بزرسی نقص کیفیت هحیطی هحلههبی قذیوی بز ضکلگیزی پبیذاری اجتوبعی
ضوسی رسهجو*1
 -1زا٘كدٛی وبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس وطٔب٘كبRazmjoo22 @yahoo.com ٜ

چکیذه
زض چٙس ز ٝٞاذیط ،ثب تغییطات قٍطف زض قی ٜٛظ٘سٌی زض ؾبذتبض ٔحالت ٘یع تغییطات اؾبؾی ایدبز ٌطزیس ٜاؾت .زض ایٗ ٔیبٖ
ثب ٔغطح قسٖ زیسٌب ٜتٛؾؼ ٝپبیساض ث ٝػٛٙاٖ زیسٌبٞی و ٝحُ ٔكىالت و٘ٛٙی قٟطٞب  ٚظ٘سٌی قٟطٞب ضا زض ٌط ٚثبظٌكت ثٝ
ٔفٔ ْٟٛحّٔ ٝیزا٘سٔ ،یتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘یطٞٚب ی تٛإ٘ٙس زض٘ٚعای ٔٛخٛز زض آٖ ث ٝحُ ٔكىالت ٔٛخٛز پطزاذت .زض ایطاٖ
٘یع حسٚز ز ٚز ٝٞاؾت ؤ ٝجبحث تٛؾؼ ٝپبیساض زض  ٕٝٞظٔیٞٝٙبی ػّٔ ْٛغطح قس ٜو ٝاثتسا ثیكتط زض ظٔیٞٝٙبی ظیؿت
ٔحیغی  ٚالتهبزی پیٍیطی ٔیقس .أب زض ضؾبِٞٝبی اذیط حطوتی ثٛٔ ٝاظات آٖ ٔغطح اؾت و ٝثرهٛل زض ظٔیٞٝٙبی
اختٕبػی حضٛض ٔطزْ ث ٝنٛضت خسیتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .تٛخ ٝثٛٔ ٝضٛع تٛؾؼٔ ٝحّٝای زض ایطاٖ زاضای اثؼبز
ذبنی اؾت و ٝایدبز چبضچٛةٞبی ٘ٛیٗ زض لبِت ظ٘سٌی ٔحّٝای ؾٙتی اظ ایٗ زؾتٔ ٝیثبقس .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝپبیساضی
اختٕبػی یىی اظ ٔفبٞیٓ پبی ٝای اؾت ،ظٟٛض  ٚتمٛیت آٖ زض ٔحالت٘ ،یبظٔٙس اضتمبی ویفیتٞبی ذبل ٔحیغی اؾت .اٌط
ویفیت ٔحیظ ٔحّ ٝأىبٖ ثطٚظ تؼبٔالت اختٕبػی ثیكتط ٔ ٚغّٛةتطی فطا ٓٞآٚضز ،قطایظ خٟت قىٌُیطی  ٚتمٛیت پبیساضی
اختٕبػی فطأ ٓٞیآیس .زض ٚالغ ،تٕطوع ثط ویفیتٞبی ٔحیغی اؾت و ٝوبضایی  ٚؾطظ٘سٌی فضبٞبی قٟطی ،اؾتٕطاض حیبت
قٟطی  ٚزض ٟ٘بیت تمٛیت پبیساضی اختٕبػی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز  .زض ایٗ پػٞٚف ثب ثطضؾی ٔجب٘ی ٘ظطی ٔٛخٛز زض ثبة ویفیت
ٔحیغی ،ث ٝثطضؾی قبذمٞبی ویفیت ٔحیغی ٔحالت خٟت قٙبؾبیی ٔؼیبضٞبی تأثیطٌصاض ثطٚی پبیساضی اختٕبػی ٔحالت
لسیٕی ،اؾتسالَ ٔیوٙس و ٝثس ٖٚتٛخ ٝث ٝاضتمبی قبذمٞبی ویفیت ٔحیغی ٔحالت ٕ٘یتٛاٖ پبیساضی اختٕبػی ضا زض
ثبفتٟبی لسیٕی ثٛخٛز آٚضز .آ٘چ ٝإٞیت پیسا ٔیوٙس ایٗ اؾت و ٝزض ٔیبٖ ا٘ٛاع ٔؤِفٞٝبی ویفیت ٔحیغی تأثیطٌصاض ث ٝضٚی
پبیساضی اختٕبػی ٔحّٔ ،ٝؤِفٞٝبی اختٕبػی– فطٍٙٞی  ٚوبِجسی ٘مف ٕٟٔی زاض٘س  ٚزض افعایف پبیساضی اختٕبػی زض ٔحّ، ٝ
ػبُٔ ٕٟٔی تّمی ٔیقٛز .زض ٟ٘بیت ثب ثٟطٌٜیطی اظ خؿتبضٞب  ٚتحمیمبت ٔٛخٛز ،ضاٞجطزٞبیی زض ایٗ ظٔی ٝٙاضائٔ ٝیٕ٘بیس.

واصههبی کلیذی :ویفیت ٔحیغیٔ ،حالت لسیٕی ،پبیساضی اختٕبػی ،ؾبذتبض وبِجسی  ،ؾبذتبض اختٕبػی  -فطٍٙٞی

هقذهه
فضبی وبِجسی ٔحالت زض قٟطٞبی تبضیری ایطاٖ ،تحت ػٛأُ ٔرتّف اظ خّٕٚ ٝیػٌیٞبی اختٕبػی ،فطٍٙٞی ،عجیؼی  ٚػٛأُ
ٔرتّف زیٍط لطاض زاقت ٝاؾتٕٞ.یٗ فضبی وبِجسی تجّٛض  ٚتدّی فضبی اختٕبػی -فطٍٙٞی اؾت  ٚتٕبٔی ػٙبنط  ٚاخعای ٔحّ ٝثط
اؾبؼ فضبی اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٘ ٚیبظٞبی ٔطزْ قىٌُیطی ٔیوطز ٜاؾت .فضبی اختٕبػی – فطٍٙٞی ٕ٘بیبٍ٘ط یه ٌطٜٚ
اختٕبػی ثٛز ٜو ٝافطاز ایٗ ٌط ٜٚث ٝیىسیٍط ٕٞجؿتٍی اختٕبػی زاقت ٝا٘س ..ثٙبثطایٗ ٕ٘ٛزی اظ تٛخ ٝذبل ث ٝپبیساضی اختٕبػی زض
ثبفتٟبی تبضیری ایطاٖ ٔكٟٛز اؾت.أطٚظ ٜایٗ ٔحالت ثب ٚخٛز ٔعایبیی چٚ ٖٛالغ ثٛزٖ زض ٔطاوع قٟطی  ٚزؾتطؾی ٔٙبؾت ثٔ ٝطاوع
وبضی فؼبِیتی  ٚذسٔبتی ،ثب فطؾٛزٌی  ٚظٚاَ ٔٛاخٞ ٝؿتٙس .زض عی ایٗ ض٘ٚس ػال ٜٚثط آؾیجٟب  ٚچبِكٟبی ثبفت ،زض  ٕٝٞاثؼبز
اختٕبػی ،التهبزی ٚوبِجسی ،ویفیت فضبی قٟطی ٘یع اظ زؾت ٔیضٚز .و ٝازأ ٝض٘ٚس ٔٛخٛز ٘ ٝتٟٙب تحسیسی خسی ػّی ٝؾالٔت
ؾبوٙبٖ اؾت ،ثّىٙٔ ٝدط ث ٝاظ زؾت ضفتٗ فطنتٞبی قٟطی ثطای زؾتیبثی ث ٝتٛؾؼ ٝپبیساض  ٚاثطات ٔٙفی ثط وُ ؾیؿتٓ قٟط
ٔحؿٛة ٔیقٛز .فضبی قٟطی ایٗ ثبفتٞب ؾط ظ٘س٘ ٜیؿتٙس ،زچبض تٙعَ زض قبذهٞٝبی ذٛا٘بییا٘سٛٞ ،یت ذٛز ضا اظ زؾت زازٜا٘س
 ٚزض ٘تید ٝتؼّك ٔىب٘ی ٘ؿجت ث ٝآٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضز ،ا٘غجبقپصیطی ثب قطایظ ٔ ٚربعجیٗ ضا ٘ساض٘س ،أٙیت ذٛز ضا اظ زؾت زازٜا٘س  ٚزض
یه والْ ویفیت ٔحیغی زض آٟ٘ب ث ٝقست ض ٚث ٝتٙعَ اؾت[ .]1اثط ٔتمبثُ تٙعَ ویفیت ٔحیغی فضبٞبی ٔحالت ثط تٙعَ ویفیت
ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ ،ػٕك  ٚاثؼبز ایٗ ٔؼضُ زض ثبفتٞبی لسیٕی ضا ضٚقٗتط ٔیؾبظز ٚیىی اظ ا٘جٔ ٜٛؼضالتی اؾت ؤ ٝحالت لسیٕی ثب
آٖ زؾت ثٌ ٝطیجب٘ٙس .ثبفتٞبی لسیٕی ظٔب٘ی احیب ٔیق٘ٛس و ٝظٔیٞٝٙبی ضقس ٔسا ْٚآٟ٘ب فطا ٓٞقٛز  ٚلسضت ذٛز تطٔیٕی ث ٝآٟ٘ب
ثبظ ٌطزز[ .]6زض ٚالغ تٕطوع ثط ویفیتٞبی ٔحیغی و ٝوبضایی  ٚؾطظ٘سٌی فضب ،اؾتٕطاض حیبت ،ضا زض ٘ظط زاقت ٝثبقس أطی ضطٚضی
اؾتِ ،صا اتربش تهٕیٕبت نحیح ٙٔ ٚغمی  ٚا٘تربة ٘ٛع ٔٙبؾت ٔ ٚتٙبؾجی اظ تهٕیٌٓیطی زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛثبفتٞب ،و ٝث ٝاضتمبی
ویفیت ٔحیغی زض ایٗ ثبفتٞب ٘یع ثپطزاظز ،ضطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضؾسٔ .غبِؼبت ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیبٖ ویفیت ٔحیغی زضٔ ٖٚحّ ٝثب
ٔیعاٖ پبیساضی ٔحّ ٝاضتجبط تٍٙبتٍٙی ٚخٛز زاضز .زض ٔحّٞٝبیی و ٝزضخ ٝثبالیی اظ أٙیتٛٞ ،یت ،ذٛا٘بیی ٚ .... ٚخٛز زاضز ،ؾبوٙیٗ
ٔحّ٘ ٝؿجت ثٔ ٝحُ ظ٘سٌییكبٖ احؿبؼ تؼّك  ٚزِجؿتٍی زاض٘س .اظ آ٘دبئیى ٕٝٞ ٝایٗ ٔٛاضز اظ ٔؤِفٞٝبی ویفیت ٔحیغی ٔحّٝ
ٔیثبقٙسٔ ،یتٛاٖ ٌفتٔ ،حّٞ ٝبیی و ٝاظ زضخ ٝویفیت ٔحیظ ثبالیی ثطذٛضزاض٘س پبیساضتط٘س .زض ٚالغ ویفیت ٔحیغی ٔحّٔ ٝی
تٛا٘س ضاٞىبضی زض خٟت ایدبز  ٚتمٛیت پی٘ٛسٞب  ٚضٚاثظ اختٕبػی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز .ث ٝػجبضت زیٍط ،قی ٜٛثط٘بٔ ٝضیعی  ٚعطاحی
فیعیىی ٔحّ ٝضا ٔی تٛاٖ ثط قىٌُیطی پبیساضی اختٕبػی ٔؤثط زا٘ؿت.

