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صاحبان مجالت و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطالعات بیشتر به
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︨﹠︖︩ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫︣ی
︋︀ ﹝﹆︀︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ رو﹊︣د ا︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩ و ︾︣︋﹩
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︣ی از ﹜︀ظ  ﹥ ︧︀ب ﹝﹩ آ﹝︡. ︀ل آ﹡﹊﹥ ا﹋﹠﹢ن ﹁︱︀﹨︀ی︫  ︣ی، ︗︤﹩ از ﹁︣﹨﹠﹌ ﹎︫︢︐﹥︋  ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن در ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
 ﹟ــ️، و ا ︀زد﹨﹩ و ﹋﹞﹫︀ت ا﹇︐︭︀دی ا︨  ︋︩ا﹁︤ا ﹩ ــ︐︣ در︎  ︪﹫ ــ︡ ︗︀ن ﹝︀دی ﹎︣ای ا﹝︣وز︋  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ ︀︮﹩ ﹡︡ار﹡︡.︋   ︠︿︣︺︑ ﹩﹀﹫﹋
︥و﹨︩   ︎﹟ر ﹝︣دم در ﹁︱︀﹨︀، ا﹡︖︀م ا﹢︱ ︡ن ــ︊︉ ﹋﹛ ر﹡﹌︫   ︨﹟︡ ــ︡ه ا︨ــ️.︋  ︀ز ﹝︀﹡︡ن از ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹋﹫﹀﹩︫   ︋︒︻︀  ︋﹩︣ا﹎ ️﹫﹝﹋
﹝﹛ را ︲︣وری ﹝﹩ ︨︀زد. ︑﹑ش ا﹟ ︎︥و﹨︩ در ارز︀︋﹩ و ﹝﹆︀︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹝﹫︀ن ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ︨︀ز﹡︡ه ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی از ﹡﹍︀ه 
︣ر﹡﹌ روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ از ﹝﹢︔︣︑︣﹟ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ و︗﹢د︎  ــ﹞﹠︡ان ا︣ا﹡﹩ ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︨️.︋  ︪︡﹡︣دازان ︾︣︋﹩ و ﹡﹫︤ ا  ︎﹤︣︷﹡
ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د. داده ﹨︀ی ا︑ ﹟﹆﹫﹅ در دو ︋︩ ﹋﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️، ﹋﹥ در 
 ﹩﹚﹫﹚︑ ﹩﹀﹫︮﹢︑ ا︨︐﹀︀ده از روش ︀  ︋︤﹫﹡ ﹩﹝﹋ ︩  ︋.︡ ︣دا︠︐﹥︫  ــ﹫﹥ د︡﹎︀ه ﹨︀︎  ︨︀﹆﹞ ﹤ ــ︐﹀︀ده از روش ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ا︋  ︀ ا︨  ︋﹩﹀﹫﹋ ︩︋
 ﹤﹞︀﹠︪︨︣  ︎﹟︡ه از ا ︡. داده ﹨︀ی ا︨︐︣اج︫  ︣دا︠︐﹥︫   ︎︀﹡آ ︩︖﹠  ︨﹤ ﹥ ﹝︑ ﹤﹚︣ان︋  ︨︪︣﹠︀﹝﹥ ای ︑﹫﹥ ﹎︣د︡ و در︨   ︎﹤﹋ ،︡ ا﹡︖︀م︫ 
 ﹤﹚﹞ ﹤ــ  ︨.︡︣د﹎ ﹏﹫﹚︑ ،از اد︋﹫︀ت ﹝﹢︲﹢ع ﹏︮︀ ︀ی﹨ ﹤︐﹁︀ ــ︐﹠︊︀︵﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و در ﹋﹠︀ر ︋︀ ﹡︣م ا﹁︤ار آ﹝︀ری SPSS ﹝﹢رد ︑﹙﹫﹏ ا︨
 ﹟︀ی ا﹨ ﹤︐﹁︀ .️︨ــ︡ه ا ــ﹊﹏ ا﹡︐︀ب︫  ﹠︀︨ــ﹩︫   ︫️︀ظ ر﹛ ︣داد از ︀﹡︤ده︠  ﹫︀︋︀ن︎  ﹝﹫︡ان ﹨﹀️ ﹢ض، ﹁﹙﹊﹥ دوم ﹡﹫︣و ﹨﹢ا﹩ و︠ 
︎︥و﹨︩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡، ﹋﹥ و︗﹢د ︎︣ر﹡﹌ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀﹩ ︋︣ای ﹝︺︀︫︣ت و ︑﹀︣ و ︑﹀︣ج در ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︋︧﹫︀ر ﹝﹢︔︣ 
 ︀﹨ ﹤﹀﹛﹣﹞ ﹟ده ﹋﹥ ﹨﹞﹍﹩ ا﹢ ﹢راک ﹡﹫︤ از د︀﹨ ﹤﹀﹛﹢﹞ ︣﹍﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︷︣ ﹝︣دم ﹝﹢︔︣︋  ﹢رد و︠  ︡ن ﹡﹫︀ز︠  ︣︵︣ف︫  ﹥ آرا﹝︩،︋  ا︨️. ﹡﹫︀ز︋ 
در ﹇︣آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹁︱︀ی ا︵︣اف ا﹡︧︀ن ذ﹋︣ ︫︡ه ا﹡︡. در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫︣ی ﹝﹢رد ︎︨︩︣ در 
︨︣︀زی  ︀︫︡، ﹋﹥ ︻﹙﹩ ر︾﹛ ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹠︀︋︹ و ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩ در︫  ︡ه از ﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹩︋  ︀ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︺︣﹁﹩︫   ︋﹢︧﹝﹨ ،﹅﹫﹆︑ ﹟ا

.︡﹡﹢ ﹝︺︀︮︣، ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩︫ 
واژه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹫︳، ﹁︱︀ی ︫︣ی، ︫︣ ا︨﹑﹝﹩.

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞﹩ ـ ︎︥و﹨︪﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ︎︥و﹨
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ــ﹢ان  ﹠︻ ــ︣ی  ︫ ــ︀ی  ﹨︀︱﹁ از  ــ﹩  ﹡﹢﹎︀﹡﹢﹎ ــ︿  ︀ر︺︑ ــ﹢اره  ﹝﹨
ــ︣ی را، ﹁︱︀ی ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه  ︫︡ه ا︨ــ️. ︋︣︠﹩ ﹁︱︀ی ︫
ــ︣ی  ــ﹍︀ه ︋︣︠﹩ د﹍︣ ﹁︱︀ی ︫ ــ︡ و از ﹡ ــ︣و﹡︡ان ﹝﹩ دا﹡﹠ ︫
ــ︐﹥  ︻︣︮ــ﹥ ای ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی ︋﹢ده، ﹋﹥ وا︋︧
 ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ﹥ ا﹜﹍﹢ی ﹁︺︀﹜﹫️ ﹎︣وه ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــ️. ︋  ︋
ــ︣ی ︀︋︡ ︻﹑وه ︋︣ ︋︣﹇︣اری ︑︺︀دل  دو﹎︀﹡﹍﹩، در ﹁︱︀﹨︀ی ︫
ــ︣ی، ︋﹥ ا︋︺︀د ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹝﹫︀ن ﹁︱︀﹨︀ی ︎︣ و ︠︀﹜﹩ در ︋︀﹁️ ︫
ــ️ ﹁︱︀﹨︀ی  ﹆﹫﹆ ــ﹢د. در ــ﹥ ︫ ــ︤ ︑﹢︗ ــ︀ی آن ﹡﹫ و ︻﹞﹙﹊︣د﹨
︫︣ی، ﹝﹊︀﹡﹩ ︋︣ای ︋︣﹇︣اری ︑︺︀﹝﹑ت و ﹝﹠︀︨︊︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ 
ــ︐﹥  ﹢ا︨ ︀ ︻﹑﹅ و︠   ︋﹤︺﹞︀︗ ︿﹚︐﹞ ــ︀ر ــ️، ﹋﹥ ا﹁︣اد از ا﹁︪ ا︨
︣ ا﹟ ا︨ــ︀س ﹝﹩ ︑﹢ان   ︋.︡﹠︋︀ ﹩﹞ ر﹢︱ ︀ی ﹝︐﹀︀وت در آن﹨
ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋﹫︀ن ﹋︣د ﹋﹥ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︋﹥ ︻﹙️ ﹝︀﹨﹫️ ﹋︀﹜︊︡ی 
ــ︤ا﹩ در روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩  ︧ ــ﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︀︔﹫︣︋  ﹢د ﹝ ــ﹩︠  و ا︗︐﹞︀︻

﹝﹫︀ن ︫︣و﹡︡ان دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
ــ﹫︀ری از ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان و ︀︮︊﹠︷︣ان  ــ︀ی ا︠﹫︣ ︋︧ در د﹨﹥ ﹨
ــ︣ی  ــ︣ی، ︋︒ ﹋﹫﹀﹫️ در ﹁︱︀﹨︀ی ︫ ــ︳ ︋︀ ﹢زه ︫ ︊︑︣﹞
ــ︳ و ﹡﹢ه  ﹫﹞ ﹤ ــ﹟︋  ︣دا︠︐ ــ︡.︎  ــ︣ار داده ا﹡ ــ﹥ ﹇ ــ﹢رد ︑﹢︗ را ﹝

ــ﹞﹠︡ان  ︪︡﹡ا ــ﹩  ا︮﹙ ــ︀ی  د︾︡︾﹥ ﹨ از  آن،  ــ︣  ︋ ــ︢اری  ﹎︣﹫︔︀︑
ــ️،  ــ︣ی ا︨ ــ︀ی ﹝︐﹙︿ ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭︀دی و ︫ ﹨ ﹤︮︣︻
ــ︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹫︳ در  ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ در ︎﹩ ﹋︪ــ︿ ﹍﹢﹡﹍﹩ ار︑﹆
 ﹟را در ا ﹩︀﹨ ﹤︣︷﹡ ︣ی ︋﹥ ︎︥و﹨︩ ︎︣دا︠︐﹥ و︫ ︀ی﹨︀︱﹁

.︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ︋︀ب ﹝︴︣ح
ــ﹢ن د﹠﹩ و  ــ︐︀ر ︀︲︣ در ︎﹩ آن ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝︐ ︫﹢﹡
ــ﹑﹝﹩، ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹁︱︀ ︋︣ای ︋︣آورده ︫︡ن ﹡﹫︀ز ا﹡︧︀﹡︀ را  ا︨
︣دازان ︾︣︋﹩   ︎﹤︣︷﹡ ی﹢ ــ︡ه از︨  در ﹋﹠︀ر ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︴︣ح︫ 
﹇︣ار د﹨︡. ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︋︀ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
ــ﹠︖︩، ارز︀︋﹩ و او﹜﹢️ ︋﹠︡ی  ــ﹥ ︎︣دازان ︾︣︋﹩، ︋﹥ ︨ ︣︷﹡
ا﹟ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ در را︨︐︀ی ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︑ ︫︣︣ان 

︎︣دا︠︐﹥ ︫︡.
 ﹩︋︀ــ﹞﹠︡ی ﹋﹥ در ︭︠﹢ص ارز ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︎︥و﹨︩ ﹨︀ی ارز︫
﹋﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩ ا﹞﹠﹩، ا﹝﹠﹫️، ﹡﹍︡اری، ا﹝﹊︀﹡︀ت، د︨︐︨︣﹩، 
ــ️،  ــ︡ه ا︨ ــ︑ ︣︣ان ا﹡︖︀م︫  ︻﹞﹙﹊︣د و ﹋︀ر︋︣ی ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
ــ︡ ︋﹥ ︋︒ ﹋﹫﹀﹫️ در ا﹟ ﹁︱︀﹨︀ ﹋﹥ از ا﹨﹞﹫️  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨

︋︧﹫︀ر ︋︀﹐﹩ ︋︣︠﹢ردار ا︨️، ﹋﹞︐︣ ︑﹢︗﹥ ︫︡ه ا︨️.

﹝﹆︡﹝ــ﹥:

١. ︎﹫︪﹫﹠﹥ ︑﹆﹫﹅ و ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی
ــ﹞﹠︡ان  ︪︡﹡︀ت ا︣︷﹡ زه﹢ ︥و﹨︩ در ﹇︀﹜︉ دو  ︎﹟ــ﹫﹠﹥ ا ︪﹫︎
ــ﹩ از د︡﹎︀ه  ــ﹢د. ︋︩ ا︻︷﹞ ــ﹩ و ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫ ︋︣︾
ــ︀زی  ︨︣ ︣دازان ︾︣︋﹩ و ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︺﹞︀ری و︫   ︎﹤︣︷﹡ ︀ی﹨
ــ️ ﹝ ︳﹫︱﹢ر  ــ︐︀ی ار︑﹆︀ء ﹋﹫﹀﹫ ــ︀ت ا︠﹫︣، در را︨ ﹆﹫﹆︑ در
﹝︣دم در ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ﹝﹩ ︋︀︫︡. و  ﹨﹞﹢اره ︨︺﹩ در ﹋︪︿ 
ــ︐﹥ ا﹡︡، ﹋﹥ در  ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ ︋︣ای د︨ــ️ ︀﹁︐﹟ ︋﹥ ا﹞ ﹟﹛ دا︫

ادا﹝﹥ ︋﹥ آ﹡︀ ا︫︀ره ﹝﹩ ︫﹢د.
︳﹫﹞ ️﹫﹀﹫﹋  .١-١

ــ︡﹎︀ه ﹎﹙﹊︀ر (١٣٧٩) ﹋﹫﹀﹫️ ﹊﹩ از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝﹢ری دا﹡︩  از د
︀ً از ا﹨﹞﹫️ ﹡︷︣ی و ︻﹞﹙﹩  ﹢ده و ︵︊﹫︺︐ ــ︣ی︋   ︫﹩︣ا︵ ﹤﹁︣ و
ــ︴﹥  ﹥ وا︨ ــ︐﹥ از ا﹨﹞﹫️ ﹡︷︣ی،︋  ︣︠﹢ردار ا︨ــ️. ﹎︫︢ ﹁︣اوا﹡﹩︋ 

