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  چكیذُ
 تحشیش سؿتٝ ثٝ د٘یب ػشاػش دس ٔختّف ٔحممبٖ تٛػظ ػجض ٔؼٕبسی اكَٛ صٔیٙٝ دس ٔتؼذدی ٔمبالت اخیش ػبَ ٞبی دس
 دس ٘یض ٚ ا٘شطی اص ثٝ حفبظت عشاحبٖ تـٛیك صٔیٙٝ دس سا ٔٛضٛػبتی ا٘ذن اختالف ثب ٞبثیب٘یٝ ایٗ اغّت .اػت آٔذٜ دس

 ارشای لبثُ ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ اص .ا٘ذٕ٘ٛدٜ آٖ تخجیت اعشاف رٛأغ ٚ ػبختٕبٖ وبسثشاٖ ثب وبس ٚ ٔىبٖ ٔحّی ٞبیٚیظٌی ٘ظشٌیشی

 ایٗ عشاحی دس وٝ ٔی ثبؿذ ص٘ذٜ دیٛاس ٚ ػجض ٌشفتٝ ؿذٜ، ثبْ وبس ثٝ رٟبٖ ٘مبط ٚ اوخش ٔٛاسد ثؼیبسی دس وٝ ػجض ٔؼٕبسی
 ثٝ رٟبٖ پیـشفتٝ ؿٟشٞبی ثیـتش ؿٟشی سیضیثش٘بٔٝ دس ثبْ ػجض احذاث وٝ رب آٖ ایٓ. اصوشدٜ اػتفبدٜ آٖ اص ٔزٕٛػٝ

 صیؼت ٔحیظ ثٝ ٚ تٛرٝ پبن ٞبیا٘شطی اص اػتفبدٜ اػت، ِضْٚ دسآٔذٜ ػبصیػبختٕبٖ دس ارشایی دػتٛساِؼُٕ یه كٛست
 رب٘ذاس ٞبیٌٛ٘ٝ ٚ تٙٛع ٔحیغی صیؼت احشات ثٝ ٔیشػذ. ثب تٛرٝ ٘ظش ثٝ ضشٚسی صٔب٘ی ٘بٔحذٚد ٌؼتشٜ دس آٖ ػبوٙبٖ ٚ

 الصْ اوؼیظٖ ٔیضاٖ افضایؾ ٚ فبضالة اص ٘بؿی آِٛدٌی ٔی ؿٛد. وبٞؾ ٔحیظ ثٝ ٘ؼجت ٔخجت ٔٛرت تبحیشات ػجض ثبْ
ٚ كذا ٚ  ػش رزة ضٕٗ ؿٟشی ٔحیظ دس آٖ اص اػتفبدٜ .ٔی ؿٛد ٔحؼٛة ػجض ثبْ ٔخجت احشات دیٍش اص ثشای ا٘ؼبٖ

 ػیؼتٓ خبن، یه تخجیت ثب ٌیبٞی غزایی ٔٛاد تِٛیذ ثب ػجض ثبْ ػبوٙیٗ .اػت ٕٞشاٜ ا٘شطی ٔلشف ثب وبٞؾ ػبصیخٙه

 اربصٜ ٔب ثٝ ؿٟشٞبی وٝ اػت سٚؿی ٟٕٔتشیٗ ػجض ثبْ تىِٙٛٛطی دس ٌزاسیٚ ػشٔبیٝ رؼتزٛ .ایزبد ٔی وٙٙذ سا پبیذاس

 ػجض فضبی عشاحی ثشای  ٘یض، ػجض . دس دیٛاس[1]ٔیذٞذ  ٔحیظ ٚ ثـش حیبت ادأٝ ٚ حفبظت اص اعٕیٙبٖ تٛػؼٝ، ثب ٚ سؿذ
 دس صیٙتی ٌّذاٖ ٞبی اص اػتفبدٜ یب ٚ ثبغچٝ ثبؽ ٚ خبن دس ٌیبٞبٖ وبؿت ٕٞب٘ٙذ ٔی ؿٛد اػتفبدٜ افمی ؿىُ ثٝ فضب اص

 ػبختٕبٖ ٞب دسٖٚ ٚ ثیشٖٚ دس ٔٛرٛد ػٕٛدی اص فضبی اػتفبدٜ ػجض ثبْ ثش ػالٜٚ .ػبختٕبٖ ٞب داخّی ٚ خبسری ٔحیظ

  .اػت ٌشفتٝ لشاس تٛرٝ ٔٛسد ٘یض ٌیبٞبٖ وبؿت ثشای

 

 ػجض ٔؼٕبسی ػجض، دیٛاس ػجض، ثبْ کلیذی: ّای ٍاشُ
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  هقذهِ -1
 ٔتٙٛع ٚ ٚػیغ لّٕشٚیی سٚ ایٗ اص ٚ ثٛدٜ ؿبٞذ سا صیجبیی ػبختبس ٚ ٞٙش ٔفْٟٛ دس ػٕیك تحٛالتی ثیؼتٓ ػذٜ آخش ٞبی دٞٝ

 ایٗ وٝ ثٛد آٖ تزشثی ٚرٝ لشٖ ایٗ ٞٙش خلیلٝ ٟٕٔتشیٗ اػبػب .اػت وشدٜ رذیذ سا تزشثٝ شیٞٙ ثیبٖ سٚؽ ٞبی ٚ اثضاسٞب اص

 رذیذ ٞٙش .اػت ٌشفتٝ ػشچـٕٝ ٘ٛ پذیذٜ ٞبی ثٝ ٘ؼجت حلش ٚ حذثی ؿیفتٍی ٚ ٘ٛآٚسی ثٝ ٘بپزیش خؼتٍی ٔیّیثی اص خٛد

 ٞٙش وٝ ٔفْٟٛ ثذیٗ .اػت ٌشفتٝ ػشچـٕٝ ٞٙشی ٘ٛیٗ ٟ٘بدٞبی ظٟٛس ٚ ٞٙش دس ٘ٛآٚسی ٞبی رذیذ ثیٗ آؿىبس تؼبُٔ ٘ٛػی اص

خٛد  حٕبیت ٚ تـٛیك ٔٛسد پیٛػتٝ سا ٔتفبٚت ٚ رذیذ ٞٙشی ٘یض ٞب وبٖ٘ٛ ایٗ ٚ وشدٜ التضب سا ٘ٛیٙی وبٖ٘ٛ ٞبی ٞٙشی رذیذ

 أشٚصی صدٜ ػشػت ٚ ٔبؿیٙی تٙؾ پش اػت. ص٘ذٌی ارتٕبػی فشاٚاٖ آػیت ٞبی س٘زٛس ٔب أشٚص . ربٔؼٝ[2]لشاس ٔی دٞٙذ 

 صثبٖ ٞٙشی آفشیٙؾ ٚ اػت. ٞٙش ؿذٜ وبػتٝ ص٘ذٌی اص ثشدٖ ِزت ػغح ٚ وشدٜ اػت ٔخذٚؽ سا ارتٕبع سٚا٘ی سٚحی آػبیؾ
 ربٔؼٝ دسٚ٘ی اِتٟبثبت ٚ ؿذٜ خبسد آٖ اص ٘بؿی فـبسٞبی ٚ خٛد سٚصٔشٜ ص٘ذٌی اص آٟ٘ب وٝ ٔی ؿٛد ثبػج ٚ اػت ٔشدْ ٌٛیبی

ٔمبثُ  دس أشٚص ا٘ؼبٖ ٘یبص اص ٘بؿی ٘یض ایٗ وٝ ثٛدٜ پبیذاس تٛػؼٝ ٚ پبیذاس ٔؼٕبسی اص ثشخبػتٝ ػجض ٘یض ٔؼٕبسی .ؿٛد آساْ

 ٚ ٞٛا آِٛدٌی رٟبٖ، ٔلٛ٘یت اص عجیؼی ٔٙبثغ اص حشاػت ٚ حفظ .اػت حبضش ػلش ٔلشفی ٚ كٙؼتی رٟبٖ ػٛء پیبٔذٞبی

 ساػتب ایٗ دس وٝ اػت ٔٛضٛػبتی اص ... ثـشیت ٚ سٚا٘ی، آیٙذٜ ٚ رؼٕی ثٟذاؿتاصٖ،  اصالیٝ ٔحیغی، حفبظت آِٛدٌی ٞبی ػبیش

 ٚ ٔؼٕبسی ٘ٛیٗ سٚیىشدٞبی اص یىی ػجض ثبْ .ٔی ؿٛد سٚص آؿىبستش ثٝ سٚص رٟب٘ی ٚظیفٝ یه ػٙٛاٖ ثٝ آٖ ضشٚست ٚ ثٛدٜ ٔغشح

 ویفیت ػجض، استمبی فضبی ػشا٘ٝ افضایؾ رٟت دس ٔی تٛاٖ آٖ اص وٝ اػت ی پبیذاستٛػؼٝ ٔفبٞیٓ اص ثشخبػتٝ ٚ ؿٟشػبصی
صٔیٗ  اص ثٟیٙٝ ثشداسیثٟشٜ أىبٖ ػٙٛاٖ ثٝ ٔی تٛا٘ذ ثبْ ٞب اص وبسثشدی یاػتفبدٜ .ثشد ثٟشٜ ؿٟشی تٛػؼٝ پبیذاس ٚ صیؼت ٔحیظ

 ٔضایبی .ثشٔی ٌیش٘ذ دس سا ٔحیغی صیؼت ٚ التلبدی، ارتٕبػی فٛایذ اص ٚػیؼی ػجض دأٙٝ ؿٛد. ثبْ ٞبی لّٕذاد ؿٟشی ٞبی

