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 دٌکیچ
ؿذٜ اػت.  ٞبی لذیٕی ٚ سفْ ٔـىالت ٚ ٔٔوالت آٖ ثٝ ٔٛهٛٓی خذی ٚ ٔحٛسی تجذیُ أشٚصٜ تٛخٝ ثٝ ثبفت

یبفتٝ اػت. ثب تٛخٝ ثٝ افضایؾ ٘یبص ؿٟشٞب ثٝ  تحَٛ ٚ تىبُٔ ثٝ ثبصآفشیٙی تىبُٔ ؿٟشی دس ػیش ثٟؼبصیسٚیىشد ٔشٔت ٚ 

ٞبی ػبختٕب٘ی، داؿتٗ یه ٔحّٝ ٔؼىٛ٘ی ػشص٘ذٜ، ٘مؾ ثٝ ػضایی دس  ثّٛن ٞب ٚ خبی ایدبد ٔدتْٕ ٔحالت ٔؼىٛ٘ی ثٝ

ٞبیی پٛیب  ٔحّٝخٛة خٛاٞذ داؿت. دس ساػتبی ایدبد  ٌیشی ٘ٛاحی ؿٟشی، ٔٙبًك ؿٟشی ٚ ثٔذاصآٖ ؿٟشی ؿىُ

وٝ ٔحّٝ ثبٕ فین، ثبفت  اصآ٘دبیی پٛؿی وشد. تشیٗ اسوبٖ ٔحّٝ، ٔشوض ٔحّٝ چـٓ تٛاٖ اص إٞیت یىی اص اكّی ٕ٘ی

دس دَ  سفبٞی-ًشاحی ایدبد ٔشوض ٔحّٝ خذٔبتی ساٞىبسٞبیؿٛد، ِزا اسائٝ  سا ؿبُٔ ٔی 5لذیٕی ػىٛ٘تٍبٞی ٌٔٙمٝ 

ثب اػتفبدٜ اص  فین ػشای خذٔبتی ثب٘بْ ٔشوض ٔحّٝ ثبٕتحت ٓٙٛاٖ یه  ذ،ثبفت لذیٕی وٝ پبػخٍٛی ٘یبصٞبی ٔحّی ثبؿ

 اػتفبدٜ ٚ ثٟؼبصی حفبُت،لذیٓ دس ساػتبی  ثبفت یدٞ ػبٔبٖثٝ  ای، ٌٔبِٔبت ٔیذا٘ی ٚ تىٙیه ػٛاتسٚؽ وتبثخب٘ٝ

 اٚلبت ٌزساٖ ٞبی فٔبِیت ا٘ٛاّ ٚ ٚسصؿی ٚ ٞٙشی-فشٍٞٙی سٚیذادٞبی ٚ ٚلبیْ ثٝ تٛخٝ تبسیخی، ٞبی ػبختٕبٖ اص دٚثبسٜ

 وٙـٍشاٖ وّیٝ ٔیبٖ تٔبٖٚ ٚ ٕٞىبسی ثشافضایؾ تأویذ خذیذ، ٞبی ًشاحی دس خاللیت ٓبُٔ ٚ ویفیت ثٝ تٛخٝ فشاغت،

 .پشداصد یٔدس ٔحّٝ  اختٕبٓی ٔـبسوت ٕٞچٙیٗ ٚ اختٕبٓی ٞبی ٔحشٚٔیت فمش، وبٞؾ اؿتغبَ، ثشافضایؾ دخیُ،
 

 ٔحّٝ، ٔحّٝ ثبٕ فینٔشوض ًشاحی  اٍِٛیؿٟشی، ثبفت لذیٕی،  یٙیثبصآفش :یدیلک یَا ياشٌ
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 مقدمٍ
 وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ؿذٜ، تجذیُ ٔحٛسی ٚ خذی ٔٛهٛٓی ثٝ ٞب، آٖ ٘بپبیذاسی سفْ ٚ لذیٕی ٚ فشػٛدٜ ٞبی ثبفت ثٝ تٛخٝ

دس  سا ٞب ثبفت ایٗ دس ٔذاخّٝ ِضْٚ ٚ دادٜ ػٛق ٔزوٛس ٞبی ثبفت ثبصآفشیٙی ٚ ػبٔب٘ذٞی تىبپٛی ثٝ سا سثي ری ٞبی ػبصٔبٖ

ثبص  ،ػبصیثبص اص خٛد تىبُٔ ٚ تحَٛ ػیش دس ؿٟشی ثٟؼبصی ٚ ٔشٔت اػت. سٚیىشدٞبی ٕ٘ٛدٜ ٌٔشح صٔب٘ی ٔختّف یٞب دٚسٜ

كشف  تٛخٝ حٛصٜ اص سا ٌزاسی ٔؼیش، ایٗ دس ٚ یبفتٝ تىبُٔ ؿٟشی ٘ٛصایی ٚ ثبصآفشیٙی ثٝ ٔدذد تٛػٔٝ ٚ ٘ٛػبصی ص٘ذٜ ػبصی،

 یٞب ـشفتیپ ٚ كٙٔتی ا٘مالة .ا٘ذ وشدٜ تدشثٝ ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی التلبدی، اختٕبٓی، ٔالحِبت ثش تأویذ ٓشكٝ ثٝ وبِجذ ثٝ

 ٔتٛخٝ ثیـتش خٕٔیت افضایؾ ایٗ .داد افضایؾ سا خٕٔیت ٚ ثخـیذ ػشٓت خٕٔیت ثٌئی تغییشات ثٝ آٖ، اص ٘بؿی فّٙبٚسا٘ٝ

ی تٛخٟ لبثُ شاتیتأث ؿٟش٘ـیٙی، ػشیْ تٛػٌٔٝشدیذ.  ٔحیٌی ٚ اختٕبٓی ٞبی تٔبدَ خٛسدٖ ثشٞٓ ٔٛخت ٚ ؿذٜ یٔشاوض ؿٟش

 غبِجبً وٝ صیبدی خٕٔیت اػىبٖ ثشای ؿٟشٞب، تبسیخی ٚ لذیٕی ٞؼتٝ اػت. ٌزاؿتٝ خبی ثش تبسیخی ٚ لذیٕی ٞبی ثبفت ثش

 ٕٞشاٜثٝ  سا ٔزوٛس ٞبی ثبفت فشػٛدٌی ٚ تخشیت خٛد وٝ ؿذٜ ؿىُ تغییش دچبس پیٛػتٝ ثبؿٙذ، ٔی اخیش یٞب ٟٔبخشاٖ ػبَ

لذیٕی ثٝ پبیذاس ٔحالت دس ًَٛ  یٞب ثبفتتٛخٝ ثٝ ًشاحی ٔشاوض ؿٟشی ٚ دس ٔمیبع ٔحّی، ٔشاوض ٔحّی  سٚٗ یاصا .اػت داؿتٝ

 صٔبٖ وٕه ؿبیب٘ی خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

 ی قدیمیَا بافت

 یػبٔب٘ذٞ ٚ دخبِت بصٔٙذی٘ ٚ ا٘ذ ٚالْ ؿٟشٞب یب٘یٔ ٞبی الیٝ بی یضؤش ٞؼتٝ دس ٝو یؿٟش ٘بثؼبٔبٖ ٚ فشػٛدٜ ٟٙٝ،و ثبفت

 وٙذ. ٔی ضیٔتٕب ٞٓ اص سا ٞب آٖ شیص فیتٔبس ٚ ٘جٛدٜ ٕٞؼبٖ ،یاسصؿ ٚ یبِجذو ،یفوبئ ٞبی ٚیظٌی ِحبٍ ثٝ ٞؼتٙذ

