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 چکیده :

ایي هقبلِ ٍیظگی ّبی هؼوبسی دبیذاس سا ؿبهل هـخلبر فشٌّگی، اخشوبػی، اکَلَطیکی ٍ اقشلبدی سا هـخق 

هی ًوبیذ. هؼوبسی دبیذاس اص ًظش اخشوبػی ثِ دًجبل آگبُ ػبخشي هشدم ًؼجز ثِ داؿشِ ّبی فشٌّگی ٍ دس گیش 

هَقؼیز ثشای هـبسکز دس فشآیٌذ سَػؼِ اػز.اص ًظش صیؼز  کشدى هشدم دس فشآیٌذ سَػؼِ فشٌّگی ٍ ایدبد

هحیغی  هؼوبسی دبیذاس ًخؼز دس دی آهَصؽ ٍ آگبّی هشدم دس صهیٌِ ػشهبیِ ّبی صیؼز هحیغی هی ثبؿذ ٍ 

      دسگیش کشدى  هشدم آهَصؽ  دیذُ  دس  فشآیٌذ  حفظ  ٍ  سَػؼِ  هحیظ صیؼز اػز ٍ اص ًظش اقشلبدی ّن  ثِ 

ّضیٌِ ٍاػشفبدُ اص هلبلح ثَم آٍسد اػز. سَػؼِ دبیذاس سَػظ ثؼیبسی اص هحققیي ثِ ػٌَاى چششی دًجبل کبّؾ 

 قلوذاد هی ؿَد کِ سوبم فؼبلیز ّب ٍ سَلیذار ثـش سا  )اص خولِ هؼوبسی( دس ثش هی گیشد . ثب سَخِ   ثِ  ایي  کِ  

 اًـگبُ ساصی کشهبًـبُدکششی هؼوبسی داًـگبُ ٍیکشَسیب ٍ اػشبدیبس داًـکذُ هؼوبسی د -* 

 )ًَیؼٌذُ ٍ هؼئَل هکبسجبر(09986079196داًـدَی کبسؿٌبػی هؼوبسی داًـگبُ ساصی کشهبًـبُ  -**

 داًـدَی کبسؿٌبػی هؼوبسی داًـگبُ ساصی کشهبًـبُ-***

 داًـدَی کبسؿٌبػی هؼوبسی داًـگبُ ساصی کشهبًـبُ-****

اهشٍصُ   ثحث  هؼوبسی دبیذاس دس ایشاى ثیـشش ثِ ػوز هَضَػبر اقلیوی ٍ اًشطی خْز گشفشِ، ٍ ػذغ دس دی 

ثِ سبثیش دیگش ؿبخلِ ّبی سَػؼِ دبیذاس دس هؼوبسی سَخْی ًوی ؿَد دس ایي هقبلِ ػؼی ثشآى اػز کِ ثب 

ِ دبیذاس دس هؼوبسی هغشح کشدى اثشار سَػؼِ دبیذاس ثش هؼوبسی ٍ ًوَد کبلجذی ثخـیذى ثِ ؿبخلِ ّبی سَػؼ



 
گبهی دس خْز دبیذاسی ثشداؿشِ ؿَد. ثشای سػیذى ثِ ایي ّذف ثِ اعالػبسی دس ساثغِ ثب سَػؼِ دبیذاس ٍ 

ساّکبسّبی آى دس هؼوبسی ًیبص داسین. سٍؽ دظٍّؾ حبضش اص ًَع هشٍسی سحلیلی اػز کِ ثشای گشد آٍسی 

شفبدُ ؿذُ اػز. ایي سحقیق دس ًْبیز ٍیظگی ّبی هغبلت آى اص ًـشیبر، هقبالر، کشت ٍ هٌبثغ الکششًٍیک اػ

آهَصؽ هشدم ثشای حفظ ٍ ًگْذاسی  -2ایدبد فضبّبی هـششک چٌذ ػولکشدی  -9هؼوبسی دبیذاس سا ؿبهل 

ثکبسگیشی ػبصُ ّبی ًَیي هغبثق اكَل سَػؼِ  -1هحیظ صیؼز اص عشیق دادى خذهبر ٍ فضبّبی هٌبػت

اػشفبدُ اص اًشطی ّبی ًَ ٍ سدذیذ دزیش ثیبى  -6اًؼغبف دزیشی  -5آٍسد  اػشفبدُ اص هٌبثغ ٍ هلبلح ثَم -4دبیذاس

 هی کٌذ.

