
 

 1 

 

 الگَّای هذاخلِ در بافت تاریخی بِ جْت ایجاد فضاّای باس شْز

 

 
1سجاد شیزی

  2، هسعَد یَسفی تذکز*

 Saj.shiri@yahoo.com                واضقٙاؾی اضقس ٔقٕاضی، زا٘كٍاٜ آظاز ٚاحس اضزتیُ زا٘كزٛی -1

  myousefey56@gmail.com زوتطای ٔقٕاضی، اؾتازیاض زا٘كٍاٜ آظاز ٚاحس اضزتیُ      - 2

 

 
 

چكیذُ 
ٔیطاحی اظ . تافت ٞای تایری زض ٞط قٟط حىایتٍط، اناِت قٟط، قٟطٚ٘ساٖ ٚ قٙاؾٙأٝ ای تطای آ٘اٖ ٔحؿٛب ٔی قٛز

٘یاواٖ ٔی تاقس وٝ زضذالَ تزطتٝ نسٞا ؾاِٝ تسؾت آٔسٜ ٚ تٟتطیٗ ٘ٛؿ تثقیت اظ ٚیػٌی ٞای الّیٕی ٚ فطٍٞٙی ضا ٘كاٖ 

تط ایٗ اؾاؼ تافت ٞای تاضیری، تٝ ٚیػٜ فضاٞای تاظ قٟطی ٚ ٔیساٖ تٝ فٙٛاٖ فطنٝ ای تطای غّثٝ ؾىٖٛ تط . ٔی زٞس

حطوت زض قٟط، تٛاٖ تٕطوع تركی تٝ تافت، ٕ٘ٛزاض ٕ٘ٛزٖ وّیت تافت ٚ تحىیٓ اضتثاط تیٗ فٙانط آٖ، تمٛیت نفت 

ذٛا٘ایی، ٚ ٔقٙازاض وطزٖ حضٛض رٕقی ٘مف غیط لاتُ ا٘ىاضی زاقتٝ ٚ قٙاذت، تاظ ظ٘سٜ ؾاظی ٚ تمٛیت ٔٙاؾثات 

٘تایذ  تحمیك حاوی اظ آٖ اؾت وٝ . ارتٕافی زض آٖ تٝ قىُ ٌیطی تهٛیط زضؾت اظ قٟط زض شٞٗ فْٕٛ وٕه ٔی وٙس

زض ایٗ ظٔیٙٝ ٞا ضٚیىطز حفؼ ٚ احیاء ٞٓ ظٔاٖ ٔتٙاؾة تا اضظـ ٞای رأقٝ ٚ ایزاز فضاٞای قٟطی تاظ ٍٕٖٞٛ تا تافت، 

ضٚیىطز ٔٙاؾة تٛزٜ ٚ قٙاذت ٔٙؾط حاوٓ تط تافت ٚ تٛرٝ تٝ ٚیػٌی ٞایی ٕٞچٖٛ پیٛؾتٍی فضایی، ٔحهٛضیت، زا٘ٝ 

ِصا تا ٞسف . زض ایزاز فضاٞای ٔتٙاؾة تطای تٛریٝ فّٕىطز ذٛاؾتٝ قسٜ ٔٙاؾة ٔی تاقس... تٙسی، تحّیُ فطٔاَ تافت ٚ 

ؾأا٘سٞی ٚ تاظآفطیٙی تافت ٞای تاضیری تٝ رٟت تمٛیت ٚ افعایف ویفیت ؾغح ظ٘سٌی ارتٕافی، فطٍٞٙی ٚ التهازی 
. زض قٟط، تط پایٝ ٔغاِقات تحّیّی ٚ تٛنیفی تٝ قٙاذت ٚ ایزاز فضاٞای ٔتٙاؾة زض تافت الساْ ٔی ٌطزز
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 تاقس وٝ زض زا٘كٍاٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس اضزتیُ اضائٝ ٔی ٌطزز تٝ ضإٞٙایی زوتط ٔؿقٛز یٛؾفی تصوط ٔی
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 هقذهِ - 1

