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  چکیدٌ

 
ثب افتضایؾ جوقیتت ٍ تقب تب    اهشٍصُ استقب اهٌیت دس عشاحی هجتوـ ّبی هؼکًَی یکی اص هؼبئل حبئض اّویت جبهقِ اػتت. 

گؼیختگی سٍاثظ اجتوبفی ؿذُ اػت کتِ ایتي    ثشای آپبستوبى ًـیٌی ثِ فلت ّبی گًَبگَى ػجت فشاهَؿی ػٌت ّبٍاصّن
اهٌیت دس خبًِ ٍ هحل صًذگی ثتِ هقٌتبی   سٍاًی سا کن ٍ اهکبى احتوبل استکبة ثِ جشم سا افضایؾ دّذ.هیتَاًذ اهٌیت  ِهؼئل

.ّذف اص تَجِ ثِ اهٌیت دس عشاحی هحتیظ ّتبی هؼتکًَی حهتؼ َّیتت      اػت ثَدى اهبى دس ٍ ثجبت سٍاًی ٍ سفبُ،آػبیؾ
عشاحی فضتبی آسام   ؿٌبػبیی هحل ّبیی کِ اهکبى ٍقَؿ جشم ّؼتٌذٍثب ثب هیجبؿذ،کِ آساهؾ رٌّی ٍ فکشیهؼتقل، حغ 

. هقبلِ پیؾ سٍ ٍ ثْجَد کیهیت هحیظ سا هیؼش هیؼبصدافضایؾ اهٌیت ٍ ثِ دٍس اص ًبثؼبهبًی ّبی اجتوبفی دس هحل ػکًَت 
اػٌبدی ٍهٌبثـ ایٌتشًتی هی ثبؿذ. ّتذف  کتبثخبًِ ای ٍ ت اص عشیق هغبلقبتکیهی ٍ سٍؽ گشداٍسی اعالفب -اص ًَؿ تحلیلی

ساّکبسّبی حبكتل اص پتظٍّؾ   عشاحی هجتوـ هؼکًَی هیجبؿذٍاسائِ پیـٌْبد اص ایي هقبلِ  ثشسػی اّویت جبیگبُ اهٌیت دس
هؼتکًَی   ػبکٌیي هجتوتـ ّتبی  ثیـتش کِ ػجت س بیتوٌذی  جبؿذهیعشاحی هؼکي هغلَة  اًجبم ؿذُ دس ایي هقبلِ ثشای

 ـَد.هی
 

 هجتوـ هؼکًَی،اهٌیت،کیهیت هحیظ َای كلیدی: ياشٌ

 

 
 

ّتذف  ّبی هؼکًَی ثشای قـش کن دسآهذ جبهقتِ ثب  عشاحی هجتوـ "ثب فٌَاى  ػویِ ػبدات ّبؿوی خبًن هجٌبی پبیبى ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ ایي هقبلِ  ثش
 ، ًگبؿتِ ؿذُ اػت."جٌبة دکتش هحوَد ًقی صادُ"ساٌّوبیی اػتبد ، داًـگبُ آصاد اػالهی قضٍیي، گشٍُ هقوبسی ٍ ؿْشػبصی ٍ ثِ "اهٌیت هحیغیاستقب
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اًؼتبى خَاػتتتِ ٍ ًتتب خَاػتتتِ  تتِ دسٍى هٌتتضل هؼتتکًَی خَد تتِ دس هحتتیظ ختتبس  اص خبًتتِ ٍ دس فشكتتِ ّتتبی ّوگتتبًی  

 (1384.)حـوتی،ثب احتوبل ٍقَؿ جشم سٍثشٍػت ٍ ایي خغش ّوَاسُ ؿْشًٍذاى سا تْذیذ هیٌوبیذ
ش ًـیٌی ثِ فلت هْبجشت سٍػتبییبى ثِ ؿْش دلیل ثشایي ؿذُ اػت کِ سٍص ثِ سٍص ػبختوبى ّبی ثیـتشی ػبختِ افضایؾ ؿْ

