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چىيذُ
همَلِ اهٌيت ٍاحساس اهٌيت ًشد ضْزًٍذاى يه هَلفِ اساسی ٍ حياتی در تزًاهِ ريشي ضْزي است ٍجَد
جزم ٍ جٌايت در ضْزّاي جذيذ تِ ًسثت ضْزّاي هَجَد
درًگ دارد ٍ ػلت ياتی ٍ وٌىاش در آى ّذف اًجام ايي

ًاا مًی ٍ

تِ لحاظ تزًاهِ ريشي ّوِ جاًثِ ايي لثيل ضْزّا جاي
تحميك است ٍ تَجِ تِ ايي ًىتِ

در طزاحی ضْزّاي جذيذ چِ هَاردي را تايذ در طزاحی وال

وِ طزاحاى ٍ ضْزساساى

تذي در ًظز تگيزًذ وِ اس ٍلَع چٌيي اتفالاتی جلَگيزي

وٌٌذ.رٍش وار تػَرت هطالؼات وتاتخاًِ اي تَدُ ٍ ًوًَِ هَردي تِ

غَرت پزسص ٍ پاسخ اس ساوٌيي هحل ٍ هطاٍريي

اهالن اًجام گزفتِ است .يافتِ ّاي تحميك ًطاى داد وِ در ضْزّاي جذيذ يىی اس ػوذُ تزيي هسألِ ّايی وِ تاػث
ٍقٍع جزم ٍ ًااهٌی هی ضَد تاس تَدى هحيط  ،ػذم حػار هٌاسة در حاش

يِ ضْز ٍ ػذم وٌتزل هٌاسة است

اس ًظزيِ پزداساى  ،هْوتزيي دليل ٍلَع ًااهٌی ٍ ارتىاب جزم در ضْزّا را ػذم ًظارت ٍ وٌت

 .تسياري

رل غحيح فضاي هَرد ًظز

ٍ طزاحی هحيطی تلمی وزدًذ وِ در ايي تحميك هَرد هطالؼِ لزار گزفت ٍ تاييذ ضذ.
ولوات وليذي
ًااهٌی ،ضْزّاي جذيذ ،اًذيطِ ،فضاي ضْزي ،ضاخع ّا

- 1همذهِ
ام آ٘زبيی و ٝأٙيت ُٟلي يىی ام ٛ٣أّی ٔٗ ٚ ٟٓلٚكي ؿك
اكائ ٝؽـٔبت ُٟلي ام ٛلف ؿِٚت ثُٟ ٝل٘ٚـاٖ يه ربٔٔ ٝ٤ی
ثبُـٗ،لٚكت ا٘زبْ ايٗ حه َٞٚثب تٛر ٝث ٝيبفتٞ ٝبي ٍ٘بك٘ـٌبٖ ٚ
٘٠ل وبكُٙبًبٖ ٔلث ٝٛٛؿك ايزبؿ ُبؽٔٞ ٝبيی و ٝثتٛاٖ ٞل ٌٝ٘ٛ
ف٘بيی كا ام ٔ٠ٙل وبِجـي ٔٛكؿ اكميبثی للاك ؿاؿ ٔی ثبُـ.
 .يىی ام ٗلٚكت
ُٟل وب٘ ٚ ٖٛثٌتل آّی كُـ  ٚتىبُٔ ثِلي اًت
ٞبي پيـايَ  ٚتـاُٟ ْٚل آكأَ  ٚآًبيَ اًت و ٝاٌ٘بٖ
ُٟلِ٘يٗ ام ًى٘ٛت ؿك صٙيٗ ف٘ب يی ثـًت ٔی آٚكؿ .اٌ٘بٖ ام ٛليك

ثؾِـ ٚ
كٚاث ٚارتٕب٣ی فلٍٙٞی ث ٝف٘ب ،فلّْٕ٣ ،ىلؿ  ٚإٞيت ٔی
ا٘زبٔـ .
ًبمٔب٘ـٞی ف٘ب ثٛ٘ ٝث ٝؽٛؿ ث ٝتغييل ُىُ ايٗ كٚاثٔ ٚی
ثٙبثلايٗ ًبؽت ٛ ٚلاعی ف٘بٞبي ُٟلي ثل پل ًٝٚم٘ـٌی ارتٕب٣ی
٘ـاٖ وبكايی
تبحيل ٌقاُت ٚ ٝثبيـ ام ٘٠ل رٌٕی  ٚكٚا٘ی ثلاي ُٟلٚ
ؿاُت ٝثبُـً ( ،يٕبيی .)74:1384 ،ف٘بٞبي ٕٔٛ٣ی ُٟلي ثٝ
ٔخبث ٝيىی ام ارناي اًبًی ًبؽت وبِجـي ُٟل ،ؿاكاي ٔفْٟٛ
 .صٙيٗ
ٕٔٛ٣ی  ٚارتٕب٣ی اًت  ٚام إٞيت ميبؿي ثلؽٛكؿاك٘ـ
تٛا٘ـ
ٞبيی ؤ ٝی
ف٘بٞبيی ثٛٙ٣ ٝاٖ يىی ام ٔىبٖ

صيٌت؟ثب ك٣بيت صُ ٝبؽٔٞ ٝبيی ؿك
بَيژُ شْر جديد اًديشِ
ٛلاعی وبِجـي ُٟلٞب ،أٙيت ؿك ٔغي ٚعبوٓ ٔی ُٛؿ؟

هاهي آراهش ٍ آ سايش شْرًٍداى باشد ّوَ ارُ هَرد تَجِ هديراى ٍ
(حسيٌي  ٍ )167-1387يىي از
برًاهِ ريساى شْري بَدُ است
واروردّاي شْري  ،ايوٌي ٍ اهٌيت در
هعيارّاي هىاى يابي بْيٌِ
برًاهِريسي واربري زهيي است.
از طرح
شٌاخت عَاهل ٍ عٌاصر هَثر بر ويفيت هحيط شْري لبل
اي دارد وِ با تَجِ بِ
ريسي ٍ ّدايت شْرّاي جديد اّويت ٍيژُ
هميا س ٍ سطح هطالعات ً ،مش ٍيژُ خَد را در ٍجَد هالحظات
طراحي شْري تا ارائِ ضَابط تجَيسي در طراحي فضاّاي شْري
هطرح هي سازد (عارفياى  .)1384 ،بسياري از حَادث در شْر جديد
اًديشِ بِ ٍيژُ در فاز  5 ٍ 2، 3 ،4اًديشِ وِ بِ دليل ًَع بافت
گستردُ ٍ خلَت تري ًسبت بِ فاز يه ايي ّر دارًد حىايت ازرشد
ًاٌّجاريْاي اخاللي ٍ اجتواعي از جولِ دزدي هٌازل  ،زٍرگيري در
 ٕٝٞ .ايي هَارد دست بِ
هعابر اصلي ،لتل ٍ وَدن ربايي است
خاًَارّاي ساوي در ايي
دست  ٓٞدادُ تا هَجي از ًگراًي را بيي
هٌاطك وِ براستي زًدگي زير سايِ اهٌيت اجتواعي را از پيش پا
چراوِ بيرٍى از خاًِ
افتادُ تريي حمَق خَد هي داًٌد بگستراًد ،
وساًي در وويي ٌٕٞل ٍ فرزًداًشاى ّستٌد وِ شايد با خرٍج آًْا از
هٌسل حادثِ اي تلخ ٍ گاّي غير لابل بازگشت را رلن هي
زًد(خبرگساري پاًا . )1391،حال آًچِ بِ ًظر ضرٍري هي رسد ابتدا
پاسخ بِ ايي سَاالت است وِ علت جرم ٍ ًااهٌي در شْرّاي جديد

- 2اهٌيت فضاّاي ضْزي
 1-2اهٌيت
اٌ٘بٖ ٔ ٚغيٜی و ٝؿك آٖ م٘ـٌی ٔی وٙـ وّيتی تفىيه ٘بپقيل
ام يىـيٍل ٔی ثبُٙـ و ٝايٗ ٔغي ٚف٘ب ٣ ٚلٓ ٝارلاي وبكولؿٞبي
ارتٕب٣ی ثٛؿ ٚ ٜثٌيبكي ام ت٤بٔالت ارتٕب٣ی ؿك آٖ ٓٛكت ٔی
پقيلؿ ،ثلاي تـا ٚ ْٚثمبي ايٗ ت٤بٔالت  ٚع٘ٛك ف٤بَ ٔلؿْ ؿك ايٗ
ف٘بٞب ٚرٛؿ أٙيت ثٛٙ٣ ٝاٖ يىی ام اًبًی تليٗ ٘يبمٞب ثِٕبك ٔی
آيـ ٚ.لتی ثبة ًؾٗ ؿك ؽٔ ّٛأٙيت اٌ٘بٟ٘ب ٔی ثبُـ ؽٛاًت ٝيب ٘ب
ؽٛاًت٣ ٝبُٔ ٔىب٘ی ٔ ٚغيٜی ثلآٖ ٔلتجت ثٛؿٚ ٚ ٜيوٌی ٞبي
ٔؾتّف ٔىب٘ی ٔٚغيٜی ثل آٖ تبحيلٌقاك  ٚام آٖ تبحيلپقيل ؽٛاٙٞـ ثٛؿ،
صلا و ٝتالٍ اٌ٘بٖ ؿك عف ٚ ٞاؿأ ٝعيبت ،ا٘زبْ ف٤بِيت ٞب رٟت ثل
كت ٌلفت ٚ ٝام ٚيوٌی
آٚكؿٖ اعتيبربتَ ؿك ٣بّٔی ث٘ ٝبْ ٔىبٖ ٓٛ
ٞبي آٖ ؿك كاًتبي ٔٙبف ٢ؽٛؿ ثٟلٙٔ ٜـ ٔی ُٛؿ  .تلى ٞبي ٘بُی ام
٘بأٙی ارتٕب٣ی  ٚالتٔبؿي پيَ آٔـ ٜؿك ٔىبٟ٘بي ٕٔٛ٣ی و ٝثب٣ج
وٙتلَ ثيَ ام عـ ٔی ُٛؿٔ ،ی تٛا٘ـ ثلاي  ْٕٛ٣ف٘بٞبي ُٟلي
ميبٖ ثبك ثبُـ(ُٟل٘ٚـاٖ ٚف٘بٞبي ٕٔٛ٣ی ُٟلي )179 -

جذٍل:1تزخی اس ًظزيات هحمماى در سهيٌِ طثمِ تٌذي ًياسّاي اًساى
ٔبمِ1987ٛ
اٍ٘ين ٜاٌ٘ب٘ی
ثمب
ايٕٙی  ٚأٙيت
تّ٤ك
ا٣تٕبؿ ث٘ ٝفي
ؽٛؿُىٛفبيی
اؿكان
ميجبُٙبًی

