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 :چکیدٌ
ٞبیی اص آحبس  یبثذ وٝ ػبصٔبٖ ٞبی ػبِی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی سا ثب ٌٙجیٙٝ فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی دس ؿٟشٞبیی تجّی ٔی

دٜ ثبؿٙذ. دس ایٗ ؿٟشٞب ٚجٛد ػبصٔبٖ ٞبی ّٔی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی، دا٘ـٍبٜ ٔٛصٜ، اسصؿٕٙذ ٞٙشی دس خٛد جبی دا

جبیٍبٜ ؿٟش ؿیشاص ثؼٙٛاٖ یىی اص ٔشاوض ػٕذٜ  وتبثخب٘ٝ، اجتٕبػبت ػّٕی، ٞٙشی، ادثی ٚ فشٍٞٙی ٔٛسد ٘یبص ٔی ثبؿذ.

صٔیٙٝ فشًٞٙ ثـشی ػٟٓ لبثُ فشٍٞٙی ایشاٖ ٚ جٟبٖ ٔی ثبؿذ. ثش اػبع ٔٙبثغ ٌٛ٘بٌٖٛ، ؿیشاص دس ػبِیبٖ ٔتٕبدی دس 

تٛجٟی سا ایفب ٕ٘ٛدٜ اػت. ایٗ ٘مؾ ػٕذتب دس ػشكٝ فشًٞٙ ٔتؼبِی اص جّٕٝ ؿؼش ٚ ٞٙش ثبِیذٜ اػت. وال٘ـٟش ؿیشاص اص 

 -ِحبػ آحبس ٚ جبرثٝ ٞبی تبسیخی، ٔزٞجی ٚ ٔیشاث فشٍٞٙی ثٝ ؿذت غٙی اػت ثٝ ٕٞیٗ ا٘ذاصٜ اص داؿتٝ ٞبی فشٍٞٙی

ی ٚ ٌشدؿٍشی ثشٚص ٚ ٘ٛآٚسا٘ٝ دچبس وٕجٛد ٚ وبػتی ٞبی جذی اػت. ٔٛلؼیتی وٝ ثب ادأٝ سٚ٘ذ فؼّی دچبس ٞٙشی، تفشیح

دس ایٗ تحمیك دس ثخؾ جٕغ آٚسی اعالػبت اص سٚؽ ٔغبِؼبت اػٙبدی ٚ وتبثخب٘ٝ ای  تغییش جذی ٚ ّٕٔٛػی ٘خٛاٞذ ؿذ.

س ایشاٖ ٚ ٌؼتشؽ، حفبظت ٚ تٛػؼٝ  آٖ  ٚ ٞچٙیٗ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.دس ایٗ ٔمبِٝ اثتذا ٔغبِجی دس ٔٛسد، فشًٞٙ د

استجبط ثیٗ ٞٛیت، فشًٞٙ ٚ ٔؼٕبسی اسائٝ ؿذٜ اػت ٚ دس ٟ٘بیت ٘تبیج حبكُ وٝ، تبحیشٔشاوض فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی سا دس استمبء 

ٞٛیت فشٍٞٙی ؿٟش وٝ ثذ٘جبَ آٖ ثبػج احیبء ٚ اسائٝ فشًٞٙ ٚٞٙشٞبی فشأٛؽ ؿذٜ ؿٟش ؿیشاص ٔی ؿٛد، ٔٛسد ثشسػی 

 لشاس ٔی ٌیشد.
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 :مقدمٍ -1
وـٛس ایشاٖ ثب داؿتٗ تٕذ٘ی چٙذ ٞضاس ػبِٝ ،داسای ؿٟشٞبیی ثب جبرثٝ ٞبی ٌشدؿٍشی تبسیخی ٚ عجیؼی فشاٚاٖ ٚ ٔٙحلش 

ثٝ فشدی اػت، اص جّٕٝ ؿٟش ؿیشاص ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ ایٗ ؿٟشٞب ٔی ثبؿذ وٝ تبسیخ ٚ ػبثمٝ آٖ ثٝ لذٔت ایشاٖ ٔیشػذ. 

 بسیخی ایشاٖ اص ؿٟشٞبی ثضسي ٚ ثب إٞیت ایٗ وـٛس ثٝ ؿٕبس ٔیشٚد.ایٗ ؿٟش دس ػْٕٛ دٚسٜ ٞبی ت

 ٘یض پیبٔذٞبی ٔٙفی ٚ ٔـىالت اص دٚس ثٝ أب ثٛدٜ، ٕٞشاٜ تٛجٟی لبثُ سؿذ ثب ٌزؿتٝ ٞبی دٞٝ عَٛ دس ایشاٖ دس ؿٟش٘ـیٙی

 ػغح ثٝ ٍ٘بٞی ٘یٓ ثب.اػت ؿٟشی ص٘ذٌی فشٍٞٙی ثؼذ ثٝ وبفی تٛجٝ ػذْ حبكُ ٔـىالت ایٗ اص ثخـی .اػت ٘جٛدٜ

 سفتبسٞبی ٘بٔٙبػجی ٚ ٔظبٞش ؿبٞذ تٛاٖ ٔی ا٘ذ، آسٔیذٜ آٖ دس جٟبٖ فشٍٞٙی ٚ ادثی ٔفبخش ٚ ٔذ٘ی آحبس وٝ  ؿیشاص، ؿٟشأشٚصی

 ٚ جٟبٖ جذیذ ؿٙبخت التضبئبت ثذٖٚ ؿٟش ایٗ ػبوٙبٖ ص٘ذٌی ػغح استمبی ٕٞچٙیٗ ٚ آٖ ٞٛیت ٚ تبسیخی ٘مؾ ادأٝ .ثٛد ٘یض

 تب آٖ اػت ٔؼتّضْ ٞشچیض اص لجُ فشًٞٙ ٚ ٞٛیت ؿٟش ؿیشاص، استمبء ٚ تٛػؼٝ ثٙبثشایٗ .اػت ٔٛاجٝ ٔـىُ ثب ؿٟش ایٗ تحٛالت

 .[1]ؿٛد  سیضی ثش٘بٔٝ ٔٛجٛد ؿشایظ ثٝ تٛجٝ ثب ٚ ؿذٜ ؿٙبػبیی ٔختّف ٞبی حٛصٜ

ا٘ذاصٜ اص داؿتٝ ایٗ والٖ ؿٟش اص ِحبػ آحبس ٚ جبرثٝ ٞبی تبسیخی،ٔزٞجی ٚ ٔیشاث فشٍٞٙی ثٝ ؿذت غٙی اػت ثٝ ٕٞیٗ 

ٞٙشی، تفشیحی ٚ ٌشدؿٍشی ثشٚص ٚ ٘ٛآٚسا٘ٝ دچبس وٕجٛد ٚ وبػتی ٞبی جذی اػت. ٔٛلؼیتی وٝ ثب ادأٝ سٚ٘ذ  -ٞبی فشٍٞٙی

فؼّی دچبس تغییش جذی ٚ ّٕٔٛػی ٘خٛاٞذ ؿذ. ثٙبثشایٗ ثبیذ تٛجٝ داؿت وٝ فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی دس ؿٟشٞبیی تجّی 

ٞبیی اص آحبس اسصؿٕٙذ ٞٙشی دس خٛد جبی دادٜ ثبؿٙذ. دس ایٗ ؿٟشٞب  ی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی سا ثب ٌٙجیٙٝیبثذ وٝ ػبصٔبٟ٘بی ػبِ ٔی

 ٚجٛد ػبصٔبٟ٘بی ّٔی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی، دا٘ـٍبٜ ٔٛصٜ، وتبثخب٘ٝ، اجتٕبػبت ػّٕی، ٞٙشی، ادثی ٚ فشٍٞٙی ٔٛسد ٘یبص ٔی ثبؿذ.

