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 چکیذُ

فٙبكش ؿبخق  ثٝ چـٓ وٝ ٘بؽشی .اػت آٖ ثٛدٖ خٛا٘ب فٙبكش ؿبخق ٔحّٝ ای عشاحی ٞبیٚیظٌی اكَٛ ٚ اص یىی

 ٚاكّی ٘خؼتیٗ تلٛیش ثٝ خّّی آ٘ىٝ ثی سا ٔحّٝ احؼبػی تبصٜ ٔؾبٞش ٔیتٛا٘ذ آؿٙبػت آٖ ثب ٚ داسد خٛا٘ب ٔحّٝ ای

أشٚصٜ فٙبكش ؿبخق . ثٛد خٛاٞذ استجبط ٚ تٕبع دس لذیٕی فٛأُ ثب تبصٜ فبُٔ ٞش ٚ وٙذ خزة آیذ ٚاسد ٔحّٝ اص ٚی

 ؿجب٘ٝ، ٞبی ٘ٛسپشداصی ٚ تٙذ ٚ ٌشْ ٞبی سً٘ ٔذسٖ، ٚ ثذیـ ٞبی عشح ثب وٝ اػت تٛخٝ ٔٛسد ؿٟشدس  ٔحّٝ ای

 رٞٗ دس تأثیشی چٝ ؿذٜ عشاحی ؿٟشی ٘ـب٘ٝ ایٗ وٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثی وٙذ، خٛدٕ٘بیی ٚ وشدٜ حفؼ سا خٛد خزاثیت

 وٝ ػبختٕبٟ٘ب ٞؼتٙذ ٕ٘بی ؿبخلٝ ٞب ایٗ ٟٕٔتشیٗ اص یىی. ٌزاؿت خٛاٞذ ؿٟش ػبوٗ ؿٟشٚ٘ذ ٚ ؿٟشی ٔخبعت

 ثذ٘ٝ ٘بپزیش اص خذایی خضء أشٚصٜ وٝ اػت فٙلشی ٔی ؿٛ٘ذ. ٕ٘ب ٔحؼٛة ؿٟش ٚ ، خیبثبٖٔحّٝ وبِجذی فٙبكش خضء

 چٙیٗ ٞٓ ٚ ثبؿذ ٔی خٛا٘بیی دس ٟٕٔی ثؼیبس ٔمِٛٝ فٙبكش ؿبخق ٔحّٝ ای ثٙبثشایٗ .ٌشدد ٔی ٔحؼٛة ؿٟشی

 -ی ٌشدآٚسی اعالفبت، تحمیك تٛكیفیؿیٜٛتحمیك حبضش اص ٘ؾش . ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ٘یض صیجبؿٙبػی فٛأُ اص یىی

ای ٚ ٘یض ٔـبٞذٜ ٔیذا٘ی ٔی ثبؿذ. اص ٘تبیح حبكُ سی اعالفبت آٖ، ٔغبِقبت وتبثخب٘ٝتحّیّی اػت ٚ اثضاس اكّی ٌشدآٚ

عشاحی ثٙبٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ ٘یض اص ایٗ پظٚٞؾ عشاحبٖ ؿٟشی دس ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی ؿٟشی ٚ ٘یض تٛػظ ٔقٕبساٖ دس 

ـٛس ثٟشٜ خٛاٞٙذ ٌشفت. ثب ایٗ أیذ وٝ ثتٛاٖ ؿبٞذ ٕ٘ٛدٞبی فشًٞٙ اػالٔی دس خٟت ٞٛیت ی فّٕی وخبٔقٝ

 ثخـی ثٝ ػیٕبی ؿٟشٞبی ایشاٖ ثٛد.
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 هقذهِ

 ٘مؾ ٟٕٔی دس تجییٗ ٞٛیت ؿٟش داسد. آٚس٘ذٜ ٔٙؾش ؿٟشی اػت وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٘ـب٘ٝ فٙبكش ؿبخق اص فٙبكش اكّی ثٛخٛد

فٙبكش ؿبخق، ٔی تٛا٘ذ ٘ـب٘ٝ ٞبی عٛال٘ی ثبؿذ وٝ ثٝ دِیُ تفبٚت ثب ٔحیظ اعشاف ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ٘مبط فغف ٔحؼٛة 

 داؿتٝ فضبٞبی ؿٟشی ویفی ثٟجٛد دس ٟٕٔی ٘مؾ ٔیتٛا٘ذ آٟ٘ب صیجبؿٙبختی ٌبٟٔبی تشتیت ثذیٗ ٚ ؿٟشی ٞبی ٘ـب٘ٝ ٔی ؿٛد.

 .(31:  1389)یبساحٕذی، »فضبیی ادسان  «،»صیجبیی احؼبع  «ٚ »تقّك احؼبع «یقٙی  دٞٙذ پبػخ خٛثی ثٝ ٔمِٛٝ ػٝ ثٝ ٚ

ٔی  ٔإثش فُٕ ثؼیبس ؿٟشٚ٘ذاٖ رٞٗ دس ؿٟش ػیٕبی ػبخت ٚ ؿٟشی فضبٞبی تقشیف ٚ تـخیق دس ٘ـب٘ٝ ٞب ثٙبثشایٗ

ثقذ  اص ثیؾ ثقذ وبسوشدی ثٝ تٛخٝ أشٚص وٝ صیجبؿٙبختی ٚ وبسوشدی یقٙی ٔیجبؿٙذ ثشخٛسداس خٙجٝ دٚ اص پغ ٕ٘بیٙذ

 لبثُ ادسان ٚ خٛا٘ب ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ؿٟشی فضبٞبی ٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ٕ٘بٞب،. ٔی ثبؿٙذ ؿٟشی ٔذیشاٖ ٔٛسد ٘ؾش آٟ٘ب صیجبؿٙبختی

 ایدبد دس ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ٔىب٘ی تقّك ٚ صیجبیی حغ خٛاٞٙذ ثٛد لبدس صیجبؿٙبختی فبوتٛسٞبی اص ثٛدٖ ثشخٛسداس كٛست دس ٚ ٕ٘ٛدٜ

 .(32: 1388 )ٔختبثبد ٚ دیٍشاٖ، ثبؿٙذ ٔی یىذیٍش ثب تٍٙبتًٙ دس استجبعی ٔىب٘ی تقّك احؼبع ٚ صیجبیی احؼبع صیشا ٕ٘بیٙذ

 پٛیب ٚ حضٛس آٖ تجـ ثٝ ٚ آٖ دسن ػِٟٛت ٚ خٛا٘بیی خیبثبٟ٘ب ٚ ٔحّٝ ٞب اص تٛلـ ٟٕٔتشیٗ ٚ اِٚیٗ وٝ داؿت اؽٟبس تٛأٖی

 آػب٘ی ثٝ وٝ ایٗ اػت ؿٟشی ػیٕبی ثلشی ٚضٛح یب خٛا٘بیی آٔشیىبیی، ؿٟشػبص "ِیٙچ وٛیٗ" فمیذٜ اػت. ثٝ آٖ دس ساحت

 ٚی .(12: 1385)ِیٙچ، داد یىذیٍش استجبط ثٝ پیٛػتٝ ٞٓ ثٝ لبِجی دس رٞٗ، دس سا آٟ٘ب ثتٛاٖ ٚ ؿٙبخت سا ؿٟشی اخضاء ثتٛاٖ

 : اص فجبستٙذ وٝ خالكٝ ٔیىٙذ ٔٛسد 5 دس سا ؿٟش ػیٕبی ثلشی ٚضٛح ٚ خٛا٘بیی دس ٔإثش فٛأُ

1ؿٟشی ؿبخق ٔحالت ٚ ثبفتٟب -
 

2ؿٟشی خیبثبٟ٘بی ٚ ٔؼیشٞب ساٟٞب، -
 

3ؿٟشی دیٛاسٞبی ٚ ٞب ِجٝ ٞب، خذاسٜ -
 

4ثلشی ؿبخق فٙبكش ٚ ٞب ٘ـب٘ٝ -
 

 5ؿٟشی ٔیذاٟ٘بی ٞب، تمبعـ ٞب، ٌشٜ -

 ٚؽیفٝ ٕ٘ب ٔیجبؿذ؛ ثٙبٞب ػبختٕبٟ٘ب ٚ خذاسٜ ٚ ٕ٘ب تأثیش داسد آٖ خٛا٘بیی دس ٚ ٔحّٝ وٝ خیبثبٖ دس فٙبكش ٟٕٔتشیٗ اص یىی

 داس فٟذٜ سا لجیُ ایٗ اص ٔؼبیّی ٚ ٔٙؾش، خٛا٘بیی، صیجبیی ؿخلیت، وبساوتش ٚ ِحبػ اص سا خٛد پیشأٖٛ فضبی ویفیت استمبء

 ٚ ا٘ؼدبْ فقبِیتٟب دس ٚ ٕ٘بٞب ٞبدسخذاسٜ  ٍٕٞٛ٘ی ٚ ٕٞخٛا٘ی ٚ پیٛػتٍی .داسد ٔؼتمیٓ استجبط سٚا٘ی پبیذاسی ثب وٝ ٔیجبؿذ،

