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 َا رساوی در پایاوٍ تحلیلی بز عًامل تاثیزگذار بز پیام
 

 2مزجان حاتمی *1-مضگان حاتمی

 
 وبضضٙبس اضضس ٔؼٕبضی زاذّی، ٔسضس ٌطٜٚ ٔؼٕبضی زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ثیطرٙس -1         

 ، وبضضٙبس اضضس ٔؼٕبضی زاذّی -2

 
 

 چىیسٜ:
ٞبی لبثُ ا٘تمابَ اظ ٔحای ، ثراص     چٙیٗ ا٘ٛاع پیبْ ی ازضان زض اٚ ٚ ٞٓ إٞیت ثطضسی زضیبفت پیبْ زض ا٘سبٖ اظ ٔٙظط ٘حٜٛ

ْ   ٞبی ازضاوی زض اٚ ٚ ٞٓ ی ایٗ پژٚٞص ضا ثٝ سٕت ضٙبذت ثؼس وبِجسی ا٘سبٖ ٚ وب٘بَ ػٕسٜ ٞاب،   چٙیٗ ثطزاضت ٚی اظ ا٘اٛاع پیاب

. ٍٞٙبٔی وٝ زض یه ٔىبٖ پطاظزحبْ ٚ پطاغتطبش ٔب٘ٙس پبیب٘ٝ ثٝ تالضی زض رٟت ا٘تمبَ ٞاط چاٝ ثٟتاط پیابْ ثاٝ      سٛق زازٜ است

ْ      ٌط ٘مص ٔی ضسیٓ، الرطْ ایٗ پطسص زض شٞٗ پژٚٞص ٔربطت ٔی ضساب٘ی زض   ثٙسز وٝ چٝ ػاٛأّی، ثاط ٞاسایت ٔسابفطاٖ ٚ پیاب

ٝ  ی حبضط ا ثبضٙس؟ ایٗ پطسص ٔمبِٝ ٞب تبحیطٌصاض ٔی پبیب٘ٝ ٖ  ست وٝ ػّْٛ ٔرتّفی اظ رّٕاٝ: ربٔؼا ضٙبسای، ٚ ػّاْٛ    ضٙبسای، ضٚا

ا٘اس.   ٌط زض پبسد ثٝ ایٗ پطسص لطاض ٌطفتٝ ٌطبی پژٚٞص ٞبی ضاٜ ضٙبسی، پبیٝ چٙیٗ زضن ا٘سبٖ اظ ظیجبیی ٚ ظیجبیی اضتجبطبت ٚٞٓ

ی ایزبز اضتجاب  زض   ؼٝ ا٘ٛاع پیبْ ٚ ٘حٜٛی ازضان اٚ زض وٙتطَ ٔحی  آغبظ ضسٜ ٚ ثب ٔطبِ پژٚٞص زض اثتسا ثب ضٙبذت ا٘سبٖ ٚ ٘حٜٛ

ٞاب    ٞب، ثب تٛرٝ ثٝ لططٞبی ٔرتّف ٔربطجبٖ حضٛض یبفتٝ زض پبیب٘ٝ ضسب٘ی زض پبیب٘ٝ پیبْ ازأٝ یبفتٝ ٚ ثٝ ا٘ؼىبس ٘حٜٛ غحیح پیبْ

 پطزاذتٝ است.

 

 پبیب٘ٝ ضسب٘ی، وبضثطاٖ ٞبی ازضاوی ا٘سبٖ، ػٛأُ تبحیطٌصاض ثط ازضان، پیبْ ٚیژٌی َا: کلیدياصٌ
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 مقدمٍ -1
ی ػٛأُ تبحیطٌصاض ثط ٞسایت اٚ ضا ضٚضٗ  تٛا٘س ثرص ػٕسٜ ضسس، ٔطبِؼٝ ٚ پژٚٞص اثؼبز ازضان زض ا٘سبٖ، ٔی ثٝ ٘ظط ٔی

ی پیبْ ذٛاستبض آٖ است ضا ضلٓ ثع٘س.  سبظز ٚ اضتمبء ویفیت ایٗ تجبزَ اطالػبت اظ فطستٙسٜ ثٝ ٌیط٘سٜ  ثٝ سٕتی وٝ فطستٙسٜ

ٌطاٖ  تطیٗ ػبّٔی ثٛزٜ است وٝ ٔٛضز تٛرٝ پژٚٞص وٙٙسٜ اظ فضبی ٔؼٕبضی ٕٞٛاضٜ ٟٔٓ ٔربطت پیبْ ٚ استفبزٜ ا٘سبٖ ثٝ ػٙٛاٖ

تطیٗ  ایٗ حٛظٜ لطاض ٌطفتٝ است. ضٙبذت اثؼبز ٌٛ٘بٌٖٛ وبِجس ا٘سبٖ زض ازضان اٚ اظ یه فضبی ٔؼٕبضی ٚ ٔسیطیبثی اظ ٟٔٓ

ٌٛی ایٗ پطسص  ططاح زض تبٔیٗ ٞسفطبٖ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز ٚ پبسدتٛا٘س زض وٕه ضسب٘سٖ ثٝ ٔؼٕبض ٚ  اضوب٘ی است وٝ ٔی

ٞبیی زاض٘س؟  وٝ ا٘ٛاع پیبْ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٌیط٘سٜ چٝ تفبٚت وٙس؟ ٚ یب ایٗ ی پیبْ چٍٛ٘ٝ ػُٕ ٔی ثبضس وٝ ا٘سبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٌیط٘سٜ

ی پیبْ، پیبْ ٚ ٔحی  ثط  ٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٌیط٘سٜضسب٘ی ٚ ضٙبذت ػٛأُ آٖ اظ رّٕٝ ا٘سب ی پیبْ ضسس ثب تبّٔی زض ٔمِٛٝ ثٝ ٘ظط ٔی

ٞبیی اظ ایٗ زست  حُ پطسص ضٙبسی ٚ ػّْٛ اضتجبطبت ثتٛاٖ ثٝ ضاٜ ضٙبسی، ضٚاٖ ٞبی ربٔؼٝ ٞبی ٔرتّف زض حٛظٜ اسبس زیسٌبٜ

 ٘بئُ آٔس.

