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 هدیکچ
 نيا رب .تسا رهش نيا نالك راتخاس هب هجوت اب ،زيربت رهش رد روحم لقن و لمح ۀعسوت لدم ۀئارا و نيودت ،رضاح شهوژپ فده
 ياه هبحاصم ،يرهش ۀعسوت و لقن و لمح ۀزوح رد سانشراك و داتسا 92 دادعت زا ،زاين دروم ياه هداد يروآ عمج تهج ،ساسا

 2 لماش هدش هتخاس ياه هلوقم ،يروحم يراذگدك و يرگ لابرغ زا سپ هك دمآ تسد هب هيلوا دك 013 دادعت و دمآ لمع هب قيمع
 هب يهجوت يب و طيحم يحارط رد يناسنا حرط دوجو مدع» ۀلوقم جنپ ،يلع لماوع ،ساسا نيا رب .دندش هلوقم ريز 11 اب يلصا ۀلوقم
 سايقم زا يشان ياه ييوج هفرص و يريذپ تباقر ،يداصتقا قنور موزل» ،«لقن و لمح زكارم هب يعامتجا فلتخم راشقا يسرتسد
 زا ،«نآ شيالاپ موزل و يرهش ياوه يگدولآ» ،«رادياپ روحم لقن و لمح ۀعسوت و يموب-يصاصتخا حرط ۀيهت» «يرهش قطانم
 يهاگتسيا ياه عمتجم داجيا» لوا حطس ياه هلوقم ،اهدربهار اب هطبار رد .ديدرگ جارختسا روحم لقن و لمح ۀعسوت رد هيلوا ميهافم
 تكراشم» ،«يلقن و لمح ياه متسيس نيرت نيون يريگراکب» ،«يرهش تفاب ۀضحالم اب روحم ناسنا يحارط» ،«اه يربراك طالتخا و
 داجيا و يزاسابيز» و «يرهش لقن و لمح ينارمکح رد هچراپکي تيريدم و يزير همانرب متسيس» ،«شزومآ و نينكاس يعامتجا
 حالصا» :لماش شهوژپ ياهدربهار ندش ييارجا زا يشان ياهدمايپ و راثآ تياهن رد .دنديدرگ يياسانش «يرهش باذج ياهاضف

 تيفيكاب و نيون ياه متسيس رارقتسا» ،«اه نايرش يبتارم هلسلس تياعر و يياضف يشخب تدحو قيرط زا يلحم و يا هيحان تفاب راتخاس

                                                           
   هدنـسیون طـسوت "  رهـش نالـک راتخاس هب هجوت اب زیربت رهش رد روحم لقن و لمح هعسوت یاهراكهار هیارا" یرتکد هلاسر زا هدش هتفرگرب هلاقم نیا -6
 .تسا ماجنا لاح رد زیربت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد موس هدنسیون هرواشم و مود و لوا هدنسیون ییامنهار هب و لوا

 mahsafaramarzi10@yahoo.com (لؤسم هدنسیون) -0
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 تيعضو زا يشان تعفنم» ،«يعامتجا تلادع يارجا و يلحم عامتجا يالاب يريذپ تكراشم» ،«کيفارت شهاك يمومع لقن و لمح
 رد تكرح و روحم لقن و لمح يلحم-يموب يزير همانرب هب يبايتسد» ،«نانكاس يتشيعم تيعضو دوبهب و هلحم يداصتقا ناماسب

 .دنشاب يم «يرهش طاشناب و حرفم ياهاضف داجيا و يطيحم شيالاپ» ًااتياهن و «يرهش يريذپ تباقر ياتسار
 
 زیربت ،یروئت دنارگ ،یرهش ۀعسوت ،یرهش راتخاس ،روحم لقن و لمح ۀعسوت :یدیلک تاملک

 همدقم
 هدوب حرطم رشب یگدنز رد یتایح ۀلأسم كی ناونع هب هراومه و هدوب رشب هجوت دروم زابرید زا لقن و لمح عوضوم
 نآ لابند هب و یتعنص بالقنا عورش اب .تسا هتفرگ رایتخا رد یرت هتفرشبپ یاهرازبا ،یژولونكت و ملع تفرشیپ اب و
 یاهاضف تیمها و شقن زا «یصخش لیبموتا اب بسانم رهش» یروئت ندش حرطم هژیو هب و مسینردم ركفت تیمکاح
 ،رگید یوس زا .داد تسد زا یرهش یاضف رد ار دوخ تیولوا و هاگیاج هدایپ درف رورم هب و دش هتساک هدایپ

 نتفر تسد زا ثعاب ،نردم یزاسرهش نارود رد یرهش یاه یربراک و اهدركلمع كیكفت و یدنب هقطنم یاه تسایس
 زا یعامتجا تاقبط ییادج ،نگمه قطانم میسقت اب ییاهرهش دوجو ،نآ لصاح هک دش اهرهش تایح و ییایوپ
 نوگانوگ یاه شخب تایح و یگدنزرس نتفر نایم زا زج یا هجیتن هک دوب رهش زا عونتم یاه تیلاعف فذح و رگیدكی

 تالكشم و لئاسم زورب ببس ایند یاهرهش زا یرایسب رد دنور نیا ،(Abbaszadegan, 2005: 40) تشادن اهرهش
 شیازفا ،یتنس زکارم هژیو هب ،یرهش زکارم یاه تیلاعف لوفا ،یعیبط عبانم و تاناكما عییضت ،نایم نآ زا و رامش یب
 Ghorbani & Jam) دش مزینیشام زا یشان یاه یرامیب یلک روط هب و ناسنا ینیزگاوزنا ،یرهش تافداصت دادعت

Kasra, 2011: 60)، ییور هدنکارپ زا تدش هب اكیرمآ ۀدحتم تالایا یاهرهش هزورما لاثم ناونع هب هک یروط هب 
 صاصتخا دوخ هب ار اه هداوناخ جراخم نیرتشیب لقن و لمح ،نكسم زا دعب و دنرب یم جنر ییارگ هموح و یرهش
 نیرت سوسحم زا رگید یكی ،ییور هدنکارپ و ییارگ هموح ریظن هدش رکذ تالكشم رانک رد .(Candy, 2003) دهد یم
 تسا یرهش زکارم رد ماحدزا شیازفا ،اهرهش ۀعسوت ینونک مرف و یصخش یاهوردوخ اب رفس اب طابترا رد تالكشم
(Nelson et al, 2001)، هب یرهش یحارط و یزیر همانرب فادها نیرتگرزب زا یكی ریخا یاه لاس رد هک یروط هب 
 شهاک تهج ییاه هنیزگ ادجیا رد یعس و روحم لیبموتا یحارط و یزیر همانرب زا یراددوخ ،یرهش زکارم رد هژیو
 یتاداهنشیپ ریخا یاه لاس رد هطبار نیا رد و ،(Newman & Kenworthy, 2006) تسا هدوب یصخش وردوخ هب زاین
 یلع) تسا هدوب (TOD)یمومع لقن و لمح رب ینتبم ۀعسوت ،تفرگ رارق لابقتسا دروم متسیب نرق نایاپ رد هک
 لقن و لمح یاهریسم و اه هاگتسیا ترواجم رد اه یربراک زا یبسانم بیکرت اب مکارتم یا هعسوت .(1196 ،یباسحلا
 هفرص قیرط نیا زا قیرط نیا زا .دوش یم یگدنز زا ییالاب تیفیک اب هدنزرس یتالحم یریگ لكش هب رجنم هک ،یمومع
 .دنک یم ادیپ ققحت زین لقن و لمح یاه هنیزه و كیفارت ،اوه یگدولآ شهاک ،یلیسف یاهتخوس فرصم رد ییوج
 دوبهب رب یزاغآ دناوت یم نكیل ،تسین یزورما یاهرهش تالكشم رب ینایاپ هطقن یمومع لقن و لمح یانبم رب هعسوت
 هعسوت عاونا نیرتبسانم زا یكی ناونع هب یمومع لقن و لمح رب ینتبم هعسوت ایند رد .دشاب اهرهش ینونک تیعضو
 .(Bazler, 2002) دوش یم هتخانش
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 رد یرایسب تالكشم نانچمه ،TOD یاه هژورپ تخاس ۀبرجت زا لسن كی تشذگ هب هجوت اب ،اتسار نیا رد
 تخانش مدع زا ًااتدمع رظن دروم تالكشم .دراد دوجو دركیور نیا یانبم رب یرهش یاه هعسوت یحارط و یزیر همانرب

 یشان نآ رب هبلغ یارب زاین دروم یاهرازبا و نآ هار رس رب عناوم و اه شلاچ ،هعسوت زا عون نیا تیهام حیحص
 یارجا یارب اهنآ تیفرظ نازیم و اه یگژیو رد فلتخم یاه هاگتخاس و یمومع لقن و لمح یاه هناماس .دوش یم
 رد یتباث طباوض و دعاوق هعومجم ،ور نیمه زا .دراد رگیدكی اب یدایز یاه توافت هعسوت زا عون نیا یاه هژورپ
 هب هجوت اب و هتشادن دوجو اه یربراک بسانم بیکرت ای و مکارت دننام TOD رد هدش حرطم لوصا هب یبای تسد
 نوچمه یدراوم ،TOD یلک لوصا رد .(0 :نامه) تسا توافتم ناكم ره صاخ یاه یگژیو و هژورپ سایقم
 اهروشک ریاس رد هعسوت نیا تایبرجت ،نینچمه .دوش یم بوسحم همانرب تباث رصانع زا هدرشف ۀعسوت و یور هدایپ
 طبترم یزیر همانرب تاررقم دوجو زا یشان قوف یاه هژورپ قفوم یارجا رد هدمع یاه شلاچ زا یكی هک دهد یم ناشن
 ماجنا رامش یب یاه تیلاعف و تاعلاطم دوجو اب .تسا نآ تیهام هب مزال هجوت نودب و یتنس دركیور اب یحارط و
 شرتسگ اب طابترا رد یرهش ۀعسوت لوصا یارجا و نیودت ۀنیمز رد ورشیپ عماوج زا یرایسب ماجنا لاح رد و هتفرگ
 دروم  هتسیاش ۀنوگ هب ،عوضوم نیا یرظن ینابم اهنت هن ناریا ریظن ییاهروشک رد ،لقن و لمح یمومع یاه متسیس
 رد هدش نیودت یتنس طباوض و دعاوق زا یعبات نانچمه تالحم و اهرهش ۀعسوت لوصا هكلب ،هتفرگن رارق یسررب

 اب و یزاسرهش نیون یاهدركیور زا كی چیه هب هجوت نودب ًاابیرقت هک ییاه حرط ؛تسا یلیصفت و عماج یاه حرط
 لقن و لمح یزیر همانرب موزل رانک رد ،هدش حرطم بلاطم رب هوالع .دنز یم مقر ار نامیاهرهش ۀدنیآ یتنس یهاگدید
 تروص هب یرهش راتخاس یریگرظن رد اب یا هعسوت نینچ یحارط نیودت یتسیاب ،روشک یاهرهش یارب روحم
 ،رضاح شهوژپ فده ،ساسا نیا رب .دریذپ ماجنا روحم لقن و لمح ۀعسوت نیرت هنیهب ات ،دریذپ ماجنا كیتامتسیس
 اب ،زیربت رهش .تسا رهش نیا نالک راتخاس هب هجوت اب ،زیربت رهش رد روحم لقن و لمح ۀعسوت لدم ۀئارا و نیودت
 یرهش یاه هدودحم رد زاس و تخاس شیازفا دهاش ،ریخا یاه ههد یط دوخ یا هیشاح شرتسگ و هدرشف همین تفاب
 رد یناگمه لقن و لمح ۀناماس فیعض دركلمع ،یفرط زا .تسا شیازفا لاح رد زور هب زور ،عوضوم نیا هک تسا
 زا هدافتسا شیازفا هب رجنم نارفاسم ییاجباج رد یلقن و لمح یاه هویش رگید دوبن و ینار سوبوتا طوطخ بلاق

