
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   



 



 

 

 

 

 

 

 
 ايران صنعت و علم دانشگاه

 
 مرادی محمد اصغر دکتر

 اعضای هیأت تحریریه

 فیضي دکتر محسه صنعت ایراى و علن دانشگاه شهرسازي و هعواريدانشکده  استاد

 معماریان دکتر غالمحسیه صنعت ایراى و علن دانشگاه شهرسازي و هعوارياستاد دانشکده 

 فر بهزاد دکتر مصطفي ایراى صنعت و علن دانشگاه شهرسازي و هعواريدانشکده  استاد

 شیعه دکتر اسماعیل صنعت ایراى و علن دانشگاه شهرسازي و هعواريدانشکده  استاد

 اردشیري دکتر مهیار رازیش دانشگاه هعواري و هنردانشکده  اریدانش

 بماویان دکتر محمدرضا هدرس تیترب دانشگاه هعواري و هنردانشیار دانشکده 

 تهراوي دکتر فرهاد بهشتي دیشه دانشگاه شهرسازي و هعواريدانشیار دانشکده 

 حبیب دکتر فرح اسالهي آزاد دانشگاه قاتیتحق و علوم واحد شهرسازي گروهدانشیار 

 پور سرتیپي دکتر محسه بهشتي دیشه دانشگاه شهرسازي و هعواريدانشیار دانشکده 

 کار وقره عبدالحمید مهىدس صنعت ایراى و علن دانشگاه شهرسازي و هعواريدانشیار دانشکده 

 ووریان دکتر فرشاد تهراى دانشگاه بایز هنرهاي سیپرد شهرسازي و هعواريدانشیار دانشکده 

 ایزدي دکتر عباسعلي تهراى دانشگاه ایبز هنرهاي سیپرد شهرسازي و هعواري دانشکده اریاستاد

 

 ، استاديار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايرانزند دکتر مهدی خاک
 

 مشاور تحریریه و ویراستار علمی:

 مدیر اجرایی: ، کارشناس کامیپیوتر فمال معمار زنجانی مهندس

 
 
 
 

 شهرسازی و دانشکده معماری ايران، صنعت و علم دانشگاه نارمک، تهران، :نشريه نشاني

 77204277تلفن: 

 jfa@iust.ac.ir : الكترونیكي پست

 jfa.iust.ac.ir :آدرس وبگاه

 

 دو فصلنامۀ معامری، شهرسازی و هرن

 1393سال ششم، شامره هشتم، پاییز و زمستان 
 

 امتیاز: صاحب

 سردبیر:

 



 راهنمای نويسندگان
 

 :راهنمای تهيه و شرايط ارسال نوشتارهای علمی و پژوهشی

 ًَّبی ٌّشی هشتجظ ثرشای دس    ّبی علوی دس صهيٌِ هعوبسی، ؿْشػبصی ٍ ػبيش سؿتِ ؿتبسّبی علوی ٍ پظٍّـی، تحليلی ٍ گضاسؽ

 .سػٌذ دس ًـشيِ پزيشفتِ ؿذُ ٍ پغ اص داٍسی ٍ تصَيت ّيأت تحشيشيِ ثِ چبح هی

 هتي هقبلِ ثبيذ فبسػی ثبؿذ. 

 هقبالت اسػبلی ًجبيذ قجالً دس هجلِ علوی ديگش يب کتبثی چبح ؿذُ ثبؿذ. 

     ، هقبلِ علوی ٍ پظٍّـی داسای خالصِ فبسػی ٍ اًگليؼی، هقذهِ، کليذ ٍاطُ، عشح هؼئلِ، فشضيِ، سٍؽ ؿٌبػری تحقير ، هجب،ر

 .هغبث  سٍؽ هصَة ايي ًـشيِ ثبؿذگيشی ٍ فْشػت هٌبثع ثَدُ ٍ سٍؽ اسجبع ًَيؼی آى  ًتيجِ

 خبًَادگی ًَيؼٌذُ)گبى(، ػبل اًتـبس ٍ ؿوبسُ صفحِ)ّب( پغ اص ًقل هغبلت دس داخل  ل: ًبمجبعبت هشثَط ثِ هٌبثع دس هتي ؿبهاس

 .آيذ پشاًتض هی

 آيذ فْشػت هٌبثع ثِ تشتيت الفجبيی ًبم خبًَادگی يب ًبم اؿْش ًَيؼٌذگبى دس اًتْبی هقبلِ هی. 

  ّب ٍ ػبيش هشاجع ثِ ؿشح صيش اػت عٌبصش اعالعبت کتبثـٌبختی دس هَسد هقبالت، کتت، گضاسؽتشتيت: 

    هقبالت: ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَيؼٌذُ)گبى( هقبلِ، عٌَاى کبهل هقبلِ، ًبم هجلِ، جلذ، ؿوبسُ، ػبل اًتـبس، ؿوبسُ صرفحبت هقبلرِ دس

 .هجلِ هشثَعِ

 ُگبى(، عٌَاى کتبة، ًبم خبًَادگی ٍ ًبم هتشجن يب هصحح، ًبم ًبؿش، هحل اًتـبس، ػربل  کتت ٍ گضاسؽ: ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَيؼٌذ(

 .اًتـبس ٍ صفحِ

 ًُـربًی، تلفري، دٍسًگربس ٍ آدسع الوتشًٍيوری     ()گبى(، عٌَاى)هشتجِ علوی صفحِ اٍل هقبلِ ثبيذ ؿبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًَيؼٌذ ،

ی يب سػبلِ ثبؿذ، عٌَاى عرشح پظٍّـری يرب سػربلِ ًيرض دس صرفحِ اٍل دس        ثبؿذ. ّوچٌيي چٌبًچِ هقبلِ هؼتخش  اص عشح پظٍّـ

 .گشدد

     صفحِ دٍم ثبيذ ثذٍى ًبم ٍ هـخصبت ًَيؼٌذُ)گبى( ٍ فقظ ؿبهل: عٌَاى هقبلِ، چويذُ فبسػی ٍ ٍاطُ ّبی کليرذی ثبؿرذ، عٌرَاى

 .گَيب ٍ ثيبى کٌٌذُ هحتَيبت ًَؿتبس ثبؿذ ًَؿتبس ثبيذ کَتبُ،

 ،پظٍّـی ٍ تحليلی الصم اػت ٍاطُ ّبی کليذی هشثَط ثِ هتي ٍ عٌَاى هقبلِ ثالفبصلِ ثعرذ اص خالصرِ ٍ ثريي     دس ًَؿتبسّبی علوی

 .کلوِ ًَؿتِ ؿَد 6-4

         عوغ ّب، تصبٍيش ٍ ًوَداسّبی هقبلِ عالٍُ ثش رکش هٌجع، ثبيذ دس استجبط هؼتقين ثرب هحتَيربت هقبلرِ ٍ اػرٌبدی ثبؿرذ کرِ تَػرظ

 .يش اضبفی ،زف خَاّذ ؿذًگبسًذُ اسائِ گشديذُ ٍ تصبٍ

 ٌذ.ًَؿتبسّب ثبيذ داسای چويذُ فبسػی ٍ اًگليؼی ثبؿ 

 ي ثخؾ ثبيذ ثِ تٌْبيی ثيبى کٌٌذُ . ايچويذُ هقبلِ ثبيذ ؿبهل: ثيبى هؼئلِ، ّذف، چگًَگی پظٍّؾ، يبفتِ ّبی هْن ٍ ًتيجِ ثبؿذ

 .کلوِ ثبؿذ 033بيذ ّش کذام ،ذاکثش دس توبم هقبلِ ٍ ثِ ٍيظُ ًتبيج ثِ دػت آهذُ ثبؿذ، چويذُ فبسػی ٍ اًگليؼی ث

 اسػبل کٌٌذُ هقبالت ثبيذ اص اعضبی ّيبت علوی داًـگبُ ثبؿٌذ. 

      توبهی عالقِ هٌذاى ثِ اسػبل هقبالت اثتذا ثبيذ دس ػبيت ًـشيِ ثجت ًبم کشدُ ٍ ثعذ اص تبييذ ًبم کبسثشی اقرذام ثرِ اسػربل هقبلرِ اص

هقبالتی کِ ثِ صَست دػتی ٍ کپی ؿذُ ثِ دفتش ًـشيِ اسػبل هيـَد ٍ يب اص عشير    عشي  ٍة ػبيت ًـشيِ کٌٌذ ؿبيبى رکش اص ثِ

 .ايويل ًـشيِ اسػبل هيـَد تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ؿذ

 صحت ًَؿتبسّبی علوی ثشعْذُ ًَيؼٌذُ)گبى( اػت. 

 ِثبؿذ ّبی ديگش هوٌَع هی چبح هقبالت ًـشيِ اًجوي ثذٍى رکش هأخز دس هجل. 
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 30/1090پریسؼ: تبزیخ   30/1090دزیبفت: تبزیخ 

 

 چکیده:

ّب ٍ غٌتْبی پبیداز ٍ اقیل هٌغمهِ ٍ  دز هقوبزی هقبقس، ثب وبزثسد فَاهل هؤثس ثس ایدبد تقبهل ثیي ازشؼ ،خاللیت خْت زّیبفت ثِ تقبلی دز فیي تىبهل
ِ   دز هتقددی ّبیوِ ثب گٌدیٌِ غٌی ٌّس ٍ فسٌّگ ضقفخَاهقی ّوبًٌد ایساى اغت  ّبیدغدغِ ًَاًدیؿی خْبًی، اش خدیهد دازًهد     ًیبشّهبی  پبغهگوَیی ثه

 داًهؽ  ًوبیٌد وػهت هبیِ هقوبزی هقبقس هیثیؿتسیي ووه زا دز تدلی گَّس َّیت دز خبى ّبیی اغت وِؾٌبخت اّن فَاهل ٍ ؾبخف تحمیك ًْبیی ّدف
ًوًَِ هَزدی ثهب زفبیهت    52 ت  اش ایٌسٍدز خَاهـ هَزد ثسزغی اغ هقبقس هقوبزی ّبیزفـ چبلؽ مالش ؾسط هتٌبغت هَفك ّبیًوًَِ ثسزغی عسیك اش فیٌی

ّهبی اقهیل ٍ   ّهب ٍ غهٌت  ازشؼ ؾٌبخت زٍی اًد؛ چسا وِ ایي هسوص ثسآلبخبى اًتگبة ؾدُ هقوبزی ّبی ثسگصیدُ خبیصُتٌَؿ وبزثسی، هىبًی ٍ شهبًی اش پسٍضُ
ویفی ٍ ووی  ثِ فلت گػتسدگی هٌبثـ هَزد تحلیل، اش دٍ زٍؼ، تحمیك حبضس هتوسوص اغت  دز تَغقِ دز ًَیي هقوبزی زاّىسدّبی ٍ اغالهی خولِ اش ثَهی

ثٌهدی وهبزآیی   ّبی هؤثس تحلیل گؿتِ ٍ الَیتّبی هَزدی خْت ؾٌبخت ؾبخفپع اش ؾٌبخت فَاهل اقلی ثِ قَزت پیوبیؿی، ًوًَِ  اغت اغتفبدُ ؾدُ
 ووی ثسزغی ؾهدُ اغهت    ّبی ّدفوٌد ثِ قَزتتَغظ پسغؿٌبهِ (AHP) تحلیل غلػلِ هساتجی فسایٌدّبی ویفی، ثب حلیلّبی حبقل اش تفَاهل ٍ ؾبخف

 ٍ فسٌّوهی، ثهَهی   ّبی پبیداز غٌتی،ازشؼ خدا، ثلىِ ثبید دز تقبهل ثب ًجبید ّسگص زا خبهقِ یه دز هَخَد ّبی خدیدًیبشّب ٍ فسقت تحمیك، ًتبیح اغبظ ثس
ثِ ههَازدی   تَخِ ثب ّب خاللیتی اغت وِآى آگبّبًِ فویك ٍ اًتگبة ّبی هگتلفی هؤثسًد  ؾٌبختگسفت  دز ایي زاُ فَاهل ثب الَیت ًؾس دز خبهقِ هقٌَی آى

َّیتی ٍ  زفـ فغؽ الشهِ هسدم، هیبى دز فسٌّوی ّبیخٌجؽ ّبی پبیداز آى، پسٍزؼ اًدیؿِ هقوبزاى ٍ ایدبدّوچَى هػئلِ عساحی، ؾسایظ خبهقِ ٍ ازشؼ
 شهبى ثب ّووبم ّن ٍ ثبؾد غٌت ثس هجتٌی ّن هَزد ثحث اغت تب خَاهـ دز ثب خْتی هتقبلی پَیب هقوبزی ثبشگسداًدى

  تقبهلی ًَ، ًَاًدیؿی خْبًی، ّبی پبیداز فَاهل هؤثس ثس عساحی، ازشؼ ،هقوبزی هقبقسهای کلیدی:  واژه

 هقدهه -3

چبلؽ هَخَد دز حَشُ هقوبزی ٍ ؾْسغبشی دز والًؿهْسّبی هقبقهس، ثهِ    

ّس چٌد  آًبًىِ پؿتَاًِ غٌی ٌّس ٍ فسٌّگ دازًد، ثػیبز خبی تأهل دازد ٍیطُ دز 

دز  اههب  تَغقِ دیهدُ ههی ؾهَد،    حبل دز ٍ یبفتِ ِتَغق دز وؿَزّبی هػئلِ ایي

ـ   ؾهْسی  ٍیهطُ گسداًٌهدگبى   تَخِ دلیل تَغقِ ثِ حبل دز وؿَزّبی  ثهِ هٌهبف

شؾهوٌد ٌّهس ٍ   خَاهقی ّوبًٌد ایساى ثب هیهسا  از ٍ ًیص  هدت وَتبُ دز التكبدی

ّهبی  گیهسی اش ازشؼ د  اش ایٌسٍ فساخَاى ثهِ ثْهسُ  داز تسیزًگسپ فسٌّگ، حضَز

  دّی هقوبزی هقبقس ّوِ زٍشُ دز حبل زؾد اغتپبیداز اقیل ٍ ثَهی دز ثسًبهِ

ّهبی  ّهب ٍ غهٌت  تقبهل خاللبًِ هقوبزی هقبقس ٍ الصاههبت آى ثهب ازشؼ  

هقوبزی ثَهی، دز ایهي چهبزچَة   اقیل هغسح دز ّس هٌغمِ ٍ ثِ تجـ آى دز 

فىسی، ثسای هَخَدیت اًػبى ٍ ّوچٌیي ثسآٍزدُ غبختي ّوصهبى فولىسد ٍ 

 شیجبیی دز عساحی هقوبزی ٍ فسآیٌد تَغقِ پبیداز اهسی ضسٍزی اغت 

ّهبی گرؾهتِ ّهس ههسش ٍ     َّیت فسٌّوی ًؿبى دٌّدُ هدوَؿ خاللیهت 

وِ دز حفهؼ ٍ   ّوبى چیصی اغت ثَهی اغت ٍ ًتبیح حبقل اش ایي خاللیت

ای الشم اغت  هقوبزی ثگؽ خدایی ًبپهریس تدلهی تكهَیس    تَغقِ ّس خبهقِ

تَاًهد   خغَط هؿگكِ هقوبزی لسٍى گرؾهتِ ههی   .یه خبهقِ اش خَد اغت

عساحبى ٍ هقوبزاى زا دز حبل ٍ آیٌدُ دز وبز خَد زاٌّوبیی وٌد تهب ؾهىبف   

ایي هغبلقِ غهقی   ای هػبفد اش ثیي ثسٍد ثیي گرؾتِ ٍ حبل ثسای ًَید آیٌدُ

دازد ًَفی ؾفبفیت زا دز خػتدَ ثسای فَاهل هؤثس ثس عساحی دز فسایٌدّبی 

ّب، الصاهبت ٍ ًیبشّبی ثِ زٍش خبهقِ ثب تأوید خدید هقوبزاًِ دز دزٍى غیبغت

ّبی پبیداز هٌغمِ دز وؿهَزّبی ههروَز اش   ّب ٍ ازشؼثس تددید حیبت غٌت

 دٍثبزُ ثیبثد  خولِ ایساى ًؿبى دّد تب گَّس َّیت خبًی

پسغؽ ولیدی تحمیك هجتٌی ثس چوًَوی پبغخ ثِ فَاهل اقهلی عساحهی   

ًؾس همبلِ ثهس اغهبظ   حل ثسای هَلقیت عساحی هد تسیي زاُ خْت یبفتي هٌبغت

 هفسٍضبت فَق، هجٌبی پطٍّؿی لساز گسفتِ وِ زًٍد آى ثِ ؾسح شیس اغت   

ثهِ هقوهبزی   دز همبلِ حبضس پع اش ثسزغی پیؿیٌِ تحمیك ٍ فلل تَخِ 

دّی دز هقوبزی، فَاهل هؤثس ثس عساحی هقوهبزی ٍ ًیهص   ثَهی، خبیوبُ ثسًبهِ

ثحث خاللیت دز فسایٌد عساحی هَزد ثسزغهی لهساز گسفتهِ ٍ زٍؼ تحمیهك     

 هٌبغت ثسای پطٍّؽ حبضس تجییي ؾدُ اغت 
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دز هسحلِ ثقدی فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحی هقوبزی ثهب ثسزغهی هٌهبثـ ٍ    

