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 ًَیت مکان دز فضای خیاباوی آبسغان ي ؾسیعتی تبسیص َایبسزغی تطبیقی مًلفٍ

 
 1 یاحدوطاد زيؾت محػه

 2 یاؾلق یمُد

 چکیدٌ

٪يطي ٸ ت٣ٹيت ٞطټٷ٩ ٲسٶي ٸ زٲٹ٦طاتي٥، ټٳچٷيٵ ٲحيُي رٽت ايزبز قطَي ثطاي اٶؿزبٰ ارتٳبٖي، ق٧٭ٶيبظ ٸ پيفټٹيت ٲ٧بٴ پيف
ټبي ټٹيت ؾي تُجي٣ي ٲٹٮٟٻټبي ٞطزي ٸ ارتٳبٖي قٽطٸٶساٴ زض ٲتٵ ًٞب ضا زاضز. ټسٜ ايٵ ٲ٣بٮٻ ثطضٶكبٌ ٸ حيبت قٽطي پبيساض زض ؾُٹح ٦ٷف

      ي ٸ ټٳجؿت٫يٯيتحٯ ـ يٟيٸ اظ ٶٓط ضٸـ تٹن يٲ٣بٮٻ حبيط اظ ٶٓط ټسٜ ٦بضثطز ٲ٧بٴ زض ًٞبي ذيبثبٶي آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي قٽط تجطيع اؾت.
ؾت. ربٲٗٻ آٲبضي ايٵ پػٸټف ؾبذتٻ( ٪طزآٸضي قسٺ ااي( ٸ ٲُبٮٗبت ٲيساٶي )پطؾكٷبٲٻ ٲح١٣ټب ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ اؾٷبزي )٦تبثربٶٻزازٺ. ثبقسيٲ

ټبي ٶٟط ثٻ ٖٷٹاٴ حزٱ ٶٳٹٶٻ ٲكرم ٸ تٗييٵ ٪طزيس. ٶٳٹٶٻ 400قبٲ٭ ٦٭ ٦بضثطاٴ ټط زٸ ذيبثبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ زض ايٵ ٲيبٴ تٗساز 
     ټب اظ آظٲٹٴ ٮٹٴ ٸي٭ زازٺ٪يطي تهبزٞي ؾبزٺ زض زٸ ًٞبي ذيبثبٶي آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اٶتربة قسٶس. رٽت تحٯتح٣ي١ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ٶٳٹٶٻ

ټب ٦ٻ ٲجٷبي آٴ، ٶٓطيبت ٦بضثطاٴ ًٞبي ټط زٸ ذيبثبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ټؿت، اي ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. ٶتبيذ ٦ٯي يبٞتٻتؿت زٸ ٶٳٹٶٻتي
ا٦ي( زض ٢بٮت زٺ ٲ٣ٹٮٻ ٲٹضز ٪بٶٻ )اٮ٫ٹټبي قٽطؾبظي، َطاحي قٽطي، ارتٳبٖي، ٸ  حؿي ٸ ازضټبي چٽبضزټٷسٺ ايٵ اٲط اؾت ٦ٻ اظ ٲٹٮٟٻٶكبٴ

 ٦ٷس.ثطضؾي ټٹيت ٲ٧بٴ، زض حبٮت ٦ٯي ذيبثبٴ قطيٗتي زض ثبٞت ؾٷتي قٽط تجطيع ثيكتط اظ آثطؾبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ، ټٹيت ٲ٧بٴ ضا تٹٮيس ٲي

 
 ټٹيت ٲ٧بٴ، اٲط ًٞبيي، اٲط ارتٳبٖي، ذيبثبٴ قطيٗتي، آثطؾبٴ.   ياضگان کلیدی:

 

 مقدمٍ 

٪يطي اٲط ټبي ٞيعي٧ي ٸ ارتٳبٖي ًٞبي ٖٳٹٲي، ٶ٣ف ٲحٹضي زض ق٧٭زيس٪بٺ ضا زاضٶس ٦ٻ پٹيبيي ټبؾت ايٵقٽطقٷبؾبٴ ٲست
ټب، ٸ زي٫ط ًٞبټبي ټب، ٲيساٴ، پبض٤ټب(. ذيبثبٴ70: 1400آثبزي، ، حؿيٵ280: 1400ثبٮيٷي، )ٶهيطي ٸ ٲحٳسيٖٳٹٲي ٸ ٞطټٷ٩ ٖٳٹٲي زاضٶس 

٪يطي ټبي ٲٹارٽٻ ٖٳٹٲي ٸ ق٧٭ټب، ٲح٭ٺ، ٶكبٌ ٸ اٲ٧بٴ حًٹض رٳٗي اٶؿبٴٲكتط٤ قٽطي، ثٻ ٲخبثٻ ٖٷبنطي زض ثٽعيؿتي، ضٞب
ٞطټٷ٩ ٲسٶي، ثيبٴ ٸ اثطاظ زؾتبٸضزټبي ؾيبؾي، ًٞبټبيي ثطاي ْٽٹض ٸ ثطٸظ ٢سضت ٸ ٲجبضظٺ ثطاي ثٻ نسا زض آٸضزٴ ٸ ذٯ١ ح٣ٹ٠ ٞطزي 

اي اظ ايٵ ظاٸيٻ زيس، ذيبثبٴ، ظٲيٷٻ قٹٶس.ٲب يبزآٸض ٲيضا ثٻ  (Springer, 2010: 47-57)ټبي قٽطٸٶساٴ ټب ٸ آضٲبٴٸ رٳٗي، ذٹاؾتٻ
٪يطي اٲط ًٞبيي ـ ارتٳبٖي، ٸ ٲح٭ پيٹٶس ظزٴ ٶٓطيٻ ثب تزطثٻ اؾت؛ اظ ټبي ًٞبيي يب ق٧٭ټب ٸ پٹيبييثؿيبض ٲٷبؾجي ثطاي ٦بٸـ ٞطٰ

قٷبؾي ٸ قٷبؾي، ٲٗطٞتط ٸرٹزاظ ٲٷٓ. ًٞبټبي ٖٳٹٲي، ټيچ ٖٷهطي ٲٽٳتط ٸ حتي زقٹاضتط اظ ذيبثبٴ ٶيؿت ايٵ ضٸ زض ثحج
ټب ثٻ ق٧٭ اؾطاضآٲيعي رصاة ټؿتٷس. ٪ٹيي قٽط ٸ ذيبثبٴ چٷبٴ ثب ټؿتي اٶؿبٴ قٽطي زضټٳتٷيسٺ قسٺ اؾت ٦ٻ اٶؿبٶكٷبؾي، ذيبثبٴ
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2  81ضيعي، قٳبضٺ ٖٯٳي رٛطاٞيب ٸ ثطٶبٲٻ ٶكطيٻ 

 

 ٶٳبيس؛ ٲسٮٹ٬ ايٵ ؾرٵ چٷيٵ اؾت ٦ٻ ذيبثبٴ، ثركي اظ ٶيبظ ټٹيت ٲ٧بٶي اٶؿبٴثسٸٴ ايٵ ٖٷهط تهٹض ٸرٹز ذٹز قٽط ٚيطٲٳ٧ٵ ٲي
-ثيٷس ٦ٻ چكٱضؾس ٦ٻ ايٵ ٶيبظ ثٻ ټٹيت ٲ٧بٴ ثٻ ټيچ ٸرٻ اظ ايٵ ٸا٢ٗيت، آؾيت ٸ ذٯٯي ٶٳيؾبظز. ثٻ ٖالٸٺ ثٻ ٶٓط ٲيقٽطي ضا ثط ٲي

ټبي ټب ٸ ظيطؾبذتټب، ضاٺټب، پبض٤ټب ٸ ٲٛبظٺټب، ٪كبيف ضؾتٹضاٴ٦ٷس: ْٽٹض ؾبذتٳبٴاٶساظ ذيبثبٶي پيطاٲٹٴ ٲب ثٻ َٹض ٲساٸٰ تٛييط ٲي
ٸ... ٪ٹاٺ ؾٹيٻ ؾيبٮيت ًٞبيي ٲتٵ آٴ ضا زاضز، اٲب ذبَط ٶكبٴ ثبيؿتي ؾبذت ٦ٻ ثب ٸرٹز ٖٷهط ؾيب٬ زض ٲتٵ ًٞبيي ذيبثبٴ، ٲٹٮٟٻ رسيس 

اؾت ٦ٻ   ٶٳبيس، ټط چٷس ٦ٻ ټٳٹاضٺ ٞطايٷس اؾتٗاليي ضا پيٳٹزٺ اؾت ٦ٻ ايٵ ټٳبٴ ذيبثبٴحبثت ٸ پبيساض ضا ټٳٹاضٺ زض رٹټط ذٹز حّٟ ٲي
٪صضيٱ، زض ٖيٵ حب٬ ٦ٻ ټٳٹاضٺ ثب ٪صض ظٲبٴ ثٻ ؾبٴ ثسٴ اٶؿبٶي ثب ضقس ٸ تٛييطات ذٹز، ٲتٟبٸت ٸ زض حب٬ قسٴ اؾت ٸ ثٻ يضٸظاٶٻ اظ آٴ ٲ

ټبي قٽط ثطاي ذٹز تطؾيٱ ٶٳٹزٺ اؾت. ثٷبثطايٵ ا٪ط ثپصيطيٱ ٦ٻ پٹيبيي قٽطٸٶساٴ ٸ ظٶس٪ي قٽطي َٹض ٲساٸٰ، ٲطظي ثب ؾبيط ذيبثبٴ
تٹاٴ ثط ايٵ ٲسٖب پبي ٲي(. 20: 1398)ثطزي آٶبٲطازٶػاز، ضاظ٢ي ٸ آضٸيٵ، قٽط ذٹة ٸ ټٹيت قٽطي ټؿتٷس ٲٽيذ، ٖٹاٲ٭ انٯي ؾبظٶسٺ ي٥ 

ټبي ٲرتٯٝ اي ثط ٲٹضٞٹٮٹغي قٽطي، ؾبذتبض ٲٗٳبضي قٽطي، ٸيػ٪يٞكطز ٦ٻ ذيبثبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ًٞبي ٖٳٹٲي، اضظـ اٞعٸزٺ
ضيعي قٽطي، ٖٯت ٶيؿت ٦ٻ اٲطٸظٺ زض ثطٶبٲٻثط ايٵ ٲجٷب ثي (.266-264: 1390پٹض، )ٲسٶيارتٳبٖي ٸ ضٸاٶي ٲحيٍ قٽطي ٸ... ضا زاضاؾت 

( تب اظ ايٵ َطي١ 1: 1389)٪٭، قٹز ثٻ رٷجٻ اٶؿبٶي ٸ ٶيبظ ثٻ اضت٣بي ٦يٟيت زض ٖطنٻ ٖٳٹٲي قٽطټب تٹرٻ ثيكتطي ٶؿجت ثٻ ٢ج٭ ٲي

ی از طریق هویت مکان آنها رشذ و مشارکت یحفظ دموکراس ی،جمع یتحس هو شکوفایی ؾالٲت ارتٳبٖي، ؾيبؾي، ٞطټٷ٩ ٲسٶي،

 تقویت گردد.
ټب، ټؿتٷس. اظ رٳٯٻ ايٵ ذيبثبٴ« رصاة»ټبي ايٵ قٽط ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸا٢ٗي  قٽط تجطيع اظ رٳٯٻ ٦الٶكٽطټبيي اؾت ٦ٻ ثطذي اظ ذيبثبٴ

ټبؾت ٦ٻ تربة قسٺ اؾت. ؾب٬ٲحٹض زض ثرف ؾٷتي ٸ ٲسضٴ قٽط تجطيع اٶ ټبي اتٹٲجي٭ًٞبي زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ اظ ذيبثبٴ
ټبي ضٸي زض ثبٞت قٽطي تجطيع ٪كتٻ ٸ ايٵ زض حبٮي اؾت ٦ٻ اؾبؾب زض َطحًٞبي ايٵ زٸ ذيبثبٴ، تجسي٭ ثٻ ذيبثبٶي رصاة ثطاي پيبزٺ

ا ق٧٭ ضيعاٴ، َطاحبٴ قٽطي ٸ ٲطارٕ قٽطي ٸرٻ ٚبٮت ٪ٟتٳبٴ ًٞبيي آٶٽب ضاي ثطاي ايٵ ًٞب تٹؾٍ ثطٶبٲٻقٽطي تجطيع چٷيٵ ثطٶبٲٻ
زاز، ثٯ٧ٻ ايٵ اٲط اظ َطي١ اؾتٟبزٺ ٲساٰ ٦بضثطاٴ قٽط تجطيع ٸ تٛييطات ٞيعي٧ي زض ٲتٵ آٴ، ايٵ ًٞب تٹٮيس قسٺ اؾت ٸ نٹضتجٷسي ٶٳي

ټب، پبتٹ٠ رٹاٶبٴ ٸ َيٝ ٖٓيٳي اظ ٲزسزي ثط ًٞبٲٷسي ذٹز ثٻ زؾت زازٺ ٸ تجسي٭ ثٻ ٲ٧بٴ قسٺ اؾت؛ ثٻ َٹضي ٦ٻ ًٞبي ايٵ ذيبثبٴ
 ټبي قي٥ ٸ ٲسضٴ ضؾتٹضاٴټب ٸ قبح٦بٞي ،ټبي ضٶ٫بضٶ٩ ٸ ٶٹضاٶي ٲٛبظٺٶبقي اظ  قٷبؾبٶٻظيجبٸ ٶيع حؽ  1340ظ اٸاذط زټٻضٸقٷ٧ٟطاٴ ا

-رعٸ ٶٳبزټبؾت ؾب٦٬ٻ  ثطرؿتٻ ټبيٲ٧بٴايٵ اؾت.  ثركيسٺ ًٞبي قٽطحب٬ ٸ ټٹاي ذبني ثٻ ثٻ ټٳطاٺ تٷٹٖي اظ ٲحالت ٸ ًٞبټب 

ضٸظاٶٻ ٸ ٸ ٲحٯي ثطاي ٢سٰ ظزٴ  ،ح٭ اؾت٣طاض ٸاحسټبي تزبضي ثٻ ضٸظ ٸ ٲطا٦ع ذطيس ٪طاٶ٣يٳتس ٸ ٲيآ ي تجطيع ٲسضٴ ثٻ حؿبة ٲيټب
ٶٻ تٷٽب زض زاذ٭،  ثطاي ثؿيبضي اظ ايطاٶيبٴ ټيچ ذيبثبٶي چٹٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ قبيس. اؾت قسٺ ٸ ؾب٦ٷيٵ ايٵ قٽط ټب ٖهط٪بټي تجطيعي

٦ٹقكي رٽت قٷبؾبيي ٶحٹٺ  پػٸټف ٵيټسٜ اساقتٻ ثبقس. اظ چٷيٵ ٲٷٓطي ٸ ثطرؿت٫ي ذبل ضا ٶقٷبذتٻ قسٺ ثٯ٧ٻ زض ذبضد اظ ٦كٹض 
-ټب ٲي٦ٷٷسٺ ٸ ٦ٷك٫طاٴ ايٵ ًٞبټبؾت. ضٸقٵ اؾت ٦ٻ ثب قٷبؾبيي ايٵ ٲٹٮٟٻټبي اؾتٟبزٺ يبثي ايٵ ًٞبټبي ذيبثبٶي ثطاي ٪طٸٺ ټٹيت

بٶي آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي ثٻ ٖٷٹاٴ ٲيطاث تبضيري ٸ ټب ٸ اٞعايف ټٹيت ٲ٧بٴ ًٞبټبي ذيبثتٹاٴ ا٢ساٲبتي زض رٽت ح٭ ٲؿبئ٭، ٶبثؿبٲبٶي
ٞطټٷ٫ي قٽط تجطيع اٶزبٰ زاز ٦ٻ ايٵ ذٹز، ٶٹآٸضي تح٣ي٣ي ايٵ پػٸټف ضا ثب ايٵ اؾتسال٬ ٦ٻ ايٵ ٦بض تح٣ي٣ي ثطاي اٸٮيٵ ثبض ثٻ ٲ٣بيؿٻ 

تط اظ ٪صقتٻ زض تط ٸ ثب ٦يٟيتي اٞعٸٴټبيي ثيكزاز، زازٺتُجي٣ي ًٞبي زٸ ذيبثبٴ زض قٽط تجطيع زؾت ظزٺ اؾت، ٸ زاضاي انبٮت زض ثطٸٴ
 ؾبظز. ايٵ ًٞبټب ضا تٹٮيس ٦طزٺ ضا ٲٹرٻ ٲي

 غًاالت تحقیق

  زټٷسٺ ټٹيت ٲ٧بٴ تٟبٸتي ٲٗٷبزاضي ٸرٹز زاضز؟ټبي ق٧٭* آيب ثيٵ ًٞبټبي ؾٷتي ٸ ٲسضٴ قٽط تجطيع اظ ٶٓط ٲٹٮٟٻ
 ٲ٧بٴ چ٫ٹٶٻ اؾت؟ يتټٹ ٦ٷٷسٺ ييٵتج يټب ٹٮٟٻاظ ٶٓط ٲ يعتجطزٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ  يٖٳٹٲ يًٞبټب يتٸيٗ* 

 پیؿیىۀ تحقیق

-ياقبضٺ ٲ ٻٷيظٲ ٵيزض ا يٲُبٮٗبت ذبضر ٵيتطاؾت ٦ٻ زض ازاٲٻ ثٻ زٸ ٲٹضز اظ ٲٽٱٺاٶزبٰ قس ثبضٺ ټٹيت ٲ٧بٴزض ٻتب٦ٷٹٴ چٷس ٲُبٮٗ
قٹز؟ ثٻ ؾٹي ٲحيٍ قٽطي  ټبي ٲي ثبٴچٻ چيعي ٲٹرت اؾتٟبزٺ ٲطزٰ اظ ذيب»ٶتبيذ ٲُبٮٗٻ ٖجساٮطحٳبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ ثب ٖٷٹاٴ  قٹز:



  3 عيتجط يٗتيآثطؾبٴ ٸ قط يبثبٶيذ يٲ٧بٴ زض ًٞب تيټٹ ټبيٲٹٮٟٻ ي٣يتُج يثطضؾ

 

ثؿت٫ي زاضز. ٲبٶٷس رصاثيت  يثٻ ٖٹاٲ٭ ٲرتٯٟ يبثبٴ٦بضثطاٴ زض ذ يبظټبيزټس ٦ٻ ٶ يٶكبٴ ٲ« پصيط زض ثرف ٲط٦عي ٦ٹاالالٲپٹض ظيؿت
ٲيعاٴ ؾجع، بټبي ًٞ ي ٸٖٳٹٲ يًٞب ٲيعاٴ تٗبٲ٭ ثب ثٹزٴ يَٹالٶثب ٲحيٍ،  يي ٢جٯيآقٷب ٸرٹز ٸرٹز ٲزبٸضت،ټب؛  يتٞٗبٮذيبثبٴ؛ تٷٹٔ 

 ثٻزټس ٦ٻ  يٶكبٴ ٲ ي ايٵ ٲُبٮٗٻټب يبٞتٻ. ټبي زٮرٹاټكبٴ ٲطزٰ زض اٶزبٰ ٞٗبٮيت ٖٳ٭ يٸ آظاز ٲست تٹ٢ٝ زض ٲ٧بٴ ي،ٖٳٹٲ ذسٲبت
حب٬،  يٵثب ا ؛اؾت ضاؾتب ټٱ ټٹيت ٲ٧بٴ يټب يٻثب ٶٓط يكتطټب اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس، ث يبثبٴقٹز ٲطزٰ اظ ذ ي٦ٻ ثبٖج ٲ يٖٹاٲٯ ي،َٹض ٦ٯ

قبٞتٹ زض ٦تبة ٲٗطٸٜ  . (Abdul Rahman et al, 2015)ٲتٟبٸت اؾت يٷٻټط ظٲ ي٦ٷس، ثطا ي٦ٻ ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲرتٯٝ ٦ٳ٥ ٲ ييټب يػ٪يٸ
يٳٵ ٲٗطٞي ٲٟٽٹٰ ًٞبټبي زٮٷكيٵ، ثٻ ثطضؾي ٖٹاٲ٭ ٲٹحط « ټبي ٖٳٹٲي احط٪صاض ًٞبټبي زٮٷكيٵ قٽطي: ذٯ١ ٲ٧بٴ»ذٹز ثب ٖٷٹاٴ 

ټبي ٦بٮجسي، رٛطاٞيبيي، ضٸاٶي ٸ حؿي، ٲسيطيتي ٸ  زټس ٦ٻ ٲٹٮٟٻ اؾت. ٶتبيذ ايٵ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ ٲي ثط ذٯ١ ًٞبټبي ثب ايٵ ٸيػ٪ي پطزاذتٻ
قٹٶس. زض  ٪يطي ًٞبټبي ٖٳٹٲي ٲٹ١ٞ ٸ پبيساض زض قٽطټب ٲي ارتٳبٖي زض ايزبز رصاثيت ًٞبټبي ٖٳٹٲي ٲٹحط ثٹزٺ ٸ ٲٷزط ثٻ ق٧٭

تطيٵ ٲتٛيطټبي  ضيعي قٽطي پطزاذتٻ قسٺ اؾت. ثطذي اظ ٲٽٱ احي ٸ ثطٶبٲٻټبيي اظ ايٵ احط، ثٻ ٲٟٽٹٰ ټٹيت ٲ٧بٴ اظ زيس٪بٺ َط ثرف
ټبي  ٲٹضز ثطضؾي قبٞتٹ زض ايٵ ٦تبة ٖجبضتٷس اظ: حًٹض ٲطزٰ، ٦ٳطٶ٫ي حًٹض ذٹزضٸ، ا٢ٯيٱ، ٦يٟيت َطاحي ٖٷبنط قٽطي، ٸرٹز اٮٳبٴ

٦ٷٷسٺ اظ ًٞب، ټب زض ًٞب، تٷٹٔ ا٢كبض اؾتٟبزٺ ٞٗبٮيت َجيٗي زض ٲحيٍ، آؾبيف ٸ ضاحتي، ٦بضثطي ٲرتٯٍ، اٶُٗبٜ، ذٹاٶبيي، تٷٹٔ ٖٳٯ٧طزي
اؾت اٶزبٰ قسٺ ټٹيت ٲ٧بٴپػٸټف زض ٲٹضز  ٵيچٷس عيٶ يزض ٲُبٮٗبت زاذٯ. (Shaftoe, 2008)ٸرٹز اٲٷيت ٸ احؿبؼ اٲٷيت ٲي ثبقس 

 يٷسٞطآ يسي٦ٯ يبضټبيٲٗ ييٵتج»( تحت ٖٷٹاٴ 1394ٲُبٮٗٻ اضثبة ٸ ټٳ٧بضاٴ ) ٦طز: ٺٲٹاضز اقبض ٵيتٹاٴ ثٻ ايټب ٲآٴ ةرٳٯ٦ٻ اظ
ټبي رسيس زض حٹظٺ ټٹيت ٲ٧بٴ  ي٧ي اظ پػٸټف(« تٽطاٴ 22: ٲٷ٣ُٻ ي)ٲُبٮٗٻ ٲٹضز يسرس يٲ٧بٴ زض تٹؾٗٻ قٽط يتټٹ يطي٪ ق٧٭

 يٵپطزاظز. ثٻ ټٳ تٽطاٴ ٲي 22زض ٲٷ٣ُٻ  يقٽط ټبي رسيس ٲ٧بٴ زض تٹؾٗٻ يتټٹ يطي٪ ق٧٭ يٷسٞطآ يسي٦ٯ يبضټبيٲٗ ييٵثٻ تجاؾت ٦ٻ 
ي، تٷبؾت ٲحيُي، تٗبٲ٭ ارتٳبٖي، تٳٷسيضيبي، ذٹز٦بضآٲس، ميٸ تكر ييذٹاٶبيسي قبٲ٭ آقٷبيي ٸ قٷبذت، ٦ٯ يبضٲٗ 8ٲٷٓٹض، 

ټبي رسيس قٽطي  ثٹزٺ ٸ ټٹيت ٲ٧بٶي زض تٹؾٗٻ يتاټٳ يزاضايُي قٷبؾبيي قسٺ اؾت ٦ٻ اظ ٶٓط ؾب٦ٷبٴ ٲح يزٮجؿت٫يعي ٸ اٶ٫ ذبَطٺ
 -ٖٷبنط ٸ اثٗبز ٲرتٯٝ آٴ يحؽ ٲ٧بٴ ٸ ثطضؾ -ٲ٧بٴ يتٲس٬ ټٹ ييٵتج»ثب ٖٷٹاٴ  (1392)يبزي ٷثي ٸ ٦بق٦ٷس. پػٸټف  ضا تجييٵ ٲي
اظ رٳٯٻ ٲُبٮٗبتي اؾت ٦ٻ ثب ټسٜ ثطضؾي تٟبٸت ثيٵ حؽ ٲ٧بٴ ٸ ټٹيت ٲ٧بٴ اٶزبٰ قسٺ اؾت. ٶتبيذ « يض قٽط ضاٺ يبزٺ: پيٶٳٹٶٻ ٲٹضز

ټب  . زض ٸا٢ٕ، ټٹيت ٲ٧بٴ ٸ حؽ ٲ٧بٴ زض تٳبٰ ٲٹٮٟٻزاٶؿت« ٲب»ؽ ٲ٧بٴِ تٹاٴ ٲٗبز٬ ثب ح يٲ٧بٴ ضا ٲ يتټٹايٵ تح٣ي١ ٶكبٴ زاز ٦ٻ 
قٹز. ټٳچٷيٵ  ي٧ؿبٴ ٸ ٲكبثٻ ټؿتٷس. تٷٽب تٟبٸتكبٴ ايٵ اؾت ٦ٻ حؽ ٲ٧بٴ زض ؾُح ٞطزي، ٸ ټٹيت ٲ٧بٴ زض ؾُح رٳٗي ايزبز ٲي

