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چكيده 

ضاٜ  ؾٙتي ٕٔٗبضي ثبقس، ٔي ٔرتّف ؾبَ ٔرتّف فهَٛ زض ٞٛايي ٚ آة قطايٍ ٚ ٔتفبٚت الّيٕي وكٛض ٔب زاضاي ٔٙبَك

ُ ٞب  اظ اؾتفبزٜ  ثبثٛٔي، ٚ ؾٙتي ثٙبٞبي.  اؾتٕ٘ٛزٜ اثسأ ضا ا٘ؿبٖ آؾبيف قطايٍ ٕ٘ٛزٖ فطاٞٓ رٟت ُٔٙمي قيٜٛ ٞبيي ٚ ح

ٖ ٞب زض ...ٚ  آفتبة ٞٛا، حطاضت ٕٞچٖٛ رطيبٖ پصيط تزسيس ٞبي ا٘طغي ثب  ٔمبِٝ ايٗ زض. اؾت ثٛزٜ ٕٔٗبضاٖ ٘ٓط ٔس ؾبذتٕب

ٕ آٚضي . ؾبظٌبضي ثٙب ثب ايٗ الّيٓ پطزاذتٝ ٔي قٛز  ثٝ چٍٍٛ٘يؾطز الّيٓ زض ثٙب َطاحي زض ٔٛحط الّيٕي ثطضؾي پبضأتطٞبي رٕ

ٝ اي ثٛزٜ ٚ ثطاي تحّيُ زازٜ ٞب اظ ضٚـ تٛنيفي اؾتفبزٜ قسٜ اؾت . ُٔبِت ثٝ نٛضت اؾٙبزي ٚ وتبثرب٘

 الّيٓ، آؾبيف حطاضتي، ٕٔٗبضي ؾٙتي، ٕٔٗبضي وٛٞؿتب٘ي :كليد واشه

 مقدمه-1

ثٙبثطايٗ تٗييٗ زليك . ٚيػٌي  ٞبي ٔتفبٚت ٞط الّيٓ تأحيط ظيبزي زض قىٍّيطي قٟطٞب ٚ تطويت ٕٔٗبضي ايٗ ٔٙبَك زاضز

حٛظٜ ٞبي الّيٕي زض ؾُح وكٛض ٚ زؾتيبثي ثٝ ٔكرهبت الّيٕي ٔٙبَك ٔرتّف زض اضائٝ َطح ٞبي ٔٙبؾت ٚ ٕٞبًٞٙ ثب الّيٓ 

ٖٛأّي وٝ ثط قطايٍ الّيٕي ٞط ُٔٙمٝ تأحيط ٔي ٌصاضز قبُٔ ظاٚيٝ تبثف، ٖطو رغطافيبيي، . ٞط ُٔٙمٝ إٞيت فطاٚا٘ي زاضز

قست رطيبٖ ثبز، ٚرٛز آة، ضَٛثت ٚ ٌيبٞبٖ ٚ ثبالذطٜ اضتفبٔ اظ ؾُح زضيب ٚ ٘بٕٞٛاضي ٞبي ؾُح ظٔيٗ 

 ٔزٕٖٛٝ تفؿيط اظ اؾت ٖجبضت الّيٓ( W.M.O. 182 ) الّيٕي ٞٛاقٙبؾي فطًٞٙ اؾبؼ ثط (1390:427قبَطيبٖ،).اؾت

 ٕٞٛاضٜ َجيٗي پسيسٜالّيٓ ثٝ ٖٙٛاٖ يه . قٛز ٔي ٔكرم ٔٗيٗ ُٔٙمٝ ٞٛاي ٚيٕ تىبُٔ ٚ ويفيت تٛؾٍ وٝ رٛي قطايٍ

 ثٟطٜ ٚ اتٕؿفط َجيٗي ضفتبض تٗيٗ ٚ وكف ٖجبضت اؾت اظ قٙبؾي الّيٓ اظ ٞسف اؾت ثٛزٜ ٕٔٗبضاٖ ٚ قٟطؾبظاٖ تٛرٝ ٔٛضز

 غيط يب ٔؿتميٓ وبُٔ َٛض ثٝ ظ٘سٌي چطذٝ تساْٚ ثطاي ثكطي فٗبِيت ٞبي تٕبْ تمطيجب ، ا٘ؿبٖ ٔٙبفٕ رٟت آٖ اظ ثطزاضي

 پبؾد نسز زض ٕٞٛاضٜ َطاحبٖ، ؾبظي ؾبذتٕبٖ ٚ ٕٔٗبضي تبضيد ََٛ تٕبْ زض. ثبقس ٔي ٚ الّيٓ ٞٛا تأحيط تحت ٔؿتميٓ

 ثٛزٜ اي اؾتبزا٘ٝ ٚ زليك ثيبٖ زاضاي الّيٕي َطاحي «ؾٙتي »انُالح ثٝ ٕٔٗبضاٖ حتي ا٘س، ثٛزٜ ٞٛايي ٚ آة قطايٍ ثٝ ٌٛيي

 ذٛاٜ ٚ ثبقٙس ٔي رٙٛة ثٝ ضٚ ٚ قسٜ ٔحبفٓت ثبز ٔمبثُ زض وٝ وٛٞؿتب٘ي قٟطٞبي زض ٚالٕ ٞبي ؾبذتٕبٖ زض ذٛاٜ .اؾت

 ثٙبٞبي ايٗ زض. ا٘س قسٜ َطاحي ذكه ٚ ٌطْ الّيٓ زض قت ؾطٔبي حفّ رٟت وٝ ؾٙتي ٔطوعي حيبٌ ٞبي ذب٘ٝ پالٖ زض

 فطْ ٟ٘بيتب وٝ قسٜ ٌطفتٝ ٘ٓط زض ا٘ؿبٖ ٞبي فٗبِيت ٚ حيبت ٔجٙبي ٖٙٛاٖ ثٝ ٚٞٛا آة ٚ الّيٓ ، ٔحّي ٞبي ؾجه ٚ ثٛٔي

 (1372:18لجبزيبٖ، ٟٔسٚي، ). اؾت قسٜ ٔٙتذ آٖ اظ  ٞب ؾبذتٕبٖ ٚظيجبيي

 ٔحيٍ يه ثّىٝ زاض٘س، ذٛثي ّٖٕىطز رٛي ٘بٔؿبٖس ٖٛأُ ٔمبثُ زض تٟٙب ٘ٝ الّيٓ اؾبؼ ثط قسٜ ؾبذتٝ ٞبي ؾبذتٕبٖ

 ٔي ٔؤحط قٟط ثٙبٞبي ٕٔٗبضي ؾجه ٚ ٘ٛٔ زض...ٚ ثبز ضَٛثت، حطاضت، چٖٛ ٖٛأّي. وٙٙس ٔي فطاٞٓ ٘يع ظيجب ٚ ؾبِٓ ا٘ؿب٘ي

 قٛز، ٔي ثبظ ثبز ؾٛي ثٝ آٟ٘ب ٞبي پٙزطٜ قٛ٘س، ٔي ؾبذتٝ ثبز ٔٙبؾت ٚظـ رٟت زض ثٙبٞب ٌطٔؿيطي زضٔٙبَك. ثبقس

 ثبز رٟت ذالف زض ثٙبٞب ذبضري ؾُٛح ثبيس ٔي ٘يع ؾطزؾيطي ٔٙبَك زض. قٛز ٔي ٌطفتٝ ٘ٓط زض قٟطي تٟٛيٝ فًبٞبي

 ضَٛثت. ثطؾس حسالُ ثٝ حطاضتي تجبزَ تب قٛ٘س ارطا ٔٙبؾت يربٔت ثب زيٛاضٞبي ٚ زٚثُ ٞبي پٙزطٜ لطاضٌيطز، ُٔٙمٝ غبِت



 ٌصاضي ٞب، رٟت ثٙبٞب، فطْ چٍٍٛ٘ي زض زليمب ٔحيُي ٖٛأُ ثٙبثطايٗ زاض٘س، تأحيط ٔهبِح ا٘تربة ٚ ؾبظ ٚ ؾبذت ٘حٜٛ زض ٘يع

 (1372:20لجبزيبٖ، ٟٔسٚي،).ٌصاضز ٔي احط ٔهبِح ٚا٘تربة قٟطي ٞبي وٛچٝ ذيبثبٟ٘ب،
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 ِحبِ ثٝ ٞٓ ا٘طغي، وبضايي ٚ اوِٛٛغيىي ٞبي ٔٛيٛٔ ثٝض ٕٔٗبضي ؾٙتي ايطاٖ اؾت وٝ پبيسا ٕٔٗبضي ٞبي ؾٕجُ اظ يىي

