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ياژگان کلیدی

لّٕطٚپبیی ،حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ،زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖٔ ،زتٕغ ٔؿى٘ٛی اػتٕبزی. ٝ

* زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس ٔؼٕبضیٚ ،احس ٕٞساٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٕٞ ،ساٖ ،ایطاٖ.
** اؾتبزیبض ٌطٔ ٜٚؼٕبضیٚ ،احس ٕٞساٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٕٞ ،ساٖ ،ایطاٖٛ٘( .یؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
 -1ایٗ پػٞٚف ٔؿترطد اظ پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ٔؼٕبضی تحت ػٛٙاٖ "تجییٗ ٘مف ػٛأُ ٔٛحط ثط لّٕطٚیبثی زض ایزابز حاؽ تؼّاك ثأ ٝىابٖ زض ٔزٕٛػاٞ ٝابی
ٔؿى٘ٛی زض لبِت عطاحی ٔزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی زض قٟط ٕٞساٖ )ٕ٘ٔ ٝ٘ٛغبِؼبتی ٔ:زٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی اػتٕبزیٕٞ ٝساٖ(" ٔی ثبقاس وا ٝثا ٝضإٙٞابیی زوتاط ؾابضا رالِیابٖ ٚ
ٔكبٚض ٜزوتط أیس زغزاض اؾت و ٝزض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ٕٞساٖ ا٘زبْ ٌطفت ٝاؾت.
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یىی اظ ٘یبظٞبی ا٘ؿبٖ٘ ،یبظ ث ٝتؼبُٔ ػبعفی ثب ٔىب٘ی اؾت و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔی وٙس  ٚث ٝػجبضتی حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ذٛا٘سٔ ٜی قٛز ،ایزابز
ٕٟٔتطیٗ ضاثغ ٝای و ٝثیٗ ا٘ؿبٖ ٔ ٚىبٖ ثطلطاض اؾت  ٚایٗ ضاثغ ٝزض ٔىبٟ٘بی ٔب٘ٙس ٔزٕٛػٞ ٝبی ٔؿى٘ٛی اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾات،
فضبی و ٝػٕس ٜظٔبٖ ظ٘سٌی افطاز زض آٖ ٔی ٌصضز ثب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔغّٛة ثبقس و ٝػطنٞ ٝبی تؼطیف قس ٚ ٜؾّؿّٔ ٝطاتت فضبیی ٔٙظٕای ضا
تأٔیٗ وٙس .زض ایٗ ٘ٛقتبض ثب ٞسف ثطضؾی چٍٍ٘ٛی ایزبز ٘مف ػٛأُ ٔٛحط ثط لّٕطٚیبثی زض ایزبز حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ زض ٔزٕٛػأ ٝؿاى٘ٛی
ٔٛضز پػٞٚف (ٔزتٕغ ٔؿى٘ٛی اػتٕبزیٕٞ ٝساٖ) اثتسا ِٔٛفٞ ٝاب  ٚقبذهاٞ ٝابی زِجؿاتٍی  ٚایزابز تؼّاك ثأ ٝزٕٛػأ ٝؿاى٘ٛی ،ؾاسؽ
قبذهٞٝبی ٔٛحط لّٕطٚیبثی ثطضؾی ٌطزیس ،ضٚیىطز ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛع تٛنیفی تحّیّی ٔی ثبقس و ٝثب ز ٚضٚیىطز ویفی  ٚوٕی ا٘زبْ قس ،ٜزض
ٔطحّ ٝا َٚو ٝثب ٔطٚضی ثط پیكی ٝٙی ٘ظطی پػٞٚف ٔی ثبقس ثب ضٚـ تحّیُ ٔحتٛای ٔاتٗ  ٚزض ثراف ٔغبِؼابی ٔیاسا٘ی ثاب ضٚـ ٔغبِؼاٝ
ٔٛضزی ٕٞ ٚجؿتٍی ث ٝؾٙزف ضاثغ ٝثیٗ ٚیػٌی ٞبی ػٛأُ ٔحیغی ٔٛحط ثط لّٕطٚیبثی  ٚحؽ ٔىبٖ ٔی پطزاظز٘ .تبیذ ٘كبٖ ٔای زٞاس واٝ
ػٛأُ ٔٛحط زض لّٕطٚپبیی ٘ظیط ٘ظٓ ثهطی ،تؼبزَ زض ٔحیظٔ ،طظثٙسی ٘ ..... ٚمف ٕٟٔی زض قىُ ٌیطی ٔحیظ زاض٘س .ایزبز لّٕط ٚثٚ ٝؾیّٝی
ػالئٓ ٘ ٚكب٘ٞٝبی فیعیىی (ٔخُ زیٛاض٘ ،طزٜی رسا وٙٙس )...،ٜث ٝآٖ قىُ ٔی زٞس  ٚػبٔاُ ٟٔآ زض اضتماب حاؽ تؼّاك ثأ ٝىابٖ زض ٔزتٕاغ
ٔؿى٘ٛی اؾتٕٞ ،چٙیٗ تٛر ٝثٚ ٝیػٌیٟبی وبِجسی ٘ظیط فطْ ،ظیجبیی ،ا٘ؼغبف پصیطی  ٚضٚاثظ و ٝزض ٔزٕٛػ ٝتب حسٚزی ٔكبٞسٔ ٜی قس٘ ،یاع
ٔی تٛا٘س زض اضتمب ایٗ حؽ ٔٛحط ثبقس.
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مريری بر پیشیىٍ وظری پژيَص

