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 هدیکچ
 تسا ییاضف دنمزاین هنازور یاه تیلاعف زا سپ ناسنا حور اریز دوش یم سح روفو هب اه رهش رد کراپ و زبس یاضف هب زاین هزورما

 ار شمارآ هک ییاه کراپ تخاس اب ناوتیم دوش یم بوسحم رهش حور زبس یاضف هک یطیارش رد دنک یعادت وا یارب ار شمارآ هک
 نآ رب یعس شهوژپ نیا رد ،ییاضف نینچ دوجو تیمها هب هجوت اب. داد خساپ یحور یاه زاین نیا هب دنروآ یم ناغمرا هب دارفا یارب
 و مرگ قطانم یمیلقا و یعیبط یاه لیسناتپ و رصانع ییاسانش اب یرهش کراپ کی یحارط تهج ییاهراکهار ی هئارا هب ات هدوب
 یم ناربراک تغارف تاقوا ندنارذگ یارب یلحاس کراپ ناونع تحت یرهش یاضف کی یحارط ،فده و . دوش هتخادرپ بوطرم
 هتخادرپ ناربراک شیاسآ رب رثوم یمیلقا لماوع زیلانآ هب ،یدروم یاه هنومن یسررب و یرظن ینابم یسررب زا سپ قیقحت نیا رد .دشاب

 تاعلاطم زا سپ و دشاب یم یدرباک فده ظاحل زا و یلیلحت_ یفیصوت تیهام ثیح زا ،یفیک شهوژپ نیا قیقحت شور.تسا هدش
 یاهراکهار ی هئارا قیقحت نیا جیاتن نیرتمهم زا. دنا هتفرگ لکش ییایفارغج ی هزوح نیا رد رظنم یحارط تاداهنشیپ ،هدش ماجنا

 ،یعامتجا ،یدبلاک: نوچمه یفلتخم داعبا لماش یحارط عون نیا .ددرگ یم بولطم یطیحم یحارط هب رجنم هک تسا یدربراک و هداس
 اه نآ بیغرت و طیحم ندش رت ریذپلد ثعاب و هدوب دارفا یمسج و یحور یاهزاین اب بسانتم ... و یتحار ساسحا ،یمیلقا شیاسآ
 . ددرگ یم ییاه ناکم نینچ رد ناشروضح موادت یارب

 
  یلحاس راون ،بوطرم و مرگ میلقا ،رظنم یحارط : یدیلک ناگژاو
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 هلئسم نایب و همدقم
 یاه تیلاعف زکارم هب اهرهش ندش لیدبت و ینارمع نوزفا زور یاهزاس و تخاس و ینیشنرهش شیازفا هب هجوت اب
 هزورما هک تسا یلاح رد نیا . دومن هدهاشم اهرهش حطس رد ناوت یم ار یمومع یاهاضف دوبمک یتحار هب ،فلتخم
 و اه کراپ قیرط زا رهش رد زاین نیا و دنتسه تعیبط اب طابترا یرارقرب دنمزاین روفو هب یتخانشناور دعب زا اه ناسنا

 نآ یگدنز رد یگرزب مهس اه کراپ رد مدرم فطاوع و تاساسحا ندش هتخیگنا رب . دوش یم هداد خساپ رظنم یحارط
 اب یونعم و یحور طابترا نتخیگنارب و یگرمزور زا یرود ،شمارآ ،یتخانش ناور لداعت یایحا نآ دیاوف و دراد اه
 ،نارگید و یبیهن ) دراد تعیبط هب یتاذ شیارگ اه ناسنا ترطف و (92 :1390 ،نارگید و یدیمح ) تسا یعیبط ناهج

 ندرک رت کیدزن هچ ره رد نآ یناور و یعامتجا راثآ هب یبایتسد زبس یاضف یحارط رد یلصا فده نیاربانب (1393
 دشاب هتشاد ییازسب شقن دناوت یم هقطنم ییایفارغج ی هزوح و میلقا رما نیا رد هک تسا رگیدکی هب تعیبط و ناسنا
 ،طیحم رد اه نآ روضح موادت و ناربراک تیاضر و طابترا نیا شرتسگ یارب و ( 22:1387 ،نارگید و درف یحلاص )
 رد دوجوم یاه لیسناتپ زا ناوت یم فده نیا هب لین یارب . دنک یعادت دارفا یارب ار ناکم هب یگتسباو یعون دیاب اضف
 تیمها زا کیژتارتسا هقطنم کی ناونع هب دوخ یلحاس راون ،یلحاس قطانم رد . تسج هرهب ییایفارغج ی هقطنم ره
 تخانشاب ناوت یم هنوگچ هک تسا نیا هتشگ عقاو هجوت دروم شهوژپ نیا رد هک یلاوس . دشاب یم رادروخرب ییالاب
 هب دارفا یاهزاین تخانش و یسررب اب همادا رد هک ؟درک یحارط دارفا یاهزاین اب بسانتم یلحاس کراپ یمیلقا لماوع
 بونج ی هطخ رد دوجوم لیسناتپ نیرت مهم زا هدافتسا و یدبلاک راتخاس ریثات و یمیلقا رتسب هعلاطم و زبس یاضف
 هک یا هنوگ هب دش دهاوخ هتخادرپ یلحاس کراپ یحارط یارب ییاهراکهار یسررب هب ( یلحاس یاه راون ) روشک
 ددرگ اجنآ رد تغارف تاقوا ندنارذگ و بوطرم و مرگ قطانم یرهش یاه کراپ هب دارفا رتشیب هچ ره بذج بجوم
 .تفای تسد تسا میلقا نیا یلحاس یاه کراپ هعومجم یحارط هک رظن دروم فده هب ناوت یم بیترت نیدب

 و هدوب یلیلحت یفیصوت ،تیهام ثیح زا و یدربراک فده ظاحل زا هک ،دشاب یم یفیک شهوژپ نیا رد قیقحت شور
 یصاخ یرامآ هعماج لماش شهوژپ نیا.تسا هتفرگ تروص ینادیم و یا هناخباتک ی هویش ود هب هدش ماجنا تاعلاطم
 یلخاد و یجراخ یاه هنومن یسررب هیاپ رب و یا هناخباتک دانسا و دنتسم و بوتکم تاعالطا یانبم رب و دشاب یمن
 هجوت اب و فلتخم یاه هاگدید یسررب اب یا هناخباتک شور رد .تسا هدش نیودت قیقحت عوضوم هب کیدزن و قبطنم
 شور رد .تسا هتفرگ لکش قیقحت یرظن بوچراهچ هباشم ییایفارغج قطانم رد هدش راک یدروم یاه هنومن لیلحت هب
 دروم یاهاضف زا ناربراک هدافتسا هوحن هدهاشم و هقطنم رب مکاح یمیلقا لماوع زا هدش یروآ عمج تاعالطا ینادیم
 یاهکینکت زا اههداد لیلحت و هیزجت رد . تسا هدروآ مهارف ار قیقحت ینادیم یاه هداد هب یبایتسد تابجوم شهوژپ
 ،قیقحت یرظن بوچراهچ ساسا رب هک بیترت نیدب ،تسا هدش هدافتسا یمیلقا یاه زیلانآ و لوادج داجیا ریظن یفیصوت
 رد لماوع نیا تاریثات سپس و ییاسانش یلحاس یاه کراپ رد یحارط رب رثوم لماوع ،رظنم یحارط تخانش زا سپ
 زا لصاح جیاتن .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ،دنا هدش هتخاس میلقا و تعیبط اب راگزاس و گنهامه هک ییاه هنومن
 و ناربراک یاهزاین ساسا رب یحارط ،یموب رظنم و هقطنم رددوجوم یاه لیسناتپ تیمها رگنایب اه هنومن نیا لیلحت
 هدش عقاو هجوت دروم رضاح شهوژپ رد لماوع نیا هک ،دشاب یم رظن دروم ییایفارغج هزوح میلقا و گنهرف هب هجوت
 تروص هقطنم نیا اب بسانتم یهایگ ششوپ زا یتاعلاطم و یمیلقا یاهزیلانآ ،یفیصوت یاهکینکت نیا زا سپ .تسا
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 راک هب یا هنوگ هب دنیآ یم رامش هب اه کراپ یحارط رد رصانع نیرتمهم زا هک یهایگ ششوپ هدش یعس و تسا هتفرگ
 اهتنا رد .دنشاب هتشاد زین ار ناربراک شیاسآ نیمات تهج یدربراک هبنج ،یسانش ییابیز هبنج رب هوالع هک دنوش هتفرگ
 یتاداهنشیپ ،شهوژپ زا هدمآ تسد هب یلیلحت یفیصوت یاه هداد و یرظن تاعلاطم زا هدش ماجنا یاه یسررب قیرط زا

