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  مکبن َبی سًم ي صوذگی اجتمبػی دسخیبببن وظش اصفُبن
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 .دا٘ـٍبٜ ٞٙش اكفٟبٖ، دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ عشاحی ؿٟشیّٔیحٝ كیبٔی،  -2

 

 

 

 

 چکیذٌ
  "ٔىب٘ی ثؼیبس خٛة ٚ ػبِی: وبفٝ ٞب، وبفی ؿبح ٞبٚ دیٍش پبتٛلٟب"ٔىبٖ ػْٛ سا ثٝ ػٙٛاٖ  ،اِذ٘جشي خبٔؼٝ ؿٙبع ؿٟشی

وٝ اص خبٔؼٝ پزیشی أب دسثبسٜ ٚیظٌی ٞبی فیضیىی)وبِجذی(ٔىبٖ ٞبی ػْٛ . دس خبیی ثیٗ خب٘ٝ ٚ ٔحُ وبس تٛكیف ٔیىٙذ

ػبت ا٘ذوی ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت. ٘فٛرپزیشی، ؿخلی ػبصی، خبی اعال؛ ثبػث دِجؼتٍی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ حٕبیت ٔی وٙٙذ

، ٔغبصٜ ٞبی ٔىبٖ ٞبی ػْٛ سا اص ٔغبصٜ ٞبی دیٍش دسخیبثبٖ اكّی ٔتٕبیض ػبیجبٖ  چٟبس ٔـخلٝ عشاحی ؿٟشی ٘ـؼتٗ ٚ

بٔؼٝ وٝ خبی ٘ـؼتٗ ٚػبیجبٖ اصحیبتی تشیٗ ٚیظٌی ٞبی عشاحی ؿٟشی ا٘ذ ،وٝ اص خ ٔی ػبص٘ذ. یبفتٝ ٞب اؿبسٜ ٔی وٙٙذ

پزیشی دسخیبثبٖ اكّی حٕبیت ٔی وٙٙذ. ایٗ پظٚٞؾ دس خیبثبٖ  ٘ظش خّفب اكفٟبٖ ثش سٚی ٔغبصٜ ٞبی ٔتٙٛع تشی اص 

ٚیظٌی دس ایٗ ٔغبصٜ ٞب پشداختٝ ؿذ ثٝ ػٙٛاٖ سٚؽ تحمیك ٔلبحجٝ  ثٝ  4ٔحّٝ خّفبی اكفٟبٖ ا٘دبْ ؿذ ٚ ثٝ ثشسػی ایٗ 

وٙٙذٜ ٞب ٚ ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی ثٝ اسصیبثی ٚیظٌی ٞبی عشاحی ؿٟشی سٚی  تؼییٗ ٔىبٖ ػْٛ ثب اػتفبدٜ اص ادسان اػتفبدٜ

ٔغبصٜ ٞبی خیبثبٖ ٞبی اكّی وٕه وشدٜ ا٘ذ. ٘تیدٝ ایٗ ثٛد وٝ ا٘ٛاع ٔتفبٚت ٔىبٖ ػْٛ، ؿجٝ ٔىبٖ ػْٛ ٞب  ٚ ػبیش 

تٙذ. یبفتٝ ٞب حبوی ٔغبصٜ ٞب  اص ٘فٛرپزیشی ٚ ؿخلی ػبصی ثؼیبس ثبالتشی ثشخٛسداس٘ذ أب خبی ٘ـؼتٗ ٚػبیجبٖ وٕی داؿ

اص ایٗ اػت خیبثبٖ خٛد ثٝ ٔىبٖ ػْٛ ثؼتشی ثشای ٘ـؼتٗ ٚ ػبیجب٘ی اص دسختبٖ ثشای  داسای حیبتی تشیٗ ٚیظٌی ٞبی 

 عشاحی ؿٟشی اػت وٝ اص خبٔؼٝ پزیشی حٕبیت ٔی وٙذ.

 

.، خیبثبٖ ٘ظش اكفٟبٖ، خلٛكی ػبصی، ٘فٛرپزیشی، خبی ٘ـؼتٗ، ػبیجبٖٔىبٖ ػْٛ کلیذی: َبی ياطٌ  
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 مقذمٍ  -1
ٔىبٖ  "دٚٔیٗ"ٚ ٔحّٟبی وبس ثٝ ػٙٛاٖ  ٔىبٟ٘ب  "اِٚیٗ"ٞبیٕبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػجبست ٔىبٟ٘بی ػْٛ اص دس ٘ظش ٌشفتٗ خب٘ٝ 

ٔىبٖ ٞبی ثؼیبس خٛة: وبفٝ ٞب، وبفی ؿبح ٞب، وتبة فشٚؿی ٞب، ثبسٞب، آسایـٍبٜ ٞب ٚ دیٍش پبتٛق ٞبی ٔشوض یه  .٘ـئت ٔیٍیشد

ؿبپٟب ٚ  ، ٔىبٟ٘بی ػٕٛٔی ٕٞچٖٛ وبفی ) 2002 >2=،ثٝ ٘مُ اص چیًٙ (ثش عجك ایٗ ٘ظشیٝ .>1ؼتٙذ=ٔىبٖ ػْٛ ٞ ٔحّٝ ٚ..

سٚ٘ذ صیشا ٍٞٙبٔی وٝ ا٘ؼبٖ دس خب٘ٝ ٚ یب ٔحُ وبس حضٛس ٘ذاسد، ٞبیی اص ٔىبٟ٘بی ػْٛ ا٘ؼبٟ٘ب ثٝ ؿٕبس ٔی ػبِٟٙبی آسایؾ، ٕ٘ٛ٘ٝ

ٙشخی ٔی ٌٛیذ دس ثؼیبسی اص ؿٟشٞبی آٔشیىبیی وبفی ؿبح ٞب ، اػتبسثبن ، ثٝ عٛس ٔثبَ ث .>3=ثشددس ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔىبٟ٘ب ثٝ ػش ٔی

 .>4=وتبثفشٚؿی ثٛسدس ٚ وّیٙه ٞبی ثٟذاؿتی ٚ ٔغبصٜ ای وشایٝ ٚیذیٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص ٔىبٖ ػْٛ ٞؼتٙذ

ی ثٝ ثشخی اص ٔـبٞذات ؿخلی اِذ٘جشي ایٗ اػت وٝ ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ، فمظ صٔب٘ی وبس ٔی وٙٙذ وٝ ٔحّی ثبؿٙذ ٚ صٔب٘

.آستٛسدی.ِتیُ ثٝ ایٗ أش پی ثشد وٝ ٔغبصٜ  >5=ثٟتشیٗ ٚخٝ ٕٔىٗ ػُٕ ٔیىٙٙذ وٝ دس ٔؼیش پیبدٜ سٚی افشاد لشاس ٌشفتٝ ثبؿٙذ

ٞبی ٔحُ یه اكُ ٟٔٓ  دس دسن افشاد اص یه ٔٙغمٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔحُ اػت صیشا ٔغبصٜ ٞبی ٔحّی یه ٔملذ ٟٔٓ ثشای 

شای خّك ٔىبٖ ػْٛ اص عشیك حزف ػیبػت ٞبی سایح دس ثؼیبسی اص لٛا٘یٗ ٔٙغمٝ . یه سٚؽ ث>6=پیبدسٚی ٞبی ٔحُ ٞؼتٙذ

ثٙذی ٕٔب٘ؼت ثبصسٌب٘ی اػت وٝ دس ٟٕٔب٘خب٘ٝ ٞب لٟٜٛ خب٘ٝ ٞب فشٚؿٍبٜ ٞبی دٚ٘بت ثٝ وبس سفتٝ اػت. ایٗ ػیبػت ٞب فمظ 

ٕ٘یتٛا٘یذ ٟٕٔب٘خب٘ٝ ی ٔحُ یب لٟٜٛ  ٔىبٖ ٞبی ػْٛ سا تـٛیك ٕ٘ی وٙٙذ، اٟ٘ب اص ٞش ٘ظش اصٔىبٖ ػْٛ ٕٔب٘ؼت ٔی وٙٙذ. ؿٕب

 .>5=خب٘ٝ ی ٔحُ سا داؿتٝ ثبؿیذ وٝ دس ٕٞبٖ ٔحُ ٚالغ ؿذٜ ثبؿذ

اِذ٘جشي خبٔؼٝ ؿٙبع ؿٟشی ثٝ تٛكیف ٔىبٖ ػْٛ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘ی أٗ ثٝ خض خب٘ٝ ی ٔحُ وبس ٔی پشداصد. أب دسثبسٜ 

ؿذٜ اػت وٝ اص خبٔؼٝ پزیشی حٕبیت ٔی وٙٙذ ٚثبػث ٚیظٌی ٞبی فیضیىی)وبِجذی(ٔىبٖ ٞبی ػْٛ اعالػبت ا٘ذوی ؿٙبختٝ 

دِجؼتٍی ٔی ؿٛ٘ذ غبِجب ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ٔغبصٜ ٞبی وٛچه، وبفٝ ٞب ٚ وبفی ؿبح ٞب ، سػتٛساٟ٘ب ٔشاوض اختٕبػی، فشٚؿٍبٜ ٞبی 