 نیا یاه هتسه ور نیا زا .تسا هدش رهش نیا رد هنازور یاهرفس ماجنا روظنم هب نادنورهش طسوت یصخش یوردوخ
 ناوارف یاه شزرا ندوب اراد اب یرهش نورد یاهرفس بلاغ دصقم ناونع هب ،(رازاب و رهش یلصا زکرم صخالاب) رهش
 یاه تسایس یشان نآ زا یا هدمع شخب هک تسوربور كیفارت دیدش لكشم اب هزورما ،یخیرات و یعامتجا ،یدبلاک
 .(1196 ،زیربت رهش لقن و لمح عماج حرط) تسا یلقن و لمح و یدبلاک یزیر همانرب تسردان
 یرظن درکیور
 عورش ار دوخ فورعم "روحم یمومع لقن و لمح هعسوت یحارط یاه ییامنهار " وگید ناس رهش 0116 لاس رد
 یزیر همانرب حرط لالخ رد اه ییامنهار نیا روهظ.دش هتخانش روحم یناگمه لقن و لمح هعسوت ناونع هب هک درک
 یاه لاثم زا روحم یناگمه لقن و لمح هعسوت تایبدا هندب اه نیشام و دارفا ییاجباج هب دوب یكمک رهش تکرح
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 روحم یناگمه لقن و لمح هعسوت لدم یتنس یاه هاگدید رگید .تسا هتشگرادیدپ ریخا یاه لاس رد ییاكیرمآ هژورپ
 زا یبیکرت و یوق لقن و لمح سیورس اب یور هدایپ لباق یاه ناكم هک ییاج هدمآ اپورا زا یرهش هعسوت هب تبسن
 هعسوت یاه لاثم زا یخرب ایلارتسا رد .درک ادیپ ناوت یم اهرهش زا یرایسب رد هدرشف مهب و مکارتم یضارا یاه یربراک
 رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب یرازبا ناونع هب و تسا هدش رادیدپ یقافتا روط هب ابیرقت روحم یناگمه لقن و لمح
 هب زاین هرابرد ( 9220 ) رادیاپ یبرغ یایلارتسا یژتارتسا .تسا هدرک ادیپ تیبوبحم ایلارتسا برغ رد اصوصخم
 هب یگتسباو لیلقت روظنم هب لدتعم لقن و لمح اب نیمز یربراک ندرک یكی و یا هقطنم و یرهش دشر تیریدم

 راک هب زاغآ اب نامزمه و شیپ لاس 96 دودح رد راب نیتسخن یارب ثحب نیا زین ناریا رد .تسا یصخش وردوخ
 هب روحم لقن و لمح هعسوت (زاناس ،سانش قح ).دش حرطم یدج تروصب 1196 لاس رد ورتم طوطخ نیتسخن
 دوش یم لماش ار لاغتشا و دیرخ یاه تصرف نینچمه هک الاب مکارت اب ینوكسم هعسوت یارب یا هدننک لدتعم ناونع
 ددرگ یم فیرعت ،دوش یم یبای ناكم مهم لقن و لمح یاه هاگتسیا ناسآ یور هدایپ هلصاف هدودحم رد زین و

.(Parker, T. et al 2002) 
 ات دش ثعاب نآ زا یشان یطیحم و یعامتجا یفنم راثآ و لیبموتا زا هدافتسا شهاک رد رثؤم یاهدربهار یارب وجتسج
 هک تسا نآ رب لاد تاقیقحت نیا زا لصاح جیاتن .دوش زکرمتم عوضوم نیا یور رب یا هدرتسگ یملع تاقیقحت

 ،یور هدایپ بجوم هک دننک یم قلخ ار ییاه ناكم ،یناسنا سایقم رد هنیهب مکارت اب و طلتخم یربراک اب اه ن امتخاس
  .دوش یم یلیر لقن و لمح و سوبوتا یاهریسم زا هدافتسا و یراوس هخرچود

 TOD ۀنیمز رد یتاعلاطم ۀنیشیپ :1 لودج
 جیاتن و اه هتفای شهوژپ ناونع نارگشهوژپ

 
Olaru et al., 
2011 

Residential Location 
and Transit-Oriented 
Development in a New 
Rail Corridor 

 و دارفا یعامتجا یاه یگژیو ،رفس ،طیحم لماوع نیب طابترا زا رتهب کرد اب دیاب نازیر همانرب هک دننک یم داهنشیپ اهنآ
 .دنشخب دوبهب ار یعامتجا یگدنز تیفیک و یرهش یحارط تیفیک یایازم زا TOD و دنوش دنم هرهب یراوناخ یاه شیارگ

 
Ratner & 
Goetz, 2012 

The Reshaping of Land 
Use and Urban Form in 
Denver through Transit- 
Oriented Development 

 هداد رارق ریثأت تحت ار روند یرهش لكش و نیمز یربراک یوگلا یدالیم 2620 ات 1116 یاه لاس یط TOD یزیر همانرب
 شیازفا روند یرهش یحاون رب TOD ،رد ار مکارت نازیم طسوتم دیکأت و یلیر هناماس هعسوت هک دننک یم نایب نینچمه .تسا
 .تسا هداد

 
YIBO 
ZHANG, 2011 

THE ROLE OF TRANSIT-ORIENTED 
DEVELOPMENT IN URBAN PLANNING 
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 رهش كی تخاس رب TOD موهفم .دننک یم یزاب ار یمهم شقن یرهش هعسوترد ناداورهش تکراشم و متسیسوکا زا تظافح
 نودب بسانم یمومع لقن و لمح متسیس كی و یلغش یاه تصرف دوبهب ،و هدایپ رباع رادتسود ینابایخ یاه نابایخ اب لداعتم
 .درک دیکأت یصخش یاه لیبموتا زا یگدولآ
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 نیا فده .دشخب یم دوبهب ار زین قلعت سح هكلب دنک یم كمک لحم ندوب درف هب رصحنم ظفح هب اهنت هن هعلاطم نیا
 .تسا یا هقطنم یاهرهش رد TOD یاه هاگدید یسررب ،هعلاطم
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 یرهش رادیاپ هعسوت رب صاخ دیکات اب ،یسررب نیا رد هدش هئارا تایبدا فلتخم یاه هنیمز هب دراوم زا یرایسب رد هعلاطم نیا
 رد نآ یزاس هدایپ یاه شالت و TODیسررب و فشک یارب ار یتصرف نیا .دنک یم كمک لقن و لمح یزیر همانرب تسایس و
 .دهد یم هئارا ار نزنش و نكپ رهش
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 کرد یارب شالت رد یرتشیب تاقیقحت ،دراد زکرمت هدش فیرعت فادها ساسا رب یرظن ظاحل هب هک هعلاطم نیا هب هجوت اب
 .تسا زاین دروم ،دراذگ یم ریثأت CapeTown رد TOD تیقفوم رب میقتسم ریغ و امیقتسم هک ییاه شلاچ و لئاسم رتهب
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 .دنا هتشاد ورتم لقن و لمح رد یا هظحالم لباق دشر ،TOD یارجا نامز زا تیاس ود ره هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن
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 رب ینتبم هعسوت موهفم یسررب

 هاگیاج و یناگمه لقن و لمح

 نآ رد نارهت یرهش یورتم

 لاح نیع رد و هدوبن اراد ار یناگمه لقن و لمح هیاپ رب هعسوت یاه یگژیو ،نارهت رهش رد یناگمه لقن و لمح یاهریسم
 یک هب ندش لیدبت تیلباق و هتشادن ار یهاگتسیا یاه عمتجم یاه یگژیو هوالع هب .دنراد رارق هلحم موهفم اب داضت رد ًااضعب
 .درادن زین ار یعامتجا و یندم لاعف زکرم

 
Behzadfar 
& Zabihi, 
2012 

 یزاس همانرب یامنهار

 بوچراچ رد یرهش یاه هزوح

 لقن و لمح رب ینتبم هعسوت

 یمومع

 هعسوت رد دركیور نیا یریگراک هب ترورض BRT و ورتم هلمج زا یناگمه لقن و لمح یاه هناماس شرتسگ هب هجوت اب
 یرهش هعسوت یاه حرط نیودت دنیآرف رد دیاب TOD.تسا حرطم هتشذگ زا شیب ،اهرهش تالكشم دوبهب تهج رد یرهش
 نیودت و یناگمه لقن و لمح یاه هاگتسیا حیحص یباین اكم ،رظن نیا زا .دوش هدناجنگ یرهش یلیصفت و عماج حرط نوچمه
 .تسا یرورض TOD یوگلا بوچراچ رد اهرهش و اه لحم هعسوت یوگلا و نیناوق ،طباوض



 326 ...روحم لقن و لمح ۀعسوت یوگلا نیودت

  هعلاطم دروم هقطنم
  ٔٔەهقطنم رهش نیرت گرزب رهش نیا .تسا یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم و ناریا گرزب یاهرهش زا یكی زیربت

 هتخانش هقطنم نیا یماظن و یگنهرف ،یتعنص ،یسایس ،یناگرزاب ،یطابترا ،یرادا بطق و هدوب (ناجیابرذآ) برغ لامش
 221 زا شیب دوجو زین و دوخ رد یتعنص گرزب و ردام یاه هناخراک زا یرایسب نداد یاج لیلد هب زیربت .دوش یم
 .دور یم رامش هب -نارهت زا سپ- ناریا یتعنص رهش نیمود زین و هدولآ رهش نیمود ،نآ رد زاس هعطق تکرش

 
 زیربت رهش تعقوم :1 هشقن

 /https://www.researchgate.net :عبنم

 نیلوا .دوش یم بوسحم روشک ریذپرجاهم یاهرهش نیرت مهم زا یكی ،ندوب یتعنص لیلد هب نینچمه رهش نیا
 زیربت ،تلع نیمه هب و دنا هدوب زیربت رد …و ناریا یمومع یامنیس نیلوا ،هناختسپ نیلوا ،یرادرهش نیلوا ،هناخپاچ
 ییایفارغج ضرع هجرد 4 و 19 رد و دشاب یم یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم زیربت رهش .دوش یم هدیمان اه نیلوا رهش
 زیربت رهش .دشاب یم رتم 1196 ایرد حطسزا نآ طسوتم عافترا و تسا هدش عقاو ییایفارغج لوط هجرد 16 و 14 و
 رتمولیک 401 نارهت ات زیربت ناتسرهش هلصاف .تسا هدش انب یاچ یجآ هرد رد و هدوب ناریا یاهرهش نیرتگرزب زا یكی
 بیش اب یراومه یبوسر تشد یقرش هشوگ رد زیربت رهش .دشاب یم رتمولیک 191 زیربت نارهت نهآ طخ قیرط زا و
 و یغاب اباب و لولهب نیچ هلپ یلع نب نوع یاه هوک نآ لامش رد تسا هدش هدرتسگ هیمورا هچایرد یوس هب طسوتم
 زا و تسا یریسدرس و اوهو بآ شوخ هقطنم عومجم رد زیربت رهش .دراد رارق دنهس لابج هلسلس نآ بونج رد
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 رد نیا و دشاب یم دارگیتناس هجرد06 ابیرقت زیربت رهش هنالاس ترارح هجرد طسوتم .تسا رادروخرب یا هژیو تفاطل
 زین رفص ریز هجرد 00 نآ قلطم لقادح و دارگیتناس هجرد 64 ابیرقت نآ ترارح هجرد قلطم رثکادح هک تسا یلاح
 رد نادنبخی یاهزور دادعت لدعم و تسا رتمیلیم 129 دودح رهش نیا هنالاس یگدنراب طسوتم .تسا هدش شرازگ
 .دشاب یم زور 026دودحرد لاس لوط

