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 الگوهای رونق بخشی ، نوساسی و بهساسی بافت های فزسوده ی شهزی

 ، *2، صدیقه چشم براهی 1فزیبزس صذیقی ارفعی

  fsa@kashanu.ac.ir اػتبدیبس سٍاًـٌبػی داًـگبُ وبؿبى -1

 sedighehcheshmbrahi@rocketmail.com داًـزَی وبسؿٌبػی اسؿذ سٍاًـٌبػی تشثیتی داًـگبُ وبؿبى -2

... 

 

 چکیذه :

ثبفت تبسیخی ٍ لذیوی ؿْشّبی وـَس وِ دس اغلت هَاسد ّؼتِ ی اٍلیِ ٍ اكلی آى ؿْشّب سا تـىیل هی دّذ اص یه ًشف 

فَ ، ثْؼبصی وبلجذی ٍ تَاًوٌذػبصی ٓولىشد آى ّب ارتٌبة ًبپزیش رضء هیشاث فشٌّگی ٍ تبسیخی آى ؿْشّب هحؼَة ؿذُ ٍ ح

اهوحالل هی ثبؿذ ؛ ٍ اص ًشف دیگش اغلت ایي ثبفت ّب ثب گزؿت صهبى ٍ ٓذم تَرِ ٍ ًگْذاسی هٌبػت ، دچبس فشػَدگی ٍ

ّب ٍ همبالت دس ثبة اػٌبدی اػت ٍ اص هٌبثْ ٓلوی ، وتبة  -وبلجذی ٍ ٓولىشدی هی گشدًذ . همبلِ ی حبهش اص ًَّ تَكیفی 

ایي همبلِ ثشآى اػت ، هوي تجییي اًَاّ ثبفت ّبی آػیت پزیشٍ ؿبخق ّبی ؿٌبػبیی ثبفت  هَهَّ ، ثْشُ گیشی ؿذُ اػت . 

ّبی فشػَدُ ، ثِ ٓلل پیذایؾ آى پشداختِ ٍ پیـٌْبداتی دس صهیٌِ ی ساُ ّبی ثشٍى سفت اص ٍهٔیت هَرَد ٍ سًٍك ثخـی ثِ 

 ب اسائِ ًوبیذ .ًَػبصی دس ایي ثبفت ّ

 

 اػٌبدی -، ثشسػی تَكیفی  ثبفت ّبی فشػَدُ ی ؿْشی ، ًَػبصی ، ثْؼبصی ، هذاخلِ دس ثبفت واژگان کلیذی :

 

 مقذمه  -1

فشػَدگی ثبفت ّبی ؿْشی اهشٍص ثِ ٌَٓاى ٓبهلی ثشای رلَگیشی اص تحمك سٍؽ ّبی هذسى هذیشیت ؿْشی دس ؿْشػبصی ثِ 

حؼبة هی آیذ . ایي اهش هٌزش ثِ ٓذم پیـشفت ٍ تَػِٔ ی ؿْش هی گشدد . ّضیٌِ ثش ثَدى ًشح ّبی تَػِٔ ی ؿْشی ٍ 

ى وـَس ( دس وٌبس ٓذم تأهیي صیشػبخت ّبی هٌبػت ، ؿْشًٍذاى سا ثب ووجَد هٌبثْ هبلی دٍلت ) ثب تَرِ ثِ دس حبل تَػِٔ ثَد

هـىالت سٍحی ٍ سٍاًی دس دساص هذت هَارِ هی وٌذ وِ دس ًْبیت ثبٓج پبییي آهذى ثبصدُ التلبدی ؿْش هی ؿَد . افضایؾ 

ل هٌبػت ثَدى لیوت ًشخ ؿْشًـیٌی ٍ اًتخبة هٌبًك فشػَدُ ی ؿْشی ثشای اػىبى هْبرشاى ٍ لـش ون دسآهذؿْش ) ثِ دلی
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هؼىي ثِ ًؼجت ػبیش هٌبًك ؿْشی ( ًـبى اص افضایؾ سٍصافضٍى هـىالت آن اص التلبدی ، ارتوبٓی ، فشٌّگی داسد ) تیوَسی 

 ( .1389، سحوبًی ، ٓشالی ؛ 

ثبفت ّبی تبسیخی ؿْشّب ثِ ثخؾ ّبیی اص ؿْش اًالق هی ؿًَذ وِ تحت ؿشایي صهبى دس گزؿتِ احذاث ؿذُ ٍ دس حبل 

حبهش یباص ؿشایي صیؼت هٌلَة ثشخَداس ّؼتٌذ ٍ یب اص هٌلَثیت الصم ثشای صًذگی ثشخَسداس ًوی ثبؿٌذ ، ٍلیىي ثِ ّشحبل 

داسای َّیت تبسیخی  ٍارذ اسصؽ ثَدُ ٍ حتی االهىبى هشهت ، حفَ ٍ ًگْذاسی آى ّب هشٍسی هی ثبؿذ . چٌبًچِ دس یه ؿْش 

داؿتِ ثبؿذ ًـبى اص سًٍك التلبدی ٍ ارتوبٓی صهبى ؿىل گیشی آى ثبفت داسد  ثبفت تبسیخی ٍارذ اسصؽ ٍ لبثل ػىًَت ٍرَد

ٍ دس غیش ایي كَست ؿشایي التلبدی ٍ ارتوبٓی هٌلَة دس دٍسُ ی ؿىل گیشی آى دس وـَس لبثل تلَس ًوی ثبؿذ . ولیِ ی 

َالًی ثِ فشػَدگی گشائیذُ اًذ ٍ ثبفت ّبی فشػَدُ ی ؿْشی یب دس گزؿتِ لبثل ػىًَت ثَدُ ٍ دس یه دٍسُ ی صهبًی ًؼجتبً ً

یب دس صهبى ؿىل گیشی ًیض اص هٌلَثیت الصم ثشخَسداس ًجَدُ ٍ فشػَدگی دس آى ّب دس هذت صهبًی وَتبُ آؿىبس گشدیذُ اػت 

( . یىی اص دغذغِ ّبی ؿْشػبصاى ٍ ثشًبهِ سیضاى ؿْشی ٍرَد ثبفت ّبی فشػَدُ اػت . هٌبًك فشػَدُ وِ 1389)هبرذی ،  

ثخؾ هْوی اص ؿْش ّب سا تـىیل هی دادًذ ٍ َّیت ؿْشّب ثِ حؼبة هی آیٌذ اوٌَى ثِ دلیل تَاى پبییي ٍ ٓذم سٍصگبسی 

ٍرَد ًذاسد ٍ هیضاى همبٍهت ایي ثٌبّب ثِ دلیل فشػَدگی ى حفَ حیبت ٍ ثبصػبصی ػبختوبى ّبی آى ٍاثؼتگی ػبوٌبى ، اهىب

ٍ ًزبت ثب ٍرَد تشاون صیبد ػبختوبًی ٍ هٔبثش تٌگ ٍ ثبسیه ثِ ػختی ثؼیبس پبییي اػت ٍ دس صهبى ثشٍص صلضلِ ٓولیبت اهذاد 

لزا دس ایي پظٍّؾ ػٔی ثش ایي ؿذُ اػت هوي تجییي اًَاّ ثبفت ّبی آػیت پزیشٍ ؿبخق ّبی ؿٌبػبیی كَست هی گیشد .  

هٔیت هَرَد ٍ سًٍك ثبفت ّبی فشػَدُ ، ثِ ٓلل پیذایؾ آى پشداختِ ٍ پیـٌْبداتی دس صهیٌِ ی ساُ ّبی ثشٍى سفت اص ٍ

 ثخـی ثِ ًَػبصی دس ایي ثبفت ّب اسائِ گشدد .

 شناسایی انواع بافت های آسیب پذیز -2

اًَاّ ثبفت ّبی آػیت پزیش ًِیش ثبفت تبسیخی ، ثبفت لذین ، ثبفت فشػَدُ ٍ ثبفت پیشاهًَی یب ثبفت ّبی ثب اػىبى غیش سػوی 

اًذ ٍ ًیبصهٌذ دخبلت ٍ ػبهبًذّی ّؼتٌذ ثِ لحبٍ ٍیظگی ّبی فوبیی ، وِ دس ّؼتِ ی هشوضی یب الیِ ّبی هیبًی ؿْشّب ٍالْ 

 وبلجذی ٍ اسصؿی ، ّوؼبى ًجَدُ ٍ تٔبسیف صیش آى ّب سا اص ّن هتوبیض هی وٌذ :

ّزشی ؿوؼی ؿىل گشفتِ ٍ ثِ حجت آحبس هلی سػیذُ یب لبثلیت  1300ثبفت ّبی تبسیخی : اثٌیِ ٍ فوبیی وِ لجل اص  -

 –حجت ؿذى سا داسا هی ثبؿٌذ ) هبًٌذ هزوَِٓ ی هیذاى ًمؾ رْبى ٍ پیشاهَى آى ( توبهبً ٍارذ اسصؽ فشٌّگی 

ػبصهبى هیشاث فشٌّگی ٍ گشدؿگشی هالن ٓول تبسیخی ّؼتٌذ . دس هَسد ایي گًَِ ثبفت ّب ، هَاثي ٍ همشسات 

 خَاّذ ثَد .

