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چکیذه
ثبفتٞبی تبضیری  ٚفطٍٙٞی قٟطٞب آحبض ٌطاٖثٟبیی اظ فط ،ًٙٞزا٘ف ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ثٔٛیا٘س  ٚثٝفٛٙاٖ رعیی
اظ ٛٞیت ارتٕبفی ٞط ل ٚ ْٛوكٛضی تّمی ٔیق٘ٛس .ایٗ ثبفتٞب زاضای ربشثٞٝبی ٌطزقٍطی ٔتٛٙفیا٘س و ٝثب تٛرٝ
ث ٝپیكی ٝٙذٛز ٘یبظٔٙس احیب  ٚثبظآفطیٙی ٔیثبقٙس .اظ ایٗضٞ ٚسف ایٗ پػٞٚف قٙبؾبیی ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ثبظظ٘سٜ
ؾبظی ثبفتٞبی تبضیری-فطٍٙٞی تجطیع ثط تٛؾق ٝتٛضیؿٓ قٟطی ثٛز ٜاؾت .ضٚـ پػٞٚف وبضثطزی ثب ٔبٞیت
تٛنیفی–تحّیّی ٔیثبقس و ٝثطای رٕـآٚضی اعالفبت اظ ضٚـ اؾٙبزی–ٔیسا٘ی  ٚثطای تزعیٚٝتحّیُ اعالفبت اظ
آظٖٔٞٛب ی آٔبضی ضٌطؾی ٚ ٖٛتحّیُ ٔؿیط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ربٔق ٝآٔبضی پػٞٚف ٘یع ٔؿئٛالٖٔ ،سیطاٖ ٚ
وبضقٙبؾبٖ ٔؿبئُ قٟطی ٔٙغم 8 ٝقٟطزاضی  ٚؾبیط ٔٙبعك قٟطزاضی والٖقٟط تجطیع ثٛز ٜو ٝحزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثط اؾبؼ
فطٔ َٛوٛوطاٖ ٘ 220فط ثٝزؾت آٔس ٜاؾت٘ .تبیذ پػٞٚف حبوی اظ آٖ اؾت ٟٔٓتطیٗ قبذمٞبی ثبظظ٘س ٜؾبظی
ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی تجطیع ثط تٛؾقٌ ٝطزقٍطی قبذمٞبی فضبیی–فّٕىطزی ،التهبزی  ٚتبضیری–فطٍٙٞی
ٔیثبقس و ٝضطیت تأحیط ٞطوساْ ثٝتطتیت  0/507 ٚ 0/617 ،0/720اؾتٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ ٘كبٖ ٔیزٞس اضتمبء ویفی
ؾبظٔبٖ فضبیی  ٚؾبذتبض وبِجسی ٔحسٚزٜی ثبفت ،اضتمبی ٔٛلقیت فطا ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی ثبظاض ،احیبی ٛٞیت
* -1زا٘كزٛی زوتطی رغطافیب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ٔط٘س.
ٌ -2ط ٜٚرغطافیب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ،زا٘كٍب ٜتجطیع.
ٌ -3ط ٜٚرغطافیب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ،زا٘كٍب ٜتجطیع.
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ثٝنٛضت افمی ثیٗ آٖٞب ثٙٔٝؾٛض رٌّٛیطی اظ تفطقٞب اظ ٟٔٓتطیٗ تأحیطات ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی
تجطیع  ٚزض ضاؾتبی زؾتیبثی ث ٝتٛؾق ٝتٛضیؿٓ ٔیثبقس.
کلیذ واشهها :ثبظظ٘س ٜؾبظی ،ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی ،تٛضیؿٓ قٟطی ،تجطیع.
مقذمه
تٛضیؿٓ ،یه قبذ ٝاظ ٌطزقٍطی عجیقت اؾت و ٝثط پبی ٝوكف ٔىبٖٞب  ٚفطآیٙسٞبی غئٛٔٛضفِٛٛغیىی  ٚتبحیطات
ظیجبقٙبذتی آٖٞب زض تٕبؼ ثب ا٘ؿبٖٞب قىُ ٌطفت ٝاؾت ) .(Zglobicka-Baran & Zglobicki, 2013: 137اظ ایٗضٚ
ٔبٞیت تٛضیؿٓ ثط ٔزٕٛفٝای اظ ٚیػٌیٞبی رغطافیبیی ،ظٔیٗقٙبؾی ،ظیؿتٔحیغی ،فطٍٙٞیٔ ،یطاث ثبؾتب٘ی ٚ
ایزبز آؾبیف تأویس زاضز ) .(Heggie, 2009: 257ثبفتٞبی تبضیری قٟطٞبی ٔب ،ؽطافت  ٚظیجبیی ٘ ٚیع ضٚح ذالق
ٔطزٔی ،ثبألذم ٛٞیت ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاض٘س و ٝعی ؾبِیبٖ زضاظ آٖٞب ضا ثط عجك ؾ ،ٗٙفطٛ٘ ٚ ًٙٞؿ ٔقیكت
ذٛز ثٚ ٝرٛز آٚضزٜا٘س ( .)Piran, 2005: 7اظ عطفی ثبفتٞبی تبضیری  ٚفطٍٙٞی قٟطٞب آحبض ٌطاٖثٟبیی اظ فط،ًٙٞ
زا٘ف ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ثٔٛیا٘س  ٚثٝفٛٙاٖ رعئی اظ ٛٞیت ارتٕبفی ٞط ل ٚ ْٛوكٛضی تّمی ٔیق٘ٛس .زض
ثبفتٞبی تبضیری ث ٝفٙبنط ٔبزی یب ٚرٔ ٝبزی فط ،ًٙٞیب ثٝعٛض ٔكرم آ٘چ ٝو ٝث ٝلٔ َٛطزْقٙبؾبٖ فطًٙٞ
ٔبزی زض ثطاثط فط٘ ًٙٞبٔیسٔ ٜیقٛز (آحبض ٔبزی  ٚفیٙی فط )ًٙٞتٛرٔ ٝیقٛز؛ ثٙبثطایٗ ٔسیطیت تطٚیذ  ٚاحیبی
اٍِٛی ثبفتٞبی تبضیری قٟطٞبٔ ،سیطیت ثركی اظ ٔٙبثـ فطٍٙٞی ثب ٞسف تقٕیك ضٚاثظ ٔقٛٙی  ٚشٙٞی ٘ ٚیع ٛٞیت
ثركی ث ٝظ٘سٌی قٟطی اؾت ( .)Taherkhani, 2006: 98ثبظظ٘س ٜؾبظی ٔٙؾط فطٍٙٞی ،ض٘ٚس ٔٙؿزٓ ٙٔ ٚؾٕی زض
ضاؾتبی احیبء  ٚحفبؽت اظ «ٛٞیت فطٍٙٞی  ٚعجیقی» یه ٔزٕٛف ٝتبضیری اؾت و ٝتسا ٚ ْٚثبظقٙبؾی آٖ ،زضن ٚ
قٙبذت اضظـٞبی یه ؾطظٔیٗ ضا تقبِی ٔیثركسٔ .غبِقٝی تحّیّی ،حجت اعالفبت ثٝزؾت آٔس ،ٜاضظـٌصاضی ٚ
زض ٟ٘بیت حفبؽت ٔ ٚسیطیت ٔطاحُ ثبظظ٘س ٜؾبظی یه احط تبضیری ضا قىُ ٔیزٙٞسٙٔ .بؽط تبضیری ثٝرب ٔب٘س ٜاظ
ٌصقتٞ ٝط ؾطظٔیٕٗ٘ ،بز  ٚؾٕجّی اظ ٛٞیت فطٍٙٞی  ٚتٕسٖ غٙی ارساز آٖ اؾت وٞ ٝط آی ٝٙث ٝظ٘سٌی أطٚظ لٚ ْٛ
ّٔتف ٔقٙب ٔیثركس ٛٔ ٚرجبت تفبذط  ٚفعت آٖ ضا فطأ ٓٞیآٚضز .ثسیٗ ؾجتٞ ،ط وٛقكی زض ضاؾتبی ثبظٕ٘بیی ٚ
حفؼ آٖ ،زض انُ وٕىی ث ٝثمبی فط ٚ ًٙٞؾٙتٞبی و ٟٗیه ؾطظٔیٗ اؾت ( .)Bemanian et al., 2010: 7زض
نٛضتی و ٝفطآیٙس ثبظظ٘س ٜؾبظی تٟٙب اضظـٞبی ٔبزی ثبقس ،ثٙبی ٔطٔت قس ٜپؽ اظ ٔستی حبِت یبزٌبضی  ٚلسیٕی
یبفتٛٔ ٚ ٝضز ثیتٛرٟی یب وٓتٛرٟی لطاض ذٛاٞس ٌطفت .اظ عطفی اٌط تٟٙب اضظـٞبی ٔقٛٙی ٔس ٘ؾط ثبقس ،آٍ٘ب ٜایٗ
ٔیطاث ث ٝاحطی تجسیُ ٔیقٛز و ٝاظ ذبعطات رٕقی  ٚفطزی اؾت ،أب پؽ اظ ٌصقت ٔستی ٘مكی ذبعطٜای ٚ
ٌٙزیٝٙای ٔییبثسِ .صا الظْ اؾت و ٓٞ ٝاضظـٞبی ٔبزی  ٓٞ ٚاضظـٞبی ٔقٛٙی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز تب رٙجٝای
ضٚظآٔس پیسا وٙٙس ( .)Saadati, 2015: 24اظ آ٘زبیی و ٝیه پطٚغٜی ثبظظ٘س ٜؾبظی ،زاضای اثقبز ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٕٞچٖٛ
اثقبز التهبزی ،ارتٕبفی ،ظیؿتٔحیغی ،فطٍٙٞی ،وبِجسی-فضبیی ،فّٕىطزی ٔ ٚسیطیتی اؾتٌ .طزقٍطی ٘یع
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قٟطٞبی رٟب٘ی اظ رّٕ ٝوالٖقٟطٞبی ایطاٖ ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضزٕٞ .چٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝزض زٞٝٞبی اذیط اغّت
تٛرٟبت عطحٞبی تٛؾقٝی قٟطی زض ضاؾتبی ض٘ٚك ثركی ثٔ ٝطاوع رسیسی قٟطی ٔقغٛف ثٛزِ ،ٜصا ٔحسٚزٜی
ثبفتٞبی تبضیری ٔٛضز ثیتٛرٟی ٚالـ قس ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ ثبیس ث ٝز٘جبَ ضاٞی ثطای ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفتٞبی
تبضیری-فطٍٙٞی  ٚزض ضاؾتبی آٖ تٛؾقٝی تٛضیؿٓ قٟطی ثبقیٓ و ٝزض ایٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾی ایٗ ٔٛضٛؿ زض
ٔٙغم 8 ٝوالٖقٟط تجطیع ٔیپطزاظیٓٙٔ .غم 8 ٝقٟطزاضی تجطیع ثرف ٔطوعی قٟط ضا قبُٔ ٔیقٛز و ٝاوخط ثبفتٞبی
تبضیری ٔب٘ٙس ثبظاض تجطیع زض آٖ لطاض زاضز  ٚثب تٛر ٝث ٝایٗوٕٝٞ ٝؾبِٔ ٝیعثبٖ ٌطزقٍطاٖ زاذّی  ٚذبضری ثٛز،ٜ
تٛر ٝث ٝتأٔیٗ ظیطؾبذتٞبی ٔٙبؾت ٌطزقٍطی ضا ضطٚضی ٔیؾبظز.
ٞسف اظ ایٗ پػٞٚف تقییٗ ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ٘بقی اظ ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری-فطٍٙٞی ثط تٛؾق ٝتٛضیؿٓ
قٟطی  ٚتمٛیت ٘مبط لٛت ایٗ ٔٙبعك  ٚاظ ثیٗ ثطزٖ ضقفٞب اظ عطیك ضاٞىبضٞبی ارطایی زض ٔٙغم 8 ٝقٟطزاضی
والٖقٟط تجطیع ٔیثبقس .زض ایٗ ضاؾتب پبؾرٍٛیی ث ٝؾؤاَٞبی ظیط اؾبؼ وبض ٔیثبقس:
ٟٓٔ -1تطیٗ ٔؤِفٞٝبی ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی والٖقٟط تجطیع زض ضاؾتبی تٛؾق ٝتٛضیؿٓ وساْا٘س؟
 -2ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی تجطیع زاضای چ ٝأىب٘بت ٔ ٚحسٚزیتٞبیی زض ضاؾتبی تٛؾق ٝتٛضیؿٓ ٔیثبقس؟
پیطینه پصوهص
) Ashurt and Tonbridge (2000زض ٔغبِق ٝذٛز ثٌ ٝطزقٍطی تبضیری ٔ ٚسیطیت ٔیطاث قٟط پطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ ایٗ
پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتٛر ٝث ٝتٛریٌ ٝطزقٍطاٖ زض رؿتٚرٛی ٔىبٖٞبی ٔٙحهطثٝفطزِ ،ع ْٚحفبؽت اظ آحبض
فطٍٙٞی  ٚتبضیری  ٚتٛر ٝث ٝآحبض ٔخجت ض٘ٚك التهبزی ٌطزقٍطی ،ثؿتطؾبظ تمٛیت ٔٛضٛؿ ٌطزقٍطی فطٍٙٞی
اؾت٘ .مف ٌطزقٍطی فطٍٙٞی زض حفبؽت اظ ٔیطاثٞبی اضظقٕٙسٌ ،ؿتطـ ضٚاثظ ثیٗإِّّی  ٚاضتمبی ؾغح ضفبٜ
ارتٕبفی ؾبوٙبٖ اؾت.
) Smith (2007زض پػٞٚكی ث ٝثطضؾی ٌطزقٍطی ،فط ٚ ًٙٞثبظآفطیٙی پطزاذت ٝاؾت .زض ایٗ پػٞٚف آٔس ٜاؾت
ثبظآفطیٙی فطٍٙٞی زض ثؿظ زازٖ ٔف ْٟٛثبظآفطیٙی تقطیف فطنٞٝب ٔ ٚحسٚزٜٞبی فطٍٙٞی اظ إٞیت ظیبزی ٔیتٛا٘س
ثطذٛضزاض ثبقس .ثبفت تبضیری  ٚزض٘ٚی قٟطٞب ثِ ٝحبػ زاضا ثٛزٖ لسٔتٔ ،یطاث وبِجسی ،ظٔیٗٞبی ٔٙبؾت ثب
فّٕىطزٞبی فطٍٙٞی ثٝفٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ثؿتط وبِجسی–فضبیی ثبظآفطیٙی فطٍٙٞی ٔحؿٛة ٔیقٛز .ثس ٖٚزض ٘ؾط
ٌطفتٗ فط ٚ ًٙٞارتٕبؿ ،زؾتیبثی ث ٝپبیساضی  ٚثبظآفطیٙی یىپبضچ ،ٝأطی غیطٕٔىٗ تّمی ٔیقٛز .زض ایٗ ٘مف،
ٌطزقٍطی ثٝفٛٙاٖ اؾتطاتػی اؾبؾی زض ثبظآفطیٙی فطٍٙٞی ٔغطح ٔیقٛز.
) Zeitlin and Bohr (2011زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ ،ثطضؾی ارٕبِی ٌطزقٍطی ٔیطاث ،ث ٝتٛنیف ٌطزقٍطی ٔیطاث
پطزاذت ٚ ٝثیبٖ ٔی وٙٙس وٌ ٝطزقٍطی ٔیطاث ٘ٛفی اظ ٌطزقٍطی تبضیری ٔ ٚیطاث فطٍٙٞی اؾت و ٝقبُٔ ضٚیسازٞب
 ٚركٛٙاضٜٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔىبٖٞب  ٚربشثٞٝبی ٔطثٛط ثٔ ٝطزْ اؾت و ٝؾجه ظ٘سٌی  ٚؾٙت ٔطزْ ضا زض ٌصقت٘ ٝكبٖ
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أطی ضطٚضی  ٚارتٙبة٘بپصیط ٔیثبقس.
) Asanloo (2011زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ ٔطٔت قٟطى  ٚثبظظ٘س ٜؾبظى وبٖ٘ٞٛبی ارتٕبفى  ٚآؾیتقٙبؾی زض ثبفت
تبضیرى ٔحّٝی رّفبى انفٟبٖ ،ث ٝثطضؾى تأحیط السأبت ا٘زبْ قس ٜعى ؾبَٞبی  1382تب  1386زض اضتمب  ٚثٟجٛز
تهٛیط شٙٞى اؾت و ٝزض ش٘ ٗٞبؽط اظ ٔحٛض تبضیرى  ٚفطٍٙٞى رّفب قىُ ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝثیبٖ ٔیقٛز وٝ
ٔطٔت قٟطى تٟٙب زض ٔزٕٛف ٝفٛأّى و ٝؾقى زض حفؼ  ٚثٟجٛز ٚضقیت وبِجسى قٟط زاض٘س  -تقٕیط احط -ذالنٝ
ٕ٘ىقٛز٘ ،ىت ٟٓٔ ٝث ٝضٚظ ٍ٘ٝزاقتٗ فضبى قٟطى  ٚا٘غجبق آٖ ثب ضفتبض  ٚفقبِیت ارتٕبفى قٟط٘ٚساٖ زض زٚضاٖ
حبضط–ٔقبنطؾبظى احطٔ -یثبقس .آ٘چ ٝحبئع إٞیت اؾت تأحیط ایٗ ؾبٔب٘سٞیٞب ٔ ٚطٔتٞب زض ٔحیظ ثٙٔٝؾٛض
حضٛض ٔزسز ا٘ؿبٖ  ٚتمٛیت ضیكٝی فقبِیتٞبی ٔطزٔى  ٚارتٕبفى زض فطنٝی فضبى قٟطى ٔ ٚحُ اؾت.