زض ٕٔٗبضي ؾٙتي ؾٗي قسٜ . اؾت ثٛزٜ پبؾرٍٛ ثٙب، وبضوطزي ٚ ربضي ليٕت ثٛزٖ اِٚيٝ ٚ ٞٓ ثٝ ِحبِ ليٕت ثٛزٖ پبييٗ

 حس اظ ثيف اؾتفبزٜ رسيس ثبقس، أب زض ٕٔٗبضي زاقتٝ ظيؿت ٔحيٍ ثط ضا ٔٙفي تأحيط تطيٗ وٓ ثٙب ؾبذت تب اؾت قسٜ ؾٗي

 اقتجبٜ َطاحي ٚ آٟ٘ب ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ٘بٔٙبؾت ٔهبِح اظ اؾتفبزٜ آٖ انّي ّٖت وٝ اؾت (فؿيّي)تزسيس لبثُ غيط ٞبي ا٘طغي اظ

ْ وٙٙسٜ ٚ ذٙه ثب ثٙب ٝ اي اظ آلبي قٕؽ . اؾت الّيٕي قطايٍ ثٝ تٛرٝ ثب وٙٙسٜ اؾتفبزٜ اظ ٚؾبيُ ٌط  ٚيػٌي تب ٌطزيسزض ٔمبِ

زض رٟت ٌصقتٍبٖ  ٕٔٗبضي اضتجبٌ ثٝ َطيك ثسيٗ تب قٛز ثطضؾي ؾطز الّيٓ ٚ ؾٙٙسد قٟط زض ايطاٖ ٕٔٗبضي ؾٙتي ٞبي

 ٚ ؾبذتٕبٖ زض حطاضت اتالف وبٞف ثٝ ثبيسٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيسٜ وٝ . قٛز اقبضٜ ٔحيٍ پبيساضي ٚ ا٘طغي اظ ثٟيٙٝ اؾتفبزٜ

 ذبن ٚ آة َجيٗي ٖٛأُ ثٝ تٛرٝ ٚ ؾبذتٕبٖ ٌطٔبيف زض ذٛضقيس ا٘طغي اظ ٌيطي ثٟطٜ حطاضت، اتالف زض ثبز تأحيط وبٞف

 (1389قٕؽ، ٔزيس  ). زاز إٞيت

ٝ اي زيٍط ثب ثطضؾي   ا٘طغي ٔهطف ؾبظي ثٟيٙٝ ضاؾتبي زض ؾطز الّيٓ زض ثٙب َطاحي زض ٔٛحط الّيٕي پبضأتطٞبيزض ٔمبِ

 قسٜ ثٟيٙٝ ا٘طغي ٔهطف ضاؾتب ايٗ زض ٚ قسٜ وٙتطَ ؾطز الّيٓ ؾٛء احطات ثبضظي ٘حٜٛ ثٝ آٖ زض وٝ. پطزاذتٝ قسٜ اؾت

ٕٔٗبضي ؾٙتي اظ٘ٓط پبيساضي ٚ ثبتٛرٝ   ثب ُٔبِٗٝ زضٔٛضز ٚيػٌيٟبيقسٜؾٗي زض ربي زيٍط . (فطري ٔالئي ٚ ٕٞىبضاٖ ).اؾت

ٔعايبي تىِٙٛٛغي زضَطاحي ٔحيٍ ٔؿىٛ٘ي فطنتي  ي ظ٘سٌي أطٚظي ٚ ثبثٟطٜ ٌيطي اظ ثٝ ٘ىبت ٔخجت ٚلبثُ تُجيك قيٜٛ

تب ثتٛاٖ ، ٞبي ثيكتطي ثطزاقتٝ قٛز ٌبْ َجيك ٚ تطويت آٖ ثب قطايٍ ظٔب٘ي حبَ زضضاؾتبي تٛؾٗٝ پبيساض فطاٞٓ قٛز

( 1392حطيطي، ايٕبٖ،) .ٞبي رٕٗي ظ٘سٌي ضا ثب قطايٍ پبيساضي زضالّيٓ ٔٛضز٘ٓط وٛٞؿتب٘ي پيبزٜ ؾبظي ٕ٘ٛز حطوت
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ٗ اِٟٙطيٗ زض غطة رسا ٔي وٙس . ؾّؿّٝ رجبَ اِجطظ ٚ ظاٌطؼ ٘ٛاحي ٔطوعي ايطاٖ ضا اظ زضيبي ذعض زض قٕبَ ٚ رٍّٝ ثي

ٝ نٛضت ٔٙفطز زض ٔطوع ٚ قطق ايطاٖ ٚرٛز زاض٘س ٖ ٞبي غطثي ضقتٝ وٜٛ ٞبي فالت ٔطوعي ايطاٖ ٚ ؾطاؾط . وٟٛٞب ٘يع ث وٛٞؿتب

ٝ قٕبض ٔي آيٙس  :ذهٛنيبت ايٗ ٔٙبَك ثٝ ايٗ نٛضت ٔي ثبقس. وٜٛ ٞبي ظاٌطؼ ضا زضثط ٔي ٌيطز اظ ٔٙبَك ؾطزؾيط وكٛض ث

ؾطٔبي قسيس زض ظٔؿتبٖ ٚ ٞٛاي ٔٗتسَ زض تبثؿتبٖ، اذتالف ثؿيبض ظيبز زضرٝ حطاضت ٞٛا ثيٗ زٔبي ضٚظ ٚ قت، ثبضـ ثطف 

ؾٍٙيٗ، ضَٛثت وٓ ٞٛا، ثطٚزت ثؿيبض ظيبز ٞٛا زض ثركٟبي ثيكتطي اظ ؾبَ، زض ٘ٛاحي ؾطز ٚ وٛٞؿتب٘ي ثبٖج قسٜ تب حساوخط 

اؾتفبزٜ اظ تبثف آفتبة ثٟطٜ ٌيطي اظ ٘ٛؾب٘بت ضٚظا٘ٝ زٔب، حفّ حطاضت ٚ رٌّٛيطي اظ ثبز ؾطز ظٔؿتب٘ي زض فًبٞبي ٔؿىٛ٘ي 

( 1390قبَطيبٖ، ). ٌطزز

ُ ٌيطي ثبفت قٟطي ٚ ضٚؾتبيي، ؾطٔبي ظيبز ٔي ثبقس رٟت آفتبة ٚ : اظ رّٕٝ ايٗ ذهٛنيبٖ. ٖبُٔ تٗييٗ وٙٙسٜ زض قى

ٖٛاضو ظٔيٗ ٖبُٔ تٗيٗ وٙٙسٜ زض ٘حٜٛ اؾتمطاض، ٌؿتطـ ٚ ؾيٕبي وّي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي اؾت، فًبٞي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي 

ٓٞ ٝ ( 1قىُ )(ٕٞبٖ)وٛچه ٚ ٔحهٛض، ثبفت قٟطي ٚ ضٚؾتبيي ٔتطاوٓ ٚ اثٙيٝ ٔتهُ ث

ثبفت ضٚؾتبيي  : 1قىُ قٕبضٜ 

 راهكارهاي معماري براي مقابله با اقليم سرد و كوهستاني-4



ٕٔٗبضاٖ ٌصقتٝ ثطاي ٔمبثّٝ قطايٍ آة ٚ ٞٛاي ٞط ُٔٙمٝ ضاٜ حُ ٞبي ٔتٙبؾت ثب ٕٞبٖ الّيٓ اضائٝ زازٜ ا٘س اظ رّٕٝ ايٗ 

ُ ٞب ٜ ح  :ضا

ٖ ٞبي ٔتطاوٓ ٚ فكطزٜ  پال

ٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ؾُٛح ذبضري زض ثطاثط حزٓ ٔٛضز پٛقف  ث

 حيبٌ ٔطوعي ٚ زضٍٚ٘طا ثٛزٖ

 ٕ٘ٛ٘ٝ پالٖ ُٔٙمٝ ؾطز: 2قىُ  اؾتفبزٜ اظ ٔهبِحي ثب ْطفيت ٚ ٖبيك حطاضتي ذٛة

ْ ٞبي ٔؿُح ٝ نٛضت ٖبيك حطاضتي )ا٘تربة ثب ْ ٞب ث  (رٟت ٍٟ٘ساضي ثطف ثط ضٚي ثب

 اضتفبٔ وٓ اتبق ٞب

  ثبظقٛٞبي وٛچه

 زيٛاضٞبي ٘ؿجتبَ لُٛض

ٌ ٞبي وٛچه  (2قىُ )  (1390:428قبَطيبٖ، )ايٛاٖ ٚ حيب

 زٚضتبزٚض ٞب لؿٕت ؾبيط ٚ ثٛزٜ ٔطوعي حيبٌ زاضاي ايطاٖ فالت ٔطوعي ٘ٛاحي ٔب٘ٙس ؾطز الّيٓ زض ؾٙتي ثٙبٞبي: زضٍٚ٘طايي

