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 -0اػتادیاس داًـکذُ رغشافیا داًـگاُ تْشاى ٍ ػضَ قغة ػلوی تشًاهِ سیضی سٍػتایی
 -1اػتاد داًـکذُ رغشافیا داًـگاُ تْشاى ٍ ػضَ قغة ػلوی تشًاهِ سیضی سٍػتایی

چکیدٌ
سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی دس صهشُ ػکًَتگاُّا یی قشاس داسًذ کهِ ّوضههاى صه ٌِ ؿهکر ،یهشی ،سؿهذ ٍ تهذاٍم
فشصتّا ٍ تْذیذّایی ّؼتٌذ کِ کیفیت صیؼهت ٍ ً هَُ تهاهیي ًیاصّهای ػهاکٌاى سا ت هت تهاحیش قهشاس ههیدّهذ
صیؼتپزیشی ،یک هفَْم کلی اػت کِ تا تؼذادی اص هفاّین ٍ اصغالحات دیگش هاًٌهذ پایهذاسی ،کیفیهت صًهذ،ی ٍ
کیفیت هکاى ٍ ارتواعّای ػالن دس استثاط اػت ػکًَتگاُ صیؼت پهزیش سا تهِ ػٌهَاى هکهاى هٌاػهة تهشای کهاس ٍ
صًذ،ی تؼشیف ًوَدُاًذ هٌغقِ هَسد هغالؼِ دس ایي پظٍّؾ ،سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی دس ػغح ؿْشػتاى ٍساهیي ٍ
دس هزاٍست چْاس ًقغِ ؿْشی ٍاقغ دس آى اػهت ّهذا اص ایهي پهظٍّؾ ،تشسػهی استثهاط تهیي صیؼهت پهزیشی ٍ
تشخَسداسی خذهاتی ایي سٍػتاّاػت سٍؽ پظٍّؾ ت لیلی تَدُ ٍ تا اػتفادُ اص یافتِّای هیذاًی ٍ ادتیات رْهاًی
حَصُ صیؼتپزیشی صَست پزیشفتِ اػت ًتایذ ًـاى هیدّذ کِ تیي ًوشُ صیؼتپزیشی ّش سٍػتا تا ضشیة تَػهؼِ
یافتگی خذهاتی آًْا دس سٍؽ هَسیغ ساتغِ هؼٌاداسی هـاّذُ ًوی ؿهَد ّوهیي ّوثؼهتگی تهیي ّهش یهک اص اتؼهاد
صیؼت پزیشی تا تشخَسداسی خذهاتی ػٌزیذُ ؿذُ اػت تیي ّهی کهذام اص اتؼهاد تها تشخهَسداسی خهذهاتی استثهاط
هؼٌاداس هـاّذُ ًویؿَد
ياصٌَای کلیدی :صیؼت پزیشی ،تشخَسداسی خذهاتی ،استثاط ،سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی ،ؿْشػتاى ٍساهیي

* ًَیؼٌذُ هؼؤٍل

khorasani_ma@ut.ac.ir
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ایٌْهها ًیاصهٌههذیّههایی ّؼههتٌذ کههِ ّش،ههض تشعههشا

مقدمٍ
ًظشیِ صیؼت پزیشی اٍل تاس تش هثٌای کاس آتشاّهام

ًویؿًَذ

هاصلَ )0834( 0تش سٍی ًیاصّای اًؼاًی ؿکر ،شفهت

ایي ًظشیِ دس حَصُ هثاحج کیفیت صًذ،ی تِ عَس

(سادکلیف )831 91110 ،سٍاًـٌاع ًهاهی آهشیکهایی،

کلی تَػظ ٍیٌٍَْى تَػؼِ پیذا کشدُ اػت ،کؼی کِ

آتشاّام هاصلَ ّشم ًیاصّای تـشی سا هؼشفهی کهشد تهش

تَػههؼِ دٌّههذُ ایههي دیههذ،اُ اػههت کههِ "احؼههاع

اػاع ایي ّشم ،اًؼاى ّا دس دسرهِ اٍل ػهؼی داسًهذ

ػوَهی "1هشدم تِ صًذ،ی تْتهشی تهشای آىّها هٌزهش

ًیاصّای پایِای خَد سا صٍدتهش اص ًیاصّهای الیهِّهای

هههیؿههَد ،صهههاًی کههِ دس ارتوههاعّههای تْتههش ٍ

تاالتش تشعشا ػاصًذ ًیاصّای فیضیَلَطیک ٍ اػاػهی

صیؼتپزیشتشی صًذ،ی کٌٌذ ٍی هؼتقذ اػت ،ایي کِ

اًؼاى ؿاهر ًیاصّای حیاتی اٍ ّؼتٌذ هخر َّا ،غهزا،

دقیقا چِ ارتواػی صیؼتپزیشتش اػت ،کهاهال سٍؿهي

آب، ،شههها ،خههَاب ،ػههالهت ٍ اسضههای توههایالت

ًیؼههت ،اههها قههذس هؼههلن ایههي اػههت کههِ هههشدم دس

رٌؼی تش سٍی ایي پایِ ،الیِ اهٌیت قشاس ،شفتِ اػت9

ارتواعّایی کِ ًیاصّایـاى تْتش تشآٍسدُ ،شدد ،ؿهادتش

احتیاد تِ هٌضل ،کاس ،قاًَى ،تیوِ ،خهذهات تْذاؿهتی

ٍ ساضی تش ّؼتٌذ (سادکلیف)831 91110 ،

ًظن ٍ تشتیة ،اهَس اخالقی ،اهٌیهت رؼهوی ،اهٌیهت

ّذا اص ًگاسؽ ایهي هقالهِ پاػهخ دادى تهِ ایهي

هالی ،تشًاهِسیضی صًذ،ی ٍ آیٌهذُ ػهاصی الیهِ ػهَم

ػههَال اػههت کههِ چههِ استثههاعی تههیي صیؼههتپههزیشی

ؿاهر ػَاهر تؼلقات سٍحی اػت؛ احتیاد تِ دٍػت،

سٍػههتاّای هههَسد هغالؼههِ دس ایههي پههظٍّؾ؛ یؼٌههی

ّن قغاسّ ،وؼش ،ػـقّ ،وؼایِ ،ه اٍسُ ٍ استثاط تها

سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی ؿْشػتاى ٍساهیي تها هیهضاى

دیگشاى ،تیواس ٍ پشػتاسی الیِ چْاسم ؿهاهر ػَاههر

تشخَسداسی خذهاتی آًْا ٍرهَد داسد ایهي سٍػهتاّا

احتشام ٍ قهذسداًی اػهت؛ احتهشام ،اػتوهاد ،هَفقیهت،

تههِ دلیههر هْارشپههزیش تههَدى ٍ ًضدیکههی تههِ ؿههْش اص

هقام ،پیشٍصی ،قْشهاًی ٍ حتی حشٍت ٍ قهذست ،سفهاُ

ٍضؼیت تشخهَسداسی خهذهاتی ًؼهثتا هغلهَتی تْهشُ

ارتواػی ،حشٍت ،قذست ،هَفقیت ،پیشٍصی ،قْشههاًی

هی تشًهذ حهال تهش آًهین کهِ تهاحیش ایهي تشخهَسداسی

تاالتشیي الیِ ،الیهِ ت قهق خَیـهتي اػهت؛ فشدیهت،

خذهاتی سا تش صیؼتپزیشی ایي سٍػتاّا هَسد هذاقهِ

پشٍسؽ اػتؼذاد ،اص خَد،زؿتگی ،تضس،هَاسیٌّ ،هش،

قشاس دّین

فلؼفِ ،اػتقادات ،فقذاى تثؼیض ػِ الیِ پهاییٌی الیهِ
سفغ کوثَدّا ّؼتٌذ تِ ایي هؼٌی کِ سفغ ًیاصّای ایي