اهویت و ضزورت تحقیق
تٛخ ٝث ٝثبفت ٞبی لسیٕی ث ٝػٛٙاٖ لّت تپٙس ٚ ٜؾبذتبض انّی قٟطٞبی تبضیری ٔؿإِٟٔٔ ٝی اؾت .وٌ ٝبٞی زض ثط٘بٔٝضیعی
عطحٞبی خبٔغ  ٚتٛؾؼٞٝبی قٟطی ٘ٛیٗ ث ٝفطأٛقی ؾپطزٔ ٜیقٛز .زض قٟطٞبی ؾٙتی ایطاٖ ث ٝاػتجبض ٚخٛز ٚیػٌیٞبی وبِجسی
ذبل ظٔب٘ ٝقبٖٚ ،خٛز ٕٞجؿتٍی اختٕبػی ٔیبٖ ؾبوٙبٖٛ٘ ،ػی حؽ تؼّك ذبعط ٛٞ ٚیت ضا ثطای اٞبِی ٞط ٔحّ ٝثٕٞ ٝطا ٜزاقت
و ٝذٛز ؾطچكٕ ٝپبیساضی ٔحالت ثٛز ٜاؾت .زض حمیمت ضقس ثغئی وبِجس ٔحّٞٝب زض ٌصقت ،ٝضٕٗ حفظ اضظقٟبی ٔحیظ
اختٕبػی ذٛز ،پبؾرٍٛی ٘یبظٞبی ؾبوٙبٖ ذٛز ٘یع ثٛز٘س .ثب ٌصض ظٔبٖ ،ایدبز ٌؿؿت زض ؾبظٔبٖ فضبیی ٔحّٞٝب  ٚث ٝتجغ آٖ اظ
ٔیبٖ ضفتٗ اػتجبض ٛٞ ٚیت وبِجسی ،زض ٟ٘بیت اظ ثیٗ ضفتٗ ؾبظٔبٖ اختٕبػی ٔٛخٛز زض ٔحّٞٝبی قٟطی ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت .ثٝ
ز٘جبَ ایٗ ٔؿأِ ،ٝوبٞف وٕی  ٚویفی تؼبٔالت اختٕبػی اتفبق افتبز  ٚایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض ٔجبحث ٘ظطیٔ ،یعاٖ ٘ ٚحٜٛ
تؼبٔالت اختٕبػی ٔیبٖ ؾبوٙبٖٚ ،خٛز یب ػسْ ٚخٛز پبیساضی ضا ضلٓ ٔیظ٘س .تدطث٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝثٟجٛز ویفیت ٔحیغی  ٚفضبی
وبِجسی ٔحّ ،ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝقطایظ ضا ثطای تسا ْٚؾى٘ٛت ؾبوٙبٖ زض آٖ فطا ٓٞآٚضزٔ ،یتٛا٘س ضً٘ تؼّك ،حؽ ٛٞیت ،حؽ

اػتٕبز  ٚزض ٘تید ٝآٖ تؼبٔالت اختٕبػی ضا زض ٔیبٖ ؾبوٙبٖ تمٛیت وٙٙس وٍٕٞ ٝی اظ ٔؤِفٞٝبی ٔؤثط زض قىٌُیطی پبیساضی
اختٕبػی ٔحّ ٝث ٝقٕبض ٔیض٘ٚسآٖ[ .]2چ ٝإٞیت پیسا ٔیوٙس ایٗ اؾت و ٝزض ٔیبٖ ا٘ٛاع ٔؤِفٞٝبی ویفیت ٔحیغی تأثیطٌصاض ثٝ
ضٚی پبیساضی ٔحّٔ ،ٝؤِفٞٝبی اختٕبػی– فطٍٙٞی  ٚوبِجسی ٘مف ٕٟٔی زاض٘س  ٚزض افعایف تسا ْٚؾى٘ٛت ؾبوٙبٖ زض ٔحّ ،ٝػبُٔ
ٕٟٔی تّمی ٔیقٛز.

اهذاف تحقیق
ٞسف اظ اضائ ٝایٗ ٔٛضٛع تحمیك اضائ ٝاٍِٛیی خٟت اضتمبی ویفیت ٔحیغی ٔحّٛٞ ٚ ٝیت ثركی ثٔ ٝحّ ٝاؾت تب ػال ٜٚثط ایٙىٝ
ٔٛخت ایدبز حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ زض ؾبوٙیٗ ٔی قٛز ثب اضتمبی ویفیت فضبی وبِجسی زض ٔحّ ٝؾجت تٛخ ٝث ٝتؼبٔالت اختٕبػی ٚ
فطٍٙٞی زض ؾغح ٔحّٕٞ ٚ ،ٝچٙیٗ الجبَ افطاز غیط ؾبوٗ ثٔ ٝحّ ٝخٟت ؾى٘ٛت زض آ٘دب قس ٜو ٝایٗ ذٛز ثبػث افعایف ثٟبی
أالن ٔیقٛز .زض نٛضتیى ٝتساثیط زضؾتی ا٘سیكیس ٜقٛزٔ ،یتٛا٘س ظٔیٞٝٙبی وؿت ٔٙبثغ زضآٔس پبیساض زض ؾغح ٔحّ ٝفطا ٓٞقٛز.
ػال ٜٚثط ایٗ ؾؼی ذٛاٞس قس تب ثط ٘مف ػٛأُ ظیط ٘یع تأویس ٌطزز:
-1إٞیت زیسٌب ٜویفی ث ٝثبفتٟبی لسیٕی خٟت پبیساضی اختٕبػی ثبفت ٔحّٝ
 -2قٙبؾبیی ٔتغیطٞبی تأثیطٌصاض ثط ویفیت پبیساضی اختٕبػی ٔحّ ،ٝخٟت وٙتطَ ثٟی ٝٙآٟ٘ب
ٛٞ -3یت ثركی ث ٝثبفتٟبی لسیٕی ثب اضتمبی ویفیت ٔحیغی ٔحّٛٞ(ٝیت فضبیی -وبِجسی  ٚاختٕبػی)
 -4تأویس ثط ضٚاثظ اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی  ٚتأٔیٗ ػطنٔ ٝجبزالت اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ،خٟت ثبظ ٌطزا٘سٖ پٛیبیی  ٚؾطظ٘سٌی ث ٝؾغح
ٔحّٝ

فزضیه و سئوال تحقیق
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظطی ،یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ تأثیط ٌصاض ثط پبیساضی اختٕبػی ،قىُ ٌیطی  ٚتحىیٓ ضٚاثظ اختٕبػی اؾت ،اظ
عطف زیٍط ا٘تظبض ٔی ضٚز ثب ضػبیت ثطذی اظ ان َٛزض عطاحی ٔحّٞ ٝبی لسیٕی وٛٔ ٝخت احؿبؼ تؼّكٚ ،حست اختٕبػی  ٚزض
٘تید ٝتمٛیت ٔكبضوت ٞبی ٔس٘ی قٛزٔ ،ی تٛاٖ ث ٝتحىیٓ ضٚاثظ اختٕبػی  ٚزض ٘تید ٝتمٛیت پبیساضی اختٕبػی وٕه ٕ٘ٛز .ثسیٗ
تطتیت فطضی ٝایٗ تحمیك اثجبت " اضتجبط ٔیبٖ پبیساضی اختٕبػی  ٚویفیت ٔحیغی ٔحّٞ ٝبی لسیٕی" عطاحی قس ٜثط پبیٔ ٝجب٘ی
ٔكبضوت ،احؿبؼ تؼّك ٚ ٚحست اختٕبػی اؾتٕٞ .چٙیٗ اظ ٔیبٖ ضٚیىطزٞبی اذیط زض قٟطؾبظی ث ٝپبؾد ایٗ ؾئٛاَ ٔیپطزاظیٓ
و٘ " ٝمف ویفیت ٔحیغی ٔحالت لسیٕی زض قىُ ٌیطی پبیساضی اختٕبػی چیؿت؟ ث ٝػجبضت زیٍط "چٚ ٝیػٌی ٞبی ویفیت
ٔحیغی ٔحّٔ ،ٝی تٛا٘ٙس ثبػث قىُ ٌیطی  ٚتمٛیت پبیساضی اختٕبػی زض ٔحٌّ ٝطز٘س؟"

روش ضنبسی تحقیق
ثٙبثط فطضی ٚ ٝؾئٛاَ تحمیكٔ ،بٞیت ٔغبِؼبت حبضط اظ ٘ٛع پػٞٚف وبضثطزی ثٛز ٚ ٜضٚـ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض آٖ ،ضٚـ تٛنیفی-
تحّیّی اؾت .ثسیٟی اؾت ٌطزآٚضی اعالػبت پبی ٝآٖ ث ٝقی ٜٛاؾٙبزی نٛضت ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ضاؾتب ،اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ اظ ٔیبٖ
٘ظطیٞ ٝبی ٔٛخٛز  ٚتحمیمبت ا٘دبْ قس ٜتٛؾظ ؾبیطیٗ اؾترطاج قس ٜاؾت .ثسیٗ ٔٙظٛضٔ ،دٕٛػ ٝوتبثٟبٔ ،مبِٞٝب ٚ ،پػٞٚفٞبی
ػّٕی زاذّی  ٚذبضخی ا٘دبْ قس ٜزض حٛظ ٜپبیساضی اختٕبػی ثطضؾی قسٛٔ ٚ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت.

