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چىیذُ
اهشٍصُ پبػخگَیی ثِ ًیبص ػوَهی ؿْشًٍذاى ثشای فضبّبی جوؼی ثِ دلیل کوجَد ؿذیذ فضبّبی هغلَة
ؿْشی اص ضشٍسیبت هی ثبؿذ ،کِ ایي اهش حبصل سؿذ ػشیغ ،ثی ثشًبهِ ٍ ًبّوبٌّگ ؿْشّب ثَدُ اػت .فضبّبی
ثبص هحلِ ای یب هشاکض هحلِ اص اًَاع فضبّبی ػوَهی ؿْشی ّؼتٌذ کِ ثِ تَػؼِ ٍ تقَیت ٍجَُ فشٌّگی،
اجتوبػی ٍ اقتصبدی ٍ خلق َّیت دس صًذگی جوؼی ؿْش کوک ؿبیبًی هی کٌٌذٍ .یظگی اصلی چٌیي فضبّبیی
ًوبیؾ صحٌِ ای اػت کِ دس آى سٍیبسٍیی ّبی اجتوبػی ثشای ایجبد تؼبهالت جوؼی دس هؼشض دیذ ػوَم قشاس
هی گیشد .دس ایي هقبلِ ػؼی ؿذُ تب ثِ سٍؽ تحلیلی پغ اص ثشسػی ٍجَُ هتفبٍت اسصؽ هشکض هحلِ دس گزؿتِ ،
حبل ٍآیٌذُ ،ساُ حل ّبی کبسثشدی ثشای سػیذى ثِ َّیت دس ؿْشّبی اهشٍصی پیـٌْبد گشدد.
ًتبیج حبصل ًـبى اص آى داسد کِ احیب ٍ ایجبد جبیگبُ هشکض هحلِ ثشای استقبء ٍ دٍام َّیت ؿْشی جْت
ایجبد ػشهبیِ ّبی اجتوبػی ٍاقؼیتی اًکبس ًبپزیش اػت کِ ثبیذ ثِ صَست کبسثشدی ٍ ثب الگَّبی هٌبػت اهشٍصی
دس ثشًبهِ سیضی هذیشیت تَػؼِ ؿْشّب هَسد تَجِ قشاس گیشد.
کلوبت کلیذی 5هشکض هحلِ ،فضبی ؿْشیَّ ،یت ؿْشی ،فضبّبی جوؼی.
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Abstract
Today the general public to meet the needs of public spaces
due to severe shortage of essentials of urban spaces is
desirable that the resulting rapid growth, the city has been
inconsistent application. Open public spaces of urban
neighborhood or community centers to develop and
strengthen the cultural aspects of social, economic, and social
life of the city contributed to the creation of identity. The main
feature of such a scene is displayed in the face of social
spaces for social interaction takes place in full public view. In
this paper the analysis of different aspects of neighborhood
center in the past, present and future, to identify practical
solutions are proposed in modern cities.
The results of the recovery and the community center for the
promotion of sustainable urban identity and social capital to
create the an indisputable fact undeniable that must be
applied with appropriate patterns of modern urban
development should be considered in management planning.
Keywords: community centers, urban areas, urban identity,
communal spaces.