، ٘رسات،  ضاٛز  ضسب٘ی ثٝ ا٘سبٖ ضٚضٗ ٔای  ٞبی غحیح پیبْ یبثی ثٝ ضٚش ثب ٍ٘بٞی وّی، ٚرٛة ثطضسی سٝ حٛظٜ ثطای زست

ٖ    ای ٟٔٓ ٔی ا٘سبٖ ٚ ازضان اٚ اظ ٔحی  زض ذٛا٘بیی ٔحی  ٚ ٔسیطیبثی ٔمِٛٝ ٞابیی زض ا٘سابٖ زض    ٕ٘بیس تب ضٚضٗ ضاٛز چاٝ اضٌاب

ی زْٚ ثطای زضیبفتٗ ٚ  زضیبفت اٚ اظ ٔحی  ٘مص زاضتٝ ٚ چٝ ػٛأّی زض اثؼبز وبِجسی ا٘سبٖ زض ایٗ فطآیٙس تبحیطٌصاض٘س. زض حٛظٜ

ٓ  پیبْا٘تربة ثٟتطیٗ ٘ٛع  چٙایٗ ضاٙبذت    ضسب٘ی ثب تٛرٝ ثٝ پیبْ ٔٛضز ا٘تمبَ، ضٙبذت ا٘ٛاع پیبْ ٚ تبحیطات ٞط یه ثط ا٘سبٖ ٚ ٞا

ٞبیی ٞساتٙس واٝ    ٞب ثط اسبس ضٙبذت ا٘ٛاع وبضثطاٖ، ٔحی  وٝ پبیب٘ٝ ٕ٘بیس. ٟ٘بیتب ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ پیبْ اضظضٕٙس، أطی ضطٚضی ٔی

وٙٙاس، لطاطٞبی    ضثط زض ذٛا٘سٖ ٔحی   ثطای ٞسایت آ٘بٖ ٘ماص حیابتی ایفاب ٔای    وبٞص فطبض ضٚا٘ی ٚ استطس ٚ افعایص تٛاٖ وب

ٞبی ٔٙبست ثطای ٞط لطط ٔٛضزٔطبِؼٝ لطاض ذٛاٞٙس ٌطفات.ایٗ ٔمبِاٝ ثاٝ تابحیط ازضان ا٘سابٖ زض       ٞب ٚ پیبْ ٔرتّف وبضثطاٖ پبیب٘ٝ

ضسب٘ی ٚ ٞسایت ٞط چٝ ثٟتط  ٌطبی أط پیبْ ٌطٜزضیبفت اٚ اظ ٔحی  ٚ ػٛأُ تبحیطٌصاض ثط ایٗ ازضان پطزاذتٝ است، وٝ أیس است 

 .ٞب، لطاض ٌیطز ٞبی ٘بضی اظ اظزحبْ زض ایٗ ٔحی  ٞب ٚوبٞص اغتطبش ٔسبفطاٖ زض پبیب٘ٝ


 ی ادراک اي در کىتزل محیط اوسان ي وحًٌ-2
س ذٛز اظ ٔحای   ظ٘سٌی وٙس. ٞط فطز ظ٘سٜ ثٝ طٛض ٔطتت، ثٝ ٚسیّٝ حٛا "اضتجبطبت"تٛا٘س ثسٖٚ  ثطط ٔٛرٛزی است وٝ ٕ٘ی

ُ   ٞب ضا زض ٔغع ذٛز ثطضسی ٔی آٚضز ٚآٖ اش  اطالػبتی ثٝ زست ٔی ظ٘سٌی ُ  وٙس، وٝ ٔٛرات ػىسا  1ضاٛ٘س.  ٞابیی زض اٚ ٔای   اِؼٕا

ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔٙتمُ ضاٛ٘س.   تٛا٘ٙس اظ وب٘بَ ٞب ٔی ٞبی ٔرتّف ا٘زبْ پصیطز یب ثٝ اغطالح زیٍط، پیبْ ا٘تمبَ پیبْ ٕٔىٗ است اظ ضاٜ

َ      ط وب٘بَ ثطای ٞط پیبْ تبثغ آٖ پیبْ است. ثطط ثطای زضیبفت ایٗ پیبْٔٙبست ثٛزٖ ٞ ٞابی   ٞاب زض سیساتٓ ازضاوای ذاٛز، اظ وب٘اب

ای ٔرتّف  ضسس وٝ اضسطٛ ٘رستیٗ وسی ثٛز وٝ حٛاس ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٘ظط ٔی 2وٙس. ٌٛ٘بٌٖٛ وٝ ٕٞبٖ حٛاس اٚست استفبزٜ ٔی

وطز: ثیٙبیی، ضاٙٛایی، چطابیی، الٔساٝ. أاطٚظ ٔاب حاٛاس زیٍاطی ضا ٘یاع         ٞب ضا زض پٙذ حس چٙیٗ ثیبٖ  ثٙسی وطز ٚ آٖ تمسیٓ

 3چٙبٖ ثابلی ٔب٘اسٜ اسات.    ٌب٘ٝ ٞٓ ثٙسی وّی پٙذ وٙیٓ، ِٚی ثٝ ٞط حبَ تمسیٓ ٔی "حس"ضٙبسیٓ. ٔخال زضز یب حطاضت ضا ٘یع  ٔی

ا٘سابٖ لابزض اسات حاٛاس ذاٛز ضا ضٚی       "چٙسٌب٘ٝ"ٞب ٘یبظٔٙس است، اِجتٝ زض ٔٛضز ذجط  ثطای زضن ٞط پیبْ، ا٘سبٖ ثٝ ایٗ وب٘بَ

 4ٞب تٛرٝ زاضتٝ ثبضس. ظٔبٖ ثٝ تٕبٔی وب٘بَ طٛض ٞٓ ٞب ٔتٕطوع وٙس ٚ یب اٌط ثرٛاٞس ثٝ یىی اظ وب٘بَ

                                                 
ضٌبسی در هعوبری، اًتطبرات داًطگبُ ضْید بْطتی،  ّوبیَى عبدالزضب: سیببیی -گزٍتز، یَرگ  کَرت، تزجوِ: پبکشاد جْبًطبُ   -1
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ٞابی حسای    ٌیط٘سٜ پیبْ زض ثحج ٔب یؼٙی ا٘سبٖ ثبیس ثطای زضیبفت پیبْ ٔزٟع ثبضس تب ثتٛا٘س ثٝ زضیبفت پیبْ ٘بئُ آیس. اضٌبٖ

