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             زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین

 1فضایی–تاشآفسیىی فضایی شُسی مؼغًف تٍ اتؼاد کالثدی 

 چکیدٌ فازسی

قٟطٞب ثٝ ِحبػ ثؿتط تبضیری ،فطٍٞٙی ،ؾیٕبی عجیقی ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔحیظ ٔهٙٛؿ زاضای ٞٛیت ٚ تكرم ٔٙحهط ثٝ فطز 

ض تمٛیت ٚ یب ذٛز ٔی ثبقٙس.فضبٞبی قٟطی ٘یعٟٔٓ تطیٗ ثرف اظ  ایٗ ٞٛیت ٔحیغی ضا تكىیُ ٔی زٞٙس،وٝ فبُٔ وّیسی ز

 تضقیف تقّك ذبعط افطاز ثٝ ٔحیظ پیطأٛ٘ی ذٛز اؾت.

اظ ؾٛی زیٍط قٟط پسیسٜ ای ظ٘سٜ ، پٛیب ٚ زض حبَ تغییط ٚ تحَٛ ٔی ثبقس.ضٚ٘س تحَٛ قٟط ارتٙبة ٘بپصیط اؾت ِىٗ زض فمساٖ 

ٝ ٌٛ٘ٝ ای تسضیزی اظ ثؿتط ٔسیطیت چبِف ٞب ٚ ثٟطٜ ٌیطی اظ فطنتٟب وّیٝ اثقبز ویفی ٚ ٔبٞٛی فضبٞبی قٟطی ٔی تٛا٘س ث

 قٟطٞب ٔحٛ قٛ٘س ٚ حتی فطنت ٞبی ایزبز ٚ احیب فضبی قٟطی اظ زؾت ثطٚز.

ٞسف اظ اضائٝ ایٗ ٔمبِٝ قٙبذت زضؾت چبِف ٞب ی فضبی قٟطی ٚ ثٟط ٜ ٌیطی اظ فطنتٟبی ثبِمٜٛ ایٗ فضب ٔی ثبقس.زض ایٗ 

٘یبت قٟط انفٟبٖ ثٝ ثبظآفطیٙی فضبی قٟطی آٖ ثٝ فٙٛاٖ یه ٔمبِٝ ضٕٗ ٔقطفی اثقبز ٔبٞٛی ٚ ضٚیٝ ای ٔحسٚز ٜ وبضذب٘ٝ زذب

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی پطزاذتٝ اؾت.

فضبیی  آٖ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی ا٘تربة  –زض ثرف ٔغبِقبت تزطثی ،ٔحسٚزٜ وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ، ثب تٛرٝ ثٝ اثقبز وبِجسی  

طزقٍطی ٚ ٔٙؾط قٟطی زض ؾغح والٖ تب ذطز قسٜ اؾت. ثٟطٜ ٌیطی اظ فطنت ایزبز فضبی قٟطی زض ایٗ حٛظٜ ٚ ضاؾتبی ٌ

 إٞیت زاضز

ایٗ ٔحسٚزٜ ثٝ زِیُ ٌؿتطزٌی فضب ،پٛقف ٌیبٞی غٙی ٚ ٚرٛز اِٚیٗ ثٙبٞبی تبضیری نٙقتی زض قٟط انفٟبٖ فطنت 

ٔغّٛثی زض ایزبز فضبی قٟطی زض لبِت یه ثبك ٔٛظٜ اؾت.ایٗ ٔحسٚزٜ اثتسا ثب ضٚیىطز اضتمبء ویفیت فضبی قٟطی ٚ ٔٙؾط 

ٟطی آٖ ٔٛضز ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ ٚ ثٝ فٙٛاٖ فطنت فضبی قٟطی زض ؾبذتبض اؾترٛاٖ ثٙسی قٙبؾبیی ٚ آؾیت ق

 قٙبؾی قسٜ اؾت.ٚ زض ٟ٘بیت ثٝ وٕه زا٘ف عطاحی قٟطی ؾٙس چبضچٛة عطاحی قٟطی تسٚیٗ ٌطیسٜ اؾت.

ٞبی قٟطی ثٝ وٕه ٔفبٞیٓ عطاحی قٟطی ثٝ ایٗ تطتیت زض ایٗ پػٚٞف ؾقی قسٜ اؾت ،ٌبٔی ٔٛحط زض ضاؾتبی احیب فضب

ٚ اضائٝ قسٜ اؾت.ایٗ ؾٙس قبُٔ اٞساف والٖ،ؾیبؾتٟب ی  پطزاذتٝ قٛز.زض ٟ٘بیت ؾٙس چبضچٛة عطاحی قٟطی تىٕیُ

 پیكٟٙبزی ٚ عطح ؾبذتبضی ٔی ثبقس.

 فضبیی،عطاحی قٟطی –:فضبی قٟطی،ٔٙؾط قٟطی،اثقبز وبِجسی ياضگان کلیدی 

Abstract 

recreating urban space refers to the morphological dimensions – space 

The purpose of this paper is to provide a true understanding of the 

challenges of urban space and any potential opportunities in this space. 

This paper introduces the substantive and procedural aspects limit the 

tobacco factory in Isfahan has reinvented urban space as a case study. 
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             زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین

In experimental studies, ranging from tobacco companies, according to the 

anatomical dimensions - space is chosen as a case study. 

Taking advantage of opportunities in the field of urban space and urban 

landscape, macro level and micro tourism and its importance 

The scope of the vastness of space, rich vegetation and industrial 

monuments in the city's first good chance in making urban space into a 

garden museum. 

Thus, in this study, the effective step towards the revival of urban spaces 

and urban design concepts to be addressed. 

In the Urban Design Framework document and presentation is complete., 

This document contains goals, policies, and program structure is proposed. 

  مقدمٍ:

 زا٘ف عطاحی قٟطی ٍ٘طقی ٘ٛیٗ ثٝ چٍٍٛ٘ی ٞسایت ٚ ضاٞجطی رٛأـ زض رٟت ثٟعیؿتی ٚ پبیساضی ٔحیظ اؾت.

ضٚیىطز پبظتیٛ ثٝ ٔؿبئُ عطاحی ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ایزبة ٔی وٙس وٝ فطآیٙس تهٕیٓ ؾبظی قفبف ٚ ٞسفٕٙس زض رٟت زؾتیبثی ثٝ 

 .قطایظ ٔغّٛة ٌبْ ثط زاضز

ٖ ٘ؿجت ثٝ ٌصقتٝ تغییط وطزٜ اؾت.تغییط زض اثقبز ٘یبظ ثٝ فضبٞبی قٟطی زض چٙس زٞٝ اذیط ضا ثٝ قطایظ وٙٛ٘ی قٟط انفٟب

ز٘جبَ زاقتٝ اؾت.وٝ ٘مف ٚ ضؾبِت رسیسی ثطای پٟٙٝ ٔطوعی اظ ٔٙؾط وٕیت ٚ ویفیت ٘یبظٞب ٔغطح ٔی ؾبظز.ایٗ ٘ىتٝ ،ِعْٚ 

ضا ٔغطح ٔی وٙس.اضاضی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ٕٞیٗ فطنت تبٔیٗ اضاضی رسیس زض اِٚیٗ فطنت ٔىب٘ی زض اضتجبط ثب ٔطوع قٟط 

 ٔىب٘ی عالیی اؾت.

 

٘ؾٓ وبِجسی حٛظٜ تٛؾقٝ ٘مف تقییٗ وٙٙسٜ ی زاضز ٚ ٞٓ چٙیٗ زض تٛؾقٝ ٔی ثبیؿت ٘مف ٔبزی ٘یبنطْ ٚ ضٚزذب٘ٝ ظایٙسٜ 

 ضٚز ثٝ ِحبػ ظیؿت ٔحیغی ٔس ٘ؾط لطاض ٌیطز.

زض لّت انفٟبٖ ،ا٘جٛٞی اظ ٘یبظٞب ٚ ٔغبِجبت قٟطٚ٘ساٖ انفٟب٘ی ٚ  اضاضی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثٝ فٙٛاٖ یه فطنت وّیسی

اظ ؾٛی زیٍط ایٗ اضاضی زاضای ربیٍبٜ ٚیػٜ ای اظ ٘ؾط ظیؿت ٔحیغی ٚ تٛؾقٝ پبیساض اؾت وٝ ٌطزقٍطاٖ ضا زض پیف ضٚ زاضز.

