
  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایص بیه المللی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ سًم

 44تیر ماٌ  -تُران 

 1 

 

 تُران ضُر زیباسازیزیباضىاسی ي مدیریتی راَکارَای 

 
*سماوٍ سُیلی

 2، يحید ضالی امیىی 1 

 

 

 

  چکیدٌ
تشیٗ  فٕذٜاص ی ؿٟش ٚ فذْ ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ دس سٚ٘ذ عشاحی ٚ ػبخت ٚ ػبصؿٟشی فمذاٖ ٔذیشیت یىپبسچٝ أشٚصٜ 

٘یبصٔٙذ  تٟشاٖ  دس حبَ حبضش، وال٘ـٟشایٗ ٔٛضٛؿ  ثب تٛخٝ ثٝ إٞیتٔٛا٘ـ دس ٔؼیش صیجبػبصی ػیٕب ٚ ٔٙؾش ؿٟشی اػت. 

 اػت.ٚ صیجبػبصی ؿٟش ؿٙبػی  دس صٔیٙٝ صیجبٔذیشیتی تحٛالت ٌؼتشدٜ 

دس ساػتبی  .ا٘دبْ ٌشفتٝ اػت صیجبؿٙبػی ٚ صیجبػبصی ؿٟش تٟشأٖذیشیتی حبضش ثب ٞذف ؿٙبخت ساٞىبسٞبی  ٔمبِٝ

ثٝ ایٗ ٔٙؾٛس دس اثتذا ثٝ ٘ؾشیبت ٔغشح دس اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. تٛكیفی  -دػتیبثی ثٝ ایٗ ٞذف اص سٚؽ تحمیك تحّیّی

ٚ ٔٛا٘ـ ٚ ػپغ ٔقضالت پشداختٝ ؿذٜ ٔفْٟٛ ٔذیشیت ؿٟشی ٞب ٚ اكَٛ صیجبػبصی ٚ  ، ؿبخقصٔیٙٝ صیجبیی ؿٙبػی

 ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت.  صیجبػبصی ؿٟش تٟشاٖ ٔٛسد

اػتٛاس ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ٔؼبئُ ؿٟشی پبیٝ  ؿٟشی ثش٘ٛیٗ ٔذیشیتی ٞبی  ؿیٜٛ ،دٞذ ٞبی ایٗ تحمیك ٘ـبٖ ٔی یبفتٝ

 تبویذ ؿذٜ اػت.صیجبػبصی ؿٟش تٟشاٖ دس خٟت سفـ ٔٛا٘ـ تذٚیٗ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات  ثش ِضْٚ ٕٞچٙیٗاػت. 

 .اػت ؿذٜ دس صٔیٙٝ ثٟجٛد ٚضقیت ٔٛخٛد اسائٝ پظٚٞـی ٚ وبسثشدی پیـٟٙبداتی ٚ ساٞىبسٞب ٞب، یبفتٝ ثش اػبع ٘یض پبیبٖ دس

 

 ؿٟض ٔذیشیت ؿٟشی،  ،صیجبػبصیصیجبیی ؿٙبػی،  کلیدی: َای ياشٌ

 

                                                 

 
 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایص بیه المللی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ سًم

 44تیر ماٌ  -تُران 

 2 

  مقدمٍ
 ٚ ٚضقیت ثٟذاؿت اختٕبفی، ٔٙبػجبت ٚ سٚاثظ التلبدی، دس ػبختبس ثّىٝ ا٘ؼبٖ سٚاٖ ٚ سٚح دس تٟٙب ٘ٝ ػیٕبی ؿٟش

 ٔفْٟٛ ؿٟشی ٚ ؿٙبػی صیجبیی ٔمِٛٝ ٗ ثٝداسد. پشداخت فشاٚا٘ی تبثیش ٘یض ص٘ذٌی اص ٔٙذی ثٟشٜ ٚ ویفیت ثبالخشٜ ٚ خؼٓ ػالٔت

 .]1[تٛخٝ لشاسٌیشد ٔٛسد ؿٟشػبصی ٔغبِقبتی حٛصٜ دس اػت وٝ الصْ اػت ٞبیی صٔیٙٝ ٟٕٔتشیٗ اص صیجبػبصی

ٔحیغی صیجبػت وٝ ا٘ؼبٖ دس آٖ ٞٓ اص ٘ؾش خؼٕی ٚ ٞٓ اص ٘ؾش سٚا٘ی احؼبع آسأؾ ٚ ساحتی ٕ٘بیذ. ایٗ صیجبیی ثٝ 

ویفیت عشاحی ؿٟشی، عشاحی ٔجّٕبٖ ؿٟشی، سً٘، فشْ، ٔقٕبسی ٘ٛس، ویفیت ٚ وٕیت فضبی ػجض،  فٛأُ ٚ فٙبكشی اص لجیُ

ٞبی ؿٟشی، ویفیت ٚ وٕیت تجّیغبت ٔحیغی ٚ ... ثؼتٍی داؿتٝ ٚ ثٙبثشایٗ  ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ تٙبػت احدبْ ثب ٔحیظ، خذاسٜ إِبٖ

ذ، ػبص٘ذٜ ػیٕب ٚ ٔٙؾش ٘ؿٛ ی ٚ فٕٛدی ؿٟش دیذٜ ٔیتٕبٔی فٙبكش ٚ فٛأّی وٝ دس ثذٚ ٚسٚد ثٝ ٔحیظ ؿٟشی ٚ دس ػغٛح افم

 .]2[ ؿٟشی ٞؼتٙذ

ٌشدد وٝ ٘مؾ ٔٛثشی دس اداسٜ  اثشٌزاستشیٗ فٙبكش دس ػبٔب٘ذٞی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشٞب ٔحؼٛة ٔییىی اص  ٔذیشیت ؿٟشی

لبدس اػت ثٝ خٛثی ثٝ  أٛس ؿٟش داسد. ثذیٟی اػت ٔذیشیت ثش پبیٝ تٛخٝ ثٝ ٘یبص ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ ٕٞبٖ سٚیىشد ٔـبسوتی اػت

 ٚؽبیف خٛد فُٕ وٙذ.

ٞبی  ثب تٛخٝ ثٝ آِٛدٌی ٞٛا ٚ آِٛدٌی ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ؿٟشی ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. تٟشاٖ اص خٙجٝوال٘ـٟش  أشٚصٜ

 كٛتی، ثٝ ٍ٘شؽ صیجبؿٙبختی ٚ ویفیت ٔحیظ دس ٔٙؾش ؿٟشی، ثشای ٔجّٕبٖ ؿٟشی یب پشٞیض اص آِٛدٌی ثلشی ٘یبص داسیٓ.

دس . ا٘دبْ ٌشفتٝ اػت ٚ صیجبػبصی ؿٟش تٟشاٖ ؿٙبػی دس صٔیٙٝ صیجبیی ٔذیشیتیپظٚٞؾ ثب ٞذف ثشسػی ساٞىبسٞبی ایٗ 

ٞب ٚ سٚیىشدٞبی  ٘ؾشیٝ ثذیٗ ٔٙؾٛس دس اثتذا تٛكیفی اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. -ٞذف اص سٚؽ تحمیك تحّیّیایٗ ساػتبی دػتیبثی ثٝ 

پشداختٝ ساٞىبسٞب ٚ پیـٟٙبداتی دس خٟت ؿٟشٚ٘ذاٖ  ثٝ اسائٝدس پبیبٖ  تٝ ٚٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشف ثب ٔٛضٛؿٔختّف دس استجبط 

 ؿذٜ اػت.

 

 ضىاسییی زیبا مفًُم -1
. دس لرشٖ  دٞذ یٔقٙب ٔ یٌشفتٝ ؿذٜ وٝ ادسان حؼ یٛ٘ب٘ی ی ٚاطٜ هیاص  (Aesthetics) هیت اػتٝ بی یؿٙبػ ییجبیاكغالح ص

ٝ یاص ٔ ذیاكغالح خذ ٗیثٝ وبسثشد ا ییجبیص  یبثیٔفْٟٛ ادسان ٚ اسص ٚاطٜ سا دس ٗیا  اِىؼب٘ذس ثٍٛٔبستٗ یالدیٔ دذٞٓیٞ ٖ  ی ب٘ر   لرش

ٚخرٛد داسد ورٝ    ؾیٌشا ٗیا ٗ ی٘ٛ یفّؼف یٞب بٖیاص خش یوشد. دس ثشخ ذایفبْ پ  صثبٖ سٚاج یؼیٍّ٘ٔشدْ ا بٖی٘ٛصدٞٓ ثٝ ثقذ دس ٔ

ٞ   ثرشد  یٔثٝ وبس  ییجبیص یبثیاص اسص تشـ یٚػ یسا دس ٔفٟٛٔ  یؿٙبػ ییجبیاكغالح ص   بتیر فیو شیخبرثرٝ ٚ ػرب   ت،یر ٚ اص خّٕرٝ ثرٝ ٔب

 .]3[ثشداؿت خبٔـ ٘ؾش داسد  هیدس  ییجبیص

 حمیمرت،  یقٙی یٛ٘ب٘ی، ی ٌب٘ٝ دس فّؼفٝ ٞبی اػبػی ػٝ اػت ٚ یىی اص اسصؽ  ٞبی فّؼفٝ ؿٙبػی یىی اص ؿبخٝ دا٘ؾ صیجبیی

اص سٚصٌبس افالعٖٛ ٚ اسػغٛ ثٝ ثقرذ، ٔٛضرٛؿ    ٘ؼجی ٞشوذاْ،  ٞب ٚ إٞیت سٚاثظ ٔیبٖ ایٗ اسصؽ دٞذ. سا تـىیُ ٔی صیجبیی ٚ خیش

ٝ    ثٝ صیجبیی اٌشچٝ، ثحث فیّؼٛفبٖ ثٛدٜ اػت. ا٘ؼرب٘ی،وٕتش اص دٚ اسصؽ دیٍرش ٔرٛسد     ی دِیُ خذایی ٘ؼجی آٖ اص ٘یبصٞربی اِٚیر

 قّْٛ ٚ ؿٙبختٝ ؿذٜ ثٛدٜ اػتا٘ؼبٖ، تب حذٚدی ٔ  ٕٞٛاسٜ تأثیش آٖ دس سٚاٖ ا٘ؼبٖ ٚ ػقبدت ِٚی ثب ٚخٛد ایٗ، تٛخٝ لشاس داؿتٝ،

]3[. 