 .یشأٛ٘یپ ثبفت -4 فشػٛدٜ ثبفت -3 ٓیلذ ثبفت -2 یخیتبس ثبفت -1 ُا٘ٛاّ ثبفت ؿبٔ

 یٞدش 13۱۱ ػبَ اص لجُ ؿٛد وٝ ؿبُٔ ٔی سا یؿٟش ٞبی ثبفت اص ثخؾ لذیٓ، آٖ ثبفت ؿٟشی، ثبفت یثٙذ دػتٝدس 

 یؿٟش ٞبی صیشػبخت ٚ خذٔبت ٚ بْىاػتح یٕٙیا یاػتب٘ذاسٞب فمذاٖ ٚ یبِجذو فشػٛدٌی ُیدِ ثٝ ٗیىِٚ ٌشفتٝ ؿىُ یؿٕؼ

ش یػب ثب ٞب ثبفت ٌٛ٘ٝ ایٗ دس ٔذاخّٝ .ثشخٛسداس٘ذ ٗیپبئ یٛ٘تىػ ٚ یب٘ىٔ ٔٙضِت اص یتیٞٛ ٞبی اسصؽ اص ّٓیشغٓ ثشخٛسداسی

 ثٝ ظٜیٚ ٞبی ًشح لبِت دس ٝو ثٛد خٛاٞذ ی٘ٛػبص ٚ ثخـی سٚاٖ ،یثٟؼبص ّ٘ٛ اص ٔشثًٛٝ الذأبت ٚ ثٛدٜ ٔتفبٚت یؿٟش ٞبی ثبفت

 (.1387 ،یضدی)آٔذ  دسخٛاٞٙذ اخشا

ثبؿٙذ وٝ خٛد ثٟتشیٗ ٘ـب٘ٝ ٞٛیت ؿٟشی  لذیٕی تبسیخی ؿٟشٞب ٔیشاث اسصؿٕٙذ تبسیخی، فشٍٞٙی، وبِجذی ٚ ... ٔی-ثبفت

سٚیٝ آٖ سا  ٞٛیتی ٚ فشػٛدٌی ؿٟش اص دسٖٚ ؿذٜ ٚ تٛػٔٝ ثی ٚ سؿذ )ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی( ایٗ ثبفت ٔبْ٘ اص ثی ٚ حیبتاػت 

 (.1389 وٙذ )ویب٘ی، ٔحذٚد ٔی

 ٔحبكشٜ دس أشٚص ٚ یبفتٝ تىٛیٗ ٚ ٌشفتٝ ؿىُ ًٛال٘ی صٔبٖ فشایٙذ دس وٝ ٞؼتٙذ ٞبیی ثبفت فشػٛدٜ، ٚ لذیٕی ٞبی ثبفت

 ٔشاتجی ثٛد٘ذ، ػّؼّٝ ٚ ٌٔٙمی ّٕٓىشد داسای صٔبٖ ٔمتوبی ثٝ دسٌزؿتٝ ٞب ثبفت ایٗ اٌشچٝ. ا٘ذ ٌشفتبسؿذٜ شحبه ٓلش فّٙبٚسی

 ٚ حجیجی)ثبؿٙذ  ٕ٘ی خٛد ػبوٙیٗ ٘یبص ٌٛی خٛاة اغّت ٚ ثٛدٜ وٕجٛدٞبیی دچبس ّٕٓىشدی ٚ ػبختبسی اصِحبٍ أشٚص ِٚی

 (.16، 1386 ٕٞىبساٖ،

 استجبًی، لشاسٌیشی ٔٛلٔیت ٔٙبػت تبسیخی، ثباسصؽ ٓٙبكش ٚ ٚخٛد تبسیخی لذٔت ٚاػٌٝ ثٝ ؿٟشٞب وٟٗ ٚ لذیٕی ثبفت

. ٞؼت ؿٟش دس ػبختبس فوبیی وبسوشدی فشدی ٔٙحلشثٝ خبیٍبٜ ٚ اسصؽ غیشٜ داسای ٚ آٖ التلبدی تپٙذٜ لّت ٚ ؿٟش اكّی ثبصاس

 تذسیح ثٝ ٚ ؿذٜ ٔٛاخٝ تحٛالت ٔتٔذدی ثب صٔبٖ ًَٛ دس لٛت، ٘مبى ٚ ٞب پتب٘ؼیُ ثٛدٖ سغٓ داسا ّٓی ٞب ٌٛ٘ٝ ثبفت ایٗ وٝ دسحبِی

 ٔـىالت. ا٘ذ ٌشدیذٜ ٔحیٌی استجبًی ٚ صیؼت وبِجذی، اختٕبٓی، التلبدی، وبسوشدی، ٔختّف دس اثٔبد اختالَ ٚ ٘بسػبیی دچبس

فوبٞبی  ب٘ٙذٔ ٞب ثشخی وبسثشی وٕی ػشا٘ٝ ؿٟشی، ٘بٕٞخٛاٖ ٓٙبكش ٚخٛد ٚ فٔبِیت، وبِجذ ٞبیی چٖٛ ٘بٕٞخٛا٘ی ٔحذٚدیت ٚ

 اسٌب٘یه، ثبفت داخُ ثٝ ٓذْ أىبٖ ٘فٛرپزیشی ٚ استجبًی ؿجىٝ دس ٔٙبػت ٔشاتت ػّؼّٝ فمذاٖ پبسویًٙ، ٚ فشٍٞٙی فشاغتی،

 ٌیشی ؿىُ خٟت ٔٙبػت ٕٓٛٔی وٕجٛد فوبٞبی سٞبؿذٜ، دفبّ ٚ ثی فوبٞبی ٚخٛد تشافیه، ٚ خبرة ٞبی ٘بػبصٌبس وبسثشی
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 ٞبی لؼٕت ثشخی لشاسٌیشی ٔحیٌی، ٞبی صیؼت آِٛدٌی ثشخی صٔیٗ، وبسثشی ِ٘بْ دس ٘بثؼبٔب٘ی ٚ اختٕبٓی، اختالَ تٔبٔالت

 ػىٛ٘تی وبسوشد خبیٍضیٙی ٚ فٔبِیت ٚ خشٚج تذسیدی ػشٔبیٝ آٖ، ٚػبص دس ػبخت ٘بسػبی هٛاثي ٚ تبسیخی حشیٓ آثبس دس ثبفت

 ٚ خشٚج خٕٔیتی ٞبی خبثدبیی ٚ ؿذٜ ؿٟشٞب ػبص ٞٛیت ٚ ثبفت لذیٕی اسصؽ ٚ إٞیت وبٞؾ ٔٛخت ٘بصَ، ثؼیبس ثبویفیت

 كٛست ٚ فوب ٔىبٖ ثٝ تّٔك حغ فبلذ ٚ دسآٔذ ٞبی وٓ ٌشٜٚ ثب ٚ خبیٍضیٙی آٖ ثٝ خبًش تّٔك حغ ٚ ثبال ٔبِی تٛاٖ ثب ٞبی ٌشٜٚ

 ٘بپبیذاسی سفْ ٚ فشػٛدٜ ٚ لذیٕی ٞبی ثبفت ثٝ ٞبی ٔختّف، تٛخٝ حٛصٜ ثش ٞب آٖ ٚ تأثیشات فٛق ٔؼبئُ ثشٚص ثب ٕٞضٔبٖ .پزیشد

 احیب ایٗ دٞی ٚ ػبٔبٖ تىبپٛی ثٝ سا سثي ری ٞبی ػبصٔبٖوٝ  ای ٌٛ٘ٝ ؿذٜ، ثٝ تجذیُ ؿٟشٞب دس ٔحٛسی ٚ خذی ٔٛهٛٓی ٞب، ثٝ آٖ

 اػت )پٛساحٕذ، ٌٔشح ٕ٘ٛدٜ ٔختّف صٔب٘ی ٞبی دٚسٜ دس ٞب سا ثبفت ایٗ دس ِضْٚ ٔذاخّٝ ٚ اػت دادٜ ػٛق ٔزوٛس ثبفت ٚ ٓٙبكش

1389.) 