وٙٙاس تجاسیُ ثاٝ     ٙبسیٓ وٝ ٔرػٛظ ایٗ وبض ٞستٙس، ػالئٓ فیعیىی   ضیٕیبیی ٚ ٔىب٘یىی ضا وٝ زضیبفت ٔیض زیٍطی ضا ٘یع ٔی

اش زضیبفت واطزٜ ٚ زض   ٌب٘ٝ ثطط ثٝ ػٙٛاٖ ٌیط٘سٜ، ایٗ اطالػبت ضا اظ ططیك حٛاس پٙذ 5وٙٙس. ػالئٓ ثیٛتىٙیىی ٚ ثیٛضیٕیبیی ٔی

ضٚا٘ی ٔب٘ٙاس   -یٗ تزعیٝ ٚ تحّیُ است وٝ ػٛأُ زیٍطی چٖٛ ػٛأُ ارتٕبػیپطزاظز. زض ا ٞب ٔی ٔغع ذٛز ثٝ تزعیٝ ٚ تحّیُ آٖ

ثیٗ ٞط ٔٛرٛز ٚ پیطأٖٛ اٚ ضٚاثطی ٚرٛز زاضز وٝ ٔبزضظاز  6وٙس. ضرػیت فطزی ٚ تزبضة ضرػی ٚ غیطٜ ٘مص اسبسی پیسا ٔی

ثبضس. ثٝ ایاٗ ٔؼٙای    ا٘سبٖ غطیعی ٔیا٘س. ایٗ ضٚاث  ثیطتط اوتسبثی ٞستٙس ٚ تٟٙب زض ثطذی ٔٛاضز است وٝ ٚاوٙص  ضىُ ٍ٘طفتٝ

   ٗ واٝ اٚ زض   وٝ ا٘سبٖ ثبیستی زض اضتجب  ثب ٔحی  ذٛز ٔفْٟٛ اضیبء ضا یبز ثٍیطز، ثبیس ثیبٔٛظز وٝ، ربیٍٝ ٞط چیاع وزبسات ٚ ایا

ض ٔمبثُ ٞط أطی چٝ ضفتبضی ثبیس زاضتٝ ثبضس. ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ ٚافعایص تزطثیبت، ضاجىٝ ػظیٕای اظ اطالػابت یبزا٘اسٚظی ضاسٜ ز     

ضٛز. ایٗ ضٙبذت ثٝ ا٘سبٖ لسضت وٙتطَ ٔحی  ذاٛز ضا   آیس ٚ ٟ٘بیتب اٚ لبزض ثٝ ضٙبذت تٕبٔی اضیبء ٔی شٞٗ ا٘سبٖ ثٝ ٚرٛز ٔی

أاب زض ٞاط غاٛضت ا٘سابٖ ثاطای زضن       7وٝ زض ٞط ِحظٝ ٕٞٝ چیع ٔستمیٕب زض ٔؼطؼ ازضان اٚ ثبضاٙس.  زٞس، حتی ثسٖٚ آٖ ٔی

ٞب ضا ثٝ زسات آٚضز. ثاٝ    ٞب ثبفت ذجطٞب ٚ ٔفْٟٛ آٖ ٞبیی زاضز وٝ ثتٛا٘س ثٝ وٕه آٖ تحٛازث ٔحی  ذٛز احتیبد ثٝ لٛاػس ٚ لبِ

ٞابیی   "ٚاضٜ طاطح "ٞب است وٝ ا٘سبٖ زض شٞٗ ذٛیص ثب ثٝ ٞٓ پیٛستٗ ٔمابزیطی اظ ایاٗ ػالئآ ذجاطی      وٕه ایٗ لٛاػس ٚ لبِت

ٚاضٜ ثٝ ٔؼٙی تّرایع   اظٟبض زاضت تطىیُ ططح تٛاٖ ٔی 8تط زضن ٕ٘بیس. ٞب ٔحی  ضا ثسیبض آسبٖ زٞس وٝ ثٝ وٕه آٖ تطىیُ ٔی

فطایٙاس   9اطالػبت است ثط اسبس لٛاػس ضٙبذتٝ ضسٜ )ذالغٝ وطزٖ ٔزٕٛع اطالػابت زض طاطح اسبسای ٚ آٖ ٚ ٘ظابْ سابظ٘سٜ .     

 10ارتٕابػی اسات.   -ٚاضٜ تبثؼی اظ ٔزٕٛػٝ اوتسبثبت ٚ ٔحفٛظبت ٚ ٔزٕٛػٝ ٔحفٛظبت تحت تابحیط ػٛأاُ ضٚا٘ای    تطىیُ ططح

سبظی است، ٘اٝ تٟٙاب تزعیاٝ ٚ تحّیاُ اطالػابت ثیطاتطی ضا ثاطای         ظزایی ٚ تّریع ٚاضٜ وٝ زض حمیمت ٘ٛػی پطت ططحتطىیُ 

آیس. ثٝ ایٗ ذبطط است وٝ ٞط٘ٛع ازضاوای ثٟتاط    سبظز وٝ یىی اظ ضطای  اغّی ٚ اِٚیٝ زضن ظیجبیی ثٝ حسبة ٔی پصیط ٔی ٔبأىبٖ

  11است وٝ حسالُ زض زٚ سطح ازضاوی ا٘زبْ ضٛز.

ذجطی ٔطّك اظ ٔحی  زض ا٘سبٖ  ا٘س وٝ ثی ا٘سبٖ ثٝ ٔمساضی ٔطرع اظ اطالػبت ٘یبظٔٙس است، آظٔبیطبت ٕٞٛاضٜ، ٘طبٖ زازٜ

ِٚی ثبیس ثاٝ ایاٗ ٘ىتاٝ تٛراٝ ضاٛز واٝ زض ٚالاغ          12ضٛز. ثیٙی ٔی اسبس ٚ وبثٛس ثبػج حبالت ضٚا٘ی ٘بٔطّٛة ٔب٘ٙس ٚحطت ثی

ٞابی ازضاوای    حابَ ثاب ثطضسای ٚیژٌای     13ضٛز. ن ا٘سبٖ ٔٛرت وژفٟٕی ذجطی ٔیتحٕیُ ظیبزٜ اظ حس اطالػبت ثط سیستٓ ازضا

