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 چکیدُ

 تبثیش تٛاٖ پیؾ اص ثیؾ افضایؾ ثب ، ثٝ ٔٙؾٛس ٔمبث3ّٝ::2دس ػبَ  تٛػقٝ پبیذاس وٝ ثب وٙفشا٘غ ػشاٖ سیٛ ٔفْٟٛ   

دس ػشتبػش خٟبٖ ٌؼتشؽ  ؿٟشٞب، تٛػقٝ ٚ حبضش لشٖ دس خٕقیت ػبثمٝ ثی سؿذ ٚ صیؼت ٔحیظ ثش ا٘ؼبٖ

یبفت، اص خّٕٝ ٘ؾشیٝ ٞب ٚ ػیبػت ٞبی اخیش ٔی ثبؿذ وٝ ثخؾ فٕذٜ ای اص ادثیبت ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی سا ثٝ 

سؿذ ؿٟش٘ـیٙی ٚ ثشٚص ٔؼبئُ دس ساثغٝ ثب فذْ وفبیت ٚ ٞب ٚ افضایؾ ػغح ؿٟش خٛد اختلبف دادٜ اػت.

ؿٟبی ِضْٚ ٍ٘ش ، دس ٔمیبع ٚػیـ ؿذٜ اػت ش ثٝ ثحشاٖ ٞبی صیؼت ٔحیغیتٙبػت ثش٘بٔٝ سیضی ٞب ، وٝ ٔٙد

اثتذا ثٝ دس ایٗ ٔمبِٝ آٖ خّٕٝ ٔٛضٛؿ تٛػقٝ پبیذاس اػت.  خبف سا ثش ٔمِٛٝ تٛػقٝ ٔغشح وشدٜ اػت ٚ اص

ٚ چبسچٛة ٞبی ٔٛسد٘ؾش تٛػقٝ  یف پبیٝتٛػقٝ پبیذاس پشداختٝ ؿذٜ اػت ثشای ایٗ ٔٙؾٛس تقبسٔفْٟٛ ٔقشفی 

، تٛػقٝ پبیذاس دس ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ثب تبویذ ثش ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشیٔفْٟٛ  شد. دس ادأٝ وبسثٔقشفی ؿذٜ ا٘ذپبیذاس

ٚ  ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػتٔقیبسٞبی ثش٘بٔٝ سیضی فضبیی پبیذاسٚ فشایٙذٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ثشای تٛػقٝ پبیذاس

فٙٛاٖ ثٝ كٛست پیـٟٙبدی  سیضاٖ ؿٟشی دس استمبی تٛػقٝ پبیذاس ٔی تٛا٘ٙذ داؿتٝ ثبؿٙذ پبیبٖ ٘مـی وٝ ثش٘بٔٝدس 

 ؿذٜ اػت. 

 

 

 

 ثش٘بٔٝ سیضی فضبیی پبیذاس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ،پبیذاسی، تٛػقٝ پبیذاس کلوات کلیدی:
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زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین  

 پژٍّصکلیات  -1

 بیاى هسالِ -1-1

پیبٔذٞبی دیذٌبٜ ػشٔبیٝ داسی ٔی ثبؿٙذ وٝ  ٘بثشاثشی ٞبی التلبدی، ثی ثجبتی اختٕبفی ٚ تٙضَ ٔشتجٝ ٔحیغی،   

اص اٚایُ دٞٝ دیذٌبٜ  ٞذف دس حذاوثشػبصی اػتفبدٜ اص ٔٙبثـ ثشای سػیذٖ ثٝ ٔملٛدٞبی التلبدی خٛد داسد. ایٗ

ثٝ ٚاػغٝ یه ػشی اص وٙفشا٘غ ٞبی ٔتقذد  پبیذاس  تٛػقٝ. دس عی چٙذ دٞٝ، ٔٛسد تشدیذ ٚ ا٘تمبد ٚالـ ؿذ 2:81

ٔحیغی ٚ ػیبػت ؿٟشی، ثٝ عٛس ٌؼتشدٜ ای ٔٛسد پزیشؽ ػیبػی لشاس ٌشفتٝ اػت. ایٗ وٙفشا٘غ ٞب اص وٙفشا٘غ 

صیؼت ٚ  ٔیالدی آغبص ؿذ ٚ ثٝ ایدبد وٕیتٝ خٟب٘ی ٔحیظ 2:83دس ػبَ  2ػبصٔبٖ ُّٔ ثٝ ٘بْ ٔحیظ ا٘ؼب٘ی

 ا٘دبٔیذ. پغ اص آٖ وٙفشا٘غ ػبصٔبٖ ُّٔ دس سیٛدٚطا٘یشٚ ثٝ ٘بْ ٔحیظ 2:98ِٙذ( دس ػبَ تٛػقٝ)وٕیتٝ ثشا٘ذت 

سا ثب تبویذ ثش ٔذیشیت پبیذاس وبسثشد صٔیٗ ٚ ٘یبص ثٝ تلٕیٓ  323وٝ دػتٛس وبس  ثٛد،3::2صیؼت ٚ تٛػقٝ دس ػبَ

تلٛس اص تٛػقٝ پبیذاس تـىیُ ؿذ.  3113دس ػبَ  4ػبصی ٔحّی پبیٝ ٌزاسی وشد ٚ ػپغ وٙفشا٘غ طٚٞب٘ؼجٛسي

اػت; ؿىُ ٞبیی اص تٛػقٝ وٝ  "آیٙذٜ ٔـتشن ٔب"ثیـتش ثش عجك تقشیف ٌضاسؽ وٕیتٝ ثشا٘ذت ِٙذ ثٝ ٘بْ 

٘یبصٞبی وٙٛ٘ی سا ثذٖٚ ثٝ خغش ا٘ذاختٗ تٛا٘بیی ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ ثشای ثشآٚسدٜ وشدٖ ٘یبصٞبیـبٖ، ثشآٚسدٜ ٔی "

 ."وٙذ

 

٘ٝ تش ٔیبٖ ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ ٚ ٘یبصٞبی عجیقت ثشػذ، التلبدٞبی ٔحّی ٔی تٛػقٝ پبیذاس ثبیذ ثٝ تقبدِی فبدال   

تٛا٘ٙذ ثٝ ٌشٟٚٞبی اختٕبفی ٔختّف ٔٙفقت ثشػب٘ٙذ ٚ ویفیت ص٘ذٌی ثبالتشی پذیذ آٚس٘ذ دس حبِیىٝ اص ػشٔبیٝ 

 عجیقی ٕ٘ی وبٞٙذ.

 

 ّدف پژٍّص -2-1

٘ضِٚی افٓ اص ٘بثشاثشی ٞبی التلبدی، ثی ثجبتی  ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ وٝ خٟبٖ أشٚصٜ دس ؿٕبسی اص سٚ٘ذٞبی   

اختٕبفی ٚ تٙضَ ٔشتجٝ ٔحیغی ٌشفتبس آٔذٜ اػت، ٘ؾشیٝ تٛػقٝ پبیذاس وٝ ػقی دس پبیذاسی ػغح ثبالی سؿذ 

التلبدی ٚ اؿتغبَ، پیـشفت اختٕبفی ثب ؿٙبخت ٘یبصٞبی افشاد، ٔحبفؾت ٔٛثش اص ٔحیظ صیؼت ٚ اػتفبدٜ 

داسد، اص إٞیت ثؼضایی ثشخٛسداس اػت. دس ٕٞیٗ ساػتب، ٞذف اص ٍ٘بسؽ ایٗ ٔمبِٝ،  خشدٔٙذا٘ٝ اص ٔٙبثـ عجیقی

 ثشسػی ٘ؾشیٝ تٛػقٝ پبیذاس ٚ ٔٙبؽشٜ ٞبی ٔشتجظ ثب آٖ ثٝ ٔٙؾٛس استمبی ػغح دا٘ؾ ٔخبعجبٖ آٖ ٔی ثبؿذ.

 

 سیظهباًی ً -2

 هبدا اًگاضت تَسعِ پایداز -1-2

أشٚصٜ دس اٍ٘بؿت تٛػقٝ پبیذاس ٚخٛد داس٘ذ اص دیشثبص ٚخٛد داؿتٝ ا٘ذ، یقٙی اص صٔبٖ وٝ ثؼیبسی اصایذٜ ٞبیی    

وبس ٔبِتٛع سٚی سؿذ خٕقیت دس اٚاخش لشٖ ٞفذٞٓ. أب اٍ٘بؿت تٛػقٝ پبیذاس ثٝ عٛس ؿفبف دس اٚایُ دٞٝ 

ص ٔٙبثـ خّت ٔی وشد تقذادی آثبس ٔٙتـش ؿذٜ وٝ تٛخٝ سا ثٝ ػٛی ثٟشٜ ثشداسی ثیؾ اص حذ ثـش ا ثٝ د٘جبَ، 2:81
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ثبسٜ اٞذاف تٛػقٝ ٚ لیٛد ٔحیغی ٚ ثشسػی پیٛ٘ذٞبی ی ٚ ٍ٘شا٘ی ٞبی سٚ ثٝ سؿذ خٟب٘ی دسٚ ثش تٛػقٝ التلبد

 (.2، ف 3111)دالَ، پیچیذٜ ٔیبٖ ٔحیظ ٚ تٛػقٝ تٕشوض داؿت، پذیذ آٔذ

 

 خذَٚ صیش تحَٛ تبسیخی ؿىُ ٌیشی ٘ؾشیٝ تٛػقٝ پبیذاس سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

 

 ; تحَٛ تبسیخی ؿىُ ٌیشی ٘ؾشیٝ تٛػقٝ پبیذاس ،تٙؾیٓ; ٍ٘بس٘ذ2ٜؿٕبسٜ خذَٚ 

 تحَٛ تبسیخی ؿىُ ٌیشی اٍ٘بسٜ تٛػقٝ پبیذاس ػبَ

 ؿىُ ٌیشی ٍ٘شؽ ٞبی فىشی پیشأٖٛ إٞیت ویفیت ٔحیظ صیؼت دس ثشاثش سؿذ التلبدی 2:71

 ٘یبص آتیاخالع فٛ٘ىغ ٚ عشح ٔؼبِٝ حٕبیت ٚ ثٟجٛد ٔحیظ صیؼت ثٝ فٙٛاٖ  2:82

وٙفشا٘غ ٔحیظ صیؼت اػتىّٟٓ ٚ تبویذ ثش اػتفبدٜ اص ٔالحؾبت صیؼت ٔحیغی دس ثش٘بٔٝ ٞبی  2:83

 تٛػقٝ

وٙفشا٘غ ثشا٘تّٙذ ٚ تالؽ ثشای دػتیبثی ثٝ یه ٘ؾبْ ٕٞىبسی ٔـتشن خٟت وؼت ٔٙبفـ فٕٛٔی  2:89

 تحت فٙٛاٖ آیٙذٜ ٔـتشن ٔب

 ف تّفیك اٞذاف تٛػقٝ ٚ حفؼ ٔحیظ صیؼتثب ٞذ32وٙفشا٘غ سیٛ ٚتٙؾیٓ دػتٛس وبس  3::2

 وبسثؼت اكَٛ ٚ چبسچٛة ٞبی عشح ؿذٜ دس ایٗ پبسادایٓ دس ٔٛضٛفبت ٔختّف حبَ حبضش
 

 اًگاضت تَسعِ پایداز -2-2

ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ ثیب٘یٝ ای وٝ اص ساٞجشد حفبؽت خٟب٘ی آٔذٜ اػت ٘خؼتیٗ تالؽ ثشای تقشیف تٛػقٝ پبیذاس     

 ثبؿذ; 

پبیذاس ثبؿذ ثبیذ افضٖٚ ثش فٛأُ التلبدی، فٛأُ اختٕبفی ٚ ثْٛ ؿٙبختی ٘یض دس ؿٕبس ، تٛػقٝثشای ایٙىٝ "

 "آٚسدٜ ؿٛد; ٔضایب ٚ صیبٖ ٞبی ثّٙذ ٔذت ٚ وٛتبٜ ٔذت فُٕ 

اكّی آٖ ثب تٛػقٝ ثْٛ ؿٙبختی ثٝ خبی تٛػقٝ پبیذاس ٔٛسد ا٘تمبد  ٍ٘شا٘ی ٞبیساٞجشد حفبؽت خٟب٘ی ثٝ دِیُ    

وٝ ثٝ وٕیتٝ  5ٚ تٛػقٝ صیؼتتٛػظ وٕیتٝ خٟب٘ی ٔحیظ  2:98ٍب٘ی تشیٗ تقشیف دس ػبَ لشاس ٌشفت. ٕٞ

 ثشا٘ذت ِٙذ ٔـٟٛس اػت، اسائٝ ؿذٜ اػت;

تٛػقٝ التلبدی ٚ اختٕبفی وٝ ٘یبصٞبی ٘ؼُ وٙٛ٘ی سا ثذٖٚ تضقیف تٛا٘بیی ٘ؼُ آیٙذٜ ثشای اسضبی "

 .(2)ٕٞبٖ; "٘یبصٞبیـبٖ، ثشآٚسدٜ ٔی وٙذ.

