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 :چکیذٌ 

 
ؾبذتبضی زض قٟطٞبی وٟٗ ایطا٘ی زض اثتسای لطٖ حبضط، ثط عجك تفىطی ٚاضزاتی ٚ ثٝ تمّیس اظ اٍِٛٞبی غطثی نٛضت ٔساذالت        

ایجبز پٛؾتٝ ای ثط ذیبثبٖ ٞبی ٞٛؾٕبٖ ٌٛ٘ٝ احساث قسٜ ٚ ثی تٛجٟی ثٝ ٔحالت ٚ پیىطٜ قٟط وٟٗ زض پؽ ایٗ زیٛاضٞب ، ثبفج . پصیطفت 
پؽ اظ آٖ ٘یع، ثؿیبضی اظ السأبت ٔطٔتی نٛضت ٌطفتٝ زض قٟطٞب ثب ٍ٘طـ ٔٛظٜ ای ، . اظ  زؾت زٞٙس قس ایٗ ٌٛ٘ٝ ثبفت ٞب وبضایی ذٛز ضا

 .ؾقی زض حفؼ قٟطٞب ثٝ قىُ تبضیری ٚ ثسٖٚ ا٘غجبق ثط ٔمتضیبت ظ٘سٌی أطٚظ زاقتٝ ا٘س
ایٗ . ٖ ٞبی تٛؾقٝ یب حفبؽت تٛجٝ زاقتالسأبت ٔطٔتی نٛضت ٌطفتٝ زض ثبفت ٞبی وٟٗ قٟطی تب ثٝ أطٚظ ، تٟٙب ثٝ یىی اظ جطیب       

اظ ایٗ ضٚ ؾبوٙیٗ ایٗ ثبفت ٞب . ثطذٛضز یه ؾٛیٝ ثب ٞط یه اظ ایٗ جطیبٖ ٞب ، ذٛز ٔقضالت جسیسی ضا ثٝ ثبفت وٟٗ قٟطی تحٕیُ ٕ٘ٛز
بفی، ثبفت وبِجسی ٘یع ثیكتط ثٝ زِیُ وبؾتی ٚ ٘بضؾبییٟب ،  ٘بٌعیط ثٝ تطن ثبفت قسٜ ، زض چٙیٗ قطایغی ثٝ ز٘جبَ اظ ٞٓ پبقیسٖ ثبفت اجتٕ

ایٗ ٍ٘طـ ٔٙجط ثٝ تٟسیس فطنت ٞبی ظ٘سٌی زض ثبفت ٌطزیسٜ ، وٝ زض پی آٖ ٔجسزا ثٝ ٟٔبجطت ٞبی ثی . زض ٔقطو ترطیت لطاض ٔی ٌیطز
٘سٌی زض زض ٔٛاضزی ٘یع حتی ٘ؿُ ٞبی ثقسی ٔحىْٛ ثٝ ظ٘سٌی ثب اضظـ ٞبی پیكیٗ ٔی قٛ٘س ٚ ٘بٌعیط اظ ظ. ضٚیٝ اظ ثبفت ٔٙجط ٔی قٛز

چٙیٗ ٍ٘طقی، قٟط ضا ثٝ ٔٛظٜ ای تغییط٘بپصیط ٔجسَ ٔی وٙس وٝ زض ٚالـ . فضبٞبیی ٞؿتٙس وٝ اظ ضطٚضت ٞبی ظ٘سٌی آٟ٘ب ٘بقی ٘كسٜ اؾت
 . ثٝ حبوٕیت اؾتجسازی ٘ٛفی جعْ ا٘سیكی ٞجطاٖ ظزٜ ٚ ٔطتجقب٘ٝ ٔٙجط ٔی قٛز

ظیطا ثبفت . ٞط چیع ٘یبظٔٙس تغییط ٍ٘طـ زض ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ عطاحی ٔی ثبقسثٙبثطایٗ ٔساذّٝ زض ثبفت ٚ فضبٞبی وٟٗ قٟطی ثیف اظ        
ٞبی وٟٗ قٟطی ،زاضای ا٘سٚذتٝ ٔیطاحی ثباضظقی ٞؿتٙس وٝ ضٕٗ حفبؽت اظ آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ جطیبٖ تٛؾقٝ ٘یع تحطن ثركیس ٚ ٔیطاث ثٝ 

تی جٟب٘ی ، ضٕٗ تبٔیٗ ٞعیٙٝ ٞبی حفبؽتی ثبفت ، ظٔیٙٝ جبی ٔب٘سٜ ضا ثٝ حطٚت تجسیُ ٕ٘ٛزٜ ، ثب جصة ٌطزقٍط زض ٔمیبؼ ٞبی ّٔی ٚ ح
 .ٞبی تحطن التهبزی ٚ وؿت زض آٔس ثطای قٟط ٚ قٟطٚ٘ساٖ ضا ثٝ ٚجٛز آٚضز

 

 باس آفزیىی شُزی ، بافت کُه ، گزدشگزی : ياصگان کلیذی 
 

 

 : مقذمٍ
 

. اغّت قٟطٞبی تبضیری ایطاٖ زاضای ٞؿتٝ اِٚیٝ ٚ ثبفت وٟٗ تبضیری ٔی ثبقٙس وٝ اظ اضظـ ٞبی قبیبٖ تٛجٟی ثطذٛضزاض اؾت        
 . جّٜٛ ذبنی ثٝ ایٗ ثبفت ٞب ثركیسٜ اؾت. . . حضٛض فٙبنط ٚ فضبٞبی اضظقٕٙس تبضیری ٘ؾیط ثبظاض ، وبضٚا٘ؿطاٞب ، ٔؿبجس ، حؿیٙیٝ ٚ 

ایٗ ضٚ٘س ثب ا٘سوی فطاظ ٚ . ض ایٗ ٌٛ٘ٝ ثبفت ٞب ثٝ نٛضت أطی آییٙی تٛؾظ ٔطزْ زض عی لطٖ ٞب نٛضت ٔی پصیطفتٔطٔت ٚ ٔساذّٝ ز       
حضٛض ٔسض٘یؿٓ زض زٞٝ ٞبی اَٚ لطٖ حبضط آحبض ٚ پیبٔسٞبی ججطاٖ ٘بپصیطی ضا ثطای ثبفت ٞبی . فطٚز تب اٚاذط ظٔبٖ لبجبض ازأٝ زاقت

ذیبثبٖ ٞبی نّیجی قىُ ، فٕٛٔب قغط٘جی ٚ یب ؾتبضٜ ای زض قٟطٞبی ایطاٖ ٘ٝ تٟٙب ٔكىالت ایٗ  ایجبز. قٟطی وكٛض ٔب ثٝ ز٘جبَ زاقت
ٌطیع جٕقیت ، فطؾٛزٌی ضٚظ افعٖٚ ٚ ٘بپبیساضی ؾبظٜ ای، وٕجٛز ذسٔبت ٚ . ٌٛ٘ٝ ثبفت ٞب ضا حُ ٘ىطز ثّىٝ ٔؿبئُ ٔتقسزی ضا ثٝ ثبض آٚضز

قٟطی ٔحؿٛة ٔی -اظ ٟٔٓ تطیٗ ٔكىالت ثبفت ٞبی وٟٗ . . . أطٚظی ٚ  ؾطٚیؽ زٞی فٕٛٔی، فسْ پبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞبی ظ٘سٌی
 . قٛز، وٝ ٍٕٞی ضیكٝ زض فسْ قٙبذت ٘یبظٞبی وٙٛ٘ی ٔطزْ ٚ فسْ ا٘غجبق ثط ٔمتضیبت ظ٘سٌی ٔقبنط زاضز
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وٙیٗ زض ثبفت ٚ تٛجٝ ثٝ ٔساذّٝ زض ثبفت ٞبی وٟٗ قٟطی ضٕٗ حفبؽت اظ ٔیطاث ثٝ جبی ٔب٘سٜ ، ٘یبظٔٙس زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٘یبظٞبی ؾب       
ثٙبثطایٗ تٛجٝ ثٝ فطنت ٞب ٚ پتب٘ؿیُ . جٙجٝ ٞبی غیط وبِجسی ٘ؾیط ٔؿبئُ التهبزی ، وبضوطزی ٚ  اجتٕبفی حبوٓ ثط ثبفت ٘یع ٔی ثبقس

ثبفت ٞبی  ٞبی ٔٛجٛز زض ثبفت ٚ تمٛیت جٙجٝ ٞبی التهبزی وٝ ثٝ ایجبز اقتغبَ ظایی زض ثبفت وٕه ٔی ضؾب٘ٙس اظ ٘ىبت وّیسی ٔساذّٝ زض
اؾتفبزٜ اظ نٙقت ٌطزقٍطی ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ ضٚـ ٞبیی وٝ ثٝ تمٛیت ثٙیٝ التهبزی ثبفت وٕه ٔی ٕ٘بیس ٚ . اضظقٕٙس تبضیری ٔی ثبقس