www.SID.ir

Archive of SID
اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

همذهِ
یکی اص هْن تشیي هؼبئلی کِ اهشٍصُ دس ؿْشّبی ایشاى ثب آى هَاجِ ّؼتین ،کوجَد ؿذیذ فضبّبی هغلَة ؿهْشی
اػت کِ ػبهل اصلی آى سؿذ ػشیغ ،ثی ثشًبهِ ٍ ًبّوبٌّگ ؿْشّب ثَدُ اػت ثِ گًَِ ای کِ اغلت فضبّب دس ایهي
گًَِ ؿْشّب فبقذ ؿشایظ هغلَة ثشای صًذگی ػبلن ٍ آػبیؾ ؿْشًٍذاى اػت .ػشصِ ّبی ػوَهی دس ثؼهیبسی اص
ؿْشّب ّیچ گبُ ثِ اًذاصُ دِّ اخیش هَسد تْذیذ قشاسًگشفتِ ثَدًذ کبلجذ ؿْش سا تَدُ ّبی ػبختوبًی ٍ ؿهجکِ ای اص
فضبّبی ثبص ؿکل هی دٌّذ  .ػشصِ ػوَهی ،ػشصِ صًذگی جوؼی اًؼبى ّب ٍ اؿتشاک ثهب دیگهشاى اػهت .فضهبی
ؿْشی ثِ ػٌَاى یکی اص اًَع ػشصِ ػوَهی  ،فضبیی سا دس اختیبس ؿْشًٍذاى قهشاس ههی دّهذ کهِ ههی ثبیؼهت ثهِ
ثؼیبسی اص ًیبصّبی آًبى دس ایي فضبّب پبػخ دادُ ؿَد فضبّبی ثبص هحلِ ای ٍ یب هشکض هحلِ ّب اص اًهَاع فضهبّبی
ػوَهی ؿْشی دسٍى هحلِ ای ّؼتٌذ .ایي ػٌصش گشچِ جضء الیٌفک ثبفت ّبی کْي ؿهْشی ثهَدُ اػهت ،اههب دس
ثبفت ّبی ًَػبص ؿْشی حضَسی ًبقص ٍ کوشًگ داسد کِ هی تَاًذ هفبّین ػشصِ ػوَهی ٍ فضبی ؿْشی سا دس
خَد هتجلَس ػبصد  .دس غیجت هشاکض هحلِ ای ،خذهبتی کِ اصَال هی ثبیذ دس ایي فضبّب اػهتقشاس یبثٌهذ ثهِ صهَست
پشاکٌذُ دس اهتذاد هؼبثش ؿکل گشفتِ اًذ  .اص ػَی دیگش هحتول اػت ثِ ٍاػغِ تغییش ًَع صًذگی ٍ ًیبصّبی هشتجظ
ثب آى دس هؼٌب ٍ ؿکل هشکض هحلِ ّب ٍ تلقی هشدم اص ایي فضبّب تغییشاتی ایجبد ؿذُ ثبؿهذ  .تغییهش هشاکهض هحلهِ اص
اؿکبل ًبثِ ٌّجبسی کِ اهشٍصُ ثِ خَد گشفتِ اًذ ٍ ثبصگـت ثِ هفبّین ػویق ٍ ثؼهیبس هْهن ػشصهِ ٍ فضهب هکهبى
اهشی ضشٍسی اػت ثِ ایي دلیل ثِ ًظش هی سػذ یکی اص هؼبئل اهشٍص فضبّبی ػوَهی ؿهْشی تَجهِ دٍثهبسُ ثهِ
فضبیی ثِ ًبم هشکض هحلِ ٍ تؼشیف هجذد اص اّویتً ،قؾ ،کبسکشد ،ؿکل ٍ کبلجذ آى ثبؿذ.
ػشصِ ػوَهی
ػشصِ ػوَهی ،ػشصِ صًذگی جوؼی اًؼاى ّا ٍ اؿتشان تا دیگشاى اػت .فضای ؿْشی تهِ ػٌهَاى یىهی اص
اًَع ػشصِ ػوَهی  ،فضایی سا دس اختیاس ؿْشًٍذاى لشاس هی دّذ وِ هی تایؼت تِ تؼیاسی اص ًیاصّای آًهاى
دس ایي فضاّا پاػخ دادُ هی ؿَد .فضای ؿْشی دس عَل تاسیخ تـهش ّوهَاسُ ػشصهِ اجهشای واسوشدّهای