 بازآفریىی

 تش وبُٔ ٚ تش ٌٔٙٔف سٚص سٚصثٝ ٘یض ٘ٛػبصی ٞبی ثش٘بٔٝ ٚ تفىشات حفبُت، ٞبی ػیبػت ٚ ٞب ا٘ذیـٝ تىبّٔی سٚ٘ذ ثب ٕٞضٔبٖ

 ؿٟشی ٘ٛػبصی دس ای یبفتٝ تىبُٔ سٚیىشد ثیبٍ٘ش اػت، ؿذٜ ٔتذاَٚ ثبصآفشیٙی ٚاطٜ ثب وٝ ؿٟشی ٘ٛػبصی ٔتأخش ػیبػت. ا٘ذ ؿذٜ

 دٞٝ ٞبی ثٟؼبصی ٚ ػبصی ص٘ذٜ ثبص پٙدبٜ، دٞٝ ٔمیبع والٖ ٞبی ثٟؼبصی ٞبی یبفتٝ دػت ٚ ٞب آسٔبٖ اٞذاف، ٚسای ثٝ وٝ اػت

 خبْٔ، ػیبػتی ،ثبصآفشیٙی. اػت سػیذٜ تدبسی ٔشاوض ٚ أالن تٛػٔٝ ثش تأویذ ثب ٔیالدی ٞـتبد دٞٝ ٔدذد ٞبی تٛػٔٝ ٚ ٞفتبد

 ثش٘بٔٝ اٌشچٝ. اػت فشٍٞٙی ٚ اختٕبٓی التلبدی، یىپبسچٝ اٞذاف ثب ؿٟشی ٞبی ثبفت ویفی استمبی ٞبی ثش٘بٔٝ دسثشٌیش٘ذٜ

 كٙٔتی ٘ٛاحی دس ٔتٕشوض ٚ فیضیىی سیضی ثش٘بٔٝ چبسچٛة دسیه ٔؼتغالت، ٚ صٔیٗ تٛػٔٝ پبیٝ ثش ٕٓذتبً ٞـتبد دٞٝ ثبصآفشیٙی

 ٌشدیذ ٔجذَ ٍ٘ش خبْٔ سٚیىشدی ثٝ ؿٟشی ٔشاوض دس ٚیظٜ ثٝ فٔبِیت لّٕشٚ تٛػٔٝ ثش ٓالٜٚ تذسیح ثٝ ِٚی ثٛد، ٔتشٚن ٚ سٞبؿذٜ

 ثٙذ پبی فشٍٞٙی ٚ اختٕبٓی التلبدی، ػبختبسٞبی دس تحَٛ ثٝ آٖ، استمبء ٚ ٔحیي فیضیىی ٞبی ٚیظٌی ثٝ تٛخٝ ثش ٓالٜٚ وٝ

 .اػت

 ؿٍشفی تأثیش ٍ٘ش وُ سٚؿی ثب ٚ یٙذآفش ایٗ دس ٔتٔذد ٔشتجي اخضاء ٕ٘ٛدٖ دخیُ ثب ثبصآفشیٙی وٝ اػت ٔٔتمذ ثّٛٚیت خبٖ

 ٔٙبثْ، تأٔیٗ ثشای تش خبْٔ سیضی ثش٘بٔٝ ٞبی ثؼتٝ تذٚیٗ تش، ٌؼتشدٜ ٍ٘بٞی ٚخٛد هشٚست ثش پبسویٙؼٖٛ. اػت داؿتٝ د٘جبَ ثٝ سا

 .داسد تأویذ اختٕبٓی ّٔضٚٔبت ٚ ٌزاسی ػشٔبیٝ تٛػٔٝ ثؼتشػبصی، آٔٛصؽ،

 ثش ٔبِی آٔشیىبیؾ ٚ اسٚپب دس ٚیظٜ ثٝ یبفتٝ تٛػٔٝ وـٛسٞبی دس ؿٟشی ٞبی ػیبػت ػٛ ایٗ ثٝ ٔیالدی ٘ٛد دٞٝ اٚاخش اص

 2۱۱۱ ػبَ دس ٔٙتـشٜ سیضی ثش٘بٔٝ ػٙذ. اػت اػتٛاسؿذٜ ؿٟشی ٞبی ثبفت ٚ فوبٞب ویفی استمبء ًشیك اص ثبصآفشیٙی ٔٛهّٛ

 ثش٘بٔٝ ٚ اٍّ٘ؼتبٖ دس ؿٟشی س٘ؼب٘غ ی یهػٛ ثٝ ػٙذ إِٓبٖ، دس اختٕبٓی ؿٟشٞبی ثش٘بٔٝ فشا٘ؼٝ، دِٚت تٛػي ٔیالدی

 ػبختبس ثٝ تٛخٝ ثب یه ٞش غشثی اسٚپبی وـٛسٞبی. ا٘ذ صٔیٙٝ ایٗ دس ٔشتجي ٞبی ثش٘بٔٝ ٚ ٞب ػیبػت اص ّٞٙذ دس ثضسي ؿٟشٞبی

 ٞبی ٔذَ ٚ ٞب ثش٘بٔٝ لٛا٘یٗ، دس ٞب تفبٚت سغٓ ّٓی ِٚی ا٘ذ ٚسصیذٜ ٔجبدست أش ثذیٗ خٛد ؿٟشی سیضی ثش٘بٔٝ ِ٘بْ ٚ ػیبػی

 ؿَٕٛ ٚ التلبدی تٛػٔٝ ٔحیٌی، استمبء ٔٛهّٛ ثٝ ٞب آٖ ٚیظٜ تٛخٝ اص ٘ـبٖ فٛق لٛا٘یٗ ٚ اػٙبد وـٛسٞب، ثیٗ ٔٛاخٟٝ

 .دٞٙذ ٔی تـىیُ سا ثبصآفشیٙی ػیبػت اػبػی ٞبی پبیٝ ػٝ ٞش وٝ اػت اختٕبٓی

 اٞذاف ػبصی یىپبسچٝ اػتشاتظیىی چبسچٛثی دس وٝ لشاسٌشفتٝ تأویذ ٔٛسد یىپبسچٝ سٚیىشد ٘یض ثٔذ ثٝ 199۱ دٞٝ اٚاخش اص

 ٚ ثٟؼبصی ،حفبُت هٕٗ ثبصآفشیٙی یىپبسچٝ سٚیىشد اػبع، ایٗ ثش ٌیشد. ٔی لشاس ٔٛسدتٛخٝ ٔحیٌی ٚ التلبدی اختٕبٓی،

 اٚلبت ٌزساٖ ٞبی فٔبِیت ا٘ٛاّ ٚ ٚسصؿی ٚ ٞٙشی-فشٍٞٙی سٚیذادٞبی ٚ ٚلبیْ ثٝ تٛخٝ تبسیخی، ٞبی ػبختٕبٖ اص دٚثبسٜ اػتفبدٜ

 دخیُ، وٙـٍشاٖ وّیٝ ٔیبٖ تٔبٖٚ ٚ ٕٞىبسی ثشافضایؾ تأویذ خذیذ، ٞبی ًشاحی دس خاللیت ٓبُٔ ٚ ویفیت ثٝ تٛخٝ فشاغت،

 ثبصآفشیٙی فشآیٙذ دس ٟٔٓ ثخـی ٓٙٛاٖ ثٝ اختٕبٓی ٔـبسوت ٕٞچٙیٗ ٚ اختٕبٓی ٞبی ٔحشٚٔیت فمش، وبٞؾ اؿتغبَ، ثشافضایؾ

