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 چكيدُ

ٍاقـ ؿذُ اًدذ   ايدي    يهْش يسٍثشٍ ّؼشٌذ كِ اص چشخِ سَػقِ خبسع ٍ هَسد ث يهب ثب فشكِ ّبي ياهشٍصُ ؿْشّب

دادًدذ اهدشٍصُ دغذغدِ           يهد  سا سـدکي   يٍ اقشلدبد  ي، اػشودبف  يكبلجدذ  يَد ثؼدشش اكدل  خ يسٍص فشكِ ّب كِ

فشػدَدُ ٍ ًبكبسآهدذ    يثبؿٌذ كِ اص آًْدب ثدِ فٌدَاى ثبفدز ّدب      يه يثشًبهِ سيضاى ، كبحت ًؾشاى ٍ هذيشاى ؿْش

سدَاى   يكٌٌذ   اص ػولِ هد  يدػز ٍ دٌؼِ ًشم ه يايي گًَِ ثبفز ّب ثب هقضالر فشاٍاًؿًَذ   يًبم ثشدُ ه يؿْش

 ي، سدشاكن ػوقيشد   يؿدْش  يم ، هقبثش سٌگ ٍ ثبسيک ، كوجَد صيشػبخز ّدب قغقبر ، هلبلح كن دٍا يثِ سيضداًگ

، ًبهٌبػت ثَدى ػيوب ٍ هٌؾدش ، خدشٍع    يهحلِ ا ي، فقذاى خذهبر فوَه ياػشوبف يّب يثبال، افضايؾ ًبٌّؼبس

 ييد اػشا يبػدز ّدب ٍ ثشًبهدِ ّدب    يفقدذاى ػ  ػبكٌيي ٍ ػبيگضيي ؿذى آًْب ثب اقـبس كن دسآهذ ٍ      اؿبسُ ًودَد  

ي اهدش  يد ثدِ ا  يهذيشاى ؿْش يسَػْ يفشػَدُ ٍ ث يثب ؿشايظ حبكن ثش ؿْشّب ثِ ٍيظُ هحذٍدُ ثبفز ّب هشٌبػت

 يهَػت گشديذُ كِ ايي گًَِ ثبفز ّب ثذػز فشاهَؿ يفوشاى ؿْش زيشيهذ کشدي  هخشلف ٍ ًَؿ  سٍيهْن ثذال

ّکشدبس ثبفدز فشػدَدُ ٍ     262 يداسا يفشػدَدگ  يبسّدب ٍ هَلهدِ ّدب   يثش اػبع هق ن ؿْشيؿْش ًؼ ػذشدُ ؿًَذ 

سٍيکدشد هدذيشيز فودشاى     يّذف اص ايدي هقبلدِ ثشسػد    دادُ اػز  يًهش سا دس خَد ػب 82222ثبلغ ثش  يػوقيش

ثدِ كدَسر     سٍؽ هدَسد اػدشهبدُ دس ايدي ددظٍّؾ      ثبؿذ يػِْ ثب ثبفز فشػَدُ ؿْش ًؼين ؿْش هَادس ه يؿْش

ٍ سحليد  دادُ ّدب دس ػيؼدشن     ياص سٍؽ كشبثخبًدِ ا دادُ ّدب   يػودـ آٍس  يٍ ثدشا   ثبؿدذ  يه يسحليل – يسَكيه

ٍ ثدذٍى   يشيشيهدذ  يقِ ايدّذ كِ سٍيکشد ػل يايي سحقيق ًـبى ه كَسر گشفشِ اػز  Gis ياعالفبر ػغشافيبي

ي يد ٌبى اچّو ٍ ًگشفشِقشاس ش دسػز يثبفز فشػَدُ ًؼين ؿْش دس هؼ يبيٌذ احيذُ فشآيثشًبهِ هذٍى هَػت گشد

سدَاى ًشيؼدِ گشفدز هـدبسكز      يثبؿذ   دس ٍاقـ ه يسٍثشٍ ه يٍ اقشلبد ي، اػشوبف يكبلجذ هحذٍدُ ثب هقضالر

ّب  يثشًبهِ سيض دس يهذيشيز يکذبسچِ ؿْش ػبهبًِ ثبفز ثِ ّوشاُ ٍػَد يک يهشدم دس كليِ هشاح  فشآيٌذ احيب

 ثبفز فشػَدُ سا دٍ چٌذاى ًوبيذ  ياحيب يسَاًذ هيضاى سحقق دزيش يّب ه يٍ سلوين گيش

 

  ي، هـبسكز ، هذيشيز يکذبسچِ ؿْش يثبفز فشػَدُ ؿْش  :کليدي ّاي ٍاژُ
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   Introduction                                       هقدهِ:

ثبؿدذ    يهَضَؿ ثبفز فشػَدُ ٍ ًَؿ ثشخَسد ثدب آى هد   يز ؿْشيشيٍ هْن هذ ياػبػ ياص دغذغِ ّب يکياهشٍصُ 

 يدس هذاخلدِ ثدب ثبفدز فشػدَدُ ؿدْش      يز فوشاى ؿْشيشيذکشد هيق ثب آى سٍثشٍػز سٍيي سحقيكِ ا يهؼئلِ ا

 يثبفدز ّدب   يًَػدبص  يشيهَػت ؿذُ اػز كِ سحقق دز يز ؿْشيشيهذ يقِ ايهشهبٍر ٍ ػل يکشدّبياػز  سٍ

فشػدَدُ   يؾ ػدغح ثبفدز ّدب   يي هب ّش سٍص ؿدبّذ افدضا  يي ػغح خَد ثشػذ  ثٌبثشايي سشييثِ دب يفشػَدُ ؿْش

دس اسسجبط ثب ًحدَُ   يهشهبٍس يكَسر گهشِ اػز كِ اص ػٌجِ ّب يبسيقبر ثؼيٌِ سحقيي صهيدس ان   يّؼش يؿْش

ش ييد هَفق ثدِ سغ  يسب حذٍد ّش كذام فشػَدُ هَسد هذاقِ قشاس گشفشِ اػز كِ يز هذاخلِ ثبفز ّبيشيکشد هذيسٍ

 سَػقِ هخشلدف  يدس ثشًبهِ ّب يق سًٍذ ًَػبصيي سحقيدس ا . ؿذُ اػز ًؼجز ثِ هَضَؿ يشاى ؿْشيکشد هذيسٍ

چ كدذام ًشَاًؼدشِ اًدذ    يّد  يثَدًذ ٍل يت ٍ هحبػٌيهقب يقشاس گشفز كِ ّش كذام ثِ ًَثِ خَد داسا يهَسد ثشسػ

 فشػَدُ ثذػز آٍسًذ  يثبفز ّب يدس خلَف ًَػبص يز قبث  سَػْيضاى هَفقيه

سحقدق  ؾ يذ ثِ هؼبلِ ثبفز فشػَدُ ًؼجز ثِ افضايػذ يشيشيهذ يکشدّبيؿذُ اػز ثب اسائِ سٍ يي هٌؾَس ػقيثذ

 ثبفز فشػَدُ اقذام گشدد  يًَػبص يشيدز

 

 Methodology                             :يرٍش ضٌاس

ٍ هَسد آى ؿدْش   يليسحل _ يهياػز ٍ سٍؽ آى ثِ كَسر سَك يسَػقِ ا _ يق ثکبس ثشدُ ؿذُ كبسثشديًَؿ سحق

ِ ًقـِ ّب ٍ يسْ يثشاػـٌبهِ ٍ دشٍ  يذاًيه ، يدادُ ّب اص سٍؽ كشبثخبًِ ا يػوـ آٍس يثبؿذ  ثشا ين ؿْش هيًؼ

 كوک گشفشِ ؿذُ اػز    GIS ييبيؼشن اعالفبر ػغشافي  آى اص ػيسحل

 Theoretical Basis                                              يًظز يهباً

 ٍ داخلي( يخارجسيز اًديطِ ّاي هداخلِ بافت ّاي فزسَدُ )تجارب 

 يتجارب خارج

سا دًجدبل ًودَدُ    يبػدشگزاس يػِ ًَؿ ػ يبر ؿْشيذ حيغ ٍ هقجَل دس خلَف سؼذياس يِ ّبيًؾش يثِ عَس كل

 اػز :

ظ هلدٌَؿ ثدَدُ ٍ ّدذف آى ثْجدَد     يٍ هحد  يكبلجدذ  يّب يظگيذ ثش ٍيسبك 1962قج  اص  يسب ػبل ّب ًَع اٍل :

َ    يکشد دبک ػدبص يبء سٍيي احيٍ ّوچٌ يويقذ يش قبث  سحو  دس ػبخشوبى ّبيغ يظ ػکًَشيؿشا دُ صاغدِ ّدب ثد

كدِ اػدشا ؿدذُ هحکدَم ٍ      ييـشش هکدبى ّدب  يدس ث يبر ؿْشيذ حيذ سؼذيػذ يک اػششاسظياػز كِ ثِ فٌَاى 

 داسد  يثش سفشبس اػشوبف يٌيش هقيسبط يظ كبلجذيش دس هحييدّذ كِ سغ يًـبى ه ًبهٌبػت ؿٌبخشِ ؿذُ ٍ

هحالر ثِ فٌَاى  يػبص ًذُصثش ثبص يهغشح ثَد هجشٌ 1972-1962دِّ  يبػز كِ دس ػبل ّبيي ػيا ًَع دٍم :

دس  يي هحلد يٌدِ آى هـدبسكز ػدبكٌ   يهغدشح ثدَدُ اػدز ٍ صه    يذ ثش هؼدبئ  اػشودبف  يک ساّکبس ػبهـ ثب سبكي

 سا دسثش داؿشِ اػز  يهـبسكز حذاكظش يقٌيي دٍسُ يثَدُ كِ ؿقبس ا يشين گيسلو يٌذّبيفشآ

ذ ثدش سَػدقِ   يد ثدب سبك  ياػشائد  يبسّدب ٍ ساّک يظُ دس هشاكض ؿْشيثِ ٍ يبػز ثبصصًذُ ػبصيي ًَؿ ػيا ًَع سَم :

ْ   يثدِ خدَد   خدَد  يٌدذّب يفشآ 1982-1972دّدِ   يكٌدذ   دس ػدبلْب   يسا هغشح ه ياقشلبد     اص  يػبلدت سدَػ

ي ٍ هؼدکي دس  يودز صهد  يبفشِ هَسد اػشهبدُ قشاس گشفدز   ق يسَػقِ  يثضسگ كـَسّب يدس ؿْشّب يثبصصًذُ ػبص

          هددشدم ٍ يگددش هـددبسكز فوددَهيد ييؿددذ  اص ػددَوبًکددبساى كَچددک ٍ ثددضسگ يدهشاكددض ؿددْشّب ػددجت ػددزة 

      (خبف ن ) هقشسار يشقؼهش ين ) ثِ ؿک  ٍام ( ٍ غيشقؼهِ ثِ عَس چفشػَدُ  يِ گزاساى دس ثبفز ّبيػشهب
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ثدش   يٌد يش هقيسدبط  يٍ فودَه  يثِ كَسر خلَك ياكبلز ثخـ يٌذّبيبر ٍ فشآيذ حيًـبى داد كِ اقذاهبر سؼذ

،  ي، كبلجدذ  يفشػَدُ دس ّوِ اثقبد اقشلدبد  يثبفز ّب يد ًؾش داسد  دس ٍاقـ سَاى ثخـهَس يظ هحذٍدُ ّبيؿشا

کدن  يؼدز ٍ  يدًجدبل ؿدذ  دس قدشى ث    1992سب دِّ  يػبهـ هشهز ؿْش يدس قبلت سٍؽ ّب يٍ فشٌّگ ياػشوبف