 

دس پی ا٘تـبس ٌضاسؽ ثشا٘ذت ِٙذ اسایٝ تقشیف ٞبی پیـٟٙبدی اص تٛػقٝ پبیذاس صیبد ؿذ. ثٝ عٛس وّی اوثش    

تقشیف ٞب ؿبُٔ دٚ خض ٞؼتٙذ; ٔقٙبی تٛػقٝ )یقٙی اٞذاف والٖ تٛػقٝ; سؿذ التلبدی، ٘یبصٞبی پبیٝ ای، حك ٞب 

ذ یىی اص فلُ ٞبی خٛد سا)وٕیتٝ ثشا٘ذت ٚ خض آٖ( ٚ ؿشایظ ضشٚسی ثشای پبیذاسی. ٌضاسؽ وٕیتٝ ثشا٘ذت ِٙ

( ثٝ تٛكیف ٚ ثحث دس ٔٛسد اٍ٘بؿت تٛػقٝ پبیذاس اختلبف ٔی دٞذوٝ دس آٖ وٕیتٝ تبویذ 3، فلُ 2:98ِٙذ،

ٞٓ دس وـٛسٞبی  -ٔی وٙذ وٝ تٛػقٝ پبیذاس ٘خؼت ٚ پیؾ اص ٞش چیض دس ٔٛسد تضٕیٗ ایٗ اػت وٝ ٞش وغ
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ٔی تٛا٘ذ ٘یبصٞبی پبیٝ ای خٛد سا ثشآٚسدٜ وٙذ وٝ  -ٞبی أشٚص ٚ آیٙذٜ فمیش ٚ ٞٓ دس وـٛسٞبی ثشٚتٕٙذ، ٚ ٘ؼُ

ایٗ ٞذف ثبیذ ثذٖٚ ثٝ ٔخبعشٜ ا٘ذاختٗ ػیؼتٓ ٞبی عجیقی وٝ ص٘ذٌی ثش سٚی صٔیٗ ثٝ آٟ٘ب ٚاثؼتٝ اػت، ثذػت 

بصٞب ثٝ خٛدی آیذ. ثٙبثشایٗ ثشآٚسدٜ وشدٖ ٘یبصٞبی حیبتی، فٙلشی وّیذی اص تٛػقٝ پبیذاس اػت. أب ثشداؿت اص ٘ی

وٕیتٝ ثشا٘ذت ِٙذ، غزا، آة، پٛؿبن، ػشپٙبٜ، وبس، ا٘شطی ٚ ثٟذاؿت سا خٛد اٍ٘بؿتی پیچیذٜ ٚ پش تفلیُ اػت. 

 .(55، كفحٝ 2:98ٔی دا٘ذ، روش ٔی وٙذ ) "٘یبصٞبی پبیٝ"ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص آ٘چٝ وٝ ثٝ فٙٛاٖ 

 

ٝ تٛػظ ؽشفیت تحُٕ ثْٛ ؿٙبختی صٔیٗ، ٟ٘بدٜ ؿذٜ ثشآٚسدٜ وشدٖ ٘یبصٞبی پبیٝ ثشای ٞشوغ تحت لیٛدی و   

٘خؼت، ثٝ ٔٙؾٛس تبٔیٗ أىب٘بت ثشای ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ ثشای ثشآٚسدٜ وشدٖ  اػت، دٚ ٔفْٟٛ ضٕٙی ٟٔٓ داسد.

٘یبصٞبیـبٖ، ا٘ؼبٖ ٞبی وٙٛ٘ی ثبیذ دػت ا٘ذاصی خٛد ثٝ ٔحیظ عجیقی ٚ ٔلشف ٔٙبثـ عجیقی تدذیذ ٘بپزیش خٛد 

دس حذٚد پبیذاس ٍ٘ٝ داؿتٝ  ،اٌشلشاس ثبؿذ ثبس ٔحیغی ٚاسد ثش ػیبسٜ ثٝ فٙٛاٖ یه وُ ایٙىٝ دْٚ سا ٔحذٚد وٙٙذ.

ؿٛد، ٔلشف فضایٙذٜ ٔٛاد دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ وٝ ٔی تٛا٘ذ ثشای ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبی پبیٝ تٟیذػتبٖ 

ٞٙؼٗ،ثٝ ٘مُ اص ضشٚسی ثبؿذ، ثبیذ ثب وبٞؾ ػغٛح ٔلشف ٔٛاد دس وـٛسٞبی كٙقتی ٕٞشاٜ ثبؿذ )ٞبِٕٚٛٚ 

 (.3111;4٘غ،

 

ثشای  س ثٝ ػیؼتٓ ػیبػتی ٘یبص داسد وٝ ثتٛا٘ذوٕیتٝ ثشا٘ذت ِٙذ ٘تیدٝ ٌیشی ٔی وٙذ وٝ تٛػقٝ پبیذا   

ٚ پـتیجب٘ی اص اثتىبسات فبٔٝ ٔشدْ ثش  ٌضاسؽ،تبثیشٌزاسی ٚالقی ثش تلٕیٓ ٞب سا تبٔیٗ وٙذ.]أىبٖ[ؿٟشٚ٘ذا٘ؾ، 

ایٗ تٛكیٝ ٞب دس ػٙذ  .تبویذ ٔی وٙذدٔٛوشاػی ٔحّی  ٚ تمٛیت غیش دِٚتیثٝ ػبصٔبٖ ٞبی  دادٖ لذست ثیـتش

)خبیی وٝ ٔشاخـ ٔحّی ثٝ ؿشٚؿ فشایٙذٞبیی تـٛیك ٔی  3::2وٙفشا٘غ سیٛدٚطا٘یشٚ دس ػبَ  32دػتٛس وبس 

٘ذ(تىشاس ؿٛ٘ذ وٝ دس آٟ٘ب خٛا٘بٖ، ص٘بٖ ٚ وبسآفشیٙبٖ دس وبس ٔحّی ثشای استمبی تٛػقٝ پبیذاس، دس ثش ٌشفتٝ ٔی ؿٛ

 (.3111;4ؿذٜ اػت )٘غ،

 

 

 اّداف ٍ ابعاد ، هحیط : پایداز تَسعِ چازچَب تسسین ٍ تبییي -3-2

 سا خبٔقٝ ٔحیغی صیؼت ٚ اختٕبفی ، التلبدی اٞذاف وٝ اػت فشایٙذی تقبسیف ٔزوٛس اػتٙبد ثٝ پبیذاس تٛػقٝ   

 ٚ وٙذ ٔی تّفیك ٞٓ ثب حٕبیتی فّٕیبت ٚ الذأبت الصْ ا٘دبْ ٞب، ػیبػت ٚضـ عشیك اص اػت ٕٔىٗ وٝ خب ٞش دس

 .پشداصد ٔی ٞب ٔجبدِٝ ایٗ ٕٞبٍٞٙی ٚ ثشسػی ، آٟ٘ب ٔیبٖ ساثغٝ ٔجبدِٝ ایدبد ثٝ ٘ذاسد أىبٖ تّفیك وٝ خب ٞش دس

 ثقذ ػٝ ٚ ٔحیظ ػٝ آٟ٘ب ثشٔجٙبی ٚ ٔحیغی( صیؼت ٚ اختٕبفی )التلبدی، ٞذف دػتٝ ػٝ تقشیف ایٗ ثشاػبع

 صیؼت ٚ اختٕبفی التلبدی، اثقبد ٚ ٚ عجیقی اختٕبفی التلبدی، ٞبی ٔحیظ اص فجبستٙذ وٝ داسد ٚخٛد اكّی

 (.2496;31ٔحیغی)ٔبخز; صاٞذی ٚ ٘دفی، 

 

 ا٘ذاص چـٓ داؿتٗ ٔؼتّضْ ٔحیغی صیؼت ٚ اختٕبفی ، التلبدی اٞذاف ثیٗ تّفیك ا٘دبْ ٚ تقبدَ ایدبد أب   

 ٕٞىبسیٟبی ، ٔمشسات لٛا٘یٗ، ٚضـ ، آتی ٞبی ٘ؼُ سٚی فقّی تلٕیٓ ٞبی تأثیشات تقییٗ ٚ ثشسػی تش، ثّٙذٔذت

 ٚ ٞب پشٚتىُ ٚ وٙٛا٘ؼیٖٛ ٞب ، پیٕبٖ ٞب ثٝ پیٛػتٗ ٚ دادٞب لشاس فمذ ، خٟب٘ی ٚ ٔٙغمٝ ای ّٔی، ضشٚسی ٔحّی،

 وٝ وٙذ ٔی ٔـخق سا ثقذی اكّی ثقذ ٚ ٔحیظ خٛد ایٗ ٚ ٔی ثبؿذ … ٚ ٔذیشیتی ٚ ٟ٘بدی تشتیجبت ثبالخشٜ
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 ثقذ چٟبس ٚ ٔحیظ چٟبس پبیذاس تٛػقٝ ثشای ٔمبِٝ ایٗ دس دِیُ اػت.ثٝ ٕٞیٗ ػیبػی ثقذ ٚ ػیبػی ٔحیظ ٕٞبٖ

 ٔؼتّضْ آٟ٘ب تثجیت ٚ حٕبیتی ٚ ٞذایتی ػبختبسٞبی ایدبد ، ٔٛضٛفبت ایٗ ثٝ دػتیبثی ٕٞچٙیٗ اػت. ؿذٜ تشػیٓ

 ٔمِٛٝ یه ثٝ فٙٛاٖ خٛة صٔبٔذاسی أشٚصٜ وٝ اػت دِیُ ثٝ ٕٞیٗ ؿبیذ . اػت ػیبػی خبف اٞذاف ٚضـ

 ٚ ٔذ٘ی ٟ٘بدٞبی ٚ خلٛكی ثخؾ دِٚت، ٕٞىبسی ٔؼتّضْ ٚ ؿٛد ٔی ٔغشح پبیذاس تٛػقٝ ثحث دس ؿذٜ پزیشفتٝ

 ٘ـبٖ سا پبیذاس تٛػقٝ اكّی ٔحیظ ٞبی ٚ اثقبد اٞذاف،  صیش (.ؿى32ُاػت)ٕٞبٖ; وـٛس تٛػقٝ خٟت دس ٔشدْ

 ٔی دٞذ.