هفهوم پبیذاری اجتوبعی
زض پی ٔغطح قسٖ پبضازایٓ پبیساضی ٔ ٚم ِٝٛتٛؾؼ ٝپبیساض اثتسا زغسغٞٝبی ظیؿت ٔحیغی لٛت یبفتٙس ،ؾپؽ زض خطیبٖ ؾیط
تىبّٔی ثبظآفطیٙی ،ضٚیىطز پبیساضی اختٕبػی تمٛیت قس٘ ٚ ٜمف پطضً٘ ٔطزْ  ٚاختٕبػبت ٔحّی  ٚتالـ ثطای پبیساض ٕ٘ٛزٖ السأبت
ث ٝوٕه ایدبز اٍ٘یع ٜزض ٔطزْ ٔحّی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔكبضوت ثرفٞبی ذهٛنی زض ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب ثرفٞبی زِٚتی
اظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض قس ٜاؾت .ایٗ تغییطات زض قیٜٞٛبی ػُٕ اظ ضٚیسازٞب  ٚا٘سیكٞٝبی حبوٓ ثط ٞط ظٔبٖ زض حطوت اظ
ا٘سیكٞٝبی تحىٓآٔیع  ٚالتساضٌطایب٘ ٝث ٝؾٛی ٍ٘طـٞبی ٔطزْ ٔحٛض ،اختٕبػی  ٚفطٌ ًٙٞطایب٘ ٝتأثیط پصیطفتٝا٘س.وّٙت٘ٛیٚ ٛ
زیىؿ )2111(ٖٛثب اػتمبز ثط ایٗ و ٝزض ؾبِٟبی اذیط قٙبذت ٔم" ِٝٛپبیساضی اختٕبػی" ث ٝػٛٙاٖ ثرف اؾبؾی تٛؾؼ ٝپبیساض ثٝ
حؿبة آٔس ،ٜپػٞٚف آٟ٘ب زض چٙسیٗ قٟط اضٚپبیی حبوی اظ ایٗ زٌطٌ٘ٛی زض زیسٌبٜٞب ٔیثبقس :تحّیُ ظٔب٘ی اظ ٔضبٔیٗ پبیساضی
اختٕبػی ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝچٍٔ ٝ٘ٛضبٔیٗ ؾٙتی چ٘ ٖٛیبظٞبی اؾبؾی ،قبُٔ ٔؿىٗ  ٚؾالٔتی ظیؿت ٔحیغی ،تؼّیٓ  ٚتطثیت
ٟٔ ٚبضتٟب ،ػساِت ،وبٞف فمط  ٚؾطظ٘سٌی ،ث ٝعٛض فعایٙسٜای وبّٔتط قس ٚ ٜیب ثب ٔفبٞیٕی چٛٞ ٖٛیت ،حؽ ٔىبٖ  ٚفط،ًٙٞ
لسضتٕٙس قسٖ ٔكبضوت  ٚزؾتطؾی ،ؾالٔتی  ٚأٙیت ،ؾطٔبی ٝاختٕبػی ،ضفب ٚ ٜقبزی ،ویفیت ظ٘سٌی ٙٔ ٚبفغ قجىٞٝبی اختٕبػی
 ٚث ٝػجبضتی اٞساف ٘طْ زض ٔمبثُ اٞساف ؾرت خبیٍعیٗ ٔیٌطز٘س[.]3
الظٔ ٝقىٌُیطی پبیساضی اختٕبػی زض ٔحّ ،ٝثٚ ٝخٛز آٚضزٖ ویفیتٞبیی اؾت وٙٔ ٝدط ث ٝافعایف وٕی  ٚویفی وٙفٞبی
خٕؼی  ٚتؼبٔالت اختٕبػی ٔیبٖ ؾبوٙیٗ ٔیٌطز٘س .أب زضخٔ ٝغّٛثیت ایٗ پبیساضی اختٕبػی  ٚضٚاثظ ٔتهُ ضا قبذمٞبیی
ٔكرم ٔی وٙٙس و ٝزض ا٘ساظ ٚ ٜویفیت ٕٞجؿتٍی  ٚحؽ تؼّك ٔیبٖ ؾبوٙبٖ اثط ٌصاض٘س .ثٙبثطایٗ الظْ اؾت تب ثٙٔ ٝظٛض زؾتیبثی
ث ٝپبیساضی اختٕبػی اثتسا قبذمٞبی تأٔیٗ وٙٙس ٜپبیساضی اختٕبػی ثپطزاظیٓ زض ٚالغ ،تٕطوع ثط قبذمٞبی پبیساضی اؾت وٝ
وبضایی  ٚؾطظ٘سٌی فضبٞبی قٟطی ،اؾتٕطاض حیبت قٟطی  ٚزض ٟ٘بیت تمٛیت پبیساضی اختٕبػی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز .زض فطٔ ًٙٞب
ػال ٜٚثط ٔمٛالت ٔصوٛض ،زض ٔؼٙب یی ٚؾیؼتط ،ثؿتط تؼبِی ا٘ؿبٖ  ٚظٔی ٝٙؾبظی ثطای تؼبِی ضٚحی ا٘ؿبٖ ،حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ،حفظ
تطاوٓ  ٚاضتجبط ٞبی ؾبِٓ  ٚپیف ثیٙی ا٘ساظٙٔ ٜبؾت ثطای ؾى٘ٛتٍب ٜضٚاثظ اختٕبػی ٔغّٛة ،ؤ ٝفٟٔٛی زیٍط اظ حیبت ٔس٘ی ضا
ٔغطح ٔیؾبظز ٔیثبقسِ ،صا اظ ایٗ ظاٚیٍ٘ ٝطـ ،ثب تٛخ ٝث ٝتؼبُٔ وبِجس ثب ضفتبضٞبی ا٘ؿب٘ی ،ایدبز پبیساضی اختٕبػی ،ثب ثبال ثطزٖ
ویفیت ٔحیظ ظ٘سٌی ،تأٔیٗ ػساِت ٘ ٚظبضت اختٕبػی ،تمٛیت ضٚحی ٝتؼبٔ ،ٖٚكبضوت فؼبَ  ٚخٕغ ٌطایی زض ا٘ؿبٟ٘ب ٔغطح ٔی-
قٛز.

دیذگبههبی هزتبط بب فضبهبی پبیذار
ثب ٔطٚضی ثط ازثیبت ترههی ٔطتجظ ثب ٔجبحث احیب ٛ٘ ٚؾبظی ثبفتٟبی لسیٕی  ٚو ٚ ٟٗعطاحی فضبٞب زض لبِت تٛؾؼ ٝپبیساض
ٔكرم ٔی ٌطزز .و ٝثسِیُ ٌؿتطزٌی ٔٛضٛع  ٚػٛأُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاثطٌصاض  ٚتأثیط پصیط اظ آٖ٘ ،مغ٘ ٝظطات ثؿیبض ٔتٛٙػی(ثغٛض
ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿتمیٓ) تٛؾظ ٔتفىطاٖ اضائٌ ٝطزیس ٜاؾت .زض ایٙدب ث ٝشوط ثطذی اظ نبحت ٘ظطاٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت(خس.)1َٚ

جدول -1مأخذ :نگارنده بز اساس جمع بندی تحلیلی اس نظزیهها
٘ظطی ٝپطزاظ

ػٛٙاٖ ٘ظطیٝ

ٔفبٞیٓ وّیسی

ؾطٌئی
چطٔبیف

ػطن ٝظ٘سٌی خٕؼی  ٚظ٘سٌی ذهٛنی

تٛخ ٝث ٝػٛأُ تٟسیس ٔحیظ ظیؿت ا٘ؿب٘ی زض قٟطٞب،
حُٕ ٘ ٚمُ ضایٍبٖ ،اؾتفبز ٜاظ زٚچطذٝ

ٞبٌتٌ ٖٛطاٞبْ
وِٛیٗ ٞب٘تط

وتبة قٟطٞبی پبیساض ثب ضٚیىطز تٛؾؼ ٝپبیساض

اضتجبعبت ؾبظ٘سٔ ٜیبٖ ؾبذتٕبٖٞب ٔ ٚؿیطٞب  ٚفضبٞبی ثبظ،
یىپبضچٍی ثیٗ عطاحی ته ثٙب  ٚعطاحی قٟطی ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ
ایدبز پبیساضی

ٛٞي ثبضتٖٛ

وتبة ؾى٘ٛتٌبٜٞبی پبیساض ،ضإٙٞبیی ثطای
ثط٘بٔٝضیعاٖ ،عطاحبٖ  ٚتٛؾؼٌٝطاٖ

ٚیػٌی ظیؿتٍب ٜا٘ؿب٘ی پبیساض قبُٔٚ :خس قجى ٝفضبی ثبظ ثطای
ٔسیطیت آِٛزٌی  ،حیبت ٚحف ،ا٘طظی ،آة ،فبضالة  ٚافعایف
فضبی ؾجع ٔحّی

ضیچبضز ضاخطظ

قٟطٞبیی ثطای یه ؾتبض ٜوٛچه

ػطنٞٝبی ػٕٔٛی ٔكٛق اختٕبػی  ٚػبُٔ تحطن ،زاضای
ٔكرهٞٝبیی چ ٖٛػساِت ،ظیجبیی ،ذاللیت ،ث ْٛقٙبؾی،
اضتجبعبت چٟط ٜث ٝچٟط ٚ ٜاِىتط٘ٚیىی

تٔٛبؼ خی
.ؤٛیتب

ایدبز ٌؿتطزٜای ٚؾیغ اظ فضبی ؾجع

ٔحسٚزٜٞبی حفبظت قس ٚ ٜظٔیٗٞبی ثبظ ػبُٔ پی٘ٛس ٔحالت ٚ
ٔٙبعك قٟطی

خىی ٌطیٕكبٚ

تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا

تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا ؾجت حفظ ثبفت اختٕبػی  ٚاحیبی ٔٙبعك
حبقیٝای ٔ ٚتطٚن

اؾتفبٖ پِٛسٖٚ
آ٘سضاؼ زٚا٘ی

ضقس ٛٞقٕٙس  SGتٛؾؼ ٝثط ٔجٙبی حُٕ ٚ
٘مُ ػٕٔٛی ا٘ج ٚ ٜٛتأثیطات ظیؿت ٔحیغی

وبضثطی ظٔیٗ ٔرتّظ ،عطاحی ؾبذتٕبٟ٘بی فكطز ،ٜایدبز
ا٘تربةٞبی ؾى٘ٛتی ،تكٛیك ٔكبضوت شیٙفؼبٖ زض تهٕیٕبت،
عطاحی پیبز ٚ ٜزٚچطذٔ ٝساض

