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ت ٔٛٙاثٗبز  ٚپیچیسٌی نٗٙت ٌطزقٍطیٔ ،تٙبؾت ثب ٔٙبَك رغطافیبیی ،ظٔیٞٝٙبی ٚیػٜای ثطای ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت ٌطزقٍطی ایزبز ورطزٜ
اؾت .زض ٔٙبَك ٔؿتٗس تٛؾٗ ٝنٗٙت ٌطزقٍطی ،ثبیس ث ٝز٘جبَ ٖٛأُ ٔحطن رطیبٖ ٌطزقرٍطی ثرٛز اطاورٌ ٝطزقرٍطی یىری اظ پٛیربتطیٗ
فٗبِیتٞبی التهبزی ٖهط حبيط اؾت اٌطا ٝتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ضا ٜحُ وّی ثطای ضفٕ ٔ ٕٝٞؿبئُ ٘یؿت ،أب ضاٞجطزی ٔٙبؾت ،ضا ثطای تٛؾٗٝ
پبیساض  ٚوبٞف ٔحطٔٚیت ٔٙبَك  ٚتٛؾٕٗٝٞ ٝرب٘ج ٝالتهبزی ،فطٍٙٞی ،ارتٕبٖی ٔ ٚحیُی ٟ٘ ٚبزی  ...ٚزض یه قٟط یرب وكرٛض ،پریف ضٚی
ثط٘بٔ ٝضیعاٖ لطاض ذٛاٞس زاز .ثٙبثطایٗ يطٚضت پطزاذتٗ ثٔ ٝؿئٌّ ٝطزقٍطی قٟطی٘ ،یبظٞبی پیف ضٚی قٟط٘كیٙبٖ ضا ثب تغییط زض ٔؤِفرٞٝربی
التهبزی ،ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ٔٛضزثطضؾی  ٚزض قطایٍ ُّٔٛة لطاض ذٛاٞس زاز .ایٗ تحمیك اظ ٘ ٔٛوبضثطزی  ٚاظ٘ٓط ٔبٞیت تٛنریفی -تحّیّری
اؾت .ربٔٗ ٝآٔبضی ٔب زض ایٗ پػٞٚف ذب٘ٛاضٞبی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛبٔ ،ٜؿئِٛیٗ ٌ ٚطزقٍطاٖ ٔیثبقٙس و ٝثطای ثطضؾی تأحیطات ٖٛأُ ُٔطحقسٜ
زض ٌطزقٍطی اظ اثعاض پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜو ٝتٛؾٍ ربٔٗ ٝآٔبضی فٛق پبؾد  ٚزازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی آٔبضی ٘طْافعاض  ٚ SPSSثب ٔ ٚسَ
 HOLSATث ٝتزعی ٝتحّیُ زازٜٞبی پػٞٚف پطزاذتٝایٓ و٘ ٝتبیذ آٖ حبوی اظ ٔؿئّ ٝاؾت ؤُ ٝبثك آظٖٔٞٛربی آٔربضی ٌطفترٝقرس ٜاظ
ٔؤِفٞٝبی ز ٚفطيیٞ ٝط ز ٚفطيی ٝتأییس ٔیق٘ٛس  ٚایٗ ؾبذتبضٞب تٛا٘ؿتٝا٘س ٔٛرجبت تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ُٔٙم ٝضا فطا ٓٞآٚض٘س ٘ ٚتبیذ حبنّ ٝاظ
ٔسَ ٘ HOLSATكبٖ اظ ٔخجت ثٛزٖ ّٖٕىطز ٔٛرٛز زض ٔؤِفٞٝبی ؾبذتبض التهبزی ٔ ٚتٙبلى ثٛزٖ ّٖٕىطز ثطذی اظ ٔؤِفرٞٝربی ؾربذتبض
ارتٕبٖی -فطٍٙٞی اؾت و٘ ٝكبٖ اظ ٘یبظٔٙسی زض ضاؾتبیی ثط٘بٔٝضیعی ٔزسز زض ایٗ ضاؾتب اؾت.

فهیمه خواجه نبی ،یوسف درویشی ،مریم کیایی

مقدمه

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2022-01-16

62
62

وبضقٙبؾبٖ التهبزی ٔٗتمس٘س وٌ ٝطزقٍطی تٟٙب ثركی اظ ٔزٕٖٓ ٖٝٛیٓ التهبز اؾت و ٝزض حس ثؿیبض ظیبزی ثبضٌٞٝبی فطٍٙٞی ٌرطٜذرٛضزٜ
اؾت ا ٖٛاظ یهؾ ٛتب حس ُّٔٛثی ٔٛرجبت آقٙبیی فطًٞٙٞب ،تٕسٖٞب٘ ،ػازٞب ،ؾطظٔیٗٞب ،الٛاْ ٌٛ ٚیفٞبی ٔرتّر ضا ثرب یىرسیٍط فرطآٞ
ٔیؾبظز  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٘یع ٔیتٛا٘س یىی اظ ٔٙبثٕ وؿت زضآٔس ثطای وكٛضٞبی ٔرتّ ثبقس ایٗوٌ ٝفتٔ ٝیقرٛز «التهربز تٛضیؿرٓ ثٟترطیٗ
ٔحطن ثطای وكٛضٞبیی اؾت و ٝث ٝزِیُ تهٔحهِٛی ثٛزٖ ٔٙبثٕ زضآٔس ،زاضای التهبز ذٕٛزٞ ٜؿتٙس» ث ٝؾٕتی ٔیضٚز تب تٛؾٍ ثؿریبضی اظ
وكٛضٞبی زضحبَتٛؾٗ ٝث ٝیىی اظ ثعضيتطیٗ ٚالٗیتٞبی التهبزی تجسیُ قٛز (ٌ .)Akbari,2014:21طزقٍطی قٟطی ثٖٛٙٝاٖ یىری اظ
ٟٔٓتطیٗ فٗبِیتٞبی التهبزیٔ ،یتٛا٘س فطنت ٞبی ثعضي التهبزی ،ارتٕربٖی  ٚفطٍٙٞری ضا ثرطای قرٟطٞب زض ضاؾرتبی ضؾریسٖ ثر ٝتٛؾرٗٝ
 ٕٝٞرب٘ج ٝثٚ ٝرٛز آٚضز .ثٙبثطایٗ ثب ٖٙبیت ث ٝایٙى ٝزض ٖهط حبيط تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی یىی اظ ٟٔٓتطیٗ فٗبِیتٞربی ٖٕرسٔ ٜرسیطیت ارطایری
قٟطٞب ٔی ثبقٙسِ ،صا فطإٛ٘ ٓٞزٖ ثؿتطٞبی آٔبیكی ُّٔٛة زض حٛظٌ ٜطزقٍطی قٟطی ثؿیبض حبئع إٞیت اؾتِ .صا زض ایرٗ ظٔیٙر ٝتٛرر ٝثرٝ
اثٗبز ٔبزی ،فیعیىی زض قٟط ٕٞچَ ٖٛطاحی قٟطی ،حفبْت ٔحیٍظیؿت ،تأؾیؿبت ضفبٞی– پرصیطایی  ٚتجّیغربت زضؾرت ٕٞ ٚچٙریٗ اثٗربز
ا٘ؿب٘ی– فطٍٙٞی ٕٞچ ٖٛاضتمب فطٍٙٞی  ٚآٔٛظـٞبی ٔطث َٝٛثب تٛر ٝث ٝان َٛتٛؾٗ ٝپبیساض ٕٞ ٚبٍٙٞی آٖ ثب فٙبٚضی ٔٛرٛز اظرّٕ ٝالسأبت
ثطرؿتٝای اؾت ؤ ٝیثبیؿت زض حٛظٌ ٜطزقٍطی قٟطی پبیساض ٔٛضزتٛر ٝلطاض ٌیطز ( .)Shatrian,2014:41تزطث ٝحبثت وطز ٜاؾرت ورٝ
ٌطزقٍطی ٕٛٞاض ٜزضثطزاض٘س ٜتأحیطات التهبزی  ٚارتٕبٖی  ٚظیؿت ٔحیُی اؾرت .ثرسیٗ زِیرُ ،ؾیبؾرت تٛؾرٗ ٝپبیرساض ٌطزقرٍطی ،أرطٚظٜ
ضٚیىطزی ٖٕٔٛی اؾت و ٝزِٚتٞب ث ٝآٖ تٛر ٝوطزٜا٘س تب ٌطزقٍطی یب تٛضیؿٓ اظِحبِ ثْٛقٙبذتی زض ثّٙسٔست ٔمج َٛافترس  ٚاظِحربِ ٔربِی
ذٛزوفب  ٚاظ زیسٌبٜٞبی ارتٕبٖی  ٚاذاللی ٘یع ثطای رٛإٔ ٔحّی ٔفیس ٛ٘ ٚیسثرف ثبقس .ثٙربثطایٌٗ ،طزقرٍطی ثبیرس ثركری اظ ٔحریٍٞربی
َجیٗی  ٚفطٍٙٞی  ٚا٘ؿب٘ی ثبقس تب تٗبزَ ثیٗ آٖٞب ضا حفّ وٙس ( .)Zarabi,2010:34اتىب ثط ٌطزقٍطی ثرٖٙٝرٛاٖ یره ِٔٛرس التهربزی
ثَٛٝض فعایٙسٜای ذهٛنبً زض رٛإٔ ٔٙعٚی ،زٚضافتبز ٚ ٜثٝانُالح رعیطٜای و ٝزابض ضوٛز زض نٙبیٕ ؾٙتی قسٜا٘س ،إٞیرت یبفتر ٝاؾرت ٚضٚز
ٌطزقٍطاٖ ث ٝایٗ ٘ٛاحی ثط ثرفٞب  ٚذسٔبت ٔرتّ تأحیطٌصاض اؾت ثٌٝ٘ٛٝای و ٝایزبز اقتغبَ ضا افعایف ٔیزٞس ٛٔ ٚرت پٛیبیی  ٚرٙرجف
رٕٗیت ٔتفطق  ٚپطاوٙس ٜایٗ ٘ٛاحی ٔیقٛز ( .)Bellini, 2016,336تأحیطات  ٚوبضوطزٞبی ٔخجت ٌطزقٍطی ضا زض یه ُٔٙمٔ ،ٝیتٛاٖ زض
ثرفٞب  ٚظیطؾیؿتٓ ٞبی ٔرتّ اظرّٕ ،ٝالتهبزی ،ارتٕبٖی ،فطٍٙٞیٔ ،حیُی  ٚوبِجسیٔ ،كبٞس ٚ ٜثطضؾی وطز .ایٗ ٖٛأُ زض ٕٞبٍٙٞی ثب
ٔف ْٟٛتٛؾٗ ٝپبیساض ٌ ٚطزقٍطی اظ إٞیت ذبل ثطذٛضزاض٘س  ٚزضٚالٕ ٞعیٞٝٙب احطات ؾر ٛاظیرهَرط ثبیرس ثرب فٛایرس التهربزیٔ ،حیُری،
ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی ،ؾیبؾی  ...ٚاظ َط زیٍط ثبیس ؾجه  ٚؾٍٙیٗ (احطات ٔخجت یب ٔٙفی) ق٘ٛس تب تٛؾٗٔ ٝترٛاظٖ  ٚپبیرساض زض یره ُٔٙمر ٝثرٝ
زؾت آیس ( .)Shahabian,2011:124ؾبذتبض ٌطزقٍطی ٔزٕٖٝٛای اظ أىب٘بت ،تؿٟیالت  ٚلٛا٘یٖٗٙ ،بنط ذرسٔبتی (الربٔتی ،پرصیطایی،
زفبتط ذسٔبت ٔؿبفطتی ،فطٚـ  )... ٚحُٕ٘ٚمُ ،قطوتٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی ٌطزقٍطی ٔ ... ٚیثبقٙس و ٝثٕٞ ٝطا ٜربشثٞٝب ثٖٛٙٝاٖ ٖٛأُ ٖطي،ٝ
ؾیؿتٓ ٌطزقٍطی یه ٔىبٖ ضا تكىیُ ٘ ٚیبظٞبی ٌطزقٍطاٖ ضا زض ٔمهس ثطآٚضزٔ ٜیؾبظ٘س .اِجتٚ ٝیػٌیٞبی ؾربذتبض ٌطزقرٍطی ٞرط ٔىربٖ
ثٛ٘ٝثٝی ذٛز اظیه َط ٔتأحط اظ إٞیت ،اٖتجبضٔ ،بٞیت ،ت٘ ،ٔٛٙمف  ٚوبضوطز (ٔصٞجی ،فطٍٙٞی ،تفطیحی ،تزبضی  )... ٚربشثٞٝبی ٔىب٘ی ذٛز
 ٚاظ َط زیٍط ٔتأحط اظ ٚیػٌیٞبی ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی (ثبٚضٞبی اٖتمبزی)  ٚالتهبزی ؾبوٙیٗ ٔحّی ٌ ٚطزقٍطاٖ ٘یع اؾتٕٞ .چٙیٗ وربضوطز
ٌطزقٍطی یه قٟط یب ُٔٙمٌ ٝطزقٍطی٘ ،ؿجت  ٚؾٕٟی اؾت و ٝزض ثرف ٖطئ( ٝمهس) زض ؾیؿرتٓ ٌطزقرٍطی زض ظٔیٙرٞٝربی ٔرتّر
التهبزی ،ارتٕبٖی ،ظیؿتٔحیُی  ... ٚزضیبفت ٔیوٙس و ٝثبیس ٞعی -ٝٙفبیس ٜآٖ ثطای زؾتیبثی ث ٝتٛؾرٗٝی پبیرساض ٔرٛضز اضظیربثی لرطاض ٌیرطز
( .)Varesi,2011:101یه قٟط ؾبِٓ  ٚتٛؾٗٝیبفت٘ ٝیع ثب فطآٞؾبظی ؾبذتبضٞبی ٔٛضز٘یبظ ٔیتٛا٘س ظٔی ٝٙرصة ثٟتط  ٚثیكرتط ٌطزقرٍط ٚ
ثٟطٜٙٔسی اظ ٔعایبی التهبزی آٖ ضا فطإ٘ ٓٞبیس( )Hadiani,2010:24قرٟط ٌٌّٛرب ٜثر ٝزِیرُ ٚررٛز ٚیػٌریٞربی الّیٕری ،رغطافیربیی،
تٛپٌٛطافی ،پٛقف ٔطتٗی  ٚرٍّٙیٙٔ ،بثٕ آة ظیبزٙٔ ،بَك ؾطؾجع ،حیبتٚحف  ٚقىبضٌبٜٞبی ٔتٗسز ،اؾرتبٖ ٔبظ٘رسضاٖ اظ ربشثرٞٝربی لرٛی
تٛضیؿتی ٌ ٚطزقٍطی ُٔٙمٔ ٝحؿٛة ٔی قٛز زض ٕٞیٗ ضاؾتب تٛر ٝث ٝؾبذتبضٞبی ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی ،التهبزیٔ ،حیُی ٟ٘ ٚبزی زض ضقرس ٚ
تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟط ٌٌّٛب ٜأطی يطٚضی اؾت.
پبیساضی اغّت ثٖٛٙٝاٖ یه انُالح اؾت و ٝزض ٔحیٍظیؿت  ٚضقس ٔبِی  ٓٞزض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛز .ثَٛٝض فعایٙسٔ ،ٜحممربٖ ثرب تٕطورع ثرط
تأحیطات ارتٕبٖی ث ٝز٘جبَ ایزبز فطنت زض ربٔٗٔ ٝیثبقٙس .ایٗ زیسٌب ٜتالـ ٔیوٙرس ثرطای اضائر ٝزیرسٌبٜٞرب  ٚرٟرت تكرٛیك زض تحمیمربت
ٌطزقٍطی قٟطی ،ثب تأویس ثط پبیساضی ٌبْ ثطزاضز ( .)wise, 2016: 30قٟط ٌٌّٛرب ٜزاضای ربشثرٞٝربی فرطاٚاٖ ٌطزقرٍطی اؾرت ور ٝثرب
ثط٘بٔٝضیعیٞب  ٚالسأبت اؾبؾی ٔیتٛاٖ ث ٝآٖ زؾتیبفت .اظ َطفی قٟط ٌٌّٛب ٜثب تٛر ٝث ٝربشثٞٝبی فطاٚاٖ ٌطزقٍطی  ٚؾطٔبیٌٝصاضیٞربی
ؾبَٞبی اذیط زض آٖ ٔیتٛا٘س ٔؿیط تٛؾٗ ٝالتهبزی  ،ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی ،ؾیبؾی  ٚظیؿتٔحیُی ذٛز ضا ثٕٞ ٝطا ٜوُ اؾرتبٖ ٔبظ٘رسضاٖ َری
وٙس ( .)Khaje Nabi,2016:65تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ثٖٛٙٝاٖ ٔزٕ ٖٝٛفٗبِیتٞبی التهبزی ،تأحیط ثؿعایی زض تمٛیت ثٙیبٖٞربی التهربزی
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تعریف مفهومی ساختار اجتماعی -فرهنگی