ؿىل گشفتِ ٍلیىي ثِ دلیل   1300ثبفت لذین : آى ثخؾ اص ثبفت ّبی ؿْشی سا ؿبهل هی ؿَد وِ لجل اص  -

فشػَدگی وبلجذی ، فمذاى اػتبًذاسدّبی ایوٌی ، اػتحىبم ، خذهبت ٍ صیش ػبخت ّبی ؿْشی ٓلی سغن ثشخَسداسی 

ی اص هٌضلت هىبًی ٍ ػىًَتی پبییي ثشخَسداسًذ . هذاخلِ دس ایي گًَِ ثبفت ّب یب ػبیش ثبفت ّبی اص اسصؽ ّبی َّیت

لبلت ًشح ّبی ٍیظُ ثِ ارشا ؿْشی هتفبٍت ثَدُ ٍ الذاهبت اص ًَّ ثْؼبصی ، سٍاًجخـی ٍ ًَػبصی خَاّذ ثَد وِ دس

  دس خَاٌّذ آهذ .

هحذٍدُ ی لبًًَی ؿْشّب اًالق هی ؿَد وِ ثِ دلیل  ثبفت فشػَدُ : ثبفت فشػَدُ ی ؿْشی ثِ ٓشكِ ّبیی اص -

فشػَدگی وبلجذی ، ٓذم ثشخَسداسی هٌبػت اص دػتشػی ػَاسُ ، تأػیؼبت ، خذهبت ٍ صیشػبخت ّبی ؿْشی آػیت 

پزیش ثَدُ ٍ اص اسصؽ هىبًی ، هحیٌی ٍ التلبدی ًبصلی ثشخَسداسًذ . ایي ثبفت ّب ثِ دلیل فمشػبوٌیي ٍ هبلىیي آى ّب 
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ٍػبصی خَد ثِ خَدی سا ًذاؿتِ ٍ ًیض ػشهبیِ گزاساى اًگیضُ ای رْت ػشهبیِ گزاسی دس آى سا ًذاسًذ ، اهىبى 

 هٔیبسّبی اػبػی ؿٌبػبیی ٍ تـخیق ایي گًَِ ثبفت ّب دس اداهِ اسائِ هی گشدد .

ی ٍ تْیذػتبى ثبفت ّبی پیشاهًَی یب ثبفت ّبی ثب اػىبى غیشسػوی : ثبفت ّبیی ّؼتٌذ وِ ٓوذتبً هْبرشیي  سٍػتبی -

ؿْشی سا دس خَد ربی دادُ اًذ ٍ ثذٍى هزَص ٍ خبسد اص ثشًبهِ سیضی سػوی ٍ لبًًَی تَػِٔ ی ؿْشی ) ًشح ّبی 

دسٍى یب خبسد اص هحذٍدُ ی لبًًَی ؿْشّب ثِ ٍرَد آهذُ اػت . ٓوذتبً فبلذ ػٌذ هبلىیت ثَدُ  سربهْ ٍ تفویلی ( د

ؿذیذاً  –هـبثِ ثبفت ّبی فشػَدُ  –خذهبت ٍ صیشػبخت ّبی ؿْشی  ٍ اص ًِش ٍیظگی ّبی وبلجذی ٍ ثشخَسداسی اص

 .(  1388) هٌَف ، خذائی ؛ دچبس ووجَد ّؼتٌذ 

 ویژگی عمومی بافت های فزسوده : -3

 الف ( ٓوش اثٌیِ :

ػبختوبى ّبی هَرَد دس ایي گًَِ ثبفت ّب ٓوذتبً لذیوی هی ثبؿذ ٍ فمذاى سٓبیت اػتبًذاسدّبی ایوٌی اص ُبّش 

ػبختوبى لبثل تـخیق اػت . اثٌیِ ی ایي ثبفت ّب ٓوذتبً تحول همبٍهت دس همبثل صلضلِ ای ثب ؿذت هتَػي سا 

 ًذاسد .

 ة ( داًِ ثٌذی ٍ تٔذاد ًجمبت :

 اثٌیِ ی هؼىًَی ٍالْ دس ایي گًَِ ثبفت ّب ٓوذتبً سیض داًِ ثَدُ ٍ اوخش آى ّب یه یب دٍ ًجمِ ّؼتٌذ .

 د ( ًَّ هلبلح :

وبسسفتِ دس ایي گًَِ ثبفت ّب ٓوذتبً اص اًَاّ خـتی ، آرش ٍ چَة ٍ یب آرش ٍ آّي ثذٍى سٓبیت اتلبالت  هلبلح ثِ

 افمی ٍ ٓوَدی هی ثبؿٌذ .

 د ( ٍهٔیت دػتشػی ّب :

ثبفت ّبی فشػَدُ وِ ٓوذتبً ثذٍى ًشح لجلی ایزبدؿذُ اًذ  ٓوذتبً اص ػبختبسی ًبهٌِن ثشخَسداسًذ ٍ دػتشػی ّبی 

هتش ثَدُ ٍ  6ّب ٓوذتبً گیبدُ هی ثبؿذ ثِ گًَِ ای وِ اوخش هٔبثش آى ثي ثؼت یب ثب ٓشم ووتش اص  هَرَد دس آى

/ . اػت . هؼبحت ٓشكِ ی اثٌیِ ی ٍالْ ؿذُ دس ایي ثبفت ّب ٓوذتبً ووتش 30هشیت ًفَر ًبپزیشی دس آى ّب ووتش اص 

 هتش هشثْ هی ثبؿذ . 200اص 

 :ُ ( ٍهٔیت خذهبت ٍ صیشػبخت ّبی ؿْشی 

ثبفت ّبی فشػَدُ ثِ لحبٍ ثشخَسداسی اص خذهبت ، صیشػبخت ّب ، فوبّبی ثبص ، ػجض ٍ ٓوَهی دچب ووجَدّبی رذی 

 ّؼتٌذ .

 ٍ ( ؿبخق ّبی ویفی :

هؼألِ ی رؤیت پزیشی ثبفت ّب ، حشین گؼل ّب ، هؼیش لٌبت ّب ، سٍد دسُ ّب ، ثبفت ّبی سٍػتبیی دسٍى ؿْشی ٍ 

 .(  1384) حجیجی ، هملَدی ؛ وِ دس تٔییي ثبفت ّبی فشػَدُ هؤحش هی ثبؿٌذ ... اص دیگش هؼبئلی ّؼتٌذ 

 ؿبخق ّبی ؿٌبػبیی ثبفت ّبی فشػَدُ ٍ آػیت پزیش

ثبفت ّبی آػیت پزیش ثشاػبع ثلَن آػیت پزیش تٔشیف ؿذُ اًذ ٍ ثلَن آػیت پزیش ثلَوی اػت وِ حذالل یىی اص 

 ؿشایي ػِ گبًِ ی صیش سا داؿتِ ثبؿذ :

دسكذ ثٌبّبی فشػَدُ ی ًبهٌبػت ثِ لحبٍ صیؼتی ٍ ػىًَتی یب آػیت پزیش ثبؿذ  50لَوی وِ داسای حذالل الف ( ث

 ، ثٌبّبی فشػَدُ یب آػیت پزیش حذالل یىی اص ؿشایي دٍگبًِ ی صیش سا ثبیذ داؿتِ ثبؿذ :
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ثِ ٍ فَلبًی (  ثٌبیی وِ فبلذ ػیؼتن ػبصُ ای ثبؿذ ) ػبصُ ی ثتًَی ، فَالدی یب ؿٌبطّبی تحتبًی ، لبئن -1

 تـخیق وبسؿٌبع سػوی ػبختوبى

سٓبیت ًـذُ ثبؿذ یب لبثلیت اًٌجبق ثب آییي ًبهِ ی هزوَس سا  2800ثٌبیی وِ دس ارشای آى هفبد آییي ًبهِ  -2

 ًذاؿتِ ثبؿذ .