ــ︣ی در  ــ︐︣ ﹝﹫︳ ﹨︀ی︫  ︪﹫  ︋︣︲︀ ︀ل︣ان ﹋﹫﹀﹫️ ﹋﹥ در︋
﹥ ﹊﹩ از  ︀ آن ﹝﹢ا︗﹥ ا﹡︡، ﹝︊︒ ﹋﹫﹀﹫️ از ﹡︷︣ ︻﹞﹙﹩ ﹡﹫︤︋  ا︣ان︋ 
﹥ ا︻︐﹆︀د  ︡ل ﹎︣د︡ه ا︨️ (﹎﹙﹊︀ر، ١٣٧٩).︋  ︎︨︩︣ ﹨︀ی ︗︡ی︋ 
ــ﹢ و ادراک   ︨﹉ و︗﹢د دارد از ️﹫﹀﹫﹋ ︿︣︺︑ ــ﹩ ﹋﹥ در وی ︑﹠﹢︻
ــ﹩ء از دو  ــ︀ن ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ﹎︣دد، ﹋﹫﹀﹫️︫  ︨﹙︧ــ﹥ ﹝︣ا︑︊﹩ ا﹡︧
﹢ی  ︪︣﹞﹥ ﹎﹫︣د از︨  ﹝﹠︊︹ ︺﹠﹩ ︻︣︮﹥ ︻﹫﹠﹩ و ︻︣︮﹥ ذ﹨﹠﹩︨ 
︣ ا﹟ ا︨︀س،   ︋ .﹜﹫︫︀ ︀ ا﹡﹢اع ﹋﹫﹀﹫️ رو︋︣و︋  ︡ه ︑︀︋   ︫︒︻︀  ︋،︣﹍د
 ﹩︀﹨ ️﹫﹀﹫﹋ ،︡﹠︐︧﹨ "﹩﹠﹨ذ ﹤︮︣︻" ﹤  ︋﹅﹚︺︐﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️﹫﹀﹫﹋
︀﹋﹟ ﹨︧︐﹠︡ و ﹝︐﹆︀︋﹑  ــ﹞︀ر ﹝﹩ رو﹡︡ ﹋﹥ درون "︲﹞﹫︣" ﹁︣د︨   ︫﹤︋
 ﹤ ︀ "︻︣︮﹥ ︻﹫﹠﹩"  ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹨︀ی ﹝︐︺﹙﹅︋  ــ️ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳︋  ﹫﹀﹫﹋
︀ر︗﹩" در ﹝︺︣ض ذ﹨﹟ ﹇︣ار   ︠﹩︐د﹢︗﹢﹞" ﹏﹊  ︫﹤ ︫﹩ء ﹨︧︐﹠︡،︋ 

︣و﹋︀ر دار﹡︡ (﹎﹙﹊︀ر، ١٣٨٠). ︀رج︨  ︀ ︗ ﹅︀﹆︀ن︠  ﹎︣﹁︐﹥ و︋ 
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١٣٣

 ﹤﹞︀﹡︣  ﹩︴﹫﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ︶﹀︀ ﹋︀﹜︊︡ی، ﹊﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ ا︮﹢ل︋ 
ر︤ی ︫︣ی ا︨️ ﹋﹥ ﹨︡ف از آن ا﹁︤ا︩ ﹝︴﹙﹢︋﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی 
ــ و ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩،  ︣﹀︑ ،﹩﹎︡﹡ــ︣ای ﹋︀ر، ز ﹋︀﹜︊︡ی ︋
ا﹇︐︭︀دی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︨️. ﹝﹠︷﹢ر از ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹫︴﹩، آن ا︨️ 
 ﹤﹊﹚ ﹥ ﹨﹢︀︱﹁ ️﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی،︋   ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ︣یــ  ︫﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹤﹋

︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︡﹡﹩ ﹡︤د﹉ ﹎︣دد (︨︺﹫︡﹡﹫︀، ١٣٧٨).
١-٢. ﹝﹀﹢م ﹁︱︀ی ︫︣ی

ــ﹢ان ﹝﹩ ﹋﹠︡: ا﹎︣  ﹠︻ ﹟﹫﹠ ﹤︴︋ــ﹟ را ــ︣ (١٣٨۶) در ا ︣﹋ راب
ــ︡ون ︑﹞﹫﹏ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی  ــ︣ی را ︋ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ﹝﹀﹢م ﹁︱︀ی ︫
︀︠︐﹞︀ن ﹨︀   ︨﹟﹫ ﹫︀ن ﹋﹠﹫﹛، ﹡︀﹎︣︤﹛ از ﹁︱︀﹨︀ی︋   ︋﹩︐︠︀﹠︫︀︊ز
﹢د  ︀ ︻﹠︀︮︣ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝︭﹢ر ﹝﹩︫  ︀د ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ از ﹡︷︣ ﹨﹠︨︡﹩︋ 
 ﹩︐︠︀﹠︫︀︊︀ی ﹨﹠︨︡﹩ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹨︀ی ز﹨ ﹩﹎︥و ﹁﹆︳ و︲﹢ح و
﹫︣و﹡﹩ را  ︀ز︋  ﹥ ﹝︀ ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡، آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ﹁︱︀ی︋  آن ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
ــ︣، ١٣٨۶: ١۵). زو﹋︣ ﹁︱︀ی  ︣﹋) ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹆﹚︑ ︣یــ ﹁︱︀ی ︫
︀ز﹝︀ن ︀﹁︐﹥، آرا︨︐﹥ و وا︗︡ ﹡︷﹛ ﹝﹩ دا﹡︡  ︀︠︐︀ری︨  ︫︣ی را︨ 
ــ︀﹡﹩ را در ︠﹢د ︗︀ی ﹝﹩ د﹨︡ و از ا︮﹢ل و  ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ا﹡︧
﹠﹫︀دی، ١٣٧١: ١٨).  ﹫︣وی ﹝﹩ ﹋﹠︡ (︑﹢︨﹙﹩ و︋   ︎﹩︮︀ ﹇﹢ا︻︡︠ 
 ︿︣︺︑ ﹟﹫﹝﹨ ــ︡ و از ــ﹢ زوی ﹁︱ــ︀ را ذات ﹝︺﹞︀ری ﹝﹩ دا﹡ ︋︣و﹡
﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡:  ــ﹟︋  ﹫﹠ ــ︣وی ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹫ ــ︣ی︎  ︋︣ای ﹁︱︀ی︫ 
ــ︀، ﹝﹫︡ان ﹨︀، ︎︀رک ﹨︀، ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ︋︀زی و  ︗︀﹩ ﹋﹥ ︠﹫︀︋︀ن ﹨
︋︀غ ﹨︀ ﹨﹞﹍﹩ ﹁︱︀﹨︀﹩ ︠︀﹜﹩ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︡ود ︫︡ه ا﹡︡ ︀ ︵﹢ری 
ــ︡، ا﹟ ﹨﹞︀ن  ــ﹥ ﹁︱﹞ ﹩︀︭﹢ر ︡︎︡ آور﹡ ــ︡ه ا﹡︡ ﹋ ︫ ︿︣︺︑
ــ︣ی ا︨ــ️ (﹝︡﹡﹩ ︎﹢ر، ١٣٨٧: ١٠). از ا﹟ رو ︋﹥  ﹁︱︀ی ︫
 ﹤﹠︮ م﹢﹀﹞ ﹤︋ ︣ی︫ ر ﹋﹙﹩ ﹝﹫︐﹢ان ︋﹫︀ن ﹋︣د ﹋﹥ ﹁︱︀ی﹢︵
ای ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ز﹡︡﹎﹩ ︫︣ی در آن ﹨︀ ︋﹥ 

.(١٣٨: ٣١٣۶ ،﹩﹠︣︋) ︡﹡︡﹡﹢﹫︎ ﹩﹞ و﹇﹢ع
ــ﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗﹢ا﹝︹  ــ﹩ در ز﹡︡﹎ ︑︀﹫ ︩﹆﹡ ︣یــ ﹁︱︀﹨︀ی ︫
 ﹤ ــ︐︣ده ا︨ــ️ و︋  ︧﹎ ︀﹨︀︱﹁ ﹤﹡﹢﹍﹠ــ﹩ ا ــ︡. ارزش ا︗︐﹞︀︻ دار﹡
ــ︣ ﹇︣ار د﹨︡، ︦ ﹝﹊︀ن  ﹫︔︀︑ ️︑ ــ﹩ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ ﹝︣دم را ﹝﹫︤ا﹡
ــ︐﹍﹩ ︋﹥ ﹝﹏ را در آ﹡︀ ︫ــ﹊﹏  ــ﹏ ﹋﹠︡، وا︋︧ ﹆︐﹠﹞ ︀﹡ــ﹥ آ را ︋
ــ︣ار ﹋﹠︡، ﹡﹆︩  ــ︀ د﹍︣ان ار︑︊︀ط ︋︣﹇ ــ︡ و ﹁︣︮️ د﹨︡ ﹋﹥ ︋ د﹨
 . (٢٠٠۶ ,.Dines and Cattell et al) ️ــ︣ی ︠﹢ا﹨︡ دا︫ــ ︐﹝﹞
ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︽︀زه ﹨︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹇︴︉ ﹨︀ی ﹝﹛ ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹁︣و︫

 ﹩︑︀﹇﹑﹞ ️︮︣﹁ ︀﹨︀︱﹁ ﹤﹡﹢﹍﹠︣دم در ا﹞ ﹤﹊﹫﹛︀ ــ︐﹠︡. در ︧﹨
ــ﹠︡﹎︀ن ﹨﹛ ﹎︌ و ﹎﹀︐﹍﹢ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و  ــ︐︀ن دار﹡︡، ︋︀ ﹁︣و︫ ︋︀ دو︨
﹝︪︽﹢ل ︣︠︡ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ︀ دو︨︐︀ن و آ︫﹠︀︀﹡﹩ را ﹋﹥ ﹝︡ت ﹨︀ 

﹡︡︡ه ا﹡︡ ︑︭︀د﹁﹩ ﹝﹑﹇︀ت ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
︣ی از ﹝﹠︷︣ دا﹡︪﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩ ١-٣. ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی︫ 
ــ﹥ ︎︣دازان  ︣︷﹡ ــ﹢ی ــ︀ن ﹡︷︣︀ت و آ︔︀ر ﹝︐﹠﹢︻﹩ ﹋﹥ از ︨ در ﹝﹫
ــ︡ه،  ــ︣ی ﹝︴︣ح︫  ︀ ﹁︱︀﹨︀ی︫  ــ︀زی در را︋︴﹥︋  ︨︣ ﹢زه︫ 
ــ︡ه  ــ︐︣اج ︫ ــ︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹫︳ ا︨ ــ﹩ ︗ــ️ ار︑﹆ ︀﹨︣︐﹞︎︀را
︀ل ١٩۶١  ــ﹢د. ︗﹫﹟ ︗﹫﹊﹢ب در︨  ︡ان ا︫︀ره ﹝﹩︫  ــ️، ﹋﹥︋  ا︨
﹠︕ ﹝︺﹫︀ر را   ︎،︀﹊︣﹞ــ︤رگ آ ــ︣﹨︀ی︋  در ﹋︐︀ب ز﹡︡﹎﹩ و ﹝︣گ︫ 
﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡: ﹝﹙﹢ظ  ︀ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︴﹙﹢ب︋  ︣ی︋  ︋︣ای ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
︭︣ی  ــ﹥ ﹡︷﹛︋  ــ︩ از ︑﹢︗﹥︋  ﹫ ــ︐﹟ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉︎  دا︫
ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر︋︣ی ﹝﹛ ﹤︋ ﹤ ︳﹚︐︀ظ ﹡﹢ع ا︨︐﹀︀ده و  ﹝﹫︳، ا︨
 ﹤︗﹢︑ ،﹤﹫︀﹡ ﹉ در ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹟  ︨︀ ﹥ از ﹡︷︣ ︱﹢ر ا︋﹠﹫﹥︋ 
﹢دن ︋︀﹁️،  ﹢دن ︀ ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س︋   ︋︣︢︎︀︋︀ن، ﹡﹀﹢ذ﹫  ︭︠︣﹠︻ ﹤︋
.(Jacobs,1961) ︀﹨︀︱﹁ دن﹢  ︋︣︢ ا︠︐﹑ط ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹡︺︴︀ف︎ 

ــ︀ در ﹋︐︀︋﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹝﹊︀﹡︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ -  ﹡﹢﹞︣﹋﹢﹫︐﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
ــ︣ی»، ﹋﹫﹀﹫︀ت ︑︃︔﹫︣ ﹎︢ار ︋︣ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی را  ﹁︱︀﹨︀ی ︫
ــ︐﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: د︨︐︨︣﹩،  ︋﹥ ﹨﹀️ د︨
ــ﹩ و ا﹝﹠﹫️،  ﹠﹝و ﹡︣م ﹁︱ــ︀، ﹁︱︀ی ﹨﹞﹍︀﹡﹩، ا ︀︱﹁ ️︨ــ
 ️︣︡﹞ ل ︋﹢دن و﹢﹝︫ ﹤﹝﹨ ،﹜﹋︣ی، ا︠︐﹑ط و ︑︣ا︫ ︣︷﹠﹞

.(Carmona, 2003)  ︀︱﹁ ﹩﹡︀﹞ز
︀ل  ︣" در︨  ﹢ب︫  ــ﹊﹏︠  ــ︀ر  ﹋︐︀ب " ︑﹢ری︫  ︀ ا﹡︐︪  ︋︕﹠﹫﹛ ﹟﹢﹋
﹥ ︑︊︹ آن ار︑﹆︀ی  ︣ی و︋   ︫﹩ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︀︨︉ ︵︣ا﹢︭ ١٩٨١

﹠︕ ﹝︺﹫︀ر ا︻﹑ن ﹝﹩ دارد: ︣ی را در ﹎︣و︎  ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩︫ 
 ︨︣ز﹡︡﹎﹩: ︋﹥ ﹝﹀﹢م ا﹝﹊︀ن ︋﹆︀ی ز︧️ ︫﹠︀︠︐﹩  و ︗︀﹝︺﹥ 

︫︣ ︳﹫﹞ ا﹡︧︀ن در ﹩︐︠︀﹠︫
 ﹝︺﹠﹩ (︦): ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ﹡﹆︩ ا﹡﹍﹫︤ی ذ﹨﹠﹩ و ﹝︺﹠︀دار ︋﹢دن 

﹝﹊︀ن ﹨︀ی ︫︣ی
ــ︀ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی  ــ︣ی ︋  ︨ـ︀ز﹎︀ری: ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹡︴︊︀ق ﹁︣م ︫

﹎﹢﹡︀﹎﹢ن و ﹝︡ار﹨︀ی ر﹁︐︀ری
 د︨︐︨︣ـ﹩: ︋﹥ ﹝﹀﹢م ︨﹢﹜️ ﹡﹀﹢ذ ﹁﹫︋ ﹤︋ ﹩﹊︩︤ ﹨︀ی 

﹝︫ ️﹁︀︋ ︿﹚︐︣ی
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١٣۴

﹢دن ا﹝﹊︀ن ا﹡︐︀ب و ﹝︡ا︠﹙﹥  ﹥ ﹝﹀﹢م ﹁︣ا﹨﹛︋  ﹋﹠︐︣ل و ﹡︷︀رت:︋ 
︀ ﹝︣︡️ و ا︨︐﹀︀ده از ︻︣︮﹥ ﹨﹞︀﹡﹩  ︫︣و﹡︡ان در ا﹝﹢ر ﹝︣︑︊︳︋ 

ــ﹛ روا︋︳ ﹝﹫︀ن  ــ︀ر ز︣ را ︗ــ️ ︑﹠︷﹫ ــ﹢ق ﹝︺﹫ ــ﹟ دو ﹁ ﹫﹠︙﹝﹨
:︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀د﹠︪﹫︎ ︀ر﹨︀ی ︎﹠︕ ﹎︀﹡﹥ ﹁﹢ق﹫︺﹞

﹤﹠︤﹨ ﹤︋ ﹤︗﹢︑︀︋ از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹁﹢ق ﹉︣﹨ ︀را ︋﹢دن﹋ :﹩︀را﹋ 
 ︀ ــ︀ز﹝︀ن ︨ ﹅︣︵ ︀ر﹨︀ از﹫︺﹞ ﹤﹠︤﹨ ــ︡ن  ︻︡ا﹜️: ︎︣دا︠︐﹥ ︫
.(١٣٧۶ ,︘﹠﹫﹛) .︡﹠﹠﹋ ﹤﹠︤﹨ ︋︣ای آن ︡︀︋ ﹤﹋ ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹤﹆︊︵

