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چکیذُ
ؿىُ ٌیشی ٔقٕاسی تٔٛی ٞش ػشصٔیٗ سیـ ٝدس ادب ،فشٚ ٚ ًٙٞیظٌیٟای ٔحیغی آٖ ػشصٔیٗ داسدٙٞ .ش
ٔقٕاسی دس ایشاٖ اص ػاتم ٝای و ٟٗتشخٛسداس تٛد ٜتغٛسیى ٝاكٔ َٛقٕاسی  ٚآحاس اسصؿٕٙذ تاسیخی ت ٝیادٌاس
ٔا٘ذ ٜاص ٘یىا٘ ٕاٖ دس تشخی اص ؿٟشٞای وـٛس ٕٞشا ٜتا رّٞ ٜٛای صیثای ص٘ذٌی ػٙتی  ،فشكت ٔٙاػثی سا
تشای تشسػی ٔقٕاسی ػٙتی  ٚتأحیش آٖ تش تٛػق ٝپایذاس ایزاد ٕ٘ٛد ٜاػت  .اص فٛأُ تاحیشٌزاس دس ػٕت
ٌیشی تٛػق ٝپایذاس ،اػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ٔٙاتـ ٞ ٚذایت ػشٔایٌ ٝزاسی ٞا اػت ِزا احذاث ػاختٕاٟ٘ایی و ٝتا
سفایت اكٔ ٚ َٛقیاسٞای آب ٛٞ ٚایی یه ٔٙغم ، ٝدس تشاتش فٛأُ ٘أؼافذ رٛی فّٕىشد خٛتی داؿتٝ
تاؿٙذ  ٚتغٛس عثیقی ا٘ؼاٖ سا اص ؿشایظ آب ٛٞ ٚایی ػشد ٌ ٚشْ ٔحافؾت ٕ٘ایذ فال ٜٚتش حفؼ ٔٙاتـ
عثیقیٛٞ ،یتٟای تٔٛی ٔ ٚحّی سا تمٛیت خٛاٞذ ٕ٘ٛد  ٚأىاٖ سؿذ التلادی  ٚتشٚیذ ٌشدؿٍشی ت ٝفٛٙاٖ
یىی اص وا٘ٞ ٖٛای رزب دسآٔذ  ٚفقاِیت ٞای التلادی ،رٟت سػیذٖ ت ٝتٛػق ٝپایذاس سا فشأ ٓٞی ٕ٘ایذ.
ٞذف اص ایٗ پظٞٚؾ تاصؿٙاػی پتا٘ؼیُ ٞای ٔٛرٛد دس تافت تا اسصؽ ؿٟش ٔزٗ تا ٔحٛسیت ٔقٕاسی تٔٛی
ایٗ ٔٙغم ٝدس رٟت عشاحی پایذاس دس صٔیٞ ٝٙای حفؼ ٔٙاتـ  ،آب ٔ ٚحیظ ٔی تاؿذِ .زا ػقی ؿذ- ٜ
ضٕٗ دسن اكٔ َٛقٕاسی تا اسصؽ ایٗ ٔٙغمٔ ٚ ٝقشفی آٖ ت ٝفٛٙاٖ تٙاٞای پایذاس و ٝوٕتشیٗ احش ٔخشب سا
تش ٔحیظ عثیقی ٔزاٚس خٛد داؿت ٝاػت ،ساٞىاسٞای الصْ رٟت تأحیش ٞش چ ٝتیـتش آٖ دس رٟت تٛػقٝ
پایذاس ؿٟشی اسائٌ ٝشدد.

کلوبت کلیذی :پایذاسی ؿٟشی  ،تافت تاسیخی  ،تٛػق ٝپایذاس
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 .1هقذهِ :
ٔقٕاسی تٔٛی ٞش ٔٙغم ٝتا دستش ٌشفتٗ ٚیظٌی ٞای ٔحیغی دس رٟت سفـ ٘یاصٞای ا٘ؼا٘ی  ،سیـ ٝدس ادب  ٚفشًٙٞ
آٖ ٔٙغم ٝداسد [] 1حفؼ ٔٙاتـ صیؼت ٔحیغی ،آب  ٚخان اص ٕٟٔتشیٗ ٔثاحج دس عشاحی پایذاس اػت ٔف ْٟٛپایذاسی ٘یض
تٔ ٝقٙای ص٘ذٌی دس ٔیاٖ ٔٙاتـ عثیقت اػت تش ٕٞیٗ اػاع یىی اص ٔثاحج اخیش ٔغشح دس ٔقٕاسی ،پایذاسی  ٚت ٝعثـ آٖ
عشاحی ٔغاتك تا ٔحیظ تٙٔ ٝؾٛس اػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ا٘شطی ٔی تاؿذ [ ]2تٙاتشایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت عشاحی پایذاس ٘ٛفی ٔقٕاسی
اػت و ٝاص حذاوخش اػتقذادٞای ٔحیغی تشای آػایؾ ٔلشف وٙٙذٌاٖ ػٛد ٔی رٛیذ  ٚاتضاسٞا  ٚساٞىاسٞای ٛٞؿٕٙذا٘ ٝای
دس ایٗ سا ٜتىاس ٔی ٌیشد دس حاِی و ٝؿشایظ ٘أغّٛب حاكُ اص ػاخت  ٚػاص سا ت ٝحذالُ ػٛق ٔی دٞذ .ػاختٕاٟ٘ا اص
ٔشحّ ٝعشاحی ٘ ٚح ٜٛاػتمشاس ٔی تایؼت ت ٝؿشایظ ٛٔ ٚلقیت خٛتی پاػخ دٙٞذ دس حاِی وٛٔ ٝارٔ ٚ ٟٝماتّ ٝتا عثیقت سا
ت ٝحذالُ تشػا٘ذٔ .ثا٘ی ٔقٕاسی ایشاٖ ٘یض اص عثیقت ٘ ٚیشٞٚای آٖ اخز ؿذٛ٘ ( ٜس  ،آب  ،تاد  ٚخان)  ٚاكٛالً ٔتٗ ٌشا ،
صٔیٗ ٔذاس  ٚرضء الیٙفه ٔحیظ اػت [ . ] 3تا ٍ٘اٞی ت ٝتافت تا اسصؽ ؿٟش ٔزٗ دس ٔی یاتیٓ و ٝػاوٙیٗ ایٗ ٔشص  ٚت ْٛتا
تٛر ٝتٔ ٝحذٚدیت ٞای ٔحُ تا ٟٔاستی ٚیظ ٚ ٜتا ارشای ف ٚ ٖٛٙلٛافذ خاف دس صٔی ٝٙاػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ا٘شطی ٞا ٙٔ ٚاتـ
عثیقی  ،الذاْ ت ٝاػتمشاس تٙا ٕٞؼ ٛتا الّیٓ ؿىُ ٌشفتٕٛ٘ ، ٝد ٜا٘ذ و ٝایٗ خٛد ٔٛرة پذیذاس ؿذٖ تافت پّىا٘ی ٕٞاًٙٞ
تا تٛپٌٛشافی ٔٙغم ٝؿذ ٜاػت.