 ذب٘ٝ ٘كيٕٗ انّي اتبق يب تبالض ٚ ٞب لؿٕت ؾبيط اظ ثعضٌتط حيبٌ قٕبَ ؾٕت زض ٚالٕ ٞبي اتبق. قٛ٘س ٔي چيسٜ حيبٌ ايٗ

 رجٟٝ. وٙٙس اؾتفبزٜ ظٔؿتبٖ ؾطز فهُ زض آفتبة حطاضت ٚ ٔؿتميٓ تبثف اظ تب اؾت قسٜ ٚالٕ حيبٌ ؾٕت ايٗ زض ٘يع

 ٞبي اتبق ٚ رٙٛثي ٞبي اتبق ِصا. قٛز ٔي ٌطفتٝ وبض ثٝ وٕتط تبثؿتبٖ فهُ ثٛزٖ ٔٗتسَ ٚ وٛتبٜ زِيُ ثٝ ؾبذتٕبٖ رٙٛثي

 وبضثطز ثٟساقتي ٞبي ؾطٚيؽ يب ذسٔٝ اتبق ٕٞچٖٛ ذسٔبتي فًبٞبي يب ا٘جبضي ٖٙٛاٖ ثٝ _ٚرٛز نٛضت زض _غطثي ٚ قطلي

 ؾمف ثب ظٔيٙي ظيط زاضاي ٔٙبَك، اغّت ايٗ ٞبي ذعض، ذب٘ٝ زضيبي رٙٛثي ؾٛاحُ ٔطَٛة ٚ ٔٗتسَ ٔٙبَك ثطذالف. زاض٘س

 وبض ثٝ ذب٘ٝ ؾبوٙبٖ آؾبيف ٚ ؾىٛ٘ت ثطاي تبثؿتبٖ زض ، آٖ ٞٛاي ذٙىي ّٖت ثٝ وٝ ٞؿتٙس ٘كيٗ ظٔؿتبٖ پبئيٗ زض وٛتبٜ

( 1390:423قبَطيبٖ، ). ضٚز ٔي

 _قطلي ٔحٛض رٟت زض آٖ وكيسٌي ثبٖج آفتبة تبثف ظيبز قست ٚ ؾبذتٕبٖ فطْ فكطزٌي ثبٖج ٞٛا ؾطزي: فطْ ؾبذتٕبٖ

 ضا ذبضري ؾُح وٕتطيٗ حزٓ، ثيكتطيٗ ٚرٛز ثب ظيطا .قٛز ٔي ٔحؿٛة ؾبذتٕبٖ فطْ ثٟتطيٗ ٔطثٕ پالٖ قٛز ٔي غطثي

 ٘فٛش تٛاٖ ٔي زِيُ ٕٞيٗ ثٝ ٚ زاضز وٛچىي ٞبي پٙزطٜ ٕٔٗٛالً وٝ لسيٕي ٞبي ؾبذتٕبٖ ٔٛضز زض ٔؿئّٝ ايٗ اِجتٝ زاضز

 ٞبي لؿٕت زاضاي وٝ أطٚظي ٞبي ؾبذتٕبٖ ٔٛضز زض ِٚي. وٙٙس ٔي نسق اٍ٘بقت، ٘بزيسٜ ضا اٟ٘ب زاذُ ثٝ آفتبة وٓ ثؿيبض

 ايالٔ ا٘ساظٜ ثب ؾبذتٕبٖ يه ايالٔ اظ يبفتٝ ا٘تمبَ حطاضت ٔمساض اٌط يٗٙي .٘يؿت نبزق ٔؿئّٝ ايٗ اؾت، ثعضٌي ذٛض قيكٝ

 ثيكتط وٝ ايالٖي ُّٔٛة، فطْ يه زض تط، ؾبزٜ ٖجبضت ثٝ ثٛز ذٛاٞس ُّٔٛة ؾبذتٕبٖ فطْ ثبقس، زاقتٝ ٔٗىٛؼ ضاثُٝ آٖ

 قسٜ وبضي ٖبيك زلت ثب ٚ وبُٔ َٛض ثٝ وٝ ٞبيي ؾبذتٕبٖ وٛچىتطا٘س زاض٘س، لطاض ٞٛا زٔبي ٚ آفتبة تبثف تبحيط ٔٗطو زض

. اؾت زاقتٝ قىُ تغييط ثٝ ثيكتطي ٘يبظ اليّٕكبٖ ثٝ تٛرٝ ثب زاضز، ؾبيجبٖ آٟ٘ب رٙٛثي ٕ٘بي وٝ ٞبيي ؾبذتٕبٖ يب ا٘س

 ٔحٛض ََٛ زض وكيسٌي ثٝ وٕتطي ٘يبظ ٞؿتٙس، ؾبيٝ زض وبٔال يب زاض٘س وٛچىي تمطيجب ٞبي پٙزطٜ وٝ ؾبذتٕبٟ٘بي ثطٖىؽ،

 ثٝ قجيٝ آٟ٘ب فطْ وٝ اي َجمٝ زٚ ٞبي ؾبذتٕبٖ .ثبقس ٔطثٕ پالٖ ٚ فكطزٜفطْ ؾبذتٕبٖ زض الّيٓ ؾطز . زاض٘س غطثي-قطلي

( 3قىُ)(13وؿٕبي ٔطتًي، ).اؾت ظٔؿتبٖ زض زاذّي ٞٛاي ٌطٔبي وٙتطَ ٘ٓط اظ ؾبذتٕبٖ ٘ٛٔ ثٟتطيٗ اؾت، ٔىٗت

  



 

 

 

 فطْ ؾبذتٕبٖ الّيٓ ؾطز: 3قىُ 

 اثٗبز ِصا. پصيطز ٔي ا٘زبْ ٞب اتبق زض ضٚظٔطٜ ٞبي فٗبِيت  ؾطٔبي ظيبز ٞٛا زض ايٗ ٔٙبَك، اوخط ثسِيُ: حيبٌ وٛچه ٚ ايٛاٖ

ٌ ٞب  ٞبي ايٛاٖ ثٝ ٘ؿجت آٟ٘ب ٖٕك ِٚي ا٘س ايٛاٖ زاضاي ٞب ؾبذتٕبٖ اؾت ايطاٖ ٔطوعي فالت ٘ٛاحي اظ وٛچىتط لسضي حيب

 حفّ رٟت نطفب ٚ ٘ساض٘س ٘كيٕٗ وبضثطز ، ذعض ُٔٙمٝ ٞبي ايٛاٖ ٕٞب٘ٙس ٚ ثبقس ٔي وٕتط ٔطاتت ثٝ وكٛض رٙٛثي ٔٙبَك

 ؾُح اظ ٔتط 1.5 تب 1ا٘ساظٜ  ثٝ ؾطز الّيٓ ثٙبٞبي حيبٌ وف ثٛزٖ پبئيٗ قٛ٘س ٔي اؾتفبزٜ ثبضاٖ ٚ ثطف اظ ثٙب ي ٞب ٚضٚزي

 ؾٛي اظ ٚ ٕ٘ٛز ؾٛاض ظٔيٗ ظيط زض ٚالٕ ا٘جبض آة يب حيبٌ ثبغچٝ ثط ضا رٛيٟب ٚ ٞب ٟ٘ط زض ربضي آة ثتٛاٖ ضٚٞب ثبٖج قسٜ پيبزٜ

 حفّ ثبٖج ٚ آٖ پيطأٖٛ ٔحيٍ ٚ ثٙب ثيٗ حطاضتي تجبزَ اظ ٔبٕ٘ ، وطزٜ احبَٝ ضا ثٙب اَطاف حطاضتي ٖبيك ٔب٘ٙس ظٔيٗ ، زيٍط

 (1390:424قبَطيبٖ، ). قٛز ٔي ؾبذتٕبٖ زضٖٚ حطاضت

ٝ ٞبي ثٙب   ثبيس ثٙب فطْ .ثبقٙس ٔي ٔتطاوٓ ثبفت ٚ پالٖ زاضاي ثٙبٞب ، وٛٞؿتب٘ي ٚ ؾطز الّيٕي حٛظٜ زض: ٘حٜٛ لطاضٌيطي ٚ رجٟ

 اظ ِصا . يبثس ا٘تمبَ ثيطٖٚ ثٝ زضٖٚ اظ وٕتطي حطاضت تب ٕ٘بيس وٕتط ذبضد ؾطٔبي ثب ضا آٖ تٕبؼ ؾُح وٝ ثبقس اي ٌٛ٘ٝ ثٝ