عساحهی، ثهِ قهَزت    ّهبی  هغبلقبت هَخَد، ًؾسات وبزؾٌبغبى ٍ تحلیل پسٍضُ

 تقییي ؾدُ اغت  دلیك

ّبی هٌتگت خهبیصُ هقوهبزی    ّبی هَزدی پطٍّؽ، اش پسٍضُ غپع ًوًَِ

اًد، اًتگهبة   وِ دز شهیٌِ اّداف ٍ هجبًی تحمیك پیؽ زٍ هَفك ثَدُ 1آلبخبى

ّهب دز   ّبیی وِ دز آى ّب ٍ دز ًتیدِ ؾبخفگؿتِ ٍ خْت دغتیبثی ثِ پبغخ

اًهد  دز   اًد، هَزد ثسزغی ٍ تحلیل لساز گسفتِ ؾدُازتجبط ثب فَاهل اقلی ازائِ 

ّهبی   هسحلِ ثقدی پع اش تدٍیي ًْبیی فَاهل اقلی ٍ آى دغهتِ اش ؾهبخف  

هسثَط ثِ آى فَاهل وِ دز هػهیس حهل هػهئلِ ههَزد ًؾهس تحمیهك حبضهس        

اًد، هدل ٍیطُ زاّجسدّبی خاللبًِ عساحهی دز زاغهتبی اّهداف    پبغگدُ ثَدُ

ّهب دز  ثٌدی ٍ ازشیبثی هیهصاى وهبزآیی آى  الَیتتحمیك تٌؾین گؿتِ ٍ خْت 

ّبی ههَزد ّهدف اش ًؾسغهٌدی اش افهساد وبزؾهٌبظ ثهب       فسایٌد عساحی پسٍضُ

ّبی ّدفداز اغتفبدُ ؾدُ اغت وِ ًتبیح آى دز اداهِ گیسی اش پسغؿٌبهِ ثْسُ

ّهبی پبیهداز فسٌّوهی،    اهید اغت تب ثتَاى اش آى دز تقبهل ثیي ازشؼآید  هی

ٍ ثهَهی هغهسح دز تدسثیهبت هقوهبزی گرؾهتِ ٍ ًیبشّهبی        هرّجی، غهٌتی 

دّی دز وًٌَی، خْت غٌی غبشی َّیتی، فسٌّوی، اختوبفی، ٌّسی ٍ خْت

 هػیس ٍحدت ثْسُ خػت 

ِ  ٍ اختوبفی تقبهالت ًؾس ًمغِ ّب اشایٌوًَِ چبلؽ اّویت ثِ تَخِ ثب  ثه

 ایساى، وؿَز دز اخیس ّبیپطٍّؽ اثقبد ایي هػئلِ دز افصٍى زٍش اّویت دلیل

ّبی ازائِ ؾهدُ ثهسای   حلزاُ غٌدؽ ٍ ثسزغی دًجبل ثِ تالؼ دازد همبلِ ایي

هٌهبثـ فولهی    تهسیي هْهن  اش یىهی  فٌهَاى  ثِ ّبی هَفك،ایي هػئلِ دز پسٍضُ

 زا ّبی هؿبثِ هَخَدپسٍضُ ویفیت ازتمبی الشم ثسای شهیٌِ غَیی اش هَخَد،

 دیوهس  عهسف  اش ٍ غبشد فساّناختوبفی، فسٌّوی ٍ َّیتی  اثقبد ًؾس ًمغِ اش

 پیؿٌْبدی ّبیدیوس پسٍضُ عساحی دز زا ّبی پطٍّؽیبفتِ اش اغتفبدُ شهیٌِ

 ّبیی عسح هدٍى، ًجَد ضَاثظ دز ایي همَلِ هَاًقی چَى فمداى.ًوبید ایدبد

ضهسٍزت ٍ هصایهبی تقبههل     اش فیٌی ٍ ذٌّی ؾٌبخت ًجَد التكبدی، تَخیِ ثب

ٍخهَد دازد    وبزثسدی یّب ٍ خأل پطٍّؽ هغسح دز همبلِ دز ذّي ؾْسًٍداى

ویفهی   ازتمبء ثسایایي شهیٌِ دز  هَفك تدسثیبت اغتفبدُ اش زاّىبز پیؿٌْبدی

 ٍ آى خْهت   ّهبی  هصیهت  غهبیس  وٌهبز  دز ؾهْسی  ّهبی هحهیظ  آثبز هقوهبزی 

 .ّس چِ هَفك دز غغح خْبًی اغت حضَز ثسای ثػتسغبشی

 پیطینه تحقیق -2

ّبی گًَهبگَى  ّبی تبشُ دز شهیٌِزٍشاًِ دادُفكس خدید اًػبى زا ثب زؾد 

ّبی قٌقتی ؾدى، خْبًی ؾهدى ٍ ثهِ دًجهبل آى    زٍثسٍ غبختِ اغت  خسیبى

وِ ثب پیؿهسفت لحؾهِ    ای ؾدى توبم خَاهـ زا دچبز تحَل وسدُ اغتؾجىِ

ّهب ّسچهِ ثیؿهتس احػهبظ     ثِ لحؾِ فلن ٍ فٌهبٍزی، گػهتسدگی ٍ تٌهَؿ آى   

ّب ایي ًیبشّب، تغییسات ٍ پیبهد حبقل اش آى ضسٍزت ثسزغیگسدد  اش ایٌسٍ  هی

ّبی هگتلف شًدگی فسدی ٍ اختوهبفی اش خولهِ دز هقوهبزی غیهس     دز فسقِ

[  چْهبز فبههل هبؾهیي، فساٍاًهی فوهَهی تَلیهدات،       1] لبثل اختٌهبة اغهت  

ّهبی غهبخت ٍ اثهسات فویهك     اغتبًدازد ؾهدى اخهصاء غهبختوبًی، غیػهتن    

یدهبد اًمالثهی دز ًیبشّهبی اختوهبفی     دز خَاههـ، دز ا  اختوبفی پدیداز ؾدُ

   ِ  اش عسفهی ؾهسایظ  »اًهد   هسدم ٍ فٌبٍزی تَلید خبهقِ تهأثیس ثػهصایی داؾهت

فَاهل ایدبد ایهي تحهَالت دز هقوهبزی     شهبًِ اش هْوتسیي ثس حبون التكبدی

 ثهیي  تقبههل  ثَد  دز ًتیدِ هقوبزی ثِ غوت دیدگبّی خهرة ؾهد وهِ دز   

 لبثل تَخْی خالء وٌٌدُ، اغتفبدُ یه ًیبشّبی ٍ هغسح دز گرؾتِ ّبیازشؼ

 ّبی هگتلف، ثسخهی  دز ایي شهبى دز وٌبز گسایؽ ثِ غجه [ 5]« آهد  پدید

 دز هقوهبزی هقبقهس   ؾهدُ  پدیهداز  هؿىالت ثسای وِ ًوَدًد غقی اؾگبـ

 ٍ پیؿهیي  ّهبی دل هقوبزی اشًوبیٌد وِ  خػتدَ زا خَد زاّىبزّبیی وؿَز

 ٍ تهبزیگی  تداٍم یه دز هحل، ّس هیآید  هقوبزی ثَ هی ثس آى هٌغمِ ثَهی

ِ  اغهتوساز،  ثهس  هجتٌی غیبغت یه زاغتبی دز غهبلیبى   عهَل  دز ٍ تهدزیح  ثه

ِ  ؾهىل  اعساف هحیظ ٍ عجیقت ثب هتوبدی ثهس پهب ًوهَدى    [  0]اغهت   گسفته

ّب دز عَل تبزیخ اش عسیك تقبهل غبشًدُ اًػهبى ثهب هحهیظ ؾهىل      غىًَتوبُ

ثس اش هیهصاى فوهل ًوهَدى ثهِ     أهت گسفتِ ٍ فساش ٍ فسٍد ؾْسّب دز عَل تبزیخ

چسا وِ هقوبزاى گرؾهتِ دز عساحهی ثٌبّهب اش    [  4]ت ثَدُ اغی چٌیي تقبهل

اًد وِ هجتٌی ثس فغست ثهَدُ ٍ زٍح  ّبی پبیدازی ثْسُ خػتِ ّب ٍ غٌت ازشؼ

َّیت دز آى خبزی ثَدُ اغت  هػئلِ اهسٍش هقوبزی آى اغت وِ دز خْهبًی  

ّب هَزد  ًد ٍ دز شهبًی وِ ازشؾوٌدی ازشؼپػٌد وِ پبیٌدگی هقیبزّب زا ًوی

 [ 2] تسدید لساز دازد، ودام ازشؼ زا ثبید هتدلی وٌد ٍ چوًَِ؟

غهٌتی اش   غٌی فسٌّگ حبل تَغقِ، دز وؿَزّبی ثِ ٍزٍد هدزى ثب فسٌّگ

ِ  توبهی دز تغییسات غسیقی ثب ّب زاآى هقوبزی خولِ غٌت ِ  ّهبی  شهیٌه  خبهقه

 ؾهدى، آى ّهن   هدزًیصُ ثب قسفبً خَاهـ ایي دز پیؿسفت ٍ غبخت  تَغقِ زٍثسٍ

 .ؾهد  ههی  هقٌب هكبلح غسثی ٍ زٍؼ ٍ داًؽ اش وَزوَزاًِ ٍ تملیدی غبدُ ثب تٌْب

 5هقوبزی ًؾیهس پهبٍل   هٌتمدیي هقوبزاى ٍ اش تَخْی لبثل تقداد ثَغیلِ اهس ایي

  ٍ دز  0ٍ دًهل  2، چهدیسخی 4، هٌؾهَز 0لهت ٍ غهیوصی  ّب دز خٌَة ؾهسلی آغهیب 

ِ  لهساز  هغبلقِ ٍ هَزد ثسزغی هگتلفی ّبیحَشُ خٌَة غسثی آغیب، دز  ٍ گسفته

 زغبلِ دز ثػیبزی دز ایي زاثغِ ثِ چبح زغیدُ اغت  هٌؾَز همبالت ٍ ّبوتبة

 ٍ ّهب  ازشؼ وِ ثسخهی  ایساى ثیبى وسدُ دز تَغقِ ٍ غٌت هَضَؿ پیساهَى خَد

 دز وؿهَزّبی  هقوبزی ّبی عسح ٍ ّب غىًَتوبُ عساحی دز ًبهتٌبغت ّبیایدُ

دًل اش تسویِ ًیص دز همبلهِ   [ 0] خَزد هی ثِ چؿن ایساى، خولِ اش ٍ تَغقِ حبل

 دز آهدُ پدید تغییسات ٍ پسداختِ وؿَزؼ دز غبشیخبًِ تحَالت خَد ثِ ؾسح

 هدزى هقوبزی ثِ گسایؽ ٍ گسایی غسة توبیالت اثس ثس تسویِ هػىًَی الوَّبی

ِ  قهسفبً  فَق ّبی الجتِ تالؼ [ 7]اغت  دادُ لساز ًمد ٍ ثسزغی هَزد زا غسثی  ثه

 للوهسٍ اخهسای   ٍازد ٍ زغهیدُ  آًْب ٍزای ثِ ثلىِ ختن ًوسدیدُ، تئَزی هغبلقبت

فسٌّهگ   اغالهی ًیهص ٍزٍد  دز خَاهـ گؿتِ اغت  ٍالقی هقوبزی ًیص ّبی عسح

 ثسایؿبى زا هؿىالت ثػیبزی ٍ ؾدُ ایدبد چبلؽ دز َّیت آًبى هَخت خْبًی

 هػهبئل  هْوتهسیي  اش اقهغس فتحهی افتمهبد دازد وهِ یىهی     [  8] شدُ اغت زلن

ِ  حبضس حبل دز خَاهـ اغالهی اختوبفی  ٍ فسٌّهگ غسثهی   ثهیي  زلبثهت  هػهأل

 [ 9] اغت خَدی ٍ ثَهی فسٌّگ

ِ  هقوهبزاى فاللوٌهد   هیهبى  دز آههدُ  پدیهد  خدیهد  گسایؿبت هَضهَؿ   ثه

 هسدم ًیبشّبی ٍ اًػبًی اثقبد ًؾیس هػبئلی ثَهی هقوبزی ّبی هغسح دز ازشؼ

 ٍ ّبی فسٌّوهی، اختوهبفی ٍ تهبزیگی هٌغمهِ، ههَاد     ٍیطگی وٌٌدُ،اغتفبدُ

 اًهسضی،  ٍوهبزآیی  ّهَا  ٍ آة ثٌبّب، غبخت ًحَُ ٍ غبختوبًی، فٌبٍزی هكبلح

گیهسد    ههی  ثهس  غهساًدبم عجیقهت ٍ حفهؼ آى زا دز    ٍ شیػهت  هحیظ ٍ ثػتس

اغتفبدُ اش ایي زاّىبزّب ثسای پبغخ ثِ فَاهل هؤثس ثس عساحی هقوبزی، شهبًی 

وبزثسدی ٍ هفید ثَدُ ٍ هصیت ثِ حػبة خَاٌّد آهد وِ ثتَاًٌد دز تقبهل ثب 

 [ 0]ًیبشّبی هقبقس ثِ وبز زًٍد 
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دّی قحیح ٍ خبهـ دز هػیس فسایٌهد عساحهی    ایي تقبهل ًیبشهٌد ثسًبهِ

 اغت 

 هساوص ٍ حسفِ دز هیالدی 1903ِ دّ اٍاخس اش "هقوبزی دّیِثسًبه"همَلِ 

 ًوهَد  ادفب تَاىهی آى فقبلیت زٍی ثس تأهل ثب ٍلی ؾد، هغسح هقوبزی آهَشؼ

 هبثیي اهسٍشُ .اغت ًجَدُ هقوبزی یاش عساح اخد تبزیخ عَل دز دّیوِ ثسًبهِ

ِ   پطٍُ عساحی دز هتقدد ّبیفقبلیت ِ  دّهی هقوهبزی، ثسًبهه  اش یىهی  فٌهَاى  ثه

 اّداف ٍ هَضَؿ ثب عساح آى تَغظ ؾَد وِهی هحػَة عساحی فسآیٌد هساحل

 ثػتس ٍ هحیظ وٌٌدگبى،اغتفبدُ ًیبشّبی شهیٌِ دز ثگكَـ عساحی پسٍضُ یه

 زا هٌبغهت  ّهبی ایدُ ٍ اعالفبت ایي هٌدًؾبم قَزتی ثِ ٍ گسددآؾٌب هی پسٍضُ

 .گیسدهی وبز ثِ عساحی هساحل هگتلف غغَح دز

ِ  هقوهبزی  عساحهی  فسایٌهد  دز زا ٍ عساحی دّیغْن ثسًبهِ ،1ؾىل   ثه

 هساحهل  دز دٌّهدُ ثسًبهِ غْن ؾَد،هی هؿبّدُ .وٌدهی ثیبى ؾفبف قَزتی

 ثِ عسح تَغقِ همدهبتی ٍ هساحل ثسًبهِ، عسح دز یقٌی عساحی، فسایٌد اٍلیِ

ـ  ضهسٍزت  آى، دلیل ٍ اغت ؾدُ هغسح شیبدی هیصاى  ٍ اعالفهبت  آٍزیخوه

ِ  .ثبؾهد ههی  هساحهل  ایهي  دز دٌّدُثسًبهِ غَی اش اٍلیِ ّبیایدُ دّهی   ثسًبهه

ِ  اغت هساحل گًَبگًَی دازای ـ  اش وه ِ  تهب  گسفتهِ،  اعالفهبت  آٍزیخوه  تْیه

ِ  ّبی هسثهَط ثهِ ایهي حهَشُ    د  دز پطٍّؽؾَهی ختن ثسًبهِ هدازن -دغهت

وِ دز ثگؽ فَاهل هؤثس ثس عساحی هقوبزی  ّبی هگتلفی هقسفی ؾدُثٌدی

 ذوس ؾدُ اغت 

 

 
 [ 58] عساحی فسآیٌد دز دّیثسًبهِ غْن .3ضکل 

 

ـ  دّی،هصایبی ثسًبهِ ثِ تَخِ  ٍ التكهبدی  حبضهس  ؾهسایظ  دز ثِ خكهَ

ٍ  داؾتِ هقوبزی حسفِ پیؿسفت دز ثػصایی ًمؽ تَاًدهی وؿَز، دز ایحسفِ

 ثٌوبیهد  خهَة  ایدهبد هقوهبزی   غهَی  ثِ تسًصدیه گبم یه زا وؿَز هقوبزی

 تفػیس ٍ زؾد ،ثیٌؽ اثتىبزی، ازشیبثیتَاًد دز ایي فسایٌد خاللیت هی [ 13]

پهریسی ٍ   ایٌدی وِ عی شهبى اداههِ داؾهتِ ٍ اثتىهبز، اًغجهبق    تلمی ؾَد  فس

  ثبؾهد  عهسح  خَاثوَیی ثهسای هؿهىالت   ٍ ثَدُآى  تحمك اش خكَقیبت ثبزش

ایدبد یه ایدُ خدید ٍ ًَآٍزی زا اًتمهبل ایهدُ   خاللیت زا ثػیبزی ثِ هقٌبی 

یٌد خدید ٍ یهب زٍؼ تَلیهد   اخدید ثِ یه هحكَل خدید، خدهبت خدید، فس

ؾَد   ثِ لحبػ شهبًی اثداؿ ٍ ًَآٍزی ثقد اش خاللیت ٍالـ هی  داًٌدخدید هی

خاللیت ثِ هقٌبی ازائِ چیص ًَ اغت دز حبلیىهِ ًهَآٍزی ثهِ هقٌهی وهبزثسد      

ثبؾهد  خاللیهت فبههل هْهن     بد ؾهدُ ٍ ازائهِ ؾهدُ ههی    ّوبى چیص ًهَ ایده  

  ؾَدّبی غَدآٍز هغسح هیغت وِ دز لبلت فسقتاهٌدی  زضبیت

 

 

عهسح ایهدُ دز    دز ًؾهس گسفهت،  دازای غِ هسحلِ  یٌد خاللیت زااگس فسا

 اش هحیظ پیساهَى ثػهتوی دازد  گیسد وِ ثِ ؾٌبختًگػتیي هسحلِ لساز هی

ای ثسای ًهَآٍزی  ثْجَد ویفیت ؾسایظ ٍ اًویصُ ثبفث فَاهل هؤثسآگبّی اش ٍ 

وِ ٍاثػهتِ   دٍهیي هسحلِ پیؿجسد ایدُ اغت؛ وِ ثسخالف عسح ایدُ ؾَد هی

ثِ فسٌّگ دزًٍی هىهبًی وهِ ثبیهد ایهدُ اخهسا ؾهَد        ،غتاثِ زٍاثظ ثیسًٍی 

یٌهد خاللیهت   اّبی حهبون دز پیؿهجسد فس  ثػتوی دازد  دز یه خبهقِ، ازشؼ

ّهبی ههستجظ،   غهبشهبى  ّبی الشههِ اش حوبیت لی هبًٌدَاه  فثس اغتؤثػیبز ه

ٍ  زٍیىسد فمالًی ثِ حل هؿىل، ؾٌبغبیی عسح  ّبی ًبؾی اش فىسّهبی ثهدیـ 

پهریسی   دیوهس غهَ، اًقغهبف    شفبهل پیؿجسد ایدُ اغهت  ا  ،گرازی ویفیازشؼ

غهَهیي هسحلهِ    هدیساى خْت وٌتسل هؿىالت احتوبلی یه ضسٍزت اغت 

تَاًهد ًهَفی   ثبؾد وهِ ههی  تحمك ایي فسآیٌد هیدّی ایدُ ثِ خاللیت، خْت

 ثبؾد  تَلید عسحزاّىبز ثسای 

 ،هٌْدغی عسح، دز ًؾس گسفتي اثصازّبی خٌجی، تَلید ایي هساحل ؾبهل

ًَآٍزی،  اش آًدب وِ هیصاى ثبالی ت اغ زغبًی خوقیاغتمجبل هسدهی ٍ اعالؿ

ایي اهس ثسای زؾد دزاشههدت اّویهت ثػهیبز     پبغگوَ ًیػت،وَتبُ هدت دز 

الشم ثههِ ًؾههس  ی فسایٌههد عساحههی پههسٍضُدز زاغههتب ی وههِهساحلهه [ 11] دازد

ای وهِ  آشهَدى ٍ آشهبیؽ ایهدُ ، اًتگبة ایدُ، ایدبد ایدُ ٌد فجبزتٌد اش:زغ هی

، تَلیهد هحكهَل   حكهَل، ّوبٌّوی آى ثب غجه تَلیهد ه  ،اًتگبة ؾدُ اغت

وهِ ههَزد   ؛ ًوَدى هحكهَل  ، فساگیسوبُ هحكَلآشهَى اغتساتطی تقییي خبی

 ثهب  آخس ثب عَل فوس هحكَل ٍ دٍزُ زؾد ٍ شٍال هحكَل دز ازتجهبط اغهت   

 ّب آى ازتمبء ٍ ثْجَد ّبیزاُ ٍ خدید ّبیتَاى ایدُهی ایي زاّىبزّب، دز دلت

ّهبی هقٌهَی ٍ ثبٍزّهبی    آههَشُ  وهسد   پیهدا  هقوهبزی هقبقهس   ثهب  دز پیًَد زا

