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داسای تاسیخچٝ عٛال٘ی دس ٘ظاْ ؿٟش٘ـیٙی ایشاٖ ٚ جٟاٖ اػت ، ٚ سیـٝ دس ص٘ذٌی  « ٔحّٝ » چٖٛپیذایؾ ٔفٟٛٔی 
ٞذف اص ایٗ تحمیك (. 1374؛ ٔٛسیغ  1380؛ حثیثی ،  1367ػّغاٖ صادٜ ، ) جٕؼی ٚ استثاعات اجتٕاػی آٖ ٞا داسد 

تا ٔفْٟٛ ٚاحذ ٕٞؼایٍی دس ؿٟشػاصی غشب ٔٛسد ٔمایؼٝ ػٙتی ایشا٘ی آٖ اػت وٝ اكَٛ ٚ اٍ٘اسٜ ٞای ٔفْٟٛ ٔحّٝ ی 
. لشاس ٌیشد  

:ػٛاالت تحمیك ػثاست اػت اص   
اسالهی ٍ ّوچٌیي ٍاحذ ّوسایگی  –هفَْم ، الگَّا ، اصَل ٍ ٍیژگی ّای اصلی هحلِ سٌتی ایزاًی ( 1  

 پیشٌْادی در شْزساسی هؼاصز غزب چیست ؟
چِ شثاّت ّا ٍ تفاٍت ّایی تیي هحلِ ی سٌتی در شْزًشیٌی ایزاى ٍ ٍاحذ ّوسایگی تؼزیف شذُ  (  2

 در شْزساسی هؼاصز غزب ٍجَد دارد ؟
 



ػیش تحَٛ تاسیخی ***   
:دٚساٖ ٔختّف تاسیخ ؿٟش٘ـیٙی ایشاٖ   

دٚساٖ لثُ اػالْ( 1  
دٚساٖ تؼذ اص اػالْ(  2  

تشسػی ٔٙاتغ تاسیخی ٘ـاٖ ٔی دٞذ ، وٝ ٔفْٟٛ ٔحّٝ دس ؿٟش ٘ـیٙی لثُ اص اػالْ ٚجٛد داؿتٝ ٚ ػٛأُ  
التلادی ٔخلٛكا عثمات ٔختّف اجتٕاػی ، تٝ عٛس تؼییٗ وٙٙذٜ ٔشصتٙذی ٔحّٝ ٞای   –اجتٕاػی 

(.1367؛ ػّغاٖ صادٜ ، 1384ؿیؼٝ ، ) ٔؼىٛ٘ی تٛدٜ اػت   
تٝ ٔٙظٛس تشسػی دٚسٜ ٞای ٔختّف تاسیخی ؿٟش٘ـیٙی تؼذ اص ٚسٚد اػالْ تٝ ایشاٖ ٚ تٝ ٔٙظٛس ؿٙاػایی  

. ػیش تحَٛ ٔفْٟٛ ٔحّٝ ، ایٗ دٚسٜ تٝ دٚ تخؾ اكّی تمؼیٓ ؿذٜ اػت  
اص اتتذای ٚسٚد اػالْ تٝ ایشاٖ تا دٚسٜ ی پّٟٛی اَٚ: تخؾ اَٚ   
.اص دٚسٜ ی پّٟٛی اَٚ تا صٔاٖ حاظش سا دس تش ٔی ٌیشد: تخؾ دْٚ   

تایذ دلت داؿت ؿٟشٞای ایشاٖ ٞش یه تاسیخ خاف خٛد سا داس٘ذ ٚ دس ٞش ؿٟشی ٔحالت ٔی تٛا٘ؼتٙذ  *  
.تٝ كٛست ٞای ٔتفاٚتی تٝ ِحاػ واِثذی ؿىُ ٌیش٘ذ  



دٍرُ ی  
 تاریخی

  / کالثذی ساختار دٍرُ ایي شْزساسی ّای ٍیژگی تزخی
 هحلِ ػولکزدی

هٌاتغ در   هحلِ اجتواػی ساختار
 دستزس

دٚساٖ 
ٔتمذْ 
 اػالْ 

  1لشٖ  )
ق . ٜ 2ٚ 
) 

 تغییش ٚ اػالْ اص لثُ ٔفاٞیٓ تا ایشا٘ی ؿٟش ٌزس دٚساٖ *
 دس ٌؼتشدٜ تغییشات ٚ اػالٔی ٔفاٞیٓ تٝ تٛجٝ تا آٖ ػاختاس
 ، ؿٟش تِٛیذی ٘ظاْ ، التلادی ، فشٍٞٙی ، اجتٕاػی سٚاتظ
 آب ٚ ٔؼادٖ ٚ اساضی اص اػتفادٜ ٘حٜٛ ٚ صٔیٗ تش ٔاِىیت ٘ظاْ
   ٞا
 آٖ واِثذی تجّی ٚ اؿشافی ٚ عثماتی أتیاصات سفتٗ تیٗ اص *
 ایّی ٚ سٚػتایی ، ؿٟشی جأؼٝ ػٝ آٔیختٍی ٞٓ دس ، ؿٟش دس
 یىذیٍش تا
 ( تیشٚ٘ی ؿاس ) ستض دس ؿٟش ٌؼتشؽ *
 ٔحالت ٚ تاصاس ٚ ٔؼجذ : ؿٟش ٔـخلٝ اكّی ػٛأُ *
 ؿٟشی جأؼٝ دس یىپاسچٍی ٚ ٕٞثؼتٍی ٚجٛد ػذْ *

 ٔشصتٙذی سفتٗ تیٗ اص *
 اص لثُ دٚساٖ ٔحالت
 اػالْ
 دس ٔحالت ٌیشی لشاس *

 ٔثاتٝ تٝ تاصاسؿٟش اعشاف
   ؿٟش فمشات ػتٖٛ ی
 

 ٔشصتٙذی اػاع تش ٔحالت تٙذی تمؼیٓ *
 .٘ثٛد التلادی ٚ اجٕاػی عثمات ٞای
 ؿٟشی ٔحالت ٔجٕٛػٝ ٌیشی ؿىُ *

 ٚ  ٔزٞثی ٚ لٛٔی تشتشی ٌٛ٘ٝ ٞیچ تذٖٚ
   ٘ظادی
 پیٛ٘ذٞای ٔا٘ٙذ اجتٕاػی ػٛأُ ٚجٛد *

 تشای فشلٝ ٚ  صتاٖ ٚ ای لثیّٝ ٚ ای عایفٝ
 ٔؼىٛ٘ی ٞای ٔحّٝ ٔشصتٙذی

فالٔىی ، 
1366 

ػّغاٖ صادٜ ، 
1367 
حثیثی ، 
1380 
 1384ؿیؼٝ ، 

 اص لشٖ 
 ق .  ٜ 3
 تا
 لشٖ  
 ق. ٜ 7

 ٘ظاْ اص اػتمالَ ٘ٛػی تٝ لٕشی ٞجشی چٟاس ٚ ػٝ لشٖٚ *
 ٞای حىٛٔت تـىیُ تا ػثاػی ٚ أٛی خالفت اؿشافی ٞای
 ایشاٖ دس تاصٜ اجتٕاػی ٞای حشوت ٚ ٔحّی
 حیات تجذیذ ی دٚسٜ ٚ ٔختّف فٖٙٛ ٚ ػّْٛ دس پیـشفت  *