 آٖ ٚ يبثس وبٞف آٖ زاذّي حزٓ ثٝ ثٙب ذبضري ؾُح ٘ؿجت تب ٕ٘بيٙس ٔي اؾتفبزٜ ٔؿتُيُ ٔىٗت يب ٔىٗت ٘ٓيط احزبٔي

 ٚ يىسيٍط ثبز ؾبيٝ زض ٚ قطق ؾٕت ثٝ زضرٝ 45 ٚ غطة َطف ثٝ زضرٝ 20 ثيٗ ٞب ؾبذتٕبٖ زاضز ٍ٘ٝ ٕٔىٗ حسالُ زض ضا

 (ٕٞبٖ). قٛ٘س ٔي ٔؿتمط رٙٛثي _قٕبِي ٔحٛض زض ، ٞٓ آفتبة ؾبيٝ اظ ذبضد

ٝ ٞب ٔٛضز تٛرٝ  ُ ٞبي ؾطز ؾبَ، زض تٕبٔي ذب٘ رجٟٝ قٕبَ ثٝ ّٖت ٔؿبئُ الّيٕي، ٘ٛضٌيطي ٔٙبؾت ٚ اؾتفبزٜ اظ آفتبة زض فه

ٝ اي ٞب لطاض ٌطفتٝ. ثٛزٜ اؾت ٕٞچٙيٗ يه ايٛاٖ ؾطتبؾطي ٘يع زض ايٗ رجٟٝ . زض ايٗ رجٟٝ، فًبٞبي انّي اظرّٕٝ َٙجي ٞب ٚ وّ

رجٟٝ غطة ثٝ زِيُ ايٙىٝ پكت ثٝ آفتبة ٘بٔٙبؾت غطة اؾت . لطاض ٌطفتٝ وٝ ثبٖج رٌّٛيطي اظ ٘فٛش آفتبة زض تبثؿتبٖ ٔي قٛز

ٝ اي ثٛزٖ ذب٘ٝ، رجٟٝ غطثي اِٚٛيت زاضز. رجٟٝ زْٚ إٞيت اؾت فًبٞبيي ٕٞچٖٛ ؾطزاثٝ ٚ ا٘جبضي زض ايٗ . زض نٛضت چٙس رجٟ

ٝ ٞبي . زض رجٟٝ قطلي ثٝ ّٖت لطاضٌيطي زض ٔٗطو ٘ٛض غطة، ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٕ٘ي ٌيطز. رجٟٝ لطاض زاض٘س رجٟٝ رٙٛثي، زض ذب٘

ٝ ي آٖ ٔي تٛاٖ ثٝ ذب٘ٝ ثٟٙبْ اقبضٜ وطز. زٚضٜ ي لبربض وٝ اظ اٍِٛي تبثؿتبٖ ٘كيٗ زضآٔسٜ اؾت رٟت ٌيطي ثٙبٞب ٖٕٛٔبَ ضٚ . ٕ٘ٛ٘

ٝ اي وٝ فًبٞبي انّي زض رجٟٝ قٕبِي ٔب٘ٙس َٙجي .  زضرٝ رٙٛة غطثي ثٛز10ٜ زضرٝ رٙٛة قطلي تب 15ثٝ رٙٛة ثيٗ  ٌ٘ٛ ٝ ث

ٝ اي ٚ اتبق ٞبي ٘كيٕٗ، ضٚ ثٝ رٙٛة لطاض ٔي ٌيطز  ٚ فكطزٜ ٚ ثؿتٝ ٞبي فطْ ؾطز، ٔٙبَك زض( 1390:430قبَطيبٖ، ). ٚ وّ

 زض .زاض٘س اضرحيت رٙٛثي قٕبِي ٔحٛض رٟت زض پكت ثٝ پكت چؿجيسٜ ثٟٓ ٞبي ؾبذتٕبٖ يب قىُ ٔىٗجي ٞبي ؾبذتٕبٖ

( 13وؿٕبيي ٔطتًي،).ثبقس ٔطتفٕ ؾبذتٕبٟ٘ب اظ ثٟتط ٔٙبَك ايٗ

 ٚ قطلي رٙٛة ٕ٘بٞبي اٌطچٝ .ثبقس رٙٛة ثٝ ضٚ ؾبذتٕبٖ انّي ٕ٘بي ثبيس ؾبذتٕبٖ زاذُ زض حطاضتي قطايٍ ثٟتطيٗ ايزبز ثطاي

 قٛ٘س ٔي رٙٛثي ٕ٘بي اظ ؾطزتط ظٔؿتبٖ زض ٚ تط ٌطْ تبثؿتبٖ زض ِٚي وٙٙس، ٔي زضيبفت تط يىٙٛاذت ثُٛض ضا آفتبة غطثي رٙٛة
 ثُٛضوّي، .قٛ٘س ٔي غطثي رٙٛة ٚ قطلي رٙٛة رٙٛثي، زيٛاضٞبي اظ ؾطزتط ظٔؿتبٖ زض ٚ تط ٌطْ تبثؿتبٖ زض غطثي ٚ قطلي زيٛاضٞبي

 ا٘طِغي حساوخط وٝ ٌيطز لطاض رٟتي زض ثبؾس ؾبذتٕبٖ اؾت، ؾطز ٕٔٗٛال ٞٛا وٝ ظيبز رغطافيبيي ٞبي ٖطو زض ٚ ؾطزؾيط ٔٙبَك زض

 45° رٙٛة غطثي تب 20° رٙٛة قطلي ٚ ثيٗ 12°ثٟتطيٗ رٟت ٌيطي الّيٓ ؾطز، . ٕ٘بيس زضيبفت ؾبَ ََٛ زض ضا ذٛضقيسي

( 4قىُ )(ٕٞبٖ).رٙٛة قطلي ٔي ثبقس

 



 رٟت ٌيطي ؾبذتٕبٖ الّيٓ ؾطز: 4قىُ 

 

 ثب آٟ٘ب تٕبؼ ؾُح افعايف ثب وٝ چطا ،ثٙب زاذُ ثعضي فًبٞبي ٚ ٞب اتبق ايزبز اظ ثطفي ارتٙبة ٚ ؾطز ٘ٛاحي زض: اضتفبٔ اتبلٟب

 زض ٔكبثٝ ٞبي اتبق اظ تط پبئيٗ ضا ٞب اتبق ؾمف ثٙبثطايٗ. ثٛز ذٛاٞس ٔكىُ ٚؾيٕ فًبي ايٗ وطزٖ ٌطْ ، ثيطٚ٘ي ؾطز فًبي

 اضتفبٔ. ٌطزز حسالُ ثٙب حزٓ ثٝ ٘ؿجت ذبضري ؾُح ٚ وبٞف يبثس اتبق حزٓ تب ٌيط٘س ٔي ٘ٓط زض الّيٕي ٞبي حٛظٜ ؾبيط

قبَطيبٖ، ). اؾت ٔكٟٛض ٘يع ٔٙبَك ايٗ ثبظاضٞبي ٞبي حزطٜ ٚ ٞب ضاؾتٝ َبق ٚ ٟٔٓ ٞبي اتبق ٚ ٞب تبالض زض ؾمف وٓ

1390:424) 

 ٔي اؾتفبزٜ وٓ تٗساز ثٝ ٚ وٛچه ثبظقٛٞبي اظ ثٙب ذبضد ٚ زاذُ ثيٗ حطاضتي تجبزَ اظ ٌيطي رّٛ ثطاي: ثبظقٛٞبي وٛچه

 اظ ثيكتط چٝ ٞط اؾتفبزٜ ثطاي رٙٛثي يّٕ زض ثبظقٛٞب. اؾت اِعأي ؾبيجبٖ اظ اؾتفبزٜ ٞب، پٙزطٜ ثٛزٖ ثعضي نٛضت زض. وٙٙس

. ٕ٘ٛز ارتٙبة ثبيس ؾطز ثبزٞبي رٟت زض ثبظقٛٞب اؾتمطاض اظ  ٕٞچٙيٗ.قٛ٘س ٔي ا٘تربة تط وكيسٜ ٚ ثعضٌتط آفتبة تبثف

 زض ؾٛظ ايزبز اظ رٌّٛيطي ٔٙٓٛض ثٝ. تط٘س ٔٙبؾت ٕٔىٗ حسالُ ثٝ حطاضتي تجبزَ ضؾب٘سٖ ثطاي ٘يع رساضٜ زٚ ٞبي پٙزطٜ