ٞابیی ثاطای ا٘تمابَ پیابْ ثاٝ       ضٛیٓ، وٝ چٝ ٔیعاٖ اطالػبت ٚ ثب چٝ ٚیژٌی ی زضیبفت زض اٚ،  ثب ایٗ ٘ىتٝ ٔٛارٝ ٔی ا٘سبٖ ٚ ٘حٜٛ

 ا٘سبٖ ٔٙبست است؟ 
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 َای آن ساختار پیام ي يیضگی-3
ضساس،   وٙس، ثستٍی زاضز، ثاٝ ٘ظاط ٔای    ٞبیی وٝ اظٔحی  ظ٘سٌی ٚ اططاف ذٛز زضیبفت ٔی یبْویفیت ظ٘سٌی ا٘سبٖ ثٝ ا٘ٛاع پ

أب زض ایٗ ٔیبٖ اظ ٔزٕٛػٝ اطالػبت زضیابفتی   14وٙس. ضیعی ٔی ایٗ طجیؼت ٔحی  است وٝ طجیؼت ظیستی ٚ شٞٙی ا٘سبٖ ضا پی

ز٘یابی ٞٙاط ضاٟطٞب ضا اظ     15زٞٙاس.  ٙتطَ ٔحی  ضا ٔای پطزاظیٓ وٝ ثٝ ٔب أىبٖ و ٞبیی ٔی اظ ٔحی  ٔب تٟٙب ثٝ تزعیٝ ٚ تحّیُ آٖ

ا٘س، ثٝ ٌفتٝ ض٘ٝ زٚثٛا ضٚح ٔىبٖ ٔظٟط ٘یطٚٞب ٚ سبذتبضٞبیی است وٝ ٔؼٕٛال زض  ٌط ظطافت احسبس اضیبیی ّٕٔٛء ٕ٘ٛزٜ وٝ ثیبٖ

ْ   16وٙس. پطت چٟطٜ ظبٞطی اضیبء پٟٙبٖ ثٛزٜ ٚ ٞٛیت ٞط ٔىبٖ ضا ٔطرع ٔی ٛا٘ٙاس ا٘تمابَ   ت ٞابیی واٝ ٔای    زض ٔیبٖ ا٘اٛاع پیاب

ا٘سابٖ ٕٞاٛاضٜ تٕبیاُ زاضز واٝ      17ی پیبْ ثٝ ا٘سبٖ ثبضٙس، ثطای تبییس ٚ احجبت ِعْٚ پیبْ ثػطی زالیُ ظیابزی ٚراٛز زاضز.   زٞٙسٜ

ی آٖ ٘بضای اظ   سبذت والْ ٚ ٌفتبض ضا ثب سبذت ثػطی ٔطثٛ  وٙس، ػّت ایٗ تٕبیُ وبٔال لبثُ فٟٓ است ٚ یىی اظ زالیاُ ػٕاسٜ  

ُ    ی اضتجبطی ظثبٖ ٔحبٚضٜ سٛازاٖ، یٍب٘ٝ ٚسیّٝ ططفی ثطای ثی اظ 18طجیؼت ثطط است. ٞبسات، واٝ    ای ٚ تػبٚیط ٚ ضٔعٞاب یاب سإج

ٝ    تطیٗ ٚسیّٝ ٟٔٓ زاضی اسات، زض چٙایٗ    ی اظتجب  ٞستٙس. اظ ایٗ ٚسبیُ فم  ٘ٛع تػٛیطی آٖ ثٝ ططظی ػّٕی لبثاُ حجات ٚ ٍ٘ا

وّیاٝ اذجابض ٚ اطالػابتی واٝ ٔاب ثاٝ تػاٛیط         19ضٛز. طذٛضزاض ٔیی اضتجب  ثػطی اظ إٞیت ذبظ ث ٚضؼی ٞٙطٔٙس یب ثطلطاضوٙٙسٜ

ٞاب   تٛاٖ تفىیه وطز، ٘رست اذجبض ثػطی  وٝ ثٝ غٛضت سیستٓ سٕجُ زیٍط ٔی وٙیٓ ثٝ سٝ ٘ٛع وبٔال ٔتٕبیع اظ یه زضیبفت ٔی

 ٝ س، واٝ زض ٘مبضای،   سابظی اظ ٔحای  ذابضد ضا زاض٘ا     یب غٛض ضٔعی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞستٙس، زْٚ اذجبض ثػطی وٝ حبِت ثبظٕ٘بیی یب ضاجی

ثیٙیٓ ثٝ غاٛضت   ی چیعٞبیی وٝ ٔی ضٛ٘س ٚ سْٛ آٟ٘بیی وٝ ثٝ غٛضت ا٘تعاػی زض ٕٞٝ ثطزاضی ٚ غیطٜ ظبٞط ٔی پیىطتطاضی ٚ فیّٓ

ٝ   طجیؼی ٚرٛز زاض٘س ٚ ٌبٜ ٘یع ثٝ ٔٙظٛض ایزبز تبحیطی ذبظ زض سبذت ٟ٘بیی یاب اساىّت   ی یاه تػاٛیط ثاٝ ٚسایّٝ      ثٙاسی اِٚیا

   20آیس. ٙٛع، ثٝ ٚرٛز ٔیاش، ثٝ طٛض ٔػ سبظ٘سٜ

ٞب ٔحسٚز ٚ ٔؼیٗ است: ٘مطٝ، ذ ، ضىُ، رٟات،   ٞبی ٔطئی است ٚ تؼساز آٖ ی پسیسٜ ی ثػطی زض اسبس وّیٝ ػٙبغط اِٚیٝ

ٞبی ٔرتّف  ی ذبْ اذجبض ثػطی ٞستٙس ٚ ثٝ ضىُ ٔبیٝ، ضً٘، ثبفت، ثؼس، ٔمیبس ٚ حطوت. ایٗ ػٙبغط، ٔبزٜ ضٚضٗ یب ضً٘ -سبیٝ

ٞب زض یه احط ثػطی، ثساتٍی ثاٝ سابذت ٚ     ضٛ٘س. ا٘تربة ایٗ ػٙبغط ٚ ططظ تبویس ثط ثطذی اظ آٖ ٚ تّفیك ٔی زیٍط تطویت ثب یه

ی ٔزٕٛػاٝ ػٙبغاطی اسات واٝ پیابْ ضا لبثاُ ضٚیات زض ن         ٚسبیُ ا٘تمبَ ثػطی زضثطٌیط٘اسٜ  21ٞب زاضز. ٘ٛع وبض ٚ وبضثطز زض آٖ

