
 وخستیه کىفراوس ملی بٍ سًی ضُرسازی ي معماری داوص بىیان          

 ، تُران، ایران6396، اردیبُطت ماٌ، 3

 عًامل تًسعٍ گردضگری سالمت در راستای تًسعٍ پایذار
 

 1ًزوِ هْسٍی ًیب

 

 هطکع لكت ًكب ظیجب کٌبض زاًكگبُ آظاز اؾالهیزاًكزَی کبضقٌبؾی اضقس، گطٍُ هؼوبضی، 1

Neginmehr2017@gmail.com 
 

 

 

 

 چكیذٌ

ضرایط اجتماعی دارای  زوذگی بطری ي تًسعٍ جُان امريزی می باضذ سالمت با مكان زوذگی يعًامل مُم  بُذاضت ي سالمت یكی از

اسیب میی   وًاحی ضُری ي ريستایی تًسعٍ ویافتٍ با يضعیت وامىاسب بُذاضتی بٍ سالمتی اوساوُا رابطٍ ای مستقیم است زوذگی در

یه گردضیگری سیالمت ي مراتبیت َیای بُذاضیتی  یىعت       امريزٌ سفر برای درمان از اَذاف مُم گردضگری است، بىیابرا . رساوذ

 محسیً   کطیًر  اتتصادی رضذ ي بُبًد ا لی ویريی ، کطًرَا از بسیاری در گردضگری امريزٌ. .گردضگری دویا رضذ سریعی دارد

 ي مًجب ذٌبخطی تىًع بٍ اتتصاد راَبردی فر تی ایجاد با کٍ طًری بٍ کىذ می ایفا محلی پایذار تًسعٍ در مُمی وقص ي ضًد می

ٌ  غیرٌ ي تفايتُا کیفیت، تیمت، بٍ تًان می سالمت گردضگری تًسعٍ بر مًثر عًامل مُمتریه ضًد. از می درآمذ ي اضتغازایی  اضیار

ٌ  اوجیا   تحلیلی-تً یفی ريش ي بٍ کتابخاوٍ ای مطالعات مبىای بر پژيَص ایه است. ضذٌ اضارٌ بذان پژيَص ایه کٍ در کرد  ضیذ

 قیق تبییه عًامل مًثر در تًسعٍ گردضگری سالمت ي تًسعٍ پایذار در ایه حًزٌ پرداختٍ می ضًد.است. َذف از ایه تح
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 مقذمٍ -6