 يظ ّبيؼبد هحيدس ا يٍ ٌّش يگشدد   ٍػَُ فشٌّگ يؿْشّب هغشح ه يكبلجذ_ يكبسكشد يهيهجبحض ك يالديه

ػشصًذُ ٍ دَيب ٍ ػزاة ؿْشي غلجِ ديذا هي كٌذ ٍ اك  هـبسكز ٍاققي هشدم ػشلَحِ اقذاهبر هذاخلدِ گدش دس   

  ) ثشصگش ٍ ديگشاى(ثبفز ّبي فشػَدُ قشاس هي گيشد

آهؼششدام ، قدبّشُ  ،  فلَساًغ يسَاى ثِ ؿْشّب يه يفشػَدُ ؿْش يدس خلَف ثبفز ّب ياص ديگش سؼبسة ػْبً

 ثبؿذ: يش  هيثِ ؿشح ػذٍل ص ياّذاف ، ػيبػز ّب ٍ ساّجشدّب يُ ًوَد كِ داسااؿبس ٍ كَاالالهذَس
 

 سؼبسة ػْبًي ًَػبصي ٍ ثْؼبصي ثبفز ّبي فشػَدُ ؿْشي:  1ػذٍل ؿوبسُ  

 سياست ّا ٍ راّبزدّا اّداف طزح ضْز

 يافضايؾ سقبهالر اػشوبف يششػبصٍ ثؼ يفوَه ياحذاص ٍ سَػقِ فضبّب دس اداسُ اهَس ؿْش يافضايؾ ًقؾ هذًيز ٍ ؿْشًٍذ فلَراًس

 آهستزدام

داخ  ٍ اعشاف  يز اساضيهبلک يسالؽ دٍلز ثشا

اص ّش گًَِ  يشيػلَگ – يلَهششيؿْش سب ؿقبؿ دُ ك

 ييبًِ صهيًق  ٍ اًشقبل ػَدػَ

 ٍ ؿْشًٍذاى يشاى هحليي هذيث ياػشوبف يهـبسكز ّب يٌِ ػبصيًْبد

 قاّزُ

 ياهکبى ػٌؼ –ػغح ػبكٌبى  يهيك ياسسقب

اص هـبسكز هَطش ٍاحذ ٍ اػشهبدُ  يز ؿْشيشيهذ

 خبسػيبى ثشاي احيبي ثبفز فشػَدُ

ايؼبد ًْبدّبي  –ٍػَد قَاًيي الهيٌِ ثبفض يکذبسچگي اػشوبفي هي ؿَد 

 هـبسكز –دٍلشي ٍ ػبخشبسي ػبصهبًي ثشاي ًؾبسر ثش فوليبر اػشايي 

 عشح ّب اػشوبفي ػبكٌيي دس صهبى سْيِ ٍ اػشاي

 کَاالالهپَر

 –دس ثيي هذيشاى ؿْشي ييي سٍيکشد ثشًبهِ سيضي سج

كَسبُ هذر اص  ًْبديٌِ ًوَدى سْيِ ّوضهبى دساص ٍ

 عشيق ثشًبهِ ّبي يک ، دُ ٍ ػي ػبلِ

اػشهبدُ اص افشجبسار ٍ ٍام ّبي خبسػي ّوشاُ ثب سبهيي اهٌيز ػشهبيِ 

سـکي  اداسُ سَػقِ هشكض ؿْش ثشاي ًؾبسر ثش ثْؼبصي  –گزاسي خبسػي 

 نذيثبفز ق

 ( 116:1392،  سضَيبى)هبخز:                 

 

 يتجارب داخل

 يغ ػْدبً يد سا يكـَس ػدذا اص اًگدبسُ ّدب    يخيسدٍس سب يؿْشّب دس گزؿشِ ّب يٍ ًَػبص يشاى ػبثقِ ثبصػبصيدس ا

دس ػْدز سحدَالر كدبسكشد     يثشخَسداس اػز   سب اٍاخدش دٍسُ قبػدبس اقدذاهبس    يٌگيشيٍ اص ّوبى قذهز ٍ دًجَدُ 

َ  ثَدُ اػز   يؿْشّب كَسر گشفشِ كِ فوذسب ثغئ يجذكبل دس  يز ًَػدبص يد فقبل 1312ٍ اص ػدبل  يدس دٍسُ دْلد

  ثدِ ًقدبط   يد اسَهج يي دػششػد يؿْشّب ػْدز سدبه   يهشكض يذاى ّب دس ثبفز ّبيبثبى ّب ٍ هيشاى ثب احذاص خيا

 بفز ياداهِ  1322ؿشٍؿ ؿذ ٍ سب ػبل  يي خذهبر فوَهيهخشلف ؿْش ٍ سبه

ُ ؽ دس قبلت قبًَى اكالح ٍ سَػقِ هقدبثش ثشداؿدشِ    1322ؿْش دس ػبل  يٌِ ًَػبصيدس صه يم حقَقي گبيًخؼش

ٍ  يدس ثْؼدبص  يذيد ي قدبًَى دٍساى ػذ يّب ٍ الحبق چٌذ هبدُ ثِ ا يثب اكالح قبًَى ؿْشداس 1345ؿذ  دس ػبل 

 كـَس آغبص ؿذ     يؿْشّب يًَػبص

ٍ ٍضدـ   يػدبهـ ؿدْش   يش ػبلن دس قبلت عشح ّدب يٍ غ يويذهحالر ق يچْبسم كـَس ، ًَػبص يدس ثشًبهِ فوشاً

َ  يد گشد يٌيؾ ثيد يش ثْذاؿشيفشػَدُ ٍ غ يذ ػبخشوبى ّبيهقشسار ػْز سؼذ ٍ  يت قدبًَى ًَػدبص  يذ  ثدب سلد

 ي ؿذُ اػز  ييسق يدس هَسد ضَاثظ ًَػبص يهقشساس يفوشاى ؿْش

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهي فرسوده و اتريخي شهري يش مل ي هما  اه
 داًطگاُ کاضاى       -     0394بْطت  يارد  01ٍ  9

 

ٍ يد هدَسد ً  ي هؼکييٌِ سبهيدس صه 52كـَس هلَة ػبل  يدس ثشًبهِ دٌؼن فوشاً ض ثدِ هٌؾدَس   يد ً بص ؿدْشًٍذاى 

ثضسگ  يثِ آدبسسوبى ّب يويٍ فشػَدُ قذ يش ثْذاؿشيغ ي  ػبخشوبى ّبيز ثِ سجذيز ٍ اٍلَيكبّؾ سشاكن ػوق

 يّدب  يضيد ؾ دس ثشًبهِ سيػجت گـب يًهش يدسآهذّب 1357سب  1345 يوز دادُ ؿذ   دس فبكلِ ػبلْبياسصاى ق

ٍ يقَاً تيي ٍ سلَيكـَس ؿذ ٍ ثب سذٍ ياقشلبد ْ  يد ي هخشلف ٍ سَػدِ  سَػدقِ   يثدشا  ِ عدشح يد ظُ ثدِ ضدشٍسر س

ِ يد سْ يّدبد  يعدشح ّدب   ،كَچک يؿْشّب يٍ ثشا يليػبهـ ٍ سهل يعشح ّب ،ثضسگ ٍ هشَػظ كـَس يؿْشّب

  )ثشصگش ٍ ديگدشاى( هٌؾَس ؿذُ ثَد يٍ ًَػبص يكبس ثْؼبص يثشا يؿْش ياص ثبفز ّب يي عشح ّب هٌبعقيؿذ  دس ا

ق يد سحق يدس ػدبخشبس اكدل   يثقذ اص اًقالة اػداله  سَػقِ يهشثَط ثِ ثشًبهِ ّب يشيشيکشد هذيسٍالصم ثزكش اػز 

 آهذُ اػز 

ي يد ا يثکبس ثشدُ اػدز ٍلد   يٌِ هذاخلِ ثبفز فشػَدُ ؿْشيسا دس صه يهشهبٍس يکشدّبيسٍ يز ؿْشيشيسبكٌَى هذ

كدِ دس دّدِ گزؿدشِ دس     يکدشد يٍثبفز فشػَدُ هَفق ثبؿٌذ  س يبيذ دس احيکشدّب ًشَاًؼشِ اًذ آى عَس كِ ثبيسٍ

ثبفز  يًَػبص يشيؾ سحقق دزيدس افضا يبدياػز كِ سَاًؼشِ سب حذٍد ص يکشد هـبسكشيٌِ هغشح ؿذُ سٍيي صهيا

ٍ سفـ  ييذ ًؼجز ثِ ؿٌبػبيسٍثشٍ اػز كِ اثشذا ثب يذ سَػِ داؿز هـبسكز ثب هَاًقيفشػَدُ هَطش ثبؿذ   الجشِ ثب

ز ٍ يد قلذ ٍ ً يقٌيٌذ هـبسكز ياػز فشآ يبفشذ ضشٍسياسهبق ث يٌکِ هـبسكشيا يي ثشايآًْب اقذام ًوَد   ّوچٌ

 ن دشداخز ي  ثذاى خَاّيثِ سهل يثقذ يشد كِ دس ثخؾ ّبيقشاس گ ياهکبى هـبسكز هَسد ثشسػ
 

 يدين کليف ٍ هفاّيتؼار

 :0يت ضْزيزيهد 

ؿدَد   ياعالق هد  ييعشح ّب ٍثشًبهِ ّب  بػز ّب ،يسَػقِ ؿْش ثِ ػ يثِ فٌَاى چبسچَة ػبصهبً يز ؿْشيشيهذ

ي ًدَؿ  يد هبًٌذ هؼدکي ٍ اؿدشغبل هغبثقدز دّدذ ا     ياػبػ يشػبخز ّبيصثِ  يكِ ثشَاًذ سؿذ ؿْش سا ثب دػششػ

،  ي، سًٍدق اقشلدبد   ياػشودبف  يکذدبسچگ ي،  يبػد يش طجدبر ػ يًؾ يثِ فَاهل يهـخل يٍاثؼشگ يز ؿْشيشيهذ

 ( 1381بى:يبػشْب داسد  )سضَيي ػياص ابػشوذاساى ٍ اؿخبف اػشهبدُ كٌٌذُ يػ يضُ ّبيهْبسر ٍ اًگ

 

 :2يكپارچِ ضْزيت يزيهد  

ثِ اّذاف،  يبثيػْز دػش يضيهؼئَل ثشًبهِ س يي ػبصهبى ّبيث يؼبد ّوبٌّگيا يقٌي يکذبسچِ ؿْشيز يشيهذ

ْ  يؿب يٌيش ، كبسهٌذگضيذًبدزيش ٍ سؼذيذدزيز هٌبثـ سؼذيشيهذ ق يد ف دقيد ٌدِ ػدبصهبى ثدب سقش   يؼدشِ ) اًشخدبة ث

ّ   يشاث ف(يٍؽب ثدِ اّدذاف ٍ هَاًدـ ٍ     يبثيد دػدز   يكدِ ثدشا   يقد يسٍؽ ّدب ثدِ عش   ياقذام هٌبػدت ٍ ػدبصهبًذ

ي ؿدذُ  يدي ؾ سقيثدِ اّدذاف اص دد    يبثيٌذ ثدبصخَسد اص دػدش  يطبثز غلجِ كشدُ ٍ ثب اسخبر فشآ يشًٍيث يشْبيهحذٍد

 (  1388بى :يقي) سف نيبثيٌبى ياعو

 

 :3يبافت فزسَدُ ضْز 

   يؿدْش  يش ثبفشْدب يػدب  يک ثبفدز ًؼدجز ثدِ كبسآهدذ    يد  يي، كدبّؾ كدبسا   يهذثبفز فشػَدُ فجبسر اص ًبكبسآ

