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 چکیذُ: 
ٔٛسد تٛرٝ  1981ی  ٌشفتٗ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی آ٘بٖ اص دٞٝوٛدن ٚ ٔحٛس لشاسٔـبسوت ٕٞىبسا٘ٝ وٛدوبٖ ثب تصٛیت لٛا٘یٗ حمٛق     

دٞذ وٝ دس ایزبد فضبٞبی  اػت. ٔـبسوت دس فشایٙذ عشاحی فضبٞبی ؿٟشی ثٝ وٛدوبٖ اربصٜ ٔی ضاٖ ؿٟشی لشاس ٌشفتٝسی عشاحبٖ ٚ ثش٘بٔٝ

ٞبی رؼٕی،  ٞب ٚ ٘ؾشٞبی خٛد ثؼبص٘ذ. اص آ٘زبیی وٝ وٛدوبٖ ٚیظٌی ؿبٖ سا ٔتٙبػت ثب ایذٜ ص٘ذٌی خٛد ػٟیٓ ثبؿٙذ ٚ ٔحیظ پیشأٖٛ

ؿٛد. ثش ایٗ ٔجٙب ٞذف  ؿبٖ دس ربٔقٝ تقشیف ٔی فشایٙذ ٔـبسوت آ٘بٖ ٘یض ٔتٙبػت ثب ربیٍبٜ سٚحی ٚ ؿخصیتی ٔٙحصش ثٝ خٛد سا داس٘ذ،

اػت تب اص ایٗ  ٞبی ارشایی ٔـبسوت وٛدوبٖ دس فشایٙذ عشاحی فضبٞبی ؿٟشی دس رٟبٖ ٚ ایشاٖ ثٛدٜ پظٚٞؾ حبضش ثشسػی تزبسة پشٚطٜ

ی ایشاٖ پیـٟٙبد داد. سٚؽ پظٚٞؾ ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ  وٛدوبٖ دس ربٔقٝعشیك ثتٛاٖ اصَٛ فّٕی ثشای تٙؾیٓ فشایٙذ ٔـبسوت ٕٞىبسا٘ٝ 

ای ٚ ٔشٚس ٘تبیذ تزبسة فّٕی، اصَٛ فشایٙذ ٔـبسوت وٛدوبٖ دس  تحّیّی اػت وٝ ثب اػتفبدٜ اص ٔٙبثـ وتبثخب٘ٝ -دس ایٗ ٔمبِٝ تٛصیفی

سیضی فشایٙذ ٔـبسوت وٛدوبٖ،  دٞذ وٝ ثشای ثش٘بٔٝ اػت. ٘تبیذ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی عشاحی فضبٞبی ؿٟشی دس ایشاٖ ٚ رٟبٖ اػتخشاد ؿذٜ

ٞبی ارشایی تزبسة دس رٛأـ ٔختّف،  ٌیشی اص ساٞىبس ٘ؾشی ٚ اصَٛ تئٛسی پـتیجبٖ وبفی ٘یؼت. ضشٚسی اػت ثب ثٟشٜ اوتفب ثٝ ٔجب٘ی

ٟشػبصی ثب ٔـبسوت فٛأُ ٔٛحش دس ٔٛفمیت ٚ یب ؿىؼت ٔـبسوت ٕٞىبسا٘ٝ وٛدوبٖ سا ؿٙبػبیی وشدٜ ٚ ثشای تحمك یه پشٚطٜ ؿ

 وٛدوبٖ، دس فشایٙذ عشاحی فضبٞبی ؿٟشی ایشاٖ ثٝ وبس ثشد. 
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 هقذهِ -1

وٙٙذ وٝ ربیٍبٜ لب٘ٛ٘ی ثشای سفبیت حمٛق ایٗ   إِّّی تالؽ ٔی  أشٚصٜ ثب ٌؼتشؽ تٛرٝ ثٝ حمٛق وٛدوبٖ، رٛأـ ثیٗ

اػت.   ؿٟشی ایزبد ؿذٜ  ؿٛد. ثٝ ایٗ ػجت صٔیٙٝ ثشای تزّی حضٛس آ٘بٖ دس لٛا٘یٗ، ٔمشسات ٚ حمٛق  ؿٟشٚ٘ذاٖ وٛچه فشاٞٓ

ٜٚ ثش تٛرٝ ثٝ تبٔیٗ ٘یبصٞبی اِٚیٝ ٚ ٘یبص وٛدوبٖ ثٝ ثبصی، ثش إٞیت ٔـبسوت وٛدوبٖ دس إِّّی ٚ داخّی فال  دس ٔصٛثبت ثیٗ

سیضی   ٌزاس دس ثش٘بٔٝ  اػت. ایٗ ثؼتش فشاٞٓ ؿذٜ اص رٛأـ ثٝ ٚیظٜ لـش تبحیش  ػبصی تبویذ ؿذٜ  ػٟیٓ ػبختٗ آ٘بٖ دس فشایٙذ ٔىبٖ

 وٙٙذ.   ؿٟشی ارشا  سا دس فشایٙذ ٔـبسوتی عشاحی فضبیداسد وٝ ٘ؾش وٛدوبٖ   ٞبی ؿٟشی ا٘تؾبس  ػبصی  ٚ تصٕیٓ

 

 سَاالت تحقیق -2

 ٞبی ٔـبسوت وٛدوبٖ دس رٟبٖ ٚ ایشاٖ چیؼت؟  فٛأُ ٔٛفمیت ٚ ؿىؼت دس پشٚطٜ .1

 ؿٟشی چٍٛ٘ٝ اػت؟  چبسچٛة فّٕی دس فشایٙذ ٔـبسوت وٛدوبٖ دس عشاحی فضبی .2

 ٌیشد؟  ی ثبیذ ٔٛسد تٛرٝ لشاسثشای ٔٛفمیت دس فشایٙذ ٔـبسوت وٛدوبٖ چٝ سٚیىشد ٚ ػبختبس .3

 

 ضْری ّای هطارکت کَدکاى در فرایٌذ طراحی فضای پیطیٌِ ًظریِ -3

ایٗ ٘ٛؿ . [1]وٙٙذ  ای اػت ثشای وٛدوبٖ وٝ ثتٛا٘ٙذ ٘ؾش خٛد سا دسثبسٜ ٔحیظ پیشأٖٛ اسائٝ  ٔـبسوت وٛدوبٖ فشصٝ

ٞب   ربیٍبٜ لب٘ٛ٘ی دس ٔیبٖ وـٛس (1989)ػبَ ُّوٙٛا٘ؼیٖٛ حمٛق وٛدن دس ػبصٔبٖ ٔثب تصٛیت 1981اص اٚاخش دٞٝ ٔـبسوت 

ای اص حمٛق إِّّی اػت وٝ عیف ٌؼتشدٜإِّّی دس ساثغٝ ثب وٛدوبٖ ٚ اِٚیٗ اثضاس لب٘ٛ٘ی ثیٗتشیٗ ػٙذ ثیٗپیذا وشد وٝ ٟٔٓ

-بی تصٛیتثشای وٛدوبٖ اص وـٛسٞ« الیحٝ حمٛق ثـش»وٙذ. دس ایٗ ٔقبٞذٜ ثٝ فٙٛاٖ ا٘ؼب٘ی سا ثشای وٛدوبٖ تضٕیٗ ٔی

آٚس٘ذ وٝ دس آٖ وٛدوبٖ ٘مؾ فقبَ ٚ خاللی سا دس ص٘ذٌی ارتٕبفی ٚ ػیبػی  ؿٛد تب ؿشایغی سا ثٝ ٚرٛد  وٙٙذٜ دسخٛاػت ٔی

ٞبی   ٞبیـبٖ حبٔی آٟ٘ب ٚ فقبِیتٞب ثب دسیبفت ایذٜٞب دس صٔیٙٝ ٔٛضٛفبت تأحیشٌزاس ثش ص٘ذٌی آٖ  وٙٙذ ٚ دِٚت  وـٛس خٛد ایفب

 .[2]ؿبٖ ثبؿٙذ  ٔغّٛة

ثٝ ، ا٘زبْ ؿذ وٛدوبٖ ؿذٖ ثشای  اسصؽ لبئُ ثشای ٞب  ٞبی ارشایی دس تٕبْ فشصٝ  فقبِیت إِّّی  تصٛیت لٛا٘یٗ ثیٗ اص صٔبٖ

تالؽ وشد٘ذ وٝ ثب  ی ؿٟشیای عشاحی فضب  ٔقٕبساٖ ٚ عشاحبٖ دس ثقذ سٚیٝ ،ی ؿٟشػبصی  ٘ؾشاٖ دس فشصٝ  ای وٝ صبحت  ٌٛ٘ٝ

فضبیی  حٕبیت وشدٜ ٚ ٛالٖ اص حمٛق وٛدوبٖئسػب٘ذٖ صذای آٟ٘ب ثٝ ٔؼٚ  ی وٛدوبٖ  میذٜایزبد ثؼتش ثشای اؽٟبس ٘ؾش ٚ ف

٘ؾشی ٚ   وشدٖ ٔجب٘ی  ثشای ٔذٖٚٔغبِقبت ٔیذا٘ی  ٚتحمیمبت  ثٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛس .[3]وٙٙذ  ایزبد آ٘بٖثب ٔـبسوت سا ٔذاس   وٛدن

ٞب دس فشایٙذ عشاحی   ٔـبسوت آٖدس ٟ٘بیت  ؿٟشی ٚ  حمٛق وٛدوبٖ دس ؿٟش، حضٛس آ٘بٖ دس فضبی ػبصی تبٔیٗ  فشضیٝ

ا٘ذ وٝ ثٝ ِحبػ ٔٛلقیت ػٙی ٘یبص ثٝ حٕبیت  ؿٙبختٝ ؿذٜ یایٗ فشصٝ وٛدوبٖ ثٝ فٙٛاٖ ؿٟشٚ٘ذا٘ ای وٝ دس  ؿذ. ثٝ ٌٛ٘ٝ  ا٘زبْ

صی ثشای حك ثب ،ٞبیی اص رّٕٝ ٔزٕـ ثیٗ إِّّی حمٛق وٛدوبٖ ثشای ثبصی  ی ػبصٔبٖ  ٚ حفبؽت داس٘ذ. دس اثتذا ثٝ ٚػیّٝ

 ٔـبسوت وٛدوبٖ ٌزاؿت. ثشایا٘ذیـٝ ٚ فُٕ  ؿذ. ایٗ حك تبحیش ثؼیبس ػٛدٔٙذی دس  ٞب پزیشفتٝ  وٛدوبٖ تٛػظ ّٔت

 .[4]ا٘ذ   یت وشدٜایٗ صٔیٙٝ فقبِ دس (2111) ( ٚ چبٚال1995) (، سیٛوی1999ٗ(، ثبستّت)1997ٞبست)اص رّٕٝ  ٔتخصصب٘ی

ٜ ٚ اص ؿذ   وشدٖ حمٛق وٛدوبٖ دس ػغح ٔحّی ثٝ وبس ٌشفت   ارشاییثشای  1995وٛدن اص ػبَ    پشٚطٜ ؿٟشٞبی دٚػتذاس

ٞبی اصِٛی ٚ لب٘ٛ٘ی    ٞب تٙؾیٓ چبسچٛة   ی اٞذاف ایٗ پشٚطٜ   اص رّٕٝاػت.    ثٝ ٘ٛفی رٙجؾ ارتٕبفی تجذیُ ؿذٜ 1996ػبَ 

  [5].اػت   ثٛدٜضٕب٘ت حمٛق وٛدوبٖ ٔجتٙی ثش حمٛق وٛدوبٖ، تٙؾیٓ ثش٘بٔٝ ثٛدرٝ ثشای وٛدوبٖ ٚ ٕ٘بیؾ سٚ٘ذ ارشایی ٚ 

ٌشفت. دس ایٗ    ٞبی صبحت ٘ؾشاٖ لشاس   ٔـبسوت وٛدوبٖ دس ٔحٛس فقبِیتػبصی    ٟ٘بدیٙٝ    یه  ٚ    اص اٚایُ لشٖ ثیؼتپغ اص آٖ 

