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                                                                                                                       چکیدٌ 

                 

ػبوٌبى ٍ ثِ گؼتشؽ صًذگی ؿْشی ثبػج تزوغ ّشچِ ثیـتش هٌبثغ ٍ اهىبًبت دس والى ؿْش ّب ؿذُ اػت ٍ وبّؾ حذالل خذهبت ؿْشی 

 آػتبًِ ّبی هغلَة ووّی ثشای صًذگی دسؿْش،تَرِ پظٍّـگشاى سا ثِ ویفیت صًذگی ؿْشی رلت ًوَدُ اػت.ًیل ثِ 

توبهی ػبختوبى ّبیی وِ ثـش ثشای ػولىشدّبی هَسد ًیبص خَد هی ػبصد ثِ عَس هؼتمین یبغیشهؼتمین ثش سٍی ثؼتشی ثِ ًبم صهیي ثٌب هی 

ؿْشػبصاى ٍ هؼوبساى سا ثِ ثخـی اصؿشایظ حبون ثشپشٍطُ ّب آگبُ هی وٌذ. خاللیت  ،آىاعالع اص ٍیظگی ّبی  ٍ ؿَد. ؿٌبخت هٌبػت ثؼتش

ٍاسائِ ساُ وبسّبی هؼوبساًِ ثب ثْشُ گیشی اصًمبط هخجت،ٍیظگی ّبی خبف ثؼتش پشٍطُ ٍچبسُ اًذیـی دس ساثغِ ثب پتبًؼیل ّبی هٌفی آى 

ثب تَرِ ثِ ایي اهش وِ هؼوبسی دس هحیظ  دلیك ثؼتشپشٍطُ اهىبى پزیش اػتثب هغبلؼِ  كَست هی پزیشد. هىبى یبثی هٌبػت ػبختوبى ًیض

عجیؼی ػبختِ هی ؿَد لزا الصم اػت لجل اص ؿشٍع عشاحی ّش ػبختوبى احشات هتمبثل هحیظ ٍػبختوبى ثش یىذیگش ثشسػی ؿذُ ٍاحشات آى 

 ثش عشاحی ػبختوبى هـخق گشدد.

ػٌبكش هلٌَع ٍعجیؼی  ٍضؼیت آثْبی صیشصهیٌی ٍػغحی، رٌغ ٍهمبٍهت خبن، فی صهیي ،ٍضؼیت تَپَگشا فشم ٍاثؼبد صهیي، اللین هٌغمِ،

ضَاثظ ػبخت ٍػبص اص  هٌظشُ ّبی اعشاف ٍ ٍضؼیت ّوؼبیگبى هزبٍس، رٌجِ ّبی فشٌّگی، اعشاف صهیي ٍ ٍیظگی ّبی صیؼت ؿٌبختی،

 هىبًیبثی آى هی ثبؿٌذ. هْن تشیي ػَاهل هَحش دس عشاحی ٍ

تَكیفی ثِ ثشسػی پشٍطُ ّبیی اص هؼىي ّبی هْش هَفك دس ایشاى پشداختِ ؿذُ ٍ سٍؽ _سٍؽ تحلیلی  ثش آى اػت وِدس ایي همبلِ ػؼی 

 ّبی هىبى یبثی آًْب اسصیبثی گشدد.

      

 

 ویفیتی،اسصیبث هؼىي هْش، هىبى یبثی، :کلیدی َای ياشٌ
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 مقدمٍ :
 

تشیي ػبهل ایزبد هؼىي اػت. ػَاهل ٍ ًیشٍّبی گًَبگًَی دس هىبى هىبى یبثی هٌبػت صهیي دس تَػؼِ ؿْشی یىی اص هْن 

گضیٌی ٍ ؿىل پزیشی ػىًَتگبُ ّب دخبلت داسًذ. هىبى گضیٌی، اًتخبة ثْتشیي هىبى ثشای اًزبم یه فؼبلیت اػت وِ ثتَاًذ ثب 

وبیذ. اًتخبة یه هَلؼیت هىبًی اػتفبدُ اص اهىبًبت هَرَد ثیـتشیي ثْشُ ٍسی سا دس ساػتبی اّذاف اص پیؾ تؼییي ؿذُ تأهیي ً

اص ثیي گضیٌِ ّبی هَرَد ًیبصهٌذ ؿٌبخت ٍ اسصیبثی دلیك هٌبعك ثب اػتفبدُ اص هذل ّب ٍ اثضاسّبی هٌبػت هی ثبؿذ، تئَسی ّبی 

ٍ ّوچٌیي تؼییي ػَاهل هؤحش ثش تلوین گیشی ٍ ثیبى ساُ ی هىبى گضیٌی ػؼی داسًذ ثب اسایِ هؼیبسّب ٍ صیشهؼیبسّبی پیـٌْبد

 .ًوبیٌذ یبسی هٌبػت ى سا دس اًتخبة هىبى یب هىبى ّبیسیضا هٌغمی، تلوین گیشًذگبى ٍ ثشًبهِ حل ّبی

ّبی آى اسائِ ؿذُ اػت ٍ هؼىي هْش حلمِ ای اص صًزیشُ الذاهبتی دس  دس ایي همبلِ تؼشیفی اص پشٍطٓ هؼىي هْش، اّذاف ٍ ثشًبهِ

ػی خَسؿیذی( ثشای پبػخ گَیی ثِ ًیبص هؼىي الـبس هیبًِ حبل ٍ  ًظش گشفتِ ؿذُ وِ دس ػبل ّبی دٍس )ػبل ّبی ثیؼت ٍ

هتوبیل ثِ پبئیي ربهؼِ ایشاًی ؿىل گشفتِ اػت. الذاهبتی وِ ّوَاسُ دس پی پبػخگَیی ربهؼِ گشایبًِ ثِ هؼئلِ هؼىي ثَدُ ٍ 

اًذ یب ایي آسصٍ سا داؿتٌذ وِ ثتَاًٌذ سا دس دػتَس وبس خَد داؿتِ اًذ. ّوِ ایي الذاهبت ثش ایي ثبٍس ثَدُ « هؼىي ارتوبػی»ؿؼبس 

ثِ تمبضبی هؼىي وِ دس احش سؿذ روؼیت حبكل آهذُ اػت پبػخی دس خَس دٌّذ. تمبضبیی وِ ػوذتب اص ػَی الـبس هیبًِ حبل 

ًیبص ثِ هؼىي دٍ ثؼذ ووی ٍ ویفی ٍ فشٍدػت ربهؼِ ٍرَد داسد ٍ ثب دگشگًَی ؿىل خبًَاس، ضشة آٌّگی هتفبٍت یبفتِ اػت. 

