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 چىیذٜ 
تىِٙٛٛطیىی دس فشكٝ ٔقٕبسی، ٔقٕبسی ثٛٔی اللی ٘مبط د٘یب وٝ ثب تّٛرٝ ثٝ  –ثب ا٘مالة كٙقتی ٚ پیـشفت ٞبی فّٙی 

 فلش رٟبٖ دس ا٘شطی ثحشاٖ غبصثب ا. ػپشدٜ ؿذ عجیقت ٚ ٔحیظ پیشأٖٛ خٛد ؿىُ ٔی ٌشفت ثٝ دػت فشأٛؿی

ساثغٝ ثب ثحشاٖ ٞبی صیؼت ٔحیغی ٘بؿی اص ػبخت ٚػبصٞبی ثی سٚیّٝ ثٝ  دس ٞبیی اِقُٕ فىغ ٚ ؿذ آغبص پبیذاسی

 عٛسی ثٝ آٚسدسا ثٝ ٚرٛد (ٔقٕبسی پبیذاس) وبسثشد ٔفبٞیٓ پبیذاسی ٚ تٛػقٝ پبیذاس دس ٔقٕبسی ٔجحخی ثٝ ٘بْ. آٔذٚرٛد 

ثؼیبس ٟٔٓ ٚ سایذ دس  ٔجبحج ثٝ پبیذاس تٛػقٝ ٚ فؼیّی ٞبی ا٘شطی ٔلشف دس رٛیی كشفٝ صیؼت، ٔحیظ شٚصٜأ وٝ

 ٔیضاٖ وبٞؾ صیؼت، ٔحیظ ٚ صٔیٗ وشدٖ آِٛدٜػغح ثیٗ إِّّی تجذیُ ؿذ٘ذ ٚ حفؼ ٔٙبثـ ا٘شطی، رٌّٛیشی اص 

 ٚ ٔقٕبسی دس تذاثیش تشیٗ اصٟٔٓ ىیی ثٝ ٔجذَّ الّیٕی ٚ عجیقی ؿشایظ ثب صیؼتی ٞٓ ٚ فؼیّی ٞبی ا٘شطی ٔلشف

ٔقٕبساٖ ػّٙتی دس عشّاحی ٚ ػبخت ثٙبٞب اص اكَٛ ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔٙحلش ثٝ فشدی اػتفبدٜ وشد٘ذ . اػت ؿذٜ ؿٟشػبصی

ایٗ . وٝ ضٕٗ تٛرّٝ ثٝ ٔؼبیُ صیجبیی ؿٙبختی ٚ حفؼ ٔحیظ صیؼت، ثٙبٞبیـبٖ پبػخٍٛی ٘یبصٞبی وبسثشاٖ ثٛدٜ ثبؿذ

ضشٚسی اػت تب اكَٛ ٚ سٚؽ ٞبی اػتفبدٜ  .ٔفبٞیٓ ٘ٛیٗ دس فشكٝ ٔقٕبسی پبیذاس سا دس خٛد داس٘ذ وّیّٝ ثٙبٞب ثٝ ٚضٛح

 فت پیـش ثب سا ٞب آٖ ػپغ، ٚ وشدٜ آٚسیؿذٜ دس ٔقٕبسی ػّٙتی سا ثٝ ٔٙضِٝ ٘ـب٘ٝ ای اص اكَٛ پبیذاسی فلش حبضش یبد

وٝ ثیـتش اكِٛی وٝ دس  اػت آٖوی اص ٘تبیذ پظٚٞؾ حب. داد ٔغبثمت رذیذ د٘یبی ٚ حبضش فلش تىِٙٛٛطیه ٞبی

ٔقٕبسی پبیذاس ٘ٛیٗ دس لشٖ حبضش ٔغشح ٔی ؿٛد، دس ٔقٕبسی ػّٙتی ایٗ ٔشص ٚ ثْٛ ثٝ اؿىبَ ٔختّف سفبیت ٔی ؿذ 

وٝ خٛد ٔٛیّذ تبحیش كحیح فشًٞٙ، دیٗ ٚ ػّٙت ٞبی ٔشدْ ایشاٖ ثش چٍٍٛ٘ی ػبخت ٚ ػبص ٚ ٔقٕبسی دس ػذٜ ٞبی 

 ٔٙغجك اكَٛ، ایٗ آفشیٙیٖ اكِٛی اػت وٝ دس فلش حبضش ثٝ فشأٛؿی ػپشدٜ ؿذٜ ٚ ثب ثبصایٗ ٕٞب. پیـیٗ ثٛدٜ اػت

 .ؿذ خٛاٞذ ایزبد ایشاٖ ٔقبكش ٔقٕبسی دس رذیذی سٚیىشد ٔقبكش، ٔقٕبسی ثب

. 

 

 الّیٓ ،ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ  ،پبیذاس  ا٘شطی  کلیدی: َای ياشٌ
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 ٔمذٔٝ. 1
سٚیبسٚیی ) تٛػظ وٕیتٝ رٟب٘ی ٌؼتشؽ ٔحیظ صیؼت تحت فٙٛاٖ 1811س ػبَ اكغالح پبیذاسی ثشای ٘خؼتیٗ ثبس د      

ٔغشح ؿذ ٚ ٞش سٚص ثش اثقبد ٚ ( ٘یبصٞبیـبٖ ثب ٔمبثّٝ ثشای آیٙذٜثب ٘یبصٞبی فلش حبضش ثذٖٚ ثٝ ٔخبعشٜ ا٘ذاختٗ ٔٙبثـ ٘ؼُ 

تٛػقٝ پبیذاس چٙذ (. 1311شی،ػیٍٙ. )ٌیشد لشاس رٟب٘یبٖ سٚی پیؾ ٔٙبػجی ٞبی اػتشاتظی تب ؿٛد ٔی افضٚدٜ آٖدأٙٝ 

 دس آٖدٞٝ ای اػت وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ٔٛضٛؿ دس فّْٛ ٚ حشفٝ ٞبی ٔختّف اص رّٕٝ ٔقٕبسی ٔغشح ؿذٜ ٚ سیـٝ 

ٔٛضٛفبتی چٖٛ ٌشٔبیؾ فٕٛٔی . ثبؿذ ٔی رٟبٖ دس فؼیّی ٞبی ا٘شطی سٚیّٝ ثی ٔلشف ٘یض ٚ ٔحیغی صیؼت ٞبی ثحشاٖ

 خبن، ٚ ٞٛا ٚ آة آِٛدٌیّخب٘ٝ ای دس رٛ صٔیٗ وٝ خٛد فبُٔ ٌشٔبیؾ رٟب٘ی اػت، وشٜ صٔیٗ، سؿذ فضایٙذٜ ٌبصٞبی ٌ

ٕٝ ٚ ٕٞٝ ثٝ تـذیذ فقبِیت ٞبی رذی فّیٝ تخشیت سٚص افضٖٚ ٔحیظ صیؼت ٚ اػتفبدٜ ثی سٚیٝ اص ا٘شطی ٞبی ٔحذٚد ٞ

ٟب حىٓ تٛػقٝ رٟب٘ی دس لشٖ عجك تقشیف ثشا٘تّٙذ وٝ ثضسٌتشیٗ ٚ تٙ(. 165، 12ؿمبلی، ٔفیذی، . ) فؼیّی ٔٙزش ؿذٜ اػت

 ثب سٚیبسٚیی دس آیٙذِٜمت ٌشفتٝ، تٛػقٝ پبیذاس تٛػقٝ ای اػت وٝ ٘یبصٞبی افشاد سا ثذٖٚ دس ٘ؾش داؿتٗ تٛا٘بیی ٘ؼُ  11

دس ساػتبی تٛػقٝ پبیذاس ٔقٕبساٖ ٘یض ٕٞؼٛ ثب ػبیش دػت ا٘ذس وبساٖ،وبسثشد (.  1318،11ادٚاسد، . )ٔیىٙذ ٔغشح ٘یبصٞبیـبٖ،

ٔقٕبسی . ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ آغبصٓ پبیذاسی ٚ تٛػقٝ پبیذاس دس ٔقٕبسی سا ٔٛسد تٛرٝ لشاس دادٜ ٚٔجحخی ثٙبْ ٔقٕبسی پبیذاس ٔفبٞی

 لشاس إٞیت اَٚ دسرٝ دس آیٙذٜ ٚ حبَ دس سا ٞب ٖٓ  پبیذاس پبػخ ٔقٕبسا٘ٝ ایؼت وٝ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٞب ٚحفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی اص ا

ٔلشف ا٘شطی رٟبٖ دس حٛصٜ ٔقٕبسی ثٝ ٔلشف ٔی سػذ ٚ ثخؾ % 56دا٘یٕٓٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔی (. 1318ادٚاسد،. )دٞذ ٔی

ِزا ثبیذ ثب اػتفبدٜ اص اكَٛ ٚ سٚؽ ٞبیی، ػبختٕبٖ .وٙٙذ ٔی ایزبد ٞب ػبختٕبٖ سا ٔحیغی صیؼت ٞبی آِٛدٌیفؾیٕی اص 

س تٛػقٝ پبیذاس، ٔقٕبسی ثبیذ رٟت استمبء ویفیت ص٘ذٌی د. ٞبیی ػبخت وٝ وٕتشیٗ ِغٕٝ سا ثٝ ٔحیظ صیؼت ٚاسد وٙٙذ

 .فٙبكشخٛد سا دس رٟت اٞذاف تٛػقٝ پبیذاس ٕٞبًٞٙ ػبصد

دسٔقٕبسی ػّٙتی ایشاٖ دس ػبخت ثٙبٞب ٕٞٛاسٜ پٙذ اكُ ٔشدْ ٚاسی، پشٞیض اص ثیٟٛدٌی، دسٍٚ٘شایی، ٘یبسؽ ٚ اػتفبدٜ اص 

