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چكيدٌ
ثب اتٕبْ ر ًٙرٟب٘ی د ٚ ْٚآغبص دٚساٖ ثبصػبصی دس ؿٟشٞبی اسٚپب  ٚثب تٛر ٝث ٝوخشت رٕؼیت ٔؼّٛٔ َٛضٛع ٔٙبػت ػبصی ٔحیظ ؿٟشی ٔٛسد تٛرٚ ٝیظ ٜلشاس
ٌشفت .صیشا ا٘ؼبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔٛرٛدی ارتٕبػی ٕٛٞاس ٜدس كذد ایزبد استجبط ثب فضبی پیشأ ٖٛخٛد اػت.ایزبد ایٗ استجبط اص عشیك حضٛس دس ٔحیظ،دػتشػی ث ٝفضبٞبی
پیشأ ٚ ٖٛا٘زبْ فؼبِیت ٞبی حیبتی ٔیؼش اػت أب ٔتبػفب٘ٞ ٝشٌب ٜكحجت اص ٔؼّٔ َٛیـٛد دس ر ٗٞثؼیبسی اص افشاد تلٛیش ؿخلی سٚی كٙذِی چشخذاس ٘مؾ ٔیجٙذد دس
كٛستی ؤ ٝؼّٛالٖ رؼٕی-حشوتی اص رّٕ٘ ٝیشٞٚبی فؼبَ دس ربٔؼٞ ٝؼتٙذ.
حبَ ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝؿٟش ثشای ادأ ٝحیبت  ٚتىبپٛی خٛد ث ٝایٗ ٌش٘ ٜٚیض ٕٞچ ٖٛػبیش ؿٟش٘ٚذاٖ ٘یبص داسد الصْ دا٘ؼت ٝتب ثٞ ٝذف ایٗ پظٞٚؾ وٙٔ ٝبػت ػبصی
ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ دس خیبثبٖ احٕذآثبد ٔـٟذ ٔیجبؿذ پشداخت ٝؿٛد .دس ایٗ ساػتب ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ تٛكیفی تحّیُ ثٔ ٝؼشفی  ٚاسصیبثی ٔؼیبس ٞبی ٔجّٕبٖ ؿٟش
ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ پشداخت ٝؿذ ٚ ٜدس رٕغ آٚسی  ٚتحّیُ اعالػبت اص سٚؽ -وتبثخب٘ ٝای،پشػـٙبٔ ٝای ٔ،ـبٞذٔ ٜیذا٘ی وٕه ٌشفت ٝؿذ ٜاػت ٚ.دس ٟ٘بیت ساٞىبس ٞب ٚ
پیـٟٙبداتی ثٙٔ ٝظٛس تحمك عشاحی  ٚاكِٛی دس استجبط ثب ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ اسائ ٝؿذ ٜاػت.
ياژٌَای كلیدیٙٔ :بػت ػبصیٔ،جّٕبٖ ؿٟشیٔ،ؼِّٛیٗ،احٕذ آثبد
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 - 1مقدمٍ
عجك آٔبس ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی،د ٜدسكذ رٕؼیت رٟبٖ ثٛ٘ ٝػی دچبس ٔؼِّٛیت رؼٕی ٞؼتٙذ.دس وـٛس ٔب ثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی  ٚرًٙ
تحٕیّی،پذیذٔ ٜؼِّٛیت ػیشی فضایٙذ ٜداؿت ٝاػتٔ.ؼّٛالٖ ثشای ص٘ذٌی ارتٕبػی دس ؿٟشٞب ثب ٔٛا٘غ ٔؼٕبسی  ٚؿٟشی ٔتؼذد س ٚث ٝسٞ ٚؼتٙذ
ثٙبثشایٗ،ػبصٌبس ػبختٗ ٔحیظ ؿٟش ثب ٘یبص ٞبی ٔؼّٛالٖ رؼٕی ضشٚستی حیبتی اػت  ٚعشاحی ؿٟشی ثبیذ ثشاػبع ٔؼیبس ٞب  ٚضٛاثغی خبف ثشای
ٔؼّٛالٖ ا٘زبْ پزیشد.
اص آ٘زب و ٝص٘ذٌی ٔؼِّٛیٗ ٔٛار ٝثب ٔحذٚدیت ٞبی خبكی اػت ٔ ٚؼِّٛیت ثبػج اختالَ دس ساثغ ٝفشد ثب ٔحیظ ٔیٍشدد ثبیذ ػؼی ؿٛد و ٝدس
ثش٘بٔ ٝسیضی ٞبی ٔحیغی ػبصٌبس ػبصی ٔحی ظ ثب ؿشایظ خبف ٔؼِّٛیٗ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .صیشا ثخـی اص ٘یشٞٚبی فؼبَ ربٔؼ ٝو ٝػٕذتب ؿبُٔ
ػبِٕٙذاٖ،خشدػبالٖ  ٚافشاد ٔؼّ ٚ َٛرب٘جبص ٞؼتٙذ :ث ٝػجت وٓ تٛا٘ی رؼٕی  ٚحشوتی٘،ب ث ٝػبٔبٖ ثٛدٖ  ٚػذْ ا٘غجبق فضبٞبی ؿٟشی ثب ٘یبصٞب  ٚؿشایظ
ایٗ افشاد،أىبٖ حضٛس فؼبَ دس ؿٟش سا ٘ذاس٘ذ  ٚایٗ ٔ ٟٓدس ثّٙذ ٔذت ٔٛرت ثشٚص خؼبست ٞبی ارتٕبػی  ٚالتلبدی فشاٚا٘ی خٛاٞذ
ؿذ.رب٘جبصأٖ،ؼِّٛیٗ  ٚػبیش آػیت ٔٙذاٖ وٌ ٝشٞٚی ػظیٓ اص رٕؼیت ا٘ؼب٘ی سا دس ٞش ربٔؼ ٝتـىیُ ٔیذٙٞذ،لبدس خٛاٙٞذ ثٛد ثب ثٟشٌ ٜیشی اص أىب٘بت
 ٚا٘غجبق فضبی ؿٟشی ثب ٘یبص ٞبی ایٗ افشاد،اٍ٘یض ٜخٛد سا تمٛیت وشد ٚ ٜدس ػشك ٝارتٕبع،تٛا٘بیی ٞبی خٛد سا ث ٝوبس ثش٘ذ.اص ایٗ س ٚالصْ اػت ث ٝثحج
ٔٙبػت ػبصی ٔحیظ ؿٟشی تٛر ٝثیـتشی ؿٛد.
ِزا خیبثبٖ احٕذآثبد ث ٝػٛٙاٖ فضبی ػٕٔٛی ؿٟشی ٕ٘ ٝ٘ٛی ٔٛسدی ایٗ پظٞٚؾ ا٘تخبة ؿذ ٜاػت و ٝدس آٖ ث ٝثشسػی ِٔٛفٞ ٝبی ویفی فضبی
ؿٟشی  ٚاسائ ٝساٞىبسٞبی رٟت ٔٙبػت ػبصی ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
 - 2بيان مسالٍ
 ٕٝٞافشاد ٔؼّ َٛدس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ٝرٟبٖ،ثٚ ٝیظ ٜایشاٖ اص ٔیضاٖ ثبالی ؿیٛع فمش  ٚػذْ دػتشػی ث ٝفشكتٟبی ثشاثش ارتٕبػی  ٚالتلبدی ٚ
ثبِتجغ آٖ ٘بٔٙبػت ث ٛدٖ فضبٞبی ؿٟشی س٘ذ ٔیجش٘ذٕٞ.چٙیٗ ثشسػی ٞب ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت ؤ ٝؼِّٛیٗ دس ؿٟش ٔـٟذ دچبس ٔحذٚدیت ٞب ٛٔ ٚا٘غ فشاٚا٘ی
ثشای حضٛس دس فضبٞبی ػٕٔٛی  ٚسفغ ٘یبصٞبی ارتٕبػی خٛیؾ ٞؼتٙذ.ایٗ ٔحذٚدیت ٞب ثیـتش ٘بؿی اص ٘بسػبیی ٞبی ػبختبسی  ٚػّٕىشدی ٔذیشیت
ؿٟشی ٔیجبؿذ.اٌشچ ٝد س تٕبٔی ٔٙبعك الذأبتی ثشای ٔٙبػت ػبصی ٔحیغی ا٘زبْ ٌشفت ٝأب ارشای آٟ٘ب اص اثضاس ٞبی وٙتشِی ٘ ٚظبستی الصْ ثشخٛسداس
٘یؼت.
ِزا دس ایٗ پظٞٚؾ ػؼی خٛاٞذ ؿذ ثب ٔؼشفی ٔحذٚد ٜاحٕذآثبد ث ٝثشسػی اثؼبد ٔ ٚؼیبسٞب رٟت ٔٙبػت ػبصی ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ ثب تٛرٝ
ث٘ ٝیبصٞبی ٔؼّٛالٖ،وٓ تٛاٖ ٞبی حشوتی  ٚرب٘جبصاٖ پشداخت ٚ ٝپغ اص ػٙزؾ ٘مبط لٛت  ٚضؼف آٖ ثب اسائ ٝپیـٟٙبداتی رٟت اسصیبثی ٔ ٚیضاٖ لبثّیت
ارشا دس ٔحیظ ٔٛسد ٔغبِؼ ٝپشداخت ٝخٛاٞذ ؿذ.
 -1- 2اَميت ي ضريرت پژيَص
ٚالؼیت ٞبی ص٘ذٌی سٚصٔش٘ ٜـبٖ ٔیذٞذ و ٝافشاد ٔؼّ َٛثب تلٛیشی و ٝاص خٛد داس٘ذٕ٘،یتٛا٘ٙذ سٚاثظ ػبدی ارتٕبػی ثب دیٍشاٖ ثشلشاس وٙٙذ  ٚدس
٘تیزٌٛ ٝؿٌ ٝیش ٔیـ٘ٛذ.فضبٞبی ٚیؤٔ ٜؼِّٛیٗ ٘ ٚبثیٙبیبٖ،آٟ٘ب سا ث ٝدٚس اص افشاد رٛاٖ  ٚػبِٓ ٔحلٛس وشد ٚ ٜاص ربٔؼٔ ٝتٕبیض ٔیىٙذ أب ٔؼّٛالٖ ثٞ ٝیچ
ٚر ٝخٛاػتبس خبف ؿذٖ  ٚدیذ٘ ٜـذٖ ٘یؼتٙذ.ث ش ایٗ اػبع الصْ اػت ٔؼِّٛیت ث ٝػٛٙاٖ حمیمتی ا٘ىبس ٘ب پزیش اص ػٛی ربٔؼ ٝپزیشفت ٝؿٛد.دس ٚالغ غیش
ػبدی ثٛدٖ ػبختبس ػّٕىشدی ا٘ذاْ،رّ ٜٛخبسری ثذٖ  ٚیب ٞش٘ٛع ٘ب ثٙٞ ٝزبسی دس صٔیٞ ٝٙبی رؼٕب٘ی  ٚسٚا٘ی ٔیتٛا٘ذ ٔٙزش ثٔ ٝؼِّٛیت دس ا٘ؼبٖ ٌشدد ٚ
پیبٔذ ایٗ أش ضؼف یب ٘ب تٛا٘ی فشد اص ا٘زبْ ثشخی فؼبِیت ٞبی فشدی یب ارتٕبػی خٛاٞذ ثٛد.ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔؼّ٘ َٛیض دلیمب ث ٝػٛٙاٖ ثخـی اص ثذ٘ ٝپٛیب ٚ
فؼبَ ربٔؼ ٝلّٕذاد ٌشدیذ ٚ ٜثؼیبس وٛتب ٜا٘ذیـب٘ ٝاػت و ٝث ٝدِیُ ٔؼِّٛیت تٛإ٘ٙذی  ٚخاللیت ایـبٖ ث٘ ٝحٔ ٛغّٛثی دس ربٔؼٛٔ ٝسد تٛر ٝلشاس
ٍ٘یش د.حبَ ایٗ ػٛاَ ٔغشح ٔیٍشدد و ٝآیب صٔی ٚ ٝٙثؼتش الصْ رٟت ایفبی ٘مؾ ٔٛحش ٔؼّٛالٖ دس ربٔؼ ٝفشاٌ ٓٞشدیذ ٜاػت؟
 -2- 2اَداف تحقيك