٘ٝ تٟٙب ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ ٔحطن تٛؾقٝ زض فطایٙس ثبظآفطیٙی قٟطی زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔساذّٝ . ؾجت ایجبز اقتغبَ ظایی زض قٟط ٔی ٌطزز
ٛز ثّىٝ ؾجت ٔی قٛز وبضوطز ایٗ ٌٛ٘ٝ ثبفت ٞب اظ ٔهطف وٙٙسٜ ثٝ تِٛیسوٙٙسٜ تجسیُ قسٜ ثٝ تٛؾقٝ ؾبیط ٘ٛاحی زض قٟط ٘یع ٔحؿٛة ٔی ق

 .وٕه ضؾب٘س
 

 باس آفزیىی شُزی  
 

ٞط . اؾت زض عَٛ تبضید حفبؽت ٚ ٔطٔت اظ آحبض تبضیری ٚ حطٚت ٞبی ّٔی ٕٞٛاضٜ ثٝ ٔخبثٝ أطی آییٙی ٚ ٔساْٚ نٛضت ٔی پصیطفتٝ       
قٟط ثٝ آضأی وبِجس ٚ فقبِیت ٞبی ذٛز ضا ثب تغییطات تسضیجی زض عَٛ ظٔبٖ ٔٙغجك ٔی وطز ٚ زض پبؾد ثٝ ٘یبظٞبی جسیس ، تسثیطی ٔی 

قبیس تجسیس ؾبذتبض ضْ اظ جب٘ت پبح قهت ٚ پٙجٓ ثٝ ٔٙؾٛض جّت ظایطاٖ ثیكتطی اظ ؾطاؾط جٟبٖ ضا ٔی تٛاٖ اظ ٘رؿتیٗ السأبت .ا٘سیكیس
ظیطا زض لطٖ . ایٗ ٔخبَ اظ ٔقب٘ی ضٕٙی ٔصٞجیف ٘یع اؾتٕساز ٔی عّجس وٝ زض شات ٔقٙبی اِٚیٝ ایٗ انغالح ثٛز٘س. قٟطی لّٕساز وطزٔطٔت 

( Roberts,1998. )ٞفسٞٓ ثبظؾبظی ثٝ ٔقٙبی ؾبظٔب٘سٞی ٔجسز یب احیبٌطی زیٙی ٚ اضتمبی آٖ ثٝ ؾغح ضٚحب٘ی یب ازضاوی ٔتقبِی تط ثٛز
ظیطا ا٘مالة نٙقتی . ٚ زٚضاٖ اِٚیٝ ا٘مالة نٙقتی ثبظ ٔی ٌطزز 1831-1761ْ ٞبی اِٚیٝ ٔطٔت قٟطی  ثٝ ؾبَ ٞبی أب ثٝ عٛض وّی ٌب

ثٝ ز٘جبَ جبثجبیی ٔطاوع تِٛیس اظ ٘ٛاحی ضٚؾتبیی ثٝ ٘ٛاحی . ثبفج اذتطاؿ ٞعاضاٖ ٔبقیٗ ٚ اؾتمطاض ٞعاضاٖ وبضذب٘ٝ زض ٔحسٚزٜ قٟطٞب قس
ؾطیـ عجیقی جٕقیت ، ٔجبضظٜ ثب ثیٕبضی ٞبی ٚاٌیطزاض ، ٟٔبجطت ثٝ قٟطٞب افعایف یبفت ٚ زض ٘تیجٝ  قٟطی ، پیكطفت ٞبی پعقىی ، ضقس

زض ٘تیجٝ ٔكىالت فطاٚا٘ی ثطای ؾىٛ٘ت زض قٟطٞب اظ ِحبػ ظیؿت . تطاوٓ جٕقیت زض قٟطٞب ثٝ ٚیػٜ ثرف لسیٕی قٟط ٞب ثٝ ٚجٛز آٔس
 (1386حجیجی ٚ زیٍطاٖ ، . )،قٟطٞب ثٝ ز٘جبَ ٌصقتٝ اظ زؾت ضفتٝ ذٛز ثط آٔس٘س ثٙبثطایٗ ثٝ ز٘جبَ ایٗ ثحطاٖ ٞب. ٔحیغی ثٝ ٚجٛز آٔس

ٔیالزی ثٝ  81ٚ اٚایُ  1971زض ثطزاض٘سٜ ٔقٙبی ٚیػٜ ای زض ازثیبت تٛؾقٝ قٟطی اؾت ، وٝ اظ اٚاذط زٞٝ 1ٚاغٜ ثبظ آفطیٙی قٟطی        
ٔقبنط ؾبظی ، ثبظ : ٘ؾطاٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ اؾتفبزٜ اظ تقبثیطی ٕٞچٖٛ ثب ٔطٚضی ثط ٘ٛقتٝ ٞبی نبحت . ازثیبت ٔطٔت قٟطی ٚاضز قسٜ اؾت 

 .ظایی ، تجسیس ٘ؿُ ، اظ ٘ٛ ؾط ثط آٚضزٖ ٚ احیب ٚ تجسیس ٘ؿُ زیسٜ ٔی قٛز
زض حمیمت ٔطٔت قٟطی زض عَٛ زٞٝ ٞبی ٌصقتٝ ضٚیىطزٞبی ٔتفبٚت ٘ؾطی ٚ فّٕی ضا زض ثطزاقتٝ اؾت وٝ زض ٞط زٚضٜ ثط ٚجٟی        

 61ٍ٘طـ ثٝ ثحج ٔطٔت قٟطی زض زٞٝ . ایٗ ضٚ٘س ؾیط تىبّٔی ذٛز ضا عی ٕ٘ٛزٜ اؾت . ایٗ ضٚیىطز تبویس ٚضظیسٜ قسٜ اؾت اؾبؾی اظ
ٔی تٛاٖ قطٚؿ ا٘سیكٝ ثبظ آفطیٙی ضا اظ زٞٝ . ٔیالزی قطٚؿ ٌبْ ٞبیی ثٝ ؾٛی ایجبز فهُ ٔكتطن ثیٗ تٛؾقٝ ٚ حفبؽت ضا ثط ٔی زاضز

آغبظ حطوت ثٝ ؾٛی ضٚیىطزی ٔٙؿجٓ ، ثب ثبظ ٍ٘طی  1991زٞٝ . ز ٔساض ثٙبٞب ٚ ثبفت ٞبی فطؾٛزٜ زا٘ؿتٔجتٙی ثط ثبظ آفطیٙی التهب 1981
ثبظ آفطیٙی قٟطی زض ایٗ زٚضٜ زیسٌبٞی ٘ٛ ضا زض فطایٙس زٌطٌٛ٘ی ٞبی قٟطی تساضن ٔی . زض ٕٞٝ ظٔیٙٝ ٞبی فّٕی ، فّؿفی ٚ ٞٙطی اؾت

 .ٕٝ اثقبز التهبزی ، وبِجسی ، اجتٕبفی ٚ فطٍٞٙی ٔس ٘ؾط لطاض ٔی زٞس زیسٌبٞی وٝ ٔقبنط ؾبظی ثبفت وٟٗ ضا زض ٞ. ثیٙس
ٔب٘ٙس وكتی ؾبظی ، شٚة آٞٗ ٚ ٘ؾبیط )زٌطٌٛ٘ی ؾبذتبضی زٞٝ ٞكتبز ٔیالزی زض التهبز جٛأـ پیكطفتٝ ای وٝ نٙبیـ ؾٍٙیٗ آٟ٘ب        

تحٛالت قٍطفی زض فطایٙس السأبت تٛؾقٝ ٚ ٘ٛؾبظی قٟطی اظ ثیٗ ضفتٝ ٚ جبی ذٛز ضا ثٝ ثرف ذسٔبت زازٜ ثٛز٘س، ٕٞچٙیٗ ٔٛجت ( آٟ٘ب
زض احط ایٗ تجسیس ؾبذتبض تِٛیس، اضاضی ٚؾیـ زضٖٚ قٟطی وٝ لجال زض اقغبَ ا٘جبضٞب ، ثبضا٘ساظٞب ٚوبضذب٘جبت ثٛز٘س ، ثٝ ٔرطٚثٝ یب . ٌكت

ثطای ٔمبثّٝ ثب ایٗ ٔقضالت قٟطی ٚ زض تساْٚ . ظٔیٗ آظاز تجسیُ قس ٚ ثٙبثطایٗ ثٝ ثؿتط جسیسی ثطای ثطٚظ ٔؿبئُ قٟطی تجسیُ ٌكتٙس
. تحٛالت جٙجف تٛؾقٝ ٚ ٘ٛؾبظی، ضٚیىطز جسیسی قىُ ٔی ٌیطز وٝ اظ ایٗ پؽ زض ازثیبت تٛؾقٝ قٟطی ثب ٚاغٜ ثبظ آفطیٙی ٕٞطاٜ ٔی ٌطزز

تٝ ٚ فطنت ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی تحٛالت ٘بقی اظ تغییط ؾبذتبض التهبزی ٔٛجت قس وٝ قٟطٞب ثطای جصة ؾطٔبیٝ ثب یىسیٍط ثٝ ضلبثت پطزاذ
ثحج ٔكبضوت فقبَ ثرف ذهٛنی ٔغطح . زض ظٔیٙٝ تجبضت ، نٙبیـ جسیس ٘ؾیط ٌطزقٍطی ٚ جصة ٘یطٚی ٔبٞط أطٚظی ضا فطاٞٓ ؾبظ٘س

                                                 

Urban regeneration 



کاراه" همایش   "مدرییت و تىسعه گردشگری؛ چالشها و راه

 0931مهر ماه  –تهران 

3 

 

