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 0اههیرظن رب ینتبم میلقا رییغت و یرهش یحارط لماعت

 ینسح اضریلع
 ناریا ،نارهت ،ناریا تعنصو ملع هاگشناد یزاسرهش و یرامعم هدکشناد یزاسرهش یرتکد یوجشناد

 2یناریمش یدیفم دیجم دیس
 ناریا ،نارهت ،ناریا تعنص و ملع هاگشناد یزاسرهش و یرامعم هدکشناد یرهش یحارط رایداتسا

 ۲3/30/1190 :شریذپ خیرات   ۲0/۹/1190 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یرظن یاه هیاپ نتفرگ رظن رد نودب یزاسرهش دیدج یاهوگلا ندرب راک هب ،یتنس لقنو لمح یاهوگلا ،دمآراکان یاه یبای ناکم
 فیرعتزاب اذل .تسا میلقارییغت هدیدپ یلصا أشنم هک دنوش یم لماش ار تخاس ناسنا طیحم زا یمهم شخب یمیلقا طیارش اب بسانتم
 رب وس تارثا رگید یوس زا و دوش یم رادیاپ یطیحم داجیا هب رجنم وس کی زا میلقارییغت درکیور یاتسار رد یزاسرهش هیاپ لوصا
 هدیدپ و یرهش یحارط راتخاس نیب هیوسود طابترا ییاسانش ،رضاح شهوژپ فده .دهدیم شهاک ار میلقارییغت هدیدپ داجیا
 هدش هتفرگ کمک ییارگریسفت درکیور زا نآ رد هک تسا یداینب یقیقحت رضاح شهوژپ .تسا ،یا هخرچ دنیارف کی رد میلقارییغت
 یرهش یحارط یاهراتخاس فیرعتزاب رضاح شهوژپ درواتسد .تسا یفیک یاوتحم لیلحت ،درکیور نیا رد هتفرراک هب کینکت .تسا

 هدیدپ رب وس تارثا شهاک رب ینتبم یرهش یحارط و یزیر همانرب بوچراچ هئارا ،تخاس ناسنا طیحم اب قابطنا رد میلقارییغت و
 .دشاب یم مجسنم راتخاس کی رد میلقارییغت و (یوهام و یا هیور دعب) یرهش یحارط لماعت یموهفم یوگلا هئارا و میلقارییغت

 
 .یا هیور دعب ،یوهام دعب ،میلقا رییعت ،یرهش یحارط :یدیلک تاملک

 
 
 
 
 
 

                                                           
 اب ناریا تعنص و ملع هاگشناد رد هک دشاب یم یناریمش یدیفم یدیجم دیس رتکد ییامنهار اب ینسح اضریلع یرتکد هلاسر زا هتفرگرب رضاح هلاقم -0
 .تسا ماجنا لاح رد "میلقا رییغت درکیور اب یرهش یحارط لوصا نییبت " ناونع
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 همدقم
 حرطم یناهج و هدرتسگ تروص هب یدالیم 1210 ههد رد یژرنا نارحب زورب زا سپ میلقارییغت و یرادیاپ هلوقم
 صاصتخا دوخ هب ار ینیشنرهش و یرهش لئاسم زا یا هدرتسگ شخب نآ تارثا و میلقارییغت رضاح لاح رد .دیدرگ
 2013 لاس رد .(Mega, 2010, p. 3) تسا هدرک دشر ٪1۲ زا شیب 2113 لاس رد ناهج یرهش تیعمج .تسا هداد
 دور یم راظتنا تسا هدوب تیعمج لک دصرد 3۹/2۲ اب ربارب(The World Bank , 2018) یناهج کناب رامآ اب قباطم
 زا یکچوک رایسب دصرد اهرهش .(United Nations , 2018) دبای شیازفا دصرد ۹6 هب 1۲13 لاس ات نازیم نیا هک
 ناهج یاهرهش (Mega, 2010, p. 4) .دننک یم فرصم ار نآ عبانم زا یا هداعلا قوف مهس اما دننک یم لاغشا ار نیمز هرک
 تروص اهرهش رد یژرنا فرصم زا دصرد 1۹ ات 16 اما دننک یم لاغشا ار نیمز هرایس یاضف زا دصرد 3 اهنت
 یزاسرهش ریثأت نازیم .(Akbari, et al., 2016) دوش یم اهرهش هب طوبرم نبرک راشتنا دصرد ۲2 و دریذپ یم
 ات هعسوت لاحرد یاهروشک رد و دصرد 16 دودح ات هتفرشیپ یاهروشک رد میلقارییغت رب (لقنو لمح و نامتخاس)
 ناشن یمیلقارییغت هدیدپ رد ار اهرهش یحارط و اهرهش تیمها دنور نیا .(۹۹90 .یچشرف) تس، دصرد 1۹ ددح
 فرصم یاه هویش رد رییغت اب ینیشنرهش .دشاب یم یعیبط طیحم رب ناسنا ریثأت میلقارییغت یاه یروئت زا یکی .دهد یم
 زا یکی .(Akbari, et al., 2016) دنک یم کمک میلقارییغت دنور هب یا هناخلگ یاهزاگ راشتنا شیازفا لیلد هب یژرنا
 یرهش یحارط و یزاسرهش یاهوگلا .تسا نآ اب اهرهش یحارط و اهرهش یریذپ قابطنا میلقارییغت اب ههجاوم دراوم
 یاه نیمز ندرب نیب زا ،یتنس لقنو لمح یاهوگلا ،دمآراکان یاه یبای ناکم لیبق زا میلقارییغت لئاسم هب هجوت نودب