 دسكذ اهالن آى هؼبحتی ون تش اص دٍیؼت هتش هشثْ سا داؿتِ ثبؿذ . 50ثلَوی وِ حذالل ة ( 

هتش ثبؿذٍ یب  6دسكذٓشم هٔبثش آى ) لجل اص اكالحی ( ثي ثؼت ، یب ثب ٓشم ون تش اص  50د ( ثلَوی وِ حذالل 

 ( .1382ثبؿذ ) رْبًـبّی ،  30/0هشیت ًفَرپزیشی آى ون تش اص 

 بافت فزسوده و علل پیذایش -4

 تعزیف کلی بافت فزسوده  -4-1

 چٌذی َٓاهل ٍ گشدًذ هی هحؼَة ؿْشی هٌبًك ٓوَهبً ٍ صیؼتی ّبی هزوَِٓ ػبختبس دس ثیوبسی ًَٓی تِبّش فشػَدُ ثبفت

 ارتوبٓی، -التلبدی هحیٌی، صیؼت ٓولىشدی، وبلجذی، َٓاهل ثِ تَاى هی هیبى اص وِ اًذ دخیل آًْب گیشی ؿىل ٍ ثشٍص دس

 ّبیی هحذٍدُ دس صیؼت، هحیي ویفی ٍ ووی ّبی اسصؽ وبّؾ ػجت فَق َٓاهل اص یه ّش هخشة تأحیش .وشد اؿبسُ فشٌّگی

 اص

 ّب آى دس ثْؼبصی ٍ ًَػبصی، ثبصػبصی اهش ّب هحذٍدُ لجیل ایي دس ٓولىشدی -ػىًَتی ّبی اسصؽ ًضٍل ثب ٍ ؿَد هی ؿْش

 ؿَد هی هؼتَلی آًْب دس ًبوبسآهذی ٍ فشػَدگی حبلت ٍ یبثذ هی فضًٍی آًْب دس تحَل ٍ تغییش ٓذم ثِ هیل ٍ گشدد هی هتَلف

 تذسیذ ثِ وِ فوبیی كَست ثِ ٍ گیشد هی ؿىل هخشة َٓاهل حیشأت اص ثبصتبثی ٌَٓاى ثِ ؿْشی ی فشػَدُ ثبفت تشتیت ثذیي ٍ

 ثبفت ثیي هشص ؿذُ، ثیبى ّبی ٍیظگی .دّذ هی اداهِ خَد حیبت ثِ ثبؿذ وغ ّش ثشای ػىًَت لبثل غیش ٍ وغ ّوِ ثِ هتٔلك

 ٍ فشػَدُ ثبفت تٔشیف ثِ ثٌب .وٌذ هی تجییي سا ّب آى ًَػبصی ٍ ثبصػبصی هٌَِس ثِ هشٍسی الذاهبت ٍ لذیوی ٍ فشػَدُ

 حبلی دس ثبؿذ وشدُ ثشٍص اًؼبًی صیؼت هحیي ویفی ٍ ووی ّبی اسصؽ وبّؾ آى دس وِ گشدد هی اًالق ثبفتی ثِ ًبوبسآهذ

 ٍ ّوبٌّگی ثلىِ ًذاسد، ًمـی آى دس هخشة َٓاهل اص یه ّیچ تٌْب ًِ آى، ػبختبس دلیل ثِ وبسآهذ، ٍلی لذین ثبفت دسیه وِ

 ٍ فشػَدگی هالن تَاًذ ًوی ثبفت لذهت سٍ ایي اص .ثخـٌذ هی آى ثِ ًیض سا تبسیخی اسصؽ ثبفت، هتـىلِ ٌٓبكش ثیي ّبسهًَی

 ؿْشی ًبوبسآهذ ّبی ثبفت صهشُ دس گیشی ؿىل ؿشٍّ ثذٍ دس وِ ّبیی ثبفت ثؼیبسًذ چِ ٍ گشدد للوذاد آى هذیآًبوبس

) هٌْذػیي هـبٍس  گشفت ًِش دس دیگش یه هٔبدل آًْب دس سا هذیآًبوبس ٍ فشػَدگی تَاى هی سٍ ایي اص ٍ گشدًذ هی هحؼَة

 ( .1، ف  1382اهىَ ، 

 دفبّ ثی فوبّبی تشافیىی، هـىالت ، اهٌیت وبّؾِ صًذگی، ویفیت ثَدى پبییي ّوچَى هٔوالتی دلیل ثِ فشػَدُ ّبی ثبفت

 التلبدی، ارتوبٓی، وبلجذی، اثٔبد دس اػبػی تغییشات رْت ثٌیبدیي ّبی اػتشاتظی ًیبصهٌذ ثضُ ٍ رشم ثَدى ثبال تشع، ،

 ًْبدّبی ػَی اص فَق هـىالت سفْ رْت گضاف ّبی ّضیٌِ كشف ثب ٍ ثلٌذهذت دس اغلت وِ تغییشاتی  .ّؼتٌذ .... ٍ هحیٌی

اّذاف ٍ ؿبهل آهَصؽ ، ارشا ٍ هٌْذػی ٍ دس ًِشگشفتي ًیبصّبی خبف ػبوٌبى ثِ هٌَِستٔییي « eػِ »ٓوَهی ثب تأویذ ثش 

 ( .315؛ ف  2007اسصیبثی تغییشات كَست هی گیشد ) اًذسػَى ، 

 اص ٓوذتبً آى ػبوٌبى .ثبؿذ هی پیچیذُ ثؼیبس هَهَٓی هتفبٍت، ّبی رٌجِ اص ؿْشی ی فشػَدُ ّبی ثبفت ًَػبصی ٍ ثْؼبصی

 ًشفی اص ػپبسًذ؛ هی پبیِ دٍى هـبغل ثِ تي ًبچبس ثِ ثشخَسداسًذٍ اًذوی ؿغلی ّبی فشكت اص ٍ ثَدُ ربهِٔ پبییي الـبس

 دسهبًی ػجض، فوبی ، تفشیحی ، تزبسی ) ّب وبسثشی تٌَّ ثبال، فشػَدگی دلیل ثِ .ؿَد هی اسائِ آًبى ثِ ًبچیضی ؿْشی خذهبت

 ّب ثبفت ایي دس ثبیذ اكلی هؤحشِ ًْبد ٌَٓاى ثِ دٍلت وِ ثبٍسًذ ایي ثش گشی ٍ فٌـتبیي .ؿَد هی دیذُ ًذست ثِ... (  ٍ آهَصؿی ،

 ٍ خُشد هـبغل ًشیك اص اؿتغبل ّبی فشكت آهَصؿی، هشاوض هٌبػت، هؼىيِ ّوچَى اػبػی ٍ اٍلیِ ًیبصّبی ٍ ًوبیذ هذاخلِ
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( ًمؾ ػبصهبى ّبی ارتوبٓی سا ّوشاُ ثب ثخؾ خلَكی دس 1997ًوبیذ . پشتش ) فشاّن سا ػبوٌبى سٍصهشُ ًیبصّبی تأهیي

ت . ػبصهبى ّبی ارتوبٓی ثش اػبع هـبسوت تَػِٔ ی ارتوبّ هحَس ثْؼبصی هحالت فشػَدُ ثؼیبسهشٍسی داًؼتِ اػ

(CDCs   ثب ّذف ثْؼبصی هحالت ، فٔبلیت ّبیی ّن چَى حوبیت ّبی هبلی اص الـبس ون دسآهذ )لبثل هؼىي هبًٌذ 

ػبصهبى ّبی هحلی ٍ دٍلت اًزبم هی دٌّذ ) ٍیذال ،  ، ػبوٌبى هـبسوت ثب سا ػبوٌبى ًیبص هَسد خذهبت تأهیي اػتٌبٓت،

 ًَػبصیِ دسخلَف هتَلیبى ػَی اص رضئی ٍ پشاوٌذُ الذاهبت ٍ التلبدی ػبختبسّبی( . دس ایي ساػتب تَرِ كشف ثِ 1996

 هٌَى آهیض، هَفمیت ًَػبصیِ ٍ ثبصػبصی( . ثشًبهِ ّبی 1990فشػَدُ ًوی تَاًذ هخوشحوش ثبؿذ ) رَد ٍ پبسویٌؼَى ،  ّبی ثبفت

 ُشفیت .ؿَد هی تَرِ آى ثِ هَرَد ػبختبسّبی دس ًذستِ ث وِ ثبؿذ هی اًؼبًی ّبی ُشفیت یب ّب ػشهبیِ گشفتي ًِش دس ثِ