ٍِت1959ٖٛ

وٙتليُ1965

أٙيت فينيىی ،ثٟلٜرٛيی
ًٙتیُٙ ،بؽتُ ٝـٖ
رٟت ٌ ٚلايَٞب ؿك ربٔٝ٤
تبٔيٗ ِ٣ك
ُٙبؽتُ ٝـٖ

اٍِٞٛبي اعتيبربت اٌ٘ب٘ی ٘ ٚيبمٞبي اثتـايی
ثمب
أٗيتٓ٠٘ ،
ٛٞيت

ثيبٖ ِ٣ك ،ا٣تلإ فٛكيت
-

لبِجيت ا٘تؾبة  ٚآماؿي
٘يبمٞبي اؿكاوی
-

ٌلًٚی
(ِٛئيي )1977
-

اًتيّی
()1973
ًلپٙب ٚ ٜأٙيت

تّ٤ك ِٔ ٚبكوت
ٟٔلثب٘ی ،ؿًٚت ؿاُتٗ ُبٖ ،اعتلاْ،
لـكت
اعٌبى كٗبيت
ؽالليت ،ميجبيی
ميجبيی

تٕبى ارتٕب٣ی
ٛٞيت ٕ٘بؿيٗ
كُـ ،ثٟل ٜرٛيي
كُـ
ِقت ثلؿٖ

ٔٙج٣( :٢جبى ماؿٌبٖ)72 :1384،

 2 -2اهٌيت اس گذضتِ تا حال
ؿاكي ث ٝربي
پي ام ا٘مالة ٓ٤ٙتی  ٚربيٍنيٙی ٘٠بْ ًلٔبيٝ
فئٛؿاِی ،ؿٌلٌ٘ٛی اًبًی ؿك ميٌت ارتٕب ٣ی افلاؿ ة ٚ ٜرٛؿ آٔـ  .ؿك ايٗ
كت ًيبًی ام كًٚتب ٚ
ايبْ ٜةتـكيذ ثل رٕ٤يت ُٟلٞب افنٚؿُ ٜـ  ٚلـ
 .ثب افنايَ رٕ٤يت
ام ؿًت مٔيٗ ؿاكاٖ ثنكي ،ثُٟ ٝلٞب ٔٙتمُ ٌلؿيـ
ُٟلٞب  ٚة ٚ ٜرٛؿ آٔـٖ ُٟلٞبي ثنكي ،اؽتالفبت لٔٛی ٛ ٚجمبتی ٚ
ايٙى :ٝصٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ايٗ عزٓ ا٘ج ٜٛرٕ٤يت كا ثب فل ،ًٙٞاؽالفبت
ٌيلؿ _
ِٔ ٚىالت ارتٕب٣ی _ وٞ ٝل كٚم ُىُ عبؿتلي ث ٝؽٛؿ ٔی
وٙتلَ ً ٚبمٔب٘ـٞی ولؿ  ٚت٘ٓيٗ أٙيت آٖ كا فلاً ٓٞبؽت؟

تج٤يٖ ،لتُ ٚ
ا٘ٛا ١آًيت ٞبي ارتٕب٣ی ٘٠يل اِىٌيٓ ،ؽٛؿوِی،
 .ؿك ٌقُتُٟ ،ٝلٞب ٔالن تٝ٤ًٛ
٘٠بيل ايٟٙب ؿك ُٟلٞب ُىُ ٌلفت
ُٟلي ٔ ٚـ٘يت كا ؿك ؽٛؿ ٔی پلٚكا٘ـ٘ـ  ،أب ثب افنايَ ُـيـ رٕ٤يت
ُٟلٞب  ٚثلٚم اؽتالفبت ارتٕب٣ی ،اوُٟ ٖٛٙل ألٚمي ثلؽالف تٝ٤ًٛ
ط
ٔ ٚـ٘يت ٌبْ ثلٔی ؿاكؿ ٕٝٞ .ايٗ ٛ٣أُ ٍ٘لا٘ی ٞبي ٕ٣يمی كا ٜٔل
ًبم٘ـ ،ام رّٕٝ
ٔی

ؿك ايٗ رب  ًٝ،كإ٣ ٜـ ٜثلاي عُ ِٔىالت  ٚاًتملاك أٙيت
ُٝكٞب پيِٟٙبؿ ٔی ُٛؿ:
كُـ  ٚتُٟ ٝ٤ًٛلٞب  ٚاًتملاك أٙيت ؿك آٟ٘ب و ٝثـ ٖٚثلللاكي
ت ٝ٤ًٛؿك كًٚتبٞب ٔغمك ٘ؾٛاٞـ ُـ
وٙتلَ ثل٘بٔ ٝرٕ٤يت ُٟلٞب ٛٔ ٚد ٟٔبرلت ا٘فزبكي ثًٛ ٝي
ُٟلٞبي ثنكي
تٛمئ ٢تٛامٖ رٕ٤يت ام ٛليك إ٣بَ ًيبًت ٞبي رٕ٤يتی ث٘ ٝف٢
ُٟلٞبي ٔت ٚ ًٚٛوٛصه.
للٖ ثيٌتٓ ،للٖ ايزبؿ تغٛالت اًبًی ؿك م٘ـٌی اٌ٘بٖ ٞب ثٛؿٜ
اًت  .ثلٚم صٙيٗ ٤ٗٚيتی تٕبْ اث٤بؿ م٘ـٌی اٌ٘بٖ كا تغت تبحيل للاك
.
ؿاؿ ٚ ٜاٌ٘بٖ كا ام ثؾِی ام ٔٛرٛؿيت ؽٛيَ ثيٍب٘ ٝولؿ ٜاًت
م٘ـٌی ؿك ُٟلٞب ثٛٙ٣ ٝاٖ وب٘ ٖٛتٔ ٚ ٝ٤ًٛـ٘يت ٕٞنٔبٖ ثب ايزبؿ
.
تغٛالت ارتٕب٣ی ،كٚاث٤ٔ ٚ ٚيبكٞبي اؽاللی كا ٘ين تغييل ؿاؿ ٜاًت
ربيٍنيٙی كٚاث ٚالتٔبؿي  ٚارتٕب٣ی ثل اًبى پ ،َٛاٌل ص٘ ٝتبيذ
ٔخجتی كا ؿك پی ؿاُت ، ٝأب ٔٛرت ة ٚ ٜرٛؿ آٔـٖ ا٘ٛا ١آحبك ٔؾلة
اؽاللی  ٚآًيت ٞبي ارتٕب٣ی ٕٞض ٖٛافنايَ  ٚامؿعبْ رٕ٤يت،
اكي ،آُٛة ٞبي ارتٕب٣ی ٚ
ا٣تيبؿ ثٛٔ ٝاؿ ٔؾـك ،لتًُ ،للت ،ثيه
٘٠بيل ايٟٙب ؿك ُٟلٞب ُـ ٜاًت  ٕٝٞ .ايٗ ٛ٣أُ ،وٙتلَ ً ٚبٔب٘ـٞی
أٙيت ارتٕب٣ی ُٟلٞب كا ِٔىُ  ٚح كٔؾبٛل ٜولؿ ٜاًت  .أٙيت ام
ٟٔٓتليٗ اكوبٖ م٘ـٔ ٜب٘ـٖ ُٟلٞب ؿك  َٛٛتبكيؼ ثٛؿ ٜاًت ٘ ٚجٛؿ
اؿثيبت ،ؿيًٗٛٔ ،يمی،
آٖ فلٛ٣ ٚ ًٙٞأُ تِىيُ ؿٙٞـ ٜآٖ ٔب٘ٙـ
ام ثيٗ ٔی ثلؿ .
٘مبُی ،آماؿي ،آ ًبيَ ،كفب ،ٜأٙيت ُغّی  ٚرقاثيت كا
ثل ايٗ اًبى ٔم ِٝٛأٙيت ٔٛكؿ تٛرٌٚٛٔ ٝالٖ ُٟلٞب للاك ٌلفتٝ
اًت.
ؿك ًبَ ٞبي اؽيل ،ايـ ٜت ٝ٤ًٛپبيـاك ٜٔلط ُـ ٜاًت .ت ٝ٤ًٛپبيـاك
تٝ٤ًٛاي اًت و ٝثـ ٖٚتٟـيـ ٘يبمٞبي آيٙـ٘ ٚ ٜيبمٞبي ًُٖ ٞبي و٘ٛٙی كا
ثلآٚكؿً ٜبمؿ .ؿك ٌلايَ ٞبي رـيـ ت ٝ٤ًٛپبيـاك ،تٛر ٝث ٝؿًتبٚكؿٞب،
رٌّٛيلي ام تؾليت ٔغي ٚميٌت ،وٙتلَ ٟٔ ٚبك رٕ٤يت ُٟلٞبي ثنكي،
تِٛيك كُـُٟلٞبي وٛصه ٔ ٚت٠٘ ٚ ًٚٛبيل ايٟٙب للاك ٔیٌيلؿ .اٍِٛي
ت ٝ٤ًٛپبيـاك ُٟلي ٔغٛكٞبيی ص ٖٛپبيـاكي التٔبؿي ،پبيـاكي ارتٕب٣ی ٚ
فلٍٙٞـی  ٚپبيــاكي ميـٌت ٔغيٜـی ٘مَ كاٞجلؿي ؿاك٘ـ  .ؿك ايٗ ٔيبٖ
ٗلٚكت پلؿاؽتٗ ثٔ ٝم" ِٝٛأٙيت ُٟلي " ام آٖ رـبيی ٟٔـٓ ٔـ یٕ٘بيــ
وـ ٝپيًٛـتٍی ٔتمبثُ ٔيبٖ أٙيت  ٚت ٝ٤ًٛارتٙبة ٘بپقيل اًت  .أٙيت ٓٞ
مٔيً ٝٙبم  ٚثٌتل ت ٝ٤ًٛالتٔبؿي  -ارتٕب٣ی اًت ٞ ٚـٓ ام ايـٗ ٙ٣بٓل
تﺄحيل ٔی پقيلؿ .ام ايٗ كٜٔ ٚبِ٤بت ت ٝ٤ًٛپبيـاك ُٟلي  ٚت٤ييٗ ٔ ﺆِفٞ ٝبي
آٖ" ،أٙيت" يه ٣بٔـُ اًبًـی ثـِٕبكٔی آيـ .ؿك عبِی و ٝصٙيٗ ث٠ٙل ٔی

كًـ ٣بُٔ أٙيت ؿك ٔمبيٌ ٝثب ًبيل اث٤بؿ ٜٔلط ؿك اؿثيبت كايـذ تًٛـٝ٤
پبيــاك ُـٟليوٕتل ٔٛكؿ تٛر ٝرـي ٠٘ ٚبْ ٔٙـ ٘٠لي ٝپلؿاماٖ ُٟلي للاك
ٌلفت ٝاًت(كٕٙٞبيی.)1385،
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ضْز ٍ