ای تجٕغ ٕٞٝ افشاد جبٔؼٝ ثخلٛف جٛا٘بٖ دا٘ؼت ٚ دس ٘تیجٝ ٔجٕٛػٝ ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی سا ٔی تٛاٖ ٔىب٘ی ثش

ٕٞچٙیٗ ٔىب٘ی ثشای تحمیك ٚ ٔجبدِٝ اعالػبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ٚ ادثی، ثٝ عٛسوّی جبیٍبٞی سفیغ، ثشای استمبء ػغح فشٍٞٙی 

دس حبَ ٞٛیت  ثخـی ٚػّٓ ٚ دا٘ؾ الـبس جبٔؼٝ ثبؿذ ٚ ثٝ ٘ٛػی تجّی ٌبٜ فشًٞٙ ٚ ٞٙش ٌزؿتٍبٖ ٚ ثبػج تغییش ٚ سؿذ آٖ 

 حبضش ؿٛد.

 

 فزَىگ در ایزان: -2
ٞب )ٞخبٔٙـیبٖ(، دٚساٖ ػبػب٘یبٖ، ػّغٝ اػشاة،  تٛاٖ دس أپشاتٛسی پبسع ٌیشی فشًٞٙ ایشاٖ سا ٔی ػٛأُ اكّی ؿىُ

حٕالت ٔغَٛ ٚ دٚساٖ كفٛی جؼتجٛ وشد. افغب٘ؼتبٖ، تبجیىؼتبٖ، اصثىؼتبٖ، تشوٕٙؼتبٖ، آرسثبیجبٖ ٚ حتی اسٔٙؼتبٖ ٚ 

ا٘ذ. ػشٚد  ای اص فشًٞٙ ایشاٖ سا ثٝ اسث ثشدٜ ٕٞچٙیٗ وشدٞبی ػشاق ٚ تشویٝ ٚ پبوؼتبٖ ٍٕٞی وٓ ٚ ثیؾ  ٌٛؿٝ ٌشجؼتبٖ ٚ

تٛاٖ ػٙبكش فشًٞٙ ایشا٘ی سا وٝ فشاتش اص ٔشصٞبی جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اػت  ّٔی پبوؼتبٖ ثٝ صثبٖ پبسػی اػت. دس ٔجٕٛع ٔی

 سا ثٝ اختلبس چٙیٗ ثشؿٕشد:

    ٝتشیٗ ؿبخلٝ فشًٞٙ ایشا٘ی اػت. ٟٔٓصثبٖ پبسػی و 

 ٗٞبی ّٔی اص جّٕٝ ٘ٛسٚص ٚ ؿت یّذا. جـ 

  ای اص جّٕٝ سػتٓ ٞبی اػغٛسٜ ؿخلیت 

 ...ٚ اػبعیش تٕخیّی ٕٞچٖٛ دیٛ، ػیٕشؽ 

  ػّٓ ٚ ٞٙش 

 ٔؼٕبسی ایشا٘ی 

  ٝخلٛف ٔزٞت تـیغ. دیٗ اػالْ ٚ ث 

ؿٛد ٚ ٕٞٛاسٜ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ثضسٌتشیٗ  ٔحؼٛة ٔی« ٖپبیتخت فشٍٞٙی ایشا»ای دس فشًٞٙ ایشاٖ داسد ٚ  ؿیشاص ٘مؾ ٚیظٜ

جبرثٝ  "فشٍٞٙی "تبسیخی دس ػشكٝ ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی ٔغشح ثٛدٜ اػت ٚ ثٝ دِیُ ٚجٛد آحبس اسصؿٕٙذ تبسیخی  -ٔشاوض فشٍٞٙی 

سد تٛجٝ ٞب ی عجیؼی ٚ وبِجذی ٚ ٔٛلؼیت التلبدی ٚخذٔبتی ثٝ ٚیظٜ اص حیج آٔٛصؽ ػبِی ٚ خذٔبت دسٔب٘ی ٕٞیـٝ ٔٛ

ٌشدؿٍشاٖ ایشاٖ ٚ جٟبٖ ٚ ٔتمبضیبٖ ٔٙغمٝ ای خذٔبت ثشتش ثٛدٜ اػت.ؿیشاص ثب ٚجٛد چٟش ٜ ٞبی ثشجؼتٝ ادثی فشٍٞٙی ٚ 
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تبسیخی دس ػشكٝ ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی ثٝ پبیتخت ؿؼش ٚ ادة ایشاٖ ٔـٟٛس اػت ٚ ػالٜٚ ثش جبرثٝ ٞبی تبسیخی ٚ فشٍٞٙی ثب داسا 

جی ٚ ٚجٛد حشْ حضشت ؿبٞچشاؽ )ع( ثٝ ػٙٛاٖ ػٛٔیٗ حشْ اُٞ ثیت دس ایشاٖ ؿٙبختٝ ؿذٜ ثٛدٖ أبوٗ ٚ ثمبع فشاٚاٖ ٔزٞ

اػت. اص ػٛی دیٍش ٔغبثك پیؾ ٘ٛیغ ثش٘بٔٝ ّٔی تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی، ٚظیفٝ ای ثضسي ثش دٚؽ ؿٟش لشاس ٌشفتٝ ٚآٖ سا ثب ثیؾ 

 .[2]اٖ لّت پشؿیب ٔؼشفی ٔی وٙذ جبرثٝ تبسیخی فشٍٞٙی ٚعجیؼی ٔشوض پٙجٕیٗ ٔٙغمٝ ٌشدؿٍشی وـٛس ثٝ ػٙٛ 150اص

ؿیشاص ػالٜٚ ثش داؿتٝ ٞبی فشٍٞٙی اص ثبؽ ٞبی ٔتؼذدی ثشخٛسداس اػت ٚ ٕٞٝ آٖ سا ثٝ ثبؽ ٞبیؾ ٔی ؿٙبػٙذ. ؿیشاص ؿٟش  

