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Abstract: 
 
Earthquake, in most cases causes destructive damages on human settlements. In Iran, too, 

earthquake is a terrible disaster and it depends mostly on incorrect situation of urban planning 

and design of our cities. The goal of this article is obtaining urban planning and design ways to 

reduce cities' vulnerability against earthquake. For this purpose, analytical research method 

with case study has been used. So, the article tried to define urban planning and design criteria, 

and study about one of the most important urban elements, “urban open space”, and its role to 

reduce vulnerability of cities against earthquake. The case study is district No1 of Mashhad 

metropolis. The Result of this research shows that urban open spaces have a basic role in 

mitigating vulnerability of cities against earthquake. Planning and design of these spaces 

according to urban planning principles can help achieving cities with upper grade of safety 

against earthquake. 
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 مقذمه -1

ّ تليبت  گزاؽتٍَّْؿ صلضلَ تبحیشات هخشثی ثش عکًْتگبٍ ُبی اًغبًی 

الصم اعت چبسٍ ّ ثٌبثشایي  عٌگیٌی ثش عبکٌبى آًِب ّاسد هی عبصد

 فْست گیشد. عبًضَ ثشسّی ؽِشُبُبیی رِت کبُؼ تبحیشات ایي اًذیؾی

 ِبییىقبلیت ثَ هخبثَ ؽشىی اًغبًِب ّ داسای کبلجذی ُغتٌذ کَ ؽِشُب

 یقٌی ّىقبلیتِب ُشچَ ؽشه ٍشاسگیشی اًغبى .دس خْد ربی دادٍ اًذ سا

گشدد.اص پزیشتش ثبؽذ،هیضاى تليبت ًیض ثیؾتش هی کبلجذ ؽِشُب آعیت

تْاى ثَ تشاکن ثبالی پزیشی سا اىضایؼ هی دٌُذ هی رولَ هْاسدی کَ آعیت

ُب،ثبىت ىؾشدٍ ّ پشتشاکن عبختوبًی، فشك کن ّ روقیتی عکًْتگبٍ

. ؽِشُبی ًوْدیت ثبالی هقبثش ّ ًجْد ّ کوجْد ىضبُبی ثبص اؽبسٍ هضقْس

املت داسای ثبىتی ىؾشدٍ  ،ؽبىتْعقَ ثذّى ثشًبهَکؾْس هب ثب تْرَ ثَ 

اٍتقبدی ّ صتی عیبعی هبًـ  ىشٌُگی، هختلو رنشاىیبیی، فْاهلثْدٍ ّ 

هغبلَ اسصػ  فوْهی دس آًِب ؽذٍ اعت. گیشی ىضبُبی ثبص ّاص ؽکل

ُبی اٍتقبدی سا ثَ خْد رلت کشدٍ ّ هْرت هیي ًیض تْرَ ثٌگبٍاٍتقبدی ص

 اهشثشداسی اص آى فْست گیشد کَ ًتیزَ ایي ؽذٍ اعت کَ صذاکخش ثِشٍ

ُبی عبختوبًی،فشك پبییي هقبثش ّ ىَش ؽذیذ ىضبُبی ثبص اىضایؼ تشاکن

ًگبٍ تبکٌْى اص عشىی .[1] هی ثبؽذدس ؽِشُب ّ هخقْفب کالى ؽِشُب 

هتْرَ ثَ هَبّم عبصی ثٌبُب  ثیؾتشذیشاى ؽِشی ثَ صلضلَ هغئْالى ّ ه

ثْدٍ اعت ّ تب کٌْى عبخت ّ ثبىت ؽِشُب ّ ىضبُبی ثبص ؽِشی ّ ًَؼ ّ 

تبحیشؽبى دس کبُؼ احشات ّ ثِجْد سًّذ اهذاد سعبًی ّ اٍذاهبت ثقذی 

 آى،کوتش هْسد تْرَ ٍشاس گشىتَ اعت.

یشاى دس خقْؿ ثب تْرَ ثَ هٍْقیت ا ؽذٍ اعتعقی  هَبلَدس ایي 

ُیوبلیب ّ ُوچٌیي آعیت پزیشی اکخش  -ٍشاسگیشی دس کوشثٌذ صلضلَ آلپ 

عجیقی ّ  عبًضَؽِشُبی کؾْس ّ اص رولَ کالى ؽِش هؾِذ دس ثشاثش ایي 

اثقبد هِن احشگزاسی ؽشایظ ثضشاًی ّ تجقبت ّیشاًگش آًِب، هجبًی ّ 

هختلو  دس هشاصلهشتجظ ثبىضبُبی ثبص ؽِشی ّ ًَؼ ایي ىضبُب هيبُین

ای ّ هتٌبعت ثب ًْؿ اعتيبدٍ ؽذٍ هْسد ثشسعی ّ تضلیل ّاٍـ ٍْؿ صلضلَّ

ّ یب  ؽذٍ سّد اهکبًبتی دس آًِب پیؼ ثیٌیاًتؾبس هی ُبکَ اص ىضب

 .گشددتْفیَ ُبیی اسائَ 
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عبخت عجیقی کؾْس هب صلضلَ سا ثَ فٌْاى یکی اص هخشثتشیي ّ تِذیذ 

صیبت اًغبًی هغشس ًوْدٍ اعت ّ ثشسعی تبسیخ  کٌٌذٍ تشیي فْاهل اًِذام

ًؾبى هی دُذ کَ ُش اص چٌذ گبُی هٌبعٌ ّعیقی اص کؾْسهبى تْعظ ایي 

ی ّ هبلی ثغیبس ثش ربی هبًذٍ عجیقی هٌِذم ؽذٍ ّ آعیت ُبی ربً عبًضَ

[. ثی تشدیذ دس چٌیي ّضقیتی،کبُؼ تليبت ّ اىضایؼ ضشیت اهٌیت 2اعت]

