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چکیذٌ
أشٚص ٜثب تٛج ٝثٌ ٝؼتشؽ سٚص افض ٖٚؿٟش ٞبی وٛچه  ٚثضسي  ٚفضبٞبی ؿٟشی ٘ب ٔغّٛة  ،ػبصٌبسی ٔحالت ٔؼى٘ٛی ٚ
فضبٞبی فٕٔٛی آٟ٘ب ثب ٘یبص ٞبی ػبوٙیٗ إٞیت ٚیظ ٜای پیذا ٔی وٙذ .فضبٞبی ٔؼى٘ٛی أشٚص اص دسن سٚح ا٘ؼب٘ی  ٚتقّك
اجتٕبفی ث ٝدٚس ؿذ ٜا٘ذ ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ تٛج ٝث ٝحغ تقّك ثٔ ٝىبٖ دس یه ٔحّ ٝثخلٛف دس ٔحالتی و ٝاص ٛٞیت لٔٛی ٚ
جٕقی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ  ٚتقٕیٓ آٖ ثٔ ٝشوض ٔحّٔ ٚ ٝشاوض ٔحالتی و ٝلّت تپٙذٞ ٜش ٔحّٔ ٝی ثبؿٙذ ضشٚست داسد .پظٞٚؾ
حبضش ثش اػبع ا٘ذیـٞ ٝبی ا٘ذیـٕٙذاٖ عشاحی ؿٟشی ٔ ٚقٕبسی ،جبٔق ٝؿٙبػی  ٚسٚاٖ ؿٙبػی ث ٝاػتخشاد اكٔ ٚ َٛقیبس
ٞبی ٔشتجظ ثب ٛٞیت  ٚحغ تقّك ثٔ ٝىبٖ ٔی پشداصد .دس ایٗ پظٞٚؾ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ تٛكیفی تحّیّی  ٚاص عشیك ٔـبٞذٜ
ٔ ،لبحج ، ٝثشسػی اػٙبد دادٞ ٜب سا ٌشد آٚسی  ٚآٟ٘ب سا تحّیُ  ٚاسصیبثی وشد ٚ ٜساٞجشدٞب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی الذاْ ثشای عشاحی
ٔشوض ٔحّ ٝدس ٔحّ ٝچٟبسكذ دػتٍب ٜوشد تٙؾیٓ ٕ٘ٛد ٜایٓ.
ياطٌَای کلیذی:حغ تقّك ثٔ ٝىبٖٔ،شوض ٔحّٛٞ،ٝیت لٔٛی،عشاحی ؿٟشی

-1مقذمٍ
ا٘ؼبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔٛجٛدی اجتٕبفی اص ٚلتی و ٝخٛد ٘ ٚیبص ٞبیؾ سا ؿٙبخت ٝاػت ث ٝد٘جبَ ثشلشاسی استجبط خٛد ثب ٔحیظ  ٚجٟبٖ
پیشأ ٖٛخٛیؾ دس جٟت یبفتٗ  ٚتـخیق ٛٞیت فشدی  ٚاجتٕبفی ٌؼتشؽ داد .ٜاجتٕبفبت ا٘ؼب٘ی یىی اص ساٞ ٜبی ثشلشاسی
استجبط  ٚیبفتٗ ٛٞیت دس جٟت پبػخٍٛیی ث ٝایٗ ٘یبص ا٘ؼب٘ی اػت ػبخت ٔىبٖ ٞبیی و ٝاص ٘ؾش اجتٕبفی فقبَ ثبؿذ  ٚأىبٖ
ثشلشاسی استجبط چٟش ٜث ٝچٟش ٜا٘ؼب٘ی دس دس ٖٚجبٔق ٚ ٝدس وبِجذی ػبصٔبٖ یبفتٔ ٝی تٛا٘ذ تبحیشی لٛی ٔ ٚحىٕی ثش ؿىُ ٌیشی
ٛٞیت فشدی  ٚاجتٕبفی افشاد داؿت ٝثبؿذ.
ث ٝفمیذٌ ٜشٚتش ٔىبٖ جب یب لؼٕتی اػت و ٝاص عشیك فٛأّی و ٝدس آٖ لشاس داسد كبحت ٛٞیتی خبف ؿذ ٜاػت ٔ .شوض ٔحّ ٝثٝ
فٛٙاٖ ؿٙبػ ٝای ٛٞیتی ٔحّ ٝؿٙبختٔ ٝی ؿٛد ٔ ٚىب٘ی ثشای ٌشدٕٞبیی ػبوٙیٗ ٔحّ ٚ ٝؿىُ ٌیشی سفتبس  ٚلشاسٌبٞ ٜبی
استجبعی ػبوٙیٗ ثب  ٓٞو ٝخٛد ٔجبِی اػت ث شای سٚیبسٚیی ػبوٙیٗ  ٚافشاد ثب  ٓٞو ٝخٛد ٔی تٛا٘ذ حغ تقّك ٛٞ ٚیت ٔىب٘ی سا دس
افشاد ػبوٗ ٔحُ سا تمٛیت وٙذ.
دس ؿٟشػبصی ٔ ٚقٕبسی فلش اخیش ثٚ ٝجٛد ٔشاوض ٔحالت  ٚاسصؽ ٞبی آٟ٘ب دس ثشاٚسد ٜوشدٖ ٘یبص ٞبی سٚحی  ٚجؼٕی افشاد
اجتٕبؿ ثی تٛجٟی ؿذ ٚ ٜایٗ یقٙی ٘ب دیذٌ ٜشف تٗ ٘یبصٞبی فشدی ثـشی و ٝدس دٚساٖ ٔقٕبسی ٔذسٖ ث ٝاٚد خٛد سػیذ ایجبد فضب
ٞبی ثی ویفیت ؿٟشی ثذٔ ٖٚشوض فٕٔٛی آساْ ثشای آػٛدٖ  ٚثش عشف وشدٖ ٘یبص ٞبی فشدی ٔٛجت ثشٚص ٔـىالت ؿذ ٜاػت .
ٚجٛد ثحشاٖ ٛٞیتی افضایؾ یبفت ٚ ٝدس ٟ٘بیت ث ٝثشؽ افشاد اص جبٔقٔ ٝی ا٘جبٔذ.
ٞش ؿٟش ٚیظٌی ٞبیی داسد و ٝآٖ سا اص دیٍش ؿٟش ٞب ٔتٕبیض ٔی وٙذ خشد ٜفشٞ ًٙٞبی ٔٛجٛد دس والٖ ؿٟش ٞب ٌ ٝ٘ٛای اػت وٝ
ثبفج ؽٟٛس ٛٞیت ٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛحّی ٙٔ ٚغم ٝای ؿذ ٜاػتٔ .حّ٘ ٝیض ث ٝفٛٙاٖ جضء وٛچىی اص ؿٟش ٜا اص ایٗ لبئذٔ ٜؼتخٙی
٘یؼت.
دس ایٗ ٔیبٖ حغ تقّك ثٔ ٝىبٖ ث ٝف ٛٙاٖ فشآیٙذی دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝفشد ٘ؼجت ثٔ ٝىبٖ ٔ ،حیظ  ٚؿیء یب أشی
احؼبع تقٟذ ٛٞ ٓٞ ٚیتی پیذا ٔی وٙذ.

-2-1سيش تحقیق
٘ٛؿ تحمیك وبسثشدی ثب سٚیىشد حبوٓ ثش آٖ اص ِحبػ سٚؽ ؿٙبػی تٛكیفی-تحّیُ اػت  ،جبٔقٛٔ ٝسد ثشسػی ؿٟش وشد ٔحّٝ
چٟبسكذ دػتٍبٔ ٜی ثبؿذ.
دس تحمیمبت تٛكیفی ٔحمك ث ٝد٘جبَ چٍ ٝ٘ٛثٛدٖ ٔٛضٛؿ اػت ث ٝفجبست دیٍش ایٗ ٘ٛؿ تحمیك ٚضـ ٔٛجٛد سا ثشسػی ٔی وٙذ  ٚثٝ
تٛكیف ٔٙؾٓ ٘ ٚؾبْ داس ٚضقیت فقّی آٖ ٔی پشداصد .
ٚیظٌی  ٚكفبت آٖ سا ٔغبِق ٚ ٝفٙذاِـــض ْٚاستجبط ثیٗ ٔتغیش ٞب سا ثشسػی ٔی ٕ٘بیذ  .اجشای تحمیك تٛكیفی ٔی تٛا٘ذ كشفب ثشای
ؿٙبخت ثیـتش ؿشایظ ٔٛجٛد یب یبسی دادٖ ث ٝفشآیٙذ تلٕیٓ ٌیشی ثبؿذ.
دس تحمیك حبضش ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی وتبثخب٘ ٝای  ٚثشسػی ٔت ٖٛث ٝؿٙبخت وّی  ٚالذاْ ث ٝاػتخشاد فُّ  ٚفٛأُ ٔؤحش دس
ٔٛضٛؿ پشداختٔ ٝی ؿٛد  ٚاص عشیك ٔغبِقبت ٔیذا٘ی ثؼتش عشح سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞیٓ.