 

 زیبایی ضىاسی در مىظر ضُر -1-1

ٔٙؾٛس اص صیجبیی فضبٞبی ؿٟشی، فمظ تبثیش صیجبیی ؿٙبػب٘ٝ وبِجذ ؿٟش ٚ فضبٞبی آٖ ٘یؼت؛ ٔحیغری ورٝ ثرش سٚاٖ ا٘ؼربٖ     

تقبٔالت اختٕربفی ٔٙبػرت   تبثیشی ٔغّٛة ثٍزاسد، تدشثٝ فضبیی سا تؼٟیُ ٚ خٛؿبیٙذ وٙذ ٚ دس تمٛیت سٚاثظ فبعفی ٔتمبثُ ٚ 

ٞربی صیجبؿرٙبختی ثرٝ ؿرٕبس      ٔٛثش ثبؿذ، صیجبػت. تؼٟیُ ثشلشاسی استجبعبت اختٕبفی ٔٙبػت ثیٗ ؿرخق ٚ ٌرشٜٚ خرضر اسصؽ   

 .]4[سٚد، ثٝ ٕٞیٗ دِیُ یىی اص اٞذاف والٖ عشاحی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ثبیذ حفؼ ٚ ٌؼتشؽ صیجبیی ٔحیظ ؿٟشی ثبؿذ  ٔی
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ذی اػت ٔؼتٕش، دس حبَ سؿذ ٚ تغییش وٝ ثب سٚا٘ـٙبػی، ٞٙش، فشًٞٙ، ٞٛیت، دا٘رؾ، ثیرٙؾ،   صیجبیی ؿٙبػی ؿٟشی فشآیٙ

ٞبی ثلشی اػت وٝ دس فضربٞبی   وٙذ. صیجبػبصی، فشآیٙذ تٛػقٝ ٚیظٌی صٔبٖ ٚ وبسوشدٞبی ٔختّف استجبط داؿتٝ ٚ ؽٟٛس پیذا ٔی

 .]1[ٌیشد  ؿٟشی كٛست ٔی

 .ٚ ٔٙؾش وبِجذی ٚ رٞٙی لبثُ ثشسػی اػتٔغبثك ثب ٘ؾشیبت ٔغشح ؿذٜ صیجبیی ؿٙبػی اص د
 ٌیشی دس ٔٛسد ػبختبس ٚ ویفیت ٞٙذػٝ ٔحریظ اص ٔؼربیّی اػرت ورٝ دس استجربط ثرب        تلٕیٓ: زیبایی ضىاسی کالبدی

ؿٛد. دس صیجبیی ؿٙبػی وبِجذی فٛأّی ٕٞچٖٛ فٙبكش عشاحری، تشویرت احدربْ ٚ     صیجبیی ؿٙبػی وبِجذی ٔغشح ٔی

بت دخیُ ٞؼتٙذ. دس ایٗ سٚیىشد، خزاثیت ثلشی ثش اػبع تشویت ٔٙبؽش لبثُ دػتشع ٘ؾٕی ٚ تٙبػج اؿىبَ، ٘ؾٓ، ثی

ٚ تغییشات دس ٔٙؾش، ٔغشح اػت وٝ ثشای اسصیبثی آٖ ٔٛاسدی ٕٞچٖٛ فرشْ، ٔلربِ ، ػرجه عشاحری ٚ تقرذاد فٙبكرش       

 .]5[ٌیشد  ٙذٜ عشح ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیتـىیُ دٞ

 سٞرب  ِزتجخؾ، ای تدشثٝ -1: داسد ٚخٛد ؿٟشی فضبی دس رٞٙی ٙبػیصیجبؿ ٔٛسد دس دیذٌبٜ دٚ: زیبایی ضىاسی ذَىی 

 اص اٍِٛٞبی ٚ فشًٞٙ دا٘ؾ، ثّىٝ حؼی، فٛأُ تٟٙب ٘ٝ رٞٙی، ؿٙبػی صیجبیی دس -2 فّٕىشدی ٞذف ثذٖٚ ٚ ٔفبٞیٓ اص

 .]5[ داس٘ذ. ٘مؾ تقییٗ ؿذٜ پیؾ

ً  ٚ دا٘ؾ چٖٛ فٛأّی ٝو ٚخٛدی ثب ٚی ٘ؾش اص اػت؛ صیجبیی دیذٌبٜ اَٚ ثش پبیٝ تقشیف وب٘ت اص ٝ  استمربی  دس فشٞٙر  تدشثر

ٝ  اػت تفىشی ثٝ ٔشثٛط دْٚ دیذٌبٜ ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٔحؼٛة ثب٘ٛیٝ فٛأُ ٔزوٛس، فٛأُ أب اػت؛ ٔؤثش صیجبؿٙبختی  ٔقتمرذ  ور

 .]6[اػت  ؿٙبػی صیجبیی دس فشٍٞٙی فٛأُ تأثیشٌزاسی ثٝ

 باییزی ارزیابی در ذَىی ي عیىی ريیکردَای : تفايت1جديل ضمارٌ 
 ضىاختی( ريان) ذَىی ريیکرد ( کالبدی) عیىی ريیکرد

 ٘بؽش. ٍ٘بٜ دس اػت ویفیتی صیجبیی اػت. ٔٙؾش راتی ویفیت صیجبیی

 ؿٛد. ٔی ٔٙتح ٘ؾشی لبِت یه اص ٔقٕٛال .اػت ٘ؾشی لبِت فبلذ فٕٛٔبً

 اػت. ٔٙؾش وبِجذی ٞبی ٔؤِفٝ ؿٙبخت دس ا٘ؼبٖ تشخیحبت فٟٓ ثذ٘جبَ اػت. ٔٙؾش وبِجذی خٛاف فٟٓ ثذ٘جبَ

 ا٘ؼبٖ. تشخی  ٔجٙبی ثش ٔٙؾش ویفیت تقییٗ ؿشط. ٚ لیذ ثی ٚ ٔغّك ٔفشٚضبت ٔجٙبی ثش ٔٙؾش ویفیت تقییٗ

 اػت. ػججی فٛأُ ٚكف ٚ تقشیف ثذ٘جبَ اػت. آٖ فُّ ٚ ػججی فٛأُ ٔٛسد دس ٔؼىٛت

 آصٔبیذ. ٔی سا بٞ ٌشایؾ ٚ ٞب فشضیٝ ٚ اػت تدشثی اػت. ٔـخق سٚیىشد یه ٔؼتّضْ ٚ اػت فّٕی

 .وٙذ اػرتفبدٜ ٕ٘ی ٔٙؾرش ویفری اسصؿٍرزاسی ثرشای فرشدی ٞربی ٚاوٙؾ اص
 اختٕربفی، ؿخرلیتی، فٛأرُ ؿرٛ٘ذٌبٖ ػرئٛاَ تشخیحبت ثش ٔؤثش ٞبی وٕیت

 ثبؿٙذ. ٔی تحلیالت ٚ خٙؼیت فشٍٞٙی، التلبدی،

 .ٌیشد ٔی ثٟشٜ فیّٓ ٚ اػالیذ فىغ، ٕٞب٘ٙذ ٞبیی یٗخبیٍض اص ٔٙؾش اسصیبثی ثشای .داسد ٔیذا٘ی ٔجٙبی ٔقٕٛالً اسصیبثی

 اػت. وٙذ ٚ ٞضیٙٝ پش ٔـىُ، ٘ؼجت ثٝ اػت. ػشیـ ٚ اسصاٖ ٘ؼجتبً

 اص غیش ٞربی دیٍشی ٔحذٚدٜ ثٝ تقٕیٓ لبثُ حبكّٝ ٘تبیح فٕٛٔبً. اػت ٔٙحلشثفشد

 ٘یؼت. ٔغبِقٝ ٔٛسد

 ثضسٌتشی ٌؼتشدٜ دس تٛاٖ ٔی سا حبكّٝ ٘تبیح اػت، آٔبسی خبٔقٝ تقشیف ٘یبصٔٙذ

 داد. تؼشی

 Nohl, [7]  2001 اص ثشداؿتی ٔأخز:

 پردازان از دیدگاٌ وظریٍ ضُرمعیارَای زیبایی  -1-2

تٛاٖ ثٝ ثشخی اص ٔقیبسٞبی فبْ صیجبؿٙبػی  ٞبی ٔختّف صیجبؿٙبػی ٚ تبسیخ فٕٛٔی ٞٙشٞب ٚ ٔقٕبسی ٔی ثب تٛخٝ ثٝ ٘ؾشیٝ

ٔختّف خٟبٖ ٞؼتی ٚ دس لّٕشٚ ٞٙشٞبی ٔختّف اص اؿتشان ٚ فٕٛٔیت ٘ؼجی  ٞبی اؿبسٜ وشد وٝ تب حذٚد صیبدی دس فشكٝ

ٞبی اػبػی صیجبؿٙبػی ٘ٛؿ ا٘ؼبٖ ػشٚوبس داس٘ذ ٚ اص ػبختبس ٚ فّٕىشد  ثشخٛسداس٘ذ. دس ٚالـ ایٗ ٔقیبسٞب، ثب ٘یبصٞب ٚ اٍ٘یضٜ

بسٞبیی ٔثُ ٘ؾٓ، تٙبػت، تٙٛؿ، تٛاٖ اص ٔقی ٌیش٘ذ. اص خّٕٝ ٔی ٔـتشن رٞٗ آدٔی ٚ فشًٞٙ ٔـتشن ا٘ؼب٘ی ػشچـٕٝ ٔی

 .]1[اثٟبْ، چٙذ حؼی، تذافی، تدب٘غ، پیچیذٌی ٚ غیشٜ ٘بْ ثشد 
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 ٘ؼش خه
 ایٗ ثشفىغ ٘بٔغّٛة یٞب ٔحیظ اٚ دیذ اص .وٙذ ٔی ٔـخق سا دٚػت داؿتٙی یٞب اص ٔحیظ خلٛكیت پٙح1