 هک دنتسه یدراوم هلمجزا ... و الاب ییامرگ تیفرظ اب حلاصم زا هدافتسا ،دح زا شیب یاه زاس و تخاس ،یرهش
 یلح هار ناونع هب رادیاپ یاهرهش هک تسا هدش ببس هلئسم نیا .دنا هتشاذگ میلقارییغت هدیدپ رب ار یدایز یاهدمایپ
 زا و هدوب دودحم رایسب رادیاپ یزاسرهش صوصخ رد کیروئت ینابم لاح نیااب .دوش حرطم شلاچ نیا لح یارب

 رد اذل .تسا هتشاذگ یقاب ناهج هغدغد نیرت گرزب ناونع هب ار شلاچ نیا ،میلقارییغت تعرس شیازفا هلئسم یفرط
 شهوژپ فده .دوش هتخادرپ اهرهش یحارط رد میلقارییغت هدیدپ هاگیاج فیرعتزاب هب تسا هدش یعس هلاقم نیا

 دنیارف کی رد میلقارییغت رد ریذپرثا و راذگرثا یرهش یحارط رصانع و لوصا هیوسود طابترا ییاسانش ،رضاح
 زا قیقحت ،فده بسحرب .تسا هدش ماجنا یرظن شخب رد هک تسا یفیک هعلاطم کی قیقحت نیا .تسا ،یا هخرچ
 شهوژپ رد هتفرراک هب کینکت .تسا هتفرگ مک ییارگریسفت درکیور زا اتسار نیا رد .ددرگ یم یدنب هتسد یداینب عون

 .تسا یفیک یاوتحم لیلحت رضاح

 
 شهوژپ درکیور :1 لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نآ راتخاس و یرهش یحارط
 لماکت رد و ایوپ نآ یاهریغتم و دوش یم فیرعت یناکم و ینامز طیارش هب هجوت اب هک تسا یعوضوم یرهش یحارط
 رگنایب یرهش یحارط موهفم یلماکت ریس .دشاب یم ناکم فرظ و نامز رذگرد و کیمانید یفیرعت یاراد و تسا
 موهفم نیا اه شرگن و یلمع و یرظن شناد طسب تازاوم هب هک یا هنوگ هب دشاب یم هزوح نیا هدنز و ایوپ تیهام
 .(Palazzo & Steiner, 2012) تسا یرهش یحارط یاه یگژیو زا یکی نامز رد یریذپ فاطعنا .تسا هتفای لماکت
 طیحم رد ینیع یتخانشابیز و یدبلاک ،یرصب تیفیک یاه هفلؤم یزاس هدایپ هیاپ رب 1610 ههد زا یرهش یحارط روهظ
 یرهش یحارط (2۹90) راکلگ .تسا هتفای لماکت نامز رذگ رد نآ یاه هفلؤم و یرهش یحارط یفیک دعب .تسا هدوب
 ،یدبلاک یاه هفلؤم ار یرهش یحارط یفیک رصانع یلیمکت یاه هفلؤم و دناد یم رادیاپ یاهناکم شنیرفآ رنه و ملع ار
 یرهش یحارط یلماکت دنیآرف یلک تاصخشم 0لودج .دنک یم یفرعم یطیحم تسیز و (ینهذ و ینیع) یتخانشابیز
 .دنک یم نایب ار ینامز یاه هرود رد

 (اه هفلؤم و نازادرپ هیرظن ،اه یگژیو ،فیرعت) ینامز یاه هرود رد یرهش یحارط یلک تاصخشم :1 لودج

 یرهش یحارط هفلؤم نارگشهوژپ / نازادرپ هیرظن یرهش یحارط یگژیو و فیرعت ینامز هرود

 .م 1610 ههد زا لبق

 یرامعم زا یوضع ناونع هب یرهش یحارط
 یزاس هرظنم رب دکؤم هجوت و دیفس رهش هراگنا

 و گنهرف زا یمسجت و هتشذگ یاهدنور رب ینتبم دیاب هدنیآ رهش حرط
 .دشاب مکاح یراج تاداع

 یرنه لوصا اب قباطم یزاسرهش نامه یرهش یحرط :تیسویلماک
 تسا

 نامسوه نوراب
 هتیزویلماک
 میاهنرب لیناد
 هینراگ ینوت
 سدگ کیرتاپ
 دراواه رزنبا

 دروفمام زیئول
 نیونآ دنومیر
 تیار یرنه
 هیزوبروکول
 ناک ییول
 ننیراس نیلا

 یدبلاک و یرصب
 ینیع یتخانشابیز

 .م 1610 ههد زا دعب

1610-1210 

 گرزب یرامعم ناونع هب نارامعم طسوت یرهش یحارط
 یزیر همانرب هتشر زا یشخب ناونع هب نازیر همانرب طسوت یرهش یحارط
 نیب یاه هطوحم یحارط ناونع هب رظنم نارامعم طسوت یرهش یحارط
 اه نامتخاس
 تسا طابترا داجیا رنه یرهش یحارط :نلاک نودروگ

 میاهنتوگ
 رکوز لپ
 نلاک نودروگ
 نکیب دنومدا
 چنیل نیوک
 درانوت رفوتسیرک 
 نیاتشا

 نیج
 زبوکیج
 ناتاناج
 تنراب
 ردناسکلا
 رپوک
 نیلکاژ
 نوتسیارب
  نیو دراچیر

 رظانم یرصب تیفیک اقترا
 (ینیع) یتخانش ابیز هفلؤم
 دشاب یم مرف یرهش یحارط هغدغد

1210-1۹10 

 دشاب یم یتسینردم مهف یرهش یحارط مهف
 مرف تیعبت هب مازتلا اب و درکلمع و مرف لباقت زا هدافتسا اب تیفیک مهف
 درکلمع زا
 هژیو هب یتخاسریز هکبش و نیمز یربراک ثحبم ود هب طوبرم درکلمع
 دشاب یم لقنو لمح
 ددرگ یم حرطم یرهش یحارط ندوب یدعب هس هصیصخ