  سَػؼِ دبیذاس، سَػؼِ دبیذاس دس هؼوبسی ، عشاحی هؼوبسی دبیذاس واژه های کلیدی :

 مقدمه-1

، ثضسگششیي کٌفشاًغ هحیظ صیؼز ٍ سَػؼِ ثب ػٌَاى ػشصهیي دس سیَدٍطاًیشٍکـَس ثشصیل سـکیل 9992دس ػبل 

شدیذ کِ ثِ اخالع سیَ هؼشٍف ؿذ. دس ایي اخالع ، ثش اػبع سَافق ػشاى کـَس ّب دس هَسد سًٍذ سَػؼِ گ

اًشـبس یبفز کِ هی ثبیؼز دس  ساُ سَػؼِ دبیذاس کـَسّبی  29کـَسّبی كٌؼشی، هٌـَسی ثب ًبم دػشَس کبس 

س سَكیف خْبًی اػز کِ دس آى (. ٍاطُ سَػؼِ دبیذاس اهشٍصُ ثِ هٌظ51َ،  9179خْبى ثِ کبس سٍد )هَػَی ، 

ًظبم ّب ٍ ػیؼشن ّبی اًؼبًی سب آیٌذُ دٍس ثِ کبس گشفشِ ؿًَذ ٍ اداهِ حیبر داؿشِ ثبؿٌذ. ثؼیبسی اص 

دظٍّـگشاى دس ایي صهیٌِ ثش ایي ثبٍسًذ کِ سَػؼِ دبیذاس ثِ ػٌَاى کلیشی اػز کِ سوبهی فؼبلیز ّب اًؼبى)اص 

دبیذاس دس هؼوبسی ثِ اسائِ ساُ حل ّبی اخشوبػی،فشٌّگی،اقشلبدی، خولِ هؼوبسی( سا دس ثشهی گیشد.سَػؼِ 

صیؼز هحیغی هی دشداصد سب اص ثشٍص هـکالر ّوچَى ثی َّیشی، ًذاؿشي سؼبهالر اخشوبػی، ثبال ثَدى ّضیٌِ 

ّبی اًشطی ، اػشفبدُ ًبدسػز اص هلبلح ٍ هششیبل ّبی ػبخشوبًی ٍآلَدگی ٍ صیؼز هحیغی خلَگیشی کٌذ 

 (.1، 9187)ًظشصادُ،

 توسعه پایدار-2

ثب سَخِ ثِ اّویز سَػؼِ ٍ ًگشاًی حفظ هحیظ صیؼز ٍ خلَگیشی اص ًبثَدی آى ّوِ اًؼبى ّب ثبیذ ایي سا 

دسیبثٌذ کِ دیـشفز ٍ سَػؼِ الصم اػز سًٍذی دبیذاس داؿشِ ثبؿذ ٍاص ثوشار آى ًِ سٌْب ًؼل ّبی حبضش ثلکِ 

(. سَػؼِ ی دبیذاس ػجبسر اػز اص سَػؼِ ای کِ ًیبص ّبی 90، 9180ًؼل ّبی آیٌذُ ًیض ثْشُ هٌذ ؿًَذ)دیشثبص،

کًٌَی خْبى سا سبهیي کٌذ.ثذٍى آًکِ سَاًبیی ًؼل ّبی آسی سا دس ثش آٍسدى ًیبص ّبی خَد ثِ هخبعشُ افکٌذ 

ٍایي کِ سَػؼِ ی دبیذاس ساثغِ هشقبثل اًؼبى ّب ٍ عجیؼز دس ػشاػش خْبى اػز. قبثل سَخِ ایي کِ سَػؼِ ی 