اكَٛ روش ؿذٜ دس ػبدٜ تشیٗ . سفبیت ؿذٜ اػت( وّی ٔقٕبسی ایشا٘ی ثیبٖ ؿذٜ تٛػظ اػتبد پیش٘یب اكَٛ) آٚسدٔلبِح ثْٛ 

ٔقٕبساٖ ایشا٘ی دس ٔقٕبسی ػّٙتی . ؿىُ خٛد دسٔقٕبسی ایشا٘ی ٚ ثٝ خلٛف دس ٔقٕبسی خب٘ٝ ٞبی ایشا٘ی ؽٟٛس ٔی یبثذ

اكَٛ ٚ سٚؽ ٞبیی اثذاؿ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ وٝ ثذٖٚ اػتفبدٜ اص ٚػبیُ ٔىب٘یىی، ؿشایظ صیؼت ٔحیغی ػبختٕبٖ ٞب سا دس ٔٙبعك 

ٔقٕبسی ػّٙتی ٔب ثب اػتفبدٜ (. 1312لجبدیبٖ، . )ا٘ذ وشدٜ ٘ضدیه ٕٔىٗ حذ تب ا٘ؼبٖ آػبیؾ ؿشایظ ثٝ ٞٛایی ٚ آةٔختّف 

ٔحیظ ٚ اػتفبدٜ خشدٔٙذا٘ٝ اص صٔیٗ ٚ ٔحیظ، وٝ أشٚصٜ اص ثحج ٞبی ٟٔٓ ٔغشح ؿذٜ دس اكَٛ  اص ٔلبِح ٔٛرٛد دس

ؿتٝ تب ثتٛا٘ذ ٔقٕبسی سا ٔٙغجك ثش ثبٚسٞبی فشٍٞٙی ٔقٕبسی پبیذاس ٔی ثبؿذ، دس ػبخت ٚ ػبص ثٙبٞب دلت وبفی سا ٔجزَٚ دا

عجك تحمیمبت كٛست ٌشفتٝ ٚ . وٙذ ٚاسد خٛد ثؼتش ٚ صیؼت ٔحیظ ثٝ سا آػیتٚ دیٙی ٚ لٛٔی ؿىُ دٞذ ٚوٕتشیٗ 

 فٛأُ ثب ٞب آٖٔذاسن ٔٛرٛد یه أش وّی وٝ تمشیجب دس ساثغٝ ثب وّیٝ ػبختبسٞبی ػّٙتی ایشاٖ كذق ٔی وٙذ، ٍٕٞٛ٘ی 

 ثشای سا آػبیؾثٝ وبس ثشدٜ ا٘ذ وٝ ؿشایظ  سا اكِٛی خٛد ٔقٕبسی ٞبی سٚؽ دس ػّٙتی، ٔقٕبساٖ ِزا اػت الّیٕی ٚ ٔحیغی

ثٙبثشایٗ ثیـتش اكِٛی وٝ دس ٔقٕبسی پبیذاس دس لشٖ حبضش ٔغشح ٔی ؿٛد ثٝ ٘ٛفی دس ٔقٕبسی ػّٙتی ٔب . آٚس٘ذ فشاٞٓ ا٘ؼبٖ

َ ٚ ٔقیبسٞبی پبیذاسی دس ٔقٕبسی ػقی ٔی ؿٛد اكَٛ ٚ سٚؽ ٞبی ثٝ دس پظٚٞؾ حبضش، ثب ؿٙبخت اكٛ. ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد

 .وبسٌشفتٝ ؿذٜ دس ٔقٕبسی ػّٙتی اص ِحبػ پبیذاسی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد

 

 ٔفبٞیٓ پبیذاسی اص ٘ؾش ِغٛی. 2
ثٛدٖ ٚ  دس فشًٞٙ ٔقیٗ ای ٚاطٜ ثٝ ٔقٙبی پبیذاس. اػت آٔذٜدس ِغت ٘بٔٝ دٞخذا پبیذاسی ثٝ ٔقٙبی ثب دٚاْ ٚ ٔب٘ذ٘ی 

دسِغت ٘بٔٝ ا٘ىبستب پبیذاسی ثٝ ٔقٙبی حفؼ . ٔقٙبی پبیذاسی وشدٖ ٚ اػتمبٔت ٘ـبٖ دادٖ اػت ٔمبٚٔت ٚ اص ٔلذس پبیؾ ثٝ

تقبدَ اوِٛٛطیىی ٔی ثبؿذ ٚ دسدا٘ـٙبٔٝ ٚیىی پذیب پبیذاسی، تالؿی اػت ثشای ایزبد ثٟتشیٗ  ٔحیظ صیؼت ثٝ ٚاػغٝ

دَ ٔغّٛة دس تقب ایزبد ٔذیٖٛ وٝ آیٙذٜ،ب ٚ ٔحیظ ٞبی عجیقی دس صٔبٖ حبَ ٚؿشایظ ٚ ٔٛلقیت ٞب ثشای ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٞ

 .اثقبد التلبدی، ارتٕبفی ٚ ٔحیغی ٔی ثبؿذ
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 آٖتٛػقٝ پبیذاس ٚ ٔفبٞیٓ . 3
دس ایٗ ٔیبٖ، تٛػقٝ . ایزبدوشد رٟبٖ دس سا ٞبیی اِقُٕ فىغ ٔحیغی صیؼت ٞبی ثحشاٖ ٚ ا٘شطی ثحشاٖ آغبص، 26دسدٞٝ 

ثٙبثشایٗ دس اٚاػظ دٞٝ . ص ثضسي تشیٗ فٛأُ تغییش ٔحیظ صیؼت ثٛد وٝ ثش ثحشاٖ ا٘شطی دأٗ ٔی صدثٝ فٙٛاٖ یىی ا

ٌشٜٚ ٞبی عشفذاس ٔحیظ صیؼت ثب ٞذف پبیذاسی صیؼت ٔحیغی تـىیُ ؿذ٘ذ ٚ ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ ای تحت فٙٛاٖ 1816

 .ؿىُ ٌشفت"تٛػقٝ پبیذاس"

وٕیتٝ ثشا٘تّٙذ .ِمت ٌشفت 11ٗ ٚ تٟٙب حىٓ تٛػقٝ رٟب٘ی دسلشٖ تقشیف ثشا٘تّٙذ اصتٛػقٝ پبیذاس ثٝ فٙٛاٖ ثضسي تشی

 آیٙذٜتٛػقٝ پبیذاس سا ثٝ فٙٛاٖ تٛػقٝ ای تقشیف وشد وٝ ثٝ ٘یبصٞبی فقّی ثذٖٚ دس ٘ؾش داؿتٗ تٛا٘بیی ٘ؼُ ٞبی ( 1812)

ی تٛػقٝ پبیذاس تحت ، وٙفشا٘غ رٟب1881٘دسػبَ ( 11، 1318ادٚاسد، . )دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٚاوٙؾ ٘یبصٞبیـبٖ، ثب خٛسد ثش دس

 ساٞجشدٞبیی آٖٔـٟٛس ؿذ، دسؿٟش سیٛدٚطا٘یشٚ ثشصیُ تـىیُ ؿذ ٚ دس "ارالع سیٛ "وٝ ثقذٞب ثٝ "ارالع صٔیٗ"فٙٛاٖ

 ثذیٗ یٝ ؿذٟٔٓ تشیٗ تقشیفی وٝ دس ارالع سیٛ دس ٔٛسد تٛػقٝ پبیذاس اسا. كبدسٌشدیذ رٟبٖ پبیذاسوـٛسٞبی تٛػقٝ رٟت

 ٔحیظ ثٝ آٖ دس ٚ ػبختٝ ثشآٚسدٜ آیٙذٜٞبی وٙٛ٘ی ثـش سا ثذٖٚ ٔخبعشٜ افىٙذٖ ٘یبص ٘ؼُ ٞبی تٛػقٝ ای وٝ ٘یبص ":ثٛد لشاس

وٙفشا٘غ ػشاٖ  1661ػبَ ثقذ یقٙی دس ػبَ  16( 1318پشٚسدی ٘ظاد، . ص٘ذیٝ)".ؿٛد تٛرٝ ٘یض فشدا ٞبی ٘ؼُ ٚ صیؼت

ٛافمت ٘بٔٝ ٞبی ثیٗ إِّّی ٔٙزش ؿذ ٚ اكُ رٟبٖ، دس رب٘ؼجشي، دس ساثغٝ ثب تٛػقٝ پبیذاس تـىیُ ؿذ وٝ ثٝ تقذادی اص ٔ

ٞش چٙذ تبوٖٙٛ تقشیف (. 12، 1318ادٚاسد، . )ثٛد آِٛدٌی تشاصٞبی ٚ ٔٙبثـ ٔلشف ٚسی، ثٟشٜ ثیٗ استجبط ایزبد آٖوّیذی 

 اص حفبؽت ٚ صیؼت ٔحیظ آیٙذٜ ثقذی، ٞبی ٘ؼُ ثٝ تٛرٝ ٞب آٖ تٕبٔی ٔحٛس ِٚی ؿذٜ، ٝٞبی صیبدی اص تٛػقٝ پبیذاس اسای

تٛرٝ ثٝ فشًٞٙ، ٚیظٌی ٞبی ثٛٔی ٚ تزشثیبت ٌزؿتٝ، ثٟشٜ ٌیشی اص ا٘شطی ٞبی تزذیذ . اػت ثٛدٜ رٟب٘ی صیؼت ٔحیظ

 (1312حبتٕی ٌّضاسی، . )ؿٛ٘ذٜ ٚ پشٞیض اص ثٝ وبسٌیشی ا٘شطی ٞبی تزذیذ ٘بپزیش اص اكَٛ تٛػقٝ پبیذاس اػت

 

