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 چکیدٌ

قٟطٞب ٚافعایف ؾطیغ قٟط٘كیٙی ثٛزٜ زضزٞٝ ٞبی اذیطزضوكٛضایطاٖ قبٞسضقس ؾطیغ ٚضٚظافعٖٚ خٕؼیت 

ایٓ.یىی اظ ٔكٟٛضتطیٗ ػٛاضو تٛؾؼٝ قٟط٘كیٙی زضوكٛضی ٔثُ ایطاٖ ،پیسایف پسیسٜ وٕجٛز ظٔیٗ ٚٔجبضظٜ 

ثطای تهبحت ٚتهطف غیطلب٘ٛ٘ی ظٔیٗ زضذبضج اظٔحسٚزٜ قٟطٞب اؾت وٝ ثٝ ضقس تٛؾؼٝ ثسٖٚ ثط٘بٔٝ 

یعی ٞبی آتی وبضثطی ٞبی اضاضی قٟطی تًٙ تطٔیىٙٙس.ِصا ٚثسلٛاضٜ قٟطٞب زأٗ ظزٜ ٚضاٜ ضاثطای ثط٘بٔٝ ض

حفظ اٍِٛٞبی ٔٙؿدٓ ٚٔغّٛة تٛؾؼٝ قٟطی اظٔكىالت اوثطقٟطٞبی ایطاٖ ٔیجبقس ٚتٟٙب ضاٞىبضٞبی ایسٜ 

اَ ٚٔغّٛة  تٛؾؼٝ قٟطی ٍٕٖٞٛ،ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظظٔیٟٙبی قٟطی ثطای حبَ ٚآیٙسٜ 

قجىٝ ،فضبی ؾجع،تبؾیؿبت قٟطی ٚغیطٜ،اؾترٛاٖ ثٙسی انّی قٟط ٚ٘حٜٛ قٟطٞبؾت،چطاوٝ ثط٘بٔٝ ضیعی 

تٛؾؼٝ آتی قٟطضأكرم ٔی وٙس.٘حٜٛ ضٚیىطز ٚچٍٍٛ٘ی ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی تٟٙب ٘مف 

اؾبؾی زضویفیت ٚوبضایی ثط٘بٔٝ ٞبی خبٔغ قٟطی ذٛاٞس زاقت.ثّىٝ اؾبؼ ٘ظبْ تٛظیغ فؼبِیت ٞب،ذسٔبت 

 اتؼییٗ ٕ٘ٛزٜ ٚثٝ تٛؾؼٝ پبیساض قٟطی ذٛاٞس ا٘دبٔیس.ٚؾطا٘ٝ وبضثطیٟب ض
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[Grab your reader’s attention with a great 

                              1 

 مقدمٍ

ٔی ثبقس.اظؾٛی 12أطٚظٜ ثٝ ٘ظطٔی ضؾس تمبضب ثطای تٛؾؼٝ پبیساضقٟطی ٚقٟطی فطا ضٚی ثكطیت زضلطٖ 

ظات تىِٙٛٛغیه ٚٞٓ ضٚحیٝ زیٍطخؿتدٛ ثطای یبفتٗ قٟطی ایسٜ آَ،یؼٙی آٖ قىُ اظقٟط وٝ ثتٛا٘س ٞٓ أتیب

ؾبِٓ ظ٘سٌی ضاثطاؾبؼ ایسٜ ٞبی ضٚقٍٙطا٘ٝ ػساِت اختٕبػی ثیبٖ وٙس یىی اظزَ ٔكغِٛی ٞبی ثؿیبضی 

زؾتطؾی ػبزال٘ٝ ثٝ ظٔیٗ ٚاؾتفبزٜ ثٟیٙٝ اظآٖ یىی -2اظنبحت ٘ظطاٖ قٟطؾبظی ٚثط٘بٔٝ ضیعی قٟطی اؾت.

ثسیٟی اؾت وٝ اؾتفبزٜ اظ ظٔیٗ ٚفضب ،ثٝ -1.اظِٔٛفٝ ٞبی اؾبؾی زضتٛؾؼٝ پبیساض ٚػساِت اختٕبػی اؾت

ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ ػٕٛٔی حیبتی ٚثطٚت ٍٕٞب٘ی ثبیس تحت ثط٘بٔٝ ضیعی انِٛی ا٘دبْ پصیطز ٚزؾت یبثی ثٝ 

چٙیٗ قٟط پبیساض ٚایسٜ اَ تٟٙب زضٌطٚؾبٔب٘سٞی ٚ٘حٜٛ اؾتفبزٜ نیحیح ٚثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ اظ اضاضی قٟطی 

،ظٔیٗ ٚفضب فمظ ػٙهطی ثطای تحمك ذٛاؾت ٞب ٚآضظٚٞبی ا٘ؿب٘ی اؾت.ِصا اظزیسٌبٜ تٛؾؼٝ پبیساض  .اؾت 

چٍٍٛ٘ی اؾتفبزٜ اظظٔیٗ ٞبی قٟطی ٘مف اؾبؾی زضتبٔیٗ ٘یبظٞبی قٟطٚ٘ساٖ ،ویفیت ٔحیظ ظیؿت 

ظیجبیی ٔحیظ قٟطی ٚزض ٟ٘بیت تٛؾؼٝ پبیساضقٟط زاضز. ِصایىی اظٟٔٓ تطیٗ ،ؾالٔت ٚآؾبیف قٟط٘كیٙبٖ ،

تىبُٔ ثط٘بٔٝ ضیعی قٟطی ٚغٙبی ثط٘بٔٝ ضیعی تٛؾؼٝ پبیساض قٟطی ،تٛخٝ ثٝ ثط٘بٔٝ ضیعی  اٞطْ ٞبی ٔٛثطثطای

وبضثطی اضاضی قٟطی اؾت.ثٝ ثیبٖ زیٍط ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی ،ثبیسٔؿبئُ ٚٔكىالت قٟطٞب 

ٕٞطاٜ وبِجسی ٚؾبذت قٟطٟٔیبٕ٘ٛزٜ ٚ -ؾبٔب٘سٞی فضبئی یضاحُ ٕ٘ٛزٜ ٚ٘ٛع ٔهطف ظٔیٗ زضقٟطضازضضاؾتب

ثبتٛؾؼٝ قٟطٞب ٚپبیساضی تٛؾؼٝ قٟطی ،ؾالٔت ضٚحی ٚضٚا٘ی ضازضقٟط ثطای قٟطٚ٘ساٖ فطاٞٓ ٕ٘بیس.
 