ضْزًطيٌی ٍ آسية ّاي اجتواػی ًا اهٌی
پبكن ربُٔٙ ٝ٤بى آٔليىبيی ٔی ٌٛيـ ُٟ« :ل كا ٘جبيـ فمٔ ٚغُ
»٣ .ـ ٜاي ؿيٍل ام
ًى٘ٛت ؿًت ٝاي ام افلاؿ ٔ ٚلون للاكٞب ؿاٌ٘ت
ٔ٤يبك ٛجي٤ی ثلاي ثيبٖ ٔف ٚ ْٟٛاؽتالف آٖ ثب كًٚتبٞب اًتفبؿٜ
ٔی وٙٙـ .اؽتالفبت ؿك آة ٛٞ ٚا٘ ،غ ٜٛتبثَ ؽٛكٍ يـً ،ل٣ت ثبؿ١ٛ٘ ،
« .ثلٌي » ؿك ثلكًی
ؽبن  ٚعبّٓؾيني ام رّٕ ٝايٗ ٔٛاكؿ اًت
حيل آٖ ثل فلؿ  ٚم٘ـٌی
م٘ـٌی ُٟلي  ٚكًٚتبيی ث٣ ٝبُٔ تغ ٚ َٛتﺄ
ارتٕب٣ی افلاؿ اُبكٔ ٜیوٙـ «تغلن م٘ـٌی ُٟلي ٕٞلا ٜثب افنايِی
وٙـ ثٛٛ ٝك ارتٙبة ٘بپقيل
و ٝؿك ت٤ـاؿ ُ ٚـت ٔغلن ٞب ايزبؿ ٔی
ًبمؿ ٞ .»...لرب و ٝتغلن
فلؿ كا ؿصبك اغتِبٍ  ٚتٙنَ اؽاللی ٔی
افنايَ ٔی يبثـ ٞ ٚل رب و ٝوٙتلَ ٌلٞ ٜٚبي اِٚي ٝؿك ٘تيز ٝآٖ ثٝ
ٛٛك وبُٔ فلٔ ٚی پبُـٔ ،ب٘ٙـ آ٘ض ٝو ٝؿك ٜٔٙم ٝة ؿ ثؾت  ٚفميلِ٘يٗ
ُٟلٞبي ٘ ،ٛكػ ؿاؿ ٜاًت ٙٔ ٚبٛمی ة ٚ ٜرٛؿ ؽٛاٞـ آٔـ و ٝؿك آٟ٘ب
اؽالليبت تٙنَ ٔیوٙـ ٘ ٚبثٌبٔب٘ی ٌٌتلٍ ٔیيبثـ.
وٙـ و ٝام ٘٠ل
ؿٚكويٓ ثٛ ٝجي٤ی ثٛؿٖ ثلؽی كٚيـاؿٞب تبويـ ٔی
ُٛؿ  .اٚ
فالًف ٝيب ّٕٔ٤بٖ اؽالق ٘بثٟٙزبك  ٚعتی ٛجي٤ی تّمی ٔی
ا٣تمبؿ ؿاكؿ ٞل ٌب ٜت٤ـاؿ ميبؿي ام افل اؿ ؿك يه اتبق ت ًٙرُٕ٘ٛ ٢ـ
ٗلٚكت ٔ٣جی ُـٖ افلاؿ ث ٝؿ٘جبَ آٖ پـيـ ٔی آيـ (فلٚغی-1334 ،
ٍ رٕ٤يت ُٟلٞب ٚ
ّ .)79ؿٚكويٓ كاثٌٔ ٜٝتميٕی ثيٗ افناي
افنايَ رلائٓ ٘ب أٙی ثلللاك ٔی وٙـ  .اِجتُٟ ٝلِ٘يٙی ٌٔتميٕبً ثٝ
وذكٚي ٕ٘یا٘زبٔـ ،ثّى ٝم٘ـٌی ُٟلي ٔی ت ٚا٘ـ مٔيً ٝٙبم ٛ٣أُ
وذكٚي ثبُـ(ثبللي)1379،
اِٚيٗ ثبك ثٛٛ ٝك كًٕی ٚاه ٜت ٝ٤ًٛپبيـاك كا ُؾٔی ث٘ ٝبْ ثلا٘ت
ِٙـ ؿك ًبَ ٜٔ 1987لط ولؿ و ٝؿك ٘٠لي ٝت ٝ٤ًٛپبيـاك ُٟلي ؿك
رٟت عفبٟت ام ٔٙبثٛ ٢جي٤ی ،رٌّٛيلي ام آِٛؿٌی ُٟلي ،ام ثيٗ
تٞ ٝ٤ًٛبي ميبٖ آٚك
ةكؿٖ ُىبف ٔيبٖ فمل  ٚغٙی ٣ ٚـْ عٕبيت ام
ثٚ ٝرٛؿ آٔـ (ٔمـٔ ٝاي ثل ربُٔٙ ٝ٤بًی ت ٝ٤ًٛكًٚتبيی-1364 ،
.)157

ت ٝ٤ًٛپبيـاك

ت ٝ٤ًٛپبيـاك ُٟلي
│
ت ٕٝٞ ٝ٤ًٛرب٘ج ٚ ٝثلاي ٔ ٕٝٞلؿْ  ٚايزبؿ ُٟلٞبي رـيـ

ت ٝ٤ًٛپبيـاك كٚىتبيی

وب َٞآًيت  ٜاي ارتٕب٣ی
│
اًتملاك أٙيت ارتٕب٣ی
ًوَدار(:)1راتطِ تَسؼِ پايذار ٍ اهٌيذ در ضْزّاي جذيذ

ً 4-2ااهٌی در فضاي ضْزي
٘ب آُٗايی ُٟل ثٛٔ ٝامات ؽٛؿ ٘ ،بأٙی كا افنايَ ٔی ؿٞـ  .رٙبيت
 ٚتلى ٔٛرٛؿ ؿك وِتبكٞبي رٙبيت آٔين ثٛ٘ ٝث ٝؽٛؿ ٔٛرت تٕبيُ ثٝ
ٔ(.يت.)89ّ-1995 ٝؿك
وٙبكٌ ٜيلي ام م٘ـٌی ُٟلي ُـ ٜاًت
ثيٌت ًبَ ٌقُت ٝتٛر ٝكٚمافن ٖٚثٛ ٝلاعی ٔغيٜی ثٛٙ٣ ٝاٖ
اةماكي ّ٣ي٘ ٝبأٙی ثٛؿ ٜاًت ٔ .زٕ ٝ٣ٛآحبك ِٟٔٛكي ام ريٗ ريىٛثن
 ٚ 1985ؿيٍلاٖ ،ام
 ،1972اِيي وِٕٗٛ
 1961اًىبك ٘يٗٔٛ
اُ٘ ٝـٖ ثب
ٛلط ٞبي ٔـك٘يٌتی ا٘تمبؿ ولؿ٘ـ و ٝآُىبكا ٔٛرت ثيً
ٔغي٘ ٚ ٚبأٙی  ٚؽلاثىبكي ُـ ٜاًت ٛ .لاعی ُٟلي  ٚپيٍِيلي ام
او ٖٛٙثؾَ آّی رٙبيت
٘بأٙی ٞبي ٔلث ٙٛثٔ ٝغُ ٞبي ؽبّ،
ُٙبًی ٔغيٜی ُـ ٜا٘ـ  .ثغج ايٗ اًت وٛ ٝلاعی ٔغيٜی ثبيـ
ي فينيىی
ٛلاعی كا فلآيٙـي ٌٌتلؿ ٜتل ثجيٙـ  ٚتٛر ٝثٞ ٝل ؿ ٚرٙجٝ
.تٓٛيٞ ٝبي ٛلاعی
 ٚارتٕب٣ی پيٍِيلي ام رٙبيت كا ثب  ٓٞثيبٔينؿ
تٛا٘ـ ت٤بكٕ ٔٙبف ٢پـيـ آٚكؿ وٝ
ُٟلي ثلاي پيٍِيلي ٘بأٙی ٔی
لبثُ فولتليٗ آٟ٘ب ت٤بكٕ ٔيب ٖ ثبم ثٛؿٖ  ٚايٕٙی ٔيبٖ آماؿي ا٘تؾبة
 ٚعلوت  ٚأٙيت اًت ( .پُ ٞبي ٛٞايی ٔغيٜی ايٕٗ ام رٙبيت ٚ
ؽِ٘ٛت ٛٞ ٚاي ثـ ؿك اؽتيبك ٔی ٌقاكؿ ،أب ايٗ وبك كا ام ٛليك رـا
ولؿٖ ف٘بي ُٟلي ا٘زبْ ٔیؿٞـ)
ُبيـ ٘ؾٌتيٗ مٔي ٝٙت٤بكٕ ،ؿك ت٤ليف كفتبك ٔٙغلف ثبُـ،
٘ىتٝاي و ٝثل ٘مَ ٛلاعی تبحيل ٔی ٌقاكؿ  .اًىبك ٘ي )1972( ٗٔٛؿك
وتبةٍ ثب ٛٙ٣اٖ ف٘بي لبثُ ؿفب ١ايٗ ٌٜٔ ٝ٘ٛلط ٕ٘ٛؿ و : ٝآ٘ض ٝؿك
ف٘بي ٘بآُٙبي ٔٙبٛك والٖ ُٟلي ،ثـاٖ ٘يبم اًت ،تلاوٕی ٔتًٚٛ
 .ربيی وً ٝبوٙبٖ
يب ف٘بي لبثُ ؿفب ١ثب تلاوٕی ٔتٔ ًٚٛی ثبُـ
ٔغُ كا ؿك ؿًت ؿاك٘ـ وٙتلَ  ٚثـيٗ تلتيت ام كفتبك رٙبيی پيٍِيلي
ٔی وٙٙـ  .ثب اًتفبؿ ٜام ٔىب٘يٌٓ ٞبيی ٘٠يل ٔٛا٘ٚ ٢ال٤ی يب ٕ٘بؿيٗ،
ٔٙبٛك ٘فٛف لٛيبً ت٤ليف ُـ ٚ ٜفلٓت ٞبي ثٟجٛؿ يبفت ٝثلاي ٘٠بكت
تٛا٘ـ ؿك پيٍِيلي ام ٘بأٙی
ؿليكٛ ،لاعی ٔغيٞ ٚبي ٌٔى٘ٛی ٔی
ٔٛحل ثبُـ  .ؿك ٕٞيٗ كاًتب صٟبك ٔٙ٣ل ٛلاعی فين يىی و ٝث ٝؽّك