 هیبى تؼبهل کِ اؾت اضتجبطبتی ٍ ّب پسیسُ اظ هزوَػِ گطزقگطی

 زٍلت هیعثبى، رَاهغ گطزقگطی ذسهبت ػطيِ کٌٌسگبى گطزقگطاى

 آیس هی پسیس زٍلتی غیط ّبی ؾبظهبى ٍ زاًكگبّْب ٍ ٍ همهس هجسا ّبی

 ٍ ثبظزیس گطزقگطاى هسیطیت ٍ پصیطایی اًتمبل، ٍ ًمل رصة زض فطآیٌس ٍ

 اظ کِ پیچیسُ اؾت ای همَلِ گطزقگطی گیطز هی قکل کٌٌسگبى

 ضا آى تَاى ًوی ٍ ثِ ؾبزگی اؾت آهسُ ثَرَز ثِ هرتلف ارعای تطکیت

 آى زٌّسُ تكکیل ارعای اظ ایي کطز تؼطیف ٍاضز پسیسُ یك لبلت زض

 .[1] کٌین پیسا

 طَض ثِ کِ هیكَز، یبز پعقکی گطزقگطی ػٌَاى ثِ ؾالهت گطزقگطی

 هحل اظ زضهبًی ٍ ذسهبت اهکبًبت اظ اؾتفبزُ هٌظَض ثِ افطاز ٍؾیؼی

 .[2]هیکٌٌس  ؾفط هکبًْب زیگط ثِ ذَز ؾکًَت

 کؿی زاقتِ ٍلی ٍرَز ّویكِ ؾالهت گطزقگطی پیساؾت کِ طَض آى

 ػوَهبً ٍ لبئل ًجَزُ آى ثطای چٌساًی اّویت ّزسّن لطى اظ لجل تب

 ثیوبضی اظ هرتلف زضهبى اهطاو ثطای زاقتٌس هؼسًی آثْبی کِ هٌبطمی

 تَرِ هَضز ... ٍ پَؾت ٍ زضز ٍ اؾترَاى کجسی تب گطفتِ ای ضٍزُ ّبی

 اًگلؿتبى ذهَل ثِ اضٍپبیی کكَضّبی زض قیَُ ثیكتط کِ گطفتٌس لطاض

 قسُ قٌبذتِ گطزقگطی همهس ثؼٌَاى ذَز کِ اظ آًزبیی زاقت ضٍاد

ؾالهت،  ذسهبت حَظُ زض تزبضت ؾبظی آظاز ٍ قسى اؾت. رْبًی

 کكَضّبیرْبًی  التهبز زض اضظ ًطخ ةهطلَ تغییطات آؾیب، هبلی ثحطاى

 اظ.  گطزیس ایي کكَضّب زض گطزقگطی ؾطیغ ضقس ثؿتطؾبظ آؾیبیی

 ّعیٌِ ) الف کطز شیل اقبضُ هَاضز ثِ هیتَاى زیگط ػَاهل ثطذی رولِ

 اًتظبض ّبی ظهبى ة( ٍ اضٍپب آهطیکب زض زضهبًی ذسهبت ثبالی ّبی

 اضتمب )ز کكَضّب ؾبیط هؿبفطت ثِ ؾَْلت ٍ ضاحتی )د طَالًی

 . [3]همهس زض کكَضّبی زضهبًی اؾتبًساضزّبی ٍ تکٌَلَغی

 ٍ ؾالهت ّبی زّکسُ ثِ تَضیؿت هؿبفطت ثِ ؾالهت، گطزقگطی

 ایي زض .کٌس هی اقبضُ گطم آة ٍ هؼسًی آة ّبی چكوِ زاضای هٌبطك

 لَا، تزسیس ٍ ضٍضهطُ ظًسگی ّبی تٌف اظ ضّبیی ثطای ؾفط تَضیؿت ًَع

 پبیساض تَؾؼِ اهب قَز ٍ هی ؾفط ضاّی پعقکی ًظبضت ٍ هساذلِ ثسٍى

 ّبی ارتوبػی رٌجِ توبم کِ اؾت ای تَؾؼِ آیس هی آى تؼطیف زض کِ

 تأهیي ثط ػالٍُ الجتِ ثطز هی پیف ّن ثب ّوگبم زض ضا ... ٍ التهبزی ٍ

 [4] ًظط ثگیطز. زض ضا آیٌسُ ّبی ًؿل ًیبظ ثكط حبيط حبل ًیبظّبی

 

