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 چکیذه

ٞٛیت یه چیض سا ٔی تٛاٖ ثبصتبة ٚ تجّٛس غفبت ٚ ٔطخػبتی اص چیضی دا٘ست وٝ فٕذتب ٚرٝ تٕبیض آٖ سا ثب چیضٞبی دیٍش 

ٕٞب٘ی ٞبی چٙذ چیض دس یه ٌشٜٚ ٕٞب٘ی  فشاٞٓ ٔی وٙذ ٚ ٚرٛد ٔطخػٝ ٞبی ٔطتشن ٘یض سٙزٝ تىٕیّی ٞٛیت است وٝ ایٗ

ٞبی خبظ سا تجییٗ ٔی وٙذ. دس وُ ٚلتی سخٗ اص ٞٛیت ٚسٚدی ضٟش ثٝ ٔیبٖ ٔی آیذ تػٛیشی اص ٚرٝ ٔطتشن ٚ تٕبیضات 

ٚسٚدی آٖ ضٟش ٘سجت ثٝ ضٟشٞبی دیٍش دس رٞٗ ا٘سبٖ تذافی ٚ ٘مص ٔی ثٙذد. ٞٛیت ٚسٚدی ضٟشٞب صٔب٘ی دس ارٞبٖ تجّٛس ٔی 

ٛس اص یه ضٟش، دسپیچص ٞبی رٞٙی ادسان ٔحیظ اص وب٘بِی فجٛس ٔی وٙذ وٝ ثب وب٘بَ تػٛس ضٟش دیٍش فشق ٔی ضٛد وٝ تػ

وٙذ. ٞذف اص ایٗ پژٚٞص ثشسسی ٞٛیت ٔٙذی ضٟشٞبی اسالٔی ٚ لذیٕی دس عشاحی ٚسٚدی ٞب ثٛدٜ تب ثتٛاٖ دس ٟ٘بیت 

سٚش تحمیك ثىبس ٌشفتٝ ضذٜ دس  ٟش ٔقبغش ثىبس ثست.ساٞىبسٞبیی سا رٟت ثبصتبة ایٗ ٞٛیت ٔٙذی دس عشاحی ٚسٚدی ٞبی ض

ایٗ پژٚٞص تحّیُ ٔحتٛای ویفی ٔی ثبضذ وٝ سٚش رٕـ آٚسی اعالفبت دس آٖ ثػٛست وتبثخب٘ٝ ای یب اسٙبدی ا٘زبْ ٌشفتٝ 

 است.

 

 عشاحی، ٚسٚدی، ٞٛیت ٔٙذی، ضٟش ٔقبغش، ضٟش اسالٔی کلمات کلیذی :
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 مقذمه. 1

فضبی ٚسٚدی چٝ دس ثٙب ٚ چٝ دس ضٟش اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس است ٚ ٔی تٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ ثستشی ثشای یه تزشثٝ ٔغجٛؿ 

 ب٘ٝ ٕ٘بیذ. ا٘سب٘ی فُٕ وٙذ ٚ ثٙبثشایٗ ٚسٚد ٚ خشٚد سا آٌبٞ

ٚسٚدی ضٟش فضبی ٚاسظ ٚ حٛصٜ ٞبی ا٘تمبِی ٔیبٖ ٔحیظ ٔػٙٛؿ ضٟش ٚ ٔحیظ ٞبی پیشأٖٛ آٖ ٞستٙذ. ایٗ فضبٞبی ٚاسظ  

ضٕٗ آ٘ىٝ اص ٔختػبت ٘سجی ٞش دٚ ٔحیظ ٔػٙٛؿ ٚ عجیقی ثشخٛسداس٘ذ اص ٚرٛد ضخػیتی ٔستمّی ٘یض ثٟشٜ ٔٙذ٘ذ. ٕٞچٙیٗ 

ٔی آٚسد وٝ آٖ سا آستب٘ٝ ٔی ٘بٔٙذ ٚ ایٗ فضب ثب استفبدٜ اص اثضاسٞبی ٚاسظ تجذیُ ثٝ  ایٗ فضبی سٔض آِٛد فضبیی سا ثٝ ٚرٛد

فضبیی ثب ٔقٙی ٚ ٞذفٕٙذ ضذٜ ٚ ثٝ ایزبد حس ٞٛیت ٔی ا٘زبٔٙذ ٚ یىی اص ٔٛحشتشیٗ ٘مبط ٞش ضٟش، ٔٙبؽش ٚسٚدی آٖ ضٟش 

 (. 44: 5932٘ؾبْ ٟٔٙذسی خشاسبٖ ضٕبِی، ثٛدٜ وٝ تبحیش ٌزاستشیٗ خبعشٜ ی ٞش ضٟش ٘یض ٘طئبت ٌشفتٝ اص آٖ ٔی ثبضذ)

ٚسٚدی یه ضٟش ٘مص ثسیبس ٟٕٔی دس ضىُ ٌیشی تػٛیش رٞٙی ٔسبفشاٖ اص آٖ ضٟش داسد ٚ ٔقٕٛال یىی اص ٔتغیشٞبی ٔٛحش دس 

 لضبٚت تبصٜ ٚاسدیٗ دس ٔٛسد وّیت ضٟش ٔحسٛة ٔی ضٛد.

ٚسٚدی ضٟش ٕٞب٘ٙذ ٔمذٔٝ یه وتبة است ٚ ٞش چمذس ٔمذٔٝ سّیس تش ٚ سٚاٖ تش ٘ٛضتٝ ضذٜ ثبضذ خٛا٘ذٖ ادأٝ وتبة ثشای 

ٔخبعت رزاة تش خٛاٞذ ثٛد. ثٝ ٕٞیٗ ٘سجت ٞش چٝ ٚسٚدی یه ضٟش صیجب ٚ خٛا٘ب ثبضذ تػٛیش رٞٙی ثیٙٙذٜ اص ضٟش ثٟتش ٚ دَ 

 ٘طیٗ تش خٛاٞذ ثٛد. 

ٕ٘بد ٚ ٘طب٘ٝ ضٟش ٚ ٕ٘بیٙذٜ فشًٞٙ ٚ ٔقٕبسی ٔشدْ ثبضذ، صیشا فٙػشی اص ضٟش است وٝ حیٗ فجٛس اص ٚسٚدی ضٟش ٔی تٛا٘ذ 

 (.51ـ54: 32، 22ضٟش ٚ دس ثذٚ ٚسٚد ثٝ آٖ ٘یض دیذٜ ٔی ضٛد. )دا٘ص صیجب سبصی ضٟشی، د 

ضٛد وٝ ثٝ ِحبػ  اص عشف دیٍش ٔجبدی ٚسٚدی ضٟش یىی اص اغّی تشیٗ ارضای سبختبس وبِجذی ٚ فضبیی ضٟش ٔحسٛة ٔی

وبسوشدٞبی ٔتقذد اص إٞیت خبغی دس ثش٘بٔٝ سیضی ضٟشی ثشخٛسداس است. فٕذتب ٔحٛس ٔجبدی ٚسٚدی ضٟش ثب وبٖ٘ٛ ٞبی  

فٕذٜ ی وبس ٚ فقبِیت ضجىٝ ی اغّی استجبعی پیٛ٘ذ ٔی خٛسد ٚ ٘مطی ٟٔٓ دس سبصٔبٖ یبثی فضبیی ا٘ٛاؿ وبسثشی ٞبی ضٟشی 

ا٘ذ دس رٟت یبثی ٌستشش وبِجذی ضٟش ٚ دس ٟ٘بیت سبختبس وبِجذی آٖ ٘یض ثٝ فٙٛاٖ یه ٔتغیش ایفب ٔی وٙذ. ایٗ حٛصٜ ٔی تٛ

 (.32احشٌزاس ٘مص آفشیٙی وٙذ )لذٔی ، 

 

 پیطینه پژوهص. 2

ضبخع فضبی ٚسٚدی دس ضٟشٞبی لذیٓ دسٚاصٜ است. ٔقٕٛال فضبی ٚسٚدی ضٟشٞبی دٚساٖ ٌزضتٝ ثب دسٚاصٜ  فٙػش ٟٔٓ ٚ

ٜ ٚ فضبی پیشأٖٛ آٟ٘ب اص فضبٞبی ٟٔٓ ضٟشی ثٝ ضٕبس ٔی آٔذ٘ذ ٚ ثٝ سجت ٔٛلقیت ٚ ٘مص استجبعی ضٙبختٝ ٔی ضذ. دسٚاص

خبغی وٝ داضتٙذ، ٔىبٖ استمشاس ٚ رشیبٖ ثقضی اص فقبِیت ٞبی ارتٕبفی ٚ التػبدی ثٛد٘ذ. اِجتٝ ٕٞٝ دسٚاصٜ ٞبی یه ضٟش 

ٟشٞبی لذیٓ ثٝ دٚ دستٝ تمسیٓ ٔی ضذ٘ذ، دسٚاصٜ ٞبی داسای خػٛغیبت وبِجذی ٚ وبسوشدی یىسبٖ ٘جٛد٘ذ. دسٚاصٜ ٞب دس ض

دسٚ٘ی وٝ دس دسٖٚ ضٟش ربی داضتٙذ ٚ ضبُٔ دسٚاصٜ ٞبی ٔحّٝ ای، دسٚاصٜ ٞبی ثبصاس ٚ دسٚاصٜ ٞبی حىٛٔتی ٔشثٛط ثٝ اسي ٚ 

جب سبصی ضٟشی،   یب لّقٝ ثٛد٘ذ ٚ دسٚاصٜ ٞبی ثیشٚ٘ی وٝ ٚسٚدی ضٟشٞب ثٝ ضٕبس ٔی آٔذ٘ذ، دس حػبس ضٟش ربی داضتٙذ)دا٘ص صی

 (.53ـ51: 32، 22د 

ضٟشٞبی ایشا٘ی پیص اص اسالْ، ثٝ ٚیژٜ دس دٚساٖ ٞخبٔٙطی ٚ سبسب٘ی، ثش ٔجٙبی ثبٚسٞبی دیٙی ٚ ٔتبحش اص رٟبٖ ثیٙی ٔشدْ 

سبختٝ ٔی ضذ. ایٗ ضٟشٞب ٔقٕٛال ثٝ حػبسی ختٓ ٔی ٌطت وٝ چٟبس دسٚاصٜ ثٝ چٟبس سٛی فبِٓ داضت ٚ یبدآٚس رٟبت چٟبس 

