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   ، ٚاحذ دأغبٖ، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ایشاٖدا٘ـدٛ وبسؿٙبػی اسؿذ تىِٙٛٛطی ٔؼٕبسی -1

                    دا٘ـٍبٜ اصاد اػالٔیدا٘ـىذٜ ٔؼٕبسی ؿٟشػبصی، ٚاحذ اػالٔـٟش، اػتبدیبس  -2

 

 



  مؼمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش تیه المللی مؼماری،ػمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 44ماٌ  تیر -تُران 

 

 مقذمٍ: -1
 ثٝ ؿٟش ثشخؼتٝ تلٛیش وٝ داس٘ذ ٟٕٔی ٚظبیف وٙٙذ، ٔی ایدبد تفشیح ٚ ص٘ذٌی ثشای فضبٞبیی وٝ خب آٖ اص ٔحّی فضبٞبی

 خٛاٞذ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش ٘بٔغّٛثی تأثیش ثبؿذ، یىٙٛاخت یب ٚ اٍ٘یض ٘فشت ٚ خـٗ فضبٞب ایٗ تلٛیش اٌش داسد، ثؼتٍی فضبٞب ایٗ

 اػت ٔحّی فضبٞبی ٔختق وٝ اختٕبػی ٚاوٙـٟبی ٚ تؼبٔالت ثشای ٔٙبػت ثؼتش ایدبد ٚظیفٝ تٛا٘ذ ٕ٘ی دسػتی ثٝ ٚ ٌزاؿت

 ثب ٘ىتٝ. داس٘ذ ؿٟشی تٛػؼٝ ٚ سیضی ثش٘بٔٝ دس وبسوشدی ٞٓ ٚ فیضیىی ثؼذ اص ٞٓ ٟٕٔی ٘مؾ فضبٞب ایٗ. ٌیشد ػٟذٜ ثٝ سا

 وّیٝ وٝ اػت ؿذٜ پزیشفتٝ اكُ ایٗ أشٚصٜ. اػت ٔحّی فضبٞبی اص ٔختّف افشاد اػتفبدٜ خٟت ثشاثش، ؿشایظ ٚخٛد إٞیت

 وٛدوبٖ، ٔشداٖ، ص٘بٖ،. ثبؿٙذ ثشاثش ؿشایظ ٚ فشكتٟب داسای ؿٟشی أىب٘بت ٚ فضبٞب اص اػتفبدٜ ٚ دػتشػی دس ثبیؼتی ؿٟشٚ٘ذاٖ

 ٔـتشن، ٘یبصٞبی ثشآٚسدٖ ثش ػالٜٚ ثبیذ ؿٟش أىب٘بت ٚ فضب وٝ داس٘ذ خبكی ٔغبِجبت یه ٞش ػبِٕٙذاٖ، ٚ ٔیب٘ؼبالٖ خٛا٘بٖ،

 ِدبْ ؿٟشی ٌؼتشؽ ٚ ٌؼتشدٜ ٘ـیٙی ؿٟش پذیذٜ ثب تٛػؼٝ، حبَ دس وـٛسٞبی ثیـتش دس. ثبؿذ ٘یض آٟ٘ب ٘یبص پبػخٍٛی

 ٘یض ؿٟشٚ٘ذاٖ ػالٔت ثش فشٍٞٙی، ٚ اختٕبػی ٞبی آػیت ٚ ٔحیغی صیؼت پیبٔذٞبی ثش ػالٜٚ سٚ٘ذ ایٗ. ٞؼتیٓ ٔٛاخٝ ٌؼیختٝ

 ٔغشح ثبػث "خٟب٘ی ؿذٌی ؿٟشی" فشآیٙذ اص ٘بؿی ٔـىالت ٚ ٔؼبئُ وٝ ثٛد پیؾ لشٖ سثغ حذٚد اص. اػت ثٛدٜ تأثیشٌزاس

 ٔغبِؼٝ، ا٘دبْ ضشٚست ثیبٖ ثب وٝ داسیٓ ػؼی فلُ ایٗ دس. ٌشدیذ ٞب ٔحّٝ ػبصی ثبصص٘ذٜ ٚ پبیذاس تٛػؼٝ ٔب٘ٙذ ٔٛضٛػبتی ؿذٖ

 خٕغ ؿیٜٛ اٞذاف، ثٝ دػتیبثی خٟت ٔٙبػت تحمیك سٚؽ اتخبر ثب ػپغ ٚ ٕ٘بییٓ ثیبٖ سا پظٚٞؾ ا٘دبْ سٚ٘ذ ٚ اٞذاف ػٛاالت،

 ص٘ذٌی ػجه ٚ ٔبٞیت ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ خؼٕب٘ی ٚ سٚحی ٔـىالت اص ای ػٕذٜ ثخؾ .وٙیٓ ٔـخق سا ٘یبص ٔٛسد اعالػبت آٚسی

 ٔخلٛكبً پشا٘شطی غزاٞبی حذ اص ثیؾ ٔلشف ثبػث وٝ اػت سایح خبكی غزایی اٍِٛی دسؿٟشٞب،. ؿٛد ٔی ٔشثٛط ؿٟشی

 خبثدبیی ثشای صیبدی صٔبٖ ٘یبصٔٙذ اغّت ؿٟشٞب دس وبس ٚ ص٘ذٌی. ؿٛ٘ذ ٔی ٞؼتٙذ، ؿذٜ اؿجبع ٞبی چشثی داسای وٝ غزاٞبیی

 ٚ یبفتٝ وبٞؾ ػبثك ثٝ ٘ؼجت آٖ كشف ٚ غزا ی تٟیٝ ثشای ؿذٜ كشف ٚلت ٔیضاٖ صیبد، ٞبی ٔـغّٝ ٚ تشافیه ػّت ثٝ ٚ اػت

 تىٛیٙی سٚ٘ذ دس ثـشی، ٘ٛآٚسی ثٝ اتىب ثب ؿٟشی ص٘ذٌی ایٗ، ثش ػالٜٚ ٚ اػت ٌزاؿتٝ تأثیش ٔلشفی غزاٞبی ا٘ٛاع دس ٚضغ ایٗ

 ػالٔت ثش ػالٜٚ. دٞذ ٔی ٔؼیش ادأٝ ٔلٙٛػی ص٘ذٌی ٚ ؿذٖ ٔبؿیٙی ساٜ دس ٚ اػت ٌشفتٝ فبكّٝ عجیؼت اص ٕٞٛاسٜ خٛد

 ثٙذی ٔٙغمٝ ٕٞشاٜ ثٝ ضؼیف سیضی ثش٘بٔٝ ٚ ؿٟشی ٌؼتشؽ. ثبؿذ ٔی تأثیشٌزاس ٘یض، افشاد اختٕبػی ٚ سٚا٘ی ػالٔت ثش خؼٕب٘ی،

 خٛدسٚٞبی ثٝ ٚاثؼتٍی ػٛأُ خّٕٝ اص وٝ ؿٛد ٔی اداسی ٚ تدبسی ٔٙبعك اص ٔؼىٛ٘ی ٔٙبعك ػبصی خذا ثبػث ٘بٔٙبػت،

 ٚ ا٘ذن ثذ٘ی فؼبِیت. داسد ٚخٛد ٔؼتمیٓ ای ساثغٝ آٟ٘ب ػالٔتی ٚ افشاد ثذ٘ی فؼبِیت ٔیضاٖ ثیٗ وٝ آیذ، ٔی ؿٕبس ثٝ ٔٛتٛسی

 ٚ ٔحُ ثبصی فضبی. اػت ٌزاس تأثیش افشاد خؼٕب٘ی ٚ سٚا٘ی ػالٔت ثش ٔؼتمیٓ غیش ٚ ٔؼتمیٓ عٛس ثٝ تحشن، وٓ ص٘ذٌی ؿیٜٛ

