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ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ،ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ ،ا٘قغبفپصیطی ،زؾتطؾی ،تٛٙؿ فضب ،حضٛض  ٚاؾتفبز ٜقٟط٘ٚساٖ.
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ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ثب زض٘ؾطٌطفتٝقسٖ ث ٝفٛٙاٖ یه فضبی ؾجع قٟطی ،اظ عطیك ؾ٘ ٝمف حفبؽت ،آٔٛظـ  ٚتفطیح ،ذٛز ،لبثّیت
پبؾرٍٛیی ث ٝتقسازی اظ ٔقضالت ایزبز قس ٜزض فهط رسیس ثٚٝاؾغ ٝقٟط٘كیٙی ضا زاضا ٞؿتٙس .ؾطظ٘سٌی اظ رّٕ ٝفٛأّی اؾت و ٝزض
وبِجس یه فضب ،ضٚح ٔیزٔسٔ .یتٛاٖ ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ضا قطایظ ذٛة ثطای لسْظزٖ  ٚظ٘سٌی پیبزٕٞ ،ٜطا ٜثب أىب٘بتی ثطای زضً٘،
تٛلف  ٚوؿت تزطث ٝزا٘ؿت و ٝؽطفیت ثطای اضائٌ ٝعیٞٝٙبی ثیكتط ثطای فقبِیتٞبی ارتٕبفی  ٚا٘تربثی افطاز زض فضب ضا فطأ ٓٞیوٙس.
تٛر ٝث ٝفضبی ؾجع ٓٞ ،اظ زیسٌب ٜتبٔیٗ ٘یبظٞبی ظیؿتٔحیغی قٟط٘كیٙبٖ  ٓٞ ٚاظ ٘ؾط تبٔیٗ فضبٞبی فطاغتی  ٚثؿتط اضتجبط  ٚتقبُٔ
ارتٕبفی آٖ ،ربیٍبٞی زضذٛض إٞیت زاضز .اظ ایٗ ِحبػ ،تالـ ایٗ پػٞٚف ،زؾتیبثی ث ٝعطح ٔقٕبضی  ٚوبضثطزی اؾت تب ثیبٖ زاضز وٝ
چٍ ٝ٘ٛؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔفبٞیٓ وّیسی زض اِفجبی قىٌُیطی ٔقٕبضی ٔیتٛا٘س ث ٝتسٚیٗ ان َٛعطاحی ثبكٞبی
ٌیبٜقٙبؾی أطٚظ ،وٕه ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ،فضبٞبی پطٚضـ ٕ٘ ٚبیف ٌُ ٌ ٚیب ٜزض وبِجسی ؾبظٔبٖیبفت ٝو ٝأىبٖ اضتجبط چٟط ٜث ٝچٟطٜ
ا٘ؿب٘ی زض زض ٖٚربٔق ٝضا فطا ٓٞآٚض٘س تب زض ٟ٘بیتٛٔ ،رت ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ٌطز٘س ٘ ٚیبظٞبی ربٔق ٝضا زض ایٗ ٔٛضز تب حس ٕٔىٗ،
ٔطتفـ ؾبظ٘س  ٚزض حفؼ  ٚتمٛیت ٛٞیت قٟطی و٘ٛٙی  ٚآیٙس ٜوال٘كٟط قیطاظ زض رٟت اضتمبء ؾطظ٘سٌی قٟطیٛٔ ،حط ٚالـ ٌطز٘س .رٟت
تقییٗ حزٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض زؾتطؼ ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝزض ع َٛیه ٞفت٘ 175 ،ٝفط ٔٛضز پطؾف لطاض ٌطفتٙسٕٞ .چٙیٗ
رٟت تقییٗ ضٚایی ،نٛضی ٔحتٛایی  ٚرٟت تقییٗ پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝاظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ،اؾتفبز ٜقس ٚ ٜضطیت حبنُ0.886 ،
اؾت و ٝزض ؾغح ثبالیی ٔیثبقس .رٟت تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ،اعالفبت ث٘ ٝطْافعاض « ،»SPSS20ا٘تمبَ یبفت  ٚثب اؾتفبز ٜاظ رساَٚ
فطاٚا٘ی  ٚقبذمٞبیی ٘ؾیط حسالُ ،حساوخطٔ ،یبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔقیبض ث ٝتٛنیف زازٜٞب پطزاذت ٝقس٘ .تبیذ ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝآ٘چ ٝزض
قىٌُیطی ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی٘ ،مف ایفب ٔیوٙٙس٘ ،بقی اظ ِٛٔ 3ف ٝانّی ثب فٙبٚیٗ «ٛٞیت  ٚؾبظٌبضی
$ا٘قغبفپصیطی« ،»#زؾتطؾی  ٚپیبزٜضٚی»« ،وكف ،ربشث ٚ ٝتٛٙؿ فضب» ثٕٞ ٝطأ ٜتغیطٞبی فطفی ٞط یه اظ آٟ٘ب ٔیثبقٙسٕٞ .چٙیٗ،
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ط ٜپبؾرٍٛیبٖ 0/74 ،ثیف اظ حس ٔتٛؾظ یقٙی ٔ 3یثبقس و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝیعاٖ  Tث ٝزؾت آٔس #T;29/55$ ٜثب زضر ٝآظازی
 174زض ؾغح ٔ ،"95قٙیزاض ٔیثبقس .ثٙبثطایٗٔ ،یعاٖ إٞیت تبحیط ِٔٛفٞٝبی قىُزٙٞس ٚ ٜاضتمبءزٙٞس ٜؾطظ٘سٌی ارتٕبفی فضب ثط
حضٛض  ٚاؾتفبز ٜقٟط٘ٚساٖ اظ ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ ث ٝعٛض ٔقٙیزاضی ثیف اظ حس ٔتٛؾظ اؾت.
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قی ٜٛتحمیك زض ایٗ پػٞٚف ،زاضای ز ٚثقس ٘ؾطی  ٚفّٕی اؾت .زض ثقس ٘ؾطی ،انّیتطیٗ ضٚـ ثىبض ٌطفت ٝقس ،ٜپػٞٚف اؾٙبزی اؾت
و ٝاظ ضٚـٞبی تطویجی پیٕبیكی -تحّیّی ٔ ٚكبٞس ٜغیط ٔؿتمیٓ $پطؾكٙبٔ #ٝث ٝرٕـآٚضی اعالفبت ،پطزاذت ٝقس ٜاؾت .زض ثقس فّٕی
٘یع ٞسف ،زضن  ٚاضائ ٝتهٛیطی وٓ  ٚثیف ضٚقٗ اظ ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثابك ٌیابٜقٙبؾای اضْ قاٟط قایطاظ اؾات .ثاسیٗٔٙؾاٛض اظ
پػٞٚفٞبی ٔیسا٘ی ،اؾتفبزٌ ٜطزیس ٜو ٝفٕستب ثب پطؾٝظ٘ی زض فضب ٔ ٚكبٞس ٜزلیك فضبٞب ناٛضت ٌطفتا ٝاؾات .ایاٗ پاػٞٚف ،یاه
پػٞٚف وٕی اؾت و ٝثط پبیٔ ٝفطٚضبت فطزٌطایب٘ ،ٝاؾتٛاض ٌطزیس ٜاؾات وا ٝاظ ثقاس ٞاسف ،یاه پاػٞٚف وابضثطزی  ٚاظ ثقاس ضٚـ
رٕـآٚضی اعالفبت ،پػٞٚكی تٛنیفی غیط آظٔبیكی اظ ٘ٛؿ پیٕبیكی ٛٔ ٚضزی اؾت ،چطا وٞ ٝسف ٘رؿت ،اِٛٚیتثٙسی قابذمٞابی
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أطٚظٔ ،ٜف ْٟٛقٟط ثس ٖٚفضبی ؾجع زض اقىبَ ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ ،غیطلبثاُ تهاٛض اؾات .ثابكٞابی ٌیابٜقٙبؾایٛٔ ،ؾؿابتی ٞؿاتٙس واٝ
ٔزٕٛفٞٝبی ٔؿتٙس قسٌ ٜیبٞبٖ ظ٘س ٜضا ثب اٞساف تحمیك ،حفبؽتٕ٘ ،بیف  ٚآٔٛظـٍٟ٘ ،ساضی ٔیوٙٙس و ٝثاب زض٘ؾاطٌطفتاٝقاسٖ ثاٝ
فٛٙاٖ یه فضبی ؾجع قٟطی ،اظ عطیك ؾ٘ ٝمف حفبؽت ،آٔٛظـ  ٚتفطیح ،ذٛز ،لبثّیت پبؾرٍٛیی ث ٝؾٔ ٝقضُ $زٚض قسٖ ا٘ؿبٖ اظ
ٔؾبٞط عجیقی زض ٔحسٚز ٜازضاوبت ذٛز ،اظ ثیٗضفتٗ تٛٙؿ ظیؿتی  ٚوبٞف فضبٞبی ؾجع زض ثایٗ فضابٞبی قاٟطی ،وابٞف فضابٞبی
تفطری #اظ ٔقضالت ایزبز قس ٜزض فهط رسیس ثٚٝاؾغ ٝقٟط٘كیٙی ضا زاضا ٞؿتٙس $آؾبیف ٕٞ ٚىبضاٖ.#14 :1394 ،
ؾطظ٘سٌی اظ رّٕ ٝفٛأّی اؾت و ٝزض وبِجس یه فضب ،ضٚح ٔیزٔس .قٟطٞب ثٔ ٝخبثٛٔ ٝرٛزات ظ٘سٜای ٞؿتٙس و ٝثطای ازأا ٝحیابت ثاٝ
ؾطظ٘سٌی ٘ ٚكبط٘ ،یبظٔٙس٘س .اؾتفبز ٚ ٜترهیم فضبٞبی قٟطی فّیاِرهٛل فضبٞبی رٕقی ،تزطثٝای اؾت و ٝثطای تٕبٔی افطاز،
یىؿبٖ ٘یؿت ،ظیطا ٔتغیطٞبیی ٘ؾیط ؾٗ  ٚرٙؽ ٌطٜٞٚبی ارتٕبفی  ٚالّیتٞبی لٔٛی– ٘ػازی ثط چٍاٍ٘ٛی زضن اظ ایاٗ فضابٞب احاط
ٔیٌصاض٘سٔ .ی تٛاٖ ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ضا قطایظ ذٛة ثطای لسْ ظزٖ  ٚظ٘سٌی پیبزٕٞ ،ٜطا ٜثب أىب٘ابتی ثاطای زض٘اً ،تٛلاف  ٚوؿات
تزطث ٝزا٘ؿت و ٝؽطفیت ثطای اضائٌ ٝعیٞٝٙبی ثیكتط ثطای فقبِیتٞبی ارتٕبفی  ٚا٘تربثی افطاز زض فضب ضا فطأ ٓٞیوٙس $زا٘فزٚؾت ٚ
ٕٞىبضاٖ.#1392 ،
تٛر ٝث ٝفضبی ؾجع ٓٞ ،اظ زیسٌب ٜتبٔیٗ ٘یبظٞبی ظیؿتٔحیغی قٟط٘كیٙبٖ  ٓٞ ٚاظ ٘ؾط تبٔیٗ فضبٞبی فطاغتی  ٚثؿتط اضتجبط  ٚتقبُٔ
ارتٕبفی آٖ ،ربیٍبٞی زضذٛض إٞیت زاضز .قٟط قیطاظ ،ظٔب٘ی ث ٝفٛٙاٖ قٟط ثبكٞبی ثٟكتی ،ذٛا٘سٔ ٜیقس أب ایٗ ضٚظٞب  ٕٝٞزؾت ثٝ
زؾت  ٓٞزاز٘س تب ایٗ پتب٘ؿیُ لٛی قٟطی ضا تجسیُ ث ٝؾبذتٕبٖٞبیی اظ رٙؽ آ ٚ ٗٞثتٗ ٕ٘بیٙس .فٕس ٜثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ث ٝفٙاٛاٖ
فضبٞبی ؾجع قٟطی ،فبلس ؾبذتبض عطاحی قسٞ ٜؿتٙس  ٚزض آٟ٘ب ٕٞبٍٙٞی ٌیبٞبٖ ،ثب  ٚ ٓٞایزابز ٔحایظ  ٚثؿاتط ٔٙبؾات ثاطای ضقاس
ٌیبٞبٖ ،اضرحتط اؾت تب ؾبذتبض ٙٞسؾی ثبك یب ظیجبیی ٔٙبؽط! فٕ ْٛثبظزیاس ٔاب اظ یاه ثابك ٌیابٜقٙبؾایٔ ،قغاٛف ثاٌ ٝاٛـزازٖ ثاٝ
نحجتٞبی ضإٙٞب اؾت .زض ٚالـ ضإٙٞب ،قٕب ضا اظ ٔؿیطٞبیی فجٛض ٔیزٞس  ٚث ٝل َٛذٛزـ اظ ذب٘ٛازٌ ٜیبٞی ذبل ث ٝذاب٘ٛاز ٜزیٍاط،
ٔٙتمُ ٔیوٙس .حبَ ثب ایٗ پیفظٔی ،ٝٙآیب ثٟتط ٘یؿت ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی حطفٝای ،ایزبز وٙیٓ؟  ٚیب ایٙى ٝچمسض ث ٝایاٗ ٘اٛؿ اظ ثابكٞاب
احتیبد اؾت؛ چٚ ٝیػٌیٞبیی زاض٘س  ٚانٛال عطاحی آٟ٘ب چمسض ٔ ٟٓاؾت؟ اظ ایٗ ِحبػ ،تالـ ایٗ پػٞٚف ،زؾتیبثی ث ٝعطح ٔقٕبضی ٚ
وبضثطزی اؾت تب ثیبٖ زاضز و ٝچٍ ٝ٘ٛؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔفبٞیٓ وّیسی زض اِفجبی قىٌُیطی ٔقٕابضی ٔایتٛا٘اس ثاٝ
تسٚیٗ ان َٛعطاحی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی أطٚظ ،وٕه ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ،فضبٞبی پطٚضـ ٕ٘ ٚبیف ٌُ ٌ ٚیب ٜزض وبِجسی ؾابظٔبٖیبفتاٝ
و ٝأىبٖ اضتجبط چٟط ٜث ٝچٟط ٜا٘ؿب٘ی زض زض ٖٚربٔق ٝضا فطا ٓٞآٚض٘س تب زض ٟ٘بیتٛٔ ،رت ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ٌطز٘س ٘ ٚیبظٞبی ربٔق ٝضا
زض ایٗ ٔٛضز تب حس ٕٔىٗٔ ،طتفـ ؾبظ٘س  ٚزض حفؼ  ٚتمٛیت ٛٞیت قٟطی و٘ٛٙی  ٚآیٙاس ٜوال٘كاٟط قایطاظ زض رٟات اضتمابء ؾاطظ٘سٌی
قٟطیٛٔ ،حط ٚالـ ٌطز٘س .زض ایٗ ضاؾتب ،ؾٛاالت  ٚفطضیبت ظیط ٔغطح ٔیق٘ٛس:
 :#Q1$چ ٝفٛأّی زض قىٌُیطی ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی٘ ،مف ایفب ٔیوٙٙس؟
 :#H1$ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ،آ٘چ ٝزض قىٌُیطی ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی٘ ،مف ایفب ٔایوٙٙاس٘ ،بقای اظ ِٔٛفاٞٝابی ٛٞیات
ثطرؿتٙٔ ٚ ٝحهط ثفطزٚ ،رٛز آؾبیف ارتٕبفی  ٚضٚا٘ی  ٚتقبٔالت ارتٕبفی ٔیثبقٙس.
 :#Q2$چٔ ٝیعاٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ِٔٛفٞٝبی قىُزٙٞس ٚ ٜاضتمبءزٙٞس ٜؾطظ٘سٌی ارتٕابفی فضاب  ٚحضاٛض  ٚاؾاتفبز ٜقاٟط٘ٚساٖ اظ ثابك
ٌیبٜقٙبؾی اضْٚ ،رٛز زاضز؟
 :#H2$ث٘ ٝؾط ٔیضؾسٔ ،یعاٖ إٞیت تبحیط ِٔٛفٞٝبی قىُزٙٞس ٚ ٜاضتمبءزٙٞس ٜؾطظ٘سٌی ارتٕبفی فضب ثط حضٛض  ٚاؾتفبز ٜقٟط٘ٚساٖ اظ
ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ ث ٝعٛض ٔقٙیزاضی ثیف اظ حس ٔتٛؾظ اؾت.
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ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ ٞ ٚسف زٔ ،ْٚمبیؿٔ ٝیعاٖ إٞیت تبحیط ِٔٛفٞٝبی قىُزٙٞسٜ
 ٚاضتمبءزٙٞس ٜؾطظ٘سٌی ارتٕبفی فضب ثط حضٛض  ٚاؾتفبز ٜقٟط٘ٚساٖ اظ ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ ثب حس ٔتٛؾظ ٔایثبقاس وا ٝیاه پاػٞٚف
ٔمبیؿٝای ٘یع ثحؿبة ٔیآیس.
ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝتقساز افطاز اظ ٘ٛؿ ثبظزیسوٙٙس ٜثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ ٝ٘ ،ثِ ٝحبػ تقساز  ٝ٘ ٚثِ ٝحبػ ٔحُ ظ٘سٌیٔ ،كرم ٕ٘یثبقس؛
ثٙبثطایٗ رٟت تقییٗ حزٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض زؾتطؼ ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝزض ع َٛیه ٞفت٘ 175 ،ٝفط ٔٛضز پطؾف لطاض
ٌطفتٙسٕٞ .چٙیٗ رٟت تقییٗ ضٚایی ،نٛضی ٔحتٛایی  ٚرٟت تقییٗ پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝاظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ،اؾتفبز ٜقس ٚ ٜضطیت
حبنُ 0.886 ،اؾت و ٝزض ؾغح ثبالیی ٔیثبقس .رٟت تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ،اعالفبت ث٘ ٝطْافعاض « ،»SPSS20ا٘تمبَ یبفت  ٚثب
اؾتفبز ٜاظ رسا َٚفطاٚا٘ی  ٚقبذمٞبیی ٘ؾیط حسالُ ،حساوخطٔ ،یبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔقیبض ث ٝتٛنیف زازٜٞب پطزاذت ٝقس .ثٙٔ ٝؾٛض تقییٗ
٘طٔبَثٛزٖ یب ٘جٛزٖ زازٜٞب اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف اؾٕیط٘ٛف؛ رٟت زؾتیبثی ثٞ ٝسف ٘رؿت اظ آظٔ٘ ٖٛبپبضأتطیه فطیسٔٗ ٘ ٚیع رٟت
زؾتیبثی ثٞ ٝسف ز ْٚاظ آظٔ T ٖٛتهٔتغیط ،ٜاؾتفبزٌ ٜطزیس.

