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 چکیدٌ
دس ثیٗ تٕبْ سؿتٝ ٞبی عشاحی، عشاحی ؿٟشی ثیـتشیٗ تبثیش سا ثش ٔبٞیت ؿٟشٞب ٚ ص٘ذٌی ؿٟشی داسد. ٞش      

چٝ لذس ٞٓ اٍِٛی پیـٟٙبدی وبسثشی صٔیٗ وٟتٛػظ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی تدٛیض ٔی ؿٛد، ٔٙغمی ٚ ٔٛخٝ ٚ 

ثبؿذ، ایٗ تشویت وّی ػٝ ثؼذیفشْ ٞب ٚ فضبٞب اػت وٝ ثٝ یه ؿٟش  ػبختٕبٖ ٞب ٚ ٔبٞیت ٔٙظش آٖ صیجب ٚ ٔفیذ

ت ٌشٜٚ ثیـٕبسی اص عشاحبٖ ػؿخلیت ٔی دٞذ )آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دس صٔب٘ٛ دس عی صٔبٖ دیذٜ ٔی ؿٛد(. ؿٟشٞب ثٝ د

ثٝ ؿىُ آٌبٞب٘ٝ یب ٘بآٌبٞب٘ٝ ؿىُ ٔی ٌیشد، وٝ ٞش وذاْ دس كذد تبٔیٗ ٔٙبفغ ٚ ػالئك خٛد٘ذ. عشاحی ؿٟشی 

الذأبت ٕٞبًٞٙ ٚ خٛدآٌبٞب٘ٝ دسعشاحی ؿٟشٞبی خذیذ ٚ ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی دیٍش ا٘ؼب٘ی ٚ یب عشاحی ٔدذد  حبٚی

ؿٟشٞبی ٔٛخٛد ٚ یب ثخؾ ٞبیی اص آٟ٘ب دس پبػخ ٌٛیی ثٝ ٘یبصٞبی ػبوٙبٖ اػت ٚسای آٖ عشراحی ؿٟشی ٘ـبٖ 

بِجذی یب اختٕبػی. ثٙبثشایٗ ایٗ وبس دٞٙذٜ الذأبت اسادی دس خّك تغییشات ٔثجت دس خٟبٖ اػت، اػٓ اص تغییشات و

ثبیذ ثٝ خٛثی ا٘بْ ؿٛد ٚ ثشای ایٗ وبس عشاحی ؿٟشی ٘یبصثٝ یه پبیٝ ٔؼشفتی ٔؼتجش داسد. ؿبیذ ثٟتشیٗ ساٜ ثشای 

چٙیٗ پبیٝ ای یىـىُ تـشیحی ٚ تٛكیفی ا٘تضاػی تئٛسی ؿىُ ؿٟش ٚ ٘یشٚٞبیی اػت وٝ آٖ سا ؿىُ ٔی دٞٙذ. 

ٝ دػت آٚسدٖ ساٜ حُ ٞبی خٛد تٛخٟی ثٝ چٙیٗ پبیٝ ٔؼشفتی ٕ٘ی وٙٙذ. آٟ٘ب ثٝ ؿذت اِجتٝ عشاحبٖ اغّت ثشای ث

 ثش تدبسة ٌزؿتٝ تىیٝ داس٘ذ.

عشاحی ؿٟشی ٚاطٜ ای اثٟبْ آٔیض اػت. اٌش ٞذف وتبة سٚؿٗ ؿذٖ ٔؼٙبی آٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحلِٛی وٝ خّك 

دٞذ، ثبؿذ، پغ الصوٓ اػت اص ایٙدب ٔی وٙذ ٚ فشآیٙذٞبیی وٝ ثشای خّك ایٗ ٔحلَٛ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی 

ؿشٚع وٙیٓ وٝ چشا چٙیٗ تٛضیحی ضشٚسی اػت. اص ٘ظش ثشخی اص كبحجبٖ حشفٝ عشاحی؛ ضشٚستی ثشای چٙیٗ 

وبسی ٚخٛد ٘ذاسد. عشاحی ؿٟشی ٔی تٛا٘ذ ثشای ٞش وغ ٕٞبٖ چیضی سا وٝ اٚ ٔی خٛاٞذ،؛ ٔؼٙی ثذٞذ. اِجتٝ 

ؽ ٞبی خٛد سا ثٝ كٛست وّی ٔـخق وٙذ، ٞش ٌٛ٘ٝ پیـشفت آٖ چٙب٘چٝ سؿتٝ ای ٘تٛا٘ذ ٔبٞیت، ٞذف ٚ سٚ

 ٔـىُ خٛاٞذ ثٛد.