ایٗ ٔٛلقیت رغشافیایی  ٚالّیٕی خاف ٕٞشا ٜتا ٛٞؿٕٙذی ٌزؿتٍاٖ  ،دس تٟشٌ ٜیشی اص ا٘شطی ٞای عثیقی ٔا٘ٙذ تاد
 ٚخٛسؿیذ دػت ت ٝدػت  ٓٞداد ٜتا ایٗ ٔقٕاسی تی ٘ؾیش پذیذ آیذ ِٚ ،ی ٔـاٞذٔ ٜی ؿٛد و ٝأشٚصٔ ٜشدْ ایٗ ػشصٔیٗ
تا ػ ُٟاٍ٘اسی  ٚتی تٛرٟی اص وٙاس آٖ ٌزؿت ٚ ٝت ٝد٘ثاَ تٛػقٔ ٚ ٝحذٚد ٜؿٟش ت ٝكٛست ؿٟشن  ٚؿٟش٘ـیٙی ٘ٛیٗ ٔی
تاؿٙذ .اص ایٗ سٍ٘ ٚا ٜت ٝتافت تا اسصؽ ایٗ ؿٟش  ٚتالؽ دس رٟت حفؼ آٖ دسخٛس تٛر ٝاػت.
اص ٔثاحج ٔ ٟٓدس تٛػق ٝپایذاس ،تٛػق ٝالتلادی پایذاس تذ ٖٚتخشیة ٔٙاتـ ٔٛرٛد تشای ٘ؼُ آیٙذ ٜاػت .رزب ٌشدؿٍش
ٚدسآٔذٞای حاكُ اص آٖ ٔی تٛا٘ذ اص اسواٖ اكّی پایذاسی تا لاتّیت ٞای فشاٚاٖ رٟت سؿذ التلادی تاؿذ .ت ٝد٘ثاَ آٖ
فال ٜٚتش أىاٖ تٟشٙٔ ٜذی ٔشدْ اص ٔقیـت پایذاس ؿشایظ الصْ رٟت تشٚیذ تخؾ وـاٚسصی  ٚتِٛیذ كٙایـ دػتی ٔحّی سا
فشإ٘ ٓٞایذ ٌ ٚأی دس ٔؼیش تٟثٛد ؿشایظ صیؼت ٔحیغی  ٚپاػذاؿت ٔٛاسیج فشٍٙٞی  ٚآداب  ٚسػٔ ْٛحّی تشداؿت[.]4
اص ایٗ س ٚاتتذا ت ٝعٛس ٔختلش تٔ ٝف ْٟٛپایذاسی  ٚتٛػق ٝپایذاس ٘ ٚمؾ ٔقٕاسی دس ایٗ خلٛف پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
ػپغ ت ٝد٘ثاَ ؿٙاػایی ؿاخلٞ ٝای تشرؼت ٝعثیقی ٚ ٚیظٌیٟای ٔقٕاسی تٔٛی ٔٙغمٔ ٝزٗ  ٚتشسػی ساٞىاسٞایی رٟت
تمٛیت پتا٘ؼیُ ٞای ٔٛرٛد دس ٔقٕاسی ایٗ ؿٟش  ٚتالؽ تشای پٛیایی آٖ ت ٝػٕت تٛػق ٝپایذاس ٞؼتیٓ.
 .2هفَْم پبیذرای ٍ ٍ دالیل ضکل گیری آى :
ایذ ٜپایذاسی سیـ ٝدس تفىشات رٙثـٟای صیؼت ٔحیغی داسد .تا تشسػی  ٚسیـ ٝیاتی ایٗ اكغالحٔ ،ی تٛاٖ ت ٝایٗ
د یذٌا٘ ٜضدیه ؿذ و ٝتیـتشیٗ سٚیىشد دس ایٗ صٔی ،ٝٙساٞثشد حفاؽت رٟاٖ  ٚتٛػق ٝاوِٛٛطیه تٛد ٜاػتِ ،یىٗ ؿىُ
ٌیشی آٖ ت ٝتـىیُ وٕیؼیٔ ٖٛؼتمُ رٟا٘ی دس خلٛف ٔحیظ صیؼت  ٚتٛػق ٚ ٝاسائٌ ٝضاسؽ اك َٛتٛػق ٝپایذاس تش ٔی
ٌشدد .ایٗ ٌضاسؽ ؤ ٝزٕٛف ٝای اص پیـٟٙادٞا  ٚاك َٛلا٘٘ ٛی رٟت دػتیاتی ت ٝتٛػق ٝپایذاس تشای وـٛسٞای دس حاَ
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تٛػقٔ ٝی تاؿذ ؛ تٛػق ٝپایذاس سا ایٗ چٙیٗ تقشیف ٔی وٙذ ":سفـ ٘یاصٞای ٘ؼُ حاضش تذ ٖٚتضییـ تٛا٘اییٟای ٘ؼّٟای
آیٙذ ٜتشای سفـ ٘یاصٞایـاٖ"
تىاس تشدٖ ٚاط ٜتٛػق ٝپایذاس ( )Sustainable developmentتقذ اص وٙفشا٘غ سیٛدٚطا٘یش ٚدس ػاَ  1992دس ٔحافُ
فّٕی فشاٌیش ؿذ .تٛػق ٝپایذاس فشآیٙذ تغییشی اػت دس اػتفاد ٜاس ٔٙاتـٞ ،ذایت ػشٔایٌ ٝزاسی ٞا ،ػٕت ٌیشی تٛػقٝ
فٙاٚسی  ٚتغییش ٟ٘ادی اػت و ٝتا ٘یاصٞای حاَ  ٚآیٙذ ٜػاصٌاس تاؿذ[ . ]5تغٛسیى ٝسا ٜحُ ٞایی دس ٔماتُ اٍِٞٛای ػٙتی
اسائ ٝدٞذ  ٚتتٛا٘ذ اص تشٚص ٔؼائّی ٕٞچ٘ ٖٛاتٛدی ٔٙاتـ عثیقی  ،تخشیة اوٛػیؼتٓ ٞا  ،سٚاد تی فذاِتی  ،آِٛدٌی  ،افضایؾ
تی سٚی ٝرٕقیت  ٚپاییٗ آٔذٖ ویفیت ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ ٞا رٌّٛیشی وٙذ .اص اسواٖ اػاػی دس تٛػق ٝپایذاس ،تٛػق ٝپایذاس
ؿٟشی اػت ؤ ٝی تٛاٖ تا تقٕك  ٚتقأُ تیٗ تخؾ ٞای ٔزوٛس  ٚایزاد فشایٙذی تٙٔ ٝؾٛس تمٛیت ٚیظٌیٟای پایذاسی دس
ص٘ذٌی التلادی  ،ارتٕافی  ،صیؼت ٔحیغی  ٚواِثذی ؿشایظ سا تشای ٘یُ ت ٝؿٟش آسٔا٘ی تٚ ٝرٛد آٚسد .تا تشسػی ٘ؾشات ،
تقاسیف  ٚپیـٟٙاداتی و ٝدس ایٗ صٔیٔ ٝٙغشح ؿذٞ ، ٜذف فشایٙذ تٛػق ٝؿٟشی پایذاس  ،دػتیاتی تٚ ٝضقیت پایذاسی رٛأـ
ؿٟشی ٔی تاؿذ]6[ .
