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دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین ،دانشجوی کارشناسی ارشد معماری  

 چکیده:

٘ظشیٝ تٛػؼٝ پبیذاس، دس دٞٝ ی پبیب٘ی لشٖ ثیؼتٓ، دس پی ؿىؼت ٔىبتت ٔختّف  ثش٘بٔفٝ سیفضی اص    

ٛة ص٘ذٌی ٚ آثبس ٔخفشة ثفش ٔطفیظ    جّٕٝ ٔذس٘یؼٓ ٚ پؼبٔذس٘یؼٓ، دس ػذْ تٛا٘بیی ثٝ ؿشایظ ٔغّ

صیؼت جٟب٘ی، ّٔی، ٔٙغمٝ ای ٚ ٔطّی پب ثٝ ػشصٝ ٚجٛد ٌزاؿت. ثی ؿه ثشای ٘یُ ثٝ ٔجب٘ی پبیٝ 

ای ایٗ ٘ظشیٝ ٘مؾ اػتشاتظیه دِٚتٟب دس ثش٘بٔٝ سیضیٟب ٚ ػیبػت صفطی  وفبسثشی اسا فی  فشٚسی     

 .اػت

تٟٙب ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی ٔثجفت اسصیفبثی    ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی لشٖ ثیؼتٓ دس حبِی پبیبٖ ٔی یبثذ وٝ ٘ٝ

ٕ٘ی ٌشدد، ثّىٝ چٟشٜ ای ٘بصیجب دس ثشاثش ٔطفیظ صیؼفت ؿفٟشی ػش فٝ ٚ ثفب  شٞٙفً  فٗ ٌشایفی         

ٚ   وفٝ پ  ػفت سا ٘ـب٘ٝ س تفٝ ا  اجتٕبػیػبختبسٞبی صیؼتی ٚ ػفذْ تؼفبدَ دس    یبٔفذی جفض ٘بپبیفذاسی 

 .، التصبدی، وبِجذی ٘ذاؿتٝ اػتاجتٕبػی صیشػبخت ٞبی عجیؼی،

ٝ پبیذاس ؿٟشی، ثب ػجشت ٌیشی اص ایٗ ٔمبِٝ  ٕٗ پشداختٗ ثٝ چبسچٛة اصِٛی تٛػؼٝ پبیذاس ٚ تٛػؼ

ٌزؿتٝ ٚ دسخٛاػت تجذیذ ٘ظش دس ٔجب٘ی ٘ظشی ثش٘بٔٝ سیضاٖ حش ٝ ای، ٔٙـٛسی ٚاحذ ثشای ثش٘بٔفٝ  

سیضاٖ ؿٟشی دس لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ اسائٝ خٛاٞذ داد ٚ ٘ٛػی ؿٟشٞبی  ـشدٜ ٚ یب دٞىذٜ ٞبی ؿٟشی 

 .سا پیـٟٙبد ٔی ٕ٘بیذ
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 هقذهِ:.1

 یؼتٓ، ثطشاٖ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی دس اوثش ٘مبط جٟبٖ اثؼبد ٌؼتشدٜ ای پیذا وشدٜ اػت.دس دٞٝ ٞبی پبیب٘ی لشٖ ث

 اسی غشة، ٚػذٜ آسٔبٖ ؿٟش ٔذ٘ی ٚ تؼبِی ا٘ؼبٖ اص عشیك ٕٞىبسی ؿشوتٟب،ػشٔبیٝ د دس جٛأغ 

ٚ ٔؼٙفٛی، دس ػٕفُ    دِٚتٟب ٚ ٔشدْ ثٝ ٘تیجٝ ٘شػیذٜ اػت. دس ثّٛن ؿشق، ٚػذٜ ٞبی ایذئِٛٛطیه وٕٛ٘یؼٓ دس وؼت جٟب٘ی ٔفبدی  

 .تٕٛٞی ثیؾ ٘جٛدٜ اػت

 ٓ ٘تٛا٘ؼفت آٔفبیؾ   ،  شأذس٘یؼفٓ،  فٗ ٌشایفی ٚ...    ثٝ ایٗ تشتیت دٚ تفىش ػشٔبیٝ داسی ٚ اؿتشاوی، ثٝ ٕٞشاٜ ٔىبتت ٔختّ  ٔذس٘یؼف

سٚیفٝ   ا٘ؼب٘ی سا  شاٞٓ آٚسد؛ ثّىٝ تخشیت ؿذیذ دس ٔطیظ صیؼت ؿٟشی ٚ ٘بحیٝ ای، ػذْ تؼبدَ، تٕشوضٌشایی ؿفذیذ، ٌؼفتشؽ ثفی   

 .ؿٟشٞب، وٕجٛد ػشپٙبٜ ٚ ؿىبف ػٕیك دس تٕبْ ػغٛح سا ٔٛجت ٌشدیذ

ایٙه  ٗ ٌشایی جذیذ دس خّك ثش٘بٔٝ سیضی حش ٝ ای وٝ حبصُ ػّٓ خشدٌشاػفت، ٔطفیظ صیؼفت ؿفٟشی سا ثفٝ ٘فبثٛدی وـفب٘ذٜ ٚ        

   شٍٞٙی-ؿٟشٞب سا وٝ صٔب٘ی وبٟ٘ٛ٘بی آػبیؾ، صیجبیی، أٙیت، پبیذاسی، سٚاثظ اجتٕبػی

 ی ثٛدٜ ثی ٞٛیت ٚ ٔالَ آٚس ٕ٘ٛدٜ اػت.ٚ ٞٙش

ایٗ ٔمبِٝ  ٕٗ ثیبٖ ٔؼئّٝ اصّی ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی دس لشٖ ثیؼتٓ، ثٝ اسائٝ ٘ظشیٝ تٛػؼٝ پبیذاس ثٝ ػٙفٛاٖ جفبیٍضیٗ ٔىبتفت لفشٖ     

 .ثیؼتٓ، ٘ٛػی ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی سا ثب ٔٙـٛسی خبف ثشای لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ اسائٝ ٔی ٕ٘بیذ