 اػبػی ٔإِفٝ ٞبی اص یىی فٙٛاٖ ثٝ آٖ ثٝ دػتیبثی ٚ خٛا٘بیی ویفیت ثٝ ِضْٚ تٛخٝ ِزا داس٘ذ. ثؼضایی ٘مؾ خیبثبٟ٘ب دس خٛا٘بیی

 ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای سٚؿٗ رٞٙی تلٛیش تـىیُ ادسان ػِٟٛت آٖ د٘جبَ ثٝ ٚ خیبثبٟ٘ب چٝ ثیـتش ٞش ٔغّٛثیت ٚ تقشیف دس

 .ضشٚسی اػت ٔخبعجیٗ

6ٕ٘بیب٘ی ٔفْٟٛ خٛا٘بیی، ٔفْٟٛ وٙبس دس ِیٙچ
 احتٕبَ ثؼیبس ثٝ وٝ ؿیء اػت دس ٔیٍٛیذ: ویفیتی وٝ ٔیٕٙبیذ ٔغشح ٘یض سا 

 ٔـخق ٚ سٚؿٗ تلٛیشی ایدبد وٝ اػت ٘ؾٓ ػبصٔب٘ی ٚ سً٘ ؿىُ، آٖ ٔی آٚسد. ٔشاد ثٛخٛد ٘بؽش ٞش رٞٗ دس سٚؿٗ تلٛیشی

 ٕ٘بیب٘ی اص ٚیظٌی وٝ ػبختٕبٖ ٞبیی ٔی داسد، ٔؼیش ٚ آػبٖ ص٘ذٌی آدٔی ٔحیظ اص سا ثؼیبس ٔضایبی ٚ ٔؼتحىٓ ثبفتی ثب

 .(24: 1385)ِیٙچ، ٔی سػذ ٔالحؾٝ ٚ لبثُ ٔـخق ؿىُ، خٛؽ ٘ؾش ثٝ ثبؿذ ثشخٛسداس

فىغ ٞبئی وّی  فبّٔی وٝ ٔیؼش ٔی داسد ؿخق ثتٛا٘ذ ساٜ ٚ خٟت خٛد سا ثیبثذ تلٛیشی اػت وٝ ٚی اص ٔحیظ خٛد داسد؛

وٝ رٞٗ ؿخق اص خٟبٖ خبسج ثشٔی داسد. احتیبج ثٝ ؿٙبػبئی ٚ ػبٔبٖ دادٖ ثٝ ٔحیظ خٛأـ ا٘ؼب٘ی چٙذاٖ اػت ٚ سیـٝ 

                                                           
1
 . Urban Districts 

2
 .Urban Paths 

3
 . Urban Edge 

4
 . Urban Landmark 

5
 . Urban Nodes 

6
 .Image ability 
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ٞبئی چٙبٖ اػتٛاس اص ٌزؿتٝ داسد وٝ یبفتٗ چٙیٗ تلٛیشی ٞٓ اص ٘ؾش احؼبع ٚ ٞٓ ثشای ٔمبكذ فّٕی إٞیت فشاٚاٖ داسد. 

: 1385)ِیٙچ، ص ٔحیظ، ؿخق سا لبدس ٔی ػبصد ثٝ آػب٘ی اص خبیی ثٝ خبیی دیٍش ثشٚدٚاضح اػت وٝ داؿتٗ تلٛیشی سٚؿٗ ا

15). 

 خٟت ثٝ ٚیظٜ ای إٞیت آٟ٘ب ثشای ٚ ٔیذا٘ذ ؿٟشٚ٘ذاٖ رٞٗ دس ؿٟش ػیٕبی ػبص٘ذٜ فٛأُ اص یىی سا ٘ـب٘ٝ» ِیٙچ وٛیٗ«

 ثٝ ٔیٍیش٘ذ ثٟشٜ ؿٟش ثبفت یب ٚ ػیٕب ؿٙبخت دس ٘ـب٘ٝ ٞب اص ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ اػت ٔقتمذ ٚ ٔی ثبؿذ لبئُ ؿٟشی ٞٛیت تمٛیت

ثی  ٞب»٘ـب٘ٝ«ٔـخلٝ  خلٛكیبت اص ِیٙچ ثٝ فمیذٜ. ٔیذا٘ذ ؿٟش ٔختّف لؼٕتٟبی تـخیق دس ٔإثش سا آٟ٘ب خٟت ٕٞیٗ

 ٔتٕبیض خٛد صٔیٙٝ اص فشٔی وٝ یب ٚ تلٛیش ٘مؾ،. ثٍزاسد خبعشٞبی دسرٞٗ ٚ ثبؿذ فشد ثٝ ٔٙحلش وٝ آٟ٘بػت: فبّٔی ثٛدٖ ٘ؾیش

 .(144 :1385 )ِیٙچ، ثبؿذ ٔی»٘ـب٘ٝ«یه  ثٛخٛد آٔذٖ دس فبُٔ ٔإثشتشیٗ ٔی ثبؿذ،

 

 لِتیاى هسأ

 دس أش ایٗ وٝ ایفب ٕ٘بیٙذ تٛا٘ٙذ یؿٟش ٔ فضبٞبی صیجبػبصی دس سا ٟٕٔی ٘مؾ ؿٟشٞب ٕ٘ٛدٖ خٛا٘ب ضٕٗ ؿٟشی ٘ـب٘ٝ ٞبی

 ٔغّٛة حغ ٚ صیجبیی پی دس فغشت صیجبخٛیـبٖ ثشحؼت ا٘ؼبٟ٘ب .یبثذ ا٘قىبع ٔی تٛا٘ذ ٔٛاد ٚ فشٟٔب ٘ٛس، سٍٟ٘ب، كحیح وبسثشد

 ٔی داسد پی دس سا فضبیی ٘بثؼبٔب٘یٟبی ٚ ٘بٞٙدبسی ٘ٛفی وٝ تٙبػت ٚ ٕٞبٍٞٙی ٚخٛد فذْ ثٙبثشایٗ ثبؿٙذ ٔی آٖ اص حبكُ

 فذْ ثش أش ایٗ وٝ ٌشدد ؿٟشی فضبٞبی اص ٘بسضبیتیـبٖ ٚ آ٘بٖ تقّك احؼبع تضقیف ػجت ٚ ٕ٘ٛدٜ ایدبد رٞٙی اغتـبؽ تٛا٘ذ

 اص یىی ثتٛاٖ ؿبیذ وٝ ٌشدیذ خٛاٞذ ٔٙدش ؿٟشی خشایٓ ثشخی ٚلٛؿ ٚ فضبٞب ایٗ حفؼ ثٝ ٘ؼجت ؿٟشٚ٘ذاٖ پزیشی ٔؼِٛٚیت

 خذیذ ؿٟشٞبی دس ؿٟشی فضبٞبی ثٝ تٛخٟی ثی .دا٘ؼت ؿٟشی فضبٞبی ثٝ ٘ؼجت خبعش تقّك فذْ ٕٞیٗ دس سا ٟٔبخشتٟب فُّ

 ثٝ ٘یض داس٘ذ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای ٔغّٛة ٚ خٛا٘ب فضبٞبیی خّك دس ثؼضایی ٘مؾ وٝ ؿٟشی ٌشافیه أش دس ایشاٖ تبسیخی حتی ٚ

 والٖ دس خلٛف ثٝ تشافیه ٔـىُ سفـ خٟت دس سا خٛد تالؽ تٕبْ ٔؼِٛٚیٗ وٝ اػت حبِی دس ایٗ ٚ ٔیـٛد دیذٜ خٛثی

 ٔـىالت ثشٚص دس ٟٔٓ فبّٔی تٛا٘ذ ٔی خٛد ؿٟشی ٌشافیه ثٛدٖ ٘بٔٙبػت وٝ ٘ىتٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثذٖٚ دٞٙذ ٔی ا٘دبْ ؿٟشٞب،

 ایٗ ٚ ٌشدیذ خٛاٞذ تشافیه خشیبٖ ٚ ایٕٙی ثٟجٛد ػجت ٔحیغی ٌشافیه اكِٛی ٚ ٔٙبػت ثىبسٌیشی صیشا ،ثبؿذ ؿٟشٞب تشافیىی

 دس وٝ ٕٞب٘غٛس صیشا ٌیش٘ذ لشاس تٛخٝ ٔٛسد ثبیؼتی ثقذ دٚ اص ؿٟشی ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ فالئٓ وٝ ٕ٘ٛد فشأٛؽ ٘جبیذ ٘یض سا ٘ىتٝ

 دادٖ ٔـبسوت فذْ ٚ صیجبؿٙبختی ٚیظٌیٟبی اص آٟ٘ب ثٛدٖ دٚس ٚ آٟ٘ب وبسوشدی ثقذ ثٝ كشف تٛخٝ ؿذ آٚسدٜ ٘یض ثحث اثتذای