هیـَد.افضایؾ جوقیت فشٌّگ ّبی هختلهی اص اقـبس هختلهی ثِ دًجبل داسد کِ ایجبد حغ اهٌیت دس هحل صًذگی ثبیذ اص ًکبت قبثل تَجتِ  
قبی حغ اهٌیت ثبیذ اص دیذ ّبی هختلهی اص جولِ ثی ًؾوی ّتبی اجتوتبفی )ٍجتَد سٍاثتظ     دس عشاحی هجتوـ ّبی هؼکًَی ثبؿذ.ثشای است

اجتوبفی()دػتشػی ّب ٍ استجبعبت(حوبیت ّبی اجتوبفی )اهذاد ٍٍ یبسی(احؼبع سٍاًی )ساحتی ٍ آساهؾ(ٍ اهٌیت ثشای ثشٍص جشاِم ٍ ثضّکبسی 
 ػبختوبى ّبی هؼکًَی ایي اهش سا هَسد تَجِ قشاس دٌّذ.ٍ  عشاحی ػبیتٍ  ثِ ًؾش هیشػذ کِ هقوبساى ثبیذ دس عشاحی پالى ثشسػی ؿَد.

احؼبع اهٌیت حبلتی اػت کِ دس آى اس بی احتیبجبت ٍ خَاػتتِ ّتب ی فتشدی ٍ اجتوتبفی افتشاد اًجتبم ٍ ؿتخق دس اى        
 (38 :1373)ؿقبسی ًظاد،احؼبع اسصؽ ،اعویٌبى ٍ افتوبد ثِ ًهغ ًوبیذ 

ُ  ًیتَهي  هَػؼِ هغبلقبت.اػت ػبصی خبًِ هـکالت کٌٌذُ اٍهٌقکغ هغبلقبت داصپش ًؾشیِ فٌَاى ثِ ًیَهي اػکبس  دسثتبس

 دٍلت،یقٌی دخبلت ثش تب هیکٌٌذ تکیِ هشدم کهبیی خَد ثش ثیـتش دفبؿ قبثل فضبّبی .اػت ػبصی خبًِ دس تضلضل ٍ جٌبیت ثش هَثش فَاهل

 (18: 1381)ایشاًوٌؾ،داسد ثؼتگی جشم ٍقَؿ کبىه صدٍدى ٍ کبّؾ ثشای ػبکٌبى هـبسکت هیضاى ثِ فضبّب ایي ایجبد کِ

ثبیذ ساّکبسّبیی ثشای عشاحی ػبختوبى ّب كَست ثگیشد تب اهٌیت ٍ آساهؾ سا ثشای ػبکٌبى ؿْشک  ثِ ٍجَد اٍسد کِ ثِ  ٌذ 
 ثِ آى اؿبسُ هیـَد.هقبلِ هَسد آى  دس ایي 

 

 

 ادبیات تحقیق.2

  
 مجتمع َای مسکًوی-1-2

 

توبم فوش خَد سا دس حَصُ ؿٌبخت هقوبسی تالؽ کشدُ اًذ ٍ دس تقشیف خبًِ ایي عَس ثیبى کشدُ اًذ: خبًتِ   ایـبى آقبی پیشًیب
جبی اػت کِ ػبکٌبى آى دس آًجب احؼبع ًبساحتی ًکٌٌذ، اًذسٍى خبًِ جبی اػت کِ صى ٍ فشصًذاى دس آى ثؼش هی ثشًذ، ثبیذ دس آى احؼبع 

 (www.memarnet.com )خؼتگی ًکٌٌذ.
ُ  ثْضیؼتتی  ٍ اقتلبدی ثجبت دس هؼکي.هیـَد تقشیف) ػبکٌبى کلی ّبی ّذف ٍ ًیبصّب ثیبى( كَست ِث هؼکي  ختبًَاد

 (34: 1363)هخجش،اػت. ثشخَسداس قَی ثؼیبس اجتوبفی جٌجِ اص فبهل داسد،ایي اػبػی ًقؾ

ی فضتبی ػتکًَتی کتِ    تَجِ ثِ ػبختوبى اص ثقذ فیضیکی،ًقـی اػبػی دس تبهیي ػالهت ٍ سفبُ جؼوی ػتبکٌبى داسد ٍ حتت  
اهٌیت،پبیذاسی ٍ اػتحکبم ػبصُ ای هٌبػت ،ًَسگیشی عجیقتی یتب هلتٌَفی هغلَة،تبػیؼتبت گشهبیـتی ٍ ػشهبیـتی کبسآهذ،دػتشػتیْبی        
 فوَدی ٍ افقی کبفی،هلبلح هقبٍم ٍ ثب دٍام ٍ ًْبیتب فشم ٍ ًوب ٍ حجن صیجب ٍ  ـن ًَاصی داؿتِ ثبؿذ،ثش آساهتؾ سٍاًتی کتبسثشاى ًیتض تتبثیش     

