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 *فْیوِ ًَریاى چالی

 ، داًـزَی وبسؿٌبػی اسؿذ هقوبسی هَػؼِ آهَصؽ فبلی ػبسیبى

 

 

 

 

  چكیذُ
سد ؿْشّبیی وِ ثِ ػجت تملیذ وِ آهذُ اػت تب هشّوی ثبؿذ ثش د ،صهیٌِ گشایی هفَْم ٍ سٍیىشدی اػت ًِ چٌذاى ًَ پب

وَسوَساًِ اص ػجه ّب ٍ ػالیك گًَبگَى دچبس اغتـبؽ ٍ آؿفتگی ؿذُ اًذ. یىی اص هْوتشیي رٌجِ ّبی صهیٌِ گشایی، 

 -صهیٌِ گشایی وبلجذیؼت وِ ثِ ؿذت ثِ اللین ّش ؿْش ٍاثؼتِ اػت. دس همبلِ حبضش ػقی ؿذُ تب ثِ سٍؽ تَكیفی

هبصًذساى هَسد ثشسػی لشاس گیشد.  تبثخبًِ ای صهیٌِ گشایی وبلجذی ایزبد ؿذُ دس اللین اػتبىتحلیلی ٍ اػتفبدُ اص اثضاس و

ٍاثؼتگی ٍ تأحیش ؿىل گیشی ػبختوبى ّب ثش پبیِ ٍ تبثـ اللین، دسًْبیت هی تَاًذ هٌزش ثِ هقوبسی ٍ ؿْشی پبیذاس ؿَد. 

هقوبسی تب ثب تىیِ ثش آى ػقی ثش افضایؾ ویفیت آهَصؽ  ،ٌّش ثش هقوبسی لضٍم تَرِ ثِ آى سا یبد آٍس هی ؿَد ٍ ًیبص اػت

ّذف اص ایي پظٍّؾ دػتیبثی ثِ ؿْشی پبیذاس ٍ هٌجـ آساهؾ ثلشی اػت، وِ ایي  دس هَػؼبت ٍ داًـگبُ ّب افضایؾ یبثذ.

 هْن تحمك ًوی یبثذ هگش ثب تْیِّ ی عشح ّبی هٌؼزن ٍ یىپبسچِ ی ؿْشی، وِ اص ثبیذ اص عشیك هؼئَلیي اهش كَست

 گیشد.

 

 

 صهیٌِ گشایی, هقوبسی ثَهی, تجشػتبى, اللین. ّای کلیذی: ٍاشُ
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 هقذهِ  -1
ثب ؽَْس هقوبسی هذسى گزؿتِ ٍ تبسیخ ؿْشّب ًبدیذُ گشفتِ ؿذ ٍ ؿْشّب تجذیل ثِ هزوَفِ ای اص اًَاؿ ػبختوبى ّبی ثی 

استجبط ثب ّن ٍ ثب صهیٌِ ٍ ثؼتش خَد ؿذًذ. دس ایي صهبى، ّش هقوبستبصُ وبسی ثشای ثِ ًوبیؾ گزاؿتي ٌّش خَد الذام ثِ دّي 

هَرَد، ثبٍسّب ٍ افتمبدات هشدم هی وشد. ػبختوبى ّب ثِ هخبثِ ی هزؼوِ ّبیی فزیت ٍ غشیت  وزی ٍ ثی احتشاهی ثِ ثبفت

خَدًوبیی هی وشدًذ. ثقذ اص ایي دٍسُ ثب ؿىل گیشی هىتت پؼت هذسى، تبحذٍدی اص ایي ًبّوگًَی ّب ٍ ًبّوگٌی ّب وبػتِ 

ل هَرَد اسائِ وٌذ. ثِ تشتیت ثب آهذى ػجه ّبی ؿذ، اهب ایي هىتت ّن ًتَاًؼت ساُ حل دسػت ٍ ثی فیت ٍ ًملی ثشای هـى

هقبكش ثی ًؾوی ٍ آؿَة گشیجبى گیش ؿْشّبی ثب اسصؿی ؿذ وِ سٍصی هٌجـ آساهؾ ثلشی ٍ سٍاًی ثِ ؿوبس هی سفتٌذ. ایي سًٍذ 

پب ثِ  ػجت ؿذ تب اسصؽ ّبی فشٌّگی ٍ ثَهی ٍ چْشُ ؿْش ثشای ػبوٌیي آى ثیگبًِ ؿَد. صهیٌِ گشایی دس كذد سفـ ایي هـىل

فشكِ ی هقوبسی ٍ ؿْشػبصی ًْبد، تب هشحوی ثبؿذ ثش صخن ؿْشّبیی وِ هلقجِ ی دػت هقوبساى خَدخَاُ دس دٍسُ ّبی 

 گًَبگَى ؿذُ اًذ. 

اص آًزبیی وِ ٌّش ٍ هقوبسی ّش ػشصهیٌی ًـبى دٌّذُ ی ثبٍسّب، افتمبدات ٍ فشٌّگ هشدم آى اػت، ٍ ایي ثبٍسّب ٍ 

رتوبفی ػشچـوِ هی گیشًذ، پغ ٌّش ّش ربهقِ ًیض هتبحش اص هحیظ اػت. فلی الخلَف هقوبسی افتمبدات اص هحیظ عجیقی ٍ ا

وِ ثِ هیضاى ثؼیبس صیبدی هتبحش اص ؿشایظ هحیغی، فَاهل رغشافیبیی، اللیوی ٍ... اػت. اص ایي سٍ ثشای ایزبد استجبط هٌغمی هیبى 

ؼتین. سٍیىشد صهیٌِ گشا ًگبّی ثَهی ثِ فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ ٌّش ٍ هقوبسی ٍ ثؼتش آى ًیبصهٌذ سٍیىشدی چَى صهیٌِ گشایی ّ

 عشاحی دس هقوبسی داسد.

پیـشفت تىٌَلَطی ٍ ٍسٍد ثِ دًیبی پش هـغلِ ٍ هبؿیٌی اهشٍص ٍ صًذگی دس ؿْشّبی آؿفتِ ٍ ثی ًؾن، آساهؾ سٍحی ٍ 

ًْب وِ سٍیىشد اكلی هقوبساى ٍ ثلشی سا ثِ ؿذت هی علجذ. پبػخ ّبی گًَبگًَی ثِ ایي ًیبص دادُ خَاّذ ؿذ وِ هْوتشیي آ

ؿْشػبصاى اػت، صهیٌِ گشایی هی ثبؿذ، وِ آهذُ اػت تب ؿْشّبی ثی ًؾن هب سا ػبهبى دّذ ٍ آساهؾ خبعشی ؿَد هخلَكبٌ 

ثشای دٍػت داساى هیشاث ثب اسصؽ ثبلی هبًذُ اص ًیبوبى هب وِ ثی یبس ٍ یبٍس هبًذُ ٍ سٍ ثِ فشػبیؾ ٍ ًبثَدی ٍ فشاهَؿی ّؼتٌذ. 

ٌّشی ثِ خلَف دس ایي هَضَؿ ارتٌبة ًبپزیش اػت، وِ دس -ست فجَس اص ًگبُ غیش ثَهی دس عشاحی ٍ خلك ثٌبّبی فشٌّگیضشٍ

ایي پظٍّؾ ثب تىیِ ثش هغبلقبت صهیٌِ گشا هی تَاى ثِ صثبى، ثیبى ٍ عشاحی ًَ ٍ هتفبٍت ثب اػتفبدُ اص هٌبثـ ؿفبّی ٍ اػتٌبدی 

  دػت یبفت.

 

 زهیٌِ گرایی -2
شایی یىی اص دیذگبُ ّبی سایذ دس ؿْشػبصی اػت وِ صهیٌِ سا ثِ هخبثِ سٍیذادی تبسیخی هی پٌذاسًذ. صهیٌِ گشایی صهیٌِ گ

فشٌّگی -اثتذا ثِ اثقبد كشفب وبلجذی تَرِ داؿت، اهب ثِ تذسیذ ثِ اثقبد اًؼبًی گشاییذ ٍ حَصُ هغبلقبت خَد سا ثِ ٍرَُ ارتوبفی

 .[1]ربهقِ گؼتشؽ داد 

 

 م گراهؼواری بَ -3
هقوبسی ثَهی ثِ عَس خبف، ثِ آًچِ وِ اص ػشؿت ٍ عجیقت اًؼبى ٍ هحیظ ثشآهذُ اػت ٍ تَػظ خَد هشدم ثشپب هی ؿَد 

 .[2]ًؼجت دادُ ؿذُ اػت. هقوبسی ثَهی، هقوبسی هشدم ٍ هقوبسی تَػظ هشدم اػت ًِ ثشای هشدم 

 

 سابقِ ی تاریخی تَسؼِ ی زهیٌِ گرایی -4
بػتبى ثِ فوذ ٍ یب ًبخَاػتِ  هفَْم عشاحی، اكَل ٍ سٍؽ ّبی ثبفت دس عشح ّبی خَد ٍ ػبصًذگبى هقوبسی یًَبى ث

هقوبسی سا افوبل وشدًذ. آًْب تَرِ صیبدی ثِ هفَْم صهیٌِ ای اسگبًیه ٍ ّوبٌّگ ثیي اًؼبى ٍ عجیقت دس هحیظ ّبی هقوبسی، 
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ی اص ؿبّىبسّب اص دػت یًَبًیبى ثبػتبى هتَلذ ؿذ ٍ ٍ ًیض ػٌت ّبی هلی ٍ ٍیظگی ّبی هٌغمِ ای وشدُ ثَدًذ. دس ًتیزِ، ثؼیبس

 اهشٍصُ ثؼیبسی اص آًْب ٌَّص ّن ثؼیبس ػتَدُ ّؼتٌذ.