) Teymouri (2014زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ ،فٛأُ ٔؤحط ثط ٌطزقٍطی ٔىبٖٞبی تبضیری قٟطی ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی :ثبظاض
تبضیری والٖقٟط تجطیع ،ث ٝثطضؾی ثبظاض ثعضي تجطیع و ٝثعضيتطیٗ ثبظاض ٔؿمف رٟبٖ  ٚیىی اظ ٔىبٖٞبی تبضیری ٚ
تزبضی زض وكٛض ایطاٖ اؾت  ٚثب زاقتٗ قٟطٜای رٟب٘ی ،لبثّیتٞبی فطاٚا٘ی ثٙٔٝؾٛض تجسیُ قسٖ ثٔ ٝىب٘ی ثطای
ٌطزقٍطی زض ؾغح ّٔی  ٚثیٗإِّّی زاضز ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت .ثطضؾیٞب ثیبٍ٘ط ٚضقیت ٔتٛؾظ ثبظاض
تبضیری تجطیع ثِ ٝحبػ ٌطزقٍطی اؾت؛ ثٝعٛضی و ٝثب ٔطتفـ وطزٖ ضقفٞب  ٚاظ ثیٗ ثطزٖ تٟسیسٞبی ٔٛرٛز
ٔیتٛاٖ وبضوطز ٌطزقٍطی ثبظاض تجطیع ضا ث ٝؾغح فبِی اضتمب زاز.
) Bahraini (2014زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ ،ضٚیىطزٞب  ٚؾیبؾتٞبی ٘ٛؾبظی قٟطی (اظ ثبظؾبظی تب ثبظآفطیٙی قٟطی
پبیساض) ،ث ٝثطضؾی ؾیط تح َٛضٚیىطزٞب  ٚؾیبؾتٞبی ٘ٛؾبظی قٟطی اظ ٘رؿتیٗ السأبت زض چبضچٛة ثبظؾبظی تب
ثبظآفطیٙی قٟطی پبیساض ٔیپطزاظز٘ .تبیذ حبنُ اظ ایٗ پػٞٚف ثیبٍ٘ط آٖ ٞؿتٙس و ٝضٚیىطز یىپبضچ ،ٝوبضثطز ٔفْٟٛ
ٔكبضوت زض ٕٞىبضی ثرفٞبی ذهٛنی  ٚزِٚتی تأویس ثط ٛٞیت ٔحّی  ٚحؽ ٔىبٖ ،قٟطٞب ثٝفٛٙاٖ ٔىبٖٞبی
ضلبثتیٔ ،حیظٞبیی ثِ ٝحبػ ارتٕبفی  ٕٝٞقٕ ٚ َٛثِ ٝحبػ التهبزی قىٛفب  ٚفطنٞٝبی فٕٔٛی ؾطظ٘س ٜاظ إٓٞ
ٔؤِفٞٝب ٔ ٚقیبضٞبی ثبظآفطیٙی قٟطی پبیساض ثب اِٛٚیت پبیساضی ارتٕبفی ٔیثبقٙس.
) Nourian and Fallahzadeh (2015زض ٔمبِٝای تحت فٛٙاٖ ،ثبظآفطیٙی ثبفت لسیٓ قٟط آُٔ ٔجتٙی ثط اؾتطاتػی
تٛؾقٌ ٝطزقٍطی  ٚثط٘بٔٝضیعی ضاٞجطزی ؾٙبضیٛیی ،ث ٝقٙبؾبیی ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ثط ثبظآفطیٙی ثبفت لسیٓ آُٔ
ٔجتٙی ثط تٛؾقٌ ٝطزقٍطی قٟطی پطزاذت ٚ ٝچبضچٛة ٘ؾطی اؾتطاتػی تٛؾقٌ ٝطزقٍطی اضائ ٝقس ٜاؾت٘ .تبیذ
حبنُ اظ ٔجب٘ی ٘ؾطی ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝؤِفٞٝبی اؾبؾی تٛؾقٌ ٝطزقٍطی قبُٔ ٔؤِفٞٝبی اؾتطاتػیه ٘ؾیط
وؿتٚوبض ،ضذسازٞبی ذبل ،ربشثٞٝبی وبِجسی ،ذطزٜفطٚقی  ٚفطٔ ٚ ًٙٞؤِفٞٝبی ظیطؾبذتی  ٚأىب٘بت ضفبٞی
پكتیجبٖ ٘ؾیط ذسٔبت ضفبٞی  ٚپصیطایی ،حُٕ٘ٚمُ  ٚزؾتطؾی  ٚآٔٛظـ  ٚاعالؿضؾب٘ی ٞؿتٙسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ ٘كبٖ
ٔیزٞس و ٝزض ثبفت لسیٓ آُٔٔ ،ؤِفٞٝبی ٔىب٘ی (٘ؾیط ربشثٞٝبی تبضیریٔ -صٞجی  ٚفضبٞبی ٔیعثب٘ی اظ ٕ٘بیكٍبٚ ٜ
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ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔمبِ ٝثیبٖ ٔیزاضز و ٝتٛر ٝث ٝضٚیىطزٞبی ٘ٛیٗ ثبظؾبظی  ٚاحیبی ثٙبٞب  ٚثبفتٞبی تبضیری
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ٌطزقٍطی آٖ زاض٘س.
مبانی نظری
فضبٞبی قٟطی ثٚٝیػٔ ،ٜحسٚز ٜثبفتٞبی تبضیری  ٚلسیٕی ث ٝفّت ٚرٛز ربشثٞٝبی ٘ٛؾتبِػیهٔ ،قٕبضی ،فطٍٙٞی
 ٚثٙبٞبی اضظقٕٙسی وٕ٘ ٝبزی اظ قطایظ التهبزی ،افتمبزی  ٚارتٕبفی آٖ زٚضاٖ ٔیثبقس اظ ٔمبنس ٌٔ ٟٓطزقٍطی
ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس (ٔ .)Kardovani and Mordaghfari, 2010: 20طاز اظ ثبفتٌ ،ؿتطٜای ٓٞپی٘ٛس اؾت و ٝثب
ضیرتقٙبؾیٞبی ٔتفبٚت عی زٚضاٖ حیبت قٟطی زض زاذُ ٔحسٚز ٜقٟط  ٚیب حبقیٝی آٖ زض تسا ْٚثب قٟط قىُ
ٌطفت ٝثبقس .ایٗ ٌؿتطٔ ٜیتٛا٘س اظ ثٙبٞبٔ ،زٕٛفٞٝب ،ضاٜٞب ،فضبٞب ،تأؾیؿبت  ٚتزٟیعات قٟطی  ٚیب تطویجی اظ آٖٞب
تكىیُ قس ٜثبقس .ثبفت تبضیری آٖ ثرف اظ قٟط اؾت و ٝلسٔتی قهت یب ٞفتبز ؾبِ ٝزاقت ٚ ٝزاضای اضظـ تبضیری
ٔیثبقس .عطح ٔؿئّ ٝثبفت تبضیری زض ایطاٖ ث ٝؾبَٞبی ا َٚز ٝٞچ ُٟثطٔیٌطزز .ث ٝز٘جبَ قٙبذت اضظـٞبی
تبضیری ٙٞ ٚطی آحبض ث ٝربٔب٘س ٜاظ ٌصقتٔ ٝؿئّ ٝحفبؽت آٖٞب  ٚرٌّٛیطی اظ زؾتجطزٞبی ظٔب٘ ٚ ٝترطیت ٘بضٚای
ثبفتٞبی ٔقٕبضی ٔغطح قس ( .)Kazemi and Abbasi, 2010: 2ثبفتٞبی تبضیری  ٚفطٍٙٞی قٟطٞب آحبض ٌطاٖثٟبیی
اظ فط ،ًٙٞزا٘ف ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ثٔٛیا٘س  ٚثٝفٛٙاٖ رعئی اظ ٛٞیت ارتٕبفی ٞط ل ٚ ْٛوكٛضی تّمی
ٔیق٘ٛس .زض ثبفتٞبی تبضیری ث ٝفٙبنط ٔبزی یب ٚرٔ ٝبزی فط ،ًٙٞیب ثٝعٛض ٔكرم آ٘چ ٝو ٝث ٝلٔ َٛطزْقٙبؾبٖ
فطٔ ًٙٞبزی زض ثطاثط فط٘ ًٙٞبٔیسٔ ٜیقٛز (آحبض ٔبزی  ٚفیٙی فط )ًٙٞتٛرٔ ٝیقٛز؛ ثٙبثطایٗ ٔسیطیت تطٚیذ ٚ
احیبی اٍِٛی ثبفتٞبی تبضیری قٟطٞبٔ ،سیطیت ثركی اظ ٔٙبثـ فطٍٙٞی ثبٞسف تقٕیك ضٚاثظ ٔقٛٙی  ٚشٙٞی ٘ ٚیع
ٛٞیت ثركی ث ٝظ٘سٌی قٟطی اؾت ( .)Daneshpour and Shiri, 2015: 18ثبفتٞبی تبضیری -فطٍٙٞی ثٝفٛٙاٖ
ثرفٞبی ٕٟٔی اظ قٟط ٘كبٖزٙٞسٛٞ ٜیت قٟط٘س .ثبفتٞبی ؤ ٚ ٟٗزٕٛفٞٝبی تبضیری زض یه قٟط ثط پبیٝی
اضتجبط  ٚپی٘ٛسی ٔٙغمی ذّك قسٜا٘س و ٝایٗ اظ ذهٛنیبت ٔقٕبضی ؾٙتی ایطاٖ اؾت .ثبفتٞبی لسیٕی ٚارس
اضظـٞبی ٘بزض ظیجبییقٙبذتی ،تسا ْٚذبعطات رٕقیٛٞ ،یت ثركی قٟطٞب  ٚرعیی اظ ؾطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی ٞؿتٙس
(ٕٞ .)Zangiabadi et al., 2015: 132چٙیٗ ثبفتٞبی ؾٙتی تبضیریٚ ،القیت ا٘ىبض٘بپصیط قٟطٞبیی ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس
وٚ ٝارس پیكی ٝٙتبضیری ٞؿتٙس (ٚ .)Habibi, 2006: 55رٛز ثبفت تبضیری ٔتٕبیع اظ ؾبیط ثبفتٞبی قٟط ثط إٞیت
 ٚرصاثیت آٖ قٟط ٔیافعایس  ٚوُ ثبفت تبضیری قٟط ضا ثٝفٛٙاٖ یه ربشثٔ ٝغطح ٔیوٙس .حضٛض ربشثٞٝبی
ٌطزقٍطی یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ زالیُ ٔؿبفطت ٔطزْ ث ٝیه ٔمهس ذبل اؾت .ربشثٞٝبی ٌطزقٍطی ثٝفٛٙاٖ فبُٔ
وكف ،ثب تٛر ٝثٚ ٝیػٌیٞبی ذبل  ٚرصاثیتٞبیی و ٝزاض٘سٔ ،یتٛا٘ٙس ٌطزقٍطاٖ ضا اظ ٘مبط  ٚؾطظٔیٗٞبی زٚض
ث ٝؾٕت ذٛز رصة وٙٙس ٞ ٚط لسض ربشثٞٝبی ٌطزقٍطی ٔتٛٙؿتط ٙٔ ٚحهطث ٝفطزتط  ٚرصاةتط ثبقٙس اظ لسضت
وكف ثبالتطی ثطذٛضزاض ذٛاٙٞس ثٛز  ٚزض ٘تیز ٝحٛظ٘ ٜفٛش ثؿیبض ٚؾیـتطی ذٛاٙٞس زاقت .أطٚظٌ ٜطزقٍطی ٘مف
لبثُ تٛرٟی زض تٛؾق ٚ ٝاحیبی ثبفتٞبی تبضیری زض قٟطٞب زاضز (ٌ .)Rahnamaei et al., 2011: 87طزقٍطی
قٟطی زض چبضچٛة اٍِٞٛبی فضبیی ذبنی فُٕ ٔیوٙسٛ٘ .احی قٟطی ث ٝفّت آٖو ٝزاضای ربشثٞٝبی تبضیری ٚ
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ضذسازٞب)ٔ ،ؤِفٞٝبی التهبزی (٘ؾیط ثبظاض  ٚذطزٜفطٚقی) ٔ ٚؤِفٞٝبی فطٍٙٞی ،ثیف تطیٗ تأحیط ضا ثط تٛؾقٝ
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ٌطزقٍطی قٟطی زض ثبفتٞبی تبضیری-فطٍٙٞی زض قٟطٞب ضا ٔیتٛاٖ زض احیبی اضظـٞبی فطٍٙٞی ،تبضید  ٚقیٜٛ
ظ٘سٌی پیكیٙیبٖ ،ضٚیسازٞب  ٚذبعطات رٕقی آٖٞب؛ ایزبز پی٘ٛس ثیٗ ربشثٞٝبی فطٍٙٞی اظ عطیك ایزبز ٌطٜٞب ٚ
قجىٞٝبی تٛؾقٌ ٝطزقٍطی زض قٟط؛ احیب ٌ ٚؿتطـ ٔحٛضٞبی فطٍٙٞی  ٚتبضیری  ٚپٟٞٝٙبی تٛؾقٌ ٝطزقٍطی
ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔٛلقیت لطاضٌیطی ربشثٞٝب زض ٘ؾط ٌطفت ( .)Aminzadeh and Dadras, 2012: 102اظ آ٘زبیی وٝ
فضبٞبی تبضیری -فطٍٙٞی قٟطٞب قٛاٞسی ظ٘س ٜاظ ؾٙتٞبی زیطیٗ  ٚؾجه فىطی ٙٞ ٚطی  ٚقیٜٞٛبی ٔقٕبضی ٚ
قٟطؾبظی پسیسآٚض٘سٌبٖ آٖٞب ٞؿتٙس  ٚاظ ٕٞیٗ ض ٚزض ظٔطٛ٘ ٜاحی رصاة ٛٔ ٚضز تٛرٔ ٝطزْ ربی ٔیٌیط٘س ٚ
٘مف ثؿیبض ٕٟٔی زض رصة ٌطزقٍطاٖ  ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ زاذّی  ٚذبضری زاض٘س .التهبز ٔطوع تبضیری قٟط ثب
فقبِیتٞبی ٌطزقٍطی قىُ ٔیٌیطز  ٚحیبتی تبظٔ ٜییبثس ()Azimi et al., 2011: 76؛ ثٙبثطایٗ ٌطزقٍطی فقبِیتی
اؾت و ٝث ٝقیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثط احیب  ٚثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفتٞبی تبضیری قٟط تأحیط ٔیٌصاضز  ٚزاضای إٞیت
فطاٚا٘ی زض تٛؾقٝی التهبزی ،ارتٕبفی-فطٍٙٞی  ٚوبِجسی ثبفتٞبی تبضیری اؾت.
ثبظظ٘س ٜؾبظی قٟطی ٔقبنط تٛٙفی اظ ٔٛضٛفبت ٔ ٚؿبئُ ضا زضثط ٔیٌیطز  ٚاظ آ٘زبیی و ٝقٟطٞب زض حبَ تغییط ٚ
تح َٛزائٕی ٞؿتٙس ،ایٗ ٔٛضٛفبت ٔ ٚؿبئُ ٘یع تحت تأحیط ٔحطنٞب ٔ ٚتغیطٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ثٝعٛض
زائٓ تغییط ٔییبثٙس ( .)Hosseini Komleh and Sotoudeh Alambaz, 2013: 82اظ ایٗض ٚاضائ ٝیه تقطیف اظ ٔفْٟٛ
ثبظظ٘س ٜؾبظی قٟطی ثٝعٛض ٌطیع٘بپصیطی ٘یبظٔٙس یه ضٚیىطز یىپبضچ ٚ ٝتحّیُ ربٔـ اظ پٛیبیی  ٚتغییطپصیطی
قطایظ زض قٟطٞبی ٔقبنط ٔیثبقس .ثبظظ٘سٜؾبظی قٟطی ثٙٔٝؾٛض ثبظٌطزا٘سٖ ظ٘سٌی زٚثبض ٜث ٝرٛأـ  ٚالتهبز
قٟطی ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟجٛز ثركیسٖ ث ٝاضاضی فطؾٛز ٚ ٜفقبِیتٞبی ٘بوبضآٔس ربضی زض آٖ  ٚایزبز فطنتٞبی ٘ٛیٗ ٚ
ٔحیظظیؿت ثٟتط ثطای ٘ؿُٞبی ثقسی ا٘زبْ ٔیٌیطز ) .(Lee and Rhee, 2007: 148-149زض ٚالـ ثبظظ٘س ٜؾبظی
ٔٙؾط فطٍٙٞی ،ض٘ٚس ٔٙزؿٓ ٙٔ ٚؾٕی زض ضاؾتبی احیبء  ٚحفبؽت اظ ٛٞیت فطٍٙٞی  ٚعجیقی یه ٔزٕٛف ٝتبضیری
اؾت و ٝتسا ٚ ْٚثبظقٙبؾی آٖ ،زضن  ٚقٙبذت اضظـٞبی یه ؾطظٔیٗ ضا تقبِی ٔیثركس .ثبظظ٘س ٜؾبظی فطآیٙسی
اؾت و ٝپؽ اظ ا٘زبْ فّٕیبت ٔطٔتٔ ،ب٘سٌبضی ثٙب زض ع َٛظٔبٖ ضا ضٕب٘ت ٔیوٙس .عی فطآیٙس ثبظظ٘سٜؾبظی،
ٕٞرٛاٖ ثب ٘یبظٞبی ضٚظ ربٔق ٍٕٗٞ ٚ ٝثب ٛٞیت  ٚانبِت و ٟٗثٙب ،وبضثطز ٘ٛیٙی ث ٝآٖ افغب وطز ٚ ٜضٚح تبظٜای زض
وبِجس آٖ ٔیزٔس .رطیبٖ زٚثبض ٜظ٘سٌی زض وبِجس و ،ٟٗضٕب٘ت ٔب٘سٌبضی ثیفتط ثٙب ضا زض عی ظٔبٖ فطأ ٓٞیوٙس
( .)Saadati, 2015: 21اظ آ٘زبیی وٌ ٝطزقٍطی قٟطی ثط ثبظظ٘س ٜؾبظی فضبٞبی قٟطی ثرهٛل ثبفتٞبی
تبضیری–فطٍٙٞی تأحیط ٔخجت زاضز  ٚاظ آ٘زبیی وٌ ٝطزقٍطی زض ثطزاض٘س ٜپیبٔسٞبی التهبزی ،ارتٕبفی ٔ ٚحیغی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛثطای فضبٞبی قٟطی اؾت ،ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ اشفبٖ زاقت ؤ ٝؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفتٞبی
تبضیری-فطٍٙٞی ثط تٛؾقٌ ٝطزقٍطی ضا ٔیتٛاٖ اظ قبذمٞبی التهبزی ،ارتٕبفی ٔ ٚحیغی ٚاثؿت ٝث ٝنٙقت
ٌطزقٍطی اؾترطاد وطز.
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Figure 1: Conceptual model of research

