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  چکیدُ

هحیظ ّبی هقٌَع ثزای سیغت اًغبى ،ّوَارُ ثِ دلیل ًیبس ثِ هٌبثغ التقبدی ،اًغبًی،سهبًی ثب هحذٍدیت ّبی ثغیبری رٍثزٍ ثَدُ ایجبد 

اعت. اس ّویي رٍ ثؾز ّوَارُ تالػ وزدُ اعت تب ثب ووتزیي اعتفبدُ اس ایي هٌبثغ ،ثیؾتزیي ثْزُ ٍری را اسآى ّب داؽتِ ثبؽذ. هَضَع 

س هْن تزیي هحَرّبی هَرد تَجِ توبم ػلَم ٍ فٌبیغ ؽذُ وِ هؼوبری ًیش اس ایي لبػذُ هغتثٌب ًجَدُ ٍ پبیذاری عبسی تَعؼِ پبیذار یىی ا

آى اس دٍ جْتِ،  پبیذارعبسی وبلجذ ٍ پبیذار عبسی جزیبى سًذگی در داخل ایي وبلجذ یب ّوبى پبیذاری اجتوبػی هَرد تَجِ اعت.در ایي 

َاهلی وِ در پبیذارعبسی فضب ثِ لحبػ اجتوبػی هَثز ّغتٌذ ٍ ثزرعی ًحَُ تبثیز آًْب ثز ؽىل گیزی همبلِ عؼی ؽذُ تب ثب یبفتي ،ػ

هؼوبری ،راّىبرّبیی ثزای افشایؼ ویفیت ٍ عَل ػوز اجتوبػی هحیظ سیغت اًغبى ارائِ داد. ّوبٌّگی ٍ ارتجبط هٌبعت ٍ هتٌبعت وبلجذ 

ًذگی ٍ تَجِ اًؼغبف پذیزی فضب ثزای پبعخگَیی ثِ ًیبسّبی آیٌذُ اس هَاردی ّغتٌذ ثب رٍػ سًذگی ٍ رفتبرّبی اًغبًی ،افشایؼ ویفیت س

 وِ ثب تَجِ ثِ آًْب هی تَاى ثِ راّىبرّبی ػولی ثزای پبیذار ؽذى فضب ثِ لحبػ اجتوبػی دعت یبفت.

 

 

 :پبیذاری ،هؼوبری،اًؼغبف پذیزی، ویفیت سًذگی،پبیذاری اجتوبػیٍاصگاى کلیدی
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 هقدهِ-1
عزپٌبُ هٌبعت تٌْب ثِ هؼٌبی ٍجَد یه عمف ثبالی عز ّز ؽخـ ًیغت،عزپٌبُ هٌبعت یؼٌی آعبیؼ هٌبعت،فضبی       

ٍ اهٌیت هٌبعت ،اپبیذاری ٍ دٍام عبسُ ای،سیز عبخت ّبی اٍلیِ هٌبعت ،ویفیت هٌبعت سیغت هٌبعت،دعتزعی فیشیىی 

هحیغی ٍ لبثل دعتزعی اس ًظز وبرٍ تغْیالت اٍلیِ اعت ،وِ یىی اس هحغَط تزیي هؾىالت ؽْزّبی اهزٍس،ًبوبرآهذی ٍ 

هؼیبرّبی ووی عزاحی ؽذُ ٍ تٌْب پبییي ثَدى عغح ویفی سًذگی در آى ّبعت،ثیؾتز ثبفت ّبی ؽْزی وؾَر فزفب ثب 

ًیبسّبی اٍلیِ عبوٌبى را تبهیي هی وٌذ ،هغبلِ ای وِ اّویت پزداختي ثِ آًْب را دٍچٌذاى هی وٌذ،پبییي ثَدى عغح ویفی 

 سًذگی آى ّبعت.
 