بیذاس هفَْهی ؿکلی یبفشِ ًیؼز، ثلکِ  ثیـشش فشآیٌذُ دگشگًَی ساثغِ ی ػیؼشن ّبی د

(. سَػؼِ دبیذاس ثِ ػٌَاى هفَْهی فشاگیش، 9187،1اخشوبػی،اقشلبدی،عجیؼی ٍهشاحل آى ثیبى هی کٌذ)ًظشصادُ،

دس  آى کِ سَػؼِاثؼبد هشفبٍسی ؿبهل : اثؼبد اقشلبدی، صیؼز هحیغی ، اخشوبػی ٍ فشٌّگی  داسد. ثِ هٌظَس 

دساص هذر دبیذاسی خَد سا حفظ کٌذ ٍخَد سؼبهل ثیي چْبس ثؼذ رکش ؿذُ ضشٍسی اػز)ؿوغ الؼبدار صاّذی 

 (.9184ٍ ّوکبس،



 

 معماری پایدار -3

ثْششیي هفَْم هؼوبسی دبیذاس ایي اػز کِ هحیظ هلٌَع سا ثب سَخِ ثِ افضایؾ کیفیز صًذگی حبل ٍ هشسفغ 

(.ثٌبثشایي سؼشیف دبیذاسی دس هؼوبسی ایي ًیؼز کِ 8ؼبصین)آرسثبیدبًی ٍ ّوکبس،ػبخشي ًیبصّبی آیٌذگبى ث

كشفب ثٌبّبیی ثؼبصین کِ ؿشایظ اقلیوی ٍهلشف اًشطی  دبییٌی داؿشِ ثبؿٌذ ثلکِ ًیبصّبیی دیگشی ًیض ٍخَد 

 ثِ کِ ًبهیذ دبیذاس سَاى هی سای داسد کِ صًذگی اًؼبى ّب ثب آى آهیخشِ ؿذُ اػز. ثب سَخِ ثِ ایي هقَلِ هؼوبسی

 .ثبؿذ دبػخگَ صهبى خَد اخشوبػی،فشٌّگی،صیؼز هحیغی ٍ اقشلبدی  ًیبصّبی

 بعد اجتماعی پایداری-3-1

 پایداری اجتماعی-3-1-1

سک سک افشاد یک خبهؼِ، ػشهبیِ ّبی اخشوبػی آى سا هی ػبصًذ ٍ رخیشُ ّبیی اص هٌبثغ اخشوبػی ٍ اًؼبًی 

 دبیذاسی ثلکیٌگ (.5، 9189یي هٌبثغ اخشوبػی سا اسسقب دّذ )کبظوی هحوذی،ّؼشٌذ.سَػؼِ دبیذاس هی سَاًذ ا

 کیفیز افضایؾ خْز دس اخشوبػی ػیؼشوْبی سکبهل یب سؿذ سغییش، :کٌذ هی ؿکل سؼشیف ثذیي سا اخشوبػی

(. ثٌبثشایي دػز Belkinge،2008خبهؼِ) ٍظشفیز ّبی اػشؼذادّب گشفشي ًظش دس ثب خبهؼِ اػضبی ّوِ صًذگی

آهَصؽ ٍ سَػؼِ سَاى -2سبهیي ًیبص ّبی هبدی اًؼبى-9یبفشي ثِ دبیذاسی اخشوبػی ًیبصهٌذ ثشقشای اّذاف:

 افضایؾ کیفیز صًذگی اػز.-6هـبسکز هشدم-5ایدبد سفبُ ٍ آػبیؾ ثشای هشدم-4سَصیغ ػبدالًِ هٌبثغ-1اًؼبًی

                                                                            پایداری اجتماعی در معماری-3-1-2

 –ثِ عَس کلی آًچِ دس هؼوبسی ثِ ػٌَاى دبیذاسی اخشوبػی هغشح هی ؿَد ثشگشفشِ اص سٍیکشدی اخشوبػی 

