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 چکیذُ ۺ

 آٖ ٕٚٔٔبسی ثشٞٙش سا ٌٔٙمٝ یه فشًٞٙ تأثیش تٛاٖ ٕ٘ی ٞشٌض ٚ ثش ٞٓ تبثیش ٌزاس ثٛدٜ   ٕٞٛاسٜ ٚ ٕٔٔبسی  فشًٞٙ

 سٚی سا خٛد لٛٔی تأثیش ای، لجیّٝ تفبٚت ٞبیثٛد. ثجبت داسای ًٙفشٞ سٚح ٌزؿتٝ دس. ٌشفت ٘بدیذٜ ٚ ؿذ ٔٙىش ٌٔٙمٝ

 ٚ صیؼتی فوبٞبی ، ص٘ذٌی اٍِٛٞبی دس تفبٚتٟبیی پیذایؾ ٔٛخت ٚیظٌیٟب ٌزاؿت ایٗ ٔی خب ثش ٕٔٔبسی فوبی ٚ ؿىُ

 خّٜٛ ثشخی ثیٗ دس تغییشاتی ٚ دٌشٌٛ٘ی ٔٛخت حبهش لشٖ تحٛالت ِٚی ؿذ. ٔی ػىٛ٘تٍبٟٞب حتی ٚ ٘یبیـی ی اثٙیٝ

 فشكت تحٛالت، ٚلّٛ ػشٓت ّٓت ثٝ ًشفی اص ٚ ثبصایؼتبد ػٙتی ٕٔٔبسی سٚ٘ذ ٚ حشوت. ؿذ خبٔٔٝ فشًٞٙ ٚ ص٘ذٌی ٞبی

ٕٞچٙیٗ اص آ٘دب وٝ ؿٟش ٞب ٚ ثٙبٞبی ػٙتی ثب صثبٖ اٍِٛ ػبختٝ ؿذٜ ثٛد٘ذ  دس دیذٌبٜ  .٘ىشد پیذا سا فشًٞٙ ثب تٌبثك

یذٌبٜ ٔٛخت ٔی ؿٛد تب ثٙبٞبی ػٙتی وٝ دس ًی ٞضاساٖ ػبَ دس ٕٞٝ خٛأْ تفبٚتی اػبػی ثب ثٙبٞبی أشٚصی داس٘ذ ایٗ د

ػٙتی دس ػش تب ػش ٓبِٓ ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ ثب ایٙىٝ ؿىُ ٞبی ثؼیبس ٌٛ٘بٌٖٛ داس٘ذ ،ٚخٝ ٔـتشوی ثب ٞٓ داؿتٝ ثبؿٙذ  .ایٗ 

 ٕٔٔبسی ٚ ًفشٞٙ ٌشفتٗ خبٖ دٚثبسٜ ثشای اٌش ٚخٝ ٔـتشن ٞٛیت اػت ٚ داسای ؿبخق ٞبیی خبف اػت . حبَ

 سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب پظٚٞؾ ایٗ دس . داد خٛاٞٙذ ادأٝ خٛد حیبت ؿٛ٘ذثٝ ؿٙبختٝ آٖ اػبػی ٚ اٍِٛ ٞب ی ٓٛأُ وـٛسٔبٖ

 تأثیشات ٚ ثٛٔی، ٚ ٞٛیت ٚ  ٕٔٔبسی ٚ فشًٞٙ تٔشیف صٔیٙٝ دس پیـیٗ اػٙبد ٚ تحمیمبت ثشسػی ثٝ اثتذا تحّیّی، تٛكیفی

ثش ٕٔٔبسی ثٛٔی ٚ ؿبخلٝ  ٟٔٓ فبوتٛسٞبی تأثیش ، ؿذٜ ا٘دبْ تحمیمبت اص اػتفبدٜ ثب ػپغ ٔیپشداصد، ٞٓ ٔٛاسد ثش ایٗ

 ٞبی ٞٛیتی ثش خب٘ٝ ای لذیٕی  ثٛؿٟش پشداختٝ ٔی ؿٛد .

 

 ٕٔٔبسی ثٛٔی ، فشًٞٙ ، ٞٛیت ، ٔـخلٝ ٞبی ٞٛیت ، ثٛؿٟش ،خب٘ٝ ٞبی ػٙتی کلوات کلیذی ۺ 
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 هقذهِ ۺ-1

 ؿى1ٜٛ. ثٛدٜ ا٘ذ ٘ضدیه ای ساثٌٝ داسای ٕٞٛاسٜ دٚ ایٗ ثبؿذٚ ٔی خبٔٔٝ ٞٛیت ثیبٍ٘ش ًٙفشٞ ٚ ُشیف ٞٙش ٘ٛٓی ٕٔٔبسی

 ٚ فشٍٞٙی ٕ٘بدٞبی تشیٗ لٛی اص یىی.. اػت ثٛدٜ خبف ٚ ٓبْ صثب٘ضد ٕٞٛاسٜ ٔتٕبدی، لشٖٚ دس ایشا٘ی دسخـبٖ ٕٔٔبسی

 دس پشؿىٜٛ ای پیـیٙٝ ٚخٛد ثب ب٘ٝٔتبػف. ٔبػت تٕذٖ ٚ فشًٞٙ اكّی ٞبی اص ٘ـب٘ٝ وٝ اػت ٕٔٔبسی ٔب وـٛس ٞٛیتی

 وٝ ثٙبٞبیی. ٞؼتیٓ وـٛس ٔختّف ؿٟشٞبی دس ٞٓ ٌؼیختٝ اص ػبصٞبیی ٚ ػبخت ؿبٞذ اخیش ٞبی ػبَ دس ٕٔٔبسی، صٔیٙٝ

 دس ٞٛیت فمذاٖ ؿه ثی .خٛسد ٔی چـٓ ثٝ ٞب آٖ دس ایشا٘ی، اكیُ ٚ ثٛٔی ٕٔٔبسی اص ٘ـب٘ی وٕتش ٞٛیتی، ثی اص خذای

 أشٚص ٕٔٔبسی صیشا. آیذ ٔی ؿٕبس ثٝ ایشاٖ ثبؿىٜٛ ٞٙش ٚ فشًٞٙ ثشای تٟذیذی ، دساصٔذت دس ایشاٖ ٕٔٔبسی ٓشكٝ

 فب٘ی د٘یبی دس خبیٍضیٗ صیشا دیذ ٕ٘ی خٛد ٞٛیت تٔییٗ ثٝ ٘یبصی ٌزؿتٝ دس ا٘ؼبٖ. ٘ذاسد سا ٌزؿتٝ ِٕٓت ٚ ایشاٖ،ؿىٜٛ

 ٔؼبِٝ ایٗ ثش ثٙب اػت تغییش حبَ دس چیض ٕٞٝ وٝ ؿذ ٔتٛخٝ ٌشفت ػشٓت چیض ٕٞٝ وٝ صٔب٘ی اص أب. ثٛد ػشصٔیٙؾ ٚ

 د٘یب ،دیٍش داؿت د٘یب اص دیٍشی دسن اوٖٙٛ (. 1383.)لبػٕی ، ؿذ تجذیُ ا٘ؼبٖ ٞبی دغذغٝ ٟٕٔتشیٗ اص یىی ثٝ ٞٛیت

 فشًٞٙ ٞٛیت، ٕ٘بد ٕٔٔبسی تشدیذ ثی . داؿت سا ٔذسٖ ٞبی ا٘ؼبٖ دػت ثٝ دٌشٌٛ٘ی یب ٌیشی ؿىُ لبثّیت ٚ ٘جٛد ثبثت

 وـٛس، ٞبی ػبختٕبٖ ٕٔٔبسی دس ًشاحی وّی تدذیذِ٘ش ٚ خذی تحِٛی اػت الصْ ایٗ اػت ثٙبثش وـٛسی شٞ تٕذٖ ٚ

 ؿیٜٛ یٔٙی ٚ ص٘ذٌی اػت ص٘ذٌی ُشف ٕٔٔبسی. ٌیشد كٛست ایشاٖ فشٍٞٙی ٞبی ٚیظٌی ٚ ثٛٔی ٕٔٔبسی ثب ٔتبػت

