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 0چكٖطُ

ؾَٓان ٕک فضای تَفػ  تٓاٍط ةِ فضاّا ه ؾَاقع ظتٖؿی در ؿْعّای يؿاقع ةِ دهٖن دهری ؿْعهٍطان از ظتٖؿت، يی 

تٓاٍط  ای ؾًٓيی ةعای تؿايالت دًؿی ةعای ؿْعهٍطان يی ی ه إذاد ؾعقِاؼتفادُ ؿٓد کِ ؾالهُ ةع ارتلاء کٖفٖت يَؼع ؿْع

ؿْعی ةا إذاد ٕک يؽٖع پٕٓا ه زٍطُ،  قٓرت ٕک يَعلِ گعدؿگعی ةعای يؽافعٌٕ ّى درإٓط. در إٌ يٖان رهدّای درهن ةِ

 پتاٍؽٖن ؾؼًٖی در دظب دًؿٖت ؿْعی دارد.

يَطٍط ههی ةِ دهٖن ؾطم ٍگاُ يَاؼب ه ؾطم ؼاياٍطّی زاؿِٖ  عُاغوب ؿْعّای ؿًاهی إعان از إٌ يّٓتت ظتٖؿی ةْ 

 ؿٍٓط. اٍط کِ ةؽٖاری از يؿضالت ادتًاؾی را ٍٖغ ؼتب يی دان ه ٍضاهِ دان ؿْعی درآيطُ قٓرت زةاهِ رهدّا، إٌ فضاّا ةِ

ط کِ يتأؼفاٍِ دارای کَ رهدصاٍِ ةاةوعهد از رهدّای يْى يازٍطران در ةضـی از يؽٖع صٓد از يَعلِ ؿْعی ةاةن ؾتٓر يی

 اهظکع اؼت. يلاهِ زاضع ةِ دٍتال پاؼش ةِ إٌ ؼؤاالت اؼت0 ةؽٖاری از يـكالت فٓؽ

ّای ظعازی  تٓان ةا اؼتفادُ از ازٖای پارک رهد کَاری ةاؾث رهٍق قَؿت گعدؿگعی ؿط؟ ه يؤهفِ چگٍِٓ يی

 رٕغی گعدؿگعی ؼازوی در پارک رهد کَاری ةاةن رهد چٖؽت؟ ةعٍايِ

 ّطؼ  ًّعاُ ةا يـاّطات يٖطاٍی کِ ةا ای کتاةضاٍِ يعاهؿات ةع تكِٖ ةا تٓقٖفی_  تسوٖوی ةا اؼتفادُ از رهش اهِيل إٌ 

اؼت ه در اٍتْا  ٍگاؿتِ ؿطُ آن ًٍٓدن ؿاصف ه تٓرٕؽى ه گعدؿگع دظب دْت در ؿْعی ّای رهدصاٍِ ةازآفعَٕی ه ازٖا

تٓان يلطيات  ّای داذب دًؿٖت، يی زن ةاةن رهد ه زضٓر فؿاهٖترؼاٍط کِ ةا ازٖاء ه ؼاياٍطّی ؼا يلاهِ ةِ اجتات يی

 زضٓر گعدؿگع ه رهٍق اكتكادی در ؼإت فعاّى آهرد.

 

 

 ؿْعی، گعدؿگعی، ةاةن رهد، يَؼع ؿْعی رهدّای درهن ّاي کوٖطي0 هاژُ
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 0يلطيِ

ةا تٓؼؿِ  دّط. فعاد را تـكٖن يیّای اهكات فعاغت ا ی ظتٖؿت ةضؾ هؼٖؿی از فؿاهٖت ايعهزُ تفعج ه گعدؿگعی ةع پإِ     

ی  کِ درةعگٖعٍطُ ّای ظتٖؿی پٖعايٓن ؿْعّا گاُ هؼاز از زعٕى كآٍٍی ؿْعّا تفعج ه فعاتع رفتٌ يعز ؼاصت فغإَطُ ؿْعّا

گظاران ةِ  اٍط ةا تْطٕطّای دطی از ؼٓی يعاکغ تٓؼؿِ ؿْعی ًّچٓن تًإن ؼعيإِ فعد اکٓهٓژٕک ؼًٖاّای يَسكعةِ

رؼط ه در إٌ  ؿٍٓط. درإَگٍِٓ يٓارد يـارکت دٓايؽ يسوی ةِ زطاكن يی ( رهةعه يی...ی يٓكت )هٕال، ّتن هّا گاُ ؼكٍٓت

ّا ضًٌ افغإؾ يـارکت دٓايؽ  ةعٍط. رؾإت اکٓتٓرٕؽى در إٌ تفعدگاُ ی چَطاٍی ًٍی يَاظق از ؼٓد زاقن از گعدؿگعی ةْعُ

ّا را ّى زفغ  گاُ ّای ظتٖؿی إٌ تفعج تٓاٍط ارزش ةِ دؼت افعاد يسوی يیّا  ی تفعدگاُ يسوی در ؼٓد اكتكادی زاقن از ادارُ

ؾَٓان ٕک فضای ؿْعی دهپظٕع يٓرد  دای آٍكِ ةِ ّای ؿْعی ه زعإى آن ةِ در زال زاضع ةؽتع ةؽٖاری از رهدصاٍِ .]11[ کَط

رهدّا ]16[.إٓط زؽاب يی زياٍطُ ؿْعی ةِؾَٓان ٕک فضای زائط، غٖعكاةن اؼتفادُ ه ٍاايٌ، يتعهکِ ه ةا اؼتفادُ كعار گٖعد، ةِ

يسٖعی يحتت ه ةِ ؾتارتی ٕكی از ؾٓاين  تٓاٍَط ٕكی از ؾٓاين زٕؽت ؾَٓان ٕكی از ؾَاقع ظتٖؿی يٓدٓد در ؿْعّا، يی ةِ

 یّا ّای گٖاّی ه پارک ّا کًک ةغرگی اؼت در دْت ازٖای ةافت گٖعی فضاّای ؼتغ در کَار آن تَفػ ؿْع ةاؿَط. ؿكن

 .ّای يَاؼب ةعای اهكات فعاغت ؿْعٍـَٖان ةاؿَط ؿْع تا ةتٓاٍَط ٕكی از يكان يٓدٓد در

ای کِ فضا را ةِ ٕک فضای گعدؿگعی  گٍِٓ ّا ةِ ّای يسٖعی ٍْفتِ در فضاّای ؿْعی ه ايكان اؼتفادُ از آن ةازؿَاؼی کٖفٖت

ی إعان يا ًّؽٓ ةا ٍٖاز ؿْعّا ةِ تٓاٍط رهٕكعد يَاؼتی در يؿاقع ؼازی ؿْعّای ايعهز ه تٓرٕؽى پظٕع تتطٕن کَط يی

ؿْعؼتان ةاةن ةا تٓدِ ةِ يٖغان دًؿٖت ه هؼؿت ؿْعی ازهساظ يَاظق  ؼعزٍطُ ه تٓؼؿِ پإطار ةاؿط. ؿْعی فضاّای

ای ةعای ازٖاء ه تتطٕن ةِ  يالزؼِ ّای كاةن إٌ رهدصاٍِ پتاٍؽٖن                                                                 گعدؿگعی ه تفعٕسی ةا کًتٓد ايكاٍات در إٌ زيَِٖ اؼت. 

