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چكیذُ:
پایذاسی ارتواعی تِ عٌَاى یکی اص کلیذیتشیي هَاسد هغشح دس تشًاهِسیضی ؿْشی تَیظُ دس
تشًاهِسیضی هزتوعّای هؼکًَی اػت .پایذاسی ارتواعی تِ چگًَگی استثاط هیاى افشاد ،راهعِ
ٍ رَاهع تَرِ داؿتِ اػت .پایذاسی ارتواعی هزتوعّای هؼکًَیٍ ،ضعیتی اػت کِ ػاکٌاى اص
صًذگی دس خاًِ ٍ هزتوع خَد سضایت داؿتِ تاؿٌذ .دس هفَْم پایذاسی ارتواعی ًیاصّای اػاػی
ٍ تشاتشی تِ عٌَاى اسکاى اػاػی پایذاسی ارتواعی ؿٌاختِ هیؿًَذ؛ تِ عثاست دیگش پایذاسی
ارتواعی ،تْشٍُسی هزتوعّای هؼکًَی سا تِ حذاکخش هیسػاًذّ .ذف اكلی پظٍّؾ حاضش
ػٌزؾ اكَل پایذاس ارتواعی ٍ اسصیاتی هیضاى سضایت ػاکٌاى دس هزتوعّای هؼکًَی دس
هزتوع هؼکًَی آ .اع .ج تْشاى اػت .ایي پظٍّؾ داسای ّذف کاستشدی اػت ٍ تِ كَست
تَكیفی -تحلیلی اًزام ؿذُ اػت .سٍؽ روعآٍسی اعالعات ًیض تش اػاع هغالعات اػٌادی ٍ
پیوایـی(پشػـٌاهِ ،هلاحثِ) تَدُ اػت .راهعِی آهاسی پظٍّؾ سا ػاکٌاى هحذٍدُی هَسد
هغالعِ تـکیل هیدٌّذ کِ تش اػاع فشهَل کَکشاى ً 186فش اص آًْا تِ عٌَاى ًوًَِ اًتخاب ؿذُ
ٍ ؿیَُی ًوًَِگیشی افشاد هَسد هغالعِ ،اػتفادُ اص ًوًَِگیشی تلادفی عثقِای اػت .اص سٍؽ
دلفی تشای تعییي ٍصى ّش یک اص ؿاخقّای پایذاسی ارتواعی ٍ هذل تحلیل ؿثکِ ()ANP
تشای تزضیِ ٍ تحلیل اػتفادُ ؿذُ اػت .یافتِّای تحقیق ًـاى هیدّذ کِ ؿاخقّای حفاعت
دس هقاتل رشم ٍ رٌایت ( ،)0.103عذالت ارتواعی ( ٍ )0.0963سضایت اص کیفیت دػتشػی تِ
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خذهات ( ) 0.0906تِ تشتیة تیـتشیي ٍصى ٍ ػْن سا دس تحقق پایذاسی ارتواعی داسًذ ٍ
ؿاخقّای هـاسکت ٍ کیفیت هحیغی دس ٍضعیت ًاپایذاس قشاس داؿتٌذ.
ٍاطُّای کلیذی :تَػعِی پایذاس ،پایذاسی ارتواعی ،هزتوعّای هؼکًَی ،سضاایت اص صًاذگی،
عذالت ارتواعی

هقذهِ:
تَػعِی پایذاس تِ عٌَاى پاساداین هغشح دس دّاِّاای اخیاش تخلاَف دس ؿْشػااصی تَراِ
پظٍّـگشاى سا تِ خَد رلة کشدُ اػت؛ اصایي سٍ هحققاى دس پی دػتیاتی تِ ؿاشایغی ّؼاتٌذ
تا اهکاى تؼتشػاصی تَػعِی پایذاس اًؼاًی ٍ تْثَد سفاُ ارتواعی ؿْشًٍذی فشاّن گشدد .هعٌاا
ٍ هفْااَم تَػااعِی پایااذاسً ،اؿاای اص یااک حشکاات ارتواااعی دس دّااِ  1960دس پاػااب تااِ
ًگشاًیّای عوَم دستاسُی هلشفگشایی ارتواعی دس ساتغِ تاا هٌااتع ؿاکل گشفات .تااکٌَى
تَافق عوَهی کاِ اتعااد هختلاو تَػاعِی پایاذاس سا پَؿاؾ دّاذ ٍ هاَسد تَافاق ّواِی
ػیاػتگزاساى دس هثاحج تَػعِی پایذاس تاؿذ ،كَست ًپزیشفتِ اػات (کلًَتٌیاا.)3 :2008 ،1
هفَْم تَػعِی پایذاس اتتذا دس عول تیـتش تش رٌثِّای کااسایی اقتلاادی ٍ حفا ات هحیغای
هعغَف تَدُ اػت .پایذاسی ارتواعی ،دس اداهاِی ایاي سًٍاذ دس دٍهایي ًـؼات پیـاٌْادی
ػاصهاى هلل دس ّوایؾ ػکًَتگاُّای اًؼاًی تِ ًام "ّثیتات "2کِ دس ػاال  1996دس تشکیاِ
تشگضاس ؿذ ،هغشح ؿذ ٍ تِ عٌَاى تخؾ هْوی اص هثحج تَػعِی پایذاس عٌاَاى ؿاذ .اهاشٍصُ
پایذاسی ارتواعی ًیض تِ عٌَاى یکی اص کلیذیتشیي هَضَعات دس تشًاهِسیضی ؿْشی تاَیظُ دس
تشًاهِسیضی هزتوعّای هؼکًَی هغشح ؿذُ اػت.
هقَلِی هؼکي گؼتشدُ ٍ پیچیذُ اػت ٍ اتعاد هتٌَعی داسد (اّشی .)7 :1367 ،هفْاَم هؼاکي
عالٍُ تش هکاى فیضیکی ،کل هحیظ هؼکًَی سا ًیض دس تش هیگیشد کِ ؿاهل کلیاِی خاذهات ٍ
تؼْیالت ضشٍسی هَسد ًیاص تشای صیؼتي خاًَادُ اػت .دس ٍاقع هؼکي چیضی تایؾ اص یاک
ػشپٌاُ كشفاً فیضیکی اػت ٍ کل هحیظ هؼکًَی سا ؿاهل هیؿَد (هخثاش)17 :1363 ،؛ یعٌای
هحایظ هؼاکًَی تااِ هٌپاَس پاػاخگَیی ّشچااِ تْتاش تاِ کاسکشدّااای صًاذگی ؿاْشی ،تااِ
1- Colantonioa
2- Habitat
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قاتلیتّایی ًیاص داسد کِ تایذ خاسد اص ٍاحذّای هؼکًَی تأهیي گشدد .ایاي قاتلیاتّاا عیاو
ٍػیعی اص کاسکشدّا سا ؿاهل هیؿَد کِ عالٍُ تش حفا سفتاسّاای ارتوااعی -فشٌّگای ،تاش
ػاهاًذّی ٍ اًتپامتخـی تِ سفتاسّای ارتواعی ًیض کوک هایًوایاذ (پاَسدیْوی.)47 :1391 ،
تِ ّویي هٌپَس تشًاهِسیضی هؼکي تش هغالعات ٍ تشسػیّای عویق عَاهل ارتواعی ،فشٌّگای
ٍ تاسیخی کِ دس هیضاى ٍ ًَع احتیارات ارتواعی افشاد تا حذ صیادی هاثحش اػات ،تکیاِ داسد.
فٌاٍسی ٍ ًَآٍسیّای رذیذ تش ؿشایظ ٍ خلَكیات رَاهع هختلو تأحیش گزاسدُ اػت .ایاي
تغییشات تِ ًَتِی خَد تاعج تشٍص تغییشات دیگاشی دس قثاَل ػیؼاتن اسصؽّاای هعٌاَی ٍ
ًحااَُب صًااذگی افااشاد هاًٌااذ تحشکااات رغشافیااایی ،فیضیکاای ٍ ارتواااعی گشدیااذُ اػاات
(پَسهحوذی .)25 :1389 ،ؿکلگیشی هزتوعّاای هؼاکًَی سا هایتاَاى یکای اص هْوتاشیي
تحَالت دس فشایٌذ اػکاى تـش دس ؿْشّا داًؼت کِ تِ ػاختاس اکخش هؼاکي ؿاْشی دس دٍساى
هعاكش تثذیل ؿذُ اػت .پیـشفتّای كٌعتی ،اصدیاد روعیت ،تَلیذ ؿیَُّای هعواسی ًاَیي
ٍ هفَْم تَػعِی عوَدیً ،یشٍّایی تَدًذ کِ ػیش تحَل ایي هزتوعّا تِ اؿاکال اهاشٍصی سا
تحت تأحیش قشاس دادًذ.
تا تَرِ ایٌکِ هَضَع هَسد تحج پایذاسی ارتواعی اػت هیتَاى گفت یاک ًپاام ارتوااعی
پایذاس تایذ تتَاًذ تاِ تَصیاع تشاتاش هٌااتع ٍ تؼااٍی تؼاْیالت ٍ خاذهات ارتوااعی اص قثیال
تْذاؿت ،آهَصؽ ،تشاتشی رٌؼی ،پاػخگَیی ػیاػی ٍ هـااسکت دػات یاتاذ (هشكَكای،
 .)20 :1383تش اػاع دیذگاُّای راهعِؿٌاػاى ،تاصیگشاى اكلی دس فشایٌاذ تَػاعِ ،اًؼااىّاا
ّؼتٌذ کِ الگَّای ػاصهاى ارتواعی آًْا تِ هٌپَس تعیایي ساُحالّاا ٍ تاذاتیش هٌاػاة تاشای
دػتیاتی تِ تَػعِی پایذاس ًقؾ عوذُای سا ایفا هیکٌذ .دس ٍاقاع تزشتاِ ًـااى هایدّاذ کاِ
تیتَرْی تِ عَاهل ارتوااعی دس خاالل فشایٌاذ تَػاعِ ،احشتخـای تشًاهاِّاا ٍ پاشٍطُّاای
گًَاگَى تَػعِای سا تا هخاعشُی رذی هَارِ هیػاصد (صال .)16 :1386 ،پایذاسی ارتوااعی
تِ چگًَگی استثاط هیاى افشاد ٍ رَاهع تَرِ داؿتِ اػت .دس ایي هیاى تشای ػاٌزؾ پایاذاسی
ارتواعی غیش اص هعیاسّای ػٌتی ،هاًٌذ عذالت ٍ ػالهتی هیتَاى هفااّین رذیاذتشی اص رولاِ
ؿادی ،سفاُ ٍ کیفیت صًذگی سا ػٌزؾ ٍ اسصیاتی کشد .تا ایي حال پایاذاسی ارتوااعی ساتغاِ