ريش شىاسی

ػههِ الیههِ ا،شچههِ هَرههة احؼههاع سضههایت اًؼههاى

سٍؽ پظٍّؾ دس پهظٍّؾ حاضهش تها تَرهِ تهِ

هی،هشدد ،اهها اٍ سا تشغیهة تهِ حشکهت ٍ پیـهشفت

هاّیت ٍ اّهذاا هَضهَع سٍؽ تَصهیفی -ت لیلهی

ًویکٌذ هخال تا خَسدى آب تـٌگی تشعشا هیؿهَد،

اػت دس ایي پظٍّؾ ،خهاًَاس ٍ سٍػهتاّ ،هش دٍ تهِ

اها ؿخص دسصذد تیـتش خَسدى آب ًویافتهذ الیهِ

ػٌَاى ٍاحذ ت لیر دس ًظهش ،شفتهِ ؿهذُ اًهذ تهذیي

چْاسم ٍ الیِ پٌزن ،قـش ًیاصّای تِ پیـشفت ّؼهتٌذ
1.Abraham Maslow

2.Common Sense

ت لیر استثاط صیؼت پزیشی سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی تا تشخَسداسی خذهاتی (هغالؼِ هَسدی 9ؿْشػتاى ٍساهیي) 2 /

تشتیة کِ ٍضهؼیت صیؼهتپهزیشی سٍػهتاّا اص ًظهش

سٍػههتایی ،رغشافیهها ٍ تشًاهههِسیههضی ؿههْشی ،تَػههؼِ

خاًَاسّای ػاکي دس آىّا ػٌزیذُ هیؿَد

سٍػتایی ٍ راهؼِ ؿٌاػی تْشُ ،شفتِ ؿذُ اػت

تشسػی سٍایی پشػـٌاهِّای ه قق ػاختِ هؼوَال

تا تَرِ تِ هاّیت صیؼت پزیشی ٍ ػَاههر ػوهذُ

تا اػتفادُ اص ًظشات کاسؿٌاػاى ٍ هتخصصهاى حهَصُ

تاحیش،زاس ٍ تاحیشپهزیش اص آى ،راهؼهِ آههاسی پهظٍّؾ

هَسد تشسػی پظٍّؾ ،اًزام هیپزیشد تهشای تشسػهی

حاضش ػشپشػتاى خاًَاسّای سٍػتایی دس سٍػهتاّای

سٍایی پشػـٌاهِ خاًَاس کِ تِ ػٌَاى اتضاس اصهلی ایهي

هَسد هغالؼِ دس ػال ّ 0281ؼتٌذ اتؼاد ،ؿاخص ّاٍ

پههظٍّؾ تههشای ػههٌزؾ صیؼههت پههزیشی سٍػههتاّای

ًوا،شّای پظٍّؾ دس رهذٍل صیهش ًـهاى دادُ ؿهذُ

پیشاهَى ؿْشی ههَسد اػهتفادُ قهشاس ،شفتهِ اػهت ،اص

اػت

ًظشات کاسؿٌاػاى سؿتِّای رغشافیها ٍ تشًاههِسیهضی
جديل -1وماگزَای سیست پذیزی ريستاَای پیزامًن شُزی بٍ تفکیک ابعاد ي شاخصَا
اتؼاد

ؿاخصّا
اؿتغال ٍ
دسآهذ

ًوا،شّا
داؿتي ؿغر هٌاػة ،اهکاى دػتشػی تِ ؿغر هٌاػة دس سٍػتا یا ؿْش هزاٍس ،تؼذد فشصتّای ؿغلی
دس سٍػتا ،دسآهذ هٌاػة فشصتّای ؿغلی هَرَد دس سٍػتا ،تؼذد فشصتّای ؿغلی دس ؿْش هزاٍس،
دسآهذ هٌاػة فشصتّای ؿغلی هَرَد دس ؿْش هزاٍس
اػت کام تٌای هؼکي ،تشخَسداسی اص حوهام هٌاػهة ٍ تْذاؿهتی دس هؼهکي ،تشخهَسداسی اص ػیؼهتن

هؼکي
اقتصادی

ػیؼتن دفغ تْذاؿتی فاضالب دس هؼکي ،هؼاحت هٌاػة ٍ کاًی هؼکي ،تؼهذاد اتها ّهای کهافی دس
هؼکي

حور ٍ ًقر
ػوَهی

ػاػات کاس ٍػایر ًقلیِ ػوَهی ،تؼذاد ٍػایر ًقلیِ ػوَهی ،تؼذاد ٍػایر ًقلیِ حور تاس ،دػتشػی تهِ
ٍػایر حور ٍ ًقر ػوَهی

اهکاًات ٍ

کیفیت ساُ دػتشػی تِ ؿْش ،کیفیت ساُّای دػتشػی تِ سٍػتاّای اعهشاا ،کیفیهت هؼهاتش ٍ هیهادیي،

خذهات

کیفیت آب ؿشب سٍػتا ،کیفیت تاهیي ًیاصّای سٍصهشُ تَػظ فشٍؿگاُ (ّای) خَاسٍتاس سٍػتا ،کیفیت

صیشػاختی
آهَصؽ
ػوَهی
تْذاؿت
ارتواػی

،شهایؾ ٍ ػشهایؾ هٌاػة دس هؼهکي ،تشخهَسداسی اص سٍؿهٌایی کهافی دس هؼهکي ،تشخهَسداسی اص

خذهات تؼاًٍی سٍػتایی یا تؼاًٍی سٍػتای ه ر هشارؼِ ،کیفیت ؿثکِ ،اصلَلِ کـی
فضای آهَصؿی هٌاػة ٍ کافی هذاسع ،کیفیت دػتشػی داًؾ آهَصاى تِ هذاسع ؿْش هزاٍس ،کیفیهت
تزْیضات آهَصؿی هذاسع ،کیفیت ػاختواىّای هذاسع ،کیفیت هؼلواى هذاسع
کیفیت خذهات ؿثکِ (خاًِ تْذاؿت) سٍػتا
دلؼَصی اّالی تشای آتاداًی سٍػتا ،استتاط هشدم تا اػضای ؿَسای اػالهی ٍ دّیهاس سٍػهتا ،خَدیهاسی

هـاسکت ٍ
ّوثؼتگی

هشدم دس حیي اًزام پشٍطُّای ػوشاًی دس سٍػتا ،حضَس ٍ ّوفکشی صًاى سٍػتا دس اهَس سٍػتا ّواًٌذ
هشداى ،سٍحیِ کاس ،شٍّی دس تیي هشدم سٍػتا ،هیضاى احتشام هشدم سٍػتا تِ یکذیگش ،قاتر اػتواد تهَدى
دّیاس سٍػتا ،قاتر اػتواد تَدى اػضای ؿَسای اػالهی سٍػتا ،اػتقثال دّیاس ٍ ؿَسای اػالهی سٍػهتا
اص هـاسکت هشدم ،قاتر اػتواد تَدم هشدم سٍػتا
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توایر تِ صًذ،ی دس سٍػتا ،حغ دلتٌگی دس صَست دٍسی اص سٍػتا ،داسای ساتغِ خَب تها تؼهتگاى ٍ
پیَػتگی ٍ

