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 چکیدٌ:

جویقت سٍص افضٍى ؿْشّب وِ ّوَاسُ دس هقشض اًَاؿ آلَدگی هحیغی هخل آلَدگی َّا ٍآلَدگی صذا لشاس 

داسًذ ًیبص ثِ هىبى ّبی عجیقی ٍفبسی اص ػشٍصذا ٍآلَدگی هحیغی سا سٍص ثِ سٍص ثیـتش احؼبع هی وٌذ، 

هٌبعك ثىش ٍ دػت ًخَسدُ ثب چـن اًذاص ّبی صیجبی عجیقی ثؼیبس هَسد تَجِ هی ثبؿذ. ؿْش ػشفیي اص اًَاؿ 

تِ اػت وِ هَسد تَجِ ٍثشًبهِ هختلف ٍهتٌَؿ جبرثِ ّبٍ اًَاؿ گشدؿگشی ثشخَسداس اػت وِ هی تَاًذ ٍؿبیؼ

سیضی لشاس گیشد؛ ّوچٌیي ٍجَد اللین خبف، ؿیت تَپَگشافی هتوبیض دس هَاسدی وبهال هتضبد، ثبفج آى ؿذُ 

وِ هىبًْبیی دس ػغح هٌغمِ ثِ فٌَاى جبرثِ ّبی عجیقی هغشح ؿًَذ. اوَتَسیؼن گشایـی ًَیي دس صٌقت 

جیقت اص جبرثِ ّبی تَسیؼت پزیش ایي ًَؿ اص گشدؿگشی گشدؿگشی اػت وِ چـن اًذاصّب ٍ هٌبؽش صیجبی ع

اػت، ثٌبثشایي اّویت دادى ثِ ًمؾ آى دس حفبؽت اص هحیظ صیؼت ثِ هٌؾَس دػتیبثی ثِ تَػقِ پبیذاس اهشی 

ضشٍسی اػت. ٍثب تَجِ ثِ جبیگبُ هقوبسی ثِ فٌَاى فٌصشی ٍاػغِ ثب فشٌّگ،ٌّش،هحیظ عجیقی،ّوچٌیي 

فشیحی تَسیؼتی دس هیضاى جزة تَسیؼت ، تَجِ ثِ هقوبسی ٍعشاحی چٌیي اّویت ٍجَد هجوَفِ ّبی ت

 هجوَفِ ّبیی دس ساػتبی تَػقِ ی تَسیؼن پبیذاس سا ًوی تَاى ًبدیذُ گشفت. 

 ،تَسیؼتی یّب هجوَفِ ، پبیذاس تَػقِ ، گشدؿگشی ، اوَتَسیؼن ثىش، عجیقی ّبی هحیظ:  ّب ٍاطُ ولیذ

 تفشیحی
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 مقدمٍ: -1

گشدؿگشی ثِ فٌَاى فبهلی جْت ثْجَد ویفیت صًذگی جَاهـ دس حبل تَػقِ تلمی هی ؿَد  بى اهشٍصْدس ج

ٍ هَجت تحَالت ثٌیبدی دس ؿشایظ التصبدی، فشٌّگی ٍ آداة ٍ سػَم هشدم اػت. گشدؿگشی اص جولِ 

صٌبیـ خذهبتی اػت وِ دس ػبل ّبی اخیش ثب ػشفت صیبدی سًٍذ تَػقِ سا دس پیؾ گشفتِ اػت. اًؼبى هحَس 

ثَدى ایي صٌقت هَجت ؿذُ تب ًمؾ فَاهل اًؼبًی دس تَػقِ آى ثؼیبس چـوگیش ٍ ًوبیبى ؿَد ٍ ٌّگبهی 

وِ یه جبهقِ ٍ هٌغمِ تجذیل ثِ همصذ گشدؿگشاى هی ؿَد الگَّبی سفتبسی ٍ ثؼیبسی اص هَلفِ ّب اص جولِ 

ي اص لحبػ گشدؿگشی هؼبئل التصبدی، اجتوبفی ٍ فشٌّگی آى تحت تبحیش لشاس هی گیشًذ. ؿْشػتبى ػشفی

یىی اص ثی ًؾیشتشیي هىبى ّبی وـَس ایشاى هحؼَة هی ؿَد. آة ٍ َّای هغلَة ٍ هقتذل وَّؼتبًی دس 

