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نمونه موردی بلوار سجاد  شهر (ارزیابی و بررسی خیابان شهری با تاکید بر توسعه پایدار

 مشهد( 

 2، آسصٚ تا٘ىیا1ٖآسؽ كذسی

 آسؽ كذسی،ٔشتی،ٌشٜٚ ٞٙش ٚ ٔقٕاسی،دا٘ـٍاٜ پیاْ ٘ٛس، خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ-1

 اػالٔی ایشاٖآسصٚ تا٘ىیاٖ،ٔذسع، ٌشٜٚ ٞٙش ٚ ٔقٕاسی،دا٘ـٍاٜ پیاْ ٘ٛس، خٕٟٛسی -2

 چكیده

پایذاسی ٚ ٔفْٟٛ پایذاس ؿذٖ دس ػاِٟای اخیش اص تقذٞای ٔختّفی ٔٛسد تحث لشاس ٌشفتٝ اػت، اص ایٗ سٚ یافتٗ 

یه ٔفْٟٛ ٔـتشن تشای آٖ تا حذی ٔـىُ ؿذٜ اػت.تایؼتی تٛخٝ ؿٛد وٝ پایذاسی حمیمی تٟٙا ٔٙدش تٝ پایذاسی 

 (Gharakhlou،0002111) اختٕافی ٚ التلادی سا ٘یض ؿأُ ٔی ؿٛد.ٔٙاتـ اوِٛٛطیىی ٕ٘ی ؿٛد، تّىٝ پایذاسی 

تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی ، تٝ د٘ثاَ ػاخت یه ؿٟش ٘ؼثتا ایذٜ آَ ٚ آسٔا٘ی اػت وٝ دس آٖ ٞٓ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔقاكش اص 

تٝ ٔخاعشٜ  یه ص٘ذٌی ٘ؼثتا خٛب تشخٛسداس٘ذ ؿٛ٘ذ ٚ ٞٓ تٛا٘ایی ٞای ٘ؼُ آیٙذٜ تشای تشآٚسدٜ وشدٖ ٘یاصٞایـاٖ

٘یفتذ، دػت یاتی تٝ ایٗ ٟٔٓ ٔؼتّضْ تشسػی ٞای دلیك دس اتقاد ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ ٔقاكش اػت ٚ عیف صیادی اص 

اص ایٗ سٚ ایٗ ٔماِٝ تٝ د٘ثاَ تشسػی خیاتاٖ ٞای ( Bahrani 2000:22.)فقاِیت ٞای ا٘ؼا٘ی سا ؿأُ ٔی ؿٛد

ؿٟشی تا تاویذ تش ؿاخلٝ ٞای تٛػقٝ پایذاس دس تّٛاس ػداد ؿٟش ٔـٟذ تٛدٜ ٚ تا ٞذف استمای ویفیت تٛػقٝ 

پایذاس دس ایٗ ؿٟش ، اص آ٘دا وٝ تّٛاس ػداد خضٚ اكّی تشیٗ تّٛاسٞای ؿٟش ٔـٟذ ٔی تاؿذ ، ػقی دس ؿٙاػایی 

ّٛاس دس تٛػقٝ ٞای آتی ٚ ػایش فضاٞای ؿٟشی ، ؿٟش ٔـٟذ داسد. دس ٕٞیٗ ساػتا ایٗ ٔماِٝ تا ٘مؾ وّیذی ایٗ ت

اػتفادٜ اص سٚؽ ٞای وتاتخا٘ٝ ای ٘ؾیش تحّیُ ٔحتٛا ٚ تٙذ خٛا٘ی اص ٔٙاتـ داخّی ٚ خاسخی الذاْ تٝ تشسػی ٚ 

ا سٚؽ ٞای ٔیذا٘ی ٘ؾیش تقییٗ ؿاخق ٞای اختٕافی ، التلادی ٚ صیؼت ٔحیغی تٛػقٝ پایذاس وشدٜ ٚ ػپغ ت

ٔـاٞذٜ ٚ پشػـٙأٝ الذاْ تٝ تشسػی ؿاخق ٞای دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی خٛاٞذ وشد. ػپغ تا تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞا 

تٝ اسائٝ پیـٟٙادات دس ساتغٝ تا تثذیُ تّٛاس ػداد ؿٟش ٔـٟذ تٝ یه فضای ؿٟشی پایذاس ٔی پشداصیٓ. تٝ ٘ؾش ٔی 

یٗ تاثیش سا دس فضاٞای ؿٟشی ؿٟش ٔـٟذ داؿتٝ تاؿذ ٚ ٘مؾ ایٗ تّٛاس سػذ ؿاخق التلادی تٛػقٝ پایذاس تیـتش

ایٗ ٔماِٝ ٔشٚسی تش  تٝ فٙٛاٖ اٍِٛیی تٟیٙٝ ٚ تٛٔی اص تٛػقٝ پایذاس ، تٝ دیٍش فضاٞای ایٗ ؿٟش لاتُ تقٕیٓ اػت.

 كٛست ٌشفتٝ ا٘ذ. تحمیماتی اػت وٝ دس صٔیٙٝ تشسػی خیاتاٖ ٞای ؿٟشی تا تاویذ تش تٛػقٝ پایذاس

 تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی ، خیاتاٖ ؿٟشی پایذاس، تّٛاس ػداد ؿٟشٔـٟذ ، تٛػقٝ پایذاس التلادی های کلیدی: واژه          
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 ٔمذٔٝ

ؿٟش ٚ فضاٞای آٖ ٘مؾ تؼضایی دس تٛػقٝ پایذاس وشٜ خاوی داس٘ذ دسایٗ ٔیاٖ خیاتاٖ تٝ فٙٛاٖ یىی اص اخضاء ؿٟش وٝ داسای 

التلادی ٔی تاؿذ تٝ فثاستی دیٍش خیاتاٖ تٝ ٚاػغٝ ٘مؾ پشسً٘ وّیٝ فٛأُ تٛػقٝ پایذاس  –پتا٘ؼیُ صیؼت ٔحیغی اختٕافی 

دسآٖ اكّی تشیٗ خضء ؿٟش تشای سػیذٖ تٝ تٛػقٝ پایذاس ٔی تاؿذ وٝ ٘یاصٔٙذ تش٘أٝ سیضی تشای اػتفادٜ اص پتا٘ؼیُ آٖ ٔی تاؿذ 

دس ساػتای فقاِیت ٞا ٚفّٕىشدٞای ٔتٙٛؿ ٚ سػیذٖ تٝ التلاد .ٔحیظ ٔفشح ٚ فضای ػثضتٝ ٕٞشاٜ اػتفادٜ تٟیٙٝ اص فضاٞای آٖ 

 (Asgari،:200210.) پایذاس ٔٙدش تٝ حضٛس ٔشدْ خٛاٞذ ٌشدیذ 

ٞٓ اوٖٙٛ تٝ ٚاػغٝ تٛػقٝ  تی لافذٜ ؿٟشٞا ٘ٝ تٟٙا اص پتا٘ؼیُ ٞای خیاتاٖ اػتفادٜ ٕ٘ی ؿٛد تّىٝ خیاتاٖ ٞا تٝ خای آٖ وٝ تٝ 

اس ؿٟشی ٘مؾ خٛد سا ایفا ٕ٘ایٙذ خٛد تٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ تشیٗ سوٗ آالیٙذٜ صیؼت ٔحیغی ؿٟشی وٝ فٙٛاٖ ؿاٞشي حیاتی تٛػقٝ پایذ

٘ٝ تٟٙا اص خٛد وفایی التلادی تشخٛسداس ٘یؼت تّىٝ تٝ ؿذت ٚاتؼتٝ تٝ ػایشدسآٔذٞای ؿٟشی ٔی تاؿذ ٞٓ چٙیٗ تٝ خای آ٘ىٝ 

 (aniaaha.8791:72.). ٗ پیادٜ ٚخٛدسٚ ٔی تاؿٙذ ٔحُ حضٛس پایذاس ٔشدْ ٚ اختٕاؿ ا٘ؼا٘ی تاؿذ ٔحُ فثٛس ػشیـ فاتشی

دس ا٘تٟا تا تٛخٝ تٝ آٖ چٝ تیاٖ ؿذ ٔی تٛاٖ ٌفت خیاتاٖ ٞا اص پتا٘ؼیُ تاالیی تشای تثذیُ ؿذٖ تٝ ٔحیظ پایذاس تشخٛسداس٘ذ ٚ ٞٓ 

 .چٙیٗ لاتّیت تثذیُ ٕ٘ٛدٖ ؿٟش سا تٝ یه ؿٟش پایذاس داس٘ذ 

اكّی وٝ لاتّیت تثذیُ ؿذٖ تٝ خیاتاٖ ٞای پایذاس سا داس٘ذ ٔی تٛا٘یٓ اِٚیٗ ٌاْ سا دس خٟت دسایٗ ٔیاٖ تا پیذا وشدٖ خیاتاٖ ٞای 

 .سػیذٖ تٝ تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی ٚ ا٘ؼا٘ی تشداسیٓ 

اص ػٛی دیٍش ؿاخق ٞای تٛػقٝ پایذاس ؿأُ ػٝ تخؾ ؿاخق ٞای عثیقی ٚ ؿاخق ٞای اختٕافی، ؿاخق ٞای التلادی 

دٞا تٝ تخؾ صیؼت ٔحیغی ؿاخق ٞای آٖ تیـتش ٔٛسد تٛخٝ ایٗ تحمیك لشاس ٔی ٌیشد وٝ ؿأُ ٔی تاؿذ وٝ تا تٛخٝ تٝ سٚیىش

تقادَ ٞیذسِٚٛطیىی عثیقت، ویفیت ٞٛا، تغییش پٛؿؾ ٌیاٞی، اػتفادٜ اص خان، صٔیٗ، تْٛ ؿٙاختی ٔی ٌشدد دسایٗ خلٛف تا 

اتاٖ ؿٟشی تحت تاثیش ٔحیظ صیؼت ٔی تاؿذ ِضْٚ تٛخٝ تٝ ایٗ وٝ تؼیاسی اص ویفیت ٞای تلشی ٚ فّٕىشدی ٚادساوی دس یه خی

