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 وجوة وظبرت همگبوی درزودگی شهری
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 چکیده

اتخبر ضَاثط ٍ همشسات هخصَصب دس حیطِ هذیشیت شْشی ثبیذ دس جْت سسیذى افشاد ثِ حمَق 

ایي ًکتِ حبئض اّویت هی ثبشذ کِ افشاد پزیشای تصویوبت اتخبر .شْشی ٍ اجتوبعی ٍ فشدی خَد ثبشذ

چشا کِ تٌْب دس ایي صَست است کِ شْشًٍذاى سعی د سشًَشت خَد ٍ جبهعِ شبى ثبشٌذ شذُ دس هَس

آى سا هی  کِ کشد ٍ یذیگش سا ًیض دس جْت اچشای ضَاثط یبسی خَاٌّذ داددس فشاس اص لَاًیي ًخَاٌّذ 

اًِ تَاى ًظبست ّوگبًی داًست الجتِ ثبیذ ثِ ایي هسئلِ ًیض تَجِ داشت کِ چٌبًچِ ضَاثط ًبثخشد

هَاجِ خَاّذ ثَد ٍ ایي ًشبى هی دّذ  جبهعِ ّوَاسُ ثب ًبکبهیتعییي گشدًذ ثذٍى شک اجشایشبى دس 

 .دس تصوین گیشی ّب ًیض ًیبصهٌذ حضَس ًظبستی کِ اص ثِ خطب سفتي هذیشیت جلَگیشی ًوبیذ هی ثبشین

ٍجَد ًظبست .ثٌبثشایي ًظبست ّوگبًی ّن دس سطَح شْشًٍذی ٍ ّن دس هذیشیت شْشی الضاهی است

شاد ٍ ثِ عجبستی ّوبى اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هٌجش ثِ سالهت اجتوبع ّوگبًی ثش گفتبس ٍ سفتبس اف

ٍثبصداسًذُ فسبد دستگبّْبی شْشی ٍ هذیشیتی هی گشدد ٍ هی تَاًذ ثِ عٌَاى عٌصشی فشٌّگی دس 

احسبس ًَع دٍستی ًسجت ثِ ّن لبلت ایجبد حس تعلك شْشًٍذاى ًسجت ثِ فضبی صًذگی خَد ٍ 

آًچِ دس ایي ًَشتبس هَسد .لی دسجْت استمبی شْش ٍ سبکٌیٌش عول ًوبیذْبی خَد ٍ ثسبى عبهشْشی

ٍجَة ٍ ثوشات ثِ کبسگیشی آى دس شیف اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش، ثشسسی لشاس خَاّذ گشفت تع

جبهعِ  ٍ پیبهذّبی ًبشی اص ثی تَجْی ثِ ایي فشیضِ ثش صًذگی شْشی ٍ شْشًٍذاى ٍ عولکشد هذیشیت 

 .شْشی هی ثبشذ
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