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 چکیده

محیطی ااشند. در چارچوب مفهو  پایداری ااید در جستاوی زمدگی اایی از امسهاا  و اواانيی زیست شههراا ااید مووم  
اایی گیرد و محیطروحی و دوری از طيیعت را از شهر میاویتی  ایشههری و شک  شهر ادو  اتوميی  اود. شهر پایدار  ای 

داد. پایداری در شهر ارای این ک  از اعتيار و ارزش الز  ارخوردار ااشد پرتحرک و سرزمده تحوی  میروی  فعال  قاا  پیاده
اای امسامی فعال  فضااای زمده و شهراایی است ک  اای اجتواعی توج  مواید. منظور  ایااد و حوایت از محیطااید ا  جني 

در این راسههتا طراحی پایدار ک  مهوترین اارار ارای دسههتیاای ا   .کیفیت ااالیی را ارای زمدگی شهههرومدامف فراان مواید. 
پایداری است  مورد توج  قرار می گیرد. طراحی پایدار یک سيک زودگذر و آمی میست و مياید ا  عنوا  یک سيک خاص ا  

جرء عضوی از یک ک  ای اسهت ک  ار  آ  مياه کرد. الک  متعلق ا  او  ادوار اسهت. طراحی پایدار  طراحی جام  و یکاارچ  

 واق  در ک  آسایف و امنیت کیفیت  ااالی استامدارداای ا  دستیاایااشد و این در موفقیت طرح مقشی حیاتی دارد. می

در این پژواف ااتدا تعاریف و  .است پایدار طراحی ااداف مهوترین از  کندمی تامین در الندمدت را ااامسها   سهممت 
طراحی پایدار مورد مطالع  قرار می گیرد و از ميامی مظری حاص   اصول و مولف  اای دستیاای ا    مفااین مرتيط اا پایداری و

 طراحی پایدار استخراج می شود.

 
 
 

 طراحی  کیفیت زمدگی  آسایف امسا پایداری  شهر پایدار    کلوات کلیدی:
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 مقدم  -1

رین آیند. بنابراین رس دن به باالتکننده منابع طب لی ن ز به شهاار می مصهر  اند و بزرگترین اای انسهانی شههراا، اایگاه اله ی الات       

مح طی ن س . ب که رس دن به پویایی اقتصادی پایداری ماکن در شهراا امری ح اتی اس . پایداری شهری تنها مربوط به مقوالت زیس 

اای اوت ه این حال، پایداری شهری انوز بس ار اوان اس  و زم نه روند. باو برابری ااتااعی از اا ه موارد مهم در این زم نه به شاار می

 باشد.گ ری میآن در حال شکل

مح طی، دوتتهای مخت ف پی زیس دراای پیاازون آتودگی و تخریب مح ط زیسه  و ن ز بروز بحران با تواه به رشهد روز 

اتا  ی و نامه ب نملااده و موااق  082که تاکنون حدود اند، به طوریاز حهدود هههار داهه قبهل بهه طور ادی به تکاپو ااتاده     

. در پی اا ن مسهاته، توسله پایدار مطر   زیسه  و مسها ل مرتبط با آن منلقد شهده اسه     ای در زم نه حفاظ  مح طمنطقه

س  مح ط زی له اقتصهادی، ااتااعی و س اسی بر پایه حف  سهازی ابلاد مخت ف توسه  گردید. ابلاد مهم توسهله پایدار، یکاارهه 

در این تحق ق پس از  اا بر پایه حف  منابع طب لی و مح ط زیسه  اس . در واقع توسهله پایدار، توسهله در ااه زم نه   اسه . 

مروری بر مفاا م پایداری و توسههله پایدار، به مطاتله و بررسههی تلاریف مخت ف در زم نه توسههله شهههری پایدار و شهههر پایدار  

 پردازیم. می خراج الول طراحی پایدار  به استپرداخته و در نهای

 

 ميامی مظری -2

 مفهو  پایداری -2-1

اای آینده در تام ن ن ازاای خود اس . واژه اای نسهل پایداری به مفهوم برآوردن ن ازاای ال ی بدون از ب ن بردن قاب   

ی دور اانسههانی و طب لی تواما بتوانند تا آیندهاای منظور تولهه ف اهانی که در آن نظامای به طور گسههتردهامروزه به « پایدار»

