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  نآ شقن و روحم دنیارف یرهش یحارط یاه لدم یسررب
 یرهش زکارم رد تالخادم دوبهب رد

 1یمیرک نالدرا
 ناریا ،یچخلیا ،یرامعم هورگ ،یچخلیا دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد تقو مامت رایداتسا

 یقرش ارهز
 ناریا ،یچخلیا دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یرهش یحارط دشرا یسانشراک یوجشناد

 91/17/0199 :شریذپ رودص خیرات 99/19/1199:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
    یاهارضف رد ینارگمه یارهورملق نیرت مهم زا دنیآ یم رامش هب کچوک و گرزب یاهرهش یگنهرف دامن یعون هب هک یرهش زکارم
    هرک هدررک ور هرب ور یددعتم تالکشم اب ار زکارم نیا ،ینیشنرهش ناباتش دشر نایرج رد یرهش زکارم هب یهجوت یب .دنتسه یرهش
 ی اره    شور یدرمآراکان زا هدرش نرشور تالکشم هب هجوت اب و اتسار نیا رد .تسا هدش اهنآ رد یگدنز طیحم تیفیک شهاک ثعاب
     هرک ترسا هدرش هرئارا یرهش یاهاضف رد هلخادم یارب یدیدج یاه لدم و اه شور ریخا یاه ههد رد ،یرهش زکارم رد هلخادم یلبق
   هرلاقم نریا رد ساسا نیا رب .دنک یم هجوت ارگدنیارف هکلب ارگ هجیتن تروص هب هن رهش یارب یحارر و یزیر همانرب و هلخادم هب رگید
        هرئارا لاربند هرب یرهرش یاهارضف رد هرلخادم دریدج یاه دنیارف اب ییانشآ و یرهش زکارم اب دروخرب یگنوگچ هعلاطم نمض هدنراگن
 یروئت ود یبایزرا و یسررب اب رضاح شهوژپ رد روظنم نیمه هب .تسا ارگ دنیارف یدرکیور اب یرهش زکارم رد هلخادم یاهراکهار
   لرصا نیررتمهم هک یلدم .تسا هدش هتخادرپ یرهش زکارم رد هلخادم یارب بسانم لدم هئارا هب یزاف  طنم و یرهش یحارر دنیارف
 هب ندیسر روظنم هب شهوژپ نیا ماجنا لحارم .تسا نآ یارجا و حرر ریسم لور رد تشگرب و تفر ناکما و ندوب روحم دنیارف نآ
 یرظن تاعلاطم کمک اب لوا هلحرم رد دشابیم یلصا هلحرم دنچ لماش یرهش زکارم یعامتجا و یدبلاک یاه یگژیو اب بسانم لدم
  زا درپ ،تسا هدیدرگ ایرعت یعامتجا - یخیرات یرهش زکارم رد هلخادم یارب یلک لوصا ،یرهش زکارم رد تالخادم براجت و
    هرب دراد صارصتخا مورس  هرلحرم ،   دندرش هرسیاقم رگیدرکی اب و یسررب یدنیارف هاگدید اب هلخادم مهم یاه یروئت مود هلحرم رد نآ
 نایاپ رد نآ زا دپ ،تسا هلخادم روحم دنیارف یاه یروئت و یرظن تاعلاطم زا هتفرگرب هک هلخادم لوصا اب  بطنم لدم کی ایرعت
     ناورت یرم ارگدرنیارف یرهرش یحارر کمک اب هک دوب دهاوخ رما نیا یایوگ شهوژپ نیا جیاتن .تسا هدیدرگ نیودت رظندروم لدم
 .دومن لیدعت ار هلخادم مادقا یفنم جیاتن و داد شیازفا ار نارادرب هرهب یدنمتیاضر هجیتنرد و یرهش یاهاضف رد هلخادم تیفیک
 
 .رهش زکرم ،یزاف قطنم ،یرهش یحارط دنیآرف ،هلخادم دنیارف :یدیلک تاملک

 

 

                                                           
  Ardalan_ karimi2003@yahoo.com(لوئسم هدنسیون) -9
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 همدقم
      ریوبصت ربب ینبشور ریثابت هبک یرهش یاهاضف نیرت مهم زا یکی یناگمه یاهورملق و یرهش یاهاضف عاونا نایم رد
    لمابش دبناوت یبم دوخ یدرکلمع موهفم رد زکارم نیا .تساه رهش یندم و یعامتجا زکارم ، ،دراد رهش زا مدرم ینهذ
   روبضح و بذبج ناکما دراد تیمها زکارم زا عون نیا رد زیچ ره زا شیب هچنآ اما ،دشاب زین رهشرازاب و یراجت هتسه
  دربگ اجنآ رد مدرم هک هدوب رهش یداصتقا و یعامتجا یگدنز زکرمت لحم رهش زکرم طیارش نیا رد ،تساهنآ رد مدرم
 .دننک زاعالطا لداتت و زاقالم رگیدکی اب مه و هتخادرپ زامدخ و الاک هلداتم هب مه ات دنیآ یم مه

 :تسا هدیدرگ یروآ عمج ،9 لودج زروص هب قیقحت یملع هقباس
 شهوژپ یملع قباوس .1لودج

 هصالخ لاس ناگدنسیون کردم عون ناونع 

 یلخاد

     رهبش دبنوخآ هبلحم زبکرم حرط تیقفوم نازیم شجنس
 درببکیور اببب ، هببلحم تببینما حطببس یاببقترا رد نیوزببق

CPTED 
 هلاقم

  و یمیلببس هببنازرف
 1199 ناراکمه

  یابیحا حرط هک دهد یم ناشن هدش ماجنا شهوژپ جیاتن
    فیعبض رایبسب تبینما نیمات ظاحل هب دنوخآ هلحم زکرم
 .تساCPTED لوصا اب ریاغت رد دراوم رتشیب رد و هدوب

  رببب دببیکات اببب یرهببشزکارم یببنیرفآ زاببب یموببهفم لدببم
      یلحابس رهبش زبکرم :یدروبم هنومن)یرهبش یرگشدرگ
 (دابآدومحم

 هلاقم
 یمدق دهاج دمحم
 ناراکمه و

9199 

  ینیرفآزابب فلتخم یاهدرکیور رب یرورم اب شهوژپ نیا
   هبک دبشاب  یبم  عوبضوم نیا لاتند هب ًااساسا ،یرهش زکارم
    و رگبشدرگ ربب راذبگرثأت دح هچ ات یرهش مرف و ناکم
 .تسا یرهش هدننکدیدزاب

    و یرهبش یبحارط لوبصا ،هدنزرس یرهش زکرم شنیرفآ یجراخ
 ینیرفآزاب

 باتک

 ریماپ یاس
 :همجرت
-رببببببببببفدازهب
  شنماتیکش

1771 

 و عونت داجیا ریظن یلوصا یرهش زکارم یحارط باتک نیا
 رثکادح هب ،یدرکلمع و یرصب عونت زا نانیمطا ،تیباذج
 .دنک یم داهنشیپ … و هدافتسا تلوهس ندناسر