هی وٌٌذ ،  صیؼت آًزب دس وِ هشدهی ؿشایي ًِشگشفتي دس ثب ًَػبصی ٍ هحلی التلبد ؿىَفبیی ثِ هٌزش تَاًذ هی اًؼبًی ّبی

 ( . 1997ثبسًض ،  –ثبؿذ ) ساثیٌؼَى 

 سفتِ سفتِ ٍ اػت ًـذُ ًَػبصی دالیلی ثِ وِ اػت ؿْش لذیوی ثبفت ؿَد، هی ؿْشی ی فشػَدُ ثبفت اص وِ تلَسی ٓوَهبً

 تلَس ،(وٌذ هی تذآی رّي دس سا وٌْگی هَهَّ ثیـتش وِ (فشػَدُ ثبفت اص تلَس ایي .اًذ ؿذُ پَػیذُ ٍ وٌِْ ّب ػبختوبى

 سٍ ٍ ؿَد هی تْذیذ آى دس ًَػبصی ٍ ّبػت آى گیش گشیجبى وِ هـىالتی ٍ هؼبئل دلیل ثِ سا ؿْشی ّبی ثبفت اًَاّ اص ربهٔی

 ثِ حل ساُ یبفتي ثشای هـىل ؿٌبخت ٍ یبثی هؼئلِ ّذف، اگش سٍ ایي اص گیشد، ًوی ثش دس اًذ ًْبدُ هیشًذگی یب فشػَدگی ثِ

 تغییش " ؿْشی داس هؼئلِ ّبی ثبفت" ثِ تَاى هی سا فشػَدُ ّبی ثبفت ٌَٓاى ، اػت ؿْشی ثبفت ویفیت استمبء ٍ تغییش هٌَِس

 ( . 1382) رْبًـبّی ،  داد لشاس ثحج هَسد ٍ

 

 علل و شکل گیزی بافت های فزسوده و ناکارآمذ -4-2

 ّبی ثبفت آهذى ٍرَد ثِ ٍ گیشی ؿىل ثبٓج یىذیگش ثب ّوبٌّگی دس یب ٍ تٌْبیی ثِ چٌذی َٓاهل ؿذ اؿبسُ وِ گًَِ ّوبى

 اص یه ّش دس ثٔذی ی ًبػٌزیذُ هذاخالت احش ثش یب ٍ ثبفت ایزبد ؿشٍّ دس تَاًٌذ هی َٓاهل ایي .ؿًَذ هی ًبوبسآهذ ٍ فشػَدُ

 پبساهتشّبی .دٌّذ وبّؾ آى دس سا اًؼبًی هحیي ویفیت ٍ خبسد اًتفبّ اص سا ای پٌِْ ٍ ؿذُ ٓول ٍاسد ثبفت ػبختبسی َٓاهل

فشػَدُ سا هی تَاى ثِ ؿشح ریل هَسد تحلیل  ثبفت گیشی ؿىل ٓلل دس هحیٌی هخشة َٓاهل ٌَٓاى ثِ آًْب ًمؾ ٍ تأحیشگزاس

 لشاس گشفت :

 الف ( ٓذم پیشٍی اص یه ثشًبهِ سیضی هٌؼزن :

 اص ّبیی هحذٍدُ یب ٍ ؿْشی هٌبًك تَاًذ هی ، ؿْشی ی تَػِٔ هؼبئل دس ًگش ربًجِ ّوِ ٍ هذٍى ای ثشًبهِ ًجَدى اختیبس دس

 ثبفت دس سا پذیذُ دٍ ایي ثبسص ًوَد  .وٌذ هجتال َّیتی ثی یب ٍ ًبوبسآهذی ی ٓبسهِ دٍ اص یىی ثِ گیشی ؿىل ثذٍ دس سا ّب آى

 ثش ٓالٍُ .داد لشاس ؿٌبػبیی هَسد آى رٌَثی ٍ ؿوبلی ّبی ثخؾ دس هلوَع ٍ ٓیٌی كَست ثِ تَاى هی تْشاى، ؿْشی ّبی

 .ًوبیذ هجذل الصم فبلذوبسایی ای پٌِْ ثِ سا وبسآهذی ثبفت اػت لبدس ًیض، ؿذُ تٔییي پیؾ اص ثشًبهِ ثذٍى هذاخالت ایي،

 ة ( َٓاهل وبلجذی :

 ثبفت اًٌجبق یب پیًَذ ی ًحَُ ًیض ٍ ثیشًٍی ٍ دسًٍی دػتشػی ؿجىِ ًفَرپزیشی، هٌٌمِ، ول ثب پٌِْ یه استجبى ٍ پیًَذ ؿىل

 .دّذ لشاس ًبوبسآهذ ّبی ثبفت ی صهشُ دس ٍ خبسد هٌلَة وبسایی حبلت اص سا ثبفتی اػت لبدس صهیي َٓاسم ٍ هَسفَلَطی ثب

 آػیت دسرِ پٌِْ، یه دس آًْب ثٌذی داًِ ٍ اساهی تفىیه ، فوب ٍ تَدُ ًؼجت ثبفت، تشاون ثیي تٔبدل ٓذم ایي، ثش ٓالٍُ

 پیشاهًَی ًمبى ػبیش ثِ ًؼجت سا آى ویفی ٍ ووی اسصؽ وبّؾ ٍ ثشدُ ثبال غیشهتشلجِ ًجیٔی ػَاًح ثب هَارِْ دس سا آى پزیشی

  .آٍسد هی پذیذ آى

 د ( هٔوالت ٓولىشدی :

 هؼبئل ًجبؿذ، ثشلشاس فشاغت اٍلبت گزساى ٍ هؼىًَی فوبی ثب وبس فوبیی ًؼجت ثیي الصم تٔبدل وِ پٌْْبی ّش دس ولی ًَس ثِ

 هؼىًَی، خذهبتی، كٌٔتی، وبسگبّی، كشفبً ّبی پٌِْ  .ػبصًذ هی ًبوبسآهذی دػتخَؽ سا ثبفت ارتوبٓی هتٔذد هـىالت ٍ

 ؿشایي ؿذى هْیب هحن ثِ وِ داسًذ ًْفتِ خَد دس سا ًبوبسآهذی ثش دال ؿَاّذی ّوگی تزبسی ی گؼتشدُ هشاوض ٍ خَاثگبّی

  .ًوبیٌذ هی هٌلَة وبسایی ٍ اسصؽ فبلذ سا ثبفت ٍ وشدُ ثشٍص ٓولىشدی هٔول كَست ثِ هٌبػت

 د ( َٓاهل آالیٌذُ ی صیؼت هحیٌی :
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 ٍ ؿذُ ثبفت ویفی ٍ ووی اسصؽ وبّؾ ثبٓج ثبلمَُ یب ٍ ثبلفٔل كَست ثِ چِ هحیٌی صیؼت ّبی آالیٌذُ اًَاّ تَصیْ ٍ تَلیذ

 هٔوالت ًیض ٍ ػٌحی ّبی آة دفْ اص ًبؿی هـىالت ٍ فبهالة ٍ صثبلِ اًتـبس .آٍسًذ هی اسهغبى ثِ آى ثشای سا ًَػبصی تَلف

 یه ػبوٌبى آػبیؾ ٍ ػالهتی ثْذاؿت، فوب، دس كَتی ّبی آلَدگی اًَاّ ثشٍص چٌیي ّن ٍ َّا دس ّب آلَدگی اًَاّ اص ًبؿی

 .وٌذ هی هیشًذگی ٍ فشػَدگی حبلت دچبس سا ؿْشی ثبفت فَق، ّبی پذیذُ ثشٍص .دٌّذ هی لشاس تْذیذ هَسد سا پٌِْ

 ُ ( َٓاهل التلبدی ، ارتوبٓی ٍ فشٌّگی :

 فٔبلیت اًَاّ ًیض ٍ اؿتغبل ٍ دسآهذ رؤیتی، خبلق ٍ ًبخبلق ّبی تشاون خبًَاس، ٍ خبًَادُ اؿىبل لَهی ٍ ارتوبٓی تشویت

 هی سا ای وٌٌذُ تٔییي ٍ ثبیؼتِ احش ؿْشی، ثبفت هحتَای ٍ گیشی ؿىل ثش وِ ّؼتٌذ َٓاهلی رولِ اص خذهبتی ٍ تَلیذی ّبی