 : اػت ؿذٜ روش صیش دس ثبؿذ یٔ  ٟٔٓ وٙٙذٜ ٔـبٞذٜ ثشای وٝ ییٞب ٚیظٌی حبِت، آٖ ٞش دس .داس٘ذ سا ٞب ٚیظٌی

 خٛة ٍٟ٘ذاسی ٚ تٕیضی .1

 داؿتٗ تبسیخی اكبِت .2

 داؿتٗ ٘ؾٓ .3

 داؿتٗ عجیقی سً٘ .4

 .]8[ؿذٜ  تقشیف ٚ ثبص فضبٞبی .5

 اسصیبثب٘ٝ ػیٕبی وتبة دس ٘ؼش خه
 تٛا٘ٙذ ٔی  سا ٞٙش ٚ ادثیبت ٔٛػیمی، چٖٛ ٔٛاسدی تدشثة ٔشدْ وٝ وٙذ ٔی ؿٟش ثیب2ٖ

 خٛد سٚصٔشٜ ٞبی فقبِیت ا٘دبْ ثشای صیبدی افشاد سٚصٜ ٞش. ٘یؼت فشاٞٓ افشاد ثشای أىب٘ی چٙیٗ ؿٟش ٔٛسد دس أب، .ثشٌضیٙٙذ

دسٌیش  آٖ ثب ٚ وٙٙذ ٔی تدشثٝ سا خٛد ؿٟشی ٔحیظ اص ییٞب ثخؾ ٘بچبس ثٝ ٌزس، ایٗ عَٛ دس ٚ ا٘ذ ؿٟشی فضبی اص فجٛس اص ٘بٌضیش

 .]8[ؿٛ٘ذ  ٔی 

3وشٔٛ٘ب ٕٞچٙیٗ
 ٕٞبٖ وٙذ، وٙٙذ، ساضی ٔی تدشثٝ آٖ سا وٝ ٔشدٔی اص ٚػیقی عیف ثبیذ آٖ بٞشؽ ٚ ؿٟش فشْ داسد افتمبد 

 افشاد ٔحیغی تشخی  چٟبسچٛة 4ٞب وبپالٖ دا٘ذ. ٕٞچٙیٗ ٔی پیشأٖٛ ٔحیظ ثب فشد تٕبع ٘مغة سا ؿٟش ٔٙؾش ساپبپٛست وٝ عٛس

 ٞب ٔحیظ اعالفبتی یٞب ویفیت فٙٛاٖ ثٝ ساص ٚ سٔض ٚ پیچیذٌی خٛا٘بیی، یىپبسچٍی، وٝ وٙٙذ ٔی اؽٟبس ٞب ثشؿٕشد٘ذ. وبپالٖ سا

 یىپبسچٍی ثٛػیّٝ فٟٕیذٖ ،ٞب ٔحیظ اص آ٘ی دسن ثشای .وٙٙذ ٔی وٕه وبِجذی یٞب ٔحیظ ثشای ٔشدْ تشخیحبت ثٝ وٝ ٞؼتٙذ

 تـٛیك سا ٞب ٔحیظخؼتدٛی  ساص ٚ سٔض ٚ ی خٛا٘بییٞب ویفیت تش عٛال٘ی صٔبٖ دس وٝ اػت ؿذٜ حٕبیت ٔحیغی پیچیذٌی ٚ

  ]9[ٙذ و ٔی

 

 ٌشدآٚسی ؿذٜ اػت. 2پشداصاٖ دس خذَٚ ؿٕبسٜ: ٔقیبسٞبی صیجبیی ؿٟش اص دیذٌبٜ ٘ؾشیٝثشخی اص 

                                                 
1
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 پردازان : معیارَای زیبایی ضُر از دیدگاٌ وظری2ٍ جديل ضمارٌ
 معیار زیبایی ضُر وظریٍ پرداز ردیف معیار زیبایی ضُر وظریٍ پرداز ردیف

1 
Gao and Asami, 2002 

 ،(.1385 ی،ػبصٔبٖ ٘ٛػبص

 ٚحذت فضبیی 

 پیٛػتٍی خذاسٜ ثیشٚ٘ی 

 ٖٞب ػبصٌبسی ػجه ػبختٕب 

 ٖخظ آػٕب 

  ِسً٘ ٚ ٔلب 

(1385حؼٗ احٕذی) 15  

 ،ٚحذت ٚ تشویت 

 ،٘ؾٓ، ٕٞبٍٞٙی 

 ،تٙبػت ٚ ٔمیبع 

 ،َتمبسٖ ٚ تقبد 

 ،ٓسیت 

 ،ٗتجبی 

 لّٕشٚ ٚ ٔحلٛسیت 

2 PPS 

 پبویضٌی 

 ػجضیٍٙی 

 خزاثیت 

(1385)حٕیذ صاسؿ 16  فٙبكش عجیقی - 

3 CABE 
 پبویضٌی 

 خزاثیت 
 وب٘ت أب٘ٛئُ 17

 ٕٞجؼتٍی -

 یپیچیذٌ-

 ثٛدٖ ٔشٔٛص -

4 LPAC 
 پبویضٌی 

 غٙبی ثلشی 
 ؿٛپٟٙبٚس آستٛس 18

 ٚحذت-

 ا٘ذ. ٔتٙٛؿ ٚ ٔتٕبیض خذا، اخضایی وٝ وبٔالً -

5 
Lamoro, Urbspace, 

Central Europe, 

European Union, 2002 

 سٚؿٙبیی 

 ػجض ٘ٛاحی 

 ثلشی ٔٛا٘ـ 

 ٚایتٟذ ٘ٛست ِفشدآ 19
 ٘ؾٓ -

 ٚحذت -

6 Wiliam. H. Whyte, 
1290 

 ُٔصیجبیی فب 

 ُٔثبد آة، فب ٚ 

 ٖدسختب 

 تٛخٝ ٔحیظ صیؼت- ِئٛپِٛذ آِذٚ 20

7 
Proshansky,Ittelson, 

Rivilin, 1221 

 

 ثٛدٖ الّیٕی 

 (territoriality) 21 ٚثش٘بٖ آ٘ذس 
 ٕٞجؼتٍی -

 وثشت دس فیٗ ٚحذت -

1292یبٖ ٌُ  8  

 ٖآة ٚ اص ٔٙبؽش ثشدٖ زتِ أىب 

 ٞٛا ٚ

 ٖٔثجت تدشثیبت حؼی أىب 

 صیجبیی ٚویفیت

 ٔبپبص ٌبِیٙذٚ 22

 ثلشی،ی غٙب -

 ییسٚؿٙب -

 ٔىبٖ تبسیخ -

 ییفضب ٌـبیؾ -

1211خیٗ خیىٛثض  9   ٓدیٗ اػالْ 23 ٔحیظ ثلشی ٘ؾ 

 فشفب٘ی ٚحذت -

 افضایؾ ثبیذ ؿٟشی حٛصٜ دس صیجبػبصی ٔغّٛة -

 ٚ ثبؿذ داؿتٝ ٕٞشاٜ ثٝ سأقشفت  ٚ ثبالثشدٖ دا٘ؾ

 ثىـب٘ذ. ا٘ؼب٘یت ػٛی ثٝ حیٛا٘یت اص ثقذ سا ا٘ؼبٖ

 عجیقت -

10 

UNDERSTANDING 

WOMEN’S SAFETY, 

2002 
 

 سٚؿٙبیی 

 سٚیت لبثّیت 

 ٝ٘ٞب ٘ـب 

 تٙٛؿ دس ٔحیظ - ٔبصِٛ 24

11 Esrafili, Lak, 2002 
 ٞب ثبصخزاثیت ػجض فضبٞبی 

 ػالٔتی ثٟذاؿتی ؿشایظ ٚ 
 ٖٚ ٔیغ 25

 دسٌیشی تٕبْ حٛاع -

1387سفیقیبٖ ٚ ػیفیبیی،  12  
 ٔیذاٖ تلٛیش ٚ ٞٛیت 

 ٔٙؾش 
 ٘ؼش خه 26

 خٛة ٍٟ٘ذاسی ٚ تٕیضی -

 داؿتٗ تبسیخی اكبِت -

 داؿتٗ ٘ؾٓ -

 داؿتٗ عجیقی سً٘ -

 ؿذٜ تقشیف ٚ ثبص فضبٞبی -

1387ٔحٕذی،  13  

 پبویضٌی ٚ ٘ؾبفت 

 چـٓ ا٘ذاصٞب ٚ ٔٙبؽش 

 سٚؿٙبیی ٔٙبػت ٘ٛسپشداصی ٚ 

 جب٘ٝؿ

 ٞب وبپالٖ 27

 یىپبسچٍی -

 خٛا٘بیی، -

 پیچیذٌی -

 ساص ٚ سٔض -

1388وبؽٕی،  14  
 سٚؿٙبیی 

 ٓسإٞٙب فالئ 
 یٛسي ٌشٚتش 28

 (diversity)تٙٛؿ ٚ پیچیذٌی -

 (composition) تشویت ثٙذی -

 (ambiguity ) اثٟبْ -

 (association) اٍ٘یضؽ تذافی ٚ خبعشٜ -

 (meaning) ٔقٙب -
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 باسازیمفًُم زی -2
 ثذٖٚ ٚ ثیب٘دبٔذ ؿٟشٚ٘ذ ٚ ؿٟش تش كٕیٕی استجبط ثٝ وٝ ایؼت آٌبٞب٘ٝ الذاْ ٞش ا٘دبْ، تش ػبدٜ تقشیف دس ؿٟشی صیجبػبصی

 ٔفبٞیٓ ثبیذ أشٚصٜ. ثخـذ ٔی ٔـشٚفیت اخشایی ٟ٘بدٞبی فقبِیت ٚ ثٛخٛد وٝ ثبؿذ ٔی فبٔٝ ٔٙبفـ ٔفْٟٛ ٞبی اصخّٜٛ یىی تشدیذ

