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  چكیدُ
أىب٘بت حزوتی ٚ جْٕیت یبثی ٞز فزد، درٖٚ ٔحیو عبختٝ ؽذٜ، ٔغتمیٕب ثب ویفیت ٚ وٕیت ّالئٓ ثقزی ٔٛجٛد در  

ّٙبفز تْزیف وٙٙذٜ فنب ٚ پتب٘غیُ ادراوی ثیٙٙذٜ راثيٝ دارد. در فٛرت ٘جٛد یب ّذْ وفبیت ایٗ ّالئٓ، ٔخقٛفب در 

ْٔبفز، ٔی تٛاٖ اس آٌبٞی عبیز حٛاط ٚ در ٘تیجٝ ّالئٓ لبثُ تؾخیـ ثزای ٍٕٞبٖ ثٟزٜ ٌزفت. ٚجٝ تٕبیش پیبدٜ  ْٕٔبری

راٜ ثب دیٍز فنبٞبی جْٕی وٝ إٞیت ثزرعی آ٘زا دٚچٙذاٖ ٔی وٙذ ٌزٜ خٛردٖ س٘ذٌی رٚسٔزٜ ؽٟزٚ٘ذاٖ ثب آٖ ٚ حجت 

ٞز یه اس حٛاط پٙجٍب٘ٝ حجت ٚ مجو ٌزدد. در ایٗ خبىزٜ جْٕی اعت. حبَ ایٗ خبىزٜ جْٕی ٔی تٛا٘ذ اس ىزیك 

ٔيبِْٝ عْی ثز آٖ ؽذٜ اعت وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔفْٟٛ پیبدٜ راٜ ٚؽٙبخت ِّْٔٛیت فزد ٘بثیٙب ٚ ثزرعی مٛاثو ٚ ٔمزرات 

خبؿ ایٗ لؾز اس جبْٔٝ راٞىبرٞبیی جٟت ایجبد آعبیؼ ٚ حنٛر ایٗ دعتٝ اس وبرثزاٖ ؽٟزی در فنبٞبی اجتٕبّی ثيٛر 

 .ُ ارائٝ ٌزددٔغتم
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  هقدهِ -1
ؽٟز خب٘ٝ ای اعت ثشري وٝ عبوٙبٖ آٖ ٕٞٛارٜ در حبَ تبحیز ٌزفتٗ اس ٔحیو پیزأٖٛ ؽبٖ ٞغتٙذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ ِحبً ٔی  

ثبیغت ٕٞٛارٜ در ثغبٔبٖ وزدٖ ؽٟز ٚ ثٝ ىٛر وّی ٔحیو پیزأٖٛ وٛؽیذ. پیبدٜ رٚٞب وٝ اس جّٕٝ ایٗ ّٙبفز تبحیزٌذار ٚ 

یٗ خذٔبت رعب٘ی را در ىَٛ ؽجب٘ٝ رٚس ثٝ ؽٟزٚ٘ذاٖ ثز ّٟذٜ دار٘ذ، در سٔزٜ ی ّٙبفزی تبحیزپذیز ٟٔٓ ؽٟزی ٞغتٙذ ٚ ثیؾتز

ٞغتٙذ وٝ ارتمبی ویفیت ؽبٖ أزی مزٚری اعت. تب وٖٙٛ  تْبریف ٔتفبٚتی اس ِّْٔٛیت اس عٛی عبسٔبٖ ثٟذاؽت جٟب٘ی ارائٝ 

فزد آعیت ٔٙذ در اجتٕبُ اعت. در ٚالِ  ؽذٜ وٝ یىی اس تْبریف اخیز ٔتٛجٝ  پیبٔذٞبی ؽزایو جغٕی ٚ ٔیشاٖ ٔؾبروت

تْبُٔ ٚ تبحیز ٌذاری فزد ٚ ٔحیو ٔجٙبی ایٗ تْزیف لزار ٌزفتٝ اعت؛ تب جبیی وٝ ٘بتٛا٘ی افزاد را تٟٙب ٚاثغتٝ ثٝ ؽزایو جغٕی 

تب در ٔحیو ؽزایو ٔحیيی ٘یش ٔزثٛه ٔی وٙذ. ثٙبثز ایٗ تٛا٘بیی ٞبی فزد در ؽزایو جغٕی یىغبٖ ىجیْ اٚ ٕ٘ی دا٘ذ ٚ آ٘زا ثٝ

 ثب اٚ ثزخٛرد ٘حٜٛ ثٝ ثغتٝ ٞزوظ در فنب ٔٙبعت ثیؾتز اس تٛا٘بیی فزد دیٍز ثب ٕٞبٖ ؽزایو در ٔحیو ٘ب ٔٙبعت اعت. درن

 اس ثٟزٜ ثزداری تفبٚت اس فنب درن ٘بثیٙب در ٚ ثیٙب افّی تفبٚت .اعت آٖ درن ثزای حٛاط اس اثشاری اعتفبدٜ ٔیشاٖ ٚ فنب

 حٛاط عبیز وبرٌیزی ثٝ ثب ٘ذیذ٘ؼ را ٔیىٙذ، س٘ذٌی دیذٖ ثذٖٚ اججبراً ٘بثیٙب وٝ آ٘جبیی اس ٚ ٔیٍیزد ٘ؾأت حغی اثشرٞبی

 اس وٕتز ٚ ٔیذٞٙذ ٔی ثیٙٙذ ا٘جبْ آ٘چٝ اعبط ثز فنب درن ٔمِٛٝ در را خٛد لنبٚتٟبی تٕبْ ْٕٔٛالً ثیٙب افزاد .ٔی ٕ٘بیذ ججزاٖ

فّیپ ٔبعٖٛ ٔی ٌٛیذ:آرسٚی ٔب ایٗ اعت وٝ  .ٔیىٙٙذ عتفبدٜا .. ٚ سٔب٘ی عٙجؼ ٚ وزدٖ ِٕظ ثٛییذٖ، چؾیذٖ، ؽٙیذٖ،

تٕبْ ِّْٔٛیٗ ثتٛا٘ٙذ اس فزفت ٞبیی وٝ جبْٔٝ فزاٞٓ ٔی آٚرد ثزخٛردار ؽذٜ ٚ لبدر ؽٛ٘ذ وٝ تٕبٔی ٔغئِٛیت ٞبیی وٝ جبْٔٝ 

ِّْٔٛیٗ در عيح ؽٟز  ثب ایٗ تْزیف ِشْٚ تٛجٝ ثٝ چٍٍٛ٘ی حنٛر  (1387)ثبثبیی،اٞزی.اِشأی ٔی دارد را ّٟذٜ دار ؽٛ٘ذ.

بری اس ٔٛاٞت ٔحزٚٔٙذ ٚ ثٝ دالیُ ّذْ ایٕٙی، یٔؾخـ ٔی ٌزدد. ٔتبعفب٘ٝ در ثزخی اس وؾٛرٞب، ایٗ لؾز آعیت دیذٜ اس ثغ

ُ٘ٛ ٍ٘بٜ اجتٕبّی، ٚ وٕجٛد أىب٘بت فزٍٞٙی ا٘شٚا ثزٌشیذٜ ا٘ذ ٚ أىبٖ ثٟزٜ ثزدٖ اس ثغیبری أىب٘بت را در عيح ؽٟز ٘ذار٘ذ. 

ٌزٜٚ ٞب وٝ ٘یبسؽبٖ ثٝ حنٛر در فنبی جْٕی ٘بدیذٜ ٌزفتٝ ؽذٜ اعت، ٘بثیٙبیبٖ ٞغتٙذ. ایٗ ٌزٜٚ اغّت ٔفبٞیٓ  یىی اس ایٗ

ٔزثٛه ثٝ فنب را ثٝ وٕه حٛاعی ثٝ غیز اس حظ ثیٙبیی فزا ٔی ٌیز٘ذ، ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔحذٚدیت ٞبی حظ الٔغٝ ٚ حظ 

 ؽٙٛایی ٕٔىٗ اعت آٟ٘ب را ثب ٔؾىُ رٚ ثٝ رٚ عبسد.