ضقس ٛٞقٕٙس

ٔحالت ثبیس فكطز ،ٜپیبزٔ ٜساض  ٚثب وبضثطی ٔرتّظ ثبقس

اِیعا
ثت پالتط
ظیجطن
ٔبضن ایٚ .یؽ

ایدبز ٌٞٝ٘ٛبی ٔرتّف ٔؿىٗ ثب لیٕتٞبی
ٔتفبٚت زض وٙبض ٓٞ

ٚخٛز ٔؿىٗ ثب لیٕتٞبی ٔتفبٚت ؾجت خصة الكبض ٔرتّف
ٔطزْ  ٚتؼبُٔ ٔثجت اختٕبػی

اِیعاثت َٔٛ

ٔىبٖ یبثی وبضثطیٞب

تٛخ ٝث ٝؾِٟٛت زؾتطؾی وٛزوبٖ زض ٔىب٘یبثی ٔساضؼ

اظ ٔیبٖ نبحت ٘ظطاٖ زاذّی"عجیجیبٖ" ان َٛپبیساضی ضا چٙیٗ ثیبٖ ٔیوٙس :اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ تدسیسپصیط ث ٝتٙبؾجی و ٝوٕتط
اظ آ٘چ ٝتدسیس ٔی ق٘ٛس ثبقس ،ثٟی ٝٙؾبظی ٔ ٚؤثط ٕ٘ٛزٖ اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ تدسیس٘بپصیط ،تٛخ ٝثٔ ٝیعاٖ ضبیؼبت  ٚآِٛزٌیٞب زض
حسی و ٝاظ ٔمیبؼ ٔحّی تب خٟب٘ی زض ٔحیظ لبثُ خصة ثبقس.
"پٛض احٕس"٘یع زض ضٞیبفت تٛؾؼ ٝپبیساض "اؾتطاتػی  ٚتٛؾؼ ٝزض٘ٚعای قٟطی" ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز ٜاؾتٕٟٔ .تطیٗ ٔٛاضز لبثُ
تأویس زض ایٗ اؾتطاتػی ضا ث ٝنٛضت ظیط ٔغطح وطزٜا٘س:
 تٛظیغ  ٚتطاوٓ ٔتؼبزَ خٕؼیت زض قٟط ث ٝوٕه تٛظیغ ٔتؼبزَ ذسٔبت  ٚتأؾیؿبت ظیط ثٙبیی اظ خّٕ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی،أىب٘بت ٔغّٛة ثٟساقتی  ٚأىب٘بت تؼّیٓ  ٚتطثیت زض تٕبْ ثرفٞبی قٟط؛
تٛؾؼٔ ٝتؼبزَ ػٙبنط قٟطی  ٓٞ ٚپی٘ٛسی آٟ٘ب  ٚتأٔیٗ قطایظ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ،ضٕٗ حفظ ٛٞیت فطٍٙٞی قٟط ثطای ٕٝٞقٟط٘ٚساٖ ثب ثٟطٌٜیطی اظ اٍِٞٛب  ٚضٚـٞبی ثٔٛی ٔ ٚهبِح ثٔٛی  ٚتّفیك آٟ٘ب ثب ٔهبِح  ٚاٍِٞٛب خسیس؛
تٛؾؼ ٚ ٝؾبٔب٘سٞی ٘ظبْ ؾّؿّٔ ٝطاتجی قجى ٝضاٟٞب  ٚاضتجبعبت قٟطی اظ زضٔ ٚ ٖٚطوع قٟط ث ٝاعطاف؛ ٚفطا ٓٞآٚضزٖ أىب٘بت فؼبِیت  ٚاقتغبَ زض تٕبْ ثرفٞبی قٟطی و ٝاظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ خبثدبییٞبی خٕؼیتی اؾت ،ثطای تؼسیُ
ثؿیبضی اظ ٘بثؿبٔب٘یٞبی قٟطی[.]4
"ظوبٚت" (ٔ )1381ؼتمس اؾت و ٝزض ٍ٘ب ٜأ َٚیتٛاٖ ٞط قٟط ضا اظ ٚیػٌیٞبی ٔحّٞٝبی ٔؿى٘ٛی آٖ قٙبذت ٚی تغییطخٟت اظ خٙج ٝوٕی ث ٝویفی زض ٔجبحث ت ٛؾؼ ٝقٟطی  ٚثبظٌكت ث ٝؾى٘ٛت زض زاذُ قٟط ضا ٔغطح ٔیوٙس ٔ ٚجب٘ی پبیساضی زض
تٛؾؼ ٝقٟطی زض لبِت ویفیتٟبی ظیؿت ٔحیغیٔ ،حیغٟبی ازضاوی ،اٍِٞٛبی ضفتبضی ،ؾبذتبض وبِجسی ،حفبظت آثبض تبضیری،
ٔؼٕبضیٞبی اضظقٕٙس٘ ،كب٘ٞٝبی قٟطیٛٞ ،یت ٔحّٞٝبی ٔؿى٘ٛی ،ا٘طغی  ٚثٟساقت ٔغطح ٔیق٘ٛس .زض ٔمیبؼ ٔحّٛٞ ،ٝیت زض
ؾیٕب اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت ٔ ٚدٕٛػ ٝذهّت ٞبی ثهطی ،وبِجسی ٔ ٚؼٕبضی غبِت زض ؾیٕبی ٔحّ ٝتسا ْٚزاض٘س .اظ ؾٛی
زیٍط ،عطحٞبی قٟطی زض اضتمبء  ٚیب ٘عٛٞ َٚیت ٔحّ ٝای ٔؿى٘ٛی تأثیط ث ٝؾعایی زاض٘س .ایٗ أط اظ عطیك قبذمٞبی ٘ظیط اضتفبع،
اضتجبط حدٓ تٛز ٜثب پیطأ ،ٖٛتسا ْٚویفیت ٔٙظطٕٞ ،رٛا٘ی ضً٘ٔ ،هبِح  ٚؾجه ٔؼٕبضی نٛضت ٔیٌیطز .ضٛاثظ ٔٛخٛز ػٕالً ثٝ
قىُ فطْ ،حدٓ تٛز ٚ ٜؾبیط اثؼبز وبِجسی تأثیط ٔیٌصاضز ،ثس ٖٚایٙى ٝثب قٙبذت وبفی ٘ؿجت ث ٝآٟ٘ب تٟی ٝقس ٜثبقٙس .ؾیٕب ٙٔ ٚظط
قٟطی ،ویفیتٞبی ازضاوی  ٚشٙٞی ،ویفیت اوِٛٛغیه ،ویفیتٟبی ضفتبضیٔ ،جبحث ظٔیٔ ٚ ٝٙتٗ ،ذظ آؾٕبٖ ،پبیساضی ا٘طغی ٚ
ثؿیبض ٔٛاضز زیٍط ٔحه َٛوبض عطاحی قٟطی ٞؿتٙس  ٚایٗ آثبض زض ضٛاثظ وٙتطَ  ٚضإٙٞبی عطاحی زیسٔ ٜیق٘ٛس ٕٟٔ ٚتطیٗ اثعاض
پبیساضی ویفیت ٔحّٞٝبی ٔؿى٘ٛی ذٛاٙٞس ثٛز.
"فطح حجیت"  ،1385زض ٔمبِ ٝث ٝػٛٙاٖ"ضٚیىطز پبیساضی زض ٔتٗ قٟطؾبظی" ثٔ ٝم ِٝٛپبیساضی زض ٔتٗ قٟطؾبظی ث ٝقیٞٛبی
ثٙیبزی پطزاذت ،ٝیؼٙی ػال ٜٚثط ٔمٛالت ٔحیظ ظیؿتی ،اوِٛٛغی ،ا٘طغی زض چٟبض ػطن ٝوالٖ آٔٛظقی ،تٕٟیسات وبِجسیٔ ،سیطیت،
 ٚتسٚیٗ ٔمطضات  ٚلبٌ٘ ٖٛصاضی ،ضٚیىطز پب یساضی ثب تأویس ثط أط تؼبُٔ اختٕبػی ثطضؾی ٟ٘ ٚبیتبً زض ٔتٗ قٟطؾبظی ضاٞىبضٞب ٚ
پیكٟٙبزٞبیی زض خٟت پبیساضی اضائٕٛ٘ ٝز.ٜ

قبذمٞبی پبیساضی ٔحالت(ٔ ٚؤِفٞٝبی آٟ٘ب)
ٔؼیبضٞبی پبیساضی زض ؾغٛح ٔرتّف ٔتفبٚت ٞؿتٙس  ٚلبثُ ؾٙدف زض قطایظ یىؿبٖ ٘یؿتٙس .ثطذی اظ ٔٛضٛػبت تحت
ثطضؾی تٛؾؼ ٝپبیساض ٔؿتمیٕبً ث ٝقٟطٞب ٔطثٛط ٔی ق٘ٛس .ایٗ ٔٛضٛػبت ػجبضتٙس اظ :تٛؾؼ ٝپبیساض اظ عطیك ثط٘بٔ ٝضیعی زض وبضثطی
ظٔیٗ ،ثبظ ظ٘س ٜؾبظی قٟط ،ؾبذتٕبٟ٘بی پبیساض ،ا٘طغی  ٚقىُ قٟط ،حُٕ ٘ ٚمُ پبیساض ،آِٛزٌی  ٚقىُ قٟط ثرهٛل ٘مف تطاوٓ
زض ضؾیسٖ ث ٝپبیساضی[(]5خس.)2َٚ

جذول -2اهذاف و ضبخصههبی هؤثز در پبیذاری هحالت(هأخذ :نگبرنذه بز اسبط جوع بنذی تحلیلی اس نظزیههب)
ٔفبٞیٓ وّیسی

قبذم
پبیساضی اختٕبػی

تٛخ ٝث ٝضاثغ ٝا٘ؿبٖ ثب اختٕبع،أٙیت، ،فضبٞبی پبؾرٍٔ ،ٛكبضوت ٔطزٔی ،تٛؾؼ ٝضٚاثظ
اختٕبػی ،افعایف حؽ تؼّك اختٕبػی زض ٔطزْ ،فضبٞبی ثبظ ثطای تؼبٔالت اختٕبػی،
ؾطظ٘سٌی،تٛٙع ،تٛخ ٝث ٝضاثغ ٝا٘ؿبٖ ٔ ٚحیظ عجیؼیٔ ،حٛض ثٛزٖ ا٘ؿبٖ ٘ ٚیبظٞبی اٚ

پبیساضی فطٍٙٞی

تٛخ ٝث ٝؾطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی ،احیبء آزاة  ٚؾ ٗٙفطٍٙٞی ،احیبءتبضید  ٚزضایت ٔحّی ،اؾتفبز ٜاظ
عطحٞبی فطٍٙٞی – تبضیری ،تسا ْٚفطٍٙٞی،

پبیساضی وبِجسی

ا٘ؼغبف پصیطی عطح زض ٌصض ظٔبٖ  ،وبضوطز ٔٙغمی ٕٞطا ٜثب ضػبیت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی ،ثط٘بٔ ٝضیعی
وبضثطی ظٔیٗ ،تٛٙع وبضثطیٔ ،حیغی ؾبٔبٖ یبفت ٚ ٝثب٘ظٓ ،زؾتطؾی ث ٝذسٔبت  ٚتدٟیعات،
زؾتطؾی ثٔ ٝحُ وبض ،ؾطظ٘سٌی ،ویفیت ٔؿىٗ  ٚآؾبیف

پبیساضی ظیؿت ٔحیغی

احتطاْ ثٔ ٝحیظ ظیؿت  ٚحفظ آٖٚ ،حست  ٚیىپبضچٍی ثب ثؿتط ،وبضثطز ٔهبِح ثٔٛی ،اؾتفبزٜ
وبضآٔس اظ ٔٙبثغ،آِٛزٌی وٕتط ،اتالف ا٘طغی وٕتط ،حُٕ ٘ ٚمُ پبیساض ،آضاْ ؾبظی تطافیه

پبیساضی التهبزی

ثبظزٞی ثبال ،وبٞف ٞعیٔ ٝٙؿبئُ ظیؿت ٔحیغی ،اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ ٔحّی ،ض٘ٚك التهبز ٔحّ،ٝ
اؾتفبز ٜاظ ا٘طغیٟبی ٘ ٛثطای وبٞف ٞعیٔ ٝٙهطف ا٘طغی

ویضگیهب و اصول پبیذاری اجتوبعی در هحالت سنتی ضهزهبی ایزاى
قٟطٞبی تبضیری ایطاٖ زض ٌصقت ٝثٔ ٝثبث ٝیه وُ ٔطوت اظ اخعاء ث ٝنٛضت ٔحالت ٔ ٚطوع قٟط قبُٔ ثبظاض  ٚػٙبنط ٔطتجظ ثب
آٖ ثٛز ٜاؾت ،ثٙبثطایٗ ٔحالت ث ٝػٛٙاٖ ؾَّٞٛب ٚػٙبنط پبیساض ؾبظ٘س ٜؾى٘ٛت ؾبوٙبٖ قٟط زض وٙبض  ٓٞزض ؾبذت  ٚؾبظٔبٖ
وبِجسی -فضبیی قٟط ٘مف زاقتٝا٘س ،زض تٕبٔی قٟطٞبی ایطاٖ زض ٌصقتٔ ٝیتٛاٖ ٚیػٌیٞب  ٚانٔ َٛكرهی ضا زض ؾبذتبض
وبِجسی -فضبیی  ٚؾبذتبض اختٕبػی پیخٛیی وطز .ثط اؾبؼ تؼبضیف فٛقٕٟٔ ،تطیٗ قبذمٞبیی و ٝزض تؼبضیف ٔحّٚ ٚ ٝیػٌیٞبی
ٔحالت تبضیری ایطاٖ آٔس ٜاؾت ٔ ٚیتٛاٖ اظ آٖٞب ثٔ ٝثبث ٝقبذمٞبی ثطای ثطضؾی اؾتفبز ٜوطز ،ػجبضتٙس اظٔ :طوع ٔحّ ٝثٙٔ ٝعِٝ
لّت تپٙس ٜآٖٔ ،كرم ثٛزٖ حسٚز ٔحّ ،ٝذٛز یبضی ٔحّ ٝثٔ ٝؼٙبی زؾتطؾی ث٘ ٝیبظٞبی ضٚظا٘ ٝؾبوٙبٖ زض ٔحّ ،ٝضٚاثظ اختٕبػی
٘عزیه ،أٙیت زض فضبٞبی ٔحّٛٞ ،ٝیت اختٕبػی  ٚوبِجسی(خس.)3َٚ
جذول -3ویضگیهب و اصول پبیذاری اجتوبعی در هحالت سنتی ایزاى(هأخذ :نگبرنذه بز اسبط جوع بنذی تحلیلی اس دیذگبههب)
انٔ َٛؼٕبضی
پبیساضی
اختٕبػی