ة هقذًی ػشدٍ گشم،  هٌبعك ٍ چـن اًذاص ّبی ثىش ٍ عجیقی ثبفج فصل گشهب، ًَاحی ییاللی، چـوِ ّبی آ

ثبلمَُ گشدؿگشی دس ػغح ایذُ الی لشاس گشدیذُ اػت وِ ایي ؿْش اص لحبػ پتبًؼیل ٍ داؿتي اػتقذادّبی 

ش ثِ فشد ٍ ػبیش جبرثِ ّبی صثگیشد؛ ّوچٌیي ثِ لحبػ هَلقیت هٌغمِ ای ٍ تَسیؼتی ٍ آة ٍ َّای هٌح

گشدؿگشی ّش ػبلِ گشدؿگشاى صیبدی سا اص داخل ٍ خبسد وـَس پزیشا اػت. ثب تَجِ ثِ لشاس گشفتي ؿْش دس 

گشم ٍ چـوِ ّبی هقذًی فشاٍاى ّوَاسُ هَسد تَجِ ثَدُ  داهٌِ ػشػجض ػجالى ٍ داسا ثَدى آة ّبی

  (.فبًی حبًی)اػت

 

 مباوی وظری پژيَش: -2

، اوَتَسیؼن یىی اص اًَاؿ اػت خبسجی وـَسّبی یب وـَس یه داخل دس ػیبحت هقٌی ثِ لغت دس گشدؿگشی

اص آى ّب هی گشدؿگشی هجتٌی ثش عجیقت اػت وِ ّذف آى تقبهل ثب هحیظ ّبی عجیقی ثىش ثشای حفبؽت 

اوَتَسیؼن ًَفی تَسیؼن عجیقی ٍ پبیذاس اػت وِ ثب هـبسوت گشداًٌذگبى ثَهی ٍ ثْشُ گیشی اص  ثبؿذ.

پتبًؼیل ّبی عجیقی گشدؿگشی هیؼش هی ؿَد. دس ٍالـ اوَتَسیؼن ثِ فٌَاى پبیذاستشیي ًَؿ عجیقت گشدی 

شاى ثِ جْت داسا ثَدى تَاى ّب ٍ . ای(1390ٍاسحی، حویذسضب ٍ دیگشاى،)ٍ ػبصگبستشیي ًَؿ تَسیؼن اػت



جبرثِ ّبی چـوگیش اص ًؾش تٌَؿ صیؼتی یىی اص وـَسّبی هْن دًیب هحؼَة هی ؿَد ثِ عَسی وِ جبرثِ 

ّبی عجیقی دس وٌبس جبرثِ ّبی گشدؿگشی ثبفج ؿذُ وِ ایشاى ثِ فٌَاى یىی اص دُ وـَس ًخؼت جْبى اص 

یىی اص هٌبعمی وِ دس ایشاى داسای جبرثِ ّبی . (1379 غبصی، ایشاى،)ًؾش جبرثِ ّبی گشدؿگشی ؿٌبختِ ؿَد

عجیقت گشدؿگشی اػت اػتبى اسدثیل هی ثبؿذ. ؿْشػتبى ػشفیي ثِ فٌَاى لغت دسجِ یه گشدؿگشی 

اػتبى اسدثیل هغشح ثَدُ ٍ دس ػغح وـَس ٍ هجبهـ جْبًی ثب تَاى هٌذی ّبی هٌحصش ثِ فشد تَسیؼتی ٍ 

ي اللین هغلَة ٍ وَّؼتبًی ػشفیي ثب استفبفبت ایي هٌغمِ، ثؼتش اػت؛ ّوچٌیاوَتَسیؼتی ؿٌبختِ ؿذُ 

 .(ػبصهبى هیشاث فشٌّگی صٌبیـ دػتی ٍ گشدؿگشی)هٌبػجی ثشای سًٍك ٍ تَػقِ تَسیؼن ایجبد وشدُ اػت

 ثیي تَسیؼت ّب، هحیظ صیؼت ٍ یف ساثغِصتٍَاطُ اوَتَسیؼن سا دس  1965دس ػبل ّتضس اٍلیي وؼی ثَد وِ 