فضاٞای تاظ فٕٛٔی زض قٟط ٕٞیكٝ تؿتطی تطای تزّی اضظـ ٞای فطٍٞٙی ٞط زٚضٜ ای تٛزٜ ٚ تهٛیطـ تط ٔثٙای اٚضاؿ 

فضاٞای فٕٛٔی قٟطی، تٝ فٙٛاٖ یىی اظ ارعای تقییٗ وٙٙسٜ ؾاذتاض . ٔرتّف ارتٕافی، التهازی ٚ ؾیاؾی تغییط وطزٜ اؾت

. قٟطی ٔغطح ٞؿتٙس ٚ ٚیػٌی ٞایی چٖٛ حٕایتی تٛزٖ، زٔىطاتیه تٛزٖ ٚ ٔقٙازاض تٛزٖ ضا زاضا ٔی تاقٙس

زذاِت زض تافت ٞای تاضیری ٚ وٟٗ قٟطی، تٝ ز٘ثاَ تأیٗ واضآیی ٔغّٛب، فساِت تٛؾقٝ، ویفیت ٔحیغی، ایٕٙی ٚ ظیثایی 

اظ . فطٍٞٙی ٔطزْ ضا تا ٌصقتٝ ذٛیف تٝ ٘حٛی ّٕٔٛؾتط تطلطاض وٙس- ٔطاوع لسیٓ قٟطی ٔی تٛا٘س ضاتغٝ تاضیری. قٟطی اؾت

 [1] .ایٗ ضٚ زض ضٚـ ٔساذّٝ زض تافت ٞای تاضیری، حفؼ ٞٛیت ٚ حیاط قٟطی تایس ٕٞٝ را٘ثٝ تطلطا تاقس

ٞٛیت ٞط . انَٛ تطذاؾتٝ اظ فطًٞٙ ٚ تٕسٖ ٞط رأقٝ، ٔیطاحی اؾت ذال آٖ رأقٝ، وٝ تٝ آؾا٘ی ٘ثایس اظ زؾت زازٜ قٛز

قٟط ٔزٕٛفٝ ای اظ فٙانط قٙاذتی ٚ ٔاٞٛی اؾت وٝ أىاٖ قٙاؾایی ٚ ا٘ثؿاط ذاعط ضا فطاٞٓ ٔی وٙس، اظ ؾٛیی زیٍط ٞٛیت 

یه قٟط، ذانٝ زض تافت وٟٗ ٚ تاضیری، زض تؿتط ٔطاٚزات ارتٕافی، تقأالت ؾاوٙاٖ ٔحّی آٖ ٔٙغمٝ، ٘ٛؿ ٚ ٔیعاٖ اضتثاط 

[ 2]. آٟ٘ا تا یىسیٍط اؾت

زض تؿتط پیچیسٜ ٔٙاؾثات ٚ تقأالت ارتٕافی زض رٟاٖ ٔقانط، ا٘چٝ زض ایٗ ٔیاٖ إٞیتی فعایٙسٜ زاضز، حفؼ ضٚاتظ اضظقٕٙس 

 [3] .ا٘ؿاٖ ٚ فضاٞای وٟٗ ٚ تاضیری قٟطی اؾت

 

: شْز، بافت شْزی ٍ بافت تاریخی- 2

تقطیف رأقی اظ قٟط وٝ تتٛاٖ قأُ وّیٝ قٟطٞای رٟاٖ تاقس ٔكىُ اؾت، چطا وٝ قٟطٞا تٝ ؾیؿتٕٟای التهازی ٚ 

. ارتٕافی، ٕٞؿاٖ ٚاتؿتٝ ٘ثٛزٜ ٚ ٘ىات ٔكتطوی تیٗ آٟ٘ا ٚرٛز ٘ساضز تا ٔثٙایی تطای تقاضیف فاْ قَٕٛ قٟطٞا تاقس

