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 چکیده:
ٕ٘بد ٚالٔی ص٘ذٌی ػبوٙیٗ یه ؿٟش آٓ اص فٔبِیت ٞبی ٕٓٛٔی ٚ خلٛكی دس خیبثبٖ ٞبی آٖ تزّی ٔی یبثذ؛ ِزا ویفیت ٔغیٌی ایٗ   

تبحیش لشاس دٞذ دس٘تیزٝ خّك ثؼتتشی ثتب   فوبی ؿٟشی ٔی تٛا٘ذ ّٕٓىشد خیبثبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔغیٌی ارتٕبٓی، التلبدی ٚ دػتشػی سا تغت 

صیجبؿٙبختی ٚ صیؼت ٔغیٌی ػجت پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبصٞبی ا٘ؼتب٘ی ٚ فتشاٞٓ آٚسدٖ آػتبیؾ، ختبًشٜ،     -ویفیت ثٝ ِغبٍ ّٕٓىشدی، وبِجذی

   ٖ یىتی اص   ٞٛیت، تّٔك خبًش ثٝ ٔىبٖ ٚ سهبیتٕٙذی خٛاٞذ ؿذ. دس ٘ٛؿتبس عبهش ػٔی ؿذٜ ثب ؿٙبخت خیبثبٖ ٔذسع وشٔب٘ـتبٜ ثتٝ ٓٙتٛا

ثٙذی ؿٟشی ،ٓٛأّی وٝ ػجت رٌّٛیشی اص ثٟجٛد ٔؼبئُ ٚ ٔٔوتت  ایتٗ خیبثتبٖ     لذیٕی تشیٗ ٔغٛسٞبی تزبسی ٚ دػتشػی دس اػتخٛاٖ

ٞتبی   تٛكیفی ٚ تىیٝ ثش ٌٔبِٔتب  وتبثخب٘تٝ ای ٚ ثشداؿتت   -ؿذٜ ا٘ذ ؿٙبػبیی ؿٛ٘ذ.. پظٚٞؾ عبهش اص ّ٘ٛ وبسثشدی ثٛدٜ ٚ ثب سٚؽ تغّیّی

ٜ اػت. ٘تبیذ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ خیبثبٖ  ثب ٚرٛد لبثّیت ٞبی تبسیخی، التلبدی، ارتٕبٓی ٚ دػتشػی خٛد، ثب ٔیذا٘ی ا٘زبْ ؿذ

ٔـىتتی اص لجیُ تشافیه، ٓشم وٓ ٔٔبثش ػٛاسٜ ٚ پیبدٜ، ویفیت پبییٗ وبِجذ، ٓذْ ٔشٔت رذاسٜ ٞبی وٟٗ، ٘ب ٕٞبٍٞٙی اثٙیٝ ی ٘ٛ ٚ وٟٙٝ 

ٝ ٓٙٛاٖ یه فوبی ؿٟشی ٔٛفك ثبص ٔب٘ذٜ اػت وٝ دالیُ ایٗ أش سا ٔی تٛاٖ دس ٔؼبئّی صٖٛ وٕجٛد آتجتبسا   سٚثشٚػت ٚ اص وبسوشد خٛد ث

 ٞبی الصْ، ٓذْ ٚرٛد ًشط ػبٔب٘ذٞی ٔٙبػت، ٓذْ ٔذیشیت كغیظ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ػبصٔب٘ی ٚ ٔـبسوت ٔشدٔی رؼت. ٚ ثٛدرٝ
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 هقذهِ : -1
  

خیبثبٖ ٞب دس ٞش ؿٟشی ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص ثب اسصؿتشیٗ ػشٔبیٝ ٞب ًجمٝ ثٙذی ٔی ؿٛ٘ذ وٝ كشفب ربثزبیی ٔشدْ اص ٔىب٘ی ثٝ 

سا ٔی ثیٙٙذ، ٓىغ إُِٔ ٘ـبٖ ٔی ٔىبٖ دیٍش سا تبٔیٗ ٕ٘ی وٙٙذ، ثّىٝ ثٝ ٓٙٛاٖ یه فوب تّمی ٔی ٌشد٘ذ وٝ ٔشدْ یىذیٍش 

دٞٙذ ٚ تزبس  ٚ تفشیظ ٔی ٕ٘بیٙذ. خیبثبٖ ٞب ؿٟش سا پشرٙت ٚ رٛؽ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ، دس ٘تیزٝ ٞش تلٕیٕی دس ٔٛسد ٔىب٘یبثی ٚ 

خیبثبٖ ٞب ٓتٜٚ ثش ایٙىٝ ػبص٘ذٜ ػبختبس وبِجذی (.Gautam,2:11:1ثش٘بٔٝ سیضی خیبثبٖ تبحیش فٛق أِبدٜ ای ثش ص٘ذٌی داسد )

ٞٙشی  -ؿٟش٘ذ ثیبٍ٘ش ػبختبس ارتٕبٓی، التلبدی ٚ فشٍٞٙی ربٔٔٝ ٘یض ٔی ثبؿٙذ.ثٝ ٕٞجٗ خبًش ٘ٝ ٔی تٛاٖ ثب دیذٌبٞی ؿٟشی

ثٝ تغییش ٚ تضییٗ خیبثبٟ٘بی ٔٛرٛد ؿٟشی پشداخت ٚ ثب تلٕیٕی خٛد ٔغٛسا٘ٝ عبفِٝ رٕٔی سا اص صٟشٜ خیبثبٖ صدٚد ٚ ٘ٝ ٔی 

لذس  فٛق  .( 132:  1383اسٜ، ٔمبْ آٖ سا دس عذ یه ؿشیبٖ ٓجٛسی تٙضَ داد.)پبوضاد، تٛاٖ ثٝ ثٟب٘ٝ عُ ٔؼئّٝ ی تشافیه ػٛ

ی ؿٟشی ثشٌشفتٝ اص ٌزؿت صٔبٖ ٚ ثٝ رب ٔب٘ذٖ ٔٔب٘ی ٚ خبًشا  خبف دس آٖ اػت ٚ ایٗ لذس  ٞب بثبٖیخأِبدٜ ػبختبس ؿجىٝ 

)پبوضاد،  ػبصد یٔی ؿٟشی رذیذ ثی ٘یبص ٞب بثبٖیخدس ؿشایي ٔٛرٛد، ؿٟشٞب سا اص  ٞب آٖثٝ عذی اػت وٝ ػبٔب٘ذٞی دسػت 

1383 ،137.) 

خیبثبٖ تٛػي رذاسٜ ٞبی ػبختٝ ؿذٜ اعبًٝ ٌشدیذٜ اػت ٚ ٔزٕٛٓٝ ای اص ٕ٘بٞبی ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ ٔی ثبؿذ. ٍٞٙبٔی وٝ  

ط ٞب ٚ كغجت اص رذاسٜ ی ؿٟشی خیبثبٖ ٔذسع ثٝ ٔیبٖ ٔی آیذ آ٘ضٝ دس رٞٗ تذآی ٔی ٌشدد اِتمبًی اػت اص سً٘ ٞب ٚ ًش

فشْ ٞبیی وٝ ثی ٞیش ٔغتٛایی ٕٓیك، ٘ب ثٝ ٞٙزبسی سا ثب صـٓ ٚ رٞٗ ؿٟشٚ٘ذ ٓزیٗ ػبختٝ اػت. ٕٔٔبساٖ ٔذسٍ٘شا ٚ 

وبسفشٔبیبٖ ثٝ اٍِٛٞبی ػٙتی ٚ ٔغیي پیشأٖٛ ثٙب ثی تٛرٝ ثٛدٜ ٚ ٘تیزٝ پشٚطٜ ٞبیـبٖ ػبختٕبٖ ٞبیی اػت وٝ دس خٛؿجیٙب٘ٝ 

بًٙذ.ٓتٜٚ ثش سٚ٘ذ ٘ٛػبصی ثی تٛرٝ ثٝ ثْٛ ٚ فشًٞٙ، عُ ٔٔوُ تشافیه ؿٟشی ٚ اسائٝ تشیٗ عبِت، تٟٙب ثب خٛدؿبٖ دس استج

ساٞىبس تٔشین خیبثبٖ ٘یض ثٝ سٚ٘ذ تخشیت رذاسٜ ی وٟٗ دأٗ صدٜ اػت.دس ایٗ ٘ٛؿتبس ثب ثشسػی ایٗ خیبثبٖ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ 

ُ ٘ىشدٜ ا٘ذ ٚ دس وُ ثبفتی ٔخذٚؽ ایزبد ًشط ٞبی ٘ٛػبصی ٚ ثٟؼبصی ٚ تٔشین خیبثبٖ ٔذسع وشٔب٘ـبٜ تب وٖٙٛ ٔٛفك ٕٓ

 ؿذٜ اػت.

 

 : طزح هسالِ: 1-1

 ذٜیؿٟش لشاس داسد ٔب٘ٙذ ٞش پذ ٗای وٟٗ ٔ ٞؼتٝ دس ٚ وشٔب٘ـبٜ ؿٟش ٔشوض ٔ ٔذسع وشٔب٘ـبٜ وٝ دس ثبفت فشػٛدٜ بثبٖیخ

 تیٚ ثب إٞ یٕیلذ یؿٟش یفوب ٗیا ٙىٝیثب ا.سا تزشثٝ وشدٜ اػت  یشاتییٚ تغ شفتٝیپز یخٛد دٌشٌٛ٘ یخیتبس ٙذیدس فشا یا

دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفتٝ، ٕٞضٙبٖ  بثبٖیخ ٗیا یٚ ػبٔب٘ذٞ یػبَ اػت وٝ ثٟؼبص یٞب داسد ٚ ػبَ یٔـىت  ٔتٔذد

 ٔذسع كٛس  ٍ٘شفتٝ اػت.  بثبٖیدس رٟت ثٟجٛد اٚهبّ خ یصٙذا٘ یٔـىت  پب ثش رب ثٛدٜ ٚ دٌشٌٛ٘

٘ٛ دس  یٔٛاسد اؿبسٜ وشد: ػبخت ٚ ػبصٞب ٗیثٝ ا تٛاٖ یٔ یدس ػبٔب٘ذٞ تیٓذْ ٔٛفم ُیٚ دال بثبٖیخ ٗیٔـىت  ٔتٔذد ا اص

اَٚ ٚ دْٚ  پّٟٛی ٔ دٚسٜ ثٝ ٔشثٛى وٝ وٟٗ ٔ رذاسٜ ی٘ٛػبص ضیٚ ٘ ذیرذ یٞب یدس رٟت اػتمشاس وبسثش بثبٖیخ ٗای ٔ رذاسٜ