 (aniaaha.8291:72.) .تٛخٝ تٝ ایٗ ؿاخق دسایٗ فضای ؿٟشی تٝ چـٓ ٔی خٛسد 

تّٛاس ػداد ؿٟش تٝ فٙٛاٖ یه ٔحٛس اكّی ٚ تٝ فٙٛاٖ یه فضای ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚ فقاَ اص ٘مؾ ٚیظٜ تفشیحی ٚ تفشخٍاٞی دس  

ؿٟش تشخٛسداس اػت ٕٞچٙیٗ اص صیش ػاخت ٞای خٛتی تٝ خٟت عشاحی پایذاس تشخٛسداس اػت تٛخٝ تٝ ایٗ صیش ػاختٕاٖ ٞا ٔی 

 .ٚ ؿٟشسا داسای خیاتا٘ی پایذاس ٚ ػشص٘ذٜ ٕ٘ایذ  تٛا٘ذ ایٗ خیاتاٖ سا اص فشػٛدٌی ٘دات دٞذ

 تحقیقروش 



5931اسفند   

ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر  

 

تحّیّی اػت. ایٗ پظٚٞؾ تا -ایٗ پظٚٞؾ تٝ ِحاػ ٞذف یه پظٚٞؾ واستشدی اػت ٚ تٝ ِحاػ ٔاٞیت یه پظٚٞؾ تٛكیفی

ؽ وتاتخا٘ٝ ای: ایٗ اػتفادٜ اص سٚؽ ٞای وتاتخا٘ٝ ای ٚ ٔیذا٘ی تٟیٝ ٚ تٙؾیٓ ؿذٜ اػت وٝ دس ادأٝ تٝ ٔقشفی اٖ ٔی پشداصیٓ. سٚ

ٔماِٝ تا ٔشاخقٝ تٝ وتة ، ٔماالت ٚ اػٙاد ٚ ٔذاسن ، ػایت ٞای ایٙتش٘تی ٔقتثش ٚ...  تا سٚؽ ٞایی ٘ؾیش تٙذ خٛا٘ی ، تحّیُ ٔحتٛا 

ٚ تا اتضاس فیؾ تشداسی الذاْ تٝ خٕـ آٚسی اعالفات وشدٜ اػت. سٚؽ ٔیذا٘ی : تشای خٕـ آٚسی اعالفات اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی دس 

اختٕافی ٚ التلادی ٚ صیؼت ٔحیغی اص سٚؽ ٔـاٞذٜ اػتفادٜ وشدٜ اػت اتضاس ٔٛسد اػتفادٜ تشای سٚؽ ٔـاٞذٜ ، ٔـاٞذٜ  اتقاد

 آصاد ٚ فىغ تشداسی تٛدٜ اػت .

 ٔثا٘ی ٘ؾشی:

ی تٛػقٝ دس فشف تٝ فشایٙذی ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ عی آٖ خٛأـ اص ؿشایظ اِٚیهٝ ٚ فمهة ٔا٘هذٌی تها فثهٛس اص ٔشاحّه       ٔفْٟٛ تٛػقٝ:

تىأّی ٚ وٓ ٚ تیؾ یىؼاٖ ٚ تحُٕ دٌشٌٛ٘ی ٞای وٕی ٚ ویفی تٝ خٛأـ تٛػقٝ یافتٝ تثذیُ ؿهٛ٘ذ ٚ ٕٞاٍ٘ٛ٘هٝ وهٝ ِٚفٍا٘هً     

ٔشدْ اص تٛػقٝ ٘یافتٍی تٝ ػٛی ػش٘ٛؿت خٟا٘ی ٚ ٔحتْٛ سفاٜ التلهادی  »صاوغ ٌفت تٛػقٝ سٚ٘ذی تلٛس ؿذٜ اػت وٝ عی آٖ 

(.تٛػقٝ دس ٔفْٟٛ وّی تٝ ٔقٙی تٟثٛد ؿشایظ ص٘ذٌی ، تأیٗ ٘یاصٞا ٚ صٔیٙٝ ػهاصی  Gharakhlou،5402111) «.)سٕٖٞٙٛ ٔی ؿٛ٘ذ

ٔغاِقهٝ ٔهٙؾٓ ٔؼهائُ ٚ    »تشای ٘یُ تٝ آسٔاٖ ٞا تٝ وٟٙؼاِی تٕذٖ تـشی اػت أا ٔغاِقٝ تٛػهقٝ دس ٔفٟهْٛ خهاف تقثهاست دیٍهش     

افضایؾ تٛا٘ایی ٚ فاللٝ اػت ٚ تٝ دِیهُ ایهٗ    تاسیخچٝ ای تؼیاس وٛتاٞتش داسد تٛػقٝ یه ٘ٛؿ« خشیا٘ات تٛیظٜ دس فشكٝ التلادی

وٝ یه ٘فش ٚ یا یه خأقٝ ٕ٘ی تٛا٘ذ آٖ سا اص دیٍشی تیأٛصد تٙاتشایٗ یه فشد ٚ یا یه خأقٝ ٘یض ٕ٘هی تٛا٘هذ دیٍهشی سا تٛػهقٝ     

ف ٚ ٔفهاٞیٓ  .اص تٛػهقٝ تقهاسی  (aniaaha.3291:72.)دٞذ یه ٘فش تٟٙا ٔی تٛا٘ذ تشای تٛػقٝ دیٍشی سا تـٛیك ٚ تدٟیهض ٕ٘ایهذ   

( پیـههشفت growth( ٚ سؿههذ)progressٔتفههاٚتی تٛػههظ كههاحة ٘ؾههشاٖ ٔغههشح ٌشدیههذٜ اػههت ٚ ٌشچههٝ ٔفٟههْٛ تشلههی )   

(advancement) ( ٌؼتشؽ ٚexpanding)        ٜاص ٌزؿتٝ ای خیّی دٚس دس ادتیهات التلهادی ٚ اختٕهافی ٔغهشح تهٛدٜ ِهیىٗ ٚاط

سؿهذ   –تحَٛ  –ٔفاٞیٓ تشلی  .خٟا٘ی دْٚ سٚاج پیذا وشدٜ اػت تٝ ٔفْٟٛ ٔتذاَٚ وٙٛ٘ی آٖ پغ اص خًٙ(developmentتٛػقٝ)

پیـشفت ٚ ٌؼتشؽ دس حمیمت ٌشچٝ حشوتی دس خٟت تٟثٛد اٚضاؿ ٚ ؿشایظ ٔٛخٛد یه خأقهٝ سا ٔهذ ٘ؾهش لهشاس داد أها تهٝ        –

٘ؼثت تٛػقٝ اص ٔقا٘ی ٚ ٔفاٞیٓ ٔحذٚدتشی تشخٛسداس٘ذ . تٛػقٝ دس ٔفْٟٛ حشوت تهٝ ػهٕت تٟثهٛدی ٚ تغییهش ؿهشایظ اص ٚضهـ       

آسٔا٘ی تش سا تٝ ٕ٘ایؾ ٔی ٌزاسد.اِثتٝ ٔفهاٞیٓ تٛػهقٝ دس ٔؼهیش تحهَٛ آٖ دس     وٙٛ٘ی تٝ ؿشایغی ٔغّٛتتش. دس حمیمت خٙثٝ ٞذفٕٙذ 

خٛد ٔتحَٛ ٌشدیذٜ اػت ٚ ٌشٟٚٞای فّٕی تٛػقٝ سا تشاػاع دیذٌاٜ ٞهای خهٛد تفؼهیش ٕ٘هٛدٜ ا٘هذ . تٛػهقٝ        22٘یٕٝ دْٚ لشٖ 

تیهاٖ ػهاصٔاٖ ّٔهُ تٛػهقٝ فشایٙهذی       دسخٝ ای اص تحَٛ اػت وٝ خأقٝ سا تشای ٘یُ تٝ آسٔاٖ ٞا ٚ اٞذاف خٛد ٞذایت ٔی وٙذ تٝ

اػت وٝ وٛؿؾ ٞای ٔشدْ ٚ دِٚت سا تشای تٟثٛد اٚضاؿ اختٕافی ٚ التلادی ٚ فشٍٞٙی ٞش ٔٙغمٝ ٔتحذ وشدٜ ٚ ٔشدْ ایٗ ٔٙهاعك  

سا دس ص٘ذٌی یه ّٔت تشویة ٕ٘ٛدٜ ٚ آٖ ٞا سا تشای ٔـاسوت دس پیـشفت ّٔی تٛا٘ا ٔی ػاصد . ؿایذ تتهٛاٖ ٔفٟهْٛ تٛػهقٝ سا دس    

ػیاػی ٚ فشٍٞٙی آٖ ؿٙاخت إٞیت ا٘ؼاٖ ٚ ٞذف ٟ٘ایی تٛػهقٝ سا سفهاٜ ٚ خٛؿهثختی ا٘ؼهاٖ ٞها       –اختٕافی  –تقاد التلادی ا
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ػآِ ٚ خالق ٚ تها ویفیهت تشخهٛسداس     –دا٘ؼت پغ ٞذف اػاػی ایداد ٔحیغی تٛاٖ تخؾ تشای ٔشدْ اػت تا اص ص٘ذٌی عٛال٘ی 

 (Gharakhlou،3102111 ؿٛ٘ذ .)

