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 چکیده

 ضُری فضاَای. میل بٍ ایجاد تعامل با َمىًع َمًارٌ یکی از بىیادی تریه ویاز َای اوساوی بًدٌ است.    اوسان مًجًدی اجتماعی است

. ضُر می تًاوذ با فراَم آيردن بستر َای مىاسب بٍ تسُیل ومًدن ایه ريابط مىجر ضًد. َستىذ ضُريوذان اجتماعی تعامالت برای محملی

بٍ راستی چٍ ضرایطی بایذ در فضاَای ضُری فراَم آیىذ تا . میسان ي چگًوگی ایه تعامالت اوساوی رابطٍ ی مستقیم با فضای کالبذی آن دارد

کًی اساتیذ داوطگاٌ بٍ عىًان یکی از وخستیه تجربٍ َای معاصر کٍ از پیص با َذف ایجاد تعامل . بتًاوذ مًجب ضکل گیری ایه ريابط گردد

 . اوساوی بًجًد آمذٌ است ومًوٍ ای قابل تًجٍ برای بررسی ي مطالعٍ است

   ريش تحقیق در ابه پژيَص پیمایطی بًدٌ است بىابرایه ابتذا بٍ تًصیف جامعٍ مًرد پژيَص پرداختٍ ضذٌ است، سپس با بررسی دادٌ َا بٍ 

 تحلیل تعامالت اجتماعی در کًی اساتیذ داوطگاٌ ضُیذ چمران بر آویم تا بادر ایه تحقیق بىابرایه . دوبال چرایی پذیذٌ َا خًاَیم پرداخت

 بٍ بررسی اوسان ي خصیصٍ اجتماعی در ایه تحقیق. بٍ دلیل يجًدی پذیذٌ َا ي میسان مًفقیت آن َا در راستای تعییه ضذٌ بپردازیماًَاز 

. جامعٍ ضىاختی در حًزٌ معماری دست بٍ تحلیل آن می زویم وظریات با معیار قرار دادنبًدن با دیذگاٌ جامعٍ ضىاختی می پردازیم سپس بٍ 

، دارای راَبرد َای مًفقی در حل تعامالت اجتماعی جامعٍ ی مخاطب  بٍ عىًان ومًوٍ ای بًمیجىذی ضاپًر اًَازکًی اساتیذ داوطگاٌ 

 . خًیص است ي ومًوٍ ای قابل تًجٍ است

 

 معماری اجتماعی، کىص َای اجتماعی، ضُرک مسکًوی، داوطگاٌ جىذی ضاپًر: واژگان کلیدی

 

  مقدمه

 ٚ خٛد ٔیبٖ اختٕبػی تؼبٔالت ثشلشاسی ٚ ایدبد ثٝ ٌشایؾ ٕٞٛاسٜ اختٕبع ثٝ ٚاثؼتٝ ٚ اختٕبػی ٔٛخٛدی ػٙٛاٖ ثٝ    ا٘ؼبٖ

 وٝ ٕ٘بییٓ اؿبسٜ فشاٚا٘ی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ تٛا٘یٓ ٔی ، ثذا٘یٓ ثـش ا٘ؼب٘ی ٘یبصٞبی ثٝ پبػخی سا ٔؼٕبسی اٌش. داسد خٛیؾ ٕٞٙٛػبٖ

 ٞبی پیـشفت تٕبٔی سغٓ ػّی یىٓ ٚ ثیؼت لشٖ ا٘ؼبٖ. اػت داؿتٝ اختٕبػی تؼبُٔ ایدبد دس ػؼی خٛد ٔؼٕبسی عشیك اص ا٘ؼبٖ

 ؿبیذ .اػت ثشدٜ یبد اص اٚػت راتی ٘یبصٞبی اص وٝ سا ثٛدٖ اختٕبع دس ٔؼٙبی حمیمی ٚ ؿذٜ تش ٚ تٟٙب تٟٙب سٚص ثٝ سٚص ، حبضش ػلش

اوٖٙٛ ػٛاِی وٝ ٔغشح اػت آ٘ؼت . ثتٛاٖ ٔٙـب ایٗ خال سٚاثظ سا ؿىُ ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ٔذس٘یؼتی ایٗ لشٖ خؼت ٚ خٛ وشد

وٝ پیؾ ؿشط ٞبی الصْ ثشای اتفبق افتبدٖ ایٗ تؼبٔالت چٝ ٞؼتٙذ ٚ چٝ پبسأتش ٞبیی ثبیذ دس یه ٔحیظ ا٘ؼبٖ ػبخت ٚخٛد 

 ساثغٝ ؿشٚع ػّت تٛا٘ذ ٔی ٔدبٚست. افتذ ٔی اتفبق ٔىبٖ ٚ صٔبٖ دس اختٕبػی ی ساثغٝداؿتٝ ثبؿذ وٝ ثتٛا٘ذ صٔیٙٝ ػبص آٖ ٌشدد؟ 
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 فشكت وٙٙذٜ ٔحذٚد ٚ ٌـبیٙذٜ اػت ٕٔىٗ فضب ػّٕىشدی تمؼیٕبت ٚ فیضیىی ػبختبس .٘یؼت اٖ وبفی ؿشط أب ثبؿذ؛ اختٕبػی

 ثب اٚ پیچیذٜ سٚاثظ ٌبٜ ٚ ثٛدٜ وٙٙذٜ تؼٟیُ یه حىٓ دس اختٕبػی پیٛ٘ذٞبی ایٗ ظٟٛس دس ٔؼٕبسی ٌبٜ.ثبؿٙذ استجبط ثشای ٞب

 ٚی ن.اػت ثٛدٜ وبِجذی تبثیشات ثش غبِت اٚ ٚ سٚا٘ی سٚحی اثؼبد ٚالغ دس ٚ وشدٜ فشاٞٓ ٔؼٕبسی خٛالٖ ثشای سا وٕتشی ػشكٝ دیٍشاٖ

عشاحی ٚ اخشا ؿذ اص ٘خؼتیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اػت  دیجب وبٔشاٖ تٛػظٔیالدی  1968 ػبَ دسوٝ  اٞٛاص خٙذی ؿبپٛس دا٘ـٍبٜ اػبتیذ

