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  چكیدٌ
 ٔؿّّٓ آ٘چٝ .ٌطفتٝ ا٘س لطاض آٖ تأثيط تحت ايطاٖ تبضيري ٚ ثبؾبثمٝ قٟطٞبي ثيكتط تبوٖٙٛ وٝ اؾت ٚالقيتي فطؾٛزٌي،

 ثٙبثطايٗ ٚ ٔي زٞس ؾٛق پيطأٖٛ ثٝ ضا آٖ ٚ وطزٜ  ٔرتُ ضا قٟطي ثبفت ضقس ٔؿأِٝ، ايٗ قٟطٞب، ايٗ ٌٛ٘ٝ زض اؾت،

 تحٕيُ قٟطٞب  ٘ٛؽٟٛض ثبفت ٞبي ايجبز ثب ضا ٍٞٙفتي ٞعيٙٝ ٞبي قٟطي، ي ثبؾبثمٝ ٚ زضٚ٘ي ثبفتٟبي ٘بثٛزي ثط افعٖٚ

 ةجص زض ثبِمٜٛ ٞبي لبثّيت اظ ثطذٛضزاضي ضٕٗ وٝ اؾت ٔحالتي جّٕٝ اظ انفٟبٖ جٛثبضٜ ٔحّٝ. زض ايٗ ضاؾتب وٙس ٔي

 آٖ ٘تٛا٘ؿتٝ آٖ، احيبي جٟت زض قسٜ اجطا عطح ٞبي ضغٓ ثٝ ٔحّٝ ايٗ .اؾت قسٜ ٔٛاجٝ فطؾٛزٜ ثبفت ٔقضُ ثب جٕقيت

 . ِصا پػٚٞف ثط زاضز ٔؤثط ٌبٔي فضب پبيساض تٛؾقٝ ٔؿيط زض اؾت، آٖ ٔٛجٛز تٛا٘بيي ٞبي ٚ ٔحّٝ لسٔت قبيؿتٝ وٝ ٌٛ٘ٝ

پطزاظز، ثب ٌٛ٘ٝ اي وٝ  ٔياؾت  انفٟبٖ تبضيري ٚ لسيٕي ٔحالت ظا يىي جٛيجبضٜ ،وٝ  ٔحّٝ ٔٛضزي ثطضؾي ثٝ حبضط

 افٓ -ٔحّٝ ٞبي قبذهٝ ٚ ٞب ٚيػٌي ثطضؾي اظ پؽ ٚوطزٜ، ٔقطفي ضا آٖ قٟطي ٔٛلقيت ٚ تبضيري جبيٍبٜ ٚ پيكيٙٝ ثتسا

 ٞبي چبِف ٚ ٔكىالت ٘يع ٚ ٞب وبؾتي ٚ ٞب پتب٘ؿيُ ٞب، اضظـ فطٍٞٙي، ٚ  اجتٕبفي التهبزي، ٔقٕبضي، وبِجسي، اظ

 ٘ٛؾبظي، ثٟؿبظي، قبُٔ قٟطي ٔطٔت ٞبي ضٚـ ٚ ٚاغٌبٖ  ٚ تقبضيف ؾپؽ .ثطٔي قٕطز ضا آٖ ثبفت زض ٔساذّٝ

 زض ٔساذّٝ يىطزٞبي ضٚ پيكٟٙبز ٚ ثبظٍ٘طي ٔي ٌيطز ٚ ثٝ لطاض ثطضؾي ٔٛضز ثبفت زض ٔساذّٝ ا٘ٛاؿ ٚ ٞب ضٚـ ٚ ثبظؾبظي

   .قٛز ٔي ٚ اضايٝ ثٙسي جٕـ پيكٟٙبزي اٞىبضٞبيض ٚ اٞساف پبيبٖ زض ٚ پطزاظز ٔي ٞبيي ثبفت چٙيٗ
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  مقدمٍ -1
 اَٚ ٍ٘بٜ زض ٌطچٝ وٝ اؾت ٔتقسزي غيطضؾٕي ٚ ضؾٕي ٞبي حضٛضفقبِيت ٌبٜ جّٜٛ انفٟبٖ قٟط تبضيري  ٞبي پٟٙٝ

 آٟ٘ب ٔحتٛاي ٚ قىُ ٚ يبفتٝ ٔٙبؾجي ؾبظٔبٖ ، وبِجسي ؾبذتبض تغييطات ثب ٚ ظٔبٖ ٔطٚض ،ثٝآيٙس ٔي ٘ؾط ثٝ ٘بٕٞرٛاٖ ٚ ٔتضبز

 ٞبي ٌطٜ ثٝ ضا ٔحالت ايٗ أطٚظٜ آ٘چٝ أب اؾت، قسٜ ايطا٘ي قٟطي فضبي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثٟتطيٗ ذبؾتٍبٜ يىسيٍط ثب تّفيك زض

 ثٝ  [1] آٟ٘بؾت ٔهبِح پصيطي آؾيت ٚ ظٔبٖ ٌصض طاث ثط  )اجتٕبفي التهبزي، ، وبِجسي( فطؾٛزٌي ، وطزٜ ثسَ زاض ٔؿأِٝ

 تؿٟيالت فمساٖ فّت ثٝ ٔتبؾفب٘ٝ أب ، اؾت ضطٚضي ٔحّي ؾبوٙبٖ حضٛض ٚذٛزجٛـ، ظ٘سٜ نٛضت ثٝ ثبفت حفؼ ٔٙؾٛض

 ُّف ثٝ تٟٙب آٌبٞي، ثسٖٚ ٚ ٔحُ ثب ثيٍب٘ٝ افطاز ٚ وطزٜ ٟٔبجطت لسيٕي ٚ انيُ ذب٘ٛاضٞبي آٖ، ٘كسٖ ٔقبنط ٚ ثبفت زض ظ٘سٌي

 ٔطزٜ جؿٓ ٕٞچٖٛ ضا ثبفت وُ ٘بٌعيط ثبفت، وٙٙسٌبٖ ٔطٔت ٚ .ا٘س قسٜ ؾبوٗ آٖ زض )ثٟب اجبضٜ ٚ ّٔه پبييٗ اضظـ(التهبزي

 ٔي وبِجس ثٝ تٟٙب ٘ساضز، ٔحّٝ اجتٕبفي ٚ التهبزي ٚضقيت ثب ٕٞبٍٞٙي وٝ تمّيسي ٞبي قيٜٛ اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ ٍ٘ط٘س ٔي اي

 قٟط زض ٚقبذم يىسؾت فضبيي ٚ اجتٕبفي التهبزي، ٘ؾبْ ثب ٔكرم  افيبيي جغط ٚاحس يه نٛضت ثٝ جٛثبضٜ ٔحّٝ. پطزاظ٘س

 جبٔـ عطح زض جٛيجبضٜ ٔحّٝ فٕطاٖ ايٙىٝ ثب .اؾت ٕ٘ٛزٜ جّت ذٛز ثٝ ضا قٟطي ٔؿبئُ ثٝ ٔٙساٖ فاللٝ تٛجٝ انفٟبٖ وٟٙؿبَ

  اؾت ٘كسٜ ثطزاقتٝ ثبقس اضظـ پط قٟط ايٗ زضقأٖ وٝ ٔثجتي ٞبي ٌبْ اجطايي، زيس اظ ِىٗ ثٛزٜ، تٛجٝ ٔٛضز انفٟبٖ قٟط

 انفٟبٖ قٟط ٔؿىٛ٘ي ٞبي  ٔحّٝ اظ لسيٕي تطيٗ  ٔىبٖ ايٗ وٝ اؾت إٞيت حبئع ٘ؾط ايٗ اظ جٛثبضٜ ٔحّٝ ا٘تربة

 ٔٛضز ٔؿىٛ٘ي ٚ ،التهبزي فطٍٞٙي ٔجٕٛفٝ يه فٙٛاٖ ثٝ وٙيؿٝ ٞبي ٔٛجٛز زض آٖ  ٚ ثبظاض ثرف لسيٕيتطيٗ ٕٞچٙيٗ، 

 تٛضيؿتي، ٞبي جبشثٝ ٚ فطٍٞٙي ٔيطاثٟبي ٘ؾطتجبضي، اظ قٟطي ثرف ايٗ .اؾت ٌطفتٝ لطاض غطافي زا٘بٖج ٚ قٟطؾبظاٖ تٛجٝ

 چٙيٗ زض آٟ٘ب وطزٖ ٔغطح وٝ ثٛزٜ ثطذٛضزاض ثباليي ثؿيبض ٞبي اضظـ اظ وبِجسي ٚ ؾىٛ٘تٍبٞي ثبالذطٜ ٚ اضتجبعي قجىٝ

 .زاضز ضطٚضت ٔغبِقبتي

ريش تحقیق - 2  

 
 زازٜ ٚ اعالفبت آٚضي جٕـ ثطاي اؾت ٚ  تحّيّي  تٛنيفي ا٘جبْ، ضٚـ ِحبػ اظ ٚ وبضثطزي ٞسف ِحبػ اظ پػٚٞف ايٗ