 ثش حبوٓ اسصؿٟبی ثیبٍ٘ش اٚال وٝ اػت ٞٛیتی داسای ٕٔٔبسی.اػت ثشخبػتٝ خبٔٔٝ فشًٞٙ اص وٝ ا٘ؼبٟ٘ب استجبى ٚ صیؼت

 آٖ پذیذآٚس٘ذٜ فشٍٞٙی ٞٛیت ٓٛأُ ثیبٍ٘ش ػٛٔب داسد تٕبیُ آٟ٘ب ثٝ خبٔٔٝ وٝ اػت اسصؿٟبیی ٔجیٗ دٚٔب اػت  خبٔٔٝ

  (.1387اػت.)ثٕب٘یبٖ ،

 

 رٍش تحقیق ۺ -2
دالت ،ٔمبالت ٚ ػبیت ٞبی سٚؽ تحمیك ثش اػبع سٚؽ تٛكیفی ثٛدٜ ٚ دس ا٘دبْ پظٚٞؾ اص ٌٔبِٔبت وتبثخب٘ٝ ای ،ٔ

 ایٙتش٘تی ٘یض اػتفبدٜ ؿذٜ اػت .

 

 هباًی ًظری ۺ  -3

 تؼریف َّیتۺ -3-1
 ٚ ثبٚسٞب اص ای ٔدٕٛٓٝ ٘یض ا٘ؼبٖ ٚ ٌیش٘ذ ٔی ٔٔٙب ا٘ؼبٖ اص ٔىبٟ٘ب صیشا دا٘ؼت ٔحیي دس فشًٞٙ تدّی تٛاٖ ٔی سا ٞٛیت

 ٔـبٞذٜ تٛاٖ ٔی ٔحیي ٚ ٔىبٖ دس سا ا٘ؼبٖ فشًٞٙ اص تدّی ٚ ٕ٘ٛد ٚ دٞذ ٔی ؿىُ سا اٚ فشًٞٙ وٝ اػت ٞب ا٘ذیـٝ

 ٞٙشٔٙذاٖ ثخؾ اِٟبْ دیٍش أشٚص ؿٟش. اػت دسن لبثُ وٕتش ؿٟش اختٕبٓی ٔحیي أشٚص. اٚػت ٞٛیت ٕٞبٖ وٝ ٕ٘ٛد

 ٔشدْ اختٕبّ ثشای خبیی دیٍش ٞب ٔیذاٖ ٚ ٞب خیبثبٖ. آٚسد ٕ٘ی فشاٞٓ سا ص٘ذٌی ثشای وبفی أىب٘بت ٔذسٖ ؿٟش. ٘یؼت

 ٕ٘ی اٚ ثٝ ثشتش٘ذ ٞبی اسصؽ ا٘ؼبٖ ٘ضد سا آ٘چٝ وـٛس ٚ ؿٟش وبؿب٘ٝ، أشٚص. ا٘ذ استجبى ثشای ای ٚػیّٝ كشفبً ثّىٝ ٙذ٘یؼت

 غٓ ٚ خٛؿحبِی ثب سا خٛد استجبى ٚ اػت خٙثی دیٍش فوب ؿبیذ. فشٍٞٙی ٔحلٛالت ٚ اختٕبٓی تّٔمبت ٕٞبٖ یٔٙی ثخـذ

 ایٗ سا ٔؼئّٝ ایٗ ٌٛتٝ. اػت ٍ٘شدیذٜ ثذَ ٔٔٙب ثب ٔىبٟ٘بی اص ِ٘بٔی ثٝ صیشا ٘یؼت ص٘ذٜ ٔب ثشای ٞٓ فوب ٚ اػت ٌؼؼتٝ

.« وشدی تجذیُ ٔىبٖ ثٝ سا آٟ٘ب ٔٗ، ٓـك تٛ ایٙىٝ تب ثٛد٘ذ فوب كشفبً ٔٗ ثشای ثبٕ ٚ خٍُٙ ٔضسٓٝ،: »وٙذ ٔی ثیبٖ ٌٛ٘ٝ

 ثب ا٘ؼبٖ ٔٗ حوٛس ثب تٟٙب اسیٓد تّٔك آٖ ثٝ ٔب وٝ خبیی یٔٙی ٔىبٖ داس٘ذ؟ ؿٟشػبصی ٚ ٕٔٔبسی ثب استجبًی چٝ ایٟٙب حبَ

 ٞٛیت آٖ ثٝ وٝ داسد ٚخٛد اتلبِی حّمٝ ٔیبٖ ایٗ ٚ ؿذ خٛاٞذ ٔٔٙب ثب ٔىبٖ داؿتٗ ثب تٟٙب ٘یض ا٘ؼبٖ ٚ ؿٛد ٔی ٔٔٙب

 ٞبی ٔحیي ثٝ كٛستی دس تٟٙب ٔب ٞبی ٔحیي ٚ ا٘ؼبٖ ثٝ ٔىبٖ ٞٓ ٚ ثخـذ ٔی ٞٛیت ٔىبٖ ثٝ ا٘ؼبٖ ٞٓ پغ ٌٛیٙذ،

 وبِجذی ٞٛیت ٕٞبٖ ایٗ ٚ وٙٙذ اسصا٘ی ٔب ثٝ ٞٛیت تٔییٗ دس غٙی أىب٘بت وٝ ؿٛ٘ذ ٔی َثذ ٔٔٙبیی ثب اختٕبٓی

 خذایی خضء دٚ ا٘ؼبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ ص٘ذ ٔی پیٛ٘ذ ٔىبٖ ثب سا ا٘ؼبٖ ٚ دٞذ ٔی خٛدی ٔٔٙبی ٔىبٖ ثٝ وٝ اػت( ثٛٔی ٕٔٔبسی)

 (.1383)لبػٕی ،.ؿٛ٘ذ ٔی ٞٓ اص ٘بپزیش
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 تؼریف فرٌّگ ۺ  -3-2
 ٞشٌٛ٘ٝ ٚ سػْٛ ٚ آداة اخاللیبت، ٞٙش، دیٗ، دا٘ؾ، ؿبُِٔ تبفتٟبی دسٞٓ وّیّتِ اػت فشًٞٙ ایٗ  چٙیٗ« اص ّٛستبی تٔشیفِ

«  خبٟٔٔیِ ٚ»  ثیفشًٞٙ ا٘ؼبِٖ ٔٔٙب ایٗ ثٝ ، ٔیأٚسد ، دػت ثٝ خبٔٔٝ اص َٕٞٛ٘ذی آدْ ٕٞچٖٛ وٝ ٓبدتی ٚ تٛا٘بیی

اثتذایی  دس صیؼتٗ. اػت صیؼتٗ فشًٞٙ دس ٔٔٙبیِ ثٝ صیؼتٗ، ٓٞ ثب اختٕبٓی یٔٙی ص٘ذٌیِ ٘یؼت صیشا وبس دس ثیفشًٞٙ 

 دس صیؼتٗ دٚ ٞش صیشا. یىؼبٖ اػت خٟت ایٗ اص ٔذسٖ تىِٙٛٛطیهِ خبٔٔٝ یِ پیچیذٜ تشیٗ ٚ ثضسٌتشیٗ یب لجیّٝ تشیٗ

 ِ٘شِ  اص ،فشًٞٙ ػبصٔبیٝ ٞبیِ اص یه ٞش چٝ اٌش فشٍٞٙی، فوبیِ یب فشًٞٙ دس صیؼت یٔٙی اػت، ا٘ؼبٖ ٚیظٜ یِ ؿشایيِ

 (.1380داس٘ذ.)آؿٛسی ، اػبػی فشلٟبی ٞٓ ثب ٌٛ٘بٌٖٛ خبٔٔٝ ٞبیِ دس پیچیذٌی، ٚ ػبدٌی یب ٔٔٙب ٚ كٛست

 