ٔحسٚزٛٔ ٜضز پػٞٚف
ثبفت لسیٕی قٟط تجطیع و ٝفٕستبً زض ٔٙغم 8 ٝقٟطزاضی تجطیع ٚالـ قس ٜاؾت ث ٝنٛضت ٔحّٞٝبیی ٔتٕطوع اظ لكط
ذبنی اظ ربٔق ٝثِ ٝحبػ فطٍٙٞی ،لٔٛی  ٚیب ٔصٞجی قىُ ٌطفت ٝاؾت  ٚزض ٔٛضز ثبظاض تجطیع و ٝثرف افؾٕی اظ
ایٗ ٔٙغم ٝضا زضثط ٔیٌیطز ٔیتٛاٖ ضاؾتٞٝبیی ثب ٘ٛؿ ٔكرهی اظ فقبِیت ٔكبٞس ٜوطز .ایٗ ٔٙغم ٝثب تٛر ٝث ٝافعایف
ضٚظافع ٖٚتمبضبی ایزبز ٔطاوع تزبضی  ٚتجسیُ ؾبذتٕبٖٞبی ٔؿى٘ٛی ث ٝپبؾبغٞب ثب افعایف ؾفطٞب ٔٛار ٝثٛز ٜوٝ
ثبفج وٕجٛز فضب  ٚایزبز تطافیه زض ایٗ ٔٙغمٌ ٝكت ٝاؾتٙٔ .غم 8 ٝتجطیع تمطیجبً زض ٔطوع قٟط تجطیع ٚالـ قس ٜو ٝثب
فجٛض ؾ ٝقطیبٖ زضر ٝیه قٟطی اظ ایٗ ٔٙغم( ٝذیبثبٖ چبی وٙبض ،ذیبثبٖ رٕٟٛضی ،ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙی) ٘بحیٝ
ٔطتجظ وٙٙس ٜزیٍط ٔٙبعك ث ٝیىسیٍط ٔیثبقس (قىُ ٕٝٞ ٚ )2ضٚظ ٜثیف اظ یه ٔیّی ٖٛؾفط زض ایٗ ٔٙغم ٝا٘زبْ
ٔیقٛزٙٔ .غم 8 ٝقٟطزاضی تجطیع ثب تٛر ٝث ٝپتب٘ؿیُٞبی تبضیری  ٚفطٍٙٞی  ٚالتهبزی ٕٝٞؾبِٔ ٝیعثبٖ ٌطزقٍطاٖ
زاذّی  ٚذبضری ثٛز ٜو ٝایٗ أط تٛرٚ ٝیػ ٜث ٝؾبذتبض  ٍٖٕٛٞایٗ ٔٙغم ٚ ٝایزبز أىب٘بت ضفبٞی ضا ٔیعّجس .اظ
ٔطاوع تبضیری قٟط تجطیع ثٛٔ ٝاضز ظیط ٔیتٛاٖ اقبض ٜوطزٔ :ؿزس وجٛز یب ٌٛی ٔؿزس (ٔتقّك ث٘ ٝیٕ ٝز ْٚلطٖ ٟ٘ٓ
ٞزطی) ،اضن فّیكب( ٜیىی اظ اثٙی ٝو ٚ ٟٗفؾیٓ تجطیع  ٚزض ظٔط ٜقبٞىبضٞبی ٔقٕبضی اؾالٔی ٔطثٛط ث ٝزٚضٜ
ایّرب٘ی)ٔ ،ؿزس ربٔـ تجطیع یب ٔؿزس رٕق ،ٝثمقٔ ٚ ٝؿزس ؾیس حٕعٔ ،ٜمجط ٜاِكقطا (ٔسفٗ ققطا ،فمٟب  ٚفطفبی
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لغتاِسیٗ قیطاظی  ٚاؾتبز  ٚقبفط ثعضي قٟطیبض) ،ثبظاض تجطیع (یىی اظ ظیجبتطیٗ  ٚثعضيتطیٗ ٔزٕٛف ٝثبظاضٞبی
ایطاٖ)ٛٔ ،ظ ٜآشضثبیزبٖ . ... ٚ

