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 بررظی ًمػ عراحی هعواری درارتما تعاهالت اجتواعی ظالوٌداى در فضاّای ؼْری

 
*3فاطمٍ تیمًری وصاد.2فاطمٍ احمدی سرخًوی .1دکترحمیدرضا عامری سیاًَئی  

 اظتادیارگرٍُ هعواری هروسپیام ًَربٌدرعباض،  -1

 بٌدرعباض داًؽگاُ پیام ًَروارؼٌاض ارؼد هعواری،هدرض گرٍُ هعواری ٍؼْرظازی  -2

 داًؽجَی وارؼٌاظی ارؼدهعواری هروسپیام ًَرلؽن، -3
 

 چىیدُ

بِ پیؽرفت ّای پسؼىی، واّػ هري ٍ هیر ٍ ّوچٌیي واّػ آهار زاد ٍ ٍلد در جَاهع، باال رفتي ٍ باتَجِ  آهارّای جْاًی بر عبك

ؼرایظ ظٌی ٍ واّػ ًعبی  ظالوٌداى از جولِ گرٍُ ّای اجتواعی ّعتٌد وِ بِ دلیلظالوٌداى حمیمتی ًسدیه هی باؼد.جوعیت 

ٍ اجتواعی بیػ از دیگر  آًْااز فضاّای ؼْری برای اًجام فعالیتْای اختیاری فعالیت ّای واری، اٍلات فراغت بعیار دارًد ٍ اهىاى اظتفادُ

فضای هعواری ٍ  . بٌابرایيدیگری برای آًْا در ًظر گرفتِ ًؽدُ اظت ها پارن ًؽیي ّعتٌد چَى برًاهِ یظالوٌداى  الؽار جاهعِ اظت.

ظالوٌداى دٍظت دارًد با اًجام دادى هعؤلیت ّا ٍایجاد رٍابظ  ؼْرظازی یىی از هْوتریي عٌاصر در ارتباط با زًدگی ظالوٌد هی باؼد.

اها آیا عراحی هعواری در فضاّای ؼْری ها ز تَاًایی دٍراى جَاًی برخَردار ّعتٌد.اجتواعی با ّوعایگاى، ثابت وٌٌدوِ ّوچٌاى ا

در ایي پصٍّػ ًیازّای ظالوٌداى را براٍردُ ٍتعْیالت الزم را جْت ارتماء تعاهالت اجتواعی برای ایي لؽر از جاهعِ تاهیي هی وٌد؟

ًْا آظالوٌداى تاثیرعاعفی(ٍ ٍیصگیْای اجتواعی -فیسیىی(،ظایىَلَشی)رٍحی-باتَجِ بِ ؼٌاخت ٍیصگی ّای فیسٍلَشیىی)جعوی لصددارین

در  ایي لؽررا رٍغ ّای تمَیت تعاهالت اجتواعی ٍ را درخلك فضاّای هعواری ٍبِ ٍجَد آهدى ضَابظ خاؾ عراحی ٍیصُ ظالوٌداى

ًیازّا ٍ ٍیصگی ّای ایي دٍراى از جولِ فاوتَرّایی هی باؼد وِ ؼٌاخت  ٍ رٍحی ظالوٌد، ؼرایظ جعوی  بررظی وٌین. یفضاّای ؼْر

  رظیدى بِ ایي هٌظَر را هیعر هی ظازد.

 

 ظالوٌداى، فضاّای ؼْری،تعاهالت اجتواعی، ترجیحات ظالوٌداى:ياشَای کلیدی
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 مقذمٍ
ؾبَ آيٙسٜ ؾبِرٛضزٌبٖ قهز ؾبَ ثٝ ثبال سكىيُ ٔي زٞٙس ػٕقيز  05ثرف ثعضٌي اظ ػٕقيز ػٟبٖ ضا زض عَٛ 

ثطؾس. ايٗ ثساٖ ٔقٙبؾز وٝ ٔيّيبضز ٘فط زض ػٟبٖ  0ػٕقيز افطاز ثبالي قهز ؾبَ ثٝ  0505قٙبؾبٖ سرٕيٗ ظزٜ ا٘س سب ؾبَ 

٘فط يه ٘فط ؾبِٕٙس ٚػٛز زاضز. ثٝ ايٗ سطسيت ٘ٝ فمظ وكٛضٞبي سٛؾقٝ يبفشٝ ثّىٝ زض وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾقٝ ٘يع  0ثٝ اظاء ٞط 

ؾبَ سكىيُ ٔي زٞٙس. ايٗ افعايف ثي ضٚيٝ ؾبِٕٙسي اظ يه ؾٛ ٚ نٙقشي قسٖ ػٛأـ  05ثرف ثعضٌي اظ ػٕقيز افطاز ثبالي 

 ٛقي ؾذطزٖ اظ ؾٛي زيٍط ثبفض قسٜ وٝ ٔؿئّٝ ؾبِٕٙساٖ ٚ ٘حٜٛ اؾىبٖ آٟ٘ب ثٝ ٔؿئّٝ اي حبز ٔجسَ قٛز.ٚ ثٝ فطأ
زض ػبٔقٝ ٔب وٕطً٘ زيسٜ ٔي قٛز ٚ ٔؿبئُ ٔٛػٛز زض ػبٔقٝ ٔب ضا اظ ػبٔقٝ اي وٝ ثٛػٛز آٚض٘سٜ ٔب  ؾبِٕٙس ٔٛػٛزيز

فضبٞبي قٟطي ٔب زض حبَ  ٞب ٚسحميمبر ا٘ؼبْ قسٜعجك ثطضؾي ثٛزٜ اؾز ٕٞچٖٛ وٟٙؿبالٖ ٚ ذطزٔٙساٖ غبفُ ٔي ؾبظز.

حسالُ ثركي اظ ػٕقيز  اػجبضا ثبيس ثطاي حبضط ٘ٝ سٟٙب دبؾرٍٛي ؾبِٕٙساٖ وٝ حشي دبؾرٍٛي افطاز ؾبِٓ ٘يع ٕ٘ي ثبقٙس.

ٝ ٔب ٔٛؽف اٌطچ ؾبِٕٙس ايطاٖ، ثٝ فىط ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي ٔٙبؾت ثٝ ٔٙؾٛض ؾبذز ايٗ ٌٛ٘ٝ فضبٞبي ؾىٛ٘شي ٚيػٜ زض ايطاٖ ثٛز .

ٞؿشيٓ وٝ زض حبَ حبضط فطًٞٙ حفؼ احشطاْ ٚ فاللٝ ثٝ ؾبِٕٙساٖ ٚ ٘يع ٍٟ٘ساضي اظ آ٘بٖ ضا زض ذب٘ٛازٜ، سطٚيغ ٚ سٛنيٝ وٙيٓ ، 

وٕب ايٙىٝ وبضقٙبؾبٖ ثط أب ٚالقيز ايٗ اؾز وٝ قطايظ فقّي ظ٘سٌي اػبظٜ ٕ٘ي زٞس ايٗ وبض، ثسٖٚ ايؼبز ٔكىُ ا٘ؼبْ دصيطز.

ايؼبز فضبيي آضاْ ٚ زٚض  ٛة ثٛزٖ ٔحيظ ظ٘سٌي ؾبِٕٙسي زض ٔٛاضزي حشي ثط ٘يبظٞبي ٔبزي آ٘بٖ ثطسطي زاضز.ايٗ ثبٚض٘س وٝ ٔغّ

اظ سٙف ٚ اِشٟبثبر ضٚا٘ي ٚ ٔشأطط اظ ٚاثؿشٍي ٞبي قرهيشي آ٘بٖ ضا ثٝ ازأٝ ظ٘سٌي سكٛيك ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ آ٘بٖ فٙبنطي ظزٜ ٚ دٛيب ٚ 

 ذٛزػٛـ ٔي ؾبظزٚ ؾجت ٔي قٛز ايٗ لكط ثٝ ٘ؿيبٖ ٚ فطأٛقي ؾذطزٜ قسٜ ػبٔقٝ ٘مف ذٛز ضا ثبظيبثٙس.
شطاْ ثٝ ؾبِٕٙساٖ ٚ حضٛض آٟ٘ب زض ؾٙز ايطا٘يبٖ ثٛزٜ ٚ ٞؿز أب ٔحسٚيز ٞب ٚ ٔكىالر ٔشقسز ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٚالفيٓ اح

اػشٕبفي ٚ الشهبزي ثبفض قسٜ سب ؾبِٕٙساٖ اظ ٔحيظ ذب٘ٛازٌي ذٛيف زٚض ٚ زٚضسط قٛ٘س، سبظٌي ايٗ ٔقضُ ٚ فسْ زاقشٗ 

بٔالر اػشٕبفي ؾبِٕٙساٖ ضٚظ ثٝ ضٚظ زض فضبٞبي سؼطثٝ وبفي زض ظٔيٙٝ عطاحي فضبٞبي ٔرشم ؾبِٕٙساٖ ٘يع ثبفض قسٜ سب سق

اظ ػّٕٝ لكطٞبيي قٟطي وٕطً٘ ٚوٕطٍ٘شط قٛز وٝ فطز ؾبِٕٙس اظ ٘ؾط زيس اػشٕبؿ ٚػٟٝ ٔغّٛثي ٘ساقشٝ ثبقس. ؾبِٕٙساٖ 

بٞبي ٞؿشٙس وٝ ثب ٔكىالر فطاٚا٘ي زض قٟط ٔٛاػٝ ٞؿشٙس، آ٘بٖ، ثبٚػٛز سٕبيُ ثٝ قطوز زضسقبٔالر اػشٕبفي ٚاؾشفبزٜ اظ فض

ثب سٛػٝ ثٝ وٓ قٟطي، اظ فضبي قٟطي ٔٙبؾجي وٝ أىبٖ ظ٘سٌي ٔؿشمُ ضا ثطاي آ٘بٖ فطاٞٓ ؾبظز، ثطذٛضزاض ٘يؿشٙس.اظ ايٗ ضٚ 

سٛا٘ي لكط ؾبِٕٙس زض ضاؾشبي ايؼبز سقبٔالر ٚ ضٚاثظ اػشٕبفي ثٝ فّز ٔحسٚزيز ٞبي ػؿٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي، ثطضؾي ٚ قٙبذز 

اظ ؾٛي زيٍط قٙبذز فبوشٛضٞبي ٔحيغي ٔٛطط ثط افعايف ويفيز  طاحي قٟطي اؾز.٘يبظٞبي ايٗ لكط اظ اِعأبر زا٘ف ع

اػشٕبؿ دصيطي ػٟز حضٛض ؾبِٕٙساٖ زض فضبٞبي قٟطي ٚ ٔحّي زض عطاحي قٟطي ٘يع ثبيس ٔس ٘ؾط لطاض ثٍيطز، ظيطا لكط 

ؾبظٌبضي ثب ايٗ زٌطٌٛ٘ي ٞب ضاثغٝ ؾبَ ثٝ ثبال ضٚ ثٝ ضٚ ٔي قٛ٘س وٝ  05ؾبِٕٙس ثب زٌطٌٛ٘ي احؿبؾبر ٚ ضٚحيبر اظ ثبظٜ ؾٙي 

فسْ سٛػٝ ثٝ ٘يبظٞبي ضٚا٘ي ايٗ لكط ٚ دؽ ضا٘سٖ آ٘بٖ اظ . اي وبٔال ٔؿشميٓ ثب فطًٞٙ، ػبٔقٝ قٟطي ٚ ػبٔقٝ ٔحّي زاضز

ػبٔقٝ ٚ ذب٘ٛازٜ ثبفض ٔي قٛز ثٙيبٖ ٚ اؾبؼ ذب٘ٛازٜ ثٝ فٙٛاٖ دبيٝ انّي ػبٔقٝ ٚ اسفبلبر فطٍٞٙي آٖ ثي دٙبٜ ٔب٘سٜ ٚ ٘ؾبْ 

اذاللي ػبٔقٝ زچبض سعِعَ ٌطزز، سعِعِي وٝ سٕبْ زاقشٝ ٞب ٚ يبفشٝ ٞبي ػبٔقٝ ضا ظيط ؾإاَ ثطزٜ ٚ ضٚ٘س عي ٔؿيط سىبّٔي آٖ ضا 

زض ايٗ ضاؾشب حفؼ حطٔز ؾبِٕٙساٖ چٝ زض ٔقٙبي اذاللي چٝ زض عطاحي فضبٞبي ٔقٕبضي،ايؼبز قطايظ زچبض اذشالَ ٔي ٕ٘بيس.

