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 چکیدُ:

ی نطف تأیٗ أٙیت قٟطٞا ٞای ظیازٚلت ٚ ؾطٔایٝ  ٝ ٕٞیٗ زِیُ ٕٞٛاضٜت ٬تطیٗ ٘یاظٞای تكط اؾتٟٔٓأٙیت یىی اظ 

أا تا ٌصقت ظٔاٖ ٚ ضٚتٝ ضٚ ٖ تٛزٜ اؾت، ٞای اِٚیٝ ا٘ؿأؿىٗ ٘یع ٕٞٛاضٜ خعء ٘یاظ قٛز.ٞای ٔرتّف ٔیٌاٜٚ ؾىٛ٘ت

ٔؿىٛ٘ی تّٙس ٔطتثٝ عطاحاٖ تٝ ؾاذت ٔدتٕـ ٞای  ٔقٕاضاٖ ٚ ٬قسٖ تا ٔقؾّی چٖٛ افعایف خٕقیت ٚ ٘یع وٕثٛز ظٔیٗ

٘ٝ تٝ نٛضت وأُ ٞا تسٖٚ تٛخٝ تٝ ٘یاظٞای ضٚا٘ی تٟٙا تٝ تأیٗ ٘یاظٞای فیعیىی آٖ ٞٓ  أا ایٗ ٔدتٕـ ا٘س.ضٚی آٚضزٜ

 ٬فطزیٞای ّٕٝ أٙیت  تافث افعایف ٘اٞٙداضیتٛخٟی تٝ ٘یاظٞای ضٚا٘ی اظ خغافُ اظ ایٙىٝ تی ٬ا٘سؾاذتٝ ٚ پطزاذتٝ

٘اقی اظ  قٛز فٙٛاٖ زضیافت فیٙی ٚ شٞٙی یاز ٔیآ٘چٝ اظ أٙیت تٝ  قٛز.ٞف أٙیت قٟطی ٔیاختٕافی ٚ زض پی آٖ وا

ٞای ف آٖ تایؿتی ٔقیاضٞا ٚ اؾتا٘ساضزٞایی تطای عطاحی ٔدتٕـِصا تطای افعای ٬ؾاذتاض ٚ ٘حٜٛ چیسٔاٖ ٔحیظ اؾت

تطضؾی  تٝ ٔٛخٛز  ٔساضن ٚ اؾٙاز تٝ تٛخٝ تا ٚ ایوتاترا٘ٝ ضٚـ تٝ وٝ اؾت آٖ پی زض ماِٝٔ ایٗ ٔؿىٛ٘ی زض ٘ؾط ٌطفت.

ٞای ٔؿىٛ٘ی ٟٔط فطٍٞٙیاٖ ایالْ ٔٛضز ٚ زض ایٗ ضاؾتا ٔدتٕـ خایٍاٜ أٙیت زض عطاحی ٔدتٕـ ٞای ٔؿىٛ٘ی تپطزاظز

-تا تٟطٜ ٞای ٔؿىٛ٘یزض ٔدتٕـوٝ ایداز حؽ أٙیت زٞس ٘تایح ایٗ تحمیك ٘كاٖ ٔی  پایاٖ زض. اضظیاتی لطاض ٌطفتٝ اؾت

پصیطی فعایف لاتّیت ضٚیتا ٬فطٍٞٙی )اظ لثیُ:ٔؿاِٝ اقطاف ٚ زیس-ٌیطی اظ تّفیك واِثس ٔقٕاضی ٚ ضٚاتظ اختٕافی

پصیط ذٛاٞس ٞای ٔتٙٛؿ ٚ ...( تحمكایداز واضتطی ٬وٓ خٕقیتی ٚ ٔدتٕـ ٞای ٔؿىٛ٘یاتطلطاضی تٙاؾة ٔیاٖ تط ٬تهطی

 تٛز.

 اهٌیت احسبس ٬طراحی ٬هجتوغ ّبی هسکًَی ٬اهٌیتکلوبت کلیدی: 
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 هقدهِ:-1

قٛز وٝ تایس ٕٞطاٜ تا % فٕط ا٘ؿاٖ زض آٖ ؾپطی ٔی97-77تطیٗ فطنٝ ٚ فضایی ٔقٕاضی وٝ ٔقٕاضی ٔؿىٛ٘ی تٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ 

حائع إٞیت فطاٚا٘ی اؾت. ٚخٛز ٔحیظ أٗ تطای ظ٘سٌی اظ ضطٚضیات ٚ ٘یاظٞای انّی ا٘ؿاٖ  ٬ضقس ٚ ... تاقس ٬أٙیت ٬آضأف

اِكقاؿ لطاض زازٜ ٚ أٛض ٞای ا٘ؿا٘ی ضا تحتٞای ٘ا أٗ ؾایط فقاِیتی زض ٔحیظ ٚ ٍ٘طا٘ی ٘اقی اظ ٔىاٖاحؿاؼ ٘ا أٙ اؾت.

 .(1) ٛزاختٕافی ٚ غیطٜ تٝ زضؾتی ا٘داْ پصیط ٘رٛاٞس ت ٬فطٍٞٙی ٬التهازی

تاضید  عَٛ زض ٕٞیكٝ ا٘ؿاٖ .زاضز ا٘ؿاٖ زیٍط ٘یاظٞای اضضای زض ٔؿتمیٓ تاثیط ٔمِٛٝ أٙیت تٝ نحیح  پاؾرٍٛیی ی٘حٜٛ

 قٟطٞا، ٚ ٞاؾىٛ٘تٍاٜ زض ٘ؾأی ٚ تسافقی تاؾیؿات ایداز زفافی، آالت اتعاض ؾاذتٗ اؾت، زاقتٝ ٘یاظ ایٗ تٝ پاؾرٍٛیی زض ؾقی

 .اؾت تٛزٜ اـاختٕافی ٚ فطزی أٙیت حفؼ تطای اٚ السأات اظ تطذی  ...ٚ  ٘ؾأی ٘یطٚی تكىیُ

ٞای ٔؿىٛ٘ی ٚ ٘عزیىی فضایی ٍِٛی ٔؿىٗ زض قٟطٞا ٚ ؾاذت ٔدتٕـییط اغافعایف تطاوٓ خٕقیت زض یه ٔٙغمٝ زض وٙاض ت

-قٟط٘كیٙاٖ أطی ٟٔٓ تّمی ٔیٚا٘ی ِعْٚ احؿاؼ أٙیت ضا افعایف زازٜ ٚ زض فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ آؾایف ضٚحی ٚ ض ٬ؾاوٙاٖ آٖ

تقاِی ٚ  ٬تاثیط تؿعایی زض ضقس ٬چٍٍٛ٘ی ضٚاتظ قٟطٚ٘ساٖ یه خأقٝ فالٜٚ تط فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ؾقازت ٚ یا قماٚت آ٘اٖ ٌطزز.

ی فسْ احؿاؼ أٙیت ٔٛخة سٖٚ ٕٞسِی ٚ حٕایت فاعفی زض ؾایٝی خأقٝ تٝ ٕٞطاٜ زاضز. ضٚاتظ تٛاْ تا فسْ تٛافك تتٛؾقٝ

افتٕازی زض خأقٝ ؾالٔت افطاز ٚ زض ٟ٘ایت تمای یف یافتٝ ٚ فالٜٚ تط ٌؿتطـ حؽ تیتقاضو تیٗ افطاز افعا ٌطزز وٝٔی

 .(2) خأقٝ تٟسیس ٌطزز

-ضٚحی ِحاػ تٝ فیعیىی ٔٛا٘ـ ٕٞیٗ تؿا چٝ ٘ثٛزٜ، فیعیىی ٔیؿط ؾرت ٔٛا٘ـ عطیك اظ تٟٙا ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدٕٛفٝ زض أٙیت

 ضٚقٗ قٟطٞا، زض ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدٕٛفٝ تٝ ٘یاظ افعایف ٚ خٕقیت ضقس تٝ تٛخٝ تا. وٙس تمٛیت ٔطزْ زض ضا أٙی٘ا حؽ ضٚا٘ی

 تٝ أٙیت ایداز حؽ تیٗ ایٗ زض وٝ ضؾسٔی ٘ؾط تٝ ضطٚضی قسٜ، ضیعیتط٘أٝ اٞساف تٝ ٘یُ تطای ٞاییٔكی ذظ ٚ اٍِٛٞا وطزٖ

 .(3) ٕ٘ٛز ذٛاٞس ایفا قاٖ ظ٘سٌی زض افطاز آؾایف ٚ ٔٙسی ضضایت زض ضا ٟٕٔی ٘مف ٔحیغی -ا٘ؿا٘ی فٛأُ اظ یىی فٙٛاٖ

 