سػیذٖ ث ٝساٞىبسٞبی ارشایی رٟت ٔٙبػت ػبصی ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ ثب اِٛٚیت دادٖ ث ٝحشوت ٔؼِّٛیٗ  ٚایزبد دس فضبٞبی ؿٟشی
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سػیذٖ ث ٝفضب ی ٔٙبػت ص٘ذٌی ثب ثبالتشیٗ ػغح ویفیت رٟت ٔٙبػت ػبصی ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ



ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی ٔؼّٛالٖ  ٚرب٘جبصاٖ اص فضبٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ

 -3-2سًاالت تحقيك



ثشای ثبال ثشدٖ وجفیت ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ چ ٝؿبخق ٞبیی سا ثبیذ دس ٘ظش ٌشفت؟
چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثب افضایؾ و یفیت ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ ػغح ویفیت فضبٞبی ؿٟشی  ٚص٘ذٌی سا ثشای ٔؼِّٛیٗ رؼٕی -حشوتی ثبال
ثشد؟




چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ خیبثبٖ احٕذآثبد سا ث ٝفضبی ؿٟشی ٔٙبػت رٟت اػتفبدٔ ٜؼِّٛیٗ تجذیُ وشد؟
ساٞىبسٞبی ارشایی ٔٙبػت رٟت اػتفبد ٜی ٔؼِّٛیٗ اص فضبٞب چیؼت؟