-2محلٍ ي اجتماع محلی
دس تقشیف ٚاط ٓٞ ٜپی٘ٛذ ثب ٔحّٔ ٝجتٙی ثش ثقذ اجتٕبفی آٖ ٔ ،ف ْٟٛاجتٕبفی ٔحّی ٔغشح ؿذ ٜاػت  .دس ِغت ٘بٔ ٝآوؼفٛسد ،
اجتٕبؿ ٔحّی ثٔ ٝقٙبی ٔجٕٛف ٝای اص ا٘ؼبٖ ٞبػت و ٝدس یه ٔىبٖ ٘ ،بحی ٚ ٝیب ٔحذٚدٔ ٜـتشن ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ٚ ٚیظٌی ٞبی
ٔـتشوی چٔ ٖٛزٞت ،ؿغُ٘،ظاد ،لٔٛیت ٘ ٚؾبیش آٟ٘ب سا ثب یىذیٍش پی٘ٛذ ٔی دٙٞذ ".دس ٘ٛؿتبس ؿٟشػبصی ٔف ْٟٛاجتٕبؿ ٔحّی
،ؿجى ٝای اص اجتٕبفبت ٔشدٔی ثب ٛٞیت ،فالیك ٘ ٚؾشیٞ ٝبی ٔـتشن دس ػغح ٔحّی اػت و ٝصٔیٞ ٝٙبی ؿٙبخت ،ایجبد فشكت ٚ
حٕبیت ٞبی د ٚػٛی ٝسا ثشای تقبُٔ ٔتمبثُ فشأ ٓٞی آٚس٘ذٔ. (Barton 2003,158) ]1[.ف ْٟٛاجتٕبؿ ٔحّی سا ٔی تٛاٖ اص
چٟبس ٔٙؾش صیش ٔٛسد ثشسػی  ٚتحّیُ لشاس داد  .اِف) ٔف ْٟٛاجتٕبفیٔ :جٕٛف ٝای اص افشاد و ٝداسای ٔٙبفـ  ،ػبصٔبٖ  ٚتحت لبٖ٘ٛ
ٔـتشن ا٘ذ .ایٗ ٔف ْٟٛلذیٕی تشیٗ ثشداؿت اص اجتٕبؿ ٔحّی دس ا٘ذیـٞ ٝبی جبٔق ٝؿٙبػی اػت .ة) ٔف ْٟٛحمٛلی التلبدی :ثش
فٙلش ٔٙبفـ ٔ ٚبِىیت ٔـتشن دس تقشیف اجتٕبؿ ٔحّی تبویذ داسد ِ ٚضٔٚب ثش ٔجٙبی ٔىبٖ یب فضبی ٔـتشن ٘یؼت .د) ٔفْٟٛ
جغشافیبیی ٔىب٘ی :ثش فٙلش ٔىبٖ دس تقشیف اجتٕبؿ ٔحّی تبویذ داسد  ٚآٖ دػت ٝاص افشادی سا دس ثش ٔی ٌیشد و ٝدس یه ٔىبٖ
ٔـخق جغشافیبیی ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ .ایٗ افشاد ٕٔىٗ اػت ٔٙبفـ ٔـتشوی داؿت ٝثبؿٙذ  ،یب ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ  .اجتٕبؿ ٔحّی دس ایٗ
تقشیف ٔی تٛا٘ذ ؿبُٔ ٚاحذ ٕٞؼبیٍی (ٔحّ )ٝؿٟشن  ٚیب حتی یه ؿٟش یب ٔٙغ ٝؿٟشی ثبؿذ .د) ٔف ْٟٛاوِٛٛطیىی :دس ایٗ ٔفْٟٛ
 ،اجتٕبؿ ٔحّی ث ٝكٛست تجٕقی اص اسٌٙیؼٓ ٞب تقشیف ٔی ؿٛد و ٝثب یىذیٍش داسای سٚاثظ تمبثُ ا٘ذ.
ٔحّ ٝث ٝفٛٙاٖ ٟ٘بدی وٚ ٝاحذٞبی ٕٞؼبیٍی سا دس خٛد داسا ٔیثبؿذ ثب ٔف ْٟٛاجتٕبؿ  ٚاجتٕبؿ ٔحّی لشاثت صیبدی داسد .ایٗ
دٚ ٚاط ٜث ٝدِیُ لشاثت ٔقٙبیی صیبد ٌبٞی ث ٝجبی یىذیٍش اػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚداسای اثٟبٔبت صیبدی ٔیثبؿٙذ .اص یه عشف اجتٕبؿ
دس ثش ٌیش٘ذ ٜاستجبط ثب تشویجی اص فمبیذ  ،ؿشایظ  ٚاِٛٚیت ٞب ٙٔ ٚبػجبت  ٚفالیك ٔـتشن اػت اص عشف دیٍش ؿجىٞٝبی استجبعی وٝ
افشاد یه اجتٕبؿ سا ث ٝیىذیٍش پی٘ٛذ ٔیدٙٞذٕٔ ،ىٗ اػت دس ٔىبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔحُ ص٘ذٌی ٘یض سیـ ٝداؿت ٝثبؿٙذ .اجتٕبفبت
ٔزٞجی ،لٔٛی ثٚ ٝاػغ ٝفش٘ ًٙٞؾبْ فمبیذ ٔحذٚد ٔیؿ٘ٛذ  ٚاجتٕبفبت حشفٝای  ٚدیٍش اجتٕبفبت ثٚ ٝاػغ ٝفالیك ؿشایظ یب
اِٛٚیتٞبی ٔـتشن ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ ٔی خٛس٘ذٌ .ش چ ٝاجتٕبفبت ٔحّی ٔتىی ثش ٔىبٖ ٞؼتٙذِٚ ،ی آٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ تمؼیٕبت فشفی اص
ػشصٔیٗ ثِ ٝحبػ ج غشافیبیی ٔذ٘ؾش ٘یؼتٙذ .ث ٝثیبٖ دیٍش آٟ٘ب ٚاحذٞبیی ٞؼتٙذ و ٝدس آٖ ثشخی اص ٔجٕٛف ٝاستجبعبت  ٓٞچٖٛ
پی٘ٛذٞبی استجبعی (خب٘ٛادٌی ،خٛیـب٘ٚذی ،دٚػتی ٕٞ ٚؼبیٍی  )...ٚپی٘ٛذٞبی وبسوشدی (ٔب٘ٙذ استجبعبت دس تِٛیذٔ ،لشف ٚ
جبثجبیی وبال ٞب  ٚخذٔبت ) ،پی٘ٛذٞبی فشٍٙٞی (ٔب٘ٙذ :پی٘ٛذ دس ٔزٞت ،ػٙت یب ٛٞیت لٔٛی  )...ٚیب پی٘ٛذٞبی التلبدی (ٔب٘ٙذ:
استجبط دس پبیٍب ٜالتلبدی یب ػجه ص٘ذٌی  )...ٚتٕشوض ٔییبیٙذ.

-1-2مفًُم محلٍ دس شُش َای ایشان
ٔحّ ٝثٔ ٝخبث ٝػّ َٛاكّی ؿٟش دس ایشاٖ ػى٘ٛتٍب ٜل٘ ، ْٛظاد ٔ ،زٞت یب فشل ٝخبف اػت  .جبٔق ٝؿٟشی سً٘ ٌشفت ٝاص ٘ؾبْ فـیشٜ
ای  ،دس س٘ٚذ ؿىُ ٌیشی خٛد ٔجٕٛفٞ ٝبیی سا ایجبد وشد و ٝثٔ ٝحّٔ ٝقشٚف ؿذ٘ذ .اص اثتذای ثٙبی ؿٟشٞبی اػالٔی  ٚحتی لجُ
اػالْ ٞ ،ش ل ٚ ْٛلجیّ ٝای تحت ؿشایظ خب٘ٛادٌی ٙٔ ،بفـ ٔـتشن  ٚؿجىٞ ٝبی خٛیـب٘ٚذی ٔ ،حّ ٝجذاٌب٘ ٝای دس ؿٟش ثٙب ٔی
وشد٘ .یبص ثٕٞ ٝجؼتٍی داخّی اص یه ػ ٚ ٛتحذیذ ٌشٞ ٜٚبی اجتٕبفی خٛدی دس ٔمبثُ دیٍشاٖ اص ػٛی دیٍش ِ،ض ْٚخٛدوفبیی
٘ؼجی سا دس صٔی ٝٙخذٔبت  ٚتأػیؼبت الصْ تٛجیٔ ٝی وشدٕٞ .جؼتٍی اجتٕبفی فشٍٙٞی ػجت ایجبد فبُٔ سٚا٘ی تقّك ثٔ ٝحّٚ ٝ
پیشٚی افشاد اس آداة  ٚسػٚ ْٛاحذ ٕٞ ٚچٙیٗ احؼبع تٕبیض ٘ؼجت ث ٝػبوٙبٖ دیٍش ٔحّٞ ٝب ثٛد .ػبوٙبٖ ٔحّ٘ ٝؼجت ث ٝیىذیٍش ٚ
ٔحّ ، ٝداسای ٚؽبیف  ٚحمٛق خبكی ثٛد٘ذ ٚ ،خٛد سا جضئی اص جٕـ  ٚثمب  ٚآػبیؾ خٛد سا دس وبسایی  ٚلذست ٔجٕٛفٔ ٝی دیذ٘ذ.
ایٗ ٕٞجؼتٍی ؿذیذ  ،ثبفج تٕبیض ٘ؼجت ث ٝدیٍش ػبوٙبٖ ؿٟش ٔ ٚحّٞ ٝب ٔی ؿذ .ؿىُ ٌیشی ٔحّٞ ٝبی حیذسی خب٘٘ ٚ ٝقٕتی
خب٘ ٝدس دٚس ٜكفٛی ٝدس ثیـتش ؿٟشٞبی ایشاٖ اص جّٕ ٝاكفٟبٖ  ٚؿیشاص سا ٔی تٛاٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اص ایٗ ٔٛضٛؿ دا٘ؼت .سٚاثظ

اجتٕبفی حبوٓ ث ٝكٛست ثؼیبس ؽشیفی دس ؿىُ ٌیشی  ٚاػتخٛاٖ ثٙذی ٔحّٛٔ ٝحش ثٛد ٚ ٜؿجى ٝاستجبعی ٔ ٚشوض ٔحّ ٚ ٝدیٍش
فٙبكش وبِجذی ٔب٘ٙذ آة ا٘جبسٔ،ؼجذ،حؼیٙی،ٝػمب خب٘ ٚ ٝحٕبْ سا تقشیف ٔی وشد .تحت تأحیش چٙیٗ ؿشایظ التلبدی  ٚاججبس ثٝ
خٛد وفب ثٛدٖ ٘ؼجی  ،دس ٞش ٔحّ ٚ ٝتبػیؼبت التلبد ی ٚیظ ٜای ثش پب ٔی ؿذ ٔ ٚشوضی دس خٛد داؿت ؤ ٕٝٞ ٝبیحتبد سٚصا٘ٚ ٝ
وٛتبٔ ٜذت ٔحّ ٝسا فشأ ٓٞی وشد  .ثبفت وبِجذی ٔحّ ٝث ٝفٛٙاٖ تجّٛس فضبیی ؿشایظ اجتٕبفی التلبدی جبٔق ٝداسای ا٘ؼجبْ ٚ
ٍٕٙٞی خبكی ثٛد .ث ٝفجبست دیٍش فٛأُ ٔزوٛس ثبفج ثٛجٛد آٔذٖ فٙبكش وبِجذی ٔحّٔ ٝی ؿذ ٔ ٚجٕٛف ٝای اص فٙبف ٔزوٛس دس
ٔشاوض ٔؼى٘ٛی ٔحیغی سا پذیذ ٔی آٚسد وٕ٘ ٝبیبٍ٘ش سٚاثظ ٔتمبثُ ػبوٙبٖ دس استجبط سٚصٔش ٜآ٘بٖ ثٛد(.پبوضاد]2[)69:1361،

