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 گذر پیاده کالبذی هایاصالت: موردی شهزی نمونه پایذار گزدشگزی
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 احمذ حمسه زاده

 اػالٔی، ٔش٘ذ، ایشاٖ آصاد ٔش٘ذ، دا٘ـٍبٜ ؿٟشی، ٚاحذ سیضی ثش٘بٔٝ ٚ جغشافیب ٌشٜٚ دوتشای دا٘ـجٛی

 1داوود مختاری
 تجشیض، تجشیض، ایشاٖ دا٘ـٍبٜ طئٛٔٛسفِٛٛطی ٌشٜٚ ػّٕی ٞیئت ػوٛ

 بشیر بیگ بابایی
 اػالٔی، ّٔىبٖ، ایشاٖ آصاد ّٔىبٖ، دا٘ـٍبٜ ؿٟشی، ٚاحذ سیضی ثش٘بٔٝ ٚ جغشافیب ٌشٜٚ ػّٕی ٞیئت ػوٛ

 23/2/1400تبسیخ پزیشؽ: 8/4/1399تبسیخ دسیبفت:

 چکیذه

 ّذف گشدشگشی ابضاسّای اص یکی شْشّا، بعٌَاى تاسیخی ّایبافت حفاظت با شْشی پایذاس گشدشگشی افضایی ّن هباحث

-فشٌّگی گزس پیادُ ایي صهیٌِ دس دسآهذُ اجشا بِ هَضَعات اٍلیي اص یکی. داسد سابقِ ایشاى دس کِ است دِّ ، چٌذیيفشٌّگی

-هی هاّیت تغییش تشبیت خیاباى بِ دٍسُ پْلَی دس ٍ است بَدُ ًَبش کَچِ قاجاس دٍسُ دس کِ گزس ایي. باشذ هی تبشیض تشبیت تجاسی

؛ ٍ باشذّستٌذ، هی گزس بش عوَد کِ ّایی بست بي ٍ ّا کَچِ دس قاجاس دٍسُ بااسصش بٌاّای اص تشکیبی شاهل خَد رات دّذ، دس

 گزس عشض ًسبت بِ ّوخَاى بسیاس ًظن ٍ فشم داسای کِ است بَدُ دٍسُ پْلَی خذهاتی-تجاسی ّای هجتوع شاهل ًیض گزس خَد

 البتِ باشذ. هی هعواسی دٍسُ اص هشخصی ًسبتا صهاى بِ ٍابستِ ٍاحذّای ایي تشکیب حاصل هعواسی آى فضای کِ گزسی- ّستٌذ؛

اسصش  حال است، دس اًجام حال دس اصیل دٍسُ هعواسی ّای ساصُ تخشیب با کِ اخیش سالْای َّیت بی ساصّای تقشیبا ٍ ساخت

 دس .باشذ فشٌّگی هی گشدشگشی دستاٍسدّای حزف لحاظ اص ّن ٍ فشٌّگی اسصشْای لحاظ اص ّن گزس ایي اسصشْای اص صدایی

 پیادُ شْشی پایذاس بش گشدشگشی ساخت اٍلیِ دٍسُ تاسیخی-فشٌّگی هاًذُ باقی بٌاّای بصشی اسصشْای تاثیش گشدیذ سعی هقالِ ایي

 هَسد گزس دس اًجام حال دس جذیذ ساصّای ساخت ٍ ٍ تغییشات ّایآسیب ٍ گشدد باصشٌاسی تبشیضًَبش( تشبیت)کَچِ تاسیخی گزس

 .گیشد قشاس ًقذ
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 ٔمذٔٝ

 ٚ ثبؿذ ٔی فشٍٞٙی ٚ تبسیخی ؿٟشٞبی دس ؿٟشی ٌشدؿٍشی ٚجٝ تشیٗ ٟٔٓ ٚالغ دس فشٍٞٙی ٌشدؿٍشی

 تبسیخی ثٙبٞبی اٞذاف، وـف ػبیش ٔیبٖ آٖ، دس اص ٔملٛد وٝ اػت ٌشدؿٍشی اص فشٍٞٙی، ؿىّی ٌشدؿٍشی"

وٝ،  حذی ثٝ ٚ ٌزاسد ٔی جبی ثٝ ٞب ٔحًٛٝ ٚ ثٙبٞب ایٗ ثش ٔخجتی ثؼیبس تبحیش فشٍٞٙی ٌشدؿٍشی. ٞبػت ٚٔحًٛٝ

ٌشدؿٍشی،  اص ؿىُ ایٗ سػبیت حمیمت دس. وٙذ ٔی وٕه آٟ٘ب اص حٕبیت ٚ ٍٟ٘ذاسی خٛد، ثٝ ٔمبكذ ثشآٚسدٖ یثشا

: التلبدی ٚ اجتٕبػی، فشٍٞٙی ٔٙبفغ ٚاػٌٝ ٔزوٛس، ثٝ حٕبیت ٚ ٍٟ٘ذاسی ثشای وٝ اػت ٞبیی تالؽ ثش ٔٛجٝ یّیدِ

 (.665: 1383كٕذی س٘ذی، )ؿٛد ٔی دسخٛاػت ثـشی جبٔؼٝ ؿٛد، اص ٔی ٔشثٛى ُّٔ ٕٞٝ ػبیذ آٟ٘ب لِجَُِ اص وٝ

حشاػت،  ٔٙـٛس، تشغیت ایٗ اص ایىٛٔٛع ٞذف...  ایىٛٔٛع – 1796 ٘ٛأجش ٔلٛة فشٍٞٙی ٌشدؿٍشی ٔٙـٛس "

ٌشدؿٍشی، ...  ثبؿذ اػت، ٔی ثـشی ٔیشاث ٕٔتبص جضء وٝ تبسیخی ٞبی ٔحًٛٝ ٚ ثٙبٞب استمبی ٚ حفبظت یٗتوٕ

 تبسیخی ثٙبٞبی فوبی ثش ٌشدؿٍشی تبحیش. اػت فشٍٞٙی ٚ اجتٕبػی، ا٘ؼب٘ی، التلبدی ٘بپزیش تغییش ٚالؼیت یه

...  یبثذ افضایؾ فؼبِیت ایٗ ٌؼتشؽ ٚ ایجبد ؿشایي ٚاػٌٝ ثٝ تٛا٘ذ ٔی حتی ٚ داؿتٝ ای ٚیظٜ إٞیت ٞب ٚٔحًٛٝ

 .(666: 1383 س٘ذی كٕذی)

 (25-26: 1989ثٙیبٔیٗ،  )ٚاِتش "ثخـذ ٔی ؿىُ ؿٟش ثٝ خبًشٜ ٚ ػبصد ٔی سا خبًشٜ ؿٟش "