ٔٛرٛز زض ٔٛضز قٟط ٔحٛض لٛٔی زاضز ٚ فٕٛٔاً تط اؾاؼ قٟط ٔسضٖ غطتی اؾتٛاض اؾت ٚ زض ٚالـ قٟطٞا واٖ٘ٛ ٞایی تقاضیف [4]

تط ٘ٛاحی اعطاف ذٛز تاحیط ٔی ٌصاضز ٚ ٞٓ اظ آٖ . ٞؿتٙس وٝ زض آٖ ٞا آزٔی تٝ تهطف ٚ اؾتفازٜ اظ وطٜ ذاوی زؾت یافتٝ اؾت

تٝ  [5] .قٟطٞا ٕ٘ٛزاض احتیارات التهازی آزٔی اؾت ٚ تط اؾاؼ ایٗ احتیارات تؿظ ٚ تٛؾقٝ پیسا ٔی وٙٙس. تاحیط ٔی پصیطز

عٛض وّی ٕ٘ی تٛاٖ تقطیف رأقی اظ قٟط تسؾت آٚضز ظیطا تا ٌصقت ظٔاٖ ؾیٕای قٟطٞا ٕٞٛاضٜ زؾت ذٛـ تغییط ٚ تحَٛ 

 [6] .ٔی ٌطز٘س ٚ ٕٞیكٝ ٔثتٙی تط یه انَٛ حاتت ٚ قاِٛزٜ ٚاحسی ٘یؿتٙس

تافت قٟط فثاضت اؾت اظ زا٘ٝ تٙسی ٚ زض ٞٓ تٙیسٌی فضاٞا ٚ فٙانط قٟطی وٝ تٝ تثـ ٚیػٌی ٞای ٔحیظ عثیقی ٚ تٝ ٚیػٌی 

ٞای تٛپٌٛطافی ٚ الّیٕی زض ٔحسٚزٜ قٟط یقٙی تّٛن ٞا ٚ ٔحّٝ ٞای قٟطی تٝ عٛض فكطزٜ یا ٌؿؿتٝ ٚ تا ٘ؾٕی ذال 

 [7] .رایٍعیٗ قسٜ ا٘س

تافت تاضیری اظ ٟٔٓ تطیٗ ترف ٞای ٞٛیتی ٞط رأقٝ ٔحؿٛب ٔی قٛز ٚ پیسایف آٖ پیطٚ اعافت اظ ؾاذتاضٞای الّیٕی ٚ 

ٔزٕٛفٝ ای ٔٙؿزٓ اظ  ٔقٕاضی، فطًٞٙ، التهاز ٚ تثازالت ارتٕافی یه ؾاذتاض قٟطی تا پیكییٙٝ تاضیری  [8] .فطٍٞٙی اؾت

تافج ٔی قٛز وٝ تافت تاضیری تٝ ٔطٚض ظٔاٖ پسیس آیس الظٔٝ ایٗ پیسایف إٞیت تركیسٖ تٝ الّیٓ ٚ تٛرٝ تٝ فطًٞٙ ٞای 

تافت تاضیری قٟطٞا زض تط زاض٘سٜ ٔكرهاتی چٖٛ لسٔت تاضیری، تافت فكطزٜ ٚ زض ٞٓ تٙیسٜ ٔی تاقس  [9] .تٛٔی ٔٙغمٝ اؾت

ٚرٛز تافت تاضیری ٔتٕایع اظ تافت ؾایط قٟط تط إٞیت ٚ رصاتیت آٖ قٟط ٔی افعایسٚ وُ تافت تاضیری قٟط ضا تٝ فٙٛاٖ یه 

 ضٚیىطز ٞای رسیس ٘ؿثت تٝ تافت ٞای تاضیری أطٚظٜ تاب قسٜ، ٚ تافت تاضیری ضا تٝ فٙٛاٖ فطنتی .راشتٝ ٔغطح ٔی ٕ٘ایس

