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 چکیدٌ
سٍاًی ٍ اجتوبػی دس توبم هَلؼیتْبی دٍسُ وَدوی -سؿذ ٍ تىبهل عجیؼی وَدوبى هؼتلضم تبهیي ًیبصّبی جؼوی، سٍحی

ثیوبسػتبى ثؼتشی هی ؿًَذ. لزا ثشسػی اػت. اص عشفی حذٍد یه ػَم وَدوبى لجل اص سػیذى ثِ دٍسى ثضسگؼبلی دس 
پیبهذّبی ثؼتشی ؿذى ثش وَدوبى ٍ اسائِ توْیذاتی ثشای ثِ حذالل سػبًذى ًتبیج هٌفی ایي پشٍػِ ثش وَدن، الضاهی ثِ 
ًظش هی سػذ.یىی اص تؼبسیفی وِ دس هَسد ػالهتی هَسد پزیشؽ لشاس گشفتِ اػت ػالهتی سا ًگشؽ ٍ جْت گیشی تَكیف  

سصؿْب ٍ ثبٍسّبی هب دسثبسُ خَد ٍدًیبی اعشافوبى سا دس ثشگشفتِ، ویفیتی دسًٍی هی ثبؿذ وِ ًوی تَاًذ كشفبً هی وٌذ وِ ا
ثلىِ ٍجَد آى ًیبصهٌذ ّوبٌّگی ثیي حؼْبی ثْجَد فیضیىی، رٌّی، سٍحی ٍ  .ثِ هَاسد فیضیىی هحذٍد گشدد

احؼبع ؿَد ٍ تبثیشات هثجتی ثش هحیظ اعشاف ثَدُ ٍ هی ثبیؼت ثب پشٍػِ ای پیَػتِ تَػظ خَد فشد وـف ٍ  هحیغی
ثگزاسد. ثْْویي دلیل ثِ تبثیش هحیظ دسهبى ثش سًٍذ ٍ پشٍػِ ثیوبسی وَدوبى خَاّین پشداخت. هحممبى ایي ٍادی ثِ 

دس هَسد چگًَگی تبثیش گزاسی هحیظ ثیوبسػتبى ثش ثیوبساى دػت یبفتِ اًذ. ایي هغبلؼبت ثش ساّْبیی وِ اص  دسن تبصُ ای
ك آًْب هحیظ، دسهبى ٍ ٍیظگیْبی ثیوبس ثِ یىذیگش هشتجظ هی ؿًَذ، هتوشوض ؿذُ اًذ. ایي ؿبخِ جذیذ سٍاًـٌبػی عشی

ًبم داسد وِ ثش ساثغِ ثیي اػتشع ٍ ػالهت هتوشوض هی ثبؿذ. یبفتِ ّب ًـبى هی دٌّذ « ایوًََلَطی سٍاى ػلجی»هحیغی
ًْبی حؼی هحیظ تبثیش هثجت یب هٌفی ثگیشًذ.اص ّویي سٍ هب وِ فىش، هغض ٍ ػیؼتن ػلجی هی تَاًٌذ هؼتمیوب اص الوب

ػؼی داسین تب ثب اػتفبدُ اص اػتبًذاسدّب ٍ عشاحی ّبی هٌبػت ثیوبسػتبى وَدوبى دس جْت ثْجَد یبفتي ػشیغ تش 
 وَدوبًگبم ثشداسین.

 
 وَدوبى ثیوبس، ثؼتشی ؿذى، ًیبصّبی سٍحی ٍ سٍاًی، هؼوبسی َبی کلیدی: ياشٌ
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 مقدمٍ

َجِ ثِ هَضَع حبضش وِ ثحثی هیبى سؿتِ ای اص هؼوبسی ٍ پضؿىی اػت ثِ ًظش هی سػذ ثیبى ولیبتی دس هَسد ػالهت ٍ ثب ت

ثیوبسی ثتَاًذ پغ صهیٌِ هٌبػجی ثشای ٍسد ثِ ثحث اكلی ایجبد وٌذ. سیـِ ولوِ ػالهیت اص ولوِ ای یًَبًی اػت وِ هجوَػِ 

