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چكيدٌ
سميىٍ ي َدف :افضايؾ فقاِيت ٞاي كٙقتي دس ٚ ٖٚاعشاف ؿٟشٞا تافج تشٚص ٔـىالت ٔ ٚؼايُ صيؼت ٔحيغي فذيذٜاي ٌـت ٚ ٝػالٔت
ا٘ؼاٖ سا رذا ت ٝخغش ا٘ذاخت ٝاػت .يىي اص ٟٔٓتشيٗ ٔـىالت أشٚص ٙٔ ٜاعك ؿٟشي دس ساتغ ٝتا ٘ٛاحي كٙقتي حاؿي ٚ ٝيا ٘ضديه تٝ
ؿٟشٞا ٔيتاؿذ و ٝايٗ ٔؼا ِ ٝتٚ ٝيظ ٜدس ؿٟشٞاي تضسي  ٚكٙقتي ت٘ ٝح ٛتاسصي ديذٔ ٜيؿٛد ،ت ٝؿىّي و ٝتا فٛاكُ تؼياس صيادي اص
ؿٟشٞا ٕ٘ي تٛاٖ ٔحيظ ٙٔ ٚؾش عثيقي  ٚواسآٔذي سا ٔـاٞذٕٛ٘ ٜدٔ .ـىالتي اص لثيُ ا٘ٛاؿ آِٛدٌيٞا ،تخشية ٔٙاؽش ،تغييش ؿىُ ػاختاس
ػشصٔيٗ  ٚاص تيٗ سفتٗ ػاص ٚواسٞاي عثيقي دس ايٗ ٔٙاعك اص ٟٔٓتشيٗ ٔـىالت ٔي تاؿٙذ.
ريش بزرسی :سا ٜحُ تمّيُ يا حُ ٔـىالت صيؼت ٔحيغي و٘ٛٙي  ٚپيـٍيشي اص تشٚص ٔـىالت آتي تيتشديذ ٘ياصٔٙذ تقشيف ػياػتٞا،
ساٞىاسٞا  ٚالذأات ت ؼياسي اػت .دس ايٗ ٔياٖ ٘مؾ تش٘أ ٝسيضي  ٚعشاحي خلٛكاٌ دس ساتغ ٝتا ٔحيظ ٙٔ ٚؾش ٔيتٛا٘ذ تؼياس حؼاع تاؿذ.
يافتٍَا :دس ايٗ ساتغ ٝپيشٚي اص اك َٛاوِٛٛطي دس ساتغ ٝتا فقاِيت ٞاي كٙقتي ٔٙزش ت ٝتذٚيٗ ٔف ْٟٛؿثى ٝاوِٛٛطيه كٙقتي ت ٝتمّيذ اص
اوٛػيؼتٓٞاي عثيقي ؿذ ٜاػت .ت ٝتثقيت اص ايٗ أش ،اسائ ٝساٞثشدٞايي ٔفٟٔٛي اص ؿثى ٝاوِٛٛطيه كٙقتي و ٝت٘ ٝحٛي اوٛػيؼتٓٞاي
كٙقتي سا ػاصٔاٖ دٞذٔ ،يتٛا٘ذ تا حذ صيادي دس رٟت سفـ ايٗ ٔـىالت ٌاْ تشداسد.
بحث ي وتيجٍ گيزی :ايٗ پظٞٚؾ ت ٝتشسػي ٔفاٞيٓ اوِٛٛطي كٙقتي  ٚاوٛپاسنٞاي كٙقتي  ٚواستشد ايٗ ٔفاٞيٓ دس تٟؼاصي ٔحيظ ٚ
ٔٙؾش ٘احي ٝكٙقتي ؿٕاَ غشب ٔـٟذ  ٚؿٟشن كٙقتي چٙاساٖ پشداخت ٚ ٝتالؽ ؿذ ٜاػت تا ايٗ ٔؼاِ ٝت٘ ٝحٛي فّٕي دس ػغٛح ٔختّف
ٔٛسد تشسػي لشاس ٌشفت ٚ ٝدس ٟ٘ايت ساٞثشدٞايي تشاي استماء ٔحيظ ٙٔ ٚؾش دس ٞش ػغح دس لاِة پالٖٞاي ساٞثشدي اسايٌ ٝشدد.
ياصٌ َای کليدی :پاسن كٙقتي اوِٛٛطيه ،ؿثى ٝاوِٛٛطيه كٙقتيٙٔ ،ؾش كٙقتي ،تٟؼاصي ٔحيظ
 -1فضٞ ٛيات فّٕي ٌشٟٙٔ ٜٚذػي فضاي ػثض ،دا٘ـىذ ٜوـاٚسصي ،دا٘ـٍأ ٜاليش.
 -2دا٘ـزٛي دوتشي ،دا٘ـىذ ٜرغشافي ،دا٘ـٍا ٜاياِتي ٔيـيٍاٖ ،آٔشيىأ(* ،ؼٔ َٚٛىاتثات).
 -3دا٘ـزٛي دوتشي ،سؿت ٝتش٘أ ٝسيضي ؿٟشي ،دا٘ـٍا ٜكٙقتي دٚستٕٙذ ،إِٓاٖ.
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Abstract
Background and Objective: Increasing industrial activities in and around cities causes many
environmental problems and threatens human health. These days, one of the main problems with cities
results from urban fringe industrial activities in these areas. This issue can be seen especially in big
cities, so that naturally efficient landscapes can be seen only a long distance from these cities. The
main problems in such areas are pollution, landscape fragmentation, land structure deformation, and
decrease in natural mechanisms.
Method: In order to come up with solutions to these problems, some strategies, policies and practices
are required. In this regard, landscape planning and design can play an important role. Using the
concept of ecology in industrial development has generated the concept of industrial ecosystem based
on natural ecosystem patterns and processes. Following this analogy, the conceptual strategies of an
eco-industrial network, which is an organized form of the industrial ecosystem, can greatly help us to
overcome these problems.
Findings: This research investigates the concepts of industrial ecology and eco-industrial networks
and applies those concepts to the environmental rehabilitation of an existing industrial area in
northwestern industrial area of Mashhad and Chenaran Industrial state.
Results and Discussion: In this regard, we have tried to consider this concept in various scales of
landscape. Finally, using conceptual plans, strategies for improving the quality of landscape and
environment in this area have been provided.

Key words: eco-industrial parks- Eco-industrial Network- industrial landscape- environmental
improvement.
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مقدمٍ
ا٘مالب كٙقتي دس خالَ لشٖ  19 ٚ 18ت ٝافتثاس ٔاؿيٗٞاي

ت ٝوٕه ايٗ ٔفاٞيٓ رذيذ اػت ؤ ٝي تٛاٖ ساتغٝاي دٚػٛيٝ

لذستٕٙذ  ٚوـف چٍٍ٘ٛي تٟشٜتشداسي اص ا٘شطي ٟ٘فت ٝدس صغاَ-

ٔياٖ كٙقت  ٚعثيقت تشلشاس وشد.

ػ٘ ،ًٙفتٌ ،اص عثيقي  ٚاػتخشاد واسآٔذتش وا٘يٞا اص تغٗ

ػ ٝديذٌا ٜفٕذ ٜدس ٔٛسد ساتغ ٝكٙقت ٚتىِٛٛٙطي تا عثيقت تٝ

صٔيٗ ؿىُ ٌشفت  ٚؿي ٜٛتِٛيذ  ٚتٛصيـ سا دٌشٌ ٖٛػاخت .ايٗ

ؿشح صيش ٚرٛد داسد:

تغييشات فٙي  ٚاػتفاد ٜاص ػٛخت ٞاي فؼيّي ،فال ٜٚتش

 -1ديذٌاٜٞاي سٔا٘تيه :تىِٛٛٙطي  ٚكٙقت فأُ

تغييشات الّيٕي( )2ٚ1تغييشات ارتٕافي  ٚت ٝد٘ثاَ آٖ تغييشات

تخشية عثيقت .پغ تشاي حفؼ ٔحيظ تايذ ٔا٘ـ

واِثذي ٕٟٔي دس ػى٘ٛتٌاٜٞاي ا٘ؼا٘ي ٔخلٛكا ؿٟشٞا سا تٝ

سؿذ كٙقت  ٚتىِٛٛٙطي ؿذ.

ٕٞشا ٜداؿت.

 -2ديذٌاٜٞاي تىٛٙوشاتيه :تىِٛٛٙطي  ٚكٙقت آحاس

دس آغاص ا٘مالب كٙقتئ ،ىاٖ ٌضيٙي كٙايـ تش اػاع فٛأُ

ػٛء تش ٔحيظصيؼت داس٘ذ ٔ ٚي تٛاٖ تا وٕه

عثيقئ ،حذٚديت ٞاي حُٕ ٘ ٚمُ ٔ ٚالحؾات التلادي ا٘زاْ

تىِٛٛٙطي ايٗ احشات سا واٞؾ داد ٚ ٜيا اص تيٗ تثشد.

ٔي ؿذ ،أا تا ؽٟٛس فٛاسم ٔٙفي تٛػق ٝكٙقتي ٕٞشا ٜتا

 -3ديذٌاٜٞاي تىٛٙوشاتيه ساديىاَ :تىِٛٛٙطي  ٚكٙقت

تٕشوض أىا٘ات سفاٞي  ٚتاال تٛدٖ دسآٔذ ٔتٛػظ دس ؿٟشٞا

ٔيتٛا٘ٙذ تـش سا ت ٝرايي تشػا٘ٙذ و ٝتي ٘ياص اص

حشوت يه را٘ثٔ ٝشدْ اص سٚػتاٞا آغاص ؿذ  ٚدس ٘تيز ٝرٕقيت

عثيقت تاؿذ.