 . تسا هدیدرگ هئارا سراف جیلخ هیشاح بوطرم و مرگ قطانم یلحاس یاه کراپ یحارط تهج
 یرظن ینابم

 اه کراپ و زبس یاضف
 یهدزاب زا رادروخرب و ناهایگ زا لکشتم یگرزب اتبسن یاضف هک دومن نایب ناوت یم اه کراپ زا یلک فیرعت ناونع هب
 جیورت هک تسا یلاح رد نیا. ( 34 :1380 ،ینابیش ) تسا رهش رب مکاح یتسیز طیارش روخرد و نیعم یطیحم تسیز
 هدش یمومع زبس یاضف تیمها زا تلفغ و رگیدکی اب اه ناسنا یعامتجا تاطابترا شهاک ثعاب یرهش نردم یگدنز
 زا یکی.تسا کدنا رایسب یعیبط طیحم اب میقتسم طابترا اه رهش رد هزورما تسا دقتعم گربرون هک یا هنوگ هب . تسا
 یرهش یاه کراپ (22: 1387 ،نارگید و درف یحلاص) دشاب یم یناور _ یعامتجا درکراک زبس یاضف مهم یاهدرکراک
 5: 1394 ،نارگید و یفیطل) دنراد ناسنا یاهزاین عفر رد ییازسب شقن ،اه رهش رد یمومع یاهاضف زا یشخب ناونع هب
 هتخاس رظانم هک تسا یلاح رد نیا و هدش سرتسا نازیم نتساک ثعاب یعیبط رظانمUlrich رظن زا هک یا هنوگ هب (
 نینچ مه و دنوش سرتسا داجیا ثعاب دنناوت یم دوخ هکلب دننک یمن سرتسا دوبهب هب یکمک اهنت هن دوجوم هدش
 تشاد دهاوخ نادنورهش شیاسآ حطس ندرب الاب رد ییازسب ریثات و هدش امد ریگمشچ شهاک ثعاب زبس یاضف هعسوت
 ییاراک رب رثوم لماوع زا یمیلقا و یناور شیاسآ نیمات و درکلمع نیاربانب ( 204-198: 1386 ،نارگید و مدقم یعخن )
 یفیک یاقترا تیمها و دیکات لیلد و (93-1390:92 ،نارگید و یدیمح) دنشاب یم یرهش یاه کراپ و زبس یاضف
 دنهاوخ افوکش و ملاس یرشب هعماج یریگ لکش ثعاب اه کراپ هک تسا نیا یرهش یاهاضف ریاس هب تبسن اه کراپ

 ناکم زا ناربراک ینهذ ریوصت و ناکم موهفم دور رتالاب ناکم زا تیاضر نازیم هچره و ( 151-42: 1389 ،دازکاپ ) دش
 هدننک فرصم یاه زاین هب هجوت اب دیاب رظن دروم یاهاضف نیاربانب. ( 1394 ،نارگید و یردیح ) دبای یم شیازفا

 ،نارگید و یتمظع ) دیامن دراو ناسنا هب یناور و یکیژولویزیف تامدص تسا نکمم تروص نیا ریغ رد دوش یحارط
 دنشاب یم نینس مامت یارب یدربراک یناکم ( کراپ ) یمومع زبس یاهاضف هک نیا هب هجوت اب یفرط زا (237 :1390

 زا دارفا ات تسا یعامتجا تینما داجیا اهاضف نیا داجیا رد ثحابم نیرتمهم زا یکی هک تسا تیمها زئاح هتکن نیا
 ییاهاضف نینچ یحارط رد نیاربانب ،دنشاب هتشاد روضح نکاما نیا رد دنناوتب رطاخ نانیمطا اب و یتحار هب ناوناب هلمج
 تالضعم داجیا و تینما شهاک ثعاب دناوت یم دوخ ،بسانمان یراتخاس اریز تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا هتکن نیا
 هنوگ نیا دوبهب و ظفح نیاربانب. تشاد دنهاوخن ییاه ناکم نینچ رد روضح هب یلیامت دارفا هجیتن رد و ددرگ یعامتجا
 تیاعر اب ور نیا زا ،(131 : 1391 ،دازکاپ) دنک یم ینایاش کمک نادنورهش رطاخ قلعت و تیوه شیازفا هب نکاما

 دربراک ،بسانم یاه یزادرپرون ،اه میرح داجیا ،بسانم نویسالوکریس : لماش اه کراپ یحارط اب طبترم یاه صخاش
 ی هخرچ یرادهگن و ظفح ،اه بالیس ینیرفآ زاب و یزاس هریخذ ،هقطنم یایفارغج و میلقا اب بسانتم یموب ناهایگ
 .M.Power,2006:21)) تفای تسد فادها نیا هب ناوت یم ... و یگدنز
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 یلحاس یاه کراپ
 یگتفای هعسوت یاه صخاش زا یکی ناونع هب هک تسا اج نآ ات یلحاس یاهرهش ،یرهش طیحم رد زبس یاضف تیمها

