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 چکیذٌ

تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی اص خّٕٝ ٘ؾشیبت ٔغشح دس دٞٝ ٞبی اخیش ٔی ثبؿذ. اٌش دس ٔمیبع خشدتش ٚ ثٝ كٛست 

ٔحّی ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ پشداختٝ ؿٛد، تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای ٔغشح ٔی ؿٛد.سٚیىشد تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای دس پی 

فٙٛاٖ فٙلش اكّی ؿىُ دٞٙذٜ ؿٟش دس فشآیٙذ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ٔی ثبؿذ.ثذیٟی ٔحٛسیت لشاس دادٖ ٔحّٝ ثٝ 

ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ثذٖٚ دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٘یبصٞب، پتب٘ؼیُ ٞب ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔحالت ؿٟش،  تحمك وبُٔ ٕ٘ی  ،اػت

 یبثذ.

ویفیت ٔحیظ  ثب سؿذ سٚصافضٖٚ خٕقیت ؿٟشی ٚ دٚس ؿذٖ اص ٔفْٟٛ ٔحّٝ ٚ ٔحّٝ ٌشایی دس تٛػقٝ ٞبی خذیذ،

ص٘ذٌی ؿٟشی ثٝ عٛس ٔحؼٛػی دس حبَ ٘ضَٚ اػت ٚ ایٗ دس حبِی اػت وٝ تغییشات ثشخبػتٝ اص سٚ٘ذ كٙقتی 

ؿذٖ، خٛد دٌشٌٖٛ وٙٙذٜ ػجه ص٘ذٌی ؿٟشی اػت.ثب ٘بدیذٜ اٍ٘بؿتٗ ٔحّٝ ثٝ فٙٛاٖ فبّٔی ٞٛیت ثخؾ دس 

ٙقتی ٕ٘ٛد ثیـتشی یبفتٝ، أب ثب ٍ٘بٜ تبصٜ فشكٝ حیبت ؿٟشی تٛػظ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ، تجقبت ٘بؿی اص سٚ٘ذ ص٘ذٌی ك

ای وٝ سٚیىشد تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای ٔغشح ٔی وٙذ ٚ ثب ثبصٌـت دٚثبسٜ ثٝ ٔفْٟٛ ٔحّٝ ثٝ فٙٛاٖ ػَّٛ حیبت 

ثخؾ ٚ ػبص٘ذٜ ی پیىشٜ ی ؿٟش، أیذ آٖ ٔی سٚد تب ویفیت ٔغّٛثتشی ثشای ص٘ذٌی افشاد ٟٔیب ؿٛد.ٞذف ایٗ 

ٝ پبیذاس ٔحّٝ ای، ٔقیبسٞب ٚ ؿبخق ٞبی ٔغشح دس ایٗ ٔفْٟٛ اػت.دس ایٗ ساػتب ثشخی ٔمبِٝ تجییٗ ٔفْٟٛ تٛػق

تدبسة خٟب٘ی ٔشتجظ ثب آٖ ٘یض ثشسػی خٛاٞذ ؿذ ٚ دس ٟ٘بیت اثش ثخـی ایٗ ٔفْٟٛ دس استمبء ویفیت ص٘ذٌی 

 ٔحّٝ ای ٔٛسد ثحث ٚ ثشسػی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.

  ٔؼىٛ٘ی، ٔحّٝ پبیذاس، تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ایٔقیبسٞبی پبیذاسی ٔحّٝ، ٔحّٝ  کلمات کلیذی:
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Sustainable Neighborhood Development Approach in the Process 

of Urban Planning 

 

Abstract 

 

Sustainable urban development is one of the proposed theories in recent decades. If this concept 

is considered in a smaller scale and at the level of neighborhood, sustainable neighborhood 

development can be proposed. Sustainable neighborhood development aims to consider 

neighborhood as the main constructive element of city in the process of urban planning. It asserts 

that urban planning cannot be comprehensively accomplished without taking into consideration 

needs, potentials and characteristics of urban neighborhoods. 

 

The ongoing growth of urban population and ignorance of the concept of neighborhood in new 

development strategies have led to a considerable decrease in the quality of urban life. Moreover, 

changes resulting from the process of industrialization have also transformed the urban life style. 

Ignoring neighborhood as the main element in the formation of identity in the arena of urban life 

by urban planners, implications of the process of industrialization have been intensified. However, 

considering the new view of sustainable neighborhood development approach and the revival of 

the concept of neighborhood as the main constructive cell of urban configuration, one can hope 

that better quality of urban life would be provided for people. This paper aims to define the 

concept of sustainable neighborhood development, and explore its criteria and indexes. In this 

regard, some international experiences will be reviewed and the effectiveness of this concept in 

upgrading the quality of urban life will be discussed.  

 

Key Words: criteria of sustainability of neighborhood, sustainable neighborhood, sustainable 

neighborhood development, sustainable development  
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 مقذمٍ

ثب ٔغشح ؿذٖ ثحث تٛػقٝ پبیذاس دس خٛأـ ثیٗ إِّّی عی دٞٝ ٞبی اخیش، ٔغبِقبت ٌؼتشدٜ ای پیشأٖٛ ایٗ 

ٔفْٟٛ دس ٔمیبع خٟب٘ی كٛست ٌشفتٝ اػت ٚ ِیىٗ ٔمیبع خشد ٚ اخشایی ایٗ ٔٛضٛؿ وٝ تحت فٙٛاٖ تٛػقٝ 

ٚ ٘یبص ثٝ ٔغبِقبت ٌؼتشدٜ ای دس ایٗ صٔیٙٝ  ٌشدد، چٙذاٖ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٍ٘شفتٝ اػتپبیذاس ٔحّٝ ای ٔغشح ٔی 

دس ػغح ثیٗ إِّّی، پبیذاسی خٟب٘ی ٔحمك ٘خٛاٞذ ؿذ ٍٔش صٔب٘ی وٝ ٞش وـٛس ثٝ ػغح ٔغّٛثی حغ ٔی ؿٛد.

ای اص ؿٟشٞبی اص تٛػقٝ پبیذاس ّٔی دػت یبثذ ٚ صٔب٘ی تٛػقٝ پبیذاس ّٔی حبكُ ٔی ؿٛد وٝ ٞش وـٛس ٔدٕٛفٝ 

ٞش ؿٟش پبیذاس ٘یض دس ثش داس٘ذٜ ٔحالتی پبیذاس اػت وٝ ػَّٛ ٞبی حیبت ثخؾ پیىشٜ  پبیذاس سا ؿبُٔ ؿٛد.

 ؿٟشٞب سا تـىیُ ٔی دٞٙذ.

دس ػبَ ٞبی اخیش ثب تغییشات ٌؼتشدٜ كٛست ٌشفتٝ دس ؿٟشٞب، ٔحالت وبسوشدٞبی ٌزؿتٝ خٛد سا اص دػت دادٜ 

ٞٛیت ثخؾ ؿٟش ٚ فبّٔی دس خٟت پبیذاسی ؿٟشی ٔحؼٛة ٔی ؿذ٘ذ سٚ ثٝ ا٘ذ ٚ ٔحالت لذیٕی وٝ صٔب٘ی 

صٚاَ ٚ ٘بثٛدی ٔی سٚ٘ذ.اص ٔحالت پبیذاس دیشٚص خض وبِجذی فشػٛدٜ ٚ ٘بتٛاٖ چیضی ثش خبی ٕ٘ب٘ذٜ اػت.تٛػقٝ 

ٞبی ؿٟشی خذیذ ٘یض ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔفْٟٛ ٔحّٝ ٚ ٔحٛسیت لشاس دادٖ تٛػقٝ ٔحّٝ ای، خٛد ثب فث تـذیذ ثی 

ٛیتی دس ؿٟش ٔی ؿٛ٘ذ.ثب ٘ضَٚ ویفیت ص٘ذٌی ؿٟشی ثبصٌـتی دٚثبسٜ ثٝ ٔفْٟٛ ٔحّٝ ٚ تٛخٝ ثٝ تٛػقٝ ٔحّٝ ٞ

ای پبیذاس ضشٚسی ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ.تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای سٚیىشدی فّٕی ٚ اخشایی ثشای تحمك تٛػقٝ پبیذاس دس 

ثبیذ دس ساػتبی تحمك ٔحّٝ ای پبیذاس ٌبْ  ؿٟشی ٔی ثبؿذ.ثشای دػتیبثی ثٝ ؿٟشی پبیذاس ٔیفشایٙذ ثش٘بٔٝ سیضی 

 ثشداؿت.