ضکل  :2موقعیت جغرافیایی منطقه  8ضهرداری کالنضهر تبریس
Figure 2: Geographical location of District 8 of Tabriz metropolitan municipality

مواد و روشها
ضٚـ پػٞٚف زض پػٞٚف حبضط ،اظ ٘ؾط ٘ٛؿ وبضثطزی  ٚاظ ٘ؾط ٔبٞیت تٛنیفی–تحّیّی اؾت .قی ٜٛرٕـآٚضی
اعالفبت ٘یع اؾٙبزی–پیٕبیكی اؾت .زض ٚالـ ثب ثطضؾی ازثیبت پػٞٚف ٔ ٚتٔ ٖٛطتجظ ثب ثبظظ٘سٜؾبظی ثبفت
تبضیری -فطٍٙٞی ٔقیبضٞبی ٔٛضز ٘ؾط اؾترطاد ٌطزیس ٚ ٜؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ قی ٜٛپیٕبیكی (تٛظیـ پطؾكٙبٔٔ )ٝیعاٖ
تأحیط ٔتغیطٞبی ثبظظ٘سٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی (قىُ  )3ثط تٛؾق ٝتٛضیؿٓ رٕـآٚضی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه-
ٞبی تحّیّی آظٔ ٖٛضتجٝای فطیسٔٗ ،آظٔ ٖٛتی ته ٕ٘ٝ٘ٛای ،ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٚ ٜتحّیُ ٔؿیط ؾٙزیس ٜقسٜا٘س.
ٕٞچٙیٗ ثٙٔٝؾٛض ؾبظٌبضی زازٜٞب (پبیبیی) ٘یع ث ٝزِیُ ایٙى ٝضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اظ فٕٔٛیت ثیف تطی ثطذٛضزاض
اؾت ،اظ ایٗ ضٚـ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٜو ٝضطیت وُ آِفب ثٝزؾت آٔس 0/821 ٜاؾت .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝربٔق ٝآٔبضی
پػٞٚف ٔؿئٛالٖٔ ،سیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔؿبئُ قٟطی ٔٙغم 8 ٝقٟطزاضی  ٚؾبیط ٔٙبعك قٟطزاضی والٖقٟط تجطیع
(٘ 1400فط) ٔیثبقس و ٝحزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثط اؾبؼ ٔسَ وٛوطاٖ ٔ ٚ p=q= 0/5 ٚمساض ذغبی )٘ 220 ،0/06 (dفط ثٝ
زؾت آٔس ٜاؾت.
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Table 1- Effective indicators of revitalization of historical-cultural context on the development of urban tourism