هجوـ ثیي الوللی   (.Fennell.D.A. & Eangles, P.F.J, 1990ی ثِ وبس ثشدُ اػت)فشٌّگ ّبی ثَه

ًخؼتیي تقشیف خَد سا اص اوَتَسیؼن ایي چٌیي اسائِ داد: هؼبفشت ثِ هٌبثـ  1991اوَتَسیؼن دس ػبل 

عجیقی وِ ّوشاُ ثب هؼئَلیت ثبؿذ ٍ هَجت حوبیت ٍ حفبؽت هحیظ صیؼت ٍ ثْجَد ثخـیذى ثِ ػغح 

 هخذٍم دس ایشاى ّن ثشای اٍلیي ثبس .(Havegeard, Can)دم هحلی )ثَهی( سا ثِ دًجبل داؿتِ ثبؿذصًذگی هش

تَاى ّبی عجیقی ایشاى ثشای جزة اوَتَسیؼت سا اسائِ دادًذ. ایـبى اثتذا ثِ هفَْم  1372دس ػبل 

ضی اوَتَسیؼتی اوَتَسیؼت پشداختِ ػپغ، هٌبعك عجیقی ایشاى سا ثِ خبعش تٌَؿ فشاٍاًؾ الیك ثشًبهِ سی

 .(فبًی حبًی)داًؼتٌذ

 

 :تًسعٍ پایدار -3

 استمب سا خَد صًذگی ٍ آٍسًذ هی ثش سا خَد ًیبصّبی وـَس یه هشدم آى عی وِ اػت فشایٌذی پبیذاس َػقِت

 صهبًی سا تَػقِ ثٌبثشایي. وٌٌذ هصشف داسد تقلك آیٌذُ ًؼلْبی ثِ وِ هٌبثقی اص ایٌىِ ثذٍى. ثخـٌذ هی

 سا جبًَسی ٍ گیبّی طًتیىی، هٌبثـ خبن، آة، اص افن هٌبثـ، حفؼ اهىبى ٍ ًجبؿذ هخشة وِ ینخَاً هی پبیذاس

 ؿًَذ هحبفؾت ای گًَِ ثِ پبیِ عجیقی هٌبثـ وِ اػت ایي اصل پبیذاس، تَػقِ دس. آٍسد فشاّن آیٌذگبى ثشای



، الؼبدات ؿوغصاّذی،)وٌٌذ هصشف ٍ تَلیذ وًٌَی ًؼل اًذاصُ ثِ ثتَاًٌذ ون دػت آیٌذُ ًؼلْبی وِ

1382). 

 

 پایدار طراحی 3-1

 تبویذ هقوبسی ثب استجبط دس هحیغی پبیذاسی ایذُ ثش ثیـتش گبّی پبیذاس عشاحی ثشای ؿذُ هغشح تقبسیف دس

 تأحیشات ووتشیي وِ اػت ػبختوبًی پبیذاس ػبختوبى: »اػت آهذُ چٌیي صیش تقشیف دس هخالً ؿَد هی

 ًجبیذ ًبدیذُ اهب. داسد ًیجْب ٍ ای هٌغمِ اػتمشاس ٍ ػبختوبى وشف عَل دس سا عجیقی هحیظ ثش ًبػبصگبس

 هی ثَجَد اًؼبى آساهؾ ٍ آػبیؾ ثشای ٍ اػت اًؼبًی تفىش صادُ وِ پذیذُ یه ثقٌَاى هقوبسی وِ، گشفت

 یبثین هی دس وٌین ًگبُ لضیِ ایي ثِ هٌصفبًِ دیذی ثب اگش. اٍػت فىشی ثٌیبًْبی ٍ ًگشؽ ًحَُ ثِ ٍاثؼتِ آیذ

 وِ ٍاالتش ثغ ّذفی ٍ ًیؼت هبدی ٍ فیضیىی ًیبصّبی ثِ آى پبػخگَیی تٌْب هقوبسی آفشیٌؾ اص ّذف وِ

 سٍیىشد ثِ تَجِ ثب. ثبؿذ هی هتشتت آى ثش .اػت اًؼبًی فَاعف ٍ احؼبػبت تشیي فویك ثب استجبط ثشلشاسی آى

 پشداص ًؾشیِ ٍ هقوبس شٍیَعٍیت دیذگبُ اص هقوبسی اصَل ثشسػی ثِ پبیذاس عشاحی هذاس اًؼبى ٍ گشا عجیقت