 اص: فجبستٙذ وٝ دیذ ؿٟشی صیجبػبصی یبتدس وّ سا ثٙیبدی ٚ اكِٛی

 ٚ سفبٜ ٚ التلبدپبیذاس ػالٔت ؿٟشٚ٘ذ، ٚؿٟشٚ٘ذ، ؿٟش ایٕٙی فشٍٞٙی، دِجؼتٍی ٚ ٞٛیت ؿٟش، وبِجذ ٚ فضب ػبصٔب٘ذٞی

 ٞٓ ٚ داسد ٚخٛد ؿٟشػبص ٚ ٔقٕبس ٞٓ دسآٖ وٝ ؿٛد ٔی ٔشثٛط ؿٟشی عشاحی تیٓ ثٝ اَٚ ّٚٞٝ دس ؿٟشی صیجبیی .]10[ آػبیؾ

 .]11[ ٌشافیه عشاح ٚ ٘مبؽ ػبص، ٔدؼٕٝ

 ثلشی صیجبیی ثٝ تٟٙب ٘ٝ وٝ ٍ٘بٞی. اػت ؿٟشی ٚ فّٕىشدٞبی ػیٕب تٕبْ ثٝ تبصٜ ٌؼتشؽ ٍ٘بٞی ؿٟشی صیجبػبصی ٚالـ دس

 ٘یض ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٔشدْ ِزت احؼبع ٚ ثٛدٖ وبسثشدی خٛیذ، ٔی آٖ سا دس ٔشدْ سفتبسٞبی ٚ ٘یبصٞب ثّىٝ ٘ذاسد، تٛخٝ ادساوی -

 ٞٙشٞبی اص اػتفبدٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای ِزت احؼبع ٚ ثلشی صیجبیی حغ ایدبد دس ٔغشح ٞبی سٚؽ اص یىی. داسد ٕیتاٞ ثشایؾ

 . ]12[. ثبؿذ ٔی ؿٟشی ٞبی إِبٖ ٚ ٞب ٔدؼٕٝ ایدبد خلٛف ثٝ ٚ ؿٟش ػغ  دس تدؼٕی

د ٚ ػبیش ٔشاتت صیجبیی سا ٔغفَٛ دس صیجبػبصی ؿٟش یب ایدبد ؿٟش )فضب ٚ ٔحیظ( صیجب، ٘جبیذ تٟٙب ثش صیجبیی كٛسی ٔتٕشوض ثٛ

ٟ٘بد. دس حمیمت ٔدٕٛفة ٔشاتت صیجبیی یه ؿٟش ثبیذ فالٜٚ ثش اداسن حؼی ا٘ؼبٖ ٚ اثضاس ایٗ ادسان، ػبیش لٛای ٔذسوة اٚ سا ٘یض 

بٖ اِمبر ٛی ٚ ثبعٙی ا٘ؼبٖ ٘یض ثبیذ صیجبیی ؿٟش سا ثٝ ا٘ؼٙٔتأثش ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ٚالـ، فالٜٚ ثش ادسان حؼی، ادساوبت سٚا٘ی ٚ ٔق

 . ]13[ .وٙٙذ

ٞبی ؿٟشی ِحبػ  اٌش ثخٛاٞیٓ اكّی سا دس أش صیجبػبصی، ػشٔـك وبسٞبیٕبٖ لشاس دٞیٓ ثبیذ اكُ تٙبػت سا دس اخشای پشٚطٜ

تٛا٘ذ ا٘تخبة سً٘، ٔلبِ ، فضبی  وٙیٓ. ثبیذ تٙبػت سا دس ٞش أشی ثٝ فٙٛاٖ ٔقیبس صیجبػبصی ؿٟشی ثپزیشیٓ. ایٗ أش ٔی

 .]14[ٞب ثبیذ دس استجبط ثب فشًٞٙ خبٔقٝ ٘یض ثبؿذ  ی ایٗ ا ؿبُٔ ؿٛد. ٕٞٝفشٍٞٙی ٚ ... س

 ٚخٛد ؿبٞذ یب آٔشیىب اسٚپب چیٗ، دس ٔثبَ عٛس ثٝ وٝ ٔقٙب ایٗ ثٝ ؿذٜ اػت پزیشفتٝ اكُ یه تٙٛؿ ؿٟشی صیجبػبصی دس

 . ]1[داسد. ٚخٛد ٞب آٖ صیبدی ثیٗ ثؼیبس ٞبی تفبٚت ثلشی ِحبػ اص وٝ دس حبِی ٞؼتیٓ صیجب ثؼیبس ؿٟشٞبی

ؿٛ٘ذ وٝ فجبستٙذ اص: ٔجّٕبٖ ؿٟشی، ٘ٛسپشداصی ؿٟشی، عشاحی ؿٟشی،  دس وـٛس ٔب ٔفْٟٛ صیجبػبصی ثٝ ٔٛاسدی تمؼیٓ ٔی

 .]15[تجّیغبت ٚ تبثّٛٞبی ؿٟشی، پبوؼبصی ٚ فضبی ػجض ؿٟشی 
 

 مدیریت ضُری -3
 یىی داسد، ٞب ایٗ ٔب٘ٙذ ٚ ٔبِی ٔذیشیت كٙقتی، شیتٔذی ٔب٘ٙذ ٌٛ٘بٌٛ٘ی، ٞبی ؿبخٝ وٝ ؿٛد تـجیٝ دسختی ثٝ ٔذیشیت، اٌش

ٞبی  ٞبیی ا٘دبْ دٞذ، فقبِیت سیضی ٔذیشیت ؿٟشی ثبیذ ثشای ؿٟش، ثش٘بٔٝ. اػت ؿٟشی ٔذیشیت دسخت، ایٗ خذیذ ٞبی ؿبخٝ اص

دس ػبصٔبٖ ٔذیشیت ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ ٘ؾبست وٙذ ٚ حتی ثشای ا٘دبْ ثٟیٙٝ أٛس، اٍ٘یضؽ الصْ سا  ؿٟشی سا ػبصٔبٖ دٞذ، ثش فقبِیت

 .]16[ ٞب ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ایدبد ٕ٘بیذ ؿٟشی ٚ ػبیش ػبصٔبٖ

ٞبیی  وٙذ ٚ ٞذف ؿٟشػبصی ایدبد ٔحیظ دس چبسچٛة ضٛاثظ ٚ ٔمشسات دا٘ؾ ؿٟشػبصی ٔقٙی پیذا ٔیٔذیشیت ؿٟشی 

  .]17[وٝ ػجت ثمبی ثـش ٚ اسصؽ خلبیق فبِی اٚ ٌشدد  اػت

ؿٛد وٝ ثٝ كٛست سػٕی یب غیشسػٕی دس فشآیٙرذ ٔذیشیت  ٚ افشادی ٌفتٝ ٔی ٞب ٔذیشیت ؿٟشی ثٝ تٕبٔی ٟ٘بدٞب، ػبصٔبٖ

ثبؿرذ ٚ ٞرش فٙلرشی ورٝ ثرٝ ؿىّی دس فشایٙذ  ؿٟش اثشٌزاس ٞؼتٙذ. پغ ٔذیشیت ؿٟشی فمظ ؿٟشداسی ٚ ؿٛسای ؿٟش ٕ٘ی

، خلٛكی ٚ ٔذ٘ی، سلبثت ٚ وٛؿذ تب ثیٗ ٟ٘بدٞبی فٕٛٔی ٔذیشیت ؿٟشی ٔی. ٔذیشیتی ؿٟش اثشی داسد دس ایٗ حیغٝ لشاس داسد

وٛؿذ تب ثیٗ ػٝ ٚخٝ ػیبػی، التلبدی ٚ اختٕبفی، تقبدَ ٚ ٕٞبٍٞٙی فشاٞٓ ٕ٘بیذ تب  تٛاصٖ ایدبد وٙذ. ٕٞچٙیٗ، ٔی

  .]18[ ٞبی پیذایی ؿٟش یىپبسچٝ سا فشاٞٓ وٙذ صٔیٙٝ
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 اَداف مدیریت ضُری -3-1

 ٕ٘ٛد:  تٛاٖ ثٝ ؿشح صیش ثیبٖ ثغٛس خالكٝ اٞذاف ٔذیشیت ؿٟشی سا ٔی

 دسآٔذ وٓ ٞبی ٌشٜٚ ٚ افشاد ثٝ تٛخٝ ثب ؿٟش خٕقیت ٕٞٝ ص٘ذٌی ٚ وبس ؿشایظ استمبی .1

 پبیذاس. اختٕبفی ٚ التلبدی تٛػقٝ تـٛیك .2

 .]16[ؿٟش  وبِجذی ٔحیظ اص حفبؽت .3

 

 يظایف مدیریت ضُری -3-2

 ٔٛاسدی ثٝ ٔحذٚد تٟٙب ،(ٛ٘بٌٌٖٛ ػیبػی ٚ اختٕبفی ٞبی ٘ؾبْ دس اختالف ٚ تٙٛؿ اص ٘ؾش كشف) ؿٟشی ٔذیشیت وٙٛ٘ی ٚؽبیف

 ٞبی فقبِیت دٞی خٟت ثّىٝ. ؿٛد ٕ٘ی... ٚ فٕشا٘ی ٞبی پشٚطٜ ا٘دبْ ٔحّی، فشًٞٙ ٔذیشیت سػب٘ی، خذٔبت سیضی، ثش٘بٔٝ لجیُ اص

. سٚد ٔی ؿٕبس ثٝ ؿٟشی ٔذیشاٖ ٚؽبیف ٟٕٔتشیٗ خّٕٝ اص پبیذاس تٛػقٝ ثٝ دػتیبثی ساػتبی دس ؿٟش ا٘ذاص چـٓ تشػیٓ ٚ ؿٟشی

 آٖ سلبثتی ٔضایبی تمٛیت دسكذد ٚ ؿٙبختٝ سا خٛد ؿٟش ضقف ٚ لٛت ٘مبط سلبثتی د٘یبی دس ثتٛا٘ذ ثبیذ ؿٟشی ٔذیش هی

 .]18[ثشآیذ.

