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 : چىیذٜ

ٔٛضٛؿ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی اص خّٕٝ ٔجبحث ٟٔٓ دس ؿٟشػبصی ٔقبكش اػت وٝ ثخؾ ٚػیقی اص ادثیبت فّٕی 

ٛػقٝ پبیذاس ثٝ ٔفْٟٛ حشوت ثش ٔحٛس ٞب سا ثٝ خٛد ٔقغٛف ػبختٝ اػت. تٞب ٚ عشحتٛػقٝ ؿٟشی ٚ ٘یض ػیبػتٟب، ثش٘بٔٝ

 تٛاٖ تٛاصٖ ٔیبٖ ٔؼبئُ صیؼت ٔحیغی ٚ التلبدی ٚ اختٕبفی تقشیف وشد.ٚ آٖ سا ٔی ٔحیظ اػت -ا٘ؼبٖ

سیضی ؿٟشٞبی پبیذاس، ٔؼتّضْ ٚخٛد ؿٟشی اػت وٝ اص ٘ؾش سؿذ ٚ تٛػقٝ دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی دس ثش٘بٔٝ

تٛا٘ذ ٘یبصٞبی ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ثشآٚسدٜ ػبصد. اص ِحبػ اختٕبفی ثٝ فذاِت اختٕبفی، التلبدی، دسآٔذصایی ٚ اؿتغبَ ث

فشكتٟبی ثشاثش خٟت ص٘ذٌی ثٟتش، ویفیت ثبالی ص٘ذٌی ٚ ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ دس تٕبٔی ٔؼبئُ ؿٟشی ثٟب دادٜ ٚ اص 

ٞب ٘ذاؿتٝ ثبؿذ. اص یِحبػ صیؼت ٔحیغی ثٝ ػالٔت ؿٟش٘ـیٙبٖ تٛخٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالتی اص ٘ؾش ا٘ٛاؿ آِٛدٌ

ٞبی ؿٟشی ٞبی وبِجذی ٚ فیضیىی ؿٟش ٚ ٘یض تٛػقٝ ثٟیٙٝ آیٙذٜ ؿٟش تٛخٝ داؿتٝ ٚ اص ٘ؾش وبسثشیػٛی دیٍش، ثٝ خٙجٝ

 ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙؼدٓ فُٕ ٕ٘بیذ.

ی ٞبسیضیتحّیّی ثشآ٘ؼت تب ضشٚست تٛخٝ ثٝ ٔجب٘ی ٚ اكَٛ تٛػقٝ پبیذاس سا دس ثش٘بٔٝ -ایٗ ٔمبِٝ ثب سٚؿی تٛكیفی

ؿٟشی ٚ ؿٟشػبصی خٟت دػتیبثی ثٝ ؿٟشٞبیی ٔٙبػت ٚ ٔغّٛة خٟت صیؼت، ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٜ ٚ چبِـٟبیی وٝ 

 سیضاٖ ؿٟشی خٟت سػیذٖ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ثب آٖ ٔٛاخٟٙذ سا ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس دٞذ.ثش٘بٔٝ

 

 سیضی ؿٟشیتٛػقٝ پبیذاس، ؿٟش، ثش٘بٔٝ هب:کلیدواژه
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Challenges of Urban Planning for Achieving 

 Sustainable Urban Development 
 

 

Abstract: 
 

Urban sustainable development subject, include the most important topics in contemporary 

urban planning That indicates a large part of the scientific literature of urban development as 

well as urban development policies, programs and projects. The concept of sustainable 

development centered on man and the environment. And it can be defined as a balance between 

economic, social and environmental issues. 

Achieving urban sustainable development in planning of sustainable cities, requires urban 

economic development, income and employment to meet the needs of citizens. From social 

aspect, give importance to social justice, equal opportunities for a better life, quality of life and 

participation in all urban issues, and from ecological aspect should give attention to citizens 

health and the problems of the various impurities eliminated. On the other hand it should pay 

attention to the physical aspects and the city's future development and from land use 

aspect should have coherent performances.  

This article whit descriptive and  analytical method , survey about necessity of consideration for 

principles of sustainable development in urban planning to achieve appropriate living 

environment, and analyze the challenges that urban planners faced by them for achieving to 

sustainable urban development. 

Key words: sustainable development, city, urban planning  
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 ٔمذٔٝ: -1

ٔحیظ اػت ٚ تٛػقٝ أىب٘بت التلبدی ثب تٛخٝ ثٝ ٔالحؾبت ٔحیغی ٚ  -ٛػقٝ پبیذاس ثٝ ٔفْٟٛ حشوت ثش ٔحٛس ا٘ؼبٖت

التلبدی پغ اص  فذاِت اختٕبفی سا ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔی دٞذ. تٛػقٝ پبیذاس پغ اص ٔـىالت ایدبد ؿذٜ اص تٛػقٝ كشفبً

 خًٙ خٟب٘ی ٔغشح ٌشدیذ. 

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ػیبػی، فّٕی، فٙی، التلبدی ٚ اختٕبفی،  ای دس صٔیٙٝؿبٞذ تحٛالت ثی ػبثمٝ اص آ٘دب وٝ لشٖ حبضش

فشٍٞٙی ٚ وبسثشدی صیؼتی، ثٛدٜ اػت؛  ا٘مالة فشاٌیش استجبعی ٚ اعالفبتی، ٘فٛر ا٘ؼبٖ ثٝ افٕبق دٚس دػت ٚ لّت 

بْ ٌؼیختٝ خٕقیت، اػتفبدٜ ثی حذ اص ای ٚ فٛق ٔذسٖ ٚ سؿذ ؿتبثبٖ ٚ ِداتٕٟب ٚ ِٔٛىِٟٛب، پیـشفت ػالحٟبی ٞؼتٝ

سیضی، عشاحی ٚ ٔذیشیت ٔٙبثـ عجیقی ٚ غیشٜ ٍٕٞی ٘تبیح فشآیٙذ تٕذٖ ثـشی دس ایٗ لشٖ اػت. دس ایٗ ٔیبٖ ثش٘بٔٝ

خبیی وٝ تٛػقٝ ثی سٚیٝ (. Blowers, 1997: 10ؿٟشی ٘تٛاػتٝ اػت ٟ٘ضت صیجبػبصی ٚ پبیذاسی ؿٟشی سا ثیبفشیٙذ)

وٕتش اص  ،ی ٚ ٔـىالت صیؼت ٔحیغی فذیذٜ ای ؿذٜ ٚ ٔؼیش تٛػقٝ ثٝ اثقبد ٔحیغی ٚ اختٕبفیثبفث اختالفبت عجمبت

ص٘ذٌی ثـش ٔفبٞیٓ ٔشثٛط ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ثٝ ایٗ حیغٝ ٚاسد ٌشدیذ  ،ثب تٛػقٝ سٚصا٘ٝ ؿٟشی ؿذٖ .التلبدی ثٟب دادٜ ثٛد

ٔحیغی ٘ؼجت ثٝ ؿٟش اػت. ؿٟشٞب دس ػبَ  فضبیی ٚ، ٞبی خذیذ ثٝ فذاِت اختٕبفیٚ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟش ٔحلَٛ ٍ٘بٜ

