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چكیده:

آهَزغ ؼْرظبزی از ظِ هَلفِ اـلی داًػ ،هْبرتّب ٍ ارزغّب تؽکیل ؼدذُاظد ..داًدػ ؼْرظدبزی
ؼبهل هدوَعِای از علَم اختوبعی ،کبلجذی د فضبیی ،اقتفبدی ،زیع .هحیغدی ٍ  ...اظد .کدِ اًت دبر
هی رٍد یک کبرؼٌبض ؼْرظبزی در عَل دٍرُ آهَزؼی خَد فراگیردّ .ذف از اًدبم ایي تحقیق ارزیبثی
درٍض اـلی هقغع کبرؼٌبظی ؼْرظبزی ثب هقبیعِ تغجیقی اّوی .درٍض تذرٍیط ؼدذُ در ایدراى ثدب
ظیالثط درظی هقغع کبرؼٌبظی ؼْرظبزی در  10داًؽگبُ ثرتر در کؽَرّبی هختلف هیثبؼذ .در ایدي
هقبلِ اثتذا داًػ هَرد ًیبز ثرای آهَزغ در رؼتِ ؼْرظبزی هعرفی ؼذُ ،در اداهِ ثر اظدبض ً در ظدِ
گرٍُ داًؽدَیبى ،داًػآهَختگبى ٍ اظبتیذ رؼتِ ؼْرظبزی اّویّ .ر درض در قبلت تکویدل هدوَعدب
 312پرظؽٌبهِ کِ در  11داًؽگبُ در ظراظر ایراى تکویل ؼذُ (ؼبهل  154پرظؽٌبهِ داًؽدَیبى92 ،
پرظؽٌبهِ فدبر التحفدیالى 66 ،پرظؽدٌبهِ اظدتبداىم هؽدخؿ گردیدذُ اظد ،.ظداط ثدب اظدتفبدُ از
خعتدَی ایٌترًتی ٍ هراخعِ ثِ ظبی 10 .داًؽگبُ هختلف کِ هقغع کبرؼٌبظی ؼْرظبزی را ارائِ هی-
دٌّذ ،ثررظی گردیذُ کِ ّر درض در چٌذ داًؽگبُ (از هدوَع  10داًؽگبُ هَرد ثررظیم تذریط هدی-
ؼَد .در ًْبی .ظغح اّویّ .ر درض از دیذگبُ پرظػؼًَذگبى در ایدراى ثدب اّوید .درض در ظدغح
خْبى (هقبیعِ ثب تعذاد داًؽگبُّبیی کِ آى درض را ارائدِ هدیدٌّدذم هقبیعدِ گردیدذُ اظد ..ثررظدی
ظیالثط درظی داًؽگبّْبی هغرح در ظغح خْبى در هقغدع کبرؼٌبظدی ًؽدبى هدیدّدذ کدِ درٍض
اظبظی هعتخرج از هجبًی ً ری عوذتب در داًؽگبُّبی خْبى تدذریط هدیؼدَد .عودذُ ایدي درٍض در
ظیالثط درظی هقغع کبرؼٌبظی ؼْرظبزی در ایراى ًیس ٍخَد دارد .دٍ تفدبٍت عودذُ تبکیدذ ثدر درض
هحیظ زیع ٍ .هجبحث اختوبعی اظ .کِ از ً ر ایراًیبى دارای اّوی .کوتدری اظد .در ـدَرتیکِ در
ّوِ داًؽگبّْبی ثررظی ؼذُ تذریط هیؼَد کِ ًؽبًذٌّذُ اّوی .هَضَع هیثبؼذ.
کلمات کلیدی

آهَزغ ؼْرظبزی ،ظیالثط درظی ،هقبیعِ تغجیقی ،هقغع کبرؼٌبظی

1ایي هقبلِ ثرگرفتِ از رظبلِ دکتری خبًن فالح هٌؽبدی ثب عٌَاى "ارزیبثی هحتَای آهَزغ ؼْرظبزی در ایراى ثب تبکیذ ثر هقغع کبرؼٌبظی"
هیثبؼذ.
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 .1مقدمه