زض ایٗ ثرف ثب تؼطیف زیسٌبٟٞبی ٔرتّف پیطأٔ ٖٛف ْٟٛحؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ،ضٚیىطزٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ایٗ اضتجبط وا ٝقابُٔ ز ٚضٚیىاطز
پسیساضقٙبذتی  ٚتزطثٌ ٝطایی اؾت اضائٔ ٝی قٛز .زض ٟ٘بیت ثب ثطضؾی ػٛأُ قىُ زٙٞس ٜحؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ،ضٚیىطز انّی ایاٗ پاػٞٚف
و ٝثطضؾی ٘مف ػٛأُ وبِجسی ٔىبٖ زض ٔزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی ٔٛضز ٔغبِؼٔ( ٝزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی اػتٕبزیٕٞ ٝساٖ) زض قىُ ٌیطی تؼّاك ٔىاب٘ی
اؾت ،تجییٗ ٔی قٛز .تؼّك ثٔ ٝىبٖ ؾغح ثبالتطی اظ حؽ ٔىبٖ اؾت و ٝثٙٔ ٝظٛض ثٟطٙٔ ٜسی  ٚتسا ْٚحضٛض ا٘ؿبٖ زض ٔىبٖ ٘مف تؼییٗ
وٙٙس ٜای ٔی یبثس (فالحت .)37 ،1384 ،تؼّك ثٔ ٝىبٖ و ٝثط پبی ٝحؽ ٔىبٖ ثٚ ٝرٛز ٔی آیس فطاتط اظ آٌبٞی اظ اؾتمطاض زض یه ٔىبٖ اؾات،
ایٗ حؽ ث ٝپی٘ٛس فطز ثب ٔىبٖ ٔٙزط قس ٚ ٜزض آٖ ا٘ؿبٖ ذٛز ضا رعیی اظ ٔىبٖ ٔی زا٘س  ٚثط اؾبؼ تزطثٞ ٝبی ذاٛز اظ ٘كاب٘ٞ ٝابٔ ،ؼاب٘ی،
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زض ز ٚزٌ ٝٞصقتٍ٘ ٝطـ ثٔ ٝىبٖ ظیؿت ا٘ؿبٟ٘ب تغییطای چكٍٕیطی یبفت ٝاؾتٔ ،ؿىٗ ث ٝػٛٙاٖ یه ٘یبظ ثكط زیٍط تٟٙب یه ؾطپٙب٘ ٜیؿات،
ثّىٔ ٝىب٘ی ثطای ضقس  ٚتؼبِی فطز  ٚذب٘ٛازٔ ٚ ٜأٔٙی ثطای اضضبی ٘یبظٞبی ٔرتّف ٔبزی ٔ ٚؼٛٙی ٚی قٕطزٔ ٜی قٛز  ٚثبیس ثتٛا٘اس ؾاالٔت
رؿٕی  ٚضٚا٘ی افطاز ؾبوٗ ضا زض آٖ تأٔیٗ وٙس .اظ ایٗ ضٔ ٚؿىٗ ٔ ٚغّٛثیت آٖ ز ٚرعء الیٙفه ٞؿتٙس و ٝاضضبی ٞط یاه ثاس ٖٚتٛرا ٝثاٝ
زیٍطی ٕٔىٗ ٘یؿت .ایٗ ٔف ْٟٛثب افعایف ضٚاثظ ارتٕبػی  ٚتؼسز ػٛأّی و ٝزض حیبی ا٘ؿبٟ٘ب ٔٛحط٘س ،اظ ٛٞایی و ٝتٙفؽ ٔی وٙس تاب ػٛأاُ
ضٚحی  ٚضٚا٘ی ٚ ...ٚؾیؼتط اؾت .یىی اظ ٔؼب٘ی ٔٛٔ ٚ ٟٓحط زض اضتجبط ا٘ؿبٖ ٔ ٚحیظ وٕٛٞ ٝاضٛٔ ٜضز تٛر ٝعطاحابٖ ثاٛز ٜاؾات ،حاؽ تؼّاك
ٔی ثبقس  ٚایٗ حؽ تؼّك زض فضبی ٔؿى٘ٛی اظ إٞیت ز ٚچٙسا٘ی ثطذٛضزاض اؾت .ایٗ ٘ٛع تؼّك ،ثطٌطفت ٝاظ ػٙبنط  ٚارعاء وبِجاسی ٔىابٖ ثاٝ
ػٛٙاٖ ثركی اظ فطایٙس قٙبذت ٛٞ ٚیت ا٘ؿب٘ی ٔی ثبقس .ضیزطٚالٚاضوبؼ زض ٔغبِؼبی ذٛز ث٘ ٝمف ٔ ٚ ٟٓاؾبؾی تؼّك ث ٝوبِجس اقبض ٚ ٜاظ آٖ
ثب ػٛٙاٖ ضیك ٝزاضی یبز ٔی ٕ٘بیس و ٝثط ایٗ اؾبؼ فطزٔ ،حیظ ضا ثٕٞ ٝطا ٜػٙبنط وبِجسی آٖ زض قىُ زٞی ٔؼٙبی تؼّك ث ٝذبعط ٔی ؾاسبضز.
ػال ٜٚثط آٟ٘ب تیّٛض ٘یع ثٕٞ ٝطاٌ ٜط ٜٚزیٍط ث ٝثطضؾی ذٛز اظ فضبٞبی ػٕٔٛی زض ٚاحس ٞبی ٕٞؿبیٍی ،ثب اقبض ٜثا ٝػٙبناط وبِجاسی ،اظ آٖ ثاب
ػٛٙاٖ تؼبُٔ وبِجسی یبز ٔی ٕ٘بیس ؤ ٝؼبزَ تؼّك وبِجسی ثٔ ٝىبٖ ٔی ثبقس .لجُ اظ ایٗ ز ٚپطٚقب٘ؿىی ثط ضطٚضی تٛر ٝثط ػٙبنط وبِجسی زض
ٔحیظ ا٘ؿب٘ی ٘ ٚمف آٖ زض قىُ ٌیطی تساٛٞ ْٚیت فطزی اقبضٔ ٜی ٕ٘بیسٚ .ی ثب تأویس ثط ٘مف حؽ تؼّك ثٔ ٝىابٖ زض ٔحایظ ثا ٝػٙاٛاٖ
ثركی اظ ٛٞیت ٔىب٘ی ،آٖ ضا رعئی اظ ٛٞیت فطزی ٟ٘ ٚبیتبً ٛٞیت ارتٕبػی افطاز زض ٔحیغٟبی ٔرتّف ٔی زا٘س(.)Gifford Robert,2002
ثب تٛر ٝث٘ ٝظطیبی ٌؿتطز ٜای و ٝزض ٔٛضز حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ٚرٛز زاضز ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝػٕستبً حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ؾغٛح ازضاوای ٚ
قٙبذتی فطز ٘ؿجت ثٔ ٝحیظ ضا قبُٔ ٔی قٛز ،ػال ٜٚثط آٖ اثؼبز احؿبؾی فطز ٘ؿجت ثٔ ٝىبٖ ٘یع ث ٝنٛضی ٘بذٛزآٌب ٜضخ ٔی زٞاس ،زض ٚالاغ
ػٕیك تطیٗ ؾغح ٚاثؿتٍی ثٔ ٝىبٖ ث ٝنٛضی ٘بذٛزآٌب ٜزض ا٘ؿبٖ ثطٚظ ٔی وٙس .حؽ تؼّك ثب تٛر ٝث٘ ٝظطیٔ ٝىبٖ  ٚضفتبض زض ضٚا٘كٙبؾی ،ثاٝ
ز ٚزؾت ٟٓٔ ٝفؼبِیت  ٚوبِجس ٔی پطزاظز .وبِجس ضا ثٕٞ ٝطأ ٜتغیطٞبی فطْ  ٚؾبٔب٘سٞی ارعاء ث ٝػٛٙاٖ ٔ ٟٓتطیٗ ػٛأُ زض قىُ ٌیاطی حاؽ
تؼّك ٔحیظ اضظیبثی ٔی وٙٙس .ػٙبنط وبِجسی اظ عطیك ایزبز تٕبیع ٔحیغی ،اضتجبط زض ٚ ٖٚثیط ٖٚزض فضبٞب ث ٝایزبز حاؽ تؼّاك ٔای پاطزاظز
).(Hidalgo et, .al .,2001;Bonaiuto et al.,1999
حس تعلق بٍ مکان
حؽ تؼّك ػبّٔی اؾت وٛٔ ٝرت تجسیُ یه فضب ثٔ ٝىب٘ی ثب ذهٛنیبی حؿی  ٚضفتبضی ٚیػ ٜثطای افطاز ذبل ٔی قٛز .ایٗ حؽ ػالٜٚ
ثط ایٙىٛٔ ٝرت احؿبؼ ضاحتی اظ یه ٔحیظ ٔی ٌطزز ،ثبػج زؾت یبثی ثٛٞ ٝیت ثطای افطاز ٘یع ٔی قٛز (فالحت .)1 ،1381 ،زض ػیٗ حبَ،
حؽ تؼّك ٔىب٘ی ٔفٟٔٛی پیچیس ٜاظ احؿبؾبی  ٚزِجؿتٍی ا٘ؿبٖ ٘ؿجت ثٔ ٝحیظ اؾت و ٝزض احط ا٘غجبق  ٚاؾتفبز ٜا٘ؿبٖ اظ ٔىبٖ ثٚ ٝراٛز
ٔی آیسٔ .ىبٖ ٘یع زض تؼطیف ضِف حبنُ ٔؼب٘ی اؾت و ٝزض ع َٛظٔبٖ  ٚثب ازضان ث ٝزؾت ٔی آیس .ایٗ تؼطیف ٔفٟأٛی اظ ٔىابٖ ٔؿابِ ٝای
اؾت و ٝث ٝثؼس ٘بآٌبٞب٘ ٚ ٝازضاوی اظ الیٞ ٝبی ذبٔٛـ تزطث ٝافطاز اقبض ٜزاضز  ٚاظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ حؽ ٚاثؿتٍی یب حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ تؼجیط
ٔی قٛز و ٝحؿی تٛاْ ثب ػبعف ٝزض ٔىبٖ اؾتٔ .ىبٖ زض ایٗ حؽ ث ٝنٛضی ضیك ٝزاض تزطثٔ ٝی قاٛز  ٚالیاٞ ٝابی ٔرتّاف ارتٕابػی-
فطٍٙٞی ضا ٘یع زض ثط ٔی ٌیطز (ٍ٘ .)Tuan,1974ب ٜپسیساضقٙبؾبٖ ثط ایٗ اؾتٛاض اؾت ٔؼٕبض ثب ایزبز ٔىبٖ ،فطنتی ث ٝثٙب ٔی زٞاس وا ٝزض
ٔؼطو ٔٛارٔ ٚ ٟٝطاٚز ٜا٘ؿبٖ لطاض ٌیطز  ٚاٌط ٔىبٖ ث ٝا٘ؿبٖ اٞسا قٛز ا ٚث ٝآٖ حؽ تؼّك پیسا ٔی وٙس .زض ثطضؾای  ٚاثؼابز حاؽ تؼّاك زض
ضٚیىطز تزطثٌ ٝطایی تٛر ٝث٘ ٝیبظٞبی ا٘ؿب٘ی ضطٚضی تّمی ٔی قٛز ،زض ایٗ ضٚیىطز ؾبذتٕبٖ ٞب ثب تٛرا ٝثا ٝتؼابضیفی وا ٝاظ ٔؼٕابضی اضائاٝ
ٔیزٙٞس زض ضاؾتبی تأٔیٗ ٘یبظٞبی ا٘ؿب٘ی ٌبْ ثط ٔی زاض٘س .اظ ؾٛیی زیٍط ضفتبضٞب ثطای اضضبی ٘یبظٞب ٚاضز ػُٕ ٔی ق٘ٛس  ٚاظ ایٗ ض ٚقٙبذت
٘یبظٞبی ا٘ؿبٖ ثطای عطاحبٖ ٔحیغی اظ إٞیت ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض اؾت .اظ ٔٙظط تئٛضی ٘یبظٞبی ا٘ؿب٘ی ،حؽ تؼّاك ثطٌطفتا ٝاظ ٘اٛػی ٘یابظ
ارتٕبػی اؾت و ٝعی آٖ ،ا٘ؿبٖ ث ٝز٘جبَ یبفتٗ ربی پبی ٔحىٓ زض رٟت اضتجبط ثب ٔحیظ  ٚپی٘ٛس نٕیٕب٘ ٝثب آٖ اؾت).(awson,2001