 
 ناتسا رد زیربت رهش تیعقوم :8 هشقن

 /https://www.scirp.org :عبنم

16 هنالاس دیلوت اب و هدوب ناریا یزاس هعطق و یزاسوردوخ تعنص بطق زیربت ٬  ناونع هب ،لزید روتوم هاگتسد 222
 ار یزاس جرب مود هبتر رهش نیا .دوش یم هتخانش هنایمرواخ هقطنم حطس رد هاگتسد عون نیا هدننک دیلوت نیرت گرزب
6٬ رب غلاب یدیشروخ 0196 لاس رد زیربت تیعمج .تسا هداد صاصتخا دوخ هب روشک یاهرهش نیب رد 119 ٬  رفن 091
6٬ هب یدیشروخ 1196 لاس رد دادعت نیا هک هدوب 104 ٬  2206 لاس رد نینچمه رهش نیا .تسا هتفای شیازفا رفن 222
 .تسا  هدش یم بوسحم ناهج گرزب رهش نیمراهچ ،تیعمج رفن رازه 200 ندوباراد اب یدالیم
 ناتساب .دسر یم شیپ لاس 2204 دودح هب نآ تمدق و تسا یناتساب یرهش ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا تختیاپ زیربت 
 هجوت دروم رایسب زیربت یاهرهش .دناهدرک ادیپ زیربت یبآ دجسم كیدزن یاه یرافح رد تسد نیا زا یدهاوش ناسانش
 اب ناوتیم زین زیربت رد .دراد ار دوخ درف هب رصحنم اه یگژیو شیک دازآ هقطنم نوچمه زین رهش نیا اریز دنتسه
 زا زیربت هاگشناد نینچمه .تشاد یسرتسد نازرا دیرخ هب افلج زرم رد و درک ددرت نازرا زورب و یجراخ یاهوردوخ
 ریذپلد رایسب ناتسبات رد یفاک ناراب و فرب شراب لیلد هب زین زیربت یاوه .دراد ناریا یملع حطس رد یبوخ تیمها
 249,6 عافترا رد زیربت .دناشکیم دوخ یوس هب یناتسمز تاحیرفت یارب ار یدایز نارگشدرگ ناتسمز رد و هدوب



 626 ...روحم لقن و لمح ۀعسوت یوگلا نیودت

 2116 ههد رخاوا ات ناریا گرزب رهش نیمود ،نارهت یبرغ لامش یرتمولیک 161 ،تسا هدش عقاو ایرد حطس زا یرتم
 رارق هرد كی رد زیربت ،(0116 لاس یرامشرس قبط رفن 2222246 تیعمج اب) دوب نآ قباس یاه تختیاپ زا یكی و
 یاهتنا هب یمارآ هب هک دوش یم زاغآ یا هگلج زا هرد .تسا هدش عقاو دنهس هوک دنلب سارلا طخ لامش رد .دراد
 .دوش یم ریزارس ،برغ یرتمولیک 21 ،هیمورا هچایرد یلامش
 (TOD) روحم لقن و لمح ۀعسوت
 و 16 نرق رخاوا رد راب نیلوا یارب هک تسا یرهش هعسوت یاهوگلا زا یا هنومن ،یمومع لقن و لمح رب ینتبم هعسوت
 ینوكسم – یراجت طلتخم یربراک اب یا هدودحم ،هعسوت عون نیا .تسا هدش هدافتسا اكیرمآ رد یدالیم 20 نرق لیاوا
 هک تسا یتایصوصخ یاراد ًاابلاغ و دسر یم دوخ نازیم هنیشیب هب نآ رد یمومع لقن و لمح هب یسرتسد هک تسا
 .(140 :1196 ،ناراكمه و ناگداز سابع) دنک یم لیهست ار لقن و لمح تامدخ زا هدافتسا
 رتیپ هک تسا یفیرعت اهنآ نیرت عماج هک تسا هدش هئارا یمومع لقن و لمح رب ینتبم هعسوت زا یدایز فیراعت
116 لاس رد ییارگرهشون شبنج ناربهر زا 6پروتلک  هب روحم لقن و لمح ۀعسوت :تسا هدرک هئارا حرش نیدب 9
 یاه هزاغم نآ رد هک تسا زاب یاضف و یمومع و یرادا ،یراجت ،ینوكسم یاه یربراک زا مکارتم یزکرم ناونع
 هب تبسن (یور هدایپ هقیقد 26 ات رتم 221 دودح) ناسآ یسرتسد اب یراجت ۀتسه كی رد یتامدخ و یشورف هدرخ
 تروص هب زکرم رد اه هدافتسا .دراد رارق زکرم نیا ۀتسه رد یمومع لقن و لمح هاگتسیا كی .دنا هتفرگ رارق اه هناخ
 ۀتسه ،رتمک مکارت اب ییاه یربراک نینچمه .دنریگ یم رارق نیمز حطس زا رتالاب تاقبط رد تارادا و هدوب یمومع
 ۀعسوت دحاو كی زا پروتلک حرط رد یساسا رصنع راهچ .دننكیم هطاحا رتم 2216 دودح یا هلصاف اب ار یزکرم

 :1196 ،نایعیفر) تسا یبناج یحاون و یمومع یاضف ،ینوكسم ۀدودحم ،یراجت ۀدودحم لماش روحم لقن و لمح
 لقن و لمح ۀعسوت فیراعت رگید ،() ۀرامش لودج نینچمه .تسا هدش هداد ناشن ،() ۀرامش لكش رد هک (110
 .دهد یم ناشن هصالخ روط هب لقن و لمح تاسسؤم و نازادرپ هیرظن هاگدید را ار روحم

 TOD اب هطبار رد ناققحم طسوت هدش هئارا فیراعت زا یخرب :8 لودج

 فیراعت اه هاگدید
 
 و ورورس
 كینرب

 یوردوخ زا هدافتسا شهاک دوخ هب ار نارادیرخ و نیلغاش ،نینکاس ،حیحص یحارط اب هک لقن و لمح هاگتسیا فارطا رد زکرمتم و طلتخم یاه یربراک اب یا هعماج
 (Bernick and Cervero, 1997: 5) دنک یم قیوشت یمومع لقن و لمح زا رتشیب ۀدافتسا و یصخش

 اه هارگرزب و سوبوتا یلصا طوطخ ،یلیر لقن و لمح دننام لقن و لمح یاهورهار لوط رد اه یربراک ریاس اب ینوكسم یربراک ۀعسوت رواغیل
 
 نوسلن و رتروپ

TOD، لقن و لمح یاه هاگتسیا) نیعم یاه ناكم رد فلتخم یاه یربراک یا هطقن زکرمت و یهدناماس رد یعس ،اه یربراک عونت و تیعمج عیزوت یگنوگچ هب هجوت اب 
 (14 :2196 ،ناراكمه و ناگداز سابع) دراد (LRT) یرهش كبس راطق و ورتم هژیو روط هب و یناگمه

 
 و لمح ۀسسؤم
 دنلیرم لقن

 رد سوبوتا و یلیر لقن و لمح هاگتسیا زا ناسآ یور هدایپ ۀلصاف كی رد ار یتامدخ و یراجت ،یرادا ،ینوكسم یاه یربراک عاونا زا یبیکرت هک الاب رایسب مکارت اب یناكم
 (Maryland Department of Transportation, 2000) دهد یم تیولوا ناراوس هخرچود و هدایپ نیرباع هب و دریگ یم رب

 
 و لمح ۀسسؤم
 اینرفیلاک لقن

 یارب یراجت و یرادا ،ینوكسم یاه یربراک زا یبیکرت اب و هدش عقاو یلصا لقن و لمح هاگتسیا زا ناسآ یور هدایپ ۀلصاف كی رد هک دایز ات طسوتم مکارت اب یا هعسوت
 و حرط هک دشاب نامتخاس دنچ ای كی ددجم ۀعسوت ای و دیدج یزاس و تخاس دناوت یم TOD .تسا هدش یحارط ،دننک یمن هدافتسا یصخش لیبموتا زا هک هدایپ دارفا
 (California Department of transportation, 2001) دنک یم لیهست ار لقن و لمح زا هدافتسا اهنآ تیعقوم

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم

                                                           
1- Calthrope 
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 لوصا بوچراچ رد ،یمومع لقن و لمح و نیمز یربراک قیفلت رب دیکأت اب یمومع لقن و لمح رب ینتبم هعسوت عقاو رد
 قیرط زا نینکاس یگدنز تیفیک دوبهب" ریظن یفادها ققحت لابند هب رادیاپ یتالحم داجیا اب دنمشوه دشر و یزاسرهشون

 یگدنز كبس هب یبایتسد ،نآ نارفاسم دادعت شیازفا و یمومع لقن و لمح زا ینابیتشپ ،باذج تالحم و اهناكم قلخ
 ،یراوس هخرچود ،یور هدایپ( ییاجباج ددعتم یاه هنیزگ هئارا ،یراوس هخرچود و یور هدایپ شیازفا لیلد هب رت ملاس
 دنور موادت و ینیب شیپ تیلباق شیازفا و یداصتقا هعسوت ،طیحم یحارط تیفیک دوبهب ،)... و یمومع لقن و لمح
 .(CANPZD, 2006: 6) دشاب یم هریغ و هعسوت
 و ناگداز سابع) زا دنترابع دریگ رارق رظن دم هراومه هعسوت عون نیا رد تسیاب یم هک یلک لصا هس نینچمه
 :(14 :2196 ،ناراكمه
 الاب ات طسوتم مکارت اب اه یربراک زا یطالتخا -

 لقن و لمح یاه متسیس هب یكیزیف و یدركلمع لاصتا -

 سایقم هب هجوت و یور هدایپ هک ... و هدایپ تکرح یاهریسم ،اه نامتخاس رد هناحارط تایصوصخ زا یدنم هرهب -
 .دنک یم تیوقت ار یناسنا

