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  چىیذُ
ٞب سا وٝ هٕٗ ثشخٛسداسی اص سدشثٝ، ٞٙش ٚ حغ ٔىبٖ، خٟبٖ  ٞبیی اص خشد خٕٔی ا٘ؼبٖ ٞبی سبسیخی ؿٟشٞب، آٔٛصٜ ثبفز

ثٟب  سبسیخی ثٛدٜ ٚٔیشاثی ٌشاٖ -ٞبی فشٍٞٙی ی اسصؽ دسثشداس٘ذٜ اص ایٗ سٚ ٌزاس٘ذ. صیؼشی آدٔیبٖ اػز سا ثٝ ٕ٘بیؾ ٔی

 ٚ سبسیخی ٞبی ثبفز دَ دس ٟ٘فشٝ سبسیخی ٚ فشٍٞٙی اخشٕبٓی، ٞبی اسصؽ اٍ٘بسی ٘بدیذٜ آیٙذ. ؿٕبس ٔی ٞبی آسی ثٝ ثشای ٘ؼُ

 ٌـشٝ ُبٞشی كشفبً ٞبی ثبصػبصی سٔشیف ٔٛخت أش، ٔشِٛیبٖ ػٛی اص أبوٗ ایٗ ثٝ ای ٔٛصٜ دیذٌبٜ ؿذٖ دشسً٘ ٕٞچٙیٗ

آ٘بٖ  یدس ثؼشش صٔبٖ اػز وٝ خؼٓ، وبِجذ ٚ سٚح آٖ، ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ سٔبٔالر اخشٕبٓ بیص٘ذٜ ٚ دٛ یا ذٜیؿٟش دذ .اػز

ٌشدد ٚ یىی اص  ٞبی اخشٕبٓی دس ثؼشش ؿٟش ثبٓث ػشص٘ذٌی، حغ سّٔك ثٝ ٔىبٖ ٚ ٞٛیز ٔی ٕٞیٗ وٙؾ .ثبؿذ یٔ

 ٔفبٞیٓ ثب ٕٞشاٜ ٔذِ٘ش ایٗ ٘ٛؿشبس، دیذٌبٜ ٞبی دیبدٜ ٔحالر ؿٟشی ٞؼشٙذ.سشیٗ ثؼششٞبی حیبر ؿٟشی، ٔؼیش ثبإٞیز

 یه وٝ اػز آٖ ثش سٚ دیؾ سحمیك .اػز اخشٕبٓی اثٔبد ثب ٓدیٗ ٚ سبسیخی ثبفز دس ؿٟشی ًشاحیٕٔٔبسی ٚ  دس ٌٔشح

 ٓبُٔ ٔٛهّٛ ایٕٗ٘بیذ.  بداید سبسیخی ٞبی ثبفز دس ٔحیي ٞبی لبثّیز ٚ فوب وبسثشاٖ سفشبسی ٘یبصٞبی ٔبثیٗ ٌٔٙمی اسسجبى

 ٘ضَٚ ّٓز ثٝ وٝ سا ٔذاْٚ اخشٕبٓی ص٘ذٌی ٚ ؿٛد ٔی آٟ٘ب حوٛس ٚ ثبفز دسٖٚ ثٝ خزة دس ٔشدْ ی ٍ٘یضٜا افضایؾ

ٞذف سحمیك ؿٙبخز ٓٛأُ ٔإثش  .ٕبیذ٘ ٔی سمٛیز أىبٖ حذ ػش سب ؿذٜ، سً٘ وٓ سبسیخی ٞبی ثبفز دس ؿٟشی ٞبی ویفیز

ی ساٞىبسی خٟز حُ  اص خّٕٝ اسائٝ ی ػشؿٛس ٔحّٝی ٔٛخٛد دس ثبفز سبسیخی ٞب دس خٟز حفَ ٚ سمٛیز ویفیز

 سحّیّی – سٌجیمی،  سحمیك سٚؽ ِحبٍ ثٝ حبهش٘ٛؿشبس  ثبؿذ. ایٗ ٔحّٝ ٔیسٚی  ٞبی دیبدٜ ٞب ٚ سمٛیز فشكز ٔحذٚدیز

 اػبع ثش ٚ ٘ذٌشد ٔی ٌٔشح ٘یض ٔشسجي ٔـىالر ٚ ٔؼبئُ،  ٔٛخٛد ٚهٔیز ثیبٖ ٚ سٛكیف ثش ٓالٜٚ آٖ دس وٝ اػز

 ٔشٚس ٚ ، ٔیذا٘یای وشبثخب٘ٝ سٚؽ اص اػشفبدٜ ثب ِ٘شی چبسچٛة.  ٌیش٘ذ ٔی لشاس اسصیبثی ٔٛسد، ٔٛخٛد ٞبی ؿبخق ٚ ٔٔیبسٞب

  ثٙذی ٚ دیـٟٙبد ؿذٜ اػز. اِٚٛیزآٔذٜ  دػز دس دبیبٖ، ساٞىبسٞبی ثٝ ؿذ . سٔییٗ سخللی ٞبی ٘ٛؿشبس
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ثٝ سإٞٙبیی « ٌشا  وٛی ٔؼىٛ٘ی ثب سٚیىشد ٕٔٔبسی ٌٔٙمٝ» ی وبسؿٙبػی اسؿذ ٘بص٘یٗ دِیش ثب ٓٙٛاٖ  ٘بٔٝ ایٗ ٔمبِٝ ثشٌشفشٝ اص دبیبٖ * 

 ثبؿذ وٝ دس دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ٔـٟذ، ا٘دبْ دزیشفشٝ اػز. خٙبة دوشش خؼشٚ كحبف ٔی
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  همذهِ
سیضی ؿٟشٞب لشاس ٌشفشٝ اػز. دس  ٔحٛس اٍِٛی ثش٘بٔٝ ٔحٛس ٚ ػذغ ًشاحی ا٘ؼبٖ اسٛٔجیُٞبی اخیش، دٚ ّ٘ٛ ًشاحی  دس دٞٝ

بّ خٛد لشاس اِـٔ سٚی سا سحز ٞبی ا٘ؼبٖ اص خّٕٝ دیبدٜ ی ٘یبصٞب ٚ فٔبِیز ٞب، اسٛٔجیُ ٔمذْ ثش ا٘ؼبٖ ثٛدٜ ٚ ٕٞٝ سیضی ایٗ ثش٘بٔٝ

 ٚ اػز ؿذٜ ٕٓٛٔی فوبٞبی دس دٛیب اخشٕبٓی سٚاثي ثشلشاسی اص ٔبْ٘ ا٘ؼبٖ، ص٘ذٌی ٔخشّف ٚخٜٛ ثش خٛدسٚ چیشٌیدادٜ اػز. 

 ثیـششی ٕ٘ٛد آٖ، خبف ٞبی ٚیظٌی دِیُ ثٝ سبسیخی ٞبی ثبفز دس فٛق ِٝٔؼأ. افشذ ٔی اسفبق ػٌحی ثؼیبس ؿٟشی، ٔحیي دسن

 . ٌشفز لشاس خٛدسٚ سؼّي سحز ىجبسٜی ثٝ ٚ اوٖٙٛؿذ،  ایدبد ا٘ؼبٖ ثشای دیٛػشٝ فشایٙذی دس ٚ یحثشذس وٝ فوبٞبیی صیشا. داسد

 ٚ ؿذٖ دیذٜ ٚ دیذٖ ی سدشثٝ خبٔٔٝ، ثٝ سّٔك حغ ٕ٘ب٘ذٜ، اٚ حوٛس ٚ ا٘ؼبٖ ثشای خبیی وٝ فوبٞبیی چٙیٗ دسدیٍش 

 افشذ. ٕ٘ی اسفبق دسػشی ثٝ ا٘ؼبٖ ٘یبصٞبی سشیٗ ٟٔٓ اص یىی ٓٙٛاٖ ثٝ اخشٕبٓی سٔبٔالر ٟ٘بیز دس ٚ چٟشٜ ثٝ چٟشٜ دیذاسٞبی

 ثیشارأس ثش ٓالٜٚ اخشٕبٓی، سٔبٔالر ٘جٛد ّٓز ثٝ دیشأٖٛ ٔحیي ثٝ سّٔك وبٞؾ .ٌشدد ٕ٘ی خشٓ خب ٕٞیٗ ثٝ ِٝأٔؼ ایٗ دیبٔذ

 ٚ ا٘ذاصد ٔی شٜٔخبً ثٝ، داسد ثؼیبس اسصؽ سبسیخی ٚ ٞٛیشی ِ٘ش اص وٝ سا سبسیخی ٞبی ثبفز ثمبی ػبوٙبٖ، دس ٔٙفی سٚا٘ی

 ثشاثش دس ٔؼئِٛیز احؼبع وٝ ٔذاْٚ، ٚ فٔبَ اخشٕبٓی ص٘ذٌی فمذاٖ سٛاٖ ٔی سا أش ایٗ ّٓز. خـذث  ٔی ػشٓز سا آٖ فشػٛدٌی

 .ا٘ذ وشدٜ خؼشدٛ ثبفز وّی سخشیت ٚ ِٝأٔؼ كٛسر حزف دس سٟٙب سا آٔذٜ دیؾ ؿشایي اكالح .دا٘ؼز ذ،ٙو ٔی سمٛیز سا ٔحیي

 ٞبی ثبفز دس ٟ٘فشٝ اخشٕبٓی ٞبی اسصؽ ؿٙبػب٘ذٖ ٚ حفَ ثشای ثبالسش ػٌحی دس ٚ ٚهٔیشی چٙیٗ ثشٚص اص خٌّٛیشی ثشای

 ٌؼششؽ ٚ اخشٕبٓی ص٘ذٌی ویفیز اسسمبی ٔذاْٚ، اخشٕبٓی ص٘ذٌی ثشلشاسی دس ػٔی ثبیذ، داسد فشٍٞٙی ٞبی سیـٝ وٝ سبسیخی

 ٞبی دشب٘ؼیُ اص اػشفبدٜ ثب ٍٔش ؿذ ٘خٛاٞذ یؼشٔ اٞذاف ایٗ سحمك .داؿز سبسیخی ٞبی زثبف دس ؿٟشٚ٘ذی ٔؼئِٛیز احؼبع

ِ٘شیبر ٔخشّفی ثشای حُ  .اخشٕبٓی ػشٔبیٝ ثؼششٞبی اسسمبی ٚ اخشٕبٓی ٔشاٚدار ٚ سٔبٔالر ثشلشاسی خٟز دس سبسیخی ثبفز

 ثبؿذ. ٔذاس ٔی ٞب، دػشیبثی ثٝ خٛأْ دیبدٜ وٝ یىی اص اٞذاف ٔـششن آٖ ا٘ذ ای اص ایٗ ٔـىالر ٌٔشح ٌـشٝ ٌٛؿٝ

سٚی ٔحالر ؿٟشی اص إٞیز ثؼیبسی  ٌٔبِٔٝ ٚ ثشسػی ٚهٔیز ٔٛخٛد ویفیز دیبدٜٝ ؿذٜ دس ثبال، شسٛخٝ ثٝ ٔٛاسد ٌف ثب

ی ػىٛ٘ز  ی ثبصاس ػشؿٛس ( وٝ اص لذٔز، ػبثمٝ دس ٘ٛؿشبس حبهش ٚهٔیز ٔٛخٛد یىی اص ٔحالر ٔـٟذ ) وٛچٝ ثشخٛسداس اػز.