فشٌّگی اػز کِ دس آى ػبهل اكلی ؿکل گیشی فضبّب ًیشٍّبی اخشوبػی ٍ سؼبهالر اػز ٍ دس ًْبیز ثب 

فشٌّگ ّن خَاًی دیذا هی کٌذ ٍ ثؼشش الصم ثشای صًذگی دبیذاس سا فشاّن هی کٌٌذ. دس ایي خبػز کِ ثشای 

ػبص ٍ حغ هکبى ٍخَد دبیذاسی ٍ ثْجَد کیفیز فضبیی سٍیذاد ّبی دیگشی هبًٌذ حغ سؼلق، ػٌبكش َّیز 

، 9190داسًذکِ ثبػث سقَیز ایي هَضَع هی ؿًَذ سب هؼوبسی ٍ هحیغی دبیذاس داؿشِ ثبؿین.)ثزسافکي ٍ ّوکبس،

(.دس ایي ثیي فضبّب ٍ ًـبًِ ّبی ؿْشی ثِ ػٌَاى هکبى ّبیی ثشای ثشقشاسی سٍاثظ اخشوبػی ٍ ایدبد هـبسکز 5

(. ایي فضبّب ثب 9181لجذ ؿْشّب فشاّن هی کٌذ)دَسخؼفش ٍ ّوکبس،ثیي افشاد صهیٌِ سا ثشای دبیذاسی اخشوبػی کب

اسائِ خذهبر ٍ آهَصؽ ّبی فشٌّگی ٍ هـبسکز دادى هشدم ًقؾ هَثشی دس دبیذاسی ٍ هبًذگبسی هؼوبسی داسًذ. 

یبى گل دس کشبة خَد ایذُ ی سجذیل ؿْشّب ثِ هکبى ّبیی ثشای هـبسکز ٍ دس گیش کشدى هشدم ثب فضبّب اؿبسُ 

 کشیؼشَفٌذ.هکبى ّبی دشسًٍق ٍ دشّیدبى کِ هشدم اص حضَس دس آى لزر ثجشًذ.هثال هؼوبس آلوبًی هی ک

ػبخشوبًی سا عشاحی کشدُ کِ هشدم سا ثِ سؼبهل دسٍى ٍ ثیشٍى ػبخشوبى سـَیق هی کٌذ.عجقِ اٍل  ایٌگٌٍَْى

بؿذ سؼبهل ثیي هحیظ ٍ خبهؼِ ثِ دالصا سخلیق دادُ سب فضبیی ؿبد ٍ ػبلن فشاّن کٌذ ٍ اص ایي عشیق سَاًؼشِ ث

 (.6، 9190سا ثْجَد ثخـذ)ثزسافکي ٍ ّوکبس،



 

 بعد فرهنگی پایداری -3-2

 پایداری فرهنگی:-3-2-1

دس ادثیبر فبسػی فشٌّگ ثِ كَسر گًَبگَى سؼشیف گشدیذُ اػز اهب سیلَس هشدم ؿٌبع اًگلیؼی، فشٌّگ سا 

یبر، قبًَى، سػَم، ٍ ػبداسی اػز کِ ثِ فشد ثِ ػٌَاى یک کلیز دیچیذُ داًؼشِ کِ ؿبهل ثبٍسّب، ٌّشّب، اخالق

 ؿئَى ٍ اػشالی اسسقبء فشآیٌذ :اص اػز ػجبسر فشٌّگی (. سَػؼِ ی2، 9180ػضَ خبهؼِ کؼت هی کٌذ)سحیوی،

 اًؼبى سؼبلی ٍ سؿذ ثشای سا هٌبػت صهیٌِ ٍ ثؼشش کِ هغلَة هقبكذ ٍ اّذاف ساػشبی دس خبهؼِ فشٌّگ گًَبگَى

(. ثذیي سشسیت سَػؼِ دبیذاس، حبكل فؼبلیز ّبی ػوذسب ثَهی ٍ ّوشاُ ثب آگبّی 50، 9189ػبصد )ساد، فشاّن ّب