ٕٙساٖ زض ٌطٚ عطاحي ٔحيغي ثطاي آ٘بٖ ٚ ايؼبز قطايظ ضفبٞي، سفطيحي ٚ ذّك ٔحيغي دط ثطلطاضي ضٚاثظ اػشٕبفي ثطاي ؾبِ

 .قٛض زض ضاؾشبي قٙبذز ٘يبظٞب ٚ ذٛاؾشٝ ٞبي آٟ٘ب، ضاٜ وطزٞبيي اؾز وٝ ثٝ فقبَ ٔب٘سٖ ايٗ لكط يبضي ٔي ضؾب٘س
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 بیان مسالٍ
ؾبِٕٙسي زٚضٜ اي اظ ظ٘سٌي اؾز وٝ عي  ثب اسىبثٝ ٘شبيغ حبنُ اظ دػٚٞف ٔيسا٘ي نٛضر ٌطفشٝ سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ

آٖ،ؾبِٕٙساٖ زض ٔقطو سٟسيسار ثبِمٜٛ اي ٘ؾيط افعايف اثشالي ثٝ ثيٕبضي ٞبي ٔعٔٗ،سٟٙبيي ٚ ا٘عٚا،ٚفسْ ثطذٛضزاضي اظ حٕبيز 

ٗ ضاؾشب اػشٕبفي ثٛزٜ ٚثٝ زِيُ ٘بسٛا٘ي ٞبي ػؿٕي ٚشٞٙي،زض ٔٛاضز ظيبزي اؾشمالَ فطزي قبٖ ٔٛضز سٟسيس لطاض ٔيٍيطز.زض اي

حفؼ حطٔز ؾبِٕٙساٖ چٝ زض ٔقٙبي اذاللي چٝ زض عطاحي فضبٞبي ٔقٕبضي، ايؼبز ذب٘ٝ اي ثٝ ٔقٙبي ٚالقي وّٕٝ )٘ٝ سٟٙب ثٝ 

ايؼبز قطايظ ثطلطاضي ضٚاثظ اػشٕبفي ثطاي ؾبِٕٙساٖ زض ٌطٚ عطاحي   ٔقٙبي ؾبيجبٖ ٚ دٙبٍٞبٜ ثّىٝ اظ ِحبػ ضٚا٘ي ٚ اػشٕبفي(،

ز قطايظ ضفبٞي، سفطيحي ٚ ذّك ٔحيغي دط قٛض زض ضاؾشبي قٙبذز ٘يبظٞب ٚ ذٛاؾشٝ ٞبي آٟ٘ب، ضاٜ ٔحيغي ثطاي آ٘بٖ ٚ ايؼب

 .وطزٞبيي اؾز وٝ ثٝ فقبَ ٔب٘سٖ ايٗ لكط يبضي ٔي ضؾب٘س

ثطاي ؾبِٕٙساٖ، ذب٘ٝ، ٔحّٝ ٚ لّٕطٚ قرهي اضػح سطيٗ ٔحيظ ٞب ثطاي أىبٖ سغبثك ٞؿشٙس. زض اضسجبط ثب ٔقٙي ٚ ٔفْٟٛ 

ؾبِٕٙساٖ، سحميمبر ثط ضٚي إٞيز ٔحيظ عطاحي قسٜ ثطاي قىُ زٞي ٚ ايؼبز ٞٛيز قرهي ٚ اضسجبعبر ٔىبٖ ثطاي 

اػشٕبفي سبويس ٔي وٙس. ايؼبز فطنز ثطاي ذّٛر وطزٖ ) سٟٙب ثٛزٖ( ٚ يب ايؼبز فطنز ثطاي ٔحطن ٞبي اػشٕبفي ٚ اضسجبط ٚ 

 ايؼبز وٙف ٚ ٚاوٙف ثب ز٘يبي ثيطٖٚ.

يكٛز چٍٛ٘ٝ ؾبِٕٙساٖ ثب ٚيػٌي ٞبي ػؿٕب٘ي ٚضٚحي ذٛز زض ضٚ٘س عطاحي ٔقٕبضي ٚقٟطؾبظي زض ايٙؼب ايٗ ؾٛاَ ٔغطح ٔ

 سأطيط ٌصاض ٞؿشٙس؟

زض يه ؾبِٕٙسٚ أٙيز ثيكشط  ؾبِٕٙسسٛا٘س ثط ضفشبض اػشٕبفي ضيعي فضبيي ثطاي فضبٞبي فٕٛٔي، ٔيچٝ ٘ٛؿ اظ عطاحي ٚ ثط٘بٔٝ

 ٔٛطط ثبقس؟ ٔي سٛا٘سقٟط

قٟطٚ٘ساٖ آؾيت دصيط ٞط قٟطي ثٝ قٕبض ٔي آيٙس ٚ زض نٛضسي وٝ فضبٞبي قٟطي ثطاي ؾبِٕٙساٖ ؾبِٕٙساٖ ثركي اظ 

ٔٙبؾت ؾبظي قٛز، ديبٔس ٔظجز آٖ ثطاي ؾبيط الكبض ػبٔقٝ ٘يع ذٛاٞس ثٛز، ثٝ فالٜٚ زضنس ثبالي ػٕقيز ػٛاٖ ثيبٍ٘ط زضنس 

٘يبظٞبي ؾبِٕٙساٖ زض فضبٞبي قٟطي ضا زٚ چٙساٖ ٔي  ثبالي ؾبِرٛضزٌبٖ زض آيٙسٜ ٘عزيه اؾز ٚ ايٗ أط ِعْٚ سٛػٝ ٚيػٜ ثٝ

عطاحي ٔٙبؾت ٔي سٛا٘س ٔكبضوز اػشٕبفي، ٕٞبٍٞٙي ثب ٔحيظ، ايٕٙي ٚ آؾبيف ضا اضسمب ثركس. ٔحيظ ٔؿىٛ٘ي فيعيىي ؾبظز.

ٔىب٘بر سفطيح ٚ اػشٕبفي ثبيس ثسٖٚ وبؾشٗ اظ اؾشمالَ ٚ يب ٔٙعٚي ؾبذشٗ ؾبِٕٙس اظ فقبِيز ٞبي ضٚظٔطٜ ٚي دكشيجب٘ي وٙس ٚ ا

ؾبِٕٙساٖ ثٝ زِيُ فقبِيشٟبي فيعيىي ٔٙؾٓ ٚ ٔساْٚ ٔظُ ديبزٜ ضٚي، ٚ ؾطٌطٔي ٔشٙبؾت ثب ضٚحيبر ؾبِٕٙساٖ ضا فطاٞٓ اٚضز.

ظٔبٖ ثيكشطي اظ اٚلبر ذٛز ضا زض فضبٞبي ثبظ ٔحُ ؾىٛ٘شكبٖ ؾذطي ٔي وٙٙس ثٙبثطايٗ ٔٙبؾت ؾبظي ٔحّٝ ٞبي ٔؿىٛ٘ي ثب 

، حطوز ٔؿشمُ ٚ آؾبٖ افطاز زض ٔحيظ ضا ٔيؿط وطزٜ ٚ أىبٖ  ٚا٘ي ٚ اػشٕبفي ؾبِٕٙساٖسٛػٝ ثٝ ٚيػٌي ٞبي ػؿٕي، ض

 .ثطلطاضي ضٚاثظ اػشٕبفي ٚ فقبِيشٟبي ؾبظ٘سٜ ضا سبٔيٗ ٔي وٙس

، حشي الكبض آؾيت  فضبي قٟطي ايسٜ اَ فضبيي اؾز وٝ زض آٖ فساِز قٟطٚ٘سي ضفبيز قسٜ ثبقس ٚ سٕبٔي قٟطٚ٘ساٖ

ٗ فضب اؾشفبزٜ وٙٙس، ؾبِٕٙسي زٚضا٘ي اؾز وٝ وبٞف سٛا٘بيي ٞبي ػؿٕي ٚ اظ زؾز زازٖ ثطذي اضظـ ٞب ٚ دصيط، ثشٛا٘ٙس اظ اي

قٟط ٔٙبؾت ؾبِٕٙس قٟطي اؾز وٝ زض ٕٞٝ . أشيبظٞب ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ٚزض ٔٛاضز ظيبزي ثب ضقف ػؿٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي ٕٞطاٜ اؾز

ي ؾبِٕٙساٖ زض ٘ؾط ٌطفشٝ قسٜ اؾز، قٟطي وٝ ؾبِٕٙساٖ زضآٖ ثرف ٞب ٚ سبؾيؿبر ظيطثٙبي، ٔالحؾبر ذبني ثطاي ثٟطٜ ٔٙس

اظ ٘قٕز ٚػٛز ذب٘ٝ ٞبيي ٔٙبؾت ؾبظي قسٜ ثطذٛضزاض٘س ٚ زض اؾشفبزٜ اظ أىب٘بر ٚ سؿٟيالر قٟطي وٛچىشطيٗ ٔكىّي ٘ساض٘س، 

ي وبُٔ زض فجٛض ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔظبَ ثطاي ضفز ٚ آٔس زضٖٚ ٚ ثطٖٚ قٟطي اظ ذٛزضٚٞبي ٔٙبؾت ؾبظي قسٜ ثٟطٜ ٌطفشٝ ٚ ايٕٙ

ؾبِٕٙساٖ ثٝ زاليُ ػؿٕي ٚ ضٚحي ثٝ فضبٞبي قٟطي ٔٙبؾت، سحطن ٚ سقبٔالر اػشٕبفي ثؿيبض ٘يبظٔٙس٘س، عطح  ٔطٚض زاض٘س.

ٞبي قٟطؾبظي ثبيس ثٝ ؾبِرٛضزٌبٖ وٕه وٙس اظ ذيبثبٖ ٞبي قٟط ثٝ ضاحشي اؾشفبزٜ وٙٙس، ٟٕٔي وٝ ثٝ آضظٚي زؾز ٘يبفشٙي 

، دبضن ٞب ٚ ٔيبزيٗ ، فضبٞبي ؾجع ٚ ٔقبثط فٕٛٔي ، ٔٙبؾت اؾشفبزٜ ؾبِٕٙساٖ ٚ  ٔٙبؾت ؾبِٕٙساٖزض قٟط سجسيُ قسٜ اؾز .

 زاضاي ٔطاوع ٚيػٜ اي ثطاي ٌصضاٖ اٚلبر فطاغز ؾبِٕٙساٖ اؾز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٘يبظ ٚ أىب٘بر ٔٙغمٝ ، أىب٘بر ٚيػٜ اي ضا زض اذشيبض 
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ٖ ٞب ثبقس. حطوبر آاٚلبر فطاغز ؾبِٕٙساٖ ثبيس ٔشٙبؾت ثب سٛا٘بيي ٞب ٚ فاليك  عطاحي فضبٞبٚأىب٘برؾبِٕٙساٖ لطاض ٔي زٞس.