 خٛاٞٙذ ؿٟشی فضبٞبی اص ؿٟشٚ٘ذاٖ سضبیتٕٙذی فذْ دس ٟٔٓ فٛأّی ؿٟشی فضبٞبی صیجبػبصی ٚ ثٟؼبصی سٚ٘ذ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ

 .ثٛد

 

 اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق

 ٚ فشٍٞٙی الّیٕی، ؿشایظ ثشحؼت آٟ٘ب وبسٌیشی ثٝ ٚ آٟ٘ب صیجبؿٙبختی ثُقذ ثٝ تٛخٝ كٛست دس ؿٟشی ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ فالئٓ

 ایٗ ثبیؼتی ؿٟشی ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ فالئٓ .ٌشد٘ذ ٚالـ ٔإثش ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔىب٘ی تقّك ٚ ؿٟشی ٞٛیت تقییٗ دس تٛا٘ٙذ ٔی اختٕبفی

 اص سا خٛؿبیٙذی حغ ٚ دادٜ استمبء سا آٟ٘ب ثلشی ػٛاد ػغح ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای ؿٟش ٕ٘ٛدٖ خٛا٘ب ضٕٗ وٝ ثبؿٙذ داؿتٝ سا لبثّیت

 ٚ یبفتٝ دػت أٙیت احؼبع ٚ آسأؾ ثٝ آٟ٘ب وٝ اػت كٛست ایٗ دس ٚ ٕ٘بیٙذ ایدبد ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ؿٟشی فضبٞبی دس حضٛس

 ػقی ٔمبِٝ ایٗ دس .ثىٛؿٙذ صیجبییٟب حفؼ دس وٝ ٔیذا٘ٙذ ٔٛؽف ٘یض سا خٛد ٚ وشدٜ ٔىب٘ی تقّك احؼبع خٛد ؿٟش ثٝ ٘ؼجت

 ٚ خٛا٘بیی ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ رٞٗ دس ؿٟش ػیٕبی ٌیشی ؿىُ دس اٚ وٝ اػبػی فٛأُٚ » ِیٙچ وٛیٗ»٘ؾش ثش تىیٝ ثب تب ٌشدد ٔی

 .ٌشدد تأویذ ؿٟش ٕ٘بیب٘ی ٚ خٛا٘بیی تمٛیت دس فٛأُ ایٗ صیجبؿٙبختی ٚیظٌیٟبی ثش ٕ٘ٛدٜ ٔغشح ؿٟش ٕ٘بیب٘ی
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 رٍش تحقیق

تحّیّی اػت ٚ اثضاس اكّی ٌشدآٚسی اعالفبت آٖ،  -ی ٌشدآٚسی اعالفبت، تحمیك تٛكیفی٘ؾش ؿیٜٛتحمیك حبضش اص 

 ای ٚ ٘یض ٔـبٞذٜ ٔیذا٘ی ٔی ثبؿذ.ٔغبِقبت وتبثخب٘ٝ

 

 هثاًی ٍ چارچَب ًظزی تحقیق

 تصزی عٌاصز 

 ٚ ٞٛیت ٔقشف ثلشی، ػبصٔبٖ ٔٛضٛفبت ٔختّف ٞبی صٔیٙٝ اص وٝ ٞؼتٙذ فٙبكشی ٔدٕٛفٝ ؿبُٔ ثلشی فٙبكش

 خبیٍبٜ افشاد رٞٙی ٘مـٝ دس ٚ ؿذٜ ٔدٕٛفٝ ٔٙؾشء استمب ٚ خٛا٘بیی ٔٛخت ٚ ثبؿٙذ ٔی ٔـخق حٛصٜ یه ٔٙؾش ٞبی تٛإ٘ٙذی

 .(1:1383،پبسٞبع ٔـبٚس )ٟٔٙذػیٗ ثبؿٙذ ٔی داسا ٔدٕٛفٝ دس یبثی ساٜ ٚ یبثی خٟت ثٝ وٕه ثشای خبكی

 هعواری ٍ ضْزی ضاخص عٌاصز 

 ٚ ٔتٛػظ ؿٟشٞبی دس ٔقبثش اص ثقضی ٘یض ٚ وٛچه دسؿٟشٞبی ٔؼىٛ٘ی ٞبی ٔحّٝ دس ٚالـ ٔقبثش اص ثؼیبسی خب٘جی ػغح 

 ٔدبٚسؽ ػغٛح اص كٛستیىٝ ثٝ سا ٚسٚدی دس ؿٟشی -ٔقٕبسی ثٙبٞبی ثیـتش أبدس ثٛد٘ذ ؿبخق فٙلش فبلذ ثبغٟب وٛچٝ ٚ ثضسي

 ٔٙبسٜ ا٘جبسٞب، آة اص ثقضی ٌٙجذ ٔب٘ٙذ فٙبكشی. ٕ٘بیذ ٔی ایفب سا ؿبخق فٙلش یه ٘مؾ وٝ ٕ٘ٛد٘ذ ٔی عشاحی ؿٛد ٔتٕبیض

 ؿٛ٘ذ ٔی ٔـبٞذٜ ساٟٞب خب٘جی ػغح دس وٝ ٞؼتٙذ ؿبخلی فٙبكش اص ٘یض دیٛاس ػغح اص آٔذٜ ثیشٖٚ یب ثبفت اص ٔٙفلُ ٞبی

 (. 66: 1385 صادٜ، ػّغبٖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادُ ضْزی، حسیي سلطاى فضاّایهٌثع:  ضاخص؛  عٌصز یك ّواًٌذ ریگ هسجذ ( یشد، هٌار1ُضکل 
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ٔی ثبؿٙذ.  «ٞٛیت حغ ایدبد »ٚ «ٔقٙب ٚ ثیبٖ »فّٕىشد دٚ داسای دیٍش، ٕ٘بد ؿبخق ٞش ٕٞب٘ٙذ ٔقٕبسی، فٙبكش ؿبخق

 دِیُ ثٝ ٘ـب٘ٝ ٞب ایٗ .ٔی داسد اؽٟبس سا خبف خبٔقٝ ای ثٝ تقّك حغ ٚ ٔی پشداصد خٛد اص ٔقٙبیی فشاتش ثیبٖ ثٝ ٘ـب٘ٝ ای ٞش

 ؿٟشی اٍِٛٞبی ٚ ٕ٘بدٞب .ٔی وٙٙذ تمٛیت سا ٞٛیت ٚ ٔقٙب اص خبكی حغ ٔی ؿٛ٘ذ، ٕٞچٙیٗ تىشاس سٚصٔشٜ ص٘ذٌی دس آ٘ىٝ

 ٚ دلت ثب چٙب٘چٝ فالئٓ ایٗ .ا٘ذ ثٛدٜ تٛخٝ ٔٛسد ؿٟشٞب ثش حبوٓ ٚ ثیٙؾ تفىش اِمبوٙٙذٜ ٘ـب٘ٝ ٞبی ٚ فالئٓ فٙٛاٖ ثٝ ٕٞیـٝ

 ػبوٙبٖ آٌبٞی ثخـی ثٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ ٘مؾ ایفبی ٟٔٓ ثؼیبس سػب٘ٝ فٕٛٔی یه فٙٛاٖ ثٝ ٔیتٛا٘ٙذ ؿٛ٘ذ، ا٘تخبة ٔتقبِی ا٘ذیـٝ

 خٙجٝ ٞبی اص وٝ اػت لٛی آ٘چٙبٖ ؿٟش فضبٞبی ٚ دس ثٙبٞب ٘ـبٖ ٞب ٚ ٕ٘بدٞب ٘مؾ .ثپشداص٘ذ آٖ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ حتی ٚ ؿٟش

 چٖٛ ٚ ٔی دٞٙذ ػبصٔبٖ سا خبكی حٛصٜ ٞبیٕ٘بدٞب  ٚالـ، دس .ٔی دٞذ ؿىُ سا آٟ٘ب سفتبس ٚ ٌزاؿتٝ تأثیش ػبوٙبٖ ثش ٌٛ٘بٌٖٛ

 فالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞب ٔی سػب٘ٙذ. ٔثجت یبسی افٕبَ اسائٝ ثٝ یب ٚ ؿذٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ افٕبَ اص ثقضی ٕ٘ٛد ٚ ؽٟٛس ٔب٘ـ حبئُ ٞبیی

 .ٔی ثبؿٙذ ٔحیظ ثب تغبثك ٚ خٛا٘بیی ٞٛیت، غٙی ػبصی ثشای اسصاٖ ٘ؼجتبً ٚ ٔإثش ٚػبیّی

 .آیٙذ ٔی ؿٕبس ثٝ خبٔقٝ یه فشٍٞٙی ٚ فّٕی پیـشفت ٚ تٕذٖ فشًٞٙ، ٌبٜ تدّی ؿٟشی فضبٞبی ٚ ٔقٕبسی فضبٞبی