     زبکارم ربب دبیکات ابب    یرهبش یاهابضف رد هبلخادم یارب ییاه تسایس ییاسانش شهوژپ نیا ماجنا زا فده یلک روطب
 ، زابناکما ، ابهزاین) اه یگژیو ساسا رب و هدوتن هنایارگ هتخن و یلیخت الوا هلخادم نیا هک تسا یوحن هب رهش یخیرات
  رابثآ اثلاث ،دشاب ریذپ فاطعنا و هدوتن یعطقو یمزج ایناث ،دشاب نآ زا نارادرب هرهب و هعلاطم دروم زکرم ( ...و اهدوتمک
    نیبنچمه و هدراو زارابسخ لیدبعت ی ابه       هار هبب و هدوبمن یبسررب نوبماریپ طیبحم ربب ار نآ  مابجنا یاهدروخزاب و
 :تسا ریز حرش هب قیقحت نیا فادها نیرتمهم اذل ،دشاب هتشاد هجوت ییارجا یاه مزیناکم
 اهنآ زوق و فعض طاقن ییاسانش و یرهش زکارم رد هلخادم یاه تسایس یبایزرا -
 .هلخادم یاهدروخزاب هب هجوت و هلخادم و یحارط دنیارف رب دیکات اب یرهش زکارم رد هلخادم یارب یلدم هئارا -

  :زا دنتراتع دهدب خساپ اهنآ هب دناوتب شهوژپ نیا دوریم راظتنا هک یتالاوس

   ؟دراد یلحارم هچ ؟تسیچ یرهش یحارط رد هلخادم دنیارف -

  ؟دراد ییایازم هچ (یزاف قطنم ،یرهش یحارط دنیارف) یرهش زکارم رد یدنیارف هلخادم -

   رظندبم تبسیاب  یبم      یرهبش زبکارم رد هبلخادم رد هبک یتابکن نیرتمهم ؟دنراد ییاهدوتمک هچ دوجوم یاهدنیارف -
 ؟تسیچ دریگرارق

 ،    تخانبش زروبص هبب مابگ 1   یاراد یرهبش زبکارم رد هلخادم دنیآرف هک دسر یم هجیتن نیا هب ،تیاهن رد قیقحت نیا
   و زاریثابت یبسررب ،  ابهراکهار هبئارا ،هلخادم لوصا نیودت ،قیقحت یاه تیدودحم و زاناکما یسررب ،فادها نیودت
   طباوبض یاربجا همانرب هئارا و هژورپ ماجنا زا یشان زاراسخ نارتج ای لیدعت یاهراکهار هئارا و یرگنزاب ،اهدروخزاب
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 زاین هب هتسب لحارم زا کیره رد و دریگ زروص یلتق لحارم جیاتن هب هجوت اب تسیاب یم اه ماگ زا کیره هک ،دشاب یم
 .درک یط ددجم ار دنیارف ریسم اهنآ رد رییغت اب و تشگزاب هیلوا لحارم هب ناوت یم

 قیقحت یرظن ینابم و تایبدا

 یرهش یحارط موهفم(فلا
 بوسحم یزاسرهش زا یشخب هتشر نیا هک تسا نیا تسا برتشم یرهش یحارط ی هدش رکذ فیراعت هیلک رد هچنآ
    باردا ی هوبحن و مبسجت ی هبیواز ،    نآ یازبجا زروبص هبب هبچ و دحاو لک کی زروص هب هچ ار رهش هک دوش یم
     یادربف و زوربما دبید زا طیبحم یزیر همانرب یانعم هب یرهش یحارط ،رگید ینایب هب .دهد یم رارق رظن دم نآ نینکاس
  ابب ار باردا   دروبم طیبحم سکعرب هکلب ،تسین طیحم اب تعامج ندرک گنرمه روظنم ،مهم نیا رد .تسا نادنورهش
    هببرجت سابسا ربب هک دنک میظنت نانچ هناهاگآ نآ یاهاضف و یرهش طیحم دیاب یرهش یحارط .دهد یم قاتطنا ناسنا
   یبحارط فدبه .دهد خساپ ار هدش شومارف یاهزاین (اهنآ ی هتشذگ زایبرجت فالخرب یتح ای) نادنورهش ییاضف ی
    و نازبیم سابسا ربب رتان کی هک تسا یتاعالطا رب یراذگ ریثأت کمک هب یرهش طیحم تیفیک یایحا ای قلخ ،یرهش
 .(19: 1199 ،دازکاپ)دنک یم تشادرب اضف کی زا دوخ باردا هوحن