 .داسد ٚیظٜ تأویذ

 .ٕ٘ٛد تـشیح صیش ٔحٛسٞبی دس تٛاٖ ٔی سا ثبصآفشیٙی ػیبػت تـشیح ٚ تٔشیف دس ٌٔشح وّیذی ٘ىبت اٞٓ خالكٝ
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 ٞب دیذٌبٜ ػیش تىبّٔی ؿٙبخت تبسیخی، ی صٔیٙٝ پغ یه ایدبد ثبصآفشیٙی، ثب ٔشتجي ٞبی فٔبِیت ی ػبثمٝ ؿٙبخت 

 .داسد هشٚست ٔشتجي ٞبی ػیبػت اص ٞشوذاْ اخشایی ٘تبیح ثشسػی ٕٞچٙیٗ ٚ ٌٔٙمٝ دس ٔٛخٛد

 ٔحُ تشویت، ایٗت. اػ ٞب فشكت ٚ ٔـىالت اص ای پیچیذٜ تشویت ی دٞٙذٜ ؿٟش ٘ـبٖ اص خبكی ی ٓشكٝ یب ؿٟش ٞش 

 .اػت داخّی خلٛكیبت ٚ خبسخی تأثیشات ٕٞضٔبٖ ُٟٛس

 ُی دٞٙذٜ ٘ـبٖ ثبصآفشیٙی، اخشای ّٕٓی سٚ٘ذ ٚ ٞب ػیبػت .اػت وشدٜ تغییش ػبِیبٖ ًَٛ دس ثبصآفشیٙی ثٝ سٚیىشد ؿى 

 .اػت ػیبػی ٚ اختٕبٓی غبِت ٞبی ٌشایؾ

 ٔحؼٛة ّٔی حتی ٚ ای ٌٔٙمٝ ٔٛفمیت ٟٔٓ ٓٛأُ اص یىی ٓٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ذ ٔی ؿٟشی، ٔٙبًك ثبصآفشیٙی دس تٛفیك 

 .ؿٛد

 ؿٛد ٔی ٔٙتٟی ؿٟشی ٔـىالت ٟ٘بیی حُ ثٝ وٝ اػت ّٕٓیبتی ٚ یىپبسچٝ ٚ خبْٔ ثیٙؾ وی ؿٟشی ثبصآفشیٙی. 

 اختٕبٓی، فیضیىی، ؿشایي ثٟجٛدی ٔؼجت پبیذاس، ٚ ٔثجت تغییشات ایدبد ثب وٝ اػت ایٗ پی دس ؿٟشی ثبصآفشیٙی

 (.1389 ایضدی،) ؿٛد ّٕٓیبت ی ٌٔٙمٝ ٔحیٌی ٚ التلبدی

 سٚاٖ ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ثبصػبصی، ٘ٛػبصی، ػبصی، ثٝ ِ٘یش دیٍشی ٔفبٞیٓ ؿٟشی وٝ ثبصآفشیٙی ٚاطٜ د٘یب، اخیش ادثیبت دس

 ٞبی ٚیظٌی حفَ ثب خذیذ ؿٟشی فوبی خّك ثٝ وٝ اػت فشایٙذی ؿٟشی ثبصآفشیٙی سٚد. وبسٔی ثٝ ٌیشد، ثشٔی دس سا ثخـی

 ثب اػبػی ٞبی ؿجبٞت وٝ ؿٛ٘ذ ٔی حبدث خذیذی ؿٟشی فوبی الذاْ ایٗ دس. ٌشدد ٔی ٔٙدش فٔبِیتی وبِجذی ٚ فوبیی اكّی

 ػبصی وّیذ ٌزاس٘ذ. ثبصآفشیٙی ٔٙجْ ٔٔبكش ٔی ٕ٘بیؾ ثٝ لذیٓ فوبی ثب سا ٔٔٙبیی ٚ ٔبٞٛی ٞبی تفبٚت لذیٓ، ؿٟشی فوبی

 سٚاثي دٚثبسٜ تٔشیف یب ٚ خذیذ ؿٟشی سٚاثي ایدبد دس ٍٕٞی وٝ ٘ٛ ٞبی ٚیظٌی ٚ تبصٜ ؿشایي ثش ٌٔٙجك خذیذ فوبیی ػبصٔبٖ

 تبسیخی، ٚ ثٛٔی ٞبی ثشٚت حفَ ٚ فشٍٞٙی ٞبی اسصؽ حفَ ثٝ تٛخٝ سٚیىشد ایٗ ٔؤثشٔی افتذ. دس ٔٛخٛد یب وٟٗ ؿٟشی

 وٕی، الذأبت ٔٛاصات ثٝ ویفی الذأبت ثٝ تٛخٝ ٔتٔذد، ٞبی وبسثشی خبی ثٝ وبسثشی ّ٘ٛ یه داسای ٚػبصٞبی ػبخت اص ا٘تمبد

 یبفتٝ تٛػٔٝ وـٛسٞبی دس ؿٟشی تٛػٔٝ ٞبی ػیبػت .ٞؼت ٔـٟٛد غیشٜ ٚ ثبصآفشیٙی فشایٙذ دس اختٕبٓی ٞبی ٌشٜٚ ٔـبسوت

 تٛإ٘ٙذػبصی ٚ ثبصآفشیٙی ثٟؼبصی، ٞبی ثش٘بٔٝ ثش ٕٓذتبً ٌزؿتٝ، دٞٝ دٚ ًی دس ؿٕبِی، آٔشیىبی ٚ غشثی اسٚپبی دس ٚیظٜ ثٝ

 ویفی ؿشایي استمبء ؿٟشی، حیبت تدذیذ ٞبی ثش٘بٔٝ ٚ ؿٟشی ثبصآفشیٙی ٞبی ػیبػت اخشای اص اػت. ٞذف ثٛدٜ ٔتٕشوض ؿٟشی

 خذٔبت تأٔیٗ ؿٟشی، ٞبی صیشػبخت ثٟجٛد ٚ تٛػٔٝ ٞب، ػبختٕبٖ ػبصی ٔمبْٚ ٚ ػبصی ایٕٗ ًشیك اص ٞب ٌبٜ ػىٛ٘ت دس ص٘ذٌی

 ای ٔحّٝ خذٔبت دفبتش ٚ ٔحّی ٔذیشیت تمٛیت ٟ٘بدٞبی ؿغّی، ٞبی ایدبد فشكت ای آٔٛصؽ ػبوٙبٖ، ٔٛسد٘یبص، ؿٟشی

 2۱۱۱ ػبَ دس ٔٙتـشٜ سیضی ثش٘بٔٝ ػٙذ. اػت ٚػبص ػبخت ویفی ٞبی دػتٛسإُِٔ ٚ لٛآذ تشٚیح ٚ اٍِٛػبصی ٟ٘بد، ٔشدْ

 ّٞٙذ دس ثضسي ؿٟشٞبی ٘بٔٝ ٚ اٍّ٘ؼتبٖ ؿٟشی دس ٘ٛصایی یه ٚی ػٙذ إِٓبٖ، ؿٟشٞبی دِٚت فشا٘ؼٝ، ثش٘بٔٝ تٛػي ٔیالدی

 .ا٘ذ صٔیٙٝ ایٗ دس ٔشتجي ٞبی ثش٘بٔٝ ٚ ٞب ػیبػت اص

 ا٘ذ، ٚسصیذٜ ٔجبدست أش ثذیٗ خٛد ؿٟشی سیضی ثش٘بٔٝ ِ٘بْ ٚ ػیبػی اختیبسات ثٝ تٛخٝ ثب یه ٞش غشثی اسٚپبی وـٛسٞبی