ػجض، ؿٟش ثبؽ ٞبی سٚیبیی ٚ تبسیخی،  ؿٟشی وٝ اِمبة ٚ تٛكیفبتؾ ثب ػجضی ٚ خشٔی ٌشٜ خٛسدٜ ٚ یبدٌبس دٚساٖ ٌزؿتٝ  

بسی وٝ ثٝ دػت ٔب تٟٙب ثٝ أب٘ت ػپشدٜ ؿذٜ ٚ ٚظیفٝ ٔب دس لجبَ ایٗ ػبُٔ ٞٛیت ػبص، ٍٟ٘ذاسی ٚ ٌؼتشؽ آٖ ٚ اػت، یبدٌ

 .ػپغ ا٘تمبِؾ ثٝ ٘ؼُ ٞبی ثؼذی اػت

 

 گستزش ي حفاظت اس فزَىگ: -3
ٛػٝ ای اص ٌؼتشؽ فشًٞٙ  دس ثغٗ ثبص آفشیٙی فشًٞٙ ٚجٛد داسد.حبَ ثب تٛجٝ ثٝ جبیٍبٜ ٚ ٔؼٙبی فشًٞٙ ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٕ

ثبٚسٞب،دا٘ؾ ٞب،ٔؼبسف،آداة ٚ سػْٛ،ٚ اسصؽ ٞبیی وٝ جبٔؼٝ ثش ٔجٙبی اػتمبداتؾ آٖ سا تىبُٔ ٔی ثخـذ ٚ ثش اػبع آٖ ص٘ذٌی 

ٔی وٙذ،دس ٌشٚ آٖ اػت وٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ عشاحبٖ لبدس ثٝ ا٘تخبة ٔٙبػت اص عشیك ٔـبسوتـبٖ دس فشایٙذی ثبؿذ وٝ ثش 

 ثبٚسٞبی صیش ٔتىی ثبؿذ:

 پبػخ ٌٛیی -3تؼبٔالت حشفٝ ای ٚ اجتٕبػی      -2ٛآٚسی ٚ ثذاػت       ٘ -1

 

 وًآيری ي بداعت:  -3-1

ٔٙظٛس اص ٘ٛآٚسی،تفؼیش ٘ٛ اص اكَٛ اكیُ فشٍٞٙی ٚ ثبٚس ٞبی حمیمی اػت؛دس ٘تیجٝ  ٘ٛآٚس ثٝ د٘جبَ ؿٙبخت ٘یبصٞبی 

ٔحیظ ٞبی جغشافیبیی ٚ خشدٜ فشًٞٙ ٞبی  حمیمی ٚ ا٘ؼب٘ی اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص فضبػت ٚ ثیٗ ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ دس

 ٔختّف،تٕبیض لبئُ اػت ٚ ساٜ حُ ٞبی یه ٔىبٖ سا ثٝ ٔىبٖ دیٍش تؼٕیٓ ٕ٘ی دٞذ.
 

  تعامالت حزفٍ ای ي اجتماعی: -3-2

اجٕبع ٘ظش اص عشیك ٌفتٍٛ،فشایٙذی غیش خغی اػت وٝ ٔی تٛاٖ اص عشیك آٖ ثٝ اسصؽ ٞبی ثٙیبدیٗ ٚ فشضیبتی وٝ ادسان 

پی ثشد.ٔٙغٛس اص ٌفتٍٛ دس ایٙجب فشاتش اص ٔؼٙبی ٔتذاَٚ آٖ اػت ٚ ؿبُٔ ثشسػی اسصؽ  جبٔؼٝ آٖ سا ؿىُ ٔی دٞٙذ، ٚ فشًٞٙ

ٞب ٚ ثبٚسٞب ٔی ؿٛد.دس چٙیٗ فشایٙذی، دا٘ؼتٗ ثب وـف جبیٍضیٗ ٔی ؿٛد، جٛاة ٞب ثب ػئٛاالت، لذست ثب احتشاْ ٚ ثٝ احجبت 

 ظشیبت ٔختّف.سػب٘ذٖ یه ٘مغٝ ٘ظش ثب ثشسػی احتٕبالت ٚ ٘
 

  پاسخ گًیی: -3-3

پبػخ ٌٛیی ثب آٌبٞی اص ٔؼئّٝ ٚ ٘یبص آٖ ثٝ تلٕیٕبت اخاللی دس یه ثؼتش فشٍٞٙی ؿشٚع ٔی ؿٛد ٚ تب آ٘جب پیؾ ٔی سٚد 

فشٍٞٙی تلٕیٓ كحیح ٌشفتٝ  ٚالؼیبت ٔـخق ٔی ؿٛد ٚ ثؼتٝ ثٝ ٔٛلؼیت ٚ صٔیٙٝ ٔحیغی/ وٝ ثش اػبع اعالػبت ثیـتش،

 ؿٛد.

افضایؾ ٔیضاٖ ثٟشٜ  پٛیب ٚ تذسیجی ٚ ٘یبصٔٙذ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ثؼتش ػبصی اػت. شیٙی فشًٞٙ ٘یبصٔٙذ فشآیٙذی ثبص،ایذٜ ثبس آف

حفبظت ٚ احیبء اص  اؿتغبَ صایی، جزة ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞب، ثشداسی ٔفیذ اص فضبٞبی ؿٟشی،وبٞؾ ٔیضاٖ فشػٛدٌی وبِجذی،

اص ساٜ حُ ٞبیی اػت وٝ ٞش یه ثٝ التضبی  فؼبَ ٚ پٛیبی فشٍٞٙی،ایجبد فضبٞبی  ٔیشاث تبسیخی،ٌؼتشؽ ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی،

  .[3]ٚیظٌی فشٍٞٙی ٚ ٔىب٘ی ٔی تٛا٘ذ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد 
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 تًسعٍ فزَىگی ضُز: -4
تٛػؼٝ ٍٞٙبٔی وٝ ثب فشًٞٙ ٚ ػیبػت ٌزاسی فشٍٞٙی ٔشتجظ ٌشدد، عیفی اص چـٓ ا٘ذاصٞب ٚ أىب٘بت سا دس چبسچٛة ٞبی 

ٌـبیذ. ثٛاػغٝ ی فشاٌیش ثٛدٖ ٔفْٟٛ فشًٞٙ، ٔفْٟٛ تٛػؼٝ فشٍٞٙی ٘یض ثٝ عیف ٚػیؼی اص وشداسٞب ٚ ا٘ٛاع تفؼیشی ٔی 

لّٕشٚٞبی ؿبخٝ ٞبی ػّٕی ٚ حشفٝ ای اسجبع ٔی یبثذ ٚ وبسثؼت ٞبی فشاٚا٘ی دس استجبط ثب لّٕشٚٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اجتٕبػی، 

ؼت. ػیبػتٍزاسی ثشای تٛػؼٝ فشٍٞٙی ؿٟشی، فشایٙذی ثٟٓ پیٛػتٝ ػیبػی ٚ التلبدی ٔی یبثذ. ؿٟش ٘یض اص ایٗ أش ٔؼتخٙب ٘ی