 رهش زکرم فیرعت (ب
     هدروآ رهبش زبکرم یاربب یبفیرعت ،تفرگ رارق هعلاطم دروم هدنراگن طسوت هک یصصخت نوتم و بتک زا کی چیه رد
     هبب و هدربک یبقلت یهیدبب یا  هژاو ناوبنع هب ار هژاو نیا نوتم ناگدنسیون و یزاسرهش نارظنتحاص عقاو رد .دوب هدشن
        هبب یرهبش یابضف موبهفم و تبیزکرم موبهفم ثبحب رد هدش هئارا فیراعت هب هجوت اب نکیل .دنا هتخادرپن نآ فیرعت
   .میزادرپ یم هراب نیا رد هاتوک یحیضوت
    رد .دبشاب هتبشاد یتبسن ای قلطم رثکادح رد ار یصاخ یگژیو هک ددرگ یم قالطا یناکم هب زکرم دش هتفگ هکروطنامه
   زبکرم موبهفم فیرعت رد .تفرگ رارق ثحب دروم دوخ تمسق رد هک میدش یاهیگژیو هب لیاق زین یرهش یاضف دروم
     لبباق دبح رد دوبخ فاربطا هب تتسن ار «یرهش یاضف» یاهیگژیو هک ددرگ یم قالطا یناکم هب تفگ ناوت یم یرهش
     ابهیربراک عبمجت ابب ًاابمومع رهش زکرم .اضف رظن زا هچ و مرف رظن زا هچ تیلاعف رظن زا هچ .دشاب هتشاد رتشیب یزیامت
     زا ب ًاابمومع ب زبین ییاضف رظن زا و تسا زیامت لباق رهش رگید یاهتمسق اب (مرف) یلکش رظن زا .تسا هارمه (تیلاعف)
   .تسا رت ینغ رهش یاهاج رگید
      رابنک رد لبماع هبس ربه دوبجو نکیل دشاب یفاک ناکم کی ندناوخ زکرم یارب دناوت یم لماع هس زا یکی دوجو هتتلا
   لبثم) دزابسب یراجت زکرم کی دناوت یم یراجت یربراک عمجت لاثم یارب .دوش یم زکرم یانغ ثعاب هک تسا رگیدکی
  نابکم کی یارب قلطم یتیزکرم یراجت یربراک عمجت رانک رد یلکش یاهشزرا دوجو یلو ،(نارهت رد دامادریم نابایخ
   .(دامادریم نابایخ اب هسیاقم رد نارهت رازاب لثم) دنک یم داجیا
    تبفگ ناوبت یبم میهد رارق هسیاقم دروم (نابایخ و نادیم) یرهش یاهاضف اب لکش رظن زا ار رهش زکرم میهاوخب رگا
   .ناببایخ ابت دراد یرتشیب تبارق نادیم اب تسا لوادتم زکرم یارب هک یسدنه یاهیگژیو لیلد هب ًااتلاغ رهش زکرم لکش
   .(11: 1199 ،ایندیعس)
 ناهج و ناریا رد یرهش زکارم یخیرات لوحت ریس یسررب( 
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  هتبشذگ زا هک تسا نآ  یارب هکلب ،هدوب اهنآ نایم طباور برد و اهتلع نتفای و عیاقو یهاگآ یارب اهنت هن خیرات هعلاطم
     ناوبنع هبب خیرابت شریذبپ لصاح هاگدید نیا .مینکن رارکت هدنیآ و لاح نامز رد ار هتشذگ زاهاتتشا و هتفرگ زرتع
 ،  دبنراد دوبجو یخیرات داعبا همه هک ار اهیدنمنوناق نیا هک تسا نآ رب و تسا دنمنوناق و طتترم عیاقو زا یا هعومجم
   نازبیم میناوبت یم هک تسا هتشذگ نیا تخانش اب ام و دراد هتشذگ اب ریذپانراکنا یدنویپ ام زورما لمع و هشیدنا .دبایب
 .میهد شیازفا و هدیجنس ار هعماج زورما یاهتکرح رد شیوخ هناهاگآ هلخادم
 اپورا یرهش زکارم رد تالخادم لوحت ریس
 :زا دنتراتع زکارم نیا یحارط رب مکاح یلک میهافم
    ابب نبهک یرهبش     یاهابضف ناگدنزابس .تبسا یبعیتط طیحم ،تسا هدوب رثوم یرهش یاضف یریگ لکش رد هک یلماع نیلوا ب9
    لوا .تبسا یبسررب لبباق دید ود زا هلاسم نیا .دنتسب یم راک هب ار یعیتط یاهورین اب قاتطنا رثکادح یعیتط طیحم زا یریگ هرهب
  تبسا هتشاد دوجو رتمک ناتساب نارود رد هک هدوب  ییاه یژولونکت دنمزاین یعیتط طیحم رد ناگدنزاس دح زا شیب تلاخد هکنیا
   و دبنک ربت    ینتفابی تبسد و ربت یلمع ار اه حرط هتسناوت یم ،هدرک یم لامعا تیاس هک یطوطخ و طخ زا یریگ هرهب هکنیا مود و
  .رت نیشنلد ار حرط ییاهن لوصحم
      یبعیتط طیبحم ابب یرهبش حربط کی قباطت زا هنومن کی هدش هتخاس دایز بیش اب یناکم رد هک ناتساب نانوی رد هنریپ یاروگآ
     رد یعبس و یبعیتط طیبحم هبب حارط هناهاگآ هجوت رگشیامن تسا نانوی هدش یحارط شیپ زا یاهرهش زا یکی رهش نیا .تسا
  .تسا تخس ناسنا طیحم ندروآ رد مظن هب و نآ زا یریگ هرهب
    زبکارم ببلغا .دوبش  یبم هدید ییاپورا یاهرهش زکرم حرط رد هک تسا یرگید لماع یرهش زکارم بلغا رد تعیتط روضح ب1
 ،رتیپ نس یازتایپ .دوش یم هدیشک یزکرم یاضف نورد هب تعیتط حور زروص نیا هب و دنراد تعیتط هب یور وس کی زا یرهش
  .دنتسه اه هنومن نیرت قفوم یدوت رهش یزکرم نادیم و رتیپ نس نادیم و ویلودیپماک نادیم
  صخبشم ًاالماک یریسم رد هژر نیا .دوب نتآ مدرم یگدنز رد مهم دادخر کی انتآ نشج مسارم رد هژر :مدرم یراتفر یوگلا ب9
  هبب و تفر یم الاب سیلوپورکآ بیش زا درک یم یط ار نتآ رساترس و دش یم زاغآ رهش راصح رد نویلپید هزاورد زا .دش یم ارجا
  نیتبسخن زا دندرک یم تکرش نآ رد هکیناسک زاساسحا و انتآ نشج مسارم .دیسر یم نانوی ههلا انتآ هرکیپ ینعی دوخ  وا هطقن
  هبصرع رد یرایسب یاهشالت دعب هب نامز نآ زا .درک میسرت ار نتآ هعسوت یلصا هیامن رد و ناتساب دهع رد نآ شیادیپ یاهزور
 هدرک نییعت شیپ یاهلسن هک دش ریسم هب همغن کی ندوزفا و ناگدنور هژر تکرح هبرجت رد ثکم طاقن داجیا فورصم یرامعم
  ابب 11 :1099 ،نکیب) .مینادب نتآ یزاسرهش و یرامعم نیوکت رد یزکرم هدنامزاس یورین میناوت یم ار انتآ نشج مسارم .دندوب
 .(صیخلت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 :1099 نکیب :عتنم  .نتآ رهش رب نآ ریثات و انتآ نشج ریسم:1هرامش ریوصت
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   لوحت ریس

 ناریا رد یرهش زکارم
 مالسا زا لتق 
 :( 9 :1099 ،یتیتح) دندرگ یم لماش ار ناتساب نارود ینیشنرهش و ییارگرهش رد زوافتم هلحرم هس
  رارقتبسا) یشنماخه ی هرود رد نآ یگدنلابو دام نارود رد نآ دشر ،رهش هدیدپ شیادیپ و یریگ لکش ی هلحرم :لوا
 :( یسراپ ی هویش یعطق
 .تسا هداد خر یئاتسور یا هریشع یداصتقا ب یعامتجا نامزاس و دیلوتو تسیز هویش زا یعطق راذگ ،هلحرم نیا رد
    هاربمه هبلحرم نبیا : روبشک یئاضف نامزاس رد یرهش هکتش یهدنامزاس هبرجتو « اهرهشون » شیادیپ ی هلحرم :مود
     روبشک ریبسمرد نئبمطم هبهتج تشپ داجیا روظنم هب ینانوی نارادرس یوس زا هک ینانوی « یزاسرهش » رکفت اب تسا
 .دهد یم خر اهنآ ییاشگ
  یدبتلاک یاه هدودحم زا رتارف سب یا هقطنم هب رهش موهفم میمعت و یشیجلا قوس یاهرهشون شیادیپ ی هلحرم :موس
  هبب روشک زا عافد .دهد یم خر روشک یئاضف نامزاس هب رکفت ی هوحن رد یمهم ینوگرگد هلحرم نیا رد :نآ لصفالب
 .دبای یم هزات ییانعم یا هقطنم یموهفم رد ینورد یاهرهش و دوش یم راذگاو یدحرس قطانم و اهرهش
   مالسا زا دعب 
   هبب دبشاب یزکرم هرهاق تموکح رگنایب هک تسین یناکم ، تسین زردق ب رهش یناساس راش نوچ یمالسا نارود رهش
  هبب  هبک یناکم نیتسخن .ددرگ یم لیدتت یمالسا رهش هصخشم لماوع نیرتمهم زا یکی ناونع هب عماج دجسم لیلد نیا
   ب تبسا عماج دجسم دبای یم لکش رییغت روظنم نادب ییاسیلک ای هاگشتآ دتعم ایو دوش یم هتخاس رهش کی حتف ماگنه
      ابپرب ابب تبسا هدوبتن دوبجوم یرهش نیا زا شیپ رگا و دوش یم تیوقت نآ شقن هتشاد یم دوجو رهش نیا زا لتق رگا
    .(71 :1099 ،یتیتح) .دریگ یم لکش رهش نآ نوماریپ یتسیز نوناک عماج دجسم ندش