 خساپ یارب هوقلاب یاه ییاناوت یاراد ناریا لحاوس . (1393 ،نارگید و رگ تحالف ) تسا هدش حرطم یلحاس یاهرهش
 یطخ زبس یاهاضف یعیمس تابوتکم ساسارب . دشاب یم ناربراک یناور و یحور و یکیژولوکا یاه زاین هب ییوگ
 قطانم یعیبط یاهزادنا مشچ داجیا رد یمهم لماع زبس یاهاضف عاونا نایم رد درف هب رصحنم یاه یگژیو اب یلحاس
 تروص هب ( ... و هناخدور ،ایرد ) یعیبط یلماع کی رانک رد الومعم یطخ زبس یاهاضف .دنور یم رامش هب یلحاس
 یلحاس راون هعسوت ی هدمع لیالد زا یکی و ( 13:1380 ،ینامیلس ) دنریگ یم لکش یمومع یربراک اب یراون ای یلوط
 ناسنا طابترا یرارقرب رب هوالع یلحاس یاه کراپ داجیا .(23 : 1391 ،نارگید و ناینامب ) دشاب یم ایرد هب مدرم زاین
 ،دنک لمع هقطنم یکیژولوکا یاه لیسناتپ بیرخت زا یریگولج و یعیبط عبانم ظفح تهج رد دناوت یم تعیبط اب
 هتشاد یلحاس یاه کراپ یحارط رد ییازسب شقن دناوت یم دوجوم یعیبط یاه هاگتسیز زا تسرد هدافتسا نیاربانب
 .درک هراشا ... و گنهرف ،ایفارغج ،یفارگوپوت ،یهایگ ششوپ ،نایزبآ ،بآ : هب ناوت یم یعیبط لماوع نیا هلمج زا دشاب
 باختنا و یحارط نوچ یلماوع ،دنشاب رثوم اه کراپ قفوم یحارط رد دنناوت یم زین یرگید لماوع قوف دراوم رب هوالع
 هلمج زا ... و اه یسرتسد هب هجوت ،بسانم یحیرفت یاه یربراک داجیا ،ناربراک و هقطنم زاین اب بسانتم یاه ناملبم
 هبذاج و هوقلاب یعیبط یاهزادنا مشچ ندوب اراد هب هجوت اب روشک بونج یلحاس قطانم ور نیا زا. دنشاب یم دراوم نیا
 .دشاب یلحاس یاه کراپ داجیا یارب یبسانم ناکم دناوت یم یگنهرف یاه
   حرش هک ت     سا هدش هتخادرپ عوضوم اب هباشم یاه هنومن    لیلحت و یسررب هب قوف لماوع رتشیب ییانشآ و کرد یارب
   لوــصا هیاپ رب هک تــسا یکراپ  رام لانگاید تفگ ناوت یم هــصالخ تروــص هب هک : ددرگ یم هئارا 1 لودج رد نآ
       لحاوس رد کچوک یاه هریزج ای هدز نوریب یاهگنس زا یا هعومجم رییاشنارب    کراپ. تسا هدش انب  زبس یرامعم
  .دندوب هدش نوفدم ،19   نرق طساوا رد ردنب هرتسگ زا   یشخب ناونع هب اه هرخص نیا هک   دنک یم حیرشت ار داتسپیلیف
 هب کراپ نتفرگ رظن رد اب و یمک و یفیک فادها هب یبایتــسد یارب اــضف ره لماکت و دوبهب لیو زیئول یلحاــس کراپ
  هک دوش لصاح هجیتن نیا ات تسا نیارب یعس هلاقم نیا رد .دراد هدهع رب ار  یدرکلمع یاهاضف زا یا هعومجم ناونع
 ؟ریخ ای هدش یحارط دننک یم یگدنز نآ رد مدرم هک یطیحم یایفارغج و گنهرف اب راگزاس اه کراپ نیا ایآ
        یاهاضف و اه کراپ یحارط رد هک دوش یم لصاح جیاتن نیا هدش رکذ 1 لودج رد هک یدروم یاه هنومن لیلحت زا

   رصانع نیا رثکا هک ارچ دنا رادروخرب      یا هژیو تیمها زا تیاس رد دوجوم رصانع اه هناخدور و اه ایرد هیشاح زبس
  و میلقا هیاپ رب اه کراپ یحارط و تیاــس رد رــصانع نیا ظفح اب.دنراد هقطنم نآ مدرم یاهرواب و گنهرف رد هــشیر
  سح وگلادیه رظن زا. داد ناــشن اراکــشآ یحارط رد ار ناکم هب قلعت سح و یگتــسباو دومن ناوت یم هعماج گنهرف
  ظفح هب لیامت دارفا هک تسا نیا ،  نآ یگژیو نیرتمهم هک تسا ناکم و دارفا نیب دنیاشو  خ و یساسحا یدنویپ قلعت
   و یعامتجا دعب ود یاراد قلعت سح ، دیازفا یمLivingstonنینچمه و    دننک یم کرد دوخ رد ار ناکم نآ هب یکیزیف
  قلعت دنا کیرش ناکم کی اب هک یمدرم هب رتشیب دارفا هک دراد دوجو ییاه هناشن یعامتجا دعب رد هک دشاب یم یدبلاک
  یدرکلمع و یدبلاک یاه تیفیک ،یدبلاک دعب رد Ujang تایرظن ساسا ربزین و ،یکیزیف تیدوجوم اب یناکم ات دنراد
   تحت ار ناکم هب قلعت و یگتــسباو زا یا هجرد ،یعامتجا یاهدتــس و داد و اه تیلاعف یارب یهاگرارق ناونع هب نآ
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  :1388 ،   راب نیشتآ) دوش یم هتخانش ،  دریذپ یم تروص نآ رد هکییاه تیلاعف و راتخاس  طسوت و دنهد یم رارق ریثات
52) . 

 یلحاس یاه کراپ زا یقیداصم یسررب (1) لودج

 ریواصت
 

 قیداصم تیعقوم حارط توق تاقن فعض طاقن

 

 

   هلکـــسا نیرتمهم ناونع هب
 میقتسمروط هب هک زاب یاضف
 راک و بــسک ترواجم رد
  هتفرگ را رق یزکرم هقطنم
  ار یمومع کراپ -.تـــسا
 ،     هژورپ یاــمرفراــک یارب
 یحارط ، ولسا ردنب تاماقم
 تالیامت و فادها ات دندرک
  ناونع هب تیاس رد ار دوخ
  هــعـــسوت یارب یا هــیاــپ
 دنک نشور هدنیآ یاهحارط

 زکرمت -  یموب رظنم رتکاراک -
   هاگـــشدرگ -    هبل یور رب
 -    ییاــیرد ماــمح - ربراــه
 یازالپ  و هاـگرگنل ،هاــگجرفت

 هبل تیوقت و ظفح - یرهـــش
 کی هک تـــسا یلعف هلکـــسا
  رواجم تالحم نیب مهم روحم
    دیدج هقطنم - .  دنک یم داجیا

    رد راولا زا هدـــش هتخاـــس
   هب ربراه هاگـــشدرگ ترواجم
 ینایم رصنع کی ناونع

 هورگ
LINK 

Landskap 

 داتسپیلیف
(Filipstad) 

 ولسا رهش

 کراپ
 رییاشنارب

(Branns
kjær) 

 

      کی دننام ینالپ دید زا -
  نیا رد -       یعازتنا شرف
    یمن تدحو سح هب کراپ
     یساسا شقن مرف-   میسر
 دنک یمن یزاب کراپ نیا رد
   نیا عاـمتجا و گـنهرف -
 دروم کراپ نیا رد نیمزرس
 هدش عقاو یهجوت یب

 ،  راـــشبآ کی ،  یزاب یاهنیمز
 ، نتسشن یارب ریگ هیاس یحاون
 یفاک و یــشزرو یاه یربراک
 ،   اهامن بآ ، زاب ور پاــــش
    رد ییاه هاگرظنو اه ناـــشفبآ
 -     گرزب هچایرد کی فارطا
 بات لاــس 6 ریز نینــس یارب
 ندروخرس یارب اه هرسرس ،اه
 یقیسوم لیاسو و

EnricMira
lles, 

Benedetta 
Tagliabue 

 
  

 

Distrito 
SantMartí

, 
Barcelona

, Spain 

 کراپ
 رام لانگاید

Diagona
l 

marpark 

 

 

 

     هناخراک ،د    نلتروپ لاناک ،
   یاهرابنا ، دالوف بوذ یاه
        یاــه ناــیغظ و وکاــبنت
  هولج هــلمج زا هــناــخدور
 نیع رد و یخیراــت یاــه
 تیاس یربراک داضتم لاح
       شنت و اــهزرم لالحنا -
 و هناخدور ،رهــش نیب یاه
 کراپ

     هب کراپ یاـــضف هعـــسوت -
  لوــط رد برــغ تــمــــس
  هتسه  لاصتا- ویاهواهناخدور
 دنلتروپ هلحم هب رهــش یزکرم
 یاراد -      یلحاــــس هــعلق -
 کیپ نیمز - یلحاـــس یازالپ
  زابور رختسا- کین