 ٕٔىٗ حسالُ ثٝ ثبيس ضا َجيٗي ٚتٟٛيٝ زاذُ ٞٛاي ٞٛاي تٗٛيى ٔيعاٖ ؾبذتٕبٖ، ذبضد ثٝ زاذّي حطاضت ذطٚد ٚ زاذُ

 تبثف اظ حبنُ حطاضتي ا٘طغي اظ اؾتفبزٜ ثطاي الّيٕي حٛظٜ ايٗ زض ثبظقٛٞب اثٗبز ذكه ٚ ٌطْ الّيٓ ثب ٔمبيؿٝ زض .ضؾب٘س

 (ٕٞبٖ). اؾت يبفتٝ افعايف آفتبة

 ٔٗيبضٞبي .وٙس ٔي رٌّٛيطي ؾبذتٕبٖ ثيطٚ٘ي ٔحيٍ ٚ ثٙب زاذّي فًبي ثيٗ حطاضتي تجبزَ اظ زيٛاضٞب ظيبز لُط: لُط زيٛاضٞب

 زض وٝ ثبقس ٔي زٞٙسٜ حطاضت ٔٙبثٕ زض آٟ٘ب تفبٚت تٟٙب ٚ اؾت ٔكبثٝ تمطيجب ذكه ٚ ٌطْ ٚ وٛٞؿتب٘ي ٚ ؾطز الّيٓ ٕٔٗبضي

 وٕه ثٝ الّيٓ ايٗ زض ثبيس ِصا. ثبقس ٔي فًب زاذُ ؾٕت اظ ؾطز الّيٓ زض ٚ ثٙب ثيطٚ٘ي ؾٕت اظ ٔٙجٕ ايٗ ذكه ٚ ٌطْ الّيٓ

 لُٛض، زيٛاضٞبي. ٕ٘بيس ُٖٕ ثٙب زاذُ حطاضت شذيطٜ ٔٙجٕ ٖٙٛاٖ ثٝ ثتٛا٘س رساضٜ ايٗ تب ٕ٘ٛز ظيبز ضا زيٛاضٞب لُط ثٙبيي ٔهبِح

 ثٛٔي ٕٔٗبضي زض .ٕ٘بيس ٔي وٕه ؾبذتٕبٖ زاذُ زٔبي تٗسيُ ثٝ ٚ حفّ قت ََٛ زض ضا ضٚظا٘ٝ آفتبة تبثف حطاضت ٚ ٌطٔب

 ٚپع پرت، افطاز حًٛض اظ ٘بقي ٌطٔبي ٚ ثربضي اظ اؾتفبزٜ ثب يب يب َجيٗي قىُ ثٝ تب قٛز ٔي تالـ ٕٔىٗ حس تب ٔٙبَك ايٗ

 (1390:424قبَطيبٖ، ). ٕ٘ٛز ٌطْ ضا ثٙب ، حيٛا٘بت حًٛض يب

ٝ  اظ ؾٝ رجٟٝ زاضاي ٕٞؿبيٍي ثٛزٜ ٚ تٟٙب يه رجٟٝ ثٝ ٔٗجط ٔحسٚز اؾت: ٕٞؿبيٍي ٝ اي وٝ ثٝ . اوخط ذب٘ ٚضٚزي ٘يع زض رجٟ

.  ٔٗجط ٔحسٚز ٔي قٛز لطاض زاضز

ْ ٞبي ٔؿُح ْ ٞبي زاضاي وٟٛٞبي اِجطظ ؾّؿّٝ قٕبِي ٞبي وٛٞپبيٝ زض ؾٙتيثٙبٞبي : ثب  وٛٞؿتب٘ي ٔٙبَك زض ٚ زاض قيت ثب

 آة وٝ چطا ثٟتط٘س ٔؿُح ٞبي ثبْ اظ ٔطاتت ثٝ آٖ پٛقف ثٛزٖ ٔٙبؾت نٛضت زض زاض قيت ٞبي ثبْ. ٞؿتٙس ٔؿُح غبِجب

 ٚيػٜ ثٝ ٚ ثبضاٖ ٚ ضَٛثت ثطاثط زض آٖ لسضت ثبْ، پٛقف ثٛزٖ وبٍّٞي نٛضت زض .وٙٙس ٔي زٚض ثبْ ضٚي اظ ؾِٟٛت ثٝ ضا ثبضاٖ

 ٔي زاض ٘ٓ ٚ ٔطَٛة ثٙب ٚ ٌطزز ٔي وبٍُٞ ؾمف ٚاضز ثطف تسضيزي شٚة اظ ٘بقي آة وٝ چطا. قس ذٛاٞس تًٗيف ثؿيبض ثطف

 زٚثبضٜ ضا ثبْ وٛچه، ٚ ؾٍٙي غّتىي ثب ٚ وٙٙس ٔي پبضٚ ثبٔي چٙيٗ ضٚي اظ ضا آٖ ثطف، ٔحى ثبضـ ثٝ زِيُ ٕٞيٗ ثٝ. ٌطزز

 ٞبي ثبْ. ٌطز٘س ٔؿسٚز آة ٘فٛش احط زض قسٜ ايزبز ٞبي ؾٛضاخ ٚ ٔتطاوٓ ٔزسزا آٖ وبٍّٞي پٛقف تب وكٙس ٔي غّته

 ٔمبثُ زض حطاضتي ٖبيك ٖٙٛاٖ ثٝ اظآٖ ثبْ ضٚي ثط ثطف ٍٟ٘ساضي ثب وٝ چطا ٕ٘بيس ٕ٘ي ايزبز ٔكىّي ؾطز الّيٓ زض ٔؿُح

 اؾىّت ظيط فًبي ٕٞچٙيٗ ٚ قٛز ٔي اؾتفبزٜ اؾت ثطف حطاضت زضرٝ اظ وٕتط زضرٝ چٙسيٗ وٝ ذبضد ٞٛاي ظيبز ؾطٔبي

 الّيٓ ايٗ زض ثٙب ؾمف ثٛزٖ رساضٜ زٚ ِصا .ثٛز ذٛاٞس ثٙب ذبضد ٚ زاذُ فًبي ثيٗ ٔٙبؾجي ٖبيك ، زاضز ا٘جبضي وبضثطز وٝ ذطپب

( 1390:425قبَطيبٖ، ). اؾت إٞيت حبئع ثٙب ٌطٔبي حفّ ثطاي



 زض ٔٛرٛز ٔهبِح اظ الّيٕي ٞبي حٛظٜ ؾبيط ٔب٘ٙس وٛٞؿتب٘ي ٚ ؾطز ٔٙبَك زض ؾٙتي اثٙيٝ زض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔهبِح: ٔهبِح

 حفّ آٖ زاذّي فًبي زض ضا ثٙب ٌطٔبي تب ثبقٙس ثطذٛضزاض ذٛثي حطاضتي ٔمبٚٔت ٚ ْطفيت اظ ثبيس ٔهبِح ايٗ اؾت الّيٓ آٖ

 ٔي وبٍُٞ ٚ چٛثي ٞبي تيط اظ ثبْ ٚ ؾمف پٛقف ٚ (آرط ٚ ذكت وبٍُٞ، ٔالت چٛة، يب) ؾًٙ اظ اثٙيٝ ايٗ ثس٘ٝ ِصا. ٕ٘بيس

 ٔهبِح ثب چيٙي وطؾي ٘مبٌ، ثطذي زض ٚ وٙٙس ٔي اؾتفبزٜ ثٙب ؾبظي پي ثطاي ثطاي ؾٍٙيٗ ٚ ٔمبْٚ ٔهبِح ٚ ؾًٙ اظ .ثبقس

 زض. قٛ٘س ٔي ثٙب ظٔيٗ ضٚي ثط وّي، َٛض ثٝ ٔٙبَك، ايٗ اثٙيٝ چٙس ٞط ضٚز، ٔي وبض ثٝ ضَٛثت اظ ٌيطي رّٛ رٟت ؾٍٙيٗ

 قٕبَ ٔتطي ويّٛ 95 زض ٚ ظاٌطؼ وٜٛ ضقتٝ غطثي ُٔٙمٝ زض ٚالٕ آٖ اَطاف ضٚؾتبٞبي ٚ رٛا٘طٚز قٟط اظ تٛاٖ ٔي ضاثُٝ ايٗ

 ثبفت ثٝ ٕٞچٙيٗ ٚ قٟط ثبفت وُ ثٝ ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٛظٖٚ ؾيٕبيي ؾٍٙي، ؾبذتٕبٟ٘بي ُٔٙمٝ ايٗ زض .ثطز ٘بْ وطٔب٘كبٜ غطة