محذوده موسد مطالعه

مطالعات محیطی هفت حصار

ایٗ ثبك زض ؾٕت قٕبَ غطثی قیطاظ  ٚزض ٔحُ تمبعـ ثّٛاض قطلی -غطثی اضْ  ٚثّٛاض قٕبِی -رٛٙثی آؾیبة ؾٝتبیی  ٚربْ رٓ زض زأٝٙ
و ٜٛآؾیبة ؾٝتبیی زض رب٘ت قٕبِی ضٚزذب٘ ٝذكهٚ ،الـ اؾت ٔ ٚؿبفت آٖ ثب وٜٞٛابی قإبِی قایطاظ $ثبثابوٞٛی ،#ظیابز ٘یؿات .زض
ؾبَٞبی  ،1345-1350تقٕیط اؾبؾی قس ٚ ٜظٔیٗ ٚؾیقی ٘یع زض حبقی ٝثّٛاض اضْ قیطاظ  ٚثّٛاض آؾیبة ؾاٝتابیی ثا ٝآٖ افاعٚز ٜقاسٚ ٜ
ؾبَٞب ثبك ٌیبٜقٙبؾی آٖ زض اذتیبض زا٘كىس ٜوكبٚضظی  ٚؾبذتٕبٖ ثبك زض اذتیبض زا٘كىس ٜحمٛق زا٘كٍب ٜقیطاظ ثٛز ٜاؾات .زض تابضید 6
تیطٔب 1390 ٜزض ؾی  ٚپٙزٕیٗ ارالؼ وٕیتٔ ٝیطاث رٟب٘ی ی٘ٛؿى ،ٛثبك اضْ قیطاظ زض فٟطؾت ٔیطاث رٟب٘ی ،حجت ٌطزیس .أاطٚظ ،ٜثابك
ٌیبٜقٙبؾی اضْ ٕٞچٙبٖ زض اذتیبض زا٘كٍب ٜقیطاظ اؾت  ٚزضٞبی آٖ ثا ٝضٚی ٌطزقاٍطاٖ زاذّای  ٚذابضریٌ ،كاٛز ٜاؾات ٚ$ةؾابیت
.#Shiraz.ac.ir
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قىُ ٛٔ -1لقیت رغطافیبیی ،تهٛیط  ٚپالٖ ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ قٟط قیطاظٔ$ ،بذصٍ٘ ٚ »Google Earth, 2017« :بض٘سٌبٖ.#

33

فاطمه کاکایی ،بهاره رجایی

زض ازأ ،ٝث ٝاٞساف وبضوطزی اظ ایزبز ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ پطزاذت ٝقس ٜاؾت:
ضزیف

زٚض ٜظٔب٘ی

1

ؾبَ 1358

رس -1 َٚاٞساف وبضوطزی اظ ایزبز ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ قٟط قیطاظٔ$ ،بذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ.#
اٞساف وبضوطزی اظ ایزبز ثبك ٌیبٜقٙبؾی
ٕ٘ ٝ٘ٛثبك ٌیبٜقٙبؾی
 حفؼ ٛٞیت ٔ ٚیطاث فطٍٙٞی ٔٛرٛز افتالی ؾغح آٔٛظـ ضقتٞٝبی ٔطتجظ ثب ٌیبٜقٙبؾی ،تحمیمبت پػٞٚكی  ٚآٔٛظقی زا٘كٍبٞیثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ قیطاظ
 اضتمبء ؾغح آٌبٞی ربٔق ٝاظ ٌیبٞبٖ ٘ ٚمف ٔ ٟٓآٟ٘ب -تجبزَ اعالفبت ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی ٌیبٞی ثب ؾبیط ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی رٟبٖ ثب اٞساف تٛضیؿتیٌ -طزقٍطی

پیشینه تحقیق

تعشیف باغ گیاهشناسی

مطالعات محیطی هفت حصار

(.)Kumble & Houston, 2009

زض تقطیفی زیٍط ،ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾیٔ ،ىبٖٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض آٟ٘ب ٔزٕٛفٝای اظ ٌیبٞبٖ ثٔٛی  ٚغیط ثٔٛی زض فضبی ثبظ  ٚزض ٌّرب٘-ٝ
ٞب وكت ٔیق٘ٛس ٘ ٚمف ٕٟٔی زض ظٔیٞٝٙبی تحمیمبتی اظ رّٕ ٝفٌّ ْٛیبٞی  ٚثبغجب٘ی ،آٔٛظـ فٕٔٛی  ٚآقٙب ؾبذتٗ ٔطزْ ث ٝإٞیت
ٌیبٞبٖ ِ ٚع ْٚحفبؽت اظ آٟ٘ب ضا ثط فٟس ٜزاض٘س .ث ٝفال ،ٜٚثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ث ٝفٛٙاٖ شذیط ٜغ٘تیىی ٌیبٞبٖ زض ٔقطو ذغط ا٘مطاو،
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .ایٗ ٌٙزیٞٝٙبی ثب اضظـ اظ ٘ؾط حضٛض  ٚتٛٙؿ ٌٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی ،قبیبٖ تٛرٞ ٝؿتٙس $حؿٗزٚؾت اناُثابض
وٛؾطایی ٔ ٚكیطی.#3 :1396 ،

تاسیخچه باغهای گیاهشناسی
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ثبكٞبی ٌیب ٜقٙبؾی زض ز٘یبی غطة ،تبضیرچ ٝعٛال٘ی زاض٘س  ٚضز آٖ ضا تب اِٚیٗ ثبك اضٚپبیی ٌیبٞبٖ زاضٚیی زض پیعای ایتبِیب ٔیتٛاٖ ز٘جبَ
وطزٞ .سف احساث ایٗ ثبك ٌیب ٜقٙبؾی اِٚی ،ٝضٚیب٘سٖ  ٚتىخیط ٌیبٞب٘ی ثب ٚیػٌی زاضٚیی ثطای ٔغبِق ٝتٛؾظ زا٘كزٛیبٖ ثٛز .زض لطٖٞبی
پؽ اظ آٖٞ ،سف  ٚاؾتفبز ٜثبك ٌیبٜقٙبؾی ،تغییط وطزٔ .زٕٛفٞٝبی ٌیبٞی ٌؿتطزٜای زض ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ثطای ٔقطفای  ٚفٟطؾات
ثٙسی ٌیبٞبٖ تبظ ،ٜوكف قس ،ٜتىخیط ٌیبٞب٘ی ثب پتب٘ؿیُ ثبغجب٘ی یب التهبزی  ٚآٔاٛظـ ثبظزیسوٙٙاسٌبٖ زضثابضٌ ٜیبٞابٖ ٚ ٚیػٌایٞابی
ٔكرم آٟ٘ب ،ایزبز قس ( .)Heywood, 1987ؾیط تىبّٔی ثبك ٌیبٜقٙبؾی تب ث ٝأطٚظ ازأ ٝزاقت ،ٝث ٝعٛضی و ٝاظ ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی
ٔسضٖ ،ا٘تؾبض ٔی ضٚزٔ ،طاوعی ثطای حفبؽت اظ ٌیبٞبٖ ثٔٛی ،وٕیبة  ٚزض ٔقطو ذغط  ٚزض فیٗ حبَ ،وبٖ٘ٞٛبیی ثاطای آٔاٛظـٞابی
ٔحیظ ظیؿتی ثٔ ٝطزْ ثبقٙس (.)Moskwa & Crilley, 2012; Ballantyne et al, 2008
تبضیرچ ٝثبغؿبظی  ٚوبقت ٌیبٞبٖ ،ثٞ ٝعاضٞب ؾبَ پیف ،ثبظ ٔیٌطزز .اِٚیٗ قٛاٞس ٔٛرٛزٔ ،طثٛط ثٔ ٝهط ثبؾاتبٖ  ٚثایٗ اِٟٙاطیٗ زض
حسٚز  3000ؾبَ پیف اؾت .اِٚیٗ ثبك ،ثب ٞسف فّٕی  ٚآٔٛظـ ٌیبٞبٖ تٛؾظ تئٛفط  #3$زض ؾبَ  500ق ْ.زض آتٗ ،ایزبز قاس .پاؽ اظ
آٖ ،ضاٞجبٖ زض لطٚ ٖٚؾغی ث ٝپطٚضـ ٌیبٞبٖ ثطای اؾتفبز ٜاظ ذاٛال زاضٚیای آٟ٘اب ضٚی آٚضز٘اس ( ٚ )IBGCI, 2013زضؾابَ 1447
ٔیالزی ،پبح ٘یىالؼ پٙزٓ ثب ٞسف وٕه ث ٝتسضیؽ فّٓ ٌیبٜقٙبؾی زاضٚیی ،ثركی اظ اضاضی ٚاتیىبٖ ضا ث ٝوبقت ٌیبٞابٖ زاضٚیای،
اذتهبل زاز ( ،)Hyams & Nasequitty, 1996أب ٞیچیه اظ ثبكٞبی اقبضٜقس ،ٜثٔ ٝقٙبی ٚالقی ثبك ٌیبٜقٙبؾی ٘جٛز٘س.
زٚضاٖ ض٘ؿب٘ؽ ثب افعایف فالل ٝث ٝتحمیكٔ ،غبِق ٚ ٝقٙبذت رٟبٖ عجیقیٕٞ ،طا ٜثٛز ِ ٚعٔ ْٚغبِق ٝزض ذهاٛل ٌیبٞابٖ ،ثا ٝایزابز
اِٚیٗ ثبكٞبی ٌیب ٜقٙبؾی زض اضٚپب ٔٙزط قس ٕٞ$بٖ .#زض ایٗ ٔٛضز ،وكٛض ایتبِیب ،پیكٍبْ ثٛز ٚ ٜاِٚیٗ ثبك ٌیبٜقٙبؾی -ثٔ ٝقٙبی ٚالقای-
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عجك تقطیف پبیٝای و ٝزض فطِ ًٙٞغبت آوؿفٛضز  ،#1$اضائ ٝقس ٜاؾت؛ ثبك ٌیبٜقٙبؾیٛٔ ،ؾؿٝای اؾت و ٝزض آٌٖ ،یبٞبٖ ثطای ٔغبِقٝ
فّٕی  ٚزض ٔقطو ٕ٘بیفٌصاقتٝقسٖ ثطای فٕٔ ْٛطزْ ،ضٚیب٘سٔ ٜیق٘ٛس؛ أب عجك آذطیٗ تقطیف ترههی اظ ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی واٝ
تٛؾظ « »BGCIزض ؾبَ  2000زض زؾتٛضاِقُٕ ثیٗإِّّی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی حفبؽتی  ،#2$اضائ ٝقس ٜاؾت:
"ثبكٞبی ٌیب ٜقٙبؾیٛٔ ،ؾؿبتی ٞؿتٙس ؤ ٝزٕٛفٞ ٝبی ٔؿتٙس قسٌ ٜیبٞبٖ ظ٘س ٜضا ثب اٞاساف تحمیاك ،حفبؽاتٕ٘ ،ابیف  ٚآٔاٛظـ،
ٍٟ٘ساضی ٔیوٙٙس" (.)Wyse Jackson & Sutherland, 2000
ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ،فضبٞبی ؾجع وٓ٘ؾیطی ٞؿتٙس وٛٔ ٝرجبت تٛٙؿ ظیؿتی زض قٟطٞب ضا فطأ ٓٞیآٚض٘س  ٚث ٝتجاـ آٖ تٙاٛؿ ظیؿاتی،
ٔٛرجبت پبیساضی زض قٟطٞب ضا فطأ ٓٞیؾبظز .ثط٘بٔٝضیعی  ٚعطاحی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی زض ع َٛظٔابٖ ثاطای ثبظتابة تغییطاتای وا ٝزض
ٞسف اظ ؾبذت ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ،زض فّٓ  ٚزض تزبضة ظیجبییقٙبؾب٘ ٝا٘ؿبٖ -ثٚ ٝاؾغ ٝفط -ًٙٞایزبز قس ٜاؾت ،تغییط یبفت ٝاؾات
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ثبك ٌیبٜقٙبؾی زا٘كٍب ٜپیعا اؾت و ٝتٛؾظ ِٛوب چیٙی زض ؾبَ  1543ایزبز قس ٜاؾت ( .)BGCI, 2010ایٗ ثبكٚ ،اثؿت ٝثا ٝزا٘كاىسٜ
زاضٚؾبظی  ٚثب ٚؽیف ٝاناّی وٕاه ثا ٝآٔاٛظـ زض ظٔیٙا ٝپاطٚضـ ٍٟ٘ ٚاساضی ٌیبٞابٖ زاضٚیای ثاطای زا٘كازٛیبٖ ،احاساث ٌطزیاس
(ِٛ .)Heywood, 1987وب چیٙی ،اؾتبز ٌیبٜقٙبؾی زا٘كٍب ٜپیعا ثٛز و ٝپؽ اظ آٖ زض ؾبیط زا٘كٍبٜٞب ٘یع ٔب٘ٙس پبزٚا  ،#1545$فّاٛضا٘ؽ
 ،#1545$فیط٘ع  ٚ #1545$ثِ٘ٛٛیب #1547$؛ ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ،ثٙٔ ٝؾٛض ٔغبِقبت فّٕی ثط ضٚی ذٛال زاضٚیی ٌیبٞبٖ ،ایزبز ٔیقس٘س ٚ
٘ماف اناّی ضا زض تابٔیٗ ٔاٛاز ثاطای اؾاتفبز ٜزض پعقاىی زاقاتٙس ( ٚ )DBBG, 2001; Moskwa & Crilley, 2012ؾاسؽ زض
زا٘كٍبٜٞبی اضٚپبی ٔطوعی ٘یع ٔب٘ٙس و ٚ ًِ٘ٛٛپطايٌ ،ؿتطـ پیسا وطز٘س.
ثبك ٌیب ٜقٙبؾی زا٘كٍب ٜآوؿفٛضز ،اِٚیٗ ثبغی ثٛز و ٝزض اٍّ٘ؿتبٖ زض ؾبَ  1621ثب ٞسف اضتمبء یبزٌیطی ،ایزبز قس .پاؽ اظ آٖ زض ایاٗ
وكٛض ،ثبك ٌیبٞبٖ زاضٚیی چّؿی  ٚ #1673$ثبك ٌیبٜقٙبؾی ازیٙجٛضي زض اؾىبتّٙس  ،#1670$تبؾیؽ قس ) .(BGCI, 2010زض اؾاتفبز ٜاظ
ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی پؽ اظ لطٖ  ،17 ٚ 16تغییطاتی ایزبز قس  ٚزض ایٗ ثبكٞب ،وّىؿیٖٞٛبی ٌیبٞبٖ غیط زاضٚیای ٘یاع ثىابض ضفات .ایاٗ
زٚضٕٞ ،ٜعٔبٖ ثب اوتكبفبت  ٚآغبظ تزبضت رٟب٘ی ثٛز ) ٚ (DBBG, 2001فقبِیتٞبی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾیٌ ،ؿتطزٜتاط قاس  ٚثا ٝایزابز
وّىؿیٖٞٛبی ٌیبٞی ٔطثٛط ث ٝؾبیط وكٛضٞب  ٚالّیٓٞب پطزاذتٙس.
زض ؾبَ  ،1759پط٘ؿؽ آٌٛؾٙب ِ ٚطز ثٛت ،اِٚیٗ ثبك ٌیبٜقٙبؾی زض حٛظِٙ ٜسٖ زض ویا ٛضا احاساث وطز٘اس $رآظازPrance, ( #1387 ،ٜ
 .)2010ثبك ٌیبٜقٙبؾی ؾّغٙتی وی ٚ ٛثبك ٌیبٜقٙبؾی ٔبزضیس ،ثٙٔ ٝؾٛض پطٚضـ ٌٞٝ٘ٛبی ٌیابٞی رسیاسی اظ ٔٙابعك اؾاتٛایی ،آٚضزٜ
ٔی قس٘س ،قىُ ٌطفتٙس .ایٗ ثبك ٞب ٘ ٝتٟٙب ثبفج تطٚیذ  ٚتكٛیك اوتكبفبت ٌیبٞی زض ٔٙبعك اؾتٛایی قس٘س ،ثّى ٝث ٝتبؾایؽ ثابكٞابی
رسیس زض ٔٙبعك اؾتٛایی ثطای ٌٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی تبظٜوكفقس ،ٜوٕه وطز٘س؛ ٔب٘ٙس ثبك ٌیبٜقٙبؾی وّىتا ٝوا ٝتٛؾاظ ثطیتب٘یاب زض ؾابَ
 ٚ 1787ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی پبٔسبِٕٛؼ زض رعیطٛٔ ٜضیؽ زض ؾبَ  ،1735تٛؾظ فطا٘ؿ ،ٝتبؾیؽ قس٘س .ایٗ ثبكٞبی ٌطٔؿایطی ،تمطیجاب
ٔٙحهط ث ٝزضیبفت  ٚوكت ٔحهٛالت تزبضی ثٛز٘س (.)BGCI, 2010
ٟٔٓتطیٗ فقبِیت فّٕی ثبكٞبی ٌیب ٜقٙبؾی زض آٖ ظٔبٖ ،تحمیك زض ٔٛضز ضٚاثظ ذب٘ٛازٌی ٔیبٖ ٌیبٞبٖ ،عجمٝثٙسی ،اذتهابلزازٖ ٘ابْ
التیٗ ثٞ ٝط ٌٌ ٝ٘ٛیبٞی  ٚتجبزَ زا٘ٞ ٝبی آٟ٘ب ثط اؾبؼ یه زا٘ف رٟب٘ی ثٛز .وبقت ٌیبٞبٖ رصاة  ٚفزیت  ٚغطیت اظ ؾبیط ٘اٛاحی،
ٔٛرت تكٛیك تٛؾق ٝفّٓ ثبغجب٘ی زض ثبكٞبی ثٛتب٘یه قسٔ .یتٛاٖ ٌفت و ٝزض لطٖ  ٚ 19آغبظ لطٖ ثیؿتٓ ،اضظـ ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾای
ثٚ ٝاؾغ ٝتقساز وّىؿیٖٞٛبی ٌیبٞبٖ ظ٘س ٚ ٜتقساز ٌیبٞبٖ ٔٛرٛز زض ٞط ثبضیْٞٛبیكبٖ ،ؾٙزیسٔ ٜیقس .اظ ثبكٞبی ایٗ زٚضاٖ ٔیتاٛاٖ
ث ٝثبك ٌیبٜقٙبؾی ٔیؿٛضی - #1859$اِٚیٗ ثبك ٌیبٜقٙبؾی ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب -اقبضٕٛ٘ ٜز ( .)DBBG, 2001ثبكٞبی ٌیابٜقٙبؾای
زض ایبالت ٔتحس ٜزض اٚاذط لطٖ  19ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ اثعاضٞبی اضتمبء ویفیت قٟطی  ٚفٙهط ظیٙتثرف قٟط ،زیسٔ ٜیقس٘س .زض ٟ٘ضات
ثبكٞب و ٝزض ایٗ وكٛض زض حبَ ٚلٛؿ ثٛز ،ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی٘ ،مف یه فضبی فٕٔٛی  ٚزض فیٗ حبَ ،اثعاضی ثطای ظیجبیی ٞط قاٟط ضا
زاقتٙس .زض ایٗ ظٔبٖ زض وكٛض ایبالت ٔتحس ،ٜحسٚز ز ٜثبك ٌیبٜقٙبؾی فٕٔٛیٚ ،رٛز زاقتٔ .ب٘ٙس ثبك ٌیابٜقٙبؾای زا٘كاٍبٞ ٜابضٚاضز ٚ
وبِیفط٘یب (.)Rothenberg, 2001
زض لطٖ ثیؿتٓ ،ثبكٞبی قٟطی ٔ ٚس٘ی ظیبزی زض ؾطاؾط اضٚپب ،وكٛضٞبی ٔكتطنإِٙبفـ ثطیتب٘یبی ایابالت ٔتحاس ٜآٔطیىاب ،ایزابز قاس
ٕٞ$بٖ .#ایٗ ثبكٞب ٘كبٖزٙٞس ٜالّیٓ ٞبی ٔرتّف ٔ ٚطثٛط ث ٝقطایظ ٌ ٚیبٞب٘ی و ٝث ٝؾرتی زض ٞط ٔٙغمٝای ٔیضٚیٙس ،ثٛز٘س؛ ٔب٘ٙس ثبك
ٌیبٜقٙبؾی ٌیبٞبٖ اؾتٛایی فطچیّس  ٚ #1939$ثبك ٌیبٜقٙبؾی ٞب٘تیٍٙت .#1905$ ٖٛایٗ ثبكٞب ،ثط٘بٔٞٝبی فّٕی ضا چٙساٖ تٛؾق٘ ٝساز٘س ٚ
تٟٙب ث ٝعجمٝثٙسی ٌیبٞبٖ  ٚثطچؿتزاض ٕ٘ٛزٖ آٟ٘اب ٔایپطزاذتٙاس ( .)Heywood, 1987; BGCI, 2010ایاٗ ثابكٞاب فٕاستب تٛؾاظ
ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ،ازاضٔ ٜیقس٘س ،أب ثب وبٞف حٕبیتٞبی ٔبِی اظ عطف زِٚت ،ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ثاطای تابٔیٗ ٞعیٙاٞٝابی ذاٛز،
ثط٘بٔٞٝبی ثبظزیس فٕٔٛی ٔطزْ ضا ٌؿتطـ زاز٘س (.)Rothenberg, 2001
زض ٘یٕ ٝز ْٚلطٖ ثیؿتٓ ،آٌبٞی ٘ؿجت ثٔ ٝؿبئُ ٔحیظ ظیؿتی  ٚضطٚضتٞبی اوِٛٛغیه ،ذظٔكی ثبكٞابی ٌیابٜقٙبؾای ضا وبٔاُتاط
ؾبذت؛ ث ٝعٛضی و ٝزض ؾبَ  ،1975اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ زض اضتجبط ثب ٘مف ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی زض حفبؽت اظ ٌ٘ٛاٞٝابی زض حابَ ا٘ماطاو
تٛؾظ ثبك ٌیبٜقٙبؾی زض حفبؽت اظ ٌٞٝ٘ٛبی زض حبَ ا٘مطاو تٛؾظ ثبك ٌیبٜقٙبؾی وی ٚ ٛثب حٕبیت ثرف اوٛؾبیٙؽ ؾبظٔبٖ ٘بت ٚ ٛثٝ
فٛٙاٖ اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ اظ ؾطی وٙفطا٘ؽٞبی ٘بت ٛزضثبض ٜاوِٛٛغی ثب فٛٙاٖ فّٕىطز وّىؿیٖٞٛبی ظ٘سٌ ٜیبٞی زض حفبؽات ،تحمیمابت ٚ
آٔٛظـ فٕٔٛی ،ثطٌعاض قس (.)Synge & Townsend, 1979
زض ؾبَ  ،1985اتحبزی ٝثیٗإِّّی حفبؽت اظ عجیقت  ٚ #4$ؾبظٔبٖ حفبؽتی نٙسٚق رٟب٘ی عجیقت  ،#5$وٙفطا٘ؿی ضا زض ٔٛضز ثابكٞابی
ٌیبٜقٙبؾی  ٚذظٔكی حفبؽتی  ٚثب ٞسف ثطضؾی ٘مفٞبی چٙسٌب٘ ٚ ٝرٟب٘ی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی زض حفبؽت اظ ٌیبٞبٖ ،تكىیُ زاز٘س.

