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 چکیذه

آٖ وٕشً٘  تختیاسی تا ػاختاسی ٚیظٜ اػت وٝ أشٚصٜ ٘مؾ واستشدی ٚ صٟاسٔغاَ اػتاٖ ٔا٘ٙذ تٛٔی ویؼٝ ٞای تافتٝ اص یىی تاصٝ

ؿٛ٘ذ،  ٞٙش لٛٔی ٔغؼٛب ٔی ٞای فـایشی وٝ ٔثٙایی تشای دسن ٚ ٕٞیٗ أش ٔٛرة اص دػت دادٖ یادٌاس تخؾ ٟٕٔی اص تافتٝ ؿذٜ

 سد،ا٘ؼاٖ دس تشویثی پیضیذٜ اص صیؼت ؿٙاػی ٚ فشًٞٙ تا عشوت اص ٔغٛسؿذٜ اػت.صشا وٝ تاصٝ تقٙٛاٖ یه ٔغلَٛ فشٍٞٙی 

ػاختاس تاصٝ  یاتذ.دس سا ٔغفٛػ ٍ٘اٜ داؿتٝ ٚ اص ایٗ سٚ ٔغاِقٝ آٖ ضشٚست ٔی رأقٝ آفشیٙٙذٜارتٕافی _اتقاد فشٍٞٙی خٛدػاختاس 

یىی .ٞا تٛدٜ، تىاس سفتٝ اػت ٞای صٟاسٔغاَ دیذٜ ٘ـذٜ ٚ یا داسای ٚرٝ ٔـتشن تا آٖ وٝ دس دیٍش تافتٝ ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٞای سً٘ ٚ ٘مٛؽ

ؿٛد.اص ایٙشٚ پظٚٞؾ پیؾ سٚ تٝ سٚؽ  ٞا،٘مؾ ٕ٘ىذاٖ صٛپا٘ی اػت وٝ ٕٞضٖٛ رضیی پایذاس دس اوخش تاصٝ ٞا دیذٜ ٔی اص آٖ

ؿٙاػی ٞٙش ٚ تغثیك تاصٝ تا ٕ٘ىذاٖ اص  ٔشدْ تختیاسی تا سٚیىشد ی تاصٝ تافی صٟاسٔغاَ ٚتغثیمی تذ٘ثاَ تشسػ تغّیّی ٚ -تٛكیفی

 ایٗ ػٛاَ ٔغشط تٛدٜ وٝ تاصٝ ٚ ٕ٘ىذاٖ تختیاسی اص ِغاػ صیثایی ؿٙاػی ٚ عیج ػاختاس ٚ ٔقٙاؿٙاػی اػت.تذیٗ ٔٙؾٛس

سٚؽ ٌشدآٚسی اعالفات تٝ دٚ  دس صیؼت؟ ٕ٘ىذاٖ فّت ؿثاٞت تخـی اص تاصٝ تا ٞایی ٞؼتٙذ؟ ٔقٙاؿٙاػی داسای صٝ ؿاخلٝ

 وشدٜ اػت. اعاعٝ ٕ٘ىذاٖ ٘مؾ سا، ٞا عشط تاصٝ یه پٙزٓ ٘تایذ تیاٍ٘ش آٖ اػت وٝ تمشیثاً ای تٛدٜ اػت. وتاتخا٘ٝ ی ٔیذا٘ی ٚ ؿیٜٛ

 عشط اص ٞؼتٙذ،سٚػتایی - ٞای اِٟی دس فشًٞٙ فـایشی تشیٗ ٘قٕت وٝ ٔغُ ٍٟ٘ذاسی ٟٔٓ تاصٝ ٚ ٕ٘ىذاٖ تاواستشد ٔتٙاػة دسٚالـ

 ٔلشف آٌاٞی تشای أشٚصٜ وٝ اػتفادٜ ؿذٜ،ٕٞا٘غٛس ٔمذع ٚتشای ٘ـاٖ دادٖ دسرٝ إٞیت ٔغتٛای تاصٝ تقٙٛاٖ ٕ٘ادی ٕ٘ىذاٖ

 ؿٛد. ٔخلٛف ٍ٘اؿتٝ ٔی ای رّٕٝ یا واالیی ٘ـا٘ی ٞش وٙٙذٜ،سٚی

 صٛپا٘ی ؿٙاػی ٞٙش، صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی، ػاختاس، تاصٝ تافی، ٕ٘ىذاٖ ٔشدْ َا: کلیدياژٌ

 مقذمه و بیان مسأله

ٞاای تقااسیم ٔٛراٛد، ٞٙاش سا تاٝ فٙاٛاٖ        وٛؿذ فشاتش اص صٟاسصٛب وُ ٍ٘ش ٔی ؿٙاػی ٞٙش تا اسایٝ سٚیىشدٞای رأـ ٚ ٔشدْ

ٞاای   ٞای صیثاؿٙاختی تٛٔی، ٔقشفای ٚیظٌای   ی فشٍٞٙی تؼیاس ٌؼتشدٜ ٔقشفی وٙذ. تٙاتشایٗ اص عشیك تقاسیم رذیذ ٘ؾاْ پذیذٜ

ٝ   التلادی ٔی-ٞای واسوشدی ٚ تأحیشٌزاس ٞٙش دس ص٘ذٌی دیٙی، ارتٕافی ادی ٚ رٙثٕٝ٘ادیٗ، افتم ی وااستشدی ٞٙاش    وٛؿاذ رٙثا

.اػتاٖ صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی ٘یض یىی اص ٔٙاعك داسای فشًٞٙ تٛٔی اػت وٝ اص (5: 0931)ٔختاسیاٖ ٚ سٞثشی،  تٛٔی سا تیفضایذ

ٚ   صاشا  ٞا سا اص ٞٓ رذا ٚ تفىیه واشد.  اٖ آٖتٛ ٔٙغمٝ صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی تـىیُ ؿذٜ ٚ ٕ٘ی دٚ ػاْٛ آٖ سا   واٝ عاذالُ د

 فشٍٞٙاای ٔـااتشن تشخٛسداس٘ااذ واٝ اص  دٞااذ ٔشدٔای وااٝ اتتااذا وااٛس ٘ـایٗ تٛد٘ااذ ٚ تقااذاً سٚػتا٘ـاایٗ ؿاذ٘ذ، تـااىیُ ٔاای   

تاؿاذ   ٞاؿااٖ ٔای   تافتٝ دػت تشیٗ ٞٙشٞای ایـاٖ، ٞٙش تشیٗ ٚ واستشدی تشیٗ، الصْ تٛاٖ ٌفت اص لذیٕی .ٔی(93: 0931)آٞٙزیذٜ،

ٝ  ٞا استثاط ٘ضدیه داسد. اص ایٗ ٔیاٖ تاصٝ یىی اص دػات  ٞا، افتمادات ٚ...آٖ وٝ تا ؿشایظ رغشافیایی، فشٍٞٙی، اسصؽ ٞاای   تافتا

 تاا  ٔا٘ٙذ ویؼٝ ای تافتٝ دػت سٚد. تاصٝ ٔی ؿٕاس تٝ رٟاٖ دس تافی تاصٝ ٔشاوض تشیٗ ٟٔٓ اص تٛٔی صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی اػت وٝ

 اػتفادٜ ٔٛسد ٌٙذْ آسد ٚ غالت عثٛتات، رایی راتٝ ٚ داسی ٍ٘ٝ ٔلشفی ؿثیٝ رٛاَ داسد یقٙی تشای وٝ اػت تاف ٌّیٓ تىٙیه

ٞای پالػتیىی راٛاَ ٔا٘ٙاذ اص دٚس خااسد ؿاذٜ      اكّی فشػایؾ ٚ رایٍضیٙی ٔغفؾٝ فّتدٞٝ اخیش تٝ  تٛدٜ اػت؛ أا اص صٙذ
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ٖ   ٞای دٚس ٞضاسٞا تاصٝ دس ایٗ ٔٙغ ؿایذ دس ٌزؿتٝ اػت.  ٞاا تاالی ٔا٘اذٜ اػات     مٝ ٚرٛد داؿتٝ وٝ تٟٙاا تقاذاد ٔقاذٚدی اص آ

ٞای ا٘ذن اص تاصٝ ی تختیاسی ٚ عزآ وآ پاظٚٞؾ دس ایاٗ صٔیٙاٝ، ِاضْٚ        تٙاتشایٗ تٝ دِیُ ٚرٛد ٕ٘ٛ٘ٝ (،09: 0933)تٙاِٚی،

ٞاای   ش دػت تافتٝاػت. فالٜٚ تش ایٗ تاصٝ ٕٞضٖٛ دیٍؿذٜ لٛٔی تا سٚیىشدی رذیذ آؿىاس _ی ایٗ ٔغلَٛ فشٍٞٙی ٔغاِقٝ

ی خٛد تٛدٜ وٝ دس پغ ػااختاس آٖ ٕ٘ایااٖ ؿاذٜ اػات،      ی تِٛیذوٙٙذٜ فـایشی ٕٞٛاسٜ داسای ٔغتٛای فشٍٞٙی رأقٝ _لٛٔی

ٞای تختیاسی ٔا٘ٙذ فشؽ، ٌثٝ، رإ٘اصی ٚ ٕ٘ىذاٖ ؿاىُ   دیٍش تافتٝ استثاط تا ای دس ٞا تٝ ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ سً٘ ػاختاسی وٝ دس عشط