 وبسآهذ ٍ یب غیشوبسآهذ هی وٌٌذ . ثبفتی ثِ تجذیل سا آى ٍ گزاسًذ

 ووجَد صیشػبخت ّبی ؿْشی :ٍ ( تأحیش ًبؿی اص 

 آة، ػٌحی، ّبی آة ٍ فبهالة دفْ وبًبل ، هٌبػت استجبًی ساُ ًِیش ؿْشی ّبی صیشػبخت ٍ تأػیؼبت ًبسػبیی یب ٍ ووجَد

 اص ًبهٌلَة ٌٓبكش ٓجَس ایي، ثش ٓالٍُ .ؿًَذ هی ؿْشی ثبفت فشػَدگی حبل ٓیي دس ٍ هٔول ایزبد ػجت ... ٍ تلفي گبص، ثشق،

 ؿْشی ثبفت ًبوبسآهذی یب ٍ فشػَدگی ػجت آى پیشاهًَی ًمبى یب ٍ ؿْشی هٌبًك ول ثِ خذهبتی اسائِ ثشای ؿْشی ثبفت هیبى

 اگش ٍیظُ ثِ ؿْشی ّبی هؼیل سٍثبص ٍ ّبی وبًبل ٓجَس لَی، فـبس ثشق ؿجىِ آّي، ساُ ّب، ثضسگشاُ ٍ ّب اتَثبى ٓجَس .گشدًذ هی

) هٌْذػیي هـبٍس  گشدًذ هی آى ًبوبسآهذی ٍ ثبفت دس صهیي لیوت افت ػجت ثبؿٌذ ّوشاُ ؿْشی صائذات ٍ ، فبهالة ، صثبلِ ثب

 ( .1-3، كق  1382اهىَ ، 
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 لَاسگی ثی ٍ تٌبػت ٓذم تٔبدل، ٓذم ػبصهبًی، ثی ثبٓج وِ اػت ؿْشی فوبی ثِ هشثَى هؼبئل تشیي هْن اص یىی فشػَدگی

 ؿْشی حیبت گشفتي ؿىل ٍ ای ٍالِٔ ؿْشی حیبت افَل رؤی، خبًشات صدٍدى ثِ وِ اػت ٓبهلی فشػَدگی .ؿَد هی آى

 تمؼین هی وٌذ :« ًؼجی » ٍ « وبهل » ( فشػَدگی سا ثِ دٍ دػتِ ی ولی 1384ُ ای ووه هی وٌذ . حجیجی ) سٍصهش

 ثِ ٍ ثبؿذ وشدُ سخٌِ آى تفٔبلی ٍ وبلجذ یٌٔی ؿْش فوبی ٌٓلش دٍ ّش دس فشػَدگی وِفشػَدگی وبهل ، فشػَدگی اػت  » 

 رب یه ًَس ثِ "فٔبلیت ٍ وبلجذ" دس یب ٍ "فٔبلیت" ،"وبلجذ" دس یب فشػَدگی« .  ؿَد فوب وبهل فشػَدگی ثبٓج آى دًجبل

 .وٌذ هی سػَخ

 :ثبؿذ ّب فشػَدگی اًَاّ ثیبًگش وِ داد تـىیل ریل ؿشح ثِ هٔبدالتی تَاى هی اػبع ایي ثش

 فوب ًؼجی فشػَدگی( ;  ًؼجی فشػَدگی)  فٔبلیت + ( ػبلن وبلجذ)  ؿىل  :اٍل هٔبدلِ

 فوب ًؼجی فشػَدگی ( ; ػبلن)  فٔبلیت + ( فشػَدُ ًؼجتبً وبلجذ)  ؿىل  :دٍم هٔبدلِ

 فوب وبهل فشػَدگی ; ( فشػَدُ)  فٔبلیت + ( فشػَدُ وبلجذ)  ؿىل : ػَم هٔبدلِ

 فشػَدگی سا ثِ چٌذ دػتِ ی ولی تمؼین ًوَد وِ ٓجبستٌذ اص :دس یه تمؼین ثٌذی دیگش ، هی تَاى 

 الف ( فشػَدگی وبلجذی 

 ویفیت اُفت هؼیش دس ثٌب ثبفت لشاسگشفتي ثب ٍهْ ایي .ثبؿذ ثٌب ای ػبصُ یب وبلجذی ویفیت اُفت اص ًبؿی اػت هوىي فشػَدگی

 ًبهٌلَة ٍ ًبهٌبػت ًگْذاسی یب ّب اتَهجیل آهذ ٍ سفت اص ًبؿی استٔبؿبت صهیي، ربثزبیی َّا، ٍ آة تأحیش ایبم، گزؿت اص ًبؿی

 ثذٍى .داسد ًیبص وٌذ، هی تأهیي ربسی ٍ هٌِن ًگْذاسی آًچِ اص ثیؾ ، ًگْذاسی ٍ تٔشیف ثِ ثٌبیی چٌیي .آیذ هی ٍرَد ثِ

  .وٌذ هی ایزبد اختالل ثٌب اص اػتفبدُ ٍ تلشف خالل دس ثٌب وبلجذی ؿشایي ثبصآسایی، چٌیي

 .اػت تذسیزی آغبص دس ون دػت – احتوبالً دػت، ایي اص فشػَدگی ایزبد

 ة ( فشػَدگی وبسوشدی

 ثِ وِ وبسوشدی ثشای دیگش ثٌب ثبفت اػت هوىي  .ؿَد ًبؿی ثٌب وبسوشدی ّبی ویفیت اص تَاًذ هی چٌیي ّن فشػَدگی

 یب هتلشف ؿشایي یب سٍص ّبی اػتبًذاسد ثب حبلت دسایي ثٌب .ًجبؿذ هٌبػت ربسی ی اػتفبدُ ثشای ، ؿذُ ًشاحی خبًشؽ

 فشػَدگی .ثبؿذ فٌی هٔف ًمٌِ یه اص هتأحش ثٌب یه وبسوشدی فشػَدگی اػت هوىي .وٌذ ًوی تٌجیك ثبلمَُ هتلشفیي

 وبسوشد وِ ؿَد ًبؿی خبسری َٓاهل اص تَاًذ هی وبسآیی ٓذم .ؿَد ًبؿی گؼتشُ ّبی ٍیظگی اص اػت هوىي چٌیي ّن وبسوشد
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 ًذاؿتِ ٍرَد پیشاهَى ّبی خیبثبى یب هحل دس اتَهجیل تَلف ثشای وبفی فوبی اػت هوىي هخالً  .اػت هتىی ّب آى ثِ ثٌب

 .ثبؿذ دؿَاس هحل ثِ دػتشػی تشافیه اصدحبم یب ثبسیه ّبی خیبثبى ٍرَد خبًش ثِ یب ثبؿذ

 د ( فشػَدگی دس تلَیش رٌّی

 اًؼبًی، هحیي دس تحَل ایزبد ثب صهبى گزس دس .اػت گؼتشُ یب ثٌب رّيِ ثشداؿت ٍ تلمی هحلَل رٌّی تلَیش دس فشػَدگی

 اص اػت آى خذهت دس وِ ًیبصّبیی ثب سا خَد تٌبػت اهشٍص هشدمِ دس تبسیخی تغییش ثذٍى ثبفت ًجیٔی، یب التلبدی ارتوبٓی،

 .  ثبؿذ ٍالٔی ی رَّشُ فبلذ ٍالٔیت دس اػت هوىي ٍ اػت اسصؿی داٍسی یه ثشداؿت ایي .دّذ هی دػت

 د ( فشػَدگی لبًًَی ٍ سػوی 

 ٓوَهی ثٌگبُ یه وِ دّذ هی سٍی ٌّگبهی هخالً ٍ وٌذ هی پیذا سثي وبلجذی ٍ وبسوشدی اثٔبد ثِ فشػَدگی ًَّ ایي

 آتؾ ایوٌی، ٍ ثْذاؿتی رذیذ ّبی اػتبًذاسد سٍاد وِ اػت لشاس ایي اص .وٌذ هی تٔییي وبسوشد ثشای سا حذاللی اػتبًذاسدّبی

 لحبٍ اص اػت هوىي ثٌب یه تشتیت ّویي ثِ  .وٌٌذ افؼشدگی ثِ هحىَم سا ثٌب یه اػت هوىي ػبختوبًی، همشسات یب ػَصی

»  فشػَدگی یه ثِ اػت هوىي رٌّی تلَیش حَصُ دس -گبُ– ٍ وبسوشدی وبلجذی، فشػَدگی  .ثبؿذ ؿذُ«  فشػَدُ » لبًًَی