اص ٘ظشیٝ/ػُٕ اػت ٚ اص ایٗ سٚ، دس ایٗ فشایٙذ ٕ٘ی تٛاٖ ٔیبٖ وشداسٞبی فشٍٞٙی ٚ ٔبدی تٕبیضی كذ دس كذی لبیُ ؿذ. اص ایٗ 

ٝ، ٔیشاث فشٍٞٙی ؿٟش، سٚ، دس ثشسػی ػٙبكش فشٍٞٙی یه ؿٟش ثبص ؿٙبػبیی عیف ٚػیؼی اص ػٙبكش ضشٚست ٔی یبثذ اص جّٕ

ٟ٘بدٞب، اٍِٛٞبی ػٙتی سفتبس ا٘ؼب٘ی ٚ وّیٝ ی ػٙبكشی وٝ ؿٟش سا ثٝ اسٌب٘یؼٓ ص٘ذٜ ٚ پٛیب ثذَ ٔی وٙٙذ. دس صٔیٙٝ تٛػؼٝ 

 .[1]فشٍٞٙی ؿٟش چٙذ سٚیىشد ٚجٛد داسد وٝ دس ایٙجب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت 

   سٚیىشد ؿٟش خالق -3سٚیىشاٍِٛی ٞٛؿٕٙذ    -2اثضاس ا٘ؼجبْ   سٚیىشد تٛػؼٝ فشٍٞٙی یٛ٘ؼىٛ: فشًٞٙ ثٝ ٔخبثٝ ی  -1

 سٚیىشد ٔجٕٛػٝ فشٍٞٙی -4
 

 ريیکزد تًسعٍ فزَىگی یًوسکً: فزَىگ بٍ مثابٍ ی ابشار اوسجام: -4-1

ثش٘بٔٝ سیضی فشٍٞٙی سٚیىشد فشًٞٙ ثٝ ٔخبثٝ ی اثضاس تٛػؼٝ سا یه ٌبْ ثٝ پیؾ ٔی ثشد. ٞذف اص ػیبػتٍزاسی فشٍٞٙی 

ٞٓ آٚسدٖ صٔیٙٝ ٞبیی ثشای سؿذ ٚ خاللیت افشاد ٚ ایجبد تؼبُٔ ٔفیذ ٔیبٖ افشاد ثشای تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد ػش٘ٛؿت فشدی فشا

 ٚ اجتٕبػی خٛدؿبٖ اػت.

افضایؾ ٔـبسوت اجتٕبػی ٚ تبویذ ثش تٛػؼٝ ی فشٍٞٙی ٔی تٛا٘ذ ٌبْ ٟٔی دس جٟت ٘ظٓ ثخـی، خشدٚسصی، وبس جٕؼی، 

ٔؼئِٛیت پزیشی، ٚلت ؿٙبػی، اػتٕبد ثٝ ٘فغ، آصادی خٛاٞی، تحُٕ ٚ ؿىیجبیی، كشفٝ جٛیی، آسٔبٖ  ٘ٛآٚسی، خاللیت، اثتىبس،

خٛاٞی ٚ تشلی عّجی، تؼٟذ ثٝ وبس، ٘مذ پزیشی ثٝ ٔخبثٝ ی اٞذاف جٛأغ سٚ ثٝ پیـشفت دس جٟت تٛػؼٝ ی فشٍٞٙی ثٝ حؼبة 

 ٘ظش ثش ٔجتٙی ایذٜ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد. ایٗ "ا٘ؼب٘ی ٔٙجؼی ثشای تٛػؼٝ ی"آیذ. ثش ایٗ اػبع، تٛػؼٝ فشًٞٙ ثٝ ٔخبثٝ ی 

 تؼٟیُ ثشای اثضاسی سا فشًٞٙ آٌبٞب٘ٝ ثغٛس وٝ ،"یىذیٍش اػت ثب وشدٖ ص٘ذٌی ٔؼیشٞبی" ی ٔخبثٝ ثٝ فشًٞٙ تؼشیف دس یٛ٘ؼىٛ

ه ثٝ ادغبْ اجتٕبػبت یه سٚیىشد چٙذ فشٍٞٙی  اػت وٝ ثٝ د٘جبَ وٕ سٚیىشد، ایٗ سٚ، ایٗ اص .ٌیشد ٔی ثىبس اجتٕبػی ا٘ؼجبْ

 لٛٔی فشٍٞٙی ٌٛ٘بٌٖٛ دس ص٘ذٌی ؿٟشی اػت. 

 

 ريیکزد الگًی ًَضمىد: -4-2

٘یض ٔؼشٚف اػت ٚ تٛػظ فّٛسیذا ٔغشح ؿذٜ اػت. ثحج اكّی ای وٝ فّٛسیذا  "عجمٝ خالق"ایٗ سٚیىشد ثٝ ٘ظشیٝ ی 

التلبدی ثٝ ٔىبٟ٘بیی جزة ٔی ؿٛد وٝ  -ٔغشح ٔی وٙذ ایٗ اػت وٝ وبسٌشاٖ ٔبٞش ثب تحشن ٔىب٘ی ثبال ٚ داسای دا٘ؾ

ٚ ٌضیٙٝ ٞبی ػجه ص٘ذٌی سا فشاٞٓ آٚسد. ثٝ ایٗ تشتیت، یه حٛصٜ  "ویفیت ص٘ذٌی"فشكتٟبی اػتخذأی ٔؼیٗ ٚ خٛؿبیٙذی 

ی اجتٕبػی ٔجٟض وٝ ثش سٚی تٕبٔی اؿىبَ خاللیت ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی ٚ ٘یض تىِٙٛٛطیىی ٚ التلبدی ٌـٛدٜ اػت. ایٗ حٛصٜ، 

ٜ ی ثٙیبٖ صیؼت ثْٛ یب ػىٛ٘تٍبٞی اػت وٝ دس آٖ اؿىبَ چٙذ ثؼذی خاللیت سیـٝ ٔی ٌیش٘ذ ٚ پشٚسؽ ٔی یبثٙذ. فشاٞٓ وٙٙذ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ثب حٕبیت وشدٖ اص ػجه ص٘ذٌی ٚ ٟ٘بدٞبی فشٍٞٙی اص لجیُ یه تبالس ٔٛػیمی یب اجتٕبع ٞٙشی پٛیب، ثٝ جزة 

 ت ٚ فٗ آٚسی خالق ٞؼتٙذ.ؿذٖ ٚ ثشاٍ٘یختٝ ؿذٖ وؼب٘ی وٕه ٔی ؿٛد وٝ دس تجبس

 

 ريیکزد ضُز خالق: -4-3

ٚ تٛػؼٝ ی فشٍٞٙی ؿٟش ثش اػبع سؿذ خاللیتٟب ٚ فشًٞٙ ؿٟش  "ؿٟش خالق "یىی اص ثؼظ ٞبی ٘ظشیٝ ی فّٛسیذا، ٔفْٟٛ 