وبِجذی  ػٕٛٔی ٚ غیشٜ ٞؼتٙذ.ٌشچٝ چٙیٗ ٔمبكذی ٔىبٖ ػْٛ ٘بٍٔزاسی ؿذٜ ا٘ذ، اِذ٘جشي فمظ تؼذاد ا٘ذوی اص خٙجٝ ٞبی

ٔىبٖ ٞبی ػْٛ سأغشح ٔیىٙذ،اص خّٕٝ ٘ضدیىی آٖ ٞب ٚ دػتشػی آػبٖ اص خب٘ٝ ٚ ٔحُ وبس ٚ تبویذ ٔی وٙذ وٝ احتٕبال ثیـتش 

ثب ایٗ ٚخٛد احتٕبال ٚیظٌی ٞبی دیٍشی ٘یض ٚ  >.7=ٔىبٖ ٞبی ػْٛ دس ٔمبیؼٝ ثب دیٍش ٔىبٟ٘ب غزا ٚ ٘ٛؿیذ٘ی ػشضٝ ٔی وٙٙذ

ثٝ ثشسػی ایٗ أش  ٔىبٖ ػْٛ ٚ ص٘ذٌی اختٕبػی خیبثبٖ ٔمبِٝص ػبیش ٔغبصٜ ٞب ٔتفبٚت ٔی وٙٙذ. خٛد داس٘ذ وٝ ٔىبٖ ػْٛ سا ا

ٔی پشداصد وٝ چٍٛ٘ٝ چٟبس ٔـخلٝ عشاحی ؿٟشی ، ٔغبصٜ ٞبی ٔىبٖ ٞبی ػْٛ سا اص ٔغبصٜ ٞبی دیٍش دس خیبثبٖ اكّی ٔتٕبیض 

 . >8=ٔی ػبص٘ذ

ت ٔیىٙٙذ ، وٝ دس خیبثبٖ لبثُ ٔـبٞذٜ ٞؼتٙذ ، احتٕبال ثیـتش ٔىبٖ چٟبس ٚیظٌی فیضیىی وٝ اص تؼبُٔ اختٕبػی ثـش حٕبی

 ٞبی ػْٛ دس ٔمبیؼٝ ثب دیٍش ٔىبٖ ٞب دس خیبثبٖ اكّی ٔـخق ٔی وٙٙذ.  ایٗ ٚیظٌی ٞب ػجبستٙذ اص:   

 ٔغبصٜ ثٝ خیبثبٖ     ٘فٛرپزیشی)ة(      )اِف( خلٛكی ػبصی خیبثبٖ اص عشیك ٔغبصٜ   

 )د( پٙبٍٞبٜ ایدبد ؿذٜ اص عشیك ٔغبصٜ ٞب دس فضبی خیبثبٖ.  ذٜ اصعشیك ٔغبصٜ      )ج( خبٞبی ٘ـؼتٗ ایدبدؿ

خیبثبٖ تحمیك تدشثی لبثُ تٛخٝ ا٘دبْ ؿذٜ ایؼت وٝ إٞیت خلٛكی ػبصی،  اختٕبػی ص٘ذٌی ٚ ػْٛ اص ایٙشٚ ٔمبِٝ ٔىبٖ

  .>8=ُٔ اختٕبػی اثجبت ٔیىٙذ، ٔحُ ٘ـؼتٗ ٚ پٙبٍٞبٜ سا دس خزاة تش وشدٖ فضبٞبی ػٕٛٔی ، ثشای تؼب٘فٛرپزیشی

 

  خیبببن اجتمبػی صوذگی ي سًم مکبن -2
تحمیك ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ٚص٘ذٌی اختٕبػی ثٝ ثشسػی ٚ اسصیبثی ٚیظٌی ٞبی عشاحی ؿٟشی سٚی ٔغبصٜ ٞبی خیبثبٖ حذاوثش 

 چٟبس چٍٛ٘ٝ وٝ پشداصد ٔی أش ایٗ ثشسػی ثٝ تحمیك ایٗ ٔی پشداصد ٔبػبچٛػتٞبی اكّی دٚ ؿٟش ٚ یه ؿٟش وٛچه دس 

ا٘دبْ ؿذٜ  تحمیك ػئٛاَ .ػبص٘ذ ٔی ٔتٕبیض اكّی خیبثبٖ دس ٞبی دیٍش ٔغبصٜ اص سا ػْٛ ٞبی ٔىبٖ ، ؿٟشی عشاحی ٔـخلٝ

 تؼبُٔ اص وٝ داس٘ذ دیٍشی فیضیىی ٚیظٌی چٝ راتی، عٛس ثٝ اختٕبػیـبٖ ٞبی ٚیظٌی ثش ػالٜٚ ػْٛ ٔىبٟ٘بی وٝ ایٗ اػت

 ؿذٜ ا٘دبْ ٔبػٛچٛػت دس ٔٙغمٝ دس ؿٟش ػٝ دس اكّی خیبثبٖ ػٝ دس تحمیك وٙٙذ؟ ٔی حٕبیت اكّی خیبثبٖ دس اختٕبػی

 : اص ػجبستٙذ وٝ اػت
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خیبثبٖ ٞبسٚاسد ٚالغ دس ،  ٔغبصٜ دس عجمٝ اَٚ 30 ثب لؼٕت5دس خیبثبٖ ٔبػبچٛػت ٚالغ دس ٔیذاٖ ٔشوضی دس وٕجشیح  

ثب لؼٕت  8دس یبثبٖ آِ ٚالغ دس ٔیذاٖ داٚیغ دس ػبٔشٚیُ خ،   ٔغبصٜ دس عجمٝ اَٚ 43ثب  لؼٕت6دس ٘جؾ وٛیح دس ثشٚوّیٗ 

 .ثٛػتٖٛ دس ٔبػبچٛػت ٔٙغمٝ ٔبدس ؿٟشدس ، ٚالغ ٔغبصٜ د س عجمٝ اَٚ 47

 
ان الم در محله میدان دیویس خیاب: 3شکل         خیابان هاروارد در گوشه محله کولیج در شهر بروکلین: 2شکل   ی                 خیابان ماساچوست در میدان مرکزی محل :1شکل 

 
 

. ا٘ذ ؿذٜ فشاٞٓ ٔختّفی سٚصا٘ٝ احتیبخبت ثشای آ٘دب دس اكّی خیبثبٖ ٞبی ٔغبصٜ وٝ ٞؼتٙذ ٔؼىٛ٘ی ٔٙبعك ػٕذتب ػٝ ٞش

 وٛچه ٞبی ٔغبصٜ اص تّفیمی وٝ ٞؼتٙذ ٔٙبعك ایٗ - اكّی خیبثبٖ-تدبسی ٞبی خیبثبٖ ٘خؼتیٗ ، ؿذٜ ثشسػی خیبثبٖ ػٝ ٞش

 اوثشا وٝ ٞؼتٙذ تبسیخی خیبثبٟ٘بیی آٟ٘ب ػٝ ٞش. داس٘ذ ثش دس سا دِٚتی ای ص٘دیشٜ ٞبی فشٚؿٍبٜ ٚ ٔحّی ؼتمُٔ ٔبِىیت ،ثب

 پیبدٜ دس ػبختٕبٟ٘ب ٕٞٝ اوثش .ٞؼتٙذ اخیش ػبَ 40 دس ؿذٜ ػبختٝ خذیذ ػبختٕبٖ چٙذ فمظ ثب تش، لذیٕی ٞبی ا٘جبس ؿبُٔ

 تب4 ٞبی ٔغبصٜ ػبختٕبٟ٘ب ی ،ٕٞٝ تدبسی فضبی ثب خذیذتش ٞبی ٔغبصٜ اص یا٘ذو تؼذاد اص ٌزؿتٝ. ا٘ذ ؿذٜ ػبختٝ ٔب٘غ ثذٖٚ سٚ

 ٞبی تفبٚت .ؿٛد تش كٕیٕی پیبدٜ ػبثشیٗ ثب آٟ٘ب ی ساثغٝ تب یبفتٝ ثٟجٛد اخیش ی دٞٝ دس خیبثبٖ ػٝ ٞش اٚضبع. ٞؼتٙذ عجمٝ 1

 ٌشٜٚ) دیٍش ٞبی ٔغبصٜ ٚ ، (2 ٌشٜٚ) ا٘ذ ٘ـذٜ فشم ػْٛ ٔىبٖ ػٙٛاٖ ثٝ وٝ ٔـبثٟی ٞبی ٔغبصٜ ،( 1 ٌشٜٚ) ػْٛ ٞبی ٔىبٖ ثیٗ

 .ا٘ذ ٌشفتٝ لشاس ثشسػی ٔٛسد تفلیُ ثٝ ؿٟشی عشاحی ٚیظٌی چٟبس ثٝ تٛخٝ ثب 3(

ثٝ ؿشح صیش  ؿٟشی عشاحی ٔـخلٝ دسثبسٜ ی چٟبس(  4ؿىُٕ٘ٛداس  )ثٝ عٛس خالكٝ دسیبفتٝ ٞبی تحمیك ا٘دبْ  