 ًظریِ تَسعِ پایذار.2

.ٔغشح وشد« آیٙذٜ ٔـتشن ٔب»دس ٌضاسؽ  7987دس ػبَ  ثشا٘ذت ِٙذ اِٚیٗ ثبس ثغٛس سػٕیسا  ٚاطٜ تٛػؼٝ پبیذاس  

اداسٜ ٚ ثٟشٜ ثشداسی صطی  ٚ وبسا اص ٔٙبثغ پبیٝ، عجیؼی، ٔبِی ٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثشای »ایٗ ٚاطٜ دس ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ آٖ ثٝ ٔؼٙی 

وبسٌیشی أىب٘بت  ٙی ٚ ػبختبس ٚ تـىیالت ٔٙبػت ثشای س غ ٘یبص ٘ؼُ أشٚص ٚ  دػتیبثی ثٝ اٍِٛی ٔصشف ٔغّٛة اػت وٝ ثب ثٝ

أىبٖ پزیش ٔی ؿٛد. « آیٙذٜ ثٝ عٛس ٔؼتٕش ٚ س بیت ثخؾ  

آغبص ؿذ. دس ػبَ 7961ٚ  7951تٛجٝ ثٝ ٔؼبئُ صیؼت ٔطیغی دس ػغ  جٟبٖ، پغ اص تـذیذ  ؼبِیتٟبی آِٛدٜ وٙٙذٜ دس دٞٝ ی 

.ُّ ٔتطذ تصٕیٓ ثٝ ثشٌضاسی وٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی ٔطیظ صیؼت ٌش تٔجٕغ ػٕٛٔی ػبصٔبٖ ٔ 7968  

دساػتىّٟٓ ثشٌضاس ؿذ. حبصُ وبس وٙفشا٘غ، صذٚس ثیب٘یٝ ٔطیظ صیؼت ا٘ؼب٘ی   7971ثٝ د٘جبَ آٖ، اِٚیٗ وٙفشا٘غ جٟب٘ی دس طٚئٗ 

.ٍٍٛ٘ی ؿىُ دٞی آٖ ثیبٖ ؿذٜ اػتتٛصیٝ ٘بٔٝ ثٛد وٝ دس تٕبْ آٟ٘ب ٚاثؼتٍی ا٘ؼبٖ ثٝ ٔطیظ صیؼت ٚ چ 716ٚ ثش٘بٔٝ ػّٕی ٚ   
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اص جّٕٝ ٔؼبئُ ٔٛسد تٛجٝ ایٗ وٙفشا٘غ اػتفبدٜ ٔٙغمی اص ٔٙبثغ، وبٞؾ آِٛدٌی، آٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی ثشای حفبظت اص ٔطیظ صیؼت، 

.تطمیمبت صیؼت ٔطیغی ٚ تأػیغ ػبصٔبٟ٘بی ثیٗ إِّّی صیؼت ٔطیغی اػت  

ٗ وٕیتٝ ثٝ سیبػت ثشا٘ذت ِٙذ، ٔؼبئُ ٚ ثش٘بٔٝ صیؼت ٔطیغی جٟبٖ سا دس ٘تیجٝ ایٗ وٙفشا٘غ، وٕیتٝ ٔطیظ صیؼت تأػیغ ؿذ. ای

.سا ثٝ ػبصٔبٖ ُّٔ اسائٝ وشد« آیٙذٜ ٔـتشن ٔب»، ٌضاسؽ  7987ثشسػی ٚ دس ػبَ   

ٔجٕغ ػٕٛٔی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتطذ دس جٛاة ثٝ ٌضاسؽ وٕیؼیٖٛ جٟب٘ی ٔطیظ صیؼت ٚ تٛػؼٝ، ثشٌضاسی  7989دس دػبٔجش 

.ثٝ تصٛیت سػب٘ذ 7991تٛػؼٝ سا دس ػبَ وٙفشا٘غ ٔطیظ صیؼت ٚ   

ػشاٖ وـٛسٞب دس سیٛ ٕٞضٔبٖ ثب ثیؼتٕیٗ ػبٍِشد وٙفشا٘غ اػتىّٟٓ، وٙفشا٘ؼی ثب حضٛس 7991دس طٚئٗ     

٘بٔیذٜ ؿذ،  ؼبِیتٟبی ثیؼت ػبِٝ ثیٗ إِّّی  "وٙفشا٘غ صٔیٗ")ثشصیُ( ثشٌضاس ؿذ. ایٗ وٙفشا٘غ وٝ    

.اػت« تٛػؼٝ پبیذاس»سا اسصیبثی وشد. دػتبٚسد ایٗ وٙفشا٘غ، اسائٝ ٘ظشیٝ ٚ ّٔی سا دس صٔیٙٝ ٞبی صیؼت ٔطیغی   

 ایٗ ٘ظشیٝ، ٘یبصٞبی وٙٛ٘ی ثذٖٚ وبٞؾ تٛا٘بیی ٘ؼّٟبی آتی دس ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبیـبٖ، تؼشی  ؿذٜ اػت.

تٝ ؿذٜ ٚ ثب اػتفبدٜ عجیؼی وٝ دس اختیبس ٘ؼّٟب ثٝ سػٕیت ؿٙبخٔمذاس ػشٔبیٝ  دس ایٗ تؼشی  حك ٞش ٘ؼُ دس ثشخٛسداسی اص ٕٞبٖ

ػشٔبیٝ اص .عجیؼی اػت(، ٔجبص ؿٕشدٜ ؿذٜ اػت ػشٔبیٝ دس حذ ثٟشٜ ی آٖ )ٚ ٘ٝ اصُ آٖ وٝ ٔٛجت ٘بثٛدی    

ادٜ ٞبی عجیؼی ٔطذٚد ثٝ حذ ثبصتِٛیذ ٚ ججشاٖ عجیؼی آٟ٘بػت. دس غیش ایٗ ثٝ ثیبٖ دیٍش تٛػؼٝ ی پبیذاس دس ثٟشٜ ثشداسی اص د