ٸ  يتٞٗبٮ يعي٧ي،ٖٹاٲ٭ ٞ ي١َط يس اظاثتسا ثباٲب  يطز،٪ يٲطزٰ ق٧٭ ٲ يٯٻثٻ ٸؾ يٷسيظٲبٴ ٸ ٞطآ يثٯ٧ٻ َ يؿت،ٶ يسٶيٲ٧بٴ ثرك ټٹيت
 يٟٚبضٶبٲٻ ٦بضقٷبؾي اضقس  پبيبٴ ٲ٧بٴ ضا اٶزبٰ زاز. يتثٻ ټٹ ي ضؾيسٴظٰ زض ضاؾتبالزټٷسٺ، ا٢ساٲبت  ي٭تك٧ يټب ٲٗٷب ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٹٮٟٻ

ض ز« يطاظقٽط ق يٖٳٹٲ يبټب: ًٞي)ٶٳٹٶٻ ٲٹضز يقٽط يٖٳٹٲ يټب ٖطنٻ يبثي٪صض اظ ًٞب ثٻ ٲ٧بٴ؛ اضظ»ثب ٖٷٹاٴ  (1389)ي ؾطٸؾتبٶ
 يسثب تأ٦ يتٗبٲالت ارتٳبٖ يرٽت ثط٢طاض يقٽط يٖٳٹٲ يټب قٽطٸٶساٴ زض ٖطنٻ يتٳٷسيٸ ضيب يطيرٽت اضائٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط حًٹضپص

ط ٲٹح يزض ٢بٮت ٞب٦تٹضټبضا ثٻ زؾت آٲسٺ  يذٲٹضز ثحج، ٶتب يٹٖبتپػٸټف يٳٵ پطزاذتٵ ثٻ ٲٹ . ايٵاؾت اٶزبٰ قسٺآٶبٴ  يحبتثط تطر
ټٳچٷيٵ  اؾت. ٦طزٺاضائٻ  يقٽط يٖٳٹٲ يټب آٴ ٪صض اظ ًٞب ثٻ ٲ٧بٴ زض ٖطنٻ يزٻقٽطٸٶساٴ ٸ زض ٶت يتٳٷسيٸ ضيب يطيثط حًٹضپص

ثٻ « اٶ٣الة يبثبٴتٽطاٴ، ذ ي( ٶٳٹٶٻ ٲٹضزيبثبٴ)ذ يقٽط يٖٳٹٲ يزض ًٞب يتٲٟٽٹٰ ټٹ يثبظقٷبؾ»( ثب ٶبٰ 1379ضؾبٮٻ ز٦تطي زاٶكپٹض )
٦ٻ ازضا٤  يٖٹاٲٯ ييقٷبؾب يٵٸ ټٳچٷ يبثياضظ يټب ٸ قبذم يبضټبٲٗ ييٵتٗ ي،ٞطټٷ٩ ذٹز يٷٻزض ظٲ يتټٹاظ ٲٟٽٹٰ  يٲكره يٝتٗط
تٹاٰ  يم)تكر يتټٹزټس. ثط َج١ ٶتبيذ،  يٷس پطزاذتٻ ٸ زض ٶٽبيت ثبظٶٳبيي ټٹيت ضا زض ًٞبټبي ٖٳٹٲي ٶكبٴ ٲيٶٳب يٲ ي٭ضا تؿٽ يتټٹ

ٸ رٹټطٺ آٴ  يټؿتٻ انٯ «ذٹز» ٦ٻ يتټٹ ټٳچٷيٵ ي،٦بٮجس ټبي يػ٪ياؾت تب ٸ يٲٗٷٸ  يتاظ رٷؽ ٞٗبٮ يكتطٸ ث يٶؿج ي( اٲطيعثب تٳب
تح٣ي١  اؾت. يثبظتبة ذٹز رٳٗ ي٣تٲهٷٹٔ زض ح٣ يٍٲح يتټٹ ي٫ط،اؾت. ثٻ ٖجبضت ز يٲهٷٹٔ، ټٳبٴ ذٹز رٳٗ يٍاؾت، زض ضثٍ ثب ٲح

ٞيعي٧ي ٸ قٽط اٶؿبٶي )٦بٮجسي ٸ ٚيط٦بٮجسي( زض تجييٵ ضٸ ثب زضٶٓط ٪طٞتٵ تٳبٲي ٶتبيذ ٲُطح قسٺ زض ثبال ؾٗي زض ازاي ؾٽٱ قٽط پيف
 اي زٸ ذيبثبٴ ثط٪عيسٺ قٽط تجطيع ضا ثٻ زؾت زټس تب ٶتبيذ ثٽتطي اظ ايٵ َطي١ حبن٭ ٪طزز.ټٹيت ٲ٧بٴ ضا ثب حبٮت ٲ٣بيؿٻ
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  یوظس یمباو

زاضاي ٲٹ٢ٗيتي ذبل »ثبقس ٦ٻ ٲيظيؿت قسٺ ٸ ربي٫بٺ ًٞبٲٷسي ٸ ٲٗٷب  قٷبذتي،ټط ٲ٧بٶي، ي٥ ًٞبي اٶؿبٶي قسٺ، ٲحهٹض، ضٸاٴ
اٶساظٺ يب ٪ؿتطـ زض ًٞب يب ثٻ ٖجبضت زي٫ط ق٧ٯي اظ ًٞبي زاضاي ٲطظ ٸ  ،(Haggett, 1990: 58) «ثب ٲحتٹايي ٲكرم اظ اَالٖبت

ري، ټبي تبضيټب ٸ ٲحتٹاي ٞطټٷ٫ي، ٶيطٸي اذال٢ي، پػٸا٤اٶساظ ٲ٧بٶي، حبٲ٭ اضظـٲحسٸزٺ، ٶبٲ٫صاضي قسٺ، ؾبذتبض ٞيعي٧ي، چكٱ
 «زاضاي ضٸح ٸ قرهيت ٲٷحهط ثٻ ٞطز»٪ط ٲٗبٶي، ضٸيسازټب، حبٸي يبز ٸ ذبَطٺ، تٷٹٖي ٲساٸٰ زض تزطثيبت ظيجبقٷبذتي، ٸ تساٖي

(Holloway& Hubbard, 2001: 73)، اؾت. ٲُبث١ ثب ايٵ  ثرفذبل، ا٪عيؿتبٶؿي، تزطثي، ٲحسٸز٦ٷٷسٺ، تزٳٗي، آقٷب، آضاٲف
ټبي ارتٳبٖي ٲرتٯٝ اؾت، ټب ٸ ٲٹ٢ٗيتؿبؼ شټٷي اظ ي٧ؿبٴ ثٹزٴ ٸ تساٸٰ ثب ٪صض ظٲبٴ زض ٲ٧بٴضٸايت، ضٸقٵ اؾت ٦ٻ ټٹيت، ي٥ اح

-آٸضي ذٹزقبٴ ضا ثب ايسٺټب تب حس حيطتذٹضزٺ اؾت؛ ثٻ ٖجبضت زي٫ط آزٰتٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ ټٹيت ټٳٹاضٺ ثٻ ي٥ ٲ٧بٶي ٪طٺ اظ ايٵ ٲٷٓط ٲي

بيي، ټط ذٹزي ثب اٲط ارتٳبٖي زض ثط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت ٦ٻ زض آٴ ٞطز، ټٹيتف ٖٳي٣ب ٦ٷٷس. زض چٷيٵ ًٞټبيي ٦ٻ اظ ٲ٧بٴ زاضٶس، تٗطيٝ ٲي
آٶ٧ٻ ايٵ ًٞبټب ا٢ٯيسؾي ٲتبحط اظ ٲٷبؾجبت ٸ ټٷزبضټبي ارتٳبٖي اؾت، ٸ ټط ٞٗبٮيت ارتٳبٖي زض آٴ، ق٧٭ ًٞبيي ذبل ذٹز ضا زاضز، ثي

اٶساظي ٦ٻ ثساٴ پيٹؾتٻ ٶيع تٳبٲب ؾبؾب ٸا٢ٗيت رٛطاٞيبيي ثٻ ٲبٶٷس چكٱثٹزٺ يب حتي ٲكبثٻ ي٧سي٫ط ثبقٷس. ٪ٹيي زض چٷيٵ ثبظٶٳبيي ًٞبيي ا
زټس قٹز اؾتسال٬ ٦طز ٦ٻ ٦ٯٳبت، ي٥ ٞطٰ ارتٳبٖي ٸ ْطٞي حسا٢٭ ٶب٦بٲ٭ ثطاي ټٹيت ضا ثٻ ٲب ٲيتٹٮيس ارتٳبٖي اؾت؛ حتي چٷيٵ ٲي

ټبيي آٞطيٷٱ، آٶٽب ثرفبَبت ٲب، ټط چيعي اؾت ٦ٻ ٲب ٲيتٹاٴ اظ آٴ ثٻ ٲخبثٻ ًٞبي شټٷيت يبز ٦طز. ثٷبثطايٵ ضٸقٵ اؾت ٦ٻ اضتج٦ٻ ٲي
اظ ذٹز ٲب ٶيع ټؿتٷس؛ اؾبؾب اضتجبٌ تٟٽٳي، ټٳبٴ ذٹز اؾت ٸ ذٹز ٶيع ټٳبٴ اضتجبٌ تٟٽٳي اؾت، ٸ تٳبٲي ايٵ چيعټب زض ثؿتط ًٞب ٸ 

بي ٖيٷيت، شټٷيت، ٸ ثيٷبشټٷيت قٷبؾي، رٽبٴ ٲب ٲتك٧٭ اظ ٢ٯٳطٸټٲ٧بٴ، ٸ رٽبٴ ٲبزي ٢طاض زاضٶس. اظ ايٵ ٲٷٓط ثٻ ٮحبِ ټؿتي
ٶبپصيطٶس، پؽ ٲُٳئٷب اٲط ذٹزي، ٶٻ ي٥ اٲط ٖيٷي ثٯ٧ٻ ثركي اظ ي٥ قج٧ٻ، ي٥ ٲٗٷبؾت؛ ٶتيزتب ا٪ط اضتجبَبت ٸ ذٹز، اٲطي رسايي

بض، ټبي ٲٗٷب، ٸ اظ ؾٹي زي٫ط ٲ٣طضات ضٞت٦ٻ اظ ي٥ ؾٹ پٷساضټب ٸ ظٲيٷٻ (Adams, 2005: ix-xii)اي اظ پيٹٶسټب ټؿتٷس ٲزٳٹٖٻ
ټب ٶٻ تٷٽب زض زٶيبي ٦ٹچ٥ ذٹز ټؿتٷس، ثٯ٧ٻ ي٥ تهٹيط ٲكتط٤ اظ ٦ٷٷس. ثب ايٵ اؾتسال٬، اٶؿبٴؾبذتبضټبي ارتٳبٖي ًٞب ضا تٹٮيس ٲي

ثيٷيٱ ٸرٹز ٪يطٶس. زض ٸا٢ٕ ي٥ حؿي اظ رٽبٴ نٯت ٸ ؾرت ٲكتط٤، ٸ حؽ حبثتي اظ ذٹزٲبٴ زض زضٸٴ رٽبٶي ٦ٻ ٲيرٽبٴ ضا ٶيع يبز ٲي
٦ٻ ټٳ٫ي ضثٍ  (Pile, 1996: 12)ثبقس ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٹرٹزات ٞبٶي ٲتٷبټي ٲياٲط ٲتًٳٵ ث٣بي ضٸاٶي ٸ ٞيعي٧ي ٲب اٶؿبٴزاضز، ٦ٻ ايٵ 

اٶس، ظيطا اؾبؾب ٦ٷس. ثٷبثطايٵ اٲٹض ْبټطا ي٧ؿبٴ، زض ٸا٢ٕ ٲتٟبٸتٸ ٶؿجت زيبٮ٧تي٧ي ثب ٲٟٽٹٰ اٶؿبٴ ٸ ٲ٧بٴ زض ٢بٮت ټٹيت ٲ٧بٴ ثبظي ٲي
زالٮت ٲٗٷبيي زي٫ط ؾرٵ زض ثبة ټٹيت  ٱ زض ٦بض ٶرٹاټس ثٹز ٸ زض ٖيٵ حب٬ ټٹيتي ٶيع ثٻ ٸرٹز ٶرٹاټس آٲس.ثسٸٴ تٟبٸت، تٳبيعي ټ

اي اؾت ٢بث٭ ت٧ٟي٥ ٸ تزعيٻ ثٻ تبضيد ٸ پيكيٷٻ، ضٸٶس ٸ ا٦ٷٹٴ اؾت، ٸ ٶيع ٢بث٭ قٷبؾبيي ثٻ ٖٷبنط ٲ٧بٴ ايٵ اؾت ٦ٻ ټٹيت، ٲزٳٹٖٻ
قٹز ٸ ٸرٻ ي اؾت ٦ٻ حيبت پسيسٺ ثب آٴ پيٹٶس ٸيػٺ زاقتٻ ٸ پسيسٺ تٹؾٍ آٴ قٷبؾبيي ٲيحيبتي، ٲٽٱ ٸ ٞطٖي اؾت. ٖٷهط حيبتي، ٖٷهط

-ټبي زي٫ط اؾت، ٸ زضؾت ټٳيٵ ٖٷهط ٪ٹټطيٵ اؾت ٦ٻ اثطاظ ٸ احطاظ ټٹيت ضا ٲيؿط، ٸ اٲ٧بٴ ٲطظثٷسي ضا ٞطاټٱ ٲيتٳبيع آٴ اظ پسيسٺ

قٹز، ٖٷهطي ٦ٻ زض ٲزٳٹٖٻ ٖٷبنط ثبظز يب ٲحٹ ٲيي آٴ ٶيع ضٶ٩ ٲيآٸضز؛ ٖٷهط ٪ٹټطيٷي ٦ٻ ثب ضٶ٩ ثبذتٵ ٸ يب حصٜ آٴ، پسيسٺ حبٸ
 ؾبظي قسٺ اؾت. ټب، اظ آٚبظ ثٻ ٸرٹز آٲسٶف تب٦ٷٹٴ، ٞطايٷس اؾتٗاليي ضا َي ٦طزٺ ٸ ٲكٳٹ٬ ٚٷيټٹيتي ٲ٧بٴ

چطا  يٷ٧ٻا يماٲب تكر .ٲ٧بٴ ذٹة ٶؿجتبً ضاحت اؾت ي٥ ٸ ٲٹ١ٞ ٸ تزطثٻ يٟيتٲ٧بٴ ثب٦ ي٥ يمتكر»ي ٲٹٶت٫ٳطربٴ اظ ٶٓط 
يع ٶ ي٫طز يآٴ زض ربټب يٻقج يټب ٲ٧بٴ يبٲٹيٹٔ ٦ٻ آ يٵا زض٤ ٦طز ٸ يزبزضا ا يتٲٹ٣ٞ يٵا تٹاٴ يٲٹ١ٞ اؾت ٸ چ٫ٹٶٻ ٲ ي٥ ٲ٧بٴ

قٷبؾي . اٲب ثطاي ثؿٍ ثيكتط اثتسا ثٻ ٲٟٽٹٰ (Montgomery, 1998: 94)« اؾتزقٹاضتط  يبضثؿ يط؟ذ يبس ٷٲٹ١ٞ ٸ ٲٷبؾت ثبق تٹاٶٷس ٲي
ثٻ  . زض ٲٗٷي اٸ٬ ټٹيتقٹٶس تٹٮيس ٲي 1ٸ ټٹيت ٲ٧بٶيٴ اظ تط٦يت ٸاغٺ ٲ٧بٴ ٸ ټٹيت، زٸ ٸاغٺ ټٹيت ٲ٧بقٹز. پطزاذتٻ ٲي ټٹيت ٲ٧بٴ

ټبي  زاض ټؿتٷس ٸ ثٻ ٸيػ٪ي ٖٽسٺ ټبي ٲ٧بٶي ٦ٻ تٳبيع ٸ پيٹؾت٫ي ٲ٧بٴ زض ظٲبٴ ضا ٸيػ٪ي اي اظ يٗٷي ٲزٳٹٖٻ ،٦ٷس ٸاغٺ ٲ٧بٴ اقبضٺ ٲي
 ثٻ َٹضي ٦ٻ .ټٹيت ٲ٧بٴ ثطاي ي٥ ٞطز يب رٳٕ اؾت قسٴاقبضٺ زاضز، اٲب ټٹيت ٲ٧بٶي ٶتيزٻ شټٷي ثيطٸٶي ٢بث٭ تكريم ٲ٧بٴ
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٦ٷس  ٲحيٍ ٞيعي٧ي تٗطيٝ ٲي اثٗبزي اظ ذٹز ٦ٻ ټٹيت قرهي ذٹز ضا زض اضتجبٌ ثب ظيطثٷبي ټٹيت رٳٗي يب ٞطزي آٶبٴ ٪طزز، زض ٸا٢ٕ آٴ
 يتاظ ټٹ يثٻ ٖٷٹاٴ ثرك يٲ٧بٶ يتٲ٧بٴ تٟبٸت ٢بئ٭ قس. ټٹ يتٸ ټٹ يٲ٧بٶ يتټٹ يٵث يسثب ثٷبثطايٵ(. 28: 1395ٞطز ٸ ضحٳبٶي،ظازٺ)ٖجساٮٻ

 يتٹاٶس ٲٷجٗج اظ ٲ٧بٶ يٲ ،ٞطز يٲ٧بٶ يتاقبضٺ زاضز. ټٹ يطٸٶيٲ٧بٴ ث يمتكر٢بث٭ يټب يػ٪يٲ٧بٴ ثٻ ٸ يتٞطز ٲُطح اؾت، اٲب ټٹ
)ضيبظازٺ،  رسا٪بٶٻ اؾت ي٪صاضز، اٲب ذٹز ٲٟٽٹٲ ياحط ٲ يٲ٧بٶ يتٹټ يٟيتٲ٧بٴ ثط ٦ يتتٹرٻ زاقت ٦ٻ ټٹ يسثبقس. ثب يتثبټٹ يب يتټٹ يث

 يسٺٲ٧بٴ ٶبٲ يتټٹ٦ٻ ٦ٷس  يٲ ييضا قٷبؾب يٍزض ٲطحٯٻ ٶرؿت، ٞطز ٲح( 1زٸ ٲطحٯٻ ٸرٹز زاضز:  يٲ٧بٶ يتټٹ يطي٪ زض ق٧٭ (.6: 1380
ٞطز ٸ ضحٳبٶي، ظازٺ)ٖجساٮٻيبثس  يتساٸٰ ٲ ٧بٶيٲ يتٸ ثٻ ق٧٭ ټٹ يطز٪ يثب ٲ٧بٴ نٹضت ٲ يضٸاٶ يٹٶسپ يٷسزض ٲطحٯٻ زٸٰ ٞطآ( 2قٹز.  يٲ

 يٻ٦ٻ پب ٦ٷس يٲ يزبزا يٲ٧بٶ يعتٳب يبٲ٧بٴ، تكرم  يت ي٥ټٹزض پػٸټف حبيط، ثط ضٸي ټط زٸ ٲٟٽٹٰ تأ٦يس قسٺ اؾت. (. 28: 1395
آٴ  يب تهٹيطٸ  ؾبظٶس يل ٲذب يٲ٧بٶ ٺآٶچٻ اٞطاز زض شټٵ ذٹز زضثبض يت ٲ٧بٴ،زض ٸا٢ٕ ټٹ. اؾت يع٦٭ ٲتٳب ي٥ثٻ ٖٷٹاٴ  آٴ قٷبذت

آٴ چٻ ټؿت ٸ  اظ ټسٞٳٷس يطٸاؾُٻ ٸ تٟؿ ياحؿبؾبت ث ،ت٧ٟطات، ذبَطات يس تزبضة،تٹٮ ي،شټٷ يطٲ٧بٴ، تهٹ يتآٶٽبؾت. ټٹ يٲ٧بٴ، ثطا
ټب  ٧بٴٲ يتزټٷسٺ ټٹ ي تك٧ي٭ؾٻ ٖبٲ٭ انٯ ي،ټب ٸ ٲٗبٶ تيٞٗبٮ يعي٧ي،ٞ ٖٹاٲ٭تطي ثبيس ٪ٟت ٦ٻ ثٻ ق٧٭ ز٢ي١ اؾت.ثبقس،  يسآٶچٻ ثب

ټب  ٲ٧بٴ ي. ٲٗبٶقٹز يٲ يسٺٞٽٳ يبض زقٹاضتطزض٤ ٦طز، اٲب ٖٷهط ٲٽٱ ٲٗٷب ثؿ يثتٹاٴ ثٻ آؾبٶ يسضا قب يٵ ٖٹاٲ٭ثبقس. زٸ ٖٷهط اٸ٬ اظ ا يٲ
 يٻ،ثٯ٧ٻ اٶتٓبضات اٸٮ يؿتٷس،ٖٹاٲ٭ ٶ يٵا ٲحهٹ٬ تٷٽب يٲٗبٶ يټب زاقتٻ ثبقس ٸٮ تيٸ ٞٗبٮ يبءاق يعي٧يٞ چيسٲبٴ زض يكٻٲٳ٧ٵ اؾت ض

٪ط  ٴيبٶٳب يٍٲح ثٷبثطايٵ .(Relph, 1976: 46) زاضز يا ٦ٷٷسٺ، ٶ٣ف ٖٳسٺ ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٶبْط ٸ اؾتٟبزٺ ٸ ٲ٣بنس اٶؿبٴ يبت، ٶيبتطثتز
زضٸٴ  يبتټب ٸ تزطث تياظ ٶ ي٢سض ٦ٻ تبثٗ ټٳبٴ ٲ٧بٴ يتټٹټٳچٷيٵ،  (.Carmona, 2008: 22) ٲكتط٤ اٞطاز اؾت يشټٷ يټب ؾبذتٻ

ثٯ٧ٻ  ٪طزز، يٸاحس ثطٲ يټب ثٹزٴ ٲ٧بٴ يعٶٻ ٣ٍٞ ثٻ ٲتٳب ٸ زضٸٴ ٲ٧بٴ اؾت يټب يتټب، ٲٷبْط ٸ ٞٗبٮ ط ؾبذتٳبٴْٹاټ تبثٕ ثبقس، يٲ يشټٷ
 .٦ٷس يٲتٟبٸت ټٱ اقبضٺ ٲ يټب ٲ٧بٴ يبٴٲ قجبټتي ثٻ

 سٺ اؾت:قٲ٧بٴ اقبضٺ ټٹيت اٚٯت ثٻ ؾٻ ٲؤٮٟٻ ؾبظٶسٺ  ټبي اٸٮيٻ، پػٸټفزض زټس ٦ٻ  اٲب ٲطٸض ؾيط تحٹ٬ ٶٓطيبت ٲ٧بٴ ٶكبٴ ٲي 
، ٲح٣٣بٴ زض تح٣ي٣بت ٲتأذطاٲب . (Agnew, 1987: 26-28) ٲح٭ ٸ حؽ ٲ٧بٴ يت،ٲٹ٢ٗ يب(. Canter, 1977: 158)يت ٲٗٷب، ٦بٮجس ٸ ٞٗبٮ

ټبي ٲتأذط، پٷذ  ثيكتط ٶٓطيٻاٶس.  اظ ؾٻ ٲؤٮٟٻ زاٶؿتٻ يفٲ٧بٴ ضا ثټٹيت ٺ زټٷسي٭تك٧ يټب ٮٟٻٹٲ٧بٴ، ٲ يزض٤ ٸ ثطضؾ ي٭تؿٽ يثطا
ټب،  ؾبظٲبٴ) ٶٽبزټبـ 3، يطٺ(ټب ٸ ٚ ټب، ضاٺ اٴيسټب، ٲ ؾبذتٳبٴ) ٦بٮجسـ 2ٲ٧بٴ، يط تهٹـ 1قبٲ٭:  ٦ٻ اٶس ٦طزٺ يٲٗطٞضا ثطاي آٴ ٲٹٮٟٻ انٯي 

ضٸظٲطٺ، ٖبزات، ضؾٹٰ ٸ  يظٶس٪يكبٴ )ٸ ضٞتبضټب ـ ٲطز5ٰٸ  يطٺ(ٸ ٚ يت٢سضت، َج٣ٻ، رٷؿ) اضتجبَبتـ 4يطٺ(، ٲ٣طضات ٸ ٦سټب ٸ ٚ يٵ،٢ٹاٶ
 ي١ ٞطټٷ٩،اٶؿبٴ ٸ ٲ٧بٴ اظ َط يٵاضتجبٌ ث يټب اظ ضاٺ ي٧يثٻ ٖٷٹاٴ  يت ٲ٧بٴټٹ(. Kavaratzis& Hatch, 2013: 76-82يطٺ( )ٚ

ٸ  ي ثهطيټب يػ٪يٸ ٸ يقٽط يټب ٸ ٶٳبزټب ټب، ٞطٰ ٖٳٯ٧طزټب، ٶكبٶٻ ي ؾبذت،ٞٷبٸض يتٶٹٔ ٸ ٲبټ ي،ذبَطات رٳٗ يري،تبض ٻؾبث٣
 حجت ضا زض شټٵ ذٹز يٍاؾت. ٞطز تٷٽب ٲح يفذٹ يتاظ ټٹ يا ، ظيطٲزٳٹٖٻٲ٧بٴ يتٹٲٗت٣س اؾت ټ يٶؿ٧بپطٸق. ٪طززيازضا٤ ٲ ي٦بٮجس