 

 اَداف 

أطٚظٜ ترطیت ثی ا٘تٟبی عجیؼت وٝ ٔؼَّٛ ٍ٘بٜ ثیٕبضٌٛ٘ٝ لطٖٚ اذیط ثٝ عجیؼت اؾت،ظ٘سٌی ٘ٛع ثكطضا 

(ثسٖٚ قه قطایظ فؼّی ظیؿت زضقٟطٞب ،قطایظ ٔغّٛثی ٘جٛزٜ ٚایٗ قطایظ 2141 ،تٟسیس ٔیىٙس)ضحیٕی

ػٛأُ ٔؼتسزی اؾت تٟٙب ضاٜ ٘دبت ا٘ؿبٟ٘ب اظثیٗ ٚضؼیت ٘بٔغّٛة حطوت ثٝ ؾٕت ایدبز ٔؼَّٛ ػُّ ٚ

 زضایٗ تحمك ؾؼی ثطآٖ اؾت ضٕٗ آقٙبیی ثبٔفْٟٛ تٛؾؼٝ پبیساض ٚٚیػٌی ٞبی  ثبقس.ٔی خبٔؼٝ ٚقٟطپبیساض 

پبیساض ،تٕطوع ٚیػٜ ای ضٚی قٟطٞب ثؼٙٛاٖ ؾىٛ٘تٍبٜ ثیف اظ ٘یٕی اظخٕؼیت نٛضت ٌیطز. ٚػٛأُ  خبٔؼٝ

ٟٔٓ زضخٟت ضؾیسٖ ثٝ تٛؾؼٝ پبیساضقٟطٞب ٚ٘یع ٔٛا٘غ ٟٔٓ زضضاٜ ػسْ تٛؾؼٝ پبیساضقٟطٞب ثطضؾی 

قٟطی ٚتٛؾؼٝ قٛز.ٚزضایٗ ٔمبِٝ ثٝ ایٗ ؾٛاالت پبؾد زازٜ قٛز .اٚال چٝ ضاثغٝ ای ثیٗ وبضثطی اضاضی 

قٟطی ٚخٛز زاضز. ثب٘یب ٔكرم قٛزوٝ ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی زضوكٛضایطاٖ تبچٝ ٔیعاٖ پبیساض

اؾتب٘ساضٞبی ؾطا٘ٝ وبضثطی قٟطی ٔغبثمت زاضز
.       
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 تعریف کاربری اراضی شُری

ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟط،ؾبٔب٘سٞی ٔىب٘ی ٚفضبیی فؼبِیت ٞب ٚػّٕىطزٞب قٟطی ثطاؾبؼ ذٛاؾتٟب 

ٚ٘یبظٞبی خبٔؼٝ قٟطی اؾت ٚٞؿتٝ انّی ثط٘بٔٝ ضیعی قٟطی ضاتكىیُ ٔی زٞس.چبپیٗ اظپیكىؿٛتبٖ ایٗ 

ظٔیٗ ٚٔىبٖ ثطای وبضثطزٞب ٚٔهبضف ٔرتّف ظ٘سٌی اؾت ثٝ  ػّٓ ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی ظٔیٗ ضاػّٓ تمؿیٓ

زضثط٘بٔٝ ضیعی  ( 2134، ٔٙظٛض اؾتفبزٜ ٔٛثطاظ ظٔیٗ ٚا٘تظبْ فضبیی ٔٙبؾت ٚوبضا نٛضت ٔی ٌیطز.)ؾؼیس٘یب

قٟطی تالـ ٔی قٛزوٝ اٍِٛٞبی اضاضی قٟط ثٝ نٛضت ػّٕی ٔكرم قٛز ٚٔىبٖ یبثی  وبضثطی اضاضی

 ،ا٘غجبق ٕٚٞبٍٞٙی ثبیىسیٍطٚؾیؿتٓ ٞبی قٟطی لطاضٌیطز.)ظیبضیفؼبِیت ٞبی ٔرتّف زضقٟط زض

(ٔٙظٛض اظ ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی،ٔكرم وطزٖ ٘ٛع ٔهطف ظٔیٗ زضقٟطٚٞسایت 2134

ٍط ٚ ثب ؾیؿتٓ ٞبی قٟطی اؾت.) ؾبٔب٘سٞی فضبئی قٟط،تؼییٗ ؾبذت ٞب ٚچٍٍٛ٘ی ا٘غجبق آٟ٘ب ثبیىسی

اضاضی قٟطی ،ٔدٕٛػٝ ای اظفؼبِیت ٞبی ٞسفٕٙس اؾت وٝ ٔحیظ  ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی(2135ظیبضی ، 

ضاؾبٔبٖ ٔی ثركس ٚزضحس ٔمسٚض،ذٛاؾتٝ ٞب ٚ٘یبظٞبی خٛأغ قٟطی ضازض اؾتفبزٜ اظاضاضی فطاٞٓ ٔی 