ؿٟشٞا ٔتشاوٓ ٌشديذ .ت ٝتذسيذ ٔؼايُ ٔ ٚقضالت ا٘ؼا٘ي ٚ

دس ٔياٖ ػ ٝديذٌا ٜفٛق ،ديذٌا ٜا ٚ َٚػ ْٛعشفذاساٖ چٙذا٘ي

ٔحيغي ٌؼتشؽ يافت .تٛػق ٝتي سٚي ٝؿٟشٞاي كٙقتي ٚ

٘ذاس٘ذ ِٚي ديذٌا ٜد٘ ٓٞ ْٚضد افىاس فٕٔٛي ٔ ٓٞ ٚتخللاٖ

ٚاتؼتٍي تيؾ اص پيؾ تـش ت ٝتِٛيذات كٙقتي و ٝتا تغييش

داساي عشفذاساٖ تيـتشي اػت .ديذٌأ ٜيا٘ي ت٘ ٝؾش ٔقمَٛتش

واستشي صٔيٗٞاي وـاٚسصي  ٚرايٍضيٗ وشدٖ سٚاتظ ٔىا٘يىي

ٔي سػذ .أشٚص ٜتؼياسي اص ٔحمماٖ  ٚدا٘ـٕٙذاٖ ديذٌأ ٜيا٘ي

ت ٝراي سٚاتظ عثيقي ٕٞشا ٜتٛد ،ت ٝتذسيذ ويفيت ٔغّٛب

سا تشريح ٔي دٙٞذ  ٚتش ٕٞيٗ اػاع ت ٝتؼظ ٔفاٞيٓ ٘ ٚؾشيات

ص٘ذٌي دس ؿٟش سا واٞؾ داد  ٚفٟشػت رذيذي اص پذيذٞ ٜاي

رذيذي ٔيپشداص٘ذ و ٝتٚ ٝاػغ ٝآٖٞا ٔيتٛاٖ ت ٝسؿذ ٔغّٛب

صياٖتاس ٔحيغي ٘ؾيش آِٛدٌي ٛٞا ،آب ،تِٛيذ ضايقات ،پؼٕا٘ذٞا

تىِٛٛٙطيىي دس دٞ ٚذف ٔ ٟٓپيـشفت تىِٛٛٙطيىي  ٚحفؼ

 ٚػايش آاليٙذٞ ٜاي ٔحيغي سا تٚ ٝرٛد آٚسد (. )3

ٔحيظ صيؼت دػت يافت.

تذيٟي اػت و ٝدػتتياتي تت ٝساٞىاسٞتايي رٟتت تاصٌشدا٘تذٖ

ايذ ٜايزاد پاسن كٙقتي اوِٛٛطيه اص د 1951 ٝٞتش اػاع

ٚضقيت ٔغّٛب ٔحيظ أشي ضشٚسي ٔيتاؿتذ .دس ايتٗ ساتغتٝ

عشاحي دليك ٔحيظ كٙقتي تٛػق ٝيافت ٝدس تّفيك تا فضاي

ايزاد استثاط ػاصٌاس دٚتاس ٜتا عثيقت ٔيتٛا٘ذ تؼياس ٔفيذ تاؿذ

ػثض دس آٔشيىا ٔغشح ؿذ .فّت تٛػق ٝتؼياس ايٗ پاسنٞا

(.)4

تىٕيُ تضسيساٞ ٜاي تيٗ ؿٟشي ،اتٛتاٖٞاي تيٗ اياِتي  ٚدس

سٚؽ ٔغّٛب تشاي واٞؾ احشات ٔخشب كٙقت تش سٚي عثيقت
تٟشٌ ٜيشي اص ديذٌاٞي اػت و ٝ٘ ٝدس پي ٘في وأُ تىِٛٛٙطي
اػت  ٝ٘ ٚت ٝد٘ثاَ وٙاس ٌزاؿتٗ عثيقت تّى ٝاص يه عشف ٔي-
وٛؿذ تا آحاس ػٛء سؿذ كٙقتي تش ٔحيظ صيؼت سا واٞؾ دادٚ ٜ
اص عشف ديٍش تا اػتفاد ٜاص تىِٛٛٙطي  ٚفٗ آٚسيٞاي ٘،ٛ
آِٛدٌيٞا  ٚتخشية ٞاي ايزاد ؿذ ٜتٛػظ كٙايـ سا اص تيٗ تشدٜ
يا تقذيُ ػاصد .تشايٗ اػاع الصْ اػت تا ٔفاٞيٓ رذيذي اسايٝ
ٌشدد و ٝتّفيمي اص ٔفاٞيٓ صيؼت ٔحيغي  ٚتىِٛٛٙطيىي تاؿذ.

٘تيز ٝأىاٖ ايزاد عيفي اص كٙايـ ػثه تيٗ آٖٞا تٛد و٘ ٝياص
ؿذيذ ت ٝفضاي ػثض ٔحلٛس  ٚآسأؾ تخؾ تيٗ خٛد سا ٔغشح
ٔيوشد٘ذ( .)5تٝتذسيذ پغ اص ر ًٙرٟا٘ي د ْٚتا تٛػق ٝايذٜ
پاسنٞاي كٙقتي ،تيٗ ػاَٞاي  1941تا  1959تيؾ اص ٞضاس
پاسن كٙقتي تش٘أ ٝسيضي ؿذ ٜدس ح ٝٔٛؿٟشٞاي تضسي ايزاد
ؿذ .ؿٟشكٙقتي٘ ،احي ٝتٛػق ٝكٙقتي ٙٔ ٚؾش كٙقتي ٘يض اص
ديٍش ٘اْٞاي ايٗ ٔٙاعك ٞؼتٙذ .ايٗ پاسنٞاي كٙقتي اص عشيك
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ؿشوتٞاي خلٛكي تاػيغ ؿذ ٚ ٜتقضي اص آٖٞا اص عشيك
ػاصٔاٖٞاي غيش ا٘تفافي ٔا٘ٙذ اتاقٞاي تاصسٌا٘ي  ٚوٕيتٞ ٝاي
تٛػق ٝتٚٝرٛد آٔذ ٜاػت (.)6وّي ٝپاسنٞاي كٙقتي ّٔضْ تٝ
سفايت لٛا٘يٗ  ٚؿشايغي دس ٘ح ٜٛاػتفاد ٜاص واستشي صٔيٗ ٚ
ٔٙؾشػاصي ٔيتاؿٙذ تا اص تخشية  ٚصٚاَ ٔحيظ رٌّٛيشي ٌشدد
ٕٞ ٚاٍٙٞي تيٗ ٔٙاعك كٙقتي ٔ ٚؼى٘ٛي تٚ ٝرٛد آيذ.

 -2مباوی وظزی
 -1-2اکًلًصی صىعتی
اوِٛٛطي كٙقتي يىي اص ؿاخٞ ٝاي رذيذ فّٓ اوِٛٛطي اػت وٝ

ومًدار -1مفًُم پايٍ اکًلًصی صىعتی ()4
Diagram 1- Concept of Industrial Ecology

سٚاتظ ٔياٖ كٙايـ ٔ ٚحيظ پيشأٖٛؿاٖ سا ٔٛسد ٔغاِق ٝلشاس
ٔيدٞذ ٕٞ ٚاٌٖ ٝ٘ٛو ٝاوِٛٛطي ؿٟشي تاحيش ٔتماتُ ؿٟش ٚ

اوِٛٛطي كٙقتي تش تمّيذ اص عثيقت اػتٛاس اػت  ٚؽشفيت

ٔحيظ پيشأ٘ٛؾ  ٚتؼتشي و ٝسٚي آٖ لشاس داسد سا تشسػي ٔي-

تاِمٜٛاي تشاي تٟثٛد پايذاسي دس فشآيٙذ تِٛيذ كٙقتي داسد.

وٙذ ،اوِٛٛطي كٙقتي ٘يض ت ٝتشسػي ايٗ ٔٛاسد پيشأ ٖٛكٙايـ
ٔيپشداصد تا تشاػاع آٖ ؿيٜٞٛاي تِٛيذ ،وٙتشَ آِٛدٌي  ٚتٟش-ٜ
تشداسي اص ٔٙاتـ ٔـخق ؿٛدٍ٘ .شؽ اوِٛٛطي كٙقتي ٔثتٙي تش
يه ٘ؾشي ٝػيؼتٕي  ٚرأـ ٍ٘ش تشاي ٔذيشيت ٔٙاتـ اػت)7( .
ت ٝعٛس وّي يه ػيؼتٓ ت ٝفٛٙاٖ يه وُ يىپاسچ ٝت٘ ٝؾش ٔي-
سػذ و ٝدس آٖ ٞيچ يه اص ارضاء ٕ٘ٛد ٔـخلي ٘ذاؿتٚ ٝ
ٍٕٞي آٖٞا تا  ٓٞتـىيُ دٙٞذ ٜػاختاس وُ ػيؼتٕي ٔي-
تاؿٙذ )8( .يه ػيؼتٓ ٔـخق داساي واسوشدي ٔٙؾٓ تا
ػيؼتٓٞاي ٕٞزٛاس اػت و ٝايٗ واسوشد تٞ ٝذف ٞشيه اص
ػيؼتٓٞا تؼتٍي داسد .تا ايٗ ديذٌا ٜيه ؿٟشن كٙقتي يا
ٔزٕٛف ٝاي اص كٙايـ ٔ ٚحيظ پيشأ ٖٛآٖٞا ت ٝكٛست يه
ػيؼتٓ دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝي ؿٛد و ٝدس ٖٚآٖ استثاعات ٔتماتُ
تيٗ ٞشيه اص ارضا تشلشاس اػت .دس حميمت يه ػايت يا
ٔزٕٛف ٝاي اص كٙايـ ،ت ٝؿىُ يه ِى ٝرذا اص تؼتش يا ٔحيظ
دس ٘ؾش ٌشفتٕ٘ ٝيؿٛد تّى ٝت ٝفٛٙاٖ رضيي اص يه ػيؼتٓ دس
٘ؾش ٌشفتٔ ٝي ؿٛد و ٝداساي استثاعات داخّي  ٚسٚاتظ تيش٘ٚي
تا ػايش ػيؼتٓٞاي ٓٞرٛاس اػت (.)8