 وٝ سٚػت ایٗ اص ٚ ثبؿذ ٔی آٖ ػبوٙبٖ فشًٞٙ ٚ وبسوشد ٔٙؾ، ؿخلیت، ٕ٘ٛداس آٖ دس ٔٛخٛد ٕ٘بدٞبی ٚ ؿٟشی ػیٕبی

 تٛخٝ ؿبیبٖ افتجبسی اص ٔبدیبت ٔبٚساء ٞبی خٙجٝ ثب ٔشتجظ ٚ فتمبدیا یب ػٕجّٟب ٚ ٞب ٘ـبٖ ٚیظٜ ثٝ ٚ ؿٟش ٔقٙٛی ٞبی خّٜٛ

 (.9:1399،)ٔضیٙی ثشخٛسداس٘ذ

 خٛد ثؼتش اص ٔتٕبیض ٚ وّیذی ٞبی ٚیظٌی داؿتٗ ٚاػغٝ ثٝ وٝ ػت ؿٟشٞب اص اخضایی ٚ فٙبكش فٙٛاٖ ثٝ ؿٟشی ٞبی ٘ـب٘ٝ

 (.65:1389،پٛسخقفش) ٞؼتٙذ إٞیت حبئض

 ػبختبسی ٚ دادٖ آٖ فٙبكش ػبٔب٘ذٞی سً٘، ؿىُ، ثب ٔحیظ ػبختٗ تـخیق لبثُ سا ٕ٘بیب٘ی ٚ خٛا٘بیی« وٛیٗ ِیٙچ»

 (.99:1385 )ِیٙچ، وٙذ ٔی ٔقشفی آٖ اص اػتفبدٜ لبثُ تلٛیشی اسائٝ ٚ ٔحیظ ثٝ لٛی

 اػت ٕٔىٗ آٟ٘ب ٔمیبع ٚ آیذ ٔی ٘بؽش دیذ٠ ثٝ آٟ٘ب ثیشٖٚ وٝ ٞؼتٙذ فٛأّی ٚالـ دس ؿٟشی ٞبی ٘ـب٘ٝ ِیٙچ ٘ؾش ثٝ

 ٚ ثبؿٙذ فشد ثٝ ٔٙحلش فبّٔی ایٙىٝ ٚ آٟ٘ب ثٛدٖ ٘ؾیش ثی سا ٞب ٘ـب٘ٝ ثبسص ٞبی خلٛكیت اص یىی ٚی. ثبؿذ ٔتفبٚت ثؼیبس

 (.144:1385 )ِیٙچ، دا٘ذ ٔی ٟ٘ٙذ، خبی ثش رٞٗ دس سا ای خبعشٜ

 ٔٛلقیت اٚ، تب وٙذ ٔی وٕه ٚی ثٝ ٚ ٌشدد ٔی پذیذاس ٘بؽش ؿخق ثشای وٝ اػت ٔحیظ اص یؿٟشی خضئ ٘ـب٘ٝ ٚالـ دس

 دِیُ ثٝ لذیٕی ثبفتٟبی .ثبؿٙذ ػٙتی یب ٔذسٖ تٛا٘ٙذ ٔی ؿٟشی ٞبی ٘ـب٘ٝ. وٙذ سا تقییٗ ٞب ٔىبٖ دیٍش ٚ ٔحیظ اخضای دیٍش

 .داس٘ذ ّٔی ٚ ٕ٘بدیٗ خٙجٝ ٞب ٘ـب٘ٝ ایٗ اص ثشخی .ٞؼتٙذ ثیـتشی ثشداس٘ذٜ ی اسصؽ دس ٞب ٘ـب٘ٝ ایٗ اص صیبدی تقذاد ثٛدٖ داسا

 خبٔقٝ داس سیـٝ ٚ فشٍٞٙی ٞبی ا٘ذٚختٝ ٚ تدشثیبت ثشاػبع وٝ ٌیش٘ذ ٔی خٛد ثٝ سا خٙجٝ ایٗ ٍٞٙبٔی ٞب ٘ـب٘ٝ اص ٌشٜٚ ایٗ

 (.83:1388 ،پٛسخقفش) آٚس٘ذ ٔی ٚخٛد ثٝ ثبفت دس سا صیبدی تٙٛؿ ٘یض ٞب ٘ـب٘ٝ ایٗ .ثبؿٙذ ٌشفتٝ ؿىُ

 

 خیاتاًْا ساختواًْای ًوای ٍ جذارُ ّا 

 سؤیت ػغٛح لبثُ ٚ حدٓ داسای وٝ ؿذٜ ا٘ذ تقشیف ٔحذٚد ػبختٕب٘ی تٛدٜ تقذادی تٛػظ ٔقَٕٛ عٛس ثٝ ؿٟشی فضبٞبی

 ٔختّف ػغٛح اص خٛد ٔتـىُ ٘ٛثٝ ثٝ حدٓ ٔیجبؿٙذ. ٞش ثٙبٞب اص احدبٔی یب ثؼتٝ ػغح یه ثذ٘ٝ ٞب .ٔیجبؿذ فٕٛٔی فضبی اص

 ثٝ فضب، ٔحذٚدٜ دٞٙذٜ تـىیُ یب احدبْ ػغٛح وّیٝ ؿٟشی عشاحی دس أب. ٔی ٘بٔٙذ ٕ٘ب ٔقٕبساٖ سا ثٙب اص ػغٛح ایٗ ،اػت

 ثٝ ٔحذٚد عشفی اص ثذ٘ٝ ٞب .ٔی ثبؿذ ٕ٘ب اص چٙذیٗ ٔتـىُ ؿٟشی، فضبی اص ثذ٘ٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٞش دیذٜ ؿٟشی ثذ٘ٝ ٞبی فٙٛاٖ

 .(1384 پبوضاد،(ٔدبٚس ٔی ثبؿٙذ ٔقبثش یب ػبختٕبٖ ثٝ ٔحذٚد عشفی اص ٚ ٚ آػٕبٖ صٔیٗ

 خبٔقٝ اػت ٔحیغی ٚ فشٍٞٙی ٞبی اسصؽ حبٚی ٚالـ دس ٌشفتٝ ؿىُ ٔختّف ٞبی دٚساٖ دس وٝ خیبثبٖ ٚ ٔحّٝ ی خذاسٜ

 ٚ ٚضٛح(تقشیف  دس ٚ ٔی آیذ ؿٕبس ثٝ آٖ ٞٛیت ٚ خٛا٘بیی ٚ خیبثبٖ ٚ ٔحّٝ ثش تأثیشٌزاس ٚ ٟٔٓ ثؼیبس فبُٔ ؿٛد ٚٔی ٔحؼٛة

 .وٙذٔی ایفب ثؼضایی ٘مؾ خیبثبٖ ٚ ٔحّٝ )خٛا٘بیی
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 ًوا هفَْم 

 .اػت ٔٛثش داسد، حضٛس آٖ دس وٝ ؿٟشی ٔدٕٛفٝ ثٝ دٞی ؿىُ دس ػبختٕبٖ ٞش ٕ٘بی

ٕ٘ب ثٝ فٙٛاٖ چٟشٜ ٚ ٕ٘بد ثیشٚ٘ی ٔقٕبسی یه ثٙب ٔجیٗ ٞٛیت ٚ صیجبیی آٖ اػت ٚ ٕ٘ٛد فیٙی رٞٙیتی اػت وٝ ٔقٕبس ثب 

 .خٛاػتٝ ٞبی وبسفشٔب، ٔلبِح ٚ ٞضیٙٝ ٔلشفی ٔی ثبؿذآٖ دسٌیش ثٛدٜ ٚ ٔتبثش اص فٛأّی ٕٞچٖٛ پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبص ٔحیظ، 

ٕ٘بی ػبختٕبٖ خبسخی تشیٗ پٛػتٝ ػبختٕبٖ ٚ ٕ٘بد ٞٛیت آٖ لغقٝ ؿٟشی اػت وٝ دس وٙبس ػبیش ٕ٘بٞبی ٕٞدٛاس خٛد ٞٛیت 

ٔی ػبصد ٚ وبِجذ ؿٟشی سا تقشیف ٔی وٙذ. ٕ٘ب ثیؾ اص ٞش چٟشٜ دیٍشی ثب ٔشدْ، ػبوٙبٖ ٚ تٛسیؼت ٞبی ؿٟشی استجبط ثشلشاس 

 .دس آٖ ٔمِٛٝ ٞبی ثؼیبسی اص ٞٛیت ٚ صیجبیی تب تىِٙٛٛطی ٚ فٙبٚسی ػبخت، دخیُ اػت

 دس وٝ ٞب ٔیذاٖ یب ٞب خیبثبٖ ثذ٘ٝ ثٝ سا تأثیش ایٗ ٚ اػت ٔإثش داسد حضٛس آٖ دس وٝ ؿٟشی ٔدٕٛفٝ دس ػبختٕبٖ ٞش ٕ٘بی