اختٕبؿ ٔحّی ٔٙبػت تشیٗ ثؼتش ثشای دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی اػت، چشا وٝ سٚاثظ ثْٛ ؿٙبػب٘ٝ ثب 

تدبسة خٕـ ٚ تحت ٔیثبق اختٕبفی ٚ تقٟذات اخاللی افضبء اسج ٌزاؿتٝ خٛاٞذ ؿذ ٚ ؿیٜٛ ی ٔقیـت ٚ 

ثب ؽشفیت ٞبی ٔحیظ ٚ ثب دِؼٛصی ٘ؼجت ثٝ یىذیٍش ٚ ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ ثشٌضیذٜ ثٟجٛد ػغح ص٘ذٌی، ٕٞبًٞٙ 

 (. 93، 8940خٛاٞذ ؿذ)فٙی ٚ كبسٔی، 

 تًسعٍ پایذار مفًُم پایذاری ي 

ثشای ٚسٚد تٛػقٝ پبیذاس ثٝ خشیبٖ اكّی ثحث ٞبی ػیبػت خٟب٘ی، ٞیچ سٚیذادی تأثیش ٌزاستش اص ٌضاسؽ وٕیتٝ 

وٝ ٔقٕٛالً ثب فٙٛاٖ وٕیتٝ ثشا٘تّٙذ ؿٙبختٝ ٔی ؿٛد، ٘جٛدٜ اػت.ایٗ ٌضاسؽ وٝ  (،8413ٔحیظ صیؼت ٚ تٛػقٝ )

دس ػغح ٚػیقی ثٝ كٛست یه وتبثچٝ ثب فٙٛاٖ آیٙذٜ ٔـتشن ٔب ٔٙتـش ؿذ، ثیبٖ وٙٙذٜ آٖ ٔٛضٛفی اػت وٝ 

خغش ا٘ذاختٗ أشٚصٜ ثٝ فٙٛاٖ تقشیف ٔتذاَٚ تٛػقٝ پبیذاس ٔغشح اػت: تٛػقٝ ای وٝ ٘یبصٞبی وٙٛ٘ی سا ثذٖٚ ثٝ 

ایٗ ٚاطٜ ثٝ ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ (8919،18تٛا٘بیی ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبیـبٖ ثشعشف ٕ٘بیذ)ٚیّش ٚ ثٙتّی، 

آٖ ؿبُٔ اداسٜ ٚ ثٟشٜ ثشداسی كحیح ٚ وبسا اص ٔٙبثـ پبیٝ، ٔٙبثـ ٔبِی ٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثشای ٘یُ ثٝ اٍِٛی ٔلشف 

ٚ ػبختبس ٚ تـىیالت ٔٙبػت ثشای سفـ ٘یبص ٘ؼُ ٞبی أشٚص ٚ آیٙذٜ  ٔغّٛة ٕٞشاٜ ثب ثٝ وبسٌیشی أىب٘بت فٙی
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ثٝ عٛس ٔؼتٕش ٚ لبثُ سضبیت اػت.پبیذاسی ثٝ ٔفْٟٛ ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبی فقّی ثذٖٚ اص ثیٗ ثشدٖ لبثّیت ٞبی ٘ؼُ 

 (.01، 8931ٞبی آیٙذٜ دس تأٔیٗ ٘یبصٞبی خٛد اػت )ثحشیٙی،

ثؼیبسی سا دسثشداؿتٝ ثبؿذ وٝ اص یه ٞذف اوِٛٛطیىی تب اكِٛی ثشای فّی االكَٛ، پبیذاسی ٔی تٛا٘ذ ٔقب٘ی 

، حفبؽت اص ٔٙبثـ فقبِیت ٞبی ٔختّف التلبدی ٚ اختٕبفی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.دس فشآیٙذ تٛػقٝ دس دٞٝ ٞبی اخیش

 8448ٚ  8418ثیـتشیٗ تٛخٝ سا ثٝ خٛد ٔقغٛف وشدٜ ثٛد، دس دٞٝ ٞبی  8418ٚ  8438ٝ ٞبی عجیقی وٝ دس دٞ

(.دس 8948،20ی خٛد سا ثٝ ٔمشسات اكالحی ٚ ا٘قغبف پزیش ثش پبیٝ وبسایی دادٜ اػت)ثحشیٙی ٚ حبخی ثٙذٜ،خب

ٖ خبی ٚػیقی دس ٝ دٞٝ ثحث ٌشدیذٜ ٚ اثقبد ٔختّف آایٗ ٔیبٖ، دس ساثغٝ ثب ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس ثیؾ اص ػ

 ٞٙٛص ٔٛسد تٛافك خذی لشاس ٍ٘شفتٝ اػت ادثیبت ٔشثٛط ثبص وشدٜ اػت.ثب ایٗ حبَ ثؼیبسی اص اثقبد تٛػقٝ پبیذاس

 (.93، 8912)فضیضی،

تبوٖٙٛ تقبسیف ٔختّفی اص پبیذاسی ٚ تٛػقٝ پبیذاس ٚ ثب عشح ٔٛضٛفبت ٔتٙٛفی دس استجبط ثب ایٗ ٔفْٟٛ اسائٝ 

 (:919-9، 8919ٌشدیذٜ اػت وٝ دس ایٙدب ثٝ ثشخی اص آٖ ٞب اؿبسٜ ٔی ٌشدد )ٚیّش ٚ ثٙتّی،

 ای وسل َای آیىذٌبرآيردٌ ساخته ویازَ

تٛػقٝ پبیذاس، تٛػقٝ ای اػت وٝ ٘یبصٞبی ٘ؼُ ٞبی حبضش سا ثذٖٚ وبٞؾ تٛا٘بیی ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ دس ثشآٚسدٜ 

 ػبختٗ ٘یبصٞبی خٛد، ثشآٚسدٜ ػبصد.

Brundtland Commission, 1987)) 

 ظرفیت برد ساماوٍ َای زیست محیطی

دس حذ ٔدبص ؽشفیت ثشد ص٘ذٌی دس ػبٔب٘ٝ ٞبی صیؼت  تٛػقٝ پبیذاس ثٝ ٔقٙبی استمبی ویفیت ص٘ذٌی ا٘ؼب٘ی

 ٔحیغی حبٔی آٖ اػت.

World Conservation Union, 1991)) 

 وگُذاری از سرمایٍ َای طبیعی

پبیذاسی ٘یبصٔٙذ یه حذالُ ٔٛخٛدی اص ػشٔبیٝ ٞبی عجیقی، ٔشوت اص ٔدٕٛفٝ داسایی ٞبی صیؼت ٔحیغی 

 .اػت

(British environment economist David Pearce, 1988) 

 حفاظت ي ارتقاء ساماوٍ َا

پبیذاسی ثذیٗ ٔفْٟٛ اػت وٝ ػغح وّی تٙٛؿ صیؼتی ٚ ػغح تِٛیذ فٙبكش ٚ استجبط ػبٔب٘ٝ ٞب حفؼ ؿٛد ٚ 

 استمبء یبثذ.

(American Ecological Economist; Richard Norgaard, 1988) 

 تغییر مثبت
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ختٕبفی یب ػیبػی سا وٝ خبٔقٝ ا وٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی صیؼت ٔحیغی، جت اػتتٛػقٝ پبیذاس ٞش ؿىُ اص تغییشات ٔث

 ٖ ٞب ٚاثؼتٝ اػت، اص ٔیبٖ ٘جشد.ثٝ آ

(Canadian Planner; William Rees, 1988) 

 وگُذاری از زوذگی اوساوی

پبیذاسی لذست یه ػبٔب٘ٝ ثشای حفبؽت اص ص٘ذٌی ٔشدْ ٚاثؼتٝ ثب آٖ ػبٔب٘ٝ ثشای ٔذت صٔب٘ی ٘بٔحذٚد ٚ 

 ت.عٛال٘ی اػ

(Indonesian Economist; Otto Soemarwoto, 1991) 

 حفاظت ي احیای محیط زیست 

 پبیذاسی ٔقبدَ ثب حفبؽت ثٝ فالٜٚ ی  حٕبیت ثٝ فالٜٚ ی احیبء اػت.

(Ecological Architect; Sim Vandarryn, 1994) 

 مخالفت با تًسعٍ خارج از قاعذٌ

 ایذٜ سؿذ ٔبدی خبسج اص لبفذٜ ٚ ٔؼتٕش ٔخبِف اػت.پبیذاسی یه ٔٛضٛؿ پبیٝ ای ٚ اػبػی اػت وٝ ثب 

(Ecotopia Author; Ernest Callenbach, 1992) 

 فرایىذ ترکیبی

(ثشآٚسدٜ ػبختٗ ٘یبصٞبی 0(ادغبْ حفبؽت ٚ تٛػقٝ، 8تٛػقٝ پبیذاس دس خؼتدٛی پبػخ ثٝ پٙح ٘یبص ٌؼتشدٜ اػت: 

(ٍٟ٘ذاسی اص 2ٛدوفبیی اختٕبفی ٚ تٙٛؿ فشٍٞٙی ٚ (ایدبد خ9(تحمك ثشاثشی ٚ فذاِت اختٕبفی، 9پبیٝ ا٘ؼب٘ی، 

 یىپبسچٍی صیؼت ٔحیغی.

(International union for Convervation of Nature, 1986) 

 

ٔقتمذ اػت: پبیذاسی ثٝ فٙٛاٖ تٛكیف وٙٙذٜ یه حبِت ٔغّٛة ثب ٔدٕٛفٝ ای اص ٚضقیت ٞبی ٔمبْٚ  ٔه السٖ

ثٝ ٔقٙبی فشآیٙذی اػت وٝ  "شیتٛػقٝ پبیذاس ؿٟ"س اكغالح د "تٛػقٝ"دس عَٛ صٔبٖ اػت.ثشخالف آٖ ٚاطٜ 

 (.28، 8913ٖ پبیذاسی حبكُ ٔی ؿٛد )٘ٛسیبٖ ٚ فجذاِٟی ثبثت،عی آ

ثبستٖٛ ٔقتمذ اػت وٝ تٛػقٝ پبیذاس ثشلشاسی فذاِت ثشای ٘ؼُ ٞبی خبسی ٚ آیٙذٜ اػت )ثحشیٙی ٚ حبخی 

 (.20، 8948ثٙذٜ،

 ٌٛ٘ٝ تقشیف ؿذٜ اػت:دس خبیی دیٍش ٘یض تٛػقٝ پبیذاس ایٗ  

تغییش تشاوٓ ٚ وبسثشی اساضی ؿٟشی خٟت سفـ ٘یبصٞبی اػبػی ٔشدْ دس صٔیٙٝ ٔؼىٗ، حُٕ ٚ ٘مُ، فشاغت ٚ 

غیشٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ؿٟش اص ٘ؾش ٔحیغی لبثُ ػىٛ٘ت ٚ ص٘ذٌی ٚ اص ٘ؾش التلبدی لبثُ دٚاْ ٚ اص ٘ؾش اختٕبفی 

فٙبٚسا٘ٝ ٚ كٙقتی، حفؼ اؿتغبَ ، ٔؼىٗ ٚ ؿشایظ صیؼت ٔحیغی داسای ثشاثشی ثبؿذ ثٝ ٘حٛی وٝ ایٗ تغییشات 

 (.999، 8913ٔٙبػت سا دسثش داؿتٝ ثبؿذ )پبپّی یضدی ٚ سخجی ػٙبخشدی،
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ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس ثٝ خٛثی ثب اٞذاف ٚ ٔمبكذ ؿٟشػبصی ٘ٛیٗ ػبصٌبس ثبؿذ ٚ ؿٟشػبصی 

(.دس ایٙدب ثٝ 01، 8931پبیذاسی اص آٖ اػتفبدٜ وٙذ )ثحشیٙی،ثتٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ ٚػیّٝ ٔؤثشی ثشای تحمك اٞذاف 

ثشسػی ٔفْٟٛ ٚ ٚیظٌی ٞبی ؿٟش پبیذاس ٔی پشداصیٓ وٝ حبكُ ٚ دػت آٚسد ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس دس ٔمیبع ؿٟش 

 ٔی ثبؿذ.