 هؼواری بَهی ۺ -3-3
 ًٚی ٔیىٙذ سؿذ خٛأْ اصدسٖٚ وٝ اػت اصٕٔٔبسی ثٛٔی،آٍ٘ٛ٘ٝ داسد،ٕٔٔبسی ثٛٔی اصٕٔٔبسی پبٚالِیٛس وٝ ثٙبثشتٔشیفی

 ٞبی ؿیٜٛ ٚ التلبد ، اسصؿٟب ٚثب یبثذ ٔی تىبُٔ ٚ ػبصد ٔی ػبصٌبس ٚفٙبٚسی بٓی الّیٕیاختٕ ؿشایي ثب سا خٛد صٔبٖ

 ٕٚٔٔبسی ٔشدْ ٕٔٔبسی ، ثٛٔی ٕٔٔبسی ًٛس خالكٝ ثٝ یب ٚ ثبؿٙذ ٔی ػبصٌبس ٞؼتٙذ آٟ٘ب ِٔٛذ وٝ فشٍٟٞٙبیی ص٘ذٌی

 اػت. ٔشدْ ثشای ٚ٘ٝ ٔشدْ تٛػي

 اػت ٔالحِٝ لبثُ ، اصٕٔٔبسی ایٍٙٛ٘ٝ دسػبخت ٔشدْ ٔـبسوت وٝ یثٛٔ ٕٔٔبسی ٞبی اكّی اصؿبخلٝ یىی تٔشیف دسایٗ

 . اػت ًِجیٔت ًجْ ثب آٖ ٕٞؼبصی ٚ اسصؿٟب ثٝ تٛخٝ ٕٚٞچٙیٗ

 حبَ دس یبسصؿٟبی آٖ تدّی ( ثٛٔی ) ٔؼىٗ ّ٘ٛ ایٗ: »  ٔیىٙذ تٔشیف سا ثٛٔی ٕٔٔبسی ایٍٙٛ٘ٝ ٘یض دیٍشساپبپٛست دسخبیی

 (.1388ٔٛلٔیتٟبػت.)ساپبپٛست ، اص ای ٔدٕٛٓٝ ٚحبكُ اػت ص٘ذٌی ؿیٜٛ ٚ ٚخٟب٘جیٙی خب٘ٝ تلٛیش ٘یض ٚ تغییش

 ػبختٕبٖ“ دسوتبة اػت صثب٘ضد ٔشدْ ٚفشًٞٙ ػٙت ثب ٕٔٔبسی ٘ٛایی ٞٓ ٔلشدس دس آثبسؽ وٝ ٕٔٔبسی فتحی حؼٗ

 سا خٛیؾ ٜدِخٛا فشٟٔبی ٚ خٌٛى. اػت ٟ٘بدٜ ثٙیبٖ سا خٛد خبف ٕٔٔبسی وٝ ّٔتی ٞش”وٝ داسد ٔی ثیبٖ ”ٔشدْ ثب ػبصی

 اٌ٘جبق ثش تبویذ هٕٗ ٕٞچٙیٗ ٚی.اػت وشدٜ داسد ٕ٘بیبٖ خبف ٚیظٌی اؽ ٔحّی سػْٛ ٚ ٓبدات صثبٖ، ػبٖ ثٝ وٝ

 ٔشصٞبی فشٚپبؿی اص تبپیؾ”  وٙذ ٔی اؿبسٜ ؿٛد ٔی خبسی دسآٖ فشْ وٝ ثؼتشی ٞبی ٚیظٌی ثٝ فشًٞٙ ثٝ فشْ ٚٚاثؼتٍی

 ٞبی ػبختٕبٖ ؿٛد ٔی دیذٜ خٟبٖ تٕبٔی دس ثٛٔی ٕٔٔبسی ٚیظٜ ٓٙبكش ٚ ٞب فشْ افتبد، اتفبق ٘ٛصدٞٓ لشٖ دس وٝ فشٍٞٙی

 (.1372)فتحی ،.ثٛد ٔحیي ٞبی خٛاػتٝ ثب ٔشدْ تلٛس ٔیٕٖٛ ٚحذت اٍ٘یض ؿٍفت ٔیٜٛ ٘بحیٝ، ٞش

 ٔحیي دس تلشف ٚ دخُ ٚ ٓذیذٜ اثذآبت ثٝ ٔحیي ٘بٞٙدبسیٟبی سفْ دس آدٔی اص ایٗ تٔبسیف چٙیٗ ثش ٔی آیذ :تالؽ

 فشًٞٙ ٚ ّْٓٛ ٚ ثٛٔی ٕٔٔبسی ٞبی پبیٝ ثش ا٘فٔبالت ٚ فُٔ ایٗ تجّٛس ثٝ ٔتىی تٛاٖ ٔی ٘یض ٕٔٔبسی سا دبٔیذ،ا٘ صیؼت

 دا٘ؼت ٔىب٘ی ٘یبصٞبی ثٝ اػخٍٛیی ثشای ًجیٔت ثٛٔی سإٞٛاسوشدٖ ٕٔٔبسی تٛاٖ ٔی پغ دا٘ؼت ٔختّف ٞبی ػشصٔیٗ

 .تاػ آٔذٜ پذیذ ػشصٔیٗ ٞش ٔمشسات اص اػتفبدٜ ٚ ا٘تخبة ثب وٝ

 

 هؼرفی استاى ٍ ٍیژگی ّای هؼواری بَهی  هٌطقِ ۺ -4
 ٚ فبسع خّیح ثیٗ ثبسیىی ٘ٛاس كٛست ثٝ ایشاٖ خٙٛة دس ٔشثْ ویّٛٔتش 395/625 حذٚد دس ٔؼبحتی ثب ثٛؿٟش اػتبٖ

 اص احٕذ، ثٛیش ٚ وٍٟیّٛیٝ اػتبٖ اص لؼٕتی ٚ خٛصػتبٖ اػتبٖ ثٝ ؿٕبَ اص اػتبٖ ایٗ. اػت ٌشفتٝ لشاس صاٌشع وٛٞپبیٝ

 فبسع خّیح ثٝ ویّٛٔتش 625 حذٚد ًِٛی ثب ٔغشة ٚ خٙٛة اص ٚ ٞشٔضٌبٖ اػتبٖ ثٝ ؿشلی خٙٛة اص فبسع، اػتبٖ ثٝ ؿشق

 16 ٚ دسخٝ 30 تب دلیمٝ 14 ٚ دسخٝ 27 ٓشم ثیٗ: خغشافیبیی دسٓشم ثٛؿٟش اػتبٖ(. 11:1392صادٜ، غالْ)اػت ٔحذٚد

 اػت ٌشفتٝ لشاس ؿشلی دلیمٝ 58 ٚ دسخٝ 52 تب دلیمٝ 6 ٚ دسخٝ 50 ًَٛ ثیٗ: خغشافیبیی ًَٚٛ ؿٕبِی دلیمٝ

 

 

 

 



  هؼوارایراى سراسری اًجوي ّای غٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هؼواری،ػوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 ۹4هاُ  تیر -تْراى 

 4 

 ٘مـٝ سٚی ثش اػتبٖ ٔٛلٔیت-1 ؿىُ

 

 ٍیژگی ّای هؼواری بَهی بَضْر ۺ -5-1

 ٔیشػذ، ٘یض 10 ثٝ 1حذٚد تب استفبّ ثٝ ٓشم ٌزس ٘ؼجت) ػبیٝ پش ثبسیه ٞبی وٛچٝ وٛچه، ٔشوضی حیبى 

 .چٛثی تبثـجٙذٞبی ٞبٚ ایٛاٖ تٔجیٝ ؿٙبؿیشٞب، ، ٕٓٛدی، ثلٛست ٞب پٙدشٜ وـیذٌی ثٙب، سٚؿٗ سً٘

 وٛساٖ اص اػتفبدٜ ثٙب خٟت ًشف دٚ ٞبی پٙدشٜ ، ثبال، ًجمبت دس اكّی فوبٞبی دادٖ لشاس صٔیٗ، اص ثٙب خذایی 

 تب ػبحّی ثبدٞبی خزة ثشای دسیب ثٝ ٘ؼت ٌیشی دسیبیی،چٛثؼبج خٟت ٔتخّخُ ٞبی ػًٙ اص اػتفبدٜ ثیـتش،

 تبثؼتبٖ ٌشْ ٞبی ؿت دس ثبْ پـت اص اػتفبدٜ ٓشین، ایٛاٖ ٞبی یًشاح ػبختٕبٖ، إٓبق

 ُٞـتی ًشاحی ٔضاحٓ، ٔبْ٘ دیذٞبی خب٘پٙبٜ ًشاحی ٕٞىف، دس پٙدشٜ ٚخٛد ٓذْ ٔشوضی، حیبى ٌیشی ؿى 

 .وشوشٜ ای پشدٜ ٞبی اص خب٘ٝ ٞب، اػتفبدٜ اص تٔذادی دس حیبى ثٝ دػتشػی داالٖ ٚ

 ٜثبْ پـت ٚ ایٛاٖ، اص اػتفبد 

 ثضسي ؿٛد ٚ یىپبسچٝ فوب تب ٔیىشد٘ذ ثبص ٔشاػٕبت ٍٞٙبْ سا اتبلٟب ثیٗ دسٞبی 

 دسی 3 دسی، پٙح ًشاحی. 