 ثش ثبؿذ، ٔـشٚى جذیذ ای للٝ آغبص ثشای ٔؼٙب ثب ٚ جبِت ثؼتشی تٛا٘ذ ٔی ؿٟشی وٟٗ ثبفت وٝ سػذ ثٝ ٘ظش ٔی

 تب ؿٛد دادٜ اجبصٜ آ٘ىٝ ثش ٔـشٚى. دیذ تذاسن آٖ دس اٌش ٚ أّب ًشح ٚ ٌیشی ؿىُ ثشای سا ٔىب٘ی ثتٛاٖ آ٘ىٝ چیضٞب

 ٚ ٘مؾ ؿٟش للٝ دس ٚ "(179: 2003ثٙیبٔیٗ،  ٚاِتش)"ٌزاس٘ذ  لذْ ٔب ص٘ذٌی ثٝ ٚ ؿٛ٘ذ آٚسدٜ ٘ضدیه چیضٞب ثٝ "

 -. ؿٟشی ٌشدؿٍش-صٖ ؿٛد، پشػٝ ٕ٘ی ٕٔىٗ ؿٟش دس صدٖ پشػٝ ثب جض ؿٟشی تجشثٝ...  ثبصیبثٙذ سا خٛد: جبی

 ٚاسػی ٚ ثبصثیٙی سا آٟ٘ب وشدٜ؛ ِٕغ سا ؿٟشی فوبٞبی ٚ وٙذ، ؿٟش ٔی ػجٛس آٖ تٛی ٞضاس ٌشدد، اص ٔی دسؿٟش

 حٛاع تٕبٔی ثب سا ؿٟش صٖ پشػٝ. وٙذ ٔی ثبصخٛا٘ی آٖ تلٛسات ٚ تلبٚیش خالَ اص سا ؿٟش ٞبی ٘ب٘ٛؿتٝ ٔیىٙذ؛

 وٙذ؛ ٔی اػتـٕبْ سا آٖ فوبی ٚ ؿٟش وٙذ، ثٛی ٔی ِٕغ سا ػشدی، آٖ ٚ ٘شٔی، ٌشٔی ٚ یبثذ، صثشی خٛددسٔی

 فوبٞبی ٚ ؿٟش ٔضٜ ثبالخشٜ ٚ ثیٙذ ٔی سا آٟ٘ب ٞبی صٔیٙٝ پغ ٚ ؿٟشی ؿٙٛد، ٔٙبظش ٔی سا آٟ٘ب ػىٛت ٕٟٕٞٝ ٚ

 ٚ ٘ـب٘ذ ٔی خٛد خیبَ دس سا ؿذٜ احؼبع چٙیٗ ایٗ ؿٟشی ٚ وٙذ ٔی ٔضٔضٜ سا آٟ٘ب ٚ چـذ ٔی ؿٟشیشا

 ؿٟش جٕؼی ؿٟش، خبًشٜ دس ص٘بٖ پشػٝ تلٛس ٔـتشن فلُ. دٞذ ٔی جبی رٞٗ دس سا آٖ تلٛیش اص تلٛسیذیٍشٌٛ٘ٝ

 تٛاٖ ٔی ؿٛد چٙیٗ ؿٟش وٝ ای ِحظٝ دس؛ ٚ ٌشدد ٔی ٚالؼیت ٚ خیبَ ٚ ْٔٛٞٛ ٚ ٚالغ اص ّٕٔٛ ؿٟش. ػبصد سأی

 (.3تب  1: 1384، )حجیجی ٚ ٔملٛدیٌفت ػخٗ ٚلٛع ایٗ اص ٔٙجؼج ٞبی حبدحٝ ٚ ؿٟشی ص٘ذٌی اصٚلٛع

 پیـیٙٝ

 أشٚص تب ٌزؿتٝ اص آٖ تحَٛ ػیش ٚ تجشیض تشثیت تبسیخی – فشٍٞٙی ٔحٛس تبسیخچٝ ثشسػی "

 ٔحٕذ جب٘ت اص ای ثش٘بٔٝ ًجك 1310اِی  1307 ٞبی ػبَ فبكّٝ دس :تشثیت خیبثبٖ ٌیشی ٘خؼت، ؿىُ ی دٚسٜ

 ٘بْ ثٝ جذیذ خیبثب٘ی ٚ ٌـت تؼشین ثبؿی دیً ٚ ٘ٛثش دسٚاصٜ فبكُ - حذ تجشیض، ٌزس ٚلت تشثیت، ؿٟشداس ػّی

 ی ثشٌیش٘ذٜ دس ًجمٝ دٚ ػبختٕبٖ[ صٔبٖ آٖ اكَٛ ثب ٌٔبثك ٘یض آٖ ٔـشفجٝ ٞبی ثذ٘ٝ. ؿذ ایجبد تشثیت خیبثبٖ

 .ؿذ ثبال، ٕ٘بػبصی ی ًجمٝ دس خذٔبتی -ٚاحذٞبیذفتشی ٚ ٕٞىف دس تجبسی ٚاحذٞبی

 :تشثیت خیبثبٖ ا٘فلبَ ٚ فشدٚػی خیبثبٖ ٌیشی دْٚ، ؿىُ ی دٚسٜ
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ٟٔٓ وـٛس،  ؿذٞشٞبی دیٍش ٕٞب٘ٙذ ٘یض تجشیض ٞجشی، دس چٟبسدٜ ػذددٜ آغبص دس پّٟٛی حىٛٔت آٔذٖ وبس سٚی ثب

احذاث صٔیٙٝ،  ایٗ دس ٌشفتٝ كٛست الذاْ ٘خؼتیٗ اص. آٔذ ػُٕ ثٝ ؿٟش وبِجذی ی ػیٕب تغییش جٟت دس ی الذأبت

 ٘خؼتیٗ.ٌشفت لشاس تٛجٝ پیـشفت، ٔٛسد ٚ تجذد ٔظٟش ػٙٛاٖ ثٝ وٝ ثٛد سٚ اتٛٔجیُ ٔؼتمیٓ ٚ ػشین خیبثبٟ٘بی

 خیبثبٖ ایٗ. احذاث ٌـت 1305اِی  1300ی  ػبِٟب كّٝ فب دس وٝ ثٛد ی پّٟٛ تجشیض، خیبثبٖ دس ؿذٜ احذاث خیبثبٖ

 خیبثبٖ احذاث اص (پغ1376 دیٍشاٖ ٚ )كفبٔٙؾ...  ؿذ ٘بٍٔزاسی( )سٜ خٕیٙی أبْ خیبثبٖ ٘بْ ثٝ ا٘مالة اص پغ وٝ