-2-2مشکض محلٍ
ٔشوض ٔحّ ٟٓٔ ٝتشیٗ فضبی اجتٕبفی  ٚلّت ٞش ٔحّٔ ٝحؼٛة ٔی ؿٛدٔ .شوض ٔحّٞ ٝب ٔؾٟش ثیـتشیٗ تٕبع ٞب  ٚتجٕـ ٞبی
افشاد ٞش ٔحّٔ ٝحؼٛة ٔی ؿٛدٔ .شوض ٔحّ ٝفال ٜٚثش آٖ ٔ ،ىبٖ اػتمشاس فضبٞبی خذٔبتی ٔٛسد ٘یبص ػبوٙیٗ ٔحّ ٝثٛد ٜاػت.
اسصؽ ٞبی ٔقٛٙی دس ؿىُ ٌیشی فضبٞبی وبِجذی ٔحّ ٝتبحیش خٛد سا ث ٝخٛثی ٘ـبٖ ٔی دٞذ  .فضبٞبی و ٝث ٝتـىیُ ٔىبٖ ٞبی
اجتٕبفی ٛٞ ٚیتی ٔٙجش ٔی ؿٛد  ٚجضئی اص ؿٙبػ ٝتـخیق ٔحّٔ ٝی ٌشدد .دس ؿٟشٞبی ثقذ اػالْ ایشاٖ ٔؼجذ ث ٝفٛٙاٖ ٔحٛس
فقبِیت ٞب ٘ـب٘ ٝی اكّی  ٟٓٔ ٚتشیٗ فٙلش وبِجذی ٞش ٔحّ٘ ٝمؾ ایفب ٕ٘ٛد ٜاػت(.ئم ٝاالػالٔی  ٚأیٗ صادٕٞ]9[)1991 ٜچٙیٗ
دس اغّت ؿٟشٞبی تبسیخی ایشاٖ ػبصٔبٖ فضبیی ؿٟشٞب ثش پی٘ٛذ ٔیبٖ ٔشوض ؿٟش ٔ ٚشاوض ٔحالت اص عشیك ٌزس ٞبی اكّی ٔ ٚیذاٖ
ٞب اػتٛاس ثٛد ٜاػت(.تٛػّی ]4[)87:1981،و ٝایٗ خٛد ٘مؾ ٕٟٔی دس تبویذ ٘ؾبْ ٕٞجؼتٍی  ٚیىپبسچٍی لٛی ثیٗ فٙبكش
ٔىب٘ی  ٚفضبیی ٔحالت داؿت ٝاػت .اٌش ثخٛاٞیٓ ٔحّ ٝسا دس٘ؼجت ثٞ ٝؼتی ا٘ؼبٖ ثشسػی وٙیٓ  ،ثبیذ ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛج ٝوٙیٓ وٝ
چ ٖٛدسن ثـش اص ٔحیظ خٛد ٚاثؼتٍی تبْ ثٛٔ ٝضٛؿ ٔشاوض ٔحیغی  ٚاستجبط ٞبی رٙٞی – فیٙی آٟ٘ب ثب یىذیٍش داسد  ،إٞیت
ٔحّ ٝثٙٔ ٝضِ ٝاِٚیٗ  ٟٓٔ ٚتشیٗ ٘مغٔ ٚ ٝشوض جٟبٖ اجتٕبفی ا٘ؼبٖ جبیٍبٞی ثؼیبس ٔٔ ٟٓی یبثذ ،ثٙحٛی ؤ ٝی تٛاٖ ٔشوض ٔحّٝ
سا ٔشوض ٛٞیتی د٘یبی اجتٕبفی فشد ٘بٔیذ.
دس ٌزؿت ٝفٙلش اجتٙبة پزیش ٞش ٔحّٔ ٝیذا٘ی ثٛد ٜدس لّت آٖ جبی ٔی ٌشفت  ٚفٕٔٛی تشیٗ ٔ ٚشدٔی تشیٗ فضبی آٖ
ٔحؼٛة ٔی ؿذ  ٚفٕذتب ٘بْ آٖ ٔحّ ٝاص آٖ ٔیذاٖ ٌشفتٔ ٝی ؿذ .ایٗ ٔیذاٖ ثشای ػبوٙیٗ ٔحّ ٝثؼتشی ٔٙبػت جٟت ثشلشاسی
سٚاثظ اجتٕبفی فشأ ٓٞی آٚسد ،صیشا فقبِیت ٞب  ٚفضب ٞبی ٔشتجظ ثب عٙیذٌی سٚصٔش ٜی آٟ٘ب دس آٖ ٔؼتمش ثٛدٔ.قٕٛال چٙذ فٙلش
حیبت ٔب٘ٙذ آة ا٘جبس ٔ ،ؼجذ  ،حٕبْ  ،تقذادی ٔغبص ... ٚ ،ٜدس اعشاف ٔیذاٖ لشاس ٔی ٌشفت و٘ ٕٝٞ ٝیبص ٞبی سٚصٔش ٜافشاد دس ٔحّٝ
سا ثشعشف ٔی وشد  ٓٞفبُٔ ٔٛحشی دس جزة ػبوٙبٖ ثٔ ٝیذاٖ ٔحّی ٔحؼٛة ٔی ؿذ .ث ٝایٗ تشتیت پغ اص پذیذ آٔذ اِضاْ حضٛس
دس ٔشوض ٔحّ ، ٝاػتٕشاس ضٛس ٔٛجت ٔی ؿذ ؤ ٝیذاٖ ٔحّی تجذیُ ثٔ ٝیقبدٌب ٜػبوٙیٗ ٌشدد ،ثغٛسیىٔ ٝیذاٖ ٔحّ ٝسا حیبط
دٔٚی تل ٛس ٔی وشد٘ذ و ٝثٔ ٓٞ ٝحّ ٝای ٞبی خٛد دس آٖ ػٟیٓ ثٛد٘ذ .ایٗ اؿتشان  ٚحغ تقّك ثٔ ٝحّ ٝسا ٘یض لٛت ٔی ثخـیذ.
فضبی ٔیذاٖ ثٞ ٝیچ ٚج ٝته فّٕىشدی ثب غّج ٝی ٘ٛؿ خبكی اص وبسثشی ٞب  ٚفقبِیت ٞب ٘جٛد ،ثّىٚ ٝجٛد فقبِیت ٞب  ٚفّٕىشد ٞبی
ػبصٌبس افٓ اص فشٍٙٞی  ،تجبسی  ،سفبٞی  ... ٚ ،فضب سا دس ع َٛصٔبٖ ثشای ٔخبعجیٗ ٌ٘ٛبٌ ٖٛص٘ذٔ ٍٝ٘ ٜی داؿت ٔ ٚیذاٖ ٔحّی سا
دس ٖٚثبفت ٔؼى٘ٛی تجذیُ ثٔ ٝملذی ٔیىشد و ٝساٞ ٜبی ٔحّ ٝث ٝجبی آ٘ى ٝاص آٖ فجٛس وٙٙذ ث ٝآٖ ٔٙتٟی ٔی ؿذ٘ذِ .زا ثؼیبسی
اص ٔحّٞ ٝب ثٚ ٝاػغ ٝایٗ فضبی ؿٟشی ؿٙبػبیی ٔی ٌـتٙذ ٔ ٚجذا ٞش آدسػی دس ٔحّٔ ٝیذاٖ آٖ ثٛد ٘ ٚمبط دٚس ٘ ٚضدیه ٔحّٝ
٘ؼجت ث ٝآٖ ػٙجیذٔ ٜی ؿذ .ثٕٞ ٝیٗ ِحبػ ٔیذاٖ ٔحّی دس تلٛس رٙٞی فٕ ْٛاص یه ٔحّ٘ ، ٝمغ ٝی پش سٍ٘ی ٔحؼٛة ٔی ؿذ
و ٝاص یه عشف تلٛیشی اص ٔحّ ٝح َٛآٖ ؿىُ ٔی ٌشفت  ٚاص آٖ عشف دیٍش ثب ٔیذاٖ ٞبی ػبیش ٔحالت  ،جبیٍبٔ ٜحّ ٝدس ؿٟش ٚ
استجبط ٔیبٖ ٔحالت دس تلٛس ٔشدْ ثبصػبصی ٔی ؿذ(.پبوضاد]5[)68:1988،

-3معىای لغًی ًَیت
ٛٞیت یب «اِٟٛی »ٝوّٕٝای فشثی اػت اص ِفؼ « »ٛٞو ٝدس ایٙجب اؿبس ٜث ٝغبیت داسد  ٚآٖ دسثبس ٜخذا٘ٚذ ٔتقبِی اػت  ٚاؿبس ٜداسد
ث ٝو ٝٙرات ا ٚث ٝافتجبس اػٕبء  ٚكفبت ا( ٚاِغبیی]6[)01:1985،
دس ٚاط٘ ٜبٔ ٝآوؼفٛسد ٔقٙی ٚاطٛٞ ٜیت (ٔخُ  ٓٞثٛدٖ) آٔذ ٜاػت و ٝیه تـبث ٝسیـ ٝؿٙبػٙبٔ ٝثب ٔفبٞیٕی ٔخُ (ٕٞب٘ٙذ ٚاحذ)
داسد  ٚدس وُ ثیبٍ٘ش آ٘چ ٝوؼی یب چیضی ٞؼت ٔیجبؿذٔ( .یش ٔمتذایی]7[)11:1989،
ثشخی ا٘ذیـٕٙذاٖ ٛٞیت ست ثب تبویذ ثش ٚج ٝتـخیق تقشیف وشد ٜا٘ذ٘.ؾیش آ٘چ ٝؿیخب٘ٚذی اسائٕٛ٘ ٝد ٜاػت ٛٞ ٚیت ٔجیٗ
ٔجٕٛف ٝخلبیلی اػت و ٝأىبٖ تقشیف كشیح یه ؿئی یب یه ؿخق سا فشأ ٓٞی آٚسد(.ؿیخب٘ٚذی]8[)1981:6،
ٛٞیت ) (Identityاص سیـ »Idem« ٝثٔ ٝقٙی «ٕٞبٖ چیض» «ٕٞب٘ی» ٔیثبؿذ .دس لذٔی جّٛتش دس ٔٛسد ایٗ ٚاطٚ ،ٜیظٌی دائٕی ٚ
اػبػی یه ؿخق ٌ ٚش ٜٚفٛٙاٖ ؿذ ٜاػت .یب ٚیظٌی ٞبی ٔتٕبیض وٙٙذ ٜیب ؿخلیت یه فشد ث ٝفشدیت  ٚثقذ ؿبُٔ چیضی ثٛدٖ یب
ثخـی اص چیضی ثٛدٖ ٘ ٚیض تقّك یه فشد ث ٝیه ٌش ٜٚاجتٕبفی ثش پبیٚ ٝضقیت یه ٔحّ ٝجغشافیبیی ،صثب٘ی فشٍٙٞی و ٝجبرة
ثشخی ٚیظٌیٞبی خبف ٔیثبؿذ .روش ؿذ ٜاػت( .پبسػبپظ]9[)71:1979،ٜٚ
تٟٙب پذیذ ٜای و ٝدغذغٛٞ ٝیت داسد ،ا٘ؼبٖ اػت ٕٛٞ ٚاس ٜث ٝد٘جبَ اثضاسی ٔیٌشدد و ٝثٚ ٝاػغ ٝآٖ خٛد سا تجییٗ وٙذ .ثذیٟی
اػت و ٝتجییٗ خٛیـتٗ ث ٝكٛست ٔٙتضؿ اص ػبیشیٗ أىبٖ پزیش ٘یؼت .صیشا ا٘ؼبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٛجٛد اجتٕبفی ٔججٛس اػت ،
ٌشٞٚی فُٕ وٙذ  ٚث ٝدِیُ ٘یبص ث ٝثشلشاسی استجبط ثب ػبیش افشاد ٕ٘یتٛا٘ذ ثذ ٖٚوٕه اعالفبتی دیٍش خٛد سا ثیبثذ  ٚاحشاص ٛٞیت
ٕ٘بیذ .ثش ایٗ ٔجٙب دػتیبثی ثٛٞ ٝیت ؿخلی ٘یض تبثـ یه فشایٙذ اجتٕبفی اػت( .لبػٕی]11[)67:1991،
ثٕٞ ٝیٗ خبعش اػت و ٝاجتٕبؿ دس ٘ ح ٜٛتفىش ٔشدْ دسثبس ٜخٛد  ٚایجبد ٛٞیت ٔـخلی ثشای آٟ٘ب ٘مؾ اػبػی ایفب ٔیٕ٘بیذ.
(افشٚك]11[)69:1977،
ٚاسد ؿذٖ ٔف ْٟٛاجتٕبؿ دس فشك ٝثحج پیشأٛٞ ٖٛیت ٘بخٛدآٌبٔ -ٜفٛٞ ْٟٛیت جٕقی سا ٘یض ٔغشح ٔیػبصد .فشد ثب حضٛس  ٚسؿذ
یبفتٗ دس جٕـ فال ٜٚثش آٖ و ٝداسای ٛٞیت ٔـخلی یقٙی ٘بْٙٔ ،ضِت اجتٕبفی  ٚسٚاثظ ٔـخق ثب دیٍشاٖ ٔیٌشدد ،ثّى ٝثب ٌشفتٗ
فٙبكش ٔـتشوی و ٝفش ًٙٞخٛا٘ذٔ ٜیؿٛد ٛٞیت جٕقی ٔییبثذ  ٚثب ٔجٕٛف ٝایٗ ٔؼبئُ داسای تبسیخ ٔـتشن ٔیؿٛد .إٞیت
ٛٞیت جٕقی تب ثذاٖ پبی ٝاػت و ٝاٌش فشد دس اجتٕبفی لشاس ٌیشد و٘ ٝتٛا٘ذ خٛد سا جضئی اص آٖ ث ٝحؼبة آٚسد لبدس ث ٝتخجیت
ٛٞیت ؿخلی خٛد ٘یض ٘یؼت.