ؾَٓان ؾَكع يًْی در ؿْع ةاةن تتطٕن کَط ةِ ؿْع ّٕٓتی  تٓاٍط آن را ةِ دّی رهدصاٍِ يی فضای ؼتغ ه تفعٕسی دارد. ؼايان

ؿٓد. ةا تٓدِ  ارتلای کٖفٖت يَؼع ؿْعی يیدٕگعگٍِٓ ةضـط. ازٖا زاؿِٖ رهدصاٍِ ه تتطٕن آن ةِ فضای ؼتغ تفعٕسی يٓدب 

ّای فعاهان ظتٖؿی اؼت، ةاز زٍطُ ؼازی ه ؼاياٍطّی إٌ رهدصاٍِ  ةِ آٍكِ ؿْع ةاةن از يَاظق ظتٖؿی زٕتا ه هادط آجار ه ارزش

        ای صٓاّط ةضـٖط. ةِ ؿْع چْعُ ه ّٕٓت هٕژُ

 ّای رهدصاٍِ هٕژگی از کافی ؿَاصت ةطهن زاضع ؾكع در ؿْعی فضاّای آن اؼت تا ةا تٓؼؿِ در إٌ پژهّؾ ؼؿی ةع     

 ؿْعّای اغوب در يتأؼفاٍِ. اؼت داؿتِ ًّعاُ ةِ ؿْعّا ةعای را ای ؾطٕطُ يـكالت ّا، آن ّای پتاٍؽٖن از گٖعی ةْعُ ه ؿْعی

 ه اؼتفادُ ةطهن تٓرٕؽى، بدظ ةعای ةاال ّای پتاٍؽٖن ةا ّا رهدصاٍِ ؾعقِ ه ٍـطُ کافی تٓدِ ؾاين إٌ ةِ  ؿإؽتِ ظٓر ةِ إعان

 از ٕكی ّا آن ًٍٓدن ؿاصف ه ّا رهدصاٍِ إٌ ةازآفعَٕی ه ّٕٓت ةِ تٓدِ ضعهرت هظا. اؼت ؿطُ ؾتٓری يؽٖعّای ةِ تتطٕن ٕا

 ةِ ٍٖن دْت ةعای ّا رهدصاٍِ  يسٖعی ه يؿًاری ةْتٓد کٖفٖت ةاؿط يی ؿْع ةعای گعدؿگع دظب ةعای ّا ؿاصكِ تعٌٕ يْى

 يفٖط راؼتا در دْاٍی تذعةٖات از اؼتفادُ ةا زٓزُ در رإخ اهگّٓای از اؼتفادُ هظا ه ةاؿط يی گعدؿگعی ه ٕطارپا تٓؼؿِ اّطاؼ

 .ةاؿط يی

 ؼؤال تسلٖق0

 تٓان ةا اؼتفادُ از ازٖای پارک رهد کَاری ةاؾث رهٍق قَؿت گعدؿگعی ؿط؟ چگٍِٓ يی -

 اری ةاةن رهد چٖؽت؟رٕغی گعدؿگعی ؼازوی در پارک رهد کَ ّای ظعازی ةعٍايِ يؤهفِ -

ةا ازٖاء ه ؼاياٍطّی ؼازن ةاةن رهد ةا تأکٖط ةع زضٓر ؾَاقع ظتٖؿی ه پعرٍگ کعدن ٍلؾ رهد در يَؼع ؿْعی،  فعض0ِٖ

 إٓط. يلطيات زضٓر گعدؿگع ه رهٍق اكتكادی در ؼإت فعاّى يی
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 تٓرٕؽى ه گعدؿگعی

 تؿعٕف تٓرٕؽى

 فتِ ه كوًعه هؼٖؿی را در ةعگعفتِ اؼت. ةع اؼاس تؿعٕف ؼازيان دْاٍیّای اصٖع يفْٓم تٓرٕؽى گؽتعش ةٖـتعی ٕا در دِّ 

 يَؼٓر گظراٍطن إام فعاغت، ّإی صارج از يسٖط ؾادی صٓد ةِ ؿٓد کِ ةِ يكان ّای افعادی اظالؽ يی کوی فؿاهٖت تٓرٕؽى ةِ

در فعإَٓط دظب ه  ّإی اؼت کِ تٓرٕؽى يذًٓؾِ تؿاين ]13[رهٍط.  ّا، ةعای يطت کًتع از ٕک ؼال يی اٍذام کار ه ؼإع ّطؼ

تعتٖب  إٌ ؿٓد. ةِ ّای يٖغةان ه يعدم يسوی ةعكعار يی ّای يؽافعتی، دههت يتطأ، دههت ّا، ؼازيان ، ةٌٖ تٓرٕؽتیيًْاٍطار

کِ از ظعؼ ؼازيان تؿٓد إٌ دطٕطتعٌٕ تؿعٕفی اؼ تع يی آن از يسٖط ةؽٖار هؼٖؽ ٖعپظٕعیتأجٖعگظاری ةع يسٖط ه تأج ی دايَِ

ّای يضتوفی کِ در إٌ قَؿت يـارکت دارٍط  ؿطُ اؼت. در تؿعٕف گعدؿگعی ه تؿٌٖٖ كوًعه آن ةإط گعهُ دْاٍی تٓرٕؽى ارائِ

 ]16[پظٕعٍط را هساظ کعد.  ه از آن تأجٖع يی

 گع ه گعدؿگعیگعدؿ

گعدؿگع کؽی »دارد0  از گعدؿگع ةٖان يی 1611اهًووی تعاٍؽپٓرت در ؼال  تؿعٕف ؼازيان يون ةع اؼاس پٖـَْاد کَفعاٍػ ةٌٖ 

 يَؼٓر تفعج، ةازدٕط از ٍلاط دٕطٍی، يؿاهذِ، يعاهؿِ، تذارت، هرزش ه ٕا زٕارت ةِ کـٓری غٖع از کـٓری کِ در آن اؼت کِ ةِ

ايا ؿإط ].15[ «ؼاؾت کًتع ه از ؿؾ ياُ ةٖـتع ٍتاؿط 11کَط يـعهط ةع إَكِ زطاكن يطت اكايت اه از  اكايت دارد ؼفع يی

                                                                                                                               ( ةاؿط11310ةْتعٌٕ تؿعٕفی کِ از گعدؿگعی ؿطُ اؼت تؿعٕف ياتٖؽٌ ه هال )

ةٖعهن از صاٍِ قعؼ ًٍٓدُ ه  ٕیّا تٓرٕؽى ٕا گعدؿگعی، زعکت يؿاقع يعدم اؼت ةعای إَكِ اهكات فعاغت صٓد را در يكان»

ٍٖازّإـان إذاد ه ٍٖغ تؽْٖالتی اؼت کِ يتَاؼب ةا  دَّط یاؼت کِ ظی اكايتـان اٍذام ي ّإی ٖتًٍإَط، فؿاه اكايت

 «ؿٓد یي

 آٍاع گعدؿگعی

ّا ه  ؿٓد0 داصوی ه صاردی. گعدؿگعی داصوی ؾتارت اؼت از ؼفعّإی کِ ةااٍگٖغُ تٓرٕؽى ٕا گعدؿگعی ةِ دهدؼتِ تلؽٖى يی

داصوی  ٖعد. ةِ ؾوت ؼْٓهتی کِ در ةعٌ گعدؿگعیگ اهًووی ايا در داصن يسطهدُ ٕک کـٓر قٓرت يی ؿعإط گعدؿگعی ةٌٖ

كتوی ةا  ّا، آؿَإی هدٓد دارد، إٌ ٍٓع تٓرٕؽى از رهٍق ةٖـتعی ةعصٓردار اؼت ه ؼْٓهت آن را ؾٓايوی ياٍَط کٓتاّی فاقوِ

تأيٌٖ ٍاؿی  افع ةِيسٖط ه فضا، آؿَإی ةا زةان رإخ، ؾطم يلعرات ؾتٓر از يعز ه گًعکات ه تتطٕن پٓل ه ...، اظًَٖان کوی يؽ

ؾالهُ  . ةِ]15[آهرٍط هٍلن پطٕط يی صكٓص زًن ّای ؼفع ةِ دٕٓی در ّغَِٕ كن تكٓر قعفِادٕٓی ٕا ال از ةٓيی ةٓدن ه قعفِ

                                                                دارد. ّای صاردی تأجٖع ةِ ؼغإی دای يؽافعت ؾاين درآيط افعاد در اٍتضاب ؼفعّای داصوی ةِ

 تٓرٕؽى اکٓ

 ٕا ه تارٕضی هٕژگی ّعگٍِٓ ةا ظتٖؿت ةِ ازتعام ه ةعصٓرداری يَؼٓر ةِ ظتٖؿی يَاظق از ةازدٕط ه يؽئٓالٍِ ؼفعی تٓرٕؽى، اکٓ