عشهبیَ ُبی اًغبًی ّ میش اًغبًی هزتوـ  ارتوبفی ّ هِوتش اص آى صيؼ

ُش ربهقَ هضغْة هی ؽْد؛ دس  غتی رضّ ّؽبیو ّ اّلْیت ُبی افلیُبی صی

دس هقشك تِذیذ  اٍتقبدی ّ کبلجذی ربهقَ میش ایي فْست ُغتی ارتوبفی،

ثب تْرَ ثَ ٍشاس گشىتي ؽِش هؾِذ دس پٌَِ ی ثب [. 1]رذی ٍشاس هی گیشد

ؽِشعبصی ّ کوجْد ؽذیذ ىضبُبی  کیيیتي ثْدى خغش لشصٍ خیضی ثبال ّ پبیی

 ، ضشّست هغبلقَآًِب ثبص ّ عجض ؽِش هؾِذ ّ فذم اعتيبدٍ اص پتبًغیل

تضَیٌ صبضش عقی دس اًزبم ایي  .گشدد اصغبط هی صهیٌَتضَیٌ دس ایي ّ

ىضبُبی ثبص هْرْد ؽِش رِت  ِبیاعتيبدٍ اص پتبًغیلثشسعی ًضٍْ  اهش ّ



اص ایي سّی ثشای ؽِشًّذاى داسد. ایوٌییزبد کبعتي اص خغشات صلضلَ ّ ا

پزیشی ؽِش دس دس اداهَ اثتذا ثَ ثیبى هيبُین هشتجظ ثب صلضلَ ّ آعیت

دس ؽِشپزیشی پشداختَ  ّ عپظ ًَؼ ىضبُبی ثبص دس کبُؼ آعیت ثشاثش آى

هشاصل هختلو ٍّْؿ صلضلَ سا هغشس ًوْدٍ ّ دس اًتِب ًیض ثب اعتيبدٍ 

ائَ ساُکبسُبیی دس رِت اىضایؼ ایوٌی ّ کبُؼ اص ایي هيبُین،عقی دس اس

 پزیشی هضذّدٍ هْسد هغبلقَ دس ثشاثش صلضلَ گشدیذٍ اعت.آعیت
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ثبؽذ کَ هیضاى گیشی سیغک هیاًذاصٍهيِْم آعیت پزیشی، هقیبسی ثشای  

تْاًبیی یک پذیذٍ سا رِت هَبثلَ ثب صْادث ّ سّیذادُب ّ هَبّهت دس 

آعیت پزیشی ؽِشی ًیض هیضاى خغبستی  .[3دُذ]کلی ًؾبى هی ُبیثشاثش آعیت

اعت کَ دس فْست ثشّص عبًضَ ثَ یک ؽِش ّ ارضا ّ فٌبفش آى ثش صغت 

ارتوبفی ّ  ؽْد ّ دس عَ هْضْؿ ىیضیکی،هبُیت ّ کیيیت آًِب ّاسد هی

دس ٌُگبم ٍّْؿ صلضلَ دس هذت صهبى ثغیبس  .[5[،]4ؽْد]اٍتقبدی یشسعی هی

بپبیذاسی فٌبفش ّ ىضبُبی ؽِشی دس ثشاثش ًیشُّبی صلضلَ ّ کن ثَ فلت ً

ُبی ىیضیکی ثَ اؽکبل گًْبگْى )تخشیت، آتؼ  فذم آهبدگی هشدم، آعیت

ُبی ىیضیکی، عجت ایزبد  گشدد.آعیت عْصی ّ ...( دس هضیظ ؽِشی صبفل هی

ُبی  لکشدی ّ دس ًتیزَ عجت ایزبد آعیتوهبلی ّ ف ُبی ربًی، آعیت

 .[3]گشدًذ دی ّ اص کبس اىتبدى عیغتن ؽِشی هیارتوبفی ّ اٍتقب
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ی آعیت پزیشی ثَ عْس کلی دّ ی پذیذٍهغبلقبت اًزبم گشىتَ دس صهیٌَ

پزیشی تقییي کشدٍ اعت: الو( آعیت پزیشی آعیت لفبهل سا ثَ فٌْاى فل

ُبی صهیي لشصٍ،ؽشایظ صهیي ًبؽی اص فْاهل خغش آىشیي ُوچْى ّیژگی

ؽٌبعی ّ... ة(آعیت پزیشی ًبؽی اص ىشایٌذُبی ارتوبفی، اٍتقبدی ّ 

ُبی ؽِشی، عغش عْاد ّ ی هقبثش،تشاکنعیبعی ُوچْى کویت ّ کیيیت ؽجکَ

[.ثذیي تشتیت رْاهـ 6]ثضشاى ّ ... ّ ّضقیت هبلی ّ ىَش، هذیشیت ىشٌُگ

-ّ ُن خْد اص آى تبحیش هیُب تبحیش گزاؽتَ ُن ثش هیضاى آعیت پزیشی

 ِشي تضت تبحیش عْاًش فجبستٌذ اص:ُبي ؽ عیغتن گیشًذ.

عیغتن  -عیغتن اٍتقبدي  - عیغتن ارتوبفي ّ ىشٌُگي -عیغتن عجیقي  -

 ُبي صیشعبختي  عیغتن -هذیشیتي 

پزیشي یك  دس تضلیل آعیتُبی ًبم ثشدٍ ؽذٍ دس ىًْ،ثش اعبط عیغتنلزا 

 گیشًذ:  صیش هْسد هغبلقَ ٍشا هي ؽِش دس ثشاثش صلضلَ هْاسد

ثٌذي  عجََ -خیضي هٌغََ  عبثََ لشصٍ ُبي هضیظ عجیقي ّ  ثشسعي -

 [.5]اٍتقبدي ّ ىشٌُگي ّ ُبي ارتوبفي ثشسعي -ُب  صیشعبخت
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ی ؽِشعبصی ثَ خقْفیبت عجیقی ثشخی اص هقیبس ُبی آعیت پزیشی دس صهیٌَ

( ّ اًغبًی ُبی)ؽبخـّ ثشخی ثَ فْاهل هقٌْؿ ُبی عجیقی() ؽبخـثغتش ؽِش

کَ آًِب سا ثَ ؽًْذهشتجظ هی (تشکیجیُبی ؽبخـ)ؽبخـ ثشخی ثَ ُش دّ

ثش اعبط هزوْفَ هغبلقبت اًزبم  ًبهٌذ.ُبی آعیت پزیشی هیاختقبس ؽبخـ

تْاى هقیبسُبی ىبفلَ اص گغل، رٌظ خبک ّ ؽیت صهیي سا ثَ فٌْاى ؽذٍ هی

دس ساثغَ ثب فٌبفش اًغبى ّ صهیي عبخت آعیت پزیشی اص صلضلَ  هقیبسُبی

ّ تبحیش آى دس تؾکیل اًْاؿ ثبىت  خت، چگًْگی تشکیت ّ اًتؾبم ٍغقبتعب

تقذاد ّاصذُبی عبختوبًی  اثقبد ّ اًذاصٍ ٍغقبت،دس ٍغقَ ثٌذی اساضی، 

، دسّى ُش ٍغقَ ّ رِت گیشی آًِب اص لضبػ تخشیت عبختوبى دس ىضبی ثبص 

ى دعتشعی ثَ ىضبُبی ثبص، ثبىت ىؾشدٍ ّ یب ىشم ُبی ثبص ؽِشی، هیضا

 .[7]دس ًؾش گشىت ّ ... الگْی ُوزْاسی کبسثشی ُب ّ عبخت ّ عبصُب
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گیشد. دس هَبثل فجبست آعیت پزیشی ؽِشُب، هيِْم کبُؼ احشات ٍشاس هی