ی ٌزسد ِٚی یذ ػٝ دٞٝ اص وبسثشد ٌؼتشدٜ آٖ ٔٚ ؿب« عشاحی ؿٟشی»پیذایؾ ٚاطٜ  بٖٔص پٙدبٜ ػبَ اص

د عشاحی ؿٟشی دس دا٘ـٍبٜ ٞبسٚاس وٙفشا٘ؼی دسثبسٜ 1956ٔـىُ ثتٛاٖ ثٝ سیـٝ ٚالؼی ایٗ ٚاطٜ پی ثشد. دس ػبَ 

ٞٝ دس دٚ ٔٛصؿی عشاحی ؿٟشی پیؾ اص پبیبٖ دثب ٘ظبست حٛصٜ ِٛییغ ػشت ثشٌضاس ؿذ ٚ اِٚیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی آ

دا٘ـٍبٜ ٞبسٚاسد ٚ پٙؼیّٛا٘یب ساٜ ا٘ذاصی ٔی ؿٛد. پیؾ اص ایٗ ثش٘بٔٝ ٞب، ثش٘بٔٝ ٞبی عشاحی ٔشاوض ؿٟشی ٚخٛد 

 بٜ ِیٛسپَٛ ٚ دا٘ـٍبٜ ثٛصاس پبسیغ.داؿت، وٝ ؿٟشت خٟب٘ی پیذا وشدٜ ثٛد. ٔب٘ٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی دا٘ـٍ

بی عشاحی، عشاحی ؿٟشی آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ أشٚص ٔی ؿٙبػیٓ دس پبػخ ثٝ ٔحذٚدیت ٞبی فّؼفٝ ٞب ٚ پبسادایٓ ٞ

خٙجؾ ٘ٛ دس ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ؿىُ ٌشفت. خبِت ایٗ وٝ ایٗ ؿىُ ٌیشی دس پبػخ خشدٌشائی ٚ تدشثٝ ٌشایی 

ٝ ٞبی خٛة عشاحی ؼٙی ساٜ وبسٞبی وّی عشاحی ثٛد، وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ثٝ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ اص پبسادایٓ ٞبی عشاحی ی

 ثٝ حؼبة ٔی آٔذ.
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 مقدمٍ

احی ؿٟشی فؼبِیتی اػت وٝ ثب ٚخٛد ٘مؾ تؼییٗ وٙذ٘ٝ ای وٝ ٔی تٛا٘ذ دس ؿىُ دٞی ثٝ ٔحیظ ا٘ؼبٖ ػبخت شع

ػبَ ٞٓ اص ؿىُ ٌیشی آٖ ثٝ ؿىُ وٙٛ٘ی  50ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ استمبی ویفیت آٖ داؿتٝ ثبؿذ ٚ ػّیشغٓ ایٙىٝ ثیؾ اص 

ٔی ٌزسد، ٕٞچٙبٖ دس ٞبِٝ ای اص اثٟبْ لشاس داسد ٚ ٔتخللبٖ أش ٞش یه ثٝ فشاخٛس ؿشایظ ٚ ٔحیظ خبف ٘ؼجت ثٝ ٔبٞیت، 

 ٞذف ٚ سٚؽ ٞبی آٖ اظٟبس ٘ظش وشدٜ ِٚی ٞٙٛص ٞٓ ثٝ یه ٚافك ضشیح ٚ سٚؿٗ دس ایٗ ٔٛسد دػت ٘یبفتٝ ا٘ذ.

ػبَ ٕٞىچٙبٖ خض دس  20ثشی اِٚیٗ ثبس ثٝ ٚخٛد آٔذ، أب پغ اص ٌزؿت  1950دس اٚاػظ دٞٝ « عشاحی ؿٟشی»ٚاطٜ 

ٞش فؼبِیتی وٝ ثب  تمشیجبٌشٜٚ وٛچه وؼب٘ی وٝ ثٝ تٛػؼٝ چٟبس ثؼذی ػشكٝ ٞبی ؿٟشی ػاللٝ ٔٙذ٘ذ، وبسثشد ٘ذاسد. أشٚص ثٝ 

یٗ تغییشی دٚ دِیُ ٚخٛد داسد. اَٚ إٞیتی اػت وٝ ٛد. ثشای چٙؿػىٛ٘تٍبٜ ٞبی ا٘ؼب٘ی ػش ٚ وبس داؿتٝ ثبؿذ اػتفبدٜ ٔی 

فؼبِیت ٞبی عشاحی ؿٟشی دس ایدبد ٔٛلؼیت ٞبی استمبء )اٌش ٘ٝ تؼییٗ( ویفیت ص٘ذٌی ٔشدْ ٚ دس ٚالغ وشٜ صٔیٗ داسا ٔی 

شاحی ؿٟشی چٝ ثبؿذ. دْٚ ایٗ وٝ ثذ٘ٝ اكّی ٔؼٕبساٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ؿٟشی دسیبفتٝ ا٘ذ وٝ فبكّٝ ٌشفتٙـبٖ، اص فؼبِیت ٞبی ع

 اص ٘ظش ػّٕی ٚ چٝ حشفٝ ای، ٞش چٝ لذس ٞٓ ٔٛسد ٘یبص ثٛدٜ ثبؿذ ٘بثخشدا٘ٝ اػت.

 
 طراحی شُری

 أشٚصٜ ٚاطٜ عشاحی ؿٟشی ثشای تٛكیف ٞش عشاحی وٝ دس ٞش ثؼتش ؿٟشی كٛست ٌیشد ثٝ وبس ٔی سٚد.