ثطای تكٛیك ایٗ ٔٛؾؿبت زض فطایٙس تٛؾقٝ ٔجسز ٔٙبعك فطؾٛزٜ . قىُ ٌطفتٙس2قس ٚ ٔٛؾؿبت ٚ قطوت ٞبی تٛؾقٝ ٚ فٕطاٖ قٟطی
. عطیك لٛا٘یٗ حٕبیتی ٚ تقطیف ٔٙبعك ٚیػٜ ثب ضٛاثظ ذبل ٔبِیبتی ٚ أتیبظٞبی تكٛیمی ، ؾقی ثط احیبی ٔٙبعك ٔتطٚوٝ زاقتٙس قٟطی اظ

 (1381فطخ ظ٘ٛظی ، )
ٞط چٙس ثبظ آفطیٙی ثٝ فٙٛاٖ پسیسٜ ای ٘ٛ زض ازثیبت قٟطؾبظی حضٛض پیسا وطزٜ اؾت ، قىُ ٞبی ٔرتّف آٖ زض ٔىبٖ ٞبی ٔرتّف        

اوخط قٟطٞب ثب عطح ٞبی ٔقبنط ؾبظی آقٙب ٞؿتٙس ٚ ثؿیبضی اظ قطوت ٞبی تٛؾقٝ التهبزی ٚ ؾبظٔبٖ . ز٘یب ٔٛضز تجطثٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت
» ٞبی اجتٕبفی زض چٙیٗ ثط٘بٔٝ ٞبیی قطوت وطزٜ ا٘س ، أب زض ثؿیبضی اظ ایٗ السأبت ٞیچ ؾٙبضیٛ اظ پیف تقطیف قسٜ ای ثط ٔجٙبی ا٘سیكٝ 

ثبظ آفطیٙی قٟطی ثٝ وبضوطز ٚ احطات ٔتمبثُ ٔٙبثـ ٚ ٔحطن ٞبی ثؿیبضی وٝ ٔٛجت ٚلٛؿ تغییطات . ٚجٛز ٘ساقتٝ اؾت« قٟطی ثبظ آفطیٙی
قٟطی ٔی قٛ٘س ٔی پطزاظز ٚ پبؾری اؾت ثٝ فطنت ٞب ٚ چبِف ٞبیی وٝ زض یه ٔىبٖ ضٚ ثٝ ا٘حغبط  زض یه ظٔبٖ ٔكرم پیف ٔی 

تحٛالت فیعیىی ، اجتٕبفی ٚ التهبزی تغییطاتی ٞؿتٙس وٝ ثطایٗ ٘ؾبْ ٞب . یچیسٜ ٚ پٛیب ٞؿتٙس زض حمیمت فضبٞبی قٟطی ٘ؾبْ ٞبیی پ. آیس
ٞیچ قٟطی ٘ٝ اظ ٔٛاجٟٝ ٘یطٚٞبی ذبضجی وٝ تغییطات ضا ثط آٖ زیىتٝ ٔی وٙٙس ٚ ٘ٝ اظ فكبضٞبی زاذّی وٝ ؾطفت ضقس یب . ٚاضز ٔی قٛ٘س 

 .ٚ ثبظ آفطیٙی قٟطی ثٝ فٙٛاٖ پبؾری ثٝ ایٗ تغییطات وبضثطز ٔی یبثساظ ایٗ ض. افت قٟط ضا قتبة ٔی ثركٙس زض أبٖ ٘یؿت
 اظ ٘ؾط ِغٛی ایٗ ٚاغٜ ثٝ ٔقٙبی تجسیس ٘ؿُ ٚ اظ ٘ٛ ؾط ثط آٚضزٖ اؾت وٝ زض ٘فؽ ذٛز ، ٘ٛقسٖ ٚ ثٝ ضٚظ آٔس قسٖ ضا زاضز ؛ ٌٛ ایٙىٝ ایٗ

ضبیی وٟٗ ثبقس ِٚی ضفتبضٞبی ؾبظٔب٘ی فضبی ٔقبنط ٚ الساْ ٔی تٛا٘س قبُٔ قجبٞت ٞبی ؽبٞطی ؾبظٔبٖ فضبیی ٔقبنط ثب ؾبظٔبٖ ف
حجیجی ، .) ٞٙجبضٞبی حبزث قسٜ اظ آٟ٘ب ٞیچ قجبٞتی ثٝ آ٘چٝ اظ لجُ ثٛزٜ ، ٘رٛاٞس زاقت ٚ ذٛز زاضای قرهیت ٚ ٞٛیتی ٔؿتمُ ٔی ثبقٙس

1384) 
سٌبٜ ٚ السأی جبٔـ ٚ یىپبضچٝ اؾت وٝ ثٝ تكریم ٚ ثبظ آفطیٙی زی":  ضاثطتع ٚ ؾبیىع ٘یع ثبظ آفطیٙی ضا ایٗ ٌٛ٘ٝ تقطیف ٔی وٙٙس        

تحّیُ ٔؿبئُ قٟطی ٔی پطزاظز ٚ زض پی یبفتٗ ضاٜ حّی زض ثٟجٛز پبیبی قطایظ التهبزی ، اجتٕبفی ، وبِجسی ٚ ٔحیغی ٔحسٚزٜ ای وٝ 
 (Roberts and Sykes ,2111:17) ".ٔٛضز تٟسیس ٚ تغییط لطاض ٌطفتٝ اؾت ٔی ثبقس

 

فزیىی شُزی بٍ تفکیک معىای لغًی ، معىای مفًُمی ، َذف ، اصًل ي سمان اقذام ياصٌ باس آ-1جذيل 

 (52: 1831حبیبی ، : ماخذ )
معىای لغًی  ياصٌ

 (معادل)

معىای مفًُمی 

 (تعزیف)

 سمان اقذام اصًل َذف

Regeneration - ثبظ آفطیٙی ٚ ٔقبنط
 ؾبظی

تٕسیس ٘ؿُ ٚ اظ ٘ٛ -
 ؾطثط آٚضزٖ

٘ٛ قسٖ ٚ ثٝ ضٚظ -
 قسٖ

ذّك فضبی قٟطی -
جسیس ثب حفؼ ٚیػٌی 
ٞبی انّی فضبیی 

( وبِجسی ٚ فقبِیتی)
 .لسیٓ

اضائٝ قرهیت ٚ -
 .ٞٛیت ٔتفبٚت

ثبظآفطیٙی فضب ثب -
ٚیػٌی ٞبی اضظـ 

 . ٞبی وٟٗ فضب 
ثٟؿبظی، ٘ٛؾبظی -

 ٚ ثبظؾبظی
قرهیت ٚ ٞٛیت -

 .ٔؿتمُ یبفتٗ

حفؼ ٚیػٌی ٞبی -
 .اضظقی ثبفت وٟٗ

ذّك ٚیػٌی ٞبی -
تٙبؾت ثب ٘یبظ جسیس ٚ ٔ

 .ضٚظ 
ثبظآفطیٙی ٚ تقطیف -

ٔجسز اضظـ ٞبی 
وٟٙٝ ثطای پبؾرٍٛیی 

 .ثٝ ٘یبظٞبی ٔقبنط

 ٔؿتٕط-
 ٔمغقی ٚ ثّٙس ٔست-

 
زض حمیمت تقطیف ٚاغٜ ثبظآفطیٙی قٟطی ثٝ ٔیعاٖ تٛؾقٝ ٚ پیكطفت وكٛض ثؿتٍی زاضز ٚ ٔی تٛا٘س الساْ ٚ تهٛیط یىپبضچٝ ٚ جبٔقی         

. قٟطی ثبقس ٚ ثٝ ز٘جبَ ایجبز ثٟجٛز زض پبیساضی قطایظ ٔحیغی ، اجتٕبفی ، التهبزی ٚ وبِجسی ٔحسٚزٜ ٔس ٘ؾط ثبقسثطای حُ ٔكىالت 
(Lichfield ,1992) 

زض ایٗ ضاؾتب لسیٕی تطیٗ ٚاغٜ زض ضزٜ ثبظ آفطیٙی قٟطی ، تطویت ٔغبِقٝ فٕیك آحبض ٚ السأبت وبِجسی ٚ غیط وبِجسی زض ثبفت قٟطی ،        
زض حبَ حبضط ٚاغٜ ثبظ آفطیٙی ٔقٙبی لجّی ٚ ؾبثك اِصوط ثٝ ٔب٘ٙس تٛاٖ ثركی ضا تىٕیُ . ٘یع وبضثطی ٞب ٚ فبٔالٖ ٚاثؿتٝ ثٝ آٟ٘ب ثٛزٜ اؾتٚ 

                                                 

 UDCs (Urban Development Corporations) 
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. ٚ ثٝ ضٚظ وطزٜ اؾت ٚ ٚؽیفٝ تٛنیف السأبت ؾبذتٕب٘ی ضا ثٝ ؾٕت ٚاغٌب٘ی چٖٛ ثٟجٛز ، اضتمب ویفیت ٚ وبضثطز ٔجسز زازٖ ضٞب وطزٜ اؾت
(Portas,2114) 