هذاّهی ثشای دسط گشىتي اص احشات ثالیبی  کبُؼ احشات دس صَیَت تالػ ُبی

گزؽتَ ثش سّی ؽِشًّذاى ّ فْاهل هقٌْؿ آًِب دس عْاًش گزؽتَ هی 

دس ىشآیٌذ کبُؼ احشات عقی ثش آى اعت کَ ثب دسک چگًْگی  .[8ثبؽذ]

تْالی ٍّْؿ صلضلَ، ثب اًزبم تذاثیش هختلو،آعیت پزیشی ؽِشُب سا دس 

کَ اخیشا ثَ اُویت آى پی ثشدٍ  تذاثیشی صُش هشصلَ کبُؼ دُین. یکی ا

ؽذٍ اعت، ثَ کبسگیشی ّ اعتيبدٍ اص ىضبُبی ثبص ؽِشی دس هشاصل هختلو 

هیبى عغْس کبلجذی ىضبُبی ثبص ىضبُبیی ُغتٌذ کَ دس  ٍّْؿ صلضلَ اعت.

اص فٌبفش عجیقی ّ هقٌْؿ تؾکیل  آىعبختبس گیشًذ ّ ؽبختَ ؽذٍ ٍشاس هی

هتقبدل کٌٌذٍ دس ىضبی ؽِشی، ؽْد.ىضبی ثبص ثَ فٌْاى یک ىضبی هی

اًقغبه پزیشی ایي ىضبُب سا اىضایؼ دادٍ ّ آعیت پزیشی هضیظ ؽِشی سا 

ىضبُبي ثبص ًَؼ هِوي دس کبُؼ .[3دُذ]ثَ ٌُگبم ٍّْؿ صلضلَ کبُؼ هی

تشیي  ّعقت ّ هیضاى فول عْاًش عجیقي، اص رولَ صلضلَ داسًذ. اص فوذٍ

لَ رذا عبختي یک هٌغََ فولکشدُبي ىضبُبي ثبص دس ٌُگبم ثشّص صلض

داساي پتبًغیل خغش اص دیگشي ّ ثذیي تشتیت هتوشکض کشدى ىقبلیت 

ثبؽذ، ُوچٌیي  ًیشُّبي هخشة ّ رلْگیشي اص تْعقَ صًزیشي ٍّبیـ هي

تْاًٌذ دس هْاٍـ اضغشاسي ثَ فٌْاى یک هٌغََ دس دعتشط  ىضبُبي ثبص هي

َ الجتَ عْدهٌذي ثب اهکبى ىشاس ّ اعتَشاس ّ پٌبٍ گشىتي هغشس ثبؽٌذ ک

د ایي ىضبُب، تْصیـ یکغبى هضذّدٍ ؽِشي ثغتگي ثَ تقذ ایي ىضبُب دس

عْس  ثَ .ٌیي تذاّم عیغتن هٌبعٌ عجض داسدهٌغََ ؽِشي ّ ُوچ یدستوبه

پزیشی ؽِش دس استجبط ثب ىضبُبی ثبص  ُبی تقییي آعیت تْاى هقیبس کلي هي

 ثٌذی کشد: سا دس ٍبلت صیش دعتَ

 -پزیشی کوتش اعت ثیؾتش ثبؽذ آعیت ُبی ثبص دس ىضب ُشچَ تٌبعت ىضبیی -

پزیشی  ثیؾتش ثبؽذ آعیت ىضبُبی ثبص هزبّسُبی  ُشچَ عبصگبسی کبسثشی

پزیشی  ُبی فولکشدی ىضبی ثبص ثیؾتش ثبؽذ آعیت ُشچَ ٍبثلیت -کوتش اعت

کوتش اعت.فالٍّ ثش هْاسد ىًْ، ًضدیکی ىضبُبی ثبص، هیضاى ّعقت آًِب، 

ص ثب روقیت تضت پْؽؼ ّ پشاکٌذگی هتٌبعت ىضبُبی ثبص تٌبعت ىضبُبی ثب

ّ ًضٍْ تْصیـ آًِب دس عغش ؽِش اص دیگش فْاهلی ُغتٌذ کَ اهکبًبت 

ثیؾتش ّ ثِتشی سا رِت هَبثلَ ثب ثضشاى صلضلَ ّ صْادث ثقذی 

 .[9]گزاسد گشىتَ اص آى، دس اختیبس هی ًؾأت
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فوْهي، ًیوَ فوْهي ّ  تْاى ثَ عَ دعتَسا هیثَ عْس کلی ىضبُبی ثبص 

 :ٍبثل ثشسعی ُغتٌذکَ اص چٌذ رٌجَ  کشدخقْفي تَغین 

ي دس ثیي گاص ًؾش ًْؿ هضذّدیت ّ هزبّست ثب ىضبُبي عبختَ ؽذٍ، پشاکٌذ

ؽذٍ، ُوزْاسي ّ استجبط ثب عبیش ىضبُبي ثبص، ًغجت یب  عغْس عبختَ

بي پیشاهْى ىضبُبي ثبص، علغلَ ُ ؽذٍ، کبسثشي هیضاى ىضبُبي ثبص ّ عبختَ

تْاى ىضبُبی ثبص ُوچٌیي اص ًگبٍ دیگشی هی هشاتت ّ ؽکل ىضبُبي ثبص.

ثٌذی سا اص ًؾش ًْؿ هضقْسیت،کبلجذ،کبسثشی ّ یب فولکشدؽبى تَغین

هغتَیوب ثشاعبط ایي دعتَ  تضَیٌىضبُبی هْسد ًؾش دس ایي  .[11ًوْد]

 رْد اعتيبدٍ ؽذٍ اعت.اًذ ّلی اص هيبُین هْشدیذٍگثٌذی تيکیک ً

 گشدًذ.ایي ىضبُب ثَ عَ دعتَ تَغین هی بزداری در هنگام سلشله:فضاهای امذادی قابل بهزه -4-2

ىضبُبی کبلجذی هْسد ًیبص ثالىبفلَ ثقذ  ،ىشاس ّ اهذاد: دس ُش سدٍ -1

ىضبُبی ثبص ثشای کَ ًوبیذ. گیشی ّ اهذاد هؾخـ هی اص صلضلَ سا رِت پٌبٍ

آیٌذ سا ؽبهل  کبس هی  ش ّ هشاکضی کَ ثشای اهذاد ثَىشاس ّ یب فٌبف

 ؽًْذ. هی



اعکبى ّ دسهبى: دس ایي ٍغوت ىضبُبی کبلجذی ؽِشی دسُش سدٍ اص  -2

تَغیوبت کبلجذی ثش هجٌبی اعتيبدٍ ثشای اعکبى ّ دسهبى هؾخـ 

اًذ.اص ىضبُبی ثبص افلی دس ُش ثخؼ اص ؽِش دس ایي هشصلَ ثشای  ؽذٍ

اد ّ فولیبت ًزبت ّ هضل هٍْت تخلیَ هزشّصیي ّ اعتَشاس عتبدُبی اهذ

. ٍبثلیت ثِشٍ تْاى اعتيبدٍ کشدارغبد ّ هغتَش کشدى ّعبیل ّ... هی

اس گیشی اص ایٌگًَْ ىضبُب ثَ هؾخقبت کبلجذی آى اص رولَ ّعقت، هضل ٍش

ُبی دسّى ّ ثیشّى ثخؼ ثَ آى، ثغتگی گیشی ًغجت ثَ کل ثخؼ ّ دعتشعی

 داسد.