 شُر پایذار

اختٕبفی ٚ  تأویذ ثش پبیذاسی ؿٟشی داسای إٞیت فشاٚا٘ی اػت صیشا ٔـىالت صیؼت ٔحیغی ٚ ٘بٞٙدبسی ٞبی

التلبدی دس ؿٟشٞب دس پٟٙٝ ٚػیـ تشی ٌؼتشدٜ ؿذٜ اػت.اص ایٗ سٚ تٛخٝ ثٝ ثٙیبدٞبی پبیذاسی ؿٟش ثش ٔجٙبی 

 اكَٛ پبیذاسی ثٝ ؿشح صیش ضشٚسی ٔی ٕ٘بیذ:

(التلبد ؿٟشی پبیذاس: دػتیبثی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ فشكت ٞبی اؿتغبَ، وؼت ٚ وبس وبفی ٚ خّك فشكت ٞبی ٍٕٞبْ 8

 ضب ثٝ ٔٙؾٛس حفؼ تقبدَ التلبدی.ثب افضایؾ تمب

(خبٔقٝ ؿٟشی پبیذاس: ثمبی ٘ؼّی ثب تأویذ ثش اثقبد ثْٛ ؿٙبختی، التلبدی ٚ اختٕبفی ثٝ ٔٙؾٛس تمٛیت ٟ٘بدٞبی 0

 ٔذ٘ی ٚ پزیشؽ ٔؼئِٛیت ٞبی اختٕبفی.

ضبی (ػىٛ٘تٍبٜ ؿٟشی پبیذاس: تضٕیٗ دػتیبثی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ػشپٙبٞی أٗ ٚ ػبِٓ، اص ٔٙؾش دػتشػی ثٝ ف9

ٔٙبػت وٝ اص اػتحىبْ ثٙب، تأػیؼبت ثٟذاؿتی، سٚؿٙبیی ٚ حشاست وبفی ثٟشٜ ٌیشد ٚ دس حذ اػتغبفت ػبوٙبٖ 

 ٘یض ثبؿذ.

(ٔحیظ صیؼت ؿٟشی پبیذاس: وبٞؾ ٔلشف ٔٙبثـ ٚ ا٘شطی، وٙتشَ آِٛدٌی ٞٛا ٚ وبٞؾ حدٓ ضبیقبت ٚ 9

 ثبصیبفت آٖ ثش اػبع فٙبٚسی ٞبی خذیذ.

خبثٝ خبیی ٚ تحشن ٔشدْ، وبال، ػشٔبیٝ ٚ اعالفبت ثش اػبع ؿیٜٛ ٞبی دػتشػی ٚ  (دػتشػی ؿٟشی پبیذاس و2ٝ

 خبثٝ خبیی ػبصٌبس ثب ٔحیظ صیؼت، أٗ، وبسا ٚ ثب سفبیت تٛاٖ التلبدی ؿٟشٚ٘ذاٖ.

اختٕبفی، ػىٛ٘تٍبٞی، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ صیؼت ٔحیغی ثٝ ٔٙؾٛس  -(ص٘ذٌی ؿٟشی پبیذاس: تّفیك اثقبد التلبدی1

 ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ عجیقی دس خٟت دػتیبثی ثٝ ؿٟش پبیذاس.ایدبد پیٛ٘ذ ٚ 

(ٔشدْ ػبالسی ؿٟشی پبیذاس: ایدبد ػبختبس ٟ٘بدی ثشای حىٕشٚایی خٛة ؿٟشی ثشأذٜ اص اسادٜ ػیبػی 3

ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ثش ٔجٙبی فقبِیت ٚ الذأبت ٌشٜٚ ٞبی ػیبػی ٚ اختٕبفی دس ساػتبی پبیذاسی، ػیبػت ٌزاسی، 

 (.99، 8911ؾبست فّٕىشدی )تٛوّی ٘یب ٚ اػتبدی ػیؼی، ٞذایت ٚ ٘

ؿٟش پبیذاس ٔی ثبیذ ٚاخذ ٚیظٌی ٞبی پبیذاسی ٚ تٛػقٝ پبیذاس دس تٕبْ اثقبد ٔشتجظ ثب تٛػقٝ ٞبی ؿٟشی ثبؿذ.ثب 

 دس ٘ؾش ٌشفتٗ اثقبد ٔختّف تٛػقٝ، ٚیظٌی ٞبی ؿٟش پبیذاس سا ثٝ اخٕبَ ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ تـشیح وشد:

 کالبذیيیژگی َای 
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ؿٟشٞبی پبیذاس ثبیذ تأویذ ثیـتشی ثش ؿجىٝ ٔتقبدَ خبٔـ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ٘ؾیش ساٜ آٞٗ ؿٟشی، لغبس ٚ 

اتٛثٛع ثشلی، دٚچشخٝ ٚ اتٛٔجیُ ؿخلی داؿتٝ ثبؿٙذ.ؿٟش پبیذاس ثبیذ آثبس ػٛء صیؼت ٔحیغی ٚ ٔلشف ٔٙبثـ 

ؿىُ وبِجذی خذیذی ثٝ ٚخٛد آٚسد وٝ عجیقی ثٝ خلٛف صٔیٗ سا ثٝ حذالُ ثشػب٘ذ.ثشای ایٗ ٔٙؾٛس ثبیذ 

حبٚی ایٗ ٔـخلبت ثبؿذ: اٍِٛی فـشدٜ ثب ٚاثؼتٍی وٕتش ثٝ اتٛٔجیُ ٚ دػتشػی ثیـتش ثٝ ٚػبیُ حُٕ ٚ ٘مُ 

فٕٛٔی ٚ ٚخٛد أىب٘بت پیبدٜ سٚی ٚ دٚچشخٝ ػٛاسی، تأویذ ثیـتش ثش اػتفبدٜ اص اساضی دسٖٚ ؿٟشی، اػتفبدٜ 

اضی تخشیت ؿذٜ، حفبؽت ٚ ٍٟ٘ذاسی اص اساضی حؼبع اص ٘ؾش اوِٛٛطیىی ٚ خذیذ اص ثٙبٞبی لذیٕی، احیبء اس

دٚسی اص ٔٙبعمی وٝ خغش ػٛا٘ح عجیقی آٖ ٞب سا تٟذیذ ٔی وٙذ ٘ؾیش ٔؼیُ ٞب ٚ ٔٙبعمی وٝ داسای فشػبیؾ 

 (.8931،99ؿذیذ ٚ یب ِغضؽ صٔیٗ ٞؼتٙذ )ثحشیٙی،

ثی سٚیٝ ؿٟش ثٝ اساضی اعشاف اص إٞیت صیبدی دس ؿٟش پبیذاس اػتفبدٜ ٔؤثش اص صٔیٗ ٚ خٌّٛیشی اص ٌؼتشؽ 

.اص عشیك افضایؾ ٔتقبدَ تشاوٓ ٚ ثبصػبصی ٚ ٘ٛػبصی ٔٙبعك فشػٛدٜ ٚ ٔتشٚوٝ، ٔی تٛاٖ ثخؾ ثشخٛسداس اػت

 افؾٓ ٘یبصٞبی ٔؼىٗ ؿٟش سا دس دسٖٚ آٖ ٚ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ تٛػقٝ افمی ٚ ثب حفؼ اساضی اعشاف ؿٟش تأٔیٗ ٕ٘ٛد.

 زیست محیطیيیژگی َای 

ٟٕٔتشیٗ فّت ٔغشح ؿذٖ تٛػقٝ پبیذاس دس خٛأـ ثیٗ إِّّی ٔؼبئُ صیؼت ٔحیغی ٚ تجقبت ٘بؿی اص آػیت 

ٞبی ٔحیظ عجیقی ثٛد ثٙبثشایٗ ؿبیذ ثتٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ثقذ ٔٛسد تٛخٝ تٛػقٝ پبیذاس سا ثقذ صیؼت ٔحیغی آٖ 

ی دسٖٚ ؿٟشی ٔقشفی ٌشدیذ، ِٚی ایٗ دا٘ؼت.ٞش چٙذ ؿٟش پبیذاس ؿٟشی فـشدٜ ثب تأویذ ثیـتش ثش اػتفبدٜ اص اساض

ثٝ ٔقٙبی ٘جٛد فضبٞبی ػجض ٚ ثبص فٕٛٔی دس داخُ ؿٟش ٘یؼت.ؿٟش پبیذاس ؿٟشی ػجض ثب فضبٞبی ػجض ٔٙبػت 

 ثشای اػتفبدٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ دس پیٛ٘ذ ثب عجیقت پیشأٖٛ اػت.