هیاى اتعاد هختلو تَػاعِی پایاذاس اػات (کلًَتٌیاا ٍ دیگاشاى ٍ )4 :2009 ،1دس ٍاقاع پایااى
تَػعِ هحؼَب هیؿَد ،دس حالی کِ تَػعِی اقتلادی ٍ صیؼتهحیغای ّاش دٍ اص اّاذاف
تَػعِی پایذاس ٍ اتضاسی تشای سػیذى تاِ آى ّؼاتٌذ (آػافا ٍ فشٍػاتلّ .)66 :2007 ،2اذف
اكلی پایذاسی ارتواعی ایي اػت کِ ًؼلّای آیٌذُ دػتشػی یکؼاى ٍ یا تیـاتشی تاِ هٌااتع
ارتواعی ًؼثت تِ ًؼل کًٌَی داؿتِ تاؿاٌذ (هاک ٍ پیکاک .)2 :2011 ،3دس هفْاَم پایاذاسی
ارتواعی ًیاصّای اػاػی ٍ تشاتشی تِ عَس هذاٍم تِ عٌَاى اسکااى اػاػای پایاذاسی ارتوااعی
ؿٌاختِ هیؿًَذ (ًلیشی هزذ ٍ عثیثیاى.)176 :2015 ،
بیاى هؼألِ:
هؼکي اص رولِ هؼائل ارتواعی اػت کِ تایذ تِ كَست راهع هَسد تشسػی قاشاس گیاشد؛ ّاش
چٌذ اهشٍصُ تیـتش اص تعذ اقتلادی ٍ افضایؾ کوّی هَسد تَرِ قشاس هیگیشد؛ اهاا تاا تَراِ تاِ
سًٍذ افضایؾ هزتوعّای هؼکًَی دس کـَس تشای تأهیي کوّی هؼاکي اص یاک ػاَ ٍ کااّؾ
ػغح تعاهالت ارتواعی تیي ػاکٌاى ایي هزوَعاِّاا ،ػاٌزؾ ٍ اسصیااتی ایاي هحایظّاای
کالثذی ٍاسداتی ضشٍست هاییاتاذ .اهاشٍصُ راهعاِی ایاشاى دس هشحلاِی ػاشیعی اص تحاَل
اقتلادی ٍ ارتواعی قشاس گشفتِ اػت ،دس چٌیي حالتی ًِ تٌْا ػاخت فیضیکی راهعِ دس حاال
دگشگًَی اػت تلکِ تافت فکشی ٍ ارتواعی آى ًیاض دػاتخَؽ تغییاش ٍ تحاَل قاشاس گشفتاِ
اػت .تٌاتشایي فشایٌذی الصم اػت کِ تتَاًذ توام اتعاد تَػعِ سا دس ًپاش تگیاشد کاِ دس دّاِی
اخیش هفَْم تَػعِی پایذاس تیؾ اص ّش هکتة فکاشی دیگاشی دس ایاي چااسچَب قاشاس داسد.
تَػعِی پایذاس كشفاً اص تعذ هحیغی ٍ اقتلادی هَسد ػٌزؾ قشاس ًوایگیاشد ،تلکاِ هثاحاج
ارتواعی تِ عٌَاى رضء اػاػی اص تَػعِی پایذاس ؿْشی هَسد تَرِ تشًاهِسیاضاى قاشاس گشفتاِ
اػت .تا تعییي اتعاد پایذاسی ارتواعی هیتَاى سٍیِّای هثحش تاش هثاحاج ارتوااعی راهعاِ سا
تشسػی ٍ ؿٌاػایی کشد ٍ تا اػتفادُ اص ؿاخقّای هٌاػة هیاضاى پیـاشفت دس ػیاػاتّاا ٍ
اقذاهات هثتی تش تَػعِی پایذاس سا هَسد ػٌزؾ قشاس داد .تِ عَس کلی هیتَاى گفات دس ًپاش
گشفتي اكَل پایذاسی ارتواعی دس هزتوعّای هؼکًَی هیتَاًذ تِ عٌَاى یک ساّکاس ٍ الگاَ
1- Colantonio & et all
2- Assefa & Frostell
3- Mak & Peacock

ػٌجؾ ٍ اسصیابی اصَل پایذاسی اجتواػی دس هجتوغّای هؼكًَی 5 /

هَسد اػتفادُ قشاس گیشد.
اّویت ٍ ضشٍست تحقیق:
اًؼاى هَرَدی ارتواعی آفشیذُ ؿذُ ٍ تشای سػیذى تِ ًیاصّای رؼواًی ٍ سٍاًی خَد ًاچااس
تِ تعاهل تا افشاد دیگش اػت .دس گزؿتِ تعاهالت ارتوااعی افاشاد دس هحال ػاکًَت دس هیااى
فضاّای عوَهی کِ تیي خاًِّا ٍ دس ّش هحلِ ٍرَد داؿتِ ،تَدُ اػت؛ اهاا دس دٍساى هعاكاش
تا ٍرَد استثاعات عوَدی کِ دس هزتوع ّای هؼاکًَی قاشى اخیاش تاِ ٍراَد آهاذُ ،فقاذاى
فضاّایی کِ ایي تعاهالت دس آى كَست تگیشد کاهالً احؼااع هایؿاَد .دس تحاج پایاذاسی
تأکیذ تیـتش تش عَاهل صیؼتهحیغی ٍ اقتلادی تَدُ ٍ تعذ ارتواعی پایاذاسی اص تَراِ کاافی
تشخَسداس ًثَدُ اػت .دس ػالّای اخیش عَاهل ارتواعی تِ عٌَاى پیؾًیااصی تاشای پایاذاسی،
توشکض صیادی سا تِ خَد هعغاَف کاشدُ اػات .اص ایاي سٍ ػاٌزؾ ٍ اسصیااتی هزتواعّاای
هؼکًَی کِ تِ ایزاد ًاَعی ػاثک صًاذگی دس راهعاِ هٌزاش هایؿاًَذ اص رْات پایاذاسی
ارتواعی اهشی ارتٌابًاپزیش هحؼَب هیؿَد .دس ًپاش گاشفتي اتعااد رذیاذی هاًٌاذ حاغ
تعلق ،هیضاى هـاسکت ،کیفیت صًاذگی ٍ ...هایتَاًاذ اص هْوتاشیي تخاؾّاای ػاٌزؾ ایاي
هزتوعّا تِ حؼاب آیذ .تٌاتشایي تِ عَس کلی ّاذفی کاِ ایاي تحقیاق آى سا دًثاال هایکٌاذ،
ػٌزؾ اكَل پایذاس ارتواعی ٍ اسصیاتی هیضاى سضایت ػاکٌاى دس هزتوعّای هؼکًَی تاَیظُ
هزتوع هؼکًَی آ .اع .ج تْشاى اػت .دس ایي ساػتا ػعی ؿذُ اػت تا تش اػاع هثلفاِّاا ٍ
ؿاخقّای هختلو پایذاسی ارتواعی دسقالة پاساداین تَػعِی پایذاس ؿْشی ،تِ ایاي هقَلاِ
دس هزتوعّای هؼکًَی تلٌذهشتثِ پشداختِ ؿَد .پظٍّؾ حاضاش ّوچٌایي تاِ دًثاال اّاذاف
فشعی ٍ کاستشدی هاًٌذ اسصیاتی هیضاى هـاسکت فیضیکی ػاکٌاى هزتوعّای هؼاکًَی دس اهاَس
هشتَط تِ هحل ػکًَت ،تثییي ٍ تحلیل حاغ تعلاق ٍ تعْاذ تاِ هحال ػاکًَت ٍ کااّؾ
آػیةّای ارتواعی ٍ ًاٌّزاسیّای ارتواعی اػت.
پیـیٌِی تحقیق:
تاکٌَى پظٍّؾّای علوی هختلفی دس داخل ٍ خاسد کـَس تِ ایي هَسد پشداختِاًذ کاِ تاشای

ًوًَِ دس تحقیقات داخلی هیتَاى تِ هغالعِی «اتعاد ارتواعی هؼکي» تشروِی عثااع هخثاش
( )1363اؿاسُ کشد کِ گضاسؿی اص یک ّناًذیـی رْاًی اػت کِ تَػظ ػااصهاى هلال هتحاذ
دس داًواسک تشگضاس ؿذُ اػتً .قذ تَرِ تیؾ اص حاذ تاِ ؿااخقّاای اقتلاادی ٍ فٌای دس
پشداختي تِ هؼألِی هؼکي ٍ ًیض تاصگشداًذى هَاصًِ تِ ػاختاس ؿاخقّاا تاا دس ًپاش گاشفتي
هفاّین ارتواعی ،هْنتشیي ّذف آى هحؼَب هیؿَدّ .وچٌیي هیتَاى تِ هغالعاِی «اكاَل
پایذاسی ارتواعی هزتوعّای هؼکًَی دس ؿْشّای ایشاًی-اػالهی» تَػظ ضاشغاهی ()1389
اؿاسُ کشد کِ ؿاخق اهٌیت ٍ تعاهالت ارتواعی دس هزتوعّای هؼکًَی سا هَسد تشسػای ٍ
تحلیل قشاس دادُ اػت کِ تا ٍرَد تَرِ تِ ٍیظگیّای اػالهی ٍ ایشاًی ،اتعاد رٌّای پایاذاسی
ارتواعی کوتش دس ًپش گشفتِ ؿذُ اػت .دس پظٍّؾ روعِپَس ٍ دیگشاى (ً )1391یاض تٌْاا تاِ
تأحیشات تلٌذهشتثِػاصی ٍ تشاکن تش پایذاسی ارتواعی دس هٌاعق ؿْشداسی اکتفا ؿاذُ اػات .دس
تحقیق دیگشی تَػظ ّادیضادُ صسگاش ٍ دیگاشاى ( )1392تاا عٌاَاى «اسصیااتی ؿااخقّاای
پایذاسی ارتواعی» هثلفِّایی چَى اهٌیت ،هـاسکت ٍ کیفیات صًاذگی دس ًپاش گشفتاِ ؿاذُ
اػت ٍ اص تَرِ تِ رٌثِّای دیگش پایاذاسی ارتوااعی غافال هاًاذُ اػات .دس پاظٍّؾّاای
خاسری :تیي ٍ ّوکاساى ،)2002( 1چْاس هعیاس اكلی تشای تَػعِی پایذاس ارتوااعی اص قثیال
عذالت ارتواعیّ ،وثؼتگی ارتواعی ،هـاسکت ٍ اهٌیت هعشفی کشدُاًاذ کاِ هثٌاای عولکاشد
ػاصهاى تَػعِی تیيالوللی قشاس گشفت .دس ٍاقاع ایاي تحقیاق سا هایتاَاى اص رْات اسائاِی
هثلفِّا ٍ ؿاخقّا تَكیو کشد .تش اػاع تشسػیّاای كاَست گشفتاِ تَػاظ ٍیٌگتٌاض ٍ
هثشگ )2011( 2پایذاسی ارتواعی سا دس ٍاقع هزوَعِای اص ؿاخقّایی ّوچاَى دػتشػای،
ػشهایِی ارتواعی ،تْذاؿت ٍ تْضیؼتی ،اًؼزام ارتواعی (عیٌی ٍ رٌّی) ،تَصیاع عادالًاِی
اؿتغال ٍ دسآهذ ،هـاسکت هحلی ،هیشاث فشٌّگی ،آهَصؽ ،هؼکي ٍ حثاات راهعاِ ،استثااط ٍ
حشکت ،عذالت ارتواعی(دسٍى ٍ تیي ًؼلی) ٍ حغ هکاى ٍ تعلاق هعشفای کاشدُاًاذ کاِ اص
ؿوَلیت تاالیی ًؼثت تِ ػایش تحقیقاات تشخاَسداس اػات ٍ اتعااد عیٌای ٍ رٌّای پایاذاسی
ارتواعی سا دس ًپش گشفتِ اػت.

1- Thinh & et all
2- Weingaertner & Moberg
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هباًی ًظشی:
هقَلِ تَػعِی پایذاس ؿْشی دس ػالْای اخیش تِ عٌَاى یاک هَضاَع هْان علوای دس ّواِی
رَاهع هغشح تَدُ ٍ تخؾ ٍػیعی اص ادتیاات تَػاعِی ؿاْشی سا تاِ خاَد اختلااف دادُ
اػت .دس ایي ساػتا اتعاد هختلو تَػعِی پایذاس ؿْشی اص صٍایای هختلاو ،هاَسد تشسػای ٍ
تزضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتِ اػت ٍ دس قالة دیذگاُّاای هختلاو ساّکاسّاایی ًیاض اًذیـایذُ
ؿذُ اػت .تَػعِی پایذاس ،سٍیکشدی راهع تِ تْثَدتخـای کیفیات صًاذگی اًؼااىّاا تاشای
تحقق سفاُ اقتلادی ،ارتواعی ٍ هحیغی ػکًَتگاُّای اًؼاًی اػت.
پزیشؽ ساّثشد تَػعِی پایذاس دس اتعاد رْاًی ٍ توایال تاِ تْاشُگیاشی اص آى دس تخاؾّاای
هختلو ،لضٍم تذٍیي ٍ عشاحی سٍؿی راهع ٍ فشاگیش سا دس دػتیاتی تاِ ایاي ساّثاشد تقَیات
هیًوایذ .اص ػَی دیگش پیچیذگی راتی دس سٍاتظ تیي اقتلاد ،ارتواع ٍ هحیظ صیؼات ٍ تاأحیش
اػاػی آى تش راهعًِ ،یاصهٌذ تِ کاسگیشی هذلی کاسآ دس ػیؼتنّای ؿْشی ؿذُ اػت (اػاتادی
رعفشی ٍ سكافی .)11 :1391،اصایي سٍ تشًاهِسیضاى دس پای دػاتیاتی تاِ ؿاشایغی ّؼاتٌذ تاا
اهکاى تؼتشػاصی تَػعِی پایذاس اًؼاًی ٍ تْثَد سفاُ ارتواعی ؿْشًٍذی فشاّن گشدد .تاا ایاي
حال اگشچِ ٌَّص اختالف ًپشّایی دس هَسد هعٌاای دقیاق تَػاعِی پایاذاس ٍراَد داسد؛ اهاا
تؼیاسی اص تعاسیو دس ایي هَضَع کِ تَػعِی پایذاس تِ دًثاال دػاتیاتی ّوضهااى تاِ اّاذاف
اقتلادی ،ارتواعی ٍ صیؼت هحیغی اػات ،اتفاان ًپاش داسًاذ (آصاپزیاک ٍ پاشداى:2000 ،1
 .)243پیتشّال تَػعِی پایذاس ؿاْشی سا تاِ عٌاَاى ؿاکلی اص تَػاعِی اهاشٍصی کاِ تاَاى
تَػعِی هذاٍم ؿْشّا ٍ رَاهع ؿْش ًؼل آیٌذُ سا تضویي هیکٌذ ،تعشیاو هایکٌاذ (ّاال،2
 .)133 :1993اص اتتذای قشى حاضشً ،گاُ تَػعِی پایذاس كشفاً تَرِ تِ اتعاد صیؼتهحیغای ٍ
یا اقتلادی ًیؼت ،تلکِ هثاحج ارتواعی دسیچِی رذیذی سا دس سػیذى تِ تَػاعِی پایاذاس
گـَدُ اػت .پایذاسی ارتواعی تِ عٌَاى یک رضء اػاػی اص تَػعِی پایذاس هَسد تَرِ ٍیاظُ
ػیاػتهذاساى ٍ تشًاهِسیضاى قشاس گشفتِ اػت .اص آًزا کِ دس فشایٌذ تشًاهِسیضی ؿاْشی تَراِ
تِ هثاحج ارتواعی ارتٌابًاپزیش ٍ رضء رذاییًاپزیش عشحّای ؿْشی هحؼَب هیؿاَد؛ تاا
1- azapagic & perdan
2- Hall