 [10]. رسیس تطای قٟط رٟت قٙاؾا٘سٖ تٟتط ذٛز ٚ ایزاز تؿتطٞای ٔٙاؾة فىطی ٚ التهازی ٔغطح ٔی ٕ٘ایٙس

 

 :لشٍم هذاخلِ در بافت ّای کْي- 3
قٟطٞا ٚ فضاٞای قٟطی تٝ ٔكاتٝ تؿیاضی اظ ٔهٙٛفات تكطی ٚ زض احط ٌصقت ظٔاٖ قطایظ ٚ ٔٛلقیت ٞای الّیٕی، اتفالات ٚ 

انّی تطیٗ ٞسف ٚ ضاٞثطزی تطیٗ . زٚزٌی زض واِثس ٚ زض تطذی ٔٛاضز فّٕىطز ذٛز ٌكتٝ اٖؼحٛازث ٌٛ٘اٌٖٛ زؾترٛـ فط

. ٚ ٘ٛؾؿاظی تافت ٞای تاضیری ٚ عطاحی اٟ٘ا تاظٌطزاٖ ایٗ ٔزٕٛفٝ تٝ چطذٝ ظ٘سٌی اؾت السأات ٔساذّٝ ای تطای تٟؿاظی
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ٚ  ظ٘سٜ ٔا٘سٖ تافت زض ٌطٚ فقاِیت ٚ ٔكاضوت آٖ زض ظ٘سٌی راضی زض قٟط اؾت، ٚ تٟٙا تٝ ایٗ ضٚ ٔی تٛاٖ تٝ أٛض ٘ٛؾاظی

 ارطا ٚ ٔٛفمیت ایٗ أط ضا تضٕیٗ وطز ٚ ٞای ٔرتّفاحیای تافت ٞای تاضیری قٟط ٚ عطاحی زض ٔحٛضٞای تاضیری ضا تا ضٚیىطز

 [11] .ٔی تٛاٖ زض رصب ٚ فقاَ ؾاظی ٌطزقٍطی قٟطٞای تاضیری تؿیاض ٔٛحط ٚالـ قٛز

لسیٕی تٝ فّت ٚرٛز راشتٝ ٞای ٘ٛؾتاِػیه، ٔقٕاضی، فطٍٞٙی ٚ تٙاٞای  تاضیری ٚ فضاٞای قٟطی تٝ ٚیػٜ تافت ٞای

 .اضظقٕٙسی وٝ ٕ٘ازی اظ قطایظ التهازی، افتمازی ٚ ارتٕافی آٖ زٚضاٖ ٔی تاقس اظ ٔمانس ٟٔٓ ٌطزقٍطی تٝ قٕاض ٔی ضٚ٘س
[12] 
 

 

 

: چیذهاى ٍ ًحَُ طزاحی در بافت ّای تاریخی- 4
فطٍٞٙی اؾت وٝ ایٗ ضٚـ تا واضتطز - یىی اظ ٔثا٘ی ضٚـ چیسٔاٖ فضا، ٚرٛز ضاتغٝ ای زٚ عطفٝ ٔیاٖ فضا ٚ اٍِٛٞای ارتٕافی

زض ایٗ ٔقٙا قىُ قٟطٞا ا٘قىاؼ قیٜٛ ظ٘سٌی قٟطٚ٘ساٖ اؾت ٚ . ٔفْٟٛ تطویة زض فضاٞای قٟطی تٝ ز٘ثاَ وكف آٖ اؾت

ٞٓ چٙیٗ ایٗ ضٚـ زض پی تقطیف . زا٘ؿت... قٟطٞا ضا ٔی تٛاٖ تثّٛض فیٙی ظٔیٙٝ ٞای تاضیری، التهازی، ارتٕافی ٚ فطٍٞٙی ٚ