 ؿٛد: ثغٛس وّی ٚؽبیف ٔذیشیت ؿٟشی ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی

 آٔبدٜ ػبصی صیشػبخت ٞبی اػبػی ثشای فّٕىشد وبسآٔذ ؿٟشٞب  -

 ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی ٚ ثٟجٛد اػتب٘ذاسدٞبی ص٘ذٌی ؿٟشی، ٝ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘یآٔبدٜ ػبصی خذٔبت الصْ ثشای تٛػق -

 ػالٔتی ٚ سفبٜ اختٕبفی خٕقیت ؿٟشی ، ثیشٌزاس ثخؾ خلٛكی ثش أٙیتأٞبی ت تٙؾیٓ فقبِیت -

ٞربی خلٛكی دس  ٞربی ِٔٛرذ ٚ فّٕیربت وبسآٔرذ ٔٛػؼرٝ آٔبدٜ ػبختٗ خذٔبت ٚ تؼٟیالت الصْ ثشای پـتیجب٘ی فقبِیرت -

 .]18[ حی ؿٟشی٘ٛا

 

 تریه ضیًٌ مدیریت ضُری مًفق -3-3

 ایبِت «سٚچؼتش» ؿٟش دس اػت ػبَ دٜ ٔذت وٝ ؿٟشی ٔذیشیت صٔیٙٝ دسٞب  ؿیٜٛ آٔیضتشیٗ ٔٛفمیت ٚ تشیٗ خبِت اص یىی

 یه ٚالـ دس ایٗ عشح اػت. NBN(Neighbors Building Neighborhoods) اثتىبسی عشح اػت، اخشا حبَ دس ٘یٛیٛسن

 ٔشثٛط یٞب ٌیشی تلٕیٓ تٕبٔی دس ؿٟشداسی ثب ٍٕٞبْ ٔشدْ آٖ دس وٝ ثبؿذ ٔی ٔـبسوتی ؿىُ ثٝ ؿٟشی ٔذیشیت ػیؼتٓ

 سا خٛد اعشاف ٔحیظ ؿٟشٚ٘ذاٖ اكغالح دس اػت داؿتٝ تبوٖٙٛ خٛثی ثؼیبس ثبصدٞی وٝ فدیت ػیبػت ایٗ. وٙٙذ ٔی ٔـبسوت

 تٕبٔی دس داسد ػقی وٙذ ٚ ٔی خٛد اعشاف ٔحیظ بٔب٘ذٞیػ ثٝ الذاْ ٞشوغ. اػت ٌشفتٝ فٙٛاٖ NBN وٙٙذ، ٔی ػبٔب٘ذٞی

 ثشای «سٚچؼتش» ػبوٙبٖ عشح ایٗ عجك وٙذ، ٔـبسوت خٛد ػىٛ٘ت ٔحُ ص٘ذٌی ٚضقیت ثٟجٛد صٔیٙٝ دس ػبص٘ذٜ الذأبت

 ٚالـ لجَٛ ٔٛسد ییٞب عشح تٟٙب وٙٙذ ٔی ٔـخق سا خٛد ؿٟش ثٙذی ثٛدخٝ یٞب اِٛیت ٚ وٙٙذ ٔی سیضی ثش٘بٔٝ خٛد ؿٟش آیٙذٜ

 ٔقشفی ثشػب٘ٙذ، أضب ثٝ سا پشٚطٜ اص پـتیجب٘ی ثشای فشٔی وٝ ؿشوبیی یب ؿشوت ثتٛا٘ٙذ آٖ ؿٟشی سیضاٖ ثش٘بٔٝ وٝ ؿذ٘ذ ٔی

 وٕه ثتٛا٘ٙذ آٖ اخشای دس وٝ سا پشٚطٜ دس ٌزاسی ػشٔبیٝ ٔٙبثـ ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ آٔذ ٔی دس اخشا ٔشحّٝ ثٝ عشح صٔب٘ی ٚ وٙٙذ

 یىذیٍش ثٝ ؿٟش استجبعی ؿجىٝ فجبستی ثٝ یب ٔشوضی وبٔپیٛتش ػیؼتٓ یه ثب NBN یٞب ثخؾ وّیٝ وٙٙذ. ؿٙبػبیی وٙٙذ،

 ،GISوـی  ٘مـٝ افضاس ٘شْ. ؿٛد ٔی ٔیؼش ٍٕٞبٖ ثشای ؿٟشی اعالفبت ثٝ دػتشػی أىبٖ عشیك ایٗ ثٝ وٝ ؿٛ٘ذ ٔی ٔتلُ

. اػت ٔٛخٛد أىب٘بت ٚ تؼٟیالت دیٍش اصٞب  فبیُ ٔذیشیت ػیؼتٓ ٚ ٔغٕئٗ اِىتشٚ٘یىی پؼت ثقذی، ػٝ سیضی ثش٘بٔٝ اعالفبت

 ؿٛسای تٛػظ وٝ NBN ٔؤػؼٝ. داس٘ذ ثشفٟذٜ سا ؿجىٝ داؿتٗ ٍ٘ٝ سٚص ثٝ ٚ حفؼ وبس ٔتخللیٗ، ٕٞشاٜ ثٝ ٔشدْ اص ٌشٚٞی

 سیضی ثش٘بٔٝ یٞب ٟٔبست ٚ خبٔقٝ ػبصٔب٘ذٞی ٔذیشیت، صٔیٙٝ دس آٔٛصؿی أىب٘بت ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ؿٛد ٔی اداسٜ ٔحّی وبِح ٚ ؿٟش

 كبحت ٘یض ٔختّف یٞب صٔیٙٝ دس ثٛدخٝ تخلیق ػیبػتٍزاسی دس ٕٞچٙیٗ «سٚچؼتش»ؿٟشٚ٘ذاٖ  .دٞذ ٔی اسائٝ سایٍبٖ سا فٙی

 .]19[ ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ٔشدْ لذست اثضاس ٚالـ دس أش ایٗ وٝ ٞؼتٙذ ٘ؾش
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 ویفیت ٛدٖث ثبال إٞیت دسن :(1994دسNBN  یٞب عشح ٘خؼتیٗ اخشای اص آٔذٜ دػت ثٝ ٘تبیح) NBN اخشای ٘تبیح

 ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿذ، ا٘دبْ ٔـبسوتی ؿىُ ثٝ وٝٞب  ػیبػتٍزاسی ٘خؼتیٗ ؿذٖ فّٕی اص پغ ٚالـ دس. ٔشدْ ثٛد تٛػظ ص٘ذٌی

 ثٟذاؿت، سفبیت دس ٘ٛفی ثٝ وشد٘ذ ٔی ػقی ٕٞٝ وٝ عٛسی ثٝ ؿذ٘ذ حؼبع خٛد ص٘ذٌی ٔحیظ حفؼ ثٝ ٘ؼجت «سٚچؼتش»

 ایٗ عشح ثبؿٙذ. داؿتٝ ٘مؾ اػت ؿٟشی ٔحیظ یه دس ػبِٓ ٚ آساْ ٌیص٘ذ الصٔٝ وٝ آ٘چٝ ٞش ٚ تخّفبت ٚلٛؿ اص پیـٍیشی

 ثؼیبسی ػبخت ثٝ ٔٙدش أش ٕٞیٗ وٙذ وٝ ٔی فشاٞٓ ؿٟشی تٛػقٝ اٞذاف پیـجشد ثشای سا خلٛكی یٞب ٌزاسی ػشٔبیٝ أىبٖ

 ایفب ٟٕٔی ٘مؾ تدِٚ ٚ ٔشدْ ٔدذد استجبط دس NBNٌزؿتٝ،  ػبَ دٜ ؽشف اػت. ؿذٜ ٔشدْ تٛػظ تفشیحی ٚ سفبٞی ٔشاوض اص

 ٘ٛفی ثٝ وٙذ، فُٕ ٔشدْ اٞذاف ساػتبی تٛا٘ذ دس ٔی ٞٓ ٔحّی دِٚت وٝ اػت ثٛدٜ ٔغّت ایٗ ثیبٍ٘ش NBNاػت. عشح  وشدٜ

 ثیُ» ثبص٘ـؼتٍی ثب .وٙٙذ ٔـبسوتٞب  ثش٘بٔٝ وّیٝ دس ثتٛا٘ٙذ ٚ ثبؿٙذ داؿتٝ اختیبس دس سا خٛد ص٘ذٌی أٛس وٙتشَ ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ

 اٞذاف ساػتبی دس اكَٛ ٕٞبٖ حفؼ ثب ٞؼتٙذ ٔلٕٓ خذیذ ٘یشٚٞبی ،NBNعشح  ٔجتىش ٚ «ٚچؼتشس» ؿٟشداس «خب٘ؼٖٛ

NBN 19[ثشداس٘ذ  لذْ ٔشدْ ٔـبسوت ثب[. 

 

 زیبایی ضىاسی ي مدیریت ضُری -3-4

 :اص فجبستٙذ اػت ؿٟشی ٔذیشیت حٛصٜ ثب تقبُٔ دس وٝ ؿٟشی صیجبػبصی ٞبی ؿبخق ٟٕٔتشیٗ

 :اص فجبستٙذ ٞب بخقؿ ایٗ: 1طراحی عالی کیفیت.1

 ٔقٕبسی ثشخؼتٝ؛ ٔثُ آٖ ٔختّف ٞبی ثخؾ ٚ عشاحی اكَٛ تـخیق :لٛی ػبختبسی آسایؾ 

 عشح؛ ٌشافیه ٔٛاد، ویفیت ا٘ذاصٜ، ، اثقبد سً٘، فشْ، ٘ؾش: اخضا اص ثٝ وُ آؿىبس استجبط 

 عشح(؛ ؿٙبػی )ا٘ؼدبْ ػجه ٚ عشاحی ٔـخق لٛافذ اص پیشٚی 

 عشاحی؛ تٙبػجبت ٘ٛؿتبس ٚ ٚ سً٘ ؽبٞشی، تضبدٞبی فشْ، فٙبكش:تغییشات ٚضٛح ٚ دلت 

 ٍٟ٘ذاسی؛ ٚ تقٕیش وٙٙذٜ، تِٛیذ، اػتفبدٜ سٚؽ ٕٞبٍٞٙی: ثب داسای 

 عشح وبسثشدٞبی ٚ تِٛیذ فشآیٙذ ٔٙبػت، ٔٛاد ٔٙغمی: ا٘تخبة عشاحی. 

