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 چکیذُ

لزا ّبػت. یىی اص هْوتشیي هٔیبسی وِ دس اسصیبثی پشٍطُ ّبی هؼىي هْش ثبیذ لحبٍ گشدد، هىبى ایي ػىًَتگبُ

ّب تب چِ هیضاى ثب اكَل فٌی پظٍّؾ حبهش ثش آى اػت تب ثِ ایي ػَاالت پبػخ دّذ وِ: هىبًیبثی ایي پشٍطُ

ؿْشػبصی اًٌجبق داسد؟ آیب ایي هىبى یبثی تَاًؼتِ اػت ثِ ٌَٓاى ٓبهلی هؤحش دس رْت رزة رؤیت ٓول 

ّبی رجشاى ًبپزیشی بثی ثِ آػیتای اػت وِ ٓذم هٌبلٔبت كحیح هىبًیوٌذ؟ هشٍست ایي هؼئلِ ثِ اًذاصُ

 )ارتوبٓی،التلبدی ٍ فشٌّگی( خَاّذ اًزبهیذ.

تحلیلی هی ثبؿذ.دس ایي خلَف، تالؽ ؿذُ اػت تب ثب اػتفبدُ  –سٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ایي پظٍّؾ، تَكیفی 

اص اثضاسّبیی  ّبی هیذاًی ثب اػتفبدُای ثِ تذٍیي چبسچَة ًِشی پشداختِ ٍ ػپغ ثب ثشداؿتاص هٌبلٔبت وتبثخبًِ

 آٍسی اًالٓبت الذام ؿَد. ًبهِ ٍ ٓىغ ثِ روْچَى هلبحجِ، پشػؾ

ًتبیذ ایي پظٍّؾ ًـبى هی دّذ وِ ثب تَرِ ثِ ؿبخق ّبی هَسد اسصیبثی، هىبى پشٍطُ هؼىي هْش تشًذ ثب ثشخی 

. دس هزوَّ، اص اكَل اًٌجبق وبهل داسد. دس همبثل، ثِ ثشخی اص اكَل فٌی ون تَرْی یب ثی تَرْی ؿذُ اػت

 اسصیبثی هىبى پشٍطُ فَق الزوش، ًؼجتب لبثل لجَل اسصیبثی هی گشدد.

 اسصیبثی، هىبًیبثی، پشٍطُ ّبی هؼىي هْش، هزتوْ هؼىًَی تشًذ، ؿْش یضد کلوبت کلیذی:

 

 هقذهِ

اهشٍصُ یبفتي هىبى یب هىبى ّبی هٌبػت ثشای یه فٔبلیت دس حَصُ رغشافیبیی هٔیي، رضء هشاحل هْن پشٍطُ ّبی 

ارشایی، ثِ ٍیظُ دس ػٌح والى ٍ هلی، ثِ ؿوبس هی سٍد. هىبى ّبی ًْبیی ثبیذ حتی االهىبى ّوِ ؿشایي ٍ لیَد 
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زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین              

خَاّذ َست ًتبیذ ًبهٌلَة فشاٍاًی ثِ دًجبل چٌیي پشٍصُ ّبیی سا داؿتِ ثبؿٌذ؛ دس غیش ایي كلجل اص ارشای 

داؿت. ثشای ًوًَِ دس سأع ایي هـىالت، ثبیذ ثِ ٓذم كشفِ التلبدی ٍ ٓذم وبسایی پشٍطُ ّب اؿبسُ ًوَد. دس 

كَستی وِ ثب ارشای یه هىبى یبثی هَفك، ولیِ َٓاهل هؤحش دس ایزبد فٔبلیت ّب دس ػٌح هٌٌمِ هٌبلٔبتی ثشسػی 

ػت دس لبلت خشٍری فشایٌذ هىبى یبثی دس اختیبس هذیشاى ٍ تلوین گزاساى ًْبیی لشاس هی هی ؿَد ٍ هىبى هٌب

گیشد. ایي افشاد ثش اػبع ػیبػت ّبی هَرَد ٍ اٍلَیت ّبی ّشیه اص ًتبیذ، گضیٌِ ّبی هٌبػت سا اًتخبة هی 

ص اّویت ٍ هشٍست وٌٌذ. ثب تَرِ ثِ هٌبلت فَق ارشای كحیح، دلیك ٍ ّوِ ربًجِ هىبى یبثی دس پشٍطُ ّب ا

 ثشخَسداس اػت.

 بیبى هسئلِ

اص هْوتشیي ثشًبهِ ّبی ارشایی دٍلت دس ایي ػبل ّب، پشٍطُ هؼىي هْش هی ثبؿذ، ّوبى ًَس وِ دس ثبال اؿبسُ 

-ؿذ، یىی اص هْن تشیي  هٔیبسّبیی وِ دس اسصیبثی پشٍطُ ّبی هؼىي هْش ثبیذ لحبٍ گشدد، هىبى ایي ػىًَتگبُ

ّب تب چِ هیضاى ثب هش ثش آى اػت تب ثِ ایي ػؤاالت پبػخ دّذ وِ: هىبًیبثی ایي پشٍطُّبػت. لزا پظٍّؾ حب

اكَل فٌی ؿْشػبصی اًٌجبق داسد؟ آیب ایي هىبى یبثی تَاًؼتِ اػت ثِ ٌَٓاى ٓبهلی هؤحش دس رْت رزة 

ّبی رجشاى ای اػت وِ ٓذم هٌبلٔبت كحیح هىبًیبثی ثِ آػیترؤیت ٓول وٌذ؟ هشٍست ایي هؼئلِ ثِ اًذاصُ

 ًبپزیشی )ارتوبٓی،التلبدی ٍ فشٌّگی( خَاّذ اًزبهیذ.

 هببًی ًظزی

 ارسیببی

اسصیبثی ٓجبستؼت اص ثشسػی ٍ ػٌزؾ یه ًشح، ثشًبهِ یب یه فشایي ثشًبهِ دس چبسچَة اسصؽ ّب ٍ هٔیبسّب ٍ 

، هفَْم دلیك اسصیبثی سا چٌیي  تٔشیف وشدُ اػت: فشایٌذ تزضیِ ٍ تحلیل ؿوبسی Lichfield هَاثي تٔییي ؿذُ 

اص ثشًبهِ ّب یب پشٍطُ ّب یب ساُ حل ّب، ثب تَرِ ثِ هحبػي ٍ هٔبیت ًؼجی آًْب، ثِ ًشیك هٌٌمی ٍ ثب تَرِ ثِ 

ٍؽ ٍ اثضاسی ثشای ( . اسصیبثی ثِ هٌٔی س54، 38كوذی، اّذاف ٍ آسهبى ّب ٍ هٔیبسّبی هَسد ًِش هی ثبؿذ. ) 

ؿٌبخت ًتبیذ ٍ پیبهذّبی تَػِٔ ؿْش ٍ ًشح ّبی ربهْ تْیِ ؿذُ ثشای آى ثِ وبس هی سٍد وِ دس هـخلِ ّبی 

 ( 01، 34.) هَػی وبُوی، صیؼت هحیٌی، ارتوبٓی، التلبدی ٍ وبلجذی آى ًوبیبى ّؼتٌذ

، ثِ ػخي سػوی تش اسصیبثی داسد. ٍاطُ اسصیبثی ثِ تَكیف ثشًبهِ ّبی پیـٌْبدی ٍ ثیبى ؿبیؼتگی آًْب اؿبسُ

هشحلِ تزضیِ ٍ تحلیل ؿوبسی اص ثشًبهِ ّب یب ًشح ّبػت تب ؿبیؼتگی ٍ ًمبى هٔف آًْب ثِ كَست همبیؼِ ای 

ؿبلَدُ اسصیبثی ثشآٍسد ؿبیؼتگی همبیؼِ ای  هـخق ؿذُ ٍ ًتیزِ یبفتِ ّب دس چبسچَثی هٌٌمی لشاس دادُ ؿَد.