ٚیػٌیٞب

ٔحالت ؾٙتی قٟط ایطاٖ

ؾبذتبض فضبیی –
وبِجسی

پی٘ٛس ٔیبٖ ٔطوع قٟط ٔٚطوع ٔحالتٔ ،طوعیت ٔتأثط اظ
اضظـٞبی فطٍٙٞی زض قىٌُیطی فضبٞبی ٔحّ ٝتأثیط ٌصاض
ثٛز ٜاؾت ،پی٘ٛس ٔیبٖ قجى ٝضاٜٞبی ٔٙغمٝای ثب قجىٝ
ٌصضٞبی انّی ٔحالت ،لّٕطٔ ٚحّٝای ،ؾّؿّٔ ٝطاتت،
ا٘ؼغبف پصیطی

ؾبذتبض اختٕبػی

اتحبز ٕٞ ٚجؿتٍی اختٕبػیٔ ،سیطیت ٔحّٝای ،ا٘ؼغبف
پصیطی خٕؼیتی

زیسٌبٜٞبی ٔرتّف زض ضاثغ ٝثب انٔ َٛؼٕبضی پبیساض زض ٔحالت ایطاٖ
ثس ٖٚقه پبؾرٟبی ٔؼٕبضی پبیساض ،ثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی ؾبوٙیٗ ظٔیٗ ٔكتطن ٔیثبقس ِٚی قی ٜٛپبؾرٍٛیی  ٚثیبٖ
ٔؼٕبضی پبیساض زض خٛأغ  ٚفطًٞٙٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت ثٛز ٚ ٜایٗ پبؾرٟب زض خٛأغ  ٚفطٍٟٙٞبی ٔرتّف ٔیتٛا٘س قىُ ٔٙحهط ثٝ
ث ٝذٛز ٌیطز(خس.)4َٚ
جذول-4دیذگبههبی هختلف در رابطه بب اصول هعوبری پبیذار در هحالت ایزاى(هأخذ :نگبرنذه بز اسبط جوع بنذی تحلیلی اس

پضوهص)
پػٞٚكٍط

ػٛٙاٖ پػٞٚف

٘ظطیبت

حجیجی1381 ،

حیبت ثركی ثٔ ٝحالت
ٔؿى٘ٛی ،ثب ثطضؾی ٔحالت
لسیٕی زض قٟطٞبی ایطاٖ

ٛٞیت وبِجسی ،فطٍٙٞی  ٚفؼبِیتی٘،كب٘ٞٝبی قٟطی ،فضبٞبی تؼبُٔ
اختٕبػی ٔ ٚكبضوت فؼبال٘٘ ٚ ٝظبضت ٔؿتٕط ؾبوٙبٖ

تٛؾّی1383 ،

پػٞٚف زض ٔحالت لسیٕی
قٟطٞبی ایطاٖ

اؾتفبز ٜاظ اٍِٞٛبی ٔؼٕبضی ؾٙتی ،ؾبظٔبٖ  ٚاؾترٛاٖ ثٙسی ٔحّ ٝثٝ
ػٛٙاٖ ٔحٛضٞبی وّیسی ،تسأ ْٚحٛض انّی ٔحّٕٞ ٝط ٜثب ٌصضٞبی پیبز،ٜ
قجىٝای اظ ٔطوع فطػی ٔحّٚ ،ٝخٛز ٘كب٘ٞٝبٚ ،خٛز ػطنٞٝبی ٔرتّف ثٝ
ػٛٙاٖ ثؿتط تؼبٔالت اختٕبػی ،تطویت فؼبِیتٟب  ٚػّٕىطزٞب ثطای ٚحست
فضبیی

اؾٕبػیُ قیؼ،ٝ
1383

ٔمبیؿٔ ٝحّٞٝبی تٟطاٖ ثب
ٔؼیبضٞبی ٔحّ ٝپبیساض اظ ٘ظط
قٟط ؾبظی

ثؿظ ضٚاثظ اختٕبػی ،فضبیی ػبضی اظ آِٛزٌیٞبی ٛٞا ،نسا ٔ ٚحیظ،
آِٛزٌیٞبی ضفتبضی ،تٙبؾت ؾیٕبی ٔحّ ،ٝتٙبؾت تطاوٓ خٕؼیت ٚ
ؾبذتٕبٖ ،قجى ٝزؾتطؾی ،زِجؿتٍی زض ثیٗ ٔطزْ ،ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای
عجمبت اختٕبػی  ٚالكبض ٔرتّف خٕؼیت،تٛخ ٝث ٝذسٔبت ػٕٔٛی  ٚظیط
ثٙبیی ٔ ٚجّٕبٖ قٟطی

ػعیعی1385،

ٔحیظ ٔؿى٘ٛی پبیساض

ٛٞیت ،تٛٙع ،زؾتطؾی ث ٝذسٔبت  ٚظطفیت لبثُ تحُٕ

حبتٕی ٌّعاض،
1387

ٔؼٕبضی ؾٙتی ایطاٖ  ٚتٛؾؼٝ
پبیساض

حفظ ٛٞیت فطٍٙٞی  ٚلٔٛی ،تطٚیح ظ٘سٌی ؾبِٓ ،اؾتفبز ٜذطزٔٙسا٘ ٝاظ
ظٔیٗ ،التهبزی ثٛزٖ ؾبذت  ٚؾبظٕٞ ،ب ًٙٞؾبظی ؾبذتٕبٖ ثب ٔحیظ،
خٌّٛیطی اظ آِٛزٌی ٔحیظ ظیؿتٛٞ ،ا  ٚآِٛزٌی نٛتی ،ث ٝحسالُ
ضؾب٘سٖ اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ تدسیس ٘بپصیط

هعیبرهبی کیفیت هحیطی هؤثز بز افشایص پبیذاری اجتوبعی هحالت
ثطضؾی ٔف ْٟٛپبیساضی اختٕبػی  ٚتحّیُ تؼبضیف ٔتؼسز آٖ٘ ،كبٖ اظ ٚخٛز ػٛأُ ٔتؼسز ثب ضٚاثظ پیچیس ٜتأثیطٌصاضی ثط آٖ
زاضز و ٝثطضؾی  ٚقٙبذت وبُٔ ػٛأُ زذیُ  ٚتؼییٗ ٔیعاٖ تأثیط ٞط یه أطی ثؿیبض زقٛاض اؾت ،ػّت ایٗ أط ضا ٔیتٛاٖ ٚخٛز
ضیكٞٝبی اختٕبػی ،فطٍٙٞی  ٚغیط ٜزض ٔف ْٟٛپبیساضی اختٕبػی زا٘ؿت .زض ٞط یه اظ تؼبضیف پبیساضی اختٕبػی ،ثط ٚخٟی ذبل اظ
ٚخ ٜٛثؿیبض آٖ تٕطوع  ٚتؼبضیف ػّٕیبتی ٔرتّفی اظ آٖ اضائ ٝقس ٜاؾت .أب ثطضؾیٞب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزؾتیبثی ث ٝپبیساضی
اختٕبػی ،یه پطٚؾ ٝظطیف  ٚثؿیبض پیچیس ٜاؾت .آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاظ ثحثٞبی پیف ٌفت٘ ٝیع ثط ٔیآیس ،ویفیت ٔحیغی ٔیتٛا٘س ثط

قىٌُیطی  ٚتمٛیت ٔحّٞ ٝبی پبیساض ٔؤثط ثبقس .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝپبیساضی اختٕبػی یىی اظ ٔفبٞیٓ پبیٝای اؾت ،ظٟٛض  ٚتمٛیت آٖ
زض ٔحالت٘ ،یبظٔٙس اضتمبی ویفیتٞبی ذبل ٔحیغی اؾت .زض ٔحّٞٝبیی و ٝقبذمٞبی ویفیت ٔحیغی قطایظ ٔؿبػسی ثطای
حضٛض ؾبوٙبٖ زض ثرفٞبی ٔرتّف ٔحّ ٝفطأ ٓٞیوٙٙس ،ؾغح ثبالتطی اظ پبیساضی اختٕبػی زیسٔ ٜیقٛز .اٌط ویفیت ٔحیظ
ٔحّ ٝأىبٖ ثطٚظ تؼبٔالت اختٕبػی ثیكتط ٔ ٚغّٛةتطی فطا ٓٞآٚضز ،قطایظ خٟت قىٌُیطی  ٚتمٛیت پبیساضی اختٕبػی فطآٞ
ٔیآیس ٕٝ٘ٛ٘ .ثبضظ ایٗ ٔحّٞٝب ضا زض ثبفت تبضیری ایطاٖ ٔیتٛاٖ خؿتدٕٛ٘ ٛزٔ .یتٛاٖ ٌفت ویفیت زض ثؿیبضی اظ ٔٛضٛػبت ٔٛٙط
ث ٝویفیت زض تٕبْ ػطنٞٝبی آٖ ٔٛضٛع اؾت .ثطای ٔثبَ ،ویفیت زض فضبی ٔحّ ٝث ٝویفیتٞبیی چ ٖٛشٙٞیبت ٔ ٚؿبئُ اختٕبػی
آٖ  ،ؾطظ٘سٌی ،تٛٙع ػّٕىطزٞب  ٚزؾتطؾیٞب .....ٚثؿتٍی زاضز .ثٙبثطایٗ ثطای ا٘تربة قبذمٞب ثبیس تٕبٔی اثؼبز ویفیت ٔحیغی
ٔس ٘ظط لطاض ٌیطز(خس.)5َٚ
جذول-5ضبخصهبی کیفیت هحیطی هحالت هطبلعه ضذه اس سوی دیگزاى
قبذمٞبی ویفیت ٔحیغی ٔحالت

ٔغبِؼ ٝوٙٙسٜ

ٔطوع ٔحّ ،ٝاضظیبثی فضبی ؾجع ،ضٚاثظ اختٕبػی ،اضظیبثی ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی ،وبٞف
اؾتفبز ٜاظ اتٔٛجیُ ،اؾتفبز ٜاظ زٚچطذ ٝث ٝخبی اتٔٛجیُ ،احؿبؼ ایٕٙی  ٚأٙیت،
ثطضؾی خٙجٞٝبی ظیجب قٙبؾب٘ ٝؾبذتٕبٟ٘بی ٔحّ ،ٝاضظیبثی فضبٞبی ػٕٔٛی ،قٙبؾبیی
٘كب٘ ٝزض ٔحّ.ٝ

Kowahowski ,2006

زؾتطؾی ث ٝذسٔبت ،ویفیت فضبٞبی ؾجع ،ضٚاثظ اختٕبػی ،ذسٔبت ضفبٞی ،ذسٔبت
تدبضی ،زؾتطؾی ث ٝحُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ،ایٕٙی  ٚأٙیت ،ؾالٔت ،احؿبؼ تؼّك ثٝ
قٙبؾب٘ .ٝهنصوری1392،
ظیجبطبیبیبى،
هأخذ:
ٔحّٔ ،ٝغجٛع ثٛزٖ ٔىبٖ اظ ٘ظط

Bonaiuto ,2003

ٔطوع ٔحّ ،ٝویفیت فضبٞبی ؾجع ثطای تفطیح ٔ ٚاللبت افطاز زض زضٔ ٖٚحّ ،ٝتؼبٔالت
اختٕبػی ثیٗ ؾبوٙبٖ ٔحّ ،ٝضاحت  ٚایٕٗ ثٛزٖ پیبز ٜضٚی  ٚزٚچطذ ٝؾٛاضیٚ ،اثؿتٝ
٘جٛزٖ ث ٝاتٔٛجیُ ،زؾتطؾی ث ٝذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ ضٚظا٘ ،ٝفضبی ؾجع ث ٝا٘ساظ ٜوبفی.