شاٍاى داسد اهب تبهیي آػبیؾ سٍحی کبسثشاى ٍ تَجِ ثِ ههبّین هغشح دس حَصُ سٍاًـٌبػی هحیغی اص قجیل هحذٍدُ ّب ٍ قلوشٍ ّبی سفتتبسی  ف
شاحتی هؼتکي ٍخلتق    عِ ّبی هبدی ٍ فیضیکی ًقؾ هْوی دسافشاد ٍ الگَّبی فشٌّگی ٍ ػٌتی  حبکن ثش جَاهـ هختلف ٍ...ًیض دس کٌبس جٌج

 (1395)خبهِ،ٍ هغلَة سا داسد.فضبی ػکًَت ساحت 
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 میسان رضایت مىدی از مسکه -2-2

 

تبسی خبًَاسّب ٍ یک  بس َة ساٌّوب ثشای ؿٌبخت خلَكیبت ػبخ يثِ عَس کلی ًؾشیِ س بیتوٌذی ػکًَتی ثِ هٌؾَس تقیی

 Galster andهیشٍدًْب افن اص خبًِ ٍ هحلِ کِ ثش جَاًت گًَبگًَی س بیتوٌذی تبثیش گزاس اػت ثِ کبس ثبفت هحل ػکًَت آ

Hesser,1891

 ثِ تقشیف گلؼتش فجبست اػت اص )ؿکبف قبثل هـبّذُ ثیي اهبل ٍ ًیبصّبی ػبکٌبى ٍٍ ٍاققیت هَجَد ثؼتش ػکًَتی آًْب(
(Varady and Preiser, ) 

 

 

 امىیت -3-2

 
 اػتت  ختبعش  اعویٌتبى  ٍ آساهتؾ  احؼتبع  یتب (114: 1381ًلتشی،  (تتشع  ا غشاة، تـَیؾ، اص سّبیی اهٌیت لغَی هقٌبی

 (44: 1379هبًذل،(

اص آًجب کِ سًٍذ عشاحی هقوبسی ٍ ػبختبس ؿْشی هیجبیؼتی جلَگیشی اص جشائن ؿْشی اص عشیق عشاحی هحیغی ٍ خلق هٌبعق ؿْشی داسای 
بى یبثی ٍ عشاحی ػتبیت  پتبًؼیل جشم خیضی سا هذ ًؾش قشاس دّذ . ثِ ًؾش هیشػذ کِ هقوبساى  ٍ ؿْش ػبصاى ثبیذ دس سٍیِ عشاحی پالى ٍ هک

یب ػبختوبى ّبی هؼکًَی ایي اهش سا هَسد تَجِ قشاس دٌّذ.ّوچٌیي ؿبیبى رکش اػت حجن ٍ فبكلِ هیبى ػبختوب ًْب )تَدُ ّب دس فضب(هؼتیش  
قشاس ّب ٍ کشیذٍس ّبی ثلشی ،قشاسگیشی هحل دػتشػی ثِ ػبیتْب ٍ هجتوـ ّبی هؼکًَی ،ًحَُ دػتشػی ّوگبًی ٍ حتی هکبى یبثی ٍ اػت

 (82-73: 1384)پَس جقهش،هحوَدی ًظاد،ش داسد.کبسثشی ّب دس ؿْش دس هیضاى ٍ ًَؿ جشهی کِ احتوبل داسد دس آًْب یب ثِ ٍاػغِ اًْب ٍقَؿ یبثذ تبثی
 

 مىیت سالمت ي ريان ا-4-2

 

ّبی فبعهی  دسایي ًؾشیِ افتقبد ثش ایي اػت کِ ثشای سؿذ هَصٍى ؿخلیت ٍ جبهقِ پزیشی ّیچ  یض جبی ثقضی اص هحیظ
ٍاثؼتِ اػتت،هحیغی کتِ   "هحیظ ٍجَدی "سا ًویگیشًذ.ایي  ٌیي ثِ ًؾش هیشػذ کِ ادغبم سفتبس اًؼبًی دس هحیظ ؿْشی هـخلب ثِ ًَفی 