وت هَسد اؿبسُ لشاس دادُ ٍ تبویذ هی وٌذ وِ توبم ایي اجضا ثب ّوبٌّگی وبهل ای اص جؼن، رّي، سٍح ٍ عجیؼیت سا ثِ كَست هش

ثب یىذیگش دس ساثغِ هی ثبؿٌذ. دیذگبّْبی هختلف دس ساثغِ ثب ػالهت ٍ دسهبى اػن اص دیذگبّْبی لذیوی ٍ جذیذ، ّوگی ثش 

اص چٌذ دِّ گزؿتِ لَت ثیـتشی گشفتِ ٍ  ایي ًىتِ تبویذ داسًذ وِ ػالهتی كشفبً حبلتی فیضیىی ًیؼت وِ ایي سٍیىشد خلَكب

تحمیمبت ٍ هغبلؼبت صیبدی ثش آى هتوشوض ؿذُ اػت. یىی اص تؼبسیفی وِ دس هَدس ػالهتی هَسد پزیشؽ لشاس گشفتِ اػت 

دًیبی اعشافوبى سا دس ثشگشفتِ، ویفیتی  ػالهتی سا ًگشؽ ٍ جْت گیشی تَكیف  هی وٌذ وِ اسصؿْب ٍ ثبٍسّبی هب دسثبسُ خَد ٍ

سًٍی هی ثبؿذ وِ ًوی تَاًذ كشفبً ثِ هَاسد فیضیىی هحذٍد گشدد ثلىِ ٍجَد آى ًیبصهٌذ ّوبٌّگی ثیي حؼْبی ثْجَد فیضیىی، د

رٌّی، سٍحی ٍ هحیغی ثَدُ ٍ هی ثبیؼت ثب پشٍػِ ای پیَػتِ تَػظ خَد فشد وـف ٍ احؼبع ؿَد ٍ تبثیشات هثجتی ثش 

یی ٍ ظشفیتی فشاتش اص یه حبلت فیضیىی تؼشیف هی ؿَد وِ تَاًبیی سؿذ، پیگیشی هحیظ اعشاف ثگزاسد. لزا ػالهتی ثؼٌَاى تبًَا

اّذاف ٍ وؼت داًؾ ٍ تجشثِ سا ثِ اًؼبى هی دّذ.لزا ثشای احؼبع ػالهت فبوتَسّب ٍ ػَاهل گًَبگًَی دخیل هی ثبؿٌذ 

ایؾ هیضاى وٌتشل افشاد ثش ثغَسیىِ حتی هَاسدی ًظیش داؿتي دسآهذ ٍ ٍجِْ اجتوبػی هٌبػت ثِ ایي ػلت وِ ثبػث افض

جشیبًبت صًذگی خلَكبً دس هَالغ اػتشع صا هی گشدًذ ًیض جضء فبوتَسّبی ػالهت ثِ حؼبة هی آیٌذ. تحمیمبت جذیذ ًـبى 

هی دّذ وِ ووی هْبستْبی تغبثمی ثشای ثشخَسد ثب اػتشع، آػیت پزیشی فشد دس ثشاثش ثیوبسیْبیی وِ اص عشیك ػیؼتن ایوٌی ٍ 

د هی ؿًَذ سا افضایؾ هی دّذ. ػبهل دیگش احؼبع ػالهت ٍجَد ؿجىِ ّبی حوبیت وٌٌذُ اجتوبػی ؿبهل َّسهًَی ایجب

خبًَادُ، دٍػتبى ٍ جبهؼِ هی ثبؿذ وِ ثب ووه دس حل هـىالت ٍ وٌبس آهذى افشاد ثب ٍضؼیتْبی ًبهٌبػت، احؼبع وٌتشل ثش 

ثِ حذی اػت وِ اهشٍصُ اًضٍای اجتوبػی وِ ثِ حبلتی اعالق ؿشایظ سا دس فشد افضایؾ هی دٌّذ. اّویت ایي سٍاثظ ٍ حوبیتْب 

هی ؿَد وِ دس آى فشد استجبعبت ضؼیف ٍ ًبپبیذاسی ثب جبهؼِ داسد. ثؼٌَاى یىی اص هَاسد اختالالت سٍاًی ٍ سفتبسی ثِ ؿوبس سفتِ، 