 اپورا و ناریا رد یرهش زکارم یاهیگژیو هسیاقم:2 هرامش لودج
 اپورا رد یرهش زکارم یاهیگژیو ناریا رد یرهش زکارم یاهیگژیو

  رهش زارقف نوتس ناونع هب رازاب -
  رهش یزکرم نادیم تیزکرم اب زالحم هتسار و رازاب هتسار رب دیکات -
  رهش زکرم رد یتموکح گرا و دجسم نداد رارق -
  رهش هتسار و یرهش زکارم رد هدایپ تیروحم -
  یرهش یاهاضف رد یکاپ و زایح لتمس ناونع هب بآ زا هدافتسا -
  دجسم اب یگیاسمه هطساو هب تلود نتفرگ زردق -
  ملاع یوسراهچ هب یرظنم ناونع هب هعبرا رصانع زا هدافتسا -
  یرهش یاهاضف داجیا رد یسدنهم و ینید نیرکفتم زا هدافتسا -

  اهحرط کفنیال ءزج ناونع هب نراقت -
   ...و اه متیر ،اهگنر ،اه یزاس فک هلیسوب (حرط یسدنه زکرم) حرط یزکرم هطقن رب دیکات -
  همسجم ًاالثم زکرم هطقن رد مهم و صاخ یرصنع نداد رارق -
 .تسا هدوب عونمم اهنآ رد هراوس ددرت و هدوب هدایپ ددرت یاراد یرهش زکارم بلغا -
  یرهش زکارم بلغا رد تعیتط روضح -
  نامکاح و تلود اب رهش یزکرم یاهاضف هطبار -
  نویسالودم -
  ینغ یرهش یاضف داجیا رد تسدربز حرط کی رثوم و راکنا لباق ریغ شقن -

 1099یتیتح ،1099نکیب ،1199سیروم زا هتفرگرب ،هدنراگن صیخلت و یدنب عمج :عتنم

 یرهش زکارم رد هلخادم میهافم فیرعت(د
 :دنتسه میسقت لباق یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب شخب هس رد هلخادم میهافم نیرتمهم



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 797

  رد .دربیگ        یبم زروبص دبتلاک دوبتهب فدبه ابب (لابس 1 رثکادح) هک یتدم هاتوک زامادقا هلسلس :9اقبا ای یزاسهب (9
   .تسا ماجنا لباق ریز لمع راهچ یزاسهب
   .دوش یم ماجنا طیحم دوتهب فده اب ،هلخادم و هنیزه لقادح اب هک یتامادقا :1 زاریمعت (فلا

   .دوش یم ماجنا دتلاک یرادهگن و ظفح تهج رد هک یتامادقا :9تتافح (ب
   .دوش یم ماجنا هدننک بیرخت لماوع اب هلباقم فده اب هک یتامادقا :1تیامح ( 
   .دوش یم ماجنا انب دتلاک یا هزاس تیوقت روظنم هب هک یتامادقا :1یشخب ماکحتسا (د
  :ددرگ یم لیذ مادقا عون هس لماش و تسا حرطم درکلمع دوتهب ًااتدمع یزاسون رد :1ایحا ای یزاسون (1
   .دوش یم ماجنا انب یارب ددجم زایح داجیا فده اب هکیتامادقا هلسلس ،زایح دیدجت و ایحا :0یزاس هدنززاب (فلا

  هعماج دیدج یاهزاین و نهک یاهاضف نیب یگنهامه و شزاس داجیا :1قاتطنا (ب
  نیربت        یبساسا زا یبکی هبک یبلک تبیوه و تبیهام ظبفح رد یعس اب یزاسرصاعم فده اب درکلمع رییغت :1رییغت ( 
   .تسا یزاسون رد زامادقا
  یزابسزاب رما دشاب هدش ییاراکان ای یگدوسرف راچد دتلاک مه و درکلمع مه هک یماگنه رد :79بیرخت ای یزاسزاب (9
   :تسا ریز زامادقا لماش هک دهد یم خر
  هتبشذگ یاهشزرا هب اکتا اب دوش یم شالت ًاالومعم و تسا دتلاک ددجم تخاس و بیرخت ینعم هب :9یزاس هرابود (فلا
  .دریگ زروص
   یزابسزاب رابک زاغآ عقاو رد هک تسا شزرا یب و دمآراکان و هدوسرف دتلاک نتشادرب نایم زا :1یزاسکاپ ای بیرخت (ب
 ( 19 ص ،1099 ،یتیتح) .تسا
 قیقحت شور
  قبیقحت شور زا ، تبسا هتخادرپ یرهش زکارم رد هلخادم یاهراکهار هئارا و یسررب هب شهوژپ نیا هکنیا هب هجوت اب 
 .تسا هدش هدافتسا 9یدروم هعلاطم
                                                                                           تاعالطا یروآدرگ رازبا و اه شور
  هبب یا هناخباتک شور زا ،لیلحت زاین دروم یاۀ هداد و یرظن یناتم ،قیقحت شور ،فادها هب هجوت اب رضاح شهوژپ رد
       شهوژبپ هبصرع تخانبش زابین دروبم تبسدارف دانسا و یعوضوم زایبدا هب طوبرم زایندروم دانسا یروآ عمج روظنم