ؾبزٜ ٘طٔكي، ديبزٜ ضٚي، قغط٘غ، سرشٝ ٘طز، وشبثرٛا٘ي ٚ ٔغبِقٝ ضٚظ٘بٔٝ اظ ؾطٌطٔي ٞبيي ٞؿشٙس وٝ ٔي سٛاٖ أىبٖ اٖ ضا زض 

 فضبٞبي ثبظ فطاٞٓ ٕ٘ٛز.

اظ ػب٘ت ٔشفىطيٗ ٚا٘سيكٕٙساٖ ٔرشّف زض حٛظٜ  ي ٔشٙٛؿ ٌٚٛ٘بٌٛ٘يثب سٛػٝ ثٝ إٞيز زٚضاٖ ؾبِٕٙسي،٘ؾطيبر ٚزيسٌبٞب

ضؾس ايسٜ ي ؾبِٕٙسي ٔٛفك،ضاٞىبض ٔٙبؾجي ػٟز وبٞف ٔكىالر زٚضاٖ ؾبِٕٙسي  ثٝ ٘ؾط ٔي. ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثيبٖ قسٜ اؾز

ع ؾالٔز ضٚا٘ي اقبضٜ ثبقس. زض ٚالـ،ؾبِٕٙسي ٔٛفك ثٝ وؿت سٛا٘بيي ثبِمٜٛ فطزي ٚؾغح ثٟيٙٝ سٛا٘بيي ػؿٕب٘ي ٚاػشٕبفي ٚ٘ي

اظ عطيك آٖ،فطز ؾبِٕٙس اظ ذٛيكشٗ ٚزيٍطاٖ ِصر ٔيجطز ٚيب ثٝ فجبضسي ػبٔـ سط ؾبِٕٙسي ٔٛفك،سطويجي اؾز اظ فٕط ٚ زاضز

عٛال٘ي،ؾالٔشي)فمساٖ ٘بسٛا٘ي( ٚقبزوبٔي وٝ آضأف ذبعط ضا سب ا٘شٟبي ضقس ٌؿشطـ ٔي زٞس.ثؿيبضي اظ ٔقيبضٞبي 

ضان اظ ظ٘سٌي ٚٔحيظ فيٙي،زض اضسجبط ٔؿشميٓ ثبفضبٞبي فٕٛٔي قٟطي ٚاٍ٘بضٜ ٞبي ٔحيغي ؾبِٕٙسي،چٖٛ ثٟجٛز ويفيز از

  ايٍٙٛ٘ٝ فضبٞب لطاض زاضز.

 

 :ایذٌ َا ي وظرات صاحب وظران مختلف در مًرد ديران سالمىذی

 ( دیذگاٌ فعالیت يدیذگاٌ عمل متقابل اجتماعی1
ثبلي ٔب٘سٜ ثٝ ضٚقٙي سقطيف  قسٞٛ ٘مف ٞبيي وٝ ثطاي آٟ٘بثط اؾبؼ ايٗ ٘ؾطيٝ،ثركي اظ ٘مف ٞب اظ ؾبِٕٙس ؾّت 

اؾز.ثٙب ثٝ ٘ؾطيٝ فقبِيز،ديطي ٔٛفميز آٔيع ايؼبز ٔيىٙسوٝ ٘مف ٞبي سبظٜ اي وكف قٛزيب ثطاي حفؼ ٘مف ٞبي ٘كس

 .لسيٓ،ٚؾبيُ سبظٜ اي ثٝ ٚػٛز آيس
 

 (1661)کامیىگ يَىریگرایاوٍ( دیذگاٌ عذم تعُذ يدیذگاٌ کارکرد 2

زيسٌبٜ چٙيٗ فميسٜ زاضزوٝ ػبٔقٝ ٚفطز ؾبِٕٙسزض ضاثغٝ ثبيىسيٍط،ٔشمبثال ثؿيبضي اظ ضٚاثظ زٚ ػب٘جٝ ذٛز ضا ٔحسٚز ايٗ 

ٔيىٙٙس.ثط اؾبؼ ايٗ ٘ؾطيٝ،غيط لبثُ اػشٙبة ثٛزٖ ٔطي،فطز ضا ٚازاض ٔيىٙسوٝ ثرف ٟٕٔي اظ فقبِيز ٞبي اػشٕبفي ذٛيف ضا 

ؾبِٕٙس وٙبض ٔي وكس ٚايٙىبض ضاثب افٕبَ ضٚيٝ ٞبيي ٔٙعٚي وطزٖ آٟ٘ب اظ ٘ؾط  سطن وٙس.زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ػبٔقٝ ٘يع ذٛز ضا اظ

 البٔز،آٔٛظـ،سفطيحبر ٚ...ثٝ ٔطحّٝ اػطا زضٔي آٚضز.

 

 (1691)جمیس دايدمبادلٍ( دیذگاٌ 3
يب  ايٗ زيسٌبٜ ثٝ ز٘جبَ دبؾد ثٝ ايٗ ؾٛاَ اؾز وٝ چطا ؾبِٕٙساٖ ثٝ ز٘جبَ سقبُٔ يب ضٚاثظ ٔشمبثُ اػشٕبفي ضقيفشط

ٞؿشٙس؟٘ؾطيٝ ٔجبزِٝ ايٍٙٛ٘ٝ اؾشسالَ ٔيىٙس وٝ ضٚاثظ ٚ فُٕ ٔشمبثُ اػشٕبفي ٔيبٖ افطاز ٚلشي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وبُٔ  وٕشطي

 ٔغطح

 قٛز وٝ سٕبٔي قطوز وٙٙسٌبٖ زض آٖ،٘ٝ سٟٙب احؿبؼ وٙٙس وٝ ضٚاثظ ٔيبٖ ذٛز ؾٛز ٔي ثط٘س،ثّىٝ آٟ٘ب اظ فكك ٚ فاللٝ ، ٔي

 بزي ٘يع ثٟطٜ ٔٙس ٔي قٛ٘س.سأييس ٚؾبيط دبزاـ ٞبي غيط ٔ

 

 )ايیلیه دييال( ( دیذگاٌ تکاملی خاوًد4ٌ
ايٗ زيسٌبٜ ثط اؾبؼ ٘ؾطيٝ سىبُٔ ا٘ؿبٖ قىُ ٌطفشٝ،ٔكىالر ذب٘ٛازٜ ٞب ضا زض اضسجبط ثب ٚاِسيٗ ديطٚوٕه ثٝ آٟ٘ب ٚثقضي 

٘بسٛاٖ ٕٔىٗ اؾز ٔٙؼط ثٝ فكبضٞبي اٚلبر ؾبيط افطاز ديطثطضؾي ٔي وٙس.ثط اؾبؼ ايٗ ٘ؾطيٝ،ٔطالجز فطظ٘ساٖ اظ ٚاِسيٗ 

ػؿٕي،فبعفي ٚٔبِي ثطاي افطاز زض ؾٙيٗ ٔيب٘ؿبِي ٌطزز.ٕٞچٙيٗ ٕٞعٔبٖ ثب افعايف سقساز ؾبِٕٙساٖ ،ٔؿأِٝ ٚاثؿشٍي آٟ٘ب ثٝ 

 افطاز زيٍط ٔغطح ٔيٍطزز.
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دارای 

 ؼغل

 فالدؼغل
 هرد

 زى
 هجرد

 هتاّل

 زیردیپلن

 دیپلن

 فَق دیپلن

 لیعاًط

 (1661)بیلتس يبیلتسمًفق( دیذگاٌ سالمىذی 5
اظ ظ٘سٌي ؾبِٕٙساٖ ٔشٕطوع اؾز.ٌبٞي اٚلبر ٔفْٟٛ ؾبِٕٙسي  ايٗ زيسٌبٜ ثط وٙف قٙبذشي،ازضان وٙشطَ ٚضضبيشٕٙسي

ٔٛفك ثب ضضبيشٕٙسي اظ ظ٘سٌي يب اذاللي ثٛزٖ يىؿبٖ اٍ٘بقشٝ قسٜ اؾز ٌٚبٞي ثب ثمبي سٛأْ ثب ؾالٔشي ٔقبزَ زا٘ؿشٝ قسٜ 

،سٙسضؾشي)فمساٖ اؾز.يه سقطيف ػبٔـ سط اظ ؾبِٕٙسي ٔٛفك،سٕبْ  ايٗ ؾٝ فٙهط ضا ثب ٞٓ سطويت وطزٜ اؾز:ثمب)عَٛ فٕط(

ثيٕبضي(ٚضضبيشٕٙسي اظ ظ٘سٌي)قبزٔب٘ي(.زض ٚالـ سٛا٘بيي ضفشبضي)ؾالٔشي ،ازضان،ضفشبضحطوشي،قٙبذز(،ثٟعيؿشي ضٚاٖ 

قٙبذشي)قبزٔب٘ي،ذٛـ ثيٙي،ٕٞرٛا٘ي ثيٗ سٕبيالر ٚ اٞساف ٘بئُ أسٜ(،ويفيز ازضان اظ ظ٘سٌي)اضظيبثي فبفّي اظ 

عَ(ٚٔحيظ فيٙي)اضسجبط ذبٍ٘ي،ٕٞؿبيٝ ٞب،زضآٔس،فقبِيز ٞبٚغيطٜ(اظ ٔقيبضٞبي ظ٘سٌي ظ٘سٌي،زٚؾشبٖ،فقبِيز ٞب،وبض،زضآٔس ٚٔٙ

ٕٞچٙيٗ ؾبِٕٙسي ٔٛفك ضاسٛا٘بيي اي ٔي زا٘ٙس وٝ قبُٔ وٝ قبُٔ ؾٝ ضفشبض يب ؾٝ ٚيػٌي ذٛة ؾبِٕٙسي اؾز.