تعییي اتعاد پایذاسی ارتواعی هیتَاى سٍیِّای هثحش تش هثاحج ارتواعی راهعاِ سا تشسػای ٍ
ؿٌاػایی کشد .تِ عثاست دیگش اتعاد پایذاسی ارتواعی هیتَاًذ تاِ عٌاَاى یکای اص هْوتاشیي ٍ
کلیذیتشیي اتاضاس دس تشًاهاِسیاضی ٍ ػیاػاتگازاسیّاای ؿاْشی اػاتفادُ ؿاَد .اص عشفای
گؼتشدگی ،پیچیذگی ٍ تٌَع ؿاخقّای پایذاسی ارتواعی ٍ ًقاؾ آًْاا تاش راهعاِ ایزااب
هیکٌذ تا ایي ؿاخقّا تش حؼة ًقؾ ٍ عولکشدؿااى هاَسد تَراِ قاشاس گیشًاذ (ّاادیضادُ
صسگش ٍ دیگشاى .)163 :1392 ،آهَع ساپاپَست 1یکراًثِ ًگشیّای رثشاًگاساًِ سا کاِ اقلاین
 ،هلالح  ،تکٌَلَطی  ،اقتلاد ٍ یا هزّة سا عاهل تَضیح فشم هؼکي هیداًٌاذ هاَسد چاالؾ
قشاس دادُ ٍ ًقؾ كشفاً تأحیشگزاس تش فشم سا تشای آًْا قائل هایؿاَد .دس عاَم ًقاؾ"تعیایي
کٌٌذُی فشم" سا تِ عاهل ارتواعی -فشٌّگی ػپشدُ اػت (ساپااپَست .)11 :1389 ،تاِ عثااست
دیگش هؼکي هثذأ ٍ هقلذ صًذگی سٍصهشُی اًؼاى اػت .هؼکي تشای اًؼاى اص چٌااى اّویتای
تشخَسداس اػت کِ هیتَاى آى سا هشکض دًیای فشد ًاهیذ (ًاَستشگ ؿاَلتض .)13 :1381 ،2اًؼااى
فقظ دس ٍاحذ هؼکًَی خَد صًذگی ًوایکٌاذ ٍ هَضاَع هؼاکي كاشف ًا ٍاتؼاتِ تاِ ٍاحاذ
هؼکًَی ًیؼت ،تلکِ هعٌای صًذگی ٍ تَیظُ صًذگی ؿْشی دس فعالیتّا ،استثاعاات ٍ ٍاکاٌؾ
تِ هحیظ ؿکل هیگیشد یعٌی هحیظ هؼکًَی تِ هٌپَس پاػخگَیی ّشچِ تْتش تاِ کاسکشدّاای
صًذگی ؿْشیً ،یاص تِ قاتلیتّایی داسد کِ تایذ خاسد اص ٍاحذّای هؼکًَی تأهیي گشدد .ایاي
قاتلیتّا عیو ٍػیعی اص کاسکشدّا سا ؿاهل هیؿَد کِ عالٍُ تش حف سفتاسّاای ارتوااعی-
فشٌّگی ،تش ػاهاًذّی ٍ اًتپامتخـی تِ سفتاسّای ارتواعی ًیض کوک هایًوایاذ (پاَسدیْوی،
 .)47 :1391تش ّویي اػاع تشًاهِسیضی هؼاکي تاش هغالعاات ٍ تشسػایّاای عویاق عَاهال
ارتواعی ،فشٌّگی ٍ تاسیخی کِ دس هیضاى ٍ ًحَُی احتیارات ارتواعی افشاد تاا حاذ صیاادی
هثحش اػت ،تکیِ داسد (پَسهحوذی .)25 :1389 ،تِ ًپش هیسػذ ػیاػتْای کاالى دس حاَصُی
ؿْشی تایذ هَسد تاصًگشی قشاس گیشد ٍ اهکاى اسائِی هتٌاػاة تؼاْیالت ٍ خاذهات ؿاْشی،
تشای ّوگاى ٍ دس ساػتای تَػعِی پایذاس اًؼاًی فشاّن گشدد.
تَػعِی پایذاس ارتواعی:

1- Amos Rapoport
2- Norberg-Schulz
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تاکٌَى تالؽّای تؼیاس اًذکی تشای تعشیو پایاذاسی ارتوااعی تاِ عٌاَاى تعاذی هؼاتقل اص
تَػعِی پایذاس كَست گشفتِ اػت .عالٍُ تش ایي تِ ًپش هیسػذ ّیچ ارواع ًپاشی تاش سٍی
هعیاسّا ٍ دیذگاُّا دس تعشیو پایذاسی ارتواعی ٍرَد ًذاسد ٍ ّش ًَیؼٌذُ ٍ ػیاػتگازاسی
تا تَرِ تِ هعیاسّای خاف ٍ یا چـناًذاص آیٌاذُ ،تعشیاو هتفااٍتی اص پایاذاسی ارتوااعی سا
اسائِ هیدّذ؛ تٌاتشایي ،دػتیاتی تِ یک تعشیو کلی تؼیاس دؿَاس اػت (کلًَتٌیا ٍ لایي:2007 ،1
 .)4تِ ّش تشتیة هفَْم تَػعِ ی پایاذاس اهاشٍصُ تاِ ایزااد تعاادل دس اتعااد صیؼاتهحیغای،
اقتلادی ٍ ارتواعی اؿاسُ هیکٌذ .تعشیو تَػعِی پایذاس ارتواعی ًیاض تاا تعشیاو عواَهی
تَػعِی پایذاس هغاتقت داسد؛ تَػعِی پایذاس ارتواعی عثاست اػت اص"تَػعِای کِ ًیاصّاای
ارتواعی حال سا تذٍى غفلت اص تَاًایی ًؼل آیٌذُ دس تاأهیي ًیاصّاای ارتوااعی آًْاا تاأهیي
کٌااذ" (پَسعاااّشی ٍ دیگااشاى .)27 :1388 ،پایااذاسی ارتواااعی سا دس ٍاقااع هزوَعااِای اص
ؿاخقّایی ّوچَى دػتشػی ،ػشهایِی ارتواعی ،تْذاؿت ٍ تِصیؼاتی ،اًؼازام ارتوااعی
(عیٌی ٍ رٌّی) ،تَصیع عادالًِی اؿتغال ٍ دسآهذ ،هـاسکت هحلی ،هیشاث فشٌّگای ،آهاَصؽ،
هؼکي ٍ حثات راهعِ ،استثاط ٍ حشکت ،عذالت ارتواعی (دسٍى ٍ تیي ًؼلی) ٍ حاغ هکااى
ٍ تعلق هعشفی کشدُاًذ (ٍایٌگاستٌش ٍ هَتشگّ .)5 :2011 ،وچٌیي هیتَاى گفات کاِ دس تؼاتش
هٌاعق ؿْشی ،تفؼیش پایذاسی ارتواعی تٌْا تا تأکیاذ تاش تشاتاشی ٍ عاذالت ارتوااعی هوکاي
اػت .ؿْشّای دس حال سؿذ تشای تثذیل ؿذى تِ هکاىّاایی هٌاػاة تاشای صًاذگی ًیاصهٌاذ
تؼْیل دس تَصیع عادالًِی هٌاتع دس یک چـاناًاذاص تلٌاذهاذت ّؼاتٌذ (اًؼال ٍ تاهپؼاَى-
فاٍػت ٍ .)434 :2008 ،2تا ّذف تعییي حذاقل الضاهات ارتواعی تشای تَػعِی تلٌذهاذت ٍ
ؿٌاػایی چالؾّای راهعِ دس تلٌذهذت تِ کاس هیسٍد (تیاست .)6 :20023 ،پایذاسی ارتوااعی
تِ چگًَگی استثاط هیاى افشاد ،راهعِ ٍ رَاهع تَرِ داؿتِ اػت کاِ تاشای دػاتیاتی تاِ ایاي
ّذف ،هذلّایی اص تَػعِ اًتخاب هیؿَد .الثتِ تا تَرِ تِ هشصّای فیضیکی هَراَد دس عوال
تایذ گفت پایاذاسی ارتوااعی ًاؿای اص اقاذاهاتی دس صهیٌاِی هَضاَعاتی اػاػایّ ،وچاَى
1- Colantonio & Lane
2- Ancell & Thompson-Fawcett
3- Biart