ٔغيٞ ٚبي أٗ وٕه ٔی وٙٙـ ُٙبًبيی ُـ ٜا٘ـ  .ت٤ليف ٜٔٙم ٝاي
ثٙـي ربيی وٝ
ف٘ب ثب ايزبؿ تمٌيٕبت فل٣ی ؿك آٖ لبِت ٜٔٙمٝ
ف٘بي ؽٔٓٛی٘ ،يٕ ٝؽٔٓٛی ٕٔٛ٣ ٚی ث ٝكُٙٚی ُٙبًب٘ـُ ٜـٜ
ا٘ـ  ٚتغت ٘فٛف ًبوٙبٖ آٖ ٜٔٙم ٝاًت  .ربي ؿاؿٖ پٙزل ٜثُ ٝىّی
و ٝاربم٠٘ ٜبكت ثل ف٘بي ثيل ٖٚكا ثـٞـ ،اًتفبؿ ٜام اُىبَ ًبؽتٕب٘ی
و ٝت٤جيلي ثٌيبك ثـ ام آٟ٘ب ٚرٛؿ ٘ـاُت ٝثبُـ  ٚربي ٌيلي ؿليك ؿك
ؿاؽُ ٔٙبٛك ُٟلي  .ث٣ ٝميـ٘ ٜئ ٗٔٛی تٛاٖ ام رٙبيبت ٘ ٚبأٙی وٝ
ماييـ ٜي فمل اثناكٞب ،فلٓت ،تغٔيُ  ٚثبم ٕ٘ٛؿ اًت ثب اًتفبؿ ٜام
ٕٔ٤بكي رٌّٛيلي ولؿ( ٘ي)11ّ-1972ٗٔٛ
ي ت٤ليف  ٚعفبٟت
يىی ام آ َٛف٘بي لبثُ ؿفب٘ ١ي٠٘ ٗٔٛليٝ
ٔلمٞبي يه ٔغي ٚثٛؿ ،رّٛي غليجٞ ٝب كا ٌلفتٗ  ٚثـيٗ تلتيت ام
ؽٜل رٙبيت ٔغفٔ ٝٛب٘ـٖ  .ايٗ ايـ ٜان ٘ ٖٛثٛٓ ٝكت ٚاعـٞبي
ٌٕٞبيٍی ؿك ٚام ٜؿاك ث ٝاٚد كًيـ ٜاًت ،و٘ ٝي ٓٞ ٗٔٛؽٛؿ يىی ام
ٔـاف٤بٖ آٖ اًت .ثلاي ٕ٘ ٝ٘ٛؿت ٖٛؿك  ،اٞبي ٛاًت ؤ 11 ٝب ٜپي ام
ارلاي ايٗ ثل٘بٔ ٝؿك پبيين  1993آٔبك رٙبيبت ؽِ٘ٛت ثبك ثٔ ٝيناٖ
 %15افنايَ پيـا ولؿ ،أب
 %50وب َٞيبفت  ٚاكمٍ أالن
ًبوٙب٘ی و ٝاعٌبى ٔی وٙٙـ يب ؿك «ؿاؽُ ٔغجٛى ا٘ـ  ٚيب ؿك ؽبكد
ا٘ـ  ٚؿك كا ث ٝكٚي ُبٖ ثٌت ٝا٘ـ » ام ايٗ ثل٘بٔ ٝا٘تمبؿ ولؿ٘ـ (اِ، ٖٛ
.)23ّ-1995ايٗ وبك ،ثب ايٗ و ٝؿك رٌّٛيلي ام رٙبيبت ٔٛحل ثٛؿٜ
اًت ،أب ثبِمٔ ٜٛی تٛا٘ـ ف٘بي ُٟلي كا ث ٝوّيت ٞبيی ثؾَ ثؾَ
افنايَ
تمٌيٓ وٙـ  ٚام  ٓٞرـاًبمي ٞبي ارتٕب٣ی  ٚا٘غٔبكٞب كا
ؿٞـٚ .اعـٞبي ٌٕٞبيٍی ؿه ٔب٘ٙـ و ٝؿك ايبال ت ٔتغـ ٜميبؿ ُـ ٜا٘ـ
(ؿِٛى  ٚ )1992ثٔ ٝيناٖ وٕتلي ؿك ثليتب٘يب  ٚؿيٍل ربٞب تىخيل
ا٘ٙـ ِ٘بٍ٘ل تالٍ ُٟل ام
يبفت ٝا٘ـ ٕٞبٜ٘ٛك ؤ ٝی ؿا٘يٓ ٔی تٛ
ٛليك ٔغـٚؿ ًبمي ؿًتلًی ٞب مٚاَ ف٘بي ٕٔٛ٣ی  ٚتلى ام
تفبٚت ثبُٙـ.
تفٚت  ٚغليجٞ ٝب اًت  .ثب فلا ٓٞآٚكؿٖ ك ٚث ٝكُ ٚـٖ
ُٟل ٔىبٖ ا
غليجٞ ٝب ً ٚبوٙبٖ يه ٜٔٙم ٝاًت ؤ ٝی تٛاٖ ايٕٙی ؿاُت ٝ٘ ٚ

ٞ .يّيل )1984:140( ٌٖٛٙٔ ٚآُ
ثب رـاًبمي آٟ٘ب ام يىـيٍل
ايٕٙی ً ٚلم٘ـٌی ُٟلي ٔغٔ َٛام ُي ٜٛتِٛيـ ايٗ ؿٔ ٚزٕٝ٣ٛ
كَ ٔی ُ٘ٛـ .
كٚاث ٚف٘ب اًت  .غليجٞ ٝب عقف ٕ٘ی ُ٘ٛـ ثّى ٝوٙت
 .ت٘بؿ ؿيٍلي و ٝپيٍِيلي ام
و ٝپـيـ آٚك٘ـ ٜايٕٙی ُٟلي اًت
٘بأٙی  ٚرٙبيت ام ٛليك ٛلاعی ٔغيٜی پـيـ ٔی آٚكؿ ث٠٘ ٝبكت
ي ف٘ب ايٗ
ٔلث ٙٛاًت ثبم  ٓٞيىی ام آ٘ َٛي ٗٔٛثلاي ًبمٔبٖ ؿٜ
ثٛؿ و٠٘ ٝبكت أىبٖ پق يل ثبُـ  .ايٗ آُ ا ْ كٚم ٜثب اًتفبؿ ٜام فٗ
آٚكي ٞبي ٘ٛيٗ ُىُ ؿيٍلي ث ٝؽٛؿ ٌلفت ٝاًت ٠٘ .يل ث ٝوبكٌيلي
ٌٌتلؿ ٜام ؿٚكثيٗ ٞبي ٔـاكثٌت ٝو٘٤ٔ ٝالتی كا ؿك ثبة آماؿي ٞبي
ٔـ٘ی پـيـ آٚكؿ ٜاًت ( ٙٞي ُٚلٔبٖ .)1992
ايٗ وِٕىَ ٞب ِ٘بٖ ْ ي ؿٙٞـ وٛ ٝلاعی ٔٛحل ص ٝتبحيلاتی
ٔی تٛا٘ـ ثل ربي ٟ٘ـ ٘ ٚتيز ٝاٍ ؿٌلًٌ ٖٛبؽتٗ پبيـاك ٔغيٞ ٚبي
ٔٔ ١ٛٙث ٝلبِت ف٘بٞبي ٘بٔٙبًت ثبُـ ٞ.يّليل ٔ٤تمـ اى ت« :ع٘ٛك
_ اعٌبى ايٕٙی كا ؿك ف٘بي
ٔلؿْ _ ص ٝغليجٞ ٝب  ٚص ٝآُٙب
ٕٔٛ٣ی اكتمب ؿاؿًٚ ٚ ٜيّٝاي اًت و ٝث ٝوٕه آٖ ٔی تٛاٖ ف٘ب كا ثٝ
ٓٛكت ٛجي٤ی ٔٛكؿ ٘٠بك ت للاكؿاؿ ِ .قا  ٚث ٝؿ٘جبَ ؽٔٓٛيبت ُىّی
ف٘ب اًت و ٝع٘ٛك ٔلؿْ  ٚث ٝتج ٢آٖ اعٌبى أٙيت كا افنايَ
ٔی ؿٞـ .)hiller/1996 :47-60( .وٙتلَ ٘بثٟٙزبكي ٠٘ ٚبكت
٠٘ ٚبكت غيلٌٔتميٓ
ارتٕب٣ی ث ٝؿٛٓ ٚكت وّی ٘٠بكت ٌٔتميٓ
ٓٛكت ٔی ٌيلؿ ٠٘.بكت ٌٔتميٓ  :وُ ٝبُٔ پّيي ٍٟ٘ ٚجب٘بٖ ؿك
ٍٞلن ٞب  ٚايزبؿ ٔلاون وال٘تلي ثٛٓ ٝكت ٌٔتميٓ ثٌِ ٝت م٘ی
ُٛؿ ٠٘.بكت غيل
ؿك ُٟل ٔی پلؿام٘ـ ٌ٘ٔ ١ٛتميٓ ٘٠بكت كا ُبُٔ ٔی
ٌٔتميٓ و ٝؽٛؿ ُبُٔ ٛٔ 2كؿ ٔی ثبُـ  -1 :اثناك ٛجي٤ی (كٚم٘ٞ ٝب،
) ٔ -2ىب٘يىی (كُٙٚبيی ،ؿ ٚكثيٌٗ ،يت ٚ
پٙزلٞ ٜب يب ٔٛا٘ٛ ٢جي٤ی
لفُ) ا٘زبْ ٔیٌيلؿ.