آهَزغ عبلی ثِ عَر کلی ثب تَخِ ثِ افسایػ تعذاد داًؽدَیبى ،تغییر ظبختبر اقتفبد خْبًی ثب خبیگسیٌی داًدػ
ثِ خبی هٌبثع عجیعی ثِ عٌَاى هحرک اـلی رؼذ اقتفبدی ،رقبث .داًؽگبُّب ثدرای خد ة داًؽددَ ٍ ،خْدبًی ؼدذى ٍ
هرگ فبـلِّب اّوی .زیبدی یبفتدِ اظد ,2006Hambleton, ( .ؾ108 .م .آهدَزغ ؼْرظدبزی ًیدس از ایدي قبعدذُ
هعتثٌی ًیع ..هضبف ثر ایٌکِ ثب تَخِ ثِ رؼذ ؼْرًؽیٌی ٍ پیچیذُ تدر ؼدذى هعدبئل ؼدْری تقبضدب ثدرای خدذهبت
ؼْرظبزی ثیؽتر ؼذُ ٍ ثدِ دًجدبل آى آهدَزغ ؼْرظدبزی اّوید .ثیؽدتری یبفتدِ اظد(Myers & Banerjee, .
).2007
هحتَای آهَزؼی ؼْرظبزی از ظِ رکي اـلی داًػ ،هْبرت ٍ ارزغّب تؽکیل ؼدذُاظد. (Poxon, 2001).
ّذف از اًدبم تحقیق حبضر هعرفی هحتَای آهَزغ هٌبظت (داًػم ثرای آهَزغ ؼْرظبزی ثر اظدبض هجدبًی ً دری ٍ
هقبیعِ تغجیقی اّوی .درٍض ارائِ ؼذُ در کؽَر ثب اّوی .درٍض در ظدغح خْدبًی (ثدب هقبیعدِ تغجیقدی ظدیالثط
درظی هقغع کبرؼٌبظی در  10داًؽگبُ ثرتر خْبىم هیثبؼذ .ثٌبثرایي تحقیق ثِ ظَاالت زیر پبظخ هیدّذ:
 هحتَای آهَزؼی (داًػم هٌبظت ثرای آهَزغ ؼْرظبزاى کذام اظ.؟ اّویّ .ر کذام از درٍض در ظغح خْبًی چِ تفبٍتی ثب ایراى دارد؟ثذیي هٌ َر اثتذا ثر اظبض هجبًی ً ری هرتجظ ثب آهَزغ ؼْرظبزی درٍض اـلی (داًػم کِ ثبیذ یک ؼْرظبز فراگیدرد
هعرفی ؼذُ ،در اداهِ ثررظی گردیذُ کِ ایي درض در چٌذ داًؽگبُ خْبى تذریط هیؼَد تب اّوی .ایي درض در ظغح
خْبًی هؽخؿ گردد ٍ ایي عذد ثب اّوی .درض در ایراى ثر اظبض ًتبیح حبـل از پرظؽٌبهِ هقبیعِ ؼذُ اظ..
 .2مبانی نظری

در ارتجبط ثب داًػ هَرد ًیبز ؼْرظبزاى دظتِثٌذیّبی هتفبٍتی ٍخدَد دارد .در حبلیکدِ اٍزاٍا ٍ ظدلتس & (Ozawa
) ٍ Seltez, 1999الکعبًذر ) (Alexander E. R., 2007داًػ هَرد ًیبز ؼْرظبز را ثِ دٍ دظتِ داًػ هحتَایی ٍ
داًػ رٍیِای تقعین هیکٌٌذ ،ظَیریٌگ ٍای ٍ .هبیَ ) (Swearing white & Mayo, 2005داًػ ؼْرظبزی را
ثِ داًػ ثٌیبدی ٍ داًػ کبرثردی تقعینثٌذی هیکٌٌذ ٍ ثٌرخی ) (Banerjee, 1990در ظبختبری هتفبٍت ظِ گًَِ
داًػ هحتَایی ،اًعکبظی ٍ 2اثساری 3هعرفی هیکٌذ.
فریذهي داهٌِ هحتَایی ؼْرظبزی را ًبحیِای تعریف هیکٌذ کِ ّوِ ؼْرظبزاى حرفِای ثبیذ ثذٍى تَخدِ ثدِ
تخفؿ ؼبى در هَرد آى داًػ داؼتِ ثبؼٌذ .ایي داًػ ؼبهل هَضَعبت زیر اظد :.فرایٌدذ ؼْرًؽدیٌی ،تغییدر ٍ رؼدذ
اقتفبد هٌغقِای ٍ ثیي هٌغقِ ای ،تفبٍت ٍ تغییر فرٌّگدی ،تجدذیل ٍ تحدَل هحدیظ عجیعدی ٍ کبلجدذی ٍ ،ظیبظدتْب ٍ
قذرتْبی ؼْری ٍ رٍظتبیی). (Friedmann, 1996
در حبلیکِ اٍزاٍا ٍ ظتلس ) (Ozawa & Seltez, 1999ثر داًػ هحتَایی ؼْرظبزی ثرای حرفِ تبکیذ دارًدذ،
ادٍارز ٍ ثیتس ثر داًػ رٍیِای تبکیذ داؼتِ ٍ هیگَیٌذ « داًدػ ّعدتِ ؼْرظدبزی ثیؽدتر از آًکدِ در هدَرد هَضدَعبت
هحتَایی ثبؼذ درثبرُ تفکر اظتراتصیک درثبرُ آیٌذُ ،تفوینگیری ،کبر ّوکبراًِ ثرای حل هعبئل اظ(Edwards & ».
) .Bates, 2011فراًک ًیس تبکیذ دارد کِ تئَریّبی ؼْرظبزی (داًػ ؼْرظبزیم عوذتب رٍیِ هحَر ثَدُ ٍ ثیؽدتر
در ثرًبهِ تحفیلی کِ پرٍظِ هحَر اظ .ارائِ هیؼَد تب هحتَا هحَر (Frank N. , 2002) .
2