 .ثٛدٌب٘ٝ 

دس ایٗ رٟبٖ ثیٙی ضٟش ثب صٔیٗ، ثٝ فٙٛاٖ ٔشوض فبِٓ، ٔمبیسٝ ٔی ضذ ٚ اص عشیك دسٚاصٜ ٞبی خٛد ثب وُ فبِٓ ٞستی، وٝ ثٝ 

چٟبس لسٕت تمسیٓ ٔی ضذ، استجبط ٔی یبفت. ثٙبثشایٗ دسٚاصٜ ٞبی ضٟش، فالٜٚ ثش دٚ فّٕىشد ثشلشاسی استجبط ٚ ٕ٘بیص رٟبت 

 .ثٛدٜ ا٘ذ چٟبس ٌب٘ٝ، داسای ٔفٟٛٔی فّسفی
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 داراب گرد، فارس : 1تصویر 

 ( 19:72، 22)برگرفته ضذه ازکتاب زیبا سازی مبادی ورودی ضهر، دانص زیبا سازی ضهری جلذ 

 

دس دٚسٜ سبسب٘ی، ثبصاس دس اعشاف ٚسٚدی ٚ دسٚاصٜ ضٟش ٌستشش یبفت ٚ ٔیذاٖ ثب فّٕىشدٞبی ٔختّف ٘ؾیش افالْ فشٔبٖ ٞبی 

ٞب دس ٔمبثُ آٖ ضىُ ٌشفت. ثٝ ایٗ تشتیت فضبیی پیشأٖٛ دسٚاصٜ ٚسٚدی ضىُ ٌشفت ٚ صٔیٙٝ دِٚت، ثخطٛدٌی ٚ ٔزبصات 

ثسظ ٔفْٟٛ ٚسٚدی، وٝ ثب فٙػش ضبخع دسٚاصٜ تقشیف ٔی ضذ، ثشای فجٛس اص یه ٔشص یب سغح فٕٛدی ثٝ فضبیی خبظ اص ٘ؾش 

ضبی خبغی ٘جٛد، دس فضبی ٚسٚدی ضٟشٞب ثقذ فّٕىشدی فشاٞٓ ضذ. سبختبس ایٗ فضب، وٝ اص دیذٌبٜ ٞبی سیخت ضٙبسی ٞٙٛص ف

 (.5931اص اسالْ ٘یض ٚرٛد داضت ٚ دس دٚساٖ غفٛیٝ ثٝ تىبُٔ سسیذ)حجیجی، 

 

 روش تحقیق. 3

 فجبست ثٝ ضٛد ٔی سد یب ٔی ٌیشد لشاس تأییذ ٔٛسد تحمیك ٌضاسٜ یه چٍٛ٘ٝ وٝ است أش ایٗ تقییٗ عشیمٝ یب ٚسیّٝ تحمیك سٚش

 ثٝ دادٖ پبسخ یب فشضیٝ آصٖٔٛ رٟت پژٚٞص ٞذف ثشای تحمك ٌشایب٘ٝ رستزٛ الذأبت یب فّٕیبت چبسچٛة تحمیك، سٚش دیٍش

 (.5931 آٚسد ) ثبصسٌبٖ،سشٔذ، ٚ حزبصی، ٔی فشاٞٓ سا تحمیك سئٛاِٟبی

 حبضش اص تحمیك ٔٛضٛؿ ثٝ تٛرٝ ثب ثبضذ، ٔی تحمیك ٔٛضٛؿ تبثـ ٕٞٛاسٜ تحمیك سٚش آ٘زبئیىٝ اص آوری اطالعات:روش جمع

 پیٕبیطی. سٚش -2اسٙبدی  سٚش -5است:  ضذٜ استفبدٜ آٚسی اعالفبتاغّی ثٝ ٔٙؾٛس رٕـ سٚش دٚ

 عٛس ثٝ وٝ ضٛد ٔی ٌفتٝ ثٝ فشدی پژٚٞطٍش یٛ٘سىٛ، ضَٕٛ فبْ ٞبی تقشیف دس ایٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب نمونه: حجم و آماری جامعه

 ٕٞچٙیٗ ٚ ثبضذ پژٚٞص ٚی دسآٔذی ٔٙجـ ٚ فقبِیت ٟٕٔتشیٗ٘یض  التػبدی ٘ؾش اص ٚ ثبضذ داضتٝ اضتغبَ تحمیك ثٝ ٚلت تٕبْ

 آیٙذ. ٔی حسبة ثٝ پژٚٞطٍشاٖ صٔشٜ دس ای حشفٝ دوتشای ٚ ِیسب٘س فٛق ِیسب٘س، ٔذسن تحػیّی داسای افشاد ٔقَٕٛ عٛس ثٝ

آٚسی اعالفبت اص  تحّیّی ٔی ثبضذ ٚ سٚش رٕـ-دس ایٗ پژٚٞص سٚش تحمیك ثىبس ٌشفتٝ ضذٜ اص ٘ٛؿ تٛغیفی روش تحقیق:

تشیٗ اثضاس خٛد یقٙی فیص ثشداسی استفبدٜ وشدٜ  ای ٚ ٔیذا٘ی ٚ پیٕبیطی ٔی ثبضذ. دس ایٗ سٚش ٔحمك اص ٟٔٓ ٘ٛؿ وتبثخب٘ٝ

ٞبی تحمیك اِجتٝ ثب روش دلیك  بِت ٟٔٓ ٚ ٔٛسد ٘یبص سا دس فیصاست ٚ ثب ٔشارقٝ ثٝ ٕٞٝ ٔٙبثـ ضٙبسبیی ضذٜ اص لجُ، ٔغ

ٔطخػبت ٔٙجـ ٔٛسد استفبدٜ، ٍ٘بضتٝ است ٚ دس ادأٝ ثب استفبدٜ اص اثضاس ٔطبٞذٜ ٚ ٔػبحجٝ دس ٔحیظ ٚ دس ٟ٘بیت سٚش تحّیُ 

 Statistical Yearbook, Unesco)ٔجبدست ضذٜ است   ٔحتٛای ویفی ثٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ اعالفبت دسیبفتی

91188992). 
 

 نتایج و بحث. 4

 چگونگی هویت بخطی به ورودی های ضهر

 هویت مکان
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ثخطی اص ضخػیت ٚرٛدی ٞش ا٘سبٖ وٝ ٞٛیت فشدی اٚ سا ٔی سبصد ٔىب٘ی است وٝ خٛد سا ثب آٖ ٔی ضٙبسذ ٚ ثٝ دیٍشاٖ                    

ٔی  ثٝ آٖ ٔىبٖ ٔی دا٘ذ ٚ آٖ ٔىبٖ سا ثخطی اص خٛدٔی ضٙبسب٘ذ، ٍٞٙبٔی وٝ سارـ ثٝ خٛد فىش ٔی وٙذ خٛد سا ٔتػُ 

ضٕبسد. ٔیبٖ ضٕب ٚ آٖ ٔىبٖ ساثغٝ ای فٕیك ٚرٛد داسد. ساثغٝ ای فٕیك تش اص غشف ثٛدٖ ٚ ثب تزشثٝ وشدٖ آٖ ٔىبٖ، ایٗ 

 (. 11:5932 ،ساثغٝ سا ٔی تٛاٖ ثٝ خٛدٕٞب٘ی ثب فضب تقجیشوشد)ثٟضادفش

فضب، فٛأّی ٔختّفی دخبِت داس٘ذ وٝ ٘تیزٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ غشف یه وّیت ٘یست،  اِجتٝ ثبیذ تٛرٝ داضت وٝ دس ادسان یه

ثّىٝ ثٝ ٚاسغٝ ادسان ٔستمیٓ ٔسبیُ رخیشٜ ضذٜ دس عَٛ صٔبٖ است. ثٙبثشایٗ ادسان ٞش فضب ٚ ثٝ ٚیژٜ فشآیٙذ ا٘غجبق آٖ تٟٙب 

تٕبفی ٘یض ثٝ ضٕبس ٔی سٚد ٚ صٔب٘ی ٔی تٛا٘یٓ ثشٌشفتٝ اص سفتبسٞبی غشیضی ٔب ٘جٛدٜ ثّىٝ ٔٙتذ اص صٔیٙٝ ٞبی فشٍٞٙی ٚ ار

فضبیی سا ضٙبختٝ ٚ اص آٖ استفبدٜ وٙیٓ وٝ ثٝ ٔقٙبی ٕ٘بدیٗ فشٍٞٙی ـ ارتٕبٞقی آٖ ٚالف ثبضیٓ، دس غٛست فذْ دسن آٖ 

ٗ ثٝ ٔقٙب فضب سا ثٝ دسستی ٘فٟٕیذٜ ٚ یب اص آٖ احسبس ساحتی ٘خٛاٞیٓ وشد. دس ایٗ غٛست اص ٘بٕٞخٛا٘ی فضب ثب ا٘سبٖ سخ

ٔیبٖ ٔی آیذ. ٘بٕٞخٛا٘ی فضب ثب ا٘سبٖ ٔٛرجبت فذْ استجبط یب ضقف استجبط سا فشاٞٓ ٔی آٚسد ٚ دس ٘تیزٝ احسبس ایٗ ٕٞب٘ی 

وٕتشی ثیٗ ضخع ٚ فضب ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ چٖٛ تذاْٚ ایٗ ٕٞب٘ی ٔٛرت ثٝ ٚرٛد آٔذٖ ٞٛیت ٔی ضٛد. ِزا ثیٗ فشد ٚ فضبی 

دس ٘تیزٝ غٛست تذاْٚ فذْ استجبط ٔب ثیٗ فضب ٚ فشد ثب پذیذٜ ای ثٝ فٙٛاٖ ثحشاٖ ٞٛیت ٘بٕٞخٛاٖ فبُٔ ٞٛیتی پیذا ٕ٘ی ضٛد. 