 بیبى هسئلِ:-2

 آٖ ا٘داْ اظ پؽ ٚ قٛ٘سٔی ذاضج آٖ اظ اختٕافی فقاِیت واض ٚ تطای ٞاا٘ؿاٖ .اؾت ا٘ؿاٖ ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی ٔمهس ٚ ٔثسأ ذا٘ٝ،

 ٌطزیٓٔی تاظ آٖ تٝ پیطأٖٛ، خٟاٖ ٔرتّف تدطتٝ اتقاز اظ پؽ ٔا وٝ اؾت ٔىا٘ی ذا٘ٝ. ٌطز٘سٔی تاظ ذا٘ٝ تٝ تدطتٝ وؿة ٚ

زض  تتٛا٘س تایس ذا٘ٝ تٙاتطایٗ  .(4)٘أیس ز٘یای فطز ٔطوع ضا آٖ تٛاٖ ٔی وٝ اؾت تطذٛضزاض إٞیتی چٙاٖ اظ ا٘ؿاٖ تطای ٚ 

 ته یا ٚ ظ٘سٌی خثط فّت تٝ أطٚظٜ .ؾاظز تطآٚضزٜ ضا ”تٛزٖ فطزی ز٘یای ٔطوع“ تٛلـ ذٛز تیطٚ٘ی خّٜٛ ٚ زضٚ٘ی فضای

 آزٔی ذا٘ٝ (5)قٛزٔی ٌطفتٝ ٘ازیسٜ ٚ فطٍٞٙی تٛٔی اختٕافی، ا٘ؿا٘ی، ٞایاضظـ اظ تؿیاضی التهاز، تٝ تٛخٝ ٍ٘طی ٚ تقسی

 تطای تّىٝ ٔیٟٕاٖ، تطای فمظ ٘ٝ وٝ زاضز لطاض زیٍطاٖ تا قىُ ٞٓ ٚ ٙٛاذتىی پٙدطٜ چٙس پكت زض ٔؿىٛ٘ی ٞایتّٛن زض

وّیكٝ ٞایؾاظی ا٘ثٜٛ ایٍٙٛ٘ٝ عطاحی، ٚ ضیعی تط٘أٝ چٙیٗ اثط زض (6) اؾت ىُكٔ تیطٖٚ اظ آٖ تكریم ٘یع ذا٘ٛازٜ افطاز

 تكیىُ ٞسفٕٙسی ٚ ٔثثت ٌطا اختٕافی ٞایٌطٜٚ وٝ ایٗ خای تٝ ٚ ٌیط٘سٔی لطاض ٞٓ وٙاض زض تٛزٜ نٛضت تٝ ٞاا٘ؿاٖ ای،

 .(5) زاضز پی زض ضا ٔطج ٚ ٞطج ٚ ٛغیّق اظزحاْ، فمظ آٟ٘ا ٌطفتٗ لطاض ٞٓ وٙاض وٝ قٛزٔی تكیىُ ٘فطٞا اظ ا٘ثٛٞی ٌطزز،

 ایٗ .اؾت قسٜ ایضقتٝ ٔیاٖ خأـ اٍِٛٞای ٔتٛخٝ ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدٕٛفٝ عطاحی ٚ ضیعیتط٘أٝ ٘ٛیٗ أطٚظٜ ضٚیىطزٞای
 ِعْٚ تط تعضي قٟطٞای زض ظ٘سٌی ٔكىالت زیٍط عطف اظ ٚ زازٜ ایٚیػٜ إٞیت عطاحی ٔحیغی ٚ ا٘ؿا٘ی ٞایخٙثٝ تٝ ضٚیىطز

تط٘أٝ تط ٔؿتمیٓ تاثیط تا وٝ تاقسٔی ٔحیغی ٚ ا٘ؿا٘ی فٛأُ خّٕٝ اظ ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدٕٛفٝ زض أٙیت ٔؿاِٝ .افعٚزٜ اؾت آٖ

ٚ  ا٘ؿا٘ی فٛأُ تیكتط چٝ ٞط ٕٞاٍٞٙی ٚ ؾاظٌاضی. تركسٔی اضتماء ضا ٞاا٘ؿاٖ ظ٘سٌی ویفیت ٞا،ٔدٕٛفٝ ایٗ ٚ عطاحی ضیعی

 ضا ؾاوٙیٗ ؾىٛ٘ت فطًٞٙ ٚ اختٕافی ظ٘سٌی آزاب وٝ تاقس زاقتٝ پی زض ضا ٔؿىٛ٘ی ٞایٔحیظ عطاحی تٛا٘سٔی ٔحیغی
 . (7) زٞس اضتماء
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 رٍش تحقیق:-3

 - تٛنیفی تحمیك اظ ٘ٛؿ  اؾاؼ ایٗ تط تٝ تطضؾی خایٍاٜ أٙیت زض عطاحی ٔدتٕـ ٞای ٔؿىٛ٘ی ٔی پطزاظز حاضط تحمیك

ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی ٞٓ زض ایٗ  اؾت، ٌطزیسٜ آٚضی خٕـ ایوتاترا٘ٝ ٚ ٔٛخٛز اؾٙاز نٛضت تٝ آٖ اعالفات وٝ تاقسٔی تحّیّی

 .ضاؾتا ٔٛضز اضظیاتی لطاض ٌطفتٝ اؾت

 

 هببًی ٍ هفبّین ًظری:-4
 هجتوغ ّبی هسکًَی: 4-1

ّیُ ٔؿایُ ٔطتٛعٝ إٞیت تؿعایی زاضز. ٔؿىٗ تحی ای ٔؿىٛ٘ی ٚ تطضؾی آٟ٘ا زض تدعیٝٞقٙاذت تقاضیف ٔطتٛط تٝ ٔدتٕـ

ّی  تٛاٖ تٝ زٚ ٌطٜٚ انٞا ضا ٔیآپاضتٕاٖ تٛاٖ تٝ عٛض وّی تٝ زٚ اٍِٛی ته ذا٘ٛاضی ٚ آپاضتٕا٘ی تمؿیٓ وطز.ٔیقٟطی ضا 

-ٔدتٕـ قٛز.آٖ تّٙس ٔطتثٝ یا تطج ٘أیسٜ ٔی ٚ تیف اظ ٬عثمٝ 8ٞا ٔتقاضف یا وٛتاٜ ٔطتثٝ تا تمؿیٓ ٕ٘ٛز وٝ زض آٖ ؾاذتٕاٖ

تٛا٘س قأُ ٌٛ٘ٝ ٔرتّف ٔؿىٗ )ته تّٛن ؾاذتٕا٘ی زض ٘ؾط ٌطفت وٝ ٔیی تٛاٖ قأُ تقسازٞای ٔؿىٛ٘ی ضا ٘یع ٔی

طحی ٞای آپاضتٕا٘ی زض یه عثمٝ ظٔیٗ ٚ تطاؾاؼ عتّٛن ٬ٞاتّٙس ٔطتثٝ( تاقس. زض ایٗ ٔدتٕـ آپاضتٕا٘ی ٞای وٛتاٜ ٬ٚذا٘ٛاضی

حطیٓ ٚ ٔحسٚزٜ ٚ تفىیه آٟ٘ا اظ  تٛاٖ تٝٞای ٔؿىٛ٘ی ٔیٌیط٘س.اظ ذهٛنیات زیٍط ٔدتٕـاظ پیف ا٘سیكیسٜ قسٜ لطاض ٔی

اختٕافی زض قٟط ٔكرم -خعیطٜ ای واِثسیتٛا٘س آٟ٘ا ضاتٝ نٛضت ی اقاضٜ وطز وٝ زض تطذی ٔٛاضز ٔیتافت پیطأٖٛ قٟط

 .(8ٌطزا٘س)

 ضاٞىاضی ٔطتثٝ تّٙس ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدتٕـ ؾاذت وٝ وطز ٔٛاخٟٝ ظٔیٗ وٕثٛز ٔقضُ تا ضا قٟطٞا ضٚؾتاییاٖ، یضٚیٝتی ٟٔاخطت
 وٕتطیٗ زض ضا خٕقیت اظ ظیازی ٔمساض وٝ اؾت آٖ ؾىٛ٘ت قىُ ایٗ فٕسٜ ٔعیت  تٛز. ظٔیٗ وٕثٛز اظ ٘اقی خٟت خثطاٖ زض

 ٘اپصیطاختٙاب فقّی قطایظ زض قایس وٝ أطی زٞس،ٔی خای ذٛز زض ا٘ثٜٛ ؾىٛ٘تی ٚ ٚاحسٞای ٔتقسز عثمات لاِة زض ٚ ٔؿاحت
 .(9ٌطزز) تّمی