آٴ ضا  يتفؾبظز ٦ٻ ټٹ ياضتجبٌ ثط٢طاض ٲ يذٹز اظ ټٳبٴ ضاټ يٍثب ٲح زټس، ٸ يضا زض ٲٹضز آٴ ثؿٍ ٲ يفټبيسٺ٦ٷس ثٯ٧ٻ احؿبؾبت ٸ ا يٶٳ
  ٶٳٹز: يٱضا ثٻ زٸ رٷجٻ ٲرتٯٝ ت٣ؿ بٴٲ٧ يتټٹ تٹاٴ ٲي ثٷبثطايٵ (.Proshansky, 1983: 58)زاٶس  يٲٽٱ ٲ

 ارتٳـبٔ ذبل)ثٗـس قـٷبذت     يـب  ٪ـطٸٺ  تٗٯـ١ ٞـطز ثـٻ    ي١ٲ٧بٴ اظ َط يتقبٲ٭ زض٤ ټٹ ياثٗبز زضٸٶ ٲ٧بٴ: ازضا٤ ياثٗبز زضٸٶ
 ثبقس. يذٹز( ٲ يتقره ي اظ)ٲ٧بٴ اٶ٧ٗبؾيفذٹ يكتٵذٹ يټب تكبثٻ ثب اضظـ ي١اظ َط يت ٲ٧بٴٲ٧بٴ(، ٸ ازضا٤ ټٹ يارتٳبٖ

 تًبز ثب  يٲ٧بٴ چ٫ٹٶ٫ يتيټب)ثٗس قره ٲ٧بٴ ي٫طثب ز ي١ تٳبيعٲ٧بٴ اظ َط يتازضا٤ ټٹ يطٸٶيثٗس ث ٲ٧بٴ: ازضا٤ٸٶي اثٗبز ثيط
 .يبثس ٲي ٶٳٹز (يٷٻظٲ

ثٹز٪ي زض ټب ٲتٳبيع قٹز، ٸ ٖٯت ٸ ذبلاظ زيس٪بٺ ريٵ ري٧ٹثع، ټط ذيبثبٴ ثبيس ًٞبټبي ذبل ذٹز ضا زاقتٻ ثبقس تب اظ زي٫ط ذيبثبٴ
، ثب رعئيبت ٸ «ٲط٨ ٸ ظٶس٪ي قٽطټبي ثعض٨ آٲطي٧ب»س تب ٲطزٰ ثطاي آٴ چيعټبي ذبل، ثٻ آٶزب ثطٸٶس. ري٧ٹثع زض احط ذٹز آٴ ثٹزٺ ثبق

٦ٷس، ٸ ثط ايٵ اؾتسال٬ ټبي ظٶس٪ي ضٸظاٶٻ زض ذيبثبٴ ټبزؾٹٴ زض ٪طيٷٹيچ ٸيٯيذ ٶيٹيٹض٤ ضا تٹنيٝ ٲيټبيي ذٹز، اظ آټٷ٩ؾٷزيٶ٧تٻ
اظ زيس٪بٺ اٸ ثطاي ثٻ زؾت آٸضزٴ . (Jacobs, 1961: 93) ٦ٷسي زض اؾت٣طاض ظٶس٪ي رٳٗي قٽطټب ثبظي ٲيټب، ٶ٣ف ٲحٹضاؾت ٦ٻ ذيبثبٴ

اي ضا ايٟب ٶٳبيس، ٶٻ ايٷ٧ٻ نطٞب ٢ٯٳطٸي ٲحسٸز ثطاي ٖجٹض ٸ ټٹيت ٲ٧بٴ، ٲٽٳتطيٵ ٶ٧تٻ ايٵ اؾت ٦ٻ اؾبؾب ذيبثبٴ، ٖٳٯ٧طز چٷس٪بٶٻ
ؾبظي، اظ ټٳٻ ٲٽٳتط، ٶٓبضت ٖٳٹٲي ٸ ټب، ذبنيت اؾت٣ال٬ٞٗبٮيت اٶؿبٴ ثط ضٸي ذيبثبٴ ٦ٷس ٦ٻٲطٸض يب تزبضت ثبقس. ري٧ٹثع اقبضٺ ٲي
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ټبي ٲٹ١ٞ، ٦طز ٦ٻ ٲ٧بٴٶٳبيس. اٸ تب٦يس ٲياٖتٳبزؾبظي زض ي٥ ارتٳبٔ ٲحٯي ٸ ٦ٳ٥ ثٻ تطثيت ٸ پطٸضـ ٦ٹز٦بٴ ؾبٮٱ ضا تؿٽي٭ ٲي
ټب ضٸ ثٻ اٞعايف ثركس ٸ اظ َطي١ آٴ، ؾطظٶس٪ي ٲ٧بٴاز ظيبزي ٲيآٲس ٲطزٰ ټؿتٷس، ٸ حًٹض ٲطزٰ، رصاثيت انٯي ثطاي اٞطٸٲح٭ ضٞت

( ٲٷ٣ُٻ، 1ؾبظز:ټبي شي٭ ثطاي تٹنيٝ قطايٍ ًٞبيي يطٸضي ثطاي ايزبز تٷٹٔ زض ذيبثبٴ ضا ٞطاټٱ ٲي٪صاضز. اظ زيس٪بٺ ري٧ٹثع، ٲٹٮٟٻٲي
يس ثيكتط اظ ي٥ ٦بض٦طز اٸٮيٻ ٸ تطريحب ثيكتط اظ زٸ ٦بض٦طز ٦ٻ ثبٸض اٸ زض زض ًٞبي زاذٯي آٴ، ثيكتط ارعا ؾبظٶسٺ ايٵ ثرف تب حس اٲ٧بٴ ثب

ټبي ضا ټبيي ثطاي تٗبٲ٭ ارتٳبٖي زض ٦ٷذټب ٸ ٞطنتټب ثبيس ٦ٹتبٺ ثبقٷس؛ ظيطا زض ايٵ نٹضت اؾت ٦ٻ ذيبثبٴ( ا٦خط ثٯٹ2٤ضا اٶزبٰ زټس. 
ټبيي ثب ٖٳط ٸ قطايٍ ٦بضثطي يس تط٦يجي اظ ؾبذتٳبٴ( ٲٷ٣ُٻ ثب3قٹز. ؾبظز ٸ ٞطايٷسي تٷبٸثي زض ثبٞت ًٞبيي آٴ ايزبز ٲيٞطاټٱ ٲي

ٲتٟبٸت ضا زض ذٹز زاقتٻ ثبقس، زض ايٵ حبٮت اؾت ٦ٻ تٹٮيس ا٢تهبزي آٶٽب ٲتٟبٸت ذٹاټس ثٹز؛ ايٵ تط٦يت ثبيس ثٻ ذٹثي ثٻ ټٱ پيٹؾتٻ 
تطيٵ ٲٹٮٟٻ ٲٽٳتطيٵ ٸ انٯي. (Ibid: 150-151) ( ثبيس ي٥ تٳط٦ع ٲتطا٦ٱ ٦بٞي رٳٗيت ثطاي اټساٜ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٸرٹز زاقتٻ ثبقس4ثبقس.  

تٹاٴ ثب پبي پيبزٺ ثساٴ ضؾيس، تط ٲيټبي ٲرتٯٍ اؾت ٦ٻ ثب تٹٮيس ؾٟطټبي ٦ٹتبٺضٸي ٸ حيبت ذيبثبٶي ٞٗب٬، ٦بضثطيًٞبيي ثطاي پيبزٺ
تطا٦ٱ، ٞبنٯٻ . (Ibid: 210) زاٶسري٧ٹثع، تطا٦ٱ ضا پيف قطٌ اؾبؾي ثطاي ٦بضثطي ٲرتٯٍ، تٷٹٔ، ؾطظٶس٪ي ٸ تزطثٻ ٚٷي زض قٽطټب ٲي

تٹاٶس ٲٷزط ثٻ ٦ٷس. زض ٖيٵ حب٬ تطا٦ٱ ٲيزټس، ٸ ٞكطز٪ي ٸ آؾبيف ضا ايزبز ٲيضا ثطاي زؾتطؾي ٲب ٦بټف ٲي ټبټب ٸ ٲ٧بٴٲيبٴ اٶؿبٴ
ټب ثطيٶٳبيس. زض ايٷزب زٸ ثحج ٦ٯيسي ٲعايبي اذتالٌ ٦بضاظزحبٰ، ٣ٞساٴ ٸ يب ثٻ ذُط اٞتبزٴ حطيٱ ذهٹني ٸ ًٞبي ثبظ ٶيع تٯ٣ي ٲي

زټس. ٸ ٶ٣٭ ضا ٦بټف ٲيزټس، ٸ ٶيبظ ثٻ حٳ٭زؾتطؾي اظ َطي١ ٲزبٸضت ٸ ٶعزي٧ي ضا اٞعايف ٲي( ايٷ٧ٻ اذتالٌ، ٢بثٯيت1ٖجبضت اؾت اظ: 
ضٸي ثبقس، ٸاثؿت٫ي ثٻ ٲبقيٵ ټبي ثيكتطي زض ٞبنٯٻ پيبزٺيبثس، ټٳچٷيٵ ٸ٢تي ٞٗبٮيتزض ايٵ چطذف ٧ٞطي، ٦يٟيت ٲحيُي اٞعايف ٲي

ضٸي ثطؾٷس، ټبيكبٴ زض ٞبنٯٻ پيبزٺ( زض ايٵ اضتجبٌ، ثحج ٸ اؾتسال٬ زٸٰ ايٵ اؾت ٦ٻ ظٲبٶي ٦ٻ ٲطزٰ ثتٹاٶٷس ثٻ ٞٗبٮيت2يبثس. ٦بټف ٲي
ټبي ثبال ٸ قٹٶس. ٦بضثطي ٲرتٯٍ، ت٧ٟطي اؾت ٦ٻ تطا٦ٱقٹٶس ٸ زض ؾطظٶس٪ي ٸ تٷٹٔ حيبت ذيبثبٴ ؾٽيٱ ٲيټب آٸضزٺ ٲيآٶٽب ثٻ ذيبثبٴ

ټبي ؾبظي ٸ ثبال ثطزٴ ٸ تؿٽي٭ آٲسٸضٞت رعض ٸ ٲسي ٲطزٰ زض ي٥ ٲٷ٣ُٻ، ٲٷزط ثٻ ٲكبض٦ت زض ٞٗبٮيتٺ، ثب تٷٹٔټبي ٪ؿتطزٞٗبٮيت
 ؾبظز.ؾطاؾط ضٸظ ضا ٞطاټٱ ٲي

ذٹز اظ ق٧٭  يټٷزبض يٻٶٓط ي زضٸ. زاٶس يٲ يُياؾبؼ ازضا٤ ٲح ،اظ ًٞب ٸ تهٹض اظ ظٲبٴ ضا ، تهٹضقٽط تهٹيطزض ٦تبة  يٷچٮ٦ٹيٵ 
اقبضٺ  يثهط يٟيبت٦ ثطضؾي ٲٷٓط ٸرٹز زاضز زض يب يتٷٹٔ، ٸ ٶٓٱ ٦ٻ زض ق ي،ټٳچٹٴ ټٳبټٷ٫يٳي ٲٟبټ يتٖسٰ ٦ٟب ذٹة قٽط، ثٻ

يس. ٦ٹيٵ ٲ٧بٴ ضا ثب ټٱ ز ٸ ٲ٧بٴ قطٸٔ ٦طز ٸ قرم ي٦٥ٷٷس٪بٴ اظ اؾتٟبزٺ يټب يتٮٹٸٸ ا شټٷي اظ تهٹضات يسٸ ٲٗت٣س اؾت ثب ،٦ٷس يٲ
ټبي ربضي آٴ، ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ اټٳيت زاضٶس ٦ٻ ٦بٮجس حبثت آٴ؛ ثٻ ذهٹل ؾب٦ٷبٴ آٴ يب ٞٗبٮيتٮيٷچ ٲٗت٣س ثٹز ٦ٻ ٖٷبنط ٲتحط٤ قٽط، 

يبثي زض قٽط ٸ چٹٴ ٲب ٣ٍٞ ٶبْطاٴ ايٵ ٶٳبيف ٶيؿتيٱ، ثٯ٧ٻ ذٹز ثط ضٸي نحٷٻ ثب زي٫ط ثبظي٫طاٴ زض آٴ قط٦ت زاضيٱ. ثحج رٽت
يبٞت٫ي ًٞب ثٻ ق٧٭ ي٥ َطح ٸ ټبي قٽطي، ؾبظٲبٴقٷبؾبيي ضاحت رٷجٻذٹاٶبيي قٽط ضا اٸ ٲٗطٞي ٸ ٶٽبزيٷٻ ٦طز. ذٹاٶبيي اقبضٺ ثٻ 

زټٷس ٦ٻ ثٻ ضاحتي ذٹاٶسٺ ٸ ثٻ ؾطٖت زض٤ قٹٶس، ٖٯت ايٵ اٲط ٲطثٹٌ ټبيي ضا تطريح ٲيټب اٚٯت ٲحيٍيبزآٸضي آؾبٴ آٴ اؾت. اٶؿبٴ
ض قٽط ضا ؾطٮٹحٻ ٦بض ذٹز ٢طاض زاز؛ ٸ ايٵ زض٤ رسيس، ز« ٲٗٷب»ټب زض َي تبضيد ت٧بٲٯي اؾت. اٸ تٹرٻ ثٻ ثٻ اضظـ حيبتي ثبالي ايٵ ٲحيٍ

-زاٶس. زض ايٷزب ٦ٹيٵ ٮيٷچ ٖٹاٲ٭ ٲتحط٤ قٽط ضا اظ ٖٹاٲ٭ حبثت رؿٱ قٽط رسا ٶٳيًٞبي قٽط ضا ټٳعٲبٴ ٲتك٧٭ اظ ٦بٮجس ٸ اٶؿبٴ ٲي

عئي اظ آٴ ٶيع ټؿتٷس. ثٷبثطايٵ ټط قٽطٸٶسي اٶس، ثٯ٧ٻ ذٹز راٶساظټبي قٽطي٪طاٴ چكٱټب، ٶٻ تٷٽب ٶٓبضٺ٦ٷس ٸ ثط ايٵ ثبٸض اؾت ٦ٻ اٶؿبٴ
اضتجبَبت َٹالٶي ثب ثركي اظ قٽطـ ضا زاقتٻ اؾت، ٸ تهٹيط شټٷي آٴ زض ذبَطات ٸ ٲٗٷبټبي آٴ ضؾٹخ ٸ ضؾٹة ٦طزٺ اؾت. ٮيٷچ اظ 

اؾبؾب ٲتٟبٸتي اظ آٴ اي ټبي آٶٽب، ٶؿرٻذٹاؾت تب ثٻ نٹضت ٦الٲي يب تهٹيطي، ٶ٣كٻ ٲحيٍ ذٹز ضا تٹنيٝ ٦ٷٷس. اٮجتٻ ٶ٣كٻٲطزٰ ٲي
ټبي قٽطي، ضٞتبضټب ٸ ٲٗٷبټب زاقت. ٮيٷچ ٲحتٹاي تهٹيطټبي شټٷي اظ ټب، ٶكبٶٻټبي ٖٓيٳي زض ٶٓٱ، ٞبنٯٻ٦طز، ٸ تٟبٸتٲ٧بٴ تٹٮيس ٲي

ٺ زټٷس٦ٷس، ٸ زض پػٸټف ذٹز زض پي ٦كٝ ٸ ثطضؾي ق٧٭ ازضا٦ي قٽط ٸ ٖٹاٲ٭ ق٧٭قٽط ضا، ثب اضربٔ ثٻ ٞطٰ ٞيعي٧ي ًٞب تٹنيٝ ٲي
 ثٻ ٲٹرٹز، ثٯ٧ٻ يٷيٖ يٖٷٹاٴ ٖٷبنط ٞطټٷ٫ ٲ٧بٴ ضا ٶٻ ثٻ يتټٹ ،آٲبٶسؾٵاٲب . (Lynch, 1960: 1-46) پطزاظزتهٹيط شټٷي اظ قٽط ٲي

قبٴ ٸرٹز  ٲ٧بٴ يبييزض ٲحسٸزٺ رٛطاٞ ي ٦ٻٖٷبنط يضاټجطز ييٸ ٞطا٪ٹ قبٴ يٸ ارتٳبٖ يٞطټٷ٫ يتٖٷٹاٴ ٲحهٹ٬ ٶ٫طـ ٲطزٰ ثٻ ٸيٗ
ٲ٧بٴ تٹؾٍ  يطٺٸ ٚ يٸ ا٢تهبز يارتٳبٖ ي،ٞطټٷ٫ يٲٗبٶ ييٸ ٞطا٪ٹ ي٪ط تضٸاي ٲ٧بٴ ٲحهٹ٬ يت٦ٻ ټٹ ٦ٷس ٲي سيٸ تأ٦ ،زاٶس يزاضز ٲ

اؾت ٦ٻ  ټٳبٶي ٲٹضز ٶٓط آٲبٶسؾٵ، يضاټجطز ييٞطا٪ٹ (.Amundsen, 2000: 5) ثط ٲ٧بٴ اؾت يط٪صاضتأح يٶٽبزټب يب ٷس٪بٴٷ٦ اؾتٟبزٺ



  7 عيتجط يٗتيآثطؾبٴ ٸ قط يبثبٶيذ يٲ٧بٴ زض ًٞب تيټٹ ټبيٲٹٮٟٻ ي٣يتُج يثطضؾ

 

ًٞب ضا  يت،قسٺ ٸ ټٹ يتټٹ يطي٪ ثبٖج ق٧٭ ،ټب ضٸايت ٸ يطٸ ٲٗت٣س اؾت تٟبؾ ٦ٷس ٲي زيبٲ٧بٴ  يٲٗبٶ ي٪ط يتٖٷٹاٴ ضٸا ټب٨ اظ آٴ ثٻ
ضا زض ٲٹضز  ييټب يتضٸا ٸ ټب ٦ٻ ٲطزٰ زاؾتبٴ قٹز يٺ آٚبظ ٲيسا يٵٲ٧بٴ اظ ا يتٞٽٱ ټٹ ٪ٹيي .(Hague, 2005: 5) ٦ٷس ٲي ي٭ثٻ ٲ٧بٴ تجس

 ثٻ ٲ٧بٴ زض ٦ٷبض تٹرٻ يتزض ٲٹضز ټٹ يعپٹض ٶ يٲسٶؾبظٶس.  ٲي ضا يتاظ ټٹ يثرف ٲٽٳ ي٧سي٫طټب ثب  زاؾتبٴ يٵٸ ا ٦ٷٷس، ٲي يبٴٲ٧بٴ ث
ٲته٭ ٸ  ي٧سي٫ط٢ُٗبت ضا ثٻ  يٵا قٹٶس ٦ٻ يٲ ييٞطا٪ٹ ييټب يتضٸاثٍ زض ضٸا يٵا» :ټب، ٲٗت٣س اؾت ټب ٸ تٟبٸت قجبټت يٵٶ٣ف ضاثُٻ ث

ٲرتٯٝ ربٲٗٻ ٢طاض  يټب ٦ٻ زض ثرف يقٹٶس، اٞطاز يٲ يبٴث ٲرتٯٝ اٞطاز ټب ٲتٟبٸت ٸ ٲتٷٹٔ ټؿتٷس ٸ تٹؾٍ يتضٸا يٵ. ا٦ٷس ٲي ي٧پبضچٻ
 تٗبضيبت ټب ٸ ٲٹيٹٔ تٷف قٹٶس، يٲ يتٲ٧بٴ ضٸا يتټب ټٹ آٴ ي٦١ٻ اظ َط ييټبيٷس. ٞطآ٦ٷٷس ٲيزٶجب٬  ي ضااٶس ٸ اټساٜ ٲرتٯٟ ٪طٞتٻ

ٞتٻ اظ ٶحٹٺ اضتجبٌ ثيٵ قرم ٸ ٪ط تزطثٻ ٲ٧بٴ ٶكأت زض ٸا٢ٕ، زض ٶٓط پسيساضقٷبؾبٴ، (.Madanipour, 2013: 61) «٢سضت ټؿتٷس
 ټبيف، تزبضة ٲب اظ ٲ٧بٴ، ٪يطز ٦ٻ ؾبذتبض ٦بٮجسى ثب ٸيػ٪ى ٲى . پؽ قٷبذت ي٥ ٲ٧بٴ زض ٮحٓٻ حًٹض زض آٴ نٹضتاؾتٲحيٍ 

ټبى ٲ٧بٴ ٦ٻ ٲب ضا ثٻ ؾٹى زض٤  ؾبظز. ٸيػ٪ى ضا ٲٳ٧ٵ ٲى ٦ٷس ٸ قٷبذت اظ ٲ٧بٴ ذبَطات ٸ احؿبؾبت ٸاثؿتٻ ثٻ ٲ٧بٴ ضا ظٶسٺ ٲى
پٷساضى ٢بث٭ ت٧ٟي٥ اؾت.  ٪يطى ٸ ي٫بٶٻ ضٸيساز، ذبَطٺ، رٽت ًٞبيى، اٶساظ، ٶٓٱ ؾبظز، ثٻ نٹضت ؾيٳب ٸ چكٱ ٲ٧بٴ ضټٷٳٹٴ ٲى تټٹي
ٲيبٴ ذٹاټس ضٞت ٸ ٲٗٷبيى اظ پؽ ايٵ  ٲ٧بٴ ثطاى قٽٹز ٶبْط اظ ټطي٥ اظ ايٵ ٸرٹٺ زض ٲ٧بٴ حًٹض ٶساقتٻ ثبقس، ٸيٹح ٸ ضٸقٷى ا٪ط

ؾط ٸ نسا زض  يعاٴٲ يٍ،ٲح يتقرهيٷي)ٖٹاٲ٭ ٖ تٹؾٍ ٲ٧بٴ. ازضا٤ ٲب اظ (86: 1391ثبٴ ٸ زي٫طاٴ، )تبٲتجبزض ٶرٹاټس قس ٲ٧بٴ
قٽط  يعٲتٳب ټبي يػ٪يٸ يب يطٺ(ٞطز ٸ ٚ يضٸاٶ ټبي ٸيػ٪ي ٞطز، تزطثة ذٹز، يتّرٷؿ) يٞطز يټب ، تٟبٸتيت(اٲٷ يعاٴٲ ي قٽط،ټب يبثبٴذ
 :Kruzhkova, 2013)٪يطز  ي٢طاض ٲ تأحيط تحت يطٺ(ؾُح تٹؾٗٻ، ٸ ٚ ي،ظٶس٪ ٟيتي٦ټٹيت ٢ٹٲيتي ٸ ظثبٶي،  ي،ٸ ٞطټٷ٫ يطاث تبضيريٲ)

 يزبزٞطز ٸ ا يٸ ارتٳبٖ يضٸاٶ يٷسټبيٞطا ثب اؾت ٦ٻ يٲٗٷ يٵثس يٵ. اقٹٶس يٸ ٲٗٷب ؾبذتٻ ٲ يتٞٗبٮ ٞيعي٧ي، ثب ق٧٭ ټب ٲ٧بٴ. (296
 يٲ٧بٴ ٶٻ تٷٽب ارعا يتّثٻ ٸرٹز آٸضٶسٺ زاضز، ټٹ ٲحيٍ زض كٻيضي، ضٸاٶ يسټبيٷاظ ٞطا يآٶزب ٦ٻ ازضا٤ ٖبَٟ اظ .ټؿتٷسازضا٤، ٲطتجٍ 

 يبظټبيٞطز ٸ ٶ يثب زض٤ ٖبَٟ يٞطټٷ٫ ټبي ٸيػ٪ي . ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ،زټس يٲطزٰ ٸ ٲ٧بٴ تٹؾٗٻ ٲ يٵٸ ضاثُٻ ضا ث ٲٗٷب ثٯ٧ٻ يعي٧يٞ
 يٲطزٰ ثطا يس٪بٺز يت،٦ٻ ټٹ ؾبذتاٲب ذبَطٶكبٴ ثبيؿتي ثبيؿتي  .(Ujang, 2009: 156) قٹز يٲح٭ آٴ ٲكرّم ٲټٹيت  ٸ ي٦بض٦طز

ټبي اضائٻ قسٺ زض ثبة ټٹيت ٲ٧بٴ . ثٻ ثبٸض ٲب ثب تس٢ي١ زض ٶٓطيٻاؾت ي٫طاٴاضتجبٌ ثب ز يبٴث يثطا يثٻ ٖٷٹاٴ ضاټ يٵټٳچٷ ي ٸذٹزقٷبؾ
بٸت تزطثي ٸ ضٸاٶي ٲ٧بٴ ثٻ ٲخبثٻ تٟ»، ٸ «ٲ٧بٴ ثٻ ٲخبثٻ ًٞبٲٷسي ارتٳبٖي»، ٲحيٍ «ٲ٧بٴ ثٻ ٲخبثٻ ٲبزي»يٯٗي تٹاٴ زض ؾٻضا ٲي

ثٷسي ٶٳٹز، ٸ آٶٽب ضا اظ ٲٷٓط پٹظيتيٹيؿتي، پسيساضقٷبذتي ٸ اٶت٣بزي ثٻ ٲُبٮٗٻ پطزاذت. ا٦ٷٹٴ ثبتٹرٻ ثٻ ٲطٸض ارٳبٮي ٲ٣ٹٮٻ« اٞطاز اظ ًٞب
ټب زض زٸ  ٸيٵ ٪ٹيٻټبي انٯي تزعيٻ ٸ تحٯي٭، اثٗبز آٴ ٸ ٲتٛيطټبي الظٰ ثطاي تس ټب ٸ ؾٹاث١ ٲٹيٹٔ، زض ايٵ ٢ؿٳت ٲٹٮٟٻ ٲٟبټيٱ، زيس٪بٺ