ً 5-2ظزيِّاي اهٌيت فضاّاي ضْزي
ضْزّاي اهي
ؿٔ ٚغمك وب٘بؿايی «ٚولَ » ٚ« ٚايتنٔٗ » كٚيىلؿ ُٟلٞبي أٗ
كا ثب تﺄ ويـ ثل ٔـيليت  ٚپيٍِيلي رلْ ٔغّ ٝاي ،پيِٟٙبؿ ولؿٖ ؿ  .ايٗ
ٞبي
٘٠لي ٝثل ٕٞىبكي ثيٗ ؿِٚت ٞب ُٟ ٚل٘ٚـاٖ ثٚ ٝيوٌ ٜلٜٚ
پيٍِيلي ارتٕب٣ی  ٚتغييلات
ٔٙنٚي ُـ ٚ ٜؿك عبُي ٝللاك ٌلفت،ٝ
فينيىی ،أٙيت ُٟلي ثٛٙ٣ ٝاٖ يه وبتبِينٚك ثلاي تغييل ،تٕلون
ٔی ٕ٘بيـ ٚ .ولَ ٚ ٚايتنٔٗ ثلاي افنايَ ايٕٙی  ٚأٙيت ؿك ف٘بي
ُٟلي ً٣ ٝبُٔ كا ثيبٖ ٔیوٙٙـ.
 -3پيـا ولؿٖ
آٌبٞی ام ٔغي -2 ٚلبثّيت ِٔبٞـ ٜت ًٚٛؿيٍلاٖ
وٕه يىپبكصٕٛ٘ ٝؿٖ ايٗ ٛ٣اْ َ  ٚثل٘بٔ ٝكيني ،ايٕٙی  ٚأٙيت كا ثب
اكائ ٝفلٓت ٞبيی ثلاي كٞبيی ام اٍِٞٛبيی ٔٛحل رلْ افنايَ ٔی
ؿٞـ .ؿك ُٟل ايٕٗ ،ايٕٙی ؿك ف٘بي ُٟلي تبٔيٗ ُـ ٚ ٜفلؿ ؿك ُٟل
وٙـ  .ؿكٚال ٢پبي ٝثغج ُٟل
اعٌبى أٙيت ؽبٛل  ٚفمـاٖ ؽٜل ٔی
ؽٜلات كا ثٝ
ايٕٗ ثيِتل ثل كٚي ٌٔبئُ ٔتٕلون اًت ؤ ٝيناٖ
عـالُ ثلًب٘ـ(عٌيٙی.)1387 ،
.

ريٗ ريىٛثن اُبكٔ ٜی ن٘ـ وٚ ٝكٚؿ وٙتلَ ُـ ٜغليجٞ ٝب  ٚتٕبى
ي آٟ٘ب ثب ًبوٙبٖ اًت
ْ
ٌٔتك

ً -1-5-2ظزيِ سالهت رٍاى
٘٠ليً ٝالْ ت كٚاٖ ٌلايِی ؿيٍل ام ٘مـ اٌ٘بٖ ؿًٚتب٘ ٝاًت وٝ
ؿك اٚايُ للٖ ثيٌتٓ  ٚپي ام ر ًٙرٟب٘ی ؿ ،ْٚاكٚپب  ٚآٔليىب
ؽبًتٍب ٜثلٚم ايٗ ٘٠لي ٝث ٝعٌبة ٔی آٔـ  .ايٗ ٘٠لي ٝوبكٍ كا ثب ٘مـ
وٙـ  .ؿك
تبحی ا٘٤ىبى ٔزٕٞ ٝ٣ٛبي ُٟلي ثل كفتبك اٌ٘ب٘ی آغبم ٔی
ك
ايٗ ٘٠لي ،ٝا٣تمبؿ ثل ايٗ اًت و ٝثلاي كُـ ٔٛمُ ٖٚؾٔيت ٚ
ٌيلؿ .
ربٔ ٝ٤پقيليٞ ،يش صين ربي ث٘٤ی ام ٔغيٟٜبي ٣بٛفی كا ٕ٘ی
كًـ و ٝاؿغبْ كفتبك اٌ٘ب٘ی ؿك ٔغيُٟ ٚلي
صٙيٗ ث٠٘ ٝل ٔی
ِٔؾٔبً ث٣ٛ٘ ٝی ٔغيٚ ٚرٛؿي ٚاثي ت ٝاًت ٔغيٜی وُٟ ٝلًبماٖ
تللی ٌلا آٖ كا ث ٝعٌبة ٘يبٚكؿ ٜا٘ـ  .يه آٔبيَ ًبِٓ  ٚيه لٝ٤ٜ
تٛا٘ـ ثلاي ًبوٙبٖ
ثٙـي ٜٔٙمی ف٘بي ُٟلي ؿك ٘في ؽٛؿ ٕ٘ی
اعٌبى أٙيت وٙـ .ام ٚيوٌیٞبي ثبكم ايٗ ٘٠لي٣ ٝجبكتٙـ ام :
ٌلايِی ام اٌ٘بٖ ٌلايی
تٛر ٝث ٝأٙيت اٌ٘بٖ ؿك ُٟل
تجـيُ ف٘بي ثبم ث ٝف٘بي ُٟلي
اؿغبْ كفتبك اٌ٘ب٘ی ؿك ٔغيُٟ ٚلي
ام ؿإِ٘ٙـاٖ ٓبعت ٘٠ل ؿك ايٗ مٔي ٝٙری ثِٛجی ،آ٘ب فلٚيـ ،ريٗ
ريىٛة ،ؿ ٚ ُٞٚوٛيٗ ِيٙش ٔی تٛاٖ اُبك ٜولؿ ٚ .رٛؿ ؿًتبٚكؿٞبي
ثٌيبك ثباكمٍ ٠٘ ،ليً ٝالٔت كٚاٖ ؿيـٔ ٜی ُٛؿ و ٝايٗ ٌلايَ
ٌٍٟب ٜث ٝرٟت ٗ٢ف كا ٜعُ ٞبي پيِلفت ٝثً ٝتبيَ ثی ليـ  ٚثٙـ ٚ
ٍ٘ .لا٘ی آّی
ُل ٙآًفبِت ُٟ ٚلٞبي ثنكي ٔلوني ٔی ا٘زبٔـ
ٛٞيتی كا فلآٞ
ايٗ ؿيـٌب ٜفمـاٖ ٌٕٞبيٍی اًت وٛٔ ٝرجبت ثی
ٔیآٚكؿ (عٌيٙی.)1387 ،

ً -2-5-2ظزيِ پيطگيزي جزم اس طزيك طزاحی
هحيطی
٘٠لي« ٝپيٍِيلي رلْ ام ٛلي ق ٛلاعی ٔغيٜی » كا ؿكٚال٢
ٞبي پيٍِيل ي
ؿٔٚيٗ ٌُ٘ ام ٘٠لي ٝپلؿاماٖ ٛلاعی ٔغيٜی ؿك ٔـَ
كٞبي ارتٕب٣ی  ٚفلٍٙٞی كا ثب
ام رلْ ٜٔلط ولؿ٘ـ  ٚآ٘بٖ ٔتغی
تلي ؿك
ٛلاعی ٔغيٜی ث ٓٞ ٝپي٘ٛـ مؿ٘ـ  ٚفلٗيبت ٚالٌ ٢لايب٘ٝ
ؿيـ
ٔٛكؿ فلايٙـ ا٘ـيِ ٚ ٝكفتبكٞبي ٔلث ٙٛث ٝعليٓ  ٚؽب٘ ٝافلاؿ ح
آٚكؿ٘ـ ٕٞبٖ ٛٛكي و ٝتبيّٛكٞٚبكَ ( )1996اٟٟبك ؿاُتٙـ پيٍِيلي
رلْ ام ٛليك ٛلاعی ٔغيٜی ثل ٔغُ ٞبي رلْ ؽين  ٚتىٙيه ٞبيی
كٚؿ تٕلون
و ٝرٟت وب َٞآًيت پقيلي ؿك ايٗ ٔغالت ث ٝوبك ٔی
ؿاكؿ (كٗٛاٖ ،پيِيٗ)24 :
ول )1999( ٚؿك ت٤ليف ٔف CPTED ْٟٛصٙيٗ اُبكٔ ٜی وٙـ :
تٛا٘ـ وبَٞ
ٛلاعی ٔٙبًت  ٚاًتفبؿٛٔ ٜحل ام ٔغي ١ٛٙٔٔ ٚؤ ٝی
تلى ام ثنٞىبكي  ٚعٛاؿث رلْ ٕٞ ٚضٙيٗ ث ٝثٟجٛؿ ويفيت م٘ـٌی
ٔی وٙـ  .اًبى آٖ ٛلاعی ٔ ٚـيليت ٔغي ٚوبِجـي ثلاي وبَٞ
فلٓت ثلاي رلْ اًت و ٝثل پبي ٝفلٗيبتی اًت و ٝفلؿ كا ٚاكؿ يه

اٟٟبك ؿاُت و ٝاثتىبك ٔ CPTEDـكٖ اًبى وبك ٘ي ْٖ ٛاًت تب
وبك ؽٛؿٍ ثٛٛ ٝك وّی ف٘بي لبثُ ؿفب٘ ١ي ٗٔٛة ا٣ج تلفي ٢پقيلٍ
ٕٔٛ٣ی ايٗ ايـُ ٜـ وٕ٤ٔ ٝبكي ٔ ٚغيٜی ٔی تٛا٘ـ ثل ثنٞىبكي تبحيل
ٌقاكؿ ( )P M Cozens،2002ؿك ٕٞيٗ كاًتب صٟبك ٔٙ٣ل ام
وٙـ ُٙبًبيی
ٛليك فينيىی و ٝث ٝؽّك ٔغيٞ ٚبي أٗ وٕه ٔی
ُـ ٜا٘ـ و٣ ٝجبكتٙـ ام:
لبِت
ت٤ليف ٜٔٙم ٝاي ف٘ب ثب ايزبؿ تمٌيٕبت فل٣ی ؿك آٖ ؿك
ٜٔٙمٝثٙـي ٞب ،ربيی و ٝف٘بي ؽٔٓٛی٘ ،يٕ ٝؽٔٓٛی ٕٔٛ٣ ٚی،
ث ٝكُٙٚی ُٙبًبيی ُـ ٜا٘ـ  ٚتغت ٘فٛف ًبوٙبٖ آٖ ٜٔٙم ٝاًت.
داي ؿاؿٖ پٙزل ٜثُ ٝىّی و ٝاربم٠٘ ٜبكت ثل ف٘بي ثيل ٖٚكا ثـٞـ.
اًتفبؿ ٜام اُىبَ ًبؽتٕب٘ی و ٝت٤جيلي ثٌيبك ثـ ام آٟ٘ب ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ
ثبُـ.
ربي ٌيلي ؿليك ؿك ؿاؽُ ٔٙبٛك ُٟلي (ٔـ٘یپٛك)220-1984 ،
اوخل ٘٠لي ٝپلؿاماٖ ُٟلي ثلاي رٌّٛيلي ام ٚل ١ٛرلْ ٘ ٚبأٙی،ثٝ
(رـَٚ
ؿ٣ ٚبُٔ ٘٠بكت  ٚوٙتلَ ٛ ٚلاعی ٔغيٜی تبويـ ؿاُتٙـ
ُٕبك.)2 ٜ