 اكَٛ ٔقٕبسی پبیذاس .4
 ,كشفٝ رٛیی دس ٔٙبثـ:ٕبٖ دس صٔشٜ ثٙبٞبی پبیذاس عجمٝ ثٙذی ؿٛد ثٝ ؿشح صیش اػتاكِٛی وٝ ثبیذ سفبیت ؿٛد تب یه ػبخت

ؿٙبخت . داس٘ذ سا خٛد ٚیظٜ ٞبی اػتشاتظی ٞب آٖعشاحی ثشای ا٘ؼبٖ وٝ ٞش وذاْ اص , عشاحی ثشای ثبصٌـت ثٝ چشخٝ ص٘ذٌی

 .سػب٘ذ ٔی دٞذ، ٘زبْا سا آٖٚ ٔغبِقٝ ایٗ تذاثیش، ٔقٕبس سا ثٝ دسن ثیـتش اص ٔحیغی وٝ ثبیذ عشاحی 

كشفٝ رٛیی دس ٔٙبثـ ایٗ اكُ اص یه ػٛ ثٝ ثٟشٞجشداسی ٔٙبػت اص ٔٙبثـ ٚ ا٘شطیٟبی تزذیذ٘بپزیش ٔب٘ٙذ ػٛختٟبی فؼیّی، 

دس رٟت وبٞؾ ٔلشف ٔیپشداصد ٚ اص ػٛی دیٍش ثٝ وٙتشَ ٚ ثٝ وبسٌیشی ٞشچٝ ثٟتش ٔٙبثـ عجیقی ثٝ فٙٛاٖ رخبیشی 

 .ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ، یىی اص ٔٙبثـ ػشؿبس ٚ ٘بٔیشا، ا٘شطی حبكُ اص ٘ٛس خٛسؿیذ اػت. رذّی داسدتزذیذ پزیش ٚ ٔب٘ذٌبس، تٛرٝ 

. اػت ٔٛاد حفؼ ٚ آةثشای وٙتشَ ٔٙبثـ، ػٝ ٘ٛؿ اػتشاتظی ٔیتٛا٘ذ ٔٛسد تٛرٝ لشاسٌیشد وٝ ؿبُٔ حفؼ ا٘شطی، حفؼ 

 .اػت ػبختٕبٖ اداسٜ ٚ ػبخت دس ٞب آٖتٕشوض ثشایٗ ػٝ ٔٙجـ، ثٝ دِیُ إٞیت 

 ٔبدٜ حفؼ ، آةحفؼ ا٘شطی ، حفؼ : اكُ كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ٔٙبثـ ، ػٝ ساٞجشد سا دس ثش ٔی ٌیشد 

عشاحی ثشای ثبصٌـت ثٝ چشخٝ ص٘ذٌی دٚٔیٗ اكُ اص ٔقٕبسی پبیذاس ثش ایٗ فىش ٚ یب ٘ؾشیٝ اػتٛاس ؿذٜ اػت وٝ ٔبدٜ . 1,4

اص ػٛی دیٍش . سػیذٜ ثبؿذ آػیجی آٖٙىٝ ثٝ ٔفیذ ثٛدٖ اص یه ؿىُ لبثُ اػتفبدٜ تجذیُ ثٝ ؿىُ دیٍشی ٔیـٛد، ثذٖٚ ای

ایٗ ٘ؾشیٝ ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ ٔٙؾٛس دس ػٝ . اػت ٔحیظ آِٛدٌیثٝ ٚاػغٝ ایٗ اكُ، یىی اص ٚؽبیف عشاح، رٌّٛیشی اص 

 :ایٗ ٔشاحُ ثٝ تشتیت فجبستٙذ اص. ٔشحّٝ، ػبختٕبٖ سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞذ

 ٔشحّٝ پغ اص ػبخت .3دس حبَ ػبخت  ٔشحّٝ .2ٔشحّٝ پیؾ اص ػبخت .1

ثشای ٔخبَ، ٔی تٛاٖ اص ٔٛاد . ٘ذاسد ٚرٛد ٟ٘بٓ  ثبیذ تٛرٝ داؿت وٝ ایٗ ٔشاحُ ثٝ یىذیٍش ٔشتجظ ثٛدٜ ٚ ٔشص ٔـخلی ثیٗ ا

 .ثبصیبفتی دس ٔشحّٝ پغ اص ػبخت یه ػبختٕبٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔلبِح اِٚیٝ دس ٔشحّٝ ػبخت ػبختٕب٘ی دیٍش اػتفبدٜ وشد

ایٗ اكُ سیـٝ دس . اػت پبیذاس ٔقٕبسی اص اكُ تشیٗ ٟٔٓ ؿبیذ ٚ آخشیٗثشای ا٘ؼبٖ اكُ عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ، عشاحی . 2,4

 سا ا٘ؼبٖ ثمبی خٛد ٘ٛثٝ ثٝ ٘یض آٟ٘ب٘یبصٞبیی داسد وٝ ثشای حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی فٙبكش ص٘زیشٜ ای اوٛػیؼتٓ الصْ اػت وٝ 

عشاحی ػبیت ٚ ساحتی ا٘ؼبٖ  -ٔٙبثـ عجیقی، عشاحی ؿٟشی ایٗ اكُ داسای ػٝ اػتشاتظی ٍٟ٘ذاسی اص. وٙٙذ ٔی تضٕیٗ
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 اص وٙٙذٜ اػتفبدٜ افشاد ٚ ػبختٕبٖ ثیٗ ٚ آٖاػت وٝ تٕشوضؿبٖ ثش افضایؾ ٞٓ صیؼتی ثیٗ ػبختٕبٖ ٚ ٔحیظ ثیشٖٚ اص 

 .آٟ٘بػت

 

 ٔفبٞیٓ ٚؿبِٛدٜ ػٙتی دسٔقٕبسی ایشاٖ
 ٟٔٓ تشیٗ.وٙذ ٔقٙب سا آٖٞشوغ ثٝ تقجیش خٛد ٘جٛد تقشیفی ٚاحذ ٚ ٚاضح ثشای ٔقٕبسی ػٙتی ثبفج ؿذٜ اػت وٝ 

دسن .ٔقٕبسی ثبٞٛیت،ٔقٕبسی تبسیخی،ٔقٕبسی لذیٕی،ٔقٕبسی اكیُ ٚ خٛدی،ثٛٔی ٚ ٔحّی:تقشیف ایٗ ٔقٕبسی فجبستٙذ اص

 وشدٜ سؿذ آٖٔفبٞیٓ ٚ ؿبِٛدٜ ػٙت دس ٔقٕبسی ایشاٖ ثذٖٚ ؿٙبخت ٚ دسن ٔحیظ فشٍٞٙی ٚ ارتٕبفی وٝ ایٗ ٔفبٞیٓ دس 

 ثی وٝ تبٚیّی ٚ ثشداؿت ٞشٌٛ٘ٝ ٚ ٌشدد ٕ٘ی ٔیؼش آصاد٘ذبفت ٞبی اػبػی فشًٞٙ وٝ اص لیذ صٔبٖ دسی اص آٌبٞی ثذٖٚ ٚ

رٛأـ ػٙتی دس یه فضبی ٔقٙٛی ص٘ذٌی .ٔب٘ذ ٔی ثبلی ػغح حذ دس الرشْ ثٍیشد كٛست ٔفبٞیٓ ایٗ ٞبی سیـٝ ثٝ تٛرٝ

 ثیٙی رٟبٖ اص ٔقٕبسی چٖٛ آٖٔقٕبسی  ٞبی آفشیذٜ.ٔی وٙٙذ وٝ ٞٓ اص ِحبػ وٕی رٛیبی ٍٕٞٙی ٚ تٙبػت وبُٔ اػت

غبیتی سٕٖٞٙٛ ٔی وٙذ وٝ ربٔقٝ سا  ػٛی ثٝ آ٘شا ٚ ا٘ذ آٚسدٜ پذیذ سا ا٘ؼبٖ خاللٝ ٘یشٚی وٝ ٌیشد ٔی ٔبیٝ وبُٔ ٚ تبْ

ة ٔقٕبسی ایشا٘ی ٔی ثبؿذ،ٕٞب٘غٛس وٝ دس وتب ایٗ ٔقٕبسی ٚ ٔحُ ٚاحذ داسای اكَٛ.آٚسدثلٛست یه ٔحُ ٚاحذ دس ٔی 

أب چٖٛ ثذ٘جبَ .ٔشدْ ٚاسی، پشٞیض اص ثیٟٛدٌی، ٘یبسؽ،خٛدثؼٙذٌی،ٚ دسٖٚ ٌشایی یبد ؿذٜ اػت: ٔشحْٛ پیش٘یب ایٗ اكَٛ ثٝ

سٚصٖ ٚ .ٔلبدیك ٔقٕبسی پبیذاس دس ٔقٕبسی ػٙتی ایشا٘ی ٞؼتیٓ، دیذ ٚ ٍ٘بٜ خٛد سا ثؼٕت ایٗ ٔلبدیك ػٛق ٔی دٞیٓ

ثشای رٌّٛیشی ٌشٔبثٝ .آٚسدٛ ٔبٜ سا ثٝ ا٘ذاصٜ دِخٛاٜ ثٝ دسٖٚ ػشای پشت ٚ خٛسؿیذ فشٚك وٝ آساػتٝسٚؿٙذاٖ سا چٙبٖ ٔی 

اٌش اسػی ٚ سٚصٖ ثب .ثبؿذ ٌشٔب ٌیش رّٛ پٙبْ الیٝ تب ػبختٙذ ٔی پٛػتٝ دٚ سا آػٕب٘ٝدسٖٚ،اص اسػی ثٟشٜ ٔی ثشد٘ذ یب دیٛاس ٚ 

 ػٛصاٖ،پٙبٞی ٌٚبٞی تٙذ آفتبةیؾ چٛة یب ٌچ ٚ ؿیـٝ ٞبی خشد ٚ سٍ٘یٗ ٌشٜ ػبصی ٔی ؿٛد ثشای ایٗ اػت وٝ دس پ