ػبثمٝ دسكذ وُ خٟبٖ سا دس فیٙی دس خٛد خبی خٛاٞٙذ داد. ثٙبثشایٗ ایٗ تشاوٓ فدیت ٚ ثی 57خٕقیتی ٔقبدَ  0202

ٞبی غیش عجیقی اص ٔٙبثـ ٔحّی ٚ اػتثٕبس ٔٙبثـ خٕقیت ٚ ٘یبص فٕٛٔی ثٝ خزة ٔٙبثـ اػبػی ٔٙدش ثٝ ثٟشٜ ثشداسی

ٞب ثیٙی ثٝ خبی ٔب٘ذٜ اص ؿٟشٞب ادأٝ داؿتٝ ٚ آِٛدٌیٞبی غیش لبثُ پیؾٔب٘ذؿذ. آثبس ایٗ تٛػقٝ ثب پغٕٞؼبیٍی خٛاٞذ 

 .ای خذیذ ٔحلَٛ ایٗ تٛػقٝ خٛاٞذ ثٛدٞبی ص٘ذٌی حبؿیٝٞب ٚ ٌٛ٘ٝٚ ثیٕبسی

ك آٖ دس ٌشٚ حفؼ تٛاٖ تٛاصٖ ٔیبٖ ٔؼبئُ صیؼت ٔحیغی ٚ التلبدی ٚ اختٕبفی تقشیف وشد وٝ تحمتٛػقٝ پبیذاس سا ٔی

تٛػقٝ دسثش ٌیش٘ذٜ تغییش سٚ ثٝ خّٛ التلبد ٚ خبٔقٝ "ٚ استمبء وٕیت ٚ ویفیت ثشخٛسد ثب ٔٙبثـ، ٟٔبستٟب ٚ خبٔقٝ اػت. 

تٛا٘ذ اص ِحبػ ٘ؾشی حتی دس یه ٔٛلقیت غیش لبثُ ا٘قغبف اػت. یه ٔؼیش تٛػقٝ وٝ اص ٘ؾش فیضیىی پبیذاس اػت ٔی

ای ثٝ ٔٛاسدی ٕٞچٖٛ ؿٛد، ٍٔش ایٙىٝ ػیبػتٟبی تٛػقٝأب پبیذاسی فیضیىی تبٔیٗ ٕ٘یاختٕبفی ٚ ػیبػی تقمیت ٌشدد. 

ٞب تٛخٝ وٙٙذ. حتی ٔفْٟٛ ٔحذٚد پبیذاسی فیضیىی ثیبٍ٘ش ثشاثشی اختٕبفی ٔیبٖ دػتیبثی ثٝ ٔٙبثـ ٚ تٛصیـ ػٛدٞب ٚ ٞضیٙٝ

 (Dresner,2005: 109) "ا وٙذ٘ؼّٟبػت؛ ٔٛضٛفی وٝ ثبیذ اص ِحبػ ٔٙغمی ثٝ ثشاثشی دسٖٚ ٘ؼّی تٛػقٝ پیذ

ٔٛضٛؿ تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاس اص خّٕٝ ٔجبحث ٟٔٓ دس ؿٟشػبصی ٔقبكش اػت وٝ ثخؾ ٚػیقی اص ادثیبت فّٕی تٛػقٝ 

(. دس ؿٟشٞب، ٔفبٞیٓ پبیذاسی 70: 1831ٞب سا ثٝ خٛد ٔقغٛف ػبختٝ اػت)سٚػتب، ٞب ٚ عشحؿٟشی ٚ ٘یض ػیبػتٟب، ثش٘بٔٝ
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اختٕبفی، فشٍٞٙی ٚ فضبیی ٚ  -بیٝ عشفذاسی اص ٔٙغك ٚ اثقبد اوِٛٛطیىی، التلبدی ، ػیبػیٚ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ثش پ

تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ثٝ فٙٛاٖ خضئی اص تٛػقٝ پبیذاس ثش پبیٝ (. 507: 1833٘یض تمبثُ ایٗ اثقبد اػت)صیبسی ٚ دیٍشاٖ، 

التلبدی ٚ اختٕبفی  ،ٔحیغی ؛حؾبت ػٝ ٌب٘ٝاػتفبدٜ ٔقمَٛ اص ٔٙبثـ عجیقی اػتٛاس ؿذٜ اػت ٚ دس ایٗ ٘ٛؿ تٛػقٝ ٔال

ای اػت وٝ أىبٖ استمبی ٕٞیـٍی ػالٔت ثٙبثشایٗ ؿٟش پبیذاس ثشآٔذٜ اص فشایٙذ تٛػقٝ دس وٙبس ٞٓ ِحبػ خٛاٞذ ؿذ.

 ػبختٝ ٔجذَ الذاْ ٚ فیٙیت ثٝ سا أىبٖ ٚ رٞٙیت ایٗ ٚ وشدٜ فشاٞٓ  التلبدی ثْٛ ؿٙبػب٘ٝ ؿٟش ٚ ٔٙغمٝ سا - اختٕبفی

 .اػت

، افضایؾ فـشدٌی وبِجذی دس تٛػقٝ ؿٟشی ،ٞبیی ٔثُ وبٞؾ اتىب ثٝ خٛدسٚی ؿخلیدس ایٗ ٔؼیش ثٝ ٘بچبس ػیبػت

 ٔٙغمٝ، ٚ ؿٟش دس آِٛدٌی تِٛیذ ٚ ٔٙبثـ ٔلشف وبٞؾ ،حفبؽت ٚ احیبی ٘ؾبْ ٞبی عجیقی دس ؿٟش ٚ ٔٙغمٝ پیشأٛ٘ی

پبیٙذٌی ٚ تمٛیت التلبد ٞبی ص٘ذٌی ؿٟشی، خٙجٝ ٞب دس تٕبٔیسفبیت ثشاثشی ،پزیشی اختٕبفبت ثـشیثٟجٛد صیؼت

 .ؿٛد ٞذایت پبیذاسی ػٕت ثٝ ؿٟش تب ؿٛد افٕبَ ثبیؼتی ،ؿٟشی ٚ اكالح ٘ؾبْ اداسی ٚ حىٕشا٘ی ؿٟشی
 

 توسعه پبیدار  -2

تٛػقٝ یىی اص ٔفبٞیٕی اػت وٝ ثقذ اص خًٙ خٟب٘ی دْٚ دس ٔجبحث فّٕی، التلبدی، اختٕبفی ٚ ػیبػی ٚ وـٛسی ٚ 

تٛاٖ فشایٙذی (. ثٙبثشایٗ تٛػقٝ سا ٔیFrazier, 1997: 187پیذا وشدٜ اػت) إُِّ خبیٍبٜ ٚیظٜیٗ دس ٔؼبئُ ثیٕٗٞچٙ

ثبیؼت خبٔقٝ ثٝ ػٕت اص ٔیبٖ ثشداؿتٗ فٛأُ تٛػقٝ ٘یبفتٍی)ٔثُ ٌشػٍٙی، فمش، ٕٞٝ خب٘جٝ دا٘ؼت وٝ دس ٘تیدٝ آٖ ٔی

