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چكيده  
   ػَاًح عجیؼی وِ ّوَاسُ هبًؼی ثشای تَػؼِ ی پبیذاس ًظبم ّبی صیؼت اًؼبًی ثِ ؿوبس هی سًٍذ، ثب تغییشاتی وِ دس 

تجشثِ ًـبى دادُ اػت وِ ٌَّص ثـش ًتَاًؼتِ . ًظبم ّبی آة ٍ َّایی وشُ ی صهیي سخ دادُ اػت، دس حبل افضایؾ ّؼتٌذ

ایي هخبعشات عجیؼی هی تَاًٌذ دس كَست فمذاى . اػت ثِ اثضاسی ثشای پیؾ ثیٌی دلیك ویفیت ایي پذیذُ ّب دػت یبثذ

اهشٍصُ یىی اص ٍظبیفی وِ ثشای هؼوبساى هٌظش ثش هی ؿوشًذ . صیشػبخت ّبی الصم هٌجش ثِ فَاجغ ػظین ثـشی گشدًذ

 . سٍیبسٍیی ثب خغشات ٍ آػیت ّبیی اػت وِ للوشٍ ّبی اًؼبًی سا تْذیذ هی ًوبیذ

   ًظشیِ آؿَة هی تَاًذ ساّجشد ّبیی ثشای هذیشیت ػیؼتن ّبی تحت تٌؾ اسائِ دّذ وِ هَجت پبیذاسی آى ّب دس ثشاثش 

تبة آٍسی یب ثبصگـت پزیشی، ثبصتبة ساّجشد ّبی هذیشیتی ًظشیِ آؿَة دس ػلن اوَلَطی ٍ . آػیت ّبی ٍاسد ؿذُ گشدد

هذیشیت ػیؼتن ّبی صیؼتی اػت وِ ثب اسائِ الگَ ّبیی ًَ ثشای افضایؾ هیضاى ػبصگبسی ػیؼتن ّبی صیؼتی ثِ ثبصتؼشیف 

دس ایي ًَؿتبس اثتذا هجبًی ًظشیِ آؿَة ٍ تبحیش آى ثش تلوین ّبی هذیشیتی ثیبى هی . پبیذاسی اوَلَطیه پشداختِ اػت

 .          ؿَد ػپغ ثبصتبة آى دس پبیذاسی اوَلَطی ٍ ساّجشد ّبی آى ثشای عشاحی هٌظش تبة آٍس اسائِ هی گشدد

 

 سی پزقی تغتیعشاحًظشیِ آؿَة، پبیذاسی، تبة آٍسی، غیش تؼبدلی،  :واژه های کليدی

 

مقدمه  
سٍد ٍ ّش سٍصُ ثش تؼذاد ٍ تٌَع آًْب افضٍدُ هی ؿَد، ثِ ػٌَاى  ػَاًح عجیؼی وِ جضیی اص فشایٌذ صًذگی ثـش ثِ ؿوبس هی   

 اص ٍیظگی ّبی دسًٍی ایي ػَاًح، ؿىل گیشی .چبلـی اػبػی دس جْت ًیل ثِ تَػؼِ پبیذاس جَاهغ اًؼبًی هغشح هی ثبؿٌذ

 عجیؼی پتبًؼیل ایي اهش سا داسًذ هخبعشات. ثذٍى ػبصهبى ٍ ثی ًظن ّبی اػت وِ گبّب هَجت كلت لذست پیؾ ثیٌی هی گشدد

 هخبعشاتدس عی ػبلْبی گزؿتِ، جْبى ؿبّذ ثشخی اص .  َّلٌبن ثذل ؿًَذػَاًحیعشات ثِ اخم تملیل ػیؼتوْبی ًجَدوِ دس 

اگشچِ ثشخی اص اثضاسّبی .  چیي ثَدُ اػتػیچَاىپیؾ ثیٌی ًـذُ عجیؼی چَى تؼًَبهی آػیب، گشدثبد وبتشیٌب ٍ صهیي لشصُ 