 ٔیجبؿذ:

 پظيَص تبیجومًداس و: 4 ضکل
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 ٔشثٛط ٚیظٌی چٟبس دس دیٍش ٞبی ٔغبصٜ ی ٕٞٝ ٚ ٔمبیؼٝ لبثُ ػْٛ غیش ٞبی ،ٔىبٖ ػْٛ ٔىبٟ٘بی ثیٗ داس بٔؼٙ تفبٚتٟبی

 ٔىبٖ ٚ ػْٛ ٞبی ٔىبٖ ، ٘فٛپزیشی ٚ ػبصی خلٛكی ثٝ تٛخٝ ثب. ا٘ذ ؿذٜ ٔـبٞذٜ ایٙدب دس ؿذٜ ثشسػی ٘ـؼتٗ ٞبی ٔحُ ثٝ

 اص ٔمبیؼٝ لبثُ دیٍش ٞبی ٔغبصٜ وُ ثٝ ٘ؼجت آٟ٘ب دٚی ٞش أب ، اس٘ذ٘ذ فشق یىذیٍش ثب آٔبسی ِحبػ اص ٔمبیؼٝ لبثُ ػْٛ غیش ٞبی

. ا٘ذ وشدٜ دسیبفت ثبالتشی أتیبصات ، خیبثبٖ دس دیٍش ٞبی ٔغبصٜ وُ ثٝ ٘ؼجت آٟ٘ب ٞشدٚی ٘ذاس٘ذ،أب فشق یىذٌش ثب آٔبسی ِحبػ

 ایٗ وٝ اػت آٖ اص حبوی أش ایٗ ، ٘یؼتٙذ ػْٛ ٔىبٟ٘بی ٟٔٓ ٞبی ٚیظٌی اص ٔؼّٕب پزیشی ٘فٛر ٚ ػبصی خلٛكی اٌشچٝ

 وٝ ٞبیی ٚیظٌی ػٛم دس. دٞٙذ تٛضیح سا ػْٛ ٞبی ٔىبٖ فشد ثٝ ٔٙحلش ٌیشایی وبٔال تٛا٘ٙذ ٕ٘ی خٛد ی ٘ٛثٝ ثٝ ٞب ٚیظٌی

 ثب ٔمبیؼٝ دس ای ٚیظٜ عشص ثٝ وٝ پٙبٍٞبٜ ٚ ٘ـؼتٗ ٔحُ اص ػجبستٙذ وٙٙذ ٔی ٔتٕبیض ٔمبیؼٝ لبثُ ٞبی ٔغبصٜ اص سا ػْٛ ٔىبٖ

 ی ػبیٝ ٚ ٘ـؼتٗ ٔحُ خیبثبٖ دس ٔٛخٛد دیٍش ٞبی ٔغبصٜ ٕٞٝ ٚ ا٘ذ ٘ـذٜ فشم ػْٛ ٔىبٖ ػٙٛاٖ ثٝ وٝ ٔـبثٟی ٞبی صٜٔغب

 اػت(.  ثٛدٜ ٘ضدیه پٙبٍٞبٜ ٚ ػبیٝ إٞیت ثٝ فمظ دیٍش ٞبی ٔغبصٜ ٚ ٔىبٖ ػٝ ثیٗ تفبٚت اٌشچٝ. )ا٘ذ وشدٜ فشاٞٓ سا ثیـتشی

آٔشیىبی  ٔؼىٛ٘ی ٔٙبعك دس ػٝ سٚصا٘ٝ احتیبخبت ثشایٔشوض خشیذی  ٝ ػٙٛاٖاكّی ث خیبثبٖایٗ تحمیك ٔحذٚد ثٝ حٛاِی 

ثٝ چٙذ ٘ٛع ٔىبٖ ػْٛ وٝ اوثش آٟ٘ب ٔحّٟبیی ثشای خٛسدٖ ٚ ٘ٛؿیذٖ یب  ٔحذٚد ٘یضٚ اصػٛی دیٍش ؿٕبِی ثٛدٜ اػت. 

اص ٔغبصٜ ٞب یی ؿشح دادٜ ( ٌؼتشٜ ی ٚػیغ تشی سا دس ا٘ٛاػی 2002، 1991)ػبِٟبی  Oldenburgوتبثفشٚؿی ثٛدٜ ا٘ذ. تحمیك 

وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ٚاخذ ؿشایظ ٞؼتٙذ. اص ایٙشٚ آصٖٔٛ ٔغشح ؿذٜ دس ایٗ تحمیك دس ٔٛلؼیتٟب ٚ فشٍٟٞٙبی دیٍش 

  .روشؿذٜ دس خیبثبٖ ٘ظش ٔیپشداصد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ پظٚٞؾ حبضش ثٝ ثشسػی چٟبس ٔـخلٝ حبئض إٞیت خٛاٞذ ثٛد.
 

 وسًمُبی محلٍ جلفبمقبیسٍ ضبخصٍ َب دس مکب -3
تٕشوض  ٚ ٘فٛر ،خّفب ثذ٘ٝ دس والٖ تدبسى ٔشاوض ٚ ٞب ٚاحذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی ا٘تخبة ؿذٜ ٔحّٝ خّفبی اكفٟبٖ اػت. ٚخٛد

 ؿٟش ػشاػش اص ٞب وبسثشى ایٗ خبف ٔخبعت خزة خٕؼیت ٚ آٟ٘ب ٔب٘ٙذ ٚ سػتٛساٖ ٚ فٛد فؼت ٔب٘ٙذ ٞبیى وبسثشى ػٕذٜ

ض وبسثشی خبرة خٕؼیت پیبدٜ، ٔحذٚدٜ سا ثٝ یىی اص ٘مبط التلبدی ٟٔٓ دس ػغح وُ تٕشو. >9=سا ػجت ؿذٜ اػت اكفٟبٖ

  .>10=ٜ اػتدوشوـٛس تجذیُ 

 خّفب ؿٟشن تبسیخی ٌزس ٟٕٔتشیٗ ثٝ ػٙٛاٖ تب أشٚص  خّفب سٚ٘ك دٚساٖ دس ٌزؿتٝ اص خّفب ٔحذٚدٜ دسؿشلی   ٘ظش خیبثبٖ

وٝ تؼذادی اص ؛ >12=ٌشدد خذٔبتی ٔٙغمٝ پٙح ٔحؼٛة ٔی اكّیخیبثبٖ ٘ظشؿشلی اص خّٕٝ ٔحٛسٞبی  .>11=ٔیـٛد ٔحؼٛة

٘ظبٔی، داسای  ٞبی تدبسی ٚ خذٔبتی حٛاؿی دٚ ػٛی خیبثبٖ ثٛیظٜ دس ٔحذٚدٜ پیشأٛ٘ی تمبعغ آٖ ثب خیبثبٖ حىیٓ وبسثشی

حیذ ٚالغ ؿذٜ وٝ ٘ظبٔی تب چٟبسساٜ تٛ فبكُ چٟبسساٜ حىیٓ عٛس ػٕذٜ دس حذ  ٞبی ٔزوٛس ثٝ وبسثشی .>13=ػّٕىشد ؿٟشی اػت

 وبسثشی ٞبی خشدٜ فشٚؿی ثب وبسوشد غبِت ِجبع فشٚؿی ٚ ویف ٚ وفؾ، فؼت فٛد ٚ ؿبُٔ چٙذیٗ ٚاحذ ٔدتٕغ تدبسی

 دس وٙبس فؼبِیت ٞبی اختیبسی ٚ اختٕبػی سا اختالط فؼبِیت ٞبی ضشٚسیوٝ دس وٙبس وبسثشی ٔىُٕ ثب٘ه ٚ ٔؼىٛ٘ی،؛ >14=اػت

س ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ خیبثبٖ ٘مؾ ٔملذی داؿتٝ ٚ ػغح ػّٕىشدی ایٗ ثخؾ اص ٔحٛس، .  ثش ایٗ اػبع د>15=ؿبُٔ ٔی ؿٛد

ایٗ ٔحّٝ سا ثشای  ٕٞچٙبٖ وٝ تـشیح ؿذ .>16=ػتسا داساٚ اػتفبدٜ اختٕبػی ٚ تشافیىی تٛأٔبٖ  ثبؿذ دسخٝ یه  ؿٟشی ٔی

 ٔغبِؼٝ ا٘ٛاع ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ٔٙبػت ػبختٝ اػت.
 