  ػشٔبیٝ صٛست، ٔٛاص٘ٝ ٔٙفی دس ثٟشٜ ثشداسی اص

سا ٘بپبیذاس ٔی وٙذ. ایٗ ٕٞبٖ ٚ ؼیتی اػت وٝ ثٝ اصغالح تٛػؼٝ وٙٛ٘ی عجیؼی ثٝ وبٞؾ تذسیجی آٖ ٔی ا٘جبٔذ ٚ تٛػؼٝ ػشٔبیٝ 

.ثب تىیٝ ثش سؿذ التصبدی ثٝ ٚجٛد آٚسدٜ اػت  

 جبیٍضیٙی ػشٔبیٝ عجیؼی ثب ػشٔبیٝ ٔصٙٛع سا ٕٔىٗ ٔی ػبصد، اِجتٝ دیذٌبٜ ٞبی التصبدی ٘ئٛوالػیه ٚ تفىشات  ٗ ٌشایی وٝ دس

  ٚ تخشیت ٝ دس ایٗ استجبط ٞضیٙٝ ٞبی صیؼت ٔطیغیدٜ اػت؛ ودس ٔؼیش تٛػؼٝ وٙٛ٘ی ٟٔٓ ثٛ

.سٚ٘ذ اوِٛٛطیىی وٝ اػبػبً ثب ٞیچ ٔٙفؼتی لبثُ ججشاٖ ٘یؼت ٘بدیذٜ ٌش تٝ ؿذٜ ثٛد  

:دس ٚالغ ػیبػتٟبی اصِٛی تٛػؼٝ پبیذاس دس چٟبس ٔمِٛٝ صیش لبثُ تمؼیٓ اػت  

. ؼیّی ٚ ٔٙبثغ وب ی ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٔصشف ٔٙبثغ عجیؼی تجذیذ٘بپزیش )ٔب٘ٙذ ػٛختٟبی.7    

.پبیذاس ػبختٗ ٔصشف ٔٙبثغ عجیؼی تجذیذ٘بپزیش )ٔب٘ٙذ آثٟبی صیشصٔیٙی، خبن ٚ ٌیبٞبٖ.1  

ٍٟ٘ذاؿتٗ حذ تِٛیذ  بیؼبت ٚ آِٛدٌیٟب دس ٔیضاٖ ظش یت جزة ٔطّی ٚ جٟب٘ی )ٔب٘ٙذ ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝ ای، ٔٛاد ؿیٕیبیی .3

.٘بثٛدوٙٙذٜ اٚصٖٚ ٚ صثبِٝ ٞبی ػٕی  
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داؿتٗ حك ا٘تخبة، ٔـبسوت دس تؼییٗ ثٝ  دػتشػی ثٝ اثضاس ٔؼیـت، ٚ دػتشػیاجتٕبػی ٔب٘ٙذ  ٞبی پبیٝ ا٘ؼب٘ی ٚتأٔیٗ ٘یبص.4

اجتٕبػی ٚ دػتشػی ثٝ ٔطیظ ػبِٓ ٚ خذٔبت پبیٝ.  ػش٘ٛؿت ٕبػیاجت  .ثٝ ٔطیظ ػبِٓ ٚ خذٔبت پبیٝ    

.ایٗ ٘ظشیٝ ثؼذاً دس اثؼبد ؿٟشی ٚ ٘بحیٝ ای تؼٕیٓ دادٜ ؿذ  

 ًظریِ تَسعِ پایذار شْری.3

٘ظشیٝ تٛػؼٝ پبیذاس ؿٟشی، حبصُ ثطثٟبی عش ذاساٖ ٔطیظ صیؼت دسثبسٜ ی ٔؼبئُ صیؼت ٔطیغی ثخصٛف صیؼت ؿٟشی اػت 

شای حٕبیت اص ٔٙبثغ ٔطیغی اسائٝ ؿذ. تٛػؼٝ پبیذاس ؿٟشی ٘یبصٔٙذ ؿٙبػبیی ث« تٛػؼٝ ی پبیذاس»وٝ ثٝ د٘جبَ ٘ظشیٝ ی 

.ٔطذٚدیتٟبی ٔطیغی ثشای  ؼبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی دس استجبط ثب ؿٟشٞب ٚ تغجیك سٚؿٟبی عشاحی دس ایٗ ٔطذٚدیتٟبػت  

شدٖ  بیؼبت ثٝ ٔٙبثغ تجذیذ ٘بپزیش دس ایٗ ٘ظشیٝ ٔٛ ٛع ٍٟ٘ذاسی ٔٙبثغ ثشای حبَ ٚ آیٙذٜ اص عشیك اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص صٔیٗ ٚ ٚاسد و

.ٔغشح اػت  

٘ظشیٝ تٛػؼٝ پبیذاس ؿٟشی ٔٛ ٛػٟبی جٌّٛیشی اص آِٛدٌی ٞبی ٔطیظ ؿٟشی ٚ ٘بحیٝ ای، وبٞؾ ظش یتٟبی تِٛیذ ٔطیظ ٔطّی، 

ا ٔغشح ٔی ٘بحیٝ ای ٚ ّٔی، حٕبیت اص ثبصیب ت ٞب، ػذْ حٕبیت اص تٛػؼٝ ٞبی صیبٖ آٚس ٚ اص ثیٗ ثشدٖ ؿىبف ٔیبٖ  میش ٚ غٙی س

.وٙذ  

ٕٞچٙیٗ ساٜ سػیذٖ ثٝ ایٗ اٞذاف سا ثب ثش٘بٔٝ سیضیٟبی ؿٟشی، سٚػتبیی، ٘بحیٝ ای ٚ ّٔی وٝ ثشاثش ثب لبٖ٘ٛ، وٙتشَ وبسثشیٟب ٚ وٙتشَ 

ثیـتش دس ؿٟش ٚ سٚػتبػت ٔی دا٘ذ. ایٗ ٘ظشیٝ ثٝ ٔثبثٝ دیذٌبٞی ساٞجشدی، ثٝ ٘مؾ دِٚت دس ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی ٞب إٞیت ثؼیبسی 