 یرهش ییاضف راتخاس
 Rodrigue et) دشاب یم تاعالطا و الاک ،مدرم نیب تانایرج و تالماعت و یرهش مرف زا یشان طباور زا یا هعومجم هب

al, 2006: 172). و دارفا یلبق یاه میمصت زا هک تسا دوخ هب صوصخم ییاضف راتخاس یاراد یا هقطنم ره 
 و توافتم راتخاس زین هعسوت لاح رد یاهروشک ،دوخ ۀژیو راتخاس هتفای هعسوت یاهروشک .دوش یم یشان اه تموكح
 زا هتفای هعسوت ًاالماک یاهروشک .دنراذگ یم شیامن هب ار راتخاس نیا زا یرگید ۀنوگ ،مه ینیبانیب یاهروشک ،ماجنارس
 هعسوت لاح رد یاهروشک دروم رد ،تیعضو نیا .دنراد رگیدكی اب یرایسب یاه تهابش هک دنرادروخرب ییاهراتخاس
 ره اریز ،تسین یقافتا نیا هتبلا و دنراد یرایسب تهابش اما ،دنتسین ناسكی ًاالماک اهراتخاس هچرگا ،تسا قداص زین

 .(Misra, 1975: 8) دنراد یراگزاس ییاضف راتخاس زا یصاخ ۀنوگ ای ،یعامتجا-یداصتقا هعسوت زا حطس
 دشاب ینامز زا رت شخب تیاضر تسا نكمم ،رهش تسپ و تیعمج رپ یاه هلحم رد مدرم یعامتجا یگدنز لباقتم ریثأت
 ،لزانم ندوب وت ردوت و یكیدزن دوجو اب ،اهرهش میدق  تفاب رد مدرم .میهد رارق یدیدج تیعضو رد ار نآ هک
 هک یا هدش یزاسزاب و زاسون یاه هلحم رد ات دنراد راک هب یبایتسد یارب ار یرتشیب تاناكما ،دایز تیعمج و اه هاگراک
 .(Ibid: 21) ددرگ یمن یتعنص ۀدافتسا اه نآ زا
 رب لقن و لمح رثا هک هدوب یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا یاه هنیمز رد یتوافتم تایصوصخ و یگژیو یاراد رهش ره
 رب یلامش یاكیرمآ یاهرهش لاثم ناونع هب (6 ۀرامش لكش) دشاب یم راوتسا اه توافت نیمه رب زین نآ ییاضف راتخاس
 هب هجوت اب و توافتم تروص هب ایند رسارس رد اهرهش ریاس هک یتروص رد ،دنا هتفرگ لكش وردوخ زا هدافتسا ساسا

 .(Rodrique et al, 2006: 172) دنا هتفاب  هعسوت دوخ هب صتخم طیارش
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 رهش لکش و لقن و لمح یلماکت ریس
 تارییغت داجیا نایم رد .دوش یم اهرهش لكش رد رییغت هب رجنم یرهش لقن و لمح رد تارییغت دنور یلک روط هب
 اب ار یدیدج ۀطبار زین و دیدج شقن و درکراک رهش زا ییاه تمسق یا هرظتنم ریغ روط هب ،اهرهش لكش رد یداینب

 ناونع هب یمومع دنیآرف كی ناوت یم هچرگا ،دراد ار دوخ هب صتخم خیرات رهش ره .دنهد یم هئارا یرهش رصانع ریاس
 .(Rorique et al, 2006: 174) داد هئارا رهش ییاضف راتخاس یلماكت ریس
 ار یرهش یاضف حطس یرتشیب ینوكسم یربراک اب هارمه یطابترا و لقن و لمح یاه هكبش ،یرهش یزیر همانرب رد
 یرهش یاه یربراک و اضف طابترا و لاصتا رد یمهم شقن رهش راتخاس و مرف هب یهد لكش رب هوالع و هدومن لاغشا
 ناوت یمن هک تسا یا هنوگ هب یرهش یحارط و یزیر همانرب رد یطابترا ۀكبش تیمها .دنراد هدهع رب زین ار رگیدكی هب
 و یرادا ،یگنهرف ،یناگرزاب یاه تیلاعف زا معا رهش كی نانکاس یاه تیلاعف ۀیلک اریز .تسناد رپیدكی زا كفنم ار نآ
 طابترا رهش كی تفاب یریگ لكش رگید فرط زا .(Gharib, 2005: 1) دراد یطابترا ۀكبش هب لماک یگتسب ،یحیرفت
 رهش لخاد رد اه نابایخ یریگلكش زا رثأتم ،اه تفاب نیا زا كیره عون هک یروط هب دراد نآ رباعم ۀكبش اب میقتسم
 و ییاراک ،تکرح یاه یگژیو ،دنک یم ادیپ تیمها نوگانوگ یاه تفاب رد كیفارت و لقن و لمح هاگدید زا هچنآ .تسا
 یرهش یاه تیلاعف زا یشخب ناونع هب كیفارت و لقن و لمح ماظن .تسا لقن و لمح نوگانوگ یاه متسیس یسرتسد
 روصت ایوپ و هدنز ار یرهش ناوت یمن ییاجباج نودب كش یب .تسا یرهش ۀعومجم كی تایح و ییایوپ ۀدننک نایب
 وحن نیرتهب هب یتیلاعف و دنراد دوخ صاخ یاضف هب زاین ،فلتخم یاه تیلاعف رهش كی دنم ماظن راتخاس رد ،دومن
 عیرس شرتسگ .(Habibi, 2013: 34) دشاب یم اراد ار تیلاعف عون اب قباطم و بسانم یاضف هک دوش یم ماجنا

 روط هب اهرهش .تسا هدش یرهش یحاون رد دمآ و تفر و رفس ریگمشچ شیازفا ثعاب ایند رسارس رد ینیشنرهش
 رد لقن و لمح یاضاقت شرتسگ هب یلقن و لمح طوطخ و دیدج یاه هار تخاس دننام اه تخاسریز ۀعسوت اب یتنس
 شیازفا اب اه تخاسریز قیبطت روظنم هب رباعم شیازفا و نتخاس اب زورما ۀتفرشیپ یایند رد .دنهد یم خساپ اهرهش
 هدمآ دوجو هب یرهش راتخاس و لكش نیدنچ نآ هب هجوت اب هک هدش دیدج یرهش لكش نتخاس بجوم هیلقن لیاسو
 یگژیو .دشاب یم مكی و تسیب نرق رد ییاضف یزیر همانرب یاه شلاچ نیرت هدمع زا یكی یرهش یگدنکارپ ،تسا
 .دشاب یم مکارت مک یگدنکارپ ،هتفای هعسوت یاهروشک رد هژیو هب ،ناهج رسارس رد یرهش ردام دیدج دشر ۀدمع
 ددرگ یم قالطا نییاپ ًااتبسن یگتسویپ و نییاپ یبیکرت یاه یربراک اب نیشام هب هتسباو ۀعسوت ،نییاپ مکارت هب یگدنکارپ
(Ziari, 2009: 81). 
 شهوژپ یاه هتفای
 زا و "داینب هداد ۀیرظن" ای "ی ا هنیمز ۀیرظن" شور زا ،یفیک شهوژپ حرط یاه شور نیب زا ،شهوژپ لاؤس هجوت اب
 تکراشم یاه هاگدید هب یبایتسد یارب ،نیبروک و سوارتشا دركیور زا ،داینب هداد ۀیرظن فلتخم یاهدركیور نیب
 نادیم .دیدرگ هدافتسا ،روحم لقن و لمح ۀعسوت یاهدمایپ و اهدربهار ،اهرگ هلخادم ،اه هنیمز ،للع دروم رد ناگدننک
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 رب ،ناصصختم اب هبحاصم رد هک دوب نآ یرهش مرف و راتخاس هب هجوت و زیربت رهشنالک ،رضاح شهوژپ ۀعلاطم دروم
  .دش دیکأت نآ
 هدافتسا یا هنیمز ۀیرظن زا هک یرگشهوژپ .دوش یم ماجنا دنمفده تروص هب یریگ هنومن  شور ،رضاح شهوژپ رد
 هبرجت ار دنیارف ای لمع كی ًااعون هک یدارفا ،دنک یم زاغآ ار دوخ شهوژپ سناجتم ۀنومن كی زا هدافتسا اب ،دنک یم
 نیا ۀعلاطم قطنم ؛دنک یم هعلاطم و باختنا ار سناجتمان هورگ كی ،درک داجیا ار هیلوا لدم هكنآ زا سپ و دنا هدرک
 لدم دوش صخشم ات تسا رگ هلخادم طیارش مه و یا هنیمز طیارش مه ،طیارش دییأت مدع ای دییأت ،سناجتمان هورگ
 تسا نیا یزاس هیرظن ماگنه هب یلک ۀدعاق .(116 :9620 ،لوسرک) دوش یم در هكنیا ای و دبای یم همادا طیارش مادک رد
 هک ینامز ات ینعی .(1116 ،سوارتشا و رزیلگ) دبای همادا ،دنوش عابشا اه هلوقم هک ینامز ات اه هداد یروآ درگ هب هک
 هتفای شرورپ یبوخ هب داعبا و اه یگژیو ظاحل زا هلوقم (ب ؛دیاین تسد هلوقم كی هب طبترم ای دیدج ۀداد چیه (فلا
 هدش تباث ناشرابتعا و صخشم یبوخ هب اه هلوقم نایم تابسانم (ج و ؛دراذگب شیامن هب ار نآ  ینوگانوگ و دشاب
 .(4196 ،نیبروک و سوارتشا) دشاب

 نارواشم و TOD عوضوم هب انشآ نازاسرهش ،لقن و لمح ناسانشراک ،ناگربخ لماش رضاح شهوژپ یرامآ هعماج
 ،ساسا نیا رب .دندش صخشم یرامآ هعماج مجح یفرب هلولگ شور زا هدافتسا اب و یفلد شور هیاپ رب هک دوب لاعف
 نیا رب .دندیدرگ باختنا شهوژپ دنیآرف نیودت نایرج رد قیمع یاه هبحاصم نایرج رد سانشراک و هربخ 00 دادعت
 هزوح رد راک هقباس لاس 0 و دشرا یسانشراک کردم نتشاد لقادح قیقحت نیا رد ناگربخ باختنا طورش ،ساسا
 .دشاب یم لقن و لمح یزیر همانرب و یرهش ۀعسوت
 مهف رب ،رضاح شهوژپ رد هبحاصم تالاؤس .دیدرگ یروآ عمج قیمع و هرهچ هب هرهچ ۀبحاصم زا هدافتسا اب اه هداد
 اب نآ رب رثؤم لماوع و روحم لقن و لمح ۀعسوت اب هطبار رد ناگدننک تکراشم رظن هک دنتشاد زکرمت عوضوم نیا
 شهوژپ رد ناگدننک تکراشم هب هرابود رگشهوژپ ،میهافم نیا فشک زا سپ ؟دنمادک زیربت رهش راتخاس هب هجوت
 ۀدیدپ :لیبق زا یتالاؤس .دهد لكش ار یروحم یراذگدک ۀلحرم ات دیسرپ رتشیب تایئزج اب یتالاؤس و دومن هعجارم
 ؟(یلع لماوع) دوش یم زیربت رهش رد روحم لقن و لمح ۀعسوت ثعاب یلماوع هچ ؟تسیچ دنیآرف نیا یروحم
 هچ ؟دنشاب یم بسانم دنیآرف نیا لوط رد ییاهدربهار هچ ؟تسیچ زیربت رهش TOD لدم رد رگ هلخادم لماوع
 ؟(اهدمایپ) تشاد دهاوخ رب رد یا هجیتن
 اه هداد و دیدرگ طبض نیفرط تیاضر اب اه هبحاصم ۀمه .دیماجنا لوط هب هقیقد 21 ات 24 اه هبحاصم نامز تدم
 .دندش لیلحت و یراذگدک ،یزاس هدایپ ،هبحاصم ره مامتا زا دعب هلصافالب
 دیتاسا لماش هبحاصم رد هدننک تکرش دارفا .دوب صصختم 00 لماش دیدرگ رکذ هک روطنامه هعلاطم دروم ۀنومن
 نیا زا ،اتسار نیا رد .دنوش یم كیفارت و لقن و لمح نامزاس و هاگشناد رد لقن و لمح ۀضوح ناسانشراک و هاگشناد
 .دنشاب یم نز رفن 1 و درم رفن 16 هبحاصم رد هدننک تکرش دادعت
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 هبحاصم رد هدننک تکرش دارفا :9 لودج
 دادعت هدنوش هبحاصم لغش