فمذاى ػشپٌبُ ٍ هیضاى دػتشػی ثِ هؼىي ٍ دس ثؼذ ویفی هؼبیل ٍ پذیذُ ّبیی دلیل  داسد. دس ثؼذ ووی ًیبص ثِ هؼىي، ثِ

هغشح هی ؿًَذ وِ ثِ ثی هؼىٌی، ثذهؼىٌی ٍ تٌگ هؼىٌی هٌزش هی ؿًَذ. ٍرَد ٍاحذّبی هؼىًَی ًبهٌبػت هَػَم ثِ 

هىبى یبثی كحیح هٌبعك هؼىًَی ثشای تأهیي ووجَد هؼىي ٍ ػذم ثذهؼىٌی، اص هؼضالت ارتوبػی رَاهغ اهشٍص اػت. ػذم 

تَرِ كحیح ثِ هؼیبسّبی وبلجذی، ارتوبػی، التلبدی ٍغیشُ، هَرت ػذم تحمك وبهل اّذاف پیؾ ثیٌی ؿذُ ثشای عشح ّبی 

ؼىي یىی اص هْن هضثَس ٍ دس ًْبیت ّذس سفتي ّضیٌِ ّبی كشف ؿذُ ٍ یب ًبسضبیتی ػبوٌبى خَاّذ ؿذ. لزا هىبى یبثی كحیح ه

تشیي ثخؾ ّبی ثشًبهِ سیضی هؼىي اػت ٍ كشف صهبى ٍ ّضیٌِ ثشای آى هَرت هَفمیت ثیـتش عشح ّبی هؼىي ٍ وبّؾ 

ّضیٌِ ّبی آتی هی گشدد. اص ػَیی اهشٍصُ حزن ثبالی اعالػبت دس صهیٌِ ّبی هختلف ٍ چگًَگی تزضیِ ٍ تحلیل آى ّب تلوین 

اسصیبثی ٍ . هیضاى ثبالی دادُ ّب ًیبص ثِ ت وِ دس ٍالغ تؼشیف اسصیبثی هی ثبؿذوشدُ اػگیشی ٍ ثشًبهِ سیضی سا پیچیذُ تش 

 . وِ دس ایي همبلِ هَضَع هَسد اسصیبثی لشاس گشفتِ اػت ػبهبًذّی ثٌْگبم داسًذ

 

 

 

 

 

  

 

 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایص بیه المللی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ سًم

 44ماٌ  تیر -تُران 

 3 

 :بیان مسألٍ

هؼىي ثشای حذالل یه ػَم ثب اّویت هؼىي دس صًذگی اًؼبى ٍداؿتي ػشپٌبُ ثِ ػٌَاى حك عجیؼی ّش فشد، ػوالداؿتي 

 (.1367،28،)اّشیتَاى هبلی غیش هوىي اػت ًجَد خبًَاسّبی ؿْشی دس رْبى ػَم ثِ خبعش

یه ٍاحذ هؼىًَی هتَػظ ثیؾ اص دٍاصدُ  ػىي تٌبػجی ٍرَد ًذاسد.ثشای هخبل،لیوت دس ایشاى ثیي هیضاى دسآهذ ٍّضیٌِ ی م

لبًَى  44(. ثِ ایي ػلت ، دٍلت دس ایشاى ثب تَرِ ثِ اكل 8:1386َى،ػبل دسآهذ یه خبًَادُ ثب حذالل حمَق اػت )ثضم آصه

اػبػی اص تؼبًٍی ّبی هؼىي حوبیت یب ػشهبیِ گزاسی هؼتمین وشدُ اػت.تؼبًٍی ّبی هؼىي هْش ثب حزف لیوت اص لیوت 

پبًلذ ّضاس  ٍ ی دٍ هیلیَىالذام ًوَدُ اًذ.عشح هؼىي هْش ثشاػبختوبًی ثشای افشاد ون دسآهذ ّبی ٍاحذ ی ُئاسا دس توبم ؿذُ 

 هیلیَى ًفش سا دس ثش هی گیشد.10 خبًَاس روؼیتی دس حذٍد

 :پیطیىٍ تحقیق

ّبی ػوذُ  پظٍّؾ دس ثبة هؼىي هْش ثب هشارِ ثِ هشاوض ٍ هٌبثغ هتؼذد هـبّذُ گشدیذ ثِ رض چٌذ همبلِ ٍپبیبى ًبهِ اًزبم ؿذُ

هغبلؼِ ػبختبسٍ ػولىشد عشح هؼىي هْش ٍثشسػی "همبلِ ّب ثب هَضَع ای دس اهش هؼىي هْش كَست ًگشفتِ اػت. یىی اص ایي 

تَػظ صّشا گل وبس دس لبلت پبیبى ًبهِ كَست گشفتِ اػت.  1388-1386ٍیظگی ّبی هتمبضیبى هؼىي هْش آصاد عی ػبلْبی 

 ًمبط ثیبى ثِ تؼییي ؿذًذاص هتمبضیبًی وِ اص عشیك ًوًَِ گیشی  گشٍّی سٍیدس ایي پبیبى ًبهِ پغ اص اًزبم هغبلؼبتی وِ ثش 

پشداختِ ؿذُ اػت . اص رولِ ًمبط لَت هؼىي هْش هی تَاى ثِ ًىبتی چَى افضایؾ ویفیت  هْش هؼىي عشح ٍضؼف لَت

هؼىًَی ّبی  ٍاحذ ؿذُ توبم لیوت ٍوبّؾ ػبخت ّبی ّضیٌِ دس رَیی كشفِ ،هؼىًَی ثب اػتفبدُ اص اكَل فٌی ػبختوبًْبی

 كحیح سػبًی اعالع ػذم٬ى ثِ ًىبتی چَى هغبیشت تفبّن ًبهِ ػِ ربًجِ ثب ثبًهاضؼف ایي عشح هی تَاؿبسُ وشد. اص ًمبط ... ٍ

 ٍیظگی ؿذى لئلب ٬ػذم پبػخگَیی ثِ ػَاالت هتمبضیبى٬هَسد ًیبص ثشای حجت ًبم دس عشح هؼىي هْش ػشهبیِ هیضاى هَسد دس

 سا هی تَاى ثش ؿوشد.شُ غیهحذٍدیت ّبی ػٌی ٍعشح هبًٌذ ایي هتمبضیبى ثشای خبف فشدی ّبی

 :ريش تحقیق

ثب ثْشُ هٌذی اص هغبلؼبت اػٌبدی تْیِ ؿذُ اػت.فشضیِ اكلی پظٍّؾ ایي  تحلیلی ٍ -ایي همبلِ ثش اػبع تحمیمی تَكیفی

 ایي دس هشدم ّبی خَاػتِ ثْتش تبهیي ساػتبی دس ،هـىالت ٍ ووجَدّب  اص ایي هیضاى سضبیت ٍ داًؼتي ٍّوچٌیي وِ اػت 

 .دیگش ّبی ٍعشح عشح

 :مکان یابی ي فرایىد آن 

،اّذاف ٍ اعالػبت ٍضغ هَرَد ثِ  بهىبى یبثی دس ػلَم هشثَط ثِ صهیي ،ػولیبتی اػت وِ عی آى فشد هتخلق ثب اسایِ ًیبص ّ