 پیٛ٘س ضطٚضی ٌطزز.ایٗ ذٛز ثبفج ٔی قٛز تب اتربش تهٕیٓ ثطای چٍٍٛ٘ی تٛؾقٝ آٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ربٔـ،پبیساض ٚ ٞٓ 

 اَمیت مًضًع:

ؾیٕبی قٟط ٞٓ چٙیٗ  اظ رّٕٝ ٔٛاضزی اؾت وٝ زض وبضوطز ٞؿتٝ انّی قٟطٞبی أطٚظی تبحیط ثؿعایی زاضز. یقٟطفضبٞبی 

ثرف ٔتزّی ٚ ّٕٔٛؼ زض قٟط ٞب اؾت.وٝ زض آٖ تجّٛض ثهطی ،وبضوطزی ٚٔقٙبیی فٙبنطی وٝ فضب ضا قىُ ٔی زٞٙس زیسٜ 

 ٔی قٛز.
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ٔحیظ وٕه ٔی وٙس.ٔٙفی ثٛزٖ آٟ٘ب  ٞبی وٝ ٔخجت ثٛزٖ فٛأُ تكىیُ زٞٙسٜ ؾیٕبی قٟط ثٝ ثبال ضفتٗ ویفیتٕٞبٖ عٛض 

 فضبٞبی٘یع احطات ٘بٔغّٛثی اظ رّٕٝ ظٚاَ وبِجسی ٚ وبضوطزی ،اثٟبْ ٚ فسْ ذٛا٘بیی ثبفت قٟط ٞب ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز.ٚزض پی آٖ 

 سیُ ٔی وٙس .٘بٔغّٛة ثطای وبض ٚ ظ٘سٌی تج فضبٞبیقٟطی ضا ثٝ 

ٔس  زض ایٗ پطٚغٜ ، ضٚ٘س ٌطیع٘بپصیط تغییط ٚ ربیٍعیٙی ثٙبٞبی وبضذب٘ٝ ی ٔتطٚوٝ ی ٔتقّك ثٝ آغبظ ا٘مالة نٙقتی ضا ثٝ ٔجبضظٜ 

٘ؾط ثٛزٜ اؾت.ایٗ چبِف اظ عطیك رؿتزٛ ثطای ضؾیسٖ ثٝ تقبزَ ٚ ٞٛیت رسیس ٔٙغمٝ ٞٓ چٙیٗ حفبؽت اظ رٙجٝ ٞبی 

 ٝ آغبظ قسٔخجت تبضیری ٔٛرٛز زض ٔٙغم

ٞسف انّی ، عطاحی زٚثبضٜ ی رعئیبت فّٕىطزی وبضذب٘ٝ ای لسیٕی ثٛز وٝ زض  ٔزبٚضت ثب فٙبنط اضظقٕٙس ضٚزذب٘ٝ ظایٙسٜ 

 ضٚز ، ٔبزی ٘یبنطْ ٚ پُ ٞبی تبضیری رٛیی ٚ ذٛارٛ اؾت. 

 ضسيزت مغالؼٍ:

وع انفٟبٖ أطٚظی ٚ ٞؿتٝ ٞبی تبضیری آٖ ثرف ٔط ٔٙغمٝ، انفٟبٖ  ٚالـ قسٜ اؾت،  ایٗ 3وبضذب٘ٝ زذب٘یبت  زض ٔٙغمٝ   

ضا زض زٚضٜ ٞبی ٔرتّف تحَٛ زض ثط ٔی ٌیطز ٚ ثؿیبضی اظ آحبض ٚ ثٙبٞبی یبزٔب٘ی ، ٔحٛضٞبی اضظقٕٙس تبیری)عجیقی ٚ ا٘ؿبٖ 

 ؾبذت( وٝ تقسازی اظ آٟ٘ب ٔیطاث رٟب٘ی ثٝ قٕبض ٔی آیٙس زض ایٗ ٔٙغمٝ لطاض ٌطفتٝ ا٘س.ٔحٛض تبضیری چٟبضثبك نسض،پُ

 ذٛارٛ،ٔبزی ٘یبنطْ ٚ ضٚزذب٘ٝ ظایٙسٜ ضٚز اظ فٙبنط ٟٔٓ ٞٓ رٛاض وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثٝ قٕبض ٔی آیٙس. 

فّٕىطز وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثب ٔحسٚزٜ پیطأٛ٘ی ٚ وبضثطی ٞبی ٞٓ رٛاض ٘بؾبظٌبض ثٛزٜ ٚ ٘یبظ ثٝ ا٘تمبَ ایٗ وبضثطی ٚ تعضیك أطٚظٜ 

ا٘ساظ وٝ ثطای ایٗ ٔحسٚزٜ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ احؿبؼ ٔی  ٚ ٘مف ٚ چكٓ وبضثطی رسیس ٞٓ ذٛاٖ ثب ثٙبی لسیٕی وبضذب٘ٝ

ترطیت ٞب ، زذبِتٟب ٚ ؾبذت ٚ ؾبظ ٞب ی ٘بآٌبٞب٘ٝ زض فهط حبضط ٚ احساث ذیبثبٟ٘بی رسیس ٚ ایزبز ٚاحسٞبی ٞٓ چٙیٗ  قٛز.

 ٔرسٚـ ٌطزز.سٚزٜ تزبضی ٚ ذسٔبتی زض وٙبض آٟ٘ب ثبفج ٌطزیسٜ تب ؾیٕبی ایٗ ٔح
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 بض عجیقی ، ؾبذتبض تبضیری ، ؾبذتبض وبِجسیؾبذت -2

فضبی ، ثبظآضایی ٔٙؾط حٛظٜ ٚ لٛاْ ثركیسٖ ثٝ ٔٙؾط قٟطی زض رٟت اضتمب ربیٍبٜ قٟطی ایٗ فضبی قٟطی  ثٝ احیب  تٛرِٝصا  

  ٚ وبضذب٘ٝ زذب٘یبت عّجیسٜ ٔی قٛز. قٟطی ایٗ حٛظٜ 

 

 اَداف

 2اٞساف والٖ

ط انفٟبٖ ٘یبظٔٙس زؾتبٚضز ٔغبِقبت قٙبذت ٚ ؾٙزف زض حٛظٜ والٖ)ضاٞجطزی( حبٚی ایٗ پیبْ اؾت وٝ پٟٙٝ ٔطوعی قٟ

آٖ اؾت.اوٖٙٛ اضاضی وبضذب٘ٝ  فبلسایزبز فضبٞبی قٟطی ٚ فقبِیتٟب ٚ فّٕىطزٞبی ٘ٛیٙی اؾت وٝ زض حبَ حبضط ایٗ پٟٙٝ 

زذب٘یبت ثٝ فٙٛاٖ ثٟتطیٗ فطنت زض رٟت تبٔیٗ ایٗ ٘یبظٞب پیف اظ ٞط ظٔبٖ زیٍطی ٔس ٘ؾط اؾت . اظ ؾٛی زیٍط ربیٍبٜ 

ػٜ یُ رصة ٘یبظٞب ٚ ٔغب ِجبت ذبنی اظ فقبِیتٟب ٚ فّٕىطزٞبی ثطتط قٟط انفٟبٖ ثٝ ٚیظیؿت ٔحیغی ایٗ اضاضی پتب٘ؿ

 فقبِیتٟبی ٘ٛیٗ ضا زاضز.

چكٓ ا٘ساظ ضؾبِت ٚ ربیٍبٜ اضاضی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت زض قىُ زٞی ثٝ ٘ؾٓ فضبیی ٚ فضبٞبی قٟطی حٛظٜ ٔطوع قٟط انفٟبٖ ز 

 قطح ظیط تسٚیٗ قسٜ اؾت: ضافك زضاظ ٔست زض لبِت اٞساف والٖ ٚ ضاٞجطزٞب ثٝ

 وبِجسی قٟط انفٟبٖ ثطای ثبظآضایی فضبٞبی قٟطی زض ظ٘سٌی قٟط ٚ قٟطٚ٘ساٖ -وٕه ثٝ تبٔیٗ ثركی اظ ٘یبظٞبی فضبیی

 اظ عطیك تبٔیٗ فضبٞبی ثبظ ٚ فٕٛٔی زض چبضچٛة تمٛیت ٔجب٘ی قٟطٚ٘سی ٚ تبٔیٗ ٔٙبفـ قٟطٚ٘ساٖ

 طزی،فقبِیتی ٚ فضبیی حٛظٜ ٔطوعی قٟط انفٟبٖ وٕه ثٝ وبضآیی ٚ احط ثركی فطآیٙس پبالیف فّٕى 

  وبِجسی قٟط انفٟبٖ زض رٟت تمٛیت فضبٞبی قٟطی زض ظ٘سٌی  –ارتٕبفی ٚ فضبیی  –وٕه ثٝ تبٔیٗ ٘یبظٞبی فطٍٞٙی

 قٟطٚ٘ساٖ

 ٖاضتمبی ویفیت ذٛا٘بیی ثب تبویس ثط حؽ ٔىب 

 ٖفضبیی پٟٙٝ ٔطوع قٟط انفٟبٖ زض چبضچٛة  تبٔیٗ پیٛ٘س تزب٘ؽ ٚ تقبٔی اضاضی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثب ٔتٗ ٚ ؾبظٔب

 ٔقیبضٞبی پبیساضی تٛؾقٝ قٟطی.