 دٔبی ٞب، وبٞؾآالیٙذٜ ای، رزةٌبصٞبی ٌّخب٘ٝ ٞٛا، وبٞؾ آِٛدٌی وبٞؾ صٔیٙٝ دس ػجض ثبْ ٞبی ا٘ىبس٘بپزیش ٔحیغی صیؼت
 ٘تبیذ ٚ ٌشفتٝ لشاس ػٙزؾ ٔٛسد پظٚٞـٍشاٖ ٚ تٛػظ ٔتخللیٗ ثبسٞب ٚ سٞبثب ا٘شطی ٔلشف ٔیضاٖ وبٞؾ پیشأٖٛ، ٚ ٔحیظ
 حُ ثشای اػت ػّٕی ػجض عشاحی .داسد ادأٝ وٕبوبٖ تحمیمبت تىٕیّی ٚ سٚ٘ذ ثٛدٜ دػتشع لبثُ تحمیمبت ایٗ تٕبْ آٔبسی

 ایٗ ٔؼیش دس ػالٜٚ ثشػذ، ثٝآػیت  حذ وٕتشیٗ ثٝ ػبخت ٚ تِٛیذ پشٚػٝ ٚ عی لجُ، ثؼذ آٖ، ٔٙبثغ عجیؼی عی وٝ ٔـىالت
ثبیذ احتیبربت،  ػجض ػبختٕبٖ .ثبؿٙذ عجیؼت چشخٝ ثٝ ثبصٌـت لبثُ ٚ داؿتٝ ٔفیذ ٚ عٛال٘ی ثٛدٜ، ػٕش ثبیذ ٔفیذ ٔلبِح ػُٕ

 اص ٔٛحش اػتفبدٜ ٚ ٔؼْٕٛ غیش ثب ٔٛاد ٚ ػبص ػبخت .وٙذ تبٔیٗ سا خٛد ػبوٙیٗ ٘ـبط ٚ ٚسیخٛؿٙٛدی، ثٟشٜ ٚ ػالٔتی، سضبیت

 ٔٛاد ثبصیبفت ٚ ٚ اِىتشیىی ٌشٔبیی سٚص، ا٘شطی ٘ٛس ثشای ثٝ خٛسؿیذ ٚاثؼتٍی ٚ پبیذاس، اتىب عجیؼی ٔٛاد اص آٔذٜ دػت ثٝ ٔلبِح
 ٚ دٔب ػجضی وٝ داس٘ذ، دیٛاسٞبی ٌیبٞبٖ اص اػتفبدٜ ٚ صیؼتی عشاحی ثٝ ػٕیك ٍ٘بٞی آیٙذٜ ػبختٕبٖ ٞبی .[3]ٔیىٙذ  ّٔضْ سا

 دس آٟ٘ب ٌیبٞبٖ دس وٝ ٞبییپشٚطٜ تؼذاد ثش د٘یب ٔختّف ٘مبط دس سٚص وٙٙذ اص ایٗ دػتٝ ٞؼتٙذ. ٞشٔی  تٙظیٓ سا ٔحیظ ٞٛای
 ػبختٕبٖ ؿٙبختی ٘ظش صیجبیی اص تٟٙب ٘ٝ ٌیبٞبٖ ایٗ .ٔی ؿٛد افضٚدٜ ٔی وٙٙذ ایفب وّیذی ٘مؾ ػبختٕبٖ ٞب داخّی ػبختبس

 رّٕٝ اص ٞبپشٚطٜ ایٗ اص ثؼضی .وٙٙذ سا تٙظیٓ سعٛثت ٚ  دٔب ٚ وشدٜ ػُٕ ٞٛا عجیؼی فیّتش ٕٞب٘ٙذ لبدس٘ذ ثّىٝ داس٘ذ إٞیت

 تشیٔتحٛال٘ٝ ػبختٕبٖ ٞبی وٝ دسحبِی ا٘ذؿذٜ تجذیُ ثٝ ٚالؼیت آوّٙذ ٚ ٔبدسیذ، وپٟٙبي دس "ص٘ذٜ دیٛاسٞبی" ػبختٕبٖ
ِجٙبٖ،  پبیتخت دس "ثیشٚت تشاػٟبی" ثٝ ٔی تٛاٖ آیٙذٜ ػبختٕبٟ٘بی ایٗ رّٕٝ ٟٕٔتشیٗ اص .داس٘ذ لشاس ػبخت ٔشحّٝ دس ٞٙٛص

 .[4]وشد  اؿبسٜ ّٔجٛسٖ دس "ػٕٛدی خیبثبٖ" ٚ چیٗ دس ٘ب٘زیًٙ "صیؼتی ٔؼىٗ"

   

 چیست؟ سبس هعواری

 ایزبد یؼٙی ٔٛضٛع ایٗ. داسد احتیبد خبِك یه ثٝ دیٍش چیض ٞش ٔب٘ٙذ ؿٛد خّك ػجض ػبختٕبٖ یه وٝ چیض ٞش اص لجُ
 خٛاٞذ پـتیجب٘ی اٚ اص ٚ وشد خٛاٞذ وٕه ٔی وٙذ ص٘ذٌی آٖ اعشاف ٔحیظ دس ٚ آٖ دس وٝ فشدی ػالٔت ثٝ ػجض ػبختٕبٖ

 ٔؼٕبسی دس ؿذٜ تلذیك اػتشاتظی ٞبی وبسثشد ٘یبصٔٙذ ٔٛضٛع ؿذ. ایٗ خٛاٞذ آ٘بٖ ػٛدٔٙذی ٚ ٔٙذیسضبیت ثبػج ٚ وشد
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 سٚؿٙبیی ٚ ثشق ٘یشٚی ٚ ٌشٔبیی ٞبیاػتفبدٜ ثشای خٛسؿیذ ثش تىیٝ ٚ وفبیت ثب ٔٛاد ٔٙجغ ٚ ثبدٚاْ عجیؼت اص اػت: اػتفبدٜ
ٔی وٙذ.  تِٛیذ سا اػتشاتظی ٞب ایٗ ظشیف ػبختٕب٘ی ػبصییىپبسچٝ ٚ اتحبد یه ... ٚ ضبیؼبت اص وشدٖ اػتفبدٜ دٚثبسٜ ٚ سٚصا٘ٝ

 یىی ثبیذ داسد. ٔب ثؼتٍی ا٘ؼبٖ ػشؿت ٚ سٚح اػبػی ػبختبس تغییش ٚ پبیٝ یه ثٝ ثـش فشًٞٙ تجذیُ وٝ داؿت تٛرٝ ثبیذ اِجتٝ
 لّٕشٚیی عجیؼت وٙیٓ. رٟبٖ وـف دٚثبسٜ خٛدٔبٖ اص تش ٚػیغ خیّی چیضی ثب سا یىذیٍش ثٝ ٚاثؼتٍی ٚ پیٛػتٗ ٞٓ ثٝ ٚ ؿذٖ
 ثبیذ ٔب داسد ػمیذٜ اػت. اٚ ثِٛٛصٚف ػمیذٜ ایٗ ربٔؼٝ، ثؼذ ٚ ؿخق ٔی یبثذ. اَٚ ثشتشی چیض ٕٞٝ ثٝ ٘ؼجت وٝ سٚحب٘ی اػت

 دس ٔضیت وٝ داس٘ذ اػتمبد ٔؼئّٝ ایٗ ثٝ غشة دس .[4]ثبؿٙذ  رٟبٖ دس ص٘ذٌی حمبیك ٔٛافك وٝ ػبصیٓ ٔزجٛس سا ٌشٜٚ دٚ ٞش
 اص ٌشٚٞی فمظ آٖ عشاحی ٌشٜٚ ٚ ٔزٕغ حمیمب وٝ ثٛد خٛاٞذ ٔٛفك ٚ ٔی وٙذ پیـشفت كٛستی دس آٖ عشاحی ٚ ٔحیغی عشح

 ٚ اص ٔؼٕبساٖ، ػبص٘ذٌبٖ اػت ؿذٜ تـىیُ ؿشوت اػت. ایٗ صدٜ وبس ایٗ ثٝ دػت وٝ اػت ؿشوتی اِٚیٗ ثبؿٙذ. آسن عشاحبٖ
عشاحی  رشیبٖ دس ؿشوت ثبؿٙذ. ایٗ ؿشوت ایٗ ٞبی پشٚطٜ تٕبٔی دس پبػخٍٛ ثبیذ عشاحبٖ اص ایػذٜ ػشا٘زبْ ٚ ٟٔٙذػیٗ

 خٛاٞٙذ عشاحبٖ سا ٟ٘بیی تلٕیٓ أب ٞؼتٙذ آصاد دادٖ ٘ظش دس اػضب تٕبٔی یؼٙی ٔی وٙذ اػتفبدٜ ٔـبسوتی سٚؽ اص خٛد ٞبی
 .سٚد ٔی ؿٕبس ثٝ ػبصی ٞب ػبختٕبٖ دس لذستٕٙذ سٚؽ یه سٚؽ ٌشفت. ایٗ

 اػت. یه احش آٖ ٔغّٛثیت خبعش ثٝ آٟ٘ب تٛافك ٔی سػذ تٛافك ثٝ عشاحبٖ ثیٗ دس ؿشوت ایٗ دس وٝ ػبختٕبٖ ٞب اص ثؼیبسی
 ٘تیزٝ ٞبی تٕبٔی ؿذٖ ارشایی ٚ وشدٖ ػّٕی ثشای اػت ٘ظش كبحت افشاد تٕبٔی اص دػٛت ؿشوت ایٗ دس دیٍش ربِت وبس