. دٞذ ٚ ٔؼتمذ اػت دِٚتٟب ثبیذ اص ٔطیظ صیؼت ؿٟشی حٕبیت ٕٞٝ جب٘جٝ ای وٙٙذٔی   

ایٗ ٘ظشیٝ، پبیذاسی ؿىُ ؿٟش، اٍِٛی پبیذاس ػىٛ٘تٍبٟٞب، اٍِٛی ٔٛثش حُٕ ٚ ٘مُ دس صٔیٙٝ ٔصشف ػٛخت ٚ ٘یض ؿٟش سا دس ػّؼّٝ 

.ٔشاتت ٘بحیٝ ؿٟشی ثشسػی ٔی وٙذ  

اسی دس ؿٟش ٚ ٘بحیٝ ؿبُٔ ایٗ ٔٛاسد ٔی ؿٛد: وبٞؾ آِٛدٌی، ٍٟ٘ذاسی ٔٙبثغ عجیؼی، دس یه دیذ اجٕبِی ٔجب٘ی ٘ظشی ٔفْٟٛ پبیذ

وبٞؾ حجٓ  بیؼبت ؿٟشی، ا ضایؾ ثبصیب تٟب، وبٞؾ ا٘شطی ٔصش ی، ایجبد جبٔؼٝ جٍّٙی ٚ دسختبٖ ؿٟشی ٚ ٘ٛاحی ػجض، تٛػؼٝ 

َ ٔطّی، تٛػؼٝ ٔتٙٛع ٔؼبوٗ دس ٔشاوض ؿٟشٞبی وٛچه ثشای وبٞؾ اتىبء ثٝ ؿٟش ثضسي، وبٞؾ  ٛاصُ استجبط، ایجبد اؿتغب

  .اؿتغبَ، ػبختبس اجتٕبع ٔتؼبدَ، حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٚ وبٞؾ تشا یه جبدٜ ای

تٛصیغ ٔٙبثغ ٚ تٟیٝ غزای پبیذاس ٔطّی،ثبصیب ت ٘ـذ٘یٔذیشیت  بیؼبت   
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صٔیٗ ثبال ٔی سٚد، ثب٘یبً ثب تٛجٝ ثٝ ثٝ ایٗ عشیك اٚالً ثب جبیٍضیٙی ٔٙبثغ ٚ ٘ٛػبصی آٟ٘ب، اتخبر ػیبػت وبسثشی صطی  ٚ ٔطب ظت اص 

 ، تٛػؼٝ پبیذاس ؿٟشی حبصُ  ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ٚ ٘بحیٝ ای ٚ ػبٔب٘ذٞی  ضب

.دٔی ؿٛ  

ایٗ ٘ظشیٝ ساٜ سػیذٖ ثٝ ایٗ اٍِٛٞب سا اص عشیك ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی ؿٟشی، سٚػتبیی، ٔٙغمٝ ای ٚ ّٔی دس ساػتبی ٘مؾ لبٖ٘ٛ ٚ وٙتشَ 

شیٝ ثٝ ػٙٛاٖ دیذٌبٞی اػتشاتظیه ثٝ ٘مؾ دِٚت دس ایٗ ثش٘بٔٝ سیضیٟب صیبد إٞیت لبثُ اػت ٚ ٔؼتمذ اػت، وبسثشیٟب ٔی دا٘ذ. ایٗ ٘ظ

.دِٚت ثبیذ اص ٔطیظ صیؼت ؿٟشی حٕبیت ٌؼتشدٜ ای ٕ٘بیٙذ  

برًاهِ ریسی شْری ٍ تَسعِ پایذار.9  

ٙٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ػیبػی، ػّٕی،  ٙی، التصبدی ػبَ ٌزؿتٝ ؿبٞذ تطٛالت ثی ػبثمٝ ای دس صٔی 15اص آ٘جب وٝ لشٖ حب ش ٚ ثٝ ٚیظٜ 

اجتٕبػی ٚ ٕٟب ٚ ،  شٍٞٙی ٚ وبسثشی صیؼتی، ثٛدٜ اػت؛ ا٘مالة  شاٌیش استجبعی ٚ اعالػبتی، ٘فٛر ا٘ؼبٖ ثٝ اػٕبق دٚسدػت ٚ لّت ات

ِٔٛىِٟٛب، پیـش ت ػالحٟبی ٞؼتٝ ای ٚ  ٛق ٔذسٖ ٚ سؿذ ؿتبثبٖ ٚ ِجبْ ٌیؼختٝ جٕؼیت، اػتفبدٜ ی ثی حذ اص ٔٙبثغ عجیؼی ٚ 

غیشٜ ٍٕٞی ٘تبیج  شآیٙذ تٕذٖ ثـشی دس ایٗ لشٖ اػت. دس ایٗ ٔیبٖ ثش٘بٔٝ سیضی، عشاحی ٚ ٔذیشیت ؿٟشی ٘تٛا٘ؼتٝ اػت ٟ٘ضت 

.صیجبػبصی ؿٟشی سا ثیب شیٙذ  

،وّیٝ ؿئٖٛ ص٘ذٌی سا ثٝ ؿذت ،دس ایٗ استجبط ٔىبتت ٔختّفی ٕٞچٖٛ ٔذس٘یؼٓ ثب تٛجیٝ التصبدیػشٔبیٝ   

تطت تأثیش خٛد لشاس دادٜ اػت ٚ ٞیچىذاْ اص ٟ٘ضتٟبی ؿٟشػبصی ٘ظیش والٖ پیٍشٌشایی، ٔتبثِٛیؼٓ ؿٟشی، ػبختبسٌشایی،  

ا٘ؼب٘ی، تٛاٖ ٔمبثّٝ ثب ٔذس٘یؼٓ سا ٘ذاؿتٝ اػت ٚ اغّت دس حذ ٘ظشیٝ س تبسٌشایی، ٕ٘بدٌشایی، ا٘ؼبٖ ٌشایی، عجیؼت ٌشایی، آٔبیؾ 

.ثبلی ٔب٘ذٜ ا٘ذ  

ثٝ جشأت ٔی تٛاٖ ٌفت ؿٟشػبصی لشٖ ثیؼتٓ سا اص جٙجٝ ٞبی ػّٕی ٚ اجشایی ٔذس٘یؼٓ ؿىُ دادٜ اػت ٚ ثیـتشیٗ  شثٝ سا ثش 