 پایذارى تعریف-2
 هحیط رْبًی کویؿیَى کِ اؾت تؼطیفی پبیساضی تؼطیف تطیي هتساٍل

 ثِ ضا پبیساض تَؾؼِ کویؿیَى ایي . اؾت کطزُ اضائِ تَؾؼِ ٍ ظیؿت

 لطوِ ثسٍى ضا حبيط ًؿل(WCED) احتیبربت کِ ای تَؾؼِ نَضت

 ًوبیس هی آٍضزُ ثط فطز ًیبظّبی تبهیي زض آتی ًؿلْبی تَاًبیی ثِ ظزى

 ای ربهؼِ ّط ایٌکِ اظ لجل تؼطیف ایي هجٌبی ثط . اؾت کطزُ تؼطیف

 تَؾؼِ . کٌس تبهیي ضا ًؿلْب ثیي ػسالت ثبیس ثطؾس پبیساضی ثِ ثتَاًس

 کِ ظهبى ّط زض کِ پصیطز تحمك ای گًَِ ثِ ثبیس التهبزی ٍ ارتوبػی

 ثِ ضا التهبزی فؼبلیتْبی احطات قَز تحویل ای ّعیٌِ آیٌسُ ًؿلْبی ثط

 ّبیی ّعیٌِ فؼلی يطٍضی ٍ حیبتی فؼبلیتْبی کِ ظهبًی. ضؾبًس حسالل

 تزسیس( لبثل غیط کبًیْبی  حفبضی هخالً( ًوبیس تحویل آیٌسگبى ثِ ضا

 هفَْم ثب پبیساض گطزز. تَؾؼِ رجطاى ثبیس کبهل ثطَض ٍاضزُ ذؿبضت

تفبٍتْبی  ظًس هی زٍض التهبزی ضقس هحَض ثط انَالً کِ تَؾؼِ ؾٌتی

 ًیبظّبی گطایبًِ ٍالغ تؼطیف ثط ثبیس تَؾؼِ ضیعی ططح . زاضز اؾبؾی

 زضنسز پبیساض ٍ ذَض زض تَؾؼِ گفت ٍالغ هیتَاى زض . ثبقس اؾتَاض هلی

 اظ اؾبؾی ثِ ًیبظّبی ثتَاًس کِ اؾت اثعاضی ٍ ّب اؾتطاتػی آٍضی فطاّن

 :زّس پبؾد ظیط هَاضز رولِ

 اًؿبى ظیؿتی اٍلیِ ًیبظّبی تبهیي-

 [5]ارتوبػی ػسالت ثِ زؾتیبثی-

 

 پایذار تًسعٍ-3
 هٌطمی ضقس ًتیزِ تَاى هی ضا 1791 زِّ زض پبیساضی هفَْم

 ٍ تَؾؼِ ظیؿت هحیط رْبًی هؿبئل ثِ ًؿجت ای تبظُ آگبّی

 ّبی ًًْت چَى ػَاهلی تبحیط تحت ذَز ًَثِ ثِ کِ زاًؿت

 ضقس هحسٍزیت ّبی ًظیط کتبثْبیی اًتكبض 01 زِّ هحیطی ظیؿت

 کِ تَؾؼِ ٍ ظیؿت هحیط هَضز زض هلل ؾبظهبى کٌفطاًؽ اٍلیي ٍ

 ّب ذبًِ ٍ ؾبذتوبًْب .ثَز قسُ ثطگعاض اؾتکْلن زض 1791 ؾبل زض

 چَة چْبضم یك زًیب، آثی هٌبثغ قكن یك ههطف تٌْبیی ثِ

 قسُ هَاز تَلیس ٍ ّبی فؿیلی ؾَذت پٌزن زٍ ٍ قسُ ثطزاقت

 گبظّبی ًهف ّب ؾبذتوبى ػالٍُ، ثِ .زاضًس اذتیبض زض ضا زًیب

 حزن هَرَز، طجك آهبضّبی .کٌٌس هی تَلیس ضا رْبى ای گلربًِ

 .ؾبل آیٌسُ، زٍ ثطاثط ذَاّس قس.  01-11طی  زض ؾبظّب ٍ ؾبذت

تَؾؼِ  . ثساًین اظ طجیؼت رعیی ضا اًؿبى ایٌکِ ٍ اًؿبى ثِ تَرِ

پبیساض ؾؼی زاضز ثِ پٌذ ًیبظ اؾبؾی ظیط پبؾد گَیس: تلفیك 

یبثی ثِ  حفبظت ٍ تَؾؼِ، تبهیي ًیبظّبی اٍلیِ ظیؿتی اًؿبى، زؾت

سالت ارتوبػی، ذَزهرتبضی ٍ تٌَع فطٌّگی ٍ حفظ یگبًگی ػ

 .اکَلَغیکی

 ثْتطیي ثِ ظهیي گصاضزى ثبلی : اظ ػجبضتؿت هحیطی پبیساضی ایسُ

 اظ ظهبًی تٌْب اًؿبى فؼبلیت کِ تؼطیف ایي ثب آیٌسُ، ًؿل ثطای قکل

 تٌعل یب طجیؼی هٌبثغ تملیل ثسٍى ثتَاًس کِ اؾت هحیطی پبیساض ًظط
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 ظیؿت هحیط حفظ ّسف ثب هحیطی پبیساضی. قَز ارطا طجیؼی هحیط

