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 چکیدٌ

ػبصٌبستشیٗ ٘ٛؿ ٌشدؿٍشی ٞبی اخیش ٔالحؾبت صیؼت ٔحیغی ٔٛرت ٌشدیذ تب اوٛتٛسیؼٓ ثٝ فٙٛاٖ دس ػبَ

ثیؾ اص ػبیش اؿىبَ ٌشدؿٍشی ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌیشد. دس ٚالـ ایٗ ٘ٛؿ ٌشدؿٍشی دس رٟت استمبی پیـشفت 

ٞبی عجیقی، صیؼت ٔحیغی ٚ فشٍٞٙی ٔٙبعك ٌشدؿٍشی تـخیق دادٜ ؿذٜ التلبدی ٞش وـٛس، حفؼ اسصؽ

ای سا ثشای ٌشدؿٍشاٖ ٞبی ٚیظٜٝ رزاثیتٞبی ٌشدؿٍشی صیبدی اػت وتٟشاٖ داسای ربرثٝ 22اػت. ٔٙغمٝ 

 -ای ٚ ٔیذا٘ی وٝ ثٝ عشیمٝ تٛكیفیداخّی ٚ خبسری فشاٞٓ وشدٜ اػت. ایٗ ٔمبِٝ ثٝ سٚؽ ٔغبِقبت وتبثخب٘ٝ

 تٛسیؼتی پی ثشد. -ٞبی البٔتیتحّیّی تٟیٝ ؿذٜ تب ثٝ ساثغٝ عجیقت ٚ ٌشدؿٍشی ٚ تبحیش آٖ ثب عشاحی ٔزٕٛفٝ

 

 تٟشاٖ 22تٛسیؼتی، ٔٙغمٝ  -ی، عجیقت، اوٛتٛسیؼٓ، عشاحی ٔزٕٛفٝ البٔتیٌشدؿٍشَای کلیدی:  ياژٌ
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 مقدمٍ .1

ٞبی كٙقتی ثبفج ثٝ دٚس افتبدٖ ا٘ؼبٖ اص سؿذ ؿٟش٘ـیٙی دس رٟبٖ ٚ ایشاٖ ٚ اصدیبد ؿٟشٞبی ثضسي ٚ پش رٕقیت ٚ ؿٟشن

٘یبصٞبی تشیٗ وٙذ. یىی اص اكّیعجیقت ؿذٜ اػت. ثٙبثشایٗ ا٘ؼبٖ سٚص ثٝ سٚص فغؾ ثیـتشی ثشای دیذاس ٔٙبعك عجیقی پیذا ٔی

ٞبی ٔختّف اص رّٕٝ اوٛتٛسیؼٓ )عجیقت ٌشدی( ربٔقٝ ثـشی ثشای پش وشدٖ اٚلبت فشاغت ٘یبص ثٝ ٌشدؿٍشی اػت وٝ ثٝ ؿىُ

ٌیشد تٛػظ ػبصٔبٖ رٟب٘ی ٞبی عجیقی ؿىُ ٔیؿٛد. اوٛتٛسیؼٓ وٝ ثب اٍ٘یضٜ ػفش ثٝ ٔٙبعك داسای ربرثٝٔتزّی ٔی

فشت ثٝ ٔٙبعك عجیقی وٝ ٕٞشاٜ ثب ٔؼئِٛیت ثبؿذ ٚ ٔٛرت ثٟجٛد ثخـیذٖ ثٝ ٔؼب"ایٗ ٌٛ٘ٝ تقشیف ؿذٜ اػت [ 1] ٌشدؿٍشی

ٞبیی ٘ؾیش ثش ربی ٟ٘بدٖ آحبس . اص ایٗ سٚ اوٛتٛسیؼٓ ثبیذ ٔؼتّضْ ٚیظٌی"ػغح ص٘ذٌی ٔشدْ ٔحّی ٚ حفؼ ٔحیظ صیؼت ؿٛد

ٙفی ثشای ٔحیظ عجیقی ٚ ٔخجت دس صٔیٙٝ حفبؽت اص ٔحیظ صیؼت ٚ استمبء ویفیت ٔذیشیت آٖ، ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ آحبس ٔ

ٞبی ٔشثٛط ثٝ فقبِیت ٌشدؿٍشی ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ د٘جبَ ٌیشیرٛأـ ٔحّی ٚ ثٝ حذاوخش سػب٘ذٖ ٔـبسوت ٔشدْ ٔحّی دس تلٕیٓ

[. 2]ٚسی ٚ چٍٍٛ٘ی پبیذاسی آٖ ثبؿذ ٞبی ٔٙبػت ثشای ٔشدْ ٔحّی ٚ دػت ا٘ذسوبساٖ ٌشدؿٍشی ثشای استمبء ثٟشٜایزبد فشكت

تٛا٘ذ ٔؼجت ایزبد ٔـبغُ ٔختّف ٞبی تفشیحی ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ا٘ٛاؿ ٌشدؿٍشاٖ ٚ ٘یبصٞبی آ٘بٖ ٘ٝ تٟٙب ٔیحُثٙبثشایٗ ایزبد ٔ

ٞبی التلبدی ٌشدد تٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ فبّٔی رٟت ٔقشفی ٚ ؿٙبػبیی تٛا٘بییٞبی دِٚتی ٔیٚ ػٛدآٚس ٌشدد ثّىٝ ٔغبثك ثب ػیبػت

 .حبَ تٛػقٝ ثؼیبس حبئض إٞیت اػت ٞبی التلبدی وـٛسٞبی دسوٝ خٛد اص ِحبػ ػیبػت

 

تٛسیؼتی ثب  -ٞبی البٔتیتزضیٝ ٚ تحّیُ اكَٛ عشاحی ٔزٕٛفٝ ایٗ ٔمبِٝ ثشٌشفتٝ اص پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ ثب فٙٛاٖ

 تٟشاٖ(، ثٝ سإٞٙبیی آلبی 22تٛسیؼتی دس ٔٙغمٝ  -سٚیىشد تبویذ ثش كٙقت اوٛتٛسیؼٓ )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: عشاحی ٔزٕٛفٝ البٔتی

 ثبؿذ.دوتش حؼیٗ رثیحی وٝ دس دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ تٟشاٖ غشة تذٚیٗ ؿذٜ اػت، ٔی
 

 اٞذاف تحمیك .2

ٞبی ٕٞیـٍی ثشای ٌشدؿٍشی، ٔٛاسد تخشیجی اػت تٛا٘ذ یىی اص ٔٙبثـ ٟٔٓ وؼت دسآٔذ ثبؿذ، أب یىی اص دغذغٌٝشدؿٍشی ٔی

ٞبی صیؼت ٔحیغی اػت وٝ اٌش اكِٛی ثشای آٖ چٖٛ آِٛدٌی تشیٗ آٖ، آحبسیٌزاس٘ذ وٝ ٔـخقوٝ ٌشدؿٍشاٖ ثٝ ربی ٔی

حُ سػذ یه ساٜٞبی عجیقی سا ثٝ ٔخبعشٜ ثیٙذاصد. أب ثٝ ٘ؾش ٔیٞبی ٌشدؿٍشی خلٛكبً ٔىبٖتٛا٘ذ ٔىبٖسیضی ٘ـٛد، ٔیثش٘بٔٝ

تٛا٘ذ ٔب سا ثٝ ٝ اكَٛ آٖ ٔیو "اوٛتٛسیؼٓ"ثشای ایٗ وٝ ثتٛا٘یٓ ٌشدؿٍشی سا ثٝ عٛس پبیذاس حفؼ وٙیٓ، ٌشدؿٍشی ثبؿذ ثب ٘بْ 

ػٕتی ػٛق دٞذ وٝ ٔٛرت تٛػقٝ ٚ پبیذاسی ٌشدؿٍشی خٛاٞذ ثٛد. ثشای ٔخبَ یىی اص اكَٛ آٖ، دیذاس ٔؼئٛال٘ٝ اص ٔحیظ 

تٛاٖ تٛا٘ذ دس حفؼ ٚ ثمبی ٔحیظ عجیقی وٕه وٙذ. ثٙبثشایٗ دس اٞذاف تحمیك ٔیصیؼت عجیقی اػت. یه دیذاس ٔؼئٛال٘ٝ ٔی

 ؿبسٜ وشد:ثٝ ٔٛاسد صیش ا

 حفبؽت اص ٔحیظ صیؼت عجیقی ٚ استمب ویفیت ٚ ٔٙؾش ٔحیغی -

 تقییٗ ٔقیبسٞبی صیؼت ٔحیغی ٔٛحش ثش تٛػقٝ اوٛتٛسیؼٓ -

 تٟشاٖ 22اسائٝ یه اٍِٛی تٛػقٝ ٔغّٛة ٌشدؿٍشی دس ٔٙغمٝ  -

 ٚسی ٚ پبیذاسی كٙقت اوٛتٛسیؼٓ دس حٛصٜ ٌشدؿٍشیایزبد ثؼتشٞبی ٔٙبػت ثشای استمب ثٟشٜ -