یه هقوبزی ازشؾوٌد ٍ پَیب اغت  هقوبزی گرؾتِ ایهساى  فسٌّوی، شیسثٌبی 

 [ 15ًیص هػتمل اش هقٌَیت ٍ حىوت ًجَدُ اغت ]

 اش زا فویمی تغییسات وؿَزّبی اغالهی، اش دیوس ثػیبزی ایساى ّوچَى

ثهَدُ   شهبًهِ ؾهبّد   ههدزى  غیػتن ّوبى یب هقبقس ثِ غیػتن غٌتی غیػتن

زی هقبقهس ایهساى اش هقوهبزی    الجتِ یىی اش فلل دٍز ؾدى هقوب» [ 10]اغت 

ثَهی ٍ غٌتی، خَاغت هگبعجبى ثَدُ وِ دیوس ثب آى هقوبزی غبلگَزدُ غس 

دز همبعقی  [ 14] «اًد  غبشگبزی ًداؾتِ ٍ عبلت هقوبزی ًَ ٍ فسًوی ثَدًدُ

ّبی هغهسح   ّب ٍ ازشؼ گیسی اش غٌتثِ ٍیطُ ثقد اش اًمالة اغالهی لصٍم ثْسُ

ثس اغبظ دز ثسخی هَازد ًیص هَفك ثَدُ اغت؛ هقوبزی ثَهی اٍج گسفتِ ٍ  دز

حىوت ًؾسی ٍ فولی اغالم، هػلوبًبى ثبید دز ولیِ ؾئَى هبدی ٍ هقٌهَی  

[  12] شًدگی خَد َّیت هتٌبغت ثب فسٌّگ ٍ ؾسیقت اغالم داؾهتِ ثبؾهٌد  

هقوبزی وْي ایساى شهیي، »ثسای داؾتي زًٍد تىبهلی ثبید دز ًؾس داؾت وِ 

اًهد، فْهن    بًی وِ خؿت ٍ زًگ آى زا پبیداز داؾتِثدٍى فسٌّگ ٍ ادة هسده

 [   10« ]ؾَد ًوی

ِ   هقوهبزی  ؾهٌبخت  خْت ًِ ثِ شهیٌِ ایي دز هغبلقبت ِ  ثهَهی، ثلىه  ثه

 آى هثجهت  ّهبی ٍیطگهی  تداٍم ٍ ثسای اغتوساز زاّجسدّبیی خػتدَی هٌؾَز

ّب ثهب تَخهِ ثهِ    ثِ ثگؿی اش ایي هصیت 1  دز خدٍل ؾوبزُ ؾَدپیویسی هی

 تحمیك اؾبزُ ؾدُ اغت اّداف 
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 هقوبزی ثَهی دز تددید حیبت هقوبزی هقبقسّبی ثْسُ گیسی اش  هصیت :3جدول 

 ّبی اقیل ثَهی دز تقبهلی ًَ ثب هقوبزی هقبقس ّب ٍ غٌت ی ثْسُ گیسی اش ازشؼّب هصیت اثقبد

ی
َیت
ّ

 

 -غٌبی َّیت فسدی ٍ خوقی افساد -پیًَد گرؾتِ ثِ حبل ٍ تداٍم شهبًی دز آیٌدُ -ثبشیبثی ٍ ثبش تقسیف ٍخَد خَد دز دزٍى - ٍ هقوبزی ؾْسغبشیثبشیبثی َّیت 

 ای دز فكس خْبًی ؾدى دغتیبثی ثِ خبیوبُ ٍیطُ -افصایؽ حع تقلك ثِ هىبى

ی
ٌو
سّ
ف

- 
ی
وبف
خت
ا

 

ّبی ؾْسی ٍ افصایؽ خَاًبیی هحیظ هتٌبغت ثب َّیت فسٌّوی، تمَیت ٍ ایدبد ًؿبًِ -هسش ٍ ثَمٍ هرّجی ّس ّبی پبیداز هجتٌی ثس ثیٌؽ فسفبًی ازشؼتَخِ ثِ 

 -ّبفساّن آٍزدى شهیٌِ هٌبغت خْت تىبهل ٍ تقبلی اًػبى -هستجظ ثب ؾْسغبشی ٍ هقوبزی ثَهیحفؼ ٍ اؾبفِ ٌّسّبی  -ّوچٌیي َّیت عجیقی ؾْسٍ  تبزیگی

ّبی ٍ تٌؾین خسیبى حیبت هدًی دز عسحثس هجٌبی تدلی هؾبّس فسٌّگ ٍ تودى  تَغقِ زٍاثظ اختوبفی -ی ّوساُ ثب اثداؿّبی هلثبشپسٍزی ٍ احیبء دٍثبزُ فسٌّگ

 تقبهل ثیي فسآیٌدّبی خْبًی ٍ هحلی  -ّبی هٌبغت خْت ثْجَد غبختبز اختوبفی ٍ ایدبد ٍ تمَیت غسهبیِ اختوبفیفساّن ًوَدى شهیٌِ -تَغقِ ؾْسی

ی
بد
ك
الت

 

اغتفبدُ اش هكبلح افصایؽ  -ّبی تبزیگیّبی هٌبغت خْت تغییس ًوسؼ غَدآٍزی التكبدی ثِ ؾْس ٍ هقوبزی، ثِ خكَـ دز ؾْسّب ٍ ثبفتشهیٌِ فساّن وسدى

یت ٍ دز زاغتبی ثْجَد ویف ّبی خدیدّبی پبن ٍ ًیص فٌبٍزیاغتفبدُ اش اًسضیافصایؽ  -هیي زفبُ فوَهیأغبشّب ٍ ت دز غبخت ٍ ٍ هٌبثـ دز دغتسظ ثَهی

 خلَگیسی اش ّدز زفتي غسهبیِ 

ی
تبز
بخ
غ

 

ٍ هىبؾفِ  یّبی فسٌّوی ٍ تبزیگحفبؽت ٍ قیبًت اش ثٌبّب ٍ ثبفت -اًتؾبم ثگؿی ثِ هدوَفِ الداهبت دز حبل اًدبم خْت غبهبًدّی ثِ ٍضقیت هَخَد ؾْسّب

 ّبی تَغقِ، عساحی ٍ ًؾبزت ثس اخسای عسحدّیثسًبهِ -ّبی ثَهی هٌغمًِبهتٌبغت ثب ازشؼ زیصی ثسای حرف فَاهلؾٌبغبیی ٍ ثسًبهِ -ّبّبی پٌْبى آىازشؼ

ّبی ّوبٌّگ ثب ٍیطگی هقوبزی ٍ ؾْسغبشیّبی تْیِ عسح -هجتٌی ثس تقبهل ّس چِ ثیؿتس ثب عجیقت ٍ هٌؾس ؾْسی هٌغجك ثس اقَل هقوبزی گرؾتوبى

 آى دز هقوبزی ثَهی  ّب ثب فٌبیت ثِ هحَزیتتٌبغت همیبظ وبزوسدی وبزثسیایدبد  -ثػتس عجیقیخوقیتی، اختوبفی ٍ فسٌّوی ثبفت ٍ تَخِ ٍیطُ ثِ 

 

 روش و روند پژوهص -1

ـ   آٍزی  زٍؼ تحمیك هدًؾس ایي همبلِ ثب تَخِ ثِ هٌبثـ هگتلهف خوه

اعالفبت هَزد ًیبش پطٍّؽ ٍ لصٍم تحلیهل آى اعالفهبت گػهتسدُ خْهت     

ّبی هَزدی ٍ ًتبیح ثِ ًؾس، اش خولِ تحلیل ًوًَِدغتیبثی ثِ ًتبیح هَزد 

اغت؛ چسا وِ ّس یهه   ویفی ٍ ووی ّب، دٍ زٍؼدغت آهدُ اش پسغؿٌبهِ

ثبیػت ثب زٍؾی هؤثس تحلیل گسدًهد  دز  اًد ٍ هیثِ ًَثِ خَد حبئص اّویت

ِ     ٍالـ ًوًَِ ّهب ثهِ   ّبی هَزدی ثهِ قهَزت ویفهی ٍ اعالفهبت پسغؿهٌبه

 ٍیهطُ  ههدل  تهدٍیي  همبلِ، ایي اقلی   ّدفاًدقَزت ووی تحلیل گؿتِ

دّهی  آى دز هػهیس خْهت   ثتهَاى اش  وِ زاّجسدّبی خاللبًِ عساحی اغت

قحیح ثِ هقوبزی هقبقس ثْسُ خػت  ثب تَخِ ثِ اثقبد هتٌَؿ هَضَؿ، وِ 

دز تأثیس هتمبثل ثهب یىدیوسًهد، اش زٍؼ فسایٌهد تحلیهل غلػهلِ هساتجهی       

(AHP)
 ههدل  تىٌیه، فسایٌد ایي ثسای ایي هػئلِ اغتفبدُ ؾدُ اغت  7 

 فهساّن  هساتجی غلػلِ دز لبلجی زا هتفبٍت ّبیخٌجِ ثب هػئلِ یه وسدى

 ویفهی  ٍ ووی هقیبزّبی ثتَاى تب دّدیزا ه اهىبى ایي ّوچٌیي .وٌدهی

ثسزغی لساز داد  دز ایي تحمیك دز لػوت ثهبالی غهبختبز    زا هَزد هػئلِ

هساتجی، ّدف اقلی پهطٍّؽ لهساز دازد ٍ اثقهبد ولهی ههستجظ ثهب       غلػلِ 

عساحی ثِ فٌَاى فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحی دز غغح ثقهدی ٍ غهپع   

ّبی هستجظ ثب آى فَاهل ٍ دز ًْبیت زاّجسدّهبی ههؤثسی وهِ ثهِ     ؾبخف

 ایي تدٍیي ؾًَد، خبی دازًد  خْتهٌؾَز تَغقِ ّدف اقلی تجییي هی

ٍ تدٍیي  ایوتبثگبًِ اثصاز هَضَؿ ثب اغتفبدُ اشاش ثسزغی غَاثك  پع هدل،

ُ  اش فَاهل هؤثس ثهس عساحهی هقوهبزی    ّدف پطٍّؽ، ِ  ًوهب پهسداشاى  ًؾسیه

ٍ اغبتید داًؿوبُ، وبزؾٌبغبى هسثَعِ ٍ خبهقِ هٌْدغبى هؿبٍز  گًَبگَى

 ٍ افساد ًؾسات گًَبگَى تغجیمی همبیػِ اش پعؾٌبغبیی ؾدُ ٍ دز اداهِ 

حبقهل   اًهد  ازائِ ؾدُ ًوَدازی اقلی دز لبلت َاهلف شهیٌِ دز ایي هٌبثـ

دّی دزغت ثِ هقوهبزی  فبهل اقلی اغت وِ الشهِ خْت 13وبز تقییي 

 ثهس  اغهت  غهپع   هقبقس ثب دز ًؾس گسفتي ؾسایظ گرؾتِ، حبل ٍ آیٌهدُ 

خْبًی دز شهیٌهِ اّهداف تحمیهك، دز     تدبزة هَفك فَاهل هروَز، اغبظ

فَاهل اقلی هغسح ؾدُ، خْت ؾٌبغبیی ّبی ازائِ ؾدُ ثِ زاثغِ ثب پبغخ

ِ اًد   ّبی هستجظ ثب ایي فَاهل هَزد ازشیبثی لساز گسفتِؾبخف ّهبی   ًوًَه

ّبی هٌتگهت خهبیصُ هقوهبزی آلبخهبى ثهِ      هَزدی پطٍّؽ اش هیبى پسٍضُ

ّب  ّبی هغسح دز هقوبزی ثَهی ٍ غقی آىّب ثِ ازشؼدلیل تَخِ ٍیطُ آى

ثهب ًیبشّهبی هقوهبزی هقبقهس اًتگهبة      ّهب  ثس ایدبد تقبهل هیبى آى ازشؼ

ّهب دز هػهیس هػهبثمِ ٍ ثػهتِ ثهِ هیهصاى       اًد  اش عسفی ایهي پهسٍضُ  گؿتِ

ّب دز ایدبد ایي تقبهل تَغظ وبزؾٌبغهبى ههَزد داٍزی لهساز    هَفمیت آى

اًد  ّوچٌیي غقی ؾدُ تب تٌَؿ هىبًی، شهبًی، وبزثسدی ٍ تىٌیىهی  گسفتِ

  ثب تَخِ ثهِ آًچهِ گفتهِ ؾهد، دز     ّب دز ًؾس گسفتِ ؾَددز اًتگبة پسٍضُ

ّهبی  ًوًَهِ ههَزدی اش پهسٍضُ    52ثػهتِ اعالفهبتی اش    52عَل پهطٍّؽ  

هٌتگت گسدآٍزی ؾدُ وِ ّس ودام خَد ؾبهل پبغخ ثِ هػهئلِ عساحهی   

 هَخَد ٍ ًؾسات داٍزاى زاخـ ثِ آى ثَدُ اغت 

عی ًگػتیي دٍزُ ًؾسات داٍزاى دزثبزُ ًحَُ پبغگوَیی هقوبزاى ثِ 

وٌٌهدُ   پؿهتیجبًی  هٌجهـ اقهلی  احی ٍ عی دٍزُ دٍم ثِ فٌَاى هػئلِ عس

 زیصی ؾدُ اغت عساحی هقوبزاى ثسًبهِ فسایٌد ثس هغبلقِ، پطٍّؽ ًتبیح
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    ِ خبًجهِ  ثب ثسزغی هساحل تَلد، تثجیت ٍ پهسٍزؼ ایهدُ ٍ تحلیهل ّوه

ّهبی  وبزوسدی ٍ هقٌبیی، پبغهخ ّبی وبلجدی، ّبی هَزدی دز شهیًٌِوًَِ

هَزد هغبلقهِ لهساز گسفتهِ ٍ     ّبی عساحی هروَز،ازائِ ؾدُ ثسای هَلقیت

اًد تهب  ّبی ولیدی ایي هغبلقِ دز وٌبز یىدیوس لساز دادُ ؾدُغپع گصازُ

ّبی هستجظ ّب هفبّین هؿتسن ٍ دز ًتیدِ ؾبخفاش تحلیل هدوَفِ آى

 اش آههدُ  ثدغهت  اعالفهبت  تحلیهل  ثب فَاهل اقلی ثیسٍى وؿهیدُ ؾهَد   

 هحَزثٌدی ولیدی، ّبیؾبخف ثب اغتگساج تستیت ثِ هقوبزاى، ّبی پبغخ

 ؾدُ اغهت  دز  اًدبم هؿتسن ّبیهفبّین ٍ ؾبخف گصیٌؽ ٍ ّبؾبخف

ّبی ازائِ ؾهدُ ثهِ   خپبغ عساحی ؾدُ تب خدٍلی هدصا فبهل ّس ثسای اثتدا

همبیػهِ   اهىهبى  تستیهت  ثهدیي  ؾهَد   گٌدبًهدُ  خهدٍل  اش دز غهغسی  آى

 ثِ ثٌدیِ دغتایي دز  ّبن آىهؿتس ّب ٍ اغتگساج هفبّینبغخپ ّوصهبى

 آخهس  تهب  اٍل اش ثبز چٌدیي ثسگؿتی، ٍ زفت فسایٌد ایي آهدُ اغت؛ ٍخَد

 ثهب یىهدیوس   ّبی هقوهبزاى پبغخ هیبى دز زٍاثغی ًْبیت دز ؾدُ تب تىساز

 گسدد  ثٌدیدغتِ ٍ وؿف

ثهِ   هَضهَفبت  ٍ ّهب  ثٌدی دغتِ هَزد دز ًؾس تجبدل ٍ ثب ثحث ًْبیت دز

 ٍ حبقهل  هؿهتسوی  ًؾهسات داٍزاى تَافهك   ثهب  ّهب آى همبیػِ ٍ دغت آهدُ

دّهد  غهپع ثهس اغهبظ      ّب زا ًؿبى ههی  گؿتِ وِ ؾبخف تثجیت ای ًتیدِ

ّهبی اختكبقهی   ًتبیح حبقل اش ثگؽ تدبزة خْبًی، وِ دز لبلت ؾبخف

خاللبًهِ عساحهی دز   ثسای فَاهل اقلی هغسح ؾدُ، هدل ٍیطُ زاّجسدّهبی  

 اش اغهتفبدُ  ثب ّبی تحمیك ازائِ گؿتِ اغت  دز اداهِزاغتبی اّداف ٍ شهیٌِ

ِ  ثٌدی فَاهل ٍ ؾبخفهدل هروَز ثسای الَیت ّهبی   ّبی هؤثس اش پسغؿهٌبه

 دّد  فسایٌد پطٍّؽ زا ًؿبى هی 5ّدفداز اغتفبدُ ؾدُ اغت  ًوَداز 
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ّهبی   ای اًتگهبة ؾهدُ وهِ گهسٍُ    ّب ثِ گًَِخبهقِ آهبزی پسغؿٌبهِ

ّبی خٌػهی هتفهبٍت زا دز ثسگیهسد  توسوهص     غبل ٍ گسٍُ 23تب  03غٌی 

پسغؿٌبهِ ثس زٍی افسادی ثَدُ وِ ثس اغبظ هٌبثـ هَخهَد، هغبلقهبتی دز   

-تلفیك ًؾسات وبزؾٌبغبى، چه لیػهت  اًد  دز ًْبیت ثبایي شهیٌِ داؾتِ

ّب، ًمبط لَت ٍ ضهقف  ّبی هَزدی ٍ ًتبیح پسغؿٌبهِّبی ازشیبثی، ًوًَِ

ّب هَزد تحلیل لهساز گسفتهِ ٍ پهع اش تْیهِ     ّس ودام اش فَاهل ٍ ؾبخف

ّبی هسثَعهِ،  ّبی خداگبًِ ثسای ّس ودام اش فَاهل ٍ شیسهدوَفِهبتسیع

ّب دز ّس شیهس گهسٍُ پسداختهِ ؾهدُ     ىثِ همبیػِ دٍ ثِ دٍی ّس ودام اش آ

اغت  ثِ هٌؾَز الَیت ثٌدی دز ّس هحَز ثِ زٍؼ تحلیل غلػلِ هساتجهی  

(AHP)  اش ًههسم افههصازExpert Choice   اغههتفبدُ ؾههدُ اغههت  اثتههدا

ّب دز ّس ودام اش هحَزّهب هؿهگف ؾهدُ ٍ    ثٌدی فَاهل ٍ ؾبخف الَیت

ل وبزآیی ّس یه گیسی ثس اغبظ تحلیغپع ثسای غٌتص )تلفیك( ٍ ًتیدِ

ّبی هسثَعهِ  ّب ًػجت ثِ ّن دز هػیس ّدف اقلی، اش هبتسیعاش ؾبخف

 اش فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحهی،  تقییي ثسای اثتدا اغتفبدُ ؾدُ اغت  دز