جت ٚ ثب ػشفت ٔقیٗ ثٝ پیؾ سٚد ٚ ٔٙدش ثٝ پبیذاسی خٛأـ پزیشی اختٕبفی ٚ ثیىبسی( دس خٟت ٔثثیٕبسی، آػیت

( دس ایٗ ساػتب، لّٕشٚ پبسادایٓ تٛػقٝ پبیذاس، تٟٙب ثٝ حفبؽت اص ٔحیظ صیؼت عجیقی ٔحذٚد 11: 1850ثبغیبٖ، ٌشدد)لشٜ

ٞب ٚ ٌیشیؿٛد، ثّىٝ ٔفبٞیٕی ٘ؾیش ؿٟش، سٚػتب، فذاِت اختٕبفی، تٛصیـ فبدال٘ٝ ثشٚت، ٔـبسوت ٔشدْ دس تلٕیٕٓ٘ی

-ٞبی آیٙذٜ سا دسثشٔیٌشدد. دس ٚالـ ٕٞٝ صٚایبی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ أشٚصی ٚ ٘ؼُٞب سا ٘یض ؿبُٔ ٔیثش٘بٔٝ سیضی

تٛػقٝ پبیذاس ثبیذ ثشای خٛأـ ؿٟشی دس آیٙذٜ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد، ثٝ كٛستی وٝ فالٜٚ ثش  (.105: 1812ٌیشد)ّٔىی،

افتبدٖ ص٘ذٌی ٘ؼّٟبی آیٙذٜ خٌّٛیشی ثٝ فُٕ آٚسد. تٛػقٝ  ثٝ خغش وٙذ، اص ایٙىٝ ٔـىالت ؿٟشٞبی ثضسي سا حُ ٔی

پبیذاس ثبیذ دس خٟتی حشوت ٕ٘بیذ وٝ اص ٔٙبثـ ثٝ كٛست فبلال٘ٝ ٚ ا٘ذیـٕٙذا٘ٝ اػتفبدٜ ؿٛد ٚ ص٘ذٌی ٘ؼّٟبی آیٙذٜ سا 

 .ثٝ خغش ٘یب٘ذاصد

أشی غیشٔحتُٕ ٚ ٘بدسػت اػت  ایٙىٝ تٟٙب یه ٔؼیش ٔـخق ٚ خبف ثشای دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ٚخٛد داسد،

(Barrow,1995: 25 یىی اص پیؾ ؿشعٟبی ثٙیبدیٗ ثشای دػتیبثی ثٝ  تٛػقٝ پبیذاس، ٔـبسوت ٚػیـ فٕٛٔی ٔشدْ دس .)
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(. دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ٔؼتّضْ دس ٘ؾش ٌشفتٗ ثش٘بٔٝ سیضی تٛػقٝ ثٝ فٙٛاٖ UNDP,2004: 365ٌیشی اػت)تلٕیٓ

(. ثبیذ تٛخٝ داؿت وٝ ثٝ عٛس Mcevoy and Ravetz,2001: 35 ثبؿذ)تٛػقٝ پبیذاس ٔیساٞجشد ٔٙغمی دس ساػتبی 

وّی فٛأّی ٘ؾیش سؿذ ػشیـ خٕقیت، تخشیت ٔٙبثـ عجیقی، وٕجٛد آة، صٔیٗ ٚ ا٘شطی، فمش ، ثیىبسی، دسآٔذ ػشا٘ٝ 

 (.105: 1812آیٙذ)ّٔىی،بس ٔیپبییٗ، تٛصیـ ٘بثشاثش دسآٔذ ٚ غیشٜ اص خّٕٝ ٔٛا٘ـ فٕذٜ دس سٚ٘ذ تٛػقٝ پبیذاس ثٝ ؿٕ
 

 توسعه پبیدار شهری-3       

تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی، حبكُ ثحثٟبی عشفذاساٖ ٔحیظ صیؼت دسثبسٜ ٔؼبئُ صیؼت ٔحیغی، ثخلٛف ٔحیظ صیؼت  

ثشای حٕبیت اص ٔٙبثـ ٔحیغی اسائٝ ؿذ. تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ٘یبصٔٙذ  "تٛػقٝ پبیذاس"ؿٟشی اػت وٝ ثٝ د٘جبَ ٘ؾشیٝ 

بیی ٔحذٚدیتٟبی ٔحیغی ثشای فقبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی دس استجبط ثب ؿٟشٞب ٚ تغجیك سٚؿٟبی عشاحی دس ایٗ ؿٙبػ

 ٔحذٚدیتٟبػت.

دس ایٗ ٘ؾشیٝ ٔٛضٛؿ ٍٟ٘ذاسی ٔٙبثـ ثشای حبَ ٚ آیٙذٜ اص عشیك اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص صٔیٗ ٚ ٚاسد وشدٖ ضبیقبت ثٝ ٔٙبثـ 

ٝ تٛػقٝ پبیذاس دس دٞٝ پبیب٘ی لشٖ ثیؼتٓ  دس پی ؿىؼت ٘ؾشی(. Blowers,1994: 112تدذیذ٘بپزیش ٔغشح اػت)

ٔخشة  سدس فذْ تٛا٘بیی ثٝ ؿشایظ ٔغّٛة ص٘ذٌی ٚ آثب  ،سیضی اص خّٕٝ ٔذس٘یؼٓ ٚ پؼبٔذس٘یؼٓٔىبتت ٔختّف ثش٘بٔٝ

شیٝ ای ایٗ ٘ؾای ٚ ٔحّی پب ثٝ فشكٝ ٚخٛد ٌزاؿت. ثی ؿه ثشای ٘یُ ثٝ ٔجب٘ی پبیٝٔٙغمٝ ،ّٔی ،ثش ٔحیظ صیؼت خٟب٘ی

   .ػیبػت كحیح وبسثشی اساضی ضشٚسی اػت سیضیٟب ٚ٘مؾ اػتشاتظیه دِٚتٟب دس ثش٘بٔٝ

ای، وبٞؾ ؽشفیتٟبی تِٛیذ ٔحیظ ٞبی ٔحیظ ؿٟشی ٚ ٘بحیٝ٘ؾشیٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ٔٛضٛفٟبی خٌّٛیشی اص آِٛدٌی

ٚ اص ثیٗ ثشدٖ ؿىبف ٔیبٖ فمیش ٚ غٙی  آٚسٞبی صیبٖای ٚ ّٔی، حٕبیت اص ثبصیبفتٟب، فذْ حٕبیت اص تٛػقٝٔحّی، ٘بحیٝ

ای ٚ ّٔی وٝ ثشاثش ثب ٞبی ؿٟشی، سٚػتبیی، ٘بحیٝسیضیوٙذ. ٕٞچٙیٗ ساٜ سػیذٖ ثٝ ایٗ اٞذاف سا ثب ثش٘بٔٝسا ٔغشح ٔی