ٝ  یی، تاصٌشفتٝ ٚ افضٖٚ تش صیثا ٞاای ٔاشتثظ تاا تاصاٝ، عاشط       ٕ٘ٛد فشًٞٙ ٚ افتمادات ٔشدْ ایٗ ٔٙغمٝ تٛدٜ اػت. اص ٔیاٖ تافتا

ی ٕ٘ىذاٖ تٝ دِیُ تىشاس ٚ واستشد تؼیاس دس ػاختاس تاصٝ ٞا یىی اص دالیُ دیٍش تشسػی تاصٝ ٞای تختیاسی دس ایاٗ ٔماِاٝ    تافتٝ

ٝ   صٝ تا دیٍش دػت تافتٝاػت وٝ تشای دسن تٟتش ٚاْ ٌیشی ٚ ساتغٝ تیٗ عشط تا  خلاٛف ٕ٘ىاذاٖ، ٔغاِقاٝ آٖ اص ٔٙؾاش     ٞاا تا

تاا اػاتفادٜ اص    تغثیمای، -تٛكایفی  تاٝ ؿایٜٛ   یاتذ. پظٚٞؾ عاضش صیثاؿٙاػی ٚ ٔقٙاؿٙاػی تٛأْ تا تشسػی تغثیمی ضشٚست ٔی

ثیاك آٖ تاا ٕ٘ىاذاٖ    ٚیظٜ خاٛد سا تاش تغ   ٞای تاصٝ تافی تختیاسی پشداختٝ ٚ تٕشوض ٞٙش تٝ تشسػی ؿاخلٝ ؿٙاػی ٔشدْ سٚیىشد

ٚ ٕ٘ىذاٖ  تختیاسی، اص ٔٙؾش ػاختاس ٚ ٔقٙا ؿٙاػی اػتٛاس وشدٜ اػت. اص ایٗ عیج دس پی پاػخٍٛیی تٝ ایٗ ػٛاالت وٝ: تاصٝ

 عشط صٝ داسای تختیاسی ٚ ٚ ٕ٘ىذاٖ صٟاسٔغاَ تاصٝ ٞؼتٙذ؟ ٞایی ؿاخلٝ صٝ داسای ٔقٙاؿٙاػی ٚ ػاختاس اص ِغاػ تختیاسی

تاؿذ. دس ایٗ ساػتا پظٚٞؾ دس ػٝ تخؾ تٙؾیٓ ؿذٜ وٝ  ٔی صیؼت؟ دس ٕ٘ىذاٖ تا تاصٝ اص تخـی ثاٞتؿ ٞؼتٙذ؟ ٞایی ٘مؾ ٚ

ای صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی پشداختٝ، ػاسغ تاصاٝ ٚ ٕ٘ىاذاٖ اص ٚراٝ      ٞای ویؼٝ اتتذا تٝ ٔقشفی تاصٝ ٚ صٙذ ٘ٛؿ دیٍش اص ٔغفؾٝ

ا٘اذ تاا    ٔٙؾش ٔقٙاؿٙاػی تشسػی ؿذٜ ش دٚ دػت تافتٝ اصصیثاؿٙاػی تٝ ِغاػ ػاختاس ٚ عشط ٚ ٘مؾ ٔقشفی ؿذٜ ٚ دس ٟ٘ایت ٞ

ٝ  ٞای ٔیذا٘ی ٚ ٞای ایٗ ٔماِٝ تا تٟشٜ ٌیشی اص سٚؽ صٔیٙٝ تشای تزضیٝ ٚ تغّیُ فشاٞٓ ؿٛد. دادٜ ای رٕاـ آٚسی ؿاذٜ    وتاتخا٘ا

 اػت.

 روش تحقیق

 ٔاٞیت ویفی ٚ اص ٘ؾش ػاثه ٔزاضا  تغّیّی ٚ اص ٘ٛؿ ٔغاِقات تغثیمی تٛدٜ وٝ اص ِغاػ  -سٚؽ پظٚٞؾ دس ایٗ ٔماِٝ تٛكیفی

تاؿاذ. فااي ٔقتماذ     ( ٔی0393) 9( ٚ تیثٛیه0395) 2ٞای فاي ٞٙش تا تاویذ تش ٘ؾشیٝ ؿٙاػی ٔشدْ ػاصی ؿذٜ اػت. سٚیىشد آٖ

ایُ، لثیّٝ یه ٌاشٜٚ  "ای اػت. ای رأقٝ ایّی، لثیّٝ ٞای ٞٙش سٚتشٚ ٞؼتیٓ ٚ ایٗ أش ٚیظٌی ٔـخلٝ اػت وٝ ٔا تا ا٘ثٜٛ رٟاٖ

ٚ  ٔٙغل تفااٚت اص دیٍاشاٖ اػاتفادٜ     ش تٝ فشد اػت وٝ اص ٞٙش دس ٔیاٖ اتضاسٞای دیٍش، تشای تیاٖ ا٘ؼزاْ ٚ خٛدوفاایی دسٚ٘ای 

ای احاش ٞٙاشی دس دسراٝ اَٚ     صٔیٙٝ ٚ تغّیُ صٔیٙٝ"ٞٙش تیثٛیه ٘یض، ؿٙاػی ٔشدْ (.تٝ فٙٛاٖ یه اكُ دس09: 0395)فاي"وٙذ ٔی

دس پظٚٞؾ عاضش  تشسػی احش دس صٔیٙٝ ارتٕافی واسوشدی آٖ، الصٔٝ فٟٓ آٖ اػت.٘تیزٝ  (.دس21: 0393)تیثٛیه، "إٞیت داسد

رأقٝ تٛٔی خاٛد،   ٞٙش اتتذا تٝ تٛكیم ٚ تٛضیظ اتقاد ٚ ٔتغیشٞای آٖ دس ؿٙاػی ٔشدْ دس ساػتای ٔغاِقٝ تاصٝ تافی تا ٍ٘اٜ ٘یض

تاصاٝ ٚ ٕ٘ىاذاٖ، استثااط ٔیااٖ ایاٗ دٚ، ٔاٛسد        یقٙی صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی پشداختٝ ٚ دس ادأٝ تا تـشیظ ٚ تغثیك صیثاؿٙاػای 

تشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت. اعالفات ٔٛسد ٘یاص ٔماِٝ اص ٔیاٖ ٔٙاتـ پیـیٗ ٚ ٘یض تٝ كٛست ٔیذا٘ی رٕـ آٚسی ٌشدیذٜ ٚ تزضیاٝ ٚ  

 ٞا تٝ كٛست ویفی تٛدٜ اػت.   تغّیُ آٖ
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فـایشی ٚ سٚػتایی صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی، تا تاٝ عااَ ٔغاِقاات     واستشدی ٞای ٔغفؾٝ ٚیظٜ ٞای ٘اؿٙاختٝ تٝ دس استثاط تا تافتٝ

ٓ  9تٛاٖ تٝ وتاب فشا٘ضیغ ا٘ذ. ٔی ٞا وٕه وشدٜ تافتٝ ٔتٙٛفی كٛست ٌشفتٝ اػت وٝ تٝ ؿٙاخت ایٗ دػت تاا  ( 0339)5ٚ ٚاستاای

خلٛف ٔشدْ تختیاسی تٝ تشسػای   فالٜٚ تش ٔغاِقٝ دس . دس ایٗ وتابوشداؿاسٜ  9ٚ تختیاسیی تخت ِشی ٞا ت تافتٝفٙٛاٖ دػ

تٝ ٕٞشاٜ تلٛیش ٔقشفای ؿاذٜ اػات. ٕٞاایٖٛ      سٚ ٞای ِشٞای وٛس ٞا پشداختٝ ٚ ا٘ٛاؿ ٔختّم ٔغفؾٝ تىٙیىی ٚ واستشدی تافتٝ

ٞای ِشی فـایشی تٝ ٔقشفی آٖ پشداختٝ اػت. دس  تٝ( دس وتاتی تا فٙٛاٖ صٖ فـایشی ٚ صٙتٝ، تا تلاٚیش ٔتٙٛؿ اص ص0919ٙ) پٛس

ٞای واستشدی ایـاٖ تاإٞشاٞی   ٞای تختیاسی اص رّٕٝ ٔغفؾٝ دػت تافتٝ (0939) ٞا ٚ ٘مٛؽ اص لاضیا٘ی ٞا، تافتٝ وتاب تختیاسی

سی كاٛست  ٞاای تختیاا   ٞایی وٝ دس صٔیٙٝ تاصٝ ذٚد پظٚٞؾ٘مٛؽ، تشسػی ؿذٜ اػت. ؿایذ تتٛاٖ ٌفت اص ٔق تغّیُتلٛیش ٚ 

تضییٙاات   وااستشد،  تاسیخی، تاصٝ اص ٚرٜٛ ٔختّم ٔقشفی آٖ تٝ ( اػت وٝ دس0933) ٌشفتٝ، وتاب تاصٝ ٞای صٟاسٔغاَ تٙاِٚی

خلٛف ٕ٘ىذاٖ  اػت. دس وشدٜ تافتٝ دػت ایٗ ؿٙاػا٘ذٖ دس ؿایا٘ی وٕه تختیاسی ٞای تاصٝ تلاٚیش آٚسدٖ تا ٚ ٚ...پشداختٝ

واٝ دس آٖ   (0931) ٞایی كٛست ٌشفتٝ اػت. ٔا٘ٙذ وتاب ٕ٘ه ٚ ٘اٖ تٙاِٚی ّم ٘یض پظٚٞؾصٛپا٘ی دس ٔیاٖ فـایش ٔٙاعك ٔخت