 

 ػٛاالت تحمیك .3

 ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد ٔغشح ؿذٜ دس اٞذاف تحمیك، ػٛاالت اػبػی تحمیك ثٝ ؿشح صیش اػت:

تٟشاٖ ثٝ عٛس ثٟیٙٝ دس رٟت استمب كٙقت اوٛتٛسیؼٓ ثٟشٜ  22ٞبی عجیقی ٔٛرٛد دس ٔٙغمٝ تٛاٖ اص ربرثٝچٍٛ٘ٝ ٔی (1

 ثشد ؟
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 وٛتٛسیؼٓ چیؼت؟ تٛسیؼتی ثب سٚیىشد ا -اكَٛ ٚ ٔقیبسٞبی عشاحی ٔزٕٛفٝ البٔتی (2

 ٌٛیی ثٝ ٔؼبئُ صیؼت ٔحیغی ٔٙغمٝ چیؼت؟حُ ٔٙبػت ثشای پبػخساٜ (3

 

 سٚؽ تحمیك .4

ٚ حضٛس دس  یذا٘یٔ كیاعالفبت ٞٓ اص عش یسٚؽ ٌشدآٚس كیتحم ٗیدس اوّی تٛكیفی تحّیّی ٔی ثبؿذ وٝ  كیسٚؽ تحم

 اػتفبدٜ دس ایٗ تحمیك فجبستٙذ اص: ثبؿذ. اثضاس ٞبی ٔٛسدی ٔیٔختّف ٚ ٞٓ اسربؿ ثٝ ٔٙبثـ وتبثخب٘ٝ ا یفضبٞب

 كیاص ػٛاالت حَٛ ٔٛضٛؿ تحم یپشػـٙبٔٝ: ثٝ كٛست ٔزٕٛفٝ ا -

 عشح ػٛاالت ٚ حجت اعالفبت یٔلبحجٝ: ثٝ فٙٛاٖ سإٞٙب -

 ٔٛسد ٔغبِقٝ ذٜیٔـبٞذٜ: رٟت حجت ٔـبٞذات ٔشثٛط ثٝ پذ -

 ٌشدد. یتشرٕٝ دس آٖ حجت ٔ بیت خالكٝ ثٝ كٛس كیاص ٔتٗ ٔشتجظ ثب ٔٛضٛؿ تحم یثخـ بی: تٕبْ ثشداسیؾیف -

 

 پیـیٙٝ تحمیك.5

ای دس صٔیٙٝ ٌشدؿٍشی دس ٔشاوض ای ٚ ٔحّی تحمیمبت ٌؼتشدٜثب إٞیت یبفتٗ سٚص افضٖٚ ٌشدؿٍشی دس تٛػقٝ ّٔی، ٔٙغمٝ

تٛاٖ ثٝ س صیش ٔی٘بٔٝ ٚ عشح پظٚٞـی ا٘زبْ ٌشفتٝ اػت. دإِّّی ٚ ّٔی ثٝ كٛست وتبة، ٔمبِٝ، پبیبٖٞبی ثیٗآوبدٔیه ػبصٔبٖ

 إِّّی ٚ ّٔی اؿبسٜ ٕ٘ٛد:ثشخی تحمیمبت كٛست ٌشفتٝ تب وٖٙٛ دس ػغح ثیٗ

٘یض تحمیك ربٔقی دس یىی اص رضایش ٌشدؿٍشی یٛ٘بٖ ثٝ  (Haralambopoulos & Pizam)ٞبسالٔجٛپِٛغ ٚ پیضاْ  -

ا٘زبْ داد٘ذ. ایٗ ٔحممبٖ ضٕٗ ثشسػی احشات ٔتٙٛؿ ٌشدؿٍشی دس اثقبد ارتٕبفی ٚ  (Phythagorpons)٘بْ پیتبٌٛسپٛ٘ض 

فشٍٞٙی ٚ تـشیح تفضیّی آٖ، ٔلبدیك آٖ سا دس حٛصٜ ٔٛسد ٔغبِقٝ پیٍیشی وشد٘ذ. سٚؽ تحمیك ایٗ ٌشٜٚ دس صٔیٙٝ 

 [.3]ؿٛد ٞب وبس اسصؿٕٙذی دس ایٗ صٔیٙٝ ٔحؼٛة ٔیثشسػی احشات ٌشدؿٍشی ٚ ٘تبیح آٖ

ٞبی پبیذاس ٌشدؿٍشی تحمیمبت اسصؿٕٙذی كٛست ٌشفتٝ اػت ٕچٙیٗ دس ساثغٝ ثب ٌشدؿٍشی پبیذاس ٚ تٛػقٝ ؿبخقٞ -

تٍضاع ا٘زبْ ؿذٜ اػت. ٚی دس ایٗ تحمیك دس پی تٛػقٝ  A&Mدس دا٘ـٍبٜ  (Suk Choi)وٝ تٛػظ ػٛن چٛی 

 [.4]ت ٌشدؿٍشی فشاٞٓ وٙذ ٞبی ٌشدؿٍشی پبیذاس ثٛد تب اص ایٗ عشیك پبیذاسی سا ثشای پبیؾ احشاؿبخق

دسوـٛس ٔب ٘یض ٔغبِقبت ٔتقذد دس صٔیٙٝ ٌشدؿٍشی كٛست ٌشفتٝ اػت. ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ػیذ حؼٗ ٔغیقی ٍِٙشٚدی  -

اثتذا ثٝ إٞیت رٟبٍ٘شدی دس رٛأـ وٙٛ٘ی پشداختٝ ٚ  "اٞذاف رٟبٍ٘شدی دس خشاػبٖ"( دس ٔمبِٝ ای تحت فٙٛاٖ 1375)

ای، ٍٕٞبْ ثب ایزبد أىب٘بت الصْ ثشای رزة ٞش چٝ ثیـتش ثشای ایزبد تٛػقٝ پبیذاس ٔٙغمٝثٝ ایٗ ٘تیزٝ سػیذٜ اػت وٝ 

 [.5]داس سا د٘جبَ وشد ٞب، ثبیذ دس صٔیٙٝ حفؼ تقبدَ اوِٛٛطیىی ٔحیظ وٛؿیذ ٚ ثش٘بٔٝ ٞذفصٚاس ٚ تٛسیؼت

ثشخٛاس اكفٟبٖ اص عشیك  تٛػقٝ ٔٙغمٝ"( دس تحمیمی تحت فٙٛاٖ 1381ٔؼقٛد تمٛایی ٚ ٔحٕذفّی ؿبپٛسآثبدی ) -

ا٘ذ وٝ سٚػتبٞبی حبؿیٝ وٛیش ا٘ذ ٚ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ سػیذٜثٝ ثشسػی ٔضایبی ٌشدؿٍشی پشداختٝ "ٌؼتشؽ تٛسیؼٓ سٚػتبیی

ثٝ ٚیظٜ ٔٙغمٝ ثشخٛاس اكفٟبٖ ثشای سؿذ وـبٚسصی ٚ كٙقتی دس وٛتبٜ ٔذت دچبس ٔٛا٘ـ صیبدی ٞؼتٙذ ِٚی ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ 

ٔٙبؽش عجیقی، كٙبیـ دػتی ٚ آحبس ثبػتب٘ی اػت، دس ٘تیزٝ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی سا ثٟتشیٗ ؿیٜٛ رٟت وٝ ایٗ ٘بحیٝ داسای 

 [.6]ا٘ذ سػیذٖ ثٝ سؿذ ٚ تٛػقٝ التلبدی، ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙی ٘ٛاحی سٚػتبیی دا٘ؼتٝ

 

 ٔفْٟٛ فشاغت.6

ثبؿذ اص آٖ تحلیُ خٛؿی ٚ فشحی ٔی دس صثبٖ فبسػی غبِجبً ثٝ ربی وّٕٝ فشاك یب فشاغت ِفؼ تفشیح ثٝ وبس سفتٝ اػت وٝ ٔشاد

 ؿٛد. أب ٘بٌفتٝ ٘جبیذ ٌزاؿت وٝ اٚلبت ثیىبسی تٟٙب كشف تفشیح ٕ٘ی

تٛاٖ ػبفبت ثیذاسی ا٘ؼبٖ سا ثٝ دٚ ثخؾ وبس ٚ فشاغت تمؼیٓ وشد. ساثغٝ اٚلبت وبس ٚ فشاغت ا٘ؼبٖ ثٙذی وّی، ٔیدس یه تمؼیٓ

ٕٞیـٝ احشات لبثُ تٛرٟی سا دس ثشداؿتٝ، اص آٖ رّٕٝ  -وبس ٚ فشاغت -ٕٞیـٝ دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت. ثٝ تقبدَ سػب٘ذٖ ایٗ دٚ
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دػت آٚسدٖ سٚحیٝ ثٟتش ٚ دس ا٘تٟب اٚلبت فشاغت ٚ دس ٘تیزٝ ثٝتٛاٖ سفـ خؼتٍی ٚ سٚحی وبس سٚصا٘ٝ اص عشیك پشداختٗ ثٝ ٔی

 افضایؾ ثبصدٜ وبس سا ٘بْ ثشد.