ثِ عَس هخبل، دس سًؼبًغ، ػبختوبى صهبى ّبی هختلف دس پیبصا ػي هبسوَ ّوضهبى ٍ ثِ عَس ّوبٌّگ ٍرَد داؿتِ اػت، 

ػبختوبى اكلی ایي هیذاى ػي هبسوَ هتقلك ثِ ػجه  وِ ػبخت پیچیذُ هقوبسی آى ّب حذٍد دُ لشى ثِ عَل اًزبهیذ.

ثیضاًغ، گَتیه، ٍ سًؼبًغ ثَد. ّوچٌیي اتلبالت هختلف ػجه ّبی هقوبسی دس آى ّب ٍرَد داسد. ثٌبثشایي، پیبصا ػي هبسوَ ثِ 

 .[3]ًبم گشفت   "ػبلي صیجبتشیي اسٍپب"ًبم 

 

 زهیٌِ گرایی در هؼواری -5
ثِ هحیظ پیشاهَى احش هقوبسی تأویذ داسد ٍ ثش ایي ثبٍس اػت وِ تَاصى هیبى هقوبسی ٍ  هقوبسی صهیٌِ گشا ثِ ضشٍست تَرِ

هحیظ هی تَاًذ ّن ثشای خَد احش ٍ ّن ثشای صهیٌِ احش فبهلی هؤحش ٍ تمَیت وٌٌذُ ثبؿذ. صهیٌِ گشایی الگَیی اػت ثشای خلك 

یٌِ ٍ هحیظ ثشای هقوبساى ٍ عشاحبى اهشی ضشٍسی هحیظ هغلَة تش. لزاؿٌبخت ٍ آگبّی ثیـتش ٍ دسوی فویك تش ًؼجت ثِ صه

ٍ ارتٌبة ًبپزیش اػت. صهیٌِ گشایی دیذگبّی اػت وِ ثِ ٍیظگی ّبی خبف یه هىبى ٍ ثِ وبسگیشی آًْب دس عشاحی هقبكش 

 تَرِ داسد.

بم هقوبسی هقوبسی صهیٌِ گشا تالؿی اػت ثشای ًـبى دادى تَاى هحیظ هغلَة ثلشی دس همیبػی والى تش اص هقوبسی. پی»

 «صهیٌِ گشا ضشٍست تَرِّ ثِ هحیظ وبلجذی پیشاهَى احش هقوبسی اػت.

عشاح ٍ هقوبس ثبیؼتی پیبم صهیٌِ ٍ ثؼتش عشح ٍ هتٌی سا دسن وٌذ ٍ پغ اص آى ثب تَرِ ثِ ؿشایظ هَرَد عشاحی وٌذ. 

ب ػبختگبُ خَد تقبهلی دسػت ٍ عشاحی ثبیؼتی هجتٌی ثش ًگشؿی ٍالـ ثیٌبًِ ثش اعالفبت هحیظ ثبؿذ ٍ ػبختوبى ثبیؼتی ث

هتَاصى ثشلشاس وٌذ ثِ گًَِ ای وِ آًذٍ هی گَیذ: هقوبسی وـف ثٌبیی اػت وِ ػبیت آى سا هی علجذ، دس ًؾش اٍ هقوبسی ٍ 

 صهیٌِ دس تقبهلی دٍ ربًجِ پبیِ گزاس هقوبسی ّؼتٌذ.

 اص ًؾش پؼت هذسى ّب ؿشایظ صیش فشم ػبختوبى سا تقییي هی وٌٌذ:

 فشٌّگی، ارتوبفی، تبسیخی ٍ التلبدی افشاد وِ اص آى ػبختوبى اػتفبدُ هی وٌٌذ.خلَكیبت  -1

 خلَكیبت ؿْشی، خیبثبى، هیذاى، وَچِ ٍ هغبصُ. -2

 ؿشای اللیوی، سعَثت، ػشهب، گشهب، رٌگل ٍ كحشا. -3

 م ّبی صیؼتی.ًحَُ صًذگی سٍصهشُ اّبلی ػبختوبى، ًیبصّبی آًْب، پیؾ صهیٌِ ّبی رٌّی آًْب دس ساثغِ ثب فش -4

ثِ ٍاػغِ ػبختي هىبى ّبی اًؼبى ػبختی خلك هی ؿًَذ وِ سٍح هىبى ٍیظُ خَد سا داسًذ. دس هقوبسی ثَهی سٍح هىبى 

اًؼبى ػبخت ثبیذ ثِ خَثی پبػخگَی هىبى عجیقی خَد ثبؿذ. گشایؾ اخیش دس هقوبسی ثِ عشاحی آگبُ ًؼجت ثِ هحیظ تأویذ 

پیشاهَى خَد سا ًبدیذُ هی گیشًذ ٍ هٌحلشاً اص هٌبثـ عجیقی ثشای تأهیي ؿشایظ آػبیؾ داسد. ػبختوبى ّبیی وِ صهیٌِ هحیظ 

اػتفبدُ هی وٌٌذ ًِ تٌْب ثِ هحیظ ٍ ًبحیِ اعشاف خَد ضشس ٍ صیبى هی سػبًٌذ ثلىِ تأحیش فویمی ثش ولّ اوَػیؼتن داسًذ. 

ب ػبختوبى ثب صهیٌِ اؽ ثیـتش پیًَذ ثخَسد ٍ ثب پیَػتگی ٍ ػبختوبى ثب ػبختگبُ آى، ربهقِ ٍ هٌغمِ اعشاف هَرت هی ؿَد ت

 .[4]تقبهل هَفك ثب هحیظ هی تَاًذ هیضاى ثْشُ ٍسی اًشطی دس ػبختوبى سا افضایؾ دّذ 
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 ابؼاد زهیٌِ گرایی -6

 

زهیٌِ گرایی کالبذی -6-1  

چـن  ،یشیْت گّب، ر یهلبلح، ثبفت، سًگ ّب، ٌّذػِ، دػتشػ بتیتٌبػجبت، رضئ بع،یچَى فشم ٍ ؿىل، هم یفٌبكش

سٍّب ٍ  بدُیّب ٍ پ بثبىیتشاون ثٌبّب، خ ضاىیؿبهل ه یثبفت ؿْش ،یبّیپَؿؾ گ تیهحل، ٍضق یتَپَگشاف َ،یاًذاصّب ٍ پشػپىت

 گش،یىذیثٌبّب ثب  یػبصهبًذّ گش،یىذیاحزبم ٍ فشم ّب دس وٌبس  تیتشو لح،هلب یثٌذ تیرٌغ هلبلح، تشو گش،یىذیًؼجت آًْب ثب 

 ضی. لزا آًبلشدیگ یهؼبئل سا دسثش ه يیاص ا یبسیٍ ثؼ يیٍ ًَؿ اتّلبل ثِ صه يیخظ آػوبى، خظ صه ذ،یٍ رذ یویلذ یثٌبّب ًَذیپ

دس  گشید یخشد ٍ ثشخ بعیي فَاهل دس همیاص ا یاػت. ثشخ یحتو یاهش یاص ثؼتش عشح ثِ لحبػ وبلجذ ٌبًِیٍ ؿٌبخت ٍالـ ث

 .[4]ثخؾ ٍ هؤحش ثبؿذ  زِیتَاًذ ًت یخَدؽ ه بعیفَاهل دس هم اص هیؿه پشداختي ثِ ّش  یوٌٌذ، ث یوالى فول ه بعیهم

 ؿوبسد: یهزبص ه یسا ثب دسًؾش گشفتي لَافذ ٌِیدس صه ی، ًَآٍس 1تبگٌبت یآًتًَ

 ٌِیفٌبكش ثب صه بعیهم یػبصگبس -

 ثٌبّب بىیساثغِ ه زبدیًوب ثِ هٌؾَس ا یَػتگیپ -

 ثٌبّب یاستفبؿ عجمبت ٍ ػلؼلِ هشاتت ثلٌذ -

 ته ثٌب اًؼزبم -

 ؿذى ثبصؿَّب یفیسد -

 اص هلبلح یجیٍ تشو یوبسثشد یاًتخبث -

 ثبم خبًِ ّب یوبیػ -

 ًؼذ ٍ سًگ ثٌبّب -

 یتٌَؿ هحل -

 بّبىیآة ٍ َّا ٍ گ -

تَاًذ هٌـب الْبم  یخَد ه ٌِیصه يی. ثٌبثشا[5]داسد  یثؼتگ ٌِیهتٌبػت آى ّب ثب صه یٌیگضیهَاسد ثِ رب يیا یّوِ  تیهَفم

سٍاثظ  بىیوِ ثِ ث ضیً یػبختبس داللت وٌٌذُ ّب دس ؿْش ٍ وبسوشد حىو یوِ دسثبسُ  یثبؿذ وِ وبسوشد اسربف یعشاح یثشا

 .[6]ثِ وبس سٍد  یوبلجذ ٌِیصه یهبَّ لیتَاًذ دس تحل یؿْش اؿبسُ داسد، ه یدس ًؾبم ًـبًِ ا ییفمال

 

 زهیٌِ گرایی تاریخی -6-2

اػت وِ دس گزؿتِ هقوبسی ٍ ؿْشػبصی دس تَاصى ثب هحیظ صیؼت ؿىل   ؿَاّذ تبسیخی هقوبسی ٍ ؿْشػبصی گَیبی ایي

هی گشفتِ، هقوبسی ػٌتی ثب گشایؾ ثِ ػوت پبیذاسی ثَم ؿٌبختی ٍ ارتوبفی، ثب احتشام ٍ تَرِ ثِ هٌجـ عجیقی ٍ حفؼ آى 

آًْب ثشای ثْجَد ثخـیذى ثِ  ثشای آیٌذگبى ؿىل گشفتِ اػت. تَرِ ثِ ًیشٍّبی صٍال ًبپزیشی ّوچَى آفتبة ٍ ثبد ٍ اػتفبدُ اص