درك ملانی و هگونگی بکارگراتن آن ااچنان در حال  شود. ایده پایداری انوز کامال نو بوده وادامه ح ات داند بکار گراته می

واند در آینده تآنچه که می»با ملنی کنونی آن یلنی « پایداری»گ ری اسهه . تنها در این هند داه اخ ر اسهه  که واژه  شههکل

 (.0882)بحرینی و مکنون، کاربرد پ دا کرده اس « تداوم یابد

گ ری از منابع در یک حات  ماندگار دارد. اد  شهههراای پایدار امروز بر پایه پایداری مفهومی پویا اسهه  و تاک د بر بهره

اای اند. تواه به محدودی متج ی ساختهاای پایداری را در خود تفکرات گذشهته استوار اس . شهراا در گذشته بهترین ناونه 

محل نظ ر آب، توسهله متناسهب و سهازگار با طب ل ، لهراه اویی در منابع، استفاده از مواد و مصاتم بومی، ابدا       اکوتوژیک

اظر اای مناسهههب برای ادامه ح ات نظ ر قنات و بادگ ر و اسهههتفاده انرمندانه از آب و گ اه با اد  ت ط ف اوا و ایجاد منروش

پایداری را  (.0831)بحرینی، انداایی از عوامل موثر در این پایداری بودهمطبو  در اضااای عاومی واطرا  شهراا، ااگی ناونه

و اتحادیه  (UNEP)زیس  م ل متحداتا  ی، برنامه مح طاای مخت ف تحقق بخشه د. در سطم ب ن توان در سهطو  و مق ا  می

اا و شورااای توسله لهدد گسهترش و بسهط مفهوم پایداری استند. در سطم م ی، کا ته   در (IUCN)اتا  ی حف  طب ل ب ن

 باشد.  اا ن ز مطر  میاند و در برخی کشوراا، در سطم ایات پایدار تشک ل یااته

رار داد ق در تلریف توسله پایدار شاید بهتر آن باشد به تلریفی ساده و ارایندگرا که رااه نظام گرایانه ب ند مدت را مد نظر

دت بهبود ماای اکوتوژیکی را در ب ندای اس  که سالم  انسان و نظامتوسله پایدار آن نو  توسله»به ترت ب زیر بسهنده گردد   
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اد  اله ی توسله پایدار، تام ن ن ازاای اساسی، بهبود ارتقا  سطم زندگی برای ااه ، حف  و اداره   (.0831)بحرینی، «بخشهد 

باشهد. اعتقاد عاومی بر این اسهه  که ابلاد ااتااعی توسههله پایدار باید  تر میتر و سههلادتاندای امنآیندهاا و بهتر اکوسه سههتم 

تواند بدون تفکر دق ق و محسههوب داشههتن دارای ااان وزن و ااا   باشههد که اادا  زیسهه  مح طی آن. توسههله پایدار نای

ااتد، ق میاای انسانی که توسله در آن اتفاگراتن س ستم سکونتگاه اایی که بدون در نظرامکانات انسانی اتفاق ب ااتد. س اس 

انسان، ااتاا  و مح ط زیس  به عنوان ارکان ال ی در ارآیند توسله پایدار حضور داشته توانند با مواق   به اارا در آیند. نای

 پایداری  اس  عا قی مضام ن یدارا ح طه سهه  در پایدار توسهله  (.0833)مکنون، ارتباط با یکدیگر قرار دارند و در

 .ااتااعی پایداری و اقتصادی پایداری، مح طی

 

 

 

 

 

 

 شهری پایدار  توسع  2-2

آوری مبتنی بر انشهراا مرکز تحوالت  (.0882)عزیزی، توان موتور توسله اوامع نام دبر اسها  نظر تان، شهراا را می 

اای آوری ن ز استند. از یک سو، ب شترین تخریباسهتند، نق  بن ادی و اسهاسهی دارند و اراتر از عا کرداای اقتصادی و ان   

تواند در شهراا به اارا در مح طی میاای ارتقا  زیسه  ااتد و از سهوی دیگر، موثرترین راه مح طی در شههراا اتفاق می زیسه  

 آید.  