دیگش وبسؿٌبػبى ،ًظیش تشافیه ،التلبد ،ربهؼِ ؿٌبػی ،سٍاًـٌبػی ،رغشافیب ،صهیي ؿٌبػی ،َّاؿٌبػی ،صیؼت ؿٌبػی ٍ روغ 

ثٌذی آًْب دس لبلت ًظشات ٍاّذاف خَد ثِ دًجبل دػتیبثی ثِ ثْتشیي اًتخبة اص اًتخبة ّبی هَرَد ثشای وبسثشی هَسد ًظش 

استجبط ػلوی ٍ  ،.هىبًیبثی ثْیٌِ صهبًی اهىبى پزیش اػت ،وِ هحمك ثتَاًذ ثب تَرِ ثِ اٍلَیت ّب( 10:1386م آصهَى،)ثضاػت
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ثِ دػت آهذُ اص وبسؿٌبػبى هشتجظ ثب هَضَع هىبى یبثی ثشلشاس ػبصد )فبضل ًیب ٍ  دادُ ّبیٍ ٌبػجی هیبى اعالػبت هٌغمی ه

یٌِ ووتش ،حلَل ػَد ثیـتش ٍ ػَْلت دػتشػی ثِ هٌبثغ ،هىبى فؼبلیت خَد سا (.اًؼبى دس رْت تحول ّض5،  1389ّوىبساى، 

اًتخبة هی ًوبییذ .لیىي ثب پیچیذُ تش ؿذى ػَهل هَحش دس هىبى یبثی ،ثِ ًبچبس ثِ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی ػلوی ٍ هذسى سٍی 

ثش سٍؽ حذالل وشدى ّضیٌِ )الًْبسد . ًظشیِ ّبی هجتٌی 1آٍسدُ اػت .ًظشیِ ّبی هىبى یبثی ثِ ػِ دػتِ تمؼین هی ؿًَذ .

 ثش تمبضب ٍ ػبهل ثبصاس داسد ٍ حذاوخش وشدى تبویذ .ًظشیِ ّبی هجتٌی ثش سٍؽ تزضیِ ٍ تحلیل دػتشػی )وِ ثیـتش2،ٍثش،ٍَّس(

. ًظشیِ ّبی هجتٌی ثش سٍؽ وؼت حذاوخش ػَد ٍ دس ٍالغ ًتیزِ هٌغمی دٍ سٍؽ 3هَسد ًظش اػت ()آگَػت لَؽ(  هذآدس

ٍالتش ایضاسد ،گشیي ّبست (.اص آًزبیی وِ ثیـتش هذل ّبی هىبًی ثِ هٌظَس یبفتي هىبى ّبی ثْیٌِ یب ثشای عشاحی ثْیٌِ ثبالػت )

 ثِ وبس گشفتِ هی ؿًَذ ،ثِ هذل ّبی اًتخبة ػبیت یب هذل ّبی هىبى یبثی هَػَم ّؼتٌذ .

 :مسکه

آیذ ٍ دس اكغالح ثِ  اص هبدُ ػَىَي ثِ هؼٌی آساهؾ هی هؼىي اػن هىبى اػت ثش ٍصى هَفؼَل ثِ هؼٌبی هحل آساهؾ ٍ ػىًَت وِ

وٌذ. دس لغت ًبهِ دّخذا هؼىي چٌیي هؼٌی ؿذُ: ربی ثبؿؾ ٍ خبًِ، هٌضل ٍ  گَیٌذ وِ اًؼبى دس آى صًذگی هی هىبًی هی

 (420:1375دلیش،) ثیت، ربی ػىًَت ٍ همبم، ربی آسام....

ّش ؿخق ًیؼت، ػشپٌبُ هٌبػت یؼٌی آػبیؾ هٌبػت، فضبی  ػشپٌبُ هٌبػت تٌْب ثِ هؼٌبی ٍرَد یه ػمف ثبالی ػش

ای. سٍؿٌبیی، تَْیِ، ػیؼتن گشهبیی هٌبػت،  هٌبػت، دػتشػی فیضیىی ٍ اهٌیت هٌبػت، اهٌیت هبلىیت، پبیذاسی ٍ دٍام ػبصُ

ثْذاؿتی صیشػبختْبی اٍلیِ اص لجیل آثشػبًی هٌبػت، ثْذاؿت ٍ آهَصؽ، دفغ صثبلِ، ویفیت هٌبػت صیؼت هحیغی ػَاهل 

هٌبػت، هىبى هٌبػت ٍ لبثل دػتشع اص ًظش وبس ٍ تؼْیالت اٍلیِ وِ ّوِ ایي هَاسد ثبیذ ثب تَرِ ثِ اػتغبػت هشدم تأهیي 

 (1379ؿَد. )دالل پَس، 

ای هؼوبساًِ دس هحیظ َّیت هب سا هحشص وشدُ ٍ اهٌیت سا ثش هب اسصاًی هیذاسد؛ ٍ ػشاًزبم  خبًِ ثب هغشح ؿذى ثِ ػٌَاى پیىشُ

داسین.  یبثین وِ ثش آًْب ٍلَف داؿتِ ٍ گشاهیـبى هی یبثین. دس خبًِ چیضّبیی سا هی ٌّگبم پبی ًْبدى ثِ آى ثِ آػبیؾ دػت هی

پشداصین. ٌّگبم تحمك  ػبصًذ دس وٌبسؿبى ثِ صًذگی هی ى آٍسدُ ٍ ثِ خبعش آًىِ ثخـی اص رْبى هب سا هیهب آًْب سا ثب خَد اص ثیشٍ

پشداصین. دس فشٌّگ اػالهی ولوبتی اص لجیل  خَاًذُ ؿذُ هی« آساهؾ داخلی»ثخـیذى ثِ ػىًَت خلَكی، ثِ آصهَى آًچِ 

 ي هتفبٍتٌذ.ولوِ هؼى ثبثیت،هٌضل ٍ داس ثىبس سفتِ اػت وِ اص لحبػ هفَْم 

)ثیت(هىبًی اػت وِ دس آى ثیتَتِ ؿَد یؼٌی ؿت ثِ سٍص آٍسدُ ؿَد.)هٌضل( ربی فشٍد آهذى ٍ ٍاسد ؿذى هی ثبؿذ،دس حبلیىِ 

هؼىي هفَْم ولی تشی داؿتِ ٍهٌظَس هىبًی اػت وِ اًؼبى دس آى ػبوي ثَدُ ٍ آساهؾ هی گیشد اص آًزبیی وِ اًؼبى فغشتب 

 هی ثبؿذ تبهیي هؼىي هٌبػت یىی اص هؼبئل هْن صًذگی ٍ هؼیـت ثـش هحؼَة هی ؿَد.خَاّبى آساهؾ ٍ هىبى هحفَػ 
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 :مسکه مُر