 ةعای اكتكادی، -دتًاؾیا ازهساظ ه داؿتِ را يَفی تأجٖع کًتعٌٕ ه کعدُ کًک يَعلِ زفغ ةِ کِ آن ةِ يعةٓط دطٕط فعَّگی

 از کِ کعدُ تتطٕن گعدؿگعی از ٍٓع ٕک ةِ را تٓرٕؽى اکٓ زٕؽت، يسٖط از زفاػت. ةاؿط ؼٓدآهر يَعلِ ؼاکٌَٖ

 اکٓ. کََط تٓدِ ؿطُ زفاػت يَاظق يطٕعٕت ةِ زفاػتی، اّطاؼ داؿتٌ ٍؼع در ةا ايكان زط تا صٓاّط يی کََطگان يـارکت

 تؿعٕف/  ؿٓد ظتٖؿت از زفاػت ةِ يَذع ه ةٓدُ يفٖط آن ؼاکٌَٖ ه يَعلِ ةعای تٓاٍط يی کِ اؼت رهؿی ةْتعٌٕ تٓرٕؽى

 .اؼت گعدی ةٓم گعدؿگعی قَؿت إٌ دٕگع ٍام. زيٌٖ از زفاػت اتسادِٕ تٓؼط يٖالدی 1۹۹6 ؼال در ؿطُ ارائِ
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 ّای گعدؿگعی آٍاع داذةِ

 ةعد. إٌ يَاظق ؾًطتاو ةِ ده ت از يَاةؽ تٓرٕؽتی صٓد ؼٓد يیّای يتفاه ّع يَعلِ ةعای دوب گعدؿگع از ٍلاط دٕگع ه ةااٍگٖغُ 

                                                                                                                               ؿٍٓط0 دؼتِ تلؽٖى يی 

هّٓای صٓش، يَاػع يعوٓب، ايكان ياّٖگٖعی، درٕآٍردی  كتٖن آب ّای يْٖا کِ يَؼٓر از آن ؾٓاين ظتٖؿی از داذةِ -اهف 

ّای يْٖا،  ّای گعم يؿطٍی، ايكان کَّٓٓردی ه اؼكی، ؿكار ه ... اؼت. ةعای اؼتفادُ از داذةِ اؼكی رهی آب، آبه

رهدصاٍِ ةاةن رهد در ةؽتع ؿْعی ةاةن ٕكی از                                                                                                                 پظٕعد. تست ؾَاهٌٕ گعدؿگعی تفعٕسی، درياٍی ه هرزؿی قٓرت يی گعدؿگعی

               ةِ ٕک يؿضن ؿْعی ةطل ؿطُ اؼت. اکَٓن ّىگٖعی اؼت کِ يتأؼفاٍِ ةا رّا کعدن،  ةؽتعّای ظتٖؿی ةعای ةْعُ

ّا ةعای دوب گعدؿگع اؼتفادُ  اٍط ه از آن ؿطُ ؿٓد کِ ةِ دؼت ةـع ؼاصتِ ٖا ةِ ؾٓايوی گفتِ يیّای ٍايْ داذةِ  -ب 

ّای ٍايْٖا گعدؿگعی تست  ّا ه غٖعُ. ةعای اؼتفادُ از داذةِ ّا، زٕارتگاُ ّا، آجار ةاؼتاٍی ه تارٕضی، ًٍإـگاُ ياٍَط يٓزُکََط يی

                                                                                                                   ]15[ .گٖعد ی قٓرت يیگعدؿگعی فعَّگی، يظّتی، تذارتی ه ؼٖاؼ ؾَاهٌٕ

 تفعج ه گعدؿگعی ؼازوی

 ّای يسٖط در. پعدازٍط يی تفعٕسی ّای هٖتفؿا ةِ ةاز فضای ٕا ه ةؽتِ يسٖط در( صاردی چِ ه داصوی چِ) گعدؿگعان

 ٕا ه تفعج» ؾَٓان تست ّا ؼعگعيی ٕا ه تفعٕسات گٍِٓ إٌ تًايی کِ آهرٍط يی ره يتؿطدی ّای ؼعگعيی ةِ گعدؿگعانةاز،

 در فلط گعدؿگعان تٓؼط کِ ؿٓد يی گفتِ ّإی ؼعگعيی ةِ هگظار گـت ٕا ّا تفعج كعار ازإٌ. ؿٍٓط يی يععح «هگظار گـت

        .افتط يی اتفاؽ ةاز  يسٖط

                                                                ؿٍٓط0 دَّط، ؿاين يؽائن ؾًطُ ذٕن يی يَاةؽ ظتٖؿی ه فعَّگی کِ پإِ ه اؼاس گعدؿگعی ه تفعج را در ؼازن ؿكن يی  

 ّای تػارٕضی ز ) ؿَاؼی ه صػاک ّػػ ) اكوػٖى ه( هٕژگی آب ه آةغٕان ب( پٓؿؾ گٖاّی ج ) تٓپٓگعافی د( زيٌٖ (اهف  

                                                                ّای ؼاصتًاٍی ط) قَؿت ه تأؼٖؽات ّای ٍژادی اظالؾات ه راًَّاّا ح( فؿاهٖت هٕژگی

 ؼازوی گعدؿگعی

ؿْعی اظالؽ  ٍٓؾی صاص از فؿاهٖت گعدؿگعان در کَار درٕا ٕا در زاؿِٖ رهدّای ؿْعی ه ةعهن رٕـِ إٌ ٍٓع گعدؿگعی ةِ

 دؽتذٓ ؿط، ؼاصتِ ِپََٖؽٓالآن را َاِپٌَٖ ؿًاهی ةضؾ در رهيی ّای صاٍِ اههٌٖ کِ َّگايی ةاؼتان، رهم دهران در ةإط ؿٓد، يی

 ؿطُ يععح درٕا ةِ هاةؽتِ ّای هٕژگی از ٕكی ؾَٓان ةِ ،11 كعن ًٍِٖ از کِ ای گٍِٓ ةِ کعدُ، رؿط آن فعَّگ ّا كعن ظٓل در. کعد

 ؼازن اؼت وىيؽ آٍچِ                                                                                                                  ]6[ .اؼت  ؿطُ ره رهةِ گعدؿگعان اٍتُٓ گؽتعش ةا ؼازوی ّای تفعدگاُ ٍٖغ ةٖؽتى كعن دهم ًٍِٖ از ه

 گظراٍطن. ًٍإط ئ إفا گعدؿگع دظب در را ئًْ ٍلؾ تٓرٕؽت، دظب ه ؿْعي يَؼع ارتلاي ّاي ػعفٖت از ٕكٔ ؾَٓان ةِ

 ؾعقِ ،... ه آب گٍٓاگٓن ّاي دَتِ ةا ارتتاط ه اٍگٖغي صاظعُ ًّچٌَٖ ه ادتًاؾٔ تؿايالت ةعكعاری کَار در فعاغت اهكات

 در دطٕطي رهٕكعدّاي ةا ؼازؤ، ّاي تفعدگاُ. اؼت کعدُ تتطٕن گعدؿگعان يستٓب ه پظٕعده يكان ٕک ةِ را ؼٓازن ظتٖؿٔ

 ؼازوی، گعدؿگعی گؽتعش ه گٖعی ؿكن فعإَط در زاقوِ تغٖٖعات تعٌٕ يْى از اؼت؛ ره رهةِ گؽتعش ه تٓؼؿِ ةا ارتتاط

 درٕا ه ؼازن از ةازدٕط در تَْا گعدؿگعان ٍٖاز ٍی،زيا. ةعد ٍام را ؼازوی تفعدگاُ ةا ةعصٓرد در گعدؿگع ٍگاُ ٍٓع تغٖٖع تٓان يی

 يٖعاث ه فعَّگی تفعٕسی، هرزؿی، ّای فؿاهٖت از يتفاهتی تذعةٖات دؽتذٓی در ايعهزی گعدؿگع کِ درزاهی ؿط، يی تؿعٕف

 .اؼت ظتٖؿی
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 آن کِ گعدؿگعی قَؿت ٓرتق  إٌ غٖع در چعاکِ اؼت؛ داٍتِ ًِّ رٕغی ةعٍايِ يؽتوغم ٍگاُ، تغٖٖع إٌ ةِ دٓاةگٕٓٔ يؽوى كطر

