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 چکیذٌ
ذٚس ٚ ٚسٚد فشًٞٙ ٞا ٞٛیت دس تیـتش رٛأعغ داعاس تاعشاٖ ؿعذٜ     دس ػلش اخیش تٝ دِیُ افضایؾ استثاعات ٚ ك

اػت ٚ ایشاٖ ٘یض اص ایٗ ٔؼاِٝ ٔؼتخٙاء ٘ثٛدٜ ٚ ایٗ تاشاٖ دس ٔؼٕاسی ػاختاس ؿٟشی ٚ فضاٞای رٕؼی ٔؼٕعاسی  

  ٗ  ٘یض تاحیش ٌزاس تٛدٜ اػت. تٝ د٘ثاَ ایٗ ٔؼاِٝ ٔی تایؼت تٝ د٘ثاَ ساٜ حُ ایٗ ٔٛضٛع ٘یض تٛد. تشای ٘یُ تعٝ ایع

ٞذف اتتذا ٔی تایؼت تٝ ؿٙاخت ٞٛیت ٚ  فضای رٕؼی پشداخت ٚ پغ اص وـف ِٔٛفٝ ٞای رضیعی ٞٛیعت تعٝ    

د٘ثاَ ػأُ اكّی آٖ تٝ ػٙٛاٖ ِٔٛفٝ ٞٛیت ػاص دس فضای رٕؼی ٔؼٕاسی تٛد. ٞٛیت اص ػٝ ِٔٛفٝ صٔعاٖ  فضعا ٚ   

٘ؼاٖ ٞا ٚ حاكُ آٖ سفتعاس  ٔىاٖ ٚ فشًٞٙ تـىیُ ؿذٜ اػت. ٚ فضای رٕؼی ٘یض فضایی اػت تشای تماتُ تیٗ ا

ػٕعاَ ٕٞعاٖ سفتعاس    اٞای رٕؼی اػت. دس ٕٞٝ ایٗ ِٔٛفٝ ٞا یه ػأُ یا تاحیش پزیش اػعت ٚ یعا تاحیشٌعزاس ٚ آٖ    

اػت. وٝ تا تٛرٝ تٝ ؿٙاخت اص تؼاسیف ٚ صٔاٖ وٝ ٕٞاٖ ایشاٖ ٔؼاكش اػت ٔی تٛاٖ سفتاس سا ػاصٔاٖ دٞی وشد تا 

 پیؾ ٌیشد. ٞٛیت تٝ رای صٚاَ ٔؼیش ٔتؼاِی سا دس

 

 ٔؼٕاسی ٔؼاكش  پایذاسی ارتٕاػی فشًٞٙ  ٞٛیت  فضای رٕؼی  ياشٌ َب ی کلیذی:
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 مقذمٍ -1

ٔؼاِٝ ٞٛیت ٚ تاشاٖ ٞٛیت دس تؼیاسی اص رٛأغ أشٚصی تٝ یىی اص دغذغٝ ٞای ٟٔعٓ ا٘ذیـعٕٙذاٖ تعذَ ؿعذٜ اػعت ٚ تعٝ       

رأؼٝ ٚ تؼیاسی اص اسصؽ ٞعای دیٍعش داعاس تاعشاٖ دس      اػتماد تؼیاسی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ٚ كاحة ٘ظشاٖ دس حاَ حاضش ایشاٖ ٘یض 

ٞٛیت ؿذٜ اػت. ایٗ ٔؼاِٝ اص ایٗ رٟت إٞیت پیذا ٔی وٙذ تاشاٖ دس ٞٛیت یؼٙی فمذاٖ اسصؽ ٞعای ساػعتیٗ دس تؼعیاسی اص    

س رٙثٝ ٞای ٔختّف ارتٕاع  اٝ وٛاىتشیٗ ٔمیاع یؼٙی خا٘ٛادٜ ٚ اٝ دس ٔمیاع ٞای تضسي ٕٞچٖٛ ٔمیاع ّٔعی ٚ لعٛٔی. د  

ٔؼٕاسی ٘یض ٔذت ٞاػت وٝ ایٗ خغش احؼاع ٔی ؿذٜ ٚ ٔی ؿٛد ٚ تؼیاسی اص ػٛأُ ٘ظیش سفتاسٞای ارتٕاػی تش تـعذیذ ایعٗ   

احؼاع تاحیش ٌزاس تٛدٜ ا٘ذ ٚ اص آ٘زایی وٝ ٞٛیت اص رٕغ ؿىُ ٔی ٌیشد ٚ حّمٝ ٞای ػظیٓ تش پیشأعٖٛ خعٛد ٚ وعٛاىتش صیعش     

ٛس اكّی ایٗ پظٚٞؾ تشسػی ِٔٛفٝ ٞای ٞٛیت ػاص دس فضای رٕؼی لشاس ٌشفعت ٚ  ٔزٕٛػٝ خٛد سا تات تاحیش لشاس ٔی دٞذ. ٔا

تاص تشای ٘ـاٖ دادٖ لذست ٘فٛر ٔؼٕاس ٚ ٔؼٕاسی دس سٚ٘ذ ؿىُ ٌیشی رأؼٝ پایذاس فضاٞای رٕؼعی ٘عا ٔالعٛس وعٝ دس ص٘عذٌی      

ٔفْٟٛ ٞٛیت ٚ فضاٞای رٕؼی دس ایشاٖ  سٚصٔشٜ تٝ عٛس ٘اخٛدآٌاٜ ٕٞٝ تا آٖ تماتُ ٚ ٔشاٚدٜ داس٘ذ تشٌضیذٜ ؿذ. پیؾ تش پیشأٖٛ

ٚ ٘ماط دیٍش رٟاٖ ٔغاِؼات ٚ پظٚٞؾ ٞای تؼیاسی ا٘زاْ ؿذٜ تٛد وٝ اص آٖ رّٕٝ ٔی تٛاٖ تٝ وتة : ٞٛیت ؿٟشی ٘ٛؿتٝ ٘اكش 

غشاب  ِٔٛفٝ ٞای ٞٛیت ایشا٘ی ٘ٛؿتٝ ػّی لٙثشی  ٞٛیت ارتٕاػی ٘ٛؿتٝ تٟضاد دٚساٖ  فضاٞای ػٕٛٔی ٚ خلٛكی ؿٟش ٘ٛؿعتٝ  

ٔذ٘ی پٛس ٚ ٔماِٝ ٞایی تا ػٙٛاٖ: ٞٛیت ّٔی ٚ ٚحذت یاتی رٕؼی ٘ٛؿتٝ ػّی اؿشف ٔعذ٘ی  تشسػعی ِٔٛفعٝ ٞعای ٔعٛحش دس       ػّی