 ٶٓطاٴ ايٵ حٹظٺ اؾترطاد قس ٦ٻ ثٻ قطح رسٸ٬ شي٭ اؾت. ٸاض اظ ٲٷبثٕ نبحتَج٣ٻ ٦ٯي)٦بٮجسي ٸ ٚيط٦بٮجسي( ٸ زٺ ٲ٣ٹٮٻ ظٶزيطٺ

 َا، ابعاد ي متغیشَای تحقیق دس باب ًَیت مکان فضاَای عمًمی شُشی )خیابان(  (. مًلف1ٍجذيل)
 متغیس ابعاد مًلفٍ بىدی طبقٍ
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ټب ٸ اٮ٫ٹټبي  ٲٹٮٟٻ
 قٽطؾبظي

 ٲٹ٢ٗيت رٛطاٞيبيي
 تبضيد تٹؾٗٻ

 ٲٹ٢ٗيت ٢طاض٪يطي ًٞبي ٖٳٹٲي زض قٽط 

 رٛطاٞيبي تبضيري تٹؾٗٻ ذيبثبٴ زض قٽط 

 
 ټبي ٦بضثطي ظٲيٵ  ٸيػ٪ي

 

   تٷٹٔ ٸ اذتالٌ ٦بضثطي 
 ټب ٲيعاٴ ؾبظ٪بضي ٦بضثطي 
 ټبي ثعض٨ ٲ٣يبؼ ٸرٹز ٦بضثطي 

 
 ټبي ثبٞت قٽطي ٸيػ٪ي

  ٲيعاٴ تطا٦ٱ ؾبذتٳبٶي 
 ټب تٗساز َج٣بت ؾبذتٳبٴ 
 ثٷسي ٢ُٗبت ؾبذتٳبٶي زاٶٻ 

 اٲ٧بٴ زؾتطؾي آؾبٴ ثٻ ًٞبي ٖٳٹٲي  پصيطي زؾتطؼ
 )اٮ٫ٹي ربثزبيي ٸ تطزز زض ًٞب )پيبزٺ، زٸچطذٻ، اتٹٲجي٭ 

 ټب اٲ٧بٴ ٶٟٹش زض ًٞبټبي ثيٵ ؾبذتٳبٴ  ٶٟٹشپصيطي

 ټبي ٲزبٸض ًٞبټبي ٖٳٹٲي تټبي ثبٞ ٸيػ٪ي  ٲزبٸضت

 
 ټبي َطاحي قٽطي ٲٹٮٟٻ

 ټبي ٶكؿتٵ   تٷٹٔ زض اٶتربة ٲ٧بٴ  ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ قٽطي
 ټب،( ٦يٟيت ٖٷبنط ٲجٯٳبٴ قٽطي )ٶٹضپطزاظي ٲٷبؾت، ؾٷ٫ٟطـ 

 ټبي ٲٽٱ زض ًٞب ٸرٹز ثٷبټب ٸ اٮٳبٴ  قٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب ٦يٟيت ظيجبيي
  ًٞبث٧بض٪يطي ٞطٰ ٸ ق٧٭ ذال٢بٶٻ زض َطاحي 

  
 

 ټبي ٲٹضز ثطضؾي ؾج٥ ؾٷتي يب ٲسضٴ ؾب٦ٷبٴ ٲحسٸزٺ  ٶٹٔ ؾج٥ ظٶس٪ي ٲطزٰ

تٳـسز  ٢طاضټبي زٸؾـتبٶٻ يـب ٦ـبضي،    ټب، ٲُبٮٗٻ،  ضاٺ ضٞتٵ، ٚصا ذٹضزٴ، ثبظي  ټبي ٲطزٰ زض ًٞب تٷٹٔ ٞٗبٮيت
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 ٚيط ٦بٮجسي

 
 

 ټبي ارتٳبٖي ٲٹٮٟٻ

 ٸ ...اٖهبة 

 
ي اؾتٟبزٺ ٦ٷٷسٺ ټبي ارتٳبٖ تٷٹٔ يب ي٧سؾتي ٪طٸٺ

 اظ ًٞب

 ٦ٷٷس٪بٴ ؾٵ ٸ رٷؿيت اؾتٟبزٺ 
 ٦ٷٷس٪بٴَج٣ٻ ارتٳبٖي اؾتٟبزٺ 

 يذـال٠ زض ًٞـب   يحًٹض ټٷطٲٷساٴ، ٶٹاظٶس٪بٴ، قـٗطا ٸ ٢كـط ټٷـط    يعاٴٲ 
 يٖٳٹٲ

 ٦ٷٷس٪بٴ اظ ًٞب)تٗساز رٳٗيت(ٸرٹز قٯٹٚي ٸ تزٳٕ اؾتٟبزٺ  پصيطي رٳٗيت

 
 

 پصيطي ارتٳبٔ
 

 اقتٵ آٴ رٽت اؾتٟبزٺ اظ ًٞبي ٖٳٹٲي زاقتٵ ح١ اٶتربة يب ٶس 
 اؾتٟبزٺ ٞطزي يب رٳٗي اٞطاز اظ ًٞبي ٖٳٹٲي 
 ټب زض ًٞبي ٖٳٹٲي ٲيعاٴ تٗبٲ٭ ثيٵ ٚطيجٻ 
 ټب زض ًٞبي ٖٳٹٲي )اٖتٳبز ارتٳبٖي تٗٳيٱ يبٞتٻ( ٲيعاٴ اٖتٳبز ثٻ ٚطيجٻ 

 
 

 احؿبؼ اٲٷيت
 

 ٖٳٹٲي يزض ؾبٖبت ذٯٹت زض ًٞب يحًٹض ثٻ تٷٽبي 

 ًٞبي ٖٳٹٲي اٞطاز اؾتٟبزٺ ٦ٷٷسٺ اظ يتثٻ رٷؿٶسازٴ  يتاټٳ 
 ٰٶساقتٵ تطؼ اظ ٸ٢ٹٔ رط 
 )ٸرٹز ٦ٷتط٬ ضؾٳي)٦ٷتط٬ ًٞب ثب زٸضثيٵ يب پٯيؽ 
   ٸرٹز ٦ٷتط٬ ٚيط ضؾٳي)ٶٓبضت پٷٽبٴ ٲطزٰ ثط ضٞتبضټبي ي٧سي٫ط زض ًٞـبي

 ٖٳٹٲي(

 
 ټبي حؿي ٸ ازضا٦يٲٹٮٟٻ

 
 حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي

 ٶساقتٵ احؿبؼ ثي٫بٶ٫ي ثب ًٞب 
 جت ٸ ذٹقبيٷس ثٻ ًٞب ثطحؿت ًٞبي ٖجٹض، ًٞـبي تٟـطيح، ًٞـبي    حؽ ٲخ

 ذطيس ٸ...

ًٞبي ذبَطٺ ثط حؿت تزبضة ٢جٯي اظ ًٞب ٸ تساٖي ذبَطات، ًٞـبي ٢ـطاض     ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز اظ ًٞب 
 ٲال٢بت ٸ تٗبٲ٭، ًٞبي اٖتطاو ٸ ...

 (Agnew, 1987,Jacobs, 1961, Lynch, 1960, Relph, 1976, Montgomery, 1996, Carmona, 2008)ٲٷجٕ:

 زيؼ ؾىاغی تحقیق 

 يٯيتحٯـ  يٟيتٹن يټب ٲٹضز اؾتٟبزٺ اظ ٶٹٔ ضٸـ ١يٸ ضٸـ تح٣ تياؾت ٸ اظ ٶٓط ٲبټ يحبيط اظ ٶٓط ټسٜ اظ ٶٹٔ ٦بضثطز ١يتح٣
ثب يطيت   CVRاثعاض قبذم  آٸضي ٪طزيس. ضٸاييټبي تح٣ي١ ثب ضٸـ ٲيساٶي ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ پطؾكٷبٲٻ ٲح١٣ ؾبذتٻ رٳٕزازٺ. ثبقسٲي
زټٷسٺ ايٵ اٲط اؾت ٦ٻ تٳبٰ ٲتٛيطټبي ٲؿت٣٭ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ ٶكبٴ 87/0ٸ پبيبيي آٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ آظٲٹٴ آٮٟبي ٦طٸٶجبخ ثب يطيت  88

حجم نمونه . زض ايٵ پػٸټف ٲٹضز تبييس ٢طاض ٪طٞت. ربٲٗٻ آٲبضي ايٵ پػٸټف قبٲ٭ ٦٭ ٦بضثطاٴ ټط زٸ ذيبثبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٺ اؾت

نفر به عنوان نمونه انتخاب  589درصذ محاسبه شذ و در نتیجه تعذاد  59برای پرسشنامه، با استفاده از روش کوکران و با اطمینان 

ټبي تح٣ي١ ثب ٶٳٹٶٻنفر افسایش یافت.  411(، حجم نمونه به 541-545: 5589نیا،)حافظ« افسایش اعتبار نتایج تحقیق»گردیذ، اما برای 
ټب ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶطٰ ٪يطي تهبزٞي ؾبزٺ زض زٸ ًٞبي ذيبثبٶي آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اٶتربة قسٶس. رٽت تحٯي٭ زازٺٟبزٺ اظ ضٸـ ٶٳٹٶٻاؾت

اي ٸ ٮٹٴ اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. پطؾكٷبٲٻ تٽيٻ قسٺ ثطاي اٶزبٰ ايٵ پػٸټف ي٥ پطؾكٷبٲٻ ٲح١٣ تؿت زٸ ٶٳٹٶٻاظ آظٲٹٴ تي SPSSاٞعاض 
آيس ٦ٻ ثب تٹرٻ ثٻ ٲجبٶي ٶٓطي، ؾٹاث١ ٲُبٮٗبتي ٸ قطايٍ ٲحٯي، ثطاي ؾٷزف ٲتٛيطټب تسٸيٵ قسٺ ( ثٻ قٳبض ٲيؾبذتبضيبٞتٻؾبذتٻ )

اؾت. اٮجتٻ ثطذي ؾٹاالت ٲطثٹٌ ثٻ ؾٷزف ٲتٛيطټب )٦بٮجسي ٸ ٚيط٦بٮجسي( اؾترطاد قس ٦ٻ تٳبٲي آٶٽب زض ايٵ پػٸټف ٲٹضز آظٲٹٴ 
ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ اثعاضټبي انٯي ايٵ تح٣ي١ رٽت ثطضؾي ؾٹاالت انٯي، ؾٷزف ٸ تحٯي٭  پبيبيي ٸ ضٸايي ٢طاض ٪طٞت. ايٵ پطؾكٷبٲٻ ثٻ

ؾٹا٬ ٖٳٹٲي ٸ ٲطثٹٌ ثٻ ٲكرهبت ٸ  16ؾٹا٬ تك٧ي٭ قس ٦ٻ  86ضٸاثٍ ٲيبٴ ٲتٛيطټبي ٲطثٹَٻ َطاحي قسٺ اؾت. پطؾكٷبٲٻ اظ تٗساز 
ټب ٸ ٲ٧بٴ اظ َطي١ اثٗبز انٯي ٦بٮجسي )ٲٹٮٟٻؾٹا٬ ترههي ٶيع رٽت ؾٷزف ٸ قٷبذت ټٹيت  69ټبي پبؾر٫ٹيبٴ ٸ تٗساز ٸيػ٪ي

تط ٸ ثب ټبي حؿي ٸ ازاض٦ي( اؾت، تب ٶتبيذ ٖٳي١ټبي ارتٳبٖي، ٲٹٮٟٻټبي َطاحي قٽطي(، ٚيط٦بٮجسي )ٲٹٮٟٻاٮ٫ٹټبي قٽطؾبظي، ٲٹٮٟٻ
 رعئيبت ثيكتطي اظ ايٵ پػٸټف ثٻ زؾت آيس.  
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 (. اجضای پشسشىامٍ ي يضعیت عملیاتی متغیشَا2جذيل)
 مقیاظ متغیس وًع غًاالت وًع غًال تعداد غًاالت َامًلفٍ ابعاد ًَیت مکان یفزد

 تطتيجي ٸ اؾٳي تط٦يجي ثؿتٻ 16 ــــ ؾٹاالت ٖٳٹٲي 

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 6 تهٹيط شټٷي اظ ًٞب ټب ٸ اٮ٫ٹټبي قٽطؾبظي)٦بٮجسي(ٲٹٮٟٻ 1

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 7 پصيطي ٸ ٶٟٹشپصيطيزؾتطؼ  

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 5 ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي ًٞب ټبي َطاحي قٽطي)٦بٮجسي(ٻٲٹٮٟ 2

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 6 ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب  

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 5 تٷٹٔ ٞٗبٮيت ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ټبي ارتٳبٖي)ٚيط٦بٮجسي(ٲٹٮٟٻ 3

ټبي ارتٳبٖي تٷٹٔ ٸ ي٧سؾتي ٪طٸٺ  
 اؾتٟبزٺ اظ ًٞب

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 5

ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ذيبثبٴ ٸ ًٞبي   
 ٲٹضز ٲُبٮٗٻ

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 3

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 13 احؿبؼ اٲٷيت زض ًٞبي ذيبثبٴ  

حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي ٶؿجت ثٻ ًٞبي  ټبي حؿي ٸ ازاض٦ي)ٚيط٦بٮجسي(ٲٹٮٟٻ 4
 ذيبثبٴ

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 6

 ايٞبنٯٻ ٮي٧طت ثؿتٻ 10 ي اٞطاز زض ذيبثبٴًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶ  

 (1400ٲٷجٕ: )ٶ٫بضٶس٪بٴ،

ټبي پبؾر٫ٹيبٴ ٲبٶٷس ؾٵ، رٷؽ، تحهيالت، قٛ٭، ٸيٕ ؾٹا٬ ٲُطح ٪طزيسٺ اؾت ٦ٻ ثٻ ٸيػ٪ي 16زض اثتساي پطؾكٷبٲٻ تٗساز 
ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ ټٳچٷيٵ ٸ قٷبذت ٶٳٹٶٻؾ٧ٹٶت، ٲيعاٴ آقٷبيي ثب ذيبثبٴ ٸ.... اذتهبل زازٺ قس. ايٵ ٲتٛيطټب نطٞب ثٻ رٽت آقٷبيي 

ټبي ٸ اثٗبز ټٹيت ٲ٧بٴ زض پطؾكٷبٲٻ ٪ٷزبٶسٺ قسٺ اؾت. ؾٹاالت ترههي پطؾكٷبٲٻ ثب ټب ثط ؾبيط ٲٹٮٟٻقٷبذت ٶ٣ف ايٵ ٸيػ٪ي
ٻ ټط ٲتٛيط، ٲيبٶ٫يٵ ٪طٞتٻ ټب، اظ ؾٹاالت ٲطثٹٌ ثثٷسي زازٺاٶس، اٲب ثٻ زٮي٭ ايٵ اٲط ٦ٻ ثٗس اظ ٪طزآٸضي ٸ َج٣ٻٲ٣يبؼ تطتيجي تسٸيٵ قسٺ

ټبي آٲبضي ټب اظ ضٸـتٹاٴ زض نٹضت ٶطٲب٬ ثٹزٴ تٹظيٕ زازٺاي تجسي٭ قسٺ اؾت. زض چٷيٵ قطايُي، ٲيقسٺ، اظ ٲ٣يبؼ تطتيجي ثٻ ٞبنٯٻ
 پبضاٲتطي٥ ثطاي آظٲٹٴ ضاثُٻ ثيٵ ٲتٛيطټب اؾتٟبزٺ ٦طز. 

 ؾىاخت محديدٌ
ايٵ پػٸټف، ي٥ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ٸ ي٥ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ قٽط ٲُبٮٗٻ ٲحسٸزٺ ٲ٧بٶي ايٵ پػٸټف، قٽط تجطيع اؾت. زض 

 قسٺ اؾت ٦ٻ ټط زٸ ذيبثبٴ ٶيع اتٹٲجي٭ ٲحٹض ټؿتٷس ٦ٻ ٖجبضتٷس اظ: 
ٲحٹض زض ثرف ٲسضٴ قٽط تجطيع اؾت. ايٵ  آثبٴ تب ٞٯ٧ٻ زاٶك٫بٺ تجطيع(: ذيبثبٶي اتٹٲجي٭13ًٞبي ذيبثبٴ آثطؾبٴ )اظ اثتساي ذيبثبٴ

قط٢ي ٸا٢ٕ قسٺ، ٸ ټؿتٻ انٯي آثطؾبٴ اظ ٲط٦ع قٽط  ″24 ′19 °46قٳبٮي ٸ َٹ٬ رٛطاٞيبيي ″57 ′03 °38 زض ٲٹ٢ٗيت رٛطاٞيبييًٞب 
-٦يٯٹٲتط ٞبنٯٻ زاضز. ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲب زض ذيبثبٴ اٲبٰ ذٳيٷي ٸا٢ٕ قسٺ اؾت، ايٵ ذيبثبٴ رعء ي٧ي اظ َٹالٶي 756/6)ثبظاض( تجطيع 

قٽط تجطيع اؾت ٦ٻ ثط ٲجٷبي تٗطيٝ زض ٶ٣كٻ ضؾٳي تجطيع، اٲطٸظٺ اظ ٞٯ٧ٻ زاٶك٫بٺ زض اثتساي ثٯٹاض  ټبييبثبٴتطيٵ ذتطيٵ ٸ ٢سيٳي
پيٹٶسز. ثٽٳٵ ٲي 22اٮيٻ قط٢ي آٚبظ قسٺ ثٻ چٽبضضاٺ ٞزط زض ثب٘ ٪ٯؿتبٴ زض ثرف ٚطثي قٽط ٸ اظ آٶزب ثٻ ضاٺ آټٵ ٸ ثٯٹاضثٽٳٵ ٲٷتٽي29

آثبٴ زض ٲزبٸضت زثيطؾتبٴ قيد ٲحٳس ذيبثبٶي زض ٚطة ذيبثبٴ اٲبٰ 13ٲسضٴ قٽط اظ ذيبثبٴ  ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ثرف ثبٞت
ټبي حبٲسي، ربٸيس٦يب، اَجب، ثعض٪ٳٽط، ٦الٶتط زټٷسٺ ثبٞت ٢سيٱ ٸ رسيس ايٵ قٽط اؾت( آٚبظ قسٺ، ٸ ثب ت٣بَٕ ثب ٦ٹيذٳيٷي)٦ٻ اتهب٬

٦ٷبض زض تيط ٸ چبيزض ٲط٦ع)زؾتطؾي ثٻ ثعض٪طاٺ آظازي زض رٷٹة ٸ ثٯٹاض ټٟت ٦ٹچٻ، ؾٽٷس، ؾجالٴ، اَٯؽ، ٞطټٷ٫يبٴ، ثٻ چٽبضضاٺ آثطؾبٴ
زاٶك٫بٺ زض ٲزبٸضت زاٶك٫بٺ تجطيع ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲطا٦ع ذُي ټبي ٲٽط٪بٴ، پٷبټي، ثٽبض ٸ ٞٯ٧ٻ قٳب٬(، ٸ اظ آٶزب ثٻ ؾٳت قط٠ ٦ٹي

 يبثس.اٲتساز ٲي
ٲحٹض زض ثرف ؾٷتي قٽط تجطيع: ذيبثبٴ قطيٗتي زض  قٽطيٹض: ذيبثبٶي اتٹٲجي٭17بٴضاٺ اٲيٵ تب ت٣بَٕ ذيبثذيبثبٴ ز٦تط قطيٗتي اظ ؾٻ

ٸا٢ٕ قسٺ اؾت، ٸ ټؿتٻ انٯي ايٵ ذيبثبٴ زض چٽبضضاٺ  قط٢ي ″11 ′17 °46قٳبٮي ٸ َٹ٬ رٛطاٞيبيي ″26 ′04 °38 ٲٹ٢ٗيت رٛطاٞيبيي
ثبقس؛ اظ ٲتط ٸ زاضاي ٞطٲي نبٜ ٸ ٲؿيطي ٲؿت٣يٱ ٲي 23ٖطو آٴ حسٸز  .٦يٯٹٲتط ٞبنٯٻ زاضز 263/1تب ٲط٦ع قٽط )ثبظاض(  قطيٗتي

اٮيٻ رٷٹثي ايٵ ذيبثبٴ آٚبظ قسٺ ثٻ ٲيساٴ ٶٳبظ زض ثرف قٳبٮي آٴ ٲي پيٹٶسز؛ ايٵ ذيبثبٴ زض چٽبضضاٺ ثعض٪طاٺ آظازي )٦ٳطثٷسي( ٲٷتٽي
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ٯؿتبٴ )زض چٽبضضاٺ ٞزط( ٸ ٲيساٴ ٢ٹٶ٣ب قٹز. پيطاٲٹٴ آٴ اظ رٽت ٚطثي ثٻ ثب٘ ٪قطيٗتي ثٻ زٸ ٢ؿٳت قطيٗتي رٷٹثي ٸ قٳبٮي ت٣ؿيٱ ٲي
آټٵ ٢طاض زاضز، ٸ اظ ؾٹي قط٠ زض چٽبضضاٺ قطيٗتي ثٻ ذيبثبٴ اٲبٰ، ٞطزٸؾي، تطثيت، َبٮ٣بٶي قٳبٮي، ٲيساٴ ؾبٖت، اظ ؾٳت قٳب٬ ثٻ ٸ ضاٺ

پبؾتٹض، ٸ زض ٶٽبيت ثٻ ثعض٪طاٺ قٽطيٹض، نبئت، 17ؾٻ ضاٺ اٲيٵ، ٲح٣٣ي، تطثيت ٚطثي )ثبالتطثيت( ٸ ٲيساٴ ٶٳبظ، ٸ اظ رٷٹة ثٻ ٸاٮٳبٴ، 
ضاٺ اٲيٵ زض قٳب٬ ذيبثبٴ قطيٗتي آظازي زؾتطؾي زاضز. ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲب زض ثرف ثبٞت ؾٷتي قٽط ٲُبث١ ثب تبضيد قٟبټي، اظ ؾٻ

 ضؾس.قٽطيٹض زض ثرف رٷٹثي ثٻ ثعض٪طاٺ آظازي ٲي17آٚبظ قسٺ، اٲتساز آٴ ثٻ ت٣بَٕ ايٵ ايٵ ٲؿيط زض ذيبثبٴ 

  

 
 

 (: قلمشي ي مًقعیت جغشافیایی فضای مًسد مطالعٍ خیاباوی ششیعتی ي آبشسان1شکل)
 (1400،: ٶ٫بضٶس٪بٴٱي)تطؾ 

 َا ي وتایج پطيَؽ یافتٍ

ټب ٸ ي زازٺټبي تح٣ي١ قطايٍ ٸ ظٲيٷٻ ثطاي ٸضٸز ثٻ ٲيساٴ ٸ ٪طزآٸضتح٣ي١ ٸ ٲٷ٣ُة ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، يبٞتٻپؽ اظ ٲكرم قسٴ ضٸـ
ټبي ټبي تٹنيٟي ٲطثٹٌ ثٻ ٲتٛيطټبي ٲؿت٣٭ ٸ ٸاثؿتٻ، ٸ ؾپؽ يبٞتٻؾپؽ تزعيٻ ٸ تحٯي٭ آٶٽب ٲيؿط ٪طزيس. زض ايٵ ثرف يبٞتٻ

ټبي آثطؾبٴ ٶٟط اظ ٦بضثطاٴ ذيبثبٴ 400َٹض ٦ٻ زض پيف اظ ايٵ ش٦ط ٪طزيس تٗساز اؾتٷجبَي اظ ضٸاثٍ ٲيبٴ ٲتٛيطټبي اضائٻ قسٺ اؾت. ټٳبٴ
اٶس. ؾٹاالت ٲُبث١ ثب َيٝ ٮي٧طت ؾٹا٬ ترههي قط٦ت ٦طزٺ 68ؾٹا٬ ٖٳٹٲي ٸ  16اي ثب تٗساز ٗتي زض ٶٓطؾٷزي پطؾكٷبٲٻٸ قطي

ا تسٸيٵ قسٺ ثٹز ٦ٻ زض ازاٲٻ ثٻ اضظيبثي پػٸټف ثٻ تزعيٻ ٸ تحٯي٭ آٲبضټبي اضائٻ قسٺ اظ ؾٹي ٦بضثطاٴ ذيبثبٴ پطزاذتٻ ذٹاټس قس. زض اثتس
قٹز، ٸ ؾپؽ زض ثرف زٸٰ ثٻ اضظيبثي ؾٹاالت ټبي ٖٳٹٲي ربٲٗٻ آٲبضي پطزاذتٻ ٲيتحٯي٭ ٸيػ٪ي زض ثرف ٶرؿت ثٻ تزعيٻ ٸ

 20%( ظيط 10.5%( ٸ قطيٗتي ثب )16زټس ٦ٻ زض آثطؾبٴ ثب )ټبي پبؾر٫ٹيبٴ ٶكبٴ ٲيقٹز. ٶتبيذ ٲطثٹٌ ثٻ ٸيػ٪ياذتهبني پطزاذتٻ ٲي