 -3ريش تحقيك
ایٗ پظٞٚؾ سٚؽ تحّیّی – تٛكیفی ٔی ثبؿذ دس ثخؾ ٘خؼت وّیبت تحمیك ػٛٙاٖ ؿذ ٜػپغ ثٔ ٝغبِؼ ٝی ٔجبحج ٘ظشی  ٚادثیبت ٔٛضٛػی
تحمیك دس صٔی ٝٙی ٔٛضٛع ٔٛسد ٘ظش پشداخت ٝؿذ ٜاػت .ػپغ ث ٝثشسػی ٕ٘ ٝ٘ٛی ٔٛسدی اص اثؼبد ٔختّف پشداخت ٝؿذ ٜاػت .پظٞٚؾ اص ٘ٛع وتبثخب٘ ٝای
 ٚویفی ٔیجبؿ ذ و ٝثخؾ ٘ظشی آٖ ثب ثشسػی ٔ ٚغبِؼ ٝی اػٙبد ،پبیبٖ ٘بٔٞ ٝب ٔ ،مبالت ٔتؼذد  ٚثخؾ ویفی و ٝثب اػتفبد ٜاص ٔـبٞذ ٜی ٔیذا٘ی ثٛػیّ ٝی
تٙظیٓ پشػـٙبٔ ٝرٟت رٕغ آٚسی اعالػبت ٕٞ ٚچٙیٗ اص تىٙیه  SWOTرٟت اسصیبثی یبفتٞ ٝبی پظٞٚؾ كٛست ٌشفت ٝاػت.
محديدٌ مًرد مطالؼٍ
ؿٟش ٔـٟذ دٔٚیٗ وال٘ـٟش  ٚثضسٌتشیٗ ؿٟش ٔزٞجی ایشاٖ ،ث ٝثشوت ٚرٛد ٔشلذ ؿشیف ٞـتٕیٗ أبْ ؿیؼیبٖ رٟبٖ ،پیـیٝٙای  1200ػبِ ٝداسد.
ٚػؼت ایٗ ؿٟش حذٚد  300ویّٔٛتش ٔشثغ  ٚرٕؼیت آٖ دس ػبَ  1385حذٚد ٔ 2یّیٞ 427 ٚ ٖٛضاس ٘فش ثٛد ٜاػت.
خیبثبٖ احٕذآثبد ؿٟش ٔـٟذ ٘یض ث ٝدِیُ داسا ثٛدٖ ٔشاوض خشیذ ٌ٘ٛبٌ، ٖٛسٚصا٘ ٝعیف ٚػیؼی اصٔشدْ سا ث ٝایٗ لؼٕت اص ؿٟش ٔیىـب٘ذ ِ ٚزا تشاوٓ
تشافیه ػٛاسٚ ٜپیبد٘ ٚ ٜیض رٌّٛیشی اص تذاخُ ایٗ د ٚارتٙبة ٘بپزیش ٔیجبؿذ.
 -4مباوی وظری
 - 1-4مؼلًليت ي اوًاع آن
لجُ اص پشداختٗ ثٔ ٝمٔ ِٝٛجّٕبٖ ؿٟشی ثبیذ ایٗ ٘ىت ٝسا ٔذ ٘ظش لشاس داد ؤ ٝؼّ َٛویؼت  ٚداسای چٔ ٝـىالت ٔ ٚحذٚدیت ٞبیی اص ٘ظش فیضیىی
ٔیجبؿذ  ٚثب داؿتٗ آٌبٞی وبُٔ اص ٘ظش ٛٞیت رؼٕی -حشوتی ا ٚث ٝثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی ثذٔ ٖٚب٘غ ثشای آ٘بٖ ثپشداصیٓٔ .ؼّ َٛوؼی اػت و ٝث ٝػّت
داؿتٗ ٘مق ػضٛی،دچبس ٔـىالتی دس ارشای فؼبِیتٟبی ػبدی سٚصٔش ٜاؽ ؿٛد.
ٔؼِّٛیٗ رؼٕی -حشوتی ث ٝدٌ ٚش ٜٚثضسي ٔؼِّٛیٗ ٘یٕٔ ٝتحشن ٔ ٚؼِّٛیٗ اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص كٙذِی چشخذاس تمؼیٓ ٔیـ٘ٛذ.اص آ٘زب و ٝثیـتشیٗ
ٔـىُ حشوتی سا افشاد ٔؼّ َٛاػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص كٙذِی چشخذاس داس٘ذ  ٚپشدسدػشتشیٗ ٚػیّ ٝوٕىی اص ٘ظش حزٓٚ،صٖ  ٚاؿغبَ رب كٙذِی چشخذاس اػت
ثٍٙٞ ٝبْ عشاحی یب ٔٙبػت ػبصی ثشای ٔؼِّٛیٗ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ ٌش ٜٚاص ٔؼِّٛیٗ،ث ٝعٛس حتٓ ٔؼبئُ ٔؼِّٛیٗ ٘یٕٔ ٝتحشن ٘یض ٔغشح
ٔیـٛد(.ػٛس٘ؼٗ،ریٕض،ساثشت)1370،
 - 2-4مىاسب سازی
یؼٙی ایزبد ٔحیظ ٞبی ثذٔ ٖٚب٘غ  ٚیب تؼٟیُ دػتشػی ثشای ،ٕٝٞو ٝخٛد یىی اص ساٞىبس ٞبی استمب ویفیت ص٘ذٌی ثشای وّی ٝافشاد ربٔؼ ٝثٚ ٝیظٜ
افشاد داسای ٔؼِّٛیت اػت(.پیشٔٛس.)73،ٜ
 -3-4مًضًػات مىاسب سازی تجُيسات ضُری
تزٟیضات ؿٟشی ثٔ ٝزٕٛػ ٝای اص ٚػبیُ حبثت یب ٘یٕٔ ٝتحشن ثب وبسثشد ٔـخق اعالق ٔیـٛد و ٝثب ٔزٛص ٔمبٔبت دِٚتی ث ٝعٛس دائٓ یب فلّی دس
فضبی ػٕٔٛی ؿٟش دس اختیبس ؿٟش٘ٚذاٖ لشاس ٌشفت ٝاػت.تزٟیضات ؿٟشی رض الیٙفه ٔحیظ ؿٟش ثٛدٛٞ ٚ ٜیت  ٚؿٙبخت وبُٔ ؿٟش سا أىبٖ پزیش
ٔیؼبص٘ذ.ػال ٜٚثشایٗ ٚظبیف دیٍشی ٘یض داس٘ذ و ٝػجبستٙذ اص:تؼییٗ رٟت  ٚاسائ ٝاعالػبت ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ،اسائٔ ٝمشسات٘،ح ٜٛتٛصیغ  ٚرٕغ آٚسی
وبال،اػتشاحت،سٚؿٙبییٚ،ػبیُ فشٍٙٞی (...ٚپیشٔٛس)73،ٜ
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ٔؼبثش  ٚپیبد ٜسٞ ٚب