ٔلعّٜٙٔ ٝمی تٕٔيٓ ٌيلي ٔی وٙـ  ،لجُ ام ايٗ و ٝرلٔی كا ٔلتىت
ُٛؿ  .ل٤ٜيت ٘ـاكؿ ِٚی اعتٕبال پيبٔـٞبي التٔبؿي ،ارتٕب٣ی،
رٕ٤يت ُٙبًی  ٚفلٍٙٞی ٕٔىٗ اًت اٍ٘ينٛٔ ٜحل رلْ  ٚرٙبيت
ثبُـ .ثغج ٌٌتلؿ CPTED ٜايزبؿ ولؿ ٜاًت  ٚيه ٘مُ ٜٝل١ٚ
ٔفيـي ثًٕ ٝت ت ٝ٤ًٛصبكصٛة ٞب ثلاي ُٟلِ٘يٙی پبيـاك ٔغيٚ
ٌلايی ُٝكي اًت  .اٌل ص ٝريىٛة ث ٝؿيوِی ام ٛلاعی ُٟلي اُبكٜ
(لبثّيت تٔٛك
ٔی وٙـ ؤٕ ٝىٗ اًت أٙيت ُٟلي كا ث ٝؽٜل ا٘ـامؿ
ُٟل) وٛيٗ ِيٙش ٕٞضٙيٗ يه ٔغـٚؿًٚ ٜي٤ی ام ثلكًی ٞب كا ا٘زبْ
ؿاؿ ،و ٝصٍٍ٘ٛی علفٛ ٝلاعی ُٟلي كا ؿٌلٌ ٖٛولؿ  ٚؿإِ٘ٙـاٖ
 ّْٛ٣ارتٕب٣ی ثُ ٝىُ ٛ ٚلاعی ُ ٝك الـاْ ولؿ٘ـ  .ريىٛة (،1961
آٍُ٘  ٚ 1966رفلي  )1971ٚ1969اٍ٘ين ٜثيِتلي ايزبؿ ولؿ٘ـ
ٜٔ 1973لط ولؿ،
ِٚی تب مٔب٘ی و٘ ٝي ٗٔٛف٘بي لبثُ ؿفب ١كا ؿك
ٞبي
آٟ٘ب ؽيّی ٜٔلط ٘جٛؿ٘ـ  .ثٛٛ ٝك ؽبّ ٛلاعی ثيِتل إِبٖ
 .رفلي ؿك آُ
ُٟلي ٔٙزل ث ٝوب َٞفلٓت رلْ ُـ ٜاًت
)  CPTEDكا
٣جبكت (ٕٔبٖ٣ت ام رلْ ام ٛليك ٛلاعی ٔغيٜی
اثـا ١ولؿ  .إٞ ٚضٙيٗ صٙـيٗ وتبة ٔٛحل ؿك مٔي ٝٙرلْ ٛ٣ ٚأُ
ٛلاعی ،كٚاٖ ُٙبًی ،فينيِٛٛهيىی  ٚميٌتی ُ٘ٛت  .اٌل ص ٝا ٚاؽيلا

جذٍل (: )2جوغتٌذي ٍ همايسِ تطثيمی ًظزيِّاي اهٌيت فضاّاي ضْزي
٘٠لي ٝپلؿام

ُبؽْ أٙيتی

ٚولَ ٚايتنٔٗ

٘٠بكت

ری ثِٛجی -آ٘بفلٚيـ -ريٗ ريىٛة-
ؿ ٚ ُٞٚويٛيٗ ايٙش

ِٔبكوت ٔلؿٔی ؿك ارتٕب١

اؿغبْ كفتبك اٌ٘ب٘ی ؿك ٔغيُٟ ٚلي

تبيّٛك ٞٚبكَ1996
ول1999ٚ
ويٛيٗ ِيـس -آكٍُ٘ 1966
ريىٛة1961
رفلي 1971ٚ 1969

ٛلاعی ٔغيٜی

پيٍِيلي رلْ ام ٛليك ٛلاعی
ٔغيٜی

ثلوي

-

-

ؿٚكويٓ

افنايَ رٕ٤يت ُٟل افنايَ
رلائٓ
٘بآُٙبيی ُٟل ٘باْ٘ی كا افنايَ
ٔیؿٞـ
٘٠بكت  ٚوٙتلَ

افنايَ رلائٓ
٘بآُٙبيی ُٟل ٖااْ٘ی كا افنايَ
ٔیؿٞـ
-

ٛلاعی ٔغيٜی
٘٠بكت  ٚوٙتلَ
٘٠بكت  ٚوٙتلَ

-

٘٠بكت  ٚوٙتكَ
٘٠بكت  ٚوٙتلَ
٘٠بكت ٛجي٤ی

-

ٔتي1995 ٝ
اًىبك٘ي1972ٗٔٛ
اًىبك٘ي1972ٗٔٛ
ٞيّليل ٌٖٛٙٞٚ
ريٗ ريىٛثن
ٞيّليل 1984ٌٖٛٙٞٚ
ٔٙي ُلٔبٖ
ؿ٘يي ٚٚؿ 1991
ٞيّل

رّٕ ٝوبكثلؿي
ٔـيليت ثلرلْ  ٚپيٍِيلي ام رلْ

-

ٚيوٌیٞبي ٘٠لي ٚ ٝپيِٟٙبؿات آٟ٘ب
 -1آٌبٞی ام ٔغي-2ٚلبثّيت ِٔبٞـ ٜت ًٚٛؿيٍلاٖ-3پيـا ولؿٖ
وٕه ،يىپبكص ٝثٛؿٖ ٛ٣أُ  ٚثل٘بٔٝكيني
ٚيوٌیٞبي ثبكم ايٗ ٘٠ليٌ-1: ٝلايِی ام اٌ٘بٖ ٌلايی -2تٛر ٝثٝ
أٙيت اٌ٘بٖ  -3تجـيُ ف٘بي ثبم ث ٝف٘بي ُٟلي ُ -4لوت ؿاؿٖ
ِٔتبلبً٘ ٝبوٙبٖ ُٟل ؿك ُىُ ثؾِيـٖ ث ٝآٖ  -5اؿ٥اْ كفتبك اٌ٘ب٘ی
ؿك ٔغيُٟ ٚلي
فلؿ كا ٚاكؿ يه ٔلعّٜٙٔ ٝمی تٕٔيٌٓيلي ٔین٘ـ ،لجُ ام آ٘ىٝ
رلٔی ٔلتىت ُٛؿ.
ٙ٣ 4بٓل ٛلاعی فينيىیُٙ -1:بًبيی ف٘بي ؽٔٓٛیٕٔٛ٣ ،ی ٚ
تغت ٘فٛف ًبوٙبٖ -2ربي ؿاؿٖ پٙزل ٜثُ ٝىّی و ٝاربم٠٘ ٜبكت ثل
ف٘بي ثيل ٖٚكا ثـٞـ -3اًتفبؿ ٜام اُىبَ ًبؽتٕب٘ی و ٝث ٝت٤جيلي
ثٌيبك ثـ ام آٟ٘ب ٚرٛؿ ٘ـاُت ٝثبُـ  -4ربيٍيلي ؿليك ؿك ؿاؽُ ٔٙبٛك
ُٟلي
 -1تغلن م٘ـٌی ُٟلي ٔٛرت اغتِبٍ ٔی ُٛؿ-2اغتِبُبت
ٕٔٛ٤ال ؿك ٔٙبٛك ؽبّ ايزبؿ ٔیُٛؿ
ربيی وً ٝبوٙبٖ ٔغُ كا ؿك وٙتلَ
ؿكؿىت ؿاك٘ـ ام كفتبك رٙبيی پيٍِيلي ٔی وٙٙـ
رٌّٛيلي ٘بأٙی ام ٛليك ٛلاعی
عفبٟت ٔلمٞبي يه ٔغي ٚ ٚرّٛي غليجٞٝب كا ٌلفتٗ
ع٘ٛك وٙتلَ ُـ ٜغليجٞ ٝبي ؿك عبَ ٌقك اًت و ٝف٘ب كا وٙتلَ
ٔیوٙـ
ام ثيٗ ثلؿٖ ف٘بٞبي ؿ٘ذ
مؿٚؿٖ ف٘بٞبي ؿ٘ذ
ع٘ٛك ٔلؿْ غليج ٚ ٝآُٙب ؿك ف٘بٞبي ٕٔٛ٣ی

 6-2ضاخع ّاي تحليل اهٌيت در فضاّاي

 7-2ضاخع ّاي والثذي (هىاًی ) هَثز تز اهٌيت

ضْزي

فضاّاي ػوَهی

تليٗ
ُبؽْ ٞب  ،اًبًی تليٗ ٔ٤يبكٞبي ا٘ـامٌ ٜيلي  ٚعيبتی
ُ .بؽْ ٞبي
٤ٗٚيت يه ربٌٔٞ ٝ٤تٙـ
٣الئٓ ِ٘ ٚبٖ ؿٙٞـٜ
اكميبثی ويفيت ٔغيُٟ ٚلي ث ًٝ ٝؿًت٣ ٝبُٔ اًبًی ا٘ـ و ٝثل پب يٝ
ً ٝؿًت٘ ٝيبم اًبًی اٌ٘بٖ و ٝث ٝتلتيت ُبُٔ ٘يبمٞبي اًبًی
(ثيِٛٛهيه  ٚفينيِٛٛهيه )٘ ،يبمٞبي ارتٕب٣ی  ٚالتٔبؿي ٘ ٚيبمٞبي
فلٍٙٞی ٙٞ ٚلي ٔی ثبُٙـ  ،للاك ٌلفت ٝاًت  .أٙيت ٘ين ٕٞيِ ٝثٝ
ؿٞـ .
ٛٙ٣اٖ ٔٙ٣ل ًٔ، ٟٓبيل اث٤بؿ م٘ـٌی اٌ٘بٖ كا تغت تبحيل للاك ٔی
لٌٕت ٕ٣ـ٘ ٜبأٙی ُٟلٞب ث ٝفلْ وبِجـي ُ ٚىُ ًبؽتٕبٖ ٞب ٚ
ثٙبٞبي ُٟلي ٔلث ٙٛاًت.