تبیین نقش عوامل مؤثر بر قلمرویابی در ایجاد حس تعلق به مکان در مجموعههای مسکونی

ػّٕىطزٞب  ٚقرهیت ٔىبٖ٘ ،مكی ثطای آٖ زض ش ٗٞذٛز ٔتهٛض ٔیؿبظز ٔ ٚىابٖ ثاطای ا ٚلبثاُ احتاطاْ ٔای ٌاطزز (.)Steele,1981,44
ثٙبثطایٗ حؽ تؼّك تطویجی پیچیس ٜاظ ٔؼب٘یٕ٘ ،بزٞب  ٚویفیت ٞبی ٔحیغی اؾت و ٝقرم یب ٌط ٜٚث ٝنٛضی ذٛزآٌب ٜیب ٘بذٛزآٌب ٜاظ یاه
ٔىبٖ ذبل ازضان ٔیوٙٙس .ایٗ ٔؼٙب و ٝػٕستبً ثط پبی ٝاضتجبط ػبعفی فطز ثب ٔحیظ لطاض زاضز ،زض عطاحی ثا ٝناٛضی ٕ٘اٛز وبِجاسی ذاٛز ضا
ٕ٘بیبٖ ٔی ؾبظز )رٛاٖ فطٚظ٘سٔ ،ٜغّجی.)33 ،1390 ،
٘ظطی ٝپطزاظ
آِتٕٗ1975 -
الٚؾ2001 ٖٛ
ثحطیٙی 1378

.(Cross,2001

احتطاْ ثٔ ٝىبٖ ،ظ٘زیط ٔحىٕی ثیٗ فطز ٔ ٚىبٖ اؾت ،تؼٟس ثٔ ٝحیظ حؿی ظیجبقٙبؾبِٕ٘ ، ٝؽ وطز٘ای  ٚاحؿبؾاب٘ٝ
اؾت(.(Cross,2001
حؽ ٔىبٖ ،حؿی اؾت و ٝفطز زض ٘تیز ٝیه اتفبق یب ؾٙت زض زض ٖٚذٛز ٔی ؾبظز  ٚثب حؽ ثبظیبثی  ٚذٛا٘سٖ زٚثبضٜ
ٚلبیغٍٟ٘ ،ساضی ٔی قٛز ()Jackson,1994
ؼ تؼّك ثٔ ٝؼٙبی پی٘ٛسی ٔحىٓ  ٚػبّٔی تبحیط ٌصاض ٔیبٖ ٔطزْ ٔ ٚىبٖ  ٚارعاء تكىیُ زٙٞاس ٜآٖ اؾات وا ٝایاٗ
پی٘ٛس ث ٝنٛضی ٔخجت ثٛز ٚ ٜؾجت ٌؿتطـ اضتجبط  ٚتؼبُٔ فطز ثب ٔحیظ ٔی ٌطزز  ٚثب ٌصض ظٔبٖ ػٕك ثیكتطی ٔای
یبثس ).) Relph,1976
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تديیه مدل مفًُمی پژيَص
ثط اؾبؼ ٍ٘ب ٜربٔغ ث ٝازثیبی ٔٛضٛع  ٚتزبضة رٟب٘ی ٔسَ ٔفٟٔٛی ظیط ضا ٔی تٛاٖ زض تحّیُ ػٛأُ ٔٛحط ثط لّٕطٚیبثی ثط حؽ تؼّاك ثاٝ
ٔىبٖ زض ٔزتٕغ ٞبی ٔؿى٘ٛی اضائ ٝزاز ٘.ىت ٟٓٔ ٝزض تسٚیٗ ٔسَ ٔفٟٔٛی ٍ٘ب ٜربٔغ ثٔ ٝتغیطٞبی احطٌاصاض ثاط حاؽ تؼّاك ثأ ٝىابٖ زض
ٔزٕٛػٞ ٝبی ٔؿى٘ٛی ٞؿتٙس .آپبضتٕبٖ ٘كیٙی ضا ٔی تٛاٖ اظ ٔ ٟٓتطیٗ تحٛالی زض فطایٙس اؾىبٖ ثكط زا٘ؿت و ٝث ٝفطْ غبِت ٔؿىٗ قٟطی
زض زٚضاٖ ٔؼبنط تجسیُ قس ٜاؾتٔ .زٕٛػٞ ٝبی ٔؿى٘ٛی و ٝظٔب٘ی لطاض ثٛز ثب لطاضٌیطی زض ٔیبٖ فضبٞبی ؾجع  ٚوٓ تطاوٓ ،ارتٕبػبی اٍِٛیی
ضا ایزبز وٙٙس ،ث ٝتسضیذ ثٔ ٝزتٕغ ٞبیی آپبضتٕب٘ی ثب تطاوٓ ثؿیبض ثبال تجسیُ ٌطزیس٘س .پیكطفت ٞبی نٙؼتی ،اظزیبز رٕؼیات ،تِٛیاس قایٜٞٛابی
ٔؼٕبضی ٘ٛیٗ ٔ ٚف ْٟٛتٛؾؼ ٝػٕٛزی ٘یطٞٚبیی ثٛز٘س و ٝؾیط تح َٛایٗ ٔزتٕغ ٞب ث ٝاقىبَ أطٚظی ضا تحت تأحیط لطاض زاز٘اس .زض ایاطاٖ ٘یاع
ٍٕٞبْ ثب ض٘ٚس قٟط٘كیٙی فعایٙس ،ٜؾی بؾت تِٛیس ٔؿىٗ ا٘ج ٜٛزض لبِت ٔزتٕغ ٔؿى٘ٛی ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ضاٞ ٜبی پبؾاد ثا٘ ٝیابظ ٔؿاىٗ ثاٝ
ؾطػت ٌؿتطـ یبفت ٝاؾت .ایزبز وٛی ٞبی ٔؿى٘ٛی ثطای ضفغ ٘یبظ ٔؿىٗ ٘یبظٔٙساٖ ،احساث ٔزتٕغ ٞبی ٔؿى٘ٛی وٛتاب ٚ ٜثّٙاس ٔطتجا ٝزض
ٔمیبؼ ٞبی وٛچه  ٚثعضي ،اظ رّٕ ٝالسأبی ایزبز ٔزتٕغ ٞبی ٔؿى٘ٛی ثٛز ٜا٘س (ػعیعی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1386 ،

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

ضِف
(پسیساض قٙبؼ)

ضٚح ٔىبٖ ،تطویت ٚیػٌی ٞبیی و ٝث ٝیه ٔٛلؼیت ٔىب٘ی  ،قرهیت ذبل ٔای زٞاس ( Steele,1981ثا٘ ٝماُ اظ