 آتی سا ًوی تَاى ثش اػبع ؿَاّذ پیؾ ثیٌی وشد ٍ هخبعشاتپیؾ ثیٌی وٌٌذُ ثِ وبس گشفتِ ؿذُ اًذ، اهب ٍالؼیت ایي اػت وِ 

 .  سا اص پیؾ ثیبى وشدهخبعشاتّوچٌیي ًوی تَاى ثِ ساحتی حبلت، اًذاصُ ٍ هىبى ایي 

اص ایي جْت دػت یبفتي ثِ     اص آًجب وِ ثبیذ ثب هخبعشاتی هَاجِ ؿَین وِ آگبّی دلیمی اص ؿىل ًْبیی آًبى دس دػت ًذاسین،

ًظشیِ آؿَة، ثب . الگَّبیی وِ دس صهبى ثحشاى ثتَاًذ هَجت افضایؾ پبیذاسی ًظبم ّبیی صیؼت اًؼبًی گشدد، ضشٍسی هی ًوبیذ

تَاى ظشفیتی یه ػیؼتن ثشای ایؼتبدگی ٍ  افضایؾهؼشفی هحیظ آؿَثٌبن ساّجشد ّبیی اسائِ هی دّذ وِ هی تَاًذ هَجت 

 .  ؿَد ٍ دس ًْبیت هٌجش ثِ ثمبی ػیؼتن تحت تٌؾ گشدد هخبعشاتثبصیبثی دس ثشاثش 
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 نظزیه آشوب. الف

ثش .  ثَد"تؼبدلی"   دس اثتذای لشى ثیؼتن ًگشؿی وِ ًؼجت ثِ ػلَم صیؼتی ٍ پذیذُ ّبی عجیؼی ٍجَد داؿت ثش اػبع دیذگبُ 

ٍ ثِ تؼبدل - اػبع چٌیي دیذگبّی دس جَاهغ تَػؼِ یبفتِ تالؽ هی ؿذ ثِ هذد پیـشفت ػلَم ٍ تىٌَلَطی، ثِ اكالح هحیظ 

غیش "دس اٍاخش لشى ثیؼتن ثب ّوضهبى ثب تَػؼِ ػلن پبیذاسی، پبساداین جذیذی هغشح ؿذ وِ ًگبّی. ثپشداصًذ- سػبًذى آى

  (Ahern, 2011).  ثِ ًظبم ّبی صیؼتی داؿت وِ ثِ تئَسی آؿَة هؼشٍف ؿذ"تؼبدلی

ایي ًظشیِ پیؾ ثیٌی . پغ اص دٍ ًظشیِ ًؼجیت ٍ وَاًتَم، ػَهیي اًمالة ػلوی ػلش حبضش اػت- یب ًظن غبیی-   ًظشیِ آؿَة 

 1965تئَسی آؿفتگی یب آؿَة ثشای اٍلیي ثبس اص ػبل . ّبی یمیٌی سا وِ اص اًذیـِ ّبی الپالع ًـآت هی گشفت صیش ػَال ثشد

 (1386اػتجبسیبى، ). هیالدی تَػظ داًـوٌذی ثِ ًبم ادٍاسد لَسًض دس َّاؿٌبػی ثِ وبس ثشدُ ؿذُ ٍ آى سا ثِ یه ػلن ثذل وشد

ثِ )پیؾ تش دس پبساداین ًیَتًَی، ػبصهبى ثِ هخبثِ هبؿیٌی اػت وِ ثب یه عشح دلیك اص پیؾ تؼشیف ؿذُ ٍ ثب اػتمشاس اًؼبًْب 

. دس هحل ّبی تؼییي ؿذُ، لبدس اػت دس هؼیشی وِ ثشای آى پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت، حشوت هی وٌذ (هخبثِ اجضای هبؿیي

داًـوٌذاى جْبى سا هجوَػِ ای اص ػیؼتن ّب تلَس هی ًوَدًذ وِ هغبثك ثب لَاًیي ججشی عجیؼت ثِ عشیمی هـخق ٍ لبثل 