ثٝ ػجبضت زیٍط ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظظٔیٗ ٞبی قٟطی ضاثبتٛخٝ ثٝ ٘یبظٞبی قٟطٚ٘ساٖ  (2141 ،آٚضز.)پٛضٔحٕسی

ؾالٔت،آؾبیف،ظیجبیی،ؾبظٌبضی ٚغیطٜ ٕٞبٖ ثط٘بٔٝ ضیعی اضاضی زض ٘ظطٌطفتٗ قبذم ٞبی   ثب ٕٞبٖ قٟط

(2142قٟطی اؾت.)ضضٛیبٖ
 

 

 اَداف بروامٍ ریسی کاربری اراضی شُری 

قبیسیىی اظ ٟٔٓ تطیٗ اٞساف ثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی پیكٍیطی اظترطیت ظٔیٗ ،ثطلطاضی اضتجبط 

،تٛؾؼٝ فضبی ؾجع ٚزضذتی ٚٔىبٖ یبثی ثٟیٙٝ فظ ٔٙبثغ پبیساض ٚتدسیس٘بپصیطٚپیٛ٘س ٔیبٖ قٟط ٚعجیؼت،ح

ذسٔبت ٔی ثبقس. اظ٘ظط التهبزی وبضثطی ظٔیٗ ضازضضاؾتبی خٌّٛیطی اظؾٛزاٌطی ظٔیٗ،ثٟطٜ ثطزاضی ثٟیٙٝ 

ظٔیٗ زضخٟت ٔٙبفغ ػٕٛٔی ٔی  افعٚزٜق ٔبِىیت،ثٟطٜ ٌیطی اظاضبفٝ اضظـ التهبزی اظایٕٙی ،تؼسیُ حمٛ

ثطقٕطز.اظ٘ظطاختٕبػی وبضثطی ظٔیٗ زضضاؾتبی افعایف تؿٟیالت ٚذسٔبت ػٕٛٔی،وبٞف ٘بثطاثطی  تٛاٖ

زضثٟطٜ ثطزاضی اظظٔیٗ ٚتٛؾؼٝ ػساِت اختٕبػی ،ظیجبؾبظی ٔحیظ ٔحّی ٚ٘بحیٝ قٟطی ِٚجٝ قٟطی ٔغطح 

اظتساذُ وبضثطی ٘بؾبظٌبض،حفظ تؼبزَ ٔیبٖ تطاوٓ خٕؼیت ٚؾطا٘ٝ ظٔیٗ ثٝ  ٔی ٌطزز.اظ٘ظطوبِجسی خٌّٛیطی

ٚغیطٜ ٔی تٛاٖ تسٚیٗ ٔؼیبض ٚضٛاثظ ٚاؾتب٘ساضٞبی وبضثطی ،ٞطیه اظوبضثطی ٞب ٚتكٛیك ثٝ تٙٛع وبضثطی ٞب 

(وّیٝ ٔٛاضز شوطقسٜ زضلبِت اٞساف والٖ زضثط٘بٔٝ ضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی ٔٛضز 2142،٘بْ ثطز.)ظیبضی

ثطضؾی لطاضٔی ٌیطز.زضعطف زیٍط آٖ اٞساف ذطز یبٚیػٜ وٝ ایٗ اٞساف ٚؾیّٝ ای ثطای زؾت یبثی ثٝ اٞساف 

والٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاضٔی ٌیط٘ساظٟٔٓ تطیٗ آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ وبضآیی ،ثطاثطی،پبیساضی،ضفبٜ ػٕٛٔی ٘بْ ثطز
. 
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 تًسعٍ پایدار

تٛؾؼٝ پبیساض ٔفٟٛٔی اؾت وٝ زضؾبِٟبی اذیط ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔؿبِٝ خٟب٘ی ثٝ آٖ ٍ٘طیؿتٝ قسٜ اؾت .ایٗ 

اظآٖ ثٝ وٛقیسٜ ا٘سٚ بی ثؿیبضی ثطای تحمك آٖ ٔفْٟٛ زیسٌبٟٞبی ٔرتّف ٔٛضز ثطضؾی لطاضٌطفتٝ ٟٚ٘بزٞ

ٔحیغی  افعایف خٕؼیت،ترطیت ظیؿت٘ظیط ػٙٛاٖ ضاٞجطز ٔٙبؾت خٟت وٕه ثٝ ٔمبثّٝ ثب چبِكٟبی

ثٟتطیٗ تؼطیف اختٕبػی،التهبزی،ثیىبضی،فمط،٘بٞٙدبضی ٞبی اختٕبػی اؾتفبزٜ وٙٙس.ٚٔحسٚزیت ٔٙبثغ ،٘بثطاثط،

ٖ خٟب٘ی ٔحیظ ظیؿت ٚتٛؾؼٝ ،ٔؼطٚف وٕیؿیٖٛ ثط٘تّٙس اضائٝ وطزٜ ٔتساَٚ ثطای تٛؾؼٝ پبیساض ضاوٕیؿیٛ

اؾت .ایٗ وٕیؿیٖٛ زضٌعاضـ آیٙسٜ ی ٔكتطن ٔب ٘ٛقت6 ثكطیت تٛا٘بیی آٖ ضازاضز وٝ تٛؾؼٝ ی ذٛز 

ضاپبیساض وٙس.ایٗ آٖ ٔفْٟٛ اؾت وٝ ثٝ ٘یبظٞبی فٛضی ذٛز پبؾد زٞس ثی آ٘ىٝ تٛا٘بیی ٘ؿُ ٞبی آیٙسٜ ضازض 

تٛؾؼٝ پبیساض یه ثط٘بٔٝ وّی ٍ٘ط اؾت ٚثٝ ٕٞٝ اثؼبز ٞبی ٔرتّف بیكبٖ ذسقٝ زاض ثؿبظز.ثطآٚضزٖ ٘یبظٞ