 ماهنیزیار
 یتنطلس نمجنا
 ایناتیرب نارامعم
 ور نیلاک
 رتئوک درف

 ارگ درکلمع یرهش یحارط 
 یدرکلمع هفلؤم و (ینیع) یتخانشابیز هفلؤم

1۹10-1110 

 ناکم میاداراپ هب اضف میاداراپ لیدبت
 سناجت هلئسم اب لح هار و تسا اشگ هلئسم دنیآرف کی یرهش یحارط
 دشاب هتشاد
 دنیارف هاگدید هب ارگ هدروآرف هاگدید لیدبت و یا هیور داعبا هب هجوت
 ارگ
 یطیحم یحارط قیرط زا مرج زا یریگشیپ
 یرهش یحارط دنیآرف رد نتفای تکراشم

 ثرو تواس لکیام
 تروپاپار سومآ
 چنیل نیوک

 و ینیع یتخانشابیز ،یدرکلمع یاه هفلؤم 
 یکاردا – ینهذ یتخانشابیز
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1110-1113 

 03 راک روتسد و 1۹10 ههد یطیحم تسیز لئاسم ریثأت تحت
 .دیدرگ حرطم یرهش یحارط هغدغد ناونع هب یطیحم تسیز تاظحالم
 یرهش یحارط بلاغ میاداراپ ناونع هب رادیاپ یرهش یحارط یوگلا

 دشر ،یکیژولوکا ییارگ رهش ،هدرشف رهش هیرظن و رادیاپ یرهش مرف
 دنمشوه

 .تسا هدش حرطم راگن موب یرهش یحارط و رادیاپ یرهش یحارط
 فرصم رظنزا ییاراک لوصا اب هدخساپ یاه طیحم لوصا لیمکت
 اه متسیسوکا زا تظافح ،اه یگدولآ نداد لیلقت ،یژرنا

 پورتلاک رتیپ
 یلتنب نای

 زبوکیج نیج
 گراه کم
 جنیل

 

 و ینیع یتخانشابیز ،یدرکلمع یاه هفلؤم
 یطیحم تسیز هفلؤم و یکاردا – ینهذ یتخانشابیز

1113-1013 

 هعسوت فلتخم یاهوگلا زا یزاس زادنا مشچ و یزاسویرانس
 رادیاپ یرهش یحارط
 تفن رصع زا سپ یرهش یحارط :اهرهش ینهذ ریوصت یزاسزاب
 نبرکاسپ یرهش یحارط شزومآ

 گراه کم نای
 پورتلاک رتیپ
 نوتلوف مایلیو
 تربار ناتاناج
 ورای تربار
 سیوید نیلول

 

 

 نونکات-1013

 ناکم شزرا
 یطیحم و داصتقا ،عامتجا ،تمالس رب ناریثأت و ناکم تیفیک
 یمومع لقنو لمح و یرهش یحارط
 تسیز لباق یاهرهش
 (TOD) لقنو لمح هعسوت و یرصب یکیدزن ،یمومع یاهاضف
 اه هموح و اهرهش یارب یطیحم یحارط

 انومرک ویتم
 رتناپ
 لدزیت
 ثیه میت
 کوا رنات

 ناتاناج
 تنراب

 یلسیب یرال

 (Barnett & Beasley, 2015) ،(Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010) ،(Carmona M. , 2019) ،(lang, 2005) ،(Spirn, 2011) ،(Birch, 2011) :عبنم

 یا هیور و یوهام دعب ود یاراد یرهش یحارط شناد .دومن یسررب نآ داعبا رد ناوت یم ار یرهش یحارط راتخاس
 دعب رد و دوش یم هتخادرپ یرهش یحارط هدروآرف هباثم هب رهش تافص رد رظنراهظا و هعلاطم هب یوهام دعب رد ؛تسا
  .(1190 .راکلگ) تسا یرهش مرف هب یبایتسد یارب مزال دنیآرف هنیمزرد هعلاطم نآ هجوت نوناک یا هیور
 دهد یم لکش ار دعب نیا هک یراتخاس .دوش یم لماش ار رهش یفیک یاه تفص دعب نیا :یرهش یحارط یوهام دعب
 .یرهش یحارط لوصا و تفایهر ،میاداراپ زا دنا ترابع
 مسینردم تسپ و مسینردم ،کیسالکوئن یاه میاداراپ رد ناوت یم ار یزاسرهش یاه شبنج و اه تضهن :اه میاداراپ
 هیاپ رب هک 03 نرق رد یرهش یحارط یاه شبنج و اه تضهن نیرت مهم زا .(lang, 2005) دومن یدنب میسقت
 ،(CNU Congress for the New Urbanism, 2018) نیون یزاسرهش هب ناوت یم تسا مسینردم تسپ یاه میاداراپ
 یتنس هعسوت ،(Crow, 2009) یرهش اتسور ،(Bahrainy & Bakhtiar, 2016) (TOD) روحم لقنو لمح هعسوت
 ,Fainstein) لداع رهش ،(Brenner, 2009) یداقتنا هیرظن ،(Bahrainy & Bakhtiar, 2016) یگیاسمه یاهدحاو

 , .Carmona M) راداپ یرهش یحارط ،(۲190 .یناریمش یدیفم & درفنم یدیعس) دنمشوه دشر ،(2013