اجتواػی ٍ پَیؾ ّای ًْادیي جاهؼِ تَدُ ٍ تؼیاسی اص فؼالیت ّای ٍاتؼتِ تِ ًْاد ّای ػشصِ هاًٌذ خاًَادُ
ًیض تِ ػشصِ ػوَهی ٍ فضای ؿْشی ػپشدُ ؿذُ اػت .تٌاتشایي ًِ تٌْا ّوشاُ تا ػیش تحَل جاهؼهِ ًْادّهای
ػشصِ ػوَهی ٍ ؿْشی تغَس سٍص افضًٍی پیچیذُ ؿذُ ٍ گؼتشؽ هی یاتذ ،تلىِ فضاّای ػوهَهی ٍ ؿهْشی
ًیض تَاػغِ ّویي ساتغِ تَػؼِ یافتِ اًذ ٍ ها اهشٍ ص تا تٌَػی اص فضاّای ػوَهی ٍ اجتواػی هَاجْین وهِ دس
توله ػوَهی اًذ ٍ واسوشدّای اجتواػی دس آًْا جاسی هی گشدد .اص ػَی دیگش فضای ؿهْشی تهِ ػٌهَاى
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تؼتش هىاًی واسوشدّای اجتواػی دس آًْا جاسی هی گشدد .اص ػَی دیگش فضای ؿْشی تِ ػٌَاى تؼتش هىاًی
واسوشدّا ٍ پَیؾ ّای ٍاتؼتِ تِ آى وِ دس اؿىال ًْادّا ،ػاصهاى ّا ٍ...پذیذ هی آیٌذ ًمـی تشجؼتِ داؿهتِ
ٍ هَجة تؼْیل سٍاتظ ٍ پاالیؾ ػاخت اجتواػی هی گشدد.اص آًجا وِ فضای ؿْشی تا دخالت دس تؼْیل ٍ
پاالیؾ ػاخت اجتواػی ػوَها تا ساّثشدّای اجتواػی دس گیش هی ؿَد ٍ گاُ هَجة تمَیهت ،تحىهین ٍ یها
تض ؼیف آًْا هی گشدد ،تٌاتشایي تِ دلیل ػوَهیت ،لغؼیت ٍ تىشاس ؿًَذگی اثشات آى داسای ًمؾ اجتوهاػی
اػت(.سفیؼیاى ،ػیفی) 35 – 1334 -
فضای جوؼی
حیات جوؼی فشصتی جْت سّا ؿذى اص تٌـْای صًذگی سٍص هشُ ،تؼاهالت اجتواػی ٍ گشدّوائی افشاد ٍ
گشٍّْای هختلف ٍ تؼتضی تشای حضَس ،آصادی تیاى ٍاتشاص آًْا دس فضاػت .حیات جوؼی دس فضاّای
ػوَهی دس گشٍ تشٍیج تؼاهالت اجتواػی ،جزب افشاد ٍ گشٍّْای هختلف ،اهٌیت اجتواػی ٍ دس ًتیجِ
تشغ یة تِ افضایؾ تحول گشٍّْای هختلف دس فضا ،جاهؼِ پزیشی تیـتش ٍ ایجاد فضائی فؼال ٍ ػشصًذُ
اػت .اجتواع پزیشی دس فضاّای ػوَهی تشپایِ ًیاص هشدم تِ حغ تؼلك اجتواػی ٍ تؼاهل تا یىذیگش لشاس
داسد ٍ ایي اهش دس یه فضای اجتواػی حوایت وٌٌذُ دس وٌاس تاهیي آػایؾ فیضیَ لَطیىی ،ادػای للوشٍ،
حغ هالىیت ٍ دسیافت ػذالت دس فضا ،هیؼش خَاّذ تَد .تؼاهل اجتواػی ٍ تشلشاسی استثاط ،هی تَاًذ یه
هَضَع فیضیىی ،یه ًگاُ ،یه هىالوِ ٍ استثاط تیي افشاد تاؿذ وِ خَد هؼتاصم تؼشیف سٍیذادّا ٍ
فؼالیتْای هتٌاػة ٍ دس ًتیجِ ًمؾ پزیشی هشدم دس فضا ٍ ػضَیت آًْا دس گشٍّْا ٍ ؿثىِ ّای اجتواػی