مذیریتی-عملکردی

ٔسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیعی
ذسٔبت ٌطزقٍطی

اجتماعی-جمعیتی

فضایی-عملکردی

تاریخی-فرهنگی

اقتصادی

تمٛیت ٔكبضوت

اضتمبء ویفی ؾبظٔبٖ فضبیی ٚ
ؾبذتبض وبِجسی ثبفت

احیبی ٛٞیت فطٍٙٞی

ذٛزوفبیی  ٚپٛیبیی

ارتٕبفی

 ٚتبضیری ثبفت وٟٗ

التهبزی

تمٛیت  ٚپٛیبیی حیبت
ٔس٘ی زض ثبفت

زض ثبفت تبضیری
آقٙبیی ثب اضظـٞبی
ثٔٛی  ٚفطٍٙٞی
تكىیُ ٔسیطیت
یىپبضچٔ ٝحسٚزٜ
تبضیری

تجسیُ قٟط تبضیری

ؾبٔب٘سٞی وبضثطیٞبی

افعایف ؾطٔبیٌٝصاضی

قٟطی ثطای ایزبز اضظـ

زض تمٛیت ٛٞیت ٚ

افعٚزٜ

ذبعط ٜرٕقی

افعایف ؾطٔبیٌٝصاضی زض

ث ٝقٟط تبضیری

ثبفت

رٟب٘ی

ٔأذص :فؾیٕی ٕٞ ٚىبضاٖ1391 ،؛

حفؼ ؾبوٙبٖ انیُ
ٔٙغم ٚ ٝرٌّٛیطی اظ
زٌطٌ٘ٛی ثبفت رٕقیتی

تأٔیٗ زؾتطؾی ٔٙبؾت ث ٝثبفت
ؾبظٔب٘سٞی وبضثطیٞبی ٔحسٚز ٜثب
تٛر ٝث٘ ٝمف  ٚفّٕىطز آٖ
تٛؾق ٝحُٕ٘ٚمُ فٕٔٛی ؾجع
(ؾبظٌبض ثب ٔحیظظیؿت)
تأٔیٗ ٘یبظٞبی ظ٘سٌی أطٚظ زض
ثبفت
ٔحسٚز ؾبذتٗ حطوت ؾٛاضٜ
قرهی

()Source: Azimi et al., 2012

یافتهها و بحث
ثٙٔ ٝؾٛض ؾٙزف احطات ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی والٖقٟط تجطیع ثط تٛؾق ٝتٛضیؿٓ اظ ٘ 220فط اظ
وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚؿئٛالٖ قٟطی ٔٙغم 8 ٝقٟطزاضی تجطیع پطؾكٍطی ثٝفُٕ آٔس ٜوٚ ٝیػٌیٞبی آٖٞب ثسیٗ قطح
ٔیثبقس .ثط اؾبؼ رس )2( َٚلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت و ٝاظ وُ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی پػٞٚف  81زضنس ٔطز  19 ٚزضنس ظٖ
ٔیثبقٙس و ٝاظ ٘ؾط ٌط ٜٚؾٙی ثیفتطی فطاٚا٘ی ٔطثٛط  35-45ؾبَ ثب  49زضنس ،اظ ٘ؾط تحهیالت ثیفتطیٗ
فطاٚا٘ی وبضقٙبؾی ثب  43زضنس  ٚاظ ٘ؾط ؾٕت ٘یع ثیفتطیٗ فطاٚا٘ی ثب  52زضنس ٔطثٛط ث ٝوبضقٙبؼ قٟطی
ٔیثبقس.
جذول  -2ویصگیهای نمونه آماری پصوهص
Table 2- Characteristics of the research statistical sample

رٙؿیت

تقساز

ٔطز

178

ظٖ

42

ؾٗ

تقساز

تحهیالت

تقساز

ؾٕت

تقساز

25-35

63

وبضزا٘ی

23

ٔسیط اضقس

17

35-45

108

وبضقٙبؾی

95

ٔسیط ٔیب٘ی

89

45-55

49

وبضقٙبؾی اضقس

74

ثبالی  55ؾبَ

-

زوتطی

28

وبضقٙبؼ قٟطی

114
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ضٌطؾی ٖٛذغی یىی اظ تىٙیهٞبی پیچیس ٜی آٔبضی اؾت  ٚث ٝزٛ٘ ٚؿ ضٌطؾی ٖٛذغی ؾبز( ٜزٔ ٚتغیط ٚ )ٜچٙس
ٔتغیط ٜتمؿیٓ ٔیقٛز .ضٌطؾی ٖٛذغی زٔ ٚتغیط ٜث ٝپیف ثیٙی ٔمساض یه ٔتغیط ٚاثؿت ٝثط اؾبؼ ٔمساض یه ٔتغیط
ٔؿتمُ ٔی پطزاظز ،أب ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜضٚقی اؾت ثطای تحّیُ ٔكبضوت رٕقی  ٚفطزی زض یه یب چٙس ٔتغیط
ٔؿتمُ ) (Xزض یه ٔتغیط ٚاثؿت .)Habibpour and Safari, 2009: 480( (Y) ٝاظ آ٘زبیی وٚ ٝؽیف ٝاؾبؾی فّٓ
پیفثیٙی یب تجییٗ پسیسٜٞبؾت ( ،)Curlinger, 1998: 10ثٙبثطایٗ ثط ٔغبِقبتی و ٝثط پیفثیٙی  ٚتجییٗ ٘بؽط٘س ،تحّیُ
ضٌطؾیٔ ٖٛیتٛا٘س ٘مف ثبظی وٙس .ثب تٛر ٝث R ٝیب ضطیت ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘ٛٔ ٝرٛز زض ٔقبزِ ٝزض رس َٚظیط
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ ٔتغیطٞب ٕٞجؿتٍی لٛی ٚرٛز زاضز.
 R Squareیب ضطیت تقییٗ ثٔ ٝزصٚض ضطیت ٕٞجؿتٍی تقییٗ ٌفتٔ ٝیقٛز ؤ ٝیعاٖ تجییٗ ٚاضیب٘ؽ  ٚتغییطات ٔتغیط
ٚاثؿت ٝتٛؾظ ٔزٕٛفٔ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٔ .مساض ایٗ ضطیت ٘یع ثیٗ نفط تب ٔ 1تغیط اؾت وٞ ٝطچٝ
ث ٝؾٕت ٔ 1یُ وٙس٘ ،كبٖ اظ آٖ زاضز ؤ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ تٛا٘ؿتٝا٘س ٔمساض ظیبزی اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تجییٗ
وٙٙس  ٚثطفىؽ ٞط چ ٝث ٝنفط ٘عزیه تط ثبقس ،زالِت ثط ٘مف وٓ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض تجییٗ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿتٝ
زاضز .ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت ٔصوٛض ٔمساض ضطیت تقییٗ زض ٔقبزِ ٝحبضط لبثُ لج َٛاؾت ،ظیطا ث ٝضاحتی ٔیعاٖ ٚاضیب٘ؽ
ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا ٔكرم ٔیؾبظز  ٚاظ عطفی ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض آٖ اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ازفب وطز و ٝتب حسٚز ظیبزی لبزض
ث ٝتجییٗ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝاؾت.
 Adjusted R Squareیب ضطیت تقسیُ قس ٜزض رس )3( َٚثیبٖ ٔیزاضز ؤ 5 ٝتغیط ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ ٔسَ ثطای
ؾٙزف احطات ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی ثط تٛؾق ٝتٛضیؿٓ قٟطی ٔٙبؾت اؾتٔ .خالً ٔمساض ضطیت
تقسیُ قس ٜزض فبُٔ فضبیی-فّٕىطزی  94زضنس اظ تٛؾق ٝتٛضیؿٓ قٟطی ضا تجییٗ ٔیوٙس ٔ ٚبثمی ایٗ تغییطات وٝ
ثٔ ٝزصٚض وٕیت ذغب ٔقطٚف اؾت حبنُ فٛأُ ذبضد اظ ٔسَ اؾت.
جذول  -3خالصه آمارههای مربوط به برازش مذل
Table 3- Summary of model fitting statistics

التهبزی

0/812

0/655

0/652

فضبیی–فّٕىطزی

0/941

0/907

0/905

تبضیری-فطٍٙٞی

0/791

0/616

0/614

ٔسیطیتی-فّٕىطزی

0/688

0/444

0/442

ارتٕبفی-رٕقیتی

0/619

0/384

0/382

1/609

Model

R

R Square

Adjusted R
Square

DurbinWatson
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Table 4- Coefficients of regression effect of revitalization of historical-cultural context of Tabriz on tourism development
Sig.