ًَ-1-3یت مکان
ثشای ٞش وغ پی٘ٛذ  ٚآٌبٞی فٕیك ٘ؼجت ثٔ ٝىبٖ ٞبیی و ٝدس آٖ تِٛذ یبفت ، ٝسؿذ وشد ٜیب  ٓٞاو ٖٛٙدس حبَ ص٘ذٌی  ٚتشدد
اػتٚ ،جٛد داسد .ایٗ پی٘ٛذ ٔٙجـ اكّی ٛٞیت  ٚأٙیت فشدی  ٚجٕقی اػت .ث٘ ٝؾش ٌبثشیُ ٔشػُ یه فشد جبی اص ٔىبٖ خٛد
٘یؼت  ،إٞ ٚبٖ ٔىبٖ اػتٚ .اٌٙش ٔقتمذ اػت و ٝصٔبٖ ٔ ،ىبٖ  ،ا٘ؼبٖ  ٚفُٕ ٛٞ ،یت غیش لبثُ تفىیىی سا ٔی ػبص٘ذ ثٙب ثش ایٗ
ٔقٙب  ٚفُٕ فٙبكشی سا دس  ٓٞتٙیذ ٜا٘ذ و ٝدس فٛٞ ٟٓیت ٔىبٖ ثبیذ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد .دس ٔجٕٛؿ ٛٞیت ٔىبٖ ث٘ ٝحٛی ث ٝفٙبكش
ػٌ ٝب٘ٔ ٝحیظ فیضیىی(فشْ)  ،فقبِیت ( فّٕىشد) ٔ ،قٙب ثش ٔی ٌشدد .ػ ٝفٙلش ٔضثٛس غیش لبثُ تمّیُ ث ٝیىذیٍش ثٛد ، ٜأب ث ٝعٛس
غیش لبثُ تفىیىی دس فٔ ٟٓب اص ٔىبٖ ٞبی ٔختّف ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ خٛسد ٜا٘ذ  .ػیٕبی فیضیىی ،فقبِیت ٞب ٔ ٚقٙبی ٔٛاد خبْ ٛٞیت
ٔىبٖ ا٘ذ  ٚدیبِىتیه ٔیبٖ آٟ٘ب  ،سٚاثظ ػبختبسی ایٗ ٛٞیت اػت(.افشٚك]11[)72:1377،
٘ٛسثشي ؿِٛتض ٘یض دس خلٛف ٛٞیت ٔىبٖ خبعش ٘ـبٖ ٔی ػبصد ٔ ،ىبٖ ٞب ِضٔٚب ٕٞبٖ چیضی ٞؼتٙذ و ٝثبیذ ثبؿٙذ  ٚدخُ ٚ
تلشف ا٘ؼب٘ی دس آٟ٘ب صٔٙی ث ٝفضبٞبی لبثُ ص٘ذٌی ٔٙجش ٔی ؿٛد و ٝحبَ ٛٞ ٚای حبوٓ ثش فضب سا تـخیق دٞذ  ٚدس ساػتبی آٖ

حشوت وٙذ .ثشای ٔخبَ یه ٔیذاٖ ٔحّی صٔب٘ی ث ٝفٛٙاٖ یه فضبی ص٘ذ ٜدس دَ ٔحّٛٞ ٝیت خٛد سا داساػت و ٝاص ٘ؾش وبِجذی
اثقبد ٔ ٚحلٛسیت ٔٙبػجی داؿت ، ٝوب٘ ٖٛفقبِیت ٞبی جٕقی ػبوٙبٖ ٔ ٚحُ اػتمشاس وبسثشی ٞبی ٔٛسد ٘یبص آٟ٘ب ثبؿذ ٔ ٚقٙبی
حیبط دٔ ٚ ْٚیقبدٌب ٜػبوٙبٖ سا ثذٞذ .ثٙبثشایٗ ٞشٌ ٝ٘ٛدخُ  ٚتلشف دس فضب اٌش ٔالحضبت فٛق سا ٔذ ٘ؾش لشاس ٘ذٞذ ٘ ٝتٟٙب ٔخٕش
حٕش ٘خٛاٞذ ثٛد ثّى٘ ٝتیجٔ ٝقىٛع خٛاٞذ دس ثش داسد(.لبػٕی]10[)73:1383،

ًَ-2-3یت قًمی
ػشصٔیٗ ایشاٖ ث ٝدِیُ لشاس ٌشفتٗ دس جٛٙة غشثی آػیب ٕٛ ٞاس ٜدس ع َٛتبسیخ ساثظ ثیٗ ؿشق  ٚغشة ثٛدٔ ٚ ٜحُ ٔشاٚدات ٚ
استجبعبت ٟٔ ٚبجشتٞب دس ع َٛتبسیخ ثٛد ٜاػت .دس حبَ حبضش تشویت لٔٛیٔ -زٞجی وـٛس ٘یض ٌٛیبی ایٗ ٚالقیت اػت وٝ
ػشصٔیٗ ایشاٖ اص الٛاْ ٌ ٚشٞ ٜٚبی ٔزٞجی ٔختّفی تـىیُ ؿذ ٜاػت  ٚداسای یه ػشی ٚیظٌیٞب ،آداة  ٚسػ ،ْٛفمبیذ
 ٚخلٛكیبت یٍب٘ٙٔ ٚ ٝحلش ث ٝفشدی ٞؼتٙذ و ٝ٘ ٝتٟٙب ،لبثُ جٕـ ثب دیٍش ٌشٜٞٚبی لٔٛیٔ -زٞجی  ٚفشٍٙٞی ّٔی  ٚفٕٔٛی
وـٛس ٘یؼت ثّىٕٔ ،ٝىٗ اػت دس ٔمبثُ آٖ ٔمبٔٚت وٙٙذ ٞ ٚش یه ث ٝتٟٙبیی فشًٞٙٞبی ٚیظٔ ٚ ٜؼتمّی سا تـىیُ دٙٞذٛٞ .یت
لٔٛی اص جّٕ ٝایٗ ٛٞیتٞبػت و ٝث ٝفّت وخشت  ٚتٛٙؿ الٛاْ تٕبیضات فشٍٙٞی  ٚاجتٕبفی جذی دس ٔیبٖ آٟ٘ب دیذٔ ٜیؿٛد.
ٛٞیت لٔٛیٔ :جٕٛف ٝخبكی اص فٛأُ فیٙی  ٚرٙٞی فشٍٙٞی  ٚاجتٕبفی  ٚفمیذتی اػت و ٝدس یه ٌش ٜٚا٘ؼب٘ی ٔتجّی ٔی ؿٛد
 ٚآٖ سا ٘ؼجت ث ٝدیٍش ٌشٜٞٚبی ٔتٕبیض ٔیػبصد  ٚایٗ ٛٞیت ثبیذ ثب ٚالقیت ٕٞبٖ ٌشٙٔ ٜٚغجك ثبؿذ( .اِغبیی]6[)158:1385،
ایٗ تٕبیض ٌزاسیٟب ٔیبٖ (ل ْٛخٛد) (دیٍشی) و ٝثٕٞ ٝبٖ ٔجحج ٛٞیت اص دیذٌب ٜا٘ؼبٖ ؿٙبػی ثِ ٝحبػ ػبختبس تمبثّی ٔیا٘جبٔذ،
ٕٔىٗ اػت حتی تب حذ ؿیغب٘ی وشدٖ دیٍشی ٘یض پیـشٚی وٙذ .ثحج «ٛٞیت لٔٛی»دس ایشاٖ دس ٚالـ ٔیتٛا٘ذ ثٟب٘ ٝتقبسمٞب ٘یض
ثبؿذ صیشا و ٝؿبُٔ اختالفٞبی دیٍشی ٘ؾیش اختالفٞبی التلبدی -دیٙی  ٚایذئِٛٛطیه ٘یض ٔی ؿٛد .و ٝدس ایٗ كٛست ٘یض ٔیتٛاٖ
اص ٚجٛد ٘ٛفی پتب٘ؼیُ اػتمالَ ٟ٘فت ٝدس ٔیبٖ الٛاْ كحجت وشدٚ .القیت أش ایٗ اػت وٞ ٝش چٙذ ٔب دس وـٛسٔبٖ اص ٔٙجـ ٚ
ػشچـٕ ٝغٙی  ٚجٛؿبٖ ث٘ ٝبْ (ٛٞیت ایشا٘ی) ثشخٛسداسیٓ و ٝث ٝفٛٙاٖ یه ٔحٛس اكّی تٕبٔی آحبد جبٔق ٝسا ٌشد ٓٞجٕـ ٕ٘ٛدٚ ٜ
ثیٗ آٟ٘ب پی٘ٛذ ثشلشاس ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝآٟ٘بٚحذت ثخـیذِٚ ٜی ٔؼئّ ٝػبصٌبسی  ٚا٘غجبق ٛٞیت لٔٛی ثش ّٔی اص ٔؼبیُ ثؼیبس جذی ٔغشح
ؿذ ٜدس ایشاٖ ٔیثبؿذ .آ٘چ ٝو ٝآٖ سا ٟٔٓتش ٔی وٙذ ،اضبف ٝؿذٖ ایٗ ٔؼبئُ ثٔ ٝؼئّ ٝؿٟش  ٚثٚ ٝجٛد آٔذٖ (ٔحّٞٝبی لٔٛی) دس
ؿٟش ث ٝفٛٙاٖ ٘ٛفی تفبٚت ٌزاسی ٔیبٖ خٛد  ٚدیٍشی اػت .اِجت ٝروش ایٗ ٘ىت ٝدس ایٙجب اِضأی اػت ؤ( ٝحّٞٝبی لٔٛی) سا ؿبیذ
ثتٛاٖ ٘ٛفی اثضاسی ثشای ٚس ٚد ث ٝجبٔق ٝثضسي فش ًٙٞغبِت  ٚوبٞؾ ضشثبت ٘بؿی اص ثشخٛسد ٔؼتمیٓ فشًٞٙٞبی ٘بثشاثش ،غشیت ثب
یىذیٍش دا٘ؼت وٕٞ ٝضٔبٖ یىی اص وبسوشدٞبی ٔ ٟٓآٖ دس ؿٟش ٘یض ٔیثبؿذ( .فىٞٛی]12[)292:1383،
تـىیُ ٔحّٞٝبی لٔٛی ثخلٛف خٛد سا دس ؿٟش ٘ـبٖ ٔیدٞذ .صیشا ؿٟش ػجت فشٚپبؿی ٌؼتشدٙٔ ٜبػجبت ،پی٘ٛذٞبی ٘خؼتیٗ یب
اِٚی( ٝخٛیـب٘ٚذی  ٚلٔٛیت  )... ٚؿذ ٚ ٜآٟ٘ب سا ث ٝپی٘ٛذٞبی حب٘ٛیٕٞ( ٝؼبیٍی  ٚؿغُ  )...ٚثذَ وشد ٜاػت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت
و ٝدس ؿٟشٞب یب ثب ٘ٛفی ثبصػبصی ٛٞیتٞبی اص دػت سفت ٝسٚثشٞ ٚؼتیٓ ؤ( ٝحّٞٝبی لٔٛی) اص جّٕ ٝآٟ٘ب ٞؼتٙذ .ایٗ ٔؼئّٝ
صٔب٘ی حبدتش ٔیؿٛد و( ٝپذیذٟٔ ٜبجشت) ٘یض ث ٝآٟ٘ب اضبفٌ ٝشدد.