شاحی وٙذ، لبدس ثٝ عشاحی یه ؿٟش خٛة ثؼیبسی اص ٔؼٕبساٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ س وغ ثتٛا٘ذ یه ػبختٕبٖ سا ثٝ خٛثی ع

٘یض خٛاٞذ ثٛد. تؼذاد صیبدی اص ٔؼٕبساٖ ٚ تؼذاد وٕتش ِٚی لبثُ تٛخٟی اص ٔؼٕبساٖ ٔٙظش، ٔحیظ ٞبی ؿٟشی خٛثی سا ثشای 

ت ٔشدْ ٚ ٌبٞی ٘یض ٔٛخٛدات دیٍش عشاحی وشدٜ ا٘ذ ٚ یب ؿبیذ ٞٓ عشاحی سا ٞذایت وشدٜ ثبؿٙذ. ِٚی ثب وٕبَ تبػف ثب ٚخٛد ٘ی

خٛثـبٖ فضبٞبی ٘بٔغّٛثی ٘یض ثٝ ٚخٛد آٚسدٜ ا٘ذ. فشآیٙذ عشاحی دس ٚالغ دس تٕبْ صٔیٙٝ ٞبی تلٕیٓ ٌیشی ثٝ ٞٓ ؿجیٝ اػت، 

 أب ٔؼبئُ ٔٛسد ثشسػی دس ٞش وذاْ ثٝ عٛس وبُٔ ثب دیٍشی ٔتفبٚت اػت.

ٛدٜ ٚ اص ٔدٕٛػٝ ٞبی ػبختٕب٘ی عشاحی ؿٟشی اص پشٚطٜ ٞبیی ثب چٙذ ػبختٕبٖ تـىیُ ٔی ٚد وٝ اص ٘ظش ا٘ذاصٜ ٔتفبٚت ث

٘یض دسثش ٔی  اعشاحی خٛد ػبختٕبٖ س ؿٟش ختٓ ٔی ؿٛد. ٌبٞی عشاحی ؿٟشی،ؿشٚع ٚ ثٝ ثخؾ ٞبیی اص ؿٟش ٚ دس ٟ٘بیت وُ 

ٌیشد، أب اغّت تٟٙب تب آٖ حذ ٚاسد ٔؼٕبسی ثٙبٞب ٔی ؿٛد وٝ وبسثشی ٞب ٚ ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب ثٝ ٚیظٜ دس عجمٝ ٕٞىف ػشكٝ 

 ؼشیف ٔی وٙذ.ػٕٛٔی سا ت

یىی اص ػّٕىشدٞبی ػٕذٜ اخضای تـىیُ دٞٙذٜ ٔحیظ ٔلٙٛع ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔبِی آٖ اػت. ٕٞٝ عشاحبٖ ایٗ سا ٔی 

 دا٘ٙذ، أب ثٝ ٘ذست ثٝ ػٙٛاٖ یه ػّٕىشد ػبختٕبٖ ٞب دس ٘ظشیٝ ٔؼٕبسی ثٝ سٚؿٙی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد.

ی ٌشفتٝ ٔی ؿٛد. ثشای ثب٘ه ٞب ٚ دیٍش ٔٛػؼبت اػتجبسی ٚ ثشای ثؼیبسی اص تلٕیٕبت تٛػؼٝ ؿٟشی ثش اػبع ػٛأُ ٔبِ

ٔبِىبٖ، ػبختٕبٖ ٞب ثٝ ٔؼٙی ػشٔبیٝ ٌزاسی تّمی ٔی ؿٛ٘ذ، وٝ ا٘تظبس وؼت ػٛد اص آٖ سا داس٘ذ. دس یه چٙیٗ ؿشایغی، 

تٛػؼٝ ٌشاٖ ٔؼتغالت  ػشكٝ ػٕٛٔی تٟٙب تب آٖ ا٘ذاصٜ إٞیت داسد وٝ ثش تلٕیٕبت ػشٔبیٝ ٌزاسی تبثیش ثٍزاسد. ثب ایٗ حبَ

خٙجٝ ٞبیی اص ػشكٝ ػٕٛٔی ثپشداص٘ذ، وٝ یب ٕٔىٗ اػت داٚعّجب٘ٝ ٚ یب صیش فـبس ػٕٛٔی ثب اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ ٔبِی خٛد ثٝ ثٟجٛد 

تٛػؼٝ آٟ٘ب ثش آٖ اثش ٔی ٌزاسد ٚ یب آٟ٘ب ثش تٛػؼٝ اثش ٔی ٌزاس٘ذ. ػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی ٕٔىٗ اػت ثب اػتفبدٜ اص دسآٔذٞبی 

ی ػشكٝ ػٕٛٔی ثب ٚخٛد آٔذٜ اص ػبختٕبٖ ٞب سا ثٟجٛد ثخـٙذ، تب اص ایٗ ساٜ اسصؽ ٔؼتغالت سا ثبال ثشدٜ، دسآٔذ ٔبِیبتی ٔتفبٚت

 خٛد سا افضایؾ دٞٙذ. دسآٔذٞبی حبكُ سا ٔی تٛا٘ذ ثؼذٞب ثشای حٕبیت اص ػبیش فؼبِیت ٞبی دِٚتی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس داد.