 ٔ  ٝیاص اثٙ یبسی. ثؼثبؿذ ٔی الذاْ دػت دس وٟٗ ٔ رذاسٜ تیتخش ٞب ی٘ٛػبص ٗیا٘زبْ ا یاػت دس عبَ ارشاػت ٚ دس ساػتب

ثبفت  زٝیٚ دس ٘ت ٌشد٘ذ یٔ یفشػٛدٜ ٚ ٔخشٚثٝ تّم یا٘ذ ٚ ثٝ ٓٙٛاٖ ثبفت سٞب ؿذٜ یٚ ٘ٛػبص یثذٖٚ ٔشٔت، ثٟؼبص ضیوٟٗ ٘

ٌؼؼت  هیؿىُ ٌشفتٝ دصبس  شاًیوٝ اخ ی. رذاسٜ ادٞذ یسا اسائٝ ٔ یٟٔٓ ؿٟش یفوب هیٔخذٚؽ اص  یٔٛرٛد صٟشٜ ا

 ٍشدی ٚ وٟٗ ٔ وٝ ثٝ ِغبٍ سً٘، ٔلبِظ، تٔذاد ًجمب ، فشْ ٚ ... ٔتفبٚ  ثب رذاسٜ ٌشدد یسا ؿبُٔ ٔ یا ٝیؿذٜ ٚ اثٙ یخیتبس

ایٗ خیبثبٖ وٝ ٘مؾ ٞبی التلبدی، ارتٕبٓی، تبسیخی ٚ  ّٕٓىشد ٓجٛس ٚ ٔشٚس ٚ دػتشػی سا ثٝ ٟٓذٜ  ٘ٛػبص اػت. ٔ ٝیاثٙ

ٔشوضی ٚ اكّی ؿٟش ؿذٜ اػت، تٔذاد صیبدی فٔبِیت  ٔتّٙٛ ٚ اػبػی سا دس داسد، عبَ ثٝ دِیُ ایٙىٝ تجذیُ ثٝ یه خیبثبٖ 

خٛد ربی دادٜ اػت.لبٓذتب ثب افضایؾ سٚص افضٖٚ تٔذاد خٛدسٚ ٚ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص ایٗ ٔؼیش ٓشم ٔٔجش ٔی ثبیؼت 
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دس ثشخی لؼٕت  رٛاثٍٛی عزٓ ثبالی تشافیه ثبؿذ؛ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ تٔشین خیبثبٖ ٔذسع دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفت ٚ

ٞبی خیبثبٖ، ثٝ تخشیت رذاسٜ ی وٟٗ ٚ ٓمت ٘ـیٙی پشداختٝ ٚ دس ثؼیبسی لؼٕت ٞب سٚ٘ذ ٘ٛػبصی ٚ تٔشین وٙذ پیؾ 

عزٓ ثبالی تشافیه ؿٟشی ٓتٜٚ ثش ٘یبص ثٝ تٔشین ٔٔجش،  ٚص ٔٛفمیت صـٍٕیشی عبكُ ٘ـذٜ اػت. ٔی سٚد ٚ تب ثٝ أش

ٜ دس رٟت ثٟجٛد عُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔی ٚ وبٞؾ اػتفبدٜ اص خٛدسٚٞبی ؿخلی ثبٓج وّیذ خٛسدٖ پشٚطٜ ی ٔٙٛسیُ وشٔب٘ـب

ؿذ وٝ ٘غٜٛ ی ٓجٛس آٖ اص خیبثبٖ ٔذسع ٞٙٛص ثب اثٟبٔبتی سٚثشٚػت، صشا وٝ ٘جبیذ ثٝ ثبفت تبسیخی ٚ ٔخلٛكب ثبصاس آػیت 

ٓتٜٚ ثش ایٙىٝ ُٚیفٝ ی ثشػب٘ذ ٚ لشاسٌیشی پبیٝ ٞبی آٖ ثش سٚی خیبثبٖ، ػیٕبی ؿٟشی سا ٔخذٚؽ ٕ٘بیذ. ایٗ خیبثبٖ 

ربثزبیی ٚ دػتشػی سا ثش ٟٓذٜ داسد، فوبی ؿٟشی اػت وٝ سٚصا٘ٝ افشاد پیبدٜ ی ثؼیبسی دس آٖ ثٝ فٔبِیت ٔی 

پشداص٘ذ.ٓتٜٚ ثش ایٗ وٝ ٓشم پیبدٜ سٚ ٞب ٚ ویفیت آٖ ٞب پبػخٍٛی تٔذاد ثبالی ٓبثشیٗ ٘جٛدٜ اػت، تّٙٛ فوبیی ٚ 

 ٖ ؿذٜ ٔغذٚد ٔی ثبؿذ.فوبٞبی ارتٕبٓبتی ٔٙبػت ٚ ٔجّٕب

 : ضزٍرت ٍ ّذف تحقیق: 2-1

خیبثبٖ یىی اص ٓٛأُ ؿىُ دٞٙذٜ ی ػبخت ٚ ویفیت یه ؿٟش اػت، دس ٘تیزٝ ثشای داؿتٗ ؿٟشی پبیذاس، صیؼت پزیش ٚ      

ثبال سفتٗ  ثب تٛرٝ ثٝ افضایؾ سٚصافضٖٚ تٔذاد خٛدسٚ ٚ ثٝ تجْثبویفیت تٛرٝ ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی اِضأی اػت. 

عزٓ تشافیه، ایٗ خیبثبٖ تٛاٖ ٓجٛس تٔذاد ثیـتش ی ٚػبیُ ٘مّیٝ سا ٘خٛاٞذ داؿت. اص ػٛیی ػبخت ٚ ػبص ٞبی ثی تٛرٝ ثٝ 

ٔغیي ٚ اٍِٛ ٞبی ثٛٔی ٘یض ٞش سٚصٜ ٌؼتشؽ خٛاٞذ یبفت ٚ تخشیت ٞش صٝ ثیـتش ثبفت وٟٗ سا ؿبٞذ خٛاٞیٓ ثٛد دس ایٗ 

خیبثبٖ ٔذسع وشٔب٘ـبٜ ثٝ تلٛیش وـیذٜ ؿٛد ٚ ساٞىبسٞبیی رٟت ثٟؼبصی اٚهبّ ایٗ ٘ٛؿتبس ػٔی ٔی ؿٛد ٔـىت  وٙٛ٘ی 

 فوبی ؿٟشی اسائٝ ٌشدد.
 

 : فزؼ تحقیق: 3-1

ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ سهبیت ؿٟشٚ٘ذاٖ اص یه ثبفت ؿٟشی تبثْ عوٛس دس یه فوبی ثب ٞٛیت اػت.ٔغیٌی وٝ تٛاٖ اسائٝ ی 

ؼتٝ ا٘ذ سا داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثتٛا٘ذ عغ تّٔك ثٝ فوب سا  افضایؾ دٞذ.ػیٕبی ؿٟشی تلٛیشی اص ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔـبثٝ وٝ دس رٞٗ ٘مؾ ث

دس كٛس  اغتـبؽ ٚ تشویت ٘بٔٙبػت ٓٙبكش ػیٕبػبص ؿٟشی ٚ ٓذْ پیشٚی اص اٍِٛٞبی خبًشٜ اٍ٘یض، دصبس هٔف دس ثبصؿٙبػی 

فوبیی، پیٛػتٍی، ٕٞبٍٞٙی، ِ٘ٓ،  خبًشا  ٔی ؿٛد. ٓٛأُ دیٍش ٚاثؼتٍی ٚ سهبیت ؿٟشٚ٘ذ ٔی تٛا٘ذ ٓٛأُ ویفی صٖٛ تّٙٛ

ٚعذ ، ػشص٘ذٌی فوب ٚ اٌ٘ٔبف ثبؿذ.ٓتٜٚ ثش ایٗ ا٘تِبس ٔی سٚد تٛصیْ ٔٙبػت تشافیه ٚ وبٞؾ آِٛدٌی ٞبی كٛتی، ثلشی ٚ 

 ٔغیٌی ٘بؿی اص آٖ، ثٝ تجْ ایزبد عغ أٙیت ٚ آػٛدٌی ایٗ سهبیت سا افضایؾ دادٜ ٚ ثبٓج ػبٔب٘ذٞی ٔغیي ؿٟشی ٌشدد.
 

 الت ٍ اتعاد پژٍّص:: سَا 4-1

ثٝ ًٛس وّی دس ایٗ ٘ٛؿتبس ػٔی ٔی ؿٛد  ثب ػٛاالتی ٕٞضٖٛ صٝ ٓٛأّی خٛا٘بیی ٚ ٕٞبٍٞٙی رذاسٜ ی ؿٟشی سا دصبس     

صشا خیبثبٖ ٔذسع دس آػیت وشدٜ ا٘ذ؟ عوٛس سٚص افضٖٚ اتٛٔجیُ دس خیبثبٖ ٔذسع صٝ تبحیشاتی ثش ویفیت ٔغیي داؿتٝ اػت؟ 

دصبس ٔـىُ اػت؟ آیب خیبثبٖ ٔذسع تٛا٘بیی تجذیُ ثٝ یه ٔغیي ؿٟشی خبًشٜ اٍ٘یض سا داساػت؟ٚ   ٓجٛس دادٖ تشافیه آساْ

ت وٝ ؿبُٔ آساْ ػبصی تشافیه، ٔؼبٓذ  ٓبثش پیبدٜ، ػبصٔب٘ذٞی  ّٕٓىشدی،ٔٔوت  خیبثبٖ ٔذسع وشٔب٘ـبٜ دس اثٔبد ویفیت 

 شد.ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌی صیؼت ٔغیٌیٚ ویفیت  وبِجذیفوب اػت ت ویفیت 
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 : رٍش تحقیق: 5-1

تٛكیفی ٚ ثشسػی  -دس ایٗ ٘ٛؿتبس، رْٕ آٚسی اًتٓب  ت دس ثخؾ اثتذایی پظٚٞؾ ، ٔمذٔٝ ٚ ٔجب٘ی ِ٘شی ت ثب سٚؽ تغّیّی 

اػٙبد ٚ ٔذاسن وتبثخب٘ٝ ای كٛس  ٔی ٌیشد ٚ ثشای تؼّي وبُٔ ثش ٔـىت  ایٗ خیبثبٖ ؿیٜٛ ی ٔیذا٘ی ٚ ثشخٛسد ٔؼتمیٓ ثب 

خٛاٞذ ؿذ , ٕٞضٙیٗ ٌٔبِٔٝ ی ٔلبعجٝ ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ ثب ػبصٔبٖ ٞبی ری سثي ٘یض دس فٟٓ ٔؼبئُ ایٗ فوبی ٔؼبئُ ا٘تخبة 

 ؿٟشی ٍ٘بس٘ذٜ سا یبسی خٛاٞذ وشد.

