظ هٌؾط پسیساضقٌبؾی هطلَپًَتی،  ( ثسى1392ثهیطی، هْطاًگیع )

 9تْطاى،  فهلٌبهِ ویویبی ٌّط، قوبضُ 
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 اًتكبضات ، زؾت هتفىط، حىوت ٍخَز هتدؿس زض هقوبضی، تطخوِ فلی اوجطی، تْطاى،1392پبالؾوب، یَّبًی،

 پطّبم

 طاى، ًكط پطّبم ًمف، چكوبى پَؾت، تطخوِ ضاهیي لسؼ، ت1393ْپبالؾوب،یَّبًی،

 ، چكوبى پَؾت، تطخوِ فلیطضب فرطوٌٌسُ، تْطاى، ًكط چكو1393ِپبالؾوب،یَّبًی،

 ، هطلَپًَتی، فلؿفِ ٍ هقٌب، تطخوِ هحوس ضضب اثَالمبؾوی، تْطاى، ًكطهطوع1387پطیوَظیه، زًیل تبهؽ،

یطظاثیگی، تْطاى،  اًتكبضات ، ظیجبیی قٌبؾی فْن اًؿبى هقٌبی ثسى، تطخوِ خْبًكبُ ه1396خبًؿَى، هبضن ال، 

 آگبُ

 .،هقٌبی هدؿن هقوبضی، شّي زض هقوبضی، تطخوِ ضضب اهیطضحیوی، تْطاى، ًكط هقوبض1396خبًؿَى، هبضن ال، 

 اًتكبضات لمٌَؼ تْطاى،  ، ثسى اگبّی، تطخوِ هطین ذسازازی،1393زٍٍیٌیوَى، فطزضیه،

یتط ظٍهتَض، تطخوِ هطتضی ًیه فغطت ٍ ّوىبضاى، ، ضّیبفت پسیساضقٌبؾبًِ زض اًسیكِ پ1394ظٍهتَض، پیتط،

 تْطاى،  اًتكبضات فىطًَ

، پسیساضقٌبؾی زض فول آهَذتي اظ تحلیل پسیساضقٌبذتی پبالؾوب اظ ٍیال هِ یطا، هدلِ 1389قیطاظی، هحوسضضب،

 4آضهبًكْط، قوبضُ 

 ، تْطاى،  ًكط ّطهؽ، اًسیكِ ّبی فلؿفی زض پبیبى ّعاضُ زٍم1393ضیوطاى، هحوس، اضقبز، هحوس ضضب، 

 .6-13،نم108، هؿبلِ هقٌب زض هقوبضی، تْطاى، هدلِ هقوبض، قوبضُ 1397فؿگطی، ضضب، 

 ، زضآهسی ثِ اًسیكِ ّبی هطلَپًَتی، تطخوِ ضهضبى ثطذَضزاض، تْطاى،  اًتكبضات گبم 1389ًَهبتیَؼ، اضیه،

فلؿفی، تفؿیطی ٍ ضٍـ قٌبذتی ثِ ، پسیساضقٌبؾی، ضٍیىطزی 1393هطازی پطزًدبًی،حدت اهلل، نبزلی،ؾتبض،

 .44هغبلقبت وبضآفطیٌی، تْطاى، زٍ فهلٌبهِ هغبلقبت ضٍـ قٌبؾی زیي، ؾبل یبظزّن، قوبضُ 

، زض خؿت ٍ خَی تدطثیبت خسیس ثسى ثِ ٍاؾغِ فضب، ًؿجت هیبى ؾَغُ ٍ فضب، تطخوِ 1394هْسلیىَا، آٍا، 

 113، پیبپی6ؾبل زّن قوبضُ هْطزاز پبضؾب، تْطاى، هبٌّبهِ اعالفبت حىوت ٍ هقطفت، 
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