ٍ یک قغقِ ثٌذی هٌغقی فضبی ؿتْشی دس ًهتغ ختَد ًویتَاًتذ ثتشای      ؿْشػبصاى تشقی گشا آى سا ثِ حؼبة ًیبٍسدُ اًذ. یک آهبیؾ ػبلن 
هٌیت یب آصادی،فشاٍاًی اًتخبة دس فقبلیتْب،تبثیش صًذگی ٍ فبهل تهشیح یقٌی فَاهلی کِ ثشای ػالهت جؼوی  شٍسی اػتت  ػبکٌیي احؼبع ا

سا تبهیي کٌذ.ثب ٍجَد دػتبٍسدّبع ثؼیبس ثب اسصؽ ًؾشیِ ػالهت ٍسٍاى دیذُ هیـَد کِ ایي گشایؾ گْگبُ ثِ جْتت  تقف ساُ حتل ّتبی     
لت ٍؿْشّبی ثضسگ هشکضی هی اًجبهذ.ًگشاًی اكلی ایي دیذگبُ فقذاى ّوؼبیگی اػت کِ هَججبت ثی قیذ ٍؿشط آػهبپیـشفتِ ثِ ػتبیؾ 

 (163، 1387.)پَسجقهش،ی سا فشاّن هی اٍسدثی َّیت
 

 امىیت در محًطٍ مجتمع-5-2
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 فضتب  گتشفتي  یتبس اخت دس عشیتق  اص کٌتشل قلوشٍ .اػت اهٌیت ٍ خلَت کٌٌذُ فشاّن ًکبت تشیي هْن اص یکی قلوشٍ ٍ حشین

ِ  ( خلَكتی  ًیوِ ،)هجوَفِ خلَكی ثبص فضبّبی هبًٌذ( خلَكی تَاًذ قلوشٍ هی .اػت هیؼش خبف ای هحذٍدُ تَػظ  هبًٌتذ هحَعت

 هقوَالً ٍ ثَدُ هجْن اغلت خلَكی ًیوِ قلوشٍ ایي دس .ثبؿذ )سٍّب پیبدُ ٍ خیبثبى فضبّبی هبًٌذ( فوَهی ٍ )خبسجی ٍ داخلی هـبؿ ّبی

 .(Cooper:1896823)ؿَد هی ًٍگْذاسی هشاقجت  قیهی ؿکل ثِ

ػتبختوبًی ّتبی هجوَفِیبهـخقّبیػبختوبىثِآىفضبّبیتوبمکِؿَدتقؼینًحَیثِثبیذعشحیکهحَعِ
فضتبّبی ّؼتتٌذ سیثیـتت اهٌیتت داسایاػت،ّبآىثشؿخلیتولکثشهجٌیّبییًـبًِداسایکِّبییصهیيصیشاهشثَط گشدًذ،

افتشاد دسٍثبؿٌذسٍیتقبثلػبختوبىداخلاصػبکٌبىثشایکِؿًَذعشاحیایگًَِثِثبیذفوَهیًیوِثبصفضبّبیٍف ػبختوبىاعشا
 (178: 1383)عبلجی، آیذهیفولثِهوبًقتخالفافوبلاصًبخَدآگبُكَستثًِتیجِدسًوبیذ،ایجبدساثَدىدیذهقشماحؼبع دس

 ػتقهی  صیتش  اكتغالح  ثِ داخلی فضبّبی کٌین تقؼین آصاد َّای دس صیشػقهی فضبی دػتِ دٍ ثِ سا هَجَد فضبّبی اگش

 ثتشای  آصادهحلی َّای دس یب خبسجی فضبّبی ثشفکغ ٍ ثبؿذ داؿتِ سا ثَدى اًضٍا ٍ ثَدى خلَكی ٍ خلَت حهؼ ًؾیش ّبی ثبیذٍیظگی

 کِ ّوبًغَس الجتِ. هیـًَذ ٍتهشیح ػکًَت ٍ کبس ّبی ىبهک یِؿج ثیـتش داخلی فضبّبی. اػت فوَم هقشم دس اجتوبفی ّبی تقبهالت