Standardized Coefficients

Unstandardized Coefficients

Beta

B

0/000

F

Model

Constant

1/779

0/000

0/617

0/438

333/312

التهبزی

0/000

0/720

0/588

222/345

فضبیی  -فّٕىطزی

0/000

0/507

0/396

321/433

تبضیری  -فطٍٙٞی

0/000

0/418

0/317

356/221

ٔسیطیتی  -فّٕىطزی

0/000

0/351

0/211

417/365

ارتٕبفی  -رٕقیتی

رس٘ )4( َٚتبیذ ٔطثٛط ث ٝضطایت تأحیط ضٌطؾی٘ٛی ٔتغیط ٔؿتمُ ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری-فطٍٙٞی زض تٛؾقٝ
تٛضیؿٓ قٟطی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ضطیت ثتبی ٔ 0/720تغیط فضبیی–فّٕىطزی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتغییط یه ا٘حطاف
اؾتب٘ساضز زض ٔتغیط فضبیی–فّٕىطزی ثبفج تغییط  0/720ا٘حطاف اؾتب٘ساضز زض تٛؾقٝی تٛضیؿٓ قٟطی ٔیقٛز .اظ
عطف زیٍط ٔتغیطٞبی التهبزی ثب ضطیت ثتبی  ٚ 0/617تبضیری-فطٍٙٞی ثب ثتبی ٔ 0/507یتٛا٘ٙس ثیفتطیٗ تأحیط ضا
زض تٛؾق ٝی تٛضیؿٓ قٟطی ثط اؾبؼ ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری-فطٍٙٞی زاقت ٝثبقٙسٔ .مبزیط ثٝزؾت آٔس F ٜوٝ
زض ؾغح ذغبٞبی وٛچهتط اظ ٔ 0/01قٙیزاض اؾت٘ ،كبٖ ٔی زٞس ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ اظ لسضت تجییٗ ثبالیی ثطذٛضزاض
ثٛز ٚ ٜلبزض٘س ث ٝذٛثی ٔیعاٖ تغییطات ٚاضیب٘ؽ تٛؾق ٝتٛضیؿٓ قٟطی ضا تٛضیح زٙٞس .ث ٝفجبضتی ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی
پػٞٚف ٔٙبؾت ٔیثبقس.
آظٔ ٖٛتحّیُ ٔؿیط
ایٗ آظٔٔ ٖٛیعاٖ تأحیط ٔؿتمیٓ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثط تٛؾق ٝتٛضیؿٓ قٟطی ثط احط ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری-
فطٍٙٞی ضا ٘كبٖ ٔی زٞسٛٔ .ضٛفی و ٝزض ارطای ضٚـ تحّیُ ضٌطؾیٔ ٖٛغطح اؾت ایٗ اؾت و ٝزض ایٗ تحّیُ ٔب
فمظ ٔیتٛا٘یٓ تأحیط ٔؿتمیٓ ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ضا ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا پیفثیٙی وٙیٓ  ٚأىبٖ ثطضؾی ٚ
قٙبؾبیی تأحیطات غیطٔؿتمیٓ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝفطا٘ ٓٞیؿت .ثطای ضفـ چٙیٗ ٔكىّی اظ ضٚـ تحّیُ
ٔؿیط اؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ .ضٚـ تحّیُ ٔؿیط تقٕیٓ یبفت ٝتطیٗ ضٚـ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜثب تسٚیٗ ٔسَ ٞبی فّی اؾت
( .)Hooman, 2005: 45, quoted by Pourahmad and Zareiثطای تحّیُ زض اِٚیٗ لسْ ٔ ٕٝٞتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ
ٚاثؿت ٕٝٞ ٚ ٝضٚاثظ أىبٖپصیط ثیٗ آٖ ٞب ٔ ٚتغیطٞبی ذغب زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜثٛز أب ثب تٛر ٝثٔ ٝقٙبزاض ٘جٛزٖ
تقسازی اظ ٕٞجؿتٍی زض ؾغح ٔقٙبزاضی  0/05زضنس  ٚثطاظـ ٘بٔٙبؾت ٔسَ ،رٟت انالح ٔسَ ٕٞجؿتٍیٞب ٚ
پطاوٙفٞبی ثیٔقٙی حصف قس .زض پػٞٚف حبضط ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ثسؾت آٔس ٜفبُٔ فضبیی-فّٕىطزی ضا ث ٝفٛٙاٖ
ٔتغیط ٚاثؿتٔ ٝیب٘ی زض ٘ؾط ٌطفتٝایٓ .اِجت ٝثبیس تٛر ٝزاقت ٝثبقیٓ و ٝفبُٔ فضبیی-فّٕىطزی ذٛز ث ٝفٛٙاٖ یه ٔتغیط
ٔؿتمُ ٘یع فُٕ ٔی وٙس ،أب ثب تٛر ٝثٔ ٝیعاٖ تأحیط ایٗ فبُٔ ثط تٛؾقٝی تٛضیؿٓ قٟطی عجك ٘تبیذ ضٌطؾی ٖٛچٙس
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عطاحی قس ٜضٚـ تحّیُ ٔؿیط ضا ٘كبٖ ٔیزٞس٘ .تبیذ حبنُ اظ ٔسَ تحّیُ ٔؿیط (قىُ ٘ )3كبٖ ٔیزٞس و ٝثیف
تطیٗ تأحیط ٔؿتمیٓ ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی والٖقٟط تجطیع ثط تٛؾق ٝتٛضیؿٓ ٔطثٛط ث ٝقبذمٞبی
فضبیی–فّٕىطزی  ٚالتهبزی ٔیثبقس و ٝاضظـ آٖٞب  0/756 ٚ 0/845ثٛز ٜاؾت.

ضکل  :3تحلیل مسیر اثرات باززنذه سازی بافت تاریخی–فرهنگی بر توسعه توریسم ضهری
Figure 3: Path analysis of the effects of revitalizing the historical-cultural context on the development of urban tourism
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پؽ اظ ٔقطفی  ٚقٙبؾبیی ٔؤِفٞٝبی ٔؤحط ثبظظ٘سٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی والٖقٟط تجطیع زض ضاؾتبی تٛؾقٝ
ٌطزقٍطی ثط اؾبؼ ٔؤِفٞٝبی ٔٛضز ٔغبِق ،ٝث ٝتفىیه قبذمٞب ٔ ٚؤِفٞٝب ٔحسٚزیتٞب  ٚأىب٘بت زض رس)5( َٚ
اضائ ٝقسٜا٘س.
جذول  -5تحلیل و بررسی امکانات و محذودیتهای بافت تاریخی–فرهنگی تبریس
Table 5- Analysis of the possibilities and limitations of the historical-cultural context of Tabriz

ضاخصها

فضبیی –
فّٕىطزی

امکانات

محذودیتها

اؾتمطاض وبضثطیٞبی ٔٙغمٝای زض ؾغح ٔحسٚز ٜثب تٛٙؿ

تٛؾق ٝفقبِیتٞبی وبضٌبٞی  ٚا٘جبضزاضی زض ٔحسٚزٜ؛ تؿّظ

وبضوطزی زض ظٔیٞٝٙبی فطٍٙٞیٌ ،طزقٍطی ،التهبزی ٚ

فقبِیتٞبی ذطزٜفطٚقی زض ٔیبٖ وبضثطیٞبی ٔٙغمٝای؛ فمساٖ

حىٔٛتی؛

فقبِیت زض قت؛ تؿّظ  ٚتطاوٓ حطوت ؾٛاضٜ؛ وٕجٛز قسیس

ٚرٛز ضاؾتٞٝبٔ ،حٛضٞب  ٚپٟٞٝٙبی فّٕىطزی فقبَ زض

پبضوی ٚ ًٙثبضا٘ساظ؛ زقٛاضی حطوت پیبز٘ ٚ ٜبٔٙبؾت ثٛزٖ

ؾغح ٔحسٚزٜ؛ ٚرٛز ذغٛط اتٛثٛؼضا٘ی ٌؿتطز ٜزض

ٔجّٕبٖ  ٚاحبث قٟطی (٘جٛز ٘ ٚبٔٙبؾت ثٛزٖ تٛلفٍبٜٞب).

ٔحسٚزٜ؛ ثبالتطیٗ أىبٖ زؾتطؾی اظ زیٍط ٘مبط قٟط ،ثٝ
فّت ٔٛلقیت وب٘٘ٛی ٔحسٚز.ٜ
ٔسیطیتی –

ؾغح آٌبٞی ثبالی ٔسیطاٖ  ٚثط٘بٔٝضیعاٖ  ٚتالـ ثطای

فسْ ٕٞىبضی ٔتٙبؾت ٟ٘بزٞب  ٚتكىُٞبی ٔطزٔی ثب ؾبظٔبٖٞب ٚ

فّٕىطزی

ٚاحسؾبظی تهٕیٌٓیطیٞب  ٚعطحٞب.

اضٌبٖ ٞبی زِٚتی  ٚاؾتمالَ آٖٞب.