هؼىي هْش عشحی اػت وِ تَػظ دٍلت ًْن ثشای خبًِ داس وشدى افشاد ون دسآهذ ٍفبلذ خبًِ ارشا گشدیذُ اػت. پغ اص حجت ًبم 

ری كالح ثشسػی ؿذُ ٍ اگش افشاد داسای ؿشایظ الصم ثبؿٌذ ثِ  افشاد دسایي عشح ،ؿشایظ آًْب ثشای گشفتي خبًِ تَػظ هزشیبى

 تِ ٍتحَیل هتمبضیبى دادُ ؿَد.ؿشایظ تؼیي ؿذُػبخ خبًِ  تؼبًٍی هؼىي هؼشفی ؿذُ تب ثب گشفتي ٍرِ تؼیي ؿذُ ثشای آًْب

 ة

 ای خبًِ داس ؿذى ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ:ثش 

فبلذ صهیي هؼىًَی  1/1/84خَد ٍ افشاد تحت تىفل آًْب اص تبسیخ  افشاد ػشپشػت خبًَاسی وِ ؛فبلذ هؼىي یب صهیي ثَدى-1

اص ّیچ یه اص اهىبًبت دٍلتی یب اهىبًبت ًْبدّبی ػوَهی غیش دٍلتی هشثَط ثِ تبهیي هؼىي ؿبهل  22/11/57ثَدُ ٍ اص تبسیخ 

ؿٌذ، فبلذ صهیي ٍ هؼىي تلمی صهیي، ٍاحذ هؼىًَی ٍ یب تؼْیالت یبساًِ ای خشیذ ٍ یب ػبخت ٍاحذ هؼىًَی اػتفبدُ ًىشدُ ثب

 هی ؿًَذ.

 هتمبضیبى ٍارذ ؿشایظ، هتمبضیبًی ّؼتٌذ وِ حبئض ؿشایظ صیش ثبؿٌذ: -2

  1الف: فبلذیي هؼىي عجك تؼشیف هٌذسد دس ثٌذ 

 ة: هتبّل ٍ ثب ػشپشػت خبًَاس

 ػبل ػبثمِ ػىًَت دس ؿْش هَسد تمبضب 5د: داسای حذالل 

 اسا ثَدى ؿشط تبّل ٍ ؿشط ػشپشػت خبًَاس دس صهشُ هتمبضیبى ٍارذ ؿشایظ لشاس گیشًذ:افشاد صیش هی تَاًٌذ ثذٍى د -تجلشُ

ػبل ػي ثب اسائِ هذاسن ٍ هؼتٌذات لبًًَی دسخلَف فَت ّوؼش یب  35صًبى خَد ػشپشػت هـشٍط ثِ داؿتي حذالل  -

 هغلمِ ثَدى.

 ًخجگبى ػلوی ثب هؼشفی ثٌیبد ًخجگبى وـَس -

 (1379)دالل پَس، ػبل ػي ثب هؼشفی ػبصهبى ثْضیؼتی 20داسا ثَدى حذالل هؼلَالى رؼوی، حشوتی ثب  -

 

 چگًوگی احراز ضرایط متقاضیان مسکه مُر

ّوبًگًَِ وِ روش ؿذ، هتمبضیبى هؼىي هْش ثبیذ داسای ؿشایغی ثبؿٌذ وِ ته ته ایي ؿشایظ، ٌّگبم حجت ًبم ٍ حتی پغ اص 

هخبل هتمبضیبى هؼىي هْش ًجبیذ داسای صهیي ٍ هؼىي ثبؿٌذ ٍ ایي هَضَع، ثب آى ًیض هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد. ثِ ػٌَاى 

سٍؽ ّبی هختلف هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد ٍ چٌبًچِ دس ّش هشحلِ ػذم كحت آى هحشص ؿَد، هتمبضی ضبهي ادػبی وزة 

 خَد خَاّذ ثَد. ساُ ّبی ػٌزؾ ؿشایظ هتمبضیبى هؼىي هْش اص ایي لشاس اػت :

 ٍ یب صهیي الف( فبلذ هؼىي 

 رْت احشاص ؿشایظ فَق، توبهی هَاسد صیش اًزبم هی پزیشد.

اػتؼالم اص اداسات حجت اػٌبد ٍ اهالن ؿْشػتبًْبی اػتبى هجٌی ثش هبله صهیي یب هؼىي ًجَدى هتمبضی ٍ ّوؼش ٍ افشاد  -1

 تب تبسیخ هشارؼِ. 1384تحت تىفل ٍی اص اٍل ػبل 

 صهیي ٍ هؼىي دس وـَس تَػظ هتمبضی ٍ افشاد تحت تىفل ٍیتىویل ٍ اسائِ فشم تؼْذ ػذم هبلىیت  -2

 ة( هتبّل ٍ ػشپشػت خبًَاس 
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 احشاص ؿشط فَق اص عشیك ثشسػی ؿٌبػٌبهِ هتمبضی ٍ ّوؼش ٍی احجبت هی ؿَد .

 ػبل ػبثمِ ػىًَت دس ؿْش هَسد تمبضب 5د( داسای حذالل 

 ؿَد. ؿشط فَق اص عشیك ثشسػی یه یب چٌذ هَسد اص هَاسد صیش احشاص هی

 فیؾ آة ٍ ثشق هحل ػىًَت هتمبضی ثِ ؿشط تغجیك ثب ًبم هبله هٌذسد دس اربسُ ًبهِ فؼلی -

 ػشوَپي -

 گَاّی هذسػِ هحل تحلیل فشصًذ هتمبضی -

 (133:1373)رْبًگیشی :ذًوبی ّش هذسن دیگش وِ ثتَاًذ ایي ؿشط سا احشاص -

 

 مطالعات میداوی مکان یابی پريشٌ َای مسکه مُر استان یسد

 

ػبیت هزضا ّؼتٌذ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت. اػبهی پشٍطُ ّبی  13دس ایي هغبلؼِ هىبى یبثی اساضی هؼىي هْش اػتبى یضد وِ ؿبهل 

، پشٍطُ ػِ پشٍطُ هؼىي ػبص ، هزوَس ثش اػبع دادُ ّبی ػبصهبى هؼىي ٍ ؿْشػبصی اػتبى یضد ػجبستٌذ اص: پشٍطُ اتحبدیِ هؼىي هْش وَیش

، پشٍطُ  پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي هْش عجغ ، پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي حبهیبى ػذالت دٌَّ ،ّـت پشٍطُ هؼىي ػبص،  هْش هیجذاتحبیذُ هؼىي 

پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي ػشاد  ، پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي ّفت اثزذ ، پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي هْش ثبلشیِ ، تؼبًٍی هؼىي هْش عشًزی ّبی همین یضد