 (.524:  25ـ22ش  5931ٔٛارٝ ٔی ضٛیٓ )پبوضاد، 

 

 هویت مکانی

ٞٛیت ٔىب٘ی ثخطی اص صیش سبخت ٞٛیت فشدی ا٘سبٖ ٚ حبغُ ضٙبخت ٞبی فٕٛٔی اٚ دسثبسٜ رٟبٖ فیضیىی است وٝ ا٘سبٖ دس 

 .آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙذ

پشٚضب٘سىی ثٝ إٞیت ساثغٝ ٔتقبدَ ثیٗ ٞٛیت ٔىب٘ی فشد ٚ ٚیژٌی ٞبی ٔحیظ ثیشٚ٘ی تبویذ ٔی وٙذ. ا٘سبٖ عی صٔبٖ ثشای 

خٛد ٞٛیت ٔىب٘ی لبیُ ٔی ضٛد ایٗ ٞٛیت ٔىب٘ی خٛد تػٛیشی ٔستمُ دس رٞٗ فشد ٔی ضٛد. اٌش ضشایظ ثیشٚ٘ی وٝ فشد دس 

وٝ دس ٚالـ سغح ا٘تؾبس اٚ سا ٘طبٖ ٔی دٞذ یىسبٖ ٘جبضذ، ضخع تالش    ٔی  استجبط ثب آٖ لشاس ٔی ٌیشد ٚ تػٛیش رٞٙی ٚی

وٙذ اص ساٟٞبی ٔختّف ایٗ ا٘غجبق سا ثٝ ٚرٛد آٚسد ٚ سیستٓ رٞٗ خٛد ٚ فضبی ثیشٖٚ سا ثٝ تقبدَ ثشسب٘ذ. ایٗ أش ٞٓ دس ٔٛسد 

ٔتذاَٚ سا ضٙبسبیی ٔی وٙذ، ٘خستیٗ ساٜ ٔسبیُ ادساوی ٚ ٞٓ سفتبسی غبدق است. ثشای سسیذٖ ثٝ ایٗ تقبدَ ٞب سٝ ساٜ حُ 

حُ ا٘غجبق ٔحیظ یب ثٝ فجبست دیٍش تغییش ٔحیظ ٚ سسب٘ذٖ آٖ ثٝ سغح ویفی ٞٛیت ٔىب٘ی رٞٗ ضخع است. تفبٚت فٕذٜ 

ای وٝ دس فضبی ٔسىٗ ایشا٘ی ثب ٔحیظ ضٟشی آٖ ثٝ چطٓ ٔی خٛسد، حبغُ ٕٞیٗ تالش است. ساٜ حُ دْٚ ا٘غجبق خٛد یب ثٝ 

غییش دادٖ خٛد است ایٗ أش ٔستّضْ پبییٗ آٚسدٖ سغح ا٘تؾبس دس ٚالـ، پزیشفتٗ ٞٛیت ٔىب٘ی رذیذ است ایٗ فجبست دیٍشت

 أش ٞش چٙذ سخت تش ا٘زبْ ٔی ضٛد أب ا٘زبْ پزیش است.

سٛٔیٗ ساٜ حُ، دس ٚالـ، فىس اِقّٕی است وٝ ٔٙزش ثٝ تٙص دس ضخع یب ثشش اص ٔحیظ ٔی ضٛد. دس غٛستی وٝ ضخع ٘ٝ 

ٔحیظ سا ٔغبثك ٔیُ خٛد تغییش دٞذ ٚ ٘ٝ ثتٛا٘ذ تػٛیش رٞٙی خٛیص سا تغییش دٞذ ایٗ فذْ تغبثك اص آستب٘ٝ ضخع  ثتٛا٘ذ

 ٌزضتٝ ٚ ٚی سا ثٝ ضشایظ فىس اِقّٕی ٚا ٔی داسد.

 دس ضشایظ فىس اِقّٕی یب ثشش اص ٔحیظ حبغُ ٔی ضٛد ٚ یب اٌش أىبٖ ثشش ٚ یب ثٝ دالیُ ٔختّف تٕبیُ ثشش ٘جٛد، تٙص ثٝ

حذ ثحشا٘ی سسیذٜ ٚ ٔطىالت سٚا٘ی رذی ثشای ضخع ایزبد ٔی وٙذ. پذیذٜ ٟٔبرشت یب فشْ ٔٙغمی آٖ، یقٙی، ٔسبفشت ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٞبیی اص ثشٚص فىس اِقُٕ ثشش اص ٔحیظ است.

حبغُ فىس اِقُٕ اص ٘ٛؿ دْٚ یقٙی تٙص ثب ٔحیظ ا٘ٛاؿ افسشدٌی ٞب ٚ پشخبضٍشی ٞبیی است وٝ دس ربٔقٝ ضٟشی ایشاٖ ثٝ 

 (.1ـ3: 5932ٛس ضبٞذ آٖ ٞستیٓ ٚ دس سفتبس ٞبی ضٟشی ٔشدْ ثشٚص فّٙی آٖ سا ٔی ثیٙیٓ)سضب صادٜ، ٚف

پشٚ ضب٘سىی ٘خستیٗ ثبس ثٝ عشح ٔسئّٝ ساثغٝ ضٟش ٚ ضخػیت پشداخت ٚ سپس ثب رٕقی اص ٕٞىبسا٘ص ٘ؾشیٝ ٞٛیت ٔىب٘ی سا 

دست ٔی دٞٙذ. ٞٛیت ٔىب٘ی ثخطی اص صیش سبخت  عشح وشد، عجك ایٗ ٘ؾشیٝ فضبٞبی تزشثٝ ضذٜ ثخطی اص ٞٛیت ٔىب٘ی ثٝ
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ٞٛیت فشدی ا٘سبٖ ٚ حبغُ ضٙبخت ٞبی فٕٛٔی اٚ دسثبسٜ رٟبٖ فیضیىی است وٝ ا٘سبٖ دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙذ ایٗ ضٙبخت 

غٝ ٞب ضبُٔ خبعشات، ایذٜ ٞب، احسبسبت، دیذٌبٜ ٞب، اسصش ٞب، تشریحبت، ٔفبٞیٓ ٚ ایذٜ آَ ٞبی سفتبسی ٚ تزشثی ا٘سبٖ دس ساث

ثب ٔحیظ ٞبی ٔتٙٛؿ ٚ پیچیذٜ فیضیىی است وٝ فضبی تزشثی ا٘سبٖ افٓ اص ادسان ٚ سفتبس سا ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد )ثٟضادفش، 

 (.11:32ٔػغفی ، ٞٛیت ضٟش ـ 

ٔبسوٛالِی رٙجٝ ٞبی خبظ تشی اص ٞٛیت ٔىب٘ی سا تقشیف وشدٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ا٘سبٖ ضٟش٘طیٗ آٖ سا ٞٛیت ٔشتجظ ثب ضٟش 

ثٝ فمیذٜ اٚ ٞٛیت ٔشتجظ ثب ضٟش حبغُ پیٛ٘ذ فٕیك ٔیبٖ فشد ٚ ٔحیظ ضٟشی اٚست. دس ایٗ سٚ٘ذ ضٟش ٕ٘بد وّی ٘بٔیذٜ است. 

خضا٘ٝ تزشثٝ ٞبی ضخػی فشد است وٝ ٞٓ تذاْٚ صٔب٘ی سا تضٕیٗ ٔی وٙذ ٚ ٞٓ احسبس خبظ ثٛدٖ سا ثشای ٚی فشاٞٓ      

 ٔی آٚسد.

ثش تٛا٘بیی ٚ اتىب ثٝ ٘فس ضٟشٚ٘ذاٖ داسد ٚ ضٟشٚ٘ذاٖ یه ضٟش سا غیش ثٝ فمیذٜ الِی ٞٛیت ٔشتجظ ثب ضٟش تبحیشی ٔخجت 

 (.1:  5932ضٟشٚ٘ذاٖ آٖ ٔتٕبیض ٔی سبصد )سضبصادٜ، 

 

 تفاوت هویت مکانی وهویت مکان

ثبیذ ثیٗ ٞٛیت ٔىب٘ی ٚ ٞٛیت ٔىبٖ تفبٚت لبیُ ضذ، ٞٛیت ٔىب٘ی ثٝ فٙٛاٖ ثخطی اص ٞٛیت فشد ٔغشح است. أب ٞٛیت ٔىبٖ 

ی ٞبیی لبثُ تطخیع ٔىبٖ ثیشٚ٘ی اضبسٜ داسد. ٞٛیت ٔىب٘ی فشد ٔی تٛا٘ذ ٔٙجقج اص ٔىب٘ی ثی ٞٛیت یب ثب ٞٛیت ثبضذ. ثٝ ٚیژٌ

 ثبیذ تٛرٝ داضت وٝ ٞٛیت ٔىبٖ ثش ویفیت ٞٛیت ٔىب٘ی احش ٔی ٌزاسد أب خٛد ٔفٟٛٔی رذاٌب٘ٝ است.

فشد ٔحیظ سا ضٙبسبیی ٔی وٙذ وٝ ٞٛیت ٔىبٖ دس ضىُ ٌیشی ٞٛیت ٔىب٘ی دٚ ٔشحّٝ ٚرٛد داسد. دس ٔشحّٝ اَٚ ٘خست 

٘بٔیذٜ ٔی ضٛد. دس ٔشحّٝ دْٚ فشآیٙذ پیٛ٘ذ سٚا٘ی ثب ٔىبٖ غٛست ٔی ٌیشد ٚ ثٝ ضىُ ٞٛیت ٔىب٘ی تذاْٚ ٔی یبثذ. دس ٔغبِقبت 

ٚ ثشسسی ٞبی ا٘زبْ ٌشفتٝ ٔطخع ضذٜ است وٝ اسصیبثی ٔخجت اص ٔحیظ ٚ ویفیت ضٟش ثش فٕك ضٙبسبیی ضخع اص ٔحیظ ٚ 

ٞٛیت ٔىب٘ی اٚ احش ٔی ٌزاسد. ثغٛس ٔطخع ٔی تٛاٖ ٌفت وسب٘ی وٝ داسای ٞٛیت ٔىب٘ی لٛی تشی ٞستٙذ یب ثٝ فجبست دیٍش 

خٛد سا ثب ضٟش خٛد ٞٓ پیٛ٘ذ ٔی دا٘ٙذ دس ٚالـ اسصیبثی ٔخجت تشی اص ویفیت ٔحیظ ضٟش خٛد داس٘ذ ٞٓ پیٛ٘ذی ثٝ ٔقٙی تقّك 

 (.1:  5932ٔٛرجبت آٖ است )سضبصادٜ،  ٔىب٘ی است ٚ ٞٛیت ٔىب٘ی لٛی تش، یىی اص

 

 نابودی حس موقعیت و هویت مکان

ضٟشٞب دس حبَ تغییش ضىُ ثٝ ٔىبٖ ٞبی فبلذ ٔقٙی ٚ ٞٛیت دس ٚسای ادسان ضٟشٚ٘ذاٖ ٔی ثبضٙذ. چٙذی است وٝ ٔب دیٍش 