ؿىُ ٌیشی ٞٛیت ٔىا٘ی ٘ٛؿتٝ ٔٛسا ادب اؿاسٜ وشد. أا ٘ىتٝ ای دس آٖ ٞا ٕ٘ی تٛاٖ تٝ آٖ سػیذ تؼشیفی رٟعت داس أعا تعذٖٚ    

شآٖ ؿذٜ تا تا لشاس دادٖ ٔٛضٛع تامیك تٝ ػٙٛاٖ یه ٔؼاِٝ پیؾ سٚ ٚ وٙعذٚ  پیؾ داٚسی اص ٞٛیت اػت. دس ایٗ پظٚٞؾ ػؼی ت

واٚ دس وتاب ٞا ٚ ٔماِٝ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تٝ ساٜ حّی ٘ٝ ػغای تشای ایٗ تاشاٖ ٞٛیتی خغش٘ان حاوٓ دس رأؼعٝ ایشا٘عی ٚ رأؼعٝ    

 ٔؼٕاسی ایشاٖ دػت یافتٝ ؿٛد.

 

 فضبی جمؼی -2

ی رٕؼی تاسیخ وٝ فضاٞای ؿٟشی ٘ظیعش ٔیعذاٖ ٞعا تعٛدٜ ا٘عذ اؿعاسٜ وعشد. دس        دس تؼشیف فضای رٕؼی تایذ تٝ اِٚیٗ فضاٞا

ٔی تاؿذ. فضایی تٝ دٚس اص ا٘ٛاع فؼاِیت ٞای ا٘تفعاػی ٚ خعذٔات ػٕعٛٔی ٚ تٟٙعا تعٝ       "ٔیذاٖ آصاد"تؼشیفی اص اسػغٛ ؿٟش داسای 

ذ ٘ذاس٘ذ ٚ پیـٝ ٚساٖ ٚ تشصٜ ٌشاٖ ٘یعض  ٔٙظٛس پاػخٍٛیی تٝ ٘یاص ٞای آصاد ؿٟشٚ٘ذاٖ. دس آٖ ٔشدْ حك خشیذ ٚ فشٚؽ ٚ داد ٚ ػت

حك ٚسٚد تٝ آٖ فضا سا ٍٔش تا اراصٜ حاوٓ ؿٟش ٘ذاس٘ذ. دس آٖ فضا افشاد ٔؼٗ تش دس وٙاس رٛا٘اٖ تٝ ٌفت ٚ ؿعٙٛد ٚ ٔثاحخعٝ ٔعی    

٘ـؼعت ٚ تشخاػعت   پشداص٘ذ. ٚ حتی الصْ اػت فشٔاٖ سٚایاٖ ٘یض تٝ ایٗ ٔیذاٖ ٞا تیایٙذ  ٚلت خٛد سا تا رٛا٘اٖ تٍزسا٘ٙذ تا پیشاٖ 

 [.1اع فشٚتٙی ٚ ادب ٚ ؿشْ پذیذ آیذ ]داؿتٝ تاؿٙذ.تا دس آٟ٘ا احؼ

 فضای رٕؼی دس لاِة فضای ػٕٛٔی ٘یض تٝ تشتیة صیش تؼشیف ٔی ؿٛد:

ٞش آ٘چٝ دس تیٗ ػْٕٛ ٚ تٛػظ ٍٕٞاٖ دستاسٜ فشد لاتُ دیذٖ ٚ ؿٙیذٖ اػت ٚ تیـتشیٗ ؿٟشت ٕٔىٗ سا تشای فعشد داساػعت.   » 

 [2]« س دس تیٗ ػْٕٛ یؼٙی ایضی وٝ تٛػظ خٛد ٚ دیٍشاٖ دیذٜ ٚ ؿٙیذٜ ٔی ؿٛد ٚ ایٗ ػشؿعت ٚالؼیعت اػعت.   تشای ٔا  حضٛ

ٕٞچٙیٗ تٕایض تیٗ لّٕشٚ ٞای ػٕٛٔی ٚ خلٛكی دس یه فضا اص دیذٌاٜ حشیٓ خلٛكی ٚ ٘ٝ اص دیذٌاٜ ػیاػت ٌضاسی  تا تٕایض 

تشای ٔخعاَ ٌعاٞی دس ععش      [.2ٟاٖ ٔی ؿٛ٘ذ تٝ دػت ٔی آیذ ]وٝ پٙ تیٗ فضاٞایی وٝ تٝ ٕ٘ایؾ ٌزاؿتٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ فضاٞایی

یه ٔؼٕاس یه فضا تٝ ػٙٛاٖ یه فضای خلٛكی تؼشیف ؿذٜ ِٚی تٝ دِیُ اػتفادٜ ٚ واستشد ػٕٛٔی ٚ ٘ذاؿتٗ حشیٓ ٞعای الصْ  

ٕعٛٔی تؼشیعف   تذَ تٝ یه فضای ػٕٛٔی ٔی ٌشدد ٚ ٌاٜ ٘مغٝ ٔماتُ ایٗ أش ٘یض كادق اػت ٚ فضایی وٝ تٝ ػٙٛاٖ یه فضای ػ

ؿذٜ تٝ دِیُ ٔالٛس تٛدٖ ٚ د٘ذ تٛدٖ حىٓ فضای خلٛكی سا پیذا ٔی وٙذ دس حاِی وٝ دس ػیاػعت ٌعزاسی اٙعیٗ تؼشیفعی     

 ٚرٛد ٘ذاؿتٝ اػت .