ًَ-3-3یت جمعی
ٚاسد ؿذٖ ٔف ْٟٛاجتٕبؿ دس فشك ٝی ثحج پیشأٞ ٖٛیت خٛا٘ ٜبخٛأ ، ٜغٛٞ ْٟٛیت جٕقی سا ٘یض ٔغشح ٔی ػبصد .فشد ثب حضٛس ٚ
سؿذ یبفتٗ دس جٕـ فال ٜٚثش آ٘ى ٝداسای ٛٞیت ؿخلی یقٙی ٘بْ ٙٔ ،ضِت اجتٕبفی  ٚسٚاثظ ؿخق ثب دیٍشاٖ ٔی ٌشدد ،ثّى ٝثب
ٌشفتٗ فٙبكش ٔـتشوی و ٝفش ًٙٞخٛا٘ذٔ ٜی ؿٛد ٛٞ ،یت جٕقی ٔی یبثذ  ٚثب ٔجٕٛف ٝایٗ ٔؼبئُ داسای تبسیخ ٔـتشوٕی ٌشدد.اص
آٖ پغ ایٗ "ٔب" اػت و ٝث ٝد٘جبَ ویؼتی خٛد ٔی ٌشدد  ٚویؼتی افشاد ٘یض خبسد اص چبسچٛة آٖ ثی ٔقٙی اػت .إٞیت ٛٞیت

جٕقی تب ثذاٖ پبی ٝاػت و ٝاٌش فشد دس اجتٕبؿ لشاس ثٍیشد و٘ ٝتٛا٘ذ خٛد سا جضئی اص آٖ ث ٝحؼبة آٚسد ،لبدس ث ٝتخجیت ٛٞیت
ؿخلی خٛد ٘یض ٘یؼت  .یىی اص دالیُ احؼبع سٞب ؿذٌی ٔ ٚغشٚد ثٛدٖ ٟٔبجشاٖ دس جبٔق ٝای و ٝث ٝآٖ ٚاسد ٔی ؿ٘ٛذ ،ا٘مغبؿ
ٔیبٖ ٛٞیت ؿخلی آٟ٘ب ٛٞ ٚیت جٕقی اجتٕبؿ اػت .صیشا ٛٞیت ٔقیٗ ٙٔ ٚؼجٓ ٞشٌض ٕ٘ی تٛا٘ذ ثی دس  ٚپیىش ثبؿذ ِ ٚضٔٚب دس
چبسچٛة ٔ ٚحذٚدیت ٞبی ٔـخق لشاس ٔی ٌیشد .و ٝتب حذ صیبدی تٛػظ اجتٕبؿ تقشیف ٔی ؿٛد.

-4حغ تعلق بٍ مکان
تقّك ثٔ ٝىبٖ ػغح ثبالتشی اص حغ ٔىبٖ اػت و ٝثٙٔ ٝؾٛس ثٟشٙٔ ٜذی  ٚتذا ْٚحضٛس ا٘ؼبٖ دس ٔىبٖ ٘مؾ تقییٗ وٙٙذ ٜای ٔی
یبثذ  .تقّك ثٔ ٝىبٖ و ٝثش پبی ٝحغ ٔىبٖ ثٛجٛد ٔی آیذ فشاتش اص آٌبٞی اص اػتمشاس دس یه ٔىبٖ اػت .ایٗ حغ ث ٝپی٘ٛذ فشد ثب
ٔىبٖ ٔٙجش ؿذ ٚ ٜدس آٖ ا٘ؼبٖ خٛد سا جضئی اص ٔىبٖ ٔی دا٘ذ  ٚثش اػبع تجشثٞ ٝبی خٛد اص ٘ـب٘ٞ ٝب ٔ ،قب٘ی  ،فّٕىشد ٞب ٚ
ؿخلیت ٘مـی ثشای ٔىبٖ دس ر ٗٞخٛد ٔتلٛس ٔی ػبصد ٔ ٚىبٖ ثشای ا ٚلبثُ احتشاْ ٔی ؿٛد(.ػشٔؼت]:3[):331:331،

اص ٍ٘ب ٜپذیذاس ؿٙبػبٖ  ،حغ ٔىبٖ ثٔ ٝقٙبی ٔشتجظ ؿذ ٔىبٖ ثٚ ٝاػغ ٝدسن ٕ٘بدٞب  ٚفقبِیت ٞبی سٚصٔش ٜاػت .ایٗ حغ ٔی
تٛا٘ذ دس ٔىبٖ ص٘ذٌی فشدی ثٛجٛد آٔذ ٚ ٜثب ٌزس صٔبٖ فٕیك ٌ ٚؼتشؽ یبثذ اسصؽ ٞبی فشدی  ٚجٕقی ثش چٍٍ٘ٛی حغ ٔىبٖ
تبحیش ٔی ٌزاسد  ٚحغ ٔىبٖ ٘یض ثش اسصؽ ٞب ٍ٘ ،بسؽ ٞب  ٚثٚ ٝیظ ٜسفتبسٞبی فشدی  ٚاجتٕبفی تبحیش ٌبس ٔی ٌزاسد .حغ ٔىبٖ ٘ٝ
فمظ ثبفج ٕٞبٍٙٞی  ٚوبسوشد ٔٙبػت فضبی ٔقٕبسی  ٚا٘ؼبٖ اػت ثّىٔ ٝحبّٔی ثشای احؼبع أٙیت ِ ،زت  ٚادسان ٔحبعفی
افشاد ٔی ثبؿذ  ٚثٛٞ ٝیتٕٙذی افشاد  ٚاحؼبع تقّك آٟ٘ب ثٔ ٝىبٖ وٕه ٔی وٙذ.
اص دیذٌب ٜپذیذاس ؿٙبختی  ٟٓٔ ،تشیٗ ٔفبٞیٓ ٔشتجظ دس ثیبٖ حغ ٔىبٖ ٚ ،اطٞ ٜبی ٔىبٖ دٚػتی  ،تجشثٔ ٝىبٖ  ٚؿخلیت ٔىبٖ
اػت  ٚحغ ٔىبٖ ثٔ ٝقٙبی ٚیظٌی ٞبی غیش فبدی  ٚؿخلیت ٔىبٖ اػت ؤ ٝقٙبیی ٘ضدیه ث ٝسٚح ٔىبٖ داسد .اص ِحبػ تبسیخی
سٚح ٔىبٖ ثشای ثشپبیی جـٗ ٔ ٚشاػٓ ٔزٞجی ث ٝوبس ثشدٔ ٜی ؿذٔ .ىب٘ی و ٝایٗ اتفبلبت دس آٖ اتفبق ٔی افتبد ،تجذیُ ثٔ ٝىبٖ
ٚیظ ٜای ٔی ٌـت  ٚآٖ سا اص ػبیش ٔىبٖ ٞب ٔتٕبیض ٔی وشد  ٚسٚح ٔىبٖ ٘بٔیذٔ ٜی ؿذ .دس تفؼیشٞبی أشصی  ،حغ ٔىبٖ چیضی
اػت و ٝافشاد دس دٚس ٜصٔب٘ی خبف ٔی آفشیٙٙذ ٘ ٚتیج ٝػ ٚ ْٛاتفبلبت تىشاسی اػت  ٚحبَ ٛٞ ٚای ٔحیظ سا تٛكیف ٔی وٙذ .دس
پذیذاس ؿٙبختی ٔىبٖ تجشث ، ٝاكّی تشیٗ سوٗ دس ادسان اػت  .ػغح اِٚی ٝحغ ٔىبٖ  ،آؿٙبیی ثب ٔىبٖ اػت و ٝؿبُٔ  :ثٛدٖ دس
یه ٔىبٖ ثذ ٖٚتٛج ٚ ٝحؼبػیت ث ٝویفیبت یب ٔقٙبی آٖ اػت.
دس سؿتٞ ٝبی فّٕی ٔب٘ٙذ سٚاٖ ؿٙبػی  ،جبٔق ٝؿٙبػی  ٚا٘ؼبٖ ؿٙبػی اكغالحبت تقّك ثٔ ٝىبٖ  ،تقّك ث ٝاجتٕبؿ  ،ػبختبس
فّغفٔ ٚ ٝقٙب  ٚتجشث ٟٓٔ ، ٝتشیٗ ٔجبحج ٔغشح ؿذ ٜدسثبس ٜحغ ٔىبٖ ٞؼتٙذ .تقّك ٔىب٘ی ث ٝایٗ ٔقٙبػت ؤ ٝشدْ خٛد سا ثٝ
ٚاػغٔ ٝىب٘ی و ٝدس آٖ ث ٝد٘یب آٔذ ٜا٘ذ  ٚسؿذ وشد ٜا٘ذ .تقشیف ٔی وٙٙذ.
ایٗ استجبط ٌب ٜث ٝعٛس وّی حغ ٔىبٖ ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛدٔ .شدْ سا ث ٌٝ٘ٛ ٝای فٕیك ٔ ٚب٘ذٌبس تحت تبحیش لشاس ٔی دٞذ  ٚخبعشٔ ٜىبٖ
ٛٞیت  ٚلذست ا٘ ؼبٖ سا تمٛیت ٔی ٕ٘بیذ .دس ٚالـ احؼبع تقّك ثٔ ٝىبٖ ػغح ثبالتشی اص حغ ٔىبٖ اػت ٌ ٝدس ٞش ٔٛلقیت  ٚفضب
ثٙٔ ٝؾٛس ثٟشٙٔ ٜذی  ٚتذا ْٚحضٛس ا٘ؼبٖ دس ٔىبٖ ٘مؾ تقییٗ وٙٙذ ٜای ایفب ٔی وٙذ(فالحت ]:4[)381:331،ایٗ حغ ثٌٝ٘ٛ ٝ