 سًاالت 

ٞسف اظ ایٗ ٘ٛقتبض قٙبذت زضؾت چبِف ٞب ی فضبی قٟطی ٚ ثٟط ٜ ٌیطی اظ فطنتٟبی ثبِمٜٛ ایٗ فضب ٔی ثبقس ٚ ثٝ عٛض 

 ٔی پطزاظز: ت ظیط ٔكرم ثٝ ؾٛاال

                                                           
2

 Golas 
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 ثٟطٜ ٚضی ٕ٘ٛز؟ ی فضبٞبی قٟطی احیب ٚ ثبظآفطیٙ  فطنت ٞبیاظ تٛاٖ  یچٍٛ٘ٝ ٔ -1

 ٌطز٘س؟ یقٟط یٌطزقٍط یوبٖ٘ٛ ٞبی فقبِیتٟبتجسیُ  ثٝ   هی٘كب٘ٝ ٞبی اؾتطاتػ فضبٞبی قٟطی ٚ تٛاٖ یچٍٛ٘ٝ ٔ-2

 چٍٛ٘ٝ  ٔی تٛاٖ اظ فطنت ٞبی ایزبز فضبٞبی قٟطی زض ٔمبثُ ؾبذت ٚ ؾبظ ثی ضٚیٝ ٔحبفؾت وطز؟ -3

 فسضیات

 ضیبتی ثیبٖ ٔی قٛز:زض پبؾد ثٝ ؾٛاالت ٔغطح قسٜ ،فط

تجسیُ اثٙیٝ لسیٕی اضظقٕٙس وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثٝ ثبك ٔٛظٜ ثب وبضوطز فطٍٞٙی ٚ ٌطزقٍطی زض ایزبز فضبٞبی قٟطی ؾطظ٘سٜ ٚ 

 ایزبز وبٖ٘ٛ ٞبی ٌطزقٍطی زض حٛظٜ ٔزبٚض آٖ ٚ ٔبزی ٘یبنطْ ٔٛحط اؾت.

یسی زض رٟت ایزبز فضبی قٟطی ثٟطٜ ثطزٜ ٚ زض ٞٓ چٙیٗ ثب عطاحی ٚ فضبؾبظی ٔزسز ٔحسٚزٜ وبضذب٘ٝ اظ ایٗ فطنت وّ

 ٔمبثُ ؾبذت ٚ ؾبظ ٔتطاوٓ اظ آٖ حفبؽت ٔی ٕ٘بیٓ.

 پیشیىٍ پطيَش

فضبی قٟطی یىی اظ اؾبؾی تطیٗ ٔفبٞیٓ ٔغطح زض حیغٝ زا٘ف عطاحی قٟطی اؾت ٚ ا٘سیكٕٙساٖ فطاٚا٘ی ثٝ تحمیك ٚ 

ٚ ا٘سیكٝ ٞبی ٔٛرٛز زض ایٗ ثبة زض پیكجطز تزطثٝ ٞبی فّٕی  ٘ؾطیٝ پطزاظی زض ایٗ حیغٝ پطزاذتٝ ا٘س .ثٝ وبضٌیطی ٔفبٞیٓ

 ضٕٗ تٛاٖ ٔی ، ٔصوٛض ی ٔحسٚزٜ ؾبظٔب٘سٞی پی زض وٝ اؾت ٞٓ چٖٛ ٔحسٚزٜ وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ٘یع ٔٛحط اؾت.ثسیٟی

  ٔفْٟٛ ؾبؼا ایٗ ثط ٌٕبضز ٕٞت ٔقبنط ٘یبظٞبی ٔجٙبی ثط ، آٖ زض رسیسی ٔفْٟٛ اِمبی ثٝ ، فضب ایٗ ثٝ ٞٛیت ثبظٌطزا٘سٖ

  پطغٜ ٚ ِٙسٖ قٟط ٔٙؾط ٔسیطیت چٖٛ ٞٓ ٞبی تزطثٝ ثب ازأٝ زض ٚ آٖ ثب ٔطتجظ ٞبی ٘ؾطیٝ ٚ قٟطی فضبی قٟطی ،ٔٙؾط

 ٚ ٔساذّٝ وٝ اظ حیج ٔٛضٛؿ ٚ  ذهیهٝ ٞبی حٛظٜ عطاحی ٔكبثٟت فطاٚا٘ی زاقتٝ ا٘س ، ضا اٍِٛی  ضا پبضیؽ قٟط زض ٔٛ٘طٚغ

 زازٜ ایٓ. لطاض ذٛز السأبت

 تحقیقزيش 

فطآیٙس ٔحتٛایی ٚ چبضچٛة ؾیبؾت ٌصاضی تٛؾقٝ ٔجتٙی ثط عجمٝ ثٙسی ویفیتٟب زض ظٔیٙٝ ٞبی ٔرتّف ٔحیغی 

،وبِجسی،ارتٕبفی ٚ ازضاوی اؾت ٚ ٔحهَٛ وبض ٘یع یه اٍِٛی ضاٞجطزی چٙس ٚرٟی اظ ٔزٕٛفٝ ؾیبؾت ٌصاضی اؾت وٝ ٟٔٓ 

ؾٓ ثهطی ، ٘ؾٓ وبِجسی ٚ فطنٝ فٕٛٔی ٞط یه اظ ظٔیٙٝ ٞبی تطیٗ ثرف اظ ٔحتٛای وبض ضا زض ثط ٔی ٌیطز.٘ؾٓ فضبیی ،٘

ٔرتّف تٛؾقٝ ویفی ضا ثٝ قطح ظیط تكىیُ ٔی زٞٙس. وٝ انَٛ ٚ ٔقیبضٞبی ٔصوٛض ٔجب٘ی تسٚیٗ ؾیبؾتٟبی عطاحی لطاض 

 ٌطفتٝ اؾت.

 ٔطحّٝ تكىیُ ٔی قٛز: 5فطآیٙس تٟیٝ ثط٘بٔٝ عطاحی قٟطی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت اظ 

ؾٙزف ٚ ضقیت  -3قٟط انفٟبٖ( 3ؾٙزف ارٕبِی ٚضقیت حٛظٜ ضاٞجطزی )ٔٙغمٝ  -2ٔمسٔبتیتسٚیٗ چكٓ ا٘ساظ -1

تسٚیٗ ثط٘بٔٝ ضاٞجطزی عطاحی قٟطی )قبُٔ ؾیبؾتٟبی ضاٞجطزی، ٘مكٝ ؾیبؾتٟب  -5تسٚیٗ چكٓ ا٘ساظ  -4حٛظٜ عطاحی

 ٚضإٞٙبی عطاحی قٟطی(
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 ؾبذتبض ٔغبِقبتی -2

٘یٝ یىی اظ ٔحهٛالت ٔكرم ایٗ ٔطحّٝ اظ ثط٘بٔٝ ضیعی تسٚیٗ ))ثیب 

چكٓ ا٘ساظ (( ٔحسٚزٜ وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ٔی ثبقس وٝ ثط اؾبؼ 

ؾٙزف ٚضقیت اثقبز ٌٛ٘بٌٖٛ ارتٕبفی،التهبزی ،ؾیبؾی ،ظیؿت 

ٔحیی ٚ وبِجسی حٛظٜ نٛضت ٌطفتٝ اؾت.ثیب٘یٝ چكٓ ا٘ساظ حٛظٜ 

–وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ،ایٗ ٔحسٚزٜ ضا ٚارس پتب٘ؿیّٟبی ٌطزقٍطی 

 ٔی ٕ٘بیس. تبضیری ٚ اؾتمطاض ثبك ٔٛظٜ تهٛیط

 3چكٓ ا٘ساظ

تجسیُ تسضیزی ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ اضاضی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثٝ فٙهط ٚ 

–رعئی ثطرؿتٝ اظ ٔطوع قٟط انفٟبٖ زض چبضچٛة پبیساضی ارتٕبفی 

فطٍٞٙی ،التهبزی ٚ ظیؿت ٔحیغی قٟط انفٟبٖ ٚ ثٟجٛز ویفیتٟبی 

اؾتب زض ایٗ ض،چكٓ ا٘ساظ آیٙسٜ ضا تكىیُ ٔی زٞس.ٖفضبی قٟطی زض آ

،اضاضی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثبیؿتی زض ذسٔت ایزبز ٔطوع قٟط ٘ٛیٗ ٚ 

وبِجسی انفٟبٖ ٚ تمٛیت فطنٝ  -تبٔیٗ ثركی اظ ٘یبظٞبی فضبیی

 فٕٛٔی زض چبضچٛة ٔجب٘ی قٟطٚ٘سی لطاض ٌیطز.