 



  مؼمبرایران سراسری اوجمه َبی صىفی مُىذسبن کبوًن

 َمبیش بیه المللی مؼمبری،ػمران ي شُرسبزی در َسارٌ سًم

 44مبٌ  تیر -تُران 

 3 

 تجربٍ ایراوی فضبی جمؼی -2-1

ػثادت ٔؼٕاسی ٚ ؿٟش ػاصی ایشا٘ی تات ٌؼتشٜ فشًٞٙ اػالٔی  تٝ فضاٞای رٕؼی تٛرٝ خاكی داؿتٝ اػت. تٝ عٛسی وٝ 

سا وٝ خّٛت ٔیاٖ خاِك ٚ ٔخّٛق اػت تٝ ؿىُ رٕؼی ؿایؼتٝ تش ٚ اسصؿعٕٙذتش تشؿعٕشدٜ ٚ ٔؼعزذ وعٝ تؼعذٞا ٔاعٛس اكعّی        

فضاٞای رٕؼی لشاس ٌشفت ٚ دس ٞش ٔاّٝ ای تٙا ؿذ  تا ٕٞٝ تٝ فضای رٕؼی دػتشػی داؿتٝ تاؿٙذ ٚ دس آٖ رٕغ ؿٛ٘ذ ٚ ػایش 

تٝ پا ٌشدد. دس اػالْ تؼیاسی اص ٔٙاػه ٘ظیش ٔشاػٓ حذ  ػیذ فغش  ػیذ لشتعاٖ دس   ٌشدٕٞایی ٞا ٘یض دس پی ٕ٘اص ٚ ػثادت دس آٖ

رٕغ اػت وٝ ٔؼٙا پیذا ٔی وٙذ ٚ اٙیٗ تٕذ٘ی وٝ ػالٜٚ تش تٟا دادٖ تٝ ٘مؾ فشد تٝ رٕغ ٘یض اٙیٗ تٟعایی دادٜ اػعت خعاِك    

ف ارتٕاع ٔعی تاؿعذ. دس خعشد تعشیٗ     فضاٞای رٕؼی ٌٛ٘اٌٖٛ دس ٔمیاع ٞای ٔختّف ٚ واستشی ٞای ٔتٙٛع تشای ػغٛ  ٔختّ

ٔمیاع   پیش ٘ـیٗ ٚ رّٛخاٖ ػشدس ٚسدی خا٘ٝ وٝ ٔاُ تزٕغ ٕٞؼایٝ ٞا تٛدٜ ٚ دس ٔمیاع ٞای تضسٌتش ٔیعذاٖ تعضسي ؿعٟش     

 [.  3]تاصاس ٚ ٔؼزذ رأغ ٍٕٞی ٔاُ ارتٕاع ٚ فضای رٕؼی ایشا٘ی تٛدٜ ا٘ذ

ذ. دس غشب ٔیذاٖ ٞای آصاد  آٌٛساٞا  فٛسْٚ ٞا ٚ ٞیشٚتعا  پغ دس ٍ٘اٜ وّی فضاٞای رٕؼی ؿأُ فؼاِیت ٞای ٔـخلی ٞؼتٙ

ٞا فضاٞایی تشای فؼاِیت ٞای ٔذ٘ی  رـٗ ٞا  تاصی ٞا ٚ ٚسصؽ ٞا  ٔٙاظشات ػیاػی  فّؼفی ٚ ٌشدٕٞایی ٞای ٔٙاػعثتی ٚ دس  

صؿی  تعاصاس ٞعا  حٕعاْ    ٚ تمؼٝ ٞا   ٔیذاٖ ٞای آصاد ٚ ٚس( 1)ؿىُ ایشاٖ دس لاِة ٔىاٖ ٞای دیٙی ػثادی ٔا٘ٙذ ٔؼارذ  تىیٝ ٞا 

ٞا  لٟٜٛ خا٘ٝ ٞا ٚ دس ٔمیاع ٞای وٛاه ٚ ٔاّٝ ای تشای ٔشاٚدات رٕؼی ٔاعذٚد ٔا٘ٙعذ رّٛخعاٖ خا٘عٝ ٞعا  ؿعؼاع ٌؼعتشٜ        

اٌش تخٛاٞیٓ اكاِتی پش لذس تشای ٔؼٕاسی لائُ ؿٛیٓ ٚ یا اٌش تخعٛاٞیٓ ٔؼٕعاسی سا تعٝ    » فضاٞای رٕؼی سا تـىیُ ٔی دٞٙذ ٚ 

تٛا٘ؼتٝ دس عَٛ لشٖ ٞا ٌٍٟاٜ ٔٙاػثت ٞا ٚ اٍ٘یضٜ ٞایی سا تشای دٚسٍ٘شی ا٘ؼعاٖ ٞعا فعشاٞٓ آٚسد  ٔعی     ػٙٛاٖ ٞٙشی تذا٘یٓ وٝ 

 [1] «رٕؼی ؿٟشٚ٘ذاٖ تىیٝ وٙیٓ. -تشای تشٌضاسی سٚاتظ فشدی "لاِة ٞای ٔىا٘ی"تٛا٘یٓ تٝ ٕٞیٗ 

 

 
 [4] ٔشاػٓ تؼضیٝ لاراس دس تىیٝ دِٚت تٟشاٖ -1 ؿىُ
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 ًَیت -3
ٚاطٜ ٞٛیت دس وتاب ٞا ٚ ٔٙاتغ ٔختّف داسای تؼاسیف ٌٛ٘اٌٖٛ ِٚی دس وّیت ٔتاذ ٔی تاؿذ تعشای ٕٞعیٗ اتتعذا تعٝ ٔؼٙعای      

وعشدٜ ٚ  ِغتی آٖ ٔی پشداصْ: دس فشًٞٙ فاسػی ػٕیذ ٞٛیت سا حمیمت ؿئ یا ؿخلیت وٝ ؿأُ كفات رٛٞشی اٚػت ٔؼشفی 

سیـٝ وّٕٝ ٞٛیت ٞٛ تیاٖ ؿذٜ اػت ٚ دس ادأٝ ٞٛیت سا تا ٔفْٟٛ غایت ٔعشتثظ  دس دٞخذا ٘یض  [.5آٖ سا ٔٙلٛب تٝ ٞٛ دا٘ؼتٝ ]

وشدٜ ٚ عثك ٔفاٞیٓ ٌزؿتٝ تٝ غایت رٛٞش ٚ یا ٚارذ تٕاْ كفات ٔخثت اؿاسٜ وشدٜ اػت. اٝ كفاتی وٝ تٝ رٞٗ ا٘ؼاٖ خغعٛس  

ا اص عشیعك وـعف ٚ ؿعٟٛد لاتعُ     وٙذ ٚ اٝ كفاتی وٝ تٝ رٞٗ ا٘ؼاٖ خغٛس ٕ٘ی وٙذ ٚ تٟٙا تٛػظ تٙذٌاٖ خاف ٚ اِٚیای خعذ 

٘یض تٝ ػٙٛاٖ ٔؼادَ فاسػی ٞٛیت اؿاسٜ ؿذٜ ٚ تش اػاع ِغعت ٘أعٝ    "تـخق". دس ٔؼٙی ٚ ٔفْٟٛ ٞٛیت تٝ ٚاطٜ [6] دسن اػت

دٞخذا تـخق تٝ ٔؼٙای: رذایی ٚ ٕٔتاص ؿذٖ  تؼییٗ یافتٗ  ا٘فشاد  ؿخلیت ٚ تضسي ٚ آ٘چٝ تذاٖ ایضی اص غیعش خعٛد ٕٔتعاص    