ٚسی ٞبی ا٘ؼب٘ی سا دس ثٟشٜتش ٘ضدیه ؿٛیٓ ٚ آٖ سا دسیبثیٓ الصْ اػت وٝ ٔزٕٛفٝ فقبِیتوٝ ثٝ ٟ٘بد اٚلبت فشاغت ثیؾثشای ایٗ

 اص ص٘ذٌی اص ٞٓ تفىیه ٕ٘بییٓ.

 ٔقٝ أشٚصی یه ٔؼأِٝ وبٔالً ارجبسی كشفبً ثشای أشاس ٔقبؽٞبی ؿغّی: دس ربفقبِیت (1

 اضبفٝ وبس : تجبیٗ وبُٔ ثب اٚلبت فشاغت (2

 داسیوبسٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔٙضَ: والً خب٘ٝ (3

 وبسٞبی ٔشثٛط ثٝ احتیبربت صیؼتی: ثٟذاؿت، تغزیٝ، خٛاة (4

 صدیذٞبٞبیی وٝ ثش ٔجٙبی تقٟذات خب٘ٛادٌی، ارتٕبفی ٚ یب ٔقٙٛی اػت: دیذ ٚ ثبفقبِیت (5

 ٞبی آٔٛصؿی: ٔخُ ٌزسا٘ذٖ یه دٚسٜ آٔٛصؿی ثشای ٚسٚد ثٝ یه ٔحیظ وبسی ٚ یب آٔٛصؿی.فقبِیت (6

ثٝ عٛس وّی اٚلبت فشاغت احتیبد ثٝ یه ثش٘بٔٝ ٔـخق، عشح ؿذٜ ٚ ا٘تخبثی داسد. ثیىبسی ٚ ثیٟٛدٌی ٚ وـتٗ اٚلبت        

وٙیٓ ب ٔؼأِٝ اٚلبت فشاغت ثٝ آٖ كٛستی وٝ ٔب آٖ سا تٛریٝ ٔیتٛا٘ذ داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثآصادٌی ثٝ ٞیچ ٚرٝ رٙجٝ تفشیحی ٕ٘ی

-سثغی ٘ذاسد. اِجتٝ ایٗ ثب صٔب٘ی وٝ یه فشد تلٕیٓ ثٝ ا٘زبْ ٘ذادٖ وبسی ٌشفتٝ فشق داسد. ایٗ ٚلتی اػت وٝ یه فشد حغ ٔی

وٙذ. اػتفبدٜ اص ی آٖ سا ػپشی ٔیای ثشای ا٘زبْ دادٖ پغ اص فشاغت اص تٕبْ تقٟذات خٛد ٘ذاسد ٚ ثٝ ٘حٛوٙذ وٝ وبس ٔٛسد فاللٝ

اٚلبت فشاغت ٚ یب دس حمیمت اختالف ثیٗ تفشیح ٚ ثیىبسی ثؼتٍی صیبدی ثب اٚضبؿ التلبدی ٚ ارتٕبفی یه ربٔقٝ ٚ افشاد آٖ 

غت تٛاٖ آٖ سا تجذیُ ثٝ اٚلبت فشاٌزسا٘ٙذ وٝ ٔیداسد. دس ثؼیبسی اص رٛأـ وٓ دسآٔذ تٛدٜ ٔشدْ ٚلت صیبدی سا ثٝ ثیىبسی ٔی

 .]7[ٔفیذ ػبخت 

ٞبیی وٝ سؿذ ٚ ؿىفتٍی تٛاٖ ٌزسا٘ذ. سفـ خؼتٍی، ػشٌشٔی ٚ تفشیح ٚ فقبِیتثٝ عٛس وّی اٚلبت فشاغت سا ثٝ ػٝ ٘ٛؿ ٔی      

ؿٛد. ایٗ ػٝ ٔٛسد ٔؼتمیٕبً ثٝ ٞٓ وٙذ ٚ ٔٛرت اصدیبد ٔقّٛٔبت ٚ یب پشٚسؽ اػتقذادٞبی دیٍش فشد ٔیؿخلی سا یبسی ٔی

ٞب ٚرٛد داس٘ذ یب ثٝ د٘جبَ ٞب ایٗ ػٝ ٔٛسد دس دسربت ٔختّف ثشای تٕبْ ا٘ؼبٖحمیمت دس تٕبْ ٔٛلقیت ٔشثٛط ٞؼتٙذ ٚ دس

 ٞب سا اص یىذیٍش تـخیق داد.تٛاٖ آٖؿٛ٘ذ وٝ ثٝ صحٕت ٔیچٙبٖ ثب ٞٓ ٔخّٛط ٔیصیؼتی داس٘ذ ٚ ٌبٜ آٖیىذیٍش ٞٓ

چٝ ا٘ؼبٖ فشاغت فجبست اػت اص آٖ"وٝ  ا٘ذ ثٝ ایٗ ٔقٙیدٜثقضی تقشیف فشاغت سا دس دایشٜ اػتمالَ فشدی ٔحذٚد وش       

. ثٙبثشایٗ ثب "ٌضیٙذتش ثشٔیثذٖٚ ٚاثؼتٍی فىشی ثب أش ص٘ذٌی خٛد ٚ دیٍشاٖ ثشای پٛیبیی ثٟتش دس سػیذٖ ثٝ ٔضایبی سٚحی ثیؾ

ٔٙذ ؿٛ٘ذ. تقشیف ٌٛ٘ٝ فشاغت ثٟشٜیٗتٛا٘ٙذ اص اتٛاٖ ارفبٖ داؿت وٝ افشاد ثؼیبس ٘بدسی ٔیدس ٘ؾش ٌشفتٗ ایٗ ٔقٙی اص فشاغت ٔی

فّٕی اػت وٝ ا٘ؼبٖ ثقذ اص ا٘زبْ "تش اػت ٚ آٖ تٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ تب حذ صیبدی ثٝ ص٘ذٌی أشٚص ٘ضدیهدیٍشی ٘یض اص فشاغت ٔی

اػت.  ٞبی سٚصٔشٜ، فشاغت ثٝ ٔقٙی ٚالقی آٖ تمشیجبً ٘بدس. پغ ثش احش افضایؾ ٌشفتبسی"دٞذوبسٞبی سٚصٔشٜ ٚ ضشٚسی ا٘زبْ ٔی

ثٙذی ؿٛد ٚ ػپغ ٞش چٙذ فقبِیت ٍٕٖٞٛ دس صٔبٖ ٔخلٛف ٞب ثش حؼت ٘ٛؿ فقبِیت تمؼیٓ٘ؾٓ ثٝ ایٗ ٔقٙب اػت وٝ فقبِیت

ٞبی ٘ضدیه ثٝ یىذیٍش ا٘زبْ ؿٛد. ثٙبثشایٗ افضایؾ صٔبٖ ٞب ٚ صٔبٖٞبی ٔتٛاتش دس ٔىبٖثٝ خٛد ا٘زبْ ثٍیشد ٚ ٍٕٞٛ٘ی فقبِیت

 :فشاغت ثٝ أٛس صیش ثؼتٍی داسد

 حزف صٚائذ أٛس ص٘ذٌی ٚ اٚلبت ثغبِت (1

 ٘ؾٓ دس وّیٝ أٛس ص٘ذٌی (2

 التلبد ػبِٓ ارتٕبفی (3

 ؿٙبػی ٚ سٚا٘ـٙبػیایزبد ٘ؾٓ ارتٕبفی ثش ٔجٙبی اكَٛ ربٔقٝ (4

 آٔبدٌی سٚحی افشاد (5

 ػشفت ثخـیذٖ ثٝ وبسٞبی فشدی ثٝ ٘حٛ ٔتقبدَ ٚ پشٞیض اص وبّٞی (6

 ایزبد أبوٗ ٌزسا٘ذٖ ٚلت آصاد (7
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ا٘ذ ٚ دس فیٗ حبَ وٝ ػٟٕی دس ایزبد فشاغت فشدی ٚ ارتٕبفی داس٘ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٘ىبس٘بپزیشی ثٝ یىذیٍش ٚاثؼتٝتٕبْ ایٗ فٛأُ 

 ؿٛد وٝ فشاغت ربٔقٝ حزف ؿذٜ ثبؿذ.ربی تشدیذ ٘یؼت وٝ ٍٞٙبٔی فشاغت اص ص٘ذٌی حزف ٔی

 

 وبسوشدٞبی فشاغت.7

 دػتٝ تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ: 3ثٝ عٛس خالكٝ وبسوشدٞبی اٚلبت فشاغت ٚ ٘حٜٛ ٌزسا٘ذٖ آٖ ثٝ 

 وبسوشدٞبی سؿذ -3وبسوشدٞبی تفشیح        -2وبسوشدٞبی سفـ خؼتٍی     -1

اِجتٝ ایٗ یه سٚی ػىٝ اػت. سٚی دیٍش آٖ صٔب٘ی اػت وٝ اٚلبت فشاغت ثب  ب دسربت ٔختّف ثشای تٕبْ ا٘ؼبٟ٘ب ٚرٛد داس٘ذ.ث ٚ

ی ثشای فشاغت إٞیت  اػبػی داسد چٙب٘چٝ اٌش ػشٌشٔی صیشا رؼتزٛی ػشٌشٔ. ٞبیی پش ؿٛد وٝ وبسوشد ٔٙفی داس٘ذ ػشٌشٔی

 ٔٙبػت ثشای آٖ یبفت ٘ـٛد حبِت خٛد سا اص دػت ٔی دٞذٚ دیٍش ٞٛیتی ٘ذاسد.