 ثِ «فبیذُ ٍ صیجبیی اػتحىبم،» ًؼجت خَد فویك ثیٌؾ ثب وِ وٌین هی اؿبسُ هیالد اص پیؾ ّبی ػذُ

 ثِ تَاى.هی سا آًْب ٍ هقتجشًذ فجبستٌذاص وِ اٍ اصَل وِ ای گًَِ ثِ ثشداؿت خَد صهبى اص فشاتش گبهی هقوبسی

 .(1388، یهحوذ هْذ ،یهحوَد)ًوَد حهغش ًیض پبیذاس عشاحی ولی ّبی ؿبخصِ فٌَاى

 پایدار طراحی اصًل 3-2

 هىبًی ؽشیف هؼبئل ثِ هب اگش صیشا ؿَد هی هغشح هىبى اص ؿٌبختی ثب پبیذاس عشاحی: هىبى ؿٌبخت -الف

 یه ًَس جْت هبًٌذ هىبى ؿٌبخت. ؿَین ػبوي آى دس تخشیت ثذٍى تَاًین هی ثبؿین داؿتِ حؼبػیت

 خَاّذ آػبًتش ًیض سا ّب دػتشػی حتی ٍ ؿَد هی هحیغی هحبفؾت ثبفج ٍ ُوشد ووه عشاحی ثِ ػبختوبى

 . وشد



 ّوبٌّگ عشاحی ثبؿذ، تش عجیقی هحیظ دس چِ ٍ ؿْش دسٍى چِ وِ ػبیت عشاحی دس: عجیقت ثب استجبط -ة

 فضبیی وِ وٌذ هی ووه هب ثِ عشاحی تأحیشات ٍ داسد خَد دس سا هحیغی صًذگی ثِ ثبصگـت عجیقت ثب

 . ثبؿین اؿتِد عجیقی

 فشاّن دیگشی ثشای سا غزا اسگبًیؼن یه تَلیذ. ًذاسد ٍجَد اتالفی عجیقت دس: عجیقی فشایٌذّبی ؿٌبخت -د

 ّب گًَِ ًیبص ثِ هب صًذُ فشایٌذّبی ثب وبس ثب. داسًذ ای ثؼتِ چشخِ عجیقی ّبی ػیؼتن فجبستی ثِ ٍ ػبصد هی

 هی ثبصگـت صًذگی ثِ سا عشاحی دّذ، لشاس عجیقت خِچش دس سا خَد ثتَاًذ وِ عشاحی ثب ٍ گزاسدُ احتشام

 . دّین

 ثب هحیغی تأحیشات اص ؿٌبختی داؿتي جْت اػت وَؿـی پبیذاس عشاحی: هحیغی تأحیشات ؿٌبخت -د

 .ػبیت اسصیبثی

 پبیذاس هصبلح اًتخبة ٍ ػبختبسّب تىٌَلَطی تجذیذپزیش، اًشطی وبسایی ثب تَاًذ هی هحیغی هٌفی تأحیشات

 . وٌذ اپیذ تخفیف

 ثىبس سا آى وِ هشدهی فبدات ٍ هزاّت ًؼلْب، فشٌّگْب، اص ٍػیقی گؼتشُ ثبیذ پبیذاس عشاحی: هشدم ؿٌبخت -ُ

 ٍ هشدم ًیبصّبی ثِ حؼبػیت ًیبصهٌذ ایي ٍ دّذ لشاس تَجِ هَسد سا ؿًَذ هی ػبوي آى دس یب ٍ ثشًذ هی

 .(1388لَافی، هْگبهِ، )اػت جبهقِ
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 تَسیؼن، اًَاؿ هیبى اص. وشد تمؼین ًبپبیذاس ٍ پبیذاس ثِ تَاى هی تَسیؼتْبی فولىشد ثِ تَجِ ثب سا تَسیؼن اًَاؿ

 اػت تَسیؼوی پبیذاس اوَتَسیؼن. داسد ثیـتشی ػبصگبسی ٍ ّوخَاًی پبیذاس تَػقِ ثب اًَاؿ، ػبیش اص اوَتَسیؼن