 
 اهٌیت: 4-2

تٙاتط ایٗ ٔقٙی  تاقس.ٔی ٬وٝ زض ِغت تٝ ٔقٙای ٘ساقتٗ زِٟطٜ ٚ اؾتطؼ اؾت [secures]اظ ضیكٝ التیٗ [security]أٙیت

 ٬افتٕاز ٬اعٕیٙاٖ ٬آؾایف ٬ٍ٘طا٘ی یا ٚخٛز آضأف ٬تطؼ ٬ٞطاؼ ٬اضغطاب ٬آؾیة ٬تٟسیس ٬ایی اظ ذغطٞض ٬ِغٛی أٙیت

 أٙیت. (11) اؾت آٔسٜ تیٕیتی ٚ تٛزٖ أاٖ زض قسٖ، ایٕٗ ٔقا٘ی تا أٙیت ٔقیٗ فطًٞٙ زض  .(17)ضأٗ اؾت ٬تأیٗ
ضذت تط  ٔطزْ فأٝ ٘ؾط اظ ذٛف ٚ تطؼ ٚ ٌطززٔی خأقٝ زض ذاعط آضأف ٚ ثثات ٔٛخة وٝ اؾت ٚضقیتی ٚ قطایظ ٔدٕٛفٝ

 ٚ ٔكطٚؿ ٞایآظازی ٚ حمٛق تٝ تقطو ٚ تٟسیس ٌٛ٘ٝ ٞط اظ فطاغت ٔقٙای تٝ "أٙیت ٌفت تٛأٖی تطتیة ایٗ تٝ. (12تٙسز)ٔی
 .اؾت قٟطٚ٘ساٖ لا٘ٛ٘ی

 

 احسبس اهٌیت: 4-3

-ٔی ظٔیٙٝ ایٗ زض ٞاتٙسی عثمٝ تطیٗقسٜ پصیطفتٝ اظ یىی وٝ ا٘ؿاٖ، ٘یاظٞای اظ ٔاظِٛ آتطاٞای تٙسی عثمٝ ٔثٙای تط حمیمت زض

 تٝ زؾتیاتی تطتیة ایٗ تٝ .اؾت ٌطفتٝ لطاض فیعیِٛٛغیه ٘یاظٞای اظ پؽ ا٘ؿا٘ی، ٘یاظ زٚٔیٗ تٝ فٙٛاٖ  أٙیت ٚ ایٕٙی تٝ ٘یاظ  تاقس،
 .( 13اؾت) حیاتی ٚ ضطٚضی تؿیاض ظ٘سٌی، اظ ضضایت احؿاؼ ٚ ٔٙسیتٟطٜ خٟت ویفیت ایٗ

 ٘یاظٞای ٚ اضضای ؾاذتٗ تطآٚضزٜ تٝ قاٖ تٛخٝ ٔطزْ  تالفانّٝ قٛ٘س، تطآٚضزٜ  فیعیِٛٛغیه ٘یاظٞای وٝ ٍٞٙأی، ٔاظِٛ فمیسٜ تٝ
 زض ٔحیظ واِثسی ٚ اختٕافی ٞایتٛا٘ایی تا تٍٙاتًٙ ایٌٛ٘ٝ تٝ ٚ قسیساً ٘یاظٞا ایٗ .قس ذٛاٞس خّة أٙیت ٘ؾیط تاالتط ؾغح
 .(14(ا٘س ضاتغٝ
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 ٚ ٔؿتمیٓ ٞایتدطتٝ اظ ٘اقی احؿاؼ ایٗ .اؾت ٌٛ٘اٌٛ٘ی اتقاز زاضای ٚ اؾت اختٕافی قٙاذتی ضٚاٖ ای أٙیت پسیسٜ احؿاؼ
 .(15ٔی وٙٙس) تدطتٝ ضا آٖ ٌٛ٘اٌٖٛ نٛضت تٝ ٔرتّف افطاز وٝ اؾت پیطأٖٛ ٔحیظ اٚضاؿ ٚ قطایظ اظ افطاز غیطٔؿتمیٓ

 أٙیت  .اؾت ؾیاؾی ٚ اختٕافی فطٍٞٙی، ٔاِی، فطزی، أٙیت ٚ حمٛق حفؼ ٔقٙی تٝ ا٘ؿا٘ی أٙیت  :ٔرتّفی زاضز اتقاز أٙیت،
 تقس ٚ ٞؿتٙس؛ ذٛز أٙیت ٚ تما ٚ ٔقیكت تضٕیٗ ٚ تأٔیٗ تا لازض خأقٝ آحاز زضآٖ وٝ  )وفاف( حسالّی تقس زاضز، تقس زٚ ا٘ؿا٘ی

 .(16(تاقٙس تطذٛزاض اختٕافی ضٚا٘ی أٙیت ظ٘سٌی ٚ زض آؾایف ٚ ٔثثت احؿاؼ اظ لازض٘س ٔطزْ آٖ زض وٝ )ضفاٜ(اضتمایی

 ٚ ٔحیغی فیٙی پاضأتطٞای اؾت وٝ»  تقسفیٙی »یىی ٌطفت ٘ؾط زض تایس ضا ٞٓ اظ ٔتٕایع تقس زٚ أٙیت، ٔفْٟٛ تثییٗ زض 

 اِثتٝ .قٛزٔی زضن خٕـ اظ أٙیت احؿاؼ اؾاؼ تط وٝ تاقسٔی «شٞٙی» تقس زیٍطی ٚ ٌیطزٔی لطاض اضظیاتی ٔٛضز ضفتاضی

 ضا زٚ ٞط تٝ تٛخٝ ضطٚضت ٔٛضٛؿ ایٗ وٝ ٌصاض٘س تطخای ٔٙفی یا ٔثثت تأثیطات سیٍطیىتط  تٛا٘ٙسٔی ٘یع تقس زٚ ٞط

 وطز خؿتدٛ ٔمِٛٝ ایٗ زض تٛاٖ ٔی ٘یع ضا أٙیت تا ایٕٙی تفاٚت. زٞسٔی لطاض تأویس ٔٛضز تٛأٔاٖ فٕٛٔی أٙیت ایداز زض

 ا٘ؿاٖ ضا فیعیىی ؾالٔت تٛا٘س ٔی وٝ ٌطززٔی اعالق تٟسیسٞایی اظ خٌّٛیطی ٚ ا٘ؿاٖ خؿٕا٘ی  ؾالٔت تٝ تیكتط ایٕٙی وٝ

 ضٚا٘ی ٚ شٞٙی خٙثٝ أٙیت تیكتط وٝ حاِی زض .قٛزٔی قأُ ضا تیطٚ٘ی أٙیت ٚ ّٕٔٛؼ ٔؿایُ ٚالـ زض .ا٘ساظز ذغط تٝ

 وطز تمٛیت ضا آٖ تٛاٖ ٔی چٍٛ٘ٝ ٚ قٛزٔی خأقٝ أٙیت زض حؽ ایداز تافث چیعی چٝ وٝ تاقیٓ ایٗ ز٘ثاَ تٝ تایس. زاضز

(17). 

 پؽ ٚ قسٜ حانُ ٔحیظ ٞای فقاَٝٔؤِف اظ وٝ قٛزٔی لّٕساز زضٚ٘ی آؾایف ٚ آضأف احؿاؼ ٘ٛفی أٙیت اؾاؼ ایٗ تط

 قطایظ زض ا٘ؿاٖ لطاضٌیطی اظ ٘یع « أٙیت احؿاؼ .» ٔی آٚضزٚخٛز  تٝ ضا تٛزٖ أاٖ زض احؿاؼ ایٌٛ٘ٝ شٞٙی ازضان اظ

 -فطٍٞٙی ؾاذتاض تا ذال فطٍٞٙی ٚ قٟطی ؾاذتاض اظ وٝ ٔی قٛز حانُ « ازضان ضٚا٘ی» ٘ٛفی ٔثاتٝ تٝ ٔحیغی

 ؾٛی اظ ٚ ٔحیغی تٝ قطایظ ٚاتؿتٝ ضٚا٘كٙاذتی ِحاػ اظ أٙیت احؿاؼ ٌیطیقىُ ِصا .قٛزٔی ٔتٕایع زیٍط اختٕافی

 .(18اؾت) ازضاوی ؾغٛح ٚ تطزاقت ٘ٛؿ زیٍط

 

 اًسبى ٍ اهٌیت: -5
تؿّظ ٚ زیسٖ فضا ٚ  ٞای ٔؿىٛ٘ی اؾت.ٛأُ افعایف أٙیت زض فضای ٔدتٕـاظ ف ٬ٞای ٔؿىٛ٘یحضٛض فقاَ ؾاوٙاٖ ٔدتٕـ

ٛخة فسْ وٙس وٝ ٔٔحیغی أٗ ایداز ٔی ٬چطا وٝ تدٕـ ٌطٚٞی اظ ٔطزْ اؾت.زیسٜ قسٖ تٛؾظ ٔطزْ ٔٛخة ایداز أٙیت 