فی تحمیمبتی ًیض دس حبل اًجبم هیضاى استجبط فشد ثب جبهؼِ ثؼٌَاى یىی اص ػَاهل ؿٌبخت ثیوبسی هَسد تَجِ هی ثبؿذ. اص عش

اػت وِ ثش ساثغِ ثیي ثیوبسیْب ٍ هیضاى سٍاثظ اجتوبػی هتوشوض ؿذُ اًذ. ثؼٌَاى هثبل پبسُ ای اص ایي تحمیمبت ٍجَد ساثغِ ثیي 

 ػل، فـبس خَى ثبال ٍ ٍسم هفبكل سا ثب هیضاى سٍاثظ اجتوبػی هتحول داًؼتِ اًذ.

 

 کًدک ي بستری شدن

سٍاًی ٍ -،وَدوبى هی ثبؿٌذ وِ سؿذ ٍ تىبهل عجیؼی آًبى هؼتلضم تبهیي ًیبصّبی جؼوی، سٍحی هحَس دیگش ایي  ثحث

اجتوبػی دس توبم هَلؼیتْبی دٍسُ وَدوی اػت. اص عشفی حذٍد یه ػَم وَدوبى لجل اص سػیذى ثِ دٍسى ثضسگؼبلی دس 

ِ توْیذاتی ثشای ثِ حذالل سػبًذى ًتبیج ثیوبسػتبى ثؼتشی هی ؿًَذ. لزا ثشسػی پیبهذّبی ثؼتشی ؿذى ثش وَدوبى ٍ اسائ

هٌفی ایي پشٍػِ ثش وَدن، الضاهی ثِ ًظش هی سػذ. تحمیمبت ثؼیبسی هَیذ ایي هؼبلِ اػت وِ ثؼتشی ؿذى یه ٍالؼِ تٌؾ صا 

گًَِ ثشای وَدوبى ٍ ٍالذیي آًْب هی ثبؿذ.دسن وَدوبى اص هفبّیوی هبًٌذ ثیوبسی ٍ ثؼتشی ؿذى هتبثش اص ػي آًْب هی ثبؿذ ثِ 

ػبل ثیـتش دس هَسد جٌجِ ّبی فیضیىی ثیوبسػتبى ٍ وَدوبى ثضسگتش دس هَسد ًمؾ پضؿىبى ٍ پشػتبساى  11ای وِ وَدوبى صیش 

دس هشالجت اص آًْب ٍ جٌجِ ّبی اجتوبػی صًذگی ثیوبسػتبًی ًیبصهٌذ دادى اعالػبت ٍ آگبّی هی ثبؿٌذ. وَدوبى وَچىتش اص آًجب 

بى ًذاسًذ. هوىٌؼت ثبٍس وٌٌذ وِ ّویـِ ثیوبس خَاٌّذ هبًذ.آًبى ثِ ػلت ًذاؿتي دسن دسػت اص وِ اعالع دسػتی اص هفَْم صه

پشٍػِ ّبی دسهبًی، اص ایٌىِ ٍالذیي آًْب اجبصُ هی دٌّذ پضؿىبى ٍ پشػتبساى پشٍػِ ّبی دسهبًی سا ثش سٍی آًْب اًجبم دٌّذ، 

سػِ دس همبثل فمذاى وٌتشل ثؼیبس آػیت پزیش ثَدُ ٍ اًجبم ػلجبًی ثَدُ ٍ ثِ ٍحـت هی افتٌذ.اص عشف دیگش وَدوبى ػي هذ



  معمبرایران سراسری اوجمه َبی صىفی مُىدسبن کبوًن

 َمبیش بیه المللی معمبری،عمران ي شُرسبزی در َسارٌ سًم

 49مبٌ  تیر -تُران 

 

 

 

3 

 

اػوبلی هبًٌذ اػتشاحت ٍ حوبم وشدى دس تخت، اػتفبدُ اص چَة صیش ثغل ٍثِ عَس ولی وبسّبیی وِ ثشای آًْب ایجبد ٍاثؼتگی هی 

ػبصی پبػخ هی دٌّذ.  وٌذ، ثشایـبى ًبساحت وٌٌذُ اػت. آًبى ثِ ایي فمذاى وٌتشل ثِ كَستْبی افؼشدگی، خلَهت ٍ هحشٍم