ٔیشداَ ٚ سٚػتٛ ٚ...  –ٞیشؿٕٗ  –والسن  –تایش  –یٗ تضسي ٚ ؿٙاختٝ ؿذٜ د٘یای التلادٕٞچٖٛ آداْ اػٕیت تؼیاسی اص ٔتخلل

ٞٓ یه ٔفْٟٛ تشای ٔقٙی تٛػقٝ روش وشدٜ ا٘ذ ٚ آٖ فثاستؼت اص ایٗ اػت وٝ تٛػقٝ یه تحَٛ تٙیادی اص خأقٝ وٟهٗ دس خأقهٝ   

ٚٔیت ٚ فذاِت ٘یؼت تّىٝ ایٗ ٞٓ خضء تٛػقٝ تٛدٜ ٚ دس فیٗ حاَ ٔغٟهْٛ  ٘ٛیٗ اػت . تٛػقٝ تٟٙا اِضأا تحث اؿتغاَ فمش ٚ ٔحش

تٛػقٝ اػاػا تثذیُ یه تٕذٖ تٝ تٕذٖ دیٍش ٚ یا تٝ فثاستی تحهَٛ ا٘ذیـهٝ    (Gharakhlou،3102111تٛػقٝ فشاتش اص ایٟٙا اػت)

دا٘ٙهذ . ٔهشي یهه ا٘ذیـهٝ ٚ      لذیٓ تٝ ا٘ذیـٝ خأقٝ خذیذ اػت اص ٕٞیٗ سٚ ػت وٝ تٛػقٝ سا ٔتضٕٗ یه ٔشي ٚ یه تِٛذ ٔی

(. ٔایىُ تٛداسٚ ٔی ٌٛیذ : تٛػقٝ سا wecd.1987٘ؾاْ ٔتٙاػة تا٘ؾاْ وٟٗ ٚ تِٛذ یه ا٘ذیـٝ ٚ ٘ؾاْ ٔتٙاػة تاآٖ ٘ؾاْ خذیذ )

تایذ خشیاٖ چٙذ تقذی دا٘ؼت وٝ ٔؼتّضْ تغییشات اػاػی دس ػاخت اختٕافی ، عشص تّمی فأٝ ٔهشدْ ٚ ٟ٘ادٞهای ّٔهی ، تـهشی      

ادی ، واٞؾ ٘اتشاتشی ٚ سیـٝ وٗ وشدٖ فمش ٔغّك اػت تٝ عٛس ٔقَٕٛ تٛػهقٝ تهٝ ٔقٙهای فشایٙهذی اػهت وهٝ عهی آٖ        سؿذ التل

لاتّیتٟا یا تٛا٘ییٟای تاِمٜٛ یه ؿی یا ٔٛخٛد ص٘ذٜ تحمك یافتٝ ٚ آٖ ؿی یا ٔٛخٛد ص٘ذٜ تٝ حاِهت عثیقهی ٚ وأهُ خهٛد دس آیهذ .      

ٞاٖ ٚ حیٛا٘ات تٝ وهاس ٔهی   ی اػتقٕاسی یا ٔداصی تشای اؿاسٜ تٝ سؿذ عثیقی ٌیاتشاػاع ٕٞیٗ ٔفْٟٛ اػت وٝ ایٗ ٚاطٜ تٝ ٌٛ٘ٝ ا

دس لاِة ٔقیاسٞای تٛػقٝ دٚ ٔٛضٛؿ ٟٔٓ التلاد ٚ صیؼت ٔحیغی تا ٞٓ ٔغشح ٔی ؿٛ٘ذ دس حاِیىٝ ایهٗ  (.filho.43:2000سٚد .)

دٚ دس تماتُ تا یىذیٍش٘ذ صیشا ٕٞچٙا٘ىٝ سؿذ اتفاق ٔی افتذ ٔٙاتـ ٔلشف ٔی ؿٛد اػهتفادٜ تهی سٚیهٝ اص ٔٙهاتـ ٔٙدهش تهٝ ٔؼهائُ        

سؿذ التلادی ٔحیظ صیؼت آِٛدٜ ٔی ؿهٛد .صٔها٘ی ٔفٟهْٛ تٛػهقٝ      ٔختّف اص خّٕٝ آِٛدٌی ٞٛا، آب ٚ خان ٔی ٌشدد تٙاتشایٗ تا

التلادی تا تٟثٛد ویفیت ٔحیظ صیؼت ٕٞشاٜ ٔی ؿٛد وٝ تغییشات ػاختاسی دس التلاد ؿهأُ تٛصیهـ ٔٙاػهة ٔٙهاتـ ٔهاِی ، تٟهشٜ       

ای سٚؿٗ ٚ ثاتهت ٚاسدات  تشداسی اص ٔٙاتـ صیشصٔیٙی ، تأیٗ صیش ػاخت ٞای التلادی ، لاٖ٘ٛ ٔٙذی ٚ حاوٕیت لاٖ٘ٛ ، ػیاػت ٞ

 (.Ahmadi.39:1998اختٕافی ٚ فشٍٞٙی ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشد ) –ٚ كادسات تٝ تشلشاسی فذاِت دسٕٞٝ ػغٛح التلادی 

خیاتاٖ ٞا چٟاسچٛب تذ٘ٝ ٚ ػاخت اكّی فشْ ؿٟش ساتـىیُ ٔی دٞٙذ تٝ فثاست دیٍش یىی اص فٛأُ تقییٗ وٙٙذٜ فشْ ٞش ؿٟش 

ٚ تذیٟی اػت وٝ ٞش ؿثىٝ خلٛكیات خاكی خٛد ساداؿتٝ ٚ أتیاصات ٚ ٔحذٚدیت ٞای ٚیظٜ  ؿثىٝ خیاتاٖ ٞای آٖ ؿٟش اػت

ای تشخٛسداس اػت تشایٗ اػاع ٞٛیت ، ؿٙاػایی ٚ ٔمایؼٝ فشْ ؿٟشٞا ٔی تٛا٘ذ دس ّٚٞٝ اَٚ اص عشیك ؿثىٝ خیاتاٖ ٞای آٟ٘ا 

ٗ تخؾ ٞا ٚ فقاِیت ٞای ٔختّف یه ؿٟش ٕٞا٘ٙذ ا٘داْ پزیشد آٟ٘ا دسحمیمت فضاٞای فٕٛٔی ؿٟش ٞؼتٙذ وٝ ایداد استثاط تی

 (.Ahmadi.40:1998)ؿشیاٖ ٞا دس تذٖ آٖ سا ص٘ذٜ ٍ٘ٝ ٔی داس٘ذ

خیاتاٖ ٞا ٕٞٛاسٜ تأیٗ وٙٙذٜ خشیاٖ حشوت ٞای ضشٚسی ٚ اػاػی دسٖٚ ؿٟش وٝ ص٘ذٌی تذاٖ خا ٔتىی اػت ٞؼتٙذ دس ص٘ذٌی 

ضاٞا ٚ فقاِیت ٞای ؿٟشی تٝ یىذیٍش٘ذ ٚ تّىٝ ٔؾٟش ٚ آیٙٝ ص٘ذٌی ٞش ؿٟشی أشٚصی خیاتاٖ ٞا ٘ٝ تٟٙا ٔحُ اتلاَ ٚاستثاط ف
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ؿٟش ٘یض تٝ حؼاب ٔی آیٙذ حشوت فأُ اكّی ٞٛیت تخؾ تٝ خیاتاٖ ٞا اػت ِٚی حٛصٜ فّٕىشدی ٚػیـ ٚ ٔتٙٛفی وٝ خیاتاٖ 

 شأٛؿی ػپشدٜ ؿذٜ ا٘ذ .( تٝ فغّثٝ   اتٛٔثیُ تش ا٘ؼاٖ )٘اؿی اص ٍ٘شؽ ٔذسٖ ٚٞا داس٘ذ دس ػایٝ حشوت ػشیـ دسٖٚ ؿٟشی 

دس اوٛػیتی آٖ چٝ تٝ فٙٛاٖ لاتّیت دػتشػی ٔغّٛب دس٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ لاتّیت تأیٗ تؼٟیالت ٚ أىا٘ات الصْ دس فاكّٝ صٔا٘ی 

وٛتاٜ اػت ٚخٛد ٔحٛسٞای حُٕ ٚ٘مُ تا ویفیت ٚػاصٌاس تأحیظ صیؼت ٔؼیشٞای ٔؼتمیٓ ٚ تذٖٚ ٔا٘ـ ٚیظٜ پیادٜ ٚدٚچشخٝ ٚ 

 (.tuoc.8222.. )ب حُٕ ٚ٘مُ فٕٛٔی ٔی تٛا٘ذ ٔىّٕی تشای استماء لاتّیت دػتشػی تاؿذ ٔؼیشٞای خزا

اص ػٛی دیٍش پظٚٞـٍشاٖ ٚ فْٕٛ خأقٝ دسیافتٝ ا٘ذ وٝ ػشٔایٝ ٌزاسی دس صیش ػاصٜ ٞای خیاتاٖ تا ویفیت فاِی ٔٙافقی فشاتش اص 

 (.23:  1392، اكغشی)ٚ ٔٙافـ التلادی تاِمٜٛ حشوت كشف آٟ٘ا ٔی ػاص٘ذ تٟذاؿت فٕٛٔی ، ٔحیظ فیضیىی تٟثٛد یافتٝ

خیاتاٖ پایذاس ؿٟشی خیاتا٘ی اػت وٝ ٘یاصٞای پیادٜ ٞا ٚ دٚچشخٝ ٞا سادس ٕٞاٖ ػغ  ٘یاصٞای اتٛٔثیُ ٞا ٚ سا٘ٙذٌا٘ـاٖ تأیٗ ٔی 

، ایداد پاسن ٞا دسآٖ كٛست ٌشفتٝ اػت خیاتاٖ ٞای دسآٖ .خیاتاٖ ٞای ػثضی وٝ اػتفادٜ تؼیاس اص دسختاٖ ،ٔٙؾش ػاصیوٙذ 

 .ػغٛح غیش لاتُ ٘فٛر واٞؾ یافتٝ اػت 

تشای دػتیاتی تٝ یه خیاتاٖ پایذاس ؿٟشی اِٚیٗ ٌاْ تقشیف ؿاخق ٞای اكّی ایٗ خیاتاٖ اػت اصخّٕٝ خٕقیت ، ٔٛلقیت 

ٔٝ سیضی یه پاسچٝ ٚ ٚاحذ ، تٛا٘ایی ٚ پتا٘ؼیُ ٘ٛآٚسی التلادی ٚ تغییش الّیٓ ، ویفیت ٞٛا ، ویفیت آب ، خأقٝ تاص ، تش٘ا

 .ٚؽشفیت ٔشتٛط تٝ صیش ػاخت ٔٙغمٝ ای ػشٔایٝ اختٕافی ، آٔٛصؽ ٚ أٙیت 

اص ػٛی دیٍش ؿٟش ٔٛخٛدی وأال عثیقی یا وأال اختشاؿ ؿذٜ ٘یؼت ؿٟش ٔٛخٛدی غیش عثیقی ٘یؼت تّىٝ ؿىُ تحَٛ یافتٝ اص 

 (.aniaha.7891:27.)ٔت سػا٘ی تٝ ٘یاصٞای ٚی اػتعثیقت ٚحـی تٛػظ ا٘ؼاٖ تشای خذ

تاایٗ دیذٌاٜ خیاتاٖ تٝ فٙٛاٖ یه خضء اص ؿٟش ٘یض یه ٔىاٖ عثیقی اػت تٝ ٕٞیٗ دِیُ یىی اص اػاػی تشیٗ ؿاخق ٞای تٛػقٝ 