Sustainable urban design: principles to practice, 2009)، یرهش نرق کی یارب یرهش یحارط (Bahrainy & 

Bakhtiar, 2016)، دومن هراشا.  
 یحارط دعب نیرت مهم .تسا هتشاد میاداراپ ظاحل هب ار یا هدرتسگ لوحت ریخا یاه ههد رد یرهش یحارط شناد
 هدوب راذگ تسایس یرهش یحارط هب ارگ لوصحم یرهش یحارط زا و ویتیزاپ هب ویتامرن درکیور زا لوحت ،یرهش
 .(carmona & Tiesdell, 2007) تسا
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 تفایهر 9 نونکات 13 نرق یادتبا زا یرهش یحارط هرود لوط رد یراج یاهرایعم و اهدرکیور هب هجوت اب :اه تفایهر
 :(1190 .ییارق & رادکنب) درک یدنب هتسد ناوت یم ار یلک
 و یرصب یامیس رب دیکأت و هدوب ارگ لوصحم ًالابلاغ :(1610 یادتبا ات 13 نرق یادتبا) یرصب – یدبلاک تفایهر
 .تسا هتشاد یرهش یاضف یرهاظ و هناسانش ابیز یاه هبنج
 و اهاضف ،یعامتجا یاه هبنج ًالاتدمع و هدوب ارگ دنیآرف ًالابلاغ :(1۹10 ات 1610 یادتبا) یکرادا – یعامتجا تفایهر
 .دهد یم رارق رظندم ار ناکم هب قلعت سح و یرهش یاضف زا اه نآ کرادا هوحن و اه تیلاعف
 یا هدیدپ ناکم تفایهر نیا رد و هدوب ارگ لوصحم و ارگ دنیآرف ًالابلاغ :(نونکات 1۹10 ههد زا) یزاس ناکم تفایهر
 زا و ناکم یدعب هس راتخاس ناونع هب اضف زا و دوش میسقت شا هدنزاس یاه هفلؤم هب دناوت یمن هک تسا یفیک ًالالماک
 .دنک یم دای ناکم ره یمومع و زیامتم هصخشم نیرت لماک ناونع هب رتکاراک
 رب ینتبم و یرصب – یدبلاک تفایهر اب نردم یحارط هب خساپ رد 1610 ههد زا یرهش یحارط لوصا :لوصا
 راکلگ .تسا هدش لیمکت اه تفایهر اب قابطنا رد و نامز رذگرد لوصا نیا .تسا هدشداجیا نردم یاه میاداراپ
 -یبرجت ، یرکلمع هفلؤم هس رد ناکم تفایهر هیاپ رب ار اه نآ یرهش یحارط لوصا صوصخ رد(1190)
 یزاس ناکم تفایهر رب ینتبم یرهش یحارط لوصا نیرت مهم زا . دنک یم یدنب هتسد یطیحم تسیز و  یتخانشابیز
 ،نیلویل ،نملوک ،زدلابیت ،ناناچوب ،فلر ،زلوش نوچمه ینازادرپ هیرظن طسوت هدش هئارا یحارط لوصا هب ناوت یم
 هراشا  یلزاب ،تنراب ،زبوکیج ،درایلپا ،ثرو تواس ،لدزیت ،انومراک ،رتناه ،نتاه ،نیرگ ،نسلن ،گنل ،رتناپ ،سیوید
 و تفایهر عون رد نآ عبطلاب و تسا هدش حرطم 1۹10 ههد یاهتنا رد میلقارییغت و یرهش یرادیاپ ثحابم . دومن
 ناکم تفایهر هب یکرادا – یعامتجا تفایهر هرود نیا رد .تسا هدرکادیپ دومن یرهش یحارط لوصا یاه هفلؤم
 هکلب دور یم نیب زا و هدش دورطم رت لبق یاه تفایهر ناکم تفایهر روهظ هک تسین انعم نیدب نیا .ددرگ یم لیدبت
 رد .تسا هدشداجیا یرهش یحارط هصرع رد دیدج یاه شرگن دورو و اه یتساک هب داقتنا رد دیدج تفایهر ره
 یاه هغدغد و یرهش یحارط لوصا یاه هفلؤم هب هجوت اب .تسا هدش رت لماک لوصا و اه هفلؤم ناکم تفایهر
 و یمیلقا شیاسآ ثحابم ًالاتیاهن یرهش یحارط رد یطیحم تسیز تاعوضوم هب نتخادرپ 1۹10 ههد رد یطیحم تسیز
 یحارط یاهراکهار و هدیدپ نیا اب اهرهش قابطنا و میلقارییغت ثحابم صوصخ رد و تسا هدوب دوجوم طیحم ظفح
 .تسا هدشن هئارا یراد هیور و مجسنم ثحابم نونکات میلقارییغت اب قبطنم
 نیا هک یراتخاس .دوش یم لماش ار رهش مرف یریگ لکش یزیر همانرب راتخاس دعب نیا :یرهش یحارط یا هیور دعب
 (حطس) سایقم و دنیآرف زا دنا ترابع دهد یم لکش ار دعب
 نآ یط رد هک تسا صاخ هژورپ طیارش اب راگزاس و کیتامتسیس دنیآرف کی قیرط زا یرهش یحارط :دنیآرف
 طیارش هب هجوت اب ،تسا دوخ صاخ یاه هصخشم یاراد یحارط هژورپ ره .دنک یم لیدبت لمع هب ار یملع یاه شور
 رد ریگرد تاعوضوم ای و یحارط یاه سایقم ای و نامز ،یحارط رب مکاح یاه میاداراپ زا هتفرگ تءاشن هک هژورپ ره
 ناج .دشاب هتشاد یژتارتسا کی دیاب یرهش یحارط دنیارف ره .تسا هدش هئارا یفلتخم یاهدنیآرف دشاب یم یحارط
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 نآ زا یحارط رد اه نآ هک دنیآرف هک دنراد رواب تقیقح نیا رب ، نرامعم و نازاسرهش رثکا هک دنک یم نایب(6۹90) گنل
 یرظن ثحابم رد هاگدید نیا دوجو نیااب .دشاب نییبت و فیصوت لباق هک تسا نآ زا رت هدیچیپ رایسب دننک یم روبع
 یارب تسا یعنام هجیتنرد و تسا یدج تالاؤس و اه شسرپ هب نتخادرپ یارب یگرزب عنام اریز تسین هتفریذپ
 ,Shirvani) یناوریش .دنک یم نایب ار یرهش یحارط یارب ار یا هلحرم 2 دنیآرف (2290) ینیرحب .یقرت و تفرشیپ

