
 چکیده 

هسیزصحیح بزای حل هؼضالت ببفت ّبی تبریخی ٍ فزٌّگی ٍ بٌبّبی تبریخی ارسضوٌذ ببػث ضذُ  طی هسبئل ٍ هطکالت
است کِ اًذیطوٌذاى ایي حَسُ هَضَػبت را اس جٌبِ ّبی هختلفی هَرد ارسیببی قزار دٌّذ، هسلوبً سٌگ بٌبی اًَاع هقبیسِ ّب 

صحیح بِ هؼوبری گذضتِ ٍ تزجیحبً اس طزیق گًَِ ضٌبسی ٍ قضبٍت ّب در بیي جَاهغ، داضتي پیطیٌِ تبریخی است کِ بب ًگبُ 
 هی تَاى آسبًتز بِ هقصَد هَردًظز دست یبفت . کِ البتِ ایي خَد هی تَاًذ یک هشیت بزای کطَرّب ٍ هلت ّب ببضذ . 

 ست بِ هسبئلی ّوچَىرفزضیبت پژٍّص رسبلِ بز پبیِ ضٌبخت گًَِ ارسضوٌذ تبریخی فزٌّگی است کِ هی ببیذ پبسخ د
ّوِ هْوتز جلَگیزی اس یکٌَاختی ٍ خستِ کٌٌذگی سًذگی ٍ کسبلت ّبی ًبضی اس ٍ هسئلِ فزٌّگی ٍ ًَرگیزی ٍ اس  اضزاف

یکجب ًطیٌی را ارائِ ًوبیذ کِ بزای درک صحیح یبفتي پبسخ درست ایي تحقیق اس رٍش ّبی هختلف اس جولِ رٍش تحقیق 
ى هتغیزّبی خَد هی پزداسد، اس جولِ هْوتزیي فزضیبت ٍ سئَال کوی ٍ کیفی ٍ بصَرت تزکیبی بِ سٌجص هَضَػبت هیب

فضبّبی تحقیق ، الگَی حیبط هزکشی را در بؼضی اس اقلین ّب هبًٌذ اقلین گزگبى چگًَِ هی تَاى تَجیِ کزد؟ ٍ یب ٍجَد 
گزم ٍ خطک را در خبًِ در ضْزّبی هٌبطق هؼتذل ّوبًٌذ گزگبى کِ ضزٍرت هٌبطق  یت گزدضسهستبًِ ٍ تببستبًِ ٍ سکًَ

کِ بب ضٌبخت گًَِ ٍ بزرسی ابؼبد آى بِ  گزدیذُ استتالش بز آى  ،ًذارد چِ هی تَاًذ ببضذ ؟ بِ هٌظَر اثببت فزضیِ پژٍّص
ًچِ کِ آارسیببی ٍ بزرسی جْت ارائِ راّکبرّبی کبلبذی ٍ  ،آى بب لحبظ فزضیبت تحقیق طزحَارُ لحبظ کبلبذی ٍ الگَی

استخزاج ٍ ارائِ ٍ درًْبیت پبسخ آى ارائِ گزدیذ. ّوچٌیي اٍلَیت ّبیی جْت بْبَد  ستدر یک طزحَارُ هَرد تَجِ ا
پژٍّص ٍ ًتبیج بزآهذُ اس آى ًطبًگز ایي هسئلِ است  گَّب ٍ گًَِ ّب بیبى ضذُ است. ایيکیفیت سًذگی بز اسبس ضٌبخت ال

سبئل هختلف اس جولِ اقلیوی ٍ فزٌّگی ٍ ... کِ الگَی حیبط هزکشی یک الگَی فزا اقلیوی ٍبَدُ کِ بزای پبسخ گَیی بِ ه
هی تَاى چٌیي استٌببط ًوَد کِ پتبًسیل ّبی فزاٍاى طزحَارُ ای ٍکبلبذی ، ایي الگَ را فزاگیز ًوَدُ ٍ بِ ّویي  ،هیببضذ

ببیذ جْت هی تَاى در توبم هٌبطق اقلیوی گزم ، سزد ٍ هؼتذل بِ لحبظ ًقص ّبی فزا اقلیوی اش هالحظِ ًوَد. در پبیبى 
کٌذ ػالٍُ بز بزرسی ٍ ضٌبخت گًَِ ٍ بصَرت  ػٌَاى ضَد کِ آًچِ ًتبیج ایي رسبلِ را اس دیگز هطبلؼبت هطببِ هتوبیش هی

 خبظ گًَِ گزگبًی ایي ًتیجِ حبصل ضذُ کِ : 

گًَِ حیبط هزکشی هی تَاًذ پبسخگَی ًیبس اضزاف، هحزهیت، ًَرگیزی ، قببلیت سبخت اهزٍسی ٍ هَضَػبت فزٌّگی -1
 ٍ ... را داضتِ ببضذ. 

 گًَِ حیبط هزکشی فزا اقلیوی است. -2

گًَِ حیبط هزکشی در گزگبى بب حزکت درٍى خبًِ ای هَجب ایجبد تٌَع ٍ اس بیي بزدى یکٌَاختی در سًذگی را بب ّذف -3
 پَیبیی ٍ رفغ کسلی ایجبد هی ًوبیذ. 

ظت فضبی هسکًَی ٍ حزین خصَصی هسکي اس قبػذُ ارتفبع یکسبى در هٌبطق هسکًَی کَضطی است درجْت هحبف -4
 دیذ غیز کِ بزگزفتِ اس رٍح قَاًیي فزٌّگ اسالهی است. 

 بزگزفت راّبزدی -استٌببط -الگَّبی اقلیوی –ببفت تبریخی –گزگبى  کلمات کلیدی :

 