 پایذاس یه خیاتاٖ ؿاخلٟای صیؼت ٔحیغی آٖ اػت 

تٟا ٚ ٚیظٌیٟای صیؼت ٔحیغیأٖ اص خّٕٝ ٔؼائُ ٔشتٛط تٝ اػاع ٘ؾٓ دٞی تٝ خیاتاٖ دس چاسچٛب اوِٛٛطیه تٛخٝ تٝ ٔحذٚدی

ٔلشف ا٘شطی حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاؿت فضا ،خشیاٖ ٌشدؽ ٔٛاد ٚ ٔلاِ  چشخٝ ٞای آتی ػاختاسٞای صیؼتٍاٞی ٞٓ پیٛ٘ذی تا حٛصٜ 

 .ٞای ػثض وٝ ایٗ ػاختاسٞا تٝ ػالٔت، ایٕٙی ٚسفاٜ اختٕافی وٕه ٔی وٙذ 

خیاتاٖ ؿٟشی تٝ ا٘ذاصٜ ای اػت وٝ لافذتاً اكَٛ ٚ ٔقیاسٞای خاف خٛد سادس عشاحی إٞیت تقذ صیؼت ٔحیغی ٚ پایذاسی یه 

ایٗ اكَٛ ؿأُ تْٛ ٚ تْٛ ؿٙاػی ، الّیٓ ٞای خشد ٚ والٖ ، فضاٞای ػثض ٔا٘ذٌاس ٚ دائٕی، آِٛدٌیٟای صیؼت .افٕاَ ٔی وٙذ 

 .ٔحیغی ، ٚ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش تٛخٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف حیات ٔٛخٛد دسآٖ ٔیثاؿذ
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ٚ دس ٟ٘ایت ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ تّٛاس ػداد ٔـٟذ تٝ فٙٛاٖ ٔحٛس اكّی ٚ یه خیاتاٖ ؿٟشی ػشص٘ذٜ ٚپٛیا اص٘مؾ ٚیظٜ ای دس 

ػاختاس ؿٟش تشخٛسداس اػت وٝ تٝ دالیُ ٔتفاٚت اص خّٕٝ اِٚٛیت تٝ حشوت فثٛسی ٔاؿیٗ ٚفذْ اػتفادٜ اص پتا٘ؼیُ ٞا ٚصیش 

ٔٛخٛد دسآٖ تا ٔـىالت فذیذٜ صیؼت ٔحیغی ٔٛاخٝ ؿذٜ اػت وٝ ؿأُ فذْ  ػاخت ٞا تشای واستشی ٚ فقاِیت ٞای ؿٟشی

...ٔی تاؿذ عشاحی ایٗ خیاتاٖ تٛخٝ تٝ ٘یاصٞای تٕاْ اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ خیاتاٖ تخلٛف فاتشیٗ پیادٜ ،فضای ػثض ٘أشغٛب ٚ

 .ٛسد تحمیك لشاسٔی ٌیشد ؽ ٔتشاػاع ؿاخق ٞای تٛػقٝ پایذاس تا سٚیىشد صیؼت ٔحیغی تٝ فٙٛاٖ ٔٛضٛؿ اكّی ایٗ پظٜٚ

تّٛاس ػداد تٝ فٙٛاٖ یىی اص خیاتاٖ ٞای اكّی ٚ تفشخٍاٞی دس ؿٟش ٔـٟذ اص خایٍاٜ ٚیظٜ تشخٛسداس اػت وٝ ٔا٘ٙذ تؼیاسی 

. اِٚیٗ تفاٚت اصخیاتاٖ ٞای ؿٟشی دیٍش تٝ دِیُ فذْ تٛخٝ تٝ ٘مؾ دس٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ عشحٟای تاالدػت اِٚیٝ ؿىُ ٌشفتٝ اػت

احیٝ ای آٖ ٔی تاؿذ اص یه ػٛ ٔحیظ ػشص٘ذٜ ٚ پٛیایی ؿٟش سا خّك ٕ٘ٛدٜ اػت ٚاص ٌیشی ٘مؾ ؿٟشی تٝ خای ٘مؾ ٖآٖ ؿىُ 

 ... ساایداد ٕ٘ٛدٜ اػت .ػٛی دیٍش ٔٛخة ٔـىالتی ٔا٘ٙذ أٙیت فاتشیٗ پیادٜ ، ػٛاسٜ آِٛدٌی ٞای صیؼت ٔحیغی تلشی ٚ

شای ایٗ تّٛاس دس٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ ٘ـاٖ ٔی دٞذ دس كٛست فذْ تٛخٝ تشسػی ٔـىالت تّٛاس ػداد ٚ عشاحی ٞای آیٙذٜ ؿٟشی ت 

 .تٝ ٔقضالت حاَ ٚ ٔقضالت پیؾ سٚ آیٙذٜ ٔٛخثات ٔشي تذسیدی ایٗ ٔحذٚدٜ ػشص٘ذٜ ٚفقاَ ؿٟش سا فشاٞٓ ٔی آٚسد 

 (City sustainable development0تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی)

تٛػقٝ ؿٟشی تقٙٛاٖ یه ٔفْٟٛ فضایی سا ٔی تٛاٖ تٝ ٔقٙی تغییشات دس واستشی صٔیٗ ٚ ػغٛح تشاوٓ خٟت سفـ ٘یاصٞای ػهاوٙاٖ   

ؿٟشی دس صٔیٙٝ ٔؼىٗ حُٕ ٚ ٘مُ ،اٚلات فشاغت ٚ غزا ٚ غیشٜ تقشیف وشد یا تٛػقٝ ای اػت وٝ تٕهاْ خٙثهٝ ٞهای اختٕهافی ،     

تشد ٚ تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی ٍٟ٘ذاسی ٔٙاتـ تشای حهاَ ٚ آیٙهذٜ اص عشیهك اػهتفادٜ تٟیٙهٝ اص      التلادی ٚ ... سا دس ؿٟش تا ٞٓ پیؾ ٔی 

صٔیٗ ٚ ٚاسد وشدٖ وٕتشیٗ ضایقات تٝ ٔٙاتـ تدذیذ پزیش ٔغشح اػت. تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی ٔٛضهٛفٟای خّهٌٛیشی اص آِٛدٌیٟهای    

ّٔی، حٕایت تاصیافت ، فهذْ حٕایهت اص تٛػهقٝ    ٘احیٝ ای ٚ  –ٔحیظ ؿٟشی ٚ ٘احیٝ ای ، واٞؾ ؽشفیت ٞای تِٛیذ ٔحیظ ٔحّی 

ٞای صیاٖ آٚس ٚ اص تیٗ تشدٖ ؿىاف ٔیاٖ فمیش ٚ غٙی سا ٔغشح ٔی وٙذ ٕٞچٙیٗ ساٜ سػیذٜ تٝ ایٗ اٞذاف سا تا تش٘أٝ سیضی ؿهٟشی  

 (.Filho.2000ٚ سٚػتایی ، ٘احیٝ ای ، ّٔی ٚ حٕایت ٕٞٝ خا٘ثٝ دِٚت اص ایٗ تش٘أٝ سیضی ٞا ٔی دا٘ذ.)

 ٚ تاسیخچٝ تٛػقٝ پایذاس: پیـیٙٝ

تؼیاس تٝ واس ٌشفتٝ اػت أشٚصٜ تحث تٛػقٝ پایذاس یىهی   1973ٔیالدی ٚ پغ اص تحشاٖ ٘فتی  72ٚاطٜ تٛػقٝ پایذاس ا صاٚاػظ دٞٝ 

اص تحث ٞای تؼیاس ٟٔٓ ٚ سایح دس ػغ  تیٗ إِّّی اػت . ػاصٔاٖ ٞا ٚ ٟ٘ادٞای ٔحیظ صیؼت دس خٟاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ػهاصٔاٖ ّٔهُ   

ؿهٛسای   72ٕتشیٗ اسٌاٖ ٞای دخیُ دس ایٗ أش ٞؼتٙذ . تٝ ٔٙؾٛس حُ ٔـىالت ٔتقهذدی دس ٔحهیظ صیؼهت د ساٚایهُ دٞهٝ      اص ٟٔ

التلادی ػاصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ تا فٙٛاٖ ایٗ ٔغّة وٝ ػالٔت ٔحیغضیؼت دس ٌشٚ تٛػهقٝ پایهذاس ٔهی تاؿهذ . تهش ٔحهُ        –اختٕافی 
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دس اػتىّٟٓ تا فٙٛاٖ ا٘ؼاٖ ٚ ٔحیظ تشٌهضاس   1972. اِٚیٗ اخالع دس ػاَ  تاللی ٔحیظ صیؼت ٚ تٛػقٝ پایذاس تٛخٝ ٚ تاویذ ٕ٘ٛد

ٌشدیذ . سإٞٙاٞا ٚ تٛكیٝ ٞای ایٗ اخالع تشای ؿٙاخت تؼتش ٔحیظ ، وٙتشَ آِٛدٌی ٞا ، آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ تشای فهشاٞٓ ٕ٘هٛدٖ   

دس چٟهُ ٚ   1987ذ تاص ٔی ٌشدد. دس ػاَ ٔحیظ ٔٙاػة تشای ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ ٞا تٛد ٚ ػاتمٝ اكغالح تٛػقٝ پایذاس تٝ ٌضاسؽ تشاتّٙ

دٚٔیٗ ٘ـؼت اخالع فٕٛٔی ػاصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ وٕیؼیٖٛ خٟا٘ی دس صٔیٙٝ ٔحیظ صیؼت ٚ تٛػقٝ تحت ٘ؾاست ػاصٔاٖ ّٔهُ تهٝ   

 سا ٔقشفی ٔی وهشد . « تٛػقٝ لاتُ حفؼ ٚ تذاْٚ »تؼّیٓ وشد وٝ ٔفْٟٛ ٘ٛیٗ «آیٙذٜ ٔـتشن ٔا»سیاػت خا٘ٓ تشاتّٙذ ٌضاسؽ تافٙٛاٖ 

سا ٘خؼتؼهٗ تهاس   «تٛػهقٝ پایهذاس   »اٌشچٝ ٔفْٟٛ   ٔفْٟٛ ؿشایظ ا٘ؼا٘ی ٚ عثیقی سا دس فقاِیتٟای تٛػقٝ ای دس ٘ؾش ٔی ٌشفت.  ایٗ