اوٌَى  (1378سالف، ). اص ایي سٍ هؼتمذ ثَدًذ هؼلَل ّب ثْلَست خغی، ثشآیٌذ ػلل خبكی ّؼتٌذ. پیؾ ثیٌی دس حشوت اػت

آى ّب ثش ًمؾ خاللبًِ ثی ًظوی ٍ آؿَة تبویذ وشدُ ٍ جْبى سا هجوَػِ ای ػیؼتن ّبیی هی داًٌذ وِ خَد ػبصهبى دُ ػول 

ثش اػبع ایي ًظشیِ، پذیذُ ّبی صیؼتی . هی ًوبیٌذ ٍ پیبهذ ّبی ایي ؿیَُ ٍجَد حبالت غیش لبثل پیؾ ثیٌی ٍ تلبدفی اػت

 (1378الَاًی، ). دس رات غیش لغؼی ٍ هتغیش ّؼتٌذ

ایي ٍاطُ ثِ .    آؿَة دس لغت ثِ هؼٌی دس دس ّن سیختگی، آؿفتگی ٍ ثی ًظوی اػت ٍ هتشادف آى دس ػلن هىبًیه تالعن اػت

هؼٌی فمذاى ّش گًَِ ػبختبس یب ًظن اػت ٍ هؼوَال دس هحبٍسات آؿَة ًـبًِ ثی ًظوی ٍ ػبصهبى ًیبفتگی ثِ ًظش آٍسدُ هی 

اهب دس ٍالغ ثب پیذایؾ ًگشؽ جذیذ ٍ سٍؿي ؿذى اثؼبد ػلوی ٍ ًظشی آى اهشٍصُ دیگش ثی ًظوی . ؿَد ٍ جٌجِ هٌفی دس ثش داسد

ٍ آؿَة ثِ هفَْم ػبصهبى ًیبفتگی، ًبوبسآیی ٍ دس ّن سیختگی تلمی ًوی ؿَد ثلىِ ثی ًظوی ٍجَد جٌجِ ّبی غیش لبثل پیؾ 

. ثی ًظوی ًَػی ًظن غبیی دس ثی ًظوی اػت (1378سالف، ). ثیٌی ٍ اتفبلی دس پذیذُ ّبی پَیبػت وِ خبف خَد سا داساػت

ثی . ثی ًظوی ٍ آؿَة ًَػی ثی ًظوی هٌظن یب ًظن دس ثی ًظوی اػت: ّیلض آؿَة یب ثی ًظوی سا چٌیي تؼشیف هی وٌذ

حبجی وشیوی، ). ًظوی اص آى سٍ وِ ًتبیج آى غیش لبثل پیؾ ثیٌی ػت ٍ هٌظن ثذاى جْت وِ اص ًَػی لغؼیت ثشخَسداس اػت

1389) 

 تاثيز نظزیه آشوب بز تصميم گيزی. ب

   دس ًگشؽ ػٌتی هذیشیت، تلوین گیشی فشآیٌذی اػت لبثل پیؾ ثیٌی ٍ ػذم هَفمیت دس تلوین گیشی یب ًبؿی اص فمذاى 

دس كَستی وِ ًظشیِ آؿَة تلوین گیشی سا غیش لبثل پیؾ ثیٌی ٍ . اعالػبت ٍ یب ًبؿی اص هحذٍدیت فٌَى پیؾ ثیٌی اػت

ػبصگبسی ثب هحیظ آؿَثٌبن ًیبص ثِ ػبصهبى ّبی . تالؽ ثشای پیؾ ثیٌی لغؼی ٍ یمیٌی آیٌذُ سا غیش لبثل دػت یبثی هی داًذ

دس  (1386اػتجبسیبى، ). هٌؼغف ٍ تخلق ّبی اًؼغبف پزیش داسد ٍ ایي اكل اػبػی دس تمذیش ػبصهبى ّبی اهشٍصی اػت