ایٗ چٟبس ٘ٛع اص ٘ظش سٚیٝ ای وٝ د٘جبَ ٔی ؿٛد ٚ یب ٔیضاٖ وٙتشِی وٝ عشاح ثٝ  چٟبس ٘ٛع وّی عشاحی ؿٟشی ٚخٛد داسد.

 ػٙٛاٖ یه ٘فش ٚ یب یه ٌشٜٚ ثش تِٛیذ ٔحلَٛ داسد، ٔتفبٚت ا٘ذ. ایٗ چٟبس ٘ٛع ػجبستٙذ اص:

 ثشد.عشاحی ؿٟشی وبُٔ، وٝ دس آٖ عشاح ؿٟش ػضٛی اص ٌشٜٚ تٛػؼٝ اػت، وٝ عشح سا اص اثتذا تب ا٘تٟب پیؾ ٔی -1
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عشاحی ؿٟشی ٕٞبًٞٙ، وٝ دس آٖ ٌشٜٚ عشاحی ؿٟشی عشح خبٔؼی سا تٟیٝ وشدٜ ٚ ٔؼیبسٞبیی سا تؼییٗ ٔی وٙذ وٝ -2

 ٚخٛد تؼذادی ػشٔبیٝ ٌزاس دس چبسچٛة تؼییٗ ؿذٜ سٚی اخضای پشٚطٜ وّی فؼبِیت وٙٙذ.

یٝ ٔی ؿٛد، تب تٛػؼٝ سا دس عشاحی ؿٟشی لغؼٝ لغؼٝ وٝ دس آٖ ػیبت ٞب ٚ سٚیٝ ٞبی وّی ثشای ثخـی اص ؿٟش تٟ-3

 خٟبت ٔٛسد ٘ظش ػٛق دٞذ.

عشاحی ؿٟشی ٔحشن، وٝ دس اٖ ٞذف عشاحی ایدبد صیش ػبخت اػت، ثٝ عٛسی وٝ تٛػؼٝ ٞبی ثؼذی ثتٛا٘ذ دس دسٖٚ -4

آٖ خبی ٌیشد ٚ یب ایٗ وٝ یه ػٙلش صیش ػبختی دس ثبفت ٔٛخٛد ؿٟشی، ثٝ ٚخٛد آیذ تب ویفیت ٔحُ سا ثٝ ػٙٛاٖ وتبِیضٚس 

 تٛػؼٝ استمب دٞذ.

كشفٙظش اص ػبختٕبٖ ٞب دٚ دػتٝ اص ػٙبكش ٘یض دس عشاحی ؿٟشی ٘مؾ ٟٕٔی داس٘ذ. دػتٝ اَٚ اص آثبس ٞٙشی تـىیُ ٔی 

دٞٙذ وٝ دس دسخٝ اَٚ تٙذیغ ٚ ثؼذ اص اٖ ٘مبؿی ٞبی دیٛاسی اػت وٝ ثشای تبویذ ٚ تٛخٝ دس یه فضبی ثیشٚح ٚ ٔشدٜ ٚ یب 

ی ٚ یب ثٝ ػٙٛاٖ ػٙلشی ثشای استمبی خبكیت ؿٟشی یه ٔحُ ٚ یب ایدبد حغ ٕٞجؼتٍی ثٝ ثـبؽ وشدٖ یه دیٛاس خبِثشای 

وبس ٔی سٚ٘ذ. دٚٔیٗ دػتٝ اغّت اص ػٙبكش ٔٙفشد ؿٟش ٔب٘ذ یبدٔبٖ ٞب، آة ٕ٘ب ٚ فٛاسٜ، ثشج ػبػت ٚ ٔجّٕبٖ ؿٟشی تـىیُ ٔی 

ٍٙبٔی وٝ خضیی اص عشح ثضسٌتشی ثبؿٙذ، ثغٛس ؿٛ٘ذ. عشاحی چٙیٗ ػٙبكشی خبسج اص ثحؾ ایٗ وتبة اػت، ِٚی ثب ٚخٛد ایٗ ٞ

 خالكٝ ثٝ آٖ پشداختٝ ٔی ؿٛد.

یبدٔبٖ ٞب داسای إٞیت ٚ اسصؽ خبكی ا٘ذ. ثٝ ػٙٛاٖ رخیشٜ خبعشات خٕؼی ٚ ٕ٘بد ٞٛیت ٚ اسصؽ ٞبیی وٕٝ ٞش ّٔت یب 

ؼی ٔشدٔٙذ. ثشج ٞبی ػبػت، ٌشٜٚ ٞبی وٛچىتش ٔشدْ ثشای خٛد لبئُ ا٘ذ، إٞیت ٚیظٜ ای داس٘ذ. ٌبٞی ٔشوض ثمُ ص٘ذٌی خٕ

اثّیؼه ٞب ٚ فٛاسٜ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔشوض ثمُ ثلشی دس ثؼیبسی اص عشح ٞبی ؿٟشی ثٝ ٚیظٜ اٖ ٞبیی وٝ اص ٟ٘ضت ٞبی صیجبػبصی 

ؿٟشی یب ثبسٚن پیشٚی ٔی وٙٙذ، ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. ایٗ ػٙبكش ثٝ ػٙٛاٖ ٘ـب٘ٝ ػُٕ وشدٜ ٚ ٔشاوض ثمُ ص٘ذٌی ؿٟشی سا 

 ٙٙذ.تمٛیت ٔی و

ثش٘بٔٝ سیضی، ٌٛ٘ٝ ای ؿیٜٛ ا٘ذیـیذٖ دسثبسٜ ٔؼبئُ اختٕبػی ٚ التلبدی اػت. ثش٘بٔٝ سیضی ػٕذتب دس ساػتبی آیٙذٜ اػت. 