ّ ّیژٍ: هٌؾْس هقبثشی اعت کَ دس ُش سدٍ اص تَغیوبت دعتشعی عشیـ  -3

تْاًذ تخلیَ ّ اهذاد دس ثبىت سا ثذّى ُیچ هبًقی دس اعشؿ ٍّت  ؽِشی هی

ُبیی ثب کیيیت عبخت ّ  پظ الصهَ چٌیي هقبثشی، داؽتي ثذًَ .اًزبم دُذ

عبص هٌبعت ّ هَبّم دس ثشاثش صلضلَ، ثي ثغت ًجْدى ّ داؽتي استجبط 

 [.11]هزبّس اعتعشیـ ثب هقبثش 

 :های مورد نیاس فضاهای باسهاستانذاردها و شاخص -4-3

ای کَ یک ىضبی ثبص ثشای هٌبعت فوْهی یُبثَ ثیبى ثشخی اص ّیژگی ایٌک

 پشداصین:ثْدى رِت اعتيبدٍ ثَ ٌُگبم ٍّْؿ صلضلَ ثبیذ داؽتَ ثبؽذ هی

ثَ  ،ذٍتْرَ ثَ روقیت اعتيبدٍ کٌٌ اص ّعقت کبىی ثشخْسداس ثبؽذ )ثب -1

هتش هشثـ ثشای اعکبى  5گیشی،ثشای گشیض ّ پٌبٍ هتش هشثـ 1،اصای ُش ًيش

اثقبد ّ تٌبعجبت ىضبُبی  -2.(هتش هشثـ ثشای اعکبى هٍْت 35اضغشاسی ّ 

تٌبعجبت ىضبیی دس ىضبُبی ثبص  -3 ی آًِب هتٌبعت ثبؽذثبص ثب رذاسٍ

 -5 ت پزیشیُب رِت کبُؼ آعیاعتيبدٍ اص تَبسى دس عشاصی -4 سفبیت ؽْد
 -6 ُبی استجبعی افلیایزبد استجبط هٌبعت ثیي ىضبُبی ثبص ّ ؽجکَ

دعتشعی ثَ ایي ىضب ًجبیذ اص عشیٌ هقبثشی ثبؽذ کَ خغش هغذّد ؽذًؾبى 

 فذم اهکبى تٍْو اتْهجیل ّ اؽنبل ىضب ثَ فْستِبی دیگش -7 ّرْد داسد

-ىشاد هیًذاؽتي پغتی ّ ثلٌذی ّ هْاًقی کَ هبًـ تشدد ّ اعتَشاس ا -8

 -11 ًذاؽتي ُش گًَْ صقبسی کَ هبًـ اص ّسّد ثَ ىضب ؽْد -9 ؽْد

ُبی اعشاه ىضب ّ ُوچٌیي اًقغبه پزیشی خْد ىضب رِت عبصگبسی کبسثشی

فذم ّرْد تأعیغبت خغش صا دس هزبّست آى، ًؾیش  -11 کبُؼ آعیت پزیشی

یل هقْى ثْدى اص خغش ع -12 چبٍ آة، ایغتگبُِبی تَلیل ىؾبس گبص ّ میشٍ

 [.12[،]8]یب آثگشىتگی

 عملکزد فضاهای باس در مزاحل بحزان: -4-4

ىضبی  ثبص دس دّساى ٍجل اص ثضشاى ، ثبیذ : ٍجل اص ٍّْؿ ثضشاى -1

ثتْاًذ اص کبسآیی هخجتی ثشخْسداس ثبؽذ. هغلوب ًویتْاى ُیچ ىضبیی سا 

ی خذهبت هشتجظ ثب صلضلَ  هذت صیبدی ثالاعتيبدٍ ٍشاس داد. اثش

تْاى ثشای اًْاؿ ىضبُبی ثبص دس هیسا فولکشدُبی ثغیبسی  خْؽجختبًَ

ًضْی تأحیش هخجت داؽتَ ّ ثَ   ُب ّ عیوبی ؽِشیًؾش گشىت کَ دس کبسثشی

خْثی ایيب کٌٌذ.اًْاؿ ىضبی عجض ّ َ ٌگبم ثضشاى ًیض ًَؼ خْد سا ثُ ثَ

فْست هٌبعجی عشاصی گشدًذ اص هٌبعجتشیي َ ؽشعی کَ ثَ اهبکي تيشیضی ث

   کشدُب ُغتٌذ.ایي فول

ثب ؽشّؿ لشصػ صهیي، هشدم ثب آگبُی اص : آمبص ثضشاى )لضؾَ ی ٍّْؿ( -2

دّس َ خغشات ثْدى دس ىضبی عشپْؽیذٍ ثب ؽتبة ثَ عوت ًضدیکتشیي هضل ث

ثب ىشك ایٌکَ اص هٍْـ آمبص لشصػ تب  ثشًذ.اص خغش سیضػ آّاس ُزْم هی

ذ تب ثتْاًٌذ خْد تخشیت اثٌیَ، هذت صهبى هضذّدی دس اختیبس هشدم ثبؽ

سا ثَ ىضبی پٌبُگیشی ثشعبًٌذ، ىْافل ثیي ىضبی ثبص تب ّاصذُبی 



ؽْد کَ اهکبى پٌبُگیشی صتی االهکبى ثشای گًَْ ای اًتخبة هیَهغکًْی ث

 .[11]ُوَ ىشاُن ثبؽذ

ذ اص صلضلَ هوکي اعت ثقذ اص صلضلَ )صیي ثضشاى(: ؽشایظ اضغشاسی ثق -3

تب چٌذ ُيتَ اداهَ یبثذ ثٌبثشایي ثبیذ هکبًی ثشای هغتَش ؽذى، 

 اهکبًبتی کَ هی ّ اعتشاصت ّ خْاة هشدم دس ایي هذت تذاسک دیذٍ ؽْد

-َصیغت سا تأهیي ًوبیذ. ث َتْاًذ خالفَ ّ هضذّد ثبؽذ ّلی ؽشایظ اّلی

ّ الاٍل ثَ  هٌؾْس هقًْیت اص فْاسك هضیغی )هبًٌذ ثبد ّ ثبسًذگی(

هضشهیت ثشای ایي دّسٍ کْتبٍ ثبیذ عشپٌبٍ هٌبعجی ّرْد  ؼهٌؾْس صي

ثشای اهبکي دسهبًی ّ اهذادی ّ ّاصذُبی تذاسکبتی  کَ دس . داؽتَ ثبؽذ

ؽذت ىقبلٌذ ًیض ثبیذ هٍْقیت ُبی هٌبعجی دس ًؾش َ صیي ثضشاى ث

 .[11گشىت]