-(. ؿٟشٞبیی وٝ ثب ٍ٘شؿی وّیـ857ٝ: 1832دا٘ذ)صیبسی، ٞب ٚ وٙتشَ ثیـتش دس ؿٟش ٚ سٚػتبػت ٔیلبٖ٘ٛ، وٙتشَ وبسثشی

-ا٘ذ وٝ سٚح ا٘ؼب٘ی سا افؼشدٜ ٔیٞبی ّٟٔىی تجذیُ ؿذٜا٘ذ، ثٝ ٔحیظدس ٔٛسد اخضای صیؼتی ٚ اختٕبفی ػبختٝ ؿذٜای 

 (.71: 1811ٌزاسد)ثٌّٛیبسِٛ،وٙذ ٚ ثش ثمبی ا٘ؼبٖ تبثیش ٔی

حُٕ ٚ  تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی یقٙی تغییش تشاوٓ ٚ وبسثشی اساضی ؿٟشی خٟت سفـ ٘یبصٞبی اػبػی ٔشدْ دس صٔیٙٝ ٔؼىٗ،

ای وٝ ؿٟش اص ٘ؾش صیؼت ٔحیغی لبثُ ػىٛ٘ت ٚ ص٘ذٌی ٚ اص ٘ؾش التلبدی لبثُ دٚاْ ٚ اص ٘مُ، فشاغت ٚ غیشٜ. ثٝ ٌٛ٘ٝ

٘ؾش اختٕبفی داسای ثشاثشی ثبؿذ، ثٝ ٘حٛی وٝ تغییشات تىِٙٛٛطی ٚ كٙقتی ؿٟشٞب، ٔالصْ ٚ ٕٞشاٜ ثب ایدبد اؿتغبَ، 

 ( 85: 1830ت ثبؿذ) ّٔىی، تبٔیٗ ٔؼىٗ ٚ حفؼ ؿشایظ صیؼت ٔحیغی ٔٙبػ
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اختٕبفی ٚ  -ػیبػت ٔٛفك خٟت حشوت ثٝ ػٛی تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ٘یبصٔٙذ دسن ٔٛضٛفبتی اوِٛٛطیىی، التلبدی

ٔذیشیتی اػت. ٘مغٝ ؿشٚؿ ٚ أیذٚاس وٙٙذٜ ثشای پبیذاسی ؿٟشی، اػتفبدٜ اص ایٗ اكَٛ سإٞٙبی خٟب٘ی خٟت سػیذٖ ثٝ 

 (.88: 1830ت) ّٔىی، پبیذاسی ؿٟشی ثٙیبدی ٚ اكِٛی اػ

 

 :در راستبی دستیببی به توسعه پبیدار شهری ریزی شهریبرنبمه چبلشهبی-4

سیضی ؿٟشی دس استجبط ثب آٖ، ٔؼتّضْ تٛخٝ دسن ٔفْٟٛ تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاس)ثٝ عٛس خبف( ٚ پی ثشدٖ ثٝ ٘مؾ ثش٘بٔٝ

(دس ٚالـ تٛػقٝ ٚ ٔذیشیت پبیذاس 80: 1853ٜ،ثبؿذ)ِمبیی ٚ ٔحٕذصادثٝ اكَٛ ٚ اسوبٖ تٛػقٝ پبیذاس )ثٝ عٛس فبْ( ٔی

ای اػت وٝ ایدبد، حفؼ ٚ افضایؾ ویفیت ص٘ذٌی وّیٝ افشاد ثـش دس تٕبْ صٔبٟ٘ب سا آؿىبسا دس ٘ؾش داؿتٝ آ٘چٙبٖ تٛػقٝ

ؿٛد: وبٞؾ آِٛدٌی، ٍٟ٘ذاسی (.ٔجب٘ی ٘ؾشی ٔفْٟٛ پبیذاسی دس ؿٟش ٚ ٘بحیٝ ؿبُٔ ایٗ ٔٛاسد ٔی85: 1853ثبؿذ)ٕٞبٖ: 

بثـ عجیقی، وبٞؾ حدٓ ضبیقبت ؿٟشی، افضایؾ ثبصیبفتٟب، وبٞؾ ا٘شطی ٔلشفی، ایدبد خبٔقٝ خٍّٙی ٚ دسختبٖ ٔٙ

ؿٟشی ٚ ٘ٛاحی ػجض، تٛػقٝ ؿٟشٞبی وٛچه ثشای وبٞؾ اتىبء ثٝ ؿٟش ثضسي، وبٞؾ فٛاكُ استجبط، ایدبد اؿتغبَ 

ای حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ٚ وبٞؾ تشافیه خبدٜٔحّی، تٛػقٝ ٔتٙٛؿ ٔؼبوٗ دس ٔشاوض اؿتغبَ، ػبختبس اختٕبؿ ٔتقبدَ، 

(Brehany, 1994: 46( ٔذیشیت ضبیقبت ثبصیبفت ٘ـذ٘ی، تٛصیـ ٔٙبثـ ٚ تٟیٝ غزای پبیذاس ٔحّی ،)Edward, 

(. ثٝ ایٗ عشیك اٚالً ثب خبیٍضیٙی ٔٙبثـ ٚ ٘ٛػبصی آٟ٘ب، اتخبر ػیبػت وبسثشی كحیح ٚ ٔحبفؾت اص صٔیٗ 218 :1991

-ای ٚ ػبصٔب٘ذٞی فضب، تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی حبكُ ٔیسیضی ؿٟشی ٚ ٘بحیٝثب تٛخٝ ثٝ ثش٘بٔٝ سٚد، ثب٘یبًثبال ٔی

تٛاٖ دس ٔٛاسد صیش (. ٕٞچٙیٗ ثٝ ٘ؾش سٕٞٙب، اكَٛ ٔـخق دس تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی سا ٔیHerbert, 1992: 177ؿٛد)

فبدٜ اص ٔبؿیٗ ثشای ػفشٞبی خالكٝ وشد: كشفٝ خٛیی دس ٔلشف ا٘شطی، وبٞؾ فبكّٝ ٔحُ وبس ٚ ص٘ذٌی، وبٞؾ اػت

وبسی، تٛػقٝ ؿجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ٚ دػتشػی پیبدٜ، حفؼ تٙٛؿ صیؼتی ٚ فشٍٞٙی ؿٟش، ثبصیبفت كذ دس كذ صثبِٝ 

(. ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی خذیذ ثبیذ ثٝ ٔثبثٝ یه Rahnama,2005,357ٚ فبضالة ٚ وبٞؾ آِٛدٌی صیؼت ٔحیغی )

ؾٓ ٌشا، ٌفتٌٍٛش ٘ٛ، ٔذیش ٔحیظ صیؼت، ایدبد ػبختٟبی پبیذاس، ٔـبسوت اكالح ٌش اختٕبفی، خشدٌشای تىٙیىی، ٘

ٌشا، ایدبدوٙٙذٜ فشكتٟبی ثشاثش، ٔتقٟذ ثٝ فـبسٞبی اختٕبفی، ػیبػی، التلبدی دس ٞش صٔبٖ فُٕ ٕ٘بیٙذ. ثش٘بٔٝ سیضاٖ 