 پبیذاس تٛػقٝ اكّی ٔحیظ ٞبی ٚ اثقبد اٞذاف،  -2ؿىُ ؿٕبسٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پایداز تَسعِ اصَل -4-2

 وٝ وشد فٙٛاٖ ثٝ ؿشح صیش تٛاٖ ٔی سا پبیذاس تٛػقٝ اكّی ثٙیبدٞبی ، ؿذٜ اسائٝ ٞبی ثحث ٚ تقبسیف ثٝ تٛخٝ ثب   

 .اػت آٟ٘ب سفبیت ٚ تٛخٝ ٔؼتّضْ پبیذاس تٛػقٝ ثٝ دػتیبثی

 ٔؼیش  دس ا٘ؼبٖ وٝ ؿذ پیذا ایٙدب اص ا٘ؼبٖ لذستی لذس ا٘ؼبٖ; تلٛس لذستی لذس تلٛس ٌزاؿتٗ وٙبس

 ثشای ثْٛ ؿٙبختی آؿیبٖ اص خشٚج تٟٙب ٘ٝ وٝ یبفت دػت فٙی تٛإ٘ٙذی ثٝ چٙبٖ فٙبٚسی ٚ پیـشفت تٕذٖ

 .پیبٔذ دٞذ ا٘دبْ تٛا٘ذ ٔی سا وبسی ٞش ٚ اػت خٛد ٔحیظ لبدس ٚ ٔبِه وٝ وشد تلٛس ثّىٝ ٕٔىٗ ؿذ اٚ

 ٚ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ یىؼٛ اص ثْٛ ؿٙبختی ٘ؾبْ ٞبی تحُٕ ٚ ٍٟ٘ذاؿت ؽشفیت ٘بدیذٜ ٌشفتٗ تلٛسی چٙیٗ

 ٘ٝ ٚ اػت عجیقی اسٌب٘یضٞبی ٔحیظ اص ٔدٕٛفٝ اسٌب٘یضْ یه ا٘ؼبٖ وٝ اػت دیٍشػٛ اص ٚالقیت ایٗ

ٚ  ثبؿذ )صاٞذی داؿتٝ صٔیٗ ٞؼتی وشٜ ٘ؾبْ ٔٛخٛدات دیٍش ثب ٔتقبدِی ٚ ٔقمَٛ سٚاثظ ثبیذ ٚ ثیـتش

 (.2495;:٘دفی،

 ٓوٝ خذٔبتی ٚ اوٛػیؼتٓ ٞب وبسوشدٞبی ٚ اػت; ویفیت وٙٛ٘ی تلٛس ٚ دسن اص ٟٕٔتش ثؼیبس اوٛػیؼت 

 سیضی ثش٘بٔٝ دس وٝ اػت چیضی آٖ اص ٟٕٔتش ٔشاتت، ثٝ  دٞٙذ ٔی اسائٝ عجیقی ٔحیظ ٚ اوٛػیؼتٓ ٞب
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 ٕٔىٗ التلبدی ٚاطٜ ٞبی ٚ اكغالحبت لبِت دس آٟ٘ب ثیبٖ داسد ٚ ٚخٛد فٕٛٔی تلٛس دس ٚ تٛػقٝ

 .٘یؼت

 ثیٗ ثشاثشی ، خٙؼیتی ثشاثشی ، وـٛسی دسٖٚ ثشاثشی ، ٘ؼّی دسٖٚ ثشاثشی ثشاثشی; دسثشٌیش٘ذٜ ٚ فذاِت 

 .اػت ٘ؼّٟب ثیٗ ثشاثشی ، ٚ وـٛسٞب

 تٛخٝ ٚ دلت عشیك اص پبیذاسی ٚ تٛػقٝ ثیٗ آؿتی پبیذاس تٛػقٝ اكّی پبیذاسی; فّؼفٝ ٚ تٛػقٝ آؿتی 

ػیبػت  اص ثؼیبسی وٝ حبِی دس دیٍش ثٝ ثیبٖ .اػت وُ ٌشایب٘ٝ ٚ ػیؼتٕی دیذی اص ٕٞٝ اٞذاف ثٝ وبفی

 ثش ٚ التلبدی ٔی دا٘ذ فبُٔ یه سا سؿذ پبیذاس تٛػقٝ ، ثٛد سؿذ ٘ؾشیٝ ثشاػبع ٌزؿتٝ دس ٞبی تٛػقٝ

 .ٔی وٙذ تأویذ ٔحیغی صیؼت یب عجیقی ٚ ،ػیبػی اختٕبفی ، التلبدی پبیذاسی

 ٔٛخت ٚ اػت پبیذاس تٛػقٝ پیؾ ٘یبصٞبی اص یىی ٌیشی تلٕیٓ دس ٌؼتشدٜ ٚفبق; ٔـبسوت ٚ ٔـبسوت 

ٞذف  یه خٛد ٘ٛثٝ ثٝ ٔـبسوت .ؿٛد ٔی آٟ٘ب اخشای دس پـتیجب٘ی ٚ ، ثش٘بٔٝ ٞب ٞب تلٕیٓ ثٛدٖ ٔـشٚؿ

 ٚ ٔذت آسٔبٖ ثّٙذ ٔٛسد دس ٚفبق ػجت تٛا٘ذ ٔی ٚ ػبصد ٔی ثشآٚسدٜ سا ثشاثشی اػبػی اكُ ٚ اػت

 ؿٛد. پبیذاسی ثٝ ػٛی حشوت

 ْثب ٘یض ٚ آٖ فّؼفٝ ٚ پبیذاسی اٍِٛٚاسٜ ثب وٝ اػت اػبػی اكُ یه ا٘ؼبٖ ٞب ثٛدٖ ٔحٛسی; ٔحٛس ٔشد 

 (.2495;21پبتشیه،ثٝ ٘مُ اص صاٞذی ٚ ٘دفی، اػت)وشن  ٕٞخٛاٖ ٚفبق ٚ اكُ ٔـبسوت

 ٝٔسا ٔٛاسد ٕٞٝ ٔذاْٚ ٌؼتشؽ ثب ثبیذ پبیذاس تٛػقٝ ٞبی ثش٘بٔٝ ٚ تّفیمی; فقبِیتٟب ٚ چشخٝ ای ، خبٔـ ثش٘ب 

 وٛتبٜ فقبِیت ٞبی ٘یض ٚ ضشٚسی ، ٔشتجظ فقبِیت ٞبی ٕٞٝ اص ٔٙبػت تّفیمی یه ٘ؾبْ ٚ ثشٌشفتٝ دس

 ٔفْٟٛ لجَٛ پبیذاس تٛػقٝ سیضی ثش٘بٔٝ دس دیٍش ٟٔٓ ٔجحث یه . آٚسد ثٛخٛد ٔذت سا ثّٙذ تب ٔذت

 پغ ٕ٘ی سػذ ثٝ پبیبٖ یىجبسٜ ثش٘بٔٝ سیضی وبس وٝ اػت ٔقٙب ثٝ آٖ ایٗ . اػت دس ثش٘بٔٝ سیضی ای چشخٝ

 ؿشٚؿ وشد وٓ ٚ ػبدٜ اص تٛاٖ ٔی ٚ ٘یؼت آغبص اص ضشٚسی ٔٛاسد ثشای دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٕٞٝ ٞیچ ضشٚستی

 .ؿٛد تىٕیُ ثقذی چشخٝ ٞبی دس تب

 ثٝ ٚ ٘یؼت ٕٞخٛاٖ فبّٔی ته یب ثقذی ته ٍ٘شؽ ٞبی ثب پبیذاس ٌشایب٘ٝ; تٛػقٝ وُ ٚ ػیؼتٕی دیذی 

 ٚ داسد ٌشایب٘ٝ وُ ای تٛخٝ ػیبػی ٚ ٔحیغی، صیؼت التلبدی، ، اختٕبفی اٞذاف ٔختّف تّفیك ِحبػ

 .ٔی وٙذ اػتفبدٜ ػیؼتٕی دیذ اص ػیؼتٓ ثیشٚ٘ی ٚ دسٚ٘ی ثشسػی پبیذاسی دس

 چشخٝ خبكیت . ؿٛد ؿشٚؿ اثتذا اص چیض ٕٞٝ وٝ ٘ذاسد ٚخٛد داسد; دِیّی ٚخٛد وٝ آ٘چٝ سٚی ثش ػبخت 

 اخشا( حبَ دس ثش٘بٔٝ یه )ٔثُ ٔٛخٛد پبیٝ یه اص تٛاٖ ٔی وٝ اػت ایٗ تٛػقٝ پبیذاس سیضی ثش٘بٔٝ ای

 .وشد وبُٔ سا آٟ٘ب چشخٝ ٞب دسعی ٚ وشد ؿشٚؿ

  ;اختالالت ٔمبثُ دس خٛد ٔٛخٛدیت حفؼ دس ٘ؾبْ یه ؽشفیت ٚ لذست ا٘قغبف پزیشی،ا٘قغبف پزیشی 

 یب ػیبػی ٔحیغی صیؼت ، اختٕبفی ، التلبدی اػت ٕٔىٗ وٝ تغییشات ایٗ اػت. ثیشٚ٘ی ٚ تغییشات

 سغٓ فّی وٝ پبیذاس اػت كٛستی دس ػیؼتٓ ؿٛن. یب ضشثٝ ٚ فـبس : داس٘ذ ٔتفبٚت اثش ٘ٛؿ دٚ ، ثبؿذ

 أب خضئی ، وٓ آثبس ثٝ داؿتٝ ثبؿذ. فـبس سا خٛد ٚضقیت حفؼ تٛا٘بیی ، ؿٛن یب ضشثٝ ٚ فـبس آٔذٖ ٚاسد

 دس ؛ ٔحلَٛ ثشای ثبصاس تمبضبی وبٞؾ صیبد ثبؿذ، ٔب٘ٙذ ٔی تٛا٘ذ آٖ تشاوٕی آثبس وٝ داسد اؿبسٜ پیٛػتٝ
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٘مُ اص صاٞذی ٚ  خـىؼبِی )ٔحؼٗ تـىشی،ثٝ ٔثُ ٌزسا اػت أب تٛخٝ لبثُ فبُٔ یه ضشثٝ وٝ حبِی

  (.2495;21٘دفی،

 ٜدس وبسایی سفبیت ٚ پزیشی تدذیذ حذ دس پزیش تدذیذ ٔٙبثـ اص اػتفبدٜ ٔقٙبی ٔٙبثـ; ثٝ اص فبلال٘ٝ اػتفبد 

ٚاحذ  اصای ثٝ تِٛیذ ٔیضاٖ افضایؾ ٔقٙبی ثٝ ٘یض ٔٙبثـ ٔلشف اػت.وبسایی ٔٙبثـ تدذیذ٘بپزیش ٔلشف

 ثشای ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ ٔٙبثـ اص ثیـتشی ٔمذاس ٌزاؿتٗ ثبلی ٚ ٔلشف وبٞؾ ٞضیٙٝ، ٔٙبثـ، وبٞؾ ٔلشف

 .اػت وٕتش پؼٕب٘ذ ٚ آِٛدٌی ٚ

 ٝتٛػقٝ ٚ اػت پبیذاس تٛػقٝ اكّی وٗ، ؿقبس فُٕ ٔحّی ٚ ثیٙذیؾ ٔحّی; خٟب٘ی فُٕ ٚ خٟب٘ی ا٘ذیـ 

 یىؼٛ اص ریٙفـ ٞب ٔـبسوت عشیك اص آٖ حُ ٚ ٔحّی ٔـىالت ثٝ وبفی ٚ ٚالقی ثب تٛخٝ خض پبیذاس

 (.2495;23٘دفی، ٚ  ثٝ دػت ٕ٘ی آیذ)صاٞذی دیٍشػٛ، اص إِّّی ثیٗ ٕٚٞىبسی ٞبی
 

 تَسعِ پایدازٍهتَاشى کسدى اّداف  -5-2

ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ وٝ خٟبٖ دس ؿٕبسی اص سٚ٘ذٞبی ٘ضِٚی ٌیش افتبدٜ اػت وٝ ثٝ خبی سٚ ثٝ خّٛ سفتٗ،دس حبَ    

بس٘ذ، أب ٔی تٛا٘ٙذ دس دٚ ٌشٜٚ ٚػیـ دػتٝ ثٙذی دٚس ؿذٖ اص پبیذاسی ٞؼتٙذ. سیـٝ ٞبی ایٗ ٘ضَٚ ثؼی

، خبیی وٝ ٔجبدالت التلبدی دس ثٝ ؿٕبس آٚسدٖ ٞضیٙٝ ٞبی اختٕبفی یب ٔحیغی  "ؿىؼت ٞبی ثبصاس"ؿٛ٘ذ;

، خبیی وٝ دِٚت ٞب، تٙضَ ٔشتجٝ ٔحیغی سا ٘بدا٘ؼتٝ تـٛیك ٔی  "ؿىؼت ٞبی خظ ٔـی"ٚ ؿىؼت ٔی خٛس٘ذ 

لشف آة ٚ ا٘شطی.پغ ٔٛضٛؿ ایٗ ٘یؼت وٝ آیب دِٚت ٞب ثبیذ ثشای ٞذایت وٙٙذ، ٔثُ تخلیق یبسا٘ٝ ثٝ ٔ

 تٛػقٝ ثٝ ػٛی پبیذاسی دخبِت وٙٙذ یب ٘ٝ،ثّىٝ ٔٛضٛؿ چٍٍٛ٘ی دخبِت اػت.