ثٝ ٕٞیٗ خٟت دس سٚصٌبسی وٝ ؿٟشن ػبصی ٚ ا٘جٜٛ ػبصی ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ اثؼبد . ثٝ ٚخٛد آٔذ اختٕبػیوٝ اص پیؾ ثب ٞذف ٔؼٕبسی 

 . اختٕبػی آٖ دس وـٛسٔبٖ ثب ػشػت ػشػبْ آٚسی سٚ ثٝ سؿذ اػت، ٔغبِؼٝ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی ٔی تٛا٘ذ ثٝ خب ثبؿذ

 موجود اجتماعی: انسان- 1

ٌشد آٔذٖ ٌشٜٚ یب ":  اػت ٚ دس ٔؼٙبى خبف ٚ اكغالح ٔتذاَٚ ػجبستؼت اص"فشاٞٓ آٔذٖ" ٚ "ٌشد آٔذٖ" ثٝ ٔؼٙبى "اختٕبع"    

اختٕبع، اص أٛس اػتجبسى ثٛدٜ ٚ اص سٚاثظ فشد ثب ".ٔدٕٛػٝ اى اص افشاد ا٘ؼبٖ وٝ ثب ٞٓ تحت یه لبٖ٘ٛ ٚ ٘ظبْ خبف ص٘ذٌى ٔى وٙٙذ

ٌیذ٘ض خبٔؼٝ سا دػتٝ ای اص ٔشدْ ٔی دا٘ذ وٝ ثشای سػیذٖ ثٝ ٞذف ٞبی خبٔؼٝ پؼٙذ . فشدیب افشاد ثب یىذیٍش، ا٘تضاع ٔى ؿٛد

اٌٛػت وٙت ٔؼتمذ اػت خبٔؼٝ ؿبُٔ تٕبٔی افشاد ص٘ذٜ ٚ ٘یض ٔشدٜ ای اػت وٝ دس رٞٗ . ٕٞىبسی خٕؼی ٚ تؼبٖٚ سا ثشٔی ٌضیٙٙذ

دٚسویٓ خبٔؼٝ سا دس حمیمت ٔٛخٛد ص٘ذٜ ای ٔی دا٘ؼت وٝ داسای حیبت خبف اػت ٚ تٟٙب اص . ٚ فىش ٘ؼُ ٞبی ثؼذی ٔؤثش ثٛدٜ ا٘ذ

ػبٔٛئُ ویًٙ . ٌشد ٞٓ آٔذٖ ػبدٜ اخضای خٛد ایدبد ٘ـذٜ اػت، ثّىٝ داسای ٚخذاٖ ٚ سٚحیٝ ای اػت وٝ پیٛ٘ذ ثخؾ افشاد اػت

 ثب یىذیٍش پیٛ٘ذ داس٘ذ ٚ دس آٖ ، وٝ تحت تأثیش آداة، سػْٛ، ػٙت ٞب ٚ فشًٞٙ ٔـتشن تؼشیف ٔی وٙذ تؼذادی اص افشاد سا خبٔؼٝ٘یض

 (1381خٙىیٙض، ).ٞش فشد احؼبع پیٛػتٍی ثب دیٍشاٖ ٔی وٙذ

 معمازی و جامعه- 2

 اظٟبس ٔحیظ، عشاحی ٞٙدبسی ٞبی ٘ظشیٝ دس. ػُٕ ٔی وٙٙذ ؿٟشٚ٘ذاٖ اختٕبػی تؼبٔالت ثشای ثؼتشی ػٙٛاٖ ثٝ ؿٟشی    فضبٞبی

 عشاحبٖ ثحث ٔٛسد لجُ ػبِٟب اص ٔٛضٛع ایٗ. اػت ؿذٜ ٔشدْ اختٕبػی تؼبُٔ ثش عشاحی تبثیش چٍٍٛ٘ی ثٝ ساخغ صیبدی ٘ظشٞبی

 ؿٙیذٜ ٔؼٕبساٖ اص ایٗ ٘ظیش خٕالتی ثیـتش. ثبؿذ ٔی ٘یض ٔؼٕبسی ثضسي ٞبی عشح اوثش اػتفبدٜ ٔٛسد آٖ ٔجبحث ِٚی ثٛدٜ ؿٟشی

 ػّؼّٝ: »داخّی فضبی ٔٛسد دس یب. «ثجیٙٙذ سا یىذیٍش وبس ضٕٗ وبسوٙبٖ ٚ ٔذیشاٖ وٝ ایٓ وشدٜ عشاحی سا آصاد فضبی: »ؿٛد ٔی

 ٌیشی ؿىُ وٝ اػت ایٗ ٘ظشٞب اظٟبس ایٗ فشضیٝ. «وٙٙذ ثشلشاس اختٕبػی ساثغٝ ثتٛا٘ٙذ ٔشدْ وٝ ؿذٜ ثشلشاس ای ٌٛ٘ٝ ثٝ فضب ٔشاتت

 ثٝ  ٔٛضٛع(1381خٙىیٙض،). دٞذ ٔی لشاس تبثیش تحت سا ٔشدْ اختٕبػی تؼبُٔ ٔـتشن، خذٔبت لشاسٌیشی ٔىبٖ ٚ حشوت ٔؼیشٞبی

خبٖ . داس٘ذ تٍٙبتًٙ ای ساثغٝ ؿذٜ ػبختٝ ٚ اختٕبػی ٞبی ٔحیظ ثب ٔشدْ دِجؼتٍی ٚ اختٕبػی تؼبُٔ وٝ اػت ٟٔٓ دِیُ ایٗ

 : ًِٙ ٟٕٔتشیٗ خلٛكیبتی سا وٝ ٔی تٛا٘ٙذ ثش ایدبد تؼبٔالت ا٘ؼب٘ی اثش ٌزاس ثبؿٙذ سا چٙیٗ ٔؼشفی ٕ٘ٛدٜ اػت

 فاصله ی کازکسدی- 2-1

 تؼبُٔ اٍِٛٞبی ٔـتشن خذٔبت وبسوشدی ٔشوضیت ٚ ٞبی ػبختٕبٟ٘ب اتبق ؿٟشٞب، حٛٔٝ ٚاحذٞبی ػبختٕبٟ٘بی وبسوشدی    فبكّٝ