ٔٙتـش وشد تا صٔاٖ ٌضاسؽ تشاتّٙذ یقٙی ٞفت ػاَ تقذ اص ایهٗ اكهغالح فٕٛٔیهت ٘یافهت.      1982اتحادیٝ حفاؽت خٟا٘ی دس ػاَ 

٘یاصٞای ٘ؼُ وٙٛ٘ی سا تذٖٚ تٝ ٔخاعشٜ ا٘ذاختٗ تٛا٘هایی ٘ؼهُ ٞهای تقهذی تهشای تهشآٚسدٖ        «تٛػقٝ پایذاس»تشاػاع ایٗ ٌضاسؽ 

ٔٙاتـ ا٘ؼا٘ی ٚ فٛأُ  –٘یاصٞایـاٖ تأیٗ ٔی وٙذ. ایٗ ٔفْٟٛ تش سٞیافتی تّٙذ ٔذت دالِت داسد وٝ فالٜٚ تش ٔؼائُ صیؼت ٔحیغی 

لشاس ٔی دٞذ . تٝ عٛس خالكٝ صٔیٙٝ ٞای پیهذایؾ ٚ سٚاج   فشٍٞٙی فشضٝ ٔٛاد غزایی ، ا٘شطی، كٙقت ٚ تٛػقٝ ؿٟشی سا ٔذ ٘ؾش

(. فقاِیت ٞای خٙثـٟای حفاؽت ٔحیظ صیؼت دس ٘یٕهٝ  165اكغالح تٛػقٝ پایذاس سا ٔی تٛا٘ثٝ ایٗ كٛست تیاٖ وشد)ٕٞاٖ ٔٙثـ : 

ٌؼهتشؽ   1982عشح ٔٛضٛؿ پایذاسی تقٙٛاٖ یه ػیاػت حفاؽتی دس اتحادیهٝ حفاؽهت خٟها٘ی دس ػهاَ      –لشٖ ٘ٛصدٞٓ ٔیالدی 

ٌؼتشؽ تحث پایذاسی دس ػغ  خٟها٘ی تشاػهاع ٕٞهایؾ صٔهیٗ دس ػهاَ       1987تشٚیح آٖ پغ اص ا٘تـاس ٌضاسؽ تشاتّٙذ دس ػاَ 

ؿٙاػایی ٌشدؿٍشی تقٙٛاٖ یه خضء التلادی ٘یاصٔٙذ تٛػقٝ پایهذاس دس دٚٔهیٗ ٕٞهایؾ صٔهیٗ تهٝ ػهاَ        21دس دػتٛس واس  1992

 (Gharakhlou.51:2000)دس ٘یٛیٛسن  1997

  

 (Economic Development0تٛػقٝ التلادی)

استثهاط   –ایٗ تقذ تش حفؼ استماء ؿشایظ التلادی تاویذ داسد وٝ دس تٕاْ ٘ؾاْ ٔٛسد تشسػی خٕـ ٔهی ٌهشدد ٔقیاسٞهای التلهادی     

ٛط ٘ؾیهش  ٘اٌؼؼتٙی تا فشایٙذ ؿىُ ٌیشی ػیاػت ٞای التلادی داس٘ذ ٚ سفاٜ التلادی ٔثتٙهی تهش تشویثهی اص ِٔٛفهٝ التلهادی ٔشته      

تیىاسی ػغ  خٟا٘ی اػت . تخلیق تٟتش ٚ ٔذیشیت واساتش ٔٙهاتـ ٚ خشیهاٖ ػهشٔایٝ ٌهزاسی ٞها       –اؿتغاَ سػٕی ٚ غیش سػٕی 

 .تضٕیٗ وٙٙذٜ ایٗ تقذ خٛاٞذ تٛد

  

 (Social sustainability0تٛػقٝ اختٕافی)
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تذاْٚ تٕذ٘ی وٝ دس آٖ ا٘ؼاٟ٘ا تٛصیـ فادال٘ٝ تیٗ اغٙیا ٚ فمشا سا ؿاٞذ تٛدٜ ٚ تٟثٛد ویفیت ص٘ذٌی حاكُ آٖ اػت ، وهاٞؾ ٘مهؾ    

 –ٔهزٞثی   –لهٛٔی   –تشاتشی تشای ٘اتٛا٘اٖ ص٘اٖ ٚ ٌشٟٚٞهای ٘هظادی    –ؿیٜٛ ػاصٔاٖ دٞی ػاصٌاس تا ؿشایظ اختٕافی  –اختٕافی 

تشٚیح ٘مهؾ دسٖٚ ٘ؼهُ    -تٟذاؿت ٚ دسٔاٖ ٚ ػشپٙاٜ ٔٙاػة تشای ٕٞٝ –ای صیؼت ٔحیغی آٔٛصؽ ٚ آٌاٞی ٞ –حمٛق ا٘ؼا٘ی 

اػتفادٜ حذالُ اص  –ص٘ذٌی دس چٟاسچٛب ؽشفیت تحٕیُ آٖ  –حفاؽت اص ٔحیظ عثیقی  –ٞا ؿأُ تشاتشی اختٕافی دس حىٛٔت 

 .ـ ٘یاصٞای اػاػی افشاد خأقٝ ؿذٜ اػت سفاٜ فشدی ٚ سف –تمای التلادی ٚ تٙٛؿ خأقٝ خٛد اتىا  –ٔٙاتـ غیش لاتُ تدذیذ 

  

 (Human develop ment  index0ؿاخق تٛػقٝ ا٘ؼا٘ی)

 ٔـتُٕ وٝ آٔٛصؽ تٝ دػتشػی ٔیـٛد اصٍٞیشی ا٘ذ تِٛذ تذٚ دس ص٘ذٌی تٝ أیذ وٝ فٕش ٕ٘اٌشعَٛ اصػٝ تشویثی ؿاخق ایٗ 

ْ  تاضشیة) تضسٌؼاالٖ تاػٛادی ٔیضاٖ شت ْ  ثثهت  تشویهة  ٚ٘هش  (  ٚص٘یذٚػهٛ ٝ  دس ٘اخهاِق  ٘ها ـ  وّیه  ضهشیة  تها ) تحلهیّی  ٔمهاع

ػغ  ص٘ذٌی لاتُ لثَٛ ٚ اػتا٘ذاسد وٝ تا ٔحلَٛ ٘اخاِق داخّی ػشا٘ٝ ٚالقی )تشحؼة تشاتشی لذست خشیهذ   اػت( ٚص٘ییىؼْٛ

 Fakoohi.38.2004))ٚ دالس( ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ؿٛد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیـیٙٝ تٛػقٝ پایذاس   -0جدول شماره
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٘اْ  ػاَ سدیف

 ٘ٛیؼٙذٜ

 استثاط تا ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ یافتٝ ٞا اثش

1 

1999
ْ 

ی
ٞیّذ تش٘ذ فش

 

ه ؿىُ پایذاستش ؿٟش
ی ی
عشاحی ؿٟش تٝ ػٛ

 

ٚیظٌی ٞای ؿٟش آیٙذٜ وٝ  -1

داسای فّٕىشد ٔغّٛب تٛدٜ 

ٚاستثاط كٕیٕا٘ٝ تا ٔحیظ 

 صیؼت ٚٔشدْ داؿتٝ تاؿذ.

فشایٙذ تغییش ؿٟش عی یه -2

ػاِٝ یا تیـتشاػت تا اص  52دٚسٜ 

ایٗ عشیك تش ٔؼائُ اختٕافی ٚ 

صیؼت ٔحیغی فایك آٔذٜ ٚ تش 

فشایٙذ ٚ حاكُ آٖ افٕاَ وٙتشَ 

 ٕ٘ایذ

 ؿٟش پایذاسچٝ ؿٟشی اػت-

 ٔقیاسٞای ؿٟش پایذاس-

 ؿىُ ؿٟش پایذاس -

 ٔغّٛتیت واتشی ٞا ٔختّظ-

تا تٛخٝ تٝ ػأا٘ذٞی خیاتاٖ ٔٛسد پظٚٞؾ اػتفادٜ اص -

وٝ تافث ٚیظٌی ٞای صیؼت ٔحیغی ٚ اوِٛٛطیه 

افضایؾ پایذاسی ٚدس خٙثٝ صیؼت ٔحیغی ٚالتلادی ٚ 

 اختٕافی خیاتاٖ ٔی ٌشدد.

2 

1392
ؽ
.ٜ

 

دوتش فّیشضا تٙذس آتاتاد
 

ت پزیش اص ٔثا٘ی تأقا٘ی
ؿٟش صیؼ

 

ؿٟش ٞای صیؼت پزیش ٔىاٖ 

ٞایی تشای ص٘ذٌی اختٕافی 

خّك صیثایی حضٛس ٕٞٝ ػاوٙاٖ 

دس لّٕشٚ فٕٛٔی ٚ تٝ دٚس اص 

فیه ٞؼتٙذ اكَٛ آِٛدٌی ٚتشا

اختٕافی ٚ اسصؽ ٞای آٖ دس 

ؿٟش صیؼت پزیش خایٍاٜ ٚیظٜ 

داسد . ٚ دس ؿٟش پایذاس فالٜٚ 

تش ٔٛاسد فٛق ٚخٜٛ صیؼت 

ٔحیغی ؿأُ ٔٙاتـ ٟٔاست ٞا ٚ 

ٕٞؼتاٖ) ٔـاسوت( ٘یض حضٛس 

 پشسً٘ داسد

ٔحیظ صیؼت تش سٚی صیش ٔتغیشٞای صیؼت پزیشی -

دػتشػی ، ٞٛیت ، ٔا٘ٙذ ػش ص٘ذٌی ، تشاتشی اختٕافی 

 ٔحیظ واِثذی ػاصٌاس ، تاب آٚسی( تاثیش ٔؼتمیٓ داسد.

