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 :چکیده 
٘ذٜ،فقبَ ٚ فضبٞبی فشاغتی فضبٞبی ؿٟشی ػشصبثی یه فضبی ؿٟشی ثٝ آٖ تٛخٝ وشداسصیاص ٔٛاسدی وٝ ٔی تٛاٖ دس

ّىشدی ضقیف ِحبػ فٕاص خّك ایٗ فضبٞبسخٝ ثٝ ایٙىٝ دحبَ ثبتٛ.ٖ تٛخٝ خبف داس٘ذثٝ آٔیجبؿذوٝ تٕبْ افشاد یه ؿٟش

ِزا فضبٞبی ؿٟشی ؿذٜ اػت،زة خٕقیت دسثبفث فذْ خٞؼتیٓ ٚ ثیـتش ثٝ ثقذٔفٟٛٔی آٖ پشداختٝ ؿذٜ اػت،وٝ خٛد

ضبی ؿٟشی ثٝ یه ففضبٞبی ؿٟشی ساتمٛیت وشدٜ ٚ وبِجذیٚ فّٕىشدی،وبسوشدیدسایٗ پظٚٞؾ ػقی ؿذٜ اػت تب ثقذ

ٟٕٔتشیٗ ٚیظٌی ایٗ تحمیك تٛخٝ ثٝ فضبٞبی ٔخشٚثٝ ٚ ٔتشٚوٝ ؿٟشٞب اػت وٝ ثتٛاٖ ثب تٛػقٝ .وٙیٓػشص٘ذٜ دػت پیذا

فذْ تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔجبحث ثبفث .ٌشدؿٍش دػت پیذا وٙیٓة خٕقیت ٚوبِجذی آٖ، ثٝ  فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ خٟت خز

 -ْ أٙیت ثخلٛف دس ؿتفذتٛاٖ ثٝ ؿٟشی ؿذٜ اػت وٝ اصآٖ خّٕٝ ٔی  ذٖ یىؼشی ٔـىالت دس فضبٞبیثٛخٛد آٔ

ٟٕٔتش فذْ دسن  اص ٕٞٝ-فذْ دػتشػی ٔٙبػت-ثلشی ٔٙبػت٘جٛددیذ-فذْ أىب٘بت ٔٙبػت -شی ٔشدْپزیفذْ حضٛس

تشٚن ٔٔی ثبؿذ وٝ ثبفث فذْ خزة خٕقیت ٚحٛاع پٙح ٌب٘ٝ دسػت ٔحیظ وٝ خٛد٘ـبٍ٘شفذْ ایدبد ٔىب٘ی ٔٙبػت ثب

اػت ٔغبِقٝ ٔٙؾٛس ثٟجٛدایٗ ٚضقیت دسفضبٞبی ؿٟشی،ػقی ثشایٗ ثٛدٖ فضبی ؿٟشی ٔٛسد٘ؾشٔیـٛدٚ...اؿبسٜ وشد.ثٝ 

اص ٟٕٔتشیٗ ٚ  .اسائٝ ؿذٜ اػت ب،تذٚیٗ ٚ الذأبت اخشاییلبِت ساٞجشدٞب،ساٞىبسٞدس ایٗ پظٚٞؾكٛست پزیشدوٝ دس خبٔقی

تقبٔالت ددبیخٟت ادس اصعشیك ثبصؿٙبػی فضبٞبی ٔتشٚن ی ؿٟشیفضبٞب ایدبد،یٞذف اكّاٞذاف ایٗ پظٚٞؾ فجبستٙذ اص:

ٞبی ٔخشٚثٝ ٚ ٔتشٚوٝ دس ؿٙبػبیی ٔىبٖ اٞذاف خشد :.ظیٔح یاستمب ؾیافضا یساػتبدس ٔٙغمٝ یص٘ذٜ ػبصٚ یاختٕبف

ایٗ .ایدبد دیذ ثلشی خٟت خزة افشاد، فضبٞبی ؿٟشی خّٛت خٟت تٛػقٝ وبِجذی آٟ٘بتٛخٝ  ثٝ ٔىبٖ ٞب ٚ،ػغح ؿٟش

فضبی ؿٟشی،وبِجذی ٚوبسوشدی ثٝ عٛس فبْ ٚدسٔحیظ ؿٟشی ثٝ تحمیك،ثٝ ٔغبِقٝ ثشسٚی ویفیت ٔحیظ اص ػٝ ثقذادسان 

اٖ ویفیت خٟت ػٙدؾ ٔیضؿبخق ٞبی ٔٛسد٘ؾشساغ اص ٔغبِقٝ ثشسٚی لؼٕت ٞبی ٔٛسد٘ؾش،پعٛس خبف پشداختٝ اػت.

 ؿٟشی اسائٝ دادٜ اػت. فضبٞبی،ثیٗ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ٔحیظ ؿٟشی ٔٛسد ٔغبِقٝ،اػتخشاج ٚدسلبِت پشػـٙبٔٝ

 

 ،تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاسثقذ فّٕىشدی،ثقذ وبسوشدی: فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ،تٛػقٝ وبِجذی،ذی ٚاطٜ ٞبی وّی
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 هقدهه : -1
فضبی ؿٟشی اص دیشثبص ٔٛسد تٛخٝ تٕبْ ا٘ؼبٖ ٞبیی افٓ اص پیش،ٔیب٘ؼبَ،خٛاٖ،وٛدن،ٔشد،صٖ، دختش،پؼش،ػبِٕٙذ ٚ... ثٛدٜ      

ٖ ثپشداصد.حبَ ِٛیت خٛد ثبیذ ثٝ آاػت پغ فشاٞٓ وشدٖ أىب٘بت ثشای تٕبْ آٟ٘ب اص ٚؽبیفی ٞؼت وٝ ٞشوغ دس لبِت ٔؼئ

ٚ فقبَ ٚ ٔتٙبػت ثب الّیٓ اص ٘یبصٞبی یه ؿٟشپٛیب ٚ ٔتحشن ٔی ثبؿذ پغ ثشای ایدبد ؿٟشی ص٘ذٜ ٚ  ایدبد فضبیی ػشص٘ذٜ

اص دَ فضبٞبی ٔخشٚثٝ ٚ  خزة وٙٙذٜ خٕقیت ٘یبص ثٝ  یه فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٔی ثبؿذ وٝ ثٟتشیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ آٖ سا ٔی تٛاٖ

ٚ أىب٘بتی سا فشاٞٓ آٚسد وٝ ٘ٝ تٟٙب ثٝ خٙجٝ ٞبی خجشٌشایی وبِجذی اص لجیُ ویفیت ٞبیی ٔب٘ٙذ  ٛ وشدٔتشٚوٝ خؼتد

ػشص٘ذٌی،حغ تقّك ٚ...ثپشداص٘ذ ثّىٝ ثبیذ ثٝ خٙجٝ ٞبی دیٍش ٔحیغی اص لجیُ ویفیت ٞبی فّٕىشدی ٚ ٔفٟٛٔی ٘یض تٛخٝ وشد 

بػ فمیش ٞؼتٙذ.ایٗ ٌفتٝ ٞب سا دوتشپبوضاد دس وتبة خٛد تحت ٔب اص آٖ ِح ت.ٔٛضٛفی وٝ فضبٞبی ؿٟشی ٚ ثٝ آٟ٘ب پشداخ

فٙٛاٖ اِفجبی سٚا٘ـٙبػی ٔحیظ ثشای عشاحبٖ تبییذ ٔی وٙذ) ثؼیبسی اص پبسن ٞبی ٔحّی یب پیبدٜ سٚ ٞبی ػغح ؿٟش داسای 

فضبٞبیی ثی سٚح ٚ ٘بأٗ ٔجّٕبٖ ؿٟشی ثب تدٟیضات وبُٔ ٞؼتٙذ ِٚی افشاد تٕبیّی ثٝ ٔب٘ذٖ دسایٗ فضبٞب ٘ذاس٘ذ.ثٝ ٕٞیٗ دِیُ 

 ایدبد ؿذٜ اػت(.