ٔهبحجٝ  .اؾت قسٜ فىبؾي اؾتفبزٜ  ٚ ٔهبحجٝ لجيُ اظ ٔيسا٘ي، ٔغبِقبت ٕٞچٙيٗ ٚ اؾٙبزي ٞبي ثطضؾي اظ ٘يبظ، ٔٛضز ٞبي

 ٘تربة قسٜ ا٘س.ا تهبزفي نٛضت ثٝوٝ  ٔحّٝ جٛيجبضٜ ثٛز٘س  ؾبوٙبٖ پػٚٞف ايٗ زض قٛ٘سٌبٖ 

پیطیىٍ تحقیق -3  

 
 ثٝ اٍّ٘يؽ، ٚ فطا٘ؿٝ وكٛضٞبي زض ٚيػٜ ثٝ غطثي، اضٚپبي زض ثبيس ضا قٟطٞب لسيٓ ثبفت احيبي زضذهٛل ٘رؿتيٗ ٌبْ ٞبي

 ظيبز ي ؾبثمٝ ثٝ وٝ وطز ٚجٛ جؿت آٖ اظ پؽ قٟط٘كيٙي ٌؿتطـ ٚ (1760-1830)زٚضٜ  آٟ٘ب زض نٙقتي ا٘مالة آغبظ زِيُ

 زض ؾبَ 150 اظ ثيف قٟطي ٔطاوع احيبي جٙجف ٚالـ زض .قس ٔٙجط زيٍط وكٛضٞبي ثٝ ٘ؿجت وكٛضٞب، ٌٛ٘ٝ ايٗ زض قٟطٞب

 زض قٟط ايٗ ٔطوع ٘ٛؾبظي ثطاي پبضيؽ، ٚلت قٟطزاض ٞٛؾٕبٖ، .جي .ثبضٖٚ فقبِيت ثب جٙجف ايٗ .زاضز ؾبثمٝ وكٛضٞب ايٗ

 وطزٖ فسا ذٛاٞبٖ وٝ 1920 ي زٞٝ زض زضذكبٖ قٟط اٖفٙٛ ثب (1965-1887) ِٛوٛضثٛظيٝ عطح ثب ٚ قس آغبظ 1850 ي زٞٝ

 ٚ ثٟؿبظي ٞبي عطح  [2] قس جسيسي ي ٔطحّٝ ٚاضز ٚ اجطا  ثٛز فؾيٓ ثٙبٞبي جبيٍعيٙي ضٚـ ثب پبضيؽ لسيٕي ثرف

 ثط٘بٔٝ ٚ ٔسيطيت زض ضقف أب قس، قطٚؿ ثقس ثٝ .ـ .-ٜ 1310 ؾبَ اظ انفٟبٖ قٟط جّٕٝ اظ وكٛض،  والٖ قٟطٞبي زض ٘ٛؾبظي

 ثبفت ٞبي ٚ ثٙبٞب تطٚيج زض تقٕك جبي ثٝ قٟطؾبظي ٚ ٔقٕبضي ؽبٞطؾبظي ثٝ تٛجٝ ، ٔبٞط ٔترهم ٘يطٚي وٕجٛز ، ضيعي

 -ايطا٘ي قٟطؾبظي ٚ قٟط٘كيٙي فطًٞٙ قسٖ زٚض ٔٛجت ، ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٚ وٕجٛز ثرف ٞٛيت ضيعي ثط٘بٔٝ فمساٖ انيُ،
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 قسٜ ا٘جبْ ٟٕٔي پػٚٞف ٞبي ٚجٟبٖ، ايطاٖ زض قٟطٞب طؾٛزٜ يف ثبفت زضذهٛل [3] قس ذٛز انّي ؾبذتبضٞبي اظ اؾالٔي

 :وطز اقبضٜ ظيط ٔٛاضز ثٝ تٛاٖ ٔي آٖ ي اظجّٕٝ وٝ اؾت

 التهبزي ي اٍ٘يعٜ ثبِتيٕٛض، ي تجطثٝ آٔطيىب، زض قٟطي ٘ٛؾبظي" فٙٛاٖ ثب اثطي زض ٔيسِتٖٛ ٔبيىُ 1987 ؾبَ زض

 ٚضٚ٘ك تٛؾقٝ ٞب، پطٚغٜ اجطاي ٚ عطّاحي زض ٔطزٔي ٔكبضوت سفٞ ثب ٘ٛؾبظي ثطاي ذهٛني ثرف ثٝ تٛجٝ ،"قٟطي ٘ٛؾبظي

 تساْٚ ٚ پيٛؾتٍي زضن إٞيت لسيٕي، ثبفتٟبي تبضيري ٔجٕٛفٝ ٞبي حفؼ ز٘يب، ؾطاؾط اظ جٟبٍ٘طز جصة ٚ ٌطزقٍطي

حٕس ٔ زوتط 1375 ؾبَ زض ، ايطاٖ زض ٕٞچٙيٗ . اؾت بوده قٟطي ثبفت ٞبي ثٟؿبظي ٚ ٘ٛؾبظي أط زض ثط٘بٔٝ ٞب ظٔب٘ي

 ٞبي ثبفت : (ٔٛضزي ي ٕ٘ٛ٘ٝ " قٟطي تٛؾقٝ ي ٚ لسيٓ ثبفت احيبي" فٙٛاٖ ثب ذٛز زوتطاي ي ضؾبِٝ زض ضٕٞٙب ضحيٓ

 اظٔحّّٝ يىي ٔب٘سٌي فمت ٚ ضوٛز فطايٙس ثط حبوٓ لبٕ٘ٛ٘ٙسي ثركي، انبِت تئٛضي اظ اؾتفبزٜ ثب ٔكٟس (، قٟط ٔطوع ٔؿىٛ٘ي

 1379 ؾبَ زض. اؾت زازٜ لطاض ثطضؾي ٔٛضز ضا  فيعيىي تب زاضز تىيٝ ٘ؿب٘يا فبُٔ ثط ثيكتط وٝ  ٔكٟس قٟط ٔؿىٛ٘ي ٞبي

 ثبفت ؾبٔب٘سٞي ثطاي ثطاي ٔٙؾّٓ ٚ ٕٞبًٞٙ ضاٞىبضٞبيي  "تبضيري ثبفت ثٟؿبظي " فٙٛاٖ ثب ذٛز وتبة زض ٘يع ٘طيٕب٘ي ٔؿقٛز

غالْ وٛچىي  .اؾت وطزٜ ثيبٖ ضا قٟطٞب لسيٓ ثبفت احيبي زض وكٛضٞب اظ ثقضي تجبضة آٖ زض ٚ وطزٜ اضائٝ قٟطٞب لسيٓ

 لسيٓ ثبفت وٙٙسٜ ٔحسٚز ٚ وٙٙسٜ ترطيت فٛأُ قٙبذت ٚ وبِجسي -فضبيي ؾبذتبض قٙبؾبيي ثٝ ذٛز ٘بٔٝ پبيبٖ زض ٕٞچٙيٗ 

 ٚ ٔحيغي فٛأُ اؾت، قسٜ لسيٓ ثبفت قسٖ فطؾٛزٜ ؾجت آ٘چٝ وٝ اؾت ضؾيسٜ ٘تيجٝ ايٗ ثٝ ٚ اؾت پطزاذتٝ آثبز ذطْ قٟط

 [4] اؾت ثٛزٜ قٟط فيعيىي تٛؾقٝ

چبرچًة  ي مببوی وظزی -4  
 

مؼزفی محلٍ جًیببرٌ -4-1  

 
 زض آة ٟ٘ط قسٖ جبضي ثب جٛيجبضٜ تؿٕيٝ ٚجٝ .وٙٙس ٔي ثيبٖ ٚجٛثبضٜ جٛيجبضٜ ؛ اؾٓ زٚ ثب ضا ٔحّٝ ايٗ انفٟبٖ ؾبوٙبٖ

 ٚ اؾتقٕبَ وثطت اثط ثط جٛيجبضٜ .تاؾ ٌصقتٝ ٔي قٟط حهبض ٚ ضٚ ثب اظ وٝ اؾت زاقتٝ ٚجٛز  آثي جٛي احتٕبالٌ ٚ ثٛزٜ اضتجبط

 آٖ ٔٙكأ ٚ اؾت  انفٟبٖ قٟط اِٚيٝ ٞؿتٝ تطيٗ انّي زض حميمت ٔحّٝيٗ   [5] اؾت ٌطزيسٜ تجسيُ جٛثبضٜ ثٝ ظٔبٖ ٔطٚض

 تبضيد عَٛ زض أب ، ثٛزٜ ٘كيٗ يٟٛزي ذٛز تىٛيٗ لطٖٚ ٘رؿتيٗ زض ٌطچٝ ٔحّٝ ايٗ . ضؾس ٔي ؾبؾب٘ي فهط ثٝ حسالُ