اػت(.داًـپَس ،چشخچیاى)11-1336-
هشوض هحلِ
هحلِ ّای ؿْشی اصدیشتاص تؼٌَاى ػشصِ ّای والثذی ٍاجتواػی دسؿْشّای ایشاى هغشح تَدُ ٍتؼٌَاى اجضای
ػولىشدی ٍجغشافیایی ؿْشّا تِ ؿواسهی آهذًذ وِ ًمؾ اػاػی دسحیات اجتواػی ؿْشّا داؿتِ اًذ .هحلِ ّا
تِ هشٍسصهاى ؿىل هی گشفتِ ٍجای خَد سادس ؿْش تاص هی وشدًذ .ؿْش اصهجوَع ایي هحلِ ّای هٌؼجن
تـىیل هی ؿذّ.شیه اصهشاوض هحلِ ّا تواهی تأػیؼات ٍتجْیضات اٍلیِ هَسد ًیاص ػاوٌیي خَد سا دس
تشداؿت.اهَس هحلِ ّا اص عشیك یه ػیؼتن خَدیاس ٍ تذٍى ًیاصتِ تـىیالت ػشیض ٍ عَیل هذیشیتی اداسُ هی
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ؿذ ٍ تِ دلیل ٍجَد حغ ّوثؼتگی لَی ٍ اػتواد دستیي ػاوٌاى،ولیِ اهَس هحلِ ستك ٍ فتك هی ؿذ .لیىي
ػاختاسهحلِ ّای ؿْشی هشاوض هحالت اصاٍایل لشى تیؼتن دگشگَى ؿذُ ٍخصَصاً دسچٌذ دِّ گزؿتِ تِ
ؿذت تغییشیافتِ اػت دس همغغ یاد ؿذُ ػال ٍُ تشدگشگًَی تؼیاسی وِ دسهٌاػثات التصادی،اجتواػی،ػیاػی
دس جْاى ٍتِ تثغ آى دسایشاى تِ ٍلَع پیَػت،گؼتشؽ ؿتاتاى ؿْشًـیٌی ّوشاُ تا سٍاج هذسًیؼن ًیضتِ ًَتِ
خَداثشػوذُ ای دستغییش ٍتحَل ػاختاسٍػولىشد هحلِ ّای ؿْشی ٍ هشاوض آى تشجای گزاؿتً .ظام ػٌتی
هحلِ ای اصّن پاؿیذ تذٍى آًىِ ًظام جذیذ تصَست واهل جایگضیي آى ؿَد(.سٌّوایی)1336،11،
تؼیاسی اص ًظشیِ پشداصاى ؿْشػاصی هؼتمذًذ وِ فضاّای ػوَهی ؿْش اص جولِ هشاوض هحلِ تؼٌَاى یىی اص
اجضای اصلی ً ،مؾ تا اّویتی دس ؿْش ػالن داسًذ.ایي ػمیذُ فشاتش اص ًمؾ واسوشدی فضاّایی اػت وِ
هؼغَف تِ صها ًی اػت وِ ایي فضاّا ،ػشهایِ اجتواػی سا دس صهاًی وِ تؼاهالت اجتواػی صیادی دس ایي
هىاى ّا تِ ٍلَع هی پیًَذد ،افضایؾ هی دٌّذ)Pasaog walei.al. 2004) .هغالؼات تحمیمی تاویذ هی
وٌٌذ وِ هشاوض هحلِ اًؼىاػی اص اسصؽ ّای فشٌّگی تَدُ ٍ توشیٌی جْت تجویغ ٍ گشدّوایی گشٍُ ّای
ًظادی ٍ لـشّای هختلف اجتواػی دس ػشصِ ؿْشی هی تاؿٌذ
.هحلِ ٍ هشوض هحلِ تِ ػٌَاى ػلَل ؿْشی دس ؿْش ایشاًی اًؼىاػی اص جاهؼِ تَدُ ٍ هفاّیوی ّوچَى َّیت
ٍحذت خَاًایی ًوایاًی ّواٌّگی ػاصگاسی ٍ تؼیاسی اص هفاّین دیگش سا دس خَد جای دادُ تَد اها تِ