ثكطی ضازض ثط ٔی ٌیطز ٘ظیط اثؼبز اختٕبػی،التهبزی ،فطٍٞٙی ثٝ اػتجبضی ٟٔٓ تطیٗ خبشثٝ زضتٛؾؼٝ پبیساض 

 (2144 ،اؾیبٜ پٛـ)زضخبٔغ ٍ٘طی آٖ اؾت.
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 ٔفْٟٛ تٛؾؼٝ پبیساضقٟطی

 خٟت تطاوٓ ؾغٛح ٚ ٗیظٔ یوبضثط زض طاتییتغ یٔؼٙ ثٝ تٛاٖ یٔ ضا ییفضب ٔفْٟٛ هی ثؼٙٛاٖ یقٟط تٛؾؼٝ

 تٛؾؼٝ بی وطز فیتؼط طٜیغ ٚ غصا ٚ فطاغت ،اٚلبت ٘مُ ٚ حُٕ ٔؿىٗ ٙٝیظٔ زض یقٟط ؾبوٙبٖ یبظٞبی٘ ضفغ

 یقٟط ساضیپب تٛؾؼٝ ٚ ثطز یٔ فیپ ٞٓ ثب قٟط زض ضا...  ٚ یالتهبز ، یاختٕبػ یٞب خٙجٝ تٕبْ وٝ اؾت یا

 ٔٙبثغ ثٝ ؼبتیضب ٗیوٕتط وطزٖ ٚاضز ٚ ٗیظٔ اظ ٙٝیثٟ اؾتفبزٜ كیعط اظ ٙسٜیآ ٚ حبَ یثطا ٔٙبثغ یٍٟ٘ساض

 ، یا ٝی٘بح ٚ یقٟط ظیٔح یٟبیآِٛزٌ اظ یطیخٌّٛی ٔٛضٛػٟب یقٟط ساضیپب تٛؾؼٝ. اؾت ٔغطح طیپص سیتدس

 یٞب تٛؾؼٝ اظ تیحٕب ػسْ ، بفتیثبظ تیحٕب ،یّٔ ٚ یا ٝی٘بح – یٔحّ ظیٔح سیتِٛ یٞب تیظطف وبٞف

 ثب ضا اٞساف ٗیا ثٝ سٜیضؾ ضاٜ ٗیٕٞچٙ وٙس یٔ ٔغطح ضا یطٚغٙیفم بٖیٔ قىبف ثطزٖ ٗیث اظ ٚ آٚض بٖیظ

 ٞب یعیض ثط٘بٔٝ ٗیا اظ زِٚت خب٘جٝ ٕٞٝ تیحٕب ٚ یّٔ ، یا ٝی٘بح ، ییضٚؾتب یقٟط یعیض ثط٘بٔٝ

 (2141،یبضیظ.)سا٘سیٔ

تٛؾؼٝ ای اؾت وٝ تٕبْ خٙجٝ ٞبی اختٕبػی ٚالتهبزی ضازضقٟطٍٕٞبْ ثبٞٓ پیف ٔی ثطز اِجتٝ ػالٜٚ 

 حبضطثكط٘یبظ٘ؿُ ٞبی آیٙسٜ ضازض٘ظطثٍیطز.ثطتبٔیٗ ٘یبظٞبی حبَ 

تٛؾؼٝ ای وٝ ٔطتجظ ثٝ ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظظٔیٗ ٔی قٛزوٝ ثبتٛخٝ ثٝ ا٘ساظٜ تطاوٓ ٚتىِٙٛٛغی خسیس حُٕ ٚ٘مُ 

                                                                     ٔتفبٚت اؾت.

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                           

 ٔٙبثغ ٔبِیبتی قٟط-2

1-                                                                                                                                                                      

 زؾتطؾی ثٝ زضآٔسوبفی-1

                                                                                                   

 یساضقٟطیپب تٛؾؼٝ                                             

                                                                                                                                                      

ظیؿت                                                                                         خٕؼیت                        

 ٔحیغی   
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 سیاسی 

 نقش دولت-1

 موسسات دموکراتیک-2

 برنامه ریزی مشارکتی-3

 اقتصادی 

استفاده ازمنابع -1

 تجدیدناپذیروتجدیدپذیر

 برنامه ریزی فیزیکی مناسب-2
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  خبٔؼٝ پبیساض

 Eاحتطاْ ٔی ٌصاضز.ایٗ ؾٝ  Eخبٔؼٝ پبیساض ػجبضت اؾت اظ تٛا٘بیی ا٘تربة تٛؾؼٝ ای وٝ ثٝ ضاثغٝ ثیٗ ؾٝ 

 )ثطاثطی( Eguityاوِٛٛغیىی (،Ecologsٚ () التهبزی(،Economy     قبُٔ 

 

  

                                              

 (2159قبذم ٞبی قٟط خبٔؼٝ پبیساض)ٍ٘بض٘سٜ.-1ٕ٘ٛزاض                                         

 التهبز6 فؼبِیت التهبزی ثبیس ثٝ اضائٝ وبالی ضایح ثپطزاظز.

اوِٛٛغیىی6 ا٘ؿبٖ خعیی اظعجیؼت اؾت، عجیؼت ٔحسٚز اؾت ٚخٛأغ زض لجبَ حفبظت ٚؾبذت زاضائی ٞبی 

 عجیؼت ٔؿئِٛٙس.

 ثطاثطی6 فطنت ثطای ٔكبضوت وبُٔ زض ٕٞٝ فؼبِیتٟب ،ثٟطٜ ٞب ٚتهٕیٓ ٌیطی ٞبی خبٔؼٝ.