 ،کیتپونیس شور ،ینورد شور:زاشور ا ترابع هک دنک یم یفرعم هورگ 6 رد ار یرهش یحارط یاه شور(1985
 یشور ناونع هب کیتپونیس شور نایم نیا رد هک .لاکیدار دنیارف ،مسیلارولپ دنیآرف ،ءزج هبءزج دنیآرف ،یلیمکت شور
 دنیآرف لدم کی ایناتیرب نارامعم یتنطلس هسسوم .تسا هدش لیکشت ماگ تفه زا و دوش یم هتخانش عماج و یقطنم

 ،یتخانش موب یزیر همانرب دنیآرف کی رنیتسا یردیرف .(Palazzo & Steiner, 2012) تسا هدرک هئارا ار یا هلحرم راهچ
 یانبمرب یحارط دنیارف شناراکمه و نوسکس .(Palazzo & Steiner, 2012) دهد یم هئارا ار تسا ماگ هدزای لماش هک
 ,Palazzo & Steiner) دنهد یم هئارا ار یا هلحرم تفه دنیارف هدنیآ لسن یارب عبانم یرادهگن و ظفح و رادیاپ هعسوت

 یارب(6۹90) دازکاپ .(Palazzo & Steiner, 2012) دنک یم نایب ار هلحرم 2 یرهش یحارط دنیآرف یارب انومرک .(2012
  دنک یم یفرعم ار یلصا ماگ 1 یحارط دنیآرف
 هب رجنم هک دشاب یم نآ ماجنا یاه سایقم و یزیر همانرب حطس رد توافتم داعبا یاراد یرهش یحارط :(حطس) سایقم
 یحارط دنیارف (carmona & Tiesdell, 2007) روپ یندم .ددرگ یم فلتخم یاهدرکیور اب فلتخم تالوصحم دیلوت

 .یدجام & .بیبح .ینیسحلا دیس) یناوریش .دنک یم یدنب هتسد (درخ ،هنایم ،نالک) یحطس هس دنیآرف کی ار یرهش
 (یرهش یحارط یامنهار ،اه همانرب و اه تسایس ،فادها) یحطس هس دنیارف کی ار یرهش یحارط دنیارف زین (0190
 یزیر همانرب) حطس هس رد ار یرهش یحارط دنیارف حوطس (2۹90) راکلگ رگید یدنب هتسد کی رد .دهد یم هئارا
 یحارط راتخاس هدش حرطم دراوم هب هجوت اب .دنک یم یدنب هتسد (یرهش یحارط یاهروتسد ،(یکیتکات ،یدربهار
 .دومن میسرت ریز تروص هب ناوت یم ار تخاس ناسنا طیحم اب طابترا رد یرهش

 
 تخاس ناسنا طیحم اب طابترا رد یرهش یحارط راتخاس :3 لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نآ راتخاس و میلقارییغت
 لئاسم زا یکی ار میلقارییغت (2015) ناراکمه و رتراک .تسا نردم یگدنز یطیحم تسیز یاهدمایپ زا یکی میلقارییغت
 اهنت ناهج یاهرهش .دشاب یم نیمز هرک ندش مرگ میلقارییغت یاهدمایپ زا یکی .دنناد یم 03 نرق لیاوا رد هدش فیرعت
 ار نبرک راشتنا دصرد ۲2 و یژرنا فرصم زا دصرد 1۹ ات 16 اما ،دننک یم لاغشا ار نیمز هرایس یاضف زا دصرد 3
 لیلد هب یگدنز تیفیک و یرهش یاه تخاسریز یارب یدیلک تادیدهت یمیلقا تارییغت .دوش یم اهرهش هب طوبرم
 دننک یم داجیا کاخ یعضوم ندش کشخ و دیدش یامرگ داجیا ،لیس و دیدش یاه نافوط ،اهایرد بآ حطس شیازفا

(Akbari, et al., 2016). Bats (1013) دهد یم هئارا ار لیذ میلقارییغت هناگ تفه یاه یروئت. 
 میلقارییغت یاه هیرظن :2 لودج

 متفه یروئت مشش یروئت مجنپ یروئت مراهچ یروئت موس یروئت مود یروئت لوا یروئت
 یدیشروخ تارییغت یا هرایس تکرح یسونایقا یاه نایرج یناسنا تارثا ودبلآ و ربا یریگ لکش تاتسومرتویب یپورتنآ یناهج شیامرگ

 (Bast, 2010, p. 6) :عبنم

 و یجراخ لماوع هتسدود هب ار میلقا رییغت لماوع ناوت یم نیمز یور رب نآ تارثا و میلقارییغت یاه یروئت هب هجوت اب
 .درک یدنب میسقت ریز لودج اب قباطم یلخاد لماوع