 دس تمشیجب ثبیذ عشاحی -1 :اص ػجبستٙذ اػت ؿذٜ ٔـخق لشدادی عشاحی ٞبی ثب ٔتفبٚت وٝ ٟٕٔی . رٛا٘ت[4]آٔذٜ  ثذػت
 ٚ آؿفتٝ اػت رشیب٘ی عشاحی سٚ٘ذ -2وٙذ.  ثشعشف لشاسدادی كٛست ثٝ سا ٘یبصٞب اص %20 ایٙىٝ ٘ٝ ثبؿذ ٘یبصٞب اص %40 ثشٌیش٘ذٜ

 ایزبد -3داسد.  احتیبد وشدٖ آصٔبیؾ ٚ كبدق ٌشٜٚ ٞبی تفىش ثٝ داسد. عشاحی عٛال٘ی صٔبٖ ثٝ احتیبد ثٙبثشایٗ ا٘ذاص، دػت پش
 سٚحی ػبختبسٞبی تغییش ثٝ ٔٙزش وٝ ػبصی ٞبػتیىپبسچٝ ٚ اتحبدٞب اػت. ٕٞبٖ اتحبد ٚ ػبصییىپبسچٝ ٘یبصٔٙذ ػبختٕبٖ

ثبؿذ.  وٓ اعشافؾ ٔحیظ سٚی ثش آٖ ٔٙفی احشات وٝ ٔی ؿٛد ػبختٕب٘ی ثٝ تؼجیش ػجض ػبختٕبٖ اص ؿذ. اغّت خٛاٞذ ا٘ؼبٖ

 ػبص ٚ ػبخت ٔٙفی احشات اص رٌّٛیشی ٚ ٞٛا ٚ آة یبفتٗ ثٟجٛد ثبال ؿذٜ روش اكَٛ ثشاػبع ػجض ػبختٕبٖ ٞبی ایزبد اص ٞذف
 .[4]اػت  صیؼت ٔحیظ ثش

 ػبحتٕب٘ی فشًٞٙ دس ٘مـی ٞیچٍٛ٘ٝ حبضش حبَ دس پبیذاس ا٘شطی ٞبی وبسثشد ٚ ا٘شطی ٔلشف ػبصیثٟیٙٝ ٚ رٛییكشفٝ
 ػّیمٝ ٚ رٚق پؼٙذ ثبصاسی ٚ ػبٔیب٘ٝ ػّیمٝ دس سٚید٘جبِٝ ربی ثٝ ثىٛؿٙذ ٔؼٕبساٖ وٝ اػت آٖ أش ایٗ ٘ذاسد. الصٔٝ وـٛس

 صیؼت ٚ الّیٕی عشح ٞبی وٝ ثجبٚسا٘ٙذ ٔشدْ ثٝ ٔی تٛا٘ٙذ وٙٙذ. ٔؼٕبساٖ ٞذایت ارتٕبػی ٔفیذ ٚ ػبص٘ذٜ رٟبت دس سا ػٕٛٔی
ٚ  التلبدی فشاٚاٖ اسصؽ ٚ ٔغّٛثیت اص سا ربٔؼٝ ٔی تٛاٖ ٔؼٕبسی عشیك ٘یؼت. اص صیجب وٙٛ٘ی سایذ تضییٙبت اص وٕتش ٔحیغی

 .[4]وشد  ٔغّغ ؿذٜ ٔـٟٛس ... ٚ آساْ ٚ صیبٖثی ٘بْ ٞبی ثٝ وٝ ا٘شطی ٞبیی ٔحیغی صیؼت

 

 ایراى در سبس هعواری تاریخچِ

 یه ٘یض رشیبٖ ٔذس٘یؼت وٝ ثٛد دٚسٜ ایٗ ٔذس٘یؼٓ. اص اٚاخش دٚسٜ ثب ثٛد ٔلبدف دٚسٜ ایٗ :57-47 ػبَ اص اَٚ دٚسٜ
 سٚ٘ذ ایٗ داؿتٙذ ایشاٖ ٔؼٕبسی وشدٖ ص٘ذٜ دس ػؼی دسایشاٖ دیجب وٝ وبٔشاٖ ٚ اسدالٖ ٘بدس وبسٞبی وشد. ثب پیذا تبسیخی ٌشایؾ

 تبحیشپزیشی دٞٙذٜ٘ـبٖ اٚ ٘جٛد. وبسٞبی سٚص رشیب٘بت اص تبحیشثی دٚسٜ ایٗ دس ٘یض ٔیشٔیشاٖ ٔی سفت. فؼبِیت پیؾ ٘یض ایشاٖ دس
 ثٙذی ٔحّٝ ٘ٛع دس ٔی تٛاٖ سا ٌشفتٙذ ٌزؿتٝ ؿٟشٞبی اص ایـبٖ ؿٟشػبصی وبسٞبی اػت. تبحیشی وٝ ٌزؿتٝ ػٙتی ٔؼٕبسی اص

 وبسٌبٜ ٔؼئَٛ ایشاٖ آٞٗرٚة ؿشوت دس دٚسٜ ایٗ دس وشد. ٔیشٔیشاٖ روش ٔؼیشٞب ثیٗ دس ٞبایزبد ٌشٜ ٚ یب ایـبٖ ػٙتی

 ٚ ؿٟش، صیشاة پٛالد"ؿبُٔ وٝ اػت وشدٜ عشاحی سا رذیذ ؿٟش چٙذیٗ ٚ اػت ثٛدٜ ٚ ؿٟشػبصی عشاحی ٔؼٕبسی، ٚاحذ
 ٘یض رٟبٖ ٔؼٕبسی اص ثّىٝ خٛدٔبٖ ثٛدٜ وـٛس ٔؼٕبسی ٔیشٔیشاٖ اِٟبْ ٔٙجغ تٟٙب ؿٟشٞب ایٗ عشاحی اػت. دس ثٛدٜ "صس٘ذ٘ٛ
 ٚ ٔی ثبؿذ ٔؼئّٝ ایٗ اص حبوی وشدٜ ػفذی ٔٛؿٝ وبسٞبی اص ؿٟش پٛالد ٔذسػٝ دس ٔیشٔیشاٖ وٝ اػت. تجؼیتی ٔی وشدٜ تجؼیت

 Pabdana Tea اص ٔی تٛاٖ دٚسٜ ایٗ ثٙبٞبی ته . اص[4]اػت  عشاحی وشدٜ یبثٙذٜ تٛػؼٝ ؿىُ ٞٓ رؼجٝ ٞبی ثلٛست آ٘شا

House ْلٛػٟبیی  دس سا ٔذس٘یؼتی پؼت ٌشایؾ ٔی تٛاٖ ایٙىبس اػت. دس ؿذٜ عشاحی ثبؽ یه داخُ دس وٝ ثٙبیی ثشد. ته ٘ب
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 ؿذٜ عشاحی ٔی ثبؿذ. خب٘ٝ ٔذسٖ پؼت ٚ ٔذسٖ اص تشویجی وبس وُ اِجتٝ وٝ وشد ٔـبٞذٜ ثشدٜ ؿٟش پٛالد ٔذسػٝ وبس ثٝ وٝ
 دٚسٜ ایٗ دس :67-57 ػبَ اص دْٚ اػت. دٚسٜ ثشدٜ ثىبس وٝ ایوٙٙذٜٔتؼبدَ ٚ آثی خغٛط ثب خلٛكب اػت ثخؾآسأؾ وبٔال

 تأویذ ٚ ٌشایی تبسیخی، ثٛٔی ػٙت ثٝ سٚیىشد آٖ دػتبٚسدٞبی اص یىی وٝ ایشاٖ دس اػالٔی ثب ا٘مالة ٕٞضٔبٖ ٔیشٔیشاٖ وبسٞبی
ٔی  اػبػی سا ػٙت ثٝ تٛرٝ ٘یض آٖ وٝ دس غشة ٔذس٘یؼت پؼت اٚد ثب ٕٞضٔبٖ ٕٞچٙیٗ ٚ ثٛدٜ اػالٔی ایشا٘ی اسصؽ ٞبی ثش

 ؿٟشی ٔٙغمٝ اكفٟبٖ. عشح ربٔغ عشح ؿبُٔ دادٜ ا٘زبْ دٚسٜ ایٗ دس ٔیشٔیشاٖ وٝ وبسٞبیی . ٟٕٔتشیٗ[4]اػت  ثٛدٜ دا٘ؼت
 ٔفْٟٛ اسائٝ ثب ٔیشٔیشاٖ وٝ ثٛد دٚسٜ ایٗ اػت. دس ثٛدٜ اكفٟبٖ ؿٟش٘ـیٙی ٚ ػبصیخب٘ٝ تٛػؼٝ ٔشوض ٕٞچٙیٗ ٚ اكفٟبٖ
 ٚ ٔـخق، ٔزضا دیٗ ػشكٝ ٔٙضِٝ ثٝ سا وـٛس "ؿٟشی ٔٙبعك" ثٝ تٛرٝ ضشٚست ثبس اِٚیٗ ثشای وـٛس دس ؿٟشی ٔٙغمٝ

 ثٝ ػُٕ اكفٟبٖ، دس ؿٟشی ٔٙغمٝ عشح ایٗ ٔی وٙذ. ٔٛفمیت ٌٛؿضد "ؿٟشی سیضی ثش٘بٔٝ ٚ ٔذیشیت حٛصٜ" ٔؼتمُ، دس
 ثشای ؿٟشی ثٙذی ٔٙغمٝ عشح ؿذ ثبػج ٚ ٌـت ؿٟشی ٔٙغمٝ وبِجذی ٚوٙتشَ تٛػؼٝ ٞذایت فشایٙذ دس وبسا اثضاسی ػٙٛاٖ