 -2-2پارکَای صىعتی
اص ٘خؼتيٗ ٘ؾشي ٝپشداصاٖ دس عشاحي يه ؿٟش ٔذسٖ كٙقتي،
ت٘ٛي ٌاس٘ي ٝفشا٘ؼٛي(ٔ )1948-1869يتاؿذ و ٝدس ػاَ
 1917عشح ٔقشٚف ؿٟش كٙقتي سا ٔغشح وشد.ايذ ٜا ٚاِٚيٗ
٘ؾشئ ٝذسٖ  ٚوُ ٍ٘ش دس صٔي ٝٙعشاحي ٔ ٚىاٖياتي كٙايـ ٚ
خذٔات ؿٟشي اػت وٛ٘ ٝفي عثم ٝتٙذي كٙقتي تا ٌشايؾ تٝ
ٔفاٞيٓ ٔحيظ صيؼتي سا اسائ ٝيدٞذ .دس ايٗ عشح ،كٙايـ
ٔٛسد دػت ٝتٙذي لشاس ٌشفت ٚ ٝتش اػاع فّٕىشد آٖٞا ٔىاٖياتي
ؿذٜا٘ذ .اص ٘ؾش ٘ح ٜٛسٚيىشد تٔ ٝىاٖياتي كٙايـ ،عشح ؿٟش
كٙقتي داساي د٘ ٚىت ٝاػاػي  ٚتاحيشٌزاس تٛد ٜاػت .يىي
ا٘ذيـ ٝرذاػاصي ٔٙغمٞٝاي فٕذ ٜواسوشدي ؿٟش اػت وٝ
تقذٞا دس اٍِٞٛاي عشحٞاي رأـ ؿٟشي ٔٛسد پزيشؽ لشاس
ٌشفت  ٚديٍشي پيـٟٙاد اػتفاد ٜاص وٕشتٙذ ػثض تٙٔ ٝؾٛس
رٌّٛيشي اص تٕاع ٔٙغمٞٝاي ٘اػاصٌاس تا يه ديٍش اػت وٝ
رايٍا ٜخاكي دس تش٘أٝسيضي  ٚػأا٘ذٞي كٙايـ داسد(.)9
 -3-2پارک َای صىعتی اکًلًصيک:
يه پاسن كٙقتي ؿأُ ٌؼتشٚ ٜػيقي اص صٔيٗ اػت و ٝؿأُ
تمؼيٕات فشفي ٔيتاؿذ  ٚتشاي اػتفاد ٜتٛػظ چٙذيٗ ؿشوت
ت ٝعٛس ٓٞصٔاٖ تٛػق ٝيافت ٝاػت  ٚتٚ ٝػيّٛ٘ ٝؿ ػاختٕاٖٞاي

راَبزدَای طزاحی ي بُساسی محيط ي مىظز ....
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ٔف ْٟٛپاسن كٙقتي آٖچ ٝو ٝتيـتش ٔذ٘ؾش لشاس ٌشفت ٝاػت
اػتفادٔ ٜغّٛب اص صٔيٗ  ٚتؼٟيُ  ٚتأيٗ صيش ػاخت ٞاي الصْ

پاسن كٙقتي عشاحي ؿذٕٞ ٜشا ٜتا ؿتاِٛد ٜصيؼتت
ٔحيغي



تشاي كٙايـ اػت .تشاػاع ٔف ْٟٛاوِٛٛطي كٙقتي  ٚاوٛػيؼتٓ

ارتٕتتافي اص كتتٙايـ تتتا فّٕىتتشد كتتٙقتي،تزاسي ٚ
التلادي

كٙقتي دس دٞ ٝٞاي اخيشٔ ،ف ْٟٛپاسن كٙقتي راي خٛد سا تٝ



ؿثى ٝاي اص ٔثادالت( تِٛيذي  ٚتاصيافتي)

پاسن كٙقتي اوِٛٛطيه داد ٜاػت و ٝفال ٜٚتش دستشداؿتٗ



ٔزٕٛف ٝاي اص فقُ  ٚا٘فقاالت ٔاتيٗ ٔحيظ عثيقتي

ٔف ْٟٛپاسن كٙقتئ ،ؼايُ صيؼت ٔحيغي  ٚاوِٛٛطيىي سا ٘يض
دس صيشػاخت ٔزٕٛف ٝدس ٘ؾش ٔي ٌيشد.

ٔ ٚلٛٙفي


تاو ٖٛٙتشاي ٔف ْٟٛپاسن كٙقتي اوِٛٛطيه تقاسيف ٔختّفي

ٔزٕٛفتتت ٝاي ٔٙؾشػتتتاص ٕٞ ٚاٙٞتتتً تتتتا ٔحتتتيظ
پيشأ٘ٛي() 12

اساي ٝؿذ ٜاػت و ٝدس صيش ت ٝتشخي اص آٖٞا اؿاسٔ ٜي ؿٛد:
 يه پاسن كٙقتي اوِٛٛطيه ٔزٕٛف ٝاي اص كٙايـ تِٛيذي

 -3معزفی مىطقٍ مطالعاتی

 ٚخذٔات اؿتغاَ اػت و ٝدس پي تٟثٛد ٔحتيظ صيؼتت ٚ

رٟت دػتياتي ت ٝساٞثشدٞاي ايزاد  ٚتٛػق ٝؿثى ٝاوِٛٛطيه

فقاِيتت ٞتاي التلتادي اػتت .دس حتاِيوت ٝدس ٔتذيشيت

كٙقتي  ٚحشوت دس ساػتاي تحمك تٛػق ٝپايذاس دس ايٗ ٔٙاعك،

ٔثاحج ٔشتٛط تٔ ٝحيظ صيؼت ٙٔ ٚاتـ ؿأُ ا٘شطي ،آب ٚ

٘ياص اػت ؿٙاخت  ٚتشسػي ٚضـ ٔٛرٛد دس ػ ٝػغح والٖ،

ٔٛاد ٔـاسوت ٔي وٙذ .ايٗ ٔزٕٛف ٝاص فقاِيتٞا ،تٚ ٝػيّٝ

ٔيا٘ي  ٚخشد ا٘زاْ ؿٛد .دس ايٗ ساػتا دس ايٗ پظٞٚؾ ػ ٝػغح

واس تا ٓٞديٍش دس پي ػتٛد رٕقتي ٞؼتتٙذ وت ٝتيـتتش اص

ٔغاِقاتي فثاستؼت اص:

حاكُ رٕـ ػٛد فشدي اػت وٞ ٝش ؿشوت خٛاٞذ داؿت؛

ػغح والٖ :ؿٕاَ غشب ٘احئ ٝـٟذ

ت ٝؿشط آٖوٞ ٝش ؿشوتي ػ ٟٓؿخلتي ختٛد سا تت ٝحتذ

ػغح ٔيا٘ئ :حذٚد ٜؿٟش چٙاساٖ  ٚؿٟشن كٙقتي

ٔتقادَ تشػا٘ذ (. )11

ػغح خشد :ؿٟشن كٙقتي چٙاساٖ

ٔ زٕٛف ٝاي اص ٔـاغُ و ٝتا ٓٞديٍش  ٚتا ارتٕافات ٔحّي

تشاي تحّيُ ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغاِق ٝدس اتتذا اؿاس ٜاي تٛٔ ٝلقيت

تـشيه ٔؼافي داس٘ذ ػٙٔ ٟٓاتـ سا واسآٔتذتش ٔتيػتاص٘ذ.

اػتاٖ خشاػاٖ سضٛي  ٚؿٟشػتاٖ چٙاساٖ ت ٝفٛٙاٖ تؼتش عشح

(ٔٙاتـ ؿأُ اعالفاتٛٔ ،اد ،آب ،ا٘شطي ،صيش ػتاخت ٞتا ٚ

ٔي ؿٛد .اػتاٖ خشاػاٖ سضٛي دس ؿٕاَ ؿشلي ايشاٖ تيٗ ٔذاس

صيؼتٍاٜٞاي عثيقي) ،ص٘زيشٞ ٜاي ويفي صيؼت ٔحيغي ٚ

رغشافيايي حذالُ  33دسر 31 ٚ ٝدليم ٝتا حذاوخش  37دسرٚ ٝ

التلادي سا پيؾ ٔيتش٘ذ ٙٔ ٚاتـ ا٘ؼا٘ي سا تا حتذ ٔقمتَٛ

 41دليم ٝفشم ؿٕاِي  ٚحذالُ  56دسر 19 ٚ ٝدليم ٝتا

تشاي اؿتغاَ  ٚرٛأـ ٔحّي تمٛيت وٙٙذ (. )11

حذاوخش  61دسر 18 ٚ ٝدليم ٝع َٛؿشلي لشاس ٌشفت ٝاػت .ايٗ

 يه ػيؼتٓ كٙقتي تقادَ تش٘أٝسيضي ؿذٛٔ ٜاد  ٚا٘تشطي

اػتاٖ تا  32ؿٟشن كٙقتي فقاَ ،تحت پٛؿؾ ؿشوت

و ٝدس پي ت ٝحذالُ سػا٘ذٖ ٔلشف ٔٛاد  ٚا٘شطي  ٚحذالُ

ؿٟشنٞاي كٙقتي خشاػاٖ سضٛي لشاس داؿت ٚ ٝتقذاد 11

تِٛيذ ٔٛاد صايذ  ٚتٙاوشدٖ سٚاتتظ ارتٕتافي ،اوِٛتٛطيىي ٚ

ؿٟشن ٘يض دس ٔشحّ ٝتشسػي  ٚأىاٖ ػٙزي  ٚتلٛية عشح

التلادي پايذاس اػت (. )11

ٞؼتٙذ.