 

 چْارچَب پژٍّص:6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی مباوی وظری در حیطه ی خیابان های شهری

آسیب جداره ی شهری واشی از چه 

 اولیه خیابان مدرسبررسی  عواملی است؟

مشکل ترافیک چگووه حل خواهد 

 یافته مشکالت خیابان مدرس ارائه سواالت شد؟

مشکالت عملکردی و زیست محیطی 

چه اثری بر کیفیت محیطی داشته 

 است؟

 ابعاد

 عملکردی کالبدی زیست محیطی

 صوتی، بصری،

 اکولوشیکی

 پیاده ،

 سواره

 جداره کهه،

 جداره وو

 بررسی میداوی ثاوویه
 از طریق عکس برداری

 گسارش وویسی

 ارائه وتایج

 خیابان مدرس کرماوشاه ومووه: ارتقای کیفیت خیابان های شهری
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 هثاًی ًظزی ٍ پیطیٌِ تحقیق: -2

 
: أىب٘ب  ٚ لبثّیت ٞبی خبكی ثشای ثشٚص ًیف ٚػیٔی اص فٔبِیت ٞب ٚ سفتبسٞبی رٕٔی داس٘ذ.لذس  : خیاتاًْای ضْزی 1-2

فٛق أِبدٜ ػبختبس ؿجىٝ خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی ثشٌشفتٝ اص ٌزؿت صٔبٖ ٚ ثٝ رب ٔب٘ذٖ ٔٔب٘ی ٚ خبًشا  خبف دس آٖ اػت ٚ ایٗ 

ب سا اص خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی رذیذ ثی ٘یبص ٔی ػبصد لذس  ثٝ عذی اػت وٝ ػبٔب٘ذٞی دسػت آٖ ٞب دس ؿشایي ٔٛرٛد، ؿٟشٞ

(. ٘ىتٝ دیٍش ثٝ وبسٌیشی ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ دس خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی ثب تشفٙذٞبی ٔختّف ٚ دس ػٌٛط 137، 1383)پبوضاد، 

ِبس  ٔختّف اػت.اص آ٘زبیی وٝ ٔؼبئُ ایٗ فوبٞب ثؼیبس ٔتّٙٛ ٞؼتٙذ ٕ٘ی تٛاٖ تٛلْ داؿت وٝ ٕٞٝ ٔؼبئُ آٖ آٓ اص ٔؼبئُ ٘

ٚ وٙتشَ، ػبخت ٚ ارشا، ٔشالجت ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚ... تٛػي یه اسٌبٖ ؿٟشی كٛس  ٌیشد. ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ دس عفَ خیبثبٖ 

ؿٟشی ٔٙزش ثٝ ایزبد ِ٘بس  ارتٕبٓی ٔی ؿٛد، وٝ آٖ ٘یض ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ثبٓج ثٟجٛد ٚرٝ ارتٕبٓی فوب ٚ افضایؾ أٙیت آٖ ٔی 

ثٝ عوٛس ٞشصٝ ثیـتش ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿذٜ ایٗ صشخٝ تىبّٔی ٕٞضٙبٖ ادأٝ ٔی  ٌشدد، ٚ افضایؾ أٙیت ٘یض دٚثبسٜ ٔٙزش

 (139، 1383یبثذ.)پبوضاد، 

دس یه رْٕ ثٙذی وّی خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی ثٝ ٓٙٛاٖ ثؼتشٞبی رشیبٖ ػبص دس ثبصتبة ؿیٜٛ ٞبی ٔٔیـت ػبوٙیٗ یه ؿٟش، 

دس خٛد ربی ٔی دٞٙذ. ثٝ ٚیظٜ ایٙىٝ ٕٓذٜ تشیٗ فوبٞبیی سا تلٛیش ٔی وٙٙذ وٝ ثٝ كٛس  سٚصٔشٜ ثیـتشیٗ عیب  رٕٔی سا 

ػٟٓ سا ٘ؼجت ثٝ ػبیش فوبٞبی ؿٟشی ثٝ خٛد اختلبف ٔی دٞٙذ. ثش ایٗ ٔجٙب دیٍش ٕ٘ی تٛاٖ آٖ ٞب سا ٔٔجش، یٔٙی ٔغُ ٓجٛس 

 (.41، 1389ِمت داد )پٛسرٔفش، ٔغٕذسهب ٚ ٕٞىبساٖ، 

 

شا دس ٚالْ ؿىُ دٞی فوبی خیبثبٖ ؿٟشی ٔجتٙی ثش خٛاػت ًشاعی خیبثبٖ ؿٟشی ا٘ؼبٍ٘ : خیاتاى ضْزی اًساى گزا: 2-2

ٞبی ا٘ؼب٘ی اػت.سٚیىشد ا٘ؼب٘ی ثٝ ًشاعی خیبثبٖ ؿٟشی، تتؽ خٛد سا رٟت دػتیبثی ثٝ ٔغیٌی ثٟتش ثش ٔجٙبی ثٙیبدی تشیٗ 

ضٜ ٞبی ا٘ؼب٘ی فوبی سفتبسٞبی دسٚ٘ی ا٘ؼبٖ وٝ ٕٞب٘ب اٍ٘یضٜ ٞب ٚ ٘یبصٞبی اٚػت، اػتٛاس ػبختٝ اػت.ثب ٔغٛس لشاس دادٖ اٍ٘ی

 ( .:6، 1385خیبثبٖ ؿٟشی ٔی ثبیذ ثٝ اثٔبد رؼٕی، رٞٙی ٚ سٚعی ا٘ؼبٖ دس یه وّیت ٕٞبًٞٙ پبػخٍٛ ثبؿذ )ٌّٔجی، 

یه خیبثبٖ ا٘ؼبٖ ٌشا تٟٙب ٘یبص دػتشػی ٚ ربثزبیی سا ثشاٚسدٜ ٕ٘یؼبصد.ثّىٝ فوبیی اػت وٝ ٞش فشدی اص ارتٕبّ دس خّك آٖ 

(. Jacobs,5991)ػٟیٓ ثٛدٜ ٚ دس ٓٛم , ایٗ فوب لبدس اػت ٘یبصٞبی افشاد ثب ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ تٛا٘بیی ٞبیی ٔتفبٚ  سا ثشاٚسدٜ ٕ٘بیذ 

شا,خّك خیبثبٟ٘ب ٚ ٔیذاٖ ٞب ثٝ ٘غٛی اػت وٝ ؿٟشٚ٘ذا دس آٖ اعؼبع أٙیت ثبالتش , وبسایی ٞذف اص ًشاعی فوبٞبی ا٘ؼبٖ ٌ

 & Hanleyثیـتش ٚ ػشص٘ذٌی فضایٙذٜ داؿتٝ ثبؿذ. ایٗ ٞذف اص ًشیك تؼٟیُ وٙتشَ ؿٟشٚ٘ذ ثش فوب تبٔیٗ خٛاٞذ ؿذ)

Garrick, 0252.) 

 

ایٗ ٔٔیبسٞب سا ٔی تٛاٖ ثب تٛرٝ ثٝ ػٝ  ى ضْزی:: تجارب کطَرّای دیگز در خػَظ هعیارّای طزاحی خیاتا 3-2

صیجبؿٙبختی ٚ صیؼت ٔغیٌی دػتٝ ثٙذی ٕ٘ٛد.ایٗ دػتٝ ثٙذی ثشاػبع ٔذَ ٔىبٖ پبیذاس دوتش  -ِٔٛفٝ ّٕٓىشدی، تزشثی

ٝ وٛسٚؽ ٌّىبس پیـٟٙبد ؿذٜ اػت وٝ اص تشویت اثٔبد صٟبسٌب٘ٝ ٔغیي ؿبُٔ وبِجذ، فٔبِیت، تلٛسا  ٚ اوٛػیؼتٓ، ٚ ػٝ ِٔٛف

صیجبؿٙبختی ٚ ویفیت صیؼت ٔغیٌی ثٝ ٔخبثٝ ٘یشٚٞبی ؿىُ دٞٙذٜ ویفیت وّی ًشاعی  -ویفیت ّٕٓىشدی ویفیت تزشثی

 ( :1( )رذَٚ ؿٕبسٜ 34، 1379ؿٟشی یه ٔىبٖ،  اػتٙتبد ٔی ؿٛد.)ٌّىبس، 

 

 

 

 

 

 



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای غٌفی هٌْذساى کاًَى
 ّوایص تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 94هاُ  تیز -تْزاى 

 

6 
 

 

 

 

 

 

ثٝ ٔمِٛٝ ای ثٝ ٘بْ ًشاعی وبُٔ ٚ یىذػت آتمبد داؿت.   (Camillo Sitteوبٔیّٛ ػیتٝ ): طزاحی کاهل ٍ یکذست :  4-2

فوبیی سا ثٝ ٓٙٛاٖ ثشای ػیت فوبی ؿٟشی فوبی ثؼتٝ ای اػت وٝ دس یه وّیت خبف تٔشیف ٚ ٔغذٚد ٔی ؿٛد. اٚ ِ٘ٓ 

ػبٔب٘ذٞی یه ػشی ٔزٕٛٓٝ ٞبی ٔٙفشد ٕ٘ی ثیٙذ وٝ ته ته سٞب ؿذٜ ا٘ذ، ثّىٝ فوبی ؿٟشی سا فوبیی ٕٔتذ ٔی دا٘ذ وٝ 

 ٔزٕٛٓٝ ٞب دس آٖ ثب یىذیٍش دس ٕٞبٍٞٙی وبُٔ لشاس داس٘ذ.