پُ ٞبی استجبعی



ػٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٛٔ ٚ ٜا٘غ دس پیبد ٜس(ٚاص لجیُ تیش چشاؽ ثشق،وٙتٛس ٞبی ٌبص)...،



 ٓٞػغح ػبصی ػٛاس ٜس ٚ ٚپیبد ٜسٚ



اػتب٘ذاسد ٞبی ٔؼیش ٘بثیٙبیبٖ دس ٔؼیش تمبعغ ٞب



٘ٛع وف پٛؽ  ٚفبكّ ٝثیٗ آٟ٘ب دس ٔؼبثش



٘ٛع صیشػبخت ٞب



آػب٘ؼٛس



ػغح ؿیجذاس



ػشٚیغ ثٟذاؿتی



ثبصؿٞٛب



ٚسٚدی



ٔؼیش ٘بثیٙبیبٖ



تّفٗ ػٕٔٛی



خٛدپشداص ٞب

جديل شمارٌ( :)1شىاسایی کمبًد َا ي مشکالت تجُیسات شُری برای فرد معلًل ( -مىبع:وگارودٌ)

هؾکالت هؼلَلیي جغوی-حزکتی
تلفي ػوَهی
ًَرپزداسی
هٌاعة

ایغتگاُ
ّا

صٌذٍق
پغت

عغل ستالِ

آتخَری

ًیوکت

تَدى ًصة دعتگاُ
ػذم ٍجَد فضای تاال
در ارتفاع سیاد
کف تاجِ
کافی داخلی

 -4-4بررسی مطكالت فرد مؼلًل در استفادٌ از مبلمان ضُری
 - 1-4-4پيادٌ ري
عشاحی ٔىبٖ ٞبی ٔٙبػت ثشای آػبیؾ  ٚساحتی ػبثشاٖ پیبد ٜیىی اص ٕٟٔتشیٗ رٙجٞ ٝبی ؿٟش٘ـیٙی ٘ٛیٗ اػت(آؿٙبیی ثب ٔذیشیت
ؿٟشی،1386،ف)1
ث ٝعٛس لغغ ثیـتشیٗ ٔىب٘ی و ٝیه ػبثش پیبد ٜدس ػغح ؿٟش ثب آٖ ػش ٚوبس داسد  ٚثٚ ٝیظٌی ٞبی آٖ إٞیت ٔیذٞذ پیبد ٜس ٚاػتٔ(.ؼٕبس،1385،ف)3
پیبد ٜسٞ ٚب ثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای عشاحی ؿ٘ٛذ و ٝلبثُ اػتفب د ٜثشای افشاد ٔؼّ َٛثبؿٙذ،عشاحی ای ٍٝ٘ٛٙپیبد ٜسٞٚب ٘ ٝتٟٙب ٞیچ خّّی دس تشدد دیٍش افشاد
ربٔؼٚ ٝاسد ٕ٘ی آٚسد ثّى ٝدس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ثبػج ثبال سفتٗ ایٕٙی ثخلٛف ثشای وٟٙؼبالٖ  ٚوٛدوبٖ ربٔؼٔ ٝیـٛدٔ(.ؼٕبس،1385،ف)3
 - 2-4-4پل َای ارتباطی بيه پيادٌ ري ي خيابان
پّ ٟبی ٘لت ؿذ ٜثش سٚی رٛی ٞب  ٚآثشٞٚب،استجبط د ٝٙٞدٔ ٚؼیش پیبد ٜس ٚ ٚػٛاس ٜسٞ ٚؼتٙذ(كفشی،1387،ف.)42ثٟتش اػت ثشای ػِٟٛت ػجٛس ٚ
ٔشٚس ٘بتٛا٘بٖ رؼٕی پُ استجبعی ثیٗ پیبد ٜس ٚ ٚػٛاس ٜس ٚحذالُ دس ٞش ٔ 50تش پیؾ ثیٙی ؿٛد،پٟٙبی ایٗ پّٟبثبیذ حذالُ  120ػب٘تی ٔتش پٟٙب داؿتٝ
ثبؿذٕٞ.چٙیٗ الصْ اػت دػتٍبٞ ٜبی تِٛیذ كذا خجش وٙٙذ ٜثٍٙٞ ٝبْ ػجٛس آصاد ثشای ػبثش پیبد ٜرٟت اػتفبد٘ ٜبثیٙبیبٖ دس تمبعغ ٞبی پشتشدد ٘لت
ؿٛد.ثٟتش اػت ثب ػخت ٌشفتٗ لٛا٘یٗ اص تٛلف اتٔٛجیُ ٞبی دس ٔمبثُ پّٟبی استجبعی رٌّٛیشی ث ٝػُٕ آیذٔ(.ؼٕبس،1385،ف)5
 -1- 2-4-4مطكالت مًجًد در پلُای ارتباطی


وٓ ػشم ثٛدٖ ػغح ؿیجذاس



ِغض٘ذ ٜثٛدٖ وفپٛؽ ػغح ؿیجذاس



عٛال٘ی ثٛدٖ ػغح ؿیجذاس
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تٙذی ؿیت ػغح ؿیجذاس