 جٛيجبضٜ ٔحّٝ ايٙىٝ ٘تيجٝ ٚ قسٜ جٛأـ زيٍط فطٍٞٙي فٙبنط پصيطـ ثٝ ٔججٛض ، ذٛز پيطأٖٛ جبٔقٝ فكبض تحت ٕٞيكٝ

 لطٖ وٝ عٛضي ثٝ ثبقس؛ ثطذٛضزاض اي ٚيػٜ فطٍٞٙي وبِجسي ٚ التهبزي – اجتٕبفي ٞبي ثبفت اظ اي زٚضٜ ٞط زض اؾت تٛا٘ؿتٝ

 لؿٕتي ٚ انفٟبٖ اِٚيٝ ٞؿتٝ تطيٗ انّي فٙٛاٖ  ثٝ جٛثبضٜ ّٝٔح [6] اؾت ثٛزٜ ٔقطٚف انفٟبٖ ٘كيٗ قيقٝ ٔحّٝ فٙٛاٖ ثٝ ٞب

 .اؾت ٕ٘ٛزٜ حفؼ انفٟبٖ قٟط زَ زض ضا ذٛز پيٛؾتٍي ٚ ا٘ؿجبْ ٞٙٛظ وٝ  اؾت اضظقٕٙسي تبضيري ثبفت اظ

 اظ ؾطٚـ، ذيبثبٖ ثٝ قطلي قٕبَ ٚ قٕبَ اظ ٞىتبض 70 حسٚز ٚؾقتي ثب انفٟبٖ قٟط 3 ٔٙغمٝ زض فٛق ٔحّٝ ٔحسٚزٜ

 قجىٝ ثطضؾي زض .ٌطزز ٔي ٔحسٚز ٔجّؿي فالٔٝ ذيبثبٖ ثٝ غطة اظ ٚ ِٚيقهط ضاٜ ؾٝ ثٝ قطق اظ ِٚيقهط، ذيبثبٖ ثٝ جٙٛة

 ٔطتفـ ثؿيبض وبِجسي فٙبنط ثب وٝ ٕ٘ٛز قٙبؾبيي تٛاٖ ٔي ضا فٕسٜ ٔحٛض زٚ ٔحّٝ ايٗ زاذُ زض لسيٓ اظ ٔب٘سٜ جبي ثٝ اضتجبعي

 ٔيساٖ اظ قطلي قٕبَ - غطثي جٙٛة جٟت زض ٚ ثٛزٜ يىسيٍط  ٔٛاظات ثٝ جبًتمطي ٔحٛض زٚ ايٗ .ٌطزز ٔي ٔكرم ) ٞب ٔٙبضٜ(

 ٔٙتٟي ؾبضثبٖ ٔٙبض حٛاِي ثٝ زيٍطي ٚ تط قٕبِي لؿٕت زض زذتطاٖ چُٟ ٔٙبض حسٚز ثٝ يىي ٚ قطٚؿ فّي ٔؿجس ٔٙبض ٚ فتيك

 ٔكرم قسٜ اؾت 1ٚ2ايٗ زٚ ٔحٛض زض تهٛيط قٕبضٜ ٔي ٌطزز
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 )قطوت فٕطاٖ ٔؿىٗ ؾبظاٖ انفٟبٖ( ٛض ٞبي انّي ٔحّٝ جٛيجبضٜ . ٔـأذص:ٔح :2ٚ 1تهٛيط قٕبضٜ 

زض ايٗ پػٚٞف ثركي اظ ٔحّٝ وٝ ثيٗ زٚ ٔحٛض انّي  لطاضٌطفتٝ اؾت ٚ عجك عطح تفضيّي ، قبُٔ فضبٞبي ثبيط ٚ 

پطؾپىتيٛ ايٗ  3ٜ ٔرطٚثٝ ثيكتطي اؾت وٝ ٘يبظ ثٝ ثبظؾبظي ٚ ٘ٛؾبظي  زاضز.ٔٛضز تحّيُ لطاضٌطفتٝ اؾت .زض  تهٛيط قٕبض

 ٔحسٚزٜ ٔكرم قسٜ اؾت

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پطؾپىتيٛ ٔحّٝ جٛيجبضٜ ٚ جبٕ٘بيي ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي زض ايٗ پػٚٞف، ٔأذص:ٍ٘بض٘سٜ :3تهٛيط قٕبضٜ 

 

ٔحّٝ جٛيجبضٜ زض ٚضقيت فقّي اظ ٘ؾط وبِجسي ٚ فضبيي، ثٟساقتي، فطٍٞٙي، التهبزي، اظ جّٕٝ ٘بثؿبٔبٖ تطيٗ ٔحّٝ ٞبي 

ٖ اؾت. ثركي اظ ايٗ ٘بثؿبٔب٘ي اظ آٖ فبُٔ فٕٛٔي ٘بقي ٔي قٛز وٝ تٕبْ ثبفت ٞبي لسيٓ ٚ تبضيري ثب آٖ زؾت ثٝ انفٟب

ٌطيجب٘ٙس. اظ  عطفي ثطذي اضظقٟبي تبضيري ٚ ٚيػٌيٟبي ثبفت لسيٓ اجبظٜ ٕ٘ي زٞٙس ؾبذت ٚ ؾبظ پيكيٗ ضا ٘بزيسٜ ٌطفت ٚ ثٝ 

ٍط، ظ٘سٌي جسيس ٘يبظٞب ٚ أىب٘بت جسيس ضا ٔغطح ٔي وٙس. ثطذي فٛأُ زيٍط جبي آٖ ٌصضٞب ٚ ثٙبٞبيي ٘ٛؾبذت، ٚ اظ عطف زي
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ٞٓ وٝ ثيكتط ذهّتي اجتٕبفي زاضز، ثبفث قسٜ اؾت وٝ ٔحّٝ جٛيجبضٜ انفٟبٖ ٔٛضز ثي ٟٔطي ثيكتطي لطاض ٌطفتٝ ٚ فٕالً 

فٛي تب ظٔبٖ ا٘مالة ٔكطٚعيت ثط ٔتطٚن ضٞب قٛز. اذتهبل ايٗ ٔحّٝ ثٝ يٟٛزيبٖ ٚ تٍٙي ٞبيي وٝ ثٝ ٚيػٜ اظ اٚاذط زٚضٜ ن

جٟت  قسٜ، ٚ پؽ اظ آٖ ٞٓ فبزتٟبي ٘بٔغّٛة آٖ زض ٔيبٖ ٔطزْ ثبلي ٔب٘سٜ اؾت، فبُٔ زيٍطي زض ايٗ الساْ افٕبَ ٔي

٘بثؿبٔب٘ي ايٗ ٔحّٝ اؾت. زؾت وٓ ؾٝ ؾسٜ اؾت وٝ يٟٛزيبٖ انفٟبٖ ٘بٌطيع ثٛزٜ ا٘س زض ٔحّٝ جٛيجبضٜ ظ٘سٌي وٙٙس. آٟ٘ب زض 

ٖ ضا ثٝ ي آىبٖ ٚ اجبظٜ ايٗ ضا ٘ساقتٙس وٝ ٔحّٝ ذٛز ضا چٙبٖ وٝ ثبيس ٚ قبيس ظيجب ٚ پبويعٜ ٍٟ٘ساض٘س ٚ ذطاثي ٞبفيٗ حبَ أ

. ايٗ ثٛز وٝ ٔحّٝ جٛثبضٜ وٝ ضٚظي ٔحّٝ ثعضٌبٖ ايٗ قٟط ثٛز ٚ وؿب٘ي چٖٛ جالَ اِسيٗ ّٔىكبٜ  قىُ ٔغّٛة تطٔيٓ وٙٙس

زض حبَ   [1]  زض ذٛز جبي ٔي زاز. ثٝ ٔحّٝ وثيف ٚ فميط ٔجسَ قسٜ اؾتؾّجٛلي، ذٛاجٝ ٘ؾبْ إِّه، نبحت ثٗ فجبز ضا 

حبضط وٛچٝ ٞبي پطپيچ ٚ ذٓ، ثٗ ثؿت ٌٚصضٞبي ثب ؾمف وٛتبٜ، زاالٖ ٞبي تبضيه ٚ زضاظ ٚ ضاٞطٚٞبي ظيطظٔيٙي، ٔكرهٝ ٞبي 

ٟبجٕيٗٔعاحٕيٗ ٚ ٔ  وبِجسي ٔحّٝ جٛيجبضٜ اؾت. وٝ ٕٞٝ حبوي اظ حبِت تسافقي ٔحّٝ زض ثطذٛضز ثب                

   زضنس، 98ؾبذتٕبٖ ٞب حسٚز  اوثطٕٞچٙيٗ  [7]احتٕبِي ثب اٍ٘يعٜ ٞبي ٔصٞجي ثٛزٜ اؾت. 