 ثٝ وبسوشدی فبكّٝ. دٞذ ٔی لشاس تبثیش تحت سا تدبسی ٔٛػؼبت ٚ ػبصٔبٟ٘ب دس ؿبغُ افشاد ٚ ٔؼىٛ٘ی فضبٞبی ػبوٙیٗ اختٕبػی

 فبكّٝ ایٗ ػبص٘ذ ٔی ثشلشاس سا ٞب فؼبِیت ٔؼتمیٓ استجبط وٝ ساٞشٚٞبیی ٚ ٔؼیشٞب. ؿٛد ٔی ٌفتٝ ٔختّف ٘مبط استجبط ػختی ٔیضاٖ
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 ٔی ٘مبط وبسوشدی فبكّٝ افضایؾ ٔٛخت ٔؼیش یه ٞبی فؼبِیت تذاخُ ٚ آٔذ، ٚ سفت تشاوٓ عٛال٘ی، فٛاكُ. دٞٙذ ٔی تمّیُ سا

 یب لشاسٌبٟٞب اص اػتفبدٜ صٔبٖ ٚ آٖ اص اػتفبدٜ دفؼبت ٌشٚٞی، ٔـتشن أىب٘بت ثٝ دػتشػی ػِٟٛت ثٝ وبسوشدی ٔشوضیت. ؿٛد

 ػٛاسٜ حشوت ٔفبٞیٓ ایٗ تؼشیف دس. اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس پیبدٜ دػتشػی ٔجبحث ایٗ ثیـتش دس. ؿٛد ٔی ٌفتٝ سفتبسی ٔىبٟ٘بی

 غیشسػٕی اختٕبػی ٔتمبثُ سٚاثظ تشٚیح ٘یبص پیؾ دیٍشاٖ ثب ٔاللبت ٚ دیذاس ٞبی فشكت. ؿٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس ثبیذ ٚ داسد إٞیت ٘یض

 (.ا٘ذ ٘ـذٜ سیضی ثش٘بٔٝ تدبسی لشاسدادٞبی یب ٔـتشن اٞذاف ثشای لجُ اص وٝ سٚاثغی(  )1381ًِٙ،) .اػت ٘ـذٜ ثیٙی پیؾ ٚ

 گسیص اجتماع و پریس اجتماع فضای- 2-2

 ٔی دٚس" ٞٓ اص یب "آٚس٘ذ ٔی خٕغ" ٞٓ دٚس سا ٔشدْ وٝ اػت فضبٞبیی ثیبٍ٘ش ٌشیض اختٕبع ٚ پزیش اختٕبع ٞبی ٚاطٜ اص    اػتفبدٜ

 اختٕبػی، ٞبی فبكّٝ حذ دس ٘ـؼتٗ فضبٞبی فبكّٝ ٚ داسد ٚخٛد چٟشٜ ثٝ چٟشٜ تٕبع أىبٖ پزیش اختٕبع ػبصٔب٘ذٞی دس. "وٙٙذ

 ثشٚص ثشای. دٞذ ٔی تمّیُ سا ٔشدْ حضٛس پزیش اختٕبع ٔىبٟ٘بی دس چٟشٜ ثٝ چٟشٜ سٚاثظ وٝ وشد فشم ٌٛ٘ٝ ایٗ  ٘جبیذ.اػت ٔـٛستی

 ٔٛسد فضبٞبی دس ثبیذ سفتبسی ٔىبٖ ٞبی ٚ لشاسٌبٜ ٞب ثبؿذ، ضٕٙب الصْ اػت داؿتٝ ٚخٛد ٘یض لجّی تٕبیُ ثبیذ سفتبسٞبیی چٙیٗ

  (1381ًِٙ، ).ٌیش٘ذ لشاس ٔشدْ لجَٛ

 اجتماعی تعامل و قلمسو کنتسل- 2-3

. ؿٛد ٔی آػب٘تش اختٕبػی سٚاثظ ٌیشد، لشاس تؼبدَ دس خّٛت اص حبكُ فشدی اػتمالَ احؼبع ثب ٔشدْ اختٕبػی ٘یبصٞبی    اٌش

 ٚ آٚس٘ذ ٔی ٚخٛد ثٝ اختٕبػی سٚاثظ ثش سا وٕتشی وٙتشَ ٘یؼت، ٔـخق آٟ٘ب ثٛدٖ ػٕٛٔی یب خلٛكی ٚ ٞؼتٙذ ٟٔٓ وٝ فضبٞبیی

 ٚخٛد وبِجذی خّٛت وٝ ٔحیغی دس اػت، اختٕبػی سفتبسٞبی ثیـتش ٘یبص پیؾ وبِجذی، خّٛت. دٞٙذ ٔی وبٞؾ سا اختٕبػی تؼبُٔ

 دیٍشاٖ ثب تٕبع اص اختٙبة خّٛت ثٝ یبفتٗ دػت ساٟٞبی اص  یىی.آیذ ٔی ٚخٛد ثٝ ؿخلی ا٘تخبة اص تشی ٚػیغ دأٙٝ ثبؿذ داؿتٝ

 ثبؿذ داؿتٝ ٔـخلی ٞبی ٔحذٚدٜ ٔـتشن اتبق یه ػبوٙیٗ ٔىب٘ی لّٕشٚ اٌش. اػت ٔىب٘ی لّٕشٚ وٙتشَ عشیك اص دیٍش ساٜ ٚ اػت

(  1381ًِٙ، ).ؿٛد ٔی حبكُ دیٍشاٖ ثب تٕبع اص اختٙبة عشیك اص خّٛت وٝ اػت ٚلتی اص ثبالتش ػبوٙیٗ تؼبُٔ ػغح

 

 

 

 

 

 

 
 ػبختٕبٖ ٞب ٚ پشٚطٜ ٞب: تیپ ػْٛ، ٔبخز وبٔشاٖ دیجب- 1تلٛیش 

 ػبختٕبٖ ٞب ٚ پشٚطٜ ٞب: تیپ دْٚ، ٔبخز وبٔشاٖ دیجب- 2تلٛیش 
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 وٛدوبٖ ؿذٖ اختٕبػی ثشای سا ٔٙبػجی ٔٛلؼیت ٔحّی اختٕبػی سٚاثظ ٚ دٞذ، ٔی سؿذ سا ٕٞؼبیٍی سٚاثظ خلٛكی ثبص    فضبی