 (رفن)
 تیسنج
 نز درم

 0 0 1 هاگشناد رضاح دیتاسا
 6 0 9 ۀتسشنزاب دیتاسا
 6 0 1 یرهش مرف و یضارا یربراک ناسانشراک
 9 1 1 لقن و لمح ناسانشراک

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم

 رد نینچمه .دنتشاد نس لاس 01 اهنآ نیرت نسم و 99 اهنآ نیرت نس مک هک ،لاس 04 ،ناگدنوش هبحاصم ینس نیگنایم
 .دندوب ارتکد کردم یاراد رفن 1 و سناسیل قوف رفن 16 ،ناگدنوش هبحاصم نیب
 جتنم یاه هلوقم رب یرورم
 ۀلحرم رد .دوش یم هتخادرپ مود و لوا حطس رد هدمآ تسد هب یاه هلوقم رتشیب یسررب و یفرعم هب ،رضاح شخب رد
 ،اه هداد هب رركم هعجارم و ایاپ یاه هسیاقم ماجنا و طبترم ریغ و یفاضا دراوم سره زا سپ یروحم یراذگدک مود
 سپس .تسا هدش لماش ار موهفم 146 ماخ یاه هداد زا هدمآرب راركت رپ میهافم .تشگ یزاس موهفم ققحم طسوت
 یارب رت یعازتنا و و رتالاب یحطس رد میهافم یدنب هورگ ،ندرک هسیاقم یلیلحت هیور ساسا رب ،یدنب هلوقم دنیارف
 دوجوم میهافم لک اب و دوخ زا دعب ای لبق میهافم اب موهفم ره راک نیا نایرج رد .دش زاغآ اه هلوقم هب یبایتسد
 ۀلوقم 1 لماش هدش هتخاس یاه هلوقم .دندش هتخاس اه هلوقم ،یكیدزن و یدننامه ساسا رب و دش هداد قباطت و هسیاقم
 .تسا نایامن (0) ۀرامش لودج رد هک دنشاب یم هلوقمریز 61 اب یلصا

 یفیک یاه هداد زا هدش جارختسا تالوقم هدرخ و تالوقم ،میهافم لودج :4 لودج
 میهافم تالوقم هدرخ

 یور هدایپ راد تسود یاه نابایخ یحارط ،نیشام زا یلاخ یاهور هدایپ ،نادنورهش صوصخم ضیرع رباعم یروحم هدایپ هب هجوت

 یتکرح یاه هكبش لاصتا و یسرتسد بتارم هلسلس داجیا ،تسب نب یاهریسم شهاک و الاب یریذپذوفن ،بیش مک رباعم اه تسب نب رد لیلقت و اهریسم لاصتا

 اه یربراک ریاس شیازفا ،هیلقن طئاسو رگید یارب نیمز هنارس شهاک  روحم لقن و لمح یحارط

 نیشنرس كت یاه هناخ دوجو مدع ،یصخش یاه نامتراپآ ثادحا و یدرف عفن هب هجوت ینامتراپآ نکاسم ثادحا و نكسم ییارگ عونت دوجو

 ورتم ۀژورپ مامتا و سوبوتا ییاهریسم یارب میلقا بسانم و (بسانم یزاسریز و تلافسآ) رادیاپ یاه تخاسریز داجیا  یناگمه لقن و لمح یاه تخاسریز

 یتلود و یصوصخ نوگانوگ یاه نامزاس و اهتکرش نیب یراكمه و یگنهامه داجیا لقن و لمح یراذگ هیامرس هب لیامت داجیا
 وردنت یاه سوبوتا و ورتم یزاس نگاو حرطم یاه تکرش تالوصحم زا هدافتسا ،ایند زور یاه هعسوت نیرت نیون اب قابطنا لقن و لمح یاه تخاسریز و یژولونكت

 یصخش یاه لیبموتا مک مجح -مدرم یناور شیاسآ -رهش یكیفارت راب شهاک كیفارت شهاک

 یمومع لقن و لمح زا بسانمان تینهذ رییغت ،یصخش لیبموتا زا هدافتسا هب رتمک شیارگ لقن و لمح طئاسو زا هدافتسا گنهرف جیورت

 یمومع عفن تیحجرا ،یعامتجا طباور شرتسگ تالحم نینکاس نیب یعامتجا طباور

 مکارت رپ قطانم رد ناوتان دارفا و ناکدوک و نانز رتشیب تینما ،یمومع و یعامتجا تینما شیازفا یمومع تینما 

 یبتارم هلسلس و زاب یاه نایرش ،یعامتجا یاه هورگ یارب لقن و لمح فلتخم یاه هنیزگ ندش مهارف اه یسرتسد تیوقت زا هیحان نانکاس یدنم هرهب

 اه هاگتسیا فارطا اه یربراک و یمومع لقن و لمح شخب رد یصوصخ شخب و یتلود یراذگ هیامرس فارطا قطانم رد یراذگ هیامرس دشر

 هقطنم یداصتقا قنور و اهرودیرک فارطا رد نیمز شزرا شیازفا نیمز شزرا شیازفا

 ... و زاگ ،قرب ،بآ یتایح یاه تخاسریز ،یلصا یاه نایرش یرادهگن و ثادحا هنیزه شهاک اه تخاسریز یرادهگن و تخاس یاه هنیزه

 زاین دروم داعبا رگید رد هدش ییوج هفرص یاه هنیزه فرص و ریذپدیدجت یاه یژرنا فرصم یدصرد 20 شهاک یژرنا فرصم یاه هنیزه

 هتخیرگ و هتسج و هدنکارپ ۀعسوت و ناراذگ هیامرس و ینوناق تارایتخا نیب یگنهامه و یزیر همانرب ناراذگ هیامرس و ینوناق تارایتخا نیب یگنهامه و یزیر همانرب

 یرهش راتخاس هب هجوت اب روحم لقن و لمح ۀعسوت یزاس هدایپ لوصا و اهراكهار نیودت قیرط زا هدش یسانشراک رتسب داجیا یلیصفت حرط و لقن و لمح عماج حرط رد یرگنزاب و نیودت
 یعرف و یلصا رباعم رد وردوخ یا هیشاح کراپ رد تیدودحم ،یهاگتسیا یاه هدودحم رد گنیکراپ گرزب تاعطق تاعطق داجیا گنیکراپ ۀضرع و تیردم

 هدننک دودحم و یصخش وردوخ زا هدافتسا ،ددرت یاه تسایس لامعا رد صقن ،یناگمه لقن و لمح ۀناماس شرتسگ هب یهجوت یب لقن و لمح یاضاقت تیریدم

 یگدولآ شهاک ،یلیسف یاه تخوس ریگمشچ شهاک و یمومع لقن و لمح شخب رد یصوصخ شخب و یتلود یراذگ هیامرس اه هدنیالآ و یلیسف یاه تخوس فرصم شهاک
 رهش یاوه و بآ لیدعت ،رهش یاوه شیالاپ ،زبس یاضف ۀنارس شیازفا زبس یاضف ۀنارس شیازفا
 هناگ راهچ لوصف ساسا رب روحم طیحم یحارط لوصف یمامت ییاوه و بآ تایصوصخ ۀضحالم
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 هخرچود زا هدافتسا اب روحم هدایپ یحارط یترارح ۀریزج شهاک و رانک زبس لقن و لمح
 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم

 یروحم هلوقم
 نوماریپ ناگدننک هبحاصم یوگتفگ و هبحاصم هک تسا یدیلک ترابع و یلصا ثحبم ،رضاح شهوژپ یروحم ۀلوقم
 ،اتسار نیا رد .تسا هتفرگ رارق نآ یور رب دیکأت نیرتشیب ،تارابع نیب رد هدیا نیرت یلصا ناونع هب و هتفرگ لكش نآ
 ۀنیمز رد هک تسا زیربت یرهش راتخاس هب هجوت اب روحم لقن و لمح ۀعسوت نامه ،رضاح ۀلاسر رد یروحم ۀلوقم
 و باه ۀعسوت رانک رد اه یربراک طالتخا و یرهش ۀدرشف ۀعسوت ریظن یمیهافم هب ناگدنوش هبحاصم ،عوضوم نیا
 ،رهش رتشیب یریذپ تباقر و رتهب یداصتقا ناوت هب یبایتسد ،هعماج راشقا ۀمه یریذپ یسرتسد ،یهاگتسیا یاه عمتجم
 هب یبایتسد فده اب هک کاپ یاوه و میلقا هب لین ًااتیاهن و لقن و لمح ۀعسوت یزیر همانرب و گنهامه تیریدم
 ۀتكن نینچمه .دندومن هراشا نایاپ ات زاغآ زا (TOD) روحم لقن و لمح ۀعسوت دنیارف یاه هنیمز یمامت رد رهش نامرآ

 بوچراچ یزاسدنمناوت هب رجنم عوضوم نیا ،تیاهن رد هک تسا نیا ،روحم لقن و لمح ۀعسوت زا لصاح یتایح
 یریذپ تباقر و یرهش ۀعسوت زا یدیدج یوگلا یزاس هدایپ و زیربت رهش راتخاس هب هجوت اب رادیاپ یلقن و لمح
 .دوب هدنوش هبحاصم ناسانشراک هراشا دروم تاعوضوم نیا ۀمه ،نیب نیا رد هک ،دوش یرهش

  شهوژپ یروحم ۀلوقم ۀیلوا میهافم و یروحم ۀلوقم :5 لودج
  مود حطس ۀلوقم

 لوا حطس ۀلوقم
 
 دک

 
 هیلوا میهافم

 راركت و دادعت

 
 
 
 یروحم ۀلوقم

 
 
 یرهش نالک راتخاس هب هجوت اب روحم لقن و لمح ۀعسوت

C1 16 اه یربراک طالتخا و یرهش ۀدرشف ۀعسوت 
C2 16 یهاگتسیا یاه عمتجم ۀعسوت 
C3 90 هعماج راشقا ۀمه یارب یریذپ سرتسد 
C4 16  رهش رتشیب یریذپ تباقر و رتهب یداصتقا ناوت هب یبایتسد 
C5 00 لقن و لمح ۀعسوت یزیر همانرب و گنهامه تیریدم 
C6 26 کاپ یاوه و میلقا هب لین 

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم

 یلع طیارش
 دیدج یرهش ۀعسوت داجیا و روحم لقن و لمح ۀعسوت هب زاین ساسحل ندمآ دوجو هب رد یرایسب شقن هک یا هتكن
 اب TOD ۀعسوت یگنهامه و یضارا یربراک یاه حرط رد ییاضف یشخب تدحو تامازلا دوجو ،دوش یم رهش رد
 و لمح تالكشم زا یرایسب شهاک ثعاب ،بسانم هار رد یریذپ تیاده تروص رد هک ،تسا یرهش مرف و راتخاس
 كت و یصخش ۀیلقن طئاسو هب طرفم یاكتا و یرهش دیدش كیفارت دوجو .دوش یم یرهش یضارا یربراک و یلقن