 فشاّن آى ّبی هْوبى ٍ خبًَادُ ثشای اهٌی پٌبّگبُ آى داخلی ضبایف ّوِ ٍ خبًِ یک

 (39: 1383لشًی،(.کٌذ فشاّن ًبؽشاى ٍ ػبکٌبى ّوِ ثشای هـبثِ عَس ثِ سا اهٌیت ٍ ایوٌی ثبیذ ّن آى فضبّبی ٍ ؿْش هیکٌذ

 

 امىیت در مجمًعٍ َای مسکًوی-6-2

 

هؼبلِ اهٌیت دس هجوَفِ ّبی هؼکًَی اص جولِ فَاهل اًؼبًی ٍ هحیغی هیجبؿذ کِ ثتب تتبثیش هؼتتقین ثتش ثشًبهتِ سیتضی ٍ       
عشاحی ایي هجوَفِ ّب کیهیت صًذگی اًؼبى ّب سا استقب هیجخـذ ػبصگبسی ٍ ّوبٌّگی ّش ِ ثیـتش فَاهل اًؼبًی ٍ هحیغی هیتَاًذ عشاحی 

 (rapoport:189283-6یظ ّبی هؼکًَی سا دس پی داؿتِ ثبؿذ کِ آداة صًذگی اجتوبفی ٍ فشٌّگ ػکًَت ػبکٌیي سا استقب دّذ.)هح

 صًذگی اهٌیت ثب ساثغِ دس ای فضایٌذُ عَس ثِ سا ؿْشًـیٌبى ّبی ؿْشی، هحیظ دس ّب آى پشاکٌذگی ٍ جشائن ٍقَؿ افضایؾ
 اص کٌٌتذگبى  هشاجقِ ٍاجتوبؿ توشکض .ثبؿذ داؿتِ هٌهی ٍ هثجت اثشات ػبکٌبى اهٌیت ثش تَاًذ هی تشاکن دس افضایؾ .اػت کشدُ ًگشاى ؿبى

فیٌتی  ثتشد)  هی ثبال اجتوبفی ًبٌّجبس سفتبسّبی ثش ػبکٌیي کٌتشل ٍ هشاقجت دیگش اهکبى ػَی اص ٍ ؿذُ ثبلقَُ ّبی هضاحوت ثبفث ػَ یک

 (108: 1389فش،
 

 

 

 .ريش تحقیق3

 
ّش پظٍّؾ فلوی دیگش هؼبلِ ٍ هجَْلی سا ثیبى هیکٌذ ٍ ثقذ ثتِ اسائتِ ساُ حتل ّتبیی ثتش اػتبع       ایي پظٍّؾ فلوی هبًٌذ 

ثشسػتی اّویتت جبیگتبُ ٍیتظُ اهٌیتت دس هجوَفتِ       هیجبؿتذثِ  تَكیهی کیهی  سٍؽ هقبلِ حب ش کِ  ثِ تحقیق ّبی اًجبم ؿذُ هی پشداصد،
 .ٌبدی اًجبم ؿذُ اػت اػاص سٍؽ کتبثخبًِ ای، جوـ آٍسی اعالفبت هؼکًَی ّب هی پشداصد.
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 پصيَصي یافتٍ َای پیشیىٍ .4

 
تب کٌَى پظٍّؾ ّبی فلوی هختلهی دس داخل ٍ خبس  کـَس ثِ ایي هَسد پشداختِ اًذ کِ ثشای ًوًَِ دس تحقیقبت داخلی هی 

ل ؿتبخق ّتبی اهٌیتت دس    دس هقبلِ ای ثتِ ثشسػتی ٍ تحلیت    اؿبس کشدکِ ػیذ س ب كبلحی،صّشا خذایی ٍ فلی پَس خیشیتَاى ثِ هغبلقِ ی 
.ّذف ایي هقبلِ ثشسػی استقب اهٌیت فضبّبی فوَهی ؿتْشی ثیتبى ؿتذُ    کِ دس ػِ حَصُ کبلجذ،کبسکشد ٍ هحیظ پشداختِ اًذفضبّبی ؿْشی 

كتبلحی  اػت ٍثِ کلیبت ههَْم اهٌیت پشداختِ ٍ دس ًْبیت هکبًیؼن ّبی ثشًبهِ سیتضی ؿتْشی دس تتبهیي اهٌیتت سا تـتشیح ًوتَدُ اػتت.)       