 ٚ خب٘ٛادٌی لّٕشٚ وٙتشَ ٔؼىٛ٘ی، ٔٙبعك دس خّٛت ٞبی حیبط ٘جٛدٖ كٛست دس وٝ اػت ٔؼتمذ ٚاالع، آ٘تٛ٘ی. آٚسد ٔی فشاٞٓ

 ٞبی خب٘ٝ ثب ٔؼىٛ٘ی ٔٙبعك دس وٝ ٔؼئّٝ ایٗ عشح ثب سا ٌیشی ٘تیدٝ ایٗ اٚ. ؿٛد ٔی ٔٛاخٝ ٔـىُ ثب ٔحّی خبٔؼٝ ٌیشی ؿىُ

 ٞبی خب٘ٝ لّٕشٚ دس. ثخـیذ ثیـتشی ػٕك داسد، ٚخٛد ٕٞؼبیٍبٖ ثیٗ ثیـتشی تؼبُٔ آپبستٕب٘ی ػبختٕبٟ٘بی ثٝ ٘ؼجت خب٘ٛاسی ته

 ٘ذاس٘ذ فبكّٝ لذس آٖ ٞب خب٘ٝ حبَ ػیٗ دس. اػت ثیـتش اتفبلی ٞبی ٔشالجت أىبٖ ٚ داسد ٚخٛد سٚؿٙی ٔشاتت ػّؼّٝ خب٘ٛاسی ته

  .ثشٚد ٔیبٖ اص وبسوشدی لشاثت وٝ

 مکانی مجاوزت- 2-4

 وٝ ٔتمبثُ ٔؼىٛ٘ی ٞبی ثّٛن دس .اػت دا٘ؼتٝ افشاد تؼبُٔ اٍِٛٞبی ٌیشی ؿىُ دس ٟٕٔی ػبُٔ سا ٔىب٘ی ٔدبٚست الٚتٗ    پبَٚ

 ٌٛ٘ٝ ایٗ دس. ٌیشد ٔی ؿىُ تٛخٟی لبثُ اختٕبػی سٚاثظ ػبوٙیٗ ثیٗ ٌیش٘ذ، ٔی لشاس ٔدضا ٞبی ٚسٚدی ثب خیبثبٖ عَٛ دس ٞب خب٘ٝ

 وٙتشَ دس ِٚی داسد، سا آٖ ثٝ ٚسٚد حك وغ ٞش چٝ اٌش ؿٛد، ٔی ػٕٛٔی ٘یٕٝ فضبی ثٝ تجذیُ وٝ اػت ٔؼیشی خیبثبٖ ٔٙبعك،

 تٛلف چٖٛ ٞبیی فؼبِیت ا٘دبْ لبثّیت ٚ ؿٛد تبٔیٗ خیبثبٖ ثٝ ٔـشف ٞبی پٙدشٜ عشیك اص عجیؼی ٔشالجت وٝ ٚلتی. اػت ػبوٙیٗ

 ٔؼىٛ٘ی ثّٛن ػبوٙیٗ ٔیبٖ اختٕبػی تؼبُٔ ٚ خیبثبٟ٘ب تمبعغ دس ٔاللبت وٛتبٜ، ٔؼیشٞبی دس پیبدٜ حشوت خب٘ٝ، خّٛی دس اتٛٔجیُ

 دس ػبوٗ ٔشدْ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٔغبِؼبتی ٕٞچٙیٗ( 1381ًِٙ، ).ؿٛد ٔی پٛیب ٚ ػش ص٘ذٜ ص٘ذٌی ٔحیظ ثبؿذ، داؿتٝ ٚخٛد

 ٔی ثٟتش سا ٕٞذیٍش وٙٙذ ٔی ص٘ذٌی ػجٛسی خیبثبٟ٘بی خٛاس دس وٝ ٔشدٔی ثٝ ٘ؼجت ثشٌشداٖ دٚس ثب ٚ ثؼت ثٗ ٞبی خیبثبٖ

 ٔىب٘ی ٔدبٚست ثبؿٙذ، ٘ذاؿتٝ ٍٕٖٞٛ ؿخلیت ػبوٙیٗ  اٌش.٘جبؿٙذ ٞذفی چٙیٗ د٘جبَ ثٝ ػبوٙیٗ اػت ٕٔىٗ چٝ اٌش ؿٙبػٙذ،

 دسآٔذ وٓ خب٘ٛادٜ یه ٚلتی. ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚخٛد ٞب خب٘ٛادٜ ثشای وبفی خّٛت وٝ ٚلتی ثٛیظٜ ؿٛد، ٔی ٔٙدش ٔٙفی ٞبی تٕبع ثٝ

 ِٛیتبٖٚ، ٔغبِؼٝ دس ٌٙض،  ٞشثشت.ؿٛد ا٘ضٚا دچبس ػبوٙیٗ ثب ٍٕٞشایی خبی ثٝ اػت ٕٔىٗ ؿٛد ٔی ػبوٗ ٔتٛػظ ای ٔٙغمٝ دس

 تبصٜ ٞبی خب٘ٛادٜ وٝ صٔب٘ی اختٕبػی سٚاثظ ٘ٛع ایٗ. اػت اختٕبػی تؼبُٔ ایدبد ٞبی صٔیٙٝ اص یىی تٟٙب ٔىب٘ی ٔدبٚست وٝ دسیبفت

 ثٝ ٔىب٘ی ٔدبٚست ثشاػبع تؼبُٔ ٞبی صٔیٙٝ ٚلتی. وٙذ ٔی پیذا إٞیت داس٘ذ ٘یبص ٕٞؼبیٍبٖ حٕبیت ثٝ ؿٟشی حٛٔٝ یه ثٝ ٚاسد

 سػذ، ٔی ٘ظش ثٝ. داؿتٝ ثبؿذ ٚخٛد وٛدوبٖ اص ٍٟ٘ذاسی چٖٛ ٔـتشن ای ٔؼئّٝ یب ثبؿذ ٘یبص ٔتمبثُ وٕه ثٝ وٝ آیذ ٔی ٚخٛد