ٔٛٓٙض اظ ؾبذتبض ارتٕبٖی– فطٍٙٞیٕ٘ ،طٜای اؾت و ٝآظٔٛز٘یٞب زض پطؾكٙبٔٞٝبی ٔحمك ؾبذت 7 ٝؾؤاِی ٌطزقٍط 17 ،ؾؤاِی
ٔیعثبٖ  3 ٚؾؤاِی ٔؿئٛالٖ وؿت ذٛاٙٞس وطز (.)Mahdavi,2010:41

شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

ٔٛٓٙض اظ ؾبذتبض التهبزیٕ٘ ،طٜای اؾت و ٝآظٔٛز٘یٞب زض پطؾكٙبٔٞٝبی ٔحمك ؾبذت 6 ٝؾؤاِی ٌطزقٍط 16 ،ؾؤاِی ٔیعثبٖ 4 ٚ
ؾؤاِی ٔؿئٛالٖ وؿت ذٛاٙٞس وطز (.)Mahdavi,2010:41
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تعریف عملیاتی ساختار اجتماعی -فرهنگی

تعریف مفهومی ساختار اقتصادی

تٛظیٕ ٖبزال٘ٙٔ ٝبفٕ ٘بقی اظ ٌطزقٍطی ،افعایف ضفب ٚ ٜحجبت التهبزی ٔحّیٌ ،ؿتطـ ٘ٓبضت  ٚوٙتطَ ٔحّی ثط ٔٙبثٕ  ... ٚتٗطی
ٔیقٛز(.)Mahdavi,2010:41
تعریف عملیاتی ساختار اقتصادی
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ضٖبیت حمٛق ا٘ؿب٘ی  ٚحمٛق وبض ،ضيبیتٕٙسی ربٔٗٔ ٝحّی ،افعایف أىب٘بت  ٚذسٔبت زض ٔمبنس ٌطزقٍطی ،تأٔیٗ أٙیت
ارتٕبٖی ،اضتمب ویفیت ظ٘سٌی ٘ ٚیع ْطفیتؾبظی ٟ٘بزی  ...ٚثٕٞ ٝطا ٜظیطٔزٕٖٞٝٛبی ذٛز ،ظٔیٞٝٙبی انّی پبیساضی ارتٕبٖی ضا
تكىیُ ٔیزٙٞس(.)Mahdavi,2010:40

مطالعات محیطی هفت حصار

رٛإٔ زاقت٘ ٚ ٝمف آٖ ثٖٛٙٝاٖ ٔٙجٕ رسیسی ثطای اقتغبَ ،وؿت زضآٔس ،زضیبفتٞربی ٔبِیربتی ثیكرتط ،ررصة اضظ  ٚتمٛیرت ظیطؾربذتٞربی
ارتٕبٖی ٔٛضز تأییس اؾت (وبْٕی .)1 :1390،تٛؾٗ ٝنٗٙت ٌطزقٍطی ٔیتٛا٘س ٖبّٔی ٔ ٟٓزض رٟت ضفٕ فمط ،افعایف اقتغبَظایری  ٚافرعایف
زضآٔس ثطای ٔطزْ ٔٙبَك ضٚؾتبیی ثبقس (ٌ .)Salehei, 2016:302طزقٍطی ثٖٛٙٝاٖ یىی اظ ثٟتطیٗ ٌعی ٝٙثطای تٛر ٝث ٝفمرط ،اقرتغبَ ٚ
َطحٞبی التهبزی ٔت ٔٛٙزض وكٛضٞبی زضحبَتٛؾٗ ٝزض ٘ٓط ٌطفتٝقس ٜاؾت (ٌ .)Hajloo,2012:111طزقٍطی ٔیتٛا٘س تغییطات فطٍٙٞی
 ٚارتٕبٖی ٕٟٔی ضا زض قٟطٞبی ٔیعثبٖ ایزبز وٙس  ٚاظ َطیك تٛظیٕ زضآٔس ،اقتغبَظایی ،وبٞف فمط ثبٖج تٛؾٗ ٚ ٝپیكطفت ارتٕربٖی قرسٚ ٜ
ضفب ٚ ٜؾالٔت ٖٕٔٛی ضا ایزبز وٙسٔ .مهٛز اظ احطات ارتٕبٖی ٌطزقٍطی ،تغییطاتی اؾت و ٝزض ظ٘سٌی افطاز ربٔٗٔ ٝیعثبٖ ضخ ٔریزٞرس  ٚایرٗ
تغییطات ثیكتط ث ٝؾجت اضتجبٌ ٔؿتمیٓ ؾبوٙیٗ ٌ ٚطزقٍطاٖ نٛضت ٔیٌیطزٕٞ .چٙیٗ ٔمهٛز اظ احطات فطٍٙٞی ،ایزبز تغییطات زض آزاةٚضؾ،ْٛ
ٙٞط ٕٗٔ ٚبضی رٛإٔ ٔیعثبٖ زض احط حًٛض ٌطزقٍطاٖ اؾت و ٝایٗ ٘ ٔٛتغییطات ثّٙسٔستتط ثرٛز ٚ ٜزض٘تیزرٔ ٝریتٛا٘رس ؾرجت ضقرس  ٚتٛؾرٗٝ
فٗبِیتٞبی ٌطزقٍطی قٛز (.)Heidari,2012:24
زض ٔحسٚزٛٔ ٜضزُٔبِٗ ٝیٗٙی اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ،قٟط ٌٌّٛب ٜث ٝزِیُ ٚرٛز ٚیػٌیٞبی الّیٕی ،رغطافیبیی ،تٛپٌٛطافی ،پٛقف ٔطتٗری  ٚرٍّٙری،
ٔٙبثٕ آة ظیبزٙٔ ،بَك ؾطؾجع ،حیبتٚحف  ٚقىبضٌبٜٞبی ٔتٗسز ،اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ اظ ربشثٞٝبی لٛی تٛضیؿتی ٌ ٚطزقرٍطی ُٔٙمرٔ ٝحؿرٛة
ٔیقٛز ،قٟط ٌٌّٛبٕٞ ٜبَٖٛض و ٝاظ ٘بٔف پیساؾت ُٔٙمٝای حیبتی اؾت  ٚثٖٛٙٝاٖ ٔطظ ٔبظ٘سضاٖ ٌّ ٚؿتبٖ قٙبذتٔ ٝیقٛز ،ث ٝزِیُ لبثّیتٞربی
ٌطزقٍطی ٕٞچٚ ٖٛرٛز تپ ٝتبضیری ٌطاٚزیٗٚ ،رٛز رط یب ذٙسق وّجبز ،ثمبیبی ربز ٜقبٖٜجبؾیٌٛ ،ضؾتبٖ ؾفیس اب ،ٜذب٘ ٝقرٟطیبضی ،زضیربی
آضاْ  ٚرٍُٞٙبی ؾطؾجع  ٚثىط و ٝزض ٔؿیط ربز ٜزأغبٖٔ -كٟس لطاض زاضز اظ ربشثٞٝبی ٌطزقٍطی اؾتبٖ ث ٝقٕبض ٔیآیس ِٚی ثبٚرٛز تٛاٖٞبی
ثبِم ٜٛظیبز زاضای تٛؾٗٝای ٘ب ٍٖٕٛٞاؾت ایٗ تٛؾٗ ٝزض نٛضتی ٔیؿط ذٛاٞس ثٛز و ٝتأحیطات ظیؿتٔحیُی ،التهبزی ،ارتٕربٖی ....فطٍٙٞری
ٌطزقٍطی ٔٛضزثطضؾی زلیك لطاض ٌیطز ٔ ٚىبٖیبثی ٔٙبؾت ثطای تأؾیؿبت  ٚتزٟیعات ظیطثٙبیی زض ٘عزیىی ربشثٞٝربی ٌطزقرٍطی  ٚترالـ
ثطای َٛال٘ی وطزٖ ٔست البٔت ٌطزقٍطاٖ اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت  ٚاؾتفبز ٜزضؾت  ٚقٙبؾبیی ایٗ ربشثٞٝب ثٌ ٝطزقرٍطاٖ زاذّری ٚ
ذبضری زض ایزبز اقتغبَ  ٚثبال ثطزٖ ؾُح ظ٘سٌی ٔطزْ ٔؤحط اؾت ثب قٙبؾبیی زلیك تٛاٖٞب  ٚتٍٙٙبٞبی قٟط  ٚثب ثٟطٌٜیطی ٖبلال٘ر ٝاظ ٔٙربثٕ
ٕٞطا ٜثب تىِٛٛٙغی  ٚؾبظٔبٖزٞی ٔٙبؾت ٔی تٛاٖ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض قرٟطی  ٚضٚؾرتبیی زؾرتیبفرت .تٛؾرٗٝای ور ٝزض آٖ اٞرسا التهربزی،
ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی زض پی٘ٛس ثب ٓٞلطاض ٌیط٘س .زض ؾبَٞبی اذیط ،قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔمهس ٌطزقٍطی ُٔطح ثٛز ٜاؾت ور ٝتحرت
تأحیط پیبٔسٞبی التهبزی ،ارتٕبٖی ،ظیؿتٔحیُی حبنُ اظ تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی لطاضٌطفت ٝاؾت و ٝتأحیط ٖٕسٜای ثط پبیساضی قٟطی قٟط ٌٌّٛبٜ
زاقت ٝاؾت ایٗ قٟط ثبٚرٛز لبثّیتٞب  ٚربشثٞٝبی ٌطزقٍطی فطاٚاٖٕٞ ،چٙبٖ ثطای ٌطزقٍطاٖ زاذّی ٘بآقٙب  ٚتبا٘ساظٜای ثرب آٖ ثیٍب٘رٝا٘رس .ثرسیٗ
ٔٛٓٙض  ٚثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ إٞیت ٔٛي ٔٛتحمیك ،ایٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ تحّیُ ؾبذتبضٞبی ارتٕبٖی ،فطٍٙٞری ،التهربزی ،زض ضقرس  ٚتٛؾرٗٝ
ٌطزقٍطی قٟطی زض قٟط ٌٌّٛب ٜاؾت ،تب ثتٛاٖ ثب یبفتٞٝبی ذٛز ٔؿئٛالٖ ٔطتجٍ ثب ایٗ أط ضا رٟت ثط٘بٔٝضیعی ثٟتط یبضی ضؾب٘س.