ٔی ثبؿذ وٝ  ٘ذٌی ٔحیظ اص اكَٛ سػبِٝخٟت خزة افشاد ثب ٘یت حغ خبعشٜ اٍ٘یضی ٚ ػشص ِزا تٛخٝ ثٝ فضبی ؿٟشی پٛیب

 ػشص٘ذٜ ثبیذ دا٘ؼت.پٛیب ٚ تٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ی ا٘ؼبٖ ٞب دس ٞش ؿشایغی سا اص ّٔضٚٔبت عشاحی ٚ ایدبد یه فضبی ؿٟشی 

 

 اله طرح هس -2
دی وٝ ٔی تٛاٖ دس اسصیبثی یه ؿٟش ثٝ آٖ تٛخٝ وشد فضبٞبیی ٔی ثبؿذ وٝ دس حبَ حبضش ٔتشٚوٝ ٚ ٔخشٚثٝ ٞؼتٙذ اص ٔٛاس      

وٝ تٕبْ  ػشص٘ذٜ وٕه صیبدی ٔی وٙذ،،فقبَ ٚوٝ تٛخٝ ثٝ آٟ٘ب ثؼیبس ٟٔٓ ٔی ثبؿذ وٝ تٛخٝ ثٝ آٟ٘ب  دس خّك فضبی ؿٟشی پٛیب

ذ حبَ آ٘ىٝ آٖ فضب ثتٛا٘ذ ٔٛخجبت ٌشدآٚسی ا٘ؼبٖ ٞبی یه ؿٟش سا دس فضبیی وٝ لجال اف داس٘افشاد یه ؿٟش ثٝ آٖ تٛخٝ خٛ

 سا ثٛخٛد آٚسد ٚ آٖ سا تمٛیت وشدٜ ٚ ثبفث خزة افشاد اص خبٞبی ٔختّف ؿٛد. ٔشدْ ثٛدٜ اػت ٘فشتٔٛسد 

یٗ فُٕ ثبفث ایدبد یىؼشی فضبٞبی ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت یىی اص ٟٕٔتشیٗ حٛصٜ ٞبی فّٕىشدی دس یه ؿٟش ٔی ثبؿذ ا

فقبِیت ٔی ؿٛد وٝ ٞش ؿخق ثٝ ٔیُ خٛد دس خٟت ا٘دبْ آٖ افٓ اص تفشیحی ، اػتشاحت ، ػیبحت،ٌزسا٘ذٖ اٚلبت ثیىبسی خٛد 

 ( 8888:  25صٞشا ػجحب٘ی، -)ٔحٕذ سضب پٛسٔحٕذیاػتفبدٜ ٔی وٙذ. 

اد یه ؿٟش ٔٛثش ٔی ثبؿٙذ.  ٚلتی چٙیٗ فضبٞبیی ٔی ایٗ فضبٞب سا ٔی تٛاٖ ٘ٛفی اثضاس دا٘ؼت وٝ دس ٔتقبدَ ػبختٗ سٚح افش

تٛا٘ذ دس یه ؿٟش ثبفث ػشص٘ذٜ ػبصی افشاد ٚ سٚحجخـی آٟ٘ب ؿٛد پغ ٔیتٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ یه فضبی وّیذی اص آٟ٘ب دس ؿٟش ٘بْ 

ّیذی دس ی وٞبفضب َ وٝ ٔی دا٘یٓ ثب. حب،پغ تٛخٝ ثٝ فضبٞبی ٔتشٚوٝ سا ٔی تٛاٖ اص اِٚٛیت ٞبی عشاحی ؿٟشی دا٘ؼتثشد

استجبط ٞؼتیٓ پغ ثٟتشیٗ حبِت آٖ اػت وٝ ثتٛاٖ اص وٛچىتشیٗ فشكت ٞب خٟت استمب ٚ تٛػقٝ ایٍٙٛ٘ٝ فضبٞب وٝ خٛد ثبفث 

 ذٖ یىؼشی ٔـىالت دس فضبٞبیٔی ؿٛد ثٟشٜ ثجشیٓ. فذْ تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔجبحث ثبفث ثٛخٛد آٔ ٚ خٕقیت خزة ٌشدؿٍش

-فذْ أىب٘بت ٔٙبػت -فذْ حضٛس پزیشی ٔشدْ -أٙیت ثخلٛف دس ؿت ؿٟشی ؿذٜ اػت وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ فذْ

اص ٕٞٝ ٟٕٔتش فذْ دسن دسػت ٔحیظ وٝ خٛد ٘ـبٍ٘ش فذْ ایدبد ٔىب٘ی -فذْ دػتشػی ٔٙبػت -٘جٛد دیذ ثلشی ٔٙبػت

 بسٜ وشد.ٔٙبػت ثب حٛاع پٙح ٌب٘ٝ ٔی ثبؿذ وٝ ثبفث فذْ خزة خٕقیت ٚ ٔتشٚن ثٛدٖ فضبی ؿٟشی ٔٛسد ٘ؾش ٔی ؿٛد ٚ...اؿ

تٙٛؿ -5تشاوٓ ٔفیذ افشاد -8ٔقیبسٔٛثش سا ثشای ؿٙبػبیی یه ؿٟش ػشص٘ذٜ ٚ صیؼت پزیش ثشٔی ؿٕبسد: 9(. 5000،2چبسِضال٘ذسی)

 سلبثت.-9ؽشفیت ػبصٔب٘ی -8استجبط ٚ تـشیه ٔؼبفی -7خاللیت -6ٞٛیت ٚ تٕبیض-2ایٕٙی ٚأٙیت -2دػتشػی -8

،ثٝ ٔغبِقٝ  كٛست پزیشد وٝ دس ایٗ ٔمبِٝ ػقی ثش ایٗ اػت ٔغبِقٝ خبٔقیثٝ ٔٙؾٛس ثٟجٛد ایٗ ٚضقیت دس فضبٞبی ؿٟشی،

ثشسٚی ویفیت ٔحیظ اص ػٝ ثقذادسان فضبی ؿٟشی،وبِجذی ٚوبسوشدی ثٝ عٛس فبْ ٚدسٔحیظ ؿٟشی ثٝ عٛس خبف پشداختٝ 

ٔٛسد اٖ ویفیت ٔحیظ ؿٟشی خٟت ػٙدؾ ٔیضغ اص ٔغبِقٝ ثشسٚی لؼٕت ٞبی ٔٛسد٘ؾش،ؿبخق ٞبی ٔٛسد٘ؾشساپاػت.

  ،ثیٗ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ فضبٞبی ؿٟشی اسائٝ دادٜ اػت.ٔغبِقٝ،اػتخشاج ٚدسلبِت پشػـٙبٔٝ
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 ضرورت و اهویت تحقیق -3
ٔٛضٛؿ فضبی ؿٟشی اص خّٕٝ ٔجبحث پشخبرثٝ ای اػت وٝ ثؼیبسی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔؼابیُ ؿاٟشی ثاٝ آٖ تٛخاٝ داؿاتٝ ٚ            

-ذ وٝ آٖ ثب ساٞجشدٞبی اختٕبفی،پبالیؾ ػبخت اختٕبفی،تِٛیذ ویفیات ا٘ؼاب٘ی  إٞیت آٖ سا اػبػب ثٝ خٟت ساثغٝ ای ٔی دا٘ٙ

 ( 28،ف 8888فبعفی دس خبٔقٝ،ثیبٖ ص٘ذٌی فقبَ ٔشدْ،فقبِیت ػیبػی،ص٘ذٌی ػبِٓ ؿٟشی ٚ ٔب٘ٙذ آٖ داسد.) پبسػی،

یىای اص ٟٕٔتاشیٗ    إٞیت تٛخٝ ثٝ فضبی ؿٟشی آٖ ٞٓ فضبیی ػشص٘ذٜ،فقبَ،پٛیب ٚ خزة وٙٙذٜ سا ٞیچىغ ٔٙىش ٕ٘ای ؿاٛد.  