 ؿٟش صیؼت پزیش-

 خیاتاٖ صیؼت پزیش-

 ٔٙـٛس خیاتاٖ ایذٜ اَ-
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خٟا٘ـاٜ پاوضاد
 

ی دسایشاٖ
ی ؿٟش

ضاٞا
ی عشاحی ف

سإٞٙا
 

ٔؼیش ٞایىی اص فٙاكش اكّی ٚ 

صیش تٙایی تشیٗ فٙلش دس 

.  ػاختاس رٞٙی یه ؿٟش ٞؼتٙذ

دس خیاتاٖ ؿٟشی تٝ فٙٛاٖ 

ػاختاس اكّی خشیاٖ ص٘ذٌی 

خٕقی ٔی تایؼتی ٕٞٛاسٜ داسای 

ػش ص٘ذٌی ا٘قغاف خاعش 

 اٍ٘یضی ایٕٙی تاؿذ

دس ػأا٘ذٞی خیاتاٖ پایذاس ؿٟشی ٔحیظ صیؼت تا -

ػشص٘ذٌی ا٘قغاف پزیشی ٚایٕٙی دس استثاط ٔؼتمیٓ ٔی 

 تاؿذ

ٚ فشٍٞٙی  خیاتاٖ تیاٍ٘ش ػاختاس اختٕافی ، التلادی -

 خأقٝ

 

4 
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ی ٔقیٙی
ػیذ ٟٔذ

ی پیادٜ ٔذاس 
ؿٟشٞا

 

 ٚیظٌی ٞای صیش دس پیادٜ ساٜ ٞا

ایٕٙی ،أٙیت، پیٛػتٍی ،ا٘ؼداْ 

ؿثىٝ دػتشػی تأیٗ خزاتیت 

ٔحیغاستثاط ٔٙاػة حُٕ ٚ٘مُ 

ٚواستشی صٔیٗ ػالٔتی فٕٛٔی، 

آٔٛصؽ تشاتشی ٚ پایذاسی ٔحیظ 

ػشص٘ذٜ ؿٟشی تشای فاتشیٗ 

ػثة استماء ویفیت ٔحیظ پیادٜ 

ؿٟشی ٚ تأیٗ ػالٔتی ٔشدْ ٚ 

ٔٛخة تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی ٔی 

 ؿٛد.

 ؿٟش پایذاس-

دسخٟت ػأا٘ذٞی تٝ خیاتاٖ تٛخٝ تٝ تٕأی حشوت -

ٞای فثٛسی ؿأُ ػٛاسٜ ٚپیادٜ ٚ تٝ خلٛف إٞیت 

دادٖ تٝ اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ اكّی خیاتاٖ تش اػاع ٘مؾ 

 ٔی ٌشدد.آٖ ٔٛخة استماء ػغ  پایذاسی 

 خیاتاٟ٘ا وأُ -

 خیاتاٟ٘ای دٔٛوشاتیه-

 خیاتاٟ٘ای لاتُ ص٘ذٌی-
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ٚیّیأض وتی
 

ی ٚ حُٕ ٚ٘مُ 
ج پایذاس

ی ؿىُ 
دػتیاتی تٝ ؿىُ پایذاس ؿٟش

1 

اكَٛ ٚ ٔمشسات ػاخت ٔحیظ 

صیؼت پایذاس سا تٟیٝ وشدٜ وٝ 

ؿأُ ص٘ذٌی تٛػیّٝ ػٛد 

حاكُ اص ٔحیظ صیؼت تٝ خای 

٘مض آػتا٘ٝ ٞای ػشا٘ٝ آٖ فذْ 

حؼاع ٔحیظ صیؼت تٛػقٝ 

حغ تشاتش ٚفذاِت اختٕافی ٚ 

ؿىُ تٙذی سٚؽ ٞای خأـ 

تشای تلٕیٓ ٌیشی اػٕیت 

1998 

ؿٟشی ٔی تٛا٘ذ پایذاس تاؿذ وٝ 

تشای واستشد عثیقی ٚ ٔلٙٛفی 

آٖ تٛإ٘ٙذ تاؿذ تشای ػاوٙاٖ آٖ 

واس تش پؼٙذ تاؿذ ٚ فذاِت 

اختٕافی سا استما تخـذ ٞٓ 

اسٞای اص عشیك آٖ ٔی چٙیٗ ٔقی

تٛاٖ تلٕیٓ ٌیشی ٕ٘ٛداس سا 

 ؿأُ ٌشدد

ٔٙغمٝ خٛد وفا تٝ فٙٛاٖ اٍِٛ تشتش ؿٟشٞای پایذاس -

تاایذٜ دسٚ٘ی وشدٖ فقاِیت ٞای التلادی صیؼت 

ٔحیغی ٔتاتِٛیؼٓ چٝ خٙثی ٚٔٙغمٝ ٌشایی صیؼت 

 ٔحیغی  ٚاتؼتٝ اػت

 ؿىُ ؿٟش ٚ واسوشد صیؼت ٔحیغی-

 ت ٚ ٌٙثذ آِٛدٌیحُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٔحیظ صیؼ-

 

6 
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ٚیّیأض وتی
 

ی خّذ 
دػتیاتی تٝ ؿىُ پایذاس ؿٟش

2  
سٚؿٟا ٚ 

ی ٞا
اػتشاتظ

 

تشای اٞذاف صیؼت ٔحیغی صیش 

 ضاتغٝ ٚخٛد داسد :

 ؽشفیت حُٕ -1

 اثشات اوِٛٛطیىی -2

 فضای صیؼت ٔحیغی -3

 تٛػقٝ اوِٛٛطی -4

 ؽشفیت ؿٟشی

ضاتغٝ ٞای افالْ ؿذٜ تشای پایذاسی صیؼت ٔحیغی -

ٚؽشفیت ؿٟشی اغّة تا اكَٛ پایذاسی صیؼت ؿٟش 

 ٔحیغی خیاتاٖ استثاط ٔؼتمیٓ داسد

 تٛػقٝ ؿٟشی-

 پایذاس ی چیؼت-

 تٛػقٝ پایذاسؿٟشی-

 ؿىُ پایذاسؿٟش-

 اكَٛ تٛػقٝ پایذاس-
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ع
وشیؼتٛفش خی تٖٛ فّی ٔذس

 

ت
ظ صیؼ

ؿٟش ٚ ٔحی
 

سٕٞٙٛدٞایی تشای آیٙذٜ ای 

 پایذاس

 ٞٛؿٕٙذی -1

 ؿٟش تشای ا٘ؼاٖ -2

عشاحی ٞٛؿیاسا٘ٝ  -3

 ٔدذد ؿٟشٞا

اثشات خاسخی سادسٚ٘ی 

 وٙیٓ ٚغیشٜ

اػتفادٜ اص تدشتیات دیٍشاٖ دس تذاسن آػایؾ ا٘ؼاٖ -

ٚٔحیظ صیؼت یىی اص اكّی تشیٗ یافتٝ ٞای ایٗ وتاب 

 اػت

 ؿٟش دس دٚساٟ٘ا تاسیخی-

 ؿٟشٞای پایذاس-

 ٔیؼش ػثضٚ تفشی -

 صیش ػاختٟای ؿٟشی -

8 
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ی ِٛستاِیض
ب ایش

سا
 

ه سائذ
ٔای

 

ی ؿٟش ِٙذٖ
٘ٛػاص

 

یه ؿٟش ٔٛفك ٚ 

پایذاس تایذ ٞٓ صیثا 

تاؿذ ٚ ٞٓ تٝ ِحاػ 

صیؼت ٔحیغی ٔؼیَٛ 

ٞٓ فـشدٜ تاؿذ ٚ ٞٓ 

چٙذ ٔشوض ٌشا تٝ 

ٕٞشاٜ خٛأـ ٚٔحّٝ 

ٞای ؿخلی ٚ ٟٕٔتش 

اص ٕٞٝ ؿٟش تایذ 

ٔٙلف ٚ فادَ تاؿذ 

ٚ تٝ تٙٛؿ ٚ 

ٌٛ٘اٌٛ٘یٕشدْ خٛد 

احتشاْ ٌزاؿتٝ ٚ اص آٖ 

 .وٙذتثقیت 

صیثایی، فذاِت، تٙٛؿ، اص اسواٖ اكّی ٔحیظ صیؼت -

 پایذاس ٔی تاؿذ

 ؿٟش پایذاس-

9 
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ؿٟشاْ پٛس دیٕیی
 

صتاٖ الّیٕی دس عشاحی 

ٔحیغی پایذاس خّذ 
1 

تغییش دس ٔیضاٖ ا٘شطی 

ٚ تٛدٜ تقادَ ا٘شطی 

دس ؿٟش تاثیش فضاٞای 

تاص ػثض تش الّیٓ 

ؿٟشی ٚ ویفیت 

 ٔحیغی

ػثضتش ؿىُ ٌیشی تٛػقٝ ٚ خذٔات تاثیشات فضای -1

 صیش تٙایی

 تٟثٛد ٚضقیت فیضیىی ٔحیغی-2

 فّٕىشد سٚاٖ ؿٙاختی اختٕافی فضای تاص-3
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ی
غ ٌّضٖٚ وٛٞٛیؼٕٙض فش٘ض اػىا

لذی
 

اوٛػیتی
 

چـٓ ا٘ذاص یه 

اوٛػیتی ؿٟش ػاصٌاس 

تا عثیقت ؿٟشی تا 

حٛصٜ ٞای ؿٟشی یه 

پاسچٝ ؿٟشی تا 

آػایؾ الّیٕی ؿٟشی 

پیادٜ ٞا تشای 

ٚدٚچشخٝ ػٛاساٖ 

ٚحُٕ ٚ٘مُ فٕٛٔی 

ؿٟش ػآِ ،ایٕٙی 

ٕٞشاٜ تا آػٛدٌی 

خاعش ؿٟش تٝ فٙٛاٖ 

ا٘شطی ٞای 

 تدذیذپزیش

خیاتاٖ ؿٟشی تٝ فٙٛاٖ یىی اص اخضاء اػتخٛاٖ تٙذی -

ؿٟش ٔی تٛا٘ذ تاایٕٙی ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ آػٛدٌی اص 

 ا٘شطی ٞای تدذیذ پزیش اػتفادٜ وافی ٕ٘ایذ

  تٛػقٝ پایذاس-

 صیشػیؼتٓ ٞا پشٚطٜ اوٛػیتی -

 تٛػقٝ پایذاسؿٟشی-

 اٞذاف والٖ اوٛ ػیتی -

 اوٛ ػیتی)تْٛ ؿٟش( -
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سٚ٘ذ عشاحی ؿٟشی 