ثٝ ؿذت ثب استجبط ٞذف ٞبی وّی ٚ تلٕیٓ ٞبی ٌشٚٞی، ػش ٚ وبس داسد ٚ ثشای وٙؾ فشاٌیش دس ػیبػت ٚ ثش٘بٔٝ ٔی وٛؿذ. ٞش 

 ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ، ایٗ فشم ٔی تٛا٘ذ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ وٝ ثش٘بٔٝ سیضی، ا٘دبْ ؿذٜ اػت. خب وٝ ایٗ سٚؽ ٞبی ا٘ذیـٝ ثٝ وبس

سٕٞٙٛ٘ی اػت وٝ ٕٔىٗ  -ثش٘بٔٝ سیضی، سإٞٙبی تغییش دس دسٖٚ ػیؼتٓ اختٕبػی اػت. ثٝ عٛس ٚیظٜ ثٝ ٔؼٙی فشآیٙذ خٛد

بس ا٘ذاصی ػبختبس ػیؼتٓ)ػیبػی، اػت دس ثشداس٘ذٜ سؿذ تغییش ٘بپزیش اخضای صیش ٔدٕٛػٝ یه ػیؼتٓ )ثخؾ ٞب(، ثٝ و

 التلبدی ٚ اختٕبػی( ٚ ٍٟ٘ذاؿت ٔشصٞبی ػیؼتٓ دس صٔبٖ سٚ٘ذ تغییش ثبؿذ.

ثش٘بٔٝ سیضی، فؼبِیتی ػبصٔبٖ یبفتٝ ٚ تالؿی ٞٛؿیبسا٘ٝ ثٝ ٔٙظٛس ٌضیٙؾ ثٟتشیٗ ساٜ حُ ٞبی پیـٟٙبدی ٔٛخٛد، ثشای 

ذٜ ثىبسٌیشی ثخشدا٘ٝ داؿٗ ا٘ؼبٖ ثشای فشآیٙذ دػتیبثی ثٝ دػتشػی ثٝ ٞذف ٞبی وّی ٚیظٜ اػت. ثش٘بٔٝ سیضی، ٘ـبٖ دٞٙ

ٔی وٙٙذ. ٞؼتٝ ٔشوضی ایٗ فؼبِیت، ایدبد ساثغٝ ثیٗ ٞذف  تلٕیٓ ٞبیی اػت ٔٝ ٕٞچٖٛ ثٙیب٘ی ثشای فؼبِیت ا٘ؼبٖ، ػُٕ

وبسآٔذتشیٗ اػتشاتظی  ٞبی ٟ٘بیی ٚ اثضاس دػتیبثی ثٝ آٟ٘ب، ثب ٞذف دػتشػی ثٝ ٞذف ٞبی ٟ٘بیی، ثب اػتفبدٜ اص ثب وفبیت تشیٗ ٚ

 .ٞب اػت

 

 اوًاع بروامٍ ریسی
تمؼیٓ ثٙذی ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی اص ثش٘بٔٝ سیضی، ا٘دبْ ٔی ٌیشد. اص ٘ظش صٔب٘ی، ثش٘بٔٝ سیشی سا ٔی تٛاٖ ثٝ دٚسٜ ٔـخق، 

 تمؼیٓ وشد.

 ثش٘بٔٝ سیضی ثّٙذ ٔذت-1

 ثش٘بٔٝ سیضی وٛتبٜ ٔذت-2

 ثش٘بٔٝ سیضی ٔیبٖ ٔذت-3
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ٔذت، خضییبت وبس ثٝ ٘ذست ٔـخق ؿذٜ ٚ فمظ چبسچٛثی ثشای وبس، تؼییٗ ٔی ؿٛد. ثش٘بٔٝ سیضی دس ثش٘بٔٝ سیضی ثّٙذ 

وٛتبٜ ٔذت، دس چٟبسچٛة ثش٘بٔٝ سیضی ثّٙذ ٔذت ثب لبثّیت اخشایی ثیـتش ٚ ثٟتشی ا٘دبْ ٔی ٌیشد. ثش٘بٔٝ سیی ٔیبٖ ٔذت ٘یض دس 

 ت.چبسچٛة ثش٘بٔٝ سیضی ثّٙذ ٔذت ٚ دس ساػتبی ٞذف ٞبی وّی آٖ اػ

 ثش٘بٔٝ سیضی دس ساثغٝ ثب ؿٕبس ٞذف ٞبی ٚیظٜ، ثٝ دٚ دػتٝ وّی تمؼیٓ ٔی ؿٛد:

 ثش٘بٔٝ سیضی یه ٞذفی-1

 ثش٘بٔٝ سیضی چٙذ ٞذفی.-2

 ػغٛح ثش٘بٔٝ سیضی

 ی دس ػغح ّٔیسیضثش٘بٔٝ -1

 ثش٘بٔٝ سیضی دس ػغح ٔحّی-2

 ثش٘بٔٝ سیضی دس ػغح ٔٙغمٝ ای-3

 ثش٘بٔٝ سیضی دس ػغح صیش ٔٙغمٝ ای-4

 

 وتیجٍ گیری بروامٍ ریسی

 ثش٘بٔٝ سیضی فشآیٙذ تؼییٗ فؼبِیت ٞبی ٔٙبػت دس آیٙذٜ، ثب وبسثشد ٔدٕٛػٝ ای ٌضیٙؾ ٞبػت.-1

 ثش٘بٔٝ سیضی، یىی اص ساٜ ٞبی ا٘ذیـیذٖ دسثبسٜ ٔؼبئُ اختٕبػی ٚ التلبدی اػت.-2

 ثش٘بٔٝ سیضی، ػٕذتب دس ساػتبی آیٙذٜ اػت. -3

 دس دسٖٚ یه ػیؼتٓ اختٕبػی اػت.ثش٘بٔٝ سیضی، سإٞٙبی تغییش -4

ثش٘بٔٝ سیضی، فؼبِیتی ػبصٔبٖ یبفتٝ ٚ تالؿی ٞٛؿیبسا٘ٝ ثٝ ٔٙظٛس ٌضیٙؾ ثٟتشٖ ساٜ حُ ٞبی پیـٟٙبدی ٔٛخٛد، ثشای -5

 دػتشػی ثٝ ٞذف ٞبػت.

ثٝ ؿٕبس  ثش٘بٔٝ سییضی، ثىبسٌیشی ثخشدا٘ٝ داؿٗ ا٘ؼبٖ ٞب ثشای دػتیبثی ثٝ تلٕیٓ ٞبیی اػت وٝ ثٙیبٖ وبس ا٘ؼبٖ ٞب-6

 ٔی سٚد.

 ثش٘بٔٝ سیضی، وٛؿـی ثشیب وٙتشَ ٘تبیح وبس دس آیٙذٜ اػت.-7

 

 ماَیت طراحی مىظر ي طراحی شُری
ػبثش پیبدٜ سٚٞب ثٝ ػٙٛاٖ خضیی اص پشٚطٜ ٞبی عشاحی ؿٟشی ٔی تٛا٘ٙذ ثؼتٝ ثٝ ٘ٛع ٚػیّٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛسد اػتفبدٜ 

ٚػبئُ ٘مّیٝ ٔغشح ٔی ؿٛد. دس ػغح دیٍش پیبدٜ ساٜ ٞب، ساٜ پّٝ ٞب ٚ اؿىبَ ٔتؼذدی پیذا وٙٙذ. دس یه ػغح ػشػت حشوت 

سٚاق ٞب عشاحی ؿذٜ تب تدشثٝ ػبثشاٖ پیبدٜ سا استمب دٞذ. ٞذف دس ثؼضی ٔٛالغ فمظ تبٔیٗ ٔبٔٗ ٚ ساحتی اػت. ِٚی دس ٔٛالغ 

 دیٍش استمبی تدشثٝ ٔتٛاِی اص ؿٟشٞب ثٝ ٍٞٙبْ لذْ صدٖ دس خیبثبٖ ٞب ٘یض ٔذ ٘ظش اػت.

یىی اص پیؾ داٚسی ٞبی ثؼیبسی اص ٔتخللبٖ عشاحی ایٗ اػت وٝ اتٛٔجیُ ثذ اػت ٚ ثبی آٖ سا اص خّٛی ساٜ ثشداؿت. 

ِٚی ثبیذ ٔتٛخٝ ثٛد وٝ اػتفبدٜ اص اتٛٔجیُ تب حذٚد صیبدی ثخـی اص ص٘ذٌی افشاد سا تـىیُ دادٜ ٚ فؼبِیت ٞبی ثؼیبسی سا تِٛیذ 

اص یىذیٍش خذا ٚؿٙذ. سٚؽ اػتب٘ذاسد، دس ٘ظش ٌشفتٗ پیبدٜ سٚ غ الصْ اتٛٔجیُ ٚ ػبثشاٖ پیبدٜ ٔی وٙذ. اِجتٝ دس اغّت ٔٛاسد دس ٚال

دس خیبثبٖ ٞبػت. تجذیُ خیبثبٖ ٞب ثٝ فضبٞبی ٔخلٛف ػبثش پیبدٜ  ایدبد ثّٛن ٞبی ثضسي، ساٜ دیٍشی اػت. ػالٜٚ ثش ایٗ یه 

ٝ كٛست ػٕٛدی اػت. پُ ٞبی ٞٛایی ٚ صیشٌزسٞب ٘یض ثٝ ایٗ ساٜ دیٍش ٞٓ خذا وشدٖ ٚػبئُ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی اص ػبثشاٖ پیبدٜ ث