ثٛد ثب    ذٜػبصٔب٘ی وٝ تٛػظ ثضسٌؼبالٖ تٟیٝ ؿ   دس چبسچٛةؿذٜ ٚ    ٌشفتٝثضسٌؼبالٖ دس ٘ؾش ٕٞىبس وٛدوبٖ ثٝ فٙٛاٖ دٚسٜ 
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 ؿٟشی دس   ی تٛػقٝ   بضش چٙذیٗ پشٚطٜح. دس حبَ ٘ذدشو   ؿشوت ٔیعشاحی    پزیشفتٗ ٕٞبٖ لذست ٚ دا٘ؾ ثضسٌؼبالٖ دس فشایٙذ

ٔحیغی یب    شاتیٔحذٚد ثٝ تغی فٕٛٔبًوٝ  اػت  ٝ ا٘زبْ ٌشفت وٛدوبٖ   ػبصی ٔـبسوت   ثشای ٟ٘بدیٙٝیبفتٝ    تٛػقٝ وـٛسٞبی

 .[4]اػت  ٜ ثٛد ،خٛاٞٙذ   ای آ٘چٝ وٛدوبٖ اص ٔحیظ ٔیپشداصی ثش   ایذٜ

ثیٙی اص دٚساٖ ص٘ذٌی آ٘بٖ ثب سٚیىشدی ثٝ ػٛی    وٛدوبٖ دس فیٗ ٚالـ   ٞبی ٟٔٓ ایٗ دٚسٜ تالؽ ثشای  ٔـبسوت   اص دػتبٚسد

ٚ ثضسٌؼبالٖ  وٛدوبٖدس ٔیبٖ  ٍ٘شٚاس ٚ آیٙذٜتقبّٔی ٔـبسوت ثٝ فٙٛاٖ یه فشایٙذ ٌفتٍٛیی  اػت تب فشایٙذ   آیٙذٜ ثٛدٜ

، تقشیف وٙذ ٔی   سا دسٌیشوٛدوبٖ ػٙتی وٝ ثٝ صٛست ػبدٜ    ٔـبسوت ا٘ٛاؿدس عیفی اص  ؿذٜ   ی فشاٞٓ   صٔیٙٝ. ایٗ وٙذ   فُٕ

سً٘    حضٛس پش سٚیىشدثضسٌؼبالٖ فقبِیت وٙٙذ. ٔضیت اصّی ایٗ وٛدن دس وٙبس وٛدوبٖ ثٝ فٙٛاٖ  وٙذ   اػت ٚ تالؽ ٔی   ؿذٜ

خٛثی ثشای ، پبیٍبٜ اػت. رٙجؾ ؿٟشٞبی پبیذاسی ثضسٌؼبالٖ     ؿذٜ    ٚ وٙتشَیبفتٝ    ٘ؾبست افضایؾس ربٔقٝ ثٝ ٕٞشاٜ وٛدوبٖ د

ای ثشای عشاحی ٔحیغی وٝ ٔشدْ سا دس     سؿتٝ    ٞبی ٔیبٖ    ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٘ؾشیٝ    دس ایٗ پشٚطٜ .اػت   ٜ ثٛدپیـشفت ایٗ فشصٝ 

ؿٛد ٚ     سیضی ٔی    وٙذ، یه فشایٙذ آٔٛصؿی ٔتمبثُ دس ٔیبٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ عشاحبٖ ثش٘بٔٝ دسٌیش ٔی عشاحی ٔحیظ پیشأٛ٘ـبٖ

 . [6]وٙذ    صیؼت ٚاسد ٔی    سیضی ٔحیظ    وٛدوبٖ سا ثٝ صٛست ٔؼتمیٓ دس ثش٘بٔٝ

ای ثٛدٖ     سؿتٝ    ؿذٖ ٔیبٖ    ٌزسد ثب فشاٌیش    یىٓ ٔیالدی ٔیٚ  ٞبی اخیش وٝ ثیؾ اص یه دٞٝ اص ٚسٚد ثٝ لشٖ ثیؼتػبَ دس

ٕٞىبسا٘ٝ ثشای حُ ٔؼبئُ ارتٕبفی، سٚیىشد ایزبد فضبٞبی دسٖٚ ػبصٔب٘ی  ٞبی    ٞبی ٔحیغی ٚ تالؽ ثشای فقبِیت    عشاحی

ٞبی ارتٕبفی دس وبٖ٘ٛ تٛرٝ ػبصی ٚ ٌؼتشؽ ػشٔبیٝ    ٔىبٖ ثشایتحمك فذاِت ارتٕبفی ٚ ایزبد فشًٞٙ ٔـبسوتی  ثشای

اػت. دس استجبط     ثٛدٜ ٘فقبٖ ثش فضبی ٔٛسد اػتفبدٜ ؿبٖٞذف استمب تؼّظ ری ،ٞبی فّٕىشد ٔحٛس    اػت. دس ایٗ تئٛسی    تٌٝشف    لشاس

افضایؾ دٚساٖ وٛدوی وٛدوبٖ ٚ حفؼ فضبی ارتٕبفی آ٘بٖ دس تٛاصی ٔٙغمی اص  ،ثب وٛدوبٖ ٚ فضبی ٔـبسوتی آ٘بٖ ٘یض ٞذف

 ثشایؿذٜ     وٙٙذ ٚ دس ثؼتش فشاٞٓ    دس وٙبس ثضسٌؼبالٖ اص حمٛق خٛد دفبؿ ٔی د وٛدوبٖ٘ؾبست ثضسٌؼبالٖ اػت. دس ایٗ سٚیىش

 وٙٙذ.    ٔیٔـبسوتی ارتٕبفی ؿشوت 

ػبصی فشًٞٙ     ، ثؼتش2112ٚ آدِشٚ وٖٛٚ 2111اص ػٛی پب٘تبْ ٞبی ارتٕبفی دس ؿٟش    ػشٔبیٝ ٞبی    ٘ؾشیٝاسائٝ 

ٚ « 2٘ٛرٛا٘بٖ دس حىٕشا٘ی» وشدٖ دٚ ساٞجشد     ٞبی ػبصٔب٘ی ٚ فّٕیبتی ایزبد ثش٘بٔٝ ثشای ػبثشأب٘یبْ ( 2111دٚػتب٘ٝ )    ٔـبسوت

اػت وٝ دس ایٗ  ٔٛفمی ٞبی ّٔی ٚ ٔحّی اص رّٕٝ الذأبت دس ػغح حىٛٔت «3ٔـبسوت رٛا٘بٖ ٚ ثضسٌؼبالٖ ثب یىذیٍش» 

 .[7]اػت    ساػتب ا٘زبْ ؿذٜ

 

 تحقیق رٍش -4

ٔجٙبی     ای؛ ثش    ٌیشی اص ٔٙبثـ وتبثخب٘ٝ    آٚسی اعالفبت ثب ثٟشٜ    ؿذٜ ٚ ٌشد    یّی ٍ٘بؿتٝتحّ -پظٚٞؾ حبضش ثب سٚؽ تٛصیفی

اػت.     ٞبی ارشایی دس ایشاٖ ا٘زبْ پزیشفتٝ    ٞبی اعالفبت فّٕی ٚ ٔصبحجٝ ثب ٌشٜٚ    ثشسػی ٔتٖٛ، اػٙبد ٚ ٔمبالت ٔٛرٛد دس پبیٍبٜ

ؿذٜ ٚ ثب اػتخشاد اٞذاف،     ٖ ٚ رٟبٖ اثتذا ٔقشفی ٔختصشی اص ٞش یه اص تزبسة اسائٝی تغجیمی تزبسة ایشا    ػپغ ثشای ٔمبیؼٝ

اػت. دس پبیبٖ     سٚیىشدٞب ٚ فشایٙذ تحمك ٔـبسوت وٛدوبٖ؛ اصَٛ ٔٛسد ٘ؾش دس ٞش یه اص ایٗ تزبسة ثشسػی ٚ اسصیبثی ؿذٜ

 اػت.     ؿذٜ    ٟٙبدوٛدوبٖ دس ایشاٖ پیـ ٞبیی ثشای تٙؾیٓ چبسچٛة فشایٙذ ٔـبسوت    ساٞىبس
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 کَدکاى در طراحی فضاّای ضْری در جْاى:    عولی هطارکت تجارب -5

 «:4CHARRETTES » پرٍشُ ی -5-1

ثٝ فٙٛاٖ تٛصیفی اص « ؿبست»اػت. دس ایٗ پشٚطٜ ٚاطٜ     دس دا٘ـٍبٜ ٚاؿٍٙتٗ ا٘زبْ ؿذٜ 2112دس ػبَ « ؿبست»پشٚطٜ 

تشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ پشٚطٜ سا ثٝ اٞذاف     وٙذ دس وٛتبٜ    اػت وٝ تالؽ ٔی    ؿذٜ    وبسثشدٜ    فشد ٕٞىبسا٘ٝ ثٝ    یه تزشثٝ آٔٛصؿی ٔٙحصش ثٝ

ؿٟشی ثشای وٛدوبٖ ثٛدٜ وٝ     ارتٕبفی دس فضبی    ٘ؾشی پـتیجبٖ اص ایٗ پشٚطٜ تحمك فذاِت    وٙذ. تئٛسی ٚ ٔجب٘ی    خٛد ٘ضدیه

فىشی ٚ اثضاسی وٛدوبٖ سا، ثٝ صٛست     عشاحی، ٔـبسوت    ٞبی آٔٛصؿی دس فشایٙذ    سیضی ٔزٕٛفٝ وبسٌبٜ    وٙذ ثب ثش٘بٔٝ    تالؽ ٔی

ػبصٔب٘ی ثشای ٔـبسوت     ػبصی ثشای وٛدوبٖ ثٝ ٕٞشاٜ ایزبد فضبیی دسٖٚ    وٙذ. ٞذف اص ا٘زبْ ایٗ پشٚطٜ ٔىبٖ    فّٕیبتی ٔحمك

وٛدوبٖ سا ٘یض  ٌیشی ؿخصیت    ؿٟش ثش ؿىُ    ٌزاس فضبی    شٔتمبثُ ٚ اح    اػت وٝ ثتٛا٘ذ استجبط ؿٟشی ثٛدٜ    آ٘بٖ دس ٔذیشیت

اػت وٝ ادسان وٛدوبٖ ٚ اٍِٛی سفتبسی     ػبصی ؿبست ثب ساٞجشدٞبیی آغبص ؿذٜ    ثٝ ٕٞیٗ دِیُ فقبِیت ٔىبٖ .[8]وٙذ    وـف

 وٙذ.    ٞب سا دس ٔحیظ ٔحّٝ ٚ دس پیٛ٘ذ ثب سفتبس ٕٞؼبیٍبٖ ثشسػی ٚ ٔؼتٙذ ٔی آٖ

اػت، ٕٞىبسی فقبَ ٚ ٔتمبثُ     فشد ایٗ پشٚطٜ وٝ فّٕیبت ارشایی آٖ سا ثب ٔٛفمیت ٕٞشاٜ وشدٜ    ٞبی ٔٙحصش ثٝ    اص ٚیظٌییىی      

اػت. دس ایٗ فشایٙذ وٛدوبٖ ثب وٕه     دا٘ـٍبٜ ثٝ فٙٛاٖ ثؼتش فّٕی پـتیجبٖ ٚ وٛدوبٖ دس ٔذسػٝ ٚ فضبی ٔحّٝ ثٛدٜ

ا٘ذ ٚ اػتبداٖ ٘یض فشایٙذ ٔـبسوت سا دس ػغح ثبال     ٞبی عشاحی آؿٙب ؿذٜ    ، ثب ٟٔبستٌش دا٘ـزٛیبٖ دا٘ـٍبٜ ثٝ فٙٛاٖ تؼٟیُ

ٔـتشن دس ٔیبٖ وٛدوبٖ دس فضبی ٔذسػٝ ثب     ی ٚاػظ دسصذد ایزبد صثبٖ    فٙٛاٖ حّمٝ    ا٘ذ. ثٝ فجبستی دا٘ـزٛیبٖ ثٝ    ٞذایت وشدٜ

صٛست     ا٘ذ. فشایٙذ فّٕیبتی پشٚطٜ ثٝ ػبَ ؿشوت داؿتٝ 18تب  14ػبَ ٚ  11تب  9ا٘ذ. دس ایٗ پشٚطٜ وٛدوبٖ     دا٘ـٍبٜ ثٛدٜ