ــ︀﹡﹩ ﹝︀ز﹜﹢، ︋﹥  ــ︉ ﹡﹫︀ز﹨︀﹩ ا﹡︧ ــ﹙﹥ ﹝︣ا︑ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︡ل ︨﹙︧
︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ︑︀ ︡ ز︀دی  ــ︡︋  ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨
ــ﹫︡. ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ او  ︪︋ ︀﹆︑︣ی را ارــ ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫
ــ︀﹝﹏: ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ــ﹩ ﹋﹠︡،︫  ــ︀﹡﹥ ﹝︴︣ح ﹝ ــ︣د روا﹡︪﹠︀︨ ﹊ــ︀ رو ︋
 ﹩﹠﹝ــ︀د ︋﹥ ﹡﹀︦، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا ــ﹉، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︻︤ت و ا︻︐﹞ ژ﹢﹛﹢︤﹫﹁
ــ﹠︀︠︐﹩- ز︊︀ ︫﹠︀︠︐﹩، ﹡﹫︀ز ︋﹥ وا︋︧︐﹍﹩  و ا﹝﹠﹫️، ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︫
 ﹩︀﹁﹢﹊ــ و ا︧ــ︀س ︑︺﹙﹅ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹢︠ ﹅﹆︪ــ︐﹟ و ︠﹢د︫
ــ︀ از ︲︣ورت ﹨︀ی  ــ︡ام از ا﹟ ﹡﹫︀ز﹨ ــ︡، ﹋﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹨︣﹋ ︫︀︋ ﹩﹞
ــ︣ان ﹢زه  ︷﹠︊︀︮ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .ــ﹢د ﹝﹞ ﹩︴﹫︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫
ــ︣ی  ــ︀زی ︋︣ای ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ ︨︫︣ ︀ری و﹝︺﹞

 ،﹩︐ــ︐﹥ ا﹡︡. ﹝﹢اردی ﹨﹞︙﹢ن را ــ︀ره دا︫ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد ﹡﹫︤ ا︫
ــ︤ی،  ﹫﹝︑ ،(Danisworo, 1989) ️ــ آرا﹝ــ︩ ﹁﹫︤﹊ــ﹩ و ا﹝﹠﹫
 ،﹩︐﹋︣ ﹜︐︧﹫︨ و ︫﹀︀﹁﹫️ در ﹩︐ــ︐︣س ︋﹢دن و را ﹇︀︋﹏ د︨
 Danisworo, 1989; Car, 1992; Rivlin, 1992; Gehl 2000,)

CABE and DETR, 2001 ;2002) و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨﹫︧︐﹛ ﹞﹏ و 

.(Shirvani, 1985) ︣ی ﹡﹆﹏ و ﹝﹆﹫︀س ا﹡︧︀﹡﹩ در ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ی ﹝︺﹞︀ری 
︀︠︐﹞︀ن ﹨︀  (Danisworo, 1989; Car, 1992)، ﹡﹞︀﹨︀ی ︗︢اب︨ 

(Gehl, 2002, CABE and DETR, 2001)  و ﹝﹠︀︸︣ و ︗︤﹫︀ت 

﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︴﹙﹢ب د︨️   ︋ (Gehl , 2002; ROSSI 1982)  ︢اب︗
︀︋﹠︡. ︻﹠︀︮︣ ︵︊﹫︺﹩ ﹝﹢ارد ﹝﹞﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ را︐﹩، آرا﹝︩، 
ــ﹫︣﹨︀ی ︎﹫︀ده  ــ︀﹠︡ و ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹩ ﹨﹢ا در ﹝︧ ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ︠﹢︫
 Kaplan and) ︡﹠﹨د ﹩﹞ ︩روی و ﹁︱︀﹨︀ی ﹡︪︧ــ︐﹟ را ا﹁︤ا

.(Kaplan, 1989; Carr, 1992; Gehl, 2002

ــ﹞︀ره (١) ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی  ــ﹟ ︋︩ ﹝︴︀︋﹅ ︗︡ول ︫ در ا
︣دازان ︾︣︋﹩   ︎﹤︣︷﹡ ︀ه﹎︡︣ی از د ︩ ﹁︱︀﹨︀ی︫   ︋️﹫﹀﹫﹋

︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.

﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫︣ی﹡︷︣﹥ ︎︣داز

︑︣دد از ﹝﹊︀﹡﹩ ︋﹥ ﹝﹊︀ن د︗ ︣﹍️ ﹋︀ر، ﹝﹑﹇︀ت، ﹝︗ ﹩﹋︣️ ︋︣ا﹡﹍﹫︐﹟ ا︧︀︨︀ت ا︎﹙﹫︀رد
(︳﹫﹞ ﹩︺﹝︗ ︣دی و﹁ ️﹢﹨ ︡نرو︫﹟ ﹎︣د ︉︗﹢﹞) ︀ن﹊﹞ ︦ ﹩﹡︀︺﹞ ﹩︻و ︑︡ا

︀﹁️︗﹫﹟ ︗﹫﹊﹢ب ﹢دن︋  ﹢دن ﹁︱︀﹨︀، ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س︋   ︋︣︢ ﹋︀ر︋︣ی ﹝︐﹙︳، ا︠︐﹑ط ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹡︺︴︀ف︎ 

︘﹠﹫﹛ ﹟﹢﹋︀دار ︋﹢دن ﹝﹊︀ن، ︨︣ز﹡︡﹎﹩، د︨︐︨︣﹩، ︨︀ز﹎︀ری، ﹋﹠︐︣ل و ﹡︷︀رت﹠︺﹞

﹠︐﹙﹩ و  ︑﹢︨︳ ︀ن︋ 
﹨﹞﹊︀را﹡︩

﹡﹀﹢ذ ︢︎︣ی، ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩، ︠﹢ا﹡︀﹩، ︑﹠︀︨︊︀ت ︋︭︣ی ر﹡﹌، ︑︺﹙﹅

د︨︐︨︣﹩، ا︠︐﹑ط و ︑︣ا﹋﹛، ﹝﹠︷︣ ︫︣ی، ا﹞﹠﹩ و ا﹝﹠﹫️ و ﹝︣︡️ ز﹝︀﹡﹩ ﹁︱︀﹝︐﹫﹢﹋︣﹝﹢﹡︀

︗︡ول ١. ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی از ﹝﹠︷︣ ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩ 
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١٣۵

ــ﹞﹠︡ان  ــ︣ی از ﹝﹠︷︣ دا﹡︪ ١-۴. ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫
ا︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩

ــ︣ی را  ــ️ ﹁︱︀ی︫  ــ﹥ ﹋﹫﹀﹫ ــ︡ ا︨ــ️ ﹋ ــ﹊︀ر (١٣٨٠) ﹝︺︐﹆ ﹚﹎
﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︣آ﹠︡ ︨﹥ ﹡﹫︣و (﹝﹢﹜﹀﹥) ﹋﹫﹀﹫️ ︻﹞﹙﹊︣دی، 
 ︀﹨︫︣ ﹩︴﹫﹞ ️︧و ﹋﹫﹀﹫️ ز ﹩︐︠︀﹠︫ ︀︊ز -﹩︋︣︖︑ ️﹫﹀﹫﹋
در ﹡︷︣ ﹎︣﹁️. ﹝﹢﹜﹀﹥ ︻﹞﹙﹊︣دی از ﹉ ︨﹢ در ︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ︑︀﹝﹫﹟ 
﹥ ﹝︣ا﹋︤  ﹢اره ﹨︀︋  ﹫︀ده ﹨︀ و︨  ﹏ و ﹝﹠︀︨︉︎  ︣﹋️ و د︨︐︨︣﹩︨ 
︗︀ذب ︫︣ی ا︨️ و از ︨﹢ی د﹍︣، در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ی 
ــ﹛  ــ︀ی ﹝︣دم و ﹝︣ا︨ د﹍︣ی ﹨﹞︙﹢ن ︑﹀︣ ︾﹫︣ ﹁︺︀ل، ︑﹞︀︫
 ﹩︀︱﹁ ﹤︋︣︖︑ ــ︣ز﹡︡﹎﹩ و ︾﹠︀ی ــ﹢ن ﹡﹫︤ ︋﹢ده ︑︀ ︲︀﹝﹟ ︨ ﹎︀﹡﹢﹎
︣ی   ︫﹩︣ا︵ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩︐︠︀﹠︫︀︊︣د﹡︡. ﹝﹢﹜﹀﹥ ︑︖︣︋﹩-ز﹎ ︫︣
ــ﹠︀︠︐﹩ و ︑︣︗﹫︀ت ﹝﹫︴﹩ ا﹁︣اد  ︋﹥ در︀﹁️ ﹨︀ی ادرا﹋﹩، ︫
 ﹤﹀﹛﹢﹞ ،️︀﹡ ــ︣و﹋︀ر دارد. و در ــ︣ی︨  ــ︀ل ﹁︱︀﹨︀ی︫  در ﹇︊
︣د آن در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝﹆﹢﹐︑﹩ ﹨﹞︙﹢ن   ︠︡︺ ز︧ــ️ ﹝﹫︴﹩ در︋ 
︺︡ ﹋﹑ن د︾︡︾﹥  ︣ی ا︨️ و در︋  ︣د ﹁︱︀﹨︀ی︫  ︑﹠︷﹫﹛ ا﹇﹙﹫﹛︠ 
 (١٣٨٧) ️﹑﹁ .︣ی را داردــ ︀︎︡اری ز︧ــ️ ﹝﹫︴ــ﹩ ︫
﹥ ﹎︣وه ﹋﹙﹩ ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡:   ︨﹤ ︣ی را︋  ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ در ﹁︱︀ی︫ 
ــ︺﹥ و ︑︧﹫﹏ ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩، ا︖︀د ا︧︀س ا﹝﹠﹫️ و  ︨﹢︑
آ︀︨︩ روا﹡﹩ و ︗︧﹞﹩ و ا︖︀د ا︧︀س ﹜︢ت، ر︲︀︐﹞﹠︡ی و 
︑︺﹙﹅.  ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ﹡﹆︣ه ﹋︀ر (١٣٨٧)  ︋︣︠﹩ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹁︱︀ی 
 ﹟︣ده ا︨️. ︋︀ ︋︣ ﹇︣اری ا﹝︫︣︋ ︒︀دب را در ا﹢﹚︴﹞ ︣ی︫

︭︠﹢︮﹫︀ت ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹁︱︀ی ︫︣ی ﹝︴﹙﹢ب ر︨﹫︡. 
ــ﹥ د﹜﹫﹏  ــ︣﹨︀ی ︋︤رگ ︋ ــ﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︫ ــ﹥ ز﹡︡﹎ ــ﹥ ︋ ﹫︮﹢︑ 

︋︣︠﹢رداری ︋﹫︪︐︣ از د﹟ و دا﹡︩.
ــ︀﹍︀ن و  ــ﹫﹠﹩ ︋︀ ﹨﹞︧ ــ︣﹁︐︀ری و ﹨﹛ ﹡︪  ︑﹢︮﹫﹥ ا﹋﹫︡ ︋﹥ ︠﹢︫

.﹩﹠︋︣ادران د
︣آوردن ︀︗︀ت و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، ا︖︀د   ︋﹤  ︋﹤﹫︮﹢︑ 

﹝︖﹞﹢ع ﹁︱︀﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︻﹞﹢﹝﹩.
 ︎︣﹨﹫︤ از ﹝︤ا﹞️ ︨﹢اره ︋︣ ︎﹫︀ده و ﹇﹢ی ︋︣ ︲︺﹫︿.

﹫﹟ ز﹡︀ن و ﹝︣دان در ﹁︱︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩.  ﹥ ر︻︀️ ︑﹆﹢ا︋   ︋﹤﹫︮﹢︑ 
(﹡﹆︣ه ﹋︀ر، ١٣٨٧)

ــ︐﹥  ــ︣ی،  ا︮﹢ل ︠︀ص ︠﹢︩ را دا︫ ــ︣ د﹟ و ﹝﹊︐︉ و ︑﹀﹊ ﹨

ــ︡ و  ــ︐︣ک ﹡﹫︤ ︑︺︣︿ ︠﹢د را دارا ﹝﹩ ︋︀︫ و در ﹝﹢رد ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝︪
︵︊﹫︺﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︺﹙﹫﹞︀ت ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹡﹫︤ از ا﹟ ﹇︀︻︡ه ﹝︧︐︓﹠﹩ 
 ︩︀︨آ ️︗ ︣ی در ﹡︊︀︫︡. ﹨﹞﹢اره ار︑﹆︀ء ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
﹢ده ا︨️.  ︣و﹡︡ان ﹝﹢رد ︑︀﹋﹫︡ ا︨﹑م و ﹇︣آن︋  ﹢︪︀و﹡︡ی︫  و︠ 
﹙﹊﹥ از ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ︣ی ﹝﹢︲﹢︻﹩ ︑︭﹠︺﹩ ﹡﹫︧️،︋   ︫︳﹫﹞ د﹢︊︋

﹫︪︐︣ ا︨️.  ﹊﹢﹡️ و ا﹝﹠﹫️︋  ︣ای ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️︨  ا﹡︧︀ن︋ 
︀︡ ﹝︺﹞︀ری  در د︡﹎︀ه ا︨﹑﹝﹩ ﹁︱︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹁︱︀﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 

︋︀ ﹨︡ف ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ در آن رخ د﹨︡ و ︡︎︡ار ︫﹢د.
﹠︐﹩ در ﹁︱︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹡﹥ در آن ا︨﹫︣ ︫︡ه ا︨️  ا﹡︧︀ن︨ 
ــ︀رت ﹎︣﹁︐﹟ و ﹫︣﹎﹩ ︋︣ آن را دارد و ︀︋︡ ︠﹢د  و ﹡﹥ ﹇︭︡ ︋﹥ ا︨
 ﹩﹊︤﹫﹁ ︀ی ﹝︀دی و ﹝︣ز﹨︀ی ﹁︱︀ و ز﹝︀ن︐︀︨ را ︑︀ ﹁︣ا︑︣ از
 ﹤﹋ ،️﹁︀ ️︨د ︀︱﹁ ﹟ــ︡ د﹨︡. در ︮﹢ر︑﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ا ر︫
ــ︀ن  ــ︐﹍﹩ ﹨︀ و را︋︴﹥ ا﹡︧ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ و و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︋﹠﹫︀دی وا︋︧