 :٘ىبت حبئع إٞیت زض ثیب٘یٝ چكٓ ا٘ساظ

  ٚ ا٘ؿزبْ ؾبظٔبٖ فضبیی حٛظٜ زذب٘یبت ثب ضٚزذب٘ٝ ظایٙسٜ ضٚز

 اؾترٛاٖ ثٙسی قٟط انفٟبٖ

  وٕه ثٝ اضتمبءربیٍبٜ حٛظٜ وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثٝ فٙٛاٖ فضبی قٟطی

 زض قٟط انفٟبٖ

  ٘ٛظایی ٚ تزسیس حیبت حٛظٜ وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ٚ ٔجسَ قسٖ ثٝ ثبك

 ٔٛظٜ

 پبیساضی ٚ ثٟطٜ ثطزاضی اظ فطنتٟبی ٔحیظ عجیقی 

 مثاوی وظسی

ٌی ٞبی ثبظظ٘سٜ ؾبظی فضبٞبی قٟطی ،اظ ػی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ،ثط اؾبؼ ٚیزض پطٚغٜ عطاحی قٟطی ثبظآفطیٙی فضبیی قٟط

ضٚیىطز پبظتیٛ ثٝ زا٘ف پبیٝ انّی تئٛضیه پطٚغٜ ضا تكىیُ ٔی زٞٙس. وٝ ضٚیىطز پبظتیٛ ٔجب٘ی ٘ؾطی ذبنی پیطٚی قسٜ اؾت

بٚتی اظ السأبت زض رٟت عطاحی قٟطی ٔؿتّعْ ثطذٛضز ٔتفبٚت ثٝ تكریم اضظـ ٞبی ٔحیغی اؾت وٝ ٘یبظٔٙس فطآیٙس ٔتف

تِٛیس ضاٜ حُ ٔٙبؾت ثطای ٔؿبِٝ ٔی ثبقس.ایٗ ضٚـ ٟٔٓ ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ ٔحیغی ضا زض ٍ٘طـ ٔغّٛة ذهبئم ٔىبٖ ٚ 

تكریم رٛٞطٜ ٚ ٔبٞیت ٚیػٜ آٟ٘ب ٚ ٞٓ چٙیٗ چٍٍٛ٘ی ضٚ٘س ٔتٙبؾت ٔٛارٝ ثب ٔؿبِٝ ٚ ٔحتٛی ٚاضز اثقبز ٌؿتطزٜ ای اظ 

ضاٜ حُ یبثی اظ عطیك فطآیٙس ذبنی ٔتٙبؾت ثب ٔبٞیت ٚ ٔحتٛای ٔؿبِٝ لبثُ تجییٗ اؾت.ثط  ِٔٛفٝ ٞبی ویفی ٔی ٌطزز وٝ

 ایٗ اؾبؼ ضٚیىطز پبظتیٛ زاضای ٍ٘طـ زض ثقس ٔبٞیت ٚ زض ثقس ضٚیٝ ٔی ثبقس.
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 4تؼد ماَیت

ظ اثقبز وبِجسی تحٛالتی وٝ عی ؾٝ زٞٝ اذیط زض ذهٛل زا٘ف عطاحی قٟطی ضخ زازٜ اؾت تبویس ٞبی ؾٙتی ایٗ زا٘ف ضا ا

زض ٔحتٛای پبیٍبٜ ٘ؾطی زا٘ف عطاحی  1997ثٝ ظٔیٙٝ ٞبی ا٘ؿب٘ی ٚ فّٕىطزی ٘یع تقٕیٓ زازٜ اؾت ثط ایٗ اؾبؼ ربٖ پب٘تط 

 قٟطی ِٔٛفٝ ٞبی حؽ ٔىبٖ ٚ ٞٛیت ضا زض ٔحیظ ثٝ ؾٝ ثقس فقبِیت ،ٔقٙی ٚ وبِجس ٔطثٛط ٔی زا٘س.

زٞس ،ؾبظٔبٖ ٞبی وبِجسی،ثهطی،فّٕىطزی ٚ ازضاوی .آ٘چٝ ا٘ؿبٖ  ثحج اظ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔرتّفی اؾت وٝ قٟط ضا قىُ ٔی

زضن ٔی وٙس ثطآیٙسی اظ ایٗ ؾبظٔبٟ٘بی زضٞٓ تٙیسٜ اؾت.اٌط ٘ؾٓ زض ؾبظٔبٖ ثهطی ٘ؾٓ ؾبظٔبٖ فقبِیت ٚ فّٕىطز ضا تمٛیت 

ثٝ ٔقٙبی انیُ آٖ زضن وٙس ٚ ٞٓ چٙیٗ اضتجبط نحیح ٞط ؾبظٔب٘ی ثب ؾبظٔبٟ٘بی زیٍط ثٛرٛز آیس قٟطٚ٘س ٘ؾٓ انّی قٟط ضا 

(ٔٛضٛفبت ویفی لبثُ تٛرٝ زض ؾبذتبض عطاحی ضا زضؾیٕب ٚ ظٔیٙٝ ،ثهطی 1998ذٛاٞس وطز.زض ٕٞیٗ ضاؾتب ٔبتیٛ وطٔٛ٘ب )

،ازضاوی،ارتٕبفی،فّٕىطزی ٚ پبیساضی ٔی ثبقس.ِیىٗ ثطذی اظ ظٔیٙٝ ٞب ٔب٘ٙس ٔٛضٛفبت ثهطی ٚ ؾیٕبی قٟطی ٔی تٛا٘ٙس زض 

ثطذی ٔجبحج ٔب٘ٙس ازضان زض ؾبظٔبٖ فضبیی ٚ ثهطی حضٛض غبِت زاضز.اظ ؾٛی زیٍط زض ٘ؾطیٝ ٚ فُٕ یىسیٍط ازغبْ قٛ٘س ٚ 

ٞط یه اظ ٔٛاضز فٛق زاضای ٚرٜٛ اقتطان ثب یىسیٍط وٝ زض ٟ٘بیت ثٝ ٔٙؾٛض زؾتیبثی ثٝ یه ؾبذتبض ٔكتطن ٕٞبًٞٙ ثط پبیٝ 

زضاؾٙبز ضٕیٕٝ ای ٘ؾبْ ضاٞجطزی ٔی تٛا٘ٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ  ٔفبٞیٓ ٞٛیتی ؾیبؾت ٞبی عطاحی زض عطح ٞبی تٛؾقٝ ٚ انَٛ عطاحی

(زضایٗ ٍ٘طـ وّی تط ٔٛضٛفبت ٚ ِٔٛفٝ ٞبی ویفیت ضا زض 1997ای وّی تط عجمٝ ثٙسی قٛ٘س.ربٖ پب٘تط ٚ ٔبتیٛ وطٔٛ٘ب)

ؾیبؾت ٌصاضی ٞبی ٔمیبؼ اؾتطاتػیه ٚ چبضچٛة عطاحی قٟطی وٝ حبٚی ذطٚری ثٝ ؾبذتبض ضإٞٙبی عطاحی ٘یع ٔی ثبقس 

 ٌب٘ٝ ثٝ قطح ظیط اضائٝ ٔی وٙس: 4زض لبِت عجمٝ ثٙسی 

 ٘ؾٓ فضبیی،ؾیٕبی قٟطی،فطْ قٟط،فطنٝ فٕٛٔی

زؾیپّیٗ ٘ؾٓ فضبیی، ٘ؾٓ ثهطی ، ٘ؾٓ وبِجسی ٚ فطنٝ فٕٛٔی لبثُ  4ثطایٗ اؾبؼ ِٔٛفٝ ٞبی ویفی عطاحی قٟطی زض لبِت 

اثقبز ازضاوی اظ ٔٙؾط ثٟطٜ ثطزاضاٖ ٔی ثبقس وٝ ٌب٘ٝ ویفیت ٔحیظ حبٚی 4ٕٔیعی اؾت.ثسیٟی اؾت وٝ وّیٝ ِٔٛفٝ ٞبی 

ٕٞعٔبٖ ثب ٕٔیعی ٘بؽط تقّیٓ یبفتٝ رٙجٝ ٞبی ٔضبفف ٕٔیعی ٔىبٖ ضا تكىیُ ٔی زٞس. ٞٓ چٙیٗ زض ذهٛل فطنٝ فٕٛٔی 

 ایٗ ِٔٛفٝ حبٚی ٔٛضٛفبت فّٕىطز ٚ فقبِیت ،ؾطظ٘سٌی ٚ زؾتطؾی ٘یع ٔی ٌطزز.
 5تؼد زيیٍ ای

ثٝ عطاحی قٟطی ٔتٕطوع ثط اِٚٛیت ثركی ثٝ ضٚ٘س ٚ فطآیٙس تهٕیٓ ؾبظی ٚ ٔحهَٛ عطاحی اؾت ایٗ ثقس اظ ضٚیىطز پبظتیٛ 

وٝ عی آٖ ؾّؿّٝ ٔطاتجی اظ السأبت زض ذهٛل تكریم ٔؿبِٝ ،تحّیُ ٔؿبِٝ ٚ اضائٝ تؿّؿّی اظ ضاٜ حُ ٞب ٔغطح ٔی 

احی ٔٙبؾت ثب ٔؿبئُ عطاحی قٟطی زض لبِت ٌطزز.ثط ایٗ اؾبؼ ثقس ضٚیٝ ثبظتبثی اظ ضٚـ ٚ فطآیٙس زؾتیبثی ثٝ پبؾد ٞبی عط

ٔطاحُ ٚ السأبت الظْ ٔتٙبؾت ثب ؾغح ٚ ٔمیبؼ ٔؿبِٝ ٚ ؾغح تفهیّی ٔحهَٛ ٔٛضز ا٘تؾبض اؾت.ِیىٗ زض ٞط حبَ ایٗ ضاٜ 