 زضنس 80 حسٚز .اؾت جبٔـ ٔؿجس ٚجٛز آٖ فّت ٚ ٔحّٝ وٓ اضتفبفي تطاوٓ زٞٙس٠ ٘كبٖ ايٗ ٚ اؾت عجمٝ زٚ تب يه

 ٔحّٝ ٘يع ايٗ زض وٝ اؾت فطؾٛزٜ ٞبي ثبفت ٞبي ٚيػٌي اظ يىي ٔؿأِٝ ايٗ وٝ .زاض٘س ٔتط 150 اظ وٕتط ثٙبي ظيط ٔؿبوٗ

 وبضٌبٞي ٚ تجبضي ٞبي فقبِيت قست ثٝ ذبضجي ٞبي ِجٝ زض أب اؾت، ٔؿىٛ٘ي ، ٔحّٝ غبِت وبضثطي .اؾت ٔكبٞسٜ لبثُ

كتط ثٝ سيٓ انفٟبٖ ثيايٗ اؾت وٝ ٘بثؿبٔب٘ي ٞبي ظٔيٙي ٔحّٝ جٛثبضٜ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ٔحّٝ ٞبي ثبفت ل.قٛز ٔي زيسٜ

 چكٓ ٔي ذٛضز

 

   محلٍ ببفت مًجًد در َبی ارسش ي َب يیضگی -2 -4 

 

 احيبي ٚ ثطتط ٞبي اٍِٛ احيبي ٚ حفؼ ثٝ ٔٙؾٛض   ضطٚضي أطي ٔحّٝ، ٔقٕبضي ٚ ثبفت  ٞبي اضظـ ٚ ٞب ٚيػٌي قٙبؾبيي

 ٚ ٘ٛؾبظي ٔساذالت افٕبَ اظ قسث ٔحّٝ وٝ اي ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ؾت، ٘ٛؾبظي زض نحيح ذظ ٔكي اتربش ٘يع ٚ ٔٛجٛز  ثطتط ٞبي اٍِٛ

 ٞبي اليٝ ٔٛجٛز، ثبفت ثب تّفيك زض ٞب ٘ٛؾبظي ٚ ٔساذالت ايٗ ٚ وٙس حفؼ  اي قبيؿتٝ ٘حٛ ثٝ ضا ذٛز تبضيري ٞٛيت ثبظؾبظي،

 ٞٛيت حفؼ ثٝ تٛجٝ ثسٖٚ تبضيري ٔحالت  ٘ٛؾبظي ٚ ثٟؿبظي فٕسٜ عٛض ثٝ ظيطا آٚض٘س، ٚجٛز ثٝ ٔحّٝ ثبفت ثب ٔتٙبؾت تبضيري

 ثب ٔي تٛا٘س ؾرتي ثٝ وٝ يبفتٝ جسيس ٚ تعضيمي ٞٛيتي ٔحّٝ ٘تيجٝ، زض ٚ ٔي ٌيطز نٛضت ٔحّٝ تبضيري ٚ جٕقي بعطاتذ ٚ

 جٛيجبضٜ زض جسَٚ قٕبضٜ ٔحّٝ ثبفت.زض ٕٞيٗ ضاؾتب ثطذي اظ ٚيػٌي ٞب ٚ اضظـ ٞبي  ؾبظز ثطلطاض اضتجبط ذٛز پيكيٙٝ ٚ تبضيد

 ثيبٖ قسٜ اؾت  1
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 ،ٔأذص: ٍ٘بض٘سٜجًیببرٌ محلٍ در ببفت َبی ارسش ي َب يیضگی : 1جديل ضمبرٌ 

 جٛيجبضٜ ٔحّٝ ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي زض ثبفت ٞبي اضظـ ٚ ٞب ٚيػٌي 

 ٔب٘ٙس ٔؿيطٞبي  ثبظاض غبظ ٔٛجٛز، ٞبي ٌصض پي ٚ ضي ؾبذتبضي

اجتٕبفي ٚ 

 التهبزي

 زض تجبضي ٞبي ٚاحس ٚ ٔؿجس، وٛچه، تجبضي ٔطاوع چٖٛ فٙبنطي زاضاي( لسيٕي  ٞبي ٔحُ ٔطاوع ثبظاضغبظ ٚ

 .قٛز ٔي ٔحؿٛة فطٍٞٙي ٚ التهبزي ٔجبزالت ٚ تجٕـ ٔطوع وٝ ) ٔحّٝ اي ٔميبؼ

 ٔحّٝ اي ٔطاوع ٚ انّي ٞبي ٌصض فطفي، ٞبي ٌصض ٞب، ثٗ ثؿت ثٝ ٔؿىٛ٘ي ٞبي ٚاحس اظ حطوت ٔطاتت ؾّؿّٝ ٘ؾبْ زؾتطؾي ٘ؾبْ

ٚ  جٕقي ذبعطٜ

 تبضيري

ٔثُ  قٛز، ٔي ٔحؿٛة لسيٕي  ٔحّٝ تبضيد ٚ ٞٛيت اظ لؿٕتي وٝ ٞبي ، ٔحُ ذبل ٞبي وبضثطي ٌيطي قىُ

 )وٙيؿٝ ٔاليقمٛة ،وٙيؿٝ ٔال٘يؿبٖ ٚ...( وٙيؿٝ ٞبي ٔتقسز ٔٛجٛز زض ثبفت

 ٚاحس ٔحطٔيت تبٔيٗ ٞب، ذب٘ٝ ٌطاي زضٖٚ اٍِٛي جٕقي، ظ٘سٌي ٔحّٝ اي، ٔطاوع ٚ ٞب ٕٞؿبيٍي ٘مف ثٛزٖ پطضً٘ ٔفٟٛٔي

 ...ٚ ٞب ٌصض زض ٌكبيف سالُح زاقتٗ عطيك اظ ٔؿىٛ٘ي ٞبي

 ا٘ؿب٘ي ٔميبؼ ٚ ذٛة تٙبؾجبت ،)عجمٝ 2 ٚ 1 ٞبي ؾبذتٕبٖ( يىسؾت آؾٕبٖ ذظ ٚ اضتفبؿ ثهطي   

 .ٜ ا٘س قس ٞب ٌصض زاذُ زض ٔغّٛة ٔٙؾط ٚ زيس ؾبيٝ، ايجبز ثبفث وٝ ٞب ذب٘ٝ حيبط زاذُ ٔحيغي ظيؿت

 ٚجٛز وٛچٝ ٞبي  ٔؿمف ٚ ٌٛزتط  اظ ؾغح ٌصضٚ... وبِجسي

 

 يیضگی َبی کبلبدی محلٍ جًیببرٌ  -3 - 4

ٍٞٙبْ ٌصض اظ ٔحّٝ ثٝ ذب٘ٝ ٞبي لسيٕي ٔرطٚثٝ وٝ اظ ؾغح وٛچٝ ثؿيبض پبييٗ تط لطاض زاض٘س، ثطٔي ذٛضيٓ ايٗ اذتالف ؾغح تب 

 حسٚزي زاضاي ؾّؿّٝ ٔطاتجي ثٝ قطح ظيط اؾت. 

 وٛچٝ ٞبي فطفي اظ وٛچٝ ٞبي انّي ٌٛزتط اؾت.  -

ي ثٝ ٘ؿجت زٚضي اظ وٛچٝ ٞبي انّي فٕك ثيكتطي ٔي ٌيط٘س، ظيطا ٔؿبوٗ زٚضتط اظ وٛچٝ ٞبي انّي ثٝ ٚاحسٞبي ٔؿىٛ٘ -

ٚاؾغٝ ثطذٛضزاضي اظ أٙيت ثيكتط ؽبٞطاً پطثٟبتط ثٛزٜ ٚ أىبٖ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثطاي ؾبذت ٔؿىٗ ضا  زاقتٝ اؾت. اظ عطف زيٍط 

طنت ؾبذتٗ ثٙبٞبي ثٟتط ضا زازٜ اؾت. ؾغح حيبط ذب٘ٝ ٞب زض زٚض ثٛزٖ اظ وٛچٝ ٞبي انّي ٚ ا٘ؾبض فٕٛٔي ثٝ يٟٛزيبٖ ف

 [8]ٔتط ٌٛزتط اظ وٛچٝ ٞبؾت.  3تب  1اغّت ٔٛاضز اظ 

 ثٝ ثيبٖ فٕسٜ ٚيػٌي ٞبي وبِجسي ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٘ؾط ٕٞطاٜ ثب تهبٚيط ٔطثٛعٝ  پطزاذتٝ اؾت  2زض ايٗ ضاؾتب جسَٚ قٕبضٜ 
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 ٔأذص: ٍ٘بض٘سٜ زض پػٚٞف،٘ؾط ٚيػٌي ٞبي وبِجسي ٔحسٚزٜ ٔٛضز :2جسَٚ قٕبضٜ 

 
 

 

 

 

وٛچٝ ٞبي فطفي اظ وٛچٝ ٞبي انّي 

 ٌٛزتط اؾت.