 ثب ٔقٕبسی دیذ اص وٝ ٚلتی ثٙبثشایٗ .اػت ؿٟشی ثٙبٞبی اص ٔتـىُ ؿٟشی ٕ٘بی ٚالـ دس .دٞذ ٔی ا٘تمبَ اػت، ٌشفتٝ لشاس آٖ

 (.82:1386پبوضاد،) داسیٓ ٞب ػبختٕبٖ ٕ٘بی ثٝ ٔؼتمیٕی اؿبسٜ وٙیٓ، ٔی ثشخٛسد وّٕٝ ایٗ

 ٘ٛفی حبٚی ٔقٕبسی ٞبی تشویت .ٌشدد ٔی ؽبٞش ٔقٕبسی تشویجبت ٕ٘بیؾ كفحٝ یه كٛست ثٝ ػبختٕبٟ٘ب ٕ٘بی ٚالـ دس

 فٕذٜ ٞبی ثخؾ دِیُ ٕٞیٗ ثٝ .وٙٙذ ثشلشاس استجبط ٚی ثب ٚ ٕ٘بیٙذ تحشیه سا آدٔی خیبَ وٝ لبدس٘ذ سٚ ایٗ اص ٚ ٞؼتٙذ ٔقٙب

 ایٗ افتذ، ٔی اتفبق ٔحیظ آٖ ٔقٕبسی ٞبی تشویت ثب ٚی رٞٙی ٚ ثلشی استجبط عشیك اص اعشافؾ ٔحیظ ثب ا٘ؼبٖ استجبط اص ای

 اػت تش ٔـخق ٚ تش تدشیذی غیش ٞبی استجبط تحشیه ثشای ای صٔیٙٝ داسد، تدشیذی ثؼیبس خلّتی وٝ استجبط ٘ٛؿ

 (.189:1373كفبٔٙؾ،)

 وٙذ ٔی فُٕ ثلشی دسن دسیچٝ فٙٛاٖ ثٝ وٝ آ٘دب تب داسد ای ٚیظٜ خبیٍبٜ ٘یض سفتبس ٚ ادسان حٛصٜ دس ثلشی حٛصٜ دس ٕ٘ب

 اختٕبفی ٚ سٚا٘ی اثشات ٚاخذ ؿٙبػی صیجبیی ٚ ثلشی اثشات ثش فالٜٚ ٚ دٞذ ٔی لشاس خٛد تأثیش تحت سا ٔحیظ ثلشی ادسان ٚ

 (.55:1382پبوضاد،) ؿٛد ٔی فضب ٚ ثٙب ثلشی ثشویفیت تأثیشٌزاس فٙلش ٔإثشتشیٗ ٚ ٌشدیذٜ ٘یض

 ٞٓ اختٕبفی ٘مؾ تٛا٘ذ ٔی ثٍزاسد، خبی ثٝ خٛد اص ٔٙبػجی تلٛیش ثتٛا٘ذ وٝ ؿٟشی ٕ٘بی اػت، افتمبد ایٗ ثش حجیت

 فقبِیت تشی ٔغّٛة ٘حٛ ثٝ خٛا٘ذٜ، سا ٔحیظ ٘تیدٝ دس ٚ ٞؼتٙذ دسودب ثذا٘ٙذ وٙذ، ٔی وٕه ٔشدْ ثٝ وٝ چشا ثبؿذ، داؿتٝ

 (.53:1385حجیت،) دٞذ افضایؾ سا ٌشٚٞی استجبعبت ٚ خٕقی خبعشات تٛا٘ذ ٔی حتی ٚ وٙٙذ تٙؾیٓ سا ٞبیـبٖ

 ( ًوای یکی اس خیاتاًْای رتزدام ّلٌذ2ضکل 
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 ؽبٞش ٚ ٕ٘ب ثشای ٔقیبسٞبیی اسائٝ ثٝ ٕ٘ب إٞیت ثٝ اؿبسٜ ضٕٗ "،ؿٟش ؽبٞش ٚ ٕ٘ب ٚ ؿٟش عشح" فٙٛاٖ ثب ای ٔمبِٝ دس ِیٙچ

 .پشداصد ٔی خٛة

 ٞٛیت، ػشص٘ذٌی، اٍ٘یضی، خبعشٜ ؿٙبػبیی، لبثّیت تٙٛؿ، تٟییح،:»اص فجبستٙذ ٕ٘بیذ ٔی ٔقشفی ِیٙچ وٝ ٔقیبسٞبیی

 (.13-14: 1388، )اسخٕٙذفش «آٔٛص٘ذٌی ٚ داسی ٔقٙی ػبدٌی، پزیشی، ا٘قغبف خٛا٘بیی، تلٛسپزیشی،

 

 

 

 ٚ ٚحذت ٘ؾٓ، داسای وٝ دا٘ذ ٔی ٕ٘بیی سا ٔغّٛة ٕ٘بی فضب، ٚ تٛدٜ تشویت ثشای اكِٛی ثیبٖ ثب ٕٞچٙیٗ (1367)تٛػّی

 پیٛػتٍی ٚ تذاْٚ تمبسٖ، ٕٞبٍٞٙی، ٔدبٚست، تقبدَ، ٘ـب٘ٝ، فٙلش ٚخٛد ػبدٌی، .ثبؿذ ٕٞبٍٞٙی ٚ تٙبػت ٔمیبع، تشویت،

 دغذغٝ ثب ٘یض( 1373)كفبٔٙؾ .ٕ٘بیذ ٔی ٔقشفی فضب عشاحی ثشای ٚی وٝ اػت اكِٛی دیٍش لّٕشٚ ٚ تجبیٗ ٔحلٛسیت، فضبیی،

 اص ثیؾ ػبختٕبٖ ٕ٘بی عشاحی ٚی ٍ٘بٜ اص ٚ ذوٙ ٔی اتخبر سا فشٍٞٙی سٚیىشدی ؿٟش، فیٙی ٔٙؾش دس ٕٞبٍٞٙی ٚ ٞٛیت ایدبد

 .اػت ٔجتٙی ٔبدی غیش اكغالح ثٝ فشٍٞٙی ٚ رٞٙی ٞبی اسصؽ اكَٛ ثش ػبختٕبٖ دٞٙذٜ تـىیُ فٙبكش دیٍش

 ٔٛسد اثقبد .ؿٛد ٔی أشٚص ؿٟشی فیٙی ٔٙؾش ثٝ وٝ اػت ا٘تمبداتی تشیٗ ٟٔٓ اص ثلشی اغتـبؽ ٚ ٘بثؼبٔب٘ی ٞٛیت، فمذاٖ

 :اثقبد ثش ٔـتُٕ ؿٟشی عشاحی فُٕ ٔٛسد ٞبی ٔمیبع ٚ ٔلبدیك تٕبٔی ثشسػی دس تٛخٝ

 فّٕىشدی، -

 ؿٙبػی، صیجبیی -

 ٚ ٔحیغی صیؼت -

 (.1379)ٌّىبس،اػت وی ادسا - ٞٛیتی -

 گزدّوایی کلوثَس، اثز پیتز آیشًوي ( ًوای ضْزی هزکش3ضکل 
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 ثٝ ؿٟش ٕ٘بی. آٚس٘ذ ٔی ثٛخٛد سا ؿٟشی ٕ٘بٞبی فٕٛٔی، فضبٞبی ثٝ آٟ٘ب ثٛدٖ ٔـشف فّت ثٝ ٔختّف ػبختٕبٟ٘بی ٕ٘بی

 ٕ٘بٞبی. وٙٙذ ٔی اِمبء ثیٙٙذٜ ثٝ سا ؿٟش حبِت وٝ ٞؼتٙذ ؿٟش ٌٛیبی صثبٖ ثیٙٙذٜ، ثب ؿٟش استجبعی فبُٔ ٟٕٔتشیٗ فٙٛاٖ

 (. 1377)ثحشیٙی، ؿٟشی داس٘ذ ٘بؽش ثش سا ثلشی تبثیشات ثیـتشیٗ ٚ ػبختٝ ثشلشاس ٜ ثیٙٙذ ثب سا ؿٟشی فضبی استجبط ؿٟشی

 

 ِتیٌایی دستگاُ تز آًْا تأثیز اساس تز ساختواًْا ًوای تٌذی طثق 

ٕ٘بٞبی  لبِت دس ثلشی ٔحیظ ٕٞبٍٞٙی فذْ ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔقیبسٞبی ٚ ٚیظٌیٟب اص ٔختلشی ٚ ثیبٖ تقشیفثخؾ  ایٗ دس

  .اػت ؿذٜ ػبختٕبٟ٘ب ثشسػی ٕ٘بٞبی حیث ایٗ اص ٚیذئٛاوِٛٛطی ٔغبِقبت اص ثیٙبیی دػتٍبٜ ثب ػبختٕبٟ٘بی ٌٛ٘بٌٖٛ

 ٔٛسد دس "آ٘تٛ٘ٛیچ فیّیٗ ٚاػیّی" تٛػظ ٘بْ ٕٞیٗ ثب وتبثی دس 1998 دسػبَ ثبس اِٚیٗ ثشای وٝ اػت ای ٚاطٜ "ٚیذئٛاوِٛٛطی"