 تسًن ػعفٖت يتسث ره ازإٌ. ؿٓد يی ظتٖؿی ه فعَّگی يَاةؽ رفتٌ دؼت از يٓدب اٍط، ٍايٖطُ ٍٖغ «دهد ةطهن قَؿت» را

 تؿطاد زطاکحع تٓان ئ را تسًن ػعفٖت                                                                                                                  ]1[ .گٖعد كعار يطٍؼع ةإط ؼازوی ّای تفعدگاُ پإطار تٓؼؿِ در يْى ٍكتِ ٕک ؾَٓان ةِ

 ةطهن ؾتارت تؿعٕف، إٌ ةِ ةإط اهتتِ. کعد تؿعٕف ًٍإَط، يی اؼتفادُ يسٖط از تفعٕسٔ تذعةِ کٖفٖت افت ةطهن کِ عادياف

 تٓاٍط يی ّى گعدؿگعی ره ازإٌ                                                                                                                  ]3[.ًٍٓد اضافِ ٍٖغ را گعدؿگعي يلكط فعَّگ ه اكتكاد دايؿِ، ةع ٍاصٓؿإَط يَفٔ اجعات إذاد

 ةا ارتتاط در ايع إٌ کِ ةاؿط؛ ٍطاؿتِ تٓدْی كاةن اجع ّٖچ إَكِ ٕا ه يَفی اجعات ّى ه ةگظارد زٕؽت طيسٖ ةع يحتت اجعات

 رفاّی، ايكاٍات افغإؾ ه إذاد در آن، يحتت پٖايطّای. ؿٓد ئ يـضف يطٕعٕت ه رٕغی ةعٍايِ چگٍٓگٔ ه تٓؼؿِ ةعٍايِ

 ه گعدؿگعی تٓؼؿِ اگع ه ٕاةط يی تسلق اكتكادی ّای پإِ ةْتٓد ه ّا ٍاؿَاصتِ ةا آؿَإی فعَّگی، تؿايالت اؿتغال، ّای زيَِٖ

 ه اکٓهٓژٕكٔ ّاي زيَِٖ در ّا آهٓدگی آٍاع ًّچٓن ٍايعوٓةٔ ه يَفی اجعات ؿاّط ٍگٖعد، قٓرت دكت ةا آن رٕغی ةعٍايِ

 .                                                                                                                  ]1۹[ ةٓد صٓاّٖى يسٖعٔ زٕؽت

ای کِ تٓؼط ؼازيان يون  گعدد. يعاهؿِّای ٍايعوٓب إٌ پطٕطُ ن دَتِتٓدِ ةِ فٓإط گعدؿگعی ٍتإط يٓدب فعايٓش کعد    

کِ ةاهدٓدإَكِ قَؿت گعدؿگعی يٓدب گعفتِ ٍـان دادُ اؼت تٓؼؿِ اٍذام يتسط در يٓرد تأجٖع گعدؿگعی ةع کـٓرّای درزال

فاٍِ از ظعؼ دٕگع يٓدب ةضـط، يتأؼ گعدد ه يتادالت فعَّگی را كٓت يی ؿكٓفإی اكتكادی کـٓرّا ه يَاظق يٖغةان يی

                                                               گعدد. يسٖعی ٍٖغ يی ّای ادتًاؾی ه زٕؽت صون

کََط کِ  دايؿِ هارد يیّای رفتاری ه فعَّگ صاص صٓد را ةِ آن رهٍط، ؿُٖٓ ای دٕگع يی هكتی اٍتُٓ گعدؿگعان ةِ يَعلِ     

دايؿِ يٖغةان، ؾطم كیالارّای فعَّگی آن دايؿِ فعؽ داؿتِ ةاؿط ه يٓدب ةِ صعع افتادن اؼاس ٍؼى اصيًكٌ اؼت ةا يؿٖ

 -يحتت فعَّگی ّای تٓدِ ةِ رؼٓم ه ؾادات يسوی ه درٍتٖذِ ؼؽت کعدن ةَٖادی رهش زٍطگی يسوی ؿٓد. از ظعفی دَتِ

اهًووی  ةٌٖ وف ه افغإؾ ةَٖؾ ادتًاؾی ه تفاّىادتًاؾی گعدؿگعی ٍٖغ ؿاين تتادل فعَّگی يٖان کـٓرّا ه يَاظق يضت

                                    ؿٓد. يی

        زٕؽت ٍٖغ زائغ اًّٖت اؼت. ّای ظتٖؿی ةع يسٖط ؿطُ، تأجٖع زضٓر گعدؿگع در يسٖط در کَار اجعات ةٖان                                 

ّای آن، تٓپٓگعافی،  هّٓا، زيٌٖ ه صاک ِ در ظتٖؿت هدٓد دارد؛ ياٍَط آبزٕؽت ظتٖؿی ؿاين آن چٖغی اؼت ک يسٖط 

زٕؽت دٕگعی ٍٖغ هدٓد دارد کِ يكَٓع اٍؽان اؼت  اکٓهٓژٕكی. يسٖط ّای ٖؽتىؿَاؼی، يَاةؽ آب، گٖاّان، دآٍران ه ؼ زيٌٖ

                                                                                                                               ّای تارٕضی ه ةاؼتاٍی. ّؽتَط ًّاٍَط يكانّا ه تٓؼؿِ ؼاصتاری  گٖعد کِ ؾًٓياو آٍاع ؼاصتًان ؼاز را در ةعيی ؾٓارض اٍؽان  ه

                                                                زٕؽت ؼِ دٕطگاُ هدٓد دارد0 در يٓرد رهاةط گعدؿگعی ه يسٖط  

                                                                زٕؽت ةعای گعدؿگعان دظاب ّؽتَط. ةؽٖاری از ؾٓارض يٓدٓد در يسٖط  -

                                                                زٕؽت يكَٓع اؼت. ّای تٓرٕؽتی ٕكی از يٓارد يسٖط ت ه زٕعؼاصتالتؽْٖ  -

يـكالت ةاهلُٓ اجعات ؿٓد. يسٖعی يی تٓؼؿِ گعدؿگعی ه اؼتفادُ از ظتٖؿت، يٓدتات اجعات زٕؽت  -

                                                                ؿٍٓط. پظٕع إذاد يی يسٖعی گعدؿگعی ةطٌٕ دهٖن اؼت کِ غاهتاو در يسٖعی زؽاس ه آؼٖب زٕؽت

 ّای تارٕضی ه ةاؼتاٍی ّا، ٍٓازی قسعإی هٕژُ ه در يكان دغإع کٓچک، ٕا در ٍٓازی ؼازوی درٕإی، کّٓؽتان إٌ اجعات در 

يسٖعی گعدؿگعی ؿاين تضعٕب  يؽائن زٕؽت تعٌٕ داذةِ را ةعای دوب گعدؿگع دارٍط.  ّا ةٖؾ يكان؛ زٕعا إٌةٖـتع اؼت

گظران ّای يعةٓط ةِ گؽتعش فؿاهٖت                                                                                                                   ]1[.زٕؽت ظتٖؿی اؼت  ّا ه ٕا آهٓدُ ًٍٓدن يسٖط صتًانإذاد ؼا ةِ دهٖن  زٕؽت يسٖط

آهرد ه درٍتٖذِ يًكٌ اؼت ؾطُ زٕادی ةِ آن  اهكات فعاغت ه گعدؿگعی در ٕک ٍازِٖ يـاغن يتؿطدی را پطٕط يی

ّای  ای، تؿًٖعگاُ ّای کٓچک ادارُ ةِ دٍتال آن تؿطاد صاٍِ يْادعت کعدُ ه دًؿٖت يَعلِ يٓردٍؼع افغإؾ ٕاةط.ٍازِٖ
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ّا  ّای اقوی ه فعؾی تٓؼؿِ ٕاةَط. ةا افغإؾ إٌ ؼكٍٓتگاُ ّا افغإؾ ٕاةط. كًٖت زيٌٖ ةاال رهد ه راُ ّا ه يغازُ رؼتٓراناتٓيتٖن،