﹝︺﹠﹢ی ︋︀ ﹁︱︀ را ︫﹠︀︠️. 
 ﹤︋ (٧ ﹤ــ﹥۶٠ و ق آ آ ﹏﹝﹡) ︿﹚︐﹞ ــ︀ت ــ︡ ︾﹀﹢ر در آ ︠︡او﹡
ــ﹢د ﹋﹫﹀﹫️  ︊︋ ﹅ــ ــ﹢ان ﹝︭︀د ــ﹩ ︋﹥ ︻﹠ ــ﹩ ︻﹠︀︮ــ︣ ︵︊﹫︺ ︠︣︋
ــ︀ره ﹁︣﹝﹢ده ا︨ــ️. در ا﹟ آ︀ت از ︋︀غ ﹨︀  ــ︣ی ا︫ ﹁︱︀ی ︫
ــ︡ه ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در  ــ︣ور و ز ﹩︀︊︀د ︫ ︨ ،️︖︋ ︋︣ای
 ،︳﹫﹞ ︣ارت ،ــ︀ب ــ︉، روز، آ﹁︐ آ︀ت د﹍︣ی ︋﹥ ز﹝﹫﹟، ︫
 ﹩ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩، ︵︣ا ــ︣ا﹞ ﹤﹢︑ ︳﹫︴﹩، ر﹡﹌، ︨ــ︊﹉ ︨ ︫
 ﹅︣ی، ار︑﹀︀ع ︨︀︠︐﹞︀ن و ︋︀﹁️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︭︀د︫ ︀ی﹨︀︱﹁
︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫︣ی ︀د ︫︡ه ا︨️*. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ 
 ︫︣ ︣ه ﹎﹫︣ی از ﹝︓︀ل ﹨︀ی ︠︡وا﹡︡ ﹝﹠︀ن در︋ ا﹜﹍﹢ی ﹟︣︐︋

︋︪️ ا︨️ (︮︀ر﹝﹩ و م.︮︀ر﹝﹩، ١٣٩٠). 
ــ﹢ی ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩ و  ﹊﹩ د﹍︣ از ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹨﹛ از ︨
 ﹩︴︣ا ︡ه ا︨️، و︗﹢د︫  ﹨﹛ از ︗︀﹡︉ ﹝︐﹀﹊︣ان ا︨﹑﹝﹩ ﹝︴︣ح︫ 
ــ︣ی ﹝﹩  ــ︀دی در ﹁︱︀﹨︀ی︫  ︋︣ای ︑﹀︣، ︑﹀︣ج و ﹎︣دش و︫ 
 ﹟آن ︑︀﹋﹫︡ دا︫︐﹥ ا︨️. در ا ﹤ ــ︡، ﹋﹥ د﹟ ﹝︊﹫﹟ ا︨﹑م ﹡﹫︤︋  ︫︀︋
ــ︀ر  ︤﹫︣ه را ﹡﹢را﹡﹩ و   :︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ (ع)︀دق ــ﹥ ا﹝︀م︮  را︋︴
م و ︨︨︣︊︤  ّ︣ ــ︀ی ﹎﹫︀﹨︀ن ︠ ︫︀﹝︑ ︀﹡از آ ﹩﹊ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹟رو︫ــ
﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹍︀ه  ا︨️ (︋︀ر ا﹐﹡﹢ار). ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ا﹝︀م ر︲︀ (ع)︋ 

︀دی ﹝﹩ ︫﹢د. ︀︻︒ ﹡︪︀ط و︫  ︣م،︋  ︨︣︊︤ و︠   ︨︣︸︀﹠﹞ ﹤ ﹋︣دن︋ 
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١٣۶

ــ︊︤،  ــ﹙﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹇︀﹜︉ ﹝﹠︷︣ه ای ز︊︀، ︗﹙﹢ه ای︨  ︧﹞ ﹟ا
آ︋﹩ ︗︀ری و ︾﹫︣ه در ﹁︱︀﹨︀ی ︋︀ز ︫︣ی ﹝﹢︗︉ ︱﹢ر ︋﹫︪︐︣ 

﹢د.   ︫︳﹫﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ︣و﹡︡ان و ار︑﹆︀ء︫
 ︣ ︣ای︫  ــ﹑م︋  ︣︠﹩ از ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در د﹟ ا︨  ︋﹤ در ادا﹝﹥︋ 

ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹢رد ︑︀﹋﹫︡ ا︨️، ا︫︀ره ﹝﹩ ︫﹢د: 
ا﹜︿. ︑﹠︷﹫﹛ روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩

﹙﹫﹀﹥ ا﹜ّ﹙﹥، ز﹝﹫﹟  ﹥ ︻﹠﹢ان︠  ︀ ﹝︺︣﹁﹩ ا﹡︧︀ن︋  د﹟ ﹝︊﹫﹟ ا︨﹑م،︋ 
 ️︡︋ــ︀ن ا ︗ ﹤︋ ــ︀ن ــ﹢ان ︗ ﹩﹚﹝﹞️ ا﹡︐﹆︀ل ا﹡︧ ــ﹥ ︻﹠ را ︋
﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ (﹡﹆﹩ زاده، ١٣٨۵: ٩٣-٩۴). ا﹡︧︀ن ﹝︧﹙﹞︀ن 
 ︿︣︺︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀ــ ︋ ︣﹍از ︵︣ف د ﹩﹚﹛ــ﹥ ا ــ︣ ︭︠﹙️ ︠﹙﹫﹀ ︋︀﹠︋
﹥ ︻﹠﹢ان  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢ر ا︻﹞︀ل ا﹡︧︀﹡﹩ و ا﹡︧︀ن︋  ︡او﹡︡︋  ︫︡ن︠ 
ا︫ــ︣ف ﹝﹙﹢﹇︀ت ︀︫︧︐﹥ ا︐︣ام ︋﹢ده و ︑﹞︀م ︗︀ن در ا︠︐﹫︀ر 
ــ︿ ﹝︡ر﹡﹫︐﹥ از ︣ه و︣ا﹡﹍︣  ︣︺︑ ︀︋ ︿︣︺︑ ﹟ــ︡. ا او ﹝﹩ ︋︀︫
ا﹡︧︀﹡﹩(﹁︀و︨️ ﹎﹢︑﹥) ︗️ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا︻﹞︀ل و آ﹝︀ل ﹝︀دی 

در ︑︱︀د ا︨️ (﹡﹆﹩ زاده، ١٣٨۵).
ــ﹙﹛ ا︨️، ﹊﹩ از ا﹨︡اف ﹋︀ر︋︣دی ﹝﹞ ﹜﹫︳ و  آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ﹝︧
﹝﹏ ز﹡︡﹎﹩ (︫︣ و ︻﹞︀رات)، ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︑︺︀﹝﹑ت 
ــ﹥ ︗︀﹍︀ه  ︋ ️︀﹠︻ ︀ــ ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋ ــ﹊︀ری ﹨ و ﹨﹞
ــ️، ︑﹢︗﹥ ︋﹥  ــ︣ای و︡ت ︗︀﹝︺﹥ ﹇︀﹏ ا︨ ــ﹑م ︋ وا﹐﹩ ﹋﹥ ا︨
 ﹜﹫︷﹠︑ ︣︋ ︡︀︋ ﹤﹋ ﹩﹛﹢︮ا .︡︋︀ ﹩﹞ ا﹨﹞﹫️ ﹁︤و﹡︐︣ی ︩﹆﹡ ﹟ا
ــ﹟ ﹎︣وه ﹇︣ار  ــ﹠︡، در ا ︫︀︋ ﹜﹋︀ ︩﹡︀︻﹢﹠﹝﹨ ــ︀ن و روا︋︳ ا﹡︧
ــ﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ا﹟ ا︮﹢ل ︫ــ﹊﹏ د﹨﹠︡ه و ︑︧ــ﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ه روا︋︳  ﹞
︡ان  ︀︫︡، ﹋﹥ در ا︨﹑م ﹡﹫︤︋  ︣ی ﹝﹩︋  ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
 ﹩﹞ ،︫︣ ︴︨ روا︋︳ در ﹟ــ︡ه ا︨️. ︋︣ای ︑﹠︷﹫﹛ ا ︫ ︡﹫﹋︀︑
ــ︐︣اج ﹡﹞﹢د  ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀﹩ را ا︨ ــ﹢ان از ︑︺︀﹜﹫﹛ ﹇︣آ﹡﹩، د︨ ︑
ــ︀﹡︀ در  ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی، در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی روا︋︳ ا﹡︧

﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی از آن ︋︣ه ﹎﹫︣ی ﹋︣د.
ــ︀ز﹝︀ن ﹁︱︀﹩ ︠︀ص ︠﹢د، ︨﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉  ــ︣﹨︀ ︑﹢︨ــ︳ ︨ ︫
ــ︣ (﹁︱︀﹨︀ی ︭︠﹢︮ــ﹩، ﹡﹫﹞﹥ ︭︠﹢︮﹩، ﹡﹫﹞﹥  ﹁︱︀﹨︀ی ︫
︣ا﹋﹠︡﹎﹩،  ︻﹞﹢﹝﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩)، و︡ت ﹋︀﹜︊︡ی و ﹁︱︀﹩، ﹡﹢ع︎ 
 ﹤ ﹫﹟ آ︀د ︗︀﹝︺﹥︋  ــ︤ ار︑︊︀︵︀︑﹩ ﹋﹥︋  ــ︣ی و ﹡﹫ ار︑︊︀ط ︻﹠︀︫︮︣ 
 ﹩﹝﹞ ︀ر﹫︧ و︗﹢د ﹝﹩ آور﹡︡، در ︑﹠︷﹫﹛ روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹆︩︋ 

ا﹀︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ (﹡﹆﹩ زاده، ١٣٩٢).

ب. و︡ت 
ــ︀ن ︑﹞︀م ︻﹠︀︮︣  ــ︀ره ای ا﹋﹫︡ ︋﹥ ︑︺︀دل و و︡ت ﹝﹫ ــ﹑م ا︫ ا︨
ــ︡ت در  ــ︡ت ︗︀﹝︺﹥،  و ــ️، و ــ︐﹥ ا︨ ــ﹢ی دا︫ ــ﹢د د﹡﹫ ︗﹢﹞
ــ︀ن،  و︡ت ︋﹫﹟ ﹝︭﹠﹢︻︀ت ا﹡︧︀ن و ︵︊﹫︺️،  ﹝︭﹠﹢︻︀ت ا﹡︧
 ︣︐﹝﹞ ﹤﹝﹨ از ︡︀ــ ــ︀ن و ﹝﹫︳ و︫  ﹫﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا﹡︧ ــ︡ت︋  و
ــ︀ن  ــ︡ت ︀ ︑﹢︗﹥ ﹝︐︺︀دل ︋﹫﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی و ﹝︀دی ا﹡︧ و

در ︫︣ (﹡﹆﹩ زاده، ١٣٧۶).
ــ︡ و ا﹜﹍﹢︋︣داری از  ــ︡ت،  ︗﹞﹙﹍﹩ ︑﹆﹙﹫ ــ︡ه در و ﹝︣ا︑︉ ︀د ︫
 ﹜﹛︀︻ ️﹆﹚ ︡او﹡︡ ︑︊︀رک و ︑︺︀﹜﹩ در︠  و︡ت و ﹡︷﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥︠ 
و︗﹢د ︋﹥ ود﹡ ️︺︀ده ا︨️. ا﹟ ︑︺︀دل ﹝﹩ ︀︋︧️ در ︑﹞︀﹝﹩ 
 ﹩︑︀﹫ ︀ی﹨ ﹩﹎︥ــ﹩ از و﹊ ︡﹡ــ︡. ︠︡او ︫︀︋ ﹜﹋︀ ا﹝﹢ر د﹡﹫﹢ی
﹨︣ ﹇﹢م و ﹝﹙︐﹩ را و︡ت آ﹡︀ن ا︫︀ره ﹁︣﹝﹢ده ا︨️. ا﹟ و︡ت 
 ﹤﹡︀  ︠﹉ در ﹩︐ ،︣ــ  ︫﹉ ــ︀دل در ︻﹠︀︮ــ︣ ﹝﹢︗﹢د در و ︑︺
ــ﹫︡ن ︋﹥ ﹨︡ف آرا﹝︩ و آ︀︨︩ ا﹡︧︀ن در  ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︋︣ای ر︨
ا﹟ د﹡﹫︀ ︲︣وری ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︻﹠︀︮︣ ﹝﹢︗﹢د در ﹁︱︀﹨︀ی 
︀ و︡︑﹩ ﹋﹠︀ر ︡﹊﹍︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡، ﹋﹥ ︑︺︀د﹜﹩   ︋︡︀ ــ︣ی ﹡﹫︤︋  ︫

﹡︧︊﹩ ︋︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
﹩︀︊ج. ز

︫︣ ز︊︀ ︋︧︐︣ او﹜﹫﹥ ︋︣ای ار︑﹆︀ء ︫︀︬︠ ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︫︣ی 
ا︨️. ︻﹑وه ︋︣ ا﹟، ا︧ــ︀س ز︀︊﹩ در ﹝﹫︀ن ︫︣و﹡︡ان از 
 ︣﹠﹨ ﹤︪︡﹡در ا .️︨︀﹡︡ه در ︑︽﹫﹫︣ ر﹁︐︀ر آ﹠و ﹁︤ا ﹜﹞ ﹏﹞ا﹢︻
ا︨﹑﹝﹩، ز︊︀ا﹡︪︡﹩ و ز︊︀︨︀زی در ︨︣ور، ︫︀دا︋﹩، ︵︣اوت 
ــ﹫︣ آ﹥ ۶٠ ︨﹢ره ﹡﹞﹏ آ﹝︡ه  و ا﹝﹠﹫️ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨ــ️ . در ︑﹀︧
ا︨ــ️: «︡﹆﹥» ︋︀︾﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛ د﹢ار دارد و ﹨﹛ آب ﹋︀﹁﹩ 
ــ︣ وزن ﹜︖﹥) ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ز︀︊﹩ ر﹡﹌ و ︧ــ﹟  و «︋︖ــ﹥» (︋
︸︀﹨︣ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫﹠﹠︡﹎︀ن را ︾︣ق ︨︣ور ﹝﹩ ﹋﹠︡ (︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥، 
 ﹉ رو ﹟ــ﹩، ١٣٩٠). از ا ــ﹩ و م.︮︀ر﹝ ج١۵: ۵١۴) (︮︀ر﹝
 ︳﹫﹞ ️﹫﹀﹫﹋ دی ︠﹢د ﹝﹢︗︉ ار︑﹆︀ء﹢︠ ﹤︋ ︀︊︣ی ز︫ ︀ی︱﹁
ــ﹢د، ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ︗︀﹩ آرا﹝︩، در ︗︀﹩ ︨︣ور  ︫ ﹩﹞
ــ︀د﹝︀﹡﹩ و در ︗︀﹩ د﹍︣ ﹨﹫︖︀ن را ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.  و ︫
﹫﹫﹠︡﹎︀ن را ﹝︖︢وب ︠﹢د  ــ︀︋  ︊︀ی ︋︀ز ز︱﹁ ﹉ ︣︐﹝﹞ ﹤ــ از ﹨﹞
 ︒︻︀︋ ﹏﹞︀︻ ﹟ــ︣﹎︣م ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹋﹥ ا و ︨

ا︖︀د ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.
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١٣٧

ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ا︣ا﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩﹝︊﹠︀ی ﹇︣آ﹡﹩

ــ︣ت و روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩  ︫︀︺﹞ ︣︋ ︡﹫﹋︀︑
در ︫︣ (﹡︧︀ء/١)

 ︀﹨︣ــ ــ﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︫ ــ﹥ ز﹡︡﹎ ــ﹥ ︋ ﹫︮﹢︑
ــ︣ه ﹋︀ر ١٣٨٧) ﹆﹡)