ٚاٍٟ٘ی ثبیذ دا٘ؼت وٝ ٚاطٜ .٘یؼت صیجبیی ثشای تٟٙب ؿٛد ٔی پٛؿیذٜ پبوبس تب تیضٜ اص ٌٙجذی اٌش ٚ ٘یبصاسد سا چـٓ تب ثبؿذ

ٚ تٙبػت داؿتٗ اػت ٘ٝ لـٍٙی ٚ رٕبَ ٚفالٜٚ ثش ایٗ ٔٛاسد ٔقٕبسی ػٙتی داسای ِٔٛفٝ  "صیجٙذٜ ثٛدٖ"ثٝ ٔقٙبی  "صیجب"

 آٖثؼتش رغشافیب ٚ الّیٕی وٝ ٔقٕبسی دس -ٌیشد ٔی كٛست آٟ٘با٘ذیـٝ ٚ یب ایذٜ ٞبیی وٝ عشح ٔقٕبسی ثش پبیٝ : ی ٔب٘ٙذٞبی

ػپغ فشًٞٙ  -ٌیشد ٔی ؿىُ آٖالتلبدی ٔىب٘ی اػت وٝ فضبی ٔقٕبسی دس  –ٚضقیت ػیبػی  – ٌیشد ٔی ؿىُ

تبحیش دا٘ؾ ٞب ٚ ٞٙش ٞبی  -ٌیشد ٔی ؿىُ آٟ٘بش رغشافیبیی ؼتث دس یب ٚ آٟ٘ب ثشای یب ٚ آٟ٘بٔشدٔب٘ی اػت وٝ ثٙب ثٝ دػت 

پیٕٖٛ اص ٚیظٌی ٞبی ٔقٕبسی ایشا٘ی اػت پیٕٖٛ ٞبی ایشا٘ی اص وٟٗ تشیٗ سٚصٌبس .صٔب٘ٝ دس ؿىُ ٌیشی ٔقٕبسی اػت

ٜ ثٝ ثشای ٕٞیٗ اػت وٝ ٔقٕبسی ایشا٘ی ٕٞٛاس.تبوٖٙٛ ثٝ وبس ٔی سفتٝ ٚ ػیٙٝ ثٝ ػیٙٝ اص پذس ثٝ پؼش ٔی سػیذٜ اػت

 ثی یب اػتٛاسی ٘ب آ٘ىٝ دٞذ،ثی ٔی ا٘زبْ ٞٓ ثب ٕٞشاٜ سا آٖ ػبخت ٚ ٔحبػجٝ ٚ عشح افضٚد پیٕٖٛ،وؼت وبسثشد ثب آػٛدٌی

 .ثبؿذ داؿتٝ ٍ٘شا٘ی ٞیچ وبس ا٘ذأی

 

 ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔقٕبسی ػٙتی دس ایشاٖ
شعٛة ٚ ػشد، ٔقٕبسیٟبی ٔتفبٚتی دس ایشاٖ ثٝ فّت داسا ثٛدٖ، چٟبس الّیٓ ٔتفبٚت ٌشْ ٚ ٔشعٛة، ٌشْ ٚ خـه، ٔقتذَ ٚ ٔ

 ثٛٔی ٔلبِح ثىبسٌیشی ای، ؿذٜ ػبختٝ فضبٞبی چٙیٗ دس آٔذٜٕٞبًٞٙ ثب الّیٓ ثٛرٛد ) ثٝ ٚیظٜ دس عشاحی ٔؼىٗ ثٛٔی(

 ٔٛرت ٔحّی، ٔلبِح اص اػتفبدٜ ثب ٔلشفی ا٘شطی ٔیضاٖ وبٞؾ ٕٞچٙیٗ ٚ داس٘ذ سا ٔحیظ ثش ٘بٔغّٛة تأحیش وٕتشیٗ وٝ

ٚ افضایؾ دٚاْ ثٙبٞب ٌشدیذٜ ا٘ذ ػشصٔیٗ ثضسي ایشاٖ ، اص ٔقذٚد وـٛس ٞبی رٟبٖ اػت وٝ دس عَٛ  ٔحیظ صیؼت پبیذاسی

فٛأُ ٔختّفی اص رّٕٝ تٛپٌٛشافی ، .تبسیخ تٛا٘ؼتٝ اػت ثب ٚیظٌیٟبی فشٍٞٙی ٚ رغشافیبیی خٛد ٔقٕبسی ٔتٙٛفی ایزبد وٙذ

ایٗ . ذٖ ثبفتٟبی ٔختّف اص ٘ؾش ؿىُ ٌیشی وبِجذی ثبؿذٔٛرت پذیذاس ؿ.....  ٚ آةٚیظٌی ٞبی الّیٕی ، ٔقیـت ، ٔٙبثـ 

چٝ  [ٔٛلقیت الّیٕی خبف ٕٞشاٜ ثب ٞٛؿٕٙذی ٌزؿتٍبٖ ایٗ ػشصٔیٗ دس ثٟشٜ ٌیشی اص ا٘شطی ٞبی عجیقی چٝ دس وٛیش ٚ

 .آیذدس ٔٙبعك ٔشعٛة ثبفج ٌـتٝ تب ایٗ ٔقٕبسی ثی ٘ؾیش پذپذ 
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 . ؿبخلٝ ٞبی الّیٕی ثٝ وبس سفتٝ دس ٔقٕبسی ػٙتی5

 .رٟت ٌشایی:1.5
دس . آٟ٘بػتدس ٔزٕٛفٝ ٞبی ػٙتی ، وبسثشد ٚ اػتفبدٜ اص ٔٙبثـ ٚ ا٘شطی ٞبی عجیقی یىی اص اكَٛ ػبخت ٚ ػبصٔبٖ فضبیی 

ایٗ رٟت ) ٍٔش دس كٛست ٚرٛد ثبد ٔضاحٓ ( ثبفتٟبی وٛیشی اص ٘ؾش ٚضقیت اػتمشاس ، خب٘ٝ ٞب دس رٟت لجّٝ لشاس داس٘ذ 

بٞبی تبثؼتب٘ی ٚ اتبق ٞبی صٔؼتب٘ی ثٝ عٛس ٔٙغمی دس عشاحی فضبٞبی صیؼتی ربیٍبٜ ٌیشی ثبفج ٔی ٌشدیذٜ تب فض

رٙٛة  –ؿٕبَ غشثی ( ، اكفٟب٘ی ) رٙٛة غشثی  –ؿٕبَ ؿشلی ( دس ثٙب ٞبی ػٙتی ایشاٖ ػٝ سٖٚ ساػتٝ . خٛیؾ سا ثیبثٙذ

سٖٚ ساػتٝ ؿبُٔ . ـبٖ ٔی داد٘ذثٟتشیٗ رٟت اػتمشاس ػبختٕبٖ سا دس ٞش الّیٓ ٘) غشثی  –ؿشلی ( ٚ وشٔب٘ی ) ؿشلی 

ٚ سٖٚ وشٔب٘ی ؿبُٔ ؿٟشٞبی ........ سٖٚ اكفٟب٘ی ؿبُٔ ؿٟشٞبی اكفٟبٖ ، ؿیشاص ٚ ..... ؿٟشٞبی ٔشوضی چٖٛ تٟشاٖ ، یضد ٚ 

 . . ا٘ذ ؿذٜ ٔی غشثی آرسثبیزبٖوشٔبٖ ، ٕٞذاٖ ، 
 

 دسٍٚ٘شایی .2.5
 ایٗ داخُ ثٝ ، ٔقٕبسی ثٝ آؿٙبیبٖاص عشف ثقضی اص وبس  ٘پشداختٗ ثٝ ؽبٞش ٚ دس فٛم وبس سٚی رسٖٚ ٚ حبالت دسٚ٘ی ،

 پیضی خٓ ٚ پشپیچ ٌزسٞبی دس ٚ آٖ ثیشٖٚ ٕ٘بی دس وٝ ٘ؾش ایٗ اص سا ایشا٘ی ٔقٕبسی وٝ ربیی تب اػت ؿذٜ وـیذٜ فشكٝ

 .ا٘ذ ٘بٔیذٜ دسٍٚ٘شا ، داسد صیجبیی پشوبسی اص د٘یبیی داخُ دس ِٚی ؿٛد ٕ٘ی دیذٜ ٌُ ٚ خـت رض

 :خب٘ٝ ٞبی دسٍٚ٘شاٚیظٌی ٞبی 

 ٔب٘ٙذ فٙلشی سا آٖ ٔختّف فضبٞبی -2  خٛد ثیشٖٚ ؿٟشی فضبٞبی ثب داخُ فضبٞبی ٔؼتمیٓ ثلشی استجبط ٘ذاؿتٗ -1

ٞب ٚ ثبصؿٛٞب ثٝ عشف ایٗ فٙبكش ثبص  سٚصٖ وٝ ٘حٛی ثٝ اػت وشدٜ ػبصٔبٖ دٞی ػشپٛؿیذٜ ٞبی كفٝ یب ٚ ٔشوضی حیبط

 .ؿٛ٘ذ

 

 ثشٍٚ٘شایی .3.5
ٍٚ٘شا ، ثب ٌٛ٘ٝ ای اص ٔقٕبسی ٔؼىٗ ثب ٚیظٌیٟبیی اص لجیُ استجبط داؿتٗ ثلشی ٚ فیضیىی ٔؼتمیٓ ثب فضبی ثیشٖٚ خب٘ٝ ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی ثش

 ..، ٘ذاؿتٗ حیبط ، ٌؼتشؽ دس استفبؿ ٚ ػبصٔب٘ذٞی فضبیی ٘ؼجت ثٝ یه فضبی دیٍش

 

ُخب٘ٝ ٞبی چٟبس فل.4.5  
تغجیك ؿیٜٛ ص٘ذٌی ثب ؿشایظ الّیٕی فلَٛ ٔختّف سا ٔی تٛاٖ دس خب٘ٝ ٞبی دسٍٚ٘شای ٔٙبصق ٌشْ ٚ خـه ایشاٖ ثٝ خٛثی 

ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ. ثذیٗ تشتیت وٝ ضّـ ؿٕبِی  ،. اتبق ٞبی اعشاف حیبط ایٗ خب٘ٝ ٞب ثب تٛرٝ ثٝ فلَٛ ٔـبٞذٜ وشد

ؼتبٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌشفتٝ ٚ ثٝ ) صٔؼتبٖ ٘ـیٗ ( ٔقشٚف ثٛدٜ اػت. دسػت ٚ آفتبة ٌیش حیبط وٝ ٌشٔتش ثٛدٜ دس صٔ

 فىغ ایٗ فُٕ دس ضّـ رٙٛة حیبط ٚ پـت ثٝ آفتبة اتفبق ٔی افتبدٜ ٚ ثٝ ) تبثؼتبٖ ٘ـیٗ( ٔقشٚف ثٛدٜ اػت.