عشكِّای ارتواعی افشاد ٍ راهعِ تَدُ ،تٌاتشایي داهٌِای اص تَػعِی هْاستّاا ٍ ًااتشاتشیّاا
دس صهیٌِی صیؼتهحیغی ٍ فضایی سا دس تش گشفتِ اػت .دس ایي هیاى تاشای ػاٌزؾ پایاذاسی
ارتواعی غیش اص هعیاسّای ػٌتی هاًٌذ عذالت ٍ ػالهتی ،هیتَاى هفااّین رذیاذتشی اص رولاِ
ؿادی ،سفاُ ٍ کیفیت صًذگی سا ػاٌزؾ ٍ اسصیااتی کاشد؛ دس ایاي ساػاتا پایاذاسی ارتوااعی
اػتشاتظی ػٌتی حَصُّای ارتواعی سا تاا اكاَلی هاًٌاذ تشاتاشی ،ػاالهت ،تَػاعِی هؼاائل
هشتَط تِ هـاسکت ،الضاهات ،حشٍت ارتواعی ،اقتلاد ،هحیظ ٍ اخیشاً تیـتش تاا هفااّین ؿاادی،
سفاُ ٍ کیفیت صًذگی تشکیة هیکٌذ (کلًَتٌیا ٍ دیگشاى .)3 :2009 ،دس هقام تعشیاو هایتاَاى
پایذاسی ارتواعی سا تِ ایي كَست تعشیو کشد :پایذاسی ارتوااعی تاا عٌاَاى صًاذگی ػاالن،
تاسٍس ٍ ّواٌّگ تا عثیعت تعشیو ؿذُ اػت .دس ایي تعشیو تِ تقا ٍ حیاات اًؼااى تاَأم تاا
تأهیي ًیاصّای اًؼاًی ٍ ّوگام تا حف کیفیت هحیغی ٍ هشتثظ تا ًپاامّاای اقتلاادی تاشای
حلَل تِ تاالتشیي ػغح سضایت اص صًذگی اؿاسُ ؿذُ اػت .تؼتشػاصی تشای ْاَس ٍ تاشٍص
خالقیتّا ،تؼیذ ّوِی هشدم تشای تأهیي اّذاف تَػعِی پایاذاس ٍ ًیاض اعویٌااى اص آیٌاذُای
تْتش تشای ّوِ تا تأکیذ تش سفاُ هشدم تَهی ٍ ًقؾ حیاتی آًاى دس هاذیشیت هحیغای ٍ تَػاعِ،
اص اسکاى تعشیو پایذاسی ارتواعی اػت (صاسع ؿاُ آتادی ٍ دیگشاى.)123 :1392 ،
دس هفَْم پایذاسی ارتواعی ؿْشی تِ چٌاذیي هَضاَع هْان تَػاظ تؼایاسی اص ًَیؼاٌذگاى
پشداختِ ؿذُ اػت کِ ًـاى هیدّذ چگًَِ ًیاصّای اػاػی ٍ تشاتشی تِ عَس هذاٍم تاِ عٌاَاى
اسکاى اػاػی پایذاسی ارتواعی ؿٌاختِ هیؿًَذ .تشسػی ادٍاسی صهیٌِّای پایذاسی ارتوااعی
ًیض ّوچٌیي ًـاى هیدّذ کِ چگًَِ قالةّای ػٌتی پایذاسی اص قثیل تشاتاشی ،کااّؾ فقاش ٍ
هعیـت تِ تذسیذ تکویل ؿذُ یا تِ ٍاػغِی دسک ًاقق ٍ اسصیاتی کوتش اص ؿخلایت ،حاغ
هکاى ٍ هضایای ؿثکِّای ارتواعی رایگضیي هیؿَد .دس چٌذ ػاال گزؿاتِ ایاذُی پایاذاسی
ارتواعی تشای اًتقال اص ٍاتؼتگی تِ ؿثکِّای ارتواعی ٍ ًفَر ارتواعی تِ ػَی حغ هکااى
ٍ حثات ٍ اهٌیت ارتواعی دیذُ ؿذُ اػت (ًلیشی هزذ ٍ عثیثیاى.)176 :2015 ،
هزتوعّای هؼکًَی:
عشاحی هؼکي ٍ هزوَعِّای هؼکًَی ،خلق هحیغی اػت کِ اص عشیاق هغالعاِ تاِ هٌپاَس
ادساک هَضَع ،عشح هؼائل ٍ اسائِی ساُحلّا تشای آًْا ،تِ ًیاصّاای کوای ٍ کیفای کااستشاى
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پاػب دادُ تا هحیغی کاسآهذ هتٌاػة کاستشاى ٍ صیثاا پذیاذ آیاذ .تاِ ایاي تشتیاة اًؼااىّاا ٍ
سفتاسّای آًْا تخـی اص ػیؼتن هحیظّای هؼکًَی ّؼاتٌذ .اص ػاَی دیگاش سفتااس اًؼااىّاا
ّوَاسُ دس تؼتش هحیغی هعٌاداس هیؿَد ٍ ًویتَاى تذٍى دس ًپش داؿتي هحایظ ٍ ؿاشایظ آى،
ؿشایظ سفتاسی سا تزضیِ ٍ تحلیل کشد .دس ٍاقاع خلاق هحایظ هٌاػاة تاا ًیاصّاای سفتااسی،
اًتپاسات ،تَقعات ٍ ًیاصّای کیفی کاستشاى تِ هعٌای ؿٌاخت ٍیظگی آًْا یعٌی فشٌّگ اػات.
فشٌّگ یک ایذُ ،اًذیـِ ،هفَْم ٍ ػاختاس ًپشی ٍ ّوچٌایي یاک ٍیظگای تاشای تؼایاسی اص
هَضَعات هاًٌذ :تفکش اًؼاى ،اعتقاادات ،اعواال ٍ چگاًَگی اًزاام آى اػات .هحققااى ػاِ
تعشیو دس اػتفادُ اص فشٌّگ سا هـخق هیًوایٌذ کِ ؿاهل سٍؽ صًذگی ،رٌثاِّاای رٌّای
اًؼاى ٍ عادات ٍ آداب ّوؼاصی تا هحیظّای هختلو هایگاشدد .سٍؽ صًاذگی تاِ ؿایَُی
صًذگی کِ اًؼاىّا اًتخاب هیکٌٌذ هشتَط هیؿَد ٍ تش ایذُآلّا ،قَاعذ ٍ قاَاًیي ،سفتاسّاای
سٍصهشُی صًذگی ٍ هاًٌذ آى اػتَاس اػت .رٌثِّای رٌّی تاِ عاشحٍاسُّاای رٌّای ،اًتخااب
هحیظّای صًذگی ٍ ؿیَُی اػتفادُ اص آًْا هشتَط هیؿَد ٍ اص ًؼلی تِ ًؼل دیگش اًتقال پیاذا
هیکٌذّ .وؼاصی تا هحیظ تِ ؿیَُّای اػاتفادُ اص ػیؼاتنّاای هٌااتع عثیعای هشتاَط اػات
(پَسدیْوی.)2 :1391 ،
دس حشکت سٍ تِ تکاهل رَاهع تـشی ،استثاط خاًِ تا فضای عوَهی تغییش کاشد .ػااختواىّاا
پـاات ٍ سٍ ؿااذًذ ٍ دس پاای آى چْااشُی حیاااطّااا تغییااش کشدًااذ؛ ؿااْشًٍذاى تااِ عااَس
ارتٌابًاپزیشی تِ رْاى خاسد ٍ صًذگی عوَهی سٍ ًوَدًذّ .ویي اهش هٌزاش ؿاذُ اػات تاا
هؼائل ارتواعی ٍ هحیظّای اؿتشاکی تش سفتاسّای ػاکٌاى تأحیش تگازاسد ٍ هتقااتالً اص آى تاأحیش
پزیشد .یکی اص گًَِّای هؼکًَی کِ دس ایي پظٍّؾ ًیض تِ آى پشداختِ هیؿَد ،هزتواعّاای
هؼااکًَی ّؼااتٌذ کااِ اهااشٍصُ دس ػااغح کـااَس تااَیظُ ؿااْشّای تااضسگ ٍ تْااشاى گؼااتشؽ
چـوگیشی داؿتِ اػت (پاَسدیْوی .)40 :1391 ،هٌـاأ هزوَعاِّاای هؼاکًَی تاِ ؿاکل
اهشٍصیي سا هیتَاى دس دٍساى پغ اص اًقالب كٌعتی یافات .دس ًیواِی دٍم قاشى ًاَصدّن ،اص
دػت سفتي تْذاؿت ٍ تحشاىّای هاذاٍم ٍ تشخَسدّاای ارتوااعی فاشاٍاى ،هتفکاشاى علاَم
ارتواعی سا تِ اًذیـیذى تشای اًتپامتخـی تِ ٍضعیت ًاهغلَب ؿْشّا ٍاداس ًوَد (عضیاضی ٍ

هحوذًظاد كاسم .)28 :1386 ،پاػب تِ ًیاص هؼکي تا قیوتی هٌاػة ٍ دس حذ تَاى خاًَاسّاا اص
یک ػَ ٍ کوثَد صهیي ؿْشی اص ػَیی دیگش تِ ساُ حلی هٌزش گشدیذ کِ ًقؾ صهیي ٍ قیوات
آى دس تَلیذ هؼکي کاّؾ یاتذ .تذیي تشتیة صًذگی دس ٍاحذّای آپاستواًی تاذٍى تَراِ تاِ
تشخی تثعات ػَء ارتواعی آًْا تشای رَاهع تزَیض گشدیذ صیشا حزف صهیي تٌْا قیوت صهایي
سا تِ اصاء ّش ٍاحذ کاّؾ ًویدّذ ،تلکِ تش ًَع هالکیت تِ ّش ٍاحذ آپاستواًی ٍ ّوچٌایي تاش
ًَع سٍؽ صًذگی خاًَاسّا ًیض تأحیش هیگزاسد .عالٍُ تاش ایاي ًاَعی صًاذگی هـاتشک سا تاِ
ٍرَد هیآٍسد کِ تغااتق تاا آى تاِ آهاَصُّاای فشٌّگای -ارتوااعی تؼاتگی پیاذا هایکٌاذ
(پَسدیْوی .)45 :1391 ،صًذگی دس هزوَعِّای هؼکًَی اص پیؾ عشاحی ؿذُ سا هیتاَاى اص
هْوتشیي تحَالت دس فشایٌذ ػکًَت دس ؿْشّا داًؼت .گزاس اص هشحلاِای کاِ ّاش ػااختواى
هتٌاػة تا ؿشایظ یک یک خاًَادُ عشاحی هیؿذ ٍ سػیذى تِ هشحلِای کاِ ػااخت هؼاکي
سا ّوگام تا تشًاهِسیضی هتٌاػة تا ؿشایظ عوَهی ػاکٌاى هیداًذّ ،ش چٌذ ػاادُ ٍ تاذیْی تاِ
ًپش هیسػذٍ ،لی تحَلی تٌیاادی اػاتً .تیزاِی ایاي ًاَع تشًاهاِسیاضی عیاو ٍػایعی اص
هزوَعِّای هؼکًَی تا تشاکن کن تا هزتوعّای هؼکًَی هتشاکن سا ؿاهل هیؿاَد .هٌپاَس اص
هزوَعِّای هؼکًَی ،هزوَعِ ّایی ّؼاتٌذ کاِ تاا عٌااٍیي هختلاو تاِ گًَاِای یکزاا ٍ
ّوضهاى ،تشًاهِسیضی ،عشاحی ٍ ارشا هیؿًَذ .هقیاع ایاي هزوَعاِّاا هعواَالً چٌاذ ٍاحاذ
هؼکًَی تا ػاختواىّای تلٌذ ٍ حتی هزوَعِّای تضسگ هتغیش اػت (عیٌیفاش.)110 :1379 ،
اهشٍصُ تِ علت رثش صًذگی ٍ یا تک تعذی ًگشی ٍ تَرِ تِ اقتلااد ،تؼایاسی اص اسصؽّاای
اًؼاًی ،ارتواعی ،تَهی ٍ فشٌّگی ًادیذُ گشفتِ هیؿَد .دس احش چٌیي تشًاهِسیاضی ٍ عشاحای،
اًثَُ ػاصیّای کلیـِای ،اًؼاىّا تِ كَست تَدُ دس کٌاس ّن قشاس هیگیشًذ ٍ تِ راای آًکاِ
گشٍُّای ارتواعی هخثتگشا ٍ ّذفوٌذی تـکیل ؿَد ،اًثَّی اص ًفشّا تـاکیل هایؿاَد کاِ
کٌاس ّن قشاس گشفتي آًْا فقظ اصدحام ٍ ّشد ٍ هشد سا دس پی داسد (ضشغاهی.)104 :1389 ،
دٍ رشیاى فکشی دس عشاحی هؼکي ؿکل گشفت کِ ّش دٍ آحاس ارتواعی ٍ کالثذی هْوای تاش
عشاحی هزوَعِّای هؼکًَی تعذی گزاؿتٌذ .یکی اص ایي دٍ رشیاى سا هیتاَاى "ٍاحاذّای
ّوؼایگی" پیـٌْادی کالسًغ پشی داًؼت کِ تَػظ اؿاتایي ٍ 1سایات 1دس سادتاشى 2تزشتاِ
1- Stein
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ؿذ .پشیٍ 3احذّای ّوؼایگی سا تِ هٌضلِی هحیغی ارتواعی-کالثذی تشای تَػاعِی هٌااعق
هؼکًَی پیـٌْاد ًوَد (کِ تغاتق صیادی تا تشًاهِسیضی هحلِ هثٌا دس ؿْشػااصی ػاٌتی ایشاًای
داسد) .رشیاى دٍم ّواى "ٍاحذّای خَد اتکا" یا ٍاحذّای هؼکًَی پیـاٌْادی لَکَستَصیاِ

