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 ایراوی بًمی ي اصیل معماری در اوساوی َای ارزش جایگاٌ

 

 وًرائی سمیٍ

 

 :چکیدٌ

گسترش بي رٍيِ ضْرّا ٍ تَسعِ ضْرًطيٌي از ًظر کالبدي ٍ عدم ارتقاي کيفي ٍ هاّيتي جاهعِ هتٌاسب با ايي رضد ٍ تَسعِ فيسيکي ، هٌجر 

بِ غفلت اًساى از هاّيت ٍ ارزش طبيعت ٍ کورًگ ضدى رابطِ اًساى با هحيط طبيعي پيراهَى خَد ضدُ است . ايي تَسعِ اجتٌاا  ًاپارير ٍ   

چْرُ هحيط زيست اًساى را دگرگَى ساختِ ٍ باعث چالص ٍ ستيس هياى اًساى با طبيعت ٍ اًساى با جاهعِ ضدُ است . ايي اهر بِ  ًاّواٌّگ ،

خصَظ در هعواري کِ ظرف زًدگي اًساى است هطاّدُ هي ضَد ٍ هَجب گرديدُ تا هفاّيوي چَى اًساى ٍ ارزش ّاي اًساًي کِ زهاًي باِ  

 يي هعيارّاي طراحي هطرح بَدًد رفتِ رفتِ از جاهعِ رخت بر بستِ ٍ بِ ٍرطِ فراهَضي کطيدُ ضَد . عٌَاى اصلي تريي ٍ هْن تر

ِ از ايي رٍ در ايي پژٍّص سعي گرديدُ است هعواري اصيل ايراًي ٍ برخي اصَل ٍ ضَابط حاکن بر آى هَرد بررسي ٍ هطالعِ قرار گيرد . هطالع

کِ اًساى ٍ ارزش ّاي اًساًي جايگاُ ٍيژُ اي در هعواري اصيل ايراًي داضتِ است. ضٌاخت ٍ بِ رٍز  ايي اصَل ، ايي هَضَع را آضکار هي ًوايد

ر ٍ رساًي اصَل فردي ٍ اجتواعي حاکن بر هعواري اصيل ايراًي هي تَاًد هٌجر بِ تدٍيي ٍ ارائِ اصَل هعواري پايدار بَهي بِ گًَِ اي هاًادگا 

ي بِ جايگاُ اًساى ٍ ارزش ّاي اًساًي در جاهعِ ٍ هعواري ، اًساى دٍبارُ بِ هحيط زًادگي اًا    هَرد پسٌد جاهعِ ضَد . در پي تَجْي جد

خَاّد گرفت ٍ ح  تکرين ٍ احترام ٍ تعلق خاطر دٍبارُ بر رٍح اٍ سايِ خَاّد اًداخت ٍ ايي ابتداي ايجاد ح  ّوسيستي با هحيط زًادگي ٍ  

 هيي هي باضد . رابطِ سٌجيدُ هتقابل با زهيي ٍ در ًْايت ًجات ز

 

  : اًساى ، ارزش ّاي اًساًي ، تَسعِ پايدار ، هعواري پايدار ، ح  تعلق خاطر . ياشگان کلیدی
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 مقذمه -

مؼمبسي ثبصسبة کبلجذي اسصؽ َب ، فشَىگ َب ي اكًل حبکم دس ديسان ػبخز خًد ثشاي ديگشان ي آيىذگبن ي ويض يػيلٍ اي ثشاي ؿىبخز فشَىگ 

ي سفشبسَبي فشدي ي اجشمبػي دس ادياس مخشلف يک جبمؼٍ اػز . يکي اص وقيلٍ َبي مؼمبسي مذسن امشيصي ، ػدذ  سًجدٍ ثدٍ جبيگدبٌ اوؼدبن ي      

ؼبوي دس مؼمبسي ي فضبَبي ؿُشي مي ثبؿذ کٍ ثبػض ثٍ يجًد آمذن گؼؼز ي ثيگبوگي ي حشي گبٌ ػشيض اوؼبن ثدب ميديظ َدبي    اسصؽ َبي او

صوذگي خًيؾ ؿذٌ اػز . مشبػفبوٍ ايه مؼئلٍ ثٍ جبوت کـًس مب ويض َجً  آيسدٌ ي دس وشيجٍ جبيگبٌ اوؼدبن ي اسصؽ َدبي اوؼدبوي دس مؼمدبسي     

 کـًسَب مًسد غفلز ياقغ ؿذٌ اػز .  مؼبكش ايشاوي ويض مبوىذ ػبيش

ثشسػدي  دويبي مذسن ثشاي چبسٌ اوذيـي اقذا  ثٍ اسائٍ سفکشي وًيه ثٍ وب  سًػؼٍ دبيذاس ي ثٍ سجغ آن مؼمبسي دبيذاس ومًدٌ اػدز . ايده مقبلدٍ ثدٍ     

صؽ َدبي اوؼدبوي جبيگدبٌ ييدظٌ اي دس     اكًل ي ضًاثظ حبکم ثش مؼمبسي اكيل ايشاوي دشداخشٍ ي ايه مًضًع سا آؿکبس مي ومبيذ کٍ اوؼدبن ي اس 

 مؼمبسي اكيل ايشاوي داؿشٍ اػز کٍ ثٍ مشيس صمبن ي ثب سُبجم فشَىگي ثٍ فشامًؿي ػذشدٌ ؿذٌ اػز . 