 پایداری -2

لغوِ سدى ثِ تَاًبیی ًغل اس دیذگبُ ووغیَى جْبًی هحیظ سعیت ٍ تَعؼِ ،پبیذاری ّوبًب تبهیي ًیبسّبی وًٌَی ثذٍى "      

 [ .3]"دؽبى هی ثبؽذ ّبی آیٌذُ ثزای ثزآٍردى ًیبسّبی خبؿ خَ

تمغیوبت پبیذاری در هؼوبری را  هی تَاى ثِ دٍ سهیٌِ افلی تمغین وزد وِ ّز وذام ثخؾی اس عِ ّذف )هحیغی،التقبدی ٍ 

 اجتوبػی(را تبهیي هی وٌذ ٍ در ثزخی هَارد ثب ّن ّوپَؽبًی دارًذ.

 تجبط ثب اّذاف عِ گبًِ هحیغی ،التقبدی ٍ اجتوبػی هه وبرتی ثِ ًىبت سیز اؽبرُ هی وٌذ.در ار

 اّذاف هحیغی: ویفیت هحیغی  ثزتز،لبثلیت وبرثزد هجذد ،هقزف هقبلح ون دگزگَى ؽذُ ،ثبس یبفت هقبلح

،رٍؽْبی ثب عَْلت تَلیذ ،راُ حل اّذاف التقبدی: ایجبد ارسؽْبی ثزتز ،تملیل هقزف اًزصی ،ارائِ راُ حل ّبی ثذٍى ًمـ 

 ّبی آیٌذُ گز.

 اّذاف اجتوبػی: اهٌیت

 لبثل اًغجبق ،ثِ خذهت گزفتي ویفیت ،حذف فمز اًزصیه ،ایجبد ػبیك فَتی ،ثزًبهِ ّبی هٌؼغف ،سًذگی تَام ثب عالهت

 (.عِ گبًِ پبیذاری اس دیذگبُ هه وبرتی1،اّذاف 1)جذٍل [4]
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 ایداری اس دیدگاُ هک کارتی:اّداف سِ گاًِ پ1جدٍل 

 

 

 

 

 

 

 
 اّداف

 پایداری

 

 اّذاف هحیغی

 ویفیت هحیغی  ثزتز

 لبثلیت وبرثزد هجذد

 هقزف هقبلح ون دگزگَى ؽذُ

 ثبس یبفت هقبلح

 

 اّذاف التقبدی

 ایجبد ارسؽْبی ثزتز

 تملیل هقزف اًزصی 

 ارائِ راُ حل ّبی ثذٍى ًمـ

 رٍؽْبی ثب عَْلت تَلیذ 

 راُ حل ّبی آیٌذُ گز

 

 

 اّذاف اجتوبػی

 اهٌیت

 لبثل اًغجبق

 ثِ خذهت گزفتي ویفیت

 حذف فمز اًزصیه

 ایجبد ػبیك فَتی

 ثزًبهِ ّبی هٌؼغف

 عالهتسًذگی تَام ثب 

 

پبیذاری وبلجذی: وِ اس آى ثب ػٌَاى پبیذاری اللیوی ًیش ًبم ثزدُ هی ؽَد ٍثِ پبیذارعبسی وبلجذ ثٌب ٍ ثْیٌِ عبسی هقزف هقبلح 

 ٍ اًزصی در آى هی پزداسد.

ثزّن ایفب پبیذاری اجتوبػی:عزاحی هؼوبری هی تَاًذ ًمؼ هْوی در یبفتي راُ حل ّبیی ثزای تبثیز هتمبثل گزٍّْبی اجتوبػی 

وٌذ . عزاحی پبیذار هی تَاًذ ثِ خلك راّْبی پبیذار سًذگی در یه جبهؼِ ووه وٌذ،ّوبًغَر وِ عبختبرّبی اجتوبػی هَجَد 

 .   ،اًَاع پبیذاری(1،)ًوَدارثز هؼوبری اثز هی گذارًذ،ػىظ آى ًیش هی تَاًذ اتفبق ثیفتذ

 ،اًَاع پایداری1ًوَدار 

بی اجتوبػی اؽبرُ ؽذ، ایي دیذگبّْب ،فزٌّگ ،ثبٍر ٍ رٍػ سًذگی را تؼییي وٌٌذُ تزیي ػَاهل چٌبًچِ در ثزرعی دیذگبّْ   

در ؽىل گیزی هؼوبری هی داًٌذٍ عبیزػَاهل چَى اللین ،التقبد ،را جشءػَاهل درجِ دٍ ثِ ؽوبر هی آٍرًذ. اس ّویي رٍهی 