(زضٌيطي 3شٞٙي ٚثس٘ي، (وٙف ثبالي0(احشٕبَ وٓ ثطاي ٚػٛز ثيٕبضي ٚثيٕبضي ٞبيي وٝ ٔٙؼطثٝ ٘بسٛا٘ي قٛ٘س،1وّيسيبؾز:

 ٚ٘بسٛا٘ي ٚدطٞيع اظ ديطي ٔشفبٚر اؾز. فقبَ ثبظ٘سٌي. آٟ٘ب سأويس ٔي ٚضظ٘سوٝ سقطيفكبٖ ثٝ عٛض لبثُ ٔالحضٝ اظ ٚػٛز ثيٕبضي

ثٝ ٘ؾط ٔيطؾس ايسٜ ؾبِٕٙسي ٔٛفك،ضاٞىبضي ٔٙبؾت،ػٟز وبٞف ٔكىالر ؾبِٕٙسي ٚدبؾري ثبسٛػٝ ثٝ زيسٌبٞبي شوط قسٜ 

طح قسٞسض ؾٝ زيسٌبٜ ٘رؿشيٗ ثبقس.زض ٚالـ، سٕبٔي زيسٌبٜ فٛق ثٝ عٛض ضٕٙي ثط ِعْٚ زضٌيطي فقبَ ٔغّٛة ثٝ ٔؿبيُ ٔغ

ؾبِٕٙس ثب ظ٘سٌي،دصيطـ ٘مف ٞبي اػشٕبفي ٞسفٕٙس،اضظـ ٚٞٛيز ثرف اظ ؾٛي ٚي،ِعْٚ ثطلطاضي سقبُٔ اػشٕبفي 

ٔيطؾسفطاٞٓ وطزٖ ظٔيٙٝ ٔكبضوز قٟطٚ٘سي  ثٟيٙٝ،ٔشقبضف ٚ ٕٞطاٜ ثب فاللٝ ؾبِٕٙس ثب افطاز اػشٕبؿ سبويس زاضز.ثٝ ٘ؾط

ؾبِٕٙساٖ زض فضبٞبي فٕٛٔي قٟطي،دبؾد ٔغّٛثي ثٝ سٕبٔي زغسغٝ ٞبي فٛق اِصوط ٚظٔيٙٝ ؾبظزؾشيبثي ثٝ اٞساف ؾبِٕٙسي 

 .ٔٛفك ثبقس

 

 َا یافتٍ
)ػسَٚ اضظيبثي قس.  SPSS ٚيػٌي ٞبي ػٕقيز قٙبذشي قطوز وٙٙسٜ ٌبٖ زض ايٗ سحميك،ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض

 %ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ زاضاي سحهيالر ظيط05% ضا ٔطزاٖ سكىيُ زازٜ ا٘س.ٕٞچٙي05ٗ% سحميك ضاظ٘بٖ 20ٚ(زضايٗ سحميك0قٕبضٜ

%دبؾرٍٛيبٖ 1،،،% ٔؼطز ثٛز٘س.ايٗ زض حبِي و0،2ٝ%دبؾرٍٛيبٖ ٔشأُٞ 80،5% ِيؿب٘ؽ.00زيذّٓ، فٛق% 2%زيذّٓ،02زيذّٓ،

 ثٛز٘س.% زاضاي قغُ 00،8ثسٖٚ قغُ ٚسٟٙب

 

 ارزیابی جمعیت ضىاختی گريٌ ومًوٍ از جامعٍ آماری-جذيل

 ٔبذص: ٍ٘بض٘سٜ

 

 

 ػٙؽ سحهيالر ٚضقيز سأُٞ ٚضقيز اقشغبَ
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قٟط  ذب٘ٝ ٞبي ؾبِٕٙساٖزض ايٗ ٔمبِٝ دؽ اظ ثطضؾي ٔجب٘ي ٘ؾطي ديطأٖٛ ٔٛضٛؿ ثٝ چٍٍٛ٘ي ا٘ؼبْ سحميمبر ٔيسا٘ي زض 

ثٝ دطؾكٙبٔٝ سٛؾظ افطاز ؾبِٕٙس دطزاذشٝ ٔي قٛز. ٘شبيغ   105ٚ سٛظيـ ٚ سىٕيُ  يبؾٛع ٚدبضن ٞب ٚٔطوع ثٟعيؿشي ايٗ قٟط

زؾز آٔسٜ ٘كبٖ ٔيسٞٙس وٝ فضبٞبي قٟطي ٔب زض حبَ حبضط ٘ٝ سٟٙب دبؾرٍٛي ؾبِٕٙساٖ وٝ حشي دبؾرٍٛي افطاز ؾبِٓ ٘يع 

فٙٛاٖ وطز ٞب ٘س، فجبضسٙس اظ: قّٛغي ٔقبثط ٚ سطافيه  ٚٔؿىٛ٘ي ؾبِٕٙساٖ زض فضبٞبي قٟطيٕ٘ي ثبقٙس. ثيكشطيٗ ٔكىالسي وٝ 

، آِٛزٌي ٞٛا، وظيفي ٔقبثط ٚ فضبٞب، ٘بٕٞٛاضي ٔؿيطٞب. سقسازي ٘يع ثٝ ٔكىالسي چٖٛ ٘جٛزٖ دُ فبثط ٔبقيٗ ٞبٚ ؾطفز ظيبز 

يالر فٕٛٔي، ٔجّٕبٖ قٟطي ٘بٔٙبؾت، فجٛض ديبزٜ، وٕجٛز فضبي ؾجع، ظيبز ثٛزٖ فبنّٝ زؾشطؾي سب أىب٘بر ٚ سؿٟ

فسْ ضفبيز حك ٚ حمٛق ؾبِٕٙساٖ سٛؾظ ٔطزْ  ،آؾيت ٞبي ٘بقي اظ ظٔيٗ ذٛضزٖ شٟب، ٚػٛز ػٛا٘بٖ قطٚض ٚ ثيىبض،ىّٔٛسٛضؾي

ٚوٕجٛز سؿٟيالر فٕٛٔي اقبضٜ وطز ٞب ٘س وٝ ثيبٖ وٙٙسٜ ايٗ ٚالقيز اؾز وٝ فالٜٚ ثط عطاحبٖ، ٔسيطيز قٟطي ٘يع ٘مف 

 ضا زض ايؼبز فضبٞبي قٟطي ٔغّٛة ايفب ٔيىٙس.  ٟٕٔي

 

 :مطکالت ديران سالمىذی
ثطاطط سحّيُ ضفشٗ لٛاي ػؿٕب٘ي ٚ شٞٙي ؾبِرٛضزٌبٖ سٙٛؿ ٚ وظطر ٔؿبيُ زضؾبِرٛزضٌي أطي وبٔال عجيقي ثٝ ٘ؾط ٔي 

. ثٝ ٕٞيٗ زِيّؿبِرٛضزٌبٖ ثطاي ضؾس. اظ ايٗ ضٚ قبيس ٞيچ زٚضٜ اي اظظ٘سٌي ٔب٘ٙس ؾبِرٛضزٌي دط ٔؿبِٝ ٚ ٍ٘طاٖ وٙٙسٜ ٘جبقس 

 ؾبِٓ ظيؿشٗ ثٝ ؾبظٌبضي فطاٚا٘ي ٘يبظ زاض٘س

حبَ ثطذي اظ ٔؿبيُ ايٗ زٚضٜ اقبضٜ ٔي وٙيٓ سب قبيس ضإٞٙبيي ثبقس ثطاي وؿب٘ي وٝ ثب افطاز ٔؿٗ ظ٘سٌي ٔي وٙٙس يب ؾطٚ وبض 

 زاض٘س

 ٔكىالر ضٚحي ثٝ ٚيػٜ زيساضي ٚ قٙيساضي -

 ٔفبنُ، ٔٛػت فسْ سحطن ٚ ذب٘ٝ ٘كيٙيٗ ؾبِرٛضزٌبٖ ٔي قٛز ٔكىالر حطوشي ٔقٕٛال زضز -

 وبٞف ٘يطٚ ثٝ فّز سغييطار فيعيِٛٛغيىي ثسٖ -

 ثي ذٛاثي -

ثبظ٘كشٍي اٚلبر ذبِي ٚ ثسٖٚ ثط٘بٔٝ اي وٝ ضٜ آٚضز زٚضاٖ ثبظ٘كشٍي اؾشبحشٕبال اظ فعر ٘فؽ ٚ اضظـ وٝ فطز ثطاي ذٛز لبيُ  -

 .اؾز ٔي وبٞس

ي اظافطاز ٔؿٗ سهٛض ٔي وٙس وٝ چٖٛ ثٝ سسضيغ ثٝ ٔطي ٘عزيه ٔي قٛ٘س زيٍط فّشيجطاي وبض ٚ وبٞف ؾغح اٍ٘يعـ ثطذ-

 .فقبِيز ٚ ِصر ثطزٖ اظ ظ٘سٌي ٚػٛز ٘ساضز

 فطأٛقي ثٝ فّز سغييطار فيعيِٛٛغيىي ٔغع ثٝ ذهٛل زض حبفؾٝ وٛسبٜ ٔسر -

 وٕجٛز زض آٔس ثٝ فّز اظ وبض افشبزٌي ٚ ٘ساقشٗ قغُ سٕبْ ٚلز -

سٟٙبيي ؾبِرٛضزٌبٖ ٔقٕٛال احؿبؼ سٟٙبيي ٔي وٙس ظيطا وٝ فطظ٘سا٘كبٖ ٔقٕٛالاظزٚاع وطزٜ ٚ آ٘بٖ ضا سطن وطزٜ ا٘س ٞٓ  -

چٙيٗ ٔطي ٕٞؿط ٘يع ثٝ قسر ٔي سٛا٘سثطاحؿبؼ سٟٙبيي آٟ٘ب ثيفعايس ثقالٜٚ ثٝ فّز ٘بسٛا٘ي حطوشي ٕ٘ي سٛا٘ٙس اظذب٘ٝ ذبضع 

 قٛ٘س ٚ ثب زيٍطاٖ زض اضسجبط ثبقٙس

 سْ سٛا٘بيي سِٛيس ٔظُ ثٝ ٚيػٜ زض ظ٘بٖ ثٝ فّز يبئؿٍيف -

فطظ٘ساٖ ذٛز ٚاثؿشٍي قسيس ديسا ٔي وٙٙس. اٚال  افعايف ٚاثؿشٍي ثٝ زيٍطاٖ ٔقٕٛال ظٔب٘ي فطا ٔي ضؾس وٝ دسض ٚ ٔبزض ثٝ -

ديسا وٙس وٝ لجال ثٝ اٚ  ٕٔىٗ اؾز ثط اطط ثيىبضي ٚفمساٖ زضآٔس ٞعيٙٝ ٞبي زاضٚيي ديف ثيٙي ٘كسٜ ٚ .. فطز ثٝ وؿب٘ي ٚاثؿشٍي

ٔكىالر ػؿٕب٘ي،ضٚا٘ي ٚ ثيٕبضي أىبٖ زاضز ٘شٛا٘س ثؿيبضي اظ وبضٞبي ذٛز  ٚاثؿشٝ ثٛزٜ ا٘س طب٘يب قرم ؾبِرٛضزٜ ثٝ زِيُ

 .ضاا٘ؼبْ زٞس. اظ ايٗ ضٚ ثٝ زيٍطاٖ ٘يبظ زاضز سب اظ ِحبػ سغصيٝ، ٘ؾبفز ٚٔطالجز ٞبي دعقىي اٚ ضا يبضي زٞٙس
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عٛض اػجبضي دؽ اظ فٛر ٕٞؿط ٕٔىٗ اؾز فطظ٘ساٖ سهٛض وٙٙس وٝ ضاحشيٛ آضأف ٚاِس آٟ٘ب زض ايٗ  ؾىٛ٘ز ثٝ سغييط ٔحُ -

 آٟ٘ب ظ٘سٌي وٙس ثٝ ايٗ سطسيت دسض يب ٔبزض ذب٘ٝ اي ضا وٝ يه فٕط زض آٖ اؾز وٝ زض ٔىب٘ي وٛچىشط ٚ يب ٘عزيه ٔحُ ؾىٛ٘ز

 ؟ ظيؿشٝ ا٘س ٚ ثطايكبٖ ذبعطٜ اٍ٘يع اؾز ثٝ ٘بچبض ثبيس سطن وٙٙس

 اظ زؾز زازٖ فعيعاٖ ٔظُ ثؿشٍبٖ ٘عزيه ثٝ ٚيػٜ ٕٞؿط، فطظ٘س، زٚؾشبٖ -

فسٜ اي اظ ؾبِرٛضزٌبٖ ديطي ضا ظٔبٖ فطاغز ٚ ا٘ؼبْ وبضٞبي ٘ب اسٕبْ ٔيسا٘ٙس، ِٚي ثطذي  ٍ٘طـ ٔٙفي ٘ؿجز ثٝ ؾبِرٛضزٌبٖ -

ثٝ ذهٛل اٌط قبٞس ٔطي زٚؾشبٖ ٕٞؿٗ ٚ  دبيبٖ ضاٜ ٔي ٍ٘ط٘س اظ آ٘بٖ وٝ ثٝ حيبر ٍ٘طـ ٔٙفي زاض٘س ثٝ ايٗ زٚضٜ ثٝ فٙٛاٖ