         
 

 

 

ذب٘ٝ ٞبي لسيٕي اظ ؾغح وٛچٝ ثؿيبض 

 پبييٗ تط لطاض زاض٘س
 

      

 

 

 

 1ؾغح حيبط ذب٘ٝ ٞب زض اغّت ٔٛاضز اظ 

 ٔتط ٌٛزتط اظ وٛچٝ ٞبؾت 3تب 
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ٛؿ ٔقبثط وٛچٝ ٞبي ٔؿمف وٝ تبق ايٗ ٘

ٔتط اضتفبؿ زاض٘س. ؽبٞطاً  5/1-5/2ثيٗ 

يىي اظ زاليُ ٚجٛزي ايٗ چٙيٗ ؾمف 

ٞبيي تقسيُ زضجٝ حطاضت زض تبثؿتبٖ ٚ 

 ظٔؿتبٖ ثٛزٜ اؾت.
 

    

  
اغّت ذب٘ٝ ٞبي لسيٕي ٚ وٟٙٝ ثٛؾيّٝ ي 

زاالٖ ٞبي ٔؿمف وٛتبٞي ثٝ حيبط ضاٜ 

پيسا ٔي وٙس ٚ زض ٚضٚزي ٘يع فٛق اِقبزٜ 

ذتٝ قسٜ اؾت وٝ ايٗ أط، ٘بقي وٛتبٜ ؾب

ٞبي زفبفي ٚ ثطاي  اظ ضفبيت جٙجٝ

ٕٔب٘قت اظ ٚضٚز ؾطثبظاٖ ؾٛاضٜ زقٕٗ ثٝ 

 زاذُ وٛچٝ ٞب ٚ ٔٙبظَ ثٛزٜ

 

     
 

 
وٛچٝ ٞبي ثٗ ثؿت وٝ ٌبٞي زضة چٙس 

ذٛا٘ٛاض زض اٖ ثبظ ٔي قس وٝ ٞٓ جٙجٝ 

أٙيتي ٚ ٞٓ جٕجٝ الّيٕي زاقتٝ 

 اؾت)وٛچٝ ٔٙؿسٜ(

 

 

   

 

 

اوثط ؾبذتٕبٖ ٞب زٚ عجمٝ ٞؿتٙس وٝ 

ايٗ ٘كبٖ اظ تطاوٓ اضتفبفي وٓ ٔحّٝ 

 اؾت
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ا٘ساْ ٞبي ثيطٖٚ ثٙبٞبي ٔحّٝ جٛثبضٜ 

ذكتي يىٙٛاذت ٚ فبضي اظ تعييٙبت 

 اؾت

 

    
 

 
 ببفت مطكالت ي مسبیل -4 – 4

 

 ضا ؾبوٙبٖ ظ٘سٌي وٝ قس قٙبؾبيي رتّفئ ٔكىالت ٔحّي، ٚ ؾبوٗ افطاز پطؾٛجٛاظ پي زض ٚ ٔحّٝ اظ ثبظزيس حيٗ زض

 ٔحّٝ ثبفت ٔكىالت اجتٕبفي ٚ التهبزي  ٚ ٔؿبيُ تطيٗ اظ ايٗ ضٚ فٕسٜ .اؾت وطزٜ ٜ اي فٕس ٔكىالت ٚ تٙف زچبض
 ثيبٖ قسٜ اؾت  3 جٛيجبضٜ ثٝ اجٕبَ زض ظيط ثيبٖ قسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ٔقضالت وبِجسي ايٗ ٔحّٝ زض جسَٚ قٕبضٜ

 

 اِف : ٔقضالت  اجتٕبفي ٚ التهبزي

 تطويت اجتٕبفي ٔحّٝ،قىُ ٔتقبضف ظ٘سٌي قٟطي ضا ٘ساضز.)ٚجٛز الكبض ٟٔبجط( -

 تفبٚت جٕقيت لسيٕي ؾبوٗ ايٗ ٔحّٝ ٚ جٕقيت حبَ حبضط ٔحّٝ، زٌٚبٍ٘ي فطٍٞٙي ايجبز ٔي ٕ٘بيس. -

 پطاوٙسٌي فضبٞبي فطٍٞٙي،ٔصٞجي. -

٘عزيىي ثٝ ثبظاض ٚ پبييٗ ثٛزٖ ٘طخ ظٔيٗ، وؿجٝ ذطزٜ پب زض ايٗ ٔحُ  فمط التهبزي ؾبوٙبٖ ثٛٔي ٔحّٝ ٚ ثٝ ٚاؾغٝ -

 . ؾبوٗ قسٜ ا٘س وٝ اجبظٜ تغييط قطايظ ٔحيظ ظ٘سٌي ضا ثٝ آٟ٘ب ٕ٘ي زٞس
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 ة : ٔقؾالت وبِجسي ٚ تطافيىي

 

 ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي زض پػٚٞف، ٔأذص:ٍ٘بض٘سٜ ٔقؾالت وبِجسي ٚ تطافيىي: 3جسَٚ قٕبضٜ 
 

ٔحّٝ اي وثيف،ثب 

 ؾبوٙيٗ فميط

   

 

 

فطؾٛزٌي ٚاؾتحىبْ 

 وٓ ؾبذتٕبٖ ٞب

  
 

 

 

ثٝ ٚيطا٘ي ٌطا٘يسٖ ثبفت 

لسيٓ ٚ جبيٍعيٗ قسٖ 

 ثبفت ٔيب٘ي،ثي ٞٛيت
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٘فٛش ضٚظ افعٖٚ وبضثطي 

ٞبي تجبضي،ذسٔبتي،ثٝ 

 زضٖٚ ثبفت ٔحّٝ

   
 

 

 

تطاوٓ وبضثطي ٞب ٚ حضٛض 

فّٕىطز ٞبي پطاظزحبْ زض 

 زاذُ ثبفت.

 

 

   
 

 

 

فمساٖ يب وٕجٛز پبضويًٙ 

ثب ؾغح ٚ ؾطا٘ٝ ٔٙبؾت 

زض زاذُ ثبفت ٚ پبضن 

 اتٛٔجيُ زض ٔقبثط انّي.

 

 

   

 

 

 

فطو ٘بٔتٙبؾت ٔقبثط ثب 

تٛجٝ ثٝ ٔيعاٖ آٔس ٚ قس 

 ؾٛاضٜ زض آٖ.
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تجسيُ فضبٞبي ثباضظـ ثٝ 

ا٘جبضٞب ٚ فضبٞبي ذسٔبتي 

 ثب ويفيت پبييٗ

 

 
    

 

 

 

ٓ ذٛضز ٘ؾبْ ؾيٕبي ثٝ ٞ

قٟطي ٚ ذظ آؾٕبٖ ثس٘ٝ 

ٞب ثٝ ٚاؾغٝ ؾبذتبضٞبي 

 جسيس غيط انِٛي زض ثبفت

 

      
     

 

 

 

ذظ ذظ آؾٕبٖ ٚ 

ؾبذتٕبٖ ٘ب ٔٙبؾت زض 

اثطايجبز ؾبذت 

 جسيس ثبفت ٚؾبظٞبي

 

     

 

 مداخلٍ َبی چبلص ي مطكالت -5 – 4

 

زي، وبِجـسي ثبفـت ٚ ٕٞچٙـيٗ قـٙبذت اظ ٔقؾـالت ٚ ٔكـىالت       پؽ اظ آقٙبيي وبُٔ ثب ٚيػٌي ٞبي اجتٕبفي، التهـب 

آٖ،ثطاي ؾبٔبٖ زازٖ ثبفت ٚ جٌّٛيطي اظ فطؾٛزٌي ثيكتط ٚ ٕٞچٙيٗ احيبي اضظـ ٞبي اظ زؾت ضفتٝ زض ثبفت ثٝ ؾطاك ٔساذّٝ 

ٝ زض ثبفـت ٘يـع   زض ثبفت ٔي ضٚيٓ.وٝ ايٗ وبض ٘يع ٔؿتّعْ زاقتٗ  قٙبذت ٚ فّٓ وبفي زض ظٔيٙٝ ضٚـ ٞبي ٔساذّٝ اؾت. ٔساذّـ 

ٔكىبت ٚ چبِف ٞبي ذبل ذٛز ضا زاضز وٝ زض ازأٝ ثٝ ثيبٖ ايٗ ٔكىالت وٝ حبنُ ٔغبِقٝ ٔيسا٘ي ٚ ٔهبحجٝ ثـب افـطاز ٔحّـٝ    

 ٔٛضز ٘ؾط اؾت، پطزاذتٝ قسٜ  

 :اؾت ظيط ٔٛاضز قبُٔ جٛيجبضٜ ٔحّٝ زض ٔساذّٝ ٔكىالت ٚ ٞب چبِف

  ٔٛجٛز اضظقٕٙس ٞبي اٍِٛ نحيح قٙبذت فسْ -
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 جسيس ٞبي ٚؾبظ ؾبذت زض ٔٛجٛز ٞبي اضظـ اظ ٔٙبؾت ٛثطزاضياٍِ فسْ -

