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 چکیذٌ :

اثقبد ارتٕبفی ٚ التلبدی ثٝ فٙٛاٖ اػبع عشاحی ٞبی احیب ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔی ٌیش٘ذ . ثبفت ٞبی تبسیخی ثٝ دِیُ ٌشٜ 

التلبدی ٕٞٛاسٜ دس ادأٝ ی ٔؼیش سؿذ ٚ تٛػقٝ ی ؿٟشی ٘مؾ ٟٔٓ ٚ ثٝ خٛسدٖ ثب تبسیخ ، فشًٞٙ ٚ ٔؼبئُ ارتٕبفی ـ 

ػضایی داس٘ذ . ٚرٛد ثبفت ٞبی فشػٛدٜ دس ٔحالت تبسیخی ٕٞٛاسٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔقضّی ٔٛسد ثحج ثٛدٜ اػت . دس ثش٘بٔٝ سیضی 

بدٜ اص عشاحی اكِٛی ثٝ وبِجذی ٚ عشاحی ثبفت ٞبی فشػٛدٜ ؿٟشی ، ثب تٛرٝ ثٝ ٚرٛد ثبفت ٞبی تبسیخی ٔی تٛاٖ ثب اػتف

رزة تٛسیؼت ٚ ٕ٘بیبٖ وشدٖ ٘مؾ ثبفت ٞبی تبسیخی دس سٚ٘ذ ؿىُ ٌیشی ثبفت ؿٟشی اؿبسٜ وشد . ؿٟشٞبیی وٝ داسای 

ثبفت ٞبی تبسیخی ٞؼتٙذ ؛ اصیه ػٛ ثٝ دِیُ ٚػقت پالن ثٙذی ٞبی ایٗ ٔٙبعك ثبٚرٛد ثشخی فضبٞبی ثبص لبثُ اػتفبدٜ 

اسٌشفتٗ دس ثخؾ ٞبی ٔیب٘ی ؿٟش ٚ اسصؽ افضٚدٜ یبفتٗ ایٗ ٔٙبعك ٔٛسد تٛرٝ عشاحبٖ دس آٖ ٞب ٚ اص ػٛی دیٍش ثب لش

ؿٟشی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ . ثبتٛرٝ ثٝ اسصؽ ٞبی ٔٛرٛد دس ایٗ ثبفت ٞب ، عشاحبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثب اػتفبدٜ اص ایٗ ؽشفیت ٞب ثٝ 

تبسیخی ٚ ایزبد ؿٟشی وٝ ثب فشًٞٙ ٚ پٛیبیی ایٗ أبوٗ ، ایزبد ربرثٝ ٌشدؿٍشی ٚ ٕٞچٙیٗ ص٘ذٜ ٍ٘ٝ داؿتٗ فشًٞٙ 

 تبسیخ ٔشدْ آٖ ٔٙغجك ثبؿذ ؛ دػت یبثٙذ .

 

 

 

 ثبفت تبسیخی ، پبیذاسی ارتٕبفی ، عشاحی ؿٟشی َای کلیذی: ياصٌ
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 مقذمٍ :

تٛرٝ ثٝ ثبفت ٞبی لذیٕی ٚ تبسیخی ؿٟشٞب ، فشكتی سا ثشای حفؼ ٔذاخالت اكِٛی ثٝ دػت ٔی دٞذ . ٔـبسوت ٚ ربیٍبٜ       

آٖ دس ٔذاخّٝ ثبفت ٞبی لذیٕی ؿٟشٞب أشی ثؼیبس تإحیشٌزاس اػت . ٔـبسوت ثٝ ٔقٙی حضٛس ٚ دخبِت آٌبٞب٘ٝ دس تقییٗ 

ٍی ٚ ػیبػی اػت وٝ ثبفج تٛػقٝ ی پبیذاس ٔی ؿٛد ٚ ربیٍبٜ ٚیظٜ ای دس ثش٘بٔٝ سیضی ػش٘ٛؿت التلبدی ، ارتٕبفی ، فشٞٙ

عشح ٞب داسد . ثبتٛرٝ ثٝ اصدیبد رٕقیت ، وٓ ؿذٖ فضبٞبی ؿٟشی ثشای ص٘ذٌی ، ایزبد فضبی التلبدی ؿٟشٞب ، عشاحی ثذٖٚ 

ت ٞبی تبسیخی ٚ فشٍٞٙی ٞؼتٙذ ؛ ثبفج ایزبد ٔغبِقٝ ی لجّی ، ػبخت ٚ ػبصٞبیی وٝ دس لبِت اػىبٖ ٚ ثذٖٚ دس ٘ؾشٌشفتٗ ثبف

ثبفت ٞبی فشػٛدٜ ٚ یه ٘ٛؿ ثی ٞٛیتی دس ػیٕبی ؿٟش ٔی ؿٛد . أشٚصٜ عشاحب٘ی وٝ دس ٔحیظ ٞبی تبسیخی الذاْ ثٝ ػبخت ٚ 

 ػبصٞبی رذیذ ٔی وٙٙذ ، ٕ٘ی تٛا٘ٙذ اص فذْ حؼبػیت ثٝ ؿشایظ تبسیخی ثشخٛسداسثبؿٙذ . ٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘ذ وٝ ػغح آٌبٞی ٚ

حؼبػیت رٛأـ ٔختّف ٘ؼجت ثٝ ٔیشاث ٞبی ٞشوـٛس ٔتفبٚت اػت . ٞشچٝ ػغح آٌبٞی ثبال ثبؿذ ، حفبؽت اص ؿٛاٞذ 

تبسیخی ٌزؿتٝ ثیـتش كٛست ٔی ٌیشد . ِزا ٔـبٞذٜ ی ٔؼتمیٓ ٔحیظ تبسیخی ٚ ثشسػی ٘حٜٛ حفبؽت اص آٖ ٞب ٚ ٔیضاٖ 

شٍٞٙی ٔٛسد ٔحبػجٝ لشاس ثٍیشد . دس ٚالـ ٚرٛد ثبفت ٞبی ٔذاخالت اكِٛی یب غیش اكِٛی ٔی تٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ یه ؿبخق ف

فشػٛدٜ دس ٔحالت تبسیخی ٕٞٛاسٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔقضّی ٔٛسد ثحج ثٛدٜ اػت . دس ثش٘بٔٝ سیضی وبِجذی ٚ عشاحی ثبفت ٞبی 

ٓ ثٝ ٕ٘بیبٖ فشػٛدٜ ؿٟشی ثبتٛرٝ ثٝ ٚرٛد ثبفت ٞبی تبسیخی ٔی تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص عشاحی اكِٛی ، ٞٓ ثٝ رزة تٛسیؼت ٚ ٞ

 وشدٖ ٘مؾ ثبفت ٞبی تبسیخی دس سٚ٘ذ ؿىُ ٌیشی ثبفت ؿٟشی اؿبسٜ وشد . 