 ؾبَ ، ٕٞؿبيٍبٖ ٚٞؿٕط ثبقٙس ٔطي ضا ثٝ ذٛز ٘عزيه احؿبؼ ٔي وٙٙس

 

 :جسماوی يرياوی سالمىذان يتاثیر اوُا درريوذ طراحی معماریضىاخت يیژگی َای 
ٚاوٙف زض ٔمبثُ ٍٞٙي حطوشي ٚ ؾطفز وبٞف لسضر ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ٚ چكبيي ٚ ثٛيبيي ٚ وبٞف لسضر ثس٘ي ٚ ٕٞب 

ٔحطوٟبؾز يىي زيٍط اظ سغييطار ػؿٕي زٚضٜ ديطي حؿبؾيز زض ٔمبثُ ؾطٔب ٚ ٌطٔبؾز ٚ ثسٖ فطز ٕ٘ي سٛا٘س زضٔمبثُ ؾطٔب 

 .ٚ ٌطٔب ثٝ ؾطفز ذٛز ضا ؾبظٌبض وٙس

اظ  ثط اطط وبٞف سطقحبر زاذّي چكٓ زض ؾبِٕٙساٖ، لط٘يٝ چكٓ وسض قسٜ ٚ سكريم ضً٘ ٞب ٚ حطٚف ضيع زقٛاض ٔي ٌطزز،

ايٗ ضٚ فالئٓ ٘ٛقشبضي ثبيس زضقز سط اظ حس ٔقَٕٛ ٘ٛقشٝ قٛ٘س. ٕٞچٙيٗ زض فضبٞب ثبيس اظ ضً٘ ٞبي ضٚقٗ اؾشفبزٜ وطز. ثطاي 

ػسا وطزٖ فضبٞب اظ يىسيٍط ٔي سٛاٖ اظ سضبز ضٍ٘ي اؾشفبزٜ وطز. ثٝ ايٗ سطسيت ٔي سٛاٖ وف دّٝ ضا اظ ِجٝ آٖ ٚ چٟبضچٛة ضا اظ 

دطزاذشٗ ثٝ  ثطاي ػٌّٛيطي اظ اذشالَ زيس ؾبِٕٙساٖ، ضً٘ وف، ؾمف ٚ زيٛاضٞب ٔشفبٚر ثبقس. زيٛاض ػسا ٕ٘ٛز ثٟشط اؾز

زوٛضاؾيٖٛ فضبى ظ٘سٌى ؾبِٕٙساٖ ٘يع ثرف ٟٕٔى اظ ايٗ ٔجحض ضا سكىيُ ٔى زٞس.ٔحيظ ظ٘سٌى ؾبِٕٙس ٔى ثبيؿز اظ ٘ٛض 

آفشبة ٌيط اظ ػّٕٝ ٚيػٌى ٞبى الظْ ثطاى ٔحُ  وبفى ثٝ ٍٞٙبْ ضٚظ ٚ قت ثطذٛضزاض ثبقس. ظ٘سٌى زض ذب٘ٝ اى ثب دٙؼطٜ ٞبى

وٕشط اظ ذب٘ٝ ذبضع ٔى قٛ٘س ٚ زض ٘شيؼٝ  افطاز زيٍط ثٝ ٘ؿجز قبٖ  ؾىٛ٘ز اٚ اؾز ظيطا ؾبِٕٙساٖ ثٝ ػٟز ٚضقيز ػؿٕب٘ى

  حبنُ اظ اققٝ ذٛضقيس ثٝ عطيك زيٍطى زض ثسٖ آٟ٘ب سبٔيٗ ٌطزز. Dٔى ثبيؿز ٚيشبٔيٗ 

وّفز ٔي قٛز ٚ لؿٕشي اظ قىُ دصيطي ٚ سٛا٘بيي سغجيك ذٛز ضا اظ زؾز ٔي زٞس. ٍٕٞبْ ثب ديط قسٖ، فسؾي چكٓ 

 ثٙبثطايٗ زض عطاحي ٞب ثبيس سٛػٝ قٛز وٝ ػٟز يبثي ٞب ثٝ ؾبزٌي نٛضر دصيطز.

ثبظيبثي زيس ؾبِٕٙساٖ زض ا٘شمبَ اظ فضبي ضٚقٗ سط ثٝ، ضٚقٙبيي وٕشط ٚ ثّقىؽ، ثب سبذيط ٕٞطاٜ اؾز. اظ ايٗ ضٚ ثبيس اظ 

ضً٘ ٞبى ٔٛضز فضبٞبي ٚاؾظ اؾشفبزٜ وطز. ثٝ فٙٛاٖ ٔظبَ اؾشفبزٜ اظ ديف فضب زض ٚضٚزي ؾبذشٕبٖ ٔي سٛا٘س ٔٛطط ثبقس.

اؾشفبزٜ زض زوٛضاؾيٖٛ فضبى ظ٘سٌى ؾبِٕٙس ٔى ثبيؿز قبز، أيسٚاضوٙٙسٜ ٚ ا٘طغى ثرف ثبقٙس. اظ آ٘ؼب وٝ وِٟٛز ؾٙى، 

سٌى ؾبِٕٙس اظ ضً٘ ٞبى قبز زض لبِت دطزٜ، ضٚٔجّى، ضٚسرشى ٚ ّٔحفٝ اؾشفبزٜ فٛاضو ضٚحى ضا ٘يع ثٝ ٕٞطاٜ زاضز زض ٔحيظ ظ٘

 وٙيس.

اظ ٔهبِح اوٛؾشيه ٚ فبيك زِيُ اذشبالر قٙٛايي زض ؾبِٕٙساٖ سٛنيٝ ٔيكٛززضٔىبٖ ظ٘سٌي اٟ٘ب ثٝ ٚيػٜ اسبق سّٛظيٖٛ ثٝ 

طاي وٕه ثٝ ايٗ زؾشٝ اظ ؾبِٕٙساٖ ثبيس ثب ضقيف قسٖ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي زض ؾبِٕٙساٖ ث.نٛسي ثٝ عٛض نحيح اؾشفبزٜ قٛز

 ؾطسبؾط ضاٞطٚٞب ٚ اسبق ٞب زؾشٍيطٜ ٞبي وٕىي ٘هت قٛز.

اظ افطاز ٍٞٙبْ ثبال ضفشٗ اظ دّٝ ٚ ٔؿبفز ٞبي عٛال٘ي زچبض ٔكىُ ٔي قٛ٘س، ثٙبثطايٗ حسإِمسٚض اظ ايؼبز  ايٗ زؾشٝ

ؾشفبزٜ اظ دّٝ، ٚػٛز زٚ دّٝ ثٝ ػبي يه دّٝ ٔٙبؾت سط اذشالف ؾغح زض ٔؿيطٞبي آ٘بٖ ثبيس ػٌّٛيطي وطز، ٚ زض نٛضر ِعْٚ ا

اؾز. ؾبِٕٙساٖ ثٝ زِيُ اذشالَ زض حفؼ سقبزَ، دّٝ ضا ثٝ ضأخ سطػيح ٔي زٞٙس، ثٙبثطايٗ زض عطاحي ٞب ثٟشط اؾز ٞٓ ضأخ ٚ 

ٍطززاظ ثٝ زِيُ ٘بظن قسٖ دٛؾز ٚاحؿبؼ ؾطيـ ؾطٔبٚظٚز ٌطْ قسٖ ؾطيـ دٛؾز سٛنيٝ ٔيٞٓ دّٝ زض ٘ؾط ٌطفشٝ قٛز.

 ؾيؿشٓ ٌطٔبيف اظ وف وٝ وبٔال ثٟساقشي ٚ ٔٙبؾت اؾز اؾشفبزٜ ٔي قٛز.



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 44تیر ماٌ  -تُران 

 
 

8 
 

ثب افعايف ؾٗ، لس افطاز وٛسبٜ سط ٔي قٛز ٚ افك زيس ٘يع ثٝ ٕٞيٗ ٘ؿجز وٛسبٜ سط ٔي قٛز.دؽ ٘حٜٛ چيسٔبٖ ٚزوٛضاؾيٖٛ 

 .زاذّي ثبيس ٔشٙبؾت ثب افك زيس ايٗ افطاز زض ٘ؾط ٌطفز

رهي ذٛز ثيكشط زض حبِز ذٛاثيسٜ ٚ يب ٘كؿشٝ ٔي ثبقٙس. دؽ ثٟشط اؾز اضسفبؿ وف زض ضٕٗ ؾبِٕٙساٖ زض اسبق ق

ؾب٘شي ٔشط ٔي ثبقس. ٕٞچٙيٗ سحز ذٛاة ثبيس عٛضي لطاض ٌيطز وٝ افطاز اقطاف وبُٔ ثٝ  20دٙؼطٜ اظ ظٔيٗ وٕشط ٚ زض حسٚز 

 دٙؼطٜ زاقشٝ ثبقس ٚ ٘ٛض اظ دّٟٛ ثٝ آٖ ثشبثس ٘ٝ اظ ثبال ٚ دبييٗ.

يٕبضي زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ، ثيٕبضي آِعايٕط اؾز ٚاذشالالر حبفؾٝ زضايٗ افطاز ثبفض سكسيس حؽ قىبويز زض قبيقشطيٗ ث

اٟ٘ب قسٜ ٚ ٕٞٛاضٜ زض حبَ سٟٕز ظزٖ ثٝ وؿب٘ي ٞؿشٙس وٝ زض ٔحيظ ذهٛنيكبٖ زض ضفز ٚ آٔس ٔي ثبقٙس، ثٙبثطايٗ ثٟشط 

اسبق ايٗ افطاز زاضاي سطاؼ ثبقس ٚ يب ثٝ حيبط ضاٜ زاقشٝ ثبقس.  ثٟشط اؾز اؾز ضاٜ ٞبي ٘فٛش ثٝ فضبي قرهي ايٗ افطاز وٓ ثبقس

 .لسْ ظزٖ زض ثٟجٛز حبَ ايٗ افطاز ٔٛطط اؾز

 

 :تًصیٍ َای طراحی باتًجٍ بٍ ضىاخت يیژگی َای سالمىذان 

 زض عطاحي فضبي ٘كؿشٗ ثبيس دبي زضاظ قسٜ ي ؾبِٕٙس ٘يع زض ٘ؾط ٌطفشٝ قٛز. -

ٚضٚزي ضاٞطٚٞب ٘جبيس زاضاي ثطػؿشٍي ٞبي غيط ضطٚضي ثبقس. ٕٞچٙيٗ ؾيؿشٓ سّٛيعيٖٛ ٘جبيس زض آؾشب٘ٝ زض اسبق ٞب ٚ ٘يع -

 ٔؿيط ضفز ٚ آٔس ؾبِٕٙساٖ لطاض زازٜ قٛز.

زض قطايغى وٝ ؾبِٕٙس ثب فهب ٚ يب نٙسِى چطخ زاض زض ذب٘ٝ حطوز ٔى وٙس، چيسٔبٖ ِٛاظْ زوٛضاؾيٛ٘ى ٚ وبضثطزى ثبيس ثٝ  –

 ٕٞٛاضٜ ٔؿيط فجٛض ٚ ٔطٚض اٚ ثبظ ثبقس.ٌٛ٘ٝ اى نٛضر ٌيطز وٝ 

زض ضٕٗ ٔشٙبؾت ثٛزٖ اضسفبؿ ِٛاظْ طبثز ٔب٘ٙس وبثيٙز ٞبى زيٛاضى، اػبق ٌبظ ، وبؾٝ ؽطفكٛيى ٚ زؾشكٛيى ثٝ ذهٛل ثطاى 

 آٖ زؾشٝ اظ ؾبِٕٙسا٘ى وٝ ثط ضٚى نٙسِى چطخ زاض ٞؿشٙس، اظ ػّٕٝ السأبر ضطٚضى ٚ ٔٛضز ٘يبظ ذب٘ٝ آٟ٘ب اؾز.