ٚیظٌی ٞبی فضبی ؿٟشی یب ٔی تٛاٖ ٌفت ٟٕٔتشیٗ ٚیظٌی فضبی ؿٟشی تقبٔالت اختٕبفی اػت وٝ خٛاػتٝ یاب ٘بخٛاػاتٝ دس   

 فضبٞی ؿٟشی خلٛكب فضبٞبی فشاغتی ثٛخٛد ٔی آیذ پغ چغٛس ٕٔىٗ اػت اص إٞیت آٖ ٞٓ إٞیت ٚیظٜ ثشخٛسداس ٘جبؿذ؟

ی كٛست ٌشفتٝ دس دٚساٖ ٔقبكش ثحث ٔشثٛط ثٝ اٚلبت فشاغت ثیـتش ٔذ ٘ؾش لشاس ٌشفتٝ دس خٛأـ ثـشی پغ اص تحٛالت اختٕبف

 ٟ تاش واٝ آٖ ؿاٟش    اػت پغ ٞش ؿٟش ٘یبص ثٝ فضبٞبیی خٟت اٚلبت فشاغت ػبوٙیٗ خٛد ٚ حتی ؿٟشٞبی اعشاف ساداسد.اص ٕٞاٝ ٔ

 ی پٛیب ثشخٛسداس ؿذ.آٖ ٔی تٛاٖ اص یه فضبی ؿٟش ٚ ثٛػیّٝداسای فضبٞبی صیبدی ٔخشٚثٝ ٚ ٔتشٚوٝ  ثبؿذ

ٚخٛد چٙیٗ فضبٞبیی سا دس خٛد احؼبع ٔی وٙذ. تب ٞٓ اص فضبٞبی ٔخشٚثٝ ٚ ٔتشٚوٝ سٞب ؿذٜ ٚ ٞآ   ٚ ثشایٗ اػبع ٞش ؿٟشی 

 ثب ایدبد فضبٞبی پٛیب دس ؿىُ ٌیشی فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب وٕىی وشدٜ ثبؿیٓ.

 

 پیشینه ی تحقیق -4
 هبانی نظری

ثٝ فضبٞبی ؿٟشی ثٝ فٟذ ثبػتبٖ ٔی سػذ. دسدٚساٖ ثبػتبٖ فضبٞبی ؿٟشی ٞٓ داسای خٙجٝ ٞبی  ػبثمٝ تبسیخی تٛخٝ      

 (22،ف 8886.)ثبثبخب٘ی،صیجبؿٙبػی ٚ ٞٓ ثؼتش حیبت اختٕبفی ػبوٙیٗ آٖ ثٛدٜ اػت

ٍشی دس وُ اٞذاف ٌشدؿٍشی پبیذاس فجبست اػت اص:افضایؾ آٌبٞی ٞبی ثیـتش ٚ دسن ٚ فٟٓ ٕٞىبسی ٞبی ؿبیؼتٝ وٝ ٌشدؿ

ٔی تٛا٘ذ ثشای التلبد ٔحیظ فشاٞٓ ػبصد، تشٚیح فذاِت ٚ تؼبٚی تٛػقٝ،پیـشفت ویفی ص٘ذٌی خبٔقٝ ٔیضثبٖ،فشاٞٓ آٚسدٖ 

ویفیت ثبالی تدشثٝ ثشای ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ،ٍٟ٘ذاسی وشدٖ ثبویفیت اص ٔحیظ وٝ ٔمذْ ثش ٔٛضٛفبت ٚاثؼتٝ 

 ( 878:8886اػت،)ٔٛحذ،

یبٖ صٔبٖ ٚ فضبی ؿٟشی تبویذ ٔی وٙذ. ؿٟشٞبیی وٝ ٔحلَٛ صٔبٖ ثٛدٜ ٚ چٖٛ لبِت ثشاستجبط ٔ Mumford1891  ٔبٔفٛسد

ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ حیبت ٔتٕبدی ا٘ؼبٖ دسآٟ٘ب ٔٙدٕذ ٔی ؿٛد.دسایٗ ٔیبٖ ٘ٝ تٟٙب یبدثٛدٞب ٚ ػبختٕبٖ ٞب،ثّىٝ لغقبت سفتبسٞبی 

 ثبلی ٔب٘ذٜ ٚ ٔـبٞذٜ ؿٛ٘ذ.اختٕبفی،ػٙت ٞب ٚ سػٛٔبت ٚ فقبِیت ٞبی ؿبخق ٘یض ٔی تٛا٘ٙٙذ دس ٔحیظ ؿٟشی 

٘یض ؿٟش سا ثٝ یه ثبیٍب٘ی اص خبعشات ؿخلی ٚ خٕقی ٔی دا٘ذ وٝ پیـبٔذٞبی ا٘ؼب٘ی دس الیٝ ٞبی  Rossi,1894آِذٚسٚػی 

 ٔختّف دسآٖ ثجت ٔی ؿٛ٘ذ.

مبضبی ایدبد فضبی ، ساثشتض دس ٔذِی وٝ ثشای پیؾ ثیٙی ٔیضاٖ ٘یبص ثٝ فضبٞبی فشاغتی اسایٝ ٕ٘ٛد،فٛأُ ٔٛثش ثش ت8972دس ػبَ 

فشاغتی سا ثٝ دٚ دػتٝ))فٛأُ ٔشثٛط ثٝ افشاد(( ٚ ))فٛأُ ٔشثٛط ثٝ تؼٟیالت(( تمؼیٓ وشدٜ اػت. دس ثخؾ فٛأُ ٔشثٛط ثٝ 

افشاد تقذاد خٕقیت ػبوٗ دس ٔٙغمٝ،ٔیضاٖ تحلیالت، تٛصیـ ػٙی ٚ خٙؼی خٕقیت ٚ ٔیبٍ٘یٗ ػبفبت فشاغت آٟ٘ب ٔذ ٘ؾش لشاس 

دس ثخؾ فٛأُ ٔشثٛط ثٝ تؼٟیالت، ثٝ فبوتٛسٞبیی  چٖٛ دسدػتشع ثٛدٖ، ویفیت خذٔبت اسایٝ ؿذٜ ٚ ٌشفتٝ اػت. ٕٞچٙیٗ 

 (822:8876)فیّذ،ؽشفیت فضب،تٛخٝ ؿذٜ اػت. 