 : زاضز تبکیس ظیط هَاضز ثط

 هحیط زض اًطغی پرف ٍ اتالف کبّف -

 اًؿبى ؾالهت ثط ّب گصاضًسُ تبحیط تَلیس کبّف -

 طجیؼت چطذِ ثِ ثبظگكت لبثل هَاز اظ اؾتفبزُ -

 هَاز ؾوَم ضفغ -

 هری  تجیریي  ظیرط  اّساف ثب ًیع هؼوبضاى کبض ػطنِ زض هحیطی پبیساضی

 : قَز

 زضکوتطیي اًطغی هٌبثغ ههطف -

 تزسیسپصیط ههبلح اظ اؾتفبزُ -

 آلَزگی ایزبز ثسٍى آى کبهل ثبظیبفت ٍ اًطغی ػطيِ ٍ حفبظت -

ِ  ایي ثط پبیساض ططاحی انل ِ  اؾرت  اؾرتَاض  ًکتر  رعئری  ؾربذتوبى  کر

 اظ اکَؾیؿرتن  ثركری  ثؼٌرَاى  ثبیس ٍ اؾت پیطاهًَی طجیؼت اظ کَچك

 [6]گیطز لطاض حیبت چطذِ زض ٍ کٌس ػول

 

 آن: اَذاف ي پایذار تًسعٍ-4
 ثطای هٌبؾت ای ًمطِ ٍ پبیساض، تَؾؼِ ثطای لجَل تؼطیف ػوَهبً هَضز

گعاضـ ثطاًتلٌس ثِ زؾت هی آیس کِ هی  اظ هفَْم، ایي تفحم زض آغبظ

 ثسٍى ضا فؼلی ًؿل ًیبظّبی کِ اؾت ای تَؾؼِ پبیساض گَیس: تَؾؼِ

 ذَز ًیبظّبی تأهیي زض آیٌسُ ّبی ًؿل تَاًبیی ثط آٍضزى ذسقِ

 پبیساض ّسف تَؾؼۀ کِ ضؾس هی ًظط تؼبضیف ثِ ایي اظ .کٌس تأهیي

 پبیِ ّبی ؾیؿتن اؾت کِ، تَؾؼِ ًَػی ططیك اظ اًؿبًی رَاهغ حفظ

 [9]ًجطز ثیي اظ ضا ظیؿتی هحیط پكتیجبى ظًسگی ای

 

 گردضگری-5
 زاللت تفطیحی ؾفطّبی ثط گطزقگطی ػجبضت هطزم ثیكتط ًظط اظ

 چٌیي ّن .هیطٍز ثِ کبض تؼطیالت هتطازف نَضت ثِ ثیكتط ٍ هیکٌس

 یبز تفطیح هٌظَض ثِ هؿبفطت ػٌَاى ثِ گطزقگطی اظ لغت کتبثْبی زض

 زض پی کِ زیگطی هطاکع گطزقگطی ٍ ثطػکؽ، ؾبظهبًْبی .هیکٌٌس

 ثط ّؿتٌس، ؾؼی کكَضقبى زض گطزقگطی ّوبٌّگی ٍ ثبظاضیبثی تَؾؼِ،

 گطزقگطی ّب آى ًظط اظ زاضًس؛ هَضز ایي زض ٍؾیؼتطی زیسگبُ زاقتي

 کبض، هٌظَض ثِ ؾفط اؾتخٌبیثِ  هرتلف اّساف ثب هؿبفطت یؼٌی

 [8]هٌطمِ ای  ٍ هحلی فؼبلیتْبی ٍ هْبرطت
 

 : گردضگری سالمت-6
یکی اظ  (UN-WTO ) ثط اؾبؼ تؼطیف ؾبظهبى رْبًی گطزقگطی

گطزقگط ضا ثطاًگیعاًس تب ػعم ؾفط ًوبیس، هؿبفطت اّسافی کِ هی تَاًس 

گطزقگطی ؾالهت، ًَػی اظ گطزقگطی اؾت  .ثِ هٌظَض ؾالهتی اؾت

کِ ثِ هٌظَض حفظ، ثْجَز ٍ حهَل هزسز ؾالهت رؿوی ٍ شٌّی فطز 

 .ؾبػت ٍ کوتط اظ یك ؾبل نَضت هی گیطز 10ثِ هستی ثیف اظ 

تغییطات  ػَاهلی ّوچَى تغییط زض اضظقْبی ههطف کٌٌسگبى،

ؾبظًسگی، هؿي تط قسى روؼیت ،التًبئبت ؾیؿتن ذسهبت ثْساقتی 

ثِ هؿبفطت ضا هی تَاى ػَاهل انلی ظَْض گطزقگطی ؾالهت زاًؿت. 