 ػِ .پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي فشاگیش هْشیضدٍ ، پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي فشاگیش هْشیض، یههْشیض پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي فشاگیش ، اسدوبى

 

 ٍضؼیت دػتشػی ٍ هَلؼیت پشٍطُ ّب ًؼجت ثِ ؿْش  -1

ثش اػبع ٍ )اص دیذگبُ چِ وؼی؟دٍلت یب وبسثشاى؟(یىی اص هؼیبسّبی ثؼیبس ولیذی دس هىبى یبثی اساضی هؼىًَی ٍضؼیت دػتشػی آًْبػت

  آٍسدُ اػت . ایي هؼیبس ستجِ ًخؼت سا ثِ دػت ،ًیض ًتبیذ

ثِ ؿْش اص عشیك هزبٍست ثب ؿشیبى ّبی اكلی ثِ خَثی اًزبم گشفتِ ٍ اص ایي ًظش هىبى یبثی تَاًؼتِ اػت ثِ هْوتشیي دػتشػی پشٍطُ ّب 

اػبع ًتبیذ پشػـٌبهِ ّب ثِ ٍضؼیت دػتشػی ّش یه اص پشٍطُ ّبی هؼىي هْش اػتبى یضد ثش دػتشػی ثِ خَثی پبػخ دّذ  یؼٌی  هؼیبس

 :ؿشح ریل هی ثبؿذ

 پشٍطُ اتحبدیِ هؼىي هْش وَیش: دػتشػی هتَػظ،

 : دػتشػی خَة،3پشٍطُ هؼىي ػبص، ؿوبسُ 

 پشٍطُ اتحبدیِ هؼىي هْش هیجذ: دػتشػی هتَػظ،

 : دػتشػی خَة،8پشٍطُ هؼىي ػبص ؿوبسُ 

 پشٍطُ ّبی تؼبًٍی هؼىي حبهیبى ػذالت دٌَّ: دػتشػی خَة،

 شٍطُ تؼبًٍی هؼىي هْش عجغ: دػتشػی خَة،پ

 ،پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي هْش عضًزی ّبی همین یضد: دػتشػی هتَػظ

 پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي هْش ثبلشیِ: دػتشػی هتَػظ،

 پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي ّفت اثزذ: دػتشػی خَة،

 پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي ػشاد اسدوبى: دػتشػی هتَػظ،

 دػتشػی خَة،: 3پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي فشاگیش هْشیض

 ،: دػتشػی خَة2پشٍطُ تؼبًٍی هؼىي فشاگیش هْشیض

 .: دػتشػی خَة1پشٍطُ ّبی تؼبًٍی هؼىي فشاگیش هْشیض
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دسكذ ًیض دػتشػی  39دسكذ اص دػتشػی خَثی ثشخَسداس ّؼتٌذ ٍ  61پشٍطُ هؼىي هْش اػتبى یضد،  13دس هزوَع ثشسػی ٍضؼیت 

 .ضؼیف دس ثیي پشٍطُ ّب، حبوی اص هىبى ّبیی ًؼجتبً خَة اص ًظش دػتشػی اػتهتَػظ داسًذ ٍ ثب تَرِ ثِ ػذم ٍرَد دػتشػی 

 

 يضعیت زیست محیطی سایت پريشٌ َا -2

 هحیغیصیؼت ػذم ًضدیىی ثب آالیٌذُ ّبی  -2-1 

كٌؼتی ّؼتٌذ دس صهیٌِ آالیٌذُ ّبی هحیغی ثش اػبع اعالػبت ػبصهبى هؼىي ٍ ؿْشػبصی اػتبى یضد، دٍ پشٍطُ دس هؼشم آالیٌذُ ّبی 

 .پشٍطُ هؼىي هْش اػتبى یضد وبهالً سػبیت ؿذُ اًذ 13وِ الجتِ حشین ّبی آالیٌذُ آًْب سػبیت ؿذُ اػت. دس ضوي ولیِ حشین ّب ثشای 

دس ثشسػی ّبی ثِ ػول آهذُ تَػظ ػبصهبى هؼىي ٍ ؿْشػبصی اػتبى یضد، هـخق گشدیذ وِ ّیچ  ػذم ٍرَد هخبعشات عجیؼی -2-2

هخبعشاتی هبًٌذ ػیل، صلضلِ، لغضؽ ٍ غیشُ، اساضی هؼىًَی هضثَس سا تْذیذ ًوی ٍ هٌتخت دس ًضدیىی گؼل لشاس ًذاسًذ  یه اص ػبیت ّبی

 .وٌذ

 

 يضعیت پاسخ گًیی بٍ معیار کالبدی -3

 ب اهىبى احذاث ثٌ -3-1

هىبى یبثی ؿذُ اًذ )ػبصهبى هؼىي ٍ  ش ثِ خَثی ػبیت هٌتخت داسای اهىبى احذاث ثٌب ٍ خبن هٌبػت ثَدُ اًذ ٍ اص ایي ًظ 13ّش 

 (.ؿْشػبصی اػتبى یضد

 ؿیت ٍ تَپَگشافی -3-2

ثش اػبع دادُ ّبی هشثَط ثِ ٍضؼیت ؿیت ٍ تَپَگشافی پشٍطُ ّبی هؼىي هْش اػتبى یضد، دٍ ػبیت اساضی تپِ هبَّسی داسًذ ٍ ثمیِ 

 .ثـیت هالین ّؼتٌذیب  هؼغح

 ٍرَد خذهبت صیشثٌبیی -3-3

 پشٍطُ داسای خذهبت وبهل صیشثٌبیی ّؼتٌذ 13بی ػبصهبى هؼىي ٍ ؿْشػبصی اػتبى، ّش ثش اػبع دادُ ّ

 یمالکیت اراض -4 

 92.دسكذ )تٌْب یه پشٍطُ( اص اساضی هَات اػتفبدُ ؿذُ اػت 8دسكذ اص هبلىیت اساضی هلی اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ 

ثالهؼبسم ّؼتٌذ. دٍ پشٍطُ حىن ثذٍى لِ ػبصهبى داسًذ، ّیچ وذام دسكذ  85دسكذ داسای هؼبسم ٍ  15؛ٍضؼیت حمَلی پالن ّبی اػتبى

  .تؼبسضی ثب دػتگبُ ّبی دٍلتی ًذاسًذ. یه ػذد ثب هبله تَافك ؿذُ اػت ٍ ػِ پشٍطُ اػبدُ هبلىیت ؿذُ اًذ

 ,% داسًذ85% كَست هزلغ تفىیه ًذاسًذ ٍ 15% اساضی ؿـذاًگ ّؼتٌذ، 100هـخلبت حجتی پالن ّبی اػتبى 

 زش سایتار -5 

   ّن خَاًی وبسثشی ّبی ّوؼبیگی ػبیت -5-1  

 .   دسكذ هتَػظ ّؼتٌذ 46دسكذ اص ًظش ّن خَاًی خَة ٍ  54  
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 تٌبػت اثؼبد، فشم ٍ ؿىل ػبیت  -5-2  