 سئًال تحقیق -4
ثٝ ػّت كٕیٕیت ٚ ویفیتـبٖ ٔؼشٚف ٞؼتٙذ وٝ اص خبٔؼٝ پزیشی حٕبیت ٔیىٙٙذ. ثب ایٗ ٚخٛد تحمیمبت ٔىبٖ ٞبی ػْٛ 

آیب ٔىبٖ ٔىبٖ ػٟٛٔب ٚالغ دس خیبثبٖ ؿٟشی ثب ػّٕىشد ؿٟشی ٔیتٛا٘ذ ٕٞب٘ٙذ ٔىبٖ ػْٛ وٕی ا٘دبْ ؿذٜ ا٘ذ وٝ اثجبت ٔیىٙٙذ 

ػئٛاَ ٚیظٜ تحمیك ػجبستؼت  ؟ ص خبٔؼٝ پزیشی حٕبیت وٙٙذا (، ثٝ ػّت كٕیٕیت ٚ ویفیتـبٖ ٔؼشٚف ٞؼتٙذٞبی ٔحّی )وٝ 

ٔىبٖ فیضیىی  یٚیظٌ  4اص ِحبػ دس فشًٞٙ دیٍش ٚ دس ٔٛلؼیت دیٍش ایٗ وٝ خشدٜ فشٚؿی ٞبی خیبثبٖ ؿٟشی ٘ظش ؿشلی  اص

  اص تؼبُٔ اختٕبػی حٕبیت وٙذ؟ػْٛ، چٍٛ٘ٝ ٔیتٛا٘ذ 
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 سيش تحیق  -5

ا٘دبْ ؿذ. اوثش  اػت ػّٕىشد ؿٟشی ثب ٔغبصٜ ٞبی ٚ داسایخذٔبتی اػت وٝ ٔحٛسی اكّی  ،تحمیك دس خیبثبٖ اكّی

سٚوؾ وشدٖ  اص ِحبػذ. ٚضؼیت خیبثبٖ ثٛد٘عجمٝ 4تب  2 ٕٞٝ ی ػبختٕبٟ٘ب ذٜ ا٘ذ.ػبختٕبٟ٘ب دس پیبدٜ سٚ ثذٖٚ ٔب٘غ ػبختٝ ؿ

عَٛ خیبثبٖ دس . أ ٔٙبػجی داسدٚ افضایؾ اغزیٝ فشٚؿیٟب ٚضؼیت ٘ؼجتپیبدٜ سٚ ٞب ، ایدبد ٔحُ پبسن خٛدسٚ ، وبؿتٗ دسخت 

 سی ثؼیبس ػشص٘ذٜ ای ثشخٛسداس اػت.ٔتش ٔیجبؿذ ٚ اص ِجٝ تدب450ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ 

ٔزٞجی  -4اداسی  -3ٔؼىٛ٘ی -2تدبسی -1وبسثشی ػٕذٜ ٚ خٛد داسد وٝ ػجبستٙذ اص: 5دس ٔحذٚدٜ خیبثبٖ ٔٛسد ٘ظش 

ِیت ٔیىٙٙذ ٚ وبسثشیٟبی فشٍٞٙی ٚسصؿی ٚ ثٟذاؿتی ٘یض دس ٔحذٚدٜ ٕٞچٙیٗ دػتفشٚؿب٘ی دس ٔحذٚدٜ فؼب .تبسیخی ٚ پبسویًٙ

ٚخٛد داسد. تشاوٓ ثبالی وبسثشیٟبی تدبسی تٛا٘ؼتٝ خٕؼیت صیبدی سا ثخٛد خّت  5 ٚخٛد داس٘ذ. پالٖ وبسثشیٟب دس ٘مـٝ ؿٕبسٜ

 وٙذ ٚ ثبػث حضٛس ٚ ػشص٘ذٌی خیبثبٖ ٌشدد.

 خیبببن وظش ضشقیکبسبشیُب  وقطٍ: 5ضکل 

 
دس ٔغبصٜ ٞبی  حبضشافشاد ٔتٛػظ  ٔـبٞذات اِٚیٝ ا٘دبْ ؿذ٘ذ.  دسخیبثبٖ ػىؼجشداسی ثب سا٘ٙذٌی  ٚ لذْ صدٖ یّٝثٝ ٚػ

ثٝ عٛس دائٓ اص خیبثبٖ اػتفبدٜ ٘فش 53٘فشی وٝ ٔلبحجٝ ؿذ٘ذ  70وُ دس ؿذ.ؿٕشدٜ فشد  220دس خیبثبٖ تمشیجب ٚ عجمٝ اَٚ 

ثٛد٘ذ. صٔبٖ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ ثشای  یح ٚ ٌـت صدٖ اص خیبثبٖ اػتفبدٜ وشدٜ٘یض دس ثیـتش ٔٛالغ ثشای تفش٘فش  27،  ٔیىشد٘ذ

ٔىبٖ  ٌشدیذ. تؼییٗ ٟبٔىبٖ ػٛٔثب اػتفبدٜ اص ٔلبحجٝ  دلیمٝ دس ٘ٛػبٖ ثٛد. 15دلیمٝ  ثب ٔیبٍ٘یٗ  30دلیمٝ ، تب  5ٔلبحجٝ اص 

ٕٞبیی خبٔؼٝ تٛػظ افشادی وٝ دس ٕٞؼبیٍی ػْٛ ثٝ ػٙٛاٖ ٔغبصٜ ای دس خیبثبٖ اكّی تٛكیف ؿذٜ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔحُ ٌشد

وٝ ػالٜٚ ثش ِیؼت ٔغبصٞبیی وٝ ، ؿٙبػبیی ؿذ. ثشای تفشیح ٚ خشیذ ٔشاخؼٝ ٔیىٙٙذ ٚ یب افشادی وٝ آٟ٘ب ص٘ذٌی یب وبس ٔی وٙٙذ

بػی ( ؿبُٔ ثشخی اص ٔغبصٜ ٞبی لذیٕی یب ٔغبصٜ ٞبیی وٝ داسای خشیذ ثٝ ػٙٛاٖ سفتبسی اخت2010ٕتحمیك ٟٔتب ٚ ثٛػتٖٛ)

سٚ دس سٚ ثٝ ٔٙظٛس اسائٝ اعالػبت ػٕیك ثشای وٕه ثٝ دسن احؼبػبت، ادسان ٚ ٌشایـبت  ثٝ كٛست ٔلبحجٝثٛد٘ذ؛ ٘یض ٔیـذ. 

ثٝ ػٙٛاٖ ٞذف اص ایٗ ٔلبحجٝ وؼت اعالػبت اص افشادی ثٛد وٝ ثٝ عٛس فؼبال٘ٝ  .ذؿا٘دبْ ٔغبصٜ ٞب ٚ خیبثبٖ اػتفبدوٙٙذٌبٖ 

وٝ افشاد آ٘شا ٔىبٖ ػْٛ دس  ثٛدؿٙبػبیی ٔغبصٜ ٞبیی ٙیٗ چٚ ٕٞ بثبٖ اكّی اػتفبدٜ ٔی وشد٘ذاص خیػبوٙبٖ ٚ ٔاللبت وٙٙذٌبٖ 

  ٘ظش ٌشفتٝ ا٘ذ.

 

 تحقیقبت میذاوی: -6

 تٛكیف ؿذٜ ا٘ذ. 1آٟ٘ب ثٝ تفلیُ  دس خذَٚ  ا٘ذاصٌیشی ٚیظٌی روش ؿذٜ ٚٔؼیبس ٞبی 4

تٛػظ ٘ٛیؼٙذٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذ٘ذ. ٔحُ ٘ـؼتٗ فشاٞٓ دٚ ٚیظٌی ، ٘ـؼتٗ ٚ پٙبٍٞبٜ تب حذٚد ٚػیؼی اختیبسی ثٛد٘ذ ٚ  

ؿذٜ تٛػظ ٔغبصٜ ٞب اصعشیك ؿٕشدٖ تؼذاد كٙذِی ٔٛخٛد ٚ ٔتحشن دس پیبدٜ سٚ تؼییٗ ؿذ. ٚ وٛچىتشیٗ ٚػیّٝ ی ػبیٝ 

ثٝ وبس سفتٝ فٛت( ثٝ ػٙٛاٖ ٚاحذی ثشای اسصیبثی پٙبٍٞبٜ   30ٌؼتش وٝ ثٝ عٛس ٔٛثش دس خیبثبٖ پٙبٍٞبٞی سا فشاٞٓ وشدٜ )تمشثیب 

 اػت.
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 اوذاصگیشی مؼیبس َبی: 1جذيل 

ا٘ذاصٌیشی  تٛكیف ٚیظٌی خیبثبٖ

ؿذٜ 

 تٛػظ

 ٚاحذ

دسخٝ ی 

خلٛكی ػبصی  

 اص عشیك ٔغبصٜ

ٕٞٝ ی ٔغبصٜ ٞبی دس ػغح خیبثبٖ ثٝ عٛس خذاٌب٘ٝ اسصیبثی ؿذ٘ذ. 