ضٛز وٝ ثبیس ثاٝ   ٞبیی ضا ضبُٔ ٔی ٞب زض ٔزٕٛع تٕبٔی آٖ لسٕت . آٖآٚض٘س سبظ٘س ٚ لبثّیت زضن ثػطی ضا زض آٖ ثٝ ٚرٛز ٔی ٔی

   22ٞب ثب اطالػبت ثػطی ػٕیمب ضٙبذتٝ ضٛ٘س ٚ ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٌیط٘س. ٔٙظٛض ایزبز ٔطاوع ٕٞبٍٞٙی ثیٗ آٖ
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بحیطات حبغُ اظ ی رٕغ ضسٖ ت ای ثطذٛضزاض است، ٔؼٙب زض پیبْ ثػطی فم  ٘تیزٝ ا٘تمبَ ٔؼٙب زض پیبْ ثػطی اظ إٞیت ٚیژٜ

سبٖ ػٕاُ   ٞب ثٝ طٛض یه تطویت ػٙبغط اِٚیٝ ٘یست، ثّىٝ چٍٍٛ٘ی آٖ تب حسٚزی ظیبز ثٝ زستٍبٜ حسی ذبظ وٝ زض تٕبْ ا٘سبٖ

ٞبیی ثٝ ٚراٛز   ٞب ٚ ا٘ساظٜ ٞب، ذطٛ ، ثبفت ٞب، ضىُ ی ضً٘ تط، ٚلتی ططحی ضا ثٝ ٚسیّٝ وٙس، ٘یع ثستٍی زاضز. ثٝ ػجبضتی سبزٜ ٔی

ٝ          ٞب ضا زض وبضٔبٖ ثٝ یىسیٍط ٔطثٛ  ٔی آٚضیٓ ٚ آٖ ٔی ی آٖ  سبظیٓ. ایاٗ وابض زض ٚالاغ وٕسٛظسایٛ٘ی اسات واٝ طاطاح ثاٝ ٚسایّ

ذٛاستٝ ٔٙظٛض ذٛز ضا ثیبٖ وٙس، ِٚی زیسٖ ٔطحّٝ ٔستمُ زیٍطی زض اضتجب  ثػطی است. زیسٖ، رطیبٖ ٚاضز ضسٖ ذجاط ثاٝ    ٔی

پصیطز. ایٗ وبض وٓ ٚ ثایص ثاطای ٕٞاٝ ػابزی ٚ      ٞب غٛضت ٔی ی چطٓ زستٍبٜ ػػجی است وٝ اظ ططیك حس ضسٖ ٘ٛض ثٝ ٚسیّٝ

 23ٞبی ثػطی اضتطان ٘ظط زاضتٝ ثبضٙس. ی ٔؼٙبی پسیسٜ سبٖ است ٚ اٌط چٙیٗ ٘جٛز ٔطزْ لبزض ٘جٛز٘س زضثبضٜ یه

یىای  : تٛاٖ ثٝ زٚ زستٝ تمسیٓ واطز  ٌصض٘س ضا ٔی ٞبی ٔتفبٚت اظ ٔمبثُ چطٕبٖ ٔب ٔی ٞبیی وٝ زض ٔٛلؼیت ثٝ طٛض وّی پیبْ

واٝ لػاس    آٖ ٌاصضز، ثای   ب  ػٕسی. اضتجبطبت ثػطی اتفبلی ضجیٝ ثٝ اثطی ٞستٙس وٝ زض آسإبٖ ٔای  اضتجب  اتفبلی ٚ زیٍطی اضتج

ٞابی وٛچاه زٚزا اثطٔب٘ٙاس ٞساتٙس واٝ       زاضتٝ ثبضس ٔب ضا اظ فطا ضسیسٖ ثبضاٖ ذجطوٙس، ثطػىس اضتجبطبت ثػطی ػٕسی آٖ تٛزٜ

ای، ثاٝ   زاز٘اس ٚزض ٘جاٛز أىب٘ابت ٔرابثطٜ     ٞب ضا ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔی تجب  ثیٗ ذٛزضبٖ آٖپٛستبٖ ثٝ ٔٙظٛض ایزبز اض ظٔب٘ی سطخ

تٛا٘س اظ زٚ رٙجاٝ ثطضسای    ی ذٛزش ٔی اضتجب  ثػطی ػٕسی ٘یع ثٝ ٘ٛثٝ 24وطز٘س. ٚسیّٝ ضٔع ضرػی اطالػبت زلیمی ٔربثطٜ ٔی

طالػبت ثٝ زٚ ٘ٛع وّی، اطالػبت ٔؼٙبیی )سإب٘تیه   ی  ا زض ٚالغ ثرص ػٕسٜ 25ضٙبسی ٚ اطالػبت ػّٕی. ضٛز. اطالػبت ظیجبیی

ٌیاطی   ضٙبذتی )استتیه  لبثُ اضظیبثی ٞستٙس. اطالػبت ٔؼٙبیی یه ذجط ثٝ ضاحتای لبثاُ تطاریع ٚ ا٘اساظٜ     ٚ اطالػبت ظیجبیی

تاٛاٖ   ٔای  26.ثبضٙس ی وبٔال ضرػی زاض٘س ٚ ٌصضتٝ اظ آٖ، تبثغ ضطای  ٔحیطی ٔی ضٙبذتی آٖ رٙجٝ ٞستٙس، أب اطالػبت ظیجبیی

ضاٙبذتی ػٛاطاف    ٌٛ٘ٝ ثیبٖ زاضت وٝ، اطالػبت سٕب٘تیه یه پیبْ، شٞٗ ا٘سبٖ ضا ٔطغَٛ وطزٜ، زضٔمبثُ اطالػابت ظیجابیی   ایٗ

تٛا٘اس زض   یه ذجط ٔی 27وٙٙس. زٞٙس یب ثٝ ػجبضتی زیٍط ایٗ اطالػبت چٙس ٚ چٖٛ ظیجبیی ضا ٔطرع ٔی ا٘سبٖ ضا ٔربطت لطاض ٔی

ضٙبسای لسإت    اطالػابت ظیجابیی   28ضٙبذتی ٚ ٞٓ اطالػبت ٔؼٙبیی ثسٞس. ٔخال یه زض ٚضٚزی. جبییآٖ ٚاحس ثٝ ٞٓ اطالػبت ظی