ؿشایظ حشاستی فضبی صیؼتی اص دیشثبص هقوَل ثَدُ اػت. هقوبسی ػٌتی ایشاى ًیض ثِ ٍالـ یىی اص تحؼیي ثشاًگیضتشیي هقوبسی 

ّب دس ایزبد هحیغی پبیذاس ٍ هٌبػت ثشای صًذگی هی ثبؿذ. فٌبكش تأػیؼبتی ًؾیش ثبدگیشّب، ؿَادًٍْب، والُ فشًگی ّب، گَدال 

چِ ّب، ػشداة ّب ٍ ... دس وٌبس اكَل كحیح هقوبسی ٍ تٌبػت ػبخت ٍ ػبصّب ثب ؿشایظ هحیغی ٍ اللیوی ٍ ؽشفیت ّبی ثبغ

 .[4]صیؼت ثَهی ّوگی گَاّی ثش ایي ادفب ّؼتٌذ 

ا صهیٌِ گشایی تبسیخی، ٍیظگی ّبی تبسیخی سا دسًؾش هی گیشد ٍ ثِ هىبى ٍ رَّشُ تبسیخی آى ًؾش داسد ٍ اص ایي سٍ ػٌت س

هحتشم هی ؿوبسد. اهب ثشای آًىِ گزؿتِ ثشای حبل لبثل اػتفبدُ ثبؿذ، ثِ ػٌت صًذُ سرَؿ هی وٌذ ٍ دس ساػتبی حفؼ تذاٍم ثب 

صهیٌِ ی تبسیخی دس ٍالقیت وبلجذی ٍ دس ػغح اًتضافی اص عشیك ایزبد ٍحذت ٍ اًتؾبم ثلشی دس ول ػبختبس ثلشی ؿْش ٍ 

صیجبیی ؿٌبختی ٍ تبویذ  –گًَِ ّب ٍ تٌبػت ّبی هبًذگبس فول هی وٌذ )وبسوشد ٌّشی  تلفیك ثب ٌّشّبی ثَهی دس لبلت وبسثشد

 .[6]ثش توبع( 
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 اجتواػی  -زهیٌِ گرایی فرٌّگی  -6-3

اكبلت ٍ َّیتی وِ دس سٍح ّش احش هقوبسی ًوبیبى اػت دس ٍالـ سٍحی اػت وِ هقوبس ٍ ػبصًذُ آى دس وبلجذ ثیزبى 

 دهذ؛ ثٌبثشایي ایي عشاح اػت وِ فالٍُ ثش تَرِ ثِ هؼبئل فولىشدی، فٌی، سٍاًـٌبػی ٍ صیجبیی هزؼوِ ای ثِ ًبم ػبختوبى هی 
Anthony Tugnutt.1   

 

ؿٌبػی ثبیذ ثِ هؼبئلی ٍاالتش ًیض ًگبّی دیگشگًَِ داؿتِ ثبؿذ، هؼبئلی چَى فشٌّگ، ػٌت، فشفبى ٍ فلؼفِ، اكبلت ٍ 

بیذ دس عشاحی ػبختوبى ّب ٍ ؿْشّب ٍ لَاًیي ؿْشػبصی لحبػ گشدًذ تب َّیت ّش دیبس ٍ اسصؽ ّبی ٍاالی اًؼبًی، ّوِ ث

 .[4]هقوبسی ٍ ؿْشػبصی هب دٍثبسُ ثِ ّوبى ثبلٌذگی ٍ رالل ربٍداًِ خَد ثبصگشدد 

، ػبصهبى دّی هحیظ هلٌَؿ، ؿبهل ػبصهبى دّی هقٌی ًیض هی ؿَد وِ دس آى ٍیظگی ّبی 1ثِ تقجیش اهغ ساپبپَست

سًگ، استفبؿ، اًذاصُ ٍ همیبع، خبكیت استجبعی ٍ ًوبدیي داسد. فٌبكش وبلجذی دس هحیظ، هقبًی هتفبٍتی وبلجذی ًؾیش: هلبلح، 

داسًذ ٍ ایي هقبًی ثِ عَس ًؾبم یبفتِ ای ثِ فشٌّگ پیًَذ خَسدُ اًذ. هشدم دس هزوَفِ ّبی وبلجذی هتفبٍت، ٌّزبسّبی سفتبسی 

 .[7]ی دٌّذهتٌبػت ثب آى سا وِ تَػظ فشٌّگ تقشیف ؿذُ اًزبم ه

 

 زهیٌِ گرایی اقلیوی -6-4

تَرِ ثِ اللین صهیٌِ ٍ فبوتَسّبی اللیوی وِ دس آى هقوبسی هی وٌین هی تَاًذ ػىَی پشؿی ثشای پشٍاص ثِ ػَی هقوبسی 

ـ پبیذاس ثبؿذ. دلت ثِ ایي هْن ساُ ثشای اػتفبدُ اص ًیشٍّبی عجیقی ًؾیش خَسؿیذ، ثبد، آة ٍ ... هی وٌذ ٍ اػتفبدُ اص هٌبث

فؼیلی سا ثِ حذالل هی سػبًذ. لزا تَرِ ثِ فبوتَسّبی اللیوی هٌغمِ ًؾیش خلَكیبت اللیوی ّش صهیٌِ ثبد، ثبساى، تغییشات 

 .[4]دهبی َّا دس ؿت ٍ سٍص، دهبی َّا، رشیبى َّا، ٍضقیت آػوبى، آفتبة تبثؾ ٍ ... اهشی ضشٍسی اػت 
 

 زهیٌِ اًساى گرایاًِ -6-5

، دس ؿْشػبصی هقبكش، ثٌبّب رضئی اص ثبفت خیبثبى ّب ٍ هیذاى ّب ٍ فضب ّبی ثبص صًذُ ًیؼتٌذ.  2یهتشاًؼثِ ًؾش سارش       

تَػقِ ی ؿْشّب ثذٍى دسًؾش گشفتي سٍاثظ ػِ ثقذی هیبى ثٌبّب ٍ فضبّب ٍ دسن ٍالقی اص سفتبس اًؼبى كَست هی گیشد ٍ 

 ٍ استجبعبت ثش فضبی فوَهی غلجِ یبفتِ ٍ هقٌبی فشٌّگی اّویت ًؾن فضبیی دس فولىشد ارتوبفی سا ًبدیذُ گشفتِ اػت. تحشن

 . [8]ٍ ّذف اًؼبًی آى سا ػلت وشدُ اػت  

 

 زهیٌِ گرایی در شْرسازی -7

 

 بخش ّای پایذار ًظام ًشاًِ ای در شْر هبتٌی بر زهیٌِ گرایی -7-1

تِ ثِ ّن هٌجقج اص صهیٌِ ی ؿْش ثخؾ ّبی پبیذاس ًؾبم ًـبًِ ای، هزوَفِ ای اص الگَّب، لَافذ ٍ فٌبكش هتٌَؿ ٍاثؼ

ّؼتٌذ وِ دس آًْب سٍاثظ هتمبثل یب هـبسوت ضشٍسی ٍ ّوضهبى ثِ عَس رٌّی ٍ فیٌی ثب ّذف ایزبد ولی ّذفوٌذ، یىپبسچِ، 

 آساػتِ، خَاًب ٍ هقٌی داس كَست هی گیشد. ثخؾ ّبی پبیذاس دس ساػتبی اًؼزبم دس ؿْش ثِ كَست اثقبد ریل ًوَد هی یبثٌذ:

وبلجذی: الگَی تىشاس ؿًَذُ ٍ ٍیظگی ّبی آى ّب وِ اص تحلیل ؿىل صهیٌِ ی وبلجذ ؿْش ٍ حفؼ ًؾن ؿىلی دس ثقذ 

گزؿتِ ٍ اػتوشاس آى ّب ایزبد هی ؿًَذ.)ثِ فٌَاى هخبل دس ثبفت تبسیخی ؿْش یضد، دسٍى گشایی، هحلَس ثَدى، همیبع ٍ 

ثبسصُ ّبی ًؾبم ًـبًِ ای دس صهیٌِ ی وبلجذی ؿْش یضد هحؼَة تٌبػت، تجبیي فضبیی ٍ ایزبد ػلؼلِ هشاتت دس فضبّب ٍ... اص 

عجیقی ٍ  -صیجبیی ؿٌبختی وبلجذ اؿبسُ داسد. پیشٍی اص ؿشایظ رغشافیبیی -هی ؿًَذ وِ ثِ وبسوشد هٌغمی، اسربفی ٍ ٌّشی
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صهیٌِ ی وبلجذی ثبفت فشٌّگی هٌـأ ایزبد ایي ثخؾ ّبی پبیذاس ثِ كَست الگَّبی تىشاس ؿًَذُ ٍ تذاٍم آى ّب دس  -ارتوبفی

 .[6]تبسیخی ؿْش یضد اػت( 

دس ثقذ فشٌّگی: خلك هزوَفِ لَافذی وِ ثِ حفؼ اسصؽ ّبی ًوبدیي ٍ َّیت روقی هی اًزبهذ ٍ پیًَذ هقبًی فٌبكش 

 یِ ّبی وبلجذی سا ثب فشٌّگ، ثشرؼتِ هی ػبصد ٍ ثش وبسوشد فشاهتٌی ًـبًِ ّب داللت داسد )ثِ فٌَاى هخبل دس اغلت تىبیب ٍ حؼیٌ
1. Amos Rapoport 

2. Trancik 

 

یضد، ًخل ٍرَد داسد وِ دس ٍالـ فٌلشی ًوبدیي اػت وِ ثِ ًـبًِ ی تىشین ٍ اسادت ثِ همذػبت تَػظ یضدیبى افن اص هؼلوبًبى 

 ٍ صستـتی ثش دٍؽ هشدم، گشداگشد حؼیٌیِ یب تىیِ دس هشاػن فضاداسی ثِ حشوت دس هی آیذ(.