ٚ دس دبیبٖ، سالؽ ؿذٜ اػز ساٞىبسٞبیی خٟز ، ثشسػی ثبؿذ شخٛسداس ٔیثػبوٙبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ اص ساػشٝ ثبصاسٞبی فٔبَ ٔحّٝ 

 اسائٝ ٌشدد. فوب وبسثشاٖ سفشبسی ٘یبصٞبیٞبی فوبیی ٚ  سٚی ػبوٙبٖ ایٗ ٔحّٝ ٔشٙبػت ثب ویفیز ٞبی فٔبِیز دیبدٜ افضایؾ لبثّیز

 

 هثاًی ًظزی تحمیك -1
 ضٌاسی هحیطی رٍاى -1-1

٘بخٛدآٌبٞی » یشأٛ٘ـبٖ، ثٝ كٛسر ٔبدسصادی ؿىُ ٍ٘شفشٝ ٚ ثیـشش اوشؼبثی اػز. سٚاثي ٔیبٖ ٔٛخٛدار ص٘ذٜ ٚ ٔحیي د

ای وٝ سٛػي اخذاد ثـش  ٞبی خٟبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب سا ٘ؼجز ثٝ ٚلبیْ ٚ دذیذٜ خٕٔی ثٝ كٛسر اٍِٛٞبی فٌشی، ّ٘ٛ ٚاوٙؾ ا٘ؼبٖ

ؿٕبس ٌزؿشٝ ٘ـأر  ٞبی ثی دشثیبر ٘ؼُوٙذ. سشع اص سبسیىی، ثیٓ اص سٟٙبیی ٍٕٞی اص س ثٙذی ٔی ؿىُ ٌشفشٝ، اص لجُ لبِت

  [ 1] « سػذ.  ٌیشد ٚ ثٝ فشد ٔی ٔی

سٚا٘ـٙبػبٖ ٔحیي ، ٔٔشمذ٘ذ ؿشایي فیضیىی سأثیش ا٘ىبس٘بدزیشی ثش سفشبس ٚ افىبس ا٘ؼبٖ داسد، سب آ٘دب وٝ ثشسػی سفشبسٞبی 

ٌیشد ٚ اص  ػٛیی سحز سأثیش ٔحیي لشاس ٔی ا٘ؼبٖ اصدزیش ٘یؼز.  ا٘ؼبٖ ثذٖٚ سٛخٝ ثٝ ٔحیي ٚ ؿشایي فیضیىی حبوٓ ثش آٖ أىبٖ

 ثخـذ. وٙذ ٚ ثٝ ٔحیي ػبٔبٖ ٔی ٞبی خٛد، ٔحیي سا دٌشٌٖٛ ٔی ٞب ٚ ٞذف ػٛیی دیٍش ثب سٛخٝ ثٝ ٘یبصٞب، اسصؽ

ؿٙبػبٖ ٔحیٌی ثیٗ ادسان ؿیء )سىیٝ ثش ٚیظٌی سحشیىبر ػبدٜ ایدبد ؿذٜ سٛػي ٔدٕٛٓٝ اًالٓبسی وٝ یه دذیذٜ  سٚاٖ

وٝ سحز سأثیش  ؿبٖ ٚ دس حبِی ٞب دس ٔحیي ٚالٔی ٛا٘ذ ثٝ ؿخق ٔٙشمُ وٙذ( ٚ ادسان ٔحیٌی )دسن دذیذٜس ثٝ سٟٙبیی  ٔی

ا٘ؼبٖ ٚ سفشبسٞبیؾ، اٚ سا اص ٔحیي خٛد  ی ٌٔبِٔٝ ؿٛ٘ذ، ثٙبثشایٗ ٍٞٙبْ ٓٛأُ ٔحیٌی ٚ سدشثیبر ا٘ؼبٖ ٞؼشٙذ( سٕبیض لبیُ ٔی

سفبٚر ایٗ دٚ دیذٌبٜ ٓالٜٚ ثش  دٞٙذ. یه اص ا٘ؼبٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٓٙٛاٖ ثٔذی غیش لبثُ سفىٝ خذا ٘ذا٘ؼشٝ ٚ ٔحیي سا ث

وٙٙذٜ دس ٔحیي ٘یض ٔشسجي اػز. سأثیش ؿخق دس ادسان  ٞب ثٝ ٘مؾ ا٘ؼبٖ، ثٝ ٓٙٛاٖ ٘بُش ٚ ُٕٓ ا٘ذاصٜ ٚ دیچیذٌی ٔحشن

 ذٞی ٚ یبدآٚسی اًالٓبر( ٚ دسآٚسی اًالٓبر( سب ؿٙبخز )اسصیبثی، دشداصؽ، ػبصٔب٘ ادسان )ا٘شخبة ٚ خْٕ ی ٔحیي اص ٔشحّٝ
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ٞبی ؿخق، ٞذف، اٍِٛٞبی رٞٙی ٚ  ٟ٘بیز سفشبس )دس ٔحیي، ٘ؼجز ثٝ ٔحیي، ٘ؼجز ثٝ افشاد دس ٔحیي( ثب سٛخٝ ثٝ ٚیظٌی

 اػز.ٞبی اخشٕبٓی ٚ فشٍٞٙی لبثُ سأُٔ  ِ٘بْ

ز یبفز، سب ثٝ خّك فوبٞبی ای ٚ دس ٘شیدٝ ائشالف ّْٓٛ سفشبسی ٚ ًشاحی ٔٛخٛدی ؿٙبػی ٔحیي ثب ٚیظٌی ٔیبٖ سؿشٝ سٚاٖ

ثب سٛخٝ ثٝ سٔبُٔ فشد ثب  دػشیبثی ثٝ سهبیز ا٘ؼبٖؿٙبػبٖ ٔحیي دس دی آٖ ثٛد٘ذ  آ٘چٝ سٚاٖ .صیؼز ٔٙبػت ا٘ؼبٖ ٔٙشٟی ؿٛد

ٕٔٔبساٖ ٘یض ٕٞٛاسٜ دس خؼشدٛی اكِٛی ثٛد٘ذ وٝ وبسثشد آٖ ٔٛخت ػٛدٔٙذی فوبٞبی  ٔحیي ٚ فشد ثب فشد ثٛدٜ اػز.

آَ خؼٕی ٚ  ثش ایٗ اػبع فشاٞٓ وشدٖ ؿشایي ایذٜ [2 ] .ؿٛد ٓبًفی –ّٕٓی ٚ چٝ دس ػٌح احؼبػی  چٝ دس ػٌح -ٕٔٔبسی

ٞبی أٙیز اخشٕبٓی ٚ سهبیز حبكُ اص  آَ سٚا٘ی ثیـشش ثٝ خٙجٝ سٚا٘ی ٔٛسد سٛخٝ لشاس ٌشفشٝ اػز. اِجشٝ ٔملٛد اص ؿشایي ایذٜ

ٞبیی اص ٔحیي ِ٘یش ٔیضاٖ سٚؿٙبیی، سً٘، ٘حٜٛ آسایؾ  ٚیظٌیثشایٗ ثٙب، ٞبی سٚا٘ی آػبیؾ فیضیىی ثٛدٜ اػز سب سٛخٝ ثٝ خٛاػشٝ

 شاریٚ سأث یوبِجذ يیا٘ؼبٖ ثب ٔح ی ساثٌٝ یٌیٔح یسٚاٖ ؿٙبػا٘ذ. ٔجّٕبٖ، اػشب٘ذاسدٞبی اثٔبد فوب ٚ ٔجّٕبٖ إٞیز ٚیظٜ یبفشٝ

ِزا . شدیاٚ ٔٛسد سٛخٝ لشاس ٌ یٞب بجیشٞب ٚ اح ٞب، ٍ٘شؽ وٝ اسصؽ دٞذ یلشاس ٔ یٔٛسد ثشسػ یا سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ٍشیىذیدٚ ثش  ٗیا

 ثبؿذ، یا٘ؼبٖ ٔ ٗیبدیثٙ یٞب وٝ اص ّ٘ٛ سفشبس ضیٞب ٘ ٔشدْ اص ٔىبٖ یٚ خٕٔ یفشد ی سدشثٝ ی ثٝ ٌٔبِٔٝ یٌیٔح یؿٙبػ سٚاٖ

 [ 3] ٔٙذ اػز.  ٓاللٝ
 

 فضای ضْزی -1-2

 ًشاحی ی حشفٝ –ٚ ثٙیبٖ دا٘ؾ  ٔىبٖ اكّی ص٘ذٌی اخشٕبٓی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ اػبع ،ٞبی ٕٓٛٔی فوبٞبی ؿٟشی یب ٓشكٝ

سٔبسیف ٔخشّفی  ؿٟشی فوبی ثشای. ٞؼشٙذ ثشخٛسداس ٔذ٘ی حیبر ٚ ٔحیٌی دٛیبیی دس ثؼضا إٞیشی اص سٚ ایٗ اص. ٞؼشٙذ ؿٟشی

 : ٞب دس صیش اؿبسٜ ؿذٜ اػز سشیٗ آٖ اسائٝ ٌشدیذٜ وٝ ثٝ ثشخی اص ٟٔٓ

  ثبؿٙذ ٔی خٕٔی ص٘ذٌی ٔبٞیز سجّٛس ٘ٛٓی ثٝ وٝ ٞؼشٙذ ؿٟشٞب ٕٓٛٔی ٚ ثبص فوبٞبی اص ثخـی ؿٟشی فوبٞبی 

 .داس٘ذ حوٛس آٖ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ خبیی یٔٙی

  ٞبی ثخؾ سٕبْ ٞب ٓشكٝ ایٗ. دٞذ ٔی سخ ٞب ا٘ؼبٖ ثیٗ سٔبُٔ ٚ اسسجبى سٕبع، ثیـششیٗ ؿٟشی، ٕٓٛٔی ٞبی ٓشكٝ دس 

 ٞب، خیبثبٖ اص ٞب ٔىبٖ ایٗ ٙبثشایٗ،ث. ٌیشد ٔی دسثش داس٘ذ، ثلشی ٚ فیضیىی دػششػی آٖ ثٝ ٔشدْ وٝ سا ؿٟشی ثبفز

     ؿٛد. سا ؿبُٔ ٔی ٞب آٖی ٜ وٙٙذ ٔحلٛس ٞبی ػبخشٕبٖ سب ٞب چٟبسساٜ ٚ ٞب دبسن

  سٔبُٔ لبثّیز ثب ؿٟشٚ٘ذاٖ خْٕ یب خٕٟٛس ٕٓٛٔی، اص ِٔٙٛس. ٔشفبٚسٙذ ٔفبٞیٕی ْٕٓٛ ثشای فوب ٚ ٕٓٛٔی فوبی ٚ 

 ؿشى ؿٟشی، خٛؽٚ  خٙت ٚ اخشٕبٓی ص٘ذٌی افضاس ػخز ٙٛآٖ ثٝ ؿٟشی فوبی ثٙبثشایٗ. اػز اخشٕبٓی ٌفشٕبٖ

 اػز. ٘ذٜ ثیٗ ؿٟشٚ٘ذاٖػبص سٔبُٔ ٚ دٔٛوشاػی سٕشیٗ ثشای الصْ

  ٞذف اِجشٝ. ثبؿٙذ داؿشٝ فیضیىی حوٛس ٞب آٖ دس داس٘ذ حك ٕٞٝ وٝ اػز ٕٓٛٔی خبًش ایٗ ثٝ ٕٓٛٔی ٔىبٖ ٚ فوب 

 ٔىبٖ یه ثٝ وٝ داسد ٚخٛد ٘یض أىبٖ ایٗ أب اػز، آٖ دسٖٚ ٞبی فٔبِیز ثٝ دػشیبثی ٔىبٖ، ثٝ فیضیىی دػششػی اص

ٔب٘ٙذ دػششػی ثٝ ٔىب٘ی وٝ دبسٛق ٌشٚٞی اص دٚػشبٖ  .بی دسٖٚ آٖ دس دػششع ٘جبؿذٞ فٔبِیز ِٚی ثبؿذ، دػششػی

 دس ٚػي یه فوبی ٕٓٛٔی اػز.

ٚ ثیـشش اص آ٘ىٝ  یبثذ ٔٙب ٔیثب حوٛس ا٘ؼبٖ ٚ فٔبِیز اٚػز وٝ ٌٔشدد وٝ فوبٞبی ٕٓٛٔی ؿٟشی  ثٙبثشایٗ ٔـخق ٔی

ٌٛ٘ٝ فوبٞب  داسای ٘مـی وبِجذی ثبؿٙذ ثٝ دِیُ ایدبد سٔبُٔ اخشٕبٓی ٔیبٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚاخذ إٞیز ٞؼشٙذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ایٗ

فوبی ؿٟشی  »:  ِ٘شاٖ حشی ثب فوبٞبی وبؿشٝ ؿذٜ )ػجض( ؿٟشی سفبٚر داس٘ذ ثب فوبی ثبص ؿٟشی ٚ ثٝ ثبٚس ثشخی اص كبحت

وٝ دبسن یب فوبی ػجض سحشن ٚ  چٙبٖ ،ىشد ٚ فٔبِیز ٚیظٜ اػز. حبَ آ٘ىٝ فوبی ثبص ؿٟشی كٛسسی ًجیٔی داسدداسای ّٕٓ

ػٝ ثٝ ٓٙٛاٖ «  ثشلشاسی سٔبٔالر اخشٕبٓیٚ  ثبص ثٛدٖ آٖ، ٕٓٛٔی ثٛدٖ فوب »دس ٞشحبَ، اص  «. فٔبِیز فوبی ؿٟشی سا ٘ذاسد

 ٔی سٛاٖ ٘بْ ثشد. ؿبخق اكّی فوبٞبی ؿٟشی

فوبٞبی ؿٟشی سا اص ِحبٍ  : » ثٙذی ٔشثٛى ثٝ فوبٞبی ؿٟشی دس یه ثٔذ والٖ ٚ اص ِٔٙش ّٕٓىشدی اػز دیٍش دػشٝ

سٛاٖ ثٝ چٟبس حٛصٜ سمؼیٓ وشد وٝ ًجٔبً ثب یىذیٍش سٚاثٌی دٛیب داس٘ذ؛ فوبٞبی ٔؼىٛ٘ی، فوبٞبی وبسی، فوبٞبی  وبسوشدی ٔی
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ٞب وٕششیٗ  ی حُٕ ٚ ٘مّی ٔخلٛف ٌزس ٚ ٓجٛس ثٛدٜ ٚ دس آٖدس ایٗ ٔیبٖ، فوبٞب«.  اٚلبر فشاغز ٚ فوبٞبی حُٕ ٚ ٘مّی

ٞبیی ثؼیبس ٘بدبیذاس ٚ ٔٛهٛٓبر  داسای ٘مؾ ٔجبدِٝ اخشٕبٓی ٚ ٌزساٖ اٚلبر فشاغز، دزیشای خٕٔیزسٛلف ٚ ػىٖٛ ٚخٛد داسد. 