اای اخ ر بخ  وس لی از ادب ات شهرسازی و تحق قات توسله شهری در اهان را به خود پایدار در سهال  توسهله شههری  

تواند در شهر اتفاق ااتد. دالیل عاده این رابطه تنگاتنگ را باید ای از مباحث توسله پایدار میاختصها  داده اس . بخ  عاده 

صهههر  کاال و خدمات دید که اثرات قابل تواهی در رابطه با مسهههایل اا در توت د و مدر توزیع اال ه ، نق  و الهات   دوت   

اکوتوژیکی دارد. توسهله شههری پایدار، یلنی شهرایطی که شهرنش نان امروز و شهروندان اردا بتوانند در آن در کاال آرام  و    

از سوی دیگر،  (.0882ارد، )لاتحی مند گردندامن   زندگی کنند و ضهان تندرسهتی، از عار دراز و در ع ن حال سازنده بهره  

اای توت د مح ط مح ی، اای مح ط شهههری، کاا  ظرا  نظریه توسههله شهههری پایدار مسهها  ی هون ا وگ ری از آتودگی  

آور و برطر  سههاختن شههکا  م ان اق ر و رنی را مطر  اای زیاناا، عدم حاای  از توسههلهای و م ی، حاای  از بازیاا ناح ه

 سازد.می

ای تلریف ناود که سالم  ااتااعی و اکوتوژیکی ب ندمدت توان به عنوان توسلهشهری پایدار را می ی، توسلهاز دیگر سو

نی و )بحریزیر را در بر داشته باشد اایشههراا را بهبود بخشد. بر اسا  این تلریف، راستااای ال ی پایداری شهری باید زم نه 

 (  0882مکنون، 

 اادا  توسله پایدار زیس  مح طی  0تصویر 

 0882ماخذ  عزیزی،  

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

92-33 December 9132, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 

اتومب ل کاتر و دسترسی ب شتر، کارایی در استفاده از منابع ههه آتودگی و مواد زا د کاتر، اح ا  کاربری اشرده و با کارایی، 

اای طب لی، مسهکن و مح ط زندگی خوب، اکوتوژی ااتااعی سهاتم، اقتصهاد پایدار، مشارک  مردم، حف  ارانگ و    سه سهتم  

 درای  مح ی.  

اتا  ی، م ی و مح ی متفاوت بوده و مسههایل اای مخت ف ب ننو  مداخ ه به منظور تحقق توسههله شهههری پایدار در مق ا 

اای توسهله پایدار عادتا در سطو  مح ی قابل اعاال  اند که در مجاو ، راه حلگ رد. تجرب ات نشهان داده مخت فی را در بر می

 اا وو تراا ک، زیرساخ  نقلومح طی در مق ا  مح ی اس . حالاای زیس اند. دت ل این امر حاد بودن مسها ل و بحران بوده

باشد. س اس  مواق اه  حرک  به سوی توسله تجه زات شههری از مباحث عاده توسهله شهری پایدار در مق ا  مح ی می  

 .(Newman, 8002)پایدار شهری ن ازمند درك موضوعات اکوتوژیکی، اقتصادی ه ااتااعی و مدیریتی اس 
 

 (Sustainable City) شهر پایدار 2-3

اای کن م، تن بحث شهههر پایدار این توااق عاومی اسهه  که شهههری که امروز می شههناسهه م و در آن زندگی میاسهها  

کند، از نظر ااتااعی دارای طبقات اسهه  و از نظر عا کردی مط وب ن سهه  و اداره آن گران  مح طی ناپایدار ایجاد میزیسهه 

 مح طی یا »اکوس ستم» ، در واقعانسهان  و آینده حال سهکون   محل مهاترین عنوان به شههر  (.0888، ارای)شهود  تاام می

از  بس ار زیاد و خارج اال   تراکم بل   آن در و ماده انرژی مصهر   م زان که اسه   خود انسهان  دسه   هو پرداخت سهاخته 

 الزم امکانات ه ز به از ار ، قبلاال  اا نفر یا م   ون ازاران پذیرش شههههر برای . ایجهاد یهک  اسههه  مح ط تحاهل 

 و رذا، مشههکل داع آب از تأم ن پس بلدی مشههکل شههود. تأم ن دور و نزدیک باید از منابع و رذا ن از دارد که ته ه آب  برای

و با  گردیده شهههر منتقل خارج و به آوریباید ااع عاومی بهداشهه  تحاظ حف ه ب که اسهه  انسههانی اایو ااضههالب زباته