ّوؼایگاى دس سٍػتا ،اهیذٍاسی تِ تْثَد ؿشایظ صًذ،ی دس سٍػتا ،توایر تِ اؿتغال دس سٍػتا ،توایر تِ

تؼلق هکاًی

ػشهایِ ،زاسی دس سٍػتا ،توایر تِ ،زساى اٍقات فشاغت دس سٍػتا ،اػتقاد تِ هٌاػة تشیي هکاى تهَدى
سٍػتا تشای صًذ،ی دس ػغح هٌغقِ ،صًذ،ی دس سٍػتا تا ٍرَد ؿشایظ کاس ٍ صًذ،ی دس ؿْش
پاییي تَدى هیضاى رشاین (ػَء هصشا هَاد هخذس ،ػشقت ٍ ) ،پاییي تَدى ًضاعّای قَهی ٍ عایفِ ای،

ارتواػی

اهٌیت فشدی ٍ

پاییي تَدى هیضاى ًضاع تیي افشاد تَهی ٍ تاصُ ٍاسد ،اهٌیت تشدد صًاى دس عی ؿثاًِ سٍص ،اهٌیت تشدد پیادُ

ارتواػی

دس ؿة ،اهٌیت تشدد ػَاسُ دس ؿة ،اهٌیت ػثَس اص رادُ ٍ خیاتاى اص ًظش ػشػت اتَهثیهرّها دس عهی
ؿثاًِ سٍص ،کیفیت ػولکشد پاػگاُ اًتظاهی
کیفیت خذهات ٍ تزْیضات ػالي ٍسصؽ سٍػتا یا ه ر هشارؼِ ،کیفیت خهذهات ٍ ٍػهؼت کتاتخاًهِ

تفشی ات ٍ

سٍػتا یا ه ر هشارؼِ ،کیفیت خذهات اههاکي فشٌّگهی ٍ ههزّثی هاًٌهذ هؼهزذ ٍ حؼهیٌیِ ،کیفیهت

اٍقات فشاغت

خذهات اهاکي فشٌّگی ٍ تاسیخی سٍػتا ،کیفیهت خهذهات فضهاّای فشاغتهی ٍ تفشی هی هاًٌهذ تهاالس
ارتواعّا

فضاّای ػثض
ٍ تاص
صیؼت
ه یغی

ٍػؼت فضای تاصی کَدکاى یا فضای ػثض سٍػتا ،کیفیت فضای تاصی کَدکاى اص ًظش اهٌیت ٍ ًظافهت،
ه ر قشاس ،شفتي ه ر تاصی کَدکاى یا فضای ػثض سٍػتا
کیفیت روغ آٍسی صتالِ اص ػغح سٍػتا ،کیفیت روهغ آٍسی آبّهای ػهغ ی ،کیفیهت روهغ آٍسی

آلَد،ی

فاضالب ،آساهؾ ٍ فقذاى آلَد،ی صَتی ،آلَد،ی ًاؿی اص سفت ٍ آهذ ٍػایر ًقلیِ ،آلهَد،ی ًاؿهی اص
کاس،اُّای صٌؼتی ،آلَد،ی ًاؿی اص ًضدیکی تِ ه ر سّاػاصی ضایؼات ٍ ًخالِ رات ػاختواًی

چـن اًذاص

چـن اًذاص صیثای عثیؼی ،چـن اًذاص هٌاػة ػاختواىّا ٍ هؼواسی تٌاّا ،چـن اًذاص هٌاػهة هؼهاتش ٍ
خیاتاىّا ،چـن اًذاص فضای ػثض
هٌثغ 9تشسػی ادتیات پظٍّؾ0281 ،

اَمیت سیست پذیزی

ؿْشّای تضسگ هصشا کٌٌهذُ ػهْن هْوهی اص هٌهاتغ

اّویت صیؼت پزیشی تِ عَس سٍصافضًٍی ًاؿی اص

اکَػیؼتن هاًٌذ آب ،رٌگرّا ٍ هٌاتغ اکَػیؼتنّهای

افضایؾ آ،اّی ًؼثت تِ الگَّای ًاپایهذاس صًهذ،ی ٍ

آتی ّؼتٌذ ٍسای دالیر اقتصادی ،صیؼت پزیشی ّهن

هصشا ؿْشی اػت کِ ًِ ػالن ّؼتٌذ ٍ ًِ پایهذاس ٍ

تِ ٍػیلِ ػاکٌاى ٍ ّن تشًاهِسیضاًی کهِ تهشای ایزهاد

دس دساصهذت هَرة کاّؾ تَاى هٌاتغ ه یغی تهشای

فضاّای صًذ،ی پایذاس ،کاستشدی ٍ لزت تخؾ کاس ٍ

حوایت اص روؼیت کشُ صهیي هیؿهًَذ پهظٍّؾ ّها

تالؽ هیکٌٌذ ،هَسد پزیشؽ ٍ ػهتایؾ قهشاس ،شفتهِ

رذیذ پضؿکی ًـاى هیدّذ کِ ؿیَع دس حال فضًٍهی

اػت ػکًَتگاُ ّای صیؼت پزیشتش ،احؼاع تیـتشی

هـکالت تْذاؿتی ًاؿهی اص آلهَد،یّ ،وضههاى ؿهذُ

اص ارتواع ٍ هالکیت سا ایزاد ًوَدُ ٍ ًهش هْهارشت

اػت تا پزیشؽ ایي هَضهَع کهِ ؿهْشّا ًقهاط هْهن

اص آًْا پاییيتش اػت دس حالی کِ هوکهي اػهت ػهذُ

ایزاد آلَد،ی دس آب ،خاکّ ٍ ،هَا ّؼهتٌذ کهِ ایهي

ای اص ػههاکٌاى تْثههَد صیؼههت پههزیشی سا تههِ ػٌههَاى

هَضَع اص پیـیٌِ عهَالًی صهٌؼتی ػهاصی ػهٌگیي ٍ

ٍػیلِای تهشای تْثهَد اسصؽ اههالک ٍ هؼهتغالت دس

تکیِ تش اتَهثیر ًـأت هی،یهشد هضهاا تهش ایهي کهِ

ًظههش تگیشًههذ ،اههها اکخشیههت ػههاکٌاى ّههش ػههکًَتگاُ

ت لیر استثاط صیؼت پزیشی سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی تا تشخَسداسی خذهاتی (هغالؼِ هَسدی 9ؿْشػتاى ٍساهیي) 4 /