ٞای ِشی سا صٝ اص ِغاػ ا٘ذاصٜ ٚ تافت ٚ صٝ اص عیاج تشویاة    ؿاٖ پشداختٝ ٚ ٕ٘ىذاٖ تٝ ٔقشفی ِشٞا، عٛایم ٚ ٔٙاعك ص٘ذٌی

ایُ تختیاسی، فاالٜٚ تاش ٔغاِقاٝ ایاٗ ایاُ اص       دس وتاب پظٚٞـی دستاسٜ (0913) أیشاعٕذیاٖ تشسػی وشدٜ اػت. ٞا تٙذی سً٘

 ٞای واستشدی ایـااٖ سا ٔقشفای واشدٜ اػات. ٞآ صٙایٗ وثیاشی        ٞا ٚ ٔغفؾٝ خلٛف تافتٝ ٚرٜٛ ٔختّم، كٙایـ دػتی ٚ تٝ

ٝ   ٚ صٟاسٔغاَ اػتاٖ دس آٖ ٔختّم ٞای ٌٛ٘ٝ ٚ خٛسریٗ دس ٔماِٝ (0911) ٞاای تختیااسی سا اص    تختیاسی یىی دیٍاش اص ٔغفؾا

تاٛاٖ ٌفات ایاٗ     تا تٛرٝ تٝ پیـیٙٝ رواش ؿاذٜ ٔای    ٞا ٔٛسد ٔغاِقٝ لشاس دادٜ اػت. اتقاد ٚ ٘مٛؽ ٔتذاَٚ دس آٖ تشد ٚعیج واس

ٌأی ٘ٛ دس رٟت ؿٙاػا٘ذٖ تاصٝ تافی صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی تشداؿتٝ ٚ اص ٚراٛد   ٞٙش، ؿٙاػی ٔشدْ اػاع سٚیىشد پظٚٞؾ تش

اص آ٘زاا واٝ أاشٚصٜ     ٞاا سا تذػات آٚسدٜ اػات.    كّی دس تشسػی تغثیمی آٖؿثاٞت تخـی اص تاصٝ تٝ ٕ٘ىذاٖ صٛپا٘ی اٍ٘یضٜ ا

ٞا دس ٔؼتٙذ وشد٘ـاٖ تا ٍ٘اٞی ٔتفااٚت اص   تافتٝ تالی ٔا٘ذٜ، ػقی داسد تا تشسػی ٚ ٔغاِقٝ آٖ ٞای ا٘ذوی اص ٞش دٚ دػت ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٞای پیـیٗ، ٘تایزی رذیذ سا دس ایٗ عٛصٜ اسایٝ وٙذ. پظٚٞؾ
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ٔیذا٘ی تاا غّثاٝ    ٞا واس ا٘ذ وٝ ٔغٛسیت ٔثاعج آٖ ؿٙاػاٖ ٞٙش ٘ؼُ دْٚ دا٘ؼتٝ ٔشدْسا دٞٝ ؽٟٛس  0351ٚ د0391ٝٞٝاٚاػظ دٞ

ٖ  ا٘ذ. ٚیّیاْ فاي ٚ د٘یُ تیثٛیاه اص  ٞٙش سا تیاٖ وشدٜ ؿٙاػی ٔشدْ تغّیّی –ٞٙشٞای تٛٔی تٛدٜ ٚ اِٚیٗ ٔقیاسٞای تٛكیفی  تٙیاا

 اص ٞٙاش فااي،   ؿٙاػی ٔشدْ یىذیٍش ؿذٜ اػت. دس ٔىُّٕ ایٗ دٚ، ٞای ٘ؾشیٝ ٝ تیٗتـات وٝ ٚرٜٛ ؿٛ٘ذ؛ آٖ ٔغؼٛب ٔی ٌزاساٖ

ٝ  آیذ، یقٙی تٝ پٛیایی لثیّٝ ٚ ػثه تٛرٝ ٔی ٔی ٔیاٖ تٝ ػخٗ ػثه تٛدٖ ای لثیّٝ ای تاٛدٖ سا ٔغاذٚدیت ٚ ٔاا٘ـ     وٙذ أا لثیّا

ؿاٛد. اص ٘ؾاش    اػتفادٜ ٞٙش رأقٝ وّی اٞذاف تغمك تشای تٛا٘ذ ٔی ٞٙشٔٙذ وٝ فشدیت صشا دا٘ذ؛ تشای فشدیت ٞٙشٔٙذ ػٙتی ٕ٘ی

 آٚاٞاای  ٚ عشواات  ٞاا،  عاشط  ٞا، عزٓ ٞا، سً٘ )ؿأُ ٞا ٞا، اسصؽ عغ تا آٖ فشًٞٙ ٔثیٗ ٘ٛؿ تشخٛسد رأقٝ، یه ٚی ٞٙش

 اػت ٚ ٔختّم اسصؿی ٞای رٟاٖ ی پذیذآٚس٘ذٜ وٝ داسد ػثىی رأقٝ ٘تیزٝ اػت، دس ٞٙشی ٞای ٔادٜ دس ؿاٖ تزّی ٔغّٛب(ٚ

 سا ٞٙاشی  احاش  ارتٕافی ٚ صٔیٙٝ ػااختاسی،  ٘یض ٔٛلقیت تیثٛیه(. 02: 0395فاي،) سٚد تٝ ؿٕاس ٔی ػاختاس اص آٖ یه ٞٙشی احش

دٞاذ،پغ   رأقاٝ ا٘تمااَ ٔای    افضای تٝ ٚ دادٜ رای خٛد دس سا رأقٝ ٞای آسٔاٖ اتضاسی اػت وٝ ٞٙشی، وٙذ؛ ِزا احش ٔی تغّیُ

 ؿاٙاختی  صیثایی ِزت دسیافت ٔثٙای ٕٞیٗ وٙذٚ ٔی ایزاد رٞٗ دس سا ای خٛب خاعشٜ وٝ اػت ٘غٛی تٝ ٞٙشی ؿی ایٗ ػثه

ٝ  ٔقاا٘ی  ٚ ٞٙشٔٙذ تٝ ٞا اص آ٘زا وٝ ؿىُ»وٙذ  ٚی تیاٖ ٔی(.031-030: 0393تیثٛیه،) ؿٛد ٔی ٞٙش دس  تاشی  ٌؼاتشدٜ  ارتٕااؿ  تا

 ای تٛاٖ تاٝ ٔقاا٘ی   تاؿذ، ٔی د داؿتٝٚرٛ ٚ ٘مٛؽ اؿیا ایٗ پـت دس پٟٙاٖ فىشی ٞای ٘ؾاْ دستاسٜ ٔٙاػة دا٘ؾ داس٘ذ اٌش تقّك

 اٚ ٘یاض  أا داسد آؿىاس ٔقا٘ی ٞٙش، فاي ٘ؾش .اٌشصٝ اص(20ٕٞاٖ: )« ٞا دس استثاط ا٘ذ، دػت یافت آٖ تا ٔؼتمیٓ غیش یا ٔؼتمیٓ وٝ

ٝ  ؿاٛد  ٔی تافج داسد ٚرٛد آٖ ای صٔیٙٝ فشًٞٙ تٛػظ تاٚسی ٔغتٛای ٚ ٞٙشی ؿىُ تیٗ وٝ اتغادی اػت، ٔقتمذ  ٔخاعاة  وا

ٞٙش فاي  ؿٙاػی ٔشدْ تٛاٖ ٌفت دس (.ٔی02: 0395فاي،) وٙذ دسن ٞٙش آٖ رأقٝ افضای ػایش فٟٓ ٕٞضٖٛ سا ٞٙشی احش تتٛا٘ذ

ٞای ارتٕاؿ آفشیٙٙذٜ آٖ تٛدٜ وٝ فااي ایاٗ    اػت ٚ تیاٖ وٙٙذٜ اسصؽ استثاط دس ٔمذع ٞای عٛصٜ تا ٚ تیثٛیه احش ٞٙشی ٕٞٛاسٜ

 .اخاللی ٞؼتٙذ ٞا ایٗ اسصؽ ؼتٝ ٚ تٝ تیاٖ تیثٛیه،ٞٙشی دا٘ ٚ فّؼفی ٞا سا دیٙی، اسصؽ

 بختیاری و چهارمحال تاچه. 3

ٝ "ٚ  "فذَ"تٝ ٔقٙای  "تا "وّٕٝ ؿٛد. ای فاسػی ٔغؼٛب ٔی ٞای فـایشی ٚ سٚػتایی اػت وٝ ٚاطٜ تاصٝ یىی اص ٔغفؾٝ  "صا

ویام( إِٓاا٘ی سیـاٝ فاسػای     )Tascheپؼٛ٘ذ وٛصه وشدٖ،پغ تاصٝ تٝ ٔقٙای فذَ وٛصه یا فذِه اػت. ٞٓ صٙایٗ ٚاطٜ  

 تلاغیش  صٝ،+  تًٙ ٚ ٍِٙٝ ٚ فذَ تا،: اص تاصٝ:»اػت آٔذٜ ٌٛ٘ٝ ایٗ Tāĉe تاصٝ دٞخذا، ی ٘أٝ ِغت .دس(01: 0933)تٙاِٚی، داسد