 تٝ ػٕت تٛػقٝ پایذاس

اسائٝ تىٙیه ٚسٚؿٟا عشاحی ؿٟشی ٔثتٙی تشتٛػقٝ -

 پایذاس

 فشایٙذی تاتـ ػیاػتٟای تاالدػتاسائٝ سٚؽ -

اػتفادٜ اص اكُ ٔـاسوت ٔشدٔی تٛػقٝ پایذاس خٟت -

 عشاحی 
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اسائٝ سٚ٘ذ تٛػقٝ 

پایذاس دس ؿٟش ٞای 

چیٗ ٚ اسائٝ 

ؿاخلٟای تٛػقٝ 

 پایذاسؿٟشی

 4ؿاخلٟای تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی ؿأُ  -

 تخؾ ٔی ؿٛد

 اسائٝ اكُ تقٟذ تٝ فٙٛاٖ ؿاخق پایذاس -
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ساٞىاس سػیذٖ تٝ 

 تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی

اسائٝ سٚؿٟای عشاحی وٝ ٔٙدش تٝ عشاحی ؿٟشی  -

 پایذاسٔی ٌشدد

 

سٚؽ  اسائٟـذٞاػتثٟقٙٛا٘یهVUSسٚؽ-

 ٔـاسوت فٕٛٔی اػتدّة ثشایخالل

تش٘أٝ سیضی وأُ تشای  -

 اخشاداسدخزاتیت،فّٕىشد،ایٕٙیٛأٙیت،ٚدسكٛستٙیاص،

دس ایٗ سٚؽ  -

 :اػتفادٕٞٙغمیاصٔٙاتقاختٕافیٛٔٛادٔٙدشٔیـٛد

 واسا٘ؼا٘ی،صٔیٙـٟشی،ٔٛادعثیقیٛػاختٛػاص،ٚا٘شطیتٟثٛد
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 خیاتاٖ خٛب داسای فضای فٕٛی - تقاسیف یه خیاتاٖ پایذاس

خیاتاٖ خٛب تشای ٔذْ عشاحی ٔی ؿٛد ٚ  -

 داسای خغٛط فاتشپیادٜ ٚدٚچشخٝ ٔٙؾٓ تاؿذ

 خیاتاٖ خٛب یه ٔىاٖ ػآِ تشای ٕٞٝ اػت  -

خیاتاٖ داسای ؿشایظ صیؼت ٔحیغی خٛب  -

 ٚٔٙاػة اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ آٖ
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 تٛخٝ تٝ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ٚ فضای ؿٟشی - اسائٝ اٞذاف تٛػقٝ پایذاسؿٟشی

 تٛخٝ تٝ أٙیت ٚایٕٙی -

 تٛخٝ تٝ ؿشایظ صیؼتی -

 

تشای سػیذٖ تٝ خأقٝ ا٘ؼا٘ی تٝ فٙٛاٖ یه ػیؼتٓ والٖ ٚپیچیذٜ تایذ آٖ سا تٝ صیش ػیؼتٓ ٞای وٛچىتش تمؼیٓ وشد ٚ وٝ ػٝ سوٗ 

 ) تقذ( اػاػی پایذاسی ) صیؼت ٔحیغی اختٕافی ٚالتلادی( تایذ دس ٔٛاص٘ٝ ٚ تقادَ وأُ تاؿذ 

ٛػقٝ ؿٟشی تٝ فٙٛاٖ صیش ػیؼتٓ ٞای تؼیاس حائض إٞیت ) ػیؼتٓ ؿٟشی( تٛخٝ تٝ تخؾ ٞای اكّی تتشای تشسػی پیچیذٌی 

 .ا٘تخاب ؿذ٘ذ ٚدسفیٗ حاَ ٔفیذ اػت تخؾ ٞای ٟٔٓ صیش تٝ فٙٛاٖ ایٗ صیش ػیؼتٓ ٞا 
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 ػاختاس ؿٟشی -

 حُٕ ٚ٘مُ  -

 خشیاٖ ٌشدؽ ا٘شطی ،ٔٛاد ٚ ٔلاِ   -

 (iraia.7298218.)التلادی –خٙثٝ ٞای اختٕافی  -

اص یه تاك ٞای وٛچىتش تـىیُ ؿذٜ ٚ خٛد دس تاك خٟا٘ی لشاسٌشفتٝ اػت تخؾ ٞایی اص اص خٟت دیٍشؿٟش یه تاك ٌشا٘یت وٝ 

 .ایٗ تاك ٌشا٘یتی تـذت صیش وـت سفتٝ أا تخؾ تضسي تش آٖ ٞٓ چٙاٖ ٘اؿٙاختٝ ٔا٘ذٜ ٚ ٔٛسد غفّت ٚالـ ؿذٜ اػت

عثیقت دسٖٚ ؿٟش دسحمیمت چیضی فشاتش اص دیذ یه ٘اؽش تی عشف دسختاٖ ٚ پاسن ٞا تٟٙا تالی ٔا٘ذٜ عثیقت دس ؿٟش ٞؼتٙذ أا 

اص دسختاٖ ٚ تاك ٞا ٚلغقٝ صٔیٗ ٞای خاِی اػت ایٗ عثیقت ٞٛایی اػت وٝ تٙفغ ٔی وٙیٓ صٔیٙی اػت وٝ تش سٚی آٖ ٔی ایؼتیٓ 

آتی اػت وٝ آٖ سا ٔی ٘ٛؿیٓ ٚ دفـ ٔی وٙیٓ ٚ ٔٛخٛداتی اػت وٝ تشای ػىٛ٘ت دس ؿٟش تا آٟ٘ا ػٟیٓ ٔی ؿٛیٓ عثیقت دس ؿٟش 

٘یشٚی لٛی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ صٔیٗ سا تّشصا٘ذ ٚ تافث ایداد پؼتی ٚتّٙذی دس آٖ یا ؿىافٝ ؿذٖ ِٚغضؽ آٖ ؿٛد ایٗ عثیقت ٔی 

تٛا٘ذ یه الیٝ ػًٙ تیشٖٚ صدٜ اص تقذ یه پشتٍاٜ ٌیاٞاٖ سؿذ وشدٜ دس ٔحذٚدٜ ٔتشٚن ٔیّیٖٛ ٞا ٔٛخٛد ص٘ذٜ دس یه ػٍٙٛاسٜ 

ش ٚ یا تاساٖ ٚ كذای غشؽ سٚدخا٘ٝ ٞای صیش صٔیٙی دسٖٚ وا٘اَ ٞای فاضالب صیش صٔیٙی آٞىی دس یه خا٘ٝ لذیٕی دس ٔشوض ؿٟ

تاؿذ عثیقت آب دسٖٚ ؿیش اػت وٝ تٛػظ ِِٛٝ ٞایی اصیه سٚدخا٘ٝ یا ٔخضٖ دٚس تٝ ٔىاٖ ػىٛ٘ت ٞا ٔٙتمُ ؿذٜ اػت ٚػپغ 

آب ٞای دسٖٚ سٚدخا٘ٝ یا دسیا تاص ٔی ٌشدد عثیقت ٔٛسد اػتفادٜ لشاسٌشفتٝ ٚ تذاخُ فاضالب فشٚ ٔی سیضد ٚ اصآ٘دا وٝ دٚتاسٜ تٝ 

 (.nhama.8791::2.) ؿٟش یه ٘ؼیٓ فلش ٌاٞی ٚخٛسؿیذ دسٖٚ آػٕاٖ اػت 

اص آٖ خائیىٝ لؼٕت افؾٓ اصفٙاكش عثیقی ؿٟش دس یه خیاتاٖ ؿٟشی ٚخٛد داسد تشای سػیذٖ تٝ یه خأقٝ پایذاس تٛخٝ تٝ ایٗ 

 .اػتفضای ؿٟشی اص إٞیت ٚیظٜ ای تشخٛسداس 

پایذاسی ؿٟشی ٔفٟٛٔی اػت وٝ دس پی عشح تٛػقٝ پایذاس تقٙٛاٖ اٍِٛ ٚاطٜ خذیذی دس خٟا ٔغهشح ٌشدیهذ. سیـهٝ ٞهای ٍ٘هشؽ      

ٝ  -تٛػقٝ پایذاس تا ٘اسضایتی اص ٔٙاتـ تٛػقٝ ٚ سؿذ اختٕافی  72التلادی دس ؿٟش ٞا اص ٔٙؾش تْٛ ؿٙاػی تش ٔی ٌشدد. اص اٚایُ دٞه

ٞای صیؼت ٔحیغی تش ضذ تٛػقٝ ؿٟش ٞا )تٝ ٚیظٜ وال٘ـٟش ٞا(دس وـٛسٞای ؿٕاَ تٝ ساٜ ٔیالدی خٙثؾ ٌؼتشدٜ ای تا حؼاػیت 

افتاد. دس ٕٞیٗ ػاَ ٞا ٍ٘شا٘ی تٝ پایاٖ سػیذٖ تشخی اص ٔٙاتـ فٕذٜ ٚ اكّی ٚ سؿذ كٙقتی تٝ ٍ٘شا٘ی ٞای اضافٝ ؿذ ٚ تٝ تهذسیح  

ٔؼّظ ػشدٔذاساٖ تٛػقٝ خٟاٖ تٛد وٝ ٕٞچٙاٖ تش عثهُ   ٔحذٚدیتٟای سؿذ دس صػیت وشٜ پذیذ آٔذ. ایٗ ٌٛ٘ٝ تفىشات دس تاٚسٞای

ٚ تغٛس ٔـهخق   1992سؿذ التلادی تٝ ٞش لیٕتی )اِثتٝ تا ٚفذٜ تاص پشداخت لیٕت ٞا دس آیٙذٜ( ٔی وٛتیذ٘ذ تا آ٘ىٝ اص اٚایُ دٞٝ

وٙٛ٘ی سا تذٖٚ واٞؾ  دس وٙفشا٘غ سیٛ ضشٚست تاصٍ٘شی تٛػقٝ خٟا٘ی تا ٍ٘شؽ تٛػقٝ پایذاس پزیشفتٝ ؿذ تٛػقٝ ای وٝ ٘یاصٞای

 -تٛا٘ایی ٘ؼُ ٞای آتی ٚ تشآٚسدٖ ٘یاصؿاٖ تشآٚسدٜ ٔی وٙذ. ایٗ اٍِٛ ٚاسٜ تاصٜ تا فٙٛاٖ تٛػقٝ پایذاس تٝ ٔماتّٝ تها اٍِٛٞهای تِٛیهذ   