ػتفبدٜ وٕتش اص ٔٙبثـ دس ؿٟش پبیذاس ٕٞٝ چیض دس ساػتبی وبٞؾ آِٛدٌی ٚ آػیت سػب٘ذٖ ثٝ ٔحیظ صیؼت ٚ ا

تدذیذ ٘بپزیش ٚ تب حذ أىبٖ حفؼ ٚ احیبء ٔحیظ ٞبی عجیقی دس تقبُٔ ثب ٔحیظ ٞبی ا٘ؼبٖ ػبخت ٔی 

ثبؿذ.وبٞؾ ٔیضاٖ تِٛیذ صثبِٝ ٚ ثبصیبفت آٖ ٘یض الذأی ثٝ ػٛی تحمك پبیذاسی ؿٟشی اػت.اص خّٕٝ فٛأُ آِٛدٜ 

جیُ ٞب ٚ ٚاثؼتٍی ؿذیذ ص٘ذٌی ؿٟشی ثٝ اتٛٔجیُ ػبص ٔحیظ ؿٟشٞب، ٔلشف ػٛخت ٞبی فؼیّی تٛػظ اتٛٔ

 اػت.

اٞذاف لبثّیت پیبدٜ سٚی، ٔمیبع ا٘ؼب٘ی ٚ فضبٞبی ٔذ٘ی پٛیب ٔـخلبً ثب اٞذاف پبیذاسی صیؼت ٔحیغی ٔٙغجك 

(.ثب ایدبد ٔؼیشٞبی 92،ٞؼتٙذ.ایدبد فضبٞبی فقبَ ٚ ص٘ذٜ ؿٟشی ٘یض خضئی اص یه ٔىبٖ لبثُ صیؼت اػت )ٕٞبٖ

بدٜ ٚ یب دٚچشخٝ ، لشاس دادٖ وبسثشی ٞبی ٔختّظ دس ٔحُ ٞبی ٔٙبػت ٚ تأٔیٗ ٘یبصٞبی اػبػی ٔٙبػت ثشای پی

ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ؿقبؿ لبثُ دػتشػی پیبدٜ تب حذٚد صیبدی ٔی تٛاٖ اػتفبدٜ اص اتٛٔجیُ سا وبٞؾ داد ٚ اص آِٛدٌی 

 ٞبی حبكُ اص آٖ وبػت.

 فرَىگی -اختماعیيیژگی َای 
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ذاسی ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ اػت وٝ یه ؿٟش پبیذاس، ؿٟشی اػت وٝ ثب ٔذ ٘ؾش لشاس دادٖ تٛخٝ ثٝ اثقبد اختٕبفی پبی

اٞذاف خبف ٘ؾیش ػشپٙبٜ ٔٙبػت ٚ ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ، ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ اسائٝ خذٔبت اكّی دیٍش ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ 

ی ٚ صیؼت ثتٛا٘ذ یه ٔحیظ أٗ، ا٘ؼب٘ی ٚ فقبَ وٝ فبسی اص ثضٞىبسی ثبؿذ پذیذ آٚسد.ادغبْ ٔالحؾبت اختٕبف

 ٔحیغی خلٛكیت ثبسص ٚ ثشخؼتٝ یه ؿٟش پبیذاس اػت )ٕٞبٖ(.

ؿىُ وبِجذی یه ؿٟش ٘یض دس اِمبء ٚیظٌی ٞبی اختٕبفی ٚ فشٍٞٙی ٔؤثش اػت.ؿٟش فـشدٜ ٔغشح ؿذٜ دس 

كٛستی وٝ ثب فضبٞبی ػجض ٚ ٔٙبػت ثشای فْٕٛ ٚ ٔحیظ ٞبی لبثُ پیبدٜ سٚی تٛأْ ؿٛد، ٔی تٛا٘ذ ثبفث تمٛیت 

 ػشص٘ذٌی ٚ پٛیبیی ؿٟشی، حغ خٕـ ٌشایی ٚ تقٟذ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ٌشدد. حغ ٔىبٖ،

 اقتصادیيیژگی َای 

یىی اص ٟٕٔتشیٗ فٛأُ ایدبدوٙٙذٜ ٘بپبیذاسی، فمش اػت ٚ ٞش آ٘چٝ ٔٙدش ثٝ پذیذ آٔذٖ ٚ یب افضایؾ فمش ٔٛخٛد 

ٔی ٌشدد.ؿٟشی ثب دسكذ دس ؿٟش ٌشدد فبُٔ ٘بپبیذاسی ٚ ٞش آ٘دٝ ٔٛخت ثٟجٛد آٖ ؿٛد فبُٔ پبیذاسی ٔحؼٛة 

ثبالی خٕقیت فمشا ٕ٘ی تٛا٘ذ ؿٟشی پبیذاس ثبؿذ.فمش ٘بؿی اص ثی فذاِتی اػت.ؿٟش ػبِٓ دس ساػتبی تحمك 

فذاِت ٌبْ ثش ٔی داسد ٚ ٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ فشكت ٞبی ثشاثش ٚفبدال٘ٝ دس اختیبس داس٘ذ.ٞش چٙذ وٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ داسای 

فی ٚ فشٍٞٙی ٞؼتٙذ، ِٚی ٍٕٞی اص فشكت ٞبی ؿغّی ٔٙبػجی عیف ٞبی ٔتٙٛفی اص ٌشٜٚ ٞبی دسآٔذی، اختٕب

 ثشخٛسداس ٞؼتٙذ.

ثٙبثشایٗ ؿٟش پبیذاس، ؿٟشی اػت وٝ تٙٛؿ دس آٖ ٚخٛد داؿتٝ ٔٛسد حٕبیت لشاس ٌیشد ٚ تفىیه ٚ خذایی فضبی 

ت ثبسصی دس ٌشٜٚ ٞبی دسآٔذی ٚ اختٕبفی ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ٚ وّیٝ افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞب ثٝ خذٔبت ٚ تؼٟیال

 (. 93، اػبػی دػتشػی داؿتٝ، ػبوٙبٖ آٖ داسای ٔٛلقیت ٞبی ثشاثش ثبؿٙذ )ٕٞبٖ

ػَّٛ ٞبی صیؼتی تـىیُ دٞٙذٜ یه ؿٟش، ٔحالت آٖ ؿٟش ٔی ثبؿٙذ ثٙبثشایٗ یه ؿٟش پبیذاس ثبیذ دس ثشداس٘ذٜ 

ثؼتش ٔٙبػجی ٘یبص ثشای دػتیبثی ثٝ ٚیظٌی ٞبی ٔغشح ؿذٜ ثشای ؿٟش پبیذاس صٔیٙٝ تحمك ٚ ٔحالتی پبیذاس ثبؿذ.

 ؿٟشی ثشای اٞذاف پبیذاسی ٔٙبػت اػت وٝ ٕٞبٖ ٔحالت ؿٟشی تـىیُ دٞٙذٜ آٖ ٔی ثبؿٙذ.ٔمیبع اخشایی

ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی پبیذاس ثش ایٗ اكُ اػتٛاس اػت وٝ فضبی یه ؿٟش دسٖٚ ٔحّٝ ؿىُ ».ٔمیبع ٔحّٝ ای اػت 

 (.21، 8913بثت،٘ٛسیبٖ ٚ فجذاِٟی ث«)ٔی ٌیشد ٚ ثش پبیٝ آٖ تذاْٚ ٔی یبثذ

 محلٍ

پیذایؾ ٔفٟٛٔی چٖٛ ٔحّٝ داسای تبسیخچٝ ای عٛال٘ی دس ٘ؾبْ ؿٟش٘ـیٙی خٟبٖ ٚ ایشاٖ اػت ٚ سیـٝ دس 

ص٘ذٌی خٕقی ٔشدْ ٚ استجبعبت اختٕبفی آٖ ٞب ثب ٞٓ داسد.ثشسػی ٞبی ثبػتبٖ ؿٙبػی ٚ تبسیخی ٘ـبٖ ٔی دٞذ 

ٟشی ٘ـب٘ٝ ای اص ص٘ذٌی ؿٟشی اص ؿٟشٞبی اِٚیٝ تب تمؼیٓ فضبیی ؿٟشٞب ثٝ ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ی اص خّٕٝ ٔحالت ؿ

فلش حبضش اػت.ثشسػی تبسیخ ؿٟش٘ـیٙی ایشاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ، دس ؿٟشٞبی تبسیخی ایشاٖ، ؿبِٛدٜ ػبصٔبٖ 

وبِجذی ؿٟش ثش ٘ؾبْ ٔحّٝ ثٙذی اػتٛاس ثٛدٜ اػت ٚ ٔحّٝ ثٝ فٙٛاٖ ٚاحذ پبیٝ ای ٚ ٘ؾٓ دٞٙذٜ اص  -فضبیی
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تأثیشی دس ؿىُ ٌیشی ؿٟش داؿتٝ وٝ ؿٟشٞب ثشاػبع ٚخٛد ٔحّٝ ٞب ؿٟش، آ٘چٙبٖ ػبختبس فضبیی ٚ اختٕبفی 

الّیٕی،  -تقشیف ٔی ؿذٜ ا٘ذ.فٛأُ ٔتقذدی ٔب٘ٙذ فٛأُ فشٍٞٙی،اختٕبفی، التلبدی، تبسیخی، خغشافیبیی

٘ؾبٔی ٔی تٛا٘ؼت ٔٛخت پیذایؾ تدٕـ ٌشٜٚ ٞبی ا٘ؼب٘ی دس خٟت تأٔیٗ ٘یبصٞبی ٔـتشن ٚ ص٘ذٌی  -دفبفی

ٖ ٞبدس لّٕشٚ فضبیی ٔـخق ٚ داسای ٔشصٞب ٚ حذٚد ٔقیٗ وبِجذی ؿٛد ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ٔفْٟٛ ٔحّٝ تدّی آ

  (. 0، 8948وبِجذی ٚ فیٙیت یبثذ)ثمٝ االػالٔی ٚ ثٟٙبٔی فشد،

دس ساثغٝ ثب خبیٍبٜ ٔحّٝ دس ؿٟش، ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٔحّٝ ٞب ػبخت ٚ ثبفت اكّی ؿٟشٞب سا تـىیُ ٔی 

ٜ ٔشدْ دس ٔمیبع ٔحّٝ ثٝ عٛس ٔحؼٛػی لبثُ دسن ثٛدٜ ٚ آٖ سا تحت تأثیش لشاس ٔی دٞٙذ.ص٘ذٌی سٚصٔش