سؿذ ٘اخٛاػت ٚ ٝاصدحاْ تیؾ اص حذ رٕقیت؛" اتٕاْ ٔٙاتـ تزذیذ٘اپزیش ٔ ٚقضالت صیؼت ٔحیغی اص رٌّٕ ٝشْ
ؿذٖ صٔیٗ  ،آِٛدٌی ٛٞا  ... ٚسا تافج ؿذ ٚ "ٜایٗ أش تخشیة ٔحیظ صیؼت دس ٔمیاع ٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛسا تٕٞ ٝشا ٜداؿتٝ
اػت ] 7 [.اص ایٗ س ٚاص ٕٟٔتشیٗ ٔفاٞیٓ ٔغشح دس تحج پایذاسی ،حفؼ عثیقت  ٚصٔیٗ اػت ٔ .قٕاساٖ دس ایٗ حٛصٔ ٜی
تٛا٘ٙذ تا اسائ ٝسا ٜحّٟای تٛػق ٝدس ٔماتُ اٍِٞٛای فا٘ی واِثذی  ،ارتٕافی  ٚالتلادی  ٚرٌّٛیشی اص تشٚص ٔؼائّی ٕٞچٖٛ
٘اتٛدی ٔٙاتـ عثیقی  ،تخشیة ػأا٘ٞ ٝای صیؼتی  ،آِٛدٌی رٟا٘ی  ،تغییش الّیٓ  ٚافضایؾ ویفیت ص٘ذٌی ٘مؾ خغیشی سا
داؿت ٝتاؿٙذ .اػتٕشاس ٍ٘أ ٜذسٖ ٌشایا٘ ٝتیىٗ تٔ ٝمٔ ِٝٛقٕاسی  ٚتٛػق ٝپایذاس ؤ ٝقتمذ تٛد« رٟاٖ تشای تـش ػاخت ٝؿذٜ
اػت  ٝ٘ ٚتـش تشای رٟاٖ» یقٙی تٟش ٜتشداسی اص عثیقت  ٚا٘تـاس آٖ ت ٌٝ٘ٛ ٝای و٘ ٝاتٛد ٘ـٛد ٕٞ ٚچٙاٖ تشای ا٘ؼاٖ لاتُ
اػتفاد ٜتاؿذ[ ] 8ایٗ ضشٚست سا ایزاد ٔی وٙذ و ٝتغییش دیذٌأ ٜشدْ دس ٔف ْٟٛساتغ ٝا٘ؼاٖ تا عثیقت  ٚرایٍضیٗ ٕ٘ٛدٖ
سا ٜحّٟای ٔاؿیٙی ٔ ٚذسٖ دس صٔیٔ ٝٙحیظ ػاخت ٝؿذٔ ٚ ٜقٕاسیٔ ،ی تٛا٘ذ اص اٞذاف اكّی دس تغییش ٍ٘شؽ ٔقٕاسی
پایذاس  ٚتٛػق  ٝپایذاس تاؿذٍ٘ .شؿی و ٝدس آٖ وّی ٝالـاس رأق ٝتاصیٍشاٖ اكّی آٖ تٛد ٜت ٝعٛسیى ٝتا تٛإ٘ٙذ ػاصی ته ته
افشاد رأق ٝتا ٞذف ٔـاسوت وأُ تشای تغییش دادٖ ٔحیظ اعشاف تٚ ٝػیّ ٝخٛدؿأٖ ،ی تٛاٖ ت ٝػٛی تمٛیت ٚیظٌیٟای
پایذاسی دس ص٘ذٌی التلادی  ،فشٍٙٞی  ،ارتٕافی  ٚصیؼت ٔحیغی ؿٟش ٌاْ تشداؿت.
تٙاتشایٗ تا تٛر ٝت ٝإٞیت ٔم ِٝٛپایذاسی دس اٞذاف تٛػق ٝؿٟشٞا  ،دأٌ ٝٙؼتشد ٜای اص ٔزٕٛف٘ ٝیاصٞای ارتٕافی ،
التلادی  ،فشٍٙٞی  ،اوِٛٛطیىی  ٚواِثذی تشای حشوت ت ٝػٛی تٛػق ٝپایذاسی ٔٛسد تٛر ٝاػت  ،ؤ ٝی تٛا٘ذ دس لاِة
ؿاخق ٞای پایذاسی ؿٟش تقشیف  ٚتذلیك ٌشدد.
 .3ضرٍرت تحقیق:
عشح ٞایی و ٝدس صٔیٔ ٝٙقٕاسی پغ اص ؽٟٛس ا٘مالب كٙقتی  ٚدػتیاتی تـش ت ٝا٘شطی ٞای فؼیّی فشضٔ ٝی ؿذ ،
وٕتشیٗ ا٘غثاق سا تا ؿشایظ آب ٛٞ ٚایی داؿت ٚ ٝداسدٞ .شچٙذ پیـشفتٟای تىِٛٛٙطیىی ٔٙزش ت ٝواٞؾ احشات تؼیاسی اص
ایٗ ٘اػاصٌاس یٟا  ٚپٛؿـی تش سٚی ضقف عشح ٞای الّیٕی ٔقٕاسی ؿذ ٜاػت ،تا ایٗ حاَ تذ ٖٚتٛر ٝتٔ ٝقٕاسی تٔٛی ٚ
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تٟشٌ ٜیشی اص اٍِٞٛای آٖ  ،خغش واٞؾ ا٘شطی ٞای فؼیّی ٔ ٚحذٚدیت فشض ٝآٖ أىاٖ پزیش ٘خٛاٞذ تٛد .تا تٛر ٝتٝ
ػاتم ٝػى٘ٛت دس ایشاٖ  ٚپیـی ٝٙدسخـاٖ دس صٔیٔ ٝٙقٕاسی  ،تىٙیىٟای الّیٕی اسائ ٝؿذ ٜاص ػٛی ٔتخللاٖ  ،دس
كٛست فذْ تٛر ٝتٔ ٝقٕاسی تٔٛی  ،اص واسآیی الصْ تشخٛسداس ٘خٛاٞذ تٛد .ت ٝفثاست دیٍش ٛٞ،یت اكّی ٔقٕاسی پاػخٍٛیی
ت٘ ٝیاص ٞای تـش دس ٔىاٖ اػت و ٝدس ع َٛتاسیخ ٕٞشا ٜتا افضایؾ تزشت ٝا٘ؼاٖ تىأُ یافت ٝاػت .اص ایٗ س ، ٚؿٙاخت ٚ
ٔقشفی ایٗ اسصؿٟا ٘ ٝتٟٙا دس ؿٙاػایی آٖ ت ٝرٟا٘یاٖ ٔؤحش اػت تّىٛٔ ٝرة سإٙٞایی رٟت اكالح  ٚا٘غثاق تىٙیىٟای
الّیٕی تا ؿشایظ تٔٛی ٞش ٔحُ خٛاٞذ تٛد ] 9[.اص ػٛیی دیٍش رایٍا ٜأشٚصٔ ٜقٕاسی ایشاٖ سا تایذ ٔذی ٖٛتافت ٞای تا
اسصؽ تاسیخی وٕٞ ٝاٖ ٔقٕاسی ػاد ٜیا سٚػتا یی سا ؿأُ ٔی ؿٛد  ،دا٘ؼت .تافت ٞای تاسیخی و ٝدس ٌزؿت ٝػاختٔ ٝی
ؿذ تشاػاع ؿشایظ الّیٕی ػاصٌاس تا آٖ ٔٙغم ٝؿىُ ٌشفت ٝا٘ذ[ ٚ ]11ت ٝفّت سفایت اكٔ ٚ َٛقیاسٞای آب ٛٞ ٚایی ،دس
تشاتش فٛأُ ٘أؼافذ رٛی فّٕىشد خٛتی داؿت ، ٝتغٛس عثیقی ا٘ؼاٖ سا اص ؿشایظ آب ٛٞ ٚایی ػشد ٌ ٚشْ حفؼ ٔی وشد.