ای وٝ وٛدوبٖ خٛد اص ٘ضدیه ثب ٔزٕٛفٝ أىب٘بت ٚ     اػت. ثٝ ٌٛ٘ٝ    آیی دس ٔحذٚدٜ عشاحی پشٚطٜ ثٛدٜ    ثشٌضاسی رّؼبت ٌشدٞٓ

ٞبی خٛد سا     ا٘ذ. دس پبیبٖ ٘یض وٛدوبٖ ٘ؾشات ٚ ایذٜ   ٜ ٞبی خٛد سا اسائٝ وشد    ٞب ٚ ایذٜ    ٔـىالت ٔحذٚدٜ عشاحی آؿٙبؿذٜ ٚ ٘ؾش

 ا٘ذ. دس ٔقشض ٕ٘بیؾ ٍٕٞبٖ لشاس دادٜ

 اػت:             سیضاٖ ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٜ    ٞبیی وٝ ؿبست ثشای عشاحبٖ ٚ ثش٘بٔٝ    دػتبٚسد 

ؿذٜ ٚ ٘ؼجت ثٝ     ثبؿٙذ آؿٙب    عشافـبٖ داؿتٝتٛا٘ٙذ اص ٔحیظ ا ٞب ٚ ٔغبِجبتی وٝ ٔی    ٔـبسوت ثب خٛاػتٝ    وٛدوبٖ دس فشایٙذ .1

 ؿٛ٘ذ.    ٌزاسد آٌبٜ    ٞب ٔی أىب٘بتی وٝ ٔحیظ پیشأٖٛ دس اختیبس آٖ

ٞب ٚ ٔـبسوت ٔحیظ پیشأٛ٘ی خٛد سا     ٌیشی    اػت وٝ ثب اػتمالَ دس تصٕیٓ    دس ایٗ تٕشیٗ فشصتی ثشای وٛدوبٖ فشاٞٓ ؿذٜ .2

 وٙٙذ.    وٙتشَ

اػت ٚ ثؼتشی فشاٞٓ     ٚالقی سا ثٝ وٛدوبٖ دادٜ    ٔحذٚدٜ عشاحی أىبٖ دسن، وـف ٚ ثشسػی ٔحیظ حضٛس وٛدوبٖ دس .3

     .وٙٙذ    ٞبی دس ادسان فضب ٚ وـف ٔحیظ سا آؿىبس ٚ ٚاضح دسیبفت    ٞب ٚ تضبد    اػت وٝ عشاحبٖ ثضسٌؼبَ ثتٛا٘ٙذ تفبٚت    ؿذٜ

 دٞٙذ.    ثٛدٖ سا دس خٛد استمب    ٌٛ ثٛدٖ ٚ ٔفیذ    رٕقی، پبػخ    ٜ حغٌشفتٗ دس ٌشٚ    تٛا٘ٙذ ثب لشاس    وٛدوبٖ ٔی .4

ٞبی     ؿٛ٘ذ ٚ اص ایٗ عشیك ایذٜ    تٛا٘ٙذ ٘ؼجت ثٝ ٔحیظ پیشأٖٛ خٛد حؼبع ٚ آٌبٜ    ٔحٛس ٔی    وٛدوبٖ دس یه فشایٙذ آٔٛصؽ .5

ٞبی والٔی ٚ وؼت     وٛدوبٖ، ٟٔبست    ٟت تمٛیت خاللیتتٛا٘ذ صشفبً دس ر    وٙٙذ. ایٗ فشایٙذ آٔٛصؿی ٔی    وبسآٔذتشی سا اسائٝ

 تٛا٘بیی ثشای حضٛس وٛدوبٖ دس رٕـ ثضسٌؼبالٖ ثبؿذ.

                                                 
4
ا٘زبْ  « Sharon Egretta Sutton And Susan P. Kemp »ثب ٕٞىبسی «  Intergenerational Design CHARRETTE »پشٚطٜ  

 .اػتؿذٜ
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ؿٟشی ٚ     ٞبیی وٝ دس دسن وٛدوبٖ اص فضبٞبی    اػت خالء    ٚالقی ص٘ذٌی وٛدوبٖ تٛا٘ؼتٝ    ؿذٖ دا٘ـٍبٜ ثب فضبی     ٕٞشاٜ .6

 ٞب ثشآیذ.     ف وشدٜ ٚ دا٘ـٍبٜ دسصذد تبٔیٗ ٘یبصٞبی آٖٞبی ٔحیغی آ٘بٖ ٚرٛد داسد سا وـ    آٌبٞی

ٔـتشن دس ٔیبٖ وٛدوبٖ ٚ عشاحبٖ     فشایٙذ ٔـبسوتی وٛدوبٖ ثشای ؿٙبػبیی ٚ عشاحی فضبٞبی ؿٟشی ثٝ ایزبد صثبٖ .7

 ؿٛد.    تٛا٘ذ حبصُ    ٞبی ٚاػظ ٔی    فٙٛاٖ حّمٝ    ٌشاٖ ٚ دا٘ـزٛیبٖ ٚ پظٚٞـٍشاٖ ثٝ    داسد وٝ ثب اػتفبدٜ اص تؼٟیُ    ٘یبص

داسد وٝ ثتٛا٘ذ     ثشداسی ثیـتش ٚ ا٘ؼزبْ دس فشایٙذ فّٕیبتی ٘یبص ثٝ چبسچٛة ٞذفٕٙذ ٚ پبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ٚرٛد    ثشای ثٟشٜ .8

 وٙذ.    الذأبت ٔـبسوتی وٛدوبٖ سا رٟت دٞذ ٚ ػبصٔب٘ذٞی

ثشداسی     ٞبی ٔحیغی وٝ ثشای ثٟشٜ    اػت وٝ ثشخی اص ٘بثشاثشی    ؿذ ٔـخص    ی فّٕیبتی ؿبست حبصُ    ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ اص تزشثٝ     

ٌیشی اص ٕٞىبسی وٛدوبٖ     خٛد ٚ ثٟشٜ    ػبصی وٛدوبٖ ٘ؼجت ثٝ پیشأٖٛ    تٛا٘ذ ثب آٌبٜ    اػت ٔی    ؿٟشی ایزبد ؿذٜ    وٛدوبٖ اص فضبی

سػب٘ی ٚ     ای اص الذأبت اعالؿ    اػت وٝ ٔزٕٛفٝ    سییبثذ. دس ایٗ فشایٙذ ضشٚ    دس ثبصؿٙبػی ٔحیظ ٚ عشاحی ٔزذد آٖ وبٞؾ

ٞبی     ٞب ٚ ٚیظٌی    وشدٖ وٛدوبٖ ثٝ ٚالقیت    ؿٛد ٚ ثب ٘ضدیه    آٔٛصؿی ٞذفٕٙذ ثشای وٛدوبٖ دس ربیٍبٜ ػبصٔب٘ی ٔـخص پیٍیشی

 وشد.    ٞب دسیبفت    ٞب سا ثشای وبٞؾ ایٗ ٔحذٚدیت    ٞبی آٖ    ؿٟشی ٘ؾشات ٚ ایذٜ    فضبی
 

 دٍستاًِ:     هطارکتی    پرٍشُ ایجاد فرٌّگ -5-2

سیضی، پیـشفت عشح، ارشا ٚ     سٚیىشد ٕٞىبسی وٛدوبٖ دس ثش٘بٔٝثب   « 5ٝایزبد یه فشًٞٙ ٔـبسوتی دٚػتب٘»پشٚطٜ 

ٔـبسوت رٛا٘بٖ ٚ » ٚ « ٘ٛرٛا٘بٖ دس حىٕشا٘ی»ػبصٔب٘ی آٖ ثش اػبع دٚ ساٞجشد فّٕی     ٟ٘بیی پشٚطٜ تٙؾیٓ ؿذٜ ٚ ثش٘بٔٝ    اسصیبثی

 اػت.  « ثضسٌؼبالٖ ثب یىذیٍش

ٞبی ٕٞىبسا٘ٝ ثٛدٜ اػت. ثٝ ایٗ     سػب٘ی، آٔٛصؽ ٚ ایذٜ پشداصی    فشایٙذ ا٘زبْ ایٗ پشٚطٜ ؿبُٔ ٔشاحُ ٔختّف آٌبٞی، اعالؿ    

ٞب ثب     ؿذ٘ذ. ػپغ آٖ    ذ ٔـبسوتی ٔیوشدٜ ٚ آٌبٞب٘ٝ ٚاسد ایٗ فشایٙ    اِٚیٝ پشٚطٜ اعالؿ وؼت    عشیك وٝ دس اثتذا وٛدوبٖ اص اٞذاف

وٛدوبٖ ثب ثضسٌؼبالٖ ٚ ٘تبیذ     ؿٛ٘ذ وٝ اعالفبت وبّٔی سا دس صٔیٙٝ ٔـبسوت    ٔٛفك رٟبٖ آؿٙب ٔی    ٞبی ٔٛسدی اص تزبسة    ٕ٘ٛ٘ٝ

اص سٚیىشد ٔـبسوت، اٞذاف  دٞذ. ثٝ ایٗ عشیك آ٘بٖ فٟٓ دسػتی    ٞب لشاس ٔی    ٞبی ٔـبسوتی دس اختیبس آٖ    حبصُ اص ایٗ پشٚطٜ

 .[7]وٙٙذ    ٔـبسوت ٚ ٘تبیذ لبثُ حصَٛ پیذا ٔی

اػتفبدٜ « ٔـبسوت رٛا٘بٖ ثب ثضسٌؼبالٖ»ٚ « ٘ٛرٛا٘بٖ دس حىٕشا٘ی» دس ایٗ پشٚطٜ ٔـبسوتی اص دٚ ساٞجشد فّٕی 

ثشای ٘ٛرٛا٘بٖ سا فشصتی وٝ  بصٔب٘ی اػتػٞبی     ػبخت    صیش غییشثشای ت٘ٛفی اػتشاتظی  ،رٛا٘بٖ دس حىٕشا٘ی٘ٛ ساٞجشد اػت.    ؿذٜ

تٛا٘ٙذ     ٞب ٔی    ٞب آٖ    آیی    ثبؿٙذ. دس ایٗ ٌشدٞٓ    داؿتٝآیی     ٌشدٞٓػبال٘ٝ  ثٝ صٛست وٙذ تب    فشاٞٓ ٔیسإٞٙبیی ٚ دثیشػتبٖ  ٔمغـدس 

ثحج ثٍزاس٘ذ ٚ اص تزبسة ثضسٌؼبالٖ ٞبی خٛد سا ثٝ     ؿبٖ ٚ ٔـىالت ؿٟش    ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ وـٛسدس ٔـبسوت ثب ثضسٌؼبالٖ 

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب     ٞبی ٔختّف ٚ وـٛس    ؿٛد وٛدوبٖ اص ؿٟش    وٙٙذ. دس ایٗ ٌشٚٞی وٝ تـىیُ ٔی    وشدٖ ساٜ حُ اػتفبدٜ    ثشای پیذا

ؿٛد وٝ     ای فشاٞٓ ٔی    وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ فشصٝ    ؿذٜ ٚ ٘ؼجت ثٝ ٔؼبئُ، دغذغٝ ٞب ٚ ٘یبصٞبی یىذیٍش آٌبٞی پیذا ٔی    یىذیٍش آؿٙب

ٞبی ٔذ٘ی ٚ     ٞبیی سا ثشای ایزبد استجبط ٚ دفبؿ اص حمٛق خٛدؿبٖ وؼت وٙٙذ ٚ ثٝ صٛست تٕشیٙی ٔؼئِٛیت    وٛدوبٖ ٟٔبست

ّٝ اػت. اص رٕ    إِّّی تحمك پزیش    دس ػغٛح ٔحّی، ّٔی ٚ ثیٗفّٕی ایٗ ساٞجشد . [9]دٞٙذ    ٞبی ٞذایت ٚ سٞجشی سا ا٘زبْ    ٘مؾ

 تٛػقٝ اثذافی     ؿٟش ٚاؿٍٙتٗ اػت وٝ ثٝ فٙٛاٖ یه ثش٘بٔٝ دس« ثش٘بٔٝ وٛدوبٖ دس حىٕشا٘ی»دس ایٗ صٔیٙٝ ؿذٜ      ٞبی ارشا     پشٚطٜ

ٌیش      اػت. دس ایٗ ثش٘بٔٝ وٛدوبٖ دس ٔزٕٛفٝ الذأبت ٚ تـىیالتی دس     دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ ٘ٛرٛا٘بٖوٛدوبٖ ٚ ٔخجت ثشای 