فهیمه خواجه نبی ،یوسف درویشی ،مریم کیایی

گردشگری شهری

ربثزبیی  ٚؾفط اقربل ثٔ ٝحیٍٞبی قٟطی رع ٔحیٍ البٔت ٔتٗبض آٖٞب ثٛٓٙٔٝض رٕٕآٚضی اَالٖبت ،وؿت تزطثر ٚ ٝترأٔیٗ ٔزٕٖٛرٝ
ذٛاؾتٞٝبیی اؾت و ٝؾفط ث ٝاٍ٘یع ٜآٖٞب ا٘زبْ ٔیپصیطز .ایٗ زأٔ ٝٙیتٛا٘س ث ٝثبظزیس ٌطزقٍط ضا اظ یه ؾبیت تبضیری ٔب٘ٙرسٔ( :ؿرزس وجرٛز
تجطیع) ،قطوت زضیه ٕ٘بیكٍب ٜتزبضی (ٔطوع زائٕی ٕ٘بیكٍبٜٞبی ثیٗإِّّی– تٟطاٖ) یب ثٟطٜرٛیی ِ ٚصت ثرطزٖ اظ تفرطیح زض أربوٗ ٔحریٍ
قٟطی (تفطیح زض پبضن حبقی ٝضٚزذب٘ – ٝانفٟبٖ) ثبقس .ؾیٕبی قٟطٞب زض ٖهط رسیس ثٝؾطٖت زضحبَتٛؾٗ ٝتحر َٛاؾرت ،ؾربذتٕبٖٞربی
زیس٘ی ،تفطیحبت ٔسضٖ ،ثبظؾبظی ٔزٕٖٞٝٛبی و ٚ ٟٗثبفتٞبی لسیٕی قٟطی  ٚؾطا٘زبْ ثٟجٛز قطایٍ البٔت  ٚثرهٛل قٟطٞبی ثرعضي ٚ
ٔطوعی ذٛز ثٖٛٙٝاٖ یه ربشثٌ ٝطزقٍطی ثطای ٔطزٔبٖ ثیفاظپیف ُٔطح ق٘ٛس .ؾطآٔس ا٘ٛأ ٌطزقٍطیٞب  ٚپطٔكتطیتطیٗ آٖٞب ٌطزقٍطی
قٟطی اؾت؛ ثَٛٝضی و ٝثب تٛر ٝث ٝربیٍبٚ ٜیػ ٜقٟط ،زضثؿیبضی اظ وكٛضٞبی ٔٛفك زض ایٗ نٗٙت ،قرٟط پبیر ٚ ٝاؾربؼ تٛؾرٌٗ ٝطزقرٍطی
اؾت .ایزبز  ٚتٛؾٗ ٝفًبٞبی قٟطی ٔٙبؾت ،ثبظؾبظی فًبٞبی ْبٞطاً ٔتطٚن ٔ ٚطز ٜثٝلهس ظ٘س ٜوطزٖ رٙجٞٝبی و ٟٗربٔٗر ٝاظرّٕر ٝآحربض
تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی اؾت .ثسیٗ ٔٛٓٙض ثؿیبضی اظ قٟطٞب زضنسز٘س تب اظ ٚیػٌیٞب  ٚأىب٘بت ذبل قٟط ذٛز ؾٛز ثطز ٚ ٜاظ ٔعایبی رّرت
تٛضیؿت قٟطی ثٟطٌ ٜیط٘س (.)Taghavi,2011:34

ابعاد توسعه پایدار

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

فرضیههای پژوهش

فطيی :1 ٝؾبذتبضٞبی ارتٕبٖی -فطٍٙٞی زض تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی ٌٌّٛب ٜتأحیط زاضز.
فطيی :2 ٝؾبذتبض التهبزی زض تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی ٌٌّٛب ٜتأحیط زاضز.
ٌطزقٍطی زض ٔٗٙی فٗبِیتی تفطیحی -ارتٕبٖی زض ٘یٕ ٝز ْٚلطٖ ٔ 18یالزی زض اضٚپب  ٚثٚٝیػ ٜاٍّ٘ؿتبٖ ْبٞط قس  ٚثب ٌؿرتطـ قٟط٘كریٙی،
اضتمب ٚؾبیُ حُٕ٘ٚمُ  ٚثٚٝیػٌ ٜؿتطـ ذُ ٌٛضاٜآ ،ٗٞثٟجٛز اٚيبٔ ظ٘سٌی ،اٚلبت فطاغت ثیكتط  ..... ٚتٛؾٗ ٝیبفت .ثبایٗحبَ ،أطٚظٔ ٜفْٟٛ
ٌطزقٍطی ٔتفبٚت قس ٜاؾت ثَٛٝضی و ٝتٗساز ٌطزقٍطاٖ افعایف اكٍٕیطی یبفتٌ ٚ ٝطزقٍطی زض ٖرٛو ضفرتٗ ثر٘ ٝرٛاحی زاضای ظیجربیی
ٕ٘بیكی ثٝتٕبٔی حٞٝٔٛب ٌؿتطـیبفت ٝاؾت ( .)Soltani,2009:24أب ایٗ أط ث ٝضقس ؾطیٕ ٔ ٚساٌ ٚ ْٚؿرتطـ ٌطزقرٍطی ثریٗإِّّری
ٔٙزط قس ،ٜثٚٝیػ ٜاظ  1950ثٖٛٙٝاٖ ٟٔٓتطیٗ ٖبُٔ ٔؤحط زض تحطیه ْٟٛ ٚض ٌطزقٍطی پبیساض ثٖٛٙ ٝاٖ یه ضٚیىطز ٘ٛیٗ ثطای تٛؾٗ ٝنٗٙت
ٌطزقٍطی تّمی ٌطزیس ( .)Heydari Vakil,2016:132ثَٛٝضیو ،ٝاظ ایٗ ٔٓٙرط ٞعیٙرٞٝربی ظیؿرتٔحیُری ،ارتٕربٖی  ٚالتهربزی
ٌطزقٍطی ثَٛٝض فعایٙسٜای ٟٔٓتط اظ ٔعایبی ضقس  ٕٛ٘ ٚآٖ زیسٔ ٜیقس .ثٖٝجبضتزیٍط ،تٛؾٗ ٝنٗٙت ٌطزقٍطی ثٝذهٛل ٌطزقٍطی ا٘جرٜٛ
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بعد اکولوژیکی  :پبیساضی اوِٛٛغیىی و ٝثب حفبْت  ٚتمٛیت پبیٙٔ ٝبثٕ َجیٗی  ٚثیِٛٛغیىی  ٚاوٛؾیؿتٓ ٔطتجٍ اؾت .ثٙٗٔ ٝی حفّ ٔٙبثٕ پبیٝ
ٔ ٚطتجٍ زض ؾُحی اؾت و ٝاذتیبضات آیٙس ٜضا ؾّت ٘ىٙس ٚ ،یب حفّ  ٚاضتمب ْطفیت ،ویفیت  ٚاُ٘ٗب اوٛؾیؿتٓ اؾت و ٝاظ َطیك وبٞف
ٔهط ٔٙبثٕ  ٚا٘طغی وبٞف حزٓ يبیٗبت ،آِٛزٌیٞب  ٚثبظیبفت آٖٞب  ٚیبفتٗ فٙبٚضیٞبی ٔٙبؾت تمٛیت ٔیقٛز (.)Kazemi,2011:14
بعد اقتصادی  :ث ٝایٗ ٔٗٙی اؾت و ٝتٛؾٗ ٝثبیس اظ٘ٓط التهبزی ثبظزٞی الظْ ضا زاقت ٝثبقس ،ثَٛٝضیوٓ٘ ٝبضت  ٚوٙتطَ الظْ ثط ٔٙربثٕ ثرطای
٘ؿُٞبی آتی فطا ٓٞقٛز پبیساضی التهبزی ثطذٛضز ٔتمبثُ ٖٛأُ ٖطي ٚ ٝتمبيب ضا ٔٗٙىؽ ٔیوٙس .تٛؾٗ ٝالتهبزی ثبیس ث ٝقیٜٛای اظ ٔٙربثٕ
اؾتفبز ٜوٙس و ٝزائٕبً ثٔ ٝحیٍ ظیؿت آؾیت ٘طؾب٘س٘ .جبیس زض ْطفیت ثبظؾبظی  ٚثبظتِٛیس ٔٙبثٕ اذتالَ ایزبز وٙس .ایٗ ٔ٘ ٟٓبْط ثط ایٗ اؾت وٝ
پبیررساضی التهرربزی زض نررٛضتی تحمررك ذٛاٞررس یبفررت وررٙٔ ٝرربثٕ غیطلبثررُ احیررب ضا ثبنررطف ٝرررٛیی  ٚثبظتِٛیررس ٔهررط وٙرریٓ
(.)Farahani,2013:104
بعد اجتماعی  :ایٗ ثٗس اظ پبیساضی ث ٝضاثُ ٝا٘ؿبٖ  ٚا٘ؿبٖ ،تٗبِی ضفب ٜفطزی ،ثٟجٛز زؾتطؾی ثٝؾالٔت  ٚثٟساقت ،ذسٔبت آٔٛظقی ،تٛؾٗٝ
فطًٞٙٞبی ٔرتّ  ٚثطاثطی  ٚضفٕ فمط ٔطثٔ ٌٛیقٛز ( .)Azizi,2014:799پبیساضی ارتٕبٖی ث ٝربٔٗٝای اقبض ٜزاضز و ٝثَٛٝض ٔسا ْٚزض
فطآیٙس ایزبز ٔحیٍ ارتٕبٖی  ٚفیعیىی  ٚافعایف ٔٙبثٕ تٛر ٝزاضز ،ثٌٝ٘ٛٝای و ٝافطاز ضا لبزض ٔیؾبظز ثَٛٝض ٔتمبثُ ،یىسیٍط ضا زض ا٘زبْ تٕبْ
وبضوطزٞبی ظ٘سٌی  ٚضؾیسٖ ث ٝپتب٘ؿیُٞبی وبُٔ ذٛز ،حٕبیت وٙٙس ثط ایٗ ٔجٙب ٔیتٛاٖ ٔف ْٟٛپبیساضی ارتٕبٖی ضا ث ٝقطح ظیط تٗطی وطز:
 تأٔیٗ ٘یبظٞبی اؾبؾی ا٘ؿبٖ قبُٔ غصا ،ؾطپٙب ،ٜتحهیالت ،زضآٔس ،قطایٍ ظ٘سٌی  ٚوبض ؾبِٓ  ٚایٕٗ
 ثطاثطی اظرّٕ ٝزضظٔی ٝٙی تٛظیٕ ٖبزال٘ٙٔ ٝبفٕ تٛؾٗٝ
 افعایف  ٚتمٛیت ،یب حسالُ ٍٟ٘ساضی  ٚحفّ ضفب ٜفیعیىی ،شٙٞیٛٙٗٔ ،ی  ٚارتٕبٖی
 تحهیُ  ٚفطنتٞب ثطای تٛؾٗ ٝپتب٘ؿیُ ا٘ؿب٘ی ثطای وُ ربٔٗٝ
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ثَٛٝض فعایٙسٜای ٘بپبیساض زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ،ایٗ تغییط رٟتٔ ،جسأ ای ثطای ْٟٛض ٌ ٚؿتطـ ٔف ْٟٛتٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی ثٖٙٝرٛاٖ اٍِرٛی
غبِت تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض ٔحبفُ ّٖٕی  ٚؾیبؾتٞبی ارطایی اظ اٚایُ ز 1990 ٝٞث ٝثٗس قس (.)Mahdavi,2010:41
زض ٟ٘بیت ثبٞس ثطضؾی ؾبذتبض ٌطزقٍطی ٌٌّٛب ،ٜثبیس ث ٝقٙبؾبیی ٘مبٌ لٛت  ٚفطنتٞب پطزاذت  ٚثب ثٟطٜٙٔسی اظ لٛتٞب  ٚفطنتٞرب ،ثرٝ
تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ٌٌّٛب ٜالساْ وطز  ٚث ٝیه پبؾد ُٔٙمی ثطای ایٗ ؾؤاَ و ٝآیب ؾبذتبضٞبی ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی ،التهبزیٔ ،حیُی ٟ٘ ٚربزی
قٟط ٌٌّٛبٔ ٜی تٛا٘س ٔٙزط ث ٝتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی پبیساض قٛز؟  ٚاظ ا ٝضٚقی ٔی تٛاٖ ایٗ نٗٙت ؾٛزآٚض ضا زض قرٟط تٛؾرٗ ٝزاز؟ ثرطای
ضؾیسٖ ث ٝپبؾد ؾؤاالت فٛق قٙبذت أىب٘بت ،وبؾتیٞب ،ا٘تٓبضات ٌطزقٍطاٖ  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔتٙبؾت ثب قطایٍ ارتٕربٖیَ ،جیٗری  ٚفطٍٙٞری
قٟط ٌٌّٛب ٜيطٚضت زاضز .ثب تٛر ٝث ٝربیٍبٚ ٜاالی رغطافیبیی ،اضتجبَی ،فطٍٙٞی  ٚتبضیری ایٗ ؾطظٔیٗ الظْ اؾت ثب اؾتفبز ٜاظ تٕبٔی أىب٘بت
 ٚلبثّیتٞب زض رٟت ضفٕ ٔحطٔٚیت ،ایزبز اقتغبَ  ٚوؿت زضآٔس اظ ضاٜٞبی ٔرتّ الساْ قٛز ،ثط ٕٞیٗ اؾبؼ تٛؾرٌٗ ٝطزقرٍطی ثرٖٙٝرٛاٖ
ٔزٕ ٖٝٛفٗبِیت ٞبی التهبزی ،تأحیط ث ٝؾعایی زض تمٛیت ثٙیبٖ ٞبی التهربزی رٛأرٕ زاضز زض ُٔبِٗربت ٔتٗرسز ٔرٛضز تبئیرس لطاضٌطفتر ٝاؾرت
(ّٖ ٚ .)Kazemi,2011:13ت ا٘زبْ  ٚيطٚضت ایٗ پػٞٚف فطإٛ٘ ٓٞزٖ ثؿتطٞبی آٔبیكی ُّٔٛة زض حرٛظٌ ٜطزقرٍطی قرٟطی ثؿریبض
حبئع اؾت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض تٛر ٝث ٝاثٗبز ٔبزی ،فیعیىی زض قٟط ٕٞچَ ٖٛطاحی قٟطی ،حفبْت ٔحیٍظیؿت ،تأؾیؿبت ضفبٞی– پرصیطایی ٚ
تجّیغبت زضؾت ٕٞ ٚچٙیٗ اثٗبز ا٘ؿب٘ی– فطٍٙٞی ٕٞچ ٖٛاضتمب فطٍٙٞی  ٚآٔٛظـٞبی ٔطث َٝٛثب تٛر ٝث ٝان َٛتٛؾٗ ٝپبیساض ٕٞ ٚبٍٙٞی آٖ
ثب فٙبٚضی ٔٛرٛز اظرّٕ ٝالسأبت ثطرؿتٝای اؾت ؤ ٝیثبیؿت زض حٛظٌ ٜطزقٍطی قٟطی پبیساض ٔٛضزتٛر ٝلطاض ٌیطز.
٘بْ پػٞٚكٍط
اثطاٞیٓظازٚ ٜ
ٕٞىبضاٖ