آى ثبفز ثَػَد  يشيثش ؿک  گ يب ثِ ػجت فقذاى ثشًبهِ سَػقِ ٍ ًؾبسر فٌيآى  يثبفز ٍ فٌبكش دسًٍ يفشػَدگ

 ؿَد ،   يي سفشي هٌضلز آى دس ارّبى ؿْشًٍذاى هٌؼش هيز ثِ اص ثيثبفز كِ دس ًْب يبهذ فشػَدگيذ   ديآ يه
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، ي، اػشودبف يكبلجدذ  يّدب  يض ًبثؼبهبًيٍ ً يوٌيٍ ا يشيؼز دزيظ صيبفشي ؿشاياؿکبل گًَبگَى اص ػولِ كبّؾ 

ٍ  يويقدذ  يف سَػدظ ػدبخشوبًْب  يد ي سقشيدس ا ياػز   فشػَدگ ييبفز ٍ ؿٌبػبيقبث  دس يؼبسيٍ سبػ ياقشلبد

 ؿَد   يف هيسقش يهـکالر اػشوبف يذاس ، هقبثش كن فشم ثب ػبكٌبى هشقلق ثِ عجقِ كن دسآهذ ٍ داسايًبدب
 

 4 :هطارکت 

سَػقِ اطش گزاؿشِ  يز ّبيهشثَط ثِ فقبل يق آى كبحجبى هٌبفـ دس ثشًبهِ ّبياػز كِ اص عش يٌذيهـبسكز فشآ

 ( ي)ثبًک ػْبً دّذ ًؾبسر داسًذ يش قشاس هيكِ آًْب سا سحز سبط يوبر ٍ هٌبثقيٍ ثش سلو
 

 : 5يًَساس 

، يشاًد ي، ٍ يفشػَدگ يكِ ًـبًِ ّب يٌذيب فشايق اقذاهبر يكِ اص عش يؿْش يفضبّبذ ثٌبّب ٍ يسؼذ يقٌي يًَػبص

ش ؿدک   ييد ذ ثش سغيب ثب سبكيب فضب ٍ احيبر هؼذد ثِ ثٌب يثبصگشداًذى ح يسٍد   ًَػبص يي هي، سكَد اص ث يسًٍق يث

اػز  ياهشٍص يبصّبيثب ً ييفضب – ياًغجبق ٍ ثِ سٍص كشدى ػبصهبى كبلجذ ياػز   ًَػبص يب هؼوَفِ ؿْشيفضب 

 (  1384،  ي) ؿوبف
 

 هحدٍدُ هَرد پژٍّص يهؼزف

 ن ضْزيضٌاخت ٍضغ هَجَد ضْز ًس

 ين ؿْش اص سَاثـ ؿْشػشبى ثْبسػشبى اػز كِ دس ضلـ ػٌدَة غشثد  يي دظٍّؾ ؿْش ًؼيهحذٍدُ هَسد هغبلقِ ا

ي هشكدض ثقٌدَاى   يد شدد ا  گيسـک ين ؿْش ؿْشداسيكِ دس ًؼ 1374سب قج  اص ػبل  ثبؿذ  ياػشبى سْشاى ٍاقـ ه

 سثدبط    ؿْشػدشبى ين ثَد  ثدب سـدک  يبس ٍاقـ دس ثخؾ سثبط كشيؿذ كِ سبثـ ؿْشػشبى ؿْش يه اكجشآثبد ؿٌبخشِ

 ن قشاس گشفز يذ سثبط كشيض سبثـ ؿْشػشبى ػذيي ًقغِ ًين ايكش

 91اكجشآثبد ثب  ش ثَدُ ٍ فقظيب ثبيٍ  يكـبٍسص يز ثَدُ ٍ اغلت ؿبه  اساضيفبقذ ػوق 1345ي هحذٍدُ سب ػبل يا

ي هحذٍدُ ثبلغ ثدش  يدس ا 1355ػکٌِ گضاسؽ ؿذُ اػز  دس ػبل  يداسا 1345 يز دس اػٌبد ػشؿوبسيًهش ػوق

 يفوَه يغ ػشؿوبسي( كِ ًشب1355 -92ػبل گزؿشِ ) ٍ دٌغ يًهش ػکٌِ ٍػَد داؿشِ اػز  دس عَل ػ 2292

دس  ًهدش  157474ًهش ثِ  2292ؿذُ ٍ اص  ثشاثش 75ک ثِ يي ؿْش ًضدين ؿْش گضاسؽ ؿذُ اػز ؿوبس ػکٌِ ايًؼ

ي ؿدْش  يد سؿدذ دس ا  ياػدز كدِ سًٍدذّب    يض حدبك يسًٍذ سؿذ ػبالًِ ً يذُ اػز  ثشسػيًهش ثبلغ گشد1392ػبل 

ن ؿدْش ٍ  ي  دٌّدذُ هحدذٍدُ ًؼد   يسـک يْبيآثبد يش اػبهيسٍثشٍ ثَدُ اػز ػذٍل ص ييثبال يضاى ّبيّوَاسُ ثب ه

 ػبصد  يبى هيكَس ًوبهز يي ػبلْبيز آًْب سا ثيسحَالر ػوق
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 ن ؿْشيادغبم ؿذُ دس ؿْش ًؼ يْبيآثبد:  2ؿوبسُ ػذٍل 
 

 اػبهي آثبديْب
 ػشؿوبسيْب

1392 1385 1375 1365 1355 1345 

 91 222 13752 85124 135486 157474 ًؼين ؿْش -اكجشآثبد

 - 454 822 2547   اػوبفي  آثبد

 - 991 1755 1798   ٍػيِ آثبد

 - 222 264 1722   ثبدػبًؼذبساحوذآ

 - 137 172 264   ػقيذآثبد

 2 86 128 296   حلبسک ثبال

 93 2292 16849 91831   ػوـ

 ْب يشاى ، اػٌبد ػشؿوبسيهبخز: هشكض آهبس ا                

 

دس ز يد سؿذ ػبالًِ ػوق 1365دّذ كِ سب ػبل  يي هحذٍدُ ًـبى هيز دس ايسؿذ ػبالًِ ػوق يسًٍذّب يثشسػ

ضاى كبػشِ ؿذُ ٍ يي هيا 1375دس ػبل  يثقذ يدسكذ دس ػبل ثَدُ اػز  سب ػشؿوبس 29/2ي هحذٍدُ ثبلغ ثش يا

ن ؿْش يدس ًؼ يسؿذ دٍ سقو ياػز كِ سًٍذّب يحبك 1392 يغ ػشؿوبسيًشب يذُ اػز  ٍليدسكذ سػ 9/16ثِ 

ودز  يهشَقف ؿذُ ٍ ثب ثبال سفشي قش هؼبص يغ يسًٍذ ػبخز ٍ ػبصّب ي  ؿْشداسيشا ثب سـکيهشَقف ؿذُ اػز   ص

ض يد ؿدْش ً  يشيهْبػشددز  يذُ ّدب يد گدش دذ يد يبفشِ اػز  اص ػَيقج  خبسوِ  يكبرة ػبلْب يؾ ّبيگشا ياساض

ًخؼدز اًقدالة    يي ًکبر فوذُ اؿبسُ ًوَد كدِ دس ػدبلْب  يذ ثِ ايثب ثبؿذ  يثـذر كبػشِ ؿذُ ٍ سٍ ثِ سَقف ه

ن ٍ هحدَس  يگلؼدشبى ، سثدبط كدش    يشهؼبص دس اعشاف ؿدْشّب يغ يبِ ٍ سؿذ فشاٍاى كبسگبّْيسٍ يسَػقِ ث ياػاله

 يي هٌدبعق ٍ اساضد  يد ػدکًَز ثدِ ا   يي هٌغقِ ػزة كشدُ ثَد كِ ثشاياص هْبػشاى سا ثِ ا يز اًجَّيػبٍُ ػوق

ذُ كدِ دس  يد فشاٍاى ٍ خَدػَؽ ثبفض سؿدذ ٍ گؼدششؽ ؿدْش گشد    يآٍسًذ ٍ ػبخز ٍ ػبصّب ياعشاف آى دٌبُ ه

                                                                   بفشِ اػز يس ؿذُ ٍ كبّؾ غ هْبيثقذ ثشذس يػبلْب

ػدبٍُ ، اص   – هشدش ثدِ هدَاصار آصادساُ سْدشاى     138دس حدذٍد   ين ؿْش اص ؿوبل ثب فبكلِ ايؿْش ًؼ يهحذٍدُ فقل

گدشدد  هؼدبحز    يهد  يذآثبد هٌشْيس ػقبًِ ، اص غشة ثِ ثلَايػبٍُ ، اص ؿشق ثِ ثلَاس دب –ػٌَة ثِ ثضسگشاُ سْشاى 

  يي ٍ اػدوبف ييذ آثبد حلبسک دبيثبؿذ كِ هحالر اكجشآثبد ، ٍػِ آثبد ، احوذآثبد ، ػق يّکشبس ه 942ي ؿْش يا

ثقدذ اص اًقدالة    يخدَدسٍ كدِ دس ػدبلْب    يشد يػوق ياص كبًًَْب يکين ؿْش يؿْش ًؼ ؿَد   يسا ؿبه  ه ٍ     آثبد

ًذاؿدشِ ثبؿدذ      يذُ ؿذُ ايـيؾ اًذيذُ هؼبحز ٍ  ثبفز خبف اص ديجت گشدػ يظگيي ٍيؿک  گشفشِ اػز   ا

ثبؿذ ٍ هقبثش ثب فشم كن فالٍُ ثدش اػدشهبدُ فجدَس     يًو ثشخَسداس ياص فشم كبف يويظُ هحالر قذيْب ثَيدػششػ

 ؿدْشًٍذاى  يثدشا  يبديک ، هقض  صيز ٍ سشافيدس دٍ عشف خَد دس فلشگبّبى اص اصدحبم ػوق يک ثب كبسثشيسشاف

    )هٌْذػيي هـبٍس آثبى(كٌذ يؼبد هيا
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 ن ؿْشيؿْش ًؼ يهحالر فشف:  1ؿوبسًُقـِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هبخز:ًگبسًذُ                              

 ن ضْز :يبافت فزسَدُ ضْز ًس يوايس

 يبسيي ؿْش ثب هقضالر ثؼد يگزؿشِ ا يدس دِّ ّب، ثشًبهِ اًؼبم ؿذُ  يخَدسٍ ٍ ث يثب سَػِ ثِ ػبخز ٍ ػبصّب

ثبؿدذ اؿدبسُ    يؿْش كِ ّوبى اكجشآثبد هد  يًبكبسآهذ دس ثخؾ هشكض يسَاى ثِ ثبفز ّب يسٍثشٍ اػز   اص ػولِ ه

ثبفدز   يض كِ ثِ ؿْش ادغبم ؿذُ اػز داساي  آثبد دس ػٌَة ؿْش ًيٍػِ آثبد دس ؿوبل ٍ اػوبف يًوَد   سٍػشبّب

 ثبؿذ  يصم هفبقذ اػشحکبم ال يضداًِ ، هقبثش سٌگ ٍ ثٌبّبيًبكبسآهذ ٍ س

اص  ي  آثبد دچبس ًبكبسآهدذ يظُ دس اكجشآثبد ، ٍػِ آثبد ٍ اػوبفيظُ ؿْش ثِ ٍيٍ ييػبخشبس فضب يي فٌبكش اكليثٌبثشا

 قشاس گشفشِ اػز  يثبؿذ كِ دس سًٍذ فشػَدگ يهخشلف ه يػٌجِ ّب

بد ( ٍ ؿدوبل ٍ  ن ؿْش ّوبًگًَِ كِ قجال اؿدبسُ ؿدذ دس هشكدض ؿدْش ) اكجشآثد     يثبفز ؿْش ًؼ يي فشػَدگيـششيث