حشن وبسٌشاٖ ٔبٞش ثب ت "یب  "عجمٝ ی خالق"اػت. اٌش ٘ظشیٝ ی فّٛسیذا ثش ِٔٛفٝ ٞبی فشٍٞٙی ثشای تٛػؼٝ ی ؿٟش جزة یه 

تبویذ ٔی وٙذ، سٚیىشد ؿٟش خالق ثش خٛد فضبی ؿٟش ثٝ ٔخبثٝ ی ٞذف اكّی تٛػؼٝ ی فشٍٞٙی  "ٔىب٘ی ثبال ٚ داسای دا٘ؾ
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تٕشوض داسد. ایٗ سٚیىشد وٝ اػبػب ٔجتٙی ثش ساٞىبسٞبی تٛػؼٝ ی فشٍٞٙی یٛ٘ؼىٛ ٔی ثبؿذ، ثش ایٗ أش تبویذ ٔی وٙذ وٝ ٞش 

خی، ٔٛلؼیت جغشافیبیی ٚ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی اؽ ػیبػتٍزاسی ٞبی فشٍٞٙی خبف خٛد سا ؿٟش ثبیذ ثش اػبع ثٟتشیٗ ػٙبكش تبسی

 تذٚیٗ ٚ اجشا ٕ٘بیذ.

 

 ريیکزد مجمًعٍ فزَىگی: -4-4

دس سٚیىشد ٔجٕٛػٝ فشٍٞٙی ، ثش تبحیشات التلبدی ٚ فضبیی ٚ ؿشایظ ٔحیغی ثش ػیبػتٍزاسی فشٍٞٙی تبویذ ٔی ؿٛد ٚ ثٝ 

بٖ اسصؽ ٞبی فشٍٞٙی ٚ صیشػبختبسٞبی پٟٗ دأٙٝ ی ؿٟشی اػت. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اص ٘بْ آٖ د٘جبَ ثشلشاسی پیٛ٘ذی پبیذاس ٔی

ٝ ٞبی فشٍٞٙی ثٝ ٔخبثٝ ی ٘ٛع تبصٜ ٚ ٔٙجغ جبیٍضیٙی دس تٛػؼٝ ی فشٍٞٙی ؿٟشی دس ٘ظش پیذاػت، دس ایٗ سٚیىشد ٔجٕٛػ

ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ایٗ ٔجٕٛػٝ ٞبی فشٍٞٙی تشویجی اص وبسوشدٞب ٚ خاللیتٟبی فشٍٞٙی، تِٛیذ ٚ ػشضٝ ٚ ٔلشف ٔحلٛالت 

ٍش دس یه ؿىُ فضبیی ثؼیبس ٔتٙٛع ٌشدآٚسدٜ فشٍٞٙی اػٓ اص تئبتش، ٔٛػیمی ٚ سػب٘ٝ ٞبی جذیذ سا دس ثش ٔی ٌیش٘ذ وٝ ثب یىذی

 .]ٕٞبٖ[ؿذٜ ا٘ذ 

 

  رابطٍ ًَیت، فزَىگ:  -5
یىی اص اٞذاف ٟ٘بیى ٔؼٕبسی دس جٛأغ ثـشى، تمٛیت ٚ استمبء فشًٞٙ جبٔؼٝ اص عشیك ثبصٕ٘بیی ٔظبٞش تٕذٖ ٕٞچٖٛ 

ثٛدٜ ٚ دس كذد اػت ٔفبٞیٕى ایجبد  ٞٙشٞب، ؿٟش ٚ فضبٞبی ؿٟشی ٌزؿتٝ اػت وٝ اص اػتمالَ ٚ ٞٛیت ٔختق خٛد ثشخٛسداس

 وٙذ وٝ ٟ٘بیتبً ٔٛجت ادسان ٔؼٙبٞبیى ٕٞچٖٛ احؼبع تؼّك ثٝ ٔىبٖ، حغ ؿٟشٚ٘ذی ٚ تذاػی خبعشات ٌزؿتٝ ؿٛد.

ثذیٟی اػت وٝ اِٚیٗ ثشخٛسد ثب ٞش ؿی یب پذیذٜ ای، ػیٕب ٚ وبِجذ ظبٞشی آٖ اػت؛ ٚجٝ لبثُ ادساوى وٝ ثب حٛاع پٙج 

تـخیق ٚ ثبصؿٙبػی اػت. ٕ٘ٛد ػیٙى یه ؿٟش دس ٍ٘بٜ ٘خؼت ؿبُٔ ػٙبكش عجیؼی ٚ ثؼتش ٔىب٘ی آٖ ٌب٘ٝ ثٝ ساحتی لبثُ 

اػت. آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ؿِٛتض ثیبٖ ٔی وٙذ؛ ا٘ؼبٖ دس ثشخٛسد اَٚ ثب ویفیبت ٔحیغی سٚثشٚ ؿذٜ ٚ آٖ سا تجشثٝ ٔی وٙذ. ٔىبٖ تٛػظ 

جغ دسن ٔی ؿٛ٘ذ. ثخـی اص آ ٟ٘ب ثٝ ػٛأُ عجیؼی ٔب٘ٙذ  ؿٙبػٝ ٞبی ٔٛجٛد دس آٖ تؼشیف ٔی ؿٛد ٚا یٗ ػٛأُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔش

فضبی ػجض،وٜٛ، دسٜ، سٚدخب٘ٝ، دسیب ٚ ٔب٘ٙذ ایٗ ٞب افشاص ٔی ؿٛد ٚ ثخؾ دیٍش ثٝ ػٙبكش ا٘ؼبٖ ػبخت ٕٞچٖٛ خیبثبٖ، ٔیذاٖ، 

ى ؿٛد. ایٗ خٛا٘ؾ اص آٖ ٔ« ٞٛیت » پبسن، خب٘ٝ ٚ ... ٔشثٛط ٔى ؿٛد ٚ ادسان ٕٞضٔبٖ ایٗ ٞب ٔٛجت ؿٙبخت ٔىبٖ ٚ تؼّك ثٝ 

 .[4]دس ٍ٘بٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔى ا٘جبٔذ « ٞٛیت » ٔىبٖ دس ٔحیظ ؿٟشی، ثٝ آؿىبسؿذٖ ٔفْٟٛ ؿذٜ اػت؛ وٝ 

 

 
 مآخذ نگارندگان        ویت( رابطه فزهنگ و ه1نمودار)

 

 

 

 

  

 

)ادسان ٔؼٙبٞبیی  ًَیت

 ثٝ تؼّك ٕٞچٖٛ احؼبع

 تذاػی ٚ ؿٟشٚ٘ذی حغ ٔىبٖ،

(زؿتٌٝ خبعشات  

 