 (01، 38،وبسّبی گًَبگَى اػت )ػیف الذیٌی

هفَْم دلیك اسصیبثی ٓجبستؼت اص فشایٌذ تزضیِ ٍ تحلیل ؿوبسی اص ثشًبهِ ّب یب پشٍطُ ّب یب ساُ حل ّب ثب تَرِ ثِ 

 (31، 33اهتیبصات ٍ هٔبیت ًؼجی آًْب ثِ ًشیك هٌٌمی ٍ ثب تَرِ ثِ اّذاف ٍ آسهبًْب ٍ هٔیبسّبی ثشًبهِ) صیبسی، 
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َفمیت اًزبم هشاحل ٍ ساّىبسّبی هختلف ثشًبهِ سیضی دس حلَل ثِ ّذف ٓوذُ اص اسصیبثی ایي اػت وِ هیضاى ه

ی لبثل اًزبم اػت.) اّذاف هَسد ًِش اًذاصُ گیشی، ػٌزؾ ٍ همبیؼِ ؿَد. ایي وبس اص ًشیك سٍؽ ّبی اسصیبث

 (54، 38كوذی، 

 هکبى یببی

ثِ ًَس ولی هىبى یبثی، فٔبلیتی اػت وِ اػتمشاسّبی فوبیی ٍ غیش فوبیی یه ػشصهیي سا رْت اًتخبة هىبى 

هٌبػت ثشای وبسثشی خبف هَسد اسصیبثی ٍ تزضیِ ٍ تحلیل لشاس هی دّذ.) اوجشپَس ػشاػىبًشٍد ٍ ّوىبساى، 

83،33) 

فشاّن آهذى اهىبى ارشای یه فٔبلیت ثَدُ ػلؼلِ ٓولیبت ٍ الذاهبت ٍ توْیذاتی وِ دس صهیٌِ حلَل ؿشایي ٍ 

ٍ ثش اػبع آى دػتگبُ ارشایی ثب دیذ ثبص ثشًبهِ ارشایی فٔبلیت ّب سا اص رْبت هختلف هَسد اسصیبثی لشاس دادُ ٍ 

دس كَست دػت یبثی ثِ ّذف ًؼجت ثِ ارشای ٓولیبت دس هىبى هٌتخت ؿذُ الذام هی ًوبیذ ٍ دس ایي ثیي 

  ثشسػی ٍ هذًِش لشاس گیشد.تجٔبت ٍ َٓاسم هَهَّ لجالً

اًتخبة هىبى هٌبػت ثشای یه فٔبلیت، یىی اص تلویوبت ثحشاًی ثشای اًزبم یه ًشح گؼتشدُ اػت وِ ًیبصهٌذ 

تحمیك اص دیذگبُ ّبی هختلف هی ثبؿذ. اص آى رب وِ هذیشیت هٌبثْ ًیبص ثِ اًالٓبت ٍالٔی داسد، حزن ثضسگی اص 

هىبى ّبی هختلف ثبیذ روْ آٍسی، تشویت ٍ تزضیِ ٍ تحلیل ؿَد تب اًالٓبت رضئی ثشای اًتخبة ًوَدى 

 اسصیبثی كحیحی اص َٓاهلی وِ هوىي اػت دس اًتخبة تأحیش داؿتِ ثبؿٌذ، كَست پزیشد. 

هىبى یبثی دس ٓلَم هشثَى ثِ صهیي، ٓولیبتی اػت وِ ًی آى فشد هتخلق ثب اسائِ ًیبصّب، اّذاف ٍ اًالٓبت 

ٌبػبى، ًِیش تشافیه، التلبد، ربهِٔ ؿٌبػی، سٍاى ؿٌبػی، رغشافیب، صهیي ؿٌبػی، ٍهْ هَرَد ثِ دیگش وبسؿ

َّاؿٌبػی، صیؼت ؿٌبػی ٍ روْ ثٌذی آًْب دس لبلت ًِشات ٍ اّذاف خَد ثِ دًجبل دػت یبثی ثِ ثْتشیي اص 

ثتَاًذ ثب اًتخبة ّبی هَرَد ثشای وبسثشی هَسدًِش اػت. هىبى یبثی ثْیٌِ صهبًی اهىبى پزیش اػت، وِ هحمك 

تَرِ ثِ اٍلَیت ّب استجبى ٓلوی ٍ هٌٌمی هٌبػجی هیبى اًالٓبت ٍ دادُ ّبی ثِ دػت آهذُ اص وبسؿٌبػبى هشتجي 

 (43، 10ثب هَهَّ هىبى یبثی ثشلشاس ػبصد.)هـىیٌی ٍ ّوىبساى، 

تِ ؿَد. دس فشایٌذ تلوین گیشی یه هىبى هوىي اػت اٍلَیت ّبی ػیبػی، تزبسی، ًجیٔی ٍ اهٌیتی دس ًِش گشف

هىبى یبثی فشایٌذ تلوین گیشی ثب دٍسُ صهبًی ًَالًی اػت، صیشا تٔذاد صیبدی اص ؿخق ّبی هَرَد ثبیؼتغ 

آصهبیؾ ؿذُ ٍ دس ًتیزِ تلویوبت هوىي اسصیبثی گشدًذ. هىبى یبثی هٌبػت ٍلتی كَست هی پزیشد وِ یه 

 دی خبف ٍرَد داؿتِ ثبؿذ.اسصیبثی دلیك، ّوگَى ٍ ػشیْ اص رزاثیت هىبى ّبی هختلف ثشای وبسثش

سؿذ ؿذیذ ؿْشّب ٍ ؿْشگشایی دس ًی ػبل ّبی گزؿتِ تفىش ثشًبهِ سیضی ثشای تَصیْ ثْیٌِ اهىبًبت ٍ خذهبت 

ؿْشی سا ثِ دًجبل داؿتِ اػت، ثِ ًَسی وِ دس كَست ٓذم تَرِ ثِ هىبى یبثی كحیح ٍ هٌبػت وبسثشی ّب، ثِ 

ٍ هشد، تشافیه، آلَدگی ّبی صیؼت هحیٌی ٍ ... دس ؿْش هی  ٍیظُ وبسثشی ّبی خذهبت ٓوَهی، هٌزش ثِ ّشد