 ٔٙظٛس عشاحی ؿذٜ وٝ سفت ٚ آٔذ ٔشدْ سا تؼٟیُ وٙذ.
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 :ػىاصر طراحی شُری

 میدان َا
ٔیذاٖ ٞب یب پالصاٞب تشویجبت ثؼیبس ٌؼتشدٜ ٚ ا٘ٛاع ٔتؼذدی اص ػٙبكش ٔحلٛس وٙٙذٜ سا دس ثشٔی ٌیش٘ذ. ؿخلیت یه 

ٞبی ٔحلٛس وٙٙذٜ آٖ، استفبع آٖ ٞب ٚ فؼبِیت ٞبی ٚالغ دس عجمٝ ٕٞىف ٚ اِجتٝ عشاحی خٛد ٔیذاٖ ثؼتٍی ثٝ ػبختٕبٖ 

 ٔیذاٖ داسد.

سا عشاحی ؿٟشی ٔی ؿٙبػٙذ. دس ٞش دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیب٘ی ٔی ؿٛ٘ذ خضٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اػت وٝ ثؼیبسی اص ٔؼٕبساٖ ٔٙظش آٟ٘ب سا 

٘جٛد. ٕٜ٘ٛ اَٚ وٝ ٔیذاٖ پشؿیًٙ اػت، ثذٖٚ تشدیذ یه  ٔٛسد چبسچٛة وبِجذی دادٜ ؿذٜ ثٛد ٚ خضیی اص لشاسداد عشاحی

فضبی ثٝ عٛس وبُٔ ؿٟشی اػت ٚ دس عَٛ حیبت خٛد ثبسٞب ٔٛسد عشاحی لشاس ٌشفتٝ اػت. ثشای ایٗ وٝ ثتٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه 

ػت، ٔغبِت فضبی ؿٟشی ثضسي ٘مؾ خٛد سا ایفب وٙذ ٞٙٛص ٞٓ ظشفیت داسد. ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ وٝ الپالع دٚتشٚ دس ِیٖٛ فشا٘ؼٝ ا

 صیبدی دس ٔٛسد ػٛأُ ٔٛثش دس ایدبد فضبٞبی ؿٟشی ص٘ذٜ ٚ خزاة حبكُ ؿذٜ اػت.

ثشخٛسد ثب اتٛٔجیُ دس ؿٟشٞب ٕٞچٙبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔؼئّٝ ٚخٛد داسد. أشٚص ثؼیبس اص ٔیذاٖ ٞبی ایتبِیب ٚ ػبیش وـٛسٞبی 

آٖ ٞب اص ثیٗ سفتٝ اػت. ٞش دٚ ٔیذا٘ی وٝ دس ایٗ خب اسٚپبیی حذالُ عی سٚص ٘مؾ پبسویًٙ سا ثبصی ٔی وٙذٖ ٚ ػّٕىشد اكّی 

 ٔغشح ؿذ، داسای پبسویًٙ صیش صٔیٙی ا٘ذ. دس یىی اص ایٗ ٔٛاسد، پبسویًٙ خٛة ػُٕ وشدٜ اػت ِٚی دس دیٍشی ٘ٝ.

 

 خیابان َا
ب ٞٓ ویفیتی وٝ اص ؿٟش ثشداؿت ٔی ؿٛد، ثیؾ اص ٞش چیض ثؼتٍی ثٝ ویفیت خیبثبٖ ٞبی آٖ داسدٚ ؿخلیت خیبثبٖ ٞ

ثؼتٍی ثٝ عَٛ ثّٛن ٞب ٚ ٔمبعغ آٖ ٞب)ػشم ػٛاسٜ ٚ پیبدٜ سٚ، ٔبٞیت استفبع ٚ ػمت ٘ـیٙی ػبختٕبٖ ٞبی خذاسٜ، تؼذاد 

ٚسٚدی  ثٝ ػبختٕبٖ ٞب ، ٚخٛد یب ػذْ ٚخٛد ٚیتشیٗ ٔغبصٜ ٞب ٚ غیشٜ( داسد. ٔبٞیت ٚ ػشػت تشافغیه ٔٛتٛسی وٝ اص آٖ ػجٛس 

ٔبٞیت وبسثشی ٞبی عجمٝ اَٚ ػبختٕبٖ ٞبی دٚ عشف خیبثبٖ ٚ وف ػبصی ٚ ٔجّٕبٖ ٔی وٙذف ٘حٜٛ پبسن وشدٖ اتٛٔجیُ، 

 خیبثبٖ ٘یض ثش ویفیت تبثیش ٔی وٙٙذ.