ای دس ػبختبس تٕذٟ٘ب فٕذٜثبؿٙذ. چٖٛ آٟ٘ب ػٟٓ « چـٓ اػتشاتظیه»ای ثبیذ داسای ثٝ فٙٛاٖ سٞجشاٖ حشفٝ 01ؿٟشی لشٖ 

 (.Siddiq, 1992: 10داس٘ذ)

 تٛاٖ ثش اػبع ٔٛاسد صیش ؽجمٝ ثٙذی ٕ٘ٛد:ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت روش ؿذٜ اسوبٖ اػبػی تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی سا ٔی
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 :توسعه پبیدار شهری و  مببحث اجتمبعی و فرهنگی -5-1

غی، ثٝ ٔؼبئُ اختٕبفی ٚ ا٘ؼب٘ی، ثٛیظٜ فذاِت دس ؿٟشػبصی ٚ ؿٟش٘ـیٙی پبیذاس ثٝ ٔٛاصات تٛخٝ ثٝ ٔؼبیُ صیؼت ٔحی

سػذ ؿٟش اختٕبفی ٚ التلبدی، تٛػقٝ ٔؼىٗ ٔٙبػت ٚ ص٘ذٌی ػبِٓ ثشای ٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘یض تٛخٝ ٔی ؿٛد. ثٝ ٘ؾش ٔی

پبیذاس داسای دٚ خلّت ٟٔٓ اػت: یىی ایٙىٝ، ؿٟش پبیذاس حفبؽت اص ٔٙبثـ عجیقی ٚ ٔحیظ صیؼت ٚ تذاْٚ ٚ پبیذاسی 

پشداصد. دْٚ، حفبؽت اص اسصؿٟبی ٞبی آیٙذٜ ٚ خٟب٘ی فىش وشدٖ ٚ ٔحّی فُٕ وشدٖ ٔیای ٘ؼُ حبضش ٚ ٘ؼُٔٙبثـ ثش

فشٍٞٙی ثٛٔی ؿٟش تٛػظ الذأبت ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ضٕٗ حفؼ ٞٛیت ثٝ تىبُٔ ثخـی ٚ پٛیبیی ؿٟش ٚ  -تبسیخی

دس ساػتبی تحمك تٛػقٝ پبیذاس . (032: 1835تٛػقٝ حیبت ٔذ٘ی ؿٟش ٚ ؿٟش٘ـیٙی تٛخٝ داسد)ؿٕبفی ٚ پٛساحٕذ،

ؿٟشی ٔی ثبیؼت ؿشایغی فشاٞٓ ؿٛد تب أىبٖ ثؼتشػبصی تٛػقٝ پبیذاس ا٘ؼب٘ی ٚ ثٟجٛد سفبٜ اختٕبفی ؿٟشٚ٘ذی، فشاٞٓ 

(. ؿٟش پبیذاس ؿٟشی 11 -112: ف1851)ٞبسٚی، اؿبسٜ وشد ٌشدد وٝ دس ایٗ ثؼتش ٔی تٛاٖ ثٝ ثشلشاسی فذاِت اختٕبفی

 (00: 1832دس فذاِت اختٕبفی ؿشٚؿ ٚ أىبٖ ص٘ذٌی ثب ویفیت ٔغّٛة تحمك یبثذ)فضیضی،  اػت وٝ دس آٖ ثٟجٛد

 :ٌیشدثٝ خٛد ٔیاص ٘ؾش اختٕبفی ثش ایٗ اػبع تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی دس تىٛیٗ ٔفبٞیٓ صیش خٙجٝ وبسأذی 

 ٔحٛس ثٛدٖ ا٘ؼبٖ ٚ ٘یبصٞبی اٚ -1

 ٔمبثّٝ ثب ا٘فدبس خٕقیت ؿٟشی ٚ وبٞؾ ٘شخ سؿذ خٕقیت  -0

 إٞیت دادٖ ثٝ ٞٛیت ٚ ٚیظٌیٟبی فشٍٞٙی خبف ٞش ؿٟش ٚ حفؼ ٚ تمٛیت اسصؿٟبی ٔثجت فشًٞٙ ٔحّی -8

 وبٞؾ فمش ٚ وبٞؾ اختالفبت عجمبتی -5

 ٚ تٛصیـ فبدال٘ٝ ٚ ٔتقبدَ أىب٘بت ثیٗ ٔٙبعك ؿٟشی ثؼتشػبصی فذاِت اختٕبفی ٚ ؿٟشٚ٘ذی -7

 ثؼتشػبصی تمٛیت ثٙیبٖ ٟ٘بدٞبی اختٕبفی ٚ ثٙیبٖ خب٘ٛادٌی -1

 سٚیٝ ٔٙبثـیش دس سفتبسٞب ثشای ایدبد تغییش دس اٍِٛٞبی ٔلشف ثیتغی -5

 ثشای استمبء ػغح فشًٞٙ صیؼت ٔحیغی ثؼتش ػبصی ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذی ٚ ٕٞجؼتٍی اختٕبفی -3

 ٌؼتشؽ آداة ٚ فشًٞٙ ؿٟش٘ـیٙی -1

ٟٚٞبی ٘ظادی، ٞبی اختٕبفی، ؿیٜٛ ػبصٔب٘ذٞی ػبصٌبس ثب ؿشایظ اختٕبفی؛ ثشاثشی ثب ٘بتٛا٘بٖ، ص٘بٖ ٚ ٌشوبٞؾ تٙؾ

ٔزٞجی؛ حمٛق ا٘ؼب٘ی؛ آٔٛصؽ ٚ آٌبٞیٟبی صیؼت ٔحیغی؛ ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ ػشپٙبٜ ٔٙبػت ثشای ٕٞٝ؛  -لٛٔی

ٞبی اختٕبفی اص ٔحٛسٞبی اػبػی ٌؼتشؽ ٘مؾ خب٘ٛادٜ ٚ اختٕبؿ؛ حمٛق ػیبػی ٚ ٔـبسوت ٚ ٌؼتشؽ اسصؽ

 ( Popson and Ruble, 2001: 381-404ایٗ ثقذ اص تٛػقٝ پبیذاس ؿٟش اػت)
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 توسعه پبیدار شهری و  مببحث اکولوژیکی -4-2

پبیذاسی اوِٛٛطیىی ثٝ ٔقٙی حفؼ ٔٙبثـ پبیٝ )ٚ ا٘ٛاؿ ٔشتجظ( دس ػغٛحی وٝ اختیبسات آیٙذٜ سا ػّت ٘ىٙذ ٚ ثٝ حفؼ یب 

 استمبی ؽشفیت، ویفیت ٚ ا٘قغبف اوٛػیؼتٓ ثیب٘دبٔذ. ایٗ ثقذ اص پبیذاسی اص ساٜ وبٞؾ ٔلشف ٔٙبثـ ٚ ا٘شطی، وبٞؾ