 ؿذ وٝ آغبص ی پّٟٛ خیبثبٖ اص ٔتؼذد ٔٙـؼت ٞبی خیبثبٖ ثبصٌـبیی صٔیٙٝ دس ٚػیؼی الذأبت 1306ػبَ  پّٟٛی، اص

 ثبصاس، تحت ٚ( )ثبؽ ّٔت ػّیـبٜ اسي فبكُ حذ ٌزس 1310اِی  1307ٞبی  ػبَ ی فبكّٝ دس ٚ ساػتب ٕٞیٗ دس

 ؿىُ آٖ ثب ٕٞضٔبٖ تمشیجب وٝ تشثیت ٟٔٓ، ٌزستبسیخی استجبًی ؿشیبٖ ایٗ...  ٌـت احذاث فشدٚػی خیبثبٖ ػٙٛاٖ

 ٚ ػّیـبٜ ثبؿی، اسي ٘ٛثش، دیً ی دسٚاصٜ ٟٔٓ ٔشوض ؿٟشی چٟبس استجبى وشد، ثٙبثشایٗ، أىبٖ ٔی لٌغ ثٛد، سا ٌشفتٝ

 ؿذ ٔی ػٛاسٜ، فشاٞٓ أىب٘بت اص اػتفبدٜ ثب -تجشیض ثبصاس

 :ا٘مالة اص لجُ تب تشثیت ٔحٛس تحَٛ ػْٛ، ػیش ی دٚسٜ

 تبػبَ 1326 ػبَ اص ٔؼجش ؿیت اكالح ٚ جٛیجٙذی ٚ وفؼبصی دس ؿذٜ ا٘جبْ الذأبت ٚ وـی ِِٛٝ ٚ سیضی آػفبِت

1340 

 وبسثشی ثٝ ػٛاسٜ وبسثشی ٔحٛس، تجذیُ ػبختبسی تغییشات ٚ ا٘مالة اص پغ ٌشفتٝ كٛست چٟبسْ، الذأبت ی دٚسٜ

 :پیبدٜ

 ٔؼیش ثٝٚفشدٚػی،  خٕیٙی أبْ خیبثبٖ فبكُ حذ تجشیض، یؼٙی تشثیت خیبثبٖ تبسیخی ٔحٛس اص ، ثخـی1374ػبَ  دس

 أبْ خیبثبٖ كُ ثضسي، حذفب یبفت، تشثیت ٔتفبٚت وبسثشی دٚ تشثیت تشتیت، خیبثبٖ ٌشدیذ، ثذیٗ تجذیُ پیبدٜ

 ٕ٘بص، وبسثشی ٚٔیذاٖ ػی فشدٚ خیبثبٖ كُ فب وٛچه، حذ تشثیت ٚ ؿذ پیبدٜ ػی، ٔحٛس فشدٚ خیبثبٖ ٚ خٕیٙی

 ٞذف ثب تشثیت ساٜ ٔؼیش پیبدٜ ًَٛ دس ٕ٘بٞبیی آة ٚ ثبغچٝتغییشات،  ایٗ د٘جبَ ثٝ...  ٕ٘ٛد حفٗ سا خٛد ی ػٛاسٜ

 اهٌشاس ٔٛالغ دس كشفبً ػی ػٛاسٜ ػتش ثٙذ، د ساٜ دادٖ لشاس ثب چٙیٗ ٞٓ. ؿذ اجشا ٚ ٔحٛس، ًشاحی ثٝ ثخـیذٖ تٙٛع

 .ٌشدیذ پزیش أىبٖ

 :ٔحٛس ػبصی پیبدٜ اص پغ تشثیت ٔحٛس دس ٌشفتٝ كٛست پٙجٓ، تغییشات ی پٙجٓ، دٚسٜ ی دٚسٜ

 اكیُ ٞبیی ثذ٘ٝ ثب پٛیب ، ٔحٛسی1374 ػبَ دس ؿٟشی ػٙبكش ثب آٖ تجٟیض ٚ تشثیت ی پیبدٜ ٔؼجش احذاث اص پغ

اجتٕبػی، فشٍٞٙی، التلبدی  ٔالحظبت اص ای پبسٜ ثٝ ، ثٙب1383 ػبَ اص ٔحٛس، پغ ایٗ أب؛ ٕ٘ٛد ٔالحظٝ تٛاٖ ٔی سا

 .اػت ٌشدیذٜ دیٍشی تغییشات دػتخٛؽ...  ٚ

 تشثیت فشٍٞٙی - تبسیخی ٔحٛس ػبٔب٘ذٞی) تشثیت تبسیخی ٔحٛس وٙٛ٘ی ؿـٓ، ٚهؼیت ی ؿـٓ، دٚسٜ ی دٚسٜ

 (تجشیض
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 .تربیت خیابان موقعیت و 1111 سال در تبریس هوایی عکس

 (11، 1131: تبریس تربیت فرهنگی - تاریخی محور سامانذهی)

 ثباسصؽ استمبء ثٙبٞبی حفٗ ٚ ٘بٌّٔٛة ٔؼٕبسی جبی ثٝ ٌّٔٛة ٔؼٕبسی جبیٍضیٙی ثب صٔبٖ ًی دس ٚ تذسیجب ؿٟشٞب

 ػبختٕبٟ٘بی ٔؼِٕٛی وٝ دٞٙذ اجبصٜ ؿٟشٞب وٝ ؿٛد ٔی ؿشٚع صٔب٘ی اص ؿٟشی ًشاحی ٔـىُ. یبثٙذ ٔی ثٟجٛد ٚ

 ایٗ ثّىٝ ٌزؿتٝ اػت ثشای دِتٍٙی احؼبع اص فشاتشثباسصؽ،  لذیٕی ثٙبٞبی حفٗ. ؿٛ٘ذ ثٟتش ػبختٕبٟ٘بی جبیٍضیٗ

 ٚ ثیٙـی دٌشٌٛ٘ی ٞبی ٔٛسد دس جبیٍضیٙی لبثُ غیش ػٙذ ٚ وٙٙذ ٔی ایجبد پیٛ٘ذ ٌزؿتٝ ٚ حبَ ٔیبٖ ػبختٕبٟ٘ب

 وٝ اػت ػبِی ٔؼیبسی ٚ ثباسصؽ ػبختٕبٟ٘ی. افضایٙذ ٔی ؿٟشٞب غٙبی ٚ پیچیذٌی ثش ثٙبٞب ٌٛ٘ٝ ایٗ. ٞؼتٙذ اسصؿی

 .ٕ٘ٛد اسصیبثی سا جذیذ ػبختٕبٟ٘بی تٛاٖ ٔی آٖ اػبع ثش

 .٘یؼت خٛثی آحبس اسائٝ ثٝ لبدس ثیٙؾ ایٗ ثذٖٚ ػٕال ؿٟشی ًشاحی ٚ اػت ؿٟشی ًشاحی اص ٟٕٔی ثخؾ حفبظت