 ٌزؿتٝ ثٝ ٌشایؾ ٔی تٛاٖ ٘یض ٔشوض تٛػؼٝ ٌشدیذ. دس دِٚت ٞیئت تلٛیت ٔٛسد ٘فش ٔیّیٖٛ یه اص ثیـتش رٕؼیت ثب ؿٟشٞبی
 .[4]داسد  حىبیت وـٛس ٌشایؾ ٞبی اص ٔیشٔیشاٖ تأحیش اص ٕ٘ب ثٙذیتمؼیٓ پالٖ، ٘ٛع سٚی وبس دیذ. عشیمٝ ٔیشٔیشاٖ وبس دس سا

 

 

 شْری زًذگی در سبس هعواری کاربرد بِ ًگاّی

 دس عشاحی تىٙیه ٞبیی ؿشح ثٝ وٝ والٖ ٔی ؿٙبػیٓ؛ اكغالحی» پبیذاس ٔؼٕبسی « اكغالح  ثب ثیـتش سا ػجض ٔؼٕبسی
 ػجض، دس اػت. ٔؼٕبسی ٌشفتٝ عجیؼت ؿىُ ثٝ احتشاْ ایذٜ ثب ٚ ثٛدٜ ٔحیغی صیؼت ٞبیٍ٘شؽ ثب ٕٞؼٛ وٝ ٔی پشداصد ٔؼٕبسی
 ثٝ ایشاٖ ػٙتی ٔؼٕبسی رّٕٝ اص ػٙتی ٚ ٔؼٕبسی ٞبی ثبػتب٘ی ٞبیتٕذٖ  اص ثؼیبسی دس وٝ ٘یؼت، چشا ییتبصٜ سٚ٘ذ حمیمت
یب ٕٞبٖ ٞٙش  "ؿٛییفًٙ ػّٓ"ػیؼتٕبتیه آٖ سا ٔی تٛاٖ دس  ٚ ثبسص ٕ٘ٛ٘ٝ اػت.  ٕٞچٙیٗ داؿتٝ ٚرٛد ثٙیبدیٗ كٛستی

 ٔٙبثغ صیؼت، وبٞؾ ٔحیظ ٚ ٞٛا سٚص افضٖٚ آِٛدٌی كٙؼتی، ٘ظیش رٟبٖ ٔٙفی پیبٔذٞبی پی دس أشٚصٜ دیذ. "چیذٔبٖ چیٙی"
 ؿذٜ تجذیُ حبضش ػلش ا٘ؼبٖ دغذغٝ ٞبی ٟٕٔتشیٗ اص یىی ثٝ رٟبٖ عجیؼی ٔٙبثغ اص پبػذاسی ٚ ا٘شطی، حفظ ثحشاٖ ٚ عجیؼی

 حمیمت دس صیؼت، ٔحیظ ثش ػبختٕبٖ ٞب ٔٙفی احشات سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ثشای ساٞی رٛی ٚ رؼت ثب ػجض ٔؼٕبسی اػت. أب
فضب  ٌؼتشؽ ٚ ٔلبِح، ا٘شطی ٔلشف دس ػبصیثٟیٙٝ ٚ وبسایی افضایؾ عشیك اص عجیؼت ثب ٕٞؼٛیی ٚ آٚاییٞٓ ثشای اػت تالؿی

 دس ػبختٕبٖ ٞب ؿىُ ثٟتشیٗ ثٝ ٚ وشدٜ ٟٔبس سا آٖ عجیؼت، ا٘شطی ٞبی ثب دؿٕٙی ربی ثٝ ػجض ٔؼٕبسی دس تشتیت . ثذیٗ[4]
 ٚ ػجض ػبختٕبٖ یه دس ٔخبَ ػٙٛاٖ ٔی ؿٛد. ثٝ ٕٔىٗ ٍ٘شؿی ا٘ذن ثب ٞذفی چٙیٗ ثٝ ٔی ٌیشد. دػتیبثی لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد

 اص اػتفبدٜ ثب وٝ ثبؿذ. ػبختٕب٘ی عجیؼت چشخٝ ثٝ ثشٌـت لبثُ وٝ ٔی ؿٛد اػتفبدٜ ٔلبِحی ٚ ٔٛاد اص عجیؼت ثب ٕٞشاٜ

 یبثیرٟت .[4]ٔی ؿٛد  عجیؼت اص رضیی ثبؿذ، خٛد ؿذٜ ثٙب ٔؼتحىٓ ییٌٛ٘ٝ ثٝ ػیٗ حبَ دس ٚ خٛد پیشأٖٛ ٔلبِح
 ٔخبَ ػٙٛاٖ ثٝ( سایٍبٖ ا٘شطی وؼت ٚ عجیؼی ٘ٛس اص اػتفبدٜ حذاوخش ٞذف ثب ٚ خٛسؿیذ تبثؾ ثٟیٙٝ رٟت ثٝ تٛرٝ ثب ػبختٕبٖ

 اػت إٞیت داسای خلٛف ثٝ ػبختٕبٖ ٞب ٌٛ٘ٝ ایٗ دس آ٘چٝ اػت. ِٚیىٗ )٘ٛسی ثشق ِٔٛذ ٚ خٛسؿیذی آثٍشٔىٗ ثب ثٙب تزٟیض

 .[4]اػت  ثٙب ثٝ عجیؼت ٚسٚد ثشای أىب٘ی ٚ ساٜ وشدٖ فشاٞٓ

 تب ٌشفتٝ ػجض ػبختٕبٖ ٞبی ثٝ اسص٘ذٜ رٛایض اختلبف اص .اػت ٌشفتٝ كٛست ساػتب ایٗ دس صیبدی ٞبی تالؽ د٘یب دس أشٚصٜ

ؿٟش  عشح ثٝ تٛاٖ ٔی رّٕٝ آٖ اٍ٘یضا٘ذ، اصؿٍفت ٚ ػظیٓ پشٚطٜ ٞبیی آٟ٘ب اص ثشخی ثؼضب وٝ عشحٟبیی سٚی ٌزاسیػشٔبیٝ

 ا٘شطی اص ؿٟش ایٗ اػت. دس صیؼت ٔحیظ ثٝ ٕٔىٗ ثحذالُ آػیت دػتیبثی پشٚطٜ ایٗ وشد. ٞذف اؿبسٜ چیٗ دس "دٍٚ٘تبٖ"
 "اثٛظجی"دس  ضبیؼبت ٚ وشثٗ ثذٖٚ ؿٟش ٘خؼتیٗ ػجض، ٔؼٕبسی دس پشٚطٜ ٞب اص دیٍش . یىی[4]ؿذ  خٛاٞذ اػتفبدٜ تزذیذ لبثُ

 ایٗ وف، ػشٔبیؾ ٚ اضبفی ػبیجبٖ ٕٞچٖٛ حشاست ثشاثش دس ٔمبْٚ ػبختٕب٘ی ػٙبكش وبسٌیشی ثٝ ٚ خٛسؿیذ ا٘شطی ٟٔبس ثب اػت.
 داسد، فبكّٝ اثٛظجی ٔشوض ثب ٔبیُ 20وٝ  ؿٟش پیشأٖٛ صٔیٗ ٞبی دس .ٌزاؿت خٛاٞذ پب ثیبثبٖ لّٕشٚ ثٝ احتیبط ثب ػظیٓ پشٚطٜ

 ٔی وٙٙذ. ایٗ فشاٞٓ سا ؿٟش ٞبیوبسخب٘ٝ  ػٛخت وٝ ٔی ٌیش٘ذ لشاس ٔضاسػی ٚ تحمیمی ٔشاوض ثبدی، ٚ فتِٛٚتبییه ٘یشٌٚبٜ ٞبی
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 پؼبة ثب ٚ وشدٜ ٔتؼبدَ وبسخب٘زبت سا اص حبكُ ٌبصٞبی وشثٗ، رزة ثب صیشا ٔی وٙٙذ وٕه ٞٓ ضبیؼبت وبٞؾ ثٝ ٔضاسع
  .[4]ؿذ  خٛاٞٙذ آثیبسی ؿٟش آة خب٘ٝ ٞبی تلفیٝ

 

 سبس هعواری اصَل بِ ًگاّی

 اًرشی از حفاظت اٍل: اصل

  .ثشػذ ٕٔىٗ حذالُ ثٝ فؼیّی ػٛخت ثٝ آٖ ٘یبص وٝ ؿٛد ػبختٝ ٚ عشاحی ٌٛ٘ٝ ای ثٝ ثبیذ ػبختٕبٖ ٞش

 

 اقلین با کار:دٍم اصل

 اػتمشاس ٘حٜٛ ٚ ؿىُ .ثبؿٙذ ٔحّی ا٘شطی ٔٙبثغ ٚ الّیٓ اص اػتفبدٜ ثٝ لبدس وٝ ؿٛ٘ذ عشاحی ٌٛ٘ٝ ای ثٝ ثبیذ ػبختٕبٖ ٞب

 ػبختٕبٖ دسٖٚ آػبیؾ ػغح استمبء ٔٛرت ثبؿٙذوٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔی تٛا٘ٙذ آٖ داخّی فضبٞبی لشاسٌیشی ٔحُ ٚ ػبختٕبٖ
 .آیذ پذیذ فؼیّی ػٛخت ٔلشف وبٞؾ ٔٛرجبت ػبصٜ كحیح ثٙذی ػبیك عشیك اص حبَ ػیٗ ٌشدد ٚ دس

 

 جذیذ هٌابع از استفادُ کاّش :سَم اصل

 ٔٙجؼی خٛد ٔفیذ ػٕش پبیبٖ دس ٚ ثشػب٘ذ حذالُ ثٝ سا رذیذ ٔٙبثغ اص اػتفبدٜ وٝ ؿٛد عشاحی ٌٛ٘ٝ ای ثٝ ثبیذ ػبختٕبٖ ٞش
 آٚسد. ثٛرٛد دیٍش ػبصٜ ٞبی ایزبد ثشای

 