 یلقن و لمح راتخاس هب هجوت موزل هک تسا زیربت رهش رد دوجوم یاه نارحب نیرت یساسا زا رگید یكی ،نیشنرس
 روحم لقن و لمح ۀعسوت حرط هب كسمت رد مهم یلع لماوع رگید زا نینچمه .دنک یم نشور شیپ زا شیب ار دیدج
(TOD)، راشقا یسرتسد هب یهجوت یب و طیحم یحارط رد یناسنا حرط دوجو مدع» ریظن ییاه هلوقم زا ناوت یم 
 سایقم زا یشان یاه ییوج هفرص و یریذپ تباقر ،یداصتقا قنور موزل» ،«لقن و لمح زکارم هب یعامتجا فلتخم
 و یرهش یاوه یگدولآ» ًااتیاهن و «رادیاپ روحم لقن و لمح ۀعسوت و یموب-یصاصتخا حرط ۀیهت» «یرهش قطانم
 .درک هراشا «نآ شیالاپ موزل



 936 ...روحم لقن و لمح ۀعسوت یوگلا نیودت

 یلیخ یلقن و لمح یاهحرط اقافتا هک یوانیدناكسا یاهروشک اصوصخ هزورما هک یتاعوضوم نیرت هدمع زا یكی...» 
 هک ندرک یراک .هلقن و لمح یارودیرک فارطا رد تامدخ و اه نامتخاس یناسنا نیازید ،نتشاذگ رس تشپ ار یقفوم
 و مادرتسمآ یاهرهش رد روضح زا هک یصخش ۀبرجت ساسا رب .نشب طیحم بذج هاگآدوخان تروص هب ادنورهش
 طیحم یگدنزرس ثعاب هک تسه لقن و لمح یاه هاگتسیا لوح یطیحم یاه بذاج دوجو ،مدروآ تسدب گاهنپک
 هزیل هزناش نوبایخ یتقو سیراپ وت یتح .هدودحم رود یراجت یاه کرام زا رپ .دنراد یقنور هچ دینیبیم امش و هدش
 هیبعت مه ناکدوک یزاب زکارم ،ربتعم یراجت یاههاگشورف و لوگود هزاورد ۀدننکروصحم یحارط رانک رد دینزب مدق
 ,P1, P2, P3, P4, P6, P8, P9, P11, P12, P14, P17, P18, P21, P22)... هزومآ سرد و بلاج رایسب هک هدش

P25).  
 1روحم لقن و لمح ۀعسوترد یلع لماوع :2 لودج

 راركت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ۀلوقم مود حطس ۀلوقم
 
 
 
 یلع لماوع
 

 96 اه یربراک طالتخا متسیس داجیا C7 ییاضف یشخب تدحو
C8 66 یرهش مرف اب روحم لقن و لمح متسیس قابطناا 

 1 طیحم ۀنارادم ناسنا یحارط C9 هنایارگ ناسنا یحارط
C10 1 لقن و لمح بذاج زکارم زا یعامتجا راشقا یمامت ۀدافتسا 

 90 کاپ یاوه و ملاس رهش هب لینن C11 هقطنم داصتقا قنور
C12 66 اهرفس شهاک زا یشان یاه ییوج هفرص ندش یناهج و یرهش یریذپ تباقر 

 1 روحم لقن و لمح ۀعسوت یموب حرط نیودت C13 لقن و لمح ۀعسوت و یموب-یصاصتخا حرط ۀیهت موزل
 

 61 کاپ یاوه و ملاس رهش هب لین C14 نآ شیالاپ موزل و یرهش یاوه یگدولآ

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم

 رگ هلخادم طیارش
 ریثأت لباقتم شنک یاهدربهار رب و دننک یم ادیپ طابترا یا هدیدپ هب هک دنتسه یا یراتخاس طیارش ،رگ هلخادم طیارش
 دنک یم دودحم ار اه نآ ای ،هدیشخب تلوهس ار اهدربهار ،صاخ یا هنیمز رد ًااهاگ ،یا هلخادم طیارش .دنراذگ یم
(Strauss & Corbin, 1998). یرهش راتخاس و مرف ۀضحالم اب روحم لقن و لمح ۀعسوت اب هطبار رد ،هعلاطم نیا رد، 
 و لمح زور هب و دیدج یاه یروانف» ،«ورتم ۀعسوت» ،«اه یربراک یگدنکارپ و روحم لیبموتا تفاب» :هلمج زا یلماوع
 یزیر همانرب زا تیامح» ،«روحم لقن و  لمح ۀعسوت ندوب روآدوس » و «تکراشم رصنع و یمومع گنهرف» ،«لقن

TOD یرهش یاهداهن طسوت». 
 یاه هژورپ رد ار مدرم تکراشم ،نپاژ نوچمه یا  هتفای هعسوت روشک هک میشیم هجوتم مینک یسررب ور هگید یاروشک تایبرجت...» 

 مدرم یارب نوچ ؟نقفوم ارچ .هدرک ققحم ارجا و یراذگ نوناق ییاهن لحارم ات یزیر همانرب ییادتبا لحارم زا یلقن و لمح
 یارب یا هدارا هک هنكیم دادیب دقنا داسف ،زیربت رهش و ام تكلمم اب دینک شسیاقم امش .ندرک هارمه ورانوا سپ ننكیم یزیر همانرب
 .(P3, P4, P7, P8, P10, P11, P13, P15, P16, P17, P25) .«...هنومیمن مدرم تکراشم

  (TOD)روحم  لقن و لمح ۀعسوت رد رگ هلخادم لماوع :2 لودج
 راركت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ۀلوقم مود حطس ۀلوقم

 
 

 
 یضارا یربراک و اه نایرش

C15 16 روحم وردوخ یاه نایرش 
C16 20 راگزاس رصانع یگدنکارپ 

                                                           
 .تسا هدیدرگ تسویپ هلاقم هب مئامض شخب رد ،اهدمایپ و اهدربهار ،رگ هلخادم ،یا هنیمز ،یلع یلماوع یلماک لوادج - 1
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 یلع لماوع
 

C17 16 راگزاسان یاه یربراک 

 46 اومارت و لیرونوم ،ورتم یاه تخاسریز ۀعسوت C18 ورتم ۀعسوت

 
 لقن و لمح زور هب و دیدج یاه یروانف

C19 66 یعونصم شوه و ایشا تنرتنیا 
C20 Big Data 26 لقن و لمح یاضاقت دنمشوه تیریدم و 
C21 1 یرهش لقن و لمح یژراش و دیدج یاه متسیس 

 1 یدنورهش و یعامتجا ،یندم تکراشم C22 گنهرف و تکراشم 
C23 66 تکراشم هب لیامت سح داجیا و یدنورهش گنهرف حالصا 

 06 رهش رد TOD ۀنارگن هدنیآ تاقیقحت و دهعتم و صصختم یاه هورگراک C24 نآ شیالاپ موزل و یرهش یاوه یگدولآ

C25 46 لقن و لمح بسانم یراذگ تسایس 
C26 1 یرهش یاه حرط رد یرگنزاب 

96 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم 11 

 (هنیمز) رتسب
 ار تالماعت ای لامعا و اهدربهار هک یا هژیو و صاخ یاه تیعقوم :زا تسا ترابع ،رتسب ای تفاب ،یا هنیمز طیارش
 و هعلاطم دروم عوضوم هب هجوت اب .(066 :9620 ،لوسرک ،11 :1220 ،سوارتشا و نیبروک) دنهد یم رارق ریثأت تحت
 دروم ۀقطنم تیلباق و هنیمز هب ناگدنوش هبحاصم ،عوضوم فلتخم بناوج یریگرظن رد و هعلاطم دروم ۀقطنم تیعقوم
 ،«یرهش ۀدرشف راتخاس» ۀلوقم شش ساسا نیا رب .دندومن هراشا روحم لقن و لمح ۀعسوت شریذپ تهج رد هعلاطم
 عماج یاه حرط» ،«یلحم عامتجا» ،«یتنس لقن و لمح یاه متسیس» ،«ینامتراپآ نکاسم و یلوصا ریغ یاه نایرش»

 نیا ۀضحالم اب .دنتفرگ رارق هجوت و دیکأت دروم رایسب .دندش ییاسانش «رهش طیحم و اوه و بآ» و «لقن و لمح
 .دنشاب یم حرطم ،نالک حطس رد زین رگید یخرب و درخ حطس رد لماوع نیا زا یخرب هک دوش یم نشور لماوع
 ۀعسوت رب یا همدقم ناونع هب ،TOD ۀعسوت عوضوم یتاعلاطم رتسب ناونع هب «لقن و لمح عماج یاه حرط» دوجو
 نیا روما رد عیرست یارب ینامزاس و یتاقیقحت یاه حرط دوجو .ددرگ یم بوسحم یتایح رایسب روحم لقن و لمح
 ,P1, P2) .دش ناونع ،ناصصختم طسوت روحم لقن و لمح ۀعسوت رد یا هنیمز لماوع زا یكی ناونع هب ،هعسوت عون

P3, P5, P6, P8, P10, P11, P13, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22, P23, P25)... 
  روحم لقن و لمح ۀعسوت رد یا هنیمز لماوع :2 لودج

 راركت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ۀلوقم مود حطس ۀلوقم

 
 
 
 یا هنیمز لماوع
 

 
 یرهش ۀدرشف راتخاس

C27 16 یرهش ۀدرشف همین و هدرشف راتخاس 
C28 16 راگزاسان یاه یربراک 
C29 16 تیعمج یگدنکارپ 

 
  نکاسم و اه نایرش

C30 06 اه نایرش یحارط رد یروحم نیشام 
C31 16 مک یریذپ عونت و لكش كی نکاسم 

 96 لقن و لمح یتیریدم یاهمتیروگلا C32 لقن و لمح یتنس یاه متسیس
C33 96 یرهش لقن و لمح ناگوان یگدوسرف 

 1 تکراشم هب نادنورهش لیامت C34 یلحم عامتجا
C35 66 یعامتجا یگدنزرس 
C36 26 یدنورهش تکراشم یاهراک و زاس 

 16 روحم لقن و لمح ۀعسوت یصاصتخا تاعلاطم C37 لقن و لمح عماج یاه حرط
C38 96 تسدارف یاه حرط و دانسا اب یگنهامه 

