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:  چکیده 

تَخِ ثِ اػتبًذاسد  خلك ايي فضب، ػالٍُ ثش دس. گشدداًؼبى ، هي تَاًذ هَخت تؼبلي اثؼبد ٍخَدي ٍيظگيْبيؾ ثبحيبتي اػت كِ فضبّبي هؼكي يكي اص 

. لشاسگيشد ًظش هذ ًيض ػاليك هتٌَع اًؼبًْب ًيبصّبي فيضيَلَطيكي، هي ثبيؼت توبيالت سٍحي ٍ ّبي فيضيكي ٍ

 ثَدُ ٍػؼي دس ثؼيبسي اص هؼوبساى، ثب ثْشُ گيشي اص ؿيَُ ّبي سايح خْبًي ٍثب ًگشؿْبي ثَهي، دسپي تحمك ايي اهش (پغ اص هذسًيضم)دسدِّ ّبي اخيش

ثْشُ ثشداس سا دسايي فشآيٌذ   ّوفكشي  ، داؿتِ ٍ(هـبثِ آًچِ كِ دس خلك هؼكٌْبي ػٌتي كَست هي پزيشفت)سٍيكشدي هـبسكتي  تَليذ هؼكي ثب

. داًؼتِ اًذ ػبهل هَفميت

 سؿذ آگبّيْبي هشدم ٍ ًوَدُ كِ ثذليل دس ثْشُ ثشداساى ايدبد هبيالتي، تػٌٌذج ؿْش دس هلبديك هؼكٌْبي ػٌتي اختوبػي ٍ ػبثمِ هـبسكتْبي

ضَاثط ٍد هي ًوبيٌذ اهب ثذليل ػذم ٍجهشاخؼِ  ثِ طشاحبى هـبسكت خَ ، كبسفشهبيبى پشٍطُ ّبي هؼكًَي، ػوَهبً ؿٌبخت اص ديذگبّْبي طشاحبى

. ًبلق كَست هي پزيشد ػوليبتي، فشآيٌذ ّبي طشاحي ثِ ؿيَُ ّبيي ًؼجتبً ػليمِ اي ٍ

ثب ثْشُ : تذٍيي هذلي دسثشگيشًذُ هتغيشّب ٍاسائِ تكٌيكْبي ػوليبتي، هشاتجي ثِ ؿشح ريل ساطي هي ًوبيذ ٍ ّذف ؿٌبخت ػَاهل هَثش ايي پظٍّؾ ثب

 يضيٍساثشسػي ًوَدُ ٍؿيَُ تف "سٍيكشدّبي ػوَهي هـبسكت هفبّين ٍ"يخي ٍّوجؼتگي، اثتذا تبس -تحميك كيفي، تفؼيشيّبي گيشي اصسٍؽ 

سٍيكشد هـبسكت "، ػپغ ثب طشح هَضَع هَخِ تـخيق هي دّذًوبي استمبء ػشهبيِ اختوبػي سا  دٍس ٍضؼي ٍ -التضبيي يهذيشيت ثبهـبسكت 

هؼوبسي  تحليل سٍيكشدّبي طشاحي ػيؼتوبتيك، صثبى الگَ ٍ هبسي پشداختِ تب ثبهغ ، ثِ هؼشفي ؿيَُ ّبي هـبسكتي دسؿْشػبصي ٍ"دسهحيط كبلجذي

. هـخق ًوبيذ ػٌبكش دخيل دسطشاحي سا اًؼطبف پزيشي ّشكذام اص ٍ خوؼي، داهٌِ تأثيش

 چشخِ سٍاثط ٍ ، تؼييي گـتِ ٍ(هؼكي دسخَس)ٍاثؼتِ هتغيش ٍ (هـبسكت حميمي)، هتغيشهيبًدي(پيؾ ًيبصّبي هـبسكت)هتغيشهؼتمل ،هطبلؼبت ايي ثب

: هحتَي هـتول ثشچْبسهحَس -، خذٍل ّذفثب تذٍيي هحتَي ّشكذام اص هتغيشّب .ّشهتغيش تشػين هي گشدد هدوَػِ هَلفِ ّبيهذل تدشثي 

    .ثشايي اػبع ثِ طشح پشػؾ ًبهِ هي پشداصد آگبّيْبي ػوَهي ٍتخللي، ػبصٍكبس ٍػَاهل هَثشثشهـبسكت حبكل ٍ

تحليل فشضيِ  ّبيي ٍىهمبيؼِ اي، هذليبثي  -ثِ كوك سٍؽ تحميك ػلّي سٍؽ تحميك پيوبيـي ثِ تحليل دادُ ّبي پشػؾ ًبهِ پشداختِ ٍ ثبدس اداهِ، 

 ٍ ؿكل گيشي اٍليِ هـبسكت ٍ ًمؾ هـبسكت كٌٌذگبى، هـبسكت ثْيٌِهشاحل اخشايي هـبسكت،  :ػبهل اكلي كِ چْبس ّب كَست هي پزيشد

. ًتبيح ريل لبثل طشح هي ثبؿٌذ تؼذيل تَلؼبت، حبكل گـتِ ٍ خبًَادُ ٍ فشٌّگ، هـبسكت اػضبءتحليالت، : چْبسًظشي

 ؿكل گيشي اٍليِ هـبسكتػبهل  ثش تأثيش اػطِيب ثَ هؼتمين ٍثطَس، (هتغيشّبي هؼتمل) هـبسكت ثْيٌِ ٍ هشاحل اخشايي هـبسكت دٍػبهل اكل -

 .داسًذاثش ،(اثؼتٍِهتغيش)هـبسكت ثْيٌِ ، ثش(هتغيشهيبًدي)

 ، ًمؾ هـبسكت كٌٌذگبى ساًمؾ هـبسكت كٌٌذگبىثب اثشهٌفي ثش هي تَاًذ ،هشاحل اخشايي هـبسكتهثجت ثش اثش ػالٍُ ثش ػبهل ًظشي تحليالت، -

 .هخذٍؽ هي ًوبيذ

 .هي ثبؿذ( تؼذيل تَلؼبت)، كبًبل ػجَس ّوِ هؼيشّبي سػيذى ثِ ّذف ًْبيي(ثبهحَسيت خَد)ػبهل ًظشي فشٌّگ  -

ؿكل گيشي اٍليِ اهب ػبهل اكلي  هؼتميوبً ثشػبهل ًظشي تؼذيل تَلؼبت هَثشاًذ ،ًمؾ هـبسكت كٌٌذگبىٍ  احل اخشايي هـبسكتهش ػبهل اكلي -

 .هي تَاًذ ايي ًمؾ سا ايفب ًوبيذ هـبسكت ثْيٌِاستمبء  تأثيشات ثش ثب يب ٍ ثب اثشات فشٌّگي خَد هـبسكت

 .اًگيضُ ّبي ػكًَتي ثيبفضايذ طشاحي هؼوبسي، ثش اختوبػي ٍ گيشي اصپتبًؼيل ّبي هَخَدثْشُ  ثب ّوچٌيي اثجبت هي گشددكِ هـبسكت هي تَاًذ -

  .هذل يبثي هـبسكت ثْشُ ثشداس دس ػٌٌذج -ّذف، هحتَي  -هذلؼبصي تدشثي -طشاحي ثشػَاهل هَثش  -ؿبسكتيطشاحي م :کلید واژه ها 

 

 