ؾب٬، ٸ ٞطاٸاٶي 40-60%( قطيٗتي ثطاي ؾٷيٵ 35.5%( آثطؾبٴ ٸ )28ب٬، )ؾ 20-40%( قطيٗتي ثطاي ؾٷيٵ 46%( آثطؾبٴ ٸ )50ؾب٬، )
ؾب٬ ضا زاضا  20-40تٹاٴ ٪ٟت اٞطازي ٦ٻ ؾٵ آٶٽب ٲبثيٵؾب٬ زاضٶس. ثٷبثطايٵ ٲي 60%( قطيٗتي ثطاي ؾٷيٵ ثبالي 8%( آثطؾبٴ ٸ )6)

اٶس. ثطضؾي رٷؿيت ؾٷي ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ % ثيكتطيٵ تٗساز ٶٳٹٶٻ ضا زض ٲيبٴ ټٳٻ َج٣بت50ټؿتٷس، اظ ٶٓط ٞطاٸاٶي زض حسٸز 
زضنس ضا  33زضنس ٲطزاٴ ٸ  67زضنس ضا ظٶبٴ، ٸ زض ذيبثبٴ قطيٗتي  38.5زضنس ٲطزاٴ ٸ  61.5زټس ٦ٻ زض آثطؾبٴ پبؾر٫ٹيبٴ ٶكبٴ ٲي

ٳبٔ زاضٶس ٸ زض ايٵ پػٸټف تطي زض ارتزټس. ٞطاٸاٶي ثبالي پبؾر٫ٹيبٴ ٲطز قبيس ثسيٵ زٮي٭ ثبقس ٦ٻ ٲطزټب حًٹض پطضٶ٩ظٶبٴ تك٧ي٭ ٲي
-ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ ٲيٶيع ٲٗٳٹال ٲطزټب ثيكتط ٲبي٭ ثٻ ٲكبض٦ت ٸ ټٳ٧بضي ثٹزٶس. ٸيٗيت تحهيالت پبؾر٫ٹيبٴ زض ًٞبي ذيبثبٴ

زضنس  28.5زضنس ٦بضزاٶي،  16زضنس زاضاي ٲسض٤ تحهيٯي زيپٯٱ،  18زضنس ظيطزيپٯٱ،  22ؾٹاز، زضنس ثي 1.5زټس زض آثطؾبٴ 
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 17زضنس ظيطزيپٯٱ،  21زضنس زاضاي ٲسض٤ ز٦تطا ثٹزٶس؛ ايٵ اٲط زضثبضٺ ذيبثبٴ قطيٗتي  3.5اضقس ٸ زضنس ٦بضقٷبؾي 10.5ٷبؾي، ٦بضق
زضنس زاضاي ٲسض٤ ز٦تطا ثٹزٶس.  4زضنس ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ  11زضنس ٦بضقٷبؾي،  31.5زضنس ٦بضزاٶي،  15.5زضنس زاضاي زيپٯٱ، 

( زضنس آظاز، 32.5) 32.5زټس ٦ٻ زض آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي ثٻ تطتيت، قٛ٭ٹيبٴ ٦بضثطاٴ ذيبثبٴ ٶكبٴ ٲيثٷسي قٛ٭ پبؾر٫اؾترطاد ٸ َج٣ٻ
زاض،  ثٻ تطتيت ثيكتطيٵ ٞطاٸاٶي ضا ثٻ ذٹز اذتهبل ( زضنس ذبٶٻ17) 17( زضنس زاٶكزٹ، 13) 15( زضنس آٶٽب ٦بضٲٷس زٸٮتي، 22.5) 21

ٶتبيذ ٲطثٹٌ ثٻ ؾٵ  1-5ثبقٷس. رسٸ٬ قٳبضٺف ذهٹني، ٦بض٪ط ؾبزٺ ٸ ؾبيط ٲيزازٺ اؾت؛ ث٣يٻ پبؾر٫ٹيبٴ ٶيع قبٲ٭ ٦بضٲٷساٴ ثر
 زټس. پبؾر٫ٹيبٴ ضا زض آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي ضا ٶكبٴ ٲي

 ی کاسبشان پاسخگًی فضای خیابان ششیعتی ي آبشسانفیاطالعات تًص (.3)جذيل

 (1400ٲٷجٕ: )ٶ٫بضٶس٪بٴ،

ٶتبيذ تٹنيٟي ٲطثٹٌ ثٻ ٲتٛيطټبي انٯي قبٲ٭ ٲيبٶ٫يٵ، اٶحطاٜ اظ ٲٗيبض ٸ ذُبي اؾتبٶساضز ٲيبٶ٫يٵ ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞت، ٦ٻ رسٸ٬ شي٭ 
زټس. زض ايٷزب ثبيس اٞعٸز ٦ٻ اظ ٶتبيذ ؾتٟبزٺ ضا ٶكبٴ ٲيټبي ٲٹضز اټبي ؾٷتي ٸ ٲسضٴ اظ ٶٓط قبذمٶتبيذ ثطضؾي تٹنيٟي ٲيبٶ٫يٵ ثطذٹضزاضي ٲ٧بٴ

 ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ټط ٲتٛيط ٲؿت٣٭ ٸ ٲتٛيط ٸاثؿتٻ، ٲيبٶ٫يٵ ٪طٞتٻ قسٺ ٸ ٶٳطٺ ټط ٦ساٰ اظ ٲتٛيطټب ثٻ زؾت آٲسٺ اؾت.٪ٹيٻ

 َای مًسد استفادٌ دس بافت سىتی ي مذسن شُش تبشیض(. مقایسٍ وتایج تًصیفی مشبًط بٍ شاخص4جذيل)

 خطای اغتاودازد میاوگیه اوحساف اغتاودازد میاوگیه تعداد ومًوٍ خیابان اخصؾ

 0.04992 0.70600 3.7858 200 قطيٗتي تهٹيط شټٷي اظ ًٞب

 0.07439 1.05199 2.6950 200 آثطؾبٴ

 0.04479 0.63337 3.5070 200 قطيٗتي زؾتطؾي ٸ ٶٟٹشپصيطي

 0.3909 0.55285 3.8410 200 آثطؾبٴ

 0.04511 0.63799 3.7510 200 قطيٗتي ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي٦يٟيت 

 0.05824 0.82357 3.0110 200 آثطؾبٴ

 0.04483 0.63404 3.8510 200 قطيٗتي ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب

 0.06559 0.92752 3.1040 200 آثطؾبٴ

 0.04044 0.57196 3.5255 200 قطيٗتي ټبي ٲطزٰ زض ًٞبتٷٹٔ ٞٗبٮيت

 0.5500 0.77787 2.8940 200 آثطؾبٴ

 0.4750 0.67171 3.5467 200 قطيٗتي ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ًٞبي ذيبثبٴ

 0.06130 0.86698 2.7767 200 آثطؾبٴ

 0.04364 0.61717 3.3559 200 قطيٗتي ارتٳبٔ پصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيت پصيطي

 0.06051 0.85577 2.5395 200 آثطؾبٴ

 0.04597 0.65013 3.6683 200 قطيٗتي احؿبؼ اٲٷيت

 0.07805 1.10382 2.6533 200 آثطؾبٴ

 حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي
 

 0.05584 0.78965 3.6063 200 قطيٗتي

 0.05134 0.72601 2.9401 200 آثطؾبٴ

 0.4607 0.65154 3.8396 200 قطيٗتي ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز

 0.05381 0.76103 3.6428 200 آثطؾبٴ

 (1400ح٣ي١،ټبي تٲٷجٕ: )يبٞتٻ

 

 دزصد فساياوی متغیس ؾاخص دزصد فساياوی متغیس ؾاخص

ؾسیع نآبسغا ؾسیعتی آبسغان

 تی

 ؾسیعتی آبسغان ؾسیعتی آبسغان 

 
 رٷؽ

  %67 %61.5 134 123 ٲطز

 غه

20- 32 21 16% 10.5% 

40-20 100 92 50% 46% 

 %35.5 %28 71 56 40-60 %33 %38.5 66 77 ظٴ

60+ 12 16 6% 8% 

 

 
 تحهيالت

  %0 %1.5 0 3 ؾٹازثي

 

 ؾغل

 %22.5 %21 45 42 ٦بضٲٷس زٸٮتي

 %9 %7.5 18 15 ٦بضٲٷس ذهٹني %21 %22 42 44 ظيطزيپٯٱ

 %2 %2.5 4 5 ٦بض٪ط ؾبزٺ %17 %18 34 36 زيپٯٱ

 %13 %15 26 30 زاٶكزٹ %15.5 %16 31 32 ٦بضزاٶي

 %17 %17 34 34 زاضذبٶٻ %31.5 %28.5 63 57 ٦بضقٷبؾي

 %32.5 %32.5 65 65 آظاز %11 %10.5 22 21 اضقس

 %4 %4.5 8 9 ؾبيط %4 %3.5 8 7 ز٦تطا
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ًیش رَىی  ت 

اص فضا

دستشسی ي 

وفًرپزیشی

کیفیت مبلمان 

خیاباوی

کیفیت 

صیباشىاختی ي 

ب شی فضا

-تىً  فعالیت

َای مشد  دس 

فضا

سب  صوذ ی 

ساکىیه فضای 

خیابان

اجتما  پزیشی 

ي میضان 

جمعیت 

پزیشی

ا سا  

امىیت

   تعلق 

مکاوی

فضای ت شبی 

ي سياوی افشد

ششیعتی 3/7858 3/507 3/751 3/851 3/5255 3/5467 3/3559 3/6683 3/6063 3/8396

آبشسان 2/695 3/841 3/011 3/104 2/894 2/7767 2/5395 2/6583 2/9401 3/6428

0
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1
1/5

2
2/5

3
3/5
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4/5

َا
  

سص
ا

 شاخص َا
 (: ومًداس يضعیت بشخًسداسی متغیشَای مًسد مطالعٍ دس دي خیابان ششیعتی ي آبشسان بش مبىای میاوگیه2شکل)

 (1400)تطؾيٱ: ٶ٫بضٶس٪بٴ،

ي ٸ ثهطي ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ زټس زض ذيبثبٴ قطيٗتي، ٲتٛيطټبي ٦يٟيت ظيجبقٷبذت( ٶكبٴ ٲي2( ٸ ٶٳٹزاض قٳبضٺ )4ٶتبيذ رسٸ٬ قٳبضٺ)
(، احؿبؼ اٲٷيت زض ًٞبي ذيبثبٴ ثب 75/3(، ٦يٟيت ٲجٯٳبٶي ذيبثبٶي قٽط ثب ٲيبٶ٫يٵ )78/3(، تهٹيط شټٷي اظ ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ )85/3)

ثب  (، ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ83/3(، ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز ثب ٲيبٶ٫يٵ )60/3(، حؽ تٗٯ١ ثٻ ٲ٧بٶي ثب ٲيبٶ٫يٵ )66/3ٲيبٶ٫يٵ )
( ارتٳبٔ پصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيت پصيطي 50/3(، زؾتطؾي ٸ ٶٟٹشپصيطي)52/3ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ )(، تٷٹٔ ٞٗبٮيت54/3ٲيبٶ٫يٵ )

( ثٻ تطتيت ٲيبٶ٫يٵ ثٽتطي زض ذيبثبٴ قطيٗتي زاضز. اٲب زض آثطؾبٴ ٲتٛيطټبي زؾتطؾي ٸ ٲيعاٴ ٶٟٹشپصيطي اؾت ثب 35/3ثب ٲيبٶ٫يٵ )
(، ٦يٟيت ٲجٯٳبٶي 10/3(، ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ )64/3(، ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز ثب ٲيبٶ٫يٵ )84/3ٲيبٶ٫يٵ )

(، ؾج٥ ظٶس٪ي 89/2ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ )(، تٷٹٔ ٞٗبٮيت94/2(، حؽ تٗٯ١ ثٻ ٲ٧بٶي ثب ٲيبٶ٫يٵ )01/3ذيبثبٶي قٽط ثب ٲيبٶ٫يٵ )
(، ارتٳبٔ پصيطي ٸ 66/2(، احؿبؼ اٲٷيت زض ًٞبي ذيبثبٴ ثب ٲيبٶ٫يٵ )70/2(، تهٹيط شټٷي اظ ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ )77/2ؾب٦ٷيٵ ثب ٲيبٶ٫يٵ )

 ( ثٻ تطتيت ثيكتطيٵ تب ٦ٳتطيٵ ٲيبٶ٫يٵ ضا ثٻ زؾت آٸضزٶس. 53/2ٲيعاٴ رٳٗيت پصيطي ثب ٲيبٶ٫يٵ )
آثطؾبٴ زاضٶس، تٷٽب ٲتٛيطي ٦ٻ آثطؾبٴ زض آٴ زؾت ثبال ضا زض ٲزٳٹٔ ذيبثبٴ قطيٗتي زض تٳبٲي ٲتٛيطټبي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ 

( زض قطيٗتي اؾت. ثٻ ٖجبضت زي٫ط تطتيت 50/3( ثٻ ؾٹز ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ )75/3زاضز ٲتٛيط زؾتطؾي ٸ ٲيعاٴ ٶٟٹشپصيطي اؾت ثب ٲيبٶ٫يٵ )
 بي آٴ ٶٓطيبت ٦بضثطاٴ ذيبثبٶي آٶٽبؾت. ٞٹ٠ زض ٸا٢ٕ ضتجٻ ثطذٹضزاضي ټط ٲتٛيط زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ ٲي ثبقس ٦ٻ ٲجٷ

-ټبي انٯي تبحيط٪صاض ثط آٴ زض ٶٳٹٶٻثطاي ثطضؾي ٸ تحٯي٭ آٲبضي ٶتبيذ اؾتٷجبَي تبحيط ثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ زض ټٹيت ٲ٧بٴ ٸ قبذم

ٸ٬ شي٭ ٶتبيذ ٦ٯي قٹز؛ رسثساٴ پطزاذتٻ ٲي 1اي اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت ٦ٻ اظ َطي١ آظٲٹٴ ٮٹٴ ٸ تيټبي آٲبضي، اظ آظٲٹٴ تي زٸ ٶٳٹٶٻ
  زټس.ټب ضا ٶكبٴ ٲيحبن٭ اظ ايٵ آظٲٹٴ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Levene's Test and T test 
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 (. وتایج استىباطی آصمًن تی بشای دٌ متغیش مًسد بشسسی دس دي خیابان ششیعتی ي آبشسان5جذيل)

 

 فسض بسابسی يازیاوع

 آشمًن تی آشمًن لًن

F 
غطح 

 معىادازی
t 

 

دزجٍ 

 آشادی

غطح 

 معىادازی

تفايت 

 میاوگیه

تفايت 

خطای 

 اغتاودازد

 

 حد پاییه

 

 حد باال

 0.000 63.622 تهٹيط شټٷي اظ ًٞب
12.176 

 
398 
 

0.000 
 

1.09083 
 

0.08959 
 

0.91471 
 

1.26695 
 

 -0.21713 -0.45087 0.05945 -0.33400 0.000 398 -5.618 0.101 2.702 زؾتطؾي ٸ ٶٟٹشپصيطي

 0.88482 0.59518 0.07366 0.74000 0.000 398 10.045 0.000 54.361 ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي

 0.90318 0.59082 0.7944 0.74700 0.000 398 9.403 0.000 39.419 ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ًٞب

 0.76572 0.49728 0.06827 0.63150 0.000 398 9.250 0.000 52.589 ټبي ٲطزٰ زض ًٞبتٷٹٔ ٞٗبٮيت

 0.92246 0.61754 0.07755 0.77000 0.000 398 9.929 0.000 37.854 ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ًٞب

 0.96304 0.66969 0.07461 0.81636 0.000 398 10.942 0.000 68.794 ارتٳبٔ پصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيت

 1.19308 0.83692 0.09058 1.01500 0.000 398 11.205 0.000 186.247 احؿبؼ اٲٷيت

 0.81524 0.51701 0.07585 0.66613 0.000 398 8.782 0.039 4.273 حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي

 0.33614 0.05761 0.07084 0.19687 0.006 398 2.779 0.019 5.548 ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز

 (1400ټبي تح٣ي١،ٲٷجٕ: )يبٞتٻ

ټبي ثبٞت ؾٷتي ( ٶتيزٻ آظٲٹٴ تي اظ تبحيط ثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ ثط ټط ي٥ اظ زٺ ٲتٛيط ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ذيبثبٴ5رسٸ٬ قٳبضٺ )
 ظٶس. ټب زؾت ثٻ ٢ًبٸت ٲيزټس ٦ٻ اؾبؾب زض ٲٹضز ٲيبٶ٫يٵ ربٲٗٻ آٲبضي ٸ ٶحٹٺ تٹظيٕ زازٺيٗتي( ٸ ٲسضٴ )آثطؾبٴ( ضا ٶكبٴ ٲي)قط

 تصًیس ذَىی اش فضا

تهٹيط شټٷي اٞطاز ٸ ٦بضثطاٴ يٗٷي ضاثُٻ ٲيبٴ ٶ٣كٻ ٦بضتٹ٪طاٞي٧ي ٸ ٲبټيت رٽبٴ زض ؾط )چكٳبٴ شټٵ، ي٥ اَٯؽ شټٷي، رٛطاٞيب 
زټٷسٺ ايٵ اٲط اؾت ٦ٻ تحٯي٭ تهٹيط شټٷي اظ ټب ٸ...( اٲطي ٲٽٳي زض تحٯي٭ ټٹيت ٲ٧بٴ ذيبثبٴ اؾت. ٶتبيذ رسٸ٬ ٶكبٴٴ اٶؿبٴزض اشټب

ٸ ٦ٳتط  000/0زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ تي ثطاثط ثب ًٞبي زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ ٦ٻ حس ثبال ٸ پبييٵ ٲخجت اؾت ٸ ؾُح ٲٗٷي
-زضنس ٞطو ٖسٰ ثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ تهٹيط شټٷي اظ ًٞب زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ پصيطٞتٻ ٲي 95ثب اَٳيٷبٴ ثبقس ٸ زضنس ٲي 5اظ 

زاضي ثيٵ زٸ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ تهٹيط شټٷي ٸرٹز زاضز، ٸ ثٻ ٖجبضت زي٫ط قٹز؛ ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷي
( ٲيبٶ٫يٵ 5زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبث١ رسٸ٬ )تهٹيط شټٷي اظ ًٞب ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲيثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ زض زٸ ٶٹٔ ٲتٟبٸت 

ٸ ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت  78/3ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط تهٹيط شټٷي ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط ثب 
تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثبقس. ٲيزاض ٲيبٶ٫يٵ ٲيزضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي 5اظ زاضي ٶيع ٦ٳتط اؾت، ٸ ؾُح ٲٗٷي 69/2ٲسضٴ ثطاثط 

زاض ٸ ٲٹضز ٢جٹ٬ اؾت، ٸ ايٵ اٲط ثٻ َٹض ٦ٯي ٶكبٴ ٲي زټس ٲيبٶ٫يٵ ثطتطي ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط تهٹيط شټٷي اظ ًٞب ٲٗٷي
 اي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ضا زاضاؾت. ٦يٟيت تهٹيط شټٷي اظ ًٞب زض زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت، ٸ ذيبثبٴ قطيٗتي زاض

 َای بافت غىتی )ؾسیعتی( ي مدزن )آبسغان( پریسی دز خیابانؾاخص دغتسغی ي وفًذ

تٹاٴ ثٻ آٴ زؾت يبٞت ٸ زض تطيٵ ٸرٻ ٲٳ٧ٵ ٲياي اؾت ٦ٻ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾبيط ٶ٣بٌ، ثٻ ضاحتتطيٵ ٶ٣ُٻ ٖجبضت اظ ٶ٣ُٻزؾتطؼ٢بث٭
ٲربَجيٵ ٸ ٦بضثطاٴ ثبقس، ٸ ثٻ َٹض ٸايح ايٵ پيبٰ ضا ٲٷت٣٭ ٦ٷس ٦ٻ ٲ٧بٴ ٢بث٭ اؾتٟبزٺ ٸ ثطاي اؾتٟبزٺ قسٴ اؾت ٦ٻ زض ٲٗطو زيس 

پصيطي زض زٸ ايٷزب ثٻ ضٸقٷي ٶؿجت ٸحي١ آٴ ثب ٲٟٽٹٰ رصاثيت ًٞب ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾت. ٶتبيذ رسٸ٬ ٞٹ٠ ٦ٻ تحٯي٭ زؾتطؾي ٸ ٶٟٹش
ٸ  000/0زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ تي ثطاثط ثب زټس ٦ٻ حس ثبال ٸ پبييٵ ٲٷٟي اؾت ٸ ؾُح ٲٗٷيذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ ٶكبٴ ٲي

پصيطي زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ زضنس ٞطو ٖسٰ ثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ زؾتطؾي ٸ ٶٟٹش 95ثبقس ٸ ثب اَٳيٷبٴ زضنس ٲي ٦5ٳتط اظ 
ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ تهٹيط شټٷي ٸرٹز زاضز؛ ثٻ ٖجبضت  زاضي ثيٵ زٸقٹز. ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷيپصيطٞتٻ ٲي

( 5زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبث١ رسٸ٬ )زي٫ط ثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ زض زٸ ٶٹٔ ٲتٟبٸت تهٹيط شټٷي اظ ًٞب ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲي
ٸ ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت  50/3ي ثطاثط ثب ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط زؾتطؾي ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷت
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تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثبقس. ٲيزاض ٲيبٶ٫يٵ ٲيزضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي 5زاضي ٶيع ٦ٳتط اظ اؾت، ٸ ؾُح ٲٗٷي 84/3ٲسضٴ ثطاثط 
زټس ( ٶيع ٶكبٴ ٲي٬5 اؾت. ثٻ َٹض ٦ٯي رسٸ٬ )زاض ٸ ٲٹضز ٢جٹپصيطي ٲٗٷيثطتطي ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ آثطؾبٴ اظ ٶٓط زؾتطؾي ٸ ٶٟٹش

-پصيطي زض زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت اؾت ٸ ذيبثبٴ آثطؾبٴ زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ذيبثبٴ قطيٗتي ٲيٲيبٶ٫يٵ ٦يٟيت زؾتطؾي ٸ ٶٟٹش

 ثبقس. 
 َای بافت غىتی )ؾسیعتی( ي مدزن )آبسغان(ؾاخص کیفیت مبلمان خیاباوی ؾُس دز خیابان

ټب، ٖالئٱ ٸ تبثٯٹټبي ټب، ٪ٯساٴټبي تٯٟٵ، ٶيٳ٧تٖٷبنط ؾرت ٲٷٓط قٽطي ثٻ ٲبٶٷس ٶٹضپطزاظي، ثبرٻ»ذيبثبٶي قبٲ٭  ٲجٯٳبٴ
ټبي اتٹثٹؼ، ټب، ايؿت٫بٺټبي پٯيؽ، ثٹالضزټب، ٶطزٺ ٸ زيٹاضټبي حبئ٭، حهبضټب، ٞٹاضٺ٦ٷٷسٺ، ٦يٹؾ٥ټبي ٦ٷتط٬ضاټٷٳبيي، زٸضثيٵ

( ٦ٻ تحٯي٭ ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ 5ٶٳبيس. ٶتبيذ رسٸ٬ )٦ٻ ثٻ آٞطيٷف ټٹيت ٸ قرهيت ًٞب ٦ٳ٥ ٲي ټب، زضذت٧بضي ٸ ٚيطٺ اؾتٲزؿٳٻ
زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ زټس ٦ٻ حس ثبال ٸ پبييٵ ٲخجت اؾت ٸ ؾُح ٲٗٷيذيبثبٶي قٽط زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ اؾت، ٶكبٴ ٲي

زضنس ٞطو ٖسٰ ثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي قٽط زض زٸ  95ٴ ثبقس ٸ ثب اَٳيٷبزضنس ٲي 5ٸ ٦ٳتط اظ  000/0تي ثطاثط ثب 
زاضي ثيٵ زٸ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ ٦يٟيت قٹز؛ ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷيذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ پصيطٞتٻ ٲي

-ٲتٟبٸت ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي قٽط ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲيٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي قٽط ٸرٹز زاضز؛ ثٻ ٖجبضت زي٫ط ؾٷت ٸ ٲسضٶيتٻ زض زٸ ٶٹٔ 

( ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي قٽط ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط 4زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبث١ رسٸ٬)
زضنس ٸ ٪ٹيبي  5زاضي ٶيع ٦ٳتط اظ ، ٸ ؾُح ٲٗٷياؾت 01/3ٸ ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ ثطاثط  75/3ثب 

زاض ٸ تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثطتطي ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي قٽط ٲٗٷيثبقس، ٲيزاض ٲيبٶ٫يٵ ٲيتٟبٸت ٲٗٷي
زض زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت اؾت ٸ ذيبثبٴ ( ٶيع ٶكبٴ ٲي زټس، ٲيبٶ٫يٵ ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي قٽط 5ٲٹضز ٢جٹ٬ اؾت. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ رسٸ٬ )

 قطيٗتي زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٲي ثبقس. 