مطالعات محیطی هفت حصار

٘ظطی ٝپطزاظ
٘ظطوطیؿتیٗ
٘ٛضثطي قِٛتع
ؾتبِٛ
(ا٘ؿبٖ قٙبؼ)
فطیتع اؾتیُ
(ضٚاٖ قٙبؼ
تٛاٖ
(رغطافیساٖ)
ربٖ رٙىؽ
(ٔؼٕبض ٔٙظط)

رسٍ٘ -1َٚبٞی ث ٝپیكی ٝٙتحمیك زض ثبة لّٕط ٚ ٚحؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖٙٔ( ،جغٍ٘ ،بض٘سٌبٖ)
تكطیح اثؼبز ٘ظطی – ٝلّٕطٚ
ا٘ؿبٖ ث ٝعٛض فغطی ثب ایزبز لّٕط ٚ ٚرساوطزٖ ذٛز اظ زیٍطأٖ ،حسٚزٜی آؾبیكی ضا ثطای ذٛز تساضن ٔیثیٙاس .لّٕاطٚ
ٔحسٚزٞبی ٚؾیغ ضا زض ثطٔی ٌیطز ٔ ٚؿتّعْ اؾتفبز ٜاظ ٔىبٟ٘ب  ٚاقیبء ٔٛرٛز زض ٔحیظ اؾت .ضفتبض لّٕطٚی ثبظٔبٖ ٚ
ٔىبٖ تغییط  ٚتحٔ َٛی یبثس ،ثب زیٍط ضفتبضٞب زض ٔی آٔیعز  ٚث ٝضفتبض پیچیسٔ ٜی ا٘زبٔس(آِتٕٗ.)130-129 ،1975 ،
ٞط لّٕطٔ ٚی تٛا٘س ٚاحسٞبی ارتٕبػی ٘ظیط ٌطٞ ٜٚب ٘ ٚظبْ ٞبی ارتٕبػی ثعضي تط ضا زض ذاٛز رابی زٞاس ٔىاب٘ی
ثطای ضٚاثظ ارتٕبػی ٟٔیب ؾبظز٘ ،كبٖ ٞبی اظ ٛٞیت افطاز ضا فطا ٓٞوٙس(.)Lawson,2001
یىی اظ تأحیطٌصاضتطیٗ ػٛأُ ثط ٔف ْٟٛلّٕط ٚزض ٔحسٚزٞ ٜبی ٔرتّفٔ ،ؿبئُ ازضاوی -ضٚا٘ی آٖ اؾت و ٝثا ٝزِیاُ
ٚرٛز ا٘ؿبٖ ث ٝػٛٙاٖ وبضثط فضب ،إٞیت ٔی یبثس (ثحطیٙی.)21 ،1378 ،
تكطیح اثؼبز ٘ظطی – ٝحؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ
تؼّك ٔىب٘ی زض ٔىبٖ ٞبیی یبفت ٔی قٛز و ٝزاضای قرهیت ٔكارم ٔ ٚتٕابیع ٞؿاتٙس  ٚقرهایت ٔحیغای اظ
چیعٞبیی ّٕٔٛؼ ؾبذت ٝقس ٜو ٝزاضای ٔهبِح ،قىُ ،ثبفت  ٚضً٘ اؾت(.)Norberg Schuls,1997
تؼّك ثٔ ٝىبٖ ٚضای تزطثیبی احؿبؾی  ٚلبثُ زضن  ٚقبُٔ اػتمبزای فطٍٙٞی  ٚفؼبِیت ٞبی اؾت وا ٝا٘ؿابٖ ضا ثاٝ
ٔحیظ پی٘ٛس ٔی زٞس((Cross,2001

گالره کشاورزی ،سارا جاللیان

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

آ٘چ ٝزض ٔیبٖ ٔسَ ٔفٟٔٛی ٔ ٟٓتّمی ٔی ٌطزز زِجؿتٍی ٞبی ٔىب٘ی اؾت و ٝؾ ٝقبذه ٝانّی ٔحیظ ،فطز  ٚارتٕبع(زیٍطاٖ) ضا قبُٔ
ٔیقٛز .اظ ٕٟٔتطیٗ ایٗ ِٔٛفٞ ٝب ٔحیظ ٚ ٚیػٌی ٞبی وبِجسی اؾت .ثٛٔ ٝاظای ایٗ زِجؿتٍی ٞبی ٔىب٘ی ،لّٕطٚیبثی لطاض زاضز و ٝقف ػبُٔ
انّی وبِجسی ،رغطافیبیی ،ظٔبٖ ،ارتٕبػی ،فطٍٙٞی  ٚازضاوی ضا قبُٔ ٔی قٛزٞ .ط یه اظ ایٗ قبذهٞ ٝب ظیط ٔزٕٛػٞ ٝبی ٌؿتطز ٜای زاضز
و ٝزض ٕ٘ٛزاض  1ثیبٖ ٌطزیس ٜاؾت.

ريش تحقیق

ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛع تٛنیفی تحّیّی اؾت  ٚزض ز ٚثرف ا٘زبْ قس ٜاؾت ،ثرف ا َٚثب ضٚیىطز ویفی  ٚثب ٔطٚضی ثط ٔجب٘ی ٘ظطی پػٞٚف ثٝ
تسٚیٗ چبضچٛة ٘ظطی پطزاذت ٝاؾت .زض ثرف ز ْٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ویفی  ٚوٕی ثٔ ٝغبِؼ ٚ ٝتحّیُ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی پطزاذتٕٞ ، ٝچٙیٗ
ثطای تؼییٗ ٔیعاٖ ٔؼٙبزاضی ٞط یه اظ اثؼبز زضنس فطاٚا٘ی ٌطفت ٝقس ٜاؾت .زض ٟ٘بیت زض ٘طْ افعاض  SPSSث ٝتحّیُ زازٞ ٜبی ٔٛرٛز پطزاذتٝ
قس ٜاؾت.
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ٕ٘ٛزاضٔ -1سَ ٔفٟٔٛی پػٞٚف ٔ(.أذص ٍ٘ ،بض٘سٌبٖ).

تبیین نقش عوامل مؤثر بر قلمرویابی در ایجاد حس تعلق به مکان در مجموعههای مسکونی

تحلیل کیفی ومًوٍ مطالعاتی
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی ٔزتٕغ ٔؿى٘ٛی اػتٕبزی ٝزض قٟط ٕٞساٖ ٞؿت .ایٗ ٔزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی زض لؿٕت رٛٙة قطلی قٟط ٕٞساٖ لطاضٌطفت ٝاؾت .
ظٔبٖ ؾبذت ایٗ ٔزٕٛػ ٝث ٝزٞ ٝٞكتبز قٕؿی ثطٔی ٌطزز ٔحسٚز ٘ 500فط ؾى ٝٙزاضز .تؼساز  14ثّٛن ٞ ٚطیه اظ ثّٛن ٞب زض چٟبض عجمٝ
زٚ ٚاحسی و ٝرٕؼبً ٚ140احس ٞؿت زض وٙبض یىسیٍط لطاض زاض٘س .زِیُ ا٘تربة ٔزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی ٔٛلؼیات لطاضٌیاطی آٖ زض قاٟط ٕٞاساٖ ٚ
ٚضؼیت لّٕط ٚآٖ ٞؿت ،اظ عطف زیٍط ؾغح حؽ تؼّك قٟط٘ٚساٖ زض ایٗ ٔزٕٛػ٘ ٝیبظ ث ٝاضظیبثی زاقت و ٝزض ایٗ پػٞٚف ٔٛضز ثطضؾای
لطاض ٌطفت.
ثطای ثطضؾی ػٛأُ فطزی ،ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔهبحج ٝای ثط اؾبؼ ٔ ،یعاٖ تحهیالیٛ٘ ،ع ٔبِىیت ٘ ٚح ٜٛا٘تربة ٔحُ ظ٘سٌی ا٘زبْ قاسٜ
اؾت .ثیكتطیٗ تؼساز قطوتوٙٙسٌبٖ ثطای ٔسضن تحهیّی زیسّٓ ِ ٚیؿب٘ؽ ٔیثبقٙس .اظ عطفی ثیكتط قطوتوٙٙسٌبٖ ،نبحت ّٔه ثاٛز( ٜثاٝ
زِیُ ٚاٌصاضی ثٙیبز قٟیس) و ٝاظ ٚیػٌیٞبی ٔخجت ایٗ ٔزٕٛػٞ ٝؿت .اظ ؾبوٙیٗ ٘ ٚح ٜٛاضتجبط آٖٞب ثب یىسیٍط ٕٞ ٚیٗعٛض اظ ٘حٔ ٜٛجّٕابٖ
فضبٞبی اعطاف ٔزٕٛػ ٝؾٛاالتی ٔغطح قس و ٝاغّت ؾبوٙبٖ اظ ٘ساقتٗ آؾب٘ؿٛض ،پبضوی ًٙؾطپٛقیسٔ، ٜاسیطیت ٔزٕٛػا ٝأٙیات ،فضابٞبی
رٕؼی  ... ٚاحؿبؼ ٘بضضبیتی وطز٘سٕٞ .چٙیٗ٘ ،تبیذ ٔهبحج٘ ٝكبٖ ٔی زٞس و ٝیىسؾاتی ثیكاتط ؾابوٙبٖ ایاٗ ٔزٕٛػا ٝزض ؾاغح فطٍٙٞای
ارتٕبػی ثیف اظ ػٛأُ زیٍطی چ ٖٛػبُٔ وبِجسی ،زض ضضبیت ؾبوٙبٖ اظ لّٕطٞٚبی ظ٘سٌی ٔؤحط اؾت .تب ایاٗ ٔطحّا ٝاظ تحمیاك ثاط اؾابؼ
ٔكبٞسای  ٚتحّیُ ٍ٘بض٘سٌبٖ پیكطفت وبض ثسیٗ نٛضی ثٛز ٜاؾت ،ثطضؾی ا٘ٛاع لّٕطٞٚبی ٔٛرٛز زض ایٗ ٔزتٕغ ٞب ٘كبٖ زٙٞس ٜؾغح پابییٗ
لّٕط ٚزض ٔزٕٛػ ٝاؾت و ٝزض ازأ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی ٔهبحج ٚ ٝپطؾكٙبٔ٘ ٝتبیذ ایٗ ٔكبٞسای ٔیسا٘ی ثطضؾی زلیمتط ٔی ٌطزز.