 [.7] ش دیٍش دس آٖ ایض ٔـاسن ٘ثاؿذ اػتؿٛد  اٙا٘چٝ غی

تش عثك تؼاسیف ِغٛی فٛق ٔا دٚ ٌٛ٘ٝ تؼشیف تشای ٞٛیت داسیٓ یىی تؼشیفی وٝ ٞٛیعت سا داسای كعفات ٔخثتعٝ ٔعی دا٘عذ ٚ      

تؼشیفی دیٍش وٝ كفات سا ػأُ ؿٙاػایی  ٔتٕایض وٙٙذٜ ٚ ٞٓ ٔؼٙی تا تـخق ٔی دا٘ذ. دس ٔؼٕاسی ٚ ؿٟشػاصی ٕ٘عی تعٛاٖ دٚ   

ف سا ؿاخق لشاس داد صیشا ٚلتی ٔا ٞٛیت سا تا تؼاسیف ٚ كفات خاف رات خذاٚ٘ذ یىی ٔیذا٘یٓ دیٍعش ٞعیی یعه اص كعفات     تؼشی

ٔاٖ سا ٕ٘ی تٛاٖ تا آٖ دسٌیش وشد دس كٛستی وعٝ ایعٗ كعفات پایعٝ ؿعىُ ٌیعشی       ػّثی خذاٚ٘ذ ٘ظیش رؼٕیت كٛست  ٔىاٖ  ص

ٓ ٚ تش ایٗ اػاع دس تاج ٞٛیت دس ؿٟشػاصی ٚ ٔؼٕعاسی تعی ٞٛیعت    ٔالن لشاس ٔی دٞی ٔؼٕاسی ٞؼتٙذ. پغ ٔا تؼشیف دْٚ سا

 وأال تی ٔؼٙاػت. ٞش فضا داسای تـخق اػت وٝ تا كفاتی اص دیٍش فضاٞا ٔتٕایض ٔی ؿٛد.
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. دس ٘تیزٝ تٝ رای ایٙىٝ تٝ د٘ثعاَ ایزعاد ٞٛیعت    [7] ٘ٛػی ٞش ٕٞٝ ػٝ ِٔٛفٝ سا داسا ٞؼتٙذ ٚرٛد داسد وٝ تٕأی فضاٞا تٝ 

تاؿیٓ  ٔی تایؼت تٝ د٘ثاَ ٚحذت دس ػٛأُ تاحیش ٌزاس تش ٞٛیت تاؿیٓ ٚ دس ٕٞیٗ ٔؼیش اتتذا ٔی تایؼت تٝ ؿٙاخت ػٝ ِٔٛفٝ 

 فٛق تپشداصیٓ.

 

 مکبن ي فضب -3-1

سد تٛرٝ ػّٕا ٚ رأؼٝ ؿٙاػاٖ ٚ رغشافی دا٘اٖ تٛدٜ اػت. دس ٔیاٖ حىٕای ایشا٘ی ٚ فالػعفٝ  اص دیشتاص ٔؼٙا ٚ ٔفْٟٛ ٔىاٖ ٔٛ

یٛ٘اٖ تاػتاٖ  ٔىاٖ تٝ ٔؼٙای فضا تٛدٜ ٚ تؼشیف ٔی ؿذٜ اػت ٚ ٔفْٟٛ فضا ٚ ٔىاٖ سا یىی ٚ ٔتشسادف ٔعی دا٘ؼعتٝ ا٘عذ. أعا اص     

ض ؿذ. كاحة ٘ظشاٖ رغشافیا  رأؼٝ ؿٙاػی ٔؼتمعذ تعش ایعٗ    لشٖ تیؼتٓ تٝ تؼذ ٔفْٟٛ ٔىاٖ ؿىُ تاصٜ ای ٌشفت ٚ اص فضا ٔتٕای

ٞؼتٙذ وٝ فضا أشی اػت ٔادی  ا٘تضاػی ٚ ػاختٝ ؿذٜ تٝ دػت تـش ٚ رٟاٖ عثیؼی  صٔا٘ی وٝ ٘ظاْ ٔؼٙا دس آٖ دٔیعذٜ ؿعٛد   

.  ٚ [8] ٜ اػعت تٝ ٔىاٖ تذَ ٔی ٌشدد  ٔىاٖ ٔفْٟٛ خاف تش اص فضا داسد ٚ تا اسصؽ ٞای ا٘ؼا٘ی ٚ سٚ  ٚ حغ دس ٞٓ تٙیذٜ ؿذ

ٔؼٕاس ٚظیفٝ داسد لاتّیت ٞای فضا سا تشای تامك تخـیذٖ ٔفْٟٛ ٔىاٖ تٛػظ ا٘ؼاٖ ٞا ٚ دٔیذٜ ؿعذٖ سٚ  ٔىعاٖ  ؿٙاػعایی    

 .  [9] وٙذ ٚ تٝ واس ٌیشد

ٔىاٖ ٚ فضا ٔفٟٛٔی ٔادی تش ٘یض داسا ٔی تاؿٙذ وٝ ٕٞاٖ ٔٛلؼیت رغشافیایی ٚ تٛٔی  ٚ خٛاف الّیٕی ٔٙغمٝ ٔی تاؿذ وعٝ  

یىی اص ػٛأُ حؼاع ٚ اػاػی دس ٔفْٟٛ ٞٛیت ٚ اص ػٛأُ ٟٔٓ تؼییٗ وٙٙذٜ ٞٛیت ّٔی تشای یه اتش ٔؼٕاسی ٔی تاؿعذ.   خٛد

صیشا اٌش یه احش ٞشاٝ دس حؼٗ غشق تاؿذ ِٚی تا ٔٛلؼیت رغشافیایی ٚ الّیٓ ٕٞخٛا٘ی ٘ذاؿتٝ تاؿذ پیشٚ ٚحذت ٘ثعٛدٜ ٚ داعاس   

 ٝ اؿاسٜ ای تٝ الّیٓ ٚ رغشافیای ایشاٖ ٘یض داؿتٝ تاؿیٓ.تاشاٖ ٞٛیت ٔی ؿٛد. اص ایٗ سٚ ٘یاص اػت و
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دسرعٝ ػعشم رغشافیعای ؿعٕاِی دس      44دسرٝ تعا   25ایشاٖ تا لشاس ٌشفتٗ تیٗ دس وُ . تٝ كٛست خالكٝ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ 