 

 ٔفْٟٛ ٌشدؿٍشی .8

ی ٌشدؿٍشی ثٝ فٙٛاٖ  أشٚصٜ دس رٟبٖ ثب تٛرٝ ثٝ دیذٌبٟٞبی رذیذ دس ٔٛسد ٌشدؿٍشی ٚ تقبسیف ٟ٘بدٞبی رٟب٘ی، پذیذٜ

ی رٟب٘ی ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبی ٔقٙٛی ا٘ؼبٖ ٚ استمبء ویفیت ص٘ذٌی اص عشیك ٕٞجؼتٍی  ثخـی اص تٕذٖ ٔقبكش ٚ یه ؿیٜٛ

ص ایٗ دیذٌبٜ ٌشدؿٍشی ؿبُٔ ػٝ فشكٝ اكّی ٔحّی، ّٔی ٚ ثیٗ ؿٛد. ا رٛأـ ٚ فشٍٟٞٙبی وٛچه ٚ ثضسي، ٔحؼٛة ٔی

إِّّی اػت وٝ اص ٞٓ رذایی ٘بپزیش٘ذ. دس ٚالـ دس پیٛ٘ذ ٚ ٕٞىبسی ایٗ ػٝ ثخؾ اػت وٝ اٞذاف فبِی ٚ ٟ٘بیی ٌشدؿٍشی 

 .]8[وٙٙذ ٚ حتی سٚ٘ك ٚ ٘تبیذ التلبدی ٌشدؿٍشی ٘یضثٝ ایٗ ٕٞىبسی ٚاثؼتٝ اػت  تحمك پیذا ٔی

ی كشفبً  ؿٛد ِٚی ثٝ ٞیچ ٚرٝ یه پذیذٜ ؿٍشی اٌش چٝ ٔقٕٛالً ثٝ فٙٛاٖ یه كٙقت ػٛدآٚس ٚ اؿتغبَ صا ٔغشح ٔیٌشد     

ی ارتٕبفی اػت وٝ اص اثقبد ٌٛ٘بٌٖٛ التلبدی، ػیبػی،  ی پیچیذٜ التلبدی ٘یؼت. ٌشدؿٍشی دس ٔبٞیت خٛد یه پذیذٜ

صؽ التلبدی ٚ ػٛدآٚسی آٖ اص ویفیت ٚ اسصؿٟبی ارتٕبفی ٚ صیؼت ٔحیغی، فشٍٞٙی ٚ ٔذیشیتی ثشخٛسداس اػت. دس ٚالـ اس

ٌیشد. اص ایٗ سٚ فقبِیت ٌشدؿٍشی ٚلتی اص ٘ؾش التلبدی ٔفیذ ٚ ػٛدآٚس خٛاٞذ ثٛد وٝ اص ٘ؾش ارتٕبفی ٚ  فشاغتی آٖ ٔٙـأ ٔی

 ص:فشٍٞٙی اسصؽ آفشیٗ ثبؿذ. ثشای سٚؿٗ ؿذٖ ٔفْٟٛ فشاغت ثبیذ وبسوشدٞبی آٖ سا دا٘ؼت وٝ  فجبستٙذ ا

 فشكت ثیشٖٚ وشدٖ خؼتٍی وبس سٚصا٘ٝ (1

 ٌـبیؾ د٘یبیی تبصٜ ثشای فشاس اص خؼتٍی ٚ تىشاسٞب (2

 ای فشاتش اص خٛیؾأىبٖ پـت ػش ٌزاؿتٗ وبسٞبی تىشاسی ٚ لشاسدادی ٚ پبٌزاسدٖ ثٝ حٛصٜ (3

 

 ٌشدی(اوٛتٛسیؼٓ )عجیقت .9

ثبؿذ. ایٗ ٘ٛؿ اص صٜ دس كٙقت ٌشدؿٍشی ٔیای ٘ؼجتبً تباػت ٚ پذیذٜ "Ecological Tourism"اوٛتٛسیؼٓ اختلبس ٚاطٜ 

-ٞبی ٞذفٕٙذ تٛأْ ثب ثشداؿتػبصد ٚ ٔجتٙی ثش ٔؼبفشتپزیش ٔیٞبی فشاغتی ا٘ؼبٖ سا فٕذتبً دس عجیقت أىبٌٖشدؿٍشی فقبِیت

اوٛتٛسیؼٓ ٞبی ٔتٙٛؿ آٖ اػت. رٛیی اص پذیذٌٜیشی ٚ ِزتٞبی عجیقی ٚ ثٟشٜٞبی فشٍٞٙی، ٔقٙٛی، دیذاس ٚ ٔغبِقٝ اص ربرثٝ

ٞبی ٚیظٜ تـىیُ ؿذٜ اػت ٚ اص ثبصدیذ فّٕی تب یه ثبصدیذ اتفبلی دس یه ٔٙغمٝ عجیقی ثٝ فٙٛاٖ ای اص ٌضیٙٝاص عیف ٌؼتشدٜ

. اوٛتٛسیؼٓ وٝ ثب اٍ٘یضٜ ػفش ثٝ ٔٙبعك ]9[ؿٛد فقبِیت آخش ٞفتٝ یب ثخـی رٙجی اص یه ٔؼبفشت وّی ٚ عٛال٘ی سا ؿبُٔ ٔی

ٔؼبفشت ثٝ ٔٙبعك "ایٗ ٌٛ٘ٝ تقشیف ؿذٜ اػت  ]11[ٌیشد تٛػظ ػبصٔبٖ رٟب٘ی ٌشدؿٍشی ؿىُ ٔیٞبی عجیقی داسای ربرثٝ

-.چـٓ"عجیقی وٝ ٕٞشاٜ ثب ٔؼئِٛیت ثبؿذ ٚ ٔٛرت ثٟجٛد ثخـیذٖ ثٝ ػغح ص٘ذٌی ٔشدْ ٔحّی ٚ حفؼ ٔحیظ صیؼت ؿٛد

صاسٞب ٚ ٘مبط ػشػجض ٚ خشْ، ٌیبٞبٖ رضایش، ثیـٝٞب، ٞب، تبالةا٘ذاصٞب ٚ ٔٙبؽش صیجبی عجیقت ٔب٘ٙذ ػٛاحُ دسیبٞب، دسیبچٝ

تفشیحی ٔب٘ٙذ  -ٞبی ٚسصؿیٞبی ّٔی، ٘ٛاحی تفشرٍبٞی، ٔٙبعك وٛٞؼتب٘ی ٚ ییاللی، پتب٘ؼیُٞب ٚ پبسنٚحـی، رٍُٙ

ٞبی ٝسٚی دس عجیقت، ؿٙب، لبیمشا٘ی، ٔبٞیٍیشی ٚ اػتفبدٜ اص غزاٞبی دسیبیی، ربرثغبسپیٕبیی، وٛٞٙٛسدی، وٛٞپیٕبیی، پیبدٜ

 . ]7[پزیش ایٗ ٘ٛؿ اص ٌشدؿٍشی اػت ٞبی تٛسیؼت ٞب ٚ ربرثٝٞبی آة ٔقذ٘ی اص وبٖ٘ٛٔؤحش دس دسٔبٖ ٔب٘ٙذ چـٕٝ
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أشٚصٜ كٙقت ٌشدؿٍشی دس ثؼیبسی اص وـٛسٞب ثٝ فٙٛاٖ ثخـی اص فقبِیت ٞبی التلبدی دس وٙبس ثخؾ ٞبی كٙقتی ٚ      

ع ٔٙبثـ أبدی آٖ وـٛس ٔی ٌشدد ٚ ثقضی اص وـٛسٞبی رٟبٖ آٖ سا دس سوـبٚسصی ٔٛرت سٚ٘ك ٚ پیـشفت ارتٕبفی ٚ التل

داسای سٚاثظ ٔىّٕی ٞؼتٙذ اص ایٗ سٚ یىی اص ا٘ٛاؿ ٌشدؿٍشی وٝ دس افضایؾ  ،تِٛیذ دسآٔذ خٛد لشاس دادٜ ا٘ذ. ٌشدؿٍشی ٚ ؿٟش

ی تٛػقٝ ٔی ثبؿذ صیشا ساٞىبسٞبی اوٛتٛسیؼٓ ٚػیّٝ ای ثشای تحمك اٞذاف پبیذاس .ثبؿذاوٛتٛسیؼٓ ٔی ،حیش داسدأٌشدؿٍشی ت

اكُ   6ٞبی ٌشدؿٍشی دس كٛست سفبیت ذ. ٔحممبٖ افتمبد داس٘ذ وٝ فقبِیتٔـبثٟی سا ثشای سفـ ٔـىالت فقّی اسائٝ ٔی دٞ

 یبثٙذ:صیش ٔلبدیك اوٛتٛسیؼٓ سا ٔی

 ٞبیی وٝ وٕتشیٗ پیبٔذ ٔٙفی صیؼت ٔحیغی سا داؿتٝ ثبؿذ.اِتضاْ ثٝ ا٘زبْ فقبِیت 

 ٝٙؿٛد ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٘ؼجت ثٝ حفؼ ٞبی فشٍٞٙی وٝ ثبفج ٔیصی ثشای افضایؾ آٌبٞی دسن عجیقت ٚ ٚیظٌیػبصٔی

 ٔٙبثـ عجیقی ٚ خلٛكیبت فشٍٞٙی احؼبع ثیـتشی ٕ٘بیٙذ.