.ٔطیظ صیؼت ٚاسد آٚسدٜ اػت  

د ٔؤثش ؿٟشٞب، ٔطب ظت اص ٔطیظ ٔصٙٛع ٚ عجیؼی، تؼبدَ ٔیبٖدس ایٗ ٔیبٖ ٟٔیبی ؿشایظ ص٘ذٌی ػبِٓ، وبسوش ٌزاسی ٞبی  ػشٔبیٝ 

دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی  ثخؾ ػٕٛٔی ٚ خصٛصی، اػتفبدٜ وبسا اص ٔٙبثغ وٝ دس ٌزؿتٝ دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ػٙتی ٔشػْٛ ثٛدٜ،

.والػیه ثٝ چـٓ ٕ٘ی خٛسد  
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ِزا ا٘تمبدٞبیی اص ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی والػیه دس صٔیٙٝ ٞبی: ػیبػی، تىٙیىی، عشح،  شآیٙذ، حش ٝ، جٙجٝ ٞبی سلبثتی، ٔؼىٗ،  مش 

شاٖ ؿىؼت آٖ سا اػالْ ٔؼىٗ، ایجبد اجتٕبػبت الّیت ٘ظادی، ٔٙغمٝ ثٙذی، ػذْ تٛجٝ ثٝ تٙٛع ٌشایی ٚ...ٌشدیذٜ ٚ اغّت صبحت ٘ظ

.ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ  

.دس د٘یبی أشٚص ثیـتش اص یه ٔیّیبسد ٘فش  بلذ ػشپٙبٜ ٔٙبػت ا٘ذ وٝ ثیـتش آٟ٘ب دس ؿٟشٞبی جٟبٖ ػْٛ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ  

دسصذ آٟ٘ب دس ٔٙبعك  81ٔیّیٖٛ ٘فش ثٝ جٕؼیت جٟبٖ ا ب ٝ ؿذٜ وٝ  711حذٚد  1111تب  7991تخٕیٗ صدٜ ؿذٜ وٝ ثیٗ ػبِٟبی 

ص٘ذٌی ٔی وٙٙذؿٟشی   

796دس ػبَ  ٞـت تب اص دٜ ؿٟش ثضسي جٟبٖ دس آػیب ٚ  1111ٞـت تب اص دٜ ٔٙغمٝ ؿٟشی جٟبٖ دس جٟبٖ اَٚ ثٛدٜ، أب دس ػبَ  1

 آٔشیىبی جٙٛثی لشاس داسد.

ػْٛ دسصذ ٔؼبوٗ جذیذ دس ؿٟشٞبی جٟبٖ 75تب  71ٔؼتمذ اػت وٝ   (Lowe)  ِٛ  

ِِٛٝ وـی، ثی ٘ظٕی  شٟٔب، ٔٙبعك حبؿیٝ ٘ـیٗ، ٔٙبعك  میش٘ـیٗ ٚ... اص ایٗ لجیُ ا٘ذ. غیش سػٕی ا٘ذ. تشاوٓ صیبد، ػذْ ٚجٛد آة 

.ایٗ ٔؼبئُ اص ٘تبیج ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی لشٖ ثیؼتٓ ٚ ٔىبتت ٔجتٙی ثش آٖ اػت  

یٗ إُِّ ٔـشٚػیتی خبف دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ث« اثشاوشأجی»، ٚ «ؿبسة»، «ٌذع»، «ٞبٚسد»اص آ٘جب وٝ ثش٘بٔٝ سیضا٘ی ٕٞب٘ٙذ 

ثبیذ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی جذیذ، چٙیٗ ٔـشٚػیتی سا ثذػت آٚس٘ذ. آٟ٘ب ثبیذ ثٝ ٔثبثٝ یه اصالح  17وؼت ٕ٘ٛد٘ذ. ِزا دس لشٖ 

اجتٕبػی ٌش شا، ٌفتٍٛ ٌش٘ٛ، ٔذیش ٔطیظ صیؼت، ایجبد ػبختٟبی پبیذاس، ٔـبسوت ٌشا، ایجبدوٙٙذٜ ، خشدٌشای تىٙیىی، ٘ظٓ ٌ

.ػیبػی التصبدی دس ٞش صٔبٖ ػُٕ ٕ٘بیٙذ اجتٕبػی  شصتٟبی ثشاثش، ٔتؼٟذ ٚ  ـبسٞبی  

ثبؿٙذ. چٖٛ آٟ٘ب ػٟٓ ػٕذٜ ای دس ػبختبس « چـٓ اػتشاتظیه»ثٝ ػٙٛاٖ سٞجشاٖ حش ٝ ای ثبیذ داسای  17ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی لشٖ 

. تٕذٟ٘ب داس٘ذ  

دػتٛس جذیذ ٔطیظ صیؼت ٔجتٙی ثش تٛػؼٝ پبیذاس، یه  شصت اػتثٙبیی ثشای ثش٘بٔٝ سیضاٖ دس وؼت سلبثت دس ٔذیشیت ٔطیظ 

. ثٙبثشایٗ ثبیذ یه دسیچٝ ػیبػی پبیذاس ثشای ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی حش ٝ ای ٌـٛدٜ ؿٛد. أب آیب آٟ٘ب تٛا٘بیی صیؼت ثٛجٛد آٚسدٜ اػت

سػیذٖ ثٝ چٙیٗ ٘مـی سا داس٘ذ؟ اٌش تئٛسی اصِٛی ثش٘بٔٝ سیضی ٔؼبصش ثب دػتٛسات پبیذاسی ٕٞخٛاٖ ؿٛد، ٔی تٛاٖ ثٝ ٘تبیج ایٗ 

.یذ ثٝ دا٘ؾ وٙتشَ ػیؼتٕٟبی اداسی ٚ عشاحی دس ٔطیظ ٔجٟض ؿٛ٘ذتٛا٘بیی أیذاٚس ثٛد. چٖٛ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ثب  