ــ︣ی  ــ﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹁︱︀﹨︀ی ︋︀ز ︫ ﹞︀︺︑
︋︣ای و︡ت ︗︀﹝︺﹥ (﹡﹆﹩ زاده ١٣٩٢)

ا︧ــ︀س  ــ﹩،  ا︗︐﹞︀︻ ــ﹑ت  ﹞︀︺︑  ﹏﹫︧ــ︑
(١٣٨٧ ️﹑﹁)️﹫﹠﹞ا

﹋︀ر︋︣ی ﹝︐﹙︳، ا︠︐﹑ط ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹁︱︀﹨︀ی 
︋︀ز ︫︣ی(︗﹫﹊﹢ب ١٩۶١)
﹝︺﹠︀دار ︋﹢دن ﹝﹊︀ن، ︨︣ز﹡︡﹎﹩(﹜﹫﹠︘ ١٩٨١)
ــ︀ی  ــ︣دم در ﹁︱︀﹨ ــ︀ن ﹝ ــ﹢ ﹝﹫ ــ︀ط و ﹎﹀︐﹍ ار︑︊
︗﹞︺﹩(وا︑︧﹢ن و ا︨︐﹢درت ٢٠٠۶)

ــ︀دا︋﹩ و  ــ︣ور، ︫ ︨ ،︳﹫﹞ ﹩ــ ︀︊ز
︵︣اوت: ا﹨﹞﹫️ و︗﹢د ︑﹀︣ و ︑﹀︣ج 

︣ی(﹡﹞﹏/ ۶٠) در ﹝︴﹫︀ی︫ 
ــ︊︤ و  م و ︨︨︣ ّ︣ ــ︀ی ﹎﹫︀﹨︀ن ︠ ︫︀﹝︑
ــ︀دی  ــ︀ری ︋︀︻︒ ﹡︪ــ︀ط و ︫ آب ︗

ــ﹢د. (︑﹀︣ و ︑﹀︣ج) ﹝﹩ ︫

ــ︣ز﹡︡﹎﹩ در ﹁︱︀ی  ــ︀ل و ︨ ــ︣ ﹁︺ ﹫︾ ــ ︣﹀︑
︫︣ی(︎﹢ر︗︺﹀︣ ١٣٨٨)

ــ︡ی ︋︣ای  ــ️ ﹁︱︀﹨︀ی ﹋︀﹜︊ ﹫︋﹢﹚︴﹞ ︩ا﹁︤ا
﹋︀ر، ز﹡︡﹎﹩، ︑﹀︣ و ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، 

ا﹇︐︭︀دی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩(︨︺﹫︡ی ﹡﹫︀ ١٣٧٨)

️ ﹨︀ی ﹁︣دی و ﹎︣و﹨﹩ و ︑﹀︣ در  ﹫﹛︀︺﹁ ﹤ ا︫︀ره︋ 
(٢٠٠٢ ﹏﹎ رو︨﹩ ١٩٨٢ و)︣ی ﹁︱︀ی︫ 

در  ــ﹢ع  ︊︴﹞ ــ﹩  ز﹡︡﹎ و  آرا﹝ــ︩ 
ــ︣ (ا︗ ﹟︀ن):  ︨﹊﹢﹡︐﹍︀ه او﹜﹫﹥ ︋︪
ــ﹢د آرا﹝︩ در ﹁︱︀﹨︀ی  ︲︣ورت و︗

︫︣ی(︋﹆︣ه/ ٣۵)

ــ︀︩ روا﹡﹩ و ا︧︀س ﹜︢ت در ﹁︱︀﹨︀ی  آ︨
(١٣٨٧ ️﹑﹁)︣ی︫

︣ی(﹋︀︎﹑ن ١٩٨٩) را︐﹩ و آرا﹝︩ در ﹁︱︀ی︫ 

ــ︣ت و ︑︺︀﹝﹑ت  ــ︀﹝﹏  : ١. ﹝︺︀︫ ــ﹢د،︫  ــ︣ی ﹝﹩︫  ــ︴ ﹋﹫﹀﹩ ﹁︱︀﹨︀ی︫  ﹡︷︣ ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن:  ︀﹨ ﹤﹀﹛﹢﹞ ﹟︣︐﹝﹞﹩ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ار︑﹆︀ء︨ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ،︳﹫﹞ و ︑﹀︣ج در ︣﹀︑ .روا﹡﹩ ٣ ︩︀︨ا︗︐﹞︀︻﹩ ٢. آرا﹝︩ و آ

︗︡ول ٢. ﹝﹆︀︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝﹠︀︋︹ ︾︣︋﹩ و ا︨﹑﹝﹩ در ︋︀ب ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫︣ی (﹝﹠︊︹: ﹡﹍︀ر﹡︡﹎︀ن)

در ادا﹝﹥ ﹝︴︀﹅ ︗︡ول ︫﹞︀ره (٢) ︋﹥ ﹝﹆︀︧﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹡︷︣ات ﹝﹠︀︋︹ ︾︣︋﹩ و ا︨﹑﹝﹩ در ︋︀ب ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫︣ی ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د: 

﹅﹫﹆︑ ٢. روش
﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ︩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹋﹞﹩︮  ︎︥و﹨︩ ︀︲︣ در دو︋ 
ــ︐︡﹐ل ﹝﹠︴﹆﹩  ــ﹩ از روش ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ا و ا︨ در ︋ــ︩ ﹋﹫﹀
ــ﹠︀︠️، ﹎︣دآوری  ــ︦ از ︫ ــ︡، ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︎ ــ︣ه ﹎﹫︣ی ︫ ︋
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ــ﹢رد ــ﹥ ︋﹠︡ی ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︀︧ــ﹥ ای ﹝ و ︵︊﹆
ــ︀ن د﹨︀﹎︡︀ و ﹡︷︣︀ت  ــ︣ار ﹎︣﹁️. در ا︋ ﹟︩ ︎︦ از ︋﹫ ﹇
 ️﹢﹛و او ﹏﹫﹚︑ ،﹤︧︀﹆﹞ ﹤︋ ،﹩︋︣︾ ︡ان ا︨ــ﹑﹝﹩ و﹠﹝︪︡﹡ا

︋﹠︡ی ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡.
ــ﹩ ︋︣ه ﹎﹫︣ی  ﹚﹫﹚︑ -﹩﹀﹫︮﹢︑ ــ︤ از روش در ︋ــ︩ ﹋﹞﹩ ﹡﹫
﹝﹩ ︫﹢د ﹋ـ﹥، ا︵﹑︻ـ︀ت و ـ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︩ ﹋﹫ـ﹀﹩، ︎ــ︦ از 

ــ﹩ ﹎﹫︣د. در ﹨﹞﹫﹟  ــ﹢رد ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹝ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝
ــ︐﹀︀ده از داده ﹨︀ی  ︀ ا︨ ــ︡ ﹋﹥︋  ــ﹠︀﹝﹥ ای ︑﹠︷﹫﹛︫  ︪︨︣ ــ︐︀︎  را︨
ــ︡ه از آن، ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ار︑﹆︀ء د﹨﹠︡ه  ــ︐︣اج ︫ ا︨

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︣ی ﹝︴︣ح︫ ︀ی﹨︀︱﹁ ️﹫﹀﹫﹋
 ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ در ا﹟ ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥، ︑︺︡اد ٢۶ ︨﹢ال ﹝︴︣ح 
 ︩︨︣ ﹥ ﹝︑ ﹤﹚︣ان︎  ﹢رت ا︑﹀︀﹇﹩ در︨   ︮﹤ ︫︡ و از ١۵٠ ﹡﹀︣︋ 
ــ﹢ا﹐ت ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥، ︋﹥ ﹝︡ت ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥  ︋﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡. ﹊﹩ از ︨
 ﹟︡︋ .️︨︣ی ﹝﹩ ﹎︢را﹡﹠︡، ︎︣دا︠︐﹥ اــ ا﹁︣اد در ﹁︱︀﹨︀ی ︫
ــ﹢ال ﹝︐﹢︨ــ︳   ︨﹟ا ﹤ ــ︀ن︋  ︪︨︀  ︎﹤﹋ ︀﹡رت ︑︺︡ادی از آ﹢︮
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١٣٨

(Google earth :︹︊﹠﹞) ض﹢ ️﹀﹨ از ﹝﹫︡ان ﹩ا﹢﹨ ︣﹢︭︑ .١ ﹏﹊︫

ــ︡﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︵﹑︻︀ت  ــ﹢د، از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی آ﹝︀ری ︢ف ︫ ︋
ــ﹫﹙﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار آ﹝︀ری SPSS  و ︋︀  ــ﹠︀﹝﹥، ︋﹥ و︨ ︀︮﹏ از ︎︨︪︣

روش ﹨︀ی ا︨︐﹠︊︀︵﹩ ﹝﹢رد ︑︖︑ ﹤︤﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.
٣. ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ و آز﹝﹢ن ﹁︣︲﹫︀ت 

ــ﹠︖︩  ــ﹥ ﹨︡ف ﹋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ و ︨ ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋ ــ﹅ ︋ ﹫﹆︑ ﹟ــ در ا
 ﹩︑﹑﹞ ︫︡ ﹩︺︨ ،️︨︣ی اــ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫
ــ︑ ︣︣ان ﹋﹥ دارای ﹇︡﹝️ ︵﹢﹐﹡﹩ ︋﹢ده و ﹨﹞﹢اره ﹝﹊︀ن  از ︫
ــ﹢﹡︡. در ﹨︣ ﹋︡ام  ــ︐﹠︡، ا﹡︐ــ︀ب ︫ ︱ــ﹢ر ︎︣ر﹡﹌ ﹝︣دم ﹨︧
ــ﹍﹢ ︋﹢د﹡︡  ــ﹥ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︎︀︨ ــ︀ ا︵﹑︻︀︑﹩ را︗︹ ︋ ــ﹥ ﹨ ﹚﹞ از

︗﹞︹ آوری ︫︡، ﹋﹥ ︋︡ان ا︫︀ره ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
٣-١. ﹝﹫︡ان ﹨﹀️ ﹢ض 

ــ️،  ﹝﹙﹥ ﹡︀ر﹝ــ﹉ ︑︣ان ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹙﹥ ︮︡ ﹝﹫︡ان ﹝︺︣وف ا︨

ــ﹥ ﹡︫ ﹤﹫︀︣ی و ٨٩  ︨ ،️︀ــ دارای ۱۲/۷ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ﹝︧
﹨︤ار و ١٠٣ ︠︀﹡﹢ار ︋︀ ٣٣۶ ﹨︤ار و ٧٧٢ ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
ا ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟﹊﹩ از ﹝﹠︀︵﹅ ︑︣ان ا︨️ ﹋﹥ در ﹇︡﹛، ﹡︀م آن ده 
﹡︀ر﹝﹉ ︋﹢ده ا︨️، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑︣ا﹡︍︀رس در د﹨﹥ ٢٠ 
︑﹢︨︳ ﹁︣ا﹡︧﹢ی ﹨︀ ︨︀︠︐﹥ ︫︡، ﹋﹥ دارای ١٠٠ ﹝﹫︡ان ︨︨︣︊︤ 
ــ️ ﹝︣﹋︤ی و  ﹛︀ ﹉﹞ــ﹢ض در ﹡︀ر ️﹀﹨ ــ︡. ﹝﹫︡ان ︫︀︋ ﹩﹞
ــ﹞︀ل و ︗﹠﹢ب ︋﹥ ︠﹫︀︋︀ن آ️ و از ︫︣ق ︋﹥  ︑︖︀ری دارد و از ︫
ــ﹢د.  ﹝﹫︡ان  ﹫︀︋︀ن ︗︀﹡︊︀زان (﹎﹙︊︣گ) ﹝︐︭﹏ ﹝﹩︫   ︠﹤ ــ︣ب︋  ︾
ــ﹥ در ا︋︐︡ای ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان ︋﹥ ﹝﹫︡ان  ﹨﹀️ ﹢ض ﹋
﹡︊﹢ت ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م ︀﹁️، ︋﹥ د﹜﹫﹏ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹋︀ر﹋︣دی ︋﹫︪︐︣ از 
ــ﹉ ﹝﹫︡ان ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ و ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹢ده و ︋﹥ ︮﹢رت ﹉ ︎︀رک  

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹏﹝︻

٣-٢. ︎︀﹡︤ده ︠︣داد
ــ﹛)، ︠﹫︀︋︀﹡﹩ ︋︀  ︡﹇ ︣ــ ﹝︗ ــ﹢ذر ــ︀ ﹨﹞︀ن ︋ ) ــ︣داد ــ︤ده ︠ ﹡︀︎
ــ︀ در ﹨︀﹜﹥ ای از  ــ﹟ روز﹨ ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ اــ﹠︀﹝﹥ ای ︑︀ر ︨︀﹠︫
ــ︡ه ا︨ــ️. ︠﹫︀︋︀ن ︎︀﹡︤ده ︠︣داد ︋︀  ــ︀﹝︀﹡﹩ ﹨︀ ﹁︣ا﹝﹢ش ︫ ︧︋︀﹡
﹝︺﹞︀ری ﹝︐﹀︀وت، ﹋﹥ ︋︪ــ﹩ از ارگ ︑︣ان در دوره ﹡︀︮︣ی 
ــ︣ار دارد، ﹊﹩ از ︋︀ ا﹨﹞﹫️ ︑︣﹟ ︠﹫︀︋︀ن ﹨︀ی دارای  در آن ﹇
 ــ︀ ︋︀ ﹎︢ر ︑︀ر ــ﹢د، ﹋﹥ ︎︀ ︋﹥ ︎ ︋︀﹁️ ︑︀ر﹞ ﹩︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫

 ﹜﹞ .️︠︀﹠ــ ــ﹞﹠︡ آن را ︫ ︀︋︡ ر﹁️ ︑︀ ︻﹠︀︮︣ ﹝︺﹞︀ری ارز︫
ــ﹥ ︲﹙︹ ︗﹠﹢︋﹩  ــ﹟ ا﹝︐﹫︀ز ا﹟ ︠﹫︀︋︀ن آن ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︋︡﹡ ︣︑
ــ﹥ ای از ︨ــ︊﹉ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ در  ــ﹥ ﹎﹠︖﹫﹠ ــ︣ان ﹋ ︑ ــ︀زار آن، ︋
︑︣ان ا︨️، ﹇︣ار دارد ﹋﹥ در ﹁︨︣️ آ︔︀ر ﹝﹙﹩ ﹡﹫︤ ︔︊️ ︫︡ه 
ــ︊︤ه ﹝﹫︡ان و ︗﹙﹢︠︀ن ﹝︧︖︡ ا﹝︀م  ا︨ــ️. در ﹨﹞﹫﹟ ︲﹙︹، ︨
﹇︣ار دارد و در ︲﹙︹ ︫﹞︀﹜﹩ ﹡﹫︤، ︠﹫︀︋︀ن ﹡︀︧︮︣︠︣و ﹋﹥ دارای 