ٕٞب٘غٛس وٝ اؿبسٜ ؿذٜ اػت فالٜٚ ثش ایٙىٝ ٔی تٛاٖ ثبایدبد فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ثب اٍِٛی فشاغتی دس لبِت ٌشدؿٍشی پبیذاس اص 

ٚ خزاة ثشخٛسداس ؿذ ٔی تٛاٖ ثٝ یه ٔٙجـ دسآٔذ ٟٔٓ ثشای آٖ ؿٟش ٘یض تجذیُ ؿذ ٚ ػٙت ٞب ٚ سػٛٔبت ٚ یه ٔىبٖ پٛیب 

فقبِیت ٞبی ؿبخق آٖ ٔحیظ سا تمٛیت وشد ٚ حغ خبعشٜ اٍ٘یضی ثشای ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ آٖ ثٛخٛد آٚسد تب ثٝ ػجت افضایؾ 

 ٖ روش ؿذٜ ایدبد ٚ تمٛیت وشد.خٕقیت ثتٛاٖ تؼٟیالت ٚ فقبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ افشاد سا دس ٔىب

حبَ وٝ ٔی دا٘یٓ ثب ایدبد فضبیی ٔٙبػت ٔی تٛا٘یٓ اص یه ص٘ذٌی ثب ویفیت ٚدس ٟ٘بیت استمبی ویفی ٔحیظ ثشخٛسداس ؿٛیٓ 

 پغ ثٟتشیٗ حبِت تٛخٝ ثٝ سفتبسٞبی اختٕبفی،صٔبٖ،ٔىبٖ ٚاص ٕٞٝ ٟٕٔتش الّیٓ ٔی ثبؿذ.
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ثٝ یىی اص اٞذاف ثش٘بٔٝ سیضی  وض فشاغتی ثٝ ٚیظٜ فضبٞبی ٔتشٚوٝ ٚ ٔخشٚثٝاأشٚصٜ ٌؼتشؽ فضبٞبی ثبص خٕقی ٚ ایدبد ٔش

تجذیُ ؿذٜ اػت وٝ فالٜٚ ثش تبٔیٗ اٞذاف التلبدی ٚ صیؼت ٔحیغی، ٘مؾ ٔٛثشی دس تقبدَ ثخـی ثٝ ٌزساٖ فشاغت ٚ   فشاغت

شیٗ تٙٛؿ ٚ تحشن،اص یه ػٛ، ٚ تبٔیٗ ػالٔت خؼٕی ٚ سٚا٘ی خٛأـ داسد. ٌشدؿٍشی دس ٔیبٖ فقبِیت ٞبی فشاغتی اص ثیـت

ٚػیـ تشیٗ پٟٙٝ ٔىب٘ی ٚ فضبیی اص ػٛی دیٍشثشخٛسداساػت. ؿبیذ ثتٛاٖ ٌفت وٝ ٌشدؿٍشی ثخلٛف ٌشدؿٍشی ؿٟشی ثٝ 

ٌٛ٘ٝ ای تٕبْ فقبِیت ٞبی فشاغتی دیٍش ٔب٘ٙذ )خشیذوشدٖ، پیبدٜ سٚی ٚ...( سا ثب خٛد ٕٞشاٜ داسد.ٚ ثذیٗ ػجت ثش٘بٔٝ سیضی ٚ 

شی اص أٛس حؼبع ٚ پیچیذٜ چٙذ ٚخٟی اػت وٝ تٛخٝ ٚیظٜ ٔذیشاٖ ؿٟشی سا ثٝ خٛد خّت وشدٜ ٔذیشیت ٌشدؿٍ

 (8895.)ٔحجٛثٝ ّٔه ٘یب، اسدیجٟـت اػت

ٕٞب٘غٛس وٝ ٌفتٝ ؿذٜ ٚؽیفٝ فضبی ؿٟشی تٛخٝ ثٝ تٕبْ افشاد اص ِحبػ ػٙیٗ،خٙؼیت ٚ...ٔی ثبؿذ پغ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش وٛدوبٖ 

ـتشی سا خٛاػتبس اػت. ٚ ٔحیظ ٔی تٛا٘ٙذ ثب لبثّیت ٞبی  خٛد دس پشٚسؽ ٚ تشثیت وٛدوبٖ ٚ ػبِٕٙذاٖ ٔی ثبؿذ وٝ تٛخٝ ثی

 ٔٛثش ثبؿذ.

اص ایٗ سٚ ٔی تٛاٖ ٌفت لبثّیت ٞبی ٔحیظ دس پشٚسؽ تٛا٘بیی ٞبی فىشی،خؼٕی ٚ سؿذ خاللیت وٛدن، غیشلبثُ ا٘ىبساػت. اص 

ی وٛدوبٖ پشٚسؽ آٟ٘ب ٚ دس ٚالـ داؿتٗ ؿٟشٚ٘ذا٘ی ػبِٓ دس آیٙذٜ آ٘دبیی وٝ ٞذف ٕٞٝ ا٘ٛاؿ تقّیٓ ٚ تشثیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثشا

.)اِفجبی اػت،ایٗ أشدسٌشٚ تٛخٝ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثشای تٕبٔی اثقبدی اػت وٝ ثشخٛا٘ت ٔختّف سؿذ وٛدن تبثیشٌزاس اػت

 سٚا٘ـٙبػی ٔحیظ ثشای عشاحبٖ،خٟب٘ـبٜ پبوضاد(

ٔحیظ تب چٝ حذ ٔی تٛا٘ذ ثش وٛدن تبثیشٌزاس ثبؿذ ٚ ٞشآ٘چٝ دس ٔحیظ  ثب تٛخٝ ثٝ ٌفتٝ ٞبی ثبال ایٗ سا خٛة ٔی دا٘یٓ وٝ

اتفبق ٔی افتذ اص آٖ ثشداؿت خٛد سا ٔیىٙذ.پغ دس عشاحی یه ٔحیظ وٝ ثٝ یه فضبی ؿٟشی فشاغتی ػشص٘ذٜ ختٓ ٔی ؿٛد 

 سفبیت ٚ ایدبد فضبٞب ٚ أىب٘بتی ٔخلٛف وٛدوبٖ اص إٞیت خبكی ثشخٛسداس اػت.

تفشیح ثٝ عٛسغیشٔؼتمیٓ ثٝ كٛست یىی اص ٘یبصٞب ٚ تٕبیالت ا٘ؼبٖ ٔغشح ثٛدٜ اػت. تفشج ؿبُٔ وّیٝ فقبِیت  اص دیشثبص تفشج ٚ

ٞبیی اػت وٝ فٕٛٔب دس خبسج اص ٔحیظ ٞبی ثؼتٝ ٚ ٔحذٚد ا٘دبْ ٔی ٌیشد ٚ ثٝ فضب ٚ ٔٙبثـ ٘یبص داسد. اص ٔٙبػجتشیٗ ٔٙبثقی وٝ 

قی ٚ وٕتش تغییش یبفتٝ ٚؿجٝ عجیقی سا ٔی تٛاٖ ٘بْ ثشد وٝ ٞٙٛص خٙجٝ ٞبی ٔی تٛا٘ذ ویفیت تفشج سا ثبال ثجشد،ٔٙبثـ عجی

صیجبؿٙبػی عجیقی خٛد سا حفؼ وشدٜ ا٘ذ.تفشج فٕٛٔب فقبِیت ٞبیی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد وٝ ؿخق دس ا٘دبْ آٟ٘ب آصاد ثٛدٜ ٚ ثؼتٝ 

بی سٚصٔشٜ ٚ أٛسی وٝ اص سٚی اخجبس ٚ ثغٛس ثٝ ٔیُ ٚ٘یبص خٛد حشوت ٔی وٙذ، ایٗ فقبِیت ٞب اوثشا خبسج اص وبسٞب ٚ ٔؼئِٛیت ٞ

ٚؽیفٝ ا٘دبْ ٔی ٌیشد،اػت. ثٝ عٛس وّی تفشج سا ٔی تٛاٖ فقبِیتی ٔـتُٕ ثش اػتشاحت،تفشیح،ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت ٚ ٌشدؽ ٚ 

 (.Mikaeili1886ثبصی دس فضبی ثبص ؿٕشد)

 

 اهداف تحقیق  -5
ی ٚ اٞذاف خشد ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ اػت تب ثٛػیّٝ آٖ ثتٛاٖ اص یه فضبی اٞذاف ٔٛسد ٘ؾش دس ایٗ پظٚٞؾ دس لبِت ٞذف اكّ      

 ؿٟشی فشاغتی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب ثب تبویذ ثش ٌشدؿٍشی پبیذاس ثشخٛسداس ؿذ.