reflective
instrumental
4
substantive domain
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ثبیر ٍ ّوکبراى هْنتریي هَضَع در هَرد آهبدُؼذى ثرای ؼْرظبزی داؼتي تفکر کل ًگدر در هدَرد هعدبئل ٍ
هؽکالت ،دیذى ّوِ اثعبد هَضَع ٍ ،تؽخیؿ چگًَگی ارتجبط هَضَعبت ثِ ؼْر ٍ هحیظ پیراهًَی اظ ٍ .ثْتدریي راُ
ثرای داؼتي تفکر کلًگر درثبرُ هعبئل ؼْری ٍ آیٌذُ ؼْرّب آهَختي در هَرد زهیٌدِّدبی هختلدف اظد ..ادثیدبت ثدِ
ؼْرظبزاى در هَرد هردم ٍ هحیظ آىّب هیآهَزد د ٍ ثِ عَر قبثل تَخْی تَاًوٌذیّبی هْن خَاًذى را تقَی .هیکٌذ.
ٌّر ٍ درک ٌّر ثِ ؼْرظبزاى درکی از چگًَگی ایدبد کیفیّ.بی ثفری (ًَر ،رًگ ٍ فرمم هحدیظ کبلجدذی در ؼدْرّب
ارائِ هیدّذ .ؼْرظبزاى ثبیذ ثب عیف گعتردُای از هردم در اختودبع کدبر کٌٌدذ .درک تٌدَع فرٌّدگّدب ٍ تدبریخّدبی
زیرگرٍُ ّبی هختلف در خبهعِ آهبدگی عبلی ثرای ؼْرظبزاى اظ ..تبریخ ثِ ؼْرظبزاى درکی از گ ؼتِ هیدّذ ،کِ ثدِ
آًْب ثرای پیػثیٌی ایٌکِ چگًَِ اقذاهبت اهرٍز ثر آیٌذُ تبثیر هیگ ارد کوک هیکٌذ .هغبلعبت اختوبعی ثِ داًؽددَیبى
درکی از ظبزهبىّبی دٍلتی ،تدبری ٍ اختوبعی هیدّذ کِ ؼْرظبزاى در آى کبر کردُ ٍ ٍخَد آًْب ثرای اخرای ایذُّبی
ؼْرظبزاى ضرٍری اظ ..در ًْبی ،.فْن علَم ثِ ؼْرظبزاى درک رٍؼيتری از ارتجبط ثیي علد ٍ .هعلدَل ،احتدرام ثدِ
تفوینگیری ثراظبض اعالعبت ثب کیفی .ثبال ٍ ،درک ًیرٍّبی کبلجذی ٍ هحیغی هَثر ثر ؼْرّب د از عل .ظیل ٍ زلسلدِ
تب تقبضبی هٌبثع در ؼْرّب ٍ تبثیر ؼْرّب ثر هحیظ عجیعی د هیدّذ )(Bayer, Frank, & Valerius, 2010
هغبلعِ ًبت ٍ ّوکبراى )ً(Nutt, Susskind, & Retsinas, 1970ؽدبى هدیدّدذ ٍاحدذّبی پبیدِ ؼدبهل تئدَری
ؼْرظبزی ،رٍغّبی ثرًبهِریسی ٍ تکٌیکّبی ثرًبهِریسی اظ ..در ثیؽتر هذارض ٍاحذّبی پبیِ  1/3تدب  2/3ثرًبهدِ را
تؽکیل هیدّذ .هغبلعِ ادٍاردز ٍ ثیتس ًیس ًؽبى هیدّذ درٍض پبیِ در ظی داًؽگبُ هختلف ؼبهل تبریخ ،تئَری ٍ عول
ؼْرظبزی ،اقتفبد ؼْری ٍ عوَهی ،خٌجِّبی قبًًَی ؼْرظبزی ،کبرگبُ یب آتلیِ ،رٍؼْبی آهدبر ،رٍغّدب ؼدبهلٍ GIS
ثرًبهِریسی فضبیی ،رٍغّب ؼبهل ظیبظّ.ب ،تحلیل ثرًبهِریسی ،کبرآهَزی اظ. (Edwards & Bates, 2011).
ظبًذرکبک داهٌِ ؼْرظبزی را ؼدبهل ؼدػ فرایٌدذ کدالى اختودبعی ثدِ ًبهْدبی فرایٌدذ ؼْرًؽدیٌی ،رؼدذ ٍ
فرایٌذّبی تغییر هٌغقِای ٍ ثیي هٌغقِای ،فرایٌذ ظبخ .ؼْر ،تغییرات ٍ تفبٍتْبی فرٌّگی ،تجذیل ٍ تحدَل عجیعد،.
ظیبظتْب ٍ اختیبرات ؼْری هیداًذ (Sandercock, 1999م .اظچبظتر پیؽٌْبد هیدّذ کِ ّعتِ دٍرُ ثرًبهدِریدسی
حَل پٌح چیس ؼکل ثگیرد :ثحثّب ٍ ادثیبت تبریخیًْ ،بدی ،ظیبظی/اقتفبدی ،ثحثّبی کوی ).(Schuster, 1986
خذٍل زیر ثِ تفکیک داًػ هحتَایی ٍ داًػ رٍیِای هَرد ًیبز ؼْرظبزاى ثر اظبض هغبلعبت گعدتردُ در ایدي حدَزُ را
ًؽبى هیدّذ:
جديل شمارٌ -1داوش محتًایی مًرد ویاز شهرساز بر اساس مباوی وظری