٘جٛدٖ ٚػیّ ٝدػتٍشد دس عشفیٗ ػغح ؿیجذاس



صیبد ثٛدٖ استفبع ٔیّ ٝدػتٍشد( كفشی،1387،ف)7

 -3-4-4رامپ جدايل
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثؼیبسی اص ٔؼّ ِٛیٗ داسای كٙذِی چشخذاس ٔیجبؿٙذ اػتفبد ٜاص سأپ ثشای ػجٛس ٔ ٚشٚس ایٗ ٌ ٝ٘ٛاؿخبف ضشٚسی اػت.ثب
اػتب٘ذاسدػبصی دسػت  ٚسػبیت ضٛاثظ ٔیتٛاٖ أىبٖ تشدد افشاد سا ػِٟٛت ثخـیذ حذالُ ػشم ػغح ؿیجذاس  120ػب٘تی ٔتش ٔیجبؿذٕٞ،چٙیٗ دس عشفیٗ
ػغح ؿیجذاس دػتٍیش٘ ٜلت ؿٛد،استفبع ٔیّ ٝدػتٍیش ٜاص وف ػغح ؿیجذاس ثشای ؿخق ٘ـؼت 75 ٝػب٘تی ٔتش  ٚثشای ؿخق ایؼتبد 5 ٜػب٘تی ٔتش  ٚثشای
وٛدوبٖ  60ػب٘تی ٔتش اػت.ثٟتش اػت وف ػغح ؿیجذاس غیش ِغض٘ذ ٜثبؿذ  ٚثشای ػبخت آٖ اص پٛؿؾ آػفبِت  ٚیب ٔٛصاییه ٞبی آرذاس اػتفبدٜ
ٕ٘ٛدٙٔ.غمی اػت اٌش ػغح ؿیجذاس حذاوخش ٔ 3تش ع َٛداسد،حذاوخش ؿیت  %8ثشای آٖ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛدٔ(.ؼٕبس،1385،ف)5
 -4-4-4ميس ي ويمكت
دس عشاحی ٘یٕىت٘،یبص ٞبی افشاد ػبِٕٙذ ٘ ٚبتٛاٖ سا ثبیذ دس ٘ظش ٌشفت.ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ،ثشخی دس ٍٙٞبْ ٘ـؼتٗ یب ثشخبػتٗ اص ٚضؼیت ٘ـیٕٗ،ثٝ
دػت٘ ٝیٕىت احتیبد داس٘ذ.فضبی الصْ رٟت حشوت پبؿ ٝٙدس ٍٙٞبْ ثشخبػتٗ ضشٚسی اػت.وؼب٘ی و ٝاص ٚیّچش اػتفبدٔ ٜیىٙٙذ،ثٔ ٝحُ ٞبیی ثشای
تٛلف  ٚاػتشاحت  ٚخبِی اص تشدد ػبثشاٖ  ٚربیی ثشای لشاس دادٖ ٚػبیُ  ٚثؼتٞ ٝبیـبٖ احتیبد داس٘ذ.ایٗ ٔىبٖ ٞب ثبیذ دس ٔزبٚست ٘یٕىت ٞبی دٚػتبٖ
ٕٞ ٚشاٞبٖ خٛدؿبٖ ثبؿذ(.داالع ِ ٚیتُ ٚٚد،1388،ف)78
دس پبسن ٞب  ٚفضبٞبی ػجض ؿٟشی ٔیضٞب ثبیذ داسای ته پبی ٝای اػتٛا٘ ٝای ؿىُ دس ٚػظ  ٚتٟٙب دس د ٚرٟت داسای كٙذِی ثبؿٙذ  ٚد ٚرٟت دیٍش آٖ
فضبیی خبِی رٟت ربیٍیشی ٔؼِّٛیٗ داسای كٙذِی چشخذاس ثبؿذ دس ثبالی ایٗ ٔىبٟ٘ب یه آالچیك  ٚیب ػبی ٝثبٖ ٟ٘بد ٜؿٛد ثٟتش اػت عشاحی ػبیجبٟ٘ب ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای ثبؿذ و ٝدس د ٚػب٘تیٕتش ثبؿذ ،ػشم ٔیض ٞب ثبیذ وٕی ثضسٌتش دس كٛست ِض ْٚثبص  ٚثؼت ٝؿ٘ٛذ استفبع ػبی ٝثبٟ٘ب حذالُ ٔ 110تش ثبؿذ  ٚثٟتش
اػت كٙذِی ٞبی د ٚعشف ٔیض اص ٘ٛع اص ػشم كٙذِی چشخذاس دس حذٚد ٔ 25تحشن یب چشخـی ػبخت ٝؿ٘ٛذ تب ثتٛاٖ ث ٝػِٟٛت رٟبت سا ػٛم
ٕ٘ٛدٔ(.ؼٕبس،1385،ف)7
 -5-4-4پل َای ًَایی
ػبِٕٙذاٖ  ٚوٛدوبٖ  ٚوؼب٘ی و٘ ٝبتٛا٘ی رؼٕی داس٘ذ  ٚحتی افشاد ٔؼِٕٛی و ٝتخّف ٔیىٙٙذ،دِیُ اكّی ػجٛس ٘ىشدٖ اص پُ ػبثش پیبد ٜسا ٚرٛد پّٝ
ٞبی صیبد ٘ ٚب ٔٙبػت آٖ ٔیذا٘ٙذ.اص ایٗ سٔ ٚؼئٛالٖ تشاف یه ؿٟشی  ٚؿٟشداسی تٛا٘ؼت ٝا٘ذ ثب ػبخت پُ ٞبی ػبثش پیبدٔ ٜىب٘یض ٜثب پّ ٝثشلی  ٚثبالثش اص
دؿٛاسی اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ ثىبٙٞذ(.ػبلالٖ،1387،ف)4
دس پُ ٞبی ٛٞایی ثشای ثبال سفتٗ ٔؼِّٛیٗ ثبیذ اص اص پّ ٝثشلی یب ثبال ثش ث ٝربی پّ ٝاػتفبدٕٛ٘ ٜد،،پّٟبی ٛٞایی حتٕب یه ٔتش ثبؿذ،وف ای ٍٝ٘ٛٙپُ ٞب ثبیذ
داسای ػمف ٘ ٚشدٞ ٜبی ثّٙذ ثبؿٙذ٘،جبیذ ػغح كیمّی ِ ٚغض٘ذ ٜای داؿت ٝثبؿذٕٞ.چٙیٗ ثٟتش اػت دس د ٚعشف ٘شدٞ ٜبی پُ ٔیّٞ ٝبی ِ ِٝٛای ؿىّی ثشای
اػتفبدٔ ٜؼِّٛیٗ رٟت حفظ تؼبدَ تؼجی ٝؿٛدٔ(.ؼٕبس،1385،ف)8
 -6-4-4سطل َای زبالٍ
ػغُ صثبِ ٝثبیذ لبث ُ اػتفبد ٜثشای فشد ٔؼّ َٛثبؿذ.اص ٔـىالت ٔٛرٛد دس ایٗ ساثغ ٝث ٝاستفبع ٘بٔٙبػت،لشاسٌیشی دس ٔحّی و ٝثشای فشد ٔؼّ َٛلبثُ
دػتشػی ٘یؼت،ػذْ حجبت  ٚپبیذاسی ٔیتٛاٖ اؿبس ٜوشد.
-7-4-4تابلً َا
یىی اص ٚػبیّی و ٝأشٚص ٜا٘ٛاع  ٚالؼبْ آٖ دس ؿٟش ٞب خٛدٕ٘بیی ٔیىٙٙذ تبثّٞ ٛب ی ؿٟشی ٘ظیش تبثّٞٛبی سإٙٞبیی  ٚسا٘ٙذٌی،تجّیغبت  ٚتبثّٞٛبی
اػال٘بت ٔیجبؿذ،دس كٛستی ؤ ٝحُ لشاسٌیشی آٟ٘ب دسػت ثبؿذ ٞیچٍ ٝ٘ٛآػیجی ث ٝافشاد ربٔؼ ٝخلٛكب ٔؼّٛالٖ ٕ٘یض٘ٙذ أب دس چٙذػبِ ٝاخیش تبثّٞٛبی
٘ئ ٚ ٖٛفّىغ ؿٟشی ٘ ٝتٟٙب آػبیؾ  ٚسفب ٜایٗ الـبس اص ربٔؼ ٝسا ٌش فت ٝثّىٔ ٝـىُ ثضسٌی ث٘ ٝتٓ آِٛدٌی ٘ٛسی سا ٚاسد ؿٟشٞبی وـٛسٔبٖ ٕ٘ٛدٜ
اػتٛ٘.سٞبی ص٘ٙذٔ ٚ ٜلٛٙػی دس ؿت ضٕٗ آ٘ىٔ ٝىب٘یؼٓ عجیؼی ثذٖ سا ثش ٔ ٓٞیض٘ٙذ ثبػج ٘بساحتی ٞبی فشاٚاٖ چـٕی  ٚػلجی دس افشاد ؿذ ٜا٘ذ،احش