ٍ تقْذ ثِ لَافذ ٍ اسصؽ ّبی هـتشن هجتٌی ثش آفشیٌؾ هحیغی ّوبٌّگ ثب سٍح هىبى دس دس ثقذ ارتوبفی: ٍفبداسی 

وبلجذ ؿْش ٍ دسثشداسًذُ ی وبسوشد ّبی ؿؾ گبًِ ی ًـبًِ ّبػت وِ هی تَاى اص ًوبی ثیشًٍی خبًِ ّب دس ثبفت تبسیخی یضد وِ 

ن ٍ استفبؿ ولی ػبختوبى اص دیگش خبًِ ّب هتوبیضًذ، اص ػبدگی خبكی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثِ رض خبًِ ّبی صستـتیبى وِ اص ًؾش حز

تمشیجب توبم خبًِ ّب اص ٍیظگی ّبی یىؼبًی چَى حزن ٍ استفبفی یىؼبى، فمذاى فضبّبی خبلی دس ًوبی ثیشًٍی ٍ فمذاى تیشُ ٍ 

شاى ثَدُ ٍ ثِ فٌَاى یه سٍؿي دس ًوبی ثیشًٍی ثشخَسداسًذ، ثِ آى پی ثشد ٍ ایي اهش ثیبًگش فذم توبیل یضدیبى ثِ تفبخش ثِ دیگ

 .[6]اسصؽ هـتشن هـَْد اػت 

 

 احیاء َّیت فرٌّگی ٍ بَهی -7-2

ایزبد فشٌّگ پبیذاس، ًیبصهٌذ صًذُ وشدى احؼبع ارتوبفی، استجبط ٍ آهیضؽ ثب دًیبی عجیقی اػت. دس هقوبسی پبیذاس، ثبیذ 

ٍ دس استجبط ثب دیگشاى ثِ دسوی فبلی اص ثـشیت ثشػٌذ ٍ  ثِ هشدم هزبل ثشٍص لبثلیت ّبی وبهل خَد سا داد تب خَدؿبى سا دسیبثٌذ

ثِ ایي تشتیت، استجبط خَد ثب گزؿتِ ٍ آیٌذُ سا ثبصیبثٌذ. دس ایي صهیٌِ تَرِ ثِ ؿیَُ ّبی هقوبسی هَرَد ساّگـب ّؼتٌذ، چشا  

هىبى دس س ثبال ثشدى احؼبع وِ اغلت آًْب رَاثگَی اللین ٍ فشٌّگ هٌغمِ هی ثبؿٌذ. ضوٌبً تَرِ ثِ ایي هؼئلِ دس عشاحی، د

  ّش ؿخلی وِ دس آى ٍالـ ؿَد هَحّش ثَدُ ٍ ًمؾ داسد.

 اػتفبدُ اص هلبلح ثَم آٍسد تب حذ اهىبى -

 اػتفبدُ اص وبسگضاساى ٍ تىٌیه ّبی هحلی -

 .[4]ثبؿٌذ وِ رَاثگَی ٍیظگی ّبی اللیوی هٌغمِ ًیض هی  -هتأحش اص سٍح هحلی  -اػتفبدُ اص الوبى ّب ٍ ًوبدّبی ثَهی  -

 

 ییگرا ٌِیّذف از زه -8
ثِ عَس هـخق ّویـِ هـىل تَافك دس هَسد ػبصگبسی یب فذم ػبصگبسی ثب صهیٌِ، ٍرَد داسد. ایي هـىل ثِ خلَف ثب 

ایي حمیمت وِ گبُ تضبد یه ػبختوبى ثب هحیظ پیشاهَى آى اهشی هغلَة اػت، پیچیذُ تش هی ؿَد. هقوبسی صهیٌِ گشا ثیي 

گبسی هقوبسی رذیذ ٍ لذین ٍ عشص ًگشؽ عشاحبى ٍ ًؾبسُ گشاى ثِ ػبختوبى ّب، لجل اص ؽَْس هذسًیؼن ساثغِ ثیٌؾ هب دس ػبص

ای هغلَة ثشلشاس هی ػبصد. دسن ًحَُ ؿىل گیشی ایي سٍاثظ ثلشی دس گزؿتِ، ووه هی وٌذ وِ ساّىبسّبی رذیذی ثشای 

حیبی یه ًگشؽ ثِ ول صهیٌِ اػت، ثِ عَسیىِ هقوبساى، حبل ٍ آیٌذُ هغشح ؿَد. ّذف ًِ احیبی ػجه ّبی تبسیخی، ثلىِ ا

ؿْشػبصاى ٍ ػشهبیِ گزاساى ثِ تأحیش ثلشی تغییشاتی وِ خَد دس هحیظ پیشاهَى ثِ ٍرَد هی آٍسًذ، ًگبّی طسف تش داؿتِ ثبؿٌذ 

[9]. 

وشدى ؿْشّبی خَاػتبس حفؼ ٍضـ هَرَد ًجَدُ ٍ هـَّق حفؼ ٍ هَهیبیی « هقوبسی صهیٌِ گشا»اص ّوِ هْوتش آًىِ، 

لذیوی ًیض ًوی ثبؿذ، ّشچٌذ هوىي اػت دس هَاسدی ایي اهش هغلَة ثبؿذ. دسن همبٍهت هشدهی وِ دس یه هحلِ صًذگی هی 

خَد ٍ ًِ یه صهیٌِ هقوبسی هی داًٌذ، تغییشی ػبدُ اػت. اهب تفبٍتی چـوگیش هیبى ایي هحبفؾِ وبسی « خبًِ»وٌٌذ ٍ آى سا 
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اسد، وِ اص هـبّذاُ اص ثیي سفتي اًؼزبم ثلشی هحلِ دس تزبٍصات رؼَساًِ ی ػجه هقوبسی فبدی ٍ احتیبط آگبّبًِ ٍرَد د

« تشع»هذسى ًـأت گشفتِ اػت. هحبفؾِ وبسی خـي فوَم، ثیؾ اص آًىِ ًبؿی اص فذم فاللِ دس پزسؽ تغییشات ثبؿذ ثِ دلیل 

بهالً فشاهَؽ ؿذُ هقوبساى، ؿْشػبصاى ٍ اص تأحیشات هقوبسی هذسى اػت. آگبّی ثیـتش ًؼجت ثِ صهیٌِ یىی اص ٍؽبیف و

ػبصًذگبى اهشٍص اػت. ایي افتمبد، حبكل ًؾشیِ پشداصی دس هَسد هفَْم هقوبسی ٍ یب ٍؽبیف فلؼفی ٍ ػیبػی هجْن هقوبس 

ًیؼت، ثلىِ ًتیزِ ًگبُ ثِ اعشاف ٍ دسن هَضَؿ تذاٍم ثلشی اػت وِ فبهل هَفمیت هىبى ّبیی ؿذُ اػت وِ ثِ ًؾش صیجب هی 

ذ. ًوًَِ ّبی هَسد ثشسػی ًـبى خَاٌّذ داد وِ سٍاثظ هغلَة هقوبسی یِ وپی ثشداسی اص ػجه ّبی هقوبسی ٍ یب حتّی آیٌ

پیشٍصی ثی چَى ٍ چشا اص ػیبِّ ثلٌذی اص هقیبسّبی عشاحی ثؼتگی ًذاسد؛ سٍاثغی وِ اهشٍصُ ثشای وؼبًی وِ ثشای تذاٍم ثلشی 

ٍػیلِ دفبفی تجذیل ؿذُ اػت. ثشای ًیل دٍثبسُ ثِ یه اًؼزبم ٍ ٍحذت ثلشی دس هحیظ صیؼت اّویت لبئل هی ؿًَذ، ثِ یه 

دس هحیظ پیشاهَى، الصم اػت ًگشؽ هقوبساى تغییش یبثذ. ّوبًغَس وِ ثقذّب ًیض خَاّین دیذ، ایي اهش هؼتلضم تقشیف هزذد 

 .[9] اػت« خاللیت هقوبساًِ»

 ؿىل ؿْش ثِ هَاسد صیش هتقْذ هی هبًذ:ثِ عَس خالكِ صهیٌِ گشایی دس ٌّگبم الحبق ارضای رذیذ 

 صهیٌِ گشایی وبلجذی، ثِ ؿىل ول اص لجل هَرَد -1

 صهیٌِ گشایی تبسیخی، ثِ هیضاى ٍ ًؾن ساثغِ ارضای ؿْش دس عَل صهبى -2

 [.11فشٌّگی، ثِ هقبًی، اسصؽ ّب ٍ اّذاف هـتشن ]-صهیٌِ گشایی ارتوبفی -3

 

 دارین؟ ًیاز( خَد) زهاى خاص سبک بِ آیا -9
 ّوَاسُ فجبست، ایي دس ٍاطُ ایي آًىِ ًخؼت. ثوبًین خَد صهبى هقوبسی ػجه تفىّش دس دیگش ثبس هب ایٌىِ دیگش خغش

 سا ارشا اهىبًبت یب ٍ ثَدُ ؿشیه ٍی ؿٌبػی صیجبیی ّبی اسصؽ دس وِ گیشد هی دسثش سا افشادی ٍ هقوبس تٌْب ٍ ثَدُ گضیٌـی

 دٍم. اػت هتفبٍت هقوبس ٍ فضبًَسد وـبٍسص، ثشای «هب صهبى» داس هقٌی وبسیهق ًوبدّبی هفَْم ؿه ثی. آٍسًذ فشاّن ٍی ثشای

 تفىشات اص ثبیؼتی هب. اػت تذاٍم ٍ اًؼزبم هب، ؿْشّبی ثلشی هـىل تشیي فوذُ وِ ؿَد هی هـخق اعشاف، ثِ ًگبّی ثب آًىِ

 ثِ تَرِ اص» صهبى ی سٍحیِ ثِ رِّتَ. یبثین دػت هختلف ّبی صهیٌِ ثشای هٌبػت ّبی ػجه ثِ ٍ سفتِ فشاتش خَد صهبى ػجه