4

تَد کِ دس ؿْش هاسػی فشاًؼِ تِ ارشا دسآهذ .ایي دٍ یعٌی ؿکلگیشی دس ػاغح ٍ استفااع تاِ
عٌَاى اكلیتشیي الگَّای عشاحی هزوَعِّای هؼاکًَی تاا تاِ اهاشٍص هغاشح تاَدُ اػات
(عیٌیفش ٍ آقالغیفی.)21 :1390 ،
دس ایشاى ًیض ّوگام تا سًٍذ سؿذ ؿْشًـیٌی ،ػیاػت تَلیذ هؼکي اًثَُ دس قالة هزوَعِّاای
هؼکًَی تِ عٌَاى یکی اص ساُّای پاػب تِ ًیاص هؼکي تِ ػشعت گؼتشؽ یافت .آغااص دّاِی
 1330هلااادف تااا آغاااص تلٌذهشتثااِػاااصی دس تْااشاى تااَدُ اػاات .اص دّااِی  1340احااذاث
هزتوعّای هؼکًَی تشای اقـاس هیاى دسآهذ تا هـاسکت تخؾ خلَكای هاَسد تَراِ ٍاقاع
ؿذ .دس اداهِ تا سٍاد تلٌذهشتثِػاصی ٍ هذسًیضاػیَى پایتخت دس دِّی ّ 1350واشاُ تاا سًٍاق
اقتلادی تخؾ هؼکي ،احذاث هزتوعّای هؼکًَی لاَکغ تاشای اقـااس پاش دسآهاذ ؿاذت
گشفت کِ تا ٍقَع اًقالب اػالهی اص ػشعت آى کاػتِ ٍ پغ اص حذٍد یک دِّ هزذداً اص ػاش
گشفتِ ؿذ (عضیضی ٍ هحوذًظاد كاسم.)28 :1386 ،
پایذاسی ارتواعی هزتوع ّای هؼاکًَیٍ ،ضاعیتی اػات کاِ ػااکٌاى اص صًاذگی دس خاًاِ ٍ
هزتوع خَد سضایت داؿتِ تاؿٌذ ٍ اص ّوؼایگی تا دیگش ػاکٌاى لزت تشًذ .دس ایاي ٍضاعیت
هزوَعِ ؿشایظ صًذگی تِ ًحَی اػت کِ تا گزؿت صهاى تعاهالت ارتواعی تیـتش هایؿاَد
ٍ اکخشیت ػاکٌاى ًؼثت تِ هحل صًذگی خَیؾ تعلق خااعش ٍ دلثؼاتگی هاییاتٌاذ تٌااتشایي
ًاخَدآگاُ حاف ػالهت ٍ پایذاسی آى تَدُ ،دس ًگْذاسی ٍ تْثَد ٍضعیت هَرَد هـااسکت
ٍ ّواٌّگی خَاٌّذ داؿت .دس ایي كَست عوش هفیذ هزتوعّای هؼکًَی پایاذاس ًؼاثت تاِ
دیگش هزتوعّا تیـتش هیؿَد .تِ عثااست دیگاش پایاذاسی ارتوااعی ،تْاشٍُسی هزتواعّاای
هؼکًَی سا تِ حذاکخش هیسػاًذ (ضشغاهی .)107 :1389 ،دس ؿشایغی کِ الگَّای ٍاسداتای دس
1- Wright
2- Radburn
3- Perry
4- Le Corbusier

دٍساى هعیي ،ؿثٍى هختلو صیؼت ٍ ػکًَت سا تحت تأحیش قشاس دادُ ٍ هیتَاًذ احشاتی سا تاش
ًحَُی اػتفادُ اص هؼکي ٍ الگَّای هعواَل آى داؿاتِ تاؿاذ ،ؿاٌاخت ًیاصّاا ٍ سفتاسّاای
ػکًَتی ٍ تقاضاّای هؼکي هیتَاًذ دس تذٍیي ساّثشدّا ٍ ضَاتغی تاشای عاشح هؼاکي تاِ
کاس آیذ.
ؿاخصّا ،هؼیاسّا ٍ صیشهؼیاسّای ػٌجؾ پایذاسی اجتواػی:
اًذاصُگیشی ٍ اسصیاتی پیـشفت دس ػیاػتّای تَػعِی پایذاس دس دّاِی اخیاش هاَسد تَراِ
پظٍّـگشاى تَدُ اػت .دس ایي صهیٌِ اػتفادُ اص ؿاخقّا یکی اص ضشٍسیتشیي اتضاسّاا تاشای
اسصیاتی هیضاى پیـشفت تِ ػَی تَػعِی پایذاس هذّ ًپش تَدُاًذّ .ش راهعِ هتٌاػة تاا ؿاشایظ
خَد اص چاسچَبّای خاكی اػتفادُ هیکٌذ کاِ ؿااهل چااسچَبّاایی هثتٌای تاش اّاذاف
پایذاسی ،فشایٌذّای تَػعِی پایذاس ٍ  ...هیتاؿذ (کٌذیلی .)349 :2010 ،1یکی اص چالؾّاای
اسائِی رَاهع پایذاس ،هـکل ؿٌاػایی ؿاخقّای هٌاػة تشای ارشا هیتاؿاذ (ّاال:2012 ،2
ّ .)127واى عَس کِ اؿاسُ ؿاذ تااکٌَى ؿااخقّاا ٍ هعیاسّاای هختلفای تاشای اسصیااتی ٍ
ػٌزؾ اكَل پایذاسی ارتواعی كَست گشفتِ اػت اها هَاسد ٍ رٌثاِّاایی سا تایاذ اًتخااب
کشد کِ دس ساػتای تعاسیو ٍ هفاّین پایذاسی ارتوااعی ّؼاتٌذ .تاِ کواک ایاي ؿااخقّاا
هیتَاى رٌثِّای کلیذی ٍ هثحش اص ؿشایظ راهعِ سا ؿٌاػایی ٍ تعادل تیي فشایٌاذّای تَػاعِ
ٍ اّذاف راهعِ سا اسصیاتی کشد ٍ دس ًْایت ایي اعالعات سا تشای تلوینگیشی تْتش دس اختیااس
تشًاهِسیضاى ٍ تشای آگاّی افکاس عوَهی ٍ ؿفافیت دس اقاذاهات اًزاام ؿاذُ دس اختیااس هاشدم
قشاس داد (ّادیضادُ صسگش ٍ دیگشاى .)160 :1392 ،هؼاائل پیچیاذُی تَػاعِی پایاذاسً ،یاصهٌاذ
هزوَعِّایی یکپاسچِ ٍ تِ ّن پیَػتِ اص هعشّفّا (ًواگشّا) دس قالة ؿاخقّاػات .دس ساُ
ؿاخقػاصی تایذ هزوَعِّایی یکپاسچِ اص هعشّفّا تِ ٍرَد آیٌذ .هعاشّفّاا ًوَدّاایی اص
اًذاصُگیشی ّؼتٌذ .آًْا اعالعاتی ّؼتٌذ کِ خلَكیات ًپام سا خالكِ کشدُ یاا آًچاِ سا کاِ
دس یک ًپام سٍی هیدّذ ،ؿفاف ٍ آؿکاس هیػاصًذ .هعشّفّا عاهل پیًَذ ٍ استثاط ها تاا دًیاا
ّؼتٌذ؛ آًْا ها سا دس ػاخت تلَیشی اص ٍضعیت هحیظ کوک هیکٌٌذ تاا تاش هثٌاای آى قاادس

1- Kondyli
2- Hall
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تاؿین تشای حوایت ٍ پیـشفت تلوینّای َّؿوٌذاًِای تگیشین (ّاادیضادُ صسگاش ٍ دیگاشاى،
 .)167 :1392دس پظٍّؾ حاضش ًیض هثلفِّای اكلی ؿاهل هـاسکت ،کیفیت صًاذگی ،اهٌیات،
سضایت ٍ هغلَتیت هحیغی (ؿکل ؿواسُ )1کِ ًـاىدٌّذُی هْوتشیي ؿااخقّاای تعیایي
کٌٌذُی پایذاسی ارتواعی ّؼتٌذ ،اًتخاب ؿذُ اػت .الصم تِ رکش اػات کاِ عیاو پاػاب تاِ
ػثاالت ؿاهل  5گَیِ تِ كَست خیلی صیاد ،صیاد ،هتَػظ ،کن ٍ خیلی کان اػات کاِ تاشای
آًْا اص  5تا  1اهتیاصدّی ٍ اٍلَیتتٌذی ؿذُ اػت.
ؿكل  :1ؿاخصّای پایذاسی اجتواػی

سٍؽ تحقیق:
پظٍّؾ حاضش ّذفی کاستشدی داسد ٍ ًَع تحقیق تِ كَست تَكایفی -تحلیلای اػات.
تشای گشدآٍسی دادُّاا اص دٍ سٍؽ کتاتخاًاِای -اػاٌادی ٍ اص سٍؽ پیوایـای ّوچاَى
هـاّذُ ،پشػـاٌاهِ ٍ هلااحثِ اػاتفادُ ؿاذُ اػات .راهعاِی آهااسی تحقیاق ػااکٌاى

هحذٍدُی هَسد هغالعِ ّؼتٌذ کِ تش اػاع فشهَل کَکشاى ً186فش اص آًْا تِ عٌَاى ًوًَِ
اًتخاب ؿذُ اػت .ؿیَُی ًوًَِگیشی افشاد هَسد هغالعِ ،اػتفادُ اص ًوًَِگیشی تلاادفی
عثقِای اػت .ضوٌاً تشای تحلیل دادُّای تِ دػت آهذُ اص پشػـٌاهِ ًشم افضاسّای آهاسی
ٍ تحلیلی چَى  Export Choice ٍ Spss ،Excelتِ کاس گشفتاِ هایؿاَدّ .وچٌایي اص
سٍؽ دلفی تشای تعییي ٍصى ّش یک اص ؿاخقّای پایذاسی ارتواعی ٍ اص هاذل تحلیال
ؿثکِ ( )ANPتشای اسصیاتی ؿاخقّا اػتفادُ هیؿَد.
هحذٍدُی هَسد هغالؼِ:
هزتوع هؼکًَی کَی ًَتٌیاد ًٍک هـَْس تِ تشدّای آ .ع .ج یکای اص تاضسگتاشیي ٍ
قذیویتشیي هزتوعّای هؼکًَی تْشاى اػت کِ اص ػِ تشد  23عثقِ تـکیل ؿذُ اػات.
ایي ػِ تشد اص رولِ ػاختواىّای تلٌذی ّؼاتٌذ کاِ دس اٍایال دّاِی  1350تاِ دًثاال
تشًاهِّای"هذسًیضاػیَى پایتخت"ٍ دس دٍساى پْلَی دٍم تِ ّوشاُ چٌاذ تاشد دیگاش تٌاا
ؿذًذ .هزتوع هؼکًَی کَی ًَتٌیاد ًٍک دس هٌغقِی  6ؿْشداسی تْاشاى؛ ضالع ؿاوالی
تشد تیيالوللی تْشاى ٍ تضسگشاُ حکین؛ ضلع غشتی تضسگشاُ کشدػتاى؛ ضالع ؿاشقی تلاَاس
آصادگاى؛ ضلع رٌَتی خیاتاى ایشاىؿٌاػی؛ ؿوال غشتی هحلِ یَػوآتااد؛ رٌاَب هحلاِ
ؿیشاص؛ رٌَب ؿشقی ؿْشک ٍالفزش تٌا ؿذُ اػت.