 اص اػتفبدٜ ثب ٔؼٕبٌٛ٘ٝ ٞبی ػشٌشٔی ٚ ثبصی ثب ٕٞشاٜ ثذ٘ی، فؼبِیت ثٝ ٔشدْ تـٛیك ٔٙظٛس ثٝ اػت ؿٟشٞب دس خبیٍبٞی

 ثؼتش ٚ ٔٙبػت صٔیٙٝ ایدبد ثشای ٟٕٔی ٚظبیف ٔحّی فضبٞبی .ٌیشد ٔی خبی سٚصٔشٜ ص٘ذٌی دس وٝ خبف، اثتىبسی ٞبی سٚؽ

  داسد: إٞیت ثبصی فضبٞبی اص اػتفبدٜ ثب ٔحّٝ ػبصی ص٘ذٜ ثبص دس ٞذف ػٝ تحمك. داس٘ذ ػٟذٜ ثش ٞب فؼبِیت ایٍٙٛ٘ٝ ػبصی

  ٔؼىٛ٘ی خیبثبٟ٘بی دس خٛدسٚٞب ٟٔبس -1

 خبٔؼٝ افشاد ػٙی ٞبی ٌشٜٚ ٕٞٝ حضٛس ٚ اػتفبدٜ ثشای ٔحیظ ویفیت افضایؾ -2

 ٚاطٜ ثٝ ٚ وٙٙذ تفشیح ثتٛا٘ٙذ خبٔؼٝ افشاد ٕٞٝ وٝ ٔحّی ثٝ ؿٟش فضبٞبی دیٍش ٚ سٚٞب پیبدٜ ٞب، ٔیذاٖ ٞب، خیبثبٖ تجذیُ -3

 .ؿٛد خبٔؼٝ افشاد ٕٞٝ ثشای اختٕبػی ٞبی ػشكٝ ثٝ تجذیُ ٔحّی فضبٞبی ٚ ثجخـذ ای تبصٜ ٔؼٙبی "ص٘ذٌی لبثُ فضبی"

 تضٕیٗ ثش ػالٜٚ تٛا٘ذ ٔی وٝ ؿٛد، ٔی ٞب ٔحّٝ دس فؼبَ ص٘ذٌی ثبػث آٖ ثبصی ٚ ػشٌشٔی ٞبی ثشخٙجٝ ػالٜٚ ثبصی فضبی تشٚیح

 ٘یض سا صیبدی اختٕبػی ٔٙبفغ ٚ ثبؿذ التلبدی ٚسی ثٟشٜ ٚ تٛػؼٝ دس ٟٕٔی ٔحشن ؿٟشٚ٘ذاٖ، فىشی ٚ سٚحی ٚ خؼٕی ػالٔت

 اص اػتفبدٜ ثب ٔحّی فضبٞبی ٚضغ تغییش ٚ ٔحّٝ ػبصی ثبصص٘ذٜ ایدبد دس سیضی ثش٘بٔٝ ؿىؼت ٚ ٔٛفمیت. ثبؿذ داؿتٝ د٘جبَ ثٝ

 ثٟیٙٝ ضشٚست ٚ ٔحّی فضبٞبی دس إٞیت ثب ػٙبكش ػٙٛاٖ ثٝ پبسوٟب، سٚٞب، پیبدٜ ٚ ؿٟشی ٔجّٕبٖ خیبثبٖ، ٔیذاٖ،) ثبصی فضبٞبی

 ص٘ذٌی ویفی ٚ وٕی استمبی خٟت دس وٝ ٘مـی ٚ اختٕبػی ٔختّف ٌشٟٚٞبی ٘یبصٞبی ثٝ پبػخٍٛیی ثشای فضبٞب ایٗ ػبصی

 تؼذاد ٌیشی ا٘ذاصٜ ثب( ٔشدْ حضٛس ٔىب٘یؼٓ تمٛیت ٕٞچٙیٗ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ سٚا٘ی ٚ سٚحی ػالٔت ٚ فشٍٞٙی التلبدی، اختٕبػی،

 (2112،ٞبست، ساٌش) .ؿٛد ٔی ثشسػی فضبٞب، ایٗ اص وٙٙذٜ اػتفبدٜ اختٕبػی ٔختّف ٌشٟٚٞبی
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 ريش تحقیق -2
یه پظٚٞؾ داسای إٞیت  ٌشدد، دس ٚالغ سٚؽ ؿٙبػی ٔؼئّٝ تحمیك ثب دس٘ظشٌشفتٗ فشآیٙذ ٚ ؿیٜٛ ا٘دبْ آٖ تىٕیُ ٔی

تٛاٖ دسیبفت وٝ  ثؼیبس ثبالیی ٔی ثبؿذ. دس ػّْٛ ٔختّف، سٚؽ تحمیك ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی اسائٝ ؿذٜ اػت وٝ ثب ٔغبِؼٝ آٖ ٞب ٔی

دس ایٗ پظٚٞؾ اص سٚؽ تحمیك دس ؿٟشػبصی ٚ ػّْٛ اختٕبػی  دسٖٚ ٔبیٝ ٚ ٔٙغك ثؼیبسی اص آٖ ٞب ؿجیٝ ثٝ یىذیٍش اػت.

ثبؿٙذ ٚ دس ٚالغ تّفیمی اص آٖ ٞب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت. ٘ٛع سٚؽ  ثؼیبس ؿجیٝ ثٝ یىذیٍش ٔی اػتفبدٜ ؿذٜ اػت وٝ

ٞبی ٔفیذ ٚ ٔٛثش دس تحمیمبت  ثبؿذ؛ لیبع ٔٙغمی یىی اص سٚؽ تحمیك، اػتذالَ ٔٙغمی ٚ ثٝ عٛس خبف، لیبع ٔٙغمی ٔی

ٞب ٚ ػپغ سػیذٖ اص وُ ثٝ خضء ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ سا دس  اػت ثٝ عٛسی وٝ ثٝ ٚػیّٝ ػّت ٚ ٔؼَّٛ ٚ سٚاثظ ٔٙغمی ٔیبٖ آٖ

 ػغٛح ٚػیؼی تؼٕیٓ ثخـیذ، لیبػی ٔٙغمی وٝ اص یه لضیٝ اِٚیٝ ٚ لضیٝ ثب٘ٛیٝ ػبختٝ ٔی ؿٛد. ثٝ ٘تیدٝ ای ضشٚسی ٔٙدش

فٟٛٔی ٌیشی اص تحمیك دس چبسچٛة ػیؼتٕی ٔ ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ ثب اػتذالَ ٔٙغمی، ٘تیدٝ ؿٛد ٚ دس ٟ٘بیت ٞذف اص پظٚٞؾ ٔی

ٔحممیٗ ػّْٛ اختٕبػی ثٝ عٛس وّی فشآیٙذ یه تحمیك ػّٕی سا دس ػٝ پشدٜ ؿشح دادٜ ٚ آٖ سا  ثب وبسثشد تجییٙی خبٔغ اػت.