فاطمه کاکایی ،بهاره رجایی

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوسوم /سال ششم /بهار 1397

تعشیف سشصنذگی

فط ًٙٞفبضؾی فٕیسٚ ،اغ٘ ٜكبط ضا قبزٔب٘ی وطزٖ ،ؾجىی  ٚچبالوی ،قبزی ،ذٛقی  ٚذٛقحبِی ،تقطیف ٔیوٙس $فٕیس.#1209 :1363 ،
ٔٙجـ ٔعثٛض ثطای ٚاغ ٜؾطظ٘سٌی ٘یع تقبضیف ٔكبثٟی ،اضائٔ ٝیٕ٘بیس .فطِ ًٙٞغت ٔقیٗ ٘یعٚ ،اغ ٜؾاطظ٘س ٜضا ؾاطحبَ ،قابزٔبٖٔ ،ؿاطٚض،
ٔقطٚفٔ ،كٟٛض ٟٔ ٚتط ،تقطیف ٔیوٙس ٔ$قیٗٚ .#1866 :1364 ،اغ ٜؾطظ٘سٌی اظ ِحبػ ِغاٛی زض فطٙٞاً زٞراسا ،ثأ ٝقٙابی ٘كابط ٚ
قبزی ،ؾجىی  ٚچبالوی ،ذٛقی  ٚذٛقحبِی آٔس ٜاؾت $زٞرسا .#1372 ،زض تقطیف ؾطظ٘سٌی ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاحؿابؼ ؾاطظ٘سٌی ثاب
احؿبؼ قبزٔب٘ی ،اضتجبط ٘عزیىی زاضز  ٚث ٝفٛٙاٖ یىی اظ تزبضة زض٘ٚی ؾطقبض اظ ا٘اطغیٔ ،قطفای ٔایٌاطزز .ثا ٝفجابضتی ،ؾاطظ٘سٌی،
احؿبؼ ؾطظ٘س ٜثٛز٘ی اؾت و ٝتحطن  ٚارجبضی ث ٝا٘زبْ آٖ ٘یؿت ٕٛٞ ٚاض ٜثب تقبزَ ضٚا٘یٕٞ ،طا ٜاؾت.
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ثقس اظ وٙفطا٘ؽ ؾبَ  1985و ٝزض الؼ پبِٕبؼ ثطٌعاض قس »IUCN- BGCS« ،قىُ ٌطفتٛٔ ،)BGCS( .ؾؿ ٝثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾای
حفبؽتی ثٛز ٚ ٚاثؿت ٝث ،»IUCN« ٝفقبِیت ٔیوطز  ٚوبض ذٛز ضا زض ؾبَ  1987ثب ٞسف ارطای ذاظٔكای رسیاس  ٚوٙابض ٞآوكاب٘سٖ
ثبك ٞبی ثٛتب٘یه رٟبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٘یطٚی رٟب٘ی زض رٟت حفبؽت ٌیبٞبٖ ،آغبظ ٕ٘ٛز .زض ؾبَ  ،1989اِٚیٗ اؾتطاتػیٞبی ثابكٞابی
ٌیب ٜقٙبؾی حفبؽتیٙٔ ،تكط قس  ٚؾبَ پؽ اظ آٖ »BGCS« ،اظ «ٔ ،»IUCNؿتمُ قس  ٚث ٝفٙاٛاٖ «ٔٛؾؿا ٝثایٗإِّّای ثابكٞابی
ٌیبٜقٙبؾی حفبؽتی» ( ،)BGCIقٙبذت ٝقس (ٓٞ .)Wyse Jackson & Sutherland, 2000او٘ ٖٛٙیاع « ،»BGCIثعضٌتاطیٗ قاجىٝ
ثطای حفبؽت اظ ٌیبٞبٖ زض رٟبٖ اؾت ( )Waylen, 2006و ٝقطایغی ضا ثطای تجبزَ اعالفبت ٔ ٚحهٛالت ثیٗ ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾای
رٟبٖ ،فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت ٕٞ$بٖ.#
زض ؾبَ  ، 1992ؾبظٔبٖ ُّٔ ،وٛٙا٘ؿی ٖٛتٛٙؿ ظیؿتی ضا تكىیُ زاز  ٚاظ عطیك ایٗ وٛٙا٘ؿی ،ٖٛربٔق ٝرٟب٘یٞ ،اط چا ٝثیكاتطٔ ،تٛراٝ
احطات ٔٙفی فمساٖ تٛٙؿ ظیؿتی ثط ضٚی ویفیت  ٚثمبء ظ٘سٌی ثكط زض ایٗ ؾیبض ٜقس .ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛزض زؾبٔجط ؾابَ  ،1993الظْاالراطا
قس .پؽ اظ آٖ ،ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی ث ٝفٛٙاٖ انّیتطیٗ ٟ٘بزٞبی حفبؽت اظ تٛٙؿ ظیؿتیٚ ،اضز ثط٘بٔاٞٝابی رٟاب٘یّٔ ،ای ٔ ٚحّاٝای
حفبؽت اظ تٛٙؿ ظیؿتی  ٚاوٛؾیؿتٓ ثٔٛی قس٘س ( »BGCI« .)UNEP, 1994زض ؾابَ  ، 1998قاطٚؿ ثا ٝاضائا ٝایاٗ تفىاط واطز واٝ
اؾتطاتػیٞبی حفبؽتی ثبیس ثطٚظ ق٘ٛس؛ اظ ٕٟٔتطیٗ زؾتٛض وبضٞب  ٚاؾتطاتػیٞبیی و ٝثٞ ٝسف ثٝضٚظ ضؾب٘ی اؾاتطاتػیٞابی حفبؽات اظ
ٌیبٞبٖ زض فطن ٝرٟب٘ی ،اضائ ٝقس ٜاؾت ٔیتٛاٖ ث ،»IABGC« ٚ »GSPC« ٝاقبضٕ٘ ٜاٛز »IABGC« .زض ٔای ؾابَ  2000تٛؾاظ
رىؿ ٚ ٖٛؾبتطِٙس ظیط ٘ؾط « ،»BGCIاضائ ٝقس ٜاؾت (.)Wyse Jackson & Sutherland, 2000
«٘ »GSPCیع زض ز٘ ٚؿر – ٝاثتسا زض ؾبَ  ٚ 2000ؾسؽ زض ؾبَ  –2010عی وٙفطا٘ؿی و ٝثطای ایزابز وٛٙا٘ؿای ٖٛتٙاٛؿ ظیؿاتی
تٛؾظ « »UNEPثطٌعاض قس ٜثٛز ،اضائ ٝقس ٜاؾت ( .)UNEP, 2010; DBBG, 2001أطٚظ ،ٜثیف اظ  1800ثبك ثٛتب٘یه  ٚآضثطات ْٛزض
 148وكٛضٚ ،رٛز زاضز  ٚآٟ٘ب ثیف اظ چٟبض ٔیّیٌ ٖٛیب ٜظ٘س ٜضا ث ٝنٛضت ا٘فطازی ٔ ٚزٕٛفٝایٍٟ٘ ،ساضی ٔیوٙٙاس ( Wyse Jackson
 .)& Sutherland, 2000اظ رّٕ ٝثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی و ٝزض ٘یٕ ٝز ْٚلطٖ ثیؿتٓ ٕٞ ٚعٔبٖ ثب ٌؿتطـ آٌبٞیٞابی ٔحایظ ظیؿاتی،
احساث قس٘س ٔیتٛاٖ اظ ثبك ٌیبٜقٙبؾی فسٖ $ #2001$فبضّی ٚ #1390 ،ثّیع ٘ ،)Kumble & Houston, 2009( #2000$ابْ ثاطز .ثابك
ٌیبٜقٙبؾی وی٘ ٛیع زض ایٗ ؾبَ ٞب ،فقبِیت ذٛز ضا زض رٟت حفبؽت اظ ٌیبٞبٖ زضٔقطو ذغط رٟبٖ  ٚتحمك اٞساف « ،»GSPCتٛؾاقٝ
زاز ٜاؾت (.)DBBG, 2001
پیسایف اِٚیٗ ثبك ٌیب ٜقٙبؾی زض ایطاٖ ثب ٞسف تحمیمبت وبضثطزی زض فّٔ ْٛرتّف اظ رٌّٕ ٝیبٜقٙبؾی ،اوِٛٛغی ،تىخیط  ٚاظزیبز ٘جبتبت،
زض ایطاٖ اظ ؾبثمٝای زض حسٚز  80ؾبَ ثطذٛضزاض اؾت .اِٚیٗ ثبك ٌیبٜقٙبؾی ایطاٖ زض ؾابَ  1310زض واطد زض ٔحٛعا ٝفقّای زا٘كاىسٜ
وكبٚضظی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ثٚ ٝؾقت ٞ 3/8ىتبض ،تبؾیؽ قس .زض ؾبَ  ،1325لغق ٝظٔیٙی و ٝاؤ ،ٖٛٙؿزس زا٘كٍب ٜزض آٖ ثٙب قس ٜاؾت،
ثطای احساث ثبك ٌیبٜقٙبؾی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،اذتهبل یبفت .اظ زیٍط فقبِیتٞبی ا٘زبْقس ٜزض ٔٛضز ثبك ٌیبٜقٙبؾی ٔیتٛاٖ ث ٝآضثطاتاْٛ
٘ٛقٟط  ،#1336$ثبك ٌیبٜقٙبؾی ّٔی ایطاٖ  ،#1348$ثبك ٌیبٜقٙبؾی زا٘كٍب ٜانفٟبٖ  ،#1348$آضثطات ْٛنٙقتی چٕؿتبٖ  ،#1355$آضثطاتْٛ
زا٘كىس ٜفّ ْٛوكبٚضظی ؾبضی  ،#1357$ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ قیطاظ  ،#1358$ثبك ٌیبٜقٙبؾی ٌیالٖ  ،#1361$ثبك ثٛتب٘یه زا٘كىسٙٔ ٜابثـ
عجیقی ٌطٌبٖ  ،#1361$اقبض ٜوطز $ایعزی .#1386 ،ثبك ٌیبٜقٙبؾی ّٔی ایطاٖ  ،#1348$زض ظٔیٙی ثاٚ ٝؾاقت ٞ 145ىتابض زض فبناّ15 ٝ
ویّٔٛتطی غطة تٟطاٖ ،تبؾیؽ ٌطزیس .ایٗ ثبك و ٝزضثطٌیط٘سٔ ٜزٕٛف ٚ ٝوّىؿیٖٞٛبی ٔتقسزی اؾت ،ث ٝفٛٙاٖ ٔطرقای ثاطای ؾابیط
ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی وكٛضٔ ،غطح ٔیثبقس $رٓظاز#1387 ،ٜ؛ أب الظْ ث ٝشوط اؾت وٞ ٝیچیه اظ ایٗ ثبكٞب ث ٝعٛض اذتهبنی ثٔ ٝؿائّٝ
حفبؽت اظ ٌیبٞبٖ ثٔٛی  ٚزض ٔقطو ذغط  ٚقیٜٞٛبی ٕ٘بیف آٟ٘ب ثطای ثبظزیسوٙٙسٌبٖ٘ ،سطزاذتٝا٘س.