 ٘حٜٛ استجبى وٝ ٌشفتٗ ٔی ؿىُ ػٙتٟبیی اػبع ثش ؿذ٘ذ ٔی ًشاحی ٔذس٘یؼٓ ٟ٘وت اص لجُ وٝ ػبختٕبٟ٘بئی ثیـتش

 ایٗ ػٙتٟب ٔمبثُ دس دیٍشی ػّٕی ٚ لجَٛ لبثُ حُ ساٜ ٞیچٍٛ٘ٝ چٖٛ. ٕ٘ٛد ٔی ٔـخق سا خیبثبٟ٘ب ٚ ػبختٕبٟ٘ب

 ػبختٕبٟ٘ب اص ایٗ. ؿذ ؿٙبختٝ خٛة ؿٟشی ًشاحی ػٙٛاٖ ثٝ ػٙتی ػبختٕبٟ٘بی اٍِٛی اص پیشٚی. ٘ذاؿت ٚجٛد

آتی  تٛػؼٝ ثشای خٛثی چٟبسچٛة خٛد ٚ ٘ذاؿتٝ ٚجٛد جذیذ ًشحٟبی دس وٝ ثٛد٘ذ ثشخٛسداس خٛثی ا٘ؼجبْ

 ثؼیبس ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اص یىی تجشیض تشثیت ٌزس (پیبد45ٜ-46: 1384یبصٚػىی،  ا٘ذسٚ ٚ ٞذٔٗ سیچبسد) .آٚسد٘ذ ٔی ثٛجٛد

 ٚ استجبى ػبختٕبٟ٘ب ٘حٜٛ أب ثٛد؛ صیبدی ثباسصؽ ثٙبٞبی تخشیت ٔٛجت ػبخت صٔبٖ دس اٌشچٝ وٝ اػت ثباسصؿی
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 ٚ تجبسی دٚ ًجمٝ ثب ٚػیغ ٘ؼجتب دٞب٘ٝ ثب ػبختٕب٘ی ٚاحذٞبی. ثٛد ؿذٜ سیضی ثش٘بٔٝ ٚ ٔـخق وبٔال خیبثبٖ خٛد

 ٚ أب ٚاثؼٌٝ ٔـخق ؿخلیتی داسای ٚاحذٞب دیٍش اص ٔـخق ؿذٌی جذا ٚ ٚسٚدی ثب ٚاحذ ٞش وٝ خذٔبتی

 ایٗ ثٛدٖ وؼبِت آٚس ٚ یىٙٛاختی اص ٔب٘غ وٝ پشوبس تضییٙی ثبفت ایجبد ٚ ٕ٘بػبصی ثٝ تٛجٝ هٕٙب. ثٛد ٌزس ثٝ ٔشتجي

 .ثبؿذ ٔی ٌزس ایٗ ٞبی ؿبخلٝ اص ٌـت ٔی ًٛال٘ی ٌزس

 تجشیض ٘ٛثش( تشثیت)وٛچٝ تبسیخی ٌزس پیبدٜ فوبی دس وبِجذی-ثلشی اكیُ اسصؿٟبی ثبصؿٙبػی

ثیٙیٓ،  ٔی سا اؿیبء ٚ ٞب وٙیٓ، فشْ ٔی حشوت فوب، ٔب حجٓ دسٖٚ دس. اػت وشدٜ احبًٝ سا ٔب ٚجٛد ٕٞیـٝ فوب "

یب  چٛة ٔب٘ٙذ ای ٔبدٜ ٞٓ فوب. ثٛییٓ ٔی سا ثبْ ٞبی ؿىٛفٝ ػٌش ٚ وٙیٓ ٔی حغ سا ؿٙٛیٓ، ٘ؼیٓ ٔی سا كذاٞب

حذٚدؽ  ثٝ وبُٔ ثؼتٍی آٖ ٔمیبع ٚ ٘ٛسی، اثؼبد ثلشی، ویفیت ؿىُ. ثبؿذ ٔی ؿىُ ثی ٔبٞیتب أب؛ اػت ػًٙ

 ؿشٚػجٝ فشْ ی دٞٙذٜ تـىیُ ػٙبكش تٛػي فوب ٚلتی. ؿٛد ٔی تؼشیف فشْ ی دٞٙذٜ تـىیُ ػٙبكش تٛػي وٝ داسد

 وی فشا٘ؼیغ دی. )آیذ ٔی ثٛجٛد وٙذ، ٔؼٕبسی ٔی ؿذٖ ػبصٔب٘ذٞی ٚ ٌشفتٗ ؿذٖ، ؿىُ ؿذٖ، ٔحلٛس حجغ

 (108، 1373: چیًٙ

 ٔی تٛا٘ٙذ خٌی تشتیت ایٗ جبی ٞش دس ٞؼتٙذ ٟٔٓ ػبصٔب٘ذٞی ایٗ دس ػٕجّیىی یب ػّٕىشدی ٘ظش اص وٝ فوبٞبیی "

 ٚػیّٝ ی ثٝ آٟ٘ب إٞیت ٔیضاٖ. ٌشد٘ذ إٞیت حبئض ٚ تفىیه فشٔـبٖ ٚ ا٘ذاصٜ تفبٚت ی ٚػیّٝ ثٝ ٚ ؿٛ٘ذ ٚالغ

یب  خٌی ػبصٔب٘ذٞی اص صدٌی خٌی، ثیشٖٚ تشتیت ا٘تٟبی دس ٌشفتٗ لشاس ثب: ؿٛد تـذیذ تٛا٘ذ ٔی ٘یض ٔىب٘ـبٖ

جٟت  ٔؼشف ًِٛـبٖ ٚیظٌی خبًش خٌی، ثٝ ٞبی ػبصٔب٘ذٞی. ؿىؼتٝ خٌی فشْ یه ساع ٘مبى دس لشاسٌیشی

 ٔی تٛاٖ خٌی ٞبی ػبصٔب٘ذٞی ٌؼتشؽ ٚ سؿذ ٕ٘ٛدٖ ٔحذٚد ثشای. داس٘ذ دالِت سؿذ ٚ حشوت، تذاْٚ ثش ٚ ٞؼتٙذ

 ٚ تؼجیٝ، ٕ٘ٛد آ٘بٖ ثشای سا ای ؿذٜ تفىیه یب دلیك ٚسٚدی یب داد لشاس آٟ٘ب ا٘تٟبی دس سا غبِت فوبی یه یب فشْ یه

 (214، 1373: چیًٙ وی دی فشا٘ؼیغ) ". وشد تشویت ٔحُ تٛپٌٛشافی ثب یب ثٙب اص دیٍشی فشْ ثب سا آٟ٘ب یب