 (1390،یاهیش

 پیـگیشی اص جشاین ؿْشی ثب عشاحی هحیغی (هیتَاى ثِ دٍ ًتیجِ اؽ اؿبسُ داؿت:جهشی)کتبة دسّویٌغَس

 فوَهی فضبّبی گشفتي قشاس دیذ هقشم ٍدس ؿهبفیت 

 (1395ثلذاجی، عْوبػجی))فوَهی ًؾبست ( ؿًَذ ٍدیذُ ثجیٌٌذ ثبیذ ؿْشًٍذاى 

ِ  ثِ سا جشم اص پیـگیشی کِ ثَد کؼبًی اٍلیي جض کِ  ًیَهي اػکبساص هغبلقبت خبسجی ّن هیتَاى ثِ   فضتب  عشاحتی  ٍػتیل

 ثشای سا ای هقذهِ هیتَاًذ کن دسآهذ ثب هشدم ثشای دفبؿ قبثل فضبّبی هیکٌذ ثیبى دفبؿ قبثل فضبی خلق کتبة دس اٍ اؿبسُ کشد. کشد ثیبى

 newman,188699).) یبثذ ثْجَد ٍ ـ جْبى ػشاػش دس تب اػت فشكتی ٍ ثذّذ اسائِ صًذگی هضایبی

 .دس کتبة فضبّبی قبثل دفبؿ ًَؿتِ اػکبس ًیَهي ّن هیتَاى ثِ ًتبیج صیش اؿبسُ کشد

 ػبکٌیي دس هبلکیت حغ ٍایجبد قلوشٍثٌذی 

 ؿذى ٍدیذُ دیذى ٍتَاًبیی عجیقی ًؾبست  

 (1395ثلذاجی، عْوبػجی) ػبختوبى ػیوبی ثْجَد 

 

 ومًوٍ مًردی .4-1

 هجتوـ گلذؿتیي ػبد

حهؼ اهٌیت ثیـتش دس هحَعِ یکؼشی عشاحی ّتبی الصم سا هتَسد تَجتِ    سا فشاًک گْشی ثشفْذُ داؿتِ اػت ثشای  ـهجتوهقوبسی   
ثش اػبع سفت ٍ اهتذ   کِ پیـٌْبد گْشی عشاحی هؼیشّبی حشکتی بسک ًیوِ فوَهی ثشای ػبکٌیي عشاحی کشدُقشاس دادُ اػت. یک پ

ػَاسُ ثِ ًحَی ػبهبى دّی ؿذُ اػت کِ اتَهَثیل ّب ثِ دسٍى فضبّبی عجیقی ػبکٌیي ٍاحذّب ؿکل گشفتِ اػت،ّوچٌیي دػتشػی 
دػتشػی جذاگبًِ هکبى  لوٌذاى هیجبؿٌذ ساّی ًذاسًذ ٍ ثبجوقی ٍ حیبط ّبی هیبى ثلَک ّب کِ غبلجب هحل ثبصی کَدکبى ٍ اػتشاحت ػب

 (80،ف1389)عبلجیبى، یبثی ؿذُ اًذ.
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 وتایج حاصل از پصيَص.6

 

 :آىس هجتوـ ّبی هؼکًَی ٍ هحَعِ بیی ثشای استقب اهٌیت دپیـٌْبد ساّکبسّ

 خَسؿتیذ  ًَس ّن اكلی ّبی ثبؿذ ٍ ّوضهبى  لـ  اساهؾ ٍ ػکَى اص ًوبدیدس آى ػبدگی    کِ ؿًَذ عشاحی عَسی ّب حجن ٍ 
 ثبؿٌذ. داؿتِ سا هٌبػت دیذ ّن

 ًوب الضاهی اػت. اجضای ٍ حجن ثَدى کبسثشدی ٍ ٍ ػبدگی ّب خبًِ دس تَا ـ حغ فکشی ٍ رٌّی اساهؾ حغ ثشای 

   ایجبد حشین دس هٌبصل هؼکًَی ثشای حهؼ اهٌیت هحشهیت ثشای ّش دیَاسُ ثبلکي پٌجشُ ّبی هـجک کِ فالٍُ ثش هقیبسّبی صیجتب
 ؿٌبختی ثِ دیذ اص داخل ثِ خبس  اهکبى هیذّذ اهب دیذ خبس  ثِ داخل اهکبى پذیش ًیؼت.