هَضَعبت کالى

خسئیبت
ثررظی اثرات خْدبًی ؼدذى ثدر تغییدر ظدبختبر اقتفدبدی ،هْدبخرت،

خْبًی ؼذى

تخریت هحیظ زیعً ،.بپبیذاری ،ارتجبعدبت  /خْدبًی ؼدذى ٍ تَظدعِ
پبیذار /خْبًی ؼذى اقتفبد ،اتحبدیِ ارٍپب ،رقبث .ثدیي ؼدْری ٍ ثدیي

هٌجع
((Budge T. , 2009) ،ثحریٌددی & عجیجیددبى1386 ,م ،
& ،kayannis, 2005) ،(Auffrey

& (Gospodini
)Romanos, 2001

هٌغقِای

holistic
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1999) ،(Friedmann,

1996) ،

(Swearing ،hite & Mayo, 2005) ،(Budge T. ,

/  تٌدَع هحیغدی. هدذیری/. تٌدَع زیعد/ثررظی هفبّین اکَلدَشیکی

2009) ،(Gospodini

2005) ،

. ارزیدبثی زیعد/ هحیغی. ثرًبهِریسی زیع/تئَری ٍ عول اکَلَشیکی

(Banerjee, 1990) ،(Pivo, 1989) ،Bayer, Frank, &

/ تعکیي ٍ ثرًبهِریسی آظیتپ یری ثالیب ٍ آلدَدگی هحیغدی/هحیغی

Valerius, 2010) ،(Dalton L. C., 2001) ،(Poxon,

 هحیغی.ارزیبثی زیع

&

Skayannis,

.هحیظ زیع

2001) ،(Pezzoli, K., & Howe, 2001)
(Swearing

white

&

Mayo,

2005) ،(Nutt,

Susskind, & Retsinas, 1970) ،(Budge T. , 2009) ،
(Pezzoli

&

Howe,

Skayannis,

&

 فرایٌذ رؼذ ٍ تغییرات اقتفبدی هٌغقِای/ثرًبهِریسی تَظعِ اقتفبدی

2007) ،

 اقتفبد خرد پبیِ ٍ کبرثرد آى/ ٍ ثیي هٌغقِای

2001) ،(Gospodini

2005) ،(Alexander,

اقتفبد

(Friedmann, 1996) ،(Bayer, Frank, & Valerius,
2010) ،(Banerjee, 1990)
(Budge T. , 2009) ،(Dalton L. C., 2001) ،(Pezzoli
& Howe, 2001) ،(Gospodini & Skayannis, 2005) ،
(Friedmann, 1996) ،(Bayer, Frank, & Valerius,

 از. حوبی/ هردم ؼٌبظی/ خبهعِؼٌبظی/ثرًبهِریسی اختوبعی
تٌَع ثیؽتر ٍ چٌذ فرٌّگی

هجبحث اختوبعی

2010) ،(Banerjee, 1990) ،(Sandercock, 1999)
(Swearing white & Mayo, 2005) ،(Budge T. ,
2009) ،(Gospodini

&

Skayannis,

2005) ،

ثرًبهِریسی پبیذاری

پبیذاری

تئَریْبی ثرًبهِریسی

تئَری

تبریخ ثرًبهِریسی

تبریخ

(LeGates, 2009)
(Nutt, Susskind, & Retsinas, 1970) ،(Pezzoli &
Howe,

2001) ،(Friedmann,

1996) ،(McIntyre,

McNancy, Morgan, Rucci, & Sexsmith, 1997) ،
(Banerjee, 1990) ،(Edwards & Bates, 2011)
(Schuster, 1986) ،(Nutt, Susskind, & Retsinas,
1970) ،(Pezzoli & Howe, 2001) ،(Friedmann,
1996) ،(McIntyre, McNancy, Morgan, Rucci, &
Sexsmith, 1997) ،(Klostermann, 1992) ،(Edwards
& Bates, 2011)
(Nutt, Susskind, & Retsinas, 1970) ،(Alexander,
2007) ،(Pivo, 1989)

 پَیدبیی، درک ظبختبر ؼدْری/ ظیبظی ٍ اختوبعی،ًیرٍّبی اقتفبدی

هَرفَلَشی ؼْری

فضبیی یک ؼْر

(Alexander, 2007) ،(Gospodini & Skayannis,
2005) ، (Sandercock, 1999) ،(Friedmann, 1996)
(Bayer, Frank, & Valerius, 2010) ،(Banerjee,
1990)
(Swearing white & Mayo, 2005) ،(Gospodini &
Skayannis,

 ًبؼدی از...  داًدػ تکبهدل فرهْدبی ؼدْری/ ظبختبر ظیعتن ؼدْری

2005) ،(Budge

T.