 لُٛض زيٛاضٞبي زض لٛاضٜ يب ٚ القٝ نٛضت ثٝ ٚ زاضز ٚرٛز وٛٞؿتب٘ي ُٔٙمٝ ايٗ زض ٚفٛض ثٝ وٝ ؾًٙ .اؾت زازٜ ضٚؾتبٞب

 وبٍّٞي ٚ چٛثي تيط ثب ٚ ٔؿُح ٞب ؾبذتٕبٖ ثبْ ثبضاٖ، پط ٘ؿجتب ٚ ؾطز الّيٕي ُٔٙمٝ ايٗ زض. ضٚز ٔي وبض ثٝ ٞب ؾبذتٕبٖ

. اؾت قيطٚا٘ي پٛقف ٚ چٛثي ذطپبي زاضاي رٛا٘طٚز زض رسيس ٞبي ٞب ؾبذتٕبٖ اغّت ثبْ وٝ چٙس ٞط. اؾت قسٜ پٛقيسٜ

(.  1390:425قبَطيبٖ، )

 ٞٛاي حطاضتي تٗبزَ ثطلطاضي ثطاي ؾٍٙيٗ ٞبي زيٛاض اظ اؾتفبزٜ ، ؾطز ثؿيبض ٔٙبَك زض: ا٘تربة ٔهبِح ثٝ ضٚـ اٍِٚي

 اظ حطاضت ا٘تمبَ اظ رٌّٛيطي ثطاي ، ٘يع رب٘تجي ٞبي زيٛاض ذبضري زض ؾُٛح حطاضتي ٖبيك اظ اؾتفبزٜ اؾت يطٚضي زاذّي

 .اؾت الظْ آٖ ذبضد ثٝ ؾبذتٕبٖ زاذُ

 ثؿيبض آؾبيف ُٔٙمٝ اظ آٖ ا٘حطاف ٚ ثطٚزت ثب ٔمبيؿٝ زض ٞٛا زٔبي ٘ٛؾبٖ ظيبز، ثؿيبض رغطافيبيي ٞبي ٖطو زض وٝ آ٘زب اظ

. اؾت زاذّي ٞٛاي وٙتطَ ضاٜ تٟٙب ٔهبِح حطاضتي ٔمبٚٔت اظ اؾتفبزٜ اؾت، ٘بچيع

 ايٗ زض ٖبُٔ تطيٗ ٖٕسٜ ٚ اؾت ؾبذتٕبٖ زاذُ زض حطاضت حفّ انّي ٞسف ؾطز ٔٙبَك زض: ا٘تربة ٔهبِح ثٝ ضٚـ ٌيٛ٘ي

 ٞبي زيٛاض حطاضتي ٔمبٚٔت ي ٔحبؾجٝ ثطاي ضٚاثٍ ايٗ اِجتٝ.اؾت ؾبذتٕبٖ رب٘جي ٞبي زيٛاض حطاضتي ٔمبٚٔت ، ٔٛضز

 وٓ آٟ٘ب زاذّي ٞبي ٚاحس يب آپبضتٕبٟ٘ب ذبضري ؾُح وٝ اؾت قسٜ پيكٟٙبز َٛيّي ٚ ثعضي ٞبي ثّٛن قىُ ثٝ ؾبذتٕب٘ي

 ٔمساض ثبيس ظيبز ذبضري ؾُح ثب ٞبيي آپبضتٕبٖ يب وٛچه ٞبي ؾبذتٕبٖ زيٛاض حطاضتي ٔمبٚٔت آٚضزٖ زؾت ثٝ ثطاي .اؾت

 ضا آٔسٜ زؾت ثٝ ٔمساض ثبيس ٞب ثبْ حطاضتي ٔمبٚٔت ٔحبؾجٝ ثطاي ٕٞچٙيٗ زاز افعايف زضنس 10ٔيعاٖ  ثٝ ضا آٔسٜ زؾت ثٝ

( 13وؿٕبيي ٔطتًي، ).زٞيٓ افعايف زضنس 20ٔيعاٖ  ثٝ
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 ٚ ٔٙٓٓ ٞبي ا٘ساظٜ زض ٔؿىٛ٘ي لُٗبت زٞس ٔي تكىيُ ضا اضان لسيٓ ثبفت ٔؿبحت تطيٗ ٌؿتطزٜ ، ٔؿىٛ٘ي ٘ٛاحي 

 ٞب ؾبذتٕبٖ اؾتمطاض ي ٘حٜٛ .اؾت حيبٌ ٚ ظيطثٙب ؾُحايٗ لُٗبت ٔتكىُ اظ . اؾت ذٛضزٜ پيٛ٘س يىسيٍط ثب ٔتفبٚت ٔؿبحت

 أىبٖ ثبظ نٛضتي ثٝ ذب٘ٝ ٞط حيبٌ. ضؾب٘س ٔي حسالُ ثٝ يىسيٍط ثط ضا ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي اقطاف أىبٖ وٝ اؾت ٘حٛي ثٝ

. ثبقٙس ٔي ٔخٕط زضذت ٚ ثبغچٝ حٛو، زاضاي ٞب حيبٌ . آٚضز ٔي فطاٞٓ ضاحتي ثٝ ضا ذب٘ٝ اًٖبي قس ٚ آٔس ٚ حطوت

 حيبٌ وٝ آٚضز ٔي ٚرٛز ثٝ ضا قسٜ تٙيسٜ ٞٓ ثٝ ٔزتٕٕ يه ٚ ذٛضزٜ پيٛ٘س ٞٓ ثب ٔرتّف لُٗبت زض(پط ؾُٛح)ٞب  ؾبذتٕبٖ

 ٔمبثُ زض وٝ وٙس ٔي تساٖي ضا اي ظ٘زيطٜ ٚ ٔٙؿزٓ ثبفتي ٞب ؾبذتٕبٖ تطويت. زاضز لطاض ٞب آٖ ٔيبٖ زض (ذبِي ؾُٛح) ٞب

( 1377قيٗٝ،  ). اؾت ٌطفتٝ ذٛز ثٝ تسافٗي حبِت زض ظٔؿتبٖ حس اظ ثيف ؾطٔبي ٚ تبثؿتبٖ زض آفتبة تبثف

 ٞبؾت آٖ ٔب٘ٙس ٚ ٌّساٖ ٌصاضزٖ، فطاغت اٚلبت زض ٘كؿتٗ ثطاي وٝ قسٜ تٗجيٝ ٕ٘ب َبق ٖٕسٜ َٛض ثٝ ٞب حيبٌ زيٛاض وٙبض زض

 ثب يب ٚ پّٝ چٙس ثب ٞب ذب٘ٝ ٚضٚزي ٚ اؾت ٖٕٛٔي ٔٗجط ؾُح اظ تط پبييٗ ٞب حيبٌ اغّت ؾُح وٝ آٖ تٛرٝ لبثُ ي ٘ىتٝ .

 زِيُ ثٝ ٖٕٛٔي ٔٗجط اظ ٞب ذب٘ٝ ٚ حيبٌ ؾُح ثٛزٖ پبييٗ .ؾبظز ٔي ٔطتجٍ يىسيٍط ثب ضا حيبٌ ٚ وٛچٝ ٔاليٓ، ؾُح قيت



 ٌطْ ٔحيُي ظٔؿتبٖ زض ؾبذتٕبٖ اظ لؿٕتي ٚ حيبٌ ؾبَ ٔرتّف فهَٛ ثٝ تٛرٝ ثب آٖ ثط ٖالٜٚ ٚ ثٛزٜ لٙبت آة قسٖ ؾٛاض

( 1389ّٔه حؿيٙي، ). اؾت ؾبذتٝ ٔي فطاٞٓ ؾبوٙبٖ ثطاي ضا تط ذٙه ٔحيُي تبثؿتبٖ زض ٚ تط

قجؿتبٖ )ٔٛلت  البٔت يب ٚ (ُٔجد)آقپعذب٘ٝ ، ا٘جبض ٔٙٓٛض ثٝ وٝ اؾت ظيطظٔيٗ زاضاي اضان لسيٕي ثبفت ٞبي ذب٘ٝ ي ٖٕسٜ

 ٞب ذب٘ٝ انّي فًبي زض. اؾت اذتهبل زاقتٝ ذب٘ٛاض ي ثط٘بٔٝ فٛق ٞبي فٗبِيت ثٝ ٞب ذب٘ٝ اظ لؿٕتي .اؾت قسٜ ٔي اؾتفبزٜ

 ٚضٚزي. ثٛز ٟٕٔب٘رب٘ٝ ٚ (٘كيٕٗ)ذب٘ٛازٜ اًٖبي ثطاي ظ٘سٌي انّي ٔحُ قبُٔ ٚ زاقت اضتجبٌ يىسيٍط ثب زاذُ اظ ٞب اتبق