بازیابی مؤلفههای تاثیرگذار بر سرزندگی اجتماعی در باغهای گیاهشناسی (مطالعه موردی :بازدیدکنندگان باغ گیاهشناسی ارم شهر شیراز)

اظ ٘ؾط ضایبٖ  ٚفطزضیه  ،#1997$ؾطظ٘سٌی ٌبٞی زض ٚضقیت ذبل یب پؽ اظ ا٘زبْ ضٚیسازٞبی ذبل زض فطز ایزابز ٔایقاٛز  ٚچیاعی
ثیف اظ ثطاٍ٘یرتٍی ،فقبَثٛزٖ یب زاقتٗ ٔٙبثـ شذیط ٜوبِطی زض فطز اؾت .ؾطظ٘سٌی ثٔ ٝقٙبی زاقتٗ ا٘طغی رؿإی  ٚضٚحای ،تقطیاف
قس ٜاؾت و ٝافطاز ،احؿبؼ قٛض  ٚقٛق ،ؾالٔتی  ٚا٘طغی زض ٚراٛز ذاٛز ٔای وٙٙاس .ثا٘ ٝؾاط ،ایاٗ احؿابؼ٘ ،اٛفی تزطثا ٝذابل
ضٚاٖ قٙبذتی اؾت و ٝزض ایٗ تزطث ،ٝحؽ قٛض ظ٘سٌی  ٚضٚحی ٝزض افاطاز ،لبثاُ ٔكابٞس ٜاؾات (.)Ryan & Frederick, 1997: 530
ٕٞچٙیٗ ،قبزٔب٘ی  ٚؾطظ٘س ٜثٛزٖ زض لطآٖ وطیٓ ،اغّت ثب اِفبؽی ٕٞچ ،ٖٛفطح ،فطحٛا ،تفطح ،تفطحٛا ،تفطح ،ٖٛیفطح ،فطح ٚ ٖٛفطحیٗ
آٔس ٜاؾت .ث ٝعٛض وّی ،زضثبض ٜإٞیت قٛض ٘ ٚكبط  ٚؾطٚض  ٚربیٍب ٜآٖ زض تقبِیٓ زیٙیٕٞ ،یٗ ثؽ و ٝیىی اظ فه َٛوتبةٞبی ضٚایی
ث ٝثبة «ازذبَاِؿطٚض» $ان َٛاِىبفی ،#204 :1377 ،اذتهبل زاز ٜقس ٜاؾت  ٚاظ وؿب٘ی وٛٔ ٝرجبت زِرٛقی  ٚقبزوبٔی ثٙسٌبٖ ذسا
ضا فطأ ٓٞیآٚض٘س ،ؾتبیف قس ٜاؾت.
ٚاغ٘ ٜكبط  ٚؾطظ٘سٌی زض ظثبٖ فبضؾی ث ٝیه ٔقٙب ثىبض ٔیض٘ٚسِٚ ،ی زض ازثیبت ترههی عطاحی قٟطی ،تٟٙب ٚاغ ٜؾاطظ٘سٌی ،اؾاتفبزٜ
ٔیقٛز ،ؤ ٝقبزَ ٚاغٜٞبی « »Vitality« ٚ »Livabilityزض ظثبٖ اٍّ٘یؿی ٔیثبقس٘ .كبط  ٚؾطظ٘سٌی ،یىی اظ ِٔٛفٞٝبی انّی یاه
ٔىبٖ ٚارس ویفیت عطاحی قٟطی اؾتٔ .حیظٞبی قٟطی ؾطظ٘س ،ٜظٔیٝٙؾبظ تقبٔالت ارتٕبفی ثیٗ افاطاز ٔتفابٚت  ٚذّاك  ٚافاعایف
ؾطٔبی ٝارتٕبفی ٔیٌطز٘س .فال ٜٚثط ایٗ ،ؾطظ٘سٌی یه قٟط یب ٔٙغم ٝقٟطی زض تٛؾق ٝالتهبز ذالق آٖ ٘یع ٔٛحط ٔایثبقاس $زازپاٛض،
 .#1391ربٖ ضٚؼ $ #6$ضئیؽ وٕؿیٔ ٖٛقٕبضی ٔ ٚحیظ ٔهٛٙؿ اٍّ٘ؿتبٖٔ ،#قتمس اؾت ثطای اضربؿ ث ٝؾطظ٘سٌی ثبیس ث ٝربی اؾاتفبزٜ
اظ ٚاغ »Liveability« ٜاظ ٚاغ ٜویفیت ظ٘سٌی  #7$اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٚ .ی ،ؾطظ٘سٌی ضا ویفیت ظ٘سٌی ثساٖ ٌ٘ٛا ٝوا ٝتٛؾاظ ٔاطزْ زض فضاب
ازضان  ٚتزطثٔ ٝیقٛز ،تقطیف ٔیوٙس ٌّ$ىبض .#24 :1385 ،ثٙبثطایٗٔ ،یتٛاٖ ٌفت ؤ ٝحیظ ثب ویفیتٔ ،قبزَ ٔحیظ ؾطظ٘س ٜاؾت.

مفهوم سشصنذگی اجتماعی
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 .1ذبعطٜاٍ٘یعی فضب
حؽ ٔىبٖ زض ٚالـ ،ایزبز اضتجبعی زض٘ٚی ثیٗ فطز ٔ ٚحیظ اؾت .زض ٚالـ ،ا٘ؿبٖ ث ٝایزبز یاه تمبثاُ ٘ؿاجی ثاب ٔحایظ ،زؾات
ٔیظ٘س؛ ایٗ فضب ،ضیكٞٝبی ٔب ٌ$صقت #ٝضا ٔحتطْ ٔیقٕبضز  ٚث ٝآٟ٘ب وٛٙٞ ٝظ ث ٝز٘یب ٘یبٔاسٜا٘اس ٘یاع احتاطاْ ٔایٌاصاضز .ؾابِعا٘،ٛ
ٛٞیتزاقتٗ ضا یىی اظ ٔقیبضٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ٘یُ ثا ٝایزابز ٔحیغای ؾاطظ٘سٔ ٜایزا٘اس .ا٘زٕاٗ ٔقٕابضاٖ ایابالتٔتحاس ٜزض
ٔزٕٛفٝای و ٝتحت فٛٙاٖ «ؾطظ٘سٌی» زض ؾبَ ٙٔ ،2005تكط وطز ٜاؾتٛٞ ،یت ضا یىی اظ ٔقیبضٞابی فابْ ؾاطظ٘سٌی ٔحایظ،
زا٘ؿت ٝاؾت $زازپٛض .#1391 ،چبضِع ال٘سضی ٘یع ٛٞیت ضا یىای اظ ٔ 9قیابض ٔاٛحط ثاطای قٙبؾابیی یاه ٔحایظ ؾاطظ٘سٔ ٜایزا٘اس
(ٔ .)Landry, 2000س٘یپٛض ٘یع ٔیٌٛیس :فضبی فٕٔٛیٔ ،ىب٘ی اؾت و ٝزض آٖ ٔیتٛا٘یٓ تزطث٘ ٝؿُٞبی پیكیٗ ضا ٘یاع تزطثاٝ
وٙیٓ؛ ثٙبثطایٗ ،حضٛض زض فضبی ٔكتطن ٔیتٛا٘س ضاٞی ثطای زضن حضٛض زض ع َٛظٔبٖ ٘یع ثبقس ٔ$س٘یپٛض.#194 :1379 ،
 .2فطآٞوطزٖ حؽ تقّك ث ٝربٔق ،ٝفط ًٙٞغبِت ٔٙغم ٚ ٝفضب
تقّك ذبعطّٔ ،زبء  ٚپٙبٍٞبٞی اؾت تب ا٘ؿبٖ ضا اظ تقّیك ،ضٞبیی ثركسٞ .طلسض فضب ثب فبزات اٍِٞٛبی ضفتابضی ٚیٕٞ ،بٙٞاًتاط
ثٛز ،ٜذبعطٞ ٜب ،ا٘تؾبضات  ٚآضظٞٚبی ٚی ضا ثیكتط پبؾد زٞس ،ایٗ فضب ،تقّك ذبعط ثیكتطی ضا زض ا ٚثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٚضز .اظ فبٔاُ

شماره بیستوسوم /سال ششم /بهار 1397

مولفههای تاثیشگزاس بش سشصنذگی اجتماعی

مطالعات محیطی هفت حصار

ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض فضبی فٕٔٛی ،ث ٝیه فضبی أٗتطٔ ،غّٛةتط  ٚرصاةتاط وا ٝؽطفیات ثاطای اضائاٌ ٝعیٙاٞٝابی ثیكاتط ثاطای
فقبِیتٞبی ارتٕبفی  ٚا٘تربثی افطاز ضا فطأ ٓٞیوٙس ٕٞ ٚچٙیٗ ،ث ٝفٛٙاٖ یه ٔحُ ثطای ٔجبزالت فطٍٙٞی اؾت ،اقبض ٜزاضز .ایٗ ٘ٛؿ
اظ فضب٘ ،تیزٛٔ ٝفمی اظ ض٘ٚس تٟیٔ ٝىبٖ ثطای ٔطزْ اؾت .أطٚظ ٜزض فضبٞبی فٕٔٛی ،قبٞس فاسْ ٔغّٛثیات فضابیی  ٚویفیات الظٔاٝ
ٞؿتیٓ .ا٘ؿبٖٞب نطفب ثطای ا٘زبْ فقبِیتٞبی ضطٚضی ذٛز ث ٝآٖ فضب ٔطارقٔ ٝیوٙٙسٌٚ ،ط٘ ٝقطایظ ٔٙبؾجی وٙٔ ٝزط ث ٝرصة ٔاطزْ
ثطای ٔب٘سٖ زض فضب  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ قٛزٚ ،رٛز ٘ساضزٔ .ف ْٟٛؾطظ٘سٌی اظ ثقس ارتٕبفی وٕٞ ٝبٖ « »Vitalityاؾت و ٝزض ٚالـ ،ثبظتابة
ؾغح قّٛغی قٟط زض اٚلبت ٔرتّف  ٚزض ثرفٞبی ٔرتّف اؾت $ذؿت ٚ ٛؾقیسیضضٛا٘ی.#1389 ،
ٔیتٛاٖ ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ضا قطایظ ذٛة ثطای لسْ ظزٖ  ٚظ٘سٌی پیبزٕٞ ،ٜطا ٜثب أىب٘بتی ثطای زضً٘ ،تٛلف  ٚوؿت تزطثا ٝزا٘ؿات
و ٝوّیس ایزبز فضبٞبی فٕٔٛی ؾطظ٘س ٚ ٜرصاة اؾت .زض ٚالـ ٔیتٛاٖ آ٘طا ایٌٗ ٝ٘ٛتقطیف وطز و ٝیه ویفیت ٟٔآ  ٚزض ٚالاـ ،یاه
قبذم ٔٛفمیت ثطای فضبی فٕٔٛی اؾت ،چطا و ٝرطْ  ٚرٙبیت ضا وبٞف ٔیزٞس ،افعایف ِصت حبنُ اظ حضٛض زض فضبی فٕأٛی ضا
ثبفج ٔیقٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ،تٕبقبی ٔطزْ  ٚتقبٔالت ارتٕبفی ضا تكٛیك ٔیوٙس $فطاظٔٙس  ٚنحیظاز.#1392 ،ٜ

فاطمه کاکایی ،بهاره رجایی

مطالعات محیطی هفت حصار

دستشسی و پیادهسوی
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 .1ایزبز ظیطؾبذتٞبیی ثطای حطوت پیبزٜ
پٟٙبٖوطزٖ ٔسض٘یتٔ ٚ ٝبقیٗ  ٚآقىبض وطزٖ ؾٙت  ٚپیبزٜضاٜٞب ،فبّٔی اؾبؾی ثطای ا٘ؿبٍ٘طاتط قىُزازٖ فضبٞبی فٕٔٛی اؾت.
ایزبز فضبٞبی پیبز ،ٜافعایف حضٛض قٟط٘ٚساٖ  ٚایزبز اضتجبعبت ا٘ؿبٖٞب  ٚثطلطاضی تقبٔالت ارتٕبفی  ٚزض ٚالـ ،پبیساضی
ارتٕبفی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز .زض ایٗثبض ،ٜیبٖ ٌٔ ُٟیٌٛیس :فجٛض ٔ ٚطٚض آٞؿت ،ٝیقٙی قٟطٞبی ظ٘س .ٜزضؾت ثطذالف آ٘چ ٝزض
قٟطٞبی ؾٛاضٜٔحٛض ،ضٚی ٔیزٞس .ربیی و ٝؾطفت حطوت ث ٝنٛضت ذٛزوبض ،ؾغح فقبِیت ضا وبٞف ٔیزٞس :1387 ،ٌُٟ$
 .#71پبوعاز ٘یع زض وتبة «ضإٙٞبی عطاحی فضبی قٟطی» ،ث٘ ٝمف پیبزٜضا ٜزض ایزبز ؾطظ٘سٌی  ٚافعایف حضٛض  ٚاؾتفبزٔ ٜطزْ
اظ فضب اقبض ٜوطز ٜاؾت $پبوعاز .#1384 ،ثبضتٗ ٘یع افعایف رطیبٖٞبی پیبز ٚ ٜتبٔیٗ قجىٞٝبی حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ضا ثطای ایزبز
ؾطظ٘سٌیٔ ٟٓٔ ،یزا٘س $زازپٛض.#1391 ،
ٙٔ .2بؾتثٛزٖ قطایظ زؾتطؾی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ
ؾِٟٛت زؾتطؾی  ٚایزبز ٘فٛشپصیطی ث ٝنٛضت ذٛا٘ب ثب اؾتفبز ٜاظ فٙبنط ٔرتّفی ٕٞچ ٖٛپّ ،ٝإِبٖ ،فٙبنط عجیقی ٔب٘ٙس زضذتبٖ
ٌ ٚیبٞبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ،تٛر ٝث ٝزؾتطؾی زضر ٝیه  ٚز ٚزض اعطف فضبی فٕٔٛی اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت .تبٔیٗ زٛ٘ ٚؿ
زؾتطؾی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ و ٝقبُٔ زؾتطؾی ثهطی و ٝثٔ ٝطزْ ،اربظٔ ٜیزٞس لجُ اظ ایٗ و ٝث ٝفضب زاذُ ق٘ٛس ،ث ٝآٖ،
زیس زاقت ٝثبقٙس  ٚزؾتطؾی فیعیىی اؾت و ٝاربظٔ ٜیزٞس ٔطزْ ث ٝضاحتیٚ ،اضز آٖ فضب ق٘ٛس  ٚزض ٚالـٔ ،طزْ ضا ث ٝزاذُ ،زفٛت
ٔیوٙس و ٝثتٛا٘ٙس اظ آٖ فضب اؾتفبز ٜوٙٙس ،اظ فٛأُ ٔٛحط زض ایزبز رصة ٔطزْ  ٚؾطظ٘سٜوطزٖ فضب اؾت ( & Jalaladdini
.)Oktay, 2011: 11