ػبصهبًذّی ػبصهبى ّبی اهشٍص دس هحیظ آؿَثٌبن ٍ ثب ًگشؽ تئَسی ثی ًظوی، ثبیذ استجبط اجضا ثب ّن ثِ گًَِ ای ثبؿذ وِ اٍال 

ّش جض ثبیذ اص . ّش جضیی ثتَاًذ ضوي اًجبم ٍظبیف خَد ثِ عَس هؼتمل ثب اجضای دیگش استجبعی ّن افضا ٍ پَیٌذُ داؿتِ ثبؿذ

جْت آسهبى ّب ٍ سػبلت ّب داسای یه ًگشؽ هـبثِ ثب ػبیش اجضا ثبؿذ اهب اص جْت سفتبس ػولیبتی ایي اجضا دس هجوَػِ ّبی 

ًظشیِ آؿَة ثشای تلوین گیشی دس . هتـىل ثِ ّذف ّبی هتفبٍتی جبهِ ػول هی پَؿبًٌذ ٍ ثب یىذیگش هتفبٍت هی ؿًَذ

 (1389حبجی وشیوی، ): هحیظ آؿَثٌبن ساّجشد ّبیی اسائِ هی دّذ وِ اكلی تشیي آى ّب هَاسد صیش اػت

تلوین گیشی وَتبُ هذت ٍ اًؼغبف پزیش ثِ جبی توشوض ثش تلوین گیشی ثلٌذ هذت  . 1

ثشًبهِ سیضی التضبیی ثِ ػٌَاى ثخـی اص فشآیٌذ تلوین گیشی . 2

 ایجبد ػبختبسّب ٍ ًظبم ّبی هَلتی . 3

 سٍیىشد ّبی اثتىبسی ثِ جبی تلوین گیشی ػمالیی . 4
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  باستعزیف پایداری اکولوژیک بز اساس نظزیه آشوب. ج

   دس ػلَم صیؼتی اثتذا ًگشؿی وِ ثِ پبیذاسی ٍجَد داؿت وِ آى سا هفَْهی اػتبتیه هی داًؼت ثذاى هؼٌی وِ  پذیذُ ای 

دس كَستی وِ اص دیذگبُ غیش تؼبدلی، ّوَاسُ دٍ هفَْم حجبت ٍ پبیذاسی ثب ّن لبثل جوغ . پبیذاس اػت وِ حبثت ٍ هبًب ثبؿذ

 اهب چگًَِ یه هٌظش حبثت هی تَاًذ دس صهیٌِ ای هتالعن ٍ هتغیش پبیذاس هبًذ؟. ًیؼتٌذ

  پیؾ اص ایي دس تؼبسیفی وِ اص ٍاطُ ی پبیذاسی اوَلَطیه اسائِ هی ؿذ، ّوَاسُ اػبع ثبال ثشدى تَاى یه اوَػیؼتن ثشای حبثت 

دس ثشاثش آى تؼشیف جذیذی وِ اهشٍصُ اص پبیذاسی اوَلَطیه اوٌَى اسائِ . هبًذى دس ثشاثش تٌؾ ّب ٍ فـبس ّبی هحیغی ثَدُ اػت

هی ؿَد اص تَاى ٍفك یبفتي ثب ؿشایظ هتفبٍت هحیغی ػخي هی گَیذ ٍ آى سا اص اهشی ایؼتب ثِ اهشی پَیب ٍ دیٌبیه ثذل هی 

چٌبًچِ ًیٌب هبسی لیؼتش پبیذاسی سا تٌْب اص عشیك ٍفك یبفتي ٍ پَیبیی هوىي هی داًذ ٍ آى سا تحت ػٌَاى تبة آٍسی . ػبصد

ثِ . لبثلیت یه اوَػیؼتن ثشای تحول ٍ جزة تغییشاتی اػت وِ اص ػَی هحیظ تحویل هی گشدد: چٌیي تؼشیف هی وٌذ

ػجبستی تبة آٍسی همذاس تغییشات یب تذاخالتی اػت وِ یه اوَػیؼتن هی تَاًذ جزة ًوبیذ ٍ پغ اص ایي تغییشات ثتَاًذ ثِ 