ي يد ثبؿدذ   ا  ي  آثبد كِ قجال ثدِ ؿدْش ادغدبم ؿدذُ ا ًدذ هد      يٍػِ آثبد ٍ اػوبف يػٌَة ؿْش هشثَط ثِ سٍػشبّب

ش يي سدبط يػدبكٌ  ي، اقشلدبد  ي، اػشودبف  يكبلجدذ  ياػز كِ ثدش صًدذگ   يهشقذد يّب يياص ًبسػب يًبؿ يفشػَدگ

 داؿشِ اػز   ييثؼضا

ّکشدبس ثبفدز    262ن ؿدْش دس حدذٍد   يؿْش ًؼد  يّکشبس اساض 942 دّذ كِ اص يثقو  آهذُ ًـبى ه يّب يثشسػ

دسكذ اص ؿْش سا ثدِ خدَد اخشلدبف دادُ اػدز  ثدش اػدبع هلدَثِ         27ؿذُ اػز كِ دس حذٍد  يفشػَدُ هقشف

  ثبؿذ يه يشيٍ ًهَردز يضداًگيؿبه  فذم اػشحکبم ، س  يفشػَدگ يبسّبيهق يٍ ؿْشػبص يهقوبس يفبل يؿَسا

 دّذ   يسا ًـبى ه يفشػَدُ ؿْش يثبفز ّب ييبػبؿٌ يش ؿبخق ّبيػذٍل ص
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 داًطگاُ کاضاى       -     0394بْطت  يارد  01ٍ  9

 

 يفشػَدُ ؿْش يثبفز ّب ييؿٌبػب يشاى ثشايا يٍ ؿْشػبص يهقوبس يفبل يهلَة ؿَسا يؿبخلْب: 3ػذٍل ؿوبسُ 

 

 ًحَُ اػوال ضاخع

 يذاسيًبدب
 يي فٌيز هَاصيهٌبػت ٍ فذم سفب ياؼشن ػبصُ ي  آى ًجَد ػيش هقبٍم ثَدُ كِ دليآى غ يدسكذ ثٌبّب 52اػز كِ حذاق   يثلَك

 اػز 

 يشيًهَرًبدز
 هشش اػز  6دسكذ فشم هقبثش كوشش اص  52اػز كِ حذاق   يثلَك

 يضداًگيس
 هشش هشثـ ثبؿذ  222كوشش اص  يهؼبحش يدسكذ قغقبر )ثلَكْب( آى داسا 52اػز كِ حذاق   يثلَك

 

ؿْش  يثشا يبس فشػَدگيي هقيـششيث ،ثبفز فشػَدُهحذٍدُ اًؼبم ؿذُ دس  يّب يثب سَػِ ثِ ػذٍل فَق ٍ ثشسػ 

ٍ هؼدبئ  ٍ   يي،  ًبسػدب يي ؿدْش اص اًدَاؿ فشػدَدگ   يد ي اػدبع ا يثبؿذ   ثش ّو يه يضداًگين ؿْش ؿبخق سيًؼ

ًبهَصٍى ؿذُ اػدز    ييز ػبخشبس فضبيى ٍ دس ًْبصثشد كِ هٌؼش ثِ سؿذ ٍ سَػقِ ًبهشَا يسًغ ه يبديهـکالر ص

ؾ سدش ثدذاى   يكِ دد  يفشػَدگ يثبفز فشػَدُ ٍ هَلهِ ّب يكِ ثشا ييسوبم ؿبخلْب جب اصيي ؿْش سقشيي ايّوچٌ

ًبهٌبػت ، دالكْدب ثدب   سٌگ ٍ  يّب ي، دػششػ يكبلجذ يسَاى ثِ فشػَدگ ياؿبسُ ؿذ ثشخَسداس اػز   اص ػولِ ه

، هقضدالر   يخدذهبس  يهٌبػدت ، كوجدَد ػدشاًِ ّدب     يشػبخز ّبي، فذم ص يغيؼز هحيص فشم كن ، هقضالر

ثبفدز دس   يفشػدَدگ  ثبفز اؿبسُ ًوَد   يفشػَدگ يگش ؿبخق ّب ٍ هَلهِ ّبيز ثبال ٍ دي، سشاكن ػوق يبفاػشو

سا ثب خَد ثِ ّوشاُ داؿشِ  ي، فشٌّگ ي، اقشلبد يثلکِ هقضالر اػشوبف ين ؿْش ًِ سٌْب ثِ لحبػ كبلجذيؿْش ًؼ

 ّين دشداخز اص ػَاًت هخشلف خَا يفشػَدگ يهَلهِ ّب يكِ دس اداهِ ثِ ؿٌبػبياػز  

 

 ن ؿْشيثبفز فشػَدُ ؿْش ًؼ:  2ؿوبسُ ًقـِ 

 

 هبخز:هٌْذػيي هـبٍس آثبى                          
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 داًطگاُ کاضاى       -     0394بْطت  يارد  01ٍ  9

 

 :يفزسَدگ يضٌاسائ يهَلفِ ّا 

 ي  فشػدَدگ يد ثبؿذ كدِ ثدِ دل   ياص هحذٍدُ ؿْشّب ه ييفشكِ ّب اص ثبفز فشػَدُ يسلق يدس اكظش هٌبثـ سخلل

، ي، هؼبئ  اقشلدبد  يؿْش يشػبخشْبي، كوجَد خذهبر ٍ ص هٌبػت يِ دػششػاص ؿجک ي، فذم ثشخَسداسيكبلجذ

ًدبصل   يٍ اػشوبف يٍ اقشلبد يغي، هح يش ثَدُ ٍ اص اسصؽ هکبًيت دزي، آػ يغيؼز هحيٍ ص يهقضالر اػشوبف

         سا ًذاؿددشِ ٍ  يخددَد ثددِ خددَد ي، اهکددبى ًَػددبص ي آًْددبيي ٍ هددبلکي  فقددش ػددبكٌيددثشخَسداسًددذ  ثبفشْددب ثددِ دل

  ثِ هْبػشر يه يهؼکًَ يي ثب ًضٍل اسصؿْبيسا ًذاسد  ّوچٌ يِ گزاسيػشهب يثشا يضُ ايض اًگيِ گزاساى ًيػشهب

        داسد  يسا دسدد  يش ثبفدز اػشودبف  ييد ي خدَد سغ يد بفشدِ كدِ ا  ي يآطبس فشٍدػز ػبهقِ فضًٍ يٌيگضيٍ ثِ سجـ آى ػب

آى  ييػبخشبس فضدب  يكِ فٌبكش اكل ييذ كِ ثبفشْبيػؼِ سيي ًشيثِ ا يسَاى اص ههَْم فشػَدگ يت هيي سشسيثِ ا

ي ثدب سَػدِ ثدِ هدَاسد     يشد  ثٌبثشايگ يقشاس ه ي، دس سًٍذ فشػَدگ ؿًَذ يهخشلف ه ياص ػٌجِ ّب يدچبس ًبكبسآهذ

             ًوَد : ييش ؿٌبػبيسا دس اثقبد ص يفشػَدگ يسَاى هَلهِ ّب يفَق االؿبسُ ه

فوش ،  ًبهٌبػت ٍ كن دٍام هبًٌذ خـز ٍ گ ( يصلضلِ ٍ اػشهبدُ اص ػبصُ ّبدس  يشيت دزي)آػ يكبلجذ يفشػَدگ

 يػبخشبس ًبهٌبػدت ٍ ًبكدبف  ،  يشيػوق يسشاكن ثبال،  ٍ اػشهبدُ اص هلبلح ًبهٌبػت يذاسيب ًبدبيبد ػبخشوبًْب ٍ يص

،  يثْذاؿش شياهي ٍ غ ظ ًبيؿشا، هٌبػت ثِ دسٍى ثبفز  يٍ ؿجکِ هقبثش ٍ فذم دػششػ يالر ؿْشيخذهبر سؼْ

 يكِ دس آى صًدذگ  يغيب ٍقَؿ ؿشايٍػَد ،  كَدكبى ٍ ًَػَاًبى يظُ ثشايكوجَد اهکبًبر گزساى اٍقبر فشاغز ثِ ٍ

 يب ػدبخشوبًْب يد ٍ  ياساضد دص ثبؿدذ ،  گدش حدَا  يٍ د يهبًٌذ آسؾ ػدَص  يي آى دس هقشم خغشاسيٍ اهَال ػبكٌ

ب يد ًجدَد  ،  ٍ هـبسكز ػبكٌبى )فدذم سقلدق خدبعش(    يؾ ثِ ًَػبصيًجَد گشا،  ًبػبصگبس يّب يًبكبسآهذ ٍ ثب كبسثش

ؼدبر  يب فقدذاى سبػ يد كوجَد ،  اػشا يالصم ثشا يشيشيهذ يب ػبصهبًْبيثِ سٍص سَػقِ ثبفز ّب ٍ  يكوجَد ثشًبهِ ّب

كوجَد اهکبًبر گزساى اٍقبر فشاغدز ثدِ   ،  يٍ ثبال ثَدى حؼن آلَدگ يغيؼز هحيهـکالر ص،  هٌبػت ييش ثٌبيص

، يػدجض، هشاكدض آهَصؿد    ي، فضدب يػدشاًِ كدن خدذهبر ؿدْش    ،  زيفقش ٍ هحشٍه،  ى ٍ ًَػَاًبىكَدكب يظُ ثشايٍ

ت يي) فٌذليي صهيياسصؽ دب،  ًبهشَاصى يٍ دشاكٌذگ يٍ فشٌّگ ،ي، هقضالر اػشوبف يًب اهٌ،  يحيٍ سهش يفشٌّگ

،196) 

 :هَلهِ ّبي اكلي فشػَدگي 1 ًوَداسؿوبسُ
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ن ؿْش ، هقضالر ٍ هـکالر ثبفز فشػَدُ اكجشآثبد ، ٍػدِ آثدبد ،   يًؼ يشداسثش اػبع اػشقالم ثقو  آهذُ اص ؿْ

ؿدْش )اكجشآثدبد( هـدبّذُ     ي) كِ اكظش هقضالر ٍ هـکالر دس هحذٍدُ هشكضن ؿْش ي  آثبد ٍ     ؿْش ًؼياػوبف

 ثبؿذ: يش هيثِ ؿشح صذُ اػز( يگشد

 ياكل يبثبى ّبيًبّوَاس ٍ ًبّوؼغح ثب خ ،بد يهشش( ثب عَل ص 6ش يهقبثش كن فشم )ص 

 ضداًِيس يٍػَد دالک ّب 

 زيهياػشهبدُ اص ًَؿ هلبلح ًبهشغَة ٍ ثذٍى ك 

 فوش ػبخشوبًْب يقذهز ثبال 

 دس ثبفز يفشػَدگ 

 دس ػغح هحالر ييشثٌبيؼبر صيكوجَد سبػ 

 ذُ اػز  يْب كِ هٌؼش ثِ ثي ثؼز ؿذى هقبثش گشدياص كبسثش يًبدسػز ثقض ييػبًوب 

 الردس ػغح هح يكوجَد خذهبر فوَه 

 ظُ ٍػَد سٍاى آثْب دس ػغح هقبثش  يثَ يغيؼز هحيص يآلَدگ 

 وب ٍ هٌؾش ًبهغلَة دس ثذًِ ثبفز ّبيػ 

 يفشػدَدگ  ياكل يهَلهِ ّب يجب سوبهين ؿْش سقشيگشدد كِ ؿْش ًؼ يثب سَػِ ثِ هَاسد هغشٍحِ فَق هالحؾِ ه

ي گًَِ ثبفز ّب يًؼجز ثِ اكالح ا ز اطشثخؾ ٍ كبسآهذيشيکشد هغلَة ٍ هذيؼز ثب سٍيثب يثبؿذ كِ ه يسا داسا ه