 هورگ
Landیحارط

skap 

Louisville
, KY 

40202, 
USA 

 کراپ
 یلحاس

 لیو زیئول
Louisvil

le’s 
Waterfr
ont Park 

 (1396 ،ناگدنسیون) : عبنم

 :تفرگ رظن رد اه کراپ یحارط تهج ار ریز یاهروتکاف ناوت یم قوف فیراعت هب هجوت اب نیاربانب
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 (1396 ،ناگدنسیون) : عبنم کراپ یحارط رد راذگ ریثات لماوع (1) رادومن

 اضف زا هدننک هدافتسا فلتخم ینس یاه هورگ یاهزاین نیمات لماع نیرتمهم و نیلوا یعامتجا یاهروتکاف یسررب رد
 تیلاعف عون اب بسانتم یعمج یاهاضف هب زاین توافتم یاه تیلاعف اب ینس یاه هورگ نداد رارق مه رانک یارب و تسا
 هب هجوت ،میرح داجیا ،بسانم یاه یزادرپرون : نوچمه یلماوع زین یتینما یاهروتکاف ثحب رد.دشاب یم اه
 .دوب دهاوخ لیخد بسانم دید و یتکرح نویسالوکریس
 حلاصم زا هدافتسا ،یزاسفک ،یزادرپرون ،ایرد دید لثم یلماوع اب تسا اه روتکاف نیرت یلصا زا هک یتخانش ابیز لماع
 ییازسب شقن هقطنم مدرم هقیلس و گنهرف هیاپ رب هدش یحارط یاه ناملبم ،هریزج بسانتم زبس یاضف ،یموب و عونتم
 نیرت رثوم و نیرت هتسجرب یمیلقا لماوع هک درک هراشا ناوت یم زین یکیژولوکا یاهروتکاف یسررب رد.درک دهاوخ افیا
  .دشاب یم کراپ رد دوجوم یاه قیچالآ و اه ناملبم ،کراپ یحارط رد لماع
 کراپ) یرهش زبس یاضف هنیهب یحارط تهج ییاهراکهار هئارا هب رجنم دناوت یم 1 رادومن رد هدش رکذ تاکن نیاربانب
 .دوش یم اهرهش هچره یگدنزرس ثعاب ناربراک زاین هب ییوگخساپ رب هوالع هک ددرگ ( اه

 هعلاطم دروم ی هدودحم ییایفارغج تیعقوم
         کراپ دوجوم عضو لیلحت و هیزجت . تسا هتفرگ تروص سراف جیلخ هیشاح ییایفارغج هقطنم رد ور شیپ قیقحت
   و مرگ میلقا هب هجوت اب زین دــش دهاوخ هراــشا اهنآ هب همادا رد هک یداهنــشیپ یاهراکهار و هطخ نیا یلحاــس یاه
 . تسا هدش ماجنا سراف جیلخ هیشاح بوطرم

 
 ( Wikipedia.org) : عبنم هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم (1) لکش

یرهشزبس یاضف

  یاهروتکاف
یکیژولوکا

یمیلقا و

  یاهروتکاف
 ابیز

یتخانش

  یاهروتکاف
یتینما

  یاهروتکاف
یعامتجا

  دعب
یعامتجا

یحارط)یدبلاک دعب
 اب زاسمه و یموب

(میلقا
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 ( مشق هریزج -سابعردنب ) بوطرم و مرگ قطانم یلحاس یاه کراپ دوجوم عضو یسررب

 
 بوطرم و مرگ قطانم یلحاس یاه کراپ شنکارپ هشقن (2) لکش

 (google earth) : عبنم

 2 هرامش لودج رد هک تسا سراف جیلخ هیشاح بوطرم و مرگ هقطنم یلحاس یاه کراپ شنکارپ هشقن قوف ریواصت
 . دش دهاوخ یسررب اه ناکم نیا رد دوجوم یحارط لوصا

 سراف جیلخ هیشاح یلحاس راون رد دوجوم یاه کراپ یحارط لوصا یسررب (2) لودج

ضو
م ع

جو
 دو

راپ
ه ک

یا
س 

حا
یل

نم 
طا

گ ق
 مر

م و
طر

و
 ب

اح
هیش

خ 
یل

ف ج
را

 س

 
 یحارط لوصا

 دوجوم یاه کراپ

 مشق سابعردنب

 ازوس نوتیز یدرگناهج رهش تشپ اطع هجاوخ ریدغ تلود تیالو

         ایرد میرح تیاعر

         بسانم یاه یزادرپرون تیاعر

         میلقا اب بسانتم یاه ناملبم دوجو

وپ
ش

گ ش
های

         رتسگ هیاس ی

         نکشداب

         تیمرحم شیازفا

سد
رت

یس
 ندرک دودحم 

 هراوس یسرتسد

        

 هدایپ ریسم داجیا
 یلحاس

        

لمع
رک

 د

 یاه تیلاعف
 یداصتقا

        

 - یحیرفت
 یتسیروت

        

 یاه ناکم داجیا
 یعمج

        

فح
و ظ

قت 
یو

ه ت
یو

 ت
نم

قط
م ه

طن
هق

 یگژیو رب دیکات 
 یموب یاه

        

 و ناملا زا هافتسا
 صاخ یاه هناشن

        

 (1396 ،ناگدنسیون) : عبنم
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 مک اب رظن دروم ی هدودحم یاه کراپ تیرثکا هک تفایرد ناوت یم 2 هرامش لودج رد دوجوم تاعالطا هب هجوت اب
 زا یرایسب رد هقطنم رب مکاح ییایفارغج و یمیلقا لماوع و هدیدرگ ثادحا ناربراک شیاسآ ی هدودحم هب هجوت نیرت
 رد دش دهاوخ رکذ همادا رد هک یداهنشیپ یاهراکهار قوف بلاطم هب هجوت اب نیاربانب . تسا هدش هتفرگ هدیدان دراوم

 . دشاب یم دوجوم تیعضو دوبهب تهج
 لیلحت و هیزجت
 باتفآ اه زور هک دومن هراشا ناوت یم تسا هدش ماجنا بوطرم و مرگ یمیلقا هنهپ رد رضاح شهوژپ هکنیا هب هجوت اب

 نیا رد دیاب نیاربانب دوش یم اضف زا ن اگدننک هدافتسا شیاسآ داجیا زا عنام دیدش تبوطر و یجرش اه بش و نازوس
 هک یمیسن زا مه و دنام ناما رد نازوس باتفآ دنزگ زا ناوتب مه هک درک داجیا هیاس تسا ریذپ ناکما هک ییاج ات میلقا
 حلاصم زا ناکمالادح دیاب یحارط رد زین و ،دش دنم هرهب دزو یم ایرد هب لحاس زا اه بش و لحاس هب ایرد زا اه زور
 زا هدش ماجنا تاعلاطم ساسا رب اریز ،درک هدافتسا دنراد ییالاب رایسب یترارح تیفرظ هک بوطرم و مرگ میلقا یموب
  و52,22 ییایفارغج لوط یاراد (ناگزمره) ناریا بونج ،ییایفارغج لماوع نتفرگ رظن رد و ییامسک تابوتکم

 رد امد لقادح و دارگ یتناس هجرد 45 ات 35 ناتسبات رد امد رثکادح نیگنایم هک دشاب یم 27,13 ییایفارغج ضرع
 117 ناتسمز رد یگدنراب رثکادح و رتمیلیم 1/146 یگدنراب نازیم لدعم نینچمه دارگ یتناس هجرد 15 ات 10 ناتسمز
 ریثات لماوع نیا زا رگید یکی دوب دهاوخ تیمها زئاح رایسب ییایفارغج و یمیلقا لماوع یسررب نیاربانب .تسا رتمیلیم
 : تسا هدیدرگ هئارا 3 لودج رد نآ تعرس و تهج هک دشاب یم هقطنم بلاغ یاهداب راذگ