دسیا لعشاس ٌشفتعٝ    ٔتش اص ػغح 475ٔٙغمٝ ای ٌشْ لشاس ٌشفتٝ ٚ اص ٘ظش استفاع ٞٓ دسكذ تؼیاسی اص ٔٙاعك ایشاٖ دس استفاع تاالی 

ا٘ذ. پغ دس ٔٙغمٝ ای ٔشتفغ ٘یض ٚالغ ؿذٜ اػت. تا ٚرٛد ایٙىٝ ایشاٖ تیٗ دٚ حٛصٜ ػظیٓ آتی دسیای خضس ٚ خّعیذ فعاسع لعشاس    

ٌشفتٝ ٚرٛد دٚ سؿتٝ وٜٛ تضسي اِثشص ٚ صاٌشع ٚ ٘اٜٛ لشاس ٌیشی آٟ٘ا ٔٛرة ؿذٜ احشات ایٗ دٚ حٛصٜ تش الّعیٓ ٔشوعضی ایعشاٖ    

 .[14] د ٚ تٝ ٘ذست احشی دس تؼذیُ دٔای لؼٕت ٞای داخّی داؿتٝ تاؿٙذتؼیاس ٔاذٚد ٌشد

اِثتٝ رغشافیای ػیاػی ایشاٖ ٘یض داسای خاكیت ٞای ٔٙالش تٝ فشد تؼیاسی اػت. وٝ ٘تیزعٝ ٔؼعادٖ ٚ ٔٙعاتغ صیشصٔیٙعی ٚ     

ٞای ٔختّف تؼتٝ تٝ ایٙىٝ ٚ ٕٞؼایٍی ٞا ٔی تاؿذ ٚ ایٗ خٛاف دس ٔمیاع  -ساٜ اتشیـٓ–ا٘شطی ٚ ٔؼیش تشا٘ضیت ؿشق تٝ غشب 

 دس وذاْ ٔٙغمٝ اص ایشاٖ لشاس ٌشفتٝ تاؿذ تاحیشات ٔتفاٚتی خٛاٞذ ٌزاؿت.

 

 فرَىگ -3-2

ٞٓ ٕٞا٘ٙذ ٞٛیت ٔفٟٛٔی اػت تا تؼاسیف ٚ تشداؿت ٞای ٔختّف وعٝ دس ؿعشایظ ٌٛ٘عاٌٖٛ تؼشیفعی خعاف كعادق       فشًٞٙ 

 خٛاٞذ تٛد ِٚی دس ؿىُ وّی تؼشیفی وٝ تشای آٖ آٚسدٜ ٔی ؿٛد ایٗ ٌٛ٘ٝ اػت:

ٔعی وٙٙعذ    فشًٞٙ یه ایض ٘یؼت أا یه ایذٜ  یه ٔفْٟٛ  یه ػاختاس اػت: ػٙٛا٘ی تشای تؼیاسی ایضٞا وٝ ٔشدْ فىش » 

 (2[ )ؿىُ 11] «اػتماد داس٘ذ ٚ ا٘زاْ ٔی دٞٙذ ٚ اٍٛ٘ٝ آٖ ٞا سا ا٘زاْ ٔی دٞٙذ.

تش اػاع ایٗ تؼشیف فشًٞٙ حاكُ ٔزٕٛػٝ ای اص سفتاسٞا ٚ افىاس ػاص٘ذٜ آٖ سفتاسٞا ٚ اٍٍٛ٘ی آٖ سفتاس ٞا اػت وٝ دس ٞش 

فشًٞٙ تٝ تؼشیف ادٚاسد تعایّٛس ؿعاػش أشیىعایی اؿعاسٜ ٔعی      لْٛ ٚ لثیّٝ ٚ خا٘ٛادٜ لاتُ ٔـاٞذٜ اػت  تشای دسن تٟتش اص ٔفْٟٛ 

 وٙیٓ:  

فشًٞٙ یه وُ پیچیذٜ اػت وعٝ ؿعأُ دا٘عؾ  ػمایعذ ٞٙش  لعاٖ٘ٛ        "ایٗ تٛد وٝ  1871تؼشیف سیـٝ ای تایّٛس دس ػاَ » 

 [11] «"آٚسداخاللیات  آداب ٚ ػٙٗ ٚ ٞش لاتّیت ٚ ػادات دیٍشی اػت وٝ تٛػظ فشد تٝ ٔخاتٝ ػضٛی اص رأؼٝ تذػت ٔی 

٘ىتٝ لاتُ تأُ دس تؼشیف فشًٞٙ ایٗ اػت وٝ ٕٞا٘ٙذ ٞٛیت  فشًٞٙ ٘یض ٞیچٍاٜ فمذاٖ سا تزشتعٝ ٕ٘عی وٙعذ ٚ ٚاطٜ ی تعی     

 فشٍٞٙی ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔفْٟٛ كایای داؿتٝ تاؿذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش آٖفشًٞٙ ٚػٛأُ تاحیش ٌزاس ت -2 ؿىُ
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 زمبن -3-3

یشا تـش تٝ غیش اص ٔٛاسدی وٝ اص عشیك دسن ٚ ؿٟٛد تعذاٖ سػعیذٜ اػعت    صٔاٖ یا ػأُ تؼذ اٟاسْ سا ٕ٘ی تٛاٖ تؼشیف وشد ص

ٞیی ٌاٜ ٘تٛا٘ؼتٝ دسن دسػتی اص آٖ داؿتٝ تاؿذ. دا٘ـٕٙذاٖ ٚ فیّؼٛفاٖ تؼیاسی ػؼی دس تؼشیعف ٚ تٛریعٝ آٖ داؿعتٝ ا٘عذ ٚ     

 تشای دسن آٖ تٝ ػشاؽ ِٔٛفٝ ٞای حاكُ صٔاٖ سفتٝ ا٘ذ. تٝ عٛسی وٝ ٞایذٌش اٙیٗ ٔی ٘ٛیؼذ:

( سخ ٔی دٞٙذ. ایٗ آٖ ایضی اػت وٝ اسػغٛ دس ٔتٗ ٌٛ٘ٝ تٙیادیٗ Eyeignisٔاٖ آٖ ایضی اػت وٝ دس آٖ سٚیذادٞا )ص»

ٚ دس فشٞٙعً  [ 12]« ٞؼتی وٝ دس پیٛ٘ذ تا ٞؼتی عثیؼی اػت  اص پیؾ دیذٜ ٚ دسیافتٝ اػت: تغییعش  تغییعش ٔىعاٖ ٚ حشوعت.    