حضٛض ثبظاض زض ٔحسٚز ٚ ٜإٞیت آٖ زض ؾغح قٟط؛ فطا

ٚرٛز ٔكبغُ وبشة ،ذطزٜفطٚقیٞب ٚ ٚاحسٞبی التهبزی

ٔٙغمٝای ثٛزٖ ثؿیبضی اظ فقبِیتٞبی التهبزی ٔحسٚزٜ؛

٘بؾبظٌبض ثب ٛٞیت ٔحسٚزٜ؛ اؾتفبز٘ ٜىطزٖ اظ فطنتٞبی

ٚرٛز ثبظاض تبضیری قٟط تجطیع (حجتقس ٜزض آحبض رٟب٘ی).

التهبزی زض ثرف نٙقت ٌطزقٍطی ثب تٛر ٝث ٝپتب٘ؿیُٞبی

التهبزی

ثبالی فطٍٙٞی  ٚتبضیری ٔٙغمٝ؛ فسْ ٚرٛز ٔطاوع تأٔیٗ ٘یبظٞبی
ذبل ٌطزقٍطاٖ  ٚرٟبٍ٘طزاٖ.
ارتٕبفی –
رٕقیتی

ٚرٛز ٞ NGOبی ٔرتّف  ٚفقبَ زض ثبفت؛ حضٛض ؾبوٙبٖ

فسْ أٙیت ارتٕبفی زض ثبفت ثٛیػ ٜزض ؾبفبت قت؛ ربثزبیی

انیُ زض ثطذی اظ ٔحّٞٝبی لسیٕی  ٚآقٙبیی آٖٞب ثب پیكیٝٙ

ؾبوٙبٖ لسیٕی ثبفت ث ٝؾبیط ٘مبط  ٚربیٍعیٙی ٟٔبرطاٖ وٓ

تبضیری ثبفت.

زضآٔس ثب عجمبت ارتٕبفی پبییٗ  ٚفسْ آقٙبیی آٖٞب ثب تبضید ٚ
فط ًٙٞثبفت.

تبضیری -
فطٍٙٞی

غٙبی فطٍٙٞی–تبضیری ثبفت؛ زاضا ثٛزٖ اضظـٞبی تبضیری،

اظ ثیٗ ضفتٗ ٚیػٌیٞبی ثهطی وبٖ٘ٞٛبی لسیٕی؛ ایزبز اِحبلبت

فٙبنط یبزٔب٘ی  ٚفطٍٙٞی  ٚذبعط ٜرٕقی؛ ٚرٛز ثٙبٞب،

ٔتضبز ٘ ٚبٔٙبؾت ثط ضٚی ثٙبٞب؛ ٘بٔتزب٘ؽ ثٛزٖ ثؿیبضی اظ

ثس٘ٞٝب ،زضٚاظٜٞبٔ ،حٛضٞب ٔ ٚحسٚزٜٞبی اضظقٕٙس تبضیری

ؾبذت  ٚؾبظٞبی رسیس ثب ٔحیظ  ٚاغتكبـ زض ؾیٕب ٙٔ ٚؾط

ٕٞطا ٜثب ثمبیبی فطنٞٝبی فٕٔٛی  ٚفضبٞبی رٕقی ثط

قٟطی.

ربی ٔب٘س ٜاظ ٌصقت ٝثب ذبعطات رٕقی.

تسٚیٗ اٞساف  ٚاضائ ٝضاٞجطزٞب  ٚؾیبؾتٞبی ثبظظ٘سٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی تجطیع ثب ضٚیىطز تٛؾقٝ
ٌطزقٍطی
ثب تٛر ٝث ٝأىب٘بت ٔ ٚكىالت ٔحسٚز ٜتبضیری–فطٍٙٞی تجطیع  ٚإٞیت تٛؾقٌ ٝطزقٍطی زض ایٗ ٔحسٚز ٜثٝ
فٛٙاٖ اؾبؾی تطیٗ ضاٞىبض احیبی ثبفت تبضیری ،اٞساف  ٚضاٞجطزٞبی ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی تجطیع ثب
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ٔیسا٘ی ٔ ٚغبِقبت اؾٙبزی زض رس )6( َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.
جذول  -6اهذاف ،راهبردها و سیاست های باززنذه سازی بافت تاریخی تبریس با رویکرد گردضگری
Table 6- Objectives, strategies and policies for the revitalization of the historical context of Tabriz with a tourism approach

ضاخصها

اهذاف کلی

راهبردها

اهذاف فرعی

تمٛیت فقبِیتٞبی ٔٙبؾت ثب قأٖ  ٚافتجبض ثبفت تبضیری ثب
تأویس ثط فقبِیتٞبی ٌطزقٍطی  ٚتبضیری؛ تح َٛزض ؾبذتبض
فضبیی–فّٕىطزی

ویفی

اضتمبء

ؾبظٔبٖ فضبیی ٚ
ؾبذتبض

وبِجسی

ٔحسٚز ٜثبفت

تأٔیٗ زؾتطؾی ٔٙبؾت ث ٝثبفت؛ ؾبظٔب٘سٞی
وبضثطیٞبی ٔحسٚز ٜثب تٛر ٝث٘ ٝمف ٚ
فّٕىطز آٖ؛ پبالیف وبضثطیٞبی ٘بؾبظٌبض ٚ
ٔغبیط ثب قأٖ  ٚافتجبض ثبفت تبضیری؛ اؾتفبزٜ
چٙس فّٕىطزی اظ فضبٞبی ثباضظـ.

فّٕىطزی ثب تأویس ثط ٘مف تبضیری؛ تمٛیت ویفی  ٚوٕی
تؿٟیالت فطٍٙٞی ٌ ٚطزقٍطی ،ایزبز پٟٞٝٙبی قبذم
ٌطزقٍطی ،فطٍٙٞی  ٚتفطیحی ،ثبظآفطیٙی ضاؾتٞٝب ٚ
یبزٔبٖٞبی ذبعطٜاٍ٘یع فّٕىطزی؛ اذتالط وبضثطیٞبی
ؾبظٌبض (فطٍٙٞی ،تزبضی ،حىٔٛتیٌ ،طزقٍطی ،تبضیری)،
افغبی وبضوطز رسیس زض تٛافك ثب ٔبٞیت ثٙب  ٚفضب؛ افعایف
٘فٛشپصیطی ث ٝثبفت؛ اِٛٚیت زٞی ثطای حطوت فبثط پیبزٚ ٜ
زٚچطذ.ٝ

فّٕىطزی

ٔسیطیتی–

التهبزی

یىپبضچٝؾبظی

قىٌُیطی ٔسیطیت ٚاحس ثیٗ ٟ٘بزٞبی

ایزبز یه ٔسیطیت ٚاحس زض ثیٗ اضٌبٖ ٞب  ٚتمؿیٓ ٚؽبیف

ٔسیطیت ثبفت

ٔطزٔی  ٚاضٌبٖ ٞبی زِٚتی

ثهٛضت افمی ثیٗ آٖٞب ثٙٔ ٝؾٛض رٌّٛیطی اظ تفطقٞب.

اضتمبی ٔٛلقیت فطا

اقتغبَظایی  ٚافعایف تقساز قبغالٖ زض

ٚاٌصاضی  ٚآٔبز ٜؾبظی ؾبذتٕبٖٞبی تبضیری ثطای

ٚ

ٔحسٚزٜٞبی تبضیری  ٚربشة ٌطزقٍط؛

فقبِیتٞبی ٌطزقٍطی؛ احیبء  ٚض٘ٚك نٙبیـزؾتیٔ ،كبغُ

ثیٗإِّّی ثبظاض ٚ

تسٚیٗ أتیبظات تكٛیمی ثطای ؾطٔبیٌٝصاضی

ؾٙتی  ٚپرت غصاٞبی ؾٙتی ٔ ٚحّی؛ ؾبٔب٘سٞی ثبظاض ثٝ

ٔطاوع

زض ٘ٛؾبظی ثٙبٞب ٔ ٚحالت فطؾٛزٚ ٜ

فٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ وب٘ ٖٛتزبضی ٌ ٚطزقٍطی  ٚحصف ٔكبغُ

رصة ؾطٔبیٞٝبی زاذّی  ٚذبضری.

وبشة.

ٔٙغمٝای
٘ٛؾبظی
تزبضی.

تمٛیت  ٚپٛیبیی
ارتٕبفی–رٕقیتی

حیبت ٔس٘ی زض
ثبفت  ٚافعایف
ؾطٔبیٌٝصاضی زض
تمٛیت ٛٞیت ٚ
ذبعط ٜرٕقی

افغبی أتیبظاتی ثطای ؾبوٙبٖ لسیٕی ثبفت
ثطای حفؼ

انبِت

ارتٕبفی ثبفت؛

ثط٘بٔٝضیعی زلیك  ٚانِٛی ثطای تأٔیٗ
ظیطؾبذتٞبی ثبفت ثطای حفؼ ؾبوٙبٖ ٚ
رصة ٌطزقٍط؛ تمٛیت ٔكبضوت ارتٕبفی
زض ثط٘بٔٞٝبی ثبظظ٘س ٜؾبظی؛ افعایف أٙیت
ثرهٛل زض ؾبفبت قت.