ای ث ٝپی٘ٛذ فشد ثب ٔىبٖ ٔٙجش ٔی ؿٛدو ٝا٘ؼبٖ خ ٛد جضئی اص ٔىبٖ ٔی دا٘ذ  ٚثش اػبع تجشثٞ ٝبی خٛد اص ٘ـب٘ٞ ٝب ٔ ،قب٘ی،
فّٕىشد ٞب  ،ؿخلیت ٘ ٚمـی ثشای ٔىبٖ دس ر ٗٞخٛد ٔتلٛس ٔی ػبصد.
تقّك ٔىب٘ی اص ج ٙجٞ ٝبی سٚا٘ـٙبػی ٛٞ ٚیتی لبثُ تفؼیش اػت.دس سٚا٘ـٙبػی  ،تقّك ٔىب٘ی ث ٝساثغ ٝؿٙبختی فشد ثب یه فضبی
خبف اعالق ٔی ؿ ٛد  ٚاص ِحبػ ٛٞیتی  ،تقّك ٔىب٘ی ساثغ ٝتقّمی ٛٞ ٚیتی فشد ثٔ ٝحیظ اجتٕبفی اػت و ٝدس آٖ صٍ٘ی ٔی وٙذ.
دس ٚالـ دِجؼتٍی ثٔ ٝىبٖ ساثغٕ٘ ٝبدیٗ ایجبد ؿذ ٜتٛػظ افشاد ثٔ ٝىبٖ اػت ؤ ٝقب٘ی احؼبػی ٔ ،حبعفی  ٚفشٍٙٞی ٔـت یىی
ث ٝیه فضبی خبف ٔی دٞذ ثٙبثشایٗ تقّك ثٔ ٝىبٖ  ،چیضی ثیؾ اص تجشثٔ ٝحبعفی  ٚؿٙبختی ثٛد ٚ ٜفمبیذ فشٍٙٞی ٔشتجظ وٙٙذٜ
افشاد ثٔ ٝىبٖ سا ٘یض ؿبُٔ ٔی ؿٛد  .فشٍٙٞی ثٛدٖ تقّك ثٔ ٝىبٖ ثٔ ٝقٙبی ایٗ اػت و ٝدس اوخش افشاد تجضی ٚ ٝتحّیُ فضب ثٝ
كٛست ٕ٘بد ٔخجت فشٍٙٞی لبثُ تجضی ٝاػت .دس ٚالـ  ،افشاد ٔىبٖ ٞب سا ث ٝخلٛكیبت فشٍٙٞی سثظ ٔی دٙٞذ  ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝیه
فضب ٔی تٛا٘ذ ٔحشن تجشث ٝا٘ؼبٖ  ٚیبدآٚس ٔفبٞیٓ ٔ ٚقب٘ی فشٍٙٞی ثبؿذ(.فالحت]16[)981:331،

-5مًلفٍ َای ًَیت مکاوی
ِٔٛفٞ ٝبی ٛٞیت ٔىب٘ی و ٝثش اػبع تّفیمی اص ا٘ذیـٞ ٝبی كبحجٙؾشاٖ ؿىُ ٌشفت ٝث ٝؿىُ صیش اػت:
 فٛأُ تلٛیش رٙٞی و ٝفُٕ پشداصؽ دس ر ٗٞا٘ؼبٖ ا٘جبْ ٔی ٌیشد ِزا رٔ ٗٞىُٕ حٛاع ا٘ؼبٖ اػت. فٛأُ ٔحیغی و ٝثٚ ٝاػغ ٝاستجبط ثب یه ٔىبٖ ثبفج ثشاٍ٘یخت ٝؿذٖ ایٗ حغ ٔی ؿٛد.-1-5معیاسَا ي شاخص َا
ثب تٛج ٝث٘ ٝؾشیبت پـتیجبٖ پظٞٚؾ  ٚؿىُ ٌیشی ِٔٛفٞ ٝبی دٌٚب٘ ٝؿبُٔ فٛأُ تلٛیش رٙٞی  ٚفٛأُ ٔحیغی ٔی ؿٛد جٟت
عی ٔؼیش  ٚاسصیبثی ٔٙبػت تش  ٚدلیك تش ٞ ،ش ِٔٛف ٝؿبُٔ ٔقیبس ٞبیی (صیش ٔقیبس) ٔی ؿٛد  ٚدس ادأ ٝجٟت تقشیف وبسثشدی ٔقیبس
ٞب ٔ ،قیبس ٞب ث ٝؿبخق ٞبیی تمؼیٓ ٌشدیذ ٜاػت.
جذيل شماسٌ-1صیش معیاس َای عًامل تصًیش رَىی مأخز وگاسوذگان1334،
فٛأُ تلٛیش رٙٞی
ٔقٙب

ػغح ویفی ٛٞیت ٔىب٘ی دس ر ٗٞفشدٚ ،اجذ ٔقٙب ثٛدٖ ثشای عیف ٚػیقی اص ػبوٙیٗ

تذافی

ٚجٛد فٙبكش خبف  ٚؿبخق و ٝفشد تحت تبحیش آٖ ثبؿذ ٔب٘ٙذ ته دسخت وٟٙؼبَ دس ٔشوض ٔحّٝ

ایٗ ٕٞب٘ی

ٚجٛد فٙبكشی و ٝفشد ساجـ ث ٝآٖ دس صٔبٖ ٔ ٚىبٖ دیٍش اعالفبتی داؿت ٝثبؿذٔ .ب٘ٙذ خب٘ ٝوٛدوی  ،ثؼتٙی فشٚؿی
دٚساٖ وٛدوی

خبعشٜ

ثٚ ٝاػغٔ ٝىبٖ لبثُ اسجبؿ اػت

جذيل شماسٌ-2صیشمعیاسَای عًامل محیطی مأخز وگاسوذگان1334،

فٛأُ ٔحیغی
ؿٙبػبیی ثش اػبع ٛٞیت

ثش اػبع ٔحُ ص٘ذٌی ٔ ،ذت صٔبٖ ص٘ذٌی دس ٔحُ

تقّك ٔىبٖ

فٛأّی و ٝثبفج ٔب٘ذٖ فشد دس یه ٔحُ ٔی ؿٛد اص جّٕ ٝخبعش ،ٜفٙبكش عجیقی ٔب٘ٙذ دسخت یب وبسثشی
خبف

ا٘غجبق ثب ٔحیظ

آساْ ػبصی وٛچٞ ٝبٚ ،جٛد وٛچٞ ٝبی ثٗ ثؼت ،اكبِت ٔىبٖ  ،لٛت  ٚافتجبسثخـی ػٙت ٞبی فشٍٙٞی

فقبِیت

ٛٞیت ثٙبٞبی ٍٕٞب٘یٚ ،جٛد وبسثشی خبف  ،لشاسٌبٞ ٜبی سفتبسی خبف

فشْ

ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ،ػبصٌبسی  ،تٕشوض

-6مًلفٍ َای حغ تعلق بٍ مکان
ِٔٛفٞ ٝبی حغ تقّك ثٔ ٝىبٖ و ٝثش اػبع تّفیك اص ا٘ذیـٞ ٝبی جبٖ ِ ، ًٙیبٖ ثٙتّی ،جیٗ جیىٛثض ،وٛیٗ ِیٙچ،ساجش تشػٙیه ،
داّ٘ذ اپیّیبسد ،فشا٘ؼیغ تیجبِذص ؿىُ ٌشفت ٝاػت ،ث ٝؿشح ریُ خٛاٞذ ثٛد:
 فٛأُ اجتٕبفی  ٚفشٍٙٞی ایٗ فٛأُ غبِجب ؿبُٔ جٕقیت  ،فش ًٙٞؿٟش یب ؿٟش٘ٚذاٖ ٔی ؿٛد  .ثٙبثشایٗ دس ایٗ ثقذ ا٘ؼبٖ ثٝفٛٙاٖ ٔحٛسیت اكّی تّمی ٔی ؿٛد.
 فٛأُ رٙٞی ایٗ فٛأُ ث ٝكٛست «لبثّیت غیش ٔؼتمیٓ» ث ٝفٛٙاٖ فبّٔی ادساوی ٔقٙبیی ثب ایجبد تلبٚیش رٙٞی ٔٙغجك ثش ر، ٗٞتقمالت  ٚتجبسة لجّی ثبؿٙذٌبٖ ٔی ثبؿذ.
 فٛأُ وبِجذی ثبفت وبِجذی  ٚػبختبس ٔىب٘ی ؿٟش ٞب اص ٔ ٟٓتشیٗ ٚج ٜٛتٕبیض ثیٗ ؿٟش ٞبی ؤ ٛ٘ ٚ ٟٝٙی ثبؿذ  ٚدس عشاحی ٚتٛػق ٝیه ؿٟش ثبیذ ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشد.
-1-6معیاسَا ي شاخص َا
ثب تٛج ٝث٘ ٝؾشیبت پـتیجبٖ پظٞٚؾ  ٚؿىُ ٌیش ی ِٔٛفٞ ٝبی ػٌ ٝب٘ ٝؿبُٔ اجتٕبفی  ٚفشٍٙٞی  ،رٙٞی  ٚوبِجذی ٔی ؿٛد جٟت
عی ٔؼیش  ٚاسصیبثی ٔٙبػت تش  ٚدلیك تش ٞ ،ش ِٔٛف ٝؿبُٔ ٔقیبس ٞبیی (صیش ٔقیبس) ٔی ؿٛد  ٚدس ادأ ٝجٟت تقشیف وبسثشدی ٔقیبس
ٞب ٔ ،قیبس ٞب ث ٝؿبخق ٞبیی تمؼیٓ ٌشدیذ ٜاػت.