گشدًذ. لزا ثشًبهِ سیضی، وِ دس حمیمت ػیؼتن تلوین گیشی رْت تٔییي هٌبػت تشیي خي هـی دس همٌْ صهبًی 
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هٔیي ثشای دػت یبثی ثِ ّذف هٌلَة هی ثبؿذ. اص رولِ هْن تشیي اّذافی وِ ثشًبهِ سیضی ثِ دًجبل داسد 

ٌبخت دلیك اص اهىبًبت هَرَد ٍ پتبًؼیل ّب دس رْت اػتفبدُ ثْیٌِ اص آى ٍ رلَگیشی اص اتالف ٓجبستؼت اص: ؿ

 تلبدی ٍ تغییش سًٍذ هَرَد.    ال -هٌبثْ، ایزبد ّوبٌّگی ثیي ػبصهبى ّبی هختلف، اكالح ػیؼتن ّبی ارتوبٓی

 هطخصبت هکبى یببی در کبربزی ّبی هسکًَی

ؿْش اػت ٍ ػْن ٓوذُ ای اص ػٌَح وبسثشی ّب سا ًیض ثِ خَد اختلبف هحل صًذگی اًؼبى ّب هْن تشیي ثخؾ 

دسكذ اص ػٌح ؿْش  51دسكذ ٍ ؿْشّبی ثضسي حذٍد  11هی دّذ؛ ثِ گًَِ ای وِ دس ؿْشّبی وَچه ثیؾ اص 

تحت پَؿؾ وبسثشی هؼىًَی اػت. ثِ دلیل ٍرَد الگَی هتفبٍت هؼىي دس وـَسّب ٍ حتی دس ؿْشّب ٍ تٌَّ 

 وٌٌذگبى، دس هىبى یبثی هٌبًك هؼىًَی ثبیذ رَاًت هختلفی سا دس ًِش گشفت، هبًٌذ هَاسد ریل:ؿشایي اػتفبدُ 

ًَاحی هؼىًَی ثبیذ اص هٌبًك خٌشًبن هبًٌذ هؼیل ّب ٍ گؼل ّب، هحل ّبی ًغیبى آة ٍ هىبى ّبی سیضؽ یب  -

 لغضؽ صهیي دٍس ثبؿذ.

ٍ حول ٍ ًمل لشاس گیشد تب اص هضاحوت اصدحبم ّب  ًَاحی هؼىًَی ثبیذ دٍستش اص فٔبلیت ّبی ًبػبصگبس كٌٔتی -

 ٍ آلَدگی ّب دس اهبى ثبؿذ.

 ًَاحی هؼىًَی ثبیذ دس رَاس فوبّبی ثبص ٍ ػجض احذاث ؿَد. -

 ًَاحی هؼىًَی ثبیذ ثِ ًَاحی وبس ٍ گزساى اٍلبت فشاغت ًضدیه ثبؿذ. -

وِ هٌبُش ًجیٔی صیجب ٍ هٌلَة ًَاحی هؼىًَی ثبیذ دس ؿیت ّبی هالین ٍ ًَاحی خَؽ اة ٍ َّای ؿْش  -

 فوبیی داسًذ، اػتمشاس یبثذ.

ثب تَرِ ثِ ٍهْ تَپَگشافیه، اساهی هؼىًَی ثبیذ دس صهیي ّبی هؼٌح ٍ ون ؿیت تب ؿیت هتَػي) حذاوخش  -

دسكذ( تَػِٔ یبثٌذ ٍ تب حذ اهىبى اص تَػِٔ دس اساهی پش ؿیت ثب لٌٔبت ًب هٌِن ٍ ثِ ٍیظُ ثب ؿیت  04

 ؿَد.هٔىَع ارتٌبة 

هٌبًك هؼىًَی ثبیذ ثِ ًَس هؼتمین ثِ ػیؼتن ساُ ّبی اكلی، وِ هشاوض وبس ٍ هشاوض اكلی ؿْش سا ثِ یىذیگش  -

هتلل هی وٌٌذ، دػتشػی داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ًَاحی ٍ هحالت هؼىًَی ثِ ٍػیلِ خٌَى تشافیه یب خیبثبى ّبی 

ٌذ. دس اكل، ًَاحی هؼىًَی ثبیذ اص تشافیه اكلی هحبى ؿًَذ ٍ ایي خیبثبى ّب ثِ داخل ًبحیِ هؼىًَی ًفَر ًىٌ

 ٓجَسی ٍ خٌشّبی ًبؿی اص آى هلَى ثبؿذ.

ػیؼتن خیبثبى ثٌذی داخلی هحالت هؼىًَی ثبیذ ثب َٓاسم ًجیٔی صهیي هبًٌذ ؿیت ٍ آثشٍّبی ًجیٔی تٌجیك  -

 دادُ ؿَد.

 ّیشاػىب ٍیظگی ّب ٍ خلَكیبتی سا ثشای هٌبًك هؼىًَی ثِ ایي ؿشح هٌشح هی وٌذ:

هٌبًك هؼىًَی ثبیذ تأهیي وٌٌذُ خلَت ثب رذایی آى اص هٌبًك دیگش ؿْشی ثِ ٍػیلِ ًَاس ٓشین ووشثٌذ ػجض  -

 ثبؿذ.
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هٌبًك هؼىًَی ثبیذ اص ّوبٌّگی الصم ثب هحیي اًشاف خَد هبًٌذ دسیبچِ ٍ رَیجبس ٍ فوبی ػجض ثشخَسداس  -

 ؿَد.

 اوخش ًَس، ثبد ، پؼتی ٍ ثلٌذی هحل ثْشُ هٌذ ؿَد.هٌبًك هؼىًَی ثبیذ ثِ گًَِ ای رْت دّی ؿَد وِ اص حذ -

ًىتِ ؿبیبى تَرِ دسالگَی هىبى یبثی وبسثشی هؼىًَی ایي اػت وِ اًتخبة هٌبًك هؼىًَی ّوشاُ ٍ دس تٔبهل  -

ثب هىبى یبثی دیگش فٔبلیت ّب) هحل وبس، ؿجىِ تشاثشی ٍ ...( اًزبم گیشد، چشا وِ ّش خبًَادُ ًیبص دس ٓیي حبل وِ 

پٌبُ ٍهبیحتبد صًذگی صًذگی) خَسان ٍ پَؿبن ٍ ثْذاؿت( ًیبص داسد ثِ دسآهذ الصم ثشای ثشآٍسد آًْب ًیض ثِ ػش

ًیبص داسد ٍ چَى ثشای وؼت دسآهذ ثبیذ وبس وشد ثٌبثشایي هحل وبس ٍ هحل ػىًَت ثِ ّن پیًَذ هی یبثٌذ ٍ 

 ىًَی ؿْشی اّویت ٍیظُ ای داسد.فبكلِ وبلجذی هیبى آى دٍ ٍ ّضیٌِ هتشتت ثش آًْب دس گضیٌؾ وبسثشی هؼ

هىبى یبثی هؼىًَی تب حذٍدی اص فٔبلیت ّبی آهَصؿی ٍ تزبسی) ًحَُ خشیذ ٍ فشٍؽ( دس ربهِٔ پـتیجبًی ٍ  -