 کاربراى بِ احترام:چْارم اصل

 .ٔی ٌزاسد احتشاْ ٔی وٙٙذ اػتفبدٜ ػبختٕبٖ اص وٝ افشادی تٕبٔی ثٝ ػجض ٔؼٕبسی

 

 سایت بِ احترام:پٌجن اصل

 .وٙذ ِٕغ ػجه ٚ آساْ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ سا صٔیٗ ثبیذ ػبختٕبٖ ٞش

 

 گرایی کل:ششن اصل

 ٞؼتٙذ ٔلٙٛع ٔحیظ ػبخت ثشای ٌشاوُ سٚ٘ذی دس ٔـبسوت ٘یبصٔٙذ ػجض اكَٛ تٕبٔی

 

 :سبس هعواری اجرایی دستَرالعول

 وٙیذ. ػبص ٚ ػبخت یبفتٝ تٛػؼٝ ٔٙبعك .دس1

 .وٙیذ عشاحی ٔٙظٛسٜ چٙذ ٞبی ٘مـٝ ٚ .پشٚط2ٜ

 .ثبؿذ فشاٞٓ ساحتی ثٝ اػبػی خذٔبت ثٝ پیبدٜ ٚ دػتشػی دٚچشخٝ ػجٛس ٔؼیشٞبی ػٕٛٔی، ٘مُ ٚ حُٕ ثٝ .دػتشػی3

 وٙیذ. ثبصػبصی سا لذیٕی .ػبختٕبٖ ٞبی4

 .وٙیذ سا حفظ ٘خٛسدٜ دػت ٔٙبعك ٚ ػبصیذ ٔؼتمش ٔحیغی فـشدٌی سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ تٛرٝ ثب سا .ػبختٕبٖ ٞب5

 .ؿٛد اػتفبدٜ آٟ٘ب ٚیظٌی ٞبی ثٝ تٛرٝ ثب الّیٕی ٚ ثٛٔی ٌیبٞبٖ .اص6
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 :سبس هصالح

 ؿٛد. ارتٙبة ػبیك ٞب ٚ ٔىب٘یىی تزٟیضات دس ٔی ثش٘ذ ثیٗ اص سا اصٖ الیٝ وٝ ؿیٕیبیی ٔٛاد اػتفبدٜ .اص1

 .ؿٛد اػتفبدٜ ٔحُ اص آٔذٜ ثذػت ػبختٕب٘ی ٔلبِح .اص2

 .ؿٛد آٔذٜ اػتفبدٜ دػت ثٝ عجیؼت چشخٝ ثٝ ثشٌـت لبثُ ٔٛاد اص وٝ فشآٚسدٜ ٞبیی یب صائذ ػبختٕب٘ی ٔلبِح .اص3

 ؿٛد. تٟیٝ ؿذٜ وٙتشَ رٍُٙ ٞبی اص چٛثی ٞبی.فشآٚسدٜ 4

  ٘ـٛد. اػتفبدٜ وٙٙذٜآِٛدٜ ٌبصٞبی داسای ٔٛاد .اص5

 .[3]ؿٛد  اػتفبدٜ عجیؼی ا٘شطی ٞبی اص ؿٛد، اػتفبدٜ ثبال وبسایی ثب تبػیؼبتی ٚػبیُ اص.6

 

 :سبس اراضی کاربری ٍ استقرار ًحَُ  ساختواى ّا برای سبس هعواری اجرائی دستَرالعول

 ٚ حفظ وـبٚسصی ٚ ثبیش اساضی فـشدٜ، تٛػؼٝ دس ؿٟشی، پبؿیذٌی وٙیذ: ثشخالف ػبخت ٚ ػبص یبفتٝ تٛػؼٝ ٔٙبعك دس
 ٚ پشٚطٜ ٞب .ٔی ؿٛد فشاٞٓ ٔتٙبٚة ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ػٕٛٔی خذٔبت ٚ ٔغبصٜ ٞب ٔزبٚست آٖ ٔٛرت ثٝ ٚ ٔی ؿٛد ٔشتفغ تشاوٓ

 ارتٕبػبت ایزبد ثٝ وٕه ٔٙظٛس ثٝ تزبسی ٚ وبسثشی ٞبی ٔؼىٛ٘ی ٞب،پشٚطٜ  آٖ دس وٝ وٙیذ، عشاحی ٔٙظٛسٜ چٙذ ٘مـٝ ٞبی
ٌٛ٘ٝ  ثٝ سا ػبختٕبٖ ٞب .ؿٛ٘ذ تّفیك ٞٓ ثب اتٛٔجیُ اص اػتفبدٜ یؼٙی ٔٙجغ آِٛدٌی ثضسٌتشیٗ وبٞؾ ٕٞچٙیٗ ٚ سٚح ثب ٚ ص٘ذٜ

 فشاٞٓ اػبػی خذٔبت ثٝ پیبدٜ دػتشػی ٚ دٚچشخٝ ػجٛس ٔؼیشٞبی ػٕٛٔی، ٘مُ ٚ حُٕ دػتشػی ثٝ وٝ ػبصیذ ٔؼتمش ای
 دس یبثذ. ثٙبثشایٗ وبٞؾ ٔی تٛا٘ذ سا٘ٙذٌی ٔٙضَ دس اؿتغبَ ثب ٔی سػب٘ذ. ٕٞچٙیٗ حذالُ ثٝ سا اتٛٔجیُ اص أش اػتفبدٜ ؿٛد. ایٗ

 ٔشٔت .وٙیذ ٔشٔت سا لذیٕی ػبختٕبٖ ٞبی .اػت ٔٛسد٘یبص تّفٗ خظ ٚ ٚػبیُ ثب ٔٙضَ دس وبس دفتش وٝ ثبؿیذ داؿتٝ ٘ظش

 ٔحیغی فـشدٌی سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ تٛرٝ ثب سا ػبختٕبٖ ٞب .اػت ػبخت ٚ ػبص تشیٗؿٙبػب٘ٝصیؼت ٔٛرٛد ػبختٕبٖ ٞبی

 .ٌشدد ثشداسیٔٛرٛد ثٟشٜ ٌیبٞبٖ اص وٝ ٕ٘بییذ ربیٍضیٗ ٌٛ٘ٝ ای ثٝ سا ػبختٕبٖ ٞب .ػبصیذ ٔؼتمش

 

 سبس بام

 :سبس بام تعریف

 سا ٌیبٜ سؿذ وٝ ػبص اػتٟٔٙذػی ٚصٖ ػجه ػیؼتٓ یه ٔی ؿٛد، ٘بٔیذٜ٘یض  صیؼتی ٚ ثبْ ٌیبٞی ثبْ ػجض، ثبْ وٝ ثبؽ ثبْ
 ثّىٝ ؿذٜ پٛؿیذٜ ػجض سً٘ ثب وٝ اػت ػغحی تٟٙب ٘ٝ ػجض ثبْ . ٔی وٙذ ٔحفبظت ثبْ اص حبَ دسػیٗ ٚ ػبختٝ ٔیؼش ثبْ دس

 صیشتش الیٝ پٛؿؾ ثب ٕٞشاٜ ضخیٓ یب ػٕكوٓ خبن الیٝ اػت. یه ثبْ ثبالی دس خبن الیٝ دس سٚیـی اصٌیبٞبٖ ص٘ذٜ ػغح یه
 اغّت ٚ ایسیـٝ ٔحبفظ ثب ٕٞشاٜ پٛؿؾ ایٗ ا٘ذ. ٌبٜ ؿذٜ پخؾ ثبْ پٛػتة ؿذ. دس خٛاٞذ اؿبسٜ آٖ ثٝ ٔٛاد ثخؾ دس وٝ خبن

 پٛؿؾ اص اػتفبدٜ .ٔی یبثٙذ سؿذ دس آٖ خـىی ثشاثش دس ٔمبْٚ ٌیبٞبٖ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٚ اػت دس صیش آٖ ٕٞشاٜ صٞىـی الیٝ یه ثب

 اص ٘مبط ثؼیبسی دس ػٙتی ٚ ٔتؼبسف ػبصی ػبختٕبٖ تىٙیه یه چٕٙی ٘یؼت. ثبْ ٞبی رذیذ اختشاع یه ثبْسٚی  ٌیبٞی
 اػت. تفبٚت یبفتٝ تٛػؼٝ داسیٓ ؿٟشٞب دس أشٚصٜ وٝ ٘یبصٔٙذی ٞبیی دِیُ ثٝ رذیذی سٚؽ ٞبی اخیش دٞة دس چٙذ اػت. ٞش

 اػتفبدٜ ٌزؿتٝ دس اكّی ٔی ثبؿذ. ٞذف ثىبس سفتٝ ٔٛاد ٚ اٞذاف تفبٚت دس ػٙتی چٕٙی ػجض ثبْ یه ٚ رذیذ ػجض ثبْ یه ثیٗ
 ٞذف اػبػب ٔی ٌشفت. أشٚصٜ كٛست غبٖ دسختبٖ پٛػت ثب وٝ اغّت ثٛد ثٙذیآة الیٝ ٚ حزف ثٙذیػبیك ٔٙظٛس ثٝ چٕٗ اص

 .[1]اػت  ؿٙبػی صیجبیی ٚ ػالٔتی ػغحی؛ اكالح فبضالة ٔذیشیت ثٟجٛد ٚ التلبدی ٔحیغی
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 :سبس بام تاریخچِ

 ثبْ سٚی ٚ ثش پیؾ ػبَ 2500 دس ایشا٘ی ٞب تٛػظ لذیٓ صٔبٖ ٞبی دس آٖ سٚی ثش وـت ٚ ػمف سٚی ثبغچٝ ٞبی ایذٜ
 ثب .ؿذ ٌشفتٝ ثىبس ثبثُ ٔؼّك ثبؽ ٞبی دس ثبثُ ٔشدْ تٛػظ ایشا٘ی ٞب اص اِٟبْ ثب آٖ اص پغ ٚ اػت ؿذٜ ٌشفتٝ وبس ثٝ صیٍٛسات ٞب