ٔٙظِٓ  ٘ؼجتب ػٙبكش وٝ اػت ثٛدٜ خٌی فشْ ثب ای ٔجٕٛػٝ ؿبُٔ ػبخت صٔبٖ دس تشثیت ٌزس ػبختبسِ -

ٔىؼجی  اجؼبْ ثلشی ٔـخلبت دس فشٔی ٞبی ؿىُ تغییش حذالُ ثب ٚ ثٙب ثیشٚ٘ی ػٌٛح ثش تبویذ ثب)ٔؼتٌیُ(ٔشثغ

ٞٓ  ثٝ وٝ ٘شْ وٙجٟبیی ػبدٌیِ ٚ سً٘ ٚ ٔلبِح ٚ استفبع ٕٞخٛا٘ی ثٝ تٛجٝ ثب. اػت سػیذٜ ا٘جبْ ثٝ ٚ ًشاحی

ثٝ  ٌزس وُ خٌی حجٓ ثش ػٛم دس ٚ اػت ؿذٜ توؼیف)ٞب فشْ(ػٙبكش ٚجٜٛ فشدی ا٘ذ، ؿخلیت ؿذٜ ٕٔبع

ؿىُ، ا٘ذاصٜ،  اص ثیـتش ٌزس ایٗ ػبثشیٗ ٚ ٘بظشیٗ ثشداؿت دِیُ ٕٞیٗ ثٝ اػت؛ ؿذٜ تبویذ ٔؼٕبسی ٚاحذ یه ػٙٛاٖ

 .ثبؿذ ٔی ٌزس ػٙبكش ثلشی ی صٔیٙٝ ٘یض ٚ ٚجٝ خلٛكیبت اص اػت ٔتبحش ٌزس ػٌح ثلشی ثبس ٚ ٔمیبع، تٙبػت
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ػٙلش  ٞش اػت، ثشای ٌشفتٝ لشاس ٌزس وُ خٌی فشْ ًَٛ دس ٚ تشویت دس)ػٙبكش(ٞب فشْ ػٌٛح ایٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب -

 :ٌشفت ٘ظش دس تٛاٖ ٔی ٔتفبٚت وبٔال دیذ دٚ حذالُ

سٚثشٚ  اص سا فشْ ػٌح وُ تٛاٖ ٔی ٌزس ثبالی ٘ؼجتب ػشم ثٝ تٛجٝ ثب وٝ ٔؼٕبسی ػٙلش ػٌح سٚثشٚی اص دیذ. اِف

 .دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا احش ٚالؼی ػٌح ٕٞبٖ دیذ ایٗ. دیذ

خٛد  ٕٞشاٜ ثٝ ٚ ؿٛد ٔی دیذٜ ٌزس وُ، تشویت دس دٞذ، أب ٔی جّٜٛ خٌب سا ػٌح ؿىُ وٝ صاٚیٝ اص دیذ. ة

 .ٕ٘بیذ ٔی اِمب سا حشوتی ا٘شطی ٚ ػىٖٛ ػذْ ٚ حشوت ٔب٘ٙذ اسصؿٟبیی

ػبثشیٗ  تـخیقِ ثٝ ا٘ذ تٛا٘ؼتٝ ػٌح یه ثلشی چٟبسچٛة دسٖٚ دس ٔـخق اثؼبد ثب ٌزس دٞٙذٜ تـىیُ ػٙبكش -

 .ٕ٘بیٙذ وٕه آٖ ٔمیبع ٚ ا٘ذاصٜ اص

 ثلشی، دس ٘ظش اص ٔٙفی ٚ ٔخجت ػٙبكش ٔتمبثُ ػّٕىشد تجییٗ چٍٍٛ٘ی ثٝ ثؼتٍی تشویت یه اص ٔب دسن ٚ ثشداؿت "

 ثذٖٚ تٛا٘ٙذ وٙٙذ، ٕ٘ی ٔی جّت خٛد ثٝ سا ٔب تٛجٝ وٝ ٔخجت ػٙبكش ثٟتش ٌفتٝ ثٝ اؿىبَ، یب...  ٔحذٚدٜ داسد آٖ
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 آٟ٘ب. ٞؼتٙذ ٔتوبد ػٙبكش اص ثبالتش اؿبٖ، چیضی صٔیٙٝ ٚ اؿىبَ ثٙبثشایٗ؛ ثبؿٙذ ٔتوبد، ٚجٛد داؿتٝ ای صٔیٙٝ ٚجٛد

 ٚ فشْ ػٙبكش وٝ سا، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ اهذاد اتحبد ثٟتش ٌفتٝ ثٝ آٚس٘ذ، یب ثٛجٛدٔی سا ٘بپزیش تفىیه ٚالؼیتی یىذیٍش ٕٞشاٜ

 (138، 1373: چیًٙ وی دی فشا٘ؼیغ)". دٞٙذ ٔی ؿىُ سا ٔؼٕبسی ٚالؼیت یىذیٍش ٕٞشاٜ فوب

 
 تٛا٘ذ ٔی ؿٟشی ٌشدؿٍش ٚ ٘بظش وٝ اػت ؿذٜ ًشاحی ای ٌٛ٘ٝ ٌزس، ثٝ اكیُ ػبختٕبٟ٘بی استفبع ثٝ ػشم ٘ؼجت

 ثلٛست سا ًجمٝ دٚ ٚػیغ ٘ؼجتب دٞب٘ٝ ثب ٚاحذٞبی وبُٔ ٌزس، ٕ٘بی دیذ پشػپىتیٛ دس حشوت اص ِزت ثشدٖ ثش ػالٚع

 .وٙذ ٔی ػُٕ تبثّٛ ایٗ صٔیٙٝ پـت ػٙٛاٖ ثٝ آػٕبٖ ٕ٘بی ٕٞضٔبٖ ثجیٙذ ٚ وبُٔ تبثّٛای ٚ تلٛیش

 ٞبی ثلشی ًشح اجشای دِیُ ثٝ ثبؿذ، أب ٔی ٕٞخٛاٖ اٌشچٝ ٌزس ی دٞٙذٜ تـىیُ اكیُ ػٙبكش تٙبػت ٚ ؿىُ -

 ٚ ٚ ِزت ٔؼٕبسا٘ٝ پزیشؽ لبثُ حذ دس– اغشاق ٌبٞی ٚ دٌشٌٛ٘ی ٞبی جٙجٝ ٌزسؿبٖ ثٝ سٚ ٚجٝ سٚی ثش ٔتفبٚت

 .اػت ٌشفتٝ خٛد ثٝ -ػبثشیٗ ثلشی رٚق

 .ٌشد٘ذ ٔی فشْ یه ٚجٜٛ تذاْٚ ٔب٘غ وٝ سٚؿٗ ػبیٝ ثبفت ی وٙٙذٜ ایجبد ػٛساخٟبی ٚ ثبصؿٛٞب اص ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ -

 .ٔی ا٘جبٔذ اػت ؿذٜ تفىیه خٌی ای ؿجىٝ ی ٚػیّٝ ثٝ وٝ آصاد ٕ٘بیی ًشح ثٝ وٝ ػٌح یه دس ثبصؿٛٞب ًشح تغییش -
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 آٖ احش ٘ٛس ا٘ؼىبع ویفیت ٚ ثلشی، ٔمیبع ثبس ثش آٖ ٔؼٕبسا٘ٝ اكٌالحب ی ؿذٜ اؿجبع سً٘ ثب ػٙبكش آجشی ثبفت -

 ایٗ ثبفت دس ٍ٘یٗ ٕٞب٘ٙذ ٘یض فّضی ٞبی فشفٛسطٜ ٚ چٛثی دسٞبی ٚ ٌچجشی ٔحذٚد ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ. ا٘ذ ٌزاؿتٝ ٔخجتی

 .وٙٙذ ٔی خٛدٕ٘بیی آجشی
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 ی ویفیت وٙٙذٜ تؼشیف ٚ ٚجٜٛ ثٝ ثخؾ فشْ، ٚحذت یه ًَٛ یب استفبع وٙٙذٜ تبویذ خٌی ًشحٟبی اص ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ

 .آٖ ثبفت
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 خٛد ٔیبٖ دس سا فوب اص حجٕی ٔٛاصی ػٌٛح تشثیت ٌزس پیبدٜ دس: ػٕٛدی ػٙبكش ی ٚػیّٝ ثٝ فوب تؼشیف -

 ػٕٛدی، ٔحذٚدٜ ٔٛاصی ػٌح دٚ ایٗ. ثبؿذ ٔی تشویت ایٗ ثبص ًشفیٗ جٟت دس ٔحٛسی داسای وٝ ا٘ذ تؼشیف وشدٜ

 ؿذٜ تـىیُ لبئٓ ػٌٛح ٞبی ِجٝ ی ثٛػیّٝ وٝ ٔحذٚدٜ ایٗ آصاد ا٘تٟبی دٚ. ا٘ذ وشدٜ تؼشیف سا خٛدؿبٖ فوبی ثیٗ

 وٝ اػت ٔحٛسی أتذاد جٟت دس آٖ اكّی ٌیشی جٟت. ا٘ذ دادٜ لذستٕٙذی ٌیشی جٟت ویفیت فوب ایٗ اػت، ثٝ

 سا وٙجی تب ا٘ذ ٘ىشدٜ تاللی یىذیٍش ثب ٔٛاصی ػٌٛح ایٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب. ثبؿٙذ ٔی لشیٙٝ تمشیجب آٖ ثٝ ػٌٛح ٘ؼجت

 دس ٘ٛثش دسٚاصٜ اجشای اِجتٝ. ثبؿذ ٔی ٌشا ثشٖٚ ٌزس پیبدٜ ایٗ فوبی ثجٙذ٘ذ، ٔبٞیت سا فوب اص ثخـی ٚ ثٛجٛد آٚس٘ذ

ٞبی  ثشؽ ثٝ تٛجٝ ثب. اػت وبػتٝ ٌشایی ثشٖٚ ایٗ اص حذٚدی خٕیٙی، تب أبْ خیبثبٖ ثٝ اتلبَ حذ دس ٌزس ثش جٙٛثی

 .ؿذٜ اػت تؼذیُ فوب ٌیشی جٟت ٌزس، ویفیت پیبدٜ ثش ػٕٛد تبسیخی ٞبی ػبثبى ٚ ٞب وٛچٝ ثٛػیّٝ ٌزس ٌبٜ ثٝ ٌبٜ
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سٚصٌبس  پؼٙذ ٘ٛع ٌٛیبی آ٘ىٝ ثش ػالٜٚ تشثیت ٌزس ٔختّف دٚساٖ ثٙبٞبی ػبخت ٞبی دٚسٜ ٕ٘بػبصی ٚ ثبفت تفبٚت

ٚ  فشْ ثلشی ثبس ثش ٚجٝ ًشح ٚ سً٘، ثبفت تبحیش چٍٍٛ٘ی اص اػت ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ: خٛد ثٌٗ ثبؿذ، دس ٔی آٖ ػبخت

 .آٖ ػٌٛح تفىیه

 
 ٚ خٌی جذا فوبی یه اػت، تٛػي ؿذٜ تـىیُ فوبٞب اص ای ٔجٕٛػٝ اص وٝ تشثیت ٌزس پیبدٜ خٌی ػبصٔب٘ذٞی

 ٚ ی ًشاحبٖ اِٚیٝ فىشی ٔجب٘ی ٔٛجٛد اكیُ دٚساٖ ثٙبٞبی اػبع ثش. ؿٛ٘ذ ٔی ٔشثٛى یىذیٍش ثب -ٌزس خٛد-ٔتٕبیض

 وٝ فوبٞبییتىشاس  اص وٝ خٌی ػبصٔب٘ذٞی یه ایجبد -تشثیت خیبثبٖ ٘بْ ثب اكّی دٚسٜ دس-ٌزس پیبدٜ ایٗ ػبص٘ذٌبٖ

 یه دس ٘ظش ثٙبٞبی ٔٛسد وُ ٚ ثٛد صیبد خیبثبٖ ایٗ ًَٛ چٖٛ أب؛ ٌشدد ثبؿذ، ایجبد یىؼبٖ ػّٕىشد ٚ ا٘ذاصٜ، فشْ دس

 ػبص٘ذٜ ٔؼٕبساٖ تغییش ٘ؼُ ٚ ٌزس ػٙبكش كبحجبٖ ٞبی دسخٛاػت ٚ ٞب رائمٝ تغییش ٚ صٔبٖ ٘ـذ، ٌزؿت ػبختٝ دٚسٜ

 ٔتفبٚت ػّٕىشد ا٘ذاصٜ، فشْ یب دس وٝ سا فوبٞبیی ٔجٕٛػٝ خٛد ًَٛ دس ؿذٜ ایجبد خٌی فوبی وٝ ٌشدیذ ثبػج

 .ٞؼتٙذ ٕ٘ٛدی خبسجی داسای تشتیت ایٗ ًَٛ دس فوبٞب اص یه ٔٛسد، ٞش ٞشدٚ دس. ٌشدد ثٛد٘ذ، ػبصٔب٘ذٞی
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 ٕ٘بی غیش ثب ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ اػت، أب ؿذٜ ػبختٝ سً٘ ٞٓ ٚ ا٘ذاصٜ ٞٓ آجشی ٔلبِح اص ٌزس اكیُ ثٙبٞبی اوخش اٌشچٝ -