آًْبسا ّذایت هی وٌذ. هحل وَدوؼتبى ّبف هذاسع ٍ دثیشػتبى ّب ٍ ػبیش هؤػؼبت آهَصؿی ثشای گشٍُ ّبی 

اػت ٍ ّن چٌیي دػتشػی ٍاحذّبی هؼىًَی ثِ ثبصاس ٍ هحل خشیذ ثِ  ػٌی ثب هىبى یبثی خبًَادُ ّب دس استجبى

هٌَِس ایزبد دػتشػی ثِ غزا، لجبع ٍ ػبیش احتیبربت سٍصهشُ خبًَادُ هشٍسی اػت. پغ ثٌبثشایي دس هىبى یبثی 

فٔبلیت ّبی هؼىًَی، تالؽ ثش ایي اػت وِ اص اتالف ٍلت خبًَاسّب دسدػتشػی ثِ هشاوض خشیذ ٍ هشاوض 

 پیؾ گیشی ؿَد. آهَصؿی

 

ٓالٍُ ثش هٌبلت هزوَس ّشیه اص هحالت هؼىًَی ؿْش ثبیذ ثِ ٌَٓاى صیش ػیؼتوی اص ول ػیؼتن ؿْشی، تأهیي 

 وٌٌذُ ایي هَاسد ثبؿذ:   

هحلِ ثبیذ تأهیي وٌٌذُ هؼىي هٌبػت ثشیب خبًَاسّب ثبؿذ وِ ٓالٍُ ثش ػشپٌبُ، خذهبت هشٍسی داخل  هسکي: -

گیشًذُ ًیبصّبی اٍلیِ هؼىي ٍ خذهبت داخل ٍاحذ هؼىًَی اػت فشاّن آٍسد، هبًٌذ  ٍاحذ هؼىًَی سا وِ دس ثش

 آة، فبهالة ٍ ثشق.

هحلِ ثبیذ فشاّن وٌٌذُ ػالهتی ٍ پبیذاسی ٍ دس ول یه هزوَِٓ ثذٍى خٌش تشافیىی، تزبٍص ٍ تخلف،  اهٌیت: -

 آوبل رٌبیی ٍ حَادث ًجیٔی ٍ سٍاًی ثبؿذ.

 ًوَد آؿىبسی اص حغ هىبًی، تٔلك، هبیِ ػشافشاصی ٍ ساحتی ػبوٌبى ثبؿذ. : هحلِ ثبیذضٌبسبیی ًوبدی -

هحلِ ثبیذ ّوىبسی ؿخلی ثب ؿجىِ ّبی ارتوبٓی، ػبصهبى ّب ٍ اهىبًبت ًجیٔی سا فشاّن  تؼبهل اجتوبػی: -

 وٌذ.

هحلِ ثبیذ فشاّن وٌٌذُ اهىبًبت گزاساى اٍلبت فشاغت، ًِیش تؼْیالت فشٌّگی، آهَصؿی ٍ فوبی ثبص  فزاغت: -

 ثشای تأهیي ساحتی ٍ آػبیؾ هشدم ثبؿذ.

 هحلِ ثبیذ دػتشػی ثِ هشاوض اؿتغبل، خشیذ ٍ فشٍؽ ٍ خذهبت هَسد ًیبص خبًَاسّب سا فشاّن آٍسد. دستزسی: -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین              

ّبی ارتوبٓی یب ٓوَهی حبكل اص تزوْ خبًَاسّب هبًٌذ ّضیٌِ آة، هحلِ ثبیذ ّضیٌِ  کبرآیی ػوَهی: -

فبهالة، روْ آٍسی آؿغبل، خذهبت آتؾ ًـبًی ٍ پلیغ، آهَصؽ، اٍلبت فشاغت ٍ حول ٍ ًمل ٍ ّن چٌیٌي 

) پَسهحوذی، ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص حفَ ٍ گؼتشؽ ػشهبیِ ّبی ٓوَهی هبًٌذ خیبثبى ٍ پیبدُ سٍ سا وبّؾ دّذ.

33 ،15) 

 ٍ ضزٍرت تَجِ بِ هکبى یببی آًْب هسکي هْز ّبی پزٍصُ 

هؼىي هْش  ثِ ٌَٓاى هْن تشیي الذام دٍلت ًْن دس ثخؾ هؼىي اػت وِ دس ساػتبی تأهیي هؼىي هٌبػت 

هتٌبػت ثب ًیبص دّه ّبی پبییي دسآهذی ربهِٔ وِ تبوٌَى اص تؼْیالت دٍلتی رْت هؼىي ثی ثْشُ ثَدُ اًذ 

بی اكلی هؼىي هْش وِ ٍاگزاسی حك ثْشُ ثشداسی اص صهیي ٍ تخلیق ٍام ػبخت ثَدُ اسائِ ؿذُ اػت. هؤلفِ ّ

 (3، ف 0831اػت، دس دٍلت دّن ًیض اداهِ یبفت. ) حجیجی، ثْضادفش، تشاثی، هحىی، 

ایي ًشح دس لبلت ٍاگزاسی حك ثْشُ ثشداسی اص صهیي ثشای ػبخت هؼىي وَچه ثب هتَػي صیشثٌبی ّش ٍاحذ 

ّذف وبّؾ ٍ حزف ّضیٌِ صهیي اص لیوت توبم ؿذُ ػبختوبى ثشای اًٌجبق ثب تَاى هبلی هتشهشثْ ٍ ثب  84

خبًَاسّبی ون دسآهذ ٍ هیبى دسآهذ دس ًِش گشفتِ ؿذُ اػت. هٌبثك ایي ًشح ولیِ هتمبهیبى فبلذ هؼىي) آن اص 

بٍى ؿْشػتبى ٍ وبسوٌبى دٍلت، وبسگشاى ٍ كبحجبى هـبغل آصاد( دس لبلت تٔبًٍی ّبی هؼىي تَػي اداسُ تٔ

اػتبى ػبصهبًذّی ٍ ثِ ػبصهبى هؼىي ٍ ؿْشػبصی هٔشفی هی ؿًَذ. ػبصهبى هؼىي ٍ ؿْشػبصی پغ اص تٌجیك 

ؿشایي هتمبهیبى، ثِ تخلیق صهیي هَسد ًیبص ثشای تٔبًٍی هؼىي هشثَى الذام خَاّذ وشد تب ٓولیبت آهبدُ 

اًتخبة هزشی ری كالح اًزبم ؿَد. )  ػبصی) دس كَست ًیبص( ٍ احذاث هؼىي اص ًشیك تٔبًٍی هؼىي یب

 (3، ف 0831حجیجی، ثْضادفش، تشاثی، هحىی، 

ّوبًٌَس وِ اؿبسُ ؿذ، هْن تشیي ٍ اػبػی تشیي ؿبخلی وِ دس ارشای ػىًَت گبُ ّبی هؼىي هْش ثبیذ لحبٍ 

لٔبت گشدد ؛ هؼئلِ هىبى یبثی ایي ػىًَت گبُ ّب اػت. هشٍست ایي هؼئلِ ثِ اًذاصُ ای اػت وِ ٓذم هٌب

، 31) غالهی، كحیح هىبى یبثی ثِ آػیت ّبی رجشاى ًبپزیش ) ارتوبٓی ، التلبدی ، فشٌّگی ( خَاّذ اًزبهیذ .