ناپایدار  اایمح ط عنوان شهراا به از شناسانیا بوم «اااکوتوژیس »  سبببدین .گردد نابود یا بازیاا  بهداشتی اایشه وه 

از  ن ازمندند و  پ رامون ح اتی منابع خود به حف  سهو برای  دارند از یک که با مشههخصههاتی زیرا مراکز شههری  .کنندیاد می

شهر پایدار شهری اس  که در آن بهبود در عدات   .شوندمی زیس و مح ط منابع و آتودگی تخریب باعث  دیگر، خود سوی

تنو  و امکان زندگی با ک ف   مط وب تحقق یابد. ارم شهری پایدار ن ز ارمی اس  که در آن منابع کاتری از اا ه  ااتااعی،

 اای شهری کارا و رقابتی بوده و قاب    باال برای زندگی انسان را دارا باشند.و شبکهانرژی مصر  شود 

پایداری و شههر پایدار یک اانشه ن مواه و ملقول برای شهرسازی مخرب قرن ب ستم اس . در یک شهر پایدار که درآن   

شهکل شهههر پایدار باید آن گونه باشههد که این  سههواری راتب اسهه ، روی و دوهرخهونقل سهاتم و ااقد آالینده و بویهه پ اده حال

، ارای) ناایداا را تسههه ل نااید. در این راسههتا ارای، مل اراای زیر را برای سههاخ  و شههکل پایدار شهههر پ شههنهاد می الات  

0888 ) 

نقل وحالاای مخت ط، اازای  اسهههتفاده از محدودی  توسههله در باا ، تراکم اال تی و الات تی باال، مح طی با کاربری 

لدا و ازدحام، خودکفایی وعاومی، س س ه مراتبی از تسه الت و خدمات برای اازای  حق انتخاب، مح طی عاری از آتودگی، سر

 و دسترسی به اضااای باز سبز.

ان و کشههر پایدار به دت ل اسهتفاده اقتصادی از منابع، ااتناب از توت د ب   از حد ضایلات و بازیاا  آن ضایلات تا حد ام  

از مشهخصات شهر پایدار در مقابل    (.0831، ترنر) باشهد اای مف د در درازمدت، قادر به ادامه ح ات خود میپذیرش سه اسه   

ریزان شهههر پایدار باید اداشههان را بر مبنای شهههراای نوگرا واود حجم زیاد ورودی در مقابل حجم زیاد خروای اسهه . برنامه

ژی و مصهاتم و خروای کاتر ضایلات و آتودگی متارکز کنند. به دنبال طر  مبحث توسله  ایجاد شههراایی با ورودی کاتر انر 

اای دیگر به ارا ه اتگواایی اه  انطباق الات تشان در هارهوب پایدار، ملااران و طراحان شههری ااانند متخصهصه ن رشهته    

 ( 0882، لاتحی ارد) اند. اتگواای ارا ه شده برای شهر پایدار عبارت اس  ازمزبور پرداخته
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 ایده شهر اشرده(Compact City)   

 اای شهریایده داکده(Urban Village)   

 ایده طراحی اکوتوژی شهر(Urban Ecology  ) 

 گ ری در کالن شهراااای متلدد تصا مایده قطب 

  اتگوی شهر پ اده و شهر دوهرخه 

و  «طراحی شهری اکوتوژیک»، «طراحی شههری سبز »، «طراحی شههری پایدار »این اتگواا، تح  عناوین گوناگون نظ ر 

اند. به طور ک ی، اادا  طراحی شهههری در هارهوب توسههله پایدار، بر حفاظ  اازمان از مح ط طب لی و  ر ره مطر  گردیده

طراحی  گانهالول سه»توان سهه الل زیر را به عنوان  پردازان، ااااال میسهاخ  تاک د دارد. بر اسها  آرا  نظریه  مح ط انسهان 

 ( 0831، گ کار) ملرای ناود« شهری پایدار
   اا با اا، اماکن، زیرساختاراا و شبکه ملابر مواود از طریق منطبق ناودن آنسهاختاان  اوتوی  بخشه دن به بازیاا

اای شهری مواود تاک د شرایط و ن ازاای ادید. در واقع، در طراحی شهری پایدار بر حفاظ  و بهسازی ابن ه و باا 

 شود.هه میوی

 رو، ارگونه وح  را دارد. از اینیدار، دردره حفاظ  از منابع طب لی، منظر طب لی زم ن و ح اتطراحی شههههری پا

 مصاتم ادید ساختاانی الزم اس  از منابع پایدار مح ی به دس  آمده باشد.