 تَاى پبیذار اجتوبػی را  چٌیي تؼزیف وزد؛

ظزف هٌاسبی بزای جای دادى فزٌّگ ،رفتارّا ٍ رٍش سًدگی اًساى ّا باضد ٍ جزیاى طزاحی فضایی کِ       

سًدگی کِ اس ّویي عٌاصز تطکیل هی ضَد بتَاًد بزای هدت طَالًی در آى حضَر داضتِ باضد. ّز دٍ دارای 

فیت آى را ًیش ثْجَد فضبی پبیذار ثِ لحبػ اجتوبػی در وٌبر تمَیت جزیبى سًذگی ،ثبیذ ویعٌَاى هطابِ پایداری ّستٌد.

 ثخؾذ.

 پایداری

 (اقلیمی)کالبدی  -1
بهینه سازی مصرف 

 مصالح و انرژی

 اجتماعی -2
تاثیر متقابل 

 گروههای اجتماعی



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 44هاُ  تیز -تْزاى 

 

وٌٌذ.وِ پبیذاری اللیوی ٍ اجتوبػی ّزدٍ دارای ػٌَاى هؾبثِ پبیذاری ّغتٌذ ٍدر همیبط والى اّذافوؾتزوی را دًجبل هی 

ّوبًب هْیب علختي هحیظ سًذگی ثزای اًغلي ّبعت ثِ ًحَی وِ ووتزیي آعیت را ثِ هٌبثغ هحذٍد عجیؼی ٍ اًغبًی ٍارد وٌذ 

 ٍ آى را ثزای آیٌذگبى حفؼ ًوبیذ.

ٌبعت ٍ اهب ایي دٍ دارای تفبٍت ّبیی ًیش ّغتٌذ ،پبیذاری اللیوی ،وبلجذ ثٌب را ثِ ٍعیلِ اعتفبدُ اس هقبلح ٍ تىٌیه ّبی ه

ّوچٌیي رػبیت ضَاثغی خبؿ،ثزای عبل ّبی عَالًی ثب ووتزیي هیشاى هقزف اًزصی ٍ آعیت ثِ هحیظ سعت پبثزجب ًگبُ هی 

دارد.اهب پبیذاری اجتوبػی وِ ثب اتفبلبت جبری در درٍى فضب عزٍوبر دارد،ثِ ٍاعغِ ٍاثغتگی ثِ رفتبرّبی اًغبًی ًوی تَاًذ ثِ 

ؽَد.ثِ ػجبرت دیگز گغتزُ سهبًی وِ پبیذاری اجتوبػی در تئَری ثِ آى هی پزداسد ،وَتبّتز اس  هیشاى پبیذاری وبلجذی ،تضویي

ًوًَِ وبلجذی اػ هی ثبؽذ.اس ایي رٍ پبیذاری اجتوبػی ثیؾتز ثز هٌغجك عبختي فضب ثب الگَّبی رفتبری سهبى حبل توزوشوزدُ 

فبدُ وٌٌذگبى اس فضب ثبیذ ثتَاًٌذ آى را ثز حغت ًیبس خَد تغییز ٍ ثِ ایي ٍعیلِ ویفیت سًذگی در فضب را ًیش ارتفب هی دّذ.اعت

 .،تفبٍت پبیذاری اللیوی ٍ اجتوبػی(2ًوَدار)دٌّذ ، ٍ در افل ثتَاًذ اًؼغبف پذیز ثبؽذ

 

                                                     فزفِ جَیی در هقزف اًزصی ٍ ووتزیي آعیت ثِ هحیظ--1

                                                  ارتمب یبفتي ویفیت سًذگی در فضب-1

                                                          تغییز ثز حغت ًیبس)اًؼغبف پذیزی(-2

 

 ،تفبٍت پبیذاری اللیوی ٍ اجتوبػی2ًوَدار

 اًعطاف پذیزی -3

اگز هحیظ جْت فؼبلیت ّبی اعتفبدُ وٌٌذگبى تغجیك ًیبثذ در ًْبیت هَرد اعتفبدُ لزار ًوی گیزد ٍثِ هحیغی هتزٍن       

 [ .5یل هی گزدد]تجذ

 :  اًؼغبف پذیزی را هی تَاى در عِ همیبط در ًظز گزفت

 