 بوطرم و مرگ قطانم رد داب شزو تعرس رثکادح و بلاغ یاهداب (3) لودج
 داب تعرس و تهج لاس یاه هام داب تعرس و تهج لاس یاه هام 

 1/9_بونج ریت هیئوژ 9/5_ قرش ید هیوناژ
 9/7_یقرش بونج دادرم توا 8/7_بونج نمهب هیروف
 4/8_بونج رویرهش ربماتپس 7/8_بونج دنفسا سرام
 9/7_بونج رهم ربتکا 1/9_بونج نیدرورف لیروآ

 2/7_بونج نابآ ربماون 9_بونج تشهبیدرا یم
 3/6_بونج رذآ ربماسد 3/8_ بونج دادرخ نئوژ

 (145 :1382 ،ییامسک) : عبنم

 نیاربانب دنزو یم بونج تمس زا هقطنم نیا بلاغ یاهداب رثکا هک دوش یم هدهاشم 3 هرامش لودج یسررب هب هجوت اب
 زا هدافتسا نینچمه . دشاب یم اراد ار اضف فیطلت تهج رد اه داب زا یریگ هرهب تیلباق میلقا نیا رد بونج ی ههبج
 رد دیشروخ یایاوز ییاسانش هب رجنم یسانشاوه نامزاس تاعالطا و رظن دروم ی هدودحم ییایفارغج ضرع و لوط
 رگنایامن 3 لکش هک دنک افیا شیاسآ ی هدودحم داجیا رد یمهم شقن دناوت یم نآ جیاتن هک تسا هدش فلتخم لولصف
 .تسا عوضوم نیا
 تاداهنشیپ ی هئارا رد دناوت یم 3 لکش ،نارباک شیاسآ ی هدودحم رد دیشروخ شبات یایاوز تیمها هب هجوت اب

 ششوپ میلقا هطیح رد رگید مهم لماوع زا. دنک افیا ار ییازسب شقن دیشروخ شبات تاهج ییاسانش نینچمه و یحارط
 تبقارم و یرادهگن هک درب راک هب یا هنوگ هب ار زبس رصانع ناوت یم هقطنم ره یهایگ ششوپ ییاسانش اب . تسا یهایگ
 بیترت نیدب ،دوش عقاو دمآ راک رایسب یدربراک و یتخانش ابیز ظاحل هب لاح نیع رد و بسانم یداصتقا رظن زا اه نآ
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 هئارا 4 لودج رد سراف جیلخ هیشاح بوطرم و مرگ قطانم یهایگ ششوپ ییاسانش ی هطیح رد هدش ماجنا تاعلاطم
 . ددرگ یم

 
 (136 :1382 ،ییامسک) : عبنم یلامش هجرد 27 ییایفارغج ضرع رد دیشروخ شبات یایاوز و تیعقوم (3) لکش

 سراف جیلخ هیشاح بوطرم و مرگ میلقا یارب بسانم یهایگ ششوپ (4) لودج
 
 

  یملع مان

 
 

وب یسراف مان
یم

یا 
نار

 یرصب تیباذج یمومع یاه یگژیو  تشرس    دربراک 

یاس
گ ه

رتس
 

داب
کش

 ن
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یا

 ش
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 ت
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ازخ
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ع

 ت
شر
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اف
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نهپ
 ا

لگ
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کش
هفو

 
ویم

/ ه
ذب 

 ز

رف
  م

Acacia nilotica شچ * *  * *  *  R 10و نهپ  * 10ات8 12ات 
 هدرتشگ

Albizzialebbeck ناهرب * *  * *  *  M 8یورک * * 10ات8 12ات 
Azadirachtaindica شیرچ  *   *  *  M 15 8یورک  * 10ات  
Conocarpuserecta پراکونک

 سو
    *  *  M 20 10یمره   12ات 

Dalbergiasissoo مشیش *    *  *  M 6هدیشک   6ات4 8ات 
Delonixregia لعشم 

 لگنج
    *  *  R 6یورک * * 8ات6 12ات 

Eucalyptuscamald
ulensis 

 هدیشک *  15اتR 45 12  *  * * *   سوتپیلاکا

Ficusreligiosa دباعم ریجنا  *  * *  *  R 20 12یورک *  15ات 
 هدرتسگ

Nannorrhopsritch
ieana 

 *  S 8 2,5  *  *    * یناریا لخن
* 

 یسوق
 یا هپک

Parkinsoniaacule
ate 

 نامرد
 برقع

*    * *  * R 4یورک  * 4ات2 5ات 

Nerium oleander هرهزرخ *       * R 37ات8/1 6/3ات/
2 

 یورک  *

Prosopis 
cineraria 

 روهک
 یناریا

*   * *  *  M 15 8نونجم  * 12ات 

Prosopisjuliflora رمس  *  * *  *  R 5و نهپ * * 8ات6 8ات 
 هدرتشگ

Tamarixstricta زگ *  * * *  *  M 12هدیشک   8ات6 18ات 
Washingtoniafilife

ra 
 ینادلگ   S 25 10  *  *      لخن

Ziziphusspina- 
christi 

 یورک *  8ات6 8اتM 5  *  * *  * * رانک

 (1389 ،یدربهار تراظن و یزیر همانرب تنواعم) : عبنم
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 طسوتم دشر M ،هتسهآ دشر یانعم هب S دشر تعرس نینچمه و دشاب یم رتم بسح رب انهپ و عافترا 3 لودج رد *
 . دشاب یم عیرس دشر R و
 هک یا هنوگ هب درک داجیا ناربراک شیاسآ تهج ار بولطم یطیحم ناوت یم هفطنم ره یموب ناهایگ تسرد باختنا اب
 هزوح نیا یمیلقا زاین هک اه نکش داب و اه ناب هیاس داجیا رد یتخانش ییابیز یاه هبنج رب هوالع یهایگ ششوپ

 . دنوش هتفرگ راک هب دنوش یم بوسحم ییایفارغج
 اه هتفای
   و یتخانـــش ییابیز ،یتینما ،            یعامتجا یاه روتکاف ) اه کراپ یحارط یلـــصا یاهروتکاف لیلحت هلحرم نیا فده
      و یمیلقا لماوع اه هفلوم نیا یمامت رد و تسا هدش هراشا نآ هب یرظن ینابم رد هک دشاب یم ( یمیلقا و یکیژولوکا