 ثبظ ثب وٝ ٘حٛي ثٝ ؾبذت ٔي ٔطثٌٛ حيبٌ فًبي ثب ضا ٞب آٖ وٝ ثٛزٜ زضي پٙذ ٚ زضي ؾٝ نٛضت ثٝ ٖٕسٜ َٛض ثٝ ٞب اتبق

 ٔي ٞب اتبق زاذُ ثٝ ضا َجيٗت ٚ ذٛضز ٔي پيٛ٘س ٞب اتبق زاذُ ثب ٕ٘ب حٛو ٚ آة ، حيبٌ ، ثبغچٝ ، تبثؿتبٖ زض زضٞب قسٖ

( 1377قيٗٝ،  ). آٔس ٔي فطاٞٓ ٌطْ فًبيي زضٞب قسٖ ثؿتٝ ثب ٘يع ظٔؿتبٖ زض آٚضز

 زض وٝ ثٍيط٘س لطاض َٛضيٚ ثبقس  وبفي ٘ٛض زاضاي ٔؿىٛ٘ي ٞبي اتبق تٕبْ وٝ اؾت ثٛزٜ ايٗ ثط رٟت ٌيطي، ؾٗي ِحبِ اظ

 ثٟتطيٗ تٛا٘س ٔي قٟط رٟت ايٗ اظ .ثبقٙس زاقتٝ ٘ٛض وبفي حس ثٝ وٝ ثبقس َٛضي ٔٛلٗيت ، ٘ٛض رٟت تغييط ّٖت ثٝ ظٔؿتبٖ

 قٛز ٔي ثبٖج رطيبٖ ايٗ ٚ ٚظز ٔي قطق ثٝ غطة َطف اظ ٘ؿيٓ ٚ ثبز اٚلبت اوخط اضان زض .ثبقس ذهٛل ايٗ زض ٕٔىٗ ؾٛي

( 1389ّٔه حؿيٙي، ). ثجيٙٙس آؾيت غطثي -قطلي ٔٙبظَ ظٔؿتبٖ زض وٝ

ٝ ي  زض .ا٘س ثٛزٜ ذٙه تبثؿتبٖ زض ٚ ٌطْ ظٔؿتبٖ زض لسيٕي ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي ْٖٕٛ وٝ اؾت ايٗ زيٍط تٛرٝ ربِت ٔؿأِ

 ثب اضان ؾطز ٞبي ظٔؿتبٖ زض ٚ وِٛطذٙه ثسٖٚ تبثؿتبٖ زض حتي زاض٘س ٚ ضا ويفيت لسيٕي ٕٞيٗ ٔٙبظَ حبَ ٞٓ آٖ ظٔبٖ

 ٔتط يه تب زيٛاضٞب لُط ٌبٞي وٝ زيٛاضٞب ثٛزٖ يريٓ ٔٛيٛٔ، ايٗ ّٖت وّي َٛض ثٝ . قٛ٘س ٔي ٌطْ ؾٛظ ٘فت چطا٘ يه

 ٚ اؾت ٘طفتٝ وبض ثٝ ؾبذتٕبٖ زض آٞٗ ٚ قسٜ ؾبذتٝ چٛة ٞب اظ تٕبٔي آٖ وٝ اؾت پٙزطٜ ٚ زض تٗساز ثٛزٖ وٓ ٚ ٔي ضؾس

 (1368ٔحتبٌ، ). ثبقس ٔي رٙٛة ؾٕت ثٝ وٝ اؾت ؾبذتٕبٖ ي رجٟٝ زيٍط ٟٔٓ ّٖت ٕٞچٙيٗ
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ٝ ٞبي ؾٙتي تجطيع ٝ ٞبي ذب٘ ٕٔٗبضي ؾٙتي ايطاٖ زاضاي ٚيػچي ٞبي ذبني ٕٞچٖٛ َطاحي ٔٙبؾت، : زض ازأٝ ثطضؾي پٛؾت

ٖ ٞبي ثّٙس ٚ تعئيٙبت ٌٛ٘بٌٖٛ اؾت وٝ زض ٖيٗ ؾبزٌي ثط  ْ ٞبي نحيح پٛقكي، ضٖبيت ٔؿبئُ ّٖٕي، ايٛا ٔحبؾجبت زليك، فط

( 1389:39ٔٙهٛضي، ). انِٛي ٕٞچٖٛ زضٍٚ٘طايي ٚ حزبة اؾتٛاض اؾت

ٝ ٞبي تجطيع ثٝ زٚضاٖ پؽ اظ لبربض ٔي ضؾس ٝ ي ذبني . لسٔت ثيكتط ذب٘ زض زٚضٜ ي لبربض، ؾبذتٗ ؾبذتٕبٟ٘بي ٔؿىٛ٘ي ثٝ ٔطحّ

زض آٖ زٚضٜ ٔطزْ اظ ثٙبٞبي ؾبزٜ ٚ ثب ٔهبِح ذكت ٚ ٌُ ٚ ؾمف ٞبي َبلي ٚ يب آؾٕب٘ٝ . اظ َطح ٚ تىٙيه ٚ ارطا ضؾيسٜ ثٛز

ٖ ٞبي ٔمبْٚ آرطي، ثب َطح ٞبي ٌؿتطزٜ ذهٛنب ثيطٚ٘ي ٚ ا٘سضٚ٘ي ٚ زاضاي ٖٙبنط  اؾتفبزٜ ٔي وطز٘س ٚ ٖسٜ اي ٘يع زض ؾبذتٕب

انٛال ثٙبٞبي ثيطٚ٘ي ٚ ا٘سضٚ٘ي اظ ؾٝ انُ َطاحي، اؾبؼ ؾبظي ٚ ٕ٘بؾبظي اؾتفبزٜ ٔي قس . ٕٔٗبضي ؾٙتي ايطاٖ ؾبوٗ ثٛز٘س

ٕ٘بؾبظي ذب٘ٝ ؾٙتي تجطيع ٔب٘ٙس ثبفت قٟطي ٔتطاوٓ ثط اؾبؼ الّيٓ ُٔٙمٝ ٚ ثطاي ٔمبِٝ ثب ؾطٔبي . (1390،2ظٔطقيسي، )

ٖ ٞبي وٛچه ٚ زيٛاضٞبي لُٛض ٖتّٕي رٟت وبٞف ا٘تمبَ حطاضت ٞؿتٙس  ؾيٍٙطي )قسي َطاحي قسٜ ٚ زاضاي ثبظقٛٞب ٚ ايٛا

ٝ نٛضت اٖساز فطز . (1391،  ٝ ي ؾٙتي تجطيع، اؾتفبزٜ اظ تمؿيٕبت ث زض ( ؾٝ، پٙذ، ٞفت) يىي اظ ٟٕٔتطيٗ اٍِٛٞب زض َطح ذب٘

ٝ ٞب ٚ ٕ٘بٞب ثرهٛل زض ضيتٓ پٙزطٜ ٞب، اتبق ٚ لبة ٞب اؾت ايٗ اٍِٛ ٔٙزط ثٝ ايزبز فًبي ذبِي زض لؿٕت ٚؾٍ ٚ ٔطوع ايٗ . ثس٘

ايٗ فًبي ذبِي ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٙهطي ٔحٛضي ٚ ٔطوعي اغّت ثعضٌتط ٚ ثب إٞيت تط اظ لؿٕتٟبي وٙبضي اؾت . تمؿيٕبت قسٜ اؾت

( 5-6قىُ )(66، 1387ٖجساِٟي،  )



 

 

 

 ٔيطاث فطٍٞٙي تجطيع: ذب٘ٝ لسوي

 

 

 

 ٔيطاث فطٍٞٙي تجطيع: ذب٘ٝ ثٟٙبْ

 

 

 

ٝ اي ظازٜ  ٔيطاث فطٍٞٙي تجطيع: ذب٘ٝ ٌٙز

 

 

 

 ٔيطاث فطٍٞٙي تجطيع: ذب٘ٝ قطثت اٚغّي

ٝ ٞبي ؾٙتي تجطيع، ٔأذص ؾيٍٙطي : 5قىُ  ٕ٘بي ذب٘

 

 

 

ٝ ٞبي ٔسضٖ زض تجطيع، ٔأذص ؾيٍٙطي : 6قىُ  ذب٘

ً ٞبي تيطٜ ٞؿتٙس ٚ ا٘طغي ذٛضقيس ضا رصة ٔي وٙٙس زض نٛضتي وٝ  ؾبذتٕبٖ ؾٙتي زض تجطيع زاضاي ٕ٘بٞبي آرطي ثب ض٘