ٔی آیٙذ، چٝ وسی ٔبِه دسثبسٜ سیطٝ ٞبی د٘یبی اعشافٕبٖ آٌبٞی ٘ذاسیٓ ٚ ثٝ ٘ذست ٔی دا٘یٓ ٔٛاد ٚ ٔحػٛالت اص وزب 

چیست ! چٝ وسی دس پطت چیست ٚ اسبسب چٝ ٔمػٛدی دس وبس ثٛدٜ است. ٔب دس ضٟشٞبیی ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ وٝ ٚلبیـ ثذٖٚ 

اخغبس اتفبق ٔی افتٙذ ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٔطبسوتی اص سٛی ٔب ٚ ایٗ یه د٘یبی ثیٍب٘ٝ ثشای ثسیبسی اص ضٟشٚ٘ذاٖ است ثٝ ٕٞیٗ 

چشا فذٜ ای، اص ٔطبسوت ٞبی ضٟشی، خٛد سا ٔٙضٚی ٔی وٙٙذ ٚ سقی داس٘ذ اص ص٘ذٌی ٔخػٛظ ٚ  فّت، ربی تقزت ٘یست وٝ

 (1:  5932ٔحذٚد خٛد ِزت ثجش٘ذ)سضبصادٜ، 

 

 ویژگی های فضاهای ورودی ضهرهای قذیم

. ایٗ ٚیژٌی ٚیژٌی ٞبی فضبی ٚسٚدی ضٟشٞب ٘یض، ٔتبحش اص فشًٞٙ ٚ سٙٗ ارتٕبفی، داسای ٚیژٌی ٞبی ادساوی ٚ فّٕىشدی ثٛد

ٞب دس فضبی ٚسٚد ثٝ ضٟشٞب فٕذتب حبغُ فقبِیت ٞبیی است وٝ دس آٖ فضب رشیبٖ داضت. اِجتٝ خػٛغیبت وبِجذی فضبی 

ٚسٚدی، اص إٞیت ثسیبس صیبدی دس ایفبی اغّی تشیٗ ٘مص آٖ، یقٙی استجبط فیضیىی ثشخٛسداس است، أب داسای پیچیذٌی فضبی 

دِیُ، فٛأُ ایزبد وٙٙذٜ ی ٚیژٌی ادساوی ٚ فّٕىشدی فضبی ٚسٚدی ضٟشٞب، دس ثشخی  ٚسٚدی یه ثٙب ٕ٘ی ثبضذ. ثٝ ٕٞیٗ

 ٔٛاسد ثب فٛأُ ایزبد وٙٙذٜ ایٗ ٚیژٌی ٞب دس فضبی ٚسٚدی یه ثٙب، وٝ رضء فضبٞبی آٖ ٔی ثبضٙذ، ٔتفبٚت است.
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 ٚیژٌی ٞبی ادساوی فضبی ٚسٚدی ضٟشٞبی لذیٓ ایشاٖ فجبستٙذ اص:

  ُفّٕىشد ارتٕبفی ٚ پٛیبیی فضبی ثبص ٔمبثُ دسٚاصٜ ضٟشدفٛت وشدٖ، ثٝ دِی 

 ٜٞٛیت ثخطیذٖ إٞیت دادٖ ثٝ دسٚاصٜ ٚ تضئیٙبت آٖ ٚ ضبخع ٕ٘ٛدٖ دسٚاص 

 ایزبد حس ٚسٚد فجٛس اص دسٚاصٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔشص رذا وٙٙذٜ دٚ فضب 

 آٔبدٜ سبختٗ ثشای دسن فضبی رذیذ فضبی ثبص ٔمبثُ دسٚاصٜ ثب فّٕىشد ارتٕبفی 

  ثشلشاسی استجبط ادساوی ٚ ثػشی ثیٗ دٚ فضب ٚرٛد دسٚاصٜ ٚ فقبِیتی وٝ دس فضبی ٔزبٚس آٖ رشیبٖ داضت 

 :ٚیژٌی ٞبی فّٕىشدی فضبی ٚسٚدی ضٟشٞبی لذیٓ ایشاٖ فجبستٙذ اص 

 ٜثشلشاسی استجبط فیضیىی ثیٗ دٚ فضبی دسٚاص 

 )تبٔیٗ أٙیت ٚ ٘ؾبست ثش استجبط)دسٚاصٜ، ثشد ٞبی دفبفی 

 ثٝ ٔشوض ضٟش ٚ ثبصاس استجبط داضت "س ٌیشی دسٚاصٜ اغّی دس ٔسیشی وٝ ٔستمیٕبٞذایت لشا 

 ٔقشفی ضٟش ثٝ ٚسیّٝ وتیجٝ ٞبیی وٝ ثش سش دسٚاصٜ ٚسٚدی ٞبی ٟٔٓ ٘ٛضتٝ ٔی ضذ 

  ٚ حضٛس فضبی ٚسٚدی دس فقبِیت ٞبی سٚصٔشٜ ی ضٟش، فضبی ثبص ٔمبثُ دسٚاصٜ ی ٚسٚدی ثب فّٕىشد ارتٕبفی

 التػبدی

ٕٞٝ ضٟشٞبی ایشاٖ ٚارذ تٕبٔی ایٗ خػٛغیبت ٘جٛد ٚ ثش حست إٞیت ٚسٚدی ٚ ضٟش ٔٛسد ٘ؾش، اص ٘ؾش داسا ثٛدٖ ٚسٚدی ٞبی 

 (.5932ثخطی ٚ یب وّیٝ ایٗ ٚیژٌی ٞب ثب یىذیٍش ٔتفبٚت ثٛدٜ ا٘ذ)ثحشیٙی، 

ثٝ ٘ؾش ٔی سسذ ٕٞبٖ  ٔمبیسٝ ی ثیٗ ٚیژٌی ٞبی ٚسٚدی یه ثٙب ٚ ضٟش دس ٌزضتٝ ٕ٘بیبٍ٘ش ٚرٛد تطبثٝ ٞبیی ٔیبٖ آٟ٘بست.

اٞذافی وٝ ٔٛرت ضذٜ تب فضبی ٚسٚدی یه ثٙب ضىُ ثٍیشد ٚ تىبُٔ یبثذ، دس ضىُ ٌیشی فضبی ٚسٚدی ثٝ ضٟش ٘یض، ٘مص 

داضتٝ ٚ فّت تفبٚت دس سبختبس وبِجذی ٚسٚدی ثٙب ٚ ضٟش، تفبٚت دس ٔیضاٖ خٛغی ثٛدٖ ایٗ فضبٞب ٚ سٚش پبسخ ٌٛیی ثٝ ایٗ 

 بیذ وٝ سبختبس وبِجذی فضبی ٚسٚدی ثٙب ثسیبس پیچیذٜ تش اص ٚسٚدی ضٟش ثبضذ.اٞذاف است ٚ ایزبة ٔی ٕ٘

ثٝ عٛس وّی فضبی ٚسٚدی ضٟشٞبی لذیٓ ایشاٖ، ٕٞب٘ٙذ ثٙبٞب فضبٞبیی ثب ٔبٞیت ا٘قغبف پزیش  ثٛد وٝ ٔی تٛا٘ست ٕٞب٘ٙذ یه 

ٚسٚدی ضٟشٞب دس ٌزضتٝ، فضبی آٔبدٜ  ٔفػُ، خٛد سا ثب ٚیژٌی ٞبی ٞش دٚ فضبیی وٝ ثٝ ٞٓ پیٛ٘ذ ٔی یبثٙذ، ٔٙغجك سبصد.

ضذٖ ثشای آصٔٛدٖ تزشثٝ ٞبی رذیذ ثٛد. فضبیی ثشای پیٛ٘ذ ٔیبٖ آ٘چٝ وٝ ٌزضت ٚ آ٘چٝ وٝ پیص سٚست. فضبیی وٝ ضخع 

 دس آٖ ٔی آٔٛصد تب ثشای آصٔٛدٖ تزشثٝ ٞبی رذیذ آٔبدٜ ضٛد.

 

 ورودی ضهرهای کنونی ایران

ثی سٚیٝ ی اساضی دس فشاسٛی ٔشصٞبی آٖ، ٔٛرت تحٛالت چطٓ ٌیشی دس سیٕبی تٛسقٝ ی سشیـ ٚ پشضتبة ضٟشٞب ٚ اضغبَ 

حٛٔٝ ٚ حبضیٝ ٞبی ضٟشٞب ضذٜ است. ایٗ ٘ٛاحی ثب سبصٔبٖ ٚ سبختبس فضبیی ٚ وبِجذی ٔٙفػُ، پشاوٙذٜ، ثذٖٚ ا٘سزبْ ٚ فبلذ 

، تذاخُ ٕ٘ٛدٜ ٚ یب تغییش ضىُ ٞٛیت اص یه سٛ ثب ٘ٛاحی سٚستبیی ٚ یب فشغٝ ٞبی عجیقی ٚ اص سٛی دیٍش ثب رٛأـ ضٟشی

٘ٛاحی سٚستبیی، سیٕبیی ٘ٝ وبٔال ضٟشی ٚ یب سٚستبیی سا ثٛرٛد آٚسد٘ذ. ایٗ ٘ٛاحی فٕٛٔب دس حَٛ ٚ حٛش ٔسیشٞبی استجبعی 

 .ضٟشٞب ضىُ ٌشفتٝ ٚ ٘یشٚی حیبتی خٛد سا اص آٖ ٔی ٌیش٘ذ

اص ٔطبٞذات ٔیذا٘ی فضبٞبی ٚسٚدی ضٟشٞب ٘تبیذ  ایٗ ٘ٛاحی ٔٙؾش ٚسٚدی اغّت ضٟشٞبی أشٚصی ایشاٖ سا تطىیُ ٔی دٞٙذ.

 صیش حبغُ ضذٜ است:

 .فضبٞبی ٚسٚدی ضٟشٞب، غبِجب فبلذ سبختبسی ٔطخع ٚ ٔتٕبیض ٔی ثبضٙذ 

 ٔی  فضبٞبی ٚسٚدی ضٟشٞب، غبِجب فبلذ ٞٛیت ثٛدٜ ٚ دس احش اغتطبضبت ثػشی ٚ ٔحیغی ثٝ ٞٛیت ضٟشٞب آسیت

 سسب٘ٙذ.