)ػبص٘ذٜ اكّی ٞٛیت  فزَىگ

 اػت(
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 رابطٍ فزَىگ ي معماری: -6
ٞبی ا٘ؼبٖ  ای اػت اص ا٘ذیـٝ ٌزاسد ٚ آیٙٝ آٖ تبحیش ٔی ٔؼٕبسی ثٝ ػٙٛاٖ یه پذیذٜ اجتٕبػی اص فشًٞٙ ٘ـأت ٌشفتٝ ٚ ثش

دس ساثغٝ ثب فضب، صیجبیی ؿٙبػی، ٚ فشًٞٙ. ثٝ ٕٞیٗ ػجت ػجه ٔؼٕبسی ٞش دٚسٜ ا٘ؼىبػی اص فشًٞٙ ٚ ٞٙش آٖ ٔحؼٛة 

ٔؼٕبسی  پیٛ٘ذد، ٔتٙبػت اػت ٚ ٞش ػجه جذیذ ٞبئی وٝ دس ػبیش ػشكٝ ٞبی ص٘ذٌی ٚ ٞٙش ثٝ ٚلٛع ٔی ؿٛد ٚ ثب دٌشٌٛ٘ی ٔی

ای اػتٛاس ٚجٛد  ثش اكَٛ، سٚؿٟب ٚ ػٙتٟبی ػجه پیـیٗ اػتٛاس اػت، ثٝ ٕٞیٗ خبعش ثیٗ ػجىٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔؼٕبسی ساثغٝ

 سػذ. داسد ٚ ٔشصثٙذی ثیٗ آٟ٘ب دؿٛاس ثٝ ٘ظش ٔی

ضبی دٞی ثٝ ف ؿٛد ٚ ٕٞیٗ ٔؼیش دس ؿىُ ٞب، ٕٞٛاسٜ ثش ٔجٙبی فغشت ثـشی ٚ ا٘ذیـٝ اٚ ا٘جبْ ٔی جٟت ٌیشی فشًٞٙ

صیؼت ٚ پیذایؾ ٔؼٕبسی ٔٛحش اػت. چشا وٝ ایٗ فضب ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘یبص ثـشی ٔغشح اػت ٚ ایٍٙٛ٘ٝ ٘یبصٞب ٕٞٛاسٜ دس ٔؼیش 

ؿٛ٘ذ. ثٙبثشایٗ ٔؼٕبسی سا لجُ اص ایٙىٝ یه تخلق فٙی ثذا٘یٓ یب اص ٘ظش ٞٙشی ثٝ آٖ ثٍٙشیٓ،  ػمُ ٚ فغشت اِٟی پبػخ دادٜ ٔی

سػذ ٚ دس  وٙیٓ. فضبی ٔؼٕبسی ثش ٔجٙبی ٔفبٞیٓ فشٍٞٙی دس ػشكٝ صٔبٖ ثٝ سؿذ ٚ تؼبِی ٔیثبیذ ثٝ جٙجٝ فشٍٞٙی آٖ تٛجٝ 

ثبؿذ ٚ ثشای دسیبفت پیبْ ٔٛجٛد دس  ثؼذ ٔىبٖ تجّی ٔی یبثذ. ٞٙش ثٝ ػٙٛاٖ یه ػیؼتٓ استجبعی ثب صثبٖ ٚ فشًٞٙ دس استجبط ٔی

ؿٙبخت ٚ ٔغبِؼٝ لشاس ٌیشد، دس غیش ایٗ كٛست ٔفبٞیٓ آٖ  ای وٝ ٞٙش دس ٔؼیش آٖ ثٛجٛد آٔذٜ، ٔٛسد آٖ، ثبیذ صٔیٙٝ فشٍٞٙی 

ثٝ خٛثی لبثُ دسن ٘خٛاٞذ ثٛد. یىی اص ٚظبیف ٞٙشٔٙذ دس ایٗ ٔیبٖ آٖ اػت وٝ افشاد ػبدی سا دس جٟت ٘ظٓ ثخـیذٖ ثٝ جٟبٖ 

ی ٔشدْ ػبدی ثٝ ٔٙلٝ تش ٚ خٛا٘بتش ثشا ٞبی عجیؼت سا ثب ثیب٘ی لٛی فشٍٞٙی ؿبٖ یبسی دٞذ. ٚ دس حمیمت ٞٙشٔٙذ ثبیذ ٘ـب٘ٝ

 .[357: 5]ظٟٛس ثشػب٘ذ ٚ ٔٛا٘غ سا ثشای آ٘بٖ سفؼٝ وٙذ 

 ثٝ سا ای پذیذٜ ایشاٖ صٔیٗ خـىجْٛ دس وٝ آ٘جبػت تب عجیؼی، ػٙبكش إٞیت ٚ اسصؽ ٚ عجیؼت ثٝ ایشا٘ی فشًٞٙ ٍ٘بٜ

ا٘ؼبٖ وٝ حبُٔ تشویت ػٙبكش ثشای اػتفبدٜ  اػت جبیٍبٞی اػت. ثبؽ ؿذٜ ٔٛػْٛ ایشا٘ی ثبؽ ثٝ وٝ داؿتٝ ػشضٝ جٟب٘یبٖ

ٔؼٕبسی، دسخت وبسی، ٌُ وبسی ٞبی تضییٙی ٚ جّٜٛ آة ثٛدٜ ٚ دس ساثغٝ ثب ػّیمٝ ٚ فشًٞٙ ٔشدْ ٚ ؿشایظ الّیٕی ٞش 

 ػشصٔیٗ ؿىُ ٌشفتٝ اػت . 

تّف ایشاٖ اػتفبدٜ ثجب ٚ ؿبیؼتٝ اص ػٙبكش عجیؼی ٚ ٔؼٕبسی دس فضبػبصی ثبؽ ایشا٘ی، ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبصٞبی الّیٕی ٔٙبعك ٔخ

ٔی ثبؿذ. ثبؽ ایشا٘ی سا ٔی تٛاٖ صیجبتشیٗ ٔحلَٛ ٔٙتج اص اكَٛ صیجبیی ؿٙبػی ٚ عجیؼت ٌشایی فشًٞٙ ایشا٘ی دا٘ؼت وٝ دس 

ا٘ٛاع ٞٙشٞبی ایشا٘ی ثبصتبة داؿتٝ اػت. ثبؽ ایشا٘ی اص لذیٕی تشیٗ تجشثٝ ٞبی ثبؽ آسایی ٚ ٔٙظشٜ پشداصی دس جٟبٖ اػت ٚ تبسیخ 

 .[6]بٖ اص لذٔت ٚ إٞیت آٖ دس ٘ضد ایشا٘یبٖ داسد ثبؽ ػبصی ایشاٖ ٘ـ

ثبؽ ایشا٘ی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ ػجه ٞبی ثبؽ ػبصی ٚ ٔؼٕبسی ٔٙظش دس جٟبٖ ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت.ثبؽ ایشا٘ی اص 

