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خالصه
صیثایی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٘یاصٞای تـشی  ٚاص ٕٟٔتشیٗ ِٔٛفٞ ٝای ویفی تـىیُ دٙٞذ ٜفواٞای ؿٟشی اػت .إٞیت ایٗ أش تٝ
ا٘ذاص ٜای اػت و ٝدس فشٞ ًٙٞا  ٚرٟاٖ تیٙی ٞای ٔختّف تشای اٖ تؼاسیف  ٚاك َٛخاكی سا تیاٖ وشد ٜا٘ذ .دس ٕٞیٗ ساػتا
ػؼی ٌشدیذ ٜاػت دس ایٗ ٔماِ ٝت ٝؿٙاػایی اك َٛصیثایی  ٚصیثاؿٙاػی دس فوای ؿٟشی پشداخت ٝؿٛد٘ .تایذ حاوی اص اٖ اػت
وٞ ٝش یه اص اك َٛصیثایی ؿٙاػی ػثة ؿىُ ٌیشی  ٚتمٛیت ویفیات خاكی ؿذ ٜا٘ذ  ٚت ٝواسٌیشی ٔزٕٛػ ٝایٗ اك َٛدس
ًشاحی فواٞای ؿٟشی ٔی تٛا٘ذ صٔی ٚ ٝٙتؼتش ٔٙاػة ؿىُ ٌیشی ویفیات فوایی سا فشا ٓٞاٚسد .اتتذا ت ٝتشسػی ٔفاٞیٓ ٚ
تؼاسیف اِٚیِٛٔ ٝفٞ ٝای ویفی فواٞای ؿٟشی پ شداخت ٝؿذ ٚ ٜپغ اص اٖ ٔفٔ ٚ ْٟٛؼیاسٞای صیثایی  ٚصیثاؿٙاػی دس فواٞای
ؿٟشی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت  ٚدس ٌاْ تؼذی ت ٝتشسػی ایٗ ٔؼیاسٞا دس تذ٘ ٝؿٟشی اتًٛاِة ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی
پشداختٔ ٝی ؿٛد.
کلمات کلیدی :زیبایی ،معیارهای زیبایی ضناسی ،فضای ضهری

The 01th Symposium on Advances in Science and Technology (01thSASTech), Mashhad, Iran.
01thSASTech.khi.ac.ir
مقدمه:
صیثایی یىی اص ٘یاصٞای اكّی ا٘ؼاٖ ٞا اػت وٞ ٝش یه اص ٚرٔ ٜٛختّف آٖ دس ػاخت ٞای ٔختّف ص٘ذٌی رایٍأ ٚ ٜلذاق ٚیظ ٜخٛد سا داسد ٞ ٚش
وؼی تٛ٘ ٝػی دس پی تحلیُ  ٚادسان صیثایی اػت .ؿٟشٞا ت ٝػٛٙاٖ تضسٌتشیٗ ٔزٕٛػٞ ٝا  ٚآحاس ا٘ؼا٘ی  ٚوش ٜصٔیٗ و ٝظشف فؼاِیت ٞای ا٘ؼا٘ی ٞؼتٙذ ٔی
تٛا٘ٙذ  ٚتایذ رّٞ ٜٛای ٔتٛٙع صیثایی سا ت ٝا٘ؼاٖ اِماء وٙٙذ  ٚاكٛال ٞشچمذس ٞ ٚشٌ ٝ٘ٛو ٝؿٟش ٔ ٚحیي ص٘ذٌ ی تتٛا٘ذ ٔشاتة صیثایی سا ت ٝػاوٙیٗ خٛیؾ
اِماء وٙذ تٕٞ ٝاٖ ٘ؼثت ٔی تٛا٘ذ ٔـىالت راسی ص٘ذٌی سا تشای آ٘اٖ لاتُ تحُٕ تش ٕ٘ایذ .اص ایٗ ٔٙظش فوای ؿٟشی فوایی اػت و ٝصیثا تاؿذ ٔ ٚؼیاسٞای
صیثاؿٙاػا٘ ٝدس ایزاد آٖ دخاِت داؿت ٝتاؿذ  ٚایٗ یؼٙیٔ :تشادف تٛدٖ تشای ؿٟش یا خّك فوای صیثای ؿٟشیً .ثیؼی اػت و ٝتا پزیشؽ ایٗ ٘ظشی٘ ،ٝثایذ رٟاٖ
تیٙی  ٚتفىشی سا و ٝتٙیاد لٛاػذ صیثایی ؿٙاػی خٛاٞذ تٛدٔ ،غفٟ٘ َٛاد  ٚدس حمیمت ایٗ رٟاٖ تیٙی اػت ؤ ٝؼیاسٞای صیثای فوای ؿٟش سا ػأاٖ خٛاٞذ داد
 ٚفوای ؿٟشی دس تٕذٖ ٞای ٔختّف ٔ ٚتٕایض خٛاٞذ ٕ٘ٛد .تٙاتشایٗ تمّیذ اص لٛاػذ صیثایی ؿٙاػی تی ٌٕاٖ صٔی ٝٙػاص اصخٛد تیٍاٍ٘ی  ٚتحشاٖ ٛٞیت خٛاٞذ
ؿذ٘( .می صاد)142 ،1392 ،ٜ
تٛر ٝوٙیٓ و ٝصیثایی اػاػا ٘یاص ا٘ؼاٖ اػت  ٚایٗ ٘یاص تا تٕایُ فٌشی ا٘ؼاٖ ت ٝصیثایی ،اص لذیٓ االیاْ  ٚدس ٔ ٕٝٞىاتة فىشیٛٔ ،سد تٛر ٚ ٝتاویذ ػّٕای
سؿتٞ ٝای ٔختّف ػّٙٞ ٚ ْٛشٞا لشاس داؿت ٝاػت .فالػفٕٛٞ ٝاس ٜت ٝتٙاػة ٔٛهٛػات ٔٛسد تحج خٛد ،اص صیثایی ٌ ٚشایؾ ا٘ؼاٖ ت ٝصیثایی ػخٗ ٌفتٙذ  ٚاٖ
سا ت ٝػٛٙاٖ یىی اص اكّی تشیٗ ٔثاحج خٛیؾ تشٌضیذ ٜا٘ذ .دس وٙاس ایٗ ٌشٙٞ ،ٜٚشٔٙذاٖ لشاس داس٘ذ و ٝاكٛال ٞذف ٘ ٚتیز ٝی احاس خٛد سا خّك صیثایی ٔی
دا٘ٙذ .استثاى ٙٞش تا صیثایی ت ٝحذی اػت وٛٔ ٝهٛع  ٚسؿت ٝی فّؼف ٝی ٙٞش سا ٔؼادَ صیثایی ؿٙاػی دا٘ؼت ٝا٘ذ.
سٚاٖ ؿٙاػاٖ ٘یض تٛٔ ٝهٛع ٘یاص ا٘ؼاٖ ت ٝصیثایی ت ٝػٛٙاٖ ٔٛسدی خاكُ اؿاس ٜوشد ٜا٘ذ و ٝاص رّٕ ٝاٟ٘ا آتشاٞاْ ٔاصِ ٛاػت و ٝدس ؿشح ً ٚثم ٝتٙذی ػّؼّٝ
ٔشاتثی ٘یاص ٞای ا٘ؼاٖ ،صیثایی سا دس حذ ػاِی ٘ ٚیاص ت ٝاٖ سا ت ٝػٛٙاٖ یىی اص ٘یاصٞای ٔتؼاِی  ٚتشتش ا٘ؼاٖ ٌٔشح ٔی وٙذ (س.نٔ :اصِ )1375، ٛلاتُ روش
اػت و ٝ٘ ٝتٟٙا ٚر ٜٛػاِی صیثایی ٛٔ ،سد ٘ظش ٔ ٚالن ػُٕ  ٚیىی اص ٘یاصٞای اػاػی ا٘ؼاٖ تّمی ٔی ؿ ٛد و ٝحتی صیثایی ٞای ظاٞشی  ٚرؼٕا٘ی ٘یض تٝ
ػٛٙاٖ یىی اص ػٛأُ ٌشایؾ  ٚرارتٞ ٝا ٌٔشح ٞؼتٙذ.
دس ایٗ پظٞٚؾ ٔحذٚد ٜػثذإٌِّة ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت و ٝت ٝد٘ثاَ ارشای ًشف تٟؼاصیٔ ،یتٛاٖ ارػاٖ داؿت و ٝتاحیشات وٕی تش صیثایی فوای
ؿٟشی داؿت ٝاػت ِٚی دس ایٗ پظٞٚؾ ػؼی ٌشدیذٔ ٜؼیاسٞایی و ٝتش صیثایی ٔحذٚد ٜتاحیش ٌزاس تٛد ٜاػت ٌٔاِؼ ٝؿٛد ٛٔ ٚسد تحّیُ لشاس ٌیشد اص ٕٞیٗ سٚ
ایٗ پظٞٚؾ اٞذافی ٕٞچ - 1 : ٖٛاؿاػ ٝفش ًٙٞصیثاؿٙاػی  ٚاستمای ویفیت ٔحیي صیؼت ؿٟشی  - 2تاصػاصی چـٓ ا٘ذاصٞای ػٕٔٛی٘ ،ماى ػٌف تلشی ٚ
٘ـا٘ٞ ٝای ؿٟشی  - 3ایزاد تٙاػة ،أٙیت  ٚآسأؾ سٚا٘ی ٕٞ ٚاٍٙٞی تیٗ ػٙاكش ٔختّف ؿٟشی  -4اسد ٟ٘ادٖ ت ٝص٘ذٌی  ٚاسصؽ ٞای تٕذٖ  ... ٚسا دس تش
ٔی ٌیشد.