 اقذام ًوَد 
 

 تَسؼِ يكزدّا ٍ رٍضْا در بزًاهِ ّايرٍ
 (0372-0368بزًاهِ اٍل تَسؼِ )  

حذاكظش اػشهبدُ اص ؽشفيز ّبي دسًٍي ؿْشي دس هقبث  سَػقِ ، اٍلَيز ثبصػدبصي ، هشهدز ٍ ًَػدبصي خشاثدي ٍ     

 فشػَدگي ًبؿي اص اداهِ ػٌگ سحويلي اص ػولِ سٍيکشدّبي ايي دٍسُ ثَدُ اػز 
 

 (0377-0372بزًاهِ دٍم تَسؼِ ) 

َّيز ثبفز ّدبي ثدب اسصؽ ٍ اػدشهبدُ    سٍيکشد ثْؼبصي ثبفز ّبي ؿْشي ٍ ثبفز ّبي هؼبلِ داس ؿْشي ثب حهؼ 

ثْيٌِ اص عشيق اكالح ثبفز ّبي فشػَدُ دس ثشًبهِ دٍم هغشح هي گشدد كِ اص عشيق سٍؽ ّبي حوبيز اص ثخؾ 

احذاص خبًِ ّبي ػبصهبًي دس ثبفز فشػَدُ ؿْشي  خلَكي ثشاي ػشهبيِ گزاسي دس ثبفز ّبي هَػَد ؿْشي ٍ

 هوکي هي ؿذ   

 (0383-0379بزًاهِ سَم تَسؼِ ) 

ايي ثشًبهِ ّوشاُ ثب ًؾشيِ خلَكي ػبصي ٍ گؼششؽ ثخؾ خلَكي ٍ ػبهبًذّي ؿشكز ّبي دٍلشي ثِ عشح ّبي 

ؿْشي اص ػولِ ًَػبصي ثبفز فشػَدُ ؿْش دشداخز   سذٍيي قَاًيي ٍ هقشسار ثشاي سـَيق هبلکبى اساضدي فشػدَدُ   

 دٍسُ صهبًي ثَد  ياص ػولِ سٍؽ ّب دس اي ؿْشي ، سؼويـ صهيي ، ػشهبيِ گزاسي ٍ هـبسكز دس عشح ّبي ثبفز ًيض

 (0388-0384بزًاهِ چْارم تَسؼِ ) 

ثب احيبي ػبصهبى ًَػبصي ؿْش سْشاى دس ايي دٍسُ فشاّن ػبصي ثؼشش فلوي ٍ فکشي ثشاي ًَػبصي ثبفز فشػدَدُ  

َد  ؿْشي اص عشيق ػؼشؼَي فلز ّبي اكلي فشػَدگي ، دػشيبثي ثِ ساّکبسّبي فلوي ًَػبصي ايي ثبفز ّب ثد 
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افضايؾ هـبسكز هشدهي دس هذيشيز ؿْشي ، اػشحکبم ثخـي ػدبخز ٍ ػدبصّب ٍ دػدشيبثي ثدِ سَػدقِ دبيدذاس       

 ثخـي اص سٍيکشدّبي ايي دٍسُ ثِ ؿوبس هي سٍد 
 

 (0393-0389بزًاهِ پٌجن تَسؼِ ) 

 ٍ كبس ّدبي  دس ايي ثشًبهِ هي سَاى ثِ سٍيکشد سحقق سَػقِ دبيذاس دس هٌبعق ؿْشي اص عشيق سٍؿْبي سذٍيي ػدبص

الصم ثشاي احيب ثبفز فشػَدُ ؿْشي ، اػشهبدُ اص اساضي ثبيش داخ  ؿْشّب ثب كؼت سضبيز هبلکيز ، ثْشُ گيدشي  

 اص اساضي دٍلشي دس ساػشبي سبهيي خذهبر فوَهي اؿبسُ ًوَد 

 

 سَػقِ يغ دس ثشًبهِ ّبيکشدّب ٍ سٍؿْب ٍ هؼوَفِ اقذاهبر ٍ ًشبيسٍ:3ؿوبسُ ػذٍل 

 جيًتا اقداهات رٍش كزديرٍ يدٍرُ سهاً 

بزًاهِ اٍل تَسؼِ 
ٍ  ي، اجتواػياقتصاد

 کطَر يفزٌّگ

 (0368-0372) 

 

 دس  يؿْش يدسًٍ يشْبيحذاكظش اػشهبدُ اص ؽشف

ٍ  ي: عشح هؼشق  ثْؼبصيشًٍيهقبث  سَػقِ ث

 يًَػبص

 َيخشاث ي، هشهز ٍ ًَػبصيز ثبصػبصياٍل  ٍ

 يلياص اداهِ ػٌگ سحو يًبؿ يفشػَدگ

 سْشاى ثِ هٌؾَس  يؿْش يثبفز ّب يًَػبص

 شخزيز ًقؾ دبيسظج

 

 يعشح ّب يِ ٍ اػشايف، سْيف ٍؽبيسقش 

 يبيش ٍ هشهز ٍ احيحهبؽز، سقو يالصم ثشا

 ياسصؿوٌذ فشٌّگ يّب آطبس، ثٌبّب ٍ هؼوَفِ

 يخيٍ سبس

 

  عشح  5ٍ  يٍ ًَػبص يعشح ثْؼبص 22اًؼبم

 ؿْش سَػظ ٍصاسر كـَس 12ـ يسؼو

 يليسحو ػٌگ يّب يخشاث يٍ ًَػبص يثبصػبص 

 ْيٍ ّبد يليػبهـ، سهل يِ عشح ّبيس  ٍ

 ذ ًؾش ؿذُيسؼذ

 ياضغشاس يٍ عشح ّب يسٍاًجخـ يعشح ّب 

 هشثَط ثِ هٌبعق ػٌگ صدُ

 

 عشح  ياػشا
 يثضسگشاّ يّب

 ي)سْشاى( ًَػبص
فشػَدُ  يثبفز ّب

 كٌبس ثضسگشاُ ّب

 )عشح ًَاة( 

  ثبفز  يًَػبص
ثب  يؿْش يّب
ضم سشاكن يهکبً

 )سْشاى(

تَسؼِ  بزًاهِ دٍم

ٍ  ي، اجتواػياقتصاد

 کطَر يفزٌّگ

 (0373-0377) 

 

 يؿْش يثبفشْب يثْؼبص 

 يـ قغقبر دس هٌبعق ؿْشيسؼو 

 ثب  يهؼبلِ داس ؿْش يثبفشْب يٍ ًَػبص يثْؼبص

 ثباسصؽ يز ثبفشْبيحهؼ َّ

 ْيق اكالح ثبفشْبيي اص عشيٌِ اص صهياػشهبدُ ث 

 فشػَدُ ٍ اكالح هحالر

 

 فشػَدُ  يثبفشْب يثْؼبص يعشح هَضَف

 هؼبلِ داس

 يػشهب يثشا يز اص ثخؾ خلَكيحوب ِ

 يدس ثبفز هَػَد ؿْش يگزاس

 دس ثبفز  يػبصهبً ياحذاص خبًِ ّب

 يفشػَدُ ؿْش

 

 ؿْشّب  يويقذ يهحلِ ّب ياكالح ٍ ًَػبص

 ّب يسَػظ ؿْشداس

 هؼبلِ داس يثبفشْب يبيٍ اح يثبصػبص 

 دس چْ  ؿْش  يي ًقبط هٌبػت خبًِ ػبصييسق

 كـَس

  يٍ ًَػبص يخ دفشش ثْؼبصيسؿشح خذهبر 

 يٍصاسر هؼکي ٍ ؿْشػبص يثبفز ؿْش

 هؼبلِ داس دس  يثبفشْب يذ ثْؼبيػذ يساّجشدّب

خ سَػظ ػبهقِ هٌْذػبى يقبلت ؿشح خذهبر س

 شاىيهـبٍس ا

 0375سال 
   ثِ  يؿْش ي  ؿشكز فوشاى ٍ ثْؼبصيسـک

كي  يثِ ثبفشْب يذگيسػ ياكل يفٌَاى هشَل

 يؿْش

 بزًاهِ سَم تَسؼِ

اقتصادي، اجتواػي ٍ 

فزٌّگي کطَر 

(0379-0383) 

 ػبهبًذّي ؿشكشْبي دٍلشي 

  گؼششؽ ًقؾ ثخؾ خلَكي ) ثشع ػبصي

) 

  ًَػبصي ثبفز ّبي ؿْشي ثب هکبًيضم سشاكن

 ) سْشاى (

  سذٍيي قَاًيي ٍ هقشسار ثشاي سـَيق

هبلکبى اساضي فشػَدُ ؿْشي  ثِ سؼويـ 

صهيي ٍ ػشهبيِ گزاسي ٍ هـبسكز دس عشح 

 ثبفزّبي 

  ٍ سـکي  كويؼيَى هشهز ٍ احيبي ثٌبّب

 ثبفشْبي سبسيخي

  فشٌّگي  –سْيِ عشح ّبي ػبخشبس سبسيخي

 ؿْشّبي سبسيخي

  ايؼبد ؿشكشْبي هـبٍسُ اي ٍ قغجْبي فلوي

دظٍّـي ثشاي دػشيبثي ثِ ساّکبسّبي حهبؽز  –

 ٍ ثْؼبصي ٍ ًَػبصي ؿْشي

  سَػقِ سؼْيالر هبدي ٍ هقٌَي ثشاي

 ْشيثْؼبصي ٍ ًَػبصي ؿ

  ػبصهبًذّي

ؿشكز ّبي دٍلشي 

دس قبلت ؿشكز 

 ّبي هبدس سخللي
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 :سٍيکشدّب ٍ سٍؿْب ٍ هؼوَفِ اقذاهبر ٍ ًشبيغ دس ثشًبهِ ّبي سَػق3ِاداهِ ػذٍل ؿوبسُ 

 ًتايج اقداهات رٍش رٍيكزد دٍرُ سهاًي 

بزًاهِ چْارم تَسؼِ 

اقتصادي، اجتواػي ٍ 

فزٌّگي کطَر 

(0384-0388) 

 هشدهي دس هذيشيز ؿْشي )  افضايؾ هـبسكز

 ؿَسايبسيْب(

 سَػِ ثِ دبيِ ّبي ًؾشي ٍ فلوي ًَػبصي 

 اػشحکبم ثخـي ػبخز ٍ ػبصّب 

  دػشيبثي ثِ سَػقِ دبيذاس ٍ ثْجَد هحيظ

 صًذگي دس ؿْشّب ٍ سٍػشبّب

 َّيز ثخـي ثِ ػيوبي ؿْش ٍ سٍػشب 

 احيبي ثبفز ّبي فشػَدُ ًبهٌبػت ؿْشي 

 ش اػبع هوبًقز اص گؼششؽ هحذٍدُ ؿْشّب ث

 عشح ػبهـ ؿْشي

  ػبهبًذّي ثبفشْبي حبؿيِ اي ثب سٍيکشد

 سَاًوٌذػبصي ػبكٌيي آًْب

  ٍ ايوي ػبصي ٍ هقبٍم ػبصي ػبخشوبًْب

ؿْشّب ثِ هٌؾَس كبّؾ خؼبسر اًؼبًي ٍ 

 اقشلبدي ًبؿي اص حَادص غيشهششقجِ

  ( ػشفز دّي دٍساى ػبصًذگي

 ؿْش سْشاى ( ثب سٍيکشد ػذيذ

  احيبي ػبصهبى

 ْش سْشاىًَػبصي ؿ

  ُديشٍي داًـگب

ّب ٍ هشاكض سحقيقبسي 

اص حشكز ػبصهبى 

 ًَػبصي

بزًاهِ پٌجن تَسؼِ 

اقتصادي، اجتواػي ٍ 

فزٌّگي کطَر 

(0389-0393) 