 اًعطاف پذیزی در هقیاس خزد
اجشای فضبیی ٍ ػولىزدی خبًِ)فضبّبی خذهت دٌّذُ ٍ فضبّبی خذهت گیزًذُ ٍ فضبّبی  ,اًؼغبف پذیزی در اثؼبد       

 .ارتجبعی (تؼزیف هی ؽَد

ثٌبثزایي ثزای  ,ثب تقوین گیزی ّبی عزاحبًِ ریشتز ٍ جشئی تز در گیزی پیذا هی وٌذ  ,اًؼغبف پذیزی همیبط خزد       

 [ . 6ز تز هَرد ثزرعی لزار گیزد]وبرثزاى اّویت حیبتی داؽتِ ٍ هی تَاًذ در آخزیي هزاحل یب در هزاحلی هتبخ

    اًعطاف پذیزی در هقیاس هیاًی
در چگًَگی گزٍُ ؽذى فضبّب ثزای پبعخ ثِ ًیبس ّبی خبًَار هزتجظ ثَدُ ٍ ثب ایي همیبط ثب اًؼغبف پذیزی ٍاحذ هغىًَی       

الگَی افلی ٍ فؼبلیت ّبی داخلی خبًِ عزٍوبر دارد. الیِ ّبی ػولىزدی عبختوبى ٍ اعتفبدُ اس ًَر ٍ تَْیِ عجیؼی در ایي 

یت آًْب اس الگَی ػبم ؽىل گیزی ًیش هَرد اس اّویت ٍیضُ ای ثزخَردار اعت .ّوچٌیي ًوبّبی درًٍی ٍ ثیزًٍی خبًِ ٍ تجؼ

 .ًىبت لبثل تَجِ ّغتٌذ

 

 

اعتفبدُ اس هقبلح ٍ تىٌیه •
 ّبی هٌبعت

پایداری 
 (کالبدی)اقلیوی

هٌغجك عبختي فضب ثب  •
 الگَّبی رفتبری سهبى حبل

 پایداری اجتواعی



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 44هاُ  تیز -تْزاى 

 

 اًعطاف پذیزی در هقیاس کالى 
در هَرد تَاًبیی تغییز پذیزی در وبرثزد ول عبختوبى ثِ هثبثِ یه ٍاحذ ولی ٍیب لغوت  ,اًؼغبف پذیزی همیبط والى       

 . [6] ّبی ػوذُ عبختوبى اعت

 
 

 راّکارّای دستیابی بِ پایداری اجتواعی-4

ؽبهل دعتیبثی ثِ راّىبرّبی عزاحی هغىي ثِ لحبػ اجتوبػی ٍیب ثِ عَر ول ػَاهل ایجبد پبیذاری اجتوبػی در فضب         

افشایؼ ویفیت فضب ،تَجِ ثِ اًؼغبف پذیزی ،ؽىل گیزی الگَّبی وبلجذی ثز اعبط الگَّبی رفتبری ،اعتزاتضی ثزخَرد ثب ثبفت 

ٍ ًحَُ هذاخلِ درآى ٍ پبیذاری وبلجذ هی ثبؽذ ، وِ ثزای رعیذى ثِ ّز وذام اس آًْب رٍؽْبیی رٍ ثبیذ در ًظز گزفت)جذٍل 