سٞجشی ٚ »، «ٚ غ وٙٙذٜ لٛا٘یٗ ٔٙبػت»، «اسائٝ دٞٙذٜ سٚؽ ٞبی ثذیغ»، «ؿجٝ لب ی»ثش٘بٔٝ سیضاٖ حش ٝ ای ؿٟشی ثبیذ ثٝ ػٙٛاٖ 

ی  شٍٞٙی خّك ٕ٘بیٙذ تب دس ثبؿٙذ. ثش٘بٔٝ سیضاٖ ثبیذ یه  ضب« ایجبدوٙٙذٜ س بٜ»ٚ « ؿغُ آ شیٗ»، «ٔذیشیت ٔطیظ صیؼت
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ٌفتٍٛٞب، صطجت ٞب ؿٙیذٜ ؿٛد ٚ دس حٕبیت اص تٛػؼٝ پبیذاس ٚ پبیذاسی؛  ٕٗ سػبیت ٘ظشیٝ اخاللی ثٝ ػیبػت وبسثشی اسا ی 

.ٔٙبػت دػت یبص٘ذ  

اسد، تب سٚؿٗ اػت حُ ثخـی اص ایٗ ٔؼبئُ، ٘یبصٔٙذ تٛجٝ ثٝ تـىیالت تخصصی، ػبختبس آٔٛصؿی ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی اجشائی ٔٙبػت د

ا شادی ثشای ایٗ سؿتٝ آٔبدٜ ؿٛ٘ذ، ٚ حّمٝ اتصبَ ٔیبٖ تٛػؼٝ پبیذاس ٚ حش ٝ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ثشلشاس ٌشدد. دس ٚالغ ثش٘بٔٝ سیضاٖ 

.ثبیذ دس ساػتبی اصَٛ ٚ چبسچٛة ثش٘بٔٝ سیضی ٔطیغی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس حشوت ٕ٘بیٙذ  

ٚ اصَٛ ٚ ػیبػتٟبی ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی اسا ی اص ػغ  جٟب٘ی ثٝ  ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی اسا ی  ؼّی ثبیذ دٌشٌٖٛ ؿٛد

ٔٙغمٝ ای ٚ ٔطّی تؼٕیٓ دادٜ ؿٛد. ٘مؾ دِٚتٟب ٚ ٔـبسوتٟبی ٔشدٔی دس ایٗ حشوتٟب لبثُ تٛجٝ اػت؛ ثٝ ٘طٛی وٝ ٔٛا٘غ 

 ایذئِٛٛطیىی ٞٓ دس ایٗ استجبط ثبیذ ثشعشف ٌشدد

غیشٜ دس ػغ  ّٔی ٚ ٔطّی  شٚسی اػت. دس ایٗ ٔیبٖ ثبیذ ثٟیٙٝ تشیٗ  ِزا یىپبسچىی دس ثش٘بٔٝ سیضٞبی صٙؼتی، اداسی ٚ

.اػتب٘ذاسدٞب ثشای ویفیت ٔطیظ صیؼت عشاحی ؿذٜ ٚ ثٟتشیٗ تىٙیىٟب ثشای وٙتشَ آِٛدٌی ٞب  شاٞٓ ٌشدد  

 بر ایي اساس، برای برًاهِ ریسی شْری قرى بیست ٍ یکن بایذ هٌشَری ارائِ شَد. در ایي هٌشَر ابذاع یک سیستن

:کارای برًاهِ ریسی هحیطی در شْر بایذ هبتٌی بر هَارد زیر باشذ  

ثشای حشوت اص ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ٔٛجٛد ثٝ یه ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی وبسای ٔغّٛة  شٚسی اػت ٔٛا٘غ لب٘ٛ٘ی .7

.٘یُ ثٝ آٖ وبٞؾ یبثذ  

ایذ. اجتٕبػی ثٟیٙٝ وبِجذی ثٝ ٚجٛد ثبیذ دس ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ویفیت  1 

.ٞذف ٔشوضی یه ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی وبسای ٔطیغی ثبیذ وبٞؾ ٚاثؼتٍی ثٝ ٔبؿیٗ ٚ اتىبء ٔٙغمی ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ثبؿذ.3  

ٞذف ٔشوضی یه ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی وبسای ؿٟشی ثبیذ وـٕىؾ ثٝ جؼتجٛی حّك ٔىبٟ٘بی صیجب، ػبِٓ ٚ أٗ ثشای ص٘ذٌی .4

.ثبؿذ  

.ٝ سیضی وبسای ؿٟشی ثبیذ ٘ضدیىی ٔطُ وبس ٚ ص٘ذٌی دس حٛٔٝ ٞبی ثبصفب ثبؿذٞذف ٔشوضی یه ػیؼتٓ ثش٘بٔ.5  

.دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی جذیذ ثبیذ تٙبػت ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔیبٖ ؿٟش٘ـیٙی ٚ ٘ظبٟٔبی عجیؼی ثٛجٛد آیذ.6  

.دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی جذیذ ثبیذ ثٝ ٞٛیت ؿٟشی تٛجٝ خبف ٔجزَٚ ٌشدد.7  

.ؿىُ ؿٟش جٛاثٍٛی ٘یبصٞب ٚ س تبسٞبی ٔتطَٛ جبٔؼٝ ثبؿذ دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی جذیذ ثبیذ.8  

.دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی جذیذ ثبیذ ػبٔب٘ذٞی ٚ ثٟؼبصی ثب تٟب ثش اػبع پبیذاسی ٚ اسصؿٟبی  شٍٞٙی صٛست پزیشد.9  

.دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی جذیذ ثبیذ ثٝ  بیؼبت ا٘شطی ٚ ٔصشف ثٟیٙٝ آٖ تٛجٝ وب ی ؿٛد.71  
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.ی جذیذ ثبیذ ثٝ ٘مؾ ا٘شطی ٞبی جذیذ ثخصٛف ا٘شطی ٞبی خٛسؿیذی ٚ ثبد تٛجٝ اػبػی ٌشدددس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟش.77  

جضء ٔؼئِٛیت ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی دس لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ « ؿٟش پبیذاس»ٚ « ؿٟش اوِٛٛطیه»ثذیٟی اػت، ثش٘بٔٝ سیضی ٚ عشاحی 