 ؿذٜ اػت تفىیه ٔحیٌؾ ی صٔیٙٝ ٚ آٖ ٚجٝ ثیٗ سٍ٘ی توبد ایجبد ی ٚػیّٝ ثٝ ٚجٝ ٕٞشً٘، ؿىُ غیش ٚ آجشی

 .اػت دادٜ افضایؾ سا ػٌح ثلشی ثبس ٔحذٚد كٛست ثٝ ٚجٝ سٍ٘ی اسصؽ وٙتشَ ثب ٚ

 بصری آسیبهای

 ثؼیبسی ؿذٜ تؼبدالت ػذْ ٚ آػیجٟب دچبس تبسیخی ثبفتٟبی اص ثؼیبسی ٕٞب٘ٙذ تبسیخی-ؿٟشی ثبفت اص ثخؾ ایٗ

 آ٘چٝ ٔٛسد أب؛ غیشٜ ٚ اكِٛی غیش ٔذاخالت ٚ ای ٔؼٕبسی، ػبصٜ ٚ ثبفت ػبختبس دس ؿذٜ ایجبد آػیجٟبی چٝ اػت؛

 :ٔب٘ٙذ ٔٛاسدی ثٝ تٛاٖ ٔی ٌزس ٞبی ػبصٜ دس ثلشی آػیجٟبی ثبؿذ، یؼٙی ٔی ٔمبِٝ ایٗ ٘ظش

 .غیشاكیُ ٞبی ػبصٜ جبیٍضیٙی ٚ ٔؼٕبسی ثباسصؽ ٚ اكّی ثٙبٞبی اص صیبدی تؼذاد تخشیت -

 .ٌزس پیبدٜ آػٕبٖ خي ٚ سیتٓ سیختٗ ثٟٓ ٚ ٘ٛػبص ٞبی ػبصٜ استفبع افضایؾ -
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 سیتٓ تجٕیغ ثب یب ٚ ا٘ذ ؿذٜ تمؼیٓ خُشد لٌؼبت ثٝ یب وٝ ٌزس ٚاحذٞبی دٞب٘ٝ اثؼبد ٚ فٛاكُ سیختٗ ثٟٓ -

 .ا٘ذ وشدٜ ػبلي ٘ظٓ اص سا ٚاحذٞب ػٕذی ٞبی فبكّٝ

 اكیُ ٕ٘بٞبی ٔؼٕبس٘ٝ دػتٛسات ٚ ٘ىبت سػبیت ثذٖٚ ؿذٜ ٘ٛػبصی لٌؼبت ثبفت ٚ ٔؼٕبسی ٕ٘بی ػبختبس تغییش -

ٚ  ٚاؿذٌبٟٞب ٚ ٕ٘ب آٔذٌی ثیشٖٚ ٚ تٛسفتٍی ٚ افمی ٚ ػٕٛدی خٌٛى ًشاحی سػبیت خلٛف دس تبسیخی ٌزس ایٗ

 .سخجبْ سػبیت

 ایجبد ٚ جذیذ ػبصٞبی ٚ ػبخت دس ٚ ٌزس اكیُ ٕ٘بٞبی ثب ٘بٍٕٖٞٛ ٔلبِح اص اػتفبدٜ ٚ ٔلبِح ٘ٛع تغییش -

 .لذیٕی ٕ٘بٞبی سٚی ثش جذیذ ٔلبِح ثب وبرة سٚوؾ ٞبی

 ٚ چٝ جذیذ ثٙبٞبی دس چٝ تجّیغبتی تبثّٛٞبی دس ثؼیبس ٘بثؼبٔب٘ی ٚ ٔتفبٚت ٔلبِح ثب ثضسي ثؼیبس تبثّٛٞبی ٘لت -

 .ا٘ذ پٛؿب٘ذٜ سا اكیُ ثٙبٞی ٕ٘بٞبی وٝ تبثّٛٞبیی

 .غیشٕٞخٛاٖ ٞبی پٙجشٜ ٚ دس ثب جبیٍضیٙی ٚ تبسیخی ثٙبٞبی ٔضیّٗ ٚ اكیُ ٞبی پٙجشٜ ٚ دس تخشیت ٚ تغییش -
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 ثٝ تؼٟذ ػذْ ٚ ٔلبِح ٚ ِحبٍ ثبفت اص ٕ٘ب ثب ٘بٕٞخٛاٖ ٚ ثضسي ثؼیبس اثؼبد ثب تجّیغبتی تبثّٛٞبی: ثلشی آػیت ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ثٙب ٔؼٕبسی ؿٙبػی صیجبیی ٚ ػبختبس

 ٚ ػٕٛدی خٌٛى سػبیت ، ػذْ-تمؼیٓ یب ٚ تجٕیغ-ٚاحذٞب دٞب٘ٝ تمؼیٕبت استفبػٟب، تغییش افضایؾ:وٙٛ٘ی ٚهؼیت

 تبسیخی-ؿٟشی ثبفت ثب ٕٞخٛاٖ ٔلبِح اص اػتفبدٜ سػبیت ػذْ ٚ افمی ٔؼٕبسی

 
 افمی خٌٛى ٚ ٔلبِح ٚ ٞب دٞب٘ٝ تمؼیٓ ٚ استفبع ٚ آػٕبٖ خي ِحبٍ اص تغییشات اص لجُ تب ٌزس تبسیخی-ؿٟشی ثبفت

 .اػت ثٛدٜ ٕٞخٛاٖ ٔؼٕبسی ػٕٛدی ٕ٘بی ٚ

 گیری و دستاورد علمی پصوهشی نتیجه



 122... کالبدی-بصری های ارزش تاثیر بازشناسی

 ی اص پیـیٙٝ وٝ ثبؿذ ٔی تجشیض ؿٟش ٌشدؿٍشی ٔؼیشٞبی تشیٗ جزاة اص یىی تشثیت ٌزس پیبدٜ تبسیخی-ؿٟشی ثبفت

 ٌزس ایٗؿٟشی  پبیذاس ٚ ٔٙبػت ًشاحی ٌشدؿٍشی، ٔشٖٞٛ ثبالی ظشفیت ایٗ ػٕذٜ ثخؾ. اػت ثشخٛسداس ثبالیی

 دس اسصؽ ؿٟش اكّی ٞؼتٝ ٚ تبسیخی ثبفت ؿٟشی ٘مبى تشیٟٗٔٓ ثب ٌزس ایٗ استجبًی اسصؽ آٖ دالیُ اص. اػت

 آٖ ػٙبكش اكیُ استفبع ثٝ ٌزس ػشم ٘ؼجتٟبی ٚ ًِٛی فشْ ثب ٌزس ایٗ ؿٟشی ػبختبس أب ثبؿذ؛ ٔی فشادػت ٌزاسی