 .   دسكذ ضؼیف ّؼتٌذ 8دسكذ هتَػظ ٍ  15دسكذ ؿشایظ خَة داسًذ، 77  

 دیذ ٍ هٌظش ػبیت -5-3  

 .ّؼتٌذ دسكذ هتَػظ 23دسكذ خَة ٍ  77

 :ٍضؼیت وبسثشی ٍ تشاون پشٍطُ ّبی هؼىي هْش وـَس ًؼجت ثِ عشح ّبی هلَة فشادػت

ٍضؼیت وبسثشی ٍ تشاون پشٍطُ ّبی هؼىي هْش وـَس ًؼجت ثِ عشح ّبی هلَة فشادػت )ؿبهل  ،عی ػَالی اص پشػـٌبهِ تَصیغ ؿذُ

ى ثشای اػتبى یضد حبوی اص اًغجبق ٍضؼیت وبسثشی ٍ تشاون عشح ّبی ربهغ، تفلیلی، ّبدی ؿْشی یب سٍػتبیی( ثشسػی ؿذ وِ ًتبیذ آ

 .پشٍطُ ّب ًؼجت ثِ عشح ّبی هلَة فشادػت ّؼتٌذ

 :ثشسػی هَلؼیت پالن ًؼجت ثِ هحذٍدُ ٍ حشین عشح ّبی هلَة فشادػت

 .پشٍطُ دس هحذٍدُ ؿْش ًیؼتٌذ 2پشٍطُ دس هحذٍدُ ؿْش لشاس داسًذ ٍ  11پشٍطُ هؼىي هْش اػتبى یضد،  13اص 

 :ٍضؼیت عشح آهبدُ ػبصی اػتبى ًؼجت ثِ عشح ّبی هلَة فشادػت

هَرَد ٍ ثشای  1386ثَدرِ ػبل  6پشٍطُ عشح آهبدُ ػبصی هلَة لجل اص اثالؽ لبًَى ثٌذ )د( تجلشُ  5اص پشٍطُ هزوَس دس اػتبى یضد، ثشای 

 .پشٍطُ دیگش ٍرَد ًذاؿتِ اػت 8

 

 زوجان ضُر در مُر مسکه َای پريشٌ ارزیابی

 5 ٍ اًذ ؿذُ ػبوي ّب پشٍطُ ایي دس ّذف ّبی گشٍُ ٍ ؿذُ ٍاگزاس پشٍطُ 8 وِ اػت ؿذُ تلَیت هْش هؼىي پشٍطُ 13 صًزبى ؿْش دس

 (1ل ؿى) .اػت ؿذُ ٍاگزاس هْش هؼىي ّبی پشٍطُ اص هؼىًَی ٍاحذ 1419 اوٌَى ّن  .ثبؿذ هی ػبخت حبل دس پشٍطُ

 
 )1394 سنجان، استان شهزساسي و راه ساسمان (ماخذ سنجان مهز مسکن پزوصههاي موقعیت (1 ) شکل   
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 :مُر مسکه پريشٌ َای از مىتفع ضًودگان اجتماعی ي اقتصادی يیصگیُای بررسی

 

 7/36 دسكذ دسكذ خبًَاس ّب وبسگش، 30هؼىي هْش پشٍطُ ّبی دس .ثبؿذ هَحش خبًَاسّب هؼىي ًَع ٍ سفبُ دسآهذ، دس هی تَاًذ ؿغلی پبیگبُ

 ، ٍ ثبصًـؼتِ خبًَاسّب ػشپشػت اص دسكذ3/3، دسكذ ػشپشػت خبًَاسّب وبسهٌذ دٍلت 3/17 آصاد، ؿغل داسای خبًَاسّب ػشپشػت دسكذ

 .ثَدًذ ثیىبس ػبوٌبى1/12

 .اػت گشدیذُ روش هتؼذد، ثلَست ٍ ثذهؼىٌی،ثبسّب ٍ هؼىٌی ثی دس هَحش ربسی ٍ تبسیخی ػبهل ثؼٌَاى التلبدی، هؼبئل ٍ دسآهذ ػبهل

 خَد داسًذ ثیـتشی دسآهذ وِ وؼبًی وِ ثغَسی ثبؿذ هی هؼىي رولِ اص ٍ ًیبصّبی اًؼبى تبهیي ثشای هْوتشی ؿبخق خبًَاس دسآهذ

 ثیـتش ّب پشٍطُ ایي .ؿَد هی ؿبهل سا دسآهذ ون ّبی گشٍُ ثیـتش هؼىي تبهیي دٍلتی ّبی ثشًبهِ  .ًوبیٌذ تبهیي سا خَدهؼىي  لبدسًذ

 دسآهذ تَهبى ّضاس 400 اص ووتش خبًَاسّب دسكذ 3/67خبًَاسّب یؼٌی ثیـتش وِ ثغَسی  .اػت دادُ ربی خَد دس سا دسآهذ ون ّبی گشٍُ

 ّن ثیـتشی ّبی ّضیٌِ داسًذ ثیـتشی دسآهذ وِ خبًَاسّبیی.داسًذ دسآهذ تَهبى ّضاس 400 اص ثیـتش خبًَاسّب دسكذ 7/32 ٍ داسًذ هبّیبًِ

 هغبلؼبت هیذاًی ثٌبثش .ثبؿذ هی ووتشی ًؼجت دسآهذ، ون ّبی گشٍُ ثبلؼىغ پشدسآهذ خبًَاسّبی ّضیٌِ دسول هؼىي ّضیٌِ ػْن ٍ داسًذ

-300دسكذ ثیي  3/15،ّضاس تَهبى 200-100 ثیي دسكذ 8 تَهبى، ّضاس 100 اص ووتشدسكذ 3/5دسآهذ خبًَاسّبی ػبوي دس هؼىي هْش

ّضاس تَهبى  500-600دسكذ ثیي 7/4ّضاس تَهبى ، 400-500ثیي دسكذ 3/15ّضاس تَهبى ، 400-300دسكذ ثیي  3/35ّضاس تَهبى ، 200

اسلبم هٌؼىغ وٌٌذُ فمش خبًَاسّبی  ایيوِ  ّضاس تَهبى ّضیٌِ داسًذ 700دسكذ ثیـتش اص  7/6ّضاس تَهبى ٍ  600-700دسكذ ثیي  3/9،

 ()هشوض تحمیمبت هشوض تْشاى  .ػبوي هی ثبؿذ 

 3/5 ٍ فبلذ پغ اًذاص اص خبًَاسّب دسكذ 7/88 ،داسد هؼىي رولِ اص اًؼبى ًیبصّبی ثشخی تبهیي دس هْوی ًمؾ اًذاص پغ هیضاى ّوچٌیي