                                                           
1 . Rehabitation 
2 . Recuperation 
3 . Preservation 
4 . Protection 
5 . Consolidation 
1 . Renewal. 
2 . Reuitalization 
3 . Adaptation 
4 . Conservation 
5 . Reconstruction 
6 . Rebuilding 
7 . Demalation 
8 Case study 
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    ییابسانش صوبصخ رد مدربم و   نارظنتحابص ابب ییاه هتحاصم بلاق رد رتشیب زین ینادیم شور زا .تسا هدش هدافتسا
 .تسا هدش هدافتسا هعلاطمدروم هنومن زالکشم و اهزاین
 لیلحت و هیزجت شور
 .تسا هدش هدافتسا لیلحت و هیزجت رد زآوس شور زا
 یزاف یزیر همانرب و یرهش یحارط دنیآرف لحارم
 تخانش لوا هلحرم
     دوبخ هبب ار زابناکما و تبقو مظعا شخب هک تسا یرهش یحارط دنیآرف لحارم نیرت یساسا و نیرتمهم هلحرم نیا
 هعلاطم دروم هقطنم هدنیآ دروم رد یقطنم و حیحص یریگ میمصت عون ره ساسا و هیاپ تسا یهیدب .دهد یم صاصتخا
 .(199 :1199 ،ینیرحب) .دهد یم لیکشت هلاسم تخانش ار
 یلک فادها نیودت :مود هلحرم
   یرهبش یبحارط رد .دوش یم میظنت دراد دوجو هعلاطم دروم هقطنم رد هک یلئاسم ساسا رب و بلاغ رد الومعم فادها
  ابب و دو بش  یبم هدیمان Performance goals ناونع هب زین یهاگ هک یلک فادها یکی دوش یم تتحص فده عون ود زا
   و نوزوبم روبطب ار یرهش طیحم یاه هتنج هیلک و هتشاد راک ورس هقطنم ای رهش کی یلک یاه تسایس و اه یشم طخ
 لاتند لوتق لباق حطس رد ار یصاخ یاهدرکلمع ققحت هک یفادها یرگید .دهد یم رارق رظن دم زدم دنلب رد لداعتم
 .(119 :1199 ،ینیرحب).دنک یم
 (یتایلمع طباوض) فادها نییتت :موس هلحرم
    نیبمه هبب دنتبسه یعازتنا و یلک هک دنهد یم لکش ار زالخادم یلک زاهج هک دنتسه یلآ هدیا دصاقم یلک فادها
     فادبها بوچرابهچ رد یتابیلمع فادبها تسیاب یم دعب هلحرم رد روظنم نیمه هب دنتسین هدافتسا لباق نادنچ رطاخ
    ابت هدبش یبنیب شیپ یحارط یاه لح هار و یلک فادها نیب هطساو ناونع هب تقیقح رد هلحرم نیا .ددرگ نیودت یلک
 رد  ابه لح هار هیهت یارب ار هنیمز یرهش یحارط یدتلاک-ییاضف نابز هب اهنآ لیدتت و رظندروم فادها ندرک صاخ اب
 .(019 :نامه)دزاس مهارف دعب هلحرم
   یحارط یلک یاه لح هار میظنت :مراهچ هلحرم
       نبیا .دبنهد یبم لیکبشت ار یرهبش یبحارط ییارجا یاه لح هار ساسا و هیاپ ،یحارط یلک یاه تسایسو اه لح هار
 ی ابه  تبسایس و اه لح هار میظنت یکی :دوش یم لیکشت هتسویپ مهب و طتترم تیلاعف ود زا تقیقح رد دنیارف زا هلحرم
 .(119 :نامه).یحارط صاخ یاه لح هار هیهت یرگید و یحارط یلک

 اه لح هار یبایزرا :مجنپ هلحرم
  یربیگ     هزادبنا رظندروبم فادبها هبب لوصح رد فلتخم یاهلح هار تیقفوم نازیم هک تسا نیا هلحرم نیا هدمع فده
    بولطمابن زاربثا یبنیب     شیبپ و (دبمآرد هبنیزه ابی) بیاعم و نساحم نییعت قیرط زا راک نیا .دوش هسیاقم و شیامزآ
   .(191 :1199 ینیرحب) .دریگ یم زروص اهحرط
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 هنیهب لح هار لیمکت و باختنا :مشش هلحرم
       .دوبش قبیفلت رگیدبکی ابب هدبش میبظنت و هیهت لاح هب ات هک ییاهلح هار هک تسا نیا هلحرم نیا یلصا و هدمع فده
   یهیدبب .دربک ارجا و لیمکت ،هیهت دشاب بیع نیرتمک و زایتما نیرتشیب یاراد هک ار ییاهن لح هار کی ناوتب هک یروطب
    یروربض رایبسب ابه    تبیولا نیبیعت و شزوبمآ رظن هطقن رد عفنیذ یاه هورگ و مدرم تکراشم زین هلحرم نیا رد تسا
   .(911 :1199 ینیرحب) .تسا

 ارجا ینیب شیپ :متفه هلحرم
  ذوبفنیذ و عفنیذ یاه ه ورگ بلاق رد اهنامزاس و زارادا و مدرم زا یریثک عمج تیامح و یراکمه مزلتسم حرط ققحت
    نبکمم نابمز نبیا لوط رد .دراد زاین زین ینالوط نامز هب دراد زاین ینالک هجدوب هب هکنیا رب هوالع حرط یارجا .تسا
  یتوابفتم زارظن یاراد ذوفنیذ و عفنیذ یاه هورگ ای و دوش لوحت و رییغت راچد حرط رب مکاح زاناکما و طیارش تسا
   و ربییغت نبیا هب د  ناوتب دیاب ب یرهش یحارط یتنس یاهشور فالخرب ب یرهش یحارط دنیآرف .دندرگ هتشذگ هب تتسن
    حربط یابهزاین یوگخبساپ نوگانوگ طیارش رد دوخ عونتم یاهلح هار و طباوض زا یریگ هرهب اب و دهد خساپ زالوحت
 .دشاب

   یزاف یزیر همانرب یفرعم
   رد هداز یبفطل طبسوت هک 7019 و 7119 ههد لیاوا رد یزاف یاه هعومجم یور رب هیلوا یاهراک هب فیرعت نیا هقباس
      تفبص یابج هبب ار یزابف تفبص ، هداز یبفطل 1119  لابس رد .ددرگ یم زاب ،تفرگ ماجنا یلکرب رد اینرفیلاک هاگشناد
 .(9 :7199 ،یحیبذ ) تشگ حلطصم مان نیا و تفرگ راک هب یزاف یاه هعومجم مان هب شا هلاقم رد «مهتم» یمیدق
     هبک اهرهبش هدبیچیپ متبسیس ینوگرگد و لوحت هب تیانع اب و نانآ تیعطق مدع و نامز-اضف یتسن میهافم هب هجوت اب
    دبننامه ربییغت لبباق ریغ و عطاق ییاه لح هار ناوت یمن ،تسا ینوگانوگ و لوحت لاح رد مئاد هدنز مسیناگرا دننامه
     رد یرهبش زالبضعم و لئابسم یاربب ام یاه لح هار هکلب .دوش هدیشیدنا اهرهش یارب دماج و تباث عماج یاه حرط
  هتبشاد صاخ هجوت ناکم و نامز طیارش زارییغت و ندوب ایوپ هب یتسیاب ،دشاب شیوخ صاخ قطنم یاراد هکنیا نیع
  ینوبگرگد و لوحت هب زاین زین دوخ نطب رد یزاس رهش یاه همانرب و اه حرط و یزاسرهش یاه لح هار اسب هچ و دشاب
 .(119:نامه ) دنشاب هتشاد