 وٙس.٘سٌی وٕه ٔیٞای ٔؿىٛ٘ی تٝ ؾط ظا تا واضتطی ٔرتّف زض وٙاض ٔدتٕـقٛز ٚ ٟ٘ایتتطغیة تٝ خطْ ٚ خٙایت ٔی

ٛ٘ٝ ٘ٛاحی تٝ ضفتاض ا٘ؿاٖ ایٗ ٌزٞس ٚ اؾت وٝ تٝ اٚ تدطتٝ حؽ أٙیت ٔی ٞا یا فضاٞاییاحؿاؼ ا٘ؿاٖ زض فضا ٚاتؿتٝ تٝ لّٕطٚ

-وٙس ضفتاض ذانی ضا تطٚظ ٔیتّفی ضا زض لّٕطٚ زض اٚ ایداز ٔیٌصاض٘س ٚ زض ٘تیدٝ ا٘ؿاٖ تط ا٘ٛاؿ فضاٞایی وٝ احؿاؼ ٔراثط ٔی

تٝ عٛضی وٝ ٔطظ  قٛ٘س.فٕٛٔی تمؿیٓ ٔی ٚ اختٕافی ٬ذهٛنی ٬ایٗ لّٕطٚٞا اظ زیس ازٚاضز ٞاَ تٝ چٟاض زؾتٝ نٕیٕی زٞس.

 عیفی اظ زٚض تا ٘عزیه ٚخٛز زاضز. ٬تٙسیٞای ٔرتّف زض ٞط زضخٝٞا ٔكرم ٘ثٛزٜ ٚ زض فطًٞٙیٗ ایٗ حٛظٜت

ٚ ٘یع ٔیُ  تٝ عٛضی وٝ فضای وٛچىتط أٙیت ٚ نٕیٕیت تیكتطی ٍی ٚخٛز زاضز.تٔیاٖ ا٘ساظٜ فضا ٚ لّٕطٚ ازضاوی آٖ ٕٞثؿ

 ٚؾیـ احؿاؼ تسٖٚ حفاػ تٛزٖ ٚ زض ٘تیدٝ ٘ا أٙی ٚخٛز زاضز.تطی ضا ذٛاٞس زاقت ٚ زض فضاٞای تٝ تقأُ اختٕافی لٛی

ٞسف اظ ٔغطح قسٖ  احؿاؼ ٔحهٛضیت ٘یع زض فضا اؾاؾا تط ضاتغٝ چكٓ ٘اؽط اظ اضتفاؿ تس٘ٝ ٔحهٛض وٙٙسٜ فضا اؾتٛاض اؾت.

ی أٙیت اؾت تٝ ٌیطی ضاتغٝ اختٕافاِٚیٗ قىُ تاقس.تٛخٝ تٝ ٔمیاؼ ا٘ؿا٘ی زض فضا ٔی ٔحهٛضیت ٚ ؾٟٓ آٖ زض حؽ ٔىاٖ

٘ٛیؿس ٕافی قٛز ٕٞاٖ عٛض وٝ خاٖ ًِٙ ٔیٌیطی ضٚاتظ اختتٛا٘س فأُ قىُقسٜ اؾت وٝ نطفا فطْ فیعیىی ٕ٘ی ٚفٛض تدطتٝ

ٚخٛز ٘ساقتٝ تاقس  )ازضان خٕقی اظ فضا(ٟاٖ یا آقىاض تطای تٕایُ اختٕافیعطح ٔحیظ تٝ ٞط قىُ وٝ تاقس اٌط تٕایّی پٙ» 

 نٛضت تٝ اؾت ٘اچاض ذٛز ٘یاظٞای تأٔیٗ تطای ٚ قسٜ آفطیسٜ اختٕافی ٔٛخٛزی ا٘ؿاٖ .ٌیطزنٛضت ٕ٘یٞای ضفتاضی زض لطاضٌاٜ
 تیٗ ٞای ٔؿىٛ٘ی ٚ ٔدتٕـ زض اختٕافی تقأالت .وٙس تطلطاض آ٘اٖ اضتثاط تا ٚ وٙس ظ٘سٌی ٞاا٘ؿاٖ تمیٝ تا تقأُ زض ٚ ٌطٚٞی
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 ٚ خطْ قٙاؾٙس، ٔیعأٖی ضا ٕٞسیٍط زضاظ ؾاِیاٖ ٕٞؿایٍاٖ وٝ ٔحالتی زض ٚ ٔیىٙس ایداز ضا ٕٞؿایٍاٖ اظ قٙاذت ٘ٛفی ؾاوٙیٗ
 .تطزٔی تاال ضا ٚ فسْ أٙیت خٙایت ٚ خطْ ٔیعاٖ یىسیٍط تا ٕٞؿایٍاٖ اضتثاط فسْ تطفىؽ . تاقسٔی پاییٗ خٙایت

 

  هحیطی اهٌیت -6
ٞا زض ٙثٝ شٞٙی ٚ فیٙی ضا زض وّیٝ فطنٝخ زٚ ٬أٙیتّفی ٚخٛز زاضز. زضیافت پسیسٜ ٘ازض ظٔیٙٝ أٙیت ٔحیغی ذٛاؾتٍاٜ ٔح

اظ  ٌطزز.شٞٙی زض ٔٙغمٝ ٚ فضا ضا قأُ ٔی زضیافت ٬ذكٛ٘ت ٚ خٙثٝ شٞٙی ٬ٚلایقی چٖٛ ؾطلت ٬ٌیطز وٝ ٔمِٛٝ فیٙیتط ٔی

حاؾثٝ ٔاٞیت ٚ خٙؿیت ٚ ؾٗ افطاز لطتا٘ی ٔ ٬تقساز خطْ ٬ٞاتط پایٝ ٔیعاٖ ٚ یا تقساز ذكٛ٘ت تٛاٖ ٘ا أٙی ضاِحاػ وٕی ٔی

ٔقٕٛال تا احؿاؼ اضغطاب ٚ  ٬قٛزتقس ٕ٘ازی ٚ فطٍٞٙی خأقٝ زضن ٔیآ٘چٝ زض ٔمِٛٝ زضیافت شٞٙی اظ ٘ا أٙی زض  ٕ٘ٛز.

ٞای ٔؿىٛ٘ی ٞا ٚ ٔدتٕـٞای قٟطی ٔتطٚتٝ فٙٛاٖ ٔثاَ پاضن چاِف ٕٞطاٜ اؾت وٝ تیكتط زض فضاٞای خٕقی ز٘یای نٙقتی

 . (19قاٞس آٖ ٞؿتیٓ)

 

 سبختوبى ّبی هسکًَی:اهٌیت در  -7
 قاٖ ظ٘سٌی أٙیت تا ضاتغٝ زض ایفعایٙسٜ عٛض تٝ ضا قٟط٘كیٙاٖ قٟطی، ٞایٔحیظ زض ٞاآٖ پطاوٙسٌی ٚ خطایٓ ٚلٛؿ افعایف

ٔطاخقٝ اختٕاؿ ٚ تٕطوع .تاقس زاقتٝ ٔٙفی ٚ ٔثثت اثطات ؾاوٙاٖ أٙیت تط تٛا٘سٔی تطاوٓ زض افعایف. اؾت ٍ٘طاٖ وطزٜ

 ٘اٞٙداض ضفتاضٞای تط ؾاوٙیٗ وٙتطَ ٚ ٔطالثت أىاٖ زیٍط ؾٛی اظ ٚ قسٜ تاِمٜٛ ٞایٔعاحٕت : تافث ؾٛ یه اظ وٙٙسٌاٖ
 .(27)تطزٔی تاال اختٕافی

 ی،وّ عٛض تٝ. ٌیطزٔی نٛضت ٞاؾاذتٕاٖ ٘ٛؿ ایٗ ٞایٚیػٌی تا ٔغاتك ٞایضٚـ تا ٔؿىٛ٘ی، ٞایؾاذتٕاٖ زض أٙیت ایداز

 :اؾت ظیط اؾاؾی انُ زٚ تط ٔثتٙی ٔحافغت

 .ٍٟ٘ثا٘اٖ عطف اظ وٙتطَ افٕاَ ٚ غیطٔداظ افطاز ٚضٚز ٔماتُ زض حهاضٞایی ٚ ٔطظٞا ایداز

ضٚـ تا یا ٚ ٔكرم ٚ قسٜ تقطیف فضاٞای عطاحی عطیك اظ ؾاذتٕاٖ زض ؾاوٗ افطاز ٚ اٞاِی تطای ٘ؾاضت ٞایفطنت ایداز