 

ٚ  یتقبٔالت اختٕبف دبدیدس خٟت ا اػتفبدٜ اص فضبٞبی ؿٟشی غیش فقبَ خٟت خّك فضبٞبی ؿٟشی پٛیب ،ٔمبِٝ یٞذف اكّ -8

 ظیٔح یاستمب ؾیافضا یدس ساػتبٔٙغمٝ  یص٘ذٜ ػبصػش
 

 اٞذاف خشد : -5

 ٔىبٖ یبثی فضبٞبی ٔخشٚثٝ ٚ ٔتشٚوٝ -

 تقییٗ وبسثشی ٞبی ٔٛسد ٘یبص فضبی ٔٛسد ٘ؾش -

 فـ ػبوٙیٗ ٔحّی اص فضبٞبی ؿٟشی پٛیب ٚ خذیذایدبد ٔٙب -

 ایدبد دیذ ثلشی خٟت خزة افشاد -
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 سواالت -6        
ٖ ٔی آیذ ػٛاالت صیبدی ثٝ رٞٗ ٞش ؿخلی وٝ ٔی خٛاٞذ اص آٖ فضب اػتفبدٜ ٚلتی كحجت اص یه فضبی ؿٟشی ثٝ ٔیب      

وٙذ ثٛخٛد ٔی آیذ وٝ تٛخٝ ثٝ آٟ٘ب ٚ پیذا وشدٖ خٛاة ٞبیی ثشای آٟ٘ب اص اٞٓ ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ فضبی ؿٟشی ٔی ثبؿذ.ِزا پیذا 

خٛاٞذ ؿذ.دس ٟ٘بیت ػٛاالت ٔغشح  ثٝ آٖ پشداختٝ ٔمبِٝوشدٖ ثٟتشیٗ خٛاة اص ٚؽبیف عشاحبٖ ؿٟشی ٔی ثبؿذ وٝ دس ایٗ 

 ؿذٜ سا دس لبِت ػٛاَ اكّی تحمیك ٚ ػٛاالت خب٘جی ثلٛست خذاٌب٘ٝ دس صیش آٚسدٜ ؿذٜ اػت.

 

 سوال اصلی تحقیق : -1

تجذیُ فضبٞبی غیش فقبَ ثٝ فضبٞبی ؿٟشی فقبَ ٚ پٛیب تب چٝ حذ ٔی تٛا٘ذ دس تٛػقٝ ؿٟشی ٚ ػشص٘ذٜ ػبصی ٔٙغمٝ وٕه 

 وٙذ؟

 انبی :سواالت ج -2

 ٔی ثبؿذ؟ دس ؿٟش آیب أىبٖ تٛػقٝ فضبٞبی ؿٟشی  -

 چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ دس یه ؿٟش فضبٞبی ٔخشٚثٝ ٚ ٔتشٚوٝ سا ثٝ یه فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ تجذیُ وشد؟  -

حبَ پشداختٗ ثٝ ػٛاَ اكّی ٚ تٛخٝ ثٝ آٖ خٟت پیذاوشدٖ ساٜ حّی ٔٙبػت ثشای حُ ٔؼئّٝ ٔغشح ؿذٜ اص اػبع وبس ایٗ 

 ؿذ.ٔی ثب ٔمبِٝ

 

 فرضیه یا فرضیات تحقیق -7
ٚ تٛخٝ ثٝ فضبٞبی پشت، غیشفقبَ ٚ ٔتشٚوٝ دس ؿٟش ٔی تٛا٘ذ ٘مغٝ فغفی دس خّك فضبٞبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب ؿٛد.  -8      

 سؿذ ٚ تٛػقٝ ؿٟش ٌشدد وٝ خٛد ثبفث خزة خٕقیت خٛاٞذ ؿذ.اص ٕٞٝ ٟٕٔتش ٔیتٛا٘ذ استجبط ٚػیقی ثب 

سا ٔی تٛاٖ ٘ٛفی اثضاس دا٘ؼت وٝ دس ٔتقبدَ ػبختٗ سٚح افشاد یه ؿٟش ٔٛثش ٔی ثبؿٙذ.  ٚلتی بَ ٔتشٚوٝ ٚ غیشفق یفضبٞب -5

ثبفث  اص حبِت ػىٖٛ ٚ غیش فقبِی ثٝ یه فضبی ؿٟشی فقبَ تجذیُ ؿٛ٘ذ ٔی تٛا٘ذ چٙیٗ فضبٞبیی ٔی تٛا٘ذ دس یه ؿٟش

ػشص٘ذٜ ػبصی افشاد ٚ سٚحجخـی آٟ٘ب ؿٛد پغ ٔیتٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ یه فضبی وّیذی اص آٟ٘ب دس ؿٟش ٘بْ ثشد. حبَ وٝ ٔی دا٘یٓ ثب 

یه فضبی وّیذی دس استجبط ٞؼتیٓ پغ ثٟتشیٗ حبِت آٖ اػت وٝ ثتٛاٖ اص وٛچىتشیٗ فشكت ٞب خٟت استمب ٚ تٛػقٝ ایٍٙٛ٘ٝ 

 .ی ؿٛد ثٟشٜ ثجشیٓفضبٞب وٝ خٛد ثبفث خزة ٌشدؿٍش ٔ

 
دس خٟت ایدب ؿٟشی ص٘ذٜ ٚ ثبویفیت تٛخٝ ثٝ ػبختبسصیجبؿٙبػی،٘ؾٓ ٚ فّٕىشدٞبی صیؼت ٔحیغی ٚ پشٞیض اص  -8

ثیٟٛدٌی،صؿتی ٚ آالیٙذٌبٖ كٛتی ٚ الّیٕی اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس اػت.ِزا تمٛیت ٘مبط ٔثجت ٚ پشٞیض اص ٘مبط ٔٙفی 

 .یب ٚدس آٖ ٚاحذ ثبویفیت دػت پیذا ثىٙیٓٔیتٛاٖ ثٝ فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚ پٛ

 

 

 
 

 روش تحقیق    -8
ثب دس اثتذا  تحّیّی ثشای سػیذٖ ثٝ اٞذاف ٚ پبػخ ثٝ ػؤاالت تحمیك اػتفبدٜ ؿذٜ اػت -دسپظٚٞؾ حبضش اص سٚؽ تٛكیفی       

الصْ ثشای ثشسػی تأثیشات ٔتمبثُ ٔغبِقٝ وتبة ٞب،ٔمبالت ٚ ٔتٖٛ ٔشتجظ ثب ٞذف پظٚٞؾ،اثقبد ٚ ٔقیبسٞبی  ثشداؿت ٞبی ٔیذا٘ی،

 اػت.ویفیت ػشص٘ذٌی ٚ استجبط وبسثشاٖ ثب ٔحیظ ٞبی ؿٟشی اػتخشاج ؿذٜ 
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 روش گردآوری اطالعات

یب  ٔمبِٝٞش تحمیك ثشاػبع سٚؽ تحمیك خٛد ٔی تٛا٘ذ ثٝ یىپبسچٍی ٚ دس ثیبٖ فّٕی ثٝ ٔفْٟٛ اكّی خٛد وٝ ٕٞبٖ ٔٛضٛؿ       

 ٔمبِٝثشای پبػخٍٛیی ثٝ ػؤاالت ٚ اٞذاف تحمیك ٚ تٛخٝ اكّی ثٝ فٙٛاٖ ٔمبِٝ  تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ دس ایٗ تحمیك ٔی ثبؿذ ثپشداصد ٚ ثب

تٛكیفی ثیبٖ وشد.  -ٔی تٛاٖ سٚؽ تحمیك سا تحّیّی«  اػتفبدٜ اص فضبٞبی ؿٟشی غیش فقبَ خٟت خّك فضبٞبی ؿٟشی پٛیب» وٝ ثٝ 