مغبلؼبر ميذاوي ي مًسدي دس ومًوٍ َبي ثٍ جب مبوذٌ اص مؼمبسي اكيل ي ثًمي ايشاوي ، ؿىبخز ي ثدٍ سيص سػدبوي اكدًل ي اسصؽ َدبي فدشدي ي      

احترزا  هره   کم ثش آن مي سًاوذ مىجش ثٍ سذييه ي اسائٍ اكًل مؼمبسي دبيذاس ثًمي ؿًد . خلًكيز اكلي مؼمدبسي دبيدذاس ثدًمي    اجشمبػي حب

مي ثبؿذ . ايه مًضًع مىجدش ثدٍ ايجدبد َمجؼدشگي ي      اوسان ي ارسش هاي اوساوي ي ايجاد احساس تعلق خاطز هه محيط سوذگي

 ٌ ي جًامغ صيؼز مييغي دبيذاس سا ثٍ اسمغبن مي آيسد . سؼبدل وؼجز ثٍ مييظ صوذگي فشدي ي جمؼي ؿذ
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َش جبمؼٍ اي ثب َش ػيؼشمي کٍ اداسٌ ؿًد ي َش وًع ايذئًلًطي کٍ ثش آن حبکم ثبؿذ داساي اَذاف ي آسمبن َبي خبف خًد مدي ثبؿدذ . يفيفدٍ    

اؿکبل ػيىي ، دس فشايىذ ايه اػشيبلٍ مؼمبسي وقـدي اػبػدي ثدٍ ػُدذٌ داسد .       اكلي فشَىگ ومبيؾ ايه ايذٌ َبي رَىي اػز ثٍ يػيلٍ ومًد 

  ( 17، ف  5731گشيسش ، 

جبمؼٍ دس ديسان خًد مي ثبؿذ.  ارسش ها، اصًل حاکم ي فزهىگمؼمبسي ثخؾ صوذٌ يگًيب اص سبسيخ ي فشَىگ َش ملز مي ثبؿذ کٍ ثبصسبة 

ٍ ثٍ دي حًصٌ صوذگي خلًكي ي صوذگي اجشمبػي قبثل دػشٍ ثىدذي مدي ثبؿدذ يثؼدشٍ ثدٍ      مؼمبسي، عشاحي ميل صوذگي ثشاي اوؼبن مي ثبؿذ ک

 ؿشايظ يکبسثشدَب مي سًاوذ اثؼبد فشَىگي ، َىشي ، سبسيخي ، اجشمبػي ي گبٌ فلؼفي ويض ثٍ خًد ثگيشد . 

اجشمبػي اػز کٍ اص عشيق جبمؼٍ ثٍ اسص سػيذٌ ي الص  ثٍ رکش اػز فشَىگ ، مجمًػٍ اي اص کشداسَب ، ثبيسَب ، َىشَب ، ػقبيذ ي ػبيش يبفشٍ َبي 

فشَىگ ثش مؼمبسي کٍ ومًداس ػيؼشم اسصؿي حبکم اػز سبطيش گزاسدٌ ي ثدٍ آن فدش    . ثٍ عًس کلي  ( 5731ثبفز صوذگي مب سا مي ػبصد   اػذدًس ، 

ذيـٍ رَىي سا اص عشيق فش  فدبَشي خدًد ػيىيدز    مي دَذ . اص ايه سي َش ثىبيي ثٍ ػىًان جضئي اص فشَىگ مؼمبسي ايه يفيفٍ سا داسد کٍ يک او

( . ثؼاليٌ فشَىگ ثٍ گًوٍ اي غيش مؼشقيم يکدي   11، ف  5731ثجخـذ ي ثٍ ايه سشسيت ومًدي خًاَذ ثًد ثشاي ػىجؾ ايه فشَىگ   گشيسش ، 

بثغ فشَىدگ ايػدز   گشيسدش ،    اوؼبن َبػز . ادساک اوؼبن اص مييغي کٍ ديس ي ثش خًدؽ ػبخشٍ اػدز سد   سوذگاوي رياوياص دبيٍ َبي اكلي 