  ردره کاستن از م زان طراحی شههری پایدار در توسله نواحی شهری ادید)نظ ر احدا  محالت و شهراای ادید( د

اای ساختاانی مناسب، توزیع بندی شههری لهح م، گونه  مصهر  انرژی را دارد. این اد  از طریق کاربرد اسهتخوان  

ز اویی در مصر  انرژی اشود. به عبارت دیگر لراهاا و اسهتفاده از تراکم به نه پ گ ری می اضهایی مناسهب کاربری  

اا از نظر اای مخت ف شههری و ااچن ن از طریق کنترل طر  سهاختاان  ربریتر ب ن کاطریق ایجاد ارتباطات نزدیک

 گردد.پذیر میبازدای مصر  انرژی امکان
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باشهد. طراحی پایدار یک سبک زودگذر و آنی ن س  و نباید به  میطراحی پایدار مهاترین ابزار برای دسهت ابی به پایداری  

ای اس  که ار عنوان یک سهبک خا  به آن نگاه کرد. ب که متل ق به ااه ادوار اسه . طراحی پایدار، طراحی اامع و یکاارهه  

 .(Jenks & Dempsey, 8002)باشد و این در مواق   طر  نقشی ح اتی دارداز  عضوی از یک کل می

 بدون. یابندمی ایویهه ااا   طراحی شههده اضههااای ک ف   تذا و مردمی اسهه  طراحی ،پایدار طراحی

 ماندگاری و پایداری که آنجا از .آیدنای اراام زیسهه و مح ط طب ل  به تواه بدون مط وب ک ف   تردید

 قاب    با مصههاتحی از اسههتفاده باال، ک ف   با سههاختن تذا، اسهه  نظر مد پدیده یک بلنوان اضهها خود

 و کارآمد مدیری  از استفاده با شهرایطی  هن ن به رسه دن  .شهود  گراته نظر در باید ن ز طوالنی ماندگاری

 باالی استاندارداای به دسهت ابی .  (Jong-Jin & Brenda, 8992)گ ردمی لهورت  ااتکنوتوژی آخرین کارگ ری به

 پایدار طراحی اادا  مهاترین از ،کندمی تام ن را ااانسان سهالم   واقع در که آسهای   و امن   ک ف  ،

 ک ف   بهبود در گذشتگان تجرب ات از گ ریبهره که گرا  نادیده نباید را نکته این اینکه ضان در .اس 

 راسههتای در پایدار طراحی در طراحی ک ف   بهبود. بود خوااد پایدار طراحی به دسههت ابی رااگشههای ،طراحی

 قرار تواه موردطراحی  نو  این در که مهای نکته .اس  آسای  ،آن و گ ردمی لهورت  اد  یک به ن ل

 در واحد سه ستم  یک لهورت  به و ام با مرتبط آسهای   در دخ ل عوامل تاامی که اسه   آن ،گ ردمی

 آرام ، آسههای ،  از عبارتند گ ردمی قرار آن عام ملنای در آسههای  زیرمجاوعه آنچه .شههودمی گراته نظر

 با و زیسهه  مح ط آتودگی کاترین ایجاد با پایدار طراحی در آسههای  تام ن. سههالم  و ایانی امن  ،

 گ رد.لورت می طب لی عوامل از استفاده
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  محیطی پایدار طراحی اصول-3-1

 شده و اکوتوژی برقرارشده، انرژی مصر طراحی پایدار مح طی، نوعی از طراحی اس  که بتواند تلادتی ب ن مح ط ساخته

  گردند، عبارتند از ترین الوتی که در این ارتباط مطر  مینااید. مهم

  ظریف مسهها ل به ما اگر زیرا. شههودمی مطر  مکان از شههناخ  با پایدار طراحی مکان؛ شههناخ 

 مانند مکان شناخ  .شهویم  سهاکن  آن در تخریب بدون توان ممی باشه م  داشهته  حسهاسه     مکانی