Choguill,c.l ,2008

ٔطوع ٔحّ ٚ ٝحؽ ٔطوعیت ٔىبٖ ،اذتالط وبضثطیٞب٘ ،فٛش پصیطی ثبفت ،تؼبٔالت
اختٕبػی زض ٔحّٔ ٚ ٝكبضوت زض فؼبِیتٞبی خٕؼیٚ ،اثؿت٘ ٝجٛزٖ ث ٝاتٔٛجیُ،
زؾتطؾی ذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ ضٚظا٘ ،ٝزؾتطؾی ث ٝحُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ،احؿبؼ أٙیت
اختٕبػی ،ایٕٙی زض فضبٞبی ٔحّ ،ٝعطاحی ثطای ثٟجٛز ٚضؼیت ذطز ٜالّیٓ.

Chapman , 1384

نٕیٕب٘ ٝثٛزٖ ضاثغ ٝؾبوٙبٖ ،ایٕٙی زض فضبٞبی ٔحّ ،ٝثجبت  ٚتٕبیُ ث ٝازأ ٝؾى٘ٛت،
احؿبؼ تؼّك ٚ ٚاثؿتٍی ثٔ ٝحّٔ ،ٝىب٘ی و ٝقأٖ ٙٔ ٚعِت ٔیثركس.

Bramley and
power , 2008

ویفیت ٚاحس ٔؿى٘ٛی ،قطایظ ٔٙبؾت ثطای وٛزوبٖ ،ذسٔبت آٔٛظقی ،ذسٔبت تدبضی،
تدٟیعات ذهٛنی  ٚػٕٔٛی٘ ،عزیىی ثٔ ٝحُ وبض ،حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ،تدٟیعات
آؾبیكی ،ذسٔبت ثٟساقتی ،ایٕٙی  ٚأٙیت ،اضتجبط اختٕبػی ثب ٕٞؿبیٍبٖ.

Sedaghatnia , etal
, 2013

پطاوٙف ذسٔبتٔ ،حیظ اختٕبػی ،تأؾیؿبت  ٚذسٔبت قٟطیٔ ،ؿىٗ ،ایٕٙی  ٚأٙیت،
حُٕ ٘ ٚمُ.

Seifollahi,faryadi
,2011

ایٕٙی  ٚأٙیت ،ضفب ٚ ٜثٟساقت ،تأؾیؿبت  ٚتدٟیعاتٔ ،حیظ اختٕبػیٔ ،ؿىٗ ،حُٕ
٘ ٚمُ  ٚا٘طغی.

Bahryni, tabibyan,
1998

نتیجهگیزی کلی اس معیارها شاخصهای کیفیت محیطی پایدار در محالت قدیمی
ٔی تٛاٖ ٌفت ویفیت زض ثؿیبضی اظ ٔٛضٛػبت ٔٛٙط ث ٝویفیت زض تٕبْ ػطنٞٝبی آٖ ٔٛضٛع اؾت .ثطای ٔثبَ ،ویفیت زض
فضبی ٔحّ ٝث ٝویفیت ٞبیی چ ٖٛشٙٞیبت ٔ ٚؿبئُ اختٕبػی آٖ  ،ؾطظ٘سٌی ،تٛٙع ػّٕىطزٞب  ٚزؾتطؾیٞب .....ٚثؿتٍی زاضز.
ثٙبثطایٗ ثطای ا٘تربة قبذمٞب ثبیس تٕ بٔی اثؼبز ویفیت ٔحیغی ٔس ٘ظط لطاض ٌیطز .چبض چٛة ویفیت ٔحیغی ٔحالت پبیساض ثط
اؾبؼ پٙح ٔؤِف ٝانّی وبِجسی -فضبیی ،اختٕبػی -فطٍٙٞی ،التهبزی ،ظیؿت ٔحیغی ٚ ،حىٕطٚایی ٔ ٚسیطیتی ٔیتٛاٖ ٔٛضز
ثطضؾی لطاض زاز(خس.)7ٚ6َٚ
جذول-6ضبخصهبی کیفیت هحیطی هؤثز درپبیذاری هحالت ضبهل :ضبخصهبی اجتوبعی -فزهنگی و کبلبذی-
فضبیی(هأخذ :نگبرنذه بز اسبط جوع بنذی تحلیلی اس نظزیههب)
ٔفْٟٛ

پبیساضی
اختٕبػی
زض
ٔحالت
لسیٕی

ػٛأُ

ظیط قبذمٞبی ویفیت ٔحیغی پبیساض

ػٛأُ اختٕبػی-
فطٍٙٞی

ویفیت حفبظت تبضیری ٔ ٚطٔت قٟطی ،لٛت  ٚاػتجبض ثركی ؾٙتٞبی فطٍٙٞی؛
ضٚاثظ اختٕبػی ثبال  ٚچٍٍ٘ٛی اختٕبػبت ٔطزْ ،اذتالط اختٕبػی  ٚا٘ؼغبف پصیطی ،ضٚاثظ نٕیٕب٘ٝ
خٟت حُ ٔكىالت ٔحّ ،ٝایٕٙی  ٚأٙیتٛٞ ،یت ،ػساِت اختٕبػی  ٚثطاثطی،

ػٛأُ وبِجسی –
فضبیی

انبِت :قٟطت  ٚاػتجبض ذٛة؛
ٛٞیت  ٚغٙبی فطٍٙٞی :ذٛا٘بیی ،حؽ ٔىبٖ ثب ضٚح ٔىبٖٛٞ ،یت ثٙبٞبی ٍٕٞب٘ی؛
ؾطظ٘سٌی :ؾطظ٘سٌی ؾبوٙبٖ ،ؾطظ٘سٌی فؼبِیتٟب ،ؾط ظ٘سٌی ٔؼیبضٞب؛
آؾبیف  ٚضاحتی :خصاثیت ،احؿبؼ تریُ  ٚقبزی ،احؿبؼ پبویعٌی ،احؿبؼ ؾجعیٍٙی؛ ٚ
ذٛقبیٙسی ثهطی  ٚقبزی ثرف ثٛزٖ؛
احؿبؼ تؼّكٚ :اثؿتٍی ٔىب٘ی ،تؼّك ػبعفیٛٞ ،یت ٔىب٘ی ،پی٘ٛس اختٕبػی ،تساػی ذبعطات ،ثجبت ٚ
تٕبیُ ث ٝازأ ٝؾى٘ٛت؛
ٔطوع ٔحّ ،ٝاذتالط وبضثطیٞب ،ویفیت فضبی ؾجع ثطای تفطیح ٔ ٚاللبت،
ویفیت فطْ  ٚؾبذت :اٍِ ٚ ٛزا٘ ٝثٙسیٔ ،میبؼ(تٙبؾت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی  ٚپیبزٔ ٜحُ)ٌ٘ٛ ،بٌ٘ٛی(تٛٙع
وبضثطی) ،ؾبظٌبضی (ضاثظ ٔیبٖ ؤ ، ٛ٘ ٚ ٟٝٙغبثمت ثب قست تٛؾؼ ٝظطفیت ٔؼبثط)٘ ،فٛش
پصیطی(اضتجبط فیعیىی -اضتجبط ثهطی)؛
ویفیت زؾتطؾی :زؾتطؾی ؾٛاض ،ٜپیبز ،ٜزؾتطؾی ث ٝفضبٞبی ثبظ ،ضاحت  ٚایٕٗ ثٛزٖ پیبز ٜضٚی ٚ
زٚچطذ ٝؾٛاضی؛  ٚأٙیت زض ٔؿیطٞبی انّی؛
ویفیت ٔؿىٗ :ؾبذت  ٚؾبظٞبی ٔؼٕبضیٍٕٙٞ ،ی ٕٞ ٚدٛاضی ،تٛٙع  ٚتطاوٓ؛ ٚ
ویفیت ظیجب قٙبذتی :ویفیت فضبی ؾجع ،زضذتبٖ ٌ ٚیبٞبٖ ٘ ٚكب٘ٞٝب٘ ،جٛز ظٔیٗٞبی ذبِی ٚ
ٔرطٚث ٚ ٝخٙج ٝظیجب قٙبؾب٘ ٝؾبذتٕبٟ٘بزض ٔحّٝ

جذول-7ضبخصهبی کیفیت هحیطی هؤثز در پبیذاری هحالت ضبهل  :ضبخصهبی عولکزدی ،سیست هحیطی ،اقتصبدی و
حکوزوایی –هذیزیتی
ػٛأُ

ٔفْٟٛ

پب
یساضی
اختٕبػی زض
ٔحّالت
لسیٕی

ظیط قبذمٞبی ویفیت ٔحیغی پبیساض

زؾتطؾی :زؾتطؾی ث ٝتؿٟیالت ضطٚضی ،زؾتطؾی ث ٝذسٔبت ٍٕٞب٘ی،
زؾتطؾی ثٔ ٝىبٟ٘بی ػٕٔٛی ،زؾتطؾی ث ٝذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ ضٚظا٘ٚ ،ٝاثؿتٝ
٘جٛزٖ ث ٝاتٔٛجیُ؛ ٚ
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی :تٛٙع ػّٕىطزی ،تٛٙع وبضثطاٖ.
ػّٕىطزی ٔحیظ( أىب٘بت  ٚتأؾیؿبت  ٚتدٟیعات قٟطی :ؾطٚیؽٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی؛
أىب٘بت ػٕٔٛی(ذسٔبت زضٔب٘ی ،ذسٔبت ضفبٞی ،ذسٔبت آٔٛظقیٔ ،طاوع
ذسٔبت)
فطٍٙٞیٔ ،طاوع ٚضظقی)؛ ٚ
ػّٕىطز ٔؿئٛالٖ  ٚقٛضایبضی(خٕغ آٚضی ظثبِ٘ ،ٝظبفت ٔحّ ،ٝضٚقٙبیی ٔؼبثط،
٘ح ٜٛزفغ فبضالة ،آؾفبِت ٔؼبثط).
وبضایی اظ ٘ظط ٔهطف ا٘طغی  ٚنطف ٝخٛییٔ ،حبفظت اظ ٔٙبثغ ،ویفیت ثؿتط ٚ
ظیؿت ٔحیغی(وبضایی ٔ ٚحیظ عجیؼی(آة ٛٞ ٚاٙٔ ،ظطٌ ،یبٞبٖ  ٚخب٘ٛضاٖ)٘ ،جٛز آِٛزٌیٞبی ظیؿت
ٔحیغی زض ٔحّٚ ،ٝخٛز فضبی ؾجع ٔحّٝای ٚ ،ایدبز چطذٞٝبی ثبظ یبفت(
ویفیت ٔحیظ)
ثؿتط ؾبظی خطیبٖ چطذٝای ثبظیبفت زض اوٛؾیؿتٓٞبی قٟطی) ،تٛخ ٝث ٝثؿتط
ٔ ٚحیظ عجیؼی.
ایدبز پبی ٝالتهبزی ٔبِی ٔ ٚتٛٙع ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔدسز ٔٙبثغ  ٚالتهبز ٔحّی،
حضٛض فؼبَ زض قجى ٝخطیبٖ ٔبِی ٙٔ ٚبثغ ،تغییط ٔحّ ٝثب ثٟجٛز ٚضغ التهبزی،
التهبزی( پبیساضی  ٚپٛیبیی ثطذٛضزاضی اظ التهبز ٔبِی  ٚافعایف ثبظ زٞی  ٚضا٘سٔبٖ آٖ زض ػطنٞٝبی
اختٕبػی ،تٛٙع التهبزی ،ضفب ،ٜذٛزوفبیی.
التهبزی)
ٞعیٞٝٙبی قٟطیٞ ،عیٞٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ قٟطیٞ ،عیٞٝٙبی ظیط ؾبذتٞب ٚ
وبٞف ٞعیٞٝٙب.
حىٕطٚایی
ػٛأُ
ٔسیطیتی(ٔكبضوت)

فطنتٟبی ٔؿبٚی ثطای تٕبْ افطاز زض تهٕیٕبتی و ٝظ٘سٌی آٟ٘ب ضا تحت تأثیط
 ٚلطاض ٔیزٞس(تهٕیٕبت ٔكبضوتی) ،قطوت زض خّؿ ٝقٛضایبضی؛
خّت ٔكبضوت فطاٌیط قٟط٘ٚساٖ زض ازاض ٜأٛض ٔحّی؛ ٚ
اؾتمجبَ  ٚپكتیجب٘ی اظ حضٛض ؾبظٔبٟ٘بی غیط زِٚتی.