5731 . ) 

اوؼبن مي ثبؿذ کٍ ثب خلق فضدبي مؼمدبسي خدًد مکدبن سيقدق آن سا ثدشاي         مؼمبس ػمال ػشضٍ کىىذٌ سؼشيفي اص صوذگي ثٍ ويًي ؿبيؼشٍ ثشاي

کدٍ مؼمدًال اسصؽ َدب ،    سش آن مشکي ثٍ مؼيبسَبيي اػدز   ػبصد . ؿکل صوذگي مبدي ي مؼىًي َش فشد ي يضغ مغلًة اػشفبدٌ کىىذگبن فشاَم مي

مؼمبس ثبيذ ويبصَدب ي اسصؽ َدبي   ( . اص ايه سي  3 – 51، كق  5735دَذ  الکؼبوذس ،  اػشقبدار ي فشَىگ َش فشد   ػلً  اوؼبوي ( آن سا ؿکل مي

ىگ َب ، آئيه َب ي ػىز الص  ثشاي عشاحي يک مکبن سا ثذاوذ ي ثش ايه اػبع ثشاي مشد  ثٍ عشاحي ثذشداصد . ثٍ ثيبن ديگش ؿىبخز اسصؽ َب، فشَ
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يک جبمؼٍ مؼمبس سا ثدٍ ايجدبد عشحدي مىبػدت ي      علً  اوساويَب ، ويبصَبي مبدي ي مؼىًي ي اكًل حبکم ثش يک جبمؼٍ ي دس وُبيز ؿىبخز 

 مبوذگبس َذايز مي ومبيذ .  

ي مؼمبسي ثيبوگش ميضان اسسجبط . سؼجيش فشف صوذگي ثشا معماري ظزف سوذگي اوسان استدکشش مُذي حجز دس سؼشيف مؼمبسي مي گًيذ : 

 ي سبطيش دزيشي اوؼبن اص ميل صوذگي خًيؾ مي ثبؿذ . دس يک سقؼيم ثىذي کلي مي سًان گفز ويبصَبي صوذگي اوؼبن ػجبسسىذ اص :

 الف : ويبصَبي ايليٍ : سبميه آػبيؾ ، امىيز ي احشيبجبر فيضيکي .

 ي ياثؼشگي َب ، دسک صيجبيي َب ي سىبػجبر . ة : ويبصَبي مشؼبلي : سؿذ فکشي ، سؿذ مؼىًي ، اسصؽ َب

دغ فشف صوذگي اوؼبن   مؼمبسي ( ػاليٌ ثش سبميه ميل صوذگي ، سبميه کىىذٌ آػبيؾ ي امىيز اوؼبن ، جلًٌ گبٌ فيضيکي فشَىگ ي اسصؽ َبي 

 مؼىًي حبکم ثش اوؼبن ي جبمؼٍ ي وُبيشب ايذئًلًطي جبمؼٍ ويض مي ثبؿذ .

کي اسصؽ َبي مؼىًي مي سًان ثٍ المبن َبي ومبديه مؼبجذ مبوىذ گىجدذ ، گلذػدشٍ َدب ي حدًم آة ، المدبن َدبي       اص ملبديق جلًٌ َبي فيضي

 ومبديه ثبؽ َب مبوىذ جًي آة ي المبن َبي ومبديه خبوٍ َب مبوىذ َـشي ، ديش وـيه ي فش  دسَب اؿبسٌ کشد.
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مىفؼز علجبوٍ اوؼبن ، ثشداؿز ي اػشخشاج ثي مُبثب اص مىبثغ عجيؼي ي رخبيش مًجًد ، وظب  عجيؼز ثدٍ خغدش افشدبدٌ ي     دس اطش سفشبسَبي وؼىجيذٌ ي

ن دامىگيش صوذگي خًد اوؼبن گـشٍ ثٍ گًوٍ اي کٍ يکي اص ثضسگششيه دغذغٍ َبي اوؼبن امشيصي حفظ مىبثغ ي رخبيش خذادادي مًجًد ثشاي آيىذگب

 گشديذ .  تًسعه پايذاريجًد آمذن سفکش ي جشيبوي ثٍ وب   اػز . ايه مؼئلٍ ثبػض ثٍ

ثب يجًد ايه کٍ سؼبسيف مشؼذدي اص سًػؼٍ دبيذاس اسائٍ گشديذٌ اػز امب ميًس سمبمي آن َب سًجٍ ثٍ وؼدل َدبي ثؼدذي ، آيىدذٌ ميديظ صيؼدز ي       

شٌ گيشي اص اوشطي َبي سجذيذ ؿدًوذٌ ي دشَيدض اص   حفبفز اص مييظ صيؼز جُبوي ، سًجٍ ثٍ فشَىگ ، ييظگي َبي ثًمي ، سجشثيبر گزؿشٍ ، ثُ