دسخٝ ی خلٛكی ػبصی  اص عشیك اسصیبثی ایٗ ٔؼئّٝ تؼییٗ ؿذ : 

صٜ ثب خیبثبٖ )ٕ٘بی ػبختٕبٖ، ٚسٚدی ٞب ، چٍٛ٘ٝ ػغح ٔـتشن ٔغب

ٚیتشیٗ ٞب( ثب ٟٔبست ٞبی فشدی  اص خّٕٝ ٚیتشیٗ ٞب ، دوٛسٞب ، 

ػالٔت ٞب ، پشچٓ ٞب ، ٌّذاٟ٘ب ، خؼجٝ ٞبی ٌُ ٚ ٚػبیُ دیٍش تضئییٗ 

ؿذٜ اػت. ٞش ٔؼٕبس ٚ عشاح ؿٟشی ثٝ اسصیبثی خلٛكی ػبصی ٞش 

یٗ ثشای ٞش چٟبس أتیبص ٔغبصٜ دس ػٝ خیبثبٖ پشداختٝ اػت. یه ٔیبٍ٘

اسصیبثی وٙٙذٜ ٔحبػجٝ ؿذٜ تب أتیبصٞبی خلٛكی ػبصی ثشای ٞش 

 ٔغبصٜ تؼییٗ ؿٛد.

عشاح 

 ؿٟشی

: ػذد 10تب 1اسصیبثی ٔؼیبس ػذد  

ثشای خبیی وٝ تضئیٙبت خیّی 1

ثشای  10وٓ یب اكال ٘جٛد. ٚ ػذد 

خبیی وٝ ثیـتشیٗ تضئییٙبت سا 

 داؿت.

دسخٝ 

٘فٛرپزیشی 

 یبثبٖٔغبصٜ ثٝ خ

ٕٞٝ ی ٔغبصٜ ٞبی ٕٞؼغح ثب خیبثبٖ ثٝ عٛس خذاٌب٘ٝ ای اسصیبثی 

ؿذ٘ذ . دسخٝ ی ٘فٛرپزیشی اص عشیك اسصیبثی ایٗ أش تؼییٗ ؿذ : تب 

چٝ حذی فؼبِیت ٞبی داخُ ػبختٕبٖ لبثُ ٔـبٞذٜ ثٛد٘ذ یب اص 

داخُ خیبثبٖ لبثُ دسن ثٛد٘ذ. ٞش ٔؼٕبس/عشاح ؿٟشی ٘فٛرپزیشی ٞش 

ٖ  اسصیبثی وشد، ٔیبٍ٘یٙی ثشای ٞش چٟبس أتیبص ٔغبصٜ  ػٝ خیبثب

ثشای ٞش ٔغبصٜ  ٘فٛرپزیشیاسصیبثی ؿذٜ ٔحبػجٝ ؿذ تب أتیبص ٟ٘بیی 

 تؼییٗ ؿٛد.

عشاح 

 ؿٟشی

: خبیی 10تب 1اسصیبثی ٔؼیبس ػذد  

وٝ ٘فٛرپزیشی ٔغبصٜ ٘ؼجت ثٝ 

خیبثبٖ ثؼیبس وٓ اػت یب اكال 

٘فٛرپزیشی ٚخٛد ٘ذاسد.ػذد دٜ 

ثیـتشیٗ ثشای خبیی وٝ 

٘فٛرپزیشی اص ٔغبصٜ ثٝ خیبثبٖ 

 ٚخٛد داسد.

تؼذاد ٔحُ 

ٞبی ٘ـؼتٗ 

)كٙذِی فشاٞٓ 

ؿذٜ تٛػظ 

 ٔغبصٜ ٞب(

ٔٛلؼیت ٞبی ٘ـؼتٗ دس خبسج اص ٔغبصٜ وٝ تٛػظ ٔغبصٜ ٞبی 

خلٛكی ایدبد ؿذٜ اػت ٔؼٕٛال دس لبِت كٙذِی ثٛد٘ذ. ٔؼٕٛال فمظ 

ـیٙٙذ. تؼذاد ٔحُ ٔـتشیبٖ دائٕی ٔغبصٜ اخبصٜ داؿتٙذ سٚی آٟ٘ب ثٙ

ٞبی ٘ـؼتٗ فشاٞٓ ؿذٜ دس پیبدٜ سٚ تٛػظ ٞش ٔغبصٜ ٔحبػجٝ ؿذٜ 

 اػت.

 ٘ٛیؼٙذٜ

 تؼذاد

تؼذاد ػبیجبٟ٘ب، 

چتشٞب ٚ غیشٜ ٚ 

فشاٞٓ ؿذٜ 

 تٛػظ ٔغبصٜ 

ػبیٝ ٚ پٙبٍٞبٜ ایدبد ؿذٜ دس خیبثبٖ اص عشیك ػبیجبٖ ٞب ، پیؾ 

ُ ػبیٝ ٌؼتش دیٍش ثٝ كٛست تؼذاد ایٗ ٚػبیُ آٔذٌی ٞب ٚ ٚػبی

 ٔحبػجٝ ؿذ وٝ لبدس ثٝ ایدبد ػبیٝ ٚ پٙبٍٞبٜ ثٛد٘ذ.

 تؼذاد ٘ٛیؼٙذٜ

 

)وٕتشیٗ( 1عشاح ؿٟشی اص عشیك ثبصدیذ اص ٕٞٝ ی ٔغبصٜ ٞبی تحت ثشسػی ٚ اسصیبثی ٞش ٔغبصٜ ثب ٔمیبع ٔحمك ثٝ ػٙٛاٖ 

 15 ̊ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی عی ایبٔی ثب دٔبی ٞٛای ثیٗ   .پشداخت ٛرپزیشی٘فخلٛكی ػبصی ٚ  ثشای اسصیبثی )ثیـتشیٗ( 10تب 

ؿت دس سٚصٞبی ٚػظ ٞفتٝ ٚ ثیٗ  10كجح تب  7ثیٗ ػبػت  دیجٟـتتب اٚایُ ٔبٜ اسفشٚسدیٗ اص اٚاخش ٔبٜ  دسخٝ 35 ̊ دسخٝ ٚ

 ؿت دس آخش ٞفتٝ ٞب دس ٞش لؼٕت ٚ دس ٞش ٔغبصٜ ا٘دبْ ؿذٜ ا٘ذ. 11 تبكجح  8ػبػت 

  

 :َب یبفتٍ -7

ٔـبٞذات حبوی اص آٖ ٞؼتٙذ وٝ ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ٔمبكذی ثشای دٚس ٞٓ خٕغ ؿذٖ ، دیذاس دٚػتبٖ ٚ ٕٞؼبیٍبٖ ، خبٔؼٝ 

ؿبح ٚ... وٝ تحمیك ٟٔتبٚ  ػالٜٚ ثش ٔغبصٜ ٞبیی ٕٞچٖٛ وبفی ٞٓ ثٛد٘ذ داسد. آؿٙب ٚ غشیجٝپزیشی ٚ ٔـبٞذٜ ی افشاد 

ض تٛػظ افشاد ٔلبحجٝ ؿٛ٘ذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىب٘ؼْٛ تٛكیف ؿذ. ٔغبصٞبیی ٔـبثٝ ( ا٘دبْ داد٘ذ ٔغبصٜ ٞبی دیٍشی ٘ی2010ثٛػتٖٛ)
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ثب ٔىبٖ ػْٛ وٝ اص ػٛی افشاد ثٝ ػٙٛاٖ ٔىبٖ ػْٛ ٔحؼٛة ٕ٘یـذ٘ذ ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ ٌشٜٚ ٔغبصٜ ٞبی ؿجٝ ٔىبٖ ػْٛ ثشسػی ؿذ. 

٘بْ ٔغبصٜ ٞبی دیٍش ثشسػی ٌشدیذ.  ِیؼت  دس ٟ٘بیت ػبیش ٔغبصٜ ٞب ثٝ دِیُ تأثیشی وٝ دس خزة افشاد دس خیبثبٖ داؿتٙذ ٘یض ثب

 94اص  آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 2اػت دس خذَٚ  ایٗ ٔغبصٜ ٞب ثٝ تفىیه ٔىبٖ ػْٛ، ؿجٝ ٔىبٖ ػْٛ ٚ ٔغبصٜ ٞبی دیٍش آٚسدٜ ؿذٜ

 بی، ٔغبصٞٔدتٕغ تدبسی ،چبیخب٘ٝ ٞب ،ثؼتٙی فشٚؿی ٞب ،فؼت فٛد ٞب ،ػبیش اغزیٝ فشٚؿیٟبثشخی اص ٔغبصٜ ٔحذٚدٜ خیبثبٖ فمظ 

وٝ تٛػظ افشاد ٔىبٖ ی ٔىبٖ ػْٛ ػبیش ٔغبصٜ ٞب ٔـبثٝ ( ٚ 1ٔـٟٛس ثٝ ػٙٛاٖ ٔىبٖ ػْٛ ؿٙبختٝ ؿذ )ٌشٜٚ  ٔغبصٞبیلذیٕی ٚ 

 ٔغبصٜ ٚ 36 ٔغبصٜ ٞب ؿبُٔ ( ثمی2ٝثٛد. )ٌشٜٚ  ٔغبصٜ 21 ؿجٝ ٔىبٖ ػْٛ ٘بٔیذٜ ؿذ٘ذ ٚ تؼذاد آٟ٘بػْٛ فشم ٘ـذٜ ا٘ذ 