 پغ ون هیضاى ثِ تَرِ ثب .داؿتٌذ اًذاص پغ تَهبى ّضاس 300 الی 200 ثیيدسكذ 0/7ٍ  تَهبى ّضاس 200الی  100دسكذ اص خبًَاسّب ثیي 

 خشیذ ٍ تبهیي ثشای الصم تَاًبیی ون، اًذاص پغ هیضاى ثب ّب گشٍُ ایي ٍ ؿَد هی هحؼَة فشكت یه آًبى ثشای هْش هؼىي خبًَاسّب، اًذاص

 ثبػج تَاًذ هی اهش ایي وِ ًوبیٌذ ثبصپشداخت سا دٍلتی تؼْیالت ًتَاًٌذ وِ اػت هوىي ّن ػَم دس ٍلی، ًذاسًذ آصاد ثبصاس سادس هؼىي

 .ؿَد دٍلت ٍ ثبًىْب ثشای هـىالت ایزبد

 

 :تحلیل هىبى یبثی دس پشٍطُ ّبی هؼىي هْش 

 

 هشاوض خشیذ، هشاوض لجیل اص سفبّی خذهبت ٍ اهىبًبت هحذٍدیت ثب ٍ اًذ گشفتِ لشاس ؿْشّب حبؿیِ دس هْش هؼىي ّبی پشٍطُ ثیـتش

 .داسًذ غیشسػوی اػىبى هحالت ثِ ثیـتشی ؿجبّت ثشخَسداسیْب لحبػ اص ٍ اًذ هَارِ وبفی هٌبػت ًمل ٍ حول ٍ تفشیحی، هشاوض آهَصؿی،

 تَاى هی تَكیفی ّبی آهبسُ اػبع ثش ٍ اػت ؿذُ اًتخبة ؿبخق 10 صًزبى هْش هؼىي پشٍطّْبی دسٍضؼیت هىبًیبثی  ثشسػیرْت 

 ًوشُ ،(ًبهغلَة وبهال ٍ ًبهغلَة ًؼجتب هغلَة، ًؼجتب هغلَة، وبهال ّبی ًوشُ اص) هغبلؼِ هَسد هحذٍدُ دس ٍضؼیت هىبًیبثی  وِ گفت

 ثبؿذ هی صًزبىهؼىًَی هْش ٍاحذّبی دس صًذگی ٍخبهت دٌّذُ ًـبى ٍ ًبهٌبػت ًوشُ ایي وِ دّذ هی اختلبف خَد ثِ سا ًبهغلَة وبهال

 (4)رذٍل ؿوبسُ 

وِ   .هی ثبؿذ. 4تب  1یه اص ؿبخق ّب ثیي  ّش ًوشُ وِ .هیگیشد لشاس ثشسػی هَسد رذاگبًِ ثغَس ؿبخق ّبی هىبًیبثی اص یه ّش صیش دس

وبهال هغلَة هی  4الی  25/3ًؼجتب هغلَة ،ثیي  25/3الی  5/2ثیي  ًبهغلَة، ًؼجتب275 الی 1775 ثیي ًبهغلَة، وبهال 1775 الی 1 ثیي

 (1ثبؿذ )رذٍل ؿوبسُ 
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 )1391 ،ػبصهبى هشوض ؿْشػبصی اػتبى صًزبى (مهز مسکن پزوصه هاي در تزخورداریها تهدرصد(  ته) دستزسی میشان (1 ) جدول

 احوذ اػذی

 کامال مطلوب نسثتا مطلوب نسثتا نا مطلوب کامال نا مطلوب 4الی  1میانگین تین 

 

 تزخورداریها

 
 خدمات امنیتی و انتظامی 373 1773 34 4573 1778

 مدارس و مزاکش آموسشی 173 6 1373 7973 1729

 مزاکش خزید 0 173 34 6477 1736

 فزاقتتفزیحی و گذران اوقات  0 0 12 88 1 

 مزاکش فزهنگی 7/ 2 6 9177 1711

 جاده کشی مناسة ایستگاه اتوتوس و تاکسی 774 28 40 3727 172 

 پارک و فضاي سثش 0 7/ 1077 8877 171

 نشانی آتش 0 2 1973 7877 1723

 سیستم دفع فاضالب 477 20 3773 38 179

 مزاکش تهداشتی و درمانی 0 573 1477 80 1752
 

 

 مطالعٍ مًرد محديدٌ در مُر مسکًوی ياحدَای از رضایت میسان

 اص)هْش هؼىي ٍاحذّبی اص سضبیت تَكیفی،هیضاى ّبی آهبسُ اػبع ثش ٍ اػت ؿذُ اًتخبة ؿبخق 5 سضبیتوٌذی هیضاى ػٌزؾ ثشای

 ًوشُ ایي وِ دّذ هی اختلبف خَد ثِ سا ًبهغلَة ًؼجتب ًوشُ ،(ًبهغلَة وبهال ٍ ًبهغلَة ًؼجتب هغلَة، ًؼجتب هغلَة، وبهال ّبی ًوشُ

 .ثبؿذ هی ّب پشٍطُ ایي دس ػىًَت اص ػبوٌبى ًبخـٌَدی دٌّذُ ًـبى ٍ ًبهٌبػت

 وِ .ثبؿذ هی 4- 1 ثیي ؿبخق ّب اص ّشیه ًوشُ وِ .گیشد هی لشاس ثشسػی هَسد رذاگبًِ ثغَس سضبیتوٌذی ؿبخلِ ّبی اص یه ّش صیش دس

 هی هغلَة وبهال 4 الی 3725 ثیي هغلَة، ًؼجتب 3725 الی 275 ثیي ًبهغلَة، ًؼجتب275 الی 1775 ثیي ًبهغلَة، وبهال 1775 الی 1 ثیي

 اص ووتشی سضبیت ػبوٌبى اص ثیـتشی دسكذ ّوچٌیي  .ًذاسًذ هْش هؼبوي همبٍهت ٍ ػبصُ ثِ ًؼجت خَثی رٌّیت ػبوٌبى ثیـتش.ثبؿذ

  .داسًذ هْش هؼبوي عشاحی ویفیت

 هْش هؼىي ّبی پشٍطُ دس آػبیؾ هیضاى  .ثبؿذ هی ًبهغلَثیسا ثِ خَداختلبف دادُ اػت وِ دس ػغح ًؼجتب  3/2ًوشُ عشاحی ویفیت

 ثؼٌَاى آػبًؼَس اص وَدوبى ثشخی هخبل ػٌَاى ثِ اػت دادُ اختلبف خَد ثِ سا 3/2ًب هغلَة  ًوشُ ؿبخق  ایي ٍ ًجَدُ ثخؾ سضبیت

 دس ؿْشًٍذی سفتبس اص هٌذ ثْشُ ٍ فشٌّگی هتفبٍت عجمبت ثب افشاد ؿذًذلشاسگیشی هی آساهؾ ػلت ثبػج ٍ وشدًذ هی اػتفبدُ ثبصی اػجبة