 ( .5733ثکبسگيشي اوشطي َبي سجذيذ وبدزيش مي ثبؿذ   حبسمي گلضاسي ، 

ي مؼمبسي دبيذاس، ثٍ ػىًان يکي اص گشايؾ َبي مُم سًػؼٍ دبيذاس کٍ سؼشيف آن ػجبسر اػز اص: عشاحي ػىجيذٌ ي مشىبػدت ي اػدشفبدٌ اص مىدبثغ    

گيشي سيؽ َبي كييح صوذگي ثشاي کبَؾ خغشار صيؼز مييغي ي ثٍ َذس سفشه مىبثغ ي رخبيش مًجًد؛ اص دي جىجٍ کلي امکبوبر صوذگي ي ثکبس

 قبثل ثشسػي مي ثبؿذ ي مي سًاوذ ػملکشدي مفيذ دس ساػشبي اَذاف سًػؼٍ دبيذاس داؿشٍ  ثبؿذ : 

 جىجٍ َبي کمي : کىششل ملشف اوشطي ، جىغ ملبلح ي کىششل کيفيز ػبخز .

ٍ َبي کيفي : سذييه چُبسچًة ي خظ ي مـي ثشاي کىششل ويًٌ سفشبس اوؼبن ثب مييظ صوذگي ، ػدىجؾ سفشدبس اوؼدبن ، اسسقدبي فشَىگدي ي      جىج

 مؼىًي سفشبس اوؼبن ثب عجيؼز .

ثدب عجيؼدز ،    ثب يک سفکش ، عشاحي ي ثشوبمٍ سيضي دقيق مي سًان سب حذ امکبن اطش ػًء آػيت َبي اجشمبػي مبوىذ گؼؼز سياثظ سيحدي اوؼدبن  

ثيگبوگي ثب مييظ صيؼز ي عجيؼز ، افؼشدگي ي خؼشگي اوؼبن   وب اميذي (، مبدي گشايي ي دس وُبيز ثيگبوگي اوؼبن ثب ميديظ صودذگي ي ػدبيش    

َمىًػبن خًيؾ، کٍ وشيجٍ ػًاملي چًن اقشلبدي ؿذن مؼيبسَب ي اسصؽ َب ، وگشؽ سک ثؼذي ي ػًد جًيبوٍ ثٍ عجيؼدز ي کمشودگ سدش ؿدذن     

 سَبي اوؼبوي اػز سا ثٍ حذاقل سػبوذ . ثشخي اص ساَکبسَبيي کٍ دس ايه صميىٍ مي سًان اسائٍ داد ػجبسسىذ اص : مؼيب

 ايجبد اوگيضؽ ي دسک آػيت َبي عجيؼي  -

 ؿىبخز جبيگبٌ ي اسصؽ عجيؼز  -

 فشَىگ ػبصي ويًٌ صوذگي ي ملشف مىبثغ ي امکبوبر -
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 اوگيضؽ حغ يفيفٍ دس قجبل مييظ صيؼز  -

 فشَىگي ي قًميؿىبخز ًَيز  -

الُدب  اص فشَىدگ ي ػملکدشد    سًػدؼٍ دبيدذاس ثدًمي ثدب      مؼيبسَبي فشَىگدي ايه سذاثيش مب سا دس دػشيبثي ثٍ َذف مشؼبلي خًد کٍ َمبن سػيذن ثٍ 

 مي ثبؿذ يبسي مي سػبوذ .  گزؿشگبن
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ػشصميه ثضسگ ايشان اص جملٍ کـًسَبيي اػز کٍ دس عًل سبسيخ دس اطش ػًامل گًوبگًوي چًن سفدبير َدبي اقليمدي ، قبثليدز َدبي اقشلدبدي،       

خدي  مؼيـز، مىبثغ آة ي ... سًاوؼشٍ اػز مؼمبسي مشىًػي سا ايجبد کىذ. ػلي سغم ايه سىًع، اكًل کلي اي ثش مؼمبسي ايشاوي حبکم مي ثبؿذ. ثش

 مؼمبسي ايشاوي  اص ديذگبٌ فشَىگي( ػجبسسىذ اص: اص اكًل 

 احؼبع سؼلق خبعش ثٍ مييظ صوذگي: احششا  ثٍ خًاػز ي اسصؽ َبي اوؼبوي -

 عشاحي اوؼبن مذاس ميل صوذگي -

 اػشفبدٌ چىذ مىظًسٌ ي افضاسمىذاوٍ اص يک کيفيز يب ػىلش -

 لًةمُبس اوشطي َبي عجيؼي  ي وٍ سقبثل ثب آن( ثشاي ايجبد ؿشايظ صوذگي مغ -

 جبيگبٌ اوؼبن ثٍ ػىًان جضئي اص عجيؼز ثب حق ي ػُم ميذيد ي َمؼبصي ثب عجيؼز  -

ٍ  اكدل ي   هيسدش  مُمدس مجمًع مي سًان گفز  ٍ    ظيميد  سًػدظ ي اوؼدبو ي َدب ؽ اسص حفدظ  ي احشدشا  ي شاود ياي ػدىش ي مؼمدبس  مـخلد  خبود