ٖ  اظ ثبفـث  وٝ ٞب ٘ٛؾبظي ٚ ؾبٔب٘سٞي زض ٔسضٖ ظ٘سٌي ٞبي اٍِٛ زيٍط ٚ ؾٛاضٜ ظ٘سٌي اِٚٛيت - ٗ  ٔيـب  اظ ثؿـيبضي  ضفـت

 .قٛز ٔي لسيٓ ٔحالت تبضيري ٞٛيت ضفتٗ ٔيبٖ اظ ٟ٘بيت زض ٚ اضظقٕٙس تبضيري ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؾبوٙبٖ ٔبِي اؾتغبفت فسْ ٚ التهبزي زِيُ ٔكىالت ثٝ ٔٙبؾت ٞبي ضاٞىبض ٚ ٞب ايسٜ ظا ثؿيبضي ٘بپصيطي تحمك -

ـ  افطاز زيٍط ٚ ٔحّي ؾبوٙبٖ ثطاي تط ٔٙفقت پط حُ ضاٜ فٙٛاٖ ثٝ ؾبظي آپبضتٕبٖ ثٝ تٕبيُ - ٝ  شيٙفـ  ايجـبز  ٔٛجـت  وـ

 .ٔي قٛز تبضيري ثبفت ثب ٘بٕٞرٛاٖ ٔقٕبضي

 

  ضُزی مزمت زمىظ اس مداخلٍ اوًاع ي َب ريش -1 -5 -4
 

داد کوه در  انجوا  مي توىا  طريق به چهار  را شهري مرمت .مي شىد محسىب شهري مرمت نىعي تاريخي هاي بافت در مذاخله

 :بیا  شذه است 4 جذول شماره

 

 مزمت ضُزی مآخذ: وگبرودٌ مداخلٍ در :ريش َبی 4جديل ضمبرٌ  

 َب  یيیضگاَداف ي                      ريش مداخلٍ در ببفت

 

 (Rehabilitationثٟؿبظي)                

ؾّؿّٝ السأبتي اؾت وٝ ثٝ ٔٙؾٛضثٟجٛز وبِجس ٚ فضبي قٟط 

وٝ زض آٖ فطؾبيف فقبِيت نٛضت يبفتٝ،زض وٛتبٜ ٔست ا٘جبْ 

ٌيطز ٚ ثب تغييط فّٕىطز ٚ ٔقبنطؾبظي،ؾبظٔبٖ فضبيي 

 [9]ٔغّٛثي ضا ايجبز وٙس

 

             

 ((Renovationي ٘ٛؾبظ            

ثٝ ٔقٙبي تجسيس ثٙبٞب ٚ فضبٞبي قٟطي اظ عطيك السأبتي وٝ 

اظ ثيٗ ثط٘سٜ ٘كب٘ٝ ٞبي فطؾٛزٌي ٞؿتٙس ٚ ظٔب٘ي ا٘جبْ ٔي 

ٌيطز وٝ فضبي قٟطي ٚ يب ثٙب اظ وبضوطزي ٔٙبؾت ٚ ٔقبنط 

فضبيي ؾجت -ثطذٛضزاض ثٛزٜ،ِٚي فطؾٛزٌي ٘ؿجي وبِجسي

 [11] وبٞف وبضايي آٖ قسٜ اؾت.

                 

 ( Reconstructionثبظؾبظي)             

زض ثبظؾبظي،فٙبنط ٚ فضبٞبي فطؾٛزٜ ٚ ترعيت قسٜ وٝ 

فالٜٚ ثط وبِجس، وبضوطز آ ٖ ٞب ٞٓ ٘ب تٛاٖ ٌطزيسٜ ٚ اظ ثيٗ 

 [9] ضفتٝ،ٔجسزا ؾبذتٝ ٔي قٛ٘س

                        

 

 

 تجسيس حيبت                            

ٛفٝ السأبت ٔتٙٛؿ ٚ تىٕيّي اؾت وٝ ثطاي ثبظٌطزا٘سٖ ٔجٕ

حيبت ٔجسز ٚ يب ظ٘سٌي ٔجسز ثب ثٙب،ٔجٕٛفٝ يب فضبي 

قٟطي،نٛضت ٔي پصيطز.ايٗ السأبت ٔي تٛا٘س زض ؾبظٔبٖ 

ت حصف ٚ اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ فضبيي نٛضت پصيطز ٚ ؾج-وبِجسي

فضبيي ثبفت وٟٗ قٛ٘س،ٔقبنط -ؾبظٔبٖ وبِجسيثرف ٞبيي اظ

٘ؾط زض ايٗ السأبت،تٕبْ فطنٝ ٞبي  ؾبظي ٔٛضز

 اجتٕبفي،التهبزي، فطٍٞٙي ٚ وبِجسي ضا قبُٔ ٔي قٛز.

[11] 
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 مداخلٍ َبی ريش -الف 

 ظيط قطح ثٝ ضا ٞب آٖ تٛاٖي ٔ وٝ پصيطز نٛضت 4زض ضاؾتبي اٞساف ٔٛاضز جسَٚ   ٔتفبٚتي ٞبي ضٚـ ثٝ تٛا٘س ٔي ٔساذّٝ

 :وطز ثٙسي زؾتٝ

 ٞبي ٔساذّٝ زض ثبفت ٞبي فطؾٛزٜ، ٔأذص:ٍ٘بض٘سٜ : ا٘ٛاؿ ضٚـ5جسَٚ قٕبضٜ 

 

 اَداف ي يیضگی َب                                                         مداخلٍ َبی ريش

 

 بُداضتیحفبظتی

 اؾت ظيؿت ٔحيظ قطايظ ويفي يب وّٕي اضتمبي ثطاي السأبت ٔجٕٛفٝ زضثطٌيط٘سٜ--

ظيؿت  جسيس قطايظ پصيطفتٗ ثطاي ٞب قٟط لسيٕي ٞبي ثبفت ٘بٕٞبٍٞٙي زض ثبيس ضا ٞب عطح ايٗ انّي ٔحطن -

 زا٘ؿت ٔحيغي

 ٔي ٌيطز لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔقبنط ٞبي ٘يبظ ثٝ پبؾرٍٛيي ثطاي وٝ جسيس ٞبي زؾتبٚضز ٚ أىب٘بت اظ اؾتفبزٜ-

   [11] .قٛز ٚالـ زليك تٛجٝ ٔٛضز ثٟساقت ثُقس اظ وبِجسي -فضبيي ؾبظٔبٖ تب اؾت آٖ ثط ؾقي -

 چٟطٜ ٚ ؾيٕب پيىطٜ، زض ظيجبيي قٙبذتي فضبيي اضتمبي يب ٍٟ٘ساضي حفؼ، ثطاي السأبتي ٔجٕٛفٝ زضثطٌيط٘سٜ - تشییىیحفبظتی

 اؾت ثبفت قٟطي ٔقٕبضي

 اضتمبء اضظـ ٞبي ظيجبيي قٙبؾي زض ثبفت ٞبي وٟٗ-

   [11]اؾت ٌطفتٝ لطاض فطًٞٙ ٌطا تفىط ييٙي، تع -حفبؽتي ضٚـ پؽ زض -

 اؾت ٔٛاجٝ ترطيت ٚ٘ٝ اثمب احيب، ثب فٕسٜ عٛض ثٝ ضٚـ ايٗ ثٝ ٔطثٛط السأبت -

 والْ، يه زض ٚ قٟطي حيبت وطزٖ ظ٘سٜ فبزي، حبِت ثٝ ثطٌكت فضب، ثٝ فقبِيت ثبظٌطزا٘سٖ ضٚـ، ايٗ اظ ٞسف - ضُزی ببسسبسی

 اؾت قٟطي فضبي ؾبظي ثبظظ٘سٜ

 قٛز ٔي ا٘جبْ ؾيبؾي -ريتبضي ٚ فطٍٞٙي اٞساف ٚ ٞب ذٛاؾت ٔٛضز زض ثيكتط -

ٚ  ظٔبٖ زؾت اظ آ٘چٝ ثمبي حفؼ ٚ ٌصقتٝ فضبيي ؾبظٔبٖ فيٙي ٚ ٔؿتميٓ وبضثطز ثٝ ٔطثٛط ٔؿبيُ ثٝ وٕتط -

   [11]پطزاظز ٔي اؾت، يبفتٝ ٘جبت ٔطزْ

 اؾت ثبفت وبِجسي فطؾبيٙسٜ فٛأُ تمّيُ ٚ التهبزي ٚضـ تمٛيت ضٚـ، ايٗ فٕسٜ ٞسف - مًضًػیمًضؼی

  اؾت قٟطي -ٔقٕبضي تفىط ضٚـ، ايٗ زض ِتغب تفىط -

 ؾّغٝ ٚ ٔقٕبضي فضبي اضتمبي ٔحيغي، قطايظ ثٟجٛز ٔٛضقي، ٞبي زذبِت ثٝ قٟطي، -ٔقٕبضي زضتفىط -