ف٘بي ٕٔٛ٣ی ثٛٙ٣ ٝاٖ يىی ام ٔىبٖ ٞبيی اى ت وٌ ٝلٞ ٜٚبي
ميبؿي ام ٔلؿْ كا ث ٝؽٛؿ كأ ٜی ؿٞـ ،ؿك ٘تيز ٝثبيـ ُلايٙٔ ٚبًجی كا
ثلاي اًتفبؿ ٜوٙٙـٌبَ٘ ٟٔيب وٙـ و٣ ٝال ٜٚثل ؿاُتٗ ايٓ ٘ی وبِجـي،
أٙيت كٚا٘ی كا ثٚ ٝرٛؿ آٚكؿ  .إِبٖ ٞبي اًتفبؿُ ٜـ ٜؿك ايٗ ٔغيٚ
ٔ ...ی تٚا٘ٙـ
ٞب ثب تٛر ٝث ،١ٛ٘ ٝصٍٍ٘ٛی ٤ٗٚيت للاكٌيلي ٚ
تبحيلٌقاكتليٗ ٔغي ٚكا ثلاي ُٟل٘ٚـ ٟٔيب وٙٙـ.
ُبؽْ ٞبي وبِجـي ٔىب٘ی ٣جبكتٙـ ام  -1:وبكثلي ٞب  ٚف٤بِيت ٞبي
 -3پُ ٞب  ٚميلٌقكٞبي
٘بُی ام آٟ٘ب  - 2ويفيت ُجى٤ٔ ٝبثل
 -6ثبفت
ُٟلي ٔ -4جّٕبٖ ُٟلي  -5ؽٛا٘بيی ف٘بي ُٟلي
ُٟلي  -7كُٙٚبيی  -8پٌ َُٛيبٞی  -9فِلؿٌی ثبفت  -10ثٌتٚ ٝ
ثبم ثٛؿٖ ٔغيٚ

ًوَدار  :1ضاخع ّاي والثذي (هىاًی) هَثز تز اهٌيت فضاّاي ػوَهی
امىيت
كاركردي(عملكردي )

فزَىگي اجتماعي
مكان
وًع تعامالت

محيطي رفتاري(ذهني)

اقتصادي خدماتي
كميت

وًع

تفزيحي يرسشي

تراكم جمعيت

استمزار

وًع

وًع

جىس

استمزار فعاليت

ميشان

كنترل و نظارت اجتماعي

مستقيم

غيزمستقيم

پليس

ديربيه

وگُبان

استمزار فعاليت

كالبدي(مكاني)

معابز وًع دستزسي
كيفيت
وًع پًشش
ريشىايي كيفيت ،كميت ،وًع

پلُا :محيطفيشيكي(سيزگذر ،ريگذر ) مكان
قزارگيزي وظارت)

پًشش
گياَي(مطلًبيت گًوٍ،
كميت ،وًع)

فشزدگي بافت(ريشداوٍ ،درشت داوٍ )

مبلمان شُزي اوداسٌ ي ابعاد
روگ ي پًشش
شكل ي تىاسبات
مكان قزارگيزي

بستٍ ي باس بًدن محيط (ميشان محصًالت،
تزاكم محيطي)

هٌثغ(:ضْزًٍذاى ٍ فضاّاي ػوَهی ضْزي -ظ)220-
جذٍل  3جوغ تٌذ ي تْويذات ٍ پيطٌْادات جْت افشايص اهٌيت در فضاّاي ضْزي
٣بُٔ
وبكثلؿٞب  ٚف٤بِيت ٞبي ٘بُی
ام اٟ٘ب

تٕٟيـات  ٚپيِٟٙبؿات رٟت ايٕٙی
 -1وب َٞوبكثلؿٞبي ؽّٛت ٔ ٚتلٚن ؤِ ٝىًُبم ٌٞتٙـ -2ايزبؿ وبكثلي ٞبي ٔؾتّ ٚؿك ٜٔٙمٝ
پيبؿ ٜكٞٚبي أٗ  ٚكاعت ثلاي تٔبى ارتٕب٣ی و ٝأىبٖ آماؿي  ُٕ٣اٌ٘بٖ پيبؿ ٜثلاي تٛلفٔ ،ىج  ٚتغييل رٟت  ٚتٕبى ٌٔتميٓ ثب ؿيٍلاٖ كا فلا ٓٞوٙـ .

ويفيت ُجى٤ٔ ٝبثل
پُ ٞب  ٚميلٌقكٞبي ُٟلي

پُ ٞب رٟت كٚاٖ ًبمي تلافيه ًٛاك ٜك ٚ ٚعف ٞايٕٙی ربٖ ٣بثل پيبؿ ٜو ٝؿك ٔغُ ٞبي ٗلٚكي پيِٟٙبؿ ٔی ُٛؿ
غی ثٟـاُتی  ٚرلْ ؽين ثٛؿ ٜو ٝاٌل ٔتٕ٘ٗ ًالٔتی ُٟل٘ٚـاٖ ٘جبُـ رقاة ٘يٌت
ميلٌقكٞب ٕ٣ال ٔىبٖ ٞبي ك

ٔجّٕبٖ ُٟلي (٘يٕىت ٞب-
پبكن ٞب -ويًٛه ٞبي
ٜٔج٣ٛبتی -تّفًٗٚ -بئُ
تفليغی پبكن -آثؾٛكي)

ُ٘ٛـ و ٝاٌل ايٗ ٙ٣بٓل ة تٛا٘ٙـ ِجؾٙـ كا ثِ ٝت
ث ٝتزٟيناتی اٛالق ٔی ُٛؿ و ٝثلاي ؽـٔت كًب٘ی ثٔ ٝلؿْ ُٟل ربٕ٘بيی  ٚؿك ُٟل ٘ٔت ٔی
ٔ -2ىبٖ يبثی ؿكًت ايٗ تزٟينات ٚ
تٛاٖ ٌفتّٕ٣ ،ىلؿي ٔٛفك ؿاُت ٝا٘ـ
ٔلؿْ ثيبٚك٘ـ  ٚثلاي اٟ٘ب پيبْ آٚك اعٌبى آكأَ  ٚأٙيت ثبُٙـ ٔی
كاعتی ؿك ف٘بٞبي ثبم ثٚ ٝيو ٜپبكن ٞب ٔ ٚىبٖ تفليغی اًتفبؿ ٜام ٘يٕىت
ٌلؿؿ ٚ .لتی ف٘بيی ؽٛا٘بًت ث ٝاعٌبى أٙيت  ٚكاعتی ثيِتل وٕه ٔی

ؽٛا٘بيی ف٘بي ُٟلي
ثبفت ُٟلي

كُٙٚبيی
پٌ َُٛيبٞی

وٙـ ٚ

ؽٛا٘بيی آٛال ث ٝؿكد  ٜاؿكان ام يه ف٘ب ٛٗٚ ٚط آٖ ثلٔی
تٔٛيلي ٔٙبًت ام ٔغي ٚثُ ٝؾْ ٘٣ٛی اعٌبى أٙيت ٔیؿٞـ
ُٛؿ ٛلاعی ُٜل٘زی ُٟلٞبًت و ٝثب٣ج ايزبؿ
ُ -1ىُ  ٚفلْ ثبفت  :يىی ام ٛ٣أّی و ٝثب٣ج تِـيـ ٚل ١ٛرلْ ؿك ثبفت ٞبي ُٟلي ٔی
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ف٘بي ؿكك ٚؿك ُٟلٞب ٔی ُٛؿ  ٚام ٘٠ل تلافيىی  ٓٞأٙيت ُٟل٘ٚـاٖ كا ث ٝؽٜل ٔی ا٘ـامؿ و ٝثبيـ ام ايزبؿ ايٗ ف٘بٞب ؽٛؿؿاكي ولؿ
ؽيني ٌٞتٙـ وٝ
ُ٘ٛـ  ٚف٘بٞبيی ٌٔت٤ـ ثلاي رلْ
فلًٛؿٌی ثبفت :فلًٛؿٌی ثبفت ٣ ٚـْ تٜبثك وبكثلي ثب٘يبٖ ٔغُ تزٕ ٢ثلؽی ٔزلٔبٖ ٔی
ثبيـ ً٤ی ُٛؿ وبكثلي ٔٙبًت ٜٔ ٚبثك ثل ف٘ب ؿاؿ.
ُٛؿ ِقا المْ اًت ٘ٛك وبفی ؿاُت ٝثبُٙـ تب ٣بثلاٖ ثب
ايزبؿ ٘ٛك ٔٙبًت ؿك ف٘ب٘ -جٛؿ ٘ٛك وبفی ؿك ٔ٤بثل ٔٛرت ك٣ت ٚ ٚعِت ٣بثلاٖ پيبؿٔ ٜی
آًبيَ ثيِتلي ام ٔ٤بثل ٣جٛك وٙٙـ ؿيـ وبفی ٌ٘جت ثٌٛ ٝؿاَ ٜاي ْٚرٛؿ پيبؿ ٜكٞٚب ؿاُت ٝثبُٙـ.
 .عفّٜٛٔ ٞثيت  ٚميجبيی ٞبي ٛجي٤ی  ١ٛ٘ ٚپٌ َُٛيبٞی
ايزبؿ پٌ َُٛيبٞی ٔٙبًت ؿك ٜٔٙمٌ -ٝيبٞبٖ ٣بُٔ ٛلاٚت ُ ٚبؿاثی ٔغيٌٞ ٚتٙـ
ف٘بٞبي ٕٔٛ٣ی ُٟلي ٔیتٛا٘ـ ثٔ ٝيناٖ أٙيت ف٘بٞب ٔٛحل ثبُـ
ثبفت ٞبي فِلؿ ٜاي و ٝو ٝؿاكاي تـاؽُ وبكثلي اًت صٙب٘ض ٝايٗ وبكثلي ٞب ثل اًبى فلْ ّٕ٣ ٚىلؿ ٔتٙبًت ثب ًٙ ٓٞؾيت ؿاُت ٝثبُٙـ
… و ٝام رٕ٤يت ثب فلٞ ًٙٞبي ٔتفبٚت
ثلٔيناٖ أٙيت افنٚؿ ٚ ٜؿك ثبفت ٞبي فِلؿ ٜثب ا٘جٞٛی ام وبكثلي ٞبي ٌٔى٘ٛی ،تزبكي  ٚفلٍٙٞی ٚ
ؿك ؽٛؿ ربي ؿاؿ ٜرلْ ٘ ٚبثٟٙزبكي ارتٕب٣ی ٚرٛؿ ؿاكؿ -ثبيـ فلْ  ٚوبِجـ ٔتٙبًت ثب يىـيٍل ثبُٙـ رٟت ام ثيٗ كفتٗ ٘بأٙی

فِلؿٌی ثبفت
ثٌت ٚ ٝثبم ثٛؿٖ ٔغيٚ

ُٛؿ ٚ .رٛؿ ف٘بٞبي ؿ٘ذ  ٚؽّٛت ؿك ث٘٤ی ام ف٘بٞبي
ٞل صمـك أىبٖ ٚكٚؿ ثٔ ٝغي ٚثيِتل ثبُـ ثٕٞ ٝبٖ ا٘ـام ٜام ٔيناٖ أٙيت آٖ وبًتٔ ٝی
ٕٔٛ٣ی ث ٝؽٔ ّٛؿك پبكن ٞب ؿ ك ٣يٗ عبَ و ٝف٘بيی كا ثلاي آكأَ ثيِتل اًتفبؿ ٜوٙٙـ ايزبؿ ٔی وٙـ ؿك ٓٛكتی و ٝوٙتلَ ٠٘ ٚبكتی ثل آٟ٘ب
٘جبُـ ٔی تٛا٘ـ ثلاي ٌلٜٞٚبي آًيت پقيل ربٔ ٝ٤ايزبؿ ِٔىُ وٙـ -وٙتلَ ف٘بٞبي ؿ٘ذ