ي صودذگ  ظيميد  . ثبؿدذ  يمد  ( يديػدش  ؼدز يعج   اوؼدبن  سًػدظ ي صودذگ  ظيميد ي َدب  اسصؽ حفدظ  ي احشدشا   يي صوذگ(  يػمًم امبکه شيػب ي

 هيددا ثددشداس ثُددشٌ اوؼددبن ي ؿددًد يمدد گشفشددٍ وظددش دس آن دسي اوؼددبوي بسَددبيمؼ ي َددب اسصؽ کددٍ ؿددًد يمدد ػددبخشٍ يي عشاحددي ا گًوددٍ ثددٍ

ٍ  کىدذ  يم لمغ سا مًضًع ٍ    ييي صودذگ  ظيميد  کد ٍ ياوذي دد  دس(  يػمدًم  امدبکه  شيػدب  ي خبود ٍ يحکي ا ـد ٍ  احشدشا   يي ساحشد ي ثدشا  مبود  ثد

ً   مًضدًع  هياي د دس.  اػز ؿذٌي عشاحي يي َب اسصؽ ٍ  خدبعش  سؼلدق  احؼدبع  اص يدک ػد ٍ  اوؼدبن  دسي صودذگ  ظيميد  ثد  ذيد آ يمد  يجدًد  ثد

ً ي صوذگ ظيمي داس ديػز وبخًداگبٌ اوؼبن ي ، دس وشيجدٍ اسسجدبط ثشقدشاس مدي کىدذ ، دويدب سا مخبعدت قدشاس مدي دَدذ ي دويدب             ؿدًد  يمد  ؾيخد

ويض اي سا دبػخ مي دَذ . حبل َدش چدٍ ميديظ ، اوؼدبن سا ثيـدشش مخبعدت قدشاس دَدذ ي ثدب اي دس سؼدبملي ػدُل سدش قدشاس گيدشد ، َدش قدذس ثدب                  

ي اي سا ثيـدشش دبػدخ دَدذ ، ايده ميديظ سؼلدق خدبعش        ػبدار ي الگًَبي سفشدبسي يي َمبَىدگ سدش ثدًدٌ ، خدبعشٌ َدب ، اوشظدبسار ي آسصيَدب        

 "مدب   "خدًد سا ثدٍ    "مده   "ثيـششي سا دس اوؼبن ثٍ يجًد خًاَدذ آيسد ي ثدٍ َمشوگدي يي ثدب جمبػدز ثيـدشش يدبسي مدي سػدبوذ لدزا اوؼدبن            

کىدذ ، ثدش اي سدبطيش     ي جمغ قدشيه سدش خًاَدذ ديدذ . َم ىديه اگدش ميديظ خدبعشار مخبعدت خدًد سا ثشاوگيدضد ي رَىيشدي سا ثدشاي اي ايجدبد              

مُم ي گيشايي خًاَذ داؿدز . فدشد دس ثشخدًسد ثدب يدک يدب چىدذ ػبمدل ؿدکل دَىدذٌ ًَيدز خدًد ، احؼدبع َمدبوي کدشدٌ ي آن ػيىيدز سا                 

ادامٍ ػيىيز خًد دىذاؿشٍ ، ثٍ َىگب  ثشخدًسد مجدذد ، آن سا جضئدي اص يجدًد خدًد مدي داودذ . اعميىدبن ي سؼدلظ وبؿدي اص ايده فشايىدذ ثبػدض              

َ  كدًسر  دسخدبعش ي احؼدبع سؼلدق مدي گددشدد . ثىدبثشايه       آػدًدگي  ً ي ػملکشدَدب ي ثشخدد خغدشار  اصي يي آگدب ٍ  اقدذا   اص ؾيخد  َددب آن ثد

 ( 543-541، كق  5731  دبکضاد ،  . دَذ يم ٍيسي شيييسغ کشدٌي داس خًد

ػًامل مشؼذدي اص ًَؿمىذي گزؿشگبن مب گشفشدٍ سدب ثُدشٌ گيدشي اص ػًامدل عجيؼدي دػدز ثدٍ دػدز يکدذيگش دادٌ اودذ سدب مؼمدبسي ػدىشي               