ِ  وبزؾٌبظ 13 ًؾسات اش اغتفبدُ ٍ هگتلف هٌبثـ  ثهِ هَضهَؿ   هٌهد فالله

 0 هقوهبزی،  دوتهسای  داًؿدَی 0 ٍ هقوبزی فلوی ّیأت فضَ غِ ؾبهل

ازؾهد هغبلقهبت    وبزؾهٌبظ  1 ٍ هقوبزی دز هٌْدغیي هؿهبٍز  وبزؾٌبظ

فَاههل   ثٌهدی ثهسای اٍلَیهت   ؾدُ اغت  غپع گسفتِ ثْسُ هقوبزی ایساى،

ِ      اقلی ٍ ؾهبخف   ّهبی ههَزدی،   ّهبی ثهِ دغهت آههدُ اش تحلیهل ًوًَه

 دادُ لهساز  هقوهبزی  وبزؾٌبغبى ًفس اش 135 هیبى ٍ عساحی ایپسغؿٌبهِ

 ثٌهدی  اٍلَیهت  اقهلی خْهت   هحَزّهبی  ثٌهدی اٍلَیت اش دؾدُ اغت  ثق

 03 اش هسثهَط،  ّهبی ههبتسیع  تؿهىیل  عسیك اش گسٍُ شیس دز ّس الداهبت

 ؾدُ اغت  گسفتِ وبزؾٌبظ ووه

ای: ضناسایی عواهل اصلی هؤثر برر طرایری   هطالعات پایه -4

 هعواری

فَاهل هؤثس ثس عساحی هقوبزی زا دز ادثیبتی وِ حبقل حدٍد ؾهؽ  

 [  غلػل17،18،19ِیبثی وسد ]تَاى زددز عساحی اغت هی پطٍّؽدِّ 

 ّبی زٍؼ اتگبذ ٍ ًیص ذٌّی ّبیةچبزچَ اغبظ ثس ؾدُ یبد ّبیپطٍّؽ

 هكبحجِ تب گسفتِ پسداشی ٍ ًؾسیِ تأهل اش اغت؛ زغیدُ اًدبم ثِ گًَبگَى

 ّهبی زٍؼ ٍ عساحی ّبیپسٍتىل تدصیِ ٍ تحلیل ٍ ثجت ًیص ٍ عساحبى ثب

 پطٍّبى عساحی تَخِ هَزد ثیؿتس اهسٍشُ آًچِ[  53دیوس ] ووی ٍ ویفی

 زا چهَى عساحهی   ای پیچیدُ زٍیداد ٍالقیت زغد هی ًؾس ثِ ٍ لساز گسفتِ

 خجسگی ٍ خجسُ عساحبى پطٍّؽ زٍی توسوص وٌد، ثبشًوبیی تَاًدهی ثْتس

ّهبی شیجهبیی،    [  عساحی هقوهبزی تهَ م ثهب ویفیهت    51] اغت عساحی دز

فبعفی، ًیسٍی هقٌهَی ٍ زٍحهبًی، زضهبیتوٌدی اًدیؿهوٌداًِ،     ٌّدغی، 

زیصی غبدُ، هبًدگبزی، آزاغهتوی، پَیهبیی، تٌبغهجبت ٍ     غبشُ غبلن، ثسًبهِ
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 8دازوی خیي[  55ّبی پیؿیي اغت ]همیبظ خَة ٍ ّوجػتوی ثب غٌت

 فْسغتی ِتْی یب ٍ هػئلِ تحلیل ٍ تدصیِ اش لجل عساحبى وِ اغت هقتمد

ِ  یهب  هقهیي  ّهدف  گیسًهد،  لساز هدًؾس ثبید وِ فَاهلی اش ثیسًٍی  هدوَفه

 هوىهي  ّبیحلزاُ تملیل هَخت وِ وٌٌدهی تقییي زا اّداف اش وَچىی

 اّهداف  ایهي  .ؾًَدهی ذٌّی ًؾس اش پریسهدیسیت ّبیحلزاُ تقدادی ثِ

 ثبفهث  وٌد، غهپع ّب یبد هیآى شا« ّبی اٍلیِایدُ»ولی وِ ٍی ثب فٌَاى 

 یهب  حهدظ  ایهي   ؾهًَد ههی  حدظ یب عساحی حلزاُ یه آهدى ٍخَد ثِ

ِ  ثبؾهد هی عسحوبیِ اش دیوس تقجیسی ؾدُ پیؿٌْبد حل زاُ ِ  وه  فمیهدُ  ثه

ِ  لهساز  ههدًؾس  آى دز ًیص هػئلِ ًیبشّبی ٍ ّبخَاغتِ دازوی اغهت    گسفته

 ًؾس ثِ ٍ یبثٌدهی حضَز عساحی فسایٌد عسحوبیِ دز اش پیؽ اّداف ولی

وٌٌد  الجتهِ  هی وبز عسحوبیِ پسٍزؼ ٍ تَغقِ ًمبط آغبش فٌَاى دازوی ثِ

 ثهسای عهساح   هوىهي  حلْبیزاُ ثِ هقغَف قسفبً اّداف ولی ًدازد لصٍهی

 ًمهؽ  تَاًهد  ًیص ههی  عساحی هَلقیت وٌٌدُ تَقیف زٍاثظ گبّی ٍ ثبؾد

 دز تَاىهی دّی دز هقوبزی زاهساحل ثسًبهِ[  50] وٌد ایفب زا اٍلیِ ایدُ

9پتهسًٍیع  ٍ چِهسی  گسفتِ تَغظ اًدبم ثٌدیدغتِ ؾؽ
وهسد:   هؿهبّدُ  

ـ   ِگًَه  دز هَزد تحمیك ِ (اعالفهبت   آٍزیپهسٍضُ، خوه  هٌهبثـ،  ّهب، ًوًَه

 ثٌهدی دغتِب، زاّجسدّ ٍ اّداف ؛ هقسفی)غیسُ ّب،هحدٍدیت اغتبًدازدّب،

 اّهداف  تقیهیي  خْهت  ب(هقیبزّه  ٍ هحَزّهب  تقسیف دادى، ًؾن(اعالفبت

ـ   ههدیسیت  ٍ شههبى،  التكهبد،  فولىهسد،  فهسم،  وبزفسهب،  آٍزی پهسٍضُ؛ خوه

ِ  هسثهَط  اعالفبت تحلیل ٍ آًبلیص َط،هسث اعالفبت  وٌٌهدگبى، اغهتفبدُ  ثه

 غهبیت؛ ؾٌبغهبیی   اًهسضی،  اش اغهتفبدُ  توْیهدات  هقیبزّهب،  تدْیهصات، 

ِ  هسثهَط  ّهبی غیبغهت  تقییي ،ّب غیبغت  پهسٍضُ )هتوسوهص، پساوٌهدُ،    ثه

 ضهسٍزیبت  تقیهیي  دغتسغهی(؛  غهغَح  ّب،اٍلَیت خسیبى، پریسی،اًقغبف

 هػبحت، ّصیٌِ، چَى هَازدی دز خكَـ اعالفبت اش گیسیووی، ًتیدِ

ِ  هػتٌدغهبشی  ٍ ثسًبههِ، ًَؾهتي   ثٌدیثسًبهِ؛ خوـ  تأییهد  اخهر  ٍ ثسًبهه

ـ [  13]ثسًبهِ  هدازن عسفیي ٍ تْیِ  عساحهی  ادثیهبت  ّهب، دز  ایهدُ  هٌهبث

ِ   ثهب  یهب  ٍ دیوس ّبیپطٍّؽ لجبل اش اوثساً پطٍّی، ِ  تَخهِ ثه  خهَد  تدسثه

 ّبی یبفتِ اش ثتَاى ؾبید هثبل عَز اغت  ثِ ؾدُ اغتگساج پطٍّبى عساحی

 عساح ذّي دز هَخَد ّبیحلزاُ ٍ عساحی وسیػتیبًع، هػئلِ ٍ زغتسپَ

ِ  ّبی اٍلیِایدُ هٌجـ دٍ فٌَاى ثِ زا ِ  یهب  ٍ گسفهت  ًتیده ِ  ثه  ثٌهدی  دغهت

 لیهَد  عهسح،  ثسًبهِ اش هتؿىلّبی اٍلیِ ایدُ هٌبثـ ثسای الٍغَى گبًِ غِ

 وبزفسههب،  الٍغهَى،  وسد  اؾبزُ عساح زاٌّوبی اقَل ٍ غبیت هثل ثیسًٍی

ِ  اقهلی  هَلهد  چْهبز  فٌَاى ثِ زا عساح ٍ لبًًَوراز وٌٌدُ،اغتفبدُ  هػهئل

 ثس وِ ّبییهحدٍدیت ثب یه ّس وِ دّدهی تَضیح ٍ وسدُ هغسح عساحی

[  54] وٌٌهد ههی  ووهه  هػئلِ تقسیف ثِ ًَفی ثِ وٌٌدهی افوبل هػئلِ

13پٌِب
وٌهد:   هی تمػین دغتِ چْبز ثِ زا عساحی ّبیهَضَؿ خَد وتبة دز 

 غِ ثِ زا عساحی ّبیهَضَؿ 11پبلوِس[  52] شهبى ٍ التكبد فولىسد، فسم،

 خیخهبز  فَاههل  ٍ وبلجهدی  فَاههل  اًػبًی، وٌد: فَاهلهی تمػین دغتِ

15ٍایت[  50]
 هَخَد هَزد شهیٌِ دز ثبیػتهی وِ زا ٍلبیقی اش فْسغتی 

 ّهبی وٌد: پهسٍضُ هی اغتفبدُ ّبثٌدیدغتِ ایي اش ٍ هغسح ؾًَد، ثسزغی

ِ  ّهب، ًبهِآئیي ٍ ضَاثظ هبلی، بئلهػ وبزفسهب، هؿبثِ،  تَغهظ  زیهصی ثسًبهه

 دز[  57] تغییهس  ٍ زؾد ٍ َّا ٍ آة غبیت، فولىسد، هسثَعِ، ّبیغبشهبى

 ؾدُ هقسفی دٍزن تَغظ هحَز وِ -هَضَؿ دّیثسًبهِ الوَی ثیي، ایي

 ثبؾد هی هغسح الوَ تسیيخبهـ فٌَاى ثِ اغت،

 وٌهد  هی هغسح آتی ٍضقیت هَخَد ٍ دٍ دز زا یعساح هَضَؿ دٍزن

 ثهسای  ّهبیی ثٌهدی دغتِ فٌَاى ثِ عساحی ّبیهَضَؿ هَخَد، ٍضقیت دز

ِ  آتهی،  ٍضهقیت  دز ٍ گیسًهد، ههی  لساز اغتفبدُ هَزد اعالفبت خػتدَی  ثه

 ٍ فولىهسدی،  ضهسٍزیبت  اّهداف،  خلهك  ٍ ثسزغهی  ثهسای  فٌهبٍیٌی  فٌهَاى 

 ّهبی  ثسزغهی  هصثَز، الوَی ثْتس ؾٌبخت ثسای .ثبؾٌدهی ّب وبزآهدوبًػپت

 ٍضهقیت  تحلیهل  وهسد   تمػهین  اقهلی  ثگهؽ  دٍ ثِ تَاىهی زا دّیثسًبهِ

 ؾهبهل  ٍ گیهسد  خهبی  آى دز ثبیهد  عهسح  اغت وِ ّبیشهیي ؾبهل هَخَد،

 ّب هحدٍدیت ّب،ًبهِآییي ٍ ضَاثظ وٌٌدُ،اغتفبدُ هؿگكبت غبیت، تحلیل

ِ  ؾبهل آتی، ٍضقیت ثیٌیؽپی ثبؾد؛هی اللین ٍ  هقیبزّهبیی  اش ایهدوَفه

ٍ  ؾهبهل  ههَازد  ایي ثبؾد  دازا ثبید هَفك عسح وِ اغت  هَضهَؿ  هأهَزیهت 

 ههدازن   اغت ّبوبًػپت گیسیؾىل ٍ یفولىسد ضسٍزیبت اّداف، ،پسٍضُ

ٍالقهی   اعالفهبت  ؾبهل وٌٌد،هی ثیبى زا پسٍضُ ()همكَد هأهَزیت وِ ثسًبهِ

 پهسٍضُ  گیسیخْت ٍ گػتسُ ثِ هسثَط تكویوبت توبم ٍ اًدپسٍضُ ثِ هسثَط

ؾهٌبخت ضهویس خَدآگهبُ ٍ ًبخَدآگهبُ هقوهبز ٍ      [  58] وٌٌدهی هقسفی زا

ِ [  59] لفِ هْوی خْت خَاًدى هقوهبزی ؾهدُ اغهت   ؤهگبعجبى، ه  هػهئل

تَاًد هَازدی ّوبًٌد الصاههبت عساحهی، ًیبشّهب ٍ    عساحی دز حبلت ولی هی

ّبی عساحی، ثػتس عساحی ٍ هَلقیت آى ٍ ثػیبزی اش ههَازد دیوهس   خَاغتِ

ِ ّبی فلوی، پهیؽ عساح ّن اش عسیك تدسثیبت، داًػتِ گیسد زا دزثس -شهیٌه

ّبی ذٌّهی، ثبٍزّهب ٍ خاللیهت خهَیؽ دز ایهي شهیٌهِ تأثیسگهراز اغهت          

ای ثِ زٍح عساحی ثجگؿدوِ ثهدٍى آى زغهیدى   تَاًد خبى تبشُاللیت هیخ

ِ  03ثِ همكَد دؾَاز خَاّد ثَد ] تهس دز زاغهتبی   [  اهب ثب ًوهبّی هَؾهىبفبً

تهس ٍ دز  اّداف تحمیك حبضس، ثبید فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحی ووی دلیك

 وبزیهق دز ؾدُ ازوبى فساهَؼ اش یىیتس ثیبى ؾًَد؛ هثالً  فیي حبل ٍاضح

 شیجبیی وبزآیی، گبًِغِ ازوبى اش هدسای تَاًدهی وِ اغت هقٌب همَلِ ًَگسا،

 [   01]پبیدازی هحمك ؾَد  ٍ

 

 
 فَاهل هؤثس ثس عساحی هقوبزی ثس هجٌبی هغبلقبت .1نوودار 

 
ّهبی ههَزد ًؾهس    فَاهل اقلی حبقل ؾدُ دز دغتیبثی ثهِ ؾهبخف  

تحمیك ثػیبز تأثیسگرازًد  فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحی هقوهبزی دز ایهي   
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ٍ اغهبتید داًؿهوبُ، وبزؾٌبغهبى     پهسداشاى گًَهبگَى  ًؾسیِ ًوبُ اش پطٍّؽ