 
ٔبضیٖٛ ضاثطتع چٙسیٗ فبُٔ ضا ثٝ فٙٛاٖ فٙبنط وّیسی ٚ ٔحطن تٛؾقٝ قٟطی زض فطایٙس ثبظ آفطیٙی قٟطی ٔقطفی ٔی وٙس وٝ فجبضتٙس        

 ( Roberts ,1998: )اظ 

 

ٞبی ثبقىٜٛ ٚ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ضاٟٞبی ثبظ آفطیٙی قٟطی ایجبز ثٙب ( :پزيصٌ َای بشرگ مقیاس)مذاخلٍ َای راَبزدی        

ثٙبٞبی ٟٔٓ » زض حبِی وٝ ایٗ ٘ٛؿ ؾبذت ٚ ؾبظ ثٝ ٔٙؾٛض ضٚ٘ك ثركی ثٝ قٟط یب ثٝ فجبضتی ایجبز . ٔقتجط ثطای اضتمب ٔحیظ قٟطی ٔی ثبقس
ٔؿتّعْ عطاحی ثٝ ٔقٙبی عطاحی ٔقٕبضا٘ٝ اؾت ، أب پطٚغٜ ٔٛضز ٘ؾط ٔحطوی ثطای تغییط ٔحیظ قٟطی پیطأٖٛ ذٛز « ٚ٘كب٘ٝ ٞبی قٟطی

تّمی ٔی قٛ٘س ٚ آٟ٘بیی وٝ ضاٞجطزٞبی عطاحی قٟطی ثطای « ٔقٕبضی ثعضي»ثٙبثطایٗ الظْ اؾت ، ٔیبٖ پطٚغٜ ٞبیی وٝ . حؿٛة ٔی ٌطززٔ
زض  "غضغ پٕپیسٚ"اظ جّٕٝ ٘رؿتیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پطٚغٜ ٞبی ثعضي ٔمیبؼ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔطوع . ثبظ آفطیٙی ثٝ وبض ثؿتٝ ٔی قٛ٘س ، تٕبیع لبئُ قس

 . وطزپبضیؽ اقبضٜ 
اؾتفبزٜ اظ ٔعایبی ٔكبضوت ٌطٜٚ ٞبی اجتٕبفی یىی زیٍط اظ فٙبنط وّیسی ثبظ آفطیٙی قٟطی ٔحؿٛة :مشارکت  اجتماعی        

ثسیٟی اؾت ضاٞجطزٞبی زضٌیط ؾبظی اجتٕبؿ زض عطاحی قٟطی نطفب ایٗ ٔٛضٛؿ ٘یؿت وٝ اُٞ حطفٝ ثب ٔطزْ فبٔی ٔكبٚضٜ وٙٙس .ٔی ٌطزز
زضٌیطؾبظی . ٚ وبٔال ٔطزْ ضا زض فطایٙس ثبظ ؾبظی زذیُ ؾبظز. ٘مغٝ آغبظی ضا ثطای ذٛز اثتىبض فُٕ تكىیُ زٞٙس، ثّىٝ ٌبٞی ٕٔىٗ اؾت 

پطٚغٜ ٘ٛؾبظی وطاٖٚ . اجتٕبؿ ، ٕٞچٙیٗ ٘ؿجت ثٝ ؾیط تحِٛی ٚ تىٛیٗ پطٚغٜ ، زض چبضچٛة اعالفبت ٚ آٔٛظـ ٚ ٘یع ٔكبٚضٜ ، حؿبؼ اؾت
ایٗ ٔٛضز اؾت وٝ ثٝ ذهٛل ثٝ ایٗ جٙجٝ فطایٙس ثٝ عٛض جسی پطزاذتٝ اؾت ، تب جبیی وٝ حتی ثچٝ اؾتطیت زض ٌالؾىٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٔٛفك اظ 

 .  ٞبی ٔساضؼ اثتسایی تطغیت ٚ تكٛیك قسٜ ا٘س وٝ ایسٜ ٞبی ذٛز ضا ٘ؿجت ثٝ ایٗ پطٚغٜ اثطاظ زاض٘س

ٌٙجب٘یسٖ ٔٙبثـ ٔبِی ٔرتّظ ٚ آٔیعٜ ای اظ وبضثطی ٞب زض عطح فبُٔ وّیسی :  کاربزی مختلط ي سزمایٍ گذاری مختلط       

ثطای ٘رؿتیٗ ثبض ثٝ إٞیت ایٗ زٚ فٙهط اقبضٜ وطز ٚ ( 1984)جیٗ جیىٛثع . زیٍطی زض ٔٛفمیت عطح ٞبی ثبظ آفطیٙی ٔحؿٛة ٔی قٛز
ٔٙؾٛض آٟ٘ب اظ ایٗ ثحج ایٙؿت وٝ آٔیعٜ . ٝ زاز٘سثبض زیٍط ایٗ ثحج ضا ازأ( 1985)آِىٛن ٚ ٕٞىبضا٘ف زض وتبة ٔحیظ ٞبی پبؾرسٜ 

ٚ اظ . وبضثطی ٞب ، ٘ؾبضت ٚ ٔطالجت قجب٘ٝ ضٚظی فضبٞب ٚ تطاوٓ فبثطاٖ ضا تضٕیٗ ٔی وٙس ، ٚ ثٝ ایٗ ٚؾیّٝ حؽ أٙیت ضا افعایف ٔی زٞس
چٝ تقطیف ٞبیی وٝ ثطای وبضثطی ٔرتّظ  اٌط. ایٗ عطیك ؾطظ٘سٌی ٔحّٝ یب ٔٙغمٝ ، چٝ اظ ِحبػ ثهطی ٚ چٝ وبضوطزی ، اضتمب پیسا ٔی وٙس

. اؾتاضائٝ قس، ثؿیبض ٔتفبٚت ا٘س ، أب زض چبضچٛثی وٝ زض ایٙجب ثٝ وبض ٔی ضٚز ، ٔتضٕٗ تٛظیـ ٔٙبؾجی اظ وبضثطی ٞب زض ؾط تب ؾط یه ٘بحیٝ 
ؾجه ٞبی ٔرتّف ٔقٕبضی ٚ اِٚٛیت  ایٗ اؾت وٝ ٘مكٝ ٞبی ؾبذتٕب٘ی ثٝ عٛض جساٌب٘ٝ ثب( تبٔیٗ ثٛزجٝ )ٚٔٙؾٛض اظ آٔیعٜ ؾطٔبیٝ ٌصاضی 

ثٝ ایٗ تطتیت تٙٛؿ ثهطی تضٕیٗ ٔی قٛز ٚ ثٝ ایٗ ٔقٙب ٞٓ ٞؿت وٝ اٌط ٔؿبئّی ثب یه . ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ، تطؾیٓ قٛ٘س ٚ قىُ ثٍیط٘س
 . فبُٔ فقبَ فٕسٜ زض یه اثتىبض فُٕ پیف ثیبیس ، آٖ ٌبٜ وُ عطح زض ٔقطو ٔربعطٜ لطاض ٕ٘ی ٌیطز

زض حبِیىٝ زض ثبظ آفطیٙی قٟطی ، ٔٙؾٛضاظ حفبؽت اظ ٌصقتٝ ، ٔب٘ٙس عطح ٞبی حفبؽتی ٘یؿت ، ثٙبثط :  گذشتٍحفظ تذايم با        

 .حفؼ تساْٚ ثب ٌصقتٝ ثرف ٟٕٔی اظ عطح ٔٛفمیت آٔیع ثبظ ؾبظی ثٝ قٕبض ٔی آیس( 1994)٘ؾط وّرٖٛ  
حؽ ٞٛیت ، افعایف ٞط یه اظ ٘مبط ٞسایتٍط ٚ اضتمبی ٔٙؾٛض اظ ثطلطاضی ثطذی پیٛ٘س ٞب ثب ٌصقتٝ ، فجبضت اؾت اظ افعایف زأٙٝ 

حبفؾٝ جٕقی یه قٟط زض « ضٚؾی»ثٝ ٘ؾط . ٘بْ زازٜ اؾت« حبفؾٝ جٕقی» چیعی وٝ آِسٚ ضٚؾی ، ٘ؾطیٝ پطزاظ ایتبِیبیی ، ثٝ آٖ 
ْٚ ٚ پیٛؾتٍی ثط تسا. آٖ ٟ٘فتٝ اؾت( تٛپٌٛطافی)یبزٔبٖ ٞب ٚ ثٙبٞبی ٟٔٓ آٖ ، اٍِٛی ذیبثبٖ ٞب ، ٘مكٝ ٚ ٔٛلقیت عجیقی 

ثٝ عٛض وّی ایٗ ٔجحج،السأبتی ٘ؾیط حفؼ ٚ اثمبی ٘مبط ٚ ثٙبٞبی وّیسی ٚ . وبضثؿت ٔجسز ثركی یب تٕبْ ایٗ ٔٛاضز ٔتىی اؾت
فٕسٜ ، ٔساذّٝ ٞبی ذالق ثطای ؾتبیف اظ ٌطٜٚ ٞبی الّیت لٛٔی ٚ افطاز ؾط قٙبؼ ٚ ظ٘سٜ وطزٖ تساْٚ ، اظ عطیك تفؿیط قىُ 