ٌؼؼتٗ)ٌؼؼتٗ اص ػٛاثك رٞٙی ٚ غّجٝ ثش پیؾ  ػّؼّٝ ٔشاتت پشدٜ ٞبی ٔؼشفت ؿٙبختی ٘بٔیذٜ ا٘ذ. ایٗ ػٝ پشدٜ ػجبستٙذ اص:

آصٔبیؾ وشدٖ )اثجبت دسػتی ٚ ٘بدسػتی لضیٝ ثٝ ٚػیّٝ آصٔبیؾ(. دس  سچٛة ٘ظشی( ٚداٚسی ٞب(، ػبختٗ )ػبختٗ یه چٟب

خشیبٖ ػّٕی یه تحمیك ػٝ ٌب٘ٝ سٚؽ ػّٕی دس تٛاِی ػّٕیبتی وٝ ثٝ ٞفت ٔشحّٝ تمؼیٓ ؿذٜ اػت، ثٝ اخشا دس ٔی آیذ. 
 (2113،دیٛیذ، وٙذی)

 چُارچًب وظری تحقیق -3
 ،(ثٛیظٜ دس وٛدوبٖثٝ وبس ٔی ٌیشد ) فؼبِیتی اػت وٝ ا٘شطی ٔبصادی سا دس ا٘ؼبٖ ثبصی :٘ظشیٝ وبسایی یب ٘یشٚی اضبفی -

  .آٟ٘ب سا ثشای فؼبِیتٟبی ػبصٔبٖ یبفتٝ اػتفبدٜ وشد تٛاٖ ٔی

وٙذ. تٗ آدٔی  ثبصی ٘یشٚی ٔلشف ؿذٜ سا ثٝ سٚؿٟبی دیٍش خجشاٖ ٔی ٚ(:سفغ خؼتٍی ٚ تدذیذ ٘یش) ٘ظشیٝ تٙؾ صدایی  - 

یؼٙی ثبصی، ٘یبص  ؼبِیت خؼتٝ وٙٙذٜ ثٝ ٘ٛػی فؼبِیت وٝ ثتٛا٘ذ ثٛػیّٝ آٖ ثٝ ٘ٛػی آسأؾ ثشػذ،وبس ٚ ف ٔذتی اص پغ

  .داسد

كحٙٝ ٚ ٔحتٛیبت  وٙٙذ تب اػتمبد داسد وٝ وٛدوبٖ ثبصی ٔی ٞبَ (:٘یبوبٖ تدذیذ فؼبِیتٟبی) ٘ظشیٝ تىشاس ٚ ػیش تىبّٔی -

تِٛیذ ؿذٜ اػت، تدذیذ وٙٙذ. اص آ٘دب وٝ وٛدوی  ص٘ذٌی آ٘بٖٔٛلؼیتٟب ٚ فؼبِیتٟبی ٘یبوبٖ خٛیؾ سا وٝ ثش حؼت ٘یبص 

  .ٌیشد ؿٛد، ثٟتشیٗ دٚسٜ اػت، ایٗ تدذیذ فؼبِیت دس آٖ دٚسٜ كٛست ٔی ٘یبص ٔی ثشای تلفیٝ اػٕبِی وٝ آدٔی اص آٖ ثی

أشی اػت  ثبصیصیشا ػشٌشْ ؿذٖ وٛدن ثٝ  .سفتبس غشیضی ثبصی ػجبست اػت اص وبس ٌشٚع ص ٘ظشا :٘ظشیٝ پیؾ تٕشیٙی -

  .ثشد تشی اػت وٝ ٘جبیذ آٖ سا دس آیٙذٜ ثىبس غشیضی ٚ كٛستی اص سفتبس سؿذ یبفتٝ

ای ٚ پشتحشن ثشای  ٞبی ٔجبسصٜ ، ثخلٛف ثبصی ٘ظشیٝ ثبصی  :٘ظشیٝ تخّیٝ یب پبالیؾ یب آساْ وشدٖ احؼبػبت صیبٖ ثخؾ -

  .ؿٛد ثىبس ثشدٜ ٔی تٟی ػبصی احؼبػبت ػش وٛفتٝ ٚ ا٘جبؿتٝ ؿذٜ

دس اٚ ایدبد  تٙـی وٙذ، اٌش ثب ٔمبٚٔتی سٚثشٚ ٌشدیذ ٚ ٔی دس استجبط ثب ٔؼبئُ پیشأٖٛ خٛد ، ػؼی وٛدن  :٘ظشیٝ خجشاٖ -

  .سا ثٝ خٛثی اثشاص وٙذ ؿذ، ایٗ تٙؾ

آٚس٘ذ. ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ  ٕٞچٖٛ دّٞیضی اػت وٝ غشایض وٛدن اص آٖ ػش دس ٔی ثبصی  :ٞبی غشیضی دّٞیض فؼبِیت ٘ظشیٝ -

خٛد سا  غشیضٜ خٍٙبٚسی ٞبی خٍٙی ، ثبصی دٞذ ٚ ثٛػیّٝ خٛد سا ٘ـبٖ ٔی غشیضٜ ٔبدسی ػشٚػه ثبصی ثب وٛدن اص عشیك

  .ػبصد آؿىبس ٔی
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 تاز زوذٌ سازی: -4
ثب حفظ  ذیخذ یؿٟش یٚ خّك فضب ؾیاص فشػب یشیخٌّٛ یثشا یؿٟش یدخبِت آٌبٞب٘ٝ دس فضب یؼٙی 1ثبص ص٘ذٜ ػبصی

 شییثش تغ ذیوأؿٛد وٝ ثب حذالُ ٔذاخّٝ دس وبِجذ، ثب ت یاعالق ٔ یٚاطٜ ثٝ ٔدٕٛػٝ الذأبت ٗیفضب. ا یٚ اكّ ُیاك یٟبیظٌیٚ

  .شدیٌ یا٘دبْ ٔ یٚ ثلش یبِجذو ،یػّٕىشد یحزف ٚ وبٞؾ فشػٛدٌ وبِجذٞب ثٝ ٔٙظٛس

 اَذاف تاز زوذٌ سازی 

ثشلشاسی تؼبدَ اوِٛٛطیه، ایٕٗ ػبصی، ػبصٔب٘ذٞی ٚ ٘ظٓ ثخـیذٖ ثٝ فؼبِیت ٞبی ٔٛخٛد ٚ ثشلشاسی ٘ظٓ فضبیی، فشاٞٓ 

ی ٔحّٝ ثبص ص٘ذٜ ػبصآٚسدٖ أىب٘بت ٔٙبػت، اٚلبت فشاغت ٚ حفبظت ٚ ٍٟ٘ذاسی پبیذاس فضبی ؿٟشی ٚ ٔحّی اص خّٕٝ اٞذاف 

ثبؿذ وٝ ثش اػبع ٔدٕٛػٝ الذأبت وٛتبٜ ٔذت، ٔیبٖ ٔذت ٚ ثّٙذ ٔذت ثٝ ثٟجٛد ٚضؼیت ٔٛخٛد وٕه وشدٜ ٚ دس ثّٙذ ٔذت  ٔی

ٔحّٝ ثب اػتفبدٜ  یثبص ص٘ذٜ ػبصثغٛس وّی ثبیذ تٛخٝ داؿت وٝ ٔمِٛٝ  صٔیٙٝ سا ثشا ی سػیذٖ ثٝ ٚضؼیت ٔغّٛة آٔبدٜ ٔی ػبصد.