45) 

 هؼیبرّبی ارسیببی

هٔیبس دس ثشًبهِ سیضی، هبثٌِ ٓول یب لوبٍت اػت. اكلی وِ ثش هجٌبی آى چیضی اًذاصُ گیشی هی ؿَد. هؼلوبً 

، 33اسصیبثی ًشح ّب ٍ همبیؼِ آًْب ثب یىذیگش هوىي ًیؼت.) پَسهحوذی، ثذٍى داؿتي هٔیبسّبی اكَلی ٍ هٔیي،

014) 

 ٓجبستٌذ اص:وِ هیٌبی اسصیبثی هحؼَة هی ؿًَذ، هٔیبسّبی اًتخبة ؿذُ دس ایي پظٍّؾ 

 

 

هؼیبرّبی ارسیببی 
 هکبى  

دٍسی اص 
فٔبلیت ّبی 

ًبػبصگبس  
 كٌٔتی

لشاسگیشی  
دس صهیي 

 ّبی هؼٌح  

سٓبیت ػلؼلِ 
هشاتت ساّْبی 

 دػتشػی

دػتشػی  
هٌبػت ٍ  
وبفی ثِ 
 خذهبت 

لشاسگیشی دس 
 هحذٍدُ ؿْش
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 هؼزفی هحذٍدُ

ویلَهتشی هیذاى اهبم  5.4هؼىًَی تشًذ هی ثبؿذ وِ دس فبكلِ هحذٍدُ هَسد هٌبلِٔ، لؼوت ػبختِ ؿذُ هزتوْ 

 ٓلی)ّ( دس رٌَة غشثی ؿْش یضد ٍالْ ؿذُ اػت.

 

 

 

 

 

 
 یبفتِ ّبی پضٍّص

هؼىًَی تشًذ، اكَل ٍ ثِ هٌَِس دػت یبثی ثِ پبػخ ػؤال هَسد ًِش ایي پظٍّؾ دس ساثٌِ ثب هىبى یبثی هزتوْ 

هٔیبسّبی فٌی ؿْشػبصی وِ دس ثخؾ هجبًی ًِشی ثِ آًْب اؿبسُ ؿذ ٍ ثبیذ دس اهش هىبى یبثی وبسثشی هؼىًَی 

اًتخبة ٍ هیضاى هَفمیت  هَسد تَرِ لشاس گیشًذ، سا هذ ًِش ٍ ّشوذام سا ثب ٍهْ هَرَد هزتوْ تٌجیك هی دّین

 هىبى ایي پشٍطُ سا اسصیبثی هی وٌین:

ًَاحی هؼىًَی ثبیذ دٍستش اص فٔبلیت ّبی ًبػبصگبس كٌٔتی ٍ حول ٍ ًمل لشاس گیشد تب اص هضاحوت  ٍل:اصل ا

 اصدحبم ّب ٍ آلَدگی ّب دس اهبى ثبؿذ.

فٔبلیت ّبی كٌٔتی صیشهزوَِٓ ای اص ػیؼتن فٔبلیت ّش ؿْش هی ثبؿٌذ وِ ثش ػبیش صیشػیؼتن ّبی ؿْش 

ّبی كٌٔتی دس ؿْش، ؿشوت دس ػیؼتن تَلیذ ؿْش ٍ ًیض  بلیتًمؾ اكلی فٔتأحیشگزاس ٍ اص آًْب تأحیش پزیش ّؼتٌذ. 

 : هٔیبسّبی اسصیبثی0ؿىل 

 هأخز: ًگبسًذگبى

: ربیگبُ هحذٍدُ هَسد هٌبلِٔ ًؼجت ثِ ؿْش یضد2ؿىل   
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( اهب ًىتِ ای وِ دس ایٌزب لبثل تَرِ اػت ایي 11،04.) حؼیٌی ًظاد،  تأهیي ثخـی اص اؿتغبل ؿْشًٍذاى هی ثبؿذ.

ّبی دیگش  اػت وِ وبسثشی ّبیی وِ دس یه هٌٌمِ اػتمشاس هی یبثٌذ، ًجبیذ هَرت هضاحوت ٍ هبًْ ارشای فٔبلیت

گشدًذ. دوتش پَس هحوذی ثش ایي اػبع وبسثشی ّب سا اص ًِش ػبصگبسی ثِ گشٍُ ّبی وبهالً ػبصگبس، ًؼجتبً ػبصگبس، 

ًؼجتبً ًبػبصگبس ٍ ثی تفبٍت تمؼین هی وٌذ ٍ هٔتمذ اػت وِ وبسثشی كٌٔتی ٍ وبسثشی هؼىًَی دس گشٍُ وبهالً 

بسثشی ّیچ گًَِ ّوخَاًی ثب یىذیگش ًذاؿتِ ٍ دس تمبثل ثب صیشا هـخلبت ایي دٍ و ًبػبصگبس لشاس هی گیشًذ

 (001،33) پَسهحوذی، یىذیگش هی ثبؿٌذ.

، ثش هحیي اًشاف خَد داسای احشات هٌفی دس صهیٌِ صیؼت هحیٌی، ارتوبٓی، التلبدی، ی كٌٔتیفٔبلیت ّب

كٌٔتی ثش ؿْشّب ٍ ثِ ٍیظُ  احشات فٔبلیت ّبیوبلجذی ٍ تشافیىی ًیض هی ثبؿذ. یىی اص ثبسص تشیي ٍ هْن تشیي 

ی هؼىًَی سا دچبس افت ًَاحی هؼىًَی، ایزبد اًَاّ آلَدگی صیؼت هحیٌی هی ثبؿذ وِ ویفیت هحیي ٍ ًَاح

ثْذاؿت اص رولِ اسوبى اكلی احذاث ٍاحذّبی هؼىًَی اػت. اهىبى ( 04، 11.) حؼیٌی ًظاد، هی ًوبیذ. 

 شیي ٍػبلن تشیي اساهی ایزبد ؿَد.ػت. هؼىي ثبیذ دس ثْتاػتفبدُ اص َّای پبن ٍ ػبلن اص رولِ ایي َٓاهل ا

 (15،38)ؿیِٔ، 

ًی ثبصدیذی وِ اص ػبیت اًزبم ؿذ هتَرِ ٍرَد وبسگبُ ّبی هتٔذدی دس خیبثبى هزبٍس هزتوْ ؿذین وِ ثبٓج 

 ًبسهبیتی ثؼیبسی اص ػبوٌیي ؿذُ اػت ٍ ٓالٍُ ثش تخشیت ػیوب ٍ هٌِش ؿْشی هٌلَة ٍ آلَدگی ثلشی احشات

 هٌفی دیگشی ّن چَى آلَدگی كَتی ٍ ًب اهٌی ًیض ثشربی گزاؿتِ اػت.
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رذٍل صیش دػتِ ثٌذی اص احشات هخجت ٍ هٌفی ایي وبسگبُ ّبی كٌٔتی ثش هحذٍدُ هؼىًَی هَسد ًِش سا ًـبى هی 

 دّذ.