وبّؾ ػاللِ ثِ ثبصی ٍ فؼبلیتْبی دػتِ جوؼی، دٍسی وشدى اص جوغ ٍ هٌضٍی ؿذى، ثذخلمی، ػلجبًیت ٍ ثی حَكلگی اص 

پبػخْبی وَدوبى ثؼتشی ثِ تٌؾ ّبی ثیوبسػتبًی هی ثبؿٌذ.اص دیگش ًتبیج ثؼتشی ؿذى دسوَدوبى ثشٍص اضغشاة هی ثبؿذ وِ 

اختي ثْجَد هحؼَة هی ؿَد چشا وِ تٌیذگی ٍ اضغشاة ثبػث وبّؾ لذست جؼوی ٍسٍحی ػبهل هْوی دس ثِ تبخیش اًذ

وَدن ثشای ثْجَد ٍ ًتیجتبً ثِ تؼَیك افتبدى دسهبى هی گشدد.دس هجوَع هی تَاى گفت ثیوبسی ٍ ثؼتشی ؿذى ثشای وَدن ٍ 

ؿَد. ػَاهل تٌؾ صا ثشای وَدوبى  خبًَادُ اٍ یه تجشثِ تٌؾ صا ثَدُ ٍ ثحشاًی ثشای ػبصگبسی ثب هحیظ جذیذ هحؼَة هی

 ثؼتشی سا هی تَاى دس ثخؾ ّبی صیش دػتِ ثٌذی وشد:

 ػَاهل جؼوبًی: دسد ٍ ًبساحتی، تضسیمبت، هحذٍدیت حشوتی، ًبتَاًی دس خَسدى ٍ ًَؿیذى ٍ اختالل دس خَاة 

ساى دیگش، ٍسیِ ّبی دسهبًی ٍ ثِ ػَاهل هحیغی: هحیظ ًبآؿٌب، دػتگبُ تَْیِ هلٌَػی، ًَسّب ٍ كذاّبی هذاٍم، پشػٌل ٍ ثیوب

 عَس اخق تضسیك.

 ػَاهل اجتوبػی: دٍسی اص خبًَادُ ٍ دٍػتبى، هحشٍهیت اص سفتي ثِ هذسػِ ٍ تغییش ػبدات هؼوَل صًذگی.

 ػَاهل سٍاًی: فمذاى خلَت، ًبتَاًی دس ثشلشاسی استجبط، اعالػبت ًبوبفی دس هَسد ٍضؼیت هَجَد، تشع اص كذهبت ثذًی ٍ دسد.

جوَع هی تَاى ایٌغَس ًتیجِ گیشی وشد وِ الصهِ دسهبى هٌبػت ٍ وبهل وَدوبى تَجِ ثِ ًیبصّبی سٍحی وَدوبى ثؼتشی دس ه

ثَدُ ٍ توبهی ٍاحذّبی دسهبًی هخلَف وَدوبى هی ثبیؼت توْیذات الصم دسایي صهیٌِ سا هَسد تَجِ لشاس دٌّذ چشا وِ دس 

شای وَدوبى ثِ دًجبل داؿتِ ثبؿذ اهشٍصُ دس دًیبی پضؿىی هَسد تبییذ ًوی هبًی وِ ػَاسم ٍ ًتبیج ًبهغلَة سٍحی ٍ سٍاًی ث

 ثبؿذ.

 

 معمبری ي درمبن
پغ اص تَضیحبت اجتوبلی وِ دس هَسد پشٍػِ ثؼتشی ؿذى ٍ دسهبى وَدوبى اسائِ گشدیذ ایي ثخؾ ثِ ثشسػی تبثیش هحیظ 

دسن تبصُ ای دس هَسد چگًَگی تبثیش گزاسی هحیظ دسهبى ثش سًٍذ ٍ پشٍػِ ثیوبسی خَاّذ پشداخت. هحممبى ایي ٍادی ثِ 

ثیوبسػتبى ثش ثیوبساى دػت یبفتِ اًذ. ایي هغبلؼبت ثش ساّْبیی وب اص عشیك آًْب هحیظ، دسهبى ٍ ٍیظگیْبی ثیوبس ثِ یىذیگش 