مطالعات محیطی هفت حصار

تهٛیط ٔ -1زتٕغ ٔؿى٘ٛی اػتٕبزیٕٞ ٝساٖٙٔ( ،جغٍ٘ ،بض٘سٌبٖ).

تهٛیط  -2تحّیُ ٔزتٕغ ٔؿى٘ٛی اػتٕبزیٙٔ( ، ٝجغٍ٘ ،بض٘سٌبٖ).
رٟت زؾتیبثی ث ٝتحّیّی ربٔغ اظ ٔؤِفٞ ٝب  ٚقبذهٞ ٝبی تسٚیٗ قس ٜزض ٔسَ ٔفٟٔٛی اظ تطویت ضٚـ ٞبی پاػٞٚف پیٕبیكای  ٚتحّیاُ
ٔحتٛا اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اؾتطاتػی پػٞٚف ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝزازٞ ٜبی وٕی  ٚویفی ث ٝنٛضی  ٓٞظٔبٖ رٕغ آٚضی قس ٜا٘اس .زض ایاٗ
ظٔی ،ٝٙؾ ٟٓثعضٌی اظ زازٞ ٜب زض لبِت پیٕبیف  ٚپطؾكٙبٔ ٝپٙذ ٌعی ٝٙای ِیىطی تٟی ٝقس ٜاؾت .ضٚائی پطؾف ٘بٔ ٝاظ عطیاك پاب٘عز ٜتاٗ اظ
اؾبتیس ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت ،پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝثط اؾبؼ اِفبی وط٘ٚجبخ ؾٙزیس ٜقس رٟت ا٘تربة حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛپطؾكٙبٔ ،ٝثط اؾابؼ ٔكابٞسٜ
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زض ٔزٕٛػ ٝاػتٕبزیٝ
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عدم تؼطیف قسٌی ٚضٚزی ٞب

تٟٙب ٕ٘ ٝ٘ٛلّٕط ٚزض ٔزٕٛػٝ

٘جٛز حهبض تؼطیف قسٔ ٜبثیٗ ٔزٕٛػٝ
ٔ ٚؼجط انّی

گالره کشاورزی ،سارا جاللیان

ٔیسا٘ی  ٚرٕؼیت ؾبوٗ زض ٔزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی اػتٕبزی ٝقٟط ٕٞساٖ ،ػسز ٘ 243فط ثط اؾابؼ فطٔا َٛواٛوطاٖ ربٔؼا ٝآٔابضی رٟات ا٘زابْ
پطؾكٙبٔ ٝا٘تربة ٌطزیس ٜاؾت .حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثط اؾبؼ ٚاضیب٘ؽ ٔحبؾج ٝقس وا ٝعای  10پطؾكاٙبٔ ٝی ٔماسٔبتی زض ربٔؼا ٝآٔابضی ؾابوٙیٗ
ٔزٕٛػ ٝثب ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس  ٚذغبی ٔ 0/70حبؾجٌ ٝطزیس .ث ٝزِیُ ػسْ پبؾرٍٛیی ،تؼساز  100پطؾكٙبٔ ٝث ٝػٙاٛاٖ ٕ٘٘ٛأ ٝاٛضزی
ا٘تربة ٌطزیس .ثب تٛر ٝثِ ٝع ْٚپبیبیی تحّیُ ٞب ٔیعاٖ پبیبیی ؾٛاالی ثیف اظ  0.70زضناس ثاٛز ٜاؾاتٚ .یػٌای ٞابی رٕؼیتای ؾاٗ پطؾاف
ق٘ٛسٌبٖ  25زضنس ثبالی  40ؾبَ  75 ٚزضنس ظیط  40ؾبَ ٞؿتٙس و 52 ٝزضنس ضا ذب٘ٓ ٞب  48 ٚزضنس ضا آلبیابٖ تكاىیُ زاز ٜا٘اسٔ ،یاعاٖ
تحهیالی افطاز تٟٙب  14زضنس ظیط زیسّٓ ثٛز 86 ٚ ٜزضنس تحهیالی ثبالی زیسّٓ زاقت ٝا٘س .یىی اظ قبذهٞ ٝبی وٛٔ ٝضز پطؾف لطاض ٌطفت
ٔسی ؾى٘ٛت ؾبوٙبٖ زض ٔزتٕغ ٞب ثٛز و 28 ٝزضنس وٕتط اظ یىؿبَ 39 ،زضنس ثیف اظ  1ؾبَ  33 ٚزضنس ثیف اظ  5ؾبَ ؾى٘ٛت زاقت ٝا٘س.
زض ازأ ٝرٟت ثطضؾی ػبُٔ ٔٛحط ثط اضتمبی زَ ثؿتٍی ثٔ ٝىبٖ ٔی تٛاٖ ٔتغییط ٞبی ٚاثؿت ٝضا ٔؼیبضٞبی ٔاٛحط ثاط زَ ثؿاتٍی ثأ ٝىابٖ ٚ
ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ضا ٔحیظ ،زیٍطاٖ  ٚذٛز قرم ثیبٖ ٕ٘ٛز٘ .تبیذ حبنّ ٝحبوی اظ ایٗ ٔیثبقس ؤ ٝمساض ضطیت ٕٞجؿتٍی ( )Rثیٗ ٔتغیطٞب
ٔ0.680یثبقس و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٔزٕ ٛػٔ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝتحمیك ٕٞجؿتٍی ثؿیبض لٛی ٚرٛز زاضز .اظ ؾٛی زیٍط 56 ،2
زضنس اظ وُ تغییطای قبذم زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ ثٔ ٝؼیبضٞبی ٔحیظ ،زیٍطاٖ  ٚذٛز فطز تؼّك ٔی ٌیطز.
ٔؼیبضٞبی ٔٛحط ثط زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ

ٕ٘ٛزاض -2تأحیط ٔؼیبضٞبی انّی
ٔؤحط ثط زَثؿتاٍی ثأ ٝىابٖ
(ٔأذص ٍ٘ ،بض٘سٌبٖ).