.خٛاٞذ ثٛد  

 شْر اکَلَشیک.5

طیغی دس تٛػؼٝ ٚ ادأٝ حیبت ؿٟش اػت، ثٝ ٘طٛی وٝ ٔطذٚدیتٟبیٔفْٟٛ ؿٟش اوِٛٛطیه، سػبیت ٔالحظبت صیؼت ٔ دس  اجتٕبػی 

.ثشاثش ا٘ؼبٖ ٔتٙبػت آ٘چٝ عجیؼت ایجبد ٕ٘ٛدٜ ثبؿذ  

ٌی ٔؼٙی داسد؛ ِزا ؿٟش ثشای ِزا ؿٟش٘ـیٙبٖ ٔٛسد ثٟشٜ ثشداسی لشاس ٔی ٌیشد. دس ایٗ دس ؿٟش اوِٛٛطیه، ثذٖٚ تخشیت عجیؼت ص٘ذ

.ؿٟش ٔٙغمٝ جغشا یبیی تٟٙب ثش اػبع ٔشصٞبی عجیؼی تؼییٗ ٔی ؿٛد  

ٔجٕٛع خٛدوفبػت ٚ ٘ٛػی جبٔؼٝ اٚسٌب٘یه ثشلشاس اػت. دس ؿٟش اوِٛٛطیه وُ وبسوشد ؿٟشی دس  ٛاصُ ػبصٌبس ٚ  ٚ ٞش ٔٙغمٝ دس

.پیبدٜ لشاس ٔی ٌیشد ثٙبثشایٗ ٚػبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی ٔطذٚد ٌشدد ثٟیٙٝ  

 ثذیٟی اػت وبسثشیٟبی ٔختّ ، ٔجتٙی ثش تّفیك ػّٕىشدٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ اؿتغبَ اػت؛ تب ٔیضاٖ س ت ٚ آٔذ دس ؿٟش وبٞؾ یبثذ. 

 ،(Urban villages)«دٞىذٜ ٞبی ؿٟشی» (Compact City) ،«ٜایذٜ ؿٟش  ـشد» 

«  صٔیٙیعشاحی ؿٟشی صیش »ٚ  

.جضء ٔجب٘ی ٘ظشی ؿٟش اوِٛٛطیه اػت تب ٔشدْ پیبدٜ ثٝ ػش وبس یب ٔطُ خذٔبت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ثشٚ٘ذ  

.دس ٚالغ ؿٟش اوِٛٛطیه ٔجتٙی ثش عشاحی اوِٛٛطیه یؼٙی ادغبْ  شآیٙذٞبی ص٘ذٜ ٚ وبٞؾ آثبس تخشیت صیؼت ٔطیغی لشاس داسد  

.سض  شٍٞٙی ٚ ػٙتٟب دس تٛػؼٝ  ـشدٜ ٚ ٔتٙٛع احتشاْ خبصی لبئُ اػتایٗ اٍِٛ ثٝ ػالٔت، صیجبیی، آػبیؾ، أٙیت، ػٛا  

 ػٝ ػٙصش ٟٔٓ اوِٛٛطیىی، ٔشدْ، التصبد ٚ ٔطیظ ثبیذ صثبٖ عشاحی جذیذ ؿٟشی دس 

 لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ ثبؿذ

 

. 
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طراحی اکَلَشیکی با هفَْم پایذاری بایذ ّوخَاى باشذ. بر ایي اساس ًَع طراحی بایذ از اصَل زیر 

:باشذ تشکیل شذُ  

ٔطّی ثٛدٖ ساٜ حّٟب.7  

تٛجٝ ثٝ جٙجٝ ٞبی اوِٛٛطیىی دس عشاحی.1  

عشاحی یب عجیؼت ٚ حذالُ دخبِت دس عجیؼت.3  

عشاحی ثب ٔشدْ.4  

ٔشئی وشدٖ عجیؼت.5  

اِٟبْ اص ٞٙذػٝ عجیؼت.6  

حذالُ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘ظبْ ثؼتٝ.7  

تؼبدَ ثٟیٙٝ ثیٗ جٕؼیت ٚ ٔٙبثغ.8  

وبٞؾ حذالُ تٛػؼٝ ا می.9  

ػٙتٟبی  شٍٞٙیحفظ .71  

اجتٕبع ٌشا، ٔمیبع وٛچه، ٔطّی، تىِٙٛٛطی ٔٙبػت، ا٘ؼبٖ ٌشا، تٛجٝ ثٝ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ،  17ثذیٗ تشتیت عشاحی ؿٟشی لشٖ 

تٛجٝ ثٝ صٔیٙٝ ٚ  شًٞٙ، ٞضیٙٝ وٓ، عشاحی اص پبییٗ ثٝ ثبال، جبٔغ ٚ  شاٌیش ٚ آصادی خٛاٞب٘ٝ خٛاٞذ ثٛد ٚ اص ٔٙبثغ ٔٛجٛد ٔٙغمٝ 

.داسی ٔی ٕ٘بیذخٛد ثٟشٜ ثش  

 شْر پایذار.6

ٔجتٙی ثش حفبظت اص اسا ی، اٍِٛی تٛػؼٝ پبیذاس ؿٟشی، صیش ثٙبی ٔفیذ، تجذیذ ٘ظش دس ؿىُ « ؿٟش پبیذاس»ٔجب٘ی ٘ظشی ثش٘بٔٝ سیضی 

آٚسی ؿٟشٞب، وٙتشَ سؿذ، صش ٝ جٛیی دس ا٘شطی ػبختٕب٘ی، تشاوٓ ٔتؼبدَ، تغییش دس وبسثشیٟب، حفظ  شًٞٙ ٚ ػٙت ٚ اسصؿٟب، سٚی 

ثٝ ٔصبِ  ٚ ٞٙشٞبی ثٛٔی، عشاحی ثش ٔجٙبی ػبثش پیبدٜ، اػتفبدٜ اص دٚچشخٝ، اػتفبدٜ وبساتش اص صٔیٗ، اػتفبدٜ ثیـتش اص اسا ی دسٖٚ 