 ثلشی( آؿفتٍی اسصؽ )ثذٖٚ ثب ٚ پشٔقٙب ؿٙبػی صیجبیی. 

 

 ثیٙٙذٜ ثشای صیش حبالت آٚسدٖ ثٛخٛد ثٝ ٔٙؾٛس خب٘جٝ ٕٞٝ اص: تبثیشی اػت تفجبس ؿبخق ایٗ :2ًَش ي احساس اوگیسش .2

 ثیذاس سا وٙدىبٚی حغ ِضْٚ كٛست دس ؿبدی، ٚ عجقی خٛؽ ثٝ ٔیُ ػشص٘ذٌی، ٚ سضبیت احؼبع، تحشیه وٙٙذٜ؛ اػتفبدٜ

 .]1[وٙذ  اِمب سا ٞٛیت ٚ ؿٙبػبیی ٘ٛفی وٝ عشحی خاللیت، ٚ ثبصی ثٝ اؿتیبق وٙذ،

 ٚ تخللی، فٛأُ ٔدٕٛفٝ اخشای ثش وٙتشَ ٚ تبویذ ثب ٚ ؿٙبختی صیجبیی ٞبی سٚیىشد ٚ ؿٟشی ٔذیشیت استجبط اِتضاْ دس تٟٙب

 .]1[آیذ ٔی ٚخٛد ثٝ ا٘ؼب٘ی ٚ صیجب ٔتٙبػت، ؿٟشی ٞبی ٔحیظ وٝ اػت ٞٙشی ٚ فٙی وبسؿٙبػی

 :اص فجبستٙذ ؿٟشی ٔذیشیت دس حٛصٜ صیجبػبصی ٞبی فقبِیت اكّی ثخؾ ػٝ

 

 ؛(ؿٟش ٔٙؾش ٚ ػیٕب) ؿٟش ٕ٘بی ٚ ٔحیظ عشاحی ضُری، طراحی .1

 ؛(ٍٕٞب٘ی أىب٘بت ٚ تدٟیضات) ضُری مبلمان .2

 .(ؿٟش فٕٛٔی فضبی دس ٘لت ثشای ثب اسصؽ ٞٙشی آثبس) ضُری َىرَای .3

 اص: فجبتٙذ ؿٟشی صیجبػبصی ٔذیشیتی حٛصٜ دس ؿٟشی عشاحی ٞبی ٔدٕٛفٝ صیش

 غیشٜ؛ ٚ ساٜ پیبدٜ سٚ، پیبدٜ ػبصی، وف ؛ٔحّٝ، آثٕٙب ٔیذاٖ،سازی:  محًطٍ ي فضاسازی -

 فشٍٞٙی؛ -تبسیخی اسصؽ ثب ٞبی ثبفت احیبی ٚ ٔشٔتضُری:  َای جدارٌ ي وماسازی -

                                                 
1
 High quality of design 

2
 Stimulation of sense & intellect 
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 .غیشٜ ٚ ػبختٕب٘ی ػجض فضبی ؿٟشی، ٞبی : ثبغچٝسبس فضای ي مىظر معماری -

 ثب ثش: آؿٙبیی ٔـتُٕ وٝ سٚ٘ذ ٔی ؿٟشی ثـٕبس فضبٞبی صیجبػبصی دس اػبػی ٔحٛسٞبی اص یىیضُری:  تبلیغات -

 تجّیغبت، ٘لت،ٌشافیه ٔىب٘یبثی، عشاحی، ؿیٜٛ ضٛاثظ، ٚ اػتب٘ذاسدٞب پیىشٜ، ٚ ػبصٜ عشاحی ٔحیغی، تجّیغبت ٞبی سٚؽ

 ٞؼتٙذ. ٔحیغی تجّیغبت ٚاٌزاسی ٚ اسصیبثی ا٘تخبة، ؿٟشی، فضبی ثب ٕٞبٍٞٙی

 :اص فجبستٙذ ؿٟشی ٔجّٕبٖ ٞبی ٔدٕٛفٝ صیش

 ؿٟشی فضبٞبی ٚ ٞب خیبثبٖ دس ٔختّف اٞذاف ٚ ٞب وبسوشد ثب وٝ اػت تدٟیضاتی ٚ لغقبت اثضاس، ؿبُٔضُری:  مبلمان -

 ٞبی ایؼتٍبٜ خیبثب٘ی، ٞبی تّفٗ، چشاك ثبخٝ پؼت،ٞبی  كٙذٚق ثٙذ، ساٜ ٘ـیٕٗ، ا٘ٛاؿ پیبدٜ، فبثشٞبی  ٔب٘ٙذ: پُ ؿٛد ٔی ٘لت

 غیشٜ؛ ٚ تبوؼی ٚ اتٛثٛع

 اػتفبدٜ سضبیت افضایؾ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘یبص ثٝ پبػخٍٛیی ثش فالٜٚ :ىاسبم ضُری مبلمان تًسعٍ ي ساماودَی -

 ؿذ. خٛاٞذ ؿٟشی فضبی چٟشٜ صیجبؿذٖ ٚ ٔٙغمی دٞی ؿىُ ٔٛخت وٙٙذٌبٖ،

 ساٜ، پیبدٜ ٚ سٚ پیبدٜ ٔٙؾش، ٚ ٔحیظ ثش: عشاحی ٔـتُٕ: (ضُری مىظر ي سیما) ضُری طراحی ي محیطی طراحی - 

 (.غیشٜ ٔیذاٖ، ٚ ٔقبثش، عشاحی ٚ وفؼبصی

 ٚ رٞٗ دس ٚ ثبؿذ، ٔی آٖ تٕبؿبی ثٝ لبدس چـٓ آیذ، ٔی دیذٜ ثٝ وٝ اػت ؿٟشی فٛأُ ٚ فٙبكش تٕبْضُر:  سیمای -

 . ٌیشد ٔی ؿىُ ا٘ؼبٖ خبعشٜ

 سا ؿٟشی ٔحیظ وٝ ٞبیی ٔىبٖ ٚ ٞب خیبثبٖ ٞب، ػبختٕبٖ ٔدٕٛفٝ ػبختبسی ثٝ ٚ ثلشی یىپبسچٍیضُری:  مىظر -

 . ٛیٙذٌ ٔی ؿٟشی ٔٙؾش ػبص٘ذ ٔی

 ا٘ؼب٘ی سفتبسٞبی ٚ ٞب فقبِیت ثشای ثؼتشی كٛست ثٝ وٝ اػت ٘ؾٓ داسای ٚ آساػتٝ یبفتٝ، ػبصٔبٖ ٔلٙٛفیضُری:  فضای -

 .]1[ٕ٘بیذ  ٔی فُٕ
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شات ٘بٔغّٛثی ثش خؼٓ ٞب ثب ٌزؿت صٔبٖ اث ایٗ آِٛدٌی. ٔٛاخٝ اػتٞبی ثلشی ثؼیبسی  ثب آِٛدٌیـٟش تٟشاٖ ال٘ودس حبَ حبضش 

ٞبی سٞب ؿذٜ دس ػغ   صثبِٝ، ٞبی صایذ ؿٟشی إِبٖػبصٞبی ٘بٍٕٖٞٛ،  ػبخت ٚٚ سٚح ؿٟش ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ خٛاٞٙذ داؿت. 

  اػت.ٞبی ثلشی ٔٛخٛد دس ؿٟش تٟشاٖ  اص خّٕٝ آِٛدٌیاصدیبد تبثّٛٞبی تجّیغبتی ٚ  سٚٞب پیبدٜ

 ٞش ٚ ؿذٜ تٙؾیٓ ؿٟشػبصی اكَٛ اػبع ثش ٞب خیبثبٖ دس ٔٛخٛد تلبٚیش ٚ ؿٟشی تجّیغبت یبفتٝ، تٛػقٝ وـٛسٞبی اص ثؼیبسی دس

 دس .داسد خٛد ثشای خبف ٔقیبسی ٘یض ٞب ػبختٕبٖ ثٙذی سً٘ حتی. داسد سا خٛد خبف تجّیغبت ؿٟشی ثبفت اػبع ثش ٔحّٝ

 .[20] اػت ٔٙذ لبفذٜ وـٛسٞب ایٗ دس ؿٟشی ٞبی ٔحّٝ تجّیغبت آٖ تجـ ثٝ ٚ ػبصی ػبختٕبٖ حمیمت

. اػتؿٟش تٟشاٖ دس صٔیٙٝ صیجبؿٙبػی اص فٕذٜ دالیُ ٚخٛد اغتـبؿبت ثلشی دس ػیٕبی  ذْ آٌبٞی ؿٟشٚ٘ذاٖدس حبَ حبضش ف

 ٞبی ؿٟشٚ٘ذی اػت. ٞبی صایذ ؿٟشی ٘یبصٔٙذ آٔٛصؽ حزف إِبٖثٙبثشایٗ پیشاػتٗ ؿٟش اص فٛأُ ٘بصیجب ٚ 

  ٔغشح ٕ٘ٛد:ٔقضالت صیجبیی ؿٟش تٟشاٖ ثٝ فٙٛاٖ تٛاٖ  سا ٔیش فٛأُ صی صٔیٙٝ صیجبؿٙبػی،ثب تٛخٝ ثٝ ٔجبحث ٔغشح ؿذٜ دس 

  ٞب ٚ ...( ، إِبٖؿٟشی )ٔجّٕبٖ سفبیت اكُ ٚحذت دس عشاحی فٙبكش ؿٟشیفذْ  -

ٞبی ؿٟش لشاس ٌشفتٝ  ثلٛست ٘بٔٙؾٓ ثش سٚی ٕ٘بی اكّی ػبختٕبٖٚ تقذاد صیبد وٝ ثٝ  ثلشی تبثّٛٞب ٚ تجّیغبت ؿٟشی ِٛدٌیآ -

 .اػت

  ٞب خذاسٜ یىپبسچٍی ٚ ٛػتٍیپیفذْ  -

 ٞبی ٔٛخٛد ثب خیبثبٖ ٞب فذْ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ٔمیبع ػبختٕبٖ -