ؿذ.  ثشدٜ وبس ثٝ اػت ٔغبِقٝ وشدٜ اوِٛٛطیىی فبُٔ یه فٙٛاٖ ثٝ سا ا٘ؼبٖ اعشاف "ثلشی ٔحیظ" ٚیظٌیٟبی وٝ ٔغبِقبتی

 چـٓ عجیقی ٔىب٘یؼٓ ٞبی ٚ ثیٙبیی ثب اػتب٘ذاسدٞبی آٟ٘ب ا٘غجبق ٔیضاٖ اػبع ثش سا ثلشی ٔحیظ ٞبی ٚیظٌی ٔزوٛس ٔغبِقبت

 .ٔیىٙذ ثیبٖ فیضیِٛٛطیه ِحبػ ثٝ چـٓ ثٝ سا آٟ٘ب ٚ ٘بخٛؿبیٙذی خٛؿبیٙذی ٔیضاٖ ٚ وٙذ ٔی ثشسػی ٔٙؾشٜ، دسن ثشای

 ػٝ ثٝ اػت دادٜ اسائٝ ٔختّف ٞبی ٔحیظ ثشای ثلشی ثْٛ ؿٙبػی وٝ ای ثٙذی تمؼیٓ ثٝ تٛخٝ ثب تٛاٖ ٔی سا اثٙیٝ ٕ٘بٞبی

 ثٝ تٛخٝ ثب ثٙذی تمؼیٓ ایٗ .وشد ثٙذی تمؼیٓ  ثخؾ ٕ٘بٞبی آػبیؾ ٚ تٟبخٕی ٕ٘بٞبی ٍٕٞٗ، یب ٚ یىٙٛاخت ٕ٘بٞبی دػتٝ

 ٔـخلبت ثٝ تٛخٝ ثب تٟبخٕی ٚ یىٙٛاخت ٕ٘بٞبی اػت؛ ٌشفتٝ كٛست داؿتٝ ا٘ذ ا٘ؼبٖ ثیٙبیی دػتٍبٜ ثش ثلشی ٞبی پذیذٜ

 ثخؾ آػبیؾ ٕ٘بٞبی ٚ ٘یؼتٙذ ٔٙبػت چـٓ ثشای ٚ ٘جٛدٜ ٕٞبًٞٙ اػتب٘ذاسدٞبی ثیٙبیی ثب ؿٛ٘ذ ٔی تـشیح ادأٝ دس وٝ خٛد

 .ا٘ذ ؿذٜ دادٜ تـخیق ٔٙبػت چـٓ ثشای ثیٙبیی داس٘ذ ٞبی ٔىب٘یؼٓ ثب وٝ ای ٕٞبٍٞٙی ثٝ تٛخٝ ثب

 

  :یکٌَاخت هحیط

 ثٝ ٚ ٘ذاسد ٚخٛد چـٓ ثشای تثجیت وبفی اعالفبت فٙبكش، ٚ خضئیبت ثٛدٖ وٓ ٚ یىٙٛاختی دِیُ ثٝ آٖ دس وٝ ٔحیغی

 اص ٚ ؿذٜ ؿٙبٚس ثش تلٛیش چـٓ  وٝ اػت ایٗ كٛست ثٝ آٟ٘ب ثٝ ٘ؼجت چـٓ اِقُٕ ٔیـٛد. فىغ ؿٙبختٝ ٍ٘بٜ یه دس ػشفت

 .ثبصؿٙبػی ٔیـٛد اَٚ ٍ٘بٜ دس ٔحیظ ایٗ ٔی ؿٛد سد ػشفت ثٝ تمشیجبً آٖ

 اص اػت ٚ كبف ٚ ٔؼغح ثؼیبس ٚ ٘ذاؿتٝ سٍ٘ی وٙتشاػت وٝ خضئیبت ثذٖٚ ٚ یىذػت ٚ ثضسي كفحبت ثب ٕ٘بٞبیی .1

 .ثبؿذ ؿذٜ اػتفبدٜ عجیقی غیش ٚ یىٙٛاخت ٔلبِح

 خغٛط ٚ ا٘ذاصٜ یه صٚایبی ثب ٚ یىؼبٖ فٛاكُ داسای ٚ سً٘ ٚ ا٘ذاصٜ دس یىؼبٖ ٚ ٔؼتمیٓ خغٛط داسای وٝ ٕ٘بٞبیی .2

 .ٞؼتٙذ ثٙب ؿبوّٝ دس ٞٓ ثش فٕٛد

 

 تْاجوی: هحیط

 فالیٓ صیبد تقذاد ٟٔٓ ایٗ ٔحیظ ٔیىٙذ. ٘ـب٘ٝ ٔـبٞذٜ ٞٓ ثٝ ؿجیٝ فٙبكش فشاٚا٘ی تقذاد ِحؾٝ یه دس فشد وٝ ٔحیغی

 رٞٗ ٚ خؼتٝ ػشفت ثٝ چـٓ ایٗ ٔحیظ ٞؼتٙذ. دس یىؼبٖ فبكّٝ ٚ ؿىُ ا٘ذاصٜ دس وٝ اػت ٞٓ ثٝ ٔب٘ٙذ ٚ ؿجیٝ ثلشی

 .ؿٛد خیشٜ تلٛیش ثٝ ٕ٘ی تٛا٘ذ دلیمٝ یه اص چـٓ ثیؾ ثبؿذ ؿذیذ خیّی یىؼبٖ فٙبكش تشاوٓ وٝ حبِتی دس ٚ ؿذٜ پشیـبٖ

 ا٘ذاصٜ، دس پٙدشٜ ٞب صیبد تىشاس ٔب٘ٙذ ٔتحذاِـىُ ٚ یىؼبٖ فٙبكش اص فشاٚا٘ی تقذاد ثب ؿٟشی: ٕ٘بٞبیی ٔحیظ دس ثلشی فالئٓ

 .)ثبؿذ داؿتٝ ٔلذاق ٕ٘ب دس فٙلشی ٞش ثشای ٔیتٛا٘ذ تىشاس صیبد.)ایٗ عجمبت دس ٔـبثٝ ؿىُ ٚ فبكّٝ
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 :تخص آسایص هحیط

 احدبْ، تٙٛؿ ٚ ػغٛح تٙٛؿ دٞٙذٜ، تـىیُ فٙبكش تٙٛؿ :دا٘ؼت ٔٛاسد ایٗ ؿبُٔ ٔیتٛاٖ سا ٔحیظ ایٗ ٔـخلٝ ٞبی

 چـٓ ٚ ثبؿذ عجیقی ٘ضدیه سٍٟ٘بی ٚ ثٝ خغٛط وٝ سٍٟ٘بیی ٚ اؿىبَ ٔٙحٙی، خغٛط ٚخٛد ٚ تلٛیش دٞٙذٜ تـىیُ خغٛط

 .ٔیٕب٘ذ ثبلی تلٛیش سٚی ثش اخجبسی ٚ فـبس ٞیچٍٛ٘ٝ ثذٖٚ ٚ تشی عٛال٘ی ٔذت
 

 :ضْزی هحیط در تصزی عالئن

 عجیقی؛ ٔلبِح ثبفت، سً٘، ا٘ذاصٜ، دس ٔتٙٛؿ ػغٛح اص ؿذٜ تـىیُ ٕ٘بٞبی -

 عجیقی؛ خغٛط ثب ٕٞبًٞٙ ٚ ٘ضدیه ٚ ٔتٙٛؿ آػٕبٖ خظ ثب ٕ٘بٞبیی -

 ثضسي ػغٛح ٚ فشاٚاٖ فٕٛدی ٚ افمی ٔؼتمیٓ خغٛط صیبد ؿٛ٘ذٜ تىشاس فٙبكش فبلذ وٝ ٕ٘بٞبیی -

 .)1391پٛسخقفش،(یىذػت

 ٔشتجظ ٔقب٘ی تذافی ٚ (ؿٟش وبِجذی اثقبد)  آٖ ٕ٘بدٞبی ادسان ٚاػغٝ ثٝ وٝ اػت ؿٟش اص شٚ٘ذاٖـؿٟ فٟٓ شی،ــؿٟ ٔٙؾش

 ٚ ٞٛیتی فشٍٞٙی ؿٙبختی، صیجبیی: اص فجبستٙذ ؿٟشی ٔٙؾش ٌب٘ٝ ػٝ اٞذاف .ٌیشد ٔی كٛست (ای خبعشٜ ٚ رٞٙی اثقبد) آٟ٘ب ثب

 (1384،ٔٙلٛسی) فّٕىشدی

 

 َّیت گیزی ضکل تز ضاخص هعواری عٌاصز ٍ ًوادّا تأثیز 

 فبُٔ فٙٛاٖ ثٝ وٝ سا فٙبكشی« ایشا٘ی تٕذٖ ٞٛیت اص ثخـی :خٟبٖ ٘مؾ ٔیذاٖ»فٙٛاٖ ثب خٛد ی ٔمبِٝ دس صادٜ ٘می