 تٛصیـ ٚ ٔلشف ٘اػاصٌاس تا عثیقتی ٔی پشداصد وٝ تٝ اتٕاْ ٔٙاتـ ٚ تخشیة ٔحیظ صیؼت ٔی ا٘دأهذ ٚ تٟٙها فشایٙهذ تٛػهقٝ ای سا    
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٘ؾاْ ٞای پـتیثاٖ حیات ٔٙدهش ؿهٛد. اٍِهٛ ٚاسٜ تهاصٜ      –تاییذ ٔی وٙذ وٝ تٝ تٟثٛد ویفیت ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ ٞا دس حذ ؽشفیت پزیشؽ 

لذاػت سؿذ سا ؿىؼت ٚ تٝ فذاِت تیٗ ٘ؼُ ٞا ، ٚاتؼتٍی تی چٖٛ ٚ چشا تٝ عثیقت ،تشتشی ویفیت تٛػقٝ تش وٕیت سؿهذ، وهُ   

 .Asghari.63:2013)اٜ اسصؽ ٞای ٔقٙٛی ٚ ا٘ؼا٘ی تاویذ ٚیظٜ ای وشد.)ٌشاییٛ تٛإ٘ٙذ ػاصی اختٕافات تٝ ٕٞش

 ساٞىاسٞا: 

سٚ٘ذ ٚ ٘تایح ایٗ ٔغاِقٝ خٟت سإٞٙایی ٔؼیِٛیٗ ٚ ٔذیشاٖ ؿٟشی دس تش٘أٝ سیضی ٞای آتی دس خٟت تٛػقٝ پایذاس ٚ ٕٞچٙیٗ 

ؿٟشی وٝ حتی یه لذْ دس خٟت پایذاسی تشداسد تایذ ٔٛسد تـٛیك ٚ تشای ٔزاوشٜ ٚ ٔغاِقٝ ٚ تلٕیٓ ٌیشی ٞای آٟ٘ا ٔفیذ اػت.

حٕایت لشاس ٌیشد. حشوت تٝ ػٛی پایذاسی تٟتش اص فذْ آٖ اػت. أشٚصٜ ٔتشاوٓ ػاصی تقٙٛاٖ ایذٜ ؿٟش پایذاس وٝ ٔی تٛا٘ذ دس 

ٝ ٔقٕاسی ٚ ؿٟش ػاصی واٞؾ ٔلشف ا٘شطی ٚ حفؼ حیات صیؼت اص اٞذاف اػاػی تٛػقٝ پایذاس تاؿذ دس تیٗ ٔتخللاٖ فشك

ٚ... ٔغشح ٔی تاؿذ أا آ٘چٝ حائض إٞیت اػت ٔیضاٖ تحمك فـشدٌی دس ؿشایظ ٌٛ٘اٌٖٛ اػت وٝ تٝ یه ؿٟش حاوٓ ٔی تاؿذ وٝ 

التلادی ٚ ػیاػی حتی ٔمیاع ؿٟش اؿاسٜ ٕ٘ٛد. دس ٚالـ ٔتشاوٓ  -فشٍٞٙی –ٔحیغی  -اص آٖ خّٕٝ ٔی تٛاٖ تٝ ؿشایظ الّیٕی

ؿٟش پایذاس فشایٙذ پٛیاػت أا تشای ایٙىٝ ٞش ٔتشاوٓ پایذاس تاؿذ تایذ ٔحذٚدیت ٞا ٚ آػتا٘ٝ ٞا تٝ عٛس وأُ  ػاصی تقٙٛاٖ واِثذ

دسن ٌشد٘ذ ٚ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیش٘ذ. أا دس ٟ٘ایت تٝ ایٗ ٘ىتٝ تؼیاس حائض إٞیت تایؼتی اؿاسٜ ٕ٘ٛد وٝ ا٘ؼاٖ ٚ تىِٙٛٛطی سٚص 

دس  تٕاْ تٛاٖ خٛد سا  ٘چٝ ٕٞٛاسٜ ثاتت اػت ؿشایظ ٔحیغی ٔی تاؿذ ٚ ٍٕٞاٖ تایؼتی تٝ سٚص دس حاَ پیـشفت ٔی تاؿٙذ أا آ

ٚ اص ٔٙاتـ تدذیذ پزیش ا٘شطی ٕٞچٖٛ تاد ٚ ٘ٛس خٛسؿیذ حذاوثش اػتفادٜ سا داؿتٝ  حفؼ ٔحیظ صیؼت ٚ ٔٙافـ عثیقی تىاس ٌیش٘ذ 

 تاؿٙذ

 :ٚ تحث ٘تیدٝ ٌیشی 

ی ٘ٛػقٝ پایذاس ؿٟشی تذیٗ ٘تیدٝ سػیذیٓ وٝ یه ؿهٟش پایهذاس تایهذ چٟهاسچٛب     پغ اص تشسػی ٚ ٔغاِقٝ ٘ؾشیٝ ٞا ٚ ؿاخق ٞا

اسصؿی ٚ اخاللی سا دس خٛد ٔتثّٛس وٙذ. یه چٙیٗ ؿٟش ٞای ٔغّٛتی آثاس الذأات ، فقاِیت ٞها ٚ ػیاػهت ٞهایی دس صٔیٙهٝ ٞهای      

فشٍٞٙی ٚ اخاللی ٔی تاؿذ. چٙیٗ ؿٟش ٞایی تایؼتی تٛخٝ تٝ خٛد سا اص وٕیت ٞهای   یّف ص٘ذٌی خلٛكا صٔیٙٝ ٞای اختٕافٔخت

ؿٟش ٞای پایذاس، تفىیه ٚ خذایی فضایی تاسصی دس ٌشٜٚ ٞهای دسآٔهذی ٚخهٛد     ٔادی ٔقغٛف تٝ ویفیت ٞای ٔقٙٛی ٕ٘ایٙذ. دس 

ٔٛلقیت ٞای تشاتش ٔی تاؿٙذ. تٙهاتشایٗ ٔفٟهْٛ   ٚ داسای  ٘ذاسد ٚ وّیٝ افشاد ٚ ٌشٟٚٞا تٝ خذٔات ٚ تؼٟیالت اػاػی دػتشػی آػاٖ 

ؿٟش پایذاس ٔفٟٛٔی تؼیاس اسصؿٕٙذ اػت تایذ تٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛخٝ وشد وٝ پایذاسی وأُ ٚ ٚالقی ٞشٌض لاتُ ٚكهَٛ ٘یؼهت تها ایهٗ     

وٙذ لثُ اص آ٘ىهٝ   حاَ، ٘ثایذ ٞشٌض ا٘ؼاٖ سا اص تالؽ تشای حشوت تٝ ػٛی پایذاسی تاص داسد.. آ٘چٝ ٔحیظ ؿٟش ٞای ٔا سا تٟذیذ ٔی

اص ٔحهیظ ٔهی تاؿهذ ٚ ایهٗ اكهُ تخهؾ فٕهذٜ ای اص          ٘اؿی اص فذْ ؿٙاخت ٔحیغی ٔا تاؿذ حاكُ فشًٞٙ ٚ اػتفادٜ ٘اكهحی  

٘اپایذاسی ٞا سا دس تٛػقٝ تافث ؿذٜ اػت . دس ایٗ ٔیاٖ سػاِت خغشافیا تیؾ اص ػایش سؿتٝ ٞا دس چٙیٗ ؿٙاختی آؿىاس ٔی ؿٛد ٚ 
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تٝ تٛػقٝ ی پایذاس ٔحشص ٔی ٌشدد. خغشافیذاٖ تا تشسسػی ٚ ؿٙاخت ٔفاٞیٓ، ٘ؾشیهٝ ٞها ٚ ؿهاخق ٞهای      تٛخٝ تٝ آٖ دس دػتیاتی

تٛػقٝ پایذاس، ٘مؾ تٝ ػضایی دس سػیذٖ تٝ ایٗ ٟٔٓ سا ایفا ٔی وٙٙذ. پغ اص تشسػی ٚ ٔغاِقٝ ؿاخق ٞهای تٛػهقٝ ؿهٟشی تهذیٗ     

اكالح ٚ تىأُ ٔفٟهْٛ تٛػهقٝ اص تٛػهقٝ ٞهذف      -ٌی ؿٟشی٘تیدٝ سػیذیٓ وٝ تغٛس وّی ٞذف اص ٔغشح وشدٖ ٔفْٟٛ ویفیت ص٘ذ

وٕی تٝ تٛػقٝ پایذاس ؿٟشی تٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ إٞیت خٙثٝ ٞای اختٕافی دس فشكٝ ؿٟش ػاصی تهٝ حهذی سػهیذٜ وهٝ یىهی اص      

ٛاصات تٛخهٝ تهٝ   ٚیظٌی ٞای ؿٟش پایذاس ، پایذاسی اختٕافی ٚ ویفیت تاالی ص٘ذٌی، فٙٛاٖ ٌشدیذ. تا ایٗ ٔقٙا وٝ ؿٟش پایذاس تهٝ ٔه  

 (.   2ٔؼائُ صیؼت ٔحیغی تایذ تٝ ٔؼائُ اختٕافی، التلادی، واِثذی ٚ استثاعی ٘یض تٛخٝ داؿتٝ تاؿذ) خذَٚ ؿٕاسٜ 

  

 

 

 

 ؿاخق ٞای ویفیت ص٘ذٌی ؿٟشی ٚ ٔتغیشٞای اكّی تـىیُ دٞٙذٜ آٖ -2خذَٚ ؿٕاسٜ

 ٔتغیشٞا ؿاخق ٞا سدیف

 اختٕافی ٚ صیثای ؿٙاختی 1

فضای  -فٕٛٔی أٙیت اختٕافی یا

فضای  -ٌزساٖ اٚلات فشاغت

٘ؾٓ  -فضای تاصٚ ػثض -پیادٜ

 -خٛا٘ایی -تٛاِی ٔٙؾش -فضایی

 ادسان فضایی

 التلادی 2

 -لذست خشیذ -تأیٗ ٔٙاتـ اِٚیٝ

سضایت  -اسصؽ صٔیٗ ٔؼىٛ٘ی

 ؿغّی

 واِثذی 3

تؼٟیالت  -فضای لاتُ ػىٛ٘ت

 -ٔاِىیت ٔؼىٗ -فٕذٜ ٔؼىٗ

 ػاختٕاٖ ٞاچیذٔاٖ  -تقذاداتاق ٞا

ٚػائُ حُٕ ٚ  -ٚػائُ استثاعات استثاعی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ 4
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