 (.بػی ٍ راّىبرّبی آى،ػَاهل هَثز در پبیذاری اجتو2

 :عَاهل هَثز در پایداری اجتواعی ٍ راّکارّای آى2جدٍل

 راّکارّا عَاهل هَثز در پایداری اجتواعی الَیت

 جبیگبُ هغىي در هحلِ ؽىل گیزی الگَی وبلجذی ثز اعبط الگَی رفتبری 1

 ارتجبط هغىي ثب فضبی ػوَهی

 الگَی هغىي

ثِ فضب ٍایجبد ارتجبط ثب اعتفبدُ هؼٌب ثخؾی  افشایؼ ویفیت فضب 2

 وٌٌذگبى اسآى

 لبیل ؽذى حمَلی ثزای ؽْزًٍذاى 

 ثزعزف وزدى ًیبسّبی اًغبى ّب

تغییز در دعتزعی ّب ٍ جبیگذاری وبرثزیْب ٍ  ًحَُ هذاخلِ در ثبفت 3

 فضبّب ٍ ایجبد چیذهبى جذیذ فضبیی

تجویغ سهیي ّبی وَچه ٍ ایجبد هجوَػِ ّبی 

 هحذٍدهغىًَی 

 تغْیل آعبى اًؼغبف پذیزی 4

 ون وزدى ػوك

 وٌتزل ارتفبع

 هیشاى عزاحی جشئیبت

 ایجبد فضبّبی ثبس ؽْزی

 اعتفبدُ اس هقبلح ثبدٍام  پبیذاری وبلجذی 5

 اعتفبدُ اس هٌبثغ اًزصی تجذیذپذیز

 

وٌٌذ وِ هغبثك فزٌّگ گذؽتِ آى ّب ثبؽذ ثِ ایي دلیل تجزثِ ثبثت وزدُ وِ افزاد تزجیح هی دٌّذ در خبًِ ّبیی سًذگی       

 [ .7ی ّوبى فزٌّگ ًیش هی ثبؽٌذ]وِ عىًَتگبّْبیی وِ تجلَری اس یه فزٌّگ ّغتٌذ هىول الگَّبی رفتبر

  

 

 



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 44هاُ  تیز -تْزاى 

 

 ًتیجِ گیزی-5

پبیذاری را هی تَاى در ثحث ثزآٍردى ًیبسّبی در حبل تغییز وبرثزاى ثب ؽیَُ سًذگی هتٌَع گٌجبًذ وِ در رٍػ عزاحی       

اًؼغبف لبثل اًؼغبف ثِ ٍجَد هی آیذ. ثٌبثزایي ،هغبلؼبت ثیؾتز هزثَط ثِ اًؼغبف پذیزی ٍ پبیذاری ٍ ثزرعی اثؼبد پبیذاری ٍ 

 پذیزی ثب تَجِ ثِ فزٌّگ هَجَد هی تَاًذ ثِ خلك راّْبی پبیذار سًذگی در یه جبهؼِ ووه وٌذ.

 

 قدرداًی: -6
 در ًْبیت ا س اعتبد ػشیشم جٌبة دوتز هحوذرضب ثوبًیبى وِ راٌّوبی هي ثَدًذ ،ًْبیت تؾىز را دارم.

 

  



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 44هاُ  تیز -تْزاى 

 

 هٌابع-7
  

 38یه فضبی ؽْزی ،فقلٌبهِ آثبدی ،ؽوبرُ ؛ػٌبفز ٍویفیت ّبی هٌظز 1382پبوشاد ،جْبًؾبُ ،[1]

 16؛عبختي ؽْزّبی هزدم پغٌذ،تزجوِ هزٍاریذ لبعوی،فقلٌبهِ هؼوبری ایزاى ،ؽوبرُ 1383تیجبلذس،فزاًغیظ،[2]

 7،ففحِ 14؛ٍاحذ هؼوبری پبیذار،فقلٌبهِ هؼوبری ایزاى،ؽوبرُ 1382دثیذیبى،ًبسلی ٍ فزّذی،هزٍُ ،[3]

 995، ففحِ 44،41پبیذار؛ فقلٌبهِ آثبدی،ؽوبرُ  ،هؼوبری1382احوذی ،فزّبد، [4]

 ،16رٍاًؾٌبختی فضبّبی ؽْزی،هجلِ ثیي الوللی ػلَم هٌْذعی ،جلذ –؛اثؼبد اجتوبػی 1384ػجبط سادگبى،هقغفی،[5]

 77،ففحِ ،داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت ایزاى1ؽوبرُ 

 162-164ففحِ ْزاى،اًتؾبرات داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت.؛هحیظ ّبی پبعخذُ،هتزجن :هقغفی ثْشادفز ،ت1385ثٌتلی ،ای یي ٍ دیگزاى،[6]

 85،ففحِ 2ٍ3؛رٍاى ؽٌبعی هحیظ ّبی هغىًَی ،تزجوِ :ٍحیذ لجبدیبى،فقلٌبهِ هؼوبری ٍ فزٌّگ،ؽوبرُ 1378گیفَرد،راثزت،[7]