تذسیج ٍ تا ًفَر ػثه هؼواسی هذسى هحلِ ّا اًؼجام ٍ پیَػتگی ٍ َّیت ٍ ؿخصیت هؼتمل خَد سا اص
دػت دادُ ٍ هفَْم ٍ اسصؿْای هحلِ تی اػتثاس ؿذ ( .یاٍسی)30 ، 0430،
اّویت تَجِ تِ هحلِ ٍ هشوض هحلِ
اهشٍصُ تاس دیگش تَجِ تِ هحلِ ّا ٍ جَاهغ خشد ؿْشی وِ دس جْت تَػهؼِ ؿهْشّا تَجهَد ههی آیٌهذ دس
دػتَس واس تشًاهِ سیضاى ٍ عشاحاى لشاس گشفتِ اػت.هشاوض هحالت یىی اص هْن تشیي هىاى ّهای ػوهَهی دس
دل هحالت هؼىًَی هحؼَب هی ؿًَذ وِ خذهات سا دس اختیاس هشدم لشاس هی دٌّذ .هشوهض هحلهِ ،توشوهض
جاهؼِاى وَچه ٍ هٌؼجن اػت وِ تواعّاى اجتواػى تیي ّوؼایگاى ٍ ایجاد حغ ؿهْشى ٍ هحلهِاى سا
تشغیة هىوٌذ .ایي هشاوض هحل تجوغ آى دػتِ اص فؼالیتّاى تجاسى ٍ خذهاتى اػت وِ تِ عَس سٍصاًهِ یها
دػت ون ّفتگى هَسد اػتفادُ ػاوٌاى یه هحلِ لشاس هىگیهشدً ،ظیهش هذسػهِ ،هْهذوَدن ،فشٍؿهگاُّهاى
هَادغزایى ،داسٍخاًِ ،خـه ؿَیى ،پؼت ،لَُْ خاًِ ،سػتَساى یا هحل هٌاػة تشاى پاتَق اّالى .ایي ههذل
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ؿثیِ هشاوض هحلى اػت وِ ّوِ جا داخل تافت ؿْشى دیذُ هىؿَد .گشچِ اص اسصؽ ٍ اّویهت ایهي هشاوهض
سٍص تِ سٍص واػتِ هىؿَدٍ ،لی آىّا دس جَاهغ ػٌتىتش ٌَّص ّن تا ووال لذست واس هىوٌٌذ .ایهي فىهش ًهِ
تٌْا تش اثش هالحظات ػَْلت دػتشػى تلىِ هْنتش اص آى تِ دلیل ایذُآلتَدى جٌثِّاى اجتواػى هَسد تَجهِ
لشاس گشفتِ اػت .هذل هشاوض هحلِ اى تا ٍجَد واػتِ ؿذى اص اّویتـاى ّوچٌاى ٍجهَد داسًهذ ٍ اههشٍصُ تها
پذیذاس ؿذى دٍتاسُ هفَْم هحلِ ،حتى لَت ٍ اػتثاس تیـتشى پیذا وشدُ اًذ .ایي ًظشیِ وِ واالّها ٍ خهذهات
سٍصهشُ تایذ ًضدیه تِ خاًِ تاؿٌذ ،تذٍى ؿه ًظشیِ ای هؼمَل ٍ هٌغمى اػت.
َّیت ؿْشی
َّیت ؿْشی 5تشآ یٌذ ّوِ ًیشٍّایی اػت وِ تش آًٌذ تا ؿْش سا تِ ػشصِ فیضیىی اجتواػی هٌؼجن ،خاًِ ای
تشای صًذگی هـتشن خاًَادُ ؿْش هثذل ػاصًذ .اگش ؿْش هفَْم ٍ اػتثاس خَد سا تِ ػٌَاى فضای اعالع
سػاًی اص دػت تذّذ ٍ تشًاهِ ّای آى اص تاصخَسد اعالػات هشتَط تِ حمایك ؿْش هٌـا ًگیشد ًِ ،تٌْا اًگیضُ
ای تشای صًذگی اجتواػی ٍ هـاسوت هشدم دس تاصاس تَلیذ اسصؽ ّا ٍ َّیتـاى ٍجَد ًخَاّذ داؿت ،وِ