 اص ٚ ػبِٓ ٞفتٍب٘ٝ ػزبیت اص ثبغٟب ایٗ وٝ داؿتٙذ لشاس ثبثُ ٔؼّك ثبؽ ٞبی ؿٟش، اص ثیشٖٚ ٚالغ دس ٚ پبدؿبٞی للش اص ایفبكّٝ
 ثشای ثبثُ دیٍش پبدؿبٜ ٘یٙٛع دػتٛس ثٝ ثٛد٘ذ ٔٙغجك تشاع 5سٚایتی ثٝ وٝ ثبؽ ٞب ایٗ .ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ ٔؼٕبسی ؿبٞىبسٞبی

 ثبْ ثبؽ اص ٌٛ٘ٝ ٞبیی ایتبِیب ٚ فشا٘ؼٝ دس ٘یض س٘ؼب٘غ ٚ ٚػغی لشٖٚ دس .ٌشدیذ٘ذ ثٙب فشات سٚد وٙبس دس ٔیغ ٕٞؼش ػٕیشا

 خب٘ٝ تشاع إِٓب٘ی یه ٔیالدی 1600 ػبَ دس ٔی ٌشفت ؿىُ ػٕٛٔی ػبختٕبٖ ٞبی دس ٚ دِٚت تٛػظ اوخشا وٝ آٔذ ثٛرٛد
 سایت ٚ ِٛوٛسثٛصیٝ .یبفت تٛػؼٝ سٚػیٝ ٚ إِٓبٖ دس ثبؽ ثٝ ثبْ ٚ تشاع تجذیُ 1875 ػبَ تب ٚ ٕ٘ٛد ثبغچٝ ثٝ تجذیُ سا خٛد

 سؿذ اخیش ػبَ پٙزبٜ دس ثبْ ٞب ثش ػجض فضبٞبی تٛػؼٝ .ثٛد٘ذ ثیؼتٓ لشٖ دس ػجض ثبْ ٞبی ایزبدوٙٙذٜ ٚ ٌشاعجیؼت پیـٍبٔبٖ

 ؿٟشی صٔیٗ ٞبی اسصؽ سفتٗ ثبال ٚ ؿٟشی ػبص ٚ ٌشفت ٘ؼبخت ػشػت ثب ٚ آٔشیىب اسٚپب دس اخیش دٞٝ چٙذ دس ٚ داؿتٝ ثیـتشی
 .[1]یبفت  ثشاثشی چٙذ سؿذ ؿٟش ٔشاوض دس خلٛكب ثبْ ٞب فضبی اص وبسثشدی اػتفبدٜ ٘یٛیٛسن سؿذی چٖٛ ثٝ سٚ ؿٟشٞبی دس

 

 
 (2: 1341اشكاى،)در شیكاگَ  ّال سیتی سبس بام

 

 :سبس بام اًَاع

 : ٔی وٙٙذ تمؼیٓ اكّی دػتٝ ػٝ ثٝ ارشایی ػیؼتٓ اػبع ثش سا ثبْ ٞب ثبؽ

 فمظ ػجض ثبْ ٘ٛع ایٗ. ٔی ؿٛد ؿٙبختٝ ٘یض وٓ ضخبٔت ثب ارشا یب استفبع وٓ ٔمغغ ٘بْ ثٝ ػیؼتٓ ایٗ :ٌؼتشدٜ .ػیؼت1ٓ
 ثٝ ثبؿذ ٔذ٘ظش ٚصٖ ثبس حذالُ ثشای صٔب٘یىٝ ػیؼتٓ ایٗ ٔؼٕٛال. ٔی ثبؿذ ػٕكوٓ وبؿت ٔحیظ ٚ ٌیبٜ ٘ٛع دٚ یب یه ؿبُٔ

 چٕٗ ٞبی ٔخُ ثبْ ٘ٛع ایٗ. داس٘ذ دػتشػی ثبْ ٘ٛع ایٗ ثٝ تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی پشػُٙ فمظ خبف، عٛس ثٝ. ٔی ؿٛد ٌشفتٝ وبس
 ٔتش ٔیّی 100 تب 40 ػٕك ثٝ ٌیبٞبٖ ٔؼٕٛال ػیؼتٓ ایٗ دس. ٔی ؿٛد احذاث ؿیجذاس ٚ ٔؼغح ثبْ ٞبی سٚی ثش ٘شٚطی،
 ػیؼتٓ ثشای. ٔی ثبؿذ اؿیبء حبِت دس ٔشثغ ٔتش ثش ویٌّٛشْ 100 تب 50 ثیٗ ثبْ تمشیجب ٟ٘بیی ثبس حذٚد. ٔی ؿٛ٘ذ اػتفبدٜ
 ؿیت % 20 تب 10 ٔىبٖ ٞب اغّت دس داسؿیت ثبْ ٞبی ٔٛسد دس. ٔی ؿٛد اػتفبدٜ ػجض ثبْ یب  Green Roof ٚاطٜ ٌؼتشدٜ

 . [1]داسد  ٚرٛد فشػبیؾ ضذ اثضاسٞبی ٚ صٞٛاس اص اػتفبدٜ ثٝ ٘یبص % 91 حذاوخش ؿیت دس .تٛكیٝ ٔی ؿٛد
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 (2: 1341اشكاى،)گستردُ سیستن

 

 اص ٔختّفی ا٘ٛاع ؿبُٔ ػجض ثبْ اص ٘ٛع ایٗ.ٔی ؿٛد ؿٙبختٝ ٘یض ثبْ ثبؽ یب ػٕیك ٔمغغ ٘بْ ثٝ ػیؼتٓ ایٗ :ٔتٕشوض .ػیؼت2ٓ

 وٝ ٔی ثبؿٙذ ٕ٘بٞبییآة ٚ ثضسي دسختبٖ داسای ػجض ثبْ ٞبی اص ثشخی.ٔی ؿٛد عشاحی پبسن یه ٔـبثٝ ٚ ٔی ثبؿذ ٌیبٞبٖ

 ثٝ ٔی وٙذ، اِضأی ثبْ ثشای سا رذیذی ایػبصٜ ٘یبصٞبی اغّتػیؼتٓ  ایٗ.داسد ػبصٜ اػبػی تمٛیت ثٝ احتیبد خٛد ٔٛضٛع ایٗ

ٔی  اػتفبدٜ ثبؽ ثبْ یب Roof Garden ٚاطٜ ٔتٕشوض ػیؼتٓ ثشای .ثبؿذ داؿتٝ ٘یض ػٕٛٔی دػتشػی وٝ ثبْ ٞبیی ثشای ٚیظٜ

 .ؿٛد

 
 (2: 1391اؿىبٖ،)ٔتٕشوض ػیؼتٓ
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 ػجض ثبْ ثیـتش یب تٕبْ وٝ ٔخلٛكی ٞبیرؼجٝ دس آٖ وبؿت ٔحیظ ٚ ٌیبٜ ػیؼتٓ ایٗ دس :ٌیبٜ رؼجٝ یب ٔذٚالس .ػیؼت3ٓ
 . ٔی ثبؿذ ػجض ثبْ سٚی ثش پیٛػتٝ الیٝ یه وبؿت ٔحیظ ٔذٚالس غیش ػیؼتٓ دس .ٔی ؿٛد ٔی پٛؿب٘ذ، ٍٟ٘ذاسی سا

 

 
 (2: 1341اشكاى،)گیاُ جعبِ یا هذٍالر سیستن

 

 :سبس بام اجساء

 ؿشوت یب ٔٛػؼٝ ٞش وٝ اػت دِیُ ایٗ ثٝ ٔٛضٛع اػت. ایٗ ٚػیغ ٚ ٔتٙٛع ثؼیبس ثبؽ ثبْ ٞب ارشایی ارضای ثٙذیدػتٝ
 ؿذٖ پیچیذٜ دِیُ ٟٕٔتشیٗ ثبصاس، دس ٔی وٙذ. سلبثت اسائٝ پیـٟٙبد ػشی یه ٔؼئّٝ ایٗ ثب خٛدؽ سٚیىشد ثٝ تٛرٝ ثب ثبصسٌب٘ی

 اػت. رضئیبت ایٗ

 

 دٞٙذ ٔی ٘ـبٖ سا ػجض ثبْ اص ٞبیی دتبیُ صیش تلبٚیش

 
 (6: 1341اشكاى،)
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 (6: 1341اشكاى،)

 

 

 :سبس بام اجساء کلی بٌذی دستِ

 وّی دػتٝ 5 ثٝ سا ثبؽ ثبْ ارضا داسد ٚرٛد ٔختّف ؿشوت ٞبی وبتبِٛي دس وٝ آ٘چٝ ٚ تزبسی دػتٝ ثٙذی ٞبی ٕٞٝ اص فبسؽ
 .[1]ػمف  .ػبختبس5. ٔحبفظت .الی4ٝ صٞىؾ. .الی3ٝ. وـت .ٔحیظ2 ٌیبٞی. پٛؿؾ .الی1ٝ:وشد تمؼیٓ ثٙذی ٔی  تٛاٖ

 

 :ٌیبٞی پٛؿؾ الیٝ

 ٞضیٙٝ ٚ ػبصٜ ای عشاحی ٞٛا، ٚ آة لجیُ اص ٔحذٚدیت ٞبیی ثب ایٗ ؿٛد. أب ٌزاؿتٝ ثبْ سٚی ٔی تٛا٘ذ ٌیبٞی ٞش تمشیجبً
 اغّت ٔی ؿٛ٘ذ، عشاحی ػجه أىبٖ حذ تب ػجض ثبْ ٞبی وٝ آ٘زبیی ٔی ثبؿذ. اص ٔٛارٝ ػجض ثبْ عشاح تلٛسات ٚ ٍٟ٘ذاسی