 .داسد ووتشی اّوّیت ٍ افتجبس هقوبسی، ی اًذیـِ یه فٌَاى ثِ «هىبى سٍحیِ

 ّبی ػجه ی لَحبًِ ػبدُ احیبی هقٌبی ثِ ّوچٌیي یبثذ؛ تغییش تَاًذ ًوی گبُ ّیچ هحلِ، یه وِ ًیؼت هفَْم ثذاى ایي

 لشى التمبعی ّبی ػبختوبى وِ صهبًی ٍالـ، دس. ٍیىتَسیبیی التمبط یب ٍ یًَبًی ّبی ایَاى ثِ ثبصگـت هبًٌذ ًیؼت، ًیض تبسیخی

 صهیٌِ، ثِ تَرِ ثذٍى خبف فولىشد ّش ثشای التمبط، ًَؿ ایي هَاسد اص ثیـتش دس ٍلی داؿتٌذ، تَرِ خَد ی صهیٌِ ثِ ًَصدّن

 .سٍػتبیی ّبی ولجِ ثشای ىآ وَئیي ػجه ٍ ولیؼب ثشای گَتیه ّب، ثبًه ثشای والػیه. وشد هی فٌَاى سا خبف ػجىی

 ثشگضیٌذ، آى پیشاهَى هحیظ ثِ تَرِ ثذٍى سا ػجىی وِ ًیؼت التمبعی ی سٍؿٌفىشاًِ اًتخبة ًَفی هي پیـٌْبد ثٌبثشایي

 اص الْبم دلیل ثِ وِ عشاحی، سٍؽ یه. وٌذ ووه عشح ثِ اًتخبة دس تب اػت ثلشی ّبی ٍیظگی ثِ «تش ٍاثؼتِ ًگبّی» ثلىِ

 وٌبس دس تَاًٌذ هی هقوبسی هختلف ّبی ػجه وِ اػت دادُ ًـبى تبسیخ. ؿَد هحلِ َّیّت تمَیت هَرت ،«هىبى ی سٍحیِ»

 ٍ آگبّبًِ اسصیبثی هؼتلضم تٌْب اهش ایي. وٌٌذ حفؼ ًیض سا خَد ؿٌبػی صیجبیی خبف َّیت حبل، فیي دس ٍ گشفتِ ؿىل یىذیگش

 ایٌىِ. رَیٌذ ثْشُ پبػخگَ ٍ ػبصگبس ّبی ػبختوبى خلك ایثش هْبست اص وِ اػت عشاحبًی ٍرَد ٍ صهیٌِ ثلشی فالئن دلیك

 تَرِ هَسد هَضَؿ ًجبیؼتی اػت، ثشخَسداس رذیذ هقوبسی اثتىبسات آخشیي اص یب ٍ ؿذُ اًزبم هقوَلی ثشداسی وپی ثب آیب اهش ایي

 اػت ؿذُ افضٍدُ ظهحی ثِ هتزبًغ ای پذیذُ وِ وٌذ حغ ثبیؼتی چـن اػت، «خبًَادگی تـبثِ» داسد اّویت آًچِ. ثبؿذ

[9]. 
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 هحیط طبیؼی استاى هازًذراى -9

 
 هَقؼیت ٍ ٍسؼت -9-1

اػتبى هبصًذساى اص ؿوبل ثِ دسیبی هبصًذساى، اص رٌَة ثِ اػتبى ّبی تْشاى، ػوٌبى ٍ لضٍیي، اص غشة ثِ اػتبى گیالى ٍ اص 

 ؿشق ثِ اػتبى گلؼتبى هحذٍد اػت.

 1.46ویلَهتش هشثّـ ٍ  24191.3گِ ای ٍ ػبحلی اػت. هؼبحت اى لؼوت رٌَثی هبصًذساى وَّؼتبًی ٍ ؿوبل آى رل

 دسكذ هؼبحت ول وـَس سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.

 

 آب ٍ َّا -9-2

 آة ٍ َّای هبصًذساى ثب تَرِ ثِ ٍرَد دسیب، وَُ ٍ رٌگل ثِ دٍ ًَؿ هقتذل هشعَة ٍ وَّؼتبًی تمؼین هی ؿَد.

. آة ٍ َّای هقتذل ٍ هشعَة: ٍرَد دسیبی هبصًذساى ٍ سؿتِ وَُ ّبی الجشص ٍ ًضدیىی ایي دٍ هؾْش عجیقت ثِ یىذیگش 1

دس ًَاحی رلگِ ای تب وَّپبیِ ّبی ؿوبلی الجشص، آة ٍ َّای هقتذل ٍ هشعَة سا ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت. تبثؼتبى ّبی آى ثِ ٍیظُ 

 بى ّبی ایي ًَاحی هقتذل ٍ هشعَة ٍ ثِ ًذست یخجٌذاى هی ؿَد.دس ػَاحل دسیب، گشم ٍ هشعَة اػت. صهؼت

. آة ٍ َّای وَّؼتبًی ؿبهل اة ٍ َّای هقتذل وَّؼتبًی ٍ آة ٍ َّای ػشد وَّؼتبًی اػت. دٍسی اص دسیب ٍ افضایؾ 2

وِ دس استفبفبت  تذسیزی استفبؿ دس اساضی رلگِ ای، تغییشات خبكّی سا دس آة ٍ َّای ایي اػتبى پذیذ آٍسدُ اػت، ثِ عَسی

هتشی، آة ٍ َّای هقتذل وَّؼتبًی ثب صهؼتبى ّبی ػشد ٍ یخ ثٌذاى عَالًی ٍ تبثؼتبى ّبی وَتبُ ٍ هقتذل  3111تب  1811

 .[11]ٍرَد داسد 

 

 تأثیر شرایط زیست هحیطی بر شكل دّی جَاهغ اًساًی ٍ آثار هؼواری هازًذراى -11
ًبؿی اص احشات هتمبثلی اػت وِ ثیي اًؼبى ٍ هحیظ ٍرَد داؿتِ اػت. الگَّبی خبف صًذگی ؿىل گشفتِ ثش سٍی صهیي، 

ایي استجبط ثِ ٍیظُ دس صهیٌِ هؼبئل هشثَط ثِ خبن ٍ صهیي ّبی سػَثی هؤحش دس وـبٍسصی ٍ یب هٌبثـ هَسد ًیبص دس ساثغِ ی 

ّوَاسُ هَرجبت توبیض فضبیی اص  هقوبسی، تْیِّ ی غزا یب كٌقت ثِ ٍضَح ًوبیبى اػت. تأحش پزیشی اًؼبى اص ایي هحیظ عجیقی

 ًؾش تشاون روقیت ٍ ػىًَت سا فشاّن آٍسدُ ٍ ػجت ؿىل گیشی الگَّبی خبف ػىًَت دس دٍسُ ثبػتبًی هختلف ؿذُ اػت.

ثشاػبع ًتبیذ، ثبیذ ارفبى وشد وِ، عجیقت هٌغمِ ی هَسد هغبلقِ، تحت تأحیش فشم رغشافیبیی، استفبفبت الجشص، استفبؿ اص 

سی ٍ ًضدیىی ثِ دسیب، دٍسی ٍ ًضدیىی ثِ دسیب، ٍصؽ ثبدّبی هحلّی ٍ ًبحیِ ای، ربثزبیی تَدُ ّبی َّای ؿوبلی ػغح دسیب، دٍ

ٍ غشثی ٍ پَؿؾ هتشاون رٌگلی لشاس داسد. ثِ ّویي رْت ٍ ثب ٍرَد ٍػقت اًذن ٍ ثشخالف تلَّس فوَم وِ آة ٍ َّای آى سا 

َّایی ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت ٍ ایي فَاهل، ؿشایظ خبف ٍ هتفبٍتی سا دس  یىؼشُ هتقبدل هی داًٌذ، ایي ًبحیِ اص تٌَّؿ آة ٍ

ؿىل دّی ػىًَت گبُ ّبی اًؼبًی ثخؾ ّبی ؿشلی، هشوضی ٍ غشثی هبصًذساى ثِ ٍرَد آٍسدُ وِ همبلِ ی پیؾ سٍ ثِ آى ّب 

 .[12]هی پشداصد 

 

 ضرٍرت َّیت هٌذی اقلیوی بٌاّا در اقلین هؼتذل خسری -11
هْن تشیي هـىالت هقوبسی ثٌبّبی هبصًذساى وِ تأحیشات هٌفی ثؼیبسی ثش ویفیت ّبی فشٌّگی ثلشی  اهشٍصُ یىی اص

ؿْشّب ًْبدُ اػت، فذم تأحیش هؤلفِ ّبی َّیت ػبص ثش فشآیٌذ عشاحی ثٌبّب هحؼَة هی ؿَد. خلَكیّبت اللیوی، فشٌّگی، 

آى ؿْش ًْفتِ اػت. اص عشفی، عشاحی ػبختوبى ّبی  ارتوبفی ٍ التلبدی ّش ؿْش، ثیبًگش َّیتی اػت وِ دس وبلجذ هقوبسی

هؼىًَی ٌّگبهی همجَلیت خَد سا تخجیت هی وٌذ وِ اص هقیبسّبی ثشخبػتِ اص تَاى ػشصهیي ٍ ربهقِ ؿىل ثگیشد ٍ ثب گزؿت 

 صهبى ّن چٌبى تَاى پبػخ گَیی خَد سا حفؼ وٌذ.
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تلبدی، َّیّت ؿْشّب سا ثِ چبلؾ وـیذُ اػت. دس ایي هتأػفبًِ دس دًیبی اهشٍص، تحَّالت ػشیـ فشٌّگی، ارتوبفی ٍ ال

هیبى، حتّی َّیّت اللیوی ؿْش دػت خَؽ تغییش ؿذُ اػت، دسحبلی وِ اللین ثِ فٌَاى اص ؿبخق ّبی هٌغمِ دس عَل صهبى 

 تغییش چٌذاًی ًىشدُ اػت.