ؾبَ
1394

رسُٔ -1َٚبِٗبت ا٘زبْقسٔ ٜطتجٍ ثب ٔٛي ٔٛتحمیك زض زاذُ وكٛض

ٖٛٙاٖ پػٞٚف
ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ثب
تأویس ثط تٛؾٗ ٝپبیساض زض ٘بحی ٝذطْآثبز

اوجطی ٚ
ٕٞىبضاٖ

1393

ثط٘بٔٝضیعی ضاٞجطزی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ثب
اؾتفبز ٜاظ فٗ  SOARقٟط قٛقتط

رسُٔ -2َٚبِٗبت ا٘زبْقسٔ ٜطتجٍ ثب ٔٛي ٔٛتحمیك زض ذبضد اظ وكٛض

ثطضؾی حُٕ٘ٚمُ ،حبِت آٞؿتٝ
ثطای ٌطزقٍطی قٟطی زض
ًٙٞوًٙ

2015

Kwan, Cho-yam,
Joe

ٌطزقٍطی قٟطی زض اؾتب٘جَٛ

2015

Uysal, Ülke Evrim

تحمیك حبيط ثِ ٝحبِ ٔبٞیت وبضثطزی  ٚث ٝضٚـ تٛنیفی  -تحّیّی اؾت .ضٚـ ٌطزآٚضی زازٜٞب زض ایٗ تحمیك قربُٔ ضٚـ وتبثرب٘رٝای ٚ
ضٚـ پیٕبیف ٔمُٗی اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ زیزیتبَ  ٚوتبةٞبی ٔٛرٛز الساْ ث ٝرٕٕآٚضی اَالٖبت ٔٛضز٘یبظ ٌطزیرس ٚ ٜثرطای ثطضؾری
فطيیٞٝب ،الساْ ث ٝرٕٕ آٚضی اَالٖبت ٔٛضز٘یبظ اظ َطیك پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝنٛضت ٌطفت ٝاؾرت .زضٔزٕر ٔٛتٗرساز  501پطؾكرٙبٔ( ٝثرب

شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

روش پژوهش

تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ٔیطاث فطٍٙٞی
پبیساض زض ایٗ

2015

ang, Shuangzi
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٘تبیذ وّیسی
انبِت فطٍٙٞی  ٚقجى ٝربٔٗٔ ٝحّی ثٖٛٙٝاٖ ٞؿت ٝانّی حفبْت اظ
ٔیطاث فطٍٙٞی ثبیس ثٝقست تٛؾٍ ثرفٞبی ٔرتّ زض ربٔٗ ٝاضظـ زازٜ
قٛز اظآ٘زبییو ٝآٖٞب پبی ٚ ٝرٞٛط ثطای إَیٙبٖ اظ تٛؾٗ ٝثّٙسٔست ٔیطاث
فطٍٙٞی ثٝؾٛی ٌطزقٍطی پبیساض ٞؿتٙس.
تحمیمبت ٔیبٖضقتٝای ثطای ثطضؾی ٔكىُ ،یه ضٚیىطز اٙس ضقتٝای ضا
ایزبز ٔیوٙس زضحبِیو ٝضاٜحُ  ٚتٛنیٞٝب یه زیسٌبٔ ٜسیطیت ٚ
ثط٘بٔٝضیعی قٟطی ضا ایزبز ٔیوٙس.
ثبظؾبظی قٟطی ،ضٚیسازٞبی ثعضي  ٚثبظاضیبثی ٘ ٚبْ تزبضی قٟط .ایٗ ٔمبِٝ
ؾٗی زاضز و ٝتأحیطات ٌطزقٍطی لٔٛی قٟطی ثط ٌط ٜٚاٚاْ وٛٔ ٝئٛ
ٌطزقٍطی ٞؿتٙس ثب ثٝوبضٌیطی یه اٟبضاٛة رسیس ٔؿتٙسؾبظی وٙٙس.

ٖٛٙاٖ پػٞٚف

ؾبَ

٘بْ پػٞٚكٍط
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قبَطیبٖ

1394

٘مف ٌطزقٍطی قٟطی زض تٛؾٗ ٝپبیساض
قٟطی

٘تبیذ وّیسی
زض ثط٘بٔٝضیعی تٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقرٍطی ٘بحیر ٝذرطْآثربز زض اِٛٚیرت ا َٚاؾرتطاتػی
ٔحبفٓٝوبضا٘ ٚ ٝزض اِٛٚیت ز ْٚثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػی تٟبرٕی لطاض ٔیٌیط٘س.
فطإٛ٘ ٓٞزٖ ثؿتط ٔٙبؾت ثِ ٝحربِ ظیطؾربذتٞرب ،تزٟیرعات  ٚتؿرٟیالت رٟرت
اؾتفبزٔ ٜؤحط اظ ربشثٞٝبی ٌطزقٍطی قٟطی ٘مف ٕٟٔی ضا زض تٛؾٗ ٝپبیساض قرٟطی
ایفب ٔی ٕ٘بیس  ٚایزبز ٔسیطیت یىپبضاٌ ٝطزقٍطی زض لبِجی ؾبظٔبٖیبفتٔ ،ٝكبضوتی ٚ
ٔطزٔی اظ ضاٞجطزٞبی ٔؤحط زض ایٗ ظٔی ٝٙاؾت.
ٌطزقٍطی زض ایٗ قٟط ثب تٛر ٝثْ ٝطفیرت  ٚپتب٘ؿریُٞربی فرطاٚاٖ تٛؾرٗ ٝظیربزی
٘ساقت ٝاؾت و ٝاظ انّی تطیٗ ُّٖ ٖسْ تٛؾٗ ٝظیطؾبذتٞربی ٌطزقرٍطی ،اظرّٕرٝ
ٞتُ ٔ ٚسیطیت ٔٙؿزٓ قٟطی ثطای آٔبزٌی ایٗ قٟط ثبٞس پصیطایی اظ ٌطزقٍطاٖ
زاذّی  ٚذبضری اؾت.

فهیمه خواجه نبی ،یوسف درویشی ،مریم کیایی

اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ زض ثیٗ ٌطزقٍطاٖ ،ربٔٗٔ ٝحّی ٔ ٚؿئِٛیٗ) تىٕیُ  ٚثطای ا٘زبْ تزعیٚٝتحّیُٞبی آٔبضی ٚاضز ٘رطْافرعاض SPSS
ٌطزیسٔ .یعاٖ آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای وُ پطؾكٙبٔ ٝثطاثط ثب  0/89ثٛز ٜاؾت .ثب تٛر ٝث ٝفطيی ٝا َٚو ٝثرٔ ٝجحرج ؾربذتبض التهربزی احطٌرصاض زض
تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی اذتهبلیبفت ،ٝاثتسا اظ َطیك آظٔٞ ٖٛبی ؾٙزف تٛظیٕ ٘طٔبَ وٌّٕٛط ٚ ٚآظٔ ٖٛتی ته ٕ٘ٝ٘ٛای ث ٝؾرٙزف احطٌرصاضی
ایٗ ؾبذتبض ثط تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی پطزاذت ٚ ٝزض ضاؾتبی ؾٙزف ٔیعاٖ احطٌصاضی ؾبذتبض التهبزی ثط ضٚی تٛؾرٌٗ ٝطزقرٍطی اظ آظٔرٖٛ
اؾپیطٔٗ اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بییٓ  ٚزضٟ٘بیت زض ضاؾتبی ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔیعاٖ ٘ ٚح ٜٛاحطٌصاضی ؾبذتبض التهبزی ثط ضٚی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قرٟطی
قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜاظ َطیك ضٌطؾی ٖٛذُی پطزاذت ٝقس و ٝتهٛیط ٚايحی اظ ٘تیزر ٝفطيری ٝپرػٞٚف ضا اضائر ٝزٞرس .زض ضاؾرتبی فطيری ٝزْٚ
پػٞٚف و ٝث ٝؾبذتبض ارتٕبٖی  -فطٍٙٞی پطزاذت ٝقس ٜثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔؿئّ ،ٝثطای ثطضؾی ایٗ فطيی ٝاثتسا اظ َطیرك آظٔر ٖٛوربیاؾرىٛئط ٚ
فطزیٕٗ پطزاذت ٝایٓ  ٚؾپؽ ث ٝؾٙزف ٔیعاٖ احطٌصاضی ایٗ ؾبذتبض ثط ضٚی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی اظ آظٔ ٖٛاؾپیطٔٗ اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ  ٚزضٟ٘بیرت
زض ض اؾتبی ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔیعاٖ ٘ ٚح ٜٛاحطٌصاضی ؾبذتبض ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ثط ضٚی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛرب ٜاظ َطیرك
ضٌطؾی ٖٛذُی پطزاذت ٝقس و ٝتهٛیط ٚايحی اظ ٘تیز ٝفطيی ٝپػٞٚف ضا اضائ ٝزٞس  ٚزض ا٘تٟبی ٞط ز ٚفطيی ٝثطای ؾٙزف ٔیرعاٖ ضيربیت
ربٔٗٛٔ ٝضزثطضؾی اظ احطٌصاضی ایٗ ؾبذتبضٞب ثط ضٚی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ٔتٙبؾت ثب ا٘تٓبضات ّٕٖ ٚىطز ثبظاضا ٝاظ َطیك ٔسَ  HOLSATثٝ
ؾٙزف ٔٛي ٔٛپطزاذتٔ ٝیقٛزٔ .سَ  HOLSATیه ٔسَ ٘ؿجتبً رسیس اؾت و ٝتالـ ٔیوٙس ث ٝپیچیسٌی ا٘ساظٌٜیطی ضيربیت ؾربوٙبٖ
زض یه پسیس ٜثپطزاظز ،اضائٝزٙٞسٌبٖ ایٗ ضٚیىطز ؾٗی وطزٜا٘س ثط ٔحسٚزیتٞبی ٔسَٞبی زیٍط ٔب٘ٙس ؾطٚوٛاَ  ٚؾطٚپط  ٚغیط ٜظٔب٘ی و ٝثٝ
ا٘ساظٌٜیطی ضيبیت اظ یه پسیس ٜآٖ اظ ا٘ؿب٘ی َ ٚجیٗی ٔیپطزاظ٘س ،غّج ٝوٙٙس.