ارشای هذل فشایٌذ تحلیل ؿثکِای (:)1ANP
ّوِی هؼائل ٍ هـکالت تشًاهِسیضی لضٍهاً داسای ػاختاس ػلؼالِهشاتثای ًیؼاتٌذ کاِ تاا
اػتفادُ اص هذل  2AHPتحلیل ؿًَذ؛ تِ ّویي هٌپَس تَهاع ػاعتی 3سٍؽ فشایٌذ تحلیل
ؿثکِای ( )ANPسا اسائِ ٍ هعشفی هیکٌذ کِ دس آى استثاعات پیچیذُ تیي عٌاكش تلاوین،
اص عشیق رایگضیٌی ػاختاس ػلؼلِهشاتثی تا ػاختاس ؿثکِای ،دس ًپش گشفتِ هایؿاَد .تاش
خالف فشایٌذ تحلیل ػلؼلِهشاتثی کاِ استثااط تایي هعیاسّاا ،صیاش هعیاسّاا ٍ گضیٌاِّاا،
ػلؼاالِهشاتثاای ٍ یااک ػااَیِ اػاات ،دس فشایٌااذ تحلیاال ؿااثکِای ،افااضٍى تااش استثاااط
ػلؼلِهشاتثی ،دس تخؾّایی اص هذل هوکي اػت هعیاسّا ٍ صیشهعیاسّا تا یکذیگش استثااط
1- Analytic Network Process
2- Analytical Hierarchy process
3- Thomas L. Saaty
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ٍ ٍاتؼتگی هتقاتل داؿتِ تاؿٌذ .دس ٍاقع فشایٌذ تحلیل ؿاثکِای حالات عواَهی ٍ AHP
ؿکل گؼتشدُی آى هحؼَب هیؿاَد تٌااتشایي توااهی ٍیظگایّاای هخثات آى اص رولاِ
ػادگی ،اًعغافپزیشی ،تِ کاسگیشی هعیاسّای کوی ٍ کیفی تاِ عاَس ّوضهااى ٍ قاتلیات
تشسػی ػاصگاسی دس قضاٍتّا سا داسا تَدُ ٍ هضافاً هیتَاًذ ٍاتؼتگی هتقاتل ٍ تاصخَسد
تیي ٍ هیاى عٌاكش تلوین سا تا تکاسگیشی ػاختاس ؿثکِای تِ رای ػاختاس ػلؼلِهشاتثای
دس ًپش تگیشد (صتشدػت .)80 :1389 ،اص ایي سٍ تا تَرِ تِ ساتغاِ ٍ ٍاتؼاتگی هتقاتال ٍ
دسًٍی ؿاخقّا ،هعیاسّا ٍ صیشهعیاسّای پایذاسی ارتواعی ،تِ رای هذل فشایٌذ تحلیال
ػلؼلِهشاتثی اص هذل تحلیل ؿثکِ اػتفادُ ؿذُ اػت .تِ هٌپَس ارشای هشحلِی اٍل هاذل
تحلیل ؿثکِای اتتذا تایذ عالٍُ تش ّاذف اكالی ،ؿااخقّاا ،هعیاسّاا ٍ صیشهعیاسّاای
ػٌزؾ ٍ اسصیاتی پایذاسی ارتواعی هـخق ٍ تعییي ؿًَذ .تشای اًزاام ایاي هشحلاِ اص
ًپشات گشٍّی اص هتخللاى ریستظ (سٍؽ دلفی) اػاتفادُ ؿاذُ اػات .هشحلاِی دٍم
تـکیل هاتشیغ هقایؼِای دٍدٍیی ٍ تشداس اٍلَیت اػت .هـاتِ هقایؼِّای دٍدٍیای کاِ
دس  AHPاًزام هیؿَد ،عٌاكش تلوین دس ّش یک اص خَؿِّا ،تش اػااع هیاضاى اّویات
آًْا دس استثاط تا هعیاسّای کٌتشلی دٍ تِ دٍ هقایؼِ هیؿًَذ .خَد خَؿِّا ًیض تش اػااع
ًقؾ ٍ تأحیش آًْا دس دػتیاتی تِ ّذف دٍ تِ دٍ هَسد هقایؼِ قشاس هایگیشًاذ .عاالٍُ تاش ایاي،
ٍاتؼتگیّای هتقاتل تیي عٌاكش یک خَؿِ ًیض تایذ دٍ تِ دٍ هَسد هقایؼِ قاشاس گیشًاذ .تاأحیش
ّش عٌلش تش سٍی عٌلش دیگش اص عشیق تشداس ٍیظُ قاتل اسائِ اػت .ایي ًَع هااتشیغ سا ػاَپش
هاتشیغ اٍلیِ هیًاهٌذ .ایي ًَع هاتشیغ تِ ًَعی ًحَُی حشکت سا دس دسخت ٍاتؼتگی ًـااى
هیدّذ (صیش دػت .)81 :1389 ،ػاختاس ػَپش هاتشیغ اٍلیِ تِ ؿشح صیش اػت.
صیشهعیاسّا

هعیاسّا

ؿاخقّا

0
0
0 
 0
W 21 W 22
0
0 

A
 0
W 32 W 33
0 


0
W 43 W 44
 0

ّذف

ّواًغَس کِ هـاّذُ هیؿَد هاتشیغّای ( )W44،W43 ،W33،W32 ،W22 ،W21تایذ
هحاػثِ ؿًَذ ٍ دس هاتشیغ اٍلیِ رایگضیي گشدد تا هاتشیغ ًاهَصٍى تـکیل ؿَد .ػپغ
تشای تِ دػت آٍسدى ػَپش هاتشیغ حذ تایذ ػَپش هاتشیغ هَصٍى تِ تَاى سػاًذُ ؿَد
تا رایی کِ ّوِی عٌاكش ػَپش هاتشیغ تا ّن تشاتش ؿًَذ .هقایؼِی دٍدٍیی
ؿاخقّای اكلی چْاسگًَِ تش اػاع هقیاع  9کویّتی ػاعتی ٍ تِ ّواى تشتیثی کِ دس
فشایٌذ تحلیل ػلؼلِهشاتثی ( )AHPهَسد اػتفادُ قشاس هیگیشد ،اًزام هیؿَدً .تیزِی
هقایؼِ ی دٍدٍیی هعیاسّای اكلی(هـاسکت ،کیفیت صًذگی ،اهٌیت ٍ هغلَتیت هحیغی)
ٍ ّوچٌیي تشداس هَصٍى حاكل اص آى یعٌی W21دس هاتشیغ صیش اسائِ ؿذُ اػت .تشای
دػتیاتی تِ ًتیزِی هغلَب اص قضاٍت گشٍّی ٍ ًپش کاسؿٌاػاى تشای هقایؼِی دٍدٍیی
ؿاخق ّای اكلی اػتفادُ ؿذُ اػت کِ اص هیاًگیي ٌّذػی ًپشات گشٍّی تِ دػت
آهذُ اػت (صتشدػت.)83 :1389 ،
=W21

دس هشحلِ ػَم اتتذا استثاط هتقاتل تیي هثلفِّا ٍ ؿاخقّا تایذ هـخق ؿَد .الثتِ ایي
اهکاى ٍرَد داسد کِ تیي ؿاخقّا ّیچ ًَع استثاعی ٍرَد ًذاؿتِ تاؿذ .تا ایي حال دس
كَست ٍرَد ایي استثاط هیتَاًذ تِ كَست یکعشفِ یا دٍ عشفِ تاؿذ (صتشدػت،
 .)83 :1389دس پظٍّؾ حاضش ًیض ًَع استثاط تِ كَست دٍ عشفِ اػت.

جذٍل  :1استباط ٍ ٍابؼتگیّای دسًٍی ؿاخصّا با یكذیگش
ؿاخصّا

هـاسکت

هـاسکت

کیفیت صًذگی

اهٌیت

هغلَبیت هحیغی











کیفیت صًذگی



اهٌیت





هغلَبیت هحیغی
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هقایؼِی دٍدٍیی تیي ؿاخقّای اكلی تِ هٌپَس دػتییاتی تِ عٌاكش هاتشیغ  ٍW22تش
اػاع هقیاع  9کویّتی ػاعتی اًزام هیؿَد .تشای ًحَُی هحاػثِ ضشیة اّویت ّش
یک اص ؿاخقّای اكلی (تا تَرِ تِ ٍاتؼتگی هتقاتل تیي آًْا) ،هقایؼِی دٍدٍیی
ؿاخقّای اكلی ػِ گاًِی دیگش (تا کٌتشل کشدى ؿاخق هـاسکت) دس هاتشیغ صیش
اسائِ ؿذُ اػتً .حَُی ػثال کشدى ضشیة اّویت دس ایي هَسد تِ ایي تشتیة اػت:
اّویت ًؼثی ؿاخقّا ًؼثت تِ یکذیگش ٍقتی کِ ؿاخق هـاسکت کٌتشل ؿَد ،چقذس
اػت؟
=W22

دس ایي هشحلِ ّـت هعیاس کِ ًوایاًگش ٍیظگیّای ؿاخقّای چْاس گاًِ ّؼتٌذ ،تشای
اّذاف ایي هغالعِ اًتخاب ؿذُاًذ؛ تِ عَسی کِ هعیاسّای اًؼزام ارتواعی ٍ ّوکاسی
ارتواعی تش ؿاخق هـاسکت ،تعذ عیٌی ٍ رٌّی تشای ؿاخق اهٌیت ،تعذ عیٌی ٍ رٌّی
ّن تشای ؿاخق کیفیت صًذگی ٍ ّوچٌیي تعذ کالثذی -عشاحی ٍ تعذ فضایی -سفتاسی
صیشهزوَعِی ؿاخق هغلَتیت ٍ سضایت هحیغی تِ ؿواس هیسًٍذٍ .اتؼتگیّای
هتقاتل ایي هعیاسّا دس رذٍل صیش ًـاى دادُ ؿذُ اػت.

جذٍل ٍ :2ابؼتگیّای دسًٍی هؼیاسّا با یكذیگش
هعیاسّا
اًؼزام

ّوکاسی

ارتواعی

ارتواعی

اًؼزام



تعذ

تعذ

تعذ عیٌی تعذ رٌّی
کیفیت

کیفیت

عیٌی

رٌّی

صًذگی

صًذگی

اهٌیت

اهٌیت









تعذ کالثذی -تعذ فضایی-



عشاحی

سفتاسی

هغلَتیت

هغلَتیت

هحیغی

هحیغی


ارتواعی
ّوکاسی















هعیاسّا
اًؼزام

ّوکاسی

ارتواعی

ارتواعی

تعذ

تعذ

تعذ عیٌی تعذ رٌّی
کیفیت

کیفیت

عیٌی

رٌّی

صًذگی

صًذگی

اهٌیت

اهٌیت

تعذ کالثذی -تعذ فضایی-
عشاحی

سفتاسی

هغلَتیت

هغلَتیت

هحیغی

هحیغی

ارتواعی
تعذ عیٌی
کیفیت















صًذگی
تعذ رٌّی
کیفیت















صًذگی
تعذ عیٌی















اهٌیت
تعذ رٌّی















اهٌیت
تعذ
کالثذی-
عشاحی















هغلَتیت
هحیغی
تعذ
فضایی-
سفتاسی















هغلَتیت
هحیغی

ّواًغَس کِ هـاّذُ هیؿَدّ ،وِی هعیاسّا تِ كَست دٍ عشفِ تش سٍی یکذیگش احشگزاس
ّؼتٌذ .دس اداهِ هعیاسّایی کِ داسای ٍاتؼتگی ٍ استثاط دسًٍی تا هعیاس اًؼزام ارتواعی
ّؼتٌذ ،دس هاتشیؼی هزضا قشاس گشفتِاًذ ٍ هقایؼِی دٍدٍیی هعیاسّا تا فشم حاتت تَدى
هعیاس اًؼزام ارتواعی اًزام ؿذُ ٍ تشداسّای ٍیظُی هشتَط هحاػثِ ؿذُاًذ کِ دس
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رذٍل صیش آٍسدُ ؿذُ اػت.
جذٍل  : 3هقایؼِی دٍدٍیی هؼیاسّا با تَجِ بِ ٍابؼتگی دسًٍی آًْا با فشض ثابت داًؼتي هؼیاس
اًؼجام اجتواػی

هعیاسّا

ّوکاسی
ارتواعی

ّوکاسی
ارتواعی

تعذ عیٌی تعذ رٌّی
کیفیت

کیفیت

صًذگی

صًذگی

تعذکالثذی-
تعذ عیٌی تعذ رٌّی
اهٌیت

اهٌیت

عشاحی
هغلَتیت
هحیغی

تعذ
فضایی-
سفتاسی

تشداس ٍیظُ

هغلَتیت
هحیغی

1

2.0

1.5

1.5

2.5

1.5

0.5

0.0151

2.0

1

0.5

2.0

1.5

2.5

2.0

0.2177

تعذ عیٌی
کیفیت
صًذگی
تعذ رٌّی
کیفیت

1.5

0.5

1

0.75

0.5

3.0

1.5

0.0542

صًذگی
تعذ عیٌی
اهٌیت
تعذ رٌّی
اهٌیت

1.5

2.0

0.75

1

2.0

2.0

0.35

0.1593

2.5

1.5

0.5

2.0

1

0.5

2.5

0.0214

تعذ کالثذی-
عشاحی
هغلَتیت

1.5

2.5

3.0

2.0

0.5

1

0.5

0.2053

هحیغی
تعذ فضایی-
سفتاسی
هغلَتیت

0.5

2.0

1.5

0.35

2.5

0.5

1

0.3266

هحیغی

تِ ّویي ؿکل هقایؼِی دٍدٍیی تشای تواهی هعیاسّا اًزام هیؿَد ٍ تشداسّای ٍیظُ تا
فشم حاتت هاًذى ّش یک اص هعیاسّا هحاػثِ هیؿَدً .تیزِی هقایؼِّای دٍدٍیی دس
هاتشیغ  W33آٍسدُ ؿذُ اػت.
جذٍل  :4هقایؼِ دٍدٍیی هؼیاسّا با تَجِ بِ ٍابؼتگی ٍ استباعات آًْا دس هاتشیغ W33