 دس ٕٞىف ٚسٚدی اص غیش ثٝ ثضسي ثبصؿٛ لشاسٌیشی ٓذْ ػبختٕبٖ، اًشاف دیٛاس ػبختٗ ثّٙذ 

 

 بافت بَضْر ۺ -5-1-1

. اػت ٌزاؿتٝ ػش پـت سا صیبدی تغییشات ٚ وشدٜ تدشثٝ سا فشاٚای ٞبی ٘ـیت ٚ فشاص تبسیخ، ًی ثٛؿٟش ؿٟش لذیٓ ثبفت

. (1386)ؿٔجب٘ی ، .ؿذ ثضسي ؿٟشی ثٝ آٖ ٚتجذیُ ؿٟش ؿىُ ٌیشی اِٚیٝ ٞؼتٝ تذسیدی ٌؼتشؽ ثٝ ٔٙدش تغییشات ایٗ

 دس سا ثخؾ دٚ ایٗ ثیٗ. اػت ٌشفتٝ لشاس خٙٛة دس ثخـی ٚ ؿٕبَ دس ثخـی. اػت ؿذٜ تمؼیٓ ثخؾ دٚ ثٝ ثٛؿٟش ؿٟش

 خٙٛثی ثخؾ. دٞٙذ ٔی تـىیُ سا ؿٟش ٔؼبحت چٟشاْ ػٝ حذٚد وٝ اػت ٌشفتٝ ِ٘بٔی فوبٞبی ٚ ٞب پبدٌبٖ حبهش حبَ

 ٔٙٛس ثٝ ٚ ٘بدسی دٚسٜ اص ؿٕبِی ثخؾ. اػت ثٛدٜ ثٛؿٟش صیؼتی ٞبی لشاسٌبٜ ٘خؼتیٗ اص ٚ داسد تش لذیٕی ثؼیبس تبسیخی

 ثٙبٞبی وٝ ا٘ذ ٌشفتٝ ؿىُ ٔشوضیتی حَٛ ایشاٖ دس وٟٗ ؿٟشٞبی اغّت .ٌشفت ؿىُ ایشاٖ دسیبیی ٘یشٚی پبیٍبٜ اػتمشاس

 ٔؼئّٝ ایٗ. ؿٛد ٔی ؿشّٚ ٔشوض ایٗ اص یب سػذ ٔی ٔشوض ایٗ ثٝ ثبصاس ٕٔٔٛال. دسثشٔی ٌیشد  سا ٔزٞجی ٚ تدبسی حىٛٔتی،

 ٔب٘ٙذ وـٛس ؿٟشٞبی اص ثؼیبسی دس سا ؿٟشػبصی اٍِٛی ایٗ.اػت ؿٟشی ػبختبس دس ٔتٕشوض ٚ التذاسٌشا تفىش ثبصتبة

 ؿٟشٞب ػبیش دس كٛستیىٝ آٖ ثٝ ٘یض ثبصاس. ؿٛد ٕ٘ی دیذٜ اٍِٛی چٙیٗ ثٛؿٟش دس أب دیذ تٛاٖ ٔی یضد ٚ كفٟبٖا وبؿبٖ،

 پخؾ ؿٟش چٟبسٌب٘ٝ ٔحالت دس كٙٛف ٚ حشف. ٘یؼت وٙذ، ٔی ٚكُ ٞٓ ثٝ سا ؿٟشی ٞبی دا٘ٝ تؼجیح، ٘خ ٔثُ

 (.1391)ٔشثبغی ،.ٞؼتٙذ

 ثٝ سا ؿٟش ثبفت ٞٛا، خشیبٖ اص اػتفبدٜ ثیـتشیٗ ٞذف ثب ٞب ٕٞؼبیٍی دس ٔـتشن ٞبی ثذ٘ٝ وٕتشیٗ داساثٛدٖ ٚ ثشٍٚ٘شایی

  ثب تٙیذٜ ٞٓ ثٝ ٞبیی ثّٛن. اػت وشدٜ تفىیه ا٘ذ ؿذٜ تـىیُ ٔؼىٛ٘ی ٚاحذ چٙذ یب یه اص یه ٞش وٝ ٔدضا ٞبیی ثّٛن

 ثشخالف. سػٙذ ٔی دسیب ثٝ آخش دس ٚ وشدٜ ٓجٛس ثبفت وٛچه ٔیبدیٗ اص وٝ ٔتمبًْ ٞبی وٛچٝ اص ٘بِٔٙٓ ای ؿجىٝ

 ؿذٜ احبًٝ ٔٔبثش تٛػي وٝ ثٛد٘ذ ؿذٜ تٔشیف حذٚد داسای ٞب ثّٛن ٞؼتٙذ، اختٕبٓی ٔشصٞبی داسای ثیـتش وٝ ٔحالت
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 ا٘مالة خیبثبٖ تٛػي ثبفت ؿذٖ تىٝ دٚ ّٓیشغٓ ٚ وشدٜ حفَ سا خٛد ٞبی ٚیظٌی اص ثؼیبسی ٞٙٛص ای ٔحّٝ ِ٘بْ. ا٘ذ

 (.1375)وجیشی ،. اػت ٔـٟٛد ٓضاداسی ٔشاػٓ ثشٌضاسی بٍْٞٙ دس خلٛف ثٝ ٔحّٝ ثٝ تّٔك حغ ٞٙٛص

 ثؼتٝ ٕٔٔبسی ثشخالف. ثیشٖٚ اص ٞٓ وٙذ، ٔی وبس داخُ اص ٞٓ ثٙب: ؿٛد ٔی ؿٙبختٝ ٟٔٓ ؿبخلٝ چٙذ ثٝ ثٛؿٟش، ٕٔٔبسی

 خُدا دس اػت، صیجبیی چٝ ٞش ٚ اػت ٕٔٔبسی چٝ ٞش وٝ وٛیش، اًشاف ؿٟشٞبی ٕٔٔبسی ٚیظٜ ثٝ ٚ ایشاٖ غبِت ٞبی ثخؾ

 ٞشخب. وٙذ ٔی حشوت( غیشهشٚس) تمبسٖ ٚ تلّت ٜ٘ٛ ٞش اص آصادس وبٔال ٕٔٔبس ثٛؿٟش، ٕٔٔبسی دس. ثیشٖٚ دس ٘ٝ اػت خب٘ٝ

 ٘ذست ثٝ ثٛؿٟش ٕٔٔبسی دس حدٓ، ٚ پالٖ دس تمبسٖ وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی خشات ثٝ. دٞذ ٔی تغییش سا حدٓ ٚ فشْ ثجیٙذ الصْ

 ٚ ٕٓٛٔی ٘یٕٝ ٕٓٛٔی، یب ثؼتٝ، ٚ ثبص ٘یٕٝ ثبص، فوبٞبی اص ػتا وبّٔی تشویت ثٛؿٟش ٕٔٔبسی. ؿٛد ٔی پیذا