ضٛ٘س زض ٔب یه ٘ٛع احسبس ضضبیت ثٝ ٚرٛز آیس. ایٗ احسبس تحت تبحیط  زٞٙس ٚ ثبػج ٔی ذبغی اظ ضٚاٖ ٔب ضا ٔربطت لطاض ٔی

وٙٙسٜ اطالػابت. ایاٗ احسابس     ست وبٔال تبثغ ضرع زضیبفتای ا ٌیطز ٚ ثٝ ایٗ زِیُ ٔسبِٝ ارتٕبػی ٘یع لطاض ٔی -ػٛأُ ضٚا٘ی

٘بپاصیط اسات ٚ اظ ایاٗ اطالػابت      وبٔال ضرػی است ٚ اٌطچٝ ضبیس ثتٛاٖ آٖ ضا تب حسی تٛغیف وطز، أب ثاٝ طاٛض وّای تؼطیاف    

ٚالاغ، ایاٗ    ضٙبسی ٞستٙس. زض أب، اطالػبت سٕب٘تیه زضست ٘مطٝ ٔتمبثُ اطالػبت ظیجبیی 29تٛاٖ استفبزٜ ٔستمیٕی زاضت. ٔی

سابظ٘س یاب ثاٝ ثیابٖ زیٍاط       ضٙبذتی ثٛزٜ، أب ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙبیی ذبظ ضا ثٝ شٞٗ ٔب ٔٙتماُ ٔای   ٘ٛع اظ اطالػبت، فبلس اضظش ظیجبیی

زٞیٓ. ایاٗ   وٙیٓ ٚ ٟ٘بیتب ضفتبضٔبٖ ضا ٔتٙبست ثب ایٗ استٙتبد تغییط ٔی آٔٛظ٘س. ٔب اظ ایٗ اذجبض چیعی استٙتبد ٔی چیعی ثٝ ٔب ٔی

ضٙبذتی اظ یه وابض ٞٙاطی )اساتفبزٜ اظ     زضن ظیجبیی 30ٌیط٘س، ٔٙطمی ٞستٙس ٚ لبثُ ثیبٖ. ٕب ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔیاذجبض ٔستمی

                                                 
23

 .46، صفحِ 1383اِ.داًدیس دًٍیس، تزجوِ: هسعَد سپْز: هببدی سَاد بصزی، اًتطبرات سزٍش، چبپ دّن،  - 
24

 .72، صفحِ 1375هًَبری بزًٍَ، تزجوِ: ضبٌّدُ پبیٌدُ: طزاحی ٍ ارتببطبت بصزی، اًتطبرات سزٍش، چبپ دٍم،  - 
25

 .74ّوبى، صفحِ  - 
26

 .96ّوبى، صفحِ  - 
27

ضٌبسنی در هعونبری، اًتطنبرات داًطنگبُ ضنْید       ّونبیَى عبدالزضنب: سیبنبیی    -گزٍتز، یَرگ  کَرت، تزجوِ: پبکشاد جْبًطبُ  - 

 .96، صفحِ 1388بْطتی، چبپ پٌجن، 
28

 ّوبى، صفحِ . - 
29

ضٌبسنی در هعونبری، اًتطنبرات داًطنگبُ ضنْید       ّونبیَى عبدالزضنب: سیبنبیی    -گزٍتز، یَرگ  کَرت، تزجوِ: پبکشاد جْبًطبُ  - 

 .9، صفحِ 1388بْطتی، چبپ پٌجن، 
30

 .10ٍ  9ّوبى، صفحِ  - 



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 44ماٌ  تیز -تُزان 

 6 

ضٙبذتی زاضتٝ ثبضس. ایٗ ثاساٖ   ی وبٔال ظیجبیی ثؼس استتیه زض ا٘تمبَ پیبْ  تٟٙب ظٔب٘ی ٔیسط است وٝ ثیٙٙسٜ ثب وبض ٞٙطی ضاثطٝ

 31وٙس ثبیس ثتٛا٘س آٖ ضا زض ضٕیطش زٚثبضٜ ذّك وٙس. ٍ٘بٜ ٔی ای ثٝ وبض ٞٙطی ٔؼٙبست وٝ ٚلتی ثیٙٙسٜ

چٝ احط یه ذجط زض ضفتبض ٔب ثیطتط ثبضاس، اضظش اطالػابتی   » 32تٛا٘س ا٘ٛاع ٌٛ٘بٌٛ٘ی اظ پیبْ ضا ثفطستس. یه فطستٙسٜ پیبْ ٔی

احاط ثبضاس، فبلاس اضظش     ٞابی ضفتابضی ٔاب ثای     اِؼُٕ ذجطی وٝ ثٝ ٔب آٔبزٌی رسیسی ٘سٞس ٚ زض ػىسُ 33«.تط است آٖ ذجط ثیص

ٔحتٛای ٚالؼی  35ضٛز. آٖ سٙزیسٜ ٔی "ثساػت"اضظش یه ذجط ٘ٝ ثط اسبی طَٛ ٚوخطث اطالػبت آٖ، ثّىٝ ثط اسبس  34ثبضس. ٔی

تاط ثبضاس    ٔٙتظطٜ ثٛزٖ اطالػبت آٖ است. ٞط چٝ یاه پیابْ غیاط ٔٙتظاطٜ     اطالػبتی یه ذجط زض اضتجب  ٔستمیٓ ثب رسیس یب غیطٜ

٘یاع ثبیساتی ٕٞیطاٝ زض اضتجاب  ثاب اطالػابت        "ثساػت"تطی زاضز، أب ایٗ  تطی است ٚ ثطای ٔب اضظش ثیص ثیص "ثساػت"زاضای 

زض ایٗ ٘ٛع اظ پیبْ، سرٙی اظ ثساػت ٔطّك ثاٝ ٔیابٖ    36فٟٓ ٘رٛاٞس ثٛز. ٌصضتٝ ٚ ذبططات پیطیٗ ثبضس ٌٚط٘ٝ ثطای ٔب اغال لبثُ

اضظش است وٝ یه ذجط ثب ثساػت وآ ٚ یاب    لسض ثی اطالػبت ثطای ٔب ٕٞبٖ زٞس، ایٗ ظیبزٜ اظ حس ثسیغ ثٛزٖ ٔی آیس ٚ وٝ ٘طبٖ  ٔی