 س ّٛأّی وٝ رفت ٚ آٔذ ّبثزاٖ پیبدٜ را دچبر اختالَ وزدٜ ا٘ذ،  ثٝ اختقبر ّجبرتٙذ اس:ثزخی ا

 ٘جٛد ٔزسثٙذی ٚ ّذْ تفىیه ثیٗ فنبٞبی ٔىج ٚحزوتی در وف عبسی ثٝ ِحبً ثقزی،  ّّٕىزدی ٚ جشییبت ؽٟزی

 اتٛٔجیُ در پیبدٜ رٚ، ٚ جش آٖ فزعبیؼ، ؽىغتٍی ٚ تغییز رً٘ ٔقبِح وف ثز احز ا٘جبؽت ٔقبِح عبختٕب٘ی، سثبِٝ ٚ پبرن

 ٘بٕٞٛاریٟب در عيٛح وف وٝ در احز ؽیبرٞبی ّٕییك ٚ پٟٗ ثیٗ ليْبت ٚ ٔقبِح وف ٔشاحٓ حزوت ّبثز ٔی ؽٛ٘ذ

 جذَٚ ٔزتفِ ثیٗ جٛی ٚ خیبثبٖ، ثذٖٚ در َ٘ز ٌزفتٗ اثْبد فیشیىی ا٘غبٖ ٚ عِٟٛت حزوت

 آثزٚ رٚثبس در ٔحُ اتقبَ پیبدٜ رٚ ثٝ خیبثبٖ

 ثیٗ پیبدٜ رٚ ٚ خیبثبٖ در ٔغیزی ىٛال٘ی ٘جٛد پُ

 اتقبَ ٘بسیجبی دریچٝ ثبسدیذ ثٝ وف ٚ ٔجٛف ثٛدٖ آٖ

 غیز اعتب٘ذارد ثٛدٖ عيح ؽیجذار

 ٘بٔتٙبعت ثٛدٖ ارتفبُ ٚ وف پّٝ ٞب

 ٘ب ٔٛسٖٚ ثٛدٖ جشئجبت ٚ اتقبالت 

 [.1اتقبالت ٘ب فحیح احبث ؽٟزی ثٝ وف ْٔجز]
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 ادثیبت تحمیك -2

 اُهفَْم پیادُ ر2-1

ؽبیذ ثتٛاٖ)) راٜ((  را  ٘خغتیٗ ٕ٘ٛد آدٔی دا٘غت. راٜ  ٕٞشٔبٖ ٞٓ راٜ اعت ٞٓ ٔزس ٚ ٞٓ درٚاسٜ. راٜ ٔحُ حزوت اعت، 

حزیٓ حزوت اعت، راٜ حزیٓ حزوت را ٔحذٚد ٔی عبسد ٚ ٔحُ ّجٛر ٚ تجبدَ اعت. راٜ ثب حزوت تْزیف ٔی ؽٛد ٚ ٍٞٙبٔی وٝ 

یت ٞبی ٌذؽتٝ خٛاٞذ ثٛد. ْٔجز پیبدٜ ؽىبفی ٘یغت ثیٗ دٚ دیٛار وٝ ثزای ّجٛر ّبثز ایٗ فزآیٙذ ٔتٛلف ؽٛد فنب ٍزفی اس فْبِ

پیبدٜ ىزاحی ؽذٜ ثبؽذ؛ ثّىٝ یه عزی اس ٔجُٕٛ تفبٚت ٞبعت. تفبٚت ٔیبٖ ))درٖٚ(( ٚ ))ثزٖٚ(( وٝ اس وٙجىبٚی ٚ ا٘تَبر عز 

ّزفٝ ای ثزای ٚلُٛ رٚیذادٞبی اجتٕبّی،  چؾٕٝ ٔی ٌیزد. پیبدٜ راٜ چیشی ثیؼ اس ٔجّٕٛٝ ٔغبسٜ ٞبعت. فنبٞبی پیبدٜ

 [. 2عیبعی، ایجبد خبىزٜ ٚ ثیبٖ احغبعبت جْٕی اعت ]

 

هَلفِ ّای ساسًدُ پیادُ راُ 2-2  

    پیبدٜ راٜ ٞب، ثٝ ّٙٛاٖ ٟٕٔتزیٗ ٔحُ تْبٔالت اجتٕبّی ٘مؼ ٟٕٔی در حیابت ٔاذ٘ی جبْٔاٝ دار٘اذ. ثٙابثزایٗ ثبسؽٙبعای      

غتزی ثزای ؽىُ ٌیزی حیبت ٔذ٘ی ایجبد ٔی وٙٙذ، مازٚری ٔای ٕ٘بیذ.آ٘چاٝ در ایاٗ اٍ٘ابرٜ      ِٔٛفٝ ٞبیی وٝ در تْبُٔ ثبٞٓ، ث

 إٞیت ٔی یبثذ ّجبرت اعت اس:ّبثز پیبدٜ، ْٔجز پیبدٜ، فْبِیت ٞب ٚ وبرثزی ٞبی ؽٟزی پیزأٖٛ ٔغیز.
 

عاتز پیادُ  2-3  

 

ٔی پزداسد. حنٛر اٚ در ؽٟز دائٕی اعت، چٝ ثٝ  ا٘غب٘ی وٝ در ؽٟز عبوٗ اعت، درآٖ س٘ذٌی ٔی وٙذ ٚ در آٖ ثٝ فْبِیت 

ّٙٛاٖ عبوٗ ليْٝ ای اس ؽٟز ٚ چٝ ثٝ ّٙٛاٖ ّبثز در ليْبتی دیٍز. در حبِت دْٚ، ثزآٚردٖ ٘یبسٞبی ا٘غبٖ ثب حنٛر ٔٛلت 

ٔيزح اعت وٝ در آٖ أٙیت، آعبیؼ، ایٕٙی ٚ خٛؽبیٙذی اس حنٛر در فنبی ؽٟزی ٔذَ٘ز ثٛدٜ ٚ ٘یبس ثٝ تجٟیشات ٚ 

عیغبتی دارد وٝ ثتٛا٘ذ أىبٖ حنٛر را فزاٞٓ آٚرد. ثٝ عجت ٚیضٌی ٞبی ٔتفبٚتی وٝ ّبثزاٖ پیبدٜ اسَ٘ز عٙی، جٙغی ٚ تب

تٛا٘بیی ٞبی جغٕی دار٘ذ ٚ ٘یش ثٝ عجت تفبٚت در ا٘ذیؾٝ، احغبط ٚ ٘حٜٛ ادران فنب، تْزیف ٔغیزٞبی پیبدٜ در ؽٟز إٞیت 

حزوت پیبدٜ در ثبفت ٞبی ؽٟزی، اس آ٘جب وٝ ٔتّْك ثٝ ٕٞٝ وغب٘ی خٛاٞذ ثٛد  دٚچٙذاٖ ٔی یبثذ. ىزاحی ٔغیزٞبی ٔٙيجك ثب

وٝ در ؽٟز حنٛر داؽتٝ ٚ دار٘ذ ٘یبسٔٙذ اْ٘يبف پذیزی، تُٙٛ در فْبِیت ٞب ٚ فنبٞب، تبٔیٗ ایٕٙی ٚ أٙیت ٚ احغبط تّْك ثٝ 

  داؽت. ؽٟزی را در پی خٛاٞذ فنب ٔی ثبؽذ وٝ در ٟ٘بیت ارتمب ویفی ٔغیز، ارتمب رٚاثو اجتٕبّی ٚ رٚ٘ك حیبت
 

هعثز 2-4  

عبدٜ تزیٗ ّٙٛا٘ی اعت وٝ لبدر خٛاٞذ ثٛد ٞذف ىزاحی پیبدٜ راٜ را ثیبٖ وٙذ. ِشْٚ تٛجٝ ثٝ ّٛأُ ویفی ٚ وٕی ٔزثٛه 