چٙذاٖ صیبدی ثشخٛسداس ٘جٛدٜ ٚ ٔفْٟٛ ٚ وبسثشد آٖ ٘یض دس ساػتبی حمیمی خٛد وٕتش ی دس وـٛسٔبٖ اص دیشیٙٝ ثبص یاص فضبٞب

 (1391، فالٔىی) اٞذاف ریُ دس أش احیبء ٚثبصص٘ذٜ ػبصی ضشٚسی اػت: ثىبس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

 افضایؾ ویفیت ٔحیظ ثشای اػتفبدٜ ٚ حضٛس ٕٞٝ ٌشٜٚ ٞبی ػٙی افشاد خبٔؼٝ -

 ٛػبصی وبُٔوبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی دٚثبسٜ ػبصی ٚ ٘ -

 اسصؽ ٟ٘بدٖ ٚ تٛخٝ دادٖ ثٝ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ -

 اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص فضبٞبی ثبصی -

 حفظ ػٙبكش ٚ ؿبخق ٞبی ٔٛسد تٛخٝ ٔشدْ -

 تٛخٝ ثٝ تخلق ٚ تأثیش ثؼیبس ٟٔٓ وبسؿٙبػبٖ ٔشثٛعٝ دس أش ثبص ص٘ذٜ ػبصی -

 افضایؾ ٚ ثٟجٛد ٔذیشیت فضبٞبی ؿٟشی -

 وٙٙذٌبٖدس ٘ظش ٌشفتٗ صٔبٖ ٚ ٚلت اػتفبدٜ  -

 تغییش، تؼٕیشات ٚ تىٕیُ  -اكالحبت وٓ ٞضیٙٝ ٚ وٛچه -

 تىٕیُ ٚ ثبصػبصی  -اكالحبت ٚ ثٟجٛد ٞبی اػبػی -

 ٟ٘ب ٚ ٔحٛعٝ آٟ٘ب ػبختٕب ػبصی ثبصص٘ذٜ -صٔیٗ ٞبی ػبختٝ ؿذٜ -

 ثبصص٘ذٜ ػبصی ٔحالت ٔؼىٛ٘ی  -

 تازی در جُت تاز زوذٌ سازی محلٍایجاد فضاَای  اَمیت 

س خٟت ػّٕی د ثبصیت ٞبی ؿٟشٚ٘ذی تأویذ ؿذٜ اػت، تب خبیی وٝ فضبٞبی ػٔغبِؼبت ػیبدس ثبصی إٞیت فضبٞبی 

خٕؼی ٚ اختٕبػی  ،ؿٛد ٚ ثٝ سفتبس ػیبػی ٔی ثٝ عٛس اختٕبػی تِٛیذ ثبصیا٘ذ. فضبی  ؿذٖ ػیبػت ٞبی ؿٟشی الصْ ٚ ضشٚسی

وٝ داسای ٘ظاد، ٔزٞت، ػمیذٜ ٚ ػیبػت ٚ وٙیٓ ٚ اص ایٗ عشیك افشادی  ٔب ؿىُ ٔی دٞذ. ٔب فضب سا ثب غشیجٝ ٞب تمؼیٓ ٔی

ی اسصؿٟبیی ٔب٘ٙذ فؼتیٛاِٟبی ٔشدٔی، ثبصػالٜٚ ثش ایٗ اػتفبدٜ اص فضبی . فشًٞٙ ٞبی ٔتٙٛػی ٞؼتٙذ ٕٞضیؼتی ٔی وٙیٓ

اختٕبػبت، ٚلبیغ فشٍٞٙی، تظبٞشات ػیبػی ٚ ٔىب٘ی خٟت تٕشیٗ حمٛق دٔٛوشاتیه ٘ظیش آصادی ا٘دٕٗ سا ثیبٖ وشدٜ ٚ ٘ـبٖ 

ٞب ثشای پیـٍیشی اص دسٔب٘ذٌی، افؼشدٌی، ٌٛؿٝ ٌیشی ٚ خـٛ٘ت دس خبٔؼٝ ضشٚسی ٔحّٝ دس  بصیٚخٛد فضبٞبی ث دٞذ.ٔی 

وٙٙذ ٚ ثب وٕه ثٝ لٜٛ  اػت. ایٗ فضبٞب اٌش ٔغّٛثیت داؿتٝ ثبؿٙذ، ؿشایظ تدّی ٚ ثشٚص خاللیت سا ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ ٟٔیب ٔی

ی اص ٔحّ٘ذ وٝ ٞش ا٘ؼبٖ ثشای دسن ٔٛلؼیت خٛد ثٝ آٖ ٘یبص داسد. فضبٞبی تخیُ ا٘ؼبٖ ؿٟش٘ـیٗ، صٔیٙٝ ای سا فشاٞٓ ٔی آٚس

ٞش حبَ تلٛیش ثشخؼتٝ ؿٟش ثٝ ایٗ ٝ إٞیت ٞؼتٙذ. ث آ٘دب وٝ فضبیی ثشای ص٘ذٌی اختٕبػی ٚ تٕبؿب ایدبد ٔی وٙٙذ، ثؼیبس پش
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 ٖ ثٝ خب خٛاٞذ ٌزاؿت.فضبٞب ثؼتٍی داسد ٚ ثش ػىغ تلٛیش خـٗ یب یىٙٛاخت آٖ ٘یض تأثیشی ٔٙفی دس ػّٕىشد آ
 (1391،حجیجی)

اص  یىیثٝ  یؿٟش یٞب ظیسؿذ وٛدوبٖ ٚ حضٛس آٟ٘ب دس ٔح یاكّ یبصٞبیاص ٘ یىیثٝ ػٙٛاٖ  ثبصی یٔٙبػت ثٛدٖ فضبٞب

اص  ؾیخٛد ث یٟبیظٌیؿذٜ اػت. وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٚ ُیتجذ یؿٟش تیشیٔذثش٘بٔٝ سیضی ٚ  یاكّ یچبِـٟب

ٚ ػذْ ا٘غجبق  ی ٚ ٔحّیؿٟش ی. ٘بثؼبٔبٖ ثٛدٖ فضبٞبوٙٙذ یؿٟش سا تدشثٝ ٔ یػٕٛٔ یثٝ حضٛس دس فضبٞب بصی٘ ٍشید یٞب ٌشٜٚ

ػذْ اػتمجبَ اص  ،یٛتشیوبٔپ یٞب یآٚسدٖ ثٝ ثبص یآٟ٘ب، سٚ یتیفؼبِ یدس اٍِٛٞب شییػجت تغ افشاد یٞب ٚ خٛاػتٝ بصٞبیآٟ٘ب ثب ٘

ٔغبثك ثب  ثبصی یفضبٞب یػبص ٚ ٔٙبػت یؿذٜ اػت. ِزا ػبٔب٘ذٞ یچبل شی٘ظ یخؼٕ یٞب ثشٚص ػبسضٝ تبًیٚ ٟ٘ب ییتحشن ٚ خبثدب

 یفضبٔی ثبیؼتی خضئی اص  ،فضبی ثبصیدٚثبسٜ اػت.  تیٚ فؼبِ یاختٕبػ یثٝ ص٘ذٌآ٘بٖ دس ٚالغ ثبصٌشدا٘ذٖ  ٔشدْ یبصٞبی٘

 ٗیٚ ٕٞچٙ یٚ اختٕبػ یػٙ یٞب افشاد ٚ ٌشٜٚ ٝیوّ شؽیپز ییتٛا٘ب ذیٚ ِزا ثب ٚالغ ٌشددٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ  یسٚصٔشٜ ثشا یص٘ذٌ

خبٔؼٝ  یاػضب ٗیشتشیپز تیوٛدوبٖ ثٝ ػٙٛاٖ آػ بٖیٔ ٗیٔشثٛط ثٝ آٟ٘ب سا داؿتٝ ثبؿذ. دس ا یٚ خذٔبت سفبٞ بصٞبی٘ ٗیتأٔ

ثضسي اص خّٕٝ ؿٟش تٟشاٖ ثٝ  یسؿذ ٚ ػالٔت وٛدوبٖ دس ؿٟشٞب ت،یٞؼتٙذ. ٔٛضٛع أٙ یـتشیث تیٔشالجت ٚ حؼبػ بصٔٙذی٘

ؿٟش ٚاثؼتٝ اػت.  یػٕٛٔ یثٝ فضبٞب ؾیاص پ ؾیث یٙی٘ـ ٚ آپبستٕبٖ ی٘ٛع ثبفت ٔؼىٛ٘ ت،یتشاوٓ خٕؼ ُیاص لج یٔتؼذد ُیدال