کشش ،جاربه و تنوع

 .1ایزبز ؾطٌطٔیٞبی ذٛزرٛـ $ایزبز حؽ وٙزىبٚی زض اؾتفبزٜوٙٙس#ٜ
اتفبلبت ٔٙحهط ثفطز  ٚذبل ،اظ رّٕ ٝؾطٌطٔیٞبی ذٛزرٛـ  ٚثطٌعاضی ٔطاؾٕبت  ٚآییٗٞب  ...ٚو ٝایٗ ٕ٘بیفٞب ،تقبٔالت ٚ
ٌفتٕبٖ ضا زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ ،تطٚیذ ٔیزٞس؛ ث ٝنٛضتی وٌ ٝفتٕبٖ اظ تهٌٛیی ِٛٛ٘ٛٔ$ي #ث ٝزیبِٛي ٌ$فتٕبٖ ،#تجسیُ ٔیقٛز.
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ا٘ؿب٘ی ،غبفُ ٘كٛیٓ و ٝحیبت  ٚظ٘سٌی فطز زض ٔیبٖ رٕـثٛزٖ اؾتٞ .طچ ٝفضب ،ؾطظ٘سٜتط  ٚپط رٙت ٚرٛـتط ثبقس ،ثٕٞ ٝطٍ٘ی
ٚی ثب رٕبفت ،یبضی ضؾب٘س ٗٔ ،ٜذٛز ضا ثٔ ٝبی رٕـ ،لطیٗتط ذٛاٞس زیس $پبوعاز.#148 :1389 ،
 .3ایزبز فضب ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحٛاؼ پٙزٍب٘ ٝا٘ؿبٖ ضا ثطاٍ٘یعز
ثرف فؾیٕی اظ قٙبذت ٔب اظ عطیك حٛاؼ ث ٝزؾت ٔی آیس .زض ازضان فضبٞ ،طچ ٝا٘ساْٞبی حؿی ثیكتطی ثىبض ٌطفت ٝقٛز ،فضب
اظ رصاثیت ثیكتطی ثطذٛضزاض ٔی ٌطزز .فضبٞبیی و ٝفال ٜٚثط حؽ ثیٙبیی ،حٛاؼ قٙیساضی ،ثٛیبیی ،الٔؿ ،ٝتقبزَ  ٚرٟتیابثی ضا
تحطیه ٔیوٙٙس ،تبحیط ثیكتطی ثط ا٘ؿبٖ زاض٘س  ٚزض رصة افطاز ثطای اؾتفبز ٜاظ ٔحیظٛٔ ،فكتط فُٕ ٔیوٙٙس.
 .4اؾتفبز ٜلكطٞبی ٔتٛٙؿ وبضثطاٖ اظ ٔحیظ $لٔٛی٘ ،ػازی ،فطٍٙٞی ،ؾٙی ،رٙؿی #...ٚ
پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔطزْ  ٚتغجیك فقبِیت ٞبیكبٖ ،یىی اظ اٞساف انّی فضبٞبی فٕٔٛی ٔٛفك اؾتٔ .حیظ فبزال٘ٔ ،ٝحیغی
اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثیٗ  ٕٝٞثرف ٞبی ربٔق ٝث ٝاقاتطان ٌصاقات ٝقاٛز ،ثاس ٖٚوابٞف ضفاب ٜاظ زیٍاطاٖ .زض ٚالاـ یاه فضابی
زٔٛوطاتیه ،فضبیی اؾت و ٕٝٞ ٝزض آٖ ؾٟیٓ ٞؿتٙس .ایٗ ٔٛضز ضا آلبی ٌّىبض ،اظ قبذمٞابی قٙبؾابیی ٔحایظٞابی ؾاطظ٘سٜ
ٔیزا٘س ٌّ$ىبض.#1378 ،
 .5ضفبیت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی
ٔحیظٞبی قٟطی ثطای ا٘ؿبٖٞبؾت؛ ثب ایٗ حبَ ،ایٗ ٔٛضٛؿٍٙٞ ،بْ لسْظزٖ زض اغّت قاٟطٞب ٔ ٚحایظٞابی قاٟطیٔ ،كاٟٛز
٘یؿتٔ .حیظ ا٘ؿب٘ی آضأف ثرفٔ ،حیغی اؾت ٔطتجظ ثب ٔمیبؼ ا٘ؿبٖ پیبز ٝ٘ ،ٜذٛزضٞٚبی قتبةظز .ٜثبیاس اضتجابعی ٔٙبؾات ٚ
ٔٙغمی ثیٗ فضب  ٚفطْ  ٚفقبِیتٞبی ٔطزْٚ ،رٛز زاقت ٝثبقس .ؾطظ٘سٜثٛزٖ یه فضب فمظ ٘جبیس اظ ٘ؾط ثهطی ثبفاج رّات تٛراٝ
قٛز ،ثّى ٝثبیس زضذٛض قرهیت  ٚفعت ا٘ؿب٘ی ثبقس .یبٖ ٌ ،ُٟضفبیت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی ضا یىی اظ فٛأُ ایزبز ؾطظ٘سٌی زض ؾاغح
ذطز ٔیزا٘س ٕٞ .#1387 ،ٌُٟ$چٙیٗ زض ایٗ ضاثغ ،ٝپبٔیط ٔیٌٛیس" :ا٘ساظ ٜیه فضبی فٕٔٛی ٔٛفك ثبیاس ثاٌ٘ٛ ٝاٝای ثبقاس واٝ
ٌٙزبیف تفطیحبت رٕقای  ٚضٚیاسازٞب ضا زاقات ٝثبقاسِٚ ،ای ٘ا ٝآ٘ماسض ثاعضي وأ ٝحهاٛضیت فضاب اظ ثایٗ ثاطٚز" $ذؿاتٚ ٛ
ؾقیسیضضٛا٘ی.#3 :1389 ،
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 .5حضٛض افطاز زض ؾبفبت ٔرتّف قجب٘ٝضٚظ
ثطای ایٙى ٝیه فضبی فٕٔٛی ،ویفیت ٕٞیكٍی ذٛز ضا زاضا ثبقس ،ثبیس زض ع َٛقت  ٚضٚظ ،وبضا ثبقس  ٚثتٛا٘س ا٘ؿبٖٞب ضا زض ٕٝٞ
اٚلبت ث ٝآ٘زب ثىكب٘س .زض ایٗ ٔٛضز ،آلبی پبوعاز ٔیٌٛیس" :اؾتفبز ٜقجب٘ٝضٚظی اظ یه فضب ٝ٘ ،فمظ آٖ ضا ٔؿتّٟه ٕ٘یٕ٘بیس ،ثّىٝ
حضٛض  ٚفقبِیت ٔؿتٕط قٟط٘ٚساٖ ث ٝآٖ إٞیتی ٔیثركٙس و ٝچٔ ٝطزْ  ٚچٔ ٝسیطیت قٟطی زض حفؼ ٍٟ٘ ٚساضی آٖ ،وٛقبتط
ٔیٌطز٘س" $پبوعاز٘ٛٔ .#146 :1385 ،تٍٕطی ٘یع اٍِٛی ؾبفبت وبض  ٚثٝذهٛلٚ ،رٛز فقبِیتٞبی پط تحطن ٍٙٞبْ غطٚة ٚ
قتٍٙٞبْ ضا ضطٚضی ٔیزا٘س (.)Carmona et al, 2006
 .6تٛٙؿ وبضثطیٞب ثٝذهٛل افعایف ٔمبنس ذطیس
اظ ضطٚضیتطیٗ ٔؿبئُ ٔغطح زض فضبی فٕٔٛیٚ ،رٛز وبضثطیٞبی ٔرتّف اؾت .پیبزٜوطزٖ اؾتطاتػیٞبی ثط٘بٔٝضیعی
ذطزٜفطٚقی٘ ،یبظ یه ٔطوع قٟط پط رٙت  ٚرٛـ  ٚرعء رسایی٘بپصیط اظ ظ٘سٌی قٟطی اؾت ( .)Balsas, 2004ریىٛثع زض ایٗ
ظٔیٔ ٝٙیٌٛیسٙٔ" :غمٞ ٚ ٝط تقساز اظ ثرفٞبی زض٘ٚی ٕٔىٗ آٖ ثبیس زض ذسٔت ثیف اظ یه  ٚتطریحب ثیف اظ ز ٚوبضوطز انّی
ثبقٙس" $ریىٛثع .# 1961 ،چبضِع ال٘سضی ٘یع ث ٝؾطظ٘سٌی التهبزی زض رٟت ایزبز ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ،تٛر ٝوطز ٜاؾت ( Landry,
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ٕٞچٙیٗ ،ؾجت ایزبز ایٗ ٕٞب٘ی ٔیقٛز  ٚزض ٚالـ ایٗ فطآیٙسٛٔ ،رجبت پبیساضی فبعفی ضا زض فٙبنط قٟطی ،ایزبز ذٛاٞس وطز وٝ
ذٛز ؾجت ایزبز ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ٔیقٛز.
 .2أٙیت زض فضب
ٕٟٔتطیٗ فبُٔ ثطای فضبی فٕٔٛی ،اؾتفبز ٚ ٜتغصی ٝاظ أٙیت اؾت .زضر ٝآؾبیف ضا ث٘ ٝحٛی فطأ ٓٞیؾبظز و ٝث ٝثس٘ٝ
رٙجٞٝبی پبیساضی ،آؾیجی ٘طؾب٘س؛ ٘ ٝآ٘غٛض ثبقس و ٝؾجت ٘غع رٙجٞٝبی پبیساضی قٛز $حىٔٛت ٘ؾبٔی ٝ٘ ٚ #آ٘غٛض و٘ ٝمف ایٗ
رٙجٞٝب ضا ثٌٝ٘ٛ ٝای چكٌٓیط وٙس و ٝذٛزقبٖ ثبفج ٘غع ٘مف ذٛزقبٖ ق٘ٛس .زض ایٗ ظٔی ،ٝٙریىٛثع ٔیٌٛیس :حؽ اعٕیٙبٖ ٚ
أٙیت ،پیف٘یبظی اؾبؾی ثطای عطاحی ٔحیظٞبیی ؾطظ٘س ٜاؾت $ریىٛثع .#1961 ،زض «ضإٙٞبی ٔىبٖٞبی فٕٔٛی ثطای ٔطزْ»
زض ؾبَ  ،2007أٙیت اظ ٔٛاضزی اؾت و ٝثطای ویفیت ؾطظ٘سٌی یه ٔىبٖ زض فضبٞبی قٟطی ٔٛفك ثبیس زض٘ؾطٌطفتٝقٛز .وٛیٗ
ِیٙچ ٘یع ایٕٙی ضا یىی اظ ثرفٞبی ؾطظ٘سٌی ث ٝحؿبة ٔیآٚضز .چبضِع ال٘سضی  ،ٓٞایٕٙی  ٚأٙیت ضا یىی اظ ٔ 9قیبضی ٔیزا٘س
و ٝالظٔ ٝایزبز ٔحیغی ؾطظ٘س ٜاؾت (.)Landry, 2000
 .3ؾغح فقبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی
ثطٚظ فقبِیتٞبی ٔرتّف افطاز زض فضبٞبی فٕٔٛی ضا ٔیتٛاٖ اظ رٙجٞٝبی ٔرتّفٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاض زاز .ایٙى ٝفقبِیتٞب زض چٝ
ظٔبٖ ٔ ٚىب٘ی ،ضخ ٔیزٙٞس  ٚعٔ َٛست ا٘زبْ آٖ فقبِیت چٔ ٝمساض اؾت  ٚیب تقساز زفقبتی و ٝآٖ فقبِیت $فطزی یب ٌطٞٚی،#
ا٘زبْ ٔیقٛز ٕٞ ٚچٙیٗٔ ،یعاٖ ا٘زبْ فقبِیت زض ٔیبٖ افطاز ث ٝچٔ ٝیعاٖ ضٚاد زاقت ٝثبقس ٕٝٞ ،ایٟٙب ٔیتٛا٘ٙس فٛأّی ثبقٙس وٝ
زض ؾطظ٘سٜثٛزٖ یه فضب اظ ٘ؾط ارتٕبفیٛٔ ،حط ٚالـ ق٘ٛسٔ ٕٝٞ .ؿبئّی وٌ ٝفت ٝقس ٔیتٛا٘ٙس زض ثطٚظ فقبِیتٞبی غیط فقبَ ثب
ٔحیظ  ٚیب فقبِیتٞبیی و ٝث ٝنٛضت فقبال٘ ٝثب ٔحیظ ،زضٌیط ٔیق٘ٛس ،ؾٙزیس ٜق٘ٛس .یبٖ ٌ ُٟزض وتبة «ظ٘سٌی زض فضبی ٔیبٖ
ؾبذتٕبٖٞب» ثٔ ٝؿئّ ٝتقساز ٔ ٚست ظٔبٖ ٚلبیـ  ٚاحط آٖ ثط افعایف ؾغح فقبِیت  ٚظ٘سٜتط قسٖ ٔحیظ ،اقبض ٜوطز ٜاؾت ،ٌُٟ$
.#1387
 .4ایزبز ثٟب٘ٞٝبیی ثطای ٔب٘سٖ زض فضب
فضبٞبیی و ٝقطا یغی ثطای تٛلف  ٚایؿتبزٖ ثطای ٌفتٍ ٛثب وؿی  ٚیب ایؿتبزٖ ثطای ٔستی  ٚیب ٔحُٞبیی ثطای ٘كؿتٗ ٚ
اؾتطاحت ٔ ٚب٘سٖ زض فضب ضا ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ،فطأ ٓٞیآٚضز ،فضبٞبیی ؾطظ٘سٞ ٜؿتٙس و ٝأىبٖ ثطلطاضی اضتجبعبت ارتٕبفی
ا٘ؿبٖٞب ضا ثطآٚضزٔ ٜیوٙٙس .یبٖ ٌ ،ُٟیه ٔىبٖ ؾطظ٘س ٜضا ربیی ٔیزا٘س ؤ ٝطزْ ،آٖ ضا ثطای زضً٘ٔ ،ب٘سٖ ٔ ٚاللبت ،ا٘تربة
ٔی وٙٙس ،ث ٝربی ایٙى ٝثرٛاٙٞس ؾطیـ اظ آٖ فجٛض وٙٙسٚ .یّیبْ ٚایت ٘یع تبٔیٗ أىب٘بت  ٓٞثطای ٘كؿتٗ ٓٞ ،ث ٝنٛضت رٕقی
ٔ$ب٘ٙس پّٞٝب ٓٞ ٚ #ث ٝنٛضت رسا رسا ٔ$ب٘ٙس ٘یٕىتٞب ٚ #تبٔیٗ ٘یٕىتٞبی غیط حبثت ثطای ٘كؿتٗ ٚ ،افعایف فطنتٞبی ا٘تربة
ضا اظ فٛأُ ایزبز ؾطظ٘سٌی ٔیزا٘س $زازپٛض .#3 :1391 ،ربٖ ِ٘ ًٙیع زض وتبة «آفطیٙف ٘ؾطیٔ ٝقٕبضی» و ٝزض ؾبَ ،1987
ٔٙتكط قسٔ ،ٜیٌٛیسٔ" :ىبٖٞبی ارتٕبؿ ٔطزٔی ،آٟ٘بیی ٞؿتٙس و ٝفضبی ضاحت ٘كؿتٗٛ٘ ،ض ذٛة ٔ ٚاللبت ثب افطاز زیٍط ضا
أىبٖپصیط ؾبظ٘س"  .#1383 ،ًِٙ$زض ٔسیطیت فضبٞبی فٕٔٛی ،وبضِٚیٗ ٕٞ ٚىبضاٖ  #2007$ #8$اؾتسالَ ٔیوٙٙس ؤ ٝطزْ ،تٕبیُ
ثٔ ٝب٘سٖ عٛال٘ی زض فضبٞبی فٕٔٛی و ٝاضائٙٔ ٝبفـ  ٚیب زضرٝای اظ ضاحتی ضا زاضا ٞؿتٙس ،زاض٘س ( Jalaladdini & Oktay, 2011:

فاطمه کاکایی ،بهاره رجایی

 .)2000قیّیط  #9$ثطای ؾطظ٘سٜؾبظی فضبٞبی قٟط ،اذتالط وبضثطیٞب ثب تبویس ثط وبضثطی تزبضی ضا پیكٟٙبز ٔیوٙس .ثبضتٗ ٚ
ٕٞىبضاٖ ٘یع ٚرٛز تزبضیٞبی ذطز  ٚرجٟٞٝبی رّٛیی فقبَ ث ٟٓپیٛؾتٔ ٝغبظٜٞب  ٚایزبز اذتالط وبضثطیٞب  ٚافعایف تٛٙؿ
تزبضیٞب  ٚوبضثطیٞبی غیط تزبضی ضا اظ ٔقیبضٞبی الظْ ثطای ؾطظ٘سٌی فضبی قٟطی ثطٔیقٕطز $زازپٛض.#3 :1391 ،

یافتههای تحقیق

ویظگیهای فشدی پاسخگویان

رسٚ ،#2$ َٚیػٌیٞبی فطزی پبؾرٍٛیبٖ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ثط اؾبؼ رسٔ َٚصوٛض ،اوخط افطاز ٔٛضز ثطضؾیٔ ،صوط ٔ ،#"61.7$تِٛس قیطاظ
ِ ،#"69.1$یؿب٘ؽ  ،#"47.4$قبغُ  ٚ #"48$زض ٌط ٜٚؾٙی  30-21ؾبَ ٔ #"43.3$یثبقٙس.
ضزیف
1

2
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5

7

زضنس
61/7
36/6
1/7
69/1
19/2
1/7
4/6
13/7
9/1
47/4
22/9
2/3
48
9/1
6/3
33/2
1/7
1/7
13/1
43/3
22/4
19/5
1/7
100

نگشش پاسخگویان دس سابطه با اهمیت تاثیش نمودهای شاخصهای معناایی مولفاههاای تاثیشگازاس باش
سشصنذگی اجتماعی دس باغ گیاهشناسی اسم