 اٌش  حتی(1388ٔؼٕبسیبٖ، . )ٌزاسد ٔی اثش ثؼتٝ لٛٔی خٛأغ ٚ ٞب ثچٝ اختٕبػی تؼبُٔ ٞبی صٔیٙٝ ثش ٕٞٝ اص ثیؾ ٔىب٘ی ٔدبٚست

 ٔحّی ٞٓ ٞب ثچٝ ٔؼٕٛال. ثبؿٙذ آؿٙب ٞٓ ثب خٛثی ثٝ اػت ٕٔىٗ وٛدوبٖ ٘ـٙبػٙذ، سا یىذیٍش ثضسٌؼبالٖ ٔؼىٛ٘ی ای ٔٙغمٝ دس

 ػذْ. وٙٙذ ٔی ثبصی داسد خشیبٖ ٔحّٝ اختٕبػی ص٘ذٌی اص ثخـی وٝ خبیی یؼٙی خیبثبٟ٘ب ٚ سٚٞب پیبدٜ دس وٛدوبٖ. ا٘ذ ٚالؼی ٞبی

. دٞذ ٔی افضایؾ اختٕبػی ضذ ٞبی فؼبِیت دس سا آٟ٘ب ؿشوت احتٕبَ ٘ٛخٛا٘بٖ، لب٘ٛ٘ی استجبط ٚ آیی ٌشدٞٓ فشكت

 اجتماعی تعامل الگوهای و کالبدی همگونی -2-5

 اختٕبػی ساثغٝ ٞٓ ثب اسصؽ ٞٓ ٔؼىٛ٘ی ٚاحذٞبی ٚ ٔؼٕبسی ؿیٜٛ ا٘ذاصٜ، ثب وبِجذی ٞبی ٔحیظ دس ػبوٗ افشاد وٝ سػذ ٔی ٘ظش ثٝ

 ثشای سا ٔٙبعمی چٙیٗ وٝ افشادی وٝ اػت ایٗ فشم. ٘یؼت ٔشدْ یه ثٝ یه ٚ ٔؼتمیٓ استجبط ساثغٝ ایٗ دِیُ. داس٘ذ ثیـتشی

 ٔـبٞذٜ ایٗ اداسوی ٞبی خٙجٝ ثشیتب٘یب دس ِی تش٘غ تحمیك. داس٘ذ ثیـتشی تؼبُٔ اسصؿٟب ٍٕٞٛ٘ی دِیُ ثٝ وٙٙذ ٔی ا٘تخبة ص٘ذٌی

 دس ِیٙچ ثیبٖ ثٝ یب ٍٕٖٞٛ ٔٙغمٝ یه دس وٝ  ٔشدٔی.ٕ٘بیذ ٕ٘ی اسائٝ سا ٔذسوی ٔشدْ تؼبُٔ افضایؾ تبییذ دس ِٚی وٙذ ٔی تبییذ سا
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 ایٗ وٝ ٘یؼت سٚؿٗ ِٚی. ثبؿٙذ داؿتٝ خٛد ٔحّٝ اص سٚؿٙی رٞٙی تلٛیش وٝ داسد ثیـتشی احتٕبَ وٙٙذ ٔی ص٘ذٌی «ٔحّٝ »یه

 ثشای ٞبیی فشكت تبٔیٗ ٞذف ثب سا ٔحیظ ؿٟشی، عشاحبٖ ٚ ٔحیظ عشاحبٖ  ٔؼٕبساٖ،.داسد عشاحی ثشای حبكّی چٝ ٌیشی ٘تیدٝ

 (1381ًِٙ،). وٙٙذ ٔی عشاحی ؿخلی سٚاثظ

 کوی اساتید دانطگاه ضهید چمسان اهواش -3

ثٝ ٔٛخت . دس دٞٝ پٙدبٜ ٔیالدی ٔؼٕبساٖ ثشخٛسد ثب ٔشدْ سا دس عشحٟبی ػٛػیبَ دٔٛوشاتیه ثٝ ٔثبثٝ آٔبس ٚ اسلبْ سا آغبص وشد٘ذ   

یه سٔض دیٛاٖ ػبالسا٘ٝ، ػٟٕیٝ ای ثشحؼت ٔتش ٔشثغ فضبی داخّی ٚ خبسخی ثٝ ٞش ؿخق اختلبف دادٜ ؿذ دس حبِی وٝ ثٝ 

٘تبیح ایٗ ثش٘بٔٝ خض دس ٔٛاسدی اػتثٙبئی ثؼتٝ ٞبیی ٘ٛٔیذ وٙٙذٜ ٚ خؼجٝ ٞبیی ثی . ویفیت ٚالؼی ص٘ذٌی تٛخٝ خبكی ٔؼغٛف ٘ـذ

ثب دس دٞٝ ٞفتبد ٔیالدی . ٞبیی وٝ ثؼذٞب لٟش ٚ خـٛ٘ت ٚ دسٔب٘ذٌی ثٝ ثبس آٚسد ػبٔبٖ، ثذٖٚ وٛچٝ ٚ خیبثبٖ ٚ ٔیذاٖ ثٛد، ٔحیظ

فشٚوؾ ٕ٘ٛدٖ ٔیُ ٚ اؿتیبق ثٟؼبخت ٚ ػبص ٞبی ػجه ثیٗ إُِّ، خشیبٖ ٞبی ٘ٛیی دس ٔؼٕبسی ثٝ ٚخٛد آٔذ٘ذ وٝ خٛاػتبس 

 . دس ٘تیدٝ ی ایٗ ٍ٘بٜ ٘ٛ ثٛد وٝ ثبصٌـت ثٝ ثْٛ ٚ ثٝ خشدٜ فشًٞٙ ٞب ثبس دیٍش لٛت ٌشفت. ثبصٍ٘شی دس پبسادایٓ ٞبی ٔذس٘یتٝ ؿذ٘ذ