,

 ؼْر ٍ ؼْری ؼذى. فرایٌذ ظبخ/ِآؼٌبیی ثب فرایٌذّبی تَظع
خغرافیبی ؼْری

فرایٌذ ؼْرًؽیٌی
خغرافیب

2009) ،

(Alexander, 2007) ،(Friedmann, 1996) ،(Bayer,

عراحی هحیظ ٍ عراحی ؼْری

عراحی ؼْری

Frank, & Valerius, 2010) ،(Banerjee, 1990) ،
(LeGates, 2009) ،(Pivo, 1989)
(Swearing

white

&

Mayo,
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Susskind, & Retsinas, 1970) ،(Gospodini &
Skayannis,

2005) ،(Budge

T.

,

ظبختبرّبی ًْبدی ثرای اخرا

2009) ،

(Alexander, 2007) ،(Pezzoli & Howe, 2001) ،
(Friedmann,

1996) ،(McIntyre,

McNancy,

Morgan, Rucci, & Sexsmith, 1997) ،(Poxon,
2001)
(Nutt, Susskind, & Retsinas, 1970) ،(Budge T. ,
2009) ، (Alexander, 2007) ،(Friedmann, 1996) ،
(Pezzoli & Howe, 2001) ،(Dalton L. C., 2001) ،
(Burayidi, 1993) ،(LeGates, 2009) ،(Pivo, 1989) ،

 آؼدٌبیی ثدب ضدَاثظ کدبرثری زهدیي ؼدبهل/ثرًبهِ ریسی کبرثری زهیي
هْبرت خَاًذى کذ زًٍیٌگ ٍ تفعیر کبرثردّبی هتٌبظر آى

(Banerjee, 1990)
(Pezzoli & Howe, 2001) ،(Dalton L. C., 2001) ،
(Budge T. , 2009) ،(LeGates, 2009) ،(Pivo,

کبرثری زهیي

حوددددل ٍ ًقددددل

ثرًبهِریسی حول ٍ ًقل

ؼْری

1989) ،(Friedmann, 1996)
(Nutt, Susskind, & Retsinas, 1970) ،(Pezzoli &
Howe, 2001) ،(Dalton L. C., 2001) ،(Budge T. ,

هعکي

ثرًبهِریسی هعکي

2009) ،(LeGates, 2009) ، (Friedmann, 1996)
(Nutt, Susskind, & Retsinas, 1970) ،(Faludi A. ,
2002) ،(Alexander,

2007) ،(Bayer,

Frank,

&

Valerius, 2010) ،(Sandercock, 1999) ،(Schuster,

 ؼْری.هذیری

. ظیبظ/ حکورٍایی ؼْری/ کالًؽْری.هذیری

1986)
(Gospodini & Skayannis, 2005) ،(Budge T. ,
2009)

ثرًبهددددِریددددسی

ثرًبهِریسی ٍ تَظعِ هٌغقِای

هٌغقِای

 داوش ريیٍای مًرد ویاز شهرساز بر اساس مباوی وظری-2 ٌجديل شمار
(Swearing white & Mayo, 2005) ،
(Gospodini & Skayannis, 2005) ،
(Budge T. , 2009) ، (Pezzoli &
Howe, 2001) ،(Alexander, 2007) ،
(Nutt, Susskind,
1970) ،(Kaufman

&
&

Retsinas,
Simons,

، خَاهددع اعالعددبتی/ اعالعددبت ؼددْری. ٍ هددذیریGIS
CAD ،GIS تکٌیکْبی تحلیل فضبیی

1995)
(Nutt, Susskind, & Retsinas,
1970) ،(Swearing white & Mayo,

 ّدذف ٍ رٍغ،.هقذهِای ثر ثرًبهِریسی ؼْری ؼبهل هبّی

2005) ،(Poxon, 2001) ،(Gospodini

 ثرًبهِریسی ٍ تَظعِ ؼْری ؼبهل آؼدٌبیی ثدب اًدذرکٌػ/ثرًبهِریسی

& Skayannis, 2005) ،(Alexander,

 اخرا ٍ ثبزارّب ٍ درک فرایٌذ ثرًبهِریسی،ثرًبهِریسی

2007) ،(Pezzoli & Howe, 2001)
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(Nutt, Susskind, & Retsinas,
1970) ، (Pezzoli & Howe, 2001) ،
(Dalton L. C., 2001) ،(McIntyre,

رٍغّبی ثرًبهِریسی

رٍغّبی ٍ تکٌیکّبی ثرًبهِریسی /هذلْبی کودی ٍ کیفدی/
رٍغّبی ارزیبثی /ثرًبهِریسی اظتراتصیک /آهبر /رگرظیَى خغی