 قٛز ٔي تٛجٝ قٟط فضبي يب ثبفت اظذبل ٔحسٚزٜ زض ٔقٕبضي

ٚالـ  اجطايي ٞبي طحع تسٚيٗ ثٝ وٝ اؾت قٟطي عطاحي ٔميبؼ زض الساْ ٔي قٛز، حبنُ ضٚـ ايٗ اظ چٝ آٖ -

       [11]    زقٛ ٔي ٔٙجط ٔطزْ ثب ٔطتجظ ٚ ثيٙب٘ٝ

 

  مداخلٍ اوًاع-ة

 :وطز تمؿيٓ ظيط قطح ثٝ فٕسٜ، چٟبضزؾتٝ ثٝ تٛاٖ ٔياظ زيسٌبٞي زيٍط  ضا قٟطي ٞبي ٔساذّٝ

 

 قٟط ؾغح زض يجبييظ ثبالثطزٖ ٚ وبضآيي افعايف ؾالٔت، ٚ ثٟساقت ؾغح اضتمبي ٔساذّٝ، ٘ٛؿ ايٗ اظ ٞسف :وًگزایبوٍ -１

 ٌ٘ٛطايب٘ٝ ٔساذالت .ٔي وٙس وبضٔقطفي اثعاض فٙٛاٖ ثٝ ضا فٗ ٚ فّٓ ٌ٘ٛطايب٘ٝ، ٔساذّٝ اٞساف، ايٗ ثٝ ضؾيسٖ ثٝ ٔٙؾٛض اؾت

 ثطاي آٖ، ثط افتمبز ثب ٚ زاضز آيٙسٜ ثٝ ضٚ ٚ ٔي وٙس ٔغطح ضا فطٍٞٙي آٖ، ا٘مغبؿ ثب ٔٛاجٟٝ ٚ ٔكىالت ٚ ٔؿبيُ حُ ثطاي

ٔغطح ٔي وٙس.  ضا فّٕىطز ٟٔٓ قٟطي، انُ ٞبي فقبِيت ٔٙغمٝ ثٙسي ثب قٟطي ٞبي فقبِيت زض ٞب تٍيآقف ثطزٖ ثيٗ اظ

 ثٙسي ٚآشيٗ ٔمطضات ضا جبيٍعيٗ ٔقمَٛ ٚ ٞبي ٘ٛ، ؾبزٜ زؾتٛضاِقُٕ ٌ٘ٛطايب٘ٝ، قٟط،ٔساذّٝ زض ٘ؾٓ ٔيعاٖ ثبالثطزٖ ثطاي

 [12]د ؾٙتي  لطاض  ٞبي
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 ثطاؾبؼ ضقس قٟط ثط تىيٝ قٟط، زض ٌصقتٝ فطٍٞٙي ٞبي اضظـ ظ٘سٜ وطزٖ اذّٝ،ٔس ٘ٛؿ اظايٗ ٞسف :فزَىگ گزایبوٍ -2

 ثباضظـ، ٞبي ثبفت زض تهطف ٚ زذُ ضؾب٘سٖ حسالُ ثٝ وٟٗ، ٞبي قٟط ظيجبيي قٙبذتي ٞبي اضظـ ثٝ تٛجٝ وٟٗ، اقىبَ

 ضا وٟٗ فطٍٞٙي ٞبي اضظـ ثٝ تٛجٝ ٌطا فطًٞٙ ٔساذّٝ .ٞبؾت زضقٟط آضأف ٚ جصاثيت ٔيعاٖ ثبالثطزٖ ٚ وُ ثٝ اضظـ زازٖ

 [12] .زا٘س ٔي ٔيؿط فطٍٞٙي تساْٚ عطيك اظ ضا قٟطي ٔكىالت ٚ ٔؿبيُ ثب ٔٛاجٟٝ ٔساذّٝ، ٘ٛؿ ايٗ .ٔي زٞس لطاض ٔجٙب

  

 زٚ تفطيظ ٚ افطاط اظ ثبقس وٝ فطًٞٙ ٌطايب٘ٝ ٚ ٔساذالت ٌ٘ٛطايب٘ٝ اظ تّفيمي تٛا٘س، ٔي فطاٌ٘ٛطيب٘ٝ ٔساذّٝ :وًگزایبوٍ فزا -3

 .اؾت قٟط فضبيي -وبِجسي ٞبي زٌطٌٛ٘ي وٙبض زض وٟٗ ثبفت پٛز ٚ تبض حفؼ ٔساذّٝ، ايٗ انّي ٔحٛض .ثىبٞس فٛق ساذّٝٔ ٘ٛؿ

 ثبِقىؽ، ٚ ٘كٛز ؾبوٙبٖ ٔكىالت افعايف ؾجت وٝ اؾت تٛجٝ ٔٛضز اي ا٘ساظٜ تب ثبفت فطٍٞٙي ٞبي اضظـ حفؼ ضٚ، ايٗ اظ

 [12] .٘كٛز آٖ فطٍٞٙي ٞبي اضظـ ضفتٗ ثيٗ اظ ؾجت وٝ اؾت تٛجٝ زٔٛض ا٘ساظٜ آٖ تب ثبفت ٚ ٔجٕٛفٝ ثٙب، ٔقبنطؾبظي

 

 :مزدم گزایبوٍ -4

 ٘ٛؿ ٞط انّي ٔربعجبٖ ٔطزْ ٌطايب٘ٝ، ٔساذّٝ .اؾت قٟط فضبيي ؾبظٔبٖ تغييطات زض ٔطزْ ٔكبضوت ٔيعاٖ ثبالثطزٖ آٖ، ٞسف

 ٔطزْ ٞبي ٘ؾط ثٝ ثبيس اي، ٔساذّٝ ٞطٌٛ٘ٝ اظ لجُ ثٙبثطايٗ .زا٘س ٔي فُٕ ٔٛضز ٞبي ٔحسٚزٜ ؾبوٙبٖ ٚ ٔطزْ ضا اي ٔساذّٝ

 عطاحي اظ ثيف ٌطايب٘ٝ ٔطزْ ٔساذّٝ.پصيطز نٛضت ٔطزْ ٕٞىبضي ثب ثبيس ثبفت زض ٔساذّٝ ٞب، آٖ ثطضؾي اظ پؽ ٚ تٛجٝ زاقت

 [12] .ا٘سيكس ٔي آٖ زضن ثٝ قٟطي فضبي ذّك اظ ثيف ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ثٝ
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 گیزی وتیجٍ -5

 ٔي تٛاٖ ٔساذّٝ ٘ٛؿ ايٗ عطيك اظ ظيطا ٔي ضؾس، ثٝ ٘ؾط تط ٔٙبؾت ٔٛضز٘ؾط ٔحّٝ ثطاي فطاٌ٘ٛطايب٘ٝ ضٚـ ٔساذّٝ، ا٘ٛاؿ ٔيبٖ زض

 ٚ ٚالـ ثيٙب٘ٝ تط ٞبي ضاٞىبض ٚ زاز لطاض تٛجٝ ٔٛضز ٘يع ضا ٔساذّٝ ٔكىالت ٞٛيتي، ٚ تبضيري فطٍٞٙي، ٞبي اضظـ حفؼ فيٗ زض

 ضقف ٔكىالت، ٞب، ٘يبظ ثٝ تٛجٝ ثب ٔساذّٝ، ٞبي ضٚـ ٔٛضز زض .زاز يٝاضا ٔقبنط ظ٘سٌي ٞبي ٘يبظ ثب ٕٞبٍٞٙي زض ضا ضٚظتطي ثٝ

 ٞبي ضاٞىبض تطتيت ثسيٗ ٚ ٌطفت وبض ثٝ ضا ٔتفبٚتي ٞبي ضٚـ ٚ ٞب ضاٞىبض تٛاٖ ٔي ٔحّٝ ثبفت اظ لؿٕت ٞط ٞبي لٛت ٚ ٞب

 لؿٕت ثطاي ٔثبَ، فٙٛاٖ ثٝ .)6قٕبضٜ  جسَٚ( زاز پيكٟٙبز ٔساذّٝ ٔرتّف ٞبي ضٚـ اظ تطويجي نٛضت ثٝ ضا قٟطي ٔطٔت

 زاضاي وٝاظ ٔحّٝ     لؿٕت ٞبيي ثطاي ثٟساقتي، -حفبؽتي ٔساذّٝ ٔي ثطز، ض٘ج ٔحيغي ظيؿت ٔكىالت اظ وٝ ثبفت اظ ٞبيي

 تحطيه ثٝ ٔٙؾٛض ٚ تعييٙي -حفبؽتي ٔساذّٝ ٞؿتٙس ٘ؾيط فضبٞبي ٔطثٛط ثٝ وٙيؿٝ ٞب ٚ...، قٟطي يب ٔقٕبضي اضظـ ثب فٙبنط

 ٞب ٟ٘بز التهبزي ؾطٔبيٝ ٌصاضي جّت يب ؾطٔبيٝ ثبظٌكت ٘يع ٚ شيٙفـ افطاز ٚ قٟطٚ٘ساٖ ٔكبضوت ٞبي اٍ٘يعٜ ثبالثطزٖ ٚ تٛؾقٝ