  تمؼیٓ ثٙذی ؿذ٘ذ. (3)ٌشٜٚ دس ٌشٜٚ   ػبختٕبٟ٘بی غیش تدبسیٟب13

 

 : ومًوٍ یك جذيل2جذيل 

مغبصٌ َب یی کٍ مکبن سًم .1

 فشض ضذٌ اوذ

مغبصٌ َب ی مطببٍ مکبن .2

 سًم

 غیش تجبسیُب ي.مغبصٌ َبی دیگش 3

 

 تؼذاد ٌشٜٚ غیش تدبسیٟب تؼذاد بٔغبصٜ ٞ ٌشٜٚ تؼذاد ٌشٜٚ ٔغبصٜ ٞب تؼذاد ٌشٜٚ ٔغبصٜ ٞب

 1 وّیؼب 3 ٔدتٕغ تدبسی 1 سػتٛساٖٚ فی ؿبح وب 0 سستًسان ي کبفی ضبپ 

 1 پبسویًٙ 2 ٕ٘بیـٍبٜ 1 ػبیش اغزیٝ فشٚؿیٟب 1 سبیش اغزیٍ فشيضیُب

 1 أٛصؿٍبٜ 20 ِجبع فشٚؿی 1 فؼت فٛد ٞب 5 فست فًد َب

 6 ٔدتٕغ ٔؼىٛ٘ی 9 وفؾ فشٚؿی 0 ثؼتٙی فشٚؿی ٞب 3 بستىی فشيضی َب

 3 ثب٘ه 1 شٚؿیاوٛاسیْٛ ف 0 چبیخب٘ٝ ٞب 0 چبیخبوٍ َب

 1 پؼت ثب٘ه 1 ِٛاصْ آسایـی 7 ٔغبصٜ ٞبی لذیٕی  4 مغبصٌ َبی قذیمی 

مغبصٌ َمشاٌ بب خشدیذ 

 اجتمبػی

ٔغبصٜ ٕٞشاٜ ثب خشدیذ  4

 اختٕبػی

 3 ٔدتٕغ پضؿىی 2 تضییٙبت ِٚٛاصْ اؿپضخب٘ٝ 7

   1 ػغشفشٚؿی 4 ٔدتٕغ تدبسی 1 مجتمغ تجبسی

 16 39 21 18 مجمًع

 
ثٝ ؿشح صیش ٔیجبؿذ  6دس ٕ٘ٛداس  ؿٟشی ثٝ عٛس خالكٝ عشاحی ٔـخلٝ تحمیك ا٘دبْ ؿذٜ دسثبسٜ ی چٟبسیبفتٝ ٞبی  

 ٚ ٘ـبٖ اص دس كذ ثبالی ا٘ٛاع خشدٜ فشٚؿٟب  ٚ تأثیش آٟ٘ب دس افضایؾ ؿخلی ػبصی، ٘فٛرریشی ٚ فشاٞٓ وشدٖ خبی ٘ـؼتٗ داسد. 
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 خیبببن وظش ضشقی ومًداس مقبیسٍ امتیبصَب دس:6ضکل 
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  خصًصی سبصی -7-1

خلٛكی ػبصی اصعشیك تغییش ػالئٓ ٚ ٚیتشیٗ ٞب ، اعالػبت خذی دسثبسٜ ی حشاخیٟب، ثش٘بٔٝ ٞب ٚ سٚیذادٞب ، وبالٞب ٚ 

تالؽ ٚ ،  ثؼیبسی اص ٔغبصٜ ٞبثب سٍٞزساٖ سا فشاٞٓ وشدٜ اػت. دس  ی خیبثبٖ ساٞبِجٝ  خذٔبت ٔٛخٛد دس ٔغبصٜ ٞب  استجبط صیبد 

ثیشٖٚ آٚسدٖ ِٛاصْ ، وبالٞب ٚ تىبپٛی كبحجبٖ ٔغبصٜ دس ایدبد ٔحیظ تٕیض ثب خبسٚ وشدٖ ٚتٕیض وشدٖ سٚصا٘ٝ ی خّٛی ٔغبصٜ، 

ػبصی ٚ ٕ٘باػتفبدٜ اص تبثّٛٞبی سٍ٘بً٘ ػشدس ٔغبصٞب ثب اػٕٟبی خذیذ ٚ ٔتٙٛع ٚ اػتفبدٜ اص خذٔبتـبٖ ثٝ خیبثبٖ ، 

 (7)ؿىُ ؿٕبسٜ ٍٟ٘بی تٙذ ٚ ؿبد دس ٕٞٝ ٔغبصٜ ٞب دیذٜ ٔیـٛد. دوٛساػیٟٛ٘بی داخّی ؿیه ثب س
 

 خیبببن وظش ضشقی دسخصًصی سبصی  :7ضکل 

 
. ی ثٛد٘ذیداسای ٔیبٍ٘یٗ أتیبص خلٛكی ػبصی ثبال 3ٚ 2ٔغبصٜ ٞب ی ٌشٜٚ  ٚٔىبٖ ٞبی ػْٛ ٔـبٞذات اثبثت وشدٜ ا٘ذ  

ٛد ٕٞبٖ عٛس وٝ دس ٔلبحجٝ ٞب اص ٚیظٌیٟبی ٔٛسد ػاللٝ ثشای خلٛكی ػبصی ثشای سٍٞزساٖ خیبثبٖ ٘یض ثؼیبس حبئض إٞیت ث

ٔحُ خٛا٘ذ ٔیـذ ثشای ٔثبَ یىی اص ٔلبحجٝ ؿٛ٘ذٌبٖ ٔیٍٛیذ: خٛ خیبثبٖ ٘ظش سا دٚػت داسْ اص ایٙىٝ ٚیتشیٗ ٔغبصٞب ٞش چٙذ 

صٚدتش اص ثمیٝ خبٞب ٔی سٚص یىجبس ػٛم ٔیـٛد ٚ ٔیٍٛیٙذ وٝ أشٚص چٝ چیضی ٔذ ٔیـٛد. ٚ وبالٞبی ثٝ سٚص ٚ ٔذ سا ٕٞیـٝ 

آٚس٘ذ. اص ایٙىٝ اخٙبع  صیبدی سا  ثیشٖٚ ٔی ٌزاس٘ذ ، خٛؿٓ ٔی ایذ . ٌّذاٟ٘ب ٚ اؿبء تضییٙی دس ٚیتشیٟٙبی ِجبع ٚ تبثّٛٞب ثب 
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حشٚف اسٔٙی ٚ حضٛس اسٔٙیٟب وٝ ایٙدب ص٘ذٌی  ٔیىٙٙذ ٚایٙىٝ  ٔشوض ص٘ذٌی  آٟ٘بػت. كبحت ٔغبصٜ دیذاس ػبِٟب ایٙدبػت ٚ 

 اٚ ثؼیبس كٕیٕب٘ٝ اػت.   ثشخٛسد

( ٚ ٔغبصٜ ٞبی دیٍش n;21( دس ٔمبیؼٝ ثب ٔغبصٞبی ٔـبثٝ ٔىبٖ ػْٛ )n;21٘ىتٝ اكّی تفبٚت ٟٔٓ ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ) 

(n;55 دس چٍٍٛ٘ی خلٛكی ػبصی آٟ٘بػت ٚ ٔىبٖ ػٟٛٔب ثٝ خبی ظبٞشی خزاة ٚ پش صسق ثشای خّت ٔـتشی،  ظبٞشی )

ٕٞب٘غٛس وٝ اِذ٘جشي اؿبسٜ وشدٜ اػت؛ داس٘ذ . دس ٔدٕٛع ٔیتٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ وُ  ػبدٜ ثشای ایدبد كٕیٕیت ٚ ساحتی، 

غبِجب یه ٘ظش، ثٝ دِیُ داؿتٗ ِجٝ ٞبی پشتشاوٓ ٚ فؼبَ اص خشدٜ فشٚؿیٟب ثب خلٛكی ػبصی ثبال،  خلٛكی ػبصی ؿذٜ خیبثبٖ  

 شیٙذ.فآحغ ؿبد ی ٚ ٌٍٟبٞی حغ تفشیحی ٔی 

 

  وفًرپزیشی -7-2

ٕ٘بی سٚ ثٝ خیبثبٖ خٛد سا حزف وشدٜ ا٘ذ ٚ پجـخٛاٖ خٛد دس ٚ پٙدشٜ ٚ  ثٝ خیبثبٖ ، ٘فٛرپزیشیای ایدبد ثشٔىبٟ٘بی ػْٛ 

سٚ ٔیچٙٙذ ٚ اص ایٗ عشیك فضبی خٛد سا ثب خیبثبٖ یىی ٔیىٙٙذ. ٔغبصٜ ٞبی دیٍش ٘یض خٟت افضایؾ ٘فٛرپزیشی سا دس وٙبس پیبدٜ

ثیشٖٚ ٌزاؿتٗ ٚ  2ٚ 1ٔبت ایدبد ٔیىٙٙذ. اص الذأبت دیٍش ٔغبصٞبی ٌشٜٚ ٚیتشیٟٙبی ثضسي ؿیـٝ ای ثشای ٕ٘بیؾ وبال ٚ خذ