محدوده موردمطالعه
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قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜثیٗ ٔساضٞبی  36زضر 36 ٚ ٝزلیم ٝتب  36زضر 55ٚ ٝزلیمٖ ٝطو قٕبِی  53ٚزضر 37ٚ ٝزلیم ٝتب 54زضر10 ٚ ٝزلیمٖ ٝطو
قطلی اظ ٘ه اِٟٙبض ٌطیٛٙیچ ٚالٕقس ٜاؾت ،قٟط ٌٌّٛب ٜثٚ ٝؾٗت تمطیجیٞ 400ىتبض زض ٔرتهبت رغطافیبی  ََٛ 53 48 31قٟطی 43 37ٚ
ٖ 36طو قٕبِی لطاضٌطفت ٝاؾت قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜزض قطق اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ٚالٕقس ٚ ٜقٟط ٌٌّٛبٔ ٜطوع ایٗ قٟطؾتبٖ اؾت .قٟط ٌٌّٛرب ٜاظ
قٕبَ ث ٝذّیذ ٌطٌبٖ ،اظ رٛٙة ث ٝر ٚ ٍُٙضقت ٝو ٜٛاِجطظ اظ غطة ث ٝقٟطؾتبٖ ثٟكٟط  ٚاظ قطق ثر ٝررط وّجربز ٔحرسٚز ٔریقرٛز .رٕٗیرت
قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜزض ؾبَ  ،1390ثطاثط ثب ٘ 38847فط ثٛز ٜاؾت .زض تمؿیٕبت وكٛضی ایٗ قٟطؾتبٖ زاضای ز ٚثرف ث٘ ٝبْٞبی ثرف ٔطوعی
( ٌٌّٛب )ٜثب ز ٚزٞؿتبٖ تٛؾىب اكٕ ٚ ٝزٞؿتبٖ آظازٌبٖ  ٚیه قٟط ث٘ ٝبْ ٌٌّٛب ٚ ٜثرف وّجبز ثب ز ٚزٞؿتبٖ وّجبز قرطلی  ٚزٞؿرتبٖ وّجربز
غطثی اؾت .اضتفبٔ ٔطوع قٟط حسٚز ٔ 40تط اظ ؾُح زضیبی آظاز ٔ 67 ٚتط اظ ؾُح زضیبی ذرعض اؾرت زض شیرُ ٔٛلٗیرت ٔحرسٚزٛٔ ٜضزُٔبِٗرٝ
ٕ٘بیف زازٜقس ٜاؾت .قىُ قٕبض.)1(ٜ
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تهٛیط ٔ -1حسٚزٛٔ ٜضزُٔبِٗ)Source:Authors, 2017( ٝ
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یافتهها و بحث

ویژگیهای فردی -اجتماعی افراد موردسنجش
ایٗ ثرف اذتهبل ث ٝرٕٕآٚضی ٚیػٌیٞبی فطزی  ٚارتٕبٖی افطازی وٛٔ ٝضز اضظیبثی لطاضٌطفتٝا٘س اذتهبلیبفت ٝاؾت .ور ٝزض ررس َٚظیرط
ٚیػٌیٞب افطاز ٔٛضزُٔبِٗ ٝضا ثبظٌٔ ٛیٕ٘بیس.
رسٚ -3َٚیػٌیٞبی فطزی -ارتٕبٖی ٌطزقٍطاٖ
رٙؿیت

ؾٗ

ٔطز

%58.6

15-25
26-35

ظٖ

%41.4

56-70

اقتغبَ

ٔترهم
%9.3

36-55

ٚيٗیت تأُٞ
%55.4
%23.6

ٔزطز

%62

%8.5

ٔتأُٞ

%38

%12.5

نبحت قغُ آظاز
%19.1

وبضٔٙس زِٚت
%21.6

زضآٔس ٔبٞیب٘ٝ

ؾُح تحهیالت
فٛقِیؿب٘ؽ
ِیؿب٘ؽ

%18
%40

 500تب 800
 800تب 1

%39
%19.8

زیپّٓ
ضإٙٞبیی

%24
%3

ثیكتط

%27.3

%15

فٛقزیپّٓ

وبضٌط
%6

%13.9

1تب 1/5

ؾبیط ٔٛاضز
%44

یافتههای استنباطی

رس -4 َٚاضظیبثی تٛظیٕ ٘طٔبَ زازٜٞب ؾبذتبض التهبزی اظ َطیك آظٔ ٖٛوٌّٛٔٛط ٚاظ ؾ ٝزیسٌبٔ ٜرتّ  ٚؾٙزف احطٌصاضی ثط ضٚی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی
ٌٛیٝ

حزٓ ٕ٘ٝ٘ٛ

آٔبض ٜآظٖٔٛ

ؾُح ٔٗٙبزاضی

ٔمساض t

زضر ٝآظازی

ؾُح ٔٗٙبزاضی

ؾبذتبض التهبزی (ربٌٔٗ ٝطزقٍطاٖ)

100

0/231

*0/000

13/746

99

0/001

ؾبذتبض التهبزی (ربٔٗ ٝذب٘ٛاض)

371

0/285

*0/000

16/749

370

0/000

ؾبذتبض التهبزی (ربٔٗٔ ٝؿئٛالٖ)

30

0/249

*0/000

17/231

29

0/000

67
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ثب تٛر ٝث ٝآظٔ ٖٛثبال رٟت ثطضؾی تٛظیٕ ٘طٔبَ زازٜٞب ٌطفت ٝقس ٜاؾت ثب تٛر ٝث ٝؾُح ٔٗٙبزاضی اذتهبلیبفت ٝثٞ ٝطیه اظ ظیط ٔؤِفٞٝربی
ثرف ؾبذتبض التهبزی تأحیطٌصاض ثط ضٚی ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔمساض آٔبض ٜآظٔ ٖٛاذتهبلیبفت ٝثرٞ ٝرط
ظیطِٔٛفٔ ٝیتٛاٖ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛتیزٌ ٝطفت و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ٔٗٙبزاضی ٔمساض ٘ 0/000كبٖ اظ ضز فطو نفط زاضز .یٗٙی زِیّی ثرطای تأییرس ایرٗ
فطيی ٝوٛٔ ٕٝ٘ٛ٘" ٝضز٘ٓط اظ تٛظیٕ ٘طٔبَ ثطذٛضزاض اؾت"ٚ ،رٛز ٘ساضز .ثٖ ٝجبضتی تٛظیٕ ایٗ ٕ٘٘ ،ٝ٘ٛطٔبَ ٘یؿت ٚ .ثریٗ زازٜٞرب زض ثریٗ ایرٗ
آظٔ ٖٛتٛظیٕ ٔتفبٚت ٚرٛز زاضز ثٖ ٝجبضت وّیٓ٘ :طات افطاز زض پبؾدٌٛیی ث ٝثرفٞبی ٔطتجٍ ث ٝایٗ رسٔ َٚتفبٚت ثرٛز ٜاؾرت .زض ثطضؾری
٘تبیذ آظٔٔ T ٖٛیتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ قبذم ( Sigؾُح ٔٗٙبزاضی) وٛاهتط اظ  0.05اؾت ثٙبثطایٗ فطو ٔ H0ب ضز ٔیقرٛز  ٚفرطو ٔحمرك
یٗٙی  H1ثب ؾُح إَیٙبٖ  99زضنس پصیطفتٔ ٝی قٛز ،یٗٙی ٔیبٍ٘یٗ قبذم ؾبذتبض التهبزی زض ٞط ؾٌ ٝطٌ ٜٚطزقٍطاٖ ،ذب٘ٛاض ٔ ٚؿئٛالٖ،
ثب ٖسز  3تفبٚت زاضز ،حبَ ثبیس ث ٝؾطا٘ ایٗ ٔٛي ٔٛثطٚیٓ و ٝآیب ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط فٛق ثیكتط اظ ٖسز  3اؾت یب ذیط؟ ٚلتی ث ٝؾتٔ ٖٛیربٍ٘یٗ زض
رسٍ٘ َٚبٔ ٜیوٙیٓٔ ،یبٍ٘یٗ ؾبذتبض التهبزی زض ربٌٔٗ ٝطزقٍطاٖ (ٔ ٚ )3.87یبٍ٘یٗ ؾبذتبض التهربزی زض ربٔٗر ٝذرب٘ٛاض (ٔ ٚ )3.36یربٍ٘یٗ
ؾبذتبض التهبزی زض ربٔٗٔ ٝؿئٛالٖ ( ،)3.45ثیكتط اظ ٖسز  3اؾت .ثٙبثطایٗ اظ تٛافك ٘ؿجی زض ربٔٗ ٝثطذٛضزاض ٞؿتٙس (یٗٙی اوخطیت ٔرٛافمٓ یرب
ذیّی ٔٛافمٓ ظزٜا٘س) .ثٙبثطایٗ اظ٘ٓط پبؾرٍٛیبٖ تٛؾٗ ٝالتهبزی زض تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی تأحیط زاضز.
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ؾُح ٔٗٙبزاضی تب)*( َ%99

ؾُح ٔٗٙبزاضی تب )**( %95

ٖسْ ٔٗٙبزاضی ()NS

مطالعات محیطی هفت حصار

فطيی ٝا َٚپػٞٚف
 :H1ؾبذتبض التهبزی زض ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی تأحیط زاضز.
 :H0ؾبذتبض التهبزی زض ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی تأحیط ٘ساضز.

فهیمه خواجه نبی ،یوسف درویشی ،مریم کیایی

رس -5 َٚآظٔ ٖٛآٔبضی اؾپیطٔٗ رٟت ؾٙزف ٔیعاٖ احطٌصاضی ؾبذتبض التهبزی ثط ضٚی ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛبٜ
ضزی

ٔتغیط ٔؿتمُ

1

ضقس  ٚتٛؾٗٝ
قٟطؾتبٖ

2
3

ٔتغیط ٚاثؿتٝ

آٔبض ٜاؾپیطٔٗ

ؾُح ٔٗٙبزاضی

ؾبذتبض التهبزی (ربٌٔٗ ٝطزقٍطاٖ)

0/098

*0/000

ؾبذتبض التهبزی (ربٔٗ ٝذب٘ٛاض)

0/306

*0/000

ؾبذتبض التهبزی (ربٔٗٔ ٝؿئٛالٖ)

0/089

*0/000

ؾُح ٔٗٙبزاضی تب)*( َ%99

ؾُح ٔٗٙبزاضی تب )**( %95

ٖسْ ٔٗٙبزاضی ()NS

ثب تٛر ٝث ٝرس َٚثبال و ٝاظ َطیك آظٔ ٖٛؾٙزف اضتجبٌ اؾپیطٔٗ ث ٝؾٙزف احطٌصاضی ؾبذتبض التهبزی ثط ضٚی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطؾرتبٖ
ٌٌّٛب ٜاظ ؾ ٝزیسٌبٔ ٜتفبٚت پطزاذتٝقس ٜاؾت ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ذطٚریٞبی حبنّ ٝاظ ز ٚآظٔ ٖٛپریففرطو  ٚذطٚرریٞربی حبنرّ ٝاظ ایرٗ
آظٔ ٖٛزض ؾُح ٔٗٙبزاضی ٔیتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝاظ ٔٓٙط ٞط ؾٌ ٝط ٜٚؾربذتبض التهربزی ایرٗ قٟطؾرتبٖ تٛا٘ؿرت ٝزض ضقرس  ٚتٛؾرٗٝ
ٌطزقٍطی ایٗ قٟطؾتبٖ ٔٛفك ُٖٕ ٕ٘بییس ثٌٝ٘ٛٝای و ٝایٗ ٔیعاٖ ٔٛفمیت ضا ٔیتٛاٖ زض ؾُح ٔٗٙبزاضی  99زضنسی حبنّ ٝاظ زیرسٌبٞ ٜرط
ؾٌ ٝطٔ ٜٚكبٞسٕٛ٘ ٜز اِجت ٝالظْ ث ٝشوط اؾت قبیس اظ ٔٓٙط تٕبٔی آٖٞب ؾُح ٔٗٙبزاضی  99زضنسی حبنُقسٞ ٚ ٜط ؾٌ ٝط ٜٚثرط احطٌرصاضی
ایٗ ؾبذتبض ثط ضٚی ٌطزقٍطی قٟطؾتبٖ اشٖبٖ زاض٘س زض ازأ ٝثطای پبؾد ث ٝایٗ ٔؿئّ ٝاظ ٔسَ آٔبضی ضٌطؾی ٖٛذُی اؾتفبزٔ ٜیٕ٘ربییٓ ورٝ
٘تبیذ آٖ ضا ٔیتٛاٖ زض رسٕٛ٘ ٚ َٚزاض شیُ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز.
رسٔ -6َٚسَ ذالنٝقس ٚ ٜپبضأتطٞبی ثطآٚضز قس ٜرٟت تطؾیٓ اضتجبٌ ؾبذتبض التهبزی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜثب ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ایٗ قٟطؾتبٖ

مطالعات محیطی هفت حصار

ضٌطؾیٖٛ
ذُی

ٔتغیط ٔؿتمُ

ضقس ٚ
تٛؾٗٝ
ٌطزقٍط

ؾبذتبض التهبزی
(ربٌٔٗ ٝطزقٍطاٖ)
ؾبذتبض التهبزی
(ربٔٗ ٝذب٘ٛاض)
ؾبذتبض التهبزی
(ربٔٗٔ ٝؿئٛالٖ)