 حتی و شههودمی مح طی محااظ  باعث و کرده کاک طراحی به سههاختاان یک نور اه 

 .کرد خوااد ترآسان ن ز را اادسترسی

 طراحی  باشههد، ترطب لی مح ط در هه و شهههر درون هه که سههای  طراحی در طب ل ؛ با ارتباط

 که کندمی کاک ماااهاانگ با طب ل ، بازگشههه  به زندگی مح طی را در خود دارد و تاث رات طراحی به  

  .باش م داشته طب لی اضایی

  دیگری برای را رذا ارگان سم یک توت د .ندارد واود اتالای طب ل  در طب لی؛ اراینداای شناخ 

 ما زنده اراینداای با کار با .دارند ایبسته هرخه طب لی اایسه ستم  عبارتی به و سهازد می اراام

 طراحی داد، قرار طب ل  هرخه در را خود بتواند که طراحی با و گذارده احترام ااگونه ن از به

 .دا ممی بازگش  زندگی به را

  با مح طی تاث رات از شههناختی داشههتن اه  کوشههشههی پایدار طراحی مح طی؛ تاث رات شههناخ 

 ساختاراا تکنوتوژی تجدیدپذیر، انرژی کارایی با تواندمی مح طی منفی تاث رات .اس  سهای   ارزیابی

 . کند پ دا تخف ف پایدار مصاتم انتخاب و

   که مردمی عادات و مذااب اا،نسل اا،ارانگ از وس لی گستره باید پایدار طراحی مردم؛ شهناخ 

 به حساس   ن ازمند این و داد قرار تواه مورد را شوندمی سهاکن  آن در یا و برندمی بکار آنرا

 .(Williams, 8002)اس  اامله و مردم ن ازاای

 

 جو  اندی -4

رس دن  آیند. بنابراینکننده منابع طب لی ن ز به شاار میاند و بزرگترین مصر اای انسانیاله ی الات   شههراا، اایگاه  

مح طی ن سهه . ب که به باالترین پایداری ماکن در شهههراا امری ح اتی اسهه . پایداری شهههری تنها مربوط به مقوالت زیسهه 

. روندی ااتااعی از اا ه موارد مهم در این زم نه به شههاار میزیسهه  قابل زندگی و برابررسهه دن به پویایی اقتصههادی، مح ط

اایی نظ ر زم ن، آب، اوا، باشد. تواه به محدودی شهری پایدار می ترین رویکرد طراحیارتقای ک ف   زیسه  پایدار، محوری 

تحقق پایداری اعاال ترین اقدامی اس  که شهرساز باید در اه  تنو  زیسهتی و عنالهر دیگر مح ط زیسه  طب لی، اسهاسی    

مح طی در سطو  اهانی اای زیس اای شهری دارای آثار متلدد اکوتوژیکی استند. ادی بودن بحراننااید. شههراا و توسله 

و مح ی که تا حدودی ناشهی از اتگواای ملالر توسله شهری اس ، ضرورت اعاال یک دیدگاه ادید مدیری  شهری بر اسا   

 نااید.  ناپذیر می اادا  اکوتوژیکی را ااتناب

 هند بر که اسهه  طراحی به نگرش نوعی داندهنشههان شههد گفته پایدار طراحی پ رامون آنچهاز طرای 

 سبک یک مح ط پایدار طراحی تذا. مح ط به تواه و آینده به تواه ،گراییک ف    دارد اشاره اساسی نکته

 مفاا م وااد خود بطن در ب که .باشههدنای آنی ا جانات و زودگذر شههرایط از برگراته و ن سهه  ارمال

اای گ ری اضههااا و نظام. الزم اسهه  طراحی و شههکلاسهه  طر  و طب ل  انسههان، دانده پ وند که اسهه  عا قی

اای طب لی به حداقل ماکن برسد. بدین سهاخ  ااسهاز با بسهتر طب لی مواود لورت پذیرد تا اعاال تر  ر در مح ط   انسهان 
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اای طب لی یلنی تنو  مط وب و تلادل ااا   زیادی دارد. نظم اکوتوژیک را نت جه تنو  ال ی نظام اایمنظور تواه به ویهگی

در اازا  تلادل م ان اازای سازنده با یکدیگر و با مح ط پ رامونی، وحدت، انسجام و یکاارهگی در نحوه راتار و عا کرد عنالر 

 گردد.  بستر زمان راناون میای دانس  که به پایداری و تکامل در سازنده ار پدیده
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