 اكَٛ ٚ

 ٔٔیبسٞب

 -ِٔٛفٝ تزشثی ِٔٛفٝ ّٕٓىشدی

 صیجبؿٙبختی

 ِٔٛفٝ صیؼت ٔغیٌی

 

 

 

 ٘یٛصیّٙذ

 )وشیؼتضشس(

 آساْ ػبصی تشافیه -

 ربیٍضیٗ وشدٖ ٚػبیُ ٘مّیٝ ثب ا٘ؼبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔغٛس ٔٛسد تٛرٝ دس خیبثبٟ٘ب -

ثشای ػبوٙبٖ,وبسوٙبٖ, ایزبد خیبثبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔغیٌی ثب أٙیت ٚ دِخٛاٜ  -

 افشاد پیبدٜ ٚ دٚصشخٝ ػٛاسا٘ٛ ٔٛتٛسػٛاساٖ

ایزبد تؼٟیت  رٟت تـٛیك ثٝ افضایؾ اػتفبدٜ اص دٚصشخٝ ٚ ٚػبیُ ٘مّیٝ  -

 ٕٓٛٔی

 ایزبد أٙیت ٚ ػشص٘ذٌی ثب افضایؾ پیبدٜ ٔذاس وشدٖ ٔغیي خیبثبٟ٘ب -

 تغییش فشًٞٙ دس اِٚٛیت لشاس دادٖ اتٛٔجیُ ٞب -

 ٍ٘شؽ ٚ ػیبػت ٞبی ٔشثٛى ثٝ اػتفبدٜ ٚ ّٕٓىشد فوبی خیبثبٖ ٞبتغییش  -

خیبثبٟ٘بی لبثُ  -

 ص٘ذٌی

عفَ یب ثٟجٛد  -

 ویفیت ص٘ذٌی

تٛرٝ ثٝ ٓتیك ٚ  -

خٛاػتٝ ٞبی ٔشدْ دس 

خلٛف ًشاعی 

 خیبثبٖ

 ػتٔت اوِٛٛطیىی -

 

 

 ػٛئذ)ٔبِٕٛ(

 ٔـبسوت تٕبٔی ثخؾ ٞب دس ًشاعی -

 ًشاعی خیبثبٖداؿتٗ یه ٍ٘شؽ وُ ٌشا ثٝ  -

تٛرٝ ثٝ ِٔٙش  -

 خیبثبٖ

ٍ٘شؽ ربْٔ ثٝ  -

 خیبثبٖ ػجض

اػتفبدٜ اص ٓٙبكش  -

 ًشاعی خیبثبٖ پبیذاس

 

 

 ّٞٙذ)اٚتشیش(

 ا٘ؼبٖ ٔغٛس ثٛدٖ -

 دٚصشخٝ ٔغٛس ثٛدٖ -

 خیبثبٖ ٞبی ّٕٓىشدی ٚ ارتٕبٓی -

 اػتفبدٜ اص ٕٞٝ ّ٘ٛ ٚػیّٝ ٘مّیٝ دس وٙبس ٞٓ -

 خیبثبٖتٛرٝ ثٝ رٙجٝ ٞبی ٕٓٛٔی  -

تٛرٝ ثٝ ٓتلٕٙذی  -

 ٔشدْ

تمٛیت ٓٙبكش فوبی  -

 ػجض

ایزبد ٘ٛاعی ػجض  -

 ٕٓٛٔی

 

 

 

 اٍّ٘یغ)ِٙذٖ(

 ا٘ؼبٖ ٚ دٚصشخٝ ٔغٛس ثٛدٖ خیبثبٖ ٞب -

 أٙیت ثیـتش خیبثبٖ ٞب ثشای وٛدوبٖ -

أب فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ;اِٚٛیت دادٖ ٞٓ ثشای ٚػیّٝ ٘مّیٝ ٚ ٞٓ ثٝ پیبدٜ ٞب -

 افشاد پیبدٜدػتشػی ثیـتش ثشای 

 آساْ ػبصی تشافیه -

اػتفبدٜ اص ٓتئٓ رٟت ٞـذاس ثٝ سا٘ٙذٌبٖ وٝ ٔىبٟ٘ب ثشای ا٘ؼبٖ ٞب ٞؼتٙذ  -

 ٘ٝ فمي رٟت ٓجٛس ٚ ٔشٚس ٚػبیُ ٘مّیٝ

ایزبد رزاثیت ٚ  -

ػشص٘ذٌی دس 

ٔؼیشٞبی ٔخلٛف 

 ٓبثش پیبدٜ

تٛرٝ ثٝ ٔٔیبسٞبی  -

 صیؼت ٔغیٌی 

ایزبد فوبٞبی ػجض  -

 ٕٓٛٔی خیبثب٘ی

 -آٔشیىب 

 ٔیٙٝ ػٛتب

 )ٔیپُ ٚٚد(

 سٚاد ا٘ؼبٖ ٔغٛس ثٛدٖ ٚ دٚصشخٝ ٔغٛس ثٛدٖ خیبثبٖ ٞب-

 ایزبد صیشػبخت ٞب ٚ ػیبػت ٞبی الصْ دس خلٛف ٔؼیشٞبی دٚصشخٝ سٚ -

تـٛیك ػبوٙبٖ ثٝ اػتفبدٜ ثیـتش اص ٚػبیُ ٘مّیٝ ٕٓٛٔی,دٚصشخٝ ٚ پیبدٜ  -

 سٚی

 ایزبد رزاثیت -

ایزبد عغ دِپزیشی  -

 یٚ صیجبی

ثٟجٛد ٚیظٌی ٞبی  -

 صیؼت ٔغیٌی

اػتفبدٜ اص فیّتشٞبی  -

 ًجیٔی وبفی

 (1389لِ آرهاًطْز، اغَل ٍ هعیار ّای طزاحی خیاتاى ّای ضْزی در کطَرّای هختلف جْاى )هٌثع: هج  - 1جذٍل ضوارُ 
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یش فشٚؿٍبٟٞب ٚ ٔىبٟ٘بی ٘مؾ ٓٙبكش ؿٟشی عیب  ثخؾ ثٝ فوب ِ٘( Jane Jacobsریٗ ریىٛثض )ثٝ ِ٘ش : سزسًذگی:  5-2

ٕٓٛٔی ثؼیبس ٟٔٓ ثٛدٜ ٚ فوبٞبی آٔذ ٚ ؿذ ٚ ػشص٘ذٜ ٔی تٛا٘ٙذ دأٙٝ ی ایٗ ػشص٘ذٌی ٚ ٘ـبى سا ثٝ ٘مبًی ثىـب٘ٙذ وٝ ثٝ 

 خٛدی خٛد رزاثیتی ٘ذاس٘ذ ٚ ایٗ ٔىبٟ٘ب سا ثٝ ٔىبٟ٘بی ٓجٛسی ص٘ذٜ ٚ ؿّٕٛ تجذیُ ٕ٘بیٙذ.

 

 رٍیکزد اًساى گزا هذل ارسیاتی خیاتاى ّای ضْزی تز اساس -3

ثب ثشسػی ٞبی كٛس  ٌشفتٝ دس ٔجب٘ی ِ٘شی ٚ ٘یض ثشسػی تزشثٝ ٞبی ّٕٓی دس صٔیٙٝ خیبثبٖ ٞبی ا٘ؼبٖ ٌشا، ٚ ٘یض ثشسػی     

ٔیذا٘ی خیبثبٖ ٔذسع، ؿبخق ٞبی ٔتٙٛٓی ثشای اسصیبثی ا٘ؼبٖ ٌشا ثٛدٖ خیبثبٖ ا٘تخبة ؿذٜ ا٘ذ.ایٗ ؿبخق ٞبی ػٙزؾ 

صیجبؿٙبختی ٚ ویفیت صیؼت ٔغیٌی دس  -ٓٙٛاٖ ثشایٙذ ػٝ ٘یشٚی ویفیت ّٕٓىشدی، ویفیت تزشثیویفیت خیبثبٖ ؿٟشی، ثٝ 

خیبثبٖ ٔذسع وشٔب٘ـبٜ ثشاػبع ٔٔیبسٞبی آتْ ؿذٜ دس ػٝ ثٔذ ٚ ِٔٛفٝ  4ٚ  3، 2ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. ثشاػبع رذاَٚ 

 اسصیبثی ٔی ؿٛد:
 (1389هجلِ آرهاًطْز، : ضاخع ّا ٍ هعیار ّای عولکزدی )هٌثع:  2جذٍل        

 ٔٔیبس ؿبخق ٓٛأُ ِٔٛفٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عولکزدی

 

 

 

 آساْ ػبصی تشافیه

 ػٌظ ػشٚیغ خیبثبٖ لبثّیت ٓجٛس اتٛٔجیُ

 ٓشم ٚ ُشفیت خیبثبٖ

 

 ػِٟٛت اػتفبدٜ اص اتٛثٛع

 دػتشػی ثٝ ایؼتٍبٜ ٞبی اتٛثٛع

 تٙبٚة ٔٙبػت ثش٘بٔٝ اتٛثٛع

 ًشاعی خٌٛى اتٛثٛع

 ساعتی ٚ آػبیؾ ایؼتٍبٜ ٞبی ا٘تِبس اتٛثٛع

 ٘ؼجت فوبی ثذٖٚ ٔبْ٘ رٟت پیبدٜ ٕ٘ٛدٖ افشاد ػِٟٛت پیبدٜ ٕ٘ٛدٖ افشاد

 فبكّٝ تب فوبی پیبدٜ ٕ٘ٛدٖ

 

 

 

 

 

 ٔؼبٓذ  ٓبثش پیبدٜ

 ٕٞٛاسی ٚ ٔٙبػت ثٛدٖ ػبختبس

 پیبدٜ سٚ

 پیٛػتٍی پیبدٜ سٚ ٚ ٔغلٛسیت

 سٚ ٓشم لبثُ اػتفبدٜ پیبدٜ

 ٓذْ ٚرٛد ٔٛاْ٘ فیضیىی

 

 ساعتی ٚ آػبیؾ ٓبثش پیبدٜ

 ٚرٛد تؼٟیت  رٟت ٘بٔٙبػجب  رٛی

 تبٔیٗ فوبٞبی اػتشاعت

 ویفیت وفؼبصی پیبدٜ سٚ

 

 ػِٟٛت پیبدٜ سٚی

 ٔتمبٓذ وشدٖ ػبٔب٘ٝ عُٕ ٚ ٘مُ ٕٓذٜ

 ػبٔب٘ٝ وٕىی ػیٍٙبَ ٚ ٓتئٓ رٟت ٓبثش پیبدٜ

 ا٘ؼب٘ی پیبدٜ سٚٔمیبع 

 

 ایٕٙی ٓبثش پیبدٜ

 تذاخُ رشیبٖ تشافیه ٚػبیُ ٘مّیٝ ٚ ٓبثشیٗ

 سٚؿٙبیی پیبدٜ سٚ

 ٔیذاٖ دیذ پیبدٜ سٚ

 