 (.1388)ٔشثبغی ،.خلٛكی

 ٚ ؿٛد ٕ٘ی دیذٜ صیشصٔیٗ ثبال، سًٛثت ٚ صیشصٔیٙی ٞبی آة ثبالی ػٌح دسیب وٙبس دس لشاسٌشفتٗ دِیُ ثٝ ثٛؿٟش ؿٟش دس

 ٔؼىٛ٘ی ٘مؾ ثیـتش دْٚ ٚ اَٚ ًجمٝ وٝ حبِی دس. داسد خذٔبتی ٘مؾ ا٘جبس ٚ آؿپضخب٘ٝ ٔب٘ٙذ فوبٞبیی ثب ٕٞىف ًجمٝ

 وٝ ؿٛ٘ذ ٔی حفَ ٓبثشیٗ دیذ اص ًجمبت ایٗ دس ٞب پٙدشٜ ٕٞچٙیٗ اػت تش آػبٖ تٟٛیٝ ثبالتش، ًجمبت دیٍش ٔضیت. داسد

 (.1390)حؼیٙی ،.وٙذ ٔی حفَ سا ٞب آٖ خّٛت

 :ٕٔٔبسی فوبی ٚ ؿىُ دس فشًٞٙ ثبصتبة -6

 حؼبة ثٝ فشًٞٙ ی ٔدٕٛٓٝ صیش خضء اغّت وٝ ٞؼتٙذ تأثیشٌزاس ٕٔٔبسی بیفوبٞ ٚ ٞٙشی آثبس ثش صیبدی ثؼیبس ٓٛأُ

 ثٝ ٚسٚد دساثتذای وٝ ایشا٘ی ٔؼبخذ ٚسٚدی ؿىُ ٚ ٔشاتت ػّؼّٝ وّیؼبٞب، ًشاحی دس كّیت ٘مؾ تأثیش ٔب٘ٙذ. آیٙذ ٔی

 ٚ افضایؾ ثٝ تٛا٘ذ یٔ ٕٔٔبسی فشْ ٚ ؿىُ دس ٕٞچٙیٗ فشًٞٙ تأثیش.ٔیذاسد پٟٙبٖ ٌش ٔـبٞذٜ دیذ اص سا آٖ دسٖٚ ٘ٛٓی

 ٔویف ٘بْ ثٝ فوبیی آٔذٖ پذیذ ثبٓث خّٕٝ اص ٚ ٔٙدشؿذٜ ٞب ٚػبختٕبٖ ثٙبٞب ٕٔٔبسی دس فوبٞبیی یب فوب وبٞؾ

 آٞٗ ٚ ػیٕبٖ ٔمذاس ٚ ػبختٕبٖ اػتحىبْ ٔیضاٖ ثٝ تٟٙب ٕٔٔبسی حمیمت دس.ٌشدد خٛصػتبٖ ػبوٗ آشاة ثشخی دسٔٙبصَ

 ٔشدْ ی ٌزؿتٝ ػٙتی ٚ لذیٕی ٕٔٔبسی تٔشیف ٕٞبٖ ایٗ ٚ اػت؛ ٔشدْ فشٍٞٙی ٘یبص اكُ دس ٕٔٔبسی. ٘ذاسد ثؼتٍی

 آتمبدی خبف ٔؼبئُ ٔؼىٛ٘ی فوبٞبی خلٛكبً ٚ ایشا٘ی ٕٔٔبسی ٔختّف فوبٞبی ٌیشی ؿىُ دس ٔثبَ ثشای.اػت ایشاٖ

 (.1389، پشٞیضوب. )اػت ثٛدٜ تأثیشٌزاس ایشا٘یبٖ

 

 :ٌگفرّ سایِ در بَهی بَضْر  هؼواری پاسخگَیی -۷

 خٛد فشْ ًشیك اص سا رٞٙی آِٟبی ایذٜ دادٖ ٘ـبٖ ُٚیفٝ خبٔٝ آٖ فشًٞٙ ٚ اػت آِٟبیی ایذٜ ٚ اٞذاف داسای خبٔٔٝ ٞش

 تأثیش اػت حبوٓ اسصؿی ػیؼتٓ ٕ٘ٛداس وٝ ًشاحی ثش فشًٞٙ،فشًٞٙ ػٙدؾ ثشای ٕ٘ٛدی اػت ثٙبثشایٗ ٚ ثخـذ ٓیٙیت

 ا٘ؼبٟ٘بػت سٚا٘ی ص٘ذٌب٘ی اكّی ٞبی پبیٝ اص یىی غیش ٔؼتمیٓ سًٛ ثٝ دیٍش ًشفی اص ٚ دٞذ ٔی ؿىُ سا آٖ ٚ ٌزاسدٜ

 ٕٞیٗ ٘یض ٕٔٔبسی ػجه دس ٘تیدٝ ٚ سٚد ٔی ػٛ آٖ ثٝ ٌبٜ ٚ ػٛ ایٗ ثٝ ٌبٜ خبٔٔٝ ثش حبوٓ ایذئِٛٛطی تأثیش تحت ًشاحی

ؿىُ  فشًٞٙ یٝػب دس خٛد ػبوٙبٖ ٘یبصٞبی ثشآٚسدٖ ثشای پبیذاس ٕٔٔبسی ٞبی پبػخ ؿه ثذٖٚ دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا تغییشات

 ؿیٜٛ ِٚی ثبؿذ ٔی ٔـتشن صٔیٗ ػبوٙیٗ تٕبْ دس ٚ ثٛدٜ فٌشی كٛست ثٝ ؿذٜ روش ٘یبصٞبی اٌشچٝ چٖٛ. ٌیشد ٔی

 ٞبی فشًٞٙ ٚ خٛأْ دس ٞب پبػخ ایٗ ٚ ثٛدٜ ٔتفبٚت ٔختّف ٞبی فشًٞٙ ٚ خٛأْ دس  ثٛٔی ٕٔٔبسی ثیبٖ ٚ پبػخٍٛیی

 (.1391)كیبدی ،.شدثٍی خٛد ثٝ فشد ثٝ ٔٙحلش ؿىُ تٛا٘ذ ٔی ٔختّف

 

 الگَ زباى ساخت بٌاّای سٌتی ۺ -۸

 ػٙتی خٛأْ ٕٞٝ دس ػبَ ٞضاساٖ ًی دس وٝ ػٙتی ثٙبٞبی ثٝ سا دػتٝ یه. ٔی ؿٛ٘ذ تمؼیٓ دػتٝ دٚ ثٝ سا خٟبٖ ثٙبٞبی

 ثب ٙتیػ ثٙبٞبی.  ؿذٜ ا٘ذ ػبختٝ كٙٔت ٚ فٙبٚسی ثب اخیش ػبَ كذ دس وٝ ثٙبٞبیی ثٝ سا دیٍش دػتٝ ٚ ؿذٜ ا٘ذ، ػبختٝ

 دس ا٘ؼبٖ ٘یبصٞبی ثشآٚسدٖ توٕیٗ ثٝ ٚالٔیت، ثش ثٙبٞب وشدٖ ٔتىی ثٝ اٍِٛ صثبٖ وبسثشد فبیذٜ ٚ ؿذٜ ا٘ذ ػبختٝ اٍِٛ صثبٖ

 دیذٌبٜ، دس ؿٛ٘ذ، ٔی ػبختٝ اٍِٛ صثبٖ ثب وٝ ثٙبٞبیی. ٘یؼت ٔٙحلش آٟ٘ب دسٖٚ ٘یشٚٞبی ثب ثٙبٞب ػبصٌبسوشدٖ ثٝ ثٙبٞب،

 ٞب آٖ ٕٞٝ دیٍش دػتٝ ثب ٔمبیؼٝ دس داس٘ذ، ٌٛ٘بٌٖٛ ثؼیبس ٞبی ؿىُ ایٙىٝ ثبٚخٛد ػٙتی ثٙبٞبی. داس٘ذ اػبػی تفبٚتی

 وٝ ایٗ ٞٛیت داسای ؿبخلٝ ٞبی صیش ٔی ثبؿذ:. اػت وبِجذی ٞٛیت ٔـتشن ٚخٝ ایٗ. ٞؼتٙذ ٔـتشوی ٚخٝ داسای
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 ٗاػت ٟ٘فتٝ آٖ دس وٝ اػت اٍِٛٞبیی ٔـخلٝ ٘خؼتی. 