هسثَعِ ٍ خبهقِ هٌْدغبى هؿبٍز ثب تداثیس گًَهبگَى هكهبحجِ ثهب افهساد،     

بغبیی ؾهدُ ٍ دز  ّب ؾٌّب ٍ هٌبثـ هسثَط ٍ تحلیل ویفی آىهغبلقِ پسٍضُ

 شهیٌِ، دز ایي هٌبثـ ٍ افساد ًؾسات گًَبگَى تغجیمی همبیػِ اش پعاداهِ 

 ازائِ ؾهدُ  0ًوَداز ؾوبزُ  هؤثس ثس عساحی هقوبزی دز لبلت اقلی فَاهل

ِ  فولىسدّبی اغت  تحلیل ّهبی ههَزدی وهِ دز اداههِ     هقوبزاى دز ًوًَه

ثهِ توهبهی فَاههل     دز فیي تَخِ ّباش آى ّسودام دّد وِهی ًؿبى آهدُ،

 خهالل  اش زا ّهبی خهَد  ایدُ ٍ وسدُ توسوص ثیؿتس ّبثسخی اش آى اقلی ثس

 .اًدتَخْی یبفتِ چٌیي

 های هؤثرهطالعات هوردی: ضناسایی ضاخص -4

ّهب ٍ  ازشؼ ّهبی ٍیطگهی  ٍ ّهب چوًَوی پسداختي ثهِ ٍخهَُ، خكهلت   

 ّبی هغسح دز هقوبزی گرؾتِ، خْت حضهَز دز هقوهبزی هقبقهس،   غٌت

   ُ ّهبی هتفهبٍتی   ّوَازُ دغدغِ اقلی عساحبى ٍ هقوهبزاى ثهَدُ ٍ دیهدگب

 ُ اغتًػجت ثِ ایي هَضَؿ هغسح ؾدُ ٍ ّوَازُ ایي پسغؽ زا ثیبى وسد

لف دز هقوهبزی  ؤد یه پدیدُ هٌتَاًهیّب ّب ٍ غٌتِ چوًَِ ایي ازشؼو

ای اغت وِ اّویت هَضَؿ ثِ گًٍَِ  گػتسدگیالجتِ  ثبؾد؟ خَاهـاهسٍش 

تَاى ثِ توبم اثقبد ٍ خَاًت ایي هَضهَؿ پسداخهت؛   دز یه همبلِ ًوی تٌْب

، دز ایهي  گبىٍ دیهدگبُ ًوبزًهد  هَضَؿ ثِ ّویي خْت ثب تَخِ ثِ ادثیبت 

ّهبی هٌتگهت خهبیصُ    تقدادی اش پهسٍضُ  ویفی تحلیلٍ  ًَؾتبز ثِ ثسزغی

ّبی ههروَز  ّب ٍ غٌتازشؼحضَز  چوًَوی زاثغِ ثب دز هقوبزی آلبخبى

ؾدُ اغت  دز ٍالـ آًچِ هَزد ثسزغهی اغهت   ی هقبقس پسداختِ دز هقوبز

 52اش ایٌهسٍ  ّبی هؤثس دز زاثغِ ثب فَاههل اقهلی اغهت     ؾٌبخت ؾبخف

تهب وٌهَى دز ایهي هػهبثمِ      1983ّبیی وِ اش غبل ًوًَِ هَزدی اش پسٍضُ

ّهب ٍ اًغجبلؿهبى ثهب ًیبشّهبی زٍش     اًد، ثػتِ ثهِ خبهقیهت آى  هٌتگت ثَدُ

ّبی هٌتگهت ایهي    ّوبًغَز وِ لجالً ّن گفتِ ؾد پسٍضُ اًد اًتگبة گؿتِ

هػبثمِ دز پبغخ ثِ فَاهل اقهلی هغهسح دز عساحهی، دز ایدهبد تقهبهلی      

ّبی پبیداز ثَهی دز هػیس تَغقِ، هَفك فول ًوَدُ ٍ ثِ خاللبًِ ثب ازشؼ

ّب غقی گؿتِ تٌَؿ دز ًَؿ، اًد  دز اًتگبة پسٍضُایي هٌؾَز ؾٌبختِ ؾدُ

ّب دز ًؾس گسفتِ ؾَد  ّوچٌهیي اش عسفهی   بًی ٍ وبزثسی آىهىبى، ثبشُ شه

ّهب زا   ّهب دز وؿهَزّبیی لهساز دازًهد وهِ ثیؿهتس خوقیهت آى       ایي پهسٍضُ 

  ثِ ایهي تستیهت ًتهبیح حبقهل ؾهدُ خْهت       دٌّدهػلوبًبى تؿىیل هی

ّبی هَزدی وبزثسد دز وؿَزهبى ایساى ًیص حبئص اّویت خَاٌّد ثَد  ًوًَِ

، دز ّؿت گسٍُ وبزثسی 0ؾوبزُ دزج دز ًوَداز ثس اغبظ فَاهل اقلی هٌ

 لهساز  تحلیهل  ، ثِ قَزت ویفی هَزد ثسزغی 5ٍ ؾوبزُ خدٍل لبلت ٍ دز

ّهب ٍ  اًد وِ ثِ فلت هحدٍدیت حدن همبلِ ثِ ذوس ًبم توهبم پهسٍضُ  گسفتِ

ازائِ تحلیل یه هَزد اش ّس وبزثسی ثِ فٌهَاى ًوًَهِ دز خهدٍل ههروَز     

ّبی ازائِ ؾهدُ تَغهظ   هغبلقِ ٍ تحلیل پبغخاوتفب ؾدُ اغت  دز ٍالـ ثب 

ّهب دز هٌهبثـ   هقوبزاى، ثسزغی ًؾسات داٍزاى ٍ هغبلقِ زًٍد عساحی پسٍضُ

ّبی هسثَعهِ ثهِ ّهس    هَخَد، توبم اعالفبت ثِ دغت آهدُ دز لبلت پبغخ

ّهب   اًهد تهب ثهب همبیػهِ تحلیلهی آى     ثٌدی ؾهدُ ودام اش فَاهل اقلی عجمِ

الشم ثِ ذوس اغت وهِ زًٍهد ًؿهبى     ًد ّبی ولیدی ؾٌبغبیی گسدؾبخف

 ّب اًدبم گؿتِ اغت دز ایي خدٍل ثسای تحلیل توبهی پسٍضُ دادُ ؾدُ

پبغهخ ثهِ    هتفهبٍتی زا دز ّهبی  ؾهبخف  ّبی ههَزدی ًوًَِتحلیل 

وٌد  فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحی دز زاغتبی اّداف تحمیك هقسفی هی

ّهس وهبزثسی ثهِ     ّبی هسثَط ثِ یه ًوًَِ اشتحلیل 5دز خدٍل ؾوبزُ 

ّب اؾبزُ ؾدُ اغهت   تسیي آىعَز هَزدی آٍزدُ ؾدُ وِ دز شیس ثِ هْن

، دز وهبزثسی آهَشؾهی،   "اًػهبى "ثب تَخِ ثِ ًتبیح، دز زاثغِ ثهب فبههل   

عساحی هىبًی هتٌبغت ثب ًیبشّب ٍ زٍحیبت وَدوبى ثب تَخِ ثِ هحدٍدُ 

بی حبل ٍ دز وبزثسی البهتی، زفبیت اقَل ّوػبیوی، ًیبشّ ،ّبغٌی آى

آیٌدُ یه خبًِ ٍ دز وبزثسی تفسیحی، تَزیػتی ٍ چٌد هٌؾَزُ، تؿَیك 

ّبی هحیغی ٍ فضبیی، دزن تقبدل ٍ آزاهؽ، تَخِ ثسای داؾتي تدسثِ

فسٌّوی وبزثساى ثٌب ٍ ؾگكیت هیصثبى هػلوبى  -ثِ هَلقیت اختوبفی

زٍاثظ ٍ  -ّبًیبشّب ٍ خَاغتِ"ثِ وبز ثسدُ ؾدُ وِ دز غِ ؾبخف هؤثس 

، دز "ثهبٍز "ثٌدی گؿتِ اغت  دز زاثغِ ثب فبههل  خوـ "َّیت -فتبزّبز

وبزثسی فسٌّوی، اغتفبدُ اش دزختبى شیتَى ثِ ًؿبًِ قهلح ٍ وتبثگبًهِ   

خدید ثِ فٌَاى پٌدسُ دًیب ثِ هكس ٍ پٌدسُ هكس ثهِ دًیهب، دز وهبزثسی    

البهتی، اثدافی ثسای غٌبی فسدی ٍ خوقهی پهسٍضُ )َّیهت هػهتمل دز     

خوقههی( ٍ تحمههك هقٌههبی خبًههِ ٍ دز وههبزثسی تفسیحههی، فههیي َّیههت 

تَزیػتی ٍ چٌد هٌؾَزُ، عساحی دزًٍوسا ثسگسفتِ اش الوَّبی گرؾهتِ،  

اغتفبدُ اش غىَت الیتٌبّی دز عساحی ّوبًٌد عجیقت هَخَد ٍ ایدهبد  

ثْؿتی دز وَیس، ثِ وبز ثسدُ ؾدُ وِ ثِ عَز ولی دز غِ ؾبخف هؤثس 

 آهدُ اغت  "بّافتمبدات، گسایؿبت، آزهبى "

ِ "غبشهبى شهبًی"دز زاثغِ ثب فبهل  ای ، دز وبزثسی فسٌّوی، قهفح

ؾیجداز وِ دز حبلت فسٍزفتوی ثِ شهیي، ٍاثػتوی ثِ َّیت ٍ ثهَم، دز  

حبلت اٍج، خْؿی ثِ آیٌدُ ٍ دز ٌّوبم زد ؾدى اش غغح شههیي شههبى   

دّد، ثهِ وهبز ثهسدُ ؾهدُ وهِ دز غهِ ؾهبخف ههؤثس         حبل زا ًؿبى هی

ـ  "حبل، آیٌدُگرؾتِ، " ثٌهدی گؿهتِ اغهت  دز زاثغهِ ثهب فبههل       خوه

، دز وههبزثسی تفسیحهی، تَزیػههتی ٍ چٌهد هٌؾههَزُ،   "غهبشهبى هىهبًی  "

عساحی ازگبًیه هبًٌد عجیقت عسح ٍ ّوهبٌّوی ثهب آى ٍ دز وهبزثسی    

دزهبًی، عساحی یه حبلت تكبدفی غٌی اش همیبغْب ٍ پالًْهب دز پبغهخ   

ؾهدُ وهِ دز غهِ ؾهبخف ههؤثس      ثِ حبلت خٌولی هٌغمِ، ثِ وبز ثسدُ 

آههدُ اغهت  دز    "هىهبى هقوهبزی   -هىبى اختوبفی -هىبى خغسافیبیی"

، دز وهبزثسی آهَشؾهی، ایدهبد ًوهبیی     "غبشهبى هقٌبیی"زاثغِ ثب فبهل 

دوَزاتیَ ٍ زًوهی دز هدوَفهِ ٍ دز وهبزثسی ادازی تسویهت ٌّدغهِ ٍ      

یهه   ّبی غٌتی ٍ ثهبشاز ؾهسلی، ثهب   فٌبقس هقوبزاًِ ؾْس اغالهی، خبًِ

ؾیَُ هقبقس فسم ٍ هكبلح، ثِ وبز ثسدُ ؾدُ وِ دز غهِ ؾهبخف ههؤثس    

 "احػبغبت، ادزاوبت ٍ تدسثیهبت  -تبزیخ، ٍلبیـ ٍ فٌبقس آى -فسٌّگ"

، دز وبزثسی البهتی "فولىسد"ثٌدی گؿتِ اغت  دز زاثغِ ثب فبهل خوـ

اًداش ٍ غیسُ خْت غبشهبًدّی زٍاثظ آتی زفبیت اقَل ّوػبیوی، چؿن

ّبی غلػهلِ هساتجهی   ِ ٍ دز وبزثسی دزهبًی تقسیف دغتسغیدز هدوَف

تس، ثِ وبز ثسدُ ؾدُ وهِ دز غهِ    ثسای زغیدى ثِ فضبّبی ولی ٍ خصئی

آههدُ اغهت  دز زاثغهِ ثهب      "ازتجبعبت -ّبفقبلیت -هسدم"ؾبخف هؤثس 

ّبی داخلی خْهت  ، دز وبزثسی ادازی، اغتفبدُ اش حیبط"التكبد"فبهل 

ّبی شههبى هكهسف، دز وهبزثسی الهبهتی،     یٌِپریسی ٍ وبّؽ ّصاًقغبف

گیسی اش اغتبدوبزاى هحلی آؾٌب ثِ غیػتن خْت قسفِ التكبدی ٍ ثْسُ
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دز وبزثسی دزهبًی، عساحی یه الحبلیِ وهن ّصیٌهِ ثهسای ثیوبزغهتبى     

هحلی هٌغمِ ٍ ّصیٌِ گراؾتي ثب شهبى ثسای تىویل آگبّبًِ پهسٍضُ ثهِ   

ِ  ثَد"وبز ثسدُ ؾدُ وِ دز غهِ ؾهبخف ههؤثس     ِ  -خهِ اٍلیه ّهبی  ّصیٌه

، دز "فسم"آهدُ اغت  دز زاثغِ ثب فبهل  "ّصیٌِ چسخِ شًدگی -اخسایی

دّی ثِ غبیت هثلثی ؾىل ثٌب ثب عساحی ٍیطُ پالى وبزثسی ادازی، ؾىل

-حیبط، دز وبزثسی تدبزی، عساحی فؿسدُ ٍ ایدبد چؿهن  9هقوبزی ثب 

ثهب فضهبّبی    ّبییاًداش دز ول ثٌب ثب ؾجىِ زاغت گَؾِ ٍ عساحی غسفِ

ثبش گٌجدداز ٍ عبلداز، دز وبزثسی فسٌّوی، ایدبد ؾیت دز خدازُ ثٌب ثهب  

اّهسام، دز وهبزثسی ؾهْسی، اغهتفبدُ اش الوهَی ثهبشاز،        اغتفبدُ اش ایهدُ 

ّبی گرؾتِ ٍ ایدبد تٌَؿ زایح دز هقوبزی هقبقهس هبًٌهد   هیداى، آثبدی

زثسی دزهبًی، تٌَؿ ثٌبّبیی وَتبُ ٍ حیبعْب ٍ تٌَؿ فضبّبی ثبش ٍ دز وب

اغتفبدُ اش هدٍل هدٍز ٍ گٌجدی ثسای عساحی فضبّب، ثِ وبز ثسدُ ؾهدُ  

 "ویفیهبت ٍ وویهبت   -ًَؿ ٍ گًَِ اثس -هحیظ"وِ دز غِ ؾبخف هؤثس 

 ثٌدی گؿتِ اغت  خوـ

 
ب ثِ ّ ّبی هتٌبغت ثب ّس یه اش آى فَاهل )دز خدٍل شیس ثِ فلت هحدٍدیت ثِ چٌد هَزد اش تحلیل پبغخّبی خْبًی هَفك ثس اغبظ فَاهل هؤثس ثس عساحی ٍ هقسفی ثسزغی ًوًَِ :2جدول 

 فٌَاى ًوًَِ اؾبزُ ؾدُ اغت
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/ غبل(  13-0عساحی هىبًی هتٌبغت ثب ًیبشّب ٍ زٍحیبت وَدوبى ثب تَخِ ثِ هحدٍدُ غٌی آًْب ) -تَخِ ثِ آغبیؽ اللیوی انساى:

)ثبهجَ، ٍ اغتفبدُ اش هكبلح هؿبثِ خبًِ آًبى  ی وؿبٍزشاىّب تَخِ ثِ خبًِ -تَخِ ثِ ٍیطگیْبی اللیوی ٍ خغسافیبیی هٌغمِ سازهاى هکانی:

ایدبد ًوبیی  -غبشی وؿبٍزشاى هَخَد دز هٌغمِتَخِ ثِ فسٌّگ خبًِ سازهاى هعنایی:( ثسای ّوسًوی ثب شهیٌِ / گل، ًی، پَؾبل

عساحی ثٌبیی پبیداز ٍ غبشگبز ثب  -خبگرازی هٌبغت ثبشؾَّب ثسای ایدبد وَزاى ٍ دزیبفت ًَز الشم عولکرد:/ دوَزاتیَ ٍ زًوی دز هدوَفِ 

اغتفبدُ اش هكبلح ثَهی،  اقتصاد:/ عساحی هىبًی هتٌبغت ثب وبزوسد، ًیبشّب ٍ زٍحیبت وَدوبى ثب تَخِ ثِ هحدٍدُ غٌی   -هحیظ شیػت

اقَل هٌْدغی غبدُ، قسفِ خَیی دز اًسضی )چساغْبی ذخیسُ اًسضی( ٍ غیسُ خْت وبّؽ ّصیٌِ غبخت ٍ غبش ثسای زفبُ هسدم فمیس 

ثٌبیی دلؿبد  ایدبد -ٌّگ ثب دزختبى ٍ پَؾؽ گیبّی هَخَد دز غبیت خْت ّوسًوی ثب شهیٌِغبخت ثٌب ٍ هحَعِ ّوب فرم:/ هٌغمِ 

اغتفبدُ اش هكبلح ثَهی ٍ داًؽ خَدآهَختِ غبخت ٍ غبش هبًٌد دیَازولفت گلی،  تکنولوژی ساخت و هواد و هصالح:/ وٌٌدُ دز ثیبثبى 

اغتفبدُ ثیؿتس اش زٍؾْبی  -ثٌبیی ثب هفَْم دزخؿؿی اش ًَز طرایی: هولدهای/ .گیبُ ثبهجَ ٍ غمف پَؾبلی ؾیجداز ثسای فبیك حسازتی

 تَخِ ثِ حضَز زًگ  -غٌتی پبیداز

4-Hand-Made School 

(Rudrapur,Bangladesh) 
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4-National Assembly Building 

(Dhaka, Bangladesh (South Asia)) 

3-Vidhan Bhavan 

(Bhopal, India) 

2- Petronas Office Towers 

(Kuala Lumpur, Malaysia) 

1- Menara Mesiniaga 

(Selangor Darul Ehsan, Malaysia) 

اًقىبظ فسٌّگ  باور:/ تَخِ ثِ خَاًبیی فضبیی  -تَخِ ثِ هػبئل اهٌیتی -گیسی اش غٌت هٌغمِتَخِ ثِ َّیت اًػبى ثب ثْسُ انساى:

تسویت فٌبقس  سازهاى هعنایی:/ پبغخ ثِ وبزوسدّبی دًیبی هدزى ثب تفػیس غٌت اغالهی اش هقوبزی  -اغالهی دز خسیبى فسٌّگ خْبًی

ّبی غٌتی، ثبشاز ؾسلی( ثب یه ؾیَُ هقبقس فسم ٍ هكبلح خْت ایدبد تداٍم تبزیگی اش عسیك هقوبزاًِ ٍ تبزیگی )ؾْس اغالهی، خبًِ

حیبط ثب غِ حبلت 9عساحی  عولکرد: اغتفبدُ اش ٌّدغِ ٍ غلػلِ هساتت هَخَد دز فضبّبی هقوبزی اغالهی گرؾتِ / -هقوبزاًِخصئیبت 

تَخِ ثِ ویفیت ٍ وویت ًَز ٍ غبیِ  -ثٌدی فضبّبی دیوس ثب تَخِ ثِ آًْبداز( دز ثٌب ٍ خبیبثی ٍ گسٍُولی )هتمبعـ، دازای حَل آة، فَازُ

اغتفبدُ اش هفبّین ٍ ٍیطگیْبی هقوبزی  -حیبط 9ّی ثِ غبیت هثلثی ؾىل ثٌب ثب عساحی ٍیطُ پالى هقوبزی ثب دؾىل فرم:/ دز فضب 

ّب اش عسیك ّبی اغالهی هبًٌد تمبثل فضبی دزٍى ثب ثیسٍى، گوٌبهی ًوب خْت فدم ًوبیؽ لدزت ٍ ثسٍت، ًوبیؽ عسح ثٌدی خبًِخبًِ
هثلثی ؾىل دز هسوص ثب فضبّبی چْبزگَؼ گٌجدداز ثب خبقیت خْت یبثی ٍ زاّسٍّبی ّب )عساحی الثی حیبط ٍ ًحَُ خْت گیسی اتبق

عبلداز خْت دغتسغی ثِ غبیس فضبّب ثب فسم ٌّدغی(، ًوبیؽ زتجِ اختوبفی ثٌب ثب داخل خبًِ اش عسیك تمػیوبت ٍ دوَزاغیَى، زفبیت 
اغتفبدُ  -اغتفبدُ اش ایدُ ؾْس غٌتی اغالهی -دز وٌبز آى غلػلِ هساتت دغتسغی، ٍزٍدی لسیٌِ ثٌب ٍ فضبّبی لبثل دغتسظ فوَم هسدم

 -اغتفبدُ اش فٌبٍزی دیَاز دٍخدازُ خْت داؾتي آة ٍ َّای هٌبغت داخلی تکنولوژی ساخت و هواد و هصالح:اش ایدُ ثبشاز غٌتی /

ّبی ّبی ًَ ٍ حیبطغتفبدُ اش فٌبٍزیا اقتصاد:اغتفبدُ اش قفحبت گچی ٍ غبشُ فلصی تیس ٍ غتًَی خْت افصایؽ اًقغبف پریسی دز ثٌب / 

ی ّب اغتفبدُ اش هفبّین ٍ ٍیطگیْبی هقوبزی خبًِ هولدهای طرایی:ّبی شهبى هكسف / پریسی ٍ وبّؽ ّصیٌِداخلی خْت اًقغبف

 ٍ ثبشاز غٌتی اغالهی  اغتفبدُ اش ایدُ ؾْس -اغالهی

5- Ministry of Foreign 

 Affair (Riyadh, Saudi 

Arabia(Arabia Peninsula)) 
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 ایدبد آغبیؽ اللیوی  -ّبیی ثب فسٍؾٌدُ شى خْت البهت دز ؾتایدبد اهٌیت ثیؿتس هبًٌد لفل ثسای غسفِ -ایدبد زضبیت فوَهی انساى:

تَخِ ثِ ثْجَد ثبفت  -لسازگیسی دز غبیت ثبشاز هسوصی ٍ هحدٍدیت حفؼ هحل اًجبزدازّب، ثسخی ثبشازّب ٍ تقداد اًجبزیْب / سازهاى هکانی:

اغتفبدُ اش هكبلح ٍ  / عولکرد:اغتفبدُ اش هكبلح ٍ ؾیَُ غبخت ٍ غبش ثَهی ثسای ایدبد حع تقلك ثِ هىبى  / سازهاى هعنایی:ؾْسی 

ایدبد ثبشازی ثػیبز فؿسدُ ثب  -ّب ٍ غبیجبًْبغخ ثِ ؾسایظ اللیوی ٍ اهىبى تَْیِ ٍ غبیِ ثَغیلِ ؾجىِؾیَُ غبخت ٍ غبش ثَهی ثسای پب

اغتفبدُ اش هكبلح ٍ  / اقتصاد:ّب خْت ایدبد غبیجبى دز شهبى فقبل ثٌب اغتفبدُ اثدافی اش دزثْبی ثبالزًٍدُ هغبشُ -حداوثس تقداد هغبشُ

ایدبد چؿن اًداش دز ثٌب ثب ؾجىِ زاغت گَؾِ ٍ عساحی  -عساحی فؿسدُ/ فرم: وثس تقداد هغبشُ ًیسٍی وبز ثَهی ثسای خَدوفبیی ٍ حدا

 -عساحی ثػیبز غبدُ ٍ هٌؾن ثب یه ؾجىِ زاغت گَؾِ دز دٍ زدیف فسٍؾوبّْبی ؾسلی -یی ثب فضبّبی ثبش گٌجدداز ٍ عبلدازّب غسفِ
خٌَثی دز عَل خْت هؿگف ًوَدى هحلْبی تدوـ -ؾوبلیی ثبشاز ٍ فسٍؾوبّْبی ّب غسثی دز فسل خْت هؿگف ًوَدى وَچِ

 -اغتفبدُ اش هكبلح )ثلَن فؿسدُ خبن( ٍ ؾیَُ غبخت ٍ غبش )لَظ ٍ عبق( ثَهی / تکنولوژی ساخت و هواد و هصالح:وَچه 

اغتفبدُ اش  -اغتفبدُ اش ٍزق فلصی هَخداز ثسای وبّؽ آغیت پریسی غمف گلی ٍ ایدبد یه فضبی حدفبقل ثیي گٌجد ٍ ٍزق خْت تَْیِ

ثسخَزد دٍگبًِ دز همیبظ ؾْسی )ووه ٍ ثْجَد ثبفت ؾْسی ٍ / هولدهای طرایی: ثلَوْبی گلی دز اؾىبل هتفبٍت ثِ فٌَاى هدٍل 

تمَیت وػت ٍ وبز تدبزی ّوػبیوی( ٍ دز غغح غبخت ٍ غبش )اغتفبدُ اثدافی اش ثلَوْبی گلی ثب حداوثس تَاى خْت اثساش شیجبیی ٍ 
 پتبًػیل هحیغی( 

1-Central Market 

(Koudougou,Burkina Faso) 
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4- Alhamra ArtsCouncil 

(Lahore, Pakistan) 

3- Nubian Museum 

(Aswan, Egypt) 

2- Madinat al-Zahra 

Museum(Cordoba, Spain) 
1-Agricultural Training Center 

(Nianing, Senegal) 

اغتفبدُ اش ًَز عجیقی ٍ ایدبد آزاهؽ ثب وٌتسل ًَز، ثبد ٍ قدا ثب غیػتن  -وٌٌدگبى دز زاثغِ ثب هقٌبپبغخ ثِ ًیبشّبی اغتفبدُ انساى:

اغتفبدُ اش دزختبى شیتَى ثِ ًؿبًِ  -تالؼ خْت وػت ًبم چْبزهیي ّسم / باور:اؾبزُ ثِ حضَز اًػبى دز زاّسٍ شهبى  -BMSَّؾوٌد 

عساحی ثٌبیی خْت حفؼ آى هٌغمِ ثِ فٌَاى هسوصی خْبًی ثسای  -خْت یبدآٍزی گیبّبى ٍ وؿبٍزشی گرؾتِ قلح ٍ دزختبى پبپیسٍظ
ای ثسای فكس خدید دیدیتبل ثسای یبدگیسی ٍ وتبثگبًِ -وتبثگبًِ خدید ثِ فٌَاى پٌدسُ دًیب ثِ هكس ٍ پٌدسُ هكس ثِ دًیب -یبدگیسی

 -ِ ثَدُ، ّػت ٍ خَاّد ثَد ثب تَخِ ثِ فٌبٍزیْبی ًَ دز غبخت ثسای اداهِ زاُ تَغقِتدازوبت پسٍضُ ثسای آًچ ./ سازهاى زهانی:گفتوَ

اغتفبدُ اش قفحِ ای ؾیجداز وِ اش یه عسف دز شهیي فسٍ زفتِ )ٍاثػتوی ثِ َّیت ٍ ثَم(، اش عسف دیوس ؾیت اٍج گسفتِ اغت )خْؿی 

هٌغمِ عسح ثِ فٌَاى هسوص فلن ٍ  تَخِ ثِ/ سازهاى هکانی: ّد ثِ آیٌدُ( ٍ دز ٌّوبم زد ؾدى اش غغح شهیي شهبى حبل زا ًؿبى هی د

/ زفبیت توبم ٍیطگیْب ٍ الصاهبت یه عسح هلی  -ؾیت ثِ غوت دزیب ثِ فلت ّودَازی غبیت ثب غبحل دزیب -تدبزت دز گرؾتِ ٍ اوٌَى

تَخِ ثِ احیبء ًمؽ ٍ زٍح  -ل اّساماغتفبدُ اش فسم ٍ ؾى -احتسام ثِ هقوبزی ثَهی اش لحبػ ازتفبؿ ٍ خظ آغوبى سازهاى هعنایی:

 -ثسای یبدگیسی ٍ تدبزت ثَدُ ٍ قدّب ّصاز وتیجِ ثب شثبًْبی هگتلف دز آًدب ثَدُ اغت وتبثگبًِ لدیوی ؾْس وِ هسوصی خْبًی

/ هبى ًوبزی خْت اؾبزُ ثِ حضَز اًػبى دز زاّسٍ ش اغتفبدُ اش پیىسُ -ثبشگسداًدى ؾىَُ گرؾتِ ؾْس ثب فضیلت ٍ هصیت وتبثگبًِ

پبغخ ثِ هحدٍدیتْبی فیصیىی ٍ ایدبد  -عساحی فضبّبی ثٌب )وتبثگبًِ، تبالز، هَشُ، ًوبیؿوبُ ٍ غیسُ( ثب تَخِ ثِ اغتبًدازدّب عولکرد:

اغتفبدُ  -ایدبد ؾیت دز خدازُ ثٌب ثب اغتفبدُ اش ایدُ اّسام / فرم:اًقغبف پریسی دز فضبّبی داخلی  -هسوصیت دز ثٌب خْت غَدهٌدی آى

ایدبد  -فؿسدگی دز عسح خْت وبغتي حسوت دز وتبثگبًِ -غٌوْبی وٌدُ وبزی ؾدُ لدیوی دز ًوب خْت وػت ًبم چْبزهیي ّسماش 

 / تکنولوژی ساخت و هواد و هصالح:ّب ثِ ّن غغح ؾیجداز ٍ فضبی ثبش ثِ دلیل تَخِ ثِ شهبى گرؾتِ، حبل ٍ آیٌدُ ٍ پیًَد آى

/ هولدهای طرایی: اغتفبدُ اش غبشُ ًَآٍزاًِ ثب فٌبٍزی زایبًِ دز عساحی غبشُ ثِ فلت عسح ثٌب ٍ هؿىالت غبختبزی ًصدیىی ثِ زٍدخبًِ 
 پیًَد گرؾتِ ثِ حبل ٍ آیٌدُ ثب عساحی یه فضبی ثبش ٍ فسم ؾیجداز  -ثٌب ثِ فٌَاى لحؾِ ای ثبثت دز شهبى 

5- Bibliotheca Alexandrina 
(Alexandria, E gypt) 
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3-Aranya Community Housing 

(Indore, India (South Asia)) 
2-SOS Children’s Village (Aqaba, Jordan) 1-Residence Andalous 

(Sousse, Tunisia) 

تَخِ ثِ ایدبد تٌَؿ دز هدوَفِ ثسای  -زفبیت اقَل ّوػبیوی، ًیبشّبی حبل ٍ آیٌدُ یه خبًِ، قویویت، چؿن اًداش ٍ غیسُ انساى:

اثدافی ثسای غٌبی فسدی ٍ خوقی پسٍضُ)َّیت هػتمل دز فیي َّیت  باور:تَخِ ثِ َّیت افساد ثب زخَؿ ثِ گرؾتِ آًبى /  -افساد هگتلف

سازهاى تَخِ ثِ هحیظ غبختِ ؾدُ ٍ عجیقت هَخَد /  -زخَؿ ثِ هقوبزی ثَهی هٌغمِ ازهاى هکانی:ستحمك هقٌبی خبًِ /  -خوقی(

اخسا وسدى ادثیبت فسٌّوی ثب  -ثَهی ٍ حفؼ ثبفت غٌگ دز ًوبی ؽبّسی خْت زخَؿ ثِ هقوبزی گرؾتوبىاغتفبدُ اش هكبلح  هعنایی:

ؿ ثِ هقوبزی ثَهی هٌغمِ )تسویجی اش هقوبزی اغالهی ؾوبل آفسیمب ٍ زخَ -زخَؿ ثِ هقوبزی ثَهی ٍ اغتبدوبزاى هحلی آؾٌب ثِ غیػتن

 -ّب ثػتِ ثِ ًیبشتفبٍت دز ازتفبؿ، خبی ثبشؾَّب ٍ ّوػبیوی عولکرد:فسٌّگ فثوبًی( ٍ اغتفبدُ اش فٌبقس هقوبزی هػىًَی اغالهی / 

ًَفی  عساحی ثب تٌَؿ هتساض ٍ ایدبد -تقداد عجمبت آًْب لَاًیي هسثَط ثِ ٍاحدّبی هػىًَی، فَاقل آًْب، تقداد آًْب دز ّس ثبك، ازتفبؿ ٍ
زفبیت اقَل ّوػبیوی، چؿن اًداش ٍ غیسُ خْت غبشهبًدّی زٍاثظ آتی دز  -اًقغبف پریسی دز عساحی خْت زفبیت اًَاؿ لَاًیي

زتفبؿ، خبی ثبشؾَّب، تفبٍت دز ا فرم:گیسی اش اغتبدوبزاى هحلی آؾٌب ثِ غیػتن خْت قسفِ التكبدی / ثْسُ اقتصاد:/  هدوَفِ

عساحی یه هدوَفِ آپبزتوبًی افمی خْت زفبیت الصاهبت ازتفبؿ   -ثػتِ ثِ تَپَگسافی، چؿن اًداش، فضبّبی غجص ٍ ًیبش قحٌِ ّب ّوػبیوی

خدید ثْسُ ٍزی اغتفبدُ اش هكبلح ثَهی ثب تىٌیىْبی  -اغتفبدُ اش فٌبقس هقوبزی هػىًَی اغالهی تکنولوژی ساخت و هواد و هصالح:/ 

غبًتیوتسی ٍ اتكبل آًْب ثب فٌبقس افمی ثتٌی هػلح( ٍ ّوبٌّوی آًْب ثب اللین ٍ شلصلِ خیصی هٌغمِ /  23)دیَازّبی غٌوی ثٌبیی 

دز ًؾس گسفتي ّس ثگؽ ثِ فٌَاى یه َّیت ٍ ذات هػتمل هقوبزاًِ ٍ دز فیي حبل ّوبٌّگ )لسازگیسی هتفبٍت  هولدهای طرایی:

  عساحی خبًِ ثبك ّوبًٌد هحیظ ثَهی ٍ تقسیف لبثی اش تسویت ثٌب ثب هحیظ -، ثبفتْب(، تفبٍت وفػبشیْبّب پٌدسُ

4-Demir Holiday Village 

(Bodrum, Turkey (Asia)) 
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1- Wadi Hanifa Wetlands(Riyadh , Saudi Arabia) 

فسٌّوی  -تَخِ ثِ هَلقیت اختوبفی -دزن تقبدل ٍ آزاهؽ -ّبی هحیغی ٍ فضبییتدسثِّب ثسای داؾتي تؿَیك اغتفبدُ وٌٌدُ انساى:

عساحی  باور:/ ایدبد تٌَؿ فضبیی ٍ وبزثسدی دز عسح خْت زٍیبزٍیی ثب وثست حبالت آگبّبًِ  -وبزثساى ثٌب ٍ ؾگكیت هیصثبى هػلوبى

 سازهاى/ ایدبد ثْؿتی دز وَیس  -ساحی ّوبًٌد عجیقت هَخَداغتفبدُ اش غىَت الیتٌبّی دز ع -دزًٍوسا ثسگسفتِ اش الوَّبی گرؾتِ

وبًػپت آثبدی دز وَیس ثب تساغْب،  -احتسام ثِ عجیقت خؿي غبیت -عساحی ازگبًیه هبًٌد عجیقت عسح ٍ ّوبٌّوی ثب آى هکانی:

ّبزهًَی ثب غبیت  -دزًٍوسایی هبًٌد ی ثٌبّب ّووٌی ثب غسهؿك ثبزش هقوبزی اغالهی دز عساحی توبم خٌجِ / سازهاى هعنایی:حیبعْب 

 فرم:عساحی ازگبًیه ثػتِ ثِ وبزوسد فساغتی ثٌب /  -ؾسایظ ثیبثبًی خبزخی حفبؽت هحیظ داخلی اش عولکرد:/ چؿوویس ٍ ًوبیؿی عسح 

 ّبی داخلی ثٌب دز خلَُ ثیسًٍیًوبیؽ تغییسات غبیت ٍ وبزثسی -عساحی ازگبًیه هبًٌد عجیقت ٍ غبیت عسح ٍ ّبزهًَی ثب آى

ّبی ّبی چبدزی زایح دز هقوبزی ٍ ؾیَُاغتفبدُ اش حیبعْب، دیَازّبی گلی ٍ غٌوی ٍ غبشُ تکنولوژی ساخت و هواد و هصالح:/ثٌب 

اًتگبة هكبلح ٍ فٌبقس هگتلف )غٌگ، وبثل، پبزچِ، دول، دیسن، چَة ٍ غیسُ( ثػتِ ثِ همبثلِ ثب ًیسٍّبی  -غبخت ٍ غبش گرؾتِ

اغتفبدُ َّؾوٌداًِ اش هتسیبلْبی تىٌَلَضیه دز  -احیبی الوَّبی ثَهی ٍ اغتفبدُ اش دتبیل هكبلح لدیوی -هگتلف اغتبتیىی ٍ دیٌبهیىی

 اًتمبل حسازتی عجیقی خْت تَْیِ   -اغتفبدُ اش غیػتن َّؾوٌد هدیسیت غبختوبى -َهی خْت تىویل یىدیوسوٌبز ٌّس ٍ قٌقت ث

2- Tuwaiq Palace 

 (Riyadh, Saudi Arabia 

(Arabian Peninsula)) 
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1- Hajj Terminal (Jeddah, Saudi Arabia (Arabian Peninsula)) 

ٍ تأهیي اهٌیت ٍ خلَت  -تَخِ ثِ ویفیت دید فبثسیي ثِ پسٍضُ ٍ اش پسٍضُ -گیسی اش غٌت هٌغمِتَخِ ثِ َّیت اًػبى ثب ثْسُ انساى:

زفبیت ازشؾْبی اغالهی دز اغتفبدُ اش شهیي،تَشیـ  باور: / تأهیي ًیبشّبی اختوبفی، فوَهی، التكبدی ٍ هػىًَی -ایدبد آغبیؽ اللیوی

اغتفبدُ اش هكبلح ازشاى ٍ غبدُ دز ًوبی خبزخی ثسای تَخِ هسدم ثِ هقٌَیت  -هىبى ٍ تقسیف ؾگكیت غبیتثْجَد َّیت  -اخصای آى

 : سازهاى هکانی/ ی آتی ّب تَخِ ثِ گرؾتِ، زفـ ًیبشّبی حبل ٍ ایدبد شیسثٌبیی ثِ فٌَاى زاٌّوب ثسای تَغقِ سازهاى زهانی:/ فضب 
زفبیت الصاهبت ؾسایظ فسٌّوی ٍ اللیوی، خْت ثْجَد َّیت  -تَخِ ثِ ٍیطگیْبی ثبفت غبیت پسٍضُ -تَخِ ثِ َّیت اغالهی غبیت پسٍضُ

 -تَخِ ثِ َّیت اغالهی ٍ هقوبزی گرؾتِ هٌغمِ ٍ ثْسُ گیسی اش الوَّب ٍفٌبقس آًبى سازهاى هعنایی:/ هىبى ٍ تقسیف ؾگكیت غبیت 

تسویت غٌی اهىبًبت فضبّبی  -تٌَؿ فضبّبی فوَهی، خكَقی / عولکرد:اغتفبدُ اش هفَْم هسوص ؾْس اغالهی ٍ ٍ فسهْبی غٌتی آى 

تقسیف هسوص ؾْس ثب هػدد اقلی، وتبثگبًِ فوَهی، هسوص ادازی ٍ تدبزی دز اعساف هیداى  -اختوبفی، فوَهی، التكبدی ٍ هػىًَی
ایدبد -ٍ ثبك ؾْسّب ثب ّن ّب دازی، خبًِازتجبط ثیي ثبشاز، هساوص دزهبًی، ثٌبّبی ا -عساحی ثبشاز ثب یه الوَی ًبهٌؾن خغی -غٌتی

عساحی  -تقسیف عجمِ ّوىف ثسای فبثسیي ٍ شیس ّوىف ثسای تسافیه غَازُ -ٍزٍدیْبی هگتلف ثِ ثٌب خْت ایدبد تٌَؿ زایح دز هقبقس
هٌؾس لَی ٍ هتٌَؿ اش تالؼ ثسای ایدبد چؿن اًداش ٍ یب  -هػدد خبهـ ثب فسم غٌتی ٍ دٍ هٌبزُ ثسای خْت یبثی ٍ ًؿبًِ ای اش هسوص ثٌب

الوَی اغتفبدُ اش  -اغتفبدُ اش الوَی ثبشاز، هیداى،آثبدیْبی گرؾتِ ٍ اغتفبدُ اش عبق ٍ گٌجد فرم: فضبّبی ثبش اش عسیك ثٌبّبی وَتبُ /

بدُ اش وبًػپت اغتف هولدهای طرایی:  /هبًٌد تٌَؿ ثٌبّبیی وَتبُ ٍ حیبعْب ٍ تٌَؿ فضبّبی ثبش ایدبد تٌَؿ زایح دز هقبقس -ًبهٌؾن خغی

عساحی یه تَدُ هتداٍم دٍز هیداى ٍ  -دز آى ّب ٍ دزٍاشُ ّب ؾْس لدیوی حكبزداز ٍ خبیبثی وبزثسیْبی هدزغِ، هیداى، هػدد، ثبشاز،خبًِ