 ثٝ ٞب آٖ ٚیظٜ تٛخٝ اص ٘ـبٖ فٛق لٛا٘یٗ ٚ اػٙبد وـٛسٞب، ثیٗ ٔٛاخٟٝ ٞبی ٔذَ ٚ ٞب ثش٘بٔٝ لٛا٘یٗ، دس ٞب تفبٚت سغٓ ّٓی ِٚی

 سا تـىیُ ؿٟشی ثبصآفشیٙی ػیبػت اػبػی ٞبی پبیٝ وٝ اختٕبٓی اػت ؿَٕٛ ٚ التلبدی تٛػٔٝ ٔحیٌی، استمبء ٔٛهّٛ

 ٚ ًشیك ثٟؼبصی اص ٔٛخٛد ٔٙبثْ اص ٚسی ثٟشٜ حذاوثش ِٔٙٛس ثٝ ؿٟشی اساهی اص ثٟیٙٝ اػتفبدٜ حبهش، حبَ دس .دٞٙذ ٔی

 اص ٚ اػتفبدٜ ٔدذد پیشأٛ٘ی ٔٙبًك دس ؿٟشٞب ٌؼتشؽ ٚ تٛػٔٝ اص خٌّٛیشی ٘بثؼبٔبٖ، ٚ فشػٛدٜ ٞبی ٓشكٝ ثبصآفشیٙی

 حتی ٚ یبفتٝ تٛػٔٝ وـٛسٞبی دس ؿٟشی ٌزاساٖ ػیبػت ٚ سیضاٖ ثش٘بٔٝ ٞبی اِٚٛیت ٚ اكّی ٔحٛسٞبی اص ػبختبسٞبی تبسیخی،

 .(Izadi. 2۱۱6:19) اػت تٛػٔٝ دسحبَ وـٛسٞبی ثشخی

 ص٘ذٌی، ویفیت استمبء ٚ خٕٔیت اػىبٖ ثشای ؿٟش وبِجذی وٕی ٓٙبكش سؿذ ٔفْٟٛ ثٝ ؿٟشی تٛػٔٝ ؿٟشی، ثبصآفشیٙی دس

 ٔٛخٛد ثبِفُٔ ٚ ثبِمٜٛ ٞبی تٛاٖ وبسٌیشی ثٝ حمیمت دس ؿٟشی داد. تٛػٔٝ دسٚ٘ی خٛاٞذ سخ ؿٟشی تٛػٔٝ ٞبی ًشح لبِت دس
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 ص٘ذٌی ٞبی ثٙیبٖ ٔیبٖ ٕٞبٍٞٙی خٕٔیت، وٕی ٚ ویفی تٛصیْ ٘حٜٛ تٔبدَ دس ایدبد خٟت دس تالؽ ؿٟشی، ای سیضی ثش٘بٔٝ دس

 (.1387:4۱7آئیٙی،) اػت غیشٜ ٚ ٔشدْ اختٕبٓی پٛیؾ ٚ ٔـبسوت اص اػتفبدٜ ٚ ؿٟشی

اكّی  یٞب یظٌیٚثٝ  ؿٟشی یٙیثبصآفش: ِ٘شیٝ 1ؿٟشی دس خذَٚ  یٙیثبصآفشپیشأٖٛ ِ٘شیٝ  ؿذٜ ٌفتٌٝٔبِت  یثٙذ خْٕدس 

 .ؿٛ٘ذ یِٔ٘شیٝ پشداختٝ ٚ اسائٝ 

 

 

 شُری یىیبازآفر: وظریٍ ۱جديل 

 َا استیس يیصگی َدف وظریٍ

 ثبصآفشیٙی ؿٟشی

ؿٟشی  ٔـىالت ٟ٘بیی حُ

 یىپبسچٝ یساػتبدس 

 ٚ اختٕبٓی التلبدی،

 فشٍٞٙی

 ویفی استمبی ٞبی ثش٘بٔٝ دسثشٌیش٘ذٜ

 ؿٟشی ٞبی ثبفت

  ،اص  دٚثبسٜ اػتفبدٜ ٚ ثٟؼبصی حفبُت

 .تبسیخی ٞبی ػبختٕبٖ

  ٝفشٍٞٙی سٚیذادٞبی ٚ ٚلبیْ ثٝ تٛخ-

 ٞبی فٔبِیت ا٘ٛاّ ٚ ٚسصؿی ٚ ٞٙشی

 فشاغت. اٚلبت ٌزساٖ

  ٝدس خاللیت ٓبُٔ ٚ ویفیت ثٝ تٛخ 

 خذیذ. ٞبی ًشاحی

  تٔبٖٚ ٚ ٕٞىبسی ثشافضایؾ تأویذ 

 دخیُ. وٙـٍشاٖ وّیٝ ٔیبٖ

 فمش، وبٞؾ اؿتغبَ، ثشافضایؾ ذیتأو 

 .اختٕبٓی ٞبی ٔحشٚٔیت

 اختٕبٓی ٔـبسوت. 

احذاث فوبی خذیذ ؿٟشی ٔـبثٝ ثب 

 ٔبٞٛی ٞبی تفبٚت فوبی لذیٓ ثب حفَ

 ٔٔٙبیی ٚ

 

 

 رکس محلٍالگًی طراحی م
اػت وٝ ثش ًشاحی ٔٙبًك ٔؼىٛ٘ی  یشاتیتأث ُیثٝ دِٞب  ٌیشی آٖ إٞیت تحّیُ اٍِٛٞبی ٓبْ ًشاحی ٚ ٔجب٘ی ِ٘شی ؿىُ

، خٛداتىبٚ  چٙذِٔٙٛسٜی ٞب ؿٟشنی ٔؼىٛ٘ی ٔٛػْٛ ثٝ ػٙتی خذیذ ثٝ ؿىُ ٞب ٔحّٝ. ا٘ذ ؿٟشٞب دس ػشاػش د٘یب ٌزاؿتٝ

خذیذ وٝ دس  ییؿٟش ٌشا. خشیبٖ ٔٛػْٛ ثٝ ا٘ذ ؿذٜ یًشاح ؿذٜ یضیس ثش٘بٔٝی ٔؼىٛ٘ی ٞب ٔدٕٛٓٝی ٞبٗ یٍضیخبیىی اص  ٓٙٛاٖ ثٝ

ی ؿٟشی سا ثٝ دِیُ فمذاٖ ٔفْٟٛ ثٙیبدیٗ ٞب حٛٔٝ، ص٘ذٌی ؿذٜ اسائٝی ٞب یًشاحیالدی دس أشیىب ٌٔشح ؿذ، ثب دٞٝ ٘ٛد ٔ

ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثبفت خٕٔیت ػبوٗ  وبسوشدٞب، تّٙٛ قیتـخ لبثُؿٟشٞبی وٛچه ػٙتی، اص لجیُ ٔمیبع پیبدٜ، ٔشوضیت ٚ حشیٓ 

 لشاس دادٜ اػت ٔٛسد٘مذٚ لبثّیت دػتشػی ثشای ْٕٓٛ،  ؿذٜ فیتٔشٚ فوبٞبی ثبص ٕٓٛٔی 

 اػت: فیتٔش لبثُاكَٛ صیش ثشای یه ٔحّٝ آسٔب٘ی دٚا٘ی ٚ پالتش صیجشن  فیتٔبسثب دس ِ٘ش ٌشفت 

 .ٞش ٔحّٝ ٔشوض ٚ ِجٝ ٔـخق داسد 

  ٝٙٔبیُ اص ٔشوض تب ِجٝ آٖ اػت. چٟبسْ هی ٔحّٝا٘ذاصٜ ثٟی 

  ٔختّف ؿبُٔ فوبی ص٘ذٌی، خشیذ، وبس، ٔذسػٝ، ٓجبدت ٚ اٚلبت فشاغت سا دس ی ٞب تیفٔبِٔحّٝ تشویجی ٔتٔبدِی اص

 .دٞذ یٔخٛد خبی 

  دٞذ یٔؿىُ  ضدا٘ٝیسی ػٛاسٜ داخّی سا دس تشویجی ٞب ؿجىٝٚ  ؿذٜ ػبختٝٔحّٝ فوبٞبی. 