مبانی نظری:
فضای شهری:

فوای ؿٟشی اص دیذٌا ٜصٚوش “ فوایی و ٝدس اٖ استثاًات ٚیظ ٜی تلشی  ٚحشوتی ٚرٛد داؿت ٝتاؿذ ،ػاختاسی ػاصٔاٖ یافت ،ٝاساػتٚ ٚ ٝارذ ٘ظٓ ،تٝ
كٛست واِثذی تشای فؼاِیت ٞای ا٘ؼا٘ی  ٚاػتٛاس تش لٛاػذ ٔؼیٗ  ٚسٚؿٗ“ (صٚوش ،ت٘ ٝمُ اص تٛػّی  ٚتٙیادی  ،1371فٕٞ )18چٙیٗ الای تحشیٙی ٔؼتمذ
اػت فوای ؿٟشی “ كح ٝٙای اػت و ٝفؼاِیت ٞای ػٕٔٛی ص٘ذٌی ؿٟشی دس اٟ٘ا تٚ ٝلٛع ٔی پی٘ٛذد  ٚخیاتاٖ ٞأ ،یادیٗ  ٚپاسن ٞای یه ؿٟش فؼاِیت
ٞای ا٘ؼا٘ی سا ؿىُ ٔی دٙٞذ“ (تحشیٙی ،1377 ،ف ٚ )313دس یه تؼشیف وٛتا ٜتٛػّی فوای ؿٟشی سا “ ٔحُ تشلشاسی تؼأالت ارتٕاػی و ٝتاص ٚ
ػٕٔٛی تاؿذ“ ( تٛػّی  ٚتٙیادی  ،1371ف ) 41تؼشیف وشد ٜاػت.
ؿٟش ٔزٕٛػ ٝای فشٍٙٞی واِ ثذی اػت و ٝتش اػاع ٘یاص ٞا ،فؼاِیت ٞا  ٚسفتاس ػاوٙیٗ آٖ ؿىُ ٌشفت ٝاػت .ا٘ؼاٟ٘ا تؼت ٝت٘ ٝیاصٞای فشدی یا ٌشٞٚی خٛد
فؼاِیت وشد ٚ ٜاٍِٞٛای سفتاسی خاف خٛد سا ػشهٔ ٝی وٙٙذ .فواٞا ؿأُ ًیف ٌؼتشد ٜای اص ا٘ٛاع فوای ػٕٔٛی تا خلٛكی ٔی تاؿٙذ ت ٝػثاست دیٍش
ٞش فؼاِیت  ٚسفتاس ،حشیٓ  ٚلّٕش ٚخاف خٛد سا داساػت ٔ ٚتماتًّا ٞش فوا ٘یض داسای حشیٓ  ٚحشٔت خاف ٔی تاؿذ .فواٞای ؿٟشی تخـی اص فوای تاص ٚ
ػٕٔٛی ؿٟشٞا ٞؼتٙذ و ٝتٛ٘ ٝػی ،تثّٛس ٔاٞیت ص٘ذٌی رٕؼی ٔی تاؿٙذ؛ یؼٙی رایی و ٝؿٟش٘ٚذاٖ دس آٖ حوٛس داس٘ذ .فوای ؿٟشی ت ٝػٛٙاٖ كح ٝٙای وٝ
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د اػتاٖ ص٘ذٌی رٕؼی دس آٖ ٌـٛدٔ ٜی ؿٛد ،فوایی اػت و ٝتٔ ٕٝٞ ٝشدْ اراصٔ ٜی دٞذ و ٝت ٝآٖ دػتشػی داؿت ٝتاؿٙذ  ٚدس آٖ فؼاِیت وٙٙذ .دس ایٗ فوا
فشكت آٖ ٚرٛد داسد و ٝتشخی ٔشصٞای ارتٕاػی ؿىؼت ٝؿ٘ٛذ  ٚتشخٛسدٞای اص پیؾ تذٚیٗ ٘یافت ٝتٚ ٝلٛع پی٘ٛذد  ٚافشاد دس یه ٔحیي ارتٕاػی رذیذ تا
 ٓٞاختالى یاتٙذ ایٗ فوا ٔی تایؼتی تٛػي یه ٟ٘اد ػٕٔٛی اداس ٜؿٛد تٙاتشایٗ ؿشى اػاػی تشای ایٙى ٝیه فوای ػٕٔٛی؛ فوای ؿٟشی تّمی ؿٛد ایٗ
اػت و ٝدس آٖ تماتُ  ٚتؼأُ ارتٕاػی كٛست ٌیشد .فواٞای ؿٟشی ؿأُ ٚ:سٚدی ؿٟشٞاٚ ،سٚدی ٔحّٞ ٝاٌ ،شٞ ٜا (ٔیذاٖ ٞای ؿٟشیٔ ،یذاٖ ٞای
ٔحّی) ٔؼیش ٞا ،خیاتاٖ ٞای ؿٟشی ،تِٛٛاسٞا  ٚپیاد ٜساٞ ٜا  ،پیاد ٜسٞ ٚا ِ ٚثٞ ٝای آب ٔی ؿٛد ،خلٛكیاتی و ٝایٗ فواٞا ٔی تٛا٘ٙذ داؿت ٝتاؿٙذ تاػج
صیثایی دٚچٙذاٖ ؿٟش  ٚفوای ؿٟشی ٔی ؿ٘ٛذ٘( .می صاد ،1392 ،ٜف )27