 .وٙٙذ سؿذ ٍٟ٘ذاسی ثذٖٚ یب وٓ ٍٟ٘ذاسی ٚ ٔشالجت ثب ٚ خبن اص وٕی ػٕك دس ٔی تٛا٘ذ وٝ ٞؼتٙذ پٛؿـی ؿبُٔ

 :وـت ٔحیظ

 خبف اِضأبت ٚاػغٝ ثٝ وـت ٔی وٙٙذ. ٔحیظ ٕ٘ٛ ٚ سؿذ ثٝ ؿشٚع آٖ دس ٌیبٞبٖ وٝ اػت فضبیی ٕٞبٖ وـت ٔحیظ
 وشد اػتفبدٜ وـتی ٔحیظ اص داسد. ثبیذ تفبٚت ٞبیی ٔؼِٕٛی خبن ثٝ ٘ؼجت دِیُ ٕٞیٗ ثٝ ثبؿذ داؿتٝ وٕی ٚصٖ ثبیذ ػبصٜ ای

 ٔؼِٕٛی ٔخّٛط یه(ثبؿذ  ٔشعٛة حبِت دس ٔتش ٔىؼت ٞش دس ویٌّٛشْ 900 حذٚد ٚص٘ؾ ٚ ثٛدٜ ػجه االٔىبٖ حتی وٝ

 ( اػت.٘جبتی وٛد ٚ پٛػیذٜ چٛة اص تشویجی ٔلٙٛػی ٌیبخبن 1/3ػٍٟٙبی ٔتخّخُ،  1/3ٔبػٝ،  1/3ٔشوت اص  ٔٙبػت

 

 

 :صٞىؾ الیٝ

 ػبختٕبٖ صٞىؾ ػیؼتٓ ثٝ ػجض ثبْ ربی ٞش اص ثتٛا٘ذ آة تب ٔی ٌیشد لشاس ٔحبفظت الیٝ ٚ وبؿت ٔحیظ ثیٗ صٞىؾ الیٝ
 اص ٚ ٔی ٌشدد ا٘زبْ ٔی ؿٛد، تؼییٗ ثبسؽ اعالػبت اص وٝ آثی رشیبٖ ثیـیٙٝ ثشاػبع ٔٙبػت، صٞىؾ الیٝ ا٘تخبة .یبثذ رشیبٖ

 ثٝ ػیؼتٓ ٞب اص ثشخی .ثبؿذ ٔٙبػت ثبیذ آٖ فـبسی ٔی وٙذ، ٔمبٚٔت پـتیجب٘ی سا ٌیبٜ ٚ وبؿت ٔحیظ صٞىؾ الیٝ وٝ آ٘زبیی

 صٞىؾ حلیش یه اص ػجض ثبْ ؿشوت ٞبی اوخش اوٖٙٛ ٞٓ أب ٔی ثش٘ذ، وبس ثٝ سا یبفتٝ ا٘جؼبط خبن اص لغٛس ایالیٝ ػبدٌی
 الیٝ ضخبٔت حذالُ .ٔی وٙٙذ اػتفبدٜ  Landscape Paversیب ٔشؽ تخٓ وبستٗ ٔـبثٝ ػبصٜ ای اٍِٛی ثب ٔٛرذاس پالػتیىی

 .[1]وٙذ  تبٔیٗ سا اضبفی ػبیك یه ٔیتٛا٘ذ تشضخیٓ حلیشی أب ٔی ثبؿذ، ٔیّیٕتش 20 صٞىؾ
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 (8: 1341اشكاى،)زّكش الیِ

 

 : ثبؿذ دیٍش ٞبی الیٝ اص ای پیچیذٜ ٔزٕٛػٝ تٛا٘ذ ٔی خٛد صٞىؾ الیٝ

 اص ٔب٘غ ٚ ٔی وٙذ دٚس سیـٝ ٞب ٔحیظ اص سا سعٛثت وٝ داسد لشاس صٞىـی الیٝ ٚ وـت ٔحیظ ثیٗ دس :كبفی الیٝ.1
 الیٝ دٚ یب یه اص ٔذسٖ ٔؼٕٛال ػیؼتٓ ٞبی ثبؿذ. دس پبسچٝ ای ثبفت یه ؿبُٔ ایٗ ٔی تٛا٘ذ. ٔی ؿٛد سیـٝ ٞب ٌٙذیذٌی

"geotextile" ثب اػت ٕٔىٗ حبِت ایٗ دس ٚ ثبؿذ ٔبػٝ ٚ ؿٗ اص ایالیٝ ٔی تٛا٘ذ حتی ایٗ. ٔی ؿٛد اػتفبدٜ ؿذٜ ثبفتٝ غیش 
 ٚ وبسی ػبیك ثٝ آٟ٘ب صدٖ آػیت ٚ سیـٝ ٞب ٘فٛر اص خٛثی ثٝ وٝ اػت الیٝ ای :سیـٝ ٞب ٔب٘غ الیٝ.2 ؿٛد. تشویت صٞىؾ الیٝ

 ٚ صٞىؾ صیش دس ٚ ٔی ؿٛد اػتفبدٜ ٔتٕشوض ػیؼتٓ دس ثیـتش ٔؼٕٛال سیـٝ ٞب ٔب٘غ ٔی وٙذ. الیٝ رٌّٛیشی ػمف غـبء
 پّی پٛػتٝ یه اص ٔؼٕٛال الیٝ ایٗ .ٔی ٌیشد لشاس حشاستی وبسی ػبیك یب ٟ٘بیی ثٙذآة یب waterprof الیٝ ثبالی دس ثالفبكّٝ

 ربٞبیی ٚ اػت صیبد ػمف ثبس ٚ ػجٛسی تشافیه وٝ ٔیذاٖ ٞب ٔخُ ػٕٛٔی پشٚطٜ ٞبی دس ثیـتش الیٝ ایٗ.اػت ؿذٜ تـىیُ اتیّٗ

 الیٝ ػٝ ؿیت یه :صٞىؾ تختٝ.3. [1]ٔی ؿٛد  اػتفبدٜ ؿذٜ وبؿتٝ تٟبرٕی ٞبیسیـٝ ٚ ػٕیك سیـٝ ٞبی ثب ٌیبٞب٘ی وٝ
 الیٝ ػٙٛاٖ ثٝ ٕٞچٙیٗ الیٝ ایٗ ٔی وٙذ دٚس سیـٝ ٞب لؼٕت اص سا اضبفی آة ٚ ٔی دٞذ ا٘زبْ سا ػُٕ ثبالیی الیٝ وٝ اػت

 وشدٜ دسیبفت سیـٝ ٞب اص سا اضبفی آة اػت ؿىُ ٔخشٚعی وبػٝ ٞبی ؿىُ ثٝ وٝ ٚػغی الیٝ .ٔی وٙذ ػُٕ سیـٝ ٞب ٔحبفظ

 رٌّٛیشی ٚ ٞٛا ٌشدؽ ثبػج عشفی اص ٚ ٔی وٙذ وٕه ثبساٖ آة  Run-off ػشػت وبٞؾ ثٝ الیٝ ایٗ ٔی داسد ٍ٘ٝ خٛد دس ٚ
 :ٔحبفظت الیٝ.4. ٔی ؿٛد ػبیك ٚ غـبء دیذٖ آػیت اص ٔب٘غ وٝ اػت ایپبسچٝ یه پبییٙی ٔی ؿٛد. الیٝ ٔحیظ ٌٙذیذٌی اص

 وبسی ػبیك ػیؼتٓ اص یب ٔی وٙٙذ حفبظت آة ٘فٛر ٚ وشدٖ ٘ـت اص سا ثبْ یب وٝ اػت الیٝ ٞبیی ؿبُٔ ثیـتش الیٝ ایٗ
 ثٝ ٞٓ غـبء .ٔی وٙٙذ ٔحبفظت وشدٖ چىٝ ٚ وشدٖ ٘ـت اص سا ثبْ :سعٛثتی وبسی ػبیك الیٝ یب ثبْ غـبء.5. ٔی وٙٙذ ٔحبفظت

 ثٝ ثؼتٍی ٔٙبػت غـبء یه پیٛػتٝ. ا٘تخبة ثٟٓ ؿیت ٞبی ؿىُ ثٝ ٞٓ ٚ ٔی ؿٛد اػتفبدٜ ضذآة یىپبسچٝ الیٝ یه ؿىُ
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 سا غـبء ٚ سیـٝ ٔب٘غ الیٝ وٝ وشدٜ ا٘ذ تِٛیذ ٔحلِٛی وبسخب٘ٝ ٞب ثشخی اخیشا. داسد تؼٕیش ٚ ارشا ػِٟٛت ٚ ٞضیٙٝ ثبْ، ؿشایظ
 ػّٕیبت عَٛ دس سا آٖ ٚ ٌیشدٔی  لشاس غـبء ثشٚی ٔؼتمیٓ عٛس ثٝ ٔحبفظ كفحٝ :ٔحبفظ كفحٝ.6 اػت. دادٜ لشاس الیٝ یه دس

 ضخیٓ ٚسلٝ ٔحىٓ، ػبیك اص ای كفحٝ ػجه، ثتٗ اص ایثبسیىٝ ٔی تٛا٘ذ ٔحبفظ الیٝ. ٔی وٙذ ٔحبفظت ؿىؼت اص ٚ ارشایی
 ػجض ثبْ ػیؼتٓ ٞبی اص ثشخی .ثبؿذ ػجض ثبْ وبسثشد ٚ عشاحی ٚیظٌی ٞبی حؼت ثش ایٟٙب، اص تشویجی یب ٔؼی، ٚسق پالػتیىی،