  توق تاقن تیوقت و فعــض طاقن اب هلباقم یارب ییاهراکهار هئارا رد میقتــسم ریغ و میقتــسم تروــص هب ییایفارغج
 . دننک یم افیا ییازسب شقن یحارط
 کراپ یحارط یاه صخاش ساسا رب یداهنشیپ یاهراکهار هئارا
  یرارقرب بجوم هک درک هراشا یدبلاک لماوع یدادعت هب ناوت یم لیتسا زرتیرف یاه هتفگ ربانب یدبلاک داعبا یسررب رد
  ،سایقم ،تفاب ، داضت ، تیروصحم هجرد ، ناکم هزادنا : زا دنترابع لماوع نیا ددرگ یم نوماریپ طیحم اب ناسنا طابترا
  زا ناوت یم هدیدرگ حرطم یرظن ینابم رد هک 1       هرامش رادومن ساسا رب اه نآ هب یبایتسد یارب هک ... و یرصب عونت
  ناربراک یمیلقا شیاــسآ تهج یمیلقا و یکیژولوکا یاهروتکاف و یرــصب طابترا تهج یتخانــش ییابیز یاه روتکاف
 .ددرگ یم ناکم هب دارفا قلعت و یگتسباو ثعاب یدبلاک تایفیک Ujang تابوتکم هب هجوت اب اریز تسج هرهب
    هک دشاب یم طیحم رد رضاح دارفا نایم طابترا یرارقرب فده ،  یعامتجا دعب اب طابترا رد هدش نایب تایرظن ساسا رب
    ییاه طیحم داجیا ،          اه نآ رطاخ شیاـــسآ نیمات و دارفا تینما هب هجوت : نوچمه ییاهروتکاف یریگراک هب ا ب ناوت یم
  دراوم هنوگنیا هب نداد تیمها . تفای تــسد فده نیا هب ... و هقطنم گنهرف هب هجوت ،یعامتجا یاه تکراــشم یارب
     یاه یسررب هب هجوت اب نیاربانب. دنشاب ه     تشاد ناکم رد روضح هب یرتشیب لیامت دارفا ددرگ یم بجوم یحارط رد
        دروم ی هدودحم ی هدش ثادحا یاه کراپ رد ناوارف یاه یتساک دوجو نینچمهو دوجوم تیعضو زا هدش ماجنا
   یاتسار و تهج رد هک ددرگ یم هئارا5   لودج رد یلحاس یاه کراپ یحارط روظنم هب یداهنشیپ یاهراکهار ،هعلاطم
 . دشاب یم قوف بلاطم

 بوطرم و مرگ قطانم رد اه کراپ یحارط یاهروتکاف اب گنهامه یداهنشیپ یاهراکهار(5) لودج
 یداهنشیپ یاهراکهار  هفلوم دعب

 
 
 
 
 
 
 

 یدبلاک داعبا

 
 

 یمیلقا و یکیژولوکا
 (هقطنم یایفارغج)

 هقطنم یایفارغج و میلقا اب بسانتم یهایگ ششوپ هب هجوت
 یمیلقا و یموب حلاصم زا هدافتسا

 بوطرم و مرگ قطانم ییاوه و بآ طیارش هب هجوت اب ناملبم یحارط
 اضف ناگدننک هدافتسا شیاسآ ی هدودحم هب هجوت

 یعیبط عبانم و لحاس رتسب ظفح
 دوجوم یاه لیسناتپ زا یریگ هرهب

 
 
 

 یتخانش ییابیز

 ( هسماال ،ییایوب ،ییاونش) یکیزیف و ( لداعت ،گنر ،تفاب ) یرصب یاه ییابیز داجیا
 زبس یاهاضف بسانم یحارط
  دنشابن هدننکریخ هک یا هنوگ هب زاون مشچ و بسانم یاه یزادرپرون
 لحاس تیوه هب هجوت
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 اضف اب بسانم ناملبم باختنا
 یفارگوپوت دننام دوجوم یعیبط رتسب زا هدافتسا اب ایرد هب دید تیوقت و داجیا

 
 
 
 
 
 
 

 یعامتجا داعبا
 
 
 

کاف
وت

اهر
ا ی

متج
عا

 ی
 

 
 

 گنهرف

  یموب یاه یگژیو دیکات و ظفح
 هقطنم گنهرف و خیرات اب بسانم یاه ناملا
 یموب یاه یزاب هب هجوت
 یداصتقا یاه تیلاعف داجیا و هقطنم یتسد عیانص هب هجوت
 دارفا زاین و گنهرف اب بسانتم ناملبم باختنا

 
 

 یعامتجا تکراشم
 

 یعامتجا لماعت داجیا روظنم هب ییامه درگ یاه ناکم داجیا
 لحاس هبل رد ییایرد تاحیرفت داجیا
 لحاس اب دارفا سامت داجیا روظنم هب یلحاس راون رد ییایوپ رب دیکات
 یلحاس راون رد یراوس هخرچود و یور هدایپ یاهریسم داجیا

 
 

 
  تینما

 کراپ حرط ندوب اناوخ
 کراپ ندوب یلحاس هب هجوت اب یطخ نویسالوکریس زا هدافتسا
 اه تیلاعف ندرک شخپ و ییادززکرمت
 هدنکارپ یهایگ ششوپ
 کیرات یاه ناکم داجیا زا یریگولج تهج هب بسانم یاه یزادرپرون
 تیاس لخاد هب هراوس دورو مدع
 اه میرح داجیا
 (1396 ،ناگدنسیون) : عبنم

     یحارط کی قیرط زا اه صخاش یمامت هب یبای تسد هک تفایرد ناوت یم 5 لودج    رد هدش رکذ بلاطم ساسا رب
  یاه ناملا هب هجوت ،    اضف یرصب بسانم یحارط ،      نویسالوکریس هب هجوت . دشاب یم ریذپ ناکما یدربراک و تسرد
   تسا یلما   وع هلمج زا ...و یموب یهایگ ششوپ و حلاصم باختنا ، هقطنم رد دوجوم یاه لیسناتپ یریگراک هب ،یموب
 . دشاب هتشاد رظن دروم ناکم داجیا رد یمهم شقن دناوت یم هک
 دیشروخ شبات هیواز اب بسانتم یهایگ ششوپ یداهنشیپ نامدیچ
 ،( ناروک )اوه نایرج ،شبات ،   ترارح هجرد : هلمج زا یمیلقا رصانع ندوب لیخد و هدش رکذ فادها هب یبایتسد یارب
    یایفارغج اب بسانتم و یمیلقا یا هنوگ هب ار کراپ رد دوجوم رصانع ناوت یم نا ربراک شیاسآ داجیا رد داب و تبوطر
     دشاب یم یهایگ ششوپ نامدیچ تهج یتاداهنشیپ هئارا شهوژپ زا شخب نیا فده روظنم نیدب . درک یحارط هقطنم
 . تسا اضف زا ناگدننک هدافتسا شیاسآ ی هدودحم اب وسمه هک
  قبطنم ار یهایگ ششوپ ناوت یم( یموب یهایگ ششوپ) 4 هرامش لودج و(دیشروخ یایاوز رادومن)3 لکش هب هجوتاب
  رادومن رب قبطنم هیارآ نیا هک. دنشاب هتشاد ار نکشداب و ندوب رتسگ هیاس تیلباق هک دربراک هب یا هنوگ هب ایاوز نیا رب
  .دش هئارا 4 لکش رد یدیشروخ یایاوز
      اب بسانتم یهایگ ششوپ ندش هتفرگ هدیدان و ،هعلاطم دروم ه   دودحم یاه کراپ دوجوم عضو یسررب هب هجوت اب
  نیدب ،           دوش هتفرگ رظن رد هقطنم ره ییایفارغج طیارش اب قباطم زبس رصانع نامدیچ تسا یرورض شبات یایاوز
       شبات هیواز ساسا رب ناتخرد یریگرارق و نامدیچ زا هدافتسا اب ناوت یم هنوگچ هک تسا نیا رگناشن 4  لکش بیترت
                 ان شبات دقاف یلامـــش ی ههبج ساـــسا نیا رب . دومن داجیا ناربراک یارب ار عوبطم یطیحم بلاغ یاهداب تهج و
       هلصاح جیاتن نینچمه . دریگ رارق هظحالم دروم ناروک تهج هب و زاب یاضف یاراد دناوت یم نیاربانب تسا بولطم
  تهج ناوت یم هجیتن رد دنزو یم بونج تمــس زا بلاغ یاهداب رثکا هک تــسا هدوب نیا رگنایامن داب یاه رادومن زا
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     . دنشابن ایرد زادنا مشچ و دید عنام داب ندرک راهم رب هوالع ات دومن هدافتسا عفترم و نکش داب ناتخرد زا اه نآ لیلقت
         ناتخرد زا ناوت یم و هدوب رتبولطم یبرغ ی ههبج هب تبسن شبات هک تسا نیا ی هدنهد ناشن رادومن قرش تمس
     یم تسا رتشیب نا رد شبات رادقم هک یبرغ ی ههبج یارب تیاهن رد . دومن هدافتسا شخب نیا یارب ینیئزت و رت هاتوک
           یاه شخب هب باتفآ دیدش ذوفن عنام ات دنشاب هتشاد یمکارتم شیارآ هک دومن باختنا ار رتسگ هیاس ناتخرد ناوت
  . دنوش نمیشن