  ُ(1386،)ٓیٙی فش دٞذ یٔثٙبٞبی ٕٓٛٔی ؿٟشی حك تمذْ  یشیلشاسٌٔحّٝ ثٝ فوبٞبی ٕٓٛٔی ٚ ٔح. 
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ؿٟشٞبی ػٙتی ٔب٘ٙذ ٔمیبع ا٘ؼب٘ی، اص ًشیك  یٞب یظٌیٚاٍِٛی ًشاحی تّفیك  ایٗ ٞذف ٌشفتٗ اكَٛ فٛق،ثب دس ِ٘ش 

اػت  ؿذٜ فیتٔشپیبدٜ دس ٔشوض ٔحّٝ ٚ فوبی ٕٓٛٔی  دػتشع لبثُی ٔؼىٗ ٚ تّفیك وبسوشدٞبی ٞب ًٌٛ٘ٝشاحی خیبثبٖ، تّٙٛ 

(fisher,3891.) 

دس ٔلشف ا٘شطی، تمّیُ تشافیه ػٛاسٜ، دػتشػی  ییخٛ ٔؼىٛ٘ی پیبدٜ ٔحٛس ٔٛاسدی چٖٛ كشفٝ یٞب دس پیـٟٙبد ٔدٕٛٓٝ

وبِجذی  ٞبی یظٌیاص ٚ تش یتإٞ . ٔؼبئُ اختٕبٓی وٝ وٓداس٘ذ یتؿٟشی اِٚٛ یٞب ثٝ خذٔبت ؿٟشی ٚ تمّیُ صٔبٖ ٔؼبفشت

 (.kelbaugh,3898) ذدٞٙ ی٘یؼتٙذ اٞذاف ثٔذی سا تـىیُ ٔ

 ی ٚ ٔشاوض خشیذ دس ٔمیبع ٔحّٝ سإٛٔی ٔـتشن ٔحّٓاِٚیٝ اٍِٛی ٚاحذ ٕٞؼبیٍی ایٗ ًشح فوبٞبی  ٞبی یذٌبٜٕٞب٘ٙذ د

 .(1386،دا٘ذ )ٓیٙی فش یٔٛخت ص٘ذٜ ؿذٜ دٚثبسٜ حغ ص٘ذٌی دس اختٕبّ ٔحّی ٚ حغ ٔىبٕ٘

وٝ ٚاثؼتٝ ثٝ  یتلٛیش تب ثبٚ اكالح ؿٛ٘ذ  یًشاح ی ٘حٜٛثٝ ثبیذ ض ٔحّٝ وٝ ٔشاواص آٖ اػت  ویحب ؿذٜ ا٘دبْ یٞب یثشسػ

ت ٔحّٝ ثٝ یض ٚ خٕٔوٗ اػتفبدٜ اص ٔشیث تٛاٖ یٔٝ و یضاٖ استجبًیٔ ض ٔحّٝ،وثٝ ٔش یدػتشػ چٖٛ یٕیٙبٖ اص ٔفبٞوػب دسن

ٞذس ثٛدٜ تب اص  یثٔذ یٞب ٘ؼُ ی اػتفبدٜ یثشا یبفو یٞب تیلبثّ یداسا ؼتیثب یٔٔحّٝ استجبى داؿتٝ ثبؿذ. ٔشوض ٚخٛد آٚسد، 

 .(1392وبثّی فشؿچی، ٕ٘بیذ ) یشیٙذٜ خٌّٛیٙٝ دس آیٔٙبثْ ٔٛخٛد ٚ اختلبف صٔبٖ ٚ ٞض سفتٗ

ثشای ٔحّٝ  روشؿذٜثشای ایدبد یه ٔحّٝ آسٔب٘ی، ٘یبص ثٝ یه ٔشوض ٔحّٝ وٝ اص اسوبٖ اكّی  ؿذٜ ٌفتٝٔٛاسد  یثٙذ خْٕاص 

 .ؿٛ٘ذ یٔثیبٖ  : ٔٔیبسٞبی ًشاحی ٔشوض ٔح2ّٝخذَٚ اػت دس 

 مرکس محلٍ معیارَای طراحی: ۲جديل 

ٔٔیبسٞبی 

ٔشوض  ًشاحی

 ٔحّٝ

 زیر معیارَا معیارَا

 ٔبیُ اص ٔشوض تب ِجٝ ٔحّٝ. چٟبسْ هی ثٟیٙٝ فبكّٝ

ی ٞب تیفٔبِ تشویجی اص

 ٔختّف
 ؿبُٔ: فوبی ص٘ذٌی، خشیذ، وبس، ٔذسػٝ، ٓجبدت ٚ اٚلبت فشاغت

 ٔحّی ٚ ٔشاوض خشیذ دس ٔمیبع ٔحّٕٝٛٔی ٔـتشن ٓفوبٞبی  خّك فوبٞبی ٕٓٛٔی

 ٔمیبع ا٘ؼب٘ی
 دػتشع لبثُی ٔؼىٗ ٚ تّفیك وبسوشدٞبی ٞب ٌٛ٘ٝاص ًشیك: ًشاحی خیبثبٖ، تّٙٛ 

 پیبدٜ دس ٔشوض ٔحّٝ

 
 

 محلٍ باغ فیض
ػبِٝ دس ٔیذاٖ اكّی  7۱۱سػذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ دسخت تٛت  ٖ ثٝ سٚػتبیی ٔیآ لذٔتای اػت دس غشة تٟشاٖ،  ثبٕ فین ٔحّٝ

اػت. لجُ اص ا٘مالة اػالٔی دس ایشاٖ  ؿذٜ صدٜػبَ تخٕیٗ  7۱۱٘ضدیه ثٝ  اثٛاِفؤُحّٝ، ٔٛػْٛ ثٝ دسخت تٛت حوشت 

ؿٛد. ایٗ  ٔی تٟشاٖ ٔحؼٛة یٚٞٛا آةخب٘ٛاس خٕٔیت داؿت. اوٖٙٛ خض یىی ٔٙبًك خٛؽ  27۱سٚػتبی ثبٕ فین حذٚد 

وٝ ثخـی اص آٖ ثٝ وبسوٙبٖ ٔخبثشات  ؿذ یٔپٛؿؾ خٍّٙی ٚ ثبغی داؿت ٚ ؿبُٔ دسختبٖ ا٘بس، ٌشدٚ ٚ تٛت  ٗیاصا ؾیپٌٔٙمٝ 

ٚاٌزاس ؿذ، أب ثخـی دیٍش اص آٖ ثبغبت اوٖٙٛ تحت ٓٙٛاٖ ثبٕ ّٔی ٔٛخٛد اػت. ػبثمٝ احذاث ایٗ ٌٔٙمٝ ثٝ صٔبٖ  ٕبیكذاٚػٚ 

ٔؼىٛ٘ی  یٞب ٔدتْٕٚ ایدبد أىب٘بت سفبٞی چٖٛ ثشق ٚ آة،  ٞب ثضسٌشاٜثب ٌؼتشؽ ؿجىٝ  5۱وٝ دس دٞٝ  ٌشدد یثبصٔپّٟٛی دْٚ 