 . ٝ ٔٙؾٛض فطاٞٓ آٚضزٖ ٔسَ ٞبی جسیس ثطای ظ٘سٌی قٟطی ٔقبنط ضا زض ثط ٔی ٌیطزٞبی قٟطی ٌصقتٝ ث

ایجبز یىپبضچٍی اظ عطیك افعایف ٘فٛشپصیطی یىی زیٍط  :ایجاد یکپارچگی در اصالح شبکٍ دستزسی َای شُزی       

ا ثٝ ٚؾیّٝ فبثطاٖ پیبزٜ یب ذٛزضٚٞبی ٍٕٞب٘ی ٚ اتهبَ ٞبی وبِجسی ٘ٝ تٟٙب زؾتطؾی فیعیىی ض. اظ فٙبنط وّیسی ثبظ آفطیٙی قٟطی ٔی ثبقس
 . یب اتٛٔجیُ ٞبی قرهی فطاٞٓ ٔی آٚض٘س ، ثّىٝ تمطیجب ثٝ ٔقٙبی ٚالقی وّٕٝ  ، افك ٔٙؾط قٟطی ضا ٘یع ٚؾقت ٔی ثركٙس
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ضٚ ٔی تٛا٘س زض تغییط ٚ ثبظ ؾبظی ٔطوع قٟط ثیطٍٔٙبْ ٕ٘ٛ٘ٝ زلیك ٚ ؽطیفی اظ ٘مف ٟٕٔی ثٝ قٕبض ٔی آیس وٝ انالحبت قجىٝ پیبزٜ        
زض ذالَ فبنّٝ ظٔب٘ی ٘ؿجتب وٛتبٞی تهٛیط ٚ حبَ ٚ ٞٛای ٔطوع قٟط  ثیطٍٔٙبْ ٚ ٔحّٝ ٞبی زٚض اظ ٔطوع قٟط ثٝ . تجسیُ وُ قٟط ایفب وٙس

جبٔس وٝ ضاٞجطز ایٗ تحَٛ ظٔیٙٝ ای ضا ثطای ٘ٛظایی فطٍٞٙی ثیطٍٔٙبْ فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت ، وٝ ثٝ ٔعیت ثقسی ٔی ا٘. وّی تغییط یبفتٝ اؾت
 . عطاحی قٟطی ٔی تٛا٘س ثٝ ایجبز آٖ وٕه وٙس ، ٚ آٖ ثٝ ٚجٛز آٔسٖ ٔیسا٘ی اؾت ثطای ذاللیت

قبذهٝ ثؿیبضی اظ عطح حبی ثبظ آفطیٙی ٔٛفك ، ثطٚظ تٛاٖ ثبِمٜٛ ذالق ، زض قىُ ٞٙط :خلق فضایی بزای بزيس خالقیت        

. ثبقٍبٜ ٞبی قجب٘ٝ ٚ وبفٝ ٞب ی ذیبثب٘ی ٚ قىٛفب قسٖ ٞٙطٞب ٚ نٙبیـ فطٍٞٙی ثٛزٜ اؾتٔطزٔی ، ؾبذت ثٙبٞبی فطٍٞٙی ، ٚفٛض ٚ فطاٚا٘ی 
ثطذی افطاز اؾتسالَ ٔی وٙٙس ؾبذت ٚ ؾبظٞبی ٌطاٖ لیٕت ٚ تكطیفبتی ثط فّیٝ ایٗ جطیبٖ فُٕ ٔی وٙٙس ، زض حبِی وٝ ٞٙطٔٙساٖ ٚ جٛا٘بٖ 

ٞط چٙس ثٝ عٛض حتٓ  . ٔاللبت ٔی وٙٙس ، وبض ٔی وٙٙس ٚ ذٛـ ٔی ٌصضا٘ٙس ثٝ عٛض ٔقَٕٛ زض فضبٞب ٚ ٔىبٖ ٞبی اضظاٖ لیٕت ثب یىسیٍط
اِعأب زض فضب اتفبق ثیفتس ِٚی ثب ٕٞٝ ایٟٙب ، قٛاٞسی زض زؾت اؾت وٝ ثط « ٘ٛظایی»ضاٞجطز عطاحی قٟطی تضٕیٗ ٕ٘ی وٙس وٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ 

 .ه ٘بحیٝ ؾٟیٓ ثبقسپبیٝ آٟ٘ب عطاحی قٟطی ؾبٔبٖ یبفتٝ ٔی تٛا٘س زض ثطٚظ فقبِیت ٞبی ذالق ی

ثبظ آفطیٙی قٟطی ٚضای اٞطاف ثّٙس پطٚاظا٘ٝ ٘ٛؾبظی ، ٞسف تقطیف ٘كسٜ ٚ وّی تٛؾقٝ قٟطی ٚ ضٚـ ٘بٔقیٗ ٚ الساْ ٌطای ثبظظ٘سٜ         
ی اظ قىُ فالٜٚ ثط ایٗ ٔقبنط ؾبظ. تبویس ثبظ آفطیٙی ٕٞٛاضٜ ثط ثّٙس ٔست ثٛزٖ اٞساف ٚ زاقتٗ چبضچٛة اؾتطاتػیه ٔی ثبقس. ؾبظی اؾت

ؾبزٜ ٔطٔت یب تٛا٘جركی ظیط ؾبذت ٞب ٚ تبؾیؿبت وٟٙٝ ٚ ظٔیٗ ٞبی ؾبذتٝ قسٜ زض آٔسٜ ٚ ثٝ ؾٛی ؾبظٔب٘سٞی ٔجسز ثبفت قٟطی ، ٘ٛ 
أطٚظٜ ٔقبنط ؾبظی ثرف . قسٖ التهبزی ، ثٟجٛز ؾیٕبی قٟط ٚ ضؾیسٖ ثٝ تؿبٚی حمٛق اجتٕبفی ٚ ٔكبضوت ٔحّی حطوت وطزٜ اؾت

. ٞبی قٟطی زض ؾغح ّٔی اؾت ٚ اؾتطاتػی ٞبی ٔرتّفی ضا زض لّٕطٚ ٞبی قٟطی فطؾٛزٜ ثٝ اجطا ٔی ٌصاضز یىپبضچٝ ای اظ ؾیبؾت
(Roberts and Sykes ,2111) 

زض ایٗ ضاؾتب ثبظ آفطیٙی قٟطی فطایٙسی ضاٞجطزی اؾت وٝ ٞٓ اٞساف وٛتبٜ ٔست ثطای حُ فٛضی ٔكىالت قٟطی ضا زض ٘ؾط زاضز ٚ        
ایٗ فطایٙس ایجبز ٚحفؼ وّیت ٚ تٕبٔیت ٔحیظ قٟطی ضا . ثطای جٌّٛیطی اظ ثطٚظ ٔكىالت زض آیٙسٜ ضا جؿتجٛ ٔی وٙس ٞٓ اٞساف ثّٙس ٔست

ثبظ آفطیٙی اِٚٛیت ٞب ٚ انَٛ ضا تقییٗ ٔی وٙس . زض ٘ؾط زاضز ٚ ثٝ حهَٛ ٚ اضائٝ یه زیسٌبٜ ضٚقٗ ثط آ٘چٝ ثبیس ا٘جبْ ٌیطز ، تٕطوع ٔی وٙس
ثٝ عٛض ذالنٝ اٞساف وّی یه پطٚغٜ ثبظ آفطیٙی قٟطی ( Roberts and Sykes ,2111) . ٝ آٟ٘ب ٟٔیب ٔی ؾبظزٚ ظٔیٙٝ ضا ثطای ضؾیسٖ ث

 (Roberts,1998): ضا ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ نٛضت ثیبٖ ٕ٘ٛز 

 

تجسیس حیبت التهبزی ثط افعایف .تبٔیٗ ذٛاؾتٝ ٞبی التهبزی اظ اٞساف وّیسی ثبظ آفطیٙی قٟطی ٔی ثبقس:  َذف اقتصادی       

اقتغبَ ، وبٞف فمط ٚ اذتالف عجمبتی ، ثٟجٛز فطضٝ ٚ تمبضبی ثبظاض ، جصة ؾطٔبیٝ ٞبی زاذّی ، ثٟجٛز آٔٛظـ ٚ افعایف ٟٔبضت ٞبی 
 .حطفٝ ای ٘یطٚی وبض تبویس ٔی ٚضظز 

ثٟجٛز قطایظ اجتٕبفی ثب تٛجٝ ثٝ اضظـ ٞبی ٕٞٝ ٌطٜٚ ٞبی اجتٕبفی اظ اٞساف ثبظ آفطیٙی قٟطی ٔحؿٛة ٔی :  اجتماعیَذف        

ٔبٞیت پیچیسٜ ٚ چٙس ثقسی افت قٟطی اتربش ضاٞجطزی چٙس ٌب٘ٝ ضا . ضٕٗ ایٙىٝ ٔكبضوت ٘یع اظ انَٛ ثط٘بٔٝ ٞبی ثبظ آفطیٙی اؾت. قٛز
تمؿیٓ ٚؽبیف ٚ تٕطوع ظزایی اظ ؾبظٔبٖ ٞب . ٛؾظ یه اضٌبٖ زِٚتی یب ذهٛنی لبثُ ثط٘بٔٝ ضیعی ٘یؿت ضطٚضی ٔی ٕ٘بیس ، وٝ ثٝ تٟٙبیی ت