افطاز اظ هحل زائن ظًسگی ذَز رْت حفظ، ثْجَز یب حهَل هزسز 

ؾبػت ٍ کوتط اظ یك  10ؾالهت رؿوی ٍ شٌّی فطز ثِ هستی ثیف اظ 

 ًَع ؾِ ثِ ؾالهت گطزقگطیطالق هی قَز. ؾبل گطزقگطی ؾالهت ا

- 1 تٌسضؾتی گطزقگطی -1اؾت:  ظیط هَاضز قبهل کِ هیكَز تمؿین

 [7] (1)رسٍل  پعقکی گطزقگطی -3 زضهبًی گطزقگطی

 
 سالمت گردضگری اوًاع :6 جذيل

 گطزقگطی

 تٌسضؾتی

آة  چكوِ ّبی زاضای ٍهٌبطك ؾالهت ّبی زّکسُ ثِ هؿبفطت

 ضٍظ ظًسگی تٌف ّبی اظ ضّبیی ثطای ) اؾپبّب ( آثگطم ٍ هؼسًی

 کِ زض هَاضزی ٍ ٍ ًظبضت پعقکی هساذطِ ثسٍى لَا ٍ تزسیس هطُ

 گطزقگطی ضا ثبقس ًساقتِ رؿوی هكرهی ثیوبضی گطزقگطی

  گَیٌس تٌسضؾتی

 گطزقگطی

 زضهبًی

 آثْبی هؼسًی ( طجیؼی زضهبًی هٌبثغ اظ اؾتفبزُ هٌظَض ثِ هؿبفطت

 گصضاى ثیوبضیْب یب ثطذی زضهبى رْت ) غیطُ ٍ لزي ، ًوك ،

 زضهبًی پعقکی ضا گطزقگطی ٍ هساذلِ ًظبضت تحت ًمبّت زٍضاى

  گَیٌس

 گطزقگطی

 پعقکی

 اظ یب اًزبم ًَػی رؿوی ّبی ثیوبضی زضهبى هٌظَض ثِ هؿبفطت

 هطاکع ٍ ّب زض ثیوبضؾتبى پعقکبى ًظبضت تحت رطاضی ّبی ػول

 ، ؾتوت گطزقگطی اظ ایي ًَع گَیٌس زض گطزقگطی ضا زضهبًی

 فًبّب اظ اؾتفبزُ ًیبظهٌس زضهبى ٍهؼبلزِ پؽ اظ اؾت هوکي ثیوبض

 ثبقس ) اؾپبّب هبًٌس ( ٍ زضهبًی گطزقگطی ذسهبت ٍ

 

 :سالمت گردضگری تًسعٍ بر مًثر عًامل-7
 :اظ ػجبضتٌس ؾالهت گطزقگطی تَؾؼِ ثط هَحط ػَاهل تطیي ػوسُ