تا تٛر ٝتٔ ٝزٕٛف ٝتقاسيف اساي ٝؿذٔ ٜيتٛاٖ خلٛكيات ٚ

ؿٟشػتاٖ چٙاساٖ دس ؿٕاَ غشب ؿٟشػتاٖ ٔـٟذ دس دأٞٝٙاي

فّٕىشدٞاي ٔٛرٛد صيش سا دس پاسنٞاي كٙقتي اوِٛٛطيه

ؿٕاَ غشتي تيٙاِٛد لشاس داسد  .ايٗ ؿٟشػتاٖ تش ػش سا ٜاستثاعي

ٔالحؾٕٛ٘ ٝد:

 ٟٓٔ ٚتزاسي ٔـٟذ  -تٟشاٖ اص عشيك ؿٕاَ خشاػاٖ ٚالـ اػت
 .ؿٟشػتاٖ چٙاساٖ تيٗ  58دسر 39 ٚ ٝدليم ٝتا  59دسرٚ ٝ

علًم ي تكىًلًصی محيط سيست ،شمارٌ  ،69تابستان 95
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 39دليم ٝع َٛؿشلي  36 ٚدسر 1 ٚ ٝدليم ٝتا  37دسر3 ٚ ٝ

كٙايـ ٚالـ دس غشب ٔـٟذ  ٚػيؼتٓ ٞاي ٞذف يا ٔشرـ ايفا

دليم ٝفشم ؿٕاِي ٌؼتشؽ يافت ٝاػت .ؿٟش چٙاساٖ تا استفاؿ

ٔيوٙذ(.)13

ٔ 1176تش اص ػغح دسيا ،ت ٝفٛٙاٖ ٔشوض ؿٟشػتاٖ دس فاكّ57 ٝ

اص ٘ؾش پٛؿؾ ٌياٞي دس يه ٍ٘ا ٜوّي ٔيتٛاٖ ٔـاٞذ ٜوشد وٝ

وئّٛتشي ٔـٟذ ٚالـ ؿذ ٜاػت.

ايٗ پٛؿؾ تؼياس پشاوٙذ ٜتٛد ٚ ٜت ٝفٛٙاٖ يه وُ تٓٞ ٝ
پيٛػتٕ٘ ٝيتٛاٖ آٖ سا دس ٘ؾش ٌشفت .اص ػٛي ديٍش ٞيچ ػغح
ٚػيقي و ٝت ٝعٛس وأُ داساي پٛؿؾ ٌياٞي تاؿذ دس ٔحذٚدٜ
ديذٕ٘ ٜيؿٛد .دس ٔٛسد صٔيٗٞاي وـاٚسصي ٘يض تأحيش ٔٙفي
ٔؼتميٓ يا غيش ٔؼتميٓ كٙايـ وأال لاتُ ٔـاٞذ ٜاػت.
دِيُ ايٗ أش ٔزاٚست  ٚدس تشخي ٔٛاسد تذاخُ  ٚدس ٓٞ
آٔيختٍي صٔيٗٞاي وـاٚسصي  ٚتاغات تا كٙايـ ٔيتاؿذ .اص
ػٛي ديٍش فذْ ٚرٛد ٔشص ٔـخق يا يه ٔٙغم ٝحايُ تيٗ
كٙايـ  ٚصٔيٗٞاي وـاٚسصي تافج ؿذ ٜاػت تا فٛأُ آاليٙذٜ
حاكُ اص كٙايـ ت ٝعٛس ٔؼتميٓ ٚاسد صٔيٗٞاي وـاٚسصي ؿ٘ٛذ.

شكل  -1مًقعيت مىطقٍ مطالعاتی در سطح استان ي

ٌشچ ٝايٗ ا٘تماَ آاليٙذٜٞا اص عشيك آب ٛٞ ٚا أىاٖپزيش اػت،

شُزستان

ِٚي تا تٛر ٝت ٝايٙى ٝا٘تماَ آِٛدٌي اص عشيك آب دس فضاٞاي

Fig 1- Geographic Location of the Study Area

ٔزاٚس ٘مؾ تيـتشي داسد ،ايٗ ٘ٛؿ ا٘تماَ تافج تشٚص ٔـىالت
تيـتشي دس ٔٙغمٔ ٝيؿٛد .ت ٝايٗ تشتية كٙايـ ٔٛرٛد دس

 -4بزرسی ي تحليل در سطح کالن

ٔٙغم ٝاص ِحاػ استثاط تا ػيؼتٓٞاي ٓٞرٛاس ت ٝدسػتي فُٕ

تٝعٛس وّي دس ساتغ ٝتا كٙايـ ٚالـ دس ؿٕاَ غشب ٘احئ ٝـٟذ،

ٕ٘يوٙٙذ ٕ٘ ٚيتٛاٖ آٖٞا سا تٝفٛٙاٖ يه تخؾ اص ػيؼتٓ وّي

اػتمشاس كٙايـ ت ٝدِيُ ٚرٛد تضسٌشا ٜآػيايي  ٚإٞيت آٖ تاتـ

ٔٙغم ٝدس٘ؾش ٌشفت .اص ػٛي ديٍش فٙاكش عثيقي ٔٛرٛد دس

فشْ خغي ايٗ ٔحٛس اػت .أا ايٗ ػاصٔا٘ذٞي خغي فالذ

ٔٙغم٘ ٝيض ت ٝدِيُ ٌؼؼتٍي  ٚفذْ استثاط ٔٙاػة ٕ٘يتٛا٘ٙذ

ا٘ؼزاْ اػت .ت ٝايٗ تشتية و ٓٞ ٝاص ٘ؾش ٔٛلقيت ٓٞ ،اص ِحاػ

يه ػيؼتٓ رأـ سا ؿىُ دٙٞذ.

ٚيظٌيٞا ٔ ٚـخلات تلشي  ٚچ ٝاص ِحاػ ٘ٛؿ كٙايـ  ٚاستثاط

ٔؼيُٞا ٘يض تا ٚرٛد آٖؤ ٝيتٛا٘ٙذ ت ٝفٛٙاٖ وشيذٚسٞاي

تيٗ آٖ ٞا ،كٙايـ ٔٛرٛد ت ٝكٛستي يىپاسچٙٔ ٚ ٝؼزٓ

استثاعي تيٗ ِىٞٝاي ػثض ٛٔ ٚرٛد دس ٔٙغمِ ٚ ٝىٞٝاي ػثض

ٔىا٘ياتي ٔ ٚؼتمش ٘ـذٜا٘ذ .تٙاتشايٗ كٙايـ ت ٝراي آٖو ٝدس

تاالدػت فُٕ ٕ٘ايٙذ ٘ ٚيض تافج ا٘تماَ  ٚحشوت رشياٖٞاي آب

وٙاس  ٓٞتـىيُ دٙٞذ ٜيه ػيؼتٓ رأـ تاؿٙذٞ ،ش يه تٝ

ٛٞ ٚا ؿ٘ٛذ ،ت ٝدِيُ لغـ استثاط تا فٙاكش ِ ٚىٞٝاي عثيقي ٚ

خٛدي خٛد ٙٔ ٚفه اص ػايش كٙايـ لشاس ٔيٌيش٘ذ .اِثت ٝتضسٌشاٜ

ػثض ٔٙغمٕ٘ ٝيتٛا٘ٙذ اص فٟذ ٜايٗ ٘مؾ ت ٝدسػتي تشآيٙذ.

ٔـٟذ لٛچاٖ ت ٝفٛٙاٖ ٔحٛس اكّي ا٘تماَ ٔٛاد اِٚيٚ ٝ

فالٜٚتش ايٗ خٛد ٔؼيُٞا ٘يض ت ٝػثة تشداؿتٞاي تيسٚيٝ

ٔحلٛالت تِٛيذي تٟٙا فأُ پي٘ٛذ دٙٞذ ٜكٙايـ دس ايٗ ٔٙغمٝ

خان يا تخّي٘ ٝخاِٞٝا دس ٔقشم تٟذيذ رذي لشاس داس٘ذ.