 ایشاٖ دس ادتی ٚ ػّٕی
 ؿٟشی  جأؼٝ دس یىپاسچٍی ٚ ٕٞثؼتٍی ٚجٛ ػذْ *
   

 اػتمالَ ٚ خٛدیاسی *
 ٔحّٝ ٞش ػىٛ٘تی

 ٔشاوض ٌیشی ؿىُ  *
 أىا٘ات ٚجٛد ٚ ای ٔحّٝ
 ٔا٘ٙذ  خذٔاتی ٚ صیؼتی
 ٔؼجذ ، حٕاْ ، تاصاسچٝ
 ٚ ٞشٔحّٝ دسٔشوض
 خٛد تٝ ٔخلٛف

 ایجاد ؿشٚع لٕشی ٞجشی ػْٛ لشٖ اص *
 ػٛأُ اص یىی ٔزٞة ػأُ وٝ ٔحالتی

 . اػت ای ٔحّٝ ٕٞثؼتٍی
 ٔتٛػظ ، غٙی ٞای ٌشٜٚ وشدٖ ص٘ذٌی  *
 یىذیٍش وٙاس دس دسآٔذ وٓ ٚ
 اٞاِی تیٗ لٛی اجتٕاػی ٕٞثؼتٍی  *

   ٔحّٝ
 ٌاٜ جّٜٛ ؿٟشی ٔحالت تذسیج تٝ  *

 ) ؿٟشٞا دس ٔزٞثی ٚ لٛٔی تضادٞای
 ( تضاد دس ٚ ػتیض دس ٔحالت

اؿشف ، 
1353   
فالٔىی ، 
1366 

ػّغاٖ صادٜ ، 
1367 
حثیثی ، 
1380 

 7اص لشٖ 
تا لشٖ 
 ق. ٜ  10

   ٔغَٛ ی حّٕٝ تا ٕٞضٔاٖ لٕشی ٞجشی 7 لشٖ *
 دٚتاسٜ سٚ٘ك اصآٖ پغ ، لشٖ یه ٔذت تٝ ؿٟش٘ـیٙی افَٛ  *

 ؿٟش٘ـیٙی
 ؿٟشی ی جأؼٝ دس یىپاسچٍی ٚ ٕٞثؼتٍی ٚجٛد ػذْ *

 ٞای ٚیظٌی ٕٞاٖ  *
 تا ٔحالتی ، لثُ دٚسٜ
 خذٔات ٚ أىا٘ات تٕأی
 خٛد تٝ ٔختق ای ٔحّٝ

 اص تا تضاد دس ٚ ػتیض دس ٔحالت ٘مؾ *
 ٚ ؿٟش ٔشدْ یىپاسچٍی ٚ ٚحذت تشدٖ تیٗ

 . ٔغٛالٖ تٛػظ ؿٟشٞا آػاٖ تلشف

فالٔىی ، 
1366 
اؿشف ، 
1353 
،  حثیثی
1380 
 



 دٍرُ ی
 تاریخی

/ ساااااختار کالثااااذی   ّای شْزساسی ایي دٍرُ تزخی ٍیژگی
 ػولکزدی هحلِ

در  هٌااااااتغ ساختار اجتواػی هحلِ
 دستزس

قزى دّن  اس
تاااا قااازى 
دٍاسدّااان 

 ق.ُ

ٜ ق ٞٓ صٔاٖ تا ایجاد دِٚتت ٔتٕشوتض    11ٚ  10لشٖ  *
 كفٛی
سٚ٘ك التلادی ٕٞشاٜ تا آسأؾ ایجتاد ؿتذٜ دس وتُ    *  
 وـٛس
 پیـشفت ٞای ٌؼتشدٜ دس ػّْٛ ٚ ٞٙشٞا  *
تىأُ ٔفاٞیٓ دٚساٖ ٞای لثُ دس ؿٟش ٚ ؿتىٛفایی  *  

 (ػثه اكفٟاٖ ) ؿٟش٘ـیٙی دس وـٛس 
ق ٞتٓ صٔتاٖ تتا فشٚپاؿتی دِٚتت      .ٜ  11پایاٖ لتشٖ  *  

 كفٛی ٚ حّٕٝ افغاٖ
 ػذْ ٚجٛد ٕٞثؼتٍی ٚ یىپاسچٍی دس جأؼٝ ؿٟشی*  

تمؼیٓ ؿٟش تٝ ٔحّتٝ ٞتای   * 
ٔؼتتىٛ٘ی ٔا٘ٙتتذ دٚساٖ ٞتتای  
پیـتتیٗ ٚ تمٛیتتت ٔحتتالت ٚ  

 ٔشاوض ٔحّٝ ای
٘مؾ ٟٔٓ ٔحالت ٚ ٔشاوتض  *  

ٔحّتتٝ ای دس ػتتاختاس فضتتایی 
 ؿٟش

ٕٞا٘ٙتتذ دٚسٜ ی ٌزؿتتتٝ ٕٞثؼتتتٍی * 
 دس تیٗ ػاوٙیٗ ٔحّٝ  لٛی اجتٕاػی

. ٚجٛد ٔحالت دس ػتتیض ٚ دس تضتاد   *  
 ٕٞا٘ٙذ دٚسٜ ٞای ٌزؿتٝ دس ؿٟشٞا

 اؿشف ،
 1353 

فالٔىتتتتتتتی ، 
1366 

ػتتتّغاٖ صادٜ ، 
1367 

حثیثتتتتتتتی ، 
1380 

دٍرُ ی 
 قاجاریِ

 ؽ ؿىُ ٌیشی دِٚت ٔتٕشوض لاجاس. ٜ  1165ػاَ * 
 ؿٟش تا ٕٞاٖ ػاختاس ؿٟشی پیـیٗ دٚسٜ كفٛی*  
دس اٚایتتُ لاجاسیتتٝ ، التتذأاتی تٛػتتظ دِٚتتت تتتشای  *  

فضایی ؿٟشٞا تا ایجاد خیاتاٖ ٞتا ٚ   –تغییشات واِثذی 
 (ػثه تٟشاٖ ) ػّٕىشدٞای جذیذ ؿٟشی 

 ؽ لاٖ٘ٛ تـىیُ تّذیٝ. ٜ  1286ػاَ *  
 ػذْ ٚجٛد ٕٞثؼتٍی ٚ یىپاسچٍی دس جأؼٝ ؿٟشی* 

ٔحالت تٝ ػٙٛاٖ ٔىاٖ ٘یٕٝ * 
 دس دَ ؿٟش ٔؼتمُ
ٔحتتالت وٟتتٗ تتتا ػتتاصٔاٖ *  

فضایی خٛیؾ ٚ ؿتشٚع ایجتاد   
ٔحالت جذیذ دس وٙاس خیاتتاٖ  
ٞای احتذا  ؿتذٜ ، ختذٔات    
ٔحّتتٝ ٘تتٝ دس دسٖٚ تّىتتٝ دس   

 حاؿیٝ ٔحّٝ

پیٛ٘ذ ٚ ٕٞثؼتٍی اجتٕاػی دس ػغح * 
ٔحالت وٟٗ تا ػتٛأّی ٔا٘ٙتذ ٔتزٞة ،    

 لْٛ ٚ ٘ضاد
دس ػثه تٟتشاٖ ٔىتا٘ی تتشای     ٔحّٝ*  

 تثّٛس تٕایضات عثماتی اجتٕاػی 
 تغییشات دس اٍِٛی ٔذیشیت ٔحّٝ* 

ػتتتّغاٖ صادٜ ، 
1367 

حثیثتتتتتتتی ، 
1380 
 ؿیؼٝ ، 
1384 

 
 