 داس٘ذ صیبدتشی خضئیبت ٚ ثیـتش ثؼیبس تّٙٛ شدیٍ دػتٝ ثب ٔمبیؼٝ دس ػٙتی ثٙبٞبی. 

 َِٕ٘ی ثی ٚ ِ٘ٓ ٔیبٖ خبف تٔبد. 

 ٝاػت آصاد دِؾ وٝ خبیی دس ص٘ی ٚ ٔشد ٞش وٝ اػت ای خّؼٝ حبَ ٚ آصادی ؿفبفیت، ثٙبٞب، ایٗ حؼی ٔـخل 

 .وٙذ ٔی احؼبع سا آٖ

 ضاخػِ ّای َّیت در بٌاّای قذیوی بَضْرۺ -۸-1

 الگَّاۺ-۸-1-1

 ثبال ًجمبت ثٝ وٝ سٚثبصی ٞبی پّٝ استفبّ، وٓ ثٙبٞبی. اػت ٟ٘فتٝ آٖ دس وٝ اػت اٍِٛٞبیی ٞٛیت ایٗ ٔـخلٝ ٘خؼتیٗ

 وٝ اػت ٌشفتٝ لشاس چٙبٖ وٝ ٞبیی اتبق اػت، دیذ ٔٔشم دس وٝ ٞبیی ثبْ خٕٔی، غزاخٛسدٖ ٚ ًٛیُ ٔیضٞبی سػذ، ٔی

 ٚ ٌٓش اص ٞٓ ٚ اػت ثشخٛسداس ٞب ٌُ ِٔٙش اص ٞٓ وٝ ٞبیی حیبًٝ وٙذ، ٔی ٘فٛر ٞب آٖ دسٖٚ ثٝ خب٘ت دٚ اص وٓ دػت ٘ٛس

 ٚ ٕٓٛٔی وٛچه ٞبی ٔیذاٖ حیبى، ٚ ثٙب حبفلُ دس ایٛاٖ ثٙبٞب، ِجٝ ًَٛ دس سٚاق سٚاٖ، آة ٚ ساوذ آة ٞب، آٖ ٌِبفت

 فبّاست تغییش ٞب، ٔىبٖ ٚ ٞب اتبق ٌٛؿٝ دس ػتٖٛ ثبال، ًجمبت دس ٞبیی غشفٝ آٟ٘ب، ٞبی ثذ٘ٝ دس ایٛاٖ ٚ سٚاق ثب خلٛكی

 دٞذ ٔی ٘ـبٖ آ٘دب دس سا ص٘ذٌی ٞٛیت تضئیٙبتـبٖ ٚ ٔتّٔمبت وٝ دیٛاسٞبیی ثٛد٘ـبٖ، خلٛكی ٔیضاٖ ثب ٔتٙبػت ٞب اتبق

 ًشیمیىٝ ثٝ تٛا٘ذ ٔی خبٔٔٝ ٞش وٝ آ٘چٙبٖ ا٘ذ، ؿذٜ خذا ٞٓ اص اػتٛاس ٔشصٞبی ثب وٝ خٛأٔی وٙذ، ٔی پش آٖ اص سا اتبق ٚ

 (.1390)اِىؼب٘ذس ،.وٙذ ٘ذٌیص دیٍشاٖ ٔذاخّٝ ثی ٚ خٛاٞذ ٔی خٛد

 لشاس ثٙب حدٓ دسٖٚ دس وٝ ثبصی ٘یٕٝ فوبٞبی. اػت ثبص ٘یٕٝ ٚ ثبص فوبٞبی ثٝ ٔشثٛى ثٛؿٟش ٕٔٔبسی اٍِٛٞبی اص ثؼیبسی

 ًبسٔٝ ٘بْ ثب فوبٞب ایٗ. ٌیش٘ذ لشاس ثیشٖٚ فوبی ٚ ٞب اتبق فبكُ حذ دس یب ٞب اتبق ٚ حیبى فبكُ حذ دس تٛا٘ٙذ ٔی ٚ داس٘ذ

 ٞب ثبْ پیؾ. ؿٛ٘ذ ٔی ؿٙبختٝ ؿٙبؿیش ٘بْ ثب ٚ ا٘ذ صدٜ ثیشٖٚ ػبختٕبٖ ثذ٘ٝ اص وٝ یبصی ٘یٕٝ فوبٞبی. ؿٛ٘ذ ٔی ؿٙبختٝ

. داس٘ذ ٘شدٜ یب وشوشٜ یب ٔٔدش اص وٛتبٞی ٞبی خذاسٜ ٚ ؿٛ٘ذ ٔی اػتفبدٜ ػبَ ٌشْ ٞبی ؿت دس اغّت وٝ ٞبیی ثبْ یب

 دسختب٘ی ٌبٞی ٚ ثبغچٝ حٛم، ٞب آٖ اص ثٔوی دس. ٔٛاسد ٕٞٝ دس ٘ٝ أب داس٘ذ ٞٙذػی ِ٘ٓ اغّت وٝ ٞبیی ٔشوضی خیبى

  .ؿٛد ٔی دیذٜ ٔشوجبت ٚ ٔشص چٖٛ

 ٌشفتٝ لشاس ثبال ًجمبت دس ٘ـیٗ تبثؼتبٖ ٞبی اتبق. ؿٛ٘ذ ٔی تمؼیٓ ٘ـیٗ صٔؼتبٖ ٚ ٘ـیٗ تبثؼتبٖ دػتٝ دٚ ثٝ ٞب اتبق

 اتبق اثٔبد. داس٘ذ ساٜ یىذیٍش ثٝ اغّت ٞب اتبق. وٙٙذ ٔی وبس ٔشوضی حیبى ثب ٚ داس٘ذ دسٖٚ ثٝ سٚ  اغّت ٞبیـبٖ پٙدشٜ ٚ ا٘ذ

 ٞبی پٙدشٜ ٚ ثضسٌتش٘ذ ٔدّؼی ٞبیی اتبق. ٘ذاس٘ذ خبكی ٞٙذػٝ ٞب اتبق ٔٛاسد ثٔوی دس اػت ٔتفبٚت ٞب آٖ ٞٙذػٝ ٚ ٞب

 .داس٘ذ ثیـتشی

 

 جذیذۺ بٌاّای بِ ًسبت بیطتر جسئیات  ٍ تٌَع-۸-1-2
 ٚ ثیـتش ثؼیبس تٙٛٓی وٙیٓ، ٔمبیؼٝ خٛدٔبٖ دٚساٖ ثٙبٞبی ثب سا ثٙبٞب ایٗ ٌشا. داسد ثضسٌتشی ٞبی ٔـخلٝ ٞٛیت ایٗ

 ثب اػت ٞبیی اتبق. اػت ثیـتش دسٚ٘ی ٞبی تفبٚت ػٙتی خٛأْ ثٙبٞبی اخضای ٔیبٖ دس. ثیٙیٓ ٔی تش افضٖٚ ثؼیبس خضئیبتی

 ٔتفبٚت ٞبی هخبٔت ثٙب دس خبیـبٖ ثٝ ثؼتٝ وٝ اػت ٞبیی ػتٖٛ ٌٛ٘بٌٖٛ، ٞبی ٓشم ثب اػت دسٞبیی ٔختّف، اثٔبد

 .ؿٛد ٔی دیذٜ ٔختّف فوبٞبی دس تضئیٙبت الؼبْ داس٘ذ،
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تّٙٛ دس ٕ٘بػبصی – 2ؿىُ  ثیشٖٚ صدٌی اص ٕ٘ب -3ؿىُ    

 

 