(. 115: 1811ؿٛد)حىٕت ٘یب ٚ ا٘لبسی، ٞبی ٔٙبػت تمٛیت ٔیٔمذاس پؼٕب٘ذٞب، آِٛدٌی ٚ ثبصیبفت آٟ٘ب ٚ یبفتٗ فٙبٚسی

تشیٗ اػتب٘ذاسدٞب ثشای ویفیت ٔحیظ صیؼت عشاحی ؿذٜ ٚ ثٟتشیٗ تىٙیىٟب ثشای وٙتشَ آِٛدٌیٟب دس ایٗ ٔیبٖ ثبیذ ثٟیٙٝ

 (. Rydin, 1995: 369 فشاٞٓ ٌشدد)

خٟت  .یذاس ؿٟشی ثٝ فٙٛاٖ خضئی اص تٛػقٝ پبیذاس ثش پبیٝ اػتفبدٜ ٔقمَٛ اص ٔٙبثـ عجیقی اػتٛاس ؿذٜ اػتتٛػقٝ پب

 : ساٜ وبسٞبی صیش ثٝ فٙٛاٖ ساٜ وبسٞبی تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ٔغشح اػت دػتیبثی ثٝ آٖ

 حذالُ ػبصی پیبٔذ ٞبی صیؼت ٔحیغی -0

 حذالُ ػبصی ٔلشف ٔٙبثـ تدذیذ ٘بپزیش  -8

 ص ٔٙبثـ تدذیذ پزیشثٟشٜ ثشداسی ا -5

ٞبی ؿٟشی دس ساػتبی دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی دس ٔی تٛاٖ دس ٔٛاسد سیضیٔالحؾبت صیؼت ٔحیغی دس ثش٘بٔٝ

 صیش خالكٝ وشد:

ای ٘ضدیه ٞب( ٚسٚدی ثٝ ػیؼتٓ ؿٟشی ثبیذ حذاالٔىبٖ ثٝ یه خشیبٖ چشخٝخشیبٖ خغی ٔٛاد ٚ ٔلبِح)دادٜ -1

 ٔدذد(اػتفبدٜ  -ؿٛد)ثبصیبفت ٔلبِح

 ٔغبِقبت خذی ٚ دلیك ٚ اسصیبثی آثبس صیؼت ٔحیغی عشحٟبی تٛػقٝ ؿٟشی  -0

 ٞبی صیؼت ٔحیغی ٚ ؽشفیت تحُٕ ٔحیظتقشیف آػتب٘ٝ -8

 آٚسی ٚ تذٚیٗ اعالفبت ػیؼتٕٟبی ٔحیظ صیؼت ٚ تقشیف ؿبخلٟبی وٙتشَ وٙٙذٜ خٕـ -5

 وبٞؾ آِٛدٌیٟبی ٔختّف ٞٛا، كذا، صثبِٝ، فبضالة -7

 ظ صیؼت ؿٟشیػبِٓ ػبصی ٚ ثٟذاؿت ٔحی -1

 ٌیشی اص آثبس ػٛا٘ح ٚ ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ خؼبساتایٕٗ ػبصی ؿٟش ثشای پیؾ -5

 ،افضایؾ فـشدٌی وبِجذی دس تٛػقٝ ؿٟشی ،دس ایٗ ٔؼیش ثٝ ٘بچبس ػیبػت ٞبیی ٔثُ وبٞؾ اتىب ثٝ خٛدسٚی ؿخلی

 ،دس ؿٟش ٚ ٔٙغمٝ ِٛدٌیآ تِٛیذ ٚ ٔٙبثـ ٔلشف وبٞؾ ،ٞبی عجیقی دس ؿٟش ٚ ٔٙغمٝ پیشأٛ٘یحفبؽت ٚ احیبی ٘ؾبْ

 .ثبیؼتی افٕبَ ؿٛد تب ؿٟش ثٝ ػٕت پبیذاسی ٞذایت ؿٛد
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 توسعه پبیدار شهری و  مببحث اقتصبدی -4-3

ؿٟش پبیذاس ؿٟشی اػت وٝ داسای آٖ چٙبٖ پبیٝ التلبدی ثبؿذ وٝ ٘ٝ تٟٙب وٕتشیٗ اثش ٘بٔغّٛثی سا ثش ٔحیظ صیؼت ٘ذاؿتٝ 

صایی، (  التلبد ؿٟش پبیذاس ثبیذ ٔتىی ثش اؿتغب85َ: 1851ٔٛثش ثبؿذ)ثحشیٙی، ثبؿذ، ثّىٝ دس احیب ٚ استمبی ویفیت آٖ ٘یض

كٙقت ٚ تدبست پبیذاس ثذٖٚ تبثیش ٘بٔغّٛة دس عجیقت ثبؿذ. ِزا حذالُ آِٛدٌی، ٔلشف وٓ ا٘شطی اص اكَٛ ؿٟش 

 پبیذاس اػت.

بی التلبدی، استجبط ٘بٌؼؼتٙی ثب فشآیٙذ ایٗ ثقذ اص تٛػقٝ پبیذاس ثش حفؼ یب استمبی ؿشایظ التلبدی تبویذ داسد. ٔقیبسٞ

ٞبی التلبدی، ٔب٘ٙذ اؿتغبَ، ثیىبسی، ػغٛح ٌیشی ػیبػتٟبی التلبدی داس٘ذ. سفبٜ التلبدی ثش پبیٝ تشویجی اص ِٔٛفٝؿىُ

اخبسٜ، سا٘ت ٔٙبثـ، تٛصیـ ثشاثشی ٚ ػغٛح ثمب دس التلبد ٔحّی ٚ خٟب٘ی اػت ٚ تخلیق ثٟتش ٚ ٔذیشیت وبساتش ٔٙبثـ ٚ 

 (.115: 1811ٌزاسیٟب، تضٕیٗ وٙٙذٜ ایٗ ثقذ خٛاٞذ ثٛد)حىٕت ٘یب ٚ ا٘لبسی، شیبٖ ػشٔبیٝخ

 تٛاٖ خالكٝ وشد:ٔجبحث التلبدی ٔٛسد ٔالحؾٝ دس صٔیٙٝ دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی سا دس ٔٛاسد صیش ٔی

 ػتقٕبَ آٟ٘ب دس آیٙذٜؿٙبػبیی ٚ تقشیف تىِٙٛٛطیٟب، ٔٛاسد، ٔحلٛالت غیشپبیذاس ٚ خٌّٛیشی اص تِٛیذ ٚ ا -1

 تـٛیك فذْ تٕشوض كٙبیـ -0

 تـٛیك كٙبیـ وٛچه ؿٟشی ٚ خٛد اؿتغبَ -8

 پیـٍیشی اص ٟٔبخشتٟبی ثی سٚیٝ -5

 تغییش اٍِٛٞبی تِٛیذ، تٛصیـ ٚ ٔلشف ٔلبِح -7

 تبٔیٗ سؿذ ٚ تٛػقٝ التلبدی ؿٟش -1

 تبٔیٗ وبالٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ؿٟش ثشای وبٞؾ فبكّٝ ٔىب٘ی ٚ وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی -5