دٍرُ ی 
 تاریخی

در  هٌاااااتغ ساختار اجتواػی هحلِ ػولکزدی هحلِ/ ساختار کالثذی  تزخی ٍیژگی ّای شْزساسی ایي دٍرُ
 دستزس

 ؽ . ٜ  1304آغاص دِٚت پّٟٛی اص ػاَ *    پّٟٛی اَٚ
ٞتای ػتٍٙیٗ دس تافتت ٚ ػتاختاس ؿتٟش ٚ       دخاِت*  

ػؼی دس ایجاد ا٘مغاع تاسیخی ٚ غّثٝ تفىش غشتی ٚ ٘فی 
ٞٛیت تتاسیخی ٚ ػتٙتی تتٝ ٕٞتشاٜ تغییتشات ؿتىّی       

 ٌؼتشدٜ ٚ اػتفادٜ اصاؿىاَ فضایی غشتی 
 ؿٟشداسی ٞا ؽ لاٖ٘ٛ. ٜ  1309ػاَ *  
ؽ لاٖ٘ٛ ٌؼتشؽ ٚ تؼشیض ٔؼتاتش  . ٜ  1312ػاَ *  

 ٚ خیاتاٖ ٞا 
ٔذاخالت دس تافت ؿٟشٞا ، خیاتاٖ ٞایی ػٕتٛد تتش   *  

ٓٞ 
 لغؼٝ لغؼٝ ؿذٖ تافت تاسیخی ؿٟشٞا*  
 

احذا  خیاتاٖ ٞای ػٕٛد تتش ٞتٓ   *  
دس تیـتش ؿٟشٞا ، چٙتذ ٘یٕتٝ ؿتذٖ    
ٔحالت وٟٗ ٚ آػیة جتذی ػتاصٔاٖ   

 ٔحّٝ ای
 تضؼیف لّٕشٚ ٔحّٝ ای*  

تاثیش لشاس ٌشفتٗ ػتاختاس   تحت* 
اجتٕاػی ٔحّٝ تا تش ٞتٓ ختٛسدٖ   

 ػاختاس واِثذی ٔحّٝ 
 تضؼیف ػاختاس اجتٕاػی ٔحّٝ* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

،  حثیثتتتتتتتی
1380 

حثیثتتتتتتتی ، 
1383 

 ؽ. ٜ  1320آغاص ایٗ دٚسٜ اص ػاَ *   پّٟٛی دْٚ
ؿتٟش  ) تغییشات ٌؼتشدٜ ٔحتٛایی دس ٔفْٟٛ ؿتٟش  *  

ؿتتٟش ٔىتتاٖ تظتتاٞشات ٚ تماتتتُ ٞتتای ( ٔلتتشف ٌتتشا 
 اجتٕاػی

ٌؼتشؽ ػشیغ ؿٟشٞا دس ایشاٖ ٚ ٟٔاجشت ٌؼتشدٜ *  
  سٚػتاییاٖ تٝ ؿٟشٞا

ؿشٚع تٝ تٟیٝ عشح ٞای جتأغ ٚ تفلتیّی تتشای    *   
 ؿٟشٞا 

ٚیشا٘ی ٌزاؿتٗ ٔحالت تافت  سٚتٝ*  
 ٞای تاسیخی

ا٘تماَ خذٔات ٔشاوض ٔحّٝ ای تتٝ  *  
 خیاتاٖ ٞای جذیذ االحذا  

ٍ٘اٜ عشح ٞای جأغ ٚ تفلیّی تٝ *  
ٔحّٝ تش اػاع ٔفْٟٛ ٚاحذ ٕٞؼایٍی 

 (ٔحّٝ ػّٕىشدی ) غشتی 

ٔشدْ  تافت ٞای ٔؼىٛ٘ی ٚیظٜ*  
تا دسآٔذ تتاال تتا تتشاوٓ جٕؼیتتی     
تؼیاس پاییٗ ٚ تافت ٞای ٔؼىٛ٘ی 
ٚیظٜ ٔشدْ تا دسآٔذ پاییٗ تا تشاوٓ 

 جٕؼیتی تؼیاس تاال

تؼتتتتتتتذ اص 
ا٘متتتتتتالب 

 اػالٔی

 ؽ. ٜ  1357آغاص ایٗ دٚسٜ اص ػاَ *  
 ٕٞضٔاٖ تا جًٙ تحٕیّی  60دٞا *  
 ٌؼتشؽ سٚ٘ذ ؿٟش٘ـیٙی دس ایشاٖ *  
سٚ٘تتذ ػتتاص٘ذٌی ٚ خٛدوفتتایی دس   80ٚ  70دٞتتٝ *  

 وـٛس ٚ تٛػؼٝ ػّْٛ

اص تیٗ سفتٗ تافت واِثذی ٔحالت *  
 لذیٕی  ٕٞا٘ٙذ دٚسٜ ٌزؿتٝ 

پیـتتٟٙادات  تتتٝ اجتتشا دس ٘یأتتذٖ*  
عشح ٞتای تٛػتؼٝ ؿتٟشی دس ٔتٛسد     

 ٔحالت 
ؿتتىُ ٌیتتشی ٟ٘تتاد ٞتتایی تحتتت  *  

ػٙٛاٖ ؿٛسایاسی دس ؿتٟشٞای تتضسي   
 وـٛس

ػذْ ٚجٛد تؼأالت اجتٕتاػی  *  
 لٛی دس ػغح ٔحالت ؿٟش

ضؼیف تٛدٖ ٔفْٟٛ اجتٕتاػی  *  
 ٔحّٝ

 
 
 
 

حثیثتتتتتتتی ، 
1380 

 حثیثتتتتتتتی ،
1383 
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پیًَذ هیاى هزکش شْز ٍ هزاکش  
 هحالت

 هزکشیت

 قلوزٍ هحلِ ای

پیًَذ هیاى شثکِ راُ ّای هٌطقِ 
 ای تا شثکِ گذرّای اصلی هحالت

 سلسلِ هزاتة

 اتؼاد هحلِ ای

 اًؼطاف پذیزی
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اتحاد ٍ ّوثستگی قَی اجتواػی در 
 هحالت

 هحالت در تضاد

 اًؼطاف پذیزی جوؼیتی  

 هذیزیت هحلِ ای



تؼذ اص ا٘مالب كٙؼتی دس وـٛسٞای غشتی ، تا تغییشات ٌؼتشدٜ دس ٘ظاْ ٞای اجتٕاػی ٚ التلتادی  :  هقذهِ
، ػاختاس فضایی ٚ اجتٕاػی ؿٟش ٞا ٘یض دٌشٌٖٛ ؿذ ، دس جٟت حُ ٔـىالت تٝ ٚجٛد آٔذٜ تتشای جأؼتٝ   
ی ػاوٗ ؿٟش اص جّٕٝ ٔجتٕغ ٞای صیؼتی وٝ پیـٟٙاد ٌشدیذ تشویثتی اص فضتاٞای وتاس ٚ ص٘تذٌی تتٛد ،      
ٔؼیاسٞای اكّی عشاحی دس آٖ تشاتشی اجتٕاػی ، ٔـاسوت ٔشدْ ٚ سٚح اجتٕاػی جٕؼی تٛد ٚ تشختی اص آٖ  
ٞا ٘یض تٝ اجشا دسآٔذ ِٚی تٝ دِیُ تی ٔحتٛایی دسٚ٘ی ٚ آسٔاٖ ٌشایی افشاعی تا ػذْ ٔٛفمیت سٚتتٝ سٚ ؿتذ ،   
چٙیٗ اٍِٛٞای واِثذی دس استثاط تا تأیٗ ٘یاصٞا ٚ خذٔات ٔشدْ ػاوٗ ػؼی دس ایجاد یه جأؼتٝ ٔحّتی   