 لیوت-

 .کٌٌس هی هؿبفطت کكَض اظ ذبضد ثِ هرتلف زالیل ثٌب ثِ ثیوبضاى

هطالجت  ّعیٌۀ .اؾت ّب لیوت زض اذتالف آًْب زالیل اظ یکی هؿلوبً

 کلیٌیك اظ گطاًتط هؼسٍزی، ثؿیبض ذبضری ّبی کلیٌیك زض زضهبًی

 هتحسُ ایبالت یب غاپي غطثی، اضٍپبی کكَضّبی کالًكْطّبی ّبی

 چكوگیطی ثطَض کكَض ذبضد زض زضهبًی ّبی ّعیٌِ غبلجبً .اؾت

 ثِ رْبى پط ّعیٌۀ کكَضّبی زض زضهبى ظیبز ّعیٌۀ .یبثس هی کبّف

 ضلبثتی ّبی لیوت کِ کكَضّبیی زض زضهبًی هطالجت ایزبز ثبظاضّبی

 .کٌس هی کوك کٌٌس، هی پیكٌْبز اضظاًی ٍ

 کیفیت-



 وخستیه کىفراوس ملی بٍ سًی ضُرسازی ي معماری داوص بىیان          

 ، تُران، ایران6396، اردیبُطت ماٌ، 3

 ثطزى لصت کٌٌس هی هؿبفطت کكَض اظ ذبضد ثِ ثیوبضاى کِ زٍم زلیل

زض  زضهبًی پعقکی هطاکع ثطذی .اؾت ذسهبت کبهل اؾتبًساضز اظ

 تَاى ًوی الجتِ .ثبقٌس هی زًیب هطاکع ثْتطیي فطؾتٌسُ کكَضّبی

 اظ ثؿیبضی. ّؿتٌس هوکي ؾطح ثبالتطیي زض آًْب ّوِ کِ گفت

 ٍ هٌبثغ کوجَز زلیل ثِ افطیمب ٍ آؾیب التیي، اهطیکبی کكَضّبی

 کیفیت فبلس ّب، ظیطؾبذت يؼف ٍ ای اًؿبًی حطفِ ًیطٍی اهکبًبت،

 (حطٍتوٌس لكط ذهَنب) کكَضّب ایي هطزهبى .ّؿتٌس زضهبى هٌبؾت

 .کٌٌس هی اًتربة ضا کكَض زیگطی هؼوَال ذَز زضهبى ثطای

 تفبٍت-

 هؿبفطت کكَض اظ ذبضد ثِ ثیوبضاى هیكَز ثبػج کِ ؾَهی زلیل

 اًتط اضظ لیوت ذبطط ثِ ثیوبضاى اظ ثؼًی .اؾت تفبٍت هَيَع کٌٌس

 زلیل ایي ثِ ثطذی .هیکٌٌس هؿبفطت ذبضد ثِ کَتبّتط اًتظبض یب ظهبى

 ضا آى اؾت هطالجت ثْتط اؾتبًساضز هؼٌبی ثِ ذبضری گعیٌۀ کِ

 ثیكتط ّؿتٌس حطٍتوٌس کكَضّبی اظ کِ ثیوبضاًی .کٌٌس اًتربة هی

 هیآیٌس تَؾؼِ ثِ ضٍ هٌبطك اظ کِ ثیوبضاًی ٍ هیکٌٌس ًگبُ ّعیٌِ ّب ثِ

 ثیوبضاى زاضز ٍرَز ًیع ؾَهی زلیل الجتِ .هیٌگطًس کیفیت ثیكتط ثِ

 ثب قجبّتی ّیچ ذبضری حل ضاُ کِ هیطًٍس ذبضد ثِ زلیل ایي ثِ

 .[11]ًساضز هیکٌٌس تزطثِ زض زاذل آًچِ

 

 پایذار تًسعٍ گردضگری سالمت ي-8
 ضقس ٍ ثْجَز انلی ًیطٍی ، کكَضّب اظ زض ثؿیبضی گطزقگطی اهطٍظُ

 ّبی فؼبلیت تطیي پَیب اظ یکی ٍ قَز هیة کكَض هحؿَ التهبزی

 هحلی پبیساض تَؾؼِ زض هْوی ًمف کِ اؾت ػهط حبيط التهبزی

 تٌَع التهبز ثِ ضاّجطزی فطنتی ایزبز ثب کِ ثِ طَضی کٌس هی ایفب

 ططیك اظ نٌؼت قَز. ایي هی زضآهس ٍ ظایی ٍ هَرت اقتغب ثركیسُ

 هٌبفغ ذبضری ٍ زاذلی هٌبثغ ّوعهبى ٍ ثِ کبضگیطی تطکیت

 ّوطاُ ثِ ضا ظیبزی فطٌّگی ٍ هحیطی التهبزی، ظیؿت ارتوبػی،

 ثِ ضا ظیبزی ّبی قبذِ گطزقگطی ضٍظ افعٍى تَؾؼِ ٍ ضقس ٍ زاضز

 غیط ٍ هؿتمین طَض ثِ آًْب اظ کِ ّط یك کطزُ ايبفِ نٌؼت ایي

 کٌٌس هی آفطیٌی ًمف نٌؼت تَضیؿن حبنلِ زضآهس زض هؿتمین

 یب پعقکی ؾالهت، تَضیؿن، گطزقگطی ّبی قبذِ ظیط ایي اظ یکی.