مطالعات محیطی هفت حصار

زض ازأ ٝرٟت ثطضؾی تأحیط قبذم لّٕطٚیبیی ثط حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ زض ٔزتٕغ ٞبی ٔؿى٘ٛی آظٔ ٖٛضٌطؾیٌ ٖٛطفت ٝقس و٘ ٝتیز ٝضطیت
ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیطٞب  0/826ثٛز و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜای ایٗ و ٝثیٗ ٔزٕٛػٔ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚتغیطٞبی ٚاثؿت ٝتحمیاك ٕٞجؿاتٍی ثؿایبض
لٛی ٚرٛز زاضز .زض ثطضؾی ٞط یه اظ قبذهٞ ٝبی لّٕطٚیبیی زض ٔیعاٖ زِجؿتٍی ٔی تٛاٖ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا اثؼبز ٔرتّف لّٕطٚیبیی ٔ ٚتغیطٞبی
ٔؿتمُ ضا ػٛأُ وبِجسی ،ػٛأُ رغطافیبیی ،ػٛأُ ظٔب٘ی ،ػٛأُ ارتٕبػی ،ػٛأُ فطٍٙٞی ،ػٛأُ ازضاوی زض ٘ظط ٌطفات وا ٝثاب ضٌطؾایٖٛ
ٔطوت لبزض ذٛاٞس ثٛز ٔیعاٖ ٘مف ٞط یه اظ اثؼبز ضا ؾٙزیسٕٛ٘ .زاضٔ -3یعاٖ ٞط یه ضا زض ٔسَ ٘كبٖ ٔی زٞس.
ٕ٘ااٛزاض -3تااأحیط ٔؼٙاابزاضی ٞطیااه اظ اثؼاابز ٔااؤحط ثااط لّٕااط ٚی ابثی زض
ٔزتٕغٞبی ٔؿى٘ٛیٔ(.أذص ٍ٘ ،بض٘سٌبٖ)

ٕ٘ٛزاضٔ -4ؤِفٞٝبی وبِجسی ٔؤحط ثط احؿبؼ تؼّك ثٔ ٝىابٖ زض ٔزتٕاغٞابی
ٔؿى٘ٛیٔ(.أذص ٍ٘ ،بض٘سٌبٖ)

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

ضٚاثظ  ٚؾبظٔب٘سٞی 0/129
ظیجبیی 0/113
تٛٙع 0/097
فطْ 0/180

معیارَای مًثر بر قلمريیابی

ایٕٙی 0/140

اثؼبز رغطافیبیی 0/251
ثؼس ظٔبٖ 0/161
اثؼبز ارتٕبػی 0/288
اثؼبز فطٍٙٞی 0/113
اثؼبز ازضاوی0/155

معیارَای مًثر بر قلمريیابی

ا٘ؼغبف 0/247

اثؼبز وبِجسی0/482
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فطز 0/180

زیٍطاٖ 0/117

ٔحیظ0/464

تبیین نقش عوامل مؤثر بر قلمرویابی در ایجاد حس تعلق به مکان در مجموعههای مسکونی

بررسی تأثیر َر یک از يیژگیَای کالبدی محیط بر حس تعلق ساکىان در مجتمعَای مسکًوی
ٔتغیط ٚاثؿتٚ :ٝیػٌیٞبی وبِجسی ٔؤحط ثط اضتمب حؽ تؼّك زض ٔزتٕغٞبی ٔؿى٘ٛیٔ .تغیطٞبی ٔؿتمُ :ا٘ؼغابف ،ایٕٙای ،ضٚاثاظ  ٚؾابٔب٘سٞی،
ظیجبیی ،تٛٙع ،فطْ٘ .تبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ػٛأُ وبِجسی ٔؤحط ثط اضتمبی حؽ تؼّك ؾبوٙبٖ زض ٔحیظ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝث ٝػّت ؾغح ٔؼٙبزاضی
ث ٝزؾت آٔسٞ ،ٜط ق ف قبذم ثط اضتمبی حؽ تؼّك ٔىبٖ تأحیطٌصاض ٞؿتٙس .زض ایٗ ٔیبٖ ٔؤِف ٝا٘ؼغبف زاضای ثیكتطیٗ ٔیاعاٖ تأحیطٌاصاضی ٚ
ٔؤِف ٝتٛٙع ثؿیبض پبییٗ ٔیثبقس .قبذم ا٘ؼغبف قبُٔ ٔؤِفٞٝبی فضبٞبی چٙس ػّٕىطزی (فضبی ثبظی ،فضبی ؾجع ،فضبی اؾتطاحت)  ٚازغبْ
ػطن ٝزض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ٔیثبقس .زض ٘تیز ٝثطضؾی ضاثغٞ ٝط یه اظ ِٔٛفٞ ٝبی وبِجسی زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ  ٚلّٕطٚیبثی زض ٔزتٕغٞبی ٔؿى٘ٛی
ثب یىسیٍط ثٙٔ ٝظٛض ؾٙزف ضاثغ ٝثیٗ اثؼبز وّی لّٕط ٚیبثی  ٚاثؼبز وّی زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ ثب یىسیٍط ثب یىسیٍط اظ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ
اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
رس -2َٚآظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطای ؾٙزف ضاثغ ٝاثؼبز لّٕط ٚیبثی  ٚاثؼبز زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ ثب یىسیٍطٔ(.أذص ٍ٘ ،بض٘سٌبٖ).
اثؼبز لّٕط ٚیبثی
ػٛأُ
ػٛأُ
ػبُٔ
ػٛأُ
ػٛأُ
ػٛأُ ازضاوی
فطٍٙٞی
ارتٕبػی
ظٔبٖ
رغطافیبیی
وبِجسی
اثؼبز زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ
ٔحیظ

زیٍطاٖ
فطز

**0.726

**0.490

**0.524

**0.611

**0.656

**0/612

**0.311

0.051

**0.399

**0.395

*0.177

**0.225

**0.245

**0.494

0.175

**0.673

**0.490

**0.251
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ثب تٛر ٝث ٝچبضچٛة ٔفٟٔٛی تحمیك قبذهٞ ٝبی زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ زض ضاؾتبی قبذهٞ ٝبی لّٕطٚیبثی لطاض ٌطفت ٝو٘ ٝتابیذ راس َٚقإبضٜ
2ثیبٍ٘ط ضتجٝثٙسی ٞطیه اظ ٔؤِفٞٝبی انّی اضتمب حؽ تؼّك زض ٔزتٕغٞبی ٔؿى٘ٛی اظ عطیك قبذمٞبی لّٕطٚیبثی ٞؿت .اظ ایٗ ضٞ ٚطیه
اظ ٔؤِفٞٝب زض آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ضتجٝثٙسی قسٜا٘س ،ثطضؾی ٔیبٍ٘یٗ ضتجٔ ٝؤِفٞٝب ٘كابٖ ٔای زٞاس وا ٝقابذم ازغابْ ػطنا ٝزاذّای  ٚثیط٘ٚای،
ثطذٛضزٞبی ارتٕبػیٛٞ ،یت رٕؼی ٛٞ ٚیت فطٍٙٞی زض ٔزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی اػتٕبزی ٝثبال ٞؿت ٔ ٚیعاٖ ٔؤِفٞٝبی ٕٞچٔ ٖٛطظ لّٕط ٚ ٚحطیٓ
و ٝث ٝایٕٙی ٔزٕٛػٔ ٝطثٛط ٔیثبقس ثؿیبض ضؼیف ٌعاضـ قس ٚ ٜزض ثؼس لّٕطٚیبثی ٘یع ٘ظٓ فیعیىی ٚ ٚضٚزی ثّٛن ٚ ٚضٚزیٞبی اناّی ثاٝ
ػّت زاضا ثٛزٖ وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضتج ٝاظ زیسٌب ٜؾبوٙبٖ ،زض اِٛٚیت ا َٚثطای اضظیبثی ،ؾبٔب٘سٞی  ٚاضتمب ویفیت ثٙٔٝظٛض اضتمب حؽ تؼّك ؾبوٙبٖ
ثٔ ٝحیظ لطاض زاض٘س.

شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398

بحث ي وتیجٍ گیری

مطالعات محیطی هفت حصار

ایااٗ ٘تاابیذ ٘كاابٖ زٙٞااس ٜایااٗ اؾاات واإٞ ٝاا ٝػٛأااُ  ٚاثؼاابز لّٕطٚیاابثی قاابُٔ ػٛأااُ وبِجااسی ،ػبٔااُ رغطافیاابیی ،ظٔاابٖ ،ػٛأااُ
ارتٕاابػی ،فطٍٙٞاای  ٚازضاواای زاضای اضتجاابط ٔؼٙاابزاض ثااب اثؼاابز انااّی زِجؿااتٍی ثاأ ٝىاابٖ ٞؿااتٙس .ثاا ٝایااٗ ٔؼٙااب واا ٝػٛأااُ وبِجااسی
لّٕطٚیابثی زاضای اضتجاابط ٔؼٙاابزاض  ٚثؿاایبض ثاابال ( )0/726ثاب اثؼاابز ٔحاایظ (قاابُٔ اثؼاابز وبِجااسی ،فؼبِیاتٞااب  ٚػٛأااُ عجیؼاای ) ٔاایثبقااس.
ػٛأااُ وبِجااسی لّٕطٚیاابثی ٕٞچٙاایٗ ثااط زیٍااطاٖ (ؾااطظ٘سٌی ،تٙااٛع فؼبِیااتٞااب ،تؼاابٔالی ارتٕاابػی) ٘ ٚیااع فااطز (٘یبظٞااب ،قبیؿااتٍیٞااب،
اٍ٘یعـ ٞب) زض حؽ تؼّاك ثأ ٝىابٖ تأحیطٌاصاض ٔایثبقاس .ؾابیط ػٛأاُ لّٕطٚیابثی ٘یاع ٕٞچا ٖٛػبٔاُ وبِجاسی ثاط اثؼابز زِجؿاتٍی ثاٝ
ٔىبٖ تأحیطٌصاض ٔیثبقٙس  ٚاضتمب ٞطیه ؾجت اضتمب ٚیػٌی زض ثؼس زیٍط ٔیقٛز.
پؽ اظ ثطضؾی ػٛأُ  ٚاثؼبز و ٝزض ضاثغ ٝثب لّٕطٚیبثی ثیبٖ قس ،ثٙٔ ٝظٛض ؾٙزف آضای پطؾف ق٘ٛسٌبٖ  ٚزضنس فطاٚا٘ی ٞط یه اظ قبذهاٝ
ٞبی زِج ؿتٍی ثٔ ٝىبٖ ث ٝوٕه ِٔٛفٞ ٝبی لّٕطٚیبثی ،اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تیزا ٝایاٗ آظٔا ٖٛثا ٝرٟات ثطضؾای تفابٚی
ٔیبٍ٘یٗ آضای افطاز اظ قبذم ٞبی ٔؼٙی زاض اؾتٕٞ .چٙیٗ ػال ٜٚثط ٔؼٙیزاضی تفبٚی یب ػسْ تفبٚی ٔیبٍ٘یٗ ضتج ٝقبذمٞب اظ زیسٌب ٜافاطاز
پبؾرٍ ،ٛث ٝاِٛٚیت ثٙسی اثؼبز ،اظ زیسٌب ٜافطاز ٘یع پطزاذت ٝذٛاٞس قس.

گالره کشاورزی ،سارا جاللیان

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهفتم /سال هفتم /بهار1398
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رس -2َٚضتجٝثٙسی ٞطیه اظ ٔؤِفٞٝبی انّی اضتمب حؽ تؼّك زض ٔزتٕغٞبی ٔؿى٘ٛی اظ عطیك قبذمٞبی لّٕطٚیبثی،
ChiChi559.959
636.431
Square
Square
قبذمٞبی لّٕط ٚیبثی
قبذم زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ
Asymp.
Asymp.
0.000
0.000
Sig
Sig
12.95
ؾبذتبض ٔطظثٙسی
14.18
فضبٞبی چٙس ػّٕىطزی
11.28
٘ظٓ ثهطی
16.13
ازغبْ ػطنٞٝبی ثیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی
13.40
قبوّ ٝوّی ٔحیظ
7.08
ٔطظ لّٕطٚ
6.60
٘ظٓ فیعیىی
6.60
ٔكرم ٘جٛزٖ حطیٓ
9.45
تؼبزَ زض ٔحیظ
11.93
وٙتطَ ٘ ٚظبضی
15.45
ا٘ساظ ٜلّٕطٚ
14.88
ٔطظثٙسی وطزٖ ثبضً٘  ٚچٕٗ
14.68
ٚؾؼت لّٕطٚ
16.10
اؾتفبز ٜاظ عجیؼت
14.85
ظٔبٖ زائٕی
11.60
٘ٛضپطزاظی
8.80
ظٔبٖ ٔٛلت
9.03
ؾبظٌبضی ضً٘ ،ثبفتٔ ،هبِح
9.05
ٔكبضوت رٕؼی
10.28
تٛٙع وبضثطی
17.28
ٛٞیت رٕؼی
6.55
تٛٙع ثهطی
13.75
ثطلطاضی ضٚاثظ رٕؼی
13.28
قىُ  ٚا٘ساظ ٜثٙبٞب
17.20
ٛٞیت فطٍٙٞی
5.48
ٔمیبؼ ثٙبٞب
11.88
آزاة  ٚضؾْٛ
15.80
ثطذٛضزٞبی ػٕٔٛی
13.98
٘یبظ  ٚاٍ٘یعـ زض ٔحیظ
14.25
تؼبٔالی ارتٕبػی
10.88
حؽ تؼّك ث ٝفضب
16.80
عجیؼت ٌیبٞبٖ
8.55
ذٛا٘بیی ٔحیظ
7.18
لبثّیت  ٚقىُ ظٔیٗ
16.23
أٙیت  ٚآضأف
9.28
ؾطظ٘سٌی ركٗٞب
فضبٞب(فضبی ثبظی ،فضبی
10.30
8.10
ؾطظ٘سٌی ضٚیسازٞبی فطٍٙٞی
ؾجع ،فضبی اؾتطاحت)
13.05
ِج ٝثّٛنٞب  ٚقبوّ ٝانّی
11.20
تٛٙع فؼبِیتٞب
16/63
ٔؿیط ؾٛاض ٚ ٜپیبزٜ
7/21
تٛٙع فؼبِیتٞب
6/66
ٚضٚزی ثّٛن
7/84
٘یبظٞب
7/80
ٚضٚزی انّی
9/29
قبیؿتٍیٞب
9/11
تزٕغ پصیطی ٌطٜ
12/53
ؾىٌ ٖٛطٜ
6/14
اٍ٘یعـٞب
ثٙبٞب(ازاضیٔ ،ؿى٘ٛی ،تزبضی،
7/87
تأؾیؿبتی)
(ٔأذصٍ٘ ،بض٘سٌبٖ).
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ثب تٛرا ٝثا ٝزضناس فطاٚا٘ای وا ٝاظ قبذهاٞ ٝابی ٞاط یاه اظ زٛٔ ٚضاٛع ثا ٝزؾات آٔاس ثابالتطیٗ زضناس زض قابذم ٞابی لّٕطٚیابثی
ٛٞیاات فطٍٙٞاای  ٚرٕؼاای ،ا٘ااساظٚ ٚ ٜؾااؼت لّٕااط ٚاؾاات زض حاابِی واا ٝقاابذم ٞاابی زِجؿااتٍی ثاأ ٝىاابٖ ثاابالتطیٗ زضنااس ثاا ٝازغاابْ
ػطنااٞٝاابی زض٘ٚاای  ٚثیط٘ٚاای ،اؾااتفبز ٜاظ عجیؼاات  ،ثطذٛضزٞاابی ػٕاأٛی  ٚفضاابٞبی چٙااس ػّٕىااطزی اؾاات .ثٙاابثطایٗ ػٛأااُ وبِجااسی
ٔؤحط ثط اضتمبی حؽ تؼّك ؾبوٙبٖ زض ٔحیظ ٘كبٖ ٔیزٞس وا ٝثا ٝػّات ؾاغح ٔؼٙابزاضی ثا ٝزؾات آٔاسٞ ،ٜاط قاف قابذم ثاط اضتمابی
حؽ تؼّك ٔىبٖ تأحیطٌصاض ٞؿاتٙس .زض ایاٗ ٔیابٖ ٔؤِفا ٝا٘ؼغابف زاضای ثیكاتطیٗ ٔیاعاٖ تأحیطٌاصاضی ٔ ٚؤِفا ٝتٙاٛع ثؿایبض پابییٗ ٞؿات.
قبذم ا٘ؼغبف قابُٔ ٔؤِفاٞ ٝابی فضابٞبی چٙاس ػّٕىاطزی (فضابی ثابظی ،فضابی ؾاجع ،فضابی اؾاتطاحت)  ٚازغابْ ػطنا ٝزض٘ٚای ٚ
ثیط٘ٚی ٔیثبقس .ؾٙزف اضتجبط ثیٗ ٔؼیبضٞابی لّٕطٚیابثی  ٚحاؽ تؼّاك ٘یاع ٘كابٖ ٔای زٞاس وإٞ ٝا ٝػٛأاُ  ٚاثؼابز لّٕطٚیابثی قابُٔ
ػٛأُ وبِجسی ،ػبُٔ رغطافیبیی ،ظٔابٖ ،ػٛأاُ ارتٕابػی ،فطٍٙٞای  ٚازاضوای زاضای اضتجابط ٔؼٙابزاض ثاب اثؼابز اناّی زِجؿاتٍی ثأ ٝىابٖ
ٞؿتٙس ،ث ٝایاٗ ٔؼٙاب وا ٝػٛأاُ وبِجاسی لّٕطٚیابثی زاضای اضتجابط ٔؼٙابزاض  ٚثؿایبض ثابال ( )0/726ثاب اثؼابز ٔحایظ (قابُٔ اثؼابز وبِجاسی،
فؼبِیتٞب  ٚػٛأُ عجیؼی) ٔای ثبقاس .ػٛأاُ وبِجاسی لّٕطٚیابثی ٕٞچٙایٗ ثاط زیٍاطاٖ (ؾاطظ٘سٌی ،تٙاٛع فؼبِیتٟاب ،تؼابٔالی ارتٕابػی) ٚ
٘یااع فااطز (٘یبظٞااب ،قبیؿااتٍیٟب ،اٍ٘یااعـ ٞااب) زض حااؽ تؼّااك ثاأ ٝىاابٖ تاابحیط ٌااصاض اؾاات ،ؾاابیط ػٛأااُ لّٕطٚیاابثی ٘یااع ٕٞچاا ٖٛػبٔااُ
وبِجسی ثط اثؼبز زِجؿتٍی ثأ ٝىابٖ تبحیطٌاصاض ٔای ثبقاٙس  ٚاضتماب ٞطیاه ؾاجت اضتماب ٚیػٌای زض ثؼاس زیٍاط ٔای قاٛز .ثطضؾای ٔیابٍ٘یٗ
ضتجِٛٔ ٝفٞ ٝب ٘كبٖ ٔای زٞاس وا ٝقابذم ازغابْ ػطنا ٝزاذّای  ٚثیط٘ٚای ،ثطذٛضزٞابی ارتٕابػیٛٞ ،یات رٕؼای ٛٞ ٚیات فطٍٙٞای زض
ٔزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی اػتٕبزی ٝثبال ٔی ثبقاسٔ .یاعاٖ ِٔٛفاٞ ٝابی ٕٞچأ ٖٛاطظ لّٕاط ٚ ٚحاطیٓ وا ٝثا ٝایٕٙای ٔزٕٛػأ ٝطثاٛط ٔای ثبقاس
ثؿیبض ضاؼیف ٌاعاضـ قاس ٚ ٜزض ثؼاس لّٕطٚیابثی ٘یاع ٘ظآ فیعیىای ٚ ٚضٚزی ثّاٛن ٚ ٚضٚزی ٞابی اناّی ثا ٝػّات زاضا ثاٛزٖ وٕتاطیٗ
ٔیاابٍ٘یٗ ضتجاا ٝاظ زیااسٌب ٜؾاابوٙبٖ ،زض اِٛٚیاات ا َٚثااطای اضظیاابثی ،ؾاابٔب٘سٞی  ٚاضتمااب ویفیاات ثااٙٔ ٝظااٛض اضتمااب حااؽ تؼّااك ؾاابوٙبٖ ثااٝ
ٔحیظ لطاض زاض٘س.
ٕٞچٙبٖ و٘ ٝتبیذ ٔكرم اؾت ا٘ؼغابف پاصیطی ثایف تاطیٗ تاأحیط ٌاصاضی ضا زاضز وأ ٝای تاٛاٖ زض رٟات افاعایف ا٘ؼغابف پاصیطی زض
ٔزٕٛػا ٝثاا ٝقاابذم تااط وااطزٖ فضاابٞبی ؾااجع ،فضاابٞبی ثاابظیٔ ،تٙااٛع ؾاابذتٗ فضاابٞبی اؾااتطاحت ٕٞ ٚچٙاایٗ ازغاابْ چٙااس واابضثطی
ٔیتٛاٖ ایٗ ػبُٔ ضا تمٛیت ٕ٘ٛز.