ثب آٔٛصؿی      ثبؿٙذ. ایٗ ثش٘بٔٝ ػبال٘ٝ ثٝ صٛست یه والع     ٌزاس     تبحیشیبثی ٔؼبئُ ؿٟشؿبٖ      ثش تحّیُ ٚ ساٜ حُ ثتٛا٘ٙذ ٝؿٛ٘ذ و     ٔی

                                                 
5
ٚ دا٘ـٍبٜ وبِیفش٘یب    Aarti Subramaniam , Fe Moncloaثب ٕٞىبسی «  Creating a Participation-Friendly” Culture»پشٚطٜ  

 .اػتا٘زبْ ؿذٜ
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ایزبد ؽشفیت دس وٛدوبٖ، سٞجشی لذست ی      تٛػقٝآٖ ؿٛد ٚ ٞذف اص ثشٌضاسی      ػی ثشٌضاس ٔی     دس ٚاؿٍٙتٗ دیٕٞىبسی ٔذاسع 

 .[11]ٞب اػت     دس وٛدوبٖ ٚ تٛرٝ ثٝ ٘مؾ ارتٕبفی آٖتٕبد ثٝ ٘فغ افتمٛیت ٔذ٘ی، 

ٌیشی      وشدٖ رٛا٘بٖ ٚ ایزبد فشصت تصٕیٓ     ٘ٛفی اػتشاتظی ثشای أىبٖ دسٌیش ، ٘یضٔـبسوت رٛا٘بٖ ثب ثضسٌؼبالٖ ساٞجشد

ؿٛد وٝ      یٙذ آٔٛصؿی تذاسن دیذٜ ٔیدس ثش٘بٔٝ ایٗ ساٞجشد فشا ثشای ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ خٛدؿبٖ دس ٕٞشاٞی ثب ثضسٌؼبالٖ اػت.

سیضی وٙٙذ ٚ ػٟٓ ثشاثشی دس      وٙٙذ؛ ثش٘بٔٝ     ٞب ثتٛا٘ٙذ دس وٙبس ثضسٌؼبالٖ فىش     دٞذ تب آٖ     پبی ثضسٌؼبالٖ آٔٛصؽ     رٛا٘بٖ سا ٞٓ

ٞب ؿٙبػبیی      ٌیشی     ٖ ثشای ٕٞىبسی دس تصٕیٓٞبی رٛا٘ب     ٞب ٚ ِیبلت     ثبؿٙذ. دس ایٗ ثش٘بٔٝ ؿبیؼتٍی     ٌیشی داؿتٝ فشایٙذ تصٕیٓ

ثٝ ٘ٛفی اص ٚ ؿٛد      ٔیٔـىالت تبویذ  حُاص  ثیـتشٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ایٗ ساٞجشد ثش فشایٙذ ٕٞىبسی وٛدوبٖ دس . [11]ؿٛد     ٔی

 آیذ.      ٔحٛس ثٝ ؿٕبس ٔی     ٞبی فشایٙذ     پشٚطٜ

ػبصی، آٔٛصؽ ٚ تىیٝ ثش ٔشٚس      سوتی دٚػتب٘ٝ دس فشایٙذی ٞذفٕٙذ ثب آٌبٜؿذ پشٚطٜ فشًٞٙ ٔـب     ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ ثشسػی

 وٙٙذ.     وٙذ وٝ وٛدوبٖ فٟٓ دسػتی اص ٔـبسوت ٕٞىبسا٘ٝ ثب ثضسٌؼبالٖ پیذا     ؿٛد ٚ تالؽ ٔی     تزبسة فّٕی ا٘زبْ ٔی

 دػتبٚسدٞبی ایٗ پشٚطٜ ثٝ لشاس صیش اػت:     

 ؿٛ٘ذ.     ٘ٝ، وٛدوبٖ اثتذا ثبیذ ٘ؼجت ثٝ اٞذاف پظٚٞؾ آٌبٜثشای ایزبد ٔـبسوت ٚالقی ٚ فقبال -1

 ؿٛ٘ذ.     پزیشی آٌبٜ     ٞبیی دس رٟت ثشلشاسی استجبط ٚ ٔؼئِٛیت     اػت ثب ٟٔبست     وٛدوبٖ ثشای دفبؿ اص حمٛق خٛد ٘یبص -2

 وٙٙذ.     ٞبی سٞجشی ٚ ٔذیشیتی سا تٕشیٗ     ٌیش٘ذ وٝ ٘مؾ     وٛدوبٖ ثبیذ دس فشایٙذی لشاس -3

تٛا٘ذ      وٙذ. اص یه ػٛ ٔی     تٛا٘ذ ثیٗ وٛدوبٖ ٚ عشاحبٖ استجبط ثشلشاس     اػت وٝ ٔی     ٞبی ٚاػظ     ٔذاسع یىی اص ثٟتشیٗ ٟ٘بد -4

اٖ ٚ آیی ثب ٔذیش     ٞٓ     وٙذ ٚ اص ػٛی دیٍش أىبٖ ٌشد     ا٘ذٚصی ثشای وٛدوبٖ فشاٞٓ     ا٘ذٚصی ٚ دا٘ؾ     أىب٘بت ٚ فشصت ٟٔبست

 وٙذ.     سػٕی سا ایزبد     ٞبی دِٚتی دس رّؼبت     ٟ٘بد

تٛاٖ فالٜٚ ثش تٕشیٗ ٔـبسوت وٛدوبٖ أىبٖ آؿٙبیی      ٞبی صٔب٘ی ٔٙؼزٓ ٔی     ٞبی ػبصٔب٘ی ٚ ثش٘بٔٝ     ثب ایزبد صیش ػبخت -5

 وشد.     ت سا فشاٞٓٞبی ٔتفبٚ     اسصؽ     ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب     ٞبی ٔختّف دس فشًٞٙ     وٛدوبٖ ثب ایذٜ

ٌیش٘ذ ٚ ٔتٙبػت ثب ٔٛلقیت ٚ ػغح      ٞبی خٛد دس ٌشٜٚ ٕٞىبسی لشاس     دس فشایٙذ ٔـبسوتی وٛدوبٖ ثبیذ ثش اػبع ؿبیؼتٍی -6

 فىشی آٔٛصؽ ثجیٙٙذ. 

بی سػٕی ای ٚ ػبصٔب٘ی دس فض     اػت وٝ ػّؼّٝ فّٕیبت ٞذفٕٙذ دس ػغح ثش٘بٔٝ     ثشای ٔٛفمیت دس فشایٙذ ٔـبسوتی ضشٚسی -7

 ؿٛد.      سیضی     سػٕی ثش٘بٔٝ     ٚ غیش

 

 ) ثٝ فٙٛاٖ پشٚطٜ ٘بٔٛفك دس رٟبٖ(جٌَبی     آفریقای : شٍّاًسبرگ؛ 6پرٍشُ هطارکتی سکًَتگاُ کاًاًسلٌذ -5-3

 ُّٔ دس حٕبیت اص وٛدوبٖ،     دس تٛافك ٔمشسات وٙفشا٘غ ػبصٔبٖ 1996س آفشیمبی رٙٛثی دس ػبَ د پشٚطٜ سؿذ دس ؿٟش    

سػٕی ثب      فٙٛاٖ ػىٛ٘تٍبٜ غیش     ایٗ پشٚطٜ دس وب٘ب٘ؼّٙذ ثٝ. [12]ؿذ     ا٘زبْ ٞبی ا٘ؼب٘ی     ٔؼىٗ ٚ ػىٛ٘تٍبٜ     وبس     ، دػتٛس21     وبس     دػتٛس

ٝ ایٗ اػت و     ی آٖ دسیبفت ایٗ ٔٛضٛؿ ثٛدٜ     اػت ٚ ٞذف اِٚیٝ     ٞىتبسی ا٘زبْ ؿذٜ 1.48٘فش رٕقیت ٚ ٔؼبحت  1111

 وٙذ؟     ػىٛ٘تٍبٜ ثشای وٛدوبٖ چٍٛ٘ٝ فُٕ ٔی

ػبِٝ  14تب  11٘ٛرٛاٖ  15اػت. دس ایٗ پشٚطٜ ٌشٜٚ ٞذف      ا٘زبْ ٌشفتٝ      ٔغبثك ثب رذَٚ اسائٝ ؿذٜ GUICپشٚطٜ ٔشاحُ وبس    

ٞبیی فّٕی      ا٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ساٜ حُ     ثی وشدٜوشدٜ ٚ ثٝ صٛست ٌشٚٞی ٚ ؿخصی ٔحّٝ خٛد سا اسصیب     ٞب ؿشوت     ٝ دس وبسٌبٜو ا٘ذ     ثٛدٜ

، ٔغبِقبت ثٝ صٛست ٌشٚٞیثٛد وٝ      ٞب اص وٛدوبٖ دسخٛاػت ؿذٜ     رب اسائٝ ثذٞٙذ. دس ایٗ وبسٌبٜ     ثشای ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت آٖ

ٞبی خٛد سا دس      وٙٙذ ٚ تحّیُ     ٔحّٝ سا حجتٞبی ٟٔٓ دس      سٚصا٘ٝ خٛد، ٔىبٖ     دٞٙذ ٚ ثب تذٚیٗ ثش٘بٔٝ     ٔیذا٘ی دس ٔحّٝ خٛد ا٘زبْ

دٞٙذ. ثٝ فجبستی ٚضقیت ٔٛرٛد ٔحذٚدٜ ثب ٔـبسوت      ٚ رذَٚ اسائٝٞب ثصشی      أىب٘بت ٔحذٚدٜ، دیبٌشاْلبِت ٔـىالت ٚ 

                                                 
6
 Canaansland 



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 94تیر هاُ  -تْراى 

 7 

ی وٝ ایٗ پشٚطٜ  ٕٞضٔبٖ ثٝ اص آ٘زبی .[13]اػت     ٞب ٔٛسد ثشسػی، تحّیُ ٚ اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ     وٛدوب٘ٝ آٖ     وٛدوبٖ ٚ ٘یشٚی

اػت      ٞبی وٛدوبٖ ثٝ فضبی ٔذیشیتی ٚ ػیبػی ربٔقٝ ا٘تمبَ دادٜ ؿذٜ     ٞب ٚ ٘ؾش     ؿٛد، تحّیُ     صٛست ارشایی دس ٔحّٝ ا٘زبْ ٔی

ربیی وٝ ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ      ؿٛد. أب اص آٖ     ؿٟشی اسائٝ     ٞبی وٛدوبٖ ثٝ صٛست ٔؼتمیٓ دس ٔزٕٛفٝ ٔذیشیت     ؿذ وٝ ٘ؾش     ٚ تالؽ ٔی

لجُ اص ایٙىٝ  «سؿذ دس ؿٟش»ی      ٔبٜ پغ اص تزشثٝ 6ثٛد،      ٞبی ؿٟش دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ     سػٕی دس ثش٘بٔٝ     ثٝ صٛست ٔٛلت ٚ غیش

ؾش ػبوٙبٖ ایٗ سػب٘ی ٚ دسیبفت ٘     ذ، ثذٖٚ اعالؿوٙ     پیـشفت دس وبسٌبٜ ٔٛسد تٛافك ٚالـ ؿٛد تب ثتٛا٘ذ فشصٝ ارشایی پیذا

ؿذ وٝ ثٝ      ٘تٍبٜ دس یه صٔیٗ خبِی ٔٙتمُویّٛٔتشی ایٗ ػى44ٛ ٔزٕٛفٝ ػىٛ٘تٍبٞی ثٝ ارجبس ثٝ ٔىب٘ی رذیذ دس فبصّٝ

 ٘بسضبیتی ٔشدْ سا ثٝ د٘جبَ داؿت ٚ تبحیشات ٔٙفی ٞبی ارتٕبفی     دػتٍی     ایزبد دٚ ثٛدٖ ٔىبٖ اص ٔٙبثـ وبس ٚ فقبِیت،     دِیُ دٚس

ٞب اص رشیبٖ ثٟجٛد ٚ پیـشفت وبس دس ٔحذٚدٜ خٛد اثشاص أیذٚاسی      خب٘ٛادٜ 2111ٔب دس ػبَا ٌزاؿت.     ثش ربیی وٛدوبٖ ثش ص٘ذٌ