یه خبٔؼٝ پبیساض خبٔؼٝ ای اؾت وٝ ثٟجٛزٞبی ثطاثطی ظ٘سٌی ا٘ؿب٘ی ثٝ نٛضت ٕٞبًٞٙ ثبثٟجٛز ٞب ٚایدبز 

ٔحیغی ٕٞطاٜ ثبقس ٚ یه پبیٍبٜ نٙؼتی ،التهبزی ،ؾالٔت ویفیت ٞطزٚ ؾیؿتٓ  زضؾیؿتٓ ٞبیؾالٔتی 

ثٝ زؾت آٚضی ٘یبظٞبی ذٛز اؾتفبزٜ  یه خبٔؼٝ پبیساض ،ٔٙبثغ ذٛز ضا ثطای ا٘ؿب٘ی ٚثٛٔی ضا پكتیجب٘ی وٙس.

جٝ ز٘جبَ ثٟجٛز ثٟ ِیسات آیٙسٜ ٚخٛز زاضز.ایٗ خبٔؼٝٔی وٙس زض حبِیىٝ ٔغٕئٗ اؾت وٝ ٔٙبثغ وبفی ثطای تٛ

ؾالٔت ػٕٛٔی ٚویفیت ثٟتط ظ٘سٌی ثطای ٕٞٝ ػضٛٞبیف ثب ٔحسٚزیت زضآٔسی اؾت ٚ٘یع ثٝ ز٘جبَ 

ٚ٘یع تٛؾؼٝ ٔٙبثغ ٔحّی ثطای احیبء خٌّٛیطی اضآِٛزٌی ،ثٝ حساوثط ضؾب٘سٖ ثبظزٞی تطٚیح  ٚ ٔكبضوت 

 التهبز ٔحّی اؾت.

 برابری

 اکولوژیکی

 اقتصاد

جامعه 
 پایدار
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ضاثطای حفظ ؾالٔتی زضثّٙسٔست ثطزاقتٝ ا٘س. خٛأغ خبٔؼٝ پبیساض قٟطٞب ٚٔحُ ٞبیی ٞؿتٙس وٝ ٌبْ ٞبیی 

پبیساض یه حؽ ٔكتطن زضٔٛضزٔحُ زاض٘س.آٟ٘ب ٍ٘طقی زاض٘س وٝ ٕٞٝ ثرف ٞبی وّیسی خبٔؼٝ قبُٔ 

تدبضت ٌطٜٚ ٞبی غیطا٘تفبػی ٚؾبظٔبٖ ٞبی ٔصٞجی ضاتحت تبثیط لطاضزازٜ ٚثٝ نٛضت وبٔال فؼبَ ثٝ تسضیح 

ٟساقت ضاثب اضظـ ٔی زا٘ٙس ٚاظٔٙبثغ ثبحساوثط ثبظزٞی اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس ایٗ خٛأغ اوٛؾیؿتٓ ثٔی پطزاظ٘س.

ضٚیىطزٞبی تٛؾؼٝ خٛأغ ؾٙتی ،اؾتطاتػی ٚثٝ نٛضت فؼبَ ثٝ ز٘جبَ پیكطفت یه التهبز ٔحّی ٞؿتٙس.

ٞبی قٟطٞبی پبیساض ضٚی وُ خبٔؼٝ )٘ٝ فمظ ٕٞؿبیٍبٖ غیطٔفیس(ضٚی حفبظت ٔحیظ ظیؿت ضٚی ٔكبضوت 

)٘ٛاثرف.ؾیبٜ  قٟط٘كیٙبٖ ٚ٘یع ضٚی التهبز ثطٔجٙبی اتىبی ثٝ ذٛز تبویس ٔی وٙٙس.وّی ٚ ٔؼٙی زاض 

 (2144پٛـ،

 (())یه خبٔؼٝ وٝ ضقس أطٚظ ضا ثبٚض زاضز ،فطزا ٘جبیس ثٝ ذطج ثیفتس.

))تالـ ٕٞطاٜ ثب ؾٙدف ثطای اعٕیٙبٖ اظ تٛؾؼٝ خبٔؼٝ ،٘ٝ تٟٙب التهبز ٔحّی ضا ثٟجٛز ٔی ثركس،ثّىٝ 

 . ظ٘سٌی ٔحّی ضا ٘یع تٛؾؼٝ ٔی زٞس.((ٔحیظ ٚویفیت 

                                                                                      ٗیثطظٔ یاضاض یوبضثط وٙتطَ طیتبث

 بتیٔبِ ٚ ؾبذتٕبٖ پطٚا٘ٝ ،نسٚض یاضاض هی،تفى یثٙس ٔٙغمٝ كیعط اظ سیثب ٔؼٕٛال ٗیظٔ یوبضثط وٙتطَ

 یٔ ٗیتضٕ قٟط  هی زض ضا ٗیظٔ یوبضثط ٔٙبؾت یاٍِٛ وٝ اؾت یاثعاض یثٙس ٔٙغمٝ .طزیٌ نٛضت ٗیظٔ

)ظیبضی .ٌطزز فطاٞٓ ضا تٛؾؼٝ ٞط٘ٛع یثطا ٔٙبؾت یٚفضب ثبقٙس ٍطیىسی ثب اضتجبط زض وبٔال ٟبیوبضثط تب وٙس

زضٔهبضف وكبٚضظی یب نٙؼتی تٕبْ فؼبِیتٟبی ا٘ؿبٖ ٘یبظٔٙس اؾتفبزٜ اظ ظٔیٗ ٔی ثبقس .ظٔیٗ ذٛاٜ (2144،

 ٚیب قٟطی ٘مف وبٔال وّیسی زاضز.