 ٔحُ دس ٞؼت، ٌـبدٌی ساٞشٚ دٚ تمبًْ ٔحُ دس ؿٛد، ٔی ٌـٛدٜ ثضسٌتشی ٞبی اتبق ثٝ وٝ اػت وٛچىی ٞبی اتبق

 وٛچه ٚ ثضسي لٌٔبت تفىیه ٚ پٙدشٜ تمؼیٓ ثشای وٝ چٛثی فٌٔبت ؿٛد، ٔی ضسٌتشث تٕبع ٔحُ تیش، ثب ػتٖٛ ثشخٛسد

 كٛستی داسد، هخبٔتی اػت، ٔىبٖ ٕٞٛاسٜ ٘یض ٔىبٖ دٚ ٔیبٖ فبكُ حذ. داسد ٔتٕبیضتشی ثؼیبس الؼبْ سٚد ٔی وبس ثٝ آٖ

 ٞبی ٔىبٖ ٚ ٔىبٖ ٞش ثیٗ. ٘یؼت ػبدٜ كفحٝ یه ٔىبٖ دٚ ثیٗ ٔـتشن فلُ ٞیچٍبٜ تمشیجب داسد، ٔمٌْ ٚ ٔدٛف

 ثٝ غبِجب ٚ اػت ػتجش ٞب ػتٖٛ. ٌیشد ٔی سا دیٛاس اص ای ٌؼتشدٜ ٘ؼجتب ػٌح ٞب سٚصٖ ایٗ ٚ اػت ٞبیی سٚصٖ ٔدبٚسؽ

 ٞبی تـخق ٚ ٔـخلبت ٞٛیت ایٗ ایٙىٝ خالكٝ. داسد ٚخٓ پیچ غبِجب ٔٔبثش. ؿٛد ٔی دیذٜ ٌشٜٚ یب ٔدٕٛٓٝ كٛست

 (.1383)لبػٕی ،.داسد ثضسٌتشی

 ٞبی ٔشوضی حیبى ثٙذی تشویت ٚ فشْ ثشای تٛاٖ ٕ٘ی ٔثال. اػت ثشخؼتٝ وبٔال ثٛؿٟش ٕٔٔبسی دس داخّی بیفوبٞ تّٙٛ

 وٝ ٘یؼت چٙیٗ ا٘ذاصٜ ٚ فشْ خٟت اص ٘خؼت داس٘ذٚ  تّٙٛ خٟت چٙذ اص ٞب ٔشوضی حیبى. وشد كبدس ٚاحذی حىٓ ثٛؿٟش

 ٞب اتبق ثیـتش اٌشچٝ. حبوٓ یب غبِت ٘ٝ ِٚی ػتا تش سایح اِجتٝ ٔشثٔی، فشْ. ثبؿٙذ ٔؼتٌیُ یب ٔشثْ ٕٞٝ ٞب حیبى

 ٔی تشویت ؿىُ ٔؼتٌیُ فوبٞبی ثب وٝ ٔیـٛ٘ذ دیذٜ ٘یض ٘بٔتٔبسف هّٔی چٙذ ثب ٞبیی اتبق أب ٞؼتٙذ ؿىُ ٔؼتٌیُ

 وٕتشی استفبّ تش پبییٗ ًجمبت ٞبی اتبق اػت ٔتّٙٛ ٘یض ٞب¬اتبق استفبّ. وٙذ ٔی ایدبد فشد ٔٙحلشثٝ فوبٞبیی ٚ ؿٛد

 اص ثٛؿٟش لذیٓ ثبفت ثٙبٞبی. اػت ؿذٜ اػتفبدٜ ثٙبٞب ثٔوی دس ٘یض ًجمٝ ٘یٓ اص. داس٘ذ ثبالتش ًجمبت ٞبی اتبق ثٝ ٘ؼجت

 ایشاٖ ٔشوضی ٘مبى ػبیش اص ثیـتش ثؼیبس ثٛؿٟش دس ٞب ٕٓبست فوبثٙذی دس تّٙٛ وّی ًٛس ثٝ. ا٘ذ ٔتّٙٛ ٘یض فوبثٙذی ِ٘ش

 .اػت

 ٔثُ اػت، پٛؿیذٜ خٟت چٟبس ٞش اص اؽ ٔشوضی حیبى وٝ داسیٓ ٞبیی بستٕٓ. داسد ٚخٛد تّٙٛ ٞٓ ٞب خذاسٜ خٟت اص

 تٛا٘ذ ٔی ٞٓ ٞب ٔشوضی حیبى ّٕٓىشد ّ٘ٛ دس تّٙٛ ایٗ. داسد كّت خذاسٜ سٚثشٚ خٟت دٚ اص ٘دفی ٕٓبست. ٘ٛرسی ٕٓبست

 ٔشوضی حیبى پٙح غسیی حبج ٕٓبست ٔثال. ؿٛد ٔی دیذٜ صیجبیی ثٝ ٔٛهّٛ ایٗ ثضسي ٞبی ٕٓبست دس ٚیظٜ ثٝ. ثبؿذ ٔؤثش

 حیبى وذاْ وٝ وشد اػتجبى ؿٛد ٔی ٞب حیبى لٛاسٜ ٚ ؿىُ اص. ا٘ذ-داؿتٝ ٔتفبٚت ٞبی ٔٙضِت ٞب حیبى ایٗ. داؿتٝ

 ٚ ِٔبة ٚ سً٘ اص دٚسی ثٛؿٟش دس  .٘ضدیه ٚ دٚس آؿٙبیبٖ ثشای حیبى وذاْ ٚ ٟٕٔب٘بٖ ثشای حیبى وذاْ اػت، خلٛكی

 ٔثبَ دٞذؿتی ٕٓبست. اػت ؿذٜ اكّی ای ؿبخق ثٝ تجذیُ ٞب، ٕٓبست حدٕی ٞبی چشخؾ ٚ ٕ٘ب ثٝ ثخـیذٖ تّٙٛ

 ثذیٗ. ٞؼتٙذ ٞٓ ٔخبِف خٟت دس وبٔال غشثی، خذاس دس ٕٓبست ػْٛ ٚ  دْٚ تشاص دٚ وف صدٌی ثیشٖٚ. اػت صیجبیی ثؼیبس

 ثیشٖٚ ایٗ. داسد دیٍشی تذثیش ثبؿذ، ًجمبت ٞبی ٘مـٝ ٞٙذػی اكالح اص ٘بؿی تٛا٘ذ¬ٕ٘ی ٞب صدٌی ثیشٖٚ ایٗ تشتیت،

 .اػت سفتٝ وبس ثٝ ٕ٘ب ثٝ ثخـیذٖ صیجبیی ٚ تّٙٛ خٟت دس ٞب صدٌی
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 ًظویۺ بی ٍ ًظن هیاى خاظ تؼادل-۸-1-3
 ٔٙحٙی، ٚ ساػت خٌٛى ٔیبٖ. اػت ِٕ٘ی ثی ٚ ِ٘ٓ ٔیبٖ خبف تٔبدَ وٟٗ ثٙبٞبی وبِجذی ٞٛیت ٔـخلٝ تشیٗ ٟٔٓ

 ٘یؼت، ثٙبٞب ٘جٛدٖ دلیك اص ٘بؿی تٔبدَ ایٗ. اػت ثشلشاس وبُٔ ِیتٔبد ٘بٔؼبٚی ٚ ٔؼبٚی فٛاكُ غیشلبئٕٝ، ٚ لبئٕٝ صٚایبی

 وٕبثیؾ ٕٞٛاسٜ دٞٙذ ٔی ؿىُ سا اخضا وٝ ٘یشٚٞبیی اػتىٝ آٖ اص ٘بؿی اخضا ؿجبٞت. ٞبػت آٖ ثیـتش دلت ػجت ثٝ ثّىٝ

 یىی وبٔال بٜٞیچٍ ٘یشٚٞب ایٗ وٝ اػت آٖ اص ٘بؿی ٞب ؿجبٞت ایٗ ٓیٗ دس ِٕ٘ی ثی ٚ ٘بٔٛصٚ٘ی ا٘ذن أب. ا٘ذ یىی