تٛػقٝ پبیذاس ٔی خٛاٞذ ایٗ سٚ٘ذ ٘ضِٚی سا ٚاسٚ٘ٝ وٙذ.یه ٕٞشایی سٚثٝ سؿذ دس ایٗ ٔٛسد ٚخٛد داسد وٝ    

 ٝ یه ویفیت ص٘ذٌی وٝ ثتٛا٘ذ ثشای ٘ؼُ ٞبی ثؼیبس ٍٟ٘ذاسی ؿٛد صیشا ایٗ أش;تٛػقٝ پبیذاس یقٙی دػتیبثی ث

  ٝ٘اص ٘ؾش اختٕبفی ٔغّٛة اػت، ٘یبصٞبی ٔبدی، فشٍٞٙی ٚ سٚحی ٔشدْ سا ثٝ  سٚؽ ٞبی ٔٙلفب

 تبٔیٗ ٔی وٙذ.

 .اص ٘ؾش التلبدی ا٘دبْ پزیش اػت ٚ ثٝ عٛسوبسأذ ٞضیٙٝ ٔی وٙذ،٘ٝ ثیـتش اص دسآٔذ 

  ْٛؿٙبختی پبیذاس ٚ ٍٟ٘ذاس  صیؼت پزیشی ثّٙذ ٔذت اوٛػیؼتٓ ٞبی پـتیجب٘ی وٙٙذٜ اػت.اص ٘ؾش ث 
 

تٛػقٝ پبیذاس یىپبسچٝ ػبصی ایٗ ػٝ ٞذف سا دس خبیی وٝ ا٘دبْ آٖ ٕٔىٗ اػت ٚ ٔزاوشٜ ثشای تٛاصٖ ٔیبٖ 

بیذاس ٚخٛد اٞذاف دس خبیی وٝ یىپبسچٝ ػبصی ٕٔىٗ ٘یؼت سا تبٔیٗ ٔی وٙذ. ٞیچ ٘مـٝ دلیمی ثشای تٛػقٝ پ

٘ذاسد ٚ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تقشیف ؿٛد وٝ ٘یبصٞب ٚ ؿشایظ ٚیظٜ وـٛسٞب، خٛأـ ٚ فشًٞٙ ٞبی ٔٙفشد، سا دس ٘ؾش 

 ٌشفتٝ ٚ ثشآٚسدٜ وٙذ.

 

ثٝ عٛس ػٙتی، خٛأـ ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف اختٕبفی ٚ التلبدی ٚ ٔحیغی وٛؿؾ وشدٜ ا٘ذ، أب اغّت ثٝ    

ثی دٚاْ دس دسیبیی اص ٘بپبیذاسی  "خضایش ػجض"كٛست ٔدضا ٚ ثذٖٚ استجبط ثب ػبیش اٞذاف وٝ ٘تیدٝ آٖ، پیذایؾ 

ٔی تٛا٘ٙذ ثب یىپبسچٝ ػبصی ٚ تجذیُ آٟ٘ب  ؿذٜ اػت. تلٕیٓ ػبصاٖ اوٖٙٛ آٌبٜ ؿذٜ ا٘ذ وٝ اٞذاف ٔحیغی فمظ

 (.3111;5ثٝ خشیبٖ غبِت ػیبػتٍزاسی التلبدی ٚ اختٕبفی ثذػت آیٙذ)دالَ، 
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 تَسعِ پایداز ٍ بسًاهِ زیصی ضْسی -3

 بسًاهِ زیصی اًگاضت -1-3

٘ٛیؼٙذٜ وٝ دس  ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ ٞش ٔی ثبؿذ.احتٕبال غیش ٕٔىٗ  ثش٘بٔٝ سیضی اٍ٘بؿتتقشیف ثذٖٚ اثٟبْ اص اسائٝ   

دس ٔیبٖ ٔـتشن ثب ایٗ ٚخٛد ، ثشخی ٚیظٌی ٞبی  سا داسد.تقشیف خبف خٛد  ٔی ٘ٛیؼذٔٛسد ثش٘بٔٝ سیضی 

ثٝ فجبست دیٍش ، ثش٘بٔٝ  .ػشٚ وبس داسددس ّٚٞٝ اَٚ ، ثش٘بٔٝ سیضی ثب آیٙذٜ . ٚخٛد داسد٘ٛیؼٙذٌبٖ  ثؼیبسی اص ایٗ

 تحمك اٞذاف فجبست اػت اصدْٚ ، ثش٘بٔٝ سیضی  اػت. سیضی یه ػیبػت ثشای سػیذٖ ثٝ ٚضقیت ٔٛسد ٘ؾش

دس  ای ، ثّىٝ آیٙذٜ، ٞش آیٙذٜ ای ٔذ ٘ؾش ٕ٘ی ثبؿذثٙبثشایٗ  ٔـخق. دس ایٗ آیٙذٜ ٞبٚ چـٓ ا٘ذاص لبثُ دػتیبثی

دس ٘تیدٝ  داسای پبیٝ ٔؼتحىٓ دس ؿٙبخت فّٕی اػت.ػْٛ ، ثش٘بٔٝ سیضی  .استجبط ثب ا٘تؾبسات ثؼیبس خبف اػت

 ثش پبیٝ چٟبسْ ، ثش٘بٔٝ سیضی  الجبَ ٔجشا اػت. ٗ ثش٘بٔٝ سیضی اص اػتفبدٜ كشف اص ؿٟٛد ، ثبٚس ، ؿب٘غ یب، لٛا٘ی

، أب ٕٔىٗ  دسن ٔی ؿذٜ اػتثٝ فٙٛاٖ فمال٘یت فٙی  أشثٝ عٛس ػٙتی ایٗ . تلٕیٓ ٌیشی ٞبی فبلال٘ٝ اػت

فشایٙذ  یه دس ٟ٘بیت ، ثش٘بٔٝ سیضی ؿبُٔذ. ٚخٛد داؿتٝ ثبؿ اػت ا٘ٛاؿ دیٍشی اص ٔٙغك ثشای فشایٙذ ثش٘بٔٝ سیضی

ثش٘بٔٝ ٔشثٛط ثٝ  ٔتٛاِی یفشد فٕبَٚ ٔذیشیت ثشای ا ٞذایتایٗ تلٕیٓ ثٝ ٔقٙبی یه اثضاس  .اػت تلٕیٓ ٌیشی

فشآیٙذٞبی ػیبػی دس حبَ ا٘دبْ دس خبٔقٝ ثٝ وٝ ثشای ثش٘بٔٝ سیضی اختٕبفی ، ایٗ تلٕیٓ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ اػت.

 .ٔشتجظ ٔی ؿٛد

 

 فٛق سا تحت پٛؿؾ ٚیظٌی ٞبی لبثُ تٛخٟی تٕبْ  ٔیضاٖ ثٝ ی اص ثش٘بٔٝ سیضی  اسائٝ وشدٜ وٝتقشیفٛدی فبِ   

تقشیف  اٚ یدیٍش  دس وتبة  "اػت تذٚیٗ ػیبػت دس فّٕی ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی اػتفبدٜ اص سٚؽ" لشاس ٔی دٞذ.

ا٘ذیـٝ ٚ فُٕ اػت وٝ دس  فمال٘یثش٘بٔٝ سیضی ثٝ فٙٛاٖ یه فشایٙذ ";  خٛد سا تلذیك ٚ تٛخیٝ وشدٜ اػت

 (.:33;9::2)اسالیًٙ ِٞٛذٖ ،  "سؿذ ا٘ؼبٖ اػت استمب( ٔی ثبؿذ فّٕٓٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٞذف ) ؾٟ٘بیت ٞذف

ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دس ثبال اؿبسٜ ؿذ، ثش٘بٔٝ سیضی دس استجبط ثب تحمك ثخـیذٖ ثٝ اٞذاف ٚ چـٓ ا٘ذاص ٞبی ٚالقی دس 

 (.345)ٕٞبٖ،فٔی ثبؿذ پبیذاس  آیٙذٜ اػت. یىی اص ایٗ اٞذاف، تٛػقٝ

 

 اّویت ّدف پایدازی دز بسًاهِ زیصی-2-3

 إٞیت ٞذف پبیذاسی دس ثش٘بٔٝ سیضی سا دس ػٝ صٔیٙٝ ثیبٖ وشدٜ ا٘ذ;

ٔتٕشوض اػت، دس ٔمیبع ٞبی فضبیی ٔختّف داسای ٔقٙبی  "ػشٔبیٝ ٔحیغی "اٍ٘بؿت پبیذاسی وٝ ثش  -٘خؼت

تفؼیش ؿٛد وٝ ٔٙبػت خغشافیب ٚ ٚیظٌی ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٛد. ثٙبثشایٗ ٔتفبٚتی اػت ٚ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای 

ا٘ذٚختٝ ػشٔبیٝ ٔحیغی ٚ ؽشفیت ٞبی ٔحیغی ٘ٝ فمظ دس ػغٛح فشأّی ٚ ّٔی،ثّىٝ دس ػغٛح ٔٙغمٝ 

 ای،اػتب٘ی،ؿٟشی ٚ حتی سٚػتبیی ٘یض ٔفْٟٛ ٔی یبثذ.

پیٛػتٝ سا ثشای ٍ٘ٝ داؿت ٔحیغی ٚ خجشاٖ چٙیٗ تفؼیشٞبیی اص پبیذاسی ،چبسچٛثی ٕٞؼبص ٚ ثٝ ٞٓ  -دْٚ

 خؼبست ٔحیغی فشاٞٓ ٔی وٙذ.