. فضا ٚ احثات اؾتمالَ آٖ اؾت وٝ ایٗ أط ٘یع اظ ٘ماط ٔخثت آٖ تٝ قٕاض ٔی ضٚز

تزطتٝ حاتت وطزٜ اؾت . ضٚـ چیسٔاٖ فضا تٝ وٕه ٔفْٟٛ ققاؿ تٝ ٞٓ پیٛ٘سی لازض اؾت ٔیعاٖ فثٛض پیازٜ ضا پیف تیٙی وٙس

تا حسٚزی وٝ ایٗ ٔقیاض تٝ فٙٛاٖ پتا٘ؿیُ حطوت . وٝ ٔیعاٖ ٞٓ پیٛ٘سی یه ٌطٜ تا ٔیعاٖ اؾتفازٜ اظ آٖ ٌطٜ ٔطتثظ اؾت

تٝ ایٗ تطتیة وٝ ٞط چٝ ٔیعاٖ تٝ ٞٓ پیٛ٘سی یه ٔزٕٛفٝ تاالتط تاقس، پتا٘ؿیُ حطوت فاتطاٖ پیازٜ زض آٖ . قٙاذتٝ قسٜ اؾت

تیكتط ٚ زض ٘تیزٝ فضا تطای اؾتفازٜ وٙٙسٌاٖ ٔغّٛب تط ذٛاٞس تٛز زض وٙاض ٔفْٟٛ پتا٘ؿیُ حطوت ٔفْٟٛ زیٍطی تٝ ٘اْ 

حطوت عثیقی تیاٖ ٔی قٛز وٝ تیاٍ٘ط ضاتغٝ ٔیاٖ ؾاذتاض قٟط ٚ قیٜٛ لطاض ٌیطی فضای قٟطی زض وٙاض یىسیٍط تا تطاوٓ تطزز 

حطوت عثیقی، ٔفْٟٛ زیٍطی ضا تٝ ز٘ثاَ زاضز وٝ التهاز حطوت ٘أیسٜ ٔی قٛز، حطوت عثیقی زض ٘تیزٝ . فاتط زض آٖ اؾت

قثىٝ قٟطی، اظ عطیك رصب حطوت، اٍِٛی واضتطی ضا تحت تاحیط لطاض ٔی زٞس ٚ اٍِٛی واضتطی پؽ اظ قىُ ٌیطی حطوت 

تٝ ایٗ تطتیة چطذٝ ای اظ تطویثات تكسیس وٙٙسٜ قىُ ٔیٍیطز ٚ ایٗ چطذٝ، اٍِٛی قٟطی ضا . عثیقی ضا تكسیس ذٛاٞس وطز

 [13]. ؾأاٖ ٔی زٞس

 

: کالبذی بافت ّای کْي-لشٍم شٌاخت بصزی- 5
ایٗ تطآٚضز . تقییٗ وٙٙسٜ ٘ٛؿ ٚ ضٚـ تطذٛضز تا آٖ ٔحسٚزٜ اؾت ٕٞٛاضٜ تطآٚضز زضؾت ٔیعاٖ ٔكٍالت ٚ ٘یاظٞا زض یه ٔحسٚزٜ،

نحیح وٝ تا قٙاذت وأُ تافت ٚ ٔغاِقٝ ٕٞٝ را٘ثٝ زض تٕأی رٙثٝ ٞای واِثسی، تهطی، فّٕىطزی، ٔقٙایی ٚ ٔفٟٛٔی آٖ 

زض ایٗ تیٗ ٔغاِقات تهطی ٔٙؾط تافت ٞای . حانُ ٔی قٛز، ظٔیٙٝ ؾاظ تحمك اٞساف تٟؿاظی ٚ ٘ٛؾاظی زض تافت فطؾٛزٜ اؾت

ایٗ إٞیت تٝ . فطؾٛزٜ ٚ وٟٗ، تٝ ِحاػ تاحیط ٔؿتمیٓ تط فّٕىطز، ٔقٙا ٚ واِثس ایٗ تافت ٞا اظ إٞیت تؿیاضی تطذٛضزاض اؾت