 َای بافت غىتی )ؾسیعتی( ي مدزن )آبسغان(ؾاخص شیباؾىاختی ي بصسی فضا دز خیابان

بٲ٭ ٲيبٴ ٲحيٍ ٞيعي٧ي ٸ احؿبؾبت، اٶساظ آٴ اؾت ٦ٻ زض آٴ ثٻ ضٸقٷي تٗقٷبؾي، رٷجٻ ٲٽٳي اظ ضاثُٻ اٶؿبٴ ثب ٲ٧بٴ ٸ چكٱظيجبيي
٪صاضٶس، ثٯ٧ٻ ثط ٞٗبٮيت زضٸٴ ـ قٹز. ثٷبټبي قٽطي ٶٻ تٷٽب ثط شټٵ اٞطازي ٦ٻ ؾبظٶسٺ آٶٽب ټؿتٷس تبحيط ٲيٖٹاَٝ، ٸ ا٧ٞبض ايزبز ٲي

قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ، تٷٹٖي اظ  ټبي٦ٷٷس تبحيط ٲت٣بثٯي زاضٶس. ٲحيٍ قٽطي ذٹة ٸ ذيبثبٴشټٷي اٞطازي ٦ٻ ثب ٲكبټسٺ ثٷبټب آٶٽب ضا تزطثٻ ٲي
 زبزيا يتٷٹٔ ثطااٲب ضؾس، يؾبزٺ ثٻ ٶٓط ٲ ايٵ اٲط ثٻ ْبټط ا٪طچٻټبي ٢سيٳي ٸ رسيس، ٦ٹچ٥ ٸ ثعض٨، ؾطظٶسٺ ظيبزيطا زاضاؾت. ؾبذتٳبٴ

طٸضت زاضز. زض ٲ٣بٰ تحٯي٭ ټٹيت ٲ٧بٴ ي٦ٷس، يذٹز رٯت ٲؾٹي ضا ثٻ  بٴٸ چكٳ ،طيضا زض٪ ٸ زضيبٞت شټٷي ٦ٻ تهٹض يٖال٢ٻ ثهط ٥ي
-اي ثهطي، ي٧ي اظ ٖٹاٲ٭ انٯي اؾت ٦ٻ ثٻ ًٞبي زٸ ذيبثبٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، ٦يٟيت تزطثي ٲيثٻ ٖجبضت زي٫ط، ظيجبيي ثٻ ق٧٭ پسيسٺ

زټس ٦ٻ حس ثبال ٸ پبييٵ ثركس. ٶتبيذ رسٸ٬ ٞٹ٠ ٦ٻ تحٯي٭ ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ اؾت، ٶكبٴ ٲي
زضنس ٞطو ٖسٰ  95ثبقس ٸ ثب اَٳيٷبٴ زضنس ٲي 5ٸ ٦ٳتط اظ   000/0زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ تي ثطاثط ثب ؾُح ٲٗٷي ٲخجت اؾت ٸ

زاضي ثيٵ زٸ قٹز؛ ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷيثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ پصيطٞتٻ ٲي
اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي قٽط ٸرٹز زاضز؛ ثٻ ٖجبضت زي٫ط ؾٷت ٸ ٲسضٶيتٻ زض زٸ ٶٹٔ ٲتٟبٸت ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي 

( ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط 5زټٷس.  ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبث١ رسٸ٬ )٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲي
ٸ ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ  85/3ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط ثب  ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب ثٻ ٖٷٹاٴ

تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثطتطي ثبقس، ٲيزاض ٲيبٶ٫يٵ ٲيزضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي 5زاضي ٶيع ٦ٳتط اظ اؾت، ٸ ؾُح ٲٗٷي 10/3ثطاثط 
زاض ٸ ٲٹضز ٢جٹ٬ ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب زض زٸ هطي ًٞب ٲٗٷيٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ث

 ثبقس. ذيبثبٴ ٲتٟبٸت اؾت ٸ ذيبثبٴ قطيٗتي زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ًٞبي ذيبثبٶي آثطؾبٴ ٲي
 َای بافت غىتی)ؾسیعتی( ي مدزن )آبسغان(َای مسدم دز فضا دز خیابانؾاخص تىًع فعالیت

ټبي ٖٳٹٲي ٲٗٳٹال ضؾٳي ٸ ثبق٧ٹٺ ټؿتٷس. اظ ؾٹي زي٫ط ټبي ٲُٯٹثي ثطاي ؾبذتٳبٴټبي انٯي ٲ٧بٴټب ٸ ذيبثبٴساٴاؾبؾب ٲي
ټب ٪ٹاټي ثط ٢سضت ټبي ٲٽٱ تبضيري ٸ ثب اضظـ زض ًٞبي ذيبثبٴ ٸؾيٯٻ اضتجبَبت ارتٳبٖي زض قٽطٶس، ظيطا ؾبذتٳبٴٸرٹز ثٷبټب ٸ اٮٳبٴ
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ټب ثٻ نٹض قٹز. ثٷبثطايٵ ٸرٹز ايٵ ثٷبټب ٸ اٮٳبٴب ٸ احؿبؾبت اظ َطي١ آٶٽب ثٻ ٲطزٰ اٶت٣ب٬ زازٺ ٲيټحبٞٓٻ ټؿتٷس ٦ٻ اَالٖبت، اضظـ
ؾبظز ٦ٻ يٳٵ ضاحتي ٸ ؾٽٹٮت، تٷٹٔ، ټٹيت، ذٹاٶبيي ٸ ٲٗٷي ضا زض ًٞبي آٴ ٦ٷٷس٪بٴ اظ ًٞبي ذيبثبٴ ضا ٲتبحط ٲي٪ٹٶب٪ٹٴ اؾتٟبزٺ

ټبي ٲطزٰ زض ًٞب زٸ ذيبثبٴ ( ٦ٻ تحٯي٭ تٷٹٔ ٞٗبٮيت5ثركس. ٶتبيذ رسٸ٬ )آٴ ضا اضت٣ب ٲيايزبز ٦طزٺ ٸ ؾُح آ٪بټي قٽطٸٶساٴ ٸ ٦بضثطاٴ 
 5ٸ ٦ٳتط اظ  000/0زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ تي ثطاثط ثب زټس ٦ٻ حس ثبال ٸ پبييٵ ٲخجت اؾت ٸ ؾُح ٲٗٷيقطيٗتي ٸ آثطؾبٴ ٶكبٴ ٲي

ټبي ٲطزٰ زض ًٞب زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ پصيطٞتٻ يبٶ٫يٵ تٷٹٔ ٞٗبٮيتزضنس ٞطو ٖسٰ ثطاثطي ٲ 95ثبقس ٸ ثب اَٳيٷبٴ زضنس ٲي
ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ٸرٹز زاضز. زاضي ثيٵ زٸ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ تٷٹٔ ٞٗبٮيتقٹز. ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷيٲي

زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲيبٮيتثٻ ٖجبضت زي٫ط ؾٷت ٸ ٲسضٶيتٻ زض زٸ ٶٹٔ ٲتٟبٸت ٦يٟيت تٷٹٔ ٞٗ
ٸ ٲيبٶ٫يٵ  52/3ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط ثب ( ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط تٷٹٔ ٞٗبٮيت4ٲُبث١ رسٸ٬)

زاض ٲيبٶ٫يٵ زضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي 5زاضي ٶيع ٦ٳتط اظ ٲٗٷياؾت، ٸ ؾُح  89/2ذيبثبٴ آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ ثطاثط 
زاض ٸ ٲٹضز ٢جٹ٬ اؾت. ٸ ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ٲٗٷيتٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثطتطي ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط تٷٹٔ ٞٗبٮيتثبقس، ٲيٲي

ثبٴ قطيٗتي زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ذيبثبٴ ټبي ٲطزٰ زض ًٞب زض زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت اؾت ٸ ذيبٲُبث١ ثب ٲيبٶ٫يٵ تٷٹٔ ٞٗبٮيت
 ثبقس. آثطؾبٴ ٲي

 َای بافت غىتی )ؾسیعتی( ي مدزن )آبسغان(ؾاخص غبک شودگی غاکىیه فضا دز خیابان

ټبي ٲتٹؾٍ ٸ پطزضآٲس ربٲٗٻ ٲُٯٹثيت ٶؿجتب ثبالي ٲحيُي، ا٢تهبزي ـ ارتٳبٖي ٶبحيٻ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي ؾجت اٞعايف تٳبي٭ ٪طٸٺ
طاي ؾ٧ٹٶت زض ٲحالت آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي ٪طزيسٺ اؾت. اٲب قٷبؾبيي ٸ ٲكرم ٦طزٴ ذهٹنيبت اؾبؾي اٮ٫ٹټبي ٞطټٷ٫ي ايٵ زٸ ث

ټبي ٶبئ٭ آٲسٴ ټبي ثؿيبض ثطاي ضٸـٶبحيٻ ثطاي ثٻ زؾت آٸضزٴ ٸ تٽيٻ ٶ٣كٻ ٶبحيٻ ٞطټٷ٫ي آٴ ثب ٦ٳجٹز قسيس زض ٲُبٮٗبت، ٸ زقٹاضي
ب ٲُبٮٗبت ٲيساٶي زض ٲ٣يبؼ ثعض٨ زضٸٴ ٶبحيٻ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶ٣ُٻ ٶٓط ًٞبيي زاضاي ثبٞت ثٻ ايٵ اٲط ٲٹارٻ اؾت. ٲُبث١ ث

تطٶس. ثسيٵ ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي ٲتٟبٸت اؾت، ٸٮي زض حبٮت ٦ٯي ؾب٦ٷيٵ آٴ زاضاي ؾج٥ ظٶس٪ي ٲسضٴ ټؿتٷس ٸ ٶؿجت ثٻ رٽبٴ ٪كٹزٺ
ضا « ايٷزب ثٹزٴ»ټب( ٸ ٲٗٷبي ٞطټٷ٫ي ذبل، تزطثٻ ٶٳبي ؾبذتٳبٴ ٲٗٷب زض ًٞبي آٶٽب حؿي اظ رٽبٴ ٲسضٴ ٸ ٶٓٱ ٞيعي٧ي)تط٦يت ٸ

ټب، ٦ٷس. ؾب٦ٷبٴ ٲحالت زض آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٢كطټبي تحهيٯ٧طزٺ، اؾبتيس ٸ قبٚالٴ زض زاٶك٫بٺثطاي ټط ٦ؿي ٦بٲال ٲٯٳٹؼ ٲي
ٲتٹؾٍ ثٻ ثبال ربٲٗٻ قٽطي تجطيع ٲحؿٹة پعق٧بٴ، ٲٗٯٳبٴ ٲساضؼ، ٦بضٲٷساٴ ٸ ٚيطٺ ټؿتٷس، ٸ اظ حيج َج٣بتي ٸ زضآٲسي رعٸ ا٢كبض 

ٞطٸقي، ذسٲبتي ٸ... ثٹزٺ ٦ٻ زض ايٵ ًٞب ٞطٸقٷس٪بٴ ټبي ذطزٺقٹٶس. ثبٞت تزبضي زض زٸ ًٞبي ذيبثبٶي زض ٲط٦ع ٲح٭ قبٲ٭ ٲٛبظٺٲي
ٹزٴ ٸ پٹقف ايٵ ټب ٸ ٲطا٦ع ذسٲبتي تط٦يجي اظ ٲطزاٴ ٸ ظٶبٴ ټؿتٷس. رٛطاٞيبي ظيؿت قسٺ ٲٷ٣ُٻ ثٻ زٮي٭ ٪ؿتطزٺ ثايٵ ٞطٸق٫بٺ

ٞطٸقي ضا زاضز ٸ ٶؿجت ثٻ ٸيٗيت ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ تٛييطات زض ٲ٣يبؼ ٦ٯي آ٪بٺ ټؿتٷس. ثٻ زٮي٭ ٸرٹز ټب ثب زاقتٵ ضٸظٶبٲٻذيبثبٴ
زاٶك٫بٺ ٸ حًٹض زاٶكزٹيبٴ، چٽطٺ ٸ ق٧٭ ٮجبؼ پٹقيسٴ رٹاٶبٴ تٟبٸت ٲحؿٹؾي ثب ؾبيط ٲٷب١َ تجطيع ٶيع زاضز. ټٳچٷيٵ زض ٲهبحجٻ 

ټبي ثٻ ضٸظ ٸ ٲسضٴ، ان٭ ضا ثط ٦طزٶس ٦ٻ ٶؿجت ثٻ زذتطاٴ ثب ٮجبؼټبي ايٵ زٸ ذيبثبٴ ثطاي ٶٳٹٶٻ ٲطزاٴ ٲؿٵ اْٽبض ٲيٮي ٲحٯٻاټب
 ٦طز.زټس، ٸ زض ٶ٫بٺ ذٹز آٶٽب ضا زذتطټب ٸ ٶبٲٹؼ ذٹز ٲحؿٹة ٲيآٶٽب  ٢طاض ٲي« ٶزبثت ٸ ٖٟيٝ ثٹزٴ»

زټس ٦ٻ حس ثبال ٸ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ًٞبي زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ ٶكبٴ ٲي ( ٲُبث١ ثب پطؾكٷبٲٻ ٦ٻ تحٯي٭ ؾج5٥ٶتبيذ رسٸ٬ )
زضنس ٞطو  95ثبقس ٸ ثب اَٳيٷبٴ زضنس ٲي 5ٸ ٦ٳتط اظ  000/0زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ تي ثطاثط ثب پبييٵ ٲخجت ثٹزٺ ٸ ؾُح ٲٗٷي

زاضي ثيٵ زٸ قٹز. ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷيؾبٴ پصيطٞتٻ ٲيٖسٰ ثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ًٞب زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثط
ذيبثبٴ اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ًٞب ٸرٹز زاضز؛ ثٻ ٖجبضت زي٫ط ؾٷت ٸ ٲسضٶيتٻ زض زٸ ٶٹٔ ٲتٟبٸت ٦يٟيت ؾج٥ ظٶس٪ي 

يبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ًٞب ( ٲيبٶ٫يٵ ذ4زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبث١ رسٸ٬)ؾب٦ٷيٵ ًٞب ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲي
-اؾت، ٸ ؾُح ٲٗٷي 77/2ٸ ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ ثطاثط  54/3ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط ثب 

ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثطتطي ثبقس، ٲيزاض ٲيبٶ٫يٵ ٲيزضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي 5زاضي ٶيع ٦ٳتط اظ 
ټبي ٲطزٰ ( ٶيع ٶكبٴ ٲي زټس، ٲيبٶ٫يٵ تٷٹٔ ٞٗبٮيت2زاض ٸ ٲٹضز ٢جٹ٬ اؾت. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٶٳٹزاض ق٧٭ )ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ًٞب ٲٗٷي

 زض ًٞب زض زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت اؾت ٸ ذيبثبٴ قطيٗتي زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٲي ثبقس.
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 َای بافت غىتی )ؾسیعتی( ي مدزن )آبسغان(پریسی دز خیابانپریسی ي میصان جمعیتتماعؾاخص اج

٦ٷٷس قٹٶس ٦ٻ اظ آٴ ٖجٹض ٲيټبيي ٲيټبي ٸا٢ٗي ٸ ٖيٷي ضا زاضا ټؿتٷس. ٲٗٳٹال ٲطزٰ رصة ٲ٧بٴټب، قرهيتټب ثٻ ٲبٶٷس اٶؿبٴٲ٧بٴ
ټب ٸ ټيبټٹټب ؾطقبض اؾت ٸ ضز ٲُبٮٗٻ زض آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي، ټٳٹاضٺ اظ قٯٹٚيٸ حًٹض زي٫طاٴ، ثيكتطيٵ ربشثٻ ضا ثطاي آٶٽب زاضز. ٲحٹض ٲٹ

ايٵ اٲط ٦ٻ ټٳيكٻ اٞطازي ٦ٻ ثٻ زيسٴ ٸ تٳبقب ٲكٛٹٮٷس زض ايٵ ٲحٹض ذبنٻ ذٹز چٽبضضاٺ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي پط قسٺ اؾت. رٳٗيت آثطؾبٴ 
قٹٶس؛ زض ؾبٖبت اٸٮيٻ نجح ضٸظ ٦بضي يط ٸ تحٹالت ٖٓيٳي ٲيټبي ؾب٬، زچبض تٛيٸ قطيٗتي زض ؾبٖبت قجبٶٻ ضٸظ، ضٸظټبي ټٟتٻ ٸ ٞه٭

ټبي ايٵ زٸ ټبي قٛٯي ذٹز اظ چٽبضضاٺثٻ ثٗس اٲٹاد ظيبزي اظ ضٞت ٸ آٲس رٳٗيتي ثطاي ضؾيسٴ ثٻ ًٞبي ٞٗبٮيت 30/7ٞه٭ ثٽبض اظ ؾبٖت 
ثٻ ثٗس ثبظ ايٵ  15/11ټبي ؾبٖت ٸ زض ٶعزي٧ي ٪صاضز،٦ٷٷس، ثٗس اظ ي٥ ؾبٖت ايٵ قست رٳٗيتي ضٸ ثٻ ٦بټف ٸ آضاٲي ٲيذيبثبٴ ٖجٹض ٲي

ټبي ټب ٸ آٲٹظق٫بٺآٲٹظاٴ ٸ زاٶكزٹيبٴ ٲساضؼ، زاٶك٫بٺٞطؾبيف رٳٗيتي، ٲٷحٷي تهبٖسي ضا ثٻ زٮي٭ تٳبٰ قسٴ ؾبٖبت زضؾي زاٶف
ٶيع قبټس  2.30-5اظ ؾبٖت  يبثس،ٞٹزټبي ٲٹ٢ٕ ٶبټبض ثطاي ٦بضٲٷساٴ ٸ... ٲيټب، ٞؿتٲٹرٹز زض ٲحٹض ٸ ٶيع رٽت ٲهطٜ ٚصا زض ضؾتٹضاٴ

ٖهط ثٻ ثٗس آٚبظ  5قٹيٱ، اٲب ظٲبٴ احيب ٸ ضٶؿبٶؽ ضٸظاٶٻ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ؾبٖت اٞت ٸ حًٹض رٳٗيت زض ٲٷ٣ُٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲي
ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ايٵ حبٮت ضٸ ثٻ نٗٹز قت، رٷت ٸ رٹـ ٸ حزٱ اٶجٹټي اظ رٳٗيت زض َٹ٬ ذيبثبٴ 9قٹز ٸ تب ؾبٖت ٶعزي٥ ٲي

قٹز ٦ٻ ٖبثطاٴ ٲزجٹضٶس اي ٦ٻ ثٻ ٢سضي تٷف رٳٗيتي زض ايٵ ؾبٖبت ظيبز ٲيضؾس، ثٻ ٪ٹٶٻټبي آٴ ثٻ اٸد ذٹز ٲيصاقتٻ ٸ زض چٽبضضاٺ٪
-ثب احتيبٌ ٪بٰ ثط زاقتٻ تب ٦ؿي ضا ٮ٫س ٶ٧ٷٷس، اٲب زض تٷف ٸ تٳبؼ ثسٶي ٶبقي اظ اظزحبٰ ٸ قٯٹٚي رٳٗيت ٲيبٴ آٶٽب، ٲٗٳٹال ضٞتبض ٪اليٻ

ټبي پط ؾطٖت، ثب ټبي ثٯٷس ازاضي ٸ ٲبقيٵاٞتس. زض ايٵ ؾبٖبت، ٲحيٍ ت٣طيجب ٲطزاٶٻ ٸ اٶتعاٖي ضٸظ يٗٷي ؾبذتٳبٴسضت اتٟب٠ ٲيآٲيع ثٻ ٶ
اٶس، ٸ ؾپؽ ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ قبټس ٦بټف قسيس ٦ٷٷس. ٪ٹيي ٦ٻ آٶٽب اًٖبي ي٥ ثسٴ ظٶسٺټبي ٖبَٟي ٸ رٷؿي قت ټٳعيؿتي ٲيرٷجٻ

ضٸز. اٮجتٻ ايٵ اتٹٲجي٭ زض آٴ قسٺ ٸ ًٞبي ذيبثبٶي آٴ ثٻ ؾبٴ ًٞبي ٦ٯي قٽط تجطيع ثٻ ذٹاة ٞطٸ ٲيرٳٗيت ٸ اٞطاز پيبزٺ ٸ حتي 
قٹز ٦ٻ ثط ٲجٷبي ي٥ اٸد زض ثٽبض ٸ اٸاذط تبثؿتبٴ تب اٸاؾٍ ؾبٖبت ثط اؾبؼ ٞهٹ٬ ٲرتٯٝ ؾب٬، زچبض ٶٹؾبٶبت ٸ حزٱ رٳٗيتي ٲي

قٹيٱ ٦ٻ ايٵ ازٸاض ٲٹري ق٧٭ حبثت، حبن٭ ٶ٣ف ظٲبٴ زض پرف يع ٲٹارٻ ٲيپبييع، ٸ ي٥ حًيى زض ظٲؿتبٴ ٸ ضٸظټبي ؾطز آٴ زض تجط
ًٞبيي رٳٗيت ٲحٹض آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اؾت. ا٪ط ايٵ اٲط ضا ثط ٲجٷبي ضٸظټبي ټٟتٻ ٶيع پيف ثجطيٱ زض قطٸٔ ټٟتٻ ٦بضي زض ضٸظ قٷجٻ، 

ٗٻ ؾطظٶس٪ي، حًٹض رٳٗيت ٸ ٞٗبٮيت زض ًٞبي آٴ قٹز ٸ زض ضٸظ رٳټبي آٶٽب ثيكتط ٲيؾطظٶس٪ي ًٞبي ٲحٹض ذبنٻ زض ثرف چٽبضضاٺ
٦ٷس ٦ٻ ح٧بيت اظ ټبي ؾب٬ ٶيع نس٠ ٲيضؾس. ايٵ اٲط زض ضٸظټبي تُٗيالت زاٶك٫بټي زض َٹ٬ ايبٰ ٸ ٲبٺتطيٵ ٲ٣ساض ذٹز ٲيثٻ پبييٵ

٦ٷس. ٲُبث١ ي ٸ زضٲبٶي زي٫ط ضا ٲيټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظقټبي تجطيع، ٖٯٹٰ پعق٧ي ٸ ؾبيط زاٶك٫بٺٸاثؿت٫ي قسيس ايٵ ٲحٹض ثٻ ٞٗبٮيت زاٶك٫بٺ
زټس ٦ٻ پصيطي زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ اؾت، ٶكبٴ ٲيپصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيتثب ايٵ اؾتسال٬، ٶتبيذ رسٸ٬ ٞٹ٠ ٦ٻ تحٯي٭ ارتٳبٔ

 95س ٸ ثب اَٳيٷبٴ ثبقزضنس ٲي 5ٸ ٦ٳتط اظ   000/0زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ تي ثطاثط ثب حس ثبال ٸ پبييٵ ٲخجت اؾت ٸ ؾُح ٲٗٷي
قٹز؛ ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ پصيطي زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ پصيطٞتٻ ٲيپصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيتزضنس ٞطو ٖسٰ ثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ ارتٳبٔ

زي٫ط پصيطي ٸرٹز زاضز؛ ثٻ ٖجبضت پصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيتزاضي ثيٵ زٸ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ ارتٳبٔتٟبٸت ٲٗٷي
زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبث١ پصيطي ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲيپصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيتثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ زض زٸ ٶٹٔ ٲتٟبٸت ٦يٟيت ارتٳبٔ

ٸ  35/3پصيطي ًٞب ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط ثب پصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيت( ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط ارتٳب5ٔرسٸ٬)
زاض زضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي 5زاضي ٶيع ٦ٳتط اظ اؾت، ٸ ؾُح ٲٗٷي 53/2ذيبثبٴ آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ ثطاثط  ٲيبٶ٫يٵ

زاض ٸ پصيطي ًٞب ٲٗٷيپصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيتتٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثطتطي ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط ارتٳبٔثبقس، ٲيٲيبٶ٫يٵ ٲي
پصيطي زض زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت پصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيتزټس، ٲيبٶ٫يٵ ارتٳبٔ( ٶيع ٶكبٴ ٲي2ٳبٴ َٹض ٦ٻ ٶٳٹزاض ق٧٭ )ٲٹضز ٢جٹ٬ اؾت. ټ

 ثبقس.اؾت ٸ ذيبثبٴ قطيٗتي زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٲي
 َای بافت غىتی)ؾسیعتی( ي مدزن)آبسغان(ؾاخص احػاظ امىیت دز خیابان

پصيط اؾت، ٦ٻ ثط اؾبؼ ؾٵ، رٷؽ، َج٣ٻ ٸ... ايٵ اٲط ٲتٟبٸت اؾت، ٦ٻ ٲٗٷبي ثط ٶيبقٟتٻ اظ تطؼ، تطزيس، يب آؾيتثٻ « ايٳٵ»ٸاغٺ 
٪يطز؛ ظيطا ثط ٲجٷبي ٶٓط ٲترههبٴ قٽطي، ٲطظټبي َطزقس٪ي، ٚبٮجب رٷؿيتي ايٵ اٲط زض ٲجبحج رٷؿيتي ق٧ٯي ضٸقٵ ثٻ ذٹز ٲي

ټب ثطاي ث٣ب ٸ ٲحبٞٓت اظ ذٹيف اؾت، ٶ٧تٻ ٲٽٱ زض ايٷزب ايٵ اؾتسال٬ اؾت ٦ٻ ټٳٹاضٺ ټؿتٷس. احؿبؼ اٲٷيت اظ ٶيبظټبي اؾبؾي اٶؿبٴ



  17 عيتجط يٗتيآثطؾبٴ ٸ قط يبثبٶيذ يٲ٧بٴ زض ًٞب تيټٹ ټبيٲٹٮٟٻ ي٣يتُج يثطضؾ

 

قٹز ٸ ٶكبٴ اظ آٴ زاضز ٦ٻ ٲ٧بٴ، اظ اٲٷيت ذٹة ٸ ٢بث٭ ٢جٹٮي ضا زاضاؾت. حًٹض ٲطزٰ زض ي٥ ًٞب ٲٹرت ايزبز ٸ اضت٣بي ايٵ حؽ ٲي
قٽطٸٶساٴ تجطيع ثٹزٺ ٸ ٲحسٸزيتي زض ثط٢طاضي اضتجبٌ ٸ تٗبٲ٭ ٲطزٰ تطيٵ ًٞبټبيي اؾت ٦ٻ ٲح٭ تٗبٲ٭ ا٦خطيت ټب اظ رٳٯٻ حؿبؼذيبثبٴ