جذيل شماسٌ-3صیشمعیاسَای عامل اجتماعی فشَىگی مأخز وگاسوذگان1334،
اجتٕبفی  ٚفشٍٙٞی
ٕٞجؼتٍی  ٚتقبُٔ
اجتٕبفی

ؿٙبخت ػبوٙبٖ ٔجتٕـ ٞبی ٔجبٚس ٕٞؼبیٍبٖ  ٚاستجبط ثب آٟ٘ب فضٛیت دس ٟ٘بد ٞبی اجتٕبفی  ،ػپشی
وشدٖ اٚلبت فشاغت

٘یبص ثٚ ٝاثؼتٍی

ٔیضاٖ احؼبع تقّك ثٔ ٝىبٖٔ،ذت صٔبٖ ػى٘ٛتٔ ،ىبٖ ٔ ٚحُ تِٛذ

ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ

ٔـبسوت ثب ٕٞؼبیٍبٖ دس أٛس ٔشثٛط ثٔ ٝحّ٘ ، ٝؾش ػبوٙبٖ ٘ؼجت ثٚ ٝجٛد ٔـبسوت

ٔبِىیت

ٚضقیت ٔبِىیت ٚاحذٞبی ٔؼى٘ٛی

تصًیش رَىی مأخز وگاسوذگان1334،
عًامل رٙٞی
جذيل شماسٌ-4صیشمعیاسَای فٛأُ
خٛا٘بیی(ٚضٛح)

ؿٙبخت ٔحّ ٝثذ٘ ٖٚمـ ٚ ٝتبثّٛؿٙبخت ٚسٚدی ٞب  ٚخشٚجی ٞبی ٔحّٚ ٚ ٝیظٌی ٞبی آٟ٘ب

ایٕٙی  ٚأٙیت

ٔیضاٖ احؼبع أٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ دس ٔحّٝ

سضبیتٕٙذی اص ػى٘ٛت

ٔیضاٖ سضبیت اص ػى٘ٛت،تٕبیُ ث ٝادأ ٝػى٘ٛت ٔ ،یضاٖ جزاثیت  ٚآسأؾ  ٚآػبیؾ دس ؿٟش
جذيل شماسٌ-5صیشمعیاسَای عًامل کالبذی مأخز وگاسوذگان1334،
فٛأُ وبِجذی

اختالط وبسثشی

فقبِیت ٞب  ٚتٛٙؿ آٟ٘ب

ا٘قغبف پزیشی

ٔیضا٘ی ؤ ٝشوض ٔحّٔ ٝی تٛا٘ذ ٔحُ ٌزاس٘ذٖ اٚلبت فشاغت ثبؿذ ،تفشیح ٌ ٚفت ٔ ٚ ٌٛ ٚشاٚدات اجتٕبفی،
ٔیضاٖ ا٘قغبف پزیشی ثؼتش ٔشوض ٔحّ ٝثشای تجذیُ ث ٝسٚیذادی خبف

ػشص٘ذٌی

ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝپیبد ٜسٚی دس خیبثبٖ  ٚوٛچٞ ٝبٚ ،جٛد ٔشوضی جزاة ثشای لذْ صدٖ ٚ ،جٛد وبسثشی ٞبی
جبرة ،حضٛس ٌشٞ ٜٚب ٔختّف یب فقبِیت ٞب ٔختّف دس فضب

-7بشسػی ومًوٍ مًسدی
ٔحّ ٝچٟبسكذدػتٍب ،ٜاص جّٕٔ ٝحّٞٝبیی اػت و ٝث٘ ٝح ٛثؼیبس ثبسصی ٔیتٛاٖ تٕبٔی فٙبكش (ٔحّ )ٝدس ٌزؿت ٝسا ثب آٖ تغجیك
دادٕٞ .بٖ عٛس و ٝدس ؿٟشٞبی ػٙتی جذایی ٌضیٙی فضبیی ثشاػبع ٌش ٜٚثٙذی ٞبی (دیٙی  ٚلٔٛی) كٛست ٔیٌشفت ٔ ،حّٝ
چٟبسكذ دػتٍب٘ ٜیض ثش ٕٞیٗ اػبع ؿىُ ٌشفت ٝاػت .ثذیٗ تشتیت ٛٞیتٞبی دیٙی  ٚلٔٛی (صثب٘ی) ثش ٛٞیت ٔحّٝای افشاد
ٔٙغجك ثٛد .ایٗ ٔحّ ٝدس ع َٛصٔبٖ ثٛاػغ ٝسؿذ التلبدی ٕٙٞ ٚـیٙی ل ْٛیضدی دس ع َٛصٔبٖ ؿىُ ٌشفت ٝاػتٌ ،شچ ٝثقذٞب
ل ْٛوشٔب٘ی ٘یض ث ٝآٖ اضبف ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ٔحّ ٝدس ٔٙغم 9 ٝؿٟشداسی وشد ٚالـ اػت  ٚػبختبس وّی ؿجى ٝاستجبعی وشد ،حبكُ
تٛػق ٝػشیـ ؿٟش ح َٛدٔ ٚحٛس ؿشلی  ٚغشثی اكّی خیبثبٖ «دوتش ثٟـتی» ثٛد ٜاػت.
کاسکشد امىیتی  :ثب تٛج ٝث ٝؿٙبخت ٔشدْ اص یىذیٍش  ٚآؿٙبییٞب ثبفج ٔیؿٛد و ٝتشدد افشاد غشیج٘ ٚ ٝبؿٙبع دس ٔحّ ٝث ٝساحتی
لبثُ تـخیق ثبؿذ  ٚایٗ خلیلٔ ٝی تٛا٘ذ وٕه صیبدی ث ٝوبٞؾ ٘بأٙی ٔحّٕ٘ ٝبیذ .چٙیٗ وبسوشدی دس ٌزؿت ٝث ٝؿىُ ثؼیبس

ثبسصی دس لبِت دٚػت ؿذٖ ثب غشیجٞٝب  ،كحجت وشدٖ افشاد ٔؼٗ ثب افشاد تبصٚ ٜاسد ٘ـبٖ دادٔ ٜیؿذِٚ ،ی  ٓٞاو ٖٛٙایٗ
ؿىُ اص أٙیت ث ٝدِیُ ٚسٚد افشاد ٘بپبیذاسی چٔ ٖٛؼتأجشاٖ ،خشیذاساٖ  ...ٚوبسایی چٙذا٘ی ٘ذاسدِٚ .ی ٘ىت ٝجبِت تٛج ٝایٗ اػت
و ٝتمشیجبً تٕبٔی افشاد ٔلبحج ٝؿ٘ٛذ ٜثِ ٝحبػ أٙیت ٔحّ ،ٝاص ٔحّ ٝساضی ثٛد٘ذ.
یىی اص دالیُ آ٘شا ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ دِیُ دا٘ؼت و ٝثب ایٗ و ٝآپبستٕبٖ ػبصی س ٚث ٝافضایـی سا دس ایٗ ٔحّ ٝؿبٞذ ٞؼتیٓ ِٚ ،ی چٖٛ
اوخش ٔبِىبٖ اص افشاد لذیٕی ٔحّٔ ٝی ثبؿٙذٔ ،ؼتبجشاٖ ٘یض ٌبٞی اص آؿٙبیبٖ  ٚالٛاْ آٟ٘ب ٌ ٚبٞی ٘یض فشص٘ذا٘ـبٖ ٔیثبؿٙذ ٕٞ ٚیٗ
ٔؼئّ ٝأٙیت ٔحّ ٝساثبالتشثشد ٜاػت.
کاسکشد اجتماعی  :ایجبد حغ ٔؼئِٛیت دس ػبوٙیٗ ٛٞیت ثخـی ث ٝافشاد آٔبد ٜوشدٖ ػبوٙیٗ ثشای ٚسٚد ث ٝجبٔق .ٝاص ٘ؾش
ٞبسٚی ٔحّٛٙٞ ٝص ٙٔ ٓٞجـ ٔ ٟٓتجشث ٝاجتٕبفی ؿذٖ اػت .ایٗ وبسوشد ثیـتش ث ٝؿىُ ٛٞیت ثخـی ث ٝافشاد اص عشیك (یضدی
ثٛدٖ) ث ٝافشاد ا٘تمبَ پیذا ٔیوٙذ .اٌش چ ٝآداة  ٚسػ ْٛخبف ل ْٛیضد  ٚدسٔٛاسدی وشٔبٖ ٌبٞی دس ٔحّ ٝاجشا ٔیؿٛد.
ٚجٛد د ٚوبسخب٘ ٝلذیٕی ث٘ ٝبْ «جٟبٖ چپت  ٚسٚغٗ ٘جبتی» ثبفج ؿٙبػبیی ثیـتش ایٗ ٔحّ ٝؿذ ٜاػتٞ .ش چٙذ دس حذٚد  15ػبَ
پیؾ وبسخب٘( ٝجٟبٖ چپت) ٚس ؿىؼت ؿذ ٜاػت  ٚوبسخب٘( ٝسٚغٗ ٘جبتی جٟبٖ) ث ٝدِیُ ؿىبیتٟبی پی دس پی اٞبِی ثٝ
دِیُ ثٛی ٔٛاد كٙقتی  ٚػش  ٚكذا ث ٝخبسد دس ؿٟش ٔٙتمُ ؿذ ٜاػتِٚ ،ی ٚجٛد وبِجذی ایٗ وبسخب٘ٞٝب ٕٞچٙبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه
ٕ٘بد لٛی فُٕ ٔیوٙذٍ٘ .بس٘ذٌبٖ اص ٚاطٕ٘« ٜبد» اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ ،چشا وٞ ٝش د ٚوبسخب٘ٞٝب صٔب٘ی ث ٝدِیُ استجبعی و ٝثب ٔقیـت
ٔشدْ داؿتٝا٘ذ٘ ،مؾ ٕ٘بد سا وبٔالً ایفب ٔیوشدٜا٘ذ .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ یىی اص افشاد روش وشد و« ٝلجالً و ٝوبسخب٘ٛٙٞ ٝص وبس ٔیوشد ٔٗ
ثب ػٛت وبسخب٘ ٝجٟبٖ چیت و ٝكجحٟب ػبفت  ٚ 6ثقذاصؽٟشٞب ػبفت  2ثٛد ،ػبفت سا ٔیفٕٟیذْ ٌ ٚبٞی ثقضی اصوبسٞبیٓ سا عجك
ایٗ ػبفتٞب ثش٘بٔ ٝسیضی ٔیوشدْ»