 یزاف قطنم و یرهش یحارط دنیارف لحارم یقیبطت هسیاقم -8 هرامش لودج
 (یحیبذ رتکد)یزاف قطنم (ینیرحب رتکد)یرهش یحارط دنیارف لحارم

 هعلاطم دروم هدودحم زا لماک تخانش- هعلاطم دروم هعومجم زا لماک تخانش لوا هلحرم
 زاناکما و اهزاین تخانش-

 زاناکما و اهزاین هسیاقم یلک فادها نیودت مود هلحرم

 هنیهب لح هار باختنا و اهلح هار هئارا یتایلمع طباوض نییتت موس هلحرم

 زاریثات یسررب ویتانرتلآ هئارا مراهچ هلحرم

 یرگنزاب اهلح هار یبایزرا مجنپ هلحرم

 یئارجا مسیناکم  حرط هئارا مشش هلحرم

 لرتنک و زراظن ءارجا ینیب شیپ متفه هلحرم

 7199 یحیبذو1199ینیرحب زا هتفرگرب ،9199 هدنراگن صیخلت :عتنم
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   جیاتن
      زبکارم رد هبلخادم هوبحن صوبصخ رد هبتفرگ زروص زاعلاطم و وس کی زا هدش رکذ یاه شور هجوت اب تیاهن رد
       هبب یرهبش زبکارم رد هبلخادم یداهنبشیپ لدبم ،تشاد هلخادم یارب یلوصا نیودت رب دیکات هک رگید یوس زا یرهش
 :تسا ریز حرش

 
 یرهش زکارم رد هلخادم یداهنشیپ لدم .1هرامش رادومن

 شهوژپ تالاوس هب خساپ
  ؟دراد یلحارم هچ ؟تسیچ یرهش یحارط رد هلخادم دنیارف :لوا لاوس
  تبسا هتخادرپ یرهش یحارط دنیارف یسررب هب هک شهوژپ زایبدا و یرظن یناتم هب هجوت اب لاوس نیا هب خساپ :خساپ
 هلخادم دنیارف .دتفیب قافتا ارگدنیارف و ارگ لوصحم شور ود هب دناوت یم یرهش زکارم رد هلخادم :تسا حرش نیا هب
       یابضف تبیفیک دوبتهب روبظنم هبب هدبش فیرعت یاه تیلاعف دادعت مظنم یریگرارق زا تسا زراتع یرهش یحارط رد
     تبسا برتبشم ود ربه رد هبچنآ اما تسا زوافتم هدش یسررب دنیارف ود رد اه تیلاعف نیا لحارم و دادعت هک یرهش
 ،   هبنیهب لبح هار بابختنا ،  لبح هار هبئارا ،   یبلک فادبها نیبیعت ،هلخادم دروم هدودحم لماک تخانش :زا تسا زراتع
      قبطنم رد هبچنآ ابما .لبتق لبحارم هب هلحرم ره رد رییغت و تشگزاب ناکما رتمهم همه زا و .هلخادم ییارجا میسناکم
   و زرابظن نیبنچم    ه و زالخادبم مابجنا زاریثابت و ابهدروخزاب هب هجوت ،دراد یرترب یرهش یحارط دنیارف رب یزاف
   تسا ییاهن لرتنک

  ؟دراد ییایازم هچ (یزاف قطنم ،یرهش یحارط دنیارف) یرهش زکارم رد یدنیارف هلخادم :مود لاوس
    هربهب و هبعومجم یابهزاین و  ابه    یبگژیو هبب هبجوت :تسا ریز یایازم یاراد یرهش زکارم رد یدنیارف هلخادم :خساپ
 و  ابه    حربط ندوبب یبیارجا و ارگ لمع ،یداهنشیپ یاه حرط و همانرب فاطعنا ،یعقاو یاهراکهار هئارا و نآ زا نارادرب
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    یبحارط دبنیارف رد اربجا رب زراظن و ارجا مسیناکم ینیب شیپ ،هلخادم حرط و همانرب رد روخزاب و یرگنزاب ،اه همانرب
 یزاف قطنم و یرهش

  تبسیاب  یبم    یرهبش زبکارم رد هبلخا دم رد هبک یتاکن نیرتمهم ؟دنراد ییاهدوتمک هچ دوجوم یاهدنیارف :موس لاوس
 ؟تسیچ دریگرارق رظندم
   هبب هبجوت اب نکیل تسا هتفرگ رظن رد ار دراوم یمامت و تسا لماک اتیرقت یزاف دنیارف رد هلخادم هوحن هچرگا :خساپ
   عوبضوم کبی هاگیاج اه حرط یداصتقا و یطیحم تسیز ،یعامتجا زاریثات هب هجوت و رادیاپ هعسوت رب ریخا زادیکات
  هدراو زارابسخ لیدعت ای و نارتج یگنوگچ ناونع تحت یا هلحرم نآ و ددرگ رت مکحتسم تسیاب یم دنیارف نیا رد
     مادبقا ربه یابهدروخزاب ربب  یبطیحم تسیز – یعامتجا فلتخم یاه هورگ زاعلاطم هب هجوت اب هلحرم نیا رد .تسا
   زابعلاطم جیابتن اهاگ .درک داهنشیپ تتثم راثآ تیوقت و یفنم راثآ نارتج یارب ییاهراکهار ناوتب تسیاب یم یا هعسوت
      حربط یبطیحم تبسیز ابی یعابمتجا زاراسخ نارتج تیلباق هجو چیه هب هک دشاب رما نیا یایوگ دناوت یم دروخزاب
       دبنیارف نبیا و دبنک دابجیا دوبخ فادبها یتح ای و اهراک هار رد یساسا زارییغت دیاب حرط نیا و درادن دوجو روکذم
  مزال هبتتلا .درک لیدعت ار هدراو زاراسخ زدش ناوت یم ینارتج یاهراکهار یخرب هئارا اب یهاگ و .دوش رارکت ددجم
   .تسا هدش هراشا یرگنزاب و زاریثات یسررب ناونع تحت یزاف قطنم رد هلحرم نیا هک تسا رکذ هب

 لیلحت و هیزجت

   تخانش (فلا
   هدمع.دوبش هبتخادرپ  ابه تیدودحم و زاناکما نینچمه و هدمع و یلصا یاهزاین تخانش هب تسیاب یم هلحرم نیا رد
 :زا دنتراتع دریگ رارق یسررب دروم یتسیاب تخانش هلحرم رد هک یلماوع نیرت
 یدتلاک یاهزاین-
 یتیریدم یاهزاین-
 یداصتقا یلام یاهزاین-
 هلخادم یلک لوصا نییعت(ب
 اهراکهار هئارا رد یمهم ریثات لوصا نیا .تسا هلخادم لوصا نیودت یرهش زکارم رد هلخادم رد مهم یاه ماگ زا یکی
 :تسا ریز حرش هب هلخادم لوصا ساسا نیا رب .تشاد دهاوخ یتایلمع فادها و
 یا هعومجم ره فارطا یخیرات یاه روحم لک اب بیکرت رد مجسنم راتخاس کی شنیرفا-9
 یدرکلمع یاهدنویپ و یرصب ماودت هب هجوت-1