زټٷسٺ ضٸاثٍ ٸا٢ٗي ربٲٗٻ اؾت، ثٻ َٹضي ٦ٻ ٶٳبيس ٸ ٶكبٴټبيي ٲٗٳٹال اظ اٮ٫ٹي انٯي قٽط پيطٸي ٲيزض آٴ ٸرٹز ٶساضز، چٷيٵ ذيبثبٴ
ټبي قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ زټٷس، ٸ ذيبثبٴٻ ضا ق٧٭ ٲيټب ٸ ذبَطات ٲكتط٤ ٶٳٹزٺ ٸ حيبت ٲسٶي آٴ ربٲٗشټٵ قٽطٸٶس ضا اٶجبقتٻ اظ تطؼ

ټبيي اؾت ٦ٻ زض آٴ ثيٵ احؿبؼ اٲٷيت زض٤ قسٺ اظ ًٞب ٸ ٲيعاٴ تطزز ٸ اؾتٟبزٺ اظ ًٞب ضاثُٻ زض تجطيع ٶٳٹٶٻ ٲكرهي اظ چٷيٵ ذيبثبٴ
ٸ... تب حسٸزي ثٻ قٽطت ٲحيٍ ٲؿت٣يٱ ٸرٹز زاضز، ٸ زض ثٗس ٦بٮجسي ـ ارتٳبٖي، آقٷب ثٹزٴ ٲحيٍ، ٦بضثطاٴ ٸ ؾب٦ٷيٵ تحهيٯ٧طزٺ 

زټس ٦ٻ ذٹزقبٴ ٦ٳ٥ ٶٳٹزٺ اؾت.  ٶتبيذ رسٸ٬ ٞٹ٠ ٦ٻ تحٯي٭ احؿبؼ اٲٷيت زض ًٞبي زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ اؾت، ٶكبٴ ٲي
 95ٴ ثبقس ٸ ثب اَٳيٷبزضنس ٲي 5ٸ ٦ٳتط اظ  000/0زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ تي ثطاثط ثب حس ثبال ٸ پبييٵ ٲخجت اؾت ٸ ؾُح ٲٗٷي

زاضي قٹز؛ ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷيزضنس ٞطو ٖسٰ ثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ ٲيعاٴ احؿبؼ اٲٷيت زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ پصيطٞتٻ ٲي
ثيٵ زٸ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ احؿبؼ اٲٷيت زض ًٞب ٸرٹز زاضز؛ ثٻ ٖجبضت زي٫ط ؾٷت ٸ ٲسضٶيتٻ زض زٸ ٶٹٔ 

( ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط 4زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبث١ رسٸ٬)احؿبؼ اٲٷيت زض ًٞب ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲيٲتٟبٸت ٦يٟيت 
 65/2ٸ ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ ثطاثط  66/3احؿبؼ اٲٷيت ًٞب ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط ثب 

تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثطتطي ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ ثبقس، ٲيزاض ٲيبٶ٫يٵ ٲيزضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي ٦5ٳتط اظ زاضي ٶيع اؾت، ٸ ؾُح ٲٗٷي
زټس، ٲيبٶ٫يٵ ( ٶيع ٶكبٴ ٲي4زاض ٸ ٲٹضز ٢جٹ٬ اؾت. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٶٳٹزاض ق٧٭ قٳبضٺ)قطيٗتي اظ ٶٓط احؿبؼ اٲٷيت زض ًٞب ٲٗٷي

 بٴ قطيٗتي زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٲي ثبقس. احؿبؼ اٲٷيت زض زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت اؾت ٸ ذيبث

 َای بافت غىتی )ؾسیعتی( ي مدزن )آبسغان(ؾاخص حع تعلق مکاوی دز خیابان

ټبي ٲتهٹض ثط ًٞبټبي ٖٳٹٲي، اضت٣بي آٴ تب ؾُح ٲ٧بٴ اؾت. ٖٹاٲ٭ ٲٹحطي زض ٪صض اظ ًٞب ثٻ ٲ٧بٴ زذبٮت زاضز ٦ٻ ي٧ي اظ آضٲبٴ
ټبي اٶ٫يعي ًٞب ٸ زض اٲتساز ثب تزطثٻاٶ٫يعي ٲ٧بٴ اؾت. ضٸيسازټب ٸ تٗبٲالت اٶؿبٴ اؾت ٦ٻ ثحج ذبَطٺٳتطيٵ آٶٽب، ذبَطٺي٧ي اظ ٲٽ

٪يطز ٸ ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ زض شټٵ قٽطٸٶساٴ اي ثٻ ٶبٰ ذبَطٺ رٳٗي ق٧٭ ٲي٪يطز ٸ زض ايٵ حبٮت اؾت ٦ٻ پسيسٺپيكيٵ ٸ آتي اٸ ٢طاض ٲي
ضيعي ٸ َطاحي قٽطي، ٲٟٽٹٰ ذبَطٺ رٳٗي زض قٹز، اظ ايٵ ضٸ زض ازثيبت ثطٶبٲٻٹيت ٲكتط٤ ي٥ ربٲٗٻ ٲي٪يطز ٸ ثركي اظ ټربي ٲي

اٶساظ ٸ ټٹيت ٲ٧بٴ ي٥ ذيبثبٴ، ٖالٸٺ ثط ٲٗٷبقٷبؾي نٹضي آٴ، ثبيؿتي زض اضتجبَي تٷ٫بتٷ٩ ثب ٲٟٽٹٰ ٲ٧بٴ ٢طاض زاضز. ثطاي زيسٴ چكٱ
ؾيبؾي ٸ قٽٹزات ٞطزي ٶيع ٶ٫طيؿت. اظ ايٵ ٲٷٓط ٲ٧بٴ ي٥ ٞطايٷس زض حب٬ قسٴ اؾت. يبٞتٻ ٶٓبٰ اضتجبَبت زض زٸ ق٧٭ اٖٳب٬ ؾبذت

تٹاٶس ثٻ ٶ٫بضـ زض ثيبيس. قٽطٸٶساٴ تجطيعي ٸ ٦بضثطاٴ آٴ، ٶؿجت ًٞبي ذيبثبٶي آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي ي٥ ٶٹٔ ذبني اظ ٲ٧بٴ اؾت ٦ٻ ٲي
ٶؿجت  ايٵ ٶ٣ُٻ ٸ ٲٹ٢ٗيت ذبل زض تجطيع، عي٦ٻ ثٻ تٳب ييټبيػ٪يٸ يثطا بؾياحؿ يٗٷي ؛زاضٶسٲ٧بٶي  حؽ ٢ٹي ثٻ ايٵ ًٞبټبي قٽطي،
ٶ٫بضاٴ، ٧ٖبؾبٴ، تجٯيٙٶٹيؿبٴ، قبٖطاٴ، ضٸظٶبٲٻټبي زي٫ط قٽط زاضٶس. ايٵ ًٞبي قٽطي تٹؾٍ ٦بضثطاٴ، ضٲبٴثٻ ؾبيط ٶ٣بٌ ٸ ذيبثبٴ

٪طزيسٺ اؾت، اظ ايٵ ضٸ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي ثٻ ٲ٣بٰ ټبي ٲرتٯٟي، ذبَطٺ ٲ٧بٶي آٴ ثبظٶٳبيي ضيعاٴ ٸ ؾيبؾتٳساضاٴ ثٻ قيٹٺ٦ٷٷس٪بٴ، ثطٶبٲٻ
ټبيي ٦ٻ زټس؛ ٪ٟتٳبٴزض اشټبٴ قٽطٸٶساٴ ٸ ثبظزيس٦ٷٷس٪بٴ اظ تجطيع زض آٲسٺ اؾت ٦ٻ ثٻ تٗجيطي ٪ٟتٳبٶي، آٴ ضا اٶت٣ب٬ ٲي« اؾُٹضٺ»

ټبي اٲطٸظي آٶٷس. ٶس٪بٴ اؾُٹضٺټبي رٛطاٞيبيي اظ زي٫ط ؾٹ ؾبظنبحجبٴ ٢سضت اظ ي٥ ؾٹ، ٸ ټٷطٲٷساٴ، قبٖطاٴ، ٶٹيؿٷس٪بٴ ٸ اٶؿبٴ
-حٹظٺ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي، زض ٖيٵ حب٬ ي٥ ا٢ٯيٱ ضٸاٶي ٶيع ټؿت ٦ٻ ٶٳٹزاض نٳيٳيت اؾت ٦ٻ ٶٻ تٷٽب ٦بض تطاٞي٥ ٖجٹضي ضا اٶزبٰ ٲي

ؾت ٦ٻ ثب تبحيط ٦ٷس. ايٵ ٶٹاحي، ًٞبيي ضا ثٻ ٸرٹز آٸضزٺ اټبي ٲال٢بت، ٲجبزٮٻ ٦بال ٸ اَالٖبت ٶيع ٖٳ٭ ٲيزټس، ثٯ٧ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲ٧بٴ
اي ٦ٻ حبن٭ پيٹٶسټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ قٽطٸٶساٴ زض ٶ٣بٌ ٲرتٯٝ قٽط ضا زاضٶس، ثٻ ٶٳبز ٸ ٶكبٶٻ تجسي٭ قسٺ، ٸ احؿبؼ تٗٯ١ ٲت٣بث٭ ٸ ٞعايٷسٺ

اي اؾت ٦ٻ ټبي آٴ ثٻ ٪ٹٶٻثٻ قٽط ضا زض قٽطٸٶساٴ ثٻ ٸرٹز آٸضزٺ اؾت. تهٹيط شټٷي قٽطٸٶساٴ ٸ ٦بضثطاٴ اظ ايٵ ًٞبټب، ٸ ٲ٣يبؼ
ټب، ټب، اٶؿبٴټب، ضٶ٩ټب، پبض٤تط، ٲتٷٹٔ ٸ پط اظ ضٸيساز ضا تٹ٢ٕ زاضٶس. ًٞبي ذيبثبٶي آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي زاضاي ؾبذتٳبٴًبيي ٖٳٹٲيٞ

ؾبظز، ٸ زض چٷيٵ ټبي قٽط تجطيع ٲتٳبيع ٲياٶساظ ٞيعي٧ي ٸ ٞطټٷ٫ي، ا٢ٯيٱ ضٸاٶي ٸ حًٹضي ذبل اؾت ٦ٻ آٴ ضا اظ ؾبيط ذيبثبٴچكٱ
( ٦ٻ تحٯي٭ حؽ تٗٯ١ 5قٹز. ٶتبيذ رسٸ٬ )قبٴ ٲي٦ٷس، ٸ ٲبٶٕ اظ ٞطاٲٹـ قسٴټب ضا ثٻ َٹض ٲساٸٰ ثٻ ذبَطات ٸن٭ ٲيًٞبيي، اٶؿبٴ

زاضي ثٻ زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ زټس ٦ٻ حس ثبال ٸ پبييٵ ٲخجت اؾت ٸ ؾُح ٲٗٷيٲ٧بٶي زض ًٞبي زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ ٶكبٴ ٲي
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زضنس ٞطو ٖسٰ ثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي زض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي  95ثبقس ٸ ثب اَٳيٷبٴ نس ٲيزض 5ٸ ٦ٳتط اظ  000/0تي ثطاثط ثب 
زاضي ثيٵ زٸ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي زض قٹز؛ ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷيٸ آثطؾبٴ پصيطٞتٻ ٲي

زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ زض زٸ ٶٹٔ ٲتٟبٸت ٦يٟيت حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي ضا پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲيًٞب ٸرٹز زاضز. ثٻ ٖجبضت زي٫ط ثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ 
ٸ ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ  60/3( ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط ثب 4ايٷ٧ٻ ٲُبث١ رسٸ٬)

-زاض ٲيبٶ٫يٵ ٲيزضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي 5زاضي ٶيع ٦ٳتط اظ ح ٲٗٷياؾت، ٸ ؾُ 94/2آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ ثطاثط 

زاض ٸ ٲٹضز ٢جٹ٬ اؾت. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٶٳٹزاض تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثطتطي ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي ٲٗٷيثبقس، ٲي
ت ٸ ذيبثبٴ قطيٗتي زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ثبالتطي ٶؿجت ثٻ زټس، ٲيبٶ٫يٵ حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي زض زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت اؾ( ٶيع ٶكبٴ ٲي1ق٧٭ )

 ثبقس.ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٲي
 َای بافت غىتی)ؾسیعتی( ي مدزن )آبسغان(ؾاخص فضای تجسبی ي زياوی افساد دز خیابان

، ٧ٞط ٢بٮجي ټبزاٸضيټب، پيفازضا٤، تٷٽب ي٥ پسيسٺ ضٸاٶي ـ ٞيعيٹٮٹغي٧ي ٶيؿت، ثٯ٧ٻ ي٥ پسيسٺ ضٸاٶي ـ ارتٳبٖي ٶيع ټؿت. ٶ٫طـ
٦ٷٷسٺ ازضا٤ ارتٳبٖي ټؿتٷس. اظ ؾٹي زي٫ط زض ټط زٸضٺ، رٹاٶبٴ اظ ٞطټٷ٩ ظٲبٴ ذٹز ټبي ٞطزي يب ارتٳبٖي ټٳٻ اظ ٖٹاٲ٭ تٗييٵٸ اضظـ

٦ٷيٱ ٦ٻ زض تٹٮيس ًٞبي قٽطي ٶ٣ف ٲٽٳي ضا ح٥ اٶس؛ ټط چٷس ؾب٬ ثب ٶؿٯي رسيس ٦ٻ ت٧ٟط ذبل ذٹز ضا زاضز ثطذٹضز ٲيتبحيط ٪طٞتٻ
ظيس ٸ ت٣طيجب ثٻ ٶحٹي زائٳي ٸ ثٻ ظٶس، ٸ ټٳچٹٴ ٲبټي زض آة، زض ًٞبي آٴ ٲيٷس. اؾبؾب اٶؿبٴ ارتٳبٖي زض ظٲيٷٻ ارتٳبٖي زٰ ٲي٦ٷٲي

ټبي ارتٳبٖي اؾت ټبي اٶؿبٶي ٸ ٞٗبٮيتقٹز. ثٷبثطايٵ ايٵ شټٷيتنٹضت ٲؿت٣يٱ يب ٚيطٲؿت٣يٱ، آ٪بټبٶٻ يب ٶبآ٪بټبٶٻ، اظ ايٵ ًٞب ٲتبحط ٲي
زټي ز٪ط٪ٹٶي ارتٳبٖي زټٷس. ثٻ ٖجبضت ثٽتط ايٷ٫ٹٶٻ ثبيس ٪ٟت ٦ٻ ٞطټٷ٩، اٲط ٲحٹضي زض ق٧٭قبٴ ضا تٛييط ٲيټبي َجيٗي٦ٻ ذبؾت٫بٺ

٦ٷس، ٦ٻ قٽطقٷبؾبٴ ايٵ زټي ايٵ تٛييط، ٶ٣ف ذٹز ضا ثبظي ٲي٪يطي ٸ ق٧٭ټبي ظٶس٪ي زض ق٧٭ـ ًٞبيي اؾت ٦ٻ زض ٸا٢ٕ تٳبٲي رٷجٻ
اٶس ٦ٻ ثط ٲجٷبي آٴ، ايٵ ٞطايٷسټب ٸ ٖٹاٲ٭، ٶيطٸټبي تٛييط ثٻ ٸيػٺ تٛييطات ٲٗبنط ثب قست ٶبٲيسٺ« رسيس ًٞبا٢تهبز ٞطټٷ٫ي »ٞطايٷسټب ضا 

يبثس ٸ َطحٹاضٺ شټٷي، احؿبؾي ٸ ٶٳبزيٵ رسيسي ټبي رسيسي ٲبزيت ٲيټب ٸ ق٧٭زټس ٦ٻ اٚٯت زض ٞطٰثيكتطي ٶؿجت ثٻ ٪صقتٻ ضخ ٲي
ټبي رٛطاٞيبيي ذبل ظٲبٴ ذٹز ضا رٹـ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ زض تجطيع، اٲطٸظٺ اٶؿبٴٸرٷت . اظ ايٵ ٲٷٓط ًٞبي پط٦ٷسضا تٹٮيس ٲي

اي اؾت ٦ٻ اٲ٧بٴ ٖجٹض اظ ٲطظټبي رؿٳبٶي ثسٴ، ٸ يبٞتٻپصيطا اؾت، ٦ٻ ثب ضقس ٞٷبٸضي ٸ اضتجبَبت، زاضاي ذٹز ثسٸٴ ٲطظ يب ذٹز اٶجؿبٌ
زټس ٸ ٦ٷس. ايٵ اضتجبٌ اؾت ٦ٻ ثٻ ٲ٧بٴ، ٲٗٷب ٲيي٧سي٫ط زض اضتجبَبت ضا تزطثٻ ٲي تٹاٶب قسٴ زض ٶعزي٧ي ًٞبي ٲزبظي تزطثي ٸ شټٵ ثٻ

اي قسٺ، تٳٷبي ًٞبيي زاضز ٦ٻ زض آٴ ٮٳؽ قٹز. ثط ټٳيٵ اي يب ثٻ ٖجبضتي ٶبٲٯٳٹؼ ربٲٗٻ قج٧ٻقٹز؛ اضتجبَبت قج٧ٻٲٷزط ثٻ ٸا٢ٗٻ ٲي
يبثس، حًٹض پط ضٶ٩ ټبي اذيط ٲيؾبظي ثهطي، تٗطيٝ ٲزسزي زض ؾب٬قجيٻاٶساظ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي زض ٢بٮت ٦بضثطي، ٞٗبٮيت، ٲجٷب، چكٱ

ټب ٸ... زض پبؾد ثٻ چٷيٵ ًٞبي اضتجبَبتي اؾت؛ ًٞبټبيي ٦ٻ ټبيي زض ٦تبثٟطٸقيټب ثطاي رٹاٶبٴ، ذبٶٻ ٲٹؾي٣ي ٸ ټٷط، ٸ پبتٹ٠قبح٦بٞي
ؾبظز. زض ٖيٵ حب٬ ضا ثيف اظ ټط ٲ٧بٶي زض قٽط ْبټط ٲيتط قسٺ اؾت ٸ زٸ رٷؽ ٲربٮٝ ذٹز ثط ذالٜ ٞطټٷ٩ ؾٷتي قٽط تجطيع، ظٶبٶٻ

اٶساظ آٴ ح٥ قسٺ اؾت ٸ اظ ؾٹي اي زض چكٱټب ٸ قبيس احؿبؾبت آٶٽب، تب ي٥ اٶساظٺ٦ٷٷس٪بٴ ذيبثبٴ، تزطثٻحط٦بت ؾب٦ٷيٵ ٸ اؾتٟبزٺ
ؿٯٍ تٹؾٍ ٶٽبزټبي ؾٯُٻ )زٸٮت، زي٫ط ثط آٶچٻ ثٻ تٗجيط ٲيك٭ زٸؾطتٹ زضؾت اؾت ٦ٻ ٶٓٱ اظ پيف تٗييٵ قسٺ ثط قٽط ٸ ټػٲٹٶي ٲ

ضاٶس، اٲب آٶچٻ زض ايٵ ًٞب حبئع اټٳيت اؾت، ٦كٝ ايٵ ٲٹيٹٔ اؾت ٦ٻ ربٲٗٻ ثسيٵ ؾبٴ زض ذبٶٹازٺ، ٲسضؾٻ، تٯٹيعيٹٴ ٸ...( ح٧ٱ ٲي
٢سٰ ظزٴ زض  ټبيي چٹٴاي چٹٴ ٮجرٷس، َطظ ٮجبؼ، ٦ٯٳبت، آضايف، ٸ ثب ق٧٭ټبي ؾبزٺ٦ٷس، ٸ ثب اٶٹأ ضٸـثطاثط ايٵ ٶٓٱ ٲ٣بٸٲت ٲي

ټبيي ثطاي ٲ٣بٸٲت زض ثطاثط زؾت٫بٺ تجٯيٛبت ټب ٸ اٲ٧بٴ٪يطي پبتٹ٠قبح ضٞتٵ اٞطاز، ثٻ ٶٹٖي ق٧٭ٲطا٦ع ذطيس ٸ پبؾبغټب، ٦بٞٻ ٸ ٦بٞي
٪ٹي ٖٳٹٲي ٸ ٲجبحخٻ ٣ٖالٶي ټٱ ٸټبي ٪ٟت٦ٷٷس تب ثٻ ضٸقٵ ٶ٫ٻ زاقتٵ ٲيساٴټبي ٢سضت ضا زؾت٧بضي ٲيي٧ؿٹيٻ آٞطيسٺ ٸ ٲ٧بٶيعٰ

قٹٶس. ٶتبيذ رسٸ٬ ٞٹ٠ ٦ٻ تحٯي٭ ٦ٷٷس ٸ ټٱ ٞبض٘ اظ ٶٓبٰ ٲٗبٶي ٸ ٖيٷي زٸٮت، نٹضتجٷسي ٲييطٸٴ اظ ؾٯُٻ پسض ذبٶٹازٺ ٖٳ٭ ٲيث
زاضي ثٻ زټس ٦ٻ حس ثبال ٸ پبييٵ ٲخجت اؾت ٸ ؾُح ٲٗٷيًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز زض ًٞبي زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ ٶكبٴ ٲي

زضنس ٞطو ٖسٰ ثطاثطي ٲيبٶ٫يٵ حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي  95ثبقس ٸ ثب اَٳيٷبٴ زضنس ٲي 5ٸ ٦ٳتط اظ  000/0طاثط ثب زؾت آٲسٺ زض آظٲٹٴ تي ث
زاضي ثيٵ زٸ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ قطيٗتي اظ ٶٓط ثطذٹضزاضي اظ قٹز. ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ تٟبٸت ٲٗٷيزض زٸ ذيبثبٴ قطيٗتي ٸ آثطؾبٴ پصيطٞتٻ ٲي
ٖجبضت زي٫ط ثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ زض زٸ ٶٹٔ ٲتٟبٸت ٦يٟيت ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز ضا حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي زض ًٞب ٸرٹز زاضز، ثٻ 
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( ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز ثٻ 4زټٷس. ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبث١ رسٸ٬ قٳبضٺ )پكتيجبٶي ٸ تٹؾٗٻ ٲي
زاضي اؾت، ٸ ؾُح ٲٗٷي 64/3آثطؾبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ ثطاثط  ٸ ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ 83/3ٖٷٹاٴ ذيبثبٴ زض ثبٞت ؾٷتي ثطاثط ثب 

تٹاٴ ٶتيزٻ ٪طٞت ٦ٻ ثطتطي ٲيبٶ٫يٵ ذيبثبٴ قطيٗتي اظ ٶٓط حؽ ثبقس، ٲيزاض ٲيبٶ٫يٵ ٲيزضنس ٸ ٪ٹيبي تٟبٸت ٲٗٷي 5ٶيع ٦ٳتط اظ 
زټس، ٲيبٶ٫يٵ ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز زض ( ٶيع ٶكبٴ ٲي2زاض ٸ ٲٹضز ٢جٹ٬ اؾت. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٶٳٹزاض ق٧٭ قٳبضٺ )تٗٯ١ ٲ٧بٶي ٲٗٷي

 ثبقس.  زٸ ذيبثبٴ ٲتٟبٸت اؾت ٸ ذيبثبٴ قطيٗتي زاضاي ٲيبٶ٫يٵ ٶؿجتب ثبالتطي ٶؿجت ثٻ ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٲي

 ی سیگ جٍیوت

ټب، اٶؿزبٰ ارتٳبٖي ـ زيطٺ اضظـضيعي ٸ ٲسيطيت پبيساض ٸ تبحيط ظيبزي ثط پبيساضي ظٶقطَي ثطاي ثطٶبٲٻٶيبظ ٸ پيفټٹيت ٲ٧بٴ، پيف
٪يطي ٸ ت٣ٹيت ٞطټٷ٩ ٲسٶي ٸ زٲٹ٦طاتي٥، ٸ احؿبؼ ٶي٧جرتي، ٶكبٌ ٸ حيبت قٽطي زض ؾيبؾي زض ٢بٮت ٲٟٽٹٰ ح١ ثٻ قٽط، ق٧٭

ټبي ٞطزي ٸ ارتٳبٖي قٽطٸٶساٴ زض ًٞب ضا زاضز ٦ٻ ټٳ٫ي اظ ٖٹاٲ٭ انٯي ؾبظٶسٺ ي٥ قٽط ذٹة ٸ ټٹيت قٽطي ٲٗٷبزاض ؾُٹح ٦ٷف
  اؾت.