هذًیتی ًیض دس اًتظاس ؿْشّایواى ًخَاّذ تَد]:3سفیؼی صادُ .[13 :1334 ،
اص ػَی دیگش َّیت جوؼی اًؼاى ّا دس ؿْشّای تضسي ،تا خغش تی تَجْی سٍ تِ سٍ اػت ٍ اًؼاى ؿهْشی
خَد سا دس ؿْش تاص ًوی یاتذ ٍ تِ تذسیج استثاط خَد سا تا هىاًی وِ دس آى صًذگی ههی وٌهذ اص دػهت ههی
دّذ .تا تَجِ دٍتاسُ تِ َّیت ٍ تِ خصَف َّیت جوؼی دس ؿهْشّای تهضسي ،تایهذ فضهاّای ؿهْشی سا
عَسی عشاحی وشد وِ َّیت داؿتِ تاؿٌذ ٍ دس تؼییي َّیت ًیض هَثش تاؿٌذ .خاعشات دس ؿْش ًیض هی تَاًٌهذ
تِ ػٌَاى ػٌاصش هْن تلمی ؿًَذ .تِ خصَف ایي وِ خاعشات جوؼی ٍ ػٌاصشی وِ ؿىل دٌّهذُ خهاعشات
ؿْش ّؼتٌذّ ،وَاسُ دس خغش تی تَجْی ٍ ًاتَدی لشاس داسًذ .دس حالی وِ حفظ خاعشات ٍ ایجادفضهاّایی
وِ ػالٍُ تش حفظ خاعشات گزؿتِ ،دس ؿىل گیشی خهاعشات جذیهذ ًیهض ههَثش تاؿهٌذ ،دس تؼیهیي َّیهت
ؿْشًٍذاى ٍ هؼٌا تخـیذى تِ فضاّای ؿْشی اّویت تؼیاس داسًذ (.جلیلی)30،0431،
هحلِ ٍ هشوض هحلِ تِ ػٌَاى ػلَل ؿْشی دس ؿْش ایشاًی اًؼىاػی اص جاهؼِ تَدُ ٍ هفاّیوی ّوچَى َّیهت
ٍحذت خَاًایی ًوایاًی ّواٌّگی ػاصگاسی ٍ تؼیاسی اص هفاّین دیگش سا دس خهَد جهای دادُ تهَد اهها تهِ
تذسیج ٍ تا ًفَر ػثه هؼواسی هذسى هحلِ ّا اًؼجام ٍ پیَػتگی ٍ َّیت ٍ ؿخصهیت هؼهتمل خهَد سا اص
دػت دادُ ٍ هفَْم ٍ اسصؿْای هحلِ تی اػتثاس ؿذ .تِ ًظش هی سػذ الگَ تشداسی اص اسصؿْای تافت هحهالت
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ٍ هشوض هحالت ایشاًی هی تَاًذ تخؾ ػوذُ ای اص اغتـاؿات ٍ آؿفتگی ّای ووثَد تؼهاهالت اجتوهاػی سا
دس فضاّای ؿْشی هؼاصش جثشاى ًوایذ (.یاٍسی)30 ، 0430،
هغالؼات تحمیمی تاویذ هی وٌٌذ وِ هشاوض هحلِ اًؼىاػی اص اسصؽ ّهای فشٌّگهی تهَدُ ٍ توشیٌهی جْهت
تجویغ ٍ گشدّوایی گشٍُ ّای ًظادی ٍ لـشّای هختلف اجتواػی دس ػشصِ ؿْشی هی تاؿٌذ ،ػشصِ ای وِ
تا تَجِ تِ صهیٌِ هَجَد خَد تاػث استماء ٍ دٍام َّیت ؿْشی ؿْشًٍذاى هی گشدد.ایي تَجهِ آؿهىاس ههی
ػاصد وِ چگًَِ هشوض هحلِ دس صهیٌِ خاف خَد اص عشیك فشایٌذّای اجتواػی تَلیذ هی ؿَد ٍ چگًَهِ تهِ
سفتاس ػیاػی ٍ جوؼی ٍ اجتواػی ها ؿىل هی دٌّذ تا دس اثش تاثیش صهاى دس اجتوهاع سًٍهذ تمَیهت َّیهت
ؿْشی سا دس جاهؼِ تشٍص دّذ.