د هی ػبصد وِ پیشٍی اص ایي دػت یبثی ثِ آػبیؾ حشاستی دس ثٌبّبی اللین هقتذل خضسی، تشریحبتی سا ثِ هقوبسی ٍاس

 دػتَسات، ًِ تٌْب تأحیش ثؼیبسی ثش وبلجذ ثٌب هی ًْذ، ثلىِ ػبصگبسی هحیغی ٍ هبًذگبسی ثبالیی ثِ ّن ساُ خَاّذ داؿت. 

ثِ ًؾش هی سػذ ثب ٍاوبٍی تأحیشات اللین ٍ فشم هقوبسی ٍ اػتخشاد الگَّبی ثَهی ػبصًذُ ی َّیّت اللیوی ثٌبّب، ساّىبسّبی 

 .[13]دس ساػتبی ثبصگشداًذى َّیّت ثِ ؿْشّبی هبصًذساى ثِ دػت آیذ  هٌبػجی

 

 َّیّت ٍ هؼواری -12
دس ساػتبی سؿذ سٍصافضٍى ػبخت ٍ ػبص دس اػتبى هبصًذساى َّیّت ٍ ویفیت ّبی ثلشی هٌغمِ، دػت خَؽ دگشگًَی ٍ 

ثش فشآیٌذ عشاحی ثٌبّب ًبؿی هی گشدد. هقوبسی ًبخَاًبیی گـتِ اػت. ایي همَلِ تب حذٍدی اص فذم تأحیش هؤلفِ ّبی َّیّت ػبص 

ّش ؿْش، خلَكیّت اللیوی، فشٌّگی، ارتوبفی ٍ التلبدی هٌغمِ سا دس دسٍى خَد ًْفتِ داسد وِ دس هزوَؿ، َّیت ؿْشّب هی 

 ػبصًذ.

پیشٍی اص  اص ػَیی دیگش، لضٍم آػبیؾ حشاستی دس ثٌبّبی اللین هقتذل خضسی، تشریحبتی سا ثِ هقوبسی ٍاسد هی ػبصد وِ

ایي دػتَسات، ًِ تٌْب تأحیش ثؼیبسی ثش وبلجذ ثٌب هی ًْذ، ثلىِ ػبصگبسی هحیغی ٍ هبًذگبسی ثبالیی ثِ ّن ساُ خَاّذ داؿت. ثِ 

ًؾش هی سػذ ثب سكذ تأحیشات اللین ثش فشم هقوبسی ٍ اػتخشاد الگَّبی اللیوی ثٌبّب هی تَاى یىی اص هْن تشیي اثقبد َّیّتی سا 

ثبصگشداًذ. ثٌبثشایي پغ اص ؿٌبخت ولیِّ ی فٌبكش َّیّت ػبص ثٌب ٍ تفىیه الگَّبی اللیوی اص آى ّب ًیبص ثِ ثشسػی  ثِ وبلجذ ثٌب

 خلَكیّبت فشهی آى ّب احؼبع خَاّذ ؿذ.

فٌبكش َّیّت ػبص، تأحیش خَد سا اص فَاهلی هی گیشًذ وِ اص خلَكیّبت غبلت آى هٌغمِ ثِ ؿوبس هی سٍد ٍ دس ثبصُ ی صهبًی، 

یفیت حبثتی سا دًجبل هی وٌذ. َّیّت اللیوی ثٌبّب دس حمیمت، تأحیش پبیذاس اللین اػت ثش وبلجذ ثٌب وِ آػبیؾ حشاستی سا ثشای و

ػبوٌبى خَد دس پی خَاّذ داؿت. اللین هٌحلش ثِ فشد ایي هٌغمِ سا هی تَاى ثب فٌَاى یىی اص فَاهل َّیّت ػبص للوذاد ًوَد 

دٍس تب چٌذ دِّ ی پیؾ ثش هقوبسی ثَهی ؿْشّب ًْبدُ اػت. اهشٍصُ ثب ثْشُ گیشی سٍصافضٍى اص وِ تأحیشؽ سا اص گزؿتِ ّبی 

 .[13]ثشٍدتی غیش پبیذاس، گَیی َّیّت ثٌبّب هتأحش اص تىٌَلَطی سٍص گـتِ اػت  -ػَخت ّبی فؼیلی ٍ تأػیؼبت حشاستی 

 

 ٍیصگی ّای اقلیوی -13
ـخّلِ ی ثبسص اػت وِ ثبسًذگی صیبد دس توبم عَل ػبل، اختالف ون خلَكیّبت آة ٍ َّایی ایي اللین، ؿبهل چْبس ه

 14.5. هیبًگیي دهبی ػبلیبًِ [16]دسرِ ی حشاست ثیي ؿت ٍ سٍص، سعَثت ًؼجتبً صیبد ٍ پَؿؾ ٍػیـ ًجبتی سا ؿبهل هی ؿَد 

سعَثت ًؼجی َّا دس تبثؼتبى هیلی هتش اػت.  221تب  611دسرِ ثَدُ ٍ ثبسؽ ػبلیبًِ دس اوخش هٌبعك ایي اللین، حذٍد  18تب 

. ثب تَرِّ ثِ ایي وِ تبثؾ، دهب، ثبد، سعَثت ٍ ثبسؽ [15]دسكذ اػت  95تب  75دسكذ ٍ دس صهؼتبى، حذاوخش  85تب  51حذالل 

اص هْن تشیي فَاهل اللیوی ّش هٌغمِ هحؼَة هی ؿَد، ثٌبثشایي ثب ثشسػی تأحیشات ّش یه اص فَاهل فَق ثش فشم ثٌب، دس حمیمت 

ت اللیوی هقوبسی وشاًِ ّبی دسیبی هبصًذساى اػتخشاد خَاّذ ؿذ. ًیبص اػت فشم ثٌب سا ثِ هؤلفِ ای ػبصًذُ ٍ ؿىل دٌّذُ َّیّ

ی آى تزضیِ ًوَدُ ٍ تأحیش اللین سا ثش ّش یه اص ایي هؤلفِ ّب هَسد ثشسػی لشاس دّین. دػتِ ثٌذی فَق ثِ تشتیت، ؿبهل 

هیي )استفبؿ اص ػغح صهیي، رْت گیشی(، رذاسُ ّب ٍ خلل ٍ فشد، الحبلبت ٍ تٌبػجبت حزوی، لشاسگیشی ػبختوبى سٍی ص

 .[13]وبّؾ حزوی هلبلح للوذاد گشدیذ 

تٌبػجبت حزوی دس ثشسػی تأحیش هؤلفِ ی اللیوی تبثؾ ثش تٌبػجبت حزوی هـخّق گشدیذ وِ ثبتَرِّ ثِ اثشی ثَدى 

ی ثش تٌبػجبت فشم ًذاسد، ثلىِ دسیبفت ًَس سٍص، ثیؾ تش ٍ دس فیي آػوبى دس ثیـتش سٍص ػبل، گشیض اص تبثؾ هضاحن تأحیش صیبد
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غشثی سا حىن هی وٌذ. ثب تَرِّ ثِ افتذال ًؼجی دهبی َّا  -حبل، دسیبفت هٌبػت تبثؾ دس فلَل ػشد، تٌبػجبت هحَسی ؿشلی 

 دس عَل ػبل، تأحیش فبهل دهبی َّا دس تٌبػجبت حزوی ػبختوبى اًذن اػت.

اص صهیي یىی اص فَاهل تقییي وٌٌذُ هیضاى فـبس ثبد دس ػبختوبى ٍ دس ًتیزِ، هیضاى اػتفبدُ ثْیٌِ اص  ثبد: استفبؿ ػبختوبى

. ثٌبثشایي ثِ هٌؾَس ثْیٌِ ػبصی تَْیِ، فشم ػبختوبى دس رْت فوَدی ٍ سٍ ثِ ثبال ًیض [14]ثبد دس ایزبد تَْیِ ی عجیقی اػت 

ضبی ثؼتِ سا اص دٍ رجِْ ثب َّای آصاد استجبط دادُ وِ عجقبً یه الیِ ثَدى استفبؿ هی گیشد. ثشای تَْیِ ی ثْتش هقوَالً ّش ف

 .[15]ػبختوبى سا ضشٍسی هی ػبصد. ثٌبثشایي فضبّب ثبیذ ثِ كَست خغّی ٍ دس وٌبس ّن لشاس گیشًذ 

ت ولّی ثٌب دس سعَثت: هْن تشیي فبهل هؤحش ثش تٌبػجبت ولّی ػبختوبى، ثبسًذگی صیبد ٍ سعَثت ثیؾ اص حذ وِ تغییش تٌبػجب

 .[16]رْت سفـ ایي دٍ فبهل ؿىل گشفتِ اػت 

 

 شكل کلی ساختواى ّا -14
ثیـتش ػبختوبى ّب دس ایي ًبحیِ سٍ ثِ لجلِ اػت، صیشا فالٍُ ثش رٌجِ ّبی افتمبدی، اتبق ّب اص ًَس وبفی ثْشُ هٌذ هی ؿًَذ 

د. ػمفْب دس ایي هٌغمِ ؿیت داس ٍ اص ؿیشٍاًی یب ٍ دسّب ٍ پٌزشُ ّب ثِ ػوت وَُ ّبی ػشػجض ٍ اًجَُ دسخت گـَدُ هی ؿَ

ػفبل اػت. ػمف ثٌبی هبّی گیشاى دس لذین فوَهبً اص خـت خبم ، ًی ٍ چَة ثَدُ ٍ ثشای پَؿؾ ثبم ّب اص گیبُ هشداثی ثِ ًبم 

 اػتفبدُ هی وشدًذ.« هلذ»

ػجت ایزبد ػمف ّبی ؿیت داس ٍ ثقضی اص حوبم ّبی لذیوی داسای ػمف ّبی گٌجذی اػت، ثِ عَس ولی ثبسًذگی ثؼیبس 

ػفبلیي ؿذُ اػت. هقوَال سٍػتبییبى فضبی خبًِ ٍ حیبعـبى سا تَػظ پشچیٌی اص ًی ّبی ثلٌذ اص ّوؼبیگبى رذا هی ػبصًذ 

[11]. 