دٞذ.ایٗ تإثیش اص عشیك ٘ٛؿ صیشػبخت ٞب، تدٟیضات ٚ خذٔبت ؿٟشی ٔٛخٛد دس ٔمیبع ٔحّٝ، فبكّٝ ػفشٞب ٚ 

ٔحّٝ  تقبٔالت اختٕبفی ػبوٙیٗ ٚ ٕٞؼبیٍبٖ ؿىُ ٔی ٌیشد.تلٕیٕبت ثش٘بٔٝ سیضی ٚ عشاحی ؿٟشی دس ٔمیبع

وبسثشی ٞبی ٔختّظ، ٔىبٖ اتفبق ٔی افتذ.ثشای ٔثبَ، پشٚطٜ ٞبی تٛػقٝ ؿٟشی، عشاحی ٔقبثش، ا٘ذاصٜ ثّٛن ٞب، 

فضبٞبی فٕٛٔی ثٝ فٙٛاٖ فٙبكش تقییٗ وٙٙذٜ، ٔی تٛا٘ٙذ ثبفت ٔحّٝ ٞب ؿىُ دٞٙذ.دس ٔجبحث ٔٛخٛد  پبسن ٞب،

 ت ثبؿذ.ثشخی، لشاس ٌشفتٗ ثّٛن ٞبی ػبختٕب٘ی دسدس ٔمیبع ٔحّٝ ٔی تٛا٘ذ اص دیذٌبٜ ٞبی ٔختّف ثؼیبس ٔتفبٚ

یه ٔحذٚدٜ ٚ ثشای ثشخی دیٍش، ا٘ذاصٜ ٚ ٔؼبحت ٔحّٝ ٔغشح ؿٛد.أب ایٗ دیذٌبٜ وٝ فضبی فشٍٞٙی ٚ 

 (.93، 8912ٔشدْ ٚ ػبوٙیٗ ٔحّٝ وٝ دس وٙبس یىذیٍش ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ، ؿبیذ غّجٝ داؿتٝ ثبؿذ)فضیضی،اختٕبفی 

ثش ٘بٔٝ سیضی ؿٟشی اص إٞیت ثؼیبسی ثشخٛسداس اػت، ِٚی تقشیف ٔـخق ٚ  ٞش چٙذ وٝ ٔحّٝ دس فشآیٙذ

ثٝ ٔحّٝ دس فّْٛ ٔختّف ٚ ثب تٛخٝ ثشای دلیمی وٝ ٔٛسد پزیشؽ فْٕٛ ٘ؾشیٝ پشداصاٖ ثبؿذ، ٞٙٛص ٚخٛد ٘ذاسد.

 سٜ ٔی ٌشدد:ثٝ ثشخی اص تقبسیف اسائٝ ؿذٜ دس ادأٝ اؿبٔؤِفٝ ٞبی ٔذ ٘ؾش دس آٖ تقبسیف ٔتفبٚتی اسائٝ ؿذٜ اػت.

دس تقجیش خغشافیبیی، ٔفْٟٛ ٔحّٝ ضٕٗ داسا ثٛدٖ ٔىبٖ ٔقیٗ، ثٝ اختٕبفی اعالق ٔی ؿٛد وٝ دس چٙیٗ فضبیی 

ػىٛ٘ت داس٘ذ ٚ اص ثشخٛسدٞبی فشاٚاٖ ٘خؼتیٗ یب سٚیبسٚیی ثب یىذیٍش ثٟشٜ ٔٙذ ٔی ؿٛ٘ذٚٔبٞیت ٔحّٝ اص 

ٔی آٚسد تب ثب یىذیٍش دیذاس وٙٙذ، دس ٌزساٖ  دیذٌبٜ خغشافیذاٖ ؿٟشی ٚ اختٕبفی فشكتی ثشای ٔشدْ فشاٞٓ

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ پشداص٘ذ.س غّجٝ ثش ٔـىالت ؿبٖ ثٝ ٕٞىبسی ثص٘ذٌی سٚصٔشٜ ؿشوت خٛیٙذ ٚ دس تالؽ ثٝ ٔٙؾٛ

ا.پبٚس ٘یض ٔذفی اػت وٝ ٔحّٝ ٚ حغ ٕٞؼبیٍی اص تأثیش ٔٛلقیت ٔىب٘ی ثش خبٔقٝ ٘بؿی ٔی ؿٛد، أب ثٝ كٛست 

ذ.افشاد ٕٔىٗ اػت ثب حغ ثذٖٚ ٕٞؼبیٝ ثٛدٖ اص ِحبػ اختٕبفی ٔٛاخٝ ؿٛ٘ذ ٚ آٖ خٛد ثٝ خٛدی سٚی ٕ٘ی دٞ

سا حغ وٙٙذ، دس حبِی وٝ اص ٘ؾش فیضیىی ٚ ٔٛلقیت ٔىب٘ی ثب یىذیٍش ٕٞؼبیٝ ثبؿٙذ.ٕٞؼبیٍی ٚ ٞٓ ٔحّٝ ثٛدٖ 

  (.14، 8914ٔتضٕٗ چیضی فشاتش اص ثشخٛسد كشف ٚ یب ٔٙبفـ ٔـتشن اػت)فجذاِٟی ٚ دیٍشاٖ، 

بع تقشیف فشًٞٙ خغشافیبیی ا٘ؼب٘ی، ٔحّٝ ثخـی اص یه ٘بحیٝ ؿٟشی اػت وٝ دس آٖ سٚاثظ چٟشٜ ثٝ ثشاػ

فضبیی اػت وٝ اغّت افشاد غیش ٔحّی آٖ سا ػشیقتش اص چٟشٜ حبوٓ اػت.ٔحّٝ یه اختٕبؿ ٔحذٚد ؿذٜ اص ٘ؾش 

 (.08، 8948ػبوٙب٘ؾ دسن ٔی ٕ٘بیٙذ)الٞٛتی،
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 9 -2ٔتش) 988 -932خب٘ٛاس ثب دأٙٝ ٘ٛػبٖ ؿقبؿ دػتشػی پیبدٜ  388 -8028ٔحّٝ وبِجذ ػىٛ٘ت ٚ اؿتغبَ 

ثب ؿجىٝ ٞش ٔحّٝ دلیمٝ پیبدٜ( اػت وٝ ثب فٙلش ؿبخق فشٍٞٙی ٔؼدذ ٚ آٔٛصؿی،دثؼتبٖ تقشیف ٔی ؿٛد.

ػٛاسٜ سٚی دٚس ٔحّٝ ای اص ػبیش ٔحالت ٔدبٚس خذا ٚ ٔؼتمُ ٔی ٌشدد.فٙبكش تـىیُ دٞٙذٜ ٔحّٝ ؿبُٔ:فٙلش 

ؼدذ، دثؼتبٖ( ٚ فٙبكش تٛصیقی)وبسثشی ٞبی تدبسی، ثٛػتبٖ، تأػیؼبت ٚ صٔیٗ ٞبی ٚسصؿی ٚ ؿبخق ٔحّٝ)ٔ

 (.89، 8931ٚاحذ پضؿىی( ٔی ثبؿذ)حجیجی ٚ ٔؼبئّی،

اص ٔٙؾش ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ٔحّٝ سا ٔی تٛاٖ ثٝ كٛست ثخؾ لبثُ ؿٙبػبیی اص ٔحذٚدٜ ای ؿٟشی ٚ یب ٔحذٚدٜ 

تشویت ؿذٜ اص وبسثشی ٞبی تأٔیٗ وٙٙذٜ ٘یبصٞبی ػبوٙبٖ دس ػبختبس ؿٟش تقشیف وشد.دس ثشسػی ٌزؿتٝ تبسیخی 

٘ٝ تٟٙب ثٝ فٙٛاٖ ٘بحیٝ ٚ ٔحذٚدٜ وشاٖ داس ی ثش٘بٔٝ سیضی ٔحّٝ، داّ٘ذ اپّیبسد تأویذ ٔی وٙذ وٝ ٚاحذٞبی ٕٞؼبیٍ

تقشیف ٔی ؿذ٘ذ ثّىٝ خغٛط تشافیىی ثب خیبثبٖ ٞب ٘یض ٘مؾ ٟٕٔی دس تقییٗ ٔشص ثشای آٖ ٞب ایفب ٔی وشد.اص ٘ؾش 

أب ثٝ ٚیظٜ دس ؿشایظ فقّی سؿذ ٚ اٚ ٔحّٝ ثٝ ٚػیّٝ ٔقیبسٞبی فیضیىی، وبِجذی ٚ اختٕبفی تقشیف ٔی ؿٛد.

ف وبِجذی ٚ فیضیىی ٔحّٝ، خبی تأُٔ داسد، صیشا تحشن اختٕبفی ػبوٙبٖ ثٝ ٔشصٞبی ٔحّٝ تٛػقٝ ؿٟشی، تقشی

 (.48، 8914ٔحذٚد ٕ٘ی ؿٛد)فجذاِٟی ٚ دیٍشاٖ،

ٔحّٝ ثب تقبسیف ٔختّفی ؿٙبػبیی ٔی ٌشدد ٚ دس دٚسٜ ٞبی صٔب٘ی ٔختّف، اػتٙجبط افشاد اص ٔفْٟٛ ٔحّٝ ٔتفبٚت 

٘ٛ ؿىُ ؿذٖ ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس ٚ ادغبْ آٖ ثب ٔفْٟٛ ٔحّٝ، دیذٌبٞی  ثٛدٜ اػت.دس اٚاخش لشٖ ثیؼتٓ ثب ٔغشح

ٔحّٝ پبیذاس، ٔحّٝ ای اػت ثب تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای وٝ ٚیظٌی ٞبی ثیبٖ ؿذٜ ٌشفت تحت فٙٛاٖ ٔحّٝ پبیذاس.