ٔسَ ذالنٝقسٜ

ضٌطؾیٖٛ
ٔطثٕ

يطیت آ٘ٛا

زضرٝ
آظازی 1

زضرٝ
آظازی 2

ؾُح
ٔٗٙبزاضی

حبثت

ٔتغیط

0/227

24/891

1

100

*0/000

0/803

0/661

0/217

23/519

1

371

*0/000

1/430

0/529

0/085

7/849

1

30

*0/006

2/305

0/299
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ثب تٛر ٝث ٝرس َٚثبال و ٝاظ َطیك ٔسَ ضٌطؾی ٖٛذُی ث ٝؾٙزف ٘ح ٜٛاضتجبٌ ؾبذتبض التهبزی ثب ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛبٜ
ضا اظ ؾ ٝزیسٌبٔ ٜرتّ ٔیؾٙزس ثب تٛر ٝث ٝاضلبْ ذطٚری حبنّ ٝاظ ایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛاؾتسالَ ٕ٘ٛز و ٝایٗ اضتجبٌ ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ
ثٛز ٚ ٜؾبذتبض التهبزی ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثط ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی اظ ٔٓٙط ٞط ؾٌ ٝط ٜٚتأحیطٌرصاض ثرٛز ٜاؾرت ور ٝایرٗ أرط ضا زض ثرطآٚضز
پبضأتطٞبی ٟ٘بیی ٔ ٓٞیتٛاٖ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز.
رس -7 َٚا٘تٓبضاتّٕٖ ،ىطز  ٚؾُح ضيبیت اظ ٔؤِفٞٝبی التهبزی
ضزی

ٔؤِفٞٝبی ثٗس التهبزی

ؾُح ضيبیت

ّٖٕىطز

ا٘تٓبضات

ّٖٕىطز -ا٘تٓبضات

ٔیبٍ٘یٗ

ٔیبٍ٘یٗ

1

ٔٙبفٕ التهبزی ثطای وؿتٚوبض ٔحّی

0/12

1/61

1/49

2

افعایف زضآٔس

0/62

2/21

1/59

3

افعایف فطنتٞبی قغّی ثطای ظ٘بٖ

0/24

2/57

2/33

4

ث ٝزؾت آٚضزٖ تزطثٝ

1/23

2/43

1/2

5

افعایف لیٕت ظٔیٗ

0/86

2/56

1/70
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ٔٗبزِٝ

ٔتغیط
ٚاثؿتٝ

ثطآٚضز پبضأتطٞب

سنجش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری شهری

زضٟ٘بیت ثٛٓٙٔ ٝض ٔحبؾج ٝؾُٛح ثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تٓبضات ٌطزقٍطأٖ ،طزْ ٔحّی ٔ ٚؿئِٛیٗ اظ تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض ٔؤِف ٝثٗس التهبزی اظ ظیط
ٔؤِفٞٝبی ٘ٓیط (ٔٙبفٕ التهبزی ثطای وؿتٚوبض ٔحّی ،افعایف زضآٔس ،افعایف فطنتٞبی قغّی ثطای ظ٘بٖ ،ث ٝزؾت آٚضزٖ تزطث ٚ ٝافعایف
لیٕت ظٔیٗ  ٚوبالٞب) ،اثتسا ٔیبٍ٘یٗ ٞط یه اظ ٔؤِفٞٝب زض ز ٚلؿٕت «ا٘تٓبضات ّٕٖ ٚىطز» ٔحبؾجٝقس ٚ ٜؾپؽ زض ٔسَ  HOLSATلرطاض
ٌطفتٔ .مبیؿٔ ٝیبٍ٘یٗ ا٘تٓبضات ّٕٖ ٚىطز ٔكبٞسٜقس ٜثطای ٔؤِف ٝالتهبزی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتفبٚت ٔیربٍ٘یٗٞرب ثرطای آیرتٓٞربی "تٕربٔی
آٖٞب" ٔخجت اؾت ث ٝایٗ زِیُ و ٝآٖٞب ا٘تٓبض ثبالیی ضا اظ ایٗ قٟط زض ضاثُ ٝثب ایٗ آیتٓٞب ٘ساقتٝا٘س  ٚاظ َطفی ّٖٕىطز ایٗ قرٟط زض ثرطآٚضزٜ
وطزٖ ایٗ ا٘تٓبضات ٘یع ثبال ثٛز ٜاؾت .ثٌٝ٘ٛٝای اظ ٔٓٙط آٖٞب پیف ضفت ٝؤ ٝیتٛا٘س قٟط ثٝظٚزی زض ایٗ ثٗس پیكطفت اكٌٓیطی زض تٛؾرٗٝ
ٌطزقٍطی زاقت ٝثبقس.
ثٛٓٙٔ ٝض ضٚقٗ قسٖ ٚيٗیت ا٘تٓبضات ٌطزقٍطاٖ ٔ ٚرطزْ ٔحّری اظ ٔؤِفرٞٝربی ثٗرس التهربزی ٔٛضزثطضؾری لطاضٌطفتر ،ٝاظ ٔربتطیؽ ٔرسَ
 HOLSATیٗٙی ٔبتطیؽ ا٘تٓبضات ثط ّٖٕىطز اؾتفبزٜقس ٜاؾت .پٙذ آیتٓ ثٗس التهبزی زض لؿٕت ؾٙبضی )Win( ٛلطاضٌطفتٝا٘س٘ ،تبیذ ٘كربٖ
ٔیزٞس .وٚ ٝیػٌیٞبی التهبزی قٟط زض ثرف ٌطزقٍطی تٛا٘ؿتٝا٘س ا٘تٓبضات ٔطزْ ٔحّی ٌ ٚطزقٍطاٖ ضا ثطآٚضز ٚ ٜضيبیت آٖٞرب ضا رّرت
ٕ٘بیس.

مطالعات محیطی هفت حصار

تهٛیط -2ا٘تٓبضاتّٕٖ/ىطز زض ثٗس التهبزی

ة) فطيی ٝز ْٚپػٞٚف
 :H1ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی زض ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی تأحیط زاضز.
 :H0ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی زض ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی تأحیط ٘ساضز.

رس -8َٚآظٔ٘ ٖٛب پبضأتطیه وبی اؾىٛئط  ٚفطیسٔٗ رٟت ؾٙزف ٖٛأُ ارتٕبٖی -فطٍٙٞی ٔؤحط ثط ضٚی ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی
وبیاؾىٛئط

1

ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی (ربٌٔٗ ٝطزقٍطاٖ)

25/40

4

*0/000

7/29

2

ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی (ربٔٗ ٝذب٘ٛاض)

26/60

4

*0/000

6/12

3

ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی (ربٔٗٔ ٝؿئٛالٖ)

20/20

4

*0/006

6/54

ؾُح ٔٗٙبزاضی تب)*( َ%99

*0/003

ؾُح ٔٗٙبزاضی تب ٖ )**( %95سْ ٔٗٙبزاضی ()NS

ثط اؾبؼ رس َٚثبال و ٝث ٝؾٙزف ٖٛأُ ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ٔٛرٛز زض قٟطؾتبٖ ورٔ ٝریتٛا٘رس ٔٛرجربت ضقرس  ٚتٛؾرٌٗ ٝطزقرٍطی ایرٗ
قٟطؾتبٖ ضا فطا ٓٞآٚضز ٔیتٛاٖ ثب تٛر ٝث ٝذطٚریٞبی حبنّ ٝاظ ؾٌ ٝطٔ ٜٚتفبٚت و ٝزض ایٗ پػٞٚف ٔجٙب ضؾیسٖ ثٞ ٝس پػٞٚف ٔیثبقٙس
ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝاظ ٔٓٙط ایٗ ؾٌ ٝطٖٛ ٜٚأُ ٔٛرٛز زض قٟطؾتبٖ ثؿیبض تٛإ٘ٙس  ٚوبضآٔس زض ضاؾتبیی ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ٔیثبقرٙس
ثٌٝ٘ٛٝای و ٝایٗ ؾبذتبض ثؿیبض ٔ ٟٓاظ زیسٌب ٜتٕبٔی ٌطٜٞٚب ؾُح ٔٗٙبزاضی  99زضنسی ثٝزؾت آٔرس ٜاؾرت ور ٝذرٛز ایرٗ ٔمِٛر ٝثیربٌٖرط
تٛإ٘ٙسی قٟطؾتبٖ اظ پتب٘ؿیُٞبی ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی زض ضاؾتبیی رصة ٌطزقٍط  ٚتٛؾٗ ٝایٗ نٗٙت زض قٟطؾتبٖ اؾت.
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يطیت وبی اؾىٛئط

زضرٝ
آظازی

ؾُح ٔٗٙبزاضی

ٔیبٍ٘یٗ
ضتجٝای

ؾُح
ٔٗٙبزاضی

شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

ضزی

ٔؤِفٞٝب

فطیسٔٗ

فهیمه خواجه نبی ،یوسف درویشی ،مریم کیایی

زض ازأ ٝآظٔ ٖٛپیففطو ث ٝؾٙزف ٖٛأُ ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ٔٛرٛز زض قٟطؾتبٖ و ٝزض أط ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ایٗ قٟطؾتبٖ زذیُ
ٔیثبقٙس اظ َطیك آظٔ ٖٛفطیسٔٗ پطزاذت ٝقس ٜو٘ ٝتبیذ ایٗ آظٔ ٖٛثطای تىٕیُ فطآیٙس ؾٙزف فطيی ٝایٗ ٔم ِٝٛضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاظ زیسٌبٜ
ؾٌ ٝط ٜٚثَٛٝضوّی ایٗ ٖٛأُ وبضآٔس لّٕساز ٌطزیس ٚ ٜتٕبٔی ایٗ ؾ ٝثَٛٝض وُ ث ٝؾُح ٔٗٙبزاضی  99زضنسی زؾتیبفتٝا٘س  ٚتٟٙب زض ٔیعاٖ
تفبٚت إٞیت ایٗ ؾبذتبض زض ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی زض ایٗ ؾٌ ٝط ٜٚزیسٔ ٜیقٛز ؤ ٝؿئّٝای وبٔالً ُٔٙمی ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ور ٝثیكرتطیٗ
ٔیعاٖ إٞیت ایٗ ؾبذتبض اظ زیسٌب ٜربٌٔٗ ٝطزقٍطاٖ اؾت و ٝاظ ٔٓٙط آٖٞب ٖٛأُ ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ٔؿئّٝای ثؿیبض ٔ ٟٓزض ٔطارٗ ٝآٖٞرب
ث ٝایٗ قٟطؾتبٖ  ٚیب ٘مبٌ زیٍط اؾت  ٚوٕتطیٗ ٔیعاٖ إٞیت ضا لكط ٔطزْ ٔحّی ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س و ٝاظ ٔٓٙط آٖٞب ؾبذتبضٞبی زیٍط
قٟطی زض رصة ٌطزقٍط ٟٔٓتط ثٛز ٜا٘س ٘ ٝایٗ ؾبذتبض ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝس فطيی ٝحبيط و ٝثطضؾی احطٌصاضی ایٗ ؾبذتبض ثط
ضٚی ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی اؾت اثتسا اظ آظٔ ٖٛؾٙزف اضتجبٌ اؾپیطٔٗ زض ازأ ٝاؾتفبزٔ ٜیٕ٘بییٓ.
رس -9َٚآظٔ ٖٛآٔبضی اؾپیطٔٗ رٟت ؾٙزف ٔیعاٖ احطٌصاضی ؾبذتبض ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ثط ضٚی ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛبٜ
ضزی
1
2

ٔتغیط ٔؿتمُ
ضقس  ٚتٛؾٗٝ
ٌطزقٍط

3

ٔتغیط ٚاثؿتٝ

آٔبض ٜاؾپیطٔٗ

ؾُح ٔٗٙبزاضی

ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی (ربٌٔٗ ٝطزقٍطاٖ)

0/356

**0/012

ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی (ربٔٗ ٝذب٘ٛاض)

0/389

*0/006

ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی (ربٔٗٔ ٝؿئٛالٖ)