 الیٝ یه: ػمف .ػبختبس7ؿٛد.  اػتفبدٜ آٖ ربی ثٝ سیـٝ ٔب٘غ الیٝ اص اػت ٕٔىٗ ٚ ٘ذاس٘ذ احتیبری ٔحبفظ كفحٝ ثٝ ِضٚٔب
 ٔبدٜ یه ٔحلَٛ ایٗ .ٔی ؿٛد ثؼتٝ ثبْ پیشأٖٛ ثٝ خٛسدٜ، رٛؽ خٛة ثبْ ِجٝ ٞبی ثٝ داؽ ٞٛای ثب وٝ آة ضذ پٛؿؾ

 حشوت ٚ داؿتٝ ثبالیی ٔب٘ذٌبسی ٚ ٔی وٙذ تحُٕ خٛة سا ص٘ی غّغه فشایٙذ ٚ ؿذٜ پٛؿیذٜ ؿیـٝ پـٓ ثب وٝ اػت پِٛیٕشی
 سا داسد. ثبْ ثٝ كذٔٝ ای ٘ٛع ٞیچ ثذٖٚ ػبختبسی

 

 :سبس هعواری ٍ پایذار تَسعِ طراحی از هَردی ًوًَِ بررسی

 تیجیبائَ هاری شاى فرٌّگی هرکس

 
 

 دسوبِذٚ٘یبی ٘ٛٔئب : دسJean-Marie Tjibaou Cultural Centre (فشا٘ؼٛی ثٝ( تیزیجبئٛ  ٔبسی طاٖ فشٍٞٙی ٔشوض

 .ؿذ ػبختٝ 1998 تب 1993 ػبَ ٞبی دس ٚ ؿذ عشاحی 1991 ػبَ دس پیب٘ٛ س٘ضٚ تٛػظ رذیذ

 پوپیذٍ شرش هرکس

 1977ػبَ دس وٝ اػت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ٔؤػؼٝ ٘بْ  Centre Georges Pompidou :فشا٘ؼٝ( ثٝ( پٕپیذٚ  طسط ٔشوض

 17700 وٝ اػت رٟبٖ دس ٔذسٖ ٞٙش ٔٛصٜ ثضسٌتشیٗ ٌبِشی ؿذ. ایٗ ثشپب پبسیغ دس فشا٘ؼٝ رٕٟٛسسئیغ  پٕپیذٚ طسط ثٝ ٘بْ
 . [5]داسد  صیشثٙب ػغح ٔشثغ ٔتش

 
 ساختواى بیرًٍی ًوای
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 گیری ًتیجِ -4
 ٌشایـبت ٔزذد ٍٕٞشایی ؿبٞذ خٛد، پیشأٖٛ ٔحیظ ثب ٔؼٕبسی آحبس ػبصٌبسی ػذْ اص ٘بؿی ثحشاٖ ٞبی تـذیذ ثب أشٚصٜ

 سیـٝ ٞبی اٌش چٝ وٝ آسٔب٘ی، ٔی ثبؿذ عجیؼت ثب ا٘ؼبٖ ساثغٝ احیبء ٕٞب٘ب وٝ ٞؼتیٓ حمیمتی ػٕت ثٝ ػشكٝ ایٗ دس ٔٛرٛد
 ٔؼٕبسی پبیذاس، ٔؼٕبسی چٖٛ ٔتٙٛع ٚ ٘ٛیٗ لبِت ٞبیی دس ثبس ایٗ أب اػت ٔذیٖٛ ٌزؿتٝ لشٖٚ دس ؿذٜ اسائٝ ٘ظشیبت ثٝ سا خٛد
 تأٔیٗ ٕٞچٙیٗ .ٔی دٞذ اختلبف خٛد ثٝ سا ػشكٝ ایٗ اصدػتبٚسدٞبی ٚػیؼی عیف تذسیذ ثٝ ٚ یبفتٝ تزؼٓ آٖ ٘ظبیش ٚ ػجض

 ٔی تٛاٖ سا پبیذاس ٔؼٕبسی اٞذاف .خٛد خبف ٘یبصٞبی ثشآٚسدٖ ثشای آیٙذٜ ٘ؼُ ٞبی تٛا٘بیی ثٝ صدٖ ِغٕٝ ثذٖٚ وٙٛ٘ی ٘یبصٞبی

 ٍٞٙبْ دس چٝ وٝ ٔلبِحی وبسثشد آیٙذٜ، ٚ حبَ دس آٖ اص ٍٟ٘ذاسی ٚ حفظ ٚ ا٘ؼبٖ ٞب ص٘ذٌی ثٝ دادٖ إٞیت :ثشؿٕشد ٌٛ٘ٝ ایٗ

 حذاوخش ٚ ػٛختی ا٘شطی ٞبی اص اػتفبدٜ حذالُ ثبؿٙذ، پبیذاس ٚ ٍٕٞٗ خٛد ٔحیظ ثب تخشیت حتی ٚ وبسثشی ٚ یب تِٛیذ
ص٘ذٜ،  ٔٛرٛدات یوّیٝ ا٘ؼبٖ ٞب ٚ ص٘ذٌی سٚا٘ی ٚ فیضیىی ثٟجٛد صیؼت، ٔحیظ تخشیت حذالُ عجیؼی، ا٘شطی ٞبی ثىبسٌیشی

 :اػت صیش ٔٛاسد ؿبُٔ ثؼت وبس ثٝ ٔؼٕبسی ایٗ دس ثبیذ وٝ اكِٛی اػبع ایٗ ثش .عجیؼی ٔحیظ ثب ٕٞبٍٞٙی

 ... ثبدٚ ٚ خٛسؿیذی ا٘شطی ٔب٘ٙذ عجیؼی، ا٘شطی ٞبی اص دس آٖ، اػتفبدٜ ٔضاحٕت ػذْ ٚ ٞؼتی فضبی ٔىبٖ، حغ ادسان

 دسیب دسیبچٝ، آة اص ٌیشیثٟشٜ ٚ ثبساٖ آة ثٛیظٜ آة اص اػتفبدٜ ٚ آٚسیرٕغ .ثبدٚاْ ٚ ثبصیبفت لبثُ ثٛٔی، ٚ عجیؼی ٔلبِح وبسثشد

 ٚ كحیح ٌیشی ، ٘ٛس... ٚ ػمف وٕه ثٝ عجیؼی تٟٛیٝ ی ػبختٕبٖ، لبثّیت ٔٙبػت ٚ ایضِٚٝ كٛتی حشاستی، ثٙذی ، ػبیك ... ٚ

 .ثبصؿٛٞب كحیح عشاحی

 ا٘ؼبٖ عشاحی رٟت دس ٔٙغمٝ ػبوٙیٗ ثشای ػبِٓ ص٘ذٌی تأٔیٗ ٘یض ٚ ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی خلٛكیبت ثب ٘یض ػجض ثبْ ٞبی
 ایٗ اص یىی .ثبؿٙذ ثشٚ سٚ فشاٚا٘ی ٔـىالت ثب ؿٟشٞب وٝ اػت ؿذٜ ثبػج ؿٟشٞب ػشیغ ٌٚؼتشؽ سؿذ .ثشٔی داس٘ذ ٌبْ ٔحٛس

 وٕجٛد ٔتبػفب٘ٝ ِٚی ٔی ؿٛد عجیؼت ثب ؿٟش٘ـیٗ ا٘ؼبٖ پیٛ٘ذ ثبػج وٝ ػجضی اػت. فضب ؿٟشی ػجض فضبی وٕجٛد ٔـىالت
 دادٜ تخلیق ػجض فضبی ثٝ وبسثشیٟب اص وٕی لؼٕت ؿذٜ ثبػج ؿٟشٞب سؿذ احش ثش ...ٚ ٔٛرٛد ثبصی ٞبی ثٛسع ٚ صٔیٗ ؿذیذ

 دس ٚ ؿٟشی ص٘ذٌی ضشٚست ساػتبی دس ٔی ثبیؼت آٖ ایزبد وٝ ٔی ثبؿٙذ ؿٟشی ػبختبس اص ثخـی ؿٟشی ػجض فضبٞبی .ؿٛد

 ٔی تٛا٘ذ ؿذٜ ٚ فشأٛؽ وبسثشی ثذٖٚ فضبٞبی ػٙٛاٖ ثٝ ؿٟشی ثبْ ٞبی پـت ٔیبٖ دسایٗ .ثبؿذ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘یبص پبػخٍٛیی

 ػالٜٚ ٚ اػت پبیذاس تٛػؼٝ ثؼٛی ٌبٔی ػجض ٌیشد. ثبْ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ؿٟشٞب ٘یبص ٔٛسد ػجض فضبی تبٔیٗ ثشای خٛثی صٔیٙٝ
 ٔـٛلی تـٛیمی، ػیبػت ٞبی ثب ٔی تٛا٘ذ ایشاٖ ٚ ٔی ثبؿذ فشٍٞٙی ٚ ارتٕبػی ٚ اوِٛٛطیىی ٚ التلبدی فٛایذ داسای صیجبیی، ثش
 ٌیشیثٟشٜ ٘یبصٔٙذ پیؾ اص ثیؾ ؿٟشٞب، دس ص٘ذٌی پبییٗ ویفیت ثٝ تٛرٝ ثب . أشٚصٜ[6]ثبؿذ  ػجض ثبْ ٚ پبیذاس تٛػؼٝ ٔؼیش دس
 .ٔی ثبؿیٓ پبیذاس ٚ ػبِٓ ؿٟش ؿشایظ اص

 قذرداًی -11
 لجُ اص اسائٝ فٟشػت ٔشارغ روش ٌشدد. دسكٛست ِضْٚ، ثخؾ وٛتبٜ تمذیش ٚتـىش ٔی تٛا٘ذ      
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