حُ ٞب ثب اتىب ثٝ پبیٍبٜ ٞبی ٘ؾطی ٚ ٔتٙبؾت ثب ٔبٞیت ٔؿبِٝ زض لبِت ٔٙؾط ٌبٜ آغبظیٗ ،قٙبذت وبُٔ ٔؿبئُ ٚ ثطزاقت 

یت ٞب ٚ ٞٛیت ٔحیظ زض ظٔیٙٝ ٞب ٚ رٟبت ٔرتّف اؾت. اظ آٖ ٌصقتٝ آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی تحّیّی ٚ ٕٔیعی ٔؿبئُ ویف

،چٍٍٛ٘ی ؾبؾت ٌصاضی ٚ تهٕیٓ ؾبظی زض لبِت ٔطاحّی اظ تسٚیٗ چكٓ ا٘ساظ ، اٞساف والٖ ٚ ضاٞجطز ٞبی زؾتیبثی ثٝ آٟ٘ب ٚ 

 ٔتٙبؾت ثب ؾغح ٚ ٔمیبؼ ٔؿبِٝ ضطٚضی ٔی ثبقس. ضٚ٘س تسٚیٗ اٞساف ذطز ٚ ؾیبؾت ٞبی ارطایی تحمك آٖ

 وتایج

 رٕـ ثٙسی تحّیُ ٞبی نٛضت ٌطفتٝ زض ضاثغٝ ثب ایٗ پطٚظٜ ثب ارٕبؿ وّی اعالفبت ثٝ زؾت آٔسٜ اظ قٙبذت ٚضـ
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فطنتٟب ٚ تٟسیسٞب زض فطنٝ ٔغبِقبتی ٔی ثبقس،نٛضت ٌطفتٝ اؾت.زض تىٙیه لبثّیت ٞب ،ضقف ٞب،ٔٛرٛز وٝ زضثطٌیط٘سٜ 

swot  .زض ایٗ ضاؾتب زض شیُ ثٝ ایٗ قبذم ٞبی قٙبذتی اظ فٙبنط ضاٞجطزی ٔٛحط زض اتربش ضاٞىبضٞب ٔحؿٛة ٔی ٌطز٘س

 ثطذی ٘مبط لٛت ،ضقف ٚ فطنت ٚ تٟسیس زض ثؿتط فُٕ پطٚغٜ اقبضٜ ٔیٍطزز.

 وقاط قًت

 زض ٔزبٚضت  ت ٌصقتٝٚرٛز پُ ٞبی تبضیری ٚ فضبٞبی قٟطی ثٝ فٙٛاٖ ٌطٜ ٞبی وب٘ٛ٘ی ٚ فّٕىطزی ٚ یبزآٚض ذبعطا

 وبضذب٘ٝ

 ذب٘ٝ ظایٙسٜ ضٚز ٚ ٔبزی ٘یبنطْٚرٛز فضبٞبی ثبظ ٌطزقٍطی زض ٔزبٚض ضٚز 

 ثٙبٞبی ثب اضظـ زضٖٚ وبضذب٘ٝ. ٚرٛز اضاضی ذبِی ٚ ثؿتط ٔؿتقس وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ٚ 

 .ٚرٛز ثؿتطٞبی ؾجع ٞٓ چٖٛ پبضن زض ا٘قغبف پصیطی ٚ ثٟجٛز ویفیت ٔحیغی ثبفت تبحیطٌصاض اؾت 

 ط ضؼفوقا

 اظ زؾت ضفتٗ ٞط چٝ ثیكتط وبضوطزٞبی فٙبنط ؾبظٔبٖ فضبیی ثب ضٚ٘س فقّی تطافیه 

 ٖپبییٗ ثٛزٖ ویفیت ٞبی فضبی فٕٛٔی زض حبقیٝ ضٚزذب٘ٝ ٔب٘ٙس وف ؾبظی ٘بٔٙبؾت ٚ ٘جٛز وبضثطی ٞٓ ذٛا 

 وٕجٛز وبضثطیٟبی پصیطایی ٚذسٔبتی زض اضتجبط ثب ٔطاوع ٌطزقٍطی قٟطی 

  ٚ ٜوف ؾبظی زض ثقضی اظ ٔقبثط پیطأٛ٘ی ضٚزویفیت پبییٗ رساض 

 فسْ اضتجبط ثهطی ٚ فّٕىطزی ٔیبٖ فٙبنط ؾیٕبی قٟطی 

 فسصت َا ي قاتلیت َا

 فطنت ایزبز ٔىبٟ٘بی ٌطزقٍطی ثب ویفیت ٞبی ثهطی ٚ ٔٙؾط رصاة 

  ٚ ٜسیُ آٟ٘ب ثٝ ثبغبت ٍٕٞب٘ی ٌطزقٍطیتجأىبٖ اؾتفبزٜ اظ ثبغبت ضٞب قس 

  ٜاٍ٘یع ٚ زاضای حؽ ٔىبٖ زض فضبٞبی فٕٛٔی ٚ ثبغبتفطنت ایزبز ٔىبٟ٘بی ذبعط 

 طٞبی پیبزٜ ٚ زٚچطذٝ ثب ویفیت زض فطنٝ ٞبی پیطأٛ٘ی ضٚزیأىبٖ ایزبز ٔؿ 

 فطنت ایزبز ا٘تؾبْ ثهطی زض رساضٜ ٞب ٚ ثبال ثطزٖ ویفیتٟبی فضبی قٟطی 

 تُدیدَا

 بظٞب ٚ تقطیض ٞبی ٔٛرٛزاظ ثیٗ ضفتٗ ٞٛیت ٔٛرٛز ٔحّی ٚ تبضیری زض نٛضت فسْ ضؾیسٌی ثٝ ؾبذت ٚ ؾ 

 ٖپبییٗ آٔسٖ ویفیتٟبی فضبی قٟطی ٚ وبٞف حضٛض ٌطزقٍطا 

 ٜاظ زؾت ضفتٗ فطنٝ ٞبی فٕٛٔی ٚ ثٝ حبقیٝ ضا٘سٜ قسٖ فبثط پیبز 

 فطؾٛزٌی اثٙیٝ ٚ فضبٞبی ثب اضظقٕٙس تبضیری 

فضبیی ٔٙغجك ثب فطنتٟبی وّیٝ ٔحتٛای ؾیبؾت ٌصاضی زض اٍِٛٞبی ٔرتّف فّٕىطز ٚ فقبِیت ،حُٕ ٚ ٘فُ ،٘ؾٓ وبِجسی ٚ 

ٔىب٘ی ٚ ٘یطٚٞبی ٔحیغی اؾت ،ؾٙتع قىُ تٛؾقٝ ضا ٘یع اضائٝ ٔیسٞس.زض ٟ٘بیت اٍِٛی تٛؾقٝ ٕٞطاٜ ثب چكٓ ا٘ساظ ٚ ٔفبٞیٓ ٚ 

  زیبٌطأٟبی ؾٝ ثقسی ،تزؿٕی وّی اظ قىُ تٛؾقٝ ضا ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت. 
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 اٍِٛی ٘ؾٓ فضبیی-3

 

 گرازی سیاست الگًی تديیه عساحی اصًل

 ٜثطای رصاة فقبِیت ٚ فّٕىطز زاضای قسٜ تزٟیع ٚ ٚؾیـ فٕٛٔی ٞبی فطنٝ ایزبز ثبظیبفت زض لبثُ ضیاضا اظ ٌیطی ثٟط 

  .قٟطٚ٘ساٖ تحطن ٚ حضٛض

 اتهبالت ٚ Linkفٕٛٔی فطنٝ ٞبی  

 ٞب ضٚزذب٘ٝ ثب ٔطتجظ ؾجع ٞبی اظپٟٙٝ ٔٙؿزٓ ایقجىٝ لبِت زض اوِٛٛغیه ٞبی پٟٙٝ ٕ٘ٛزٖ ٕٞپیٛ٘س 

 ،ثبك ٔٛظٜ  وطزٖ ٕ٘بیبٖ ٚ ثهطی ٌكبیف حفؼ ٌكٛزٌی 

 ٌطزقٍطی فضبٞبی ایٕٙی 

 عجیقی ٔحیظ ثب ٔهٙٛؿ ٔحیظ ا٘غجبق حفؼ  

 6وظم فضایی

٘ؾط ثٝ إٞیت ٚ ربیٍبٞی وٝ اضاضی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت زض ؾغح والٖ قٟط  

انفٟبٖ زاضز پیٛ٘س ٚ ا٘تؾبْ ٚیػٜ ای ثب ؾبظٔبٖ فضبیی حٛظٜ ٔطوعی قٟط 

اؾترٛاٖ ثٙسی فضبیی حٛظٜ تٛؾقٝ  وٝ ٘مغٝ قطٚؿ تسٚیٗثطلطاض ٔی ؾبظز.

 ٔحؿٛة ٔی ٌطزز.