 سحقق سَػقِ دبيذاس دس هٌبعق ؿْشي   سذٍيي ػبص ٍ كبسّبي الصم ثشاي احيبي ثبفز

 فشػَدُ ؿْشي

  اػشهبدُ اص اسضي ثبيش داخ  ؿْشّب ثب كؼت

 هبلکيزسضبيز 

  احيبي هٌبعق ٍيظُ ًيبصهٌذ

ثْؼبصي ًٍَػبصي دس ثبفز ّبي 

 فشػَدُ

  ٍ احيبي ثبفز ّب

ثٌبّبي سبسيخي ، 

 فشٌّگي

 1392ٍ هحوذ سقي سضَيبى ،1388هبخز: فليشضب فٌذليت ، 

ثدِ   ياص سک ثقدذ  يفشػَدُ ؿْش يثبفز ّب ياص آى اػز كِ ًگبُ ثشًبهِ ا يسَػقِ حبك يسًٍذ ثشًبهِ ّب يثشسػ

   سغييش ًوَدُ اػز يثقذچٌذ 

ّ ُ ذيد سَػقِ اسخبر گشد يٍ هؼوَفِ اقذاهبر كِ دس ثشًبهِ ّب ْبسٍؿ ،کشدّب يثب سَػِ ثِ سٍ اص چکدذام  يهشبػدهبًِ 

ثذػز آٍسد  ؿْش ًؼين ؿْش فشػَدُ  يثبفز ّب يدس اهش ًَػبص يز قبث  هالحؾِ ايًشَاًؼشِ هَفقايي ثشًبهِ ّب 

ثبفدز   يًَػدبص  يشيدس ػْدز سحقدق ددز    يسَاًذ گدبه  يهاخيش دس ثشًبهِ  اسٍ سَػقِ دبيذ يکشد هـبسكشيالجشِ سٍ

 فشػَدُ ثشداسد 
 

 در هداخلِ بافت فزسَدُ : يت ضْزيزيهد ساسهاى

ؼدز ػدبصهبى   يثب يذ اثشدذا هد  يد آ يبى هد يدس هذاخلِ ثبفز فشػَدُ ثِ ه يز ؿْشيشيکشد هذيكحجز اص سٍ يٍقش

گدش هشاػدـ   يشد  ثدِ فجدبسر د  يقشاس گ ييـ سش هَسد ؿٌبػبيالر هشسجظ ثب آى دس حَصُ ٍػيٍ سـک يز ؿْشيشيهذ

 يػِ هشػـ اكدل  يثِ عَس كل گشدًذ  ييٌذ ؿٌبػبيفشػَدُ هذاخلِ ًوب يسَاًٌذ دس فشكِ ثبفز ّب يكِ ه يقبًًَ

 فشػَدُ فجبسسٌذ اص: يهذاخلِ دس ثبفز ّب

 يٍ گشدؿگش يشاص فشٌّگيػبصهبى ه  1

 يؿْش يؿشكز فوشاى ٍ ثْؼبص  2

 يؿْشداس  3

 كٌذ   يدس ثبفز دخبلز ه يخَد ٍ ثب اػشٌبد ثِ هؼشٌذار قبًًَ يدس چبسچَة قبًًَ کيكِ ّش 
 

ًَ   يٍ گشدؿگش يشاص فشٌّگيػبصهبى ه  1 ي يد ز ايد داهٌدِ فقبل  ي ؿدذُ ، يدي سق يثش اػبع هؼدشٌذار قدبً

 ؿَد  يسا ؿبه  ه يسب ًَػبص يػبصهبى اص ثْؼبص
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 داًطگاُ کاضاى       -     0394بْطت  يارد  01ٍ  9

  يز ثدشا يي ًقدؾ ٍ هؼدئَل  يـدشش يث يثِ فٌَاى ؿشكز هبدس سخللد  يؿْش يؿشكز فوشاى ٍ ثْؼبص  2

ٍ  يثبفز آغبص ؿذُ سدب ًَػدبص   يي ؿشكز اص ثْؼبصيز ايدخبلز دس ثبفز ّب سا ثِ فْذُ داسد  داهٌِ فقبل

 شد يگ يسا دسثشه يثبصػبص

اص  يز ؿْشداسيكٌذ   داهٌِ فقبل يخَد دس ثبفز ّب هذاخلِ ه يْب كِ ثش اػبع هؼشٌذار قبًًَيؿْشداس  3

 ؿَد  يه  هسا ؿب يسب ثبصػبص يًَػبص

 يِ اػدٌبد يب كليشاى ، قبًَى ثشًبهِ ٍ يبر هحششم ٍصيي ، هلَثبر ّيهذاخلِ دس ثبفز ؿبه  قَاً يهؼشٌذار  قبًًَ

 ذُ ثبؿذ  يكـَس سػ يت هشاػـ قبًًَياػز كِ ثِ سلَ

ٍلدي ثدب سَػدِ ثدِ      ذيفشػَدُ هذاخلِ ًوب يسَاًذ دس ثبفز ّب ين ؿْش عجق قبًَى هيًؼ يٌکِ ؿْشداسيشغن ايفل

هـکالر ٍهؼبئلي كِ ثِ لحبػ هٌبثـ هبلي ٍ هـکالر ػبخشبسي دس خلَف سـکي  دفدبسش ًَػدبصي داسد ٌّدَص    

 هَفق ثِ اًؼبم ايي كبس ًـذُ اػز 
 

 هداخلِ در بافت فزسَدُ: يكزدّايرٍ

هشػَم كدِ   يَُ ّبيش خَاّذ ثَد   ؿيهخشلف اهکبى دز يَُ ّبيق ؿيهذاخلِ دس ثبفز فشػَدُ اص عش يکشدّبيسٍ

 ثِ اهشٍص هغشح ّؼشٌذ فجبسسٌذ اص :سب 

 Improvement ( ي)ػبهبًذّ يثْؼبص  1

 Renovation                  يًَػبص  2

 ( 11:1382:يذ )اثلقيًوب يهشثَط ثِ آى سا هـخق ه يَُ ّبيهزكَس ًَؿ هذاخلِ ٍ ؿ يَُ ّبيک اص ؿيّش 

ثب ّدذف اػدشهبدُ اص    يز ثْؼبصيز ثخؾ دس آًْبػز  فقبليگزؿشِ ٍ حهؼ آطبس َّ ياك  ثش ٍفبداس يبْساسدس 

،  6زيد ق حوبيد اص عش يهٌهد  يف ػٌجدِ ّدب  يهظجدز ٍ سضدق   يز ػٌجِ ّبياهکبًبر ثبلقَُ ٍ ثبلهق  هَػَد ٍ سقَ

ي ثبفز يشد  دخبلز دس ايدز يكَسر ه 12شيٍ سقو11 ي، اػشحکبم ثخـ12 بي، اح 9، حهبؽز8 ي، ًگْذاس 7هشاقجز

 اػز  يشاص فشٌّگيصهبى هز ضَاثظ ٍ هقشسار ٍ دػشَسار ػبيّب هؼشلضم سفب

ثشخَسداس اػز ٍ ثش حؼدت هدَسد    يـششيث يشيثِ گزؿشِ اص اًقغبف دز يحذ ٍفبداس يَُ ًَػبصيدس هذاخلِ ثِ ؿ

 اػز   اص آًؼب  ي، كبلجذ ييبر ػبصهبى فضبيذ حيسؼذ يًَػبص سَاًذ ؿبه  گشدد  يش سا هيياص هذاخلِ اًذک سب سغ

اص  يبًيد ذُ اػدز ٍ ثدب ػش  يد چيد يًَدذد ٍ دخبلدز دس اهدَس ؿدْش ، كدبس     يد يي اهش دس قبلت ؿْش ثِ ٍقَؿ هيكِ ا

بفز ٍ يوبر ػبصًذُ دػز يک فشد ثِ سلويسَاى ثب سخلق  يذُ ػشٍكبس داسد فقظ ًويچيوبر ٍ اقذاهبر ديسلو

ش يٍ ػدب  يضاى ، عشاحدبى ؿدْش  يد هخشلف ؿبه  هشدم ، دٍلز ، ثشًبهدِ س  يگشٍّْب ياهش هـبسكز ٍ ّوبٌّگ ييا

 علجذ  يهشخللبى سا ه
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 يًَػبص:  2ؿوبسُ ًوَداس 

 

ي يد فشػَدُ ثدَد   ا  يهشٌبػت دس كبلجذ فضب يشيؼبد ٍضقيسَاى ؿبّذ ا يآى ، ه ياػز كِ ع يٌذيفشآ يًَساس

، 15 ي، سجدذ 14، اًغجبق13بريذ حيت ؿبه  سؼذيٌذ ؿبه  ّهز دػشِ اقذاهبر فوذُ ٍ هْن اػز كِ ثِ سشسيفشآ

 ثبؿذ  يش هيٍ سقو 17بءي، اح16حهبؽز، ًَكشدى
 

 

 : فشآيٌذ ًَػبصي 3ًوَداس ؿوبسُ 

 

 

 

 

  

 

 21: 1384،  يٍ هقلَد يجيهبخز:حج
 

 

کدشد  يسٍسَاى  يهن ؿْش يؿْش ًؼ يهذاخلِ كِ دس ثبال ركش آى سفز ثشا يکشدّبيت ثب سَػِ ثِ اًَاؿ سٍيي سشسيثذ

  ـٌْبد ًوَديسا د يٍ هذاخلِ اص ًَؿ ًَػبص
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  ضْز نيًس فزسَدُ ضْز يبافت ّا يًَساس يزيػَاهل هَثز بز ػدم تحقق پذ

 يي هحدذٍدُ ثبفدز ّدب   يي ػدبكٌ يدشػـدٌبهِ كدِ دس ثد    122ثش اػبع سقذاد  يشيفَاه  هَطش ثش فذم سحقق دز

 ثِ ؿشح صيش  هي ثبؿذ:ذُ يـ گشدين ؿْش سَصيفشػَدُ ؿْش  ًؼ
 

 فزسَدُ: توايل بِ ّوكاري ٍ هطارکت با ضْزداري ٍ هديزيت ضْزي در خصَظ احيا بافت ّاي -0

ًشبيغ ثشسػي دشػؾ هشثَط ثِ سوبي  ثِ ّوکبسي ٍ هـبسكز ػبكٌيي ثب ؿْشداسي ٍ هذيشيز ؿْشي ًـدبى هدي   

دّذ كِ اكظش آًْب سوبي  ثِ هـبسكز ثب ؿْشداسي سا داسًذ ٍ ثب ايٌکِ هبي  ثِ ّوکبسي ثب سـک  ّبي هحلدي سا دس  

  ّوچٌيي يکي ديگدش اص هدَاسدي كدِ هـدبسكز     خلَف فَق داسًذ ٍلي ثِ ًحَُ فشآيٌذ هـبسكز آگبّي ًذاسًذ 

ػبكٌيي سا كن سًگ هي ًوبيذ ضَاثظ ٍ هقشسار حبكن ثش ايي گًَِ ثبفز ّب اػز كِ اص ػَي عشح ّدبي سَػدقِ   

 ؿْشي ٍ ؿْشداسي ّب افوبل هي گشدد 
 

 ي بافت:يساکٌ يتَاى هال -2

ن يفشػدَدُ ؿدْش ًؼد    يثبفز ّدب  يصًَػب يشياص فَاه  هْن دس فذم سحقق دز يکيض يي ًيػبكٌ يفذم سَاى هبل

دس دشداخز فَاسم ٍ سؼْيالسي اص قجي  سخهيهبر كِ دٍلز ٍ ؿْشداسي ثب اسائِ سؼْيالر ثبًکي ثبؿذ    يؿْش  ه