ؾٙزف ٍ٘طـ پبؾرٍٛیبٖ زض ضاثغ ٝثب إٞیت تبحیط ٕ٘ٛزٞبی قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾاطظ٘سٌی ارتٕابفی زض ثابك
ٌیبٜقٙبؾی اضْ تٛؾظ  22قبذم ِٛٔ 10 ٚف:ٝ
ٙٔ .1بؾتثٛزٖ قطایظ زؾتطؾی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ $زؾتطؾی ثهطی  ٚفیعیىی 2$ #قبذم#؛
 .2أٙیت زض فضب  ٚحضٛض افطاز زض ؾبفبت ٔرتّف قجب٘ٝضٚظ  7$قبذم#؛
 .3اؾتفبز ٜلكطٞبی ٔتٛٙؿ وبضثطاٖ اظ ٔحیظ  2$قبذم#؛

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2022-09-28

40
40

3

رس -2 َٚتٛظیـ فطاٚا٘ی پبؾرٍٛیبٖ ثط حؿت ٚیػٌیٞبی فطزیٔ$ ،بذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ.#
فطاٚا٘ی
ٔتغیط
108
ٔصوط
64
ٔ٘ٛج
رٙؿیت
3
ثیرٛاة
121
ٔتِٛس قیطاظ
51
ؾبوٗ قیطاظ
آقٙبیی  ٚتقّك ث ٝقیطاظ
3
ثیرٛاة
8
ظیط زیسّٓ
24
زیسّٓ
16
فٛق زیسّٓ
تحهیالت
83
ِیؿب٘ؽ
40
فٛق ِیؿب٘ؽ  ٚثبالتط
4
ثیرٛاة
84
قبغُ
16
غیط قبغُ
11
ذب٘ٝزاض
ٚضـ فقبِیت
58
زض حبَ تحهیُ
3
زاضای زضآٔس ثس ٖٚوبض
3
ثیرٛاة
23
 20ؾبَ  ٚوٕتط
76
 30-21ؾبَ
39
 40-31ؾبَ
زأ ٝٙؾٙی
34
ثبالی  40ؾبَ
3
ثیرٛاة
175
ٔزٕٛؿ
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 .4ذبعطٜاٍ٘یعی فضبٞب ،فطآٞوطزٖ حؽ تقّك ث ٝربٔق ٚ ٝفط ًٙٞغبِت ٔٙغم ٚ ٝفضب  2$قبذم#؛
 .5ایزبز ؾطٌطٔیٞبی ذٛزرٛـ  ٚثٟب٘ٞٝبیی ثطای ٔب٘سٖ زض فضبٞب  2$قبذم#؛
 .6ؾغح فقبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی  2$قبذم#؛
 .7ایزبز ظیطؾبذتٞبیی ثطای حطوت پیبز 2$ ٜقبذم#؛
 .8ایزبز فضبٞب ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحٛاؼ پٙزٍب٘ ٝا٘ؿبٖ ضا ثطاٍ٘یع٘س  1$قبذم#؛
 .9تٛٙؿ وبضثطیٞب ث ٝذهٛل ،افعایف ٔمبنس ذطیس  1$قبذمٚ #
 .10ضفبیت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی  1$قبذم،#
ا٘ساظٌٜیطی قس ٜاؾت .رس٘ #3$ َٚكبٍ٘ط ٍ٘طـ پبؾرٍٛیبٖ ٘ؿجت ث ٝقبذمٞبی ٔصوٛض زض ِٛٔ 10ف ٝضا ٘كبٖ ٔیزٞسٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛوٝ
زض رسٔ َٚكبٞسٔ ٜیقٛزٔ ،یبٍ٘یٗ ٕ٘ط ٜپبؾرٍٛیبٖ زض  22قبذم اظ حسالُ ٔ$ 3/48طثٛط ث ٝقبذم  #4تب حساوخط ٔ$ 4/04طثٛط ثاٝ
قبذم  #13زض ٘ٛؾبٖ ٔیثبقس وٍٕٞ ٝی ثیف اظ  3یقٙی حس ٔتٛؾظ اؾت .ثٙبثطایٍٗ٘ ،طـ پبؾرٍٛیبٖ زض ضاثغ ٝثب ٔیعاٖ إٞیت تبحیط
ٕ٘ٛزٞبی قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ زض وّی ٝقبذمٞاب زض حاس ٘ؿاجتب ظیابز
ٔیثبقس $رس.#3 َٚ
رسٍ٘ -3 َٚطـ پبؾرٍٛیبٖ زض ضاثغ ٝثب إٞیت تبحیط ٕ٘ٛزٞبی قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْٔ$ ،بذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ.#
ثؿیبض
تب
ثؿیبض
ٔیبٍ٘یٗ
ظیبز
وٓ
قبذم
ِٔٛفٝ
ظیبز
حسٚزی
وٓ

أٙیت زض فضب  ٚحضٛض
افطاز زض ؾبفبت ٔرتّف
قجب٘ٝضٚظ

٘ٛضپطزاظی قجب٘ ٚ ٝأىبٖ اؾتفبز ٜقجب٘ ٝاظ فضبٞب
پطچیٗٞب  ٚحهبضٞبی عجیقی ٔ ٚهٛٙفی ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقٙس و ٝاظ زیس
٘ىبٙٞس  ٚاظ ایزبز فضبٞبی تّٔٝب٘ٙس ٘ ٚمبط وٛض ،ارتٙبة وٙٙس.

ایزبز ؾطٌطٔیٞبی
ذٛزرٛـ  ٚثٟب٘ٞٝبیی
ثطای ٔب٘سٖ زض فضبٞب

ٚضٚضزیٞب  ٚذطٚریٞبی ٔتقسز ث ٝفضبٞب
وٕه ث ٝرصة لكطٞبی ٔتٛٙؿ وبضثطاٖ ثِ ٝحبػ لٔٛی٘ ،ػازی،
فطٍٙٞی ،ؾٙی ،رٙؿی  ٚ ...ٚپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبیكبٖ
تٛر ٝث ٝتبٔیٗ ٘یبظٞبی ٔرتّف ٔقِّٛیٗ ،ؾبِٕٙساٖ  ٚوٛزوبٖ زض
فضبٞب

تمٛیت فٙبنط ٛٞیتؾبظ زض فضبٞب زض ضاؾتبی احیبی ٛٞیت  ٚفطًٙٞ
ٔحّی $وبِجسی ،فقبِیتیٔ ،قٙبیی -افتمبزی #...ٚ
احیبی ذبعطات فطزی  ٚرٕقی  ٚوٕه ث ٝایزبز حؽ ٔىبٖ  ٚتقّك
زض فضبٞب
ذّك فضبٞبیی ثب قطایظٔ ،جّٕبٖ  ٚفقبِیتٞبی ؾطٌطْوٙٙس ،ٜثب٘كبط
ٟٔ ٚیذ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحؽ وٙزىبٚی زض اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ضا تحطیه
ٕ٘بیٙس.
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26/3

48/6

10/9

3/48

2/8

10/9

32

34/3

20

3/58

3/4

8

34/3

35/4

18/9

3/58

1/1

2/8

28/6

40/6

26/9

3/89

-

2/9

36

41/7

19/4

3/78

1/1

7/4

30/9

34/9

25/7

3/77

1/1

6/3

32/6

45/7

14/3

3/66

1/7

0/6

34/3

48/6

14/9

3/74

1/1

5/7

40

37/7

15/5

3/61

0/6

1/1

24

42/3

32

4/04

4

1/7

32/5

30/9

30/9

3/83

شماره بیستوسوم /سال ششم /بهار 1397

ذبعطٜاٍ٘یعی فضبٞب،
فطآٞوطزٖ حؽ تقّك ثٝ
ربٔق ٚ ٝفط ًٙٞغبِت
ٔٙغم ٚ ٝفضب

ایزبز پطچیٗٞب  ٚحهبضٞبی عجیقی ٔ ٚهٛٙفی زٚض تب زٚض فضبٞب ثٝ
ٔٙؾٛض وٙتطَوطزٖ ا٘ساظ ٜفضبٞب تب ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقٙس وٌٙ ٝزبیف
تفطیحبت رٕقی  ٚضٚیسازٞب ضا زاقت ٝثبقٙس ِٚی ٘ ٝآٖلسض ثعضي وٝ
ٔحهٛضیت فضبٞب اظ ثیٗ ثط٘ٚس.

3/4

2/9

32

40/6

21/1

3/73

41
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اؾتفبز ٜلكطٞبی ٔتٛٙؿ
وبضثطاٖ اظ ٔحیظ

ایٕٙی فضبٞب
فضبٞب زض ؾبفبت ٔرتّف قجب٘ٝضٚظ ،وبضا  ٚلبثُ اؾتفبز ٜثبقٙس  ٚثتٛا٘س
ٔٛرت حضٛض  ٚفقبِیت ٔؿتٕط قٟط٘ٚساٖ زض فضبٞب ٌطز٘س.
ٚرٛز اٍِٛی ؾبفبت وبض  ٚفقبِیتٞبی پط تحطن ث ٝذهٛل ؾبفبت
ذّٛت قجب٘ٝضٚظ

-

8

26/3

53/1

12/6

3/7

مطالعات محیطی هفت حصار

ٔٙبؾتثٛزٖ قطایظ
زؾتطؾی ثطای
اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ $زؾتطؾی
ثهطی  ٚفیعیىی#

تبٔیٗ زؾتطؾیٞبی فیعیىی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ و ٝث ٝآٟ٘ب اربظٜ
ٔیزٙٞس ث ٝضاحتی ٚاضز آٖ فضبٞب ق٘ٛس.
تبٔیٗ زؾتطؾیٞبی ثهطی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ و ٝث ٝآٟ٘ب اربظٜ
ٔیزٙٞس لجُ اظ ایٗ و ٝث ٝفضبٞب زاذُ ق٘ٛس ،ث ٝآٟ٘ب زیس زاقت ٝثبقٙس.

1/1

1/7

28

37/7

31/5

3/96

فاطمه کاکایی ،بهاره رجایی

ِٔٛفٝ

ؾغح فقبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی
ایزبز ظیطؾبذتٞبیی ثطای
حطوت پیبزٜ
ایزبز فضبٞب ثٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝحٛاؼ پٙزٍب٘ ٝا٘ؿبٖ
ضا ثطاٍ٘یع٘س

تٛٙؿ وبضثطیٞب ثٝذهٛل،
افعایف ٔمبنس ذطیس
ضفبیت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی

ذّك فضبٞبیی ثب قطایظ ٔ ٚجّٕبٖ ٔٙبؾت $حبثت  ٚغیط حبثت #رٟت
افعایف فطنتٞبی ا٘تربة ثطای لسْظزٖ٘ ،كؿتٗ ،اؾتطاحت ،تٛلف،
ایؿتبزٖ  ٚث ٝعٛض ذالن ،ٝثٟب٘ٞٝبیی ثطای ٔب٘سٖ زض فضبٞب  ٓٞثٝ
نٛضت رٕقی  ٓٞ ٚث ٝنٛضت فطزی.
ایزبز قطایظ ثطای ثطٚظ فقبِیتٞبی ٔرتّف فطزی یب ٌطٞٚی افطاز زض
فضبٞب
افعایف تقساز ٔ ٚست ظٔبٖ ٚلبیـ  ٚفقبِیتٞب زض فضبٞب
پٟٙبٖوطزٖ ٔسض٘یتٔ ٚ ٝبقیٗٞب  ٚآقىبض وطزٖ ؾٙت  ٚپیبزٜضاٜٞب ٚ
ا٘ؿبٍ٘طاتط قىُزازٖ فضبٞب
اضتمبء رصاثیت  ٚظیجبؾبظی پیبزٜضاٜٞب

وٓ

تب
حسٚزی

18/3

3/78

2/3

2/3

29/1

40

3/56

1/7

4/6

38/9

36/6

18/3

3/67

1/1

9/1

37/1

26/9

25/8

4/6

4/6

33/1

38/3

19/4

1/1

2/3

25/7

43/4

27/4

3/63
3/94

ذّك فضبٞبیی و ٝفال ٜٚثط حؽ ثیٙبیی ،حٛاؼ قٙیساضی ،ثٛیبیی،
الٔؿ ،ٝچكبیی ،تقبزَ  ٚرٟتیبثی ضا ٘یع تحطیه وٙٙس.

1/1

6/9

38/9

30/3

22/9

3/61

اذتالط وبضثطیٞب ثب تبویس ثط وبضثطی تزبضی

1/7

8

29/7

42/9

17/7

3/67

ایزبز تٙبؾت  ٚاضتجبعی ٔٙبؾت ٙٔ ٚغمی ثیٗ فضب ،فطْ  ٚفقبِیتٞبی
ٔطزْ

0/6

5/7

28/6

34/9

30/3

3/89

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوسوم /سال ششم /بهار 1397

ثب تٛر ٝث ٝایٙىٞ ٝط یه اظ قبذمٞب اظ حسالُ ٕ٘ط$ 1 ٜثؿیبض وآ$ 2 ،#وآ$ 3 ،#تاب حاسٚزی$ 4 ،#ظیابز$ 5 ٚ #ثؿایبض ظیابز #ضا ثا ٝذاٛز
اذتهبل ٔیزٙٞسِ ،صا ٞط یه اظ ِٔٛفٞٝب ثؿت ٝث ٝتقساز قبذمٞبیی و ٝزاض٘سٕ٘ ،طٜٞبی ٔتفبٚتی ضا ث ٝذٛز اذتهبل ٔیزٙٞس .ث ٝعٛض
ٔخبَِٛٔ ،ف ٝز ْٚو ٝتٛؾظ  7قبذم ،ؾٙزیس ٜقس ٜاؾتٔ ،یتٛا٘س اظ حسالُ ٕ٘ط$ 7 ٜوٕتطیٗ إٞیت #تب حساوخط $ 35ثیكتطیٗ إٞیات#
ضا ث ٝذٛز اذتهبل ٔیزٞس .ثط اؾبؼ رسٕ٘ ،#3$ َٚط ٜپبؾارٍٛیبٖ اظ ایاٗ ِٔٛفا ٝاظ  16تاب  33زض ٘ٛؾابٖ ٔایثبقاسٔ .یابٍ٘یٗ ٕ٘اطٜ
پبؾرٍٛیبٖ اظ ایٗ ِٔٛف ،25/81 ،ٝو ٝثیف اظ  #7%3$ 21یقٙی حس ٔتٛؾظ ٕ٘ط ٜعیف ٔیثبقسٕٞ .چٙیٕٗ٘ ،طِٛٔ 3 ٜف ٝآذاط وا ٝتٛؾاظ
یه قبذم ،ؾٙزیس ٜقسٜا٘س ،اظ حسالُ  1تب حساوخط  5ضا ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘سِٛٔ 6 .ف ٝثبلیٕب٘سٍٕٞ ،ٜی تٛؾظ  2قبذم ،ؾٙزیسٜ
قسٜا٘س وٕ٘ ٝط ٜآٟ٘ب اظ ایٗ ِٔٛفٞٝب ٔیتٛا٘ؿت ٝاظ  2تب  10زض ٘ٛؾبٖ ثبقٙس.
ثط اؾبؼ رسٔ َٚصوٛضٔ ،یبٍ٘یٗ ٕ٘ط ٜپبؾرٍٛیبٖ اظ ِٔٛفٞٝبیی و ٝتٛؾظ  2قبذم ،ؾٙزیس ٜقسٜا٘س ،اظ حسالُ ٔ$ 7/32طثٛط ثِٛٔ ٝفٝ
 #6تب ٔ$ 7/65طثٛط ثِٛٔ ٝف #4 ٝزض ٘ٛؾبٖ ٔیثبقس وٍٕٞ ٝی ثیف اظ  #2%3$ 6یقٙی حس ٔتٛؾظ ٕ٘ط ٜعیف ٔیثبقٙسٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛوا ٝزض
رسٔ ،َٚكبٞسٔ ٜیقٛزٔ ،یبٍ٘یٗ ٕ٘ط ٜپبؾرٍٛیبٖ اظ ٔتٛؾظ یه قبذم زض ِٔٛفٞٝبی ٌ 10ب٘ ٝاظ حسالُ ٔ$ 3/66طثٛط ثِٛٔ ٝف #6 ٝتب
ٔ$ 3/89طثٛط ثِٛٔ ٝف #10 ٝزض ٘ٛؾبٖ ٔیثبقس $رس.#4 َٚ
رس -4 َٚتقساز قبذم ،حسالُ ،حساوخطٔ ،یبٍ٘یٗ ؤُ ،تٛؾظ یه قبذم  ٚا٘حطاف ٔقیبض ٕ٘ط ٜپبؾرٍٛیبٖ اظ ِٔٛفٞٝبی زض ضاثغ ٝثب إٞیت تبحیط ٕ٘ٛزٞبی
قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْٔ$ ،بذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ.#
ٔیبٍ٘یٗ ٔتٛؾظ یه ا٘حطاف
تقساز
حسالُ حساوخط
ِٔٛفٝ
ٔقیبض
قبذم
وُ
قبذم
0/72
3/83
7/67
10
2
2
ٔٙبؾتثٛزٖ قطایظ زؾتطؾی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ $زؾتطؾی ثهطی  ٚفیعیىی#
0/47
3/69
25/81
33
16
7
أٙیت زض فضب  ٚحضٛض افطاز زض ؾبفبت ٔرتّف قجب٘ٝضٚظ
0/69
3/7
7/4
10
2
2
اؾتفبز ٜلكطٞبی ٔتٛٙؿ وبضثطاٖ اظ ٔحیظ
0/59
3/82
7/65
10
5
2
ذبعطٜاٍ٘یعی فضبٞب ،فطآٞوطزٖ حؽ تقّك ث ٝربٔق ٚ ٝفط ًٙٞغبِت ٔٙغم ٚ ٝفضب
0/78
3/8
7/61
10
2
2
ایزبز ؾطٌطٔیٞبی ذٛزرٛـ  ٚثٟب٘ٞٝبیی ثطای ٔب٘سٖ زض فضبٞب
0/81
3/79
7/32
10
3
2
ؾغح فقبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی
0/69
3/79
7/57
10
4
2
ایزبز ظیطؾبذتٞبیی ثطای حطوت پیبزٜ
0/94
3/67
3/67
5
1
1
ایزبز فضبٞب ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحٛاؼ پٙزٍب٘ ٝا٘ؿبٖ ضا ثطاٍ٘یع٘س
0/92
3/67
3/67
5
1
1
تٛٙؿ وبضثطیٞب ث ٝذهٛل ،افعایف ٔمبنس ذطیس
0/93
3/89
3/89
5
1
1
ضفبیت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی
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42
42