اضتمبی ویفیت ؾغح ظ٘سٌی زض ٔحالت  ٚأطٚظی ؾبظی
ذسٔبت  ٚظیطؾبذتٞبی قٟطی؛ افعایف ٘ؾبضت ارتٕبفی
 ٚؾبٔب٘سٞی فضبٞبی رطْ ذیع  ٚایزبز ٘ٛضپطزاظی ٔٙبؾت
زض ؾبفبت قت؛ ثؿتطؾبظی ثطای افعایف تقبٔالت ارتٕبفی
 ٚتمٛیت ٔطاوع ٔحالت اظ عطیك افعایف فضبٞبی فٕٔٛی؛
افعایف حؽ ذٛیكتٗ قٙبؾی ثیٗ ؾبوٙبٖ اظ عطیك احیبی
فط ٚ ًٙٞؾ ٗٙثٔٛی  ٚیبزٌبضیٞبی تبضیری؛ تمٛیت حؽ
تقّك ثٔ ٝىبٖ زض ؾبوٙبٖ.
تٛؾقٝی ا٘ٛاؿ ثط٘بٔٞٝب ٔ ٚطاوع فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی  ٚاحیب

تبضیری-فطٍٙٞی

احیبی

ٛٞیت

فطٍٙٞی  ٚتبضیری
ثبفت

تجسیُ قٟط تبضیری ث ٝقٟط تبضیری رٟب٘ی؛

نٙبیـزؾتی؛ تالـ ثطای حجت ثٙبٞب یب ثبفت زض ٔیطاث

احیبء ٙٞطٞب  ٚؾ ٗٙثٔٛی  ٚتبضیری ٚ

ی٘ٛؿى ٛث ٝفٛٙاٖ ٔیطاث فطٍٙٞی؛ ایزبز تجّیغبت ٔٙبؾت زض

ثط٘بٔٞٝبی فطٍٙٞی  ٚتفطیحی؛ تٛؾقٝ

آقٙبیی ٌطزقٍطاٖ ثب اضظـٞبی تبضیری  ٚفطٍٙٞی ثبفت؛

ٌطزقٍطی تبضیری ٔ ٚیطاحی

آٔٛظـ  ٚآقٙبیی ؾبوٙبٖ ثبفت  ٚربٔقٔ ٝیعثبٖ ثب اضظـٞبی
ثٔٛی.
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أطٚظ ٜزض ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی پیكطفت ٝزض رٟبٖٔ ،طاوع قٟطی ،ضاثغ ٝتٍٙبتٍٙی ثب وبضوطزٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی،
ٌصضاٖ اٚلبت فطاغتٌ ،طزقٍطی  ... ٚزاض٘س  ٚث ٝزِیُ آٖؤ ٝقٕٛالً زاضای قطایظ ٔٙبؾت وبِجسی-فضبیی و ٝزض
اضتجبط ثب حیبت قٟطی  ٚتقبٔالت ارتٕبفی قٟط٘ٚساٖ إٞیت ٔییبثٙس ،ث ٝفٛٙاٖ یه ٔزٕٛف ٝغٙی قٟطی تّمی
ٔیٌطز٘س .اظ عطفی ثرف تبضیری–فطٍٙٞی زض اوخط ٘مبط رٟبٖ ثب تٛر ٝث ٝپیكیٝٙی ذٛز زض حبَ ترطیت ثٛزٜا٘س وٝ
ایٗ أط ضطٚضت احیب  ٚثبظظ٘س ٜؾبظی ایٗ ثبفتٞب ضا ٕ٘بیبٖ ٔیؾبظز .ثطای احیب  ٚث ٝضٚظ ٕ٘ٛزٖ ثبفتٞبی تبضیری،
ثبیس فال ٜٚثط پبؾرٍٛیی ٘یبظٞبی ٔطزْ  ٚظ٘سٌی ضٚظٔط ،ٜضرٛؿ ٔقٙیزاضی ثٛٞ ٝیت تبضیری ثبفت قٛز؛ ثٙبثطایٗ ثب
تٛر ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛؿ زض ایٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ قٙبؾبیی ٔؤِفٞٝبی تأحیطٌصاض ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت تبضیری–فطٍٙٞی
تجطیع زض ثٟجٛز  ٚاضتمبی ثبفت ٔٛضز ٔغبِق ٚ ٝتٛؾقٝی ٌطزقٍطی ٔیثبقیٓ٘ .تبیذ  ٚیبفتٞٝبی پػٞٚف ثط اؾبؼ ٔسَ
تحّیُ ٔؿیط حبوی اظ آٖ اؾت و ٟٓٔ ٝتطیٗ ؾیبؾت ثبظ٘س ٜؾبظی ثبفت ٔٛضز ٔغبِق ٝزض ضاؾتبی تٛؾقٌ ٝطزقٍطی
ؾیبؾت فضبیی–فّٕىطزی (ثب ضطیت ٔ )0/845یثبقس و ٝزض ایٗ حیغ ٝاضتمبء ویفی ؾبظٔبٖ فضبیی  ٚؾبذتبض
وبِجسی ٔحسٚز ٜثبفت؛ ؾبظٔب٘سٞی وبضثطیٞبی ثبفت ٔصوٛض ثب تٛر ٝث٘ ٝمف  ٚفّٕىطز آٟ٘ب؛ تأٔیٗ زؾتطؾی ٔٙبؾت
ث ٝثبفت ثٝتطتیت ثب ضطیت  0/647 ٚ 0/729 ،0/821زاضای ثیفتطیٗ تأحیط ٔیثبقٙس .زض ٔٛضز ؾیبؾت فضبیی-
فّٕىطزی زض ثبفت فقّی ٔیتٛاٖ اشفبٖ زاقت  ٚثب تٛر ٝث ٝثط٘بٔٝضیعیٞبی ٘بزضؾت ٘ ٚبٔٙؾٓ ٔب٘ٙس ذیبثبٖ وكی-
ٞبی ٘بزضؾت ثزبی اؾتفبز ٜاظ ٔحٛضٞبی پیبزٜضٚی ،تسٚیٗ  ٚایزبز ا٘ٛاؿ وبضثطیٞبی ازاضی زض ثبفت  ٚافعایف
تطافیه  ٚفجٛض ٔ ٚطٚض  ٚافعایف تطاوٓ فطٚقی٘ ،یبظ ث ٝثط٘بٔٝضیعی ٔٙبؾت زض ٔقیبضٞبی ایٗ ؾیبؾت زض ضاؾتبی
ثبظظ٘سٜؾبظی ثبفت ٔٛضز ٔغبِق ٚ ٝتٛؾق ٝتٛضیؿٓ ٔیثبقس .زٔٚیٗ اِٛٚیت زض ضاؾتبی ثبظظ٘سٜؾبظی ثبفت  ٚتٛؾقٝ
تٛضیؿٓ ،ؾیبؾت التهبزی (ثب ضطیت ٔ )0/756یثبقس و ٝزض ایٗ حیغ ٝافعایف ؾطٔبیٌٝصاضی زض ثبفت؛ ؾبٔب٘سٞی
وبضثطیٞبی قٟطی ثطای ایزبز اضظـ افعٚزٜ؛  ٚذٛزوفبیی  ٚپٛیبیی التهبزی ثٝتطتیت ثب ضطیت 0/607؛ ٚ 0/532
 0/509زاضای ثیفتطیٗ تأحیط ٔیثبقٙس .زض ایٗ ٔٛضز ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝفسْ ؾطٔبیٌٝصاضی ٔٙبؾت ثٙٔ ٝؾٛض حفؼ
ٔیطاث فطٍٙٞی  ٚتٛر ٝؾٛزرٛیب٘ ٝث ٝایٗ ٔیطاث ٔب٘ٙس احساث پبضوی ًٙزض ٔحسٚز ٜاضي فّیكب٘ ٜیبظ ث ٝثط٘بٔٝضیعی
التهبزی ٔٙبؾت ضا ضطٚضی ٔیؾبظز .ؾٔٛیٗ اِٛٚیت ثبظظ٘سٜؾبظی ثبفت ٔٛضز ٔغبِق ٝؾیبؾت تبضیری–فطٍٙٞی (ثب
ضطیت ٔ )0/685ی ثبقس و ٝزض ایٗ حیغ ٝاحیبی ٛٞیت فطٍٙٞی  ٚتبضیری ثبفت؛ تجسیُ قٟط تبضیری ث ٝقٟط
تبضیری رٟب٘ی؛  ٚآقٙبیی ثب اضظـٞبی ثٔٛی  ٚفطٍٙٞی ثٝتطتیت ثب ضطیت 0/512؛ 0/460 ٚ 0/479؛ زاضای
ثیفتطیٗ تأحیط ٔیثبقٙس .زض ایٗ ٔٛضز ٘یع ٔیتٛاٖ فٛٙاٖ وطز و ٝفسْ اؾتفبز ٜاظ ٔترههبٖ زض أط احیبی ٔیطاث
فطٍٙٞی زض ٔحسٚز ٜثبفت ٔٛضز ٔغبِقٛٔ ،ٝرجبت ترطیت ایٗ ثٙبٞب ضا قىُ زاز ٜاؾت .ایٗ ؾیبؾتٞب اظ عطیك
ٔؤِفٞٝبی ظیط ثبفج ثبظظ٘سٜؾبظی  ٚتٛؾق ٝثبفت  ٚاظ عطیك آٖ تٛؾق ٝتٛضیؿٓ ٔیٌطزز :اضتمبء ویفی ؾبظٔبٖ فضبیی
 ٚؾبذتبض وبِجسی ٔحسٚز ٜثبفت اظ عطیك ؾبٔب٘سٞی وبضثطیٞبی ٘بؾبظٌبض؛ تأٔیٗ زؾتطؾی ٔٙبؾت ث ٝثبفت؛ اؾتفبزٜ
اظ حُٕ٘ٚمُ فٕٔٛی  ٚؾبظٌبض ثب ٔحیظظیؿت  ٚایزبز پٟٞٝٙبی قبذم ٌطزقٍطی ،فطٍٙٞی  ٚتفطیحی ،ثبظآفطیٙی
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اظ عطیك تسٚیٗ أتیبظات تكٛیمی ثطای ؾطٔبیٌٝصاضی زض ٘ٛؾبظی ثٙبٞب ٔ ٚحالت فطؾٛز ٚ ٜرصة ؾطٔبیٞٝبی
زاذّی  ٚذبضری ٚ ٚاٌصاضی  ٚآٔبز ٜؾبظی ؾبذتٕبٖٞبی تبضیری ثطای فقبِیتٞبی ٌطزقٍطی ،احیبء ٙٞطٞب  ٚؾٗٙ
ثٔٛی  ٚتبضیری  ٚثط٘بٔٞٝبی فطٍٙٞی  ٚتفطیحی  ٚتٛؾق ٝا٘ٛاؿ ثط٘بٔٞٝب ٔ ٚطاوع فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی  ٚاحیبء
نٙبیـزؾتی ،تمٛیت  ٚپٛیبیی حیبت ٔس٘ی زض ثبفت  ٚافعایف ؾطٔبیٌٝصاضی زض تمٛیت ٛٞیت  ٚذبعط ٜرٕقی،
ایزبز یه ٔسیطیت ٚاحس زض ثیٗ اضٌبٖ ٞب  ٚتمؿیٓ ٚؽبیف ثهٛضت افمی ثیٗ آٖٞب ثٙٔ ٝؾٛض رٌّٛیطی اظ تفطقٞب.
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