 

 

 ػبصٔب٘ذٞی فوب

 ٘ؼجت ػٌظ پیبدٜ سٚ ثٝ خیبثبٖ تؼبٚی ٚ ٓذاِت  اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ

 ٘ؼجت ٓبثشیٗ پیبدٜ ثٝ پیبدٜ سٚ

 

 ِّٔٔٛیٗٚرٛد تؼٟیت  رٟت 

 وٕیت تؼٟیت  رٟت ِّٔٔٛیٗ

 تٙبػت تؼٟیت  ٚیظٜ ِّٔٔٛیٗ ثب خیبثبٖ

 ٔٙبػت ثٛدٖ ػبیت تؼٟیت 

 استجبى وبسثشی تزبسی ثب فوبی ٓبثش پیبدٜ استجبى ثیٗ فٔبِیت ٚ خیبثبٖ
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 (1389: ضاخع ّا ٍ هعیارّای کالثذی )هٌثع: هجلِ آرهاى ضْز،  3جذٍل  

 ٔٔیبس ؿبخق ٓٛأُ ِٔٛفٝ

 

 

 

 کالثذی

 ًشاعی فوبی پیضیذٜ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ًشاعی فوبیی پیضیذٌی فوب

 

 

 

 صیجبیی ِٔٙش

 

 دٚػتب٘ٝ ثٛدٖ ٔغیي

 تخلیق ٔٙبػت فوبی ثبص

 ًشاعی ٚ ربٌزاسی ٔٙبػت ٔجّٕبٖ خیبثبٖ

 دِپزیشی, رزاثیت, ٌٔجٛٓیت

 

 خٛدآؿىبسی ٚ خٛا٘بیی ٔغیي

 تلٛیش رٞٙی فوبی خیبثبٖ

 تـخیق ثٛدٖ فشْ ٚ ػبختبس ػبختٕبٖ ٞبلبثُ 

 پبیجٙذی ثٝ ًشاعی ثش اػبع اٍِٛی ثٛٔی

 تّفیك رذاسٜ ٞبی وٟٗ ٚ ٘ٛ

 
 (1389: ضاخع ّا ٍ هعیار ّای سیست هحیطی )هٌثع: هجلِ آرهاى ضْز،  4جذٍل         

 ٔٔیبس ؿبخق ٓٛأُ ِٔٛفٝ

 

 سیست هحیطی

 

 

 آػبیؾ ِٔٙش

 

 ػشص٘ذٌی ثیِٛٛطیه

 

 ٌیبٞبٖ آسایؾ

 وبٞؾ آِٛدٌی كٛتی

 وبٞؾ آِٛدٌی اوِٛٛطیىی

 وبٞؾ آِٛدٌی ثلشی

 ٚػٔت ٘ٛاس ػجض ٞبسٔٛ٘ی ِٔٙش

 

 هحذٍدُ هطالعاتی ، خیاتاى هذرس کزهاًطاُ -4
 : هَقعیت خیاتاى هذرس 4-1

 (1ا٘متة اػتٔی اػت.)تلٛیش ؿٕبسٜ ٔغذٚدٜ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ خیبثبٖ ٔذسع ؿٟش وشٔب٘ـبٜ , عذ ثیٗ ٔیذاٖ آصادی ٚ ٔیذاٖ 

 
  

 

 : خػَغیات ساختاری ٍ هعیارّای گشیٌص ًوًَِ: 4-2

ؿشّٚ ؿذ، اص ؿٕبَ ؿشلی ؿٟش ثٝ ػٛی رٙٛة غشثی أتذاد پیذا وشدٜ ٚ ٔؼتمیٕب  1314خیبثبٖ ٔذسع وٝ ػبخت آٖ اص ػبَ 

ٔی ٌزسد ٚ داسای تفبٚ  ٞبی ثٙیبدی ثب ثبفت لذیٓ ؿٟش اص ِغبٍ ػبختبس عزٕی، فوبیی ٚ اسصؽ ٞبی اص لّت ؿٟش لذیٓ 

 هحذٍدُ ی خیاتاى هذرس )هٌثع: ًگارًذُ(  - 1تػَیز 
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ّٕٓىشدی اػت.اص دالیُ ا٘تخبة ایٗ خیبثبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔغذٚدٜ ًشط ٔی تٛاٖ ثٝ دالیُ صیش اؿبسٜ وشد: )ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس تذثیش 

 (299، 1389ؿٟش، 

   لذیٕی تخشیت، ٚ ثبصاس تٛػي ایٗ خیبثبٖ ثشیذٜ ؿذ، ٚ ٘مؾ ٚ ّٕٓىشد ثب اعذاث ایٗ خیبثبٖ ػٌٛط ٚػیٔی اص ٔغت

ٔشاوض ٔغّٝ ٚ ثبصاس ثٝ ٓٙٛاٖ ٟٔٓ تشیٗ ٓبُٔ ا٘ؼزبْ دٞٙذٜ ثٝ ٔشوضیت ؿٟشی، تؤیف ٌشدیذٜ اػت.اص ػٛیی دس 

خی رذاسٜ ٞبی ایٗ خیبثبٖ ٕٔٔبسی دٚسٜ ی پّٟٛی ثٝ صـٓ ٔی خٛسد، دس ٘تیزٝ ایٗ خیبثبٖ دس تٔشیف ٞٛیت تبسی

 ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ربیٍبٜ خبكی داسد.

  ٚ ٔٛلٔیت ایٗ خیبثبٖ دس ػبختبس فوبیی ؿٟش، آٖ سا ثٝ كٛس  یه ٔؼیش دػتشػی ثشای استجبى رجٟٝ ٞبی ؿٕبِی

 رٙٛثی ؿٟش دسآٚسدٜ اػت ٚ ٘مؾ اػبػی دس ٓجٛس ٚ ٔشٚس پیبدٜ ٚ ػٛاسٜ ٔی وٙذ.

 اص وبسثشی ٞبی ٔتّٙٛ ٕٞضٖٛ ثب٘ه ٞب، ٔزتْٕ ٞبی  ایٗ خیبثبٖ ثٝ دِیُ ٘مؾ التلبدی پش سً٘ خٛد، ٚ ثشخٛسداسی

 تزبسی، ٟٕٔبٖ پزیش ٚ ٔزٕٛٓٝ ی ػبختٕبٖ ٞبی پضؿىبٖ، اص ِ٘ش ّٕٓىشدی احش لبثُ تٛرٟی داسد.

  ٓٛأُ ارتٕبٓی، التلبدی، دػتشػی، وبِجذی ٚ تزشثی ت صیجبیی ؿٙبختی ػجت ؿذٜ اػت تب خیبثبٖ ٔذسع سا ٚارذ

ذاد ٕ٘ٛد ٚ صٔیٙٝ ٞبی ػبٔب٘ذٞی ایٗ فوبی ؿٟشی سا دس رٟت استمبی ویفیت اسصؽ ٞبی ثلشی ٚ ّٕٓىشدی لّٕ

 ٔغیٌی ٚ خّك فوبیی ػشص٘ذٜ فشاٞٓ وشد.

 : هَلفِ کالثذی خیاتاى هذرس کزهاًطاُ: 4-3

اٌش ارضاء دس ثذ٘ٝ خیبثبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔتغذ ٚ ٔشتجي لشاس ٌیش٘ذ ٚ تشویت ثش آٖ ٞب كذق وٙذ، ٔب ثب ٕ٘بی ؿٟشی ٚ یه وُ 

بًٞٙ سٚثشٚ ٞؼتیٓ.دس تٌجیك ػبختٕبٖ رذیذ ٚ لذیٓ، ػبختٕبٖ رذیذ ٔی ثبیؼت ٔب٘ٙذ یه ٔفلُ ُٕٓ وٙذ ٚ ٚیظٌی ٕٞ

ٞبی ػبختٕبٖ ٔزبٚس سا دس خٛد ادأٝ دٞذ.اعذاث ػبختٕبٖ دس ٔٙبًمی ثب آحبس ٟٔٓ ٕٔٔبسی ثب ٞٛیت ٔـبثٝ ٚ رضییب  ٔـتشن 

دس عبَ عبهش ٘بٕٞبٍٞٙی دس ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب، . (1:2، 1384ّٔه ، ٘یبصٔٙذ ایزبد ٕٞبٍٞٙی ثب ایٗ ثٙبٞبػت.)ًجبًجبیی،

اختتف ػٌٛط ثبْ ٞب، ثبْ ٞبی ٔتفبٚ ، سً٘ ٞبی ٘ب ٔٙبػت، ٓذْ تٛرٝ ثٝ ٕٔٔبسی ثٛٔی ٚ ثٝ ٞٓ سیختٍی دس ٔٔبثش ٕٓٛٔی 

شسا  ٚیظٜ ای دس استجبى ثب دس ثؼیبسی اص ؿٟشٞبی ثضسي رٟبٖ ,هٛاثي ٚ ٔم .(1389ؿٟش ٞب سا ٘بصیجب وشدٜ اػت.)یٛػفی، ٘بكظ، 

ػیٕب ٚ وبِجذ ؿٟش ٚرٛد داسد ٚ ٌشٚٞی اص ثشرؼتٝ تشیٗ افشاد ثب تخلق ٞبی ٔشتجي ٞٙش صیجبػبصی ٚ صیجبیی ؿٙبػی ثٝ وٙتشَ 

ًشط ٞبی ثضسي ٚ وٛصه ٕٔٔبسی ٚ ؿٟشی اص ٘مٌٝ ِ٘ش ٕٞبٍٞٙی ٕ٘بی ثیشٚ٘ی ػبختٕبٖ ٞب ٚ ٔغیي ؿٟشی یٔٙی رٙجٝ ٞبی 

 (1388ٔٙبػت، فوبی پش ٚ خبِی ٕ٘ب، سٓبیت اكَٛ ٕٞبٍٞٙی، تٙبػجب  ٚ ... ٔی پشداص٘ذ.)یٛػفی، سً٘، عزٓ، ٔلبِظ 

 (3ٚ  2ٔٛسد ثشسػی لشاس داد.)تلبٚیش  ثخؾٔی تٛاٖ خیبثبٖ ٔذسع وشٔب٘ـبٜ سا اص ثٔذ وبِجذی دس ػٝ 

 :  حَسُ ّای تقسین خیاتاى هذرس اس ًظز کالثذی )هٌثع: ًگارًذگاى( 2تػَیز 
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اَٚ وٝ اثتذای آٖ ٔیذاٖ آصادی اػت ٚ آحبس ٕٔٔبسی ایٗ ثخؾ اص خیبثبٖ داسای اسصؽ تبسیخی ٚ صیجبیی ؿٙبختی  ثخؾدس    