. اص ؿٛ٘ذ یؿذٖ وٛدوبٖ ٔحؼٛة ٔ یختٕبػا یثشا یا ػشكٝ ،یثبص یٟٙبیٔؼبثش، پبسوٟب ٚ صٔ ُیاص لج یػٕٛٔ یدس ٚالغ فضبٞب

ٔٙبػت تب  ثبصیؿٟشی داسد. یه فضبی  یٚػبصٞب  ضٛس ٔؤثش وٛدوبٖ دس ؿٟش، استجبط ٔؼتمیٕی ثب فضب ٚ ػبختح ٍشیعشف د

اص ثیٗ ثش٘ذٜ آٖ ٚ  ضی٘بٔٙبػت ٘ ثبصییه فضبی ثبِؼىغ ثٛدٜ ٚ  ٚ افشاد ٚاثؼتٝ ٚ حضٛس وٛدن تیوٙٙذٜ أٙ حذ صیبدی تأٔیٗ

ٚ  یؿٟش یدس ػجه ص٘ذٌ شاتییتغ بفتٝیتٛػؼٝ  یاٌشچٝ دس وـٛسٞب. ثبؿذ یاختٕبػی ٔ ؼضالتٞب ٚ ٔ ػبص ا٘ٛاع آػیت صٔیٙٝ

 ذیٚ ؿب ذیٔؼأِٝ ؿذٜ، أب دس وـٛس ٔب آٖ عٛس وٝ ثب ٗیحُ ا یدس ساػتب سیضی ثش٘بٔٝٔدذد ٔالحظبت  یبثیٔٙدش ثٝ اسص یاختٕبػ

ٚ  یوٛدوبٖ ثٝ تؼذاد وبف یثشا صبیٔٛسد ٘ شاتیفضبٞب ٚ تدٟ یبثیوـٛسٞب ٔىب٘ ٗیدس ا ىٝیٔؼئّٝ تٛخٝ ٘ـذٜ اػت. دس حبِ ٗیثٝ ا

 یحیتفش یبصٞبیسفغ ٘ یوٝ ثشا یدس وـٛس ٔب تٟٙب الذأ شد،یٌ ی٘مـٝ خبٔغ ؿٟش كٛست ٔ یٔٙبػت ٕٞضٔبٖ ثب عشاح یدس ٔىبٟ٘ب

ػبصی ٔحیظ  ٔٙبػت ٞبػت. دسٖٚ ٔحّٝ یخبو یٞبٗ یصٔ بیٔدٟض ثٝ االوًّٙ، تبة ٚ ػشػشٜ  ییفضبٞب دبدیوٛدوبٖ ا٘دبْ ؿذٜ، ا

 یتحشن ٚ ٟ٘بیتبً تأٔیٗ آػبیؾ حشوتی ٚ سفتبس ؾیٞب، افضا وبٞؾ آػیت یثشا یغیٔؼٙبی فشاٞٓ ػبختٗ ٔدٕٛػٝ ؿشایظ ٔحثٝ 

ای اػت وٝ آٟ٘ب سا لبدس ػبصد تب  ػبصی ٔحیظ ثشای وٛدوبٖ، اكالح ٔحیظ ٚ تذاسن تدٟیضات ٔٛسد ٘یبص ثٝ ٌٛ٘ٝ اػت. ٔٙبػت

ؿٟشی ٚ...( اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ اص  یٞب ظیخٛد )اػٓ اص أبوٗ ػٕٛٔی، ٔؼبثش، ٔحخغش اص ٔحیظ پیشأٖٛ  بعآصادا٘ٝ ٚ ثذٖٚ احؼ

 ٔٙذ ؿٛ٘ذ.  ٔٛخٛد ثب حفظ اػتمالَ فشدی ثٟشٜ ضاتیٚ تدٟ ُیٚػب

 1ومًوٍ مکان َای تاز زوذٌ سازی تا استفادٌ از فضای تازی -5
ای ثٝ ٞیدبٖ ٘ذاؿتٝ ثبؿذ أب ایٗ ٞیدبٖ دس خٕغ ٚ ثٝ خلٛف دس ثیٗ خب٘ٛادٜ اص ٚیظٌی  تٛاٖ یبفت وٝ ػاللٝ وؼی سا ٕ٘ی

ٞبی تفشیحی چٙذ ٔٙظٛسٜ ٔىبٖ ٚ ٔٛلؼیت ٔٙبػجی سا  ٞبیی ٕٞچٖٛ پبسن ٚ ِزت ثیـتشی ثشخٛسداس اػت. اص ایٗ سٚ تفشخٍبٜ

بٖ، ػشٌشٔی ٚ ٔبخشاخٛیی سا ٞبی چٙذ ٔٙظٛسٜ اسٚپب ٘یض، ٞید پبسن ٚخٛد آٚسدٜ ا٘ذ.ٞب ثٝ  ٚ خب٘ٛادٜثشای تخّیٝ ٞیدب٘بت ٔشدْ 

ای اص چٙذ  خٛا٘یذ ٌضیذٜ ٔی آ٘چٝ دٞذ. سا دس اختیبس آٟ٘ب لشاس ٔی وؼی ػاللٕٙذ ثٝ اؿتشان ٌزاؿتٗ آٟ٘ب ثٝ دیٍشاٖ اػت وٝ ٞش

   .ا٘ذ ٞب ؿذٜ ٔی ثشای خب٘ٛادٜچٙذ ٔٙظٛسٜ ثشتش اسٚپب اػت وٝ ثٝ ٘حٛی اسٔغبٖ آٚس ؿبدی ٚ ػشٌش پبسن

 ؿٟش وب٘ضاع ػیتی دس آٔشیىب -

 ؿٟش ػٛپٛت دس ِٟؼتبٖ -

 وبِیفش٘یب -پبسن ؿغش٘ح -

 اػپب٘یب تٙشیف، پبسن، ػیبْ  -

 ٚاِیجی، ثّظیه  -
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 یٛسٚپب پبسن، إِٓبٖ  -

 ٍِِٛٙذ، دإ٘بسن -

 یلیذل تحلم -6

ٔحّٝ ثب  یثبص ص٘ذٜ ػبصتٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ ثب تٛخٝ ثٝ تؼشیف اسائٝ ؿذٜ ثشای  ثش اػبع سٚؽ تحمیك اتخبر ؿذٜ ٔی

ٞش ػبّٔی وٝ ثش حضٛس افشاد ٚ تٙٛع آٟ٘ب دس صٔبٟ٘بی ٔختّف سٚص ٚ سضبیت آٟ٘ب اص ٔحُ  ػجبست اػت اص: یثبص یاػتفبدٜ اص فضبٞب

ثشای ػبختٗ ٔذَ تحّیّی ٚ سػبیت ػّؼّٝ ٔشاتت آٖ، ثبیذ اثتذا اثؼبد اكّی  ٔذَ تحّیّی لشاس ٌیشد.تٛا٘ذ دس  تأثیشٌزاس ثبؿذ، ٔی

ٔفْٟٛ پبیٝ سا تؼییٗ ٕ٘ٛد ٚ ػپغ ثشای ٞش ثؼذ چٙذ ِٔٛفٝ ٚ دس ٟ٘بیت ثشای ٞش ِٔٛفٝ ؿبخلٟبیی سا تذٚیٗ وشد. ثٝ عٛس وّی ثش 

ُ ٚ خبسج فضب(، دٚ ثؼذ اكّی ثشای )داخ یثبص یٔحّٝ ثب اػتفبدٜ اص فضبٞب یثبص ص٘ذٜ ػبصاػبع خبیٍبٜ ػٙبكش ٔٛثش ثش ٔفْٟٛ 

 (1389،ؿیؼٝ، اػٕبػیُ)تذٚیٗ ٔذَ تحّیّی تـىیُ یبفت. 