تعریف زیبایی شناسی:

صیثایی ؿٙاػی یا اػتیتیه اص ٚاط ٜی٘ٛای  Aisthetikosتٔ ٝؼٙی ادسان حغ ٌشفت ٝؿذ ٚ ٜتٗ اٖ ٚاط Aistheta ٜتٔ ٝؼٙای ٔٛسد ادسان حؼی یا چیض
ٔحلٛف اػت .سیـ ٝایٗ ِغات ٚاط ٜالتیٗ  Esthetiqueتٛد ٜو ٝأشٚص ٜدس تٕاْ صتاٖ ٞای اسٚپایی اػتفادٔ ٜی ؿٛد (احٕذی  .1378ف ) 20
تٍٔٛاستٗ  ،فیّؼٛف إِا٘ی( )ْ 1714-1762ت ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ وؼی ٌٔشح اػت و ٝتشای تثثیٗ ٔٛهٛػات ٔشتثي تا ادسان صیثایی ت ٝػٛٙاٖ تحخی فّؼفی ،اص ٚاطٜ
صیثاؿٙاػی اػتفاد ٜوشد  ٚصیثاؿٙاػی سا تٔ ٝخات ٝسؿت ٝای ٔؼتمُ دس فّؼفٔ ٝؼشفی ٕ٘ٛد اٌش چٌ ٝاٞی صیثایی ؿٙاػی سا ٔؼادَ فّؼفٙٞ ٝش ٔیٍیش٘ذ أا تؼوی ٘یض
ٔؼتمذ٘ذ و ٝصیثایی ؿٙاػی ٔیذاٖ ٚػیؼی داسد  ٚفّؼف ٝی ٙٞش تخـی اص صیثاؿٙاػی اػت (اػىشاتٗ ،1379 ،ف)77
تشای تؼییٗ ر ایٍا ٜصیثایی  ٚصیثاؿٙاػی دس ؿٟش ٔیتٛاٖ ارػاٖ داؿت و ٝصیثایی ؿٙاػی ت ٝػٛٙاٖ ٚاط ٜای وّیذی دس دسن ٔف ْٟٛؿٟش إٞیت فشاٚاٖ داسد.
صیثایی ٕٞیـ ٝتا تحؼیٗ تـش ٕٞشا ٜتٛد ٜاػت(  ) mcgann 2004تذ ٖٚتشدیذ صیثایی ؿٙاػی یىی اص اتؼاد رذایی ٘اپزیش ٔؼٕاسی ٔی تاؿذ و ٝتٛر ٝت ٝاٖ تٝ
رٟت ایٗ وٙٞ ٝشٔٙذ ٔی تٛا٘ذ ٔحتٛی احش خٛد سا دس لاِة واِثذ تزّی تخـذٕٛٞ ،اس ٜارتٙاب ٘اپزیش تٛد ٜاػت .دس ایٗ ٔیاٖ ٔؼٕاسی ٔٙظش ٘یض تا ػٙایت تٝ
تٛرٟات خاكی و ٝتً ٝثیؼت داسد ظشافت ٞای تیـتشی سا دس ت ٝواسٌیشی ػٙاكش  ٚػثه ٞا دس صیثایی تخـی ت ٝفشایٙذ ًشاحی ًّة ٔی ٕ٘ایذ چشا وٝ
ًثیؼت ت ٝخٛدی خٛد  ٚت ٝكٛست اسٌا٘یه ت ٝرٟت ایٗ ؤ ٝخّٛق خذا٘ٚذ ٔی تاؿذ صیثاػت  ٚایٗ و ٝا٘ؼاٖ ٔی تایؼت اص ایٗ تؼتش ت ٝػٛٙاٖ خّك  ٚػأاٖ
دٞی دس رٟت دػتیاتی ت٘ ٝیاص ٞای خٛد تٟشٌ ٜیشد  ٚدس اٖ دخُ  ٚتلشف ٕ٘ایذ.
٘ظشی ٝدیذ ٞای ٔتٛاِی ٌٛسد ٖٚواِٗ دس ٚالغ تاویذی تش ادسان فوایی  ٚتلشی دس فواٞای ؿٟشی اػت .ت ٝتاٚس ا ٚؿٟش ٔزٕٛػ ٝای اػت ؤ ٝی تٛاٖ دس
اٖ حشوت وشد  ٚت ٝكٛست تثایٗ پیٛػتٙٔ ٝاظش اٖ سا ادسان ٕ٘ٛد ٝ٘ ،ت ٝكٛست تلٛیشی حاتت) Gosling 1966. 43 ( .
ٌٔاِؼات ٘ـاٖ ٔی دٞذ تا٘ه ػٛأُ تلشی  ٚصیثاؿٙاػا٘ ٝدس ارتٕاع ػظیٕی فواٞا اص ؿشٚى الصْ ا٘ذ ِٚی ت ٝتٟٙایی وافی ٘یؼت ٔ ٚـخلات واسوشدی
فواٞای ػٕٔٛی ٔی تٛا٘ذ تش ویفیت  ٚوٕ یت رزب ٔشدْ تشای تٛلف  ٚتأُ دس ایٗ فواٞا ،تاحیشٌزاس تاؿذ ٚرٛد فوای وافی رٟت ٘ـؼتٗ تا ٚلٛع
سٚیذادٞای خاف دس فوا اص لثیُ ٕ٘ایؾ ٞای خیاتا٘یٙٞ ،شٞای ػٕٔٛی  ٚسخذاد ٞای اص ایٗ دػت ؤ ٝشدْ سا تا یىذیٍش پی٘ٛذ ٔی دٙٞذ ت ٝرزاتیتی فوا ٔی
افضایٙذ Whyte .دس ایٗ تاسٔ ٜی ٌٛیذ :دس فشایٙذ چٙیٗ سخذادٞایی ٚالؼیت ٞای رٟت تش لشاسی استثاى تیٗ ٔشدْ  ٚتٕایُ تٌ ٝفت  ٌٛ ٚتیٗ اٟ٘ا ایزاد ٔی
ٌشدد)whyte 1980.94( .