وشد٘ذ وٝ ثؼیبسی اص خذٔبت اػبػی ٔٛسد ٘یبص دس ٔحّٝ فشاٞٓ ؿذٜ اػت ٚ ٔؼئِٛیٗ ٘یض تصٕیٓ ثٝ ارشای یه      وشدٜ ٚ افالْ

ٔىبٖ رذیذ ثشای ٔذیشیت  4ؾش وٛدوبٖ سا دس ٔٛسد پیـٟٙبد ٌشفتٙذ تب ثب وٕه ؿٛسای ٔتشٚپُ ٘ سیضی ٔـبسوتی     فشایٙذ ثش٘بٔٝ

ربیی      ؿٛسای ٔحّی رٙٛثی ثذٖٚ ٕٞبٍٞٙی ٚ ٘ؾشػٙزی ربثٝ 2111أب دس اوتجش  .[12]وٛدن ثؼٙزٙذ     پشٚطٜ ؿٟش دٚػتذاس

ؿٟشی ثشای      ٞبیی وٝ ٔذیشیت     سغٓ تقٟذ     ؿذ ٚ فّی     ٔشدْ سٚثشٚ داد وٝ ثب ٔخبِفت ؿذیذ     ٔزذد ٔشدْ سا دس دػتٛس وبس خٛد لشاس

سغٓ تٛافك یٛ٘یؼف ثشای      ٘ـذ ٚ فّی     ایٗ تقٟذات ارشا ثٛد،     تبسی دس ٚضقیت ػىٛ٘تٍبٜ دادٜٞبی ػبخ     اصالحبت ٚ ا٘زبْ پیـشفت

ؿذ ٚ وٛدوبٖ      ٔتٛلف1999یضی ٞذفٕٙذ وٕیتٝ تٛػقٝ وب٘ب٘ؼّٙذ دس س     وٛدن دس یه فشایٙذ ثش٘بٔٝ     ایزبد طٚٞب٘ؼجشي دٚػتذاس

 .[14]وشد     سا ثذٖٚ حبٔی سٞب

ثٛد، ثٝ رضء      ٌشا ثب ٕٞىبسی وٛدوبٖ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ     سغٓ آ٘ىٝ ٞذف ٘ٛفی ؿٟشػبصی ٔـبسوت     دس ایٗ پشٚطٜ فّی

رٞٙی وٛدوبٖ ٚ ٘ؾشات آ٘بٖ دس صٔیٙٝ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت      تصٛیشٞبی ٔـبسوتی ٔحذٚد وٝ دس استجبط ثب دسیبفت      فقبِیت

اػت. ثّىٝ ٔذاخّٝ دس فضب اص ٘ٛؿ      سیضی ٚ ارشای الذأبت ٚرٛد ٘ذاؿتٝ     ٌشفت، ٔبٞیت ٔـبسوتی دس ثغٗ ثش٘بٔٝ     ؿبٖ صٛست     ٔحّٝ

ػبصی      ای وٝ ثذٖٚ تالؽ ثشای تٛإ٘ٙذ     پزیشفت. ثٝ ٌٛ٘ٝ     زبٌْشایب٘ٝ وبٔالً ثٝ صٛست آٔشا٘ٝ ٚ تحٕیّی اص ثبال ا٘     ی ٘ٛ     ٔذاخّٝ

پزیش      دسآٔذ ٚ آػیت     ربیی رٕقیت، لـش وٓ     ی ؿٟشػبصی تقٛیضی ٚ ربثٝ     ػبوٙبٖ اص ٘ؾش التصبدی ٚ یب ارتٕبفی تٟٙب ثٝ ٚػیّٝ

ثٛد      ی ٔحّی ٚاسد ؿذٜ     ٞب دس وٕیتٝ تٛػقٝ     وٝ ثشای سفـ ٔـىالت آٖای      ا٘ذ ٚ ٕ٘بیٙذٜ     اص ٔىب٘ی ثٝ ٔىب٘ی دیٍش ا٘تمبَ دادٜ ؿذٜ

 وٙذ.      ٞبی وٕیتٝ ٘تٛا٘ؼت وٛدوبٖ سا تب ا٘تٟبی فشایٙذ ٔـبسوتی ٕٞشاٞی     فقبِیت ثٝ دِیُ ٔتٛلف ؿذٖ
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 فٛأُ تؼشیـ ؿىؼت پشٚطٜ:

ٞب ثبفج      ربیی ػىٛ٘تٍبٜ     ػٙزی اص ػبوٙبٖ دس ربثٝ     ٞبی ٔذیشیتی ٚ فذْ ٘ؾش     ٌیشی     تصٕیٓ ػبصی ٔؼبئُ دس     فذْ ؿفبف .1

 وشد.     ی فشایٙذ ٔـبسوتی ٘بأیذ ٚ ثذثیٗ     ٞب سا ٘ؼجت ثٝ ٘تیزٝ     ٌؼتشؽ ٘بسضبیتی ػبوٙبٖ اص الذأبت ٔذیشیتی ؿذ ٚ آٖ

ٌزاسی      ٔذت دس ٘ٛػبصی ٚ ثٟؼبصی ٔحذٚدٜ احش     سیضی ثّٙذ     ؿٟشی ٚ فمذاٖ ثش٘بٔٝ     ٞبی ٔذیشیت     ٌیشی     تصٕیٓفذْ حجبت دس  .2

 اػت.     ی دس فشایٙذ ٔـبسوتی سا ٘یض وٓ سً٘ وشدٜ     الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ

ی ؿٟشی لبثُ، ٔب٘ـ ثضسٌی ثشای ثٟؼبصی ٚ فضبػبصی ٞب     ػبخت     ؿذٖ ػىٛ٘تٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش ٚ فمذاٖ صیش     ثٝ سػٕیت ٘ـٙبختٝ .3

 اػت.       اػت ٚ ػشفت پیـشفت فّٕیبت ارشایی پشٚطٜ ٔـبسوتی سا ثٝ حذالُ سػب٘ذٜ     دس ٔحذٚدٜ ثٛدٜ

 اقذاهات کار     هراحل

دفٛت اص وٛدوبٖ ثشای ٔـبٞذٜ ٚ 

٘ؾشؿبٖ ٔحذٚدٜ ٚ دسیبفت اسصیبثی 

(April 1997) 

ٞبی ٟٔٓ دس      ٔىبٖدادٖ      سٚی ثب ٌشٜٚ ٔحمك ثشای ٘ـبٖ     ٞبی ؿبٖ، پیبدٜ     ٔصبحجٝ، تشػیٓ ٚضـ ٔٛرٛد خب٘ٝ ٚ ٔحّٝ

 جٛد ٚضقیتثٟآَ ٚ اسائٝ پیـٟٙبد ثشای      ٌی ایذٜتزؼٓ ٔىبٖ ص٘ذ ٞبی ٌشٚٞی ٚ     ت، ا٘زبْ فقبِیص٘ذٌی سٚصا٘ٝ

ٛدوبٖ ثٝ وٕه ٌیشی و     تصٕیٓ

ثضسٌؼبالٖ ثشای حضٛس دس 

 (1997وبسٌبٜ)

ثبؿٙذ. ٕ٘بیٙذٌب٘ی اص وٛدوبٖ ثشای ػخٙشا٘ی دس      ٞبیی ثبیذ داؿتٝ     وشد٘ذ وٝ ثشای ایٗ ٔاللبت چٝ ٚیظٌی     وٛدوبٖ تٕشیٗ

 ؿذ٘ذ.     وبسٌبٜ ا٘تخبة

دفٛت اص ثضسٌؼبالٖ ثشای حضٛس 

 ( 1997دس وبسٌبٜ)

ثشای ٕٞشاٞی وٛدوبٖ ثشای ؿشوت دس وبسٌبٜ ٚ تبویذ ثش ٘مؾ ثضسٌؼبالٖ دس ثٟجٛد ص٘ذٌی صحجت ثب ثضسٌؼبالٖ 

 وٛدوبٖ. 

ٔؼئّٝ ثب ؿٟشداس ٚ ٌشٜٚ      عشح

 (May1997٘فٛد)     ری

ؿٟشی، ٕ٘بیٙذٜ ٔٛػؼٝ      سیضاٖ     ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ؿٟشداس طٚٞب٘ؼجشي ثب حضٛس ؿٟشداساٖ ٔٙبعك چٟبسٌب٘ٝ، ثش٘بٔٝ

 ٚ ؿٛسای دثیشػتبٖ ثٝ ٔٙؾٛس اسائٝ ٘تبیذ وبس وٛدوبٖ NGO   ٚ  CBOSیشیٝ، ٕ٘بیٙذٌبٖخ

 ٔشدْ      ربیی     ربثٝ

(November1997) 

 ؿذ٘ذ.     تش اص ٔشوض ؿٟش ٔٙتمُ     ویّٛٔتش دٚس 44دس   ٔشدْ وب٘ب٘ؼّٙذ ثٝ تٛالٔٙتٛا٘ب

ٞٓ ثشای ایزبد تغییش      ثب     ٕٞٝ

 (1999-1998.)وٙٙذ     ٕٞىبسی ٔی
 

 ی وٛدوبٖ     تبٔیٗ ثٛدرٝ ثشای سفـ ػٛءتغزیٝ .1

 ی تٛػقٝ وب٘ب٘ؼّٙذ ثشای ثحج پیشأٖٛ ٔؼبئُ ٔٛرٛد     دفٛت اص وٛدوبٖ دس وٕیتٝ .2

 ثشای ایزبد صّح ٚ ٕٞبٍٞٙی دس ٔیبٖ الـبس وب٘ب٘ؼّٙذ ٚ  تٛالٔٙتٛا٘ب Guicتالؽ ٌشٜٚ  .3

 ٞب     خب٘ٛادٜ ٞبی وٛدوبٖ ٚ     ثشای پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبص ٞبی ارشایی     ٘ٛیغ عشح     تشػیٓ ٚ اسائٝ پیؾ .4

 وٛدن دس پشٚطٜ اسصیبثی تبحیشات ٔـبسوت وشد٘ذ. 11ٌـبیی ٔشوض وٛدوبٖ      لجُ اص ثبص 1999دس فٛسیٝ  (1999اسصیبثی پشٚطٜ)

 UbuhleBuyzaافتتبح ٔشوض 

(1999) 

وٛدن      ؿذ ٚ ثب یٛ٘یؼف ثشای ایزبد طٚٞب٘ؼجشي دٚػتذاس     ٌـبیی     تٛػظ ؿٟشداس ثبص 1999ٔشوض ارتٕبفی وٛدوبٖ دس 

 ؿذ.      تٛافك

تالؽ ثخؾ ٔؼىٗ ٚ صٔیٗ ثشای 

استمب ٚضقیت تٛالٔٙتٛا٘ب ٚ افالْ 

سضبیت ػبوٙبٖ اص پیـشفت 

 (2111-1999وبسٞب)

اخُ ٔشوضؿٟش ٚ رب وشدٖ تٛالٔٙتٛا٘ب ثٝ د     وشدٖ ثٛدرٝ ٔبِی تٛػظ ثخؾ ٔؼىٗ ٚ صٔیٗ ثشای ربثٝ     فشاٞٓ

تالؽ ؿٛسای ٔتشٚپُ ثشای دسیبفت  سیضی ٔـبسوتی.     ٌیشی ثخؾ ٔؼىٗ ٚ صٔیٗ ثشای ارشای یه فشایٙذ ثش٘بٔٝ     تصٕیٓ

 وٛدن.     ٔىبٖ رذیذ ثشای ٔذیشیت پشٚطٜ دٚػتذاس 4٘ؾشات وٛدوبٖ دس ٔٛسد 

ٞبی وٕیتٝ تٛػقٝ      تٛلف فقبِیت

دػتٛس وبس  وب٘ب٘ؼّٙذ ٚ دس

ٌشفتٗ ربثٝ ربیی ٔزذد ٔشدْ      لشاس

 ( 2111ٚ ٘بسضبیتی ٔشدْ)اوتجش

سغٓ تٛافك یٛ٘یؼف ثشای ایزبد طٚٞب٘ؼجشي      ٘ـذ ٚ فّی     ٞبی ػبختبسی دس ٚضقیت ػىٛ٘تٍبٜ ارشا     اصالحبت ٚ پیـشفت