 (. 8، 9185سک سک افشاد اص هَقؼیز ٍ ٍضؼیز هحیظ خَاّذ ثَد)ثشاسی،

 پایداری فرهنگی در معماری -3-2-2

ثِ ٍػیلِ ًوَد ػیٌی ٍظیفِ اكلی فشٌّگ ثِ ًوبیؾ دسآٍسدى ایذُ ّبی رٌّی اػز. ایي هؼئلِ هی سَاًذ 

اؿکبل سخ دّذ ٍ دس ایي فشآیٌذ هؼوبسی ًقؾ اػبػی دیذا هی کٌذ ٍ ّش ثٌبیی هی سَاًذ ثِ ػٌَاى خضئی اص یک 

(. ثؼذ فشٌّگی هؼوبسی سٍی حفظ ٍ 98فشٌّگ،اًذیـِ ایی سا اص عشیق کبلجذ ٍ فضب ثِ خبهؼِ هٌشقل کٌذ)گشٍسش،

داؿشي الگَ ّبی فشٌّگ سوشکض داسد.ایي ثحث هی سَاًذ ًگِ داسی گًَِ ّبی فشٌّگی هَخَد ٍ اػشوشاس 

دساػشفبدُ هدذد اص سکٌیک ّبی ػٌشی،سبثیش دزیشی اص گًَِ ّبی ثَهی ٍ الگَ ّبی صًذگی ٍ ػکًَز ثؼظ دادُ 

ؿَد.ایي ًگشؽ اغلت دس خْبى اًکبس هی ؿَد ٍ ثیـشش هؼوبساى اهشٍصی ثِ دًجبل عشح ّبی هذسى ٍ ثی َّیشی 

. دس ایي هیبى هؼوبساًی ّوچَى (senim kultur ,3,2012) صؽ ّبی فشٌّگی افشاد اػزّؼشٌذ کِ فبقذ اس

حؼي فشحی ٍ چبسلضکَسآ دس هلش ٍ ٌّذ فؼبلیز ّبی هٌبػجی دس ایي صهیٌِ اًدبم دادًذ. دس عشاحی سٍػشبی 

خذیذ گَسًب حؼي فشحی سٍی اػشفبدُ اص هششیبل ّب،سکٌیک ّبی ثَهی،حؼبػیز ًؼجز ثِ هؼبئل آة ٍ 

َایی،خلق ػشكِ ّبی ػوَهی، خلَكی ٍ ًیوِ ػوَهی ٍ اصّوِ هْن سش خلق فضبی ّبی ثبص ثب حبل ٍ َّای ّ

هؼوبسی ثَهی سوشکض داؿز. هؼوبسایي دشٍطُ ثِ دًجبل سغییش عشص سفکش هشدم ًؼجز ثِ اّبلی سٍػشب ٍ ػبثقِ ی ثذ 

یز اص دػز سفشِ ٍ ثْشُ گیشی اص سبسیخی آى ّب ثَد.ثٌبثشایي حؼي فشحی ثب هـبسکز دادى هشدم دس ػبخز َّ

هفبّین هؼوبسی ػٌشی ٍ ًیبص ّبی اهشٍصی،سٍػشبی خذیذ سا عشاحی کشد.هؼوبس ٌّذی چبسلضکَسآ دس عشاحی 

هشٌَع ٍ دٍثلکغ سشاع ّبیی سا عشاحی کشدکِ یبدآٍس  ضوي خلق سیخ ّبی ػبخشوبًی آدبسسوبى کبًچبًدًَگ

  ایَاى خبًِ ّبی ػٌشی ٍ ثبؽ ّبی ٌّذی اػز.