 . پغ اص پبسن ؿفك یٛػف آثبد ٚ ٔٛصٜ ٞٙش ٞبی ٔؼبكش تٟشا٘ذػت ثٝ عشاحی ایٗ ٔدٕٛػٝ صدوبٔشاٖ دیجب   دس ایٗ اٚاخش دٞٝ ٞفتبد 

( 1392دیجب، )ٌشفتٝ اػت  اِٟبْ ، اص اٍِٛی حیبط ٔشوضیعشاحی ٘ظبْ ٔحّٝ ٞب ٚ دا٘ٝ ٞبی ػىٛ٘تیثٝ ثیبٖ خٛد دس وبٔشاٖ دیجب 

ػیٙب دس ایٗ وبس لبثُ ٔـبٞذٜ اػت وٝ ثؼذ تش  (دصفَٛخلٛكب ؿٛؿتش ٚ )خٛصػتبٖ ٔؼٕبسی ثٛٔی ٕٞچٙیٗ تبثیشات فشٔی ٚ ٔؼٙبیی 

٘حٜٛ ی استجبط ٚاحذٞبی  تیپ ثٙذی ٔحالت وٛی اػبتیذ ثش اػبع( 1393خب٘ی صاد، ). دس پشٚطٜ ؿٛؿتش ٘ٛ ثٝ پختٍی ٔی سػذ

 . ثٝ ػٝ ؿىُ اػتٔؼىٛ٘ی  ثب فضبی ػٕٛٔی

 بسزسی تعامالت اجتماعی- 3-1

ثشای ثشسػی تؼبٔالت اختٕبػی دس وٛی اػبتیذ، اثتذا ثٝ دس دٚ ثخؾ استجبعبت دسٖٚ ٔحّٝ ای ٚ ٔیبٖ ٔحّٝ ای ثٝ ثشسػی ؿىّی    

 .ٔؼیبس ٞبی ٔغشح ؿذٜ ٔی پشداصیٓ ػپغ دس خذِٚی دادٜ ٞبی تٛكیفی ثیبٖ ٔی ٕ٘بییٓ

  ازتباطات دزون محله ای3-1-1

 تیپ اول- 3-1-1-1

ٜ فضبیی ٔخلٛف ػجٛس پیبدٜ  نٚاحذٞبی ٔدبٚس دس ٞش ثّٛن اص عشیك فضبیی ٔـتشن ثٝ فضبی ػٕٛٔی ٔحّٝ ٔشتجظ ٔی ؿٛ٘ذ  

ثب ٌـبیؾ ػشكٝ ی  تیپ اَٚدس فضبی پیبدٜ ٔیبٖ ثّٛن ٞب . ٚخٛد ایٗ فضب ٔٛخت اؿٙبیی ٚ تؼبُٔ افشاد ثّٛن ٞب ٔی ؿٛد. اػت

ٖ تٟٙب ثٝ ػجٛس پیبدٜ ٚ ٕٞچٙیٗ سػبیت ػّؼّٝ ٔشاتت فضبیی ثشای ٚسٚد ثٝ آٔیب٘ی ٚاحذ ٞب ٚ ثّٛن ٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ اختلبف 

 ثٝ ِحبػ ػّٕىشدی خٛاثٍٛی ٘یبص ػبوٙیٗ ٌشدد ٚ یتٛا٘ذَ ثذفضبیی اختٕبع پزیش  ٔٛخت ؿذٜ تب ایٗ ٔحذٚدٜ ثٝ ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی،

ٞش  ٚاحذ وٝ أىبٖ ایدبد خّٛت وبِجذی ثشای ػبوٙیٗ سا ٔیؼش ػبختٝ ،حغ اػتمالَ  ٚخٛد دٚ حیبط خلٛكی دس ٕٞچٙیٗ .ثبؿذ

 .ثٝ افضایؾ تٕبیُ ثشای ایدبد سٚاثظ اختٕبػی ٔٛثش اػت (ٔغبثك آ٘چٝ دس ثبال آٔذ)ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ ایٗ خٛد سا دس آٟ٘ب تمٛیت 
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 تیپ دوم- 3-1-1-2

 دس. ٜ اػتدآْ اص تؼبٔالت اختٕبػی ٔیبٖ ػبوٙیٗ ٔحُ ثٝ ٚخٛد دیٍشیثب وٓ ؿذٖ ػشم ػشكٝ ی ٔیب٘ی دس یه ٔحٛس اٍِٛی    

 ایٗ أش ٔٛخت افضایؾ فبكّٝ ی وبسوشدی ؿذٜ ٚ . تش ؿذٜ اػتایٗ اٍِٛ استجبط ٔیبٖ ٚاحذٞبی سٚثشٚی ٞٓ دس ٞش ثّٛن پش سً٘

ایٗ أش خٛد  .اص سٚاثظ اختٕبػی ٔیبٖ ػبوٙیٗ یه ثّٛن ثب ثّٛن دیٍش ٔی ٌشددثیـتش  سٚاثظ اختٕبػی ٔیبٖ ػبوٙیٗ ٞش ثّٛن ػٕال

س دٕٞب٘ٙذ تیپ لجّی . ٌشدداختٕبع ٌشیض ٚ فضب دٞذ ةفضبی ٔىث ٔیبٖ دٚ ثّٛن تب حذٚدی ٔؼٙبی خٛد سا اص دػت ؿذٜ تب ٔٛخت 

، ٚخٛد حیبط ٞبی خلٛكیحغ اػتمالَ فشدی سا ثبال ثشدٜ ٚ صٔیٙٝ سا ثشای ایدبد تؼٕالت اختٕبػی دس فضب ٞبی ٘یٕٝ ٘یضایٗ تیپ 

 .ختٝ اػتػٕٛٔی ٔحّٝ فشاٞٓ ػب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیپ سوم- 3-1-1-3

فضبی ، فضبی پیبدٜ ٔیبٖ ٚاحذ ٞب ٚ ثّٛن ٞبی تیپ دْٚ. اػتدْٚ سا داستیپ  اَٚ ٚ ٚیظٌی ٞبی تیپایٗ تیپ پالٖ تشویجی اص    

ٔیب٘ی وٝ داسای ػشم ثیـتشی اػت ، فضبیی اختٕبع پزیش اػت وٝ ثٝ ِحبػ وبِجذی صٔیٙٝ ایدبد تؼبٔالت اختٕبػی ثیـتشی سا 