 ٔؼٙا ؿذٜ اػت.  "لٛع فؼُ دس ٍٞٙأیٚ"فاسػی ٔؼیٗ صٔاٖ  ٚلت  ٍٞٙاْ ٚ دٚسٜ  ٚ دس رایی 

 اص دٚ تؼشیف فٛق ٔی تٛاٖ دٚ ٌٛ٘ٝ تشداؿت تشای ٔفْٟٛ صٔاٖ دس ٔؼٕاسی ٚ ٞٙش داؿت.

دس تؼشیف اَٚ ٕ٘ٛد صٔاٖ دس احش ٞٙشی یا ٔؼٕاسی یؼٙی تیا٘ی اص ٘ـا٘ٝ ٞایی ٔاعذٚد تعٝ ٔىعاٖ ٚ فضعایی خعاف دس  دٚساٖ       

ذٜ  دس آٖ احش  تٝ عٛسی وٝ ٔخاعة ٍٞٙاْ تؼأُ تا احش ٞٙعشی ٔملعٛد ٞٙشٔٙعذ سا    صٔا٘ی ٔملٛد  اٝ حاَ  اٝ ٌزؿتٝ ٚ اٝ آیٙ

 دسیاتذ.

وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ دٚسٜ ٔاذٚد تٝ دٚسٜ ٔؼاكش ٚ أشٚص ٚٔىاٖ ٔاذٚد تٝ ایشاٖ ٔی تاؿذ اص ایٗ سٚ تشای ػیش سٚ٘ذ پظٚٞؾ تعٝ  

 تىأُ آٖ تا تٝ أشٚص ٔی پشداصیٓ.ٔختلشی پیشأٖٛ ٔؼشفی ٔؼٕاسی ٔؼاكش ایشاٖ  ٔؼٕاساٖ ایٗ دٚسٜ ٚ سٚ٘ذ 
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ٞع.ؽ دا٘ؼت  وٝ اص ایٗ دٚساٖ ٚ دٚساٖ سضا ؿاٜ تٛد وٝ اِٚعیٗ   1344ؿشٚع ٔؼٕاسی ٔؼاكش ایشاٖ سا ٔی تٛاٖ اص حذٚد ػاَ 

اٖ تا آٖ تىِٙٛعٛطی ٚ تفىعش غعشب    تا٘ه  ٔٛصٜ  ساٜ آٞٗ ٚ ... ٚاسد ٔؼٕاسی ایشا٘ی ؿذ ٚ تٛأاستشی ٞای ٔذسٖ ٘ظیش ٚصاست خا٘ٝ  و

ٞٓ ٚاسد ؿذ. دس دٚساٖ تؼذ اص آٖ یؼٙی دٚساٖ حىٛٔت ٔإذ سضا پّٟٛی تا ایٙىٝ ػاخت ٚ ػاص تٝ دِیُ وٕثٛد ٔٙاتغ ٔاِی وٙعذ  

ؿذٜ تٛد ِٚی تا تالیُ ٔؼٕاساٖ ایشا٘ی دس خاسد اص وـٛس ٚ تاصٌـتـاٖ تٝ ایشاٖ تؼیاسی اص ٔىاتة ٚ ػثه ٞای ٔعذسٖ ٚ رذیعذ   

ایشاٖ ؿذ ٚ ٔؼٕاسی ایشا٘ی سا تا حذٚدی تٝ فشأٛؿی ػپشد ٚ ٔتاػفا٘ٝ تؼعذ اص آٖ تشداؿعت غّعظ اص ٔؼٕعاسی پؼعت ٔعذسٖ        ٚاسد

. [13] ٔٛرة خّك آحاسی ظاٞشی ٚ ّٔغٕٝ ٞایی تٝ ٘اْ ٔؼٕاسی ایشا٘ی ؿذ. دس ٘تیزٝ ٞش دٚ رشیاٖ ٔذسٖ ٚ ایشا٘ی اص دػت سفعت 

ٞع.ؽ ٚ دس پی آٖ رًٙ تإیّی تٝ ٔعذت تیـعتش اص یعه دٞعٝ ٔؼٕعاسی دس       1357ٚ ٕٞچٙیٗ تا ٚلٛع ا٘مالب اػالٔی دس ػاَ 

ایشاٖ تٝ خٛاب سفت. ٔٛرة ػمة ٔا٘ذٖ تیؾ اص پیؾ ٔؼٕاسی ایشاٖ ٚ ا٘اغاط  تیـتش ٔذس٘یؼٓ ٚ پؼت ٔذس٘ؼیٓ وٝ اص اػعاع  

ٔذس٘یتٝ ایشا٘ی دس فضعای   »:  تٝ ؿىُ كایای ٚاسد ایشاٖ ٘ـذٜ تٛد ٌشدیذ ٚ تٝ تیاٖ تا٘ی ٔؼؼٛد دس وتاب ٔؼٕاسی ٔؼاكش ایشاٖ

خاِی تیٗ الیٝ ٞای ارتٕاػی ٚ فشٍٞٙی ایشا٘ی ٔؼتمش ؿذٜ اػت. دس كٛستی وٝ ٔذس٘یتٝ دس غشب اػاع ص٘عذٌی ٚ ػعاختاسٞا سا   

ٚ ٔؼثة ایٗ تؼّیعك  [ 14] «ٔی ػاصد. حاِت ٔؼّك ٔذس٘یتٝ صٔیٙٝ ػذْ اؼثٙذٌی تیٗ ٔؤِفٝ ٞای رأؼٝ سا فشاٞٓ ػاختٝ اػت.

ٌشایاٖ ٚ ٌ٘ٛشایاٖ ٔی دا٘ذ. ػٙت ٌشایاٖ وٛؿیذٜ ا٘ذ وٝ ٔذس٘یتٝ سا تا ػعٙت پیٛ٘عذ دٞٙعذ ٚ اص آ٘زعایی وعٝ سیـعٝ        سا ٍ٘اٜ ػٙت

ٔذس٘یتٝ دس ػٙت ٞای رأؼٝ ایشا٘ی ٘ثٛد ٔاحلُ واس ٕٞاٖ ّٔغٕٝ ٞایی ؿذ وعٝ دس تعاال تعذاٖ اؿعاسٜ وعشدیٓ ٚ اص ععشف دیٍعش        

تٝ ایشاٖ ٚاسد وٙٙذ. ٔزثٛس ؿذ٘ذ تٝ ظٛاٞش ٚ كٛست ٔذس٘یتٝ تاویذ وٙٙذ ٚ تعش  ٌ٘ٛشایاٖ ٘تٛا٘ؼتٙذ وٝ دسن دسػتی اص ٔذس٘یتٝ سا 

 تؼّیك آٖ افضٚد٘ذ.  