 .اِىتطٚ٘یىی ٞای

 فثاضت تٝ .اؾت ضؾیسٜ اثثات تٝ ٌطاٖپػٚٞف ؾٛی اظ خطْ تا ٘أٙاؾة ٔؿىٗ یضاتغٝ یفطضیٝ وٝ ٌفت تٛأٖی ٚخٛز ایٗ تا

 فطا٘ؿٝ زض ٔثاَ عٛض تٝ. اؾت قسٜ ٔالحؾٝ خٛا٘اٖ ٚ وٛزواٖ تعٞىاضی ٚ ٔؿىٗ تٛزٖ ٘اؾآِ تیٗ قسیسی ٕٞثؿتٍی تٟتط،
 .اؾت قسٜ ٔالحؾٝ زاضز، ٚخٛز ٘اؾآِ ٔؿاوٗ وٝ ٔحالتی زض تعٞىاضی ٔٛاضز 74%

ٔی ٘اقی ایٙدا اظ ٔٛضٛؿ ایٗ .زاضز آ٘ٛٔیه یا ٚ ٔغّٛب اختٕافی ضفتاضٞای تطٚظ زض لاعقی تؿیاض ٘مف ؾىٛ٘ت فٕٛٔی ویفیت

 تٛخٝ ٚ إٞیت حائع ٘یع آٖ ویفیت ٚ اؾت ؾطپٙاٜ یه فٙٛاٖ تٝ نطفا آٖ تقطیف اظ فطاتط ٔؿىٗ، تقطیف اؾاؾی عٛض تٝ وٝ قٛز
 ناحة ضٚ ایٗ اظ .وٙٙسٔی تقییٗ ضا ذٛز ذا٘ٛازٜ واٖ٘ٛ ٚ اختٕافی ٔٛلقیت ذٛیف، ؾىٛ٘ت ٔحُ ا٘تراب تا ٚاِسیٗ.  اؾت

-وح ایداز زض ٞاذا٘ٝ ٌٛ٘ٝ ایٗ ٚ وطز خؿتدٛ ٘أٙاؾة ٔؿىٛ٘ی ٞایذا٘ٝ زض تایس ضا ا٘حطافات ضیكٝ وٝ تطآ٘ٙسقٕاضی تی ٘ؾطاٖ

 ٘أٙاؾة ٚ پؿت ٘ٛاحی تٝ ٔتقّك ٔدطٔیٗ تیكتط عثماتی خٛأـ تٕاْ زض ٚ وٙٙسٔی تاظی ضا ٟٕٔی ٘مف ٞاتعٞىاضی ٚ ضٚی
 ؽاٞطی ٚضقیت ٚ ویفیت ٔؿىٛ٘ی، ٞایؾاذتٕاٖ عثمات تقساز حتی ٚ ٚ ٔحالت قٟطی ٔٙاعك ٚضقیت اؾاؼ ایٗ تط .ٞؿتٙس

 خطایٓ ٘ٛؿ زض تؿعایی تاثیط وٝ ٞؿتٙس فٛأّی  …ٚ زاقتٗ وافی ٘ٛض ٚ تٛزٖ ؾطؾثع ٔطغٛتیت، ِحاػ اظ اتٙیٝ ویفیت ٞا،آپاضتٕاٖ
 .(3) ٔی ٌصاض٘س خای تط ٔحالت ٚ قٟطی ٔٙاعك زض اضتىاتی

 ٘یٕٝ فٕٛٔی، فضاٞای نٛضت تٝ فضایی تٙسیتمؿیٓ زاضای أٙیت، فضایی ایداز ٞسف تا ٔؿىٛ٘ی ٔحیظ یه عطاحی تطای
 .وطز ذٛاٞس وٕه ٞؿتٙس فضایی چٝ زض حضٛض تٝ ٔداظ وؿا٘ی چٝ وٝ ایٗ تكریم تٝ ذهٛنی ٚ ذهٛنی فٕٛٔی، ٘یٕٝ

 تٛؾظ فضا ٌطفتٗ اذتیاض زض عطیك اظ لّٕطٚ وٙتطَ .اؾت أٙیت ٚ ذّٛت وٙٙسٜ فطاٞٓ ٘ىات تطیٟٗٔٓ اظ یىی لّٕطٚ ٚ حطیٓ
 ٞایٔحٛعٝ ٔا٘ٙس ذهٛنی ٘یٕٝ ٔدٕٛفٝ ذهٛنی تاظ فضاٞای ٔا٘ٙس ذهٛنی تٛا٘سٔی لّٕطٚ .اؾت ٔیؿط ذال ٔحسٚزٜ ای
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 ٚ تٛزٜ ٔثٟٓ اغّة ذهٛنی ٘یٕٝ لّٕطٚ ٔیاٖ ایٗ زض .تاقس ضٚٞاپیازٜ ٚ ذیاتاٖ فضاٞای ٔا٘ٙس فٕٛٔی ٚ ٚ ذاضخی زاذّی ٔكاؿ
 .(21)قٛزٔی ٍٟ٘ساضی ٚ ضقیفی ٔطالثت قىُ تٝ ٔقٕٛال

 ٚ ٕٞؿایٍی ٚاحسٞای ؾایت، عطاحی ٔا٘ٙس ٔتٙٛفی ٔقٕاضی ٞایعطح ٚ فیعیىی فٙانط اظ اؾتفازٜ تا زفاؿ لاتُ فضای ایداز
 .اؾت پصیطأىاٖ ... ٚ آؾا٘ؿٛضٞا زضٞا، ٞا،پّٝضاٜ ٞا،پٙدطٜ ٞا،ضاٜ ٞا،ٔٛلقیت آٖ

 ٚ ٔٛا٘ـ اظ اؾتفازٜ فیعیىی، حهاضٞای ایداز ٔحسٚز، ٞایزؾتطؾی آٚضزٖ ٚخٛز تٝ ؾاذتٕاٖ، ٚ عطح زض فطفی تمؿیٕات ایداز
 ٞاییتىٙیه خّٕٝ اظ اٞاِی عطف اظ ٘ؾاضت أىاٖ افعایف ٚ ٞإٞؿایٝ زض قٙاذت أىاٖ وطزٖ فطاٞٓ قٙاؾا٘ٝ،فٛأُ ضٚاٖ

 .تاقٙس زاقتٝ پی زض ضا ٔغّٛتی ٘تایح تٛا٘ٙسٔی زفاؿ لاتُ فضای تطای ایداز وٝ ٞؿتٙس

 

  در هجتوغ ّبی هسکًَی اجتوبػی تؼبهالتایجبد اهٌیت از طریق  -8
 ٚ تطیٟٗٔٓ اظ اضتثاط حمیمت، زض .اؾت وطزٜ حفؼ خأقٝ تا ضا پیٛ٘سـ اضتثاط، ٔسز تٝ ذٛز حیات عَٛ زض ٕٞٛاضٜ ا٘ؿاٖ

 تسیٟی ٘تیدٝ زض. ضٚزٔی قٕاض تٝ ا٘ؿاٖ اؾاؾی ٘یاظٞای اظ یىی ٚ قسٜ ٔحؿٛب ا٘ؿاٖ اختٕافی حیات تطیٗ فٙانطّٕٔٛؼ
 .اؾت ٕٞؿایٝ یقٙی افطاز، تطیٗزؾتطؼ زض ٚ تطیٗ٘عزیه ٘یاظ، ایٗ ضفـ فطز تطای تطیٗٔٙاؾة وٝ اؾت

 ٚ ٟٔٓ ایضاتغٝ ٞٙٛظ تكطی خأقٝ زض حاَ، فیٗ زض .اؾت قسٜ ظیازی تحٛالت زؾترٛـ وٙٛ٘ی تعضي خٛأـ زض ٕٞؿایٍی
 ٚ یىسیٍط وٙاض زض ٞاا٘ؿاٖ حضٛض اظ ٘اٌعیط خأقٝ ٞط تىِٙٛٛغیه ٚ فطٍٞٙی تطلی ٚ پیكطفت ظیطا آیس،ٔی حؿاب تٝ لاتُ تٛخٝ

 تثسیُ لاتّیت آپاضتٕا٘ی، ظ٘سٌی ذال قىُ ٔٛضز زض ذهٛل تٝ ٕٞؿایٍی ضٚاتظ .تٛز ذٛاٞس یىسیٍط تا حسالُ ضاتغٝ تطلطاضی
 (22).زاضاؾتضا  نٕیٕا٘ٝ ٚ فقاَ ضٚاتغی تٝ

 :وطز تیاٖ ظیط قطح تٝ تٛأٖی ضا ٕٞؿایٍی ضاتغٝ ٘ٛؿ زض ٔٛثط فٛأُ

 .ٞؿتٙس تطذٛضزاض زیٍط ٞایٌطٜٚ تٝ ٘ؿثت تٟتطی ٕٞؿایٍی اظ تاال، التهازی-اختٕافی پایٍاٜ زض ٚالـ افطاز-