 ؿذ.     وٛدن فقبِیت وٕیتٝ تٛػقٝ وب٘ب٘ؼّٙذ ٔتٛلف     دٚػتذاس

شُ : هراحل اًجام اقذاهات پرٍ 1جذٍل   Guic 

 ٔٙجـ : ٍ٘بس٘ذٜ
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أىبٖ تبٔیٗ ؿبٖ      ٞب ٚ دٚس وشدٖ ػبوٙبٖ اص ٔشاوض وبس ٚ فقبِیتی     ربیی ػىٛ٘تٍبٜ     یبثی صحیح دس ربثٝ     ؾش ٍ٘شفتٗ ٔىبٖدس ٘ .4

 اػت.      وشدٜ ٚ دػتیبثی ثٝ ٘تبیذ فشایٙذ ٔـبسوتی سا ثٝ تبخیش ا٘ذاختٝ     ٘یبصٞبی اِٚیٝ ػبوٙبٖ ٚ وٛدوبٖ سا ثب ٔـىُ ٔٛارٝ

ٞبی ارتٕبفی دس ٔحذٚدٜ رذیذ ؿذٜ وٝ ایٗ فذْ      افتبدٖ ایزبد تفبٞٓ     ارتٕبفی ثبفج ثٝ تبخیش     ػتٍی دس لـشد     ٚرٛد دٚ .5

 اػت.      ٓ ٔب٘ـ اص پیٍیشی سٚ٘ذ ٞذفٕٙذ فشایٙذ ٔـبسوتی وٛدوبٖ ؿذٜتفبٞ

ٞب دس صٔبٖ حؼبع ٚ      ؿذٖ وٛدوبٖ ٚ ٔٙبفـ آٖ     ٞبی حبٔی وٛدوبٖ دس ػبصٔبٖ ٔذیشیتی ثبفج سٞب     ٘ـیٙی ٌشٜٚ     فمت .6

 ؿذ. پزیش     آػیت

 

 کَدکاى در طراحی فضاّای ضْری در ایراى:تجارب عولی هطارکت -6

اػالٔی وـٛس ثب       وٛدن دس لبٖ٘ٛ تـىیالت ٚؽبیف ٚ ا٘تخبثبت ؿٛسای      ٞبی اخیش دس ایشاٖ عشح ؿٟش دٚػتذاس      دس ػبَ     

ٞب ثب تٛرٝ ثٝ لٛا٘یٗ اِحبلی دس صٔیٙٝ تٛػقٝ فضبٞبی       اػت. ایٗ عشح      وبس لشاس ٌشفتٝ      ُّٔ)یٛ٘یؼف( دس دػتٛس      حٕبیت ػبصٔبٖ

اػت وٝ       ؿٛ٘ذ. الصْ ثٝ روش      ی، فشاغتی ٚ ارتٕبفی ٚ ا٘زبْ تٕٟیذات الصْ رٟت سفبٜ ٚ آػبیؾ ؿٟشٚ٘ذاٖ ارشا ٔیفشٍٞٙ

ٞبی خبٚسٔیب٘ٝ ٚ ؿٕبَ آفشیمب ثٝ فٙٛاٖ       وٛدن دس ؿٟش      ثشای ٞذایت پشٚطٜ ؿٟش دٚػتذاس 1386ؿٟشداسی تٟشاٖ دس ػبَ 

وٛدن       سثظ دس ارشای پشٚطٜ ؿٟش دٚػتذاس      ٚ اثالغیٝ ؿٟشداسی تٟشاٖ ثشای ٕٞىبسی ٔشارـ ری اػت      دثیشخب٘ٝ ٔؼِٛیت پزیشفتٝ

ٞبی دٚػتذاس وٛدن دس       ٞبی ارشایی دثیشخب٘ٝ ؿٟش تٟشاٖ ؿبُٔ عشح ٔحّٝ      پشٚطٜ. [15]اػت      افالْ ؿذ1388ٜ      دس اسدیجٟـت

ٞب ٘تٛا٘ؼتٝٞب ایٗ پشٚطٜاػت. ثب تٛرٝ ثٝ ٘تیزٝ عشح      ٔٛس ص٘بٖ ٚ وٛدوبٖ ثٛدٜرٙٛة تٟشاٖ ٚ چٙذ عشح ارتٕبفی ٔشتجظ ثب ا

ثب  ٔقبٚ٘ت فشٍٞٙی ارتٕبفی ؿٟشداسی اصفٟبٖ وٙذ. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛسسیضیاػت الذأبت ٔٛحشی سا دس ػغح وُ وـٛس پبیٝ

ٞبی فّْٛ اػالٔی خٛساػٍبٖ، ٌشٜٜٚ آصادٞبی اصفٟبٖ، ٞٙش ٚ دا٘ـٍبا٘ذیـی ثب حضٛس اػبتیذ دا٘ـٍبٜٞٓ یرّؼٝثشٌضاسی 

 سا وٛدن ایشاٖ دس ؿٟشداسی اصفٟبٖؿٟش دٚػتذاس ؛ارتٕبفی ٚ ٌشٜٚ ٔـبٚساٌٖشٜٚ فّْٛ، تشثیتیٌشٜٚ فّْٛ، ٔحیغی ٚ ؿٟشی

 . [16]اػتوشدٜٞبی ٔشتجظ ثٝ ٔٙؾٛس استمبی ویفی ٕٞٝ رب٘جٝ ص٘ذٌی وٛدوبٖ دس ؿٟش تبػیغثب ٕٞىبسی ػبصٔبٖ

 

 کَدک بن:دٍستذار پرٍشُ ضْر -6-1

ٞب پشٚطٜ سا ثب ٌشفت ٚ ػبصٔبٖ یٛ٘یؼف ثب ٕٞىبسی دیٍش ٟ٘بدپغ اص صِضِٝ ؿىُ 1382وٛدن ثٓ دس ػبَ ؿٟش دٚػتذاس     

 ا٘ذ. ٞذف ٔـبسوت رٕقی وٛدوبٖ تقشیف وشدٜ

 : ٟٕٔتشیٗ اٞذاف ایٗ عشح ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت

.ایٗ ٔٛضٛؿ ٘جبیذ ثقذ  ذٌٙیشی وٙب دسثبسٜ ٔحیظ اعشافـبٖ تصٕیٓداد تتمٛیت ٔـبسوت وٛدوبٖ: ثبیذ ثٝ وٛدوبٖ فشصت .1

 داد.ٌیشی وٛدوبٖ سا دخبِتٌیشی صٛست ثٍیشد ثّىٝ ثبیذ دس حیٗ تصٕیٓاص تصٕیٓ

تٕبْ ػغٛح ٔختّف ارتٕبؿ . وشدثبالثشدٖ آٌبٞی ارتٕبؿ: ثشای تمٛیت احتشاْ ثٝ حمٛق وٛدوبٖ ثبیذ ربٔقٝ سا آٌبٜ .2

 .یبثذٔٛضٛؿ آٌبٞیثبیؼتی ٘ؼجت ثٝ ایٗ 

دٞذ ٚ ثب ٞبی ثبِمٜٛ وٛدوبٖ سا استمبٞب ٚ ؽشفیتٞب ثبیذ ثتٛا٘ذ أىب٘بت، تٛا٘بییػبصی ٚ تمٛیت ٔـبسوت: ایٗ پشٚطٜؽشفیت .3

 .[17]دٞذؾیدا٘ؾ ٚ آٌبٞی وٛدوبٖ سا افضا ،ٞبی ٔـبسوتداس وشدٖ سٚؽٔقٙب

ٞبی وٛدوبٖ سا ثٝ ِحبػ فّٕىشدی ٚ صیش ػبختی ٘یبصٞبی ٔتقذدی ثٛد وٝ وٛدن ثٓ ؿبُٔ پشٚطٜؿٟش دٚػتذاس عشح

ػبِٓ، تزٟیض أىب٘بت  ٘ٛؿیذ٘یتبٔیٗ آة ثٟذاؿتی،ایزبد تزٟیضات ثبصی،صٔیٗ ٞب ؿبُٔ احذاثوشد. ایٗ پشٚطٜتبٔیٗ ٔی
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ـبسوتی ٞب وٝ دس فشایٙذ ٔاػت. دس ایٗ پشٚطٜثٛدٜ خشدػبَ وٛدوبٖ ٍٟ٘ذاسی ثٟذاؿتی ٔذاسع، ػبخت ٔذسػٝ، احذاث ٔشوض

ثٙذی آٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ اػت، ٔب٘ٙذ پشٚطٜ ٔذسػٝ سٚیبیی؛ عشاحبٖ پغ دسیبفت ٘ؾش وٛدوبٖ اِٚٛیتسیضی ٚ عشاحی ؿذٜثش٘بٔٝ

ا٘ذ. اػتفبدٜ اص فشایٙذ ٔـبسوتی ثٛد٘ذ ٔمبیؼٝ وشدٜٞبیی وٝ ٌشٜٚ عشاحبٖ دس ٘ؾش ٌشفتٝٔٛضٛفبت ٚ پیـٟٙبدات سا ثب اِٚٛیت

 وٙذ. ٘تؾبسات وبسثشاٖ ٚ عشاحبٖ سا تقذیُاػت ادس ایٗ ٔشحّٝ تٛا٘ؼتٝ

 اػت:ثٛد ثٝ صٛست صیشٞبی عشاحی وٝ اص ٘تبیذ ایٗ ثشسػی ثشای اسائٝ اٍِٛ عشاحی فضبی ػجض حبصُ ؿذٜؿبخص

 اػتخش ثبؿذ. یب دسیبچٝ ٚ ٌّٟب دسختبٖ اص ّٕٔٛء ثبصی فضبٞبی فجبستی ثٝ ثبصی، فضبٞبی ثب ػجضفضبی تّفیك .1

 ٌیشد.لشاس خٛسدٖ ثب فضبی ٔزبٚست دس وٛدوبٖ ثبصی فضبٞبی وب٘ٛ٘ی ٘مبط فٙٛاٖ ثٝ دسیبچٝ ٚ ػجض فضبی .2

 ثبؿٙذ.ٞب ثٝ ٔٛاصات ایٙىٝ وٛدوبٖ فضبٞبیی ٔؼتمُ ثشای خٛد داؿتٝایزبد فضبٞبیی ثشای حضٛس ثضسٌتش .3

 ٘مبؿی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛیؼیٜثشای خبعش عشاحی فضبٞبی .4

 ضب ٚ ایزبد فضبٞبی تشویجی.ثبصی ٘ٛس ٚ ػبیٝ دس ف سٚؿٗ، ٞبیسً٘ اػتفبدٜ اص .5

 .[17]تش ٞؼتٙذ ٔب٘ٙذ چٛة ٚ فٙبصش ٘شْ عجیقیٔٙذاػتفبدٜ اص ٔصبِحی وٝ وٛدوبٖ ثٝ آٟ٘ب فاللٝ .6

 

 تٕبْ دس ایشاٖ(:)ثٝ فٙٛاٖ پشٚطٜ ٘بتْراى 12هحلِ ّرًذی، ضْرداری هٌطقِ  -6-2

تٟشاٖ ثب ٔـبسوت ٔؤػؼٝ تغزیٝ ٚ پٙذ ٔحّٝ ؿٟش  دس ؿٟشداسی تٟشاٖ، دس 1386اص ػبَ  وٛدنعشح ٔحالت دٚػتذاس    

عشح . ٔحّٝ ٞش٘ذی ثٝ فٙٛاٖ اِٚیٗ ٔحّٝ ا٘تخبة ٌشدیذ .ػالٔت ٚ ٔؤػؼٝ پظٚٞـی وٛدوبٖ ثٝ صٛست اٍِٛئی ثٝ ارشاء دسآٔذ

دس فبص اَٚ ؿذ. سیضیآ٘بٖ دس ػٝ فبص ثش٘بٔٝ ػبصی ٔحیظ ص٘ذٌیػبصی ثشای حضٛس وٛدوبٖ ٚ ٔٙبػتٌشفتٗ ثؼتشثب دس ٘ؾش

ٔٛسد  ٘فقبٖسیضی ثشای تـىیُ وٕیتٝ ریثش٘بٔٝاعالفبت پیشأٖٛ ٚضقیت وٛدوبٖ دس تٟشاٖ ٚ ٔحّٝ ٔٙتخت ٚ  آٚسی-رٕـ