ایٗ ٔمبِٝ ثش آٖ اػت تب ثب ٔغبِقبت ٚ ثشسػی ثبفت ٞبی تبسیخی ثٝ ساثغٝ ٚ تإحیشآٖ ثب تٛرٝ ثٝ داؿتٗ استجبط فٕیك دس       

ذؿٟشی ٚ ثٝ ثشسػی سٚیىشدٞبی ارتٕبفی ، فشًٞٙ ٚ تبسیخ ٚ ٔؼبئُ ارتٕبفی ٚ التلبدی ٔشدْ ؿٟش دسؿىُ ٌیشی وبِج

التلبدی ٚ تغییش ثبفت تبسیخی اص فشػٛدٜ ثٝ ثبفت ص٘ذٜ ٚ داسای وبسثشد رذیذ ٚ ؿىُ ٌیشی ثبفت ٞبی اعشاف آٖ ٞب ثپشداصد . وٝ 

 دس ایٗ صٔیٙٝ ایٗ ػٛاَ ٔغشح ٔی ؿٛد :

 ـ سٚ٘ذتأحیشٌزاسی ثبفت ٞبی لذیٕی دس عشاحی ؿٟشی چیؼت ؟ 1

تٛا٘یٓ ثب اػتفبدٜ اص عیف ایذٜ ٞبیی وٝ تبوٖٙٛ ٔذ٘ؾش ثٛدٜ ، ٚ دس ٞٓ ثبفتٗ آٖ ٞب دس سؿتٝ ای اص سٚاثظ ٘ؾٓ یبفتٝ دس ایٙزب ٔی 

 ، تقشیفی اص ٔقٕبسی ثٝ دػت دٞیٓ وٝ دس ثحخی وٝ ثٝ د٘جبَ ٔی آیذ ؿبِٛدٜ ی وبس خٛاٞذ ثٛد .

 

 بافت تاریخی :

ٜ ای تذافی وٙٙذٜ تلٛیش خبكی اػت . أب اٌشثخٛاٞیٓ تقشیفی اص ثبفت فجبست ثبفت تبسیخی أشٚصٜ دس رٞٗ ٞش ؿٙٛ٘ذ      

تبسیخی اسائٝ دٞیٓ ایٗ ٚاطٜ سا ٘ؼجتبً ٘ٛ ٚ ٔتقّك ثٝ ادثیبت ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ٔیذا٘یٓ . وٝ ارٕبالً ثٝ ثبفت ٞبی ٔبلجُ دٚساٖ 

ٞبی ٔبلجُ پّٟٛی ثبصٔی ٌشدد سا ٔی تٛاٖ دس ٔقبكش اعالق ٔی ٌشدد . ثش ایٗ اػبع ، ثبفت ٞبی ؿٟشی وٝ دس وـٛس ٔب ثٝ دٚسٜ 

صٔشٜ ی ثبفت ٞبی تبسیخی لّٕذادٕ٘ٛد وٝ ٌبٞی ٘یض ثٙب ثٝ ٚیظٌی ٞبی خبف ٚ اػتفبدٜ اص اٍِٛٞبی ٚیظٜ ٚ سیـٝ داس ٔقٕبسی ٚ 

 ( . 1391ؿٟشػبصی ، ثشخی ثخؾ ٞبی ٔشثٛط ثٝ پّٟٛی اَٚ سا ٘یض ؿبُٔ ٔی ؿٛد ) ٔؼقٛد : 

لذیٕی ٚ تبسیخی ؿٟشٞب ٔزبِی سا ثشای حفؼ ٚ تذاْٚ ثشاػبع ٔذاخالت اكِٛی ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد . ثٝ  تٛرٝ ثٝ ثبفت ٞبی      

ٕٞیٗ خبعش ٕ٘بیؾ تذاْٚ تبسیخی ٔبدی ) وبِجذی ( ٚ غیشٔبدی ) اسصؽ ٞبی ( ثبفت ؿٟش دس استجبط ثب ٔزتٕـ ٞبی صیؼتی ثب 

ی ٚ حفؼ اسصؽ ٞبیـبٖ دس حٛصٜ ی فُٕ تٛػقٝ دسٖٚ ؿٟشی ٌزؿتٝ ٔؼتّضْ فٙبیت رذی اػت . ایٗ ثبفت ٞب ثشای تذاْٚ پٛیبی

لشاسٔی ٌیش٘ذ أب اص آ٘زبوٝ ایٗ ثبفت ٞب ثٝ فٙٛاٖ پیـیٙٝ ی فشٍٞٙی ٚ تبسیخی ؿٟش ٚ ػٙذٞٛیتی آٖ ربیٍبٜ ٚیظٜ ای داس٘ذ ِزا 
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ٚ ػٛیی دسػت ٚ ضشٚسی اػت وٝ ثٝ سٚیىشدٞب ٚ ٔقیبسٞبی اػبػی ػبخت ٚ ػبص ی رذیذ دس ثبفت ٞبی تبسیخی وـٛس ، ػٕت 

اػبػی دادٜ ٚ ٔب٘ـ ثشٚص یب ٌؼتشؽ آػیت ٞبی ٘بؿی اص ایٗ ػبخت ٚ ػبصٞب دس ثبفت ٞبی تبسیخی ؿٛد وٝ ثشای تحمك ایٗ أش 

 ؿٙبخت صٔیٙٝ ٚ ٔتٗ أشی ٌشیض ٘بپزیش اػت .

رضئی اص  فٙٛاٖ ثٝ ٚ ا٘ذ ثٛٔی ؿٟشػبصی ٚ ٔقٕبسی دا٘ؾ ، فشًٞٙ  ٞبی تبسیخی ٚ فشٍٞٙی ؿٟشٞب آحبس ٌشا٘جٟبیی اص ثبفت      

ٞب دس ؿٟشٞبی ٔب، ؽشافت ٚ صیجبیی ٚ ٘یض سٚح خالق ٔشدٔی سا ثٝ  ؿٛ٘ذ.ایٗ ثبفت ٞٛیت ارتٕبفی ٞش لْٛ ٚ وـٛسی تّمی ٔی

ٞبی تبسیخی ٚ  ثبفت .ا٘ذ آٚسدٜ ٚرٛد ثٝ خٛد ٔقیـت  ػبِیبٖ دساص آٟ٘ب سا ثش عجك ػٙٗ، فشًٞٙ ٚ ٘ٛؿ ٕ٘بیؾ ٔی ٌزاسدوٝ عی

ثیٙی تٕٟیذات الصْ،  ا٘ذ وٝ دس كٛست فذْ پیؾ ٞبی ثبِفقُ ٚ ثبِمٜٛ ٛاٖ ٞؼتٝ لذیٕی ٚ تبسیخی داسای لبثّیتفشٍٞٙی ثٝ فٙ

ؿٛد. اص آ٘زبوٝ ثخـٟبی لذیٕی ؿٟشٞب حبُٔ سٚح ارتٕبفی  ٞبی فشٍٞٙی ٔی ٘بپزیش ٚ اتالف ػشٔبیٝ ٞبی رجشاٖ ٔٛرت آػیت