داسد ٚ ایٗ ٚػیّٝ ای  "ثش٘بٔٝ سیضی "ٚ ٍٟ٘ذاؿت آٖ دس آیٙذٜ ٘یبص ثٝ  "ػشٔبیٝ ٔحیغی"تٛكیف ٚ تـشیح -ػْٛ

 (.2498;534)فجذی دا٘ـپٛس، ثشای تٛإ٘ٙذػبصی اػت 
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 عٌاصس زّیافت بسًاهِ زیصی پایداز-3-3

خبكی وٝ ثش٘بٔٝ سیضی پبیذاس سا اص ػبیش حشفٝ ٞب ٔتفبٚت ٔی ػبصد، ٔٛاسدی اػت وٝ دس صیش ٔـخلٝ ٞبی 

فبٚتی ٘ؼجت ثٝ ٌزؿتٝ تـٛیك فٙٛاٖ ؿذٜ اػت. ثش٘بٔٝ سیضی پبیذاس ٔشدْ سا ثٝ دسن ٔـىالت اص عشیك ساٟٞبی ٔت

 (.45; 3115)اػتفٗ اْ.ٚیّش، "فشاٞٓ وشدٖ ٘ٛؿ ٔتفبٚتی اص فضبی ٌفت ٚ ؿٙٛدی "ذٔی وٙ

 

 چطن اًداش بلٌد هدت -1-3-3

ٚ دیذٖ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ آٟ٘ب ٔی تغییشات وٛچه ٚ ا٘ذن افضا دس حبَ چـٓ ا٘ذاص ثّٙذٔذت ثٝ ٔقٙبی تٛخٝ وشدٖ ثٝ 

ػبَ اص  311یب  61،211سا، ثشای ایدبد اختٕبؿ پبیذاستش دس آیٙذٜ تمٛیت وٙٙذ.ایٗ چـٓ ا٘ذاص ثبیذ  تٛا٘ٙذ یىذیٍش

 (.45 ; 3115)ٕٞبٖ،حبال ثبؿذ

 

 دٍزًوای کلیت باٍز -2-3-3

دس  دٚسٕ٘بیی وّیت ثبٚس اػت وٝ استجبعبت ثیٗ چیضٞب سا ٔی ثیٙذ. دٚٔیٗ ٔـخلٝ اكّی اص ثش٘بٔٝ سیضی پبیذاس، 

 فُٕ ایٗ ثٝ دٚ ٔقٙب دس ثش٘بٔٝ سیضی ٔی ثبؿذ;

 ثش٘بٔٝ سیضی ٕٞچٖٛ، ثش٘بٔ ٔختّف دٚسٕ٘بی وّیت ثبٚس اثضاس ٔتلُ وٙٙذٜ تخلق ٞبی -٘خؼت ٝ

صٔیٗ ٚ ویفیت ٔحیغی ٚ ٕٞچٙیٗ اٞذاف والٖ یىپبسچٝ ثش٘بٔٝ  یسیضی ثشای ٔؼىٗ، حُٕ ٚ ٘مُ، وبسثش

 سیضی ٕٞچٖٛ ٔحیظ، التلبد ٚ ثشاثشی  اػت.

 ْٚیه چـٓ ا٘ذاص وّیت ثبٚس اثضاس ٔتلُ وٙٙذٜ ٔمیبع ٞبی ٔختّف ثش٘بٔٝ سیضی اػت، یقٙی پظٚٞؾ -د

ٔی  ػبیتٕٞؼبیٍی ٚ  ،ٔحّی ٔٙغمٝ ای، بی فشأّی، ّٔی،ثشای ساٜ ٞبیی وٝ ثش٘بٔٝ سیضی دس ٔمیبع ٞ

 تٛا٘ٙذ یىذیٍش سا تمٛیت وٙٙذ.

دس اٚایُ لشٖ ثیؼت ثؼیبسی اص ٘ؾشیٝ ٞب ٚ وبسثؼت ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ثب چٙیٗ دیذ ٚػیـ ٚ وّیت ثبٚسی ٔغبثمت 

 (. 47-49; 3115ٔی وشد٘ذ)ٕٞبٖ،

 

 پریسش هحدٍدیت ّا -3-3-3

6ٔحذٚدیت ٞبی سؿذ"ثشداؿت 
تٛػقٝ پبیذاس ثٛدٜ اػت.  ٔشثٛط ثٝ ثٝ ٔذت عٛال٘ی دس ٞؼتٝ ٔشوضی ٔٙبؽشات "

ثٝ فٙٛاٖ سؿذ وٕی دس تِٛیذ ٚ ٔلشف پبیٝ ٌشفتٝ  "پیـشفت"دس خٛأقی وٝ ثخؾ ثضسٌی اص آٖ ثش افتمبد ثٝ 

ت.اِٚیٗ فشكٝ ٞبی ثٝ وبسثشدٖ ایٗ ٔٛضٛؿ ثشای ثش٘بٔٝ سیضی فشاٚاٖ اػ اػت، ایٗ اٍ٘بؿت ا٘مالثی ٚالقی اػت.

ٚ ؿبیذ ثٙیبدی تشیٗ آٖ چبِؾ ثش٘بٔٝ سیضی ثشای تٛػقٝ التلبدی اػت وٝ ثٝ خبی سؿذ وٕی ٔذاْٚ دس ٔلشف ٚ 

وبسثشد ٔٛاد، اكالحبت ویفی دس ثـش ٚ ؿشایظ ٔحیغی ایدبد وٙذ.ایٗ وبس ٘یبصٔٙذ دس اِٚٛیت لشاس دادٖ ؿىُ 

القبً ثٝ آٟ٘ب ٘یبص داس٘ذ سا تِٛیذ وٙذ، ٔب٘ٙذ ٔؼىٗ ٞبیی اص فقبِیت التلبدی اػت وٝ وبالٞب ٚ خذٔبتی وٝ ٔشدْ ٚ

 لبثُ اػتغبفت،آٔٛصؽ، ٔشالجت پضؿىی ٚ ٔـبثٝ ایٟٙب.

                                                           
5
 Limits to growth 
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ٕٞچٙیٗ ثشای ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی صٔیٗ ٘یض ثٝ وبس ٔیشٚد، دس خبیی وٝ ایٗ ثش٘بٔٝ  ،ص٘ذٌی دسٖٚ ٔحذٚدیت ٞب

 (.49-:4;  3115ٕٞبٖ،) یشی اص پشاوٙذٌی سا تـٛیك ٔی وٙذسیضی، ؿىُ ؿٟش فـشدٜ ٚ خٌّٛ

 

 حغ ٔىبٖ -5-4-4

،یه اكُ وّیذی ثؼیبسی اص ٔذافقبٖ ؿٟش پبیذاس ٕٞچٖٛ حشوبت اخیش دیٍش ٔب٘ٙذ ٘ٛؿٟشػبصی  "ٔىبٖ "تٕشوض ثش
 ثٛیظٜ اوٖٙٛ حمی ضشٚسی اػت، صیشا تٛػقٝ ٞبی ثؼیبسی اص دسٖٚ ٚثیشٖٚ، دس لشٖ اخیش  حغ ٔىبٖثٛدٜ اػت. 7

خّك یه ٘بفضبیی، ٘ٛاحی ٍٕٞٗ خٟب٘ی،اختٕبفبت لبثُ تقٛیض ثب  -ؿذٜ اػت وبٔالً ٔتضبد ا٘دبْثٝ كٛست 

استجبط وٕی ثٝ ٔٙؾشٞبی ٔحّی،اوٛػیؼتٓ ٞب،تبسیخ،فشًٞٙ ٚ یب اختٕبؿ. ایٗ فشایٙذ تٛػظ خٟب٘ی ؿذٖ التلبد 

آػبٖ ؿذٜ اػت،وٝ تٕبیُ ثٝ تِٛیذ وشدٖ ٔحلٛالت اػتب٘ذاسد ؿذٜ ٚ ٔحیظ ٞبی ؿٟشی فٕٛٔی ثب استجبعبت 

ٕتشی ثٝ فشًٞٙ ٞب یب ؿیٜٛ ٞبی ص٘ذٌی ٌزؿتٝ داسد. ثؼیبسی فٙبكش دیٍش تٛػقٝ ؿٟشی وٙٛ٘ی ثٝ وبٞؾ و

ای تٛػظ ؿشوت ٞبی خب٘ٝ ػبصی ثضسي ٔمیبع ثب حدٓ ٔؼىٗ ثٝ عٛس فضایٙذٜ  ٚاثؼتٍی ثٝ ٔىبٖ تٕبیُ داس٘ذ.

تبسیخ یب فشًٞٙ  آة ٚ ٞٛا، ،ٖٚ ٞیچ استجبعی ثب ٔٙبؽش ٔحّیػٍٙیٗ تِٛیذ ٔی ؿٛد،وٝ اغّت یه تِٛیذ فبْ ثذ

 اػت.

ٔحممیٗ ثش٘بٔٝ  :2:8ؿشٚؿ ؿذٜ اػت.دس ػبَ  1::2ٚ 2:91دس دٞٝ ٞبی  8ٚاوٙؾ ثشضذ ثش٘بٔٝ سیضی ٘بفضبیی

٘مغٝ سیضی خبٖ فشیذٔٗ ٚ ٚیٛس فمبیذؿبٖ سا ثیبٖ وشد٘ذ وٝ ٔٛج آیٙذٜ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙغمٝ ای ثش لّٕشٚ ثٝ فٙٛاٖ 

 ٞذ وشد.تبویذ خٛا "وبسوشد" ٔمبثّی ثشای

9حغ ٔىبٖ"دس استجبط ٘ضدیه ثب 
:اختٕبفبت لبثُ ص٘ذٌی"اٍ٘بؿت  "

اػت ،وٝ دس عَٛ دٞٝ ٞبی اخیش ثحث  "

صیشا تـخیق خٕقی ایٗ اػت وٝ ثؼیبسی اص اختٕبفبت ٔب ثب ایٗ ٔقیبس ثٝ  ،ٞبی صیبدی دس ٔٛسد آٖ ؿذٜ اػت

ٚحتی  فشٚؿٍبٟٞبی ٔحّی پبسوٟب، ٟش،ٔشوض تدبسی ؿ دسػتی ثشخٛسد ٘ىشدٜ ا٘ذ. آٟ٘ب اغّت ٔشاوض ٕٞؼبیٍی،

پیبدٜ ساٜ ٘ذاس٘ذ.ایٟٙب ٚ ثؼیبسی فبوتٛسٞبی دیٍش ػىٛ٘ت پزیشی ؿٟشٞب ٚ وال٘ـٟش ٞب سا  ثٝ عٛس ٔذاْٚ وبٞؾ 

 داد٘ذ .

ی ٚلتی وٝ ٔب دسٔحیظ ٞبیی وٝ اغّت اص ٘ؾش اوِٛٛطیىی، اختٕبفی ٚ فشٍٞٙی ثؼیبس كذٔٝ دیذٜ ا٘ذ ،ص٘ذٌی ٔ

.ایٗ سٞیبفت ٕٔىٗ ثبؿذدس ساػتبی  ػبِٓ ػبصی ایٗ ٔحیظ ٞب  ثبیذ ؽ ٞبی تٛػقٝ پبیذاسثؼیبسی اص تال ،وٙیٓ

اػت ثٝ ٔقٙبی وٕه دس ثٝ حبَ اَٚ ثشٌشدا٘ذٖ اوٛػیؼتٓ ؿٟشی ثبؿذ ٚ یب ٕٔىٗ اػت ثٝ ٔقٙبی خؼتدٛی 

ساٞی ثشای خجشاٖ ٘بثشاثشی یب پبػخ ثٝ تجقیض ٘ظادی ٚ ٔحشٚٔیت وٝ ٔٙدش ثٝ ثیٙٛایی ٕٞؼبیٍی ٞبی خبكی ؿذٜ 

ذٜ ای ثٟتش دس ٔىبٖ ٞبی خبف ثشای ػبختٗ آیٙ ٔٛخٛدفشكت ٔی تٛا٘ذ ثٝ د٘جبَ اخز ٔضیت ٞضاسٖ اػت یب 

 .(:4-51;  3115)ٕٞبٖ،ثبؿذ
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زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین  

 ٔـبسوت فقبَ دس حُ ٔـىالت -6-4-4

ِضْٚ ٘مؾ حشفٝ ٞب، ػیبػتٕذاساٖ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ فبدی ،  ،فٙلش وّیذی ٟ٘بیی چـٓ ا٘ذاص ثش٘بٔٝ سیضی پبیذاس