ثط اؾبؼ ٘تبیذ حبنّٝ ، ا٘تؾبْ ؾبظٔبٖ فضبیی انفٟبٖ ثب اضاضی وبضذب٘ٝ 

زذب٘یبت اظ عطیك ٔحٛضٞبی وٕبَ اؾٕبفیُ ٚ چٟبضثبك ذٛارٛ ٚ فطزٚؾی ٚ 

زض فیٗ حبَ ٔحٛضٞبی فقبِیتی ٔغطح زض تمٛیت ٔحٛض ٔتطٚ حبنُ ٔیٍطزز.

ٝ زذب٘یبت ،ثٝ فٙٛاٖ فطنتٟبی ٕٔتبظ ٞٓ پیٛ٘سی آٖ ثب رٛاض اضاضی وبضذب٘

ؾغح قٟط تّمی قسٜ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٘یطٚٞبی تبحیطٌصاض ٘یبظٔٙس تٛرٟبت ٚیػٜ 

ٔی ثبقسوٝ لبزض ٘س فقبِیت ٚ ؾطظ٘سٌی ضا ثٝ زاذُ حٛظٜ تٛؾقٝ ٞسایت 

 ٕ٘بیٙس.

فالٜٚ ثط آٖ ٌطٜ قبذم ذٛارٛ  ثٝ فٙٛاٖ وبٖ٘ٛ حیبت قٟطی ٔی تٛا٘ٙس 

قٟطی لسض تٕٙسی ضا زض رٟت تمٛیت حیغٝ فٕٛٔی ؾبظٔبٖ  فضبٞبی

زٞس.ٔبزی ٘یبنطْ ٚ ٔحٛضٞبی ٞٓ پیٛ٘س ؾجع حبقیٝ ظایٙسٜ ضٚز ٚ ٔبزی ٚ 

تبحیطی وٝ زض ؾبظٔب٘سٞی حیبت قٟطی ٚ حطوت پیبزٜ زض رٛاض ذٛز ثٝ رب ٔی ٌصاض٘س،ثبیؿتی زض ؾبظٔب٘سٞی یه اؾترٛاٖ 

 ثٙسی پبیساض ِحبػ قٛز.

اضتجبعی حٛظٜ وبضذب٘ٝ ثب اؾترٛاٖ ثٙسی قٟط انفٟبٖ ٔحٛض وٕبَ اؾٕبفیُ اؾت وٝ تساْٚ اضتجبط ٚ ا٘تؾبْ ثب ٟٔٓ تطیٗ ٔحٛض 

ٔبٞیت فّٕىطزی ایٗ ٔحٛض ثب تٛرٝ ثٝ لبثّیتٟبی ٔزبٚض ؾبیط فٙبنط ؾبظٔبٖ فضبیی ٔطوع قٟط انفٟبٖ ضا ثطلطا ٔی ؾبظز.

  تفطیحی ٚ ٌطزقٍطی ٔی ثبقس.–فطٍٞٙی 

 7عثیؼی ي مصىًع(وظم کالثدی)محیظ 

اضاضی ٔحسٚزٜ تٛؾقٝ اظ وّیٝ رجٟٝ ٞب ثب ا٘ٛاؿ ٌٛ٘ٝ ثٙسی ثبفت قٟطی ٔحبط ٌطزیسٜ اؾت.ٞط یه اظ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٙسی ٞب اظ 

ِحبػ ٘ٛؿ زا٘ٝ ثٙسی ،تٛظیـ اضتفبفی ٚ ضیرت قٙبؾی ٚ ا٘ساْ قٙبؾی زاضای ٔكرهبتی ذبل ٚ ٞٛیت 

ذب٘یبت ثب حٛظٜ ٞبی پیطأٖٛ اظ عطیك تساْٚ ضیرت قٙبؾی ٞبی ٞٓ رٛاض ٔحّیٟؿتٙس.ا٘تؾبٔؿبظٔبٖ وبِجسی اضاضی وبضذب٘ٝ ز
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 اٍِٛی ٘ؾٓ وبِجسی-4

 

 اٍِٛی ٘ؾٓ ثهطی-5

 

ٚرٛز ؾبذتٕبٖ وبضذب٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ اِٚیٗ ؾبذتٕبٟ٘بی نٙقتی قٟط انفٟبٖ ثب فطْ ٚ ٞٛیت  ثٝ زاذُ ثبفت تحمك ٔی یبثس.

وبضثطی ٞٓ ذٛاٖ  ٞٓ ٔٙحهط ثٝ فطز ذٛز اظ فطنتٟبی وّیسی ایٗ حٛظٜ ٔحؿٛة ٔی قٛز وٝ ِعْٚ ٍٟ٘ساضی ٚ ٔطٔت ٚ تعضیك 

 چٖٛ  ثبك ٔٛظٜ ثب ثبفت پیطأٛ٘ی آٖ عّجیسٜ ٔی قٛز.

تٛؾقٝ پبیساض اضاضی ایٗ حٛظٜ زض حس حفبؽت اظ  ؾغح وُ اضاضی رٟت ایزبز فضبٞبی ؾجع ٚ فضبٞبی قٟطی ؾطظ٘سٜ ٚ 

ٚ ٔحسٚزٜ وٟٙؿبَ ، زضذتبٖ ٔٙقغف وٝ ربشة رٕقیت ٞؿتٙس  زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفتٝ ٚ تٟٙب اثٙیٝ تبضیری وبضذب٘ٝ

 پیطأٛ٘ی آٖ حفبؽت ٔی قٛز.

ثٟطٜ ثطزاضی اظ فضب ٚ ٔحیظ ظیؿت زض ایزبز قطایظ تٛؾقٝ پبیساض قٟطی ،تؿٟیُ زؾتطؾی ،تٛؾٝ وبضثطی ٞبی ٔرتّظ 

ٌطزقٍطی قٟطی،عطاحی فضبٞبی قٟطی ٚ ایزبز ٘فٛش پصیطی فیعیىی ٚ ثهطی  ز ضثیٗ فضبٞبی قٟطی پیطأٖٛ ضٚزذب٘ٝ 

ٔبزی ٘یبنطْ ٚ ٔحسٚزٜ ثبك ٔٛظٜ وبضذب٘ٝ اظ إٞیت ظیبزی  ظایٙسٜ ضٚز ٚ

رٟت عطاحی ؾبظٔبٖ وبِجسی ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ثٙسی ثطذٛضزاض اؾت.

  ثبفت ٞبی پیطأٖٛ ،انَٛ ظیط ٔی ثبیس ضفبیت ٌطز٘س:

ی تٛؾظ ٔحهٛضیت وبِجسی رٟت ایزبز ٌكٛزٌی ثٝ نٛضت فضبی قٟط -1

 س ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز.حفؼ ٞٛیتٟبی ّٔی ٚ ٔحّی ٔی تٛا٘

آٔیعـ فٙبنط وبِجسی ثب ٔحیظ عجیقی ٔبزی ٘یبنطْ ٚ زضذتبٖ وٟٙؿبَ  -2

ثٝ نٛضتی ا٘زبْ قٛز وٝ ثب حفؼ ٔحیظ اوِٛٛغیىی ٔٛرٛز ،اضتجبط 

 فیعیىی ٚ ثهطی ثب آٖ ثطلطاض ٌطز.

حزٓ ٚ فطْ تٛزٜ ٞبی پیكٟٙبزی زض پیطأٖٛ ثبك ٔٛظٜ ثبیس ثٝ نٛضتی  -3

ضیرت قٙبؾی ؾبذتٕبٖ تبضیری آٖ ثٛزٜ ٚ اضتجبعبت ثبقس وٝ زض تساْٚ 

 ثهطی ٚ ٞٛیت ٔحّی ضا ٔرسٚـ ٕ٘ٙبیس.

 8وظم تصسی

زض ٔحسٚزٜ چبضچٛة عطاحی قٟطی حٛظٜ ٞب ٚ فٙبنطی وٝ اظ غٙی ثهطی 

قسٜ ٚ  زض رٟت اضتمبء ؾبظٔبٖ ثهطی ٔحسٚزٜ ٔغّٛثی ثطذٛضزاض٘س قٙبؾبیی 

 تحت ؾیبؾت ٌصاضی لطاض ٌطفتٝ ا٘س.

ٟٓ تطیٗ ذٛال ویفی ٚ رصاثیتٟبی فطنٝ ٞبی فٕٛٔی ثطذٛضزاضی یىی اظ ٔ

اظ ٔٙبؽط ٌؿتطزٜ ٔحیظ عجیقی ٚ ٔهٙٛؿ اؾت.اضتجبعبت ثهطی قبذم اظ 

فطنٝ ٞبی ٌطزقٍطی ثٝ ضٚزذب٘ٝ ٚ ویفیتٟبی پیطأٖٛ آٖ ٞب ثط رصاثیت ٚ 

ضٚ٘ك فطنٝ ٞبی فٕٛٔی ٔی افعایس.اظ ایٗ ضٚ حفبؽت ٚ ثٟطٜ ٚضی حٛظٜ ٞبی ثب 

ٚ ضٚزذب٘ٝ ثٝ ٚیػٜ پٟٙٝ ٞبی ؾجع  وٜٛ نفٝ زضیبفت ٔٙبؽط ٌؿتطزٜ ثٝ لبثّیت

ثٝ فٙٛاٖ ثٟتطیٗ فطنت ایزبز فطنٝ ٞبی فٕٛٔی رصاة ثطای حضٛض 

 ٌطزقٍطاٖ ٚ قٟطٚ٘ساٖ اِعأی اؾت.