خٕٔیت ٔحؼٛػی سا دس خٛد خبی داد. ٔیذاٖ ثبٕ فین ٘مٌٝ ٔشوضی ایٗ ٔحّٝ ٚ پبسن ٔیخه، پبسن  وٓ وٓثٝ ٚخٛد آٔذ ٚ 

 ٔـٟٛس ٔحّٝ اػت. یٞب ثٛػتبٖثٟٕٗ اص  22فشؿتٝ ٚ پبسن 

فشأحّی داس٘ذ، ثب خبكیت  1تٙذ ساٜ ٘مؾ ؿشیب٘ی دسخٝ  ٓٙٛاٖ ثٝغشثی حىیٓ وٝ -خٙٛثی ػتبسی ٚ ؿشلی-ٕبِیثضسٌشاٜ ؿ

اػت،  1ؿشیب٘ی دسخٝ  دٞٙذٜ استجبىوٝ  2غشثی پیبٔجش ٔشوضی، ؿشیب٘ی دسخٝ -حذالُ دػتشػی ٚ حذاوثش ػشٓت، خیبثبٖ ؿشلی

 ؿجىٝی ثٙذ اػتخٛاٖٞؼتٙذ،  وٙٙذٜ پخؾین وٝ ٔٔبثش خْٕ ٚ غشثی ثبٕ ف-٘ٛسی ٚ ؿشلی ٘بًك خٙٛثی ٞدشت،-خیبثبٖ ؿٕبِی

 .دٞٙذ یٔٔٔبثش ٔحّی سا تـىیُ 
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ٞبی  تٛدٜ ٗیٔبث، فوبی ثبص آٖغبِجبً سیضدا٘ٝ ثٛدٜ ٚ فوبٞبی  ٔٛسدٌٔبِٔٝثخؾ لذیٕی ٚ ٚاخذ اسصؽ تبسیخی ٔحذٚدٜ 

ی ثضسي ثب ؿجىٝ ٔٔبثش ٞب یثٙذ ثّٛنوٝ  ا٘ذ. لؼٕت خٙٛة ػبیت ثخؾ خذیذاٖ اػت ی ٘ٛػبصی ؿذٜتبصٌ ثٝػبختٕب٘ی اػت وٝ 

ٞبی ػبختٕب٘ی  ٞبی ثضسٌی دس ػبیت ٞؼتٙذ وٝ تٛدٜ ٞبی ٔؼىٛ٘ی ِىٝ اػت. ٓالٜٚ ثشاٖ ٔدتْٕ لشاسٌشفتٝؿٌش٘دی ٔبثیٗ 

 اػت. لشاسٌشفتٝدس ٔیبٖ یه فوبی ثبص  ثّٙذٔشتجٝ

ٞبی ٚهْ ٔٛخٛد ٔتـىُ اص ٔؼىٛ٘ی، تدبسی، خذٔبتی، ثبیش ٚ دس حبَ ػبخت، ثبٕ، آٔٛصؿی  وبسثشی ٔٛسدٌٔبِٔٝدس ٔحذٚدٜ 

ػبخت ثیـتشیٗ ػٟٓ اص  دس حبَٞبی ثبیش ٚ  فوبی ػجض ٚ وبسثشی ثٔذاصآٖٚ فوبی ػجض اػت. وبسثشی غبِت ثبفت ٔؼىٛ٘ی اػت، 

 ییٞب یفشٚؿٞبی تدبسی، خٛسدٜ  ِىٝ ثضسي ٔشثٛى ثٝ ٔدتْٕ چٙذ خض ثٝٞبی تدبسی  ا٘ذ. وبسثشی ٞب سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ صٔیٗ

ٞبی آٔٛصؿی ٚالْ دس ػبیت ؿبُٔ دا٘ـٍبٜ ّٕٓی وبسثشدی  . وبسثشیا٘ذ ؿذٜ پشاوٙذٜٞؼتٙذ وٝ دس ٔحٛسٞبی ثبٞٙش ٚ ٘بًك ٘ٛسی 

. ػٟٓ ثبالیی اص ٞبی ٚالْ دس ثضسٌشاٜ حىیٓ ٚ ٔذاسع اثتذایی ٚالْ دس ٔحذٚدٜ ٞؼتٙذ ٚالْ دس ثضسي ػتبسی ٚ دثیشػتبٖ

 .ا٘ذ وٝ ػشا٘ٝ فوبی ػجض ٔحذٚدٜ سا ثٝ حذ خٛثی سػب٘یذٜ ا٘ذ فشاٌشفتٝٞبی ٔحّٝ ثبٕ فین  ٞبی ٔحذٚدٜ سا ثبٕ وبسثشی

ٞبی  ٞبی ثبیش ٚ ٔٔبثش ٞؼتٙذ ٚ أب فوبٞبی ثؼتٝ ػبیت آٓ اص ٔدتْٕ ٞب، صٔیٗ ٞب، ثبٕ فوبٞبی ثبص ٔحذٚدٜ ؿبُٔ پبسن

ٚ  ا٘ذ فشاٌشفتٝٞب  ٞب ٚ ثبٕ سا پبسن ٔٛسدٌٔبِٔٝٞب ٞؼتٙذ. ثخؾ صیبدی اص ٔحذٚدٜ  ٔؼبخذ ٚ حؼیٙیٝ ٞبی آٔٛصؿی، تدبسی، وبسثشی

 .یٔؼىٛ٘ٞبی  وبسثشی خض ثٝا٘ذ  ٘ؼجت ثٝ فوبی ثؼتٝ ػشا٘ٝ ثیـتشی سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ
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 یریگ جٍیوت
 ٓٙبكش ٚ ٚخٛد تبسیخی لذٔت ٚاػٌٝ ثٝ فینوٟٗ ٔحّٝ ثبٕ  ٚ لذیٕی ثبفتاص ثبفت لذیٓ،  ؿذٜ ٌفتٝثب تٛخٝ ثٝ تٔبسیف 

 استجبًی، لشاسٌیشی ٔٛلٔیت ٔٙبػت، ٞب یخٛٚ  ٞب ثبٕحٕیذٜ خبتٖٛ دس خیبثبٖ ٘بًك ٘ٛسی ٚ  صادٜ أبْٞٓ چٖٛ  تبسیخی، ثباسصؽ

ٚ اسٌب٘یه،  ٚخٓ چیپشپثبفت لذیٓ، ٔٔبثش غشیت ٌض  التلبدی تپٙذٜ لّت خیبثبٖ ٘بًك ٘ٛسی؛ دسٔحٛس تدبسی ثبصاس ٔب٘ٙذ ٔحّٝ 

اػت. خیبثبٖ ٔٙحٙی ٚاس ٘بًك  دس ػبختبس فوبیی وبسوشدی فشدی ٔٙحلشثٝ خبیٍبٜ ٚ اسصؽ داسایثب وبِجذ  بفتٝؿیت تٌجیك ی

ٔشوض ٔحّٝ دس لبِت ٘مبى  یٞب یظٌیٚٔدٕٛٓٝ اص  ٘ٛسی دس لّت ثبفت لذیٓ ٚ ٚاخذ اسصؽ، پتب٘ؼیُ تجذیُ ثٝ ٔشوض ٔحّٝ سا داسد.