   دس ؿٟش پبیذاس دس ٔمیبع ٔحّٝ ٚ ثٝ كٛست فّٕی ٚ اخشایی دس آٖ ٔحمك ٔی ٌشدد.

 محلٍ پایذاري  یتًسعٍ پایذار محلٍ ا

پیـتش اؿبسٜ ؿذ، تٛػقٝ پبیذاس دس ػغٛح ٔختّفی ٔٛسد ثشسػی ٚ تٛخٝ لشاس ٔی ٌیشد ٚ یىی اص ٕٞبٖ عٛس وٝ 

ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس دس ٔمیبع  ،ایٗ ػغٛح،ٔحّٝ اػت.ثٝ ثیب٘ی ػبدٜ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای

ٔحّٝ اػت ٚ دس ثش داس٘ذٜ ٔفبٞیٓ، ٔقیبسٞب ٚ ؿبخلٝ ٞبی پبیذاسی دس ػغح ٔحّٝ ٔؼىٛ٘ی ٔی ثبؿذ.صٔب٘ی وٝ 

 ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس ثشای یه ٔحّٝ ثٝ وبس ٔی سٚد دس ٚالـ تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای ٔغشح ٔی ؿٛد.

ٛػقٝ پبیذاس دس ػغٛح ثیٗ إِّّی، ّٔی،ٔٙغمٝ ای ٚ ؿٟشی تبوٖٙٛ دس ٔمبیؼٝ ثب تقبسیف ٚ ٔفبٞیٓ ثؼیبسی وٝ اص ت

اسائٝ ؿذٜ اػت، ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس دس ٔمیبع ٔحّٝ ٞٙٛص ثٝ لغقیت سٚؿٙی ٘شػیذٜ ٚ اثقبد 

آٖ ٔٛسد ثشسػی ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ ٞبی خذی لشاس ٍ٘شفتٝ اػت.ایٗ دس حبِی اػت وٝ ٔحّٝ ٞبی ؿٟشی، ٔىبٖ 

حذٚدٜ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ اثقبد ٔؼبئُ دس آٖ ٞب وبٔالً ٔحؼٛع اػت.ثشای ٔثبَ، تغییش ػبختبس خب٘ٛاسٞب ٚ ٞب ٚ ٔ

تغییشات دس ٘ؼُ ٞب، افضایؾ یب وبٞؾ خبثٝ خبیی ٚ حشوت، حؼبػیت ٔؼبئُ صیؼت ٔحیغی ٘ؾیش فضبٞبی 

ٔی تٛاٖ اثشات آٖ ٞب دس  ثبص،٘بثٛدی ٔحیظ ٞبی عجیقی ٚ ٔلشف فضایٙذٜ ٔٙبثـ، اص خّٕٝ ٚیظٌی ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ

 (.93، 8912ٔمیبع ٔحّٝ حغ وشد)فضیضی،
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ٔمیبع ٔحّٝ ثٝ ٔقٙبی استمبء ویفیت ص٘ذٌی دس ؿٟش، ؿبُٔ ٕٞٝ ٚیظٌی ٞب ٚ اخضاء صیؼت  تٛػقٝ پبیذاس دس

ٔحیغی، فشٍٞٙی، ػیبػی، اداسی، اختٕبفی ٚ التلبدی ثذٖٚ ایدبد ٔب٘قی ثشای ٘ؼُ آیٙذٜ ٔی ثبؿذ.ٔب٘قی وٝ 

 (.09، 8948بثـ عجیقی ٚ افضایؾ وٕجٛدٞبی ٔحّی اػت)الٞٛتی، وبٞؾ ٔٙ

پبیذاسی ٔحالت ٚ تٛػقٝ ی ٔحّٝ ای دس كذد اػت تب ثب دػتیبثی ثٝ اٞذاف تٛػقٝ ی پبیذاس دس ٔمیبع 

اختٕبفبت ٔحّٝ ای ٚ اخضای ػبص٘ذٜ ٔحیظ ؿٟشی، ٘تبیح تٛػقٝ ی پبیذاس سا ثٝ كٛست ّٕٔٛع ٚ لبثُ اسصؿیبثی 

یٗ خبػت وٝ ٘بوبٔی اٞذاف تٛػقٝ ی پبیذاس چشخؾ ٔمیبع آٖ سا اوٖٙٛ ثٝ ٔمیبع ٔحالت خّت دسآٚسد.٘ىتٝ ا

ٔمیبع ثٟیٙٝ تقشیف ؿذٜ اػت.ثقضی اص ٕ٘ٛدٜ اػت، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔمیبع ٔحالت ثشای تٛػقٝ پبیذاس اوٖٙٛ 

 ٔتخللیٗ، ٔفبٞیٓ ٚ ٔقیبسٞبی دػتیبثی ثٝ پبیذاسی ٔحالت سا ثٝ ؿشح صیش ثشؿٕشدٜ ا٘ذ:

 افضایؾ ثٟشٜ ٚسی ٚ وبسایی دس ػیؼتٓ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تِٛیذ ٔؼىٗ؛ .8

 ثٛٔی ػبصی ٚ وبسثشد ؿیٜٛ ٞبی پبیذاسی دس ٔٙبثـ ٔحّٝ ای؛ .0

 تٛػقٝ ٚ ٌؼتشؽ اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطی اعالفبت؛ .9

 حشفٝ ی پبیذاس ٌشدؿٍشی ثب ٔحٛسیت ٘ٛاحی عجیقی ٚ فشٍٞٙی ٚ تبسیخی؛ .9

   (.19، 8911خبوپٛس ٚ دیٍشاٖ،دٜ ثٟیٙٝ اص تٛػقٝ ٔشدْ ٌشا)عشاحی ؿٟشٞب ٚ ٔؼبوٗ ثش ٔجٙبی اػتفب .2

ٞذف ٟ٘بیی تٛػقٝ ٔحّٝ ای پبیذاس استجبط ٔیبٖ ػشٔبیٝ ٞبی اختٕبفی ٚ وبِجذی ٔی ثبؿذ.ثذیٗ ٔفْٟٛ وٝ اص 

فشآیٙذٞبی اختٕبفی ثٝ ٔٙؾٛس ثٟجٛد ٞٛیت ٚ ػبختبس وبِجذی ٚ ایدبد ؽشفیت ثشای تٛػقٝ ٞبی آتی اػتفبدٜ ٔی 

ٔىبٖ ٚ ایدبد صٔیٙٝ ٔأ٘ٛع ؿذٖ ػىٙٝ ٌشدد.تشویت ایٗ دٚ خٙجٝ ثب ثٝ وبسٌیشی فٙبكش ؿبخق ٞٛیت دٞٙذٜ ثٝ 

خذیذ ثب ٔحّٝ اص عشیك ثبال ثشدٖ خٛا٘بیی ػیٕبی آٖ، اػتفبدٜ اص فٛأُ ٚحذت ثخؾ ثشای تثجیت ٔحّٝ ثٝ فٙٛاٖ 

یه ٔدٕٛفٝ ٚ تأٔیٗ فضبی ٔٙبػت خٟت ثشلشاسی تقبٔالت اختٕبفی ٚ ثشٌضاسی اختٕبفبت ٔحّی ٚ ایدبد 

فضبٞبی ثبصٔحّی، فضبٞبی ٚ ٘ؾشات دس ٔیبٖ ػبوٙیٗ یه ٔحذٚدٜ دس لبِت ٘ضدیىی ٚ پیٛ٘ذ ٚ أىبٖ تجبدَ آسا 

 (.81، 8914فشٍٞٙی ٚ تفشیحی ٚ ... ٔی تٛا٘ذ ػجت تحمك اٞذاف تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای ٌشدد)خشاصی،

ٔحّٝ پبیذاس، ٔحّٝ ای اػت وٝ ٚاخذ ٚیظٌی ٞبی پبیذاسی دس ٔمیبع ٔحّٝ ٔی ثبؿذ.دس كٛست دػتیبثی ثٝ 

س ٔحّٝ ای، ٔحّٝ ای پبیذاس خٛاٞیٓ داؿت.ثشای پبیذاسی ٔحّٝ ای، ٔقیبسٞب ٚ ٚیظٌی ٞبی ثؼیبسی تٛػقٝ پبیذا

ثیـتش پظٚٞـٍشاٖ پبیذاسی ٔحّٝ ای سا ٘بؽش ثش ٔفبٞیٕی ٕٞچٖٛ ٞٛیت ٚ »ٔٛسد ثحث لشاس ٌشفتٝ اػت.