ثٝ آٖ، وٝ تحت تبحیز ىی وٙٙذٜ آٖ)ا٘غبٖ( ٚ ىی ؽٛ٘ذٜ آٖ)سٔبٖ( در راثيٝ ثب تٛدٜ ٚ فنبی ٔٛجٛد)ٔىبٖ( تْزیف ٔی ؽٛد، 

يّٛثیت ْٔجز پیبدٜ را ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؽت.ّبثز پیبدٜ ثبیذ ثتٛا٘ذ در تٕبْ ٔحذٚدٜ ٔغیز ثذٖٚ ٔؾىُ ٚ راحت رفت ٚ آٔذ  ٔ

وٙذ. پظ ٔیشاٖ جذاثیت ٔحیو ثزای پیبدٜ رٚی ثبیذ ثیؾتز اس ٔیشاٖ جذاثیت اعتفبدٜ اس ٞز ٚعیّٝ ٘مّیٝ دیٍزی ثبؽذ. ٘ىبتی وٝ 

 برتٙذ اس:درثبرٜ ْٔجز ٔٛرد تٛجٝ اعت، ّج

تٛجٝ ثٝ اثْبد سیغتی در حزوت پیبدٜ؛ ٔب٘ٙذ راحتی، آعبیؼ ٚ دِپذیزی، حفبٍت ٞبی آة ٚ ٞٛایی، جٌّٛیزی اس آِٛدٌی  

 ٞبی دیذاری، ؽٙیذاری، ثٛیبیی ٚ تبٔیٗ فنبٞبی فزاغتی ٚ تفزیحی در تّفیك ثب فنبٞبی ىجیْی.

 تبٔیٗ ایٕٙی ّبثز پیبدٜ، رفِ خيزات ٚ ٔٛاِ٘ ىی ٔغیز.

 ثٝ ٔغیزیبثی، جٟت یبثی ٚ ٔیذاٖ دیذ ّبثز پیبدٜ. تٛجٝ

 خٛا٘بیی، ّبّٔی وٝ اس آٖ ىزیك ؽخـ ٔیتٛا٘ذ راٜ  ٚ جٟت خٛد را ثیبثذ.

 
 

 



هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى   

ْزساسی در ّشارُ سَمّوایش تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ش  

94تیز هاُ  -تْزاى   

 

 4 

فعالیت ّاٍ کارتزی ّای شْزی  2-5  

تْذد وبرثزی ٞبیی وٝ در ىَٛ ٔغیز ٚالِ ٔی ؽٛ٘ذ، ٘حٜٛ ارتجبه آٖ ٞب ثب ٔغیز اس ِحبً ٔٛلْیت ٔىب٘ی، عيُ آؽغبَ آٖ 

ٚ ٔمیبط ٔزثٛىٝ اس ٔٛارد تب حیز ٌذار ثز ٔغیز ٞغتٙذ. ارسیبثی وبرثزی ٞبی ٔٛجٛد ٚ تْییٗ عبسٌبری،ٔيّٛثیت،ٔٙبعت ثٛدٖ ٞب 

ٚ ٚاثغتٍی آٖ ٞب، ؽٙبخت وٕجٛد ٞبی ثبفت، در َ٘ز داؽتٗ ّٛأُ تْییٗ وٙٙذٜ ای چٖٛ ؽیٜٛ ثٟزٜ ٚری فنب، ٘حٜٛ حزوت در 

ٕبّی، ُ٘ٛ فْبِیت ٞبی تفزیحی ٚ فزاغتی، ٔٛلیت ٔحذٚدٜ ٔٛرد َ٘ز اس َ٘ز ّٙبفز ٔغیز، اٍِٛ ٞبی رفتبری ُٚ٘ٛ رٚاثو اجت

ىجیْی، ٔٛلیت ٔىب٘ی خیبثبٖ ٘غجت ثٝ وُ ؽٟز، ٘ىبتی ٞغتٙذ وٝ تٛجٝ ثٝ آٖ ٞب ثزای تْزیف ٔيّٛة ٔغیز پیبدٜ در اِٚٛیت 

 لزار ٔی ٌیزد.
 

 ًقش ارتقای ایوٌی ٍ اهٌیت2-6

ْبتی اعت وٝ اس یه فنبی ؽٟزی ا٘تَبر ٔی رٚد. ثذٖٚ آٖ دعتبٚردٞبی ٔخجت جبی ایٕٙی ٚ أٙیت اس اعبعی تزیٗ تٛل

خٛد را ثٝ پیبٔذٞبی ٔٙفی ٔیذٞٙذ ٚ ٘بٌٛاری ٞب ٚ ٘بٞٙجبری ٞبی اجتٕبّی فزاٚا٘ی پذیذ ٔی آیٙذ. عزس٘ذٌی ٚ اْ٘يبف پذیزی 

فزد چٙبٖ درٌیز تبٔیٗ ایٕٙی خٛد  فنبی ؽٟزی در ؽزایيی لبثُ حقَٛ اعت وٝ فنبی ٔذوٛر أٗ ثبؽذ. در غیز ایٗ فٛرت

ٔی ؽٛد وٝ حتی اٌز فنب عزس٘ذٜ  یب اْ٘يبف پذیز ٞٓ ثبؽذ، احغبط ٘ؾبه ٚ آسادی اس فْبِیت ایجبد ٕ٘ی ؽٛد. اس ایٗ رٚ 

دعتیبثی ثٝ احغبط أٙیت اجتٕبّی وٝ ثب حظ آرأؼ  فىزی ٕٞزاٜ اعت ٔی تٛا٘ذ ثٝ ثزآٚردٜ ؽذٖ دیٍز ٘یبسٞبی افزاد، اس 

ت ٘فظ، احغبط تّْك ٚ اّتٕبد ثٝ ٘فظ وٕه وٙذ. دٚ ُ٘ٛ ّٕذٜ ٘یبس ثٝ أٙیت ٚجٛد دارد وٝ ثزای وبر ىزاحی جّٕٝ ّش

 ؽٟزی دارای إٞیت ٞغتٙذ:   

 . أٙیت فیشیِٛٛصیه: یْٙی آسادی اس آسارٞبی  جغٕی ٚ فیشیىی.1 

یی ٚ چٝ اس َ٘ز اجتٕبّی در یه . أٙیت رٚا٘ی: یْٙی داؽتٗ حظ ٔىبٖ ٚ احغبط تغّو ثز فنب چٝ اس َ٘ز جغزافیب2

 [.6]جبْٔٝ

 

 ًاتیٌایی ٍ ًاتیٌا -3

 : ٔیؾٛ٘ذ تمغیٓ افّی دعتٝ دٚ ثٝ دیذ تٛا٘بییٟبی در ٘بثیٙبیبٖ وّی ىٛر ثٝ

 .ٞغتٙذ دیذ تٛا٘بیی ٞزٌٛ٘ٝ فبلذ : ٔيّك ٘بثیٙبیبٖ .ٌز1ٜٚ

 لبدر ٌفت تٛاٖ ٔی وٝ اعت وٓ ای ا٘ذاسٜ ثٝ آٟ٘ب یذد تٛا٘بیی أب ٘یغتٙذ، ٘بثیٙب رفذ د فذ ىٛر ثٝ : لب٘ٛ٘ی ٘بثیٙبیبٖ .ٌز2ٜٚ

 .٘یغتٙذ دیذٖ ثٝ

 یه در وٝ لب٘ٛ٘ی )وغب٘ی غیز ٔيّك ٘بثیٙبی ٚ ثیٙب( لب٘ٛ٘ی )٘یٕٝ ٘بثیٙبی ثٝ ٘غجت ٔبدرساد ٔيّك ٘بثیٙبی افزاد درن در

 ثب ّٙٛاٖ ٞیچ ثٝ ٔبدرساد ٔيّك یبٖ٘بثیٙب وٝ ْٔٙی ثذیٗ دارد؛ ٚجٛد تفبٚت ا٘ذ( وزدٜ تجزثٝ را ثیٙبیی ّ٘ٛی ثٝ سٔب٘ی ٔميِ