اػت  ٚتٕٞ ٝيٗ دِيُ تٛا٘ؼت ٝاص ِحاػ فضايي ٘يض تا حذ صيادي

ٔٛاسدي ٓٞچ ٖٛتٛپٌٛشافي ،ؿىُ صٔيٗ  ٚفٛأُ الّيٕي ٔٙغمٝ

كٙايـ ٔٛرٛد سا ػاصٔا٘ذٞي وٙذ .ايٗ تضسٌشإٞ ٜچٙيٗ استثاط

ت ٝػثة عثيقت فشا ٔٙغمٝاي رض دس ٔٛاسد ا٘ذوي تش احش كٙايـ

تيٗ كٙايـ سا تا ػيؼتٓٞاي تيش٘ٚي ؿأُ ػيؼتٓٞاي تٛصيـ

دچاس اختالَ چٙذا٘ي ٘ـذٜا٘ذ.

ٔحلٛالت  ٚػيؼتٓٞاي تأيٗ وٙٙذٛٔ ٜاد اِٚي ٝتشلشاس ٔيػاصد.
ت ٝايٗ تشتية رادٔ ٜـٟذ لٛچاٖ ٘مؾ وشيذٚس استثاعي سا ٔياٖ

راَبزدَای طزاحی ي بُساسی محيط ي مىظز ....
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 -5بزوامٍ ريشی ي ارايٍ راَبزدَا

غيش ٔٙؼزٓ ايزاد ؿ٘ٛذ٘ .ىت ٝديٍش تؼتشي اػت و ٝايٗ ِىٞٝا

ٔ -1-5مياع والٖ

سا دس خٛد راي ٔي دٞذ .دس وُ ٔحذٚد ٜعشاحي يه تؼتش ػثض

تٝعٛس وّي ،دس ٔٙغم ٝكٙقتي ؿٕاَ غشب ٔـٟذ ،تشاي ٞش يه

ت ٝفٛٙاٖ صٔيٝٙاي وِ ٝىٞٝاي كٙقتيٞ ،ؼتٞٝاي ٔٙؾش

اص ٞؼتٞٝاي اػتمشاس كٙايـ يه ٔٙؾش حفاؽتي دس ٘ؾش ٌشفتٝ

حفاؽتي ،وشيذٚسٞاي ٔلٛٙؿ (دػتشػيٞا)  ٚوشيذٚسٞاي

ؿذ ٜاػت (ٔٙؾش حفاؽتي يا ٕٞاٖ پ ٟٝٙػپش دس حميمت ٌ-ٝ٘ٛ

عثيقي (ٔؼيُ ٞا) سا دس خٛد راي دٞذ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذٜ

اي اص ٔٙؾش اػت و ٝتٝفٛٙاٖ يه فضاي تيٙاتيٙي ٔا٘ـ ٘فٛر

اػت .ايٗ تؼتش ػثض تشاػاع لاتّيتٞاي ٔٛرٛد دس ٔٙغمٔ ٝي-

صايذات  ٚػايش فٛأُ ٔٙفي حاكُ ؿذ ٜدس ٔحيظ كٙقتي تٝ

تٛا٘ذ ؿأُ صٔيٗٞاي وـاٚسصي ،تاغات  ٚپٛؿؾٞاي ٌياٞي

ٔحيظ عثيقي ٔيؿٛد .ايٗ فضاي تيٙاتيٙي ت ٝكٛست يه فيّتش

پشاوٙذٛٔ ٜرٛد دس ػايتٞاي كٙقتي تاؿذ تا ايٗ تفاٚت وٝ

فُٕ ٔيوٙذ  ٚآِٛدٌيٞا سا ت ٝحذالُ واٞؾ دادٔ ٚ ٜيتٛا٘ذ

تؼتش ػثض پيـٟٙاد ؿذ ٜتا اتلاَ تٕأي ِىٞٝاي ػثض ٔٛرٛد ٚ

صايذات سا تٛٔ ٝاد ٔلشفي رذيذ تثذيُ وٙذ .اص ايٗ س ٚايٗ ٔٙؾش

ايزاد فضاٞاي ػثض رذيذ دس فضاٞاي خاِي ايزاد ٔيؿٛد تا

ٔيا٘ي تحت فٛٙاٖ ٔٙؾش حفاؽتي خٛا٘ذ ٜؿذ ٜاػت ،صيشا تٝ

حاِتي ؿثىٝاي  ٚپايذاس سا تٚٝرٛد آٚسد(.)13

٘حٛي ؿىُ ٌشفت ٝو ٝتتٛا٘ذ ٘مؾٞاي فٛق سا ايفا وٙذ) .دِيُ

ٓٞچٙيٗ اص عشيك ؿثى ٝاوِٛٛطيه ٔي تٛاٖ استثاط تيٗ كٙايـ

اػتفاد ٜاص ٞؼتٞٝاي ٔٙؾش حفاؽتي ت ٝراي پٟٞٝٙاي ٔٙؾش

تا يهديٍش  ٚتا ػاختاسٞاي عثيقي ٔٙغم ٝسا ت٘ ٝحٛي ػاصٌاس

حفاؽتي دس ٞش ٞؼت ٝكٙقتي ايٗ اػت وٞ ٝش وذاْ اص ايٗ

تا اك َٛاوِٛٛطي ػيٕاي ػشصٔيٗ تشلشاس ٕ٘ٛد ت٘ ٝحٛيو ٝتافج

ٔٙاؽش ٘ياصٔٙذ ٘ٛفي اص تٛػقٞ ٝؼتٙذ وٚ ٝرٛد آٖٞا ت ٝخٛدي

حفؼ حيات ٔٙاعك كٙقتي  ٚاحياء ٔٙاعك عثيقي  ٚؿثٝ

خٛد ٔيتٛا٘ذ تافج تخشية تٛػقٞٝاي آتي ؿٛد  ٚصٔيٝٙاي سا

عثيقي ؿٛد .ايزاد ؿثى ٝاوِٛٛطيه دس ٔٙغمٔ ٝيتٛا٘ذ تٚ ٝػيّٝ

تٚٝرٛد آٚسد و ٝتا ٌؼتشؽ كٙايـ  ٚا٘زاْ ػاخت  ٚػاصٞاي

استثاط ِىٞٝاي ػثض پشاوٙذ ٜتا ِىٞٝاي كٙقتي احاع ٝؿذ ٜتا

رذيذ ا٘ذن فٛاكُ ٔٛرٛد تيٗ ٞؼتٞٝاي كٙقتي ٘يض و ٝفٕذتاً

وٕشتٙذ فضاي ػثض ،ت ٝكٛست تاصػاصي وشيذٚسٞاي عثيقي

ت ٝتاغات  ٚصٔيٗٞاي وـاٚسصي اختلاف داس٘ذ ت ٝتذسيذ اص تيٗ

سٚدخا٘ٞٝا  ٚيا ايزاد وشيذٚسٞاي ٔلٛٙؿ تا اػتفاد ٜاص ساٜٞا ٚ

تش٘ٚذ( .)13تشايٗ اػاع ايزاد ٔٙؾش حفاؽتي ت ٝكٛست ٞؼت-ٝ

دػتشػيٞا كٛست ٌيشد و ٝدس ايٗ ساػتا تضسٌشأ ٜـٟذ لٛچاٖ

ٞاي ٔتشاوٓ دس فٛاكُ تيٗ كٙايـ ،فال ٜٚتش داؿتٗ ٔضاياي ايٗ

ت ٝفٛٙاٖ وشيذٚس اكّي  ٚفٕذ٘ ٜمؾ ػأا٘ذٞي  ٚايزاد استثاط سا

٘ٛؿ ٔٙؾش ،احشات ٔٙفي وٕتشي سا تٕٞ ٝشا ٜداؿت ٚ ٝت ٝاٞذاف

تيٗ ِىٞٝا ايفا ٔيٕ٘ايذ.

وّي پظٞٚؾ ٘ضديهتش اػت .اص ػٛي ديٍش رٟت ايزاد پٟٝٙ

ؿثى ٝػثض پيـٟٙادي اص عشيك ٔؼيُٞاي ٔٛرٛد دس ٔحذٚد ٜتٝ

حفاؽتي دس اعشاف ؿٟشن ٞا  ٚكٙايـ ت ٝايزاد پ ٟٝٙػثض ؿثٝ

فٛٙاٖ وشيذٚسٞاي عثيقي ،تِ ٝىٞ ٝاي ػثض ٚالـ دس ٔٙاعك ػثض

عثيقي تؼٙذ ٜؿذ ٜاػت و ٝايٗ أش خٛد تؼياسي اص ٔـىالت

عثيقي ٘ؾيش ؿا٘ذيض  ٚػايش ٔؼيُٞاي ٔٛاصي دس دسٜٞاي

ٔٛرٛد دس ٔٙغم ٝسا ٔشتفـ ٔيػاصد.