ٚ حزٓ ػجىتشی ٘ؼجت ثٝ  دس تبثؼتبٖ ٘ـیٗ فضبٞبی صیش ثبدٌیش ٚ اتبق ؿبٜ ٘ـیٗ ٚرٛد داؿتٝ اػت ٚ داسای استفبؿ ثیـتش

تٟٛیٝ ٚ ٌشدؽ ثٟتش ٞٛا دسآٖ ٚ خٙه ػبصی ایٗ فضب دس  ،صٔؼتبٖ ٘ـیٗ ثٛدٜ اػت ٚ دِیُ ایٗ أش چیضی رض اػتفبدٜ اص ثبد 

وٝ سٚی ٔحٛس اكّی لشاس ٔی ٌشفتٝ ٚ دٚ فضبی  ،پٙذ دسی ٚ ؿىٓ دسیذٜ  ،تبثؼتبٖ ٘جٛدٜ اػت. صٔؼتبٖ ٘ـیٗ ؿبُٔ: ػٝ دسی 

اتبق اسػی یب تٟشا٘ی ٚ اتبق دٚ دسی تـىیُ ؿذٜ ا٘ذ  ،ٛا٘ٙذ ساٞشٚ یب تختٍبٜ ثب٘ذ ٚ ٌٛؿٛاسٜ ٞبیی وٝ اص ػٝ دسیاستجبعی وٝ ٔی ت

فضبٞبی اكّی صٔؼتبٖ ٘ـیٗ سٚی ٔحٛس اكّی لشاس ٌشفتٝ ٚ ثشای ٚسٚد ثیـتش ٘ٛس  ،ٚ ٌٛؿٝ ٞبی ایٗ ثخؾ سا تـىیُ ٔی دٞٙذ

ٔی ػبختٝ ا٘ذ. خٛسؿیذ اغّت پٙزشٜ ٞبی آٖ سا اص اسػی ٞبی ثضسي  



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 44ماٌ  تیر -تُران 

 6 

 

 

 :اػتفبدٜ ٔٙبػت اص فضبی ػجض ثب تٛرٝ ثٝ الّیٓ.5.5
ایٗ . ثبغچٝ ٞب ٚ دسختبٖ ضٕٗ تبٔیٗ ػبیٝ ٚ ایفبی ٘مؾ دس تِٛیذ ٚ ایزبد صیجبیی، فمش سعٛثت ٔحیظ سا رجشاٖ ٔی وٙٙذ

ٌبٞی . ی ؿذیذ ٔی ؿٛ٘ذػغٛح ػجض ثب رزة پشتٛٞبی تبثـی خٛسؿیذ ٔب٘ـ ا٘قىبع دٚثبسٜ پشتٛٞب ٚ افضایؾ ٘بخٛاػتٝ ٌشٔب

وبؿت ٌیبٞبٖ ٔٙبػت ثب تٛرٝ ثٝ الّیٓ ٔٙغمٝ ٚ وبؿت ا٘ٛاؿ دسختبٖ . ٘یض ایٗ دسختبٖ ٘مؾ ثبدؿىٗ سا ایفب ٔی وٙٙذ

ٕٞیـٝ ػجض ٚ دسختبٖ خضاٖ پزیش ثب تٛرٝ ثٝ اِتضاْ ػبیٝ یب ٘ٛس خٛسؿیذ دس فلَٛ ٔختّف ٚ ایزبد تٙٛؿ ٚ سً٘ دس فضب، 

 (22، 1315اػذپٛس، .)دٜ اص ٌیبٞبٖ سا ثٝ احجبت ٔی سػب٘ذٞٛؿٕٙذی ٌزؿتٍبٖ دس اػتفب

 

 :اػتفبدٜ اص ٔلبِح ٔٙبػت ٚ ٔلبِح ثٛٔی ػبصٌبس ثب الّیٓ ٞش ٔٙغمٝ.6.5
الّیٕی ثٝ وبسسفتٝ دس ٔقٕبسی ػّٙتی  تشفٙذٞبی اص الّیٓ، ثٝ تٛرٝ ثب ٔٙبػت حشاستی ؽشفیت ثب آٚسداػتفبدٜ اص ٔلبِح ثْٛ 

بِح ٔٙبػت ٚ ٔلبِح ػبصٌبس ثب الّیٓ ٞش ٔٙغمٝ، دِیّی رض فّٕىشد ٔٙبػت ایٗ ٔلبِح دس ثشاثش الّیٓ ثٝ وبس ثشدٖ ٔل. ایشاٖ اػت

ثب ایٗ وبس ٘ٝ تٟٙب اص ٔلبِح ٔٙبػت ٞش الّیٓ وٝ ثب ٔحیظ خٛد ػبصٌبس ثٛدٜ ٚ دس ثشاثش فٛأُ ٔحیغی ا٘قغبف . ٞش ٔٙغمٝ ٘ذاسد

 .ٔخُ حُٕ ٚ ٘مُ ٘یض كشفٝ رٛیی ؿذٜ اػت ٞبی رب٘جی دس ٔلشف ا٘شطی ٚ ٞضیٙٝ پزیش اػت، اػتفبدٜ ؿذٜ، ثّىٝ

 
 :فبیك وبسی.7.5

 ضخبٔت وشدٖ صیبد ٚ وٓ ٚ دػتشع دس ػبختٕب٘ی اصٔلبِح اػتفبدٜ ثب ٚ ا٘ذ ثٛدٜ ؿٙبٓ  ایشا٘یبٖ اص دیشثبص ثب فبیك وبسی ا

فبیك دس تبثؼتبٖ . ثبؿذ خٛد سا عٛسی ٔی ػبختٙذ وٝ وٕتشیٗ ٘یبص سا ثٝ ٌشٔبیؾ ٚ ػشٔبیؾ داؿتٝ ٞبی خب٘ٝ دیٛاسٞب،

. ٌیشد ٔی سا آٖثبفج ٔی ؿٛد ٌشٔبی وٕتشی ٚاسد ثٙب ؿٛد ٚ دس صٔؼتبٖ ٘یض رّٛی خشٚد ٌشٔب اص ػبختٕبٖ ٚ ػشدؿذٖ 

دس ثٙبٞبی ػّٙتی اػتفبدٜ اص ػمف ٞبی دٚ پٛؿؾ ٚ رشصٞب ٚ دیٛاسٞبی دٚ پٛػتٝ ثٝ فٙٛاٖ فٙبكش فبیك وبسی اػتفبدٜ 

 (151 ،1311پیش٘یب، . )ٔی ؿذٜ اػت

 

 :آةاػتفبدٜ اص . 8.5
 ٚ ٔٙبػت ثلشی دیذ ایزبد ٞٛا، تّغیف رٟت حٛضخب٘ٝ ٔخُ فضبٞبیی دس آة اص اػتفبدٜ ٘یض ٚ حیبط ٚػظ دس آةحٛم 

دس اوخش ثٙبٞبی ػّٙتی ٚ . ٕٞیـٍی دس خب٘ٝ ٞب ثٛدٜ اػت آسأؾ اِمبی ثبفج ٞب فٛاسٜ اص اػتفبدٜ ثب آة كذای ایزبد ٌبٞی

 ٚرٛد تبثؼتبٖ خٙىبی ٚ ػىٛ٘ت ثشای حٛضی آٖىٛ٘ی دس صیشصٔیٗ حٛضخب٘ٝ لشاس داؿتٝ ٚ دس ٔخلٛكبً دس ٔقٕبسی ٔؼ
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حبری لبػٕی، ). اػت ثٛدٜ فّٛاسٜ ثب ٕٞشاٜ اغّت ٚ ثبؿذ حٛم آٖدس حمیمت ٔحُ ػىٛ٘ت تبثؼتب٘ی وٝ دس . اػت داؿتٝ

 (13256حبری لبػٕی،  . 1325

 

 تیاكَٛ ٚ فٖٙٛ پبیذاسی ثٝ وبس سفتٝ دس ٔقٕبسی ػّٙ. 6

 :رٟت ٌیشی ٔٙبػت اثٙیٝ رٟت اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص ا٘شطی ٞبی عجیقی. 1,6
. ٞبػت ٖآدس ٔزٕٛفٝ ٞبی ػّٙتی،وبسثشد ٚ اػتفبدٜ اص ٔٙبثـ ٚ ا٘شطی ٞبی عجیقی یىی اص اكَٛ ػبخت ٚ ػبصٔبٖ فضبیی 

بی صٔؼتب٘ی ثٝ عٛس ٞ بقات ٚ تبثؼتب٘ی فضبٞبی تب اػت ٚسدٜآایٗ رٟت ٌیشی ٔٙبػت اص ِحبػ الّیٕی ؿشایغی سا فشاٞٓ 