& McNancy, Morgan, Rucci,
Sexsmith,
1997) ،(Alexander,
1986) ،(Faludi

2007) ،(Schuster,

A. , 2002) ،(Friedmann, 1966) ،
2011) ،

Bates,

&

(Edwards

)(Klostermann, 1992

 .3روش تحقیق

رٍغ تحقیق هَرد اظتفبدُ در ایي هغبلعِ رٍغ تحلیلی د تَـدیفی ٍ اثدسار هدَرد اظدتفبدُ ثدرای خودعآٍری ٍ
تحلیل اعالعبت پرظؽٌبهِ ٍ هقبیعِ تغجیقی ثر اظبض اعالعبت درج ؼذُ در ظبی .داًؽدگبُ (ظدیالثط درظدی هقغدع
کبرؼٌبظیم هیثبؼذ .در ایي تحقیق اثتذا ثر اظبض هجبًی ً ری هحتَای آهَزؼی (درٍضم الزم ثرای آهَزغ ؼْرظبزی
هعرفی گردیذُ اظ ..در اداهِ ثب تَخِ ثِ ً رات حبـل از ً رظٌدی ثب اظتفبدُ از پرظؽٌبهِ اّویّ .ر کدذام از درٍض
هَخَد در ظیالثط درظی هقغع کبرؼٌبظی هؽخؿ گردیذُ اظ ..ظاط ثب ثررظی درٍض هَخَد در ظدیالثط درظدی
هقغع کبرؼٌبظی ؼْرظبزی در 10داًؽگبُ هؽخؿ گردیذُ کِ ّر کذام از ایي درٍض در چٌذ داًؽگبُ تذریط هیؼَد.
در قعو .ثحث ٍ ًتیدِگیری اّویّ .ر درض در هقیبض خْبًی ثب اّوی .درض در ایراى هقبیعِ گردیذُ اظ..
پرظؽٌبهِ تَظظ داًؽدَیبى کبرؼٌبظی ،داًػآهَختگدبى ٍ اظدتبداى رؼدتِ ؼْرظدبزی تکویدل ؼدذُاظد ..از
پرظػؼًَذگبى درخَاظ .گردیذُ کِ اّویّ .ر درض کبرؼٌبظی ؼْرظبزی از  1تب  9هؽخؿ کٌٌذ ٍ ّوچٌیي ًؽبى
دٌّذ .پرظؽٌبهِّب حذفبـل خرداد هبُ  91تدب هْدر هدبُ  91تکویدل گردیدذُاظد 7 ٍ .داٍعلدت (داًؽددَیبى هقغدع
کبرؼٌبظی ارؼذ ؼْرظبزی در داًؽگبُ تْراىم ثب هفبحجِ رٍدررٍ پرظؽٌبهِّب را تکویل ًوَدُاًذ 11 .داًؽگبُ کدِ ّدن
هذرک کبرؼٌبظی ٍ ّن هذرک کبرؼٌبظیارؼذ ؼْرظبزی را ارائِ هیدٌّذ ثِ عٌَاى ًوًَدِ اًتخدبة ؼدذُاًدذ .هدوَعدب
 312پرظؽٌبهِ ؼبهل  154پرظؽٌبهِ داًؽدَیبى 92 ،پرظؽٌبهِ فبر التحفیالى 66 ،پرظؽٌبهِ اظتبداى تکویل ؼذُ-
اظ..
ثررظی اّوی .درض در ظغح خْبًی ثب ثررظی ظیالثط درظی  10داًؽگبُ ثرتر ثررظی گردیذُ اظد ..هعدئلِ
هْن در اًتخبة داًؽگبُّب اهکبى دظترظی ثِ خسئیبت ظیالثط آهَزؼی در هقغع کبرؼٌبظی ؼْرظدبزی ثدَدُ ٍ تدالغ
گردیذُ کِ داًؽگبُّب ثب تٌَع خغرافیبیی اًتخبة ؼًَذ کِ تٌْب ًوبیبًگر یک گدرٍُ خدبؾ ًجبؼدذ .ثدِ تفکیدک هؽدخؿ
گردیذُ اظ .کِ ّر درض در کذام داًؽگبُّب تذریط هیؼَد.
در هرحلِ ًْبیی هقبیعِ تغجیقی ثیي اّوی .درض در ایراى (ثر اظبض پرظؽٌبهِم ٍ در ظغح خْبًی (ثر اظدبض
تعذاد داًؽگبُّبی ارائِ کٌٌذُ درضم ـَرت گرفتِ ٍ تفبٍتّب ٍ ؼجبّّ.ب هَرد ثررظی قرار گرفتِ اظ..
 .4یافتههای تحقیق