تهطی آٖ، زض تاظٌطزا٘سٖ ٞٛیت ٚ ٔقٙای اظ زؾت -ؾثة ٘مف ٚ ٚؽیفٝ ای اؾت وٝ ٔٙؾط قٟطی ٚ تٝ ذهٛل رٙثٝ واِثسی

 [14]. ضفتٝ تٝ تافت ٞای قٟطی، ایزاز تهٛض شٞٙی ٔغّٛب اظ ٔحیظ ٚ ایزاز ٚ اضتمای حؽ ٔىاٖ زض قٟطٚ٘ساٖ تط فٟسٜ زاضز

 

: حفاظت ٍ باس آفزیٌی یكپارچِ در بافت ّای تاریخی- 6
زض ٔٛارٟٝ تا تافت ٞای تاضیری ضٕٗ قٙاذت ٚ تطضؾی ؾیاؾت ٞا ٚ تط٘أٝ ٞای حفاؽت ٚ تاظ آفطیٙی یىپاضچٝ وٝ زض زٚ زٞٝ 

اذیط تؿیاض تاب قسٜ اؾت، تاظتاب تؿیاضی اظ ٔفاٞیٓ، ؾیاؾت ٞا ٚ تط٘أٝ ٞای تسٚیٗ قسٜ زض حٛظٜ حفاؽت ٚ تاظ آفطیٙی ضا زض 

ٔحتٛا ٚ ٘حٜٛ تٙؾیٓ اؾٙاز ضؾٕی ٚ تیٗ إِّّی رؿتزٛ وطز، تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٘تیزٝ آٖ تٝ ز٘ثاَ ٚاواٚی ٚ تسٚیٗ چٟاضچٛب 

تط پایٝ .ٔفٟٛٔی حفاؽت ٚ تاظ آفطیٙی یىپاضچٝ تٝ فٙٛاٖ ضٚیىطز غاِة زض ٔٛارٟٝ تا تافت ٞای تاضید زض زٚ زٞٝ اذیط تٛزٜ اؾت



 

 4 

چٟاضچٛب ٔفٟٛٔی ایٗ ٘ؾطیٝ، ٔقیاض تطرؿتٍی ٔىاٖ تحت تاحیط ظیط ٔقیاضٞایی ٕٞچٖٛ اناِت، یىپاضچٍی ٚ اضظـ ٘ؿثی، زض 

-ٚرٝ حفاؽتی آٖ ٚ اظ عطفی زیٍط، ٔقیاض ؾطظ٘سٌی التهازی تحت تاحیط ظیط ٔقیاضٞای تاظآفطیٙی فیعیىی، واضوطزی ٚ فطٍٞٙی

تٝ فالٜٚ ایٗ ؾیاؾت تٝ فٙٛاٖ ؾیاؾت غاِة زض ایزاز . ارتٕافی،زض ٚرٝ تٛؾقٝ ای چٟاضچٛب ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔی ٌیطز

تاضیری زض زٚ زٞٝ اذیط تٝ -ٍٕٞطایی ٚ تقازَ ٔیاٖ اٞساف ٚ تط٘أٝ ٞای حفاؽت ٚ تاظآفطیٙی یىپاضچٝ زض تافت ٞای فطٍٞٙی

 [15]. ضؾٕیت قٙاذتٝ قسٜ اؾت

 

 

 :رٍش ّای هذاخلِ در بافت ّای کْي ٍ تاریخی شْزی- 7

: زض ٔٛضز ٔساذّٝ زض تافت ٞای وٟٗ قٟطی ٘یع ٍ٘طـ ٞای ٔرتّفی ٚرٛز زاضز؛ اظ آٖ رّٕٝ

 

: هذاخلِ ًَگزایاًِ- 7-1

ایٗ ٘ٛؿ ٔساذّٝ وٝ ٔتاحط اظ ٘ؾطیات قٟطؾاظاٖ ٚ پیف قٟطؾاظاٖ لطٖ ٘ٛظزٞٓ چٖٛ واتٝ ٚ ضاؾىیٗ اؾت، تا ٞسف اضتمای 