 ظٔیٗ یىؿطی ٚیػٌی ٞبیی زاضز وٝ آٖ ضااظ ؾبیط وبال ٞب ٔتٕبیع ٔی وٙس ،ػجبضتٙساظ6

 اظ٘ظط ٔمساضٔحسٚز اؾت ٚثدع ٔٛاضز وبٔال اؾتثٙبیی)پؿطٚی آة زضیب (ثطٔمساضآٖ افعٚزٜ ٕ٘ی قٛز.-2

 اظ٘ظطفیعیىی اظثیٗ ٕ٘ی ضٚز. -1

 لبثُ خبثدبیی ٘یؿت . -1

 زضثیكتطوكٛضٞب ثطای ؾطٔبیٝ ٌصاضی اظآٖ اؾتفبزٜ ٔی قٛز. -9

ایٗ ٚیػٌیٟب ؾجت ٔیكٛز لبٖ٘ٛ ػطضٝ ٚتمبضب ثٝ ٕٞبٖ ویفیتی وٝ ٔٛضز ؾبیط وبالٞب ػُٕ ٔی وٙس زضٔٛضز 

قٛز،زضحبِی ظٔیٗ نبق ٘جبقس.ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ زضٔٛضز ؾبیط وبالٞب افعایف تمبضب ثٝ افعایف ػطضٝ ٔٙدط ٔی 

وٝ زضٔٛضز ظٔیٗ قٟطی ،افعایف تمبضب اِعأب ثٝ ٔؼٙی افعایف ػطضٝ ٘رٛاٞس ثٛز.چطاوٝ ٔبِىبٖ ظٔیٗ ٕٔىٗ 

ثٙبثطایٗ اظآ٘دب وٝ زض ثبظاض  اؾت زضا٘تظبض ؾٛز ثیكتط زض ثبظاض آیٙسٜ اظػطضٝ ٚفطٚـ ظٔیٗ ذٛززاضی وٙٙس.

ٝ ٚاضز ٔی وٙٙس ثی تٛخٟٙس ٚٔىب٘یعْ ثبظاض وٙتطَ ٘كسٜ،ٔبِىبٖ ذهٛنی ٘ؿجت ثٝ ذؿبضتی وٝ ثٝ وُ خبٔؼ

ظٔیٗ ذٛز ثٝ ذٛز ٔٙبفغ ػْٕٛ ضا زض ثط٘رٛاٞس زاقت ،زذبِت زِٚت زض ثبظاض ظٔیٗ ٚوٙتطَ یب ٞسایت 

 (2141)پٛضٔحٕسی ،ػّٕىطزی آٖ ضطٚضت زاضز.
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 اضتجبط ثیٗ وبضثطی اضاضی ٚتٛؾؼٝ پبیساضقٟطی

 ٕ٘ی حهَٛ لبثُ ٔحّی ٚ ٔٙغمٟبی ّٔی، ؾغٛح زض ٔرتّف اؾتطاتػیٟبی ٌطفتٗ ٘ظط زض ثسٖٚ پبیساض تٛؾؼٝ

 ثؿیبض ٔٙغمٟبی ٚ ّٔی ؾیبؾتٟبی اٞساف تكریم زض ٟٔٓ اثعاضی ػٙٛاٖ ثٝ ظٔیٗ ٘مف ٔیبٖ ایٗ زض ٚ ثبقس

 ظٔیٗ، نحیح ٔىب٘یبثی ٔٙبؾت، وبضثطیٟبی ثب ضاثغٝ زض ٌیطی تهٕیٓ چٍٍٛ٘ی حمیمت زض. اؾت حؿبؼ

 اؾتفبزٜ ٚ  ذهٛنی ٔبِىیت حمٛق ػٕٛٔی،ضػبیت ٔبِىیت زض ٞب اِٚٛیت قٙبذت ٞب، وبضثطی ثیٗ تؼبزَ

 ظیؿت زیسٌبٟٞبی التهبزی ضقس ثیٗ ػُٕ ایٗ زض چٝ اٌط. اؾت التهبزی ٔهبضف ٘ظط اظ ظٔیٗ اظ ثٟیٙٝ

 اؾتطاتػی ثٝ ٘یبظ التهبزی ضقس ٚ ٔحیظ ظیؿت ثٝ ٕٞعٔبٖ زازٖ ثٟب ٚ زاضز ٚخٛز م ٞبیی تٙبل ٔحیغی

  6ٕ٘ٛز ٔغطح ظٔیٗ تٛؾؼٝ اِٚیٝ ذهٛنیبت ػٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ ٔی ضا ظیط قطط ؾٝ وّی ثغٛض. زاضز ذبنی

 ظٔیٗ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی وبضثطی ثب ضاثغٝ زض تؼبزِی ثبیس ٚؾیغ ٔمیبؼ زض ظٔیٗ پبیساض تٛؾؼ6ٝ  ٞب وبضثطی تٙٛع-2

 قٟطی تٛؾؼٝ اضاضی وبضثطی زض وٛ٘بٌٖٛ ػّٕىطزٞبی تكریم وٝ اؾت زازٜ ٘كبٖ تحمیمبت. آٚضز  قٟطی

 زض تؿٟیُ زِیُ ثٝ ٚ قٛز ٔی ظیؿت ٔحیظ ویفیت اضتمبی ثبػث...(  ٚ ذسٔبتی تِٛیسی،ثٛخٛز ٔؿىٛ٘ی،)

 آِٛزٌیٟبی وبٞف ٚ ٔحیغی قطایظ ثٟجٛز زض ٟٕٔی ٘مف"ػٕال ٘یبظ ٔٛضز اختٕبػی ٚ فیعیىی اضتجبط