 ٌیش٘ذ ٚ ػبیش ٔٙبثـ عجیقی.ٔـبسوت دس حفؼ ٔذیشیت ٔٙبعمی وٝ ثٝ عٛس لب٘ٛ٘ی ٔٛسد حفبؽت لشاس ٔی 

 ٞبی ٌشدؿٍشی.ٌیشی ٔشثٛط ثٝ تقییٗ ٘ٛؿ ٚ ٔیضاٖ فقبِیتس فشآیٙذ تلٕیٓتمٛیت ٔـبسوت رٛأـ ٔحّی د 

 ٞبی عجیقی ٔحیظ ص٘ذٌی آٟ٘ب.ایزبد ٔٙبفـ ٔؼتمیٓ ٚ دسآٔذٞبی ٔىُٕ ثشای رٛأـ ٔحّی ٘ؼجت ثٝ اسصؽ 

 11[ٞبی عجیقی ص٘ذٌی آٟ٘ب آٔٛصؽ رٛأـ ٔحّی ٘ؼجت ثٝ اسصؽ[. 

ٌشدؿٍشی وٝ پبػخٍٛی ٘یبصٞبی ٌشدؿٍشاٖ ٔٛرٛد ٚ ٔٙغمٝ ٔیضثبٖ ثب حفؼ ٚ ثٝ ایٗ تشتیت، ٌشدؿٍشی پبیذاس یه ٘ٛؿ اص 

ٞبی تٛػقٝ ٌشدؿٍشی پبیذاس دس حبَ حبضش سٚیىشد فبٔٝ پؼٙذی ػیبػت. ]12[ؿٛد افضایؾ فشكت ثشای آیٙذٜ اػت، ٌفتٝ ٔی

ٚاْ ٚ فبدال٘ٝ اص ٘مغٝ ٘ؾش اػت وٝ اؿبسٜ ثٝ ٌشدؿٍشی ثٝ فٙٛاٖ ٔحیظ صیؼت خٛؿبیٙذ دس دساص ٔذت ٚ اص ٘ؾش ٔبِی لبثُ د

 ارتٕبفی ٚ اخاللی ثشای رٛأـ ٔحّی داسد.

تٛا٘ٙذ ثذاٖ ٚػیّٝ دسثبسٜ ػغح ص٘ذٌی، ٞبی وٙٛ٘ی تٛػقٝ پبیذاس ثٝ فٙٛاٖ سٚؿی تبصٜ ٔغشح اػت وٝ رٛأـ ٔیدس ػبَ     

 ؿٛد:فذاِت ارتٕبفی ٚ حفؼ ٔٙبثـ ثیٙذیـٙذ. اوٛتٛسیؼٓ ثب چٟبس ٚیظٌی صیش ؿٙبػبیی ٔی

 صٔیٙٝ عجیقت (1

 پبیذاسی فشٍٞٙی ٚ ٔحیظ صیؼت (2

 آٔٛصؽ حفبؽت (3

 ٔٙبفـ ٔشدْ ٔحّی (4

 

 . إٞیت اوٛتٛسیؼ11ٓ

إٞیت اوٛتٛس ثیـتش ٔی ؿٛد. اوٛتٛسیؼٓ ثٝ تٙٛؿ  ،ٞبی ٔشدْ اص فٛایذ ٚ احشات ٔخجت تزشثٝ ٔؼتمیٓ عجیقت ثب افضایؾ آٌبٞی

ٞبیی وٝ ٕٞٝ ػبِٝ ثٝ ٔٙبعك رزاة عجیقی )ٔب٘ٙذ وٙیب دس آفشیمبی ؿشلی(  دٞذ. اوٛتٛسیؼٓ اسصؽ التلبدی ٔی ،صیؼتی

ٞب دالس اسص ثٝ وـٛس ٔیضثبٖ ٚاسد وشدٜ ٚثشای ثؼیبسی اص ٔشدْ ٔحّی اؿتغبَ ایزبد ٔی وٙٙذ. چٙب٘چٝ  ٔیّیٖٛ ،وٙٙذ ٔؼبفشت ٔی

صٔیٙٝ الصْ ثشای حفؼ ٔحیظ صیؼت عجیقی ٚ ثؼظ ٔٙبعك  ،تفبدٜ لشاس ٌیشددسآٔذٞبی حبكُ اص اوٛتٛسیؼٓ ثٝ دسػتی ٔٛسد اػ

 تؼٟیُ خٛاٞذ ؿذ. ،ٞبی تٛػقٝ پبیذاس حفبؽت ؿذٜ فشاٞٓ خٛاٞذ آٔذ ٚ تحمك ٞذف

 

 . اٞذاف اوٛتٛسیؼ11ٓ

٘ؼجت ثٝ  ٞبی اخیش سٚیىشدی ٔخجت وٙذ. دس ایشاٖ ٘یض عی ػبَ كٙقت اوٛتٛسیؼٓ دس رٟبٖ أشٚص اٞذاف سٚؿٙی سا تقمیت ٔی

 ٞبیی ثٝ ؿشح صیش اػت: ؿٛد. ایٗ سٚیىشد ٔجتٙی ثش اٞذاف ٚ ٌضیٙٝ ِٝ دیذٜ ٔیأایٗ ٔؼ

 حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی چـٓ ا٘ذاصٞبی عجیقی ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ػشٔب یٝ ّٔی دس تٛػقٝ كٙقت رٟبٍ٘شدی 

 ٜٞبی ٔٛسد ٘ؾش ثشداسی پبیذاس اص لغت تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ربٔـ اوٛتٛسیؼتی ثٝ ٔٙؾٛس ثٟش 

 ٞبی اوٛتٛسیؼتی ایشاٖ ثٝ رٟب٘یبٖ ٚ ٔقشفی ربرثٝ ؿٙبػبیی 
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 ٜویذ ثش ساٞىبسٞبی عشح ربٔـ أا٘ذاصی تٛسٞبی اوٛتٛسیؼتی ٚ ثب ت ثب ساٜ ،ثشداسی التلبدی اص ایٗ ػشٔبیٝ ّٔی ثٟش

 ٌشدؿٍشدی  

 ٝایشاٖ اص ثبصاس ٞبی رذیذ ثٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ ٚ ٌؼتشؽ فّٕیبت ثبصاسیبثی دس ٔؼیش افضایؾ ػٟٓ  تقشیف ثبصاسٞب ٚ ربرث

 إِّّی تٛسیؼٓ ثیٗ

 ٚسی پبیذاس  صیؼت ٚ چٍٍٛ٘ی ثٟشٜ آٔٛصؽ ٚ استمبی فشٍٞٙی ؿٟشٚ٘ذاٖ ایشا٘ی ثٝ ٔٙؾٛس حفبؽت ٔؤحش اص ٔحیظ ،تشثیت

 اص آٖ

 ٌٝزاسی دس ثخؾ اوٛتٛسیؼٓ ٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی داخّی ٚ خبسری اص عشیك اسایٝ فشكت رزة ٔـبسوت ٚ ػشٔبی 

 اسصی وـٛس افضایؾ اؿتغبَ ٚ دسآٔذ 

 ٝٔإِّّی تٛسیؼٓ ثٝ ٔٙؾٛس  ٞبی ارشایی ػبصٔبٖ ایشاٍ٘شدی ٚ رٟبٍ٘شدی ثب ػبصٔبٖ ثیٗ ایزبد ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثش٘ب

 إِّّی ٞبی ٔبدی ٚ ٔقٙٛی ایٗ ػبصٔبٖ دس دیٍش ٔزبٔـ ثیٗ ثشخٛسداسی اص حٕبیت

 

 ساثغٝ ٔقٕبسی ٚ عجیقت .12

وٙٙذ. چٖٛ ٕٔىٗ ٘یؼت وٝ ٞش  ال دس ٞٓ ادغبْ ؿذٜ ٚ یىذیٍش سا تىٕیُ ٔیعجیقت ٚ ٔقٕبسی دس ثشاثش ٞٓ لشاس ٘ذاس٘ذ ثّىٝ ٔتمبث

خب٘ٝ ثٝ تٟٙبیی دس ٔیبٖ یه ثبك ثضسي ٚالـ ثبؿذ پغ ثٝ ٘بچبس ایٗ ٚاثؼتٍی ثٝ عجیقت خٛد سا تٟٙب دس ٔیذاٖ ثؼتٝ استجبط 

ضٛس داس٘ذ چشا وٝ تٟٙب ثب حضٛس دٞذ. ٟٔٓ ایٗ اػت وٝ ٞش دٚی ایٗ فٛأُ ٔتضبد ح ثیـتش فضبٞبی داخّی ٚ خبسری ٘ـبٖ ٔی

ثبؿذ. ٔقٕبسی ا٘ؼبٖ دس دٚساٖ ٞبی ٔختّف دٚ ٔٛضٛؿ فشْ ٚ فّٕىشد سا آؿىبسا دس  یىی اػت وٝ دیٍشی لبثُ ؿٙبػبیی وبُٔ ٔی

 ثش داؿتٝ اػت.