رٟت ٌیشی ٔٙبػت فالٜٚ ثش حفبؽت ػبوٙبٖ دس ثشاثش ٌشٔبی . ٔٙؾٓ دسعشاحی فضبٞبی صیؼتی ربیٍبٜ خٛیؾ سا ثیبثٙذ

 –ؿٕبَ ؿشلی )دس ثٙبٞبی ػّٙتی ایشاٖ ػٝ سٖٚ ساػتٝ . وٙذ ٔی رٌّٛیشی ٘یض ٘بٔٙبػت ثبدٞبی ٚسٚد اص فتبة،آٔؼتمیٓ 

ثٟتشیٗ رٟت اػتمشاس ػبختٕبٖ سا دس ( غشثی –ؿشلی )ٚ وشٔب٘ی ( رٙٛة ؿشلی –ثی ؿٕبَ غش)، اكفٟب٘ی (رٙٛة غشثی

رٟت ٌیشی ٔٙبػت ثٙبٞب دس ثبفت ؿٟش ثب تٛرٝ ثٝ ٔؼیش حشوت خٛسؿیذ دس . ثبفت ؿٟش دس ٞش الّیٓ ٘ـبٖ ٔی داد٘ذ

ٔٙؾٛس اػتفبدٜ اص  ٝث ػبَ ػشد ٚ ٌشْ فلَٛ دس اػتفبدٜ رٟت ثٙبٞب داخّی فضبٞبی ٔٙبػت لشاسٌیشی ٕٞچٙیٗ ٚ ػٕبٖآ

 (26، 1315اػذپٛس، . ) ا٘شطی ٞبی عجیقی ٚ تٟٛیٝ عجیقی ٔٛرت وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ٞبی تزذیذ ٘بپزیش ٔی ؿذ

 

 :فشٚ سفتٗ دس دَ خبن ثٝ ٔٙؾٛس اػتفبدٜ اص ؽشفیت حشاستی خبن دس تبثؼتبٖ ٚ صٔؼتبٖ. 2,6
ػبختٗ فضبٞبیی دس صیشصٔیٗ رٟت اػتفبدٜ اص صٔیٗ یه ٔٙجـ ا٘شطی تمشیجبً ٘بٔحذٚد اػت فشٚ سفتٗ دس دَ خبن ٚ 

ٚرٛد صیشصٔیٗ دس ثٙبٞبی ٚالـ دس الّیٓ . ؽشفیت حشاستی خبن دس فلَٛ ٔختّف ػبَ اص فٖٙٛ الّیٕی ثٝ ؿٕبسٔی سٚد

ػشد پبػخی ٔٙبػت ثٝ ؿشایظ الّیٕی ثٛدٜ ٚ دس تشویت ثب فضبٞبی ٔزبٚس ٔحیغی ٔٙبػت سا ثشای ص٘ذٌی ٚ ٌزساٖ 

اص فضبٞبی تبثؼتب٘ٝ ٚ صٔؼتب٘ٝ ٚ اػتفبدٜ اص فٕك صٔیٗ ٚ ص٘ذٌی  ثٙبثشایٗ اػتفبدٜ. اػت ٚسدٜآرٛد ٔی اٚلبت فشاغت ثٝ ٚ

 ٖآاص  دسػت ٚ كحیح ٘حٛ ثٝ ٚ ثٛدٜ ٚالف ٖآدس دَ خبن تجقبت ٔخجتی ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ اػت وٝ پیـیٙیبٖ ٔب ثٝ 

 .ا٘ذ وشدٜ اػتفبدٜ

 

 ا٘یسػی ٔفْٟٛ پبیذاسی دس ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ایش.ثش7
اػالٔی ثب ٔجب٘ی ٚ ٔفبٞیٓ ٔقٕبسی پبیذاس ٔـبثٟت ٞبیی داسد وٝ لبثُ تبُٔ –ٔفبٞیٓ ٚ اكَٛ ٔقٕبسی ٚ ؿٟش ػبصی ایشا٘ی 

 ،٘یبسؽ  ،پشٞیض اص ثیٟٛدٌی ،اػت.اكِٛی وٝ ٔشحْٛ اػتبد پیش٘یب ثشای ٔقٕبساٖ ایشا٘ی تقشیف وشدٜ اػت )ٔشدْ ٚاسی 

ثب اكَٛ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی پبیذاس ٕٞبٍٞٙی ثؼبس داسد.)ٔشدْ ٚاسی( ثٝ ٔقٙی خٛدثؼتٍی ٚ دسٖٚ ٌشایی( ٘یض ثب ٔفبٞیٓ 

ٔشدْ ٚاسی ثبفج ایزبد تٙبػجبت ٚ ویفیت  ،سفبیت تٙبػت ٔیبٖ ٔقٕبسی ٚ ٘یبصٞبی ٔبدی ٚ ٔقٙٛی ٚ سٚؽ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ 

ٌٛ٘ٝ ای وٝ دس اتبق ٞب فضبیی ثش ٔجٙبی ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ ٚ ؿشایظ ٔحیغی ٚ دػت یبثی ثٝ آػبیؾ ا٘ؼبٖ ؿذٜ اػت ؛ ثٝ 

حیبط ٞب ٚ ثؼیبسی اص فضبٞب ٚ فٙبكش ٔقٕبسی خب٘ٝ ٞبی ایشا٘ی دیذٜ ٔی ؿٛد. ـپشٞؼض اص ثیٟٛدٌی( ثٝ ٔقٙی ٞذفذاس ثٛدٖ 

داسای ٚیظٌی ٞبی  ،ٔقٕبسی ٚ فذْ ا٘زبْ وبس ثیٟٛدٜ ثبفج ؿذٜ اػت وٝ فٙبكش ٔقٕبسی ایشاٖ فالٜٚ ثش رٙجٝ ٞبی تضییٙی 

٘یض ثبؿذ؛ وٝ ایٗ ٔؼیّٝ دس وبسثٙذی صیش ٌٙجذٞب ٚ اسػی ٞب سفبیت ؿذٜ اػت. )٘یبسؽ( دس ٔقٕبسی ایشاٖ فّٕىشدی ٚ الّیٕی 

عب  ،رشصٞب  ،داسای ٚیظٌی ٞبی الّیٕی ٘یض ٞؼت ٔب٘ٙذ: دیٛاسٞب  ،ثبفج ایزبد فٙلشی ؿذٜ وٝ فالٜٚ ثش ػبختبس ایؼتب ٚ ٔمبْٚ

أىب٘بت ٚ ٔلبِح ثٛٔی) ثْٛ آٚس( ثبفج ٕٞبٍٞٙی ٔقٕبسی ٚ  ،بثـ ق ٞب ٚ ٌٙجذٞب.)خٛد ثؼٙذٌی( ثٝ ٔقٙی اػتفبدٜ اص ٔٙ

ٔحیظ ٚ حذاوخشاػتفبدٜ اص ٔٙبثـ تزذیذپزیش ٚ فذْ تزبٚص ثٝ ٔٙبثـ ٚ ٘یبصٞبی آیٙذٌبٖ ؿذٜ اػت؛ اػتفبدٜ اص خبن 

اػت. )دسٖٚ  ٌٛدثشداسی ؿذٜ اص حیبط ٚ ٌٛداَ ثبغچٝ دس ػبخت خـت ٚ ٌُ ٚ احذاث ثٙبی خب٘ٝ ثش ٕٞیٗ اكُ اػتٛاس ثٛدٜ

دسٖٚ ٌشایی  ،ٌشایی( دسٔقٕبسی ایشا٘ی ثٝ ٔقٙی حفؼ فضبٞبی دسٚ٘ی اص ؿشایظ ثیشٖٚ ٚ ػبصٔب٘ذٞی دسٚ٘ی فضبٞبی ٔقٕبسی 

فالٜٚ ثش ایٙىٝ سیـٝ دس ثبٚسٞبی فشٍٞٙی ٚ آییٙی ایشاٖ داسد ثٝ ؿشایظ ٔحیغی ٚ الّیٕی ٘یض ٚاثؼتٝ اػت؛ وٝ ثبفج فٙبكشی 

 ثبغچٝ ٚ ثؼیبسی اص فٙبكش ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ ؿذٜ اػت. ٌٛداَ ،ٔب٘ٙذ: حیبط ٔشوضی
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االٔی تمشیجب داسای ػبصٔبٖ حبثتی اػت؛ ؿىُ ٌیشی ؿٟش ثش ٔجٙبی ٚرٛد ٔشاوض اكّی ای اػت وٝ فّٕىشدٞبی  -ؿٟش ایشا٘ی

ػبٔبٖ ساٜ ٞبیی ٔیبٖ دسٚاصٜ ٞب ٚ ٔیذاٖ ٞبی ؿٟشی وـیذٜ ٔی ؿٛد وٝ وبسوشدٞبی فٕٛٔی سا  ،فٕٛٔی ؿٟش سا دس خٛد داسد

فٙبكش  ،ٔؼیش ٞبی اكّی تجذیُ ثٝ ثبصاس ؿذٜ ٚ ػشپٛؿیذٜ ٔی ؿٛد. ػّؼّٝ ٔشاتجی وٝ اص ساٜ ٞب ،دادٜ ا٘ذ ٚ دس ٔیبٖ آٟ٘ب

داسای  ،ٔیذاٖ اكّی ٚ وبٖ٘ٛ ٞبی دیٍش سا ثٝ ٞٓ پیٛ٘ذ ٔی دٞٙذ. ثذیٗ تشتیت ؿٟش ایشا٘ی ،ثبصاس ،ؿٟشی ای ٕٞچٖٛ دسٚاصٜ ٞب

بی تقشیف ؿذٜ اػت وٝ ثٝ تٙبػت إٞیت خٛد ٘ؼجت ثٝ ٔحٛسٞبی اكّی ؿٟش ٔىبٖ یبثی اػتخٛاٖ ثٙذی ٔـخق ٚ وبٖ٘ٛ ٞ