زض فیٗ حبَ ثط٘بٔٝ ٞبی ثبظ آفطیٙی قٟطی ثٝ ثٛزجٝ ظیبزی ٘یبظ زاض٘س . ثبفج تمؿیٓ ٚؽبیف زض ٔیبٖ افطاز ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ٔی قٛز
قطوت زازٖ ٌطٜٚ ٞبی ٔرتّف اجتٕبفی زض فطایٙس ثبظ آفطیٙی . ـ ٔبِی پطٚغٜ ٞب ٔی عّجسوٝ ٔكبضوت ٌطٜٚ ٞبی ٔرتّف ضا ثطای تبٔیٗ ٔٙبث

ا٘تمبز اظ تؿّظ ٚ ٘ؾبضت ٔؿتمیٓ ٚ . ثبفج ثٝ ٚجٛز آٔسٖ حؽ ٕٞىبضی ٚ ٔؿئِٛیت پصیطی ؾبوٙیٗ زض ثطاثط قطایظ ٔحیظ ظ٘سٌیكبٖ ٔی قٛز
 .طزْ ٔی قٛزثیف اظ حس زِٚت زض أط تٛؾقٝ ثبفج پط ضً٘ قسٖ ٘مف اجتٕبفی ٔ

تٛجٝ ثٝ حفؼ اضظـ ٞبی فطٍٞٙی ٚ حفبؽت اظ حطٚت ٞبی ثٛٔی زض جٟت افتالی ٘مف فطٍٞٙی ثبظ آفطیٙی  : َذف فزَىگی       

ثبظ آفطیٙی قٟطی ؾقی زض حفؼ ٚ اؾتفبزٜ اظ اضظـ ٞبی فطٍٞٙی زض فضب . قٟطی زض ٔحیظ اجتٕبفی اظ إٞیت ثؿیبضی ثطذٛضزاض ٔی ثبقس
جبز ٔطاوع فطٍٞٙی ٚ ٞٙطی ٚ ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت ٚ اضتمب ٔیطاث تبضیری ٚ اؾتفبزٜ اظ نٙقت ٌطزقٍطی ثٝ ٕٞطاٜ جصة ای. ٞبی قٟطی زاضز

 . ٔٛؾؿبت زا٘كٍبٞی ٚ تحمیمبتی زض ثؿیبضی ٔٛاضز ثٝ فٙٛاٖ ٔٛتٛض ٔحطن ثبظ آفطیٙی قٟطی زض ثبفت ٞبی وٟٗ ٔحؿٛة ٔی ٌطزز

ٞبی ته وبضثطی ٚ تكٛیك وبضثطی ٞبی چٙس ٔٙؾٛضٜ اظ زیٍط اٞساف ٟٔٓ ثبظ آفطیٙی ا٘تمبز اظ ؾبذت ٚ ؾبظ:  َذف کاربزدی       

 . فقبِیت ٞبی چٙس ٔٙؾٛضٜ ثٝ ؾطظ٘سٌی ٚ پٛیبیی ٔحیظ قٟطی ٔٙجط ٔی قٛز ٚ ثبفج قىُ ٌیطی فضبٞبی أٗ ذٛاٞس قس. قٟطی اؾت
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بٞب ، ثبال ثطزٖ ؾغح وٕی ٚ ویفی تبؾیؿبت ، ثبظ آفطیٙی قٟطی زض پبؾد ثٝ ٔكىالتی ٘ؾیط فطؾٛزٌی فض :  َذف کالبذی       

تجٟیعات ٚ ظیط ؾبذت ٞبی قٟطی ، ثٟجٛز قطایظ حُٕ ٚ ٘مُ ، ثٝ ز٘جبَ ثبظیبفت فضبٞبی ثب اضظـ ٚ اؾتفبزٜ ٔجسز اظ آٟ٘ب ٚ حفبؽت اظ 
 .فی ٘یع تٛجٟی ٚیػٜ زاضزٚ اظ ایٗ ضٜ ثٝ ٔٛاظات السأبت وٕی ثٝ السأبت وی. ثبفت ٞبی تبضیری ٚ حطٚت ٞبی ثٛٔی ٔٙغمٝ ٔی ثبقس 

. پبیساضی ثٝ حفؼ ٔٙبثـ ٔحیغی زض فطایٙس ثبظ آفطیٙی قٟطی اقبضٜ زاضز . ٞسف ٔحیغی ثبظ آفطیٙی پبیساضی اؾت : َذف محیطی       

یٙٝ ٚ ٔٙبفـ ٚ اضائٝ یه ضاٜ حُ پبیساض ، تٛؾقٝ ٔسیطیت ٔتقبزَ التهبزی ، اجتٕبفی ٚ ٔحیغی ، حٕبیت اظ ٘ؿُ ٞبی آیٙسٜ ، تٛظیـ ٔتقبزَ ٞع
 Roberts and). اضتمب فقبِیت ٞبی التهبزی ثٝ ٔٙؾٛض افعایف ویفیت ٔحیغی اظ اٞساف پبیساضی زض فطایٙس ثبظ آفطیٙی قٟطی ٞؿتٙس

Sykes,0222) 

 

 گزدشگزی بٍ عىًان ابشار باس آفزیىی شُزی
 

ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ پیف اظ ایٗ شوط قس تٛؾقٝ التهبزی ، افعایف اقتغبَ ، وبٞف فمط ٚ افتطاق اجتٕبفی ٚ تبٔیٗ تؿٟیالت فٕٛٔی ٚ       
زض ایٗ ٔیبٖ ٌطزقٍطی قٟطی ثٝ فٙٛاٖ ٔٛضٛفی ٔٛحط . أىب٘بت اجتٕبفی اظ اٞساف وّیسی ٞط ثط٘بٔٝ ثبظ آفطیٙی قٟطی ٔحؿٛة ٔی قٛز

جبشثٝ ٞبی . ثٛزٜ وٝ أطٚظٜ زض لبِت ضاٞجطز ثؿیبضی اظ قٟطٞب ثطای ثبظ آفطیٙی آٟ٘ب ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾتزض اثقبز ٔرتّف تٛؾقٝ قٟطی 
ٚضٚز ؾطٔبیٝ ثٝ ٔطاوع قٟطٞب اظ عطیك . ٌطزقٍطی زض اغّت ٔٛاضز فبّٔی ثطای جّت ؾطٔبیٝ ٚ حضٛض ٔطزْ  زض قٟطٞب ٔحؿٛة ٔی قٛز

ٝ تٟٙب اٞساف التهبزی تٛؾقٝ قٟطٞب ضا ثطآٚضزٜ ٔی ؾبظز ، ثّىٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔٛتٛض ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ثرف ٌطزقٍطی ٚ ذٛز ٌطزقٍطاٖ ٘
٘ؾیط ثٟجٛز ٔحیظ اجتٕبفی ٚ ٔكبضوت ٌطٜٚ -اظ ؾٛی زیٍط اٞساف اجتٕبفی ثبظ آفطیٙی . ٔحطوی ثطای تٛؾقٝ ٘مبط پیطأٛ٘ی قٟط ٔی ثبقس

 . ٌطزز ٘یع ثٝ زِیُ ؾٛز ؾطقبض ٌطزقٍطی أىبٖ پصیط ٔی -ٞبی ٔرتّف اجتٕبفی
ٌطزقٍطی فقبِیتی اؾت ثب اثقبز ٌٛ٘بٌٖٛ التهبزی ، اجتٕبفی ، فطٍٞٙی ، ٔحیغی ٚ ؾیبؾی ثٝ ٘حٛی وٝ غبِت قئٛ٘بت ظ٘سٌی         

ٕ٘ی تٛاٖ یه ثقس آٖ ضا ثط زیٍطی . اظ ایٗ ضٚ زض ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای ایٗ فقبِیت ، ثبیس جبٔـ ٍ٘طی ٚجٛز زاقتٝ ثبقس. ا٘ؿبٖ ضا قبُٔ ٔی قٛز
ثسیٟی اؾت وٝ ٍ٘طـ ته ثقسی زض ثط٘بٔٝ ضیعی ایٗ  فقبِیت ٔٙجط ثٝ ذؿبضت فطاٚا٘ی ذٛاٞس قس ، . یح زاز ٚ یب وٓ إٞیت تط قٕطزتطج

اظ ؾٛیی زیٍط ثطای ٞسایت تٛؾقٝ ٌطزقٍطی ٔكبضوت ٕٞٝ جب٘جٝ . چٙب٘چٝ ثؿیبضی اظ تجطثٝ ٞبی ٔٛجٛز ٘یع ثیبٍ٘ط ایٗ ٚالقیت ٞؿتٙس
 . زض ایٗ ٔیبٖ ٔكبضوت ٚ حٕبیت ٔطزْ ٘مف ثٝ ؾعایی زاضز. فٕٛٔی ٚ ذهٛنی ضطٚضیؿت ثرف ٞب ، افٓ اظ زِٚتی ،

اظ ٘مغٝ ٘ؾط ٔبٞیت التهبزی ٌطزقٍطی ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ تّمی ٕ٘ٛز وٝ ثٝ ٔجطزی وٝ ٌطزقٍطاٖ الساْ ثٝ ٔؿبفطت ٔی ٕ٘بیٙس ،         
فٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ تِٛیس ضا ثٝ ذسٔت ٌطفتٝ ٚ ثبعیف ٚؾیقی اظ فقبِیت ٞب  ایٗ فقبِیت. ٔجٕٛفٝ ای اظ فقُ ٚا٘فقبالت التهبزی قطٚؿ ٔی ٌطزز