ثِ هٌ َر ارزیبثی هحتَای آهَزغ ؼْرظبزی در هقغدع کبرؼٌبظدی از دٍ اثدسار پرظؽدٌبهِ ٍ هقبیعدِ تغجیقدی
ظیالثط درظی در داًؽگبُّبی هغرح ـَرت گرفتِ اظ..
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ثِ هٌ َر هقبیعِ تغجیقی ظیالثط درظی هقغع کبرؼٌبظی ؼْرظبزی ثب ظیالثط درظی  10داًؽگبُ هغرح ؼْرظبزی
هقبیعِ گردیذُ اظ ..ثر اظبض هجبًی ً ری داًػ هَرد ًیبز ؼْرظبزاى در دٍ ثخػ داًػ هحتَایی ٍ داًػ رٍیِ ای
هغرح گردیذ ٍ داًػ هَرد ًیبز در خذٍل ؼوبرُ  2 ٍ 1ارائِ گردیذ .در ایي قعو .ایي هَضَع هَرد ثررظی قرار گرفتِ
کِ ّر کذام از درٍض ؼْرظبزی در کذام داًؽگبُّب در هقغع کبرؼٌبظی ارائِ هیؼَد ٍ ایٌکِ آیب در ایراى ّن ایي داًػ
خسء ظیالثط درظی ّع .یب خیر؟ ٍ اگر چٌیي اظ .از ً ر پرظػؼًَذگبى چِ هقذار اّوی .داؼتِاظ.؟ خذٍل زیر
ًتیدِ ایي کبر را ثِ عَر خالـِ ًؽبى هیدّذ:
Wisconsin

Berekly

METU

UCLA

Canbera

Cardif

Rutgers

UCN

Portland

Sanjose

هدوَع (از 10

داًؽگبُم

Iran

خْبًی ؼذى





اهتیبز در ایراى

هَضَعبت کالى

(از  9اهتیبزم

جديل شمارٌ  -3مقایسٍ تطبیقی سیالبس درسی مقطع کارشىاسی در  11داوشگاٌ جهان

هَضَعبت هحتَایی
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رٍغّبی ثرًبهِریسی



رٍغ تحقیق
آهبر ٍ ریبضیبت
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 .5بحث و نتیجهگیری