 دوجوم یخیرات رصانع کمک هب رهش زکرم تیوه تیوقت-9

 اه یربراک عونت دوتهب-1

 اه تیلاعف نزاوت هب هجوت-1

 یسرتسد تلوهس ندری الاب-1

 شیاسآ ندومن مهارف-0

 یراذگ هیامرس تیباذج و ییارجا ناوت شیازفا روظنم هب یلام یاه هزیگنا داجیا-1
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   هلخادم یلک فادها نییعت( 

  فادبها نیا هکنیا هب هجوت اب .دننک یم تیاده دوخ تهج رد ار زایلمع هیلک هک دنتسه یلآ هدیا دصاقم ،یلک فادها
   رد ناوبت یبم ار فادها .دریگیمرظن رد ار هعومجم زالکشم و اهزاین دوشیم هیهت دروم هعومجم یلک تخانش زا سپ
 فادها .درک حرطم اراهنآ زا یتیکرت ای و درک یدنب هتسد ....ای یداصتقا ای یعامتجا ای یدتلاک فلتخم یاه هورگ بلاغ
 :درک یدنب هتسد ناوتیم ریز حرش هب یلک زروصب ار هلخادم

   یرگشدرگ هعسوت و دوتهب هب کمک -
   یگنهرف – یخیرات یتیوه اب نیدامن یزکارم داجیا -

 نارگشدرگ و رهش یتیعمج و یداصتقا ،یعامتجا فلتخم یاه هورگ بذج و یدرکلمع دنچ یاهاضف داجیا -

 راجنه و راگزاس لماوع ظفح و ایحا رد نادنورهش تکراشم زا یریگ هرهب -

   هلخادم یتایلمع فادها نییعت(د

 :ددرگ یم نیودت دش رکذ ( )یلتق تمسق رد هک نالک فادها هب هجوت اب یتایلمع فادها هلحرم نیا رد

   یرگشدرگ هعسوت و دوتهب هب کمک -
  تیوه هب هرابود یشخب انغ و یبایزاب -

  دوجوم یاه لیسناتپ کمک اب یرگشدرگ یاهتخاسریز داجیا -

 یسرتسد رد تلوهس و هراوس یکیفارت لیاسم لح و ینیب شیپ -

 نوماریپ طیحم و هدایپ یاهریسم هکتش هب هژیو هجوت -

   یگنهرف – یخیرات یتیوه اب نیدامن یزکارم داجیا-
   یطیحم تسیز و یدتلاک زالکشم لح -

   سناجتمان یاه یربراک فذح -

 نارگشدرگ و رهش یتیعمج و یداصتقا ،یعامتجا فلتخم یاه هورگ بذج و یدرکلمع دنچ یاهاضف داجیا -

 مدرم زا یصاخ یاه ه ورگ هن فلتخم راشقا یارب بسانم یاه یربراک داجیا -

  ظفح و ایحا رد ناراذگ هیامرس و نادنورهش تکراشم زا یریگ هرهب-

 هعومجم هب رطاخ قلعت سح شیازفا -

 یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس یارب هدوزفا شزرا داجیا -

 فادها هب ندیسر یاهراکهار هئارا (ر

 ،   دبشاب فادبها ابب بسانتم هک یتامادقا هدش نیودت لوصا یفرط زا و اه لح هار لتق لحارم هب هجوت اب هلحرم نیا رد
  ربظن رد ار   هدبش یبنیب  شیبپ یاه تیدودحم و زاناکما و اه یگژیو دناوتب تسیاب یم اه لح هار نیا .ددرگ یم داهنشیپ
 .دریگب
 هلخادم زا یشان راثآ یسررب(ز
 ی ابه    بیبسآ و هبلخادم دبنیارف رد اهنآ یاهدروخزاب هب هجوت نودب یا هعسوت زامادقا یارجا یدامتم یاهلاس هبرجت
  زاربییعغت هچرگا یرهش یاضف کی دوتهب یاتسار رد یمادقا ره .تسا هدوتن دنیاشوخ نادنچ یهجوت یب نیا زا یشان
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     ظابحل هبب صوبصخ هبب ار یبولطمان و یفنم یاهدروخزاب تسا نکمم نآ رانک رد اما دراد طیحم تیفیک رد ار یتتثم
 لوط رد هک تسا هدش دیکات هلخادم زا یلدم رب شهوژپ نیا رد رطاخ نیمه هب .دنک داجیا یطیحم تسیز و یعامتجا
   شهابک رد یعبس هلخادم تتثم جیاتن کمک اب و دزادرپب مادقا زا یشان یاهدروخزاب ینیب شیپ هب دناوتب یحارط دنیارف
  .دیامن یفنم راثآ
     راربق یبسررب دروبم تبشاد دهاوخ نوماریپ رب یرهش زکارم رد هلخادم هک یفنم و تتثم یاهدروخزاب هلحرم نیا رد
 .دریگ یم
 هلخادم زا یشان زاراسخ نارتج ای لیدعت یاهراکهار هئارا و یرگنزاب (و
    یترابتع هبب ابی و یفنم زاریثات زا نتساک یارب ییاهداهنشیپ نیودت هب تسیاب یم ناحارط و نازیر همانرب هلحرم نیا رد
 .دنزادرپب هدراو زاراسخ نارتج و لیدعت

 زراظن و ییارجا همانرب (ه
 .د    نتبسه یتوابفتم زرابظن و اربجا یاه ماظن دنمزاین ،ناشتاریثات هرتسگ و ارجا ،یدنتنامز ،هزادنا هب انب هلخادم زامادقا
 ،  زالخادبم مابجنا هجدوب ،زالخادم یارجا اب طتترم یاه ناگرا :لماش دراد تیمها اه هژورپ ییارجا مسیناکم رد هچنآ
 .تسا یتآ یاه لرتنک و زراظن یگنوگچ و ارجا رب زراظن یگنوگچ ،هجدوب نیمات هوحن
 شهوژپ یاهدرواتسد
  نیربتمهم زا نآ یاه نابایخ و رهش زکرم .تسا یرهش یگدنز و یندم زایح رولتت هاگیاج و نآ هدنپت بلق رهش زکرم
    مربج هبب زبیگنا هرطاخ و ینامدای زکارم نیا هک تسا ینامز رید اما .تسا رهش یلصا راتخاس هدنهد لیکشت یاه شخب
 .دنراد یم رب مدق یگدوسرف و یهاتت ریسم رد یلاسنهک
     راربق یگدنزربس  وا رد ینابمز هبک ،یخیرا بت و  نبهک ی ابه تفاب هزوحرد هژیو هب ،ناریا یاهرهش یزکرم یاه هتسه
 دندوب یناکاین یعمج هدنزاس شنک هجیتن راگدنام یاه هصرع نیا هنیرید یگدنزرس .دنا هداهن لوفا هب ور نونکا ،دنتشاد
 .دندومن رولتتم و هتسب نیذآ دوخ یاهرهش و اه یدابآ یاه تفاب و اهانب رب ار دوخ راتفر و راتفگ و رادرک ییوکین هک
  ربصحنم یاه یگژیو ی هدنهد ناشن هک ،یتاذ یاه تیفیک ییاشگ زمر .دراد ار ندوب بوخ و یئالاو لیسناتپ یرهش ره
         و شبخب یژربنا و شبخب شبمارآ یاهابضف یندبنام دابی هبب ی ابه  نابکم تخاس ساسا تسا رهش زکرم کی درف هب
 .دراد یتایح شقن نآ ریگارف هقطنم و رهش یداصتقا هعسوت یارب رهش زکرم تمالس .دشاب یم ینغ یاه طیحم