 ٘بثیٙبیبٖ وٝ حبِی در. ٘ذار٘ذ آٖ اس ٞٓ تقٛری حتی ٚ ٘یغتٙذ آؽٙب تقٛیز ٚ ٘ٛر رً٘، ٔب٘ٙذ ٔٛمّٛبتی درن دیذٖ ٚ ٔٛمُٛ

  .[3]دار٘ذ آٖ اس ثٟتزی ٚ ٔتفبٚت تْجیز دیذٖ، اس تجزثٝ ؽبٖ دِیُ ثٝ غیزٔبدرساد ٘بثیٙبیبٖ ٔيّك ٚ لب٘ٛ٘ی

 
 ًاتیٌایاى هشكالت 3-1

 ایٙىٝ ٚ دار٘ذ ثیٙبیی فمذاٖ دِیُ ثٝ حزوتی تٛا٘بیی ٚ جغٕی ِحبً اس ثیٙب افزاد ثب ٘بثیٙبیبٖ وٝ ای ّٕذٜ تفبٚت ثٝ تٛجٝ ثب

 ایٗ ثب خٛد ا٘يجبق اس ٘بچبر ٘بثیٙب اعت، آٖ اعبط ٚ پبیٝ دیذٖ وٝ ایغت ٌٛ٘ٝ ثٝ جبْٔٝ س٘ذٌی َ٘بْ ٚ خذٔبت تٕبٔی ثٙیبد

 را آٖ السْ اثشار وٝ ثبؽذ داؽتٝ حنٛر ْٕٔبری یب ٚ ؽٟزی ٞبی ٔحیو در ثیٙبیبٖ ٔب٘ٙذ حبِی در ثبیذ اٚ ٗثٙبثزای. اعت ٚمْیت

 [.3] ثبؽذ ؽذٜ ا٘جبْ عبسی ٔٙبعت یب ٚ أىب٘بت حذالُ اٚ ثزای یب ٚ داؽتٝ ثبؽذ اختیبر در
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 ًاتیٌا تَسظ فضا درك اتشارّای 3-2

 ارتجبه ؽیٜٛ ّجبرتی ثٝ یب . فنبعت درن اثشار در تفبٚت ٘ذیذٖ، حبِت ثب دیذٖ حبِت در فنب درن ٞبی تفبٚت اس یىی

 در آٟ٘ب ؽٛد. تؾبثٝ ٔی ا٘جبْ ٔؾبثٝ پبرأتزٞبی ثٝ ٚاثغتٝ أب ٔتفبٚت عجه دٚ ثب اعبعب ٘بثیٙب ارتجبىی ؽیٜٛ ثب ثب فنب ثیٙب یبفتٗ

 ٚ ٔتفبٚت آٟ٘ب اس اعتفبدٜ ٘حٜٛ ٚ تٛا٘بیی أب ار٘ذثزخٛرد ٔؾبثٟی تجٟیشات اس ٘بثیٙب ٞٓ ٚ ثیٙب ٞٓ ایٙىٝ اثشارٞبعت یْٙی ُ٘ٛ

 پیذا اعبعی ٚ ق اِْبدٜ فٛ إٞیت حٛاط عبیز ثب دیذٖ جب٘ؾیٙی در آٖ إٞیت ِحبً ثٝ تفبٚت اعت . ایٗ ٔتٙبلل ٌبٞی

 اّنبی تشایذ ثب ٚ تىبُٔ ّّت ثٝ ٘ٝ ٘بثیٙب حغی تٛا٘بیی وٝ اعت ؽذٜ حبثت ٘ىتٝ ایٗ ٞبی ٔتْذدی آسٔبیؼ در ىزفی اس ٔیىٙذ. 

 در ٔی ثبؽذ. ٕ٘ٛد حظ ٔیتٛاٖ آ٘چٝ اس تز فحیح ارسیبثی ٚ ثیؾتز دلت ٚ تٕزیٗ ثّىٝ ثزاعبط خبؿ تٛا٘بیی ٚجٛد یب ٚ حغی

 [.3اعت] آٔٛختٝ را ٕ٘ٛدٖ ادران خٛة ٚ وزدٖ ِٕظ خٛة ثٛییذٖ، خٛة ؽٙیذٖ، خٛة ٘بثیٙب یه حمیمت

 

 هٌظز هعواری اجشاء تا ًاتیٌا ارتثاط چگًَگی تزرسی 3-3

 ارتثاعی هسیزّای 3-3-1

ٝ  ثزٚ٘اذ  دار٘اذ  ا٘تَابر  وٝ جبیی ٚ ثٛدٜ ا٘ذ وٝ جبیی ثب راثيٝ در را فنب ثیٙب افزاد"  ٚ اىالّابت  اعابط  ثاز  ٚ ٔیىٙٙاذ  تجزثا

 اثشارٞابی  اس ٚ خاٛد  خبؿ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٘بثیٙب ٕ٘بیٙذ.  ٔی ا٘تخبة را ٔمقذ ثٝ أ ٔجذ اس حزوت ٘حٜٛ ٔغیز، ٚ ٔىبٖ خٛداس ٔحفٍٛبت

 . اٚعات  ادران اثاشار  ٚ رٚػ ٕٞبٖ در ٘یش آٖ تفبٚت افُ وٝ وٙذ ٔی پیذا ثیٙب اس ٔتفبٚت ادراوی ٚ یبری ٔی ٌیزد ٛدخ حغی

 یْٙای  لبِات  حاظ  اعابط  ثز ثیٙب افزاد ثزای ٚ ثیٙبیی غیز حغی ادراوبت اعبط ثز اىزاف فنبی اس ٔحفٍٛبت ٘بثیٙب ٚ اىالّبت

 اعت. حٛاط عبیز اس ا٘ذوی ٔمذار ٚ ثیٙبیی

 

 ًاتیٌا تزای هسیزّا عزاحی هغلَب شزایظ  3-3-2

ٝ  ٔغایزی  در حزوات  ٘بثیٙاب  فازد  ثازای  ٝ  ٞاز  اىالّابت  وا ٝ  ثاب  آٖ ٔزحّا  ٚ دؽاٛار  ثغایبر  اعات،  ٔتفابٚت  دیٍاز  ٔزحّا

ٗ  وٙاذ اعات. اس   ثغایبر  اٚ عازّت  ٖ  ٚ یىذعات  احاز  یاه  خّاك  ، ؽٟزعابسی  ٚ ْٕٔابری  ىزاحای  در رٚ ایا  ٘بثیٙاب  ثازای  آعاب

ُ  ؽایت  یاه  فنابٞب  دروفغابسی  ثبیاذ  ٚ . یبثاذ  ٔای  اِْابدٜ  فاٛق  إٞیت ٝ  ثتٛا٘اذ  ٘بثیٙاب  تاب  ٕ٘اٛد  ایجابد  درن لبثا  وٕاه  ثا

ٝ  ثاب . ثؾٙبعاذ  را السْ جٟت ٞابی  ٚ ٔغیز ؽیت، جٟت درن ٝ  تٛجا ـ  اثاشار  ٚجاٛد  ٚ ٘بثیٙاب  ٚ ثیٙاب  حزوات  تفابٚت  ثا  تؾاخی

ٝ  اس تابثْی  ، ٔغیز ّزك ّقب، یْٙی ٘بثیٙب ٖ ٘ اس ٌزٚٞای  یبحزوات  ٚ ّقاب  ثاب  ٘بثیٙاب  حزوات  دأٙا  حزوات  ثاٛد  خٛاٞاذ  بثیٙبیاب

َ  اس یىای  ٌزٚٞای  ٗ  ٔتاذاٚ ٖ  در حزوات  رٚؽاٟبی  تازی ٖ  ٔیاب ٖ  تاب حاذ   ٔغایزٞب  اعات  ٘بثیٙبیاب  تْابریف  دارای ثبیاذ  أىاب