 میلقا رییغت لماوع :9 لودج
 میلقارییغت لماوع

 یجراخ لماوع
 یلخاد لماوع

 یعیبط تارییغت ناسنا زا یشان تارییغت

 0چیوکنالیم تارییغت
 تیلاعف

 یدیشروخ
 اب راد هلابند هراتس دروخرب :لماوع ریاس
 نآ تارثا و نیمز

 3یا هناخلگ یاهزاگ
 و 9یرفسوپورت یاه هناشفا
 اهربا

 2رفسوتارتسا نزا
 حطس تارییغت
 نیمز

 یاه ناروف
 یناشف شتآ

 (McGuffie & Henderson-Sellers, 2005) :عبنم

 لئاسم زا معا یناسنا یاه تیلاعف هیلک .دنک یم یهد نامزاس ار نآ یدنب هرکیپ و امیس ،طیحم رد فرصت و لخد اب ناسنا
 طیحم و نیمز راتخاس رب میلقا .دراذگ یم ریثأت یگدنز طیحم یاه هدیدپ رب ییاضف نامزاس ،نکسم ،اه هاگ تنوکس ،یتیعمج
 یناسنا یاه تیلاعف نیب هطبار .تسا رثؤم میلقا رب زین یناسنا یاه تیلاعف لباقم رد و دراذگ یم ریثأت یتسیز راتخاس و یزرواشک
 .1190 .;مارهش .یمیهیدروپ) تسا یهجودنچ یاهدتسوداد زا یا هعومجم اه نآ نایم طابترا هکلب تسین هیوس کی هطبار میلقا و

 .دومن میسرت ریز تروص هب ناوت یم ار تخاس ناسنا طیحم اب طابترا رد میلقارییغت راتخاس هدش هئارا دراوم هب هجوت اب .(۲ .ص

 
 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم تخاس ناسنا طیحم اب طابترا رد میلقا رییغت راتخاس :9 لکش

                                                           
1 Milankovitch 
2 Greenhouse gases 
3 Troposphere 
4 Stratosphere 
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 یرهش یریذپ قابطنا و میلقارییغت
 ای و یراگزاس عوضوم هب یرتشیب هجوت زور هبزور ،میلقارییغت هب طوبرم تیعطق مدع و تارطخ شیازفا هب هجوت اب
 ،میلقا رییغت ینعی هدیدپ نیا لباقم رد یرادیاپ و تمواقم هب ار ناسنا ناکما دح ات هک دوش یم فوطعم ییاه یژتارتسا
 میلقارییغت اما دنا هتشاد یراگزاسدوخ فارطا یاه طیحم اب هراومه اه ناسنا خیرات یط رد هچرگا .دزاس یم رداق

 مدع و تارطخ شیازفا .دنک یم دیدهت ار رشب یگدنز هک یا هنوگ هب تسا هدرک داجیا ار یصاخ و دیدج یاه شلاچ
 یا هلئسم میلقارییغت هچرگا .تسا هتفای شیازفا ریخا ههد ود یط رد ،نآ اب یراگزاس و هدیدپ نیا دروم رد نانیمطا

 رظن هطقنزا میلقا رییغت رد یرهش قطانم زیامتم شقن هزورما اما تسا هدوب رظندم یلم حطس رد بلغا و تسا یناهج
 (Doherty, Klima, & Hellmann, 2016) .تسا شیازفا هب ور یراگزاس و شهاک
 :دومن یدنب هتسد هلوقم هس رد ناوت یم ار میلقارییغت هب یرهش نازیر همانرب و ناحارط خساپ
 .یصوصخ شخب هعسوت و یتلود یاه نامزاس یارب یرهش یاه تسایس و اهراکهار ،اه نومنهر هئارا (0)
 و اه تسایس زا یا هعومجم هئارا و دنراد یمیلقارییغت أشنم هک یعیبط یایالب هب یخساپ ناونع هب میقتسم مادقا (3)
 .هدیدپ نیا زا هتفریذپ ریثأت یحاون یارب یحارط یاه نومنهر
 ,Kozlowski & Yusof) .قیقحت زکارم و اه هاگشناد رد تاقیقحت زاغآ و یتلود یاهدرگزیم رد نابیتشپ شقن هئارا (9)

2016) 
 یزیر همانرب و یحارط یکیژولوکا موهفم یانبم رب یکیژولوکا عماج یزیر همانرب یارب ار یدیدج درکیور گنای نک
 هک زبس تخاسریز :زا دنا ترابع تخاسریز 2 نیا .داد هئارا تخاسریز 2 هچراپکی یتسیز ماغدا تروص هب یرهش
 و بالضاف و بآ زا تظافح متسیس هدنریگربرد هک یبآ تخاسریز ؛تسا زبس یعیبط یحاون مامت هدنریگربرد
 یروآ عمج تاناکما و اهرذگبآ ،اه هداج هدنریگربرد هک یرتسکاخ تخاسریز ؛تسا یلک یکیلوردیه تیریدم
 نینچمه و ینوریب یاضف و اه یراویدراچ ،هدش هتخاس طیحم هدنریگربرد هک زمرق تخاسریز و ؛تسا بالضاف
 یحارط و یکیژولوکا عماج یزیر همانرب یارب ار ییانبم ،تخاسریز 2 نیا ماغدا .تسا ناسنا یلصا یاه تیلاعف
 (Kozlowski & Yusof, 2016) .دروآ یم مهارف یکیژولوکا یرهش یاه طیحم
 یریگ هجیتن و ثحب
 رد هک یرهش یحارط بوچراچ و اهراتخاس ،دنیآرف زا هک یفلتخم فیراعت هب هجوت اب دوش یم شالت ثحبم نیا رد
 میلقارییغت و یرهش یحارط هیوسود قابطنا زا ار یدیدج یموهفم بوچراچ ات دوش هتفرگ کمک هدش رکذ الاب بلاطم
 هژیو درکیور رد .دنتسه طابترا رد مهاب نامز مه هک تسا یا هیور و یوهام دعب ود یاراد یرهش یحارط .ددرگ هئارا
 یحارط یوهام و یا هیور داعبا نیب هطساو یرهش یحارط ینف بوچراچ رد نآ داعبا و میلقا رییغت شهوژپ نیا