ػبص ٞٓ ٞش یه داسای ٔلبِظ، سً٘، استفبّ ٚ اوخشا فشػٛدٜ ثٛدٜ ٚ اثٙیٝ ی ٘ٛ ثخؾ ٕ٘ی ثبؿٙذ.اثٙیٝ ی ٔٛرٛد دس رذاسٜ ی ایٗ

رضییب  ٔتفبٚ  ٞؼتٙذ دس ٚالْ دس ایٗ ثخؾ  یه ػشی اثٙیٝ ی فشػٛدٜ یب ٘ٛػبص، رذاسٜ ی ؿٟشی سا تـىیُ ٔی دٞذ وٝ 

 (.5ٚ  4، ٕ٘بٞبیی  ٔٙفلُ ٚ اص ٞٓ ٌؼؼتٝ ثب خي آػٕب٘ی ٔخذٚؽ اػت.)تلبٚیش ؿٕبسٜ ثخؾٚیظٌی ثبسص ایٗ 

 

 

 

 

 
 

 

، 

 

ٚ ػجضٜ ٔیذاٖ سا دس اًشاف خٛد ربی دادٜ اػت ٚ اثٙیٝ  ثبصاس، ٔؼزذ ربْٔاص خیبثبٖ سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد وٝ  لؼٕتیدْٚ؛  ثخؾ

عٕبْ عبد ؿٟجبص خبٖ دس استجبى ثب ایٗ لؼٕت اص خیبثبٖ ٔی ٔؼزذ ٕٓبداِذِٚٝ، خب٘ٝ فین ٟٔذٚی ،ای تبسیخی ٕٞضٖٛ 

، ٕ٘ب ٞبی ثب اسصؽ دٚسٜ پّٟٛی اَٚ ٚ دْٚ ثب تضییٙب  ٚ رضییب  ثؼیبس صیجب ثٝ صـٓ ٔی ثخؾثبؿٙذ.اص ػٛیی دس رذاسٜ ی ایٗ 

 (7ٚ  6ٕتش ثٛدٜ اػت)تلبٚیش ؿٕبسٜ دیٍش تخشیت رذاسٜ ی وٟٗ ٔخلٛكب دس اًشاف ثبصاس ػٙتی و ثخؾخٛسد ٚ ثٝ ٘ؼجت دٚ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

دس وٙبس ایٗ رذاسٜ ٞبی ثب اسصؽ، ػبخت ٚ ػبص دٞٝ ٞبی اخیش ثب ػشٓت ا٘زبْ ؿذ ٚ تخشیت رذاسٜ ی وٟٗ دس ثخؾ ٞبیی اص 

خیبثبٖ ثٝ ثٟب٘ٝ ٞبی تٔشین خیبثبٖ ٚ پیبدٜ سٚ، ٘ٛػبصی ٚ ثٟؼبصی آغبص ؿذ.دس ٘تیزٝ أشٚصٜ ایٗ اثٙیٝ دس ًجمٝ ی ٕٞىف خٛد 

 :  حَسُ ّای تقسین خیاتاى هذرس اس ًظز کالثذی )هٌثع: ًگارًذگاى( 3تػَیز 

 اًفػال تافت فزسَدُ ٍ ًَساس )هٌثع: ًگارًذگاى(  - 4تػَیز  اتٌیِ هٌفزد ٍ خط آسواى هخذٍش )هٌثع: ًگارًذگاى(  - 5تػَیز 

 جذارُ ی کْي )هٌثع: ًگارًذگاى(  - 7تػَیز  ًوا ّوزاُ تشییٌات )هٌثع: ًگارًذگاى(  - 6تػَیز 
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لبِظ ثٝ دِیُ ٓذْ ٔشٔت ٚ ٍٟ٘ذاسی فشػٛدٜ ؿذٜ ا٘ذ، دس ٚ ، ِٔٚی دس ًجمٝ ی فٛلب٘ی  ٕٞضٙبٖ فٔبِیت التلبدی سا داسا ٞؼتٙذ

 (9ٚ  8پٙزشٜ ٞبی ؿىؼتٝ ٚ ؿیشٚا٘ی ٞبی پٛػیذٜ، صٟشٜ ای صؿت اص رذاسٜ ی وٟٗ سا اسائٝ وشدٜ اػت.)تلبٚیش ؿٕبسٜ 

 

 

   

اِجتٝ دس ثشخی لؼٕت ٞبی ایٗ خیبثبٖ ٔب٘ٙذ اًشاف ساػتٝ ثبصاس صسٌشٞب، تب عذی الذأب  ٔشٔتی كٛس  ٌشفتٝ اػت . ٕٔٔبساٖ  

ٚ وبسفشٔبیبٖ ٘ؼجت ثٝ ػجه ٞبی وٟٗ ٚ ثٛٔی ٚ ٘یض ٔغیي ثی تٛرٝ ا٘ذ.ثش ایٗ اػبع ٘تیزٝ ی ًشط ٞبیـبٖ ػبختٕبٖ ٞبیی 

یٗ عبكُ تبویذ ثش تزضیٝ ٚ فمذاٖ اعتشاْ ثٝ ػبختٕبٖ ٞبی لذیٕی اػت.تغییشا  ػشیْ ؿذٜ وٝ عذاوخش ثب خٛد دس استجبًٙذ ٚ ا

ػجىی ٚ ٚسٚد ٔلبِظ ّٖٔٛ ٚ اثٙیٝ ای ٚاسداتی، أىبٖ ایزبد عغ ٚعذ ، ا٘ؼزبْ ٚ ِ٘ٓ سا دصبس ٔـىُ وشدٜ اػت.خي آػٕبٖ 

ٛدٕ٘بیی، ثب افضایؾ استفبّ، خي آػٕبٖ سا ٔخذٚؽ یىی اص ٘تبیذ ًشاعی ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ صٔیٙٝ اػت، صشا وٝ ٞش ثٙبیی دس پی خ

 ثٝ ٘فْ خٛد ٔی ؿىٙذ ٚ دس ٟ٘بیت أىبٖ ایزبد خي ثبٔی پیٛػتٝ ػّت ٔی ؿٛد.

ایٗ ٘بٕٞبٍٞٙی ٞب ٚ ٓذْ تّفیك ٔٙبػت ٚ خٛا٘بی رذاسٜ ٞبی وٟٗ ثب ٘ٛ ٚ عتی ٕ٘بٞبی ٘ٛ ثب یىذیٍش، ٓتٜٚ ثش ایٙىٝ ٘بؿی اص 

ٛیی فمذاٖ یه ٔـبسوت رٕٔی ثیٗ ٕٔٔبساٖ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ثشای اسائٝ ی ًشط ٓذْ ٚرٛد لٛا٘یٗ ٚعذ  ثخؾ اػت، اص ػ

ٔتٙبػت ثب صٔیٙٝ ی ًشاعی ثیبٖ ٔی وٙذ.صشا وٝ ٕٔٔبساٖ دس پی ثٝ دػت آٚسدٖ ثٙبیی ٔذسٖ ٚ ٔٙغلش ثٝ فشد، ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ 

پش ٚ خبِی ٚ ... سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ا٘تخبة اثٙیٝ ی صٔیٙٝ ٚ ٔغیي اًشاف، ثٝ ًشاعی ٔی پشداص٘ذ ٚ تٙبػجب ، سً٘، ٔلبِظ، فوبٞبی 

ٔی وٙٙذ وٝ اسائٝ ی یه رذاسٜ ی ٕٞبًٞٙ ٚ خٛا٘ب سا ٔخذٚؽ ٔی ٕ٘بیذ.یىی اص ٔـىت  اكّی، اػتفبدٜ ثیؾ اص عذ اص ٔلبِظ 

وبٔپٛصیت اػت وٝ ٞیش ػٙخیتی ثب ٔلبِظ ثٛٔی ٘ذاسد.اص ػٛیی ػبخت اثٙیٝ ای ٔٙفشد ٚ ٔٙفلُ اص رذاسٜ، ٕٞضٖٛ ثب٘ه ّٔت 

 (11ٚ  :1ٓ ػجت ٘ب خٛا٘بیی وبِجذ ؿذٜ اػت.)تلبٚیش ؿٕبسٜ ٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

هػالح در حال فزسایص ٍ در ٍ پٌجزُ ّای   - 8تػَیز 

 آسیة دیذُ )هٌثع: ًگارًذگاى(

ًوًَِ ای اس تٌایی کِ هذت ّا اس تخزیة آى   - 9تػَیز 

 ذگاى(هی گذرد )هٌثع: ًگارً

هػالح ًَیي در تضاد تا هػالح تَهی )هٌثع:   - 11تػَیز  تٌای هٌفزد تاًک هلت )هٌثع: ًگارًذگاى(  - 10تػَیز 

 ًگارًذگاى(



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای غٌفی هٌْذساى کاًَى
 ّوایص تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم
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یىی دیٍش اص ٔٔوت  وبِجذی ایٗ خیبثبٖ سا ٔی تٛاٖ تبثّٛٞبی تجّیغبتی ٚ ثٙش ٞب دا٘ؼت .رذاسٜ ٞبی ٘ٛ ٚ وٟٙٝ، پـت تّی اص    

 ایٗ تبثّٛٞب، ثذٖٚ آسایؾ ِٔٙٓ ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙذ ٔخفی ؿذٜ ا٘ذ ٚ صٟشٜ ای صؿت ثٝ خیبثبٖ ثخـیذٜ اػت.