ٚ ثبفتٟبی تبسیخی لشاس داس٘ذ ثٟتشیٗ سٚؽ ثشای ثیبٖ تبسیخ ٚ ٚفشٍٞٙی ؿٟشاػت حفؼ ٞٛیت ؿٟشٞب وٝ اغّت دس ٔشوض ؿٟش 

آٚسد.آیب تقشیف ٚاحذی اص ایٗ  تقشیف دایشٜ دس سا تبسیخی ثبفتٟبی تٛاٖ ٔی چٍٛ٘ٝ دسحمیمت  ٞٛیت ّٔی ٞش وـٛس اػت.أب

  .أٛسد تٛرٝ لشاسدادس ٚؿٟشػبصاٖ ٔقٕبساٖ دیذٌبٜ ثبیذ  اص ثبفت تبسیخی ش تمذیش دسٞش ٌٛ٘ٝ تقشیفیٞ ٔمِٛٝ ٚرٛد داسد.ثٝ

 دسٖٚ یب ثچیٙیٓ ٞٓ وٙبس دس  افضبی ثذٖ سا اٌش اػت ثذٖ افضبی ثٝ ا٘ؼبٖ ٘ؼجت  ٘ؼجت ثبفت تبسیخی ثٝ ثٙبٞبی تبسیخی ٔب٘ٙذ

ٕ٘ی آیذ ٚحشوت ٚا٘ذیـٝ ٕ٘ی وٙذ ٚدس حمیمت ا٘ؼبٖ ٘ٛفی ػیؼتٓ اػت وٝ ٘ٛفی ٘ؾبْ  ٚرٛد ثٝ ا٘ؼب٘ی ٞشٌض ثشیضیٓ ؽشفی

 ثشای.اػت آٖ فضبیی ػبصٔبٖ یب  فضب ٚارضای اٚ حبوٓ اػت.ؿٙبخت ثبفت تبسیخی ٘یض ثؼتٝ ثٝ ؿٙبخت ٘ؾبْٚلبٕ٘ٛ٘ٙذی ثشا

آ٘شا ٔغبِقٝ وشد.ػبصٔبٖ فضبیی ثبفت تبسیخی ؿٟشوٝ ٔیشاث تبسیخ ؿٟش ٘ـیٙی ٚؿٟشػبصی  فٙبكش ثبیذ فضبیی ػبصٔبٖ ؿٙبخت

ػیُ یبصِضِٝ ػِّٟٛبی ثبفت ساتخشیت ٔی وٙذ ِٚی رٛٞش ٚ٘ؾٓ  اػت دس ٔمبثُ تٟذیذاتی ٔب٘ٙذ صِضِٝ آػیت ٘بپزیش اػت.چشاوٝ

ٚػبصٔبٖ فضبیی سا ٕ٘ی تٛا٘ذ تخشیت وٙذ .ثبفت تبسیخی فمظ یه ٔؼئّٝ وبِجذی ٘یؼت ،ثّىٝ ٔؼبئُ التلبدی ،ارتٕبفی ٚ 

دس عَٛ  فشٍٞٙی سا ٘یض دس ثش ٔی ٌیشد.خلّت اػبػی وبِجذی ثبفت تبسیخی ؿىُ ٌیشی ٕٞبًٞٙ،ٔذاْٚ ،پیٛػتٝ،یىپبسچٝ

تبسیخ اػت.ثٝ فجبستی دس عَٛ صٔبٖ ٚثشاػبع تزبسة ٌزؿتٍبٖ،سٚ٘ذتىبّٔی خٛدسا عی وشدٜ اػت.ثبفت لذیٕی اص اٚضبؿ 

تبحیشٌشفتٝ ٚػبختبسخٛدسا ثبؿشایظ صٔب٘ی ٚٔىب٘ی ٚفك دادٜ  فشٍٞٙی ٚ ،ػیبػی،ارتٕبفی ،تبسیخی ٚالّیٕی  تٛپٌٛشافی

یذٜ ٞبی ٔلٙٛؿ ٚعجیقی ٕٞچٖٛ ساٟٞبی لذیٕی ٚثبػتب٘ی،ٔٙبیـ آثی ػغحی اػت.ٞؼتٝ ٞبی تبسیخی اغّت دس ٔحُ تمبعـ پذ

 . ٚ صیش صٔیٙی ؿىُ ٔی ٌشفت ٚدس ٘تیزٝ ثبفت ٞبی لذیٕی پیبٖٔٛ ٘یض اص ایٗ فٛاسم ٔتبحش ٔی ٌشدیذ

 

 طزاحی شُزی :

. عشاحی ؿٟشی ثب عشاحی ؿٟشی فشآیٙذی اػت وٝ ثٝ ؿىُ فیضیىی ثبفت ٞبی ٔختّف ؿٟشی ٚ سٚػتبیی ٔٙزش ٔی ؿٛد       

سٚیىشد ػبختبس ٌشایی ثٝ ایزبد أبوٗ ٔتقذد ٔی پشداصد ایٗ فشآیٙذ عشاحی ػبختٕبٖ ، فضبٞب ٚ چـٓ ا٘ذاصٞب سا دسثش ٔی ٌیشد ٚ 

ثشای ٔىبٖ ٞبیی وٝ داسای تؼٟیالت اسائٝ ٟ٘بیتبً رشیب٘ی سا ثٝ ساٜ ٔی ا٘ذاصد وٝ ثٝ فٕشاٖ ٚ آثبدا٘ی ؿٟشی وٕه ٔی وٙذ . 

پیبدٜ ؿذٖ اصٔبؿیٗ ٞؼتٙذ. ٘ٛؿ اسائٝ خذٔبت ثذٖٚ پیبدٜ ؿذٖ اصٔبؿیٗ ٕٞب٘ٙذ ربیٍبٜ ٌبص ٚ سػتٛساٖ كشف غزا خذٔبت ثذٖٚ 

ؽٟٛس یبفتٙذ دسساثغٝ ٔیبٖ تزبست ٚ  1921ثذٖٚ پیبدٜ ؿذٖ اص ٔبؿیٗ دسایبالت ٔتحذٜ تٛػقٝ یبفت.ایٗ ا٘ٛاؿ رذیذ وٝ دس دٞٝ 

حیشؽ ثشؿىُ ؿٟشثٝ فٙٛاٖ یه پذیذٜ ٌؼتشدٜ ؽٟٛس پیذاوشد. اِٚیٗ ٔبؿیٗ صٔب٘ی آصٔبیؾ ٌشدیذ وٝ ٔبؿیٗ)خٛدسٚ(ٚتب

دسداالع ، تٍضاع افتتبح ٌشدیذ وٝ خذٔبت 1921سػتٛسا٘ی وٝ ثذٖٚ پیبدٜ ؿذٖ اص ٔبؿیٗ اسئٝ خذٔبت ٔی ٕ٘ٛد.ػبَ 

خذٔبت ثذٖٚ  پذیذٜ ثب٘ه اسائ1931ٌٝـت . اٚایُ  1927پبسن وشدٖ دسػبَ  head - in ٔٙزشثٝوٙبسربدٜ ای اسائٝ ٔی ٕ٘ٛد 