 پبییي ثیبًگش وِ داسد لشاس ًبهغلَة ػغح دس ػبوٌبى ًـیٌی آپبستوبى فشٌّگ .داؿت خَاّذ ّوشاُ ثِ سا خَد خبف هـىالت ّن وٌبس

 ثب آًْبػت هؼبحت ثَدى پبییي هْش هؼىي عشح هـىالت اص یىی دیگش ػَی اص .ثبؿذ هی ػبوٌبى ارتوبػی ٍ التلبدی ّبی پبیگبُ ثَدى

 (2 رذٍل) ثبؿذ هی 2/2ًوشُ ثب ًبهغلَة ًؼجتب ػغح دس هؼىًَی ٍاحذّبی هؼبحت اص سضبیت هیضاى پبػخگَیبى ًظشات ثِ تَرِ
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 )1393 ،هشوضتحمیمبت ٍ هؼىي (مُر مسکًوی ياحدَای از (درصد بٍ) ساکىان رضایت میسان (2) جديل
 

 4الی  1میانگین تین 

 کامال نا مطلوب

 نسثتا نا مطلوب

 نسثتا مطلوب

 کامال مطلوب

 

 پبساهتش ّب کامال مطلوب نسثتا مطلوب نسثتا نا مطلوب کامال نا مطلوب

 
 هذت صهبى ارشای پشٍطُ 2 10 40 48 1/6

 هیضاى آػبیؾ 6/7 41/3 39/3 7/12 2/3

 

2/4 

 

20 

 

34 

 

39/3 

 

6/7 
 ًـیٌی ّوؼبیگبىفشٌّگ آپبستوبى 

 ویفیت عشاحی 5/3 34/7 43/3 16/7 2/3

 همبٍهت ٍ ػبصُ 4/7 32 46/7 16/7 2/2

 هؼبحت ٍاحذ هؼىًَی 1/3 30/7 54/7 13/3 2/2

 

 ثٌیبد ؿْشػبصی، ٍ هؼىي ٍصاست تؼبٍى، ٍصاست ؛ًْبد چٌذ ّوضهبى تلذی .داسًذ پبییٌی سضبیت پشٍطُ تحَیل ٍ ارشا صهبى هذت اص ػبوٌبى

 سؿتِ چٌذ ٍ ٍػیغ ای حلمِ صیشػبختْب، وٌٌذُ اسائِ هختلف ػبصهبًْبی ثب وِ (اػت هؼىي ثبًه ػوَهب وِ)ػبهل ثبًه ٍ ؿْشداسی هؼىي،

 .اًذ ػبختِ سا ای

 آى تحَیل ٍ پشٍطُ ارشای صهبى هذت اص ًبهغلَثی وبهال سضبیت دٌّذُ ًـبى وِ دادُ اختلبف خَد ثِ سا 1/6ًوشُ گَیِ ایي ًتبیذ اػبع ثش

 .ثبؿذ هی
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 ًتیزِ گیشی:

ثِ ًظش هی سػذ هی   ػَاهل ویفی ٍ فشٌّگی تملیل هی یبثٌذ. دس ٍالغ دس پشٍطُ هؼىي هْش ثب تملیل هفَْم خبًِ ثِ هؼىي،

ثبیؼت پبساهتشّبی ویفی ٍ ووی سا تَاهبى ٍ ثِ هَاصات ّن پیؾ ثشد. ػذالت ارتوبػی ًوی تَاًذ حك داؿتي ویفیت هغلَة سا 

اص دّه ّبی پبییٌی ػلت وٌذ. ویفیت پبییي ػبخت، ربیگیشی ًبهٌبػت، ثی َّیتی، افضایؾ ًمذیٌگی ٍ ایزبد تَسم، ّوگی اص 

 هْش اػت . وبػتی ّبی ویفی هؼىي

ًىتِ دیگشی وِ ثبیذ هَسد تَرِ لشاس ثگیشد ایي اػت وِ یىی اص ؿبخق ّبی تَػؼِ یبفتگی ثخؾ هؼىي، هیضاى تذاخل دٍلت  

دس ثخؾ ػبخت ٍ ػبص اػت. اص رولِ وـَسّبیی وِ ثیـتشیي دخبلت اص عشف دٍلت ثشای ػبخت ٍاحذّبی هؼىًَی دس آى 

وِ دس حبل حبضش ثب هـىالت ػذیذُ حمَلی ٍ ارتوبػی ًبؿی اص آى هَارِ اػت.  كَست گشفت هی تَاى ثِ اًگلیغ اؿبسُ وشد

اوخشیت هحممیي غشثی عشح ّبی ػبخت هؼىي اًجَُ پغ اص رٌگ رْبًی دٍم دس اًگلؼتبى سا ؿىؼت خَسدُ هی داًٌذ ٍ ثِ 

ِ دٍلت )وِ رض اّذاف ثلٌذ ػٌَاى ربیگضیي، ثِ دًجبل ػجه وشدى ثذًِ دٍلتی ّؼتٌذ. اهب هؼىي هْش ثِ ربی ػجه وشدى ثذً

اسگبى ّبی هختلف سا تب ػبلْبی ػبل دسگیش  هذت دٍلت اػت( ، ثِ ػجت هبلىیت دٍلتی صهیي ّبی اختلبف یبفتِ ثِ ایي عشح،

ّبی تَلیذ ٍ ػشضِ  ثٌبثشایي دٍلت دس وٌبس حوبیت اص ػیبػت هی وٌذ ٍ ثِ ثؼیبسی اص هـىالت حمَلی ٍ هبلىیتی داهي هی صًذ.

ّبی وٌتشلی ٍ تٌظین ثبصاس داؿتِ  ای ثِ ػیبػت ّبػت، ثبیذ تَرِ ٍیظُ ي دس وـَس وِ هؼىي هْش یىی اص آى ػیبػتپبیذاس هؼى

اػتمشام اص ثبًه هشوضی  ،اثضاس ارشایی ایي ػیبػت اػت. اص عشفی ثِ رْت تأهیي هبلی ثخؾ هؼىي  تشیي ثبؿذ وِ هبلیبت هْن

ىي ثبػج افضایؾ تَسم ٍ افضایؾ حزن ًمذیٌگی خَاّذ ؿذ وِ رْت سفغ ٍ دخبلت ثبًه هشوضی دس رْت تأهیي هبلی ثخؾ هؼ

تَاى اص اثضاسّبی ًَیي ثبًىی ّوبًٌذ اًتـبس اٍساق هـبسوت سٌّی اػتفبدُ وشد.  ایي هـىل ٍ تأهیي هبلی ثخؾ هؼىي هی

 ػٌَاى پیـٌْبد هغشح وشد. تَاى ثِ صهبى ثب افضایؾ خظ اػتجبسی سا هی ّوچٌیي وٌتشل ًمذیٌگی ّن
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