 ًَع اثزات                       

 سهیٌِ اثزات
 اثزات هٌفی اثزات هثبت

 هحیطیسیست 

ایزبد آلَدگی ّبی صیؼت هحیٌی  احش هخجتی دس ایي صهیٌِ یبفت ًـذ

آن اص: ثَی ًبهٌجَّ، دٍد، ثخبس آة 

 هٔلك، كذا، لشصؽ

 اجتوبػی

ایزبد تٔبهالت فشٌّگی ثیي 

كبحجبى كٌبیْ ٍ ػبوٌبى ًَاحی 

 هؼىًَی ّن رَاس

 ایزبد ًبسهبیتی هحیٌی -

ػىًَت الـبس ثب ػٌح پبییي  -

 فشٌّگیارتوبٓی ٍ 

 ایزبد ًباهٌی ثشای ػبوٌیي -

 اقتصبدی
اؿتغبل صایی فٔبلیت كٌٔتی ثشای 

 ػبوٌبى هٌٌمِ

پبییي ثَدى لیوت هؼىي ًؼجت ثِ 

 ػبیش ًَاحی هؼىًَی

 کبلبذی
اغتـبؽ ثلشی ثِ دلیل ٍرَد  احش هخجتی دس ایي صهیٌِ یبفت ًـذ.

 ػبختوبى ّبی كٌٔتی

 تزافیکی

اختالل دس تشافیه ٓجَسی ثِ دلیل  ًـذ.احش هخجتی دس ایي صهیٌِ یبفت 

ٍسٍد ٍ خشٍد وبهیَى ّبی تخلیِ ٍ 

ثبسگیشی هَاد ٍ یب هحلَالت ٍاحذ 

 كٌٔتی

 
: ثب تَرِ ثِ ٍهْ تَپَگشافیه، اساهی هؼىًَی ثبیذ دس صهیي ّبی هؼٌح ٍ ون ؿیت تب ؿیت اصل دٍم

دسكذ( تَػِٔ یبثٌذ ٍ تب حذ اهىبى اص تَػِٔ دس اساهی پش ؿیت ثب لٌٔبت ًب هٌِن ٍ ثِ ٍیظُ  04حذاوخش  هتَػي)

 ثب ؿیت هٔىَع ارتٌبة ؿَد.

 احشات هخجت ٍ هٌفی وبسگبُ ّبی كٌٔتی
 هأخز: ًگبسًذگبى
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 (14،38اكَالً ثبیذ اص احذاث ٍاحذّبی هؼىًَی دس اساهی پؼت ٍ ػیل گیش احتشاص وشد.)ؿیِٔ، 

آى ثِ ػوت  یؿیت اكل ثبؿذ ٍ یدسكذ( ه 1-4ؿیت هالین ) یؿْش یضد دس رْبت هختلف داساثِ ًَس ولی 

دس رْت  یهحذٍدیت ٓوذُ ا یدس ّش كَست ثِ لحبٍ تَپَگشافٍ ثبؿذ  یه ی، ؿوبل غشثیرْت رٌَة غشث

ٍ ًَاحی  ثبؿذ یاص ّش رْت ؿیت ٓبهل هحذٍد وٌٌذُ دس رْت تَػِٔ ؿْش یضد ًو تَػِٔ ؿْش ٍرَد ًذاسد ٍ

 لحبٍ ؿیت هٌبػت هی ثبؿٌذ.  هؼىًَی اص رولِ هحذٍدُ هَسد هٌبلِٔ اص

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 ًشح ساّجشدی ػبختبسی ثبفت فشػَدُ ؿْش یضد خز:أه

 

هٌبًك هؼىًَی ثبیذ ثِ ًَس هؼتمین ثِ ػیؼتن ساُ ّبی اكلی، وِ هشاوض وبس ٍ هشاوض اكلی ؿْش سا ثِ : اصل سَم

داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ًَاحی ٍ هحالت هؼىًَی ثِ ٍػیلِ خٌَى تشافیه یب خیبثبى یىذیگش هتلل هی وٌٌذ، دػتشػی 

ّبی اكلی هحبى ؿًَذ ٍ ایي خیبثبى ّب ثِ داخل ًبحیِ هؼىًَی ًفَر ًىٌٌذ. دس اكل، ًَاحی هؼىًَی ثبیذ اص 

 تشافیه ٓجَسی ٍ خٌشّبی ًبؿی اص آى هلَى ثبؿذ.

 تَپَگشافی ؿیت

 ػٌَح استفبٓی
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ػت. ایي هزتوْ اصیه ًشف ثِ هیذاى آیت اهلل هذسػی سٓبیت ایي هَهَّ دس هَسد هزتوْ تشًذ وبهالً هـَْد ا

ٍهیذاى اهبم ٓلی)ّ( وِ اص هیذاى ّبی هَاكالتی هْن ٍ اكلی ؿْش هی ثبؿٌذ، هتلل هیجبؿذ. تلَیش ًـبى دٌّذُ 

 ساُ ّبی دػتشػی اًشاف هزتوْ هؼىًَی هی ثبؿذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربیگبُ هحذٍدُ هَسد هٌبلِٔ ًؼیت ثِ هٔبثش اًشاف
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هىبى یبثی هؼىًَی تب حذٍدی اص فٔبلیت ّبی آهَصؿی ٍ تزبسی) ًحَُ خشیذ ٍ فشٍؽ( دس  اصل چْبرم:

آهَصؿی ربهِٔ پـتیجبًی ٍ آًْبسا ّذایت هی وٌذ. هحل وَدوؼتبى ّب، هذاسع ٍ دثیشػتبى ّب ٍ ػبیش هؤػؼبت 

ثشای گشٍُ ّبی ػٌی ثب هىبى یبثی خبًَادُ ّب دس استجبى اػت ٍ ّن چٌیي دػتشػی ٍاحذّبی هؼىًَی ثِ ثبصاس ٍ 

هحل خشیذ ثِ هٌَِس ایزبد دػتشػی ثِ غزا، لجبع ٍ ػبیش احتیبربت سٍصهشُ خبًَادُ هشٍسی اػت. پغ ثٌبثشایي 

ص اتالف ٍلت خبًَاسّب دسدػتشػی ثِ هشاوض خشیذ ٍ دس هىبى یبثی فٔبلیت ّبی هؼىًَی، تالؽ ثش ایي اػت وِ ا

 هشاوض آهَصؿی پیؾ گیشی ؿَد.

ثبیذ دس ّش ثشًبهِ خبًِ ػبصی ثِ تأهیي ًیبصهٌذی ّبیی ّن چَى هشاوض آهَصؿی، فشٌّگی،تفشیحی،دسهبى، 

 (18،38خشیذ،تأػیؼبت صیشثٌبیی ٍ ساُ تَرِ وبفی هجزٍل داؿت.) )ؿیِٔ، 

اص ًشیك هلبحجِ ثب ػبوٌیي تْیِ ؿذُ اػت، ًـبى دٌّذُ هذت صهبى دػتشػی رذٍل صیش وِ تَػي ًگبسًذُ 

 ػَاسُ ٍ پیبدُ ػبوٌیي ثِ هشاوض خذهبت سػبًی ٍهحل وبسهی ثبؿذ.