  .ی هٌتْی ثِ هیداىّب ؾىػتي آى ثب فضبّبی ثبش ٍ دزٍاشُ

2- Al-Kindi Plaza 

(Riyadh, Saudi Arabia 

(Arabian Peninsula)) 
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1- Lepers Hospital (Lasur, India (South Asia)) 

ی آًبى ثب تػت غبختبزّبی آشهبیؿی ّب تَخِ ثِ ًیبشّبی وبزوسدی وبزوٌبى ثیوبزغتبى، ثیوبزاى ٍ خبًَادُ -ایدبد یه هیىسٍ اللین انساى:

عساحی یه حبلت تكبدفی غٌی اش همیبغْب ٍ  سازهاى هکانی:عساحی ثسای پبغخ ثِ ًیبشّبی اختوبفی، التكبدی ٍفولی /  باور:هتٌَؿ / 

عساحی  اقتصاد:گػتسؼ تَغقِ خدید دز غبیت ثب تَخِ ثِ ثبفت غبیت ٍ غبختوبى هَخَد  / -پالًْب دز پبغخ ثِ حبلت خٌولی هٌغمِ

عساحی یه حبلت  فرم:ضُ  / ّصیٌِ گراؾتي ثب شهبى ثسای تىویل آگبّبًِ پسٍ -یه الحبلیِ ون ّصیٌِ ثسای ثیوبزغتبى هحلی هٌغمِ

ایدبد تٌَؿ فسهی ثػیبز  -اغتفبدُ اش پتبًػیل غبیت پسٍضُ خْت عساحی فضبّب ّوبًٌد عساحی هٌؾس -تكبدفی غٌی اش همیبغْب ٍ پالًْب

عساحی فضبّبی هدٍز ٍ گٌجدی ثِ فٌَاى هفكل اتكبل دز هػیس گسدؼ ٍ فضبّبی ثػتِ پصؾىی ٍ  -ثدیـ خْت ؾٌبغبیی آغبى فضبّب
همغـ اش ثگؿی اش گٌجد( ثسای اتبلْبی  5هبتی، حبلت اؾىی )ًكف گٌجد ثب دٍ قفحِ قبف( ثسای تگت ثیوبزاى، حبلت فدغی )خد

اغتفبدُ اش تکنولوژی ساخت و هواد و هصالح: هؿبٍزُ، تىساز عبلْب ثسای زاّسٍّب ٍ اغتفبدُ اش ایي هدٍل ٍ فٌبقس خْت غبیس فضبّب / 

تسویت هكبلح ثَهی ثب  -ّبی خدید دز دغتسظ خْت اغتفبدُ ثْیٌِ اش هكبلحاغتفبدُ اش فٌبٍزی -ٌد آخسپتبًػیل غٌی هكبلح هحدٍد هبً

ایدبد یه فسم خدید  هولدهای طرایی:تىٌیىْبی غبخت ٍ غبش دز عسح تَغقِ ثب تَخِ ثِ آة ٍ َّا ٍ هٌبثـ هحدٍد هكبلح ثَهی / 

تىویل  -گیسی غٌی اش هكبلح خبم ٍ تىویل عسح پسٍضُ ثب تىویل زًٍد غبختُتَخِ ثِ یوبًوی پسٍضُ دز ثْس -غبختوبى فوَهی دز هٌغمِ

تَخِ ثِ عساحی هٌؾس ٍ حفؼ دزختبى خْت ایدبد یه  عولکرد: /اغتفبدُ اش هدٍل ثسای تؿگف فضبّب  -آگبّبًِ پسٍضُ دز عَل شهبى

 تس  جی ثسای زغیدى ثِ فضبّبی ولی ٍ خصئیّبی غلػلِ هساتتقسیف دغتسغی -هیىسٍ اللین ثسای وٌتسل گسد ٍ خبن ٍ ایدبد غبیِ

2- Kaedi Regional Hospital 

(Kaedi, Mauritania (West 

Africa)) 
 

 

 

، دز وهبزثسی  "تىٌَلَضی غبخت ٍ ههَاد ٍ هكهبلح  "دز زاثغِ ثب فبهل 

    ِ  فسٌّوی، اغتفبدُ اش غبشُ ًَآٍزاًِ ثب فٌبٍزی زایبًهِ دز عساحهی غهبشُ ثه

فلت عسح ثٌب ٍ هؿىالت غهبختبزی ًصدیىهی ثهِ زٍدخبًهِ ٍ دز وهبزثسی      

تفسیحی، تَزیػتی ٍ چٌد هٌؾَزُ، اغتفبدُ اش دیَازّبی گلهی ٍ غهٌوی ٍ   

ّبی چبدزی زایح دز گرؾتِ، ثِ وبز ثسدُ ؾدُ وهِ دز غهِ ؾهبخف    غبشُ

آههدُ اغهت ٍ    "هَاد ٍ هكبلح -تىٌَلَضی غبخت -ایغیػتن غبشُ"هؤثس 

خلك ثٌبیی ثب  ، دز وبزثسی آهَشؾی،"هَلدّبی عساحی"فبهل دز زاثغِ ثب 

هفَْم دزخؿؿی اش ًَز ٍ ایدبد ثٌبیی دلؿبد وٌٌدُ دز ثیبثبى ثهب اغهتفبدُ   

ّهبی هقوهبزی    اش زًگ، دز وهبزثسی ادازی، اغهتفبدُ اش هفهبّین ٍ ٍیطگهی    

ّبی اغالهی هبًٌد تمبثل فضبی دزٍى ثب ثیسٍى ٍ گوٌبهی ًوب خْهت  خبًِ

لدزت ٍ ثسٍت، دز وبزثسی البهتی دز ًؾس گسفتي ّهس ثگهؽ   فدم ًوبیؽ 

ثِ فٌَاى یه َّیت ٍ ذات هػتمل هقوبزاًِ ٍ دز فیي حهبل ّوبٌّهگ ٍ   

عساحی خبًِ ثبك ّوبًٌد هحیظ ثَهی ٍ دز وبزثسی تفسیحی، تَزیػهتی ٍ  

چٌد هٌؾَزُ، اغتفبدُ اش هفَْم تضبد دز عساحی )دیهَاز غهٌوی ٍ چهبدز    

ّبی وَیسی ثِ وهبز  ك داخلی ثٌب( ٍ وبًػپت گلغجه، ثیبثبى خبزخی ٍ ثب

ِ عهسح  -اّداف ولی"ثسدُ ؾدُ وِ دز غِ ؾبخف هؤثس   "وبًػهپت  -هبیه

ثٌدی گؿتِ اغت  ّوچٌیي دز توبم هَازد غقی ثس زفبیت ًیبشّهبی  خوـ

اًػبى، هػبئل شیػت هحیغی ٍ تَغقِ پبیداز، اغتفبدُ اش هكبلح ثهَهی ٍ  

بی َّؾوٌد دز زاغتبی اّداف پهسٍضُ،  ّّب، هكبلح ًَیي ٍ غیػتنفٌبٍزی

ّبی هقٌبیی، فسٌّوهی،  دز ًؾس گسفتي هػئلِ التكبد ٍ ثِ وبزگیسی ازشؼ

ّبی اقیل هٌغمِ دز فیي پبغگوَیی ثس ًیبشّبی فكهس  اختوبفی ٍ غٌت

  خدید ٍ وبزوسدّبی هدزى ثَدُ اغت 

ّبی ثِ وبز زفتِ ثهسای فَاههل   ازائِ ؾدُ ٍ ؾبخف تحلیلی ّبیپبغخ

ِ  لّبی ؾهى ّب ٍ گسایؽ، دز ثسخَزد ثب اًدیؿِهسثَعِ هقوهبزی   دٌّهدُ ثه

دیوهس ههَزد    تحلیلهی  یّهب د دز پطٍّؽٌتَاً، هیّبی ثسزغی ؾدًُوًَِ

ثبفهث ثْجهَد ؾهسایظ     ّبی ثقدی ٍگؿبی تدسثِتب زاُ اغتفبدُ لساز گیسًد

ٌد  حبقل ایهي  ثس ثبؾؤد ٍ دز تجییي یه ًؾسیِ دز چٌیي ؾسایغی هًگسد

ِ  اغهت  ثِ هدل ٍیطُ زاّجسدّبی خاللبًهِ عساحهی   دغتیبثی تالؼ  دز وه

ِ  ههَزد  ّبیپسٍضُ توبهیاغت   گسدیدُ فٌَاى 0خدٍل ؾوبزُ   دز هغبلقه

ِ  پطٍّؽ، فالٍُ ثس ایي ثهسٍش   هىهبى  خهَد،  اقهلی  فولىهسد  پبغگوَیی ثه

ّبی هٌغمهِ خهَد   ّب ٍ غٌتگیسی اش ازشؼای ثسای ثْسُزاّجسدّبی ٍیطُ

دٌّدُ ویفیهت غٌهی   ًؿبى ٍ ٍاثػتوی ثِ هىبى هقٌبی ثِ ساه ایي اًد ثَدُ
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فضب ٍ تَخِ ثِ هیسا  گرؾتِ، اّداف اختوهبفی، فسٌّوهی ٍ تهبزیگی دز    

وٌٌهدُ   وٌبز تَخِ ثِ اّداف فولىسدی ٍ الصاهبت خبهقِ هقبقس ٍ تضهویي 

 پبیدازی ٍ هبًبیی عسح اغت 

 های پژوهص یافته -5

 اش عسیك ك،دز ایي تحمی عساحیّبی اٍلیِ هٌبثـ ایدُ اش ولی ازشیبثی

 اش آزاء گیسیٍ ثْسُ پطٍّؽ هَضَؿ ثب هستجظ هتَى ٍ اغٌبد یثسزغی ویف

 هؤثس ثس عساحی فبهل اقلی 13 آى ثس اغبظ ٍ گسفت قَزت وبزؾٌبغبى

 تقییي اش ثقد اغت  ؾدُ دادُ ًؿبى 0 ًوَداز ؾوبزُ دز وِ گسدید تقییي

هتٌبغت خْت پبغهخ ثهِ ایهي    ّبی ؾبخف ؾٌبغبیی ثِ ُ،فَاهل ذوس ؾد

ّبی هگتلف ثِ وبز زفتِ  ٍ پبغخؾد  پسداختِّبی هَزدی دز ًوًَِ فَاهل

 تَضهیح  ثِ تَخِ ثب اداهِ دز ّب ثِ دغت آهد  دز فسایٌد عساحی آى ًوًَِ

 ّهبی  فَاههل ٍ اغهتگساج ؾهبخف    یهه اش  ّهس  ّبی ازائِ ؾدُ ثسایپبغخ

ِ خ ٍیهطُ زاّجسدّهبی   ههدل  هغبلقبت ویفی، اش هسثَعِ دز زاغهتبی   اللبًه

 اغت ؾدُ ازائِ 0ؾوبزُ  دز خدٍل گؿتِ وِ تدٍیي هَضَؿ

دز هسحلِ ثقدی ًتبیح ثِ دغت آهدُ اش هغبلقبت ویفی پطٍّؽ ثِ 

اًد  ثدیي تستیت وِ پع اش ؾٌبغهبیی فَاههل    قَزت ووی تحلیل ؾدُ

ّب، ثِ تحلیل  ثٌدی وبزآیی آىّبی هسثَعِ، خْت الَیت اقلی ٍ ؾبخف

ّب اش عسیك تؿهىیل ههبتسیع هسثَعهِ    حبقل اش پسغؿٌبهِووی ًتبیح 

ًتبیح ووی ثِ دغت آههدُ دز   2ٍ  4پسداختِ ؾد، وِ دز ًوَداز ؾوبزُ 

 زاثغِ ثب الَیت ّس ودام اش فَاهل اقلی ًؿبى دادُ ؾدُ اغت 

 

  
 اّویت ٍ الَیت فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحی دز حَشُ ًؾسی .4نوودار  اّویت ٍ الَیت فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحی دز حَشُ فولی .5نوودار 

 

ثب تَخِ ثِ ًوَدازّب اّویت ٍ الَیت فَاههل ههؤثس ثهس عساحهی دز     

اغهت   وهبّؽ یبفتهِ    "غبشهبى شهبًی"تب  "ثبٍز"حَشُ ًؾسی اش فبهل 

 "فهسم "ّوچٌیي دز حَشُ فولی ًیص تستیت الَیت ایي فَاهل اش فبهل 

 زٍ ثِ وبّؽ ثَدُ اغت  "التكبد"تب فبهل 

ّبی هسثَط ثهِ ّهس یهه اش فَاههل اقهلی ثهب        ثٌدی ؾبخف الَیت

ِ   تحلیل ووی پبغخ ّهب دز هسحلهِ ثقهدی    ّهبی هسثَعهِ دز پسغؿهٌبه

اللبًهِ عساحهی   تقییي ؾدُ، وِ ًتبیح آى دز هدل ٍیطُ زاّجسدّهبی خ 

 ( آهدُ اغت   0)خدٍل ؾوبزُ 

 
 الَیت حبقل اش ًتبیح ووی پطٍّؽ ّب ثِ زٍؼ تحلیل غلػلِ هساتجی ثِ تستیتهدل ٍیطُ زاّجسدّبی خاللبًِ عساحی ثدغت آهدُ اش ًتبیح ثسزغی :1جدول 

 ًوبد فَاهل اقلی زتجِ ّبؾبخف

 A1 ، اًدیؿِ هتقبلی(ّب افتمبدات، ًؾسات، ایدُ، ّب )ازشؼافتمبدات 
 A2 ٍ توبیالت هبدی، هقٌَی، فىسی، فولی( ّب )گسایؽ گسایؿبت A ثبٍزّب

 A3 ، خَاهـ اًػبًی ٍ غبشهبًی ثِ قَزت فسدی ٍ خوقی(ّب ی افساد، گسٍُّب )اّداف ٍ ثسًبهِّب آزهبى

 B3 (ّب )َّیت فسدی ٍ خوقی اًػبى َّیت

 B اًػبى
ِ  ّب ًیبشّب ٍ خَاغتِ ی عجیقهی،  ّهب  )ؾبهل توبم ًیبشّبی هبدی، زٍحی، خػوی، عجیقی، اختوبفی، اهٌیت ٍ خَاغهت

 ّدفوٌد ٍ فبلی اًػبى(
B1 

 B2 زٍاثظ ٍ زفتبزّب

، اّهداف ٍ  ّهب  فسٌّگ )هدوَفِ پیچیدُ اش داًؿْب، ثبٍزّب، ٌّسّب، اخاللیبت ٍ فبدات ثسگسفتِ اش خبهقِ هقسف آزههبى 

 ایدئَلَضی آى(
C1 

 C غبشهبى هقٌبیی
 C2 ، آثبز ٍ خبعسُ خوقی ًبؾی اش آى(ّب ، پیسٍشیّب )تبزیخ گرؾتِ ّس وؿَزی، خٌگتبزیخ ٍ ٍلبیـ ٍ فٌبقس آى 

 C3 )ًبؾی اش ًوسؼ، اًویصؼ، فاللِ، تدسثِ گرؾتِ ٍ اًتؾبزات( احػبغبت، ادزاوبت ٍ تدسثیبت

ثب غبختوبى، هحیظ عجیقی، هقٌهب، اًػهبى، فسٌّهگ، فلهن ٍ اًدیؿهِ دازای       )فضبیی غبشهبًدّی ؾدُهىبى هقوبزی 

 هفبّین یب ًوبدّب(
D3 

ّبی عجیقی، فیٌهی ٍ  )للوسٍ هسشّبی خغسافیبیی هؿگف ٍاثػتِ ثِ ؾٌبخت اؾیبء، دازای هؿگكِ هىبى خغسافیبیی D غبشهبى هىبًی

 هحػَظ ٍ ًوَدّبی ؽبّسی آًْب(
D1 

)هىبى تحسوبت ٍ ازتجبعبت اًػبًی ثهسای ثسلهسازی تقبههل اختوهبفی ٍ فسآیٌهدّبی فسٌّوهی دازای       هىبى اختوبفی  D2 
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 فقبلیتْبی هؿبّدُ پریس ٍ وبزوسدّب(

 E2 ی هگتلف آى(ّب )تَخِ ثِ شهبى خلك اثس ٍ اغتفبدُ اش ٍیطگیحبل 

 E3 )ًوسؼ ثِ آیٌدُ ٍ اقل آیٌدُ ًوسی( آیٌدُ E غبشهبى شهبًی
 E1 ی هسثَط ثِ آى(ّب ازتجبط ثب گرؾتِ ٍ ثْسُ گیسی اش شهیٌِگرؾتِ )

)هستجِ ولی اثس، ًَؿ اغتفبدُ، ٍخِ فولىسدی، غهبختبز اغهتفبدُ وٌٌهدگبى ٍ ٍ خهِ اًػهبًی، فیصیهه       ًَؿ ٍ گًَِ اثس 

 غبختوبى، ٍخِ فٌی ٍ ٍخِ ثیبًی افن اش اًتصافی، ًؿبًِ ای ٍ ًوبدیي(
F2 

 F فسم

 F1 اختوبفی، فسٌّوی، وبلجدی، زٍاًؿٌبختی، زفتبزی ٍ خغسافیبیی()هحیظ عجیقی، هحیظ 
)ثِ قَزت هٌفسد، ذاتی، ًػجی، اوتػبثی ٍ داللت ثس ویفیت ٍیطُ تسویهت ثٌهدی یهب ووپَشغهیَى     ویفیبت ٍ وویبت 

ثیي  فٌبقس تؿىیل دٌّدُ آى، زٍاثظ ثیي اخصاء، زٍاثظ ثیي هَضَؿ، هحتَا، هبدُ ٍ هحدٍدیت خبزخی، زٍاثظ دزًٍی

ًبؽس ٍ فضب ٍ غیسُ، ؾىل ٍ زًگ، ثسزغی شیجبیی ؾٌبختی آثبز، تغبثك ثیي هحتَا ٍ ایدُ ٍ هیصاى هَفمیهت دز اًتمهبل   

 هحتَا(

F3 

 G3 (ّب ٍ لبثلیت گفتوبًی وسدى آى ّب )ثبشًوبیی ایدُوبًػپت 
هَلدّبی 

 عساحی
G 

ٍخَُ هگتلف ًیبشّبی عساحی دز یه اًدیؿِ یی ثسای تدویـ فٌبقس هگتلف دز یه ول ٍ تقسیف ّب )ایدُعسح هبیِ 

 گیسی عسح(هؿگف ٍ تأثیسگرازی هػتمین ثس ؾىل
G2 

 G1 ی هدیسیت پریس، ًمبط آغبش تَغقِ ٍ پسٍزؼ عسح(ّب )هَلدّبی اٍلیِ عساحی خْت دغتیبثی ثِ زاُ حلاّداف ولی
ّبی هستجظ ثهِ  ثِ هحیظ ٍ توبم فقبلیتّبی آى، هقٌب ثگؿیدى )تغییس دز غغَح هحیظ وبلجدی ٍ لبثلیت ّبفقبلیت