ؿٛ٘ذ سب ٘یبصٞبی ایٗ ثذاٖ ٔٔٙبػز وٝ ًشاحی ٚ ٔذیشیز  فوبٞبی ٕٓٛٔی ثبیذ دبػخذٜ ثبؿٙذ. خبِجی ثشای ٌٔبِٔٝ ٞؼشٙذ.

 [  4]  وبسثشا٘ـبٖ سا ثشآٚسدٜ ٕ٘بیٙذ.

 

 ی تاس ٍ ارتثاط اجتواعی تیي هزدمفضا -1-2-1

ٌشدد ٚ اص ایٗ  ٔی سمٛیز سٚاثي ٚ ثشخٛسدٞبی اخشٕبٓی ثیٗ ٔشدْٞب ثبٓث  ٞب ٚ یب ٔیذاٖ فوبٞبی ثبص ؿٟشی ٔب٘ٙذ دبسن

فوبی ػجض ثٝ ٓٙٛاٖ حیبى ٘مؾ  .یز ٔحّٝ سا ٘یض سمٛیز ٕ٘بیذسٛا٘ذ ٞٛ ثب ایفبی ٘مؾ ٘ـب٘ٝ ٚ ٕ٘بد دس یه ٔحّٝ ٔیًشیك 

سٛا٘ذ ثٝ خزاثیز فوبی ثبص ٚ ٔیضاٖ اػشفبدٜ  چٟبس خلٛكیز صیش ٔیثبؿذ. ٓالٜٚ ثش آٖ ٚخٛد  اص ٘ىبر ٟٔٓ ٔی ا٘ذسٚ٘ی یه ٔحّٝ

دس آٖ ٚالْ ؿذٜ اػز ٚ  ای وٝ دس ٔدٕٛٓٝ حغ ٔحلٛسیز فوب، ٚخٛد ٘ٛس ًجیٔی ٚ آفشبة ٔٙبػت، ٔشوضیز فوب اص آٖ ثیفضایذ.

الصْ  ی سٛاٖ صٔیٙٝ ٔی ،، چٙب٘چٝ ثشٛاٖ سفشبسٞبی فشدی ٚ خٕٔی ٚ ّٕٓىشدٞبی یه فوب سا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛدًشاحی خضئیبر فوب

خٟز ػِٟٛز ا٘دبْ ایٗ سفشبسٞب ٚ ّٕٓىشدٞب سا فشاٞٓ آٚسد. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ ثب ًشاحی ٔٙبػت ٓٙبكش ٔحیٌی ٔثُ دّٝ، ٘یٕىز، 

ٕ٘بیذ.  اسسجبًبر اخشٕبٓی سا سؼٟیُ ٔی ،ؿٛد ٚ دس خبی الصْ ٞب سمٛیز ٔی أىبٖ ا٘دبْ ثٔوی فٔبِیز ،وف ػٌٛح ٚ دیٛاسٞب

الصْ ثشای ٌزسا٘ذٖ اٚلبر فشاغز ٚ ثبغجب٘ی سا فشاٞٓ آٚسد ٚ اص ایٗ ًشیك  ی سٛا٘ذ صٔیٙٝ فوبٞبی ثبص اًشاف ٔٙبًك ٔؼىٛ٘ی ٔی

 [  5]  سٔبٔالر اخشٕبٓی ٘یض افضایؾ یبثذ. ٚ ؿشایٌی سا ایدبد ٕ٘بیذ وٝ اسسجبًبر ثیٗ افشاد

 

 فضاّای ضْزی درٍى تافت هسىًَی -1-2-2

ٞبی ٔىُٕ ص٘ذٌی سٚصٔشٜ، ٘مؾ ٟٕٔی دس  ٚ ٔىبٖ فٔبِیز شٖٚیخب٘ٝ دس ث یذاْٚ فوبثخـی اص فوبٞبی ؿٟشی ثٝ ٓٙٛاٖ س

ی ؿٟشی  حّی ٚ یب ص٘ذٌی سٚصٔشٜایٗ فوبٞب وٝ ثیـشش ثٝ سٚاثي اخشٕبٓی دس ٔمیبع ٕٞؼبیٍی ٚ ٔ ص٘ذٌی ؿٟشٞب داس٘ذ.

ی ؿٟشٞب ٔحؼٛة  دٞٙذٜ ٞبی ٔؼىٛ٘ی، وٝ ٚاحذ اكّی سـىیُ اخشلبف داس٘ذ، اص ِ٘ش ػیٕبی ؿٟشی ٚ سأٔیٗ دیٛػشٍی ثبفز

سشیٗ ٔؼبئُ  ٞبی دیٍش، یىی اص ٟٔٓ ٞب ثٝ ثبفز ٞب ٚ اسلبَ ٔٙؼدٓ آٖ یبثٙذ.وبُٔ ثٛدٖ ٚ وبسا ثٛدٖ ایٗ ثبفز ؿٛ٘ذ، إٞیز ٔی ٔی

ٞب ٚ فوبٞبی ؿٟشی والٖ، اسسجبًی خٛا٘ب، ٌٔٙمی ٚ ٔٙؼدٓ  ٞبی ٔؼىٛ٘ی وٙٛ٘ی ثیٗ ٔدٕٛٓٝ دس ٔدٕٛٓٝ صی اػز.ؿٟشػب

دِیُ  ٞبی ٔؼىٛ٘ی ثٝ ی ٔؼىٛ٘ی ٘یض اسسجبى ٔٙبػجی ٚخٛد ٘ذاسد ٚ اغّت ثبفز ٞبی ثٟٓ چؼجیذٜ ٚخٛد ٘ذاسد، ثیٗ ػبخشٕبٖ

ی  ای ٘بسٕبْ داس٘ذ. اص ػٛی دیٍش، ٔؼئّٝ ٞب ٔؼئِٛیز ٘ذاسد، چٟشٜٖ ٚخٛد فوبٞبی سٞب ؿذٜ وٝ ٞیچ فشد یب ٔشخٔی دس ٔمبثُ آ

سیضی ؿذٜ ٚ  ٟٕٔی وٝ ٔٛخت ؿذٜ اػز ص٘ذٌی ؿٟشی دس ٔمیبع ٔحالر ٔؼىٛ٘ی خشیبٖ ٘یبثذ، فمذاٖ فوبٞبی ٔٙبػت ثش٘بٔٝ

بدفی یب اػشثٙبیی ٞبی خٛة ٔٛخٛد دشاوٙذٜ، سل ٞب ٚ ٔؼیشٞبی ػٛاسٜ اػز. ٕ٘ٛ٘ٝ ی ٔیبٖ ػبخشٕبٖ ًشاحی ؿذٜ دس فبكّٝ

 ٚخٛد ٘ذاسد. ای ٔٙؼدٓ ٚ دیٛػشٝ ثیٗ ػٝ ٓٙلش ػبخشٕبٖ، ٔٔجش ٚ فوبٞبی ٕٓٛٔی دس ٔحالر ٔؼىٛ٘ی ساثٌٝٞؼشٙذ ٚ ٕٓالً 

ٚسی صیجبیی ؿٙبخشی ص٘ذٌی ؿٟشی، ثالٚاػٌٝ  فمذاٖ چٙیٗ اسسجبًی دس دٚ ٚخٝ ٟٔٓ، یٔٙی ٚخٝ اخشٕبٓی ٚ ٚخٝ ثٟشٜ

ٞبی ٔخشّف ص٘ذٌی اخشٕبٓی ٚ  ٔىبٖ ؿذٖ ؿیٜٛ مذاٖ فوبی ٔٙبػت یب ثٝ ٓجبسر دیٍش، ثیؿٛد. دس ثٔذ اخشٕبٓی، ف ٔٙٔىغ ٔی

وٙذ ٚ ٔٛخت سٙضَ ویفیز ص٘ذٌی  ی ٔشمبثُ ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ؿٟش سا ٕٓیمبً ٔخشُ ٔی ٞب، ساثٌٝ ٞب دس حشیٓ خب٘ٝ ٔحجٛع ؿذٖ آٖ

ؿٛد،  شایی ؿذیذ ٕٔٔبسی ؿٟش ٔشدّی ٔیؿٛد. ایٗ ٌؼؼشٍی وٝ دس ٓذْ دیٛػشٍی ٚ فشدٌ ؿٟشی ٚ سدشیذی ؿذٖ وبُٔ آٖ ٔی

دس ؿٟش أشٚص، خبیی ثشای سٚاثي ٕٞؼبیٍی ٚ ٔحّی ٚخٛد ٘ذاسد ٚ ؿٟشٚ٘ذ ایٗ ؿٟش، ٘بٌضیش ایٙه ثٝ خٛثی ٔحؼٛع اػز.  ٞٓ

 وٙذ. ثیـشش اٚلبر خٛد سا دس دسٖٚ خب٘ٝ ػذشی ٔی

زیشد. ؿبیذ ثشٛاٖ ادٓب وشد وٝ یىی اص دالیُ د اص ػٛی دیٍش، ویفیز ص٘ذٌی اص ویفیز ٔىبٖ صیؼز ا٘ؼبٖ، سأثیش ٔؼشمیٓ ٔی

ٞبی  ٞبی ٔٛخٛد ثیٗ فوبٞبی ٔخشّف ٚ اوشفب وشدٖ ثٝ ًشح ٞبی ٔفٟٛٔی ٚ سفبٚر ٞٛیشی ؿٟش أشٚص، ٘ذشداخشٗ ثٝ ُشافز ثی

ثب  ؿٙبخشی ٚ ٞٙشی ٚ ٞبی صیجبیی یىٙٛاخز ٔـبثٝ ثب ٓٙبكش ٚ ٔلبِح یىٙٛاخز ٚ ثٝ اكٌالح اػشب٘ذاسد، ثذٖٚ سٛخٝ ثٝ اسصؽ

 ؿٙبخشی ؿٟش فمي اص ًشیك ثشخٛسد ٔدضا ٚ ٔـخق ثب ٞشیه اص فوبٞبی دیذی وبٔالً سِٛیذی ٚ كٙٔشی ثبؿذ. ویفیز صیجبیی
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ٞبی  ٍ٘شی دس ثبفز ٞبػز. ایٗ خضئی سه آٖ ؿٛد. دشداخشٗ وّی ثٝ فوبٞبی ؿٟشی ثٝ ٔٔٙبی ٘فی سه خشد ٚ والٖ ایدبد ٔی

 یبثذ. ٔؼىٛ٘ی، إٞیشی خبف ٔی سش ٔحالر ٔؼىٛ٘ی ٚ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ٚ ثؼشٝ

ٌٛ٘ی ثٝ كٛسر ثبِمٜٛ ٚخٛد داس٘ذ وٝ دس ٍ٘شؽ وّی ثٝ ؿٟشػبصی اص لّٓ  ٞبی ٔؼىٛ٘ی ؿٟش، فوبٞبی ٌٛ٘ٝ دس ثبفز

ثخـی ٚ ؿٙبػبیی ٔٙبًك ٚ ٔحالر ؿٟش ٚ ثٝ فوبٞبیی ثٝ یبد  ٞبیی ثشای ٞٛیز سٛاٖ ثٝ ٘ـب٘ٝ ا٘ذ. ایٗ فوبٞب سا ثٝ ساحشی ٔی افشبدٜ

ٞب ٚ ثشخٛسدٞبی سٚصٔشٜ دس ػٌح ٕٞؼبیٍی ٚ ٔحّی وبسثشد یبثٙذ. احیبی ایٗ فوبٞب  جذیُ وشد سب ثٝ ٓٙٛاٖ ٔحُ ٔاللبرٔب٘ذ٘ی س

ٞبیی اص  دس ایٗ ثخؾ ثٝ ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ وبسثشدی ٔحالر ٔؼىٛ٘ی. ٞبی سه ٞب ٚ خیبثبٖ ا٘ؼب٘ی وشدٖ وٛچٝٔٛلٔیشی اػز ثشای 

ؿذٜ ٚ ثذٖٚ ٔشِٛی، ثٝ یىی اص ٓٛأُ ٟٔٓ صؿشی ػیٕبی ٔحالر ٔؼىٛ٘ی سجذیُ  ٌٛ٘ٝ فوبٞبی ثبِمٜٛ وٝ دس حبَ حبهش سٞب ایٗ

 دشداصیٓ : ا٘ذ، ٔی ؿذٜ

  ُّا  رٍّای وَچِ پیاد 

ٞبی ٔحالر ٔؼىٛ٘ی، أشذاد  ص٘ذٌی وٛچٝؿٛ٘ذ ٚ ثٙبثشایٗ ًجیٔی اػز وٝ  ٞب ثبص ٔی ٞب ٕٓٛٔبً ثالفبكّٝ ثٝ وٛچٝ خب٘ٝ