ایٗ ٍ٘اٜ تا ٔكٍالت ظیازی اظ لثیُ تطاوٓ تاال زض تافت لسیٕی ٚ آِٛزٌی . تٟساقت ٔحیظ ٚ افعایف واضایی تٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾت

ایٗ ضٚیىطز زِیُ ایٗ ٔؿائُ ضا زض ازأٝ یافتٗ ؾٙت ٞای . ایٗ تافت ٞا ٚ ٘ثٛز فضای ؾثع ٚ ٘ثٛز ٔٙاؽط ظیثا زض آٟ٘ا  ضٚتٝ ضٚ تٛز

ِصا تا ققاض رسایی اظ ٌصقتٝ تٝ ٔیساٖ آٔس ٚ تا اؾتفازٜ اظ . لسیٓ زض قٟطٞا ٚ فسْ اؾتفازٜ اظ فّٓ ٚ فٗ آٚضی رسیس ٔیسا٘ؿت

ضٚقٟایی چٖٛ ٔٙغمٝ تٙسی واضتطی ٞا ٚ ایزاز قثىٝ ٞای ؾٛاضٜ ٔٙؾٓ ٚ قغط٘زی ؾقی زاضز تطای ٔطزْ ٘ٛض ٚ ٞٛا تٝ اضٔغاٖ 

. آٚضز

 

: هذاخلِ فزٌّگ گزایاًِ- 7-2
ایٗ ٘ٛؿ ٍ٘اٜ تٝ ٔساذّٝ ٘یع اظ لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ افطازی ٘ؾیط ضاؾىیٗ، وٛضیؽ ٚ ؾیت تاحیط ٌطفتٝ اؾت ٚ تط ٚرٛز اضظقٟای فطاٚاٖ 

زضتافت ٞای وٟٗ تاویس زاضز ٚ ضاٜ ایٙسٜ ضا زض تثقیت اظ اقىاَ قٟطی وٟٗ ٚ تىطاض ظیثایی ٞای آٖ ٚ حسالُ ٔساذّٝ زضآٖ تافت 

زض قىُ زٞی تٝ تافت ٞای وٟٗ تاویس زاضز ٚ ِصا تط اظ تیٗ  (تٝ فٙٛاٖ رٛٞطٜ اؾاؾی فضا )ایٗ ٍ٘اٜ تط ٚرٛز فطًٞٙ. ٞا ٔیسا٘س

. ٘ثطزٖ آٟ٘ا تاویس ٔیىٙس

: هذاخلِ فزاًَگزایاًِ- 7-3
ایٗ ٍ٘اٜ ٔقانط ؾاظی فضا ٞای وٟٗ الظٔٝ ظ٘سٌی . تّفیمی اظ زٚ ٍ٘اٜ تاالؾت ٚ اظ اٚاؾظ لطٖ تیؿتٓ تٝ تقس قىُ ٔی ٌیطز

أطٚظ ٔی زا٘س ِٚی ٔطالة اؾت وٝ وٕتطیٗ آؾیة ٕٔىٗ ضا تٝ تافت وٟٗ وٝ آ٘طا ٚارس اضظـ ٞای فطٍٞٙی أا ٘ا ٔٙاؾة تطای 

. ظ٘سٌی أطٚظ ٔی زا٘س، تطؾا٘س

: هذاخلِ هزدم گزایاًِ- 7-4

ایٗ ٘ٛؿ ٍ٘اٜ تٝ ٔساذّٝ ٔتاحط اظ ٘ؾطیات ٔكاضوتی اٚاذط لطٖ تیؿتٓ اؾت وٝ ؾقی زاضز ٔطزْ ضا تٝ فٙٛاٖ ٔراعثاٖ انّی ٞط 