 .وٙس ٔی ایدبز ٔحیغی

 ثبیس ٔیكٛ٘س ثیٙی پیف تٛؾؼٝ لبثُ ٔٙبعك ػٙٛاٖ ثٝ قٟطی ٞبی عطح زض وٝ ٞبیی ظٔی6ٗ پصیطی ا٘ؼغبف -1

 ظٔیٗ ؾبظی آٔبزٜ ، ٔؿىٗ تٛؾؼٝ فبضالة، ٚ آة ٔسیطیت ثٝ ٔطثٛط ٞبی عطح لجیُ اظ ٞبیی پطٚغٜ لبِت زض

 لبثّیت تٛؾؼٝ عطح وُ لبِت زض ٚ ثٛزٜ ثطذٛضزاض ذبنی ٕٞبٍٞٙی اظ ثبیس ٞب پطٚغٜ ایٗ. ٌطز٘س تؼطیف...  ٚ

 .ثبقٙس زاقتٝ ضا یىسیٍط اظ پصیطی تبثیط ٚ ٌصاضی تبثیط

. ثبقس ثطذٛضزاض لٛی اختٕبئی حٕبیت اظ وٝ ثبقس ٔٛفك قطعی تٛا٘س ٔی ظٔب٘ی تٛؾؼ6ٝ  وبفی حٕبیت-1

 ٔكبضوت ظٔیٗ، تٛؾؼٝ فطایٙس زض وٝ اؾت زازٜ ٘كبٖ ظٔیٗ آٔبزٞؿبظی عطحٟبی ٚ خسیس قٟطٞبی تدطثیبت

 ٔرتّف ٞبی ظٔیٙٝ زض ٔطزْ ٔكبضوت وٝ چٙس ٞط.  ثبقس ٔٛثط عطح زضٔٛفمیت ٔیتٛا٘س حس چٝ تب ػٕٛٔی

 حبنُ. یبثس افعایف ٍ٘ط ؾٛ ٕٞٝ ٚ خبٔغ ٞسایت ثب...(  ٚ ٚؾبذت ضیعی ثط٘بٔٝ عطاحی، ظٔیٗ، ا٘تربة اظ اػٓ)

 (2135ظازٜ، أیٗ. ) ثبقس زاقتٝ ذٛز ثب ٘یع ضا خبٔؼٝ حٕبیت تٛا٘س ٔی وبض

 6  قٟطی اضاضی وبضثطی ٚ پبیساض تٛؾؼٝ

 ٔٛاٞت اظ ثطذٛضزاضی ٔیعاٖ ٚ تىٙیه ؾغح ثٝ ٘ؿجت خغطافیبیی ٔرتّف ٔٙبعك زض ا٘ؿب٘ی ٞبی طٌٜٚ

 ٔی اذتهبل ٔتفبٚتی ٞبی وبضثطی ثٝ ضا آٖ ٚ زازٜ تغییط ٔرتّف ٞبی ٘ؿجت ثٝ ضا ظیؿت ٔحیظ عجیؼی،

 ؾطظٔیٗ آٔبیف ٚ پبیساض تٛؾؼٝ خٟت زض (land use)  اضاضی وبضثطی زض زض ٔٛثط ػٛأُ ٔیبٖ زض. 2زٞٙس

 ٔٙبعك ٔحیغی تٛاٟ٘بی قٙبؾبئی ٔیبٖ ایٗ زض وٝ وطز اقبضٜ ای ٘بحیٝ تٛاٟ٘بی زلیك قٙبذت ثٝ تٛاٖ ٔی1

 تٛؾؼٝ ثٝ ضؾیسٖ أط زض ثٙسی ٔٙغمٝ  .اؾت ضطٚضی ثؿیبض أطی ( zoning)  ثٙسی ٔٙغمٝ خٟت ٔرتّف

 اؾبؼ ظٔیٗ وّی ثغٛض(.  2135 قىٛئی،) ثبقس ٕیپپ ای ٘بحیٝ ضیعی ثط٘بٔٝ فطایٙس زض ٟٕٔی ثرف پبیساض،

 ؾٛذت، ، تغصیٝ ثطای ذٛز ٘یبظ ٔٛضز ٔٛاز ثیكتطیٗ ا٘ؿبٖ تبضید عَٛ زض ٚ قٛز ٔی ٔحؿٛة عجیؼی ٔٙبثغ

 ٚ ظ٘سٌی پبیٍبٜ اٚ، ظ٘سٌی فضبی ٚ ا٘ؿبٖ ثْٛ ػٙٛاٖ ثٝ ظٔیٗ. اؾت وطزٜ تبٔیٗ ظٔیٗ اظ ضا ٔؿىٗ ٚ ِجبؼ

 ٔحیظ ٚ ظ٘سٜ ٔٛخٛزات اظ ای ٔدٕٛػٝ یؼٙی ، اوٛؾیؿتٓ یه ثهٛضت ٕٞٛاضٜ ظٔیٗ. ایس ٔی ثكٕبض اٚ ٔطي
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 ٘تیدٝ. اؾت ٚاثؿتٝ ظٔیٗ وبضثطی ویفیت ٚ ٘ٛع ثٝ اوٛؾیؿتٓ ٞط وبضآیی ضٚ ایٗ اظ. وٙس ٔی ػُٕ آٟ٘ب عجیؼی

 وٝ اؾت الظْ تٛؾؼٝ حبَ زض وكٛضٞبی قٟطٞبی "ذهٛنب ٚ قٟطٞب زض پبیساض تٛؾؼٝ ثٝ ضؾیسٖ ثطای ایٙىٝ

 (.62141 حؿیٗ ضحیٕی،) آیس زض اخطا ثٝ ٔغّٛة ٘حٛ ثٝ (land use planning) اضاضی وبضثطی ضیعی ثط٘بٔٝ
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 ٌیطی٘تیدٝ 