 )تؼذ کالن )خارجی 

ثؼذ خبسخی دس ثشٌیش٘ذٜ ػٛأّی اػت وٝ اص ثیشٖٚ فضب ثش آٖ اثش ٔی ٌزاس٘ذ. ػٛأّی وٝ اص خبسج ثش فضب تأثیش ٔی ٌزاس٘ذ 

ُٔ وبِجذی ٚ غیش وبِجذی تمؼیٓ پزیش ٞؼتٙذ وٝ ػٛأُ وبِجذی خٛد ثٝ اختٕبػی، التلبدی ٚ فشٍٞٙی تمؼیٓ ٔی ٘یض ثٝ ػٛا

ٌشد٘ذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ تأثیش ثؼیبس ایٗ ػٛأُ ثٝ ؿىُ والٖ، ٔی تٛاٖ ایٗ ٔمِٛٝ سا ٞٓ دسخٝ ثب ػٛأُ وبِجذی یؼٙی ثٝ خبی 

 ؿبخق، دس ٔشتجٝ ِٔٛفٝ ٞب لشاس داد.

ِٔٛفٝ اختٕبػی یىی اص ػٛأُ تأثیشٌزاس ثش اػتفبدٜ اص فضبی ثبصی اػت وٝ خٛد دس ثشٌیش٘ذٜ ؿبخلٟبیی : یمًلفٍ اجتماػ -

٘ظیش ؿیٜٛ ص٘ذٌی، دسخٝ پیٛػتٍی اختٕبػی، عجمبت اختٕبػی، ٘ٛع ٚ ٔیضاٖ استجبعبت ٚ تؼبٔالت اختٕبػی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ... 

تش خٛاٞذ ثٛد. ثٝ ػجبستی، ٔٙغمٝ  ٔحّی ثیـتش ثبؿذ فضب ثب ٘ـبطٔی ثبؿذ. ٞش چٝ ٔیضاٖ استجبعبت ٚ ػٕك آٟ٘ب دس یه فضبی 

ای وٝ فضبی ٔحّی دس آٖ ٚالغ ٔی ؿٛد ٚ عجمبت اختٕبػی ػبوٗ دس آٖ ٔحذٚدٜ ثش ٘ٛع استجبعبت ٚ ٔیضاٖ حضٛس افشاد دس 

 فضب تأثیشٌزاس اػت ٚ ثٙبثشایٗ ثش ػشص٘ذٌی فضب ٔٛثش خٛاٞذ ثٛد.

ِٔٛفٝ التلبدی وٝ خٛد ثب ؿبخق ٞبیی ٘ظیش ٔیضاٖ دسآٔذ، ٘ٛع اؿتغبَ، اسصؽ ّٔىی ٔٙغمٝ ٚ ... ػٙدیذٜ : مًلفٍ اقتصادی -

 ٔی ؿٛد، ثش ٔیضاٖ حضٛس افشاد دس فضب ٚ دس ٘تیدٝ اػتفبدٜ اص فضبٞبی ثبصی تأثیشٌزاس اػت. 

 یثبص یحّٝ ثب اػتفبدٜ اص فضبٞبٔ یثبص ص٘ذٜ ػبصِٔٛفٝ فشٍٞٙی یىی دیٍش اص ػٛأُ والٖ تأثیشٌزاس ثش : مًلفٍ فرَىگی -

اػت. دس ٚالغ یؼٙی ؿبخلٟبی ػٙدؾ ایٗ ِٔٛفٝ ٘ظیش ػٙتٟب، ٔشاػٓ ٚ ٔٙبػه ّٔی ـ ٔزٞجی، ػٛاد ٚ آداة اختٕبػی ثش 

ٔیضاٖ حضٛس افشاد دس فضب تأثیشٌزاس اػت. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، خـٟٙبی خیبثب٘ی وٝ اص ػٙتٟب ٘ـأت ٔی ٌیشد، خٛد ػبّٔی ثشای 

 ٌشدد. فضبٞبی ٔحّی دس صٔبٟ٘بی ٔتفبٚت ٚ دس ٘تیدٝ ػشص٘ذٌی فضبٞبی ٔحّی ٔی حضٛس ٔشدْ دس

ِٔٛفٝ ٞبی فضبیی وٝ ثٝ ؿىُ والٖ اص ثیشٖٚ ثش فضب تأثیش ٔی ٌزاس٘ذ ٚ خٛد ؿبُٔ ػٛأُ عجیؼی ٚ ٔلٙٛع : مًلفٍ فضایی -

ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ػٛأُ آة ٚ ٞٛایی وٝ ٔی ؿٛ٘ذ، ثش ٔیضاٖ حضٛس افشاد دس فضب دس صٔبٟ٘بی ٔختّف سٚص تأثیشٌزاس ٞؼتٙذ. ثٝ 

سٚ٘ذ )ٔب٘ٙذ دسخٝ حشاست، ثبس٘ذٌی ٚ ...(، ٞٓ چٙیٗ ٚخٛد ٔٙغمٝ ثٙذیٟبی والٖ ٚ  صیش ٌشٜٚ ِٔٛفٝ ٞبی فضبیی ثٝ ؿٕبس ٔی

٘ٛع آٟ٘ب وٝ تؼییٗ وٙٙذٜ وبسثشیٟبی فضبیی ٔحّی )وبسثشیٟبی ٕٞدٛاس( اػت ثش تؼذاد ٚ تٙٛع افشاد دس فضب دس صٔبٟ٘بی 

 ت سٚص ثؼیبس تأثیشٌزاس اػت.ٔتفبٚ
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 )تؼذ خرد )داخلی 

ثؼذ داخّی دس ثشٌیش٘ذٜ ػٛأّی اػت وٝ دس داخُ فضب ثٛدٜ ٚ ثٝ ػجبستی اص ػٛأُ تـىیُ دٞٙذٜ فضب ثٝ ؿٕبس ٔی سٚ٘ذ. ثؼذ 

 داخّی اص دٚ ٌشٜٚ ِٔٛفٝ ٞبی فضبیی ٚ فؼبِیتی تـىیُ ٔی ؿٛد.

ی ػٛأُ وبِجذی داخّی فضبی ٔحّی تب حذ صیبدی ثش اػتفبدٜ اص فضبٞبی ثبصی ِٔٛفٝ فؼبِیتی یب ثٝ ػجبست: مًلفٍ فؼالیتی -

تأثیشٌزاس ٞؼتٙذ. صیشا یىی اص ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذٜ ػشص٘ذٌی فضبٞبی ٔحّی، ٘ٛع، ٔذت ٚ صٔبٖ ٚلٛع فؼبِیتٟب اػت. اص ٘ظش 

خت افضایؾ ویفیت فضبیی آٖ ٚ ثؼیبسی اص كبحت ٘ظشاٖ ؿٟشػبصی ٚخٛد ؿشایظ ثشای ٚلٛع فؼبِیتٟبی ا٘تخبثی دس فضب ٔٛ

فؼبِیتٟبی ٔـبثٝ ثیـتش ٚ دس ٘تیدٝ سضبیت ٔشدْ اص فضب ؿذٜ ٚ افشاد ثیـتشی سا ثٝ آ٘دب خزة ٔی ٕ٘بیذ. ثٙبثشایٗ ِٔٛفٝ 

فؼبِیتی خٛد ثٝ ؿبخلٟبیی ٘ظیش صٔبٖ فؼبِیت، ثؼذ فؼبِیت، ٘ٛع فؼبِیت ٚ دٚاْ )عَٛ ٔذت( فؼبِیت، ٚیظٌی اػتفبدٜ 

 ؼیٓ ٔی ثبؿذ.وٙٙذٌبٖ لبثُ تم

ِٔٛفٝ ٞبی فضبیی وٝ دس ٚالغ ٕٞبٖ ػٛأُ لبثُ سٚیت تـىیُ دٞٙذٜ وبِجذ فضبی ؿٟشی ٞؼتٙذ ٚ خٛد : مًلفٍ فضایی -

سیضی فضب، ػٙبكش ؿبخق خزاة دس فضب ٚ ... ٔی ؿٛ٘ذ، ثش ٔیضاٖ حضٛس افشاد ٚ تٙٛع آٟ٘ب ثؼیبس  ؿبُٔ ٘ٛع وبسثشیٟب، ثش٘بٔٝ

 تأثیشٌزاس اػت.