 ؾیبؾت ٌصاضی ٘ؾٓ ثهطی حبٚی ؾیبؾتٟبی وّیسی  ظیط ٔی ثبقس:

 قطیف زضٚاظٜ ٞبی ٚضٚزی ثٝ فطنٝ فٕٛٔی  ٚ ثبك ٔٛظٜت 
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 وٙتطَ وطیسٚضٞبی ثهطی ثٝ ویفیت اوِٛٛغیه ٚ ٘كب٘ٝ ٞبی قٟطی 

 ٝ٘ٔبزی ٘یبنطْ ثٟط ٜ ٌیطی اظ فطنتٟبی زیس ٌؿتطزٜ زیط رٟت اربز فطنٝ ٞبی فٕٛٔی رصاة زض پیطأٖٛ ضٚزذب ٚ 

 ٝحٛظٜ ثبك ٔٛظٜ اضتمبء ٘فٛش ثهطی اظ ثبفتٟبی پیطأٖٛ ث 

 9کسد ي فؼالیتػمل

بْ قسٜ ،فمظ فّٕىطزٞب ٚ فقبِیتٟبی ٔزبظ ثٝ اؾتمطاض زض زضٖٚ اضاضی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ثط اؾبؼ اٞساف ٚ ؾیبؾت ٌصاضی ا٘ز

 ٞؿتٙس وٝ حسالُ زاضای یىی اظ ٚیػٌی ٞبی ظیط ثبقٙس:

 ارتٕبفی ٚ ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت .-فضبٞبی الظْ ثطای ثطٚظ فقبِیتٟبی ٔٙحهط ثٝ فطز فطٍٞٙی 

  فقبِیت ٞبی ٔرتّظ ٚ ٔتٙٛؿ زض فیٗ ضفبیت ٔالحضبت ٔمیبؼ ٚ ٘ٛؿ ایزبز ویفیت فضبیی ٚ ؾطظ٘سٌی ٚ ظٔیٙٝ ؾبظی ثطای

 فّٕىطٞبی ٔتٙبؾت .

 :وبضوطزٞبی پیكٟٙبزی زض ایٗ ٔحسٚزٜ زضثطٌیط٘سٜ

 ذسٔبت ٌطزقٍطی قٟطی

 ارتٕبفیذسٔبت فطٍٞٙی ٚ

 وبضزوطزٞبی پیكتیجبٖ ٌطزقٍطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حٛظٜ ،تٛرٝ ثٝ تبحیط وبضوطز زض تكٛیك فقبِیت ٚ ؾطظ٘سٌی زض  ٟٔٓ تطیٗ ذهیهٝ زض ثط٘بٔٝ ضیعی فّٕىطز ٚ فقبِیت زض ایٗ

زض ٘تیزٝ ٞٓ ؾٙری فّٕىطزٞب زض ٞٓ رٛاضی یىسیٍط ٚ اذتالط ٚ تٙٛؿ آٟ٘ب زض ٔحٛضٞبی فقبَ قٟطی زض لبِت ٔحیظ اؾت.

 ،ٔحٛضٞبی ٌطزقٍطی ٚ ٔرتّظ 
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 Funcional 

 اٍِٛی فّٕىطز ٚ فقبِیت-6
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 تحث ي وتیجٍ گیسی

 ٔغطح اظٔجبحج ٌیطی ٘تیزٝ ٚ ثٙسی رٕـ ثب  تب اؾت آٔسٜ زؾت ثٝ فطنتیقٟطی پطٚغٜ عطاحی  اظفّٕی   ای ٕ٘ٛ٘ٝ اضائٝ ثب ایٗ ٔمبِٝ زض

 زض تطتیت ایٗ ثٝ ٚ قٛز تسٚیٗ قٟطی عطاحی زض فبْ اٞساف ٚ انَٛ ٔفبٞیٓ، اظ ای ٔزٕٛفٝ ٔٛضٛؿ، فّٕی ٚ ٘ؾطی پیكیٙٝ زض قسٜ

 .ٔغطح قس ٔؿئّٝ ثطای یٔٙبؾج حُ ضاٜ ٚ ٝٔٛضز ٔغبِق حٛظٜ عطاحی قٙبؾی آؾیت ٚ تحّیُ قٙبذت، زض ٔؤحط ضٚقی تزطثی ٔغبِقبت

فٕٛٔی فقبَ،ؾطظ٘سٜ ٚ ایٕٗ زض رٛاض ضٚزذب٘ٝ ثٝ ٚرٛز آٚضز.فضبٞبیی ٞبی  ، فطنٝ ثب ؾبظٔب٘سٞی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ٚ تجسیُ آٖ ثٝ ثبك ٔٛظٜ 

ٚ ٔكبضوت ؾبوٙبٖ زض حفبؽت اظ تب فالٜٚ ثط اؾتفبزٜ   وٝ زض ذٛا٘بیی ٚ ٘ؾٓ ثهطی قٟط ،ٌطزقٍطی ٚ تفطد ٘مف اؾبؾی ضا ایفب ٕ٘بیٙس.

 ظایٙسٜ ضٚز ،ثتٛاٖ پتب٘ؿیّی ثطای رصة تٛضیؿت ٚ ٌطزقٍط ایزبز ٕ٘بیس.

چبضرٛة عطاحی  تزطثٝ ثبظآفطیٙی فضبٞبی قٟطی زض وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ،ثط اؾبؼ ٔجب٘ی فٛق ،اٍِٛیی ثطای ٞسایت ٚ تٟیٝ 

عطاحب٘ٝ ثٝ وٕه فطآیٙس عطاحی قٟطی ٚ ضٚیىطز پبظتیٛ  وٝ زض آٖ تهٕیٓ ؾبظیزض حٛظٜ ٞبی ذطز ضا ٔغطح ٔی ٕ٘بیس.قٟطی 

نٛضت ٔی ٌیطز ٚ پطٚغٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞٓ چٖٛ پّٝ ٞبی ٔتقسز ٚ پی زض پی ،٘طزثبٖ عطاحی قٟطی ضا رٟت ٘یُ ثٝ 

 اٞساف،وبُٔ ٔی ؾبظز.

 

 اَ پیشىُاد

ٜ الساْ ٚ چٍٍٛ٘ی فُٕ زض عطاحی تٕبٔی ضاٞىبضٞب ٚ تطفٙسٞبی عطاحی قٟطی پؽ اظ آقىبض قسٖ ٔحسٚزٜ ٞبی ٔساذّٝ ، ٘حٛ

 ثرف زض ضاؾتبی اٞساف عطح ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. پٙذزض لبِت 

 ؾیٕبی ظٔیٗ ٚ ٔحٛعٝ آضایی -5ؾیٕبی رساض -4فقبِیت    -وبضثطی -3زؾتطؾی  - 2تٛزٜ ٚ فضب     -1

 تسکیة تًدٌ ي فضا -1

ب عطاحی تالـ زضضاؾتبی ایزبزؾبذتبض تٛزٜ ٚ فضبی ٔٙؿزٓ ٔٛرت قسٜ اؾت ت

فضب ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای نٛضت ٌیطز وٝ زض زٚ رساضٜ ٔؿیطٞب ، ثس٘ٝ ثٙبٞبی پیطأٛ٘ی 

ثٝ ٔؿیط قىُ زٞس، ٞٓ چٙیٗ تطویجبت ٔرتّف تٛزٜ ٚ فضب ٔٛرت قٛزٜ اؾت تب 

 رساضٜ ای ٘ؿجتب ٔٙؿزٓ ٚ ثسٖٚ ٌؿؿتٍی ایزب زقٛز .

یٓ . زض ثب ٔغبِقٝ تطویت تٛزٜ ٚ فضبی ٔٛرٛز ،ٔتٛرٝ غّجٝ تٛزٜ ثط فضب ٞؿت

٘تیزٝ ؾقی ثط آٖ قسٜ تب زض ثرف ٞبی وٝ أىبٖ ٔساذّٝ زض تٛزٜ ٚرٛز زاضز ، 

حضٛض فضبٞب ٚ فطنٝ ٞبی فٕٛٔی ضا ثیكتط وطزٜ ٚ زض ضٕٗ انالح ثركی اظ 

 ٜ ٞبی ثٝ فضبٞبی فٕٛٔی نٛضت ٌیطز.طویت ٔغّٛة تٛزٜ ٚفضب ٚ تٛرٝ ٚیػتٛزٜ ٞب زض رٟت ت

 ىُادی(دستسسی )شثکٍ َم پیًود پیادٌ پیش-2

فسْ تٛرٝ ٚیػٜ ثٝ ٔحسٚزیت حطوت پیبزٜ ٔكٟٛز اؾت زضعطاحی حٛظٜ عطاحی  زض ثطضؾی نٛضت ٌطفتٝ زض قجىٝ زؾتطؾی 

ٚ فقبِیت ٞبی غبِت  ت ٞٓ رٛاضوع ٔحالانٛضت ٌطفتٝ ثب تٛرٝ ثٝ قجىٝ زؾتطؾی ٔٛرٛز ، وبضثطی ٞبی پیكٟٙبزی ، ٔط

 یكٟٙبز ٌطزیسٜ اؾت.  فطٍٞٙی یه قجىٝ ٞٓ پیبزٜ زض ؾغح ٔحّٝ پ -تفطیحی 

زض أتساز ٔبزی ٘یبنطْ  ٔی ٞب تطویت ٚ تّفیك ٔٙب ؾت فضبی ؾجع زض ایٗ عطح اظ زیٍط ٚیػٌی ٞبی عطاحی قٟطی ٔحٛض  

ٓ چٙیٗ حضٛض ٔحٛض ٞبی پیبزٜ زض أتساز چٟبض ثبك ذٛارٛ ٚ زض أتساز ظایٙسٜ ضٚز زض عطاحی اتهبَ ایٗ ٔحٛض ٞب ثٝ ٞ ثبقس.