معیارهای زیباشناسی فضای شهری از دیدگاه نظریه پردازان:

ًثیؼی اػت وٞ ٝش تحّیّی ٘یاصٔٙذ ٔؼیاسٞایی اػت و ٝتٛػي اٟ٘ا تحّیُ یا اسصیاتی ٔٛسد ٘ظش ا٘زاْ ؿذ ٚ ٜپذیذ ٜی ٔٛسد تحّیُ تا ٚهؼیت ایذ ٜأَ ،مایؼٝ
 ٚاسصؿیاتی  ٚتحّیُ ٔ ٚؼشفی ؿٛد .صیثایی  ٚتحّیُ صیثایی ؿٙاػی ؿٟشی ٘یض اص ایٗ لاػذٔ ٜؼتخٙی ٘یؼت  ٚتشای تحّیُ صیثایی ؿٙاػی فوای ؿٟشی ،دس دػت
تٛدٖ ٔؼیاسٞایی هشٚسی اػت و ٝریُ ت ٝتشخی اص اٟ٘ا اؿاس ٜخٛاٞذ ؿذ٘( .می صاد ،1392 ،ٜف )157
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ٕ٘ٛداس ساتٌ ٝی تحّیُ صیثایی ؿٙاػا٘ ٝی فوای ؿٟشی تا ٔؼیاسٞا

هبانی فکری و فرهنگی جاهعه

تحلیل زیبایی شناسی

زیبایی هعنوی

زیبایی کیفی

تعریف زیبایی و هراتب اى

زیبایی کوی

معیارهای زیبایی شناسی فضای شهری :تناسب ،حد  ،اندازه ،تعادل  ،پاکی ،هواهنگی ،هعنویت ،ارتباط با طبیعت ،هویت،
وحدت ،اهنیت ،علن و اگاهی ،هعنادار بودى ،احساس تعلق ،فقداى احساس غربت ،ذکر و یاداوری ،قانوى هندی ،اراهش ،هدایت،
احساس ارتباط با جهاى هستی ،نورانیت و ایینگی ،عدم تسلط هادیت و هصنوع بر انساى ،هقیاس انسانی  ،دوری از زشتی

روش انجام پژوهش:
دس پظٞٚؾ پیؾ س ، ٚتشای ٌشدآٚسی اًالػات  ٚادتیات تحمیك ٔـتُٕ تش پیـی٘ ،ٝٙظشیات كاحة ٘ظشاٖ  ٚا٘ذیـٕٙذاٖ اص سٚؽ ٌٔاِؼات وتاتخا٘ ٝای
اػتفاد ٜؿذ ٜاػت ٕٞچٙیٗ تشای رٕغ آٚسی تخؾ ػٕذ ٜاًالػات وٛٔ ٝسد تزضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت ٝاػت ،اص سٚؽ ٌٔاِؼات ٔیذا٘ی تٟش ٜتشد ٜؿذ ٜاػت.

سوال پژوهش:
ِزا پظٞٚؾ حاهش دس پی پاػخٍٛیی ت ٝػٛاَ صیش ٔی تاؿذ و:ٝ
-

ٔؼیاسٞای صیثاؿٙاػی فوای ؿٟشی چیؼت؟

فرضیه پژوهش:
ٔؼیاس ٞای تٙاػة ،لإ٘ٙ٘ٛذی ،ا٘ذاص ،ٜاستثاى تا ًثیؼت تاػج صیثایی دس ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٌٔاِؼ ٝؿذ ٜا٘ذ.