 ارتباط معماری با طبیعت )از جىبٍ عملکردی( (1

 . اػتفبدٜ اص عجیقت )ٔٛاد ٚ ٔلبِح، آة، رٍُٙ ٚ ...(1

 آٔذٖ ثب عجیقت ٚ اِٟبْ ٌشفتٗ اص آٖ.. وٙبس 2

أب دس ایٙزب اٌش اِٟبْ ٚ ثٟشٜ ٌیشی ٔقٕبسی سا اص عجیقت تٟٙب اص رٙجٝ ٞٙشی آٖ دس ٘ؾش ثٍیشیٓ ؿىُ ٞبی ٔختّف صیش سا 

 داسیٓ.

 ارتباط معماری با طبیعت )از جىبٍ شکلی( (2

 . اػتفبدٜ اص ؿىُ ٚ فشْ ٞبی عجیقت 1

 ضافی. اػتفبدٜ اص عجیقت ثٝ كٛست ا٘ت3

پغ اص ٌزؿت دٚساٖ استجبط ؿىّی ٔب دس دٚسا٘ی ٞؼتیٓ وٝ ٔقٕبساٖ تمّیذ فشٔی ٚ ؿىّی ٚ ٘ٛؿ ٍ٘بٜ خٛد سا ثٝ ػٛی ػبص 

 دٚ ثخؾ ٔـتشن ٚ ٟٔٓ سا ٔیتٛاٖ اػتٙجبط وشد: ،ٚوبسٞب تغییش دادٜ ا٘ذ. ثش اػبع تقبسیف ثشسػی ؿذٜ دس وُ

ٞب ٚ چٕٗ وٝ ٔفْٟٛ فضبی ػجض سا اص ٘ؾش  ثٛتٝ ،ٞب ٌُ ،ٞب ختچٝدس ،ای ؿبُٔ دسختبٖ ای اص پٛؿؾ ػجضیٙٝ اَٚ: ٔزٕٛفٝ

 وٙذ. فیضیٛ٘ٛٔی ٚ ؿىُ ؽبٞشی اِمب ٔی

ٔیٗ صیجبیی ٚ ػبیش ٘یبصٞبی اوِٛٛطیه وٝ ثٝ فٙٛاٖ أت ،دْٚ: ثشآٚسد ا٘تؾبسات ٚ ٚؽبیفی ؿبُٔ ثٟجٛد ویفیت صیؼت ٔحیغی ا٘ؼبٖ

 ثبؿذ. ٞذف ٚ ٚؽیفٝ دس احذاث فضبٞبی ػجض ٔؼتتش ٔی

 

 َای گردشگری ي وتایج آنضريرت طرح .13

-ثب تٛرٝ ثٝ سؿذ ػشیـ ؿٟش٘ـیٙی دس ایشاٖ ٚ حبد ؿذٖ ٔـىالت صیؼت ٔحیغی، ارتٕبفی ٚ سٚا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٛضٛؿ ثش٘بٔٝ

سیضی ٚ عشاحی ثشای ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت ٚ تٛػقٝ فضبٞبی تفشیحی ٚ ٌشدؿٍشی ثٝ یه ضشٚست ارتٕبفی ٚ ٔذیشیتی تجذیُ 

تٛاٖ دالیُ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی سا ثٝ كٛست صیش دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔفْٟٛ ٚػیـ ٌشدؿٍشی ٚ اٞذاف ارتٕبفی آٖ ٔیؿذٜ اػت. ثب 

 خالكٝ وشد:
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 ٘یبص ؿذیذ رٛأـ ّٔی ٚ ٔحّی ثٝ أىب٘بت ٌشدؿٍشی (1

 ضشٚست تٛػقٝ ٌشدؿٍشی داخّی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ٔحٛسٞبی تٛػقٝ سفبٜ ٚ فذاِت ارتٕبفی (2

 فٙٛاٖ پبیٝ ٚ ثؼتشی ثشای تٛػقٝ ٌشدؿٍشی خبسریِضْٚ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی داخّی ثٝ  (3

 ٞبی الصْ ثشای رّت ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی ٚ ٔشدٔی٘مؾ ٌشدؿٍشی داخّی دس ایزبد صیشػبخت (4

 ٘مؾ ٌشدؿٍشی داخّی دس تشٚیذ ٚ تمٛیت فشًٞٙ ٌشدؿٍشی ّٔی (5

 ٘مؾ ٌشدؿٍشی داخّی دس رٌّٛیشی اص خشٚد اسص اص وـٛس (6

تٛا٘ذ احشات ٔغّٛثی ثشای ربٔقٝ ای اػت وٝ ٔیای سٚیىشد ٚالـ ثیٙب٘ٝشی ٚ ٔٙغمٝٞبی ٌشدؿٍشی دس ٔمیبع ؿٟتٟیٝ عشح

 ثیٙی اػت:ٞبی ساٞجشدی ٌشدؿٍشی دس چٙذ صٔیٙٝ صیش لبثُ پیؾداؿتٝ ثبؿذ. ٘تبیذ عشح

 ٕٗپزیشٞبی آػیتػبصی پٟٙٝتٛػقٝ پبیذاس ٚ حفبؽت اص ٔحیظ صیؼت ٚ ای 

 َتٛػقٝ التلبدی ٚ افضایؾ اؿتغب 

  ٗ٘یبصٞبی تفشیحی ٚ سفبٞی ٔشدْ ثٛٔیتأٔی 

 إِّّیٞبی الصْ ثشای تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ّٔی ٚ ثیٗایزبد صیشػبخت 

 

 

 تٛسیؼتی -ٌشدؿٍشی ٚ عشاحی ٔزٕٛفٝ البٔتی .14

ٞبی ٌشدؿٍشی إٞیت داسد، اص یه ػٛ ثٝ ِحبػ تٕشوض رٕقیت دس آٟ٘ب، ٞبی ا٘ؼبٖ ػبخت اص دٚ رٙجٝ دس ٘ؾبْ فقبِیتٔحیظ

ٞبی التلبدی، سٚ٘ذ. اص ػٛی دیٍش، ثٝ ػجت ٚرٛد أىب٘بت ٔقیـتی ٚ سفبٞی ٚ فقبِیتٌشدؿٍشی ثٝ ؿٕبس ٔی ٞبیٔجذأ فقبِیت

-ٞبی ٌشدؿٍشی ؿٕشدٜ ٔیثبصسٌب٘ی، كٙقتی، فشٍٞٙی، استجبعی، فشاغتی ٚ داؿتٗ آحبس ثبػتب٘ی دس ٔٙبثـ تبسیخی، ٔملذ فقبِیت

ثبؿذ ٚ صٔب٘ی ٔقٙبی ٚالقی خٛد سا خٛاٞذ یبفت وٝ فالٜٚ ثش ا٘ؼبٖ ٔیؿٛ٘ذ. ٌشدؿٍشی ٘یبص عجیقی، سٚحی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبفی 

افتذ اص إٞیت ثؼیبس تؼٟیُ ؿشایظ ا٘زبْ آٖ، دس فضبی ٔغّٛة ٚ ٔغجٛؿ ٘یض اتفبق ثیبفتذ، وٝ البٔت ٌضیذٖ دس آٖ اتفبق ٔی

وشدٖ ٘فغ سا وٙٙذٌبٖ أىبٖ تبصٜتفبدٜتٛسیؼتی ثبیذ ثٝ اػ -ٞبی البٔتیثبؿذ. ثٝ ایٗ ٔٙؾٛس عشاحی ثٟیٙٝ ٔزٕٛفٝثشخٛسداس ٔی

ثذٞذ ٚ فشضٝ وٙٙذٜ تزذیذ لٛا ٚ ثبصػبصی رؼٕب٘ی ٚ سٚحی ثبؿذ. فضبی البٔتی ٚ رٛ آٖ اص ػٛی دیٍش یىی اص فضبٞبی ٔجیٗ 