ّضقیت ّضبؿ اص دس ایي هشصلَ آساهؼ ثش ٍشاس ؽذٍ ّ ا :پظ اص ثضشاى -4

صبد ّ ثضشاًی خبسد گشدیذٍ ّلی دس فْست ّاسد آهذى خغبست ثَ 

ّیژٍ خبًَ ُب ثبیذ ثشای اعتَشاس کبسثشی ُبی آًِب تب َ عبختوبًِب ث

 صهبى ثبص عبصی اهبکٌی سا دس ًؾش گشىت.

گشدد. دس ثشای اعتَشاس هٍْت اص چبدس، کبًکظ یب ًؾبیش آى اعتيبدٍ هی

د خبًْادٍ دس کٌبس ُن ّ دس ّاصذُبی هغتَل ایي هشصلَ هقوْال اىشا

ُوچٌیي دس ایي هشصلَ ّرْد ىضبی ثبص کبىی دسّى  .[11]گشدًذتْصیـ هی

تْاًذ دس روـ  ثخؼ ّ الگْی ٍشاس گیشی آى ًغجت ثَ عغْس عبختَ ؽذٍ، هی

آّسی ّ تخلیَ آّاسُب ّ اعتَشاس هبؽیي آالت هْسد ًیبص دس فولیبت 

 .[11]ش ثشای ثبصعبصی ُب هخوش حوش ثبؽذپبکغبصی ّ ًیض دس دپْی هقبل

 )بخشی اس منطقه یک شهزداری مشهذ( مطالعه موردی -5

کیلْهتش هشثـ هغبصت ّ  17358ؽِش هؾِذ هشکض اعتبى خشاعبى سضْی، داسای 

هیلیْى صائش ثَ ایي  17ثبؽذ ّ عبالًَ ًضدیک ثَ ًيش روقیت هی 2439711

داؽتَ اعت اهب  ییبدصسؽذ  عبل اخیش 31کٌٌذ.ؽِش هؾِذ عی ؽِش عيش هی

ُبی هشکضی ّ ؽشً هؾِذ فوذتب داسای ثبىت سؽذ آى هتْاصى ًجْدٍ اعت.ثخؼ

ُبی مشثی ّ رٌْثی عبختوبًِب کَ دس ثخؼ ٍذیوی ّ ىشعْدٍ اعت دس صبلی

 .[13]ثبؽٌذرذیذ هی

 :خطز سلشله در شهز مشهذ-5-1

س رٌْة ی تکتًْیکی کپَ داك دس ؽوبل ّ ثیٌبلْد دؽِش هؾِذ دس پٌَِ

عجٌ دسرَ ّ  ٍشاس گشىتَ اعت ّ گغل ُبی هِوی دس اعشاه ؽِش ّرْد داسد

 ثبؽذ.هی ثٌذی خغش ًغجی صلضلَ، ؽِش هؾِذ داسای خغش ًغجی صیبد

ثَ عْس کلی ثیي ثخؼ ُبی هختلو ؽِش، ثخؼ هشکضی،ؽوبل ّ ؽشً ؽِش دسرَ 

کن  آعیت پزیشی ثیؾتشی داسًذ کَ دلیل افلی آى توشکض ثبالی روقیت، فشك

-هقبثش، ّرْد ثبىت ىشعْدٍ ّ ثبال ثْدى ؽتبة صلضلَ دس ایي هٌبعٌ هی
ثبؽذ.دس هضذّدٍ ؽِشداسی هٌغََ یک ؽِش هؾِذ ًیض کَ هضذّدٍ هْسد 

ُبی هٌغََ داسای دسفذ ثخؼ  41.17ثبؽذ، هغبلقَ ایي هَبلَ ثخؾی اص آى هی

دسفذ  9.57دسفذ داسای آعیت پزیشی هتْعظ ّ ىَظ  49.26آعیت پزیشی ثبال، 

ثبؽٌذ کَ هضذّدٍ هْسد هغبلقَ دس ثخؼ ثب آعیت داسای آعیت پزیشی کن هی

 [.13پزیشی هتْعظ ٍشاس داسد]

 معزفی محذوده مورد مطالعه:  -5-2

-هیّ ؽِشداسی هٌغََ یک هؾِذ هضذّدٍ هْسد ثشسعی ثخؼ الو اص ًبصیَ د
ثبى ثبؽذ.ایي هضذّدٍ تَشیجب دس هشکض ٌُذعی ؽِش هؾِذ ّ دس ثیي عَ خیب

.دس اعت ؽشیبًی دسرَ دّ ّ یک خیبثبى ؽشیبًی دسرَ یک ّاٍـ گشدیذٍ

 .رذّل صیش ثشخی اعالفبت کلی هضذّدٍ آّسدٍ ؽذٍ اعت



[11](: مشخصات عمُمی محذَدي مُرد مطالع1ًجذَل)  
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 :مورد مطالعه موجود در محذوده باس شناسایی فضاهای -5-3