 ٞٛیتی ٚ وبِجذی فٙلش فٙٛاٖ ثٝ خٛیؾ ٕ٘بیؾ ثش فالٜٚ وٝ وٙذ ٔی ثیبٖ ٌٛ٘ٝ ایٗ ٞؼتٙذ، ٔغشح تٕذٖ یب ؿٟش یه ٞٛیتی

 ثبسصٜ ػبیش ٚ ٞٙشی ٞبی لبثّیت خٕقی، ٞبی خبعشٜ فّٕی، تٛاٖ فىشی، اكَٛ فشٍٞٙی، ٞبی اسصؽ ثتٛا٘ٙذ ثبیذ فیٙی، ٚ ؽبٞشی

 ٞب آٖ ثٝ ػبص، ٞٛیت فٛأُ ایٗ وٝ ٞؼتٙذ ٞبیی اسصؽ ٚ اكَٛ ٟٔٓ، ی ٚالـ، ٘ىتٝ دس .وٙٙذ اِمب ٘بؽش ثٝ سا تٕذٖ یه ٞبی

 ٔی اؿبسٜ ّٔت یه صیؼت ی ؿیٜٛ ثٝ خٛیؾ، ٔقٕبسی ٚ ٞٙشی ٞبی ٚیظٌی ثب ٞٛیتی فٙبكش ایٗ حمیمت، دس .وٙٙذ ٔی اؿبسٜ

 ٚ ٔشاػٓ ٚ ٞب آئیٗ ٕٞچٙیٗ .ٞؼتٙذ ّٔت ٘یض یه د٘یبیی ٚ ٔتبفیضیىی ثبٚسٞبی ٚ ٔزٞت ٚ تفىش ثیبٍ٘ش آٖ، ثش فالٜٚ ٚ وٙٙذ

 ٟٕٔی ٘مؾ تٛا٘ٙذ ٔقٕبسی ٔی ؿبخق فٙبكش ٚ ٕ٘بدٞب ٔیبٖ ایٗ دس .وٙٙذ ٔی ٔقشفی پشداصد، ٔی ٞب آٖ ثٝ ّٔتی وٝ سا آداثی

 ٌبٜ ٔبٞیت وٝ اػت ای ٜا٘ذاص ثٝ استجبعبت، دس ٔقٕبسی ٕ٘بدٞبی ٚ ٞب ٘ـب٘ٝ إٞیت صیشا ثبؿٙذ، داؿتٝ ٞٛیت ٌیشی ؿىُ دس

 ثب ثتٛا٘ٙذ ٕ٘بدٞب اٌش ثٙبثشایٗ .داؿت ٘خٛاٞٙذ ٞٛیت ٞب ا٘ؼبٖ ٞب آٖ ثذٖٚ ٚ ٌیشد ٔی لشاس ٕ٘بدٞب تأثیش تحت خٛد استجبط،

 ٘مؾ ثٝ تٛا٘ٙذ ٔی وٙٙذ، اِمب خبٔقٝ ٚ ٘بؽش ثٝ سا ػبص ٞٛیت ٚ احتشاْ ٚ لجَٛ ٔٛسد ٞبی اسصؽ ٚ اكَٛ صٔبٖ وٕبوبٖ ٌزؿت

 ثشتش اٍِٛی یه فٙٛاٖ ثٝ سا خٛد ثتٛا٘ٙذ ٔقٕبسی ؿبخق فٙبكش ٚ ٕ٘بدٞب اٌش ٕٞچٙیٗ .تذاْٚ ثجخـٙذ خٛیؾ ٞٛیتی اسصؿٕٙذ

 فبُٔ فٙٛاٖ ثٝ ٕٞچٙبٖ ٘یض وٙٙذ ٔغشح ثبؿٙذ تش ؿبخق ٚ صیجبتش ٚ ثشتش خٛد ی ثیٍب٘ٝ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اص وٝ پشدٚاْ ٚ پبیذاس ٚ

 ثتٛا٘ٙذ پبیذاس، ٞبی اسصؽ ٔحتٛی ٞبی ٘ـبٖ ٚ ٕ٘بدٞب اص وٝ اػتفبدٜ سػذ ٔی ٘ؾش ثٝ سٚ ایٗ اص .ؿذ خٛاٞٙذ ؽبٞش خبٔقٝ ٞٛیتی

 ٔٛاسد ثٝ تٛخٝ ثب .ػبص٘ذ ٞب آٖ خبیٍضیٗ سا ٚ آسأؾ كفب ٚ دٞٙذ وبٞؾ سا د٘یٛی یٌؼیختٝ افؼبس ٞبی ٚػٛػٝ ٚ ٞب اضغشاة

 ٚ ػبصد ٔی ٔتأثش سا ؿٟش پیىش ػیٕب ٚ ؿٟشی، ٞبی ٔحیظ ٚ ٔقٕبسی دس ؿبخق فٙبكش ٚ ٞب ٘ـبٖ افضایؾ :ٌفت تٛاٖ ٔی فٛق

 .ثخـذ تؼىیٗ ٚ وٙذ آساْ سا ؿٟش ی سٚحیٝ تٛا٘ذ ٔی ٞب آٖ اص ٔحتٛایی ٚ ثدب ی اػتفبدٜ
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 عَاهل َّیتی

 عَاهل َّیت تخص ضْزی حذف عَاهل ٍ علل ایجاد تی َّیتی

 ثجبت اسصؽ ٞب ٚ ٍ٘شؽ ٞب

 

-ثجبت پبیٍبٜ اختٕبفی

 ؿغُ ٚ ٔؼىٗ

افضایؾ 

استجبط ٔیبٖ 

 ؿٟشٚ٘ذاٖ

فٛاكُ ٔٙبػت ٔحُ وبس ٚ -

 ص٘ذٌی 

ثشلشاسی استجبط فشد ٚ ٔحیظ-  

سفـ آؿفتٍی ػیٕبی ؿٟش-  

بٞبی ٔأ٘ٛع ٚ ٘ـب٘ٝ حفؼ فض-

ؿٙبٞبی آ  

 رًٍذ َّیت تخطی
()ثشاػبع ٔمیبع ٞبی فضبیی ٚ ادساوی ٚػیـ  

 َّیت تصزی َّیت کالثذی

ثشلشاسی استجبط فبعفی ٚ 

ؿٙبختی ٔیبٖ فشد ٚ 

 تٕبٔیت فشد

 َّیت ضٌاختی

ٔمبثّٝ ثب اثقبد 

-ٚػیـ وبِجذی

 فضبیی ؿٟش

سفبیت ٔقیبسٞبی ٔقٕبسی 

 ٚ ػیٕبی ؿٟشی

ٌؼتشؽ آٌبٞی 

 سػب٘ی ٔحیغی

ٔٙؾشػبصی ٚ ػبٔب٘ذٞی 

 فضبٞبی ؿٟشی

تمٛیت سٚحیٝ 

 ٕٞجؼتٍی ؿٟشی

ضْزی( تقَیت عَاهل َّیتی ٍ َّیت تخطی ضْزی تز حسة هعیارّای هعواری ٍ سیوای 1ًوَدار   
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 ًتیجِ گیزی

 ػیٕبی ٌیشی ؿىُ ٚ ٔشدْ فبٔٝ ثش ثیـتشی تأثیشٌزاسی لذست ... ٚ ػجض فضبٞبی وٜٛ، سٚدخب٘ٝ، چٖٛ عجیقی ٞبی ٘ـب٘ٝ

 رٞٗ دس ؿٟش اص ٘یىٛ ٚ ٔغّٛة فضبیی خّك ٚ سٚحی آسأؾ دس ؿٟشٞب صیجبؿٙبختی ثقذ ثٝ تٛخٝ. أب داس٘ذ آ٘بٖ رٞٗ دس ؿٟش

 تمٛیت ثب ؿٟشی ٔذیشاٖ ٔؼأِٝ ایٗ ثٝ فّٓ ثب ثٙبثشایٗ .ٔیجبؿذ ا٘ىبس غیشلبثُ ؿٟش ثٝ تقّمـبٖ احؼبع ٟ٘بیت دس ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ

 ٔیـٛد دیذٜ وٕتش ٔىبٖ ثٝ تقّك حغ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔیبٖ دس وٝ خذیذ ؿٟشٞبی دس خلٛف ثٝ ؿٟشٞب دس عجیقی ٞبی ٘ـب٘ٝ

 ثٝ وٙٙذ فشاٞٓ ػىٛ٘تـبٖ ٔحُ ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ تقّمبت ثشای سا ٞبیی صٔیٙٝ ٞٓ ٚ ٕ٘بیٙذ وٕه ؿٟش صیجبػبصی ثٝ ٞٓ ٔیتٛا٘ٙذ