 16 لاس فلتخم لوصف یامد فالتخا C39 رهش طیحم و اوه و بآ

C40 06 توافتم یرهش یاه طیحم 

 اهدربهار



 336 ...روحم لقن و لمح ۀعسوت یوگلا نیودت

 .دنریذپ یم تروص صاخ ۀدش هدهاشم طیارش تحت یا هدیدپ اب دروخرب و هرادا ،لرتنک تهج هک تسا یتامادقا
 یریبادت ،هدیدپ ققحت تهج نارگشنک .دوش یم هتفرگ راک هب هدیدپ اب دروخرب رد هک تسا یریبدت و مزیناكم ،دربهار
 یگنوگچ ار دربهار نیبروک و شورتسا .دننک یم ذخا ار یدربهار دوجوم تاناكما و طیارش ساسا رب و دننک یم ذاختا
 دربهار ،رگید ترابع هب .(006 :0196 ،نیبروک و سوارتسا) دنک یم فیرعت لئاسم اب ههجاوم رد دارفا طسوت تیریدم
 هدیدپ اهنآ نتفرگ تروص اب و دنریگ یم تروص یفادها هب لین ای هلأسم كی لح یارب هک تسا یدنمفده یاه شنک
 ،«اه یربراک طالتخا و یهاگتسیا یاه عمتجم داجیا» ریظن یلماوع ،رضاح ۀلاسر رد ،اتسار نیا رد .دوش یم ققحم
 یعامتجا تکراشم» ،«یلقن و لمح یاه متسیس نیرت نیون یریگراكب» ،«یرهش تفاب ۀضحالم اب روحم ناسنا یحارط»
 داجیا و یزاسابیز» و «یرهش لقن و لمح ینارمكح رد هچراپكی تیریدم و یزیر همانرب متسیس» ،«شزومآ و نینکاس
 دندمآ تسدب شهوژپ یاهدربهار ناونع هب «یرهش باذج یاهاضف
 هداد شیازفا ار یناگمه لقن و لمح مه زورما هب ات هک ارچ مینک ضوع TOD هب تبسن ار دوخ ركفت دیاب مدقتعم...» 
 یگدولآ و كیفارت رد یرییغت ورنیا زا میا هتخاس و یحارط روحم وردوخ یرهش یانبم رب ار رهش نآ رانک رد اما میا
 كی ،هخرچود نیال كی ،یمومع لقنو لمح نیال ود لقادح دیاب اه نابایخ .تسا هدماین دوجوب زیربت رهشنالک یاوه
 ,P1, P2, P3, P4, P8, P10, P12, P14, P18, P19) «...دشاب هتشاد یصخش یوردوخ نیال ود رثکادح و ور هدایپ نیال

P20, P22, P23, P24). 
  روحم  لقن و لمح ۀعسوت رد یدربهار لماوع :2 لودج

 راركت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ۀلوقم مود حطس ۀلوقم
 
 
 
 یا هنیمز لماوع
 

 
 اه یربراک طالتخا و یهاگتسیا یاه عمتجم

C41 46 یهاگتسیا یاه عمتجم داجیا و یحارط 
C42 26 راگزاس یاه یربراک طالتخا 
C43 06 راگزاسان یاه یربراک لاقتنا 

 
 طیحم روحم ناسنا یحارط

C44 46 هدودحم رد یرادم هدایپ راک و زاس داجیا 
C45 96 یژراش روتوم ،هخرچود ریظن طیحم رد کاپ لقن و لمح زا هدافتسا 

 96 لقن و لمح یاه هژورپ و اه حرط رد نینکاس لاعف تکراشم ناكما داجیا C46 شزومآ و تکراشم
C47 66 یعامتجا یاه تخاسریز داجیا و یدنورهش شزومآ 

 66  یراذگ هیامرس و هكبش ،ینامزاس یمومع ههجو ،یدركلمع ،نیمز یربراک C48 هچراپكی تیریدم و یزیر همانرب متسیس
C49 06 تسدارف یاه حرط اب روحم لقن و لمح ۀعسوت حرط یگنهامه 

 
 یزاسکاپ و یزاسابیز

C50 06 یموب خیرات و گنهرف ۀضحالم اب طیحم یزاسابیز 
C51 یاضف و یزابرهش کراپ ریظن باذج و هدننک مرگرس یاه یربراک داجیا 

 زبس
46 

C52 26 فارطا یاه نامتخاس یزادرپرون و یزاسابیز 

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم

 اهدمایپ
 ینیعم بماعت ،لمع ماجنا مدع ای ماجنا اج ره .تساهدمایپ نیبروک و سوارتسا شور هب یمیاداراپ حالطصا نیرخآ
 دیدپ ییاهدمایپ ،دوش باختنا یدارفا ای درف یوس زا یتیعقوم ظفح ای هرادا روظنم هب ای یا هلأسم ای رما هب خساپ رد
 دمایپ و دنیآرب .(106 :0196 ،نیبروک و سوارتسا) دنا هتساوخان یخرب و هتساوخ اهدمایپ نیا زا یخرب .دیآ یم
 یلحم و یا هیحان تفاب راتخاس حالصا»یاهدمایپ زا دنترابع ،هلاسر نیا رد ناگدنوش هبحاصم ۀدافتسا دروم یاهدربهار
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 لقن و لمح تیفیکاب و نیون یاه متسیس رارقتسا» ،«اه نایرش یبتارم هلسلس تیاعر و ییاضف یشخب تدحو قیرط زا
 تیعضو زا یشان تعفنم» ،«یعامتجا تلادع یارجا و یلحم عامتجا یالاب یریذپ تکراشم» ،«كیفارت شهاک یمومع
 و روحم لقن و لمح یلحم-یموب یزیر همانرب هب یبایتسد» ،«نانکاس یتشیعم تیعضو دوبهب و هلحم یداصتقا ناماسب

 .دشاب یم «یرهش طاشناب و حرفم یاهاضف داجیا و یطیحم شیالاپ» ًااتیاهن و «یرهش یریذپ تباقر یاتسار رد تکرح
 نیا ور نراد دیکأت همهنیا ارچ ؟ننک یم یراذگ هیامرس یعامتجا لئاسم یور برغ وت دقنا ارچ نوترظن هب...» 
 یساسا یشقن روشک و رهش ،هقطنم ۀعسوت و تفرشیپ یوق تخاسریز كی ناونع هب هشیمه عامتجا ؟تاعوضوم
 قیوشت و دامتعا سح هكنیا .هتفرگ یرتشیب باتش تاعلاطم نیا ،لخاد رد یتح ریخا یالاس وت مینیبیم یتح و هتشاد
 هب لئاسم زا یلیخ ،هعماج ۀرادا رما رد هنودب مهم و لوئسم وشدوخ هعماج و دایب دوجو هب یلاها یارب تکراشم هب
 لح هعماج تالكشم و لئاسم زا یلیخ ًااعقاو ننک ادیپ ققحت هگا هک هتحار نوشنتفگ انیا .هشب لح هنوت یم یتحار
 لقن و لمح ۀعسوت ریسم ،هشب تیاده تسرد هیامرس نیا هک یتروص رد هگرزب ۀیامرس هی رهش یارب عامتجا .هشیم
 اه نآ یاهزاین و نینکاس رظن اب لقن و لمح زکارم و تالحم یحارط و هشیم راومه رایسب روشک و رهش نیا رد
 هریم تینما ،هنكیم ادیپ تیوه هلحم ،نشیم رت هدنزرس دارفا .هشیم هدیمد زکارم نیا رد یعامتجا حور .هشیم تخاسزاب
 .(P2, P4, P6, P8, P9, P11, P12, P14, P15, P16, P20, P21, P22, P23) .«...و الاب

 روحم لقن و لمح ۀعسوت رد رد اهدمایپ :2 لودج
 راركت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ۀلوقم مود حطس ۀلوقم
 
 
 
 یا هنیمز لماوع
 

 
 ییاضف-یدبلاک یاهدمایپ

C54 46 ییاضف یشخب تدحو و راگزاس یاه یربراک عیمجت 
C55 96 نکاسم عونت 
C56 26 قطانم یدركلمع تیفرظ شیازفا و یهاگتسیا یاه عمتجم داجیا 
C57 66 هدایپ یسرتسد شیازفا 

 
 لقن و لمح یاهدمایپ

C58 06 یمومع ۀیلقن طئاسو یزاس هنیهب و لقن و لمح یاه متسیس یزاسدنمشوه 
C59 1 زیربت رهش صتخم روحم لقن و لمح عماج حرط دوجو 

 46 نیمز شزرا شیازفا C60 یداصتقا یاهدمایپ
C61 66 تالحم یداصتقا یاه تیلاعف یریگ جوا 
C62 1 اهراوناخ یداصتقا تیعضو دوبهب 

 96  یدنورهش قوقح اب هطبار رد یهاگآ و شزومآ شیازفا C63  یعامتجا یاهدمایپ
C64 46 یگدنزرس داجیا و یعامتجا تادوارم شیازفا 
C65 06 یعامتجا تکراشم و تلادع ققحت 

 
 یزیر همانرب و تیریدم یاهدمایپ

C66 1 یشخب نیب یگنهامه شیازفا 
C67 26 تسدارف دانسا و اه حرط اب یگنهامه 
C68 66 رهش تفاب عماج تاعلاطم ماجنا 

 26 اه هدنیالآ و یژرنا فرصم شهاک C69 یطیحم تسیز یاهدمایپ
C70 66 کاپ یاوه و زبس یاضف ۀنارس شیازفا 

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم

 

 

 یرهش نالک راتخاس هب هجوت اب روحم لقن و لمح ۀعسوت ییاهن لدم
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 زیربت رهش رد یرهش نالک راتخاس هب هجوت اب روحم لقن و لمح ۀعسوت ینییبت لدم :1 لکش

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :ذخأم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هعسوت یاه هاگدید نیرت هتفای لماكت زا یكی ناونع هب یمومع لقن و لمح رب ینتبم هعسوت دركیور ،ریخا یاه لاس رد
 زا دركیور نیا .تسا هدش حرطم ،دراد دیکأت یرهش هعسوت و یمومع لقن و لمح لباقتم طابترا رب هک ،یرهش
 شهاک ،یعامتجا تالماعت شرتسگ ،طلتخم یاه یربراک شیازفا ،یا-هلحم یحارط تیفیک یاقترا نوچ ییاه یگژیو
 هدایپ و یراوس هخرچود دننامه یمومع لقن و لمح اب راگزاس ییاج هباج یاه هنیزگ شرتسگ و لیبموتا زا هدافتسا
 یرهش هعسوت یوگلا نیودت رد روکذم دركیور یریگراک هب هبرجت زا لسن كی تشذگ اب .تسا رادروخرب ،یور
 نمضتم دوخ هک تسا هدش راكشآ نآ یشخبرثا و ارجا هار دس یاه شلاچ و عناوم زا یرایسب ،ورشیپ یاهروشک یارب
 .تسا هعسوت زا عون نیا یاه لیسناتپ زا لماک یریگ هرهب
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 زا یرتم 224 كی ای یرتم 221 هلصاف رد هک یور هدایپ تیلباق اب یقطانم زا تسترابع روحم لقن و لمح هعسوت 
 و یشورف هدرخ ،یحیرفت ،یرادا هلمج زا طلتخم یاه یربراک لماش و دنا هتفرگ رارق یمومع لقن و لمح یاه هاگتسیا
 هعسوت نیا یاه یگژیو رگید زا …و یمومع و زاب یاهاضف ،یرهش تفاب رد یگدرشف ،الاب مکارت و دنتسه ینوكسم
 هب طوبرم یاه هنیزه و دنک ایهم ار رادیاپ یگدنز تیفیک هک دراد ار ییاناوت نیا روحم لقن و لمح هعسوت .دنشاب یم