ّذف از ایي تحقیق ثررظی ٍ هقبیعِ تغجیقی ظغح اّویّ .ر درض در کبرؼٌبظی ؼْرظبزی در ایراى ثب ظدبیر
کؽَرّبی خْبى (ثب تبکیذ ثر کؽَرّبی تَظعِ یبفتِم اظ ..ثرای ایي اهر از دٍ اثسار اظتفبدُ گردیذُ اظ ..ثدرای تعیدیي
اّوی .درض در ایراى ثب اظتفبدُ از پرظؽٌبهِ از پرظػؼًَذگبى (اظبتیذ ،داًؽددَیبى ٍ داًدػآهَختگدبى کبرؼٌبظدی
ؼْرظبزیم خَاظتِ ؼذُ کِ ظغح اّویّ .ر درض را اهتیبز دّی کٌٌذ (از  1تب 9م .ثدِ هٌ دَر ؼٌبظدبیی اّویدّ .در
درض در ظغح خْبًی ظیالثط درظی کبرؼٌبظی ؼْرظبزی در  10داًؽگبُ ثرتر ثررظی گردیذُ ٍ هؽخؿ ؼذُ کِ ّر
درض در چٌذ داًؽگبُ تذریط هی گدرددً .تدبیح ایدي هَضدَع ًؽدبًگر آى اظد .کدِ از هدودَع  23درض اـدلی ثدرای
کبرؼٌبظی ؼْرظبزی  2درض خْبًی ؼذى ٍ پبیذاری در ظیالثط درظی کبرؼٌبظی ؼْرظبزی در ایراى ٍخَد ًذارد .در
هَرد  3درض تئَری ثرًبهِ ریسی ،هَرفَلَشی ؼْری ٍ کبرثری زهیي اگر چِ درٍظی دقیقب ثب ایي ًبم ارائِ ًویؼَد ٍلدی
هحتَای آهَزؼی در ثعضی درٍض دیگر هبًٌذ ثرًبهِریسی ؼْری ٍ ؼٌبخ .فضبّبی ؼْری ارائِ هیگردد.
در درضّبی تبریخ ،فرایٌذ ؼْرًؽیٌی (هعبدل درض ؼْرؼٌبظیم ،عراحی ؼْری ،حولًٍقل ،هعکي ،هدذیری.
ؼْری ،ثرًبهِریسی هٌغقِای ،GIS ،فرایٌذ ثرًبهِریسی ٍ آهبر ٍ ریبضیبت اّوی .درٍض در ایراى ٍ ظغح خْبًی تقریجدب
در یک حذٍد ثَدُ اظ ..درض خغرافیب ًیس تٌْب در یک داًؽگبُ تذریط هیؼَد ٍ در ایراى ًیس خسء درٍض ثب اّوی .کن
هحعَة هیؼَد .ثعضی درٍض هبًٌذ قَاًیي ؼْری ،حفبظ .تبریخی ،رٍغّبی ثرًبهِریدسی ٍ رٍغ تحقیدق در ایدراى
اّویً .عجتب ثبالیی دارًذ در حبلیکِ در کوتر از  60درـذ داًؽگبُّب تذریط هیؼًَذ.
در هقبثل درٍض هحیظ زیع ،.اقتفبد ،هجبحث اختوبعی در ظغح خْبًی اّوی .ثیؽدتری داؼدتِ ٍ تقریجدب در
ّوِ داًؽگبُّب تذریط هی ؼَد در حبلیکِ ایي درٍض در ایراى دارای اّوی .ثعیبر کورًگ ثَدُ ٍ حتدی درظدی هبًٌدذ
هحیظ زیع( .ثَم ؼٌبظیم خسء کن اّوی.تریي درضّب ارزیبثی ؼذُ اظ..
در ّر  10داًؽگبُ درض هحیظ زیعٍ .خَد دارد ٍ در ثعضی هَارد چٌذیي درض در ایي ارتجدبط تعریدف ؼدذُ
اظ( .هبًٌذ هجبًی هحیظ زیع ،.رٍغّبی ارزیبثی زیع .هحیغی ٍ ...م .در ایراى تٌْب درض ثدَمؼٌبظدی تدب حدذی ثدِ
هجبحث هحیظ زیعتی هیپردازد ٍ خبلت آًکِ ایي درض از ً ر پرظػؼًَذگبى دارای اّوی .کودی ( 5.69از 9م ثدَدُ
اظ ٍ .حتی از دیذگبُ داًؽدَیبى ایي درض در ثیي  5درض کن اّوی .قرار دارد .تعذاد کدن درٍظدی کدِ ثدِ هجبحدث
زیع .هحیغی هیپردازًذ ٍ ظغح کن اّوی .ایي داًػ از دیذگبُ پرظػؼًَذگبى تفدبٍت خدذی در ًگدبُ ثدِ هَضدَع
هحیظ زیع ٍ .پبیذاری در کؽَرّبی پیؽرفتِ در هقبیعِ ثب ایراى را ًؽبى هیدّذ .ثدِ ً در هدیرظدذ ثرًبهدِریدسی در
تغبثق ثب هحیظ زیع .هَضَعی اظ .کِ در ظغح خْبًی ثِ ـَرت ثعیبر خذی دًجبل هیؼَد ،در حبلیکِ در کؽَر هدب
حتی در هحیظّبی آکبدهیک کوتر ثِ آى پرداختِ هیؼَد.
ایي هَضَع در ارتجبط ثب هَضَعبت اختوبعی ّن قبثل ثررظی اظّ ..وِ داًؽگبُّبی ثررظی ؼذُ درٍض هرتجظ
ثب هجبحث اختوبعی ٍ ثِ خفَؾ هجبحث هرتجظ ثب هؽبرک .هردهی را ارائدِ هدیدٌّدذ .در ایدراى درض خبهعدِؼٌبظدی
ؼْری ثِ هَضَعبت اختوبعی هیپردازدّ .ر چٌذ ایدي درض از دیدذگبُ پرظدػؼدًَذگبى دارای اّویدً .عدجتب پدبییي
(6.03م اظ ..پبییي ثَدى اّوی .هجبحث اختوبعی از دیذگبُ پرظػؼًَذگبى در حبلیکِ ّوِ داًؽگبّْب چٌدیي درظدی
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را ارائِ دادُ ٍ ثعضب در چٌذیي درض ثِ هجبحث اختوبعی هیپردازًذ ًؽدبىدٌّدذُ تفدبٍت خدذی در دیدذگبُّدب ٍ رًٍدذ
ِثرًبهِ ریسی در ایراى ثب رًٍذ غبلت در ظغح کؽَرّبی پیؽرفتِ را ًؽبى هیدّذ کِ در حبلیکدِ در کؽدَرّبی پیؽدرفت
. در ایراى ثر دیذگبُ تکٌیکی ٍ تحلیلی تورکس ٍخَد دارد. تبکیذ اظ.ثیؽتر ثر اثعبد اختوبعی ٍ هؽبرک
.ًگبُ کلی ثِ ایي خذٍل ًؽبى هیدّذ کِ تعذاد داًؽگبُّبی ارائِ دٌّذُ یک درض هیتَاًذ هعیبری ثرای اّوی
ٍ  داًػآهَختگبى، ّر درض کِ از ً رات داًؽدَیبى. هقبیعِ ایي تعذاد ثب ًورُ اّوی.یک درض در ظغح خْبًی ثبؼذ
- ثِ ً ر هدی.اظبتیذ کبرؼٌبظی ؼْرظبزی اظتخراج ؼذُ هیتَاًذ ًوبدی از تفبٍت دیذگبُ در ایراى ثب ظغح خْبًی ثبؼذ
ُ کِ هیتَاًذ ًبؼدی از ًگدب. ٍ هجبحث اختوبعی ثعیبر قبثل تَخِ اظ.رظذ ایي تفبٍت دیذگبُ در دٍ درض هحیظ زیع
. هحیغی در ظغح خْبًی ثبؼذ.تکٌیکی در ایراى در هقبثل ًگبُ اختوبعی ٍ زیع
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