0/259

**0/050

ؾُح ٔٗٙبزاضی تب)*( َ%99

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

ثب تٛر ٝث ٝرس َٚثبال و ٝث ٝؾٙزف احطٌصاضی ؾبذتبضٞبی ارتٕبٖی -فطٍٙٞی ٔٛرٛز زض قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜزض ضاؾتبیی ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی
ٌطفت ٝقس ٜاؾت ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ایٗ آظٔ ٖٛو ٝث ٝؾٙزف ایٗ اضتجبٌ پطزاذتٝقس ٜزض ؾُح ٔٗٙبزاضی ٔیتٛاٖ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛتیزٌ ٝطفت و ٝاظ تٟٙب
اظ ٔٓٙط ٔطزْ ٔحّی ایٗ قٟطؾتبٖ ؾبذتبض ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی آٖٞب تٛا٘ؿت ٝتب ؾُح  99زضنس ٔٛفك زض أط ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقرٍطی ٖٕرُ
ٕ٘بییس  ٚاظ ٔٓٙط زٌ ٚط ٜٚزیٍط یٗٙی ٔؿئِٛیٗ ٌ ٚطزقٍطاٖ ایٗ ٔیعاٖ احطٌصاضی تب ؾُح  95زضنس ثٛز ٜاؾت و ٝاظ ٔٓٙط ایٗ زٌ ٚط٘ ٜٚیبظٔٙس
فطًٙٞؾبظی  ٚثبال ثطزٖ ٚیػٌیٞبی ارتٕبٖی قٟطؾتبٖ زض ضاؾتبیی رّت ضيبیت ٌطزقٍطاٖ اؾت ثرهٛل اظ ٔٓٙط ٌطٔ ٜٚؿرئِٛیٗ ور ٝزض
آذطیٗ ٘مُٙٗٔ ٝبزاضی  95زضنسی لطاضٌطفت ٝاؾت  ٚاظ ٔٓٙط ایٗ ٌطٖٛ ٜٚأُ فطٍٙٞی ٘ ٚح ٜٛثطذٛضز ثب ٌطزقٍطاٖ ذٛز ٖبُٔ ثبظزاض٘سٜای زض
رصة ٌطزقٍطی ٔحؿٛة ٔیقٛز ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض ٘یبظٔٙس ثط٘بٔٝضیعیٞبی وبضآٔس زض ایٗ ضاؾتب اظ زیسٌب ٜآٖٞب زیسٔ ٜیقٛز ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض ثب
تٛر ٝثٔ ٝكرم قسٖ احطٌصاضی ایٗ ؾبذتبض ثط ضٚی ٌطزقٍطی ایٗ قٟطؾتبٖ ثطای حُ ٔؿئّ ٝؤ ٝیعاٖ احطٌصاضی ٘ ٚح ٜٛاحطٌصاضی ؾربذتبض
ارتٕبٖی  -فطٍٙٞی ثط ضٚی ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطؾتبٖ ث ٝا ٌٝ٘ٛ ٝثٛز ٜاؾت و ٝآیب ایٗ احطٌصاضی زض ضاؾتبیی تٛؾٗ ٝثٛز  ٚیب ٖربّٔی
ثبظزاض٘س ٔحؿٛة ٔیقٛز زض ازأ ٝثطای پبؾد ث ٝایٗ ٔؿئّ ٝاظ ٔسَ آٔبضی ضٌطؾی ٖٛذُی اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بییٓ و٘ ٝتبیذ آٖ ضا ٔیتٛاٖ زض ررسَٚ
ٕٛ٘ ٚزاض شیُ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز.
رسٔ -10َٚسَ ذالنٝقس ٚ ٜپبضأتطٞبی ثطآٚضز قس ٜرٟت تطؾیٓ اضتجبٌ ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛبٜ
ثب ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ایٗ قٟطؾتبٖ
ٔٗبزِٝ

ضٌطؾیٖٛ
ذُی

ٔتغیط
ٚاثؿتٝ

ضقس ٚ
تٛؾٗٝ
ٌطزقٍط

ٔتغیط ٔؿتمُ
ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی
(ربٌٔٗ ٝطزقٍطاٖ)

ضٌطؾیٖٛ
ٔطثٕ
0/059

ٔسَ ذالنٝقسٜ
زضرٝ
زضرٝ
يطیت
آظازی 2
آظازی 1
آ٘ٛا
5/36

1

100

ثطآٚضز پبضأتطٞب

ؾُح
ٔٗٙبزاضی

حبثت

ٔتغیط

**0/023

1/485

0/291

ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی
(ربٔٗ ٝذب٘ٛاض)

0/600

127/38

1

371

*0/000

0/843

0/856

ؾبذتبض ارتٕبٖی -فطٍٙٞی
(ربٔٗٔ ٝؿئٛالٖ)

0/044

3/877

1

30

*0/046

0/990

0/294
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ؾُح ٔٗٙبزاضی تب )**( %95

ٖسْ ٔٗٙبزاضی ()NS

سنجش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری شهری

ثب تٛر ٝث ٝرس َٚثبال و ٝاظ َطیك ٔسَ ضٌطؾی ٖٛذُی ث ٝؾٙزف ٘حر ٜٛاضتجربٌ ؾربذتبض ارتٕربٖی  -فطٍٙٞری ثرب ضقرس  ٚتٛؾرٌٗ ٝطزقرٍطی
قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜضا اظ ؾ ٝزیسٌبٔ ٜرتّ ٔیؾٙزس ثب تٛر ٝث ٝاضلبْ ذطٚری حبنّ ٝاظ ایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛاؾرتسالَ ٕ٘رٛز ور ٝایرٗ اضتجربٌ
ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثٛز ٚ ٜؾبذتبض ارتٕبٖی  -فطٍٙٞی ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثط ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی اظ ٔٓٙط ٞط ؾٌ ٝط ٜٚتأحیطٌصاض ثرٛز ٜاؾرت أرب
ٔیعاٖ ایٗ احطٌصاضی وبٔالً ٔتفبٚت ثٛز ٜاؾت ثٌٝ٘ٛٝای و ٝزض زٌ ٚط ٜٚتب ؾُح  95زضنس احطٌصاض  ٚیه ٌط ٜٚتب ؾُح  99زضنس احطٌصاض ثٛز ٜاؾت
و ٝایٗ أط ضا زض ثطآٚضز پبضأتطٞبی ٟ٘بیی ٔ ٓٞیتٛاٖ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز .زض ٟ٘بیت ثب تٛر ٝث ٝذطٚریٞبی حبنّ ٝاظ آظٖٔٞٛبی آٔربضی ٌطفترٝقرس ٜزض
اضتجبٌ ثب فطيی ٝز ْٚپػٞٚف ٔیتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝاظ ٔٓٙط ٞط ؾ ٝزیسٌبٛٔ ٜضزُٔبِٗ ٝؾربذتبض ارتٕربٖی  ٚفطٍٙٞری تٛا٘ؿرت ٝزض ضقرس ٚ
تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜزذیُ ثبقس ِٚی ایٗ ٔیعاٖ زذبِت ٔتفبٚت ثٛز ٜاؾت و ٝث ٝتفبٚت زیسٌب ٚ ٜشٙٞیت آٖٞب ثؿتٍی زاضز.
ثٛٓٙٔ ٝض ٔحبؾج ٝؾُٛح ثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تٓبضات ٌطزقٍطاٖ ٔ ٚطزْ ٔحّی اظ تٛؾرٌٗ ٝطزقرٍطی زض ٔؤِفر ٝثٗرس ارتٕربٖی  ٚفطٍٙٞری اظ ظیرط
ٔؤِفٞٝبی ٘ٓیط (اضتمب ؾُح اؾتب٘ساضز ظ٘سٌی ،ثٟجٛز ٚيٕ ربزٜٞب ،ذیبثبٖٞب  ٚذسٔبت ٖٕٔٛی ،ایزبز  ٚتٛؾٗ ٝأىب٘بت تفطیحی ،افعایف ؾرُح
آٌبٞی  ٚزا٘ف ٔطزْ ،افعایف اظزحبْ  ٚقّٛغی ،وبٞف نٕیٕیت ذب٘ٛازٌی  ٚارتٕبٖی  ٚایزبز ٔكىالت فطٍٙٞی ثطای ربٔٗرٔ ٝیعثربٖ) اثترسا
ٔیبٍ٘یٗ ٞطیه اظ ٔؤِفٞٝب زض ز ٚلؿٕت ا٘تٓبضات ّٕٖ ٚىطز ٔحبؾج ٝقس ٚ ٜؾپؽ ٔمبیؿٔ ٝیبٍ٘یٗ ا٘تٓبضات ّٕٖ ٚىطز ثرطای ٔؤِفرٞٝربی ثعٗرس
ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ٌٛیبی آٖ اؾت و ٝتفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞب ثطای آیتٓٞبی "ثٟجٛز ٚيٕ ربزٜٞب  ٚذیبثبٖ ٞبٚذرسٔبت ٖٕرٔٛی  ٚایزربز ،تٛؾرٗٝ
أىب٘بت تفطیحی  ٚافعایف ؾُح آٌبٞی  ٚزا٘ف ٔطزْ" ٔٙفی اؾت ّٕٖ ٚىطز ایٗ قٟط زض ثطآٚضز ٜوطزٖ ایٗ ا٘تٓبضات ثؿیبض پبییٗ ثٛز ٜاؾرت.
أب زض اضتجبٌ ثب آیتٓٞبی " اضتمب ؾُح اؾتب٘ساضز ظ٘سٌی ،افعایف ؾُح آٌربٞی  ٚزا٘رف ٔرطزْ ،افرعایف اظزحربْ  ٚقرّٛغی ،وربٞف نرٕیٕیت
ذب٘ٛازٌی  ٚارتٕبٖی  ٚایزبز ٔكىالت فطٍٙٞی ثطای ربٔٗٔ ٝیعثبٖ" ایٗ قٟط ٘یع ّٖٕىطز لبثُ لجِٛی زاض٘سٕٞ .چٙیٗ ثبالتطیٗ ؾُح ضيبیت
ٔطث ٌٛث ٝوبٞف نٕیٕیت ذب٘ٛازٌی  ٚارتٕبٖی  ٚوٕتطیٗ ؾُح ضيبیت ٔطث ٌٛث ٝایزبز  ٚتٛؾٗ ٝأىب٘بت تفطیحی اؾت.

ضزی

ٔؤِفٞٝبی ارتٕبٖی – فطٍٙٞی

تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ

ّٖٕىطز

ا٘تٓبضات

ّٖٕىطز -ا٘تٓبضات

ٔیبٍ٘یٗ

ٔیبٍ٘یٗ

-1/42

1/22

2/64

1
2
3

اضتمب ؾُح اؾتب٘ساضز ظ٘سٌی
ثٟجٛز ٚيٕ ربزٜٞب  ٚذیبثبٖٞب  ٚذسٔبت ٖٕٔٛی
ایزبز  ٚتٛؾٗ ٝأىب٘بت تفطیحی

0/5
-0/01
-0/74

4

افعایف ؾُح آٌبٞی  ٚزا٘ف ٔطزْ

2/25
1/33
1/47

1/75
1/34
2/21

6

وبٞف نٕیٕیت ذب٘ٛازٌیٚارتٕبٖی

1/33

2/33

1/0

7

ایزبز ٔكىالت فطٍٙٞی ثطای ربٔٗٔ ٝیعثبٖ

1/92

2/84

0/92
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افعایف اظزحبْ  ٚقّٛغی

0/53

2/77

2/24
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رس -11 َٚا٘تٓبضاتّٕٖ ،ىطز  ٚؾُح ضيبیت اظ ٔؤِفٞٝبی ارتٕبٖی  -فطٍٙٞی

فهیمه خواجه نبی ،یوسف درویشی ،مریم کیایی

ُٔبثك ٔبتطیؽ ثبال  ،ایزبز  ٚتٛؾٗ ٝأىب٘بت تفطیحی  ٚافعایف ؾُح آٌبٞی  ٚزا٘ف ٔطزْ ثط ضٚی ؾٙبضیٛی ( )Loseلطاض زاض٘س ،ثٖ ٝجبضتی
ا٘تٓبضات ٌطزقٍطاٖ  ٚقٟط٘ٚساٖ زض ایٗ ظٔی ٝٙثطآٚضز٘ ٜكس ٜاؾت .أب اضتمب ؾُح اؾتب٘ساضز ظ٘سٌی ،ثٟجٛز ٚيٕ ربزٜٞب  ٚذیبثبٖٞب  ٚذسٔبت
ٖٕٔٛی ،افعایف اظزحبْ  ٚقّٛغی ،وبٞف نٕیٕیت ذب٘ٛازٌیٚارتٕبٖی  ٚایزبز ٔكىالت فطٍٙٞی ثطای ربٔٗٔ ٝیعثبٖ ثط ضٚی ؾٙبضیٛی
( )Winلطاضٌطفتٝا٘س .و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ا٘تٓبضات ٌطزقٍطاٖ  ٚقٟط٘ٚساٖ ایٗ قٟط زض ایٗ ظٔی ٝٙثطآٚضز ٜقس ٜاؾت.