اًؼزام

ّوکاسی

ارتواعی

ارتواعی

اًؼزام ارتواعی

1

0.0783

ّوکاسی ارتواعی

هعیاسّا

تعذ عیٌی تعذ رٌّی
کیفیت

کیفیت

صًذگی

صًذگی

تعذ کالثذی -تعذ فضایی-
تعذ عیٌی تعذ رٌّی

عشاحی

سفتاسی

هغلَتیت

هغلَتیت

هحیغی

هحیغی
0.2381

اهٌیت

اهٌیت

0.185

0.257

0.125

0.06453

0.0151

1

0.153

0.2132

0.1423

0.283

0.1351

0.1680

0.2177

0.175

1

0.1241

0.1046

0.0595

0.1320

0.1259

0.0542

0.1123

0.1032

1

0.1248

0.0894

0.2058

0.1464

تعذ عیٌی اهٌیت

0.1593

0.0923

0.0721

0.1786

1

0.153

تعذ رٌّی اهٌیت

0.0214

0.257

0.136

0.0153

0.1935

1

تعذ عیٌی کیفیت
صًذگی
تعذ رٌّی کیفیت
صًذگی

0.2771

0.1619
0.1372

0.0439
0.0674

تعذ کالثذی-
عشاحی هغلَتیت

0.2053

0.132

0.2043

0.1653 0.02394 0.2234

1

0.2103

هحیغی
تعذ فضایی-سفتاسی
هغلَتیت هحیغی

0.3266

0.153

0.0543

0.1538 0.06034

0.1248

0.1633

دس ایي هشحلِ ،ضشیة اّویت ّشیک اص هعیاسّای هشتَط تِ ؿاخقّای چْاس گاًِ اص
عشیق هقایؼِی دٍدٍیی هشتَط تِ ؿاخق هـاسکت تش اػاع هقیاع  9کویّتی ػاعتی
تِ دػت هیآیذ .ایي ضشایة اّویت ،عٌاكش ػتًَی هاتشیغ W32سا تـکیل خَاّذ داد.
=W32

تِ ّویي تشتیة هقایؼِی دٍدٍیی ٍ تشداسّای ٍیظُی هعیاسّای هشتَط تِ ؿاخقّای

1
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کیفیت صًذگی ،اهٌیت ،هغلَتیت ٍ سضایت هحیغی هحاػثِ ؿذُاًذ کِ ًتایذ ّش چْاس
هقایؼِی دٍدٍیی دس قالة رذٍل صیش آٍسدُ ؿذُ اػت.
جذٍل  :5هاتشیغ W32

هؼیاسّا

اًؼجام اجتواػی

ّوكاسی اجتواػی

بشداس ٍیظُ W

بؼذ ػیٌی کیفیت صًذگی

1

1.5

0.5253

بؼذ رٌّی کیفیت صًذگی

1

1

0.4746

بؼذ ػیٌی اهٌیت

1

2

0.5432

بؼذ رٌّی اهٌیت

1

1

0.4567

بؼذ کالبذی هغلَبیت

1

3

0.5432

بؼذ فضایی ٍسفتاسی

1.5

1

0.4567

هغلَبیت

تا تَرِ تِ ایٌکِ ّوِی هاتشیغّای هقایؼِای هَرَد دس ػاختاس ػَپش هاتشیغ ًااهَصٍى
( )W21, W22, W32, W33هحاػثِ ؿذُ ٍ ػاصگاسی آًْا ًیض کٌتشل ؿذُ اػت ،هیتَاى تاا
رایگضیي کشدى ایي هاتشیغّا دس ػَپش هاتشیغ اٍلیِ هاًٌذ راذٍل تااال ،ػاَپش هااتشیغ
ًاهَصٍى سا تِ دػت آٍسد .تشای تثذیل ػَپش هاتشیغ ًاهَصٍى تِ ػاَپش هااتشیغ هاَصٍى
تایذ ػَپشهاتشیغ ًاهَصٍى سا دس هاتشیغ خَؿِای ضشب کشد .هاتشیغ خَؿاِای هیاضاى
تأحیشگزاسی ّش یک خَؿِّا تشای دػتیاتی تِ اّذاف هغالعِ سا هٌعکغ هیکٌاذ .هااتشیغ
خَؿِای اص هقایؼِی دٍدٍیای خَؿاِّاا دس چااسچَب ػااختاس ػاَپش هااتشیغ اٍلیاِ
(ًاهَصٍى) تِ دػت هی آیذ .تش اػاع پیـٌْاد ػاعتی ،تشای تِ دػت آٍسدى اّویت ًؼاثی
خَؿِّا دس ػَپش هاتشیغ اٍلیِ الصم اػت هاتشیغ خَؿِای تِ گًَِای هحاػثِ ؿَد کاِ
خَؿِ ّای ػتًَی آى تِ عٌَاى عٌاكش کٌتشلای دس ًپاش گشفتاِ ؿاًَذ؛ تاِ عثااست دیگاش
خَؿِّای ػتًَی غیش كفش ػَپش هاتشیغ اٍلیِ (ًاهَصٍى) تا خَؿِّاای دیگاش ٍاقاع دس

آى ػتَى ،هَسد هقایؼِی دٍدٍیی قشاس تگیشًذ تا تشداس اّویات ّاش یاک اص خَؿاِّاای
ػتًَی تِ دػت آهذُ ٍ ًْایتاً تا دس کٌاس ّن گزاؿتي تشداس اّویت ّش یاک اص خَؿاِّاا،
هاتشیغ خَؿِای تِ دػت آیذ (صتشدػتً .)86 :1389 ،گاّی تِ ػاختاس ػاَپش هااتشیغ
اٍلیِی ایي هغالعات ًـاى هیدّذ اص آًزا کِ ػِ ػغح ؿاخقّا ،هعیاسّا ٍ صیشهعیاسّاا
سا تشای ّذف اكلی تحقیق تعییي کشدُاینً ،یاص اػت تا دٍ هقایؼِ دس خَؿِّای ػاتًَی
كَست گیشد :هقایؼِ تیي خَؿِی ؿاخقّا ٍ هعیاسّا ٍ هقایؼِ تیي خَؿِی هعیاسّا ٍ
صیشهعیاسّا .دس ًتیزِ دٍ هاتشیغ خَؿِای صیش تاِ تشتیاة هااتشیغ هقایؼاِی خَؿاِی
ؿاخقّا ٍ هعیاسّا ٍ هاتشیغ هقایؼِی خَؿِی هعیاسّا ٍ صیاش هعیاسّاا حاكال ؿاذُ
اػت.
(هاتشیغ هقایؼِ خَؿِ ؿاخصّا ٍ هؼیاسّا)

=(Wهاتشیغ هقایؼِ خَؿِ هؼیاسّا ٍ صیش هؼیاسّا)
=W

حال تشای تِ دػت آٍسدى ػَپش هاتشیغ هَصٍىّ ،شیک اص عٌاكاش خَؿاِّاای ػاتًَی
ػَپش هاتشیغ ًاهَصٍى دس تشداس اّویات ًؼاثی آى خَؿاِ (اص هااتشیغ خَؿاِای) تایاذ
ضشب ؿَد .ػَپش هاتشیغ هَصٍى تِ دػت آهذُ تلادفی ٍ احتواالی اػات یعٌای رواع
ػتًَی عٌاكش آى یک اػت .دس ًْایت تشای تِ دػت آٍسدى ػَپش هاتشیغ حذ ًیاص اػت
تا ػَپش هاتشیغ هَصٍى سا تِ تَاى تشػاًین تا ّوِی عٌاكش هاتشیغ تا ّن تشاتش ؿًَذ کاِ
ایي کاس تا تکشاس اًزام هیؿَد؛ دس پظٍّؾ حاضش ًیض تِ تَاى  50سػاًذُ ؿاذُ اػات .دس
چٌیي حالتی اػت کِ ػَپش هاتشیغ حذ ٍ ٍصى ًؼثی ّش یک اص صیاش هعیاسّاا تاِ دػات
هیآیذ (صتشدػت.)86 :1389 ،
جذٍل ٍ :6صى ّش یک اص صیش هؼیاسّا
صیش هؼیاسّا

ٍصى ًْایی

حغ تؼلق

0.074

اًجام فؼالیتْای داٍعلباًِ

0.038

تؼاهل اجتواػی

0.052

هـاسکت دس فؼالیتّای جوؼی

0.0733
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ػذالت اجتواػی

0.0963

سضایت اص کیفیت دػتشػی بِ خذهات

0.0906

احؼاع افتخاس ٍ سضایت اص هحل صًذگی

0.034

تٌَع ٍ ػاصگاسی با ًیاصّای ػاکٌاى

0.0795

هیضاى اػتواد بیي فشدی

0.068

حفاظت دس هقابل جشم ٍ جٌایت

0.103

اهكاى ًظاست بش فضا

0.0596

هیضاى حضَس دس فضاّای ػوَهی هجتوغ

0.0137

الواىّای جزاب هؼواسی ٍ هٌظش

0.028

پاػخگَیی تجْیضات ٍ اهكاًات

0.0886

هَقؼیت ٍپاػخگَیی بِ لحاػ هقیاع فضا (ػشاًِ)

0.0765

هغلَبیت بِ لحاػ تأثیشات سفتاسی ٍ حؼی دس فضا

0.025

یافتِّای تحقیق:
ّواًغَس کِ هـاّذُ هیؿَد دس رذٍل تاال ٍصى ّش یاک اص ؿااخقّاا هـاخق ؿاذُ
اػت ٍ تش اػاع آى صیشهعیاسّای "حفاعت دس هقاتل راشم ٍ رٌایات" اص ؿااخق تعاذ
عیٌی اهٌیت" ،عذالت ارتواعی" اص ؿاخق تعذ عیٌی کیفیت صًذگی" ،سضایت اص کیفیت
دػتشػی تِ خذهات" اص ؿاخق تعذ رٌّی کیفیت صًاذگی ٍ "پاػاخگَیی تزْیاضات ٍ
اهکاًات" اص ؿاخق تعذ کالثاذی ٍ عشاحای سضاایت ٍ هغلَتیات هحیغای تاِ تشتیاة
تیـتشی ي اّویت ٍ تأحیش سا دس ػٌزؾ ٍ اسصیاتی پایذاسی ارتوااعی دس هحاذٍدُی هاَسد
هغالعِ تِ خَد اختلاف دادُاًذ.
ًتیجِگیشی:
اهشٍصُ پایذاسی ارتواعی ًیض تِ عٌَاى یکی اص کلیذیتشیي هاَاسد هغاشح دس تشًاهاِسیاضی
ؿْشی تَیظُ دس تشًاهِسیضی هزتوعّای هؼاکًَی هغاشح ؿاذُ اػات .هقَلاِی هؼاکي