 
 

 
 

 یلامش هجرد 27 ییایفارغج ضرع رد دیشروخ شبات یایاوز رب قبطنم یهایگ ششوپ (4) لکش

 (1396 ،ناگدنسیون) : عبنم

  یمیلقا یاهروتکاف ساسا رب ناملبم یحارط تهج یتاداهنشیپ
 رد نآ تدش و دیشروخ شبات یایاوز نتفرگ رظن رد هب هجوت اب یمیلقا ناملبم یحارط تاداهنشیپ ی هئارا روظنم هب

 بونج تمس زا زادنا مشچ نیمات رب هوالع هک ددرگ یحارط کراپ یارب یقیچالآ هک هدوب نآ رب یعس یبرغ ی ههبج
 یمامت رد هک یا هنوگ هب ددرگ راهم اضف لخاد هب شبات تدش برغ تمس رد ،یلامش ی ههبج زا ناروک و (ایرد)
 دقاف هعلاطم دروم هقطنم یاه کراپ ،دوجوم عضو یسررب هب هجوت اب اریز ،دیزگ تماقا نآ رد یتحار هب ناوتب تاعاس
 تحارتسا یاضف رتهب یهدزاب روظنم هب تسا رظن رد . دشاب یم زور تاعاس یمامت رد اه ناملبم زا یرادرب هرهب طیارش
 و بآ طیارش اب بسانتم و هدوب ییالاب یترارح تیفرظ یاراد اریز دشاب بوچ زین نآ هدافتسا دروم حلاصم ،ناربراک
 .دشاب یم بوطرم و مرگ میلقا ییاوه

 ِی ههبج رد ینیئزت و نکش داب ناتخرد
یبونج  

 یهایگ ششوپ
 عفترم و مکارتم

 رتسگ هیاس و
 ِی ههبج رد

یبرغ  

 و اه هچتخرد
 ناهایگ

 رد ینیئزت
 ِی ههبج

یقرش  
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  قیچالآ نالپ (5) لکش        

 
 قیچالآ زا ییامن (6)لکش  

 (1396 ،ناگدنسیون) : عبنم

 ،طیحم رد ناروک تیمها و بوطرم و مرگ قطانم رد حرط یریگرارق و هدش رکذ یمیلقا یاهروتکاف ساسا رب نیاربانب
 بولطم یزادنا هیاس رب هوالع هک دوش هدافتسا تسا هدهاشم لباق 6 و 5 لاکشا رد هک ییاه مرف زا ددرگ یم داهنشیپ
 . دشاب زین ناروک یاراد ،بسانم دید و
 دقاف هطخ نیا یاه کراپ رتشیب هک تسا نیا رگنایب هدش لصاح جیاتن ،دوجوم تیعضو زا هدش ماجنا تاعلاطم قبط
 هاتوک تماقا یارب زین رگید یناملیم ،هدش یحارط یاه قیچالآ رب هوالع نیاربانب دنشاب یم هقطنم صتخم یاه ناملا
 ریگداب زابرید زا هک ییاجنآ زا . تسا روشک بونج هطخ یاه ناملا و میلقا زا یدومن هک هدیدرگ داهنشیپ ناربراک تدم
 ناونع هب یمیلقا رصنع نیا زا هدش یعس روکذم حرط رد تسا هدوب تیمها زئاح رایسب بوطرم و مرگ میلقا یرامعم رد
 زا یدومن ناونع هب هک تسا یرگید رصانع زا زین ،کبشم یاه هرادج نیا رب هوالع . دوش هدربراک هب ناملبم رد یناملا
 . دشاب یم هدهاشم لباق ناملبم حرط رد هقطنم نیا نهک یرامعم
 

                
 ناملبم زارقتسا تهج(8)لکش     ریگداب یدرکلمع متسیس زا یزادرپ هدیا (7)لکش

 (1396 ،ناگدنسیون) : عبنم

 بولطم داب دورو

 کنخ یاوه جورخ هچیرد
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 ناملبم زا یعطقم وامن(9) لکش

 (1396 ،ناگدنسیون) : عبنم

 ناونع هب و هدوب هقطنم صخاش یمیلقا رصانعزا هک دشاب یم ریگداب متسیس زا یزادرپ هدیا رگنایب 7 هرامش ریوصت
 ،دهد یم ناشن ار روکذم ناملبمرارقتسا تهج 8 هرامش ریوصت . تسا هدش هتفرگ رظن رد کراپ یارب یدربراک یناملا
 رادومن)4 هرامش ریوصت و (بلاغ یاهداب تهج) 3 هرامش لودج ساسا رب هک
 نمیشن بیترت نیدب دشاب یبرغ و یقرش یگدیشک یاراد دناوت یم (دیشروخ شبات تاهج و ناهایگ نامدیچ یداهنشیپ
 یاهداب یاراد و ایرد هب دید ،بولطمان شبات دوجو مدعو ناروک یاراد بیترت هب هک یبونج و یلامش ی ههبج رد هاگ
 یناملا تروص هب هک دشاب یم یداهنشیپ ناملبم حرط زین 9 هرامش ریواصت. دوب دهاوخ یرادرب هرهب لباق تسا بولطم
 . تسا هدش یحارط ریگداب درکلمع زا
 یریگ هجیتن
     هب نتشاد قلعت یعون و طابترا هب دوخ یحور یاهزاین یارب ناسنا هک دهد یم ناشن اه رهش رد هزورما یگدنز تیفیک
  هتکن نیا هب نداد تیمها اب ناوت یم ،دوش یم سح دوبمک نیا اهاضف یحارط رد بلغا هک اجنآ زا. تسا دنمزاین ناکم
       بوسحم رهش کی یساسا زاین اه کراپ هک ییاجنآ زا. درک یحارط رت هنیهب و رت یدربراک ار هدافتسا دروم یاه ناکم
  ،ناکم هب قلعت سح رد راذگ ریثات لماوع اب نآ قیفلت و ییایفارغج   و یمیلقا رثوم لماوع زا هدافتسا اب ناوتیم دنوش یم
  یارب ار دارفا هک یا هنوگب ،     دیشخب دوبهب ... و یساسحا و یعامتجا ،یدبلاک : نوچمه یفلتخم داعبا زا ار کراپ کی