ٖ  ٚ ِٕظ لبثُ وٛتبٜ، تٛفیفی ٔىب٘ی ٝ  ثاذٚ ٝ  ثبؽاذ،  امابفبت  ٚ ٞاب  ؽابخ ٝ  تٛجا ٝ  ٔغایز  پاذیزی  ْٔىاٛط  ثا ٝ  ثبتٛجا ٓ  ثا  حجا

ٝ  دؽاٛاری  ٘یاش  ٚ ا٘غبٖ حبفَٝ ٝ  حزوتای  زٞبیٔغای  رفات  تزجٕا  ٚ ٔغایزٞب  ىزاحای  ٔؤواذ  ؽازه  ٘بثیٙاب،  ثازای  ثزٌؾات  ثا

ٝ  ٘بثیٙاب  حزوتای  اعات ٔحاذٚد٠   ٘بثیٙاب  ثزای حزوتی فنبٞبی ُ  در چا ٝ  ٚ ْٕٔابری  فنابی  داخا  ثبیغاتی  ؽاٟزی،  فنابی  چا

ِ  ٚجٛد اس ٝ  اس ٚ ؽاٛد  پبوغابسی  ٔٛا٘ا ٗ  آٚر٘اذ٠  ىزاحای ثٛجاٛد   ٞزٌٛ٘ا ِ  ٚجاٛد . ؽاٛد  پزٞیاش  ٘یاش  حابالت  ایا  حزوتای  ٔٛا٘ا

 ٔیزٚد. ؽٕبر ثٝ ٘بثیٙبیبٖ ثزای ٌٛ٘بٌٖٛ فذٔبت ٚ حزوت وٙذی ٚ اميزاة ایجبد در ٟٕٔی ثغیبر ّبُٔ

 

 تدًِ ّا ٍ کف در هصالح کارتزد 3-3-3

ٝ  ٔقابِح  ٔختّاف  ٘غاجتٟبی " ٝ  ٚ ثبفات  سثازی  ٚ اثْابد  َ٘از  اس چا  ثازای  اْ٘يبفپاذیزی،  ٚ االعاتیه  خاٛاؿ  َ٘از  اس چا

ٖ  اس ٘بثیٙاب  ادران ٝ  فاٛرتی  در ٚ اعات  ارسػ ثاب  ٔىاب ٓ  یاه  ٔيابثك  آٟ٘اب  دٞای  لازار  وا  درن در ثبؽاذ،  ٞاذف  یاه  ٚ َ٘ا

 [.3اعت] ٔفیذ ثغیبر الٔغٝ حظ ىزیك اس ٘بثیٙب ٔىب٘ی
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 ضَاتظ هٌاسة ساسی فضاّای شْزی تزای ًاتیٌایاى-4
 پیادُ رٍ  4-1

زای در ٔحااُ تماابىِ دٚ پیاابدٜ رٚ، السْ اعاات وفغاابسی ٔحااُ تماابىِ ثااب ثبفاات ٚ ر٘ااً ٔتفاابٚتی اجاازا ٌاازدد تااب ثاا     

 اؽخبؿ ٘بثیٙب لبثُ تؾخیـ ثبؽذ.

 

 پیشاهدگی در پیادُ رٍ  4-2

عاب٘تی ٔتاز    125در پیبدٜ راٜ ٞابیی واٝ ثاٝ ٞاز ّّات ٔابْ٘ی ٘قات ٔای ٌازدد، رّبیات حاذالُ ّازك ٔفیاذ ّجاٛری               

 اججبری اعت.

ٚ  عاب٘تی ٔتاز، مإٗ رّبیات حاذالُ ّازك تابثِ عابیز ٔمازرات ؽٟزعابسی           77پیؾبٔذٌی اؽایبی  ٘قات ؽاذٜ تاب ارتفابُ      

 ْٕٔبری اعت.

 277تاب   77پیؾبٔذٌی اؽایبی ٘قات ؽاذٜ ثاز رٚی دیاٛار پیابدٜ رٚ ٔب٘ٙاذ))تّفٗ((ٞب واٝ ِجاٝ خابرجی آٟ٘اب در ارتفابُ ثایٗ              

 عب٘تی ٔتز ثیؾتز ثبؽذ. 17عب٘تی ٔتز اس وف تٕبْ ؽذٜ لزار داؽتٝ ثبؽٙذ ٘جبیذ اس 

ؽااٙذ. در فااٛرتی وااٝ در لغاإت ٞاابیی اس عااب٘تی ٔتااز ارتفاابُ آساد داؽااتٝ ثب 217پیاابدٜ رٚٞاابی ٔغاامف ثبیااذ حااذالُ 

عب٘تی ٔتاز وٕتاز ثبؽاذ، ثبیاذ ر٘اً آٖ ٔتنابد ثاب ٔحایو ثاٛدٜ ٚ جٟات اؽاخبؿ ٘بثیٙاب یاه               217ٔغیز پیبدٜ راٜ ارتفبُ اس 

 اٌٟی دٞٙذٜ لبثُ ِٕظ تبٔیٗ ٌزدد.  

 پٛؽؼ وف پیبدٜ رٚٞب ثبیذ اس ٔقبِح عخت، حبثت، غیزِغش٘ذٜ ٚ فبف ثبؽذ.  

 ٔیبٖ رأپ ٚ پیبدٜ رٚ ثزای ٘بثیٙبیبٖ مزٚرت دارد. اعتفبدٜ اس رً٘ ٔتنبد

 

 هحل گذر اس عزض خیاتاى  4-3

 ٔحُ ٌذر اس پیبدٜ ثٝ عٛارٜ ٘جبیذ دارای اختالف عيح ٘بٌٟب٘ی ثبؽذ.

 ثزای رفِ اختالف عيح ثبیغتی اس رأپ اعتفبدٜ ؽٛد.

بٖ اس پیاابدٜ رٚ ثااٝ عااٛارٜ رٚ خااٛدداری اس لزارٌیاازی ٞزٌٛ٘ااٝ ٔاابْ٘ی جّااٛی دیااذ را٘ٙااذٌبٖ ثااٝ ٔحااُ تغییااز ٔغاایز ٘بثیٙبیاا 

 ٌزدد.  

 ثٟتزیٗ ُ٘ٛ ٔغیز ثزای حزوت ٘بثیٙب خو ٔغتمیٓ اعت.

 حتی االٔىبٖ اس ا٘تؾبر ثٛ ٚ فذاٞبی ٌٕزاٜ وٙٙذٜ جٌّٛیزی ٌزدد.

 

 پل ّای ارتثاعی تیي پیادُ رٍ ٍ سَارُ ر4-4ٍ

 ثزای ٘بثیٙبیبٖ ٚ وٓ ثیٙبیبٖ ثبؽذ. ٔحُ ارتجبه پیبدٜ رٚ ثب عٛارٜ رٚ ثبیذ دارای ّالئٓ حغی لبثُ تؾخیـ

 عيح پُ ٞبی ارتجبىی ثبیذ اس ٔقبِح عخت، حبثت، غیزِغش٘ذٜ ٚ فبف ثبؽذ.

عااب٘تی ٔتااز ثااب ر٘ااً ٔتناابد ثااب ٔحاایو  5در وٙاابرٜ ٞاابی ّزماای پااُ ارتجاابىی، تْجیااٝ ِجااٝ ٔخقااٛؿ ثااٝ ارتفاابُ حااذالُ 

 اِشأی اعت.

عاب٘تی ٔتاز ثبؽاٙذ ثبیاذ ثاب ٔقابِح عاخت پاز          2برٞب ثایؼ اس  در فٛرت ٚجٛد پُ ٞبی فّاشی ؽایبردار چٙب٘چاٝ فبفاّٝ ؽای     

 ؽٛ٘ذ.