ًتیجِ گیشی
هحالت دس ؿْشّبی اهشٍص هفَْم ػٌتی خَد سا اص دػت دادُ اػت رّي اًؼبى ؿْشًـیي اههشٍص خهَد سا
هتؼلق ثِ یک ؿْش ثضسگ هی داًذ ٍ ًوی تَاًذ حیغِ ی صًذگی خَد سا هحذٍد ثِ هحلهِ تؼشیهف کٌهذ ،اص عشفهی
هحالت اهشٍصی دس ػغح ؿْشّب تب حذٍد صیبدی ثِ لحبػ کبلجذی ؿیجِ یکذیگش گـتِ اًذ ٍ دس ٍاقغ ثِ قؼهوتی اص
ؿْش تجذیل ؿذُ اًذ ٍ ػَاهل کبلجذی هَجَد دس ثبفت هحالت اهشٍص ًوی تَاًٌذ ًقـی سا کِ دس رّي اًؼبى ػهٌتی
ػبکي دس هحالت گزؿتِ ثبصی کشدُ ،تصَیش کٌذ ّویي اهش هٌجهش ثهِ ثهشٍص ثحهشاى َّیهت دس اًؼهبى ػهبکي دس
ؿْشّبی اهشٍص اػت ًتبیج حبصل اص ایي تحقیق ًیض هَیذ آًؼت کِ رّي اًؼبى ؿْشًـیي اهشٍص استجبط خَد سا ثهب
ػٌبصش َّیت ثخؾ هحالت قذیوی اص دػت دادُ ایي ثحشاى َّیت هٌجش ثِ اص خَدثیگبًگی اًؼبى ٍ ػشگـهتگی
ٍی ثب اصل ٍ سیـِ ی خَد گشدیذُ اػت ایي ًتیجِ تبییذ کٌٌذُ ی ًظشات داًـوٌذاًی چَى صیول ٍ ههبکغ ٍثهش
اػت کِ  5هَضَع احتوبل افضایؾ اص خَد ثیگبًگی سا دس ؿْشّبی هذسى  ٍ،ثی َّیتی ٍی دس ثشاثش ًَآٍسی ّهبی
ایجبد ؿذُ سا  ،ػذم تغبثق ایي ًَآٍسی ّب ثب ًیبص اًؼبى اهشٍص یبد هی کٌٌذ .ثِ ًظهش ههی سػهذ ثهشای حهل هؼضهل
ثحشاى َّیت ثشسػی ؿبخص ّب ٍ ػٌبصش َّیت ثخؾ هحالت قذیوی ثِ تٌْهبیی ًوهی تَاًهذ ههب سا ثهِ احیهبی
دٍثبسُ ی َّیت ؿْشّب ٍ هحالت اهشٍص سٌّوَى ػبصد.
ؿٌبخت رّي اًؼبى دس کالًـْش اهشٍص ٍ دسک ًیبصّب ٍخَاػتِ ّبی ٍی  ،اٍلیي قذم دس جْت سیـِ یبثی ٍ حهل
هؼضل ثحشاى َّیت ؿْشی اػت  .ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دػت آهذُ ؛احیب ٍ ثبص صًذُ ػهبصی َّیهت تَػهظ ثشًبههِ
سیضاى ؿْشی قجل اص ّش چیض هؼتلضم ؿٌبخت رٌّی ٍ دسک ًیبصّب ٍ خَاػتِ ّبی اًؼبى اهشٍص هی ثبؿذ  .ثهِ ًظهش
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هی سػذ َّیتوٌذی ثبالتش ٍ احؼبع تؼلق ثیـتش ػبکٌبى هشداٍیج ثِ هحلِ ی خَدؿبى ثِ دلیل پبػهخگَیی ثهبالتش
ایي ثبفت هذسى ثِ ًیبصّبی اًؼبى ثحشاى صدُ ی هحالت اهشٍصی اػت ٍ هب ثِ گًَِ ای ؿبّذ تغبثق رٌّی ػهبکٌبى
ایي هحلِ ثب ػیٌیت هَجَد دس آى ثبفت هی ثبؿین ٍ.جَد هشکض هحلِ ثِ ّوشاُ فضبّبی ػهجض گًَهبگَى ّ ،ویٌهیي
ٍجَد سػتَساى ّب ،کبفی ؿبح  ،پبػبطٍٍ ..دػتشػی ثبال جْت سفغ ًیبصّبی سٍصاًِ دس ایي هحلِ  ،اهکبى تؼبهالت
اجتوبػی ثبالتش ٍ ّویٌیي حغ تؼلق ٍ َّیتوٌذی ثیـتشی سا فشاّن کشدُ اػت.
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