 ٞب ثی ٘ؾٕی خظ آػٕبٖ ؿىُ ٌشفتٝ ثٝ ٚػیّٝ ػبختٕبٖ -

 فضبٞبی ػجض فذْ ٚخٛد تٙٛؿ ٌیبٞی دس -
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 دس ؿٟش سً٘ وبسثشد ثب ٔشتجظ اكَٛ ٚ ضٛاثظ٘جٛد  -

 ؿت فذْ تٛخٝ ثٝ سٚؿٙبیی ٚ ٘ٛسپشداصی فضبٞب دس -

 اسائٝ ؿذٜ اػت. 3ثشسػی ٚ تحّیُ ٔقضالت صیجبیی ؿٟش تٟشاٖ دس لبِت خذَٚ ؿٕبسٜ 
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 ي راَکارَای پیطىُادی معضالت زیبایی ضُر تُران: 3جديل ضمارٌ 

 ردیف
 اجساء ي عىاصر

 راَکار يضعیت مًجًد ضُری

 ثذ٘ٝ تدبسی 1

 ٞب  فذْ ٚخٛد پیٛػتٍی دس خذاسٜ -

 فبؿ ٘ب ٕٞبًٞٙ ثٙبٞباستخظ آػٕبٖ ٘بپیٛػتٝ ٚ  -

 ٘بٕٞبٍٞٙی دس خٙغ ٚ ثبفت ٚ سً٘ ٔلبِ  -

 ٞب دیٛاس ٘ٛؿتٝٚخٛد  -

 ٞبی تدبسی وشوشٜٞبی ٘بٔٙبػت ٚ ٘بٔتقبسف  وثیفی، خشاثی ٚ سً٘-

  ٞب ٚ ػبیجبٖ

 ٞبی ثشق ٚ ...( ٞب، وبثُ )ػیٕٓ٘بیبٖ دس ثذ٘ٝ ػیؼبت اِىتشیىی أت -

دس ٚ ٌبصی آثی ٘لت وِٛشٞبی )ٕ٘بیبٖ دس ػیؼبت ٔىب٘یىی أت -

 ٕ٘بی ػبختٕبٖ

 فذْ ٚخٛد ٕٞبٍٞٙی دس اثقبد تبثّٛٞبی تدبسی -

 ثشای پٛؿب٘ذٖ ٕ٘بٞبی ٘بصیجبی ؿٟشی دیٛاسی٘مبؿی  ثىبسٌیشی -

 ػیؼبت ثٝ ٔىبٖ غیش لبثُ سٚیت اص دیذ فْٕٛ أخبیی ت خبثٝ -

بیی خ خبثٝأىبٖ ػیؼبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی دس كٛست فذْ ألشاسٌیشی پٛؿؾ ثش سٚی ت -

 تبػیؼبت

تذٚیٗ لٛا٘یٗ ٔشثٛط ثٝ تبثّٛٞبی تدبسی ثب سفبیت اكُ تٙبػت دس خٙغ، سً٘ ٚ ٔلبِ   -

 ثىبسسفتٝ 

 ٚ دس كٛست أىبٖ تقٛیض كٛست ٌیشد. ٞب ٚ ػبیجبٖ ٞب ؿؼتـٛی وشوشٜ -

 ثذ٘ٝ ٔؼىٛ٘ی 2

 ٞب  فذْ ٚخٛد پیٛػتٍی دس خذاسٜ - -

 خظ آػٕبٖ ٘بپیٛػتٝ ٚ استفبؿ ٘ب ٕٞبًٞٙ ثٙبٞب -

 ٘ب ٕٞبٍٞٙی دس خٙغ ٚ ثبفت ٚ سً٘ ٔلبِ  -

 ٞبی ثشق ٚ ...( ٞب، وبثُ ػیؼبت اِىتشیىی ٕ٘بیبٖ دس ثذ٘ٝ )ػیٓأت -

ػیؼبت ٔىب٘یىی ٕ٘بیبٖ دس )٘لت وِٛشٞبی آثی ٚ ٌبصی دس أت -

 ٕ٘بی ػبختٕبٖ

فضبیی اضبفی ثشای لشاس دادٖ ٞب ) ثٝ فٙٛاٖ  ٔٙبؽش ٘بصیجبی ثبِىٗ -

 آٖ( ٚػبیُ غیشضشٚسی دس

 ٚ ... وبسی، ٌزاؿتٗ ٌّذاٖ، تضییٗ ٌُ ثٝ ٚػیّٝ، ٞب أىبٖ صیجبػبصی ثبِىٗ -

خبیی تبػیؼبت ثٝ ٔىبٖ غیش لبثُ  خبثٝ -

 سٚیت اص دیذ فْٕٛ 

لشاسٌیشی پٛؿؾ ثش سٚی تأػیؼبت  -

اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی دس كٛست فذْ 

 ػیؼبتأخبیی ت خبثٝ

 

 ضفذْ ثىبسٌیشی تٙٛؿ ٌیبٞی دس فضبی ػج - فضبی ػجض 3

 ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس فضبی ػجض ٔیذاٖ  ثىبسٌیشی سً٘ -

 ٞب ایدبد فضبٞبی ػجض فٕٛدی دس خذاسٜ -

 

 ٞب خیبثبٖ 4

 ٞب آِٛدٌی كٛتی خیبثبٖ -

 وفؼبصی ٘بٕٞٛاس ٚ دس ٔٛاسدی ٘ب ایٕٗ -

 تذاخُ حشوتی پیبدٜ ٚ ػٛاسٜ -

 سیختٗ صثبِٝ دس ػغ  خیبثبٖ -

 ثیٗ ثشدٖ آِٛدٌی كٛتی كٛتی ثب پٛؿؾ ٌیبٞی خٟت اص  ایدبد ثذ٘ٝ -

 تذٚیٗ لٛا٘یٗ فبثش پیبدٜ خٟت خٌّٛیشی اص سیختٗ صثبِٝ دس ػغ  ؿٟش -

 پیبدٜ ساٜ 5

 سٚٞب ثىبسٌیشی ٔلبِ  ٘بٔٙبػت ٔب٘ٙذ آػفبِت دس ػغ  پیبدٜ-

 اتلبالت ٘بٔٙبػت-

 فذْ ٚخٛد وفؼبصی ٔٙبػت ثشای ٔقّٛالٖ خؼٕی ٚ حشوتی -

 سیختٗ صثبِٝ دس ػغ  پیبدٜ سٚ -

 سٚ ٞب دس پیبدٜ ن ٔٛتٛسػیىّتپبس -

 ایدبد تؼٟیالت ثیـتش ثشای فجٛس ٚ ٔشٚس ٔقِّٛیٗ -

 سٚ دس ٔؼیش پیبدٜ ٞبی ٌیبٞی ػبٔب٘ذٞی پٛؿؾ -

ثٙذٞبی ٕٞبًٞٙ ثب ػبیش ٔجّٕبٖ ؿٟشی خٟت ٕٔب٘قت اص پبسن  عشاحی ساٜ -

 سٚ ٞب دس ٔؼیش پیبدٜ ٔٛتٛسػیىّت

 پُ فبثش 6
 ثذ٘ٝ ؿٟش ٚ ایدبد آؿفتٍی ثلشی ؿىُ، ا٘ذاصٜ ٚ فشْ ٘بٕٞبًٞٙ ثب -

 ٞب تجّیغبت ثش سٚی پُدس اثش ایدبد آؿفتٍی ثلشی  -

 ٞب  ِضْٚ تٛخٝ ثٝ صیجبیی دس عشاحی پُ -

ثىبسٌیشی ٌیبٞبٖ دس سٚی پُ دس خٟت  -

 ٞب صیجبػبصی پُ

ٞبی  تذٚیٗ ضٛایظ لشاسٌیشی تجّیغبت ثش سٚی پُ -

 فبثش پیبدٜ

7 
تجّیغبت ٚ 

 تبثّٛٞبی ؿٟشی

 ٔىب٘یبثی ٔٙبػتفذْ  -

 ؿىُ، اثقبد ٚ سً٘ ٘بٕٞبًٞٙ-
 ٞب ثب ایدبد ٘ؾٓ ثلشی تجّیغبت ثٝ ثذ٘ٝ آٖخٟت ٘لت ٞبی سٚؿٙبیی  إِبٖ اػتفبدٜ اص -

 تذٚیٗ اػتب٘ذاسٞبی الصْ دس خٟت عشاحی تبثّٛٞب )سً٘، خٙغ ٚ ٔلبِ ( ٚ خغٛط ٔتٗ -

 سٚؿٙبیی 8

 ٘ٛس پشداصی ٘بٔٙبػت)آِٛدٌی ٘ٛسی( -

 ٞب ٔٙبػجت ٞب ٚ ٞب دس خـٗ یؼٝاػتفبدٜ اص س -

 دس ؿت ثٙبٞبی ؿبخق٘ٛسپشداصی فذْ  -

 ایدبد ٘ٛسپشداصی ٌیبٞبٖ دس فضبٞبی ػجض -

 ٞبی پٟٙبٖ خٟت ٘ٛسپشداصی ثٙبٞبی ؿبخق ؿٟش ثىبسٌیشی چشاك -
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 راَکارَا يضعیت مًجًد اجساء ي عىاصر ردیف

9 
ٞبی اتٛثٛع ٚ  ایؼتٍبٜ

 تبوؼی ٚ ...