 ( Lister, 2015). حبلت آساهؾ ثشػذ دس حبلیىِ ػبختبس، ػولىشد ّب ٍ ثبصخَسد ّبیؾ سا حفظ وشدُ ثبؿذ

دس ثؼیبسی اص حَصُ ّبی ػلوی ٍ دس داهٌِ  ٍ تبة آٍسی یىی اص هْوتشیي هجبحج تحمیك دس صهیٌِ سػیذى ثِ پبیذاسی اػت   

 جزاة  ایذُ تبة آٍسی اص ایي سٍ. ٍػیؼی اص اوَلَطی تب ػلَم اجتوبػی، سٍاًـٌبػی ٍ التلبد ثِ یه اكغالح هْن تجذیل ؿذُ اػت

ٍ  (حتی دس كَست پیؾ  ثیٌی  ًبپزیشثَدى)، اضغشاة ّب ٍ تْذیذّب  اػت وِ ظشفیتی ثشای همبٍهت دس ثشاثش فـبسّبی سٍاًی

 هیالدی ثشای هغبلؼِ ی 1970تفىش تبة آٍسی ًخؼتیي ثبس دس ػبل  (1394خـِ چی، ). آػیت ًخَسدى اص آى ّب پیؾ هی ًْذ

ػیؼتن ّبی صیؼتی اػتفبدُ ؿذ ٍ دس ایي ؿبخِ ی ػلوی ػیش تحَل خَد سا دس چبسچَة هغبلؼِ ی سٍاثظ هتمبثل اًؼبى ٍ 

 (1392سضبیی، ). هحیظ پیؾ گشفت

« ثشگـت ثِ ػمت» ثِ هؼٌبی Resilioثِ وبس هیشٍد وِ اص سیـة التیي « ثبصگـت ثِ گزؿتِ»   ٍاطُ تبثآٍسی، اغلت ثِ هفَْم 

گشفتِ ؿذُ اػت اهب اهشٍصُ هؼٌبی ایي ٍاطُ دچبس تحَالتی ؿذُ اػت وِ الصم اػت پیؾ اص آًىِ ایي هفَْم اص اوَلَطی ٍاسد 

تبوٌَى دٍ تفؼیش اكلی اص هفَْم تبة آٍسی اًجبم ؿذُ اػت وِ دٍ پبساداین هتوبیض دس . هجحج عشاحی گشدد ثِ آى اؿبسُ ًوَد

 :ایي دٍ پبساداین سا هی تَاى تؼبدلی ٍ غیش تؼبدلی ًبم گزاسی وشد (Pickett, 2004). ایي هفَْم آى ایجبد ًوَدُ اػت

 

 دس دیذگبُ تؼبدلی ثِ عَس افشاعی، تبة آٍسی ثِ ػٌَاى لبثلیت یه ػیؼتن ثشای ثبصگـت ثِ حبلت حبثت :دیدگاه تعادلی. الف

 .ًمغِ ی تؼبدل، پغ اص ٍاسد ؿذى اخالل اػت

دس پبساداین غیش تؼبدلی، تبة آٍسی .  ایي دیذگبُ ثیـتش ثش پَیبیی ٍ دگشگًَی تذسیجی تبویذ داسد:دیدگاه غيز تعادلی. ب

تبویذ دس آى ثش حفظ وشدى یب سػیذى ثِ . تَاًبیی یه ػیؼتن ثشای ػبصگبسی ٍ تغجیك ثب پشٍػِ دسًٍی یب ثیشًٍی دگشگًَی اػت

 . یه ًمغِ پبیبًی ًیؼت ثلىِ دس آى ثبلی هبًذى ٍ ثِ اكغالح هبًذى دس ثبصی ّذف اػت

 

   تجشثِ ػِ دِّ گزؿتِ ًـبى داد وِ دیذگبُ اٍل جض دس ؿشایغی خبف لبثلیت ػول ًذاسد ثٌبثشایي ثِ ًظش هی سػذ دیذگبُ 