سٚٞبی ثبسیه، ثٝ ٞیچ ٚخٝ أىبٖ اػشفبدٜ اص فوبی وٛچٝ سا  ٞبی أشٚصی ثب دیبدٜ وٛچٝ اٌش ٞب ثٝ ؿٕبس آیٙذ. ص٘ذٌی دسٖٚ خب٘ٝ

آٚس٘ذ، ِٚی ػبوٙبٖ ٔحالر ٕٓالً ثٝ دِیُ ٘یبص ؿذیذ، ثشخالف ٞشٌٛ٘ٝ ٌٔٙك ٚ ٔمشسار، فوبی وٛچٝ سا ثشای  فشاٞٓ ٕ٘ی

ٞب یب  ٞب ثٝ سغٓ سشدد اسٛٔجیُ دس ٚػي وٛچٝ وٙٙذ. ثبصی فٛسجبَ ٞبی ٔٛسد ِ٘ش خٛد ثٝ ًٛس ٔٛلز، سلبحت وشدٜ ٚ ٔی فٔبِیز

 ی ثشآٚسدٖ ایٗ ٘یبص ٞؼشٙذ.  ٞبیی اص ٘حٜٛ سٚٞب، ٕ٘ٛ٘ٝ ٓبدر كٙذِی ٌزاؿشٗ دس ٔمبثُ ٔٙبصَ ٚ ٘ـؼشٗ دس فوبی ثبسیه دیبدٜ

بٕٞٛاس ٚ سٚٞب اغّت ٘ سٚٞب چٝ اص ِ٘ش وٕی ٚ چٝ اص ِ٘ش ویفی سٛخٝ ا٘ذوی ؿذٜ اػز. وف دیبدٜ دس ؿٟشٞب ثٝ فوبٞبی دیبدٜ

سٚٞب، ٌزؿشٝ اص  ػبصی دیبدٜ سٚ ٘یض اػشفبدٜ اص آٖ سا دؿٛاس ػبخشٝ اػز. وف ٞب دسٖٚ دیبدٜ ٞب ٘بوبفی اػز. دبسن اسٛٔجیُ ٓشم آٖ

ٞبی ٘بة داسد.  ٞبی ٓشهی ٚ ًِٛی ٔٙبػت ثشای ِّٔٔٛیٗ، احشیبج ثٝ ایذٜ ٞب ٚ سٓبیز دیٛػشٍی ٚ ؿیت ی ٕٞٛاسوشدٖ آٖ ٔؼئّٝ

ٞب ثٝ صٔیٗ  ی اسلبَ ػبخشٕبٖ سٚٞب اص ِ٘ش ثلشی ٘یض ٘مٌٝ دیبدٜاص ِ٘ش خٙؼیز، ثبفز ٚ ٘مؾ، ثبیذ ًشاحی وشد. سٚٞب سا  وف دیبدٜ

ٞب ٚ  ٞب، ایدبد فوبی ثبص خذاٌب٘ٝ ثشای ثبصی ثچٝ ًجیٔی اػز وٝ دس ًَٛ وٛچٝ ی ثذ٘ٝ اص خیبثبٖ ٞؼشٙذ. ٚ خذاوٙٙذٜ

سٚ ٚ خیبثبٖ  ی ٘یض ثؼیبس ٔفیذ خٛاٞذ ثٛد. ٌزؿشٝ اص وبسثشی دیبدٜٞبی َٕٔٔٛ ٕٞؼبیٍ ٞبی ثؼیبس وٛچه ثشای ٔٔبؿشر ٌـبیؾ

 .ثٝ ٓٙٛاٖ فوبی ٔىث، ایٗ ٓٙبكش ثٝ ٓٙٛاٖ فوبٞبی حشوشی ٘یض اص إٞیز خبكی ثشخٛسداس٘ذ ٚ ثبیؼشی سدٟیض ؿٛ٘ذ

  ّا گطایص 

حّی ثشآٚسد. دیـٟٙبد ثخـی اص ٘یبص ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ثٝ فوبٞبی ص٘ذٌی ؿٟشی دس ٔمیبع ٔ سٛاٖ ثب سدٟیض ایٗ فوبٞب ٔی

وشدٖ سٕبٔی وف، یب سٞب وشدٖ ٔبصاد ػٌح ثٝ كٛسر خبوی ٚ ٔخشٚثٝ،  وٓ ثٝ خبی آػفبِز ٞب دػز ؿٛد وٝ دس ٔٛسد ٌـبیؾ ٔی

ٞب ٚ آثٕٙب ٚ ٘لت ٘یٕىز ٚ ٘ٛسدشداصی ٔخلٛف  ٞب، ٔدؼٕٝ سٚٞبی سدٟیض ؿذٜ ثب سه دسخز سٕبٔی ٓشم لبثُ اػشفبدٜ ثٝ دیبدٜ

  ٚ ... اخشلبف یبثذ.

  ّا تست تي 

ٞبی  دادٜ اػز. دس اسٚدب وٛچٝ ٞب دس ؿٟشٞبی لذیٕی ایشاٖ یىی اص فوبٞبی اكّی ٔحالر ٔؼىٛ٘ی سا سـىیُ ٔی ثؼز ثٗ

دس ٞشحبَ ٘مؾ اخشٕبٓی  ٞبیی ٔحلٛس، أٗ ٚ دِذزیش٘ذ. ٞب ٔحیي ثؼز ثٗا٘ذ.  ثؼز اص إٞیز وٕششی ثشخٛسداس ثٛدٜ ثٗ

ٞبی ٓبدی دػششػی ثشخٛسد ؿٛد. اص ِ٘ش ٔحشٛای وّی ٚ  ای ٔشفبٚر ثب وٛچٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب وٙذ وٝ ثب آٖ ٞب ایدبة ٔی ثؼز ثٗ

ٞب ثٝ دبسویًٙ  ثؼز سٚی ٔٔجش اكّی ثیـشش إٞیز داسد. دس ٔٛاسدی وٝ خٌش سجذیُ ثٗ ٞب ثب دیبدٜ ثؼز ػبصی، دیٛػشٍی ثٗ وف

 داس یب ٔب٘ٔی ٔـبثٝ آٖ سٔجیٝ وشد. ( یه ص٘دیش لفُ ای ٔٙبػت اص ٔٔجش ) ًَٛ یه اسٛٔجیُ سٛاٖ دس فبكّٝ اسٛٔجیُ ٚخٛد داسد، ٔی

  ِّا هیذاًچ 

ثٝ ؿٕبس  ٘مبى ٌٓفی دس فوبی ٔحالر ٔؼىٛ٘یٞبی وٛچه ٔحّی ثب اثبثیٝ ٚ سضئیٙبر ٔحذٚد ٚ خبف خٛد،  ٔیذا٘چٝ

. اص ػبصد آػبٖ ٔی ٞبی سیخ ٚ ٔشٔذد ٞؼشٙذ، سا وٝ ٌبٜ داسای ٌشٜ یبثی دس ٔحالر ٔؼىٛ٘ی خٟزٞب،  ٌٛ٘ی آٖ آیٙذ. ٌٛ٘ٝ ٔی

ؿٛ٘ذ، ثٟشش اػز حذالُ  ٞب ٚ لشاسٞب دس سٚاثي اخشٕبٓی دس ػٌح ٔحّی سجذیُ ٔی ٞب اغّت ثٝ ٔحُ ٔاللبر آ٘دبیی وٝ ٔیذا٘چٝ

ٞبی  ٞب ٔٛلٔیشی اػز ثشای سأویذ ثش خٙجٝ ثیٙی ؿٛد. ٘ٛسدشداصی ٚ ٕٔٔبسی ٔیذا٘چٝ ٞب دیؾ فوبی سٛلف، ٘یىز ٚ ػشدٙبٜ دس آٖ
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ٞب  ٚ الصْ اػز ػیٕبی ٔٙبػجی ثشای آٖ وٙٙذ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس ٞٛیز ٞش ٔحّٝ ایفب ٔیٞب  ؿٙبخشی ؿٟش. ٔیذا٘چٝ ٞٙشی ٚ صیجبیی

 ثیٙی ؿٛد. دیؾ

  ّا دٍرتزگزداى 

ی  ٚ ثٝ دِیُ ٌـبیؾ لبثُ سٛخٝ، ٔٛاسد اػشفبدٜ ثؼز ٞؼشٙذ ٞبی ثٗ ٘مبى ٌٓف وٛچٝٞب اص ِ٘ش فوبی ؿٟشی،  دٚسثشٌشداٖ

ٞب، ٌشد ٕٞبیی ٕٞؼبیٍبٖ ٚ دبسن اسٛٔجیُ ) كذٔٝ صدٖ ثٝ وبسثشی اخشٕبٓی ( . ایٗ فوب دس ُٕٓ  ثچٝیبثٙذ : ثبصی  ٔشٔذد ٔی

سٛاٖ ثب ًشاحی، ثخـی سا ثٝ ًٛس ٔدضا ثٝ ٔحُ سٛلف ٚ  وٙذ. ٔی ُٕٓ ٔی ی ثؼیبس خلٛكی ٚ كٕیٕی ٔب٘ٙذ یه ٔیذا٘چٝ

 ٌشدٕٞبیی ٔشدْ اخشلبف داد.

  ّا پلىاى 

ٞب  ٞب ٚ ٔٛسٛسػیىّز ای  ٞؼشٙذ وٝ اص ٞدْٛ اسٛٔجیُ سٟٙب فوبٞبی ؿٟشیٔٔبثش ٔحّی اػز.  دّىبٖ یىی اص ٓٙبكش ٔشثٛى ثٝ

ٞب دس  ٞب ٚ أىبٖ سؤیز آٖ ٞب ثیؾ اص ٞش چیض ثٝ ٔالحِبر فٙی ) ًَٛ دبخٛس، اسسفبّ، دبٌشد، سٔذاد دّٝ دّىبٖ ا٘ذ. دس أبٖ ٔب٘ذٜ

 .ؿت ( ٘یبص داس٘ذ

  ٍ ّا یٍراّد یّا یّا ٍ پخ تماطع یّا یلچىسٍایا 

ٞبی وٟٙٝ ٚ خذیذ، ثٝ دِیُ اخشای  ی اسلبَ ثبفز ی ػبخز ٚ ػبص، خلٛكبً دس ٘مٌٝ سٚیٝ دس ؿٟشٞب ثٝ دِیُ سؿذ ثی

ا٘ذ.  ا٘ذ وٝ ثٝ خبًش ٘ذاؿشٗ ٔشِٛی ٚ ٔؼئَٛ، ٕٓٛٔبً ثذٖٚ ًشح سٞب ؿذٜ ٔب٘ذٜ  ٞبی ٔخشّف ٚ ٔؼبئُ ٔبِىیشی، صٚایبیی ثبلی ًشح

سٛاٖ اص ایٗ فوبٞبی وٛچه،  ٘مبى ثؼیبس خزاة ٚ  ٛچه سضئیٙی ٚ ؿبیذ ٌّىبسی ٔخشلش، ٔیػبصی، یه چشإ و ثب ٔخشلشی وف

دس  ٞب ٘مؾ ٟٕٔی داس٘ذ. ی ؿٟشی ٚ ثبسص ػبخشٗ ٌشٜ وٓ اص ِ٘ش ثلشی، دس سأویذ ثش ػبخشبس ؿجىٝ دػزثیبدٔب٘ذ٘ی ػبخز. 

 .خزاثی ثٛد٘ذی ثؼیبس  ٞب، صٚایبی ًشاحی ؿذٜ ٞبی دسٞبی ثضسي ثبٕ ؿٟشٞبی لذیٕی، سٛسفشٍی

  ّا ًطیٌی عمة 

سٛاٖ ثٝ دِیُ خشد ثٛدٖ  ی كحیح ٔی ٞبی ٔحالر ٔؼىٛ٘ی، ثٔذ ویفی وبٔالً ٔشفبٚسی داس٘ذ. ثب اػشفبدٜ ایٗ فوبٞب دس وٛچٝ

 [ 6]  سجذیُ وشد. ی ٕٞؼبیٍی فوبٞبی ثؼیبس ٔفیذ ثشای ثشخٛسدٞبی سٚصٔشٜٞب سا ثٝ  ٞبی ٔحّی، آٖ ٔمیبع وبسثشی

 

 ى ٍ ضْزهحلِ ، اًسا -1-3

ی ؿٟشٞب اص ٓٙبكش ثؼیبس ٟٔٓ فشًٞٙ اػالٔی اػز، دس ثؼیبسی اص سٚایبر اػالٔی  دٞٙذٜ ثٝ ٓٙٛاٖ ػَّٛ سـىیُ ٔحّٝ

ی ٔؼىٛ٘ی، ثٝ ٓٙٛاٖ ٔىب٘ی  ٔحّٝ»:  فشٔبیٙذ كّی اهلل ّٓیٝ ٚ آِٝ ٔی سػَٛ اهللصیؼشٗ دس ٞش ٔىب٘ی ٔدبص دا٘ؼشٝ ٘ـذٜ اػز. 