ساثغِ ثیي  ًبم داسد وِ ثش« ایوًََلَطی سٍاى ػلجی»هشتجظ هی ؿًَذ، هتوشوض ؿذُ اًذ. ایي ؿبخِ جذیذ سٍاًـٌبػی هحیغی 

اػتشع ٍ ػالهت هتوشوض هی ثـبد. یبفتِ ّب ًـبى هی دٌّذ وِ فىش، هغض ٍ ػیؼتن ػلجی هی تَاًٌذ هؼتمیوب اص الوبًْبی 

حؼی هحیظ تبثیش هثجت یب هٌفی ثگیشًذ.تحمیمبت اًجبم ؿذُ ٍجَد ساثغِ ثیي هحیظ ٍ ًتبیج دسهبًی سا ثِ اثجبت سػبًذُ اػت 

حیظ ثیوبسػتبى ثش وبسوبى دس هحَسّبی وبّؾ اػتشع )اػتشع ثیوبس ؿذى ٍ اػتشػْبی كَتی(، وِ ایي تبثیشات ؿبهل تبثیش ه

وبّؾ خؼتگی ٍ ثْجَد ساًذهبى ٍ سضبیت ٍ وبّؾ اؿتجبّبت ٍتبثیش آى ثش ثیوبساى دس هحَسّبی افضایؾ ایوٌی )ون وشدى 

وبّؾ ػفًَتْب ٍ ػشایت ثیوبساى ثب اتبلْبی  هیضاى ػشایت ػفًَتْبی َّایی، ون وشدى ػفًَتْب اص عشیك افضایؾ ؿؼتي دػتْب،

یه تختِ، وبّؾ افتبدى ثیوبساى اص تخت(، افضایؾ حشین ٍ خلَت ثیوبساى، افضایؾ وٌتشل ٍ ون وشدى اػتشع هی ثبؿذ. ثبثت 

ت ؿذُ اػت وِ حجن ٍ اثؼبد فضب ثش هیضاى اػتشع هَثش ثَدُ ٍ هی تَاًٌذ حغ وٌتشل اًؼبى ثش فضب سا تغییش دٌّذ.تحمیمب

عشاحی ًبهٌبػت سا ثب اضغشاة، ّزیبى، فـبس خَى ثبال، افضایؾ ًیبص ثِ جشاحی هشتجظ داًؼتِ اًذ. ّوچٌیي ثبثت وشدُ اًذ وِ 

عشاحی خَة هی تَاًذ اػتشع، اضغشاة ٍ هیضاى فـبس خَى سا وبّؾ دادُ، ٍضؼیت ثیوبس ثؼذ اص ػول جشاحی سا ًیض ثْجَد 

عَل ثؼتشی ثَدى ًیض هی تَاًٌذ ثب عشاحی هٌبػت وبّؾ پیذا وٌٌذ.لزا عشاحی هٌبػت ثخـذ. هیضاى ًیبص ثِ داسٍّبی هؼىي ٍ 
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ثب تبثیشگزاسی ثش سفتبس اًؼبى ٍ ایجبد اهىبى ٍاوٌؾ هفیذتش ثشای اٍ دس ثشاثش اػتشع، هی تَاًذ اػتشع ٍ اضغشاة سا وبّؾ دادُ، 

ذ. هیضاى ًیبص ثِ داسٍّبی هؼىي ٍ عَل ثؼتشی ثَدى ًیض فـبسخَى سا پبییي آٍسد ٍ ٍضؼیت ثیوبس ثؼذ اص ػول سا ًیض ثْجَد ثخـ

هی تَاًٌذ ثب عشاحی هٌبػت وبّؾ پیذا وٌٌذ. ٍضؼیت ًَسپشداصی هلٌَػی، حشاست، سعَثت، ػیؼتن تَْیِ، هَػیمی ٍ اًگیضُ 

تبلْب، لشاسدّی ّبی كَتی، ًَع هَػیمی، ػغح كذا، دیذ ثِ عجیؼت، ًَس خَسؿیذ ثشای اتبلْب، هحل لشاس گیشی ٍػبیل، وفپَؽ ا

وبهپیَتش وٌبس تختْب، ثخـْبی ًَػبص دس ثشاثش ثخـْبی ثبصػبصی ؿذُ، حفبظت تختْب، داؿتي حشین یب ػیؼتن ثبص اتبلْب ٍ ثخـْب 