  ٘ؾیش تقٕیشٌبٜ ٞب، اسمبعی ٞب ٚ ... ٔٙؾش ٚسٚدی اغّت ضٟشٞب سا تطىیُ ٔی دٞٙذ.وبسثشی ٞبیی ثب سیٕبی ٘بٔغّٛة 
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  دس غیبة سیٕبی عجیقی ٚیژٜ ٚ ضبخع، فبُٔ ٚ یب ٚیژٌی خبغی وٝ فضبی ٚسٚدی یه ضٟش سا اص ضٟشٞبی دیٍش

 ٔٙغمٝ ٔتٕبیض ٚ ٔطخع ٌشدا٘ذ، دس فضبی ٚسٚدی اغّت ضٟشٞب، ٚرٛد ٘ذاسد.

  ٜٚاسدیٗ ثٝ ٘مبط ٔختّف ضٟش ثٝ خٛثی غٛست ٕ٘ی ٌیشد.ٞذایت ٚ سإٞٙبیی تبص 

  ٝتبثّٛٞبی ٔقشفی وٙٙذٜ ی ضٟشٞب اغّت دس ٔىبٖ ٞبی ٘بٔٙبست ٚ ثب ویفیت ٚ ا٘ذاصٜ ی ٘بٔتٙبست لشاس ٌشفتٝ ٚ ث

 ساحتی لبثُ سٚیت ٕ٘ی ثبضٙذ.

 ضبت ثػشی ٚ ٔحیغی دس غٛست ٚرٛد فٙبغش اسصضٕٙذ ٚ ٕ٘بدیٗ تبسیخی ٚ عجیقی، ایٗ فٙبغش اغّت دس ٔیبٖ اغتطب

 فضبٞبی ٚسٚدی ٌٓ ضذٜ ا٘ذ.

 .فضبٞبی ٚسٚدی ضٟشٞب غبِجب فبلذ رزاثیت ثػشی ثٛدٜ ٚ اٍ٘یضٜ ای ثشای ٚسٚد ثٝ ضٟش ایزبد ٕ٘ی وٙٙذ 

 .ثٝ دِیُ فمذاٖ سبختبسی ٔطخع، دس ایٗ فضبٞب غبِجب حس ٚسٚد ثٝ ضٟش دس ضخع ایزبد ٕ٘ی ضٛد 

  پٛضص ٌیبٞی ٚ یب ثشرستٍی ٚ تٙٛؿ ضىُ صٔیٗ، دس داخُ ٚ یب دس غٛست ٚرٛد فٙبغش عجیقی ثب اسصش ٘ؾیش

 پیشأٖٛ فضبی ٚسٚدی ضٟش اص تبحیش ٘بٔغّٛة اغتطبضبت ٔحیغی ٚ ثػشی تب  حذی وبستٝ ٔی ضٛد.

 .دس ٚسٚدی ضٟشٞبیی وٝ فبلذ ٔٙؾش عجیقی ٞستٙذ، تبحیش ٔٙفی اغتطبضبت ٔحیغی ٚ ثػشی ٔطٟٛدتش است 

 ی ٚ ٚرٛد ثشخی اص وبسثشی ٞبی ٘ؾیش تقٕیشٌبٜ اتٛٔجیُ ٚ ... دس اغّت ٚسٚدی ٞب، ثٝ دِیُ پبییٗ ثٛدٖ ویفیت ٔحیغ

 لبثّیت آٖ ثشای ثشخی اص فقبِیت ٞبی ارتٕبفی ٘ؾیش فقبِیت ٞبی تفشری اص ثیٗ سفتٝ است.      

                                                    

 معاصر از منظر ورود به ضهرمقایسه ویژگی های ضهر قذیم با ضهر : 1جذول 

 (.1335)ابلقی، و پورجوهری 

 ٚیژٌی ٞبی ضٟش لذیٓ ٚیژٌی ٞبی ضٟش ٔقبغش صٔیٙٝ)ٔٛضٛؿ(

 ٔشص ضٟشی
تبحیشپزیشی حذٚد ضٟش اص فٛأُ فیضیىی 

 ٔتقذد
 ٚرٛد فبُٔ فیضیىی تقییٗ وٙٙذٜ حذٚد ضٟش

 سضذ دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ضٟش

تٛسقٝ وبِجذی ضٟشٞب دس أتذاد ٚسٚدی ٞب 

غٛست ٔی پزیشد ٚسٚدی ٞبی ضٟش دس 

رشیبٖ تٛسقٝ ثٝ ثخص ٞبی دسٚ٘ی ضٟش 

 ٔٙضٓ ٔی ٌشدد

دس ٍٞٙبْ احذاث حػبس دس پیشأٖٛ ضٟش، ؽشفیت 

ٞبی خبِی رٟت تٛسقٝ آتی ضٟش)دسٖٚ حػبس 

 ضٟش( ٔٙؾٛس ٔی ضذٜ است

 ٘ؾبست پزیشی
تقذاد ٚسٚدی ٞبی ضٟش ٘ؾبست پزیشی 

 رشیبٖ ٚسٚد ثٝ ضٟش سا وبٞص ٔی ٌشدد

ثٝ دِیُ ٔحذٚد ثٛدٖ دسٚاصٜ ٞب رشیبٖ ٚسٚد ثٝ 

 ضٟش ٘ؾبست پزیش ثٛدٜ است

 وبسوشدٞبی ٔتٙٛؿ

ٔجبدی ثش اسبس وبسوشدٞبی ٔختّف سدٜ 

 ثٙذی ٔی ٌشد٘ذ:

 وبسوشد استجبعی      وبسوشد ٌشدضٍشی

 وبسوشد ا٘تؾبٔی      وبسوشد ارتٕبفی

 وبسوشد غٙقتی

ثٙذی دسٚاصٜ ٞب ثش اسبس وبسوشدٞبی ٔختّف سدٜ 

 ٔی ٌشد٘ذ:

 وبسوشد استجبعی

 أٙیتی-وبسوشد دفبفی

 وبسوشد ارتٕبفی

 وبسوشد التػبدی ٚ ....

 استجبط ٚسٚدی ٞب ثب یىذیٍش

استجبط ٔستمیٓ ٚسٚدی ٞبی ضٟش ثب 

یىذیٍش)دسغٛست ٚرٛد( اص عشیك 

وٕشثٙذی ٞبی پیشأٖٛ ضٟش) ٚ ٘ٝ ثٛسیّٝ 

 استخٛاٖ ثٙذی( غٛست ٔی ٌیشد

ٟش ثب یىذیٍش اص عشیك استجبط دسٚاصٜ ٞبی ض

 استخٛا٘جٙذی ضٟش غٛست ٔی پزیشفتٝ است
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 ٚیژٌی ٕ٘بدیٗ)سٕجِٛیه(
ٔجبدی ٚسٚدی ضٟشٞب ثٝ ٘ذست فبُٔ 

 ضٙبسبیی ضٟش ٔحسٛة ٔی ٌشد٘ذ

ثٙبی دسٚاصٜ ٞب سٕجَٛ ضٙبسبیی ضٟش ٚ ٕ٘ٛداس 

 فشًٞٙ، ٞٙشٚ رٚق ضٟشٚ٘ذاٖ ثٛدٜ است

فقبِیت ٞبی سىٛ٘تی ٚ 

 خذٔبتی

سىٛ٘ت حبضیٝ ای دس فشغٝ ٔجبدی 

 ٚسٚدی ضٟش لبثُ ٔطبٞذٜ است

دسٚاصٜ ٞب وبٖ٘ٛ تٕشوض ثشخی اص فقبِیت ٞبی 

 ارتٕبفی اغّی ٔشدْ سبوٗ دس ضٟش ثٛدٜ ا٘ذ.

آستب٘ٝ ٞبی خبسری ثستش تٕشوض فقبِیت ٞبی 

 خذٔبتی)ٚ ٘ٝ سىٛ٘ت( ثٛدٜ است

 سشفت حشوت

 سشفت ثبال ثب دأٙٝ تغییش صیبد ٚ تٙٛؿ اثضاس

حشوت ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ ٚسٚد ثٝ ضٟش سا 

 ٘بٌٟب٘ی وشدٜ است

دس احش وٓ ٚ ٔحذٚد ثٛدٖ دأٙٝ تغییش سشفت، 

٘بضی اص ٚیژٌی ٞبی ٔحُٕ حشوت)چبسپبیبٖ(، 

ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ ٚسٚد ثب عٕب٘یٙٝ ٚ ثٝ آسأی غٛست 

ٔی پزیشفتٝ ٚ یىٕشتجٍی دس ٔٛارٟٝ ثب ضٟش ثشای 

 ٔسبفش پذیذ ٕ٘ی آٔذٜ است

 ثٝ ثغٗ ضٟش ٘فٛر ٚسٚد

پیچیذٜ تش ضذٖ سبخت فضبیی ٚ تغییش 

سٚحیٝ فّٕىشدی ضٟشٞب، أىبٖ ٚ ضشٚست 

٘فٛر ربدٜ ٞبی دستشسی ثٝ فٕك ضٟش ٚ 

دستشسی ٔستمیٓ ثٝ استخٛاٖ ثٙذی اغّی 

 ضٟش سا ایزبة ٔی ٕ٘بیذ

تذاْٚ ربدٜ ٞبی دستشسی ثٝ ضٟش تب افٕبق الیٝ 

ٞبی دسٚ٘ی ضٟش ٚ دستشسی ٔستمیٓ ثٝ استخٛاٖ 

 ٙذی اغّی ضٟشث

تقبُٔ ثبصاس اغّی ضٟش ٚ 

 ٔجبدی ٚسٚدی

ٔبٞیت فقبِیت ٞبی ثبصسٌب٘ی ٔقبغش 

ضشٚستی ثٝ استجبط ثبصاس اغّی ضٟش تب 

 ٚسٚدی ٞب سا ایزبة ٕ٘ی ٕ٘بیذ.

 

 فشغٝ فضبیی

تقشیف ٚسٚد ثٝ ضٟش ٔی یبثذ دس یه فشغٝ 

فضبیی تحمك یبثذ) فشغٝ ٞبی ٚسٚد سٚا٘ی، 

 ٚسٚد ثػشی، ٚسٚد فیضیىی(

 

 ٔىج ٚ تٛلف)آداة ٚ سسْٛ(

فشآیٙذ ٚسٚد ثٝ ضٟش غبِجب ثذٖٚ ا٘زبْ ٔىج 

ا٘زبْ ٔی ضٛد. ثشای ٚسٚد ثٝ ضٟش آداة ٚ 

 سسْٛ ٚیژٜ ای ٚرٛد ٘ذاسد.