 (.52; 3115)ٕٞبٖ،دس حُ ٔـىالت اػت. ٕٞٝ ایٗ ٌشٟٚٞب ٔـبسوت فقبَ تش ٚ ػبختبسی تش 

 

 هَضَعات هسکصی بسًاهِ زیصی پایداز-4-3

 دس ثخؾ ریُ فشكٝ ٞبی وّیذی دس ثش٘بٔٝ سیضی پبیذاس ثٝ عٛس خالكٝ ٔغشح ٔی ؿٛ٘ذ;

 

 هدیسیت زضد ٍ بسًاهِ زیصی کازبسد شهیي-1-4-3

آِٛدٌی، تشاوٓ، ویفیت سؿذ ٔٙبعك ؿٟشی ٔٙدش ثٝ ثشٚص ٔـىالت ثب٘ٛیٝ ٔشثٛط ثٝ وبسثشد ٚػبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی، 

ص٘ذٌی ٚ خذایی ٌشٟٚٞب اص یىذیٍش اص ٘ؾش دسآٔذ ٚ ٘ظاد ٔی ٌشدد. ثٙبثشایٗ الصْ اػت وٝ ثٝ ٔٙؾٛس خٌّٛیشی اص 

ٞذف ثؼیبسی ثش٘بٔٝ سیضاٖ ثشای دٞٝ ٞبی  "ؿٟش فـشدٜ "ٔـىالت، ایٗ سؿذ تحت ٔذیشیت لشاس ثٍیشد. دس ٘تیدٝ

ٔختّف سادیىبَ اص ؿٟش٘ـیٙی لشٖ ثیؼتٓ سا اسائٝ ٔی وٙٙذ.ثشای ٔتٛاِی ثٛدٜ اػت. ؿٟشٞبی فـشدٜ یه ٔذَ 

اخشای ایٗ سٞیبفت، تٛػقٝ ٞبی خذیذ ثبیذ ثٝ ػٕت صٔیٗ ٞبی خبِی ٔٛخٛد دس داخُ فشكٝ ٞبی ؿٟشی 

ٞذایت ؿٛ٘ذ، ػبختٕبٖ ٞبی ٔٛخٛد وٛچه یب تخشیت ؿٛ٘ذٚ یب ٌؼتشؽ یبثٙذٚ خض آٖ.دس ٔمبثُ ایٗ تٛػقٝ 

ٔیٗ ٞبی ػجض اػت وٝ دس صٔیٗ ٞبی وـبٚسصی حبؿیٝ ؿٟش ٞب اتفبق ٔی افتذ. چبسچٛة دسٖٚ صا ، تٛػقٝ دس ص

ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشد صٔیٗ ّٔی، ٘بحیٝ ای ٚ یب ٔٙغمٝ ای، ٔی تٛا٘ٙذ دس وٕه ثٝ ٔذیشت سؿذ دِٚت ٞبی 

 ٔحّی ثؼیبس ٔفیذ ثبؿٙذ.

ٔىبٖ ٚیظٜ، چٝ چیضی ٔٙبػت تش اػت وٝ  دس ٞش "ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشد صٔیٗ پبیذاس ثب ایٗ پشػؾ ؿشٚؿ ٔی ؿٛد، 

ثبؿذ. ثٙبثشایٗ ثشای ثش٘بٔٝ سیضی پبیذاس وبسثشد صٔیٗ ثبیذ  "ٞیچ چیض"پبػخ ایٗ ػٛاَ ٕٔىٗ اػت  "ا٘دبْ ؿٛد؟

 (.77-79; 3115)اػتفٗ اْ.ٚیّش، ٔٙبػجت لغقبت ثشای ایدبد ٞش وبسثشد صٔیٗ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ.

 

 طساحی ضْسی-2-4-3

ش ٞب یه چبِؾ ثشای ثش٘بٔٝ سیضی پبیذاس اػت وٝ تٟٙب ؿبُٔ عشاحی فضبٞبی فٕٛٔی، خیبثبٖ عشاحی ٔٙبػت ؿٟ

اٍِٛٞبی سؿذ ٔٙغمٝ، ؿجىٝ  ٞب، ٕٞؼبیٍی ٞب ٚ خب٘ٝ ٞب ٕ٘ی ؿٛد، ثّىٝ پیىشثٙذی پبسن ٚ ػیؼتٓ ٞبی ػجض ساٜ،

 (.:7ٔیٍیشد)ٕٞبٖ،ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ، ػیؼتٓ ٞبی آة ٚ فبضالة، ٚ حتی فشایٙذ ٞبی كٙقتی سا دس ثش 

 

 هسکي-3-4-3

ٔؼىٗ تٛػظ ثؼیبسی ثٝ فٙٛاٖ حك پبیٝ ثشای ثـش دیذٜ ؿذٜ اػت. دس ػغٛح ٔختّف دِٚت ٔی تٛا٘ذ دس ایدبد 

 (.81-82صٔیٙٝ ثشای  ٔؼىٗ ثٟتش ٘مؾ ثبصی وٙذ)ٕٞبٖ;

 

 حول ٍ ًقل-4-4-3

ٖ كٛست ثٍیشد.ٞیچ یه اص ایٗ دس ساػتبی دػتیبثی ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ پبیذاس تغییشاتی ثبیذ دس سٞیبفت ػٙتی آ

ساٞجشدٞب ثٝ تٟٙبیی ٔـىُ ٚاثؼتٍی ثٝ اتٛٔجیُ سا حُ ٕ٘ی وٙٙذ أب ثب وٕه یىذیٍش آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙذ چبِؾ ثش٘بٔٝ 

 (.3ؿٕبسٜ سیضی پبیذاس سا دس دساص ٔذت حُ وٙٙذ.) خذَٚ 
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 ساختواى ٍ هعوازی سبص -5-4-3

 ثش٘بٔٝ سیضاٖ دیذٜ ٘ـٛد،دس ٘ؾش اٖ ٔٛضٛفی ٔٙبػت ػبخت ٚ ػبص ٚ ٔقٕبسی ػبختٕبٖ ٞب ٕٔىٗ اػت ثٝ فٙٛ

چشا وٝ آٟ٘ب ٔقٕٛال ثب فّٕىشد ٔمیبع ثضسٌتش ٕٞؼبیٍی ٞب،ؿٟشٞبٚٔٙبعك دسٌیش٘ذ. ٕٞىبسی ٔیبٖ ثش٘بٔٝ سیضاٖ، 

ٔقٕبساٖ ٚ عشاحبٖ ٔٙؾش دس تٛػقٝ آیٙذٜ صٔیٙٝ عشاحی اوِٛٛطیىی ضشٚسی خٛاٞذ ثٛد،ثٝ ٚیضٜ دس تـىیُ یه 

اص ٔمشسات، سإٞٙبٞب ٚ ٔـٛق ٞبیی وٝ ثتٛا٘ذ ثٝ تـىیُ ػبختٕبٖ ٞبی ػجضتشوٕه وٙذ)ٕٞبٖ; صٔیٙٝ ثضسٌتشی 

91-8:.) 

 

 جوعیت-6-4-3

ثیبٖ خذی ٔٛضٛؿ خٕقیت ثٝ ٔقٙبی تٕشوض  ثشای تٛػقٝ پبیذاس سؿذ خٕقیت اػت. ،یىی اص اػبػی تشیٗ چبِـٟب

ثشخی اص ایٗ ٔٛضٛفبت ٔی تٛا٘ٙذ  ص٘بٖ اػت.ٟٔبخشت، فمش ٚ ٚضقیت  دس ٔٛضٛفبتی چٖٛ ثش٘بٔٝ سیضی خب٘ٛاس،

دِٚت اص عشیك خذٔبت ػالٔت فٕٛٔی، سؿتٝ ٞبی آٔٛصؿی ٚ ثش٘بٔٝ ٞبیی ثٝ ٔٙؾٛس  تٛػظدس ػغٛح ثؼیبسی 

   (.94ثٟجٛد فشكت ٞبی التلبدی ٚ آٔٛصؿی ٔٛخٛد ثشای ص٘بٖ ا٘ذاصٜ ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ)ٕٞبٖ،
 

 (.87ی حُٕ ٚ ٘مُ پبیذاس)ٕٞبٖ،;تغییش سٞیبفت ٞب دس خٟت ثش٘بٔٝ سیض4خذَٚ ؿٕبسٜ 

 سٞیبفت پبیذاسی ٔجٙب سٞیبفت ػٙتی

 دیذٌبٜ وّیت ثبٚستش دیذٌبٜ ٟٔٙذػی

 ٔشدْ ػٛ تشافیه ػٛ

تٕشوض ثش حشوبت ثضسي ٔمیبع،اغّت ٔخبِف 

 ػفشٞبی ٔحّی

 ٍ٘شا٘ی ثشای حشوبت ٔحّی،دػتشػی وٛچه ٔمیبع

 پیبدٜ ٞب،دٚچشخٝ  دس اِٚٛیت اتٛٔجیُ دس اِٚٛیت

 خیبثبٖ ثٝ فٙٛاٖ فضبی فٕٛٔی ثب وبسثشدٞبی چٙذ ٔٙؾٛسٜ خیبثبٖ ثٝ فٙٛاٖ ؿشیبٖ تشافیه

 ٔقیبسٞبی اختٕبفی ٚ ٔحیغی ٘یض ٕٞچٙیٗ ٔقیبسٞبی التلبدی ثشای تلٕیٓ ٌیشی

پشٌٚشاْ ٞبی ٔذیشیت تمبضبی حُٕ ٚ ٘مُ ثشای وبٞؾ  افضایؾ ؽشفیت خبدٜ ٞب ثشای ٞذایت وشدٖ تمبضب

 تمبضب

 تٛخٝ ثٝ دیٍش ٞضیٙٝ ٞب ٚ ٔٙفقت ٞب ٕٞچٙیٗ ضیٙٝ ٚ ٔٙفقت وبسثش خبدٜتٛخٝ ثٝ ٞ

 آساْ ػبصی تشافیه دس ٔىبٖ ٞبی الصْ تٕشوض ثش تؼٟیُ خشیبٖ تشافیه

یىپبسچٍی فضبٞبی پیبدٜ ٚ ػٛاسٜ دس ٔىبٖ ٞبی ٔٙبػت  خذاػبصی پیبدٜ ٞب ٚ ٚػبیُ ٘مّیٝ

 اص عشیك عشاحی دلیك

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین  

 فضایی پایدازهعیازّای بسًاهِ زیصی _4

ؿٕبسی اص تبثیشات -وبسثشد صٔیٗ ٚ تٛػقٝ ػبختٕبٖ ٞب ٚ صیشػبخت ٞب-ٔٛضٛؿ اكّی ثش٘بٔٝ سیضی فضبیی   

، آؿىبسا ثب اٞذاف تٛػقٝ پبیذاس، دس یی وٝ داسدٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ ٔحیغی سا ػجت ٔی ؿٛد وٝ ثب اِٚٛیت ٞب

 تضبد اػت. 

دس ٔمیبػی وّی ٚ فٕٛٔی، ٘یبص ثٝ تٛػقٝ پبیذاس وبسثشد صٔیٗ، ٔٛخٛدی ػبختٕبٖ ٚ صیش ػبخت فٙی ٕٔىٗ    

اػت ایٍٙٛ٘ٝ فشَٔٛ ثٙذی ؿٛد; ثشای ایٙىٝ تٛػقٝ وبسثشد صٔیٗ، اٍِٛٞبی ػبخت صٔیٗ ٚ صیشػبخت ٞب دس یه 

، ٔی تٛا٘ٙذ ٘یبصٞبی حیبتی خٛد سا وٝ ػىٙٝ ایٗ فشكٝ ؿٛدفشكٝ، ٚیظٌی پبیذاسی سا داؿتٝ ثبؿذ، ثبیذ تضٕیٗ 

 ثٝ سٚؿی ثشآٚسدٜ وٙٙذ وٝ ثتٛا٘ذ دس آیٙذٜ پبیذاس ثبؿذ ٚ ثب تٛػقٝ پبیذاس دس ػغحی خٟب٘ی دس وـٕىؾ ٘جبؿذ.