اِثتٝ تٝ دٚس اص ا٘لاف اػعت وعٝ تعالؽ ٞعای اسصؿعٕٙذ ٔؼٕعاساٖ پیـعٍاْ ٘ؼعُ دْٚ اعٖٛ ٞٛؿعًٙ ػعیاٖٛ  ػثعذاِؼضیض             

ساٖ ٔتعاخش ٘ؼعُ دْٚ  ٘ظیعش فشأعشص ؿعشیفی  ایعشد       خّیّی ٚ ٔؼٕعا  ٘ادسفشٔا٘فشٔائیاٖ  حؼیٗ أا٘ت  وأشاٖ دیثا  ٘ادس اسدالٖ  

وال٘تشی  حؼیٗ ؿیخ صیٗ اِذیٗ  فشٞاد احٕذی  ٞعادی ٔیشٔیعشاٖ  تٟعشاْ ؿعیشدَ  ػّعی اوثعش كعاسٔی ٚ تؼعیاسی دیٍعش سا ٚ          

اؿذ ٕٞچٙیٗ ٔؼٕاساٖ ٘ؼُ ػْٛ سا وٝ دس ساػتای سػیذٖ تٝ ٔؼٕاسی دسخٛس ایشاٖ تالؽ تؼیاس وشدٜ ا٘ذ ٘ادیذٜ تٍیشیٓ. ٞش اٝ ت

ٔاؼٙاتی وٝ دس تیٗ آحاس ٔؼٕاسی ٔؼاكش ٔخلٛكا دٞٝ اخیش دیذٜ ٔی ؿٛد ٔیشاث ٚیا ٘تیزٝ خاللیت ٕٞیٗ ٔؼٕاساٖ اػت وعٝ  

 ٔٛرة خٛؿثیٙی تٝ آیٙذٜ ٔؼٕاسی ایشاٖ ٌـتٝ ا٘ذ.
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ٚ اِمعای  دس تؼشیف دْٚ ٔتٙاػة تا ایٙىٝ تؼیاسی صٔاٖ سا حاكُ تغییش ٚیا ا٘زاْ فؼّی ٔی دا٘ٙذ. دسن ٚ حلَٛ حغ صٔعاٖ   

ٔفْٟٛ صٔاٖ یؼٙی تضسیك افؼاَ  تغییشات ٚ حشوت تٝ احش ٞٙشی ٚ ٔؼٕاسی وٝ تٝ ٚاػغٝ ٔخاعة ٚ ٌاٜ خٛد احش ٕ٘ٛد ٔی یاتذ. أا 

 ٘یاص تٝ تش٘أٝ سیضی دسن وأُ اص فضا  تؼشیف فضا ٚ خاللیت تؼیاس داسد.

ٗ ٔاؼٛع تٛد. تٕاْ ایعٗ ِٔٛفعٝ ٞعا دس ظعاٞش     تا ٕٞٝ تؼاسیف فٛق دس تؼشیف ِٔٛفٝ ٞای ٞٛیت  ٕٞاٖ عٛس وٝ دس خالَ ٔت

رذا اص ٞٓ تؼشیف ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٚلتی تٝ عٛس دلیمتش ِٔٛفٝ ٞای فٛق سا تشسػی ٔی وٙیٓ. ٕ٘ی تٛا٘یٓ آٟ٘اسا اص ٞٓ رذا وٙیٓ. اٖٛ 

ػٛأُ دیٍعش  دس ٚالغ ِٔٛفٝ ٞای ٞٛیت ػاص ٔا٘ٙذ سؿتٝ ٞای عٙاتی دس ٞٓ تٙیذٜ ؿذٜ ا٘ذ ٚ ٞش ػأُ اص رٟات ٔختّف ٚاتؼتٝ تٝ 

ػٛأعُ  »اػت. تشای ٔخاَ ٞیچٍاٜ ٕ٘ی تٛاٖ فشًٞٙ سا تذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔىاٖ ٚ فضا ٚ تٝ ععٛس ٔؼعتمُ تؼشیعف وعشد. صیعشا      

رغشافیایی ٘ظیش آب ٚ ٞٛا  ػٛاسم عثیؼی  رغشافیایی ػیاػی ٚ ا٘ؼا٘ی  تاسیخ ٚ تٕذٖ ٞش ّٔت سا ٔی ػاص٘ذ. یه ٕ٘ٛ٘ٝ ی تعاسص  

ت وٜٛ ٘ـیٙاٖ تٝ دؿت ٞا ٚ تضاد ػـایش تا سٚػتاٞا یؼٙی ااِؾ دٚ ٘ٛع ص٘عذٌی الّیٕعی ػعخت ٚ    آٖ  ٔؼاِٝ ی تىشاسی تٟارٕا

وٝ ٔٛرة خّك فشًٞٙ ٞای سٚػتایی ٚ ػـایشی ٔختّف تؼتٝ تعٝ ٘عٛع آب ٚ ٞعٛا  وـعت ٚ     [ 15] «آػاٖ دس ایشاٖ صٔیٗ اػت.

 صسع ٚ ٔالٛالت ؿذٜ اػت.

 

 فضبی جمؼیدر ًَیت  -4
ػپغ ِٔٛفٝ ٞای ٞٛیت تشای سػیذٖ تٝ ِٔٛفٝ ٞای ٞٛیعت دس فضعای رٕؼعی تعٝ تشسػعی دٚ      حاَ تا ٔؼشفی وّیت ٞٛیت ٚ 

 ٔفْٟٛ ٞٛیت دس رایٍاٜ فشدی ٚ ارتٕاػی ٔی پشداصیٓ.

 

 ًَیت فردی    -4-1

ٞش ؿخلی دس سٚ٘ذ ص٘ذٌی خٛد ٕٞٛاسٜ دس حاَ وؼة تزشتٝ ٞای رذیذ ٚ آؿٙایی تا افىاس  ٘ظشیٝ ٞعا ٚ ػمایعذ رذیعذ ٔعی      

افت ٞا ٕٞٛاسٜ تٝ كٛست الیٝ الیٝ تش ؿخلیت فشد تاحیش ٔی ٌزاسد تا ایٙىٝ ؿالیت ٚٞٛیت خاف فعشد سا ؿعىُ   تاؿذ. ایٗ دسی

ٔی دٞذ. أا ٞٛیت فشدی صٔا٘ی ٔؼٙا ٔی یاتذ وٝ دس سٚاتظ تا یه فشد ٚ ػأُ تیشٚ٘ی ٕ٘ٛد پیذا وٙذ دس ٘تیزعٝ ٞٛیعت فعشدی دس    

ػٛاعف ٚ احؼاػات ؿىُ ٔی ٌیشد. تٝ تیاٖ دیٍش ٞٛیت فشدی دس استثعاط تعا   احش سٚاتظ دیاِىتیه تیٗ فشد ٚ رأؼٝ ٚ ٔؼٕٛال دس 

 رأؼٝ ٚ ٞٛیت ارتٕاػی اػت وٝ ؿىُ ٔی ٌیش٘ذ.