 .ٞؿتٙس تٟتطی ٕٞؿایٍی ضاتغٝ زاضای زاض٘س، تیكتطی فطاغت اٚلات وٝ افطازی-

 .قٛزٔی واؾتٝ ٕٞؿایٍی لٛت اظ فطظ٘ساٖ، تقساز افعایف تا-

 .اؾت تٟتط اضتثاط تطلطاضی ٚ یىسیٍط تٝ ٕٞؿایٍاٖ ٘عزیىی ؾثة تحهیالت یا ٚ قغُ ؾٗ، ٔا٘ٙس ٞإٞؿا٘ی ٚخٛز

 .قٛزٔی ضٚاتظ ایٗ اظ قسٖ واؾتٝ تافث ٞٓ اظ ٞاآٖ زاقتٗ فانّٝ ٚ ٕٞؿایٍی ضٚاتظ افعایف تافث یىسیٍط تٝ ٚاحسٞا ٘عزیىی

 ٚ ذٛیف ظ٘سٌی ٔحیظ تط افطاز ٘ؾاضت تمٛیت ٔٛخة ٔطتفـ، ٞایؾاذتٕاٖ فیعیىی ؾاذتاض عطیك اظ ٕٞؿایٍی ضٚاتظ تمٛیت
 .(23)ٌیطز لطاض ٔس٘ؾط عطاحی اٞساف اظ یىی فٙٛاٖ تٝ تٛا٘سٔی أط ایٗ وٝ قٛزٔی تیكتط ایداز أٙیت

 

 زض ٔدتٕـ ٞای ٔؿىٛ٘ی: اظ عطیك عطاحی ایداز أٙیت -9
ٔٙدط تٝ واٞف تطؼ قسٜ ٚ تا ایداز أٙیت تافث تٟثٛز ویفیت ظ٘سٌی ٚ  تٛا٘سنحیح ٚ تاثیط ٔحیظ ؾاذتٝ قسٜ ٔی عطاحی

 تِٛیس تٛأٖی ضا أٙیت تیكتطیٗ ٞعیٙٝ، وٕتطیٗ نطف تا ؾاذتٕاٖ انِٛی عطاحی عطیك اظ ٘تیدتا پایساضی اختٕافی ٔی ٌطزز.
 قطایظ تٛأٖی ٔٙاؾة، عطاحی عطیمی اظ .تاقس ٔدٕٛفٝ ٞط عطاحی ٔحیغی-ا٘ؿا٘ی اٞساف یىی اظ تایس أٙیت ایداز. ٕ٘ٛز

 ؾاوٙاٖ عطف اظ وٙتطَ افٕاَ ضاٜ، ایٗ زض ٚ تاقس ٘ساقتٝ ٚخٛز ذالف فُٕ تطای وٝ فطنتی ٕ٘ٛز عطاحی ٘حٛی تٝ ضا فضاٞا
 .ایفا ٕ٘ایس ٟٕٔی تٛا٘س ٘مفٔی ٔحُ ٞایفقاِیت وّیٝ تط ٔحّٝ یه

 

 :برای دستیببی بِ هحیطی اهي چْبر استراتژی ػودُ قببل اجرا در ّر ًَع هحیط هسکًَی -11
 ٔكىُ وطزٖ ٞسف-4وٙتطَ عثیقی زؾتطؾی -3تمٛیت حطیٓ  -2٘ؾاضت عثیقی -1
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 ًظبرت طبیؼی  -11-1

قٛز وٝ ٔطزْ ایٗ ٔٛضز ٚلتی تأیٗ ٔی تٝ ؾِٟٛت زیسٜ قٛ٘س.٘ؾاضت عثیقی یقٙی ضاٜ واضٞایی زض عطاحی وٝ افطاز غطیثٝ 

ایٗ ٍ٘طـ أىاٖ ٚلٛؿ  .(19) ٞای ضٚظٔطٜ ذٛز تسا٘ٙسٕٛٔی ٔحیظ ٔؿىٛ٘ی ضا ٔىاٖ فقاِیتٞای فٕٛٔی ٚ ٘یٕٝ فٔحٛعٝ

 زٞس.س اختٕافی پٟٙاٖ ضا ٘یع تمّیُ ٔیضفتاضٞای ض

 لاتُ زیس تاقسحسالُ تا تركی اظ ذیاتاٖ  ٬زض خّٛیی تایس اظ ذیاتاٖ-

 لاتّیت زیس وأُ تط ّٔه ضا ایداز وٙس ٬پٙدطٜ زض تٕاْ خٟات ذا٘ٝ-

 ضٚٞا ٚ تٕاْ فضاٞای حیاط تایس تٝ ذٛتی ضٚقٗ قٛزپیازٜ-

 ٔحٛعٝ ؾاظی ٘ثایس ایداز ٘ماط وٛض یا ٘ماط ٔرفی وٙس-

 ٞا ٚ وٛچٝ ٞا تایس زاضای ضٚقٙایی وافی تاقٙسٔحّٝ-
 
 تقَیت حرین-11-2

 ٚ عطاحی ٔحیظ حطیٓ ذهٛنی-

ٚ أاوٗ ذاضج اظ ٞا ٕىٗ اؾت ایٗ تٝ ٔقٙای ؾاذتٗ ذا٘ٝی افطاز زض حس ٔح زازٖ حطیٓ ذهٛنی تیكتط تٝ ٕٞٝاٞسف عط

-ای وٝ ٕٞٝ ی افطاز فضاٞای ٔؿتمُ زیٛاضوكی قسٜ زاقتٝ تاقٙس ٘یؿت.زض نٛضتی وٝ حطیٓ ذهٛنی ٔیؾاذتٕاٖ تٝ ٌٛ٘ٝ

 تٛزٖ زض تطاتط زیٍطاٖ زاضز تٝ ٔقٙای تاظ تٛزٖ ٚ پصیطا تٛزٖ زیٍطاٖ ٘یع تاقس.ٔفْٟٛ تؿتٝ تٛا٘س تٝ ٕٞاٖ ا٘ساظٜ وٝ 

 

 حطیٓ ذهٛنی زض عطاحی ذا٘ٝ-

تطیٗ ٞای ٔا قایس ضایحزیٛاضٞا ٚ زضٞای ذا٘ٝ ٬یافتٝزض ز٘یای تٛؾقٝ آٚضز.ه فضای ذهٛنی ٘ؿثی ضا تٝ ٚخٛز ٔیؾىٛ٘ت ی

زٞس وٝ تؿیاضی اظ افطاز ٞا ٘كاٖ ٔیتطضؾی اٌطچٝ تطذی قٛ٘س.اؾتفازٜ ٔیطای ازاضٜ حطیٓ ذهٛنی ٞایی ٞؿتٙس وٝ تٔىا٘یؿٓ

 ٬وٙٙسذا٘ٝ ٚ فانّٝ ٕٞؿایٍاٖ ٕٞطاٜ ٔی ی ٔحٛعٝ خّٛیضا تا فٛأُ تیطٚ٘ی ٘ؾیط ا٘ساظٜ حطیٓ ذهٛنی ٔحُ ؾىٛ٘ت ذٛز

 وٙس.طیٓ ذهٛنی ایداز ٔیحی پط تطاوٓ حٞای ٘یٕٝ فٕٛٔی زض عطاحی وٓ تطاوٓ تیكتط اظ فطنٝ ٘یٕٝ فٕٛٔی زض عطافطنٝ

 ٔطزْ ؾٙتی ٔقٕاضی زض ٔٛخٛز تفىطات تغثیك تطای فطنتی وٝ افتاز اتفاق ؾطیـ لسضی تٝ ایطاٖ تٝ ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدتٕـ ٚضٚز
 فطٍٞٙی، تٙٛؿ قأُ وٝ قس ٞأدتٕـ ایٗ ؾاوٙیٗ تیٗ ٔكىالتی تطٚظ تافث تٙاؾة فسْ ایٗ . ٘یأس ٚخٛز تٝ ٔقٕاضی آٟ٘ا تا ایطاٖ
 ٚ آٔٛظقی ٚ فطٍٞٙی فضاٞای اختٕافی،وٕثٛز تیٍاٍ٘ی ذٛز اظ خٕقیت، تطاوٓ نحیح اختٕافی، ضٚاتظ زض ضقف فطٍٞٙی، تضاز

ٚ زض ٘تیدٝ  اؾت قسٜ ؾاوٙیٗ تیٗ اختٕافی تقأالت واٞف تط ذٛز زِیّی ٔقضالت ایٗ .ٞؿتٙس ...ٚ ؾثع فضای فمساٖ ٚ تفطیحی

 أٙیت ضا زض پی ذٛاٞس زاقت. فطٍٞٙی ٚ ... اظ خّٕٝ  ٬ٔكىالت اختٕافی واٞف

 