ذ وٝ ٞش یه اص ػشص٘ذٌی ٚ تذاْٚ ٚ ػبصٌبسی، دػتشػی، تٙٛؿ،ؽشفیت لبثُ تحُٕ صیؼت ٔحیغی ٚ ... ٔی دا٘ٙ

 (.13، 8911خبوپٛس ٚ دیٍشاٖ،)«ایٗ ٔفبٞیٓ خٛد ٔتـىُ اص ؿبخق ٞبی صیبدی اػت

ثٝ ٔغبِت فٙٛاٖ ؿذٜ ٚ اثقبد ٚ ٚیظٌی ٞبی روش ؿذٜ دس ثخؾ ؿٟش پبیذاس ٚ ایٙىٝ تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ  تٛخٝ ثب

بً ٔمیبع ٔحّٝ وٝ ٔمیبػی ای ٚ ٔحّٝ پبیذاس ٘یض ٚاخذ ٔٛاسد روش ؿذٜ ثشای تٛػقٝ پبیذاس ٔی ثبؿٙذ ٚ كشف

ّٕٔٛع تش ٚ اخشایی تش اػت دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد، ٔقیبسٞبی تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای سا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ 

 ثشؿٕشد:
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 ٔقیبسٞب ٚ ؿبخق ٞبی تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای

 شاخص معیار مؤلفٍ

 لذٔت ٔحّٝ ٞٛیت دس ٔحّٝ فشٍٞٙی -اختٕبفی

 ٚخٛد ػبختٕبٖ ٞبی ؿبخق

 ثشٌضاسی ٔشاػٓ ٚ آییٗ ٞبی خبف

 ٚخٛد فضبٞبی ٔٙبػت ثشای تقبٔالت ػبوٙیٗ ػشص٘ذٌی

 ٚ دٚچشخٝ ػٛاسی ٚخٛد فضبٞبی ٔٙبػت پیبدٜ سٚی

 أىبٖ تجبدَ ٘ؾش ٚ ٌفتٕبٖ ثشای ػبوٙیٗ

 ٚخٛد ٔجّٕبٖ ٔٙبػت دس ٔشاوض ٚ ٔیبدیٗ ٔحّٝ ای

حغ ٔىبٖ ٚ احؼبع تقّك خبعش 

 ثٝ ٔحّٝ

 ػبوٙیٗ لذیٕیٚخٛد 

 لذٔت ٔحّٝ

 ٔذت صٔبٖ البٔت ػبوٙیٗ دس ٔحّٝ

 ٔیضاٖ تقبٔالت اختٕبفی ثیٗ ػبوٙیٗ

 ٔیضاٖ خشْ دس ٔحّٝ ایٕٙی ٚ أٙیت

 ٚخٛد سٚؿٙبیی ٔٙبػت دس ؿت

 تأٔیٗ أٙیت پیبدٜ

 ؿٙبخت غشیجٝ دس ٔحّٝ 

 ػبفبت ؿجب٘ٝ سٚصأٙیت ثب٘ٛاٖ ٚ وٛدوبٖ ثشای تشدد دس ٔحّٝ دس تٕبْ 

 دػتشػی آػبٖ ثٝ خذٔبت ٚ تؼٟیالت ٔحّٝ ای دػتشػی وبِجذی

 دػتشػی ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی

 ٚخٛد ٔؼیشٞبی ٔٙبػت ثشای پیبدٜ سٚی ٚ دٚچشخٝ ػٛاسی

 تٙٛؿ دس اٍِٛٞبی ػىٛ٘ت تٙٛؿ

 ٚخٛد خذٔبت ٔتٙٛؿ ثشای ٕٞٝ ٌشٜٚ ٞبی اختٕبفی ٚ دسآٔذی

 ٔیضاٖ اختالط اختٕبفی دس ٔحّٝ 

 ػشدسٌٕی ثشای پیذا وشدٖ ٘ـب٘یفذْ ایدبد  خٛا٘بیی

 ٔـخق ثٛدٖ ٔحذٚدٜ ٔحّٝ

 ٚخٛد فٙبكش ؿبخق ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی ٔحّی

 ٔیضاٖ اؿتغبَ ٔٛخٛد دس ٔحّٝ اؿتغبَ ٔحّی التلبدی

 فبكّٝ ٔحُ وبس ٚ ػىٛ٘ت ػبوٙیٗ

 ٔٛخٛد ثشای ایدبد اؿتغبَ دس ٔحّٝٔیضاٖ پتب٘ؼیُ  ٘ؾبْ فقبِیتی ٔحّٝ

 ٚخٛد اؿتغبَ پبیذاس دس ٔحّٝ

 تٛاٖ ٔحّٝ ثشای اسائٝ خذٔبت ؽشفیت لبثُ تحُٕ ٔحّٝ صیؼت ٔحیغی

 ؽشفیت تأػیؼبت ٚ تدٟیضات ٔٛخٛد دس ٔحّٝ

 ؽشفیت ؿجىٝ استجبعی

 ٔیضاٖ ؽشفیت ٔحّٝ ثشای تشاوٓ خٕقیتی ٚ ػبختٕب٘ی

 ٔیضاٖ آالیٙذٜ ٞبی ٔختّف كٛتی ٚ صیؼت ٔحیغی دس ٔحّٝ ٔحّٝآِٛدٌی ٞب، ٘ؾبفت دس 

 ٔیضاٖ سفبیت ٘ؾبفت ٚ صیجبیی ثلشی دس ٔحّٝ

 ػشا٘ٝ فضبی ػجض  فضبی ػجض

 ویفیت پبسن ٞبی ٔحّٝ ای

 ٘ؼجت وبسثشی فضبی ػجض ثٝ وبسثشی ٔؼىٛ٘ی دس ٔحّٝ 

 تٛصیـ ٔتقبدَ فضبی ػجض دس ػغح ٔحّٝ

 ٔٙجـ: ٍ٘بس٘ذٌبٖ
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 تدارب خُاوی

 ، لىذن2گریه يیچ میلیىیًم يیلیح

فضبی اداسی، دس لّت ؿٟش ٔتش ٔشثـ  2888خب٘ٝ ٔؼىٛ٘ی ٚ  8933ثب ٔؼبحت حذٚد ثیؼت ٚ ٘ٝ ٞىتبس،ؿبُٔ 

ِٙذٖ ٚ دس ٔدبٚست سٚدخب٘ٝ تبیٕض لشاس ٌشفتٝ اػت.عشح ساٞجشدی آٖ ؿبُٔ ایؼتٍبٜ ٔشثٛط ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ 

فٕٛٔی، ٔذسػٝ اثتذایی، پیبدٜ ساٜ وٙبس سٚدخب٘ٝ، ٕ٘بیی اص ػبختٕبٖ ٞبی ػبختٝ ؿذٜ ٔدبٚس سٚدخب٘ٝ ٚ ٔیذاٖ 

ٞبی ٔختّظ فٕٛدی عشاحی ؿذٜ ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ػبخت آٖ ثٝ اتٕبْ ٔشوضی ٔحّٝ وٝ ثب تشاوٓ ثبالتشی اص وبسثشی 

سػیذٜ اػت.ػبختٕبٖ ٞبی احذاثی ثؼیبسی اص ٔـخلٝ ٞبی ػجض اص خّٕٝ اػتفبدٜ اص چٛة ثٝ ٔیضاٖ پبیذاس ٚ 

عشاحی ثٝ وٕه الّیٓ ٔحّی ثشای اػتفبدٜ ثیـیٙٝ اص ٘ٛس ٚ ا٘شطی خٛسؿیذ ٚ وبٞؾ اثشات ثبد غبِت سا ؿبُٔ ٔی 

خبِت ایٗ ػبختٕبٖ ٞب عشاحی ٔٙقغف فضبی ٘ـیٕٗ آٖ ٞبػت.ٚاحذٞب دس داخُ خٛد ـخلٝ ؿٛ٘ذ.یه ٔ

ثشاػبع ٘یبصٞبی ٞش خب٘ٛادٜ سا ٕٔىٗ ٔی داسای دیٛاسٞبی ٔتحشن ٚ ِغض٘ذٜ ای ٞؼتٙذ وٝ تغییش فضب 

ٖ ػبصد.ػبختبس ػبصٜ ای ثٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ؿذٜ اػت وٝ اكالحبت ٚ تغیشات ثلشی ٔی تٛا٘ذ ثٝ ساحتی دس آ

 (.918 -918، 8919ٚ ٚیّش ٚ ثٙتّی، 24، 8948كٛست پزیشد)ثحشیٙی ٚ حبخی ثٙذٜ،

                     

    

 http://egretwest.com/projects/homes/greenwich-millenium-village-2  ٔأخز:

                                                           
2
 Greenwich Millennium village 
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 ، کالیفرویا3يیلیح ًَمس دیًیس

ته خب٘ٛاسٜ تٛػظ ٞىتبس ثب خب٘ٝ ٞبی  18ٚاحذ دس  098ایٗ ٔدٕٛفٝ ؿبُٔ 

دس دیٛیغ ایبِت وبِیفش٘یب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ؿذٜ « خٛدی ٚ ٔبیىُ وٛسثت»

ا٘ذ وٝ تٕبْ آة ثبساٖ پخؾ ؿذٜ دس ٔٙغمٝ سا خٕـ آٚسی ٔی ٕ٘بیٙذ، ٚ 

ؿجىٝ ای صیجب اص ثبك ٞب ٚ ٔؼیشٞبی پیبدٜ ٔٙبػت سا فشاٞٓ ٔی آٚس٘ذ.خٟت 

ا ثشای اوثش خب٘ٝ ٞب غشثی، اػتفبدٜ اص ا٘شطی خٛسؿیذی س -ٌیشی ؿشلی

  (.010، 8919ٕٔىٗ ٔی ػبصد)ٚیّش ٚ ثٙتّی،

 

 http://www.michaelcorbettmasterbuilder.com/village.html ٔأخز:

 تًسکان، آریسيوا 4مًری پارک دل سًلرسیًاوً ي آ

ایىش اػت.عشح خبٔـ  8088خب٘ٝ دس  0188یه ٔحذٚدٜ ٘ؼجتبً ثضسي خذیذ دس خبسج اص تٛػىبٖ ٚ ؿبُٔ ػیٛا٘ٛ 

ایٗ ٔحذٚدٜ تٕبیُ ثٝ خّك یه ٔدٕٛفٝ وبُٔ، ؿبُٔ ٔذاسع، پبسن ٞب ٚ اؿتغبَ دس فبكّٝ لبثُ پیبدٜ سٚی سا 

ب٘ٝ ِِٛٝ وـی ثب دٚ خظ یه ػبٔ٘ـبٖ ٔی دٞذ.اغّت صٔیٗ ٞبی ثٝ كٛست عجیقی حفؼ ؿذٜ ا٘ذ.دس ایٗ ٔحذٚدٜ 

فجٛس)یه خظ ثشای آة آؿبٔیذ٘ی ٚ دیٍشی ثشای آة غیشآؿبٔیذ٘ی( ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد ٚ ػبختٕبٖ ٞبی 

فٕٛٔی ٚ خلٛكی اص خٟت ٌیشی ثٝ ػٛی خٛسؿیذ ٔضایبی صیبدی سا وؼت ٔی وٙٙذ.فّی سغٓ ٚخٛد ٔضایبی 