 فشصتْبی ثؼظ ٍ حفؼ ثِ ٍ دّذ پبػخ اوَتَسیؼتْب فقلی ًیبصّبی ثِ یقٌی. ثبؿذ پبیذاس اوَلَطیىی ًؾش اص وِ

 دس. ٍسصد تالؽ آى یاسپبیذ جْت دس اوَلَطی، ثِ صدى صذهِ جبی ثِ ٍ ثپشداصد آیٌذُ ثشای اوَتَسیؼتی

 ٍ اػت هٌغمِ یه عجیقی جزاثیتْبی اص دیذاس عجیقت، ثِ هؼبفشت اصلی اًگیضُ پبیذاس، اوَتَسیؼن



 سا هحل ثپشداصد، آًْب تخشیت ثِ ٍ آٍسد ٍاسد آى دس خللی ایٌىِ ثذٍى جزاثیتْب، ذُهـبّ اص پغ اوَتَسیؼت

 اص وِ حبل فیي دس تشتیت، ایي ثِ. گزاسد هی ثبلی هٌذاى فاللِ دیگش ثشای سا اػتفبدُ اهىبى وشدُ، تشن

 دس ٍ ؼحف سا اوَػیؼتن جبیگبُ ٍ هیىٌذ، حبصل ؿٌبخت هٌغمِ، عجیقی ًوَدّبی ٍ تبسیخی ػَاثك فشٌّگ،

 .(1382، الؼبدات صاّذی،ؿوغ)وٌذ هی ایجبد هحلی هشدم ثشای سا دسآهذصایی ٍ التصبدی فشصتْبی ضوي،

. اػت عجیقی ّبی جبرثِ ثش هجتٌی وِ اػت گشدؿگشی ّبی ؿبخِ اص یىی گشدی عجیقت یب اوَتَسیؼن

 ٍ هٌذاى فاللِ ةجز هٌؾَس ثِ هٌبعك، ایي ثشای سیضی ثـشًبهِ ٍ گشدی عجیقت هؼتقذ هٌبعك ؿـٌبػبیی

 پیؾ اوَلَطیىی سند .اػت اوَتَسیؼن صٌقت تَػقِ ساّىبسّبی جولِ اص آًْب ثشای صیشثٌبیی اهىبًبت ایجبد

 آى ثیي ثبیذ ٍ داسًذ ّن ثب تٌگبتٌگی استجبط اوَتَسیؼن ٍ صیؼت هحیظ حفبؽت. اػت پبیذاس اوَتَسیؼن ؿشط

 .ؿًَذ هٌتفـ صهبى عَل دس یىذیگش صا دٍ ّش وِ ؿَد ثشلشاس ای گًَِ ثِ ّوضیؼتی ساثغِ دٍ

 

 :مًقعیت جغرافیایی ي يیژگی َای طبیعی شُر سرعیه -5

 دس ّىتبس، 400 حذٍد دس هؼبحتی ثب ؿوبلی فشض دسجِ 38.5 ٍ ؿشلی عَل دسجِ 4885دس ػشفیي ؿْش

 اص یيػشف. ثبؿذ هی هتش 1650 دسیب ػغح اص ؿْش هتَػظ استفبؿ. داسد لشاس اسدثیل ؿْش غشة ویلَهتشی 28

 ؿوبل عشف اص ٍ فلیذاؿی ٍ( وْشیض)گبصیش هقشٍف سٍػتبی ثب غشة اص ٍ گٌضق سٍػتبی ثب هـشق عشف

 فوذُ لؼوت. ّؼت ّوؼبیِ ٍیٌذ ولخَساى ٍ ٍسیٌبة سٍػتبی ثب جٌَة اص ٍ دُ وشدُ ٍ دسُ ثیلِ ثبسٍػتبی

. اػت گشفتِ لشاس آهذُ ٍجَد ثِ ػجالى استفبفبت ّبی داهٌِ هالین ّبی ؿیت اص وِ هبًٌذ وبػِ ای دسُ دس ؿْش

 اص ٍ گشدد هی ثبص ؿشلی جٌَة جْت دس ای دسُ ّوبًٌذ ؿشلی ثخؾ دس ٍ هالین غشثی ثخؾ دس ؿیجْب ایي

 هیَػیي پبئیي، هیَػیي دٍسٓ اص اػت، یبفتِ اػتمشاس آى دس ػشفیي ؿْش وِ ای هٌغمِ ؿٌبػی صهیي ًؾش