﹨﹢︡﹇ ﹩︐﹞﹩ و ︑︀ر﹩ ا︨ــ️ ﹇︣ار دارد.
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(Google earth :︹︊﹠﹞) از ︠﹫︀︋︀ن ︎︀﹡︤ده ︠︣داد ﹩ا﹢﹨ ︣﹢︭︑ .٢ ﹏﹊︫

﹩٣-٣. ﹁﹙﹊﹥ دوم ﹡﹫︣و ﹨﹢ا
ــ︹ و ︗︤﹩ از  ــ︣ان وا﹇ ︑ ︣ــ ــ︣ق︫  ــ﹞️︫  ــ﹥ در︨  ﹚﹞ ﹟ــ ا
﹫︀︋︀ن   ︠﹤ ﹥ ︧︀ب ﹝﹩ آ︡. ا﹞ ﹟﹙﹥ از ︗﹠﹢ب︋  ﹝﹠︴﹆﹥١٣ آن︋ 
ــ﹞︀ل  ﹫︀︋︀ن ٣٠ ﹝︐︣ی ﹡﹫︣و ﹨﹢ا﹩، از︫   ︠﹤ ــ︣ق︋  ︎﹫︣وزی، از︫ 
﹫︀︋︀ن د﹨﹆︀ن ﹝︡ود ﹝﹩   ︠﹤ ︀د﹎︀ن ﹡﹫︣و ﹨﹢ا﹩ و از ︾︣ب︋  ــ﹥︎  ︋
ــ︣ان و در︗﹥ داران ﹡﹫︣و  ︀﹋﹠ـــ︀ن ا﹞ ﹟﹙﹥ ا﹁︧ ــ﹢د. او﹜﹫﹟︨  ︫
﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫ــ﹏ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ــ﹢د﹡︡ و︋  ﹨﹢اـــ﹩ ار︑ـ︩ اــ︣ان︋ 

ــ﹢د.  ﹢ا﹡︡ه ﹝﹩︫  ﹥ ا﹟ ﹡︀م︠   ︋﹩ــ︀د﹎︀ن ﹡﹫︣و ﹨﹢ا  ︎︀ ــ︀ورت︋  ︖﹞
﹡﹫︣و ﹨﹢ا﹩ از ︫︊﹊﹥ ︠﹫︀︋︀﹡﹩ ﹝﹠︷﹞﹩ ︋︣︠﹢دار ا︨️ ﹋﹥ ︠﹫︀︋︀ن 
 ﹤﹢﹋ ــ︐︀ی ︫﹞︀﹜﹩ - ︗﹠﹢︋﹩ ﹇︣ار دار﹡︡ و ﹨︀ی ا︮﹙﹩ آن در را︨
ــ︣ق ︋﹥ ︾︣ب ا﹝︐︡اد ︀﹁︐﹥ ا﹡︡. ︠﹫︀︋︀ن ︎﹠︖﹛،  ︫ ️︗ ︀ی در﹨
اول و ﹁﹙﹊﹥ دوم ﹡﹫︣و ﹨﹢ا﹩ از ﹝﹊︀ن ا︮﹙﹩ ا﹞ ﹤﹚﹞ ﹟︧﹢ب 

﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ︑︖﹞︹ ﹋︀ر︋︣ی ︑︖︀ری در آ﹡︀ ︋﹫︪︐︣ ا︨️.

(Google earth :︹︊﹠﹞) ﹩از ﹁﹙﹊﹥ ﹡﹫︣و ﹨﹢ا ﹩ا﹢﹨ ︣﹢︭︑ .٣ ﹏﹊︫
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١۴٠

︗︡ول ٣. ﹝﹫︤ان ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ی ︋﹥ ︱﹢ر در ﹁︱︀ی ︋︀ز

︨﹢ال ٢- ︻﹑﹇﹥ ︫﹞︀ ︋﹥ ︱﹢ر در ﹁︱︀ی ︋︀ز ︋﹥ ﹥ ﹝﹫︤ان ا︨️؟
در︮︡در︮︡ ﹝︺︐︊︣در︮︡︑︺︡اد

﹜﹋ ﹩﹚﹫︠٣ ٪٣ ٪٣ ٪٣
﹜﹋۴  ٪ ۴ ٪ ۴٪ ٧
︳︨﹢︐﹞١۶٪ ١۶٪ ١۶٪ ٢٣
٣۶ ٪١٣ ٪١٣ ٪١٣ز︀د

١٠٠ ٪۶۴۶۴ ٪۶۴︠﹫﹙﹩ ز︀د
﹏﹋١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠

ــ︡ه در ا﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ︋﹥ ︮﹢رت ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ای  ︨﹢ا﹐ت ﹝︴︣ح ︫
.︫︡ ︩︎ ︣﹀﹡ ۵و در ﹨︣ ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹫﹟ ٠ ︫︡ ﹩︣ا︵

︋︣ای آز﹝﹢ن ﹁︣︲﹫︀ت، ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ︋︨︡ــ️ آ﹝︡ه از ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢رد 
ــ︡ و در ︵﹩ آن ︗︀﹝︺﹥ ی آ﹝︀ری  ︨︣ــ︩ ﹎︢ا︫︐﹥ ︫  ︎﹤︋ ﹤︺﹛︀︴﹞

︨︪︣ــ﹩ ﹝﹫︤ان   ︎﹩ ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در︎  ︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁ ــ﹢رد︋  ﹞
ــ︣ی ﹝﹢رد  ﹥ ︱ــ﹢ر در ﹁︱︀﹨︀ی︫  ــ︡ی ﹋︀ر︋︣ان︋  ــ﹥ ﹝﹠ ﹇﹑︻
 ️︀﹊ (٣) ︀ره﹝ ︨﹠︖︩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ﹡︐︀︕ ﹝︴︀︋﹅ ︗︡ول︫ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︀﹨︀︱﹁ ﹤﹡﹢﹍﹠ر در ا﹢︱ ﹤︋ ︀﹡︀د آاز ︻﹑﹇﹥ ز

 .۴︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹋﹞﹩
﹢ی  ــ︡ه از︨  ︋︀ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ای ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹝﹫︀ن ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︴︣ح︫ 
︣ی،  ﹢ی ﹋︀ر︋︣ان ﹁︱︀﹨︀ی︫  ﹝﹠︀︋︹ ︾︣︋﹩ و ا︨﹑﹝﹩ و ﹡﹫︤ از︨ 
ــ﹩ ︀﹨ ﹤﹀﹛﹢﹞ ،﹜﹫︋︀﹩ ﹋﹥ در ﹝﹠︀︋︹ ا︨ــ﹑﹝﹩ و ﹇︣آن ﹝﹢رد  در ﹝
ــ﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹢ا﹝﹏  ــ﹢ی ﹋︀ر︋︣ان ﹡﹫︤ ︋ ــ︡ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡، از ︨ ﹫﹋︀︑
ــ︡﹡︡ و ا﹟ در  ــ︣ی ︑︺﹫﹫﹟ ︫ ار︑﹆︀ء د﹨﹠︡ه ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫
︀﹜﹫︧️ ﹋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︾︣︋﹩ ﹡﹫︤ ︋︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︮﹥ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡. 
ــ﹢راک، ارا﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت  ــ﹟ ﹡﹫︀ز ︠﹢رد و ︠ ﹫﹞︀︑ ︹︋︀﹠﹞ ﹟ــ﹍︀ه ا از ﹡
ــ︣ت و ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط،  ︗ــ️ ︣﹋️ و ︗﹠︉ و ︗﹢ش، ﹝︺︀︫
ــ︐︣ا️ و آرا﹝ــ︩ ا﹁︣اد در  ﹥ ا︨ ــ︣ ︵︊﹫︺﹩، ︑﹢︗﹥︋  ﹡﹆ــ︩ ﹝﹠︀︸
﹝﹫︳، ︑︀︔﹫︣ ︑﹀︣ج و ︀د﹎﹫︣ی، از ︗﹞﹙﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ار︑﹆︀ د﹨﹠︡ه 
ــ﹞︀ر ﹝﹩ رود. از ﹡︷︣ ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩، ا﹡︺︴︀ف  ︫ ﹤︋ ️﹫﹀﹫﹋
 ﹜︐︧﹫  ︨،﹩︀﹡ا﹢ ︢︣ی و︠  ﹢دن ﹁︱︀﹨︀، د︨︐︨︣﹩، ﹡﹀﹢ذ︎   ︋︣︢︎
ــ︀ز و﹇﹢ع  ــ︐︣س از ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ز﹝﹫﹠﹥ ︨ ــ︀ن و در د︨ ︣﹋︐﹩ آ︨
ــ﹉، ︑︣دد از  ژ﹢﹛﹢︤﹫﹁ ــ︀ز ــ︣آورده ﹋︣دن ﹡﹫ ــ︐﹠︡. ︋ ︧﹨ ️﹫﹛︀︺﹁
 ﹩︴﹫﹞ ︀ر و ﹝﹑﹇︀ت، از ا﹝﹊︀﹡︀ت﹋ ️︗ ︣﹍︀ن د﹊﹞ ﹤  ︋﹩﹡︀﹊﹞
︀زد. ︣ای ﹁︣د ﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩︨  ا︨️ ﹋﹥ و﹇﹢ع ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︣﹋︐﹩ را︋ 

ــ﹞﹠︡ان ا︨﹑﹝﹩،  ︪︡﹡ــ︐︀ ︋︀ ﹡︷︣ ﹝﹠︀︋︹ و ا ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹨﹛ را︨
 ︣﹍د ﹩﹊  ــ︀ را ــ﹟ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨ ــ︀م ا ــ﹊︀ن ا﹡︖ ــ︣دم، ا﹝ ٧٧٪ از ﹝
ــ︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥  ــ︣ی دا﹡︧ ــ﹥ ﹁︱︀ی ︫ ︋ ︩︋ ️ــ ــ﹏ ﹋﹫﹀﹫ از ︻﹢ا﹝
ــ︀﹠︡ی در ﹁︱︀﹨︀ی ︎﹫︀ده و ﹡︪︧ــ︐﹟ دارد.  ــ︀ی ︠﹢︫ ﹨ ﹤︋︣︖︑
ــ︐﹠︡  ﹠︀﹡︙﹥ ﹋﹥ درآ﹝︀ر ︋︨︡ــ️ آ﹝︡ه ﹡﹫︤ ٨٩٪ ﹝︣دم ︻﹑﹇﹥ دا︫
︣ای ﹡︪︧ــ︐﹟ و   ︋️ــ︀ی ﹝︐﹠﹢ع و را ﹨ ﹩﹛︡﹠ ــ﹥ ﹡﹫﹞﹊ــ️ و︮  ﹋
ــ︐︣ا️ در ﹁︱︀ی ︫︣ی و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︠︡او﹡︡ ﹡﹫︤ ︋﹥  ا︨
︡ن ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ا﹡︧︀ن ︑︀﹋﹫︡ دارد و در آ︀︑﹩ ﹁︣﹝﹢ده ﹋﹥  ︋︣ آورده︫ 
 ﹤آ ︡﹠﹡︀﹝﹨ .︡﹡︫︡ه ا ︧︣﹞ ︀ت ︋︣ای آرا﹝︩ ا﹡︧ــ︀ن﹠︀﹋ ﹤﹝﹨
ــ﹢ره ︋﹆︣ه ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︨﹊﹢﹡︐﹍︀ه او﹜﹫﹥ ︋︪︣ را ︋︀︾﹩ ︻﹠﹢ان  ︨ ٣۵

﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آرا﹝︩ و ز﹡︡﹎﹩ ﹝︴︊﹢ع در آن ︗︣︀ن دارد.
ــ﹩ ﹡︷︣ات ﹝︣دم  ︋︀ــ﹩ از  ارز ︀﹨ ﹤ــ ــ︡اول ۵، ۶ و ٧، ﹡﹞﹢﹡ در ︗
ــ︡ه،  ︫ ﹤︣ی اراــ ــ﹥ ︋︀ ﹠︡ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ در را︋︴
 ﹤︐﹁︣︢ ﹢رت︎   ︮ SPSS ــ︣م ا﹁︤ار ــ︐﹀︀ده از ﹡ ︀ ا︨  ︋︀﹡آ ﹏﹫﹚︑ ﹤﹋
 ︴ ︴﹩ در︨  ︀ آ﹡︀﹜﹫︤ ر﹎︨︣﹫﹢ن︠  ا︨️. در ا﹟ ︗︡اول داده ﹨︀︋ 

﹝︺﹠︀دار ︎﹠︕ ︮︡م ﹝﹢رد ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡.

︩ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ا︨﹑﹝﹩ / ︫﹞︀ره دوم / ︋ـ︀ر ١٣٩٣ / ︨︀ل اول ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎︥و﹨
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︗︡ول ۴. را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ︨﹟، ﹝﹙﹥ و ︗﹠︧﹫️ ︋︀ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹝﹊︀﹡﹩ ︋︣ای ا︨︐︣ا️ در ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی

︉︣ا︲

﹩﹍︐︧︊﹝﹨  ︴︨ــ
﹝︺﹠︀داری T﹝﹆︡ار

﹝︡ل ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︡ل

︩︋ ﹩︤︗ ﹜︷﹠﹞ ︣﹀︮ ﹝﹆︡ار ︔︀︋️

٠٫٠٠٠ ٧٫٢٣٩ ️︋︀︔
٠٫١۵٣ ٠٫١۵۶ ٠٫١٣٠ ٠٫١٢۶ ١٫۵۴۵ ٠٫١۵۶ ﹟︨
٠٫١٩٧ ٠٫١٩٩ ٠٫١٧٧ ٠٫٠۵٠ ١٫٩٨٧ ٠٫٢١٢ ﹤﹆︴﹠﹞
٠٫٠۵۶ ٠٫٠۵٧ -٠٫٠٣١ ٠٫۵٧۵ ٠٫۵۶٢ ٠٫٠۶٠ ️﹫︧﹠︗

︿﹚︐﹞ روی ︨︴﹢ح ️ا﹝﹊︀ن ا︨︐︣ا :﹏﹆︐︧﹞ ︣﹫︽︐﹞

ــ﹢د ا﹟ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ را︋︴﹥ ﹝︺﹠︀دار  ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝︪
ــ︐﹠︡. ︋﹥ ا﹟ ︮﹢رت ﹋﹥  ــ︡ه دا︫ و ﹝︓︊︐﹩ ︋︀ ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی ︋﹫︀ن ︫
ــ︐﹆﹫﹛ ︋︀ آن  ــ︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹨︣ ﹝︐︽﹫︣، ﹝﹢﹜﹀﹥ ذ﹋︣ ︫
ــ﹞︀ره ۴  ــ︡ ﹋︣د. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در ︗︡ول ︫ ــ︣ ︑︽﹫﹫︣ ︠﹢ا﹨﹠ ﹫︽︐﹞

ــ﹟، ﹝﹙﹥ و  ــ︀داری ﹝﹫︀ن ︨ ــ﹥ ﹝︺﹠ ــ﹢د، را︋︴ ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫ ︪﹞
 ️ــ︐︣ا ــ﹥ ﹝﹊︀﹡﹩ ︋︣ای ا︨ ــ︣ان و ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹡﹫︀ز ︋ ︗﹠︧ــ﹫️ ﹋︀ر︋
 ︩︋ ️﹫﹀﹫﹋ از ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹩﹊ ︀ــ ﹡و︗﹢د دارد، ﹋﹥ از ﹡︷︣ آ