 .«تاس ی ٍِٙٝ. تاس ٘یٓ وٛصه رٛاِی. تاسی اص وٛصه ی ٍِٙٝ یه. خٛسریٗ اص ٍِٙٝ یهٔا٘ٙذ [. اػت ؿذٜ تـىیُ] وٛصه تای

ٝ  تؼتٗ. تٙذی ؛فذَ تٙذی تاصٝ: »اػت ؿذٜ اسائٝ صیش ؿشط تٙذی تاصٝ فُٕ ایتش ٕٞضٙیٗ، ٝ . تاصا ٗ  تاصا ٝ «تؼات  عمیمات  دس . تاصا

ُ . ٔا٘ٙذ. ٕٞتا. ویُ. سعُ. ٔیضاٖ فذَ؛: »اػت صیش ٔقا٘ی داسای دٞخذا ی ٘أٝ ِغت عثك وٝ اػت فذَ ٕٞاٖ  اص ٔا٘ٙاذ . ٘ؾیاش . ٔخا

. تااس  راض   دٚ اص راض  . تای. تاتاس. تٟاس. تاصٝ. تاٜ. تا. فِىٓ. ٌٛیٙذ تًٙ اسػیف تٝ وٝ تاس عشف یه. تًٙ. تاس ی ٍِٙٝ.رٙغ غیش

 ٚالـ تاصٝ یىی اص .دس:ریُ ٚاطٜ تاصٝ(0933)دٞخذا،. ...«تاس تًٙ دٚ ٔیاٖ تشاتشوشدٖ. صیضی تا صیضی تشاتشوشدٖ. فة. تاس ٘لم

ْ  راایی  راتٝ ٚ ٍٟ٘ذاسی تشای فٕذتاً ٚ ٝداؿت رٛاَ ؿثیٝ ٔلشفی وٝ اػت ٞا صٟاسٔغاِی ٔختق تضسي ٘ؼثتاً ٞای ٔغفؾٝ  ٌٙاذ

ای تا ٔغلَٛ تیـتش ٚ ٔٛلقیت ٔاِی  ٔاِىیت تقذاد تاصٝ ٚاتؼتٝ تٝ ٔمذاس ٔغلَٛ تٛدٜ اػت؛ ِزا خا٘ٛادٜ.اػت سفتٝ تىاس رٛ ٚ

 .(05: 0933)تٙاِٚی: ؿذ٘ذ وٝ ٔقٕٛالً دس ا٘ثاسی تشای رخیشٜ آسد ٚ ٌٙذْ ٍٟ٘ذاسی ٔی تٟتش داسای تاصٝ ٞای تیـتشی تٛد٘ذ



  
 ٜ:تاصٝ، ٍ٘اس٘ذ0تلٛیش ؿٕاسٜ 

 تٛاٖ تٝ خٛسریٗ، خٛس، رٛاَ ٚ ٔفشؽ اؿاسٜ وشد وٝ تٝ دِیُ ؿثاٞت تا تاصٝ اص واستشدی تختیاسی ، ٔی ٞای اص دیٍش ٔغفؾٝ

٘ٙذ تاصٝ، ؿٛد ٚ ٔا تّفؼ ٔی 3. خٛسریٗ دس صتاٖ تختیاسی ٞٛسطیٗسػذ الصْ تٝ ٘ؾش ٔیؿاٖ  ِغاػ واستشد ٚ ػاختاس، ٔقشفی ارٕاِی

دٞٙذ.خٛسریٗ ٔا٘ٙذ  ٔلشف تٛدٜ وٝ صٝ ٍٞٙاْ وٛس ٚ صٝ ٍٞٙاْ ٔؼتمش ؿذٖ ٚػایُ ص٘ذٌی سا دس آٖ رای ٔی ای خٛد ٔغفؾٝ

(، ٚ اص ِغاػ اتقاد ٚ واستشد تٝ ػٝ دػتٝ وّی تمؼیٓ 11: 0939ؿٛد)لاضیا٘ی، ای اػت وٝ دس آٖ وأُ تؼتٝ ٔی كٙذٚلضٝ

ٞای ٔقِٕٛی تشای عُٕ  ٚػایُ لیٕتی، ؿخلی تا٘ٛاٖ ٚ اػٙاد ٚ ٔذاسن، خٛسریٗٞای وٛصه، تشای ٍٟ٘ذاسی  ؿذٜ:خٛسریٗ

ؿٛد)وثیشی،  تٝ رایی ِثاع ٚ سختخٛاب اػتفادٜ ٔی ٞای تضسي وٝ تشای را خٛسان، ٚػایُ واس ٚ ٔشتثظ تا ؿغُ افشاد ٚ خٛسریٗ

0911 :59.) 

 
 ٌوگارود خًرجیه،:2شمارٌ تصًیز
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تش ٚ اعشاف آٖ دٚختٝ ؿذٜ ٚ  خٛسریٗ وٛصه ای ویؼٝ ٔا٘ٙذ داسای دٚ دٞا٘ٝ لشیٙٝ تٛدٜ وٝ اص ٘یض ٔغفؾٝ 1ا ٞٛسخٛس ی

 اص تیـتش وٝ ٔا٘ٙذ ویؼٝ اػت (.ٔفشؽ ؽشفی052: 0913 )أیشاعٕذیاٖ، فٕذتاً تشای عُٕ ٌٙذْ، آسد ٚ غالت تٝ واس سفتٝ اػت
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. دس :ریُ ٚاطٜ ٔفشؽ(0933)دٞخذا،  ٟ٘ٙذ ٚی دس آٖ أخاَ ٚ پتٛ ٚ فشؽ ٚ ٔتىا ٚ ِغاف ػفشٞا دس ٚ را داسد ٌّیٓ ٚ صیّٛ

سختخٛاب دس آٖ ا٘ثاؿتٝ  تشیٗ ٔغفؾٝ سٚػتایی ٚ فـایشی اػت وٝ تٝ ٍٞٙاْ وٛس ٚػایُ خا٘ٝ، ؽشٚف ٚ ٚالـ ٔفشؽ تضسي

 0911ؿٛد)تٙاِٚی، دٜ ٔیؿٛد ٚ ٞش رفت آٖ تش پـت ؿتش عُٕ ؿذٜ ٚ ٍٞٙاْ اػىاٖ دس صادس تٝ فٙٛاٖ تىیٝ ٌاٜ ٘یض اػتفا ٔی

ٞای تضسي  ی ا٘تٟایی خٛد داسای دػتٝ ٞا وٝ فالٜٚ تش ٔفشؽ، تٝ سختخٛاب پیش ٚ ٌاِٝ ٘یض ٔـٟٛسا٘ذ، تش سٚیٝ (. ایٗ ویؼ25ٝ:

رٛاَ دس فشًٞٙ ٔقیٗ  .(03: 0932)افشٚك،  وٝ ؿثاٞت فشاٚاٖ تا ٔفشؽ ٞای ٔٙاعك لـمایی ٘ـیٗ فاسع داس٘ذ صشٔی ٞؼتٙذ

تاس،  ٍِٙٝ یه -9.  ضخیٓ یا ٚ خـٗ پاسصٝ -2.خـٗ پاسصٝ اص ؿذٜ ػاختٝ تضسي ویؼٝ ویؼٝ،-0.( اِ( )دَ یا تٝ كٛست: دُ

ػا٘تی ٔتش اص ٚػظ دٚختٝ 051ٚ فشم 11ٞای ٔٙفشدی وٝ تا عَٛ  : ریُ ٚاطٜ رٛاَ(.ویؼ0999ٝ)ٔقیٗ، آٚسدٜ ؿذٜ اػت

)افشٚك،  ؿٛد ٞا ٘یض تا ص٘زیشٞای دسٞٓ سٚ٘ذٜ تؼتٝ ٔی آٖ ی ٔتلُ تٝ یىذیٍش ٞؼتٙذ ٚ دٞا٘ٝ ا٘ذ، دس ٘تیزٝ داسای دٚ ویؼٝ ؿذٜ

0932 :21)   . 
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 ػاثه  -0:داسد ٚراٛد  اػیؿٙ ػثه ٘ٛؿ دٚ وّی عٛس تٝ. اػت ؿیٜٛ ٚ لافذٜ سٚؽ، عشص، عٛس،فُٕ، ٔقٙای تٝ ِغت دس ػثه

ٝ  ٞاش  ػثه(:Static)ایؼتا  ػاثه  -2دیٍاش،  عثماات  ٞاای  ػاثه  ٔاذاخالت  ٚ خاٛد  دایٕای  تغییاشات  اص راذا  ارتٕاافی  عثما

 دیٍاش  تا ٚ یىذیٍش تا وٝ ٔتماتّی ٔٙاػثات ٚ خٛد داخّی تغٛالت ِغاػ اص ارتٕافی عثمات ٚ ٞا ػثه رشیاٖ(:Dynamic)پٛیا

 سٚیىااشد تااا وااٝ تااٛدٜ پٛیااا ٘یااض فـااایشی ٞٙااش دس . ػااثه(009: 0911سیاٖ پااٛس، )آداس٘ااذ رأقااٝ ٘ؾااشی ٚ فّٕاای ٔشاتااة



 ػاایش  تاا  فضاا،  عثیقات،  تاا  ٞٙاش  ایٗ ی ساتغٝ یقٙی ٌشفت ٘ؾش دس تغّیّی -ػاختاسی صاسصٛب آٖ تشای تٛاٖ ،ٔیؿٙاػی ٔشدْ