-تؿت، ذيبثبٴ آثطؾبٴ زض ٖيٵ زاضا ثٹزٴ ٸيٗيت ٲيبٶ٫يٵ ٲٷبؾت زض ٲٹٮٟٻټبي پػٸټف ثٻ ٲب ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثط اؾبؼ آظٲٹٴ تييبٞتٻ

(، ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز 84/3ټبي اضائٻ قسٺ ټٹيت ٲ٧بٴ ثط ٲجٷبي ٶٓط ٦بضثطاٴ ٲتٛيطټبي زؾتطؾي ٸ ٲيعاٴ ٶٟٹشپصيطي ثب ٲيبٶ٫يٵ)
(، حؽ تٗٯ١ ثٻ 3.01(، ٦يٟيت ٲجٯٳبٶي ذيبثبٶي قٽط ثب ٲيبٶ٫يٵ )10/3، ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ)(64/3ثب ٲيبٶ٫يٵ)

(، تهٹيط شټٷي اظ 77/2(، ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ثب ٲيبٶ٫يٵ )89/2ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ )(، تٷٹٔ ٞٗبٮيت94/2ٲ٧بٶي ثب ٲيبٶ٫يٵ)
( ثٻ 53/2پصيطي ثب ٲيبٶ٫يٵ)پصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيت(، ارتٳب66/2ٔيت زض ًٞبي ذيبثبٴ ثب ٲيبٶ٫يٵ)(، احؿبؼ اٲٷ70/2ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ)

تطتيت ثيكتطيٵ تب ٦ٳتطيٵ ٲيبٶ٫يٵ ضا ثٻ زؾت آٸضزٶس. اٲب ټٳيٵ ضٸٶس زض ذيبثبٴ قطيٗتي، ٲتٛيطټبي ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ًٞب ثب 
(، احؿبؼ اٲٷيت زض ًٞبي ذيبثبٴ 75/3(، ٦يٟيت ٲجٯٳبٶي ذيبثبٶي قٽط ثب ٲيبٶ٫يٵ )78/3(، تهٹيط شټٷي اظ ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ)85/3ٲيبٶ٫يٵ)

(، ؾج٥ ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ثب ٲيبٶ٫يٵ 83/3(، ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي اٞطاز ثب ٲيبٶ٫يٵ)60/3(، حؽ تٗٯ١ ثٻ ٲ٧بٶي ثب ٲيبٶ٫يٵ)66/3ثب ٲيبٶ٫يٵ)
پصيطي ثب پصيطي ٸ ٲيعاٴ رٳٗيت( ارتٳب50/3ٔزؾتطؾي ٸ ٶٟٹشپصيطي)(، 52/3ټبي ٲطزٰ زض ًٞب ثب ٲيبٶ٫يٵ)(، تٷٹٔ ٞٗبٮيت54/3)

( ثٻ تطتيت ٲيبٶ٫يٵ ثٽتطي زض ذيبثبٴ قطيٗتي ضا زاضز، تٷٽب ٲتٛيطي ٦ٻ آثطؾبٴ زض آٴ زؾت ثبال ضا زاضز ٲتٛيط زؾتطؾي ٸ 35/3ٲيبٶ٫يٵ)
يٗتي اؾت؛ ٸ ايٵ اٲط ثسيٵ ٖٯت اؾت ٦ٻ ذيبثبٴ قطيٗتي ( زض قط50/3( ثٻ ؾٹز ذيبثبٴ آثطؾبٴ ٸ )75/3ٲيعاٴ ٶٟٹشپصيطي اؾت ثب ٲيبٶ٫يٵ)

ټبي ٸؾيٕ ضاټي ثٻ ٲبٶٷس ثعض٪طاٺ، ٲتطٸ ٸ ٲبٶٷس زض ثبٞت ؾٷتي قٽط تجطيع ٢طاض زاضز ٦ٻ ضيعزاٶ٫ي ٸ ٞكطز٪ي ايٵ ثبٞت، اٲ٧بٴ ايزبز قج٧ٻ
ضيعاٴ ټبي ثعض٨ ٲ٣يبؼ تٹؾٍ ٲسيطاٴ ٸ ثطٶبٲٻزټس ٸ يب حسا٢٭ اؾتسال٬ ايٵ اؾت ٦ٻ ؾبذت ايٵ پطٸغٺآٶٽب ثٻ ؾبٴ آثطؾبٴ ضا اربظٺ ٶٳي

ټبي ٞطاٸاٴ ٢بٶٹٶي، ح٣ٹ٢ي، ٲبٮي ٸ... زض ٪صض تبضيد ٲٹارٻ ؾبذتٻ اؾت، ټٳچٷبٶ٧ٻ ايزبز َطح ظٸد ٸ ٞطز ٦طزٴ ٸضٸز قٽطي ضا ثب ټعيٷٻ
طي ټٹيت ٲ٧بٴ ٸ ثطتطي ذيبثبٴ ٪ي، ح٧بيت اظ ايٵ ؾرٵ ٶيع زاضز. اٲب زض ٦٭ اٮ٫ٹي ٲتٟبٸت زض ق٧٭1398ذٹزضٸټب ثٻ زاذ٭ آٴ اظ ؾب٬ 

تٹاٴ تجييٵ ٦طز ٦ٻ ذيبثبٴ قطيٗتي زض تبضيد تٹؾٗٻ ذٹز، زاضاي ٢سٲت ټبي زي٫ط ضا ايٷ٫ٹٶٻ ٲيقطيٗتي ٶؿجت ثٻ آثطؾبٴ زض تٳبٲي ٲٹٮٟٻ
-ٹض ٦ٷؿٹٮ٫طيثيف اظ آثطؾبٴ اؾت، ايٵ ذيبثبٴ زض ؾبٮيبٴ ٪صقتٻ، قبټس ٸضٸز ٲٓبټط ٲسضٶيتٻ زض ثبٞت قٽطي ؾٷتي ذٹز ثٹزٺ اؾت، حً

ټب، ذبٶٻټب، ٢ٽٹٺقبحټبي ٦كٹضټبي ٲرتٯٝ، ٶعزي٧ي ثٻ ثبظاض ثعض٨ تجطيع ٸ رصة ٲيعاٴ اٶجٹټي اظ رٳٗيت، ْٽٹض ؾيٷٳبټب، ٦بٞي
ټبي ٖٯٳي ٸ ټٷطي )ٲٹؾي٣ي، ٶ٣بقي ٸ ثٻ ٲبٶٷس آٴ(، پرف رٛطاٞيبيي ټب ٸ آٲٹظق٫بٺټب ٸ ټٷطټبي ٲسضٴ، ٲساضؼ، زاٶك٫بٺ٧ٖبؾي

آٲيع آٶٽب زض ٦ٷبض ټٱ، ټبي ٲسضٴ، رٳٗيت ؾب٦ٵ اضاٲٷٻ ٸ تط٦يت آٴ ثب ٲؿٯٳبٶبٴ زض ٪صض ظٲبٴ ٸ ظيؿتٵ ٲؿبٮٳتغيٞطټٷ٩ ٸ ت٧ٷٹٮٹ
ټب ٸ ٶٽبزټبي قٽطي ٸ قٽطزاي تجطيع پيطاٲٹٴ ٦يٟيت ٲجٯٳبٴ ذيبثبٶي آٴ زض ٞهٹ٬ ٪صاضي ثرف زٸٮتي ٸ ذهٹني، تٹرٻ ؾبظٲبٴؾطٲبيٻ

ټبي تزبضي، زضٲبٶي، ازاضي ٸ ٚيطٺ، ټبي ؾٷتي ٸ ٲسضٴ، ټٳطاٺ ثب تٷٹٔ ظيبزي اظ ٞٗبٮيتاذٹضيٲرتٯٝ، ٸرٹز ٲطا٦ع ذطيس، پبؾبغټب ٸ ٚص
ټبي تبضيري، ٲصټجي ٸ ؾ٧ٹالض ثب ٲٗٳبضي ٸ ٦يٟيت ظيجبقٷبذتي ٸ ثهطي ٲتٷبؾت زض ثبٞت ذٹز ضا ثبظٶٳبيي زاضا ثٹزٴ ثٷبټب ٸ ؾبذتٳبٴ

ٲيبٴ اٞطاز ؾب٦ٵ ٸ ٦بضثط آٴ، ي٥ ًٞبي تزطثي ٸ ضٸاٶي، ٸ حؽ تٗٯ١ ٲ٧بٶي  ٦ٷس، ٦ٻ ټٳ٫ي ثط تٹٮيس ذبَطٺ ٲ٧بٶي ثؿيبض ظيبز زضٲي
ټبي ارتٳبٖي ٸ... ٲكبټسٺ ٦طز، ټب، قج٧ٻټب، قٗطټب، ٸثال٨تٹاٴ زض ٶٹقتبضټب، ظٶس٪يٷبٲٻذبني ضا ثطاي اٞطاز ايزبز ٦طزٺ ٦ٻ ٶٳٹز آٴ ضا ٲي
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تي ثٻ ٸا٢ٕ ثؿيبض ثيكتط اظ آثطؾبٴ اؾت، ٸ ايٷ٧ٻ زض ٪صض تبضيد تٹؾٗٻ ٶ٫بضي ٲ٧بٶي ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبت ٶ٫بضٶس٪بٴ زض قطي٦ٗٻ چٷيٵ ٶ٣كٻ
ذٹز، ايٵ ثرف اظ قٽط، ٲسضٶيتٻ ضا ٖٳي٣ب زض ٖيٷيت، ثيٷبشټٷيت ٸ شټٷيت ٦بضثطاٴ ٸ قٽطٸٶساٴ تجطيعي زضٸٶي ٦طزٺ ٦ٻ چٷيٵ ٲحجٹثيت ٸ 

ؾبٴ ٶيع ثٻ زٮي٭ حًٹض زاٶك٫بٺ تجطيع ٸ ؾبيط ٲطا٦ع آٲٹظقي، رصاثيتي زض ا٧ٞبض ٲطزٲبٶف ثٻ زؾت آٸضزٺ اؾت. اٲب ثب ٸرٹز ايٵ، ذيبثبٴ آثط
ټب ٸ ٚيطٺ زاضاي ټٹيت ٲ٧بٴ ٲرهٹل ثٻ ذٹز قبحټبي ٲتٷٹٔ تزبضي، ازاضي ٲسضٴ زض ٢بٮت ٲطا٦ع ذطيس، پبؾبغټب، ٦بٞيزضٲبٶي، ٞٗبٮيت

ٷ٫ي ٸيػٺ ذٹز ضا زاضز ٦ٻ زض ټيچ ذيبثبٶي زض اؾت ٸ ټٹازاضاٴ ٸ َطاٞساضاٴ ذبل ذٹز ضا زاضز. ټٳچٷيٵ آثطؾبٴ ٢سضت ٲ٧بٶي ؾيبؾي ٸ ٞطټ
ټب ثب ټٹيت ٲ٧بٴ تٹاٶس ضخ زټس. اظ ايٵ ٲٷٓط، آثطؾبٴ ٶؿجت ثٻ ؾبيط ذيبثبٴقٽط تجطيع ٸ حتي ذٹز ذيبثبٴ قطيٗتي چٷيٵ ضٸٶسي ٶٳي

 ٪يطيتٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ ق٧٭ٲتٟبٸتي ْٽٹض ٦طزٺ ٸ ثبٮيسٺ اؾت، ٸ زض َي ظٲبٴ ٲطظي ثطاي ذٹز تطؾيٱ ٦طزٺ اؾت. زض حبٮت ٦ٯي چٷيٵ ٲي

زټس ٦ٻ ٶٹٔ ثبٞت )ؾٷتي ٦ٷس؛ ايٵ اٲط ٶكبٴ ٲيټبي ټٹيت ٲ٧بٴ زض زٸ ثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ قٽطي اظ اٮ٫ٹټبي ٲتٟبٸتي پيطٸي ٲيٲٹٮٟٻ
بٴ ٪يطي ټٹيت ٲ٧بٴ زاضز، ثٻ َٹضي ٦ٻ ثبٞت ؾٷتي ٶؿجت ثٻ ثبٞت ٲسضٴ، زض تٹؾٗٻ ٸ يب ايزبز ټٹيت ٲ٧ٸ ٲسضٴ(، تبحيط ظيبزي زض ق٧٭

قٹز، ثٷبثطايٵ اثٗبز ټٹيت ٲ٧بٴ، زض ټط زٸ ثبٞت ؾٷتي ٸ ٲسضٴ، ثٻ ٲيعاٴ ٪يطي ټٹيت ٲ٧بٴ ٲيتبحيط٪صاضتط اؾت ٸ ثيكتط ٲٷزط ثٻ ق٧٭
ٲتٟبٸتي ٲٗطٜ ټٹيت ٲ٧بٴ ټؿتٷس. ثٻ ٖجبضت زي٫ط، اظ زٺ قبذم يب ٲٹٮٟٻ اضائٻ قسٺ ثطاي ثطضؾي تُجي٣ي زض ًٞبي ټط زٸ ذيبثبٴ 

٦ٷس، اٲب ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ذيبثبٴ قطيٗتي زض ٦يٟيت ايٵ زٺ ٲٹٮٟٻ ثطذٹضزاضتط ٸ ثٽتط ذٹز ضا ثبظٶٳبيي ٦طزٺ، ٠ ٲيقطيٗتي ٸ آثطؾبٴ نس
ٶٓطاٶي چٹٴ ريٵ ري٧ٹثع، ٦ٹيٵ ٮيٷچ، ازٸاضز چٷيٵ اؾتسالٮي ٲٹرٻ اؾت ٦ٻ ذيبثبٴ قطيٗتي ثيكتط ٶعزي٥ ثٻ ٶٓطيبت ټٹيت ٲ٧بٴ نبحت

تؿت ٶيع ايٵ اٲط تبييس قس، ٸيٗيت ذيبثبٴ قطيٗتي زض ثبٞت ؾٷتي ثب تٹرٻ ثب  ايٷ٧ٻ زض آظٲٹٴ تيضٮٝ ٸ ٚيطٺ ضا زاضاؾت؛ ثٷبثطايٵ 
٦ٷس. ٶتبيذ ثطذٹضزاضتطي ٶؿجت ثٻ آثطؾبٴ زض ثبٞت ٲسضٴ قٽط تجطيع زاضز ٸ ثيكتط ثٻ تٹٮيس ټٹيت ٲ٧بٴ زض ثبٞت ؾٷتي ذٹز ٦ٳ٥ ٲي

ض ٲُبٮٗٻ ذيبثبٴ اٶ٣الة تٽطاٴ ٦ٻ اؾتسال٬ ٶٳٹزٺ ټٹيت ٲحيٍ ٲهٷٹٔ زض ( ز1379حبن٭ اظ پػٸټف حبيط ثب ٶتبيذ تح٣ي١ زاٶكپٹض )
ٲسضٴ قٽط آٲؿتطزاٰ ٦ٻ زض ټبي ؾٷتي، ٲسضٴ، ٸ پؿت( زض ٲ٣بيؿٻ ذيبثبٴ2015ح٣ي٣ت ثبظتبة ذٹز رٳٗي اؾت ٸ ٶيع ٶتبيذ تح٣ي١ زيٷ٧ب )

ٲسضٴ، ًٞبټبي ٖٳٹٲي ط٪طايي ٸ قٽطؾبظي پؿتثب ْٽٹض اٮ٫ٹټبي ٶٹقٽ 1990آٴ چٷيٵ زيس٪بټي ضا پيف ضٸ ٪صاقتٻ ٦ٻ پؽ اظ زټٻ 
اٶس ٸ  ټبيي زاضاي ضٸح قسٺ ټبي ٲرتٯٝ قٽط ضا ثبظيبٞتٻ ٸ تجسي٭ ثٻ ٲ٧بٴ ٦بض٦طزټبي انٯي ذٹز يٗٷي حط٦ت، تٟطيح ٸ زؾتطؾي ثٻ ٲ٧بٴ

، ټٳؿٹ ثٹزٺ اؾت؛ ٲسضٴ، ټٳطاټي ثيكتطي ثب ؾطظٶس٪ي ًٞبي ٖٳٹٲي زاضٶس ٪يطز ٦ٻ اٮ٫ٹټبي قٽطؾبظي پؿت ثٻ َٹض يٳٷي ٶتيزٻ ٲي
( اؾت ٦ٻ َي 2015(، ٖجساٮطحٳبٴ )1392( ٸ ٦بقي ٸ ثٷيبزي )1389ټٳچٷيٵ پػٸټف ٦ٷٹٶي ټٳؿٹ ثب ٶتبيذ تح٣ي٣بت ٟٚبضي ؾطٸؾتبٶي )

آٴ، ضثٍ ٸ ٶؿجت ٸحي٣ي ٲيبٴ حًٹض ٸ ضيبيتٳٷسي قٽطٸٶساٴ ٸ ٪صض اظ ًٞب ثٻ ٲ٧بٴ زض ًٞبټبي ٖٳٹٲي قٽطي ٸرٹز زاضز، ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ 
ټبيي چٹٴ يبثي ٲ٧بٴ زض ؾُٹح رٳٗي ثب تٹرٻ ثٻ ٲٹٮٟٻٺ ٲساٸٰ ٦بضثطاٴ قٽط زض ٪صض ظٲبٴ زض ايزبز تٗبٲالت ارتٳبٖي ٸ ټٹيتاؾتٟبز

ؾجع، ًٞبټبي  ي ٸٖٳٹٲ يًٞب ٲيعاٴ تٗبٲ٭ ثب ثٹزٴ يَٹالٶثب ٲحيٍ،  يي ٢جٯيآقٷب ٸرٹز ٸرٹز ٲزبٸضت، ،ټب يتٞٗبٮرصاثيت ذيبثبٴ، تٷٹٔ 
-ثسيٯي زض ايٵ ثبة ثبظي ٲيټبي زٮرٹاټكبٴ، ٶ٣ف ثي ٲطزٰ زض اٶزبٰ ٞٗبٮيت ٖٳ٭ يٸ آظاز ت تٹ٢ٝ زض ٲ٧بٴٲس ي،ٖٳٹٲ ٲيعاٴ ذسٲبت

ټبي پػٸټف، ٶكبٴ اظ آٴ زاضز ٦ٻ زض ٖٳٹٰ ايٵ تح٣ي٣بت، تٹاٴ ثيبٴ زاقت ٦ٻ ثب ٶ٫بٺ ثٻ ٲُبٮٗبت ٸ ثطضؾي پيكيٷٻٶٳبيس. ټٳچٷيٵ ٲي
ز ثطضؾي ٢طاض ٶ٫طٞتٻ اؾت؛ اظ ؾٹي زي٫ط يبزآٸض ثبيؿتي قس ٦ٻ ثيكتط تح٣ي٣بت ٲٽٱ زض ټبي ٲطتجٍ ثب ټٹيت ٲ٧بٴ ٲٹضثؿيبضي اظ قبذم

ټب ثٻ ذٹثي ٲتٹرٻ قس، زض حبٮي ٦ٻ ٦ٳتط  تٹاٴ اظ َطي١ ز٢ت زض ٖٷٹاٴ پػٸټف حٹظٺ ټٹيت ٲ٧بٴ، حبٮت ٶٓطي زاقتٻ ٸ ايٵ ٲؿبٮٻ ضا ٲي
ټبي ت ٸ آٶچٻ ٦ٻ اٶزبٰ ٪طٞتٻ ا٦خطا ٲطتجٍ ثب ٲٟبټيٱ ٸ ٲٹٮٟٻپػٸټكي ثٻ نٹضت ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي زض ظٲيٷٻ ټٹيت ٲ٧بٴ اٶزبٰ قسٺ اؾ

ًٞبټبي »حؽ ٲ٧بٴ ٲٹضز تحٯي٭ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت؛ ٸ ايٷ٫ٹٶٻ اؾت ٦ٻ ٲُبٮٗبت ثؿيبض اٶس٦ي زض ذهٹل پيٹٶس زٸ ظٲيٷٻ پػٸټكي 
٦طزٴ ايٵ ذالء پػٸټكي زاقتٻ تٹاٶس ٪بٰ ٲٹحطي زض پط  نٹضت ٪طٞتٻ ٦ٻ اظ ايٵ ٲٷٓط پػٸټف حبيط ٲي« ټبي ٲ٧بٴ ٲٹٮٟٻ»ٸ « ٖٳٹٲي

 ثبقس.
تطيٵ ټب اظ ٢سيٳيقٹز ٦ٻ اٲطٸظٺ زض ثؿيبضي اظ قٽطټب، زاٶك٫بٺ٪طزز زض اثتسا ثب ايٵ اؾتسال٬ آٚبظ ٲيپيكٷٽبزي ٦ٻ زض پبيبٴ اضائٻ ٲي  
-كي اظ ټٹيت قٽط ٲحؿٹة ٲيټب، ثرتٹاٶٷس تبضيري ثٹزٴ قٽط ضا ٲٗٷب ٦ٷٷس. انٹال ؾبذتٳبٴ زاٶك٫بٺآيٷس ٦ٻ ٲيټب ثٻ قٳبض ٲيٲ٧بٴ

اٶس، ربيي ٦ٻ ٲرتم ټب ټٳٹاضٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ًٞبيي ثؿتٻ ٸ ذهٹني زض٤ قسٺټب ٸ ًٞبټبي زاٶك٫بٺقٹٶس، اٲب زض ايطاٴ ٲتبؾٟبٶٻ ؾبذتٳبٴ
اظ ؾط  ټبيي ٦ٻٸضٸز زاٶكزٹيبٴ ٸ اؾتبزاٴ ټٳبٴ زاٶك٫بٺ اؾت. ايٵ زض حبٮي اؾت ٦ٻ زاٶك٫بٺ ثبيس ربيي ثطاي ٖٳٹٰ ثبقس، ثطاي آزٰ
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تٹاٶٷس ثٻ ٦ٷز٧بٸي ثرٹاټٷس زضؾت ٲبٶٷس ٲيساٴ، ذيبثبٴ قٽط يب ؾبيط ًٞبټبي قٽطي، آٴ ضا ثجيٷٷس ٸ اظ آٴ ثبظزيس ٦ٷٷس، ربيي ٦ٻ ٲي
ټبي ٪صقتٻ اظ آٴ تٯ٣ي قٹز، ټب، ثبظٶٳبيي ټٹيت قٽطي، حجت ذبَطات رسيس ٸ تزسيس ذبَطٺ ٶؿ٭ق٧٭ ًٞبي ثبظ ٖٳٹٲي ثطاي تٹضيؿت

زيسٴ ٸ ثبظٶٳبيي ضٸيبټبي رٹاٶبٴ ايطاٶي تجسي٭ قٹز. اؾبؾب ثطاي تح١٣ ايٵ اٲط ٸ زؾتطؾي ثساٴ، ثب ثطزاقتٵ زيٹاضټبي يب ربيي ثطاي 
قٹز، پيبٲس ٸ ٶتيزٻ ايٵ ضٸٶس، ٶيع قيطيٵ اؾت، ظيطا اظ ايٵ َطي١، ٲؿبئ٭ زاٶك٫بٺ ټٱ تٛييط ذٹاټٷس ٦طز، قٹض زاٶك٫بٺ ايٵ ٲٽٱ ٲٳ٧ٵ ٲي

كت، ٲطزٰ ٖبزي اظ زضٸٴ آٴ ٖجٹض ذٹاټٷس ٦طز، قبيس ٮرتي ټٱ زض آٴ اؾتطاحت ٦ٷٷس، زاٶكزٹيبٴ ذٹز ضا ايعٸٮٻ ظٶس٪ي ثٻ آٴ ثبظ ذٹاټس ٪
٦ٷٷس، قبيس ثب ربٲٗٻ آقتي ٦ٷٷس. ثط ايٵ ٶرٹاټٷس ٦طز، ٸ اؾتبزاٴ ٶيع ٦ٻ نطٞب ثيٵ ًٞبي ثؿتٻ ذبٶٻ ٸ ًٞبي ثؿتٻ ٲح٭ ٦بضقبٴ تطزز ٲي

-يع زض پيطاٲٹٴ آثطؾبٴ، ثٻ ثركي اظ ًٞبي ٖٳٹٲي قٽطي آٴ تجسي٭ ٪طزز. ايٵ اٲط ثطاي ؾبيط ذيبثبٴقٹز ٦ٻ زاٶك٫بٺ تجطٲجٷب پيكٷٽبز ٲي

٦ٷس. ضٸقٵ اؾت ٦ٻ ټبي ذهٹني ٸ زٸٮتي ټؿتٷس ٶيع نس٠ ٲيټبي ٲٹرٹز زض قٽط تجطيع ثٻ ٲبٶٷس ذيبثبٴ قطيٗتي ٦ٻ زاضاي زاٶك٫بٺ
تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي، قٹضاي ٸ قٽطزاضي تجطيع ٸ ٶيع ټٳبټٷ٫ي ثب ؾبيط  چٷيٵ ٞطايٷسي اظ َطي١ پي٫يطي ٸ ټٳ٧بضي ٸظاضتربٶٻ ٖٯٹٰ،

ثطاي تجطيع زض ايٵ ؾبحت ٶيع زض ظثبٴ ٸ ٦ٯٳبت، « ټبقٽط اٸٮيٵ»قٹز ٸ پيبٲس آٴ ثبٖج ذٹاټس قس ٦ٻ ٖٷٹاٴ ٶٽبزټبي ٲطتجٍ ٲيؿط ٲي
٪طزز اي ٲيط ايطاٴ قٹز. پيبٲسټبي زي٫ط ايٵ ضٸٶس ظٲيٷٻضؾتبذيع زٸثبضٺ يبٞتٻ ٸ احيب ٪طزز، ٸ اٮ٫ٹيي ذٹة ٸ پيكتبظاٶٻ ثطاي قٽطټبي زي٫

ټب ٸ ٶٽبزټبي زي٫ط زض ؾُح قٽط تجطيع ٶيع ثطاي تطٚيت ٖٳٹٲي ٦طزٴ ثطذي ًٞبټبي تبضيري ٸ ٲٽٱ ذٹز ټٳت ٪ٳبضٶس، تب ؾبيط ؾبظٲبٴ
ټب ت٫ي ټٹيت ٲ٧بٴ ذيبثبٴ، ٸ ټٳچٷيٵ ت٣ٹيت ٸ ثطرؿ«ٖساٮت ًٞبيي ٸ ارتٳبٖي»ٸ « ح١ ثٻ قٽط»ٸ ٪بٲي زض رٽت ارطاي ٲٟٽٹٰ 

 ثطزاقتٻ قٹز.  
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