 

 

 هذت سهبى) بِ صَرت سَارُ( هذت سهبى) بِ صَرت پیبدُ رٍی( فؼبلیت

د دلیم81ِتب 51 هشوض خشیذ سٍصاًِ دلیمِ 01تب  4   

وتبثخبًِ، هؼزذ(هشوض فشٌّگی)  دلیمِ 04تب 01 ًضدیه ٍرَد ًذاسد   

دلیمِ 04تب  01 ًضدیه ٍرَد ًذاسد هشوض دسهبًی  

دلیمِ 04تب  01 ًضدیه ٍرَد ًذاسد پبسن  

 دثؼتبى
ثِ دلیل ووجَد  ایوٌی اهىبى دػتشػی 

 پیبدُ ثشای وَدوبى ٍرَد ًذاسد.
دلیمِ 04تب  01  

 

 

 هذت صهبى دػتشػی ثِ خذهبت

 پشػـٌبهِهأخز: 

 هحذٍدُ هَسد هٌبلِٔ ربیگبُ هحذٍدُ هَسد هٌبلِٔ ًؼیت ثِ هٔبثش اًشاف
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بى ثِ خذهبت ًـبى هی دّذ. ًضدیه تشیي هشاوض ٌایي رذٍل ٍهٔیت ًبهؼبٓذ هحذٍدُ سا اص ًِش دػتشػی ػبو

دلیمِ فبكلِ  81تب  51خشیذ سٍصاًِ ثِ هزتوْ دس ثلَاس هذسع ٍالْ ؿذُ اػت وِ ًجك ًِشػٌزی ثِ كَست پیبدُ 

 دلیمِ ثبؿذ. 4ایي فبكلِ ثبیذ دس حذ صهبًی داسد ٍ ایي دس حبلی اػت وِ ثش اػبع اػتبًذاسدّب 

ًضدیه تشیي پبسن ٍ فوبی ػجض ثِ هحذٍدُ، پبسن وَّؼتبى هی ثبؿذ وِ اهىبى دػتشػی پیبدُ ثشای آى ٍرَد 

دلیمِ فبكلِ داسد. دس حبلی وِ ثش اػبع اػتبًذاسدّبی ؿْشػبصی دس همیبع هحلِ ای  04تب  01ًذاسد ٍ ثب هبؿیي 

 هتش تب هحالت هؼىًَی داؿتِ ثبؿذ.  884تب  811اًذاصُ  یه ثَػتبى ثبیذ فبكلِ ای ثِ

 لشاسگیشی دس هحذٍدُ ؿْش اصل پٌجن:

اًزبم گشفتِ  31لبًَى ثَدرِ  1هىبى یبثی اوخش پشٍطُ ّبی هؼىي هْش ثذٍى تَرِ ثِ اكل كشیح تجلشُ هبدُ 

تَرْی ػبصهبًْبی  اػت. دس اختیبس لشاس ًگشفتي صهیي ّبی ٍػیْ خبلی ؿْشّبی وَچه ٍ ثضسي ًبؿی اص ثی

دٍلتی ٍ هشاوض ًِبهی ثِ ایي لبًَى، ٍصاست هؼىي ٍ ؿْشػبصی ػبثك) ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػبصی فٔلی( سا ٍاداؿت 

وِ ثب افضایؾ هحذٍدُ ّبی ؿْشی، تَػِٔ ؿتبثبى وبًَى ّبی سٍػتبیی، دػت اًذاصی ثِ اساهی پشؿیت ٍ 

ًٍی ّب لشاس دّذ وِ ؿبًغ هَفمیت ایي ًشح سا ثِ خٌشًبن ٍ حتی داسای هٔبسم، صهیي ّبیی سا دس اختیبس تٔب

 (05، 31) حجیجی ٍ ّوىبساى، حذالل لبثل تَرْی پبییي آٍسد.

دس هٌبًك ووتش تَػِٔ یبفتِ ٍ حبؿیِ صهیي ّبی دس ًِش گشفتِ ؿذُ ثشای ایي ًشح ثِ خلَف دس والى ؿْشّب    

ًبٌّزبسی ّبی ارتوبٓی هی ؿَد وِ ایي خَد ای لشاس داسد وِ ّزَم یىجبسُ رؤیت ثِ آى هٌبًك ثبٓج ثشٍص 

هی تَاًذ ٓبهلی ثبؿذ وِ داسًذگبى ٍاحذّبی هؼىًَی هْش توبیلی ثِ ػىًَت دس آًْب ًذاؿتِ ثبؿٌذ ٍ ایي هؼئلِ 

 (01) ّوبى هٌجْ، هَرت وبّؾ آتجبس ًشح هی ؿَد.

ى وبسثشی ٍ تجذیل صهبى گؼتشؽ ثی سٍیِ ؿْش یضد دس چٌذ دِّ اخیش هَرت ایزبد فوبّبی خبلی ؿْشی یب ثذٍ

ّبی وـبٍسصی ٍ هشتٔی ٍ حتی هٔذًی ثِ فوبّبی هؼىًَی ٍ ػبخت ٍ ػبصّبی پشاوٌذُ ٍ ًبهتٔبدل ؿْشی 

ارتوبٓی دس ػٌح ؿْش سٍ ثِ  -گشدیذُ اػت. اهشٍصُ رذایی گضیٌی ّبی ارتوبٓی ٍ ًبثشاثشی ّبی التلبدی

یضد دس چٌذ دِّ اخیش آحبس ٍ پیبهذّبی ًبهٌلَة وبلجذی ؿتبثبى ٍ ًبهَصٍى ؿْش  -افضایؾ اػت. تَػِٔ فوبیی

التلبدی، ارتوبٓی ٍ وبلجذی سا ثِ دًجبل آٍسدُ اػت. ّضیٌِ ّبی گضاف حول ٍ ًمل ٍ خذهبت سػبًی ؿْشی، 

اتالف اًشطی دس ؿْش، تـذیذ رذایی گضیٌی ّبی ارتوبٓی، تخشیت هحیي صیؼت، ٓذم صیجبیی ٍ اًؼزبم ٍ ٓذم 

ی دس ؿْش ٍ خالكِ ًبپبیذاسی ؿْش اص هْن تشیي پیبهذّبی تَصیْ ًبهتٌبػت هشاوض ٍحذت ٌٓبكش ؿْشی، ثی َّیت

 (51، 35)ؿوبٓی، خذهبتی ٍ تأػیؼبت صیشثٌبیی ٍ تمؼین اساهی دس حبؿیِ ؿْش ثِ كَست پشاوٌذُ اػت.