 استجبط ٞبی دسخٝ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ ٔیبٖ ثّٛن ٞب، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ  (چپ)- 3تلٛیش 

 استجبط دا٘ٝ ٚاحذ ثب دیٍش دا٘ٝ ٞب، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ  (ٚػظ)- 4تلٛیش 

 استجبط دسٖٚ ٚاحذی، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ (ساػت) -5تلٛیش 

 

 

 استجبط ٞبی دسخٝ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ ٔیبٖ ثّٛن ٞب، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ  (چپ)- 6تلٛیش 

 استجبط دا٘ٝ ٚاحذ ثب دیٍش دا٘ٝ ٞب، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ  (ٚػظ)- 7تلٛیش 

 استجبط دسٖٚ ٚاحذی، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ (ساػت)- 8تلٛیش 
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وٝ ػشم وٓ ٔی ؿٛد، ػشكٝ ی ٌـٛدٜ ؿذٜ ثٝ ِحبػ ػّٕىشدی ثیـتش ثٝ ٔؼیشی ٜ دس لؼٕتی اص ٔحٛس اكّی ٔحُ. وٙذ ایدبد ٔی

.  ثشای سفت ٚ أذ ٔجذَ ٔی ؿٛد ٚ فضبیی اختٕبع ٌشیض اػت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازتباط میان محله ای-3-1-2

اص ٟٕٔتشیٗ خلٛكیبت عشاحی ٔؼیش ٞبی استجبعی دس وٛی اػتبداٖ تفىیه آٔذ ٚ ؿذ ػٛاسٜ ٚ پیبدٜ ٔی ثبؿذ، ثٝ ٘ظش ٔی سػذ      

ثذیٗ كٛست وٝ ؿشیبٖ غشثی استجبعی وٝ ثٝ . خٟت استجبط ٔیبٖ ٔحّٝ ای اص ٕٞیٗ خلٛكیت اػتفبدٜ ای ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ؿذٜ اػت

ثب تؼشیف وبسثشی ٞبیی چٖٛ ػٛپش ٔبسوت، سػتٛساٖ، ٟٔذ  (سً٘ آثی دس ؿىُ)ؿیٜٛ ای خغی ٔحالت سا ثٝ ٞٓ ٔتلُ ٕ٘ٛدٜ اػت 

ثذیٗ . وٛن ٚ ٔذسػٝ وٝ خٛد ٔبٞیتی اختٕبع پزیش داس٘ذ، دس ایٗ ٔؼیش لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ اثتذا ٚ ا٘تٟبی آ٘شا ٔـخق ٕ٘ٛدٜ اػت

 اػت ٚ ٔٛخت استجبط چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ی ػبوٙیٗ ٔی "عی ٔؼیش پیبدٜ"تشتیت اص یىی اص ٟٕٔتشیٗ فبوتٛس ٞبی تؼبُٔ اختٕبػی وٝ 

تٟٙب اػتثٙبیی وٝ دس ا٘تخبة كحیح خبیٍزاسی ػٙبكش ثٝ چـٓ ٔی یبثذ لشاس . ؿٛد سا دس ایٗ ثخؾ افضایؾ چـٍٕیشی دادٜ اػت

ثٝ چـٓ ٔی آیذ وٝ اِجتٝ ثب ثشسػی تبسیخچٝ ی وٛی ٔی  (سً٘ لشٔض دس ؿىُ)ٌیشی ٔؼدذ دس خجٟٝ ٔمبثُ وٝ ؿشیبٖ ػٛاسٜ اػت 

 . تٛاٖ ٔتٛخٝ ؿذ وٝ ایٗ ػٙلش اِحبلی اػت ٚ ثذیٗ خٟت اػت وٝ ثب خشیبٖ اكّی ٘ب ػبصٌبس اػت

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 استجبط ٞبی دسخٝ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ ٔیبٖ ثّٛن ٞب، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ  (چپ)- 9تلٛیش 

 استجبط دا٘ٝ ٚاحذ ثب دیٍش دا٘ٝ ٞب، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ  (ٚػظ)- 10تلٛیش 
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 بسزسی معیاز ها دز کوی اساتید دانطگاه معیاز های ایجاد بستس تعامل 

ٔیضاٖ ػختی دس سػیذٖ ثٝ وبسوشد . فبكّٝ ی وبسوشدی دس تیپ ٞبی ٔختّف ٔتفبٚت اػت فاصله ی کازکسدی 1

دػتشػی ثٝ وبسوشد ٞبی خٕؼی، غیش ٔؼدذ وٝ . ٞبی ٔختّف ثٝ ػِٟٛت كٛست ٔی ٌیشد

 .ػٙلشی اِحبلی ثٛد ثٝ ؿىّی ٔٙبػت ؿىُ ٔی ٌیشد

فضبٞبی ٔىثی وٝ دس ٔیبٖ ٚاحذ ٞب ایدبد ؿذٜ ا٘ذ ٚ ػشكٝ ٞبی ػٕٛٔی ٚػیغ ٔیبٖ دا٘ٝ  گسیص اجتماع و پریس اجتماع فضای 2

ٞبی ٔىبٖ ٞبی اختٕبع پزیش ٞؼتٙذ ٚ فضبی ؿىُ ٌشفتٝ  ٔیبٖ ثّٛن ٞب دس تیپ دْٚ وٝ 

 .ثیـتش ثٝ حبِت فضبی ػجٛسی ٞؼتٙذ اختٕبع ٌشیض ٞؼتٙذ

ٚخٛد ػشكٝ ٞب ثبص ٚ ٘یٕٝ ثبص خلٛكی ٕٞچٖٛ تشاع ٞب ٚ حیبط ٞبی خلٛكی، ؿشایظ سا  اجتماعی تعامل و قلمسو کنتسل 3

ایٗ ػّؼّٝ ٔشاتت ٔٛخت وٙتشَ ثیـتش لّٕشٚ ٔی . ثشای حضٛس دس اختٕبع فشاٞٓ ٔی ٕ٘بیذ

 .  ؿٛد

. ٔحٛعٝ ٞبی ثبص ثٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ؿذٜ ا٘ذ وٝ ٞیچ فضبیی اص دیذ ػبوٙیٗ پٟٙبٖ ٕ٘ب٘ذ مکانی مجاوزت 4