 وٝ ؿخلیتی ی ػاص٘ذٜ فٛأُ دس تایذ سا وٝ ػثه صشا .وشد تغّیُ ٌشٜٚ ایٗ خاف ص٘ذٌی تغٗ دس سا آٖ ٚ یافتٝ سا ٔٛرٛدات

ٞای ایّی فـایشی ٘یض ٕٞٛاسٜ ػثه  تافتٝ دس دػت. وشد خالكٝ ٚ رؼتزٛ اػت ای عثمٝ ٚ ارتٕافی ٔغیظ آٖ فٙلش تشیٗ ٟٔٓ

ٞا ؿىُ ٌشفتٝ  ٔختق تٝ خٛد رأقٝ سفایت ؿذٜ، ػثىی وٝ ٔتٙاػة تا ص٘ذٌی فـایشی، لٛٔیت ٚ ٔٛلقیت صیؼتی اعشاف آٖ

راایی تاٝ    ؿاٞذ ؿىُ ٌیشی ٘ٛؿ خاكی اص رٟاٖ تیٙی ٚ ػثه ٞؼتیٓ وٝ دس آٖ تِٛیذ ٔادی تٝ دِیُ راتٝ اػت.دس ایٗ ساتغٝ ٔا

تاشیٗ ؿاشایظ كاٛست تٍیاشد ٚ أىااٖ       سػذ أا داسای فٕش تاالیی اػت دس ٚالـ ٞش ٘ٛؿ تِٛیذ ٔادی تایذ دس ػخت عذالُ ٔی

فـایشی تا ٘ٛفی التلاد ػشٚ واس داسیآ واٝ عاكاُ     -یّی تٛاٖ ٌفت دس ػثه ٚ ؿیٜٛ ا رایی ٞٓ داؿتٝ تاؿذ.تٙاتشایٗ ٔی راتٝ

ا٘ذ ٚ دس ٘تیزاٝ   ای وٝ دس فیٗ ٘اپایذاسی دس آٖ فشًٞٙ ٚ عثیقت تٝ یىذیٍش پیٛ٘ذ خٛسدٜ اػت.ؿیٜٛ ؿیٜٛ ٘اپایذاس ساتغٝ تا فضا

ٛ   داسای فٕك صیادی اػت ٚ ایٗ استثاط تا عثیقت خٛد سا دس تیام ٞاای تافتاٝ    تؼیاسی اص ػغٛط ص٘ذٌی فـاایشی اص رّٕاٝ ٔ

 عشفی،یه اص ٚ وٙذ ٔی تیاٖ سا آفشیٙٙذٜ ارتٕافی ٞای اسصؽ ٞٙشی رأقٝ ایّی، اص عشفی احش تٛاٖ ٌفت دٞذ. ٔی ٞاؿاٖ ٘ـاٖ ٔی

ٖ     داسد، اػات ٚ لاذست   استثاط تشلشاسی تشای اػت ٚ ٕٞضٙیٗ پیشأٛ٘ؾ ٚ احش خٛد اص ػاختاس ٞاای   ٔا٘ٙاذ تاصاٝ ٞاا ٚ ٕ٘ىاذا

ٞای كٛسی أىاٖ پازیش   ٞا اص عشیك لاِة پایٝ ٞٙش ایّی، دسن فٕیك ٚ یافتٗ ػاختاسٞای ٔفٟٛٔی آٖفـایشی صٟاسٔغاَ وٝ تش 

ٚ ػاختاسی ٕٔىاٗ خٛاٞاذ    ؿىّیٚالـ دس ٞٙش فـایشی تغّیُ ػثه ٚ ٞشٌٛ٘ٝ دسیافت ٔقٙایی اص عشیك تغّیُ  تٛدٜ اػت.دس

 تٛد.

 ساختار)ضکل، فرم( -4-1-1 

ؿٛد، خغٛط تیشٚ٘ی ٚ تٝ ٞآ   فشْ تٝ فٙٛاٖ یه ػغظ كاف ٚ دٚتقذی دیذٜ ٔی یا ؿىُ  تشیٗ ارضای ػاختاس، ؿىُ اػت. اص ٟٔٓ

ی ٔزٕٛفاٝ ٔختلاات تلاشی ٚ     ٚ دستشٌیش٘اذٜ  وٙذ، ؿاىُ اػات   آٖ سا اص فضایی وٝ دس آٖ لشاس ٌشفتٝ ٔتٕایض ٔی پیٛػتٝ فشْ ٘یض

ٞا اص دیٍش اؿیا ٔتٕایض ؿاذٜ ٚ ػااختاس    اخلٝتٛاٖ ٌفت ٞشؿی تٝ دِیُ داؿتٗ ایٗ ؿ دیذاسی ؿی اص ٔٙؾش ٔـاٞذٜ وٙٙذٜ اػت. ٔی

ٝ  ٔختّم صٟاسٔغاَ ٚ تختیااسی  ٞای . دس ٔغفؾٝ(32: 0913وٙذ)٘ٛسٚصی عّة،  ٔؼتمُ پیذا ٔی ٓ  اص وا ٗ  ٟٔا  ٚػاایُ ص٘اذٌی   تاشی

 یه ٚرٛد داسد وٝ دس فیٗ تفااٚت ، ٔتاأحش   ػاختاستٙذی ٞای ٔتٙٛفی ٔتٙاػة تا واستشد ٞش ؿٛد ٔی ٔغؼٛب سٚػتاییاٖ ٚ فـایش

 دٚ تاا  وٛصىی ٌّیٓ ؿثیٝ وٝ تافتٝ ؿذٜ یىساسصٝ ٚ رفت تاصٝ ٘یض تٝ فٙٛاٖ یه ٔغفؾٝ، ٕٞیـٝ .تاؿٙذ  ٚ ٚاْ ٌشفتٝ اص یىذیٍش ٔی

ٝ  یاه  آٖ اص یاا  ٚ ٌشدد تثذیُ ٞٓ اص رذا دٚ تاصٝ تٝ ٚ تشیذٜ اػت ٕٔىٗ ٌّیٓ ایٗ.اػت عشفیٗ دس ؿىُ ٕ٘ىذا٘ی ی تٙٝ ٘یٓ  تاصا

ٝ  دٚ ٚ صدٜ تا سا آٖ كٛست ایٗ دس وٝ ؿٛد عاكُ صؼثیذٜ تٟٓ دٚلّٛی ٓ  وٙااس  سا آٖ ی ِثا دس .(09: 0933)تٙااِٚی،  دٚص٘اذ  ٔای  ٞا

ػاختاسؿٙاػی تاصٝ ٞای صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی تٝ تفىیه فٙاكش تـىیُ دٞٙذٜ ٚ اٍِاٛی فٕاٛٔی آٖ تشسػای ؿاذٜ تاا تتاٛاٖ اص       

   ٞا تٝ ٔغاِقٝ تغثیمی ػاختاس ٚ فشْ تاصٝ تا ٕ٘ىذاٖ پشداخت. عشیك آٖ
 تاچٍ کلی ساختار. 1يلجد



 
 (00-09: 0933 تٙاِٚی،)

. تاؿٙذ داؿتٝ خٛد ٕٞشاٜ سا ٌّٝ ٘یاص ٔٛسد ٕ٘ه تا صٛپا٘اٖ، تشای ٕ٘ه ٍٟ٘ذاسی ٚ عُٕ تشای اػت ای ٔغفؾٝ ٕ٘ىذاٖ ٘یض

 ایٗ دس سا خٛد ٔلشفی ٕ٘ه فـایش. اػت عیاتی أشی ٘یض سٚصا٘ٝ ص٘ذٌی تشای صٛپا٘ی ٔلشف تش فالٜٚ ٕ٘ه تٝ فـایش ٘یاص

 ػاییذٜ ٕ٘ه تٟیٝ دس ػختی دِیُ تٝ وٙٙذ. ٔی اػتفادٜ پض ٚ پخت دس ٚ وشدٜ آٚیضاٖ صادس اص ای ٌٛؿٝ دس ٚ سیختٝ ٞا ٕ٘ىذاٖ

 رٌّٛیشی ٕ٘ه سیختٗ اص تا ؿذٜ عشاعی عٛسی ٕ٘ىذاٖ خاعش ٕٞیٗ تٝ داسد؛ إٞیت تؼیاس ٞا آٖ تشای آٖ اص ٔشالثت ؿذٜ،

وٝ تذ٘ٝ ٔغُ ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ه ٚ ٌٌّٛاٜ تشای رٌّٛیشی اص سیختٗ  دػت یه ا٘ذاصٜ تٝ تاسیه ٌٌّٛاٞی ٚ تذ٘ٝ یه داسای.وٙذ

 ٞای رإ٘اصی اص ای دػتٝ تا استثاط تی ٌٌّٛاٜ یه ٚ تذ٘ٝ یه داؿتٗ تا ٕ٘ىذاٖ ا٘ذاصٜ ٚ لغـ .(99: 0931)تٙاِٚی، آٖ تٛدٜ اػت

اصرّٕٝ: آٖ سا تشٌشفتٝ اص پٛػت خلٛف صٍٍٛ٘ی پیذایؾ ایٗ ؿىُ فمایذ ٔختّفی ٚرٛد داسد  ٘یؼت وٝ دس فـایشی

)تٙاِٚی ، دا٘ٙذ  ٞای اِٚیٝ ٚ ٞٓ صٙیٗ تشداؿت اص ٔغشاب ٔؼارذ ٔی عیٛا٘ات، ٔـاتٝ تا ٚسٚدی غاسٞای ٔغُ ػىٛ٘ت ا٘ؼاٖ