 

 

 سامانذهی مبادی ورودی ضهرهای امروز

ثب ٔطبٞذٜ استخٛاٖ ثٙذی ضٟشٞبی لذیٓ ایشاٖ ٔی تٛاٖ دسیبفت وٝ ٚسٚدی ضٟش یىی اص ارضای استخٛاٖ ثٙذی ضٟش ثٛد٘ذ وٝ 

دس أتذاد آٖ ٚالـ ضذٜ ٚ ثیشٖٚ ضٟش سا ثٝ داخُ آٖ پیٛ٘ذ ٔی داد٘ذ. دس ضٟشٞبی أشٚص ٘یض ٚسٚدی ثبیذ رضئی اص استخٛاٖ ثٙذی 

ٟشی ثٝ فّٕىشدٞبی دسدسٖٚ ضٟش ثبضذ ٚ سّسّٝ ٔشاتت فّٕىشدی ٚ ثػشی ضٟش ٌزضتٝ ضٟش ٚ ٔحُ تجذیُ وبسوشدٞبی ثشٖٚ ض

سا احیبء وٙذ. اص سٛی دیٍش ثٝ دِیُ ٌستشدٌی ضٟش أشٚص ٚ سشفت ٚسبیُ ٘مّیٝ، وٝ ٔٛرت دسن فضبی ثیطتش دس ٔذت صٔبٖ 

ضبی خبسد ضٟش سا ثٝ فٙٛاٖ فضبی فٕٛٔی وٛتبٜ تش ٔی ضٛد، فشْ ضٟش دس ٔحُ ٚسٚد ثبیذ ٕ٘بیبٍ٘ش ٚ پزیشای ٚسٚد ثبضذ ٚ اٌش ف

ٚ فضبی داخُ ضٟش سا ثٝ فٙٛاٖ فضبی خػٛغی دس ٘ؾش ثٍیشیٓ ٚسٚدی ثبیذ ثتٛا٘ذ ٔحػٛسیت فضبیی سا ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ ضٟش 

ذ. اِمبء وٙذ. ثٝ تقجیش دیٍش ٚسٚدی ثبیذ دس ٔمیبس ضٟشٞبی أشٚصی ثٛدٜ ٚ دیٍش ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔٙحػش ثٝ یه ثٙب، یب یه دسٚاصٜ ثبض

ٕٞچٙیٗ وبسوشدٞبیی وٝ دس فضبی ٚسٚدی ضٟش لشاس ٔی ٌیش٘ذ ثبیذ پبسخ ٌٛی ٘یبصٞبی ٚسٚد ثبضٙذ. أب اص آ٘زبیی وٝ ایٗ 
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فّٕىشد ٞب ٞٓ دس خذٔت ٚاسد ضٛ٘ذٌبٖ ثٝ ضٟش  ٚ ٞٓ دس خذٔت فجٛس وٙٙذٌبٖ اص ضٟش است، ثبیذ ثٝ تشتیت لشاس ٌیشی آٟ٘ب 

 (.5932، ٚ سیسٕبٖ ثبف ،)٘مػبٖ ٔحٕذیداخُ ضٟش ٔٙتمُ ٍ٘شدد سفبیت ضٛد تب تشافیه فجٛسی ثی رٟت ثٝ 

ٕٞب٘غٛس وٝ  ثیبٖ ضذ ایٗ فّٕىشدٞب ٚ فشآیٙذٞب ٞستٙذوٝ تزشثٝ ٞبی حسی فضب، آداة ٚسٚد، حشیٓ ٞبی خػٛغی ٚ فٕٛٔی ٚ 

یه ثشٖٚ ٚ دسٖٚ، فبغّٝ ثیٗ ضٟش ٚ غیش ضٟش سا فقبَ ٔی ٕ٘بیذ. ثٙبثشایٗ ثیص اص ایٙىٝ ثٝ ٚسٚدی ثٝ فٙٛاٖ یه ٘مغٝ تفى

ٍ٘شیستٝ ضٛد، ثبیذ ثذاٖ ثٝ فٙٛاٖ فشآیٙذی دس ساستبی ا٘فػبَ داخُ ٚ خبسد ٍ٘شیست. ٚسٚدی، ٔفػّی است وٝ ٞٓ دس فشغٝ 

داخّی ٚ ٞٓ دس فشغٝ خبسری ٘فٛر وشدٜ است ٚ ٚیژٌی ٞبی آٖ ٞشچٝ وٝ اص ثشٖٚ ثٝ دسٖٚ ٔی سٚیٓ، ٘ضدیىتش ثٝ ٚیژٌی ٞبی 

ىس. ثٙبثشایٗ دس عشاحی ٚسٚدی ٔی ثبیست ثٝ ایٗ اغَٛ وٝ ٚسٚدی داسای دفٛت وٙٙذٌی، سفبیت فشغٝ داخّی ٔی ضٛد ٚ ثبِق

سّسٝ ٔشاتت وبسثشی فضب اص ثشٖٚ ثٝ دسٖٚ، ٞٛیت ضٟش ٚ ٚضٛح ٚ خٛا٘بیی ثبضذ تٛرٝ ٕ٘ٛد)ٔجبدی ٚسٚدی ضٟش، ٘ؾبْ ٟٔٙذسی 

 (.23: 32خشاسبٖ ضٕبِی، 

ٝ عشاحی فضبٞبی ضٟشی دوتش پبوضاد، عشاحی آٖ ضبُٔ دٚ ثخص رذاسٜ ٚ ثستش اٌش ٚسٚدی سا یه ٔحٛس دس ٘ؾش ثٍیشیٓ، ثٙب ث

خٛاٞذ ثٛد. رذاسٜ ٔحٛس ٚسٚدی ضٟش دس پٙذ سغح وبسثشی، فضبی ثبص ٚ ثستٝ، تشاوٓ سبختٕب٘ی، ارضاء ٚ فٙبغش ٕ٘ب ٚ دا٘ٝ ثٙذی 

ی ٚ ارضاء ٚ فٙبغش ثستش لبثُ ثشسسی عشاحی ٔی ضٛد. ثستش ٚسٚدی ٘یض دس سٝ سغح سّسّٝ ٔشاتت پیبدٜ ٚ سٛاسٜ، پٛضص ٌیبٞ

 است.

 

 عوامل موثر در طراحی فضا و محیط پیرامونی مسیرهای ورود به ضهر

ثخص فٕذٜ ادسان ٔب اص فضب، ٘خست ثػشی است ٚ ادسان ثػشی دس ّٚٞٝ اَٚ فضبیی است. ثب حشوت دس فضب، ٔحیظ یه فضب، 

ثٝ آٖ ٔىبٖ پیذا ٔی ضٛد. دس ایٗ حبِت فضب داسای حس آٖ فضب ثٝ غٛست فضبیی ٔٙسزٓ دسن ضذٜ ٚ حس خبغی ٘سجت 

ٔىب٘ی لٛی تش ٚ پش ٔقٙبیی خٛاٞذ ثٛد ٚ پیٛستٝ ٚ وبُٔ ثٝ ٘ؾش ٔی سسذ. ِٚی اٌش فٙبغش ٔٛرٛد دس فضب، پیٛستٍی ٚ استجبط 

ىب٘یت خٛاٞذ ثٛد. دس الصْ سا ثب یىذیٍش ٘ذاضتٝ ثبضٙذ، فضب ٔجٟٓ ٚ ٘بٞٙزبس رّٜٛ ٔی وٙذ ٚ اص ٘ؾش ثػشی، فبلذ ا٘سزبْ ٚ حس ٔ

عشاحی فضبٞب، ثشای یبدٔبٖ سبصی ٚ ایزبد ٔحشن ٞبی ثػشی، اص ضیٜٛ ٞبی ٔختّفی ٔی تٛاٖ ثٟشٜ ثشد وٝ ٞشیه دس تغییش، 

تٙٛؿ، ٚحذت ٚ تٛاِی فضبٞب دس عَٛ یه ٔسیش، دس اِمبی فضبی ادساوی ٚ ایزبد حس ٔىب٘ی لٛی فُٕ وشدٜ ٚ آٖ سا تطذیذ ٔی 

 ،أُ فجبستٙذ اص: ٔیضاٖ ٔحػٛسیت فضبیی، ِجٝ فضب، تسّسُ فضبیی ٚ سشفت حشوت )ربٖ. َ. ٔبتالنوٙٙذ. ٟٕٔتشیٗ ایٗ فٛ

932:5933-452 .) 

دس عشاحی ٔسیشٞبی ٚسٚد ثٝ ضٟش، سشفت حشوت ٘مص فٕذٜ ای ایفب ٔی وٙذ، ثٙبثشایٗ ثبیذ ٘مص سشفت ٚ حشوت دس ٔحیظ ٚ 

فشدی ثب پبی پیبدٜ یب است ٚ ٚسبیُ ٘مّیٝ وٙذ سٚ)وبِسىٝ، وزبٜٚ ٚ پبِىی(  ٔٙؾش ٚ تبحیش آٖ ثش ادسان ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشد. ایٙىٝ

ٚاسد ضٟش ضٛد ٚ ٚسٚد ثٝ ضٟش سا ثب تٕبْ ٚرٛدش احسبس ٚ تزشثٝ وٙذ، ٔشثٛط ثٝ ٌزضتٝ است. ثٝ ٞش حبَ تزشثٝ وشدٖ ضٟش 

ثتذسیذ ٞیجت ٚ ضىُ ٚ ضٕبیُ  دس حیٗ حشوت ٚ ربثزبیی دس أتذاد یه ٔسیش، ثٝ ٘حٛی وٝ ثٝ ٍٞٙبْ ٘ضدیه ضذٖ ثٝ ضٟش،

ضٟش ثشای فشد ٔتحشن آضىبس ٌشدد ٚ ٚی ِحؾٝ ای، خٛد سا دس ٔذخُ ٚسٚدی ضٟش حس وٙذ، ٞٙٛص ٞٓ رضء خػٛغیبت یه 

ضٟش ٔحسٛة ٔی ضٛد. فمظ ٘ٛؿ حشوت ٚ ٔیضاٖ سشفت فشد ثٝ دِیُ استفبدٜ اص ٚسبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی، تغییش پیذا وشدٜ 

 (.2:5932، است)لشیت

بَ ثیص اص یه دٞٓ حب٘یٝ صٔبٖ الصْ است، تب ثیٗ چطٓ ٚ ٔٙؾشٜ ای وٝ چطٓ ثٝ آٖ دٚختٝ ضذٜ است، ساثغٝ ٘سجتب ثشای ٔخ