ػالٜٚ ثش آٖ . ٕٞیٗ ٔؼئّٝ ٔٛخت ؿذٜ تب أٙیت ػٕٛٔی ٚ آسأؾ ٘ؼجی كٛست ٌیشد

 . ٘ضدیىی ػغح اختٕبػی ػبوٙیٗ ثٝ یىذیٍش ٔٛخت افضایؾ آٖ ؿذٜ اػت

 تعامل الگوهای و کالبدی همگونی 5

 اجتماعی

ایٗ ٞٓ . یه پبسچٍی ٚ ٞٓ اسصؿی وبِجذی ٔٛخت افضایؾ تؼبٔالت اختٕبػی ؿذٜ اػت

ایٙىٝ ٕٞٝ اص الـبس )اسصؿی دس ساثغٝ ی ٔؼتمیٓ ثب ٞٓ اسصؿی عجمبتی اختٕبػی ػبوٙیٗ آٖ 

 . لشاس داسد (.فشٍٞٙی خبٔؼٝ ٞؼتٙذ

 

 نتیجه گیسی

ثتذا ٔؼىٗ خٛد یه ٘یبص ثٛد، ِٚی دس ا. آدٔی اص ٘خؼتیٗ سٚصٞبی خّمتؾ ثٝ د٘جبَ ػشپٙبٜ ٚ ٔحّی أٗ ٚ آسأـجخؾ ثٛدٜ اػت   

ای ثٛد ثشای یه ٘یبص ٚاالتش یؼٙی اختٕبػی ص٘ذٌی وشدٖ ٚ ثٟشٜ ثشدٖ اص ایٗ ؿیٜٛ ص٘ذٌی؛ ٚ اوٖٙٛ ثب ٚخٛد ٌزؿت  ٚالغ ٚاػغٝ

ػبِیبٖ ػبَ اص ػىٛ٘تبؽ دس ایٗ وُشٜ خبوی ٞٙٛص تأٔیٗ ٔؼىٗ دغذغٝ اػبػی اٚ ٔحؼٛة ٔیـٛد ٚ اٚ ایٗ ػشپٙبٜ سا ٘ٝ ثشای تٟٙب 

أب تؼبٔالت اختٕبػی دس . ثٛدٖ ثّىٝ ثشای دس وٙبس یىذیٍش ثٛدٖ ٚ دس ٔؼٙبی ػبْ خٟت ثشلشاسی تؼبٔالت اختٕبػی خٛاػتٝ اػت

پبسأتش . ٕٞیٗ خٟت ثؼتش ٞبیی ثبیذ فشاٞٓ ٌشدد تب ایٗ تؼبُٔ كٛست ٌیشد. ثؼتش وبِجذ ٔؼٕبسی ثٛخٛد ٔی آیذ ٚ ٔؼٙب ٔی ٌشدد

 ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ خٙذی ؿبپٛس اٞٛاصوٛی اػبتیذ دا٘ـٍبٜ . ٞبیی ثشسػی ٔیضاٖ تؼبُٔ پزیشی ٔحیظ ا٘ؼبٖ ػبخت سا تؼییٗ ٔی ٕ٘بیذ

ی إ٘ٛ٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ  وٝ دس حُ تؼبٔالت اختٕبػی آٖ ٚخٛد داسد ٔی تٛا٘ذ  ٚ ٔٙفیای ثٛٔی  ٚ ٔؼبكش، ثب تٛخٝ ثٝ ٘ىبت ٔثجت

. سدیيلشاس ٔغبِؼٝ ٔٛسد ٔٙبػجی 

 

 تغبثك ٔؼیبس ٞب، ٔبخز ٍ٘بس٘ذٜ - 1خذَٚ 

 

 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 
 

 مراجع 

 ، تٟشاٖتٟشاٖا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ  ػّیشضب، فش، ػیٙی ،٘مؾ ػّْٛ سفتبسی دس عشاحی ٔحیظ: آفشیٙؾ ٘ظشیٝ ٔؼٕبسی (1381) ًِٙ،خبٖ .1

ٜ ؿیشاص٘ـش ٞٛیت اختٕبػی، تٛسج یبس احٕذی، تٟشاٖ،  (1381) خٙىیٙض، سیچبسد .2

 40اختٕبع پزیشی فضبی ٔؼٕبسی، ٘ـشیٝ ی ٞٙشٞبی صیجب، ؿٕبسٜ ی  (1388)  ٔؼٕبسیبٖ، غالْ حؼیٗ؛ كبِحی ٘یب، ٔدیذ.3

سٚیىشد ا٘ؼب٘ی ثٝ تٛػؼٝ ی پبیذاس ٔحّٝ ای، ٔدٕٛػٝ ٔمبالت اِٚیٗ ٕٞبیؾ تٛػؼٝ ی ٔحّٝ ای، تٟشاٖ  (1388)ٔغّجی، لبػٓ . 4

وبٔشاٖ دیجب ٚ ٔؼٕبسی ا٘ؼبٖ دٚػتب٘ٝ، ٘ـش ٞٙش ٔؼٕبسی لشٖ، تٟشاٖ  (1393)خب٘ی صاد، ؿٟشیبس؛ احؼب٘ی ٔٛیذ، فشصا٘ٝ . 5

 ػبختٕبٖ ٞب ٚ پشٚطٜ ٞب، خّیّی، ٚ٘ذاد، ا٘تـبسات ػّٓ ٔؼٕبس، تٟشاٖ : وبٔشاٖ دیجب (1392)دیجب، وبٔشاٖ . 6

چٟبس ٞضاس ٚ یه سٚص اص ص٘ذٌی وبٔشاٖ دیجب، ٘ـش ثٗ ٌبٜ، تٟشاٖ : ثبغی ٔیبٖ دٚ خیبثبٖ (1393)دا٘ـٛس، سضب . 7

 10 ؿٕبسٜ ،ٔدّٝ ٔؼٕبسیبدٌبس ٞبی آؿٙبی وبٔشاٖ دیجب،  (1379)افـبس ٘بدسی، وبٔشاٖ . 8

    

 

 