 کٌترل طبیؼی دسترسی-17-3

ٞای ؾاذتٕاٖ تطای ٞسایت وطزٖ ٔؿتمیٓ تٝ عطف ٔؿیطٞای ٞا ٚ ٚضٚزیوٛچٝ ٬ٔحّٝ ٞا ٬پیازٜ ضٚٞا ٬عطاحی ذیاتاٖ ٞا

 فٕٛٔی ٚ فسْ ٞسایت تٝ ٔٙاعك ذهٛنی

 ٞا تایس ٔحسٚز تاقٙسزؾتطؾی-

 زاضزٍ٘ٝ ٔیواضی ٚ عطاحی ٔقٕاضی افطاز غطیثٝ ضا اظ فضای ذهٛنی زٚض ٌیاٜ ٬ؾاظیوف-
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 هطکل کردى ّدف -11-4

 ایداز تطاؼ ٚ ایٛاٖ وٝ تٝ عطف ٚضٚزی ٚ وٛچٝ زیس زاقتٝ تاقٙس-

 ٞای ضٚظٔطٜ ضا زاقتٝ تاقسٌیطی تطذی فقاِیتی زض حیات وٝ لاتّیت ٘كؿتٗ ٚ قىُعطاحی فضاٞای-

 لاتّیت زیس ٚ وٙتطَ ضفت ٚ آٔسٞاٚخٛز پٙدطٜ ٞایی تا -

 

 هحدٍدُ هَرد هطبلؼِ  ٍ هؼرفی -11
تاقس  ٚ ٔطوع ایٗ قٟطؾتاٖ قٟط ایالْ  ٞای اؾتاٖ ایالْ ٔی ویّٛٔتط ٔطتـ اظ قٟطؾتاٖ 2165قٟطؾتاٖ ایالْ تا ٔؿاحتی 

 تاقس وٝ ٔطوع اؾتاٖ ٘یع اؾت. ٔی

ٞا زض ایٗ ٔدتٕـ ٔیساٖ زا٘ف ٚالـ قسٜ اؾت. غطتی زض ضّـ ٕٞچٙیٗقٟط ایالْ ٚ غطبزض ،ٟٔط فطٍٞٙیاٖ ایالْ ٔؿىٗ ٔدتٕـ

تّٛن ٚ ٞط  6افتتاح قس٘س. زض ٔدٕٛفٝ ٔؿىٗ ٟٔط فطٍٞٙیاٖ ایالْ تقساز  1392آغاظ قس ٚ زض ؾاَ ؾاذت آٟ٘ا  1387ؾاَ 

 تاقٙس.ٔتطی ٔی 85تا  75ٞای ٚاحس ٞا اظ ٔتطاغ ٚاحس اؾت. 154عثمٝ ای ٚ زاضای  7تّٛن تٝ نٛضت 

 

 
 )سبیت آهبر( ًقطِ استبى ایالم :1ضکل      ػکس َّایی از ضْر ایالم :2ضکل         هحدٍُ هجتوغ ّبػکس َّایی از  :3ضکل 

 یبفتِ ّب -12

 
 اهٌیت در هجتوغ ّبی هسکي هْر فرٌّگیبى ایالم هیساى بررسی12-1

تٛا٘س ٔٙدط تٝ واٞف تطؼ قسٜ ٚ ایداز أٙیت ٕ٘ایس. ٞای ٔؿىٛ٘ی ٔیعطاحی نحیح ٚ انِٛی ٔدتٕـ ٕٞاٖ عٛض وٝ ٌفتٝ قس

تایس  ٬ٞای ٔؿىٗ ٟٔط فطٍٞٙیاٖ ایالْ تٝ فُٕ آٔس ٔكرم قس وٝ ایٗ انَٛات ٔیسا٘ی ٚ تاظزیسی وٝ اظ ٔدتٕـأا زض ٔكاٞس

  ٞا اخطا ٘كسٜ اؾت.ٚ قایس زض ٔٛضز ایٗ ؾاذتٕاٖ

قٛز تا قٟطٚ٘ساٖ تا ذیاَ ضاحت اظ آٖ فضای قٟطی  ث ٔیتاف ٞای ٔؿىٛ٘ی ٚ اظ خّٕٝ ٔدتٕـ أٙیت زض ٞط فضای قٟطی

وٝ  .انَٛ ٚ اؾتا٘ساضزٞایی ضا تایس ضفایت وطز ٬ٞاقاذم ٬ٔحیظ أٗ تٝ ٚؾیّٝ عطاحیایٗ فضا ٚ تطای ایداز أا . اؾتفازٜ وٙٙس

ٔٛضز  فطٍٞٙیاٖ تٝ فُٕ آٔسٞای ٔؿىٗ ٟٔط تٛخٝ تٝ تاظزیسٞایی وٝ اظ ٔدتٕـ تا زض ظیط ٞط وساْ اظ ایٗ فٛأُ ٚ انَٛ ضا

 .ٌطفتٝ اؾتتطضؾی لطاض 
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 ّبی هْن در طراحی هجتوغ ّبی هسکًَیهجتوغ ّبی هسکي هْر براسبس ضبخصِبررسی اهٌیت  -12-2
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 ایجبددر  اصَل هَثر ًظریِ ًیَهي در هَرد براسبس ّبی هسکي هْر فرٌّگیبىهجتوغبررسی اهٌیت  -12-3

 (19فضبّبی اهي )

 

 

 ز ػدم طراحی هٌبسب در ایجبد اهيبررسی هطکالت هسکي هْر فرٌّگیبى ًبضی ا -12-4

قٙاؾایی قس وٝ  ٞأدتٕـنٛضت ٌطفت ٔكىالت ٔٛخٛز زض ایٗ  ٞای ٔؿىٗ ٟٔط فطٍٞٙیاٖ ایالْٔدتٕـزض تاظزیسی وٝ اظ  

 تاقس: فٕسٜ ٔكىالت ٔٛخٛز تٝ قطح ظیط ٔی

 فٕٛٔی، ٘یٕٝ ٘یٕٝ فٕٛٔی، فضاٞای وٝ ایٌٞٛ٘ٝ تٝ ٕ٘ٛز، ایداز ٔیتٛاٖ فضا زض ٔطاتة ؾّؿّٝ ایداز عطیك اظ ضا ؾایت أٙیت -1
 أا ٔتاؾفا٘ٝ زض عطاحی ایٗ ٔدٕٛفٝ ایٗ أط نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت. ٌطزز ٔقیٗ ٚ قسٜ ٔكرم ذهٛنی ٚ ذهٛنی

ٞا ٌطٜٚ اظ یه چٞی فقاِیت عٛضی وٝ ٔدتٕـ زض ؾاوٗ ٞایٌطٜٚ تٕاْ تطای ٔتٙاؾة فضای تاظ ٚ فٕٛٔی عطاحی فسْ ٔٙاؾة-2

 .٘یاٚضز ٚخٛز تٝ تمیٝ تطای ٔعاحٕتی

 .زاضز لطاض وٙح زض وٝ فضاٞایی تٕٝٞچٙیٗ ٘ساقتٗ زیس ضؼ  ٚ قة زض ٔٙاؾة پطزاظی ٘ٛض فسْ  -3

 فسْ عطاحی ٔٙؾط ؾاظی تطاؾاؼ ٔقیاضٞایی وٝ افعایف زٞٙسٜ زیس ٚ ٘ؾاضت تاقس. -4

ٞای ٔؿىٛ٘ی وٝ یىی اظ فٛأُ انّی ایداز أٙیت ٟت افعایف تقأالت ؾاوٙیٗ ٔدٕٛفٝفسْ عطاحی فضاٞای خٕقی زض خ -5

 اؾت.