ُبی ریل هْسد تْعظ ؽبخـهْرْد دس هضذّدٍ هْسد هغبلقَ ىضبُبی ثبص 

 :ىتَ اعتگشثشسعی ّ تزضیَ ّ تضلیل ٍشاس 

ی اعشاه ىضب، هْاًـ بُهٍْقیت ىضبی ثبص دس ؽِش: ؽبهل ّضقیت کبسثشی -

 ی دعتشعی ثَ ىضبّ هؾکالت هْرْد دس ُش ىضب،آهبس روقیتی،ًضٍْ

ّضقیت ثبىت: ؽبهل تشاکن، پشاکٌذگی، ًْؿ ٍشاسگیشی ّاصذُب دس کٌبس  -

 ًؾوی، ُوزْاسی ثٌبُب ثب هقبثشیکذیگش) داًَ ثٌذی(، ًؾن یب ثی

اثٌیَ هْرْد دس ثبىت: ؽبهل ٍذهت، کیيیت، ًْؿ عبصٍ، اثٌیَ ّضقیت  -

خبؿ هْرْد دس ثبىت، اصتوبل آعیت سعبًی ثَ ىضب ّ هقبثش، ًْؿ هقبلش، 

 تقذاد عجَبت، ّضقیت عَو ) اص ًؾش رٌظ ّ ؽیت(

ُبی افلی ّ یب ی ساٍی استجبعی: ؽبهل استجبط ىضب ثب ؽجکَؽجکَ -

تشاىیک هْرْد هقبثش ّ تنیشات آى  عشیقتشیي دعتشعی ثَ ایي ؽجکَ، صزن

ای، گزسی،ّ...( ّ ُوچٌیي هغبلقبت صیي ثضشاى، ًْؿ تشددُب ) هضلَ

ُب، اًؾقبثبت ّ ؽبهل تٌبعجبت هقجش،فشك ساٍ،ؽکغتگیکبلجذی هقبثش 

 ُب،رٌظ کو ّ ...تَبعـ

فْاهل ّ فٌبفش هْرْد دس ىضب: تبعیغبت ّ تزِیضات هْرْد دس ىضب،  -

ّ یب آعیت سعبًی تبعیغبت ثَ کبس سىتَ دس ىضب، اصتوبل آعیت پزیشی 

 ّرْد فْاهل عجیقی دس ىضب ّ ...

ٌُذعَ ىضب: ؽبهل ىشم کلی ىضب، تشکیت ثب ثبىت هزبّس، ّعقت،  -

 تٌبعجبت، هٍْقیت ٍشاس گیشی ًغجت ثَ ؽجکَ ّ ...

ُبی اعشاه ىضب،عبصگبسی ُبی هزبّس ّ پیشاهًْی: ًْؿ کبسثشیکبسثشی -

ط فولکشدی، آعیت پزیشی ّ آعیت سعبًی، ّضقیت ّ ًَؼ ُب، هَیبکبسثشی

 کبسثشی صیي ثضشاى

ی ارتوبفی، ٍْهیت ّ ّضقیت اٍتقبدی ّ ارتوبفی: عغش دسآهذ، عجََ -

 سّاثظ ُوغبیگی

پیؼ ثیٌی ًَؼ ىضب صیي ثضشاى: عغش هيیذ ٍبثل اعتيبدٍ ّ دیگش  -

 عتشعیدقغبه پزیشی صیي ثضشاى، اهکبى ًفولکشدُبی هغشّصَ، ا

 : شناخت فضاهای باس منتخب -5-4

پبسک ّ  9ىضبی ثبص هؾخـ ) ؽبهل  23هْسدهغبلقَ  تقذاد  دس عغش هضذّدٍ

ی ًؾبهی ّ هضذّدٍ 2صهیي ثبیش ّ صسافی،  3هشکض آهْصؽی، 8ثْعتبى، 

صهیي ّسصؽی( کَ اص ًؾش ّعقت ٍبثل تْرَ ثْدٍ ؽٌبعبیی  1پبدگبى ّ 

 عپظ ّ گشىتَ فْست هضلی دٍیٌ ثشداؽت ی هْاسد اص آًِبگشدیذٍ ّ دس ُوَ

ّ عقی ؽذٍ اعت کَ ىضبُبی اًتخبة ؽذٍ  اًذؽذٍ تضلیل ّ تزضیَ ُشیک

ثشای ُبی هختلو هْرْد دس هضذّدٍ ثبؽٌذ. ؽبهل اًْاؿ ىضبُب ّ ّضقیت

ْرَ ؽذٍ اعت کَ دس هشاصل هختلو ٍّْؿ تثشداؽت هضلی عجقب ثَ فْاهلی 

اسًذ.هیضاى آعیت پزیشی ثضشاى دس کبسثشد ّ فولکشد ىضبی ثبص تبحیش د

ی خغش ُش رذاسٍ( دس هقبثش ی استجبعی ّ اصتوبل تخشیت آى ) عبیَؽجکَ

ی دعتشعی اىشاد عبکي اعشاه ّ دس ًتیزَ اًغذاد ّ تخشیت هقجش ّ ًضٍْ



دس ثبىت ثَ ىضب، هْسد ثشسعی ٍشاس گشىتَ اعت. هْاسد الصم دس ُش هْسد 

ضل ّ هغبلقبت اًزبم ؽذٍ دس ی هیذاًی دس هثش اعبط اعالفبت ثشداؽت ؽذٍ

هْسد آعیت پزیشی ىضب ّ اثٌیَ هزبّس آى ثشسعی ؽذٍ اعت ّ ًتبیذ آى 

هْسد ُش ىضب ثَ تيکیک هؾخـ ؽذٍ ّ دس ًِبیت پیؾٌِبد هتقبٍجب دس 

دس اًتِب ًیض ثخؾی اص ضْاثظ ّ هخقْؿ ُش ىضب اسائَ گشدیذٍ اعت. 

ایی ىضبُبی ثبص اعتبًذاسدُبی هشثْط ثَ ثِجْد ّ اىضایؼ کیيیت ّ کبس

 گیشی ّ پیؾٌِبدُب هغشس ؽذٍ اعت.دس ٍبلت ًتیزَ

 اهگیزی و پیشنهادنتیجه -6

کبسثشی  11ىضبی ثبص ؽٌبختَ ؽذٍ، تقذاد  23دس ایي هضذّدٍ اص هزوْؿ 

ىضبی پبسک ّ ثْعتبى دس هَیبط ُبی ّاصذ  9ىشامتی ؽبهل  -تيشیضی 

هتش هشثـ  69111بصت صهیي ّسصؽی ثب هزوْؿ هغ 1ُوغبیگی،هضلَ ّ ًبصیَ ّ 

ّرْد داسد کَ مبلجب دس هشاصل گشیض ّ پٌبٍ، اهذاد سعبًی ّ اعکبى 

مبلجب  ایي ىضبُبثبؽٌذ.ثشی هیاضغشاسی ّ هٍْت، ٍبثل اعتيبدٍ ّ ثِشٍ

داسای ؽکل ٌُذعی هٌؾن ّ هغتغیلی ُغتٌذ کَ دس ثبىت هغکًْی ّ املت 

اص تْصیـ هٌبعجی  اًذ ُّبی آهْصؽی یب تزبسی ٍشاس گشىتَهزبّس کبسثشی

ُوگی ایي ىضبُب دعتشعی هغتَین ثَ هقبثش  دس عغش هضذّدٍ ثشخْسداسًذ.

 افلی ّ ىشفی هتقذدی داؽتَ ّ ًيْرپزیشی ثبالیی داسًذ.