اِجتٝ ٕٔىٗ اػت وٝ چٙیٗ ٞذف وّی ثٝ سٚؽ ٞبی ٔختّف ثؼیبسی، فّٕیبتی ؿٛد. ثٝ ٞش سٚی، دس ثیـتش    

ٔٝ سیضی فضبیی دس وـٛسٞبی كٙقتی ثشٚتٕٙذ، پٙح فٙلش اكّی صیش ٔٛسد ادثیبت تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاس ٚ ثش٘ب

 تبویذ اػت;

(وبٞؾ ػشا٘ٝ ٔلشف ٚ ٘ـش ا٘شطی دس فشكٝ)ؿٟش،ؿٟشداسی یب ٔٙغمٝ( ثٝ یه ػغح ػبصٌبس ثب ٔقیبسٞبی ثْٛ 2

 ؿٙبختی ٚ پخـبیـی  ثشای تٛػقٝ پبیذاس دس ػغحی خٟب٘ی.

 ٝ ٞبی عجیقی،اوٛػیؼتٓ ٞب ٚ ٔٙبثـ خبن ثشای تِٛیذ غزا.(وٕیٙٝ وشدٖ تجذیُ ٚ دػت ا٘ذاصی ثٝ فشك3

 (وٕیٙٝ وشدٖ ٔلشف ٔٛاد ػبختٕب٘ی ٔضش اص ٘ؾش ٔحیغی.4

(خبیٍضیٙی خشیبٖ ٞبی ثبص، وٝ دس آٟ٘ب ٔٙبثـ عجیقی ثٝ صثبِٝ تجذیُ ٔی ؿٛ٘ذ ثب چشخٝ ٞبی ثؼتٝ وٝ ثٝ ٔیضاٖ 5

 ثیـتشی ثٝ ٔٙبثـ ٔحّی ٚاثؼتٝ ٞؼتٙذ.

ػبوٙبٖ ؿٟش، ثذٖٚ آِٛدٌی ٚ آػیت كٛتی ثٝ ػالٔت ػبوٙبٖ ٚ ثب فشكٝ ٞبی ػجض  (یه ٔحیظ خٛة ثشای6

 (.3111;4وبفی ثشای فشكت دادٖ ثٝ خٕقیت ثشای تدشثٝ ٚ ثشلشاسی استجبط احؼبػی ثب عجیقت)٘غ ،

 

ؿبُٔ حٕبیت اص ؿىُ ٔتشاوٓ ٚ فـشدٜ ٚ  دٚ ثحث اكّی ٚ ٔتضبد دس ٔٛسد ؿىُ پبیذاس ؿٟشٞب،ثٝ عٛس وّی    

 شی ؿىُ  ٌؼتشٜ ٚ وٓ تشاوٓ ؿٟشی ٚخٛد داسد.دیٍ

 

اص تٕشوض صدایی ؿغُ ٚ ٔؼىٗ ثٝ فّت وبػتٗ  اص خّٕٝ آٟ٘بػت، "ؿٟشػجض"ٔذافقیٗ ؿىُ ٌؼتشدٜ ؿٟشٞب وٝ    

اص  چٍٍٛ٘ی وٕه وبثشد صٔیٗ ثٝ خٛدوفبیی ٔحّی ثیـتش دس تِٛیذ ٔحلٛالت وـبٚسصی  اص تقذاد ػفشٞب ٚ

صیبد سا ثب ثٟشٜ ٞبی تفشیحی اص فشكٝ ٞبی ػجض ٘ضدیه ٘ٛاحی ٔؼىٛ٘ی دس حٕبیت ٔی وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ تشاوٓ 

اص ا٘تمبدات ٚاسد ثش ایٗ دیذٌبٜ ایٗ اػت وٝ ػفش ٞبی ٔجتٙی ثش اتٛٔجیُ ٚ ٘یض ػٛخت ٔلشفی  تضبد ٔی دا٘ٙذ.

 ثشای ٌشْ وشدٖ خب٘ٝ ٞب افضایؾ ٔی یبثذ.ٞٓ چٙیٗ ٌؼتشؽ فضبیی ؿٟشٞب ثبفث تجذیُ فشكٝ ٞبی وـبٚسصی ٚ

 عجیقی ٔی ؿٛد.

اص عشف دیٍش فشْ ٔتشاوٓ ٚ فـشدٜ ؿٟشی ثٝ فٛاكُ وٛتبٜ تش ٔیبٖ وبسوشدٞب ٔی ا٘دبٔذ ٚ اػتفبدٜ اص ٚػبیُ حُٕ 

ٚ ٘مُ غیش ٔٛتٛسی سا تؼٟیُ ٔی وٙذ ٚ ثٝ وبٞؾ ٔلشف ٚ ٘ـش ا٘شطی ٔی ا٘دبٔذ. ٕٞچٙیٗ ا٘ٛاؿ ٔتٕشوض ٔؼىٗ 

ی، اص تٙٛؿ ٕٞچٙیٗ ثب اػتفبدٜ وٕتش اص فشكٝ ٞبی عجیق د.٘یبص وٕتشی ثٝ ٔلشف ا٘شطی ثشای تبٔیٗ ٌشٔب داس
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سٚحیٝ فقبِیت ؿٟشی ٚ تقبٔالت اختٕبفی ثٝ فٙٛاٖ دیٍش ٔـخلبت  ػشص٘ذٌی،صیؼتی ٔحبفؾت ٔی ؿٛد.

٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ دیذٌبٜ ٔذافـ ؿٟش فـشدٜ ٚ ٔتشاوٓ   ثؼیبسیثٝ ٞش سٚی تحمیمبت ذ. ؿٟشٞبی فـشدٜ روش ؿذٜ ا٘

 ت.٘ضدیىتش اػذاس پبیثٝ اٞذاف تٛػقٝ 

 

 تَسعِ پایداز دز عول-1-4

ٚؽیفٝ اكّی دس خٟت سػیذٖ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ثشای ػبَ ٞبی پیؾ سٚ ثبیذ پشوشدٖ خالء ٔیبٖ ٘ؾشیٝ ٚ فُٕ    

 ثبؿذ.

ٌشچٝ وؼی ٕ٘ی تٛا٘ذ ادفب وٙذ وٝ ثشای دػتیبثی صٚدٍٞٙبْ ثٝ پبیذاسی یب تٛػقٝ پبیذاس خلٛكب دس خٛأـ    

، ؿب٘غ ٚخٛد داسد، ثشخی خظ ٔـی ٞبی فّٕی ثشای تٛػقٝ پبیذاس وٝ تب حذی دس ٘مبط پیـشفتٝ كٙقتی

 ٌٛ٘بٌٖٛ خٟبٖ دس حبَ اخشا ٞؼتٙذ ثذیٗ ؿشح ٔی ثبؿٙذ;

  ٚ ٔبِیبت ٞبی ثْٛ ؿٙبختی، وٝ ثبس ٔبِیبت سا اص چیضٞبی خٛة ٔثُ اؿتغبَ، ثٝ چیضٞبی ثذ ٔب٘ٙذ آِٛدٌی

 ذ.اػتفبدٜ ثی سٚیٝ اص ٔٙبثـ ٔٙتمُ ٔی وٙٙ

  ٚ حزف یبسا٘ٝ ٞبی ا٘شطی ٚ أٛس وـبٚسصی وٝ ٕٔىٗ اػت ثب تـٛیك ثٝ اػتفبدٜ ثیـتش اص ا٘شطی ٚ وٛد

 آة آثیبسی ثٝ ٔحیظ صیؼت آػیت ٚاسد وٙٙذ.

  عشح ٞبی تدبست تجبدِی ٔحّی ثشای تٛإ٘ٙذ وشدٖ ٔشدْ ثشای تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد ٚاحذ پَٛ ٔحّی

ٞبی پِٛی، پَٛ ٔی تٛا٘ذ ٔثال ثٝ كٛست ػبفت ٞبی كشف ؿذٜ خٛد ٚ ٔجبدِٝ ٟٔبست ٞبیـبٖ.دس ثش٘بٔٝ 

 دس فقبِیتی خیشیٝ ثبؿذ یقٙی ٔثال خشیذ ثشای ػبِٕٙذاٖ ٌضیٙٝ ای اص پَٛ ثبؿذ.

  ٚ ٔؼىٗ لبثُ اػتغبفت وٝ ثٛدخٝ آٖ اص اثتىبسات ٔبِی خبٔقٝ ٔب٘ٙذ ثب٘ه ٞبی تٛػقٝ، اكٙبف

 ٚاحذٞبی افتجبسی تبٔیٗ ٔی ؿٛد.

 ٘شطی تدذیذ پزیش دس ثشخی ٘ٛاحی كٙقتی سٚ ثٝ افضایؾ اػت. ثْٛ ؿٙبػی ٘ـبٖ ٔی إٞیت ثبصیبفت ٚ ا

دٞذ وٝ ػیؼتٓ ٞبی كٙقتی چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘ٙذ اٍِٛٞبی ثؼتٝ چشخٝ ػیؼتٓ ٞبی عجیقی سا ثب اػتفبدٜ 

 دٚثبسٜ اص ٔٛاد ٚ تِٛیذ پؼٕب٘ذ وٕیٙٝ ایدبد وٙٙذ.

 لغبسٞبی تٙذسٚ، حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ٚ  حُٕ ٚ ٘مُ وبسآٔذ وٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛتٛسی پشٔلشف سا ثب

اػتفبدٜ ثیـتش اص دٚچشخٝ ٚ پیبدٜ سٚی خبیٍضیٗ ٔی وٙذ، سٚ ثٝ ػٛی تٛػقٝ داسد.ثب تٛػقٝ ٞبی ٔختّظ 

 وبسثشد صٔیٗ ٔی تٛاٖ ثٝ خبی تبویذ ثشٔیضاٖ تحشن،ثش دػتشػی تبویذ ٕ٘ٛد.