حبثتی ثشلشاس ضٛد، تب ثتٛاٖ آٖ سا دسن وشد ٚ ثٙبثشایٗ ٔذت صٔبٖ چطٓ دٚختٗ، دس عشاحی ٔسیش، اغُ ٟٕٔی ٔحسٛة ٔی 

ثغٝ ٔیبٖ چطٓ اٚ ٚ ٔٙبؽش ٔذاْ دس حبَ دٌشٌٛ٘ی است. ایٗ ضٛد. صٔب٘ی وٝ سا٘ٙذٜ دس یه ٔحیظ، دسحبَ حشوت است، سا

دٌشٌٛ٘ی دس ٔٛسد ارسبْ ٘ضدیه ثٝ سا٘ٙذٜ دسحبَ حشوت وٝ ثٝ آٟ٘ب چطٓ دٚختٝ است، سشیـ اتفبق ٔی افتذ ٚ اضیبیی وٝ دس 

ش دٚس دست سا وبٔال فبغّٝ ٘ضدیىی اص یىذیٍش لشاس داس٘ذ، ثٝ غٛست ارٕبَ دیذٜ ٔی ضٛ٘ذ، ِٚی سا٘ٙذٜ لبدس است ٔحیظ ٚ ٔٙبؽ
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ٔطبٞذٜ وٙذ. ثٙبثشایٗ دس عشاحی فضبٞب، ثبیذ تٙبسجبت، ِجٝ ٞب، ٚیژٌی ٞبی سیتٓ داس یب خغی فضب سا عٛسی تٙؾیٓ وشد وٝ 

 سشفت حشوت ٚ ادسان فضب سا ثٝ غٛستی تشتیت داد تب ثب حشوت ٘بؽش دس ٔحیظ ٚ ٔٙؾش، تزشثٝ اٚ اص فضب ثیطتشیٗ حذ ثشسذ.

اس ٔی ٌیشد، ویفیتی ٔزسٕٝ ٚاس پیذا ٔی وٙذ، اٌشچٝ ثٝ غٛست فشْ ضٙبختٝ ٔی ضٛد، ِٚی ساثغٝ ای فٙػشی وٝ دس فضب لش

ٔتمبثُ ثب فضب ثشلشاس وشدٜ ٚ آٖ سا تقشیف ٔی وٙذ. ثب حشوت فشد دس فضب ٚ تغییش ٔٛلقیت اٚ، ساثغٝ ای پٛیب ٚ ٔتحَٛ ٔیبٖ 

ٌیشد ٚ فضب ثشای فشد داسای ٞٛیت ٔی ٌشدد. ایٗ فٙبغش سا وٝ فٙبغش ٚ فضب، فٙػش ٚ ِجٝ فضب ٚ فٙػش ٚ سبیش فٙبغش ضىُ ٔی 

ثٝ فضب ٞٛیت ٔی ثخطذ، ٔی تٛاٖ ثٝ دٚ دستٝ فٙبغش ٔػٙٛؿ ٚ عجیقی تمسیٓ وشد. ثذیٗ تشتیت آحبس ٚ اثٙیٝ ٔقٕبسی دس سدٜ 

بت ٞٛیت ثخطیذٖ ثٝ فٙبغش ٔػٙٛؿ ٚ آة ٚ ٌیبٞبٖ ٚ پستی ٚ ثّٙذی ٞب دس سدٜ فٙبغش عجیقی ٚالـ ٔی ضٛ٘ذ. ثٙبثشایٗ أىب٘

فضب ثب استفبدٜ اص ٞشیه اص ایٗ دٚ دستٝ فٙبغش یب تشویجی اص آٟ٘ب ٔیسش ٔی ضٛد. اِجتٝ فٙبغش ٔػٙٛؿ اغّی فشؼ ٔی ضٛ٘ذ ٚ اص 

 (.231-211:5933 ،فٙبغش عجیقی، ثشای وٕه دس تقشیف فضبی ایزبد ضذٜ ثب آٟ٘ب استفبدٜ ٔی ضٛد)ربٖ.َ.ٔبتالن

ٔی ضذ ٚ  ٚسٚدی ضٟشٞب، اص فٙبغش ٔػٙٛؿ دسٚاصٜ، حػبس، ثشد دیذٜ ثب٘ی، خٙذق ٚ ثبسٚٞب استفبدٜدس ٌزضتٝ ثشای تقشیف ٔىبٖ 

تقشیف فضب ثب فٙبغش عجیقی ثٝ ٔقٙبی أشٚصی اش ٔفٟٛٔی ٘ذاضت، فمؼ چٙذ فضبی خبظ ٔب٘ٙذ فضبی سجض یب ثبك ٞب ثب فٙبغش 

ٚ آٔذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِجی وٝ لجال روش ضذٜ ٔی تٛاٖ عجیقی تقشیف ٔی ضذ٘ذ. أب ثب تغییش سشفت حشوت ٚ ٘ٛؿ ٚسبیُ سفت 

فٙبغش عجیقی، ثٛیژٜ ٌیبٞبٖ)دسختبٖ(، دس تقشیف ٚسٚدی ضٟشٞب وٕه ٌشفت ٚ ثب عشاحی ٘حٜٛ استمشاس دسختبٖ ثب ضىُ ٞبی 

دس ثیٗ  ٌٛ٘بٌٖٛ دس ٔسیش ٚسٚدی، ٔسبفشاٖ ٚ ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ضٟش سا ثشای تزشثٝ وشدٖ ضٟش آٔبدٜ سبخت ٚ ثٝ ربی حشوت

اثٙیٝ فشسٛدٜ ٚ وبسٌبٜ ٞبی ٔتشٚن، ٔٙبعك غٙقتی یب حتی ٔسیشٞبی خطه ٚ ثشٞٛت وٝ ثٝ ٘بٌبٜ ثٝ ثبفت ٔتشاوٓ ضٟشی ٔی 

پیٛ٘ذ٘ذ، اٚ سا دس ٔسیشی ٔفشح ٚ سشص٘ذٜ، اص ٔیبٖ فضبی پش دسخت فجٛس داد وٝ ثٝ ٚاسغٝ ٘ٛؿ، ضىُ ٚ تشاوٓ ٚ تشتیت 

 صثبٖ ٌٛیبی ٚسٚدی، ثٝ ٚیژٜ ضٟش ثبضٙذ ٚ ایٗ ٔسیش سا اص سبیش ٔسیشٞب ٔتٕبیض ٌشدا٘ٙذ. استمشاسضبٖ دس وٙبس یىذیٍش ٔی تٛا٘ٙذ

 

 اهذاف، راهبردها و سیاست های ورودی ضهر  : 2جذول 
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 تطخیع

ٕ٘بدیٗ 

 ثٛدیٗ

 وبِجذ

 فذْ تمّیذ اص ٚسٚدی سبیش ضٟشٞب ثخػٛظ ضٟشٞبی ثضسي 

 استفبدٜ اص سجه ٚ ٔػبِح ثٛٔی ٚ ٔحّی خبظ ضٟش 

 حفؼ تٛپٌٛشافی ٚ وبساوتشٞبی عجیقی 

 وبسثشی
 استفبدٜ اص وبسثشی ٞبیی وٝ ٘طبٍ٘ش فقبِیت ٞبی ٔشدْ ٚ ٔٙغمٝ ثبضذ 

  الیٝ ٞبی پطتوبسثشی ٞبی تزبسی خذٔبتی دس استجبط ثب فقبِیت ٞبی 

٘مص 

 اٍ٘یضی

 وبِجذ

  ٓاستفبدٜ اص فٙبغش ٔقٕبسی ٔحُ دس سبخت ٚ سبص احزبْ ٚ ٔػبِح ٔػشف الّی

 ٚ ٔقٕبسی ٔٙغمٝ

  حفؼ دا٘ٝ ٞب ٚ احزبْ ضبخع دٚسٜ ٞبی تبسیخی ثشای تمٛیت خبعشٜ ٞب اص

 ضٟش

 ٝا٘غجبق سبخت ٚ سبصٞب ٚ پٛضص ٌیبٞی ثب الّیٓ ٔٙغم 

  خبظ ٔحُا٘غجبق ٔسیش ثب تٛپٌٛشافی 

 وبسثشی

 حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی وبسثشی ٞبی ثب سبثمٝ دس ٞش حٛصٜ ثشای تذاْٚ ضخػیت 

 حضٛس وبسثشی ٞبی ٘طبٍ٘ش فقبِیت ٞبی التػبدی، ارتٕبفی ضٟش 

 ضٙبسبیی تػٛیش رٞٙی ٔسبفشیٗ ٚ ضٟشٚ٘ذاٖ اص ٚسٚدی ضٟش 

 حفؼ دا٘ٝ ٞبی ضبخع حٛصٜ ٚسٚدی  وبِجذ ا٘قغبف
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  احزبْ ثٝ فٙبغش داخّی ضٟش ٍٞٙبْ تٛسقٝ ضٟشلبثّیت تجذیُ دا٘ٝ ثٙذی 

 وبسثشی

  ْلبثّیت تجذیُ وبسثشی ٞبی حٛصٜ ٚسٚدی ثٝ وبسثشی ٞبی داخُ ضٟش ٍٞٙب

 تٛسقٝ ضٟش

 ْٚلشاس ٌیشی وبسثشیٟبی آِٛدٌی صا ٔب٘ٙذ تقٕیشٌبٜ دسٔزتٕـ ٞبیی دس الیٝ د 

 پزیش٘ذٌی

 –ساحتی 

داضتٗ 

أىب٘بت 

 سفبٞی

 وبِجذ
  تٙذسٚ ٚ وٙذسٚ ثشای حشوت ٚ ٔىج ٔسبفشیٗایزبد ثب٘ذٞبی 

 دستشسی سشیـ ٚ ساحت ثٝ ٘مبط ٔٛسد ٘یبص دس عَٛ ٔسیش 

 وبسثشی
 ایزبد وبسثشی ٞبی وٝ ٘یبص ٔسبفشیٗ سا تبٔیٗ ٔی وٙذ 

 ٗایزبد وبسثشی ٞبی ٔٛسد ٘یبص سبوٙی 

 دِجبصی

حضٛس 

فٙبغش 

 عجیقی

 ٜوبضت پٛضص ٌیبٞی دس عشفیٗ ربد 

  فٙبغش عجیقی افٓ اص دسیبچٝ، وٜٛ، رٍُٙ ٚ ...حفؼ ٚ تمٛیت حضٛس 

حفؼ ٚ 

تمٛیت 

دیذٞب ٚ 

 ٔٙبؽش

 ْثستٝ ضذٖ دیذ تٛسظ فٙبغش وبِجذی ٚ احزب 

 ٌطٛدٖ دیذ ثٝ فٙبغش عجیقی ٚ ٘مبط ضبخع ضٟش 

  عَٛ ٔتٙبست ثب فشؼ ثٝ ٘حٛی وٝ ٘مغٝ ٌشیض ٔٙغجك ثب فٙبغش ٘طب٘ٝ ٞبی

 ضبخع ضٟشی ثبضذ.