ؿذٜ ا٘ذ.ػبصٔبٖ ؿٟشی ٔجتٙی ثشؿىُ ٌیشی ٔحالت ٔؼتمُ دس حذ سفـ ٘یبصٞبی ٔقیـتی ثب استجبط ٞبی فشٍٞٙی لٛی ٔی 

قٝ ؿٟش ثٝ كٛست ایزبد ٔحّٝ ٞبی فّٕىشد خٛد سا داسد ٚ تٛػ ،ثبؿذ. ٞش ٔحّٝ ثب ٘ؾبٔی وٛچىتش ٚ ٔـبثٝ ثب ٘ؾبْ اكّی ؿٟش

رذیذ ٔؼتمُ اػت ٚ ٘ٝ ثضسي ؿذٖ ٔحالت لذیٓ. دس ٘تیزٝ ػبوٙبٖ ؿٟش پیٛػتٝ خٛد سا دس ٔحیغی آؿٙب احؼبع ٔی 

وٙٙذ وٝ داسای ا٘ذاصٜ ٞبیی ٔتٙبػت ثب ٔمیبع دیذ ٚ حشوت ا٘ؼبٖ اػت ضٕٗ آ٘ىٝ استجبط خٛد ثب ػبیش ٘مبط ؿٟش سا ٘یض اص 

٘ٛس ٚ دسختبٖ دس حیبط ٞب ٚ ،ثبد ،آة ،ٟش ٚ ٘ؼجت خٛد ثب آِٖ ادسان ٔی وٙذ. اػتفبدٜ اص فٙبكشعجیقتعشیك تلٛس ػبصٔبٖ ؿ

دس افضایؾ ویفیت فضبٞبی  ،ٔیذاٖ ٞب ٚ فضبٞبی ؿٟشی وٝ تب حذٚد صیبدی تحت تبحیش ؿشایظ الّیٕی ٚ فشٍٞٙی اػت 

ؼیبس ٔٛحش ثٛدٜ اػت. ثٝ ایٗ تشتیت ثب اِٟبْ اص ؿٟشی ٚ تٙٛؿ فضبیی ٚ ایزبد سٍٟ٘بی ٔتٙٛؿ ٚ ؿبداثی ٔحیظ صیؼت ٘یض ث

وٝ تقجیش دیٍش اص ٔفْٟٛ رٟب٘ی تٛػقٝ  ،ؿٟش ٚعجیقت ،ؿٟشٞبی ػٙتی ایشاٖ ٚ ثب ایزبد ساثغٝ ٔقمَٛ ٚ پبیذاس ٔیبٖ ا٘ؼبٖ

ثشلشاسی ثب اػالٔی  -ؿٟشٞبی وٟٗ ایشا٘ی ،ٔی تٛاٖ ساثغٝ ٌؼؼتٝ ا٘ؼبٖ ٚعجیقت سا ثبصػبصی وشد. ثٝ عٛس وّی ،پبیذاس اػت

٘ؾبٔی یىپبسچٝ ٚ پبیذاس سا  ،فشٍٞٙی ٚ صیؼت ٔحیغی ،اداسی ،ارتٕبفی ،پیٛ٘ذ وبِجذی ٚ فضبیی ٔیبٖ ِٔٛفٝ ٞبی التلبدی

 تـىیُ دادٜ ا٘ذ. ثشخی اص ٚیظٌی ٞبی ایٗ ؿٟشٞب رٟت دػتیبثی ثٝ ؿٟش پبیذاس ثٝ ؿشح صیش اػت:

 ا٘ؼزبْ ؿٟشی ٚ تـىیُ ٔزٕٛفٝ ٚاحذ ٚ ٔٙؼزٓ  -

 ٘یٕٝ فٕٛٔی ٚ خلٛكی ،شاتت ؿٟشی ثٝ ػٝ دػتٝ فٕٛٔیسفبیت ػّؼّٝ ٔ -

 ػبختبس ٌشٚٞی ٚ ارتٕبفی ٔحّٝ ٞب دس وٙبس اثقبد التلبدی ٚ ٔزٞجی ٚ ثشلشاسی أٙیت ٚ ٞٛیت ارتٕبفی  -

 ٔغبثمت یبختبس وبِجذی ثب الّیٓ ٔحیظ ٚ فٛاسم عجیقی صٔیٗ ٚ اسصؽ ٌزاسی ٘ؼجت ثٝ فٙبكش عجیقت -

فضبٞبی پیٛػتٝ ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی ٔحلٛس )حیّظ داس(ثب سفبیت ػّؼّٝ ٔشاتت ؿىُ ٌیشی فضبٞبی ؿٟشی دس ٔیبٖ  -

 ٘ؾبْ ارتٕبفی ٚ حشیٓ خلٛكی ،دػتشػی

اداسی ٚ فشٍٞٙی ؿٟش )ػّغبٖ  ،ا٘ؼزبْ وبِجذی ٚ فضبیی ثبصاس ٚ ربٔقٝ ثب یىذیٍش ٚ ثب ٔشاوض ٟٔٓ التلبدی -
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 (تجسیٍ يتحلیل)بحث ي یافتٍ َا  .8

 ٘ىبت ثٝ تٛرٝ ٔیتٛاٖ آٔذٜ، فُٕ ثٝ پبیذاس تٛػقٝ اكَٛ ٚ ایشاٖ ٔقٕبسی ٚیظٌیٟبی ثب وٝ ٔختلشی ؿٙبییآ حبَ ثب تٛرٝ ثٝ

 :ٕ٘ٛد تٛكیٝ سا صیش

 .ٌیشی اص تزبسة ٌزؿتٝ، تىشاس وبِجذ ٚ رؼٓ ٌزؿتٝ ٔذ ٘ؾش ٘یؼت تٛرٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ضشٚست داسد وٝ دس تٛكیٝ ثٟشٜ -

ایٗ اكَٛ وٝ ٔیتٛا٘ذ تحت فٙٛاٖ اكَٛ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ثٛٔی ٔٛسد  .ٔیجبؿذ آٟ٘بٓ ثش حبو اكَٛ اػت ٟٔٓ آ٘چٝثّىٝ 

 لشاس ا٘ؼبٖ اختیبس دس سٚص ٚسیتٛرٝ ٚ دلت لشاس ٌیش٘ذ، دس كٛست تّفیك ثب اسصؿٟبی فشٍٞٙی ٚ ٕٞچٙیٗ أىب٘بتی وٝ فٙب

ٚ عشاحبٖ  سیضاٖ س ثش٘بٔٝ تٛا٘ذ ٞذایتً٘ؾش ثبؿذ، ٔی ٔٛسد ثیٍب٘ٝ اٍِٛٞبی اص ثش٘بٔٝ ثذٖٚ تىشاس ٚ تمّیذ آ٘ىٝ ثذٖٚ ٔیذٞذ،

 آٚس٘ذلشاس ٌشفتٝ ٚ ٔحیظ ٔغّٛة ٚ ٔٙبػت صیؼت ا٘ؼبٖ سا ثٝ ٚرٛد 

 ص٘ذٌی ثش حبوٓ اكَٛ ؿٙبخت ٚ ٔغبِقٝ اص اػت فجبست ٔیٗ ٔبیذ ٔتلُ ٌزؿتٝ ثٝ سا آیٙذٜیىی اص ٟٕٔتشیٗ ٔمٛالتی وٝ  -

اكِٛی وٝ أشٚصٜ ٘یض دس ٘ؾشیبت ٚ  .البِیٓ ٔتفبٚت ٔیجبؿذ »سِتٛػقٝ پبیذا«اكِٛی وٝ  .ٔیجبؿذ ٔغشح آٖٚ فقبِیت وٝ دس 

 ثّىٝ ٕ٘ی ٕ٘بیذ تحٕیُ صیؼت ٔحیظ ثٝ سا تخشیجی ٚ ضبیقٝ ٚ آِٛدٌی تٟٙب ٘ٝ آٟ٘ب،ٞبی رذیذ دسكٛست ثٝ وبسٌیشی  تئٛسی

 ثیٍبٍ٘ی دخٛ اص آٔذٖوٝ اِجتٝ ایٗ أش ٘یبصٔٙذ ثٝ خٛد .ثٛد خٛاٞٙذ ٘یض ٔحیظ ثٝ ثخـیذٖ وٕبَ رٟت دس فبّٔی

 ٔیجبؿذ ٔٙبػت، ٔغبِقبت ٚ تحمیمبت ا٘زبْ ثب آٟ٘ب،رؼتزٛی ٞٛیت ّٔی ٚ ٕٞچٙیٗ اكالح وٕی ٚ ویفی سٚص ثٟشٚص ٚ
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 ّٔحٛػ ٔیـٛد، تٛكیٝ عشحٟب ٚ ثش٘بٔٝ دس ا٘ؼبٖ ٘یبصٞبی ثٝ پبػخٍٛیی اسرحیت ٚ ویفی آحبس ثٝ تٛرٝ ٘ىٝٓ  ضٕٗ ا -

ثٝ عٛس خالكٝ ٔیتٛاٖ  .ذی ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ عشاحبٖ سا رّت ٔیىٙذیض ٔٛضٛفی اػت وٝ تٛرٝ ر٘ ٔذت ثّٙذ آحبس داؿتٗ

اٚالً ٘ٝ تىشاس ٚ تمّیذ ثذٖٚ اسصیبثی افٕبَ ٚ تزبسة دیٍشاٖ تٛكیٝ ٔیـٛد، ٚ ٘ٝ تىشاس اٍِٛٞب ٚ وبِجذ ٌزؿتٝ، ثّىٝ  :وٝ ٌفت

 .اٖ ضشٚست داسداسصیبثی ٚ ا٘تخبة ٘ىبت ٔخجت ٚ ٔفیذ ٚ سٚؽ یبثی رٟت ثٟشٍٞیشی اص اكَٛ ٔقٕبسی ػٙتی ایش
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 ٘تیزٝ ٌیشی.9