 

 

 پارک َا
عشاحی پبسن یىی اص خٙجٝ ٞبی فؼبِیت ٔؼٕبسی ٔٙظش ثٛدٜ ، وٝ اغّت ثب عشاحی ؿٟشی تذاخُ پیذا ٔی وٙذ. ٕٔىٗ اػت 

پبسن ٞب ثخـی اص عشح عشاحی ؿٟشی سا تـىیُ ثذٞٙذ ِٚی خٛد آٖ ٞب ٔحلَٛ ٔؼٕبسی ٔٙظش٘ذ. پبسن ٞب ثش اػبع تغییش ٔذ، 

ٛ٘ذ. ایٗ پبسن ٞب اص ٘ظش ا٘ذاصٜ ٚ ٘مـی وٝ دس ؿٟش ؿی ٞٓ ػبختٝ ٔی عشاحی ٚ عشاحی ٔدذد ٔی ؿٛ٘ذ. پبسن ٞبی خذیذ صیبد

ثبصی ٔی وٙٙذ، ٔتفبٚت ا٘ذ. عشاحی پبسن ٞب ٚ ٔؼٕبسی ثشای ایٗ وٝ عشاحی ؿٟشی ؿٛ٘ذ ثبیذ دس یىذیٍش ادغبْ ؿذٜ ٚ تـىیُ 

 یه ساٞىبس ٚاحذ عشاحی ثذٞٙذ.

 

 طراحی شُری کامل
وٝ پشٚطٜ ای ثب ٘ظش یه ػبصٔبٖ ٚ سٞجشی یه ٘فش عشاح ٚ یب ٌشٚٞی عشاح وٝ عشاحی ؿٟشی وبُٔ ٍٞٙبٔی اتفبق ٔی افتذ 

ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘فش وبس ٔی وٙٙذ، اخشا ؿٛد. وُ پشٚطٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه وبس ٚاحذ ا٘دبْ ٔی ؿٛد، اص تٟیٝ صٔیٗ، تب عشاحی ٚ اخشا. 

ضییبت ٔجّٕبٖ خیبثبٖ. عشاحی ؿٟشی ٔٛضٛػبتی وٝ ٔغشح ٔی ؿٛد ػجبست ا٘ذ اص ػیبػت ٌزاسی ٞبی وّی، ٔؼٕبسی ٔٙظش تب خ

وبُٔ عیف ٔتٙٛػی اص ا٘ٛاع ٔحلٛالت سا دسثشٔی ٌیشدد: ؿٟشٞبی خذیذ، ا٘ٛاع ٔختّف ثخؾ ٞبی ؿٟشی)چٝ ثٝ ػٙٛاٖ پشٚطٜ 

ب آٟ٘بیی وٝ ثبصػبصی خضیی ٔی ؿٛ٘ذ(، حٛٔٝ ٞبی خذیذ، پشٚطٜ ٞبی ٞبیی وٝ سٚص صٔیٗ تؼغیح ؿذٜ ا٘دبْ ٔی ٌیشد ٚ ی
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 وتیجٍ گیری
 ٔحتٛای عشاحی ؿٟشی ثؼیبس ٌؼتشدٜ اػت.

ٚ تحَٛ ا٘ذ،  ٔبٞیت ؿٟشٞب دس ٞش فشٍٞٙی ؿبخلی اص ٚضؼیت آٖ فشًٞٙ اػت. فشًٞٙ ٞب ثٝ عٛس دائٓ دس حبَ تغییش

ٌبٞی ثب وٙذی ٔب٘ٙذ ٘یٕٝ دْٚ لشٖ ثیؼتٓ دس د٘یبی غشة ٚ صٔب٘ی ٞٓ ثٝ ػشػت ٔب٘ٙذ ٘یٕٝ اَٚ لشٖ ٌزؿتٝ. د٘یبی دس حبَ 

تٛػؼٝ )اص ٘ظش التلبدی( ثٝ ػشػت دػتخٛؽ ٕٞبٖ تغییشات اػبػی اختٕباػی، ػیبػی ٚ وبِجذی لشاس دس٘ذ، وٝ وـٛسٞبی ثٝ 

ثٝ عٛس تذسیدی تدشثٝ وشدٜ ا٘ذ. تغییش ٚ تحٛالت فٙبٚسی ٕٞشاٜ ثب ثٟجٛد ٚضغ التلبدی خٛأغ اكغالح خٟبٖ اَٚ پیؾ اص ایٗ 

ثٝ ٘بچبس ایٗ پشػؾ ٞب سا ٔغشح وشد وٝ افشاد ایٗ خٛأغ ٔی خٛاٞٙذ چٝ ثبؿٙذ ٚ دس چٝ ٘ٛع ٔحیظ ٞبیی اص ٘ظش اختٕبػی ٚ 

غییش سفتبسٞبی ػیبػی وٝ آیٙذٜ سا ؿىُ ٔی دٞذ، ثش اٖ وبِجذی ص٘ذٌی وٙٙذ. فؼبِیت ٞبی عشاحی ؿٟشی ادأٝ خٛاٞذ یبفت ٚ ت

 تبثیش خٛاٞذ ٌزاؿت.

دس عشاحی ؿٟشی ٞش یه اص ٔتخللبٖ عشاحی، افشاد ػبدی، ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ػیبػتٕذاساٖ ثبیذ ٕٞٛاسٜ اص یه اسادٜ لٛی 

ت ٘یٓ لشٖ ٌزؿتٝ دسع ثشخٛسداس ثبؿٙذ. ثشای پیـجشد ایٗ صٔیٙٝ ٔی تٛا اص ٔٛفمیت ٞب ٚ ٔحذٚیت ٞبی فشآیٙذ ٚ ٔحلٛال

 ٌشفت.
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