سٚیت ٌشدیذ.ٔه دٚ٘بِذاِٚیٗ سػتٛساٖ  وبٔشٖٚ ، ٘یٛرشػیپیبدٜ ؿذٖ اصٔبؿیٗ دسِغ آ٘زّغ ٚاِٚیٗ ػیٕٙبتئبتش ایٗ ٔذِی دس 

یٗ ،اِٚیٗ سػتٛسا٘ی وٝ ثبفج افتتبح ایٗ چٙػٗ ثش٘بدیٛ دس وبِیفش٘یب ٌـٛد دس1946اصایٗ ٘ٛؿ خٛدسادسػبَ وٙبسربدٜ ای 

ٌشدیذ وٝ ثبلٛع ٞبی عالیی ا٘ذاصٜ ٚالقی رٟت رزة تشافیه خٛدسٚ ٚآؿپضخب٘ٝ التلبدی ثٝ ٕٞشاٜ 1953سػتٛساٖ ٞب تب ػبَ 
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افتتبح  1948 ،وبِفش٘یبػبَ Baldwin دسپبسنثشٌش n-owtتىٙیه حك أتیبصفؼت فٛدتىٕیُ ٌشدیذ. سػتٛساٖ اصایٗ ٘ٛؿ دس

ٌشدیذٜ وٝ ٘بؿی اص ایؼتٍبٟٞبی وٙبسربدٜ ای ثذیٗ ٔٙؾٛس  1931ٌشدیذ. اص٘ؾشٔقٕبسی ،ایٗ ٘ٛؿ ٔتحُٕ ٚ تٛػقٝ ٟٕٔی دسدٞٝ

ٖ دس٘ؾشٌشفت وٝ ثبفج ایزبد عشح ٞبی اسائٝ خذٔبت ٟٔٙذع ٔقٕبس،ٔبؿیٗ سارذیذ، ٔىب٘یضٜ ٚ ٔذس.ثٛد 1921خبف دسدٞٝ 

ثذٖٚ پیبدٜ ؿذٖ اص ٔبؿیٗ ثٝ كٛستی وٝ ٔمبٚٔت ٞٛا سا دسٔمبثُ ٔبؿیٗ وٙذ ٔی ٌشدد. ساٞجشدٞبی عشاحی ؿٟشی ثشای ٔىبٖ 

 :ٞذف اكّی عشاحی ؿٟش اػت3داسای drive-through ٞبی داسای تؼٟیالت

 ٛٔی ٍٕٚٞب٘ی ثب ویفیتثٝ ٔٙؾٛس حٕبیت ،استمب ٚایزبد یه ٔٙغمٝ فٕ .1

 ثٝ ٔٙؾٛس حٕبیت ٚاستمب ٔحٛعٝ پیبدٜ سٚ ٚاتلبالت پیبدٜ سٚ .2

 رٟت تـٛیك تٛػقٝ ٞبی ٔتٙبػت ٚاستمب ٔضبٔیٗ ٔٛرٛد یب عشاحی ؿذٜ ٔشثٛط ثٝ آٟ٘ب .3

ت وٕه ٔی وٙذ تب ثٝ اٞذاف عشح سػٕی یقٙی ساحتی ،أٙیdrive-through ایٗ ساٞجشدٞب ثٝ ٔىبٖ ٞبی داسای تؼٟیالت      

ٚؿجىٝ پیبدٜ سٚرزاة ٌٚؼتشدٜ دسأتذادؿٟش ٚٔٙغمٝ فٕٛٔی ثبویفیت ثبالدػت یبثٙذ . ٍٞٙبٔیىٝ خیبثبٖ ٞب ثٝ ػٕت پیبدٜ سٚ 

ٞب وـیذٜ ٔی ؿٛد ،فقبِیت ٞبی ص٘ذٌی خیبثب٘ی ٟٔٓ تش ٔی ٌشددٚثب أٙیت ٚ ػالٔت التلبدی ٔٙبعك ٔحّی ،ثٛٔی ٔشتجظ ٔی 

تقذیُ ٚتٙؾیٓ ٘یبصٞبی ٚػبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی ثبٕٞشاٜ ٔٛاسد ٔشثٛط  drive-throughؿٛد.یىی اص چبِـٟبی پیؾ سٚی تٛػقٝ 

ثٝ پیبدٜ سٚٞباص رّٕٝ حُٕ ٚ٘مُ فٕٛٔی ٚدٚچشخٝ ٞبػت.رٙجٝ ٞبی ٟٔٓ عشاحی یه ٔىبٖ ٔٙبػت وٝ ثٝ دػتیبثی ثٝ ٔٙغمٝ 

 :فٕٛٔی ثب ویفیت وٕه ٔی وٙذ ثٝ كٛست صیش اػت

 لشاسدادٖ ػبختٕبٖ ٞب دس حبؿیٝ خیبثبٖ .1

 لشاسدادٖ ٚسٚدی ٞبی اكّی دسخیبثبٖ ثب ٔؼیش ٔؼتمیٓ اص پیبدٜ سٚ فٕٛٔی .2

 تفىیه وشدٖ تشافیه پیبدٜ سٚ ٚ ٚػبئظ ٘مّیٝ .3

 لشاسدادٖ خغٛط تٛلف ،سا٘ٙذٌی،پبسن وشدٖ،وبسثشدٞب ٚخذٔبت دٚستش اص خیبثبٖ .4

 استمب ػبصٌبسی ،دػتشػی ٚ أٙیت پیبدٜ سٚ .5

 تًسعٍ :

ح ص٘ذٌی ٚ سػیذٖ ثٝ ؿشایظ آسٔب٘ی دس حٛصٜ ی التلبدی ، ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙی دا٘ؼت وٝ تٛػقٝ سا ٔی تٛاٖ تىبُٔ ػغ      

تحمك ٔفبٞیٓ آصادی ، فذاِت ، پٛیبیی ارتٕبفی ، تٛػقٝ ی ا٘ؼب٘ی ٚ سؿذ آٖ ٞبػت ؛ ٕٞچٙیٗ تٛػقٝ سا وـف سٚؽ ٞبی 

ٚ فشٍٞٙی سا ٔتقبدَ ٚ ٔتٛاصٖ ٔی ػبصد  دػتیبثی ثٝ حشوت تىبّٔی ثـش ثٝ ؿٕبس ٔی آٚس٘ذ وٝ پذیذٜ ٞبی ارتٕبفی ، التلبدی

 (. 5:  1381ٚ ؿشایغی ٘ٛیٗ سا ثشای پٛیبیی التلبدی ٚ تحمك فذاِت ارتٕبفی فشاٞٓ ٔی آٚسد ) صاٞذی اكُ ، 

٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٟٔٓ تشیٗ ٔؼإِٝ دس تٛػقٝ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد . ٔحٛس ؿذٖ ا٘ؼبٖ دس فشآیٙذ تٛػقٝ ، ایزبد فذاِت فٕٛٔی دس تٛصیـ 