(  Rohe .2009)داؿت ، تٝ ٘ٛػی تاثیش خٛد سا دس ػاَ ٞای تؼذ دس اٍِٛٞای اسائٝ ؿذٜ تشای ٔحّٝ ٘ـتاٖ داد 
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ؿأُ كتذٞا  ( حذٚد ػٝ ویّٛٔتش ٔشتغ )ٔحذٚدٜ تضسٌی .ٚاحذ ٕٞؼایٍی یه ٚاطٜ ٚ ٔفْٟٛ رٞٙی ٚ ا٘تضاػی اػت 
 . تّٛن ٚ دٜ ٞا ٞضاس ؿٟشٚ٘ذ ٚ یا ؿاغُ ٔی ؿٛد 

ٚاحذ ٞای ٕٞؼایٍی ٔىاٖ ٞایی ٞؼتٙذ وٝ ٔشدْ دس آٟ٘ا ص٘ذٌی  ٔی وٙٙذ تٝ ػثاست دیٍش ٚاحذ ٞای ٕٞؼتایٍی  
 تش یه احؼاع تؼّك تٝ ٔىاٖ ؿخلی وٝ خاعشات ٚ ص٘ذٌی ٞای ٔشدْ دس آٖ ثثت ؿذٜ اػت دالِت داس٘ذ 

ٚاحذ ٕٞؼایٍی  یه حٛصٜ یا ٘احیٝ ٔحّی ٌشد تشخی ٔىاٖ ٞا ٚ لؼٕتی  لاتُ تـتخیق اص یته ٘احیتٝ ؿتٟشی     
 .  ،٘احیٝ ای  ٔتـىُ اص واستشد ٞای ٔتٙٛع ٚ ٔختّظ وٝ دس دسٖٚ ػاختاس یه ؿٟش تّفیك ٚ یىپاسچٝ ٌـتٝ اػت

ٚاحذ ٕٞؼایٍی یىی اص ٚاحذ ٞای تـىیُ دٞٙذٜ پایٝ ؿٟش تٝ ؿٕاس ٔی سٚ٘ذ ٚاحذٞای واِثذی  ٔتٛػظ اال٘تذاصٜ  
ای  وٝ فؼاِیت ٔؼىٛ٘ی  ٞش ؿٟش سا آسایؾ دادٜ ٚ ٔحیغی وٝ ٔشدْ ٞش سٚصٜ دس آٖ ص٘تذٌی ٔتی وٙٙتذ سا ؿتىُ     

 دٞٙذ  

التلادی  تتا داسا   -اص دیذٌاٜ ا٘جٕٗ تش٘أٝ سیضی آٔشیىا ،ٚاحذ ٕٞؼایٍی یه ٔٛجٛدیت ٔتٙٛع ٚ پٛیای اجتٕاػی 
یه ٚاحذ ٕٞؼایٍی یه ٘احیٝ ؿٟشی تش٘أٝ سیضی ؿذٜ تٝ ٕٞشاٜ تّفیمتی  . تٛدٖ ٚیظٌی ٞای ٔٙحلش تفشد اػت ،

 . اص فؼاِیت ا٘ؼا٘ی اػت وٝ دس حَٛ یه ٔشوض تؼشیف ؿذٜ ػاصٔا٘ذٞی ؿذٜ اػت 

ٚاحذ ٕٞؼایٍی اوٛػیؼتٕی اػت وٝ تشای ػىٛ٘ت ٚ صیؼت ٔحّی ا٘ؼاٖ ٔٛسد ٘یاص اػت ٚ ٘ٝ تٟٙا پٙاٍٞاٜ تّىتٝ  
ؿثىٝ ای اػت اص حٕایت ٚ فشكت ٞای اجتٕاػی  تتشای ٌؼتتشٜ ٚػتیؼی اص فؼاِیتت ٞتای فشاغتتی  ،فشٞٙتً ٚ        

 التلادی  



هزٍری تز 
ٍیژگی ّای  

 ٍاحذ ّوسایگی

دارای یک هزکش 
 ٍ یک لثِ تاشذ

هتز اس هزکش  400
 تا لثِ  

تزکیثی هتَاسى  
 اس فؼالیت ّا

 65تااا  16تاایي 
 ّکتار

 5حذاقل تزاکن 
 4000ٍاحااذ در 

 هتزهزتغ

تٌَع فضااّای  
 تاس ػوَهی

ساختواى ّاای  
 هجشا ٍ هتوایش

سلسلِ هزاتاة  
 دستزسی  

تاااَاسى تااایي 
هسااااااکي ، 

 خذهات  
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 فشاٞٓ وٙٙذٜ ٔىا٘ی جٟت ػىٛ٘ت ٚ اسائٝ خذٔات ٚ ٘یاصٞای اِٚیٝ ػاوٙیٗ

 ٚاحذ تٙیادیٗ دس ػّؼّٝ ٔشاتة تمؼیٕات واِثذی ؿٟش

 استما دٞٙذٜ تؼأالت اجتٕاػی ٚ ایجاد وٙٙذٜ حغ جأؼٝ ٔحّی

 فشاٞٓ وٙٙذٜ ٔذیشیت ؿٟشی تٟتش ٚ ٔـاسوت اجتٕاػی 

 ایجاد وٙٙذٜ ٞٛیت ٚ ٔؼٙی ٚ حغ ٔىاٖ دس ٔحیظ ٞای ؿٟشی 

 أىا٘ی تشای پایذاس ٕ٘ٛدٖ تٛػؼٝ ؿٟشی



اػتاد ، ؿٟشؿٙاع ٚ ٔماِٝ ٘تٛیغ آٔشیىتایی ، دس   (  1944 – 1872وٛستّٙذ ٘یٛیٛسن ) وّش٘غ آستٛس پشی 
صادٌاٞؾ دسع خٛا٘ذ ٚ پغ اص پایاٖ دٚسٜ دتیشػتاٖ ، دٚػاَ دا٘ـجٛی اػتٙفٛسد تتٛد ،  أتا دا٘تؾ ٘أتٝ     

دٚ ٔماِٝ تٛػؼٝ آٔٛصؿی ٚ فؼاِیت ٞتای ٔشوتض   ( . 1889)واسؿٙاػی خٛد سا اص دا٘ـٍاٜ وٛسُ٘ دسیافت وشد 
ٔی تاؿذ ، ٔماِٝ دْٚ ٘ـا٘ٝ ای اص ٌتشایؾ ٚی تتٝ ٔحّتٝ تتٝ ػٙتٛاٖ       1916ٔحّٝ دػتاٚسدٞای ٚی دس ػاَ 

 .تؼتشی تشای ص٘ذٌی جٕؼی تا پایاٖ ٌشفتٗ جًٙ جٟا٘ی اَٚ اػت 
ٔماِٝ ٔحّٝ ٚ تش٘أٝ سیضی ٔحّٝ ای تٝ ؿشح ٚ ٔؼشفی ٘ظشیات پشی دستاسٜ ٚاحذ ٕٞؼایٍی یا ٔحّٝ پشداختتٝ  

 (.78: 1389پاوضاد ، ) دس فاكّٝ ٔیاٖ دٚ جًٙ جٟا٘ی ؿذ –ٚ پایٝ ؿٟشت پشی دس دس ٔیاٖ ؿٟشػاصاٖ 
 