 هقوبزی افن اش اًػبًی، فضبیی ٍ غیسُ(
H2 

 H فولىسد
 H1 ، فَاهل دزًٍی ٍ ذاتی اًػبى(ّب ی دزًٍی آىّب ّب دز حبلت فسدی، گسٍّی ٍ ًیبشّب ٍ اًویصُ)اًػبىهسدم 

 H3 اختوبفی، زٍاى ؾٌبختی، هقٌبیی ٍ غیسُ(، تقبهل اًػبى ثب هحیظ ٍ اثقبد هگتلف ازتجبعبت ّب )ثیي اًػبىازتجبعبت 
تىٌَلَضی  I3 هَاد ٍ هكبلح

غبخت ٍ هَاد ٍ 

 هكبلح
I تىٌَلَضی غبخت I2 

 I1 غیػتن غبشُ ای
 J1 ثَدخِ اٍلیِ

 J2 ی اخساییّب ّصیٌِ J التكبد
 J3 )دٍزاى شًدگی ٍ فقبلیت(ّصیٌِ چسخِ شًدگی

 

هدل ثِ فٌَاى دغهتبٍزد ویفهی ٍ ووهی ایهي پهطٍّؽ ًوبیهبًوس       ایي 

ّبی هسثَط ثِ ّس ودام ٍ فَاهل اقلی هؤثس ثس عساحی هقوبزی ٍ ؾبخف

ّهب دز  ًیص هجیي الَیت ٍ هیهصاى وهبزآیی ّهس وهدام اش فَاههل ٍ ؾهبخف      

 توْیهداتی  ثبیػتوِ هی داؾت تَخِ زاغتبی اّداف پطٍّؽ اغت  ثبید

 ٍ ؾهَد  گسفتِ ثِ وبز ّبایي فَاهل ٍ ؾبخف شا یه ّس هؤثس ثسای اخسای

ِ  گهسفتي  ًؾس هَثك، دز ٍ خبهـ ایثسًبهِ اقَالً لصٍم فَاههل ههروَز    ّوه

اغت  غٌتص ًْبیی ثسزغی ووی ًتبیح ٍ الداهبت اخسایی ثس اغهبظ تلفیهك   

 اًدبم ؾدُ اغت   7ٍ  0ّب ثِ ؾسح ًوَدازّبی ؾوبزُ ؾبخف

 

  
 شُ ًؾسی ٍ فولی )هٌجـ: ًوبزًداى(ّب، دز حًَتبیح تلفیمی حبقل اش توبهی اثقبد غلػلِ هساتجی تحلیل دز ولیت ؾبخف .7و  6نوودار 
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ّب ًػجت ثِ ّهن دز  ثٌدی وبزآیی توبم ؾبخفدز ایي ًوَدازّب الَیت

ّب دز وٌهبز  ی آىدٍ حَشُ ًؾسی ٍ فولی آهدُ اغت تب اهىبى همبیػِ توبه

ّن فساّن ثبؾد  ًتبیح حبقلِ دز شیس ًؿبى دادُ ؾدُ اغت  ثهب تَخهِ ثهِ    

 A1ّههب اش ؾههبخف ًوَدازّههب دز حههَشُ ًؾههسی هیههصاى وههبزآیی ؾههبخف

وبّؽ یبفتِ اغت  ّوچٌیي دز حهَشُ   )آیٌدُ( E3)افتمبدات( تب ؾبخف 

 J3)ًَؿ ٍ گًَِ اثس( تب ؾهبخف   F2ّب اش ؾبخف فولی هیصاى وبزآیی آى

 ّبی چسخِ شًدگی( زٍ ثِ وبّؽ اغت )ّصیٌِ

الشم ثِ یبدآٍزی اغت وِ دز خْت افصایؽ افتجهبز تحمیهك حبضهس ٍ    

ّهبی تحمیهك ثهب ّهدف اقهلی پهطٍّؽ ٍ لجهل اش        هیصاى اًغجبق پسغهؽ 

ّبیی دز غغح هحدٍد ثِ قهَزت آشهبیؿهی   ًؾسغٌدی ًْبیی، ًؾسغٌدی

ّوچٌهیي دز عهی   ّب ثسزغهی گؿهتِ اغهت     اًدبم ؾدُ ٍ هیصاى دلت آى

ّبی هسثَعِ ثِ افتجبز تحمیك اش لحبػ ّبی آهبزی ًیص، آشهَىاًدبم تحلیل

 ّب اًدبم گؿتِ اغت ّبی ًؾسغٌدیهحتَا ٍ غبشگبزی پبغخ

 گیریبحث و نتیجه -6

تفىس آگبّبًِ ثسای دغتیبثی ثِ تقبلی دز هػیس حیبت هقوبزی هقبقس، 

شًدگی ؾْسی وِ ًؿبى ثسای ؾسٍؿ فول دز فسایٌد تَغقِ ضسٍزتی اغت 

دّد چوًَِ ثبید دز پسداختي ثِ هػبئل هقوبزی ٍ ؾْسغبشی ٍ اتكهبل  هی

دّی ٍ فول ؾَد  ثِ تبزیخ ٍ خبعسُ خوقی ثِ قَزت خاللبًِ فىس، ثسًبهِ

دز ٍالـ ثبید ثِ ایدبد یه حع خدیهد دز ایهي هػهیس ثهسای ثهساًویگتي      

تَاى آًچِ وِ هیخاللیت، تفىس ًَ ٍ احتسام ثِ ازشؼ غٌت تبزیگی ٍ ّس 

اش گرؾتِ آهَخت ثِ قَزت ّوصهبى تالؼ وسد  ایي تالؼ ثبفث تمَیهت  

هحیظ غبختِ ؾدُ ٍ ّوچٌیي افصایؽ غغح آگبّی فوَم هسدم ٍ خبهقِ 

 ؾَد   ای هقوبزاى ثِ ٍیطُ ًػل خدید هیحسفِ

تهَاى ثیهبى   ّبی ووی ٍ ویفهی پهطٍّؽ ههی   ثب تَخِ ثِ ًتبیح تحلیل

اقلی هؤثس ثس عساحی ثب اّداف ٍ هجبًی هَزد ًؾس، ًوَد وِ دز ثیي فَاهل 

ثبٍزّب، اًػبى، غبشهبى هقٌبیی، "دز حَشُ ًؾسی ثِ تستیت اّویت، فَاهل 

فسم، هَلهدّبی  "ٍ دز حَشُ فولی فَاهل  "غبشهبى هىبًی، غبشهبى شهبًی

لساز دازًهد ٍ   "عساحی، فولىسد، تىٌَلَضی غبخت، هَاد، هكبلح ٍ التكبد

ّههبی هههدًؾس همبلههِ هؤثسًههد  هتٌبغههت ثههب شهیٌههِدز عساحههی هقوههبزی 

ّبی هستجظ ثب ّس ودام اش ایي فَاههل ًیهص دز هدوَفهِ خهَد ثهب       ؾبخف

ّبی هتفبٍتی ثس شهیٌِ عساحی هدًؾس همبلِ تأثیسگرازًد  ثِ تستیهت  الَیت

افتمبدات، "ّب ثب الَیت ؾبخف "ثبٍز"اّویت فَاهل اقلی دز هَزد فبهل 

َّیت، ًیبشّهب،  "ّب ثب تستیت بهل اًػبى ؾبخف، دز ف"ّبگسایؿبت، آزهبى

فسٌّهگ،  "ّب ثب الَیت ، دز فبهل غبشهبى هقٌبیی ؾبخف"زٍاثظ ٍ زفتبزّب

ّب ثب الَیت ، دز فبهل غبشهبى هىبًی ؾبخف"تبزیخ، احػبغبت ٍ تدسثیبت

، دز فبهههل غههبشهبى شهههبًی  "هىههبى هقوههبزی، خغسافیههبیی، اختوههبفی "

ّهب ثهب   ، دز فبهل فهسم ؾهبخف  "، گرؾتِحبل، آیٌدُ"ّب ثب الَیت  ؾبخف

، دز فبههل هَلهدّبی عساحهی    "ًَؿ اثس، هحیظ، ویفیبت ٍ وویبت"الَیت 

، دز فبههل فولىهسد   "هبیِ، اّداف ولیوبًػپت، عسح"ّب ثب الَیت ؾبخف

، دز فبههل تىٌَلهَضی   "ّهب، ههسدم، ازتجبعهبت   فقبلیت"ّب ثب الَیت ؾبخف

ٍ دز فبهل  "خت، غیػتن غبشُهكبلح، تىٌَلَضی غب"ّب ثب الَیت ؾبخف

ِ ثَدخِ اٍلیِ، ّصیٌِ"ّب ثب الَیت التكبد ؾبخف ّهبی  ّبی اخسایی، ّصیٌه

دز ایي شهیٌهِ تحمیمهبتی دز عساحهی هقوهبزی هؤثسًهد        "چسخِ شًدگی

ّبی هغسح دز ّهس  ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ هجبًی ٍ ًتبیح همبلِ، توبم ؾبخف

ّبیی زا ًػجت ، الَیتدٍ حَشُ ًؾسی ٍ فولی، ثػتِ ثِ حػبغیت وبزآیی

تهسیي ًتیدهِ   ثِ ّن دازًد وِ ثبید دز عساحی هدًؾس لساز گیسد تب هغلَة

، الَیهت اٍل  "افتمبدات"حبقل آید  ثِ فٌَاى ًوًَِ دز حَشُ ًؾسی فبهل 

، الَیت آخس زا ثِ خهَد اختكهبـ دادُ اغهت  دز حهَشُ     "آیٌدُ"ٍ فبهل 

ّبی چسخهِ  ّصیٌِ"فبهل ، الَیت اٍل ٍ "ًَؿ ٍ گًَِ اثس"فولی ًیص فبهل 

تهَاى دز خبهقهِ   ًتبیح هَزد ًؾس همبلِ زا هی ، الَیت آخس زا دازد "شًدگی

اًػبى دز هػهیس   -5ثبٍز ٍاحد الْی،  -1هقبقس ایساى دز زاّجسدّبی ولی 

حسوهت   -2ّوصثهبًی هىهبًی،    -4ٍحهدت هقٌهبیی،    -0اًػبًیت ٍ ووبل، 

اقبلت  -7خلَـ فسم،  -0ّبی شهبى دز فیي فساغت اش آى، دائوی دز الیِ

اغتفبدُ قهبدلبًِ اش   -9 ثجبت ٍ پَیبیی دز فولىسد، -8هَلدّبی عساحی، 

التكبد ازشؾی خالقِ وسد وِ  -13ای، هكبلح ٍ  تىٌَلَضی، غیػتن غبشُ

ای زا دزیبفتِ ٍ فَاهل اقلی  تَاى خَّسُ ّس پسٍضُّب هیثب دزن فویك آى

هػیس هٌبغت ثِ وهبز ثهسد؛   ی هسثَعِ زا ثب اًتگبة قحیح دز ّبٍ ؾبخف

ّهبی ذوهس   الَیهت ّب، چسا وِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دغت آهدُ اش پسغؿٌبهِ

، ثبٍزّب ٍ التكبد ثس اغبظ ًَؿ پسٍضُ ٍ اّداف آى، فَاهل اًػبىؾدُ ثسای 

 تغییس چٌداًی ًدازد؛

ّبی ذوهس ؾهدُ ثهسای فَاههل غهبشهبى شههبًی،        دز قَزتی وِ الَیت

بیی، فولىسد، فسم، تىٌَلهَضی غهبخت، ههَاد،    غبشهبى هىبًی، غبشهبى هقٌ

هكبلح ٍ هَلدّبی عساحی هوىي اغت ثب تَخِ ثِ ؾسایظ، ثس اغبظ ًهَؿ  

پسٍضُ ٍ اّداف آى، هتغیس ثبؾهٌد  چهسا وهِ هبّیهت ذاتهی ایهي فَاههل ٍ        

ًوبیهد  ثهب تَخهِ ثهِ     ّبی هسثَط ثِ آى ایي پَیبیی زا ایدهبة ههی  ؾبخف

ثبٍزّهب، اًػهبى،   "سی الهبهتی فَاههل   ّبی تحلیل ؾدُ هثالً دز وهبزث ًوًَِ

ثبٍزّهب،  "، دز وبزثسی فسٌّوی فَاهل "فولىسد، التكبد، هَلدّبی عساحی

اًػهبى،  "، دز وهبزثسی آهَشؾهی فَاههل    "غبشهبى شهبًی، فسم، تىٌَلهَضی 

 "، دز وبزثسی ادازی فَاههل  "غبشهبى هقٌبیی، فولىسد، هَلدّبی عساحی

، دز وهبزثسی دزههبًی   "عساحهی غبشهبى هقٌبیی، التكبد، فهسم، هَلهدّبی   

، دز وبزثسی تدبزی فبههل  "غبشهبى هىبًی، فولىسد، التكبد، فسم"فَاهل 

ٍ دز  "فهسم، غهبشهبى هىهبًی، التكهبد    "، دز وبزثسی ؾْسی فَاهل "فسم"

اًػبى، ثهبٍز، غهبشهبى   "وبزثسی تفسیحی، تَزیػتی ٍ چٌد هٌؾَزُ فَاهل 

میهِ فَاههل هؤثسًهد  دز    ، ثیؿتس اش ث"هىبًی، تىٌَلَضی، هَلدّبی عساحی

آهیهص ٍ ًمبداًهِ ثهِ تهبزیخ ٍ     گیسی اش ًوبُ فجستتَاى ثب ثْسُایي هػیس هی

ثیهبًی  ًوبُ ثٌیبدوبٍاًِ ثِ شهبى حبل ٍ آیٌدُ ٍ دهیدى زٍح هلی ثِ آى، ثِ 

هحكَل  قسفبً وِ ًِدغت یبفت؛  دز هقوبزی هقبقس اش خٌع خاللیت ًَ

 ّبیٍ اًدیؿِ ءثلىِ ثسگسفتِ اش آزاًِ هملد اش تكَیس غسة،  گرؾتِ اغت ٍ

چٌهیي  ثسای زغیدى ثِ  .اغت ٍ تدلی آى دز فضبی هقوبزی اهسٍش فساگیس

دّی دلیك دز غغح والى هقوبزی، احتیبج ثِ یه ثػیح ّووبًی ٍ ثسًبهِ

خدیهد دز عساحهی    ٍخَد دازد  ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثیبى ؾدُ، آًچِ دز فكس

 اغت "تفىس اغتساتطیه"زٍیىسد  دز هػیس تَغقِ هَزد ًیبش اغت داؾتي

آیهد   ههی  ؾهوبز  ثِ اثس ثگؽ اغتساتطی اقلی فٌكس "خاللیت"آى  دز وِ

ایي زٍیىسد دز هحیظ پس تحَل اهسٍشی لبثلیت زاّجهسی دازد  ثهس هجٌهبی    

ِ  تَاى هقوهبزی ایي زٍیىسد هی فْهن زا   ٍ خاللیهت  ثهس هجٌهبی   ٌّسهٌداًه

خههَیی تتَقههیف وههسد  ًوههسؼ غیػههتویه، توسوههص ثههس ّههدف، فسقهه 

 ثیي خكَقیبت ٍاقل غبشی وِ حلمَِّؾوٌداًِ، تفىس دز شهبى ٍ فسضیِ
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دّی خاللبًِ ثهِ  اغتساتطیه اغت، دز هػیس خْت تفىس تحلیلی ٍ خاللبًِ

 هقوبزی هقبقس هؤثسًد  

خَیهد   هی ثْسُ تحلیلی اش اثصاز ّن ٍ اغت خالق ّن اغتساتطیه تفىس

ِ   ٍ )خاللیهت(  غهبشی عسیك فسضیِ اش تلفیك ایي )تحلیهل(   آشههَى فسضهی

 ٍ لبلهت  ٍ ؾىل اش ثب زّبیی زا خَد اقبلت وِ پریسد  زٍیىسدیهی قَزت

تَاًهد اش عسیهك   ایهي هَضهَؿ ههی   غهتبًد   هی اغتساتطی خَّسُ ثس تىیِ ثب

ّبی ازشؾی، غٌتی، فسٌّوی ٍ هقٌَی اقیل ثهِ فٌهَاى   غبشؼ ثیي خٌجِ

َ هتغیس حوبیهت  ّبی فلوی ٍ فٌی زٍش ثِ فٌَاى فضفضَ ثبثت ٍ پیؿسفت

تهسی اش اهىبًهبت ٍ پبیوهبُ    گیسی اش ایي ًَؿ تفىهس عیهف غٌهی   ؾَد  ثْسُ

ّهب هْیهب غهبختِ ٍ دزن    ّهب زا ثهسای وهبز ثهب آى    ای اش هٌبثـ ایدُگػتسدُ

زیص زا دز ازتجبط ثب پسٍغهِ تغییهس هقسفهی    خدیدی اش ًمؽ هقوبز ٍ ثسًبهِ

وهِ ثگؿهی اش آى دز    ایثیٌبًِگیسی اش خغَط زاٌّوبی ٍالـوٌد  ثْسُهی

ُ  ایي پطٍّؽ ثِ آشهَى گراؾتِ ؾد، هی -تَاًد ثب تفىهسی اغهتساتطیه، زا

 ّبی خالق ٍ ًَآٍزاًِ زا خرة وسدُ ٍ ٍفك دّد حل
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Abstract 

Creativity to approach sublimity along with evolution, in contemporary architecture, with the use of the 

factors that affect the interaction between sustainable, original and native values and global innovation, is a 

major challenge for societies like Iran that have several issues in responding to new needs, while owning 

rich treasure of art and culture. The ultimate aim of this research is to identify important parameters and 

indicators that help the most in the expression of the identity in contemporary architecture. Acquiring 

objective knowledge by studying successful and appropriate examples is necessary to find a way to solve the 

challenges of contemporary architecture. Therefore 25 case-studies have been selected from the successful 

Aga Khan awarded projects (AKP), considering the diversity of function, location and time; Because this 

center is focused on the cognition of original, native and traditional values of nations especially Islamic 

community, while implementing new design strategies using technology and innovation. Due to the extent 

and variance of resources, both qualitative and quantitative research methods are used. After identifying the 

main design factors through a survey research method, the examples are analyzed to identify effective 

indicators. At the next step for quantitative analysis of the priorities and efficiency of main factors and their 

indicators which were obtained from qualitative studies, analytic hierarchy process (AHP) have been used 

by means of purposeful questionnaires. The findings of the paper show that new needs and opportunities of a 

society should never be considered apart, but must be understood in a meaningful interaction with 

sustainable traditional, cultural, native and spiritual values of the society. Moreover, various design factors 

affect with different priorities. Deep understanding and informed choice of them due to various items such as 

design problem, society conditions and its sustainable values, education of architects and creating cultural 

movement among the people is essential for resolving identity challenges and restoring an alive architecture 

with sublime direction in communities discussed; So it is based on tradition and keep pace with time. 

Keywords 

Contemporary architecture, Factors affecting design, Sustainable values, Global innovation, New 

interaction. 
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