 

 
 

 وگاروذٌ – خرد تؼذ فلًچارت– 1شکل 
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 گیری وتیجٍ -7

یىی اص اكَٛ ایدبد ٚ ثبص ص٘ذٜ ػبصی فضبٞبی ثبصی ٕٞٝ ؿَٕٛ ثٛدٖ آٖ اػت. ثٝ ػجبست دیٍش ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ تٙبػت 

٘یبصٞب ٚ خٛاػتٝ ٞبی ٌشٜٚ ػٙیٗ ٔختّف اختٕبػی ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی دس خلٛف ثبص ص٘ذٜ ػبصی ٚ ػبٔب٘ذٞی فضبٞبی ثبصی 

پشداخت. ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ثشداؿت ٞب ٚ ٚضؼیت ٚ ؿشایظ وبِجذی، پتب٘ؼیُ ٞبی ٔٛخٛد دس ٔحّٝ ٚ سفتبس ٞبی اختٕبػی ٚ 

ػٛأُ ٚاثؼتٝ دیٍش ٔی تٛاٖ ثب ٔىب٘یبثی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙبػت ثٝ ػبٔب٘ذٞی فضبٞبی ثبصی دس خٟت ثبص ص٘ذٜ ػبصی ٔحّٝ 

 پشداخت.

 ًتٍ تازی ي فؼالیت َای تذوی ایجاد محیط اجتماػی ي فیسیکی پاسخگ 

o :محیط فیسیکی 

 اػتفبدٜ اص صٔیٗ ٞبی خبِی ثشای ایدبد فضبٞبی ثبصی -

 ٞبی دٚچشخٝ ػٛاسی لبثُ ایٕٗ ٚ دػتشػی سٚٞب ٚ ساٜ پیبدٜ -

 ٞب ثشای ثبصی ٞبی غیش ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ )اػىیت ثٛسد، فٛتجبَ ٌُ وٛچه یب تٛح ثبصی( ٞبی ایٕٗ ٔثُ پبسن ٔحیظ -

 یضی ؿٟشی، ثشای ٘مبط ٔىث، تٛلف ٚ ٔیبدیٗ پش سفت ٚ آٔذتشٚیح ثش٘بٔٝ س -

 ٔٙبػت ػبصی ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚ ٔجّٕبٖ داخُ پبسن ٞب ثشای تحمك ثبصص٘ذٜ ػبصی ٔحّٝ -

 ثچٝ ٞب ٚ فضبی ٔخلٛف ثشای خٛا٘بٖٚػبیُ ثبصی، ؿیش ٞبی ٘ٛؿیذ٘ی آة ٚ ػبیٝ ثبٖ دس پبسن ٞب ثشای  -

 استمبء فضبی ثبصی دس داخُ ٔذاسع -

o  اػی:محیط اجتم 

 ٞب حٕبیت اختٕبػی ٔی وٙذ ٞبی ػبصٔب٘ذٞی ؿذٜ وٝ اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ثبصی وّٛح ٞب ٚ ٌشٜٚ -

 فضبٞبی ػٕٛٔی أٗ، لبثُ دػتشع ٚ خزاة -

o :محیط اقتصادی 

 ٝ ػٛاسی ثٝ ساحتی دس دػتشع ثبؿٙذٞب وٝ ثب پیبدٜ سٚی یب دٚچشخ خبرثٝ ٞبی ٔحُ ٔب٘ٙذ ٔغبصٜ -

 لبثُ ا٘ؼغبف اص ػبختٕبٖ ٞبی ػٕٛٔیوبسثشی ٞبی ٔختّظ ٚ اػتفبدٜ ٞبی  -

 تذيیه سیاست َای ػمًمی 

 ػیبػت ٞبی ػٕٛٔی ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تذٚیٗ ؿٛد وٝ ثش ػغح ثبصی ٚ فؼبِیت ٞبی ثذ٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ تأثیش ثٍزاسد -

 ثبصی ثشای ػبوٙبٖ ؿٟش ثبؿذ ٞبی ٔزوٛس ٔی تٛا٘ذ ٔـٛق ػیؼبت -

 ىب٘بت ٔبِی یب ػبصٔب٘ی اػٕبَ ؿٛدأ ضٛاثظ ٚ ٔمشسات، ،تٛا٘ذ اص عشیك لٛا٘یٗ ٞبی ػٕٛٔی ٔـٛق ٔی ػیبػت -

  ترای دست اوذرکاران سازمان َای ديلتی ي غیر ديلتی مقالٍتثلیغ مىافغ مًضًع 

 ٞبی فیضیىی ؿٟشٚ٘ذاٖ افضایؾ آٌبٞی ٌشٜٚ ٞب، وبسٔٙذاٖ ٚ ٔمبٔبت ٔحّی اص ٘مؾ ٟٕٔـبٖ دس تـٛیك ٚ افضایؾ فؼبِیت -

ٞبی ٔؤثش اص ٔٙبفغ ثبصص٘ذٜ ػبصی ٔحّٝ ثب اػتفبدٜ اص فضبٞبی ثبصی ٔب٘ٙذ استمبی ٖ الصْ اػت دػت ا٘ذسوبساٖ ػبصٔب -

ػالٔت افشاد اص ٘ظش سٚحی ٚ خؼٕی ٚ تأثیش آٖ ثش ػالٔت سٚاثظ اختٕبػی ٚ ویفیت ص٘ذٌی آٌبٞی یبثٙذ. ِزا تٟیٝ ثش٘بٔٝ 

 ٞبی آٔٛصؿی خبف ثشای ایٗ افشاد ضشٚسی اػت.
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 شُريوذان تازی سطح تر مًثر سیاستُای 

 سا تضٕیٗ وشد.« ثبصی ثشای ٕٞٝ » اص عشیك تٙظیٓ ػبختبس ٞضیٙٝ ٞب ٔی تٛاٖ ثٟشٜ ٌیشی اص  -

ٞبی الّیت )ػبِٕٙذاٖ ٚ ٔؼّٛالٖ( سا ثٝ أىب٘بت فضبٞبی ثبصی تؼٟیُ  تٛاٖ دػتشػی ٌشٜٚ اص عشیك ضبثغٝ ٌزاسی ٔی -

 وشد.

یش خذٔبت حُٕ ٚ ٘مُ تشدد پیبدٜ ٚ دٚچشخٝ سا ثب لیٕت ٌزاسی ٞضیٙٝ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی، پبسویًٙ ٞب ٚ ػب -

 تـٛیك وشد. وٝ ایٗ سٚؽ ٞٓ ثٝ ٘فغ ٔحیظ صیؼت اػت ٚ ٞٓ ثٝ ٘فغ فؼبِیت ٞبی ثذ٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ

 آمًزش ي تثلیغ مسایای فؼالیت َای فیسیکی ي دسترسی تٍ اطالػات 

 ػت.دس وٙبس اػتشاتظی ٞبی ٔغشح ؿذٜ دس ایٗ ٔدٕٛػٝ، آٔٛصؽ ٚ تجّیغبت ثؼیبس ٟٔٓ ا -

تٛاٖ آٔٛصؽ ٚ  ثب اػتفبدٜ اص: تّٛیضیٖٛ، سادیٛ، تبثّٛٞبی اػال٘بت، پٛػتش، خجش٘بٔٝ، اػالٔیٝ، تىِٙٛٛطی ٘ٛیٗ استجبعبت ٔی -

 تجّیغبت ٔٙبػجی سا ثشای ٌؼتشؽ ثبصص٘ذٜ ػبصی ٔحّٝ ثب اػتفبدٜ اص فضبٞبی ثبصی ثٝ وبس ثشد.