اگش عشاحبى ثِ دًجبل اػتفبدُ هفَْم تبة . غیش تؼبدلی لبثلیت وبسثشد ثیـتشی خلَكب ثشای هؼوبساى هٌظش ٍ عشاحبى ؿْشی داسد

آٍسی ثشای اوَلَطی ًَ ّؼتٌذ هْن اػت وِ ثذاًٌذ وذام یه هفبّین اوَلَطیه هی تَاًذ دس ثش داسًذُ ایذُ ّبی غیش تؼبدلی آى 

 هذع فبسػَ هؼتمذ اػت اسصؽ ّبی هٌظش پبیذاس اص دیذگبّی تؼبدلی ثِ دیذگبّی غیش تؼبدلی، دس حبل (Pickett, 2004). ثبؿذ

. تحَل اػت ٍ هؼیبس ّبیی چَى تغجیك پزیشی، اًؼغبف پزیشی ٍ پَیبیی جبیگضیي تؼبدل ٍ اًتظبم دس هٌظش پبیذاس خَاّذ ؿذ

)ّFarso, 2010) ،ثب همبیؼِ هؼیبس ّبی گزؿتِ ی پبیذاسی ٍ اسصؽ ّبی جذیذی وِ اوٌَى ثب ٍسٍد دیذگبُ ّبی ًظشیِ آؿَة 

دس . تحت ػٌَاى تبة آٍسی هغشح ؿذُ اػت، ؿبّذ ظَْس تغییشات دس ثخـی اص تؼبسیف پبیذاسی پغ اص چٌذیي دِّ ّؼتین

دیذگبُ گزؿتِ اغلت ساّجشد ّب تحت تبحیش ًگبّی تذافؼی اغلت ؿىلی ایؼتب دس همبثل ًیشٍ ّبی عجیؼت داؿتٌذ اهب دس ًگشؽ 

 . جذیذ ثیـتش ثش اًؼغبف پزیشی ٍ ػبصگبس ؿذى ثب هحیظ تبویذ داسًذ



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 4 

 (تاب آوری)معيار های امزوسی پایداری   معيار های گذشته پایداری 

 تبة آٍسی   ایؼتبدگی 1

 تغجیك   وٌتشل 2

 اًؼغبف پزیشی   دفبع 3

 ًشهؾ   اػتحىبم 4

 پَیبیی   ایؼتبیی 5

 

 

     طزاحی محيط آشوبناک بز اساس تاب آوری. د

نظریه آشوب با معرفی سیستم های سازگار که شکلگیری آن ها بر اساس اجرای تصمیمات در شرایط آشوبناک است به ارائه ویژگی       
سیستم های سازگار را سیستم هایی هستند که در زمان بحران بتوانند اجسای خود با شرایط . های برای سازماندهی سیستم ها می پردازد

ثتَاًذ تبة - ثِ ػٌَاى یه ػیؼتن- ثش ایي اػبع اگش هٌظش اوَلَطیه . کنند"باز سازمان دهی"جدید تطبیق بدهند و به اصطالح 

هْوتشیي اكَلی سا . افضایؾ دّذ- آؿَثٌبن-آٍسی اؽ سا افضایؾ دّذ، دس ًتیجِ هی تَاًذ پبیذاسی اؽ سا دس ؿشایظ تحت تٌؾ 

 : وِ دس عشاحی هحیظ آؿَثٌبن ثبیذ ثِ آى تَجِ ًوَد چٌیي آٍسدُ ؿذُ اػت

 ٍجَد تٌَع ٍ چٌذػبًی هَجت هی ؿَد دس ٌّگبم ثحشاى گضیٌِ ّبی ثیـتشی پیؾ سٍی ثبؿذ ٍ اص عشفی :چند سانی. 1

یىی اص ایي ساّىبس ّب چٌذ ػولىشدی . ػیؼتن سا ثشای هَاجِْ ثب عیف گؼتشدُ تشی اص ؿشایظ پیؾ ثیٌی ًـذُ آهبدُ هی وٌذ