-1-7مُمتشیه يیظگیَای ایه محلٍ:
 -:آٔیختٍی ٔحُ وبس  ٚػى٘ٛت دس ٌزؿت ٝث ٝدِیُ ػبخت دٚوبسخب٘ ٝثؼیبس ٔ٘( ٟٓؼبجی  ٚسٚغٗ ٘جبتی) و ٝتٛػظ ٔشح ْٛفبتح
ثٙیبٖ ٟ٘بد ؿذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٚاٌزاسی صٔیٗٞبی لغق ٝثٙذی ؿذ ٜث ٝوبسٌشا٘ی و ٝدس وبسخب٘ ٝاؿتغبَ داؿتٙذ ،تجذیُ ثٔ ٝحّٝ
ٔؼى٘ٛی ؿذ ٌ ٚؼتشؽ ثؼیبس فشاٚا٘ی یبفت .دس ٘تیجٕٞ ٝجؼتٍی سا ٔیبٖ ا٘ؼبٖٞب ٔ ٚىبٖٞب ٚجٛد داسد ٕٞ ٚچٙیٗ ٚاثؼت ٝثٛدٖ
ایٗ د ٚثٞ ، ٓٞ ٝش ا٘ؼب٘ی ثخـی اص دیٍشی اػت و ٝآٖ  ٓٞثخـی اص جبٔق ٝاػت  ٚثب یىذیٍش ٔقٙی پیذا ٔیوٙٙذ .ثشی ٔقتمذ اػت
ٔب دس یه ٔحیظ عجیقی -ا٘ؼب٘ی  ٚثب ٕٞؼبیٞ ٝب  ٚخب٘ٞٝب ٔ ٚحیظ وبِجذی سؿذ ٔیوٙیٓ  ٚث ٝآٖٞب ٚاثؼتٔ ٝیؿٛیٓ .ایٗ ٔحّ٘ ٝیض
دس ع َٛصٔبٖ ثب ٚاثؼت ٝؿذٖ ا٘ؼبٟ٘ب  ٚفضبٞب ث ٝیىذیٍش ٔؼیش سؿذ ٌ ٚؼتشؽ خٛد سا عی وشد ٜاػت.
 -2اص دیٍش ٚیظٌیٞبی ایٗ جّٕٔ ،ٝیتٛاٖ اص فٙبكش ٔؼى٘ٛی آٖ ثشد و ٝخب٘ٞٝب دس ٔجبٚس  ٓٞفضبی جغشافیبیی خبكی سا فشآٞ
آٚسدٜا٘ذ .روش ایٗ ٔغّت دس ایٙجب ضشٚسی ث٘ ٝؾش ٔی سػذ و ٝخلٛكیبت (ٔحّٛٔ ٝسد٘ؾش) دس ٌزؿت ٚ ٝحبَ اص تفبٚتٟبی لبثُ
تٛجٟی ثشخٛسداس اػت .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ فٙلش (ٔؼىٗ) ،فضبی ٔؼى٘ٛی ٔؼّٕبً دس ٌزؿت ٝاص تیپِٛٛطی خبكی ثشخٛسداس ثٛدٜ
اػت وٌ ٝشچ ٝتب حذٚد ایٗ ٘ٛؿ ٔؼىٗ حفؼ ؿذِ ٚ ٜیىٗ ٕ٘یتٛاٖ اص تغییشات ٔؼّٓ آٖ ٌزؿت.
ٔ -3حّ ٝاص یه ٔیذاٖ ٔشوضی ؤ ٝحُ تمبعـ د ٚیب چٙذ سا ٜاكّی اػت ،ثشخٛسداس اػت .إٞیت ایٗ ٔیذاٖ دسٌزؿت ٝپشسً٘ تش
ثٛد ٜاػتٚ .جٛد فضبٞبی ٔ ٟٓؿٟشی ٔب٘ٙذ (ٔؼجذ ٔحّٔ )ٝغبصٜٞبی ٔتقذد ٘ ٚب٘ٛایی  ٓٞ ٚچٙیٗ فضبی اٚلبت فشاغت دِیُ إٞیت

آٖ اػت .ایٗ ٔیذاٖ  ٓٞاو ٖٛٙوبسوشد خٛد سا تب حذ صیبدی اص دػت داد ٜاػتٔ .غبصٜٞبیی و ٝدس اعشاف ٔیذاٖ صٔب٘ی س٘ٚك فشاٚاٖ
داؿتٙذ ٓٞ ،او ٖٛٙجض چٙذ ٔغبصِ( ٜجٙیبت فشٚؿی  ٚیه ٘ب٘ٛایی) وؼت دسآٔذی ٕ٘یوٙٙذٔ .یذاٖ ٔحّ ٝث ٝدِیُ ثذ ٖٚحلبس ثٛدٖ
ٚ،جٛدٌیب ٞبٖ ثّٙذ دس ٔیبٖ آٖ ثٔ ٝىب٘ی ثشای سد  ٚدَ وشدٖ (ٔٛاد ٔخذس اػتفبدٔ ٜیؿذ ،و ٝدس ػ ٝػبَ اخیش ث ٝدِیُ ؿىبیبت
افشاد ٔحٌّ، ٝیبٞبٖ ثّٙذ آٖ حشع ؿذِٚ ، ٜی ٕٞچٙبٖ ثذ ٖٚحلبس ٔی ثبؿذ.
ٚ -4جٛد حٕبْ فٕٔٛی دس ٔحّ ٝو ٝث ٝفٛٙاٖ یىی اص دیٍش فٙبكش ثبسص ٔحّ ٝدس ٌزؿتٔ ٝغشح ؿذ ،دس ایٗ ٔحّٚ ٝجٛد داسد .دس
حبفؾ ٝجٕقی اص ثؼیبسی اٞبِی حٕبْ جّ ٜٛثبسصی داؿت .آداة  ٚسػ ْٛث ٝحٕبْ سفتٗٔ ،شاػٓ خبف آٖ .....ٚاص جّٕ ٝایٗ ٔٛاسد اػت
ِٚیىٗ اص ایٗ  ٕٝٞخبعشات اص حٕبْ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔىبٖ فٕٔٛی تٟٙب  ،فضب خبِی ایٗ حٕبْ ثشجبی ٔب٘ذ ٜاػت.

-8ػیاػت َا ي بشوامٍ َای اقذام افضایش حغ تعلق ػاکىان
جذيل شماسٌ -6ػیاػت َا ي بشوامٍ َای اقذام تذاعی حغ تعلق بٍ مکان مإخز وگاسوذگان1334،
اِٛٚیتثٙذی ػٙجٞٝب

:فٛأُ اجتٕبفی  ٚفشٍٙٞی
 .2فٛأُ رٙٞی
 .3فٛأُ وبِجذی  ٚاجتٕبفی

:
•
•
2

:
 :.:حفؼ  ٚاستمبء ٚحذت ،
ا٘ؼجبْ ٚ ،فبق  ٚحغ تقّك ثٝ
ٔحّ ٝاص عشیك خٛا٘بیی

اٞذاف فّٕیبتی

3
 :.3تغییش ثشخی اص وبسثشی
ٞبی ٔضاحٓ ثٙٔ ٝؾٛس احذاث
فضبٞبی فٕٔٛی
 2.3تمٛیت ٔؼبجذ ث ٝفٛٙاٖ
ٔىبٖ ٞبیی جٟت تقبٔالت
اجتٕبفی  ٚتـىُ ٞبی خیشیٝ

•

عشاحی فضبی داخُ ٔشوض ٔحّ ٝثب اٌٍِ ٛیشی اص ٔقٕبسی ٚ
ثٙبٞبی ثب اسصؽ دس یضد ثشای سٚؿٗ تش ٕ٘ٛدٖ ٛٞیت لٔٛی
ٔحّٝ

ثش٘بٔ ٝالذاْ

2
 :.2ایجبد فضب ٞبیی ثب إِبٖ ٞبی
فشٍٙٞی ٔشتجظ ثب ٛٞیت لٔٛی دس
ٔحّٝ

عشاحی ٚسٚدی ؿبخق ٔشوض ٔحّ ٝثب تٛج ٝثٛٞ ٝیت ثٔٛی
ٔٛجٛد دس ٔحّ ٚ ٝاػتفبد ٜاص ٔقٕبسی یضد
ٕ٘بی ػبختٕب٘ی ثب عشح ٚیظ ٜثشای خٛا٘ب تش ٕ٘ٛدٖ ٔشوض
ٔحّٝ

3
•
•
•
•
•

ایجبد وبسثشی ٞبی ٔختّظ دس ٔشوض ٔحّٝ
پی٘ٛذ لٛی ٔیبٖ ٔشوض ٔحّ ٝثب ثؼتش  ٚثبفت پیشأ ٖٛآٖ
عشاحی جّٛخبٖ ٔؼجذ جبٔـ  ٚتّٕه ثخـی اص ػبختٕبٖ
ٞبی اعشاف آٖ ثشای ایجبد ٕٞپی٘ٛذی ثب ٔشوض ٔحّٝ
ایجبد پبتٛق ٞب ٔ ٚحُ ثشای ٌشدٕٞبیی  ٚفقبِیت دس صٔبٖ
سٚیذادٞبی خبف دس داخُ ٔشوض ٔحّٝ

-9جمع بىذی
ٔشوض ٔحّ ٟٓٔ ٝتشیٗ فضبی اجتٕبفی  ٚلّت ٞش ٔحّٔ ٝحؼٛة ٔی ؿٛدٔ .شوض ٔحّٞ ٝب ٔؾٟش ثیـتشیٗ تٕبع ٞب  ٚتجٕـ ٞبی
افشاد ٞش ٔحّٔ ٝحؼٛة ٔی ؿٛدٔ .شوض ٔحّ ٝفال ٜٚثش آٖ ٔ ،ىبٖ اػتمشاس فضبٞبی خذٔبتی ٔٛسد ٘یبص ػبوٙیٗ ٔحّ ٝثٛد ٜاػت.
اسصؽ ٞبی ٔقٛٙی دس ؿىُ ٌیشی فضبٞبی وبِجذی ٔحّ ٝتبحیش خٛد سا ث ٝخٛثی ٘ـبٖ ٔی دٞذ  .فضبٞبی و ٝث ٝتـىیُ ٔىبٖ ٞبی
اجتٕبفی ٛٞ ٚیتی ٔٙجش ٔی ؿٛد  ٚجضئی اص ؿٙبػ ٝتـخیق ٔحّٔ ٝی ٌشدد .دس ؿٟشٞبی ثقذ اػالْ ایشاٖ ٔؼجذ ث ٝفٛٙاٖ ٔحٛس
فقبِیت ٞب ٘ـب٘ ٝی اكّی  ٟٓٔ ٚتشیٗ فٙلش وبِجذی ٞش ٔحّ٘ ٝمؾ ایفب ٕ٘ٛد ٜاػتٕٞ ٚ .چٙیٗ ث ٝفٛٙاٖ یه لغت اجتٕبفی یه
ٔحّ ٝفُٕ ٔی وٙذ ثبفج استجبط ػبوٙیٗ ٔی ؿٛد ٚ ٚلتی تذافی وٙٙذٛٞ ٜیت افشاد ثبؿذ دس ٘تیج ٝحغ ٔىبٖ  ٚحغ تقّك سا ثٝ
د٘جبَ داسدٚ .لتی ثش اػبع ٘یبص ػبوٙیٗ ؿىُ ثٍیشد حتی یه دسخت دس ایٗ فضب ٕ٘بیبٍ٘ش حغ تقّك ػبوٙیٗ ٔی ثبؿذ  ،حغ
تقّك اص ٔقیبس ٞبی اسصیبثی ٔحیظ ٞبی ثب ویفیت ثٛد ٚ ٜدس ٔقٕبسی  ٚسؿتٞ ٝب عشاحی ٔحیغی ٚ ،یظٌی ٞبی وبِجذی ٘ؾیش فشْ
(سً٘ ٔ ،میبع،ؿىُ  ٚا٘ذاص ٚ )ٜسٚاثظ اجضای وبِجذی ثب تبٔیٗ  ٚتبویذ ثش فقبِیت ٞبی اجتٕبفی ٔحیظ ٘،مؾ ٔٛٔ ٚ ٟٓحش دس ؿىُ
ٌیشی حغ تقّك داسا ٔی ثبؿذ  ٚؿٙبػبیی ٛٞیت غبِت ٔٛجٛد دس ٔحّ ٚ ٝپش سً٘ تش ٕ٘ٛدٖ آٖ دس ٔشاوض ٔحّ ٝثبفج ٔی ؿٛد وٝ
ایٗ فضب ث ٝكٛست لغت ٔ ٚشوضی و ٝؿبخق ٞبی ٛٞیتی سا داسا ٔی ثبؿذ ث ٝتقّك ػبوٙیٗ وٕه وٙذ  ٚآٖ سا استمب ثخـذ.
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