انتخبة هعیبرهبی کیفیت هحیطی هؤثز بز پبیذاری اجتوبعی در هحالت قذیوی
ثط ایٗ اؾبؼ ٔؼیبضٞبی ویفیت ٔحیغی ٔكطٚح ٝظیط ضا ٔیتٛاٖ اظ خّٕٕٟٔ ٝتطیٗ ٔؼیبضٞبی ویفیت ٔحیغی زض فطآیٙس پبیساضی
اختٕبػی ٔحّٔ ٝیتٛاٖ ثطقٕطز.

سبختبر اجتوبعی – فزهنگی
زض ٔحّٞٝبیی و ٝؾبذتبض اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔٛخٛز ،ثطای ؾبوٙبٖ زضخٝای اظ قٙبذت اظ ٔحیظ  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٔؼٙب ث ٝاضٔغبٖ
ٔیآٚضزٔ ،یتٛاٖ ا٘تظبض زاقت و ٝتهٛیط شٙٞی ایدبز قٛز  ٚذبعطٜای قىُ ٌیطزٔ .حّٝای و ٝؾبوٙب٘ف آٖ ضا ثب ذبعطٜٞبیكبٖ
ٔی قٙبؾٙس ،چیعی ثیف اظ یه وبِجس ٔتكىُ اظ ٔدٕٛػ ٝوبضثطیٞبؾت زض آٖ ضٚحی ٚخٛز زاضز و ٝثطای ؾبوٙب٘ف حؽ تؼّك
ذبعطٛٞ ،یت ،أٙیت ،ؾطظ٘سٌی ،ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ،وٙٔ ٝدط ث ٝزؾتیبثی ث ٝؾى٘ٛت پبیساض ٔیٌطزز .و ٝیىی اظ ٔٛخجبت قىُ ٌیطی
پبیساضی اختٕبػی ٔحّ ٝاؾت.
سبختبرکبلبذی -فضبیی
آ٘چ ٝزض ؾغح ٔحالت وٕه ٔؤثطی ث ٝایدبز پبیساضی اختٕبػی ٔیوٙس ،زض حمیمت ویفیت وبِجسی -فضبیی ایٗ ٔىبٟ٘ب اؾت وٝ
حضٛض یب ػسْ حضٛض ؾبوٙبٖ  ٚث ٝتجغ آٖ قىُ ٌیطی تؼبٔالت اختٕبػی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز .فضبٞبی ػٕٔٛیٔ ،ؿدس ،پبضن ٔحّ...... ،ٝ
ٍٕٞی ٔىبٟ٘بیی ثطای ثطلطاضی ضٚاثظ چٟط ٜث ٝچٟط ٜث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس .ث ٝایٗ تطتیت ثس ٖٚقه ویفیت وبِجسی ٔحّ ٝزض ٔیعاٖ ٚ
٘ح ٜٛثطلطاضی ایٗ ضٚاثظ اثطٌصاض ذٛاٞس ثٛز .ث ٝػجبضت زیٍط ،قبذمٞبی اختٕبػی ٔٛخٛز زض ٔحّ ،ٝضٚحی اؾت و ٝزض زَ خؿٓ
ٔحّ ،ٝوبِجس ٔحّ ٝزٔیسٔ ٜی قٛز  ٚؾالٔت  ٚویفیت آٖ زض ٌط ٚؾالٔت وبِجس ٔحّ ٝذٛاٞس ثٛز .ث ٝعٛض ٔثبَ زض ٔحّٞٝبی پیبز-ٜ
ٔحٛض و ٝأىبٖ ثطذٛضزٞبی اختٕبػی افطاز اػٓ اظ ثطذٛضزٞبی تهبزفی  ٚپیفثیٙی قس ٜثٔ ٝطاتت ثیكتط اظ ٔحّٞٝبیی اؾت وٝ
ؾبوٙب٘ف ذٛزض ٚضا ثطای ضفت  ٚآٔسٞبی ضٚظٔط ٜتطخیح ٔیزٙٞس .زض ٕٞیٗ ٔحّٞٝبؾت و ٝتؼبٔالت اختٕبػی ؾبوٙبٖ ٔٙدط ثٝ
قىٌُیطی اػتٕبز ٔیبٖ آٟ٘ب ق سٛ٘ ٚ ٜػی وٙتطَ غیط ضؾٕی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز ٚ .زضخ ٝثبالیی اظ حؽ ٛٞیت ،اػتٕبز ،أٙیت ٚ
ٔكبضوت ثٚ ٝخٛز ٔیآیس.
ثطای پٛقف وبُٔ ٔٛضٛع ثبیس ٞط وساْ اظ قبذمٞبی انّی ضا ث ٝظیط قبذمٞبیی تمؿیٓ وطز تب اظ ایٗ عطیك ثتٛاٖ ٔكرم
وطز و ٝػٛأُ انّی ویفیت ٔحیغی ثط عجك چ ٝقبذمٞبیی تؼطیف ٔیق٘ٛس  ٚتأثیط آٖ زض پبیساضی اختٕبػی زض ٔحّٔ ٝكرم
قٛز .ث ٝخس 3َٚضخٛع ٕ٘بئیس .ثب تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝتفبٚتٟبی ا٘سوی زض ٘بْ قبذمٞب زض ثیٗ ٔٙبثغ ٚخٛز زاضز ٘بْ قبذم ا٘تربة قسٜ
ثیكتط ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝضٛع ٔٛضز ثطضؾی قىُ ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ضؾبِ ٝثب تٛخ ٝث ٝآ٘ىٔ ٝمیبؼ ٔٛضز ٔغبِؼٔ ٝحّ ٝاؾت ،قٙبذت
٘یبظٞب  ٚذٛاؾتٞٝبی ا٘ؿب٘ی  ٚثطآٚضز وطزٖ آٟ٘ب زض ایٗ ٔمیبؼ ٔحّٔ ٝس ٘ظط اؾت(خس.)8ٚ9َٚ
جذول -8هعیبرهبی کیفیت هحیطی هؤثز بز ضکل گیزی و افشایص پبیذاری اجتوبعی هحالت(هأخذ :نگبرنذه بز اسبط جوع بنذی

تحلیلی اس پضوهص)
ٔفْٟٛ

ٔؼیبضٞب

ٔؤِفٞٝب  ٚقبذمٞب

پبیساضی اختٕبػی زض ٔحالت
لسیٕی

ؾبذتبض فضبیی -وبِجسی
ؾبذتبض اختٕبػی-
فطٍٙٞی

أٙیت زض ٔحّ٘ ،ٝفٛشپصیطی ،تٛٙع وبضثطی ،زؾتطؾی،
ذٛا٘بیی ،ا٘ؼغبف پصیطی وبضثطیٞبٛٞ ،یت ،ؾطظ٘سٌی،
تؼّك ذبعط ؾبوٙیٗ ثٔ ٝحّ ،ٝأٙیت اختٕبػی

ٔٛضٛع

ثؼس ٔطتجظ ثب ویفیت
ٔحیغی

ٔفبٞیٓ

ٔؤِفٞٝب

اختٕبػی-فطٍٙٞی ،وبِجسی
– فضبیی

ٚضٛح زض زضن اظ ٔحّ ٚ ٝؾِٟٛت زض قٙبذت ٚ
ثطلطاضی پی٘ٛس ثیٗ ػٙبنط  ٚاخعای آٖ ثب ؾبیط
ضٚیسازٞب ٔ ٚىبٖٞب ضا ٔیتٛاٖ زض ظٔطٛٞ ٜیت
ٔحّ ٝزا٘ؿت

وبِجسی – فضبیی

ایٗ ویفیت و ٝثٛ٘ ٝػی ٘بظط ثٛٞ ٝیت ٔىبٖ
اؾت ،احؿبؼ تؼّك ٚ ٚاثؿتٍی افطاز ث ٝیه
فضب ضا ٘كبٖ ٔیزٞس

ذٛا٘بیی

وبِجسی – فضبیی

ایٗ ویفیت ازضان افطاز اظ فضب ٔطتجظ ٔیقٛز،
ٕ٘بیٍٙط ٔیعاٖ ٚاضح  ٚقفبف ثٛزٖ فضب

ایٕٙی  ٚأٙیت زض ٔحّٝ

وبِجسی-فضبیی،
اختٕبػی فطٍٙٞی

ایٗ ویفیت ث ٝحفبظت ذٛز ،ذب٘ٛاز ،ٜزٚؾتبٖ ٚ
أٛاَ یه فطز ٔطتجظ ٔیقٛز ٚ ،وٕجٛز آٖ
اؾتفبز ٜاظ فضبی ػٕٔٛی  ٚذّك ٔحیظ ٔهٛٙع
ٔٛفك ضا تٟسیس ٔیوٙس

وبِجسی – فضبیی

ایٗ ویفیت تؼساز ضاٜٞبی ثبِم ٜٛث ٝیه ٔحیظ
ػبُٔ ٔحٛضی زؾتیبثی ثٔ ٝىبٖٞب اؾت ،اضتجبط
ثهطی ،فیعیىی

وبِجسی-فضب،
اختٕبػی-فطٍٙٞی،
ػّٕىطزی

پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔتٛٙع ثب تٛخ ٝث ٝتغییط
زض قطایظ زض  ٕٝٞاثؼبز زض لبِت وبضایی
ؾطظ٘سٌی  ٚپبیساضی ٔحالتٚ ،اثؿتٍی قسیس ثٝ
فطًٙٞ

ویفیت زؾتطؾی

وبِجسی – فضبیی،
ػّٕىطزی

ایٗ ویفیت ٔؿیطٞبی زؾتطؾی ثب ِصت فضبیی
ػبثطاٖ ،قبُٔ ویفیت زؾتطؾی ٔحیظ وبِجسی
 ٚویفیت زؾتطؾی ػّٕىطزٞب

ا٘ؼغبف پصیطی

وبِجسی_فضبیی ،ػّٕىطزی

ایٗ ویفیت تغییط پصیطی فضب ثطای اؾتفبزٜٞبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ثیبٖ ٔیوٙس ،ایٗ ویفیت تطویجی اظ
وبضثطیٟبی ٔىُٕ ،ایدبزٔطاوع ذسٔبت ضؾب٘ی ثٝ
ٔطوعیت یه وب٘(ٖٛؾطای ٔحّ)ٝ

ٛٞیت  ٚغٙبی فطٍٙٞی

حؽ تؼّك ثٔ ٝحّٝ

پبیساضی اختٕبػی

٘فٛش پصیطی

ؾطظ٘سٌی  ٚتٛٙع

جذول -9هفبهین هؤلفههبی کیفیت هحیطی هؤثز بز پبیذاری اجتوبعی هحالت قذیوی(هأخذ :نگبرنذه بز اسبط جوع بنذی تحلیلی

اظ آ٘دبئیى ٕٝٞ ٝایٗ ٔٛاضز اظ ٔؤِفٞٝبی ویفیت ٔحیغی ٔحّٔ ٝیثبقٙسٔ ،یتٛاٖ ٌفتٔ ،حّٞٝبیی و ٝاظ زضخ ٝویفیت ٔحیظ ثبالیی
ثطذٛضزاض٘س پبیساضتط٘س.