ؿثىٝ ٞای اكّی ٚ ؿثىٝ ساٜ ٞای پش سفت ٚ آٔذ ٘ثایذ اص ٔیاٖ تافت ٞای ٔؼتىٛ٘ی  
تٍزسد ، چٙیٗ خیاتاٖ ٞایی تٟتش اػتت ، دس ٔحتیظ پیشأتٖٛ ٚ اعتشاف ٚاحتذٞای      

 .ٔؼىٛ٘ی تٝ ٚجٛد آیٙذ 

ؿثىٝ ساٜ ٞای داخّی تٟتش اػت تٝ كٛست وٛچٝ ٞای تٗ تؼت تا ٚظتایف ػتثىی   
 .وٝ تغٛس ػٕٛٔی آسأؾ ٔحّٝ سا تش ٞٓ ٘شیضد ، ٔٛسد عشاحی لشاس ٌیش٘ذ

جٕؼیت ٔحّٝ ٞای ٔؼىٛ٘ی تٟتش اػتت وتٝ تتش ٔثٙتای ضتشٚسیات ٚ ٔحتذٚدٜ ی       
ػّٕىشد یه ٔذسػٝ اتتذایی ؿىُ ٌیشد ، جٕؼیتت ٔثٙتای ایتٗ تیتٛسی دس حتذٚد      

 .٘فش ٔی تاؿذ  5000

ایٗ ٚاحذٞای خٛدیاس تٟتش اػت وٝ تٝ ٔشوضیت یه ٔذسػٝ اتتتذایی وتٝ دس ٔیتاٖ    
فضای ػثض لشاس ٌشفتٝ ٚ حذٚد خذٔات آٖ سا ٔحتذٚدٜ  ٚ ٔشصٞتای ٚاحتذ خٛدیتاس     

 .تـىیُ ٔی دٞذ تٝ ٚجٛد ٔی ایذ 

( ٔتش ٔشتغ 400ٞش ایىش ) ایىش  160حذٚد اؿغاَ فیضیىی یه ٚاحذ خٛدیاس تمشیثا 
 .خا٘ٛاس دس ٞش ایىش ٔی تاؿذ  10تٛدٜ ٚ حذ تشاوٓ جٕؼیت ٘یض 



تٝ ػٙٛاٖ ٞؼتٝ اكّی ٔی تاؿذ وٝ دس ٔشوتض  :  دتستاى - 1
ٚاحذ خٛدیتاس لتشاس ٔتی ٌیتشد ، ٚ فاكتّٝ ی آٖ اص ٚاحتذٞای       

ٔتش اػت تا ٔحلّیٗ تتٛا٘ٙتذ   1200تا  800ٔؼىٛ٘ی حذاوثش 
 . تٝ ساحتی ٚ تٝ كٛست پیادٜ تٝ دتؼتاٖ تشٚ٘ذ 

ٚػتؼت  % 10فضای ػثض ٚ صٔیٗ ٞای تاصی : پارک ّا  - 2
ٞش ٚاحذ خٛدیاس سا ٔی پٛؿا٘ذ ، تخؾ اػظٓ ایٗ پتاسن ٞتا دس   

فاكّٝ ٔحیظ . ٔشاوض حٛصٜ ٚ دس جٛاس دتؼتاٖ ٞا لشاس ٔی ٌیشد 
 .ٔتش ٘یؼت  400آٔٛصؿی تا صٔیٗ ٞای تاصی تیؾ اص 

ٔغاصٜ ٞا دس ٌٛؿتٝ ٞتای ٚاحتذ    : هغاسُ ّای هحلی  - 3
خٛدیاس تاػیغ ٔی ؿٛد ، ٚ دس حمیمت دس ٔىتا٘ی ایجتاد ٔتی    
ؿٛ٘ذ وٝ دس تماعغ ساٜ ٞا تٛد ، ٚ تا ٔغاصٜ ٞای ػایش ٚاحتذٞای  

 .خٛدیاس ٔجاٚس تاؿٙذ
ٔٙغمتٝ ٚاحتذٞای ٔؼتىٛ٘ی    : ٍاحذّای هسکًَی  - 4

٘فش دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿتذٜ   5000خا٘ٛاس یا  1000جٟت ػىٛ٘ت 
 .اػت 

ٞش ٚاحذ خٛدیاس تٝ ٚػیّٝ : خیاتاى ٍ هؼاتز ػوَهی  - 5
ساٜ ٞای اكّی احاعٝ ٔی ؿٛد ، ایٗ خیاتاٖ ٞا لادس٘ذ ٔشصٞای 

 .ٔغٕیٙی تشای ٚاحذٞای خٛدیاس تاؿٙذ 



خٛسؿتیذی ، تتٝ عتٛس     1347ٔفْٟٛ ٚاحذ ٕٞؼایٍی تا تٟیٝ عشح جأغ تٟشاٖ دس ػتاَ  
سػٕی ٚاسد صتاٖ ؿٟشػاصی ایتشاٖ ؿتذ ، دس آٖ عتشح تیتاٖ ؿتذٜ اػتت وتٝ ٞتش ٚاحتذ          

ٞضاس ٘فش جٕؼیتت   5تا  4خا٘ٛاس یا  1000ٕٞؼایٍی یه ٔجتٕغ صیؼتی اػت ٔتـىُ اص 
ٞىتتاس اػتىاٖ یافتتٝ ا٘تذ ، ایتٗ       75ٔتش ٚ ٚػؼتی دس حذٚد  500وٝ دس فضایی تٝ ؿؼاع 

. تؼشیف تؼذٞا دس تٕأی عشح ٞای ؿٟشی ٔالن ػٕتُ لتشاس ٌشفتت ، ٚ ٔثٙتای عشاحتی      
تش٘أٝ سیضی ٘ٛاحی ٔؼىٛ٘ی ؿٟش ٌشدیذ ، پغ اص ا٘مالب اػالٔی اص ایٗ اكغالح دس ؿتشح  
خذٔات عشح ٞای آٔادٜ ػاصی صٔیٗ ، دس لاِة تؼشیف جذیذی اص ػٛی ٚصاست ٔؼتىٗ ٚ  
ؿٟشػاصی اػتفادٜ ؿذ ، وٝ تش عثك آٖ دس ٞتش عتشح آٔتادٜ ػتاصی صٔتیٗ تایتذ اٍِتٛی        

 . ٚاحذٕٞؼایٍی تش ٔثٙای ٚیظٌی ٞای ریُ تٟیٝ ٌشدد
 50ٚاحذ تتشای اساضتی تتا     200ٚاحذ ٕٞؼایٍی یا ٔجٕٛػٝ ٞای ٔؼىٛ٘ی ، حذاوثش تا » 

ٚاحذ تشای اساضی  400ٞىتاس ،  150ٞىتاس تا  50ٚاحذ تشای اساضی پیؾ اص  300ٞىتاس ، 
 (.1386تحشیٙی، )« ٞىتاس ٔٛسد ٔغاِؼٝ لشاس ٌیش٘ذ 150تیؾ اص 
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Perry 
1929 ، 

ٔٛفمیتتتتت ٔتتتتذَ ٚ *  
ٔتذاَٚ ؿتذٖ دس اغّتة   

 ؿٟشٞای ٔؼاكش د٘یا

 سفاٜ اجتٕاػی   * 
 إٞیت تٝ خا٘ٛادٜ*  
 واسایی ػّٕىشد*  
إٞیتتتت تتتتٝ ص٘تتتذٌی دس *  

 اجتٕاع ٔحّی 

ای  ٔحتتتتتتتتذٚدٜ*  
ٔؼتتىٛ٘ی وتتٝ تتٛا٘تتذ 
جٕؼیتتت ٔتتٛسد ٘یتتاص  
ٚاحذ آٔٛصؿی دتؼتاٖ 
سا تتتتأیٗ وٙتتتذ ، ٚ  