صیؼتپزیشی سا تِ ػٌَاى ػاهلی تهشای تْثهَد ؿهشایظ

ًیاصّای سٍصافضٍى راهؼِ فشاصٌؼتی ٍ دس رؼهتزَی

هکاى تشای صًذ،ی ،خشیذ ،اػتشاحت ،سؿذ کَدکهاى ٍ

تؼْیالت ٍ کیفیت صًذ،ی تَدُاًذ دس هقاتهر ،هفْهَم

ایزاد ارتواع ّایی اص دٍػتاى ٍ خاًَادُّا ههیتیٌٌهذ

صیؼتپزیشی تِ دلیر اّویهت تْذیهذّای هَرهَد دس

اها ایي ًکتِ تایذ ّوَاسُ هَسد تَرِ قشاس داؿتِ تاؿهذ

حَصُ ٍضهؼیت کیفیهت صًهذ،ی سؿهذ یافتهِ اػهت

کِ ًگشؽ هخثت دسهَسد یک ارتواع ًویتَاًذ لضٍهها

ػَاهلی هاًٌذ سؿهذ ػهشیغ ،فقهذاى اساضهی صساػهی ٍ

تِ هؼٌای ایهي تاؿهذ کهِ آى ارتوهاع داسای هَقؼیهت

فضاّای تاص ،کوثَد هؼکي ،سؿذ ًاتشاتشی ارتوهاػی،

هٌاػة اص ًظش صیؼتپزیشی اػت ػلهت ایهي هؼهألِ

ضؼف سٍ تِ تضایذ َّیهت ه لهی ،هکهاًی ٍ صًهذ،ی

ایي اػت کِ هشدههی کهِ اص ٍضهؼیت خهَد ًاساضهی

ارتوههاػی ،تْذیههذات رههذی تههشای صیؼههت پههزیشی

ّؼتٌذ ،هیتَاًٌذ دس هَسد ارتواع خَد داسای ًگهشؽ

ارتواع ه ؼَب هیؿًَذ (فلَسیهذا1111 ،؛ کهَکیي،

هخثتی تاؿٌذ ،صیشا آىّها اص کوثَدّهای ٍاقؼهی کهِ دس

 ٍ 1111ایٌگلْههاست )0881 ،دس اداهههِ تؼههذادی اص

ارتواػـاى ٍرَد داسد ٍ اهکاًهاتی کهِ ههیتَاًهذ دس

تؼاسیف صیؼتپزیشی ٍ ارتوهاعصیؼهت پهزیش آههذُ

ارتوههاع ٍرههَد داؿههتِ تاؿههذ ،آ،ههاّی کههافی ًذاسًههذ

اػت9
 -فشٌّگ لغهت هیشیهام ٍتؼهتش ٍ 2فشٌّهگ لغهت

(ایَاًض)04 91111 ،

آًالیي داًـگاُ پشیٌؼتَى ،)1101(3ایي اصغالح سا تِ
تعزیف سیستپذیزی
تِ عَس کلی تؼهاسیف صیؼهت پهزیشی ٍ ارتوهاع
صیؼت پزیش ؿهاهر هزوَػهِ هتٌهَػی اص هَضهَػات
هختلف اػت کِ تِ ٍػیلِ یکؼشی اصَل ساٌّوا تیهاى

هؼٌای "هٌاػة تشای صًذ،ی تـش" تؼشیف ًوَدُ اًذ
4

 هایکههر ػههاٍتَسث هؼتقههذ اػههت کههِ صیؼههتپزیشی " یک اسصؽ داسای اتْام اػت کِ تَػظ افشاد
ًَ،اَ،ى تِ صَست هتفاٍتی تفؼیش هیؿَد "

هیؿًَذ 9دػتشػی ،تشاتهشی ٍ هـهاسکت کهِ هفهاّین

 -صیؼت پزیشی تِ هؼٌهای کیفیتهی اػهت کهِ ًهِ

هشتههَط تههِ صیؼههت پههزیشی تههش هثٌههای آىّهها ؿههکر

ٍیظ،ی دسًٍی ه یظ ،تلکِ کهاسکشد ههشتثظ تها سفتهاس

هی،یشًذ کیفیت صًذ،ی ؿْشًٍذاى تِ هیضاى دػتشػی

تؼاهر تیي ٍیظ،یّای ه یغی ٍ ٍیظ،هیّهای فهشدی

آىّا تِ صیشػاختّا (حور ٍ ًقر ،استثاعهات ،آب ٍ

اػت (پاػیَى)0881 ،
 -صیؼت پزیشی تِ هؼٌای ادساک اص ه یظ صًذ،ی

تْذاؿت) ،غزاّ ،هَای پهاک ،هؼهکي هٌاػهة ،ؿهغر
ساضی کٌٌذُ ٍ ،فضای ػثض ٍ پهاسکّها تؼهتگی داسد

سٍصهشُ اػت (هَػؼِ آس آیی ٍی ام)1110 ،

صیؼت پهزیشی یهک ػهکًَتگاُ ّونٌهیي تهِ هیهضاى

 -تَاى فشد تشای ػاختي ٍضؼیت صًذ،ی سٍصههشُ

دػتشػهههی ػهههاکٌاى آى تهههِ هـهههاسکت دس فشایٌهههذ

اؽ سا صیؼت پزیشی هیَ،یٌذ (ّهاستَالًَع90885 ،

تصوین،یشی دس ساػتای تاهیي ًیاصّایـاى ّوثؼهتگی

)1

داسد
تؼاسیف اسائهِ ؿهذُ تهاکٌَى تیـهتش تها تَرهِ تهِ
اّویت ت َل دس اٍلَیتّای تشًاهِسیهضی تهِ ػهوت

3. Merriam-Webster
4. Princeton University
5. Michael Southworth
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 -دپاستوهههاى حوهههر ٍ ًقهههر ایهههاالت هت هههذُ