 سػَثی ّبی ًْفتِ ٍ ّب گذاصُ اص ٍ ثبؿذ هی ظهتَػ اػیذی آرسیي ػٌگْبی جٌغ اص آى ػٌگْبی ٍ هیبًی

 25 دس ػشفیي تَسیؼتی ؿْش. ثبؿذ هی هتش 60 ًمغِ تشیي پبئیي ثب آى ًمغِ ثبالتشیي اختالف. ثبؿذ هی

 ؿْش ثِ وِ ؿْش ایي.اػت ؿذُ ٍالـ ػجالى وَُ داهٌِ ؿشلی جٌَة دس ٍ اسدثیل غشثی جٌَة ویلَهتشی



 تشیي ؿوبلی دس چَى ػشفیي .اػت هتقذدی آثگشم ّبی ِچـو داسای اػت هقشٍف جَؿبى ّبی چـوِ

 ٍ ػشد صهؼتبًْبی داسای داسد، دسیب ػغح اص وِ صیبدی استمبؿ فلت ثِ ٍ اػت ؿذُ ٍالـ وـَس لؼوتْبی

 هتَػظ حذالل ٍ ثَدُ دسجِ 33 تبثؼتبى دس هٌغمِ ایي حشاست دسجِ حذاوخش هتَػظ. ثبؿذ هی عَالًی

 ثش هتش 26 حذٍد دس ثبد ٍصؽ ػشفت حذاوخش. ثبؿذ-هی ػبًتیگشاد دسجِ – 3/6 صهؼتبى دس آى حشاست دسجِ

 ثِ ثبسًذگی هیضاى حذاوخش. اػت ًَػبى دس دسجِ 240 تب 90 ثیي آى جْت وِ اػت ؿذُ صدُ تخویي حبًیِ

 ایي. ثبؿذ هی هبُ دس ػبفت 320 آفتبثی صهبى ثیـتشیي. اػت ؿذُ حجت ػبفت 24 دس هیلیوتش 75 همذاس

 ػبل دس سٍص 96 آى یخجٌذاى سٍصّبی تقذاد ٍ ثَدُ ًؼجی سعَثت%  32 حذالل ٍ 93 اوخشحذ داسای ؿْش

 .(ػبصهبى هیشاث فشٌّگی صٌبیـ دػتی ٍ گشدؿگشی اػتبى اسدثیل)اػت
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ات دس هحیظ صیؼت تبهیي هی ؿَد، اًؼبى اص ثذٍ آفشیٌؾ تالؽ وشدُ ًیبصّبی اًؼبًی ثِ ثْبی ایجبد تغییش

اػت وِ عجیقت سا ثِ هٌؾَس تبهیي ًیبصّبی خَد ثِ خذهت دسآٍسد. دس ّش صهبى وِ هشدم هحصَالت سا دسٍ 

هی وٌٌذ، هؼیش سٍدّب سا هٌحشف هی وٌٌذ، ػبختوبًی هی ػبصًذ، جبدُ ّبی جذیذ احذاث هی وٌٌذ، اص 

شُ ثشداسی هی وٌٌذ، اص گًَِ ّبی هختلف گیبّی ٍ جبًَسی اػتفبدُ هی وٌٌذ ٍ یب ثِ ّش هقبدى هختلف ثْ

داع ٍیل، یه عشح تَػقِ سا اجشا هی وٌٌذ. ایي ًَؿ فقبلیت ّب ثِ ًَفی ثش هحیظ صیؼت احش هیگزاسد)حبل 

 (.1379س. تشجوِ: افشاثی ٍ ایضدی. 

تَػقِ اوَتَسیؼن پبیذاس ثِ ؿوبس هیشٍد، ًیبص ثِ هٌبػجی ثشای اص آًجبیی وِ هحیظ ّبی عجیقی ٍ ثىش هحل 

عشاحی هجوَفِ ّبی تَسیؼتی تفشیحی ّوؼبص ثب عجیقت ٍ اللین دس ایي هىبى ّب ثِ هٌؾَس تَػقِ 

  :یؼتی ػشفیي داسای پتبًؼیل ّبی صیبدی اصجولِؿْش تَس گشدؿگشی پبیذاس ثیؾ اص پیؾ احؼبع هی ؿَد.