 خٛا٘بیی

ٚضٛح 

 ٔسیش

لبثُ 

سٚیت 

ثٛدٖ 

 ٔسیش

  ٝتٙؾیٓ ضیت ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ دیذ ٘سجت ثٝ ٘مبط ٔشتفـ یب دس فٕك ثست

 ٘طٛد

 پشٞیض اص ثٝ وبس ثشدٖ لٛس ٞبی ثب ضقبؿ وٓ دس ٔسیشٞبی ٔٙحٙی 

 تبٔیٗ سٚضٙبیی وبفی ٚ ٔتٙبست دس ضت 

فمذاٖ 

ٔٛا٘ـ 

ٔضاحٓ 

 دیذ

 تمبعـ ٞب ٚ  رٌّٛیشی اص پبسن خٛدسٚٞب دس حبضیٝ ثب٘ذ تٙذسٚ ٚ دس ٘ضدیىی

 خشٚری ٞب

 ٚپشٞیض اص تغییش ٘بٌٟب٘ی فشؼ ٔسیش ثٝ ٚیژٜ دس ثب٘ذ تٙذس 

 پشٞیض اص ایزبد ٘بٕٞٛاسی ٞب ٚ پستی ٚ ثّٙذی ٞبی ٘بٌٟب٘ی دس ٔسیش 

 فذْ ٔسذٚد ٕ٘ٛدٖ ٚ ٔضاحٕت دیذ تٛسظ رذاَٚ، تبثّٛٞبی سإٞٙب ٚ تجّیغبتی 

 ساٞجشی

رٟت 

یبثی 

 سشیـ

  وٝ دس  رٟت یبثی ٔٛحش ٞستٙذدیذٜ ضذٖ ٘طب٘ٝ ٞبی ضبخع ضٟش 

  ٓٚٚح ٚ لبثُ سٚیت ثٛدٖ خشٚری ٞب ٚ تمبعـ ٞب اص فبغّٝ ٔٙبست ثشای تػٕی

 ٌیشی

 تمبعـ ٞب

 لشاس ٌیی تبثّٛٞبی تقییٗ ٔسیش ثٝ فبغّٝ ٔٙبست لجُ اص تمبعـ ٚ خشٚری ٞب 

  تٕبیض رذاسٜ ٞب دس ٘ضدیىی خشٚری ٞب ٚ تمبعـ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ سا٘ٙذٜ سا

 ٌٙذٔتٛرٝ 

ٞذایت 

 دیذ

 ٖثبسیه ضذٖ تذسیزی صاٚیٝ دیذ ثٛسیّٝ پٛضص ٞبی ٌیبٞی ٚ ٔب٘ٙذ آ 

 تٕشوض دیذ سٚی فٙبغش ضبخع ضٟش دس ٞش سىب٘سی 

 أتذاد دیذ ٞش ثخص اص ٔسیش ثٝ یه فٙػش ٔٙتٟی ضٛد 

  تمٛیت احسبس ٘ضدیه ضذٖ ثٝ ضٟش دس ٔسیشٞبی پش ٚ پیچ ٚ خٓ ٚ یب پستی

 ٘طب٘ٝ ٞبثّٙذی ٞب اص عشیك سٚیت 
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 ٘ؾٓ

 وبِجذ
  ٗتمبسٖ ٘سجی دس رذاسٜ ٞبی عشفی 

 حفؼ ٔحػٛسیت دس أتذاد حشوت 

سّسّٝ 

 ٔشاتت

 حفؼ سّسّٝ ٔشاتت دس سیتٓ ضٕٗ حشوت 

 سیض ضذٖ ٚ تذفیك رضئیبت ثذ٘ٝ ٞب ضٕٗ ٘ضدیه ضذٖ ثٝ ضٟش 

 تشویت تذسیزی ٚ تییش اص عجیقت ثٝ ٔػٙٛؿ 

  ٚ ٘طب٘ٝ ٞبی ضبخع آٖ ضٕٗ ؽٟٛس تذسیزی ٚ ٌبٜ ثٝ ٌبٜ سیّٛئت ضٟش

 حشوت
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ضٟش فضبی ٚاسظ ٚ حٛصٜ ٞبی ا٘تمبِی ٔیبٖ ٔحیظ ٔػٙٛؿ ضٟش ٚ ٔحیظ ٞبی پیشأٖٛ آٖ ٞستٙذ. ٚسٚدی ضٟش ٔی تٛا٘ذ ٕ٘بد 

 ٚ ٘طب٘ٝ ضٟش ٚ ٕ٘بیٙذٜ فشًٞٙ ٚ ٔقٕبسی ٔشدْ ثبضذ فٙػش ٟٔٓ ٚ ضبخع فضبی ٚسٚدی دس ضٟشٞبی لذیٓ دسٚاصٜ است. ٔقٕٛال

 فضبی ٚسٚدی ضٟشٞبی دٚساٖ ٌزضتٝ ثب دسٚاصٜ ضٙبختٝ ٔی ضذ. 

دس ٔجحج ٚسٚدی ٔی تٛاٖ ثٝ ٞٛیت ٔٙذی ٘یض اضبسٜ وشد. ٞٛیت ٔىب٘ی ثخطی اص صیش سبخت ٞٛیت فشدی ا٘سبٖ ٚ حبغُ 

ىبٖ ضٙبخت ٞبی فٕٛٔی اٚ دسثبسٜ رٟبٖ فیضیىی است وٝ ا٘سبٖ دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙذ. ثبیذ ثیٗ ٞٛیت ٔىب٘ی ٚ ٞٛیت ٔ

تفبٚت لبیُ ضذ، ٞٛیت ٔىب٘ی ثٝ فٙٛاٖ ثخطی اص ٞٛیت فشد ٔغشح است. أب ٞٛیت ٔىبٖ ثٝ ٚیژٌی ٞبیی لبثُ تطخیع ٔىبٖ 

 ثیشٚ٘ی اضبسٜ داسد. 

ثب ٔطبٞذٜ استخٛاٖ ثٙذی ضٟشٞبی لذیٓ ایشاٖ ٔی تٛاٖ دسیبفت وٝ ٚسٚدی ضٟش یىی اص ارضای استخٛاٖ ثٙذی ضٟش ثٛد٘ذ وٝ 

ضذٜ ٚ ثیشٖٚ ضٟش سا ثٝ داخُ آٖ پیٛ٘ذ ٔی داد٘ذ. دس ضٟشٞبی أشٚص ٘یض ٚسٚدی ثبیذ رضئی اص استخٛاٖ ثٙذی دس أتذاد آٖ ٚالـ 

ضٟش ٚ ٔحُ تجذیُ وبسوشدٞبی ثشٖٚ ضٟشی ثٝ فّٕىشدٞبی دسدسٖٚ ضٟش ثبضذ ٚ سّسّٝ ٔشاتت فّٕىشدی ٚ ثػشی ضٟش ٌزضتٝ 

٘مص فٕذٜ ای ایفب ٔی وٙذ، ثٙبثشایٗ ثبیذ ٘مص سشفت ٚ  سا احیبء وٙذ.  دس عشاحی ٔسیشٞبی ٚسٚد ثٝ ضٟش، سشفت حشوت

حشوت دس ٔحیظ ٚ ٔٙؾش ٚ تبحیش آٖ ثش ادسان ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشد. دس ٌزضتٝ ثشای تقشیف ٔىبٖ ٚسٚدی ضٟشٞب، اص فٙبغش ٔػٙٛؿ 

ٔشٚصی اش ٔفٟٛٔی دسٚاصٜ، حػبس، ثشد دیذٜ ثب٘ی، خٙذق ٚ ثبسٚٞب استفبدٜ ٔی ضذ ٚ تقشیف فضب ثب فٙبغش عجیقی ثٝ ٔقٙبی ا

٘ذاضت، فمؼ چٙذ فضبی خبظ ٔب٘ٙذ فضبی سجض یب ثبك ٞب ثب فٙبغش عجیقی تقشیف ٔی ضذ٘ذ. أب ثب تغییش سشفت حشوت ٚ ٘ٛؿ 

ٚسبیُ سفت ٚ آٔذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِجی وٝ لجال روش ضذٜ ٔی تٛاٖ فٙبغش عجیقی، ثٛیژٜ ٌیبٞبٖ)دسختبٖ(، دس تقشیف ٚسٚدی 

احی ٘حٜٛ استمشاس دسختبٖ ثب ضىُ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس ٔسیش ٚسٚدی، ٔسبفشاٖ ٚ ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ضٟش ضٟشٞب وٕه ٌشفت ٚ ثب عش

سا ثشای تزشثٝ وشدٖ ضٟش آٔبدٜ سبخت ٚ ثٝ ربی حشوت دس ثیٗ اثٙیٝ فشسٛدٜ ٚ وبسٌبٜ ٞبی ٔتشٚن، ٔٙبعك غٙقتی یب حتی 

، اٚ سا دس ٔسیشی ٔفشح ٚ سشص٘ذٜ، اص ٔیبٖ فضبی پش ٔسیشٞبی خطه ٚ ثشٞٛت وٝ ثٝ ٘بٌبٜ ثٝ ثبفت ٔتشاوٓ ضٟشی ٔی پیٛ٘ذ٘ذ

دسخت فجٛس داد وٝ ثٝ ٚاسغٝ ٘ٛؿ، ضىُ ٚ تشاوٓ ٚ تشتیت استمشاسضبٖ دس وٙبس یىذیٍش ٔی تٛا٘ٙذ صثبٖ ٌٛیبی ٚسٚدی، ثٝ ٚیژٜ 

 ضٟش ثبضٙذ ٚ ایٗ ٔسیش سا اص سبیش ٔسیشٞب ٔتٕبیض ٌشدا٘ٙذ.
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