 ؿَد لشاس ٍ ؿَد آالم « ًشح دس داخل»  سػوبً گؼتشُ یه وِ دّذ هی سخ ؿشایٌی دس هخالً اهش ایي ٍ ؿًَذ هٌزش « سػوی

 .ؿَد تخشیت هحلی دٍلت ؿْشػبصی ّبی دػتگبُ ػَی اص ربهْ ثبصػبصی ًشح ارشای ٍ ساُ تٔشین ، ربدُ احذاث ثشای

 ُ ( فشػَدگی هىبًی

 دس ؿذُ اًتخبة هىبى اػت هوىي .ثبؿذ هی گؼتشُ داخل دس وبسوشدی ّبی فٔبلیت ّبی ٍیظگی اص هتأحش هىبًی فشػَدگی

 دس وِ ّبیی فشٍؿگبُ هخالً .ؿَد فشػَدُ اػت ؿذُ ػبختِ ّب آى ثِ تَرِ ثب ثٌب وِ ّبیی فٔبلیت ثب استجبى دس ٍ صهبى ًَل

 هىبى یه هبًذى تغییش ثال ًتیزِ دس فشػَدگی ایي ٍالْ، دس .داسًذ لشاس هتشٍن آّي ساُ ایؼتگبُ یب ثیوبسػتبى یه پیشاهَى

هی آیذ ) ّذایت ًیب ،  پذیذ وبس ًیشٍی ٍ دػتشػی ّبی ّضیٌِ ٍػیْ الگَی دس وِ دّذ هی سٍی تغییشاتی ثِ ًؼجت خبف

 ( . 56-58، كق  1386

 

 راه های بزون رفت  اس وضع موجود و رونق بخشی به نوساسی بافت های فزسوده-5
 ٍ هؼتوش فشایٌذی كَست ثِ آى تلمی ٍ ًَػبصی ثٌیبدیي ٍ ولی هجبحج ثِ پشداختي هوي هَرَد ٍهْ اص سفت ثشٍى ثشای

 وِ ساّىبسّبیی یٌٔی ثبؿذ؛ گیشی ُ اًذاص لبثل هشدم ثشای وِ اػت ساّىبسّبیی ثِ ًیبص ساّجشدی، هذیشیت ثش هجتٌی ٍ ثلٌذهذت

 ایي .وشد خَاٌّذ پیذا دػت اًتِبسؿبى هَسد ًتبیذ ثِ صٍدتش وِ وٌذ هٌوئي سا ّب آى یب ٍ ثشػبًذ ًیبصّبیـبى ثِ سا آًْب ػشیٔبً

 سًٍذ دس آًْب هـبسوت رلت هشدم، ثِ ثخـی اهیذ ثب تَاًذ هی ّب آى همٌٔی ًتبیذ ٍ ثَدُ ثبصدُ صٍد ٍ هذت وَتبُ ساّىبسّب

 هی ساّجشدی هذیشیت ػٌح دس هؼبئل اص ولی ؿٌبخت ثِ گبم اٍلیي ، ؿذ روش آًچِ تحمك هؼیش دس .ػبصد هحمك سا ًَػبصی

 اص ؿٌبػی آػیت ٍ ساّجشدی تحلیل یه ٍ ؿذُ هٌشح ثٔذ ایي دس ّب هشٍست ٍ ّب اػتشاتظی هجبًی، اّذاف، ٓجبستی ثِ  .ثبؿذ

 .آهذ خَاّذ دػت ثِ گزؿتِ

 یب ًَػبصی الذام اػت هوىي ثبفتی دس .ؿَد هی ؿبهل سا هتٌَٓی ٍ هختلف ّبی رٌجِ ٍ ًیؼت وبلجذی كشفبً هفَْهی ًَػبصی

 آى حبكل وِ ؿَد تجذیل ًَػبصی هؼتلضم ؿشایي ثِ ٍ ؿذُ خبسد اًفٔبلی حبلت اص (تَاًوٌذػبصی ٍ هحشٍهیت سفْ) آى ّذف

 وبلجذی ٌٓبكش ٍ ثَدُ هذًِش آى فشػَدگی اثٔبد ّوِ ثب فشػَدُ ثبفت هحذٍدُ فٔبل، ًَػبصی دس .ثبؿذ هی فٔبالًِ ًَػبصی

 ثِ .ؿَد هی ًوبیبى ارشایی ّبی ؿیَُ ٍ ّب ؽٍس دس تحَل ایزبد هشٍست تشتیت ثذیي . ًیؼتٌذ ثحج اػبػی هَهَّ ًفؼِ فی

 ( .378، ف  2000) گشیي لی ٍ سع ،  اػت هبلی ٍ اًؼبًی ی ػشهبیِ ثىبسگیشی ثِ هٌَى ؿْشی ًَػبصی ٍ ثْؼبصی وِ ًحَی

 ًبم ثِ وِ آًچِ یب ٍ ًَػبصی الگَّبی تْشاى، فشػَدُ ّبی ثبفت دس ًَػبصی اهش هتَلی ٌَٓاى ثِ تْشاى ؿْش ًَػبصی ػبصهبى

 وٌذ هی تمؼین الگَ یب هذل دػتِ، چْبس ثِ سا خَاّذؿذ تَلیذ فشػَدُ ّبی ثبفت ًَػبصی همَلِ وبس خشٍری ٍ ًْبیی هحلَل

 ( .41، ف  1385) ٌٓذلیت ، 

 .ؿَد هی تْیِ ربهْ ًشح ّبی ػیبػت چْبسچَة دس الگَ ایي :  فشػَدُ ثبفت ًَػبصی ٍیظُ ًشح ًشح؛ تَلیذ الگَی(  الف

 فشػَدُ ثبفت دس هٔوبسی ٍ ؿْشی هٌِش تفلیلی، ػٌَح ؿبهل ًَػبصی ٍیظُ ّبی ثشًبهِ ٍ ّب ًشح اص ای ثؼتِ هزوَس، ًشح
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 آى ثش هذیشیت ٍ سیضی ثشًبهِ ًِبم هـخق، هشصّبی ٍ ًِن ثِ سػیذى ٍ هختلف ًَاحی ٍ هحالت ثشسػی ثب ًشح ایي دس .اػت

 .گشدد هی تٔییي

 ٍ رذاٍل ّوشاُ ثِ پبیِ، تشاون رؤیتی، ػمف اكلی، ّبی دػتشػی ّب، وبسثشی ثٌذی پٌِْ ًَػبصی ٍیظُ تفلیلی ًشح دس

 حزوی تشویت پیـٌْبد ٍ ّب وبسثشی تذلیك هوي داسد ای هحلِ همیبع وِ ؿْشی هٌِش ًشح دس ٍ گشدد هی اسائِ ّب ػشاًِ

 هٌِش ًشح دس ّن ٍ تفلیلی ًشح دس ّن  .ؿَد هی هـخق تشاون ویفی تَصیْ ًحَُ ، فوب هٌِشیي ّبی ایذُ ثش هجتٌی ثبفت

 هی كَست پیـٌْبدی ٍ هَرَد فوبیی ػبصهبى ّبی ٍیظگی ثش هجتٌی وبلجذی – وبسوشدی اػبػی پبساهتشّبی پیـٌْبد ، ؿْشی

 .گیشد

 ّبی ثبفت ًَػبصی سًٍذ دس ارشایی گبم تشیي هْن توله یب صهیي تَلیذ الگَی : ًَػبصاى ّبی ُ پشٍط صهیي؛ تَلیذ الگَی ( ة

 دس .سػٌذ هی ثؼت ثي ثِ توله ّبی صهیٌِ ًـذى فشاّن دلیل ثِ ٍ آغبصیي هشاحل ّوبى دس ّب ًشح اغلت .ثبؿذ هی فشػَدُ

 هىبًیضم اص غیش  .ثبؿذ گـب ساُ هَاسدی دس تَاًذ هی آًْب اص ّشوذام وِ ؿذُ تزشثِ رْبى دس تٔومی لبثل الگَّبی ، خلَف ایي

 ؿذى هْیب فشم ثِ ٍ ؿذُ یبد هَهَّ خلَف دس هشدم هـبسوت رلت ًحَُ ای ثشًبهِ ّبی

 . ًوَد هـخق ًیض سا آى ّبی اٍلَیت ٍ داهٌِ توله ارشایی فشایٌذ دس ثبیؼتی ثبفت، ًَػبصی رْت اهالن ٍاگزاسی ّبی صهیي