چٙیٗ ٘تیدٝ ٔی ٌیطیٓ وٝ تٛؾؼٝ ی پبیساضچٝ اظ٘ظطالتهبزی چٝ زضپبیبٖ ثبتٛخٝ ثٝ ٔغبِؼبت ٔٛضز ٘ظط

تٛؾؼٝ ی فضبی قٟطی ٔی ثبقس.وٝ اختٙبة ٘بپصیطاؾت. تٛؾؼٝ ی  اظ٘ظطاوِٛٛغیىی ٚاختٕبػی ٘یبظٔٙس ثٝ

ٍٕٖٞٛ ٚثب ثط٘بٔٝ ضیعی پؽ ثبیس ایٗ تٛؾؼٝ ضا  فضبی قٟطی ثسٖٚ پیكطٚی زضعجیؼت أىبٖ پصیطٕ٘ی ثبقس.

زضخٟت حفظ ٔحیظ ظیؿت ا٘دبْ زاز.ثبثط٘بٔٝ ضیعی زلیك ٚوبضآٔس زضوبضثطی اضاضی ٔی تٛاٖ ٞٓ ثٝ ٞسف 

ثٝ ٞسف ٞبی ٔٛضز٘ظط ا٘ؿبٖ ضؾیس.ثبایٗ ثط٘بٔٝ ضیعی ا٘دبْ قسٜ تٛؾؼٝ حفظ ٔحیظ ظیؿت ٚٞٓ 

ساضثیٗ التهبز،اوِٛٛغیه ٚاختٕبع پبیساضٕٞعٔبٖ ثبپیٛ٘س قٟطٚعجیؼت ضخ ٔی زٞسوٝ ٔٙتح ثٝ تٛؾؼٝ ی پبی

ٚحفظ عجیؼت ٔی ثبقس.
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 ٔٙبثغ

 2141 ،.... ا٘تكبضات ،"یقٟط یاضاض یوبضثط یعیض ثط٘بٔٝ". ْ ،ٔحٕسی پٛض[ 2]

 2135 زْٚ، چبح..." ا٘تكبضات س،یخس یقٟطٞب یعیض ثط٘بٔٝ".  ن ،یبضیظ[ 1]

 2134 عز،ی زا٘كٍبٜ ا٘تكبضات ،"یا ٔٙغمٝ یعیض ثط٘بٔٝ انَٛ". ن ،یبضیظ[ 1]

 2142عز،ی زا٘كٍبٜ ا٘تكبضات ،"یقٟط یاضاض یوبضثط یعیض ثط٘بٔٝ". ن ،یبضیظ[ 9]

 ؾبظٔبٖ اَٚ چبح ،ییضٚؾتب ٚ یقٟط تیطیٔس زا٘كٙبٔٝ ،"ساضیپب تٛؾؼٝ". ف ظازٜ، یتم[ 5]

 2143 ،142-142 ل وكٛض، یبضیزٞ ٚ یقٟطزاض

 قٙبؾبٖ، خبٔؼٝ ا٘تكبضات ،"یقٟط ساضیپب تٛؾؼٝ یٔجب٘". ا پٛـ، بٜیاضخٕٙسؾ ،.ْ ٘ٛاثرف،[ 2]

2144 

 چبح ٔٙكی، ا٘تكبضات ،"قٟطی اضاضی وبضثطی ضیعی ثط٘بٔٝ " ،( 2142) تمی، ٔحٕس ضضٛیبٖ، [3]

 اَٚ

 ٕٞبیف ٔمبالت ،ٔدٕٛػٝ"قٟطی پبیساض تٛؾؼٝ زض ظٔیٗ ٘مف "، ( 2135) ثٟٙبظ، ظازٜ، أیٗ [4]

 .ایطاٖ ٔؼٕبضی ٚ قٟطؾبظی تحمیمبت ٚ ٔغبِؼبت ٔطوع ٘كط،قٟطی تٛؾؼٝ ٚ ظٔیٗ

 2151،"یقٟط ساضیپب تٛؾؼٝ ٚ تیطیٔس". ٜ پٛضغالْ، [5]

 ،"((1) یٞب قبذم ٚ ٞب ٝی٘ظط ثط سیتبو ثب)یقٟط ساضیپب تٛؾؼٝ یثطضؾ". ْ ،یحبتٕ[ 22]

 2151 ،یقٟط تیطیٔس ٚ بیخغطاف اضقس وبضقٙبؼ

 افغب٘ؿتبٖ یاؾالٔ یخٕٟٛض یقٟطؾبظ أٛض ٚظاضت ،"یقٟط ساضیپب تٛؾؼٝ". ح ،یػجساِٟ[ 22]

 تٛؾؼٝ ثط سیتبو ثب یاضاض یوبضثط یعیض ثط٘بٔٝ ٚ ُیتحّ". ض آثبز، ٘ظبْ یّٔى ،.ض ،یطیٔك[ 21]
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    2152 ب،یخغطاف زا٘كٙبٔٝ ٔدّٝ ،"(ب٘سٚآةیٔ قٟط6 یٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ) یقٟط ساضیپب

.ٔكٟس الّیسٚؼ، ٘كط ،"پبیساض تٛؾؼٝ ٚ خغطافیب ثط ای ٔمسٔٝ "،( 2141)  حؿیٗ، ،ضحیٕی[21]
 

.اَٚ خّس ؾٕت، ا٘تكبضات ،"قٟطی خغطافیبی زض ٘ٛ زیسٌبٟٞبی" ،( 2135)  حؿیٗ، قىٛئی، [29]
 

[25]
.قٟطزاضیٟب ؾجع وتبة ،"قٟطی اضاضی وبضثطی "،( 2134)  احٕس، ٘یب، ؾؼیس 

  

 