  ربگا .تسا اهاضف نیا رد هلخادم یگنوگچ و هوحن دراد تیمها یرهش زکارم ددجم یزاس هدنزرس و ایحا رد هچنآ اما
        ًاالمابک ابهنآ تبیقفوم مدبع و ابهحرط یدبمآراکان میبنک لمات نامروشک رد هدش ماجنا یزاسرهش یاه هژورپ رد یکدنا
 یا    هویبش تبسا هتبستنرب تخر ناریا یزاسرهش زا لماک روط هب مه زونه هنافساتم هک عماج حرط رکفت .تسا دوهشم
  رد هبک مه یزاسرهش یدروم یاه هژورپ رد .تسا هدش دورطم یزاسرهش یایند رد دعب هب 7119 یاه ههد زا هک تسا
   .تسا هدهاشم لباق ارگ مزج یرکفت یاپدر تسا هدش هیهت ناریا
     یتنبس یاهبشور فعبض نیربتمهم هدنراگن رظن هب یزاسرهش یاه ه ژورپ رد یریگ میمصت دنیآرف رد مدرم روضح مدع
     دبنیآرف رد ابضف یلبصا ناگدبننک     هدافتبسا ناوبنع هبب مدربم ردقچ ره هک تسا هداد ناشن هبرجت .تسا یرهش یحارط
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 یلاح رد نیا .دش دهاوخ یرتشیب تیلوتقم یاراد یرهش یحارط لوصحم دنشاب هتشاد یرتشیب تکراشم یریگ میمصت
  .درادن دوجو یرهش یحارط یتنس یاه هویش رد یمدرم تکراشم یارب یا هدش فیرعت رازبا ای شور چیه هک تسا
    و تبفرگ ربظن رد شا یبنورد ی ابه داضت هارمه هب یعامتجا یاه ماظن نیرت هدیچیپ و نیرتزراب ناونع هب دیاب ار رهش 
 و یرهش زاماظن و ءازجا نیب طباور تسیاب یم و درک دراو ینورد یتروص هب نآ یحارط رد ار یرهش زاماظن ییایوپ
      ربگا تبسین لوبصحم کبی ًاابنئمطم ، یرهبش یحارط .دوش یسررب رگیدکی رانک رد ار اهنآ دنیارف و درکراک یگنوگچ
       یبم یرهبش یابضف یبهد لکبش هبب هک تسا یدنیآرف یرهش یحارط هک مییوگب دیاب ،مینک حرطم رت قیقد میهاوخب
   .دنک یم کمک اهنآ یریگ لکش هب هک ییاهاضف هب مه و دزادرپ یم نداد لکش دنیآرف هب مه ،بیترت نیدب و ،دزادرپ
       تبیقفوم مدبع هبب ربظن و دراد یرهبش یاهابضف رد هلخادم و یرهش یحارط هب یدنیارف هاگن هک یتیمها هب هجوت اب
  یدبنیارف و لوصا یرهش یاه تفاب رد هلخادم مهم دنیارف ود اب ییانشآ نمض شهوژپ نیا رد ارگ لوصحم یاه حارط
   .دش فیرعت یرهش زکارم رب قتطنم
     هبب هبجوت ابب تبسیاب یم اه ماگ زا کیره هک تسا یلصا ماگ 1 یاراد هدش هیارا دنیارف لدم دش هدهاشم هک روطنامه
    رد ربییغت ابب و تبشگزاب هیلوا لحارم هب ناوت یم زاین هب هتسب لحارم زا کیره رد و دریگ زروص یلتق لحارم جیاتن
    زارابسخ ناربتج هوبحن و هلخادم زاریثات یسررب هلحرم رد صوصخ هب رما نیا .درک یط ددجم ار دنیارف ریسم اهنآ
 .دشاب راذگریثات و مهم رایسب دناوت یم مادقا زا یشان
 عبانم
  نارهت ،موس پاچ ،نارهت هاگشناد زاراشتنا ،یرهش یحارط دنیآرف ،(1199) نیسحدیس رتکد ینیرحب
 نارهت ،لوا پاچ ،ناریا یرامعم و یزاسرهش و زاقیقحت و زاعلاطم زکرم ،یرهاط هنازرف همجرت ،اهرهش یحارط ،(1099) ،دنومدا ،نکیب
  پابچ ،تعنص و ملع هاگشناد زاراشتنا ،شنم اتیکش ریما و رفدازهب یفطصم همجرت ،هدنزرس یرهش زکارم ینیرفآزاب ،(1199) ،یاس ،ریماپ

 نارهت ،لوا
 ارهت ،لوا پاچ ،یدیهش زاراشتنا ،؟تسیچ یرهش یحارط ،(1199) ،هاشناهج ،دازکاپ 
 نارهت ،لوا پاچ ،نارهت هاگشناد زاراشتنا ،رهش ات راش زا ،(1099) نسحم دیس ،یتیتح
 نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،1و9 هرامش ،یرهش یحارط و یزیر همانرب رکفت رد یا هیرظن(1099) ،نسحم دیس ،یتیتح
9) نیسح رتکد ،یحیبذ    دابهج زارابشتنا ،  یرهبش یزابف یزیر همانرب یفرعم و یزاسرهش زامادقا و اه یروئت ،اه هیرظن رد یشاکنک ،(719

 نارهت ،لوا پاچ ،ملعم تیبرت دحاو یهاگشناد
 نارهت ،لوا پاچ ،روشک یاهیرادرهش نامزاس زاراشتنا ،ینوکسم یاهاضف و یرهشزکارم ماظن ،(1199) دمحا ،ایندیعس
 ،  مرابهچ پابچ ،    تعنبص و مبلع هاگبشناد زارابشتنا ،هدازاضر هیضار همجرت ،یتعنص بالقنا ات رهش لکش خیرات (1199) ،زمیج سیروم 

 .نارهت