هزتوْ هؼىًَی تشًذ ًیض دس اساهی حبؿیِ رٌَة غشثی ؿْش یضد لشاس گشفتِ اػت ٍ ثبٓج تـذیذ گؼتشؽ ؿْش 

ِ ایي ػوت ؿذُ اػت. اص ًشفی لشاسگیشی هزتوْ دس هزبٍست اساهی وـبٍسصی تْذیذی رذی ثشای ایي ث

 اساهی هحؼَة هی ؿَد.
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 ًتیجِ گیزی

ًتبیذ ایي پظٍّؾ ًـبى هی دّذ وِ ثب تَرِ ثِ ؿبخق ّبی هَسد اسصیبثی) دٍسی اص فٔبلیت ّبی ًبػبصگبس، 

صهیي ّبی هؼٌح ٍ ون ؿیت تب ؿیت هتَػي، سٓبیت ػلؼلِ هشاتت ساُ ّبی دػتشػی دػتشػی لشاسگشفتي دس 

هٌبػت ٍ وبفی ثِ خذهبت، فبكلِ ًؼجت ثِ ؿْش(،هىبى پشٍطُ هؼىي هْش تشًذ ثب ثشخی اص اكَل هخل لشاسگشفتي 

ثشخی اص اكَل  دس صهیي ّبی هؼٌح ٍ سٓبیت ػلؼلِ هشاتت ساُ ّبی دػتشػی اًٌجبق وبهل داسد. دس همبثل، ثِ

فٌی ون تَرْی یب ثی تَرْی ؿذُ اػت. ثشای هخبل ّن رَاسی فٔبلیت ّبی ًبػبصگبس هخل وبسگبُ ّبی كٌٔتی ٍ 

گبٍداسی ثب هزوَِٓ، دػتشػی هٔیف ٍ هحذٍد هزتوْ ثِ خذهبت آهَصؿی، تزبسی، فشٌّگی، تفشیحی ٍ 

 اص َٓاهل هٔف ایي پشٍطُ هی ثبؿذ. ؿْشٍ ّن چٌیي لشاسگیشی دس حبؿیِ ؿْش ٍ ووه ثِ سؿذ پشاوٌذُ  دسهبًی

 رذٍل صیش خالكِ ای اص ًتبیذ ثِ دػت آهذُ اص ایي اسصیبثی سا ًـبى هی دّذ.

ٍلی الصم اػت تشتیجی اتخبر ؿَد  دس هزوَّ، اسصیبثی هىبى پشٍطُ فَق الزوش، ًؼجتب لبثل لجَل اسصیبثی هی گشدد 

وِ كشفبً لیوت صهیي تٔییي وٌٌذُ هىبى ایٌگًَِ پشٍطُ ّب ًجبؿذ، ثلىِ سفبُ ٓوَهی ٍ ٌّش ؿْشػبصی، ٓبهل اكلی 

 .ًبُش ثش ًشاحی ٍ ثشًبهِ سیضی ایي هزوَِٓ ّب ثبؿذ

ارسیببی هکبى هجتوغ هسکًَی 

تزًج
 

 اصَل هکبى یببی کبربزی هسکًَی

 دٍسی اص فٔبلیت

ّبی ًبػبصگبس 

 كٌٔتی

لشاسگیشی دس 

صهیي ّبی 

هؼٌح ٍ ون 

ؿیت تب ؿیت 

 هتَػي

سٓبیت ػلؼلِ 

هشاتت ساّْبی 

 دػتشػی

دػتشػی هٌبػت ٍ 

وبفی ثِ خذهبت 

آهَصؿی، 

تزبسی،فشٌّگی، 

 تفشیحی ٍ دسهبًی

دس لشاسگیشی 

 هحذٍدُ ؿْش

 هحذٍدُ هَسد هٌبلِٔ
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 تصبٍیزی اس هحذٍدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍرَد وبسگبُ 

ّبی كٌٔتی ٍ 

ّن چٌیي 

گبٍداسی دس 

 هزبٍست هزتوْ

 

ًِش صهیي  اص ایي

هحل لشاس گیشی 

هزتوْ وبهالً 

هؼٌح ٍ هٌبػت 

ػبخت ٍ ػبص 

 هی ثبؿذ

 

تغییش ٓشم ٍ 

ٓولىشد هٔبثش 

هٌتْی ثِ هزتوْ 

ٍ سٓبیت  

ػلؼلِ هشاتت 

 دس آًْب

 

دػتشػی هٔیف ٍ 

هحذٍد ػبوٌیي ثِ 

خذهبت ثِ ًحَی 

وِ دس اوخش هَالْ 

اهىبى دػتشػی 

پیبدُ ثِ ایي خذهبت 

اهىبى پزیش ًوی 

 ثبؿذ.

 

لشاسگیشی دس 

حبؿیِ ؿْش ٍ 

تـذیذ سؿذ 

 پشاوٌذُ ؿْش
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 هٌببغ ٍ هآخذ

، ارسیببی ٍ هکبًیببی کبربزی فضبی سبش 0833اوجشپَس ػشاػىبًشٍد، هحوذ ٍ هْذی لشخلَ ٍ هحجَثِ ًَسٍصی، 

 .05، ؿوبسُ 00وبسثشدی ٓلَم رغشافیبیی، رلذ ، ًـشیِ تحمیمبت ضْزداری تْزاى 9هٌطقِ 

، اًتـبسات ػبصهبى هٌبلِٔ ٍ تذٍیي وتت بزًبهِ ریشی کبربزی اراضی ضْزی، 0833پَسهحوذی، هحوذسهب، 

 ٓلَم اًؼبًی داًـگبُ ّب)ػوت(، چبح پٌزن.

گذاری  ، ًقذ ٍ آسیب ضٌبسی سیبست0831حجیجی، ویَهشث ٍ هلٌفی ثْضادفش ٍ ووبل تشاثی ٍ ٍحیذ هحىی، 

 .11، فللٌبهِ آثبدی، ؿوبسُ ٍ بزًبهِ ریشی ػولیبتی هسکي هْز در ایزاى

سَی فؼبلیت ّبی صٌؼتی بز ًَاحی کبرکزدی  -، بزًبهِ ریشی تحلیل اثز0811حؼیٌی ًظاد، فبًوِ ػبدات، 

 ؿْش تْشاى. 01، ًوًَِ هَسدی: هٌٌمِ هسکًَی

، تْشاى: اًتـبسات داًـگبُ تْشاى، چبح ی هٌطقِ ایاصَل ٍ رٍش ّبی بزًبهِ ریش، 0833صیبسی، وشاهت اهلل، 

 ّـتن

، هزلِ کبلبذی ضْز یشد ٍ اثزات آى بز سبخت اکَلَصی ضْز -تَسؼِ ًبهَسٍى فضبیی، 0835ؿوبٓی، ٓلی، 

 .51پظٍّؾ ّبی رغشافیبیی، ؿوبسُ 

ی، ؿوبسُ ، هزلِ پظٍّؾ ٍ ػبصًذگ، ارسیببی بزًبهِ جبهغ تَسؼِ هٌطقِ ساگزط هزکشی0838كوذی، هحؼي، 

18. 

 .11، فللٌبهِ آثبدی، ؿوبسُ آسیب ضٌبسی طزح هسکي هْز، 0831غالهی، هحوذرَاد، 
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زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین              

ارسیببی هکبى یببی پزٍصُ ّبی هسکي ، 0810هـىیٌی، اثَالفول ٍ ػیذ ًبكشالذیي الیبع صادُ، الْبم هبثٌیبى،

 .ًوًَِ هَردی استبى یشد() AHPسیست هحیطی، بب استفبدُ اس هذل سلسلِ هزاتب -هْز بب رٍیکزد کبلبذی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