ی ٚ اػٙبدی ثٝ تٟیٝ اعالفبت ٚ تّفیك،تدضیٝ ٚ تحّیُ آٟ٘ب وٕه ٔی تٛاٖ اص دٚ سٚؽ ٔیذا٘ تحمیكپغ دس خٟت ا٘دبْ ایٗ 

ٌشفت.حبَ دس ٔشحّٝ ٔغبِقبت ٔیذا٘ی، ثب تٛخٝ ثٝ ٔـبٞذات ٚضـ ٔٛخٛد ، تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی ثٍٟٙبْ اص اداسات ٔشثٛعٝ ٌٚشفتٗ 

دی ثٝ خٕـ آٚسی اعالفبت اص اعبالفبت ٔفیذ اص آٟ٘ب ٔی تٛاٖ دس خٕـ آٚسی اعالفبت وٕه صیبدی وشدٜ ثبؿذ. ٚ دس ٔشحّٝ ی اػٙب

 .ٔدالت، ٘ـشیبت،وتت، ػبیت ٞبی ایٙتش٘تی،٘مـٝ ٞب، فىغ ٞبی ٞٛایی ٚ ٔبٞٛاسٜ ای ٚ...پشداخت

سا ٔی تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞبی صیش خؼتدٛ  ٔمبِٝثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت اسائٝ ؿذٜ دس سٚؽ ٌشدآٚسی اعالفبت سٚؽ تحمیك دس ایٗ 

 وشد:

 بفث ثٛخٛد آٔذٖ فضبٞبی ٔتشٚوٝ ؿذاسدی وٝ ثِقٝ ٚ ؿٙبػبیی ٔٛاِف( ٔغب

 ت ٔٛسدی ٚ تدشثیبت داخّی ٚ خٟب٘یة( ٔغبِقب

 ح( ادثیبت ٚ ٔجب٘ی ٘ؾشی تحمیك

 

 شناخت چشن انداز -9
ثشای ٞبیی اص ایٗ ٘تبیح ٔی پشداصیٓ ثٝ لؼٕت  سػی ؿذٜ ٔی سػیٓ وٝدس ایٗ لؼٕت ثٝ یه خٕـ ثٙذی اص چـٓ ا٘ذاصٞبی ثش      

ٕٛٔی ػشص٘ذٜ ٚ فقبَ ٟٕٔتشیٗ آیتٓ ٞبی ثشسػی ؿذٜ ٔی تٛاٖ ثٝ ایدبد أٙیت،آػبیؾ،أىب٘بت ٚ خذٔبت ٔٛسد ٘یبص لؼٕت فضبٞبی ف

 ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ فّٕىشد ٚ اداسان آٟ٘ب اص ٔحیظ پشداخت.

ثشای لؼٕت ٞٛیت ٔىبٖ ٘یبصٔٙذ ثشسػی آیتٓ ٞبیی ٕٞچٖٛ ویفیبت ثلشی،ویفیبت ٔقٕبسی ٚ فٙبكشؿبخق ٔحذٚدٜ،٘فٛر پزیشی 

دس لؼٕت فضبی ؿٟشی ٔٙبػت اػتفبدٜ ٔشدْ ٘یبصٔٙذ ثٛخٛد آٚسدٖ فضبیی  خٛا٘بیی ٚ تٛخٝ ثٝ وبسثشیٟبی ٔٛخٛد ٚ ثباسصؽ ٔٙغمٝ،

ٔی ثبؿذ وٝ افشاد ثتٛا٘ٙذ دس احؼبع آسأؾ،تقّك،خبعشٜ اٍ٘یضی،فشاغت ٚ...داؿتٝ ثبؿٙذ.حبَ تٕبْ ثشػی ٞب ثلٛست وّی دس لبِت یه 

                              ت.     اسائٝ ؿذٜ اػ  8ؿٕبسٜ  خذَٚ

 

 ثشسػی ٚ ؿٙبخت چـٓ ا٘ذاص 8خذَٚ

 ایٕٙی ٚ أٙیت)ثشسػی سفتبسٞبی اختٕبفی،٘ٛسپشداصی،ٚضقیت دػتشػی( ثقذ اختٕبفی

 تقبٔالت ٚ تمبثالت اختٕبفی

 آػبیؾ ٚ آسأؾ)آػبیؾ الّیٕی،صیؼت ٔحیغی،فٙبكش عجیقی(

 ؿ ثٙب ٚ اسصؽ ثٙب(ویفیبت ٔقٕبسی ٔٙغمٝ)ثشسػی ٘ٛ ثقذ ثلشی

 ویفیبت صیجبؿٙبػی

 وبسثشی ٞب ٚ فقبِیت ٞب )تٛخٝ ثٝ وبسثشی ٞبی ٔٛسد ٘یبص ٔحذٚدٜ( ثقذ فّٕىشدی

 اختالط فّٕىشدی

 تأػیؼبت ٚ تدٟیضات ؿٟشی

 خٛا٘بیی، حغ تقّك،تلٛیش رٞٙی ، ٘فٛر پزیشی بویػثقذ ادس

 ٖ ٞبی ٔختّفتٛخٝ ثٝ صٔبٖ ٚ ایدبد عشحی ٔٙبػت ثب تٛخٝ ثٝ صٔب ثقذ صٔبٖ
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 هعیارهای پیشنهادی جهت خلق فضای شهری فعال

ثبیذ یىؼشی ٔقیبسٞب سا ثٛخٛد آٚسیٓ تب ثتٛاٖ اص خّك  فضبی ؿٟشی پٛیب ٚ ػشص٘ذٜحبَ ثب تٛخٝ ثٝ چـٓ ا٘ذاص آیٙذٜ ٚ سػیذٖ ثٝ یه 

 آٚسدٜ ؿذٜ ا٘ذ. 5ؿٕبسٜ  خذَٚ ٝ دسَٛ ایٗ ٔمبِٝ ٔی ثبؿٙذ وفضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ثٟشٜ ٔٙذ ؿٛیٓ پغ ٔقیبسٞبی پیـٟٙبدی اص اك

 

 حزف فضبٞبی غیشفقبَفضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ثب  ٔقیبسٞبی پیـٟٙبدی خٟت ایدبد 5خذَٚ 

 پیؾ اٞذاف عشاحی اٞذف عشاحی ٞٙدبس عشاحی

 وبِجذی

 

 

 

 

 أٙیت -

 

 

 

 

 

ثبالثشدٖ ویفیت فضبی ؿٟشی خٟت  -

 فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚ فقبَ

 ؿت ایدبد سٚؿٙبیی وبفی ٚ ٔتٙبػت دس-

 ایدبد ٚ اػتمشاستبثّٛٞبی ٔٙبػت ؿٟشی-

 ایدبد پبیٍبٜ غشیك ٘دبت-

 ایدبد چشاك ٞبی وٛتبٜ خٟت تفىیه ٚ أٙیت ٔؼیش -

 

ؿبخق ٕ٘ٛدٖ فٙبكشوبِجذی وٝ ثبفث یبدآٚسی خبعشات -

 خٕقی،حغ ٔىبٖ ٚ تلٛیش رٞٙی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٌشدد.

ایدبد حغ صیجبیی،ٚحذت،٘ؾٓ،ٕٞبٍٞٙی،پبیذاسی، ٞٛیت، -

 بیی،ػشص٘ذٌی ٚا٘قغبف پزیشیتقییٗ فض

ایدبد ٌشٞی وٝ تدٕـ پزیش ٚپزیشای سفتبسٞبی فضبیی -

 ٔٙبػت ٚ خبسی دس ٔحُ ثبؿذ.