 ،دس حبَ وؼت ٔحجٛثیت  عشح ٞبی وـبٚسصی پـتیجب٘ی ؿٛ٘ذٜ تٛػظ اختٕبؿ ٚ ثبصاسٞبی وـبٚسصی

 (.3114;7، اٚ٘غ  سٚص افضٖٚ ٞؼتٙذ )آٌیٕٗ ٚ
 

 بسًاهِ زیصاى ضْسی بسای ازتقای تَسعِ پایداز چِ کازی هی تَاًٌد اًجام دٌّد؟ -5

ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ استمبی تٛػقٝ پبیذاس وٕه وٙٙذ. ایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ثب تٛػقٝ ٚ ٔشتجظ وشدٖ دا٘ؾ     

فشایٙذٞبی ثش٘بٔٝ  ثٝ پبیذاس اػت ٚ دسثبسٜ ساٜ حُ ٞبی دٚػتذاس ٔحیظ ٚ ٘یض ٔی تٛا٘ذ ثب تـٛیك دسثبسٜ آ٘چٝ وٝ

 ا٘دبْ ؿٛد. ایدبد ٔی ؿٛد، اص اخشای آٖ اسصؽ ٞب سیضی وٝ ٔٙبؽشٜ ثیـتشی دسثبسٜ اسصؿٟب ٚ ثٟشٜ ٞبیی وٝ
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یـٟٙبدی ٌٛ٘بٌٖٛ داس٘ذ،ٌشچٝ ٘خؼت، ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٔؼئِٛیتی ثشای اؿبسٜ ثٝ پیبٔذٞبی ٔحتُٕ ساٜ حّٟبی پ   

تحّیُ ٕٞٝ ا٘ٛاؿ پیبٔذٞبی ثش٘بٔٝ ٞبی پیـٟٙبدی ٕٔىٗ ٘یؼت، ٌضیٙٝ ٞب ثبیذ دس ثشاثش ٟٕٔتشیٗ اٞذاف والٖ 

اسصؿٍزاسی ؿٛ٘ذ. ٔثال اٌش ثش٘بٔٝ سیضی ثبیذ ثٝ حفؼ ا٘شطی ٚ حٕبیت اص تٙٛؿ صیؼتی وٕه وٙذ، آٍ٘بٜ ضشٚسی 

 ی ٌضیٙٝ ٞب اسصیبثی ؿٛ٘ذ.اػت وٝ پیبٔذٞبی ا٘شطی ٚ تٙٛؿ صیؼت

 

چٙیٗ اعالفبتی افضٖٚ ثش خٕقیت ثٝ عٛس فبْ، ثبیذ ثٝ ػیبػتٕذاساٖ ٞٓ دادٜ ؿٛد.ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٔی تٛا٘ٙذ اص دا٘ؾ 

حشفٝ ای خٛد ثشای فشَٔٛ ثٙذی ٌضیٙٝ ٞبی ثش٘بٔٝ وٝ دس ثبالتشیٗ حذ ٕٔىٗ ثب تٛػقٝ پبیذاس ػبصٌبس ثبؿٙذ 

شٜ ٞبیی دسثبسٜ ایٗ ٌضیٙٝ ٞب دس ٔیبٖ ػیبػتٕذاساٖ، ثخؾ ٞبی ٔختّف ٔذیشیتی ٚ اػتفبدٜ وٙٙذ ٚ تالؽ وٙٙذ ٔٙبؽ

 (.3111;26، ثٝ ٘مُ اص ٘غ،21ٔیبٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ آغبص وٙٙذ. )فالیٛثیشي

 

 ٔٛضٛفبت اكّی ثش٘بٔٝ ٔی تٛا٘ذ دس فشكٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔٛسد ثحث لشاس ٌیشد)ٔثال دس ٘ـؼت ٞبی ٔحّی،

ؿٟشی ٚ  ـثخؾ ٞبی ٔختّف ٔذیشیت ؿٟشی، ٘ـؼت ٞبی ٔیبٖ ٔشاخ٘ـؼت ٞبی دسثشٌیش٘ذٜ  ٔغجٛفبت،

ٔشاخـ ػغح ثبالتش، ؿٛساٞبی ٔـٛستی ٔتـىُ اص  ٕ٘بیٙذٌبٖ ریٙفقبٖ ٔختّف، وٕیتٝ ٞبی ػیبػی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ 

 ٔٛضٛفبت وٕه خٛاٞٙذ وشد. ؿذٖؿٛسای ؿٟش(.ایٗ ثحث ٞب ثٝ ٚاضح 

 

(ثٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ دس ٔٛسد چٍٍٛ٘ی 2:91)22یحت خبٖ فبسػتشدس ٕٞٝ فشكٝ ٞبی ٔٙبؽشٜ روش ؿذٜ دس ثبال، ٘ل   

٘یبص اػت وٝ ثش٘بٔٝ  "استجبط ٘بٞٙدبس"ثشای خٙثی وشدٖ  .ثبیذ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد "استجبط ٘بٞٙدبس"ثی وشدٖ خٙ

افضٖٚ ثش ایٗ، ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٔؼئِٛیت تلحیح ٚ خٙثی وشدٖ  سیضاٖ اص سٚؽ خٛد ثشای استجبط آٌبٜ ثبؿٙذ.

.ثٝ ٚیظٜ  استجبط ٘بدسػت ا٘دبْ ؿذٜ تٛػظ دیٍش ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس فشایٙذ ثش٘بٔٝ سیضی سا داس٘ذ دػتىبسی ٚ

چبِـی  ثشای ثش٘بٔٝ سیضاٖ دس خٌّٛیشی اص تالؽ ٞبی لذستٕٙذتشیٗ ٚ پش٘فٛرتشیٗ ثبصیٍشاٖ ثشای تؼّظ ثش دیٍش 

ثشٌشفتٗ لذستٕٙذاٖ ٚ ؿشوت وٙٙذٌبٖ ٚخٛد داسد. ثذٖٚ تالؿٟبی خذی اص عشف ثش٘بٔٝ سیضاٖ ثشای دس

 سا ایدبد ٔی وٙٙذ "لذست ثیـتش ثشای لذستٕٙذ"تٛإ٘ٙذػبصی ضقیفبٖ، فشایٙذٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ٔـبسوتی خغش 

  (.3111;27، ثٝ ٘مُ اص ٘غ، 23)٘بػتذِؼّیذ

 

 ثٝ ٔٙؾٛس آ٘ىٝ تٛػقٝ پبیذاس صٔیٗ، ػبختٕبٖ ٚ صیشػبخت، اػبػب ٕٔىٗ ثبؿذ، تغییش دس اِٚٛیت ٞبی اسصؿی ٔشدْ

.ثٝ ٞش سٚی اٌش ثیـتش ٔشدْ اسصؿٟبی عجیقی ٚ ٔحیغی سا لٛی تش اص آ٘چٝ وٝ أشٚصٜ ا٘دبْ ٔی  ثبؿذ ٔی ٔٛسد ٘یبص

ؿٛد دس اِٚٛیت لشاس ٘ذٞٙذ، دِٚت یب ؿٛسای ؿٟشی وٝ ثشای پیبدٜ ػبصی تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی تالؽ ٔی وٙذ، ثٝ 

ذاسی، فشایٙذٞبی ثش٘بٔٝ سیضی وٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ دس چـٓ ا٘ذاص پبی ػشفت ٔـشٚفیت خٛد سا اص دػت خٛاٞذ داد.

 (.3111;27آٌبٞی ٚ ٔؼئِٛیت پزیشی ٔحیغی ثیـتش وٕه وٙٙذ، ثؼیبس ٔغّٛة ٞؼتٙذ)٘غ، 

 

 

 

                                                           
10

 -Flyvbjerg 
11

 -John Forester 
12

 -Naustdalslid 
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 ًتیجِ گیسی -6

٘بثشاثشی ٞبی التلبدی، ثی ثجبتی اختٕبفی ٚ تٙضَ ٔشتجٝ ٔحیغی ،پیبٔذٞبی دیذٌبٜ ػشٔبیٝ داسی ٔی ثبؿٙذ وٝ    

ٞذف دس حذاوثشػبصی اػتفبدٜ اص ٔٙبثـ ثشای سػیذٖ ثٝ ٔملٛدٞبی التلبدی خٛد داسد.ایٗ دیذٌبٜ اص اٚایُ دٞٝ 

صیؼت ٚ تٛػقٝ دس سیٛدٚطا٘یشٚ ٚ وبس  ٘بْ ٔحیظ ثٝ 3::2وٙفشا٘غ ػبَ  ٔٛسد تشدیذ ٚ ا٘تمبد لشاس ٌشفت. 2:81

ثقذی وٕیتٝ ػبصٔبٖ ُّٔ ثٝ ٘بْ ٔحیظ صیؼت ٚ تٛػقٝ ٔٛخت ٌؼتشؽ اٍ٘بؿت تٛػقٝ پبیذاس دس خٟبٖ ثٝ ٔٙؾٛس 

 وٝ تٛػقٝ ای اػت; چٙیٗ پبیذاس تٛػقٝ تقشیف ٔمبثّٝ ثب صیبدٜ سٚیی ٞبی د٘یبی ػشٔبیٝ داسی ؿذ.ػبدٜ تشیٗ

وٙذ.  ٔی تأٔیٗ خٛد ٘یبصٞبی ثٝ دػتیبثی ثشای آیٙذٜ ٘ؼُ ٞبی تٛا٘بیی دس اؿىبَ ایدبد ثذٖٚ سا وٙٛ٘ی ٘ؼُ ٘یبصٞبی

 خب ٞش دس سا خبٔقٝ ٔحیغی صیؼت ٚ اختٕبفی ، التلبدی اٞذاف وٝ اػت تٛػقٝ پبیذاس دس ثش٘بٔٝ سیضی، فشایٙذی

 ٞش دس ٚ وٙذ ٔی تّفیك ٞٓ ثب حٕبیتی فّٕیبت ٚ الصْ ٞبی الذاْ ا٘دبْ ٞب، ػیبػت ٚضـ عشیك اص اػت ٕٔىٗ وٝ

 پشداصد. ٔی ٞب ٔجبدِٝ ایٗ ٕٞبٍٞٙی ٚ ثشسػی ، آٟ٘ب ثیٗ ساثغٝ ٔجبدِٝ ایدبد ثٝ ٘ذاسد أىبٖ تّفیك وٝ خبیی

دس ثیـتش ادثیبت تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاس ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فضبیی دس وـٛسٞبی كٙقتی ثشٚتٕٙذ، پٙح فٙلش اكّی    

صیش ٔٛسد تبویذ اػت; وبٞؾ ػشا٘ٝ ٔلشف ٚ ٘ـش ا٘شطی دس فشكٝ ؿٟش، وٕیٙٝ وشدٖ تجذیُ ٚ دػت ا٘ذاصی ثٝ 

ثب چشخٝ  بیٍضیٙی خشیبٖ ٞبی ثبصفشكٝ ٞبی عجیقی، وٕیٙٝ وشدٖ ٔلشف ٔٛاد ػبختٕب٘ی ٔضش اص ٘ؾش ٔحیغی، خ

 ٞبی ثؼتٝ ٚ یه ٔحیظ خٛة ثشای ػبوٙبٖ ؿٟش.

ؿبُٔ حٕبیت اص ؿىُ ٔتشاوٓ ٚ فـشدٜ ٚ  دٚ ثحث اكّی ٚ ٔتضبد دس ٔٛسد ؿىُ پبیذاس ؿٟشٞب،ثٝ عٛس وّی    

حمیمبت دس ػغح خٟب٘ی ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ دیذٌبٜ أب ت ،دیٍشی ؿىُ  ٌؼتشٜ ٚ وٓ تشاوٓ ؿٟشی ٚخٛد داسد

 ت.٘ضدیىتش اػ پبیذاس ٔذافـ ؿٟش فـشدٜ ٚ ٔتشاوٓ  ثٝ اٞذاف تٛػقٝ

أشٚصٜ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ استمبی تٛػقٝ پبیذاس وٕه وٙٙذ.ایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ثب تٛػقٝ ٚ ٔشتجظ وشدٖ    

سیضاٖ ثبیذ ثش٘بٔٝ  دا٘ؾ دسثبسٜ آ٘چٝ وٝ پبیذاس اػت ٚ دسثبسٜ ساٜ حُ ٞبی دٚػتذاس ٔحیظ ا٘دبْ پزیشد، ٕٞچٙیٗ

ثٝ پیبٔذٞبی ٔحتُٕ ساٜ حّٟبی پیـٟٙبدی ٌٛ٘بٌٖٛ اؿبسٜ وٙٙذ،ٌشچٝ تحّیُ ٕٞٝ ا٘ٛاؿ پیبٔذٞبی ثش٘بٔٝ ٞبی 

پیـٟٙبدی ٕٔىٗ ٘یؼت، ٌضیٙٝ ٞب ثبیذ دس ثشاثش ٟٕٔتشیٗ اٞذاف والٖ اسصؿٍزاسی ؿٛ٘ذ.دس چـٓ ا٘ذاص پبیذاسی، 

 یت پزیشی ٔحیغی ثیـتش وٕه وٙٙذ،ثؼیبس ٔغّٛة ٞؼتٙذ.فشایٙذٞبی ثش٘بٔٝ سیضی وٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ آٌبٞی ٚ ٔؼئِٛ
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