 هـَق ػبكٌيي ثبؿذ ، 
 

 الت:يي ٍ هقزرات ٍ تسْياس قَاً ياطالع کاف -3

ساُ سحقق دزيشي اػز كدِ ايدي   گش هَاًـ ثش يض اص ديالر ًيي ٍ هقشسار ٍ ًحَُ اسائِ سؼْياص قَاً يفذم اعالؿ كبف

هَسد ٍؽيهِ ؿْشداسي ّب ٍ هذيشيز ؿْشي كِ ثب اعالؿ سػبًي اص عشيق ساُ ّبي هٌبػدت هدي سَاًدذ ًؼدجز ثدِ      

 افضايؾ آگبّي ؿْشًٍذاى ػبكي دس ايي ثبفز ّب اقذام ًوبيذ 
 

 اػتواد بِ ضْزداري ٍ هديزيت ضْزي ٍ طزح ّاي تَسؼِ ضْز ي : -4

يکي اص هشاح  هْن فشآيٌذ هـبسكز  هي ثبؿذ كِ ًشبيغ ثشسػي ّبي ثِ فو  آهذُ ًـبى هدي دّدذ    افشوبدػبصي

كِ ؿْشداسي ّب ٍ هذيشيز ؿْشي دس خلَف ًحَُ هذاخلِ ػْز ًَػدبصي ثبفدز ّدبي فشػدَدُ هدي ثبيؼدشي       

يي حضدَسي  افشوبد ػبكٌيي سا ػلت ًوبيٌذ ثذيي ػبى كِ اص اثشذا سب اًشْبي فشآيٌذ هـدبسكز دس ًَػدبصي ػدبكٌ   

 فقبل داؿشِ ثبؿٌذ  ضوٌب فذم ّوکبسي ٍ هـبسكز ّوؼبيگبى ًيض اص ػولِ دغذغِ ّبي ػبكٌيي  هي ثبؿذ 
 

 رضايت اس ارائِ خدهات ضْزي: -5

ثدَدى   ياص ًؼدج  ين ؿدْش حدبك  يي ثبفز ّب دس ًؼد يي ايثِ ػبكٌ يثقو  آهذُ اص اسائِ خذهبر ؿْش يدشػؾ ّب

 آًبى اػز  يز هٌذيسضب
 

  ک ٍاقغ در بافت فزسَدُ:ت اهاليٍضؼ -6

ايدي اهدش سـدخيق    ثدَدُ كدِ    ين ؿْش ثلَسر قَلٌبهِ ايهحذٍدُ ثبفز فشػَدُ دس ؿْش ًؼاكظش اهالک ٍاقـ دس 

هؼدبئ  ٍ هـدکالر   ، فالٍُ ثش هدَاسد فدَق   ٍضقيز هبلکيز هلک سا ثشاي ؿْشداسي ثب هـک  سٍثشٍ ًوَدُ اػز  

 :احيب ًوَدفشػَدُ ًؼين ؿْش سا  دس خلَف فذم سحقق دزيشي ًَػبصي ثبفز ّبي ري  سا

 ًجَد هٌبثـ هبلي كبفي ٍ ًيشٍي اًؼبًي هشخلق ٍ كبسآهذ دس ؿْشداسي -1

 دبييي ثَدى اسصؽ هلک دس هحذٍدُ ثبفز فشػَدُ -2

 ثخؾ خلَكي ػْز ٍسٍد ثِ ػبخز ٍ ػبصٍ فذم سوبي  ػشهبيِ گزاس  -3

 ز هـبسكزػْهحالر فشػَدُ ثشخي دس دبييي ثَدى احؼبع سقلق ػبكٌيي  -4

 ًجَد ًگشؽ ٍاحذ ٍ هشقبقت آى سلوين گيشي قغقي دس هذيشيز ؿْشي ٍ ؿْشداسي-5

 فذم دسک هـششک اص هبّيز هَضَؿ  -6
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 ن ضْزيدر هداخلِ بافت فزسَدُ ضْز ًس يت ضْزيزيهد كزديرٍ

ثد  سَػدِ   ثبؿذ كِ ثِ لحبػ داسا ثَدى ػْن قب يه دس اػشبى سْشاىٍاقـ  ين ؿْش اص آى دػشِ اص ؿْشّبيؿْش ًؼ

ثبفز فشػَدُ ًؼجز ثدِ كد     يدسكذ 27ػْن  سا ثِ خَد اخشلبف دادُ اػز  ييسسجِ ثبال يثبفز فشػَدُ ؿْش

سَاًذ ثذٍى  يًو يز ؿْشيشياص آى اػز كِ هذ يي ثبفز ّب حبكيهؼشقش دس ا يدسكذ 52 يز ثباليؿْش ٍ ػوق

 يّدب  يهششهشثـ ثب دػششػد  82ش يص يؿْش يي هحذٍدُ ّبيذ   اكظش قغقبر ٍاقـ دس ايسَػِ اص كٌبس آى فجَس ًوب

ثدب هـدک  سٍثدشٍ ًودَدُ      يٍ ؿْشداس يز ؿْشيشيهذ يسا ثشا يثبؿذ ٍ خذهبر سػبً يهشش ٍ كوشش  ه 6ثب فشم 

ْ  يد ي ؿذُ ًشَاًؼدشِ هَفق ييثب ضَاثظ ػبخز ٍ ػبص سق يسَػقِ قجل يعشح ّب ياػز  اص عشف دس  يز قبثد  سدَػ

ض يد ٍ ً يكدبف  يي ًجَد هٌبثـ هدبل يذ   ّوچٌيؿْش حبك  ًوب يهشكض ظُ ثخؾيفشػَدُ ثِ ٍ يهذاخلِ دس ثبفز ّب

ثشًبهِ  ييفذم سذٍ ٍ ػْز هذاخلِ دس ثبفز اسائِ دّذ يکشد هٌبػت ٍ هغلَثيهشخلق كِ ثشَاًذ سٍ يهٌبثـ اًؼبً

ي ٍاقـ دس يػبكٌ ،داؿشِ ثبؿذ  ييثبال يز اػشائيكِ قبثلسَػظ هذيشيز فوشاى ؿْشي كبسآهذ  يهذٍى ٍ عشح ّب

ي گًَدِ  يبى ػبخز ٍ ػبص دس اي  فـبس هشقبضيض ثذليً يؿْشداس ًوَدُ اػز  يالر فشػَدُ سا دچبس ػشدسگوهح

َد هـک  سا دٍ چٌذاى خَاّذ ي خيؿذُ اػز كِ ا يؼِ هٌؼش ثِ دسػبػبصيثبفز ّب هؼجَس ثِ اخز هؼَص ٍ دس ًش

 ز هَاػِ خَاّذ ػبخز   سا ثب ؿکؼ يبثذ ّش گًَِ عشح ٍ ثشًبهِ ايي سًٍذ اداهِ يچٌبًچِ اًوَد ٍ 

فشآيٌذ ثشًبهِ سيضي ، ػبصهبًذّي ، اػشا ، كٌششل ٍ ًؾدبسر دس   بصهٌذيً يز ؿْشيشيهذ، ي هقض  يح  ا يكِ ثشا

قش دس ايي ثبفدز  ؼشػبكٌيي ه سا سا دس ايي فشآيٌذ ياػبػايي ثبفز ّبي فشػَدُ هي ثبؿذ كِ سكي اكلي ٍ ًقؾ 

    ذ ٌّب ايهب هي ًوبي
 

 ديزيت ػوزاى ضْزي در هداخلِ بافت فزسَدُ  رٍيكزدّاي هَثز ه

دس  يز فودشاى ؿدْش  يشيهدذ  يکشدّبيؾ سٍ دس خلَف هذاخلِ ثبفز فشػَدُ ٍ سٍيهؼبئ  ٍ هـکالر د يثشسػ

ن ؿْش ثذػز يثبفز فشػَدُ ؿْش ًؼ يبيش سحقق احيدس هؼ يشيدّذ كِ سبكٌَى هَفق يًـبى ه ؿْش ًؼين ؿْش

 ذ  يّب اؿبسُ گشد   ثذاىيي ثِ سهليـيبهذُ اػز كِ دس هجبحض ديً

سَاًذ دس هذاخلِ ثبفز فشػدَدُ ؿدْش    يكِ ه يز فوشاى ؿْشيشيکشد هذيسٍ يؼز هَلهِ ّبيثب يي اػبع هيثش ا

 اسائِ ًوَد  ياػبػ يٍ ثِ فٌَاى ساّکبسّب ين ؿْش هَطش ثبؿذ سا هَسد ثشسػيًؼ
 

 ِي: هطارکت چٌد س0َكزد يرٍ

 يكپارچِ ضْزيت يزي: هد2كزد يرٍ
 

 ِي: هطارکت چٌد س0َكزد يرٍ

ک سقبهد   ي، دس  يز ؿْشيشي، هذ ي، ثخؾ خلَك ؿبه  ػبكٌييِ افشاد هـبسكز كٌٌذُ يدس هـبسكز چٌذ ػَ

 ش ّؼشٌذ يهـبسكز داؿشِ ٍ اص اثشذا ًؼجز ثِ سوبم هشاح  آگبُ ٍ دسگ يٌذ ًَػبصيِ دس سوبم هشاح  فشآيچٌذ ػَ

ي يثبؿذ   دس ا يز هيشؽ هؼئَليدادى ٍ دز يبسي يشاضؽ ثي، اًگ يٍ فبعه يرٌّ يشيهـبسكز دسگ ياسكبى اكل

 ي، اػشودبف  يكبلجذ يدس حشكز ّب يش اػز ٍ اگش خَد احؼبع كٌذ ثِ كَسر ٍاققيهـبسكز خَد ؿخق دسگ

ي فشكدز سا داسد كدِ اص   يد افشدذ  ؿدخق دس هـدبسكز ا    يهـدبسكز دادُ ؿدَد هـدبسكز اسهدبق هد      يٍ اقشلبد

ضد سدب دس  يد اًگ يذ   هـبسكز اؿخبف سا ثدش هد  ياػشهبدُ ًوب يگشٍّ يبثِ ّذفْ يبثيدػش يخَد ثشا يْبيسَاًوٌذ

 شد يز دزيگشٍُ خَد هؼئَل يكَؿـْب

دس ٍاقـ ّوبًگًَِ كِ قجال ّن اؿبسُ ؿذ ػبكٌيي ٍاقـ دس ثبفز ّبي فشػَدُ ؿْش ًؼين ؿدْش سوبيد  صيدبدي ثدِ     

 يِ ثَدى ٍ فذم آگبّي اص هـبسكز دس احيبي ثبفز ّبي فشػَدُ خَد اؽْبس ًٌوَدُ اًذ ٍلي ثذلي  يک ػَ
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كِ ثش هيضاى هـبسكز آًبى كِ يکي قلذ ًٍيز  يهَطش ٍ اػبػػيبػز ّب ٍ ثشًبهِ ّبي هذيشيز ؿْشي دٍ فبه  

 ؿشكز ٍ ديگشي اهکبى هـبسكز اػز سا ثِ حذاق  هي سػبًذ 

َ        قلذ ٍ س ٍ ًيز ؿشكز كِ يکي اص فَاه  هَطش دس هـبسكز اػدز ثدِ اعالفدبر فدشد دس هدَسد هـدبسكز ٍ سلد

اسصيبثي فشد اص ديبهذّبي هـبسكز سا داسد ٍ دٍم اهکبى هـبسكز اػز كِ اهکبًبر ٍ ؿشايظ الصم ثشاي هـبسكز ٍ 