ا٘ذ أب  ٌزؿتٝ تب ثب أشٚص ٔٛسد تٛجٝ ثؼیبسی اص الٛاْ ٚ ُّٔ ثٛدٜ ٚ وـٛسٞبی صیبدی اص ػجه ثبؽ ػبصی ایشا٘ی اِٟبْ ٌشفتٝ

ٔتبػفب٘ٝ ایٗ ػٙلش ٔؼٕبسی دس وـٛس ایشاٖ ثٝ خلٛف دس ؿٟش ؿیشاص ٔٛسد ثی ٟٔشی صیبدی لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ سٚص ثٝ سٚص جبی 

ایٗ فضبٞب سا ثتٗ ٚ فٛالد ٔی ٌیشد ٚ ایٗ ػٙلش ٞٛیت ثخؾ سا وٝ ٘ـب٘ی اص فشًٞٙ ٚ تٕذٖ وـٛسٔبٖ اػت، سفتٝ سفتٝ ثٝ دػت 

 فشأٛؿی ػپشدٜ ٔی ؿٛد. 

 

 رابطٍ ًَیت ،فزَىگ ي معماری:  -7
یىی اص اٞذاف ٟ٘بیى ٔؼٕبسی دس جٛأغ ثـشى، تمٛیت ٚ استمبء فشًٞٙ جبٔؼٝ اص عشیك ثبصٕ٘بیی ٔظبٞش تٕذٖ ٕٞچٖٛ 

ٞٙشٞب، ؿٟش ٚ فضبٞبی ؿٟشی ٌزؿتٝ اػت وٝ اص اػتمالَ ٚ ٞٛیت ٔختق خٛد ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ دس كذد اػت ٔفبٞیٕى ایجبد 

 جت ادسان ٔؼٙبٞبیى ٕٞچٖٛ احؼبع تؼّك ثٝ ٔىبٖ، حغ ؿٟشٚ٘ذی ٚ تذاػی خبعشات ٌزؿتٝ ؿٛد.وٙذ وٝ ٟ٘بیتبً ٔٛ

ثذیٟی اػت وٝ اِٚیٗ ثشخٛسد ثب ٞش ؿی یب پذیذٜ ای، ػیٕب ٚ وبِجذ ظبٞشی آٖ اػت؛ ٚجٝ لبثُ ادساوى وٝ ثب حٛاع پٙج 

ت ؿبُٔ ػٙبكش عجیؼی ٚ ثؼتش ٔىب٘ی آٖ ٌب٘ٝ ثٝ ساحتی لبثُ تـخیق ٚ ثبصؿٙبػی اػت. ٕ٘ٛد ػیٙى یه ؿٟش دس ٍ٘بٜ ٘خؼ

اػت. آ ٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ؿِٛتض ثیبٖ ٔی وٙذ؛ ا٘ؼبٖ دس ثشخٛسد اَٚ ثب ویفیبت ٔحیغی سٚثشٚ ؿذٜ ٚ آٖ سا تجشثٝ ٔی وٙذ. ٔىبٖ تٛػظ 

 ؿٙبػٝ ٞبی ٔٛجٛد دس آٖ تؼشیف ٔی ؿٛد ٚا یٗ ػٛأُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔشجغ دسن ٔی ؿٛ٘ذ. ثخـی اص آ ٟ٘ب ثٝ ػٛأُ عجیؼی ٔب٘ٙذ
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وٜٛ، دسٜ، سٚدخب٘ٝ، دسیب ٚ ٔب٘ٙذ ایٗ ٞب افشاص ٔی ؿٛد ٚ ثخؾ دیٍش ثٝ ػٙبكش ا٘ؼبٖ ػبخت ٕٞچٖٛ خیبثبٖ، ٔیذاٖ، پبسن، خب٘ٝ 

آٖ ٔى ؿٛد. ایٗ خٛا٘ؾ اص ٔىبٖ دس « ٞٛیت » ٚ ... ٔشثٛط ٔى ؿٛد ٚ ادسان ٕٞضٔبٖ ایٗ ٞب ٔٛجت ؿٙبخت ٔىبٖ ٚ تؼّك ثٝ 

 .[4]دس ٍ٘بٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔى ا٘جبٔذ « ٞٛیت » اػت ؛ وٝ  ٔحیظ ؿٟشی، ثٝ آؿىبسؿذٖ ٔفْٟٛ ؿذٜ

تؼّك خبعش ا٘ؼبٖ ثٝ عجیؼت، اٌشچٝ دس ثؼضى ؿشایظ، ٔتغیش ٚ ٌبٜ وٕشً٘ ٔى ؿٛد، أب ٕٞٛاسٜ تٛأْ ثب ٔؼٙٛیت، ٚ جّٜٛ 

ت ٘حٜٛ تؼبُٔ ٞبى ثیبٖ آٖ ٘یض پش سٔض ٚ ساص اػت. دس ثؼیبسى اص فشًٞٙ ٞب، ا٘ؼبٖ ٚ عجیؼت ثٝ ٔخبثٝ یه وّیت ا٘ذ ٚ ؿٙبخ

ا٘ؼبٖ ثبٔحیظ عجیؼى ٘یضثشٕٞیٗ اػبع اػت.٘تیجٝ ایٗ ٘ٛع استجبط،ٕٞٛاسٜ صٔیٙٝ ػبص كٙبػت ٚ خّك ثؼیبسى اص ٞٙشٞب ٚ ٘یض 

 .[7]ٔٛجت ؿىُ ٌیشى اٍِٛى ثبؽ ایشا٘ى)پشدیغ(، ثٝ ٚیظٜ ثبؽ ٞبى ٔتأحش اص اسصؿٟبى اػالٔى دس ٔٙظش فشٍٞٙى ایشاٖ ؿذٜ اػت 
ص فشًٞٙ ٚ تخیُ ا٘ؼبٖ دس پشداختٗ ثٝ عجیؼت اػت وٝ ثؼٙٛاٖ ػبُٔ ٞٛیتی ٚ ٕ٘بیؾ ػیٙی ثبٚسٞبی ثبؽ ایشا٘ی ا٘ؼىبػی ا

 جبٔؼٝ ایفبی ٘مؾ ٔی وٙذ.
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 :گیزی وتیجٍ -8
یىی اص اٞذاف ٟ٘بیى ٔؼٕبسی دس جٛأغ ثـشى، تمٛیت ٚ استمبء فشًٞٙ جبٔؼٝ اص عشیك ثبصٕ٘بیی ٔظبٞش تٕذٖ ٕٞچٖٛ ٞٙشٞب، 

ٟش ٚ فضبٞبی ؿٟشی ٌزؿتٝ اػت وٝ اص اػتمالَ ٚ ٞٛیت ٔختق خٛد ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ دس كذد اػت ٔفبٞیٕى ایجبد وٙذ وٝ ؿ

 ٟ٘بیتبً ٔٛجت ادسان ٔؼٙبٞبیى ٕٞچٖٛ احؼبع تؼّك ثٝ ٔىبٖ، حغ ؿٟشٚ٘ذی ٚ تذاػی خبعشات ٌزؿتٝ ؿٛد.