 اػت. اكّی تـىیُ ؿذٜ رض صٟاس اص ٞا آٖ ی ٕٞٝ ٚ تٛدٜ یىؼاٖ لا٘ٛ٘ی داسای ٕ٘ىذاٖ . تافت(91: 0933

 ساختار کلی ومکدان. 2جديل

 
 (50: 0931 تٙاِٚی،)

 نقص و رنگ -4-1-2

ٞا  فالٜٚ تش  آٖ ؿٛد؛صشا وٝ دس ای( دیذٜ ٔی ٞای ویؼٝ ٞا)تافتٝ ٞای صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی دس ٔیاٖ ٔغفؾٝ ی تافتٝ صیثاتشیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٗ ٞاای وااس، دس ایا    تش اػاع سٚؽ ٔـخق واستشد ٘مٛؽ ٚ سً٘ تٙذی تذٖٚ اٍِٛی لثّی ٚ تٝ كٛست رٞٙی تاف، اص ٘مٛؿی



ٞا اػاػاً ػٝ ؿیٜٛ: ػٕاق تافی،تافات ٌاشٜ داس ٚ تافات ػاادٜ تاٛدٜ واٝ        ٞای واس دس تافت ویؼٝ ٔٙغمٝ اػتفادٜ ؿذٜ اػت.سٚؽ

عؼاة سٚؽ   ٞاا تاش   ٞای تی ٌشٜ ؿاٖ ٘یض عاشط  ٞای ٌشٜ داس تا تی ٌشٜ ؿاٖ ، دس ٔیاٖ تافتٝ فالٜٚ تش ٔتفاٚت تٛدٖ ٘مٛؽ تافتٝ

٘تیزاٝ   ٞا ّٟٔآ اص آداب ٚ سػاْٛ، فاادات، ٔغایظ اعاشاف ٚ دس      تٛاٖ ٌفت ایٗ عشط ی.ٔ(23: 0932)افشٚك،  تغییش وشدٜ اػت

تٛاٖ دس  تٛرٝ تٝ تٙٛؿ دس عشط ٚ ٘مؾ، ٔی صٝ ٘یض ٕ٘ٛد پیذا وشدٜ اػت. تاصٝ ٞای صٟاسٔغاَ سا تا تا ٞا تٛدٜ وٝ دس فشًٞٙ آٖ

 ىُ تاصٝ كٛست ٌشفتٝ اػت:ػٝ ٌشٜٚ وّی تمؼیٓ وشد وٝ ایٗ تمؼیٓ تٙذی تش اػاع تضییٙات تخؾ ٕ٘ىذا٘ی ؿ

ٞایی وٝ اص ٌثٝ  ای صٟاسٔغاَ ا٘ذ، ٌشٜٚ دْٚ، تاصٝٞ ٞایی وٝ ٔشتثظ تا عشط ٌّفشً٘ فشؽ ٌشٜٚ اَٚ، تاصٝتٝ ٘ؾش تٙاِٚی 

ٞای  تٛا٘ٙذ تٝ ؿاخٝ ٞا ٔی ا٘ذ.اِثتٝ ٞشوذاْ اص ایٗ ا٘ذ ٚ ٌشٜٚ ػْٛ وٝ اص تشویة دٚ ٌشٜٚ دیٍش ؿىُ ٌشفتٝ ٞای ِشی ٔایٝ ٌشفتٝ

 ؿذٜ ؿٙاختٝ ٞای تافتٝ دػت دیٍش تا صٟاسٔغاَ ٞای تاصٝ ٔـتشن ٘ىات اػاع تشی ٘یض تمؼیٓ ؿٛ٘ذ.ٞٓ صٙیٗ تش وٛصه

 ٚ داؿتٝ ؿٟشت صٟاسٔغاَ تافی فشؽ دس دیٍش ٔٙاعك تمیٝ اص تیؾ وٝ ٔٙغمٝ پٙذ دس سا ٞا آٖ تٛاٖ ٔی فشؽ، ٔا٘ٙذ تختیاسی

ٞای ٔتذاَٚ دس تاصٝ ٞا  تشخٛسداس٘ذ ٚ تش ایٗ اػاع سً٘ خٛد خاف اكاِت اص آٔیضی سً٘ دس وٝ ٕ٘ٛد تمؼیٓ ؿاخق ا٘ذ،

 :ؿأُ ٔٙاعك تٛاٖ ؿٙاػایی وشد.ایٗ سا ٔی

 ٚ ٞای صادٌاٖ تاصٝ :ب ،ٔتٙٛؿ سٍ٘ی ٞای عاؿیٝ ای ٚ ػشٔٝ ػأاٖ، داسای تاصٝ ٞایی تا صٔیٙٝ ٚ ؿٟشوشد،صاِـتش :اِم

 ؿاد ٞای واسٌیشی سً٘ تا تٝ (فشاد٘ثٝ دؿت، ػفیذ) ضیٔشو سٚػتاٞای :د ای، لٟٜٛ صٔیٙٝ صٟاسٔغاَ تا ؿٕاَ سٚػتاٞای

 ٚ غشب :ٜ ػفیذ ، ٚ ػیاٜ داسای تاصٝ ٞایی فٕذتاً (ِشدٌاٖ اعشاف) رٙٛتی سٚػتاٞای :د لشٔض، ٚ صسد اسغٛا٘ی، ػثض، كٛستی،

 .(92-99:  0933)تٙاِٚی،  وٓ دس تافت تاصٝ ٞا سٍ٘ی تٙٛؿ تا تاصفت، ٞای دسٜ



 َای چُارمحال ر تاچٍَای متدايل د طزح. 3جديل

 
 ٍٜ٘اس٘ذ

ؿٛد ٚ اعؼاػی وٝ ایٗ  ٞا تٝ دػت ص٘اٖ فـایشی ٚ سٚػتایی تافتٝ ٔی تافتٝ ٞای تختیاسی ٘یض ٔا٘ٙذ ػایش دػت ٕ٘ىذاٖ

ٞا اص ؿاٞىاسٞای ٞٙش فـایشی ٔغؼٛب  تافٙذٌاٖ تٝ صٛپا٘اٖ خٛد داس٘ذ تٝ خٛتی دس واسؿاٖ پیذاػت تا رایی وٝ تشخی اص آٖ

تٛدٜ ٚ تٝ ِغاػ تشویة تٙذی ٚ ٘مٛؽ،  تشخٛسداس ٚعذت اص... ٚ تٙذی تشویة تافت،سً٘ آٔیضی، ا٘ذاصٜ، ِغاػ ؿٛ٘ذ. اص ٔی

ٞای ٔىشس،  ٞای ٔٙؾٓ ،صٙذضّقی ٞا تشؿٕشد. ٘مؾ عٛم،ساٜ ساٜ یا ٘یٕٝ اطدٞا،صٙذضّقی تٛاٖ دس آٖ ٞای ٔتٙٛفی سا ٔی عشط

ؿٛ٘ذ وٝ تا  ٞای تىاس سفتٝ دس ٕ٘ىذاٖ تختیاسی ٔغؼٛب ٔی عشطٌُ ٚ ٌیاٜ اص ٌشٜٚ  ٔاٞی،پش٘ذٜ)ٔشك(، ػتاسٜ خشصٍٙی ٚ

آتی،  ػثض، ٞای سً٘ اص فٕذتاً ٞا ٕ٘ىذاٖ دس اوخش.اٍ٘یض٘ذ تشٔی سا ای تیٙٙذٜ ٞش ٞایی ٔٙاػة ٚ صـٓ ٌیش تغؼیٗ اػتفادٜ اص سً٘

 . (51-59: 0931)تٙاِٚی، اػت ؿذٜ اػتفادٜ ای لٟٜٛ ٚ صسد ٚ تیشٜ، لشٔض

 دايل در ومکدان چًپاویَای مت طزح. 4جديل

 تًضیح ومکدان طزح خطی وقش

 حًض

 

  
ٚرٛد یه ِٛصی تضسي دس ٚػظ ٔا٘ٙذ تش٘ذ 

ٌفتٝ  "عٛم"فشؽ وٝ دس اكغالط ِشی
 ؿٛد. ٔی

  راٌ راٌ

  
داسای تشویة تٙذی ساٜ ساٜ، وٝ اص عشط 

اػتفادٜ ؿذٜ ٚ دس دٚ رٟت  "٘یٕٝ اطدٞا"
 ا٘ذ. لشاس ٌشفتٝ



 چىدضلعی

 

 
ٞایی ٔـاٝت ٚ  ایی تا تشویة تٙذیٞ ٕ٘ىذاٖ

ٞای  رضییات ٔتفاٚت وٝ ٍٕٞی اص صٙذضّقی
ٞا سا دس صٙذ  تٛاٖ آٖ ا٘ذ.ٔی ٔٙؾٓ تـىیُ ؿذٜ

دػتٝ وٛصه ؿأُ:عشط ػتاسٜ، ٔشتـ، الٝ٘ 
ٚ .. تمؼیٓ وشد، وٝ  ص٘ثٛسی، صٙذضّقی ٔىشس

ٌاٞی تا ٌُ ٚ ٌیاٜ فضاٞای خاِی پش ؿذٜ 
 اػت.

 ماَی

 

 

س ؿىُ عثیقی ٘مؾ ٘ـذٜ ٔاٞی ٞیش ٌاٜ د 
تافتٝ  ٞایی ٌٛؿٝ صٟاس ٕٞشاٜ تٝ ٕٞٛاسٜ ٚ

آٖ  ؿذٜ وٝ ٔتٙاػة  تا تشداؿت فشؿثافاٖ اص
 تٛدٜ اػت.