آٚسدٜ ؿذٜ اػت تب دس خٟت اص ثیٗ ثشدٖ ٔـىالت فّٔی ٚ تمٛیت ٘مبى لٛت ٚ ایدبد  4خذَٚ دس هٔف ٚ لٛت تىٙیه ػٛآت 

 خذیذ ِ٘شیٝ ثبص آفشیٙی ؿٟشی ساٞىبسٞبی ثٟیٙٝ اسائٝ ؿٛ٘ذ. یٞب تیفیو

 

 : وقاط قًت ي ضعف مرکس محلٍ باغ فیض۴جديل 

 ٘مبى لٛت ٘مبى هٔف

 دس ًَٛ خیبثبٖ ٘بًك ٘ٛسی. ٓذْ ٚخٛد وف ػبصی ٔٙبػت .1

 حٕیذٜ خبتٖٛ. ٓذْ ٚخٛد ٔجّٕبٖ وبفی پیشأٖٛ أبْ صادٜ .2

 .ؿت ًَٛ ٓذْ ٚخٛد ٘ٛسپشداصی ٔٙبػت دس .3

 .پیبدٜ آٖذْ ٚخٛد أٙیت ثشای ٓبثش .4

 .ٞب یوبسثشٙبػت ثب تٓذْ ٚخٛد پیبدٜ سٚ ٔ .5

 .خذٔبتی یٞب یوبسثشٓذْ ٚخٛد ٔجّٕبٖ وبفی پیشأٖٛ  .6

 .پیشأٖٛ آٖٚ ٚخٛد دیٛاس ٓذْ اػتفبدٜ اص فوبی ثبٕ ّٔی  .7

 ثٝ ِحبٍ سً٘،) بثبٖیخخذاسٜ  اٍِٛی یىپبسچٝ ثشای ٓذْ ٚخٛد .8

 ٚ ٔلبِح( فشْ

ًجیٔی فوب دس ًشاحی، ٞٓ چٖٛ  یٞبُ یپتب٘ؼٓذْ اػتفبدٜ اص  .9

 فوبی ػجض، ؿیت ٚ...

 خیبثبٖ ٘بًك ٘ٛسی.ٓذْ ٚخٛد ٓشم اػتب٘ذاسد ثشای  .1۱

دس ایدبد یىپبسچٍی  صیجبیی ؿٙبختی یٞب تیفیوٓذْ ٚخٛد  .11

 وبِجذی.

 ثلشی. یٞب ػىب٘غدس ٓذْ ٚخٛد ٓشكٝ دیذ ٔٙبػت  .12

ٚخٛد پبسن ٔمبثُ أبْ صادٜ ٚ اػتفبدٜ اص آٖ ثشای اػتشاحت  .1

 صائشیٗ

پیشأٖٛ  فوبی اػتشاحتی ٚخٛد فوبی ػجض ثشای ًشاحی .2

 .أبْ صادٜ

 ٚخٛد ثبفت لذیٕی.أىبٖ ًشاحی ثش سٚی ثذ٘ٝ ثٝ دِیُ  .3

 .ایدبد تّٙٛ ٚ اٌبٞی دس حشوتٚخٛد ؿیت ثشای  .4

 خیبثبٖ. یٔشوض ٘یٕٝ ٚخٛد ثبٕ ّٔی دس .5

خیبثبٖ ثبیش سٚ خٙٛة ؿشلی  یٞبٗ یصٔٚخٛد فوبی ثبص ٚ  .6

 ٘بًك ٘ٛسی.

پتب٘ؼیّی ًجیٔی ثشای ایدبد ویفیبت  ٓٙٛاٖ ثٝٚخٛد ؿیت ٚ  .7

 .وبِجذی

 

 

ی ٚ ٔشاوض خشیذ دس ٕٛٔی ٔـتشن ٔحّٓ فوب یٞب یظٌیٚثب  یا ٔحّٝدس ساػتبی ًشاحی ٔشوض  یٙیثبصآفشاٞٓ ٌٔبِت  یثٙذ خْٕاص 

تمّیُ  پیبدٜ ٔحٛس داؿت،ت ٔحّٝ یض ٚ خٕٔوٗ اػتفبدٜ اص ٔشیث تٛاٖ یٔٝ و یضاٖ استجبًیٔٔٙبػت ثٝ  یدػتشػ، ٔمیبع ٔحّٝ

ِ٘شیٝ  ٞبی یفیتووٝ اص تشویت  ساٞىبسٞبیی ؿٟشی یٞب ٔؼبفشتتشافیه ػٛاسٜ، دػتشػی ثٝ خذٔبت ؿٟشی ٚ تمّیُ صٔبٖ 

ساٞىبسٞبی پیـٟٙبدی ًشاحی ٔشوض ٔحّٝ ثبٕ فین اسائٝ  :3خذَٚ دس  ا٘ذ ؿذٜ التجبعثبصآفشیٙی ٚ ٔٔیبسٞبی ًشاحی ٔشوض ٔحّٝ 

 .ؿٛد یٔ

 طراحی مرکس محلٍ باغ فیض یراَکارَا :۳جديل 
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دس ساػتبی یىپبسچٍی التلبدی، اختٕبٓی،  ؿٟشی یٙیثبصآفشِ٘شیٝ  یٞب بػتیػ

 وبِجذی ٚ فشٍٞٙی

ٔٔیبسٞبی اٍِٛی ًشاحی 

 ٔشوض ٔحّٝ

ی ٞب تیفٔبِتشویجی اص 

 ٔختّف

  ٔـبثٝ ػش دس ٚسٚدی أبْ  یٞب فشْایدبد ٕٞبٍٞٙی ثش سٚی ثذ٘ٝ ثب تىشاس

 صادٜ

  ٚ ٖٞب یوبسثشؿٟشی ٔتٙبػت ثب ثبفت لذیٓ ٚ  یٞب إِبٖافضایؾ ٔجّٕب 

 ٖایدبد ؿجىٝ أٗ پیبدٜ دس ساػتبی خیبثب 

  لبثّیت ٘ٛػبصی ثٝ ِٔٙٛس ایدبد ٔحلٛسیت  ثب یٞب ثخؾتٔشین خیبثبٖ دس

 دس فوبی ؿٟشی

 اػتفبدٜ اص ؿیت دس ًشاحی ثٟیٙٝ وبِجذی خیبثبٖ ٚ ٔٔبثش 

  ٚ ٞب ثبٕچبدسی دس صٔیٗ ثبیش ٚ پیشأٖٛ  یٞب ػبصٜافضٚدٖ آِالچیك ٞب 

  ثشٌضاسی ٔشاػٓ ٔزٞجی دس فوبی ػجض ٔمبثُ أبْ صادٜ ثشای افضایؾ

 ػشص٘ذٌی فوبی ؿٟشی

  ٌشفتٗ فوب ثشای دػت فشٚؿبٖ ثٝ ِٔٙٛس تـٛیك ٔشدْ ثشای حوٛس دس ِ٘ش

 دس فوب

 ّٝاػتفبدٜ اص ثبٕ ّٔی ثٝ ٓٙٛاٖ فوبی ؿٟشی دس ٔشوض ٔح 

  دس ًَٛ ٔٔجش ثٝ ِٔٙٛس ایدبد دػتشػی ٔٙبػت  ٞب یٚسٚدٚ  ٞب تمبًًْشای

 ٞب یوبسثشٓبثشاٖ ػٛاسٜ ثٝ 

  ثٝ ػٛاسٜوف ػبصی خیبثبٖ ثشای اِٚٛیت دٞی ثٝ ٓبثش پیبدٜ ٘ؼجت 

  َٔشثٛى ثٝ خذٔبت اتٛٔجیُ ثٝ ٔىب٘ی دیٍش یٞب یوبسثشا٘تمب 

  ٔٛخٛد دس خیبثبٖ یٞب ثبٕٞبی ػٙتی ٚ فشٞتٍؼشا دس خب٘ٝ  تشاٖ سعایدبد 

  ٝ٘خلٛكی ٚ تجذیُ ثٝ  یٞب ثبٕتـٛیك ٔشدْ ثٝ ٔـبسوت دس ػبخت ثٝ خب

 فوبی خٕٔی

 

 خّك فوبٞبی ٕٓٛٔی

 ٔمیبع ا٘ؼب٘ی

 فبكّٝ ثٟیٙٝ
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