ظ٘سٌى ؾبِٕٙس ٔى ثبيؿز اظ ٘ٛض وبفى ثٝ ٍٞٙبْ ضٚظ ٚ قت ثطذٛضزاض ثبقس. ظ٘سٌى زض ذب٘ٝ اى ثب دٙؼطٜ ٞبى آفشبة ٔحيظ  -

 افطاز زيٍط ثٝ ٘ؿجز قبٖ  ٌيط اظ ػّٕٝ ٚيػٌى ٞبى الظْ ثطاى ٔحُ ؾىٛ٘ز اٚ اؾز ظيطا ؾبِٕٙساٖ ثٝ ػٟز ٚضقيز ػؿٕب٘ى

حبنُ اظ اققٝ ذٛضقيس ثٝ عطيك زيٍطى زض ثسٖ آٟ٘ب سبٔيٗ  D ٚيشبٔيٗ ثبيؿز ٔى ٘شيؼٝ زض ٚ قٛ٘س ٔى ذبضع ذب٘ٝ اظ وٕشط

 ٌطزز.

زض وٙبض سرشرٛاة ؾبِٕٙس چطاغى لطاض زازٜ ٚ يب آ٘ىٝ وّيسى ثطاى ضٚقٗ ٚ ذبٔٛـ وطزٖ چطاك اسبق زض آٖ ٔىبٖ ثٝ زيٛاض  -

سرشرٛاة دبييٗ آٔسٜ ٚ ٔؿبفشى ضا زض ٘هت وٙيس. ثب ايٗ وبض ؾبِٕٙس ػٟز ذبٔٛـ ٚ ضٚقٗ وطزٖ چطاك اسبق ٘يبظ ٘يؿز اظ 

 سبضيىى عى وٙس.

زض ٔيبٖ وفذٛـ ٞبى ؾرز، ؾطأيه اظ ػّٕٝ ذغط٘بن سطيٗ ثطاى ٔحُ ظ٘سٌى افطاز ؾبِٕٙس ٔحؿٛة ٔى قٛز ظيطا ثب  -

ضيرشٝ قسٖ سٟٙب چٙس لغطٜ آة ثطضٚى ؾغح آٖ احشٕبَ افشبزٖ ثطضٚى ظٔيٗ ٞط فطزى ثٝ ذهٛل ؾبِٕٙساٖ ٘بسٛاٖ زض قطايظ 

ؾبِٕٙساٖ سٛنيٝ ٔى قٛز زض چٙيٗ ٔٛلقيشى حشٕبً اظ زٔذبيى ثب وف الؾشيىى  ثٝ ٕٞٛاضٜ ِصا. اؾز ظيبز ثؿيبض ثٛزٖ  دب ثطٞٙٝ

اؾشفبزٜ وٙٙس.سٛػٝ زاقشٝ ثبقيس، زٔذبيى ٞبى اثطى احشٕبَ افشبزٖ ضا چٙس ثطاثط افعايف ٔى زٞٙس. ضاٞىبض زيٍط ثطاى ايٗ ٔٙؾٛض 

أيه ثب فطـ اؾز وٝ ثيكشطيٗ ضفز ٚ آٔس ؾبِٕٙس اظ آ٘ؼب نٛضر ٔى ٌيطز. زض ضٕٗ اظ فسْ دٛقف الالُ لؿٕشى اظ ؾغح ؾط

 احشٕبَ ؾط ذٛضزٖ فطـ ثط ضٚى ؾطأيه ٘يع اعٕيٙبٖ حبنُ وٙيس .

أطٚظٜ وبضثطز سٛاِز فطٍ٘ى ثٝ ػبى ٘ٛؿ ايطا٘ى ثٝ اغّت افطاز ٔؿشقس ػٟز زضزٞبى اؾشرٛا٘ى دب ٚ وٕط سٛنيٝ ٔى قٛز ِٚى -

ٟٙبز ثطاى ؾبِٕٙساٖ اظ ػّٕٝ ضطٚضيبر اؾز. ِصا زض نٛضسى وٝ زض ذب٘ٝ ؾبِٕٙس سٟٙب يه سٛاِز ايطا٘ى ٚػٛز زاضز ثب ايٗ ديك

 سجسيُ آٖ ثٝ ٘ٛؿ فطٍ٘ى ٚ يب لطاض زازٖ سٛاِز فطٍ٘ى ؾيبض ثط ضٚى ٘ٛؿ ايطا٘ى سؿٟيالر الظْ ضا فطاٞٓ وٙيس.

طذبؾز اٚ ثؿيبض وٕه ٔى وٙس. ٚػٛز ايٗ زؾشٍيطٜ ٞب زض حٕبْ زض ضٕٗ ٘هت زؾشٍيطٜ زض عطفيٗ سٛاِز فطٍ٘ى ثٝ ٘كؿز ٚ ث

 ٘يع ضطٚضى اؾز.
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اظ آ٘ؼب وٝ اغّت ؾبِٕٙساٖ ٔؼجٛض قسٜ ا٘س ظ٘سٌى آدبضسٕب٘ى ضا ثٝ ػبى ذب٘ٝ ٞبى ٔؿشمُ ٚ ثبغچٝ ٞبى دطٌُ ٚ ٌيبٜ ا٘شربة  –

٘يبظ ضٚحى آٟ٘ب ضا ثطآٚضزٜ ؾبذشٝ ٚٞٓ ؾبفبسى آٟ٘ب وٙٙس، ثب فطاٞٓ وطزٖ ٔؼٕٛفٝ اى اظ ٌُ ٞب ٚ ٌيبٞبٖ آدبضسٕب٘ى ٞٓ دبضٜ اى اظ 

 ضا ثٝ ايٗ عطيك ؾطٌطْ وٙيس.

ػٟز ػٌّٛيطى اظ احشٕبَ ِيع ذٛضزٖ ؾبِٕٙساٖ زض ٔحيظ حٕبْ ٚ زؾشكٛيى ثب چؿجب٘سٖ وفذٛـ ٞبى دالؾشيىى ثبزوكى  –

 زض ٔؿيط ضاٞكبٖ ٚ ثٝ ذهٛل زض وف ٚاٖ ٚ زض ظيط زٚـ ٔب٘ـ ِيع ذٛضزٖ آٟ٘ب قٛيس.

ضً٘ ٞبى ٔٛضز اؾشفبزٜ زض زوٛضاؾيٖٛ فضبى ظ٘سٌى ؾبِٕٙس ٔى ثبيؿز قبز، أيسٚاضوٙٙسٜ ٚ ا٘طغى ثرف ثبقٙس. اظ آ٘ؼب وٝ  –

وِٟٛز ؾٙى، فٛاضو ضٚحى ضا ٘يع ثٝ ٕٞطاٜ زاضز زض ٔحيظ ظ٘سٌى ؾبِٕٙس اظ ضً٘ ٞبى قبز زض لبِت دطزٜ، ضٚٔجّى، ضٚسرشى ٚ 

 ّٔحفٝ اؾشفبزٜ وٙيس.

ظ ؾالٔز وبفى ػٟز ضاٜ ضفشٗ ثطذٛضزاض ٘جٛزٜ ٚ يب ٔكىُ ؾطٌيؼٝ زض سقبزَ اٚ ذّّى ايؼبز ٔى وٙس، زض اٌط ؾبِٕٙسسبٖ ا –

ٔؿيط ثيكشطيٗ ضفز ٚ آٔس اٚ زؾشٍيطٜ ٞبى ٔحىٕى ثٝ زيٛاض ٘هت وٙيس سب ثٝ ٍٞٙبْ ضاٜ ضفشٗ زض آٖ ٔؿيطٞب، زؾشٍيطٜ ٞب 

 وٕى ثطاى حفؼ سقبزَ اٚ ثبقٙس.

سبق ٞب ٚ ضاٞطٚٞب اػشٙبة قٛز ٚ زض نٛضر أىبٖ اظ فطـ وطزٖ اثشسا ٚ ا٘شٟبي دّىبٖ ثب فطـ يب اظ دٟٗ وطزٖ لبِيچٝ ثط وف ا-

 لبِيچٝ اػشٙبة ٌطزز.

وف اسبق ٞب ٚ ضاٞطٚٞب ثبيؿشي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقس وٝ ٌطزٚغجبض، ذٛضزٜ ٘بٖ ذكه ٚ ... ثٝ ضاحشي لبثُ ػبثؼبيي ٚ سٕيع وطزٖ - 

 بي ؾبذشٕبٖ لبثُ قؿز ٚ قٛ ٚ ٔيىطٚة ظزايي ثبقس. ثبقس. ٕٞچٙيٗ ثٟشط اؾز وف وّيٝ ي فضبٞ

 ضٍٟ٘بي سٙس ٚ ظٔيٙٝ زاض ثطاي وف دٛـ ٞب ثٝ زِيُ ا٘قىبؼ قسيس ٘ٛض سٛنيٝ ٕ٘ي قٛز.-

 

 امىیت در فضای باز
فضبٞبي ثبظ ثبيس ثٝ ٘حٛي عطاحي قٛ٘س وٝ اظ ِحبػ ضٚا٘ي ٚ فيعيىي زض ؾبِٕٙساٖ احؿبؼ أٙيز ايؼبز ٕ٘بيٙس. ثطاي ثٝ 

آٚضزٖ احؿبؼ أٙيز زض ؾبِٕٙساٖ فضبٞبي ثبظ ثبيس ثٝ ٘حٛي عطاحي قٛ٘س وٝ ٞٓ اظ زاذُ ؾبذشٕبٖ ٚ ٞٓ اظ ذبضع آٖ ٚػٛز 

لبثُ ضؤيز ثبقٙس. فضبٞبيي ثيكشط ايؼبز حؽ أٙيز ٚ حفبؽز زض ؾبِٕٙساٖ ٔي ٕ٘بيس وٝ يب ٘عزيه ِجٝ ؾبذشٕبٖ لطاض زاقشٝ 

زاقشٝ ثبقٙس ٚ يب فضبٞبيي وٝ ثيكشط ٔٛضز سطزز لطاض ثٍيط٘س. اؾشفبزٜ اظ ػعئيبسي ثبقٙس ، يب زض يه ٌٛقٝ ثؿشٝ اظ ؾبذشٕبٖ لطاض 

 ٘ؾيط ضٚقٙبيي، دٛقف حيبط، ٌيبٞبٖ ثب قبذٝ ٞبي ثّٙس ٚ ... ثطاي ايؼبز أٙيز زض فضبي ثبظ ضطٚضي اؾز .

 

    درفضای باز يیژٌ سالمىذان وکات کلی طراحی

 فضبي ثبظ. )اضسجبط ٔؿشميٓ ايٗ زٚ ٔىبٖ(زؾشطؾي ؾُٟ ٚ آؾبٖ اظ ٔىبٖ البٔز، ثٝ  - 1

عطاحي ٞبي ٔحٛعٝ ثٝ ٔٙؾٛض ثطٚظ ٌعيٙٝ ٞبي ٔرشّف، ٘كؿشٗ، لسْ ظزٖ، ٔكبٞسٜ فقبِيز زيٍطاٖ، آ٘ؼبْ حطوبر ٚضظقي،  -0

 سٕبقبي ٔٙبؽط ٚ .... آ٘ؼبْ ٌطزز.