بررسی معیارها در محدوده مورد مطالعه (عبدالمطلب):

ٕٞاٌ٘ٛس و ٝدس تاال  ٓٞاؿاس ٜؿذ ٔحذٚد ٜػثذإٌِّة ت ٝد٘ثاَ ارشای ًشح تٟؼاص  ،صیثایی چٙذا٘ی دس فوا ایزاد ٘ىشد ٜاػت ؿایذ ایٗ ت ٝدِیُ فمذاٖ
ٌٔاِؼات دس ًشحٟای ٕٞچً ٖٛشح تٟؼاص تاؿذ و ٝتا لشاس دادٖ پظٞٚؾ دس ساػتای ارشای ایٗ ٘ٛع ًشح ٞا ٔی تٛاٖ تا ٕٞاٖ ٞضی ٝٙتٔ ٝؼیاسٞای ٔٛسد ٘ظش
دػت یافت  ٚوٕه ؿایا٘ی ت ٝصیثای فوا وشد .دس ایٗ پظٞٚؾ ػؼی ٌش دیذ ٜاػت ٕٞاٖ ا٘ذن تاحیشات ًشح تش فوا ٔٛسد ٌٔاِؼ ٝلشاس ٌیشد  ٚت ٝؿٙاػایی
اٟ٘ا پشداخت ٝؿٛد.
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بررسی معیارتناسب بر اساس رنگ بدنه :
ًثیؼی اػت و ٝا٘ثاؿتٗ ٔمادیش ٔتفاٚتی اص ٔٛاد ٔ ٚلاِح تـىیُ دٙٞذ ٜی یه ػاختٕاٖ دس یه ٔح ٝ٘ ،ًٝٛتٟٙا ٔٙظش ٜی صیثا  ٚخٛؿایٙذ ٙٞ ٚشٔٙذا٘ ٝای ٚ
لاتُ اػتفاد ٜای سا دس چـٕاٖ ٘اظشاٖ لشاس ٕ٘ی دٙٞذ ،و ٝحتی صؿت ٘یض خٛاٞذ تٛد .دس حاِی و ٝاٌش ایٗ ٔلاِحٌٔ ،اتك ًشح ا٘ذیـیذ ٜای ٞ ،ش وذاْ دس
رای خاف خٛد لشاس ٌیش٘ذ ،واِثذ حاكُ ٔی تٛا٘ذ احشی صیثا ٙٞ ٚشٔٙذا٘ٔ ٚ ٝؼٕاسا٘ ٝتاؿذ .تٙاتشایٗ رای ٌیشی ٔٙاػة ػٙاكش یه فوای ؿٟشی ٘ؼثت تٝ
یىذیٍش ٘ ٚؼثت ت ٝوُ فوا  ٚاحتشاص اص اغتـاؽ  ٚتی ٘ظٕیٔ ،ی تٛا٘ذ رّ ٜٛی صیثایی تلشی سا ت٘ ٝاظش اِما و ٙذ .تا تٛر ٝت ٝتٛهیحات ٌفت ٝؿذ ٚ ٜتشسػی
ٞای كٛست ٌشفتٔ ٝحذٚدٞ ٜایی و ٝداسای واستشی تزاسی ٞؼتٙذ تایذ اص سً٘ ٌشْ تیـتش اػتفاد ٜوٙٙذ صیشا واستشی ٞای تزاسی ّٔضْ ت ٝؿٛس ٘ ٚـاى ٚ
تحشن ٞؼتٙذ و ٝایٗ خلٛكیات دس سً٘ ٞای ٌشْ دیذٔ ٜی ؿٛد و ٝتا ٔـاٞذات ا٘زاْ ٌشفت ٝساػت ٝػثذإٌِّة غاِثا سً٘ تذ٘ ٝی اٖ ٌشْ ٔی تاؿذ و ٝتا
واستشی اٖ ٔحذٚد ٜتٙاػة داسد.

بررسی معیار قانونمندی بر اساس کف پوش:
حاِت ٌّٔٛتی و ٝاص احؼاع لإ٘ٙ٘ٛذی فوا  ٚیا احؼاػی و ٝاص تٛاٖ پیؾ تیٙی اػٕاَ ،یافتٗ ٔىاٖ ٔٙاػة سلغ ٘یاص ،دسیافت أىا٘ات  ٚحمٛق خٛیؾ ،تٝ
ٕٞشا ٜاحؼاع استثاى تا ٌزؿت ٝحاكُ ٔی ؿٛد .اِثت ٝهٕٗ فشا ٓٞاٚسدٖ أىاٖ ادسان صیثایی فوا ،خٛد ٘یض ت ٝظٟٛس فوای صیثا وٕه ٔی وٙذ .تؼوی اص
رّٞ ٜٛای لإ٘ٙ٘ٛذی ػثاستٙذ اص:
-

هٛاتي ٔ ٚمشسات ا٘ذیـیذ ٜؿذ ٜتشای ٕ٘اٞا ٔ ٚؼٕاسی فوای ؿٟشی

-

هٛاتي ٔ ٚمشسات ا٘ذیـیذ ٜؿذ ٜتشای ٞش ٌٚ ٝ٘ٛػیّ ٝی اًالع سػا٘ی

-

هٛاتي ٔ ٚمشسات ا٘ذیـیذ ٜؿذ ٜتشای ا٘ٛاع حشوت ػٛاس ٚ ٜپیادٜ

-

هٛاتي ٔ ٚمشسات ا٘ذیـیذ ٜؿذ ٜتشای پیاد ٜسٞ ٚا ... ٚ

و ٝدس حاَ حاهش دس ایٗ پظٞٚؾ هٛاتي پیاد ٜس ٚسا دس ٔحذٚدٛٔ ٜسد تشسػی لشاس ٔی دٞیٓ.
عرض پیاده رو :ػشم پیاد ٜس ٚتا تٛر ٝتٛ٘ ٝع خیاتاٖ  ٚواستشی غاِة اٖ تؼتٍی داسد ٔ ٚؼٕٛال تیٗ  1/2تا ٔ 1/8ی تاؿذ و ٝدس ٔحذٚد ٜػثذإٌِّة ػشم
پیاد ٜس ٚتیٗ  3تا ٔ 5تش اػت و ٝتا تٛر ٝت ٝواستشی تزاسی اٖ ٔحذٚد ٜیه ٘ىتٔ ٝخثت ت ٝؿٕاس ٔی ایذ  ٚصٔیٙٔ ٝٙاػثی تشای پیادٔ ٜذاسی  .... ٚاٖ ایزاد ٔی
وٙذ
چگونگی برخورد ان با سواره رو :ایٗ ٔٛسد تایذ تؼیاس ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد صیشا اوخش تلادفات ػٛاسی ٞا تا ػاتشیٗ دس ایٗ ٔحُ ٞا اتفاق ٔی افتذ.
تٟتشیٗ فاكّ ٝتیٗ پیاد ٜس ٚ ٚػٛاس ٜس ٚدس حذٚد  1/5تا ٔ 3تش ٔی تاؿذ و ٝدس ٔحذٚد ٜػثذإٌِّة پیاد ٜس ٚتٚ ٝػیّ ٝتاغچٞ ٝایی تا ػشم  1/5تا ٔ 2تش اٖ سا اص
ػٛاس ٜس ٚرذا وشد ٜاػت.
کف سازی پیاده روً :ثك لٛا٘یٗ ،پٛؿؾ وف پیاد ٜسٞ ٚا تایذ اص ٔلاِح ػخت  ٚغیش ِغض٘ذ ٜتاؿذ و ٝدس ًی تٟؼاصی كٛست ٌشفت ٝدس ایٗ ٔحذٚدٜ
وفپٛؽ پیاد ٜاص ػ  ًٙفشؽ ٛٔ ٚصاییه پٛؿیذ ٜؿذ ٜاػت و ٝداسای اػتحىاْ وافی ٔی تاؿٙذ.