[ ٔ ] 11لاِح ٔٛرٛد تىاس سفت ٝدس ایٗ تٙاٞا اص ٔلاِح ٔٛرٛد دس ٔٙغم ٝتٛد ٜاػت  .ایٗ تافت ٞا تِ ٝحاػ ٔقٕاسی داسای
٘ؾاْ خاكی ٔی تاؿٙذ ٌٛ ٚیای افتماد ،ػّیمٔ ،ٝزٞة  ٚفشٔ ًٙٞشدْ فلش خٛیؾ ٞؼتٙذ.
ٔماِ ٝحاضش للذ داسد ت ٝرایٍا ٜتافت ٞای تاسیخی ؿٟش ٔزٗ تا تٛر ٝت ٝضشٚست حفؼ ٍٟ٘ ٚذاسی آٟ٘ا پشداخت ٚ ، ٝدس
ساػتای تشسػی ٔؼائُ فٛق للذ آٖ داسد تا ت٘ ٝمؾ ٔقٕاسی ػٙتی دس پیـثشد اٞذاف تٛػق ٝپایذاس تپشداصد  ٚ ،تأحیش آٖ سا
تا تٛر ٝت ٝؿاخق ٞای پایذاسی تشسػی ٕ٘ایذ.
 .4اصَل هعوبری ببفت ّبی تبریخی ٍ جبیگبُ آى در تَسعِ پبیذار :
اكٔ َٛقٕاسی تافت ٞای تاسیخی سا تایذ دس ٔقٕاسی ػٙتی ٞش ٔٙغم ٝرؼتزٕٛ٘ ٛد ٔقٕاسی و ٝدس آٖ ٔٙثـ غٙی اص
پتا٘ؼیُ ٞای الصْ دس ف ٟٓعشاحی  ٚػاخت پایذاس سا ٔ ،ی تٛاٖ یافتٔ .قٕاسی ػٙتی و ٝفأُ اكّی ؿىُ ٌیشی تافت
ٞای تاسیخی اػت  ٓٞ ،ت ٝػاختٕاٟ٘ای ٔزضا  ٓٞ ٚت ٝعشح ٞای ؿٟشی  ٚسٚػتایی دس اػتفاد ٜاص ٔٙاتـ عثیقی تٛر ٝداسد
[ ] 12ایٗ ؿی ٜٛعشاحی ت ٌٝ٘ٛ ٝای اػت و ٝتا حذ أىاٖ اص ٘ؾش ا٘شطی  ،تٟذاؿت  ٚآػایؾ واسآٔذ تٛد ٚ ٜدس واستشد ؛
ا٘قغاف پزیش  ٚ ،دس ٟ٘ایت عشاحی  ٚػاخت تٙا تشای ٔذت صٔاٖ ٘أحذٚدی ا٘زاْ ؿذ ٜاػتٔ ]13 [.قٕاسی تافت ػٙتی ،
٘ٛفی ٔقٕاسی پایذاس اػت و ٝدس عشاحی آٖ ػاختٕاٟ٘ا ٚ ،یظٌی كشف ٝرٛیی دس ا٘شطی ٕٞ ٚچٙیٗ حفاؽت ٔٙاتـ عثیقی
سا دس خٛد حفؼ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .اص رّٕ ٝاك َٛدس عشاحی تافت ٞای ػٙتی ؛« ٔلشف ٔٙاتـ ا٘شطی دس وٕتشیٗ حذ ٕٔىٗ ،
ٕٞاٍٙٞی تا الّیٓ دس فیٗ حاَ تٛػق ٚ ٝحفؼ ٔحیظ عثیقی  ،حفاؽت  ٚفشض ٝا٘شطی  ٚتاصیافت وأُ آٖ تذ ٖٚایزاد
آِٛدٌی ،واٞؾ ٔلشف ٔٙاتـ غیش لاتُ تزذیذ  ،تشآٚسدٖ ٘یاصٞای ػاوٙاٖ  ،حزف یا واٞؾ ٔلشف ٔٛاد ػٕی  ٚیا آػیة
سػاٖ تش عثیقت دس كٙقت ػاختٕاٖ ػاصی» ٔی تاؿذ.
تایذ اؿاسٕٛ٘ ٜد و ٝفٛأُ فٛق و ٝرضء  ٚیظٌیٟای ضشٚسی ٔقٕاسی دس رٟت ٘یُ ت ٝتٛػق ٝپایذاس اػت اص دیشتاص دس
عشاحی ٔقٕاسی تافت ٞای تاسیخی ٔذ٘ؾش لشاس ٌشفت ٝاػت  ،ت ٝعٛسیىٕٟٔ ٝتشیٗ ٔؤِف ٝتـىیُ دٙٞذ ٜدس تٛػق ٝپایذاس ٚ
ت ٝعثـ آٖ ٔقٕاسی پایذاس  ،تقأُ ٞش ػاختٕاٖ تا تؼتش ٔ ٚحیظ عثیقی پیشأ ٖٛخٛد اػت .لؼٕت تحج تشاٍ٘یض ٛٔ ٚسد
تٛر ٝایٗ أش چٍٍ٘ٛی تشلشاسی تقأُ ٛ٘ ٚؿ تذاتیش دس٘ؾش ٌشفت ٝؿذٔ ، ٜی تاؿذ]14[.
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ً .5گبّی بِ گسترُ جغرافیبیی ضْر هجي
ٔزٗ ؿٟشی خٛؽ آب ٛٞ ٚاػت ٙٔ ٚغم ٝای ییاللی و ٝدس  35ویّٔٛتشی ؿٕاَ غشتی ؿاٞشٚد  217 ٚویّٔٛتشی
ٔشوض ػٕٙاٖ ٚالـ ؿذ ٜاػت  ٚتا ٚػقتی  3511ویّٔٛتشی دس ٘ضدیىی ٘ٛاس ٔشصی اػتاٖ ػٕٙاٖ ٌّ ٚؼتاٖ لشاس داسد  ٚدس
 36دسر 28 ٚ ٝدلیم ٝفشم رغشافیایی  54 ٚدسر 38 ٚ ٝدلیم ٝع َٛرغشافیایی ٚالـ ؿذ ٜاػت .