ایٗ آِٛدٌی دس ٘بتٛا٘بٖ رؼٕی ٕ٘ٛد ثیـتش ٚ ٚاضحتشی داؿت ٝاػتٔ(.ؼٕبس،1385،ف)9
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-8-4-4ایستگاٌ اتًبًس
ػال ٜٚثشٔٙبػت ػبصی فضبی داخّی ٚػبیُ ٘مّی ٝػٕٔٛیٔ،حُ تٛلف آٟ٘ب  ٚچٍٍ٘ٛی اػتفبد ٜاص ایٗ ٚػبیُ ٔ ٚىبٖ ٞب ثبیذ ٔتٙبػت ثب تٛا٘بیی
ٔؼّٛالٖ ثبؿذٙٔ.بعك ػٛاس وشدٖ ٔؼبفش دس ایؼتٍبٞ ٜبی تبوؼی  ٚاتٛثٛع ثبیذ یه سا ٜلبثُ دػتشػی ثب ػشم ٔ 1/5تش  ٚعٔ 6 َٛتش دس ٔزبٚست ٛٔ ٚاصی
ثب فضبی ایؼتٍب ٜسا داؿت ٝثبؿٙذِٟ(.شاػجی،1386،ف)109
دس ٚالغ ایؼتٍبٞ ٜبی اتٛثٛع ٘یض اوخشا ٘ ٝتٟٙب ثشای ٔؼّٛالٖ رؼٕی حشوتی ثّى ٝثشای افشاد ٔؼٗ ٘ ٚبثیٙبیبٖ ٘یض ث ٝػجت ػذْ ٚرٛد استجبط ٔٙبػت ٚ
كحیح ٔجیٗ پیبد ٜس ٚ ٚخ یبثبٖ دس ایؼتٍب،ٜث ٝتٟٙبیی لبثُ اػتفبدٕ٘ ٜیجبؿٙذ(.كفشی ٕٞ ٚىبساٖ،1385،ف)5
-9- 4-4تلفه َای عمًمی
ا٘ؼبٖ ثشای ثشعشف ػبختٗ ٘یبصٞبی ص٘ذٌی سٚصٔش ٜاحتیبد ث ٝثشلشاسی استجبط ثب دیٍشاٖ داسد.تّفٗ یىی اص ٚػبیُ استجبط ثشلشاس وشدٖ
ٔیجبؿذٔ.ؼِّٛیٗ ث ٝدِیُ ؿشایض خبف رؼٕب٘ی ٔ ٚحذٚدیت ٞبی حشوتی ثیؾ اص ػبیش افشاد ربٔؼ٘ ٝیبص ث ٝتّفٗ داس٘ذ أب اثؼبد  ٚفضبی تّفٗ ٞبی ػٕٔٛی
و ٝدس ػغح ؿٟش ٘لت ؿذ ٜا٘ذ ٞیچٍ ٝ٘ٛأىبٖ اػتفبد ٜثشای ٔؼِّٛیٗ ایزبد ٕ٘یىٙٙذّٔ(.ه،1385،ف)9- 8
ثٟتش اػت ث ٝربی اػتفبد ٜاص تّفٟٙبیی و ٝدس وبثیٗ ٘لت ؿذ ٜا٘ذ اص تّفٟٙبی ی و ٝدس صیش حجبة یب دسپٛؽ تؼجی ٝؿذ ٜا٘ذ اػتفبد ٜؿٛد،ای ٍٝ٘ٛٙتّفٗ
ٞب اٌش دس ػغح استبػی ٔٙبػت ثشای ٔؼِّٛیٗ ٘لت ٌشد٘ذ ٔیتٛا٘ٙذ ثشای ٍٕٞبٖ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ.دػتٍب ٜتّفٗ حذاوخش ثبیذ دس استفبع  100ػب٘تی
ٔتش اص وف ثبر ٝتّفٗ ٘لت ٌشدد  ٚحذاوخش استفبع ٔحُ ؿىبف ػى ٚ ٝوبست تّفٗ  80ػب٘تی ٔتش ثبؿذٔ(.ؼٕبس،1385،ف)10
 -11-4-4صىديق َای پست
كٙذٚق پؼت ثشای ٔؼِّٛیٙی و ٝث ٝتٟٙبیی ص٘ذٌی ٔیىٙٙذ،یه ٔشوض استجبعی ٔ ٟٓثب خبسد اص ٔحیظ خب٘ ٝاػت.كٙذٚق پؼت ثبیذ ث ٝساحتی  ٚثب
استفبع ٔٙبػت دس دػتشع ثبؿذ(.افلح حؼیٙی،1385،ف)9
كٙذٚق پؼت حذاوخش ثبیذ دس استفبع  100ػب٘تی ٔتشی ٘لت ٌشدد  ٚحذاوخش استفبع ٔحُ ؿىبف كٙذٚق پؼت  80ػب٘تی ٔتش
ثبؿذٔ(.ؼٕبس،1385،ف)11
-11-4-4سطًح ضيبدار
فشد ٔؼّ َٛثبیذ ث ٝآػب٘ی اص ػشم خیبثبٖ ػجٛس وٙذ  ٚتٕبْ فؼبِیت ٞبی ص٘ذٌی سٚصٔش ٜو ٝدس ٔحیظ ؿٟشیزیبٖ داسد ؿشوت
رٛیذ(فتٛحی،1381،ف)61
چ ٝدس داخُ ػبختٕبٖ چ ٝدس ثیش ٖٚاص آٖ ػغح ؿیجذاسی اػت و ٝثشای پی٘ٛذ د ٚتشاص ثب اختالف استفبع ػبختٔ ٝیـٛد  ٚثشای اػتفبدٔ ٜؼّٛالٖ چشخذاس ٚ
وؼب٘ی و ٝثب ٔـىالت رؼٕی حشوتی اص رِّٕٛ ٝاصْ ٌشیض ٘بپزیش دس عشاحی ػبختٕبٖ ٞب ث ٝؿٕبس ٔی آیٙذ(.ایشٚا٘ی،1388،ف)61
ؿیت صیبد عِٛی ثبػج ٔیـٛد وٞ ٝش حشوت كٙذِی چشخذاس ث ٝػٕت ثبالی ؿیت،آٖ سا ث ٝػٕت پبییٗ ثشا٘ذ.دس حشوت ث ٝػٕت پبییٗ ٘یض ؿیت
ٔٛرت ٔیـٛد و ٝفشد ٔؼّ َٛوٙتشِی ثش سٚی كٙذِی خٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ  ٚحبدح ٝآفشیٗ ؿٛد.ؿیت صیبد ػشضی ٘یض ٔٛرت ػذْ تؼبدَ دس چشخٟبی كٙذِی
چشخذا ٌـت  ٚ ٝاختالف استفبع دس چشخٟبی د ٚعشف كٙذِی ِغضؽ  ٚػمٛط فشد ٔؼ َٛسا ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داؿت.ؿیت ٔٙبػت ػشضی حذاوخش %2
ٔیجبؿذ و ٝثبیذ دس ػبخت ٔؼبثش دلت وشد(.كفشی،1387،كق)72-73
-5تجسیٍ ي تحليل يضغ مًجًد
رٕغ ثٙذی  ٚتزضی ٚ ٝتحّیُ ٔغبِؼبت ٔشحّ ٝؿٙبخت ثب ٞذف آٌبٞی اص وٓ  ٚویف أىب٘بت ٔ ٚؼبئُ ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِؼ ٝا٘زبْ ٔیـٛد.دس تزضیٝ
 ٚتحّیُ ٔغبِؼبت  ٚثشسػی ٔؼبئُ  ٚأىب٘بت  3ثؼذ صٔب٘ی ٌزؿت،ٝحبَ  ٚآیٙذٛٔ ٜسد ٘ظش ثٛد ٜتب اثؼبد ٔؼبئُ دس صٔبٖ ػّٕىشد دس ثش٘بٔٞ ٝب  ٚپشٚطٞ ٜب دس
ٔحذٚدٔ ٜغبِؼبتی و ٝآیٙذٔ ٜیجبؿذ ٘یض دس ٘ظش ثبؿذ.رٟت تذلیك دس ثشسػی ٔؼبئُ  ٚأىب٘بت دس استجبط ثب ٞش یه اص ٔجبحج ٔٛسد ٔغبِؼٔ ،ٝؼبئُ ٚ
أىب٘بت دس د ٚلؼٕت ٔؤِفٞ ٝبی دس٘ٚی یؼٙی لٛتٟب  ٚضؼفٟب ٔ ٚؤِفٞ ٝبی ثیش٘ٚی یؼٙی فشكتٟب  ٚتٟذیذٞب ا٘زبْ ؿذٔ ٜی ثبؿذدس ایٗ لؼٕت ث ٝتحّیُ
ٔحّ ٝاحٕذآثبد ٔـٟذ دس یه ؿٕبی وّی  ٚدس لبِت رذا ٚ swot َٚرذا َٚاسائٔ ٝی ٌشدد.