ــ︡. ــ︣ی ﹝﹩︋ ︀︫ ﹁︱︀﹨︀ی︫ 

 ︡ــ︣دم ︻﹑﹇﹥ دار﹡︡ از د ︋︣ ︵︊﹅ آ﹝︀ر ︋︨︡ــ️ ا﹝︡ه،  ٨٧٪ از ﹝
ــ︐﹥ از ︑︀﹋﹫︡  ︨︀︠︣ ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡، ﹝﹢﹜﹀﹥ ای ﹋﹥︋  و ﹝﹠︷︣ ︵︊﹫︺﹩ ا︨
ــ︡ ا︀د︒ ذ﹋︣  ــ️، ﹨﹞︀﹡﹠ ــ︣ آ﹝﹫︐﹍﹩ ︋︀ ︵︊﹫︺️ ا︨ ــ﹑م ︋ ا︨
ــ﹫︀ر  ︣م و آب ︗︀ری را ︋︧ ــ︊︤ و︠  ــ︀ی ﹎﹫︀﹨︀ن︨  ــ︡ه ﹋﹥ ︑﹞︀︫ ︫
 ︳﹫﹞ ︀﹡ا︨️ ﹋﹥ ۶۴٪  آ ﹩﹛︀ در ﹟رد ︑︀﹋﹫︡ ﹇︣ار داد﹡︡، ا﹢﹞
 ﹅﹫﹆︑ ﹟ــ︣ ︵︊﹫︺﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡. در ا ﹝︭﹠﹢ع را ︗︤﹩ از ﹝﹠︀︸

.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ︀﹡︀﹝︐︠︀︨ ع﹢﹠︭﹞ ︳﹫﹞ ر از﹢︷﹠﹞
ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀  ــ﹞﹠︡ان، ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︣م ︨ ــ︡﹎︀ه دا﹡︪ ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ د ︋
ــ︢ارد. در ︮﹢ر︑﹩  ــ︣ ﹝﹩ ﹎ ــ︣ی ︑︀︔﹫ ــ︣ ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ ︋
ــ︊﹩ را در ذ﹨﹟ ﹋︀ر︋︣ان از ︠﹢د  ︨︀﹠﹞ ︣﹢︭︑ ︀﹨ ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ ﹤﹋
ــ︐﹥  ــ︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹡﹆︩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹢︔︣ی دا︫ ︋﹥ ︗︀ی ︋﹍︢ار﹡
ــ﹥ ﹡﹢ ﹝︴﹙﹢ب ︑︣ی  ــ﹥ ︋﹥ ﹝︣دم ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋ ــ﹠︡، ︣ا ﹋ ︫︀︋
ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︠︀︵︣ات  ︐ ــ︡ و ــ︀ن را ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹠ ︪︀﹨ ️ــ ﹫﹛︀︺﹁
 ﹟ــ︡. ︋﹠︀︋︣ا ــ︤ ا﹁︤ا︩ د﹨ ــ︀ت ﹎︣و﹨﹩ را ﹡﹫ ــ﹩ و ار︑︊︀︵ ︺﹝︗
ــ﹏ ﹋﹫﹀﹫️  ــ﹥ ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝ ــ﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋ ﹡﹢﹍﹠ــ﹢ان ا ︑ ﹩﹞
ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ ا︨ــ️ ﹋﹥ از  ــ︣ی ﹁︣م ︨ ︋ــ︩ ︋﹥ ﹁︱︀﹨︀ی ︫

ــ︡.  ︫︀ ︣︠﹢ردار ﹡﹞﹩︋   ︋﹩︋﹢﹚︴﹞ ️﹫﹀﹫﹋
ــ﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩،  ﹞︀︺︑ ﹏﹫ــ︺﹥ و ︑︧ــ ــ﹑ط ا︗︐﹞︀︻﹩، ︑﹢︨ ا︠︐

ــ︡ت ︗︀﹝︺﹥  از  و و ﹩︀﹁﹢﹊ــ ︑﹆﹅ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︠﹢︪ــ︐﹟ و ︠﹢د︫
ــ︣ی  ــ﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩ از ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀ی ︫ ︪︡﹡ا ︣︷﹡
︨︡️ آ﹝︡ه ٧٠٪ ﹝︣دم ︻﹑﹇﹥  ﹢﹡︡. در داده ﹨︀ی︋  ﹝︧﹢ب ﹝﹩︫ 
 ﹟︣ی ﹨︧︐﹠︡. اــ ﹝﹠︡ ︋﹥ ︑﹆﹢️ روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹁︱︀ی ︫
︨︡ــ️  ــ︡ه و آ﹝︀ر︋  در ︀﹜﹩  ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹡︖︀م︫ 
︀د﹎﹩   ︨﹤ ﹥ ﹡︐︀︖﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا︨ــ﹑﹝﹩ در ا︋︐︡ا︋   ︋️︀﹡ آ﹝︡ه در
︡او﹡︡  ︣ای ﹝︓︀ل︠   ︋.︡︋︀ ﹩﹞ ️ــ️، د︨ــ ــ︀ره ﹋︣ده ا︨ ︋﹥ آن ا︫
︀ د﹍︣ان و روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩  ــ︣ت︋  ︫︀︺﹞ ﹤ ــ﹢ره ﹡︧︀ء︋   ︨١ ﹤در آ
﹥ و︗﹢د  ﹢ره ﹝﹙﹉︋  ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣ده ا︨ــ️ و ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر در آ︀ت ٣و۴︨ 
﹥ ا﹟ ﹝﹠︷﹢ر در ﹁︱︀﹨︀ی  ــ︀ره ﹋︣ده ا︨️.︋  و︡ت در ︗︀﹝︺﹥ ا︫
︫︣ی ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹝︊﹙﹞︀ن ﹨︀﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ا﹁︣اد در ﹋﹠︀ر 
 ﹩ــ︣ت و رودررو ــ﹛ ︀ رو︋︣وی ﹨﹛ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡ ︑︀ ا﹝﹊︀ن ﹝︺︀︫ ﹨
﹊﹏ و  ︊﹢د︫   ︋﹅︣︵ ان از﹢︑ ﹩﹞ ﹜﹞ ﹟ا ﹤  ︋.︡︋︀ ︩ا﹁︤ا ︀﹡آ
 ﹟︀︋︣ا﹠  ︋.️﹁︀ ️︨د ﹋﹫﹀﹩ ﹁︱︀﹨︀ د﹢︊  ︋︀ ︀ر ﹝︊﹙﹞︀ن ﹨︀ و︐︠︀︨
ــ︣ی ار︑︊︀︵︀ت  ــ︀ی ︫ ــ︣ ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨ ــ﹥ ﹝﹢︔︣︋  ــ﹟ ﹝﹢﹜﹀ دو﹝﹫
ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ︗︡ول ︫﹞︀ره ︪﹞ (۵)﹢د 
ــ️، را︋︴﹥ ﹝︺﹠︀داری ﹝﹫︀ن ︨﹟، ﹝﹙﹥ و ︗﹠︧﹫️ ﹋︀ر︋︣ان و  ا︨

︣﹇︣اری ار︑︊︀︵︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و︗﹢د دارد.   ︋﹤﹀﹛﹣﹞
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︉︣ا︲

﹩﹍︐︧︊﹝﹨ ︴ــ ︨ 
﹝︺﹠︀داری T︡ار﹆﹞

﹝︡ل ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︡ل

︩︋ ﹩︤︗ ﹜︷﹠﹞ ︣﹀︮ ﹝﹆︡ار ︔︀︋️
٠٫٠٠ ۶٫٣٢۶ ️︋︀︔

٠٫٢٨۵ ٠٫٢٨۶ ٠٫٢٧٢ ٠٫٠٠۴ ٢٫٩٢۶ ٠٫٢٨٩ ﹟︨
٠٫١٣٢ ٠٫١٣٧ ٠٫١٠۴ ٠٫١٧٨ ١٫٣۵٧ ٠٫١۴٢ ﹤﹆︴﹠﹞
٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣۴ -٠٫٠۴٨ ٠٫٧٣٩ ٠٫٣٣۵ ٠٫٠٣۵ ️﹫︧﹠︗

ارا﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت ︗️ ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط: ﹝︐︽﹫︣ ﹝︧︐﹆﹏ 

︗︡ول ۵. را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ︨﹟، ﹝﹙﹥ و ︗﹠︧﹫️ ︋︀ ︻﹑﹇﹥ ︋﹥ در ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی

 ﹩︀﹨︀︱﹁ ــ︀ن ــ︡ه، ٨٩ ٪  ا﹁︣اد، ︠﹢ا﹨ ــ﹠︖﹩ ا﹡︖︀م ︫ در ﹡︷︨︣
ــ﹞﹠︡ان  ︪︡﹡ا︨ــ️ ﹋﹥ ا ﹩﹛︀ در ﹟د﹡︡. ا﹢  ︋️ــ︐︣ا ــ︣ای ا︨ ︋
ــ︀﹡﹩ از  ︪﹡ ﹟︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ "ا﹫﹆︻ ﹟ا ︣ ــ︀﹡︡ر،︋  ︾︣︋﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا﹜﹊︧
 ️︡ی را ﹤ ــ︣ی ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹉ ﹁︱︀ی︫ 
 ️ــ︐︣ا ــ︡ ﹋﹥ ا﹁︣اد ︋︐﹢ا﹡﹠︡ در آ﹡︖︀ ︋﹥ ︠﹢اب ﹁︣و رو﹡︡ و ا︨ ︫︀︋
 ﹩︺ ︣ی︨  ︀︧ــ️ در ︵︣ا﹩ ﹁︱︀﹨︀ی︫   ︋﹩﹞ ﹟︀︋︣ا﹠  ︋."︡﹠﹠﹋
ــ﹥ ﹨︀﹩ ︋︣ای ﹡︪︧︐﹟  ︫﹢﹎ ،️و ﹁︱︀﹨︀ی را ︀︐﹊﹝﹫﹡ ــ﹢د ︫

روی ز﹝﹫﹟ ︀ دراز ﹋︪﹫︡ن در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.
ــ︀ ﹝︐﹀︀وت  ︧  ︋﹤ ﹩﹠ــ  ︨︿﹚︐﹞ و ︑﹀︣ج  در ﹎︣وه ﹨︀ی ــ ︣﹀︑
ــ﹠﹩  ــ︡ و ﹨︣ ﹡﹢ع ︑﹀︣﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ای ﹉ ﹎︣وه ︨ ︫︀︋
ــ︡ ا︋︺︀د ︗︧ــ﹞﹩ و رو﹩ او  ــ︡ و ︋﹥ ر︫ ︫︀ ︠︀︮﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑︣︋ 
︣ای  ــ︐︣ک و︋  ︣︠﹩ ︑﹀︣︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︪ ــ﹥︋  ﹋﹞ــ﹉ ﹋﹠︡. ا﹜︊︐
ــ﹠﹩ ︠﹢︪﹞ ﹤︙﹡︀﹠ .︫︡︀︋ ︡﹠︀︫︬ ا︨️  ﹨﹞﹥ ﹎︣وه ﹨︀ی ︨
﹥ ︱﹢ر در  ــ︣اد، ︻﹑﹇﹞﹠︡︋  ︨︡ــ️ آ﹝︡ه ٧۴ در︮︡ ا﹁ ــ︀ر︋  در آ﹝

 ︀﹡ــ︣ج ︋﹥ آ ــ﹥ ا﹝﹊︀﹡︀︑﹩ ︗︣﹀︑ ️ و ︑﹀ ــ︐﹠︡ ﹋ ︧﹨ ﹩︀﹨︀︱﹁
 ﹩︀︊ز ،﹏﹝﹡ ۶٠ ︨﹢ره ﹤︀ل در آ︺︐﹞ ︡﹡︠︡او ﹤︙﹡︀﹠ .︡﹠﹋ ﹤ارا
﹝﹫︳، ︨︣ور، ︫︀دا︋﹩ و ︵︣اوت در آن ﹋﹥ ︑﹀︣ و ︑﹀︣ج را ︋﹥ 

︡ دا︫️، را از ﹐ز﹝﹥ ﹨︀ی آن ︻﹠﹢ان ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹞︣اه ︠﹢ا﹨
﹢د را︋︴﹥ ﹝︺﹠︀داری  ﹞︀ره ٧ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩︫  ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در ︗︡ول︫ 
﹥ و   ︋﹤﹇﹑︻ ︀ ــ﹢﹡︡﹎︀ن︋   ︫︩︨︣ ــ﹟، ﹝﹠︴﹆﹥ و ︗﹠︧﹫️︎  ﹝﹫︀ن︨ 
︣︡ در ﹁︱︀ و︗﹢د دارد. در ﹝﹠︀︋︹ ا︨﹑﹝﹩   ︠️︗ ﹩︑︀﹡︀﹊﹞د ا﹢︗
︀ د﹍︣ان در  ﹥ ا﹨﹞﹫️ روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︺︀︫︣ت︋  و ︾︣︋﹩ ا︫︀ره︋ 
﹫︀﹝︡﹨︀ی و︗﹢د ا﹝﹊︀﹡︀ت  ︡ه ا︨️، ﹊﹩ از︎  ــ︣ی︫  ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
ــ﹢د.  ــ﹥ ︑﹆﹢️ ا﹟ روا︋︳ ﹝﹠︐︕ ﹝﹩︫  ــ︣و﹡︡ان︋  ︣ای︫   ︋︡︣︠
 ﹤  ︋،︡︣  ︠️︗ ﹩︑︀﹡︀﹊﹞︀ه ﹋︀ر︋︣ان ﹝﹢﹜﹀﹥ و︗﹢د ا﹎︡از د ﹟︀︋︣ا﹠︋
︣ی ﹝︴︣ح ﹝﹩  ︩ ﹁︪︀﹨︀ی︫   ︋️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹀﹛﹢﹞ ﹟﹫﹞﹢ ︻﹠﹢ان︨ 
︋︀︫︡. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در ︗︡ول ︫﹞︀ره ۶ را︋︴﹥ ﹝︺﹠︀دار آن ︋︀ ︨﹟، 

﹝﹙﹥ و ︗﹠︧﹫️ ﹋︀ر︋︣ان ﹝︪﹢د ا︨️.
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︉︣ا︲

﹩﹍︐︧︊﹝﹨ ︴ــ ︨ 
﹝︺﹠︀داری T︡ار﹆﹞

﹝︡ل ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︡ل

︩︋ ﹩︤︗ ﹜︷﹠﹞ ︣﹀︮ ﹝﹆︡ار ︔︀︋️
٠٫٠٠ ۴٫٣١٧ ️︋︀︔

٠٫١٨٨ ٠٫١٩٨ ٠٫١۵١ ٠٫٠۵٠ ١٫٩٨۴ ٠٫١٩١ ﹟︨
٠٫٣٣۵ ٠٫٣۴٠ ٠٫٣٢٠ ٠٫٠٠١ ٣٫۵٣٨ ٠٫٣۶١ ﹤﹆︴﹠﹞
٠٫٠۶٣ ٠٫٠۶٨ -٠٫٠٧٩ ٠٫۵٠٨ ٠٫۶۶۴ ٠٫٠۶٨ ️﹫︧﹠︗