ٍ  ادامدٍ،  دسثي وظيشي سا دس ايشان ايجبد کىىدذ.   ٍ ي شاود يا ي ؿُشػدبصي  يمؼمدبس  ومًودٍ َدبيي دس  ي ثشخد ي مؼشفد  ثد  ثبػدض  کبلجدذ فضدبيي آن   کد

 .ميدشداص يمي اي سا ديػز داس مييظ صوذگي خًيؾ مي ػبصد،  ؿًد يم اوؼبن دسي صوذگ ظيمي ثٍ وؼجز خبعش سؼلقحغ  جبديا
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 خصًصيي سوذگ محيط -4-1

خبوٍ َبي ػىشي يکي اص ومًودٍ َدبي ايده مؼمدبسي ثدي َمشدب مدي ثبؿدذ . وذاؿدشه اسسجدبط ثلدشي مؼدشقيم ثدب فضدبَبي ؿدُشي ثدٍ دليدل                  

مؼدبئل اقليمدي ي فشَىگددي ، ػدبصمبوذَي فضدبَبي مخشلددف اعدشاف ػىلدش حيددبط ثدٍ ػىدًان مييغددي ػشػدجض ي ثدب وـددبط ي وـدبوٍ حددشيم            

 دسي َـددش حددًم( ، گددًدال ثبغ ددٍ َددب دس يػددظ حيددبط مشکددضي ،   5733..  مؼمبسيددبن ، سملددک ي امدده ي آسا  ثددشاي آػددبيؾ خددبوًادٌ ي . 

ٍ  قلت ثٍ آة يسيد   خبوٍ قلت ٌ  ملدبلح  ثدب  ميضدخ ي ًاسَدب يد، (اوؼدبن  ربيد حي اكدل  ٍيد مب ، خبود ٍ ي صودذگ  ميدل  َدب  ثدب  ،  گدل  کدب  ثدب  ؿدجبو

  ياجشمبػي صوذگي وًػ جبديا  دس ثشخي اص ؿُشَب ي صوذگ اص خبفي ػجک اصي ومبد ؿًادان ي ؿجؼشبن،  خًد خبفي سفشبس بريادث

،  هيشوـدديد( ، ياجشمددبػي صوددذگي وددًػ يي اوؼددبو اسسجبعددبر   دصفددًل ي ؿًؿددششي ميقددذي َددب خبوددٍ دسي اسسجددبعي ساَشيَددب،  ( يىدديشصميص

، َـدشي  سىُدب فضدبيي اػدز کدٍ ثدب ثيدشين خبودٍ اسسجدبط داسد   مفلدل ( ي ثدٍ ػىدًان فضدبيي جُدز                مجضاي َب کًثٍ ثبي يسيدي َب دسة

 يشاود ياي مؼمدبس  س ودبة ي فشَىگد  اوشظبس ، ايجبد مکض ي حفدظ حدشيم مقدذع خدبوًادٌ اص ديدذ ثيگبوگدبن ي ... مدي ثبؿدذ ( ، َمگدي سشجمدبن          

 مي سًان ثشؿمشد .  ي اص مُم سشيه ييظگي َبيي َؼشىذ کٍ ثشاي ايه قجيل خبوٍ َب
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 عمًميي سوذگ محيط -4-2

 مساجذ  -4-2-1

ي اص ايده سي َمدٍ جدب دس مشکدض ؿدُش جدبي گشفشدٍ اػدز . ثدب گؼدششؽ ؿدُشَب             ثدًدٌ  ؿدُش  آن مؼجذ ؿُش َش ػبخشمبن هيثبسصسش گزؿشٍ دس

ػدبکىيه ؿدُش ي گدزسيبن ثيگبودٍ سا ثدٍ آن جدب َدذايز مدي ومًدودذ . مؼمدبس            اودذ  ثدًدٌ  ضيد و ؿدُش  آن المدبن  هيسش ثلىذکٍ  َب گلذػشٍ مؼمًال

َىشمىددذ ثددب ايجددبد ومبدَددبيي چددًن جددًي َددبي آة سيان ي ثبغ ددٍ  

 دس وقدًؽ  َدبي ي کبسيکبؿد َبيي ثب دسخشدبن کـده ي ػدبيٍ افکده ،     

ي خغددبع ي  يحدد  کددال ثددب مؼددبجذي ثىددذ هيددآر،  مؼددبجذ ًاسيددد ي

ي ...  گىجددذ ي َددب گلذػددشٍ ،ي َـددش،  ( مؼددبجذ ًاسيددد ي دسي سي

 ي مؼددشاج ، زيددمؼىًسددالؽ مددي کددشدٌ اػددز سددب حددغ صوددذگي ي   

 ي ... سا دس ومبصگضاسان ثٍ يجًد آيسد .  ػجبدر
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 کًچه ها -2-2—4