 ٜ ٔس ٘ؾط ثٛزٜ اؾت.قجىٝ ٞٓ پیٛ٘س پیبز
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 کا زتسی ي فؼالیت-3

وبضثطی ٞبی پیكٟٙبزی زض ایٗ ٔحسٚزٜ وبضثطی ٞبی ٔتفبٚت أب ؾبظٌبض ثب قطایظ ٔٛرٛز ٚ ؾیبؾت ٞبی ارطایی آیٙسٜ اؾت.زض 

پطٞیع ٌطزز، فالٜٚ ثط آٖ زض  ٞبوبضثطی ٞبی پیكٟٙبزی تالـ قسٜ تب اظ اؾتمطض وبضثطی تزبضی ثٝ نٛضت عِٛی زض ٔحٛض 

قبت تفىیىی ٘یع ثٙب ثٝ قطایظ ٚ ٚیػٌی ٞب اظ رّٕٝ ٔؿبحت لغقٝ،ٔحُ لطاضٌیطی ٚ..فٕستب وبضثطی تزبضی ٚ ٔؿىٛ٘ی ٚ لغ

ذسٔبتی پیكٟٙبز  -ذسٔبتی پیكٟٙبز قسٜ اؾت.فضبٞبی قٟطی فٕستب زض اعطاف زٚ ِىٝ ثعضي فطٍٞٙی –شٟٚ٘بی فطٍٞٙی 

ذّٝ ضا ٔی تٛاٖ ثٝ  اؾتفبزٜ اظ فمت ٘كیٙی ٚ ایزبز فضبٞبی ٘یٕٝ ٌطزیسٜ اؾت.اظ رّٕٝ عطاحی ٞبی نٛضت ٌطفتٝ زض حٛظٜ ٔسا

ثبظ رٟت حطوت پیبزٜ ،تىٕیُ حطوت حزٕی وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ٚ تبویس ثط ایزبز ٔىب٘ی لبثُ تقطیف ٚ وبُٔ اظ ِحبػ ثهطی ٚ 

  شٞٙی ، تبویس ثط ٔحُ تمبعـ ٞب ی ثب ٚ ٔحٛض ٔبزی اظ ِحبػ وبِجسی ٚ ٔٛاضزی ٘ؾیط آٖ.

 جدازٌسیمای -4

ضٛاثظ ٚ قیٜٛ ی  عطاحی زض ایٗ ٔحسٚزٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای پیكٟٙبز ٌطزیسٜ تب حتی 

االٔىبٖ زض ٞط زٚ رب٘ت  ٔؿیطٞب ثس٘ٝ ٞبی قٟطی زض ٔزبٚض ٔحٛض ٞب عطاحی ٔی 

 قٛز.

زض عطاحی پیكٟٙبزی تالـ قسٜ اؾت تب زض عطاحی ثس٘ٝ ٞب ثب ضفبیت حفؼ ا٘ؿزبْ 

ٍی ٚ پیٛؾتٍی ؾیٕبی قٟط زض شٞٗ ٚ ٕٞبٍٞٙی ایزبز حؽ ٕٞبٍٞٙی ٚ یىپبضچ

ٚضٚزی ٞب ،٘ٛؿ ثبظقٛ ، پیف   ٘بؽط ٚ فبثط اظ عطیك ٔهبِح پیكٟٙبزی ٕ٘ب  ٞٓ چٖٛ

  آٔسٌی ٞب ٚ فمت ضفتٍی ٞب ، ایزبز ؾبیٝ ضٚقٗ ٚ .... ایزبز ٌطزز.

ؿیٕبت عجمبت ٚ ارعای ثٝ ؾجت ایزبز پیٛؾتٍی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثهطی زض ٕ٘ب ٞب ، ذغٛط ٕ٘ب ٚ ارعای آٖ ، اضتفبؿ ثبظقٛ ٞب ٚ تم

آٖ چٖٛ ثبظقٛٞب ، ٚضٚزی ٞب ٚ...عجك یه ٘ؾبْ ارطایی ثطای ته ته پالن ٞبی ٔٛرٛز تٛنیٝ ٔی قٛز. ٞٓ چٙیٗ ٔٛاضزی 

  ٘ؾیط ذظ آؾٕبٖ ٚ ٘ٛؿ ٔهبِح ، ٔیعاٖ قفبفیت ثس٘ٝ ٞب ٚ ..... ٘یبظٔٙس تٛرٝ اؾت.

 15تب  6لؿٕتٟبی ٔرتّف ٔحٛض پیكٟٙبز قسٜ اؾت وٝ فٕستبّ اظ  تطاوٓ ٚ اضتفبؿ پیكٟٙبزی ثٙبٞب ثب تٛرٝ ثٝ  قطایظ حبوٓ ثط

ٔتط ٔتغییط اؾت.ایٗ اضتفبؿ ثٙب ثٝ ٔحُ لطاضٌیطی پالن ) زض قٕبَ ٚ یب رٙٛة (،٘عزیىی ثٝ تمبعـ ،لطاضٌیطی زض ٔزبٚضت 

ض ٔحٛض ٞبیىی اظ فٛأُ وبضذب٘ٝ زذب٘یبت ٚ ثٙبٞبی اضظقٕٙسی ... پیكٟٙبز ٌطزیسٜ اؾت. تقطیف وٙذ ٞب ٚ تمبعـ ٞبی ٔٛرٛز ز

 عطاحی اؾت وٝ ؾقی ٌطزیسٜ تب اظ ٘ؾطفطْ  ، ؾیٕبی قٟطی ، لطاض ٌیطی ٚضٚزی ٞب ٚ ... ثٝ آٟ٘ب پطزاذتٝ قٛز.

 سیمای شمیه ي محًعٍ آزایی-5

ٚظ٘مٝ ، ترطیت وبضذب٘ٝ ٞبی ٔرطٚثٝ ٚ زض حبَ اٟ٘ساْ ٚالـ زض ٔطوع ثّٛن ثعضي شزض ؾیٕب اضایی ٚ عبحی فضبٞبی ثبظ زض اثتسا 

 .ای قىُ ضا زض ثط ٔی ٌطفت

ثٝ عٛضی وٝ ثبفج قس ٔیعاٖ وبضآیی ؾبذتٕبٖ ٞبی چٙس عجمٝ ی لطاض ٌطفتٝ زض ِجٝ ٞبی ٔحسٚزٜ افعایف یبثس ٚ پبضوی ثعضي  

.٘فٛش چٙیٗ فضبیی ثٝ ؾٕت پبییٗ ؾبذتٕبٖ   زض لّت ٔزٕٛفٝ ایزبز قٛز.فضبی ؾجع پٟٙبٚض ٚ ٌؿتطزٜ ثب آثٕٙبٞب ٞب ضٚح ٌطفت

ازاضٜ ٞبی چٙس عجمٝ قطایظ ٔٙبؾت ثطای ظ٘سٌی ٚ وبضرسیس ضا زض فضبٞبیی ایزبز وطز وٝ لجُ اظ آٖ تیطٜ ٚ وؿُ وٙٙسٜ  ٞب ٚ

ثٛز، أب  اوٖٙٛ ثب ٔٙبؽط ٚ ضً٘ ٞبی فهُ ٞبی ٔرتّف ؾبَ پط قسٜ اؾت.زض ٔطوع ؾبذتٕبٖ عٛیُ ٚ ذغی ، فٙهطی قفبف 

ىُ ٌیط ی ٔؿیط ٚ ضزیف زضذتبٖ ثٝ ثبفت رسیس تفطیحی ٚ تٛظیـ وٙٙسٜ ربیٍعیٗ ؾبظٜ ایی لسیٕی قس  .فضبی ؾجع ٘یع ثب ق

تجسیُ قسٜ ٚ اؾتفبزٜ ٔىطض اظ چٕٗ ، پیٛؾتٍی فضبٞبی ذسٔبتی ،  ؾبذتٕبٖ ٔٛظٜ ٚ ٕ٘بیكٍبٜ ٞب ٚ ضؾتٛضاٖ ضا تمٛیت وطزٜ 

 .اؾت
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