 

  تًجٍ تٍ دگرگًوی رفتارَا ي تذيیه تروامٍ َا تر اساس آن 

دس عَٛ صٔبٖ ٚ دس ؿشایظ ٔختّف، ٕٔىٗ اػت سفتبس افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞب ثش اثش وؼت آٌبٞی ٞبی خذیذ تغییش وٙذ. ثٝ  -

افشاد ػالٜٚ تغییش ؿشایظ ثیشٚ٘ی ٔب٘ٙذ ؿشایظ التلبدی ٔی تٛا٘ذ ثش ٘حٜٛ سفتبس ٚ ثٝ عٛس ٔـخق ثش فؼبِیت ٞبی ثذ٘ی 

 تأثیش ٌزاسد.

  فرَىگی افراد  –ایجاد تروامٍ َای متىاسة تا مًقؼیت َای اجتماػی 

دس ٞش خبٔؼٝ ؿٟشی ٌشٜٚ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب ؿشایظ ٚ ٔٛلؼیت ٞبی ٔتفبٚت ٚخٛد داس٘ذ ِزا ٕ٘ی تٛاٖ تٕبٔی آٟ٘ب سا ثب  -

افشادی ثب فؼبِیت ثذ٘ی وٓ ٔب٘ٙذ ص٘بٖ ثچٝ ای ٚاحذ ثٝ ثبصی ٚ ؿشوت دس فضبٞبی ثبصی تـٛیك وشد. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ  ثش٘بٔٝ

 داس، افشاد ٔؼٗ ٚ عجمبت پبییٗ التلبدی ثبیذ ثش٘بٔٝ خبكی داؿتٝ ثبؿٙذ.

 َای مختلف ترای تريیج تازی شراکت تا محلٍ َا ي تخش 

ٚ ثبیؼت ٕٞىبسی ٚ ؿشاوت ٔؤثشی ٔیبٖ ٔحّٝ ٞب اص یه عشف ٚ ٟ٘بدٞب  ثٝ ٔٙظٛس تشٚیح فضبٞبی ثبصی دس ػغح ؿٟش ٔی -

ػبصٔبٖ ٞبی ٔختّف اص عشف دیٍش كٛست پزیشد. یىی اص چبِؾ ٞبی خذی فشا سٚی ایٗ ٘ٛع ٕٞىبسی تفبٚت ٔیبٖ 

 .اٞذاف ػبصٔب٘ی اػت

  یتاز یتا استفادٌ از فضاَا یتاز زوذٌ سازمؼیارَای 

آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙیٗ ثب ٔغبِؼٝ ؿٙبخت وّی اص فضب، خلٛكیبت اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص فضب ٚ ػالیك ٚ ٘یبصٞبی خؼٕی ٚ سٚا٘ی 

ٔشٚس وّی اص فضبٞبی ٔشتجظ ثب ػٙیٗ ٔختّف، فضبٞبی ثبصی وٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٔشدْ دس آٖ ثٝ فؼبِیت ٔی پشداص٘ذ 

 :ٔؼیبسٞبی صیش سا دس ثش داؿتٝ ثبؿٙذ

 ایٕٙی دػتشػی، ایٕٙی ساٜ، وٛتبٞی ػفشٞب، فضبٞبی ثبصی اختلبكی ایٕٗ: -

 فضبٞبی ثبصی ثب خٌّٛیشی اص ایدبد فضبٞبی د٘ح ٚ خّٛتأٙیت دس سفت ٚآٔذ، أٙیت دس  أٗ: -

 أىب٘بت تفشیحی، أىب٘بت فشٍٞٙی،فضبٞبی داسای فضبٞبی ثبصی، فضبٞبی ػجض دس دػتشع: -

 ٔتٙبػت ثب ػالیك، ػالیك ٚ تشخیحبت تٕبْ ػٙیٗ صیجب: -

 داسای وبسثشی ٞبی ٔختّظ، ادغبْ وبسثشیٟبی ػبصٌبس ثب ػبیش وبسثشی ٞبی ٔشتجظ ٔتٙٛع: -
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 خزاة ٚ اِمب وٙٙذٜ حغ تؼّك: ایدبد خزاثیت ٚ عشاٚت دس فضبٞب ثب حضٛس ػٙبكش عجیؼی -

 آٔٛصؿٟبی سػٕی ٚ غیش سػٕی، آٔٛصؽ ٔحیغی آٔٛصؽ دٞٙذٜ: -

 ٔـبسوت دادٖ ٌشٟٚٞبی ٔختّف ػٙی دس فشآیٙذٞبی ٔشثٛط ثٝ تلٕیٓ ٌیشی ٚ اداسٜ ٔحیظ ؿٟشی ٔـبسوت پزیش: -

 ٔحّٝ ٚ ٘جٛد آِٛدٌی ٞبی صیؼت ٔحیغیتٕیضی ٚ پبویضٌی ؿٟش ٚ  ثٟذاؿتی: -

 فؼالیت َای پیشىُادی 

 ٘مبؿی دیٛاسی )ٌشافیتی( -

 ثبصی ٞبی ٟٔیح -

 ثبصی ٞبی ػشٌشْ وٙٙذٜ -

 فؼبِیت ٞبی ٚسصؿی -

 ثبصی وٛدوبٖ -

 ایؼتٍبٜ ٞبی ثبصی ٚ ٚسصؽ -

 ایدبد صٖٚ ٔٛػیمی -

 ٔؼشوٝ ٌیشی ٚ... –ؿؼجذٜ ثبصی  –تؼضیٝ خٛا٘ی  -

 وبفٝ ٞبی خیبثب٘ی -

 

 ثذی پیشىُادات کال 

 صٔیٗ ثبصی وٛدوبٖ -

 ایؼتٍبٜ فٛتجبَ دػتی -

 ایؼتٍبٜ آة ثبصی -

 ایؼتٍبٜ ٘مبؿی -

 ایؼتٍبٜ اػىیت ثٛسد -

 ایؼتٍبٜ ٔدؼٕٝ ػبصی -

 ایؼتٍبٜ عٙبة وـی ثبصی ٞبی ٔحّی -

 ایؼتٍبٜ ثبصی ٞبی وٕب٘ذٚیی -

 ایؼتٍبٜ ثبدثبدن ثبصی -

 ایؼتٍبٜ للٝ ٌٛیی -

 ایؼتٍبٜ خٙذٜ -

 ایؼتٍبٜ ػشٚػه -

 ایؼتٍبٜ ا٘یٕیـٗ -

 دٚایؼتٍبٜ  -

 فٛتجبَ، ػىٛٚاؽ، اٌّف، ؿغش٘ح، ٚاِیجبَ، ثؼىتجبَ، تٙیغ، ایؼتٍبٜ ثِٛیًٙ -

 صٔیٗ ثبصی ٔبخشاخٛیب٘ٝ -

 خبدٜ ٞٙش -

 ِٛح پیبدٜ سٚی -

 پیؼت اػىیت ثٛسد -

 پبسن تشافیه -

 پبسن ٔٛضٛػی ثبصی ٚ آٔٛصؽ -
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 اػجبة ثبصی، خب٘ٝ ثبصی -

 صٔیٗ ثبصی ٔٛلت -

 صٔیٗ ٍِِٛٙذ -

 ةػبخت آة ٕ٘بٞبی خبِت ٕٞشاٜ ثب عشاحی خزا -
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