 یاهدروخزاب شهاک ثعاب نینچمه و دهد شهاک طلتخم یاه یربراک اب یقطانم تازیهجت اب ار اهراوناخ لقن و لمح
 ۀضحالم اب زیربت رهش رد (TOD) روحم  لقن و لمح لدم نیودت روظنم هب رضاح شهوژپ .دوش یطیحم تسیز
 یاهرهش یارب هعسوت عون نیا یرظن تایبدا ءالخ هب هجوت اب ،اتسار نیا رد .دش ماجنا رهش نیا یلک مرف و راتخاس
 ماجنا تهج لقن و لمح روما سانشراک 00 دادعت زا و دمآ لمع هب هدافتسا یروئت ددنارگ شور زا ،ناریا
 سپ هدش هتخاس یاه  هلوقم .دندش جارختسا اه هلوقم و دیدرگ هدافتسا قیقحت یاهدک جارختسا و قیمع یاه هبحاصم
 و یتیریدم-یداهن ،یلقن و لمح ،یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک-یراتخاس) یلصا ۀلوقم 1 نورد ،یرظن عابشا زا
 ۀضحالم اب روحم لقن و لمح ۀعسوت ،نیا رب .دندش یدنب هقبط ناگدنراگن فرط زا ،هلوقمریز 61 اب(یطیحم تسیز
 موزل یلک صخاش 0 ،یا هعسوت نینچ تهج یلع لماوع .دش باختنا شهوژپ یروحم لماع ناونع هب یرهش راتخاس
 تکرح ،لقنو لمح یاه باه رواجم یاه طیحم ۀنارادم ناسنا یحارط موزل ،یرهش یاه یربراک ییاضف یشخب تدحو
 شیالاپ موزل آتیاهن و لقن و لمح ۀعسوت یموب حرط نیودت موزل ،یرهش یاهاضف یداصتقا قنور یوس هب
 و هدننک لیهست لماوع هطبار رد ،نینچمه .دندش لماش ار یصخش ۀیلقن طئاسو ددرت زا جتنم یرهش یاه یگدولآ
 تکراشم ،زور هب و دیدج یاه یروانف ،ورتم ۀعسوت ،یضارا یربراک و اه نایرش صخاش 0 ،هعسوت نیا رگ هلخادم
 راتخاس ریظن یلماوع ،نیب نیا رد .دندش ییاسانش ،یداهن یاه تیامح تیاهن رد و یگنهرف تیلوبقم و یعامتجا
 لقن و لمح عماج یاه حرط ،یلحم عامتجا ،لقن و لمح یتنس طئاسو و اه متسیس ،نکاسم و اه نایرش ،یرهش ۀدرشف
 ۀنیمز رد .دنتفرگ بقل ،زیربت رهش رد روحم لقن و لمح ۀعسوت رتسب و هنیمز ناونع هب ،رهش طیحم و اوه و بآ و
 یحارط ،اه یربراک طالتخا و یهاگتسیا یاه عمتجم داجیا ،زیربت رهش رد هعسوت نیا هب یبایتسد یاهدربهار
 راشقا یعامتجا تکراشم و شزومآ ناكما داجیا ،زیربت یگنهرف و یعامتجا یاه یگژیو هب هجوت اب طیحم روحم ناسنا
 ناونع هب ،یرهش یاوه و طیحم یزاسابیز ًااتیاهن و هچراپكی تیریدم و یزیر همانرب متسیس یزیر هیاپ ،یعامتجا
-یدبلاک یاهدمایپ لماش ،رضاح شهوژپ یاهدمایپ ،تیاهن رد .دندیدرگ باختنا رضاح شهوژپ رترب یاه یژتارتسا
 شیازفا ،یهاگتسیا یاه عمتجم داجیا ،نکاسم عونت ،ییاضف یشخب تدحو و راگزاس یاه یربراک عیمجت) ییاضف
 ،یمومع ۀیلقن طئاسو یزاس هنیهب و لقن و لمح یاه متسیس ندش دنمشوه) لقن و لمح یاهدمایپ ،(هدایپ یسرتسد
 یریگ جوا ،نیمز شزرا شیازفا) یداصتقا یاهدمایپ ،(زیربت رهش صتخم روحم لقن و لمح عماج حرط دوجو
 رد یهاگآ و شزومآ شیازفا) یعامتجا یاهدمایپ ،(اهراوناخ یداصتقا تیعضو دوبهب ،تالحم یداصتقا یاه تیلاعف
 ،(یعامتجا تکراشم و تلادع ققحت ،یگدنزرس داجیا و یعامتجا تادوارم شیازفا ،یدنورهش قوقح اب هطبار
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 یاهدمایپ و (تسدارف دانسا و اه حرط اب یگنهامه ،یشخب نیب یگنهامه شیازفا) یزیر همانرب و یتیریدم یاهدمایپ
 .دندش (کاپ یاوه و زبس یاضف ۀنارس شیازفا ،اه هدنیالآ و یژرنا فرصم شهاک) یطیحم تسیز
 یلیر طوطخ یاه هاگتسیا فارطا رد TOD یارب اضف یزیر همانرب نیاربانب ،دنتسه هدایپ نیرباع TOD یلصا ناربراک
 كی تسیاب یم هاگتسیا ات هلصاف رثکادح ینعی دیامن هدافتسا اهنآ زا دنناوتب هدایپ نیرباع ات دشاب یا هنوگب دیاب كبس
 یم TOD هاگتسیا یارب هدش هتفرگ رظن رد یاضف .دشاب یرتم 221 هلصاف كی ای و یا هقیقد 26 ات 0 یور هدایپ
 بیکرت .دروآ مهارف ار یتامدخ زکارم و دیرخ زکارم ،یراک زکارم و تارادا ،ینوكسم یاه ناكم بیکرت هزاجا تسیاب
 نامتخاس كی رد دنناوت یم فلتخم یاه یربراک هک ینعم نیدب دشاب یدومع و یقفا تروصب دناوت یم نیمز یربراک
 تسا تباب نآ زا عوضوم نیا تیمها .دندرگ شخپ رگیدكی رواجم یاه نامتخاس رد هكنیا ای و دنریگ رارق هقبط دنچ
 شبنج ریخا یاهلاس رد .داد ششوپ ار فلتخم یاهزاین ناوت یم یور هدایپ قیرط زا هاگتسیا كی هزوح رد هک
 لكش.تسا هتشگ حرطم ناهج حطس رد ارگناسنا یزاسرهش یاههاگدید نیرت حرطم زا یكی ناونع هب یزاسرهشون
 تسا هتشاد یعیرس دشر 2116 ههد یط و ددرگ یمزاب 2116 ههد یادتبا و 2116 ههد رخاوا هب شبنج نیا یریگ
 هب هجوت زیچره زا شیب شبنج نیا .دور یم رامش هب ایند یزاسرهش مهم یاه هلوقم زج رضاح لاح رد هكیروطب
 طئاسو ای و هخرچود زا هدافتسا ای و هدایپ تروصب یلحم نینکاس ییاج هب اج رب هیكت و یلحم تاعامتجا هعسوت

 روحم لقن و لمح یرهش هعسوت یوگلا یزاسرهشون شبنج رد هدش حرطم یاهوگلا زا .دراد یناگمه لقن و لمح
 یمومع لقن و لمح متسیس هب یسرتسد نیرتالاب و یربراک طالتخا اب ییاهدودحم و قطانم داجیا یپ رد هک تسا
 یفرعم اب ادتبا رضاح هلاقم رد.دراد اهرهش هموح هدنکارپ هعسوت یاج هب مکارتم یاه هلحم داجیا رد یعس و.تسا
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم شبنج نیا رد رظن دروم لوصا یزاسرهشون زا یلامجا
 یرهش تیریدم ۀندب یارب یتفگنه یاه هنیزه و نامز فرص مزلتسم ،رضاح قیقحت رد رظن دروم یاهدمایپ هب یبایتسد
 دوجو اب .تسا هدش یساسنشراک هنافاكشوم و قیقد رایسب یاه حرط دنمزاین ییاه یژتارتسا نینچ لامعا و تسا
 ماجنا تعرس اب رایسب ،رهش یارب ییاه هنیزه نینچ یریذپ تشگرب ،یا هعسوت نینچ تهج دایز یاه هنیزه یدنمزاین
 رایسب ،نآ تدمدنلب و تدم نایم تارثا هک دهد یم رارق ،هناروآدوس و هنایارگ تباقر یبوچراچ رد ار رهش و دریگ یم

 نیا .تسا یگدیچیپ یاراد ددعتم هوجو زا TOD دركیور ققحت ،یا هتشر نایم تیهام لیلد هب .دوب دهاوخ ریگمشچ
 ینوناق دانسا تروصب هک لقن و لمح و یزاسرهش دانسا اب مه و هدوب طوبرم یلوتم یاهداهن ددعت هب مه عوضوم
 هب هتسب زین اه هژورپ نیا ققحت یلام عبانم نیمأت یاه هویش ،رگید یوس زا .تسا طابترا رد ،دنشاب یم حرطم تسدالاب

 رد قفوم یاه هویش زا یرادربوگلا و هدوب یموب و یلحم الماک ،هدش رکذ دراوم مامت .دراد دوجوم یلام و ینوناق راتخاس
 یارب یطوسبم شرازگ ،ناگدننک هیهت تسا مزال اذل .دشاب یمن رسیم یگداسب ،رگید روشک رد دربراک یارب روشک كی
 هیهت هژورپ دربشیپ یارب یلام عبانم نیمأت هویش نینچمه و یداهن و ینوناق راتخاس ظاحل زا حرط ققحت هوحن هیجوت
 .دننک
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 عبانم
 ،(مراهچ پاچ) راشفا میهاربا ۀمجرت ،یا هنیمز ۀیرظن دیلوت لحارم و نونف ،یفیک شهوژپ ینابم ؛(4196)تیلوج ،نیبرک و ملستا ،سوارتشا

 .ین رشن :نارهت

 لقن و لمح رب ینتبم هعسوت بوچراچ رد یرهش یاه هزوح یزاس همانرب یامنهار (2196) .میرم ،یحیبذ و یفطصم ،رفدازهب
 رد (TOD) روحم لقن و لمح ۀعسوت دركیور دربراک ،(1196) رایدنفسا ،یقیدص و هثیدح ،یشرفت یرگسع و یبتجم ،نایعیفر

 ،مهدراهچ ۀرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب ۀمانلصف ،(هیقداص ورتم هاگتسیا :یدروم ۀعلاطم) یرهش یاه نیمز یربراک یزیر همانرب
 .069 -010 صص ،9 ۀرامش

 ورتم هاگیاج و یناگمه لقن و لمح رب ینتبم هعسوت موهفم یسررب ،(2196) میرم ،یدمحم و هیضار ،هدازاضر و یفطصم ،ناگداز سابع
 .10-94 ،16 ۀرامش ،متسه لاس ،رظن غاب ۀمانلصف ،نآ رد نارهت یرهش

 ۀعلاطم ؛نآ زکارم نییعت یاهرایعم و یمومع لقن و لمح رب ینتبم ۀعسوت موهفم نییبت ،(1196) ناملس ،یدارم و نارهم ،یباسحلا یلع
 .906-666 صص ،64 ۀرامش ،یزاسرهش و یرامعم-ابیز یاهرنه ۀیرشن ،زاریش ورتم 6 طخ :یدروم

 19-20:(16)1 ،رظن غاب یشهوژپ -یملع همانلصف ،یمومع

 .ژییآ :نارهت ،ییارس دیواج و شنمایک اضریلع ۀمجرت ،یبیکرت شهوژپ یاه شور ،(4196) یكیو ،کرالک وتالپ و ویلبد ،ناج ،لوسرک
 .(1220 ،یلصا نابز هب راشتنا خیرات)
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