︡︣︠ ️︗ ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹤ارا :﹏﹆︐︧﹞ ︣﹫︽︐﹞
︗︡ول ۶. را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ︨﹟، ﹝﹙﹥ و ︗﹠︧﹫️ ︋︀ ︻﹑﹇﹥ ︋﹥ و︗﹢د ا﹝﹊︀﹡︀︑﹩ ︗︣︠ ️︡ در ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی

۵. ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی:
ــ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︣﹉ ﹝﹢︗﹢د ز﹡︡ه ا︨️، ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از ا﹡︡ام ﹨︀ی  ︫
ــ️، ﹆﹢ق،  ــ﹌، ︗︀﹝︺﹥، ︨﹫︀︨ آن ﹨﹞︙ــ﹢ن ا﹇︐︭ــ︀د، ﹁︣﹨﹠
︀︫﹠︡،﹋﹥ در ︻﹫﹟  ︑︖︀رت، ﹝︺﹞︀ری، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه ﹝﹩︋ 
 ️︗ ــ︐﹍﹩ ﹋︀ر﹋︣دی در ــ︐﹆﹑ل، ﹝﹫︀ن آن ﹨︀ ﹡﹢︻﹩ ﹨﹞︊︧ ا︨
 ﹤︋ ︫︣ .ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫﹢د ــ︐﹛ ︫︣ی ﹝︪ ا︋﹆︀ی ﹫︀ت ﹋﹏ ︨﹫︧
 ،﹩︮﹢︭ ــ️، ︻﹞﹢﹝﹩ و︠  ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹁︱︀﹨︀ی ﹡︣م و︨ 
ــ﹢ن ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩، ︑︖︀ری،  ــ︀ی ﹎﹢﹡︀﹎ ــ︀ ﹋︀ر︋︣د﹨ ــ︀ز، ︋ ــ︐﹥ و ︋ ︧︋
 ﹩︨︀﹠  ︫️د. ر﹢ ︑﹀ ،﹩︣﹞﹏ و ﹡﹆﹏ و ︾﹫︣ه ا︵﹑ق ﹝﹩︫ 
﹥ د﹡︊︀ل دارد و ﹫︀ت  ﹢د را︋  ︀ص︠  ︀ً ﹝︺﹞︀ری︠  ︐︺﹫︊︵ ،︣  ︫﹉
﹝︴﹙﹢ب ︫ ﹉︣ ﹝︧︐﹙︤م و︗﹢د ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︴﹙﹢ب و ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ 
 ﹩︀︱﹁ ︣ای ا﹡︧︀ن ا︨ــ️. ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ﹝︺﹞︀ری ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋ 

︋︧︀زد ︑︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ و ا﹡︐︷︀رات ا﹡︧︀﹡﹩ او را ︋︣آورده ︨︀زد.
﹢ده و  ︣ی ﹋﹥ ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ﹁︱︀﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩︋   ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
︣ را ︑️ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡، ﹡﹆︩  ︑︖︣︋﹥ ﹝︣دم از ز﹡︡﹎﹩ در︫ 
 ️︧ا﹇︐︭︀دی، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ز ،﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︳︣ا ︋︀﹐﹩ در ار︑﹆︀ی︫ 
ــ︐﹆﹫﹛ و ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ــ︣ دارد و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ ︫ ﹩︴﹫﹞
︪︡. ا﹝︣وزه  ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ ا﹁︣اد را ︐﹩ از ﹜︀ظ ا﹇︐︭︀دی ار︑﹆︀︋ 

︎︥و﹨︩ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ری در را︋︴﹥ ︋︀ ﹝﹫︳ ز︧️، د︨︐︨︣﹩ ﹨︀، 
ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ا﹝︀  ــ︣ی︮  ︀ز︫  ــ︣د و ﹋︀ر︋︣ی ﹁︱︀﹨︀ی︋  ﹊﹚﹝︻
︣دا︠︐﹥   ︎﹩﹀﹫﹋ ﹏︀ــ ︧﹞ ﹤  ︋︣︐﹝﹋ ﹤︴﹫ ﹟ــ︡ در ا ــ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ ︋
ــ﹠︖︩ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی  ــ︀ ارز︀︋﹩ و ︨ ︋ ︣︲︀ ︩﹨︫︡ه ا︨ــ️. ︎︥و
︀︊﹠︷︣ان ا︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩  ﹢ی ا﹡︪︡﹞﹠︡ان و︮  ︡ه از︨  ﹝︴︣ح︫ 
 ︒  ︋﹤ ︩ ﹋﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩︋  ︣ی، در دو︋   ︫﹩زه ︵︣ا﹢ ﹩︋︣︾ و

︣دا︠︐﹥ ا︨️.  ︣ی︎  ﹋﹫﹀﹫️ در ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
 ︩ ــ︀ی ﹋﹫﹀﹫️︋  ــ︐︣اج ﹝︺﹫︀ر ﹨ ﹥ ا︨ ــ﹟ ︑﹆﹫﹅ ا﹇︡ام︋  در ا
ــ︡. از د︡﹎︀ه ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩ ﹝﹢﹜﹀﹥  در ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︫
ــ﹩ از ﹇︊﹫﹏ ا︠︐﹑ط ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ ︋﹢دن ﹁︱︀﹨︀،  ︀﹨
 ،︣﹀︑ ــ﹩ و آرا﹝︩ و ︐ــ︣ز﹡︡﹎﹩، را ﹝︺﹠︀دار ︋﹢دن ﹝﹊︀ن، ︨
︀︫﹠︡. از  ︣︠﹢ردار ﹝﹩︋   ︋﹩﹐︀ ــ︣ی از ا﹨﹞﹫️︋  در ﹁︱︀﹨︀ی︫ 
︨﹢ی د﹍︣ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹝︺︀︫︣ت و روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩، 
ــ︀ن،  و︡ت ︗︀﹝︺﹥، ︑︺︀﹝﹏ ﹝﹫︀ن ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی و ﹝︀دی ا﹡︧
ــ︀دا︋﹩ و ︵︣اوت (︑﹀︣ و ︑﹀︣ج در  ــ︣ور، ︫ ︨ ،︳﹫﹞ ﹩︀︊ز
م و  ّ︣ ــ︀ی ﹎﹫︀﹨︀ن︠  ــ︳)، آرا﹝ــ︩ و ز﹡︡﹎﹩ ﹝︴︊﹢ع، ︑﹞︀︫ ﹫﹞
︣دازان ا︣ا﹡﹩- ا︨﹑﹝﹩   ︎﹤︣︷﹡ ︡ه﹫﹆︻ ﹤ ︨︨︣︊︤ و آب ︗︀ری،︋ 

.︡﹠︣ی ﹝﹩ ا﹁︤ا︫ ︀ی﹨︀︱﹁ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋
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ــ︡، ︀﹋﹩ از ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨ ﹩︀﹢ن  ︫ ﹏︮︀ ︀ه﹎︧︡ــ﹥ ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹝﹫︀ن دو د︀﹆﹞ از ﹩﹀﹫﹋ ︩︋ در ﹤﹋ ﹩︖︀︐﹡ ا︨ــ︀س ﹟ا ︣︋
 ︩ ــ︡. ا﹝︀ در︋  ــ︣ی ﹝﹩ ︋︀︫ ــ︀︩ روا﹡﹩ ٣- ︑﹀︣ و ︑﹀︣ج، در ﹁︱︀﹨︀ی︫  ــ︣ت و ︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ٢- آرا﹝︩ و آ︨ ︫︀︺﹞ -١
﹋﹞﹩، ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه، ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از د︡﹎︀ه ﹝︣دم ﹝﹢رد ︨﹠︖︩ و ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ا︑ ﹟﹆﹫﹅ ﹡︪︀ن داد، ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی 
ــ﹢ی ﹋︀ر︋︣ان ﹡﹫︤ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی ار︑﹆︀ء  ــ﹢ی ﹝﹠︀︋︹ ا︨ــ﹑﹝﹩ و ﹇︣آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︾︣︋﹩، از ︨ ــ︡ه از ︨ ﹝︴︣ح ︫

د﹨﹠︡ه ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡.
︣ی ﹝︴︣ح  ︀ب ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی︫  ︣دازان ︾︣︋﹩ در︋   ︎﹤︣︷﹡ ︡ان و﹠﹝︪︡﹡ی ا﹢ ︧﹫︀ری از ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ از︨   ︋﹤﹊﹠ا ﹤︗﹢︑ ︉﹛︀︗
︣ای آرا﹝︩ و آ︀︨︩ ا﹡︧︀ن  ــ︀ره ﹋︣ده و ﹨﹞﹥ آ﹡︀ را︋  ﹥ آ﹡︀ ا︫ ︡او﹡︡ در ﹇︣آن︋  ــ﹢د، در وا﹇︹ ﹨﹞︀ن ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥︠   ︫﹩﹞
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ان   ︋︀ ︡ه ا﹡︡ و︋  ــ﹫︫︣  ﹝﹢رد ︑︀﹋﹫︡ ﹇︣ار داده ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹝﹠︀︋︹ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹡﹫︤ ا﹟ ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ ︑︊﹫﹫﹟ و ︑﹀︧
از دا︫︐﹟ ﹁︱︀ی ︫︣ی ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️، ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹡﹞﹢د. ا﹢﹋ ﹩﹞︀﹎ ︀﹠︑ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟﹉ در ︨﹠︖︩ و او﹜﹢️ ︋﹠︡ی ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی 
﹠︀︠︐﹩ ︻﹞﹫﹆︐︣ ︋﹥ ارا﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹛ را﹨﹊︀ر در را︨︐︀ی   ︫︀ ار︑﹆︀د﹨﹠︡ه ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︋﹢ده ا︨️، ا﹝﹫︡ ا︨️ ︑﹆﹫﹆︀ت آ﹠︡ه︋ 

︋︊﹢د ﹁︪︀﹨︀ی ︫︣ی ﹝﹠︐︕ ︫﹢د.
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١۴۵

︀︋ـ︹: ﹝﹠ــــ

 ️︣︡﹞ ﹤﹞︀ــ︀ه ا︨﹑م، ﹁︭﹙﹠ــ﹎︡ا﹝﹟ از د ︣ ︣ر︨﹩ و ︑﹙﹫﹏ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ در ︑︖﹙﹩︫  ︀ر﹝﹩، ﹝︧︺﹢د. ١٣٩٠. ︋  ︀ر﹝﹩، ﹞﹫︡ر︲︀ و︮   ︮.١
︫︣ی، ︫﹞︀ره ٢٧.

٢. ﹁﹑️، ﹝﹞︡ ︮︀دق، ﹋﹑﹝﹩، ﹝︣﹛، ︑︀︔﹫︣ ﹁︱︀﹨︀ی ︋︀ز ︫︣ی ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︢ران او﹇︀ت ﹁︣ا︾️ ︫︣و﹡︡ان، ﹝︫ ️︣︡︣ی، ١٣٨٧. 
٣. ﹋︣︣، راب.١٣٨۶. ﹁︱︀ی ︫︣ی، ︑︣︗﹞﹥ ︧︠︣و ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد، و︣ا︩ دوم، ︑︣ان: ﹡︪︣ ︠︀ک.

.﹩︐︪  ︋︡﹫ ﹀﹥، دا﹡︪﹍︀ه︫   ︮﹤︪︣﹡ ،︣ی  ︫﹩︀ز﹡︡ه ﹋﹫﹀﹫️ در ︵︣ا ۴. ﹎﹙﹊︀ر، ﹋﹢روش .١٣٨٠. ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀ی︨ 
.٣٨-۶۵ ︬ ــ﹞︀ره ٣٢،︮   ︫،﹤﹀ ︥و﹨︪ــ﹩︮   ︎ ــ︣﹥ ︻﹙﹞﹩ـ  ــ︣ی، ﹡︪ ︫ ﹩ــ︀ز﹡︡ه ﹋﹫﹀﹫️ ︵︣ا ۵. ﹎﹙﹊︀ر، ﹋﹢رش .١٣٧٩. ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی︨ 

﹫︣وت، ﹝﹣︨︧﹤ ا﹜﹢﹁︀. ︀را﹐﹡﹢ار،︋   ︋،﹩︧﹚︖﹞ ︣﹇︀︋︡﹝ّ﹞ .۶
︨︣︀زی. ︨︣︀زی، وزارت ﹝︧﹊﹟ و︫  ︣ ﹨﹢️ ا︨﹑﹝﹩ در ﹝︺﹞︀ری و︫  ٧. ﹡﹆︣ه ﹋︀ر، ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ .١٣٨٧. درآ﹝︡ی︋ 

٨. ﹡﹆﹩ زاده، ﹝﹞︡ .١٣٩٢. ︫︣ ا︨﹑﹝﹩ و روش ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ﹝︐﹢ن ﹝﹆︡س، ﹋︐︀ب ﹝︀ه ﹨﹠︣، ︫﹞︀ره ١٧٧،ص ٢۴-٣۵.
︨︣︀زی ا︨﹑﹝﹩ (﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی)، را﹨﹫︀ن، ا︮﹀︀ن. ٩. ﹡﹆﹩ زاده، ﹝﹞︡.١٣٨۵. ﹝︺﹞︀ری و︫ 

.︤︣︊︑ ،︤︣︊︑ ــ﹍︀ه ــ︣﹨︀ و ﹝︣د، دا﹡︪ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︫  ــ﹞﹫﹠︀ر︋  ــ﹑﹝﹩،︨  ــ︀زی ا︨ ︨ ︣  ١٠. ﹡﹆﹩ زاده، ١٣٧۶. ︡﹝﹞. ﹝︐︭︀ت ﹡︷﹛ در︫ 
11. Bently, I. et al. 1985. Responsive environment: AA Manual for Designers, London : Architectural Press 
12. CABE and DETR .2001. The Value of Urban Design, London: Thomas Telford
13. Carmona, M. et al. 2003. Public places – Urban spaces, The dimensions of urban design, New York: Architectural Press.
14. Carr, S, Francis, M. Rivlin, L.g., and Stone, A.M. 1992. Public Space, Cambridge: Cambridge University Press.
15. Gehl J.1996. Life between buildings: using public space, translated by Koch J., 3rd ed., Copenhagen: 
Arkitektens Forlag.
16. Gehl, Jan.2002. Public Space and Public Life City of Adelaide: 2002. City of Adelaide, Adelaide.
17. Jacobs, J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.
18. Kaplan, Stephen; and Kaplan, Rachel, 1982, Humancsape : Environment for People, University of Michigan. 
Michigan : Ulrich’s Book
19. Lynch K.1984. A theory of good city form, Cambridge, Mass.: MIT Press.
20. Nicholas Dines and Vicky Cattell with Wil Gesler and Sarah Curtis (Queen Mary, University of London) 
.September 2006. Public spaces, social relations and well-being in East London.
Published by The Policy Press for the Joseph Rowntree Foundation. Report and summary available from 
www.jrf.org.uk.
21. Rossi, Aldo.1982. The Architecture of the City , Cambridge: MIT Press
22. Shirvani, Hamid.1985. The Urban Design Process, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
23. Danisworo.1989. Konsep Peremajaan Kota, Institut Teknologi Bandun
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