 ,Reed). ثَدى اػت وِ هی تَاًذ اص عشیك تلفیك ًوَدى وبسثشی ّب، فـشدُ ػبصی آى ّب ٍ یب ًَثتی اػتفبدُ وشدى ثذػت آٍسد

2015 ) 
 هَجت هی ؿَد دس كَست لغغ استجبط هیبى ثخـی اص ػیؼتن، ول هجوَػِ ؿبًغ ثمبی ثیـتشی داؿتِ :مدوالر بودن. 2

 هذٍالس وشدى ٌّگبهی ٍكَل هی ؿَد وِ ػٌبكش یب اجضای گًَبگَى ثتَاًٌذ ػولىشد ّبی هـبثِ اًجبم (Allen, 2011)ثبؿذ 

تجشثِ ًـبى دادُ اػت دس ػیؼتن ّبیی تحت تٌـی وِ داسای اجضای هذٍالس  ثَدًذ، تَاى . دٌّذ ٍ یىذیگش سا پـتیجبًی ًوبیٌذ

 .ثبصػبصهبًذّی ثیـتشی دس صهبى آؿَة اص خَد ثشٍص دادُ اًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 نگارنده: ماخذ. تغييز معيار های پایداری تحت تاثيز نظزیه ی آشوب در دیدگاه تاب آوری: 1جدول شماره 

 

در پزيصٌ ی احیبی ريدخبوٍ چیًوگ گی چیًن در شُز سئًل کزٌ جىًثی، طزاحبن پزيصٌ ثب پیش ثیىی مکبوی : 2 ي 1تصًیز 

ثٍ دلیل طغیبن َبی فزايان، در . ثزای طغیبن ريدخبوٍ، ثخش عمذٌ ای اس شُز را در مقبثل آسیت َبی آثی مصًن ومًدوذ

یب -در طزاحی مىظز پزيصٌ اس طغیبن . سذٌ گذشتٍ ريدخبوٍ پًشبوذٌ شذٌ ثًد ي ثٍ کبوبل آثی سیز سطح شُز ثذل شذٌ ثًد

ثٍ عىًان عىصز ًَیت ثخش ثُزٌ ثزی شذ ثٍ طًری کٍ اکىًن ثٍ یکی اس محجًة تزیه مىبظز - تغییز سطح ريدخبوٍ

     www.asla.com: مبخذ. تفزیحی شُز سئًل ي ثخشی جذایی وبپذیز اس سوذگی شُزی سبکىبن آن تجذیل شذٌ است
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.  لذست اًؼغبف پزیشی اهىبى اًجبم تذاثیش ثیـتشی دس هَاجِْ ثب ؿشایظ غیش لبثل پیؾ ثیٌی هی دّذ:انعطاف پذیزی. 3

(Allen, 2011) ثب افضایؾ هیضاى تٌَع گشٍُ ّبی وبسثشی، هیضاى تٌَع وبسآیی اوَػیؼتن افضایؾ هی یبثذ ٍ ّوچٌیي دس ثشاثش 

 .       عیف گؼتشدُ تشی اص پیـبهذ ّب پبیذاس خَاّذ ثَد
 افضایؾ هیضاى پیًَذ هیبى اجضای ػیؼتن هَجت هی ؿَد تب دس ؿشایظ ثحشاى اجضا دس اجشای تلویوبت :همبستگی. 4

ّوچٌیي پیَػتگی دس پیًَذ ّب هَجت هی گشدد تب دس ٌّگبم ثشٍص اخالل، هَاضغ تحت . جوؼی ثبصدّی ثیـتشی داؿتِ ثبؿٌذ

 (Ahern, 2011).تٌؾ ثتَاًٌذ ثب اًتمبل اجضا ثِ دیگش ثخؾ ّب آػیت ووتشی ثجیٌذ

 ّش چِ ػشػت ثبصخَسد گیشی ػیؼتن دس ؿشایظ ثحشاًی ثیـتش ی ثبؿذ تَاًبیی یبدگیشی ٍ تلوین گیشی :باسخوردگيزی. 5