 :ٓجبستٌذاص ّب اٍلَیت ایي

 ًَػبصی ی ٍیظُ تفلیلی ًشح پیـٌْبدی ؿجىِ هؼیش توله -

 (ًَػبصاى ّبی پشٍطُ) ربیگضیي هؼىًَی ٍاحذّبی هحذٍدُ هله -

 هختلي ّبی پشٍطُ هحذٍدُ توله -

 ؿْشی هٌِش هجٌبی ثش تَػِٔ تحشیه ًمبى هحذٍدُ توله -

  : آفشیي اسصؽ ّبی وبسثشی ؛ ػشهبیِ تَلیذ الگَی ( د

 ٍ هٌبثْ ثِ اكَالً ؿْشی ػیبػتوذاساى اتىبی ٍ آیذ ًوی ٓول ثِ دسػتی اػتفبدُ ّب اصآى وِ داسد ٍرَد ؿْش دس ای ًْفتِ هٌبثْ

 ؿْشی ربهْ ّبی ًشح خلَف ایي دس .وشد احیبء سا ؿْشی پشاوٌذُ ٍ یبدؿذُ هٌبثْ گًَبگَى ًشق ثِ تَاى هی اػت، ًمذ پَل

 فشػَدُ ٍ فمیش هٌبًك دس اداسی – تزبسی هختلف هشاوض ٍ ّب ثَسع ًِیش فشیيآ اسصؽ ّبی وبسثشی پیـٌْبد ثب تَاًٌذ هی

 گزاساى ػشهبیِ رزة ثب ًگشی ول ّبی ًگبُ چٌیي .ػبصًذ فشاّن سا فشػَدُ ّبی ثبفت ًَػبصی رْت الصم ّبی صهیٌِ ، ؿْشی

  .وٌذ هی توویي سا ؿْشی پبیذاس تَػِٔ ٍ ًَػبصی یٌذآفش التلبدی ّبی كشفِ ،

 د ( الگَی تَلیذ ػبختوبى : ػبص ٍ وبسّبی كٌٔتی دس ػبخت :

گؼتشدُ ی ثبفت ّبی فشػَدُ ی ؿْشی ًِ تشدیذی ًیؼت وِ ثب هىبًیضم ّبی ػبخت ٍ ػبص فٔلی ، اهىبى ًَػبصی ٓشكِ ّبی 

 ( .82 -85، كق  1387ثِ لحبٍ ووی ٍ ًِ ویفی هوىي ًیؼت ) هٌْذػیي هـبٍس پشداساص ، 

 ًتبیذ ٍ پیبهذّبی اداهِ ی سًٍذ ٍهْ هَرَد ثبفت ّبی فشػَدُ

 اثٔبد دس سا اًؼبى صًذگی وِ صیشاػت هَاسد رولِ اص ؿشایٌی ٍرَد هٔشف ثلىِ ؿَد ًوی هٌحلش وبلجذ ثِ فشػَدگی اكَالً

 فبرِٔ ّبی صلضلِ هٌضلِ ثِ خَد فشػَدُ ّبی ثبفت دس سًٍذ ایي تذاٍم سػذ هی ًِش ثِ وِ ای گًَِ ثِ وٌذ، هی تْذیذ هختلف

 : ثَد آى تذسیزی ٍلَّ ًگشاى پیؾ اص ثیؾ ثبیذ ٍ وٌذ هی تْذیذ سا آیٌذُ ّبی ًؼل وِ اػت آهیض

 .اػت دیگش ًمبى اص ثیـتش فشػَدُ ثبفت دس رشاین -

 .اػت رذی وبهالً صلضلِ ثشاثش دس فشػَدُ ثبفت ّبی خبًِ پزیشی آػیت -

 .اػت سٍثشٍ رذی هـىالت ثب ثحشاى هَالْ دس سػبًی خذهبت ٍ اهذاد -

 .سػذ هی حذالل ثِ ّب اًؼبى حشهت حفَ اهىبى -

 .اػت سٍثشٍ هحیٌی رذی هَاًْ ثب فشػَدُ ثبفت دس تشثیت ٍ سؿذ -

 .اػت ووتش ثؼیبس ؿْش هتَػي اص فشػَدُ ثبفت ّبی صیشػبخت -

 .وٌذ هی ػلت سا هشدم ًِبست ٍ هـبسوت تَاى ، فشػَدُ ّبی ثبفت دس التلبدی فمش  -

 .اػت پبییي فشػَدُ ّبی ثبفت دس گزاسی ػشهبیِ ٍ التلبدی ّبی اًگیضُ  -
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 اػت اػتٌتبد لبثل هٌبًك ایي فشػَدگی پیبهذّبی ًتبیذ تحلیل اص وِ سا فشػَدُ ّبی ثبفت ًَػبصی دؿَاسی ٓلل ولی ًَس ثِ

 ، ٓجبستٌذ اص :

 ارتوبٓی ٍ دٍ لٌجی ؿذى ؿْشّب –ًبثشاثشی التلبدی  -

 ًبصل ثَدى ویفیت ػبخت -

 الگَی ثشًبهِ سیضی ؿْشی وبلجذهحَس -

 ثبسگزاسی ًبهتٔبدل -

 پبییي ثَدى ًؼجت ػٌح هٔبثش -

 اسوبى هؤحش ثشهذاخلِ دس ثبفت ّبی فشػَدُ

 ٍ دٍلتی ًیشٍی اص اػتفبدُ ثب تَأهبى ًَس ثِ خلَكی ٍ دٍلتی ّبی ثخؾ هـبسوت ثب ٓوَهبً ؿْشی ًَػبصی ّبی پشٍطُ اهشٍصُ

 ( . 8، ف  1992) فلذهي ،  پزیشد هی اًزبم خلَكی ثخؾ ی ػشهبیِ

 ویفیت استمبء دس ًبپزیش رذایی اسوبى اص ؿْشی ی فشػَدُ ّبی ثبفت ثْؼبصی ٍ هذیشیت دس هحلی ًْبدّبی هـبسوت چٌیي ّن

ػبصهبى اسٍپبیی ثشای ثْجَد ؿشایي صًذگی ٍ وبس » هٌبلِٔ ای تَػي .ثبؿذ هی هحالت ًَّ ایي وبلجذی ٍهٔیت ثْجَد ٍ هحیي

( »EFILWC   ثِ ًمؾ )ًِفشػَدُ ّبی ثبفت ثْؼبصی ٍ ًَػبصی هؼبئل ثب ساثٌِ دس هشدم ًِشات ػٌزؾ دس ّب سػب ، 

ًَػبصی ، آهَصؽ ، اؿتغبل ثِ ٍیظُ  ثیي استجبى ایزبد ٍ ّب ثبفت ًَّ ایي گؼتشؽ اص رلَگیشی رْت ّبیی ػیبػت ٍ توْیذات

 ( . 749، ف  2000آهَصؽ هـبغل رذیذ تأویذ هی ًوبیذ ) وٌَی ٍ وٌَیتض ، 

 حوبیت (1997) پشتش .اًذ وشدُ ثحج فشػَدُ هحالت ًَػبصی ٍ ثْؼبصی دس دٍلت ی هذاخلِ هیضاى ی دسثبسُ هتٔذدی هحممبى

 ّبی ثشًبهِ هبلیبت، ػَثؼیذ، ًِیش دٍلت هؼتمین ًِبست وِ اػت هٔتمذ ٍلی داًؼتِ هشٍسی ثؼیبس سا ّب ثبفت ایي اص دٍلت

 ثِ هحلی ًْبدّبی ًمؾ ثِ ٍی .داد خَاّذ هٔىَػی ی ًتیزِ وبهالً هخجت، ًتیزِ ثزبی ّب ثبفت ایي دس هؼتمین فٔبلیتی

 ( . 12، ف  1997ّوشاُ هـبسوت هشدم دس هَفمیت ثشًبهِ ّبی ًَػبصی تأویذ وشدُ اػت )پشتش ، 

 پیـجشد دس هْوی ًمؾ دٍلت هٔتمذًذ آًْب .داسًذ ثَد وشدُ ثیبى پشتش آًچِ ثب هتفبٍت ًِشی( 1997ّشیؼَى ٍ گلؼویش )

 ػبیش .ّؼتٌذ خلَكی ثخؾ ٍ دٍلت اتلبل ی ًیضحلمِ هحلی ًْبدّبی ٍ ًوبیذ هی ایفب التلبدی ّبی ػیبػت ی تَػِٔ

 ( . 1997)ّشیؼَى ٍ گلؼویش ،  اًذ داًؼتِ هشٍسی فشػَدُ ّبی ثبفت ثْؼبصی دس سا دٍلت ّبی ػیبػت ًیض هحممیي