 

 حؼي فشحی سٍػشبی خذیذ گَسًب-چبسلضکَسآ آدبسسوبى کبًچبًدًَگ 1-ؿکل



 

 بعد زیست محیطی توسعه پایدار-3-2

 پایداری زیست محیطی-3-2-1

 هحیغی یکی اص اّذاف سَػؼِ دبیذاس حفظ هحیظ صیؼز ٍ آهَصؽ آى ثِ هشدم اػز.اص ایي سٍ دبیذاسی صیؼز

 اص سٌْب صهبًی اًؼبى فؼبلیز کِ سؼشیف ایي ثب آیٌذُ، ًؼل ثشای ؿکل ثْششیي ثِ صهیي گزاسدى ثبقی :اص ػجبسسؼز

، 9184ؿَد)هحوَدی، اخشا عجیؼی هحیظ سٌضل یب عجیؼی هٌبثغ سقلیل ثذٍى ثشَاًذ کِ اػز دبیذاس هحیغی ًظش

 ّوِ حق ٍ اػز خبكی ثشخَسداس اّویز ّشفشد اص ثشای دبک ٍ ػبلن صیؼشی هحیظ اص (. ثٌبثشایي ثشخَسداسی1

 گؼششؽ هشدم هیبى دس هحیغی ٍقشی هیؼش هی ؿَدکِ آگبّی ّبی صیؼز سَػؼِ دبیذاس.بهؼِ اػزخ هشدم

 ًیض سَػؼِ ثِ خْؾ ، هشدهی حوبیز ثذٍى .گشدد چٌذاى دٍ آى اص ٍ حشاػز حفظ دس هشدم هـبسکز ٍ یبفشِ

 دس سغییش ثب سَاى هی چشاکِ اػز الضاهی صیؼز هحیظ صهیٌِ دس هشدم ثٌبثشایي آهَصؽ .ثَد خَاّذ آفشیي هـکل

 (.9185)هحشم ًظاد ، ػبخز ایي صهیٌِ دگشگَى سا ػولکشد آًبى هشدم، اػشقبدی هجبًی

 پایداری زیست محیطی در معماری3-3-2 

هؼوبسی،ثیـشش سٍی ػبصگبسی ثب هحیظ صیؼز ٍ عَل  ثب اسسجبط دس هحیغی دبیذاسی ثشای ؿذُ هغشح سؼبسیف دس

 ٍ اػز اًؼبًی سفکشار صادُ کِ دذیذُ ای یک ثؼٌَاى ًبدیذُ گشفز کِ هؼوبسیاهب ًجبیذ  ؿَد. هی سبکیذ ػوش ثٌب

آیذ ٍ ثِ اٍ یبد هی دّذ کِ چِ عَس ثب دیشاهَى خَد اسسجبط ثشقشاس کٌذ.  هی ثَخَد اٍ آساهؾ ٍ آػبیؾ ثشای

افشاد هؼوبسی ثب خلق فضبّب ٍ دادى خذهبر،آهَصؽ ّبی الصم دس اسسجبط ثب حفظ هحیظ صیؼز ٍ هـبسکز دادى 

 سَاًین هی هب کِ کٌذ هی ثیبى سا حقیقز ایي دبیذاس دس فشایٌذ دبیذاسی هشدم سا سحز سبثیش قشاس هی دّذ. هؼوبسی

، 9188ضیبثخؾ،(.ثبؿذ هب صًذگی دبػخگَی ًیبص کِ ثیبفشیٌین سا ای دذیذُ عجیؼی، هٌبثغ ثِ دػششػی ثب

ؽ افشاد اػز ٍایي آهَصؽ ّب ثبیذ اص عشیق (.الجشِ اػشوشاس آى دس خبهؼِ ًیبصهٌذ فشٌّگ ػبصی ٍ آهَص4

فضبّبیی ثبؿذ کِ هؼوبسی ثشای آى ّب خلق هی کٌذ.ثشای هثبل ثشای اخشای ًوبیؾ ّب ٍ ًقل داػشبى ّبی 

صیؼز هحیغی ثشای هشدم، هکبى ّبیی دس ًظش گشفشِ ؿَد سب افشاد ثشَاًٌذ دس ایي فضبّب ًظبسُ گش فؼبلیز ّب 

 ثبؿٌذ.