 دٚ ٞش ٞبی ٔىبٖ وٝ ثبؿذ ًٛسی ثبیذ ٔىبٖ ٞش ٔشص وٝ اػت آٖ اص ٘بؿی ٔؼتمیٓ خٌٛى ٘ؼجی ثٛدٖ ٔؼتمیٓ. ٘یؼتٙذ

 دیٛاسٞبی أب. ؿٛد ٔی ٔىبٖ توییْ ٔٛخت وٝ آٚسد ٔی پذیذ ٔمٔش ػٌحی ثیشٖٚ دس ٔحذة دیٛاس. ثبؿٙذ ص٘ذٜ آٖ ًشف

 ػجت ثذیٗ ٘یؼتٙذ لبئٕٝ صٚایب ٕٞٝ ایٙىٝ. ثبؿٙذ ٔؼتمیٓ وبٔال وٝ ٘ذاسد ِضٚٔی صیشا ٘یؼتٙذ، ٔؼتٛی وبٔال ٘یض ٔؼتٛی

 وبٔال ٞٓ لبئٕٝ صٚایبی ایٙىٝ أب. اػت ثٛد٘ـبٖ حبدٜ ثبص فوبی یب اتبق ِجٝ دس صٚایب ثشخی ثٛدٖ ٌّٔٛة الصٔٝ ٌبٜ وٝ اػت

 (.1390، اِىؼب٘ذس) .٘یؼت ثٛد٘ـبٖ دلیك ثشای ِضٚٔی وٝ اػت ایٗ اص ٘بؿی ٘یؼتٙذ لبئٕٝ

 دس ٍٔش ٘ذاسد، اسصؿی خٛد خٛدی ثٝ ِ٘ٓ. ثبؿذ استجبى دس آؿفتٍی ٚ ِٕ٘ی ثی ثب وٝ وٙذ ٔی پیذا ٔٔٙب صٔب٘ی فمي ِ٘ٓ

 دس وٝ وٙذ ٔی ایدبد سا ػختی ؿشایي ٔیضاٖ یه ثٝ دٚ ٞش خب٘جٝ، ٕٞٝ آؿفتٍی ٚ فشاٌیش ِ٘ٓ. ٞبیؾ ٔحذٚدیت چبسچٛة

 .دٚ آٖ ٔیبٖ اػت چیضی دٞٙذ ٔی ا٘دبْ ٕٔٔبساٖ وٝ وبسٞبیی. ؿٛ٘ذ ٔی تحُٕ غیشلبثُ ٔذت ًٛال٘ی

 

 خاظۺ َّای ٍ حال ٍ آزادی ضفافیت، -۸-1-4
 اػت آصاد دِؾ وٝ خبیی دس ص٘ی ٚ ٔشد ٞش وٝ اػت ای خّؼٝ ٚ حبَ ٚ آصادی ٚ ؿفبفیت حؼی، ِحبٍ اص ٞٛیت ٔـخلٝ

 ٌزاؿتٝ ٔیض سٚی ٚ چیذٜ حیبى صا تبصٜ وٝ ٌُ دػتٝ یه ػبدٜ، ٔیضی سٚی ِیٛاٖ ٚ فٙدبٖ چٙذ. وٙذ ٔی احؼبع سا آٖ

 خضئی ا٘ذاصٜ ٕٞبٖ ثٝ ثٙبٞب خبٚدا٘ٝ ٞٛیت .ا٘ذ ٔـخلٝ ایٗ ٕ٘ٛدٞبی وٙٙذ ٔی ثبصی اتبق ٞبی ٌٛؿٝ دس وٝ وٛدوب٘ی ا٘ذ،

 سا خٛد خبف وبِجذی ٞٛیت ًجیٔت دس ٞب پذیذٜ اص سدٜ ٞش. ػتبسٜ ٚ ٚؿّٔٝ تپٝ ٚ دسخت ٚ سٚد ٞٛیت وٝ اػت ًجیٔت اص

 سا خٛد خبف ٞٛیت ٘یض ٞب آٖ ثبؿٙذ، كبدق خٛد ٘یشٚٞبی ثشاثش دس ٚ ؿٛ٘ذ ػبختٝ ؿبیؼتٍی ثٝ ٙبٞبث وٝ ٚلتی. داسد

 (.1390، اِىؼب٘ذس) .ثٙبٞبػت ٚ ؿٟشٞب دس ٘بْ، ثی ویفیت وبِجذی تدٓ ایٗ. داؿت خٛاٞٙذ
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 ًتیجِ گیری ۺ -۹
 ثش سٚی تٛا٘ذ ٔی صیبدی ٔیضاٖ ثٝ ثْٛ ٚ ٔشص یه ٚسػْٛ آداة ٚ فشًٞٙ وٝ یبثیٓ ٔی دس ؿذ ٌٔشح وٝ ٔجبحثی ٔدٕٛٓٝ اص

 ٞب دس ایٙىٝ خب٘ٝ  ٚ دا٘ؼتٝ ػشپٙبٜ یه كشفبً سا خب٘ٝ ٔب ایٙىٝ ٚ ثٛدٜ تأثیشٌزاس ٌٔٙمٝ آٖ ػبصی ػبختٕبٖ ٚ ٕٔٔبسی

 ٚ ثؼبصیٓ وشدٜ ًشاحی اٍِٛ ٚ ٘مـٝ ّ٘ٛ یه ثب سا ٔتفبٚت ٞبی فشًٞٙ ثب ٔختّف ٘ٛاحی ٚ ٞب ؿٟش ٚ ٞب فشًٞٙ ٚ اٍِٛٞب

 ٚ فشًٞٙ ٚ ٞٓ ایٗ وشدٜ خیب٘ت خٛد اكیُ ٚ ثٛٔی ٚ ٌزؿتٝ ٕٔٔبسی ثٝ ٞٓ ٘ٛٓی ثٝ ٚ ثٛدٜ ٘بدسػت ٚ اؿتجبٜ ثغ وبسی

 خٛا٘ذٖ ٞبی ؿیٜٛ ٕٔٔبسی ٞش .ایٓ وشدٜ تٛخٟی ثی آٟ٘ب ثٝ ٚ ٌشفتٝ ٘بدیذٜ سا ٌٔٙمٝ ٚ ٘بحیٝ آٖ ٔشدْ سػْٛ ٚ آداة

 ٕٔٔبسی .داد لشاس ٌٔبِٔٝ ٔٛسد سا آٖ ٔٙبػت ذٌبٞیدی ثب ثبیذ ٕٔٔبسی یه خٛٞشٜ تـخیق ثشای. داسد سا خٛد خبف

 ٚ ثٙبٞب دس ٞٓ ِٕ٘ی ثی ٚ ِ٘ٓ ٔیبٖ تٔبدَ. اػت ٔتّٙٛ ثؼیبس ِ٘ش ایٗ اص ٚ داسد سا خٛد خبف ػبختبسی  اٍِٛٞبی ثٛؿٟش

ٔی ثٛؿٟش داسای ثبفتی یىپبسچٝ اػت. . ٞؼتٙذ ػبدٜ فشْ، ٚ داسای  حدٓ خب٘ٝ ٞب. اػت ؿذٜ ثشلشاس ؿٟشی ثبفت دس ٞٓ

تٛاٖ ٌفت وٝ ٕٔٔبسی ثٙبٞبی لذیٕی ثٛؿٟش ٘ـب٘ی اص ٕٔٔبسی اكیُ ثٛٔی ٚ فشًٞٙ ٚ آداة سػْٛ ٔشدْ ایٗ ٌٔٙمٝ اػت 

 ایدبد سا ٔتٙٛٓی ٔتفبٚت ٕٔٔبسی ٞبی فشًٞٙ ٚ اٍِٛٞب ثب ٔختّف  ٘ٛاحی ٚ .ٚ ٕٔٔبسی دس ا٘تٟب ثیبٖ ٔی داسد وٝ ؿٟشٞب

 .ؿٛد ٔی ٌٙمٝٔ ٞش دس ٌشا ثٛٔی ٕٔٔبسی ایدبد ثبٓث وٝ وشدٜ
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