ٌزسد ثبیذ أىبٖ تزشثٝ ػیبػت ارتٕبفی، فشٍٞٙی ٚ فشاغتی خٛاٞذ ثٛد. پغ فضبی البٔتی یب آ٘چٝ دس ایٗ ٔىبٖ ٚ فضب ٔی

 ػبص اتفبلبت ٚ ثشخٛسدٞبی ٔٙبػت خٛاٜ ا٘ؼب٘ی، سٚا٘ی، ارتٕبفی، فشٍٞٙی ٚ... سا ٔیؼش ٕ٘بیذ. اٍ٘یض ثب صٔیٙٝدی خبعشٜفش

ٞبی ٔٙبػجی ثشای عشاحی ٚ تقییٗ اٞذاف والٖ ٚ خشدی وٝ دس عشاحی ٌشدد ٍٔش ثب ا٘تخبة سٚؽایٗ ٔغّٛة ٔمذٚس ٕ٘ی      

-ٞبی ٔختّفی ثشای عشاحی ٞش احش ٔقٕبسی دس دٞٝبػت ثشای تحمك آٖ ٌبْ ثشداؿت. سٚؽسیضی ؿذٜ ٚ ثب اثضاس ٔٙاحش ثبیذ پبیٝ

ٞبی فشآیٙذ ٞبی فشآیٙذ عشاحی اص تزشثٝ افشاد یب اص ٔذَٞبیی ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ثیـتش ٔذَٞبی ٌزؿتٝ اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ پبػخ

ٞب لجُ اص ارشای آٟ٘بػت. دس ثیـتش ٔٛاسد، حُا٘ذ. عشاحی وٛؿـی ثشای اثذاؿ ساٜٞبی دیٍش ٌشفتٝ ؿذٌٜیشی سؿتٝتلٕیٓ

ی عشاحی آیذ، دس حبِی وٝ ثٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ، اسصیبثی ٚ ٌضیٙؾ ٘یض ٘یبص داسد. ٔشحّٝعشاحی فشآیٙذی تحّیُ ثٝ حؼبة ٔی

 ؿٛ٘ذ.ا٘ذ، اثذاؿ ٔیٞبی ثبِمٜٛ عشاحی وٝ دس ٔشحّٝ ؿٙبخت دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜحُای اػت وٝ دس آٖ سأٜشحّٝ

 

 تشیٗ فٛأُ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی دس ؿٟش تٟشأٖٟٓ .15

ٌٛ٘ٝ وٝ ثیبٖ ؿذ ٌشدؿٍشی ؿٟشی ؿٛد ؿٟش ٚارذ خلٛكیبت الصْ ثشای پزیشؽ ٌشدؿٍش ؿٛد؛ ٕٞبٖأب چٝ فٛأّی ػجت ٔی

ثخـی اص ٌزساٖ فشاغت ؿٟشٚ٘ذاٖ اػت وٝ ٔٛرت اسضبی ٘یبصٞبی فشاغتی ٔؼتٕش آ٘بٖ دس فضبٞبی ثبص دسٖٚ ؿٟش ٚ ٔحیظ 

ٞبی خذٔبت ؿٟشی ٔٛسد ٘یبص ؿٟشٚ٘ذاٖ دائٓ ٚ ٘بپزیش اص صیشػبختؿٛد. ٌشدؿٍشی ؿٟشی ثخؾ رذاییؿٟش ٔی پیشأٖٛ

 ؿٛد.سیضی ٚ ٔذیشیت ؿٟشی ٚالـ ٔیی ٚؽبیف ثش٘بٔٝدٞذ ٚ ثش ایٗ اػبع، دس حیغٝغیشدائٓ ؿٟشی سا تـىیُ ٔی
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ت ٚ ٔب٘ٙذ آٖ، تأٔیٗ ٘یبصٞبی ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙی ٚ وبٞؾ ٞٛیت فضبیی ٚ ارتٕبفی دس ؿٟشٞب ٚ آِٛدٌی ؿذیذ ٔحیظ صیؼ     

ػبصد. ایٗ أش خٛد ٌؼتشؽ احؼبع تٟٙبیی، تٙؾ سٚا٘ی، ؿٟش ٌشیضی، ؿٟشػتیضی ٚ سٚا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ثٝ ػختی ٔیؼش ٔی

دؽ ٚ ؿٛد. دس ایٗ ٔیبٖ ٔٛضٛؿ چٍٍٛ٘ی  ٌزساٖ اٚلبت فشاغت، تأٔیٗ أىب٘بت ٚ تؼٟیالت ٌشٞبی ارتٕبفی سا ثبفج ٔیآػیت

 سیضی ؿٟشی، عشاحی ٔحیظ ؿٟشی ٚ ٔذیشیت ؿٟشی اػت.تفشیح ٚ ػبٔب٘ذٞی فضبی آٖ، ٔحٛسی اكّی دس ثش٘بٔٝ

 

 تٟشاٖ 22ٔقشفی ارٕبِی ٔٙغمٝ  .16

ٞضاس ٘فش ٚ سٚ٘ك التلبد  561پزیشی ٞبیی ٘ؾیش ؽشفیت رٕقیتٞضاس ٞىتبس ثٝ ٕٞشاٜ ٚیظٌی 6ثب ٚػقتی حذٚد  22ٔٙغمٝ 

ای ٘بٔیذ وٝ دس ٔؼیش تٛػقٝ ٌبْ ٟ٘بدٜ اػت ٚ ثٝ ػشفت تٛاٖ ٔٙغمٝسا ٔی 1411ت ؿغّی دس افك فشك 91111ؿٟشی ثب ایزبد 

ای ٚ یب ٞبی ٌشدؿٍشی ٚ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت وٝ دس ٔمیبع فشأٙغمٝوٙذ. ٔٙغمٝ ثٝ دِیُ داؿتٗ وبسثشیٔشاحُ آٖ سا عی ٔی

٘بْ ٌشفتٝ اػت. تأویذ ٔذیشیت ؿٟشی ٔٙغمٝ ثٝ  "لغت تفشیحی، ٌشدؿٍشی پبیتخت"وٙٙذ، ثٝ فٙٛاٖ حتی ّٔی فُٕ ٔی

 ٞبی تٛػقٝ پبیذاس ثٛدٜ اػت.سفبیت اػتب٘ذاسدٞب، اثقبد ویفی ٔحیظ صیؼت ؿٟشی ٚ دیٍش ؿبخق

  

 22ٞبی ثبسص ٔٙغمٝ ٚیظٌی .17

 اِف: تٛپٌٛشافی ٚ صیؼت ٔحیغی

 لشاس داسد. دػتشػی ٔشصٞبی ؿٕبَ، ؿشق ٚ غشة ٔٙغمٝ تٛػظ فٛأُ ٔحذٚدوٙٙذٜ عجیقی یقٙی استفبفبت ٚ ٔؼی ُ

 آیذ.ٞبی ٔٙغمٝ ثٝ ؿٕب ٔیثٝ استفبفبت ؿٕبِی اص رّٕٝ پتب٘ؼیُ

 ة: تشافیىی ٚ ؿشیب٘ی

 ٖوشد( -فجٛس دٚ ثضسٌشاٜ اكّی اص ٔٙغمٝ )آصادٌبٖ ٚ تٟشا 

 ٖؿٕبَ -دػتشػی آػبٖ ثٝ ٔٙبعك ثشٖٚ ؿٟشی اص عشیك آصادساٜ تٟشا 

 ٚاص ٔٙغمٝ ٚ أىبٖ استجبط آػبٖ ثب ػبیش ٔٙبعك فجٛس ثضسٌشاٜ عِٛی ٔب٘ٙذ ٕٞت ٚ سػبِت ٚ خظ ٔتش 

 د: فضبی ػجض ٚ ٌشدؿٍشی

  پشٚطٜ ٞضاس ٚ یه ؿٟش: ایٗ پشٚطٜ یه ٔزٕٛفٝ ٌشدؿٍشی، فشٍٞٙی، ٚسصؿی ٚ تزبسی اػت وٝ دس صٔیٙی ثٝ ٔؼبحت

 ٞىتبس دس ٔٙتٟی اِیٝ ؿٕبَ اتٛثبٖ ٕٞت ثقذ اص ؿٟشن ؿٟیذ ثبلشی ٚالـ ؿذٜ اػت. 138

 وبسی اِٚیٝ اساضی ایٗ ویّٛٔتشی غشة تٟشاٖ لشاس داسد. رٍُٙ 15: ایٗ پبسن رٍّٙی دس فبكّٝ پبسن رٍّٙی چیتٍش

 ٞىتبس اػت. 872ٞب ٚ ٔشاتـ وـٛس ا٘زبْ ؿذٜ ٚ داسای ٔؼبحت تمشیجی ثٝ ٚػیّٝ ػبصٔبٖ رٍُٙ 1345پبسن دس ػبَ 

 36ٔتذاد ٔؼیُ وٗ ثب ٚػقت ثٛػتبٖ رٛإ٘شداٖ: ایٗ ثٛػتبٖ حذ فبكُ ثضسٌشاٜ ؿٟیذ ٕٞت ٚ ؿٟیذ حىیٓ، دس ا 

 ثشداسی سػیذٜ اػت.ثٝ ثٟشٜ 1391ٞىتبس لشاس داسد وٝ فبص اَٚ آٖ دس تیش ٔبٜ 

  َٔزٕٛفٝ ٌشدؿٍشی تفشیحی آثـبس تٟشاٖ: آثـبس ٔلٙٛفی تٟشاٖ دس ثٛػتبٖ رٍّٙی ِتٕبٖ وٗ ٚ دس استفبفبت ؿٕب

دسكذ ثشوٝ، آثشاٜ ٚ ٔقبثش( ثٝ كٛست  15ٚ  دسكذس فضبی ػجض 85ٞىتبس ) 71ای ثٝ ٚػقت ثیؾ اص ٔٙغمٝ دس ٔحذٚدٜ

 اسٌب٘یه عشاحی ٚ احذاث ؿذٜ اػت.