دتؼتاٖ ) فاكّٝ ٔشوض 
تا پیشأٖٛ تیـتتش اص  ( 

 ٔتش ٘ثاؿذ  400

 )ٚاحتتذ ٕٞؼتتایٍی پتتشی   *  
 (ٔیالدی 20دٞٝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اَٚ ٘یٕٝ 

 20 لشٖ
ِٙتتتتتتتً ، 

1381 

وتتتاستشد دس ٔشاوتتتض  *  
 ؿٟشی

ٔؼتتتتىٗ جٕؼتتتتی  *  
  ػٕٛٔی

اػتفادٜ اص فٗ آٚسی ٞتای  *  
 جذیذ 

 تشاتشی اجتٕاػی *  
 واسایی ػّٕىشدی *  
 ؿٟشٌشایی *  
 واسوشد ٌشایی*  

ٚاحتتذ ٕٞؼتتایٍی  *  
تّٙذ ٔشتثٝ ٔجٟتض تتٝ   
ختتذٔات اِٚیتتٝ تتتشای 

 ٘یاصٞای ػاوٙیٗ

ٚاحتتذ ٕٞؼتتایٍی دس ؿتتٟش *  
ی ٔؼٕتتاسی  وٍٙتتشٜ) ٔتتذسٖ 
 (ٔیالدی 30دٞٝ ( ) ٔذسٖ 



 سهاى الگَ ًام الگَ تؼزیف هَرد ًظز   هؼیارّای ًتایج هٌاتغ

ػضیتتتتتتضی ، 
1382 

ػیٙتتی فتتش ،  
1386 

Rohe  ،س
2009   

 ایجاد جٛأغ تؼتٝ ٚ*  
تفىیتتتتته عثمتتتتتات 

 اجتٕاػی 
خلٛكتتتی ػتتتاصی *  

 ػشكٝ ٞای ػٕٛٔی  
ٔحیظ ٞتای تؼتتٝ   *   

 اص ٘ظش اجتٕاػی 
 واِثذی ٔٙضٚی *   

فضاٞای ػتثض ٔتتشاوٓ تتش    *  
تیـتش دس لثاَ ٔؼىٗ ٔتشاوٓ 

 تش 
 سفاٜ ػٕٛٔی *  
إٞیت ص٘ذٌی دس اجتٕتاع  *  

 ٔحّی 
إٞیت تٝ ویفیت فضاٞای *  

 واِثذی 

ٔحتتتتتتتتذٚدٜ ای *  
ٔؼتتىٛ٘ی تتتا عشاحتتی 
ٔثتٙتتی تتتش ضتتٛاتظ   
ٚ  ٕٞاٞٙتتً ، فـتتشدٜ

تشاوٓ تیـتش ، تٛػتؼٝ  
فضاٞای تاص ٚ ػٕتٛٔی  
 ٚ ٔذیشیت ٔـاسوتی

ٔجٕٛػٝ ٞای تش٘أٝ سیتضی  *  
 ( PUD)ؿذٜ 
 (ٔیالدی  60دٞٝ )
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ٞتتای  تغثیتتك ایتتذٜ*  
غاِتتة لتتشٖ تیؼتتتٓ تتتا 

 ؿشایظ ٔحّی 
تاصاس یاتی ٔٛفتك دس  *  

 تجاست ٔؼىٗ 
تٛجٝ تتیؾ اص حتذ   *  

 تٝ ػٙاكش واِثذی 
ٔٛسد تٛجٝ عثمات *   

 اجتٕاػی ٔشفٝ 

 تشاتشی اجتٕاػی *  
 سفاٜ ػٕٛٔی *  
 پیادٜ ٔحٛسی *  
 إٞیت ص٘ذٌی دس اجتٕتاع *  

 ٔحّی 
تاویتتذ تتتش ػتتٙت ٞتتای    *  

 ٌزؿتٝ ٚ صیثایی 
عشاحی ٕٞاًٞٙ تتا اتىتا   *   

 تش ضٛاتظ ٔذسٖ 

ٟٕٔتتتشیٗ ػٙلتتش  *  
٘ٛؿٟشػتتاصی تتتا یتته 
ٚ  ٔشوض لاتُ تـخیق

خذٔات خشدٜ فشٚؿی 
، تجتتاسی ، ر ایؼتتتٍاٜ 
حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٚ 
فاكتتتّٝ ٔشوتتتض تتتتا   

دلیمتتتٝ  5پیشأتتتٖٛ 
ٔتش  600) پیادٜ سٚی 

) 

تٛػتتؼٝ ٚاحتتذ ٕٞؼتتایٍی  *  
 )  ( TNDػٙتی 

 (ٔیالدی 80دٞٝ ) 

Traditional  

Neighborhood 

Development 



 سهاى الگَ ًام الگَ تؼزیف هَرد ًظز   هؼیارّای ًتایج هٌاتغ

ػضیتتتتتتضی ، 
1382 

ػیٙتتی فتتش ،  
1386 

Rohe  ،س
2009   

تغثیتتك ایتتذٜ ٞتتای *  
 ٌزؿتٝ تا ؿشایظ أشٚص 

ٔٛفمیتتت دس تتتاصاس  *   
 ٔؼىٗ

 سفاٜ ػٕٛٔی *  
 تشاتشی اجتٕاػی *  
پیادٜ ٔحٛسی تتا اتىتا تتٝ    *  

 حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی
إٞیتتتت تتتتٝ ص٘تتتذٌی دس *  

 اجتٕاع ٔحّی 
ٕٞاٍٞٙی تا ساٞثتشد ٞتای   *  

 ٔٙغمٝ ای 

تجٕغ ػتادٜ ای اص  *  
ٚاحتتذٞای ٔؼتتىٛ٘ی ، 
،  فضتتتاٞای تجتتتاسی 

خشدٜ فشٚؿی ، دفتاتش  
 400اداسی دس فاكتتّٝ 

ٔتتتتتشی اص  800تتتتتا 
ایؼتٍاٜ حٕتُ ٚ ٘متُ   
ؿٟشی ، پیتادٜ ٔحتٛس   
تا اتىا تٝ حُٕ ٚ ٘متُ  

 ػٕٛٔی

ٚاحتتذ ٕٞؼتتایٍی حٕتتُ ٚ  *  
 TOD ٘مُ ٔحٛس 

 (ٔیالدی  90دٞٝ ) 
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وٙٙتذٜ ٚ لاتتُ    الٙاء*  
 لثَٛ 

خغش تمّیُ اٍِٛ تتٝ  *  
ػٙاكتتش عشاحتتی كتتشفا 

 واِثذی 

 ؿٟشٌشایی*  
 سفاٜ ػٕٛٔی *  
 تشاتشی اجتٕاػی *  
 پیادٜ ٔحٛسی *  
 تٝ اجتٕاع ٔحّی  تٛجٝ*  
 تٛجٝ تٝ ػٙت ٞا*  

تخـتتتی اص یتتته  *  
ؿتتٟشن یتتا ؿتتٟش تتتا  
ٞٛیت ٔتٕتایض ؿتأُ   

ٞتتا ٚ ٔجٕٛػتتٝ  خا٘تتٝ
ٞتتتای ٔؼتتتىٛ٘ی تتتتا 
ػتتتتاختٕاٖ ٞتتتتای  
تشویثتتی  تتتا اِٛیتتت   
حشوتتتتت پیتتتتادٜ ٚ  
ٔشوضیت خشدٜ فشٚؿی 