اٚضزٖ ؾط٘د ٞبيي ثطاي ػٟز يبثي عطاحي فضبٞب ثٝ نٛضر ؾّؿّٝ ٔطاسجي، ٔؿّظ قسٖ يه فضب زض ٔيبٖ آٖ ٞب ٚ فطاٞٓ  -3

 فضب ٚ ٔؿيط ٞبي زيٍط. ؾبٔب٘سٞي فضبٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ثٝ ػٟز يبثي ٚ ديسا وطزٖ ٔؿيط وٕه ٕ٘بيس.

 ايؼبز اٞساف ٚ سٛلف ٌبٜ ٞبي اؾشطاحشي ٚ إِبٖ ٞبي ثهطي ثطاي سكٛيك ثٝ ديبزٜ ضٚي. -2

 دط ثبض ٕ٘ٛزٖ فٛأُ حؿي ٔحيظ ثطاي زؾشطؾي ثٝ فضبي ثبظ. -0

اؾشفبزٜ اظ فٛأُ ٔحطن حٛاؼ ثيٙبيي، قٙٛايي، ثٛيبيي ٚ الٔؿٝ زض فضبي ثبظ ٕٞب٘ٙس وبقز ٌيبٞبٖ ٔرشّف اظ ٘ؾط ثبفز  -0

 ٌُ ٞب ٚ ثطي ٞب، قىُ وّي، ضً٘ ٚ ثٛ )فغط(.
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حؿبؾيز ٞبي ؾبِٕٙساٖ ٘ؿجز ثٝ سغييطار زضػٝ حطاضر، ٌطٔبي ثيف اظ حس، ؾطٔب، چٍٍٛ٘ي ٚظـ ثبز، ٞٛاي ثسٖٚ  -،

، ٘ٛض ذيطٜ وٙٙسٜ ثيكشط اظ ؾبيطيٗ ٔي ثبقس. زض ايٗ ٔٛضز ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ آة ظاض ٔقٕبضا٘ٝ ٚ چكٓ آ٘ساظٞبي ظيجب زض حطوز

 عطاحي ثبيس ثب فٛأُ ٘بٔٙبؾت ػٛي ٔجبضظٜ وطز.

ٚ غيط  ثطاي حؿبؾيز قسيس ٘ؿجز ثٝ ٘ٛض ذيطٜ وٙٙسٜ، ثبيس آ٘قىبؼ ٘ٛض ضا وبٞف زاز. ثٙبثطايٗ اؾشفبزٜ اظ ٔهبِح سيطٜ -5

 آ٘قىبؾي زض وف ؾبظي ٞب ٔٙبؾت ٔي ثبقس.

 زض ٔمبثّٝ ثب ثبزٞبي ٔعاحٓ ٔي سٛاٖ اظ ؾبيجبٖ، ٔٛا٘ـ ثبزٌيط ٚ وبقز زضذز ٚ ٌيبٞبٖ ثٟطٜ ٌطفز. -8

 ايؼبز فضبٞبي ذبل ثطاي سٕطيٙبر ٚضظقي ٚ ٘طٔف ٞبي ؾجه. -15

 احساص ؾطٚيؽ ثٟساقشي زض ٔحٛعٝ زض نٛضر ٚؾقز آٖ. -11

 آة  ؾطز وٗ ٚ أىبٖ ؾطٚ ٘ٛقيس٘ي ٚ سٙمالر.لطاضزازٖ  -10

 ايؼبز فضبٞبي ثطاي ثٝ ٕ٘بيف زض اٚضزٖ سٛا٘بيي ٞبي ؾبِٕٙساٖ. -13

 زؾشطؾي آؾبٖ ؾبِٕٙساٖ ثٝ ٘يبظٞبي ذٛز. -12

 ثٝ ٔٙؾٛض ايؼبز سؼطثيبر ٔشٙٛؿ، ايؼبز ٔؿيطٞب ٚ فضبٞبي ٘كيٕٗ ٔرشّف ثٝ نٛضر ؾبيٝ زاض، ثبظ ٚ ثؿشٝ. -10

 ؾبيٝ زض عطاحي ٞب ثؿيبض إٞيز زاضز. ٔيعاٖ غّؾز -10

 فسْ لطاضٌيطي ؾغٛح زضذكٙسٜ زض وٙبض ؾغٛح ثب ؾبيٝ قسيس ثٝ زِيُ ايؼبز سهٛض اذشالف ؾغح. -،1

 سغييطار ٔٙبؾت زض ثبفز ٚ زضػٝ قيت وف ؾبظي سب ايٕٙي ٚ زؾشطؾي ضا ثطاي ؾبِٕٙساٖ سٛا٘ب ٚ ٘بسٛاٖ ايؼبز وٙس. -15

 ٘يبظ زاضيٓ اظ ضً٘ ٞبي ظضز، ٘بض٘ؼي، لطٔع اؾشفبزٜ قٛز. ايٗ ضً٘ ٞب ثٝ اؾب٘ي لبثُ سكريم آ٘س.زض ػبٞبيي وٝ سٕبيع ضً٘  -18

 حصف يب وبٞف نساٞبي ٔعاحٓ ديطأٖٛ ٔحٛعٝ. -05

 وطزٜ ٚ اظ ٘ؾط ثهطي غٙي سط ثبقس. ثٝ زِيُ ٔكىالر ثيٙبيي الظْ اؾز وٝ ثبفز ٔٙؾٓ سط ٚ لبثُ ديف ثيٙي سطي عطاحي -01

 ٘يع اقبضٜ ٌطزيس يىي اظ انّي سطيٗ سفطيحبر ؾبِٕٙساٖ، ِصر ثطزٖ اظ عجيقز ٚ سٕبقبي ٌُ ٚ ٌيبٜ ٚ زضذشبٖ ٕٞب٘غٛض وٝ لجال

 ٔي ثبقس. وٝ سبطيطار ثؿيبض ذٛثي زض ضٚحيٝ ٚ ؾالٔشي ايٗ ٌطٜٚ، ذهٛنب وؿب٘ي وٝ سٛا٘بيي ٞبي وٕشطي زاض٘س، زاضز.

ٔحيظ ٔشٙٛؿ ٚ ظيجب زض فيٗ حبَ وبضأس ضا ثطاي ِصر ثطزٖ اظ عجيقز  دؽ ثبيس حساوظط اؾشفبزٜ ضا اظ ايٗ ٔٛضٛؿ زاقشٝ ثبقيٓ ٚ

 ؾجع سٛؾظ ؾبِٕٙساٖ فعيع عطاحي وطز.

 

 ضرایط آسایص سالمىذان

 
 چٟبض ٚيػٌي فٕسٜ ٔحيغي ٔٛطط ثط آؾبيف حطاضسي فجبضسٙس اظ : زٔبي ٞٛا ويفيز ٚ ٘ٛؿ ٞٛا ، ػطيبٖ ٞٛا ٚ ضعٛثز ٘ؿجي. 

 

زضػٝ ؾب٘شي ٌطاز ثبقس ٚ زضػٝ حطاضر  21سب  01زضػٝ حطاضر ذكه زض ٔحُ ظ٘سٌي ؾبِٕٙساٖ ثبيس ثيٗ  دمای ًَا: (1

ويفيز ٚ ٘ٛؿ ٞٛا : ؾبِٕٙساٖ ٘يبظ زاض٘س زض ٞٛايي سبظٜ ٚ -ثيكشط اظ ايٗ ٔيعاٖ ثبفض آؾيت ٞبي ٔغعي زض ؾبِٕٙساٖ ٔي قٛز.  

اظ زٚ فبُٔ انّي سبطيط ٔي دصيطز : آِٛزٌي وٝ زضٖٚ ؾبذشٕبٖ ثسٚض اظ آِٛزٌي سٙفؽ ٕ٘بيٙس. ويفيز ٞٛاي زاذُ ؾبذشٕبٖ 

 سِٛيس ٔي قٛز ٚ آِٛزٌي وٝ اظ فضبي ثيطٖٚ ثٝ ؾبذشٕبٖ ٚاضز ٔي قٛز.

ٔٛططسطيٗ ضٚـ ثطاي وٙشطَ آاليٙسٜ ٞبي زاذّي ، ػبثؼب وطزٖ ٔٙجـ آاليٙسٜ اؾز، ٔظال ٕٔٙٛؿ وطزٖ وكيسٖ ؾيٍبض.   

ال زؾشٍبٜ سٟٛيٝ اي وٝ زض حٕبْ يب آقذعذب٘ٝ ٘هت ٔي قٛز )اِجشٝ ثبيس ضٚقي ضا ثىبض ثطز ضٚـ زْٚ زض ايٗ ٔٛضز سٟٛيٝ اؾز، ٔظ

 وٝ اظ ػبثؼبيي زٚثبضٜ ٞٛاي آِٛزٜ اػشٙبة قٛز(.
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ؾبِٕٙساٖ ٘ؿجز ثٝ وٛضاٖ ٚ ػطيبٖ ٞٛا حؿبؾيز ظيبزي زاض٘س ٚ ٚلشي وٝ زض ػطيبٖ ٞٛا لطاض ٔي ٌيط٘س  جریان ًَا:( 2

 ٛز . زض ذهٛل سٟٛيٝ ثبيس ثٝ ٔغبِت ظيط سٛػٝ ٕ٘ٛز:دٛؾز ثسٖ آ٘بٖ حؿبؼ ٔي ق

 .ؾبذشٕبٟ٘بي ٔؿىٛ٘ي ٘جبيس زض ٔؿيط وٛضاٖ لطاض ٌيط٘س.

 .ؾيؿشٓ حطاضسي ثٝ ٘حٛي ثبقس وٝ ؾبِٕٙساٖ زض ٔؿيط ػطيبٖ ٞٛاي ٌطْ لطاض ٍ٘يط٘س.

 .ٞٛاوف ثٝ سقساز وبفي ٚ زض ٘مبط ٔٛضز ِعْٚ ٘هت ٌطزز.

 دٙؼطٜ ٞب ، سٛضي ٘هت ٌطزز.زض وّيٝ ثركٟبي ٚضٚزي ٚ ذطٚػييب 

ٔشطٔىقت ٞٛاي سبظٜ ٚاضز قٛز  15ٚ حساوظط  1.سٟٛيٝ زض ايٗ أبوٗ ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقس وٝ زض ٞط ؾبفز ثطاي ٞط ٘فط حسالُ 

 ٚ ايٗ ػطيبٖ ٞٛا ثغٛض ٔساْٚ ٘جبيس اظ يه ػٟز ثبقس.

 

 % وٕشط قٛز.35% ثبقس ٚ ايٗ ٔيعاٖ ٘جبيس اظ 5،% سب 35ٔيعاٖ ضعٛثز ٞٛا ٔي ثبيؿز ثيٗ  :( رطًبت وسبی3

  اَمیت ي ضريرت مسألٍ

ثب افعايف ؾٗ زض ؾبِٕٙساٖ سٛا٘بيي ٞبيكبٖ وبٞف ٔي يبثس ٚ ثبفض افعايف احشٕبَ ظٔيٗ ذٛضزٖ ؾمٛط ٚ حٛازص ٚ ثٝ سجـ آٖ 

ٔٙبؾجي ثب ٔحيظ ذب٘ٝ زض ظٔبٖ ظ٘سٌي ؾبِٕٙساٖ ٔي ثبيؿز ثطلطاض وبٞف ويفيز ظ٘سٌي فطز ٔي قٛز. ِصا ٕٞؿبٖ ؾبظي 

 ٌطزز.