 ایدبد ٚ تمٛیت فضبی ػجض ٚ فضبی ٔىث-

 تٛخٝ ثٝ وت ٞب خٟت حغ خبعشٜ ػبصی -

 تٛخٝ ثٝ الّیٓ ٔٙغمٝ صیؼت ٔحیغی

 

 

 

 عشاحی ثشاػبع ثبد غبِت ٚ خٟت تبثؾ آفتبة-

 ٚ حٛضچٝ ٞبی آة ایدبد ثبغچٝ-

 ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٔٙبػتٚ  تٙبػجبت ٞٙذػی- تٛخٝ ثٝ اثقبد فضبیی ٚ ٞٙذػی ٔٙغمٝ سیخت ؿٙبػی

 پیبدٜ ٔذاس-

 ا٘قغبف پزیشی فضب-

 تٛخٝ ثٝ دػتشػی ٞب

 

 

 ی ٔتشٚوٝ  ٔی تٛاٖ خٟت ٔمبثّٝ ٚ حزف ایٗ فضب ٞب ، ساٜ حُ ٞبیی ثٛخٛدٞببٔـىالت ٚ ثٛخٛد آٔذٖ فضثب تٛخٝ ثٝ  ثشسػی 

ثٝ افٓ آٟ٘ب اؿبسٜ ٔی وٙیٓ: ایدبد حغ خبعشٜ اٍ٘یضی دس فضبی ٔٛسد ٘ؾش، عشاحی فضبٞبی ٔتشٚوٝ ٚ خّٛت،ایدبد آٚسد وٝ 

سٚؿٙبیی ٔٙبػت خٟت چـٓ ا٘ذاص ؿت ٚ أٙیت ٔحیظ، ایدبد ا٘ٛاؿ فضبٞبی ٔشتجظ ثب آة، ػشص٘ذٜ ػبصی ٔحیظ، اػتفبدٜ اص 

ٞب ػقی ثش آٖ داؿتٝ ا٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ثبفث خزة سضبیت اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص ٘یشٚٞبی ٔٛثش دس فضبی ؿٟشی، ٕٞٝ ی ایٗ اٍِٛ

ٔی تٛا٘ذ ثبؿذ تب ثبفث آػبیؾ الّیٕی فضب ٚ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ اص  یفضبٞبی ٔٛسد ٘ؾش ؿٛ٘ذ پی تٛخٝ ثٝ الّیٓ اص ٟٕٔتشیٗ اٍِٛٞبی

 ذٜ اػت.فضبٞبی ؿٟشی ؿ
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 فضاهای عووهی سرزنده و فعال -11
ی خضئی اص فضبی ؿٟشی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد وٝ تٛخٝ ثٝ آٖ خٟت عشاحی یه فضبی ػشص٘ذٜ ٚ فقبَ اص اٞٓ فضبٞبی فٕٛٔ      

ٔٛضٛفبت ٔی ثبؿذ. اص آ٘دب وٝ تلٛیش رٞٙی ٞشفشد ٘مؾ ٟٕٔی دس ادسان آٟ٘ب اص فضب داسد ٚ ثٝ ٔثبثٝ ؿشط الصْ ثشای استجبط 

ایٗ تلٛیش رٞٙی ٚ تجذیُ فیٙیت فضب ثٝ رٞٙیتی صیجب ٚ لبثُ آ٘بٖ ثب ٔحیظ ٔی ثبؿذ، وٝ ثب ؿٙبخت ٚ دسن فٛأّی وٝ دسایدبد 

لجَٛ ٘مؾ داس٘ذ اػتفبدٜ وشد.پغ فضبی ؿٟشی ثٝ فٙٛاٖ ٔىبٖ ٚلٛؿ پذیذٜ ٞبی اختٕبفی،خضئی خذا ٘ـذٜ اص خبعشات خٕقی 

تذسیح وبسایی  اػت.أشٚصٜ ؿبٞذ اص ثیٗ سفتٗ فضبٞبی فٕٛٔی ٚ ؿٟشی ٞؼتیٓ وٝ ثٝ فٙٛاٖ فضبی ؿٟشی دٚس افتبدٜ ٚ پشت ثٝ

خٛد سا ثٝ فٙٛاٖ ثؼتشی خٟت تقبٔالت ٚ تمبثالت اختٕبفی اص دػت ٔی دٞذ،ٚ ایٗ أش ثٝ خٛدی خٛد ثبفث وٕشي ؿذٖ حضٛس 

افشاد ٚ اص ثیٗ سفتٗ ٟٕٔتشیٗ خلٛكیت ایٍٙٛ٘ٝ فضبٞب یقٙی خبعشات خٕقی ٔی ؿٛد.پغ فضبی ؿٟشی ٞشچٙذ وٝ داسای 

 تذاْٚ ٚ ثٛدٖ خٛد ثبیذ لبدس ثٝ پزیشؽ تحٛالت صٔبٖ ثبؿذ.، فٙبكش ؿبخق ٚ لذٔتی لذیٕی ثبؿذ ثشای

پٛیبیی فضبی ؿٟشی ٘بؿی اص ٍٕٞبٔی فٙبكشوبِجذی آٖ ثب صٔبٖ اػت.خٛٞشٜ ٞبی اكّی،ثشای ٞش ساٞجشد ٔشثٛط ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی 

آیٙذٜ اػت ثٝ ایٗ  ؿٟشی ضشٚسی ٔی دا٘ذ؛ثبصص٘ذٜ ػبصی ثٟتشیٗ ٞبی ٌزؿتٝ،ٔشالجت اص ٘یبصٞبی وٙٛ٘ی ٚ تذثیش ٔتٙبػت ثب

تشتیت آ٘چٝ وٝ ثشای دػتیبثی ثٝ پیٛػتٍی صٔب٘ی ٚ تذاْٚ پٛیبیی ٔىبٖ ثبیذ ٔذ٘ؾش لشاسداد،تقبُٔ ثیٗ ٌزؿتٝ،حبَ ٚ آیٙذٜ 

 (8888اػت.)تیجبِذص،

پغ ٔی تٛاٖ ٌفت ٌؼتشؽ فضبٞبی فٕٛٔی ٔثُ ٔشاوض تفشیحی،آٔٛصؿی،فشٍٞٙی ،ثٛػتبٖ،ٔشاوض ٚسصؿی،پبسویًٙ ٞبی فٕٛٔی 

 ٛد پیـشفتی اػت ٟٔٓ دس خٟت خزة افشاد ٚ دٚثبسٜ فقبَ ػبختٗ یه فضبی ؿٟشی اص یبد سفتٝ.ٚ...خ

 

 هویت هکاى -11
تٛخٝ ثٝ ٞٛیت یه ٔىبٖ یقٙی تالؽ دس خٟت سؿذ آٖ ٔىبٖ ثٝ فجبستی ثٟتش صٔب٘ی وٝ یه ؿٟش دس حبَ سؿذ اػت ٞٛیت       

اٞذ آٔذ.دس ایٗ ساػتب ثبیذ ٞٛیت ؿٟشی ثٝ فٙٛاٖ یه ٔقیبس ثشای آٖ ٞٓ سؿذ خٛاٞذ وشد ٚ تغییشاتی دس ٞٛیت ٔىبٖ ثٛخٛد خٛ

تٛػقٝ ٚ فبّٔی ثشای استمبی ویفیت ٔحیظ ٔغشح ؿٛد تب ثتٛا٘ذ صٔیٙٝ ٞبی خزة افشاد ٚ ٔٛاسد ایٕٙی،آػبیـی ٚ فشاغت آٟ٘ب سا 

 فشاٞٓ وٙذ.