 کشد اػتهبدُ  هیجبؿذ  ػبکٌبى سٍحیِ دس تٌَؿ کِ افتبة ًَس  خبعش ثِ سًگی ّبی ؿیـِ اص کِ حجن دس ایشاًی هقوبسی هیتَاى اص ٍ 
اص لحتبػ هقٌتَی ٍ   ٍ  پیبم آٍس سٍؿٌبیی ٍ پتبکی  اػت ٍ  ایشاًی هقوبسی اكلی اسکبى اص آة کِ ّبی حَم عشاحی دس هحَعِ اص

  داسد اػتتهبدُ کشد.سٍحی ًیض تأثیش ثؼیبسی 

 حیبط هثل تجوـ فضبّبی اصثبیذ   دلیل ّویي ثِ ٍ اػت هْن ثؼیبس ػبیؾآ ٍ سٍاًی لحبػ اص اهٌیت ایجبد ثشای ّوؼبیگی ههَْم 
 حیتبط  ٍ اكلی هشکضی حیبط ثِ جْت اهٌیت اص لحبػ جشم ٍجٌبیت ثِ هٌبػت دیذ,ثتَاًٌذ ٍاحذّب کِ عَسی ثِ دلجبص ٍ ثبص هشکضی
کتِ ثتب ایجتبد     َدای گشدّوبیی ثشای کل هجتوـ ّب عشاحی ؿت ثبؿٌذ.فضبّب ٍ پبتَق ّبیی ثش داؿتِ  ثلَک ّش ثشای تش خلَكی

کِ ّوؼبیگبى خَد سا ثْتش ثـٌبػتٌذ ٍ احتوتبل   ای آساهؾ رٌّی کٌذٍحغ سٍاثظ ّوؼبیگی اص ًؾش سٍاًی کوک ثِ ایجبد اهٌیت 
 ٍسٍد غشیجِ ّب ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ.

 ؿَد کِ ایي حغ تقلق  گشفتِ ًؾش دس ػبیت دس بًِجذاگ دػتشػی ٍ هؼیشثبیذ  ّب ثلَک هؼتقل َّیت تقشیف ٍ اهٌیت حهؼ ثشای
 ٍ هبلکیت ثشای ػبکٌبى ّش ثلَک ثشای حهؼ اهٌیت ثیـتش ایجبد هیـَد.

 ؿتذى  ثضسگتتش  ثب(ثیـتش اهٌیت حهؼ خبعش ثِ ًـَد عشاحی ػبیت دس کَ ک فضبّبی) ًجبؿذ ػبختوبى ٍ ػبیت دس کَس ًقغِ ّیچ 
 اػتهبدُ اهٌیت داسًذ حضَس ىآ دس کِ هشدهی ثب ؿذُ خلَكی فضبّبی تَػظ یحشکت الگَّبی ایجبد ٍ هشدم حضَس افضایؾ ،فضب

 خَاّذ داؿت. ثیـتشی اهٌیت حغ هحَعِ دس کِ کَدکبى ٍ صًبى ثشای خلَف ثِ کٌٌذگبى

 عشاحی ؿَد. ػبکٌیي عجیقی ٍاهذ سفت ثشاػبع ثیـتش اساهؾ حغ داؿتي ثشای ػجض فضبی 

  هحیظ القبء ؿَد. ٍ اًؼبًی فَاهل ّوبٌّگی ٍ ػبصگبسیایجبد حغ 

 ،) ِػبختوبى تَجِ  ٍسٍدی ًوبی قؼوت دس تغییشات ػٌگهشؽ، هتشیبل دس تهبٍتثِ  ًَسپشداصی هٌبػت )پشّیض اص ًَس کن دس هحَع
 ؿَد.

 ثیـتش ٍ ثِ حهؼ حتشین خلَكتی    ًؾبست حهؼ ایجبد هٌؾَس ثِکن  استهبؿ ثبهجوَفِ هؼکًَی   ػبیت حبؿیِ دس دسختچِ کبؿت
 .هحَعِ کوک هیکٌذ

 .عشاحی فضبی ثبصی کَدکبى دس ًضدیک ّش ثلَک عشاحی ؿَد 
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