  37اضظش است. فبلس ثساػت ثی

وٙٙسٜ است وٝ ٞای    ای ثطای ا٘تمبَ اظ یه فطستٙسٜ ثٝ یه زضیبفت ضسس وٝ اضتجب  ثػطی زض ثطذی ٔٛاضز، ٚسیّٝ ثٝ ٘ظط ٔی

ثٛزٖ اطالػبت،ػیٙیت زاضتٗ ػالٔبت، ٚرٛز سیستٓ ضٔعی ٚاحاس  ی آٖ، زلیك  تٛا٘س ربیٍعیٗ آٖ ضٛز، ِٚی ضط  اِٚیٝ  چیع ٕ٘ی

ا٘س ثاٝ ضاططی واٝ زٚ طاطف اضتجاب  پسیاسٜ ضا اظ ِحابی وابضثطی ػٕیماب           تفبٕٞبست. تٕبْ ایٗ ضطای  لبثُ زستطسی  ٚ ػسْ سٛء

ٙٙسٜ ٚ ایزبز احسبسی وٝ ثٝ ز٘جبَ ایزبز حس وٙزىبٚی زض ثی ٞب اذجبضی غطیح ٞستٙس ٚ یب ایٗ وٝ پیبْ ثستٝ ثٝ ایٗ  38ثطٙبسٙس.

تٛاٖ اظ  یىی اظ ا٘ٛاع پیبْ سٕب٘تیه ٚ یب پیبْ استتیه ٚ یبٞط زٚ یبضی رست. وابضثط ٚ پیابْ زٚ راعء ٟٔآ ٚ      ذبظ زض اٚیٙس، ٔی

ضسب٘ی زض فضابٞبی ٔتفابٚت اظ یاه ٔسایط ٔطاتطن پیاطٚی        ضسس زض ایٗ غٛضت، پیبْ ثبضٙس، ثٝ ٘ظط ٔی ضسب٘ی ٔی اغّی زض پیبْ

ٞبی ٔىب٘ی زض ایٗ پطٚسٝ ربیٍابٞی ٘ساض٘اس؟    ٌٛ٘ٝ است ٚ ٚیژٌی زٞٙس، ِٚی آیب ثٝ ضاستی ایٗ ٞبی یىسب٘ی ٔی یوٙٙس ٚ ذطٚر ٔی

ای یىسبٖ زض ثط زاضز؟ زض ازأٝ ثٝ ثطضسی ػٛأّی وٝ ثب لطاض ٌطفتٗ زض  ٞبی افطاز ثب لطاض ٌطفتٗ زض فضبٞبی ٔتفبٚت ٘تیزٝ ٚاوٙص

 .ذٛاٞیٓ پطزاذت وٙٙس  ٔىب٘ی ٔب٘ٙس پبیب٘ٝ، ثطٚظ پیسا ٔی
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  رساوی با حضًر کاربزان در پایاوٍ عًامل تاثیزگذار بز پیام-4
ٞبی سیستٕبتیه ا٘سبٖ ٚ پیبْ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت، ِٚی لطاض ٌطفتٗ زض ٞط ٔٛلؼیت ٔىب٘ی  زض زٚ ثرص پیطیٗ، ٚیژٌی

وٙسوٝ اظ  ی زیٍط ضا زض فطآیٙس ازضان زذیُ ٔیٞبی آٖ، ػٛأّ ثبضس ، ثب تٛرٝ ثٝ ٚیژٌی )زض ایٗ پژٚٞص ٔٛلؼیت ٔىب٘ی پبیب٘ٝ ٔی

 39ٞبی ارتٕبػی ٚ فطًٞٙ ٘بْ ثطز. تٛاٖ اظ ذّك ٚ ذٛی ضرػی ٚ ٚضغ ضٚحی آ٘ی افطاز، سطح تحػیالت، ظٔیٙٝ ٞب ٔی رّٕٝ آٖ

ثطاٖ ذّك ٚ ذٛی ضرػی ٚ ضطای  آ٘ی ایزبز ضسٜ ثطای وبضثطاٖ پبیب٘ٝ ثط ازضان اٚ اظ پیبْ زذیُ ا٘س، ثٝ ایاٗ ٘حاٛ واٝ، وابض    

ٞبی ٔتفبٚتی ضا زض  ٚاوٙص 40ضسٙس  ضٛ٘س ٚ یب وسب٘ی وٝ زیط ثٝ پبیب٘ٝ ٔی ٔتفبٚت، اظ رّٕٝ وسب٘ی وٝ ثٝ ٔٛلغ زض پبیب٘ٝ حبضط ٔی

ٗ    ٞب ثطٚظ ٔی ثطاثط پیبْ واٝ ٔسایطیبثی    زٞٙس. ٌطٜٚ اَٚ ٚلت وبفی زض اذتیبض زاض٘س تب ٞٓ ذٛز ضا ثب ٔحی  تطجیك ثسٞٙاس ٚ ٞآ ایا

ی ٘مّیٝ )ٞٛاپیٕب، لطابض ٚ ...  ضٕٞٙاٖٛ    ، ِٚی ٌطٜٚ زْٚ ٘یبظ زاض٘س وٝ سطیؼب ثٝ سٕت سٛاض ضسٖ ثٝ ٚسیّٝغحیحی زاضتٝ ثبضٙس

ٌٛ٘ٝ افطاز ٕٔىٗ است ٔٙزط ثٝ ایزبز ثبض ضٚا٘ی اضبفی ثٝ فطز ضٛز ٚ اٚ ضا سطزضٌٓ وٙس  ضٛ٘س، ا٘تربة ٘بغحیح ٘ٛع پیبْ ثطای ایٗ

ٞبی فطزی چاٖٛ، ثاب اساتطس ثاٛزٖ ٚ یاب ػػاجی ثاٛزٖ  ایاٗ          ، زض غٛضت ٚرٛز ٚیژٌیی ٔسیط ثبظزاضز وٝ اٚ ضا اظ ازأٝ ٚ یب ایٗ

 سطزضٌٕی زٚچٙساٖ ذٛاٞس ضس.