استفافات غشتي ٔٙغمٔ ٝتلُ ٔيؿٛد تا ػاختاس پيٛػتٝاي سا دس

ٞؼتٞٝاي ٔٙؾش حفاؽتي اص عشيك دػتشػيٞاي ٔٛرٛد يا

وُ ٔٙغم ٝتـىيُ دٞذ .تؼتش ػثض پيـٟٙادي ٌشچ ٝدس وُ تٝ

دػتشػيٞاي پيـٟٙادي تٔ ٓٞ ٝتلُ ٔيؿ٘ٛذ .اِثتٌ ٝشچ ٝايٗ

فٛٙاٖ يه ػاختاس اسٌا٘يه فُٕ ٔيوٙذ و ٝتٛػظ پٛؿؾ

ٞؼتٞٝا دس پالٖ پيـٟٙادي ت ٝكٛست ِىٞٝاي ٔٙؼزٓ اسايٝ

ٌياٞي ايزاد ٔيؿٛدِٚ ،ي دس دس ٖٚخٛد داساي حاِتٞاي

ٔيؿ٘ٛذ ِٚي ايٗ ٔؼاِ ٝتٔ ٝقٙي آٖ ٘يؼت و ٝتٕأي واستشي-

ٔتٛٙفي ٔيتاؿذ .تخؾ فٕذ ٜايٗ تؼتش ػثض سا صٔيٗٞاي

ٞاي ٔٛرٛد دس ايٗ ٞؼتٞٝا دس وٙاس  ٚ ٓٞدس يه ٔحذٚدٜ

وـاٚسصي تـىيُ ٔيدٙٞذ  ٚتخؾٞايي ٘يض ت ٝتاغات اختلاف

ؿٟشي لشاس ٔيٌيش٘ذ ،تّى ٝتا تٛر ٝت ٝلاتّيتٞاي فضايي دس ٞش

يافتٝا٘ذ  ٚػايش تخؾٞا سا ٘يض پٛؿؾ ٌياٞي غيش ٔخٕش دػت

يه اص ٞؼتٞٝاي كٙقتي ٙٔ ،اؽش ٔيتٛا٘ٙذ ت ٝكٛست ٔٙؼزٓ يا

واؿت و ٝفٕذتاً ؿأُ دسختاٖ  ٚدسختچٞٝا ٔيتاؿٙذ پٛؿؾ
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گًدرسی ي َمكاران

ٔيدٙٞذ .دس ٔزاٚست ٞؼتٞٝاي حفاؽتي ٔيتٛاٖ فضاٞاي

واس ػپشي ٔيوٙٙذ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد تا اص ِحاػ حزٓ فضاي

تفشري دس دس ٖٚتؼتش ػثض پيـٟٙادي دس٘ؾش ٌشفت تا فضاي

ٔٛسد ٘ياص اص يه حذ ٔـخق  ٚلاتُ دػتياتي تزاٚص ٘ىٙذ(.)13

تفشري الصْ سا تشاي واسٌشاٖ ؿاغُ دس كٙايـ و ٝدس أاوٗ

تذيٟي اػت دس كٛستيو ٝاػىاٖ دايٓ تٕأي واسٌشاٖ ٔذ ٘ؾش

ٔؼى٘ٛي ٚالـ دس ايٗ ٞؼتٞٝا اػىاٖ يافتٝا٘ذ فشا ٓٞآٚسد .دس

تاؿذ احذاث ٚاحذٞاي ٔؼى٘ٛي خٛد تٛػقٌ ٝؼتشد ٜرذيذي سا

ٔٛسد أ اوٗ ٔؼى٘ٛي ايٗ ٘ىت ٝالصْ ت ٝروش اػت و ٝايٗ فضاٞا

تٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت و ٝاٞذاف پظٞٚؾ سا صيش ػٛاَ ٔي تشد.

تايذ تٟٙا تشاي واسٌشا٘ي و ٝغاِة اٚلات ؿثا٘ ٝسٚص سا دس ٔحيظ

شكل  -2پالن راَبزدی در مقياس کالن
)Fig 2 - Strategic Plan (Large Scale

 -2-5مقياس مياوی
اص آٖراييو ٝؿٟشن كٙقتي چٙاساٖ تا ؿٟش چٙاساٖ  5وئّٛتش

ػثض ت ٝفٛٙاٖ ٔٙؾش حفاؽتي تٝواس ٌشفت .اص ػٛي ديٍش تا ايزاد

فاكّ ٝداسد  ٚدس تاالدػت ٔٙغم ٝاػت ٓٞ ٚچٙيٗ ٔشاوض

وٕشتٙذ ػثض  ٚاتلاَ ؿٟش چٙاساٖ ت ٝؿثى ٝاوِٛٛطيه

رٕقيتي دس پاييٗ دػت دؿت اػتمشاس داس٘ذ ،ايٗ أش ٔيتٛا٘ذ

پيـٟٙادي  ٚتمٛيت آٖ دس رٟتي وٙٔ ٝتٟي ت ٝؿٟشن كٙقتي

ٔـىالت ٘اؿي اص آِٛدٌي ؿٟشن كٙقتي سا تش اساضي ٓٞرٛاس تا

ٔي ؿٛد ت ٝكٛست افضايؾ پٟٙاي وٕشتٙذ ٔي تٛاٖ ت ٝپيٛػتٍي

حذٚد صيادي سفـ ٕ٘ايذ.

ؿثى ٝاوِٛٛطيه وٕه ٕ٘ٛد ٚ ٜاص ايزاد استثاط ٘أٙاػة تيٗ

تشاي سفـ آِٛدٌيٞا  ٚرٌّٛيشي اص ٔـىالت ٘اؿي اص آٖ  ٚاص

ايٗ د ٚرٌّٛيشي ٕ٘ٛد .اص ػٛي ديٍش ٔيتٛاٖ تا ايزاد استثاط

ػٛي ديٍش دس ساػتاي تحمك اٞذاف عشح  ٚايزاد يه ػيؼتٓ

ٔياٖ فضاي ػثض ا٘تماِي  ٚوشيذٚسٞاي عثيقي ٔ ٚلٛٙؿ اعشاف

اوِٛٛطيه ٔياٖ كٙايـ دس استثاط تا تؼتشٔ ،يتٛاٖ اعشاف ؿٟشن

ؿٟشن اص لثيُ سٚد دس ٜؿشلي ؿٟشن  ٚراد ٜچٙاساٖ ت ٝؿٟشن

كٙقتي سا تٚ ٝػيّ ٝيه ٘احي ٝا٘تماِي ػثض و ٝدس استثاط تا ؿثىٝ

كٙقتي ٘ ٚيض ايزاد حشيٓ ػثض اص عشيك ِىٞٝاي اوِٛٛطيه

ػثض داخّي ؿٟشن اص يه ػ ٚ ٛاص ػٛي ديٍش دس استثاط تا

تاسٚػتاي خشْ آتاد ت ٝافضايؾ ويفيت  ٚواسايي ؿثى ٝاوِٛٛطيه

ؿثى ٝاوِٛٛطيه ٔٙغم ٝاي ٔي تاؿذ ،ت ٝكٛست وٕشتٙذ فضاي

 ٚدس ٘تيز ٝپايذاسي ؿٟشن كٙقتي دػت يافت.

راَبزدَای طزاحی ي بُساسی محيط ي مىظز ....
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شكل  -3پالن راَبزدی در مقياس مياوی
)Fig 3 - Strategic Plan (Middle Scale

 -3-5مقياس خزد
دس رٟت دػتياتي ت ٝساٞثشدٞاي ايزاد  ٚتٛػق ٝاوٛپاسن

ٔٙغمٙٔ ،ٝاتـ آتي ٔٛرٛد ،ؿشايظ خان ،پٛؿؾ

كٙقتي چٙاساٖ تا تاويذ تش پايذاسيٞ ،ذف ٟ٘ايي پي٘ٛذ

ٌياٞي تٔٛي  ٚػايش فٛأُ ٔحيغي.

اوٛػيؼتٓ كٙقتي ٔٛرٛد تا اوٛػيؼتٓٞاي عثيقي پيشأ ٖٛدس

-

تٛر ٝت ٝاك َٛاوِٛٛطي ػيٕاي ػشصٔيٗ دس عشاحي

رٟت تأٔيٗ سفا ٜا٘ؼاٖ  ٚاوٛػيؼتٓٞا اص عشيك عشاحي پايذاس

ؿثىٞٝا ٕٞشا ٜتا دس٘ؾش داؿتٗ ف ٚ ٖٛفّٛس عثيقي

ٔحيغي تا سٚيىشد ػيؼتٕي تٙٔ ٝؾٛس دػتياتي ت ٝػٞ ٝذف

ٔٙغمٌ ،ٝؼتشؽ ِىٞٝا  ٚوشيذٚسٞاي ػثض  ٚپي٘ٛذ

والٖ «تٟشٜٚسي صيؼت ٔحيغي»« ،تٟشٜٚسي ارتٕافي» ٚ

آٖٞا تا ػيؼتٓ عثيقي تٝكٛست ؿثى ٝاوِٛٛطيه.

«تٟشٜٚسي التلادي» ٔيتاؿذ .اػتشاتظيٞاي ٘ٛيٗ تش٘أ ٝسيضي

-

تش٘أ ٝسيضي  ٚعشاحي ػاصٌاس تا عثيقت ،پياد ٜوشدٖ

 ٚعشاحي تا سٚيىشد وٍُ٘ش دس اوٛػيؼتٓٞاي كٙقتي،

ػيؼتٓ چشخٝاي دس تثادالت ا٘شطي ت ٝتمّيذ اص

ساٞثشدٞاي والٖ «استماء رشياٖ ٔاد ٚ ٜا٘شطي»« ،استماء رشياٖ

عثيقت.