 ٞبی ػشا٘ٝ خذٔبت ؿٟشی ثشای ثبال ثشدٖ وبسآیی التلبدی اداسٜ ؿٟشٙٝوبٞؾ ٞضی -3

 

 توسعه پبیدار شهری و مببحث کبلبدی: -4-4

ٞبی اخشائی سٚؿٗ اػت حُ ثخـی اص ٔؼبئُ ؿٟشی، ٘یبصٔٙذ تٛخٝ ثٝ تـىیالت تخللی، ػبختبس آٔٛصؿی ٚ ثش٘بٔٝ

سیضی ؿٟشی ٚ تلبَ ٔیبٖ تٛػقٝ پبیذاس ٚ حشفٝ ثش٘بٔٝؿٛ٘ذ، حّمٝ أٙبػت داسد، تب افشادی وٝ ثشای ایٗ سؿتٝ آٔبدٜ ٔی

سیضی وبسثشی اساضی فقّی ثبیذ دٌشٌٖٛ ؿٛد ٚ اكَٛ ٚ ػیبػتٟبی تٛػقٝ پبیذاس سا ثٝ حشوت دسآٚس٘ذ. ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ
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سیضاٖ (. ثش٘بOwen, 1994: 139ٝٔای ٚ ٔحّی تقٕیٓ دادٜ ؿٛد )سیضی وبسثشی اساضی اص ػغح خٟب٘ی ثٝ ٔٙغمٝثش٘بٔٝ

ؿٟش پبیذاس ثبیذ ٞذفـبٖ سا ثش ٔجٙبی ایدبد ؿٟشٞبیی ثب ٚسٚدی وٕتش ا٘شطی ٚ ٔلبِح ٚ خشٚخی وٕتش ضبیقبت ٚ آِٛدٌی 

دس ساػتبی  "پبیذاسی ؿٟشی"(. ا٘دبْ ٔغبِقبت تفلیّی ثشای تقشیف ٚ ٔقشفی ؿبخلٟبی 131: 1851ٔتٕشوض وٙٙذ)تش٘ش،

ؾ ٔیضاٖ حشوت ثٝ ػٛی پبیذاسی دس فشایٙذ تٛػقٝ ؿٟشی أشی سیضی وبِجذی ؿٟشی ثٝ فٙٛاٖ اثضاسی ثشای ػٙدثش٘بٔٝ

 سػذ.الصْ ٚ ضشٚسی ثٝ ٘ؾش ٔی

تٛاٖ دس ٔٛاسد صیش خالكٝ ٔجبحث ٚ ٔالحؾبت وبِجذی دس ػغح ؿٟشٞب خٟت دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی سا ٔی

 ٕ٘ٛد:

 سیضی ثٟیٙٝ ثشای ؿٟشٞبی خذیذٔىب٘یبثی دلیك ٚ عشاحی ٚ ثش٘بٔٝ -1

ٞب ٚ فبضالثٟبی ا٘ؼب٘ی سا خزة ٚ تٛا٘ٙذ صثبِٝٞبیی وٝ تِٛیذ وٙٙذٜ ٞؼتٙذ یب ٔیؿٟش ثب اوٛػیؼتٓ احبعٝ وشدٖ -0

 تدضیٝ وٙٙذ.

 تـٛیك دا٘ؾ تدشثی ٔحّی ٚ اثتىبس ٚ خاللیت دس صٔیٙٝ ػبخت ٚ ػبص -8

ٟش تٛصیـ ٘ؾبْ یبفتٝ ؿٟشٞب دس فضب، ثش اػبع ػّؼّٝ ٔشاتت ٚ ٔتٙبػت ثب ؽشفیت حُٕ ثؼتش اوِٛٛطیه ٞش ؿ -5

 )آٔبیؾ ػشصٔیٗ(

 سیضی تٛػقٝدس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔٛلقیت خبف صیؼت ٔحیغی ؿٟش ثٝ فٙٛاٖ یه فبُٔ وّیذی دس ثش٘بٔٝ -7

 عشاحی ػبختٕبٟ٘ب ثش اػبع اػتفبدٜ اص ا٘شطیٟبی پبن ٚ سٚاج اػتفبدٜ اص آٟ٘ب دس ؿٟش -1

 عشاحی ػبختٕبٟ٘ب ثش اػبع كشفٝ خٛیی دس ٔلشف ا٘شطی -5

 ٚ ٘مُ فٕٛٔی اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ یىپبسچٝ  حُٕ -3

 تِٛیذ ٔٛاد ٚ ٔلبِح ػبختٕب٘ی ثب حذالُ تخشیت ٚ آػیت سػب٘ی ثٝ ٔحیظ -1

 سیضی ٚ عشاحی ؿٟشی ثشای وبٞؾ آِٛدٌی ٞٛا ٚ كذا ٚ آِٛدٌیٟبی ثلشیتقییٗ ضٛاثظ ثش٘بٔٝ  -12

 سیضی ٚ عشاحی ثشای افضایؾ ٚ وبسآیی ٞش چٝ ثیـتش فضبٞبی ػٛدٔٙذ اص ٘ؾش ثیِٛٛطیىیثش٘بٔٝ  -11

 یی، آثشػب٘ی ٚ تبػیؼبت فٕٛٔی ٔـبثٝ ثب حذالُ ٞضیٙٝ) اص ٘ؾش ٔلشف ٔٙبثـ عجیقی ٚ ٔبِی(تأٔیٗ سٚؿٙب  -10

 ای وٝ دس آٖ صثبِٝ ٚ ضبیقبت ثٝ حذالُ ثشػذ.عشاحی ػبختٕبٟ٘ب ٚ ٔدتٕقٟبی ٔؼىٛ٘ی ثٝ ٌٛ٘ٝ -18

 تٛصیـ فضبیی ٔتقبدَ أىب٘بت ٚ تؼٟیالت فٕٛٔی ثیٗ ٔٙبعك ٔختّف ؿٟشی -15

 اص فضبٞبی ثالاػتفبدٜ ٚ یب دس حبَ تخشیت ثبصیبفت فضب ٚ اػتفبدٜ ٔدذد -17

 ٞبی ػبختٕب٘ی ثٝ ِحبػ ٔیضاٖ ٔلشف ٔٛاد ٚ ٔلبِح ػبختٕب٘ی٘بٔٝتدذیذ ٘ؾش دس ضٛاثظ ٚ آییٗ -11
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 تٛخٝ دلیك ثٝ ٔؼئّٝ تذٚاْ حیبت ػبختٕبٟ٘ب ثشای چٙذ ٘ؼُ ٔتٛاِی )دٚاْ پزیشی( -15

 ٞبتٛخٝ ثٝ ٔؼئّٝ اختالط وبسثشیٟب ٚ اػتفبدٜ چٙذ ٔٙؾٛسٜ اص فضب  -13

 خٛیی دس ٔلشف ا٘شطیٞب ٚ كشفٝفـشدٜ وشدٖ ثبفت ؿٟشٞب ثشای وبٞؾ فبكّٝ -11

 افضایؾ تشاوٓ، ثش اػبع ٔغبِقبت دلیك اص ٘ؾش ٔیضاٖ ٚ تـخیق ٚ تقشیف ٘حٜٛ تٛصیـ تشاوٓ دس فضبی ؿٟش -02

 تٛخٝ ثٝ إٞیت لبثُ ٔالحؾٝ ٔقبثش ٚ فضبٞبی پیبدٜ  -01

 ػتفبدٜ اص آٖایدبد ساٟٞبی ٔٙبػت ثشای تشدد دٚچشخٝ ٚ تـٛیك ا -00

 

 گیرینتیجه -5

ٔذیشیت تٛػقٝ ؿٟشی ثبیذ ثش ٔجٙبی چبسچٛة اكَٛ تٛػقٝ پبیذاس فشاٞٓ ٌشدد. دػت یبفتٗ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی 

 ٔؼتّضْ تغییشات اػبػی دس صیش ػبختٟبی اوِٛٛطیىی، اختٕبفی، التلبدی ٚ وبِجذی اػت. 