 جزةهٌبعك ثىش ٍ عجیقی هی ثبؿذ، وِ ایي اهش ثبفج  ٍ یآة ّبی گشم هقذًی، جبرثِ ّبی گشدؿگش



ؿذُ اػت. ثٌبثشایي عشاحی هجوَفِ ّبی تفشیحی ٍ تَسیؼتی ثِ هؼبفشاى صیبدی اص ًمبط هختلف جْبى 

ثِ هٌؾَس  ثبیذ هٌؾَس پبػخگَیی ثِ ًیبص گشدؿگشاى اهشی ضشٍسی ثِ ًؾش هی سػذ، عشاحی ایي هجوَفِ ّب

 ثِ هحیظ ّبی عجیقی ٍاسد وٌذ.آػیت سا صَست گشفتِ ٍ ووتشیي حفؼ هحیظ ّبی ثىش ٍ عجیقی 

ّوچَى:  جْت گیشی هجوَفِ ًؼجت ثِ فَاهل عجیقی  ، صهیي ؿیت ٍ تَپَگشافی فَاهلی هبًٌذ: تَجِ ثِ

ّوخَاًی هجوَفِ ثب هحیظ  -اػتفبدُ ثْیٌِ اص ؿیت صهیي -ٍصؽ ثبدّبی غبلت هٌغمِ -تبثؾ ًَس خَسؿیذ

اسدی اػت وِ ثبیذ دس عشاحی هجوَفِ فبی تَسیؼتی تفشیحی ثب ّذف تَػقِ ّبی عجیقی، اص جولِ هَ

    اوَتَسیؼن پبیذاس هَسد تَجِ لشاس گیشد.
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اگش سًٍذ احذاث هجوَفِ ّبی تفشیحی، تَسیؼتی دس هٌبعك عجیقی ٍ ثىش ؿْشػتبى ػشفیي ثِ هٌؾَس 

ؿذُ ثِ ایي هٌبعك اداهِ یبثذ دس آیٌذُ ًضدیه ایي  اػتفبدُ گشدؿگشاى ثذٍى دس ًؾش گشفتي آػیت ّبی ٍاسد

 ؿْشػتبى هحیظ ّبی عجیقی ٍ ثىش خَد سا ثِ هٌؾَس اػتفبدُ گشدؿگشاى اص دػت خَاّذ داد.

سفت ٍ تَاى پتبًؼیل ّب ٍ لبثلیت ّبی گشدؿگشی ؿْشػتبى ػشفیي سا ًبدیذُ گشفتِ ٍ هبًـ  ّوچٌیي ًوی

هحذٍد وشد. تَػقِ اوَتَسػن پبیذاس دس ایي ؿْش ثِ هقٌبی هحذٍد  آهذ گشدؿگشاى ثِ ایي هٌغمِ ؿذ یب آى سا

وشدى ٍ ًبدیذُ گشفتي لبثلیت ّبی ایي ؿْشػتبى ًیؼت ثلىِ ساّىبسّبی هٌبػت سا دس ساػتبی تَػقِ 

تَػقِ ی اوَتَسیؼن پبیذاس گشدؿگشی پبیذاس ثِ هٌؾَس حفؼ هحیظ ّبی ثىش ٍ عجیقی دس اختیبس هب هیگزاسد. 

شفیي تب حذٍدی هی تَاًذ هبًـ ٍاسد ؿذى خؼبست ثِ هٌبعك عجیقی ایي ؿْشػتبى ؿذُ ٍ دس ؿْشػتبى ػ

ووتشیي آػیت سا ثِ هحیظ ّبی عجیقی ٍاسد وٌذ. یىی اص اػبػی تشیي ًیبص ّبی ؿْش ػشفیي دس صهیٌِ 

یؼن تَػقِ پبیذاس، عشاحی هجوَفِ ّبی تفشیحی، تَسیؼتی ّوؼبص ثب عجیقت ٍ اللین ثِ هٌؾَس تَػقِ اوَتَس

؛ عشاحی ایي گًَِ هجوَفِ ّب فالٍُ ثش حفؼ هحیظ ّبی ثىش ٍ عجیقی پبیذاس دس ایي ؿْشػتبى هی ثبؿذ

 هَجت تَػقِ گشدؿگشی دس ؿْشػتبى ػشفیي هی ؿَد.  
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