 دس ٘ـب٘ٝ یه وٝ آ٘دبیی اص ٚ ٌشد٘ذ ٕٞشاٜ ٌشافیىی ٞبی ٘ـب٘ٝ یب ٚ ٕ٘بدیٗ ٞبی ٘ـب٘ٝ ثب عجیقی ٞبی ٘ـب٘ٝ صٔب٘یىٝ خلٛف

-٘ـب٘ٝ اص دػت ایٗ تمٛیت ٚ ٌشافیىی ٞبی٘ـب٘ٝ دس صیجبؿٙبختی اكَٛ اص ٌیشیثٟشٜ ثٙبثشایٗ، ٔیٍشدد ٕ٘بد ثٝ تجذیُ صٔبٖ عَٛ

 والٖ ٔٛسد دس حتی؛ ٔیجبؿذ ٔإثش ؿٟشٚ٘ذاٖ خبعش تقّك احؼبع ٚ خذیذ ؿٟشٞبی خٛا٘بیی دس عجیقی ٞبی٘ـب٘ٝ  وٙبس دس ٞب

 ؿٟشٞب اص ٌٛ٘ٝ ایٗ دس صیجبؿٙبختی ٔجبحث ثٝ تٛخٝ ؿبٞذ وٕتش أشٚص آٟ٘ب وٙتشَ اص خبسج ٚ سٚیٝ ثی سؿذ ػجت ثٝ وٝ ؿٟشٞب

 - سٚحی ػالٔت ٘یض فّت ٕٞیٗ ثٝ ٔیجبؿذ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔبدی ٘یبصٞبی ثٝ پبػخٍٛیی ثٝ ٔقغٛف ٔذیشاٖ تٛخٝ تٕبْ صیشا. ٞؼتیٓ

آ٘چٝ دس ٔٙؾش أشٚص ٔغشح اػت، فذْ ا٘غجبق ػبختبس خذیذ آٖ ثش . اػت افتبدٜ ٔخبعشٜ ثٝ ؿٟشٞب والٖ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ سٚا٘ی

ػبختبس تبسیخی ٚ عجیقی آٖ اػت. ٕ٘بٞب ثٝ دِیُ ٘مؾ ٟٕٔی وٝ دس ایدبد خٛا٘بیی ٚ ٘مـٝ خٛا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ داس٘ذ، ثبیذ ٔٙؾش 

 ایدبد ٘ـٛد.ؿجب٘ٝ ای ٔٙغجك ثش ػبختبس سٚص داؿتٝ ثبؿذ تب دس دسن وّیت ؿٟش ٌؼؼت 
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 ع هٌات

 پیبْ .٘ـش ٚ عشح ؿشوت ٔقٕبسی، ٚ ؿٟشػبصی ٔقبٚ٘ت ؿٟشػبصی، ٚ ٔؼىٗ ٚصاست "ؿٟشی فضبی عشاحی سإٞٙبی" خٟب٘ـبٜ، پبوضاد؛[ 1]

 .1384 ػیٕب،

 ثب ٕ٘بٞبی ػبختٕبٖ ٘بٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔقیبسٞبی اػتخشاج "یقمٛة، ٔمبِٝ  ,اِٟی فتح ,ٔشیٓ ,ثبِٕقٙی فّٛی ,سضب ٔحٕذ ,پٛسخقفش [2]

 ثٟبس, 27 ؿٕبسٜ ,ٚ ؿٟشػبصی ٔقٕبسی فّٕی ا٘دٕٗ پظٚٞـی -فّٕی ٘ـشیٝ "ثلشی ثْٛ ؿٙبػی اكَٛ ثٝ تٛخٝ ثب ا٘ؼبٖ ثیٙبیی دػتٍبٜ

 .1391 تبثؼتبٖ ٚ

 وبسثشدی،ٔشوض صیجبیی ؿٙبػی ٌشدٕٞبیی ٔمبالت ٔدٕٛفٝ ؿٟش، ٔقٕبسی ٚ فضبی ٚ فشْ ؿٙبػی، صیجبیی ، (1381ٔحٕذ) ٘می صادٜ، [3]

 .تٟشاٖ اػالٔی، اسؿبد ٚصاست ٞٙش تحمیمبت ٚ ٔغبِقبت

 .38-65كق ، 32 ؿٕبسٜ كفٝ، پظٚٞـی فّٕی ٘ـشیٝ ویفیت عشاحی ؿٟشی، ػبص٘ذٜ ٔإِفٝ ٞبی (،1379وٛسؽ) ٌّىبس، [4]

 .تٟشاٖ ؿٟش صیجبػبصی صاس، ػبصٔبٖ الِٝ خیبثبٟ٘بی ثٟؼبصی عشح (،1373وبٔشاٖ) كفبٔٙؾ، [5]

 ؿٟشػبصی ٚ تحمیمبت ٔغبِقبت ٔشوض اَٚ، خّذ ایشاٖ، دس ٔؼىٛ٘ی فضبٞبی ؿٟشی ٚ عشاحی ٞبی سٚؽ ٚ اكَٛ (،1367ٔحٕٛد) تٛػّی، [6]

 .تٟشاٖ ایشاٖ، ٔقٕبسی ٚ

 ٔؼىٛ٘ی، پبیبٖ ٘بٔٝ ٕ٘بٞبی حٛصٜ دس ٔإثش ٌٚشٟٚٞبی ٔشدْ ی تشخیحبت ٔحیغی ٔمبیؼٝ ا ثشسػی (،1388ٔؼقٛد) اسخٕٙذفش، [7]

 .تٟشاٖ ایشاٖ، ٚكٙقت فّٓ دا٘ـٍبٜ ؿٟشی، عشاحی اسؿذ وبسؿٙبػی

 ،18ؿٕبسٜ  53 ؿٕبسٜ ؿب٘ضدٞٓ، ػبَ آثبدی، ٔقٕبسی ٚ فلّٙبٔٝ ؿٟشػبصی تبسیخ، ٌزس دس ؿٟش ٔٙؾش عشاحی ، (1385فشح) حجیت، [8]

 .خذیذ دٚسٜ

 .14 ؿٕبسٜ صیجب، ٞٙشٞبی آٖ، اص تٛلقبت تىٛیٗ ٚ ػیش ٔؼىٛ٘ی ٕ٘بٞبی پذیذاسؿٙبػی (،1382) خٟب٘ـبٜ پبوضاد، [9]

 .ؿٟیذی ا٘تـبسات عشاحی ؿٟشی، ثبة دس ٔمبالت ٔدٕٛفٝ (،1386) خٟب٘ـبٜ پبوضاد، [19]

 وبسثشدی، ٔشوض صیجبیی ؿٙبػی ٌشدٕٞبیی ٔمبالت ٔدٕٛفٝ ؿٟش، ٔقٕبسی ٚ فضبی ٚ فشْ ؿٙبػی، صیجبیی (،1381) ٔحٕذ ٘می صادٜ، [11]

 .تٟشاٖ اػالٔی، اسؿبد ٚصاست ٞٙش تحمیمبت ٚ ٔغبِقبت

 .اَٚ چبح تٟشاٖ، دا٘ـٍبٜ ا٘تـبسات ،"ؿٟشی عشاحی فشآیٙذ"(1377حؼیٗ،) ػیذ ثحشیٙی، [12]

 ٘ٛػبصی ؿشوت ،"آثبد فجبع اساضی ؿٟشی عشاحی چبسچٛة"( 1383ٕٞىبس(، ) ٔـبٚساٖ ٕٞىبساٖ)ٌشٜٚ ٚ پبسٞبع ٔـبٚس ٟٔٙذػیٗ [13]

 .آثبد فجبع

 .ػْٛ ایشاٖ، چبح تبسیخی ٞبی ثبفت دس ؿٟشی ،فضبٞبی 1385 حؼیٗ،، صادٜ ػّغبٖ [14]

« ٚ عشاحی ثش٘بٔٝ سیضی ٔىب٘یبثی، ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی، تقبسیف، ؿٟشی، ؿٙبػی ٘ـب٘ٝ» (،1389ٟٔذی) ٔٙتؾشاِحدٝ، ٔحٕذسضب، پٛسخقفش، [15]

 .ّٞٝ /عحبٖ ا٘تـبسات تٟشاٖ،

 .8ؽ فٕٛٔی، فشًٞٙ ، فلّٙبٔٝ«ؿٟشی ؿٙبػی صیجبیی ٚ فشًٞٙ» ٔٙٛچٟش، ٔضیٙی، [16]

 .پیبْ ، تٟشاٖ: ا٘تـبسات«ؿٟشٞب لذیٓ ثبفت ٘ٛػبصی ٚ ثٟؼبصی ٔجب٘ی» (، 1388ٔحٕذسضب) پٛسخقفش، [17]

 .، تٟشاٖ: ٘ـش أیشوجیش«ؿىُ ؿٟش ٔٙؼدٓ» (، 1386٘ٛیٗ) تٛالیی، [18]

 .ٞفتٓ چبح تٟشاٖ، دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ: ا٘تـبسات، «ػیٕبی ؿٟش» (، 1385ٔٙٛچٟش) ٔضیٙی، [19]

 