                                                                                                        ؿٓد. ؼت اٍؽان )يكَٓع( ةٖـتع يیاٍطازّای ؼاصتِ د ٕافتِ ه چـى اٍطازّای ظتٖؿی آن ٍازِٖ کاّؾ هؼؿت چـى ه ةَاّا،

يسٖعی گعدؿگعی ةِ آٍاع ه تعاکى تٓؼؿِ گعدؿگعی ةؽتگی ٍغدٕک دارد. اًّٖت ةعرؼی  آٍاع ه يسطهدُ اجعات زٕؽت 

                                                                                                                                                     . رهؿٌ گعدٕط        (1131)( ه تعاهٕػ 1131يسٖعی گعدؿگعی ةا چاهؾ يسللاٍی ًّچٓن پٖگعام ) زٕؽت اجعات

تٓدْی ٍطاؿتِ ةاؿط؛  زٕؽت ةگظارد ه ّى اجعات يَفی ه ٕا إَكِ ّٖچ اجع كاةن اٍط اجعات يحتت ةع يسٖطتٓ گعدؿگعی ّى يی

ؿطُ اؼت. ًّاٍَط ؼإع  رٕغی ه يطٕعٕت ٕافتِ ه چگٍِٓ ةعٍايِ إٌ يٓضٓع ةؽتگی دارد ةِ إَكِ گعدؿگعی چگٍِٓ تٓؼؿِاهتتِ

يَفی ةِ ًّعاُ دارد. پٖايطّای يحتت در إذاد ه افغإؾ ايكاٍات  گعدؿگعی، تٓرٕؽى ؼازوی ٍٖغ پٖايطّای يحتت هّای گعهُ

      ٕاةط. ّای اكتكادی تسلق يی ّا ه ةْتٓد پإِ ّای اؿتغال، ؿكؽتٌ ؼطّای فعَّگی، آؿَإی ةا ٍاؿَاصتِ رفاّی، زيَِٖ

 رهدکَاری  پارک

ؿٍٓط،  ّا، درٕاّا ه دغإع ظعازی يی ّا، درٕاچِ ّای رهدصاٍِ ّای صعی کِ در زاؿِٖ ه کعاٍِ تؿعٕف پارک رهدکَاری0 ةِ پارک

ؿطُ ةاؿط ةِ آن پارک رهدکَاری ٍٖغ گفتِ  گَٕٓط. در يٓاردی کِ پارک صعی در ايتطاد رهدصاٍِ ظعازی پارک صعی ؼازوی يی

ّا  آٍاع ؼتغ راُتعٌٕ  ؾَٓان ٕكی از يْى ّای رهدکَاری ةِ ّا ٍٖغ دٕطُ ؿط کِ پارک ؿطُ ةعای ؼتغ راُ ؿٓد. در تؿارٕف يععح يی

ی اظعاؼ صٓد دارٍط.  دّی فضإی ه کاهتطی يَعلِ ی فضای ؼتغ ه ؼايان إَٓط ه ٍلؾ ةؽغإی در افغإؾ ؼعاٍِ ةِ ؿًار يی

ّای كإلعاٍی، رؼتٓران، ؼكّٓای ياّٖگٖعی،  ّا فضاّإی ةعای ٍـؽتٌ ه تًاؿای يَاػع، اؼكوِ يؿًٓالو در ظٓل إٌ پارک

ی ؾًٓم در ٍؼع گعفتِ  ؿَاؼی ةعای اؼتفادُ ّای گٖاُ يضتوف، ايكاٍات آيٓزؿی ةعای کٓدکان ه ةاغ ايكاٍات هرزؿی ةعای ؼٌَٖ

 ّای رهد کَاری اّطاؼ ذٕن يطٍؼع اؼت0 ی پارکدر ظعاز                                                                                                                   ]11[ ؿٓد. يی

 دؼت ه ازٖای آن ارتلای کٖفٖت رهدصاٍِ در ةاال ه پإٌٖ -

 ّای يَاؼب ةعای ؼعگعيی، تفعج ه هرزش ان ه إذاد يسٖطةْتٓد ه افغإؾ ؼعر کٖفٖت زٍطگی ؿْعهٍط -

 يلاةوِ در ةعاةع ؼٖالب ه ؼؿی در زًن ؼٖالب تٓؼط ةؽتع ظعح -

 زفغ زاهت ه ةؽتع ظتٖؿی رهدصاٍِ -

                                                                                                                   ]16[دّی فؿاهٖت ؾًعاٍی در ٍغدٕكی رهدصاٍِ ؼايان -

 دوٓگٖعی از فعؼإؾ صاک ةا ةِ کار ةعدن گٖاّان يَاؼب يَعلِ -

ؼٓاری ه کى کعدن تعافٖک هؼإن ٍلوِٖ از  رهی ه دهچعصِ غإؾ ؼعر ؼاليت افعاد دايؿِ ةا إذاد يؽٖعّای پٖادُاف -

 ؼعر ؿْع 

 کاّؾ آهٓدگی ّٓا -

 دفاع در زاؿِٖ رهدصاٍِ رفت از فضاّای غٖعكاةن ةعهن -

 .ّای غٖعكآٍٍی در زعٕى رهدصاٍِ ه ازٖای إٌ فضا دوٓگٖعی از ؼكٍٓت -

 ّای ؿاصف فعَّگی ٕا اكتكادی( از ظعٕق إٌ يؽٖعّا ةِ ٕكطٕگع تكال ٕک ؼعی از ٍلاط يْى ؿْع )ياٍَط کارةعیا -

 ّای يْى ؿْعی ّا ه گعُ تالش در دْت ٍفٓذ دادن پارک ؼازوی در دل ةافت ؿْع ه ارتتاط آن ةا يٖطان- -

 گٖعد. يٓفق در دٍٖا يعد ةعرؼی كعار يی ٍؽتتاوّای رهد کَاری ده ًٍٍِٓ  در راؼتای آؿَإی ةٖـتع ةا يفْٓم پارک -
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 رود کناری پارک:گودالوپ

 آيعٕكا ؿْع کاهٖفعٍٖای كوب در گٓداهٓپ رهدصاٍِ» صٓزُ ؼٌ «إاهت در هاكؽ  گٓداهٓپ «ؼازن ظٓلةِ  پارک يغةٓر

 ه تفعٕسی کپار ٕک ةا ؼٖن ّای کَتعل پعهژُ توفٖق از دطٕطی ًٍٍِٓ ه فكعی اهگٓی گٓداهٓپ پارک. اؼت ؿطُ ظعازی

 دارای ؼٖن، کَتعل کاٍال ةِ دهٖن زٕعٌٕ الِٕ .ؿطُ ظعازی زٕعٌٕ ه ٕیره ؼعر ده در پارک إٌ .اؼت هزؾ زٖات زٕؽتگاُ

 گٓداهٓپ، درّای -رهد پارک ةعای.اؼت ازٖاؿطُ ّای زٕؽتگاُ ه ةاز فضاّای ؿاين رهٕی آن ؼعر ه ةٓدُ دار ؿٖب ظعازی

 :اؼت ؿطُ یظعاز ؿعح زٕع ةِ يتؿطدی ّای کارةعی

 .دارٍط ؼٌ صٓزُ كعار اهًووی ةٌٖ فعهدگاُ دَٓب در کِ گٓداهٓپ ّای ةاغ

ه  رهی پٖادُ يؽٖعّای آن، اظعاؼ در ه هرزؿی دارد کٓچک ه ةغرگ ّای زيٌٖ کِ پارک هرزؿی يسٓظِ -

 .اؼت ؿطُ ؼٓاری ؼاصتِ دهچعصِ

 .اؼت ؿطُ ظعازی آن در ه اؼتعازت تفعٕر ةعای يضتوفی ّای يذًٓؾِ کِ پارک تفعٕسی ةضؾ -

 .اؼت ؿطُ ؼاصتِ ه ظعازی آن ةعای فٓتتال ّى ه ةؽكتتال ّای زيٌٖ کِ  ناکٓدک ةازی ةعای يَعلِ ٕک -

 .کتاةضاٍِ ه ًّچٌَٖ ؼعةاز ه ؼعپٓؿٖطُ تئاتع آيفی ياٍَط فعَّگی ّای ضؾة -

 ه رهدصاٍِ اظعاؼ چًٌ ةا ؼتغ فضاّای اکتـاؼ کٓدکان، زٓزُ کٓدکان، يضكٓص فَاهری -ؾوًی پارک -