استفاؿ ایٗ ؿٟش اص ػغح دسیا ٔ 2161تش اػت  ٚدس رٛٙب سؿت ٝوٟٞٛای اِثشص  ٚؿاٛٞاس تا استفاؿ ٔ 3995تش اص ػغح دسیا
ٔ ٚحلٛس تیٗ وٟٞٛای غشتی ؿاٞشٚد  ٚوٟٞٛای ؿٕاِی خٛد تا استفاؿ ٔتٛػظ ٔ 3411تش ٔی تاؿذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ تٝ
ِحاػ آب ٛٞ ٚایی ٔ ٚیضاٖ تاس٘ذٌی  ،ؿشایظ ٚیظ ٜالّیٕی رغشافیایی ٔتفاٚت تا اغّة ؿٟشٞای ٔزاٚس سا داسا ٔی تاؿذ.تٝ
عٛسیىٛ٘ ٝؿ ٚیظ ٜای اص الّیٓ سا تشای ایٗ ؿٟش تٛرٛد آٚسد ٜاػت  .ایٗ الّیٓ ٔؼتمیٕاً تش تافت ٛ٘ ٚؿ ٔقٕاسی ٔزٗ تأحیش
ٌزاؿت ٚ ٝتافت سٚػتایی ٔتٙاػة تا الّیٓ سا پذیذ آٚسد ٜاػت و ٝاص اك َٛخاكی تا تٛر ٝت ٝصیؼت تٔ ٚ ْٛلاِح ،پیشٚی
ٔی وٙذ( .ؿىُ)1

ؿىُ ٛٔ -1لقیت ٔزٗ دس ساٟٞای استثاعی وـٛس
 .6هَقعیت جغرافیبیی ٍ هعرفی ببفت بب ارزش ضْر هجي
لشاس ٌشفتٗ ٔزٗ دس حاؿی ٝاستفافات دأ ٝٙاِثشص ٔ ٚحلٛس ؿذٖ ٔیاٖ وٟٞٛا ػثة ؿذ ٜاص غاِة رٟت داسای ؿیة
ٞایی تا دسكذ تاال تاؿذ  ٚتٕٞ ٝیٗ دِیُ فٛاسم عثیقی صٔیٗ دس ٔشحّ ٝا َٚتافج پیذایؾ ٞؼت ٝاِٚی ٝؿٟش ٕٞ ٚیٗ
فٛسام دس تٛػق ٝؿٟش تاو ٖٛٙداسای تأحیشات ٔتماتُ تٛد ٜاػت.
تافت لذیٓ  ٚپّىا٘ی ٔزٗ تا ٚػقت ٞ 55ىتاس اسٔغا٘ی ٘یى ٛاص ٚالـ ؿذٖ ٔزٗ دس حاؿی ٝاستفافات اِثشص ٔ ٚحلٛس تٛدٖ
آٖ ٔیاٖ وٞ ٜٛاػت.حذٚد ٚ 3111احذ ٔؼى٘ٛی  ٚػایش فٙاكش دس ٌشداٌشد تپ ٝلذیٕی «ػشصیاست» « ٚپیؼاس» دس ؿیة
ٞای تٙذ  ٚتا تىی ٝت ٝیىذیٍش تٙا ؿذ ٜا٘ذ  ٚت ٝفٛٙاٖ یه ٔزٕٛف ٝیىپاسچ ٝدٚاْ  ٚتمای خٛیؾ سا تحىیٓ ٔی تخـٙذ  ٚاص
صٔاٟ٘ای دٚس حىایت ٔی وٙذ(ؿىُ .) 2
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ؿىُ ٔ -2حذ ٜٚتافت تاسصؽ ؿٟش ٔزٗ
خا٘ٞ ٝا دس ایٗ تافت چٙاٖ دس وٙاس ٚ ٓٞالـ ؿذ ٜا٘ذ وٞ ٝش تیٙٙذ ٜای اص دٚس ٔح ٛتٕاؿای آٖ ٔی ؿٛد  .ایٗ تٛٙؿ دس
ٔٙؾش ٜتشٌشفت ٝاص فٛأُ عثیقی چ ٖٛ؛ آفتاتٍیش تٛدٖ ٚ ،الـ ؿذٖ سٚت ٝوٟٞٛای تا كالتت اِثشص  ٚاساضی صسافی ػثض ٚ
تاغٟای اعشاف اػت  ٚدس ٍ٘ا ٜا َٚچ ٖٛتٟـتی رٌّ ٜٛش اػت .تافت پّىا٘ی ٔزٗ تِ ٝحاػ ٚیظٌی ٞا  ٚاسصؿٟای ٔقٕاسی
 ٍٖٕٛٞتا ٔحیظ پیشأ ٖٛخٛد اػت  ٚتا اػتفاد ٜاص حذالُ أىا٘ات ٔحیغی پاػخٍٛی ٘یاصٞای ػى٘ٛت  ٚارتٕاؿ افشاد
اػت ٔ ٚی تٛاٖ آٖ سا اص ِحاػ ٘ٛؿ ٔقٕاسی ٔٙحلش ت ٝفشد دا٘ؼت .پالٖ ػاختٕاٟ٘ا ٔشتـ اػتٔ .لاِح تىاس سفت( ٝػ، ًٙ
الؿ ، ٝغٛسٔ ، ٌُ ٜالت ٌُ سع  ٚچٛب اٚسع تشای اػتفاد ٜدس ػمف  ٚپٙزش ٚ ) ٜفایك واسی ٕ٘ا  ،وف  ٚػمف ٕ٘٘ٛة
صیثایی  ٚاػتحىاْ اػت.