اص ػَاهی ّؼتٌذ وِ استجبط آًْب ثب دسهبى ٍ ثیوبسی ثب اثجبت سػیذُ اػت.داؿتي آگبّی ًؼجت ثِ هحیظ، تٌْب اص عشیك هحیغی 

دس حبل تغییش ثبؿذ لزا عشاحبى داخلی ثیوبسػتبًْب ثبیذ ایي ًىتِ سا هذ ًظش داؿتِ ثبؿٌذ وِ عشاحی ّبی  حبكل هی ؿَد وِ

یىٌَاخت ٍ خؼتِ وٌٌذُ ٍ ًَس هلٌَػی ثذٍى تغییش وِ اهشٍصُ دس ثؼیبسی اص ثیوبسػتبًْب دیذُ هی ؿَد، ثبػث ساوذ ؿذى 

 ذ. هحیظ اص ػِ عشیك ثش ًتبیج دسهبى ثیوبساى تبثیش هی گزاسد:فؼبلیت حؼْب ؿذُ ٍ اص لحبػ ثلشی ٍ حؼی اػتشع صا هی ثبؿ

 دسهبًْبی پضؿىی: هحیظ هی تَاًذ ثش ًحَُ وبس ٍ ػشٍیغ دّی وبدس دسهبى تبثیش گزاؿتِ، آًشا ثْجَد ثخـیذُ یب ثذتش وٌذ.

ش ٍضؼیت ػالهت آًبى ٍضؼیت ػالهتی: هحیظ هی تَاًذ اص عشیك افضایؾ یب وبّؾ اًشطی ٍ ًیشٍّبی ثیوبس ٍ وبدس دسهبى، ث

 ثیشگزاس ثبؿذ.أت

ػَاهل ثیوبسی صا: هحیظ اص عشیك ون وشدى خغش اثتالی ثیوبس ٍ وبدس دسهبى ثِ ثیوبسیْبی دیگش ٍ هحبفظت آًبى اص ػَاهل 

 ثیوبسیضا ثش ػالهت هجوَػِ تبثیش گزاس اػت.

 

 تئًری محیط َبی درمبوگر
ْجَد هی یبثٌذ ثش ًتبیج دسهبى ثیوبس، سضبیت ثیوبس ٍوبسوٌبى ٍ ًتبیج ٍیظگیْبی فیضیىی هحیظ دسهبًی وِ ثیوبساى دس آى ث

 ػبصهبًی تبثیش گزاسًذ. هحیظ دسهبًی دس كَستیىِ توبم ٍیظگیْبی صیش سا داؿتِ ثبؿذ. هحیغی دسهبًگش ًبهیذُ هی ؿَد:

 ثشآٍسدى ًیبصّبی ولیٌیىی دس دسهبى جؼوی ثیوبساى. -

 ثیوبساى، خبًَادُ آًْب ٍ وبدس دسهبى.اجتوبػی ٍ سٍحی -ثشآٍسدى ًیبصّبی سٍاًی -

 ایجبد ًتبیج هثجت لبثل اًذاصُ گیشی ثش ًتبیج دسهبى ولیٌىی ثیوبس ٍ هیضاى وبسآهذی وبسوٌبى. -

ایوٌی -اجتوبػی هحیظ(، ایوًََلَطی سٍاًی -تئَسی هحیغْبی دسهبًگش ثش اػبع سیـِ ّبیی اص سٍاًـٌبػی هحیغی )اثشات سٍاًی

یوٌی ثذى( ٍ داًؾ ػلجی )چگًَگی دسن هؼوبسی تَػظ هغض( ؿىل گشفتِ اػت. تحمیمبت ًـبى )اثشات هحیظ ثش ػیؼتن ا

دادُ اػت وِ ثیوبسػتبًْبی هَجَد ثبػث ایجبد اػتشع دس ثیوبس هی گشدًذ وِ ایي اػتشع ػیؼتن ایوٌی ثذى سا هختل وشدُ، 

َد گـتِ ٍ یب آًشا ثِ تؼَیك هی اًذاصد. هؼوبساى ًیشٍّبی سٍحی ٍ احؼبػی فشد سا غیش فؼبل هی وٌذ ًٍتیجتبً هبًغ پشٍػِ ثْج