 تجاسی

 دٞىذٜ ٞای ؿٟشی  *  
   9ٔیالدی  90دٞٝ ) 

Urban Village 



ٔمایؼٝ تغثیمی دٚ اٍِٛی ٔحّٝ ایشا٘ی ٚ ٚاحذ ٕٞؼایٍی غشتی ٘ـاٖ ٔی دٞذ وتٝ صٔیٙتٝ اكتّی پیتذایؾ     
اػالٔی تش اػاع ٔفْٟٛ اجتٕاػی اص ػىٛ٘ت اػتت دس حتاِی وتٝ     –ؿىُ ٌیشی ٔفْٟٛ ٔحّٝ ػٙتی ایشا٘ی 

 .فضایی اػت  –صٔیٙٝ اكّی ؿىُ ٌیشی پیذایؾ ٔحّٝ دس ؿٟشػاصی ٔؼاكش غشب ٔفٟٛٔی واِثذی 
اكَٛ ؿىُ ٌیشی ٚ عشاحی ٔحّٝ ػٙتی دس ایشاٖ ٚ ٚاحذ ٕٞؼایٍی دس غتشب ، ػّتی سغتٓ ؿتثاٞت داسای     

 .تفاٚت ٞای ٔـخق ٚ ّٕٔٛػی اػت 



 ٍاحذ ّوسایگی در شْزساسی غزب هحلِ در شْزًشیٌی ایزاى ٍیژگی ّا

 ػّٕىشدی / ٚاحذی واِثذی *    فضایی /ٚاحذی اجتٕاػی *    هفَْم

 تشای ػىٛ٘ت لّٕشٚیی اجتٕاػی*   تؼزیف
ػٙلش اكّی ؿىُ دٞٙذٜ تٝ ػاختاس فضایی فضتایی ٚ  *  

 اجتٕاػی  ؿٟش
ٚاحتتذی اجتٕتتاػی ، ٔتتذ٘ی ، فشٍٞٙتتی ، واِثتتذی ، ٚ *  

 التلادی

 لّٕشٚیی ٔؼىٛ٘ی داسای ٔفْٟٛ اجتٕاػی*  
 ػٙلش اكّی ؿىُ دٞٙذٜ تٝ جٙثٝ ٞای واِثذی ؿٟش*  
 ٚاحذی واِثذی ، اجتٕاػی ٚ التلادی*  

 اكّی تشیٗ ٚاحذ سٚاتظ اجتٕاػی دس ؿٟش*   ًقش ٍ جایگاُ
ػتتىٛ٘ت ٌضیتتذٖ ٌتتشٜٚ اجتٕتتاػی ٚ ٚحتتذت دٞٙتتذٜ *  

 اجتٕاػی
 ایجاد وٙٙذٜ تؼاٖٚ ٚ ٕٞىاسی تیٗ ػاوٙیٗ *  

 فشاٞٓ وٙٙذٜ خذٔات ٚ ٘یاصٞای ػاوٙیٗ *  
 تّٛن تٙیادیٗ دس ػّؼّٝ تمؼیٕات واِثذ ؿٟش*  
 استما دٞٙذٜ تؼأالت اجتٕاػی ، ایجاد وٙٙذٜ حغ جأؼٝ ٔحّی*  
 فشاٞٓ وٙٙذٜ ٔذیشیت  ؿٟشی تٟتش ٚ ٔـاسوت اجتٕاػی *  
 ایجاد وٙٙذٜ ٞٛیت ٚ ٔؼٙی ٚ حغ ٔىاٖ  دس ٔحیظ ٞای ؿٟشی*  
 ٘مؾ ٔحالت دس تٛػؼٝ پایذاس ؿٟشی*  

اصااَل شااکل 
 دٌّذُ

 لّٕشٚ*  
 ػّؼّٝ ٔشاتة*   
 ٞٓ پیٛ٘ذی*  
 ٔشوضیت ٔتاثش اص اسصؽ ٞای فشٍٞٙی*  
 اجتٕاػی  ٚحذت ٚ ٕٞثؼتٍی*  
 ٔذیشیت ٔحّٝ ای*  
 تأیٗ خذٔات ٚ ٘یاصٞای ٔحّٝ ای*  

 ٔشوضیت *  
 لّٕشٚ فضایی*  
 تأیٗ ٘یاصٞای خذٔات ػاوٙیٗ*  
 ػّؼّٝ ٔشاتة دػتشػی *  
 ٔذیشیت ٔحّٝ ای*  

شااکل  الگااَی
گیزی ٍ ػٌصاز  

 شاخص

اٍِٛی ؿىُ ٌیشی اسٌا٘یه ٚ ٔتٕشوض ، فالذ ٔشصٞتای  *  
 واِثذی ٔـخق

 تٝ ػٙٛاٖ ػٙلش ؿاخق( ٔؼجذ ) فضای فشٍٞٙی *   

اٍِٛی ؿىُ ٌیتشی ٔتٙتٛع اص پتیؾ تؼیتیٗ ؿتذٜ ٚ ٔتٕشوتض تتا        * 
 ٔشصٞای واِثذی ٔـخق ػٕذتا ساٜ ٞا ٚ دػتشػی ٞای ػٛاسٜ 

 ٚ یا ػایش خذٔات تٝ ػٙٛاٖ ؿاخق( دتؼتاٖ ) فضای آٔٛصؿی * 



تٝ ٔٙظٛس تذلیك اكَٛ عشاحی ، یه ٔحّٝ ػٙتی دس ایشاٖ  ٚ یه ٚاحذ ٕٞؼایٍی دس غشب ٔٛسد تشسػی لتشاس ٔتی   
ؿٟش یضد ٔی تاؿذ وٝ دس ؿٕاَ تافت تاسیخی ؿٟش یتضد لتشاس داسد ،   ( یٛصداساٖ ) ٌیشد ، ٕ٘ٛ٘ٝ ایشا٘ی ٔحّٝ ٟ٘ادیاٖ 

 1929ٕ٘ٛ٘ٝ غشتی ٔمایؼٝ تغثیمی یىی اص ٚاحذ ٞای ٕٞؼایٍی ؿٟش سادتشٖ ٔی تاؿتذ ف ؿتٟش سادتتشٖ دس ػتاَ     
ٔیالدی تٛػظ دٚ ؿٟشػاص ٔؼشٚف آٔشیىایی تٝ ٘اْ ٞای وّش٘غ اؿتایٗ ٚ ٞٙشی سایت دس ایاِت ٘یٛجشػتی آٔشیىتا   

 (. 1389االػالٔی ، ثمٝ ). تٛدٚاحذ ٕٞؼایٍی  3٘فش ایجاد ؿذ وٝ داسای  25000تشای جٕؼیت حذٚد