ا دس اِٚٛیت ساٞجشدٞب لشاس ٔی دٞذ . ثٙبثشایٗ تٛػقٝ یبفتٍی ا٘ؼب٘ی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص اسوبٖ اكّی تٛػقٝ پبیذاس ارتٕبفی ٔٙبثـ س

 ( . 148:  1391ثٝ حؼبة ٔی آیذ ) ؿفیقب ، 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_Baldwin_%D8%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 تًسعٍ پایذار :

یضٜ ٞبی خلٛكی ٚ الذأبت ٔفْٟٛ پبیذاسی ٔتمبضی ٔٛاص٘ٝ دلیك ثیٗ ٘یبصٞبی ارجبسی أشٚص ٚ ٘یبصٞبی فشدا ، ثیٗ اٍ٘      

( . ثب وٙبس ٞٓ لشاس ٌشفتٗ  11:  1385فٕٛٔی دس تٍٙٙبی حشف ٚ تشحٓ ارتٕبفی افشاد ٚ ٕٞذِی ٔی ثبؿذ ) ٔحٕٛدی ٘ظاد ، 

اٞىبسٞبیی ٚاطٜ ی تٛػقٝ ٚ پبیذاسی یه ٔفْٟٛ رذیذی حبكُ ٔی ؿٛد وٝ ثب دلیك ؿذٖ ٘ؼجت ثٝ ٔٛضٛؿ دس ثٝ دػت آٚسدٖ س

 ٔٙبػت ثشای ثبصٌشدا٘ذٖ پٛیبیی ٔحیظ ثٝ ثبفت فشػٛدٜ تبسیخی ٔی تٛا٘ذ ٔفیذ ثبؿذ .

ثٝ فجبست دیٍش ٚلتی اص تٛػقٝ پبیذاس كحجت ٔی ؿٛد ٔٙؾٛس تٛػقٝ ایؼت وٝ ثٝ ثمبء ثـش ٚ سفبٜ وبُٔ ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ آٖ       

، ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ، ٔٙبثـ عجیقی ، ٘ؾبْ ػخت افضاسی ربٔقٝ دسیه  ٔی ٍ٘شد . تٛػقٝ ی پبیذاس ثب تٕبْ ص٘زیشٞب ، فشآیٙذٞبی پٛیب

ؿىُ تقبّٔی اػت ٚ دس كذد ایزبدتقبُٔ ثیٗ حبَ ٚ آیٙذٜ ، ا٘ؼبٖ ٚ عجیقت ، فذاِت ٚ سفبٜ ثیٗ ٚ دسٖٚ ٘ؼُ ٞب ٚ ثٝ د٘جبَ 

 ( . 211:  1388ربٔقٝ ای خٛداتىب اػت ) ٔٛػبیی ، 

 سا ٔی تٛاٖ اص اٞذاف تٛػقٝ ی دسٚ٘ی پبیذاس دا٘غ ت :دٚ صٔیٙٝ ی اكّی دس ثبفت ٞبی ؿٟشی       

 اِف ( ػبختبس فضبیی ٚ ٞٛیت ٔىب٘ی ٚ تبسیخی  ة ( ػشٔبیٝ ٞبی ارتٕبفی 

ثٝ عٛس وّی ٞذف اكّی تٛػقٝ ی دسٚ٘ی پبیذاس ، ثٟجٛد ػبختبس فضبیی ٚ تمٛیت ٞٛیت ٔىب٘ی اص عشیك ٟ٘بدٞبی ارتٕبفی ٚ دس 

ٔفْٟٛ تٛػقٝ پبیذاس ٚ پبیذاسی تبوٖٙٛ اص دیذٌبٟٞبی ٔختّف فّٕی تقشیف ؿذٜ فی اػت . ساػتبی افضایؾ ػشٔبیٝ ٞبی ارتٕب

 Winograd)ٞبی ٔختّفی ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت اػت وٝ ٞشوذاْ اص تقبسیف ثشای ٞذف خبكی ثٛدٜ ٚ دس حٛضٝ

&Farrow,2111:4).  َفت وبس وٙفشا٘غ دس طٚٞب٘ؼجٛسي ثشٌضاس ؿذ، ٌضاسؽ پیـش 2112دس وٙفشا٘غ صٔیٗ وٝ دس ػب

دس سیٛدٚطا٘یشٚ، ثشسػی ٌشدیذ ٚ ٔؼبئُ ٔحیظ صیؼتی سٚصافضٖٚ، اص رّٕٝ تخشیت الیٝ اصٖٚ، تغییشات  1992پیـیٗ صٔیٗ ػبَ 

صایی ثٝ فٙٛاٖ تجقبت ٔٙفی اٍِٛٞبی فقّی التلبد ٚ تزبست رٟب٘ی افالْ ؿذ٘ذ وٝ دس خالف صدایی ٚ ثیبثبٖآة ٚ ٞٛا، رٍُٙ

(. ایٗ ٘ٛؿ تٛػقٝ، ٘یبص ثٝ سٚیىشد ثش٘بٔٝ سیضی صیؼت ٔحیغی 117: 1385وٙذ)صاٞذی،  بیذاس فُٕ ٔیٞبی تٛػقٝ پٞذف رٟت

ٕٞچٙیٗ دس ثشداس٘ذٜ  .(Furman &Hilden,1997:4)ؿٛد داسد وٝ دس آٖ، دس تٕبْ ػغٛح ٔزبص اص تٛػقٝ پبیذاس ٍٟ٘ذاسی ٔی

( وٝ دس آٖ ا٘ؼبٖ ٔشوض 46؛1379دس عی صٔبٖ اػت)فٙی، تغییش دس سٚاثظ ثیٗ ا٘ؼبٟ٘ب ٚثیٗ ا٘ؼبٖ ٚعجیقت دس صٔبٖ وٙٛ٘ی ٚ

(. دس ایٗ ٌشایؾ اكُ 43؛1379تٛرٝ اػت ٚ ا٘ؼبٟ٘ب ٕٞبًٞٙ ثب عجیقت ػضٚاس حیبتی تٛاْ ثب ػالٔت ٚػبص٘ذٌی ٞؼتٙذ)ٔٛحذ، 

د صٔیٗ ٔحٛس ٞبی آتی اص ٔٙبثـ ٔحذٚ التلبدی ٚ اوِٛٛطیىی ٞش ٘ؼُ ثب تٛرٝ ثٝ ػٟٓ ٘ؼُ -ٞبی ارتٕبفی  ٔٛصا٘ٝ ثیٗ خٛاػت

یبثذ وٝ  (. ثٙبثشایٗ تٛػقٝ پبیذاسٔقٙبی ٌؼتشدٜ ای ٔی1؛1383ٞبی ؿٟشی ٚ چیذٔبٖ ػىٛ٘تٍبٞبػت)أىچی،  ػیبػتٍزاسی

ٞبیی دس صٔیٙٝ التلبدی، ثبصسٌب٘ی، تىِٙٛٛطی، ٔٙبثـ عجیقی،  ٌیشد وٝ دس آٖ ػیبػت تٕبٔی رٛا٘ت ص٘ذٌی ا٘ؼبٟ٘ب سا دس ثش ٔی