 .کٓدکان يٓزُ دٓار ّى رهی يؽٖعّای پٖادُ

 

 

 

 

 

گٓداهٓپ پارک ؼٓاری دهچعصِ 0 يؽٖع1ؾكػ  0 ّٓإی از ؼإت پارک گٓداهٓپ، 1ؾكػ   

 

 

يَتؽ0، پرهی پارک گٓداهٓ يؽٖع پٖاد0ُ 3ؾكػ   

www.arcspace.com 
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 ةاّطؼ ؼٖن، کَتعل ه إًَی اکٓهٓژٕكی، زٕتإی ىکعدن يفاّٖ يتؿادل ةعای رهدصاٍِ کَار در پارک إٌ ظعازی دريذًٓع     

 .اؼت ؿطُ تَؼٖى از پارک کََطگان اؼتفادُ ةعای هٕژُ يفْٓم ةا اٍگٖغ صاظعُ يسٖط إذاد ٕک

 

 گٓداهٓپ رهدکَاری پارک ظعازی در ؿاصف ٍكات0 1دطهل 

 

 کٓهٓراده کَاری رهد پارک

 

:. منبعپالن پارک رهدکَاری کٓهٓراده40ؾكػ 

http://www.pinesandprairieslandtrust.org/images/CRR_Basi

c_Map_050104.jpg 

 

 0پارک رهدکَاری کوٓراده 5ؾكػ 

 

 

 0يؽٖعپٖادُ رهی6ؾكػ 

. 
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 ةضؾ تعٌٕ دَٓةی» اهؼتٌٖ «آيعٕكا تگغاس إاهت در پارک هاكؽ» کٓهٓراده «در کٓهٓراده رهدصاٍِ ؼازن ظٓل درإٌ پارک 

 ؿط اٍذام ظتٖؿی ؼازوی پارک ٕک ؾَٓان ةِ رهدصاٍِ ؼاياٍطّی زاؿِٖ ةعای اةتطا در ظعازی هؿاتيعا ت.اؼ ؿطُ ؿْع ظعازی

 .ؿط پعداصتِ رهدصاٍِ ؼٖن ه زعٕى ظغٖان از صارج ه رهدصاٍِ از دهر يَاظق ةِ رفتِ رفتِ ازآن، ه پػ

 

 رهد پارک .اؼت ةٓدُ فعَّگی ه تفعٕسی فضاّای ةا ٍضٓردُ ظتٖؿی دؼت يَاظق تعکٖب پارک، إٌ ظعازی در اقوی ّطؼ    

 فضاّإی ه فعَّگی آيٓزؿی، ؼعر ارتلای دْت...ه ةٓتاٍٖک ّای ةاغ ه تئاتع آيفی ياٍَط فضاّإی داؿتٌ ةا کَاری کوٓراده

 ةعای ةازی ّای زيٌٖ ؼٓاری، دهچعصِ ه رهی پٖادُ يؽٖعّای اؼتعازت، ه تفعٕر ةعای ٍضٓردُ دؼت ّای ؼتغ يعتؽ ياٍَط

 ظٓرکوی ةِ .کَط ةعداری ةْعُ كاةن دظاب ه يضتوف ؼٌَٖ ةعای را پارک کِ ؿطُ گعفتِ ٍؼع در ای گٍِٓ ةِ ؼاالن، گةغر ه کٓدکان

 ؼٓاری، دهچعصِ رهی، پٖادُ يَاؼب ةعای يسوی ه کٓهٓراده رهدصاٍِ ه ّا کُٓ از يتَٓع ه زٕتا دارای يَاػع ؼازوی پارک إٌ

 توفٖق ةا کِ اؼت ةٓدُ ةع إٌ ؾًطُ تالش ظعح إٌ در .اؼت ةكع ظتٖؿت از ُاؼتفاد ه كإلعاٍی، ؿَا ياّٖگٖعی، ٍٖک، پٖک

 ةا ًّعاُ را آيٓزش تفعٕر ه تا ؿٓد دادُ فعقت ةازدٕطکََطگان ةِ ٍضٓردُ دؼت ه ظتٖؿت ةكع ةا فعَّگی تفعٕسی، فضاّای

 ه تذعةِ آن ةع در کِ اٍط کعدُ اؼتفادُ زٕتاؿَاؼی ه اکٓهٓژٕكی يتاٍی از تعکٖب پارک، إٌ ظعازان .کََط تذعةِ ظتٖؿت

 .اؼت ؿطُ تأکٖط يسٖعی ادراک

 

  کٓهٓراده یرهدکَار پارک یظعاز در ؿاصف كات0ٍ 1دطهل 

در دْت ةلاء  تعی از ظعازی رهد کَارّای ؿْعی ؿطُ در إٌ زيَِٖ ةِ درک دايؽ ةعرؼی تذعةٖات ه کارّای اٍذام

کاررفتِ  در زيان ه يَاةؽ اٍعژی ةِ دٕٓی قعفِ تٓان ةِ ّا، يی ه يَفی ًٍٍِٓ کَط ه ةا اؼتفادُ از ٍكات يحتت زٕؽت کًک يی يسٖط

 ّای ةٖـتعی ٍٖؽت. ،در يلاهِ زاضع، فعقت پعداصتٌ ةِ ًٍٍِٕٓافت دؼت

 إَٓط0 دؼت يی ؿطُ رهی چَط ًٍٍِٓ ذکعؿطُ، ٍتإخ زٕع ةِ ّای اٍذام ةا ةعرؼی

ٍتؼام ٕافتِ ه ؼعؼتغ ؿْعی کِ ةتٓاٍط فضإی دْت گظراٍطن اهكات _ تتطٕن فضای ٍاةؽايان رهد کَاری ةِ فضإی يعوٓب ه ا

 ای ةعای ؿْعهٍطان ةاؿط ه در ضًٌ فضای ظتٖؿی دوٓگٖعی کعدُ ه پٍٖٓطی ةاؿط ةعای ؿْع ه ظتٖؿت. فعاغت ؼاهى ه ؼازٍطُ

ؿْعی ةِ داصن رهِٕ  هؼازّای ةی االيكان از ؼاصت _ إذاد فضإی زط هاؼط ةٌٖ يسٖط يكَٓؾی ه يسٖط ظتٖؿی تا زتی

 فضای ةٖؿی دوٓگٖعی کعدُ ه ٕک فضای تفعٕسی را إذاد کعد.

_ إذاد يَؼع ؼتغ درهن ؿْع کِ يٓدب تعکٖب ؾَاقع زٍطُ ه ؼاصتاری ؿْع ؿطُ ه ٍٖغ دٓاةگٓی يلٖاس ؿْع ؿطُ ه ٍٖغ 

 دٓاةگٓی يلٖاس ه هؼؿت ؿْع ٍٖغ ةاؿط.
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َاّا ةع اؼاس اكوٖى صاص يَعلِ ه ؿعإعی کِ زيٌٖ صٓد ةِ يا ّا ه ة ٕاةی قسٖر کارةعی _ظعازی زاؿِٖ رهدصاٍِ ه يكان

 کَط. دٕكتِ يی

   يؿعفی ًٍٍِٓ يٓردی ةاةن رهد0

ای ةعای ازٖاء ه تتطٕن ةِ  يالزؼِ ّای كاةن إٌ رهدصاٍِ پتاٍؽٖن رهدصاٍِ ةاةن رهد در ضوؽ ؿعكی ؿْعؼتان ةاةن كعار دارد.