ٛ دس ِجٝ ثیشٚ٘ی ؿٟش تٛػىبٖ، ػبئُ ثؼیبس صیبدی سا دس آٖ صیبدی اص ِحبػ لبثّیت پبیذاسی، ٔىبٖ لشاسٌیشی ػیٛا٘

ایدبد ٕ٘ٛدٜ اػت ٚ افتجبس آٖ سا ثٝ فٙٛاٖ یه اٍِٛی ٕ٘ٛ٘ٝ وبٞؾ دادٜ اػت.دس ٔمبثُ آسٔٛسی پبسن دَ ػَٛ، 

 82ٚاحذ دس حذٚد  44یه ٔحذٚدٜ تٛػقٝ خذیذ دس تٛػىبٖ، وٝ اثقبد وٛچىتشی ثب تشاوٓ ثؼیبس ثیـتشی داسد)

بِك ایٗ ٔٙغمٝ خبٖ ٚػّی ٔیّش (، دس ٔحذٚدٜ یه ٚاحذ ٕٞؼبیٍی لذیٕی لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ خایىش صٔیٗ

 (.919 -919اػت)ٕٞبٖ،

                                                           
3
 Village Homes 
4
 Armory Park del Sol  Civano and 
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 http://www.terrain.org/unsprawl/13 ٔأخز:

 وتیدٍ

ٔحالت ؿٟشی ثٙیبٖ ٞبی تٛػقٝ ٚ ػَّٛ ٞبی حیبت ثخؾ ٞش ؿٟش ٞؼتٙذ ٚ تٛػقٝ ثبیذ ثب ٔحٛسیت ٚ تٛخٝ  

ثٝ ٘یبصٞب ٚ پتب٘ؼیُ ٞبی ٔٛخٛد دس آٖ ٞب كٛست پزیشد.ِضْٚ دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاسؿٟشی، تحمك اٞذاف ٚ 

ی اخیش ثب دٚس ؿذٖ اص ٔفْٟٛ ٔحّٝ ٚ ٔقیبسٞبی تٛػقٝ پبیذاس ٔحّٝ ای ٚ ایدبد ٔحالت پبیذاس ٔی ثبؿذ.دس دٞٝ ٞب

ٔحّٝ ٌشایی دس فشآیٙذ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ثؼیبسی اص ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی دس ؿٟشٞب دس حبَ ٘ضَٚ 

د ِضْٚ ثبصٌـتی دٚثبسٜ ثٝ ٔفْٟٛ تٛػقٝ ٞبی ٔحّٝ ای ٚ ٔحّٝ ٔجٙب سا ثیـتش ٔغشح ٔی ػبصد.ثب دس ٞؼتٙذ ٚ ایٗ خٛ

ذاس ٔحّٝ ای ٚ ٌبْ ثش داؿتٗ ثٝ ػٛی ثشآٚسدٜ ؿذٖ آٖ ٞب، ا٘تؾبس ٔی سٚد ٌبْ ٘ؾش داؿتٗ ٔقیبسٞبی تٛػقٝ پبی

ٞبی ٔؤثشی ٘یض ثٝ ػٛی پبیذاسی ؿٟشی ثش داؿتٝ ؿٛد ٚ دس ٟ٘بیت ؿٟشی پبیذاس ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ٚیظٌی ٞبی 

ش دػتیبثی ثٝ دس ایٗ ٔیبٖ ثٟشٜ ٌیشی اص تدبسة خٟب٘ی ٔی تٛا٘ذ ثؼیبس ٔفیذ ٚالـ ؿذٜ ٚ ٔؼیپبیذاسی حبكُ ٌشدد.

 ٞذف سا ٕٞٛاستش ٚ صٔبٖ سػیذٖ سا وٛتبٞتش ٕ٘بیذ.

 مىابع

.اٍِٛی دٞىذٜ ؿٟشی: سٞیبفتی وبسأذ دس خٟت تحمك 8948ثحشیٙی،ػیذ حؼیٗ ٚ حبخی ثٙذٜ،ٔٛ٘ب. .8

پبیذاسی ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی سٚػتبیی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی:سٚػتبی ٔیب٘الت ٚالـ دس حٛصٜ كفبسٚد ؿٟشػتبٖ 

 .899،ؿٕبسٜ 8948تبثؼتبٖ سأؼش.ٔؼىٗ ٚ ٔحیظ سٚػتب،

 .83،ؿٕبس8931ٜ.ؿٟشػبصی ٚ تٛػقٝ پبیذاس.سٞیبفت،صٔؼتبٖ 8931ثحشیٙی،ػیذ حؼیٗ. .0

.٘ؾشیٝ ٞبی ؿٟش ٚ پیشأٖٛ،تٟشاٖ،ػٕت،چبح ػْٛ،صٔؼتبٖ 8913پبپّی یضدی،ْ.ح ٚ سخجی ػٙبخشدی،ح. .9

8910. 

تٟشاٖ ثب تأویذ ثش فّٕىشد تٛوّی ٘یب،خٕیّٝ ٚ اػتبدی ػیؼی،ٔٙلٛس.تحّیُ پبیذاسی ٔحّٝ ٞبی والٖ ؿٟش  .9

ؿٛسایبسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: ٔحّٝ ٞبی اٚیٗ،دسوٝ ٚ ِٚٙده.پظٚٞؾ ٞبی خغشافیبی ا٘ؼب٘ی،صٔؼتبٖ 

 .38،ؿٕبس8911ٜ
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.تحّیُ ٔشصثٙذی ٔحالت لشاسدادی ثب اػتفبدٜ اص ٘مـٝ 8948ثمٝ االػالٔی،فٕیذاالػالْ ٚ ثٟٙبٔی فشد،ٔشیٓ. .2

ی ؿٟشداسی ٔـٟذ.ٔـٟذ،چٟبسٔیٗ وٙفشا٘غ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی ؿٙبختی ػبوٙیٗ)ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: ٔحّٝ ثٙذ

 .8948ٚ ٔذیشیت ؿٟشی،اسدیجٟـت 

 .ػشا٘ٝ وبسثشی ٞبی ؿٟشی.تٟشاٖ،ػبصٔبٖ ّٔی صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ.8931حجیجی،ػیذٔحؼٗ ٚ ٔؼبئّی،كذیمٝ. .1

.٘مؾ ػشٔبیٝ اختٕبفی دس تٛػقٝ پبیذاس 8911خبوپٛس،ثشاتقّی ٚ ٔبفی،فضت اِٝ ٚ ثبٚاٖ پٛسی،فّیشضب. .3

ٝ ای)ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: وٛی ػدبدیٝ ٔـٟذ(.ٔدّٝ خغشافیب ٚ تٛػقٝ ی ٘بحیٝ،ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ ٔحّ

 .80،ؿٕبسٜ 8911

.عشاحی ٚ ػبٔبٖ دٞی فّٕىشدی ٔحالت ؿٟشػبصی ثب اػتفبدٜ اص اكَٛ ٚ ٔفبٞیٓ 8914خشاصی،فّیشضب. .1

 صاد ٚاحذ لضٚیٗ.دا٘ـٍبٜ آ )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: ٔحّٝ آة ا٘جبس ٘ٛ(.پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ،TNDسٚیىشد

.ثشسػی ٘ؾشی ٔفْٟٛ ٔحّٝ ٚ ثبصتقشیف آٖ ثب 8914فجذاِٟی،ٔدیذ ٚ كشافی،ٔؾفش ٚ تٛوّی ٘یب،خٕیّٝ. .4

 .30،ؿٕبسٜ 8914تأویذ ثش ؿشایظ ٔحّٝ ٞبی ؿٟشی ایشاٖ.پظٚٞؾ ٞبی خغشافیبی ا٘ؼب٘ی،تبثؼتبٖ 

،ؿٕبسٜ 8912جب،پبییض .ٔحّٝ ٔؼىٛ٘ی پبیذاس:ٔغبِقٝ ٔٛسدی ٘بسٔه.ٞٙشٞبی صی8912فضیضی،ٔحٕذ ٟٔذی. .88

03. 

.سٚیىشد تٛػقٝ ی پبیذاس ٔحّٝ ای دس والٖ ؿٟش تٟشاٖ)ٔٛسد:ٔحّٝ ی 8940فٙی،صٞشٜ ٚ كبسٔی،فشیذ. .88

 .98،ؿٕبسٜ 8940(.خغشافیب ٚ تٛػقٝ،ثٟبس 3ثٟبس ٔٙغمٝ ی 

.ثبصتِٛیذ ٔفْٟٛ ٔحّٝ دس ؿٟش تبسیخی ٕٞذاٖ ثب تأویذ ثش اكَٛ ٘ٛؿٟشػبصی)ٕ٘ٛ٘ٝ 8948الٞٛتی،ؿیٕب. .80

 ٔٛسدی:ٔحّٝ وّپب(.پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ،دا٘ـٍبٜ آصاد ٚاحذ لضٚیٗ.

.تجییٗ ٔقیبسٞب ٚ ؿبخلٟبی پبیذاسی دس ٔحّٝ 8913٘ٛسیبٖ،فشؿبد ٚ فجذاِٟی ثبثت،ٔحٕذٟٔذی. .89

 .28ٔؼىٛ٘ی.ؿٟشٍ٘بس،ػبَ ٟ٘ٓ ٚ ؿٕبسٜ 

وش حمیمی .٘ٛؿتبسٞبیی دسثبسٜ تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاس،ویب٘ٛؽ را8919ٚیّش،اع.اْ ٚ ثٙتّی،تی. .89

افٛؿتٝ،تٟشاٖ،ٔشوض ٔغبِقبتی ٚ تحمیمبتی ؿٟشػبصی ٚ ٔقٕبسی ٚصاست ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی،چبح 

 .8919اَٚ،پبییض 

82. http://egretwest.com/projects/homes/greenwich-millenium-village-2 
81. http://www.michaelcorbettmasterbuilder.com/village.html 
83. http://www.terrain.org/unsprawl/13 
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