هتش هشثـ  57711ىضبی آهْصؽی ؽبخـ ثب هزوْؿ هغبصت  7ُوچٌیي تقذاد 

ثل ؽٌبعبیی گشدیذ کَ دس هشاصل اهذاد سعبًی، اعکبى اضغشاسی ّ هٍْت ٍب

 اًذ.ثبؽٌذ ّ ثَ عْس هتْاصًی دس عغش هضذّدٍ تْصیـ گشدیذٍاعتيبدٍ هی

ُبی ثبیش ّ یکی اص ًَبط ٍْت هذیشیت ثضشاى ایي هضذّدٍ ّرْد صهیي

ثبؽذ کَ ثب تْرَ ثَ هٍْقیت هتش هشثـ هی 216111صسافی ثب هزوْؿ هغبصت 

ْسد ٍشاسگیشی ّ دس فْست سعیذگی ّ تزِیض ىضب ثَ تبعیغبت ّ اهکبًبت ه

هٌبعجی ثشای اعتَشاس ًیشُّبی اهذادی ّ  ثغیبس ًیبص ؽشایظ ثضشاى، هضل

ثبؽذ.ًکتَ ٍبثل تْرَ دس ُوچٌیي اعکبى اضغشاسی ّ هٍْت آعیت دیذگبى هی

هْسد ایي ىضبُب، ٍشاسگیشی آًِب دس هٌتِی الیَ ؽوبل ؽشٍی هضذّدٍ ّ 

ذیشیت ّ ثبؽذ کَ ایي هغبلَ ثبفج تغِیل ؽذى اهش هیکذیگش هی تدس هزبّس

گبى اص اهب ایي هغبلَ خْد هْرت دّس ؽذى آعیت دیذؽْد. اهذاد سعبًی هی

 ُبیی سا  ثَ ُوشاٍ داسد.ؽْد کَ ایي اهش آعیتهضل عکًْتؾبى هی

هتش هشثـ ّ  114111اص دّ پبدگبى هْرْد دس هضذّدٍ ًیض ثب هزوْؿ هغبصت 

بًی ّ تْاى دس هشاصل اهذاد سعثب تْرَ ثَ اهٌیت صبکن ثش ىضب، هی

 اعکبى اضغشاسی ّ هٍْت اعتيبدٍ کشد.

هتش هشثـ ىضبی ثبص ٍبثل  426211ثَ عْس کلی دس ایي هضذّدٍ ثبلل ثش 

اعتيبدٍ دس ؽشایظ هختلو ثضشاى ّرْد داسد کَ ثب تْرَ ثَ روقیت 

شای گشیض ّ پٌبُگیشی یک هتش ثضشاى ) ث دُبی اعتبًذاسهضذّدٍ ّ عشاًَ

هتش هشثـ ثَ اصای ُش  35عکبى هٍْت ثشای ا ّ 5هشثـ،اعکبى اضغشاسی 

ًيش( ایي هیضاى ىضب ثشای هشاصل اّل ّ دّم کبىی ّلی ثشای هشصلَ 

ثبؽذ.الجتَ الصم ثَ رکش اعکبى هٍْت کوتش اص ًقو ىضبی هْسد ًیبص هی

دس عغش  )ثْیژٍ اساضی ثبیش ّ صسافی( اعت کَ تْصیـ ًبهٌبعت ىضبُب

پٌبٍ کبعتَ اعت ّ پیؾٌِبد کبسایی آًِب دس هشصلَ گشیض ّ هضذّدٍ اص 

هتش هشثـ ىضبی هْسد ًیبص هبصاد ثش ّضـ هْرْد،دس  623811گشدد کَ هی

ُبی هَیبط ّاصذ ُوغبیگی ّ هضلی ّ ُوچٌیي ُبی ُوچْى پبسکٍبلت کبسثشی

، دس عغش هضذّدٍ ثَ عْس هتْاصى سّص ُبی ّسصؽی، پبسکیٌگ ّ ثبصاسصهیي

هشاصل تْالی ٍّْؿ صلضلَ ّ  ّ یکغبى تْصیـ گشدًذ تب ثتْاى دس کلیَ

 ؽشایظ ثضشاى اص آًِب ثِشٍ ثشد.



دس اًتِب ثب تْرَ ثَ کلیَ هجبصج هغشس ؽذٍ، پیؾٌِبدُبیی ثَ ؽشس صیش 

 گشدد:اسائَ هی

تی ّ اهذادی ثَ ٌُگبم ٍّْؿ اعتيبدٍ اص هغبرذ ثَ فٌْام هشکض تذاسکب -

 ثضشاى.

اضغشاسی عبکٌیي ُبی ثضسگ رِت اعکبى اعتيبدٍ اص هذاسط داسای صیبط -

  هضل.

ًیض ثَ فٌْاى یکی اص هِوتشیي ىضبُبی ثبص ؽِشی  هْرْدُبي ثضسگ  پبسک -

کٌٌذٍ ّ ُوچٌیي  ُبي اهذادسعبًي ًیشُّبي فول تْاًٌذ ثَ فٌْاى پبیگبٍ هي

ُبي ثضسگ ّ اسدّگبُي هْسد اعتيبدٍ ٍشاس  دس فْست اهکبى ثشاي اعکبى

 گیشًذ. 