 

 قرارگیری ساختواى رٍی زهیي -14-1

 ارتفاع از سطح زهیي -14-1-1

ختوبى ٍ ًحَُ ی لشاسگیشی ثٌب ثش سٍی صهیي، ًمؾ ًؼجتبً ووی تبثؾ ٍ دهبی َّا: دٍ فبهل تبثؾ ٍ دهب دس استفبؿ گشفتي ػب

 داسد، اهب ّش گًَِ افضایؾ استفبؿ دس هیضاى رزة ًَس ٍ دس ًتیزِ، افضایؾ دهب دس فلَل ػبل هؤحش اػت.

ثبد: ػبختوبى ّبیی وِ ثلٌذتش اص دسختبى ٍ ػبختوبى ّبی اعشاف خَد ّؼتٌذ دس ایزبد تَْیِ عجیقی ًؼجت ثِ ػبیش 

. ثٌبثشایي لشاسگیشی ثٌب ثش سٍی ثؼتش چَثی ثب افضایؾ استفبؿ دس ایزبد تَْیِ ی [14]وبى ّب دس ؿشایظ ثْتشی لشاس داسًذ ػبخت

عجیقی هؤحش اػت؛ فالٍُ ثش آى، لشاسگیشی ثش سٍی پبیِ ّبی چَثی اهىبى ایزبد رشیبى َّا دس اعشاف ػبختوبى سا آػبى تش هی 

 ػبصد.

ة وشاًِ ّبی دسیب ثشای حفبؽت ػبختوبى اص سعَثت ثیؾ اص حذّ صهیي، خبًِ ّبی ثش سٍی سعَثت: دس ًَاحی ثؼیبس هشعَ

پبیِ ّبی چَثی ثب استفبؿ ّبی هتغیش ػبختِ هی ؿذًذ. ایي فضب تب حذٍدی هی تَاًذ وبسوشد صیشصهیي سا ثشای ایي اللین داؿتِ 

رْت گیشی [. 17]دس ایي ًبحیِ هوىي ًوی ثبؿذ ثبؿذ، چشا وِ ثِ دلیل ون فوك ثَدى آة ّبی صیشصهیٌی، احذاث صیشصهیي 

ػبختوبى: هٌبػت تشیي رْت ثشای اػتمشاس رجِْ ی اكلی ػبختوبى هتأحش اص تبثؾ خَسؿیذ، رْتی اػت وِ ون تشیي گشهب سا 

ا ًیبص دس هَالـ گشم ٍ ثیؾ تشیي گشهب سا دس هَالـ ػشد دسیبفت وٌذ ٍ دس فیي حبل، دس دٍ ػَم اص ایّبم ػبل وِ ثِ وَساى َّ

اػت، اهىبى اػتفبدُ اص آى سا فشاّن هی ًوبیذ. هٌبػت تشیي رْت ثشای ػبختوبًی ثب دٍ رجِْ ی ثبص سٍ ثِ سٍی ّن، ؿوبلی 

 .[15]رٌَثی اػت 
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 جذارُ ّا ٍ خلل ٍ فرج -14-1-2

ت تشیي ّؼتٌذ تبثؾ: رجِْ ی سٍ ثِ رٌَة ٍ سٍ ثِ ؿوبل ػبختوبى ثِ خبعشُ ًَس یه ًَاختی وِ داسًذ اص ًؾش تبثؾ هٌبػ

)ثٌبثشایي ثیؾ تشیي ػغح ثبصؿَّب سا دس ایي دٍ رذاسُ هی ثیٌیذ(. رجِْ ی سٍ ثِ ؿشق ًیض ثب ٍرَد ایزبد خیشُ گی دس ػبفبت 

 اثتذایی سٍص، تبثؾ ًؼجتبً هٌبػجی داسد، ٍلی تبثؾ غشة هٌبػت ًیؼت.

شیبى َّا، اهىبى تَْیِ ی َّا سا هیؼّش هی ثبد: ثبصؿَّب دس رذاسُ ی رٌَثی ٍ ؿوبلی ػبختوبى ثب ثِ رشیبى اًذاختي ر

ػبصًذ. ثٌبثشایي فبهل ثبد ًیض ّوبًٌذ تبثؾ ثش افضایؾ ػغح ثبصؿَّب دس دٍ رجِْ ی ؿوبلی رٌَثی تأحیش داسد. رذاسُ ی ؿشلی 

ٍ ثِ خبعش ؿشری ثَدى ثبد دس آى رجِْ ٍ غشة ٍ ؿوبل غشة ثِ خبعش ٍصؽ ثبدّبی صهؼتبًی ٍضقیت چٌذاى هٌبػجی ًذاؿتِ 

ثِ عشق هختلف هحبفؾت هی ؿًَذ. ؿوبل ٍ رْبت ًضدیه ثِ ّن اص لحبػ تبثؾ ٍ ثبد دس هَالـ گشم، هٌبػت ٍ دس هَالـ ػشد 

 ًبهٌبػت اػت.

سعَثت ٍ ثبسؽ: افضایؾ ػغح ثبصؿَّب اهىبى ًفَر سعَثت ٍ ثبسؽ سا دس ػبختوبى ثیؾ تش هی وٌذ، ثٌبثشایي ػغح ثبصؿَّب 

َاى ثیؾ تش گـتشؽ داد؛ فالٍُ ثش آى، رْت خشٍد سعَثت اًجبؿتِ دس وف ثٌب ٍ افضایؾ وَساى َّا سا اص یه هیضاى هقیٌّی ًوی ت

 دس لؼوت ّبی صیشیي ثٌب، پٌزشُ دس لؼوت پبییي تشی اص دیَاس لشاس هی گیشد.

 

 پر ٍ خالی ٍ الحاقات حجوی -14-1-3

ل ثِ ّن ساُ سعَثت ثبالی هٌغمِ هـىل صا اػت، تبثؾ ٍ سعَثت َّا: دس تبثؼتبى، تبثؾ صیبد ٍ آفتبة فوَد اػت؛ ایي فبه

 ثشای سفـ آى ًیبصهٌذ ػبیِ )دهبی پبییي تش( ّؼتین وِ فضبی هؼمّف ایَاى )فضبی ًیوِ ثبص( ساُ حل آى اػت.

ْشُ ثبد: ثشای اػتفبدُ حذاوخش اص ثبد ٍ وَساى َّا ایَاى ّب ؿىل گشفتٌذ. تمشیجبً دس اوخش خبًِ ّبی ایي اللین اص فضبی ایَاى ث

 ثشدُ هی ؿَد. ایي فضب، فالٍُ ثش ایزبد رشیبى َّا )ثبد( ٍ فضبی دلپزیش، ثٌب سا اص ثبسؽ ثبساى ٍ تبثؾ آفتبة هحبفؾت هی وٌذ.

اص دیگش فَاهل تأحیشگزاس فشم، ثبسًذگی صیبد دس ایي اللین اػت. ثِ دلیل ثبسًذگی ثؼیبس صیبد دس ایي هٌبعك، ثبم ّب ثِ كَست 

ن چٌیي ثِ هٌؾَس رلَگیشی اص فشػبیؾ ًوبی ػبختوبى دس همبثل ثبدّبی تؤام ثب ثبساى، ػمف ؿیت داس [. 14ّؿیت داس اػت ]

ػبختوبى اص دیَاسّب ٍ چَى چغشی آى سا هحبفؾت هی وٌذ. ثبسؽ ّبی ایي هٌغمِ، ثیؾ تش دس فلَل ػشد ٍ ّن صهبى ثب 

 [.15احذاث هی گشدد ]ثبدّبی لبلت غشثی اػت. ثٌبثشایي یىی اص ؿیت ّبی ثبم سا سٍ ثِ غشة 

 

 هصالح -14-2

دهب: ثشای حفؼ دهبی داخلی ثٌب دس ؿشایظ هغلَة، ثیؾ تش ػبختوبى ّب دس ایي هٌغمِ ثب حذالل ؽشفیت حشاستی ػبختِ 

 ؿذُ اًذ ٍ دسكَست اػتفبدُ اص هلبلح ػبختوبًی ػٌگی ضخبهت آى ّب دس حذالل هیضاى هوىي حفؼ ؿذُ اػت.