دب ٌصاقشٗ ثٝ زٚضٜ ؾبِرٛضزٌي ثب ثطٚظ سغييطار ػؿٕب٘ي ،ظيطا ثبقٙس حٕبيز زض ػبٔقٝ ؾبِٕٙساٖ ٔي اظالكبضٔحشبع يىي

ٔحيظ ظ٘سٌي ؾبِٕٙس ثبيس  ٔشقسزي ٕٞطاٜ ٔي ثبقس وٝ سٛا٘بييٟب ٚلبثّيز ٞبي ػؿٕي فطز ضا ٔحسٚز ٔي ؾبظز ٚثٝ ٕٞيٗ زِيُ

 عٛضي عطاحي قٛز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ سٕبْ ثيٕبضي ٞب،ٔحسٚزيز ٞب ٚ ٘بسٛا٘ي ٞبي ذٛز ثشٛا٘س ثٝ ضاحشي زض آٖ ظ٘سٌي وٙس.

انٛال قىُ ٔبقيٙي ظ٘سٌي وٙٛ٘ي ،آدبضسٕبٖ ٘كيٙي ٚ فضبي وٛچه ٔٙبظَ ،وبٞف سقساز فطظ٘ساٖ، ٟٔبػطر فطظ٘ساٖ ثٝ ؾبيط 

ا٘بٖ ثٝ ٞط قىُ اظ ٚاِسيٗ ، ثبفض ٔي ٚقٛز وٝ ؾبِٕٙساٖ زچبض ٔقضالر ٚ ٔكىالر سٟٙبيي، افؿطزٌي ، وكٛضٞب ، ٚ زٚض قسٖ 

 اضغطاة ٚ زض ٟ٘بيز ثيٕبضي ٞبي ػؿٕي ٚ ضٚا٘ي ٔي قٛز.

يه ثط٘بٔٝ ي نحيح، ٘ٝ سٟٙب ٔٛػت ثٝ سبذيط افشبزٖ ؾبِٕٙسي ٚ حصف  زض نٛضسي وٝ ثب اعٕيٙبٖ ٔي سٛاٖ ٌفز وٝ اػطاي

زضثبضٜ ي ا٘چٝ زض حبَ حبضط ، ثٝ زِيُ فسْ  ىالر ا٘بٖ ٔيٍطزز، ثّىٝ ٔقٙبيي سبظٜ ثٝ ظ٘سٌي ؾبِٕٙساٖ ٔيركس.ثطذي اظ ٔك

سٛػٝ ثٝ ٘يبظٞبي ؾبِٕٙساٖ، زض ايطاٖ اسفبق افشبزٜ ٔي سٛاٖ ٌفز وٝ عطاحي ذبل ٚيػٜ ؾبِٕٙساٖ ػٟز ٍٟ٘ساضي اظ اٟ٘بٚ ثٝ 

 اٖ ضا حُ وٙس، ٔؿبيُ ؾبيط افضبي ذب٘ٛازٜ ضا وبٞف ٔيسٞس.ٚيػٜ ؾبِٕٙساٖ فّيُ ، لجُ اظ اٖ وٝ ٔكىُ ؾبِٕٙس

 

 اَذاف ي اوتظارات
  ثٝ عٛض وّي زض ثط٘ب٘ٝ ضيعي ٞبي زضاظ ٔسر، ٔٛضٛؿ عطاحي ٚ ؾبذز ٚؾبظ ٚيػٜ ؾبِٕٙساٖ ٘يبظ ثٝ سٛػٝ ثيف سط زاضز.

فضبٞبي ٔرشّف قٟطي ثٝ ٚضقيز ؾبِٕٙساٖ ، ثركي اظقٟطٚ٘ساٖ آؾيت دصيطٞطقٟطٞؿشٙس وٝ ثبيس زضؾبذشٗ قٟط ٚ ايؼبز 

عطح ٞبي قٟطؾبظي ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقس وٝ ؾبِرٛضزٌبٖ ٚ ؾبِٕٙساٖ ثشٛا٘ٙس ثٝ ضاحشي اظ سٕبٔي  ،ضفبٞي آ٘بٖ سٛػٝ ٚيػٜ قٛز

وطزٖ قطايظ ٔٙبؾت ػٟز  ٞسف اضائٝ ٔحيظ ايسٜ آَ ٚ اضائٝ ٕٞٝ ذسٔبر ٚ فطاٞٓثٙبثطايٗ ثب ،فضبٞبي قٟطي اؾشفبزٜ وٙٗ

ٔي  ثب ايؼبز ٔطاوع ٚٔٛؾؿٝ ٞبي ٚيػٜ ؾبِٕٙساٖ ٔيشٛا٘ٙس زاقشٝ ثبقٙسٕٚٞچٙيٗافطاز ؾبِٕٙس ٘مف ظيبزي زض قٟط  فقبِيشٟبي

 .ثبفض زضآٔسظايي لبثُ سٛػٝ ٚ ايؼبز اقشغبَ ثطاي ػٛا٘بٖ ٘يع قس سٛاٖ
ٚ ثب ثط٘بٔٝ ضيعي ضٚي ٔٙغمٝ ٚ افطاز ؾبِرٛضزٜ ثقٙٛاٖ يه ٔٛلقيز ٚ أىبٖ ٍ٘طيؿشٝ  ٞط ثٝ دشب٘ؿيُ ثبيسقٟط زض ٔؿئِٛيٗ

 .افطاز ؾبِٕٙس ٚ زٚضاٖ ديطي قٙبذشٝ قٛزثطاي  ٔىبٖ ٚػبيٍبٞيقٟطاظٔٙغمٝ  زضٞط وٝا٘ؼبْ زٞٙس٘يبظٞبي افطاز ؾبِٕٙس وبضي 

زض فيٗ حبَ ، أطٚظ ايٗ ٚالقيز ٟٔٓ ثيكشط ٔٛضز سٛػٝ اؾز وٝ قىُ ظ٘سٌي ؾبِرٛضزٌبٖ ثبيس ثب ٘يبظٞبي ثس٘ي ٚ ضٚاٖ 

زٜ ٔشٙبؾت ثبقس.  سبويس ثط ايٗ اؾز وٝ ؾالٔز فطز ؾبِرٛضزٜ ، سبٔيٗ ٌطزز، فطنز ٞبيي ثطاي قٙبذشي قرم ؾبِرٛض
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ٔقبقطر ثب اقربل ٞٓ فطًٞٙ  ٞٓ ؾٗ ثطاي اٚ فطاٞٓ قٛز . ٞٓ چٙيٗ  اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ٞبي سفطيحي ٚ ؾبيط فقبِيز ٞب ، اظ 

زٖ وبضٞبي زؾشي،ثطٌعاضي ػكٗ ٞبي ٚيػٜ، فيّٓ ، ٕ٘بيف، لجيُ اضاٚٞبي ٔٙبؾت، اؾشفبزٜ  اظ وشبثرب٘ٝ ،ٌُ وبضي، ا٘ؼبْ زا

زض ٔقٕبضي ٘ٝ سٟٙب ثبيس انَٛ ٚ اؾشب٘ساضزٞبي ذبل وٙؿطر،ثط٘بٔٝ ٞبي زيٙي ٚ ... ثطاي قرم ؾبِرٛضزٜ ديف ثيٙي ٌطزز.

ٔٛضٛؿ  ٚٔي ثبيؿز اٍِٛي فضبيي ٔرشم ثٝ ايٗ افطاز ضا سقطيف ٕ٘ٛز ثطاي ايٗ لكط سجييٗ، سظجيز ٚ ضفبيز قٛز، ثّىٝ

 .وٙسزض عطح ٞبي والٖ زيسٜ قٛز زض عطح ٞبي ػبٔـ ٚ سفهيّي ٕ٘ٛز ذٛز ضا ديسا ثبيسؾبِٕٙساٖ 

 

 ريش اوجام تحقیق   

وٝ اظ ايٗ ٌطٜٚ ؾٙي ثٝ فُٕ آٔسٜ ، ثٝ ٘ؾط اؾٙبزي ٚٔكبٞسٜ ٔؿشميٓ ٚ ٚثطاؾبؼ ٔغبِقبر وشبثرب٘ٝ ايثب سٛػٝ ثٝ ٘ؾط ؾٙؼي 

ايٗ اقربل  ثٝٔي ضؾس ثٟشطيٗ ضاٜ ثطاي حُ ٔكىالر آ٘بٖ ، يه ثط٘بٔٝ ضيعي نحيح ثٝ ٔٙؾٛض اضايٝ ي ذسٔبر ٔٛضز ٘يبظ 

ضاٜ اؾز. ِصا زض عطاحي ٞبيي وٝ ثطاي ايٗ لكط اضايٝ ٔي قٛز ؾقي قسٜ سٕبْ ٘يبظٞب ٚ ٔكىالر ايٗ افطاز ٔس ٘ؾط لطاض ٌيطز ٚ 

 حُ ٞبي فّٕي ثطاي آٖ ٞب اضايٝ قٛز.
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 مىابع

( ، ضفشبض زضٔبٍ٘طي ؾبِٕٙساٖ ، ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ٔغبِقٝ ٚ سسٚيٗ وشت فّْٛ ا٘ؿب٘ي زا٘كٍبٜ 1358احٕسي اظغٙسي ، فّي ) [1]

 )ؾٕز(ٞب

٘كط  ،يب٘ي، و يٌطزآٚض٘سٜ  ،يزٚضٜ اؾالٔ طاٖ،يا ئقٕبض ،«طاٖيا ياؾالٔ يزض ٔقٕبض يبثيٞٙؼبض قىُ : »فيِغ ،ياثٛاِمبؾٕ[0]

 1300سٟطاٖ،  ،يػٟس زا٘كٍبٞ

 13، فهُ ٘بٔٝ ٔقٕبضي ٚ فطًٞٙ، قٕبضٜ «حيبر زض ٔقٕبضي»(، 1350أيٙي قبِي، ٚحيس )[3]

 ( ، ا٘شكبضار زفشط أٛض ؾبِٕٙساٖ،135ضإٞٙبي ٔسيطاٖ ٔطاوع ؾبِٕٙساٖ )[2]

 حي ٔقٕبضي ذب٘ٝ ٞبي ؾبِٕٙساٖ ، سٟطاٖ ، ا٘شكبضار ٚظاضر ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظي ( ، ضٕٞٙٛزٞبي عطا1353ضفيـ ظازٜ ، ٘سا )[0]

 ، ا٘شكبضار ٚظاضر ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظي  1355،  ضٛاثظ عطاحي ٔقٕبضي ؾبذشٕبٖ ٞبي ٔٙبؾت ؾبِٕٙساٖ [0]

 1301سٟطاٖ،  ،يٚظاضر ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظ طاظ،يسب ق عياظ ٚ٘ يزض سؼبضة ٔطٔز قٟط يطئٙهٛض: ؾ ،يفالٔى[،]

 ( ، ويفيز ظ٘سٌي ٚ ؾبِٕٙساٖ  ، ا٘شكبضار زا٘ػ1358ٜٔحممي ، ؾيس حؿيٗ )[5]

٘ٛيفطر ، اض٘ؿز ٚ ديشط ، اعالفبر ٔقٕبضي ،  [1]ار نٟجبي زا٘ف ( ، دطؾشبضي ؾبِٕٙساٖ ، ا٘شكبض1355ٕٔيكي ، ٘يٙب ) [8]

 سطػٕٝ حؿيٗ ٔؾفطي سطقيعي، زا٘كٍبٜ سٟطاٖ ، ا٘شكبضار آظازٜ ، چبح زْٚ

 .fa.wikipedia.orgؾبيز ٚيىي دسيب، زا٘ف ٘بٔٝ آظاز،  [15]

 google.comؾبيز ٌٌُٛ ،  [11]
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