فبوتَس ولیذی دس عشاحی ثیوبسػتبًْب وِ ثش ًتبیج ثیوبساى تبثیش هثجت داسد  4هجوَػِ ّبی دسهبًی، هؼوبساى داخلی ٍ هحممبى 

دادى حغ سا ون وشدى ٍ اص ثیي ثشدى اػتشع دٌّذُ ّبی هحیغی، ایجبد ػشگشهیْبی هثجت، ثشلشاس استجبعبت اجتوبػی ٍ 

وٌتشل ثِ ثیوبس ػٌَاى وشدُ اًذ. ًتیجِ سػبیت ایي اكَل دس ػبختوبًْبی ثِ اتوبم سػیذُ، هضیتْبی لبثل اًذاصُ گیشی سا دس ًتبیج 

دسهبًی ثیوبساى ٍ ویفیت دسهبى ًـبى دادُ اػت. ایي الذاهبت ػالٍُ ثش ثیوبساى داسای تبثیشات هثجتی ثش وبدس دسهبى ًیض هی 

اػت وِ فضبّبی دسهبًگش ثخبعش ثْجَد ًتبیج ثیوبساى، وبّؾ عَل دسهبى ٍ افضایؾ سضبیت ٍ هیضاى وبسآیی ٍ  ثبؿٌذ. ثبثت ؿذُ

ًگْذاسی وبدس دسهبى، اص ًظش التلبدی ًیض ثْیٌِ هی ثبؿٌذ. یىی اص ساّىبسّبیی وِ ثشای ثْجَد ؿشایظ دس هشاوض دسهبًی هَسد 

َس هی ثبؿذ وِ آًچِ ثِ ػٌَاى اٍلَیت دس ایي سٍؽ ؿٌبختِ هی ؿَد فشاّن تَجِ لشاس گشفتِ اػت، تأویشد ثش دسهبى ثیوبس هح

وشدى اهىبى اًتخبة ثشای ثیوبس اػت وِ دس سٍاًـٌبػی هحیغی اكلی ثؼیبس ثٌیبدی اػت.یىی اص ؿشایظ تبثیش گزاس ثَدى هحیظ 

ثشای ثیوبساى اػت. اص عشفی دسهبى ثیوبسػتبى ثش پشٍػِ ثْجَد، ًضدیىی ػشٍیؼْبی دسهبًی ٍ لشاسگیشی آًْب دس هحیغی آؿٌب 
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ثیوبس هحَس ًیبصهٌذ تؼجیِ ػشٍیؼْبی دسهبى ؿخلی ثشای ّش ثیوبس ثِ جبی ػشٍیؼْبی هؼوَل ػوَهی هی ثبؿذ. تبویذ ثش 

دسهبى ثیوبس هحَس ثبػث تؼجیِ ػبختبس خغبكی دس ػبختبى هی ؿَد وِ دس آى ػشٍیؼْب غیش هتوشوض ثَدُ ٍ ثشخالف ػیؼتن 

د، ػشٍیؼْبی دسهبًی حَل ثیوبس لشاس گشفتِ ٍ هحیغی آؿٌب ثشای اٍ ثَجَد هی آٍسًذّوچٌیي دس ایي ػیؼتن ّبی ػٌتی هَجَ

یىپبسچگی ثیوبسػتبى ثب ػبختبس اجتوبػی ؿْش ٍ تبویذ ثش استجبعبت ثیي ثیوبسػتبى ٍ ؿْش، ثبػث هی ؿَد وِ وبدس دسهبى دس 

ذ، تغییش وشدُ ٍ پشػتبساى دس ایؼتگبّْبی پشػتبسی هشوضی وِ ثِ آػبًی لبثل آًْب دس اتبلْبیی هجضا اص اتبق ثیوبساى اػتمشاس داسً

دػتشػی هی ثبؿٌذ. اػتمشاس پیذا هی وٌٌذ. دس ایي ایؼتگبّْب وبدس دسهبى هی تَاًٌذ ثب عی هؼبفت ثؼیبس ووی گشٍّی اص 