اص آًجب وِ دس ؿشایظ آؿَة ًیبص ثِ اًجبم تلویوبت وَتبُ هذت ٍ ایجبد ػبختبس ّبی اًغبف پزیش . جذیذ دس آى افضایؾ هی یبثذ

 . ٍ هَلت اػت، الصم اػت ػیؼتن ثِ عَس هؼتوش اص ٍاوٌؾ ّبی هحیظ دس حبل تغییش هغلغ ؿَد

الصهِ ی ایي اهش .  ثبػج افضایؾ تَاًبیی ػیؼتن ثشای اخز تلوین گیشی دس هَاجِْ ثب ؿشایظ پیؾ ثیٌی ًـذُ اػت:ابتكار. 6

. ایجبد فشآیٌذ یبدگیشی هؼتوش اػت وِ دس آى، ػیؼتن ثِ عَس هؼتوش ثب دسیبفت ثبصخَسد ّب ثِ اكالح ػبختبس خَد هی پشداصد
(Ahern, 2011 ) 
 

 نتيجه گيزی

ثـش ّوچٌبى اص پیؾ .    ػَاًح عجیؼی ّوَاسُ ثش ؿیَُ ی تلوین گیشی ثـش ثب ّذف ثمب دس وشُ خبوی تبحیش گزاس ثَدُ اػت

ثیٌی دلیك دػتِ ای اص ایي ػَاًح ٍ هخبعشات ػبجض اػت ثٌبثشایي ثبیذ ثِ الگَ ّبیی ثشای هذیشیت تلوین گیشی دس ؿشایظ 

تبة آٍسی ثش پبیِ ًظشیِ آؿَة، ثِ ثبصتؼشیف اوَلَطی پبیذاس هی پشداصد . ثحشاى دػت یبثذ وِ هٌجش ثِ تملیل آػیت ّب هی گشدد

اگش تبة . ٍ لبدس اػت الگَ ّبیی ثشای هذیشیت ؿشایظ ثحشاى اسائِ دّذ وِ هٌجش ثِ ثمبی ػیؼتن ّبی صیؼتی تحت تٌؾ گشدد

ثشای تحول ٍ جزة تغییشات ثذاًین، ثشای دػتیبثی ثِ ؿْشی پبیذاس ثبیذ -  هحیظ آؿَثٌبن- آٍسی سا لبثلیت یه اوَػیؼتن 

. ثتَاًین ساّجشدّبیی سا پیؾ ثگیشین وِ هَجت افضایؾ لذست ؿْش دس جزة تغییشات ٍ ٍفك یبفتي دس ؿشایظ اخالل گشدد

هی تَاى ثِ افضایؾ پبیذاسی آى دس ؿشایظ ثحشاى، - ثِ ػٌَاى یه ػیؼتن صیؼتی-ثٌبثشایي ثب افضایؾ لبثلیت تبة آٍسی ؿْش 

 .   ّوچَى ػَاًح عجیؼی دػت یبفت

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

پبرک کیًولی، ياقع در شُز َبرثیه چیه یکی اس وخستیه پبرک َبیی شزق آسیب ثًد کٍ مستقیمب ثب ريیکزد : 4 ي 3تصًیز 

در طزاحی ایه پبرک کٍ در وشدیکی سبحل قزار دارد، ثب ایجبد سطًح مختلف ي َمچىیه چشم . تبة آيری طزاحی شذٌ ثًد

اوذاس َبی متفبيت، وٍ تىُب اس تغییزات آة ي ًَایی جُت پًیبیی مىظزیه شُز استفبدٌ شذ ثلکٍ ثٍ يسیلٍ ی آن ظزفیت تبة 

  www.turenscape.com: مبخذ. آيری شُزی را در مقبثل شمبری اس حًادث آثی پیش ثیىی وشذٌ افشایش داد
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پبرک سبحلی الگىی ياقع در شُز پىسیلًاویبی آمزیکب، ایه پبرک سبحلی کٍ تًسط مبیکل ين يالکىجزگ : 6 ي 5تصًیز 
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