جديل شمارٌ ( :)2تجسیٍ ي تحلیل مطالعات محیطی – (مىبع:وگارودٌ)

ًماط لَت

فزصتْا

ًماط ضؼف
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آلَدگی سیغت هحیغی



ًاؽی اس تزافیک ٍ تزدد



..........................

کاّؼ آلَدگی ّا ٍ
اهکاى تْثَد

ٍضؼیت

هحیغی

تیؼ اس ظزفیت عَارُ در

سیغت

هحذٍدُ

گغتزػ حول ٍ ًمل
ػوَهی

تزاکن تغیار تاال ٍ کوثَد

ػوَم

فضاّای عثش ٍ تاس تزای



تْذیذ عالهت رٍاًی ٍ
جغواًی

تا

هؼلَالى
تِ

ؽْزًٍذاى

ٍ
دلیل

آلَدگی ّای هحیغی

هٌاعة تزای
ٍ

هؼلَالى

ٍ

جایگشیٌی تزدد پیادُ تِ

اعتزاحت هؼلَالى

جای عَارُ در راعتای
تَعؼِ پایذار


در ًظز گزفتي ػَاهل
پایذاری سیغت هحیغی
در عزاحی ػٌاصز هثلواى
هؼلَالى ٍ پاییي آٍردى
ّشیٌِ ًگْذاری آى

جديل شمارٌ ( :)3تجسیٍ ي تحلیل مطالعات اجتماعی – (مىبع:وگارودٌ)

ًماط ضؼف

ًماط لَت



........................

فزصتْا

ػذم حضَر هؼلَالى در



تْذیذ ّا

اهکاى حضَر هؼلَالى در



تْذیذ اهٌیت هؼلَالى

اجتواع تِ خاعز ًاهٌاعة

اجتواع ٍ تحمك ػذالت

جغوی

تَدى فضای ؽْزی ٍ در

اجتواػی ٍ حمَق تؾز

صَرت

ًتیجِ ػادت ػوَهی تِ
ًادیذُ

گزفتي



ّزچِ

هٌظَر

تیؾتز آى

ؽْزی

ٍ

گغتزػ ػٌاصز هثلواى

ػذم

هٌاعة

عاسی هثلواى ٍ فضای

تمَیت فزٌّگ ػوَهی تِ
ایجاد،حفظ

حزکتی

در



ًثَد

جديل شمارٌ ( :)4تجسیٍ ي تحلیل مطالعات اقتصادی – (مىبع:وگارودٌ)

ًماط لَت


ٍجَد

کارتزی

ًماط ضؼف
ّای 

کوثَد

تٌیِ
تاػث

تْذیذ ّا

فزصتْا
هالی 

تِ کارگیزی ًیزٍی کار 

ػذم

ػذم

هؼلَالى در اجتواع

تخؼ خصَصی ٍ دٍلتی

عزهایِ

گذاری

تجاری تا ػولکزد ؽْزی

ؽْزداری

ٍ تاثیز آى در تاال رفتي

عزاحی فضاّا ٍ هثلواى

تزای پزٍصُ هٌاعة عاسی

تٌیِ هالی ؽْزداری در

ؽْزی هٌاعة ٍ ٍیضُ

هثلواى خیاتاى راٌّوایی

ًتجِ اجزای عزح هٌاعة

هؼلَلیي ؽذُ

ٍیضُ هؼلَلیي

عاسی هثلواى ؽْزی



تزای هؼلَالى

احتیاج تِ هٌاتغ التصادی
فزاٍاى
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درصذ تاالی جوؼیت

عاسی هؼاتز ٍ هثلواى

جَاى ٍ تاثیز آى در رًٍك

هحذٍدُ

ٍ پَیایی التصادی هٌغمِ

جديل شمارٌ ( :)5تجسیٍ ي تحلیل مطالعات کالبدی – (مىبع:وگارودٌ)

ًماط لَت

فزصتْا

ًماط ضؼف


ػذم هکاًیاتی صحیح 
هثلواى ؽْزی تا تَجِ تِ
هغائل هزتَط تِ هؼلَالى
در هحذٍدُ



ػذم ٍجَد رهپ هٌاعة
در ٍرٍدی کارتزی ّای 
هْن ٍ ًیش در لثِ پیادُ رٍ
ّا



ٍجَد هَاًغ تغیار در
هؼاتز هحذٍدُ



کن ؽذى ػزض پیادُ رٍ
ّا تِ دلیل لزار گیزی
ًاهٌاعة هثلواى ؽْزی

...................