 

 ًَیت اجتمبػی -4-2

ٕٞا٘غٛس وٝ اؿاسٜ ؿذ ٞٛیت كشفا ؿخلی ٘یؼت ٚ ٔفْٟٛ ٞٛیت دس تماتُ تا دیٍشاٖ اػت وٝ ؿىُ ٔی ٌیعشد. ٕٞا٘ٙعذ ٘عاْ    

ْٟٛ پیذا ٔی وٙذ وٝ اٚال تشای تٕایض تیٗ یه ؿخق یا ؿی تٝ واس سٚد ٚ دٚٔا ایٙىٝ تٛػظ ؿخلی تٝ افشاد. ٘اْ  صٔا٘ی ٔؼٙا ٚ ٔف

 واس تشدٜ ؿٛد. 

پغ ٞٛیت ارتٕاػی ٚ تٝ عٛس وّی ٞٛیت  اص عشیك  تؼأُ ٚ ٔـاسوت اػت وٝ تیاٖ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٕ٘ٛداس ٔی ٌشد٘ذ وٝ اِثتعٝ  

ٔی پزیشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ  ٘ظیش اػتمادات ٚ ػٙت ٞا  اسصؽ ٞعای اخاللعی    تؼیاسی اص ایٗ ٞٛیت ٞا تٝ ػٙٛاٖ خلایق ؿخلیت ػٕٛ

ػالیك صیثایی ؿٙاختی  ٔٛضغ ٌیشی رٙؼیتی ٚ سیـٝ ٞای رغشافیایی ٚ خٛیـاٚ٘ذی  وٝ ٍٕٞعی تعش ػعاختاسٞای ارتٕعاػی ٚ     

 .  [16] فشٍٞٙی ؿىُ ٌشفتٝ ٚ تذاْٚ داس٘ذ
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 وتیجٍ گیری  -5
ٚ ٍ٘اسؽ ؿذ دس ٔثاج ٞٛیعت ٚ ٞٛیعت فضعاٞای ٔؼٕعاسی  ػّعی اِخلعٛف        دس تٕأی تؼاسیف ٚ تٛكیفاتی وٝ رٕغ آٚسی

فضاٞای ٔؼٕاسی رٕؼی  اٝ فضای رٕؼی ٔالٛس ٚ اٝ ٘ا ٔالٛس یه ػأُ ٟٔٓ ٚ ػٕذٜ وٝ ٘مؾ اكّی سا ٘یض ایفعا ٔعی وٙعذ     

 ٚ اؿعىاَ خعاف  ایعٗ     تٝ اـٓ ٔی خٛسد. ایٗ ػأُ ٘ٝ ػٕثُ ٞا ٚ ٘مؾ ٚ ٍ٘اسٜ ٞای اػالٔی ٚ ایشا٘ی اػت ٚ ٘ٝ ٔتشیاَ یا فعشْ 

 .  (3)ؿىُ  ػأُ ٕٞاٖ ٕ٘ٛد اكّی ٚ كفاٝ ٕ٘ایؾ ٞٛیت اػت ٚ آٖ سفتاس فشد تا فشد  فشد تا ٔؼٕاسی ٚ ٔؼٕاسی تا فشد اػت

دس یه فضای ٔؼٕاسی  عشا  تا تش٘أٝ سیضی كایح ٚ خّك ٚ تؼشیف واستشی ٞای كایح تا تٛرٝ تعٝ ِٔٛفعٝ ٞعای فشٞٙعً      

ذت دس ٞذف ٔی تٛاٖ ٞٛیتی ٚاحذ سا  دس ٘ٝ تٟٙا فضای رٕؼی غیش ٔالٛس تّىٝ تٝ ٞعش فضعای   صٔاٖ  ٔىاٖ ٚ فضا ٚ تٛرٝ تٝ ٚح

 ٔؼٕاسی دیٍش اِما وٙذ.

ٔؼٕاس تا آٌاٞی اص الّیٓ  رغشافیا فضا  فشًٞٙ  دٚسٜ ٚ صٔاٖ ٚ اػتفادٜ اص آٖ تا تش٘أٝ سیعضی  ػعاصٔا٘ذٞی ٚ ٞعذف داس وعشدٖ     

ُ تا ٔؼٕاسی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ ادػای خّك آحاسی تعا ٞٛیعت ٚاحعذ ٚ داسای اسصؽ    سفتاسٞا ٚ وٙؾ ٞای فشدی ٚ ارتٕاػی دس تمات

ٞٛیتی داؿتٝ تاؿذ. تا ؿٙاخت ٚ عشاحی كایح  تؼشیف فضایی ٚ سفتاسی  تش٘أٝ سیضی تشای تایذٞا ٚ ٘ثایذ ٞای ته ته فضاٞا ٚ 

سی ٞعاسا وٙتعشَ وعشد  ٔعی تعٛاٖ اص ایزعاد       ٚحذت ایٗ سٚیٝ اص رضء رضء فضا تا وُ اػت وٝ ٔی تٛاٖ تٕأی ٞٙزاسٞا ٚ ٘ا ٞٙزا

فضای رشْ خیض ٚ خغش آفشیٗ رٌّٛیشی وشد ٚ ٞذفی ٚاحذ سا تٝ ته ته ارضاء تضسیك وعشد تعا ؿعاٞذ رّعٜٛ ٞٛیعت ٔتؼعاِی ٚ       

تاؿیٓ. اِثتٝ ایٗ ٘ىتٝ لاتُ تٛرٝ اػت وٝ اٍٍٛ٘ی تش٘أٝ سیضی سفتاسٞا ٚ تؼشیف سفتاسٞای كعایح تعا ٞعذف تؼعاِی     ٚحذت ٌشا 

 س یه ٔؼٕاسی ٘یاص تٝ پظٚٞؾ ٚ ٔغاِؼات ٌؼتشدٜ تش ٚ دلیك تش دس حیغٝ خٛد ٔی تاؿذ.ٞٛیت د
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