بررسی معیار اندازه بر اساس خطوط غالب بدنه :
یىی اص صٔیٞ ٝٙایی و ٝحذ  ٚا٘ذاص ،ٜدس تؼشیف فوای ؿٟشی صیثا ایفای ٘مؾ ٔی وٙذٛٔ ،هٛع حذٚد  ٚا٘ذاصٞ ٜا دس واِثذ ٔحؼٛع ٔ ٚـٟٛد فوای ؿٟشی
اػت .دس ایٗ صٔی ٝٙؿاخق ٞای ٔا٘ٙذ پیٛػتٍی تذ٘ ،ٝخي افك ،ػّٕىشدٞا  ،ا٘ذاصٞ ٜا  ٚحذٚد وّی ٝرضئیات ػاختٕاٖ ٞا ٌٔ .. ٚشح ٞؼتٙذ و ٝدس ایٗ پظٞٚؾ
ا٘ذاصٞ ٜا  ٚحذٚد وّی ٝرضئیات ػاختٕاٖ ٞا تشسػی ٔی ٌشدد.
خٌٛى غاِة ٕ٘ا و ٝصیش ٔزٕٛػ ٝرضئیات ػاختٕاٖ اػت ٌا٘ ٜح ٜٛتشویة ػٙاكش ػٌٛح یا احزاْ ٔختّف دس یه تذ٘ ،ٝسا دس ساػتای چـٓ ٘اظش ایزاد ٔی

The 01th Symposium on Advances in Science and Technology (01thSASTech), Mashhad, Iran.
01thSASTech.khi.ac.ir
وٙذ حاَ تا تٛر ٝت ٝتزاسی تٛدٖ ٔحذٚد ٜػال ٜٚتش حغ حشوت  ٚرٙة  ٚرٛؽ حغ ایؼتایی  ٚػى٘ ٖٛیض دس اٖ دیذٔ ٜی ؿٛد .خٌٛى ػٕٛدی اِما وٙٙذٜ
حغ ػى ٚ ٖٛخٌٛى افمی اِما وٙٙذ ٜحغ حشوت  ٚرٙة  ٚرٛؽ ٔی تاؿذ و ٝتا تشسػی ٞای ا٘زاْ ٌشفت ٝاص ِحاٍ ا٘ذاص ٚ ٜحذ خٌٛى ػٕٛدی  ٚافمی
ٔتٙاػة ٞؼتٙذ ؤ ٝی تٛاٖ ٌفت تا تذٕ٘ٞ ٝخٛا٘ی وأُ داسد.

بررسی معیار ارتباط با طبیعت بر اساس پوضص گیاهی:
حوٛس ًثیؼت  ٚػٙاكش ًثیؼی دس فواٞای ا٘ؼاٖ ػاخت ٚ ،تّفیك آٟ٘ا تا ػٙاكش ؿٟشی ،ػال ٜٚتش آٖ و ٝت ٝتٌّیف ٔحیي  ٚآٔاد ٜػاختٗ آٖ تشای ایفای
٘مؾ ت ٝػٛٙا ٖ فوایی ٌّٔٛب وٕه ٔی وٙذ ،یىی اص اكّی تشیٗ سٚؽ ٞای اِمای صیثایی تٔ ٝحیي ٚ ،ت ٝػثاستی ،خّك فوای صیثاػت اص ٕٞیٗ س ٚتا تشسػی
ٞای ا٘زاْ ٌشفت ٝدس ٔحذٚد ٜدسختاٖ دس د ٚلؼٕت ٚرٛد داس٘ذ .یىی دس تاغچٞ ٝای پیاد ٜس ٚ ٚدیٍشی دس ایّٙذ ٚػي خیاتاٖ .لشاس ٌیشی دسختاٖ دس ایّٙذ
یه خي ػثض سا دس ٚػي خیاتاٖ ایزاد ٔیىٙذ و ٝصیثایی خاكی ت ٝخیاتاٖ ٔیثخـذ .دسختاٖ دس ٖٚتاغچٞ ٝا ػال ٜٚتش صیثایی یه دیٛاس ٜتشای ٔغاصٞ ٜا  ٚخا٘ٝ
ٞا ایزاد ٔیىٙذ و ٝتاػج خٛدٔا٘ی تش ؿذٖ فوا  ٚرذا وشدٖ تیـتشٔحیي خیاتاٖ اص پیاد ٜسٔ ٚیـٛد.