عشح تٛإ٘ٙذ .اػتٜارشا ؿذ ٞبٞب ٚ ثشٌضاسی وبسٌبٌٜشٜٚای، ٔیذا٘ی ٚ تـىیُ وبسی ٔغبِقبت وتبثخب٘ٝثٝ ٚػیّٝ وٝتٛرٝ ثٛدٜ 

 .دٞٙذپزیش ٔٛسد تٛرٝ لشاسٞبی اػبػی وٛدوبٖ سا ثٝ فٙٛاٖ ٌشٜٚ آػیتتٛا٘ٙذ ٘یبصٞب دس ٔحّٝ ثٛدٜ تب ثػبصی ٔبدساٖ، خب٘ٛادٜ

ثٛد٘ذ. دس فبص ػبٍِی دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ 9دس ایٗ پشٚطٜ ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت دٚساٖ خشدػبِی دس وٛدوبٖ، ٌشٜٚ ٞذف  ٘ٛصاداٖ تب 

ی ا٘تخبة ٚ ٔقشفی ٕ٘بیٙذٌب٘ی ثشای ػبوٙبٖ، اػت وٝ ثٝ ٚاػغٝػٙزی اص ٚضقیت ٔٛرٛد ٔحّٝ ثٛدٜدْٚ عشح ؿبُٔ ٔىبٖ

 ٌشدد.ثٙذی تذٚیٗپزیشد ٚ فٟشػتی اص ٘یبصٞبی وٛدوبٖ دس ٔحّٝ ثب اِٚٛیتػٙزی ٔـبسوتی ا٘زبْٞبی ٘یبصوبسٌبٜ

 ٞبی ٔذاخّٝسفت وٝ ػٙذ ثش٘بٔٝػبصی ثشای ٔذیشیت ٔـبسوتی ا٘تؾبس ٔیدس فبص ػْٛ ٘یض ثب ایزبد ثؼیذ ارتٕبفی ٚ ؽشفیت    

أب ثٙب ثٝ . 18]ثشػذثٝ پبیبٖ 1388ثٛد وٝ عشح تب پبیبٖ اسدیجٟـت ثیٙی ؿذٌٜشدد. پیؾثشای ٔحّٝ ثب ٔـبسوت ػبوٙبٖ تذٚیٗ

٘پزیشفت. سفت ٚ ٔشاحُ ثقذی وبس ا٘زبْداد، عشح تٟٙب تب فبص اَٚ پیؾدالیُ اداسی ٚ فذْ تفبٞٓ ٕٞىبسی دس ٔیبٖ عشفیٗ لشاس

وشٔب٘ی ٚالـ فشًٞٙ خٛارٛیدس خب٘ٝ 1389وٛدن دس فشٚسدیٗ ی ٔحّٝ دٚػتذاساَٚ عشح، دثیشخب٘ٝ اِجتٝ ثٝ ٔٛاصات ا٘زبْ فبص

ٞبی ارتٕبفی دس لبِت ػبصی ٞؼتٝی آٔٛصؽ ٚ تٛإ٘ٙذدس پبسن خٛارٛی وشٔب٘ی تـىیُ ؿذٜ ٚ فقبِیت خٛد سا دس صٔیٙٝ

وٛدن؛ ٔٛػؼٝ پظٚٞـی وٛدوبٖ د٘یب وٝ اص ٚػتذاساػت ٚ ثب ٘بتٕبْ ٔب٘ذٖ عشح ٔحّٝ دٞب ا٘زبْ دادٜٞب ٚ وبسٌبٜوالع

ٚ فشًٞٙ خٛارٛی وشٔب٘ی آغبص وشدٜ وٛدن، فقبِیت خٛد سا دس خب٘ٝدس خالَ عشح پظٚٞـی ٔحّٝ دٚػتذاس 1388اسدیجٟـت 

بِیت وٛدن دس ایٗ ٔحّٝ فقٞب ٚ رّؼبت ٔشتجظ ثب اٞذاف عشح ٔحّٝ دٚػتذاسٞب، وبسٌبٜٞٓ ایٙه ٘یض دس لبِت ثشٌضاسی والع

 .[19]وٙذٔی

ؿذ، دس ایٗ عشح اثتذا ثٝ ثشسػی ٔؼبئُ ارتٕبفی ثشای آؿٙبیی ثب فضبی ٔحّٝ ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ دس ٔشٚس ایٗ تزشثٝ ثیبٖ     

ؿٛد. اػت وٝ ثب دسیبفت ٍ٘بٜ وٛدوبٖ اص ٔحیظ ربیٍبٜ وٛدوبٖ دس ٔحّٝ ٞش٘ذی ٔـخصؿذٜ ٚ تالؽ ثش ایٗ ثٛدٜپشداختٝ

اػت ٚ ثب تزذیذ ثبصی ٚ فشٍٞٙؼشا دس ٔحّٝ ایزبد ؿذٜح، فضبٞبی ٚیظٜ وٛدوبٖ ٔب٘ٙذ فضبیاٌشچٝ دس پیبٔذٞبی عش
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ا٘ذ، أب عشح ثٝ صٛست ٔؼتمیٓ ٞب ثشای افضایؾ ػالٔت ٚ ؿبداثی وٛدوبٖ ٔتٕشوض ؿذٜػبصٔب٘ذٞی ٚ ٔذیشیت دس ٔحّٝ، فقبِیت

ٞبی فشػٛدٜ دس رٙٛة ٝ ٔحّٝ ٞش٘ذی رضئی اص ثبفتاػت. ایٗ دس حبِی اػت وفضبیی ٔحّٝ ٚاسد ٘ـذٜ –دس ٔذاخالت وبِجذی

حبضش دس ثبفت ثٝ چـٓ ٔیٞبی پشاوٙذٜ ٚ ثذٖٚ ثش٘بٔٝ وٝ دسحبَسیضی ثشای ٘ٛػبصیتٟشاٖ اػت ٚ ٘یبص فٛسی ٚ حبد دس عشح

ٞبی ی تبٔیٗ ٘یبصحّی ثشاػبصی ٔبدساٖ ثٝ فٙٛاٖ ساٌٜشفتٗ تٛإ٘ٙذٞبی ٔخجت دس ایٗ پشٚطٜ، دس ٘ؾشداسد. اص ٚیظٌیخٛسد ٚرٛد

ٔـبسوتی دس ٔحّٝ ػبصی ثشای ٔذیشیتارتٕبفی ٚ ؽشفیتپزیش ثٛدٜ ٚ دیٍشی ایزبد ثؼیذفٙٛاٖ ٌشٜٚ آػیتاػبػی وٛدوبٖ ثٝ

 اػتثٛدٜ

 فٛأُ تؼشیـ دس ؿىؼت پشٚطٜ:    

 ٞباداسی ٚ فذْ تفبٞٓ ٕٞىبسی دس ٔیبٖ ػبصٔبٖ -ٞبی حمٛلیفمذاٖ حٕبیت .1

ؿٛد. دس ایٗ عشح ساٜ وبسٞبیی وٝ ثشای فضبیی دس ٘ؾش ٌشفتٝ -بیذ ثٝ ٔٛاصات ٔؼبئُ وبِجذیتٛرٝ ثٝ ٔؼبئُ ارتٕبفی ث .2

حُ ٔؼبئُ ارتٕبفی اسائٝ ؿذٜ ٘بلص ٚ ٘بوبفی اػت ٚ ثبیذ ٕٞؼٛ ثب تٛإ٘ٙذی ػبوٙبٖ اص ِحبػ التصبدی ٚ فشٍٞٙی 

 حشوت وٙذ. 

 

 ّای تحقیق یافتِ -7

ٞبی ٔختّف سا دسٛسثب ٞذف تشٚیذ ٔـبسوت ٚالقی وٛدوبٖ وـشاحی دس فشایٙذ ع وٛدوبٖ تزشثٝ ٔـبسوت ٕٞىبسا٘ٝ    

ا٘ذ وٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ صٛست فّٕیبتی پیـٟٙبدات ٞبی فّٕی ارشا ؿذٜٔـبسوت وٛدوبٖ، پشٚطٜ ٘ؾشیٝپیـجشد ثشٌشفتٝ اػت ٚ ثشای 

عشاحی فضبٞبی ؿٟشی  ی ثشای تٛػقٝ ٔـبسوت وٛدوبٖ دس فشایٙذپیـٟٙبداصَٛ ٘ؾشی خٛد سا ثٝ ثٛتٝ آصٔبیؾ ثٍزاس٘ذ ٚ 

ػبصٔبٖ حٕبیتی اص رّٕٝ  -ٞبی دِٚتیبصٔبٖػ ٞب فٕٛٔبً اص ػٛیپشٚطٜ تحمیمبتی، ایٗ -ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞیت اوتـبفی اسائٝ دٞٙذ.

ٞب ٔختّفی سا دس ٘ؾش سٚیىشد ا٘ذ ٚ ٞشیه ثٝ فشاخٛس ٔٛلقیت ٌشٜٚ وٛدوبٖ ٚ ػغح ارتٕبفی ربٔقٝؿذٜ پـتیجب٘ییٛ٘یؼف 

ػبصی ؿذٜ ثشای وٛدوبٖ ٚ ایزبد فضبٞبی ٞبی وٛدوبٖ، ایزبد ؿٟشٞبیی ٔٙبػتٞبیی اص لجیُ، تٛرٝ ثٝ ٘یبصشدا٘ذ. سٚیىٌشفتٝ

ٚ حزف  ارتٕبفیتحمك فذاِتٔذاس، استمب ربیٍبٜ ٘ؾبستی وٛدوبٖ دس دػتیبثی ثٝ فضبٞبی ؿٟشی ٔغّٛة، ؿٟشی وٛدن

ٔٛسد تٛرٝ لشاس  ٞبای تبٔیٗ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی وٛدوبٖ دس ؿٟشثش ػبصی دسٖٚ ػبصٔب٘یثؼتشٞب، ٞبی ارتٕبفی دس ؿٟش٘بثشاثشی

ٞب ا٘زبْ ؿذٜٞب ٚ فشایٙذ پشٚطٜای دس اٞذاف، سٚیىشدثٙذی تزبسة اسائٝ ؿذٜ، ٔمبیؼٝدس ایٗ ثخؾ ٔمبِٝ اص رٕـ. اػتٌشفتٝ

    اػت.

ٛس ثشای وٛدوبٖ، تالؽ ؿذٜٔحٞبی ٔىبٖفضبیی ٚ حزف ٔحشٚٔیتدادٖ فذاِتػبصی ؿبست ثب ٔحٛس لشاسدس پشٚطٜ ٔىبٖ

اػت ٚ ؿٛ٘ذ. ایٗ پشٚطٜ ثب ٕٞىبسی دا٘ـٍبٜ ٚ اػتبداٖ دا٘ـٍبٜ ا٘زبْ پزیشفتٝاػت وٝ وٛدوبٖ ثٝ فضبی عشاحب٘ٝ ٚاسد

 ا٘ذ.ٔـتشن دس فشایٙذ وٕه وشدٌٜش دس فشایٙذ ٔـبسوتی ثٝ ایزبد صثبٖدا٘ـزٛیبٖ ثٝ فٙٛاٖ تؼٟیُ

ٞبی ٌیشیٞبی ػبصٔب٘ی ثشای ٔـبسوت ٚالقی وٛدوبٖ دس تصٕیٓػبختب٘ٝ ثٝ ایزبد صیشٔـبسوتی دٚػتدس پشٚطٜ فشًٞٙ       

  .اػتؿٟشی تبویذ ؿذٜ

ػبصی ٞذفٕٙذ ثشای اػت وٝ ثب استمبی آٌبٞی ثٝ وٛدوبٖ، ؽشفیتوٛدن ثٓ دس ایشاٖ ٘یض تالؽ ؿذٜدس پشٚطٜ ؿٟش دٚػتذاس     

ٞبی ٞب ایذٜص اثضاسٞبی ٔـبسوت وٛدوبٖ ٔب٘ٙذ ٘مبؿی، ٔصبحجٝ ٚ ٔبتشیغ دادٜپزیشد ٚ ثب اػتفبدٜ أـبسوت فقبَ وٛدوبٖ ا٘زبْ

 ؿٛد.ٞبی عشاحی اػتخشادوٛدوبٖ دس لبِت اٍِٛ
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ٞبی ٔـبسوتی ٘بٔٛفك ٘یض ٔٛاسد صیش ثٝ فٙٛاٖ پشٚطٜ دن ٞش٘ذیوٛٔحّٝ دٚػتذاسٚ  رٙٛثیپشٚطٜ ٔـبسوتی آفشیمبیدس دٚ پشٚطٜ 