 .7هصبدیق طراحی اقلیوی پبیذار در هعوبری ضْر هجي:
تا تشسػی ٔ ٚغاِقٔ ٝقٕاسی تافت تا اسصؽ ؿٟش ٔزٗ ٔـاٞذٔ ٜی ؿٛد و ٝدس ػاخت اتٙی ٝػٙتی دس ایٗ ٔٙغم ٝتذاتیش
تىاس سفت ٝاػت و ٝالصٔ ٝآب ٛٞ ٚای ػشد ٔی تاؿذ .تشای پاػخٍٛیی تٔ ٝؼائُ الّیٕی  ،ػاختٕاٖ تایؼتی ت٘ ٝحٛی تٙا
ؿٛد و ٝدس صٔؼتاٖ حذاوخش ٌشٔا تا حفؼ آٖ  ٚد س تاتؼتاٖ رزب وٕتشیٗ ٔمذاس حشاست سا داؿت ٝتاؿذ .دس ایٗ ٔٙغم ٝتٝ
ٔٙؾٛس واٞؾ تثادَ حشاستی تیٗ داخُ  ٚخاسد تٙا اص فشْ ٔىقة ٔؼتغیُ  ٚت ٝكٛست د ٚعثم ٝاػتفاد ٜؿذ ٜاػت
تقضاً تشخی اص ٚاحذٞای ٔؼى٘ٛی تٙٔ ٝؾٛس حفؼ ا٘شطی اص چٟاسرا٘ة تٚ ٝاحذٞای دیٍش ٔتلُ ٞؼتٙذ تٙاٞا ت ٌٝ٘ٛ ٝای
عشاحی ؿذ ٜا٘ذ و ٝدسآٟ٘ا ٘ؼثت فضاٞای ٔؼمف  ٚپش ت ٝفضاٞای خاِی تیؾ اص  2اػت  .اػتفاد ٜاص دیٛاسٞا تا ضخأت
٘ؼثتا ً صیاد ( 91ػا٘تیٕتش) تا ٔلاِح خـت  ٚ ٌُ ،چٛب تا خاكیت رخیشٌ ٜشٔا  ٚا٘تماَ آساْ ت ٝفضای داخّی  ،ػثة
ؿذ ٜاػت ٌشٔای ایزاد ؿذ ٜدس ع َٛسٚص د س داخُ حفؼ ؿٛد  ٚدس ٍٙٞاْ ؿة تغٛس آساْ آ٘شا آصاد وٙذ .ایٗ دیٛاسٞا تٝ

6

www.Upue.ir

ديمیه کىفراوس بیه المللی دستايردهای وًیه پژيهشی
در عمران ،معماری ي مدیریت شهری
Second International Conference in New Research on
Civil, Architectural & Urban management

دِیُ ضخأت صیاد  ٚفّٕىشد تاستشی ت ٝكٛست فـاسی ٔی تٛا٘ٙذ ٔمأٚت خٛتی دس ٔماتُ تالیای عثیقی اص رّٕ ٝصِضِ ٝاص
خٛد ٘ـاٖ دٙٞذ .تا تٛر ٝت ٝایٙى ٝرٟت ٚصؽ تادٞای ٔٙغم ٝغاِثاً ت ٝكٛست ؿٕاَ ؿشلی – رٛٙب غشتی اػت اص اػتمشاس
تاصؿٞٛا تضسي تٙٔ ٝؾٛس رٌّٛیشی اص تثادَ حشاستی تیٗ داخُ  ٚخاسد تٙا دس ٕ٘ای ؿشلی  ٚغشتی ارتٙاب ؿذ ٜاػت ِزا
دس كٛست ٘یاص اص تاصؿٞٛای وٛچه  ٚت ٝتقذاد وٓ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .اوخش تاصؿٞٛا دس ضّـ رٛٙتی تشای اػتفادٞ ٜشچٝ
تیـتش اص تاتؾ آفتا ب  ،تضسٌتش  ٚوـیذ ٜتش ٔی تاؿٙذ  ،دس كٛست تضسي تٛدٖ پٙزشٞ ٜا ٘یض اص ػایثاٖ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
تضئیٙات تٙاٞای ٔٙغم ٝاص ٔالت ػاسٚد  ،ؿفت ٝآٞه  ٚوأ ٍُٞی تاؿذ ؤ ٝتٙاػة تا الّیٓ ایٗ ٔٙغم ٝاػت  .یىی اص
ٔلادیك ٔ ٟٓدس عشاحی ٔقٕاسی ػٙتی ایشاٖ اػتفاد ٜاص تا ٔلاِح ٔٛرٛد دس ٞش ٔٙغم ٝاػت  ،ػاوٙیٗ ؿٟش ٔزٗ تا
آٌاٞی اص ایٗ ٔٛضٛؿ دس ٌزؿت ، ٝضٕٗ سفایت اك ٟٓٔ َٛعشاحی ٕٞخٛاٖ تا الّیٓ ٔ ،الحؾات صیؼت ٔحیغی  ٚػاصٌاس
تا الّیٓ سا ٔذ٘ؾش لشاس داد ٜا٘ذ ِزا ٔقٕاسی آٖ تشاػاع تٟش ٜتشداسی ٔٛحش اص ٔٙاتـ عثیقی عشاحی  ٚػاخت ٝؿذ ٜاػت.
دػت شػی ٞا دس تافت ؿٟش ٔزٗ پّىا٘ی تٛد ٚ ٜعٛسی عشاحی ؿذ ٜاػت و ٝتا ؿیة  ٚتٛپٍشافی ٔٙغمٕٞ ٝا ًٙٞاػت .
تیـتش ٔؼیشٞا ت ٝكٛست پیچ دس پیچ تٛد ٜتا ت ٝكٛست پّىا٘ی فضاٞا پاییٗ دػت سا ت ٝتاالدػت تا تٛر ٝت ٝؿیة ٔٙغمٝ
ٔتلُ ٕ٘ایذ .دس ٔحذٚد ٜتافت ٔؼیشٞا عِٛی ٛٔ ٚاصی ٘یض یافت ٔی ؿٛد ایٗ ٔؼیشٞا ت ٝفٛٙاٖ یه ؿاٞشا ٜاكّی اػت
ؤ ٝؼیشٞا فشضی  ٚوٛتا ٜاص آٖ ٔٙـقة ٔی ؿ٘ٛذ .اص ٚیظٌی ٞای دیٍش تافت  ،اػتفاد ٜاص تاْ خا٘ ٝت ٝفٛٙاٖ ٔؼیش اػت دس
ٚالـ تا ٞا حیاط ارتٕافی ٔشدْ اػت.
دس ٔزٕٛؿ اك َٛوّی  ٚفٕذ ٜای و ٝدس ٔقٕاسی تٔٛی ایٗ ٔٙغم ٝسفایت ؿذ ٜاػت فثاستٙذ اص :
 -1لشاسٌیشی سٚػتاؿٟش دس حذ فاكُ تشآٔذٌی عثیقی(دس )ٜتشای حفاؽت دس ٔماتُ فٛأُ الّیٕی  ٚرٛی
 -2اػتفاد ٜاص ٌٞ ٝ٘ٛای واِثذی ٔتشاوٓ  ٚفـشدٜ
 -3ت ٝحذالُ سػا٘ذٖ ػغح خاسری دس تشاتش حزٕٕٛسد پٛؿؾ
 -4اػتفاد ٜاس ٔلاِح تا ؽشفیت  ٚفایك حشاستی ٔٙاػة(وا ، ٍُٞخـت  ،ػ)ًٙ
 -5ا٘تخاب تاْ ٞای ٔؼغح ٍٟ٘ ٚذاسی تشف تشسٚی تاْ ٞا ت ٝفٛٙاٖ فایك حشاستی
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ؿىُ  ٕٝ٘ٛ٘ - 3ای اص پالٖ ٔ ٚمغـ ٚاحذ ٔؼى٘ٛی دس تافت ٔزٗ
 .8تفبٍت هعوبری هٌطقِ هجي بب دیگر هٌبطق ضْرستبى ضبّرٍد
تٟٙا تفاٚت تیٗ ٔقٕاسی ایٗ ٔٙغمٙٔ ٚ ٝاعك دیٍش ؿٟشػتاٖ و ٝاغّة ٌشْ  ٚخـه ٔی تاؿٙذ ؛ تٕایُ  ٚضشٚست
اػتفاد ٜاص حشاست ٘اؿی اص تاتؾ آفتاب دس داخُ ػاختٕاٖ  ٚدس فلُ صٔؼتاٖ اػت  ،اِثت ٝایٗ ٘یاص ت ٝعٛس ٔقٕ َٛتحت
تأحیش تاد  ٚػشٔای ٘اؿی اص ٚصؽ آٖ تش تٙاٞا لشاس ٔی ٌیشد ِٚی دس ٞش كٛست تشای اػتفاد ٜاص ا٘شطی حشاستی حاكُ اص
تاتؾ آفتاب ،دس پٛؿؾ ػغٛح خاسری اص ا٘ذٚد وا ٍُٞاػتفاد ٜؿذٔ ٚ ٜؼاحت تاصؿٞٛا ٘ؼثت تٙٔ ٝاعك دیٍش افضایؾ
یافت ٝاػت ت ٝدِیُ ػشٔای ؿذیذ دس فلُ صٔؼتاٖ  ،فشْ ٞای تاص تا فشْ ٞایی و ٝضّـ ٞای ؿٕاِی – رٛٙتی آٟ٘ا تّٙذتش اص
ضّـ ٞای ؿشلی – غشتی آٟ٘اػت ٔ ٙاػة ٘یؼت  ٚتٟتش اػت فشْ ػاختٕاٖ فـشد ٚ ٜپالٖ آٖ ٔشتـ اػت  ،و ٝایٗ ٔٛضٛؿ
دس ٔقٕاسی تافت تااسصؽ ٔزٗ سفایت ٌشدیذ ٜاػت]15[.