ٌٛ٘ٝ ای ثش٘بٔٝ سیضی ٚ عشاحی ٌشددوٝ تٛػقٝ التلبدی، ارتٕبفی ٚصیؼت ٔحیغی سا تذاْٚ آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت ٚ كٙقت ثٝ 

 ( . 4:1379ثخـذ)ٔٛحذ، 
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 پایذاری اجتماعی :

دس تقشیف پبیذاسی ارتٕبفی ثٝ فٙبكش اكّی ٚ تقییٗ وٙٙذٜ فذاِت ارتٕبفی ، ٕٞجؼتٍی ارتٕبفی ، ٔـبسوت ٚ أٙیت       

ٝ ٔؤِفٝ ٞبیی چٖٛ فشكت ٞبی ثشاثش ٚ تٛؤْ ثب پیـشفت ثشای ٕٞٝ ا٘ؼبٖ ٞب ، ص٘ذٌی ٕٞشاٜ ثبتقبٖٚ اؿبسٜ ٔی ؿٛد ؛ ثٝ ایٗ ٔقٙب و

 ، فشكت ٞبی ارتٕبفی ـ فشٍٞٙی ثشاثش ثشای ٕٞٝ افشاد ثٝ ٕٞشاٜ أٙیت ٔجٙبی ػٙزؾ پبیذاسی ارتٕبفی اػت .

بس ٚ دس آٔذ ٔٙبػت ، اوٛػیؼتٓ ثبحجبت ، دس ٔزٕٛؿ ٔٙؾٛس اص پبیذاسی ارتٕبفی ٕٞجؼتٍی ٚ یىپبسچٍی ارتٕبفی ، و      

دػتشػی ثٝ ٔؼىٗ ٔٙبػت ٚ ثب ویفیت ، ؿإٖ ؿٟشٚ٘ذی ٚ ٔـبسوت دس أٛس ؿٟش ، أٙیت ٚ سفبٜ دس اثقبد ٌٛ٘بٌٖٛ ، ثشاثشی ٚ 

 تقبدَ فضبیی ، دػتشػی ثٝ أىب٘بت ٚ خذٔبت ٔٛسد ٘یبص ٚ ... اػت .

یت ص٘ذٌی ٚ تٛػقٝ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٚ دس ٟ٘بیت خٛدتٛا٘ی ارتٕبفبت ٔحّی ثشای پبیذاسی ٘ؾبْ ارتٕبفی ثٝ ٔقٙبی استمبی ویف      

غّجٝ ثش چبِـٟب ٚ ٔؼبئُ دسٚ٘ی ٚ ٚاوٙؾ دس ثشاثش تغییشات ثیشٚ٘ی ٚ ٔذیشیت حفؼ اسصؽ ٞبػت. دس ایٗ ٔقٙب اٞذاف ارتٕبفی 

، استمبی ویفیت ص٘ذٌی، وشأت ٚ حمٛق تٛإ٘ٙذػبصی  ( ،تٛػقٝ پبیذاس دس ٔضبٔیٙی چٖٛ فشكت ٞبی ثشاثش ) دسٖٚ ٚ ثیٗ ٘ؼّی

ا٘ؼب٘ی، فمشصدایی، تٙٛؿ فشٍٞٙی، ٕٞجؼتٍی ارتٕبفی، ٔـبسوت ارتٕبفی، ؽشفیت ػبصی ٟ٘بدی، أٙیت ارتٕبفی، ٔؼئِٛیت 

 .  پزیشی، سفبٜ ارتٕبفی ٚ تقّك خبعش ٔىب٘ی ثٝ ؿىّی ٌؼتشدٜ ٔٛسد تإویذ لشاس ٌشفتٝ اػت

اسی ارتٕبفی ٚ التلبدی ثٝ ا٘ذاصٜ ٔلشف ا٘شطی ٚ تبحیش ٔحیغی ػبختٕبٖ ٞب ٚ ؿٟشٞب إٞیت دس عشاحی پبیذاس ثبیذ ثٝ پبیذ      

ثٙبثشایٗ ٔحیظ وبِجذی ٔٙبػت ٚ ؿبیؼتٝ ثشای ا٘ؼزبْ ارتٕبفی ٚ سفبٜ ؿخلی ٚ اػتمالَ فشدی ٘یبصٞبی اػبػی  .دادٜ ؿٛد

پبیذاسی ارتٕبفی دس ٔزتٕـ  .قٝ پبیذاس دػت یبثذاػت. اٌش وبِجذ سٚ٘ذی پبیذاس ٘جبؿذ ٞیچ ربٔقٝ ای ٘خٛاٞذ تٛا٘ؼت ثٝ تٛػ

ٞبی ٔؼىٛ٘ی، ٚضقیتی اػت وٝ ػبوٙبٖ اص ص٘ذٌی دس ٔحیظ وبِجذی ٚ ٔزتٕـ خٛد سضبیت داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ اص ٕٞؼبیٍی ثب 

ػبیش ػبوٙبٖ ِزت ثش٘ذ. دس ایٗ ٚضقیت، ٔزٕٛفٝ ؿشایظ ص٘ذٌی ثٝ ٘حٛی اػت وٝ ثب ٌزؿت صٔبٖ تقبٔالت ارتٕبفی ثیـتش ٔی 

ؿٛد ٚ اوخشیت ػبوٙبٖ ٘ؼجت ثٝ ٔحُ ص٘ذٌی خٛیؾ تقّك خبعش ٚ دِجؼتٍی ٔی یبثٙذ. ثٙبثشایٗ ٘بخٛدآٌبٜ حبفؼ ػالٔت ٚ 

دس ایٗ كٛست فٕش ٔفیذ ٔزتٕـ  .پبیذاسی آٖ ثٛدٜ، دس ٍ٘ٝ داسی ٚ ثٟجٛد ٚضقیت ٔٛرٛد ٔـبسوت ٚ ٕٞبٍٞٙی خٛاٞذ داؿت

ٔی ؿٛد. ٞٓ چٙیٗ اسصؽ سیبِی ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی ایٗ ٘ٛؿ ٔزتٕـ ٞب ٘یض ٞبی ٔؼىٛ٘ی پبیذاس ٘ؼجت ثٝ ػبیش ٔزتٕـ ٞب ثیـتش 

 .دس ؿشایظ ثشاثش ثیـتش اص ػبیش ٔزتٕـ ٞب اػت. پبیذاسی ارتٕبفی، ثٟشٜ ٚسی ٔزتٕـ ٞبی ٔؼىٛ٘ی سا ثٝ حذاوخش ٔی سػب٘ذ

ػبخت پیچیذٜ اػت، كحجت سا ثب روش پیچیذٌی ٔحیظ ٞبی وبِجذی ؿشٚؿ ٔی وٙیٓ. ثذیٟی اػت یه ٔحیظ وبِجذی ا٘ؼبٖ 