ٞبی اتٛثٛع تٛػظ  ٜ ثٝ ایؼتٍبٜٞبی ٚاسد ؿذ آػیت -

 ؿٟشٚ٘ذاٖ

 تجّیغبت داخُ ایؼتٍبٜفذْ ػبٔب٘ذٞی  -

چٙذ ٔٙؾٛسٜ وشدٖ ایؼتٍبٜ ثب ایدبد اعالؿ سػب٘ی تلٛیشی ٚ تجّیغبت فشٍٞٙی دس ٔٛسد  -

 اٍِٛٞبی سفتبسی

وٝ ثٝ ساحتی ثٝ فٙٛاٖ یه ٔفْٟٛ ٚ ٘ـب٘ٝ ؿٟشی اػتب٘ذاسد ٚ تقشیف ؿذٜ  ایؼتٍبٜ عشاحی -

 اػت.بػبیی لبثُ ؿٙ

 آة ٕ٘بٞب 10
 وٕجٛد آة ٕ٘بٞب -

 فذْ سػیذٌی دس ٔٛالـ ثبس٘ذٌی -
 تٕ٘بٞبی ٔذسٖ ثب ثشٌضاسی ٔؼبثمبت عشاحی ثب فٙٛاٖ خاللیت دس ػغ  ٔحال ایدبد آة -

11 
ػشٚیغ ثٟذاؿتی 

 City)ؿٟشی

Toilet) 

 اػتفبدٜ اص ٔلبِ  ٘بٔٙبػت ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ وبسثشی -

ه ثب اػىّت فّضی ٔحىٓ ٚ ٔٛاد پّیٕشی وٝ لبثّیت خبثدبیی اتبله ٞبی ٘یٕٝ ػجعشاحی  -

 داس٘ذ.

 ٔذسٖ، ٔىب٘یضٜ ٚ ثب ؿیشآالت ٚ تدٟیضات اتٛٔبتیه ٚ اِىتشٚ٘یه عشاحی صیجب ، -

12 
ٞبی فبثشیٗ  ٘یٕىت

 پیبدٜ

 ٘بٕٞبٍٞٙی دس ؿىُ ٚ فشْ -

 اػتفبدٜ اص ٔلبِ  ٘بٔٙبػت -

 آػیت سػب٘ذٖ ثٝ ٔجّٕبٖ ؿٟشی -

 لبِ  ٔتٙبػت ثب الّیٓ اػتفبدٜ اص ٔ -

 ٞب ٔىب٘یبثی دسػت ٘یىٕت -

 ایدبد فضبٞبیی ثشای ٌفتٍٛ ٚ تقبُٔ ؿٟشٚ٘ذاٖ -

ٕٞبٍٞٙی عشح ٚ ؿىُ ٘یٕىت ثب دیٍض اخضای  -

 ٔجّٕبٖ

 ٞبی صثبِٝ ػغُ 13

 دس ػغ  ؿٟش ٞبی صثبِٝ وٕجٛد ػغُ-

 فذْ ٚخٛد دسپٛؽ ٔٙبػت ٚ ایدبد ثٛی ٘بٔغّٛة -

ِٝ ثب ػبیش ٔجّٕبٖ ٞبی صثب فذْ ٕٞبٍٞٙی ػغُ -

 ٔٛخٛد

 ٞبی صثبِٝ ثب دسپٛؽ ٔٙبػت أىبٖ لشاسٌیشی ػغُ -

 تدبسی  ٞبی ٞبی صثبِٝ ٔتحشن دس پٟٙٝ أىبٖ لشاسٌیشی ػغُ -

 ٞب ثغٛسیىٝ ٔب٘ـ سیختٗ صثبِٝ ثٝ داخُ آٖ ؿٛد. ػشپٛؿیذٜ وشدٖ خٛی - فذْ سػیذٌی دس ٔٛالـ ثبس٘ذٌی - ٞبی آثشٚ وب٘بَ 14

 فٕٛٔی ٞبی تّفٗ ثبخٝ 15

 ٞبی تّفٗ ٞبی ٚاسدٜ ثٝ ثٝ ثبخٝ آػیت -

 فذْ عشاحی ٕٞبًٞٙ ثب ػبیش ٔجّٕبٖ -

 اتلبَ ٘بٔٙبػت ثب وف -

 ٞب ٞبی ثذیـ ٚ خاللب٘ٝ دس عشاحی ثبخٝ أىبٖ اػتفبدٜ اص فشْ -

 تشٔیٓ اتلبالت دس وف -

 تّٛیضیٖٛ ؿٟشی 16
 اثقبد ٘بٔٙبػت -

 ٌشفتٝ ؿذٖ دیذ ثلشی ٔغّٛة -
 شی ٕ٘بیـٍش ثب اثقبد ٔٙبػت خٟت اػتفبدٜ فبثشیٗأىبٖ لشاسٌی -

 ٘شدٜ 17

 ٕ٘بی ٘بٔغّٛة اص ِحبػ سً٘ ٚ فشْ -

 ٞب ثب ٔحیظ فذْ ٕٞبٍٞٙی سً٘ ٘شدٜ -

ثٝ خٟت عشاحی ٔحذٚدیت حغ ٘ٛفی  ایدبد-

 ٘بدسػت

 ٔحُ چؼجب٘ذٖ تجّیغبت ٚ پٛػتشٞب -

 .ا٘ذ ی تشویت ٌـتٝٞبیی وٝ ثب فٙبكش ٔٙؾش ٕٞچٖٛ ٌیبٞبٖ ٚ ٔجّٕبٖ ؿٟش ٘شدٜایدبد  -

 .ا٘ذ ٞبی ٔٙحٙی وٝ ثب خضئیبت ٔٙؾش تشویت ٌـتٝ فشْاػتفبدٜ اص  -
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  گیری وتیجٍ -5

ثب ٔقضالت ٚ ٔـىالت صیبدی دس ػغ  ؿٟش سٚثشٚ ٕٞچٙبٖ  ،ؿٟش تٟشاٖتحٛالت كٛست ٌشفتٝ دس ػبختبس ٔذیشیتی ثب ٚخٛد    

 دس خٟت سفـ ٔقضالت ٔٛخٛد اػت.  ؿٟشٚ٘ذاٖثب ٔـبسوت ٔحٛس ٘ٛفی ٔذیشیت فشًٞٙ  ٞؼتیٓ. ثٙبثشایٗ ؿٟش تٟشاٖ ٘یبصٔٙذ

 تٛاٖ ثٝ ؿشح صیش دا٘ؼت: تٟشاٖ سا ٔی ؿٟش صیجبػبصیثب  ٔشتجظٔذیشیتی ساٞىبسٞب ٚ پیـٟٙبدات 

 ٞبی ؿٟشی كٛست ٌیشد؛ ٞب ثب ٕٞبٍٞٙی ثب ؿٛساٞب ٚ ٔـبسوت ٔشدْ دس پشٚطٜ ٔذیشیت دس تٕبٔی فشكٝ -

پؼت ؿٟشداسٞب وٝ خٛد ثبفث فذْ  ٕ٘ٛدٖػیبػی  پشٞیض اص ٛس ؿٟش ٚ ٔقٕبسی ثٝ فٙٛاٖ ؿٟشداس ٚا٘تخبة افشاد ٔتخلق دس أ -

 .ٞب ؿذٜ اػت تخلق آٖ

ٔٙؾٛس تمٛیت ٔـبسوت  ثٝ ،ٞبی ٔشدٔی ی دا٘ـٍبٞی ٚ دا٘ـدٛیبٖ دس ایدبد تـىُ ٘یشٚٞبی ٔتخلق ٚ ثب تدشثٝ ثىبسٌیشی -

 ؛فٕٛٔی

 وـٛس؛ ػغ  دس آٖ ٌیشی ٕٞٝ ٚ ؿٟشیٔذیشیت  ٌیشی تلٕیٓ ػغٛح دس تحَٛ ایدبد -

 ٞب آٖ ػبصی اخشایی ثٟجٛد فشآیٙذ ٚ ؿشایظ ٚاخذ ٔـبٚساٖ ثٝ ٔحیغی ٚ صیجبػبصی ؿٟشی ٔٙؾش ػبٔب٘ذٞی ٞبی پشٚطٜ ٚاٌزاسی -

 ؿٟشی؛ ٔذیشیت حٛصٜ دس

 ؿٟشی؛ یٞبی صیجبػبص پشٚطٜ ٚ ؿٟشی فضبٞبی عشاحی ٚ سیضی دس ثش٘بٔٝ ٞٛیتی فٙبكش ٚ فشٍٞٙی ٔٛاسیث تٛخٝ ثٝ -

 فضبٞبی صیجبػبصی ٚ ؿٟش والٖ ٞبی ٌیشی تلٕیٓ دس آ٘بٖ ٚخٛد ثىبسٌیشی اص ٚ صیجبػبصی فشكٝ دس ٘خجٝ افشاد ؿٙبػبیی -

 ؿٟشی؛

 ٞبی آٔٛصؿی ٞبی آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذی دس ٔذاسع ٚ ٔحیظ تمٛیت فقبِیت -

 ٌشدد: تذٚیٗ ضٛاثظ ٚ ٔمشسات وٝ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی -

 ٗٔذیشیتی؛ اخشایی ػغٛح دس ؿٟشی ٔٙؾش ٚ ٕ٘بٞبی ػبختٕب٘ی حٛصٜ دس ضٛاثظ وشدٖ اخشایی ٚ تذٚی ٚ 

 ... ٚ ِٝتذٚیٗ لٛا٘یٗ ٔشثٛط ثٝ فبثش پیبدٜ دس ػغ  ؿٟش ٔب٘ٙذ سیختٗ صثب 

 وبسی، ایدبد ثبغچٝ ٚ ... ایدبد لٛا٘یٙی دس خٟت تـٛیك ػبوٙیٗ ثٝ صیجبػبصی فضبی ثیشٖٚ اص ٔٙضَ ٔب٘ٙذ دسخت 

 صی وٝ ثٝ ٔٛخت آٖ تقٛیض وفپٛؽ خّٛی ٔقبثش ثش فٟذٜ ٔبِىیٗ اثٙیٝ ثبؿذ.ػب عشاحی ٚ تذٚیٗ ضٛاثظ وف 

 ٝعشاحی ضٛاثظ دس خٟت ػبٔب٘ذٞی تبثّٛٞبی تدبسی ثب اػتب٘ذاسدٞبی ٚیظٜ ٞش ٔٙغم 
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ٞبی تخللی پیشأٖٛ  ٞبی ؿٟشی، صیجبػبصی ٚ ٔٙؾش ؿٟشی/ ػّؼّٝ ٘ـؼتٜ اػىٙذسی، ا. سفبیت تٙبػت دس اخشای پشٚط [14]

 .1389ػبصٔبٖ صیجبػبصی ؿٟش تٟشاٖ،  ٍ٘شؽ صیجبؿٙبختی ٚ ویفیت ٔحیظ دس ػیٕبی ؿٟشی،
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