  ٞىتبس پٟٙٝ ػبحّی ثٝ فٙٛاٖ  112ٞىتبس پٟٙٝ آثی ٚ  132دسیبچٝ ؿٟذای خّیذ فبسع: ایٗ دسیبچٝ ثب ٚػقتی حذٚد

 ارشا دسآٔذٜ اػت.ای حذفبكُ دٚ سٚدخب٘ٝ وٗ دس ؿشق ٚ سٚدخب٘ٝ ٚسدآٚسد دس غشة ثٝ تشیٗ پشٚطٜ دس ٔحذٚدٜؿبخق
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 . آبشار تُران2شىاسی ایران                                                                     تصًیر. باغ ملی گیا1ٌتصًیر    

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

. بًستان 4. دریاچٍ شُدای خلیج فارس                                                                     تصًیر 3تصًیر   

 جًاومردان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . پارک جىگلی چیتگر6. مجمًعٍ تجاری تُران مال                                            تصًیر 5تصًیر                 

 ٜؿٙبػی ٚ حفبؽت اص ٞىتبس ثٝ رٟت ا٘زبْ ٔغبِقبت ٌیبٜ 145ؿٙبػی ایشاٖ: ایٗ ثبك ثٝ ٔؼبحت حذٚد ثبك ّٔی ٌیب

 ٞبی ٘بدس دس خبٚسٔیب٘ٝ اػت.ٞبی عجیقی احذاث ؿذٜ اػت وٝ اص رّٕٝ ٌٕ٘ٛ٘ٝٛ٘ٝ

  .ایٗ ٔزٕٛفٝ داسای ٔزٕٛفٝ تزبسی تٟشاٖ ٔبَ: ایٗ پشٚطٜ دس لؼٕت رٙٛثی ٔٙغمٝ ٚ ؿٟشن ٌّؼتبٖ ٚالـ ؿذٜ اػت

 پٙذ ثخؾ تزبسی، فشٍٞٙی، تفشیحی، اداسی ٚ ؿٟشثبصی اػت.

 ٞبی ایٗ ٔٙغمٝ اػت، داسای أىب٘بتی ٘ؾیش ٚسصؿی تشیٗ ٔزٕٛفٝٔزٕٛفٝ ٚسصؿی آصادی: ایٗ ٔزٕٛفٝ وٝ اص لذیٕی

 .صٔیٗ فٛتجبَ، دسیبچٝ ٚ لبیمشا٘ی، دٚچشخٝ ػٛاسی ٚ ... اػت
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 ٌیشی٘تیزٝ .18

ٞبی ثٛٔی ٔٙحلش ثٝ فشد، تٛاٖ ٞبی ثىش عجیقی، ثب فشًٞٙثبؿذ. ٔحیظبٔیبٖ ٔحیظ صیؼت، حفؼ آٖ ٔیٞبی حیىی اص دغذغٝ

ؿٛد. ثبِمٜٛ رزة ٌشدؿٍش سا داسا ٞؼتٙذ. اص ػٛی دیٍش ٚسٚد ٌشدؿٍشاٖ ثٝ یه ٔٙغمٝ ثبفج رزة ٔٙبفـ التلبدی ٔی

یؼت ٚ فشًٞٙ ثٛٔی ٔٙغمٝ ٚ تذاْٚ ٔٙبفـ اوٛتٛسیؼٓ ٘ٛفی اص ٌشدؿٍشی اػت وٝ دس آٖ ثٝ ػٝ ثقذ حفبؽت اص ٔحیظ ص

ٞبیی ٘ؾیش ثش ربی ٟ٘بدٖ آحبس ٔخجت دس صٔیٙٝ حفبؽت اص ؿٛد. اص ایٗ سٚ اوٛتٛسیؼٓ ثبیذ ٔؼتّضْ ٚیظٌیالتلبدی تٕشوض ٔی

ٔحیظ صیؼت ٚ استمبء ویفیت ٔذیشیت آٖ، ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ آحبس ٔٙفی ثشای ٔحیظ عجیقی ٚ رٛأـ ٔحّی ٚ ثٝ حذاوخش 

ٞبی ٔٙبػت ٞبی ٔشثٛط ثٝ فقبِیت ٌشدؿٍشی ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ د٘جبَ ایزبد فشكتٌیشیٖ ٔـبسوت ٔشدْ ٔحّی دس تلٕیٓسػب٘ذ

ٚسی ٚ چٍٍٛ٘ی پبیذاسی آٖ ثبؿذ. ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ حفؼ ٔحیظ ثشای ٔشدْ ٔحّی ٚ دػت ا٘ذسوبساٖ ٌشدؿٍشی ثشای استمبء ثٟشٜ

ػٝ فبُٔ ٔذَ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی پبیذاس ٘یض ٞؼتٙذ، ایٗ عٛس ثشداؿت ؿذ صیؼت ٚ تٕبٔیت فشٍٞٙی ٚ تشٚیذ ٔٙبفـ التلبدی، 

تٛسیؼتی ثب دس ٘ؾش  -ٞبی البٔتیتٛا٘ذ ساٞی ٔٙبػت ثشای تٛػقٝ ٌشدؿٍشی پبیذاس ثبؿذ. عشاحی ٔزٕٛفٝوٝ اوٛتٛسیؼٓ ٔی

قت ٌشدؿٍشی سا وٙتشَ، تٛا٘ذ كٙثبؿذ وٝ ٔیٌشفتٗ اٞذاف ٚ ساٞجشدٞبی آٖ، یىی اص ساٞىبسٞبی تٛػقٝ كٙقت ٌشدؿٍشی ٔی

تٛسیؼتی  -ٞبی البٔتیسیضی ٚ عشاحی ٔزٕٛفٝاحیبء ٚ تمٛیت ٕ٘بیذ. اص رّٕٝ اكَٛ اػبػی وٝ ٘یُ ثٝ ایٗ ٞذف دس ثش٘بٔٝ

ثبؿذ، چٟبس ٞذف آػبیؾ، آسأؾ، أٙیت ٚ خٛا٘بیی ٔزٕٛفٝ اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ وٝ ساٞجشدٞبی ٔذ٘ؾش ٔی

ٞبیی وٝ دس ایٗ ثب ثشسػیتٛا٘ذ ایٗ ٟٔٓ سا تحمك ثخـذ. ثب ٕ٘ٛد یبفتٗ دس وبِجذ ٚ فضبی ٔقٕبسی ٔیعشاحی ٔقٕبسی ایٗ اٞذاف 

ٞبی عجیقی وٝ داساػت، ٔٙبػت ثشای ٔٙغمٝ تٟشاٖ ثب تٛرٝ ثٝ پتب٘ؼیُ 22ٔمبِٝ كٛست ٌشفتٝ، ٔـخق ؿذ وٝ ٔٙغمٝ 

س ایٗ كٙقت ٘ٛپب دس وٙبس ساٞجشدٞبی صیش، ٌشدؿٍشی اػت. ٕٞچٙیٗ ثب ٞذف دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ٚ پبیذاسی د

تش ٌشدؿٍشاٖ اص ٞبی آٌبٞی ثیؾػبصی تٛسیؼٓ ثب اوٛتٛسیؼٓ تأویذ وشد، یقٙی ایزبد صٔیٙٝػت وٝ ثٝ یىپبسچٝضشٚسی

ٞبی اوِٛٛطیىی دس ایٗ ٔٙغمٝ ثؼیبس الصْ ٔٛضٛفبت صیؼت ٔحیغی ٚ وبٞؾ احشات ٔخشة آٖ ثش عجیقت ٚ تٛرٝ ثٝ ؽشفیت

 ؿٛدتٛرٟی ثٝ آٖ، ٔٛرت احشات ٘بٔغّٛة دس آٖ ٔیثبؿذ ٚ ثییبصٔٙذ ٘ؾبست وبفی دس صٔیٙٝ ٔذیشیت آٖ ٔیاػت، وٝ ٘
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