وٙٙذ  خٛد سا دس آٖ ٌزسا٘ذٜ ٚ ٕٞچٙیٗ، ٔىب٘ی وٝ دس آٖ فشص٘ذاٖ آدٔی سؿذ دیذا ٔیسشیٗ ػبٓز ًَٛ ٕٓش  وٝ ا٘ؼبٖ ثیؾ

   [7] «.ثبؿذ ٚاخذ إٞیز ٔی

ٞبی ٔحذٚد خبی  ثٙذی  ٞب ٚ دػشٝ سٔبسیفی وٝ اص ٔفْٟٛ ٔحّٝ ٚخٛد داسد ثیؾ اص آٖ ٌؼششدٜ اػز وٝ ثشٛاٖ آٖ سا دس ٌشٜٚ

دٚ چیض ثبیذ ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ : اَٚ، فوب ٚ ٘بٔیذ،  ٔحّٝبیی وٝ ثشٛاٖ آٖ سا چٝ ٔـخق اػز، ایٗ اػز وٝ دس ٞش فو داد، أب آٖ

دْٚ، فوبی اخشٕبٓی ٚ ا٘شضآی وٝ سٚاثي، ٔشصٞب ٚ  وٙٙذ ٚ ای دس آٖ البٔز ٔی ٞبی ٔٛخٛد دس آٖ وٝ ٔؼىٛ٘ی ثٛدٜ ٚ ٓذٜ ٔىبٖ

    [8]  یه فوب ٘بٕٔىٗ اػز. دٞذ. ثذٖٚ یىی اص ایٗ دٚ، سلٛس ٔحّٝ ثش ٞبی اخشٕبٓی سا دس خٛد خبی ٔی ؿجىٝ

ٞب ٚ  ای اص وٙؾ ٌیشد، ٔدٕٛٓٝ ػبخز ؿىُ ٔی ٌٚٛیی وٝ حَٛ فوبٞبی ا٘ؼبٖ ٓٙٛاٖ ٔٛهّٛ اكّی ٞش ٌفز سٚاٖ آدٔی ثٝ

؛ چشا وٝ سفشبسٞبیی ی ا٘ؼبٖ ٚ ؿٟش ٞؼشٙذ ٞب ؿیٜٛ ٚ ػجىی اص ٔٛاخٟٝ ٔحّٝ وٙذ. ی ٔىبٖ ثشٚص ٔی ٞب اػز وٝ دس ٓشكٝ ٚاوٙؾ

ی  وٝ ٔحّٝ، ُٚیفٝی ٕٓٛٔی داسد. چٙیٗ اػز  ای ثٝ ٓشكٝ ی خلٛكی ٚ ػٛیٝ ای ثٝ ٔحذٚدٜ خـٙذ وٝ ػٛیٝث سا وبِجذ ٔی

ٔحّٝ  سب ِ٘ٓ اسٌب٘یه ؿٟشی أشذاد یبفشٝ ٚ ثٝ ؿٟش ثٛدٖ ادأٝ دٞذ. ٌیشد ػبٔب٘ذٞی سفشبسٞب ٚ صیؼز ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ثٝ ٟٓذٜ ٔی

ٞبی فوبػبص  ی سفشبسی ٚ دیبٌشاْ ای ثٛد وٝ ؿجىٝ دٞٙذٜ ؼشی، حبُٔ ٓٙبكش ِ٘ٓٞبی صی ٓٙٛاٖ وبِجذ ثبصٕ٘بیی ؿذٜ اص وّٛ٘ی ثٝ

ٞب،  ٞب، وبسٌبٜ ای سٕشوضٌشا اص ثبصاسچٝ ٞب ٌٔٙجك ثب اٍِٛی وّٛ٘ی، ؿجىٝ ثخـیذ. اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی ایٗ دیبٌشاْ وّٛ٘ی سا ػبٔبٖ ٔی

ای ثٝ ٘ؼجز ٍٕٖٞٛ اص  ثٙذی سا ٔدٕٛٓٝ شخٛاٖایٗ اػ ٞبی ٔحّی ثٛد. ٞب ٚ ٌشٜ ٚ فوبٞبی خٕٔی ٕٞچٖٛ ٔیذاٖ  ٓجبدسٍبٜ
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-ػٛ ثٝ ػجت سٚاثي خٛد وشد. ایٗ ٔدٕٛٓٝ ٞٓ دادوٝ ثبفز اكّی ٚ ٞذف ٔدٕٛٓٝ سا سٔشیف ٔی فوبٞبی ٔؼىٛ٘ی دٛؿؾ ٔی

دس سشیٗ ٘ـبٍ٘بٖ ٞٛیشی  ٓٙٛاٖ یىی اص ثشخؼشٝ اؽ، حبٚی ٔٔٙب ٚ صثب٘ی ٔٙحلش ثٝ فشد ثٛد وٝ ٔىب٘یشؾ سا ثٝ ثؼٙذٜ-اسخبّ ٚ خٛد

وٝ خٛد، سفشبسدزیشفشٝ اص خشیبٖ سٚصٔشٜ ص٘ذٌی ثٛد، أب دس ٌفشٍٛیی  ٌٛ٘ٝ فوبیی دس ٓیٗ ایٗ وشد. ایٗ وٙبس ؿغُ ٚ سجبس ٔٔشفی ٔی

وشد، سب خبیی وٝ ا٘حلبسی ؿذٖ ثٔوی سٚاثي اخشٕبٓی یب  ثب ٕٞیٗ ثؼشش، ٚخٜٛ ٚ سٕبیضار صائیذٜ اص آٖ سا سـذیذ ٚ سمٛیز ٔی

 آٔذ.  ٔشٕبیض، ثخـی ثذیٟی اص ٔبٞیز ٔحّٝ ثٝ ؿٕبس ٔی الشلبدی ٚ یب حشی ٌٛیـی

ٞب ٘یض ٔشغیش ؿذ.  ٞبی الشلبدی ٚ ؿٟشی، سٚػبخز ٔحّٝ  دغ اص ا٘مالة كٙٔشی ٚ ثب ٌؼششؽ ٔٛج ٔذس٘یؼٓ دس صیشػبخز

ؿٟش ثؼشش ٞبی ًٛال٘ی دس  ؿذٜ دس ٔحالر دس فشایٙذ سیؼٙذٌی ٔذس٘یؼٓ، ثٝ سؿشٝ ٞبی سٙیذٜ وٝ ثؼیبسی اص دیبٌشاْ ٘شیدٝ آٖ

وشد. دس حمیمز،  ٞب سٔشیف ٔی وٝ ثش ٔحٛس ثٙبٞب ثبؿذ، ثش ٔحٛس ساٜ ی ؿٟش ٔذس٘یؼشی سا ثٝ خبی آٖ سجذیُ ؿذ٘ذ وٝ چٟشٜ

  وٙذ. خب ؿٛ٘ذٌبٖ ؿٟشی ٔٔشفی ٔی ثٝ ٔذس٘یؼٓ ؿٟشٚ٘ذا٘ؾ سا ٘ٝ ػبوٙیٗ ؿٟشوٝ خب

اؽ ادأٝ  ذ دس سٕبْ ًَٛ سٚص ٚ ٞفشٝ ثٝ فٔبِیز صیؼشیٞبی چٙذّٕٓىشدی وٝ ثشٛا٘ ٞب ٚ ایدبد ٔشاوض ٚ سٛدٜ سدٕیْ وبسثشی

  [9]  ػبصی ٔحالر ثشای وبِجذ ثخـی ثٝ سفشبسٞبی ٔشٕشوض ؿٟشٚ٘ذاٖ اػز. ٞب دس ثبصص٘ذٜ دٞذ، یىی اص دبیذاسسشیٗ ا٘شخبة

 

  ی آى پیادُ رٍی ، پیادُ راُ ٍ تاریخچِ -1-4

ٚیظٜ دس دٚ  ٌشدد ٚ ؿٟشٞبی اسٚدبیی ثٝ ثبص ٔی ػبَ لجُ 77حذٚد ٝ ٞب ث ثٝ ٔفْٟٛ أشٚصی آٖٞب  ساٜ ی ایدبد دیبدٜ سبسیخچٝ

ی  ا٘ذ. ؿٟشٞبی آٔشیىبیی ثب سأخیشی ٘ضدیه ثٝ دٚ دٞٝ ثٝ سٛػٔٝ ثٛدٜ دیـٍبْدس ایٗ صٔیٙٝ دس خٟبٖ  ّٞٙذٚ  إِٓبٖوـٛس 

خذی ایٗ ٔٛهّٛ سا ٔٛسد سٛخٝ  ٚ وـٛسٞبی دس حبَ سٛػٔٝ ٘یض اص حذٚد ػٝ دٞٝ لجُ ثٝ ًٛس سٚی آٚسد٘ذ،  ٞبی دیبدٜ ٔحذٚدٜ

سٛاٖ سغییش سٚیىشدی اص اٞذاف الشلبدی ٚ وبِجذی كشف  ٞب دس خٟبٖ ٔی ساٜ دس ٓیٗ حبَ، دس ثشسػی ػیش سىبُٔ دیبدٜ ٘ذ.دلشاس دا

 ٞبی سفبٞی ٚ اخشٕبٓی سا ثٝ ٔشٚس صٔبٖ ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد. ثٝ ٍ٘شؽ

ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ دس ا٘ٛاّ  ای دیشیٙٝ ی ػٙشی ایشاٖ اص دیـیٙٝدس ِ٘بْ ؿٟشػبصٚیظٜ ٝ دس ؿٟشٞبی سبسیخی ٚ ث ؼیشٞبی دیبدٜٔ

 ی ٞبی دیبدٜ ا٘ذ ٚ یب خیبثبٖ ؿذٜ ی اص ػبخشبس اكّی ؿٟش ٘یض ٔحؼٛة ٔیئٌٛ٘بٌٖٛ ٔحٛسٞبی اكّی سدبسی یب ثبصاسٞب وٝ خض

ا٘مالة كٙٔشی ٚ حوٛس أب دغ اص  ا٘ذ. وشدٜ سفشیحی ٕ٘ٛداس ٌشدیذٜ ٚ ٘مؾ ٟٕٔی دس ٞٛیز ثخـی ثٝ وبِجذ ؿٟشٞب ایفب ٔی

ٚیظٜ ٝ ٞب ؿذ. ایٗ أش ث ٞب خبیٍضیٗ ا٘ؼبٖ خبیی ٚ دػششػی ٔبؿیٗ اسٛٔجیُ، وبِجذ ؿٟشٞب ثٝ یىجبسٜ اص ٞٓ ٌؼیخشٝ ٌشدیذٜ ٚ خبثٝ

فٙبٚسی غشثی ٔٛاخٝ ٌشدیذ٘ذ، ثب اص ی  ًٛس ٘بٌٟب٘ی ثب دػشبٚسدٞبی سٛػٔٝٝ ای ٕٞچٖٛ ایشاٖ وٝ ث دس وـٛسٞبی دس حبَ سٛػٔٝ

  ٔذاس ٚ اص خّٕٝ ٌؼششؽ ٔؼیشٞبی ػٛاسٜ ٚ سحذیذ ٔحٛسٞبی دیبدٜ ٕٞشاٜ ٌشدیذ. ٞبی یه ؿٟش ا٘ؼبٖ دٖ سٕبٔی ٚیظٌیثیٗ ثش

ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص دٛیبسشیٗ فوبٞبی ؿٟشی وٝ ٔٛسد سأویذ ٖ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثشؿٕشدٜ ؿذٜ ثشای آ دِیُ ٚیظٌیٝ ٞب ث ساٜ دیبدٜ

ٌزساٖ اٚلبر فشاغز ٚ...  فشٍٞٙی، الشلبدی، اخشٕبٓی، ٔشٔذد ّٕىشدٞبیٓ ثبؿٙذ، داسای ٔی ؿٟشی ًشاحی حشفٝ –دا٘ؾ 

ا٘ذ،  سٚی ٚ ثؼششٞبی ٔشفبٚسی وٝ دس آٖ لشاس ٌشفشٝ ٞبی دیبدٜ ٔشٙبػت ثب اؿىبَ ٔخشّف دیبدٜ وبسوشدٞبی ٔحذٚدٜٞؼشٙذ. 