ؿٟش ٚ ثب تٟبی خبِی، اػتفبدٜ جذیذ اص ثٙبٞبی لذیٕی، احیبء اسا ی تخشیت ؿذٜ، دٚسی اص ٔىبٟ٘بی داسای آػیت اص لجیُ ٔؼیّٟب ٚ 

ؽ ٚ ٌؼُ، ....، پبیذاسی ٔؼىٗ، تٛجٝ ثٝ ؿجىٝ ای پیٛػتٝ اص  ضبٞبی ػجض ٔطّٝ ای ٚ ٘بحیٝ ای دس ؿٟش، ایجبد ثبغچٝ  شػبیؾ ٚ ِغض

.ٞبی ؿٟشی اػت  
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ایٗ ٘ظشیٝ تّفیمی اص ٔىتت عجیؼت ٌشائی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس ٚ  شًٞٙ ٌشایی ثب اػتطىبْ ٔجتٙی ثش تىِٙٛٛطی ٚ ػبصٜ ٞبی لٛی سا 

.پیـٟٙبد ٔی وٙذ  

ٟش پبیذاس ثبیذ ٔتىی ثش اؿتغبَ صایی، صٙؼت ٚ تجبست پبیذاس ثذٖٚ تأثیش ٘بٔغّٛة دس عجیؼت ثبؿذ. ِزا حذالُ آِٛدٌی، التصبد ؿ

.ٔصشف وٓ ا٘شطی اص اصَٛ ؿٟش پبیذاس اػت  

ٌزاسی ٚ تصٕیٓ ٌیشیٟب ثشای آیٙذٜ ی ؿٟش خٛاٞذ ثٛد. دس  ػشٔبیٝ ؿٟش پبیذاس اص ٘ظش ٔذیشیتی ٔجتٙی ثش چٍٍٛ٘ی اتخبر ػیبػتٟبی

ؿٟش پبیذاس اص ٔذیشیت ٌؼتشؽ ثضسٌشاٟٞب ثٝ ػٙٛاٖ  بوتٛسی دس تٛػؼٝ ثی سٚیٝ ؿٟش جٌّٛیشی ٔی ؿٛد، چٖٛ ٞش چٝ ؿٟش ثضسٌتش 

.شیت ٔطیظ صیؼت ا ضایؾ ٔی یبثذثبؿذ اص اعشاف خٛد ثیـتش عّت ٔی وٙذ ٚ خغش تخ  

ثٙبثشایٗ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ ٔذیشاٖ ؿٟشی، ٘ظبْ ؿٟشی سا ثٝ ػٙٛاٖ یه وُ دس ٘ظش ٌش تٝ تب وبِجذ ؿٟش ثش ٔطیظ عجیؼی ٚ ثیٛػفش 

ٔٙغجك ثبؿذ. ثضسٌتش ؿذٖ ؿٟش، ٟٔبجشت، ٔؼئّٝ وٕی ٚ ویفی آة، ثٟشٜ ثشداسی اص ػفشٜ آثٟبی صیشصٔیٙی، آِٛدٌی ٞٛا، ػالٔتی 

.ؿٟشٚ٘ذاٖ، عٛال٘ی ؿذٖ ػفشٞبی دسٖٚ ؿٟشی، پش ٞضیٙٝ ثٛدٖ صیشػبختٟب ٚ تخشیت اسا ی سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت  

.ثذیٟی اػت ػٝ ػبُٔ ٔـىُ آ شیٗ سا آة، ٔٛاد صایذ ٚ آِٛدٌی ٞٛا ٔی تٛاٖ روش ٕ٘ٛد  

.اػت ا٘ذاصٜ ثٟیٙٝ ؿٟش پبیذاس ٔجتٙی ثش تؼبدَ ٔطیظ، ثیٛػفش ثب جٕؼیت ٚ التصبد ٚ اؿتغبَ  
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 :گیری ًتیجِ

ثبیذ ٔذیشیت  وبِجذی اػت .، اجتٕبػی ، التصبدی ٚ ٘ظشیٝ تٛػؼٝ پبیذاس ٚ تٛػؼٝ پبیذاس ؿٟشی ٔؼتّضْ تغییش صیشػبختٟبی ػیبػی

تٛػؼٝ ٔٙغمٝ ای ٚ ؿٟشی ثش ٔجٙبی چبسچٛة اصَٛ تٛػؼٝ پبیذاس  شاٞٓ ٌشدد ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی اص آثش ٔخشة ٔذس٘یؼٓ ٚ 

ب ٚ ؿىؼت آٟ٘ب دس ٔجب٘ی ٘ظشی خٛد تجذیذ٘ظش ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔٙـٛس پبیذاسی سا دس ؿٟشٞب ٚ ثش٘بٔٝ سیضیٟب ٔذ ٘ظش  شأذاس٘یؼٓ ثش ؿٟشٞ

ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ ٔذیشاٖ ؿٟشی لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ ثبیذ عشحٟبی جبٔغ ٔجتٙی ثش حٛصٜ ٞبی آٔبسی سا وٙبس ٌزاؿتٝ ٚ ؿىؼت .لشاس دٞٙذ

.ی ؿٟشی ثٝ ٔذت حذالُ یىصذ ػبَ ٚ دس استجبط ثب ٔطیظ ثٛٔی ٚ عجیؼی لذْ ثشداس٘ذآٟ٘ب سا اػالْ ٕ٘بیٙذ. ِزا دس پی اسائٝ عشحٟب  

آٟ٘ب ثبیذ ثٝ یه پتب٘ؼیُ ػٙجی ثشای ؿٟشٞب دس صٔیٙٝ حفظ جٕؼیت ٔتٙبػت ثب ٔٙبثغ ٚ التصبد ٚ  شًٞٙ دػت یبص٘ذ. ٔؼئّٝ 

 غ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات دلیك تش ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ثخـٛدٌی ٔبِیبتی ثشای  ؼبِیتٟبی ٕٞبًٞٙ ثب ٔطیظ، حٕبیت ٔبِی اص  ؼبِیتٟب، ٚ

.آٔٛصؿی دس حشوت آیٙذٜ  شٚسی اػت  
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