اعالفات» « ٚاستماء ٔحيظ ص٘ذٌي» سا تشاي سػيذٖ ت ٝايٗ ٞذف
الصْ ٔي دا٘ذ.
 -6بزوامٍ ريشی اَداف عملياتی
اٞذاف فّٕياتي ،ساٞىاسٞاي ارشاي پيـٟٙادٞاي عشح دس رٟت
پياد ٜػاصي اٞذاف تشٌشفت ٝاص ساٞثشدٞاي والٖ  ٚصٔي ٝٙػاص
تش٘أ ٝسيضي فيضيىي عشح  ٚاساي ٝتش٘أ ٝساٞثشدي ٔيتاؿٙذ  .ايٗ
اٞذاف دس صيش ؿشح داد ٜؿذ ٜا٘ذ:
-

تش٘أ ٝسيضي  ٚعشاحي ػاختاسٞا  ٚصيش ػاخت ٞا تا
دس٘ؾش داؿتٗ ٚيظٌيٞاي الّيٕي  ٚآب ٛٞ ٚاي

-

اػتفاد ٜاص تىِٛٛٙطيٞاي ػاصٌاس تا ٔحيظ صيؼت ٚ
ايزاد ٚاحذٞاي صيؼتٔحيغي ،اػتفاد ٜاص تزٟيضات
 ٚأىا٘ات ٘ؾاستي  ٚوٙتشَ وٙٙذ ،ٜايزاد وٛساٖٞاي
عثيقي ٛٞا  ٚتا اػتفاد ٜاص رشياٖٞاي تادي ٔٙغم ٝتٝ
ٚػيّ ٝوشيذٚسٞاي ػثض  ٚتمّيُ آِٛدٌيٞا ،ايزاد
ؿثىٞٝاي واسا  ٚت ٓٞ ٝپيٛػت ٝفضاي ػثض دس رٟت
واٞؾ آِٛدٌيٞاي داخّي  ٚرٌّٛيشي اص ا٘تماَ
آِٛدٌيٞاي پيشأ٘ٛي ت ٝداخُ.
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ايزاد أىا٘ات فشٍٙٞي ،ارتٕافي  ٚتفشيحي دسٖٚ

-

-

-

ٔزٕٛف ٝدس حذ أىاٖ رٟت ايزاد ٔحيغي آساْ
دسٔ ٖٚحيظ خـٗ كٙقتي  ٚايزاد ػشص٘ذٌي ٚ

ػاصي ِىٞٝا  ٚوشيذٚسٞا  ٚاتلاَ ت ٝؿثى ٝػثض

استماي ويفيت ارتٕافي ٔٙغم ٝكٙقتي.

عثيقي ،رٌّٛيشي اص ٚاسد آٔذٖ اختالَ دس ػاختاس

پيادٜػاصي اك َٛاوِٛٛطي ػيٕاي ػشصٔيٗ دس احياء

عثيقي.
-

پي٘ٛذ ؿثىٞٝاي ػثض تا ػاختاس عثيقي پٛؿؾ

فضاي ػثض رٟت افضايؾ واسآيي  ٚدٚاْ آٖ  ٚايزاد

ٌياٞي ،عشح واؿت ٔٙاػة  ٚاػتفاد ٜاص ٌٞٝ٘ٛاي

پيٛػتٍي تيٗ فضاٞاي ػثض پشاوٙذ ٜتٚٝػيّ ٝواؿت

ػاصٌاس تا ؿشايظ ٔحيظ دس وٙاس ٌٞ ٝ٘ٛاي تٔٛي ٚ

ٌياٞاٖ  ٚتٛػق ٝفضاي ػثض دس فضاٞاي خاِي.

افضايؾ ٔؼاحت ِىٞ ٝاي ػثض.

تثذيُ ػيؼتٓ خغي ٔاد ٚ ٜا٘شطي دس ٔٙغم ٝكٙقتي

-

عشاحي ِىٞ ٝا  ٚوشيذٚسٞاي ػثض ٔتلُ ت ٝػاختاس

ت ٝػيؼتٓ چشخٝاي  ٚخٛد وٙتشِي ت ٝتمّيذ اص

عثيقي  ٚاستماي ا٘ؼزاْ ػاختاس  ٚفّٕىشد ٚ

عثيقت.

اٍِٛتشداسي اص ٔىا٘يؼٓ ٞاي عثيقي دس عشاحي.

اػتفاد ٜاص تزٟيضات  ٚأىا٘ات ٔشتٛط ت ٝتاصيافت،

-

رٌّٛيشي اص ٌؼؼتٍي ػاختاسٞاي عثيقي ،ايزاد

اػتفاد ٜاص پؼابٞاي تاصيافتي ،ؿٙاخت  ٚتاصيافت

وشيذٚسٞا ٌ ٚزسٌاٞ ٜايي تشاي فثٛس حيات ٚحؾ،

پؼٕا٘ذٞا تا حذ ٕٔىٗ ،عشاحي ٔحيظ آٔٛصؿي

ايزاد ؿشايظ ٔٙاػة ٍٟ٘ذاسي ػاختاس  ٚويفيت

ٔشتٛط ت ٝتاصيافت ،عشاحي تزٟيضات حا٘ٛي ٝدس ٔحُ-

فضاي ػثض ،پي٘ٛذ اوٛػيؼتٓ ٔلٛٙؿ ت ٝاوٛػيؼتٓ

ٞاي تِٛيذ پؼٕا٘ذ ٔاد ٚ ٜا٘شطي  ٚتغزي ٝتزٟيضات

عثيقي اص عشيك ساٞىاسٞاي اوِٛٛطيىي ،احياء فٚ ٖٛ

رٟت استماي ػغح فشٍٙٞي ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚواسوٙاٖ.

فّٛس عثيقي ٔٙغم.ٝ

اػتفاد ٜاص فضاٞاي تاص  ٚصٔيٗ ٞاي تايش دسٞ ٖٚؼت-ٝ
ٞاي ٔختّف كٙايـ دس ساػتاي ايزاد ػاختاسٞاي

 -7بحث ي وتيجٍ گيزی کلی

رذيذ ػاصٌاس تا ٔحيظ صيؼت.

ٔ -1-7الحؾات تش٘أ ٝسيضي

ايزاد پيٛػتٍي تيٗ ٞؼتٞٝاي ٔختّف كٙايـ تٝ

تا تشسػي ٔٛاسد اساي ٝؿذ ٜدس تخؾ اٞذاف فّٕياتي  ٚتا رٕـ-

كٛست ؿثى ٝاوِٛٛطيه ،رٌّٛيشي اص تادٞاي

تٙذي ساٞىاسٞاي پيـٟٙادي دس خلٛف تش٘أٝسيضي ػايت  ٚتش

٘أغّٛب  ٚا٘تماَ ٌشد  ٚغثاس  ٚوٙتشَ آِٛدٌيٞاي

ٔثٙاي ٔغاِة اساي ٝؿذ ٜدس تخؾ ٔثا٘ي ٘ؾشي ٔيتٛاٖ ٘تيزٝ

كٛتي ٘اؿي اص كٙايـ  ٚدػتشػيٞا تا اػتفاد ٜاص

ٌشفت و ٝايٗ استثاعات دس د ٚدػت ٝوّي لاتّيت ارشا  ٚوٙتشَ

ٔٙؾش حفاؽتي  ٚواؿت ٔٙاػة ٌٞ ٝ٘ٛاي ٌياٞي،

داس٘ذ و ٝتا فٛٙاٖ وّي صيش لاتُ تشسػي ٔيتاؿٙذ:

حفاؽت آب  ٚخان  ٚرٌّٛيشي اص رشياٖٞاي
ػيالتي تا واؿت پٛؿؾ ٌياٞي دس تاالدػت ٚ
ٕٞچٙيٗ دس دسٙٔ ٖٚغم ٝكٙقتي.
-

ايزاد يه پ ٟٝٙػثض حفاؽتي دس اعشاف ؿٟشن ٚ
اتلاَ اوٛػيؼتٓٞاي كٙقتي ت ٝعثيقت ،يىپاسچ-ٝ

ِىٞٝا  ٚوشيذٚسٞا ،اػتفاد ٜاص ٌٞٝ٘ٛاي تٔٛي دس

-

-

گًدرسی ي َمكاران



اجزای اصًل اکًلًصی سيمای سزسميه در
راستای بزقزاری ارتباط صىعت با طبيعت

 اكالح ِىٞ ٝا  ٚػاختاسٞاي عثيقي اختالَ يافتٚ ٝ

تثذيُ صٔيٗٞاي تايش لغقات كٙقتي ػاخت٘ ٝـذٜ

پيـٍيشي اص ٚاسد آٔذٖ اختالَ دس ػاختاسٞاي

دسٔ ٖٚزٕٛف ٝتِ ٝىٞٝاي ػثض  ٚپي٘ٛذ آٖٞا تٝ

عثيقي

وشيذٚسٞاي ػثض ٔقاتش دس كٛست أىاٖ.

راَبزدَای طزاحی ي بُساسی محيط ي مىظز ....
 ايزاد ؿثى ٝاوِٛٛطيه اص عشيك اتلاَ ِىٞٝا ٚ
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وشيذٚسٞاي ٔزٕٛف ٚ ٝپي٘ٛذ اوِٛٛطيىي آٟ٘ا تا

وّيٛٔ ٝاسدي و ٝدس تاال اؿاس ٜؿذ ٌشچ٘ ٝمؾ فٕذ ٚ ٜتؼياس

ػاختاس عثيقي پيشأٖٛ

ٕٟٔي سا دس ايزاد يه پاسن كٙقتي اوِٛٛطيه پايذاس ايفا ٔي-

 ايزاد ؿثىٞ ٝاي واسا  ٚپيٛػت ٝفضاي ػثض دس رٟت

وٙٙذ ،أا تؼياسي اص آ٘اٖ تٟٙا دس كٛستي لاتُ ارشا ٔيتاؿٙذ وٝ

رٌّٛيشي اص ا٘تـاس آِٛدٌي دس دسٞ ٖٚؼتٞٝا ٚ

تشاي يه ؿٟشن كٙقتي و ٝلشاس اػت ايزاد ؿٛد ت ٝواس س٘ٚذ.