ٞب ذٛاٞٙس زاضت، اظ ایاٗ   ٞبی ٔرتّفی اظ ا٘ٛاع پیبْ ٞبی ٔرتّف ثب سطٛح ٔرتّف تحػیالت، ثطزاضت ضسس ا٘سبٖ ثٝ ٘ظط ٔی

یاسّٓ ثاٝ ثابال: وبضٔٙاساٖ ٚ وبضضٙبسابٖ، ٔطابغُ آظاز، ٔحػاّیٗ ٚ        ٌیط٘اس، افاطاز ثبساٛاز )ز    حیج وبضثطاٖ زض زٚ ٌطٜٚ لطاض ٔای 

،واٝ  41سٛاز یب وٓ سٛاز )زیسّٓ ثٝ پبییٗ: افطاز ٔسٗ، افطاز غیط ایطا٘ی، وٛزوابٖ ٚ ذطزسابالٖ ٚ ٔؼّاِٛیٗ     زا٘طزٛیبٖ  ٚ افطاز ثی

 ضسب٘ی ٔٙبست ثبیس ثتٛا٘س ٞط زٚ ٌطٜٚ ضا ثٝ سٛی ٔسیط غحیح ضٕٖٞٙٛ سبظز. ی پیبْ ضیٜٛ

زض وتبة ذٛز ثٝ  (Edward Hall)ٞبَ ٕ٘بیس ػٙػط فطًٞٙ است، ازٚاضز  تط ٔی ب ػٙػطی وٝ تبحیط آٖ اظ زیٍط ػٙبغط ٟٔٓأ

ثبضس ٚ اغٛال فطًٞٙ یىی اظ ػٛأُ ٔٛحط زض ٞط ٘اٛع   ی فطٍٞٙی ٔی وٙس وٝ ازضان ٘یع زاضای یه رٙجٝ حبثت ٔی "ثؼس پٟٙبٖ"٘بْ 

ٗ   ای ٔتفبٚت اظ احسبسبتطبٖ استفبزٜ ٔی ٔرتّف ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی احسبس است. افطاز ٚاثستٝ ثٝ فطًٞٙ تطتیات اظ ٘ظاط    وٙٙس، ثاٝ ایا

ٖ    احسبسی زض ز٘یبٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ظ٘سٌی ٔی زض  42ٞاب اظ ٔحیططابٖ ٔتفابٚت اسات.     وٙٙس. ٔؼٙی زیٍط آٖ ایاٗ اسات واٝ ازضان آ

ّف، إٞیات ػٙػاط فطٞٙاً زض فطآیٙاس     ٔٛلؼیت ٔىب٘ی چٖٛ پبیب٘ٝ ثب حضٛض وبضثطاٖ ٔتفبٚت اظ ضٟطٞب ٚ یب حتی وطٛضٞبی ٔرت

 تطی ذٛاٞس زاضت. تطی ذٛاٞس یبفت ٚ تبحیط ثیص ضسب٘ی، ٕ٘ٛز ثیص ازضان ٚ پیبْ

ٞبی ٔرتّفی ٔٛارٟٙس ٚ ثابض ضٚا٘ای ساٍٙیٙی ضا ثاٝ زٚش      ثب تٛرٝ ثٝ ذػٛغیبتا ٔىب٘ی چٖٛ پبیب٘ٝ، وٝ افطاز زض آٖ ثب تٙص

ٞاب   تٛا٘س ایٗ تاٙص  ت تطسیس زض ایٗ ثبض ضٚا٘ی ضٛز ٚ یب ٘ٛػی ٔٙبست اظ آٖ ٔیتٛا٘س ٔٛر وطٙس، ا٘تربة ٘بٔٙبست ٘ٛع پیبْ ٔی ٔی

 ضا وبٞص زٞس.
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 جمع بىدی-5
ضساب٘ی اغاِٛی ثاب زذبِات ػٛأاُ       آیس وٝ پیبْ ضسب٘ی، چٙیٗ ثطٔی ٌفتٝ زض ٔٛضز اضوبٖ زذیُ زض پیبْ ثٝ ٘ىبت پیص ثب تٛرٝ

ثبضٙس. ثطضسی ا٘سبٖ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ رعء ایاٗ پیىاطٜ    بی ٔتؼسزی ٔیٞ ی حیطٝ پصیطز. ایٗ ػٛأُ زضثطٌیط٘سٜ ٌٛ٘بٌٖٛ تحمك ٔی

ی زضیبفت پیبْ زاضز. سسس ثطضسی رعء زیٍط ایٗ پطٚسٝ، پیبْ، اظٟبض  ضٚضٗ سبذت وٝ اٚ ثٝ ػٙٛاٖ وبضثط فضب چٝ ٘مطی زض ٘حٜٛ

تٛا٘س چٝ احاطی زض سابٔب٘سٞی    ٔیزاضت وٝ چٝ ٘ٛع پیبٔی ثطای ا٘تمبَ چٝ ٘ٛػی اظ ذجط ٔٙبست است ٚ ا٘تربة ٔٙبست ٘ٛع پیبْ 

ٞب زض ٔحیطی چٖٛ پبیب٘ٝ  زاضتٝ ثبضس ٚ زض ٟ٘بیت تبحیطات ٔحیطی چٖٛ پبیب٘ٝ واٝ وابضثطاٖ آٖ ٚ    اغتطبضبت ثػطی ٚ سطزضٌٕی

ٝ     ثبضٙس. ثٙبثطایٗ پیبْ ثٙسی ٔی ٘یبظٞبیطبٖ لبثُ ضٙبسبیی ٚ زستٝ ای پیچیاسٜ اسات واٝ ثاٝ ٘ظاط       ضساب٘ی غاحیح ٚ اغاِٛی ٔمِٛا

ٞبی ػزٛال٘ٝ زض ا٘تربة اثعاض ٚ ضٚش آٖ حاصض زاضات ٚ ایاٗ ٘اٛعر وابضثط ٚ       ثبیس، اظ زذبِت سالیك ضرػی ٚ ا٘تربة ٔی ضسس، ٔی

 ثبضس. ٞب ٔی ضسب٘ی زض پبیب٘ٝ ی ٘ٛع پیبْ وٙٙسٜ ٔربطت ٚ ٔحی  است وٝ تؼییٗ
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٘بٔٝ اذص زضرٝ وبضضٙبسی ططاحی  إِّّی ایطاٖ، پبیبٖ ضسب٘ی فضبی فطٚزٌبٞی ثیٗ ٞبی اطالع ططاحی پبُ٘ :٘ٛچیبٖ ٘یىٛ -10

 .1387غٙؼتی زا٘طٍبٜ ٞٙط تٟطاٖ، ظٔستبٖ 