وبِجذی ٚ اسسمبء ویفیز  داسای ٘مؾ اخشٕبٓی ٚ افضایؾ ػشص٘ذٌی ٕٓٛٔی،سٛا٘ٙذ  ایٗ فوبٞبی ؿٟشی ٔی ثبؿذ. ٔشفبٚر ٔی

اسصؽ  ٞبی ثب وٙٙذٜ اص ثبفز ٔحبفِزدزیش خبٔٔٝ،  ٞبی آػیت ٔٛخذ أٙیز ثشای ٌشٜٚٚ  ٞبی ٔخشّي ٔحیٌی، ٌؼششؽ وبسثشی

  ثبؿٙذ. ٞبی ص٘ذٌی ٕٓٛٔی ٔىبٖٚ ٘یض  سبسیخی، سفشیح ٚ ػشٌشٔی

 ُرٍی پیاد 

ٚا٘ی ٕٞچٖٛ ٓذْ ٔلشف ٔٙبثْ ا٘شطی غیش لبثُ سدذیذ، ٓذْ ٞبی فشا دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ا٘ٛاّ ٚػبیُ ٘مّیٝ داسای ٔضیز

ٞبی ٔشسجي، لبثُ اسىب ثٛدٖ اص ِ٘ش صٔب٘ی، ٓذاِز دس دػششػی ثٝ  ٘بچیض سأٔیٗ ؿجىٝی  آِٛدٌی ٔحیي صیؼز ؿٟشی، ٞضیٙٝ

...  ثخـی ثٝ فوبٞبی ؿٟشی، ایدبد سٔبُٔ اخشٕبٓی ٚ أىب٘بر ؿٟشی، وٕه ثٝ ػالٔز ٚ ٘ـبى فشدی ٚ اخشٕبٓی، سحشن

دس ؿٟشٞبی أشٚصی ؿٙبخشٝ  ثخؾ اٍ٘یض ٚ ٞٛیز ٓٙبكشی خبًشٜثٝ ٓٙٛاٖ  ٞب ٚ ٔؼیشٞبی دیبدٜ ٔحذٚدٜٓالٜٚ ثشایٗ،  ثبؿذ. ٔی

ٞبی  ٞب خٛد سا ثب خیبثبٖ یبفشٙذ أب أشٚصٜ آٖ ؿٟشٞب ٞٛیز ؿٟشی خٛد سا دس ثٙبٞبی ثّٙذ، ٌٙجذٞب ٚ سه ثٙبٞب ٔی لجالً »٘ذ: ٛؿ ٔی

  «.٘ٙذؿٙبػب ؿبٖ ٔی دیبدٜ
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خبیی  سشیٗ ٚ دٛیبسشیٗ سٚؽ خبثٝ سشیٗ، الشلبدی ػْٛ، هشٚسر سٚیىشد ٔدذد ثٝ حشوز دیبدٜ ثٝ ٓٙٛاٖ ػبِٓ ی ثب آغبص ٞضاسٜ

ٚ سٛخٝ ثٝ ٓبثشاٖ دیبدٜ دس حُٕ ٚ ٘مُ دسٖٚ ؿٟشی ٔٛسد سٛخٝ خذی وبسؿٙبػبٖ ٚ ٔذیشاٖ أٛس ؿٟشی لشاس ٌشفشٝ ٚ ٓالٜٚ ثش 

 ی ٞبی خٛد سا دس خٟز سٛػٔٝ ا٘ذاصٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٔشٔذد دس ایٗ صٔیٙٝ، ثؼیبسی اص ؿٟشٞب چـٓٞبی  ٞب ٚ دظٚٞؾ ا٘دبْ ٕٞبیؾ

ٞبی ٕٓٛٔی ؿٟشی ٔحؼٛة  سشیٗ ٓشكٝ وٝ أشٚصٜ، لّٕشٚٞبی دیبدٜ ٘ٝ سٟٙب خضٚ ٟٔٓ دس ٟ٘بیز ایٗا٘ذ.  ٔذاسی سِٙیٓ ٕ٘ٛدٜ دیبدٜ

سٚٞب سا ٘ٛٓی فوبی ٕٓٛٔی  بی ٔبٟ٘شٗ، دیبدٜٞ خیبثبٖ ثش دادٜ ا٘دبْ ٌٔبِٔبر ی دبیٝ ثش ٚایز ٚیّیبْ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ -ٌشد٘ذ ٔی

ٞبی ٕٓٛٔی  سشیٗ ٔىبٖ سٚ وٝ ٟٔٓ خیبثبٖ ٚ دیبدٜ »ؿٛ٘ذ.  ثّىٝ اػبػبً ثٝ ِٔٙٛس سذاْٚ حیبر ؿٟشی هشٚسی ؿٕشدٜ ٔی -٘بٔیذ

  «.ؿٛ٘ذ سشیٗ اخضای آٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٟش ٞؼشٙذ، هشٚسی

 ُّا راُ پیاد 

 ٞب، ساٜ دیبدٜذ. ا٘ سشیٗ ایٗ ٔفبٞیٓ اسائٝ ٌشدیذٜ ثشخی اص ٟٔٓ ،بسیف ٌٛ٘بٌٛ٘ی روش ٌشدیذٜ وٝ دس ریُٞب سٔ ساٜ ثشای دیبدٜ      

 ثٝ سٟٙب ٔٛسٛسی ٘مّیٝ ٚػبیُ اص ٚ ثٛدٜ دیبدٜ ٓبثش ثب وبُٔ سؼّي ٞب آٖ دس وٝ ٞؼشٙذ اخشٕبٓی ٘مؾ حذ ثبالسشیٗ ثب ٔٔبثشی

خلٛف دس اسسجبى ثب ٝ ٞب، اثضاسی ثشای فٔبِیز خٕٔی ث ساٜ ؿٛد. دیبدٜ یبسی دس ٔٔجش اػشفبدٜ ٔخ ص٘ذٌی ثٝ دٞی ػشٚیغ ِٔٙٛس

  ا٘ذ. الشلبد ؿٟشی، ویفیز ٔحیٌی ٚ ػالٔز اخشٕبٓی

  ٜاػز؛ ؿبٖ خٕٔی ص٘ذٌی دس آ٘بٖ ٔـبسوز ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ی ٕٞٝ حوٛس ٔحُ ،(ؿٟشی ی دیبدٜ ٔحٛسٞبی) ٞب ساٜ دیبد 

ٞب ٓالٜٚ ثش  ساٜ دیبدٜٞبی ٔخشّفی اص ؿٟشٚ٘ذاٖ ٞؼشٙذ.  ای ٌشٜٚوشدٜ ٚ دزیش ُٕٓ ؿٟش ی ٕٞٝ ٔمیبع دس فوبٞب ایٗ

  آٚسد. ٘مؾ اسسجبًی ٚ دػششػی، ٔىب٘ی أٗ ٚ ساحز ثشای سٕبع اخشٕبٓی، ٌشدؽ ٚ سٕبؿب ٚ... فشاٞٓ ٔی

 ٜوبٞبی ٔٙفی وٝف ٞب، ساٜ ٚ ٞؼشٙذ ٔثجز فوبٞبی ٞب ػبخشٕبٖ ٚ احدبْ. وٙٙذ ٔی سٔشیف سا ؿٟش ثٙذی اػشخٛاٖ ٞب، سا 

ثشای ایدبد ؿٟشٞبی ثب سٚح ٚ ص٘ذٜ، دیؾ ػبص٘ذ.  ٞب )اسسجبًبر ٚ سجبدَ اًالٓبر( سا ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔیؼش ٔی دػششػی

 ٞبی ا٘ؼب٘ی )دس ٔمیبع ا٘ؼبٖ(،  ایٗ ساٜ ٞبی دیبدٜ ػشؿبس اص فٔبِیز ٚ حغ ص٘ذٌی ایدبد وشد. اص ٞش چیض ثبیذ ساٜ

ا٘ذ، ٔشفبٚر  سٚی ٚ ثؼششٞبی ٔشفبٚسی وٝ دس آٖ لشاس ٌشفشٝ خشّف دیبدٜٞبی دیبدٜ ٔشٙبػت ثب اؿىبَ ٔ وبسوشدٞبی ٔحذٚدٜ

داسای ٘مؾ اخشٕبٓی ٚ افضایؾ ػشص٘ذٌی ٕٓٛٔی، وبِجذی ٚ اسسمبء ویفیز ٔحیٌی،  سٛا٘ٙذ ایٗ فوبٞبی ؿٟشی ٔیثبؿذ.  ٔی

اسصؽ سبسیخی،  ٞبی ثب ص ثبفزوٙٙذٜ ا ٔحبفِزدزیش خبٔٔٝ،  ٞبی آػیت ٞبی ٔخشّي ٚ ٔٛخذ أٙیز ثشای ٌشٜٚ ٌؼششؽ وبسثشی

سٚ٘ذ وٝ  ای اص فوبٞبی ٕٓٛٔی ؿٟشی ثٝ ؿٕبس ٔی ٌٛ٘ٝ ثبؿٙذ.ٞبی ص٘ذٌی ٕٓٛٔی  ٔىبٖ ٚ ٘یضسفشیح ٚ ػشٌشٔی 

  ؿٛ٘ذ. ٞب چیذٜ ٔی ٞبی ٔشّٙٛ، دس أشذاد آٖ وبسثشی

وٝ  چٙبٖ ٞب ثؼیبس ٟٔٓ ثٛدٜ آٖ ساٜٜ دیبد ی اخشٕبٓی ایدبد ٚ سٛػٔٝ ی خٙجٝ ،ٔـخق اػزؿذٜ وٝ اص سٔبسیف روش  چٙبٖ ثٙبثشایٗ آٖ

ّٕٓىشدٞبی فیضیىی ٚ اسسجبًی، سثجیز ٚ سمٛیز ثشخی  ٔذاس سا ٘ٝ كشفبً ٚخٛدی ایٗ فوبٞبی ؿٟشی دیبدٜ ی سٛاٖ اكُ فّؼفٝ ٔی

 ٕٓٛٔی ٓشكٝ دس ا٘ؼب٘ی ٔمیبع ایدبد ٚ فشٍٞٙی –ٞب ٚ ٔؼبئُ الشلبدی ثّىٝ ٌؼششؽ اسسجبًبر ٚ سٔبٔالر اخشٕبٓی  وبسثشی

 [4]  ا٘ؼز .د

 

 للوزٍ تحمیك -2

 سزسَق ) سزضَر( :  ی هحلِ -2-1

ی ٔشدْ وٕشش وّٕبر ٓشثی ثٝ وبس ٔی سٚد. دس  ی ٔـٟذی دس صثبٖ ٔحبٚسٜ ػٛق دس ٓشثی ثٝ ٔٔٙی ثبصاس اػز ِٚی دس ِٟدٝ

ی ٔـٟذی  ش ػٛ دس ِٟدٝؿٛد، ٔب٘ٙذ ػشاة . ػشؿٛس اص دیٍ ی ػش ثٝ ٔٔٙی اثشذا ٚ آغبص ٚ ٌبٞی ثبال، صیبد دیذٜ ٔی ٔـٟذ وّٕٝ

 .ؿٛد، ٔثُ چٟبسػٛ  سمشیجبً ثٝ ٕٞبٖ ٔٔٙبی ِغٛی ٚ اكیُ فبسػی اػشٕٔبَ ٔی

ی لذیٕی ٔـٟذ ثٛدٜ وٝ دس غشة حشْ ٌٟٔش أبْ سهب ّٓیٝ اِؼالْ لشاس داسد ، اٌش ثخٛاٞیٓ  ٔحّٝ 6ی ػشؿٛس یىی اص  ٔحّٝ

ؿىُ  ) ا٘ذ . شاػب٘ی ٚ أبْ سهب )ّ( اًشاف ایٗ ٔحّٝ سا ٌشفشٝ، آخٛ٘ذ خٞبی خؼشٚی ا داؿشٝ ثبؿیٓ، خیبثبٖاؽ س سلٛیش أشٚصی

ی  ثشای سفشٗ ثٝ ثبصاس ػش ؿٛس اٌش اص ثبة اِدٛاد حشْ ٌٟٔش خبسج ؿٛیٓ ٚ ثٝ ػٕز ساػز حشوز وٙیٓ، سٚ ثٝ سٚی ثبصاسچٝ (1

میش ٘ـیٗ. ثیـشش ٔشدْ یب ایٗ ٔحّٝ ٘ٝ خیّی آیبٖ ٘ـیٗ ثٛدٜ ٚ ٘ٝ خیّی ف .فشؽ، یه وٛچٝ ٔی ثیٙیٓ ثٝ اػٓ ثبصاس ػش ؿٛس
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ٞبی فشٍٞٙی ؿٟش ٔثُ ؿبٓش ، كحبة ، وشبثذاس ٚ سٚص٘بٔٝ چی دس ایٗ ٔحّٝ  ٔٛلز دِٚز ثٛد٘ذ یب وبسٔٙذ آػشب٘ٝ . آدْ وبسٔٙذ

  [ 17] ٔحٕذ سمی ثٟبس )ّٔه اِـٔشا( دس ایٗ ٔحّٝ ثٝ د٘یب آٔذٜ اػز .  وشد٘ذ. ص٘ذٌی ٔی

 

 : اى سایت پزٍصُ تِ عٌَسزضَر  ی هحلِدالیل اًتخاب  -2-2

ای وٝ خٛؿجخشب٘ٝ خیّی  لشاسٌشفشٗ دس ثبفز سبسیخی ؿٟش ٔـٟذ ، ٔحذٚدٜی ػشؿٛس اص خّٕٝ  ٔحّٝٞبی  ثب سٛخٝ ثٝ دشب٘ؼیُ