ٔغبِقٝ أىب٘بت ٔیتٛا٘ذ ثٝ ٔب ٘ـبٖ دٞذ وٝ احتٕبالً ثٝ . ٕ٘ٛد وـف ٘شاآ ٔیتٛاٖ ِیىٗ وشد، ثیٙی پیؾ ٕ٘یتٛاٖ سا یٙذٜآ «

 ٞب ٚ پیچیذٜ ضشستشیٗ ٚ پبوتشیٗ فٙبٚسی ثذٖٚ ثشخٛسداسی اص اخالق صیؼت ٔحیغی، پیـشفتٟتشیٗ لٛا٘یٗ، ثی.»وزب ٔیشٚیٓ

اٍِٛ ٌشفتٗ اص ٘حٜٛ ؿٙبخت ٚ استجبط . تحمیمبت ٕ٘یتٛا٘ذ ربٔقٝ سا دس دساصٔذت ثٝ ػٕت تٛػقٝ پبیذاس ػٛق دٞٙذتشیٗ 

ا٘ؼبٟ٘ب ثب ٔحیظ پیشأٖٛ خٛد دس ٌزؿتٝ، ٌشأی داؿتٗ، حفبؽت وشدٖ ٚ تٛرٝ ٟٔشثب٘ب٘ٝ ثٝ صٔیٗ، اؿیبء، ٔخّٛلبت ٚ ٔشدْ، 

ٌیشی اص أىب٘بت ٚ تٛرٝ ثٝ  ایزبد ٔٛلقیت ثشاثش ثشای ٕٞٝ ا٘ؼبٟ٘ب دس ثٟشٜسٚی دس تِٛیذ ٚ ٔلشف، تٛرٝ ثٝ  افتذاَ ٚ ٔیب٘ٝ

تزبسة ٔقٕبسی اػالٔی . تٙٛؿ صیؼتی، چبسچٛة ٔفٟٛٔی تٛػقٝ پبیذاس دس پشتٛ اخالق صیؼت ٔحیغی سا تـىیُ ٔیذٞذ

یُ اكَٛ حبوٓ ثش ٔقٕبسی ثب تزضیٝ ٚ تحّ. تٕذٖ ایشا٘ی دس پبػخ ٌٛیی ثٝ ایٗ اكَٛ، ٔٛسد تٛرٝ تٛػقٝ پبیذاس خٛاٞذ ثٛد

 ثب ا٘ؼب٘ی ٚ ٔیضآؿٛد وٝ ٚرٝ ثبسص ایٗ ٔقٕبسی، اسصؿٕٙذی ثقذ ٔقٙٛی، ٕٞضیؼتی ٔؼبِٕت  فٛق االؿبسٜ ٔـخق ٔی

ثٙذی وّی ایٍٙٛ٘ٝ ٔیتٛاٖ ٔغشح وشد وٝ، ثبؿٙذٌبٖ ایشاٖ صٔیٗ دس عَٛ تبسیخ، دس ػبٔبٖ  دس یه رٕـ. اػت ثٛدٜ عجیقت

ا٘ذ ٚ  ٌشا٘ٝ ٚ دسٞٓ وٛثٙذٜ پشٞیض داؿتٝ عجیقت ٚ ٔحیظ پیشأٖٛ، اص ثشخٛسد ػّغٝٞبی خٛد ثب  دادٖ ثٝ صیؼتٍبٜ

ٞب،  ثٝ فجبست دیٍش ؿٍفتی. ٚس٘ذآتشیٗ ؿشایظ سا پذیذ  ا٘ذ تب ثب ایزبد ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞخٛا٘ی، ٔغّٛة ٞٛؿٕٙذا٘ٝ وٛؿیذٜ

تٛرٝ ثٝ ؿشایظ ٚ ٔٛلقیتٟبی ربٔقٝ ٚ  ا٘ذٚ ػپغ ثب ٕٞٝ دس وٙبس ٞٓ دیذٜ سا ٖآٞبی  ٞب ٚ ؿىٙٙذٌی ٞب، تٛا٘بیی صیجبیی

 .ا٘ذ فشیذٜآ پبػخٍٛ ٚ ٔٛصٖٚ ٔیضٞبیآ٘یبصٞبی ص٘ذٌی 

 ٞبیی ثی سٚح ٚ خـٗ ٚ ػشوٛة ؿٟش دس خذٔت ربٔقٝ ٚ ٔشدْ ثٛد ٚ ٘ٝ ٔشدْ دس اػبست ؿجىٝ ٚ ثبفتی ػش دس ٌٓ ٚ حزٓ«

فبٞیٓ، اكَٛ ٚ ٚیظٌیٟبی ٔقٕبسی ٚ دس پبیبٖ ایٗ ٘ٛؿتبس عـی یـه ثشسػی تغجیمی، ثٝ ٔمبیؼٝ ٔ.  »ٌش ٚ ٘فغ ٌیش

حبكُ ایٗ ثشسػی تغجیمی، دػتیبثی ثٝ ٔفبٞیٓ ٚ . ؿٟشػبصی ایشا٘ی ثب ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػـبصی پبیـذاس پشداختٝ ؿذٜ اػت

ٞبی ٔـتشوی اػـت وٝ لبثُ وـف ٚ ثبصؿٙبػی اػت؛ اػتخشاد ایٗ اكَٛ ٚ ٚیظٌیٟبی پبیـذاس اص تـبسیخ ٔقٕـبسی ٚ  ٚیظٌی

ٞبی غیشوبسثشدی سا ثشای ٔقٕبساٖ ٚ ؿٟشػبصاٖ ٔقبكش ایشا٘ی  ٞبی ٘ؾشی ٚ حتی وبٞؾ سٚؽ ـی، سٞیبفتؿٟشػـبصی ایشا٘

 ٚ ثـٛٔی ٔقیبسٞـبی ثب سا پبیذاس ؿٟشػبصی ٚ ٔقٕبسی ٞٓ تٛاٖ ٔی تزشثیبتی چٙیٗ ثش تىیٝ ثب وٝ ٚسدآثٝ اسٔغبٖ خٛاٞـذ 

دس پبیـبٖ ثـشای . اكیُ ایشا٘ـی سا دٚثـبسٜ ثبصیـبثی ٕ٘ـٛد جیـیٗ وشد ٚ ٞٓ ٞٛیت اص دػت سفتٝ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصیت ایشا٘ـی

 :تقیـیٗ ضٛاثظ عشاحی پبیذاس ٔحیغی دس عشاحی فضبٞبی ٔقٕبسی ٚ ؿٟشی ٔٛاسد صیـش پیــٟٙبد ٔـیٍـشدد

ٞبی تخشیـت ٚ ثبصػبصی فمظ صٔب٘ی أىب٘پزیش اػت وٝ اثٙیٝ لبثُ اػتفبدٜ ٘جٛدٜ ٚ غیش التلبدی ثبؿذ ٚ یب ثـب ػـبختبس -1

 .ٔٛرـٛد ٔغبثمت ٘ذاؿتٝ ثبؿذ

ثبد غبِت ٚ رٟت تبثؾ : ا٘زبْ ٔغبِقبت ؿٙبختی وبُٔ اص تبسیخ ٚ فشًٞٙ ثٛٔی ٚ ٘یض ؿشایظ الّیٕی ٔحّـی اص لجیـُ -2

 .فتبةآٔغّٛة 

 . یظ ثـب تىٙیـىٟبیی اص لجیُ حفؼ ا٘شطیٔحـ دس ٖآعشاحی ثب ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٞضیٙٝ ٚ تأحیشات  -3

 . ىٙیىٟبی ػبختٛػبص ٔحّی ٚ ثٛٔی ٚ احتشاْ ثٝ ثبفت پیشأٖٛاػتفبدٜ اص ت -4

 . ٚرٛد استجبط اوِٛٛطیىی لٛی ٔیبٖ فشد ٚ فّٕىشد عـشح پیــٟٙبدی -5

 ػـبصٌبسی ٔغّـٛة ٚ استجـبط اخاللـی ٚ ٔقٙٛی عشح پیـٟٙبدی ثب ػبوٙیٗ ٔحیظ ٚ عجیقت -6
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 ٔشارـ 
٘ٛؿب )  ی تغجیمی آٖ ثب اكَٛ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ػٙتی ایشاٖ.ٔمبِٝ: اسصیبثی ٔفبٞیٓ تٛػقٝ ؿٟشی پبیذاس ٚ ثشسػ1

 (1393دِخٛؽ.

 )آٚیذٜ عالیی(،.ٔمبِٝ: ا٘شطی پبیذاس ٚ ؿبخلٝ ٞبی آٖ دس ٔقٕبسی ػٙتی ایشا2ٖ

 أیذ ؿشثتی( (.).ٔمبِٝ: اػتفبدٜ ٚ رخیشٜ ػبصی آة ثبساٖ )دس ٔقٕبسی ػٙتی3

 )ٔٙلٛس ٘یىپٛس.٘قیٕٝ ػیذی(شاٖ دس ؿىُ ٌیشی ٔقٕبسی پبیذاس.ٔمبِٝ: ثشسػی تبحیش ٚیظٌی ٞبی خب٘ٝ ٞبی ػٙتی ای4

 (1391اٍِٛی ٔقٕبسی پبیذاس ٚ ٔذیشیت ا٘شطی)صٞشا احٕذی.ثٟٙبْ وٛٞی فبیك دٞىشدی. ،.ٔمبِٝ: آة ا٘جبس5

فشیٕب  ،.ٔمبِٝ:ثشسػی تغجیمی اكَٛ ٔقٕبسی پبیذاس ثب اكَٛ ثٝ وبس سفتٝ دس ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ ) ػب٘بص سصٔخٛا6ٜ

 (1391ی.رٛد

 .ٔمبِٝ:ثشسػی ثبدٌیش ثٝ فٙٛاٖ اسصؿی اص دا٘ؾ ٔقٕبسی7