 پزودٌ

 

 

ؿٛد،  ٞا دیذٜ ٔی ٔشغی وٝ دس ایٗ ٕ٘ىذاٖ
ی ٔخلٛف ِشٞای تختیاسی اػت   پش٘ذٜ

وٝ آٖ سا تٍٙـت یا تٍٙؾ ٔی ٘أٙذ وٝ 
 ٕٞاٖ ٌٙزـه اػت ٚ  دس تؼیاسی اص

 ؿٛد. ٞا دیذٜ ٔی ٞای آٖ تافتٝ دػت

 گیاٌ ي درخت

ٞای  تشیٗ تشویة تٙذی ٌُ ٚ ٌیاٜ اص ٔـخق  
ِش تختیاسی اػت وٝ یادآٚس تٟاس دس 

صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی تٛدٜ ٚ ٕٞٛاسٜ اص 
 ٔغیظ اعشاف آٖ ٞا ػشصـٕٝ ٌشفتٝ اػت.

 ٍٜ٘اس٘ذ

 معناضناسی)آضکار،پنهان(. 5

ٔفٟٛٔی واٝ یاه   "وٙٙذ: ٌٛ٘ٝ تقشیم ٔی سا ایٗ "ٔقٙا"ا٘ذ. دٞٙذ سا ٔقٙا دا٘ؼتٝ ٞا ٘ـاٖ ٔی ٘ضٝ وٝ آٖٞا ٚ آ ٕٞٛاسٜ ٕ٘ادٞا،  ٘ـا٘ٝ

دس ٚالـ ٔقٙاا   (92-99: 0911)ٌیشٚ، ،  "دادٜ ؿٛدتٛا٘ذ تٝ آٖ اسراؿ  ٔفٟٛٔی وٝ ٔٛضٛؿ یه فىش ٔی "ٚ"٘ـا٘ٝ تیاٍ٘ش آٖ اػت

 آٖ ػغظ ٚ ٘ٛؿ أا داسد ٔقٙا ٘یض ٕٞٛاسٜ ٞٙشی دٞذ. احش رذیذ لشاس ٔی٘ٛفی ساتغٝ اػت ٚ ایٗ ساتغٝ، ٔقٙایی سا دس تغٗ ٔقٙایی 

ٖ 31ٕ٘ٛدی ٚالقی یا خیاِی، فیٙی یا رٞٙی)ٕٞااٖ:  ٕ٘ٛد عثیقت ٚ رأقٝ اػت: تاص ٞٙشی تاص دس ٚالـ احش .اػت ٔتفاٚت  (. دیاذ

ٝ ٘ وٝ یه صشا .اػت آٖ ٕٔىٗ ٔقا٘ی اص یىی فٟٓ الصٔٝ آٖ، واسوشدی ارتٕافی صٔیٙٝ دس احش  ٕ٘ااد تاش سٚی احاش ٞٙاشی     یاا  ـاا٘

ٗ  ٟٔٓ ا٘ؼا٘ی ٔٛلقیت ٚ ٞٙشٔٙذ تٛدٜ فشد تقأُ تا دس وٝ داؿتٝ خٛد د٘ثاَ تٝ سا فشٍٞٙی سدپای ٕٞٛاسٜ ُ  تاشی  آٖ تِٛیاذ  دس اكا

 .سا داؿتٝ اػت ٔٛلقیت ٚ فشًٞٙ آٖ تٝ ٚاتؼتٝ ٔقٙایی ٘تیزٝ دس ؿٛد، ٔغؼٛب ٔی ٘ـا٘ٝ

تاصٝ ٚ .تاؿذ ٔی ٞا آٖ خاِك فشًٞٙ تٝ ٚاتؼتٝ وٝ داسد ٚرٛد ٔتٙٛفی ٔقا٘ی ٘یض یفـایش ٚ سٚػتایی ٞای تافتٝ دػت پغ دس

وٝ  ا٘ذ.صشا ٞایی ٞؼتٙذ وٝ فالٜٚ تش ٔقٙای آؿىاس واسوشدی،  داسای ٔقٙای ٟ٘فتٝ دس خٛد ٘یض تٛدٜ تافتٝ ٕ٘ىذاٖ اص رّٕٝ دػت

 ٚ فمش تٝ ٞٓ ٔا ادتیات دس وٝ رایی تا تٛدٜ ٌیػاد ٚ لٙافت ٕٞٛاسٜ فـایشی ٚ سٚػتایی فشًٞٙ دس پؼٙذیذٜ ٚ ٘یىٛ كفات اص

 ٔفْٟٛ تٝ "٘اٖ" وّٕٝ  فـایش ٚ سٚػتاییاٖ اص تؼیاسی ٔیاٖ دس.اػت ؿذٜ دادٜ د٘یٛی ٞای داسایی تٝ ٘ؼثت تاالتشی ٔشتثٝ ٘ذاسی

 تزای غزایی وشدٖ ٍضیٗرای ایٙىٝ تش فالٜٚ صیشا.داسد ؿٟش٘ـیٙاٖ ٔیاٖ دس ٘اٖ اص تیـتش ٔقٙایی ٘اٖ، ؿٛد، ٔی تىاستشدٜ غزا وأُ

 فشًٞٙ دس وٝ را آٖ اص ٌفت تٛاٖ ٔی.تش٘ذ ٔی تؼیاس س٘ذ ٚ صعٕت ٘یض آٖ وشدٖ دسػت تشای ، ٘ذاسد أىاٖ تشایـاٖ ٘اٖ

  عأُ ی ٔغفؾٝ (00: 0931)تٙاِٚی،ؿٛد ٔی ٔغؼٛب اِٟی تشوات تشیٗ ٟٔٓ اص ٚ دا٘ٙذ ٔی وأُ غزایی تٟٙایی تٝ سا ٘اٖ فـایشی

 تیشٖٚ آٖ اص ای ؿٛد، دا٘ٝ الصْ دلت آٖ عُٕ ٚ ٘مُ دس ا٘ذ تا تافتٝ عٛسی سا آسد، ٟ٘ایت ٚ دس ٌٙذْ رٛ، ٙییق آٖ اِٚیٝ ٔٛاد

 ٕٞٛاسٜ وٝ ؿذٜ تافتٝ ٔتٙٛؿ ٘مٛؽ  ٚ عشط تا واس ایٗ تشای ٔٙاػة اتقاد تٛدٖ داسا تا تاصٝ .اعتشأی كٛست ٍ٘یشد تی ٚ ٘یفتادٜ

 تاصٝ ٔغتٛای تا ٔتٙاػة ؿایذ. اػت وشدٜ اعاعٝ ٕ٘ىذاٖ ٘مؾ سا آٖ عشط ٙزٓپ یه تمشیثاً صٟاسٔغاَ ٞای تاصٝ اوخشیت دس



 تشدٜ تٟشٜ اػت ٔمذع وٝ ٕ٘ادی ٘یض ٕ٘ىذاٖ وّی عشط ٚ ػاختاس اص اػت، اعتشاْ ٚ لذاػت داسای فـایشی ٔشدْ تشای وٝ

 اػت وٝ كفاتی "ٕ٘ه" فـایشی ٚ ایّیاتی فشًٞٙ دس ٞا آٖ تشیٗ اسصؽ تا اص یىی دیٍش خذاٚ٘ذ ٞای ٘قٕت تیٗ صیشا دس .تاؿٙذ

 ٔشدْ خاعش ٕٞیٗ تٝ آٚس٘ذ. ٔی آٖ ٕٞشاٜ تٝ ٕ٘ه ٘اْ ٚسای سا ٘ٛاصی ٟٕٔاٖ ٚ رٛإ٘شدی ؿٙاػی، عك ؿىشٌضاسی، صٖٛ

 ؿىؼتٗ ٚ ٕ٘ه خٛسدٖ تٝ ؿٛد، ٔی ٌفتٝ ٘ـٙاع عك افشاد تٝ ٘ـٙاع ٕ٘ه صٖٛ ٞایی ٚاطٜ ٚ خٛس٘ذ ٔی لؼٓ ٕ٘ه تٝ تؼیاسی

 عك: صٖٛ ٕ٘ادٞایی.داسد ٘یض ٕ٘ه تٛدٖ ٕ٘اد اص ٘ـا٘ی ایشا٘ی فشًٞٙ دس ٕ٘ه ٔختّم ٔقا٘ی ایٗ.وٙٙذ ٔی ٔتٟٓ ٕ٘ىذاٖ

. (09-09: 0931)تٙاِٚی،داؿتٙی دٚػت ٚ ٕ٘ىی ای صٟشٜ تٝ ٞا صٟشٜ تشخی وشدٖ تـثیٝ صیثایی، عتی ٚ پیٕاٖ ٚ فٟذ ؿٙاػی،

 ػاختاس وٝ را آٖ اص.تشد پی آٖ لذاػت عتی ٚ یتإٞ دسرٝ تٝ تٛاٖ ٔی ٘یض ٕ٘ىذاٖ ػاختاس ٚ ؿىُ اص ٔفاٞیٓ، ایٗ ٚسای

 دس ٞا رإ٘اصی ایٗ عشط وٝ دادٜ تـىیُ سا فـایش ٞای رإ٘اصی ؿثیٝ ؿىّی اػت ٌٌّٛاٜ ٚ تذ٘ٝ یه اص ؿذٜ تـىیُ ٕ٘ىذاٖ