ٌزاس ثٛدٜ ٚ اثٙیٝ ی ٘ٛػبص ثب ٔلبِظ ّٖٔٛ ٚ رذیذ ثیـتش ثٝ صـٓ  دس ػىب٘غ ػْٛ خیبثبٖ ٔذسع رشیبٖ ٔذس٘یتٝ ثیـتش تبحیش

ٔیبیذ.اص ػٛیی رذاسٜ ٞبی وٟٗ ٞٓ دس ایٗ ثخؾ اص خیبثبٖ ٕٞضٙبٖ ٔٛرٛد ٞؼتٙذ ِٚی ٘ؼجت ثٝ ػىب٘غ دْٚ تخشیت ثیـتشی 

اػت ٔخلٛكب دس  سا ؿبٞذ ٞؼتیٓ .دس ایٗ ثخؾ اص خیبثبٖ ، خي آػٕبٖ ثٝ ٘ؼجت ػىب٘غ دْٚ ٚ عتی اَٚ ثؼیبس ٔخذٚؽ تش

 (13ٚ  12ثخؾ پبسویًٙ ؿٟشداسی ایٗ اغتـبؽ ثیـتش ثٝ صـٓ ٔی ایذ.)تلبٚیش ؿٕبسٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 خیاتاى هذرس کزهاًطاُهَلفِ ی عولکزدی  4-4

ثش٘بٔٝ سیضی خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی، عؼبػیت ثبالیی سا ٔی ًّجذ؛ صیشا خیبثبٖ ٞب ٔىبٖ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ تٔبٔت  ارتٕبٓی دس    

آٖ ؿىُ ٔی ٌیشد.اص ایٗ سٚ خیبثبٖ ؿٟشی دس تلٛیش رٞٙی ؿٟشٚ٘ذاٖ، ثیؾ اص ٞش صیضی یه ٔىبٖ ٔتشاوٓ اص سٚیذادٞب ٚ 

ٓتٜٚ ثش ایٙىٝ ػبص٘ذٜ صدٖ، خشیذ ٚ... اػت .خیبثبٖ ٔذسع ی ؿٟشی ٕٞضٖٛ دیذٖ ٚ دیذٜ ؿذٖ، پشػٝ فشكت ٞبی ٔتّٙٛ ص٘ذٌ

ی ػبختبس وبِجذی ؿٟش اػت ٚ ُٚیفٝ ی ربثزبیی سا ثش ٟٓذٜ داسد، ثیبٍ٘ش ػبختبس ارتٕبٓی، التلبدی ٚ فشٍٞٙی ربٔٔٝ ٘یض ٔی 

ثشٚص ًیف ٚػیٔی اص فٔبِیت ٞب ٚ سفتبسٞبی رٕٔی سا داسد  ثبؿذ.خیبثب٘ی ٕٞضٖٛ ٔذسع، أىب٘ب  ٚ لبثّیت ٞبی خبكی ثشای

 .لذس  فٛق أِبدٜ ػبختبس خیبثبٖ ثشٌشفتٝ اص ٌزؿت صٔبٖ ٚ ثٝ ربی ٔب٘ذٖ ٔٔب٘ی ٚ خبًشا  خبف دس آٖ اػت.

.ایٗ خیبثبٖ ٔذسع دس ثخؾ ّٕٓىشدی ٔی ثبیؼت تٛاٖ اسائٝ ی فوبیی ٔٙبػت رٟت سفْ ٘یبصٞبی ػٛاسٜ ٚ پیبدٜ سا داسا ثبؿذ   

ٜ.ؽ ٔی سػذ، یه خیبثبٖ ٔشوضی ثٛدٜ ٚ ٞش سٚصٜ عزٓ ثؼیبس ثبالیی اص تشافیه ؿٟشی سا  1314خیبثبٖ وٝ ػبَ ػبخت آٖ ثٝ 

اص خٛد ٓجٛس ٔی دٞذ، ِٚی  ثٝ دِیُ ٓشم وٓ ٔٔجش وٝ ثیٗ دٜ تب دٚاصدٜ ٔتش اػت ُشفیت ٓجٛس ایٗ عزٓ ٚػیّٝ ی ٘مّیٝ سا 

یٝ اص ًشیك خیبثبٖ ٞبی اًشاف ٔب٘ٙذ رٛا٘ـیش، تشدد ٔی وٙٙذ.اختلبف یىی اص ٔؼیشٞبی ٘ذاؿتٝ، دس ٘تیزٝ ثخـی اص ٚػبیُ ٘مّ

ثشٌـت خیبثبٖ ٔذسع ثٝ ٚػبیُ عُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔی تب عذی ثٝ وبٞؾ ثبس تشافیىی اص ػٕت رٙٛة رغشافیبیی ؿٟش ثٝ ؿٕبَ 

وٝ ثٝ دِیُ ٓشم وٓ آٖ خیبثبٖ  ؿٟش، وٕه وشدٜ اػت ِٚی ثبٓج پخؾ ایٗ تشافیه سٚی خیبثبٖ ٞبی اًشاف خٛد ؿذٜ اػت

ٞب ٔـىُ تشافیه ثش سٚی ٔؼیشٞبی اًشاف ٘یض ثٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت.دس ػبٓب  اٚد تشافیه ؿٟشی تٔذاد ثؼیبسی ٚػیّٝ ٘مّیٝ اص 

ٔیذاٖ آصادی ٚاسد خیبثبٖ ٔذسع ٔی ؿٛ٘ذ وٝ تذاخُ ّٕٓىشد پیبدٜ ٚ ػٛاسٜ سا ٔٙزش ٔی ؿٛد، صشا وٝ پیبدٜ ٞب دس ٓجٛس اص 

 (15ٚ  14دصبس اهٌشاة ٚ تشع اص ثشخٛسد ثب ٚػیّٝ ٘مّیٝ ٞؼتٙذ.)تلبٚیش ؿٕبسٜ خیبثبٖ 

 

 
 

اتٌیِ ی هذرى تا فزم ٍ هػالح ًَیي )هٌثع:   - 12تػَیز 

 ًگارًذگاى(

خط آسواى هخذٍش ٍ اتٌیِ ی هٌفػل   -13تػَیز 

 )هٌثع: ًگارًذگاى(



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای غٌفی هٌْذساى کاًَى
 ّوایص تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم
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اِجتٝ دس ثخؾ ٞبیی اص خیبثبٖ ثب اعذاث صیش ٌزس ٚ ٘یض لشاس دادٖ ٓتئٓ سإٞٙبیی ٚ صشإ لشٔض دس كذد سفْ ٔـىُ ثشأذٜ ا٘ذ،  

ِٚی ٓذْ عوٛس یه پّیغ ػخت ٌیش ػجت ؿذٜ وٝ ثٔوی سا٘ٙذٌبٖ ٚ ٓبثشیٗ ثٝ ایٗ ٓتئٓ تٛرٝ ٘ىٙٙذ ٚ تذاخُ ّٕٓىشدی 

پزیشفت وٝ ٓشم ایٗ خیبثبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ یه خیبثبٖ ٔشوضی ثٝ ا٘ذاصٜ ای ٘یؼت وٝ ثتٛا٘ذ اص پیبدٜ ٚ ػٛاسٜ ثیـتش ؿٛد .اِجتٝ ثبیذ 

پغ ُٚیفٝ ی ربثزبیی ثٝ دسػتی ثشایذ. تٔشین خیبثبٖ ػبَ ٞبػت دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفتٝ اػت ِٚی تبوٖٙٛ الذاْ اػبػی ٚ 

خشیذاسی ؿذٜ ا٘ذ ٚ دس ثشخی ثخؾ ٞب ٓمت ٘ـیٙی ٔخجتی دس رٟت ایٗ أش دیذٜ ٘ـذٜ اػت. ثب ایٙىٝ ثخـی اص اثٙیٝ ی وٟٗ 

وبسثشی ٞب كٛس  ٌشفتٝ اػت، أب ٕٞضٙبٖ تٔشین وُ ٔؼیش ثٝ دالیُ ٘بسهبیتی كبعجبٖ ٔـبغُ اص لیٕت پیـٟٙبدی 

 ؿٟشداسی، ٓذْ ٕٞبٍٞٙی ػبصٔبٖ ٞبیی صٖٛ ٔیشاث فشٍٞٙی، ٘ٛػبصی ٚ ثٟؼبصی ٚ ؿٟشداسی ٚ ... ا٘زبْ ٘ـذٜ اػت.

ؿت وٝ تٔشین ایٗ خیبثبٖ تخشیت تٕبْ رذاسٜ ی وٟٗ ٚ ثخـی دیٍش اص ثبصاس سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت ٚ ثب ثبیذ تٛرٝ دا   

افضایؾ ٓجٛس ٚ ٔشٚس اتٛٔجیُ ثٔذ اص تٔشین، ثبیذ ثٝ ٓبثش پیبدٜ ٘یض تٛرٝ داؿت؛  صشا وٝ افضایؾ ٓجٛس ٚ ٔشٚس آِٛدٌی كٛتی ٚ 

ت ٓبثش پیبدٜ ٘یض ٕٔىٗ اػت ثٝ خٌش ثیبفتذ وٝ ثبیذ ثب اػتفبدٜ اص پُ ٞبی سٌٚزس ...سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت. ٓتٜٚ ثش ایٗ، أٙی

ٓبثش پیبدٜ ٚ خي وـی ٞب ٚ ٓتئٓ سإٞٙبیی ٚ صشإ سإٞٙبیی ٚ ٘یض پّیغ، دس كذد عُ ایٗ ٔـىُ ثشآٔذ. اِجتٝ ٔی تٛاٖ اثتذا 

ثٔذ ارتٕبٓی ٚ التلبدی سا ثشای ایٗ ٔغٛس دس ٞذف ایٗ خیبثبٖ سا ٔـخق ٕ٘ٛد وٝ ٔی تٛاٖ كشفب  ُٚیفٝ ی پیبدٜ ٔغٛسی ٚ 

ِ٘ش ٌشفت ٚ ثٝ ا٘تمبَ ػٛاسٜ ثٝ خیبثبٖ ٞبی ٔزبٚس پشداخت، دس ٘تیزٝ تٔشین خیبثبٖ ٞبی ٔزبٚس دس دػتٛس وبس لشاس ٌیشد.یب ثٝ 

ب عفَ ربی عزف كٛس  ٔؼئّٝ وٝ ثخـی اص آٖ ٔشثٛى ثٝ ٓجٛس ػٛاسٜ اػت ساٞىبسٞبیی ثشای وبٞؾ تشافیه ؿٟشی یبفت ٚ ث

اثٔبد وٙٛ٘ی ایٗ فوبی ؿٟشی ثٝ ثٟؼبصی ٚ ٘ٛػبصی ثش اػبع اٍِٛ ی ثٛٔی پشداختٝ ؿٛد ٚ یب دس ٟ٘بیت ٔی تٛاٖ ثب تٔشین ٔٔجش 

 ٔـىُ تشافیه سا عُ وشد ِٚی ثبٓج عزف رذاسٜ ی وٟٗ ٚ خبًشا  رٕٔی ؿذ .