ةِ ؿْع ّٕٓتی ه ؾَٓان ؾَكع يًْی در ؿْع ةاةن تتطٕن کَط  تٓاٍط آن را ةِ يیدّی رهدصاٍِ  فضای ؼتغ ه تفعٕسی دارد. ؼايان

ؿٓد. ةا تٓدِ  دٕگعگٍِٓ ةضـط. ازٖا زاؿِٖ رهدصاٍِ ه تتطٕن آن ةِ فضای ؼتغ تفعٕسی يٓدب ارتلای کٖفٖت يَؼع ؿْعی يی

ةاز زٍطُ ؼازی ه ؼاياٍطّی إٌ رهدصاٍِ  ّای فعاهان ظتٖؿی اؼت، ةِ آٍكِ ؿْع ةاةن از يَاظق ظتٖؿی زٕتا ه هادط آجار ه ارزش

 ای صٓاّط ةضـٖط. ةِ ؿْع چْعُ ه ّٕٓت هٕژُ

  

 

0 يٓكؿٖت رهدصاٍِ ةاةن رهد در ؿْع ةاةن1ه7ؾكػ ّای   

 

ّای  ؿْع )ةاةن ػ ايٖع کالػ ةاةوؽع( در ؿًار رهدصاٍِ 3رهؼتا ه  55رهدصاٍِ ةاةن رهد ةِ ؾوت ؾتٓر از زاؿِٖ ٕا داصن زطهد 

ّای ده ظعؼ ةِ داصن  ّا ةاةن، ؼعر ؿْع ه صاٍِ ّا، کـتارگاُ يازٍطران اؼت زٕعا کوِٖ فاضالب گعياةِزال يْى  ه درؾٌٖآهٓدُ 

کعات  ّای ؿْعی ةِ ّای يَعلِ تضوِٖ زةاهِ، فاضالب يتأؼفاٍِ در رهدصاٍِ ةاةن رهد ياٍَط ؼإع رهدصاٍِ.گعدد رهدصاٍِ تضوِٖ يی

ّا ةطهن  ّا ه ارگان رؼت تا ةطان دا گؽتعش ٕافت کِ يعدم ؾادی ه زتی ةؿضی از ؼازيانؿطُ اؼت ه إٌ پطٕطُ ٍاد يـاّطُ

 داٍَط. ّا را يسن ظتٖؿی تضوِٖ زةاهِ ه فاضالب يی زٕؽت، رهدصاٍِ تٓدِ ةِ هغهم زفغ يسٖط
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 ّای ؼاصتًاٍی در داصن ه اظعاؼ رهدصاٍِ ةاةن رهد 0تضوِٖ زةاهِ ه ٍضاه11ِه ۹ؾكػ ّای 

 

ه ةازؼازی ه زفغ  دارد ةا ؼاياٍطّیدِ ةِ ٍٖاز ؿطٕط ؿْع ةاةن ةِ فضاّای ةاز؛ گعدؿگعی ه تفعدگاّی ضعهرت ةا تٓ

فضاّای  ،ةا ؼاياٍطّی كؽًتی از رهدصاٍِ ةاةن رهد ه يؽٖع رهدصاٍِ دارد،زٕؽت إٌ رهدصاٍِ کِ در يسٓر غعةی ؿْع كعار  يسٖط

ای را در  اٍط يسٓر تٓؼؿِ کاهتطی ؿْع ةاةن كعارگعفتِ اؼت ه تأجٖع فغإَطُتٓ چٌَٖ فضاّإی يی يَاؼب ؿْعی إذاد ًٍٓد إٌ

 .ؼاياٍطّی ؿْع ةِ ًّعاُ داؿتِ ةاؿط

 

 

 

 رهی از کِ اؼت كطًٕی پوی صان يسًطزؽٌ 0پن11ؾكػ 

 دهرُ آجار از پن إٌ. گظرد يی ةاةن ؿْع در ةاةن رهد رهدصاٍِ

 دارد. پتاٍؽٖن صٓةی ةعای دظب تٓرٕؽت ؛ هاؼت كادارٕان

ّای دٕگع کِ از ارتفاؾات اهتعز ؼعچـًِ  گاُ ةاةن رهد، ًّچٓن ةؽٖاری از رهدصاٍِ ّای دهر تاکَٓن ّٖچ يتأؼفاٍِ، از گظؿتِ

تٓاٍط ازٍؼع زٕتإی، زفغ  ؾَٓان ؾايوی کِ يی رٕغٍط، ةِ کََط ه ةِ درٕای صغر يی گٖعٍط ه از کَار ؿْعّای ؼازوی ؾتٓر يی يی

ّا چْعُ ؿْع را دگعگٓن کَط، يٓردتٓدِ كعار ٍگعفتِ اؼت. ًّٓارُ ةِ  گعدؿگعان ه دٕگع دظاةٖت زٕؽت، دظب تؿادل يسٖط

ّای ؿْعی، رهؼتإی ه  ؾَٓان ؾاين يسطهدکََطُ تٓؼؿِ ه گؽتعش ؿْع تٓدِ ؿطُ اؼت ه ًّٓارُ آٍاع فاضالب ةاةن رهد ةِ

هدُ ؿْع ةاةن گظؿتِ از پن كطًٕی يسًطزؽٌ صان ه پن اٍط. در يسط ّا، إٌ رهدصاٍِ را آهٓدُ کعدُ قَؿتی ه دٕگع آالَٕطُ

ؿطُ راُ ارتتاظی دٕگعی ةٌٖ ؿعؽ ةاةن رهد ه غعب آن هدٓد  آين ازطاث –ّإی کِ در يؽٖع دادُ ةاةن  دطٕط يذاهر آن ه پن

در إٌ اياکٌ  يَؼٓر تٓؼؿِ فضای ؼتغ ه ازطاث ايكاٍات تفعٕسی ّای يَاؼب ةِ ٍطارد.تٓدِ ةِ اظعاؼ رهدصاٍِ ه اٍتضاب يكان

 تٓاٍط چْعُ ؿْع را دگعگٓن کَط يی
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0 هدٓد پٓؿؾ 13ه11ؾكػ ّای 

گٖاّی يضتوف از گٖاّان ةٓيی ه 

تٓاٍط پتاٍؽٖن  درصتان ه ٍٖغارّا يی

 يَاؼتی ةعای ةكار گٖعی يَعلِ ةاؿط.

 

 

 

 

 

سطهدُ را يٓرد ارزٕاةی كعارداد، ي swotدر اةتطای ةسث الزم اؼت ةعای ؿَاصت ةٖـتع يسطهدُ ةا اؼتفادُ از رهش دطهل 

تتؽ آن در رهٍق  ّا را از ٍلعِ ٍؼعات يضتوف تأجٖعگظار در يَؼع ؿْعی ه ةِ دطهل ذٕن يساؼٌ يؿإب، ايكاٍات ه يسطهدٕت

 کَط0 گعدؿگعی، ةازگٓ يی

 swotدطهل 

 پٓؿؾ گٖاّی يتَٓع - يساؼٌ

 ای زٕتا در ظٓل يؽٖع رهدصاٍِ هدٓد يَاػع ه چـى اٍطازُ -

 ٍغدٕک ةا ةوٓار ؼازویارتتاط 

 كعارگٖعی در ٍغدٕكی پن تارٕضی يسًط زؽٌ صان -

 ّای دطٕط یکارةعةعای اؼتلعار  ٍضٓردُ دؼتهدٓد ةعصی يَاظق ةكع ه  -

 

 ؾطم هدٓد ؼٖن گٖع يَاؼب ه اؼتاٍطارد در ظٓل يؽٖع - يؿإب

 دفاع یةهدٓد ٍلاط کٓر ه پَْان از دٕط ه إذاد فضاّای  -

  هصاک آبؼاصتًاٍی در زاؿِٖ رهدصاٍِ ه إذاد آهٓدگی ّای  تضوِٖ زةاهِ ه ٍضاهِ -
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ی يسًط زؽٌ صان ّا پنهدٓد آهٓدگی قٓتی از ؼٓی ةوٓار ؼازوی ه ًّچٌَٖ   -