قبذم

ثؿیبض
وٓ

ظیبز

ثؿیبض
ظیبز

ٔیبٍ٘یٗ

بازیابی مؤلفههای تاثیرگذار بر سرزندگی اجتماعی در باغهای گیاهشناسی (مطالعه موردی :بازدیدکنندگان باغ گیاهشناسی ارم شهر شیراز)

ٕٞچٙیٕٗ٘ ،ط ٜپبؾرٍٛیبٖ اظ ٔتغیط ٔیعاٖ إٞیت تبحیط ٕ٘ٛزٞبی قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثابك
ٌیبٜقٙبؾی اضْ و ٝتٛؾظ  22قبذم ،ؾٙزیس ٜقس ٜاؾتٔ ،یتٛا٘س اظ حسالُ $ 22وٕتطیٗ إٞیت #تب $ 110ثیكتطیٗ إٞیت #زض ٘ٛؾابٖ
ثبقس .ثط اؾبؼ رسٕ٘ ،#5$ َٚط ٜپبؾرٍٛیبٖ اظ ایٗ ٔتغیط اظ  55تب  103زض ٘ٛؾبٖ ٔیثبقسٔ .یابٍ٘یٗ ٕ٘اط ٜپبؾارٍٛیبٖ اظ ایاٗ ٔتغیاط،
 ،82/24و ٝثیف اظ  # 22%3$ 66یقٙی حس ٔتٛؾظ ٕ٘ط ٜعیف  ٚایٗ ثساٖ ٔقٙای اؾات وا ٝاظ ٘ؾاط پبؾارٍٛیبٖٔ ،یاعاٖ إٞیات تابحیط
ٕ٘ٛزٞبی قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ زض حس ٘ؿجتب ظیبز ٔیثبقسٔ .یبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ
آٟ٘ب اظ ٔتٛؾظ یه قبذم ایٗ ٔتغیط ،3/74 ،و ٝثیف اظ  3یقٙی حس ٔتٛؾظ اؾت .ثط اؾبؼ رسٔ َٚصوٛضٔ ،یعاٖ  Zث ٝزؾات آٔاس ٜاظ
آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف اؾٕیط٘ٛف 1/08 ،اؾت ؤ ٝقٙیزاض ٕ٘یثبقس  ٚزالِت ثط تٛظیـ ٘طٔبَ زازٜٞب زاضز $رس.#5 َٚ
رس -5 َٚتقساز قبذم ،حسالُ ،حساوخطٔ ،یبٍ٘یٗ ؤُ ،تٛؾظ یه قبذم ،ا٘حطاف ٔقیبضٔ ،یعاٖ  ٚ Zؾغح ٔقٙیزاضی ٕ٘ط ٜپبؾرٍٛیبٖ اظ عیف إٞیت تبحیط
ٕ٘ٛزٞبی قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْٔ$ ،بذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ.#
ؾغح
تقساز حسالُ حساوخط ٔیبٍ٘یٗ ٔتٛؾظ یه ا٘حطاف ٔیعاٖ
ٔتغیط
ٔقٙیزاضی
ٔقیبض
قبذم
وُ
قبذم
Z
إٞیت تبحیط ٕ٘ٛزٞبی قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض
0/192
1/08 7/24
3/74
82/24
103
55
22
ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ

تحلیل یافتههای تحقیق

اولویتبنذی مولفههای میضان اهمیت تاثیش نمودهای شاخصهاای معناایی مولفاههاای تاثیشگازاس باش
سشصنذگی اجتماعی دس باغ گیاهشناسی اسم

اؾتفبز ٜلكطٞبی ٔتٛٙؿ وبضثطاٖ اظ ٔحیظ

8/:

8/83

أٙیت زض فضب  ٚحضٛض افطاز زض ؾبفبت ٔرتّف قجب٘ٝضٚظ

<8/9

ذبعطٜاٍ٘یعی فضبٞب ،فطآٞوطزٖ حؽ تقّك ث ٝربٔق ٚ ٝفط ًٙٞغبِت ٔٙغم ٚ ٝفضب

8/;3

<8/9

<8/:

8/4:

ایزبز فضبٞب ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحٛاؼ پٙزٍب٘ ٝا٘ؿبٖ ضا ثطاٍ٘یع٘س

8/9:

8/38

ضفبیت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی

<;8/

ایزبز ؾطٌطٔیٞبی ذٛزرٛـ  ٚثٟب٘ٞٝبیی ثطای ٔب٘سٖ زض فضبٞب

;8/

ایزبز ظیطؾبذتٞبیی ثطای حطوت پیبزٜ

<8/:

ؾغح فقبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی

تٛٙؿ وبضثطیٞب ث ٝذهٛل ،افعایف ٔمبنس ذطیس

8/9:

;8/4

8/:7
8/98

;8/3
9/73
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ٔٙبؾتثٛزٖ قطایظ زؾتطؾی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ $زؾتطؾی ثهطی  ٚفیعیىی#

8/;8

8/;8

7:/8

<
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رس٘ -6 َٚتبیذ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ رٟت اِٛٚیتثٙسی ِٔٛفٞٝبی ٔیعاٖ إٞیت تبحیط ٕ٘ٛزٞبی قبذمٞبی ٔقٙبیی ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض ثط ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی زض ثبك
ٌیبٜقٙبؾی اضْٔ$ ،بذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ.#
ؾغح
ٔتٛؾظ یه ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ زضرٝ
مولفه
ضتجٝای ذیز ٚآظازی ٔقٙیزاضی
قبذم

مطالعات محیطی هفت حصار

ثب تٛر ٝث ٝایٙىِٛٔ 3 ٝف ٝاظ ِٛٔ 10فٛٔ ٝضز ثطضؾی تٛؾظ یه قبذم ،ؾٙزیس ٜقسٜا٘س ،ثٙبثطایٗ ،ایٗ ِٛٔ 3ف ٝزض ؾغح ؾٙزف تطتیجی
ٔیثبقٙسِ .صا رٟت اِٛٚیتثٙسی ِٔٛفٞٝب ثبیس اظ آظٔ٘ ٖٛبپبضأتطیه فطیسٔٗ ،اؾتفبزٌ ٜطزز٘ .ىت ٝزیٍطی و ٝثبیس ث ٝآٖ اقابض ٜقاٛز ایاٗ
اؾت و ٝاظ آ٘زب و ٝتقساز قبذمٞبی ِٔٛفٞٝبی ٌ 10ب٘ ،ٝیىؿبٖ ٘یؿتٙسِ ،صا ظٔب٘ی ٔیتٛاٖ آٟ٘ب ضا ثب ٔ ٓٞمبیؿٕٛ٘ ٝز ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ
ِٔٛفٞٝبٓٞ ،اضظـ ثبقٙس .ثطای ایٗ ٔٙؾٛضٔ ،یتٛاٖ ٕ٘ط ٜآٟ٘ب زض ٞط ِٔٛف ٝضا ث ٝتقساز قبذمٞبی ٕٞبٖ ِٔٛف ،ٝتمؿیٓ ٕ٘ٛز تاب ٔتٛؾاظ
ٕ٘ط ٜیه قبذم زض ٞط ِٔٛفٔ ،ٝكرم  ٚلبثُ ٔمبیؿٌ ٝطزز .رس٘ ،#6$ َٚكبٍ٘ط ٘تبیذ حبنُ اظ ایٗ آظٔ ٖٛضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ثط اؾابؼ
رسٔ َٚصوٛضِٛٔ ،ف 10 ٝثب ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝای  ،6/12ثیكتطیٗ إٞیت ضا زاضز  ٚپؽ اظ آِٖٛٔ ،ف 1 ٝثب ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝای  5/85زض اِٛٚیت زْٚ
لطاض زاضز  ٚایٗ زض حبِی اؾت وِٛٔ ٝف 6 ٝثب ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝای  5/07زض ضتج ٝآذط إٞیت لطاض زاضز $رس.#6 َٚ

فاطمه کاکایی ،بهاره رجایی

نتیجهگیشی

مطالعات محیطی هفت حصار

رس٘ -7 َٚتبیذ آظٔ T ٖٛتهٔتغیط ٜرٟت ثطضؾی  ٚآظٔ ٖٛفطضی ٝپػٞٚفٔ$ ،بذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ.#
تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ
ا٘حطاف
ٔیعاٖ
ٔیبٍ٘یٗ
ٔتغیط
پبؾرٍٛیبٖ ثب حس ٔتٛؾظ
ٔقیبض
T

زضرٝ
آظازی

ؾغح
ٔقٙیزاضی

29/55

174

0/001

ٔیعاٖ إٞیت تبحیط ِٔٛفٞٝبی قىُزٙٞس ٚ ٜاضتمبءزٙٞس ٜؾطظ٘سٌی
ارتٕبفی فضب ثط حضٛض  ٚاؾتفبز ٜقٟط٘ٚساٖ اظ ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ

3/74

0/33

0/74
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زض پبیبٖ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثبكٞبی ٌیابٜقٙبؾای ثاب زض٘ؾاطٌطفتاٝقاسٖ ثا ٝفٙاٛاٖ یاه فضابی ؾاجع قاٟطی ،اظ عطیاك ؾا٘ ٝماف
حفبؽت ،آٔٛظـ  ٚتفطیح ،ذاٛز ،لبثّیات پبؾارٍٛیی ثا ٝتقاسازی اظ ٔقضاالت ایزابز قاس ٜزض فهاط رسیاس ثاٚٝاؾاغ ٝقاٟط٘كایٙی
ضا زاضا ٞؿتٙس .ؾاطظ٘سٌی اظ رّٕا ٝفاٛأّی اؾات وا ٝزض وبِجاس یاه فضاب ،ضٚح ٔایزٔاسٔ .ایتاٛاٖ ؾاطظ٘سٌی ارتٕابفی ضا قاطایظ
ذٛة ثاطای لاسْظزٖ  ٚظ٘اسٌی پیابزٕٞ ،ٜاطا ٜثاب أىب٘ابتی ثاطای زض٘اً ،تٛلاف  ٚوؿات تزطثا ٝزا٘ؿات وا ٝؽطفیات ثاطای اضائاٝ
ٌعیٞٝٙبی ثیكتط ثطای فقبِیات ٞابی ارتٕابفی  ٚا٘ترابثی افاطاز زض فضاب ضا فاطأ ٓٞایوٙاس .تٛرا ٝثا ٝفضابی ؾاجعٞ ،آ اظ زیاسٌبٜ
تاابٔیٗ ٘یبظٞاابی ظیؿااتٔحیغاای قٟط٘كاایٙبٖ ٞ ٚاآ اظ ٘ؾااط تاابٔیٗ فضاابٞبی فطاغتاای  ٚثؿااتط اضتجاابط  ٚتقبٔااُ ارتٕاابفی آٖ،
ربیٍبٞی زضذٛض إٞیت زاضز .اظ ایٗ ِحابػ ،تاالـ ایاٗ پاػٞٚف ،زؾاتیبثی ثا ٝعاطح ٔقٕابضی  ٚوابضثطزی اؾات تاب ثیابٖ زاضز واٝ
چٍ ٝ٘ٛؾطظ٘سٌی ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔفابٞیٓ وّیاسی زض اِفجابی قاىٌُیاطی ٔقٕابضی ٔایتٛا٘اس ثا ٝتاسٚیٗ انا َٛعطاحای
ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی أطٚظ ،وٕاه ٕ٘بیاسٕٞ .چٙایٗ ،فضابٞبی پاطٚضـ ٕ٘ ٚابیف ٌاُ ٌ ٚیاب ٜزض وبِجاسی ؾابظٔبٖیبفتا ٝوا ٝأىابٖ
اضتجاابط چٟااط ٜثاا ٝچٟااط ٜا٘ؿااب٘ی زض زض ٖٚربٔقاا ٝضا فااطا ٓٞآٚض٘ اس تااب زض ٟ٘بیااتٛٔ ،راات ؾااطظ٘سٌی ارتٕاابفی ٌطز٘ اس ٘ ٚیبظٞاابی
ربٔق ٝضا زض ایٗ ٔٛضز تب حس ٕٔىاٗٔ ،طتفاـ ؾابظ٘س  ٚزض حفاؼ  ٚتمٛیات ٛٞیات قاٟطی وٙا٘ٛی  ٚآیٙاس ٜوال٘كاٟط قایطاظ زض رٟات
اضتمبء ؾطظ٘سٌی قٟطیٛٔ ،حط ٚالـ ٌطز٘س.
ثٙبثطایٗ زض ضاؾتبی پبؾد ثا ٝؾاٛاَ اناّی پاػٞٚف وا ٝچا ٝفاٛأّی زض قاىٌُیاطی ؾاطظ٘سٌی ارتٕابفی ثابكٞابی ٌیابٜقٙبؾای،
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ثطضؾی فطضی ٝا َٚپػٞٚف:
ثٙبثطایٗ عجك ٘تابیذ ثا ٝزؾات آٔاس ٜاظ پیكایٔ ٚ ٝٙجاب٘ی٘ؾاطی تحمیاك ،یاه ضاثغأ ٝقٙایزاض ثایٗ ِٔٛفاٞٝابی ٛٞیات ثطرؿاتٚ ٝ
ٔٙحهط ثفطزٚ ،رٛز آؾابیف ارتٕابفی  ٚضٚا٘ای  ٚتقابٔالت ارتٕابفی  ٚؾاطظ٘سٌی ارتٕابفی زض ثابكٞابی ٌیابٜقٙبؾایٚ ،راٛز زاضز.
ایٗ ثأ ٝقٙای تبییاس فطضای ٝا َٚپاػٞٚف زض ضاؾاتبی پبؾاد ثا ٝؾاٛاَ ا َٚپاػٞٚف وا ٝچا ٝفاٛأّی زض قاىٌُیاطی ؾاطظ٘سٌی
ارتٕبفی ثبكٞبی ٌیبٜقٙبؾی٘ ،مف ایفب ٔایوٙٙاس؟ٔ ،ایثبقاس .زض ٘تیزا ،ٝثایٗ ِٔٛفاٞٝابی ٛٞیات ثطرؿاتٙٔ ٚ ٝحهاط ثفاطزٚ ،راٛز
آؾاابیف ارتٕاابفی  ٚضٚا٘اای  ٚتقاابٔالت ارتٕاابفی  ٚؾااطظ٘سٌی ارتٕاابفی زض ثاابكٞاابی ٌیاابٜقٙبؾاای ،یااه ضاثغاأ ٝقٙاایزاض ٔخجاات
ٚرٛز زاضز .ثسیٗ ٔٙؾٛض ،آ٘چ ٝزض قىٌُیاطی ؾاطظ٘سٌی ارتٕابفی ثابكٞابی ٌیابٜقٙبؾای٘ ،ماف ایفاب ٔایوٙٙاس٘ ،بقای اظ ِٛٔ 3فاٝ
انااّی ثااب فٙاابٚیٗ «ٛٞیاات  ٚؾاابظٌبضی $ا٘قغاابفپااصیطی« ،»#زؾتطؾاای  ٚپیاابزٜضٚی»« ،وكااف ،ربشثاا ٚ ٝتٙااٛؿ فضااب» ثاإٞ ٝااطاٜ
ٔتغیطٞبی فطفی ٞط یه اظ آٟ٘ب ٔیثبقٙس.
ثطضؾی فطضی ٝز ْٚپػٞٚف:
 ،#H2$ثاا٘ ٝؾااط ٔاایضؾااسٔ ،یااعاٖ إٞیاات تاابحیط ِٔٛفااٞٝاابی قااىُزٙٞااس ٚ ٜاضتماابءزٙٞااس ٜؾااطظ٘سٌی ارتٕاابفی فضااب ثااط حضااٛض ٚ
اؾتفبز ٜقٟط٘ٚساٖ اظ ثبك ٌیبٜقٙبؾی اضْ ث ٝعٛض ٔقٙیزاضی ثیف اظ حس ٔتٛؾظ اؾت.
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝتٛظیـ زازٜٞبی ٔیعاٖ إٞیت تابحیط ِٔٛفاٞٝابی قاىُزٙٞاس ٚ ٜاضتمابءزٙٞاس ٜؾاطظ٘سٌی ارتٕابفی فضاب ثاط حضاٛض
 ٚاؾتفبز ٜقاٟط٘ٚساٖ اظ ثابك ٌیابٜقٙبؾای اضْ اظ ت ٛظیاـ ٘طٔابَ ثطذاٛضزاض ثاٛز ،رٟات آظٔا ٖٛایاٗ فطضای ٝاظ آظٔا T ٖٛتاهٔتغیاطٜ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیذ حبنُ اظ ایٗ آظٔا٘ ،ٖٛكابٖ ٔایزٞاس وأ ٝیابٍ٘یٗ ٕ٘اط ٜپبؾارٍٛیبٖ 0/74 ،ثایف اظ حاس ٔتٛؾاظ یقٙای
ٔ 3اایثبقااس واا ٝثااب تٛراا ٝثاأ ٝیااعاٖ  Tثاا ٝزؾاات آٔااس #T;29/55$ ٜثااب زضراا ٝآظازی  174زض ؾااغح ٔ ،"95قٙاایزاض ٔاایثبقااس.
ثٙبثطایٗ ،فطو  #H0$و٘ ٝطٔبَثٛزٖ تٛظیاـ ٔتغیاط اؾات ،ضز  ٚفطضای ٝپاػٞٚف ،تبییاس ٔایقاٛز .ایاٗ ثأ ٝقٙای تبییاس فطضای ٝزْٚ
پااػٞٚف زض ضاؾااتبی پبؾااد ثاا ٝؾااٛاَ ز ْٚپااػٞٚف واا ٝچاأ ٝیااعاٖ ٕٞجؿااتٍی ثاایٗ ِٔٛفااٞٝاابی قااىُزٙٞااس ٚ ٜاضتماابءزٙٞااسٜ
ؾطظ٘سٌی ارتٕبفی فضاب  ٚحضاٛض  ٚاؾاتفبز ٜقاٟط٘ٚساٖ اظ ثابك ٌیابٜقٙبؾای اضْٚ ،راٛز زاضز؟ٔ ،ایثبقاس .راس٘ ،#7$ َٚكابٍ٘ط ایاٗ
٘تبیذ اؾت.