رتٕبٓی سا داساػت ٚ ّٕٓىشد ٞبی ٔتٔذد ٔب٘ٙذ اص آ٘زبیی وٝ ایٗ خیبثبٖ فمي ٔشثٛى ثٝ ػٛاسٜ ٘یؼت ٚ اثٔبد التلبدی ٚ ا    

ثب٘ه ٞب، ٔزٕٛٓٝ پضؿىبٖ ٚ ... سا دس خٛد ربی دادٜ اػت ٞش سٚص تٔذاد ثبالی ٓبثشیٗ دس ایٗ فوبی ؿٟشی ثٝ فٔبِیت ٔی 

ٞبی پشداص٘ذ.وٓ ثٛدٖ ٓشم پیبدٜ سٚ ٞب وٝ عذٚد ػٝ ٔتش اػت، دس ثٔذ پیبدٜ ٔغٛسی ایزبد ٔـىُ ٔی وٙذ.اص ػٛیی وٕجٛد فوب

اػتشاعتی ارتٕبٓی ثب ٔجّٕبٖ ٔٙبػت دس ًَٛ ٔؼیش یىی اص ٔـىت  ایٗ خیبثبٖ اػت.تٟٙب یه فوبی ثبص ٔجّٕبٖ ؿذٜ دس ًَٛ 

ٔؼیش ٔٛرٛد اػت وٝ تٔذاد ٔجّٕبٖ ٚ تؼٟیت  دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ دس آٖ، ثشای ٘بٔٙبػجب  رٛی ٔغذٚد اػت.)تلبٚیش ؿٕبسٜ 

16  ٚ17) 

 

 

 

 

 

تی تَجْی عاتزیي تِ عالئن راٌّوایی ٍ   - 15تػَیز  حجن تزافیک تاال )هٌثع: ًگارًذگاى(  - 14تػَیز 

 تذاخل پیادُ ٍ سَارُ )هٌثع: ًگارًذگاى(



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای غٌفی هٌْذساى کاًَى
 ّوایص تیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم
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ػجضٜ ٔیذاٖ ػبثك ٘یض أشٚصٜ ثٝ پبسویٍٙی ثشای اتٛٔجیُ ٞب تجذیُ ؿذٜ اػت دس عبِی وٝ ٔی تٛا٘ؼت ثٝ ٔیذا٘ی ثشای فٔبِیت 

ؿٛد.اِجتٝ ٘جٛد یه پبسویًٙ ٕٓٛٔی ٔٙبػت وٝ ُشفیت ثبالیی داؿتٝ ثبؿذ  ٞبی ارتٕبٓی ٚ التلبدی ثب ٔجّٕبٖ ٔٙبػت تجذیُ

٘یض ثبٓج تجذیُ ایٗ فوب ثٝ پبسویًٙ ٚ ٘یض پبسن ٞبی عبؿیٝ ای وٙبس خیبثبٖ ؿذٜ اػت وٝ ایٗ خٛد ثش ٔٔوُ تشافیه ٔی 

 افضایذ.

 

 هَلفِ ی سیست هحیطی خیاتاى هذرس کزهاًطاُ 5-4

٘ب ٞٙزبسی ٞبی كٛتی ٚ آِٛدٌی ٞبی ٘بؿی اص تبحیشا  اتٛٔجیُ اص ٔٔوت  صیؼت ٔغیٌی خیبثبٖ ٔذسع ٔی ثبؿذ.اػتفبدٜ    

وٙٙذٌبٖ ایٗ خیبثبٖ اص كذای ثٛق اتٛٔجیُ ٞب وٝ ٘بؿی اص تشافیه اػت دس أبٖ ٘یؼتٙذ ٚ ثٝ ٚالْ كذای خٛدسٚٞب ٔب٘ٙذ پغ 

ایٗ خیبثبٖ ٘ٛاختٝ ٔی ؿٛد ٚ ایٗ آِٛدٌی ٞب، خلٛكب دس ػبٓب  اٚد تشافیه ثبٓج  صٔیٙٝ ای دس ٔتٗ ص٘ذٌی اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ

 تٙضَ ویفیت ٔغیٌی ٌشدیذٜ اػت.

دس وٙبس آِٛدٌی ٞبی كٛتی، آِٛدٌی ٞبی اوِٛٛطیىی ٘بؿی اص ا٘جبؿت پؼٕب٘ذٞب دس رٛی ٞبی آة ٚ ربسی ؿذٖ آة رٛی ٞب    

ش ایٗ، پؼٕب٘ذ ٞبی ٔلبِظ ٘بؿی اص ػبخت ٚ ػبصٞبی رذیذ دس پیبدٜ سٚٞب ٚ ثٝ دِیُ اثٔبد وٓ آٖ ٞب ثٝ صـٓ ٔی خٛسد.ٓتٜٚ ث

 ٕٞضٙیٗ اثٙیٝ ای ٔخشٚثٝ وٝ دس وٙبس ایٗ خیبثبٖ ٔٛرٛد ٞؼتٙذ اص ٓٛأُ وبٞؾ ویفیت ٔغیٌی ٔی ثبؿٙذ.

ٌی ٞبی صیؼت اِجتٝ ثبیذ دس ِ٘ش داؿت وٝ ایٗ خیبثبٖ ثٝ ِغبٍ دسخت وبسی ٚ لذٔت فوبی ػجض آٖ تب عذی دس وبٞؾ آِٛد   

ٔغیٌی ٔٛفك ثٛدٜ اػت .اص ػٛیی ایٗ دسختبٖ ٕٞب٘ٙذ ٔبػىی ثش صٟشٜ ی ٔخذٚؽ رذاسٜ ی ایٗ خیبثبٖ اػت ٚ آِٛدٌی ثلشی 

 (19ٚ  18٘بؿی اص رذاسٜ ی ٘بٔٙبػت سا وٙتشَ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ .)تلبٚیش ؿٕبسٜ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوثَد فضاّای هثلواى ضذُ ٍ جوعی )هٌثع: ًگارًذگاى(  - 17تػَیز  عزؼ کن پیادُ رٍ )هٌثع: ًگارًذگاى( – 16تػَیز 

اتٌیِ ی هخزٍتِ ی حاضیِ ی خیاتاى)هٌثع:  – 18تػَیز 

 ًگارًذگاى(

 درختکاری حاضیِ ی خیاتاى )هٌثع: ًگارًذگاى( – 19تػَیز 
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 جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی: -6

ثب ثشسػی ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ ثٝ ؿیٜٛ ٞبی ٔیذا٘ی ٚ وتبثخب٘ٝ ای ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ خیبثبٖ ٔذسع وشٔب٘ـبٜ دس ػٝ ثٔذ وبِجذی، 

ایٗ خیبثبٖ ثٝ ِغبٍ وبِجذی اص رٙجٝ ٞبی ٔختّفی . داسد وٝ دس استجبى ثب ٞٓ ٞؼتٙذ  ٔـىتتیصیؼت ٔغیٌی ٚ ّٕٓىشدی 

، ػبخت ٚ ػبص ٘ٛ ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ اٍِٛٞبی ثٛٔی ٚ ػٙتی، ٛرٟی ثٝ ثبفت وٟٟٗٙٝ ٚ ٘ٛ، ثی تصٖٛ تّفیك ٘بٕٞبًٞٙ رذاسٜ ی و

، ٚ ٓتلٝ ظ، سً٘، فوبی پشٚ خبِی، تٙبػجب اػتفبدٜ ی غیش اكِٛی اص ٔلبِظ ٔذسٖ ٚ ٘بٕٞبًٞٙ ثب ٔلبِظ ثٛٔی، ٘بٕٞبٍٞٙی ٔلبِ

ٝ خي آػٕبٖ سا ثشای ٕ٘بیؾ خٛد ٚ ثٝ ٘فْ ی وبسفشٔبیبٖ ٚ ٕٔٔبساٖ ٔذسٍ٘شا ثٝ ایزبد ًشط ٞبیی  ثّٙذٔشتجٝ ٚ ٔٙغلش ثٝ فشد و

 خٛد ٔیـىٙٙذ، دصبس ٔـىُ اػت.
اص ثٔذ ّٕٓىشدی ٘یض ثبیذ تٛرٝ داؿت وٝ ایٗ فوبی ؿٟشی ٞش سٚصٜ عزٓ ثبالی اص تشافیه سا اص خٛد ٓجٛس ٔی دٞذ ٚ ٓشم 

شدی ا٘ؼبٖ ٌشا ٚ پیبدٜ ٔغٛس ٘یض وٙٛ٘ی خیبثبٖ رٛاثٍٛی ایٗ ٔؼئّٝ ٕ٘ی ثبؿذ.اص ػٛیی ایٗ خیبثبٖ ٓتٜٚ ثش ٘مؾ ٓجٛسی، ّٕٓى

 داساػت.

ثٝ ِغبٍ ثٔذ صیؼت ٔغیٌی، آِٛدٌی اوِٛٛطیىی ٘بؿی اص پؼٕب٘ذٞبی ػبختٕب٘ی، پؼٕب٘ذٞب دس رٛی آة، آِٛدٌی خٛدسٚٞب ٚ ٘یض 

 آِٛدٌی كٛتی ثٝ دِیُ تشافیه، اص ٓٛأُ ٔٛحش دس وبٞؾ ویفیت ٔغیٌی ثٝ ؿٕبس ٔی آیٙذ.

ایٗ خیبثبٖ ٚ استمبی ویفیت ٔغیٌی ایٗ فوبی ؿٟشی دس ٌشٚ ٕٞىبسی ػبصٔبٖ ٞبی ری سثي،  اسائٝ ی ساٞىبس ثشای ػبٔب٘ذٞی

تلٛیت لبٖ٘ٛ دس رٟت اسائٝ ی اٍِٛی ٚعذ  ثخؾ دس ٕ٘بػبصی ٚ وٙتشَ ٕ٘بٞبی ٔذسٖ، ٚ ٘یض ٔـبسوت ػبص٘ذٌبٖ دس رٟت 

بی كٛتی،  ثلشی،  اوِٛٛطیىی،  ایزبد ثٙبیی ٌٔٙجك ٚ ٍٕٞبْ ثب ٔغیي اػت.ٕٞضٙیٗ سفْ ٔٔوت  تشافیىی، آِٛدٌی ٞ

ػبٔب٘ذٞی تبثّٛ ٞب ٚ ثٙشٞبی تجّیغبتی ٘لت ؿذٜ ثش رذاسٜ ٞب، ایزبد ٔغیٌی ػشص٘ذٜ ٚ ٔتّٙٛ ٔی تٛا٘ذ ٌبٔی ٔٛحش دس رٟت 

 ػشص٘ذٌی خیبثبٖ ٔذسع ٚ استمبی ویفیت ٔغیٌی ثبؿذ.
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