 دس جزاثیت ا٘ذاصٜ ٕٞبٖ ثٝ ٘یض تفشیحی ٚ تجبسی ػٕٛٔیت ٚ ٌزس اكیُ ثٙبٞبی ٔؼٕبسا٘ٝ ٚ پشوبس تبسیخی ٕ٘بٞبی ٚ

 أب؛ ٔب٘ذٜ اػت پبیذاس ٌشدؿٍشی وبسوشد ایٗ دٞٝ چٙذیٗ ًی دِیُ ٕٞیٗ ثٝ. اػت داؿتٝ تبحیش ٌزس ایٗ ٌشدؿٍشی

. داس٘ذ حفبظت ٔؼتٕش ثٝ ٔجشْ ثؼیبس احتیبد ٌشدؿٍشی صٔیٙٝ دس ٘یض ؿٟشی ثبفتٟبی پبیذاستشیٗ وشد فشأٛؽ ٘جبیذ

 ؿٙبخت ایٗ اص ؿبخٝ ای د٘جبَ ثٝ ٔمبِٝ ایٗ. ٌشدد ٔی حبكُ ٌؼتشدٜ ٚ ثش٘بٔٝ ثب ٚ ػٕیك ؿٙبخت اص ٔؼتٕش حفبظت

 ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ؿٟشی ثٛد، وٝ ٌزس ایٗ اكیُ ثٙبٞبی وبِجذی-ثلشی اسصؿٟبی ثبصؿٙبػی یؼٙی تشثیت ٌزس پیبدٜ دس

 ثش٘بٔٝ ثٝ ٔٛهٛع ایٗ أب.داسد وبسوشد ٌزس خٛد اص فشاتش حتی ؿٟشی ٌشدؿٍشی تٛػؼٝ ثش ٞٙٛص اسصؿٟب ایٗ وٝ سػیذ

 ثٝ تٛجٝ ثب. داسد ؿٙبخت احتیبد اص حبكُ ٔؼتٕش حفبظت ٚ ٞب ؿبخٝ دیٍش ثبصؿٙبػی أش دس ٌؼتشدٜ ثؼیبس ای

 ٌشدؿٍشی جزاثیتٟبی ٔٙظٛس افضایؾ ثٝ اػت؛ ؿذٜ ایجبد ٌزس پیبدٜ ایٗ دس ثلشی ٚ ػبختبسی ِحبٍ اص وٝ تغییشاتی

 جّٕٝ اص دخیُ دػتٍبٟٞبی اػت وٝ الصْ ؿٟشی ٌشدؿٍشی پبیذاس تٛػؼٝ ٚ ٌشدؿٍشاٖ دس ٘ٛػتبِظی حغ ایجبد ٚ

 ٚ ٕ٘ٛدٜ الذاْ سٚ پیبدٜ ایٗ اختالالت ثلشی ٚ اِحبلبت حزف ثٝ ٘ؼجت اَٚ ی دسجٝ دس ؿٟشداسی ٚ فشٍٞٙی ٔیشاث

 .ٕ٘بیٙذ الذاْ آٖ تبسیخی وبِجذ ٚ ٕ٘ب احیبی ٚ ٔشٔت ثٝ ٘ؼجت دْٚ ی دسجٝ دس

 منابع
 ٔـٟذ( جٙت ٚ تجشیض تشثیت خیبثبٖ ػبصی پیبدٜ )تجشثٝ پیبدٜ ٌزسٞبی ثٝ (، ثبصٌـت1397ٔشادی، ٘بصیال) -

 18دْٚ، ؿٕبسٜ  جذیذ، ػبَ ؿٟشی، دٚسٜ ٔذیشیت ٚ سیضی ثش٘بٔٝ سػب٘ی اًالع -آٔٛصؿی -پظٚٞـی ؿٟشداسیٟب، ٔبٞٙبٔٝ

 تشثیت فشٍٞٙی تبسیخی ٔحٛس ػبٔب٘ذٞی: پظٚٞـی (، ًشح1378تجشیض) ٞٙش اػالٔی دا٘ـٍبٜ تبسیخی ثبفتٟبی ٚ ثٙبٞب تحمیمبت، ٔشٔت ٔشوض

 ؿشلی آرسثبیجبٖ اػتبٖ ٚ ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی ٔیشاث ػبصٔبٖ: تجشیض، وبسفشٔب

 اخیش، فلّٙبٔٝ دٚػذ٠ دس آٖ تحٛالت ٚ تجشیض ؿٟش وبِجذی (، ػبختبس1386صادٜ) ٔٙبدی ثٟشٚص ٚ سؿتچیبٖ یؼمٛة ٚ كفبٔٙؾ، وبٔشاٖ -

 آصادٜ. ٌفتٍٛ، تٟشاٖ، چبح اجتٕبػی -فشٍٞٙی

 ػبصٔبٖ فشٍٞٙی وـٛس، تٟشاٖ، ٘بؿش ٔیشاث ٔؼبٞذات ٚ ٞب ٞب، ثخـٙبٔٝ ٘بٔٝ لٛا٘یٗ، ٔمشسات، آییٗ (، ٔجٕٛػ1383ٝس٘ذی، یٛ٘غ) كٕذی -

 فشٍٞٙی تِٛیذ ٚ آٔٛصؽ، ا٘تـبسات وُ وـٛس، اداسٜ فشٍٞٙی ٔیشاث

 ػْٛ دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، چبح چبح ٚ ٘ظٓ، تٟشاٖ، ا٘تـبسات ٚ فشْ، فوب: ٔؼٕبسی: لشاٌضِٛ صٞشٜ (، ٔتشج1373ٓچیًٙ، فشا٘ؼیغ) وی دی -

 ٚ ػّٓ ؿٟشی، تٟشاٖ، دا٘ـٍبٜ ًشاحی ٔجب٘ی: صادٌبٖ ػجبع ٔلٌفی – سهبصادٜ ساهیٝ (، تشج1384ٕٝیبصٚػىی) ا٘ذسٚ ٞذٔٗ، سیچبسد ٚ -

 چٟبسْ. ایشاٖ، چبح كٙؼت

 دْٚ. تٟشاٖ، چبح دا٘ـٍبٜ ؿٟشی، تٟشاٖ، ا٘تـبسات ًشاحی دس ًیاستجب (، ؿجى1376ٝلشیت، فشیذٖٚ) -

 دْٚ. تٟشاٖ، چبح دا٘ـٍبٜ ؿٟشی، تٟشاٖ، ا٘تـبسات (، ٔشٔت1384ٔملٛدی) ّٔیحٝ ٔحؼٗ ٚ حجیجی، ػیذ -

 