ٚسی پبیذاس اص ٔٙبثـ عجیقی ثٝ ادأٝ تٙٛؿ بؽت فقبَ ٚ ثٟشٜدس ثّٙذ ٔذت اػتشاتظیٟبی تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاس ثبیذ ثب حف

ٞب )اوٛػیؼتٓ( ٞبی ؿٟش ٚ حٛٔٝ وٕه وشدٜ ٚ تضٕیٗ وبفی ثشای استمبء ٞش چٝ ثیـتش ویفیت ص٘ذٌی صیؼتی ػبٔب٘ٝ

 ا٘ؼبٟ٘بی أشٚص ٚ ٘ؼّٟبی آیٙذٜ فشاٞٓ ٕ٘بیذ.

ٔٛسد حٕبیت لشاس ٌیشد ٚ تفىیه ٚ خذایی فضبیی  دس ایٗ ساػتب ؿٟش پبیذاس ؿٟشی اػت وٝ تٙٛؿ دس آٖ ٚخٛد داؿتٝ

ثبسصی دس ٌشٟٚٞبی دسآٔذی ٚ اختٕبفی ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ٚ وّیٝ افشاد ٚ ٌشٟٚٞب ثٝ خذٔبت ٚ تؼٟیالت اػبػی 

سیضاٖ ٚ ؿٟشػبصاٖ ثشای سػیذٖ ثٝ ؿٟش پبیذاس ثبیؼتی ثب دػتشػی داؿتٝ ػبوٙبٖ آٖ داسای ٔٛلقیتٟبی ثشاثش ثبؿٙذ. ثش٘بٔٝ

ی خبٔـ ٚ وّی ٍ٘ش ثٝ ٔؼبئُ التلبدی، اختٕبفی ٚ صیؼت ٔحیغی ٚ وبِجذی ؿٟشی ثٍٙش٘ذ ٚ كشفبً ثب ػبخت ٚ دیذ

ػبصٞبی ٘با٘ذیـیذٜ ٚ پشاوٙذٜ ٔٛخت تخشیت ٔحیظ صیؼت ؿٟشی ٘ـٛ٘ذ ٚ ٟٕٔتشیٗ ٔؼبئُ التلبدی ٚ اختٕبفی ٔب٘ٙذ؛ 

 أٗ، آساْ، خزاة ٚ صیجب آساػتٝ ػبص٘ذ. ٔؼىٗ، فمش ٚ فذاِت سا ٔذ ٘ؾش داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ؿٟش سا فضبی ػبِٓ، 

دا٘ذ. دس٘تیدٝ تٛػقٝ پبیذاس ٞبی ؿٟشی سا ضشٚسی ٔیسیضی تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی، ٍ٘شؽ خبٔـ ثٝ ػیبػتٟب ٚ عشحثش٘بٔٝ

سیضیٟب ثشای ؿٟشٞب دس تٕبٔی ػغٛح ثٝ ؿٟشی دس ٌشٚ تذٚیٗ اٞذاف التلبدی، اختٕبفی، اوِٛٛطیىی ٚوبِجذی دس ثش٘بٔٝ

 پزیشد.بسچٝ ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ ٞٓ كٛست ٔیعٛس یىپ
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 ٔٙبثـ ٚ ٔؤاخز: -1

 

پؼت ٔذس٘یؼٓ( ثٝ عشاحی ٚ  -ؿٟش ٕٞچٖٛ چـٓ ا٘ذاص، ٍ٘شؿی فشاتش اص فشاٌ٘ٛشایی )پؼت، 1851، تش٘ش،ت -[1]

 سیضی ؿٟشی،تٟشاٖ.سیضی ؿٟشی، تشخٕٝ فشؿبد ٘ٛسیبٖ، ؿشوت پشداصؽ ٚ ثش٘بٔٝثش٘بٔٝ

خذس فشج صادٜ، پبیذاسی ؿٟشی، تٍٙٙبٞب، چبِؾ ٞب ٚ اٍِٛٞب، ٔدّٝ سؿذ  تشخٕٝ ،1811خشج ثٌّٛیبسِٛ،  -[0]

 .5آٔٛصؽ خغشافیب، دٚسٜ ثیؼت ٚ ؿـٓ، ؿٕبسٜ

سیضی ٔؼىٗ ؿٟش ٔیجذ ثب سٚیىشد تٛػقٝ پبیذاس، فلّٙبٔٝ ، ثش٘بٔٝ 1811حىٕت ٘یب، ح ٚ ا٘لبسی، ط،  -[8]

 51پظٚٞـٟبی خغشافیبی ا٘ؼب٘ی،ؿٕبسٜ 

شسػی ٚضقیت حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی فضبی ػجض)ثبغبت( ؿٟش خٟشْ دس ساػتبی تٛػقٝ پبیذاس، ث، 1831سٚػتب، ْ،  -[5]

 پبیب٘ٙبٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، دا٘ـٍبٜ فشدٚػی ٔـٟذ.

تٛػقٝ پبیذاس ٚ ٔؼئِٛیت ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی دس لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ، ٔدّٝ دا٘ـىذٜ ادثیبت ، 1832صیبسی، ن ،  -[7]

 112ا٘ؼب٘ی دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، دٚسٜ ٚ فّْٛ 

إِّّی ٟٔذ٘ظاد،ح ٚ پشٞیض، ، ٔجب٘ی ٚ تىٙیىٟبی ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ ثیٗ، 1833صیبسی،ن،  -[1]

 چبثٟبس،چبح اَٚ.

ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ؿٟشی اص دیذٌبٜ فّٓ خغشافیب، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ،  ،1835ؿٕبفی،ؿ، پٛساحٕذ،ا.  -[5]

 َ.چبح اٚ

تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاس، ثشداؿت ٚ تحّیّی اص دیذٌبٟٞبی خٟب٘ی، ٘ـشیٝ كفٝ، دا٘ـىذٜ ، 1832،  فضیضی، ْ -[3]

 .88، ؿٕبس11ٜٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی، ػبَ 

 التلبد سؿذ ٚ تٛػقٝ، تٟشاٖ، ا٘تـبسات ٘ـش ٘ی. ، 1850، ثبغیبٖ، ْلشٜ -[1]
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