ٍضقيز ًْبدي ٍ قبًًَي ٍ صهيٌِ هـبسكز سا هَسد ثشسػي قشاس هي دّدذ كدِ دس ًشيؼدِ هـدبسكز ثدب سَػدِ ثدِ        

 دٍفبه  اػبػي هزكَس سَاهبى اسهبق هي افشذ 

هَاًـ هـبسكز دس اهش ًَػبصي ثبفز فشػَدُ اػز هَاًقي اص قجي  ػدبخشبسي ، اػشودبفي ،   ًکشِ هْوشش ؿٌبػبيي 

 اقشلبدي ٍ      ٍ اص ّوِ هْوشش فذم اعالؿ هشدم اص ثشًبهِ  هي ثبؿذ  

ؼدز اثشدذا   يثب يهد  يز ؿْشيشيي هَاًـ سٍثِ سٍ اػز كِ هذيًجَدُ ٍ ثب ا يي اهش هؼشظٌيض اص اين ؿْش ًيؿْش ًؼ

 ٌذ ياقذام ًوب ييذى ثِ ّذف ًْبيي هَاًـ ٍ ًؼجز ثِ سفـ آًْب ػْز سػيا ييًؼجز ثِ ؿٌبػب

هَاًـ ػبخشبسي هبًٌذ هذيشيز ؿْشي يکذبسچِ ، ًجَد ػدبصهبًذّي ، هَاًدـ اػشودبفي ٍ فشٌّگدي اص قجيد  فدذم       

اص افشوبد هشدم ثِ هؼئَالى ، فقذاى اًگيضؽ ثشاي كبس گشٍّي ، كوجَد آهَصؽ ّبي الصم ، احؼبع ثدين ٍ خغدش   

هـبسكز هشدم اص ػَي ؿْشداسي ، ًجَد قَاًيي ٍ هقشسار دس خلَف هـبسكز هشدهي ، فذم احؼبع سقلدق ثدِ   

 هحلِ ٍ دس ًْبيز فذم هذاخلِ هشدم دس سوبم هشاح  اًؼبم كبس ًَػبصي  هي ثبؿذ 
 

 يكپارچِ ضْزيت يزي: هد2كزد يرٍ

خَاّذثَد   يثبفز فشػَدُ ؿْش يًَػبص يشيهَطش دس سحقق دز يکشدّبياص سٍ سَاًذ يه يکذبسچِ ؿْشيز يشيهذ

 يفشػدَدُ ، دػدشگبّْب ٍ اسگبًْدب    يثِ هؼبئ  ٍ هـکالر دس حدَصُ ثبفدز ّدب    يْب ، ًگبُ ثخـيشين گيسقذد سلو

فود  ًودَدى دس هَاػدِ ثدب هؼدئلِ ثبفدز        يقِ ايٍ ػدل  يش فلود يكبسؿٌبػبًِ ٍ غ يٌؾ ّب ٍ ًگشؿْبيهشقذد ، ث

ش خدَد خدبسع   يبء ثبفز فشػَدُ سا اص هؼد ياح يهِ ّب ٍ عشح ّب ٍ دشٍطُ ّباػز كِ ثشًب يفشػَدُ اص ػولِ هَاسد

 ذ يًوب يه

ک يد ثِ هؼبئ  ٍ هـکالر ؿْشًٍذاى هؼشقش دس ثبفز فشػَدُ اص  ييکذبسچِ ٍ دبػخگَيز يشيؼبد هذيي ثب ايثٌبثشا

خبسع  يٍ هَاًـ اداسچ ٍ خن يٍ افشبدى دس د يـ دس اهَس ؿْشًٍذاى سا اص ػشدسگويف ؿذُ فالٍُ ثش سؼشيكبًبل سقش

 ذ يًوب يه
 

 

 :يزيجِ گيًت

 يدس هذاخلدِ ثبفدز ّدب    يز فوشاى ؿْشيشيکشد هذيثقو  آهذُ دس خلَف سٍ يّب يهؼوَفِ هغبلقبر ٍ ثشسػ

سَػدقِ دس ادٍاس هخشلدف    يدس ثشًبهدِ ّدب   يز ؿدْش يشيکدشد ػدبصهبى هدذ   يًـبى داد كِ ًدَؿ سٍ  يفشػَدُ ؿْش

دس هقبث  سَػقِ  يدسٍى ؿْش يز ّبيص حذاكظش اػشهبدُ كشدى اص ؽشفؿذُ اػز   دس ٍاقـ ا يشاسييدػشخَؽ سغ

ِ يبسي) ؿدَسا  يز ؿْشيشيدس هذ يؾ هـبسكز هشدهيدس ثشًبهِ اٍل سَػقِ آغبص سب افضا يشًٍيث  يّدب  ْب ( دس ثشًبهد

هشهبٍر ًشَاًؼشِ آى عَس كِ  يکشدّبيشغن سٍيفل يز ؿْشيشيػبصهبى هذ ياداهِ داؿشِ اػز   ٍل ٍ دٌؼن چْبسم

هشبػهبًِ هدب   ذ يكؼت ًوب يشيز چـوگيهَفق يفشػَدُ ؿْش يهذاخلِ دس ثبفز ّب يذ دس خلَف سٍؽ ّبيثب

ق سش يٌؾ فويؾ ٍ ثيٌِ ثب افضايي صهيذ دس اين ٍ ثبيدس كـَس ّؼش يفشػَدُ ؿْش يؾ ػغح ثبفز ّبيؿبّذ افضا

ذُ يد گشد يق ػدق يد ي سحقيد دس ا ي هٌؾَسي  ثِ ثحشاى ًگشدد   ثذيٌذُ سجذيدشداخز سب دس آ يي هقض  اػبػيثِ ا

َ  يز ؿْشيشيكِ هذ يکشديآى ٍ  ًَؿ سٍ يّب يظگيهؼبلِ ثبفز فشػَدُ ٍ ٍ ييفالٍُ ثش ؿٌبػب ثبفدز   يظُ ثدشا يثد

ؿدذ كدِ ثدب     يز ػدق يسش اسائِ گشدد  دس ًْب يسش ٍ كبسثشد يفول ين ؿْش اسخبر ًوَدُ ساّکبسّبيفشػَدُ ؿْش ًؼ

ثبفدز فشػدَدُ سا    يًَػبص يشيضاى سحقق دزيه يکذبسچِ ؿْشيز يشيک هذيؼبد يٍ ا يهـبسكش يکشدّبياسائِ سٍ

 ؾ داد يافضا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

18 
 

کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهي فرسوده و اتريخي شهري يش مل ي هما  اه
 داًطگاُ کاضاى       -     0394بْطت  يارد  01ٍ  9

 هٌابغ ٍ هاخذ:

ّهدز ؿدْش ، فلد  ًبهدِ فودشاى ٍ       "  يب ًَػبصي ي، حهبؽز ، هشهز ، ثْؼبص يخيثبفز سبس"شضب ، ي، فل ياثلق  1

   1382، ؿوبسُ چْبسم ، ،  ػبل دٍم يؿْش يثْؼبص

 يذَلدَط يثدش اػدبع س   يشيشيٍ هدذ  ي، اػشوبف ياقشلبد يگَؿٌبػبى ، اليذ اكجشيبس، ػقي، هْ يشياسدؿ  2

   387، يفشػَدُ ؿْش يثبفز ّب يٍ ًَػبص يؾ ثْؼبصيي ّوبي، هـْذ اٍليفشػَدُ ؿْش يثبفز ّب

ؿشبة ٍ حشكز  يثشا يهحالر ، ًقغِ فغه يدفبسش خذهبر ًَػبص ي( ساُ اًذاص1389، هحوذ ، ) يٌيآئ  3

   31-32، فل  ًبهِ ّهز ؿْش ، ؿوبسُ  يفشػَدُ ؿْش يثبفز ّب يٍ ًَػبص يدس ثْؼبص يػْبد

 يذيذ ػدق يد ، ًَ ي  كدبلح ي، اػدوبف  يبصيد ا يذ هحوذ ّبديًَرس دَس ، ػ يي،فلي،حؼيػشػبً يوبًيا  4

ْ ي، هؼ يسضَاً ؼدب، ػلدذ   يشاى ، اًشـدبسار س يد دس ا يز ؿدْش يشيبى ،هدذ ي،غالهشضدب كبضدو   يذ فجدذالل

  1392دٍم،

ي ي، اٍلد  يثبفز فشػَدُ ؿْش يٍ ًَػبص يد سقبٍى هحَس دس ثْؼبصکشيگشاى ، سٍيثشصگش ، هحوذسضب ٍ د  5

   1387هـْذ هقذع ،  يفشػَدُ ؿْش يثبفز ّب يٍ ًَػبص يؾ ثْؼبصيّوب

، گشٍُ  يقبر ساّجشديشاى ، هشكض سحقيدس ا يؿْشػبص ي، هؼبئ  اػشوبف يشيدَس خ ي، صّشا، فل يخذائ  6

  1391ش هبُ يچبح اٍل ،س – يٍ اػشوبف يفشٌّگ يدظٍّـ

 ي: هدَسد ػدکًَشگبُ ّدب    يهشده يدس دشسَ هـبسكز ّب يفوشاً يِ گزاسّبيي ػشهبيي،حؼي ،سج يداساث  7

  1384ز هذسع، ي، داًـگبُ سشث ي، داًـکذُ فلَم اًؼبً يِ كبؿبى،سػبلِ دكششيًبح ييسٍػشب

  1392،  اهب سضب)ؿ( هـْذ يي الوللياًشـبسار داًـگبُ ث،  يؿْش فشػَدُ يفضبّب، يبى،هحوذسقيسضَ  8

  1381سضَيبى،هحوذسقي، هذيشيز فوشاى ؿْشي ، دفشش دظٍّـْبي فشٌّگي ،   9

هبٌّبهدِ هٌؾدش     " يز ؿدْش يشيٌذ هذيدس فشآ يکذبسچگيههَْم  "(  1388، )ييهبي، هْؼب ػ يبى، هؼشجيقيسف  12

 ، ؿوبسُ ػَم يؿْش

بسار داًـدگبُ سْدشاى ،   ب ، اًشـيذگبُ فلن ػغشافياص د يؿْش يٍ ًَػبص ي، احذ دَس احوذ ، ثْؼبص ي، فل يؿوبف  11

1384  

ٍ  يهبٌّبهدِ هقودبس   " يضاى ؿدْش يد شاى ٍ ًقدؾ ثشًبهدِ س  يد دس ا ياثش هؼئلِ ؿدْش  "(  1382، هؾهش ) يكشاف  12

 ،سْشاى  62،63، ؿوبسُ يؿْشػبص

 يشاى ( ، ػدبصهبى ؿدْشداس  يٍ ا يهـبسكز ؿْشًٍذاى دس اهَس ؿْشّب ) سؼبسة ػْبً يشضب، الگَيسجبس ، فل يفلَ  13

   1379ذ اٍل ،كـَس ، ػل يّب

فشػدَدُ ، اًشـدبسار آرسخدؾ ، سْدشاى ،      يًَ ثِ ثبفز ّب يکشدي، سٍ يؿْش يشضب ، اكَل ًَػبصيت ، فليفٌذل  14

1388  

  1384، اًشـبسار ػوز ،  يؿْش يٍ ثْؼبص ي، هحوذ هٌلَس ، ًَػبص يفالهک  15

،  "اػکبى كـَس ثضسگ دس ًؾبم يشاهَى ؿْشّبيد يؼشيص يگبُ هؼوَفِ ّبيًقؾ ٍ ػب "ذ هحؼي ي، ػ يجيحج  16

   1381ؿْش،  ي،سْشاى، ػبصهبى فوشاى ٍ ثْؼبص8ّهز ؿْش، ؿوبسُ 

 ًهَع ٍ هؼکي يّب يهشكض آهبس ايشاى، ػشؿوبس  17

18   
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