 وِ ًَػبصی؛ ٍ ثبصػبصی ، هشهت( ، ثْؼبصی)ػبهبًذّی : اػت هٌشح ؿیَُ چْبس فشػَدُ، ّبی ثبفت ثب ثشخَسد دس ولی ًَس ثِ

 اثٔبد ثشسػی اص پغ هٌبػتی   ؿیَُ اًتخبة .ثَد خَاّذ هتفبٍت هزوَس ّبی ؿیَُ اص وذام ّش دس ثبفت دس هذاخلِ هیضاى

 هذًِش التلبدی ٍ َّیتی -فشٌّگی رولِ اص هختلف ّبی رٌجِ اص ثشسػی ایي.گیشد هی كَست فشػَدُ ثبفت دس ثحشاى

 ( . 115، ف  1380ثبؿذ ) اثلمی ،  هی وبسؿٌبػبى

 ٍ تشػین هٌبلٔبت، اًزبم ی ًحَُ. ثبؿذ هی ثبفت دس هذاخلِ چگًَگی ، فشػَدُ ثبفت ّبی ًشح دس اػبػی هَهَٓبت اص یىی

 ٍ ارشا ثٌذیِ صهبى ارشایی، ّبی سٍؽ گش، هذاخلِبد ًْ یب ػبصهبى سیضی، ثشًبهِ ٍ ًشاحی ّبی ؿیَُ ًشح، اّذاف ٍ اثٔبد تذٍیي

 ّش خبفِ هَهَّ ثب ثبیذ ّب حل ساُ ایي وِ اػت ثذیْی.  ًلجذ هی سا خَد هٌبػت حل ساُ وِ اػت ای ِلهؼئ وذام ّش …

 تحمیمی ثِ ٍگشًِ یبثذ تحمك ثتَاًذ تب ثبؿذ داؿتِ ػٌخیت آى فشٌّگی ٍ التلبدی ارتوبٓی، لبًًَی، ثؼتش ثب ٍ هتٌبػت ًشح

 هی تْذیذ سا ؿْش حیبت وِ "اػت داسی هؼألِ ثبفت" ّوبى هبًذ هی ربی ثش آًچِ ٍ ؿَد هی تجذیل آسؿیَ دس ًگْذاسی رْت

 . وٌذ

 

 

 نتیجه گیزیبحث و -6
 اص ٓجَس ثٔذ آًچِ ٍ اػت حشوت دس هىبى ٍ صهبى دس ؿتبثبى ػشٓتی ثب ٍ هی گزاسد ؿْشی حیبت ثش سا خَد سدپبی صهبى گزس

 فشػبیؾ ٍ آى ًتبیذ اص یىی ثی ؿه  .اػت لجل ثب آى هتفبٍت هٌٔبیی المبی ٍ تغییش هی ؿَد، حبكل ؿْش دس آى ػشیْ

 .هی ًلجذ ؿشایي ایي تٔذیل دس سا ثؼیبسی اًذیـی ّبی چبسُ هْن ایي ٍ اػت ؿْشی فٔبلیت ّبی ٍ فوبّب فشػَدگی
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 ثیبى ٍ پیشاهًَی ثبفت ٍ فشػَدُ ثبفت ، لذین ثبفت تبسیخی، ثبفت لجیل اص پزیش آػیت ّبی ثبفت اًَاّ هٔشفی ثب پظٍّؾ ایي دس

 ٍهٔیت ، ّب دػتشػی ٍهٔیت ، هلبلح ًَّ ًجمبت، تٔذاد ٍ ثٌذی داًِ ، اثٌیِ ٓوش چَى ّن فشػَدُ ّبی ثبفت ٓوَهی ٍیظگی

 . گشدیذ تـشیح ّب ثبفت گًَِ ایي پیذایؾ ٓلل ویفی، ّبی ؿبخق ٍ ؿْشی ّبی ػبخت صیش ٍ خذهبت

 تَلیذ الگَی " ،"ًَػبصاى ّبی ُ پشٍط صهیي؛ تَلیذ الگَی " ،"فشػَدُ ثبفت ًَػبصی ٍیظُ ًشح ًشح؛ تَلیذ الگَی " ػپغ

 ثشٍى الگَّبی ٌَٓاى ثِ "ػبخت دس كٌٔتی وبسّبی ٍ ػبص  :ػبختوبى تَلیذ الگَی " ٍ "آفشیي اسصؽ ّبی وبسثشی ػشهبیِ؛

اهیذ اػت وِ ثب ثشًبهِ سیضی هذٍى ٍ هٌؼزن  ثشؿوشدُ ؿذ . فشػَدُ ّبی ثبفت ًَػبصی ثِ ثخـی كًسٍ ٍ هَرَد ٍهْ اص سفت

 ثشداؿتِ ؿَد . سًٍك ثخـی ، ًَػبصی ٍ ثْؼبصی ثبفت ّبی فشػَدُ ی ؿْشیدس چبسچَة ایي سٍؽ ّب ثتَاى گبهی دس هؼیش 

  

 منابع -7

، ّفت ؿْش ، فللٌبهِ ی ٓوشاى ٍ  " ثبفت تبسیخی ، حفبُت ، هشهت ، ثْؼبصی یب ًَػبصی؟"  ،( 1380)، اثلمی ، ٓلیشهب  -

 ثْؼبصی ؿْشی ، ػبل دٍم ، ؿوبسُ ی چْبسم

، فللٌبهِ  " ثبفت فشػَدُ ی هالیش  ٍ ساُ ّبی ػبهبًذّی آى"   ( ،1389)تیوَسی ، پشٍیض ، سحوبًی ، ثیظى ، ٓشالی ، ؿبدی ،  -

  8رغشافیبیی آهبیؾ ، ؿوبسُ ی ی 

، تْشاى : ػبصهبى فٌی ٍ هٌْذػی ؿْش  " ٍ فشػَدُ ی ؿْشی ی هؼألِ داسثبفت ّب"   ،( 1382)،  رْبًـبّی ، هحوذحؼي  -

 تْشاى

هشهت ؿْشی ، تٔبسیف ، ًِشیِ ّب ، تزبسة ، هٌـَسّب ٍ لٌٌٔبهِ ّبی "  ،(  1384) ، هملَدی ، هلیحِ  ،حجیجی ، هحؼي  -

 ، تْشاى : داًـگبُ تْشاى ، چبح دٍم " رْبًی ، سٍؽ ّب ٍ الذاهبت ؿْشی

، تْشاى : " ًگبّی ًَ ثِ : ساّجشدّب ٍ ػیبػت ّبی ًَػبصی ثبفت ّبی فشػَدُ ی ؿْش تْشاى  " ،( 1385)، سهب ٌٓذلیت ، ٓلی  -

 ػبصهبى ًَػبصی ؿْش تْشاى

، ًـشیِ ی َّیت ؿْش ، ػبل چْبسم ، " تَػِٔ ّبی ؿْشی اهشٍص ، ثبفت ّبی فشػَدُ ی آیٌذُ " ، ( 1389) ، هبرذی ،حویذ -

  6ؿوبسُ ی 

، " الگَّبی سًٍك ثخـی ، ًَػبصی  ٍ ثْؼبصی ثبفت ّبی فشػَدُ ی ؿْشی  " ،( 1388)، هٌَف ، ؿشیف ، خذائی ، صّشا  -

 فللٌبهِ ی هٌبلٔبت هذیشیت ؿْشی ، ػبل اٍل ، پیؾ ؿوبسُ ی ػَم 

 ، ٍیشایؾ اٍل ، تْشاى " هٌبلٔبت ثبفت ّبی فشػَدُ"  ،( 1382)، هٌْذػیي هـبٍس اهىَ  -

ػبهبًذّی ، ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ثبفت فشػَدُ ی ؿْش وبؿوش ، ػٌذؿٌبػبیی ٍ ًَّ "  ( ،1387، )پشداساص هٌْذػیي هـبٍس 

 ، هشحلِ ی اٍل ، تْشاى" هذاخلِ دس ثبفت 

ًوًَِ ی هَسدی :  –ثشًبهِ سیضی ػبهبًذّی وبلجذی ثبفت ّبی فشػَدُ ی ؿْشی دس ثشاثش صلضلِ  ، ّذایت ًیب ، هحوذحؼي -

ٌٌمِ ی یه ؿْش تْشاى ، پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ ؿْشػبصی ، داًـىذُ ی ٌّش ٍ هٔوبسی ، تْشاى : هحذٍدُ ی تپِ ی آثه ه
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