يکددي اص ثُشددشيه سيؽ َددبي مقبثلددٍ ثددب ؿددشايظ ػددخز آة ي َددًايي ، ايجددبد ػددبيٍ ، اػددشفبدٌ اص جشيددبن ثددبد دس ثشخددي مىددبعق ي ايجددبد     

ٍ ثبدؿکه دس ثشخي مىبعق ديگش ، ايجدبد امىيدز ي ...    ي دسَدب ي فشيسفشگد َدبي مشؼدذد مدي ثبؿدذ .      خدم  ي چيدد  ثدب  ثلىدذ  ي کيد ثبسي َدب  کًچد

دس ايدده کًچددٍ َددبي ثبسيددک ، فضددبيي ثددشاي مکددض ي اػددششاحز ػددبثشان فددشاَم مددي آيسد . يکددي اص ػىبكددش   هيشوـدديدي ػددکًَب يي يسيد

مشسجظ ثب کًچٍ َب ، ػبثبط َب مي ثبؿىذ کٍ ومي سدًان اَميدز ي وقدؾ آن َدب سا ثدٍ ػىدًان يدک فضدبي ؿدُشي فؼدبل ي صودذٌ اوکدبس ومدًد              

م آمدذن مدشد  دس فلدًل مخشلدف ثًدودذ ، مضدبفب ايده فضدبَب دس ثؼديبسي          . ػبثبط َب ػاليٌ ثش ايجبد ػدبيٍ ، ميدل مىبػدجي ثدشاي گدشد َد      

 اص مًاسد ثٍ ػىًان ميل خشيذ ي فشيؽ کبال ويض ايفبي وقؾ مي ومًدوذ . 
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 مياديه -4-2-3

مفًُ  ي کدبسکشد ميدذان دس مؼمدبسي ي ؿُشػدبصي ػدىشي ايدشان ثدب مفُدً          

زؿدشٍ ميدذان َدب مؼمدًال ثدٍ      گامشيصي آن کدبمال  مشفدبير ثدًدٌ اػدز. دس     

زس فدبَش مدي ؿدذٌ اودذ کدٍ ثؼدشٍ ثدٍ        گد ىذ چميل سقبعغ  يگـبدگكًسر 

يديه َدب ي   آبيي ي اجدشاي ثشخدي   دد زسَب ثٍ ػىدًان ميدل ثش  گاَميز ي دسجٍ 

اوددذ . ججُددٍ َددبي ميددبديه مؼمددًال ثددٍ ػىبكددش ي       فؼبليددز َددب ثددًدٌ  

 ،يسيدي مؼددبجذ ،ػملکشدَددبي ػمددًمي ي مددًسد ويددبص مددشد  مبوىددذ مؼددبثش   

  ػدقبخبوٍ ي ... اخشلدبف مدي يبفدز .      ،ة اوجدبس آ ،حمدب   ،دَىدٍ َدبي ثدبصاس   

يکددي اص ثُشددشيه ومًوددٍ َددب دس ايددشان ، ميددذان وقددؾ    ( 5731 ،وقددي صادٌ 

ان ، ايددذٌ ػددبمبوذَي فؼبليددز َددبي جُددبن اكددفُبن مددي ثبؿددذ . ايدده ميددذ

اكددلي جبمؼددٍ سيددز لددًاي ديدده سا سجلددي کبلجددذي ثخـدديذٌ اػددز . ايدده  

فؼبليددز َددب کددٍ ومبدَددبي اكددلي آن: ػجددبدر، آمددًصؽ، ػيبػددز، سجددبسر، 

سًليددذ، يسصؽ ي سفددشيح ثًدوددذ، جملگددي دس کىددبسٌ يددب ميبوددٍ ميددذان ؿددکل   

 ( 5731 ، وقي صادٌ گشفشىذ. 
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 وتيجه گيزي -5

 يي داس ٍيػددشمب وظددب ي ػددً ثددٍي ثـددش جًامددغ ـددشفزيد ييددي گشاي مددبد شيسددبط سيددزي مؼىددًي َددب اسصؽ ي بسَددبيمؼ خددًسدن ثددشَم

ٌ يجب ذٌيد گشد ثبػدض  "يصودذگ  ظيميد  ثٍ کبال وگبٌ" سفکش گؼششؽ ٍ ي صودذگ  ظيميد  دس اوؼدبن ي ياقؼد  گدب  اوؼدبن  ي ؿدًد  ػدذشدٌ ي فشامًؿد  ثد

ً ي َدب  اسصؽي فشامًؿد  ثدب  لزا ثبؿذ گبوٍيث ؾيخًي صوذگ ظيمي ثب ٍ  وگدشؽ  يي مؼىد ٍ  ساي صودذگ  ظيميد  ،ي مدبد  اَدذاف  ثد  مدبدٌ  كدًسر  ثد