گؼتشدُ ٍ پیچیذُ اػت ٍ اتعاد هتٌَعی داسد .هفَْم هؼکي عالٍُ تش هکااى فیضیکای ،کال
هحیظ هؼکًَی سا ًیض دس تش هیگیشد کِ ؿاهل کلیِی خذهات ٍ تؼْیالت ضشٍسی هاَسد
ًیاص تشای تِ صیؼتي خاًَادُ اػت .دس ٍاقاع هؼاکي چیاضی تایؾ اص یاک ػاشپٌاُ كاشف ًا
فیضیکی اػت ٍ کل هحیظ هؼکًَی سا ؿاهل هیؿَد .ؿکلگیشی هزتوعّای هؼکًَی سا
هی تَاى هْوتشیي تحَالت دس فشایٌذ اػکاى تـاش دس ؿاْشّا داًؼات کاِ تاِ فاشم غالاة
هؼکي ؿْشی دس دٍساى هعاكش تثذیل ؿذُ اػت .پیـشفتّای كٌعتی ،اصدیااد روعیات،
تَلیذ ؿیَُّای هعواسی ًَیي ٍ هفَْم تَػعِی عوَدیً ،یشٍّایی تَدًذ کِ ػایش تحاَل
ایي هزتوعّا تِ اؿکال اهشٍصی سا تحت تأحیش قشاس دادًذ .تا تَراِ ایٌکاِ هَضاَع هاَسد
تحج پایذاسی ارتواعی اػت هیتَاى گفت یک ًپام ارتواعی پایذاس تایذ تتَاًذ تِ تَصیع
تشاتش هٌاتع ٍ تؼاٍی تؼْیالت ٍ خذهات ارتواعی اص قثیال تْذاؿات ،آهاَصؽ ،تشاتاشی
رٌؼی ،پاػخگَیی ػیاػی ٍ هـااسکت دػات یاتاذ .هؼاألِی هؼاکي دس چٌاذ دّاِی
گزؿتِ تِ یکی اص چالؾّای اكلی دس تشًاهِّای تَػعِی اقتلاادی ٍ ارتوااعی کـاَس
تذل ؿذُ اػت .هؼکي خشدتشیي ٍ کَچکتشیي ؿاکل تزؼان کالثاذی ساتغاِی هتقاتال
اًؼاى ٍ هحیظ ٍ خلَكیتشیي فضای صًذگی اًؼاى اػت .دس ایشاى ًیض ّوگام تاا سًٍاذ
سؿذ ؿْشًـیٌی ،ػیاػت تَلیذ هؼکي اًثَُ دس قالة هزوَعِّاای هؼاکًَی تاِ عٌاَاى
یکی اص ساُّای پاػب تِ ًیاص هؼکي تِ ػشعت گؼتشؽ یافت .آغاص دِّی  1330هلادف
تا اغاص تلٌذهشتثِػاصی دس تْشاى تَدُ اػت .اص دِّی  1340احذاث هزتوعّای هؼاکًَی
تشای اقـاس هیاى دسآهذ تا هـاسکت تخؾ خلَكی هَسد تَراِ ٍاقاع ؿاذ .دس اداهاِ تاا
سٍاد تلٌذهشتثِػاصی ٍ هذسًیضاػیَى پایتخت دس دِّی ّ 1350واشاُ تاا سًٍاق اقتلاادی
تخؾ هؼکي ،احذاث هزتوعّای هؼکًَی لَکغ تشای اقـاس پش دسآهذ ؿذت گشفت کاِ
تا ٍقَع اًقالب اػالهی اص ػشعت آى کاػتِ ٍ پغ اص حذٍد یک دِّ هزذداً اص ػش گشفتِ
ؿذ .پایذاسی ارتواعی هزتوعّای هؼکًَیٍ ،ضعیتی اػت کِ ػاکٌاى اص صًذگی دس خاًِ
ٍ هزتوع خَد سضایت داؿتِ تاؿٌذ ٍ اص ّوؼایگی تا دیگش ػاکٌاى لزت تشًذّ .واى عَس
کِ اؿاسُ ؿذ تاکٌَى ؿاخقّا ٍ هعیاسّاای هختلفای تاشای اسصیااتی ٍ ػاٌزؾ اكاَل
پایذاسی ارتواعی كَست گشفتِ اػت اها هَاسد ٍ رٌثِّاایی تایاذ اًتخااب ؿاَد کاِ دس
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ساػتای تعاسیو ٍ هفاّین پایذاسی ارتواعی قاشاس گیشًاذ .تاِ ّوایي هٌپاَس دس ساػاتای
پظٍّؾ حاضش ًیض ؿاخقّا ،هعیاسّا ٍ صیشهعیاسّایی اًتخااب ٍ تشگضیاذُ ؿاذ کاِ تاش
اػاع آى صیشهعیاسّای "حفاعت دس هقاتل رشم ٍ رٌایت" اص ؿاخق تعذ عیٌی اهٌیات،
"عذالت ارتواعی" اص ؿاخق تعذ عیٌی کیفیت صًذگی" ،سضایت اص کیفیت دػتشػی تاِ
خذهات" اص ؿاخق تعذ رٌّی کیفیت صًذگی ٍ "پاػخگَیی تزْیاضات ٍ اهکاًاات" اص
ؿاخق تعذ کالثذی ٍ عشاحی سضایت ٍ هغلَتیت هحیغی تِ تشتیة تیـتشیي اّویات ٍ
تأحیش سا دس ػٌزؾ ٍ اسصیاتی پایاذاسی ارتوااعی دس هحاذٍدُی هاَسد هغالعاِ تاِ خاَد
اختلاف دادُاًذ.
هٌابغ:
-

اػتادی رعفشی ،هْذی .سكافی ،اهیشعثاع .)1391( .الگَی صیؼتهحیغی بشًاهـِسیـضی
حول ٍ ًقل ؿْشی با اػتفادُ اص هذلّای ػیؼتن پَیا .فصـلٌاهِی ػلـَم ٍ تكٌَلـَطی
هحیظ صیؼت ،ؿواسُی ،3كق.28-11

-

اّشی ،صّشا .)1367( .هؼكي حذاقل .تْشاى هشکاض تحقیقاات ػااختواى ٍ هؼاکي ٍصاست
هؼکي ٍ ؿْشػاصی.

-

پاکضاد ،رْاًـاُ .)1388( .هقاالتی دس باب هفـاّین هؼوـاسی ٍ عشاحـی ؿـْشی .تْاشاى:
اًتـاسات ؿْیذی.

-

پَسدیْوی ،ؿْشام .)1391( .ؿْش ،هؼكي ٍ هجوَػِّا .تْشاى :اًتـاسات آسهاى ؿْش.

-

پَسعاّشی ،هْذی .ػزادی ،حوذا . ...كادقلَ ،عاّشُ .)1388( .ػٌجؾ ٍ اٍلَیـتبٌـذی
پایذاسی اجتواػی دس هٌاعق سٍػتایی .فصـلٌاهِی پـظٍّؾّـای سٍػـتایی ،دٍسُی ،1
كق.31-1

-

پَسهحوذی ،هحوذسضا .)1389( .بشًاهِسیضی هؼكي .تْشاى :اًتـاسات ػوت.

-

روعِپَس ،هحوَدً .زفی ،غالهشضا .ؿافیعا ،ػاعیذ .)1391( .بشسػـی سابغـِی تـشاکن ٍ
پایذاسی اجتواػی دس هٌاعق ؿْشداسی تْشاى ،هجلِی جغشافیا ٍ بشًاهـِسیـضی هحیغـی
(هجلِی پظٍّـی ػلَم اًؼاًی داًـگاُ اصـفْاى) ،دٍسُی  ،23ؿاواسُی ( 4پیااپی ،)48

كق .200-185
-

ساپاپَست ،آهَع .)1389( .بِ ػَی اًؼاىؿٌاػی خاًِ .هؼعَد خؼاشٍ افضالیاى ،تْاشاى:
اًتـاسات حشفِی ٌّشهٌذ.

-

صاسع ؿاُ آتادی ،اکثش .حاری صادُ هیوٌذی ،هؼعَد .صاسع تیذکی ،خذیزِ .)1392( .ػٌجؾ
پایذاسی اجتواػی دس بیي هحلِّای قذین ٍ جذیـذ ؿـْش یـضد ،فصـلٌاهِی هغالؼـات
جاهؼِؿاختی ؿْشی ،ػال ػَم ،ؿواسُی ّفتن ،كق.134-105

-

صال ،اتَرس .)1386( .اسصیابی ٍ ػٌجؾ پایذاسی اجتواػی ٍ ًقؾ ػَاهل جغشافیایی هؤثش
بش آى دس هٌاعق سٍػتایی ؿْشػتاى خشم بیذ .پایاىًاهِی کاسؿٌاػی اسؿذ ،داًـگاُ تشتیت
هذسع.

-

صتشدػت ،اػفٌذیاس .)1389( .کاسبشد فشایٌذ تحلیـل ؿـبكِای ( )ANPدس بشًاهـِسیـضی
ؿْشی ٍ هٌغقِایً .ـشیِی ٌّشّای صیبا ،ؿواسُی  ،41كق.90-79

-

ضشغاهی ،اػواعیل .)1389( .اصَل پایذاسی اجتواػی هجتوغّای هؼكًَی دس ؿـْشّای
ایشاًی -اػالهی ،فصلٌاهِی هغالؼات ؿْش ایشاًی اػـالهی ،ؿاواسُی دٍم ،كاق-103
.115

-

عضیضی ،هحوذ هْذی .هحواذ ًاظاد كااسم ،هلاک .)1386( .بشسػـی تغبیقـی دٍ الگـَی
هجتوغّای هؼكًَی (هتؼاسف ٍ بلٌذهشتبِ) هَسد هغالؼِ :هجتوغّـای هؼـكًَی ًـَس ٍ
اػكاى تْشاىً .ـشیِی ٌّشّای صیبا ،ؿواسُی  ،27كق.38-27

-

عیٌی فش ،علیشضا .)1379( .ػَاهل اًؼـاًی -هحیغـی هـؤثش دس عشاحـی هجوَػـِّـای
هؼكًَیً .ـشیِی ٌّشّای صیبا ،ؿواسُ  ،8كق.118-109

-

عیٌی فش ،علیشضا .آقالغیفی ،آصادُ .)1390( .هفْـَم قلوـشٍ دس هجوَػـِّـای هؼـكًَی
(هغالؼِی هقایؼِای دٍ هجوَػِی هؼكًَی دس ػغح ٍ استقـاع دس تْـشاى)ً .ــشیِی
ٌّشّای صیبا ،ؿواسُی  ،47كق.28-17

-

هخثش ،عثاع .)1363( .ابؼاد اجتواػی هؼكي ،تشروِی هشکض هذاسک اقتلادی -ارتوااعی.
تْشاى :اًتـاسات ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ.

-

هشكَكیً ،فیؼِ .)1383( .تَعػِیافتگی ٍ ػذالت اجتواػی ؿـْش تْـشاى .فصـلٌاهِی
پظٍّؾّای اقتصادی ،ؿواسُی  ،4كق.32-19

29 / ػٌجؾ ٍ اسصیابی اصَل پایذاسی اجتواػی دس هجتوغّای هؼكًَی

.ِ اًتـاسات آگ: تْشاى. اهیش یاس احوذی. هفَْم ػكًَت.)1381( . کشیؼتیاى،ًَستشگ ؿَلتض

-

 اسصیـابی ؿـاخصّـای.)1392( . ٍحیاذ، قاػاوی. هْیي، ًؼتشى. كادن،ّادیصادُ صسگش

-

، فصلٌاهِی جاهؼِؿٌاػی کـاسبشدی،ِپایذاسی اجتواػی با اػتفادُ اص فشایٌذ تحلیل ؿبك
.173-155 كق،ؿواسُی ػَم
-

Ancell, S. & Thompson-Fawcett, M. (2008). the Social Sustainability of
Medium Density Housing: A Conceptual Model and Christchurch Case
Study. Housing Studies, 23(3): 423-442.
Assefa, G. & Frostell, B. (2007). Social Sustainability and Social
Acceptance in Technology Assessment: A Case Study of Energy
Technologies. Technology in Society, 29(1): 63-78.
Azapagic, A. & Perdan, S. (2000) Indicators of sustainable development
for industry, Trans IChemE, Vol. 78, Part B.
Biart, M. (2002). Social sustainability as part of the social agenda of the
European Community. Soziale Nachhaltigkeit: Von der Umweltpolitik
zur Nachhaltigkeit: 5-10.
Colantonio, A. and G. Lane (2007) Measuring social sustainability: best
practice from urban renewal in the EU. Renewal (July 2007): 1-37.
Colantonio, A. (2008). Social sustainability: linkage Research topolicy
and practice, Oxford Institute for sustainable Development (OISD),
Oxford Brookes University, p: 3-4.
Colantonio, A. T. Dixon, R. Ganser, J. Carpenter, and A. Ngombe.
(2009). Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe,
Oxford Institute for Sustainable Development (OISD).
Hall, P. (1993). Toward sustainable livable and innovative cities for 21
century, the third conference of the world capitals, Tokyo.
Hall, P. (2012). Design for Social Sustainability, Published by Young
foundation, 2nd Edition.
Kondyli, Julia. (2010). Measurement and evaluation of sustainable
development: A composite indicator for the islands of the North Aegean
region”, Greece, Environmental Impact Assessment Review 30: 347-356
Mak, M. & Peacock, Clinton J. (2011). Social Sustainability: A
Comparison of Case Studies in UK, USA and Australia. Poster presented
at the 17th Pacific Rim Real Estate Society Conference, Gold Coast.
Nasiri Majd, S. Tabibian, M. (2015). Social Planning and Social
Sustainability in Megacities. Journal of Applied Environmental and
Biological Sciences, 5(5)173-177.
Thinh, N.X.; Arlt, G.; Heber, B.; Hennersdorf, J. & Lehmann, I. (2002),
“Evaluation of urban land-use structures with a view to sustainable
development”, Environmental Impact Assessment Review, Vol. 22, No.5,

pp.475-492.
Weingaertner, C. & Moberg, A. (2011). Exploring Social Sustainability:
Learning from Perspectives on Urban Development and Companies and
Products. Sustainable Development.