ريستاَای پیزامًن شُزی

آهشیکا ،)1101(5صیؼت پزیشی سا "ػشهایِ ،زاسی دس

هفَْم پیشاهَى ؿْشی ًخؼتیي تهاس دس کـهَسّای

حور ٍ ًقر ،خذهات ٍ هؼکي تِ ً َی کِ دػتشػی

اًگلَػاکؼههَى ٍ تَػههظ رغشافیاداًههاى اهشیکههایی دس

هٌاػة ٍ کافی تِ آىّا اص عشیق ،ضیٌِّای راتزهایی

دِّّای  0841 ٍ 0831هیالدی اػتفادُ ؿهذ دس ایهي

پایذاس ٍ ػاص،اس تا ه یظ صیؼت ،هْیا تاؿذ " تؼشیف

صهاى ایي هفَْم تِ هؼٌای ػشصِای تِ کاس هیسفت کِ

کشدُ اػت

دس آى سؿذ ٍ ،ؼتشؽ حَهِ ؿْشی اتفا هیافتهاد ٍ

 -دس کتاب ارتوهاعّهای صیؼهتپهزیش؛ ساٌّوهای

کاستشی ّای سٍػهتایی صههیي تهِ صهَست تیٌهاتیٌی ٍ

اسصیاتی ،صیؼتپهزیشی سا چٌهیي تؼشیهف ًوهَدُاًهذ9

هخلَط تِ اًزام هیسػهیذ ٍ تهاالخشُ ،پیشاههَى ؿهْش

"ارتواع صیؼت پهزیش ،ارتوهاػی اػهت کهِ هؼهکي

رایی تِ ؿواس هیآهذ کِ ػشصِ دس حهال ،هزاس تهیي

هٌاػة ،خذهات ٍ حوایتّای ارتواػی ٍ ،ضیٌِّای

ؿْش ٍ سٍػتا سا تـکیر هیداد (ػهؼیذی)66 90271 ،

حور ٍ ًقر کافی ،آهَصؽ ،تٌهَع فشٌّگهی سا فهشاّن

الثتِ دس ایي هیاى ،سٍیکشد سیختؿٌاختی ٍ ػولکشدی

آٍسد ایي ؿشایظ  ،اػتقالل فشدی ٍ هـاسکت هذًی ٍ

ػوذتا تش هؼائر پیشاهَى ؿْش تاکیهذ داؿهت دس ایهي

ارتوههاػی ػههاکٌاى سا فههشاّن هههیآٍسد" (هَػؼههِ

هغالؼات اػاػا تاکیذ تش ت لیر ػَاسضی هاًٌذ تهشاکن،

آ آ آس پی)1 91114 ،

سیختؿٌاػی ٍ ت َل کهاستشیّهای صههیي دس قالهة

 -صیؼت پزیشی اؿهاسُ تهِ سٍاتهظ تهیي تؼهذاد ٍ

الگَّای تشآهذُ اص احش،زاسیّهای ؿهْش اػهتَاس تهَد

ػاختاس روؼیت ٍ ؿیَُ صًهذ،ی ػهاکٌاى سٍػهتاّا ٍ

الثتههِ ایههي ًَ،ههِ سٍیکههشد تههِ ًَتههِ خههَد تَػههظ

ػغح خذهات ،اقتصاد ه لهی ٍ هکهاى فیضیکهی داسد

رغشافیههذاًاى اًؼههاًی ٍ سٍػههتایی هههَسد اًتقههاد قههشاس

(ٍس،اًؼت)6 91112 ،

،شفت ،اها ت جّا ػوذتا حَل هؼائر پیشاهَى ؿْشی

 -صیؼت پزیشی تِ هؼٌای پیًَهذ تها تْضیؼهتی دس

تاقی هاًذ اػتذالل هٌتقذاى آى تَد کِ چـناًهذاصّای

ػغح هٌغقِ ٍ ؿثکِّای ارتواػی داسد (دٍی ًٍهذاک

دس حال ،زاس ؿْش ٍ سٍػتا الضاهها هٌهتذ اص سًٍهذّای

ٍ ٍلذٍتشُ)1111 ،

احشپزیشی اص کاًَىّای ؿْشی ًیؼت تهش ّوهیي هثٌها

 صیؼت پهزیشی تهِ هؼٌهای اسصیهاتی ػهاکٌاى اصه یظ صًذ،ی اػت (ٍاىکوپ ٍ ّوکاساى)1112 ،

تههَد کههِ اصههغالحّههایی هاًٌههذ سٍػههتا -ؿههْشی یهها
سٍػتایی -ؿْشی سا ٍضغ کشدًذ دس ّویي استثاط دس

 -سٍت ٍیٌٍَْى ( ،)0884صیؼت پزیشی سا چٌیي

دِّ  0861هیالدی ،هثاحج ًظشی -ادساکی پشداهٌهِای

تؼشیف ًوَدُ اػت" 9اصغالح صیؼهتپهزیشی اؿهاسُ

دستاسُ ایي ًَ،هِ هفهاّین دس،شفهت ٍ اصهغالحّهای

تِ دسرِ تاهیي هلضٍهات یک راهؼِ تش هثٌای ًیاصّا ٍ

تاصُ ای هغشح ،شدیذ تشخی کَؿیذًذ تا تیي پیشاههَى

ظشفیتّای افهشاد آى راهؼهِ داسد یهک راهؼهِ غیهش

ؿْش ٍ حَهِ تفاٍت قائر ؿًَذ تشخهی دیگهش فشاتهش

صیؼتپزیش تِ ًیاصّای افشاد آى راهؼِ تی اػتٌا اػهت

سفتِ ٍ اصغالحّایی ّونَى ؿثِحَهِ ،اقواسؿهْشی،

ٍ احتشام ًوی،زاسد"

ؿثِاقواس ،حاؿیِ دسٍىؿْشی یا حاؿیِ تشٍىؿْشی سا
هغههشح ػههاختٌذ تؼضههی دیگههش ػههؼی ًوَدًههذ هیههاى
6. US Dept. of Transportation

ت لیر استثاط صیؼت پزیشی سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی تا تشخَسداسی خذهاتی (هغالؼِ هَسدی 9ؿْشػتاى ٍساهیي) 6 /

پیشاهَى ؿْشٍ حاؿیِ سٍػتایی -ؿْشی تفهاٍت قائهر

تههشای فشصًذاًـههاى ّؼههتٌذ (ٍاىکوههپ ٍ ّوکههاساى،

ؿًَذ ٍ حتی تشخی تشای تثییي تفاٍت دس قلوشٍّهای

)08 91112

پیشاهًَی ؿْشّا ،هفاّین ًَاحی سٍػتایی غیشصساػی ٍ

ػلههیسغههن تغییههشات ػههشیغ ٍ ًههاّوگَى تشکیههة

ًَاحی سٍػتایی صساػی سا پیـٌْاد ًوَدًذ دس اٍاخهش

ارتواػی آىّا ،غالثا ایي ًهَاحی دستش،یشًهذُ هؼهکي

دِّ  0851هیالدی ،پشایَس )0857(6کَؿیذ تها هفْهَم

،شٍُّای کن دسآهذ ،اص ،شٍُّهای ؿهاغر دس هـهاغر

پینیذُ ٍ هتٌَع هَسد اػتفادُ دس تثییي د،شًَ،یّهای

ؿههْشی کههِ دس هؼههاکي غیشسػههوی پیشاهههَى ؿههْشّا

حاصر اص "تؼاهر پیشاهَى ؿْشی" سا تش اػاع ت لیر

صًذ،ی هیکٌٌذ تا کـاٍسصاى خشدُ هالک ٍ حاؿیِ ای

هشاحر هختلف ً َُ تلفیق کاستشی صهیي عثقِ تٌهذی

کههِ تههِ ٍػههیلِ فشایٌههذّای پَیههای کههاستشی صهههیي ٍ

ًوَدُ ،تشای تثیهیي توهایض ًهَاحی پیشاههَى ؿهْشی ٍ

تغییشات تهاصاس صههیي ت هت تهاحیش قهشاس ،شفتهِ اًهذ،

حاؿیِ پیشاههًَی سٍػهتا ؿهْشی تهِ کهاس ،یهشد ایهي

هیؿَد فقشای ػاکي دس ایهي ًهَاحی ،افهشاد آػهیة

تفاٍت تش ایهي ایهي اػهاع اػهتَاس تهَد کهِ ًهَاحی

پزیشی ّؼتٌذ کِ ت ت تاحیش تی تَرْیّهای ًهَاحی

پیشاهَى ؿْشی ًؼثت تهِ هیهاًگیي ًهَاحی ؿهْشی ٍ

سٍػتایی ٍ ؿْشی هزاٍس خَد قشاس داسًذ (ٍاىکوهپ

سٍػتایی ،اص تشاکن تیـتش ػکًَتی ،تزاسی ،صهٌؼتی ٍ

ٍ ّوکاساى)20 91112 ،

ّونٌیي اص ًش ّای تاالتش سؿهذ روؼیهت ،سًٍهذّای

سٍػهههتای پیشاههههَى ؿهههْش ٍ سٍػهههتای ؿهههْشی

ؿههتاتاى تثههذیر اساضههی ٍ الگَّههای ػههیال استثاعههات

) (R/PU/Uیک ػیؼتن سا تـکیر هیدٌّذ کهِ داسای

روؼی ٍ هَاصهالت تهیي ػهکًَتی ٍ ؿهغلی (ه هر

اتؼاد هختلف اػت9

صًذ،ی ٍ ه ر فؼالیت ؿغلی) تشخَسداسًذ دس هقاتهر

 -اص ًظش هْارشت ٍ ؿْشی ؿذىًَ،احی پیشاههَى

" حاؿیِ پیشاههًَی سٍػتاؿهْشی" تهِ ٍاػهغِ تهشاکن

ؿْشیً ،قؾ ٍاػظ تیي سٍػتا ٍ ؿْش سا ایفا هیکٌٌذ؛

کوتش روؼیتیً ،ؼثت تیـتش اساضی ٍ اساضی صساػی ٍ

ًَ -احی ٍ هکاىّای پیشاهَى ؿْشی ،هکهاىّهای

ّونٌیي سًٍذّای کوتش پَیای تثذیر ٍ تغییش کاستشی

فـشد،ی ارتواػی ٍ تغییشات پَیای ارتواػی ّؼتٌذ؛

اساضی ٍ آهذٍؿذ سٍصاًِ تِ ًَاحی ؿهْشی هـهخص

 فْن ً َُ کاس ایهي ػیؼهتن ًیاصهٌهذ توشکهض تهشسٍی فشایٌههذّایی اػههت کههِ ؿههالَدُ آى سا تـههکیر