مطالعات محیطی هفت حصار

(ٔأذصٍ٘ ،بض٘سٌبٖ).

ٕ٘ٛزاض -6ثبالتطیٗ قبذهٞ ٝبی زِجؿتٍی ثٔ ٝىبٖ

گالره کشاورزی ،سارا جاللیان

ٕ٘ٛزاض٘ -7تبیذ  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞب زض ضاؾتبی حفظ لّٕط ٚزض ٔزٕٛػٔ ٝؿى٘ٛی ٔٛضز ٔغبِؼٙٔ( ٝجغٍ٘ ،بض٘سٌبٖ).

تأحیط ػٛأُ وبِجسی
ؾطظ٘سٌی
تٛٙع فؼبِیتٟب
تؼبٔالی ارتٕبػی

اضائ ٝضاٞىبضٞب

لّٕطٚیبثی

ثطای ایزبز ؾطظ٘سٌی فطا ٓٞآٚضزٖ فضبٞبی زٚؾتب٘ ٚ ٝأٗ ثطای افطاز ٚ
وٛزوبٖ .
افعایف تؼبٔالی ارتٕبػی ،آٔیرتٗ فؼبِیت ٞب زض ٔزٕٛػ.ٝ
ایزبز فضبٞبی تفطیحی ٚ ٚضظقی زض حس فبنُ ثیٗ ٔزٕٛػٞ ٝب  ،رٟت
رصة افطاز .
ث ٝوٕه فضبٞبی ٔىج ایزبز فضبٞبی ثطای ٘كؿتٗ ،نحجت وطزٖ ..ٚ
تساضن زیسٖ فطنت ٞبی ثطای ٕٞىبضی  ٚثطذٛضزٞبی اتفبلی ٕٞؿبیٍی زض
ضاٞطٞٚب  ٚالثی ٞب

ثطای حفظ لّٕطٔ ٚی تٛاٖ ث ٝوٙتطَ ٔحُ ثبظی ثچٞ ٝب،تٙظیٓ اضتجبعبی ثهطی ثب تٛر ٝث ٝحطیٓ  ٚلّٕط ٚاقبض ٜوطز .ث ٝػال ٜٚاؾتفبز ٜاظ چطاؽ
ٛ٘ ٚضپطزاظی ٔٙبؾت ثٙٔ ٝظٛض زیس ثٟتط ٔ ٚحسٚز وطزٖ زؾتطؾی ؾٛاض ٜث ٝثرف ٔؿى٘ٛی ٘یع ٔی تٛا٘س اظ ضاٞىبضٞبی زض رٟت حفظ حطیٓ زض
ٔزٕٛػٔ ٝغطح قٛزٕٞ .چٙیٗ ثّٛن ٞب ثبیس تب حس أىبٖ اقطاف وٕتطی ثط یىسیٍط زاقت ٝثبقٙس ٔ ٚؿیط ػبثطیٗ پیبز ٜفبنّٙٔ ٝبؾجی اظ ثّٛنٞب
زاقت ٝثبقٙس .اظ آ٘زبیی و ٝػٛأُ ازضاوی زض ٔزٕٛػ٘ ٝیع ٔی تٛا٘س زض ٔیعاٖ حؽ لّٕطٚیبثی تأحیط ٌصاض ثبقسٔ،ی ثبیؿت ٌطٞ ٜبی ٔٛضز ٘ظط زض
ٔزٕٛػ ٝی ٔؿى٘ٛی ضا ٔب٘ٙس الثی ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٔهبِح قفبف ٔ ٚتفبٚی اظ زیٍط ٔهبِح وبٔالً ٔتٕبیع وطز وٕٞ ٝیٗ أط ث ٝقٙبذت ازضان ٚ
حفظ وٙتطَ ثط ٕٞیٗ لؿٕت ضا افعایف ٔی زٞس.
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