حذالُ ّزك پُ ٞبی ارتجابىی واٝ در أتاذاد ٔغایز پیابدٜ رٚ ٘قات ٔای ؽاٛ٘ذ، ثزاثاز ّازك پیابدٜ رٚ ثبؽاذ.حذالُ ّازك              

 عب٘تی ٔتز ٔی ثبؽذ. 157پُ ٞبی ارتجبىی ّٕٛد ثز ٔغیز پیبدٜ رٚ 

  ٝ ثاب ؽایت تٙاذ ٚ ؽاذیذ ثاٝ خیبثابٖ یاب پیابدٜ رٚ ٚفاُ ٔای ؽاٛ٘ذ ٕٞاٛارٜ              ؽیت پُ ٞب حبئش إٞیت اعت سیزا پُ ٞابیی وا

 % ٔجبس ٘یغت.8ثب خيز عمٛه ّبثز ٕٞزاٜ اعت ٚ ؽیت ثیؼ اس 
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 کفساسی4-5

 .ٞزٌٛ٘ٝ اختالف عيح غیزمزٚری ُٕٔٙٛ ٔی ثبؽذ 

 .اختالف عيح ٘جبیغتی غیزٔتزلجٝ ثبؽذ ٚ ثبیغتی ثب ّالئٓ ٞؾذاردٞٙذٜ ثبؽذ 

 ٚ ِٝعب٘تی ٔتز در ٔغیز حزوت ٘بثیٙبیبٖ خٛدداری ٌزدد. 15ٞزٌٛ٘ٝ اختالف عيح ثبالتز اس  اس احذاث پّٝ، چب 

 .وّیٝ دریچٝ ٞبی تبعیغبتی ؽٟز ٚ ؽجىٝ ٞبی فّشی رٚی ایٗ وب٘بَ ٞب ثبیغتی ٕٞتزاس ثب عيح پیبدٜ رٚ ثبؽذ 

 .در فٛرت ٚجٛد پّٝ ثبیغتی اس ّالئٓ ٞؾذاردٞٙذٜ اعتفبدٜ ٌزدد 

 ٚ ٚفنبی عجش)ثبغچٝ( ثزای ٘بثیٙب ثبیذ لبثُ تؾخیـ ثبؽذ. حذفبفُ ٔیبٖ پیبدٜ ر 

 .ثٝ َٔٙٛر تؾخیـ ٔزس ٔیبٖ پیبدٜ رٚ ٚ پبرویًٙ  ثبیذ اس تغییز ثبفت در وفغبسی اعتفبدٜ ٌزدد 

 پَشش کف4-6

 .٘بثیٙبیبٖ در فنبیی وٝ در وف عخت دارد ثخبىز فٛت ٚ آوٛعتیه ثٟتز ٔی تٛا٘ٙذ جٟت یبثی حزوت وٙٙذ 

 ّج ثزآٔذٌی عيح ؽٛ٘ذ ٔخُ عًٙ، ؽٗ خزدٜ یب ثّٛوٝ ٞبی ٔبعٝ دار ٘جبیذ ثٝ ّٙٛاٖ پٛؽؼ وف اعتفبدٜ اس ٔٛادی وٝ ثب

 ؽٛد.

 .اعتفبدٜ اس وف پٛػ ٞبیی وٝ ثٝ سٔیٗ چغجیذٜ ٘ؾذٜ ا٘ذ یب یىغزٜ ثٝ ٞٓ ٔتقُ ٘یغتٙذ خيز٘بن اعت 

 ثزای ٘بثیٙبیبٖ ثغیبر خيز٘بن اعت. اعتفبدٜ اس عيٛحی وٝ ثب ٌذاؽتٗ ّقب ٚ پب ثز رٚی آٖ فذاٚ ىٙییٗ ثٝ ٌٛػ ٔی رعذ 

 [8وف پٛػ ٞبی عبختٝ ؽذٜ ثبیذ اس ٔٛاد ٘زْ عخت ٚ فبف ٚ ریش ثب ؽیت رٚ ثٝ ثبال یب رٚ ثٝ پبییٗ ثزای جٟت یبثی ثبؽذ.] 

 هسیز یاتی تزای ًاتیٌایاى  -5
 عالئن ّشدار دٌّدُ 5-1

ی ثبؽٙذ ٔٙبعت تزیٗ راٜ حُ ثزای تؾخیـ ٔغیز ثزای ٞؾذار افزاد ٘بثیٙب ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ اس حظ ثیٙبیی ٔحزْٚ ٔ

حزوتی در فنبی ؽٟزی ثٟزٜ ٌیزی اس حظ الٔغٝ ٚ ؽٙیذاری اعت . یىی اس ایٗ ٔٛارد اعتفبدٜ اس ٘ٛارٞبی ثغبٚایی اعت 

وٝ ْٕٔٛال ثٛعیّٝ اختالف ثبفتی در وف وفغبسی ْٔبثز ایجبد ٔی ٌزدد . ایٗ اختالف ثبفتی در ْٔجز لجُ اس رعیذٖ ثٝ 

ه خيز آفزیٗ ثزای ٘بثیٙبیبٖ ایجبد ٔی ٌزدد. ٘ٛارٞبی ثغبٚایی داراری ثبفت سثزتزی اس عيح پیبدٜ رٚ اعت . ّزك ایٗ ٘مب

 عب٘تیٕتز اعت . 67٘ٛارٞب ْٔبدَ 

 

 ًَارّای ّدایت کٌٌدُ   5-2

د . اختالف ایٗ ٘ٛارٞب ثزای عِٟٛت حزوت ٘بثیٙبیبٖ ٚ جٌّٛیزی اس ثزخٛرد ثب ٔٛاِ٘ در ىَٛ ْٔبثز احذاث ٔی ٌزد

ٔیبٖ ایٗ ٘ٛارٞب ثب تْجیٝ ْٔبثز در عيحی اعت وٝ ٘بثیٙب ثتٛا٘ذ ثب ٘ٛن ّقبی خٛیؼ آٖ را تؾخیـ دادٜ ٚ د٘جبَ وٙذ. 

عب٘تیٕتز اعت . یىی اس ّٛأُ ٔٙبعجی وٝ ثزای ٔغیزیبثی ٘بثیٙبیبٖ اعتفبدٜ ٔی ؽٛد تبثّٛٞب  15ّزك ایٗ ٘ٛارٞب ْٔبدَ 

 ؿ خٛد را دار٘ذ وٝ ّجبرتٙذ اس:ٞغتٙذ. ایٗ تبثّٛٞب ٚیضٌی ٔخقٛ

 ٖلبثّیت ِٕظ ثزای ٘بثیٙبیب 

  ٖلبثُ دعتزعی راحت ٚ آعب 

 ٘قت در ارتفبُ ٔٙبعت 

 دارای جٙظ ٔمبْٚ ثزای جٌّٛیزی اس فزعبیؼ 

 [ ٖ8دارای ثزجغتٍی السْ ٘مٛػ جٟت تؾخیـ ٘بثیٙبیب.] 
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 تجشیِ ٍ تحلیل-6
 تحلیل ًوًَِ ّای هغالعاتی)هیداى احود آتاد(6-1 

اس فنبٞبی ٟٔٓ ؽٟزی، ٔیبدیٗ ٚ ٔزاوش خزیذ افّی ؽٟزی ٚ أبوٗ سیبرتی ٔی ثبؽٙذ ٚ چٙب٘چٝ اس ىزاحی یىی 

فحیحی ثزخٛردار ثبؽٙذ، جْٕیت وخیزی را ثٝ عٛی خٛد جّت ٔی وٙٙذ. ایٗ ثخؼ ثٝ تحّیُ چٍٍٛ٘ی ٔؾىالت 

ٔحیو ٞب ؽٟزی ثزرعی خٛاٞذ ؽذ. جٟت ٘بثیٙبیبٖ در ایٗ فنبٞب اختقبؿ ٔی یبثذ ٚ ّّت حنٛر وٕزً٘ ٘بثیٙبیبٖ در ایٗ 

ٔيبِْٝ ٚامح تز ایٗ ٔغئّٝ ٔؾىالت ٘بثیٙبیبٖ در عٝ ٔمِٛٝ حزوتی، وبرثزدی ٚ فنبیی وبروزدی ٔٛرد ٔيبِْٝ لزار ٔی 

 (.1ٌیزد)ؽىُ 

 

 
 : هٌاسثتزیي ًحَُ اجزای پیادُ راُ تزای ًاتیٌایاى، تقاعع احوداتد ٍ هالصدرا :1شكل

 