ِیىٗ، عشح ایٗ ػٛاَ وٝ ایٗ پیچیذٌی اص چٝ ٚیظٌی ثشخٛسداس اػت ثؼیبس ٟٔٓ ٔی ثبؿذ. دس ایٙزب، یبدآٚسی ٘ؾشیٝ فٕٛٔی 

ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی « ػیؼتٓ ٞبی اسصؿی»ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ پیچیذٌی « ػیؼتٓ ارتٕبفی» ػیؼتٓ ٞب وٝ دس آٖ پیچیذٌی 

ٜ ػیؼتٓ ٞبی تزشثی ٚ دس ٔشتجٝ ا٘ؼبٖ خٛدؿٙبع، ثب ٚسٚد ثٝ ػغح ٔقٙب، أىبٖ ػبخت ٌیشد ضشٚسی ٔی ٕ٘بیذ. دس ٔحذٚد

ثٙیبٖ ٞبی اسصؿی ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ أىبٖ فىغ اِقُٕ ا٘ؼبٖ ٘ؼجت ثٝ اسصؽ ٞبی آٌبٞب٘ٝ فشاٞٓ ٔی آیذ. دس ایٗ ٔشتجٝ، ا٘ؼبٖ 

ربٔقٝ ا٘ؼب٘ی خٛدآسٔبٖ، ثب ٚسٚد ثٝ ػغح  دس ٔشتجٝ ثقذی، یقٙی.  ٔختبس اػت ٚ ثشای خٛد ٚ ٔحیظ تلٕیٓ ٌیشی ٔی ٕ٘بیذ

أیبَ ٚ خٛاػت ٞب، أىبٖ ػبخت سٚاثظ ارتٕبفی ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ، تحمك فّٕىشد ربٔقٝ ا٘ؼب٘ی ثب اؿبسٜ ثٝ ٞذفٕٙذ ثٛدٖ سٚاثظ 

اٞذاف  ارتٕبفی فشاٞٓ ٔی آیذ. دس ایٗ ٔشتجٝ، ربٔقٝ دس ساػتبی وؼت ٞٛیت ارتٕبفی سٚحی ٚاحذ ٚ یٍب٘ٝ یبفتٝ ٚ ثشاػبع آٖ

دٚ ٚیظٌی یبد ؿذٜ، صٔیٙٝ ػبص ٔشتجٝ ثقذی دس ػیؼتٓ ٞبی  . (Barghjelveh, 1998) .ٔـتشن خٛیؾ سا د٘جبَ ٔی ٕ٘بیذ

تزشیذی اػت. یقٙی، ثب ٚسٚد ثٝ ػغح تفىش ٚ ا٘ذیـٝ ا٘ؼب٘ی، أىبٖ ػبخت لٛا٘یٗ رٞٙی ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ أىبٖ پیذایؾ ػیؼتٓ 

 (Barghjelveh, 1998) .ی رٕقی ٌضیٙؾ ٞبی رٞٙی فشاٞٓ ٔی آیذٞبی اسصؿی دس ساػتبی تجییٗ ٚ اسصیبث
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 Programme Office for social and :پبیذاسی ارتٕبفی، ص٘ذٌی ػبِٓ ، ثبسٚس ٚ ٕٞبًٞٙ ثب عجیقت ٔٙجـ      

Ecological Standarads,2114 Copyright by GTZ,Chance for sustainable development  ،ٜٚثٝ فال

آیٙذٜ »ٔٙؾٛس ؽٟٛس ٚ ثشٚص خاللیت ٞب، ثؼیذ آحبد ٔشدْ دس رٟت تبٔیٗ اٞذاف تٛػقٝ پبیذاس، ٚ ٘یض اعٕیٙبٖ اص ثؼتش ػبصی ثٝ 

ثب تبویذ ثش سفبٜ ٔشدْ ثٛٔی ٚ تبویذ ثش ٘مؾ حیبتی آ٘بٖ دس ٔذیشیت ٔحیغی ٚ تٛػقٝ، اص اسوبٖ تقشیف « ای ثٟتش ثشای ٕٞٝ

بیذاسی ارتٕبفی، ٔٙبثـ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔٛسد ثٟشٜ ثشداسی لشاس ٌیش٘ذ وٝ دس پ. (Moffatt,1996935) .پبیذاسی ارتٕبفی اػت

٘ؼُ ٞبی آتی ٘یض لبثّیت تلٕیٓ ٌیشی ثشای تإٔیٗ ٘یبصٞبی خٛد سا ثب ثٟتشیٗ ػغح سضبیت داؿتٝ ثبؿٙذ. دس ایٗ تقشیف 

تٕبفی ٚ ٔحیغی ٔٛسد ٘ؾش اػت ثش٘ذٜ ٔٛسد تإویذ تلٕیٓ ٌیشاٖ ثب ٞذف دػتیبثی ثٝ پیـشفتٟبی التلبدی، ار -ػیبػت ثش٘ذٜ

 (.4،2111Martin,   . ) دس سٚیىشد ارتٕبفی ثٝ تٛػقة پبیذاس، ربیٍبٜ ٔشدْ فمیش ٚ ٘یبصٞبی اػبػی آ٘بٖ دس اِٚٛیت اػت. دس

ثذیٗ تشتیت تإٔیٗ ٘یبصٞبی ٔبدی ٔشدْ اص اِٚٛیت ٞبی تٛػقٝ پبیذاس اػت. رٛأقی  .ایٗ سٚیىشد تإویذ ثش فذاِت ارتٕبفی اػت

دس آٖ فذاِت ٘جبؿذ پبیذاسی ٘یض ٚرٛد ٘ذاسد. ثذیت تشتیت دس ثحج ارتٕبفی تٛػقٝ پبیذاس تبویذ ثش سفـ ثی فذاِتی ٚ ثی وٝ 

تقبدِی دس ػغح ربٔقٝ ٔٛسد تٛرٝ اػت. دس تٛػقٝ پبیذاس ثب سٚیىشد ارتٕبفی دٚ ٔفْٟٛ ٔـبسوت ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ربیٍبٜ ٚیظٜ 

یض ٔقتمذ٘ذ وٝ پبیذاسی ارتٕبفی دس ثشٌیش٘ذٜ ثشاثشی ، تبٔیٗ خذٔبت ارتٕبفی ٌشٚٞی ٘ .(Overton,199997-8) ای داس٘ذ

 . (Harris,211196) ٘ؾیش آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت، ثشاثشی رٙؼیتی ، پبػخٍٛیی ػیبػی ٚ ٔـبسوت ارتٕبفی اػت

 بافت تاریخی ي طزاحی شُزی :

تجّٛس ٔبٞیت ص٘ذٌی رٕقی ٔی ثبؿٙذ ، یقٙی فضبی ؿٟشی ثخـی اص فضبٞبی ثبص ٚ فٕٛٔی ؿٟشٞب ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ٘ٛفی       

( . تٙٛؿ تزبسة ثٝ دػت آٔذٜ دسثبة ٔشٔت ؿٟشی دس رٟبٖ ،  Rogers , 2113 : 118ربیی وٝ ؿٟشٚ٘ذ دس آٖ حضٛس داسد ) 