 رصانع نآ رد هک میتسه هجاوم یا هخرچ دنیآرف کی اب یرهش راتخاس رد میلقارییغت لماعت رد .دراد رارق یرهش
 ریذپرثا اه صخاش یرسکی یور رب میلقارییغت یناسنا لماوع أشنم ناونع  هب اه نآ تاطابترا هعومجم و یرهش یحارط
  .یا هناخلگ یاهزاگ ،نیمز حطس تارییغت ،یترارح ریازج :زا دنا ترابع اه صخاش نیا .دنتسه



 111 ...میلقا رییغت و یرهش یحارط لماعت

 

 هک ؛ددرگ یم نوزوا هیال تارییغت و CO2 زاگ شیازفا ،یناهج شیامرگ هب رجنم رتارف حطس کی رد دوخ لماوع نیا
 .ددرگ یم یناهج حطس رد میلقارییغت هب رجنم دنیآرف یاهتنا رد

 
 تخاس ناسنا طیحم اب میلقا رییغت لماعت :4لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدش لیکشت اه لمعلاروتسد و یکیتکات ،یدربهار حطس زا هک تسا یحطس هس دنیارف کی یرهش یحارط یا هیور دعب
 یوهام دعب .دشاب یم یرهش یحارط رصانع رد یزاس هدایپ لباق اه لمعلاروتسد نیا دنیآرف نیا یاهتنا رد هک تسا

 هدش هئارا 6لکش رد میلقارییغت اب یرهش یحارط قابطنا .دنشاب یم یرهش یحارط لوصا و اه تفایهر ،اه میاداراپ لماش
 :زا دنا ترابع یلک تروص هب رصانع نیا .دنک یم ادیپ دومن یرهش یحارط رصانع رد یرهش یحارط داعبا .تسا

 طیحم کارتشا اب .(URBAN DESIGN, 2018) یعیبط رظنم و لقنو لمح ،اه نابایخ ،یمومع یاضف ،اه نامتخاس
 لکش) دومن هئارا مجسنم بوچراچ کی تروص هب ار میلقارییغت و یرهش یحارط یاهراتخاس ناوت یم تخاس ناسنا

6). 

 ،یکیتکات ،یدربهار) حطس هس رد هک هدوب یا هیور دعب لوا دعب .دوش یم لماش ار یلک دعب هس مجسنم بوچراچ نیا
 ،لوصا ،تفایهر ،میادراپ لماش هک تسا میلقارییغت یوهام دعب مود دعب .تسا هدش هئارا (یرهش یحارط یاهروتسد
 دشاب یم یرهش یحارط یوهام دعب موس دعب .دشاب یم میلقارییغت رب راذگرثا و ریذپرثا یاه هصخاش و میلقارییغت أشنم
 هک تسا یحطس 9 راتخاس کی هچراپکی بوچراچ نیا .دوش یم لماش ار یرهش یحارط لوصا و تفایهر ،میادراپ هک
 .دوش یم لماش ار یلصا ماگ هد
 و تیعضو شجنس ،فادها ،زادنا مشچ نیودت لماش هک تسا یزیر همانرب تدمدنلب حطس کی :یدربهار حطس
 نرق یارب یحارط) یرهش یحارط یاه میادراپ هیاپ رب فادها و زادنا مشچ نیودت حطس نیا رد .دشاب یم اهدربهار
 ناکم و یرادیاپ یاه تفایهر هیاپ رب تیعضو شجنس زا دعب .دریگ یم تروص میلقارییغت و (رادیاپ یحارط و یرهش
 .ددرگ یم قیقدت زادنا مشچ یزاس
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 رد .دشاب یم اه هنیزگ یبایزرا و هئارا ،اه لح هار نیودت لماش هک تسا یزیر همانرب تدم نایم حطس کی :یکیتکات حطس
 هئارا (یطیحم تسیز ،یتخانشابیز ،یدرکلمع) یرهش یحارط و میلقارییغت ،یرادیاپ لوصا هیاپ رب اه لح هار حطس نیا
 .ددرگ یم
 هئارا ،رترب هنیزگ باختنا لماش هک تسا یزیر همانرب ییارجا و تدم هاتوک حطس کی :یرهش یحارط یاهروتسد
 (یعیبط رظنم و لقنو لمح ،اه نابایخ ،یمومع یاضف ،اه نامتخاس) هناگ جنپ رصانع رد یحارط و اه لمعلاروتسد
 .دشاب یم

 
 میلقارییغت و یرهش یحارط قابطنا :۲لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رب میلقارییغت أشنم ناونع هب تخاس ناسنا طیحم .دیآ یم دوجو هب تخاس ناسنا طیحم هعومجم دنیآرف نیا هجیتنرد
 شیازفا هب رجنم هجیتنرد .دراذگ یم رثا یا هناخلگ یاهزاگ و نیمز حطس تارییغت ،یترارح ریازج داجیا هوحن و دنور