ً ٞبي ؾفيس ٚ ظضز ٞؿتٙس ٚ ٔمساض ظيبزي اظ ا٘طغي ذٛضقيس ضا  ثٙبٞبي ٔؿىٛ٘ي ٔسضٖ زاضاي ٕ٘بٞبي ؾًٙ تطاٚضتٗ ٚ آرطي ثب ض٘

. زض ٕٔٗبضي رسيس ٟٕٔتطيٗ ٘ىتٝ، ٔتىي ثٛزٖ ثط اؾتفبزٜ ثيف اظ حس اظ ا٘طغي ٞبي غيطلبثُ تزسيس اؾت. ٔٙٗىؽ ٔي وٙٙس

ٓ تطي زاض٘س ٚ ثب الّيٓ ؾطز تجطيع ٕٞؿبظ ٞؿتٙس  .ثٙبٞبي ؾٙتي تجطيع اتالف حطاضتي و

 پيشنهادهاي معماري براي استفاده امروز-7

 ٔتطاوٓ ٚ فكطزٜ ٞبي پالٖ ثيٙي پيف

 ظٔؿتبٖ زض ٔٙبؾت ٌطٔبي زضيبفت ٚ تبثؿتبٖ زض ؾبيٝ ايزبز ثطاي ؾبذتٕبٖ فطْ ٌيطي قىُ

 رٙٛة ثٝ ضٚ قيجٟبي ٔيب٘ي زض ثركٟبي پيٛؾتٝ ٞٓ ثٝ ٞبي ؾبذتٕبٖ اؾتمطاض

 رٙٛثي يّٕ زض ؾٍٙيٗ ٔهبِح ثب زيٛاضٞبي اظ تط ثيف چٝ ٞط اؾتفبزٜ

 ٔزتٕٟٗب زض ٔتطاوٓ ٚ پيٛؾتٝ ٞٓ ثٝ ثبفتي ايزبز ٚ ٔكتطن زيٛاضٞبي اظ تط ثيف چٝ ٞط اؾتفبزٜ

 ثٙب ؾطز ٞبي لؿٕت يب رساضٞب زض حطاضتي ٖبيك ٖٙٛاٖ ثٝ ا٘جبض ٔخُ إٞيت وٓ فًبٞبي ثيٙي پيف

 ؾبذتٕبٖ پالٖ ٔطوع زض آقپعذب٘ٝ ٔخُ ٌطٔبظا فًبٞبي ثيٙي پيف

 ثٙب وف اظ ٌطْ آة ٞبي ِِٛٝ ٖجٛض ثب وفي ٌطٔبيف اظ اؾتفبزٜ

 ثبْ زض ذهٛل ثٝ ٚ ذبضري زيٛاضٞبي زض ٔٙبؾت حطاضتي ٞبي ٖبيك اظ اؾتفبزٜ

 ثطاي حبِت ايٗ زاض٘س ٍ٘ٝ حبثت ضا زٔب تٛا٘ٙس ٔي ؾًٙ يب ٔٛظائيه وف ٚ آرطي وف ٚ زيٛاضٞب ؾبذتٕب٘ي، ٔهبِح ٔٛضز زض

 ثبقس ٔي ٔٙبؾت ثؿيبض ٞؿتٙس رٙٛثي پٙزطٜ زاضاي وٝ ؾبذتٕبٟ٘بيي

  ذٛضقيس ٌطٔبي ٚضٚز اظ رٌّٛيطي ثطاي تبثؿتبٖ زض ؾبيجبٖ ٘هت



  رساضٜ ٞبثيٗ آضٌٗ ٌبظ تعضيك ٚ رساضٜ ؾٝ يب زٚرساضٜ ٞبي قيكٝ اظ اؾتفبزٜ

 ثٍيطز ظيبزي ٔمساض ثٝ ضا حطاضتي اتالف رّٛي تٛا٘س ٔي ثپٛقب٘س وبٔالً ضا پٙزطٜ وٝ زاض چيٗ وبٔالً ٞبي پطزٜ ٘هت

 قٕبِي ٕ٘بٞبي زض ذهٛل ثٝ ثعضي، ٞبي پٙزطٜ ثيٙي پيف اظ ارتٙبة

 نتيجه گيري-8

 ثٝ ثبيس ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ايٗ ٔٙبَك ؾٙتي ٞبي ثب تٛرٝ ثٝ تٛييحبتي وٝ اظ الّيٓ ؾطز ٚ وٛٞؿتب٘ي اضائٝ قس ٚ ٕٔٗبضي

 ٚ ؾبذتٕبٖ ٌطٔبيف زض ذٛضقيس ا٘طغي اظ ٌيطي ثٟطٜ، حطاضت اتالف زض ثبز تأحيط وبٞف ٚ ؾبذتٕبٖ زض حطاضت اتالف وبٞف

ضؾيسٖ ثٝ يه ؾطي اظ ضاٞىبضٞبي الّيٕي وٝ زض ٔٙبَك ؾطزؾيط ثبيس اٖٕبَ . زاز إٞيت ذبن ٚ آة َجيٗي ٖٛأُ ثٝ تٛرٝ

 .قٛز تب ثٟتطيٗ ثٟطٜ ٚ ضؾيسٖ ثٝ آؾبيف الّيٕي ثٝ زؾت زٞس

منابع -9

ٝ ٞبي ثيطٚ٘ي ثٙبٞبي ٔؿىٛ٘ي زض ثبفت ٞبي ؾٙتي ٚ ٔسضٖ قٟط (1391)ؾيٍٙطي، ٔطيٓ، ٖجسِي ٘بنط، ؾطٚ٘بظ، [1] ، ٔمبيؿٝ تُجيمي پٛؾت

 53-62، ثٟبض، ل 7تجطيع ثب ضٚيىطز پبيساضي، ٘كطيٝ ُٔبِٗبت قٟطي ايطا٘ي اؾالٔي، زٚضٜ زْٚ، قٕبضٜ 

 1390قبَطيبٖ، ضيب،الّيٓ ٚ ٕٔٗبضي، ا٘تكبضات ؾيٕبي زا٘ف، [2]

 1389 ؾٙٙسد قٟط ٔٛضزي؛ ي ُٔبِٗٝ ؾطز الّيٓ ثب ٕٞؿبظ ؾٙتي ٕٔٗبضي ثطضؾيقٕؽ، ٔزيس، ذساوطٔي، ٟٔٙبظ، [3]

ٝ ي قٟط لسيٕي ثبفت زض قٟطؾبظي ،ٞٙط1377اؾٕبٖيُ قيٗٝ،[4] فطٍٞٙي  تحميمبت اضان، فهّٙبٔ

ٗ ٌطايي زض ذب٘ٝ ايطا٘ي، فهّٙبٔٝ پيبْ اضن، قٕبضٜ (1387)ٖجساِٟي، ضاحّٝ،[5]  66-64، پبييع ٚ ظٔؿتبٖ، ل 18ٚ19، تحّيّي ثط ربيٍبٜ ثبَ

 ا٘طغي اظ حفبْت ثب اضتجبٌ زض ؾبذتٕبٖ ٕٔٗبضي ٚ ايطاٖ زض ؾطز فطري ٔالئي، أيٗ، الّيٓ[6]

 1390لجبزيبٖ، ٚحيس، ثطؾي الّيٕي اثٙيٝ ؾٙتي ايطاٖ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، [7]

 1372تٟطاٖ،  زا٘كٍبٜ الّيٕي، ا٘تكبضات ٟٔسٚي،ٔحٕس،َطاحي- ٚحيس لجبزيبٖ،[8]

 1368آٌٝ، تبثؿتبٖ  قٟطي، ٘كط قٙبؾي ربٔٗٝ -اضان ؾيٕبيا، ضو ٔحٕس ٔحتبٌ،[9]

، زٚضٜ 1389، ٘كطيٝ آٔبيف ٔحيٍ، ظٔؿتبٖ اضان قٟط ٔسضٖ ٚ ؾٙتّي ٕٔٗبضي ثط الّيٓ احطاتّٔه حؿيٙي، ٖجبؼ، ّٔىي ّٖي ضيب، [10]

 133-155، ل 11ؾْٛ، قٕبضٜ 

ثبفت لسيٓ قٟط قيطاظ، فهّٙبٔٝ ٔؿىٗ : ، حزبة ٚ پٛقيسٌي زض قٟطٞبي ايطا٘ي اؾالٔي، ٕ٘ٛ٘ٝ پػٚٞف ٔيسا٘ي(1389)ٔٙهٛضي، ّٖي[11]

 38-49، تبثؿتبٖ، ل 130ٚ ٔحيٍ ضٚؾتب، قٕبضٜ 