 ه يٓزٕعج

 ّا ةِ داصن آب ّای صاٍگی ه فاضالب تضوِٖ زةاهِ  -

 يـكن رهؿَإی در ؼاؾات تارٕک  -

 ی هرزؿی ه تفعٕسی در يَعلِّا يكانکًتٓد  -

 ای ه ؿْعی ّای يْى يَعلِ يَاؼب ةا صٖاةانارتتاط  - ايكاٍات 

 ی ؼتغ در يؽٖعه فضاهدٓد ؾَاقع ظتٖؿی ه اکٓهٓژٕكی ارزؿًَطی چٓن رهدصاٍِ  -

 ٍٖاز ةاالی ؼاکٌَٖ يَعلِ ةِ يعاکغ هرزؿی ه تفعٕسی -

 ايكان إذاد فضای گعدؿگعی ةعای ؼاکٌَٖ يَعلِ ه يؽافعان ؾتٓری -

 ی ؿطُ ةِ ؾوت تغٖٖع يؽٖع آبايكان إذاد يؽٖع يتَٓع ه يَاػع ؼكاٍػ ةَط -

 ايكان اؼتفادُ از پارک ّى در ؼعر يَعلِ ه ّى در ؼعر ؿْع -

ی ّا گعهُٖازّای ٍّای هرزؿی، آيٓزؿی ه فعَّگی يتَاؼب ةا  َِٖزيگؽتعش  -

 يضتوف دَؽی ه ؼَی

 ی در ٍغدٕكی پن يسًط زؽٌ صانؼاز پنّای  آهٓدگی قٓتی در اجع فؿاهٖت - ّا يسطهدٕت

 هؼاز در کَارُ يؽٖع ةافت يؽكٍٓی ه ؼاصت رهزافغهنپٖـعفت  -

 ّا در يؽٖع ةوٓار ؼازوی  ٖناتٓيتآهٓدگی قٓتی ٍاؿی از زعکت  -

 

 0ّا ـَْادٖپه  راّكارّا ارائِ

يَطی از پٓؿؾ يتفاهت ةعای  قٓرت يؽٖع پٖادُ زاؿِٖ پارک ؾعض کى هؾطم رؾإت ه ةْعُ ةوٓار ؼازوی يٓدٓد ةِ -

 فعش رهکؾ دادُ، ياٍَط ؼَگفعش ه ٕا آدع

ای در ارتفاؾات يضتوف دْت دؼتعؼی يعدم ةِ هتِ رهد ةِ دهٖن تفاهت  قٓرت پوِ رهی ةِ ظعازی يؽٖعّای پٖادُ -

 ؼعٓح آب در فكٓل يضتوف.

ّای ده ظعؼ  يَطی از يَاػع ه پتاٍؽٖن ؼٓاری دْت ةْعُ ّإی ؼتک يضكٓص ؾتٓر پٖادُ ه دهچعصِ إذاد پن -

 رهدصاٍِ 

لاط يكث در ٍٖغارّای اظعاؼ رهدصاٍِ ةا اؼتفادُ از يكاهر ظتٖؿی ياٍَط چٓب ه رهی ه ٍ ظعازی يؽٖعّای پٖادُ -

 ؼَگ.

ّإی ةعای ياّٖگٖعی ه ًّچٌَٖ إذاد يكاٍی ةعای اؼتفادُ از دٕط ه يَؼع رهد ةعای  ّا پن زدگی إذاد ؼكّٓا،ةٖعهن -

 يؽافعان.

 ّا ةِ يعدم. ؿَاؼی ةعای پعهرش گٖاّان ه يؿعفی آن گٖاُ ةاغ ازطاث -
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 ّا. ّإی ةا يكاهر ؼتک در اظعاؼ رهدصاٍِ ةعای اؼتعازت صآٍادُ اد آالچٖقإذ -

 ؼاالن ازطاث فضاّای ةازی کٓدکان ه ةغرگ -

 

 تفعٕسی ةا ؼتک يؿًاری ةٓيی.-إذاد فضای تذاری 

 قٓرت يَؼعٌٕ ةا کًتعٌٕ آؼٖب ةِ يَؼع زاؿِٖ رهدصاٍِ إذاد پارکَٖگ ؾًٓيی ةِ

 ّای يوی ه غٖعُ. ؼٓری ه إٌٖٓ ّای يضتوف ياٍَط چْارؿَتِ ت يَاؼب ةعای اٍذام يعاؼىتؿتِٖ فضاّای چَطيَؼٓرُ ةا ػعفٖ

 گٖعی0 ٖذٍِت

ی هّٓا آبّا در ةْتٓد کٖفٖت ؿْع،إذاد يٖكعه کوًٖا ه دارا ةٓدن  ؿْعی ةا تٓدِ ةِ تأجٖعات ةؽغای آن ؼاصتارّای ظتٖؿی درهن

ؿَاصتی ه اکٓهٓژٕک  ٕتإیزی، ؿَاصت دايؿِّای  ظتٖؿت، ارزشصٓب ه يَاؼب ةعای تفعٕر ه گعدش ه ٍغدٕكی يعدم ؿْع ةِ 

تٓاٍَط ٕكی از  ؾَٓان ٕكی از ؾَاقع ظتٖؿی يٓدٓد در ؿْعّا، يی ةِ رهدّای ؿْعی ٖانيای دارٍط. در إٌ  ٕژُهّا اًّٖت  آن

ّا کًک ةغرگی  ر آنگٖعی فضاّای ؼتغ در کَا يسٖعی يحتت ه ةِ ؾتارتی ٕكی از ؾٓاين تَفػ ؿْع ةاؿَط. ؿكن ؾٓاين زٕؽت

ّای يَاؼب ةعای اهكات فعاغت  يٓدٓد در ؿْع تا ةتٓاٍَط ٕكی از يكان یّا ّای گٖاّی ه پارک اؼت در دْت ازٖای ةافت

 .ؿْعٍـَٖان ةاؿَط

ای کِ فضا را ةِ ٕک فضای گعدؿگعی  گٍِٓ ّا ةِ ّای يسٖعی ٍْفتِ در فضاّای ؿْعی ه ايكان اؼتفادُ از آن ةازؿَاؼی کٖفٖت

ؼعزٍطُ ه تٓؼؿِ  ؿْعی تٓاٍط رهٕكعد يَاؼتی در يؿاقع ؼازی ًّؽٓ ةا ٍٖاز ؿْعّا ةِ فضاّای رٕؽى پظٕع تتطٕن کَط يیه تٓ

ؿْعؼتان ةاةن ةا تٓدِ ةِ يٖغان دًؿٖت ه هؼؿت ؿْعی ازهساظ يَاظق گعدؿگعی ه تفعٕسی ةا کًتٓد ايكاٍات در  پإطار ةاؿط.

                                                                        إٌ زيَِٖ اؼت. 

ای ةعای ازٖاء ه  يالزؼِ ّای كاةن پتاٍؽٖنؿْعی، ٌٖةةاةن رهد ةا تٓدِ ةِ يٓكؿٖت صاص ه ؾتٓر از ٕک ؿعٕان اقوی رهدصاٍِ 

 ؾَٓان ؾَكع يًْی در ؿْع ةاةن تتطٕن ةِتٓاٍط آن را  رهدصاٍِ يیزاؿِٖ دّی  دارد. ؼايان ه گعدؿگعی تفعٕسی تتطٕن ةِ فضای

ةاؾث دظب ارتلای کٖفٖت يَؼع ؿْعی  ةا رهٕكعد يَؼع ةٓيی ؾالهُ ةعةِ ؿْع ّٕٓتی دٕگعگٍِٓ ةضـط. ازٖا زاؿِٖ رهدصاٍِ  ه

ّای ضعهری در ازٖا، يَؼع ؿْعی ه دظب  ًٍاٍط کِ ؼاياٍطّی زاؿِٖ رهد ٕكی از فؿاهٖت ؿٓد. ٍاگفتِ يیگعدؿگع ؾتٓری 

 ی تارٕضی_ فعَّگی ؿْعؼتان ةاةن دٕطُ ؿٓد.ّا داذةِةإؽت در کَار ؼإع  یيگع اؼت کِ گعدؿ
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 1-4، ص( 1314)  ظتاظتإی، ؾاليِ اٍتـارات پإطار، اکٓتٓرٕؽى ه تٓرٕؽى اهؽادات، يتاٍی ؿًػ زاّطی، .16

 .1311ؿْعی. داٍـگاُ ؾوى ه قَؿت. چاپ ٕازدّى  ٕغیر ةع يتاٍی ةعٍايِ یا ؿٖؿِ اؼًاؾٖن. يلطيِ .17

 (  1316)  تْعان ؼًت، اٍتـارات ؿْعی، ةْؽازی ه ٍٓؼازی تْعان يَكٓر، يسًط فاليكی، .11
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