نتیجهگیری
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٘تیز ٝثٝزؾتآٔس ٜاظ ثطضؾی آٔبضی فطيی ٝاثتسای پػٞٚف ثسیٗنٛضت اؾت ور ٝاثترسا زض آظٔر ٖٛوٌّٕٛطفرت ثرب تٛرر ٝثر ٝؾرُح ٔٗٙربزاضی
اذتهبلیبفت ٝثٞ ٝطیه اظ ظیط ٔؤِفٞٝبی ثرف ؾبذتبض التهبزی تأحیطٌصاض ثط ضٚی ضقس  ٚتٛؾرٌٗ ٝطزقرٍطی قٟطؾرتبٖ ٌٌّٛرب ٜثرب زض ٘ٓرط
ٌطفتٗ ٔمساض آٔبض ٜآظٔ ٖٛاذتهبلیبفت ٝثٞ ٝط ظیطِٔٛفٔ ٝیتٛاٖ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛتیزٌ ٝطفت و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝمساض ٔٗٙبزاضی ٔمساض ٘ 0/000كربٖ اظ ضز
فطو نفط زاضز .یٗٙی زِیّی ثطای تأییس ایٗ فطيی ٝوٛٔ ٕٝ٘ٛ٘" ٝضز٘ٓط اظ تٛظیٕ ٘طٔبَ ثطذٛضزاض اؾت"ٚ ،رٛز ٘رساضز .ثرٖ ٝجربضتی تٛظیرٕ ایرٗ
ٕ٘٘ ،ٝ٘ٛطٔبَ ٘یؿت ٚ .ثیٗ زازٜٞب زض ثیٗ ایٗ آظٔ ٖٛتٛظیٕ ٔتفبٚت ٚرٛز زاضز ثٖ ٝجبضت وّیٓ٘ :طات افطاز زض پبؾدٌٛیی ث ٝثرفٞبی ٔرطتجٍ
ث ٝایٗ رسٔ َٚتفبٚت ثٛز ٜاؾت  ٚثطای ثطضؾی تأحیط ؾبذتبض التهبزی زض ضقس  ٚتٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی قٟطی اظ٘ٓط ربٔٗٔ ٝیعثبٖ ،اظ آظٖٔٛ
Tته ٕ٘ٝ٘ٛای اؾتفبزٜقس ٜاؾت ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٚالٗی ثٝزؾتآٔس ،)18.30( ٜاظ ٔیبٍ٘یٗ ٔفطٚو ( )18ثبالتط ثٛز ٜاؾرت ور٘ ٝكربٖ اظ احطٌرصاضی
احطات ؾبذتبض التهبزی زض ضقس  ٚتٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی قٟطی ٔیزٞس  ٚؾپؽ اظ ٕٞبَٖٛض و ٝزض فهُ اٟربضْ زض ثررف فطيری ٝاثترسای
پػٞٚف ٔكبٞسٔ ٜی ٕ٘بییس اظ آظٔ ٖٛاؾپیطٔٗ ثطای ؾٙزف احطٌصاضی ؾبذتبض التهبزی ثط ضٚی تٛؾٌٗ ٝطزقرٍطی قٟطؾرتبٖ ٌٌّٛرب ٜاؾرتفبزٜ
ٕ٘ٛزٜایٓ و ٝثب تٛر ٝث ٝذطٚری حبنّ ٚ ٝتحّیُٞبی ا٘زبٌْطفت ٝاظ ایٗ آظٔٔ ٖٛیتٛاٖ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛتیزٌ ٝطفت و ٝاظ ٔٓٙط ٞط ؾٌ ٝط ٜٚؾربذتبض
التهبزی ایٗ قٟطؾتبٖ تٛا٘ؿت ٝزض ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ایٗ قٟطؾتبٖ ٔٛفك ُٖٕ ٕ٘بیس ثٌٝ٘ٛٝای و ٝایٗ ٔیعاٖ ٔٛفمیت ضا ٔریترٛاٖ زض
ؾُح ٔٗٙبزاضی  99زضنسی حبنّ ٝاظ زیسٌبٞ ٜط ؾٌ ٝط ٜٚزض ایٗ آظٔ ٖٛو ٝثیبٌٖط ٔٛفمیت ثبالی آٖ زض تٛؾٌٗ ٝطزقرٍطی اؾرت ٔریترٛاٖ
ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز  ٚثطای ٔكرم قسٖ ٘ ٔٛضاثُ ٝاظ ٔسَ ضٌطؾی ٖٛذُی اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ و٘ ٝتیز ٝحبنُ اظ ایٗ ٔسَ ایٌٗ ٝ٘ٛاؾت و ٝؾبذتبض
التهبزی ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثط ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی اظ ٔٓٙط ٞط ؾٌ ٝط ٜٚتأحیطٌصاض ثٛز ٜاؾت و ٝایٗ أط ضا زض ثطآٚضز پبضأتطٞبی ٟ٘بیی ایٗ
ٔسَ ٔیتٛاٖ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز  ٚثطای ٔكرم قسٖ ا٘تٓبضات آٖٞب اظ احطٌصاضی ؾبذتبض التهبزی ٕٞبَٖٛض و ٝپیفترط زض فهرُ ٌصقرت ٝثیربٖ
ٕ٘ٛزٜایٓ اظ ٔسَ  HOLSATاؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ و ٝاظ ذطٚری حبنّ ٝاظ ایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛتیزٌ ٝطفت وٚ ٝیػٌریٞربی التهربزی
قٟط زض ثرف ٌطزقٍطی تٛا٘ؿتٝا٘س ا٘تٓبضات ٔطزْ ٔحّی ٌ ٚطزقٍطاٖ ضا ثطآٚضز ٚ ٜضيبیت آٖٞب ضا رّت ٕ٘بیس زضٟ٘بیت ثرب تٛرر ٝثر٘ ٝتربیذ
حبنُ آظٖٔٞٛبی ٔتٗسز آٔبضی ٔ ٚسَٞبی ٔٛضزاؾتفبز ٜو ٝاظ ربٔٗٔ ٝیعثبٖ ٔ ٚیٕٟبٖ فطيی ٝثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ؾبذتبض التهبزی ٔٛرٛز ٔیتٛا٘س
ٔٙزط ث ٝتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطی پبیساض قٛز ،تبئیس ٔیقٛز  ٚثطای ؾرٙزف فطيری ٝز ْٚپرػٞٚف ٞرٓ ٕٞب٘ٙرس فطيری ٝاثترسای پرػٞٚف اظ
قبذمٞبی ت ٔٛٙاؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ و٘ ٝتبیذ ثیبٍ٘ط ایٗ ٔؿئّ ٝاؾت و ٝلبثّیتٞبی ارتٕبٖی  -فطٍٙٞی ٔٛرٛز ثطای ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی
زض قٟطؾتبٖ اظ ٔٓٙط افطاز ٕ٘ ٝ٘ٛاظ َطیك آظٔ٘ ٖٛب پبضأتطیه فطیسٔٗ رٟت ٕٛ٘ ٍٖٕٛٞزٖ ٘تبیذ آظٔ ٖٛوبیاؾىٛئط  ٚث ٝزؾرت آٚضزٖ یره
ؾُح ٔٗٙبزاضی زض ؾٌ ٝطٛٔ ٜٚضزؾٙزف اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ و٘ ٝتبیذ حبنُ اظ ایٗ آظٔ ٖٛآٔبضی حبوی اظ ایٗ ٔؿئّ ٝاؾرت ور ٝاظ زیرسٌب ٜؾرٝ
ٌط ٜٚثَٛٝضوّی ایٗ ٖٛأُ وبضآٔس لّٕساز ٌطزیس ٚ ٜثطای حُ ایٗ ٔؿئّ ٝو ٝآیب ؾبذتبض ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی تٛا٘ؿرت ٝاؾرت ٔٛرجربت تٛؾرٗٚ ٝ
ضقس ٌطزقٍطی ضا زض ایٗ قٟطؾتبٖ فطا ٓٞآٚضز اظ آظٔ ٖٛتی ته ٕ٘ٝ٘ٛای اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ثٝزؾتآٔرس ٜیٗٙری ( )21.45اظ ٔیب٘رٝ
ٔفطٚو یٗٙی ( ) 21ثبالتط ثٛز ٜاؾت و٘ ٝكبٖ اظ احطٌصاضی ؾبذتبضٞبی ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی زض ضقس  ٚتٛؾٗ ٝپبیساض ٌطزقٍطی قٟطی ٔیزٞرس ٚ
ؾپؽ اظ ٕٞبَٖٛض و ٝزض فهُ اٟبضْ زض ثرف فطيی ٝز ْٚپػٞٚف ٔكبٞسٔ ٜیٕ٘بییس اظ آظٔ ٖٛاؾرپیطٔٗ ثرطای ؾرٙزف احطٌرصاضی ؾربذتبض
ارتٕبٖی  -فطٍٙٞی ثط ضٚی تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی قٟطؾتبٖ ٌٌّٛب ٜاؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ و ٝثب تٛر ٝث ٝذطٚری حبنّ ٚ ٝتحّیُٞبی ا٘زربٌْطفتر ٝاظ
ایٗ آظٔٔ ٖٛیتٛاٖ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛتیزٌ ٝطفت و ٝتٟٙب اظ ٔٓٙط ٔطزْ ٔحّی ایٗ قٟطؾتبٖ ؾبذتبض ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی آٖٞب تٛا٘ؿرت ٝترب ؾرُح 99
زضنس ٔٛفك زض أط ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ُٖٕ ٕ٘بییس  ٚاظ ٔٓٙط زٌ ٚط ٜٚزیٍط یٗٙی ٔؿئِٛیٗ ٌ ٚطزقٍطاٖ ایٗ ٔیعاٖ احطٌرصاضی ترب ؾرُح
 95زضنس ثٛز ٜاؾت و ٝاظ ٔٓٙط ایٗ زٌ ٚط٘ ٜٚیبظٔٙس فطًٙٞؾبظی  ٚثبال ثطزٖ ٚیػٌیٞربی ارتٕربٖی قٟطؾرتبٖ زض ضاؾرتبیی رّرت ضيربیت
ٌطزقٍطاٖ اؾت ثرهٛل اظ ٔٓٙط ٌطٔ ٜٚؿئِٛیٗ و ٝزض آذطیٗ ٘مُٙٗٔ ٝبزاضی  95زضنرسی لطاضٌطفتر ٝاؾرت  ٚاظ ٔٓٙرط ایرٗ ٌرطٖٛ ٜٚأرُ
فطٍٙٞی ٘ ٚح ٜٛثطذٛضز ثب ٌطزقٍطاٖ ذٛز ٖبُٔ ثبظزاض٘سٜای زض رصة ٌطزقٍطی ٔحؿٛة ٔیقٛز ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض ٘یبظٔٙس ثط٘بٔرٝضیرعیٞربی
وبضآٔس زض ایٗ ضاؾتب اظ زیسٌب ٜآٖٞب زیسٔ ٜیقٛز  ٚثطای ٔكرم قسٖ ٘ ٔٛضاثُ ٝاظ ٔسَ ضٌطؾی ٖٛذُی اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ و٘ ٝتیز ٝحبنُ اظ
ایٗ ٔسَ ایٌٗ ٝ٘ٛاؾت و ٝؾبذتبض ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثط ضقس  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی اظ ٔٓٙط ٞط ؾٌ ٝط ٜٚتأحیطٌصاض ثٛز ٜاؾت
و ٝایٗ أط ضا زض ثطآٚضز پبضأتطٞبی ٟ٘بیی ایٗ ٔسَ زض یبفتٞٝبی پػٞٚف ٔیتٛاٖ ٔكربٞسٕ٘ ٜرٛز  ٚثرطای ٔكررم قرسٖ ا٘تٓربضات آٖٞرب اظ

 فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری شهری- سنجش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی

 اظّٝری حبنٚ اظ ذطٝایٓ وٜزٕٛ٘ ٜ اؾتفبزHOLSAT َایٓ اظ ٔسٜزٕٛ٘ ٖ ثیبٝ پیفتط زض فهُ ٌصقتٝض وَٖٕٛبٞ احطٌصاضی ؾبذتبض التهبزی
ٚ یٞ افرعایف ؾرُح آٌربٚ  أىب٘ربت تفطیحریٝٗؾٛ تٚ  ایزبز،َ اظ ایٗ ٔسّٝ ُٔبثك ٔبتطیؽ حبنٝ ٌطفت وٝ ٘تیزٌٝ٘ٛٗاٖ ایٛایٗ ٔسَ ٔیت
 أب اضتمب ؾُح. اؾتٜ ٘كسٜضزٚ ثطآٝٙ٘ساٖ زض ایٗ ظٔیٚطٟ قٚ ٖ ٖجبضتی ا٘تٓبضات ٌطزقٍطاٝ ث، ) لطاض زاض٘سLose( یٛبضیٙی ؾٚزا٘ف ٔطزْ ثط ض
 ایزربزٚ ارتٕربٖیٚازٌیٛ٘ف نرٕیٕیت ذربٞ وب،غیّٛ قٚ ْ افعایف اظزحب،ٔیٕٖٛ  ذسٔبتٚ بٖٞ ذیبثبٚ بٜٞيٕ ربزٚ زٛجٟ ث،اؾتب٘ساضز ظ٘سٌی
ط زضٟ٘ساٖ ایٗ قرٚطٟ قٚ ٖس ا٘تٓبضات ٌطزقٍطاٞ ٘كبٖ ٔیزٝا٘س وٝ) لطاضٌطفتWin( یٛبضیٙی ؾٚ ٔیعثبٖ ثط ضٍٝٗٔی ثطای ربٙٞٔكىالت فط
ٖٕربٟ ٔیٚ ٖ ٔیعثربٝ اظ ربٔٗرٝ وٜضزاؾتفبزٛٔ بیَٞ ٔسٚ بی ٔتٗسز آٔبضیٖٞٛٔ ٘تبیذ حبنُ آظٝ ثٝرٛب ثب تٟ اؾت زض ا٘تٜ قسٜضزٚ ثطآٝٙایٗ ظٔی
.زٛ تأییس ٔیق،زٛطی پبیساض قٟ ٌطزقٍطی قٝٗؾٛ تٝزط ثٙٔ ا٘سٛز ٔیتٛرٛٔ ٍیٙٞ فط-  ٘ٓط ٔیضؾس ؾبذتبض ارتٕبٖیٝ ثٝفطيی
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