 وطز تٛنيٝ تٛاٖ ٔي ضا ٔٛضٛفي -ٔٛضقي ٔساذّٝ شيطثظ، ٞبي اضٌبٖ ٚ

 : ضاٞىبضٞبي پيكٟٙبزي 6جسَٚ قٕبضٜ
 پیطىُبدی َبی راَكبر 

        

 انّي       

 

 وٟٗ ثبفت زض ؾبوٗ ٔطزْ ظ٘سٌي ويفي ٞبي ٔقيبض ثطزٖ ثبال تبضيري، فتثب ٞٛيت احيبي ٚ حفبؽت

 

 

 

 فطٍٞٙي     

 

 

 

 عطيك اظ زؾت ضفتٝ اظ يب ٔٛجٛز ٞٛيت تمٛيت وٟٗ، ثبفت ٔٛجٛز ٞبي اضظـ اظ ثٟطٜ ثطزاضي ٚ آٌبٞي قٙبؾبيي،

 ٚ پيبزٜ ظ٘سٌي ٛيتتم ٚ تبويس پبيساض؛ قٟطي ٞبي ٔحيظ   ضاؾتبي زض تالـ ظٔيٙٝ ٌطا، عطاحي ٚ ٔساذالت

، تٛجٝ ثٝ ٌصقتٝ تبضيري ٚ ؾبثمٝ ظ٘سٌي يٟٛزيبٖ زض ايٗ قٟطؾبظي عطيك اظ ظ٘سٌي ٞبي اٍِٛ زضؾت ثبظتقطيف

 ٔٙغمٝ

        

 اجتٕبفي    

 

 ٔطزٔي ٔكبضوت تحمك پصيطوطزٖ ثطاي قطايغي ايجبز ٔحّٝ، ٚ ٔؿىٗ ثٝ ٔحّٝ ؾبوٙبٖ ذبعط تقّك تمٛيت ٚ حفؼ

 قٟطي ٔحالت زض اجتٕبفي فساِت ٚ زٔٛوطاؾي ثبالثطزٖ ٚ

 

 ٔحيغي ظيؿت

 )ٞب ذب٘ٝ زض ثبظ ٚ ؾجع فضبي( ٔٛجٛز ؾىٛ٘تي ٞبي اٍِٛ تمٛيت ٚ حفؼ

 ٔرطٚثٝ فضبٞبي اظ ٞب ظثبِٝ ٚ ؾبذتٕب٘ي ٞبي ٘ربِٝ آٚضي جٕـ

 

 

 کبلبدی      

 اظ افٓ لؿٕت ٞط ٔساذّٝ ثطاي ٔٙبؾت ضٚيىطز ا٘تربة ٔٙؾٛض ثٝ ٔحّٝ ٞبي ثبفت زليك ٚ ٕٞٝ جب٘جٝ ثطضؾي

 ٔطٔت ٚ حفؼ ثط تبويس ٚ اضظقٕٙس ٞبي پٟٙٝ قٙبؾبيي ،.ٔٛضٛفي ٚ.. -ٔٛضقي ٔساذّٝ ثبظؾبظي، ٘ٛؾبظي، ثٟؿبظي،

 حفؼ ٔحّٝ، زض ٞب ٘ٛؾبظي اضتفبؿ تقسيُ تبضيري، ٞبي پٟٙٝ ثب ٕٞرٛاٖ ٚ ٕٞبًٞٙ ٞبي ٘ٛؾبظي ايجبز ٚ ٞب آٖ

ثٝ  ٔحّٝ ٔٛجٛز ثٙسي اؾترٛاٖ ٚ ؾبذتبض حفؼ تبضيري، ساضظقٕٙ ٞبي پٟٙٝ زض آؾٕبٖ يىسؾت ذظ ٚ وٓ اضتفبؿ

 پبؾد ٔٛاضز ثؿيبضي زض ٔٛجٛز ؾبذتبض ٔٛاظات ثٝ ٌصضٞب تقطيف چطاوٝ ثبقس، زاقتٝ فضبيي اظاي ٔبثٝ وٝ اي ٌٛ٘ٝ

چكٓ  ٚ آيٙسٜ ضٚثٝ ٚ أطٚظ ظ٘سٌي ٔيبٖ تقبُٔ ثطاي قٟطؾبظي ٚ ٔقٕبضي زض ٘ٛ ثيب٘ي ايجبز ثٛز، ٘رٛاٞس زضؾتي

 ٚ ٔقٕبضي ٞبي اٍِٛ ٔقبنطؾبظي جٟت زض تالـ ٚ ٌصقتٝ ٞٛيت ٚ تبضيد ثطزاضي ثٟطٜ لبثُ ٞبي اضظـ ثٝ زاقتٗ

 قٛز، ٔي ٔحّٝ تبضيري تساْٚ ٔٛجت ايٙىٝ فيٗ زض وٝ ثسيـ ٚ ٘ٛآٚضا٘ٝ ٕٞبًٞٙ، ٞبي تطويت ايجبز ٚ ٔٛجٛز قٟطي

 پيف ٚ ٞب وٙؿَٛ وطزٖ ٔحسٚز ٚ ضٛاثظ تقطيف .آٚضز ٚجٛز ثٝ ٔحّٝ ثبفت ثب تٙبؾت زض تبضيري ٞبي اليٝ ثتٛا٘س

 ؾبظي ثس٘ٝ ثب ٌصض، ثٝ آٟ٘ب ٔقطفي ٚ تبضيري ٚ اضظقٕٙس فٙبنط وطزٖ قبذم ،ٔحسٚز فطو ثب ٌصضٞبي زض ٞب ظزٌي

 ثطاي ٔكرم ٔؿيط تقطيف ٚ ٌصض ؾبظي ذبل؛ وف ثٙبٞبي ايٗ ٚضٚزي وطزٖ قبذم ٚ اثٙيٝ ايٗ جٟت ٔٙبؾت

 فضبي ايجبز ٔٛلت، نٛضت ثٝ ٘مّيٝ ٚؾبيُ پبضن ثطاي ٔكرم ٞبي ٔىبٖ يفتقط ٚ زٚچطذٝ ٚ اتٛٔجيُ پيبزٜ، فبثط

 ٚضقيت ايجبز : ٔحٛض عَٛ زض ٞب ٚ ثبظاضچٝ اضظقٕٙس اثٙيٝ ٚضٚزي ٔحُ ؾبذتٗ ٚ قبذم ٔؿيط عَٛ زض ؾجع

 ٚ...ٔؿيط عَٛ زض ؾغحي ٞبي آة زفـ جٟت ٔٙبؾت
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 اقتصبدی      

 ٞبي ٟ٘بز ٚ قٟطزاضي( فٕطا٘ي ٞبي ٟ٘بز تمٛيت ذهٛني، ٝ ٌصاضاٖؾطٔبي عطيك اظ تبضيري ثبفت زض ٔساذّٝ ٔٙـ

 ٘جبيس ؾىٙٝ ٚ زاضز تقّك آٖ ؾىٙٝ ثٝ لسيٓ قٟط وٝ ثبٚض ايٗ ثط تبويس زضثبفت، ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثطاي  )آٖ ثٝ ٚاثؿتٝ

 ٔبِي ٞبي حٕبيت ٚ افتجبضات ٚ ٚاْ ثپطزاظز،اضايٝ ضا ٞب ٞعيٙٝ ثبيس وٝ اؾت فٕٛٔي ثرف ايٗ ٚ قٛ٘س ٞعيٙٝ ٔتحُٕ

 زچبض قٟطي ٔطٔت عطح اجطاي اثط زض وٝ ؾبوٙب٘ي ٔبزي حمٛق ٚ ٔكبضوت حسٚز تقييٗ ٔحّٝ، زض ؾبوٗ ٔطزْ ثٝ

 ثٙيٝ تمٛيت قٟطي، ٞبي ٘ٛؾبظي ثطاي ٔؿتميٓ ٚ ؾطيـ افتجبضات ٚ ٔبِي ٞبي ضٕب٘ت افعايف قٛ٘س، ٔي ذؿبضت

 اظ التهبزي اتىبيي ذٛز ٚ ؾطٔبيٝ ايجبز ٚ ثبفت زض يتجبض ٔحسٚزٜ زض زضآٔس ظا ٞبي فقبِيت ايجبز عطيك اظ التهبزي

 أىبٖ نٛضت زض ٌطزقٍطي نٙقت تمٛيت عطيك

 

 وقل ي حمل

 ثب پيبزٜ قجىٝ تجٟيع ،لسيٕي ثرف زض پيبزٜ حطيٓ تقطيف ٚ ؾٛاضٜ حطوت وٙسوطزٖ پيبزٜ، ضٚاٖ حطوت ثط اِٚٛيت

 فٕٛٔي ٘مُ ٚ حُٕ قجىٝ ٌؿتطـ ٚ تبويس ٌيبٜ، ٚ آة فٙهط زٚ
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