ت ٍ سٍص ون اػت، رخیشُ ی حشاست ّیچ اّویّتی ًذاسد، فالٍُ ثش ایي ػبختوبى ػٌگی ثبد: صهبًی وِ ًَػبى َّای ؿ

تبحذٍد صیبدی تأحیش تَْیِ ٍ وَساى سا وِ یىی اص ضشٍسیبت ایي هٌغمِ اػت، وبّؾ هی دّذ. ثٌبثشایي، ثشای تَْیِ ثْتش 

 .[14]ػبختوبى اص هلبلح ًؼجتبً ػجه اػتفبدُ هی وشدًذ 

دلیل ٍرَد ثبسؽ ّبی صیبد، احتوبل ٍلَؿ وذ ثبساى ًیض ٍرَد داسد؛ لزا اص یه عشف ثبیذ اص هلبلح  ثبساى: دس ایي هٌبعك ثِ

ًفَرًبپیش ٍ همبٍم دس ثشاثش آة ثبساى اػتفبدُ وشد ٍ اص عشف دیگش، اهىبى تخلیِ ی آة سا فشاّن وشد. چَى ایي هٌغمِ دس هحذٍدُ 

بة سًگ ٍ رٌغ هلبلح خبسری ثٌب دس استجبط ثب سًگ پشیذگی ٍ آفتبة ی ون تبثؾ ٍالـ ؿذُ اػت، لزا هحذٍدیتی اص ًؾش اًتخ

 .[15]صدگی ًذاسد 

سعَثت: ثشای هبًذگبسی ثیؾ تش ػبختوبى دس ثشاثش فَاهل رَّی ّن چَى ثبساى ٍ ثشف، اػتفبدُ اص هلبلح چَثی ٍ ػٌگی ثِ 

ون تشیي تأحیش ًبهغلَة ثش هحیظ سا داسًذ ٍ  ربی گل ٍ خـت هٌغمی تش ثِ ًؾش هی سػذ. ثٌبثشایي ثِ وبسگیشی هلبلح ثَهی وِ

ّن چٌیي وبّؾ هیضاى اًشطی هلشفی ثب اػتفبدُ اص هلبلح هحلی هَرت پبیذاسی هحیظ صیؼت ٍ افضایؾ دٍام ثٌبّب خَاّذ 

 گشدیذ.
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صُ ثِ فلت سعَثت َّا ٍ هقیبسّبی صهیي ؿٌبػی ثیـتش خبًِ ّبی ػٌتی ثش پبیِ اػىلت چَثی ٍ وبُ گل ثٌب هی ؿذ. اهشٍ

 هؼبوي رذیذ ایي ًبحیِ اص هلبلحی چَى آّي، گچ، ٍ ػیوبى اػتفبدُ هی ؿَد، اهب دس اهبوي ػٌتی هلبلح صیش ثِ وبس هی سفت:

 چَة: ثیـتش دس پَؿؾ ػمف، ػتَى ّبی ػىَ ٍ داخل دیَاس. -

 گل، ػٌگ: دس چیذى پی ٍ ثبال آٍسدى دیَاس. -

 گبلِ: ًَفی گیبُ ثشای پَؿؾ ػمف. -

 ؾ ػمف ٍ دسػت وشدى پشچیي.ًی: ثشای پَؿ -

 ػفبل: رْت پَؿؾ ػمف ٍ ثبم. -

 وٌف: گیبّی ّوبًٌذ گبلِ ثشای پَؿؾ ػمف. -

 .[11]وبُ: ثِ ّوشاُ گل دس پَؿؾ دیَاسّبی اتبق  -
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 ًتیجِ گیری -15
 هقوبس فغً هَاًـ، ثبسصتشیي اص. داسد ٍرَد ًـذًی حل تمشیجبً هبًـ چٌذیي هقوبسی، عشاحی دس ثلشی تذاٍم تمَیت ساُ دس

 تب وٌٌذ عشاحی صهیٌِ ٍ هحیظ اص هتوبیض ّبیی ػبختوبى چگًَِ وِ آهَصًذ هی خَد تقلیوبت اٍاى ّوبى اص رَاى هقوبساى. اػت

 هی هقوبس تشتیت ثذیي. )اػت حبضش فلش دس خاللیت هفَْم ٍ ّذف اهش ایي. ؿَد ؿٌبختِ ؿذُ عشاحی ّبی ػبختوبى رضء

 وِ ؿذ خَاّذ هتَرِّ وؼی چِ ًجبؿذ، آؿىبس ٍ ثبصٍ وبهالً ػبختوبى اگش چَى وٌذ، وؼت ًیض اس ًیبص هَسد حیخیت ٍ افتجبس تَاًذ

 هی صهیٌِ ثب ػبصگبس ّبی ػبختوبى عشاحی ثِ حشفِ ایي هوتبص افشاد اص ووی تقذاد( اػت؟ ؿذُ عشاحی ػبختوبى یه احش ایي

 آًْب ٍرَدی ؿخلیت هقشف تب اًذ گشفتِ دػت ِث پشچوی، رذیذ ّبی ػبختوبى وِ سػذ هی ًؾش ثِ اغلت ثشفىغ، پشداصًذ،

 اگش وِ ؿَد هی ثبفج هب اهشٍص تفىّش عشص. داسد تٌگبتٌگ ی ساثغِ هقوبسی دس خاللیت اص هحذٍد ثؼیبس تقشیف ثب اهش ایي. ثبؿذ

ًـَین.  لبئل اسصؿی آى عشاحبى خاللیت ثشای ثبؿذ، ؿذُ فزیي اعشاف هحیظ ثب خَثی ثِ ؿذُ، عشاحی ّبی ػبختوبى

 ثب همبثلِ تَاى خلّبق، ٍالقبً عشاح وِ هقتمذم هي همبثل دس. وٌذ هی خفِ ًغفِ دس سا حمیمی ًجَك عشاحی، ّبی هحذٍدیت

 ٍرَد اص ثشخَسداسًذ، دسًٍی ّبی هبیِ اًذن اص ٍ ًذاؿتِ چٌذاًی افتمبد خَیؾ اػتقذاد ثِ وِ وؼبًی تٌْب. داسد سا ّب هحذٍدیت

 .ؿًَذ هی هضغشة ّب هحذٍدیت

 هـىل، ایي. ّؼتٌذ هَارِ ثضسگی هـىل ثب دٌّذ، پیًَذ هَرَد ی صهیٌِ ثب سا خَد عشح خَاٌّذ هی وِ هقوبساًی ُاهشٍص

 فشا تَاى هی ػَْلت ثِ ًؼجتبً سا هؼبئلی چٌیي ًیؼت، ّب ػجه ػبیش ثلشی ّبی ٍیظگی ثب ًبآؿٌبیی یب ٍ هْبست فذم دلیل ثِ

 .[9]  داسد خاللیت اص هب وًٌَی تقشیف دس سیـِ وِ سٍاًی هبًقی ٍرَد اػت؛ ًَیؼٌذگبى دسًٍی دسگیشی هبًٌذ هـىل. گشفت

ػجه ّبی رذیذ هقوبسی وِ ثِ كَست آؿىبسا اص غشة تجقیت هیىٌٌذ ٍ دس ّش دٍسُ صهبًی ثب تَرِ ثِ ػالیك هختلف افشاد 

بی ربهقِ اهشٍصی ٍ هشدم تغییش هیىٌٌذ ٍ تب حذٍدی ّن ثبّن دس تضبد ّؼتٌذ ٍ ثِ ّویي دلیل ًوی تَاًٌذ پبػخگَی ًیبصّ

خلَكیبت اللیوی، التلبدی، ارتوبفی، تبسیخی، فشٌّگی ٍ... دس ّش هٌغمِ ٍ  .ثبؿٌذ ٍآؿفتگی ٍ ثی ًؾوی ثِ ٍرَد هی آٍسًذ

 فلی الخلَف ؿٌبػبیی ٍ الگَ ثشداسی اص فٌبكش ؿبخق ٍ ثب اسصؽ ّش هٌغمِ هٌزش ثِ ایزبد ػجىی غٌی ٍ ثب اسصؽ خَاٌّذ ؿذ.

ن دس ّوبٌّگی فشم ػبخت ٍ ػبصّب دس ّش هٌغمِ هحؼَة هی ؿَد ٍ ثْشُ گیشی اص آى هٌزش ثِ سػیذى ثِ اللین فبهل هْ

 الگَیی هٌبػت ٍ ّوبٌّگ خَاّذ ؿذ.

ٌّش ّش ػشصهیٌی ًـبت گشفتِ اص فشٌّگ، افتمبدات، ثبٍسّب، آداة ٍ سػَم ٍ... هشدم آى اػت وِ اص هحیظ ػشچـوِ  

بهال هتبحش اص هحیظ اػت ٍ عجك ؿشایظ هحیغی ؿىل هی گیشد. ثشای حفؼ ایي گزؿتِ ًیبص هیگیشد. ثیؾ اص ٌّش، هقوبسی ًیض و

هجشم ثِ روـ آٍسی، آهَصؽ، ًوبیؾ ٍ تحمیك ٍ ثشسػی دس ثبة آى احؼبع هی ؿَد. ثب ایي وبس ثِ خَثی هی تَاى گزؿتِ ی ثب 

 ذى خَاٌّذ وشد، هقشفی ًوَد.اسصؽ تجشػتبى وًٌَی سا ثِ توبم ػبوٌیي، گشدؿگشاى ٍ هؼبفشاًی وِ اص آى دی

دس ّش دٍسُ صهبًی هب ؿبّذ پیـشفت چـوگیش ؿبخِ ّبیی اص ٌّش ٍ هقوبسی  ثِ دالیل هختلف چَى تغییش رائمِ ی فوَم 

هشدم یب حتی ػلیمِ ی ؿخلی اهشا ٍ پبدؿبّبى ، وـف فٌَى پیـشفتِ دس ػبخت، سػیذى ثِ هلبلح هٌبػت تش ٍ... ثَدین. ثشای 

كفَیِ خغبعی ٍ ًمبؿی پیـشفت ؿبیؼتِ ای داؿت. ایي ٌّشّب وِ دایشُ ی آى ّب ًیض ثؼیبس ٍػیـ اػت ثِ هخبل دس دٍسُ ی 

ٍضَح دس تضئیٌبت هقوبسی ثٌبّب دیذُ هی ؿذًذ ٍ ثِ تىبهل ٍ صیجبیی ّشچِ ثیـتش ثٌب ّب ووه هی وشدًذ. اهب دس دٍسُ ّبیی 

بسد اص وـَس تزشثِ وشدین، ثِ هیضاى ثؼیبس صیبدی ؿىل ایي تضئیٌبت چَى لبربس وِ هب افضام داًـزَیبى سا ثِ تقذاد صیبد ثِ خ

ثب ایي تفبػیش  تغییش وشد ٍ سًگ ٍ ثَی اسٍپبیی ثِ خَد گشفت. صیشا دیگش هٌـب تبحیش، ٌّش غٌی ٍ ثَهی ایشاى ثِ ؿوبس ًوی سفت.

 وـَس پشداخت. رْت سفـ هـىالت پیؾ آهذُ ثبیذ ثِ افضایؾ ویفیت آهَصؽ هقوبسی دس داًـگبُ ّبی داخل
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