 اًزبم یب ثیوبضیْب هؼبلزِ هؿبفطت ثطای هٌظَض ثِ کِ اؾت زضهبًی

 زض حًَض ٍ یب پعقکی یب هطاکع ثیوبضؾتبًْب زض رطاحی ػول ًَع یك

 ایي اظ اؾتفبزُ ٍ زضهبًی آحبض ثب هَحطتطیي کكَض هؼسًی آثْبی ثْتطیي

 هیالزی، 1791 زِّ زض پبیساضی گیطز. هفَْم هی نَضت پتبًؿیلْب

 هكکالت ٍ ظیؿت هحیط ثِ هؿبئل ًؿجت ثكط آگبّی ًتیزِ

 اّساف تطیي هْن اظ یکی .هیجبقس التهبزی ٍ ارتوبػی فطٌّگی

 تَؾؼِ تزلی ٍ اؾت آى ثِ انالح ًگبُ ٍ طجیؼت حفظ پبیساض، تَؾؼِ

قسُ، هؼوبضی پبیساض ًبهیسُ هی قَز.  ؾبذتِ هحیط حَظُ زض پبیساض

هَاضز ظیط زض ذهَل گطزقگطی ؾالهت زض ضاؾتبی تَؾؼِ پبیساض 

 چكوگیط هی ثبقس:

 ثیوبضیْبی ٍ ؾالهت گطزقگطی ّب آؾیت ، حَازث اظ پیكگیطی(1

 یب قیَع همبثل زض قْطًٍساى اظ حفبظت ٍ گطزقگطاى ؾفط اظ ًبقی

 ضٍاًی ٍ رؿوی ثیوبضی اًَاع ثَزى احتوبل ٍاگیط

 افعایف هَرت گطزقگطی، هحیط ثْساقت انَل (ثکبضگیطی1

 ّوچٌیي ٍ گطزیسُ هسیطیت فطآیٌس ٍ ٍضی ثْطُ ذسهبت، کیفیت

 هَحطی ًمف ظیؿت هحیط ضٍی ثط ًبذَاؾتِ اظ احطات پیكگیطی

 . زاقت ذَاّس

 اظ ظیؿت، هحیط ثِ ٍاضزُ ّبی آؾیت ٍ هحیط هربططات (اغلت3

 ٍ ًمل ٍ حول کكبٍضظی، نٌؼت، ّوچَى گطزقگطی ّبی هحیط

 اهط زض هؿئَل افطاز زیگط ٍ کبضقٌبؾبى .قًَس هی ذسهبت، ًبقی

 ػَاهلی ٍ فطآیٌسّب اظ ذَثی ثِ ارتوبػی ؾالهت ٍ ای حطفِ ثْساقت

 زاضًس آگبّی ، ثبقس آهیع هربططُ ظیؿت ثطای هحیط اؾت هوکي کِ

 ّب آى اذتیبض زض هكکل ثطٍظ اٍلیِ هطاحل زض اطالػبت ایي اغلت ٍ

 زٌّس اًزبم ضا اٍلیِ ّبی لبزضًس پیكگیطی ثٌبثطایي ٍ گیطز هی لطاض

 ذَاٌّس پطاکٌسُ هحیط زض آهیع هربططُ ػٌبنط نَضت ایي غیط زض

 . قس

ٍ  ؾالهت تبهیي قْطی گطزقگطی هحیط ؾالهت ذسهبت اظ (ّسف0

 ایزبز . ثبقس هی گطزقگطاى ضفبُ ٍ کبضی تَاى اظ ثْیٌِ اؾتفبزُ

 تَؾؼِ ثطای کلیسی ػبهل حیج ّوِ اظ ٍ ظیجب هحیطی ؾبلن

 هی هحؿَة ارتوبػی ٍ التهبزی تَؾؼِ آى اظ ثسًجبل ٍ گطزقگطی

 . قَز

 ثب گطزقگطی ّبی هحیط زض اثتسا هحیطی ظیؿت هربططات (اکخط9

 هحیط ثْساقت ثٌبثطایي .قَز هی ًبقی ظیبز ّبی روؼیت

 ذطط اػالم ، ؾیؿتن یك قطٍع ًمطِ زض ّوبى قْطی گطزقگطی

 تَاى هی کِ کٌس هی فطاّن ضا هحیطی ظیؿت هربططات تؼییي ثطای

 اضائِ پیكگیطی ّبی ثطای فؼبلیت هَحطی ّبی هسل آى اؾبؼ ثط

 . [11]ًوَز

 