بررسی نقاط ضعف و قوت و ارائه استراتژی محدوده عبدالمطلب:

دس ایٗ ٔشحّ ٝػؼی ؿذ ٜتا اػتفاد ٜاص ٘ماى لٛت ،هؼف ،فشكت  ٚتٟذیذ دس ٔحذٚد ،ٜاػتشاتظی ٞا  ٚساٞىاسٞایی دس رٟت تٟثٛد ٚهؼیت صیثایی اسائٝ
ٌشدد.

swot

قوت
.1غّث ٝسً٘ ٞای ٌشْ تش

ضعف
------------

سً٘ ٞای ػشد دس تذ٘ٝ

فرصت
.1ایزاااد ؿااٛس ٘ ٚـاااى ٚ

تهدید
--------------

تحشن دس ٔحذٚد ٜتا تٛرٝ
ت ٝخلٛكیات س٘اً ٞاای
ٌشْ
 .2تااااسصتش ؿاااذٖ س٘اااً
ٌیاٞاٖ ٔ ٚثّٕاٖ ؿٟشی تاا

تناسب

تٛرا ٝتا ٝاػاتفاد ٜاص س٘اً
ٞای خٙخی

 .2اػتفاد ٜاص سً٘ ٞای
خٙخی دس رذاسٜ
ٚ .3رٛد ٚحذت ٚ
ٕٞاٍٙٞی ٘ؼثی دس سً٘
ٕ٘ای ػاختٕاٖ ٞا

 .3ایزاد پیٛػتٍی تلشی
دس ٕ٘ای رذاس ٜتا تٛر ٝتٝ
ٕٞاٍٙٞی سً٘ ٞا
 .1اػتفاد ٜاص ٔلاِح تا اتؼاد

ِ .1غض٘اااذ ٜتاااٛدٖ ػاااٌح

 .1وٕتش ؿاذٖ احتٕااَ ػاش

 .1ایزاد خٌاش راا٘ی تاشای

ٔتٙاػاااة ٕٞ ٚاٙٞاااً دس

ٔلاِح الیٗ ٘اتیٙایااٖ ٘ ٚیاض

خٛسدٖ  ٚخٌشات ٘اؿی اص

ػاتشیٗ تاا تٛرا ٝتاِ ٝغض٘اذٜ

وف

تشخی اص لؼٕت ٞای پیاادٜ

آٖ تا تٛر ٝت ٝویفیت ػٌح

تٛدٖ ػٌح تشخی اص ٔلاِح

ٔ .2ما ْٚتٛدٖ ٔلاِح وف

س ٚدس ٔٛالغ تشف  ٚتاساٖ

ٔلاِح وف

ٔٛرٛد دس وف

The 01th Symposium on Advances in Science and Technology (01thSASTech), Mashhad, Iran.
01thSASTech.khi.ac.ir
دس ٔماتُ ػشٔا ٌ ٚشٔا

قانونمندی

.2ػااذْ ٚرااٛد یااه سٔ ا

 .2ػذْ یىٙاٛاختی پٛؿاؾ

خشٚری دس ٔحذٚد ٜرٟت

وف تا تٛر ٝتا ٝاػاتفاد ٜاص

ػثااااٛس ٚػااااایُ چااااش

ٔلاِح تا اتؼاد ٔختّف

داس(ٚرٛد فمي یه سٔا
ٚسٚدی دس ؿیت)1
.3ػااشین تااٛدٖ پیاااد ٜسٚ
(تیؾ اص ٔ 4تش ٔفیذ 1 +اِی
ٔ 1/50تش تاغچ)ٝ
 .4ویفیاات تاااال ٙٔ ٚاػااة
ٔلاااِح ٔااٛسد اػااتفاد ٜدس
وف تاا تٛرا ٝتاٛ٘ ٝػااصی
پٛؿؾ وف

.2سفت  ٚأاذ ٔـاىُ تاشای

 .3ػذْ ٚراٛد ػاشپٛؽ یاا

ٔؼِّٛیٗ ٚ ٚػایُ چاش داس

پُ رٟت ػثاٛس ػااتشیٗ تاش
سٚی رٛی آب ٔٛرٛد دس

 .3أىااااٖ فاااشا ٓٞآٔاااذٖ

ٔحذٚدٜ

حشوت سٚاٖ تاش  ٚساحات

 .4لٌغ ؿذٖ الیٗ ٘اتیٙایاٖ

تش تشای ػاتشیٗ تا تٛرا ٝتاٝ

دس لؼٕت ٞای پایا٘ی پیادٜ

ػشم ٔٙاػة پیاد ٜسٚ

سٞ ٚا

.4أىاااٖ حشواات ساحتتااش
٘اتیٙایاٖ  ٚػذْ تشخٛسد آٟ٘ا

 .5لشاس ٌیشی الیٗ ٘اتیٙایاٖ

تا ٔٛا٘غ ٔٛرٛد دس ٔحذٚدٜ

دس ٔىااااٖ ٔٙاػاااة  ٚتاااٝ

تا تٛر ٝت ٝرإ٘ایی ٔٙاػاة

كٛست خٌی

٘ظیش ٚیّچش  ٚواِؼى ...ٚ ٝتا
تٛر ٝتا ٝػاذْ ٚراٛد یاه
سٔ

خشٚری دس ٔحذٚدٜ

 .3أىاٖ افتادٖ ػاإِٙذاٖ ٚ
وٛدواٖ ت ٝدس ٖٚرٛی آب
وٙاس خیاتاٖ تا تٛر ٝت٘ ٝثاٛد
ػااشپٛؽ  ٚپااُ سٚی رااٛی
آب