ایدبد یه  ؛سحز سأثیش ثبفز ؿٌش٘دی ػبیش ٘مبى ؿٟش لشاس ٍ٘شفشٝ ٚ ثبفز لذیٕی ٚ اسٌب٘یه خٛد سا سب حذٚدی حفَ وشدٜ اػز

؛ ٚخٛد ا٘ذن ثٙبٞبی ٝ دِیُ ٚخٛد ساػشٝ ثبصاس ػشؿٛس ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ضدیىی ثٝ حشْ ٌٟٔش أبْ سهب)ّ(سٚی دٛیب ث ٔؼیش دیبدٜ

ػبصی   ی ًشحی ٔجٙی ثش ایدبد ٚ ٔٙبػت سشیٗ ٔؼدذ ٔحّٝ( ٚ ٕٞچٙیٗ اسائٝ لذیٕی ٚ اسصؿٕٙذ ) ٔب٘ٙذ ٔؼدذ ػّٟٝ، لذیٕی

ٔحٕذسهب حبئشی ٚ ٟٔٙذع ػبػبٖ ٘ٛسٚصی دس  ی ثبصاس ػشؿٛس وٝ سٛػي آلبیبٖ ٟٔٙذع یه ٔؼیش ٔخشق دیبدٜ دس وٛچٝ

   سدِ٘ش ثشای ًشاحی ا٘شخبة ؿٛد. ثبؿذ؛ ٔٛخت ؿذ سب ایٗ ٔحّٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ػبیز ٔٛ دػز الذاْ ٔی

وٛی ٔؼىٛ٘ی ٚ فلُ ٔـششن ًشاحی ،   حٛصٜ ی  اَٚ .ایٗ دشٚطٜ داسای یه وّیز دٚ ثخـی اػز الصْ ثٝ روش اػز وٝ 

ًشاحی ٔشوض فشٍٞٙی ٔحّٝ ثٝ ٓٙٛاٖ حّمٝ ی اسلبَ وٛی ٔؼىٛ٘ی ثب دیٍش ثخؾ ٞبی ،   حٛصٜ ی دْٚٚ آٖ ثب ٔشوض ٔحّٝ 

 اػز . ٔحّٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ی  سردرًگ )سایت پزٍصُی  هحذٍدُ، ی فزٍغ )تصَیز سوت چپ( )تصَیز سوت راست( ٍ وَچِ ی تاسار سزضَر : وَچ1ِضىل 

 (لزهشرًگ )سایت هزوش هحلِ ی هحذٍدُوَی هسىًَی( ٍ 
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 ّا یافتِ -3

 ی سزضَر رٍی هحلِ ضٌاسایی عَاهل تأثیزگذار تز ویفیت پیادُ -3-1

 سػب٘ٙذ. وٝ دس ٞش ٔمٌْ صٔب٘ی ثٝ ٘بحیٝ ػٛد یب صیبٖ ٔی ٞبی لبثُ وٙششَ ٘بحیٝ ٞؼشٙذ ٘مبى هٔف ٚ لٛر خضء فٔبِیز

ثشسػی ؿذٜ اػز. اص ایٗ دس خذَٚ صیش ٔف ، ٘مبى لٛر ٚ هفٟشػشی اص  ی سٚی دس ٔحّٝ ثب سٟیٝ اس ثش ویفیز دیبدٜٓٛأُ سأثیشٌز

 (1خذَٚ  ) ؿٛد. خذَٚ ثشای سٔییٗ ٚهٔیز وّی ساٞىبسٞبی دیـٟٙبدی اػشفبدٜ ٔی

 

 ی سزضَر رٍی هحلِ ارسیاتی ًماط لَت ٍ ضعف ویفیت پیادُ: 1جذٍل 

  ٘مبى هٔف ٘مبى لٛر

خُ حشوز ػٛاسٜ ٚ سٚی ٔٙبػت )سذا ٓذْ ٚخٛد دیبدٜ ٘ضدیه ثٛدٖ ثٝ حشْ ٌٟٔش أبْ سهب )ّ(

 دیبدٜ(

سٚی )ًَٛ وٛچٝ ثبصاس  ی لبثُ دیبدٜ ٚخٛد ساػشٝ ثبصاس دس فبكّٝ

 ػشؿٛس(

 ٓذْ سدٟیض ٔٔبثش ثشای سشدد دٚچشخٝ ٚ ّٔٔٛالٖ ٚ ...

 وٕجٛد ؿذیذ ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٔٙبػت ٘مُ ٕٓٛٔیٚ  ٞبی حُٕ ٘ضدیه ثٛدٖ ثٝ ایؼشٍبٜ

 ٛدٌی حشوز دیبدٜػبٔب٘ی ٚ ٘بآػ ٘بثٝ لذیٕی ثٛدٖ ػبوٙبٖ ٔحّٝ

 ٚخٛد ا٘ذن ثٙبٞبی لذیٕی دس ٔحّٝ 

 ٞب ٚ ٔؼبخذ( ثٝ ٚیظٜ ٔؼدذ ػّٟٝ  )خب٘ٝ

 )ٔؼدذ لذیٕی ٔحّٝ(

ٞبی ٕٓذٜ  ٓذْ سأٔیٗ دبسویًٙ ٔٙبػت خٟز وبسثشی

 خبرة ػفش 

 ٞب ٚ ...( ٞب، سػشٛساٖ آدبسسٕبٖ )ٞشُ

 آٚسی ٚ دفْ فبهالة ػیؼشٓ خْٕهٔف دس  ٚخٛد ٔحٛسٞبی اكّی )خیبثبٖ خؼشٚی ٚ  خیبثبٖ أبْ سهب(

ٞبی  سشیٗ وٛچٝ ی فشٕٚ( اص لذیٕی ٚخٛد ٔحٛس فشٓی )وٛچٝ

 ٔحّٝ

 ٞب ٓذْ ٚخٛد سٚؿٙبیی ٔٙبػت دس وٛچٝ

ٚخٛد ٞب اص خیبثبٖ اكّی ) ا٘ؼذاد ٚسٚد ٔبؿیٗ دس ثٔوی وٛچٝ 

 ثؼز( ٞبی ثٗ وٛچٝ

 ٓذْ ٚخٛد فوبی ػجض ٔٙبػت ٚ اػشب٘ذاسد

هبثٌٝ ٚ صؿشی ػیٕبی ٕٓٛٔی ٚ ِٔٙش  ػبصٞبی ثیٚ  خزػب دٛیبیی ٚ أٙیز ٔحّٝ

 ٔحّٝ
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 گیزی تحث ٍ ًتیجِ -4
ٔحّٝ اص ِ٘ش اثٔبد ٔخشّف، لبثُ سفىیه ٚ سٔشیف اػز. ٕٔىٗ اػز ٔحالر اص ِ٘ش اداسی ثب دیٛاس، ساٜ ٚ یب ٔشصٞبی 

ٞبی خذٔبر ٔحّی ، اص ِ٘ش  ثب حٛصٜ ؿذٜ ٚ ٔـخق ؿٛ٘ذ ، أب اص ِ٘ش اخشٕبٓی ثب ادسان ػبوٙیٗ ٔحُ، اص ِ٘ش ّٕٓىشدی سٔییٗ

ٞبی ٔـخق سٔشیف  ٔحیٌی ثب خلٛكیبر سشافیىی اص خّٕٝ ویفیز ٚ أٙیز ٚ ثبالخشٜ اص ِ٘ش صیجبیی ثب داؿشٗ ٚیظٌی صیؼز

ٞب داد. ًشاحی  ٞبی داخُ ٔحالر ٔؼىٛ٘ی ثبیذ ثشسشی سا ثٝ آسأؾ ٔحّٝ ٚ ایٕٙی دیبدٜ دس ًشح خیبثبٖ [ 11]  .ٛ٘ذؿ ٔی

ی ٔؼىٛ٘ی  ٞبیی اص ٔحّٝ ، وٙذ وشدٖ ٚ دس ثخؾ ٔشٙبػت ثب ٔمیبع ا٘ؼب٘ی ٞب ٚ ٌزسٞبی ٔٙبػت ٚ ایٕٗ ٓبثشیٗ دیبدٜ ٔٙبػت ساٜ

ٚ ٓٛاسم ًجیٔی  ٞبی ٔحّی ثب ثٙبٞبی ٔٛخٛد دس ثبفز ّٕٔٙٛ وشدٖ حشوز ٚػبیُ ٘مّیٝ ٔٛسٛسی ، ٕٞبٍٞٙی ٔؼیش خیبثبٖ

ٞب ، سٛخٝ ثٝ خضئیبر ٚ  ٞب ، ٚسٚدی آٖ ٞب، ػبخشٕبٖ شی ٔحُ دبسویًٙ، سٛخٝ ثٝ چٍٍٛ٘ی لشاسٌی، ایدبد دیٛػشٍی فوبییػبیز

 سٚی  ٔإثش ثبؿذ. ػبخشٗ ٔحیي ٚ سـٛیك ثٝ دیبدٜ سٛا٘ذ ثشای خزاة ٞبی ٔخشّف ٔی ٞبی دلیك دس صٔیٙٝ ٕٞبٍٞٙی

ی دس خذَٚ ٔحٛس ٔذاسی ٚ ٔحّٝ ٔفبٞیٓ ٚ ٔٔیبسٞبی ٔٛسد ِ٘ش ثشای سػیذٖ ثٝ ٞذف سحمیك ٔجٙی ثش حفَ ٚ سمٛیز دیبدٜ

 (2) خذَٚ صیش اسائٝ ؿذٜ اػز. 

 

 هذارن طزح ًْایی -4-1

 ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٓٙٛاٖ ثٝ ٔحّٝ ایٗ ، ػشؿٛس ثبصاس ی وٛچٝ ی ٔحّٝ ٞبی دشب٘ؼیُ ثٝ سٛخٝ ثب ؿذ، دادٜ سٛهیح لجالً ٕٞبٌ٘ٛسوٝ

 (2 ؿىُ) . ؿٛد ٔی ٝاسائ دیـٟٙبدی ساٞىبسٞبی ٚ ًشاحی ٔذاسن ادأٝ دس ؿذ. ا٘شخبة ٔذاس دیبدٜ ی ٔحّٝ یه ًشاحی
 هحَری هذاری ٍ هحلِ هفاّین ٍ هعیارّای هَرد ًظز تزای حفظ ٍ تمَیت پیادُ :2جذٍل 

 هعیارّای ادراوی هعیارّای عولىزدی هعیارّای والثذی هفاّین
داؿشٗ ػبخشبس ٚ 

 فشْ ٔٙبػت

 اسلبَ ثٝ ؿجىٝ ٔٔبثش دسٖٚ ؿٟشی 

 ٚخٛد ٚػبیُ حُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔی 

 خٛدسٚ داؿشٗ فوبی ٔٙبػت دبسن 

 ثٟجٛد ٚ وبٞؾ سأثیش سشافیه 

 ای ٞبی ٔحّٝ داؿشٗ وبسثشی 

 ایدبد فوبیی ثشای ٌشدٕٞبیی  

 ٝی خذٔبر سدبسی اسائ 

  خزاة ثٝ ٓٙٛاٖ فوبی

 ٕٓٛٔی ٚ اخشٕبٓی

 ٝی  ٞب ٚ ثذ٘ٝ اكالح ِج

 فوب

سّٙٛ ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ی 

دس وبسوشدٞب ٚ 

 ّٕٓىشدٞب

  ػبخشبس ٘بٍٕٞٗ ٚ سّٙٛ دس اػشفبدٜ اص

 فوب

 ٞبی خبرة خٕٔیز یایدبد وبسثش 

 

 ی خلّز ٔشوض  وٙٙذٜ سمٛیز

 ای  ٔحّٝ

  ،ٗفشاٞٓ ثٛدٖ أىبٖ ثشای ٘ـؼش

 اػششاحز ٚ ٌفشٍٛ

  داؿشٗ خبرثٝ ثشای

 ٌزساٖ اٚلبر

 دزیشی دس  اٌ٘ٔبف

 اػشفبدٜ اص فوب

ٚخٛد ػشص٘ذٌی 

ٚ خزاثیز دس 

 فوب

 ٝٞبی فوب اػشفبدٜ اص ِج 

 ٜاسسجبى ٔٙبػت ٔؼیش دیبد 

 یيٞبی ٔخشّف ٔح اسسجبى ثخؾ 

 

 لبثّیز ثشدبیی ثبصاسٞبی ٔٛلز 

 ٝوشدٖ  خزاثیز اص ًشیك سدشث

 ٔحیي صیؼز ؿٟشی

 فوبی ٓبسی اص سشع 

 دیـٍیشی اص ثضٞىبسی 

 ثٟجٛد اوِٛٛطیىی ؿٟشی 

  حفَ ٔحیي اص ػشٚكذا 

داؿشٗ ٞٛیز ٚ 

ٚیظٌی ٔٙحلش 

 ثٝ فشد

 داؿشٗ ثٙبٞبی ؿبخق 

 ٞبی فوب غٙبی سّٙٛ ػىب٘غ 

 ٜٞبی فوب افضایؾ خٛا٘بیی ٔحذٚد 

 ؿىبسػبخشٗ سذاْٚ سبسیخی فوبآ 

 داساثٛدٖ ّٕٓىشدٞبی خبف 

 دیچیذٌی فوب 

  ٗایدبد اسسجبى ثی

 ؿخق ٚ ٔحیي

  ٚحذر ٚ یىذبسچٍی 

 ٕٞبٍٞٙی ٚ سوبد 

ٚخٛد سٙبػجبر 

ثلشی ٚ غٙبی 

 حؼی

 داؿشٗ فوبی ٔىث، سٛلف ٚ حشوز 

  ایدبد فوبی چٙذٚخٟی ٚ ٔشّٙٛ ثب

 سشویجی اص ػٌٛح، سً٘ ٚ ػبخشبس

  ٞبی  فٔبِیزداؿشٗ فوبیی ثشای

 خٛدخٛؽ، ثبصی، اػششاحز ٚ ... .