 وتیجٍ گیری:-9
 تطیي پطؾطػت اظ یکی ثْساقتی ّبی هطالجت ٍ ؾالهت گطزقگطی

 ذهَنی قطکتْبی .اؾت زاقتِ زًیب گطزقگطی نٌؼت زض ضا ضقسّب

 گطزقگطی ٍکبض کؿت تَؾؼِ زًجبل ثِ ًیع ّب زٍلت ٍ ؾالهت

 ثركی الهبلی ػٌَاى ثِ یب ثبظاض زض رسیسی ثرف ػٌَاى ثِ ؾالهت

 یکی ؾالهت گطزقگطی ّؿتٌس. اهطٍظُ ػوَهی ثْساقت ذسهبت ثِ

 التهبزی فؼبلیت ثعضگتطیي کِ زًیبؾت زض نٌؼت تطیي ضقس ثِ ضٍ اظ



 وخستیه کىفراوس ملی بٍ سًی ضُرسازی ي معماری داوص بىیان          

 ، تُران، ایران6396، اردیبُطت ماٌ، 3

 ثطای ػوسُ التهبزی ػبهل ػٌَاى یك ثِ ٍ قَز هی هحؿَة رْبى

 ایي ٍرَز ایي ثب .اؾت یبفتِ ؾبظگبضی پبییي زضآهس ثب کكَضّبی

 کكَض التهبز ثِ ضا ًیبظ ذبضری هَضز ؾطهبیِ ّبی هیتَاًس نٌؼت

 ثطای ضا ارتوبػی ٍ التهبزی هحیطی، ظیؿت هخجت پیبهسّبی ٍ ٍاضز

 زؾتیبثی ثِ هٌزط ایي پیبهسّب ٍ ثبقس زاقتِ پی زض هیعثبى کكَض

 فمیط کكَضّبی حبهی نٌؼت اذیطا ٍ اکَتَضیؿتی ضّیبفت ٍ پبیساض

 فمیط ّبی روؼیت ذبلم ثطای هٌبفغ ایزبز آى ّسف کِ هیجبقس

 اّویت ٍ گطزقگطاى تَؾط قسُ ایزبز هؿبئل .هیجبقس هیعثبى کكَض

 اقبضُ ًکتِ ایي ثِ پبیساض تَؾؼِ ظهیٌِ زض ثْتط چِ ّط ضیعی ثطًبهِ

 هؿئلِ ٍ ؾالهت گطزقگطی ظهیٌِ زض کبهل زیسگبُ یك ًجَز زاضز کِ

 اؾت. آقکبض کبهال تَضیؿن ثطای تجلیغبت ًَػی ٍ اؾکبى هسیطیت

 گطزقگطی تَؾؼِ هٌظَض ثِ ظیط ثكطح لصا زض ّویي ضاؾتب ضاّکبضّبی

 :گطزز هی پیكٌْبز ؾالهت

 هٌطمْبی هرتلف ؾطَح زض زضهبى ٍ ثْساقت ظیطؾبذتْبی تَؾؼِ -

ٍ  قْطًٍساى ؾالهتی ثْجَز افعایف ٍ ثیوبضی اظ پیكگیطی ّسف ثب

 ضٍؾتبئیبى

 زضهبى  ّبی ّعیٌِ کبّف هٌظَض ثِ ؾالهت ّبی ثیوِ افعایف -

 پعقکی ذطبّبی کبّف ٍ زضهبى کیفیت اضتمبی -

 زض هترههبى اظ اؾتفبزُ ٍ ربهؼِ ّسف گطٍّْبی ثِ ٍیػُ تَرِ -

گطٍّْبی  زضهبى زض تجؼیى کبّف هٌظَض ثِ زٍلتی ثیوبضؾتبًْبی

 ّسف

 هؼسًی، ٍ گطم آثْبی اظ اؾتفبزُ ًظیط طجیؼی ربشثِ ّبی قٌبؾبئی -

گطزقگطی  تَؾؼِ هٌظَض ثِ غیطُ ٍ زضهبًی آفتبة زضهبًی، لزي

 زاذلی ؾالهت

 ٍ ذبضری گطزقگطاى رصة ٍ هٌطمِ فطٌّگی تكبثْبت اظ اؾتفبزُ -

ظیطؾبذتْبی  تَؾؼِ زض آى کطزى ّعیٌِ ٍ اضظی زضآهسّبی کؿت

 زضهبى ٍ ثْساقت

 هْبضت ٍ آهَظـ اضتمبی زض هلی ضؾبًِ ثَیػُ ضؾبًِ ؾْن افعایف -

 ؾالهت اظ هطالجت هٌظَض ثِ قْطًٍساى
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