 ٚخٌی تٛدٖ الیٗ ٘اتیٙایاٖ

 .4أىاٖ ٌٓ وشدٖ ٔؼیش
ٚ

حشوت

ػشدسٌٕی

٘اتیٙایاٖ تا تٛر ٝت ٝلٌغ ؿذٖ
الیٗ ٘اتیٙایاٖ
ٔ .1تٙاػة تٛدٖ خٌٛى
اندازه

---------------

.1أىاٖ

اِمای

حغ

ػٕٛدی  ٚافمی دس رذاسٜ

حشوت  ٚرٙة  ٚرٛؽ

ٔٛسد تشسػی

دس وٙاس اِمای حغ ایؼتایی

--------------

وٞ ٝش د ٚالصٔ ٝی یه
رذاس ٜتزاسی اػت
ٚ.1رٛد تؼذادی اص دسختاٖ

 .1ػاااذْ ٚراااٛد ٌیاٞااااٖ

 .1أىااااٖ اِماااای حاااغ

 .1ػذْ رزاتیت پٛؿؾ

خااضاٖ ٘اپزیش(ٕٞیـاا ٝػااثض

تضییٙی(چاا ٝدائٕاای  ٚچااٝ

پٛیایی  ٚحیاات تا ٝفواای

ٌیاٞی آیّٙذ وٙاسی  ٚدس

٘ظیش واد) دس ٔحذٚدٜ

فلاااااّی) دس ٔحاااااذٚدٜ

ؿٟشی تاا تٛرا ٝتاٚ ٝراٛد

٘تیزٝ

رزاتیت

تخلٛف آیّٙذ وٙاسی

تؼذادی اص دسختااٖ ٕٞیـاٝ

فوای پیاد ٜس ٚتا تٛر ٝتٝ

 .2تؼذاد تؼیاس وٓ ٌیاٞاٖ

ػثض دس فوای ؿٟشی ٔٛسد

ػذْ ٚرٛد ٌیاٞاٖ تضییٙی

دائٕی(ٕٞیـ ٝػثض) دس

تشسػی

دس ایٗ فوا

ٔحذٚدٜ

 .2أىاٖ ػثٛس ٘ٛس  ٚدس

ارتباط با طبیعت

٘تیز ٝا٘تماَ ٌشٔا ت ٝوف ٚ
ٚ .2رٛد ٌیاٞاٖ ٌ٘ٛااٌٖٛ

رذاس ٜفوای ؿٟشی دس

ٔ ٚتٛٙع دس ٔحذٚدٜ

فل َٛػشد ػاَ تا تٛر ٝتٝ
خضاٖ پزیشی تؼیاسی اص
دسختاٖ ٔحذٚدٜ

واٞؾ
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ارائه راهکار:

ٞذف اص صیثاؿٙاػی فوای ؿٟشی فشا ٓٞاٚسدٖ ٔحیٌی اػت ؤ ٝشدْ دس اٖ احؼاع ِزت وٙٙذ تشای ایٗ ٔٙظٛس ٔیتٛاٖ اص سا ٜواسٞای صیش تٟش ٜتشد:
 سفغ ٘اصیثایی ٞا ت ٝواس تشدٖ ػٙاكش ًثیؼی ً ٚثیؼت دس فواٞای فواٞای ؿٟشی تٛر ٝت ٝحذ  ٚا٘ذاصٞ ٜا ت ٝػٛٙاٖ یه ٔؼیاس اكّی دس صیثایی فواٞای ؿٟشی احذاث  ٚتٟثٛد فواٞای ؿٟشی ٔٙاػة ٔ ٚتٛٙع ت ٝواسٌیشی ٔثّٕاٖ ؿٟشی ٔٙاػة  ٚاػتا٘ذاسد خّك صیثایی تا اػتفاد ٜاص ٚحذت تیٗ فشْ ٞا  ٚػّٕىشدٞا ایزاد هٛاتي ٔ ٚمشسات تشای ٕ٘اٞا ٔ ٚؼٕاسی فواٞای ؿٟشی ٕٞاٍٙٞی فوای ؿٟشی  ٚرضییات اٖ (ؿأُ فشْ ٞا ،اؿىاَ ،اتؼاد ،سٍٟ٘ا  )... ٚتا الّیٓ ٔ ٚحیيچٟش ٜؿٟش تا سفغ ٘اصیثایی ٞا اكالح  ٚتا سػایت اك َٛروش ؿذ ٚ ٜلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ؿىُ ٚالؼی خٛد سا پغ اص ٌزؿت ٔذتی تاص ٔیثایذ ٕٞچٙیٗ ٘یاصٞای
فیضیىی  ٚسٚا٘ی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚاػوای ایٗ خا٘ٛاد ٜتضسي تا ایزاد ٌ ٚؼتشؽ فواٞای ؿٟشی تش ًشف ٔیٍیشد.

نتیجه گیری:

حمٛق ؿٟش٘ٚذی اتؼاد ٌؼتشد ٜای داسد و ٝتشسػی ایٗ ٔفٔ ْٟٛؼتّضْ ؿٙاخت صٚایای ٔختّف ٔؼائُ ؿٟشی  ٚا٘ؼاٖ اػتِ ،زا سٚیىشدی تخللی دس تٕاْ
صٔیٞ ٝٙای لاتُ تشسػی ٔٛسد تاویذ ٔی تاؿذ ٔ .حذٚد ٜدیذ یا ٕٞاٖ رّ ٜٛتلشی تؼشیف ؿذ ٜدس ٔحیي ػٕٔٛی ،خلٛكا یه ٔزٕٛػ ٝارتٕاػی ت ٝػٛٙاٖ
ؿٟش ،صاییذ ٜیىی اص ایٗ حمٛق اػت و ٝتٙاػثات تلشی  ٚصیثایی ؿٙاػیٔ ،تٗ اكّی ایٗ ٔٛهٛع ٔی تاؿذ  .حك صیثا دیذٖ ،تٙاػثات فشْ ،فوا ٔ ٚثّٕاٖ ٚ
ٔٛاسد ٔتؼذدی اص ایٗ لثیُ ،سػایت لٛا٘یٗ خاف ٔؼٕاسی  ٚؿٟشػاصی سا ؿأُ ٔی ٌشدد.
ٚلتی كحثت اص صیثاػاصی ؿٟش ٔی وٙیٓ دس ٚالغ ت ٝد٘ ٚىت ٝاؿاس ٜوشد ٜایٓ :یىی ایزاد صیثایی  ٚدیٍشی حزف  ٚسفغ تٕاْ ػٛأّی وٛٔ ٝرة تذٔٙظش ؿذٖ
٘ ٚاصیثایی ؿٟش ٔی ؿٛد .تؼیاسی ػمیذ ٜداس٘ذ وٛٔ ٝسد دٕٟٔ ْٚتش اػت صیشا تا تحمك آٖ ػأُ أ َٚی تٛا٘ذ واسػاص تاؿذ.ایٗ ٘یاص ت ٝصیثایی رضء ٘اؿٙاختٝ
تشیٗ ٘یاصٞا ٔ ی تاؿذ؛ ٔاصِٔ ٛؼتمذ اػت و ٝایٗ ٘یاص دس تؼوی افشاد ٚرٛد داسد  .ایٗ ٌ ٝ٘ٛافشاد تا دیذٖ صؿتی(تً ٝشیمی خاف) تیٕاس ٔی ؿ٘ٛذ  ٚتا لشاس ٌشفتٗ
دس ٔحیٌی صیثا تٟثٛد ٔی یاتٙذ ایٗ حاِت تمشیثا تٌٛس ػاْ دس وٛدواٖ ػآِ دیذٔ ٜی ؿٛد.
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