خَؿِ تـىیل  3یب  2ّش ثخؾ اص ًبهیذُ هی ؿَد وِ « خَؿِ ای»ثیوبساى سا تحت ًظش داؿتِ ثبؿٌذ. ایي چیذهبى، چیذهبى 

ؿذُ وِ ثِ ساحتی هی تَاًٌذ ّوبٌّگ ؿذُ ٍ اًؼغبف پزیشی الصم ثشای تغییش دس آًْب ٍجَد داسد. استجبط ٍ توبع ثیي ثیوبساى ٍ 

 د.پشػتبساى دس ایي سٍؽ ثؼیبس ساحت تش اص لجل هی ثبؿذ وِ ایي اهش ثبػث ایجبد آساهؾ ٍ اهٌیت دس ثیوبساى ٍ پشػتبساى هی گشد

 

 پیشىُبد راَکبر
 ثب هغبلؼِ هٌبثغ هَجَد اػتبًذاسد ػشٍیؼْبی ثیوبسػتبًی دس ػِ ثخؾ تمؼین ثٌذی ؿذُ اػت:

ػشٍیؼْبی وَدن هحَس دسهبى وِ دس آًْب دسهبى حَل هحَس ًیبصّبی وَدوبى ٍ خبًَادُ آًْب ؿىل هی گیشد ٍ آًْب ثؼٌَاى  -

 ثخـی فؼبل اص دسهبى ًگشیؼتِ هی ؿًَذ.

 اهٌیت دسهبى وِ دس آى پیـشفتْبی پضؿىی لحبػ ؿذُ ٍ تَػظ وبدس دسهبى ٍسصیذُ ٍ هبّش اسائِ هی ؿًَذ.ویفیت ٍ  -

 ویفیت هحیظ ٍ هجوَػِ دسهبًی وِ هی ثبیؼت اهي ٍ دسػت عشاحی ؿذُ ثبؿذ. -

هبى ٍ اهٌیت سػبیت ایي اػتبًذاسدّب دس ثیوبسػتبًْبی وَدوبى چِ دس ػبخت ٍ چِ دس اسائِ خذهبت پضؿىی، ویفیت ثبالی دس

 وَدوبى سا دس پی داؿتِ ٍ ثبػث وبّؾ صهبى ثؼتشی ثَدى آًبى دس ثیوبسػتبى ٍ ًتیجتب ثبصدّی ثیـتش ثیوبسػتبى هی گشدد.

 

 جمع بىدی 

وَدوبى ثِ دلیل ػي ون ثِ ًؼجت تَاًبیی ووتشی دس تغجیك خَد ثب ثیوبسی داسًذ ٍ ػخت تش ایي هـىل سا هی پزیشًذ ٍ اص ًظش 

سا ثب تَجِ ثِ ػالیك ٍ ػالیك ٍ سٍحیبت ثبیؼتی ولیٌیه ٍ ثیوبسػتبى ّبیی ػیت پزیشتشًذ. ثِ ّویي دلیل سٍحی ثؼیبس آ

وَدوبى ثشای ثْجَد ٍ ثبص پغ گیشی ػالهت جؼوی ٍ ثِ ٍیظُ سٍحی وَدوبى عشاحی وٌین تب ثِ گًَِ ای گَؿِ وَچىی اص 

 هـىالت ایي وَدوبى ػضیض ٍ هؼلَم سا ثشعشف ًوَدُ ثبؿین. 
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 وتیجٍ گیری 

اگش ولیٌیه ٍ ثیوبسػتبى وَدوبى داسای عشاحی هٌبػجی ثبؿذ ٍ دس آى اص پضؿىبى هجشة اػتفبدُ وٌین ًتیجِ دسهبى ٍ ثْجَد 

وَدوبى ثْتش ٍ ثیـتش هی ؿَد ٍ اهیذ ثِ صًذگی دس آًْب ثیؾ اص پیؾ صًذُ هی ؿَد. ّوچٌیي عشاحی فضبی دسهبًی ثب تَجِ ثِ 

ثْجَد آًْب ثؼیبس هٌبػت تش اػت. صیشا ثیي دسهبى جؼوی ایي ثیوبساى ٍ عشاحی فضبیی هٌبػت ٍضؼیت سٍحی وَدوبى ثشای 

 جْت دسهبى سٍحی آًْب ساثغِ ی اػبػی ٍجَد داسد.
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