نتیجهگیزی
ٕٞب٘غٛض ؤ ٝالحظ ٝقس ،ویفیت ٔحیغی ٔیتٛا٘س ثط قىٌُیطی  ٚتمٛیت ٔحّٞٝبی پبیساض ٔؤثط ثبقس .زضٔحّٞٝبیی و ٝویفیت
ٔحیغی  ٚوبِجس فیعیىی قطایظ ٔؿبػسی ثطای حضٛض ؾبوٙبٖ زض ثرفٞبی ٔرتّف ٔحّ ٝفطأ ٓٞیوٙٙس ،ؾغح ثبالتطی اظ پبیساضی
اختٕبػی زیسٔ ٜیقٛز .ثط ایٗ اؾبؼ ویفیت ٔحیغی زضٔ ٖٚحّ ٝثب ٔیعاٖ پبیساضی اختٕبػی ٔحّ ٝاضتجبط تٍٙبتٍٙی ٚخٛز زاضز.
ٞسف ٟ٘بیی اضتمبی قبذم ٞبی وبِجسی  ٚاختٕبػی ویفیت ٔحیغی ٔحّ ،ٝتٛؾؼ ٝپبیساضی اختٕبػی ٔحّٔ ٝیثبقس .ثسیٗ ٔف ْٟٛوٝ
اظ فطآیٙسٞبی اضتمبی ویفیت ٔحیغی ثٙٔ ٝظٛض پبیساضی اختٕبػی ٔحّ ٝاؾتفبزٔ ٜیٌطزز .ثب ث ٝوبضٌیطی ػٙبنط قبذم ٛٞیت
زٙٞس ٜثٔ ٝىبٖ  ٚایدبز ظٔیٔ ٝٙأ٘ٛؼ قسٖ ؾى ٝٙخسیس ثب ٔحّ ٝاظ عطیك ثبال ثطزٖ ذٛا٘بیی ؾیٕبی آٖ ،اؾتفبز ٜاظ ػٛأُ ٚحست
ثرف ثطای تثجیت ٔ حّ ٝث ٝػٛٙاٖ یه ٔدٕٛػ ٚ ٝتأٔیٗ فضبی ٔٙبؾت خٟت ثطلطاضی تؼبٔالت اختٕبػی  ٚثطٌعاضی اختٕبػبت ٔحّی
 ٚایدبز ٘عزیىی  ٚپی٘ٛس  ٚأىبٖ تجبزَ آضا زض ٔیبٖ ؾبوٙیٗ یه ٔحسٚز ٜزض لبِت فضبٞبی ثبظ ٔحّی ،فضبٞبی فطٍٙٞی  ٚتفطیحی ٚ
ٔ ....یتٛا٘س ؾجت تحمك اٞساف تٛؾؼٔ ٝحّٝای ذهٛنبً پبیساضی اختٕبػی ٌطزز.

پیطنهبدهبی کلی ،جهت ارتقبی کیفیت هحیطی هحالت بز اسبط پبیذاری اجتوبعی
زض ضاثغ ٝثب اضتمبء ویفیت ٔحیغی ،زض ٔؿیط پبیساضی اختٕبػی ،تٛخ ٝث ٝفضبی عطاحی نحیح  ٚپیف ثیٙی فؼبِیتٟبی ظ٘سٚ ٜ
خبشة ،تكسیس اؾتفبز ٜاظ فضبی ػٕٔٛی ،تمٛیت اضتجبعب ت اختٕبػی ،افعایف حؽ تؼّك افطاز ثٔ ٝحیظ ضا زض پی زاقت ٚ ٝاحؿبؼ
ٔؿئِٛیت آٟ٘ب ضا زض ثٟطٜثطزاضی ثٟی ٝٙاظ فضب تمٛیت ٔیٕ٘بیس .زض ٘ظط ٌطفتٗ ذٛاؾت ٌطٜٞٚبی ؾٙی ٔرتّف ٘ ٚبتٛاٖ خؿٕی خبٔؼٝ
اظ ٘ظط زؾتطؾی ،أٙیت ،آضأف ،ذّٛت  ٚیب تحطن فضبیی ،تٛٙػی ضا زض فضبی ٔحّ ٝپسیس ٔیآٚضز وٞ ٝط ٌطٞٚی ثطای ذٛز،
لّٕطٚی ضا زض آٖ ٔتهٛض قس ٚ ٜث ٝحیبت  ٚفضبی ٔحّٔ ٝطتجظ ٔیقٛز.
تٛخ ٝث ٝضا ٜپیبز ،ٜث ٝػٛٙاٖ فضبٞبی ػٕٔٛی و ٝحیبت قٟطی زض آٖ خطیبٖ زاضز .زض ٘ظط ٌطفتٗ تطویجی اظ ا٘ٛاع ػطنٞٝب ،تٕبٔبً
ؾجت ثطلطاضی اضتجبط ثٟتط ثب ٔحیظ ٘ ٚظبضت ٔؿئٛال٘ ٝتط ثط فضبی ٔحّٔ ٝیقٛزٕٞ ،چٙیٗ ٚخٛز أىب٘بت ضفبٞی ٔحّٝای ،ؾبوٙبٖ
ٔحّ ٝضا اظ تطززٞبی ٔىطض ث ٝثیط ٖٚاظ ٔحّ ٝخٟت ضفغ ٘یبظٔٙسیٟب ٔیضٞب٘س  ٚث ٝتؼّك آٟ٘ب ثٔ ٝحّ ٝقبٖ ٔیافعایس .پؽ ایٕٗ تطیٗ ٚ
ثٟتطیٗ فضبی ٔحّ ٝفضبیی اؾت و ٝزاضای حؽ تؼّك ٛٞ ٚیت  ٚثطآٚضزٖ ت ٕبْ ٘یبظٞب  ٚتؿٟیالت تٕبْ الكبض خبٔؼ ٚ ٝاضتجبط ؾطیغ
 ٚآؾبٖ ثطای تٕبْ افطاز ضا زاقت ٝثبقس .ایدبز ػطنٞٝبی ػٕٔٛی ظٔیٝٙی الظْ ثطای ٔكبضوت ٔطزْ زض ٔؿبئُ خبٔؼٝی ذٛزقبٖ ضا
فطأ ٓٞیآٚضز .أطٚظٔ ٜحّٞٝب فبلس چٙیٗ فضبٞبیی ٞؿتٙس  ٚاظ ایٗ ض ٚزض ضٚظٞبی ذبل(ؾٌٛٛاضی ٚ ،یب خكٗٞب  ٚقبزی ػٕٔٛی)
خٕؼیت ػٕالً ذیبثبٟ٘ب ٔ ٚیبزیٗ ضا ث ٝػٛٙاٖ ػطن ٝػٕٔٛی تّمی وطز ٚ ٜثی تٛخ ٝث ٝزیٍط فؼبِیتٟبی ٔٛخٛز ،ضفتبضٞب ٙٞ ٚدبضٞبیی ضا
اػٕبَ ٔیوٙٙس و ٝثب ظطف ٔٛخٛز تٙبؾت ٘ساقت ٚ ٝثبػث آقفتٍی ٔیٌطزز .فضبٞبیی و ٝزض ؾغح ٔحّ ،ٝثطای ثطلطاضی ضٚاثظ چٙس
ؾٛی ٝاختٕبػی ؾبوٙیٗ ،ثطٌعاضی ا٘ٛاع ٔطاؾٓ ػٕٔٛی  .... ٚقىُ ٌیط٘س  ٚثب حضٛض ٔطزْ زض آٖ نحٞٝٙبی ٕ٘بیف قٟطی و ٝزض آٖ
ؾبوٗ  ٚػبثط ٔتمبثالً ٘مف ثبظیٍط  ٚتٕبقبٌط ثبظی ٔیوٙٙس ثطٚظ ٔی یبثٙس .ایٗ فضبٞب ثب تٛخ ٝثٔ ٝمیبؼ ػّٕىطزی آٖ زض وٙبض ٔؿیط
انّی ٚالغ قس ٚ ٜزض پی٘ٛس ثب ؾبیط ػٙبنط اؾترٛاٖ ثٙسی ٔحّ ٝحٛظ٘ ٜفٛش ذٛز ضا تب ؾط حس ٔحٌّ ٝؿتطـ ذٛاٙٞس زاز  ٚایٗ فضبٞب
ٔحسٚزٞ ٜبیی ضا تؼطیف ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز و ٝظ٘سٌی قٟطی اظ حبِت ٕ٘بزی ٔ ٚطؾ ْٛذٛز ذبضج قس ٚ ٜخٙجٚ ٝالؼٝای  ٚذبعطٜای
ذٛاٙٞس یبفت[ .]6یىی اظ فضبٞبی خٕؼی و ٝزض قٟطؾب ظی ؾٙتی ثؿیبض ٔٛضز تأویس ثٛز ٚ ٜأطٚظ ٜثسؾت فطأٛقی ؾپطز ٜقسٜ
اؾت ؾطای ٔحّٔ ٝیثبقس .ؾطای ٔحّ ٝث ٝػٛٙاٖ ٔىب٘ی و ٝثرف ػٕس ٜتؼبٔالت اختٕبػی زض آٖ اتفبق ٔیافتس ،إٞیت ٚیػٜای زاضز.
تؼجی ٝفضبٞبیی زض ایٗ ٔطوع (وِ ٝعٔٚبً ٔطوع فیعیىی ٔحّ٘ ٝیؿت أب ثٟتط اؾت أىبٖ زیس ث٘ ٝمبط ٔرتّف اظ آٖ ٚخٛز زاقت ٝثبقس)،
ث ٝایدبز ؾط ظ٘سٌی ٔحّ ٚ ٝاِمبء حؽ تؼّك زض ؾبوٙبٖ ثبیؿتی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز.

زض ٟ٘بیت تٛخ ٝثٔ ٝؿبئُ وبِجسی ٘ظیط اثؼبز ٙٞسؾی ٔٙبؾت(ػطو  ٚقیت) ،وفپٛـٛ٘ ،ضٔ ،دٟع ثٛزٖ ٔجّٕبٖ ٔٙبؾت ،ضػبیت
تٙبؾجبت ٔ ٚمیبؼ ا٘ؿب٘ی ،حفبظت الّیٕی(آفتبة،ثبضاٖ  ٚزفغ آثٟبی ؾغحی) ،ضفغ ٔٛا٘غ وبِجسیٔ ،یتٛا٘س زض اػتالی ویفیت ٚ
وبضایی ایٗ فضبٞب ٘مف ٔؤثطی زاقت ٝثبقس.
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