زض ایٗ نٙقت جبشثٝ ٞب ، تؿٟیالت ٚ ذسٔبت ضفبٞی ثٝ فٙٛاٖ وبال ثٝ ٌطزقٍط فطضٝ قسٜ ٚ ٘یبظ ٚ تٕبیُ آٟ٘ب ثٝ زیساض اظ . زض اضتجبط اؾت
ت ذسٔبتی اؾت ، ظیطا ٌطزقٍطاٖ ثطای تبٔیٗ ٘یبظ ٞبیكبٖ ٌطزقٍطی یه نٙق. ٔٙغمٝ ٚ جبشثٝ ٞبی آٖ ثٝ فٙٛاٖ تمبضب ثٝ قٕبض ٔی ضٚز

ٟٕٔتطیٗ ا٘تؾبضات آ٘بٖ اضائٝ ذسٔبتی زض اضتجبط ثب ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای ظٔبٖ ٚ ٔمهس ؾفط ، یبفتٗ ٚ ضظضٚ ٕ٘ٛزٖ ٔحُ . ا٘تؾبض ذسٔت زاض٘س
 . ٔی ثبقس. . . البٔت زض ٔمهس ، تبٔیٗ ٚؾبیُ ضفت ٚ آٔس ٚ 

٘ؾط التهبزی ، ثطای تٛؾقٝ ٌطزقٍطی زض یه ٔٙغمٝ ایجبز تبؾیؿبت ، ظیط ؾبذت ٞب ٚ أىب٘بت ٔٛضز ٘یبظ ایٗ  ثسیٟی اؾت اظ ٘مغٝ      
ٞعیٙٝ . فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ایٗ ثؿتط ٔؿتّعْ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٚ نطف ٞعیٙٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ تٛؾظ ٔطزْ ٚ زِٚت اؾت. نٙقت أطی ضطٚضی اؾت

 (1385ٔقهٛٔی ، : )ی تٛاٖ ثٝ چٙس ٌطٜٚ تمؿیٓ ثٙسی ٕ٘ٛز ٞبی فٕسٜ ثطای تٛؾقٝ ٌطزقٍطی زض یه ٔٙغمٝ ضا ٔ
 

فٕستب قبُٔ ایجبز ٚ ٍٟ٘ساضی تبؾیؿبت ظیط ثٙبیی ٚ تبؾیؿبت البٔتی  : سزمایٍ گذاری کالن بز ريی دارایی َای ثابت       

 .ٔی قٛز. . . ٚ ٔٛؾؿبت فطٍٞٙی ٚ 

جطاٖ اذتالالت ضٚا٘ی ٘بقی اظ تفبٚت ثیٗ ظ٘سٌی فبزی ایٗ ثرف قبُٔ ٞعیٙٝ ٞبی ج:  فزَىگی-َشیىٍ َای اجتماعی       

ضا قبُٔ ٔی . . . ٔصٞجی ٚ فطٍٞٙی ٚ -ؾبوٙیٗ ٔٙغمٝ ٚ ظ٘سٌی ٔٛضز تٛجٝ ٌطزقٍطاٖ ، ٞعیٙٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ زٌطٌٛ٘ی زض اضظـ ٞبی ؾٙتی
 .قٛز

ظ ، زٌطٌٛ٘ی چكٓ ا٘ساظ ٞبی عجیقی ، ایٗ زؾتٝ ٞعیٙٝ ٞبیی اظ لجیُ ٞعیٙٝ ججطاٖ افعایف آِٛزٌی ٔحی:  َشیىٍ َای محیطی       

 .تغییطات زض تجبزَ ظیؿت ٔحیغی ٚ ٞعیٙٝ ایجبز ٘ٛاحی حفبؽت قسٜ ضا قبُٔ ٔی قٛز
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أب فّی ضغٓ ایٗ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞب ، نٙقت ٌطزقٍطی زض ٔمبیؿٝ ثب ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔطثٛط ثٝ آٖ ، ٔتىی ثٝ تقساز ٘ؿجتب ظیبزی وبضٌط        
ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ ثٝ اظا ٞط فطنت . ی قغّی ظیبزی ثطای وبضوٙبٖ غیط ٔترهم ، جٛا٘بٖ ٚ ظ٘بٖ ایجبز ٔی وٙس ثٙبثطایٗ فطنت ٞب. اؾت

ٌطزقٍطی ٔٙجط ثٝ افعایف تحطن . یب ثٝ فجبضتی ضطیت فعایٙسٜ اقتغبَ آٖ ثبالؾت. قغّی ٔؿتمیٓ حسالُ زٚ قغُ جٙجی ثٝ ٚجٛز ٔی آیس
ِصا زض ٔحبؾجبت التهبزی ٌطزقٍطی ثٝ . ٘بٌٖٛ ٚ وٕه ثٝ ؾطفت ٌطزـ پَٛ ٔی قٛززض تِٛیس ٚ تٛظیـ ، ایجبز ٔكبغُ ٚ ذسٔبت ٌٛ

ضطیت افعایف زضآٔس زض ٌطزقٍطی ؾجت . ضطیت افعایف زض آٔس ٚ ضطیت افعایف اقتغبَ: زٚضطیت یب ضطایت فعایٙسٜ اقبضٜ ٔی قٛز 
 ( 1385ٔقهٛٔی ، . )ٔی قٛز افعایف حطٚت ٚ ضطیت افعایف اقتغبَ ، ٔٛجت ایجبز ٔكبغُ جسیس اظ عطیك ٌطزقٍطی

ایٗ نٙقت ٔٙبثقی ضا ثٝ وبض ٔی ٌیطز وٝ ٔقٕٛال اظ ٘ؾط التهبزی فبلس اضظـ ثبِفقُ ٞؿتٙس ٚ اظ عطیك تٛؾقٝ ٌطزقٍطی ثٝ فٙٛاٖ        
نٙقت ثٝ  ثٙبثطایٗ تٛؾقٝ ایٗ. اظ ؾٛیی زیٍط ثطای احساث تؿٟیالت ٌطزقٍطی ثٝ تىِٙٛٛغی پیكطفتٝ ٘یبظ ٘یؿت. وبال ٔغطح ٔی قٛ٘س

اظ ایٗ ضٚ ٌطزقٍطی زض ( 1372ویبٕٟ٘ط ، . ) ذهٛل زض ٔٙبعك ٚ ٘ٛاحی وٝ زاضای وبضٌط غیط ٔبٞط ٔبظاز ثط٘یبظ ٔی ثبقٙس لبثُ تٛجٝ اؾت
ٔٙبعمی وٝ ثٝ ٞط زِیّی اظ ضقس نٙقتی ٚ یب ؾبیط ضاٟٞبی تٛؾقٝ التهبزی ٔحطْٚ ٔب٘سٜ ا٘س زض ثطذی ٔٛاضز ثٝ فٙٛاٖ یه فقبِیت التهبزی 

زض حمیمت تٛؾقٝ . ثٝ ذهٛل اٌط ظٔیٙٝ ٞبی ایٗ نٙقت زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٘ؾط اظ لجُ ٔٛجٛز ثبقس. ط ثٙبیی ٚ تٟٙب ضاٜ تٛؾقٝ ٔغطح ٔی قٛزظی
ثٙبثطایٗ اظ ٞط ٘ؾط ثٟتطیٗ ضاٜ تٛؾقٝ ٚ ثبظ . ٌطزقٍطی زض یه ٔٙغمٝ ٌطزقپصیط ثٝ تٛؾقٝ ٔحسٚزٜ اعطاف آٖ ٔٙغمٝ ٘یع وٕه ٔی وٙس

زی ، اجتٕبفی ، فطٍٞٙی یه ٔٙغمٝ ثٝ قٕبض ٔی ضٚز ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔٛتٛض ٔحطوٝ تٛؾقٝ ثٝ قٕبض ٔی ضٚز وٝ فالٜٚ ثط آفطیٙی حیبت التهب
 . تٛؾقٝ زض ٔٙغمٝ ٔعثٛض ٔٛجت پیكطفت ٔٙبعك پیطأٛ٘ی ٘یع ٔی ٌطزز

 

 وتیجٍ گیزی

 

ایٗ الساْ تجییٗ ٌصقتٝ زض حبَ ٚ . آٔس قسٖ ضا زاضز ثب تٛجٝ ثٝ آ٘چٝ ٔالحؾٝ ٌطزیس ، ثبظ آفطیٙی قٟطی زض ٘فؽ ذٛز ، ٘ٛ قسٖ ٚ ضٚظ       
اظ ایٗ ضٚ ثبظ . تٛجٝ ثٝ ٘یبظٞبی حبَ ٚ آیٙسٜ ٚ تقطیف وبِجس ٚ فضب ضا زض ثطٔی ٌیطز ٚ زضحمیمت فطایٙسی ثطای تجسیُ ٔیطاث ثٝ حطٚت ٔی ثبقس