 ٚ ؿىُ ٖتٛد ٘ضدیه.ا٘ؼاٖ ػش تا استثاط دس ٌٌّٛاٜ یه ٚ ا٘ؼاٖ تذٖ تا استثاط دس صٔیٙٝ یه یقٙی.اػت ا٘ؼاٖ تذٖ تا استثاط

 فـایش ٔیاٖ دس تافتٝ دػت ایٗ لذاػت ٌٛیای ٘ٛفی تٝ خٛد خذاٚ٘ذ تا استثاط دس ٞٓ آٖ ا٘ؼاٖ تذٖ تا تافتٝ ایٗ ػاختاس

 ایٗ لذاػت دسرٝ اص ٔقٙٛی ٘ـا٘ی ٞٓ ٚ تٛدٜ ؿاٖ ص٘ذٌی ٘یاصٞای تشیٗ اسصؽ تا اص یىی ٍٟ٘ذاسی تشای ٔغّی ٞٓ وٝ. تاؿذ ٔی

 .اػت إٞیت عایض داس ٔقٙا ٘ـا٘ی ٕضٖٛٞ آٖ ػاختاس وٝ داسد تافتٝ دػت

 نتیجه گیری

     ٝ ٝ  تا تٛرٝ تٝ ایٙىٝ دس ایٗ پظٚٞؾ تاصٝ ٚ ٕ٘ىاذاٖ تاٝ فٙاٛاٖ دٚ دػات تافتا ٝ   ی ویؼا ای ٔـاتشن یقٙای    ای دس فشٞٙاً ٚ صٔیٙا
ت تاٝ  صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت، ٘مؾ ٔغتٛای فشٍٞٙی یه احش دس عَٛ صٔاٖ وٝ صٍٛ٘ٝ اص یه عشط ٚ تافا 

عشط ٚ تافت دیٍش ا٘تماَ ٔی یاتذ ٚ یا صٍٛ٘ٝ خٛد سا تٝ ٞٛیت رذیذی ٔٙتمُ ٔی وٙذ، آؿاىاس ٚ پشإٞیات ٌشدیاذ ٚ فاالٜٚ تاش      

ؿاٖ تاٛدٜ واٝ ٞاش     ؿىّیٞا اص ِغاػ صیثایی ؿٙاػی، ػاختاس  تشیٗ ؿثاٞت آٖ ٚرٝ تٕایض، داؿتٗ ٚرٜٛ تـاتٝ خٛدٕ٘ایی وشد. فٕذٜ

ا٘اذ. تاٝ رٟات     ٚ ٘مٛؽ فـایش تختیاسی یقٙی: ٔتأحش اص آداب ٚ سػْٛ، ٘یاصٞا ٚ عثیقت اعشاف تٛدٜٞا  دٚ عأُ ػثه ٚ ػیاق تافتٝ

ػاختاس، عشط وٛصه ؿذٜ ٕ٘ىذاٖ تش سٚی اوخشیت تاصٝ ٞا تافتٝ ٚ لاتُ سٚیت اػت وٝ ٘مٛؽ تىاس سفتاٝ دس داخاُ ایاٗ تخاؾ     
ٞا سا دس ػٝ عثمٝ ٘مٛؽ ّٟٔٓ اص ٌاُ فش٘اً،    دیذٜ ٚ آٖٕ٘ىذا٘ی ؿىُ، فأّی تشای عثمٝ تٙذی تاصٝ ٞا  تٝ ِغاػ عشط ٚ ٘مؾ ٌش

ا٘اذ تاا    آ٘زا وٝ ٞشدٚ تٝ فٙٛاٖ ٔغفؾٝ ی لاتُ عُٕ، اػتفادٜ ؿذٜ تشٌشفتٝ اص ٌثٝ ِشی ٚ ٘مٛؽ تّفیمی لشاس دادٜ اػت. ٞٓ صٙیٗ اص

ی عُٕ ٔٛاد ٔاٛسد ٘یااص   ای تشا ایٗ تفاٚت وٝ یىی دس اتقاد وٛصه تشای عُٕ ٕ٘ه ٚ دیٍشی دس اتقاد تضسي ٚ تٝ ؿىُ دٚ ویؼٝ
ٞا دِیّی تش اعتشاْ ٚ لذاػت ؿاٖ  اص رٙثٝ ٔقٙاؿٙاػای دس ٔیااٖ    ی ٘اٖ، فالٜٚ تش ایٗ ٘مؾ واسوشدی ؿاٖ، إٞیت تاس داخُ آٖ تٟیٝ

ٝ  یاا  ص٘ٙذ ٔی ٔخلٛف ٘ـا٘ی واالیی ٞش سٚی أشٚصٜ وٝ عٛس رأقٝ ٔذ٘ؾش ؿذٜ اػت. یقٙی ٕٞاٖ  ٘ٛیؼاٙذ،  ٔای  آٖ سٚی ای رّٕا

ٖ  ٚ ٞاا  رإ٘ااصی  ٞاا،  ٔغاشاب  ٔؼارذ، دس واستشد ٚاػغٝ تٝ وٝ ٕ٘ادی. اػت تشدٜ تٟشٜ ٔمذع ٕ٘ادی اص ٘یض تیاسیتخ تافٙذٜ  ٕ٘ىاذا

 تاش  سا آٖ اص ٕ٘اادی  تثافاذ  تاسیاه  ٚ وٛصاه  ٕ٘ىذاٖ ٔا٘ٙذ سا خٛد ٔغفؾٝ ایٙىٝ تزای اٚ.اػت تٛدٜ اعتشاْ داسای ٚ ؿذٜ ؿٙاختٝ

ٝ  ٞٓ ٚ تاؿذ تشخٛسداس تاس عُٕ تشای خٛد یاص٘ ٔٛسد ؽشفیت اص ٞٓ وٝ اػت تافتٝ تاصٝ سٚی ُ  تااس  إٞیات  دسرا ٝ  داخا  سا ٔغفؾا

تشیٗ دِیُ ٚرٛد ایٗ ٘مؾ تش سٚی ٔؼاعت تاصٝ تاٛدٜ   ؿٛد وٝ ؿایذ تتٛاٖ ٌفت ایٗ واستشد ٕ٘ادیٗ اص ؿىُ ٕ٘ىذاٖ اكّی تیاٍ٘ش
 اػت.

 تغّیُ : تزضیٝ 5ٚرذَٚ ؿٕاسٜ

 شباَت َا مؤلفٍ
 تفايت

 تًضیح
 ومکدان تاچٍ

 فشْ ٔؼتغیّی ؿىُ ٕ٘ىذاٖ کلی شکل
فشْ وأُ 
 ٕ٘ىذاٖ

آٖ تىاس  ٔؼاعت  پٙزٓ ٕ٘ىذاٖ دس یه ؿىُ ٞا دس اوخشیت ػاختاس تاصٝ
 سفتٝ اػت.



 
معىای 
 آشکار

 
 تشای ٔغفؾٝ

 ٍٟ٘ذاسی ٚ عُٕ

 
 ٚ رٛ ٍٟ٘ذاسی
 ٌٙذْ

 
 ٕ٘ه ٍٟ٘ذاسی

ٞای  تافتٝ ٞای ویؼٝ ای  ٔا٘ٙذ تاصٝ ٚ ٕ٘ىذاٖ اص رّٕٝ دػت ٔغفؾٝ
تشیٗ ٔغلٛالت فـایشی ٚ  ا٘ذ وٝ ٞش وذاْ ضشٚسی سٔغاَ ٚ تختیاسیصٟا

 وٙٙذ. عُٕ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔی سٚػتایی سا

 
 معىای پىُان

 
 ٔمذع

 
 
- 

ػادٌی اص ٔشتثٝ تاالیی تشخٛسداس  ٚ لٙافت فـایشی ٚ سٚػتایی فشًٞٙ دس
تشیٗ  ای صٖٛ آسد ٚ ٕ٘ه وٝ تا آٖ ٟٔٓ اػت، تٙاتشایٗ ٔغلٛالت اِٚیٝ

وٙٙذ اص تشوات اِٟی ٔغؼٛب ؿذٜ ٚ ٔمذع ٚ  سا تشعشف ٔی ٘یاصٞای خٛد
 داسای اعتشاْ تٛدٜ اػت.

 ٍٜ٘اس٘ذ

ٞٙش ٔٛسد ٔغاِقٝ  ؿٙاػی ٔشدْ ػاختاسی،  تش اػاع سٚیىشد اص ٘ؾشدس ایٗ پظٚٞؾ تاصٝ ٚ ٕ٘ىذاٖ صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی 

ای  ٞای ویؼٝ ای تشای ٔغاِقات دیٍش ٔغفؾٝ اٍ٘یضٜ ٞا تشداؿتٝ تاؿذ ٚ أیذ داسد لشاس ٌشفت تا ؿایذ  لذٔی دس ؿٙاخت تٟتش آٖ

ٞای ٔختّم فّٕی اص  سٚػتایی ٚ فـایشی صٟاسٔغاَ ٚ تختیاسی ٚ یا دیٍش ؿٟشٞای وـٛس اص ٘مغٝ ٘ؾشٞای ٔتفاٚت دس صٔیٙٝ

 رّٕٝ ٔقٙاؿٙاػی ؿٙاختی، واستشد ؿٙاػی، سٚیىشدٞای تیٙأتٙی ٚ .. ایزاد وشدٜ تاؿذ.
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