هی،شدد (ػؼیذی)68-71 90271 ،
اها ایي سٍػتاّا اص رٌثِ ت َالت روؼیتی ًهَاحی

هیدٌّذ؛

دس حال ؿهْشی ؿهذى پهزیشای دٍ رشیهاى اص ػهَی

 -هثٌای فْن تیي سؿتِ ای داسد کهِ پهاساداینّهای

هْارشاى ّؼتٌذ کِ تغییشات ،ؼتشدُای سا دس حشٍت ٍ

فیضیکی ،صیؼت ؿٌاختی ٍ فشٌّگی سا دس تش هی ،یشد؛

هَقؼیت ارتواػی ایزاد ههیکٌٌهذ، 9هشٍُ اٍل فقهشای

"راپای ارتواػی" ؿْشی ؿذى دس فضاّای سٍػتایی

ؿْشی کِ دس رؼتزَی ؿیَُ صًذ،ی سٍػهتاییتهش ٍ

ٍ پیشاهَى ؿْشی ٍ ؿْشی داسای ًوَدّهای هتفهاٍتی

یا هؼکي اسصاى قیوتتش ّؼهتٌذ ٍ ،هشٍُ دٍم فقهشای

اػت اها صهاًی قاتر دسک اػت کِ دس یهک پیَػهتاس

سٍػتایی کِ دس رؼتزَی کاس ٍ ًیض فشصتّای تْتهش

سٍػتایی/پیشاهَى ؿْشی/ؿهْشی ههَسد تشسػهی قهشاس
تگیشد

7.Pryor
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رابطٍ بیه میشان بزخًرداری اس خددما

بدا سدط

سیست پذیزی

ٍ ٍضغ هَرَد سا تشای تشًاهِسیضی آیٌذُ هَسد تَرهِ
قشاس هیدّذ ّذا دس ایهي سٍؽ ایهي اػهت کهِ تها

دس ایي تخؾ تِ تشسػی تاحیش هیضاى تشخَسداسی اص

تْهههشُ،یهههشی اص اعالػهههات دس دػهههتشع رایگهههاُ

خذهات تش ػهغح صیؼهت پهزیشی سٍػهتاّای ههَسد

ػکًَتگاُ ّا سا دس هیاى تقیِ ػکًَتگاُّها تهش حؼهة

هغالؼههِ هههیپههشداصین تههذیي هٌظههَس اص دٍ سٍؽ

ؿاخصّای اًتخاتی تؼییي ؿَد

اػکالَ،شام ٍ ههَسیغ کهِ سٍؽ ّهایی تهشای ػهغح
تٌذی خذهاتی سٍػتاّا ٍ ّونٌیي تؼییي هیضاى تَػؼِ
یافتگی سٍػتاّا ّؼتٌذ ،اػتفادُ ؿذُ اػت
اص رولِ هذلّایی کِ دس تؼییي ًهَاحی ّوگهي ٍ
دسرِ تٌذی ػکًَتگاُّا تش اػاع خذهات اص اّویهت

تشای ه اػثِ ؿاخص تَػؼِ یهافتگی ههَسیغ اص
ساتغِ صیش اػتفادُ هی ؿَد 9
=YIJ

حذاکخش  Jام اص ّش  Iام  Xjimaام iام اصّشjحهذاقر
هقذاس Xjiminام iاصّشJهتغیشXji

ٍیظُ ای تشخهَسداس اػهت ،ؿهاخص تَػهؼِ یهافتگی

ًکتِ هْن دس ایي هذل ایي اػت کِ ؿهاخصّهای

هَسیغ اػت ایي ؿاخص تا اػتفادُ اص اعالػهات دس

تکاس سفتِ تایذ ّوؼَ ٍ ّن رْت تاؿٌذ ٍدس ًْایهت

دػتشع تشای ّش ٍاحذ ػهکًَتگاّی رایگهاُ تَػهؼِ

تشای پیذا کشدى ؿاخص ًْایی تَػؼِ تشای ّش ٍاحهذ

یافتگی ّش یک اص ٍاحذّا سا هیاى ػایشیي تهش حؼهة

اص ساتغِ صیش اػتفادُ هیؿَد9
∑Yij

ّش یک اص ؿهاخصّهای اًتخهاتی تها تْهشُ ،یهشی اص
ؿههاخص ًههاهَصٍى هههَسیغ ٍ دس ًْایههت هیههاًگیي
هزوَػِ ؿاخص ّها سا تها اػهتفادُ اص سٍؽ ت لیهر،
ؿاخص تَػؼِ ،تِ ًَِ،ای ػادُ ،لیکي دس خَس تَرِ
ٍ قاتر تؼییي ٍ ػهسغ تهِ ستثهِ تٌهذی ػهکًَتگاُّها
هیپشداصد
سٍؽ هَسیغ رضٍ سٍؽ ّایی اػهت کهِ تشًاههِ
ػوشاى ػاصهاى هلر آًشا تشای دسرهِ تٌهذی ًهَاحی اص
ل اػ تَػؼِ یافتگی (کالثذی-اًؼاًی)تِ کاس تشدُ کهِ
ّن رذیذتشیي الگَی سػوی تِ کهاس ،شفتهِ دسػهغح
رْاًی تَدُ ٍ ّن ایٌکِ قاتلیت ،ؼتشؽ ٍ رهایگضیٌی
آًْادس فضاّای ههَسد تشًاههِ سیهضی تها هقیهاعّهای
هختلف ٍ هتٌَع ٍرَد داسد
ایههي هههذل تهها دیههذ،اُ فضههایی ٍ ًاحیههِای اًزههام
هیؿَد ٍ هزوَػِای اص سٍػتاّا سا هثٌا قشاس هیدّهذ

——————— =D.I
N

تؼههذاد ؿههاخص اػههت  nهههَسیغ ٍ هزوههَع
ؿاخصّای ًاهَصٍى  ∑Yjiؿهاخص ًْهایی تَػهؼِ
D.Iکِ دس آى
هشحلِ اٍل 9روغ آٍسی دادُّای هَسد ًیاص
دس ایههي هشحلههِ ؿههاخصّههای هههَسد اػههتفادُ سا
هـهههخص ًوهههَدُ ٍ تهههش اػهههاع ؿهههاخصّهههای
اًتخاتی،دادُ ّای ههَسد ًیهاص تها اػهتفادُ اص آهاسّهای
سػههوی هَرههَد ٍ هغالؼههات هیههذاًی روههغ آٍسی
هیؿَد ًکتِ هْن دسروغ آٍسی آههاس ٍ اعالػهات ٍ
تـکیر رذاٍل اٍلیِ ایي اػت کِ تایذ ؿهاخصّهای
تِ کاس سفتِّ ،وؼَ ٍ ّن رْت تاؿذ تش ایهي اػهاع
تِ روغ آٍسی دادُّای هَسد ًیاص تش اػهاع ههاتشیغ
ریر هیپشداصین

ت لیر استثاط صیؼت پزیشی سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی تا تشخَسداسی خذهاتی (هغالؼِ هَسدی 9ؿْشػتاى ٍساهیي) 8 /

i3

im

i2

I
J
j1
j2
j3
.
.
.
.
jn

i1
Xj1i1

Xj2i2
Xj3i3
.
.
.
.