 افطاز تیٍا٘ٝ اظ زض ٚضٚزی تٝ فضاٞای زاذّی.فسْ عطاحی ٔٙاؾة زض خٟت تمّیُ زیس  -6

 ا حهاض ٚ ٘طز٬ٜخساضٜ ٬ٞای ٔٙاؾة اظ خّٕٝ پٛقف وففسْ اؾتفازٜ اظ ظیط ؾاذت -7
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 ّبی هَثر در افسایص اهٌیتارائِ پیطٌْبدات ٍ راّکبر -12-5

 تٝ واض ٌیطی ٔؿتٕط فضاٞا تٝ ٚؾیّٝ واضتطاٖ اظ عطیك ضاٜ واضٞای عطاحی-1

 تاتّٛ ٞا فالئٓ ٚ ٘كا٘ٝ ٞای تهطی اظ عطیك ٞٙط اضتثاط تهٛیطیاؾتفازٜ اظ -2

 اؾتمطاض زیٍط، ٔحُ فثاضت تٝ .ا٘سذالف افٕاَ تاظزاض٘سٜ ذٛز وٝ یاتس اؾتمطاض فضاٞایی ٔداٚضت زض ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدتٕـ-3

 چٝ ٞط وٝ تاقسٔی ٔؿىٛ٘ی ٔدٕٛفٝ تا ٔداٚض ٞایواضتطی ؾاظٌاضی قأُ ٔٛضز ایٗ .ٍ٘طزز ٘اأٙی تكسیس تافث ؾاذتٕاٖ

 قس. ٔتهٛض تٛأٖی ضا تیكتطی أٙیت تاقس، ؾاظٌاضتط اعطاف ٞایواضتطی

 ٞاٞا ٚ ٘ٛؿ زؾتطؾی٘ٛضپطزاظی ٔغّٛب ٚ وافی تط ٚضٚزی-4

 .تاقٙس زاقتٝ ذٛز ٘ؾط تحت ضا فٕٛٔی أاوٗ تتٛا٘ٙس ؾاوٙیٗ وٝ ایٌٛ٘ٝ تٝ قٟطی فضای تهطی پصیطیضٚیت لاتّیت افعایف -5

 ٔتٛؾظ تٟٙا تطاوٓ خٕقیتی( ی تاال تطاوٓ ٘ٝ ٚ پاییٗ تطاوٓ ٔؿىٛ٘ی)٘ٝ ٞایٔدٕٛفٝ ٚ خٕقیتی تطاوٓ ٔیاٖ تٙاؾة تطلطاضی-6

 .تاقس أٗ فضاٞای ٔٙاؾة تٛا٘س ٔی خٕقیتی

 .٘ىٙس ضا ایداز ذالف واضٞای زازٖ ا٘داْ ٚ واضی پٟٙاٖ قطایظ تا تاقس ٘حٛی تٝ تایس ؾاذتٕاٖ واِثسی ٞایٚیػٌی ٚ قىُ-7

 ؾّؿّٝ تتٛاٖ آٖ ٝٚؾیّ تٝ ٚ وٙسٔی تقطیف ضا فضا یه ٔاِىیت وٝ ذهٛنی ٚ فٕٛٔی فضاٞای تیٗ ضٚقٗ ٔطظٞای تقطیف -8

 .وطز پكتیثا٘ی ٔؿىٛ٘ی ٔدٕٛفٝ ٞای زض ضا فضایی ٔطاتة
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 ًتیجِ گیری -13

 .اؾت زاقتٝ ٔؿىٗ ٌیطیقىُ زض ظیازی تاثیط ٞاا٘ؿاٖ فطٍٞٙی ٚ اختٕافی خٕقیتی، ٞایٚیػٌی تغییط اذیط، ٞایؾاَ زض
 اظ وٙٙسٌاٖاؾتفازٜ ٚؾیـ زأٙٝ ٘یاظٞای پاؾرٍٛی ٘یاظ ٔٛضز ٔؿىٗ ٌٛ٘ٝ تٙسیزؾتٝ تطای ٔراعة لكط ؾازٜ تٙسیعثمٝ

 زض تؿعایی ٘مف تٛا٘سٔی وٝ اؾت ٔحیغی-ا٘ؿا٘ی فٛأُ خّٕٝ اظ أٙیت احؿاؼ تیٗ ایٗ زض .تاقسٕ٘ی ٞای ٔؿىٛ٘یٔدٕٛفٝ
 ٔٛا٘ـ عطیك اظ تٟٙا ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدٕٛفٝ زض أٙیت. تاقس زاقتٝ وٙٙسٔی ظ٘سٌی آٖ زض وٝ فضایی اظ ٞا ا٘ؿاٖ ٔٙسیضضایت
 ایٗ .وٙس تمٛیت ٔطزْ زض ضا ٘اأٙی حؽ ضٚا٘ی-ضٚحی ِحاػ تٝ فیعیىی ٔٛا٘ـ ٕٞیٗ تؿا  چٝ ٘ثٛزٜ، ٔیؿط فیعیىی ؾرت
 ٚ ٔقٕاضی واِثس تّفیمی پیكٍیطا٘ٝ ٞایؾیاؾت اظ ٌیطی تٟطٜ تا ٚ ٔؿتمیٓ غیط عطیك اظ أٙیت حؽ ایداز ٘مف وٝ خاؾت
-ٔدٕٛفٝ تٝ ٘یاظ افعایف ٚ خٕقیت ضقس تٝ تٛخٝ تا  آیس.ٔی چكٓ تٝ تیكتط تٛز، ذٛاٞس پصیطتحمك فطٍٞٙی -اختٕافی ضٚاتظ

 وٝ ضؾسٔی ٘ؾط تٝ ضطٚضی قسٜ، ضیعیتط٘أٝ تٝ اٞساف ٘یُ تطای ٞاییٔكی ذظ ٚ اٍِٛٞا وطزٖ ضٚقٗ قٟطٞا، زض ٔؿىٛ٘ی ٞای
 زض افطاز آؾایف ٚ ٔٙسیضضایت زض ٟٕٔی ضا ٘مف ٔحیغی-ا٘ؿا٘ی فٛأُ اظ یىی فٙٛاٖ تٝ أٙیت حؽ ایداز تیٗ ایٗ زض

 ٔٛثط ٌأی تٛأٖی ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدتٕـ عطاحی زض انَٛ ٔٙاؾة ٚ   ٔٛاضز ضفایت تا ٚخٛز ایٗ تا .ٕ٘ٛز ذٛاٞس ایفا قاٖ ظ٘سٌی
ٔدتٕـ  ٔٛخٛز اضظیاتی ٚضـ تا ٔغاتك پیكٟٙازی ضاٞىاضٞای خّٕٝ اظ تطزاقت. ٔؿىٛ٘ی ٞایٔدتٕـ زض أٙیت حؽ ایداز زض

 ٬تطاوٓ ٔیاٖ تٙاؾة تطلطاضی ٬اؾتفازٜ اظ تاتّٛ ٞا فالئٓ  ٚ فٕٛٔی فضاٞای تیٗ ضٚقٗ ٔطظٞای تقطیف٬ٟٔط فطٍٞٙیاٖ ایالْ ٞای
 تط پػٚٞف ایٗ ٘تایح .تاقسٔی ٘ٛضپطزاظی ٔغّٛب ٚ....  ٬پصیطی ضٚیت لاتّیت افعایف ٬ٔؿىٛ٘ی ٔدٕٛفٝ ٞای ٚ خٕقیتی

 .ٕ٘ایس ٔی تاویس ٔؿىٛ٘ی ٞای ٔدتٕـ أٙیت ایداز إٞیت
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 ٬تٟطاٖ ٬چاج اَٚ ٬ا٘تكاضات زا٘كٍاٜ تٟطاٖ ٬تطخٕٝ فّیطضا فیٙی فط ٬آفطیٙف ٘ؾطیٝ ٞای ٔقٕاضی . خاٖ ٬ًِٙ .13

1381. 

چاج  ٬ا٘تكاضات ٔطوع ٔغاِقاتی ٚ تحمیماتی ٚ ٔقٕاضی ٬ٚیػٌی ٞای ٔحیغی فضاٞای قٟطی أٗ . اؾٕافیُ ٬ناِحی .14
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 .1387 ٬زا٘كٍاٜ تطتیت ٔسضؼ ٬پایاٖ ٘أٝ واضقٙاؾی اضقس قٟطؾاظی تٟطاٖ ٬ٔٛضزی پاضن زا٘كدٛ
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 .8أُ ا٘ؿا٘ی ٔحیغی ٔٛثط زض عطاحی ٔدٕٛفٝ ٞای ٔؿىٛ٘ی ٘كطیٝ ٞٙطٞای ظیثا قٕاضٜ فٛ .فّیطضا ،فیٙی فط .27



  هؼوبرایراى سراسری اًجوي ّبی صٌفی هٌْدسبى کبًَى

 ّوبیص بیي الوللی هؼوبری،ػوراى ٍ ضْرسبزی در ّسارُ سَم

 94هبُ  تیر -تْراى 

 

12. cooper,mareus, clare and wendy sarkissian tlusing as if people 
attored.berkeley:university of California press.2896. 

11. -Hester, Randolph: Planning Neighbourhood Spaces With People, Second  

15. Edition, New York, Van Nostrand 

 .1369 ٬زا٘كٍاٜ فّْٛ اختٕافی زا٘كٍاٜ تٟطاٖ ٬ضٚاتظ ٕٞؿایٍی آپاضتٕاٖ ٘كیٙاٖ قٟط تٟطاٖ .ؾٛؾٗ ٬تاؾتا٘ی- .24
13. -Oscar Newman, "Creating Defensible Space" ,Institute for Community Design Analysis, U.S. 

Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and 

Research,2886, P 21-11. 

 

 

  

 