 بعد اقتصادی -3-4

 پایداری اقتصادی-3-4-1

هک لَح دس سؼشیف دبیذاسی اقشلبدی هی گَیذ:دبیذاسی اقشلبدی ػجبسر اػز اص کبسثشد هٌبثغ سَلیذی ثِ ًحَی 

(.دبیذاسی اقشلبدی فشآیٌذی 1، 9188کِ هَخت سؿذ ثبلقَُ ٍ هذاٍم دسآهذ ػشاًِ دس یک خبهؼِ ؿَد)هَػبیی،

 هٌبثغ اص اػشفبدُ ی ثْیٌِ سَلیذار، افضایؾ اصعشیق خبهؼِ سفبُ آٍسدى ٍخَد ثِ ّذفؾ کِ هی کٌذ اؿبسُ سا

 ٍخذهبر کبال هلشف ثْشش ؿشایظ کشدى هْیب هٌبثغ، ػبدالًِ سَصیغ دسآهذ، ٍ اؿشغبل ػغح ثشدى ثبال عجیؼی،

 (.4، 9189اػز)سفیؼی ٍ ّوکبس،



 

 پایداری اقتصادی در معماری-3-4-2 

،اػشفبدُ اص  ٍ اًشطی ؿًَذُ سدذیذ هٌبثغ اص اػشفبدُ ی دسصهیٌِ کِ گشدد هی ًضدیک ثِ دبیذاسی صهبًی هؼوبسی

 هحیظ دس ثب سکٌَلَطی ّبی ًَیي ػبخشوبًی هغبثق اكَل دبیذاسی، ثْشُ گیشی اص هلبلح ثَم آٍسد ٍّوبٌّگی

(.دس ایي صهیٌِ هؼوبساًی 1، 9184دیذا کٌذ)سئیؼی، دػز ثبال آیی کبس ثِ ّوبٌّگ ٍ هٌظن هذیشیز ػیؼشن یک

سًضٍ دیبًَ ٍ ًَسهي فبػشش فؼبلیز هی کٌٌذ. سًضٍ دیبًَ دس عشاحی هشکض فشٌّگی طاى هبسی سدیجبئَ ثِ ّوچَى 

دًجبل دسک هحیظ ٍ اسسجبط دبیذاس ثب آى اػز ٍ ایي سا دساًشخبة هلبلحی هثل چَة ٍ اػشفبدُ اص ثبدّبی سٌذ ٍ 

یي ثٌب ثشعجق الگَّبی ػٌشی ایي هٌغقِ فشم ّبی ثشگشفشِ اص فشٌّگ ثَهیبى آًدب ًـبى هی دّذ. هؼئلِ اقلین ا

حل ؿذُ اػز.ػبصُ ّبی ایي ثٌب عَسی عشاحی ؿذُ اًذ کِ دس ثشاثش ّش سخذاد اقلیوی،ثِ ٍیظُ عَفبًْبی 

گشهؼیشی سبة آٍسًذ.دس عشاحی ثشج ّشػز دس ًیَیَسک سَػظ ًَسهي فبػشش،عشاح ػالٍُ ثش ثشقشاسی اسسجبط ثیي 

ؼشِ سب هقذاس صیبدی هلشف اًشطی ٍ ّضیٌِ ػبخز سا اصعشیق اػشفبدُ اص فَالد هؼوبسی قذین ٍ خذیذ ایي ثٌب سَاً

 ّبی ثبصیبفز ؿذُ دبییي ثیبٍسد. 