 تیٌایاى در هیداى احود آتادهشكالت حزکتی ًا 6-1-1

جٟت یبثی حزوتی اس ٟٔٓ تزیٗ ا٘ٛاُ ٔؾىالت ٘بثیٙبیبٖ ٔی ثبؽذ ٚ در فنبٞبی ؽٟزی ثبیغتی تٛجٝ وبفی ثٝ آٖ 

 (.2ٔجذَٚ داؽت. )ؽىُ ؽٕبر

 (ٔغیزٞبی ٔغتمیٓ أب یب وف فزػ ٘بٔٙبعت1

 (اختالف ٔتزیبَ الی فزاٚاٖ در اىزاف ٔغیز حزوتی فزد ٘بثیٙب2

 ؾذٖ ٔغیز پیبدٜ اس ٔغیز عٛارٜ ) اتقبَ یب ارتجبه ثذ عٛارٜ رٚ ثب پیبدٜ راٜ((تفىیه 3٘

 (ا٘تخبة ٔحُ ٞبی ٘بدرعت جٟت وبؽت ٌیبٞبٖ در ىَٛ ٔغیزٞبی حزوتی ٚ افشایؼ عختی حزوتی ٘بثیٙبیب4ٖ

 (تذاخُ در پٛػ ؽجىٝ آة ٚ فبمالة ؽٟزی ثب ٔغیز ٘بثیٙبیب5ٖ

 ٚ ثب یىذیٍز(٘حٜٛ اتقبَ ٔحُ ٞبی تمبىِ دٚ پیبدٜ ر6

 (ثزا آٔذٌی ٚ فزٚرفتٍی ٘بٌٟب٘ی در ٔغیز پیبد7ٜ

 ( لزارٌیزی ٘بٔٙبعت احبث ؽٟزی در ىَٛ ٔغیز8

 ( ّذْ تٛجٝ ثٝ ُ٘ٛ پٛؽؼ وف در ٔحُ ارتجبه پیبدٜ راٜ ثب خیبثب9ٖ

 (2)ؽىُ(لزار دادٖ إِبٖ ٞبی ؽٟزی در ٔغیز پیبدٜ را17ٜ
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 یز پیادُ ًاتیٌایاى: هَاًع حزکتی در هس2شكل 

 

 هشكالت کارتزدی ًاتیٌایاى در هیداى احود آتاد 6-1-2

ثخؾی اس ٔؾىالت ِّْٔٛیٗ ثٝ ّذْ ٚجٛد أىب٘بت ٔٙبعت جٟت ثٟزٜ ثزدٖ اس ٚعبیُ ٚ أىب٘بت ٔٛجٛد در فنبٞبی 

اس دیٍزاٖ ثزآٚردٜ عبس٘ذ ثز اّتٕبد ثٝ ٘فظ آٖ ٞب ؽٟزی اعت. چٙب٘چٝ ٘بثیٙبیبٖ ثتٛا٘ٙذ احتیبجبت خٛد را ثذٖٚ وٕه 

افشٚدٜ ٔی ٌزدد ٚ ٕٞیٗ أز در ثٟجٛد ٚمْیت رٚحی افزاد ٘بتٛاٖ ٘مؼ ٔخجت دارد. ثٙبثزایٗ السْ اعت در فنبٞبی ؽٟزی 

ؽزایيی ایجبد ؽٛد وٝ آٟ٘ب ثذٖٚ احغبط ٘یبس ثٝ دیٍزاٖ خٛدؽبٖ در جٟت رفِ ٘یبسٞبی خٛد الذاْ وٙٙذ. فمذاٖ یب 

 (. 3ىزاحی مْیف ٚعبیُ در ثْنی فنبٞب ٔٛجت ّذْ أىبٖ اعتفبدٜ اسآٖ فنبٞب ثزای ٘بثیٙبیبٖ ٔی ؽٛد)ؽىُ ؽٕبرٜ

 ثزخی اس ٔؾىالت ِّْٔٛیٗ در ٍٞٙبْ اعتفبدٜ اس ٚعبیُ در فنبٞبی ؽٟزی ثٝ ؽزح سیز اعت:

 (پیؼ آٔذٌی ٞبی ٘بٔٙبعت اؽیبء ٘قت ؽذٜ ثز دیٛارٞب1

 ی ٔٛجٛد(ارتفبُ ٘بٔٙبعت آثخٛری ٞب2

 (ىزاحی ٘بٔٙبعت دعتٍیزٜ ٞب ٚ ؽیز آالت3

 (غیزلبثُ اعتفبدٜ ثٛدٖ ٔیشٞب ٚ فٙذِی ٞبی تْجیٝ ؽذ4ٜ

 (غیز ٕٔىٗ ثٛدٖ درن ّٙبفز ٚ سیجبیی ٞبی ٔٛجٛد در فنب تٛعو ٘بثیٙبیب5ٖ

 (3)ؽىُ(اعتفبدٜ اس پُ ٞبی ؽیبر دار در ٔغیز 6
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 ای ًاتیٌایاى : هشكالت کارتزدی پیادُ راُ تز3شكل

 

 کارکزدی ًاتیٌایاى در هیداى احود آتاد -هشكالت فضایی 6-1-3

فنبٞبی ٔختّف ٔٛجٛد در ٔیبدیٗ ثشري ؽٟزی ٕٞٛارٜ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ىزاحی ٌزد٘ذ وٝ ؽزایو ٔٙبعت جٟت اعتفبدٜ 

 ٘بثیٙبیبٖ را داؽتٝ ثبؽٙذ، در سیز ثٝ ثزخی اس ایٗ فنبٞب اؽبرٜ ٔی ٌزدد.

 ی(عزٚیظ ثٟذاؽت1

 (ٔحُ تج2ِٕ

 (فنبٞبی درختىبری ٚ ٌّىبری3
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 راّكارّای پیشٌْادی جْت تْیٌِ ساسی فضای شْزی-7
ثب تٛجٝ ثٝ ثزرعی ٞبی فٛرت ٌزفتٝ در ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔيبِْبتی ٚ دعت یبثی ثٝ ٔؾىالت حبَ حبمز ایٗ ثغتز،راٞىبرٞب در 

 [.7ٜ اعت]ارائٝ ٌزدیذ 1جٟت ٔٙبعت عبسی ٔحیو ثزای اعتفبدٜ ٘بثیٙبیبٖ در جذَٚ 

 

 :راّكارّای تْیٌِ ساسی جْت استفادُ ًاتیٌایاى در ًوًَِ ّای هغالعاتی1جدٍل

ٔؾىالت ٔٛجٛد در عيح 

 ؽٟز
 

ثزای افزادی وٝ ِّْٔٛیت ثیٙبیی دار٘ذ، راٞیبثی ٔغتمیٓ ٚ ثذٖٚ اؽتجبٜ ٚا٘حزاف إٞیت فزاٚاٖ دارد ٚ  ٔغیزٞبی پیچیذٜ ٚ ٔجٟٓ

 غیزٞبی تٛدرتٛٚ پیچیذٜ وٝ جٟت یبثی را ٔؾىُ عبسٔی وٙذ،خٛدداری ؽٛد.ثٟتزاعت حتی االٔىبٖ اس ٔ

ثٙبثزایٗ ثٟتز اعت ٔغیز تْزیف ؽذٜ ٚ ٚاحذی اس وُ ٔجّٕٛٝ ّجٛر وزدٜ ٚ تٕبٔی راٟٞبی فزّی ثٝ ٘حٛی ثٝ 

 ؽزیبٖ افّی ٔتقُ ٌزد٘ذ. تب جٟت یبثی ٌیج وٙٙذٜ ٚ ٔجٟٓ ٘جبؽذ.