ش ثٛد. )ؿىُ ٍثشای ٔىبٖ ػٟٛٔب ثیـتش اص ٔغبصٜ ٞبی دی ٘فٛرپزیشیدس ٟ٘بیت ٔیبٍ٘یٗ أتیبص یذٖ وبالٞب دس ثیشٖٚ ٔغبصٜ اػت. چ

 (  4ؿٕبسٜ 

ٕب٘غٛس وٝ ثشخی اص افشاد  ٔىبٖ ػْٛ سا ایٍٙٛ٘ٝ داس٘ذ ٞ ٘فٛرپزیشیسٍٞزساٖ خیبثبٖ اكّی ٘یض ػاللٝ ؿذیذی ثٝ ٚیظٌی 

تٛكیف ٔیىٙٙذ: افشاد صیبدی دس وٙبس ثؼتٙی فشٚؿی خٕغ ٔیـٛ٘ذ كبحجبٖ ایٗ ٔغبصٜ ثب خٛؿبٔذٌٛیی ثیـتشی داس٘ذ، تب ؿٕب سا 

د  صیشا ثٝ داخُ دػٛت وٙٙذ.  ٔٗ ٔحیظ ٚ خٛ سً٘ آٔیضی ؿذٜ سا دٚػت داسْ . خیبثبٖ فضبی ثؼیبس ؿبد ٚ ػشص٘ذٜ ای داس

ٚیتشیٟٙبی ثضسي ٚ تؼذاد صیبد اص اخٙبع وٝ دس ثیشٖٚ ٚ وٙبس پیبدٜ سٚ ٔیچیٙٙذ ثبػث ٔیـٛد ساحتش ثتٛا٘ی خشیذ داؿتٝ ثبؿی أب 

 (8)ؿىُ ؿٕبسٜ اوثش خیبثبٟ٘ب ػٛت ٚ وٛس ٞؼتٙذ. 

 خیبببن وظش ضشقی دسوفًرپزیشی  :8ضکل 

 
ص ٔی ٌزاس٘ذ ، اخبصٜ ٔی دٞٙذ تب افشاد ثیشٖٚ اص ٔغبصٜ ، وبسٞبیی وٝ دس ثؼیبسی اص ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ، دسٞب یب پٙدشٜ خٛد سا ثب

ثبالی خیبثبٖ اص عشیك ٔغبصٜ ٞب آٖ خیبثبٖ سا  ٘فٛرپزیشیآ٘دب ا٘دبْ ٔی ؿٛد سا ثجیٙٙذ ٚ ثـٙٛ٘ذ ٚ اغزیٝ سا ثٛ ثىـٙذ . دس ٚالغ 

 ثبال ثٛدٖ ایٗ ٘فٛرپزیشی ثٝ خٛثی ٘ـبٖ دٞذ. ثشای ٌـت صدٖ ثؼیبس ٔٙبػت ػبختٝ اػت. ٘مـٝ خذاسٜ ٞبی ٘فٛر پزیش ٔیتٛا٘ذ
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  محل وطسته -7-3

آ٘چٝ ٔـبٞذ ؿذٜ ایٗ اػت وٝ اوثش ٔىبٖ ػٟٛٔب ثب فضبی ثیشٖٚ خٛد یىی ؿذٜ ا٘ذ ٚ كٙذِی ٞب ثشای ٘ـؼتٗ ٚ ٌبٞی ٞٓ 

  2ٚ3یش ٔغبصٜ ٞبی ٌشٜٚ تىیٝ ٌبٜ ٞبیی ثشای ایؼتبدٖ داس٘ذ وٝ ثب اسائٝ اغزیٝ اص افشاد ٘ـؼتٝ ٚ ایؼتبدٜ پزیشایی ٔیىٙذ. ػب

ثشسػی أتیبصٞبی ٔحُ ٘ـؼتٗ ٘ـبٖ ٔیذٞذ وٝ ػٝ ٌشٜٚ اص ِحبػ آٔبسی  .كٙذِی ٚ خبی ٘ـؼتٗ ثشای افشاد دس٘ظش ٍ٘شفتٝ ا٘ذ

سای ٔحّٟبی ٘ـؼتٗ ( دا2ٚ3( ٘ؼجت ثٝ ٔغبصٜ ٞبی دیٍش)ٌش1ٜٚ٘ؼجت ثٝ یىذیٍش ٔتفبٚت ٞؼتٙذ، ٔىبٖ ٞبی ػْٛ )ٌشٜٚ

 ثؼتٙی فشٚؿٟب ٚ فؼت فٛدٞبی دس خیبثبٖ شس دس خیبثبٖ ثٛد٘ذ اظٟبس ؿذ:ىٛػظ افشادی وٝ ثٝ عٛس ٕٔٞب٘غٛس تثیـتشی ثٛد٘ذ. 

خؼتٍی خشیذ ٚ ٌـتٗ سا اص سا تٗ ػبثشیٗ پیبدٜ خٛثی ثٝ ٘ـؼتٗ  ٚخٛد  پّٝ ٞب ٚ خبٞبیسا ثٝ خٛد خّت ٔی وٙذ  صیبدی افشاد

ؿبد ٚ  سا اص پیش ٚ خٛاٖ وٛدن ص سٚص خٛد ِزت ثجشیذ ٚ افشادٔىبٖ ثؼیبس خٛثی ثشای ایٗ اػت وٝ ثٙـیٙیذ ٚ ا دس ٔی آٚسد ٚ 

 اتفبلی وٙیذ. تٕبؿب غٍٕیٗ

ٔىبٖ ٞبی ػْٛ ثٝ عٛس ٔتٛػظ ٘ؼجت ثٝ ٔغبصٜ ٞبی ٔـبثٝ ٚ ٔغبصٜ ٞبی دیٍش ٔٛخٛد دس خیبثبٖ داسای ٔحُ  ٞشچٙذ

أىبٖ  چٝ ٔـبٞذٜ ؿذ ایٗ اػت وٝ ؛ أب خبی ٘ـؼتٗ آٟ٘ب كشفب ثشای ٔـتشیبٖ آٟ٘ب ثٛد. دس ػٛم آ٘٘ـؼتٗ ثیـتشی ٞؼتٙذ

چٖٛ دیذٖ ٚ ٌؼتشٜ ای اص فؼبِیتٟبی اختٕبػی سا ثبٔىث خٛثی  فضبی دس ثیشٖٚ اص ٔغبصٜ، ٔحُ ٘ـؼتٗپّٝ ٞب ٚ ػىٛ اػتفبدٜ اص 

بثبٖ ٚ ثبػث ٔیـٛد افشاد صٔبٖ عٛال٘ی تشی سا دس خی فشاٞٓ ٔیىٙذافشاد  شای ٕٞٝخٛسدٖ سا دس خیبثبٖ ثثب  ٖآٚ تّفیك دیذٜ ؿذٖ 

 (9)ؿىُ ؿٕبسٜ  ٘تلبٚیش صیش ٔىبٖ ٞبی ٘ـؼتٗ ٚ ٔىث اػتفبدوٙٙذٌبٖ سا دس خیبثبٖ ٘ظش ٘ـبٖ ٔیذٞذ.ثٕب٘ٙذ. 

 

 خیبببن وظش ضشقی دس وطسته پلٍ َب ي جبَبی :9ضکل 

 
 

 سبیٍ ي پىبَگبٌ -7-4

ا٘ذ ، أب ثشخی اص ػبختٕبٖ ٞب ػٙبكش اوثش ػبختٕبٖ ٞب ٚسٚدی ٞبیی سا ػمت تش ٔیؼبس٘ذ ٚ ػبیٝ ٚ پٙبٍٞبٜ وبفی ایدبد وشدٜ 

ایدبد ٔی وٙٙذ تب اص ٚسٚدی ٞب ٚ ٕ٘بی سٚ ثٝ خیبثبٖ خٛد ٔحبفظت وٙٙذ.ٔىبٖ ٞبی ػْٛ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔغبصٜ  ٘یٕٝ ثبثت اضبفی سا

ی ٞبی ٔـبثٟی وٝ ٔىبٖ ػْٛ فشم ٘ـذٜ ا٘ذ ثّىٝ ٕٞٝ ٔغبصٜ ٞبی دیٍش ٔٛخٛد دس خیبثبٖ ، داسای ٚػبیُ ػبیٝ ٌؼتش ثیـتش

 ٞؼتٙذ.
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ثشسػی آٔبسی تفبٚت ٞبی چـٍٕیشی ثیٗ ػٝ ٌشٜٚ ٘ـبٖ ٕ٘یذٞذ، دس ػٛم ٔـبٞذات اثجبت وشدٜ ا٘ذ وٝ دسختبٖ خیبثبٖ  

غشثی ثٛدٖ -ثٝ عشص چـٍٕیشی داسای ػبیٝ ٞؼتٙذ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔغبصٜ ٞب ػبیٝ ی ثیـتشی فشاٞٓ وشدٜ ا٘ذ. دس ٚالغ خٟت ؿشلی

وٝ دس ٔؼشم ؿذیذ تبثؾ آفتبة ٞؼتٙذ ثشای حفبظت اص ٕ٘بی  ؿٕبِیبصٟٞبی ضّغ خیبثبٖ ٘ظش ثبػث ؿذٜ اػت وٝ فمظ ٔغ

ػشد ٚ إٞیت ٚتؼذاد صیبد ٚ  خٛدػبیجبٖ ٔختلشی ثشای خٛد ایدبد وٙٙذ. تلٛیش صیش ٚضؼیت تبثؾ خٛسؿیذ دس فلَٛ ٌشْ

 (10)ؿىُ ؿٕبسٜ  دسختبٖ ثشٌشیض سا دس تٙظیٓ ٘ٛس ٚ ػبیٝ ٞب سا ثٝ خٛثی ٘ـبٖ ٔیذٞذ.
 