د جبٔؼٝ ثخلٛف جٛا٘بٖ دا٘ؼت ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ كٛست ٔجٕٛػٝ ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی سا ٔی تٛاٖ ٔىب٘ی ثشای تجٕغ ٕٞٝ افشا

ٔىب٘ی فؼبَ ٚ پٛیب ثشای تحمیك ٚ ٔجبدِٝ اعالػبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ٚ ادثی، ثٝ عٛسوّی جبیٍبٞی سفیغ، ثشای استمبء ػغح 

ٗ فشٍٞٙی ، ٌشدؿٍشی،ٞٛیت  ثخـی ٚػّٓ ٚ دا٘ؾ الـبس جبٔؼٝ ثبؿذ وٝ ػالٜٚ ثش ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت ٚ ػشٌشٔی دس ػٙی

ٔختّف ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٘ٛػی تجّی ٌبٜ فشًٞٙ ٚ ٞٙش ٌزؿتٍبٖ ٚ تغییش ٚ سؿذ آٖ دس حبَ حبضش ثبؿذ. ایٗ فضبٞبی ؿٟشی  ٔی 

تٛاٖ ثب وٕی تغییش دس وبسثشی ایٗ فضبٞب،ٔخال اػتفبدٜ اص فضبٞبی تفشیحی ٚ ػبیش ػّٕىشد ٞبی جزاة  وٕه ٌشفت تب ؿشایغی 

ٗ ٞبی ٔختّف ثخلٛف جٛا٘بٖ  ثٝ ایٗ ٔىبٖ ٞب ثیبیٙذ.ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ثب عشاحی ایٗ سا ثٝ ٚجٛد آٚسد وٝ تٕبْ افشاد دس ػٙی

ٔىبٖ ٞب دس فضبٞبی ػجض )ایجبد ثبؽ(  خبعشٜ عجیؼت ٚ ٌشیض اص جٟبٖ ٔبدی سا ثشای افشاد اػتفبدٜ وٙٙذٜ یبد آٚسی وشد تب ثبػج 

 ػالٔت ٚ آسأؾ سٚحی افشاد جبٔؼٝ ؿٛد.

س تٕبٔی جٛا٘ت د ٚ ثٛدٜ صٔیٗ ایشاٖ ٔشدْ فشًٞٙ اص ثشآٔذٜ خٛد، ٔفٟٛٔی ٚ ٔؼٙبییی ثب پـتٛا٘ٝ ثبیذ تٛجٝ داؿت وٝ، ثبؽ ایشا٘

ًٞٙ ٚ فش ٌٛ٘بٌٖٛ ٚجٜٛ دس سا خٛد ٔتمبثُ تبحیشات دیٍشی، پذیذٜ ٞش چٖٛ ٚ دٞذ ص٘ذٌی ٔشدْ ایشاٖ حضٛس خٛد سا ٘ـبٖ ٔی

یُ ا٘ؼبٖ دس پشداختٗ ثٝ عجیؼت اػت وٝ ثؼٙٛاٖ ػبُٔ ٞٛیتی . ثبؽ ایشا٘ی ا٘ؼىبػی اص فشًٞٙ ٚ تخٌزاسد ٞٙش ایشاٖ ثش جبی ٔی

 ٚ ٕ٘بیؾ ػیٙی ثبٚسٞبی جبٔؼٝ ایفبی ٘مؾ ٔی وٙذ.

ثب ٔـبٞذٜ ثبؽ ٞبی ؿیشاص ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سػیذ وٝ ثبؽ ایشا٘ی ٕ٘ٛدی اص حمیمت ٚ صیجبیی ٚ جّٜٛ ای اص ثٟـت ثش سٚی 

ا٘ی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ ثؼٙٛاٖ ػبّٔی ٞٛیت ػبصدس ؿٟش ؿیشاص ایفبی ٘مؾ صٔیٗ اػت.فضبیی وٝ ثشخبػتٝ اص فشًٞٙ ٚ ٞٙش ایش

وٙذ. ایجبد ثبؽ دس ؿیشاص ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ػٙبكش ٞٛیت ثخؾ، ٔی تٛا٘ذ ثبػج تمٛیت، استمبء ٚ ثبص ص٘ذٜ ػبصی فشًٞٙ جبٔؼٝ 

 ؿٛد .

ثب فشًٞٙ ٔشدْ ؿٟش ؿیشاص داسد  ثبؽ، دس ؿٟش ؿیشاص ثخـی جذا ٘ـذ٘ی اص ػیٕبی ؿٟش اػت ٚ استجبط ػٕیك ٚ تٍٙبتٍٙی

 (.1جذَٚ)

 

 مأخذ: وگارودگان     ایزاویرابطٍ فزَىگ، ًَیت ي باغ : 1جديل 

 باغ

 فزَىگ ًَیت

 

ایجبدخبعشٜ، تخیُ، احؼبع تؼّك خبعش 

 .ثٝ ٔىبٖ

 

ثبؽ، تٕخیُ ٚ ٕ٘بیـی اص ثٟـت  

 .)ثشآٔذٜ اص فشًٞٙ(

 

 

 

 

 

 

 

 



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایص بیه المللی معماری،عمزان ي ضُزساسی در َشارٌ سًم

 94تیز ماٌ  -تُزان 

 9 

 مزاجع:
 ثش٘بٔٝ ٔؼبٚ٘ت جٛا٘بٖ، ٚ فشٍٞٙی وبسؿٙبػبٖ دیذٌبٜ اص ؿیشاص ؿٟش فشٍٞٙی تٛػؼٝ ساٞىبسٞبی ثشسػی ،صاٞذا٘ی، ع ، صاٞذافشاػیبثی،ح [1] 

 .1388، ػبَ ؿیشاص ؿٟشداسی پظٚٞؾ ٚ ٔغبِؼبت ٌشٜٚ ٚ سیضی

 ، ٘ـشیSWOTٝ اصتىٙیه اػتفبدٜ ثب پبیذاس تٛػؼٝ ساػتبی دس ؿیشاص ؿٟش دس ٌشدؿٍشی ٚضؼیت ػشایی، ْ، ؿٕـیشی، ْ، ثشسػی [2]

 .1392، ػبَ 69-88، كق1، ؿٕبس24ٜٔحیغی، ػبَ سیضی ثش٘بٔٝ ٚ جغشافیب

 ٔؼٕبسی ؿٟشی، فلّٙبٔٝ ٌشدؿٍشی ثش تأویذ ثب لضٚیٗ ؿٟش تبسیخی ثبفت دس ٔذاس فشًٞٙ ؿٟشی آفشیٙی صادٜ، ة، دادسع، س، ثبص أیٗ [3]
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