CO2، یناسنا أشنم اب میلقارییغت داجیا هب رجنم تالوحت عومجم .ددرگ یم یناهج شیامرگ و نوزوا هیال تارییغت 
 اهرایعم اب قباطم یرهش یحارط لوصا ،یوهام و یا هیور دعب رد هچنانچ .تسا یا هخرچ ًالالماک دنیآرف نیا .ددرگ یم
 نآ هجیتنرد و دراد ار میلقارییغت اب یریذپ قابطنا نیرتشیب تخاس ناسنا طیحم ددرگ هئارا میلقارییغت یاه صخاش و
 .دبای یم شهاک میلقارییغت یناسنا تارثا
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 یهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هلمجزا میلقارییغت و یرهش یحارط .تسا نآ هدنهد لیکشت یاهراتخاس شنک مهرب زا یدنیآرب تخاس ناسنا طیحم
 تخاس ناسنا طیحم یفیک ثحابم هب خساپ رد یرهش یحارط .دنیآ یم رامش هب نآ هدنهد لیکشت یاهراتخاس
 دناوت یم یرهش یحارط اذل .دریذپ یم ریثأت نآ زا مه و دراذگ یم ریثأت طیحم نیا رب مه میلقارییغت و تسا هدش حرطم
 یاه هیرظن رضاح شهوژپ یط .ددرگ حرطم میلقارییغت اب طیحم قابطنا راتخاس زا یشخب ناونع هب هطبار نیا رد
 اب تسا هدش شالت و دش ییاسانش یرهش یحارط رد میلقارییغت عوضوم هب نتخادرپ پگ و تسا هدش یسررب فلتخم
 .دوش هئارا یدیدج مجسنم یموهفم بوچراچ ،اه نآ رد رثؤم لماوع میلقارییغت و یرهش یحارط یاهراتخاس لیلحت
 :درمشرب شهوژپ یلصا یاه هتفاب ناونع هب ناوت یم ار ریز یاه هتفای هصالخ روط هب
 یرهش یحارط رب میلقارییغت و میلقارییغت رب یرهش یحارط راذگرثا یاهراتخاس هئارا
 تارییغت اب قابطنا رد یرهش یحارط یاه هیور و اهدنیآرف ،اهراتخاس یقطنم و یملع لوصا نیودت و طابترا داجیا
 یمیلقا
 نآ تارثا شهاک و میلقارییغت اب بسانتم یرهش یحارط و اهرهش رد یرادیاپ یاهرایعم یاه هجنس نیودت
 رد میلقارییغت و یرهش یحارط عوضوم اب اهرهش رد فلتخم نارگ شنک و نادنمشیدنا هاگدید ماجسنا و یگتسویپ
 نا لوصح لباق یاه تیفیک و میلقارییغت هب ساسح یرهش یحارط لمعلاروتسد کی داجیا دنیآرف
 میلقارییغت ًالاصوصخ یطیحم تسیز تالضعم و یرهش یحارط رد یرادیاپ لوصا دنویپ یارب مزال هنیمز و رتسب داجیا
 نآ ریاظن و
 یزیر همانرب و یحارط فلتخم حوطس رد میلقارییغت هدیدپ نتفای تیمها
 عبانم
 .نارهت هاگشناد :نارهت .یرهش یحارط دنیآرف .(2290) .ح .س ،ینیرحب

 ناکم تفایهر هب یکاردا و یعامتجا و یدبلاک یاه هفلوم زا؛ یرهش یحارط لوصا رد اه میاداراپ رییغت .(1190) .ف ،ییارق و ..ا ،رادکنب
 .12-0۲ .(ناتسبات و راهب)6 ،یزاسرهش و یرامعم همان .یزاس

 .یدیهش :نارهت .یرهش یحارط دنیآرف و یرظن ینابم .(6۹90) .ج ،دازکاپ

 .یتشهب دیهش هاگشناد :نارهت . هنایم و نالک سایقم -رادیاپ طیحم یحارط رد یمیلقا نابز .(1190) .;مارهش ،یمیهیدروپ

 رد نآ تسبراک و دنمشوه دشر یوگلا یرهش یحارط تیاده دانسا یفرعم .(ید .۲190) .س ،یناریمش یدیفم و ..س ،درفنم یدیعس
 .600-010 .(92)90 ،رظن غاب .ناریا

 .یزیر همانرب دنیآرف رد یرهش یحارط سایقم و حوطس یلماعت درکیور .(زییاپ .0190) .ح ،یدجام و ..ف ،بیبح ..م .س ،ینیسحلا دیس
 .2۲-32 .(33)1 ،رظن غاب

 .۹2-۲6 .(۹2)۹0 ،هفص .میلقا رییغت رصع رد یرامعم .(ناتسبات و راهب .۹۹90) .ر ،یچشرف

 .12-۹3 .(12)۲0 ،هفص .یجنس ناکم کینکترب یدمآرد : یرهش یحارط رد ناکم شجنس .(2۹90) .ک ،راکلگ

 .66-0۲ .(26)20 ،هفص .زیر حرط یرهش یحارط و راذگتسایس یرهش یحارط .(2۹90) .ک ،راکلگ

 .یتشهب دیهش هاگشناد :نارهت .یرهش یحارط هیرظن باب رد یتالمات : رادیاپ ناکم شنیرفآ .(1190) .ک ،راکلگ
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 .290-11 ،هفص .اه دنیآرف ای دنیآرف ،یرهش یحارط .(راهب .1190) .ک ،راکلگ

 .نارهت هاگشناد :نارهت (مجرتم ،رف ینیع .ع) .طیحم یحارط رد یراتفر مولع شقن یرامعم هیرظن شنیرفآ .(6۹90) .ج ،گنل
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