ً .9تیجِ گیری ٍ پیطٌْبدات :
دس ٔقٕاسی تٔٛی تٕاْ اكٔ َٛقٕاسی پایذاس دس یه پشٚػ ٝوأُ وٙٔ ٝزش ت ٝػاخت ٝؿذٔ ٜحیظ صیؼت ػآِ ٔی ؿٛد
تزؼٓ ٔی یاتذ»  .ػاختٕاٟ٘ای ػٙتی تٙاٞایی پٛیا ت ٝحؼاب ٔی آیٙذ  ،چشا و٘ ٝیاصٞای خٛد سا ٘ؼثت ت ٝآب  ٚا٘شطی دس
ػایت خٛد تأٔیٗ ٔی وٙٙذ  ٝ٘ ٚتٟٙا تا ػایت  ٚالّیٓ خٛد ػاصٌاس٘ذ تّى ٝخٛد سا دس تغییشات ٔحیظ ػٟیٓ ٔی دا٘ٙذ،
تذ ٖٚآِٛدٌی واس ٔی وٙٙذ ٞ ٚیچ ٘ٛؿ ضایقاتی سا و ٝتش ای ٘ٛؿ دیٍشی اص فشآیٙذٞای ػاختٕا٘ی ٔضش تاؿذ یا ت ٝعٛس
ٔؼتمیٓ دس ٔحیظ صیؼت لاتُ ٔلشف ٘ثاؿذ تِٛیذ ٕ٘ی ػاص٘ذ.
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دس تشسػی تٙاٞای تٔٛی  ،اػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ا٘شطی تزذیذ ٘اپزیش ٕٞچ ٖٛرشیاٖ ٛٞاٛ٘ ،س خٛسؿیذی  . . . ٚدس ػاخت  ٚػاص
ٔذ٘ؾش تٕاْ ػاص٘ذٌاٖ تٛد ٜاػت ٕٞ ٚچٙیٗ ػ قی ؿذ ٜاػت تا ػاخت وٕتشیٗ تأحیش ٔٙفی سا تش ٔحیظ صیؼت داؿتٝ
تاؿذٚ .یظٌی ٞای ٔقٕاسی تشخی اص ؿٟشٞای ایشاٖ(ٔزٗ) تشاػاع دسن الّیٓ آٖ ٔٙغم ٝتٙیاٍ٘زاسی ؿذ ٜاػت ت ٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝیه ٔقٕاسی خٛدی ٔٙغثك تا الّیٓ  ٚؿشایظ رغشافیایی تٚ ٝرٛد آٚسد ٜاػت .
دس ایٗ تحمیك ػقی ٌشد یذ وٚ ٝیظٌی ٞای ٔقٕاسی ؿٟش ٔزٗ تیاٖ ؿٛد تا تذیٗ عشیك ت ٝاستثاط ٔقٕاسی ٌزؿتٍاٖ دس
رٟت اػتفاد ٜتٟی ٝٙاص ا٘شطی  ٚپایذاسی ٔحیظ اؿاس ٜؿٛد.
تا تٛر ٝت ٝتقاسیف  ٚاكٔ َٛقٕاسی ٍ٘ ٚاٞی ارٕاِی تٔ ٝغاِة اسائ ٝؿذٔ ٜی تٛاٖ ٘تیزٌ ٝشفت :
 -1تافت تاسیخی ؿٟش ٔزٗ اكٔ َٛقٕاسی دس ساػتای تٛػق ٝپایذاس ٔـتُٕ تش  -1 :حفؼ ا٘شطی  ٚتٟی ٝٙػاصی اػتفادٜ
اص ٔٙاتـ

ٕٞ-2اٍٙٞی تا الّیٓ

 -3واٞؾ اػتفاد ٜاص ٔٙاتـ رذیذ

 -4تشآٚسدٖ ٘یاصٞای ػاوٙاٖ  ،سا تشآٚسدٜ

ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٔ -2قٕاسی تٔٛی ایٗ ٔٙغم ٝتذِیُ ؿشایظ الّیٕی ٔٛرٛد ،ت ٝخٛتی تٛا٘ؼت ٝاػت فال ٜٚتش ٔذ٘ؾش لشاس دادٖ فٛأُ
صیثایی ؿٙاػی تلشی  ،تا تٟشٌ ٜیشی اص تذاتیش ٚیظ٘ ، ٜیاصٞا ٔ ٚـىالت الّیٕی ػاوٙیٗ سا  ِٛٚ ،تغٛس ٘ؼثی تشآٚسدٜ
ٕ٘ایذ.
 -3أشٚص ٜحضٛس ٌشدؿٍش یىی اص ٔٙاتـ اكّی دسآٔذ  ٚفٛأُ تٛػق ٝپایذاس دس ٞش ٔٙغمٔ ٝی تاؿذ ،ؿٟش ٔزٗ تا تٛرٝ
ت ٝپتا٘ؼیُ  ٞای ٔٛرٛد (تافت تااسصؽ ٙٔ ،اؽش عثیقی  ٚرارتٞ ٝای تاسیخی ارتٕافی  ٚفشٍٙٞی  ، ).... ٚسا ٔی تٛاٖ
ٔٙغمٔ ٝؼتقذ دس صٔی ٝٙرزب ٌشدؿٍشی ت ٝؿٕاس آٚسد .و ٝایٗ أش ٔؼتّضْ تٛرٚ ٝیظ ٜت ٝحفاؽت  ،ػأا٘ذٞی ٚ
ٔشٔت تافت تااسصؽ ایٗ ؿٟش ٔی تاؿذ.