 

 سًضٍدیبًَ طاى هبسی سدیجبئَ-ًَسهي فبػششثشج ّشػز5-ؿکل

 روش تحقیق

اثؼبد هقبلِ حبضش دس دی ثشسػی سبثیشار سَػؼِ دبیذاس ثش هؼوبسی اػز.ّذف ایي دظٍّؾ ایي اػز کِ ثذاًین 

اخشوبػی،فشٌّگی،اقشلبدی ٍ صیؼز هحیغی چِ اثشاسی سٍی فضبّبی هؼوبسی گزاؿشِ ًٍوَد کبلجذی ایي 

سبثیشار ثِ چِ كَسر خَاّذ ثَد. اهشٍصُ دس ایشاى هؼوبسی دبیذاس سا ثیـشش ثب هجبحث اقلیوی ٍ اًشطی هی ؿٌبػٌذ 

ایي فکش فشٍ هی سٍین کِ آیب دیگش اثؼبد  ٍ خٌجِ ّبی دیگش ایي هَضَع هَسد سَخِ قشاس ًوی گیشد. اکٌَى ثِ

دبیذاسی ثش هؼوبسی هب هَثش ًیؼز کِ ثِ آى ّب سَخِ ًوی کٌین؟آیب هؼوبسی هب هی سَاًذ ًوَد کبلجذی دبیذاسی 

 سا ثِ سلَیش ثکـذ؟

سی سا ایي هقبلِ اثشذا هَاسدی هبًٌذ سَػؼِ دبیذاس ٍساثغِ دبیذاسی ٍ هؼوبسی ٍ سبثیش ّشکذام اص اثؼبدآى ثش هؼوب

هَسد هغبلؼِ ٍ سحلیل قشاس هی دّذ ٍ ػذغ ًگبسًذُ دغ اص ثشسػی هشاخغ هخشلف ًظیشًـشیبر،هقبالر ،کشت 

ٍهٌبثغ الکششًٍیکی ٍچبدی ًٍیض سدبسة ٍ هـبّذار خَد دس ساػشبی ایي هَضَع ساّکبسّبی دسثبسُ عشاحی ثب 

 سٍیکشد سَػؼِ دبیذاس اسائِ هی کٌذ.



 
دًجبل کشدى ایذُ ی دبیذاسی دس هؼوبسی ثبیذ دس دی ثشقشاسی ّوِ اثؼبد آى   ثشسػی ّب ًـبى هی دّذ کِ ثشای

دس هؼوبسی ثبؿین.دس عشاحی ثب سٍیکشد دبیذاس ًکبسی کِ ثبیذ هذ ًظش قشاس دّین ایي اػز کِ سؼبهل هیبى 

ّبی هؼوبسی ٍ خبهؼِ سا ثبالثجشین. ؿبیذ ساّکبس ّبیی کِ دس ایي ساثغِ ثِ رّي هی سػذ ایي ثبؿذ کِ فضب

سٍثبصػوَهی کِ ثشا افشاد خزاة اػز سا ثِ ٍخَد ثیبٍسین. یب ثب سخلیق دادى کبسثشی ّب ایي هَضَع سا حل کشد. 

اخشوبػی عجقِ ّوکف سا ثِ کبسثشی ّبیی اخشلبف داد کِ -هثال هی سَاى دس عشاحی هؼوبسی هشکض فشٌّگی

 ّن ثِ آى ّب دادُ ؿَد.افشاد سا ثِ آى هکبى ثکـبًذ ٍدسحیي اػشفبدُ اص فضب آهَصؽ ّبیی 

ًکشِ ی دیگش دس عشاحی ایي اػز کِ  ثشَاًین اص دشبًؼیل ّبی هؼوبسی ثَهی اػشفبدُ کٌین.ثشای هثبل 

ثکبسگیشی ساُ حل ّبی اقلیوی هؼوبسی گزؿشِ ی هب هی سَاًذ ثِ هب کوک کٌذ.. دسایي هیبى ًجبیذ اص هجبحث 

بی چبدسی گضیٌِ خَثی ثشای دَؿؾ دادى ثِ فضبّبی ثبص سکٌَلَطی ّبی ًَیي ًیضغبفل ثَد چشاکِ هثال ػبصُ ّ

ّؼشٌذ یب ثحث اػشفبدُ اص هلبلح ًَیٌی کِ  ثشَاى دس عشاحی اص آى ّب اػشفبدُ کشد ٍّضیٌِ ّب سا اًذکی دبییي 

 آٍسد.     
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