 ٓٞ دیٛ٘ذی ٔحٛسٞبی دیذ ٚ ِٔٙش 

 ٝ٘ٞبی  داؿشٗ ٘ـب

 ٔٙحلش ثٝ فشد

 سٙبػت ٚ ٔمیبع 
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  پالى ّوىف پزٍصُ ) سایت هسىًَی در تاال ٍ سایت هزوش هحلِ در پاییي تصَیز (: 2ضىل 

 ی سزضَر هذاری در هحلِ َیت پیادُضٌاسایی راّىارّایی جْت حفظ ٍ تم -4-2

 

 .ػبصی ٚ سدٟیض ٔٔبثش ثشای حشوز دیبدٜ، ّٔٔٛالٖ ٚ دٚچشخٝ ٔٙبػت .1

 (3) ؿىُ   .خٌّٛیشی اص سذاخُ حشوز ػٛاسٜ ٚ دیبدٜ .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ًوایی اس هسیز پیادُ هجاٍر هزوش هحلِ)سوت راست( ٍ وَی هسىًَی)سوت چپ(: 3ضىل 

  وٛچٝ

ثبصاس 

 ػشؿٛس

 فشٕٚ  ٛچٝو
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  (4) ؿىُ  .بسٚٞ ٞبی دیبدٜ ًشاحی ٔٙبػت خذاسٜ .3

 

تا  يیاستزاحت عاتز یتزا ییّا تاسار سزضَر( درًظز گزفتي هىاى یِ ی)حاض یهسىًَ یوَ یّا اس جذارُ یی: ًوا4ضىل 

 هٌاسة ییٍ رٍضٌا یهثلواى ضْز یِ یهجوَعِ ٍ تعث یخارج یَارّایدر د ییّا یفزٍرفتگ جادیا

 

 (5) ؿىُ یظٜ دس ایبْ ٘ٛسٚص ٚ سٌٔیالر ٔزٞجی. ٚ ٞبی ٕٓذٜ خبرة ػفش ثٝ سأٔیٗ دبسویًٙ خٟز وبسثشی .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّای هَجَد در هزوش هحلِ ) هسجذ، تىیِ ٍ ...( در تزاس پاییي تز اس تزاس  تأهیي پارویٌگ عوَهی هَرد ًیاس وارتزی: 5ىل ض

 ی فزٍغ. وَچِ ی تغییز سطح هسیز حزوت سَارُایجاد ضیثزاِّ ٍ ، تا حزوت پیادُ ، در تخطی اس سیزسهیي هزوش هحلِ 

 

 
 

 

 

 

 .سٚٞبی ٔحّٝ سٚٞب ٚ ایدبد دیٛػشٍی دس ػٌح دیبدٜ سٔشین دیبدٜ .5

  (6) ؿىُ  .یٔؼىٛ٘ ی دس ٔحّٝ هیخٟز وبٞؾ سشاف ییٞب سٚؽ یاخشا .6

 ِٔٙش ٔحّٝ.  یجبػبصیص ٗیػجض ٔٙبػت ٚ اػشب٘ذاسد دس خٟز سفْ وٕجٛد ٚ ٕٞچٙ یفوب دبدیا .7

ػجض ٔٛخٛد ) ٘جؾ  یدشٚطٜ سٟٙب فوب ٗیٞب. دس ا ٚ ػبخشٕبٖػجض  یفوبٞب بدٜ،ید یشٞبیسالؽ دس خٟز اسلبَ ٔؼ .8

 شأٖٛی، د بدٜید شیػجض ٕٞشاٜ ٔؼ یفوب ٗیؿذٜ اػز سب ا یفشٕٚ ( حفَ ٚ ػٔ ی ػشؿٛس ٚ وٛچٝ ی سمبًْ وٛچٝ

 (7) ؿىُ ٘فٛر وٙذ.  یؼىٛ٘ٔ یثبص ٔشوض ٔحّٝ ٚ وٛ یثٝ دسٖٚ فوب زیحشوز وشدٜ ٚ دس ٟ٘ب زیػب
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تز اس تزاس حزوت پیادُ تا ایجاد ضیثزاِّ ٍ  تِ یه تزاس پاییي ی فزٍغ ی وَچِ تغییز هسیز حزوت سَارُ: 6ضىل 

ی  ) اتصال هسیز پیادُ وَچِ رٍّای هحلِ دٍرتزگزداى در اًتْای هسیز در تزاس سیزیي در جْت ایجاد پیَستگی در سطح پیادُ

فضای تیطتزی تزای هسیز ، در ّز دٍ پزٍصُ) فزٍغ( ی وَچِ جذارُ ًطیٌی اس تا عمة -ی فزٍغ( سزضَر تِ هسیز پیادُ وَچِ

 هزوش هحلِ لزار دارد.(:  لسوت پاییيی وَی هسىًَی ٍ  : پزٍصُ در لسوت تاالی تصَیز)  .رٍ ایجاد ضذُ است پیادُ

 هسیز پیادُ       ( -)هسیز سَارُ      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصَیز سوت چپ : دیذ اس  –ی اطزاف سایت  ، پیزاهَى هسیزّای پیادُ      ی فضای سثش هَجَد حفظ ٍ تَسعِ: 7ل ضى

  ی فزٍغ ی سزضَر ٍ وَچِ ی فزٍغ تِ سوت تماطع وَچِ سوت وَچِ
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 .ٞبی ٔخشّي دس ٔحّٝ ایدبد ٚ سمٛیز وبسثشی .9

خٛد دس ٞبی خشد ٔٛ ، ٔب٘ٙذ دس ِ٘شٌشفشٗ سدبسیوٙٙذ سٚٞب سا سـٛیك ٔی ٞبیی وٝ فٔبِیز دیبدٜ ایدبد ٚ سمٛیز فشكز .17

ٚ اص خٟز دیٍش ٔٛخت  ی ػبوٙیٗ ٔحُ ٞؼشٙذ وٝ دبػخٍٛی ٘یبصٞبی سٚصٔشٜٓالٜٚ ثش ساػشٝ ثبصاس ػشؿٛسٔشوض ٔحّٝ 

 ثبؿٙذ. سٚص ٔی دٛیبیی ٚ أٙیز ثیـشش ٔحّٝ دس ػبٓبر ٔخشّف ؿجب٘ٝ

 .ٞبی خذیذ ثب ٔلبِح ٘بٍٕٖٞٛ دس ٔحّٝ، ثخلٛف دس اًشاف ثٙبٞبی ثباسصؽ خٌّٛیشی اص ایدبد ػبخشٕبٖ .11

، ٔب٘ٙذ ٔؼدذ ػّٟٝ دس ایٗ دشٚطٜ وٝ ثخـی دس خٟز  ی ثٙبٞبی ثباسصؽ ٚ لذیٕی ٔٛخٛد دس ٔحّٝ حفَ ٚ سٛػٔٝ .12

، ٕٞچٙیٗ دس ِ٘ش ٌشفشٗ یه سىیٝ ، ٔدبٚس ثٙبی ٔؼدذ ٚ ایدبد كحٗ اِحبق ؿذٜ اػز به آن  ی فوبی ٔؼدذ سٛػٔٝ

ا٘دبْ خٟز سٛػٔٝ ٚ ایدبد فوبی ٔٙبػت ثشای  ثبؿذ. سشویت ایٗ دٚ ثٙب دس ی ایٗ دٚثٙب ٔیٜ ٔٙبػت وٝ دیٛ٘ذدٞٙذ

ٞب، آیبد ، ٔشاػٓ ػٌٛٛاسی ٚ ػبیش ٔشاػٓ ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی دس ٔشوض ٔحّٝ،  ٞبیی اص خّٕٝ ثشٌضاسی خـٗ فٔبِیز

اٍ٘یض سا ایفب  دٞی؛ ٘مؾ یه ٓٙلش خبًشٜ ثشای آدسع یه ٘ـب٘ٝ ٓالٜٚ ثشایٗ ٔؼدذ دیٍش ػٛ، اص  كٛسر ٌشفشٝ اػز.

 (8) ؿىُ داس٘ذ. خبًش ٙیٗ ٔحّٝ ٘ؼجز ثٝ آٖ سّٔك وٙذ وٝ ػبو ٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

تىیِ      -تخص الحالی       -) تٌای لذیوی هسجذ      ی تٌاّای تاارسش ٍ لذیوی هَجَد در هحلِ حفظ ٍ تَسعِ: 8ىل ض

 صحي هسجذ       ( -

 

 یٝ ی٘مّ ُیٚ ٚػب ٗیخلٛف ٓجٛس ٓبثشوٓ ، ٔ بسیثب ٓشم ثؼ ییٞب وٛچٝ ثٗ ثؼز ٔٛخٛد دس دشٚطٜ . یٞب حفَ وٛچٝ .13

 (9) ؿىُ  ػجه ٔب٘ٙذ دٚچشخٝ ٚ ٔٛسٛس.

 

 

دٍ تصَیز  ٍ ( !ٞبیی ثٝ ٓشم یه ٓبثش دیبدٜ  وٛچٝ)ّای هَجَد در هحلِ  وَچِتِ تزتیة اس سوت راست دٍ تصَیز اٍل : : 9ىل ض

 وٙبٖ! ٞبی آؿشی یبدآٚس وٛچٝ ّای ساوٌیي ّای تیي خاًِ ًوایی اس وَچِتعذی : 

 

خٟز حفَ ی ٚیظٜ ( ) سٔشیف ٌٔٙمٝی ایٗ ٘بحیٝ اص ثبفز سبسیخی  دیـٟٙبد دادٖ اػشب٘ذاسدٞب ٚ هٛاثي ًشاحی ٚیظٜ .14

 ٝ ٚ ٔخذٚؽ ٕ٘ٛدٖ ػیٕبی ٕٓٛٔی ٔحّٝ اص خّٕٝ :هبثٌ ػبصٞبی ثیٚ  ثبفز ٚ خٌّٛیشی اص ػبخز
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  ی ٌٔٙمٝ ٚ  ٔشسجٝ ثبفز وٛسبٜ سب ًجمٝ ثبؿذ.( 3ًجمبر دس ایٗ ٌٔٙمٝ سٔذاد ثبصٍ٘شی دس سشاوٓ ػبخز ) حذاوثش

 ٞب ٚ ٔحالر ٔدبٚس، حفَ ؿٛد.  دیذ ٚ ِٔٙش حشْ ٌٟٔش اص خیبثبٖٕٞچٙیٗ 

 ٝی ٔٛسٛسی ٕٓٛٔی ثب  ی ؿخلی ثٝ داخُ ثبفز ٚ اػشفبدٜ اص دٚچشخٝ ٚ ٚػبیُ ٘مّیٝ ٕٔٙٛٓیز ٚسٚد ٚػبیُ ٘مّی

  ٞبی لذیٕی . بثش ٚ سٔشین وٛچٝثٝ خبی سخشیت ٔٔ ثشای سشدد دس ٔٔبثش ثبفز سبسیخیٚ ٔشٙبػت ًشاحی ٚیظٜ 

 ًٙی  ٞبی ٕٓٛٔی ثب فبكّٝ ٞبی ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی داخُ ثبفز ٚ دس ِ٘شٌشفشٗ دبسویًٙ وبٞؾ دسكذ ػٟٓ دبسوی

 اػشب٘ذاسد ٚ ٔٙبػت دس ٘ضدیىششیٗ ٔىبٖ ٘ؼجز ثٝ ثبفز سبسیخی.

 ػت ٚ ٕٞخٛاٖ ثب ثبفز سبسیخی ٔحّٝ.اػشفبدٜ اص ٔلبِح ٔٙب 

  ٚ َ(17) ؿىُ  ٞب. سصؿٕٙذ ٔٛخٛد دس ثبفز سبسیخی ثٝ خبی سخشیت آٖی ثٙبٞبی ا سٛػٔٝحف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیذ تِ سوت حیاط اصلی وَی هسىًَی  –ی سزضَر  رٍ وَچِ تِ تزتیة اس سوت راست : دیذ تِ هزوش هحلِ اس پیادُ:  11 ىلض

 ی سزضَر ی وَچِ دیذ تِ ّز دٍپزٍصُ اس حاضیِ –ی سزضَر  رٍ وَچِ اس پیادُ
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