اهکاى هٌاعة عاسی 
پیادُ رٍ ّا ٍ عَارُ ّا ٍ
عاختواى ّای ػوَهی ٍ
ایغتگاُ ّای حول ٍ ًمل
ػوَهی تزای هؼلَالى

تْذیذ ّا
ػذم رٍؽٌایی هٌاعة در
هؼاتز پیادُ ٍ عَارُ ٍ
افشایؼ جزم ٍ کاّؼ
اهٌیت

اهکاى ایجاد فضاّا ٍ
ػٌاصز هثلواى تزای
هؼلَالى

-6وتيجٍ گيری
ٔتبػفب٘ٔ ٝجّٕبٖ ؿٟشٞب دس ایشاٖ دس عشاحی خٛد چ ٝدس لذیٓ و ٝاعالػبت  ٚآٌبٞی ٘ؼجت ث ٝحمٛق ٔؼِّٛیٗ وٕتش ثٛد ٚ ٜچ ٝدس ثخـٟبیی و ٝثٝ
تبصٌی ػبخت ٝؿذ ٜا٘ذ،دچبس ٔـىالت ػذیذ ٜای ٔیجبؿٙذٔ.ؼِّٛیت ثب ٚرٛد ٔحذٚدیتی و ٝثشای فشد ایزبد ٔیىٙذ ث ٝخٛدی خٛد ٔـىُ آفشیٗ اػت،حبَ
دػتٍبٟٞبی ٔتِٛی ٔٙبػت ػبصی ٔحیظ ؿٟشی ثب ػ ُٟاٍ٘بسی دس ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚػذْ ؿٙبخت ٘یبص ٞبی ٔؼِّٛیٗ یب دسٌیش وشدٖ ٔؼبئُ ٔٙبػت ػبصی
ٔجّٕبٖ ؿٟشی دس ٞضاستٛی ثٛسٚوشاػی اداسی ٔ ٚملش دا٘ؼتٗ یىذیٍش دس ػذْ ا٘زبْ  ٚارشای ٔلٛثبت،ػشك ٝسا ثشای ٔؼِّٛیٗ ت ًٙتش وشد ٚ ٜایٗ افشاد
ثبیذ ػال ٜٚثش س٘ذ ٔحذٚدیت خٛد،س٘ذ سٚحی سا ٘یض ث ٝدِیُ ػذْ ٔٙبػت ثٛدٖ ٔحیظ  ٚفضبی ؿٟشی ثشای فؼبِیت  ٚثشاٚسد ٜوشدٖ ٘یبصٞبی ث ٝحك
سٚصٔش ٜخٛد ثش دٚؽ وـٙذ.دس وٕبَ ٘بثبٚسی ػبصٔبٟ٘بی لبٌ٘ ٖٛزاسی ؤ ٝلٛثبت سا ثشای دیٍش اسٌبٖ ٞب دس ٔٛسد دػتشػی ثذٔ ٖٚب٘غ ؿٟشی ثشای
ٔشدْ تلٛیت ٔیىٙٙذ،ػبختٕبٖ ٞبیـبٖ ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ٔٙبػت سفت  ٚآٔذ اف شاد ثب ٔحذٚدیتٟبی حشوتی،سٚؿٙذالٖ ٘ ٚبؿٛٙایبٖ ٕ٘یجبؿٙذ و ٝخٛد ربی ثؼی
ثحج داسد.
خیبثبٖ احٕذآثبد ٔـٟذ تشویجی پیچیذ ٜاص ا٘ٛاع فؼبِیتٟبی تزبسیٔ ،زٞجی ،فشٍٙٞی ،اداسی ،ثٟذاؿتی ،آٔٛصؿی … ٚسا داسا ٔیجبؿذ.
 ٚدس ایٗ ٔحذٚد ٜػذْ سػبیت حشٔت پیبد ٚ ٜربیٍیشی ٘بٔٙبػت ٔجّٕ بٖ دس پیبد ٜسٞ ٚبی ایٗ ٔحذٚد ٜثبػج وٓ ؿذٖ آسأؾ ػبثشیٗ ثٚ ٝیظٜ
ٔؼِّٛیٗ  ٚتخشیت ویفیت ص٘ذٌی  ٚدس ٘تیز ٝوٕشً٘ ؿذٖ ٚیظٌی تفشیحی ٌ ٚزساٖ اٚلبت فشاغت ایٗ ٔحذٚد ٜؿذ ٜاػت ِ.زا ثب ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاسد
روش ؿذ ،ٜاحذاث ٌزسٞبی ٚیظٔ ٜؼِّٛیٗ دس كٛست ا٘زبْ ٔىبٖ یبثی كحیح  ٚا یزبد تؼٟیالت الصْ ثشای ایٗ لـش اص ٔشدْ ٔی تٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ سا ٜحّی
رٟت تـٛیك پیبد ٜسٚی ،ثبصٌشدا٘یذٖ ٔؼِّٛیٗ ث ٝػشك ٝفؼبِیت ث ٝػٛٙاٖ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔفیذ،سفب ٜارتٕبػی  ٚافضایؾ س٘ٚك التلبدی وبسثشد داؿت ٝثبؿٙذ..
ایزبد چٙیٗ ٔىبٟ٘بیی دس كٛست سػبیت وّیٛٔ ٝاسد  ٚضٛاثظ ثشای ٔؼِّٛیٗ  ٚوّی ٝالـبس ٘بتٛاٖ ٔیتٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ ربرثٌ ٝشدؿٍشی ٘یض ٔغشح ٌشدد.
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مراجع فارسی
1377،اًتؾارات داًؾگاُ تْزاى،هثاًی عزاحی ؽْزی،ط،] تحزیٌی1[
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.1373
[ً ]14ؾزیِ آؽٌایی تا هذیزیت ؽْزی(تجارب جْاًی) ،ؽْز ّای هخصَؿ ػاتز پیادُ ،هزکش پضٍّؼ ّای ؽَرای اعالهی ؽْز هؾْذ،
.1386
[ً ]15ؾزیِ آؽٌایی تا هذیزیت ؽْزی(تجارب جْاًی) ،ؽْز ّای هخصَؿ ػاتز پیادُ ،هزکش پضٍّؼ ّای ؽَرای اعالهی ؽْز هؾْذ،
.1386
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