ً  ػملکدشد  ػًاقدت  اصي وگشاود  يي دلؼدًص  ثدذين  ي بثدذ يي مد  خًدي َب اػشًٍخ ثٍ ليوي ثشاي ا ٍيايل ٍ  دػدز  ؾيخد  يمد  ؼدز يعج تيد سخش ثد

 .  ثبؿذ يم اقذا  هياي شيگ ؿکل دسي اػبػ ػبمل ديي صوذگ ظيمي ثبي گبوگيث يي آگبَ وب.  صوذ

ٍ  اػدز ي مدذس  اوؼدبن  ػملکشد ػًاقت اصي ػبص آگبٌ ثخؾ ٍ  مدًسد  کد ٍ  قدشاس  سًجد ٍ يمص هيد ا دس ي گشفشد  ذٌيد گشد صآغدب ي ؼييػد ي َدب  زيد فؼبل ىد

ٌ يجب سفدشه  دػدز  اص يي صودذگ  ظيميد  ثبي گبوگيث ثيضي يل ٍ  مدًسد  چىدذان  سدبکىًن ي صودذگ  ظيميد  ي اوؼدبن  اسصؽ ي گدب  قدشاس  اقدذا   ي سًجد

 . اػز وگشفشٍ

ٍ ي کىدًو ي دسمؼمدبس  سفکدش  شييسغ ثب کٍ ميثبيس هيثشا ٍ  ودبة ي مؼمدبس  اصي اوؼدبو ي َدب  اسصؽ اػدشخشاج  لٍييػد  ثد  ميسدشم  يي ثشيصسػدبو  ي گزؿدش

ٍ  يي شيثکدبسگ  شبييوُب آن ٍ  وؼدجز  خدبعش  سؼلدق  احؼدبع  سدًان  يمد ي امدشيص ي مؼمدبس  دس آن اؿدبػ  ي کدشد  ذاسيد ث ديثدبسٌ  ساي صودذگ  ظيميد  ثد

ٍ  سا "يمدبد  ـدشفز يدي ثدشا  ٍيايل مبدٌي صوذگ ظيمي" وگشؽ ٍ  اوؼدبن  بريد ح ثؼدشش  ،ي صودذگ  ظيميد " وگدشؽ  ثد ٍ  بصيد و کد ٍ  ي احشدشا   ثد  وگد

 . داد شييسغ "داسدي داس
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 مىاهع ي ماخذ

 .  21شان ، ديسٌ َفشم . ؿمبسٌ ي، فللىبمٍ مؼمبسي ا ز فشَىگييفضبَبي ؿُشي ي ًَ( ،   5731اػذدًس ، ػلي ،    .5

، سشجمٍ مُشداد قيًمي ثيذَىذي ، ثب مقذمٍ مُذي حجز ، سُشان ، مشکض  مؼمبسي ي ساص جبيداوگي( ،  5735الکؼبوذس ، کشيؼشًفش ،    .2

 چبح ي وـش داوـگبٌ ؿُيذ ثُـشي . 

 ، سُشان ، اوشـبسار ؿُيذي ، چبح دي  . مجبوي وظشي ي فشآيىذ عشاحي ؿُشي( ،  5731دبکضاد ، جُبوـبٌ ،    .7

 . 1، مبَىبمٍ مُىذػي صيش ػبخز َب ، ؿمبسٌ  دبيذاسمؼمبسي ػىشي ايشان ي سًػؼٍ ( ،  5733حبسمي گلضاسي ، الُب  ،    .4

، فللىبمٍ سخللي مؼکه ي  سًػؼٍ دبيذاس ي مفبَيم آن دس مؼمبسي مؼکًوي ايشان( ،  5731صوذيٍ ، مُذي ي ػميشا دشيسدي وظاد ،    .1

 ، ػبل ثيؼز ي وُم .  571مييظ سيػشب ، ؿمبسٌ 

سشجمٍ جُبوـبٌ دبکضاد ي ػجذالشضب َمبيًن ، سُشان ، مشکض چبح ي اوشـبسار  ، صيجبؿىبخشي دس مؼمبسي( ،  5731گشيسش ، يًسگ ،    .1

 داوـگبٌ ؿُيذ ثُـشي . 

 لغز وبمٍ دَخذا .3

 ( ، آؿىبيي ثب مؼمبسي مؼکًوي ايشان گًوٍ ؿىبػي دسيوگشا ، سُشان ، اوشـبسار ػشيؽ داوؾ .  5733مؼمبسيبن ، غالميؼيه ،    .3

صيجبيي ي ًَيز ؿُش دس دشسً سفکش اػالمي ، اكفُبن ، ػدبصمبن فشَىگدي سفشييدي ؿدُشداسي     ( ، ادساک  5731وقي صادٌ ، ميمذ ،    .1

 اكفُبن . 
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