بازیابی مؤلفههای تاثیرگذار بر سرزندگی اجتماعی در باغهای گیاهشناسی (مطالعه موردی :بازدیدکنندگان باغ گیاهشناسی ارم شهر شیراز)
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٘مف ایفب ٔیوٙٙس؟؛ ٔیتٛاٖ ٌفت آ٘چ ٝزض قىٌُیاطی ؾاطظ٘سٌی ارتٕابفی ثابكٞابی ٌیابٜقٙبؾای٘ ،ماف ایفاب ٔایوٙٙاس٘ ،بقای اظ
ِٛٔ 3ف ٝاناّی ثاب فٙابٚیٗ «ٛٞیات  ٚؾابظٌبضی $ا٘قغابفپاصیطی« ،»#زؾتطؾای  ٚپیابزٜضٚی»« ،وكاف ،ربشثا ٚ ٝتٙاٛؿ فضاب» ثاٝ
ٕٞطاِٛٔ ٜفٞٝب  ٚقبذمٞبی ٞط یه اظ آٟ٘ب ٔیثبقٙس و ٝفجبضتٙس اظ:
 .1هویت و ساصگاسی (انعطافپزیشی)
 ذبعطٜاٍ٘یعی فضبٞب ،فطآٞوطزٖ حؽ تقّك ث ٝربٔق ٚ ٝفط ًٙٞغبِت ٔٙغم ٚ ٝفضب  2$قبذم:#
 .1تمٛیت فٙبنط ٛٞیتؾبظ زض فضبٞب زض ضاؾتبی احیبی ٛٞیت  ٚفطٔ ًٙٞحّی $وبِجسی ،فقبِیتیٔ ،قٙبیی -افتمبزی #...ٚ
 .2احیبی ذبعطات فطزی  ٚرٕقی  ٚوٕه ث ٝایزبز حؽ ٔىبٖ  ٚتقّك زض فضبٞب
 ایزبز فضبٞب ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحٛاؼ پٙزٍب٘ ٝا٘ؿبٖ ضا ثطاٍ٘یع٘س  1$قبذم:#
 .1ذّك فضبٞبیی و ٝفال ٜٚثط حؽ ثیٙبیی ،حٛاؼ قٙیساضی ،ثٛیبیی ،الٔؿ ،ٝچكبیی ،تقبزَ  ٚرٟتیبثی ضا ٘یع تحطیه وٙٙس.
 اؾتفبز ٜلكطٞبی ٔتٛٙؿ وبضثطاٖ اظ ٔحیظ  2$قبذم:#
 .1وٕه ث ٝرصة لكطٞبی ٔتٛٙؿ وبضثطاٖ ثِ ٝحبػ لٔٛی٘ ،ػازی ،فطٍٙٞی ،ؾٙی ،رٙؿی  ٚ ...ٚپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبیكبٖ
 .2تٛر ٝث ٝتبٔیٗ ٘یبظٞبی ٔرتّف ٔقِّٛیٗ ،ؾبِٕٙساٖ  ٚوٛزوبٖ زض فضبٞب
 ضفبیت ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی  1$قبذم:#
 .1ایزبز تٙبؾت  ٚاضتجبعی ٔٙبؾت ٙٔ ٚغمی ثیٗ فضب ،فطْ  ٚفقبِیتٞبی ٔطزْ
 .2دستشسی و پیادهسوی
ٙٔ بؾتثٛزٖ قطایظ زؾتطؾی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ $زؾتطؾی ثهطی  ٚفیعیىی 2$ #قبذم:#
 .1تبٔیٗ زؾتطؾیٞبی فیعیىی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ و ٝث ٝآٟ٘ب اربظٔ ٜیزٙٞس ث ٝضاحتی ٚاضز آٖ فضبٞب ق٘ٛس.
 .2تبٔیٗ زؾتطؾیٞبی ثهطی ثطای اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ و ٝث ٝآٟ٘ب اربظٔ ٜیزٙٞس لجُ اظ ایٗ و ٝث ٝفضبٞب زاذُ ق٘ٛس ،ث ٝآٟ٘ب
زیس زاقت ٝثبقٙس.
 ایزبز ظیطؾبذتٞبیی ثطای حطوت پیبز 2$ ٜقبذم:#
 .1پٟٙبٖوطزٖ ٔسض٘یتٔ ٚ ٝبقیٗٞب  ٚآقىبض وطزٖ ؾٙت  ٚپیبزٜضاٜٞب  ٚا٘ؿبٍ٘طاتط قىُزازٖ فضبٞب
 .2اضتمبء رصاثیت  ٚظیجبؾبظی پیبزٜضاٜٞب
 .3کشش ،جاربه و تنوع فضا
 أٙیت زض فضب  ٚحضٛض افطاز زض ؾبفبت ٔرتّف قجب٘ٝضٚظ  7$قبذم:#
 .1ایٕٙی فضبٞب
 .2فضبٞب زض ؾبفبت ٔرتّف قجب٘ ٝضٚظ ،وبضا  ٚلبثُ اؾتفبز ٜثبقٙس  ٚثتٛا٘س ٔٛرت حضٛض  ٚفقبِیت ٔؿتٕط قٟط٘ٚساٖ زض
فضبٞب ٌطز٘س.
ٚ .3رٛز اٍِٛی ؾبفبت وبض  ٚفقبِیتٞبی پط تحطن ث ٝذهٛل ؾبفبت ذّٛت قجب٘ٝضٚظ
ٛ٘ .4ضپطزاظی قجب٘ ٚ ٝأىبٖ اؾتفبز ٜقجب٘ ٝاظ فضبٞب
 .5پطچیٗٞب  ٚحهبضٞبی عجیقی ٔ ٚهٛٙفی ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقٙس و ٝاظ زیس ٘ىبٙٞس  ٚاظ ایزبز فضبٞبی تّٔٝب٘ٙس ٘ ٚمبط وٛض،
ارتٙبة وٙٙس.
 .6ایزبز پطچیٗٞب  ٚحهبضٞبی عجیقی ٔ ٚهٛٙفی زٚض تب زٚض فضبٞب ثٙٔ ٝؾٛض وٙتطَوطزٖ ا٘ساظ ٜفضبٞب تب ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقٙس
وٌٙ ٝزبیف تفطیحبت رٕقی  ٚضٚیسازٞب ضا زاقت ٝثبقٙس ِٚی ٘ ٝآٖلسض ثعضي ؤ ٝحهٛضیت فضبٞب اظ ثیٗ ثط٘ٚس.
ٚ .7ضٚضزیٞب  ٚذطٚریٞبی ٔتقسز ث ٝفضبٞب
 ایزبز ؾطٌطٔیٞبی ذٛزرٛـ  ٚثٟب٘ٞٝبیی ثطای ٔب٘سٖ زض فضبٞب  2$قبذم:#
 .1ذّك فضبٞبیی ثب قطایظٔ ،جّٕبٖ  ٚفقبِیتٞبی ؾطٌطْوٙٙس ،ٜثب٘كبط ٟٔ ٚیذ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحؽ وٙزىبٚی زض
اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ضا تحطیه ٕ٘بیٙس.

فاطمه کاکایی ،بهاره رجایی

 .2ذّك فضبٞبیی ثب قطایظ ٔ ٚجّٕبٖ ٔٙبؾت $حبثت  ٚغیط حبثت #رٟت افعایف فطنتٞبی ا٘تربة ثطای لسْظزٖ٘ ،كؿتٗ،
اؾتطاحت ،تٛلف ،ایؿتبزٖ  ٚث ٝعٛض ذالن ،ٝثٟب٘ٞٝبیی ثطای ٔب٘سٖ زض فضبٞب  ٓٞث ٝنٛضت رٕقی  ٓٞ ٚث ٝنٛضت
فطزی.
 ؾغح فقبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی  2$قبذم:#
 .1ایزبز قطایظ ثطای ثطٚظ فقبِیتٞبی ٔرتّف فطزی یب ٌطٞٚی افطاز زض فضبٞب
 .2افعایف تقساز ٔ ٚست ظٔبٖ ٚلبیـ  ٚفقبِیتٞب زض فضبٞب
 تٛٙؿ وبضثطیٞب ث ٝذهٛل ،افعایف ٔمبنس ذطیس  1$قبذم:#
 .1اذتالط وبضثطیٞب ثب تبویس ثط وبضثطی تزبضی
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 آؾابیفْ ،؛ ٔخٙااٛیْ ،؛ افتٕاابزی .#1394$ .ٖ ،ثاابظتقطیف ٘مااف  ٚواابضوطز ثاابكٞاابی ٌیاابٜقٙبؾاای زض ثؿااتط قااٟطٞبی ٔقبنااط ثااٝٔٙؾٛض حفبؽت  ٚآٔٛظـ ٔحیظ ظیؿت .ز ٚفهّٙبٔ ٝپػٞٚفٞبی ٔٙؾط قٟط ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض.3 ٜ
 پبوعاز ،د .#1384$ .ضإٙٞبی عطاحی فضبٞبی قٟطی زض ایطاٖ .تٟطاٖ ،قطوت عطح ٘ ٚكط پیبْ ؾیٕب. پبوعاز ،دٔ .#1385$ .جب٘ی ٘ؾطی  ٚفطآیٙس عطاحی قٟطی .ا٘تكبضات قٛضای فبِی قٟطؾبظی ٔ ٚقٕبضی. پبوعاز ،دٔ .#1389$ .جب٘ی ٘ؾطی  ٚفطآیٙس عطاحی قٟطی .تٟطاٖ ،ا٘تكبضات قٟیسی. رٓظاز ،ٜظ .#1387$ .ثط٘بٔا ٝضاٞجاطزی تحمیمابت ٌیابٜقٙبؾای  ٚضزٜثٙاسی ٌیبٞابٖ زض ٔحایظٞابی عجیقای ایاطاٖ .تٟاطاٖ ،ثرافتحمیمبت ٌیبٜقٙبؾی ٔٛؾؿ ٝتحمیمبت رٍُٞٙب ٔ ٚطاتـ وكٛض.
 ریىااٛثع ،دٔ .#1961$ .ااطي  ٚظ٘ااسٌی قااٟطٞبی ثااعضي آٔطیىاابییٔ .تااطرٓ :حٕیسضضااب پبضؾاای  ٚآضظ ٚافالعاا٘ٛی.#1386$ .تٟطاٖٛٔ ،ؾؿ ٝا٘تكبضات  ٚچبح زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
 حؿاٗزٚؾات اناُثابض وٛؾااطاییْ ،؛ ٔكایطی ،ـ .#1396$ .ثطضؾای  ٚثابظتقطیف ٘ماف واابضوطزی  ٚفّٕىاطزی ثابكٞابی ٌیااب-ٜقٙبؾاای زض ٔقٕاابضی ٔقبنااط .ؾاأٛیٗ وٙفااطا٘ؽ ؾاابال٘ ٝپااػٞٚفٞاابی ٔقٕاابضی ،قٟطؾاابظی ٔ ٚااسیطیت قااٟطی ،قاایطاظٛٔ ،ؾؿااٝ
ٔقٕبضی  ٚقٟطؾبظی ؾفیطاٖ ضأٟ ٜطاظی.
 ذؿااتْ ،ٛ؛ ؾااقیسیضضااٛا٘ی .#1389$ .ٖ ،فٛأااُ ٔااٛحط ثااط ؾااطظ٘سٌی فضاابٞبی قااٟطی٘ .كااطیٛٞ ٝیاات قااٟط ،ؾاابَ چٟاابضْ،قٕبض.6 ٜ
 زازپااٛض ،ؼٔ .#1391$ .قیبضٞاابی ؾااطظ٘سٌی فضاابٞبی قااٟطی؛ ٔغبِقاأ ٝااٛضزی :ثركاای اظ ذیبثاابٖ ِٚیقهااط تٟااطاٖ ،زٔٚاایٗوٙفطا٘ؽ ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت قٟطیٔ .كٟس ،زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس ،قٕبض ،37 ٜنم .34-39
 زا٘اافزٚؾااتْ ،؛ افتٕاابز ،ي؛ زٚیااطاٖ ،ا .#1392$ .ثطضؾاای پٛیاابیی  ٚؾااطظ٘سٌی زض فضاابٞبی قااٟطی ثااب تبویااس ثااط لطاضٌاابٜٞاابیضفتبضیٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضزی :ذیبثبٖٞبی ؾقسی ٔ ٚس٘ی ظ٘زبٖٕٞ .بیف ّٔی ٔقٕبضی پبیساض  ٚتٛؾق ٝقٟطی.
 زٞرسا ،ؿِ .#1372$ .غت ٘بٔا .ٝظیاط ٘ؾاط ٔحٕاس ٔقایٗ  ٚرقفاط قاٟیسیٛٔ ،ؾؿاِ ٝغات٘بٔا ٝزٞراساٛٔ ،ؾؿا ٝا٘تكابضات زا٘كاٍبٜتٟطاٖ.
 -فٕیس ،ح .#1363$ .فط ًٙٞفبضؾی فٕیسٛٔ .ؾؿ ٝا٘تكبضات أیطوجیط ،چبح چٟبضْ.
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هااطی اؾبؾاایٙاٖ فٛااٙ فٝٔی ثااٛبی فٕااٞحط زض ایزاابز ؾااطظ٘سٌی ارتٕاابفی فضاابٛأااُ ٔااٛ ف.#1392$ .ْ ،ٜ ض؛ نااحیظاز،ااسٙٔ فطاظ.ٖطاٟ ت، پبیساضٝؾقٛ تٚ طؾبظیٟ ق،ٕبیف ّٔی رغطافیبٞ ِٗیٚ ا.طٟ پبیساض قٝؾقٛزض تحمك ت
 ٔقٕاابضیٚ طؾاابظیٟ تحمیماابت قٚ  ٔطوااع ٔغبِقاابت،ٖااطاٟ ت.طیٟی زض تقطیااف عطاحاای قااٚ واابٚ ااسٙ و.#1378$ . ن، ٌّىاابض.طؾبظیٟ قٚ ٗظاضت ٔؿىٚ ،ٖایطا
 ناام،35 ٜ قاإبض،ط ٍ٘اابضٟ قااٝ ٘كااطی،ٖااطاٟ ت.طیٟ وٕااه عطاحاای قااٝط ثااٟ ؾااطظ٘سٌی زض قااٚ  ٘كاابط.#1385$ . ن، ٌّىاابض.24-28
.ٖطاٟی تٞبز زا٘كٍبٟ ا٘تكبضات ر،ٖطاٟ ت، قیٕب قؿتی:ٕٝ تطر.بٖٞ ظ٘سٌی زض فضبی ٔیبٖ ؾبذتٕب.#1387$ . ی،ٌُٟ .ٖطاٟ تٜ ا٘تكبضات زا٘كٍب،ٖطاٟ ت،یفطٙ فّیطضب فی:ٕٝ تطر. ٔقٕبضیٝف ٘ؾطیٙ آفطی.#1383$ . د،ًِٙ  چاابح،اابز ٔطتضااابییٞ فطٝ تطرٕاا. ٔىاااب٘یٚ اااس ارتٕااابفیٙ ٍ٘طقی ثط فطآی:طیٟاابی قٞ عطاحی فضب.#1379$ . ؿ،ضٛ ٔس٘یپ.ٖطاٟطی تٟضیعی قٝٔ ثط٘بٚ  ا٘تكابضات قطوت پطزاظـ،ْٚز
.ٓفتٞ  چبح، ا٘تكبضات أیطوجیطٝؾؿٛٔ .ًٗ فبضؾی ٔقیٙٞ فط.#1364$ .ْ ،ٗ ٔقی-
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