پيؾٌيشي اص ا٘تماَ آِٛدٌيٞاي پيشأ٘ٛي ت ٝداخُ ٚ

اِثت ٝتؼياسي اص ٔٛاسد اساي ٝؿذ٘ ٜيض دس ٚضقيت فقّي ؿٟشن

تشفىغ

كٙقتي چٙاساٖ دس فاص يه  ٚعشح پيـٟٙادي فاص د ٚلاتُ ارشا

 تٛر ٝت ٝف ٚ ٖٛفّٛس تٔٛي ٔٙغم ٝدس تش٘أٝسيضي تٝ
رٟت حفؼ تقأالت اوِٛٛطيه
 ايزاد پيٛػتٍي تيٗ ٞؼتٞٝاي ٔختّف كٙايـ تٝ
كٛست ؿثىٞ ٝاي ػثض

ٔيتاؿٙذ ؤ ٝيتٛاٖ اص آٖٞا اػتفاد ٜوشد .أا ت ٝعٛس وّي تٝ
٘ؾش ٔيسػذ دس ساتغ ٝتا ٚضقيت فقّي  ٚيا پيـٟٙاد ؿذٚ ٜ
تلٛية ؿذ ٜايٗ ؿٟشن ٔٛاسد صيش ٔيتٛا٘ٙذ ت ٝتٟتشيٗ ٘ح ٛدس
ساػتاي اٞذاف پظٞٚؾ حاضش ٌاْ تشداس٘ذ.

 حفاؽت خان ٔٙغم ٝكٙقتي  ٚتاالدػت  ٚرٌّٛيشي

تش اػاع عشح پيـٟٙاد ؿذ ٜتشاي ؿٟشن كٙقتي  ٚپيشأ ٖٛآٖ

اص رشياٖٞاي ػيالتي تا اػتفاد ٜاص واؿت ٔٙاػة

تا ٔشص ٔحذٚدٔ ٜمياع خشد ،فضاي خاِي تشاي اساي ٝواستشي

پٛؿؾ ٌياٞي تٛيظ ٜدس ٘ٛاحي داساي خان ػؼت.

رذيذ  ٚيا ايزاد فضاٞاي پيـٟٙادي دس ٞش د ٚفاص ؿٟشن

 تثذيُ صٔيٗ ٞاي تايش تِ ٝىٞ ٝا  ٚوشيذٚسٞاي ػثض ٚ
ايزاد وٛساٖ ٞاي عثيقي ٛٞا
 افضايؾ ٔؼاحت فضاٞاي ػثض  ٚتضسٌتش وشدٖ ِى-ٝ


كٙقتي تؼياس ٔحذٚد تٛد ٚ ٜدس دس ٖٚؿٟشن تٟٙا فضاٞاي تاص،
ِىٞٝاي ػثض ٔٛرٛد ٔ ٚؼيشٞا ٞؼتٙذ .تش ايٗ اػاع ،تشاي اسايٝ
ساٞثشدٞاي ارشايي دس ٔمياع خشد تايذ حذاوخش اػتفاد ٜاص

ٞاي ػثض ٔٛرٛد

فضاي ٔٛرٛد ت ٝفُٕ آيذ .تٙاتشايٗ دس پالٖ اساي ٝؿذ ،ٜفضاي

طزاحی ساختارَا ي سيزساختَای ساسگار با

پيشأ٘ٛي ػايت ت ٝفٛٙاٖ يه فضاي ػثض حايُ تيٗ ؿٟشن

محيط سيست

كٙقتي ت ٝفٛٙاٖ ػيؼتٓ كٙقتي  ٚصٔيٗٞاي وـاٚسصي ٔ ٚشاتـ

 عشاحي ػيؼتٓٞاي چشخٝاي دس تثادالت ا٘شطي تا
اٍِٛتشداسي اص چشخٞٝاي ٔٛرٛد دس عثيقت
 اػتمشاس ػيؼتٓ ٕٞضيؼتي  ٚواٞؾ ٞضيٞ ٝٙاي ٔادٜ
 ٚا٘شطي
 اػتفاد ٜاص ٔٙاتـ تاصيافتي ٔا٘ٙذ آب تاصيافتيٛٔ ،اد،
پؼٕا٘ذٞا  ٚا٘شطي ٞاي ٔاصاد

تٝفٛٙاٖ ٔحيظ عثيقي دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝيؿٛد .دس دس ٖٚايٗ
ٔحذٚد ٜتايذ عشاحي ت ٝكٛستي ا٘زاْ ؿٛد و ٝآٖ سا ت ٝفٛٙاٖ
يه ٔٙؾش حفاؽتي ٔغشح ػاصد .تشايٗ ٔثٙا ،دس عشحي و ٝتشاي
ايٗ ٔٙؾٛس اسائ ٝيؿٛد تايذ واستشيٞايي ؿأُ ٟ٘اِؼتاٖ،
تأػيؼات ،تلفي ٝتيِٛٛطيىي  ٚتلفي ٝفاضالب ،تأػيؼات
آتياسي ،ػاختٕاٖٞاي ٔؼى٘ٛي واسٌشاٖ  ،پاسوي ٚ ًٙصٔيٗٞاي

 تٝواسٌيشي ٔلاِح تزذيذ پزيش ٕٞ ٚؼاص تا عثيقت

ٚسصؿي ٌٙزا٘ذ ٜؿذ ٜدس دس ٖٚپٛؿؾ ٌياٞي تا اؿىٛبٞاي

 ايزاد ؿثىٙٔ ٝاتـ  ٚاعالفات دس دسٞ ٖٚؼتٞ ٝا ٚ

ٔتفاٚت دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد .فٕذ ٜفضاي عشاحي تايذ تشاي

تؼظ ايٗ استثاط ت ٝتيش ٖٚرٟت ايزاد ؿثىٔ ٝياٖ

اػتفاد ٜت ٝكٛست پيادٙٔ ٜؾٛس ؿذ ٚ ٜدػتشػيٞا فٕذتاً تا

ٞؼتٞٝا

فشم وٓ  ٚتا فشْ عثيقي ؿىُ ٌيش٘ذ تا حذاوخش ساتغ ٝتا

 اػتفاد ٜاص ا٘شطيٞاي پان  ٚػاصٌاس تا ٔحيظ صيؼت
ٔا٘ٙذ ا٘شطي خٛسؿيذي

ػيؼتٓ عثيقي پيشأ ٖٛفشا ٓٞآيذ .دس عشاحي ػاختٕاٖٞا ٘يض
تايذ ػقي ؿٛد تا استثاط ؿىّي ٔٙاػثي تا فشْٞاي عثيقي
تشلشاس ؿٛد.
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اص ػٛي ديٍش ٔيتٛاٖ تا اػتفاد ٜاص فضاٞاي خغي ٔٛرٛد دس

داؿت ٝتاؿذ .اص ايٗ سٌ ٚياٞاٖ فٕذتاً تا اٍِٛتشداسي اص پشاوٙؾ

ؿٟشن كٙقتي و ٝؿأُ دػتشػيٞا ٔ ٚؼيشٞا ٔي تاؿٙذ

ٌٞٝ٘ٛاي عثيقي دس ٔٙاعك پشدسخت ٔٙغم ٚ ٝدس اؿىٛب ٞاي

وشيذٚسٞاي ػثضي دس دس ٖٚػاختاس ؿٟشن ايزاد ٕ٘ٛد وِ ٝى-ٝ

ٔختّف چيذٔ ٜيؿ٘ٛذٞ ٌٝ٘ٛ .اي ٌياٞي ٔٛسد اػتفاد٘ ٜيض ٔي

ٞاي ػثض پيشأ٘ٛي سا تٔ ٓٞ ٝتلُ ػاخت ٚ ٝپيٛػتٍي ؿثىٝ

تٛا٘ٙذ ؿأُ ٌٞ ٝ٘ٛاي ٌياٞي تٔٛي يا وأالً ػاصٌاس تاؿٙذ.

اوِٛٛطيه ٔٙغمٝاي سا تا دس ٖٚؿٟشن حفؼ ٕ٘ايذ  ٚاص ػٛي

ٌٞٝ٘ٛايي ٔا٘ٙذ صتاٖ ٌٙزـهٌ ،ض ،تاداْ وٞٛي ،تٛت ،اسغٛاٖ،

ديٍش ٔياٖ ِىٞٝايي و ٝدس دس ٖٚخٛد ؿٟشن تٝفٛٙاٖ فضاي

داغذاغاٖ ،ؿيشخـت ،فـم ،ٝصاِضاِه ،واد ػيا ٚ ٜػش٘ ٚمش ٜاي

ػثض دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜا٘ذ ٘يض ايٗ ؿثى ٝسا ٌؼتشؽ داد.

ٔيتٛا٘ٙذ ٌٞ ٝ٘ٛاي ٔٙاػثي تشاي واؿت دس ٔحذٚدٞ ٜاي ٔٛسد

دس ايٗ عشحٌ ،يا ٜت ٝػثة ٚيظٌي پااليٙذٌي  ٚافضايؾ ويفيت

٘ؾش تاؿٙذ.

ٔحيغي تيـتشيٗ ػغح سا ت ٝخٛد اختلاف ٔيدٞذ .عشاحي
واؿت ٌٞ ٝ٘ٛاي ٌياٞي تايؼتي ت ٌٝ٘ٛ ٝاي ا٘زاْ ٌيشد وٝ
تيـتشيٗ تـات ٝسا اص ٘ؾش ػاختاسي تا پٛؿؾ ٌياٞي عثيقي

شكل  -4پالن راَبزدی در مقياس خزد
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