 خیبببن وظش ضشقی دسوفًرپزیشی  :10ضکل 
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  بٍ ػىًان مکبن سًم ضشقی خیبببن وظش وتیجٍ گیشی: -8
 ٞؼتٙذ. خیبثبٖ دسثبػث افضایؾ وٙدىبٚی ٚ حغ ؿبدی  ،٘فٛرپزیشیویفیت ؿخلی ػبصی ٚ  2یبفتٝ ٞب حبوی اص آ٘ٙذ وٝ 

خبٔؼٝ  ویفیت اكّی 2ٞب ثب داؿتٗ بٖ ػْٛ ٔىدس خزة افشاد ثٝ ٔحیظ ٟٔٓ ٞؼتٙذ أب   ٘فٛرپزیشیٞشچٙذ ؿخلی ػبصی ٚ 

ثب خزة ٔـتشی  ٚ آثٕیٜٛ فشٚؿی فالفُ فشٚؿیس ػشٔب ٚ ٌشٔب ٔحؼٛة ٔیـٛ٘ذ. ، ثٝ ػٙٛاٖ پٙبٍٞبٞی ثشای ٘ـؼتٗ د پزیشی

 ػجت ،خٛسدٖ یب ٘ٛؿیذٖافشاد دس حبَ ٔـبٞذٜ ی صیشا اػت داس تؾ سأدبٚسدس خیبثبٖ لبثّیت صیبدی دس تبثیشٌزاسی فضبی 

ثبػث ایدبد فؼبِیت اسصؿٕٙذ  دس ٔدٕٛع ٕٞٝ ایٗ ٚیظٌیٟب .دٔی ؿٛٞب ٔغبصٜ ایٗ  پیشأٖٛ ٚ خیبثبٖ دسخٕؼیت ثیـتشی خزة 

 دس ٔحیظ خیبثبٖ ٔدبٚس ٔغبصٜ ٞب ٔیـٛد.ثـش تؼبُٔ اختٕبػی فؼبَ یب غیش فؼبَ 

ٟبی ٔىبٖ ػْٛ افشاد سا خزة ٌشفت وٝ ٞشچٙذ خشدٜ فشٚؿی٘تیدٝ ٔیتٛاٖ ٘ظش خیبثبٖ  ٔحذٚدٜثیـتش ٔـبٞذٜ  ٚثب ثشسػی 

زیشی ٚ ؿخلی ػبصی ثبال خذاسٜ ٞب ٚ داؿتٗ  ٔىبٟ٘بیی ثشای ٘ـؼتٗ ٔىث وشدٖ ٚ دسختبٖ پٔیىٙٙذ أب خٛد خیبثبٖ ثب ٘فٛر

ؿٟشٚ٘ذاٖ  ثٝ ػبػتٟب ٌفتٍٛ اػت. وٝ  ٘ؼجت ثٝ  ٕٞٝ ی ٔىبٖ ٞبی دس أتذاد خٛد ثٝ ثضسٌی یه ٔىبٖ ػْٛػبیٝ ٌؼتش  

خیبثبٖ اكّی، پیبدٜ سٚی یب خٙذٜ دس عَٛ ػبػبت سٚص دسعَٛ آٖ خیبثبٖ ٔیپشداص٘ذ. ایٗ ٕٞٝ افشادی سا وٝ ٚٔؼبؿشت دس اثتذای 

سا ؿبُٔ ٔیـٛد وٝ دسأتذاد پّٝ ٞب ٚ٘یٕىت ٞبی فشاٞٓ ؿذٜ اص عشیك  ؛ثشای تٕبؿبی ٔغبصٜ یب پیبدٜ سٚی ٚ ٌفتٍٛ آٔذٜ ا٘ذ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 12٘مـٝ پبتٛلٟب ٚ ٔىبٖ ػٟٛٔبی خیبثبٖ ٘ظش دس ؿىُ  ا٘ذ.  ٘ـؼتٝ ثؼیبسی اص ٔغبصٜ ٞب ٚ پبػبط ٞبی تدبسی
 . : وقطٍ مکبن سًمُب ي پبتًقُب دس خیبببن وظش ضشقی10ضکل 

 
 

تٛسفتٍیٟب ٚ ثشآٔذٌیٟبی  ،ػىٛٞب، پّٝ ٞبخیبثبٖ داسای خذاسٜ ٞبیی ثب ٘فٛرپزیشی وٓ تب صیبد اػت.  ٘فٛرپزیشیثٝ ِحبػ 

ثشای ٚ ٔىث افشاد ٚ ٕٞچٙیٗ ٌـت ٚ ٌزاس ٘فٛر پزیش عیفی اص فضبٞبیی ثشای ٘ـؼتٗ  ٚیتشیٟٙبیٚ  ٘فٛر٘بپزیش  ٕ٘بی ػبختٕبٟ٘ب

أب ثب ایٗ ٚخٛد ثشخی ٔغبصٜ ٞب دس ؿخلی  ؿخلی ػبصی ٔغبصٜ ٞب دس ثؼیبسی اص ٔغبص ٞب ثؼیبس ثبال ثٛد   ٔیىٙٙذ.فشاٞٓ افشاد 

داؿتٙذ. ٚ دس ٟ٘بیت خیبثبٖ ظبٞشی ػبدٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىبٖ ػْٛ  ػبصی خٛد ثٝ خبی تضییٙبت ٚ ظبٞشی پشصق ٚ ثشق، ظبٞشی ػبدٜ

٘فٛرپزیش ٔـخلٝ ی عشاحی ؿٟشی ثشای خیبثبٖ ٘ظش دس ٘مـٝ ی صیش ٌشد آٚسی ؿذٜ اػت وٝ ِجٝ ٞبی  4ثشسػی  داؿت.

 .   سا  ٘ـبٖ ٔیذٞذخبی ٘ـؼتٗ ٚ ٔىث وشدٖ دسختبٖ ػبیجب٘ی، ؿذٜ ، ؿخلی ػبصی  ٔغبصٜ ٞبی خیبثبٖ ٚ
 قطٍ خیبببن وظش ي مکبن َبی سًم دس آنو: 11ضکل 
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ویفیت فیضیىی وٝ ٔغبصٜ ٞبی ٔىبٖ ٞبی ػْٛ سا اص ٔغبصٜ ٞب یب ٔىبٖ ٞبی  4 فمظ ثٝ ثشسػی ( 2010)ٟٔتب ٚ ثٛػتٖٛ ٔمبِٝ 

ٔـبثٝ دیٍش ٔتفبٚت ٔی ػبص٘ذ، ٔی پشداصد ٚػبیش ٚیظٌی ٞبی فیضیىی ٚ اختٕبػی ٔىبٖ ػْٛ سا دس ٘ظش ٕ٘ی ٌیشد.ٚ اص عشف 

....( سا دس ٘ظش ٕ٘ی ٌیشد. ِزا ٘یبص ثٝ ٚ ا٘ٛاع دیٍش خشدٜ فشٚؿی  ٔىبٖ ػْٛ اكّی ثٝ ػٙٛاٖ  دیٍش ٘یض ػبیش ٔىبٖ ػْٛ ٞب )خیبثبٖ

ؿٙبخت ٚ تحّیُ ثیـتشی سٚی ٚیظٌی ٞبی ٔىبٖ ػْٛ اػت. تب ٕٞٝ اثؼبد ٚ ِٔٛفٝ ٞبی ػّٕىشدی ، صیؼت ٔحیغی ، ٔؼٙبیی ٚ 

 (.12)ؿىُ یبس ٞبی آٖ ؿٙبختٝ ؿٛد. صیجبی ؿٙبختی آٖ ٚ ؿبخلٝ ٞب ٚٔؼ

 

می سيوذ تب  آوجبايلیٍ ی کسب کبال ي خذمبت ، افشاد بٍ  ػاليٌ بشفؼبلیت : خیبببن اصلی وظش بٍ ػىًان مکبن سًم12ضکل 

 می پشداصوذ. دیذاس ي گزساوذن يقت بب ديستبن ، تمبضب ي قذم صدن دس ديس ي اطشافي بٍ  گطتی بضوىذ
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