 ٔحّٝ ٟ٘ادیاٖ دس ؿٟش یضد ٚاحذ ٕٞؼایٍی دس ؿٟش سادتشٖ



ٍاحذ ّوسایگی در 
 شْز رادتزى

هحلِ فْاداى در شاْز  
 یشد

 اصَل ٍیژگی ّا

تؼشیف تا ؿثىٝ ساٟٞتا   
 ػٛاسٜ

دس اعتتتتتشاف ٚاحتتتتتذ  
 ٕٞؼایٍى

ٔـخق ؿتذٖ تتا ٌتزسٞا     
 تاسیه

اعتتشاف ٔحّتتٝ ٚ دس تشختتى  
 ٔىاٟ٘ا

ٕٞپٛؿا٘ى تا دیٍتش ٔحتالت   
 ٕٞجٛاس

لّٕتتتشٚ  تؼشیف لّٕشٚ
ٔحّتتتتٝ 

 ای

ٔؼتتتتتتاحت  ٞىتاس 14حذٚد  ٞىتاس 110حذٚد 
 لّٕٛس

فاكّٝ ٔشوتض   ٔتش 400حذاوثش حذٚد  ٔتش 800حذاوثش حذٚد 
 تا پیشأٖٛ

اص عشیتتك ٔحتتٛس ػتتٛاسٜ  
 ٌزس٘ذٜ اص

 داخُ ٚاحذ ٕٞؼایٍى

 اص عشیك ٌزس اكّى فٟاداٖ ٚ
 سؿتٝ ا  اص ٌزسٞا ٚ ٔؼاتش

استثاط لّٕشٚ 
تا ٚاحتذٞای  
دیٍشٚ ٔشوتض  

 ؿٟش



ٍاحذ ّوساایگی در  
 شْز رادتزى

هحلِ فْاداى در شْز 
 یشد

 اصَل ٍیژگی ّا

تمشیثتتتتتا دس ٔشوتتتتتض 
 جغشافیایى ٚاحذ

 ٕٞؼایٍى

دس ٔشوتتتض جغشافیتتتایى  
 ٔحّٝ ٘یؼت

 ٔٛلؼیتتتتتتتتتتت
لشاسٌیشی ٔشوتض  

 ٔحّٝ

 ٔشوضیت

تٝ كتٛست ٔتٕشوتض دس   
 یه ٞؼتٝ

ٌتزس  )تٝ كتٛست خغتى   
 ٚ( فٟاداٖ

ٔتٕشوتتتض ٚ ٞؼتتتتٝ ا   
 ٔشوض ٔحّٝ)

 (فٟاداٖ

 ؿىُ ٔشوض

) ٚاحتتتتتذ آٔٛصؿتتتتتى
 ٚ پاسن( دتؼتاٖ

 ٚ فضا  ػثض

ٔؼتتتتجذ، حؼتتتتیٙیٝ،  
 تاصاسچٝ، آب ا٘ثاس ٚ
 ػٙاكش تاسیخى

ٔؼجذ ضتیائیٝ ٚ تمؼتٝ   )
 (أاْ 12

 ػٙاكش ٔشوض

ٚاحتتتتتذ آٔٛصؿتتتتتى  
 ػٙلش)دتؼتاٖ
 (آٔٛصؿى

ػٙلش )ٔؼجذ ٚ حؼیٙیٝ 
 (فشٍٞٙى

 ػٙلش ؿاخق 

ػذْ ٔحلٛسیت ٚ ػتذْ  
 تؼشیف ٔشوض

ٔحلتتتٛسیت ٚ تؼشیتتتف  
 ٔشوض ٔحّٝ

ویفیتتتتتتتتتتت 
 ٔحلٛسیت



تشسػى تغثیمى اٍِٛٞا ٚ ٔفاٞیٓ ٔحّٝ دس ایشاٖ ٚ غشب تا تشسػى  
، تؼشیف، ٘مؾ ٚ جایٍاٜ، اٍِٛ  ؿىُ ٌیش ،  ٞا  ٔفٟٛٔىٚیظٌى 

  -ؿىُ دٞٙذٜ دس ػاختاس اجتٕاػى ٚ واِثذ ٚ اكَٛ ػٙلش ؿاخق 
ٞا  ٔـخلى تیٗ ٔحّٝ ػٙتى ایشا٘ى ٚ تیاٍ٘ش تفاٚت فضایى آٖ 

تٕشوض تش دٚ اكُ لّٕشٚ ٔحّٝ ا  ٚ . غشتى اػتٚاحذ ٕٞؼایٍى 
ػٙتى ایشا٘ى اٍِٛیى ا٘ؼغاف  وٝ ٔحّٝ ٔشوضیت ٘ـاٖ ٔى دٞذ 

تا اػتفادٜ  . سا اسائٝ ٔى ٕ٘ایذجأغ تش پزیشتش، ٔتٙٛع تش، ٔتىأُ تش ٚ 
سا تاص تِٛیذ وشدٜ ٚ ٔفْٟٛ ٔحّٝ اص اكَٛ ٔحّٝ ػٙتى ایشا٘ى ٔى تٛاٖ 

دس چٙذ ػاَ  . لشاس داددس ؿٟشػاص  ٔؼاكش وـٛس ٔٛسد اػتفادٜ 
دس  یاسی ٔحالت ٌزؿتٝ تا ایجاد ٟ٘ادٞایی تحت ػٙٛاٖ ؿٛسا 

ػغح ٔحالت ؿٟشٞای تضسي ٚ ا٘ٛاع فؼاِیت ٞای اجتٕاػی وٝ دس 
سا تشای  ؿٟشی ػاصٔاٖ دٞی ٔی ؿٛد، ٔی تٛاٖ چـٓ ا٘ذاص ٔٙاػثی 

اػتفادٜ  تٛد وٝ تٛكیٝ ٔى ؿٛد تا ٔحّٝ ؿاٞذ استماء ٔفْٟٛ اجتٕاػى 
 .اكَٛ ؿىُ ٌیش  ٔحّٝ ػٙتى ایشا٘ى ػیٙیت یاتذاص 



 1353، دٚسٜ اَٚ ،  4٘أٝ ػّْٛ ا٘ؼا٘ی ، ؿٕاسٜ : ٚیظٌی ٞای ؿٟش٘ـیٙی دس ایشاٖ دٚسٜ اػالٔی : اؿشف، احٕذ *  
 1371ٔشوض ٘ـش دا٘ـٍاٞی تٟشاٖ ، : ؿٟشػاصی ٔؼاكش اص ٘خؼتیٗ ػشچـٕٝ ٞا تا ٔٙـٛس آتٗ : اٚػتشٚفؼىی ، ٚاتؼالف *  
فلّٙأٝ كتفٝ ،  : تشسػی تغثیمی ؿٟشٞای ایشا٘ی ٚ اسٚپایی تشای سیـٝ یاتی ٔٛا٘غ تاسیخی ٔـاسوت ٔذ٘ی : پاوضاد ، جٟا٘ـاٜ *  

 1382، دا٘ـٍاٜ ؿٟیذ تٟـتی ،  37ؿٕاسٜ 
ٔشوض ٔغاِؼات ٚ تحمیمتات ؿٟشػتاصی ٚ   : اكَٛ ٚ سٚؽ ٞای عشاحی ؿٟشی ٚ فضاٞای ٔؼىٛ٘ی دس ایشاٖ : تٛػّی ، ٔحٕٛد *  

 1382ٔؼٕاسی ایشاٖ ، تٟشاٖ ، 
 1376دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ ، تٟشاٖ، : اص ؿاس تا ؿٟش : حثیثی ، ػیذ ٔحؼٗ *  
 .ٔحّٝ ٞا  ٚاحذٞای ٔؼىٛ٘ی دس ایشاٖ ، دس ؿٟشٞای ایشاٖ ، جّذ ػْٛ ، جٟاد دا٘ـٍاٞی تٟشاٖ: ػّغاٖ صادٜ ، حؼیٗ *  
 1384ا٘تـاسات دا٘ـٍاٜ ػّٓ ٚ كٙؼت ایشاٖ ، : تاؿٟش ٚ ٔٙغمٝ دس ایشاٖ : ؿیؼٝ اػٕاػیُ *  
 1382دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ ، : اكَٛ ٚ ٔؼیاسٞای تؼییٗ تشاوٓ ؿٟشی  : تشاوٓ دس ؿٟشػاصی : ػضیضی ، ٔحٕذ ٟٔذی *  
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