   تسد    یارب دوش یم داهنشیپ ،    یدربراک یحارط تهج رد شهوژپ یاه هتفای ساسا رب. دنک بیغرت اضف رد روضح
  تینما ، یرصب یاه ییابیز ، یطیحم یاه لیسناتپ ،میلقا ،  گنهرف : نوچمه یلماوع هب هدش نایب یاه صخاش هب یبای
  سراف جیلخ هیشاح بوطرم و مرگ قطانم دوجوم عضو یاه کراپ یسررب زا لصاح جیاتن. ددرگ هجوت ... و یعامتجا
   یحارط لوـــصا رد ( ... و رظنم و دید ،ناروک ، داب ،شب ات ،      تبوطر ) راذگریثات و مهم لماوع هک تـــسا نآ رگنایب زین
  ساسا رب ددرگ یم داهنشیپ اه کراپ یحارط لوصا اب هطبار رد نیاربانب . تسا هدش هتفرگ هدیدان هقطنم نیا یاه کراپ
   رصانع ،      اضف ییابیز رب هوالع ات دریگ تروص دیشروخ یایاوز اب بسانتم یهایگ ششوپ نامدیچ هدش ماجنا تاعلاطم
  60     شبات یایوز) یقرش ی ههبج رد ناوت یم بیترت نیدب . دنشاب هتشاد (نکشداب ،  رتسگ هیاس) یدربراک تیلباق زب س
  120 - 60    شبات یایوز) یبرغ ی ههبج رد ،    ینیئزت ناهایگ و هچتخرد زا(هجرد90- 40    شبات تهج و هجرد120 -
  و رمس ،دباعم ریجنا ،شیرچ ،ناهرب ،شچ)    رتسگ هیاس و مکارتم یهایگ ششوپ (هجرد 90- 40 شبات تهج و هجرد
  ،سوتپیلاکا ) نکــشداب ناتخرد زا زین ( هجرد 40 شبات تهج و هجرد 120 شبات هیاوز ) یبونج ی ههبج رد و (رانک
  یحارط یمیلقا لماوع قبط کراپ رد دوجوم یاه ناملبم ددرگ یم داهنشیپ نینچمهو دومن هدافتسا ینیئزت و ( ... و زگ
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   درک هدافتسا یبونج ی ههبج رد بولطم یاهداب و رظنم و دید ،  یلامش تمسق رد ناروک زا ناوتب هک یا هنوگ هب ددرگ
  اب بــسانتم رظن دروم حلاــصم نینچمه و درک یریگولج اــضف لخاد هب بولطمان شبات ذوفن زا زین یبرغ هیحان رد و
 اب نیاربانب. دـــشاب هقطنم میلقا هب صتخم ،ناربراک شیاـــسآ تهج رد ندوب یدربراک رب هوالع ات ددرگ باختنا هقطنم

           رتشیب هچ ره طابترا یارب لحاس و زیس یاضف و کراپ قیرط زا ار یبسانم رتسب ناوت یم رثوم لماوع قیقد ییاسانش
 .درک داجیا تعیبط اب ناسنا
 عبانم
 12 هرامش. رظن غاب. یرهش رظنم رد تیوه موادت . (1388). دمحم ،راب نیشتآ

 موب رب دیکات اب یلحاس قطانم هعسوت تیریدم یژتارتسا باختنا درکیور نییبت .(1391) .نیسح ،هوکشا .رالیآ ،یولک .اضردمحم ،ناینامب
 38-19 ،(30)مهد لاس ،یرهش تیریدم .ییارگ

 یدیهش تاراشتنا ،نارهت ،مراهچ پاچ. یرهش یحارط دنیارف و یرظن ینابم .(1389) .هاشناهج ,دازکاپ
 یدیهش تاراشتنا ،نارهت . یرهش یحارط دنیارف و یرظن ینابم .(1391) .هاشناهج ,دازکاپ

 کی هرامش ،مهدفه هرود تسیز طیحم یژولونکت یرهش کراپ ییاراک رب رثوم لماوع .(1394) .همیعن ،ناگداز لیعامسا .نیسح ،یدیمح
 کراپ : یدروم هنومن ) یرهش یاه کراپ رد ناکم موهفم و ینهذ ریوصت.(1394).داجس ،ییاضر. نیسح ،یدنمروپ . ربکا یلع ،یردیح

 . موس هرازه زاغآ رد یزاسرهش و نارمع و یرامعم یللملا نیب شیامه. (زاوها یلحاس
 36هرامش ،اه یرادرهش هلجم هروظنم دنچ یرهش رصنع هار زبس .(1380) .لوسر ،ینامیلس .نسحم ،ینامیلس

 ایفارغج یلم شیامه .لحاوس هیشاح رد یطخ زبس یاضف یحارط یاهدربهار و لوصا : رادیاپ یرهش یاهاضف .(1392) .هواک ،یعیمس
 .نارهت ،رادیاپ هعسوت و یزاسرهش

 رهش زبس یاضف یشهوژپ و یشزومآ یاه شیامه تالاقم هعومجم. یرهش زبس یاضف و کراپ نوگمه هعسوت. (1380). یدهم ،ینابیش
 . نارهت رهش زبس یاضف و اه کراپ نامزاس ،(1 دلج ) نارهت

 تیریدم درکیور اب) اه رهش رد زبس یاهاضف یتخانش ناور و یعامتجا داعبا رب یلیلحت .(1387) .اناد دیس ،هداز یلع . دمحم ،درف یحلاص
 21 هرامش. یرهش تیریدم همانلصف.( یرهش

 ءاقترا روظنم هب یرهش یاه کراپ یاضف یحارط رد ناگدننک هدافتسا شرگن یسررب .(1391) .حلاص مارهب ،روپ قدص.اضردیمح ،یتمظع
 9هرامش ،رهش نامرآ یزاسرهش و یرامعم .ناکدوک یاضف یریذپ تیقالخ

 یلحاس یاهرهش رد یلحاس یاه کراپ و یرهش زبس یاهاضف هعسوت یناکم یجنس تیولا .(1393) . یدلاخ یمرکا ،غورف .یلع ،رگ تحالف
 .تسیز طیحم یللملا نیب سنارفنک . (رسلبابرهش : یدروم هنومن ) AHP شور زا هدافتسا اب

 کاخ تاراشتنا ،ناهفصا. یرامعم و میلقا . (1382).یضترم ،ییامسک
 یملع همانلصف .یرهش یاه کراپ رد یراتفر یاهوگلا رب یطیحم تیفیک یاه هفلوم ریثات یبایزرا .(1393) .نسح ،هدازداجس .نیما ،یفیطل

 11هرامش ،یرهش تاعلاطم یشهوژپ
 203 هرامش هیرشن . یرهش زبس یاضف یحارط طباوض . ( 1389) . روهمج سیئر یدربهار تراظن و یزیر همانرب تنواعم

 .ناتسیس یرهش زبس یاضف هعسوت هدننک دودحم یمیلقا لماوع یسررب .(1386) .هللا تجح ،کلم .اروفص ،یزگرس .یلعدمحم ،مدقم یعخن
  اه یرادرهش نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،اه یرادرهش همانهام

 و هعسوت ،یرادیاپ هیرشن. یرهش یگدنز تیفیک اقترا رب یرهش زبس یاضف ریثات یسررب . (1393). تاداس میرم ،تخد نسح . اراس ،یبیهن
 . 1 هرامش. لوا هرود . تسیز طیحم

Christian.norberg_schulz,(1980).Geniud Loci Toward A phenomenology of Architecture London. 
Hidalgo ,C.&.Place Attachment.(2001).Concepyual and Empirical Questions . Journal of 

Environmental Psychology. 



 1397 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متشه لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 350

Livingstone ,M. Bailey ,N .and Kearns ,A.(2008). People s Attachment to Place-the Influence of 
Neighbourhood Deprivation , Chartered Institute of Housing , for the Joseph Rowntree Foundation .  

M.power, Anderes.(2006). The Ecological park, Massachusetts Institute of Technology . 
Steel.F.(1981).The Sense of Place .CBI Publishing Company . Boston.  
Ujang , N.(2012). Place Attachment and Continuity of Urban Place Identity . Social and Behavioral 

Sciences , vol 49. 
Ulrich. R.S ,(2002). Health benefits of gardens in hospitals, in:plants for people International Exhibition 

Floride. 
 

 

 

 