تافت ٔ ٚقٕاسی ػٙتی ؿٟش ٔزٗ دس ػ اِٟای اخیش ٕٞا٘ٙذ تؼیاسی اص ؿٟشٞای وـٛس تا ػیاػت ٌزاسی غیشاكِٛی  ٚفذْ
فش ًٙٞػاصی تٙٔ ٝؾٛس حفاؽت اص تافت  ،تا تغییش  ٚتحٛالت صیادی ٔٛار ٝؿذ ٜاػت ٘ ٚمؾ فٛأُ ٔحیغی  ٚالّیٕی دس
ؿىُ ٌیشی فضاٞای ٔؼى٘ٛی  ٚغیش ٔؼى٘ٛی سا وٓ سً٘ ٕ٘ٛد ٜاػت ِزا پیـٟٙاد ٔی ؿٛد تا تٛر ٝت ٝایٙى ٝعشح ٞای
رأـ ؿٟشی تا فٙاكش ػٌ ٝا٘ ٝخٛد یقٙی تٛػقٔ ٝزذد ،احیاء  ٚحفاؽتٔ ،ی تٛا٘ٙذ ٌأی اػاػی دس رٟت حُ ٔـىالت
ٔٛرٛد ایٗ تافت ٞا تشداسد ،دس تذٚیٗ عشح ٞای رأـ ؿٟشی تذاتیشی تٙٔ ٝؾٛس حفؼ تافت ؿٟشی دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد.
تا تٛر ٝتٌ ٝفتٞ ٝا ٘ ٚؾش ت ٝاسصؽ  ٞای صیثایی ؿٙاختی ٛٞ ٚیتی  ٚػایش اسصؽ ٞای تافت تاسیخی ِ ٚض ْٚاحیاء  ٚتاص٘ذٜ
ػاصی آٖ پیـٟٙاد ٔی ٌشدد تا رایٍضیٗ ٕ٘ٛدٖ ٔلاِح ػاختٕا٘ی أشٚصی ت ٝعٛسیى ٝؿشایظ تافت تااسصؽ ایٗ ٔٙغم٘ ٝیض
حفؼ ٌشدد صٔی ٝٙالصْ رٟت حفؼ ٔیشاث ٌزؿتٍاٖ فشا ٓٞآیذ.
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 .11هراجع :
 -1فالٔىی ٔ .حٕذ ٔٙلٛس  ٚآِپا ٌ .ِٛٚٛ٘ٛآدسیا٘ ٚٛدیٍشأٖ" ،قٕاسی تٔٛی"  ،تٟشاٖ ٘ ،ـشیٛٔ ٝػؼ ٝفّٕی فشٍٙٞی فضا،
چاج د1384،ْٚ
 -2أیشی ٟٔ ،ذی ٙٔ -لٛسیاٖ ٔ ،ی – ٛٙكیادی  ،ػیذ احؼاٖ اِذیٗ ( ، )1392تٛػق ٝپایذاس دس تٙاٞای ٘ٛیٗٔ ،ـٟذ
ٞ،ـتٕیٗ وٙفشا٘غ ٔقٕاسی  ٚؿٟشػاصی  ٚتٛػق ٝپایذاس .
 -3احٕذی  ,فشٞاد (پاییض  ٚصٔؼتاٖ ٔ .)82قٕاسی پایذاس .،فلّٙأ ٝآتادی ؿٕاس , 41-41 ٜف .94
 -4ؿٟیذی ٔ ،حٕذ ؿشیف ٕٞ ٚىاساٖ (" ،)1388تشسػی تأحیشات تٛسیؼٓ دس تش٘أ ٝسیضی ٘ٛاحی سٚػتایی" ؛«٘ـشیٝ
پظٞٚؾ ٞای رغشافیای ا٘ؼا٘ی»  ،ؿٕاس. 67 ٜ
 -5ضشاتی ،اكغش ٟٔ ٚشی ،ارا٘ی  ،تٛػق ٝپایذاس دس رٟاٖ كٙقتی  ٚدس حاَ تٛػق ،ٝتٟشاٖ (ٔ ،)1381زّ ٝسؿذ رغشافیا ،
ؿٕاس.59ٜ
 -6پٛسغالْٞ ،ادی ٔ ،ذیشیت  ٚتٛػق ٝپایذاس ؿٟشی ٔ ،)1392( ،ـٟذٞ ،ـتٕیٗ وٙفشا٘غ ٔقٕاسی  ٚؿٟشػاصی  ٚتٛػقٝ
پایذاس.
 -7پٛس ٔختاس  ،احٕذ " . 1391 .تاصؿٙاػی ٔف ْٟٛپایذاسی  ٚتٛػق ٝپایذاسدس ٔقٕاسی  ٚؿٟشػاصی ایشا٘ی ٔ ،زّ ٝآتادی ،
ؿٕاس. 73 ٚ 72 ٜ
ٌ -8شری ٟٔثال٘ی ،یٛػفٔ ، 1389 ،قٕاسی پایذاس ٘ ٚمذ آٖ دس حٛصٔ ٜحیظ صیؼت ٘ ،ـشی ٝفّٕی – پظٞٚـی ا٘زٕٗ
فّٕی ٔقٕاسی  ٚؿٟشػاصی ایشاٖ  ،ؿٕاس. 1 ٜ
 -9ساصرٛیاٖ ٔ ،حٕٛد( ، )1367آػایؾ تٚ ٝػیّٔ ٝقٕاسی ٕٞؼاص تا الّیٓ  ،دا٘ـٍا ٜؿٟیذ تٟـتی .
 -11ػالح ٚسصی  ,ع  )1386(.؛" إٞیت  ٚضشٚست ٔغاِق ٝتافت ٞای تاسیخی " ٔ ٚاٙٞأ ٝتیٗ إِّّی سا ٚ ٜػاختٕاٖ
.59
 -11فثذاِحؼیٙی  .رٛاد ؛ " ػاصٌاس وشدٖ عشاحی خا٘ٞ ٝای ٔؼى٘ٛی تثشیض  ٚتا و ٛتا فش ٚ ًٙٞالّیٓ تٔٛی " ،فلّٙأٝ
فّٕی – پظٞٚـی تاك ٘ؾش  ،ؿٕاس ، 81 ٜػاَ  ، 8پاییض .1391
ٌ -12ضاسؽ " وٙفشا٘غ تٟی ٝٙػاصی ٔلشف ػٛخت دس ػاختٕاٖ" دس تٟشاٖ ()2113
 -13ادٚاسد  ،تشایاٖ ؛ ؿٟشٚص تٟشا٘ی ،ایشد ( .)1389سٞ ٖٕٛٙٞایی ت ٝػٛی ٔقٕاسی پایذاس .ا٘تـاسات ٟٔشاصاٖ ،چاج ا.َٚ
 -14ص٘ذیٟٔ ،ٝذی – پشٚسدی ٘ظاد  ،ػٕیشا ( ،)1392تٛػق ٝپایذاس ٔ ٚفاٞیٓ آٖ دس ٔقٕاسی ٔؼى٘ٛی ایشاٖ ٔ ،ـٟذ
ٞ،ـتٕیٗ وٙفشا٘غ ٔقٕاسی  ٚؿٟشػاصی  ٚتٛػق ٝپایذاس .
ٟٙٔ -15ذػیٗ ٔـاٚس ٔقٕاسی  ٚؿٟشػاصی یٛاٖ ٘مؾ رٟاٖ " ،عشح ػأا٘ذٞی تافت تااسصؽ تاسیخی سٚػتا ؿٟش
ٔزٗ".رّذ أ : َٚغاِقات ٚضـ ٔٛرٛد ،كفح.11 ٝ
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