  اػت:ٞبی ٔـبسوت وٛدوبٖ ثٛدٜاص ٟٕٔتشیٗ فٛأُ ؿىؼت پشٚطٜ

 ؛ٞبی ٔذیشیت ؿٟشیٌیشیحجبت دس تصٕیٓٞبی ٔذیشیتی ٚ فذٌْیشیتصٕیٓ ػبصی ٔؼبئُ دسفذْ ؿفبف .1

؛ٞبٔحّٝٔذت دس احیبء ٔذت ٚ وٛتبٜٞبی ثّٙذسیضیفمذاٖ ثش٘بٔٝ  .2

 ٞب؛ٞبی ؿٟشی دس ٔحذٚدٜػبختفمذاٖ صیش .3

ی حبٔی وٛدوبٖ دس ػبصٔبٖ ٔذیشیتی؛ٞب٘ـیٙی ٌشٜٚفمت .4

 ٞب.فضبیی ٔحذٚدٜ -فذْ تٛرٝ ثٝ ٔؼبئُ ارتٕبفی دس ٔمبثُ ثب ٔؼبئُ وبِجذی .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌَاى پرٍشُ
سازی استراتصی هکاى

 کَدکاى ضارت

هطارکتی فرٌّگ

 دٍستاًِ

 -پرٍشُ اجتواعی

 فضایی

ضْر دٍستذار

 کَدک بن

هحلِ دٍستذار

 کَدک ّرًذی

بٖ آغبص صٔ

 پشٚطٜ
2111-2111 2115- 2117 2115 1382 1386-1389 

 تٟشاٖ ثٓ تشویٝ -آ٘ىبسا وبِیفش٘یب ٚاؿٍٙتٗ ٔىبٖ پشٚطٜ

ٔزشی)حٕبیت

 وٙٙذٜ(

ٌشٚٞی اص اػتبداٖ 

ٞبی ٔحیظدا٘ـىذٜ

صیؼت، فّْٛ، ٔغبِقبت

 (CEEDSٔحیغی )

ٌشٚٞی اص ٔحممبٖ 

وبِیفش٘یب ثٝ ٕٞشاٜ 

 وبسوٙبٖ ؿٟش

 The Childٔشوض

Attraction 
Center 

یٛ٘یؼف ٚ 

 ٞبٕٞىبسی ٟ٘بد

ؿٟشداسی تٟشاٖ، 

ٔٛػؼٝ تغزیٝ ٚ 

ػالٔت ٚ ٔٛػؼٝ 

 پظٚٞـی وٛدوبٖ د٘یب

٘فقبٖ ٚ ری

 ٕٞىبساٖ

وٛدوبٖ، ٚاِذیٗ ٚ 

 ٔتخصصبٖ

وٛدوبٖ، ؿٟشداسی

ٞب، ٔتخصصبٖ ٚ 

 ٚاِذیٗ

وٛدوبٖ، ٔقّٕبٖ 

ٔذسػٝ، ٔقٕبساٖ ٚ 

 عشاحبٖ ؿٟشی

 وٛدوبٖ

 وٛدوبٖ ٚ ٔبدساٖ

ٞبی ارتٕبفی دٟ٘ب

 ٔحّی

 ٔحّی ٚ ّٔی ػغٛح ارشایی
حىٛٔت ٔحّی دس 

 ؿٟش ٚ سٚػتب
 ٔحّٝ فضبٞبی ؿٟشی ٔحّٝ

عیف ػٙی 

 وٛدوبٖ
 ػبَ 14-18ٚ  9-11

 21رٛا٘بٖ ثبالی 

 ػبَ
 ػبَ 15وٛدن صیش 

 15وٛدوبٖ صیش 

 ػبَ
 ػبَ 9وٛدوبٖ صیش 

  [21]  ٔٙجـ: 

: هقایسِ  تطبیقی  پرٍشُ ّای هطارکت کَدکاى در فرایٌذ طراحی فضای  2جذٍل 

 ضْری 
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 گیریًتیجِ -8

ٞبی فشایٙذ ٚ سٚیىشد ارشایی دس صٔیٙٝ ٔٛفمیتؿذٜ وؼت فٛأُ ٔٛفمیت ٚ یب فذْٞبی ٔقشفیٞذف اص ثشسػی پشٚطٜ    

اػت تب ثتٛاٖ اصِٛی سا ثشای ٞشیه اص ٔشاحُ فشایٙذ عشاحی ٔـبسوتی وٛدوبٖ دس ؿٟش اسائٝٔختّف ارتٕبفی ٚ ػیبػی ثٛدٜ

اصَٛ پیـٟٙبدی ٞبی ٔٛفك، ٌزاس دس پشٚطٜفٛأُ تبحیش تحّیُثب دس ٔمبیؼٝ تغجیمی اػت وٝ ٜدس ایٗ ٔمبِٝ تالؽ ؿذوشد. 

 ایشاٖ پیـٟٙبد ؿٛد.ی بٔقٝثشای ایزبد فشایٙذ ٔـبسوتی دس ر

 
 ّای هطارکت کَدکاى در طراحی فضاّای ضْری، جْاى ٍ ایراى: اصَل استخراج ضذُ از پرٍشُ 3جذٍل 

 فرایٌذ عولیاتی پرٍشُ هطارکتیدر زهیٌِ  پرٍشُ هطارکتی در زهیٌِ اّذاف ٍ رٍیکرد عٌَاى پرٍشُ

استراتصی هکاى

سازی 

 )ؿبست(کاىکَد

ٞبی فضبیی، تٛرٝ ثٝ ٔحشٚٔیتتٛرٝ ثٝ فذاِت

ٔحٛس ثشای وٛدوبٖ، تالؽ ثشای تغییش صیشٔىبٖ

 ٘بػبِٓٞبیٞبی ارتٕبفی ثشای حزف سلبثتػبخت

ٕٞىبسی دٚػٛیٝ دا٘ـٍبٜ، وٛدوبٖ ٚ عشاحبٖ، 

ٔـتشن دس ٔیبٖ وٛدوبٖ ٚ عشاحبٖ، ایزبد صثبٖ

وشدٖ وٛدوبٖ ثٝ ٔحیظ عشاحی ٚ فضبیٚاسد

 عشاحب٘ٝ

هطارکتی فرٌّگ

 دٍستاًِ

ػبصی ٚ ایزبد فٟٓ ایزبد تغییشات ػبصٔب٘ی، آٌبٜ

ٌیشی ثٝ ٕٞشاٜ ثضسٌؼبالٖ، تبویذ فٕیك ٚ تصٕیٓ

 ٕٞىبسی ثش فشایٙذ

 ٞبی آٔٛصؿیٞبی ػبال٘ٝ، والعٌشدٕٞبیی

پرٍشُ هطارکتی 

سکًَتگاُ 

 کاًاًسلٌذ 

 ی وٛدوبٖٔـبٞذٜ ٚ اسصیبثی ػبیت ثٝ ٚػیّٝ

 اص وٛدوبٖ دس ربٔقٝ ارتٕبفی ثضسٌتش حٕبیت

ٞبی ٔحشْٚ ٚ ٞبی وٛدوبٖ دس ػىٛ٘تٍبٜتبٔیٗ ٘یبص

 أىب٘بتفبلذ

 

ا٘زبْ ٔغبِقٝ ٔیذا٘ی ثب ٌشٜٚ ٔحمك ثشای ٘ـبٖ

ٞبی ٟٔٓ ثشای وٛدوبٖ، ا٘زبْ دادٖ ٔىبٖ

 ٞبی ٌشٚٞی ثشای ثیبٖ ٔؼبئُ ؿبٖ، فقبِیت

 دفٛت اص ثضسٌؼبالٖ ثشای حضٛس دس وبسٌبٜ

 ٞبی وٛدوبٖؿٟشداس دس وبسٌبٜ حضٛس

ضْر دٍستذار

 کَدک بن

ٞبی استمبی آٌبٞی ثٝ وٛدوبٖ، تٛػقٝ اػتشاتظی

 ػبصیٞذفٕٙذ، ؽشفیت

ٌیشی، ٔـبسوت وٛدوبٖ دس صٔبٖ تصٕیٓ

 ٞب آیی وٛدوبٖ، اػتفبدٜ اص ٔبتشیغ دادٌٜشدٞٓ

هحلِ دٍستذار

 کَدک ّرًذی

 ؿٟشی، تٛرٝػبصی حضٛس وٛدوبٖ دس فضبیثؼتش

سیضی، ارشا ٚ اسصیبثی، ثٝ ػٝ رٙجٝ ی ثش٘بٔٝ

 ػبصیػبصی ٚ تٛإ٘ٙذؽشفیت

آٚسی اعالفبت تٛػظ وٛدوبٖ دس ٔىبٖرٕـ

 فٕٛٔیػٙزی، ثؼیذ

 

 

 اػت:ی تغجیمی تزبسة دس رٟبٖ ٚ ایشاٖ اػتخشاد ؿذٜٞبیی وٝ اص ٔغبِقٝدػتٛساِقُٕ

 ٞبی ؿٟشی بدٜ وٛدوبٖ اص فضبٔحٛس ثشای اػتفٞبی ٔىبٖفضبیی ٚ ٔحشٚٔیتتٛرٝ ثٝ فذاِت .1

 ٞبی ؿٟشی ٞبی ٘بػبِٓ دس ٔحیظٞبی ارتٕبفی ٚ حزف سلبثتػبختتالؽ ثشای تغییش صیش .2

 ایزبد ٔحیظ ػبِٓ ثشای ص٘ذٌی وٛدوبٖ ٚ ؿٙبػبیی ٘یبصٞبی آ٘بٌٖزاسی ثشای ٞذف .3

ٞبی ٔـبسوتی دس وبسٌبٜ ٚ دفٛت اص حضٛس ثضسٌؼبالٖ ثشای حضٛس ٞبی ػبال٘ٝػبصٔب٘ی ٚ ٌشدٕٞبییایزبد تغییشات .4

 وٛدوبٖ

 اتظی ٞذفٕٙذػبصی ٚ تٛػقٝ اػتشتالؽ ثشای ؽشفیت .5

 ت ربٔقٝفٕٛٔی ثشای حُ ٔـىالػبصی ػبوٙبٖ ٚ اػتفبدٜ اص ثؼیذتٛإ٘ٙذ .6
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ٔـتشن دس ٔیبٖ وٛدوبٖ ٚ عشاحبٖ ٚ اػتفبدٜ اص ٕٞىبسی چٙذ ػٛیٝ دا٘ـٍبٜ، وٛدوبٖ ٚ عشاحبٖ ثشای ایزبد صثبٖ .7

 ثٝ فشایٙذ ٔـبسوتی وٛدوب٘ٝ وشدٖ وٛدوبٖٚاسد

 ٌیشی ثٝ ٕٞشاٜ ثضسٌؼبالٖٞبی آٔٛصؿی ٚ ایزبد فٟٓ فٕیك دس تصٕیٓػبصی وٛدوبٖ ثب ثشٌضاسی والعآٌبٜ .8

 ؿبٖٞبی ٌشٚٞی وٛدوبٖ ثشای ثیبٖ ٔؼبئُا٘زبْ ٔغبِقٝ ٔیذا٘ی ٚ فقبِیت .9

 احی دس فضبٞبی عشٞبی وٛدوبٖ ثشای دسیبفت اٍِٛٞب ٚ ٘ؾشاػتفبدٜ اص ایذٜ .11

فضبی ٔٙقغف ثشای اػتفبدٜوشدٖ ٞبی وٛدوبٖ ٚ فشاٞٓٔذاس، تٛرٝ ثٝ ٘یبصاػتفبدٜ اص اصَٛ عشاحی فضبٞبی وٛدن .11

 ٞبی آٖ

 ٞبی فشٍٞٙی ثؼتش ٔحذٚدٜ عشاحیصؽٞبی ثٛٔی ٚ اسوبسٌیشی اٍِٛثٝ .12

 ٙذ ٔـبسوتیؽ ٚ تٛػقٝ فشایٞبی وٛدوبٖ ثٝ صٛست ٕ٘بیـٍبٜ آحبس وٛدوبٖ ثشای ٌؼتشٕ٘بیی ٚ ٔقشفی ایذٜسٚ .13
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