دس اٍِٛٞب ٚ فٖٙٛ ٔختّفی سا ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ اػت . ایٗ تزبسة دس وـٛسٞبی ٔختّف ثبٚرٛد فشًٞٙ ، صثبٖ ، افتمبدات ٔتفبٚت ، 

عَٛ تبسیخ ثؼیبس اسص٘ذٜ ثشربی ٔب٘ذٜ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ی ٞٛیت ٞشیه اص ؿٟشٞبی تبسیخی اػت . ایٗ تزبسة ثٝ دِیُ ایٙىٝ 

ثبفت ٞبی لذیٕی ثٝ ربٔب٘ذٜ ثب سؿذ ٚ ٌؼتشؽ ؿٟشٞب ٚ اصعشفی كٙقتی ؿذٖ ٔٛسد ٞزْٛ لشاسٌشفتٙذ ٚ أشٚصٜ ٔمِٛٝ ٔشٔت 

 فتٝ اػت .ؿٟشی ثٝ ؿذت ٔٛسد تٛرٝ وبسؿٙبػبٖ لشاسٌش

 ثٝ ٌزؿتٝ، ؿبُٔ ٔحیظ تبسیخی،  ٝیىی اص ٔـىالت ؿٟشٞبی ٔب، تٛػقٝ ٘بٍٕٖٞٛ ٚ ٘بٔتقبدَ آٟ٘بػت. فذْ تٛر      

 عجیقی ثبفت ٞب ٚ ثٙبٞب ثٝ ِحبػ ٔؼبئُ ٔختّف، افٓ اص ثبفت رٕقیتی ٚ فشٍٞٙی ٚ وبِجذ ٔبثٝ اصای آٖ ٚ ٕٞبٍٞٙی 

 اف، فالٜٚ ثش ٘بٍٕٞٛ٘ی ٚ ایزبد ٞشد ٚ ٔشد دس ػیٕبی ؿٟشی، ٚ اص تٛػقٝ رذیذ ثب ثبفت لذیٕی یب ػبختٝ ؿذٜ اعش

 ثیٗ سفتٗ تذسیزی ٞٛیت ؿٟشٞب، ٚ فذْ تغبثك فشٍٞٙی، تجقبت دیٍشی ٘یض ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت، چشاوٝ ٔقٕبسی 

ػبِیبٖ ٔتٕبدی ػّٙتی ٚ ثٛٔی ٞش ٔحُ، دس یه تذاْٚ تبسیخی ٚ دس ساػتبی یه ػیبػت ٔجتٙی ثش اػتٕشاس ثٝ تذسیذ ٚ دس عَٛ 

ثب عجیقت ٚ ٔحیظ اعشاف ؿىُ ٌشفتٝ اػت. عیف ایٗ ٔمِٛٝ ٔی تٛا٘ذ رٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ فشٍٞٙی،ارتٕبفی ٚ التلبدی سا دس 

 .ثش داؿتٝ ثبؿذ

اكّی تشیٗ ٞذف ٚ ساٞجشد اػبػی الذأبت ٔذاخّٝ ای ثشای ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ثبفت تبسیخی ٚ عشاحی آٟ٘ب ثبصٌشدا٘ذٖ ایٗ       

ٝ ثٝ چشخٝ ص٘ذٌی اػت. ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ثبفت دس ٌشٚ فقبِیت ٚ ٔـبسوت آٖ دس ص٘ذٌی ربسی دس ؿٟش اػت، ٚ تٟٙب اص ایٗ سٚ ٔزٕٛف

ٔی تٛاٖ ثٝ أٛس ٘ٛػبصی ٚ احیب ثبفت ٞبی تبسیخی ؿٟش ٚ عشاحی دس ٔحٛسٞبی تبسیخی سا ثب سٚیىشد تٛسیؼٓ ٔحٛسی ارشا ٚ 

رزة ٚ فقبَ ػبصی ٌشدؿٍشی ؿٟش تبسیخی چٖٛ اكفٟبٖ ثؼیبس ٔٛحش ٚالـ  ٔٛفمیت ایٗ أش سا تضٕیٗ وشد ٚ ٔی تٛا٘ذ دس

 .ٌشدد
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 وتیجٍ گیزی :

ثبفت ٞبی تبسیخی ثٝ دِیُ ٌشٜ خٛسدٖ ثب تبسیخ ، فشًٞٙ ٚ ٔؼبئُ ارتٕبفی ـ التلبدی ٕٞٛاسٜ دس ادأٝ ی ٔؼیش سؿذ ٚ       

ٜ دس ٔحالت تبسیخی ٕٞٛاسٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔقضّی ٔٛسد ثحج تٛػقٝ ی ؿٟشی ٘مؾ ٟٔٓ ٚ ثٝ ػضایی داس٘ذ . ٚرٛد ثبفت ٞبی فشػٛد

ثٛدٜ اػت . تٛرٝ ثٝ ثبفت ٞبی لذیٕی ٚ تبسیخی ؿٟشٞب ٔزبِی سا ثشای حفؼ ٚ تذاْٚ ثشاػبع ٔذاخالت اكِٛی ثٝ ٚرٛد ٔی 

ٔزتٕـ ٞبی آٚسد . ثٝ ٕٞیٗ خبعش ٕ٘بیؾ تذاْٚ تبسیخی ٔبدی ) وبِجذی ( ٚ غیشٔبدی ) اسصؽ ٞبی ( ثبفت ؿٟش دس استجبط ثب 

صیؼتی ثب ٌزؿتٝ ٔؼتّضْ فٙبیت رذی اػت . ایٗ ثبفت ٞب ثشای تذاْٚ پٛیبیی ٚ حفؼ اسصؽ ٞبیـبٖ دس حٛصٜ ی فُٕ تٛػقٝ 

 دسٖٚ ؿٟشی لشاسٔی ٌیش٘ذ .
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 1385،  دفتش پظٚٞؾ ٞبی فشٍٞٙی ، تٟشاٖ ،ػبختبسٞبی رذیذ دس ٔحیظ ٞبی تبسیخیلذیشی ، ثٟشاْ ، [ 5]

 1389، 126، كفحٝ  1ٜ ، فلّٙبٔٝ عشاح ، ؿٕبسآیٙذ تٛػقٝ ؿٟشی ٘مؾ پبیذاس ارتٕبفی دس فش وشٔی ، پشػتٛ ،[ 6]

 1388،  211، كفحٝ  18، ساٞجشد یبع ، ؿٕبسٜ  ٔٛػبیی ، ٔیخٓ ٚ ٕٞىبساٖ ، آٔٛصؽ تٛػقٝ ای ٚ تٛػقٝ پبیذاس [ 7]

 1391،  ، ا٘تـبسات صاٌشٚ ، چبح اَٚقٕبسی ) آؿٙبیی ثب ٔشٔت اثٙیٝ ( اص ٔقٕبسی تب ٔشٔت ٔ ٛسی ٘ظاد ، حبٔذ ،[ 8٘]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