.
.
.
.
xjnim

.
.
.
.

.
.
.
.

دس ایي رذٍل  Iامّا هؼشا هَلفِّای ت قیق ٍ J

تؼییي هیؿَد کِ Iام اص ّش ؿاخص Jدس ایهي هشحلهِ

امّای آىّها ًهَاحی ههَسد تشسػهی دس استثهاط تها I

هیضاى ه شٍهیت ٍ دسرِ تَػؼِ یافتگی ّش تش اػهاع

امّاػت

ساتغِ ریر تِ دػت هیآیذ:

هشحلِ دٍم 9ه اػثِ ؿاخص ًاهَصٍى هَسیغ یها
تؼییي هیضاى ه شٍهیت یها دسرهِ تَػهؼِ یهافتگی ام

i1 i2 i3 …….. . ………................... im

=YIJ

حههذاکخش  Jام اص ّههش  Iام  Xjimaxام iام اصّههشj
حذاقر هقذاس Xjiminام iاص ّش Jهتغیش Xji

داهٌِ ه شٍهیت ّش Iام اص ّش ؿاخص Iام عثق
D.I=(∑Yij)/N

تؼشیف حذاکخش ه شٍهیت (حهذاقر تشخهَسداسی)
هؼادل صفش ٍ حذاقر ه شٍهیت (حذاکخش تشخَسداسی
) هؼادل صذ خَاّذ تَد

I
J
J1
J2
J3
:
.
.
jn

هشحلِ ػَم 9ه اػثِ ؿهاخص هتَػهظ یها ًْهایی
تَػؼِ
ه اػثِ ؿهاخص هتَػهظ ه شٍهیهت  Jامّها تهش
اػاع دادُّای ّش  Iام تشای ّهش ؿهاخص تهِ ؿهشح
ریر اًزام هی ،یشد
تؼذاد ؿاخص اػت N
هَسیغ ٍ هزوَع ؿاخصّای ًاهَصٍى ∑Yji
ؿاخص ًْایی تَػؼِ D.I
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ؿاخص
D.I

Yji1 Yji2 Yji3……………………….Yjin

تَػؼِ
سٍػتاّا
j1
j2
j3
:

9
9
jn

کِ دس ایي پظٍّؾ تشای تشسػی هیضاى تاحیش،زاسی
تشخَسداسی اص خذهات تش صیؼت پهزیشی سٍػهتاّای

 2استثهاعی 9ایؼهتگاُ اتَتههَع ،خهظ تاکؼههیشاًی،
دفتش /صٌذٍ پؼت ،آطاًغ تاکؼی تلفٌی ،هخاتشات؛

هههَسد هغالؼههِ ،اص هٌههاتغ هختلههف هاًٌههذ ػشؿههواسی

 3سفاّی 9دّیاسی ،فشٍؿهگاُ خَاسٍتهاس ،تؼهاًٍی

ػوههَهی ًفههَع ٍ هؼههکي ً ٍ 0274یههض پشػـههٌاهِ

سٍػههتایی ،غؼههالخاًِ ٍ َ،سػههتاى ،پاػههگاُ اًتظههاهی،

سٍػتا کِ تَػظ دّیاساى ّش  04سٍػتای هَسد هغالؼِ

تؼویش،ههاُ اتَهثیههرّههای ػههثک ٍ ػههٌگیي ،تؼههاًٍی

تکویر ،شدیذ ،اعالػات هشتَط تِ ًَ 35ع اص خذهات

سٍػتایی ،تاًک ،تؼویش،اُ هاؿیي آالت کـاٍسصی؛

ػوههَهی دس ، 5ههشٍُ خههذهات صیشتٌههایی ،تْذاؿههتی،

 4خههذهات آهَصؿههی 9دتؼههتاى هخههتلظ ،دتؼههتاى

استثاعی ،سفاّی ،آهَصؿی ٍ فشٌّگی -تفشی ی روهغ

پؼشاًِ ،دتؼتاى دختشاًِ ،ساٌّوایی پؼهشاًِ ،ساٌّوهایی

آٍسی ،شدیذ فْشػت خذهات هَسد تشسػی تش اػاع

دختشاًِ ،دتیشػتاى پؼهشاًِ ،دتیشػهتاى دختشاًهِ ،هْهذ

،شٍُ تٌذی هزکَس اػت9

کَدک ،کتاتخاًِ ػوَهیًْ ،ضت ػهَادآهَصی ،هشکهض

 0صیشتٌایی، 9اص لَلِ کـی ،آب لَلِ کـی ػالن ٍ
تْذاؿتی ،تش فـاس قَی ،ساُ آػفالتِ ،رایگاُ تَصیهغ
ػَخت ،پوپ تٌضیي ،آتؾ ًـاًی؛
 1تْذاؿههتی 9خاًههِ /هشکههض تْذاؿههت ،داسٍخاًههِ،
داهسضؿههکی ،ؿههثکِ تْذاؿههتی روههغ آٍسی ٍ اًتقههال
آبّای ػغ ی ،ؿثکِ تْذاؿتی روغ آٍسی ٍ اًتقهال
فاضالب ،ه ر اه ها ٍ دفهي تْذاؿهتی صتالهِ ،ه هر
هٌاػة دفي ًخالِّای ػاختواًی؛

خذهات ٍ تشٍیذ کـاٍسصی؛
 5خذهات فشٌّگی -تفشی ی 9هؼزذ،؛ حؼیؼٌیِ،
کافی ًت /دفتش  ICTسٍػتایی ،ػالي یا صهیي ٍسصؽ،
پاسک ٍ فضای ػثض  ،آحاس اسصؿوٌذ تاسیخی ٍ هزّثی،
هشاتغ ٍ حیات ٍحؾ اعشاا سٍػتا؛
تش ایي اػاع اتتذا دس قالة اػکالَ،شامٍ ،ضهؼیت
تشخَسداسی سٍػتاّا اص خذهات آهذُ اػت

ت لیر استثاط صیؼت پزیشی سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی تا تشخَسداسی خذهاتی (هغالؼِ هَسدی 9ؿْشػتاى ٍساهیي) 00 /

جديل  -1يضعیت بزخًرداری ريستاَای مًرد مطالعٍ اس خدما

هٌثغ 9یافتِّای پظٍّؾ0281 ،

در مدل اسکالًگزام
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دس اداهِ تِ پیادُ ػهاصی هشحلهِ تهِ هشحلهِ ههذل
هَسیغ هیپشداصین

تِ چِ هیضاى تْشُ هٌذ ّؼتٌذ رهذٍل ٍ 36-3ضهؼیت
تشخَسداسی سٍػهتاّای ههَسد هغالؼهِ سا اص خهذهات
هختلف ًـاى دادُ اػت

هشحلِ اٍل 9روغ آٍسی دادُّای هَسد ًیاص
دس ایي هشحلِ هـخص هیؿهَد کهِ ّهش یهک اص
سٍػتاّا اص خذهات هَرَد دس ،شٍُّای ؿهؾ ،اًهِ