أی اؾت یىپبضچٝ ٚ جبٔـ ثطای حُ ٔكىالت ثبفت آفطیٙی قٟطی وبضی آییٙی ٚ ثغئی اؾت وٝ ٕ٘ی تٛاٖ آٖ ضا ثٝ یىجبضٜ افٕبَ وطز ٚ الس
 .وٝ فّی اِرهٛل زض پی ثٟجٛزی قطایظ ٔحیغی ، اجتٕبفی ، التهبزی ٚ وبِجسی ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٘ؾط ٔی ثبقس

تٕبیُ ثٝ  ثبظ آفطیٙی قٟطی اظ ؾٛیی ٘مغٝ اتىب ذٛز ضا ثط ٌصقتٝ ٞب ثٙب ٔی ٟ٘س ، تب ضً٘ ٚ ضٚیی جسیس ثٝ آٟ٘ب ثجركس ٚ اظ ؾٛیی زیٍط       
ثسیٗ ِحبػ ٞط چٙس تٛجٝ . ضٞبیی اظ ٍ٘بٜ نطف ثٝ ٌصقتٝ ٞب زاضز تب ثتٛا٘س ثب جسا قسٖ اظ ٌصقتٝ ٞب ٔقٙب ٚ ٔبٞیت جسیسی ضا ثٝ ثبفت ثجركس

س٘ؾط ثٝ ٔیطاث ٚ حفبؽت اظ اثٙیٝ اظ ٘ىبت ظیطثٙبیی ایٗ ٍ٘طـ ٔی ثبقس ِٚیىٗ ٍ٘بٜ نطف ٔٛظٜ ای ثٝ آٖ ٚ فسْ تجسیُ ٔیطاث ثٝ حطٚت ضا ٔ
ثسیٗ ٔقٙب وٝ ثٝ حفؼ . ضا تحت پٛقف ذٛز زض ٔی آٚضز( ٌصقتٝ ، حبَ ، آیٙسٜ) ثّىٝ ظٔبٖ ٞب ٚ زٚضٜ ٞبی ٔرتّف تبضیری . لطاض ٕ٘ی زٞس

اضظـ ٞبی تبضیری ثٝ جبی ٔب٘سٜ اظ ٌصقتٝ ، تبٔیٗ ذٛاؾت ٞبی اجتٕبفی ظٔبٖ حبَ ٚ پیكٍٛیی ٚ ترٕیٗ اتفبلبت آیٙسٜ یبضی ٔی ضؾب٘س ٚ 
زض ایٗ ٍ٘طـ افتمبز ثط ایٙؿت وٝ اؾتفبزٜ اظ ثٙبٞبی تبضیری . بِی اؾت وٝ زضؼ ٌطفتٗ اظ ٌصقتٝ ، ٘مغٝ اتىب ایٗ فطایٙس ٔی ثبقسایٗ زض ح

ثٝ نٛضت التهبزی ٚ تٛجٝ ثٝ حفبؽت ثٝ فٙٛاٖ ایجبز وٙٙسٜ اقتغبَ زض زضاظٔست ٚ ثٝ نٛضت پبیساض ثٝ فٙٛاٖ ٘یطٚی ٔحطوٝ ضقس التهبزی 
زض حمیمت ٞسف ٟ٘بیی زض ثبظ آفطیٙی قٟطی تطٔیٓ ٚ اضتمبی ویفیت ظ٘سٌی قٟطی اظ عطیك ثٟجٛز ٚ . ٝ ٔس٘ؾط لطاض ٌیطز ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔساذّ

 .تٛؾقٝ ٚیػٌی ٞبی ٔٙحهطثفطز یه ٔىبٖ اؾت
ب ثٟطٜ ٌیطی اظ ثسیٗ ٔٙؾٛض ثطای ثبظ آفطیٙی قٟطی ٔی ثبیس ضاٞجطزٞب ٚ عطح ٞبی ضاٞجطزی وّیسی پیكٟٙبز ٌطزز تب زض عَٛ ظٔبٖ ٚ ث       

زض ایٗ . ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٌطٜٚ ٞبی ٔرتّف ٚ ٔكبضوت اجتٕبفی ، ثبفت ثٝ ضقس ٚ تٛؾقٝ وبِجسی ، اجتٕبفی ، فطٍٞٙی ٚ التهبزی ثپطزاظز
. نٛضت اؾت وٝ یه چٙیٗ وبِجسی ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبظٞبی ظٔبٖ ٔقبنط ٚ ذٛاؾت ٚ تٕبیُ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ ذٛز ثٝ ضقس ٚ تٛؾقٝ ٔی پطزاظز

ٛجٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ وٝ زض ثبظ آفطیٙی ثٝ ثؿیبضی اظ جٙجٝ ٞبی غیط وبِجسی زض قٟط ٘یع تٛجٝ ٔی قٛز ٚ تجسیس ٘ؿُ التهبزی ، اجتٕبفی ، ثبت
اظ . فطٍٞٙی ٚ وبضوطزی قٟط ٘یع ٔس ٘ؾط لطاض زاضز ، ثٙبثطایٗ تٛجٝ نطف ثٝ جٙجٝ ٞبی وبِجسی ٔب٘ـ اظ تحمك اٞساف ٔقبنط ؾبظی ٔی ٌطزز

زض . اؾت ، ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ زض اثتسا ٔٛضز ٔغبِقٝ زلیك لطاض ٌیطز تب ٔكرم قٛز فطؾٛزٌی ثبفت اظ چٝ ٘ٛفی ٔی ثبقس ایٗ ضٚ الظْ
نٛضت ٚجٛز فطؾٛزٌی وبضثطی فّی ضغٓ ٚجٛز فطؾٛزٌی ٞبی وبِجسی ٚ فیعیىی ٘یبظ ثٝ ا٘سیكیسٖ ثٝ جٙجٝ ٞبی التهبزی ثبفت ٘یع ٔٛضز 

٘ساظ ٚ ترهیم ٘مف ٌطزقٍطی ثٝ ثبفت ٞبیی وٝ اظ ؾٛیی زچبض فطؾٛزٌی قسیس وبِجس ٚ وبضثطی ٞؿتٙس تسٚیٗ چكٓ ا. تٛجٝ لطاض ٔی ٌیطز
ٚ اظ ؾٛیی زیٍط زاضای ٔیطاث ٔٙحهط ثفطز ٚ ثبفت اضظقٕٙس تبضیری ٔی ثبقٙس الساْ ٔسثطا٘ٝ ای اؾت وٝ ٘یبظٔٙس ٔساذّٝ ٚ ٔطٔت قٟطی 
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ثٝ جٙجٝ ٞبی التهبزی ٌطزقٍطی ٔی تٛا٘س ِغٕبت ججطاٖ ٘بپصیطی ثٝ ز٘جبَ  ٞط چٙس تٛجٝ نطف. ا٘سیكیسٜ ٚ حؿبة قسٜ ای ٔی ثبقس 
 . زاقتٝ ثبقس ، أب ثب زض٘ؾط ٌطفتٗ اثقبز ٕٞٝ جب٘جٝ ایٗ نٙقت ٔی تٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔحطن تٛؾقٝ اظ آٖ ثٟطٜ جؿت

طزقٍطی ثبیس ثٝ قیٜٛ ای ٌ. ثرف ٌطزقٍطی زض حبَ حبضط یىی اظ ظیط ثرف ٞبی ذسٔبت زض التهبز وكٛض ٔحؿٛة ٔی قٛز        
ثسیٗ نٛضت تٛضیؿٓ ٔی تٛا٘س ٔٙبفـ لبثُ ٔالحؾٝ ای ضا ثسٖٚ . ٔٙؿجٓ وٙتطَ قسٜ ٚ ثط ٔجٙبی ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٛحط تٛؾقٝ یبفتٝ ٚ ازاضٜ ٌطزز

ایٗ أط ضا  تجطثٝ ثؿیبضی اظ ٘ٛاحی ٌطزقٍطی زض جٟبٖ. ایجبز ٔكىالت جسی اجتٕبفی ٚ ظیؿت ٔحیغی ثطای ٔٙغمٝ ٔٛضز ٘ؾط تبٔیٗ ٕ٘بیس
ثٝ احجبت ضؾب٘یسٜ وٝ زض ثّٙس ٔست ضٚـ ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ ثطای تٛؾقٝ ٌطزقٍطی ٔی تٛا٘س ثسٖٚ ایجبز ٔكىالت فٕسٜ ٔٙبفقی ضا زض ثطزاقتٝ 

ثٙبثطایٗ قٙبذت ٔؿبئُ ٚ ٘یبظٞبی ثبفت ٞبی وٟٗ قٟطی ٚ افغبی ٘مف فٕسٜ ٌطزقٍطی . ٚ ثٝ حفؼ ضضبیت ؾبوٙیٗ ٚ ثبظاض ٘یع ٔٙجط قٛز
آٟ٘ب ضاٜ حّی ٔٙبؾت ثطای تٛؾقٝ وٕی ٚ ویفی آٟ٘ب ٔحؿٛة ٔی قٛز وٝ ضٕٗ تبٔیٗ حفبؽت اظ فٙبنط اضظقٕٙس تبضیری ٔٛجٛز زض آٟ٘ب  ثٝ

 . ثٝ زضآٔسظایی ٚ تٛؾقٝ التهبزی ٘یع وٕه ٔی ضؾب٘س
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