ًیض فالٍّ ثش اعتيبدٍ  هضلَ ّ صیشهضلَهَیبط  ُبي هتْعظ ّ کْچک پبسک -

ُبي تخلیَ دس  تْاًٌذ ثَ فٌْاى هکبى ًیشُّبي اهذادسعبى ثَ خْثي هي

ُبي اعکبى اضغشاسي ّ اعکبى هٍْت هْسد  هشصلَ اهذاد ّ ًزبت ّ ًیض هکبى

ُبي  ثشداسي ّاٍـ ؽًْذ. عبیشىضبُبي ثبص ؽِشي، ًؾیش هیبدیي، ؽجکَ ثِشٍ

ُبي فوْهي ّ ثبمبت ًیض دس ایي ساعتب ٍشاس  دعتشعي، هضیظ ثبص عبختوبى

 .گیشًذ هي

ایزبد ّ اىضایؼ ىضبُبی ثبص ّاصذ ُوغبیگی ّ صیش هضلَ رِت اىضایؼ  -

 پزیشی ثبىت ّ پٌبُگیشی عشیـ دس ٌُگبم صلضلَ.اًقغبه

ّ اىضایؼ ی اعشاه ىضبُبی ثبص پیؾٌِبدی ی اثٌیَتَْیت ّ تضکین رذاسٍ -

کَ  ثَ عْسیىضبُب رِت کبُؼ عبیَ خغش، سُّبی هزبّس ایي فشك پیبدٍ

 .، خغش آىشیي ًجبؽذثشای اىشاد پٌبٍ گیشًذٍ یب عبکٌیي

آهْصػ ّ تؾْیٌ فبصجبى ىضبُبی ثبص خقْفی رِت دس اختیبس هشدم  -

 گزاؽتي هلک خْد دس ٌُگبم ٍّْؿ صلضلَ ّ ایزبد ثضشاى

 ّآًِب عبصی ُبی صسافی ّ ثبیش، تغغیش ّ کوصزه صقبس اعشاه صهیي -

 تبعیغبت هْسد ًیبص ؽشایظ ثضشاى. تزِیض ىضب ثَ اهکبًبت ّ

ُبی هٍْتی چْى سّص اعتَشاس کبسثشیاعتيبدٍ اص اساضی ثبیش رِت  -

ثبصاس، صهیي ّسصؽی ّ یب پبسکیٌگ دس ؽشایظ میش ثضشاى ّ اعتيبدٍ 

 .هٌبعت ّ ىقبل ًوْدى ىضب دس دیگش ایبم عبل 

ُبی ثبص هٌتخت رِت تغِیل ّ ُبی اضغشاسی ىضباىضایؼ تقذاد ّسّدی  -

 .اسشاضغتغشیـ اعتيبدٍ اص ىضب دس ؽشایظ 

ُبی ّسصؽی یب آهْصؽی اىضایؼ تقذاد ىضبُبی عشپْؽیذٍ دس ٍبلت عْلَ -

رِت اًجبس کشدى هْاد مزایی ّ تزِیضات دسهبًی ّ اعتيبدٍ دس ؽشایظ 

 ًبهغبفذ آة ّ ُْایی.
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،اًتؾبسات عبصهبى حزان در وُاحی شٍزیمذیزیت ب.فجذاللِی،هزیذ؛1

 1382ؽِشداسیِبی کؾْس،چبپ دّم،تِشاى،

وقش بزوامً ریشی َ طزاحی شٍزی در کاٌش خطزات ؛.ربّیذ،عضش2

،پبیبى ًبهَ کبسؽٌبعی ؽِشعبصی،داًؾکذٍ ٌُش ّ هقوبسی، داًؾگبٍ سلشلً

 1386آصاد اعالهی ّاصذ هؾِذ،

،عشس بزابز خطزات سلشلًدر  ایمىی مزاکش سیستیثضشیٌی،عیذ صغیي؛ .3

ثغیذ تْاى ىٌی کؾْس ثشای هَبثلَ ثب آحبس صلضلَ،ثٌیبد هغکي اًَالة 

 ثب عْاًش عجیقی ایشاى، تِشاىاعالهی،پژُّؾگبٍ هَبثلَ 

مذیزیت بحزان بزای کاٌش عُارض سمیه لزسي در . ًبعَی الِی،ىشیجشص؛4

ؽٌبعی  ي ُوبیؼ ثیي الوللی صلضلَهی، هزوْفَ هَبالت عَْاحذٌای صىعتی

ثیي الوللی صلضلَ ؽٌبعی ّ هٌِذعی  ّ هٌِذعی صلضلَ،پژُّؾگبٍ

 صلضلَ،تِشاى

آسیب پذیزی ابزشٍزٌا در بزابز سمیه ًبعَی الِی،ىشیجشص؛پْیبى،ژیال.  .5

ي ُوبیؼ ثیي الوللی هی، هزوْفَ هَبالت عْتٍزان(-لزسي)مطالعً مُردی

َ ؽٌبعی ّ ثیي الوللی صلضل صلضلَ ؽٌبعی ّ هٌِذعی صلضلَ،پژُّؾگبٍ

 هٌِذعی صلضلَ،تِشاى

یابی اردَگاٌٍای اسکان مُقت ریشی َ مکانبزوامً.اعذی ًؾشی،هِشًْػ؛6

سیضی ،پبیبى ًبهَ کبسؽٌبعی اسؽذ ثشًبهَباسماوذگان سلشلً

 1383ؽِشی،داًؾکذٍ ٌُش،داًؾگبٍ تشثیت هذسط،

ٌا مالحظات شٍزساسی در سىجش آسیب پذیزی شٍز. فضیضی،هضوذ هِذی؛اکجشی،سضب.7

 87، تبثغتبى 34ؽوبسٍ ،ًؾشیَ ٌُشُبی صیجب،اس سلشلً

ی شٍزی پایذار با ٌذف تُسعًپْس، داُْیی،ىشُبد؛فبدٍیبى،آسػ. . فشة8

هزوْفَ هَبالت دّهیي ُوبیؼ ثیي  ،کاٌش آسیب پذیزی در مقابل سلشلً

ثیي الوللی صلضلَ  الوللی صلضلَ ؽٌبعی ّ هٌِذعی صلضلَ،پژُّؾگبٍ

 لَ،تِشاىؽٌبعی ّ هٌِذعی صلض

،ىقلٌبهَ ثٌیبد هغکي پذیزی شٍزوقش شٍزساسی در کاٌش آسیباصوذی،صغي؛. 9

 76،صهغتبى61اًَالة اعالهی،ؽوبسٍ 

بزرسی َ طزاحی مُردی فضاٌای باس شٍز رشت با ٌذف  ثضشیٌی،عیذ صغیي؛ .11

،عشس ثغیذ تْاى ىٌی کؾْس ثشای هَبثلَ کاٌش آسیب پذیزی واشی اس سلشلً

ثب عْاًش یبد هغکي اًَالة اعالهی،پژُّؾگبٍ هَبثلَ ثب آحبس صلضلَ،ثٌ

 عجیقی ایشاى، تِشاى

وقش فزم الگُ َ اوذاسي سکُوتگاٌٍا در کاٌش خطزات . صویذی، هلیضَ؛ 11

عشس  ،پژُّؾگبٍ هَبثلَ ثب عْاًش عجیقی ایشاى،واشی اس َقُع سلشلً

ثٌیبد اًتؾبسات ثغیذ تْاى ىٌی کؾْس ثشای هَبثلَ ثب آحبس صلضلَ،

 1378چبپ اّل،ي اًَالة اعالهی،هغک

ریشی شٍزی در مىاطق وگزشی بز مطالعات شٍزساسی َ بزوامً. ّیغَ،یذهللا؛ 12

،پژُّؾگبٍ ثیي الوللی صلضلَ ؽٌبعی ّ هٌِذعی صلضلَ،چبپ سلشلً خیش

 1378اّل،

ارسیابی ریسک خطز سلشلً َ میزیت بحزان در شٍز مقذص .فبٍل،ىیشّصٍ؛ 13

ؽٌبعی صیغت هضیغی، داًؾگبٍ  يبعی اسؽذ صهی، پبیبى ًبهَ کبسؽٌمشٍذ

 فٌقتی ؽبُشّد

، هقبًّت آماروامً شٍز مشٍذعبصهبى ىٌبّسی اعالفبت ّ استجبعبت،. 14

 1387سیضی ّ تْعقَ ؽِشداسی هؾِذ،ثشًبهَ