بفی دا٘ؼت اص ایٗ سٚ ٞٛیتی خبف سا اغّت دس ٔٙبعك فشاغتی ؿٟشی ویفیبت فیضیىی سا ٔی تٛاٖ ٔٙغجك ثب سفتبسٞبی اختٕ

د٘جبَ خٛاٞذ وشد تب فشد ثتٛا٘ذ حغ ٞٛیت ٔىب٘ی ػشص٘ذٜ ٚ فقبَ سا دسن وٙذ تب ثٛػیّٝ آٖ ثتٛا٘ذ رٞٙؾ سا اص وبسٞبی سٚصا٘ٝ ٚ 

 ٔـغّٝ ٞب تٟی وٙذ.

،پیبدٜ،٘ؾبست ٚ ا٘دبْ دس والٔی ػبدٜ أب پش ٔقٙب، ثشای خزة ٔشدْ ثٝ فضبٞبی ؿٟشی ثبیذ ؿبخق ٞبی أٙیتی،ٞٛیتی،دػتشػی

 ٔشاػٓ خٕقی ٚ آییٙی دس فضبی تقشیف ؿذٜ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ.

تٛخٝ ثٝ صٔبٖ خٟت اػتفبدٜ ٔىبٖ ثؼیبس حبئض إٞیت ٔیجبؿذ ثبیذ دس عشاحی ٚ ثشسػی ٞب ٞٛیت صٔبٖ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد تب 

 .خبف ثتٛاٖ اص فضبی ؿٟشی دس صٔبٖ ٞبی ٔختّف اػتفبدٜ وشد ٘ٝ دس صٔبٖ ٚ ٔٛلقیتی

 

 فضای شهری هناسب جهت استفاده هردم -12
ٔغبِقبت خٟت اػتفبدٜ ٔشدْ ٘یبصٔٙذ ا٘دبْ  ، دٚسی اص فضبٞبی ٔتشٚوٝ ٚ پشت ٚ ... ایدبد فضبی ؿٟشی ٔٙبػت ٚ ػشص٘ذٜ      

یٗ ٔٛاسد خٝ ثٝ تٕبْ ثقذ ٞبی عشاحی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد ٚ ػُٟ اٍ٘بسی ٚ فذْ تٛخٝ ثٝ اٌؼتشدٜ ای ٔی ثبؿذ وٝ تٛ

ٔٛخت ٘بٍٕٞٛ٘ی دس فضبی ؿٟشی ٔی ؿٛد اص ایٗ سٚ ثبیذ تٛا٘بیی ٞب ٚ اسصؽ ٞبی ٔقٕبسی ٚ فٙبكش ؿبخق ٔحذٚدٜ ؿٙبختٝ 

ؿٛد ٚ دس لبِت اٍِٛٞبیی ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙؼدٓ ثٝ ٔٙؾٛس دػتیبثی ثٝ یه فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب ثٝ وبس سٚد.خذٔبت 

ت خذیذ ٚ...ثبیذ ثتٛا٘ذ ٘یبصٞبی ٔشدْ سا خٟت اػتفبدٜ اص یه فضبی ؿٟشی سػب٘ی،ایدبد وبسثشی ٞبی خذیذ،ایدبد تأػیؼب
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ٔٙبػت ثشآٚسدٜ ٚ تأٔیٗ وٙذ ٚ اص أىب٘بت سفبٞی ٔذسٖ دس خٟت تٕبٔی افشاد ٔختّف ثشخٛسداس ثبؿذ.٘ٛػبصی ٚ ایدبد ٔقبثش خذیذ 

ثُ تٛخٟی سا ثٝ فٙٛاٖ یه دفٛت خٛد اص ٟٕٔتشیٗ ٔٛاسد ٔحذٚدٜ عشاحی ٔی ثبؿذ ٚ ثذیٟی اػت وٝ ػغح ٔقبثش دسكذ لب

وٙٙذٜ لٛی ثٝ ٔٙغمٝ ٚ ٔحذٚدٜ سا ثٝ خٛد اختلبف ٔی دٞٙذ.ثذ٘ٝ ػبصی ٔقبثش ثشعجك اٍِٛٞبی ٔقٕبسی ٔٙغمٝ ٔی 

 تٛا٘ذدستمٛیت ثبفت ٔٛثش ثبؿذ.

د دس عشاحی ؿٟشی ٚ اػتفبدٜ اص ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٔٙبػت؛عشاحی ؿٟشی،آٌبٜ ٕ٘ٛدٖ ػبوٙبٖ ٔحّی ثٝ اسصؽ ٞبی وبِجذی ٔٛخٛ

تقّك ثٝ ثبفت؛تجّیغبت ٚ اعالؿ سػب٘ی دسػت ٚ اكِٛی دس ایٗ صٔیٙٝ ضٕٗ آ٘ىٝ ػبوٙبٖ اكّی ٔحّٝ سا ثٝ حضٛس دس ثؼتشی وٝ ٔ

 آٟ٘ب اػت.

حغ تقّك یىی اص فبوتٛسٞبیی ٞؼت وٝ ٞش فشد اص یه فضبی ؿٟشی ا٘تؾبس داسد،ٚ دٚػت داسد اص فضبی ؿٟشی اػتفبدٜ وٙذ وٝ 

دس ٚی ثٛخٛد آٚسد ٚ ثتٛا٘ذ اص آٖ فضب دٚثبسٜ اػتفبدٜ وٙذ.پغ ٔیتٛاٖ ٌفت خٟت خزة افشاد ثٝ  حغ تقّك ٚ خبعشٜ اٍ٘یضی

یه فضبی ؿٟشی ثٛخٛد آٚسدٖ أىب٘بت ٚ خذٔبت خبف آٖ ٔٙغمٝ ٚ خلٛكب ٔذسٖ ثبیذ اٍِٛ ٚ ٔالن عشاحی ثبؿذ تب ثٛاػغٝ 

 آٖ ثتٛاٖ ثٝ یه فضبی ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب ثشخٛسداس ؿذ.

 

 یرینتیجه گ -15
ٚ ثذٚس اص فضبٞبی  إٞیت فضبٞبی ؿٟشی ػشص٘ذٜٞبی ثٛخٛد آٔذٜ ٘ؼجت ثٝ ٔقیبسٞب ٚ دس ایٗ پظٚٞؾ ثب تٛخٝ ثشسػی       

سا پغ اص ثشسػی ٞبی  ایشاٖ داسد ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی ایٗ ٔمبِٝوٝ اص إٞیت ثبالیی دس ثیٗ وـٛسٞبی خٟبٖ ٚ ٚ غیشفقبَ   ٔتشٚوٝ

ٔحٛس ا٘تخبة ؿذٜ ثب ٞذف اكّی تغییش فضبٞبی ؿٟشی ٔتشٚوٝ ٚ پشت ثٝ ایدبد فضبیی ؿٙبخت ٔحذٚدٜ، تدضیٝ ٚ تحّیُ وبُٔ 

( اػتفبدٜ اص فضبٞبی ؿٟشی غیش فقبَ خٟت خّك فضبٞبی ؿٟشی پٛیبػشص٘ذٜ ٚ پٛیب وٝ ثشاػبع آٖ فٙٛاٖ ٔمبِٝ فجبست اػت)

بسخی،اػتخشاج اعالفبت الصْ افٓ اص وٝ دسخٟت ثٝ ایٗ ٞذف ثٝ ثشسػی ٚ ؿٙبخت ٔحذٚدٜ،ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔـبثٝ داخّی ٚ خ

ؿٟشی ثذٖٚ فضبٞبی پشت ٚ  اكَٛ ؿٟشػبصی ٔٙبػت خٟت داؿتٗ ٔیذا٘ی ،وتبثخب٘ٝ ای،پشػـٙبٔٝ ٚ...ٚ دس ٟ٘بیت ٔغشح وشدٖ

 ٔتشٚوٝ ٔی ثبؿذ.
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