اختالف عيح ٞبی ؽذیذ 

ر ثیٗ ٚ پّٝ ٞبی ثغیبرد

 فنبٞب

جٟت عِٟٛت حزوت ٘بثیٙبیبٖ،اس تْذد پّٝ ٞب در ٔیبدیٗ ثبیذ خٛدداری ؽٛد ٚ ثیؾتز اختالف عيح ٞب ثٝ 

 ٚعیّٝ رٔپ ٚ یب ؽیت ٔالیٓ ثٝ یىذیٍز اتقبَ یبثٙذ.

وف عبسی خؾٗ ٚ فْت 

اِْجٛر در ٔغیزٞبی 

 حزوتی

 اعتفبدٜ اس ٔقبِح عخت، حبثت ٚ غیز ِغش٘ذٜ،وف فزػ ٞبی ٔٙبعت 

تخبة ٔحُ ٞبی ا٘

 ٘بدرعت وبؽت درختبٖ

عب٘تی ٔتز اِشأی اعت. در ىَٛ ٔغیز حزوت در فنبی  5ایجبد جذَٚ ثیٗ پیبدٜ رٚ ٚ فنبی عجش ثٝ ارتفبُ "

ٔیذاٖ ثبیذ اس وبؽت ٌیبٞب٘ی وٝ ٔیٜٛ یب فٕغ آٟ٘ب ٔٛجت ِغش٘ذٌی عيح ْٔجز ٔی ؽٛد یب ٌغتزدٌی ؽبخ ٚ 

 داری ؽٛد.ثزي آٟ٘ب ٔبِ٘ حزوتی ایجبد ٔی وٙذ،خٛد

اعتفبدٜ اس ٔقبِح ِغش٘ذٜ 

ٚ ؽیبردارپُ ٞبی 

 ارتجبىی

اتقبَ پُ ٞبی ٔٛجٛد در ٔیذاٖ ثب عيح ٔغیزٞبی حزوت ٚ ثذٖٚ اختالف عيح ثبؽذ ٚ ٕٞچٙیٗ چٙب٘چٝ "

پُ اس رٚی ٔغیزآة درٔیذاٖ ٔیٍذرد، تْجیٝ حفبً در اىزاف آٖ مزٚری اعت، اسثٝ وبرثزدٖ پُ ٞبی ؽیبردار 

 خٛدداری ؽٛد.

٘حٜٛ اتقبَ ٔحُ ٞبی 

تمبىِ دٚ پیبدٜ رٚثب 

یىذیٍز یب پیبدٜ راٜ ثب 

 خیبثبٖ

السْ اعت وف عبسی ٔحُ تمبىِ، ثب ثبفت ٚ رً٘ ٔتفبٚتی اجزا ٌزدد تب ثزای اؽخبؿ ٘بثیٙب ٚ ٘یٕٝ ثیٙب لبثُ  

 تؾخیـ ثبؽذ.

پیؼ آٔذٌی ٘بٔٙبعت 

اؽیبء ٘قت ؽذٜ در 

جذارٜ ٔغیز ّجٛری 

 فنبی ٔیذاٖ

ثیؾتز ٘ؾٛد حبئش إٞیت. ٚ   cm 37٘ىتٝ وٝ پیؼ آٔذٌی ٞبی جذارٜ ٔغیز حزوت اس  تٛجٝ ثٝ ایٗ"

 ٕٞچٙیٗ اس لزار دادٖ ٚعبیُ ٚ احبث ؽٟزی در ٔغیز حزوت خٛد داری ؽٛد.
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 ًتیجِ گیزی -8
ی ٚ خبىزٜ ٔغیزٞبی پیبدٜ تٛاْ ثب ٘ؾب٘ٝ ٞب ٚ ٘مبه ّيف تبریخی ثٝ ٔخبثٝ ٔىب٘ی ثزای لزائت عٙبریٛ ؽٟزی ٚ حفٌ پبیذار

ؽٟز اعت. ٚجٛد ایٗ ٔغیزٞب عجت ارتمبء ؽٟز ؽذٜ، ٚ ثب ٞٛیت خبفی وٝ دار٘ذ ثٝ ٕٞٝ ؽٟزٚ٘ذاٖ اس جٕبٜ ٘بثیٙبیبٖ احغبط 

آعبیؼ ٚ أٙیت ٔی دٞذ.ثب ىزاحی ٔٙبعت پیبدٜ راٜ ٔخقٛؿ ثزای ٞز ُ٘ٛ ؽٟزٚ٘ذ اس جّٕٝ ٘بثیٙبیبٖ ٔیتٛاٖ ثٝ حیبه ٚ 

ؾبیی اجتٕبّی وٕه ٕ٘ٛد. ثب تٛجٝ ثٝ ٔيبِْبت ا٘جبْ ؽذٜ ثز ٔؾىالت ٘بثیٙبیبٖ در فنبٞبی عزس٘ذٌی پیبدٜ راٜ ٞب ثٝ ّٙٛاٖ ف

ؽٟزی ٚ ؽٙبعبیی ٔٛامِ افّی ّذْ حنٛر فْبَ ّْٔٛالٖ ٚ ٘بثیٙبیبٖ در فنبی ثبسؽٟزی ٚ ٕٞچٙیٗ ثب ٔؾبٞذٜ ٚمْیت فنبٞبی 

ٜ در عيح ؽٟز ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ مٛاثو ٚ ٔمزرات وٙٛ٘ی ثٝ عِٟٛت ٔی تٛاٖ ثیبٖ وزد وٝ ثغیبری اس فنبٞبی وٙٛ٘ی عبختٝ ؽذ

ِّْٔٛیٗ ٚ ٘بثیٙبیبٖ عبختٝ ٔی ؽٛد.ثٙبثزایٗ ایٗ لؾز ٘بتٛاٖ ثب ٔؾبٞذٜ عختی ٞبی فزاٚاٖ وٝ در ٔٛالِ حنٛر در ثغتز ؽٟز ثب 

ا عجت اجتٕبّی جبْٔٝ ر -آٖ ٔٛاجٝ ٞغتٙذ، ٌٛؽٝ ٘ؾیٙی ٚ ّشِت اختیبر وزدٜ ٚ ٕٞیٗ ٔغئّٝ ٔی تٛا٘ذ تٙشَ عيح فزٍٞٙی

 ٌزدد.
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 هٌاتع
 1381، 9فقّٙبٔٝ ٔذیزیت ؽٟزی، ؽٕبرٜ  [1]

 فزسیٙفبحٕذّّی. ؽیجب٘ی ،ارغٛاٖ.ادران ٘بثیٙبیبٖ اس ْٕٔبری ٚ مٛاثو اٍِٛٞبی ىزاحی ثزای آ٘بٖ[2]

بیؼ ثب رٚیىزد ْٕٔبری پبیذار)ٔيبِْٝ ٔٛردی وال٘ؾٟز رؽت(، ٕٞ ÷تغّیٕی،ٟٔغب . ٔٙبعت عبسی ٔحیو ؽٟزی ثزای افزاد خبؿ[3]

 ْٕٔبری پبیذار ٚ تٛعْٝ ؽٟزی

 ٔذ٘ی،ثٟبرٜ.ٔٙبعت عبسی فنبی ؽٟزی ثزای ِّْٔٛیٗ ثب اعتفبدٜ اس تٕبٔی حٛاط ا٘غب٘ی[4]

 1397، 8ّبؽٛری،ّّی. ثزرعی ٘مؼ پیبدٜ راٜ در حیبه ؽٟز، ٔبٞٙبٔٝ َٔٙز، ؽٕبرٜ [5]

  حمفی افُ،آرػ. إٞیت ٚ ٘مؼ پیبدٜ راٜ در ؽجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ ؽٟز پبیذار[6]

 ثٕب٘یبٖ،ٔحٕذرمب. دثبغی خبٔٙٝ،ٔزمیٝ. احٕذی ،فزیبَ.راٞىبرٞبی ٔٙبعت عبسی فنب جٟت اعتفبدٜ ٘بثیٙبیبٖ[7]

 خجغتٝ لٕزی ،ٔحٕذ أیٗ.ؽٟز ٚ ٘بثیٙب ثب رٚیىزد ٔيّٛثیت ٔحیو ؽٟزی ثزای ٘بثیٙبیبٖ[8]