 8-2يافتِ ّاي تحميك

 :تزرسی ًااهٌی در

ضْز جذيذ اًذيطِ فاس يه
ٔـيليت ٍٞل رـيـ ا٘ـيِ ٝام صٙـ ًبَ ٌقُت ٝتٛرٚ ٝيو ٜثٝ
ٞبي ًٚي٤ی كا ؿك رٟت
٘يبمٞبي فلٍٙٞی ًبوٙبٖ ُٟل ،تالٍ
ثٟجٛؿ ٤ٗٚيت ٔٛرٛؿ  ٚايزبؿ ٛٞيت رـيـ ؤ ٝؾتْ ثُٟ ٝل
ا٘ـيِ ٝثبُـٛٓ ،كت ؿاؿ ٜاًت  .ايٗ الـأبت و ٝثب ٞـف ايزبؿ ٚ
ٌيلؿ ؿًتبٚكؿٞبيی ص ٖٛافناي ٍ
ٜٔبِ٤بت ارتٕب٣ی ٓٛكت ٔی
ٌيلي
ِ٘ب ٙارتٕب٣ی ،ثبال ثلؿٖ ًٜظ ِٔبكوت ٔلؿْ ؿك تٕٔيٓ
وٙـ  .ف٤بِيت ؿك
ُٟلي  ٚتمٛيت ا٣تٕبؿ ٕٔٛ٣ی كا ٘ين ؿ٘جبَ ٔی
عٛم ٜفلٍٙٞی ٞلصٙـ وبك ًؾتی ثٛؿ ٜاًت أب ثبيـ ٌفت و ٝؿك
ٕ٣ـُٟ ٜلٞبي رـيـ ثٚ ٝيو ٜا٘ـيِ ٝتب عـ ثٌيبك ميبؿي ٔٛفك
 ُٕ٣ولؿ ٜاًت  .ثٟجٛؿ ٤ٗٚيت ٔٛرٛؿ  ٚايزبؿ «ٛٞيت رٕ٤ی »

٣ىي(ً : )1بيت وّی ُٟلن ا٘ـيِٝ

٣ىي( :)2فبم ُٟ 1لن ا ا٘ـيِٝ

و ٝتٟٙب ث ٝايٗ ُٟل اؽتٔبّ ؿاُت ٝثبُـ ام رّٕٛٔ ٝاكؿي اًت
و ٝتٟٙب ثب تالٍ ُجب٘ ٝكٚمي  ٚثل٘بٔ ٝكيني ٌٔتٕل ّٕ٣ی ٓٛكت
ٌلفت ٝاًت .ثب تٛر ٝث ٝثلكًی ٘بأٙی ام ًبوٙيٗ ُٟل ا٘ـيِٚ ٝ
ٕٞضٙيٗ وال٘تلي ِٔ ٚبٚكيٗ أالن ُٟلي ،اوخلا ٔ٤تمـ ثٛؿ٘ـ وٝ
ثيِتليٗ ٖاأٙی ؿك فبم ُٟ 1لن ٚرٛؿ ؿاكؿ  .ثب تٛر ٝثً ٝبيت ٔٛكؿ
٘٠لٔ،العٔ ٝ٠ی ُٛؿ وٛ ٝلاعی ايٗ ًبيت ثٛٓ ٝكت ًيٌتٓ
ُٜل٘زی ُىُ ٌلفت ، ٝو ٝاُىبَ آّی ايٗ ًيٌتٓ ام ٔ٠ٙل
ٛلاعی وبِجـي ثٛؿ ٜو ٝايزبؿ ٔغُ ٞبي ؿ٘ذ  ٚف٘بٞبي ؿككٚي
ٔت٤ـؿي ثلاي ايزبؿ ٚلٞ ١ٛل ٌ٘ ٝ٘ٛبأٙی ايزبؿ ٕ٘ٛؿ ٜاًت.

غيل اًتب٘ـاكؿ ٚ
ام ؿيٍل ِٔىُ ٞبي ٕ٣ـ ٜايٗ فبم ٚ ،رٛؿ ٔ٤بثل
پلاوٙـ ٜثٛؿٖ ثبفت ثٛؿ ٜو ٝايٗ ألً ،بكليٗ ٔ ٚزلٔيٗ كا تغليه ثٝ
اكتىبة ٞل ٌ ٝ٘ٛرلْ ٘ب أٙی ٔیوٙـ.

ػىس( :)5فاس  1اًذيطِ  -خياتاى طالماًی ،اًتْاي وَچِ ارغَاى
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فبّٓ ٝثيٗ
٣ـْ ًبمٌبكي وبكثلي ٞب ٚ ٚرٛؿ ف٘بٞبي وٙذ  ٚؿ٘ذ ٚ
٘بُٙبى ةٚ ٜرٛؿ آٚكؿٜ
ايٗ ؿ ٚوبكثلي ٔغُ ؿ٘زی كا ثلاي تزٕ ٢افلاؿ
اًت(٣ىي .)5
ػىس(: )3فاس  1اًذيطِ اًتْاي ضْزن -رٍتزٍي هجتوغ ايواى

ويفيت ٔ٤بثل  ،ؿك فام  1ا٘ـيِ ،ٝكٚثلٚي ٔزتٕ ٢ايٕبٖ
ثّ٣ ٝت ٣ـْ ٔ٤بثل ٔٙبًت ٛٔ ،ل٤يت ٞلٌ ٝ٘ٛرلٔی
ُت) كا ثلا ي ٔزلٔيٗ ٔٝيب ٔی وٙـ(٣ىي .)3

ِ٘بٖ ٔيـٞـ وٝ
( ثؾٔ ّٛؿك

ػىس :6فاس  1اًذيطِ  -خياتاى طالماًی ،اًتْاي وَچِ ارغَاى 11

ػىس( :)4رٍتزٍي فزٌّگسزاي ايثار ،فاس  1اًذيطِ

ٕٞضٙيٗ ثلاي ٕ٘ ٝ٘ٛؿك فبم  1ا٘ـيِ - ٝؽيبثبٖ ٛبِمب٘ی ،ا ٘تٟبي وٛصٝ
اكغٛاٖ ٣ ، 11ـْ ًبمٌبكي وبكثلي ؽـٔبتی ثب وبكثلي ٌٔى٘ٛی
ٚرٛؿ ؿاكؿ(٣ىي .)6

 -1-8-2تحليل يىپارچِ
 ،و ٝثّ٣ ٝت
ويفيت ٔ٤بثل كٚثلٚي فلٌٍٙٞلاي ايخبك كا ِ٘بٖ ٔيـٞـ
٣ـْ كًيـٌی ٌٔئِٛيٗ ُٟلن  ،ثب٣ج ٚلبي ٢اًفٙبوی (ثؾٔ ّٛؿك
ُت) ثلاي ًبوٙيٗ ايٗ ٔظُِ ٝـ ٜاًت(٣ىي .)4

ؿك ايٗ تغّيُ يل اًبى ِٔبٞـات ٔغّی ٔ ٚيـا٘ی ام ُٟلن
ِٔىالت وبِجـي تِـيـ وٙٙـ٘ ٜب أٙی ُٟلن اكايُ ٝـ ٜاًت.

يت اًبًٙبٔٝ
 1386ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔزلي ٛلط ا٘ـيِ ٝتِىيُ  ٚثب تٔٛ
ؿك ًبَ  1371ف٤بِيت ؽٛؿ كا ؿك لبِت يه ُلوت ٚاثٌت ٝثٚ ٝماكت
ٌٔىٗ اتؾبف ٕ٘ٛؿ ٌِٚٛٔ ٚيت ٔ ٚـيليت ثبفت ُٟل كا ثل اًبى ٛلط
ٞبي ام پيَ ت٤ييٗ ُـ ٜثب ا ٜؿاف ٔ٤يٗ ٔ ٚـٟ٣ ٖٚـ ٜؿاك ُـِٚ ،ی فبم
يه ايٗ ُٟلن ٞيضٍٚ ٝ٘ٛعـتی ثيٗ ايٗ فبم ثب ًبيل فبمٞب ام ِغبٝ
ٛلاط ي ِٔبٞـٕ٘ ٜی ُٛؿ .ثلكًی ُبؽْ ٞبي ٔغيٜی  ٚوبِجـي
ُٟلن ا٘ـيِ ٝثل تبييـ ٘٠ليبت ٔٛوـ ثل ٔجبعج وبِجـي ٔ ٚغيٜی
ؿالِت ؿاكؿ ِ ٚقا ٞلٌ ٝ٘ٛالـاْ ؿك ايٗ مٔئ ٝٙالع٠بت وبِجـي ٛلاعی
ٔغيٜی ؿك ف٘بٞبي ُٟلي  ٚثٛيوُٟ ٜلٞبي رـيـ كا ٔی ّٛجـ.
ام ؿيٍل الـأبتی و ٝؿك مٔي ٝٙأٙيت ي ؿك ُٟل رـيـ ا٘ـيِ ٝا٘زبْ ُـٜ
اًتملاك وال٘تلي  16ا٘ـيِ ٝؿك فبم ُٟ 3ل اًت  .وال٘تلي ا٘ـيِ ٝؿك
رٟت آًبيَ  ٚكفبُٟ ٜل٘ٚـاٖ ٌ٘جت ث٠٘ ٝبكت ّٕ٣ىلؿ  ٚآٔٛمٍ
٘ 85فل پّيي ٔغّ ٝاي الـاْ ولؿ ٜاًت  ٕٗٗ .ايٗ و ٓٞ ٝاوٞ ٖٛٙل
يه ام افلاؿ ٞيﺄت ٔـيل ٜ ً٘ ٚ ٜثب٘بٖ ٔزتٕٞ ٢بي ٌٔى ٖٛي ايٗ ُٟل
٘ين ؿك وال٘تلي ا٘ـيِ ٝپل٘ٚـ ٜؽبّ ؽٛؿ كا ؿاك٘ـ  .اًتملاك ً٘ ٜثب٘بٖ
 ٚپبيٛكٞب ؿك ٔلاون تزبكي ،آٔٛمٍ ٍٕٞب٘ی ؿاَ٘ آٔٛماٖ ٔـاكى ثٝ
ٔٛ٠ٙك ُٙبؽت تٟـيـات  ٚآًيت ٞبي ارتٕب٣ی  ٚپيٍِيلي ام ٚل١ٛ
(ثب پلؿاؽت
رلْ  ٚاًتفبؿ ٜام وبكوٙبٖ پبيٛك ؿك ُيفت ٞبي اًتلاعت
اٗبف ٝعمٛق) ام رّٕ ٝالـأبت أٙيتی ثُٕ ٝبك ٔیآيٙـ.
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