جديل  -2يضعیت بزخًرداری ريستاَای مًرد مطالعٍ اس اوًاع خدما
ًَع خذهات

فشٌّگی-

صیشتٌایی

تْذاؿتی

استثاعی

سفاّی

آهَصؿی

احوذآتاد ٍػظ

3

1

3

1

2

5

رؼفشآتاد اخَاى

3

1

1

3

3

5

ػلی آتاد فشػَدُ

2

0

0

1

2

2

سی اى آتاد

3

1

2

4

4

4

ٍلی آتاد

3

0

3

2

5

3

اهیي آتاد

3

0

1

1

4

0

ه وذآتاد

4

1

0

4

0

5

داٍدآتاد

3

1

2

3

6

3

قـال ریتَ

3

3

3

7

3

1

قـال هـْذی اتَال ؼي

3

1

2

6

5

0

قـال هـْذی ه وذ

3

1

0

3

7

3

حثیة آتاد

2

0

0

2

4

1

قاػن آتاد

2

1

0

1

0

0

دستاال

2

1

0

1

0

0

حصاسقاضی

2

2

1

0

0

2

ًام سٍػتا

تفشی ی

هٌثغ 9یافتِّای پظٍّؾ0281 ،

هشحلِ دٍم 9ه اػثِ ؿاخص ًاهَصٍى هَسیغ یها
تؼییي هیضاى ه شٍهیت یا دسرِ تَػؼِ یافتگی

دس ایههي هشحلههِ ؿههاخص ه شٍهیههت ّههش سٍػههتا
هـخص هیؿَد کِ دس رذٍل ًـاى دادُ ؿذُ اػت9

ت لیر استثاط صیؼت پزیشی سٍػتاّای پیشاهَى ؿْشی تا تشخَسداسی خذهاتی (هغالؼِ هَسدی 9ؿْشػتاى ٍساهیي) 02 /

جديل  - 3شاخص محزيمیت ريستاَای مًرد مطالعٍ
ًَع خذهات

فشٌّگی-

صیشتٌایی

تْذاؿتی

استثاعی

سفاّی

آهَصؿی

احوذآتاد ٍػظ

41

41

011

03

17

011

رؼفشآتاد اخَاى

41

41

22

31

31

011

41/4

ػلی آتاد فشػَدُ

1

14

1

03

17

31

06/7

02

سی اى آتاد

41

41

55

46

46

71

51

1

ٍلی آتاد

41

14

011

17

60

51

44/5

4

اهیي آتاد

41

14

22

03

46

1

18/7

01

ه وذآتاد

011

41

1

46

1

011

40/0

6

داٍدآتاد

41

41

55

31

74

51

47/7

2

قـال ریتَ

41

011

011

011

31

11

57/5

0

قـال هـْذی اتَال ؼي

41

41

55

03

60

1

30/7

8

قـال هـْذی ه وذ

41

41

1

31

011

51

41/2

7

حثیة آتاد

1

14

1

17

46

11

10/5

01

قاػن آتاد

1

1

1

03

1

1

1/2

03

دستاال

1

1

1

03

1

1

1/2

03

حصاسقاضی

1

64

22

1

1

51

17

00

ًام سٍػتا

تفشی ی

D.I

ستثِ

46

3
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اها دس اداهِ تهشای تؼیهیي ساتغهِ تهیي تشخهَداسی

سٍػتا تا ضشیة تَػؼِ یافتگی خذهاتی آًْا دس سٍؽ

خذهاتی دس سٍػتاّای هَسد هغالؼِ تا ػهغح صیؼهت

هَسیغ ّوثؼتگی تشقهشاس ؿهذُ اػهت ًتیزهِ آى دس

پزیشی آًْا ،اص سٍؽ ّوثؼتگی پیشػَى اػتفادُ ؿهذُ

رذٍل صیش آهذُ اػت

اػت تذیي تشتیة کِ تیي ًوهشُ صیؼهت پهزیشی ّهش
جديل َ -4مبستگی بیه بزخًرداری خدماتی ي سیست پذیزی در ريستاَای مًرد مطالعٍ
ضشیة تَػؼِ خذهاتی

صیؼت پزیشی

1/118

0

1/806

ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى
ػغح هؼٌاداسی

04

04

تؼذاد

0

1/118

ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى

1/1806

ػغح هؼٌاداسی

04

تؼذاد

04
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صیؼت پزیشی

ضشیة تَػؼِ
خذهاتی
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چٌاًنههِ هالحظههِ هههیؿههَد تههیي ایههي دٍ ساتغههِ

اها ّویي ّوثؼتگی تیي ّش یهک اص اتؼهاد صیؼهت

هؼٌاداسی هـاّذُ ًوی ؿَد تِ عَسی کِ یک ضشیة

پزیشی تا تشخَسداسی خذهاتی ػهٌزیذُ ؿهذُ اػهت

ّوثؼتگی تؼیاس ضؼیف یؼٌی  1/118تشقشاس اػت کهِ

چٌاًنِ دس رذٍل  41-3هالحظِ هیؿَد ،تهیي ّهی

الثتِ ّواى ّن تِ دلیر قشاس ،شفتي ػغح هؼٌهاداسی دس

کذام اص اتؼاد تا تشخَسداسی خهذهاتی استثهاط هؼٌهاداس

ه ذٍدُ تهیؾ اص  1/14یؼٌهی  1/806فاقهذ هؼٌهاداسی

هـاّذُ ًویؿَد

قاتر پزیشؽ اص ًظش آهاسی اػت
جديل َ -5مبستگی بیه بزخًداری خدماتی ي ابعاد سیست پذیزی در ريستاَای مًرد مطالعٍ
تشخَسداسی خذهاتی

ّوثؼتگی

ػغح هؼٌاداسی

ضشیة ّوثؼتگی

اقتصادی

ًذاسد

1/537

1/018

ارتواػی

ًذاسد

1/664

-1/170

صیؼت ه یغی

ًذاسد

1/580

1/001

تؼذ صیؼت پزیشی
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وتیجٍ گیزی
ًکتههِ رالههة دس استثههاط تهها اهکاًههات ٍ خههذهات

سٍػتاّا ًتَاًؼتِ اػت ػثة افضایؾ صیؼهت پهزیشی
آًْا ،شدد

صیشػههاختی دس سٍػههتاّای هههَسد هغالؼههِ ایههي کههِ

ایههي یافتههِ پههظٍّؾ حاضههش ،دقیقهها دس تقاتههر تهها

یافتههِّههای پههظٍّؾ ًـههاى دادًههذ کههِ تههیي هیههضاى

دیذ،اُّایی اػت کِ تِ عَس ػهٌتی دس فشایٌهذ تشًاههِ

تشخَسداسی خذهاتی ٍ ػغح صیؼت پزیشی سٍػهتاّا

سیضی خصَصها دس ػهکًَتگاُّهای پیشاههَى ؿهْشی

استثاط هؼٌاداسی تشقشاس ًیؼت هْوتهشیي ًکتهِای کهِ

دسصذد افضایؾ ػغَح خذهاتی تَدُ ٍ تش ایي تاٍسًهذ

تایههذ دس ایٌزهها تههذاى تَرههِ ًوههَد ایههي اػههت کههِ

کِ تا ایي سٍؽ ،هیتَاى تؼهیاسی اص ًاٌّزهاسیّها ٍ

تشخَسداستشیي سٍػتاّا اص ًظهش خهذهاتی سٍػهتاّایی

هـکالت هَرَد دس آًْا سا تش عشا ًوَد

ّؼتٌذ کِ داسای روؼیت تیـتشی ّؼتٌذ ٍ تِ ػثاستی
داسای ًههش هْارشپههزیشی تههاالتش ٍ دس ًتیزههِ سؿههذ

مىابع

روؼیت تیـتشی تَدُاًهذ اص ایهي سٍ داسای خهذهات
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پیًَههذّای سٍػههتایی -ؿههْشی یههک تشسػههی

ضؼف تؼلق هکهاًی ٍ ًیهض اهٌیهت فهشدی ٍ ػوهَهی
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