تٝ ٚالـ تٝ ٘ؾط ٔیطؾس زض ضٚظٌاضوٙٛ٘ی آٖ ٘ٛؿ . ٘ٛؿ ٔساذّٝ ای،زض فطایٙس ٚ ٔحهَٛ تط٘أٝ ضیعی ٚ عطاحی تافت ٞا قطیه وٙس

ٔساذّٝ ٔٙاؾة ٚ واضآٔس تاقس وٝ زض زضرٝ اَٚ ٌطٟٚٞای شیٙفـ ٚ ؾاوٙاٖ انّی ٚ انیُ تافت قٟطی، ٘یاظٞا، ازضان، فقاِیت ٞا 

 [16]. ٚ اٍِٛٞای ضفتاضی ایكاٖ ضا پایٝ ٚ اؾاؼ ٔساذّٝ زض تافت قٟطی تسا٘س

اضتفاؿ، حزٓ، تطاوٓ ، زا٘ٝ تٙسی : زض عطاحی تافت ؾٙتی ٚ تاضیری زض عطح رسیس، تایس ٔمیاؼ غاِة زض ظٔیٙٝ تاضیری اظ لثیُ

زض ٞط نٛضت پیٛ٘س ٔؿتحىٓ تٙا تا ظٔیٙٝ ذٛز حانُ التثاؼ . ٔكرم ٌطزز تا ؾاظٌاضی ٚا٘غثاق عطح تا ظٔیٙٝ افعایف یاتس... ٚ

 [17]. اظ ٔایٝ انّی ظٔیٙٝ عطاحی اؾت ٚ آ٘چٝ ٟٔٓ تٝ ٘ؾط ٔی ضؾس یافتٗ ضاتغٝ نحیح تیٗ ظٔیٙٝ ٚ ؾاذتاض رسیس اؾت

زض ایٗ ٔیاٖ پیف ٘یاظی تطای ٞط زٚ . ٚزٜ أٛضی ٔزعا ٔی تاقٙسؼٚالقیت أط ایٗ ٔی تاقس وٝ تٟؿاظی ٚ ٘ٛؾاظی تافت ٞای فط

پط ٚاضح اؾت وٝ تٕأی ایٗ رٙثٝ ٞای ٔطتثظ تا تافت ٕٞعٔاٖ لاتُ حُ قسٖ ٕ٘ی تاقس . ٔطحّٝ، احیای ایٗ تافت ٞا ٔی تاقس
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قٙاؾایی ٚ احیای زا٘ٝ ٞای اضظقٕٙس تاضیری زض تافت ٞای فطؾٛزٜ . ٚ ٘یاظٔٙس پطزاذت رساٌا٘ٝ تٝ ٔؿائُ ٔطتثظ ٔی تاقٙس

زِیُ آٖ زض ایٗ أط ٟ٘فتٝ اؾت وٝ ٚرٛز ایٗ ته فٙانط زض ذٛا٘ا تٛزٖ . ٘مف تٝ ؾعایی زض تاظ ظ٘سٜ ؾاظی تافت ذٛاٞس زاقت

تافت ٞای تاحیطی زٚ چٙساٖ زاضز ٚ ٕٞیٗ أط تٝ ِحاػ قٙاذت وأّی وٝ اظ ٔحیظ تٝ زؾت ٔی زٞس، ذٛز ٔٛرثات ایزاز 

تٝ زیٍط فثاضت تسیٗ ٚؾیّٝ ٔی تٛاٖ ٘كاٖ زاز وٝ فأُ انّی ٞٛیت . فاللٝ ٚ ٚاتؿتٍی زض ؾاوٙیٗ ایٗ تافت ضا فطاٞٓ ٔی وٙس

تا آظٔایكی وٝ زض الیٝ ٞای ضٚییٗ ٚ اشٞاٖ ٔطزْ . تاضیری ٔٛرٛز زض ؾایت ٔی تاقٙس-تركی قٟطٞا زض ٚالـ ٕٞاٖ فٙانط ّٔی

ا٘زاْ ٔی ٌیطز تا اظ عطیك پاؾرٍٛیی ؾطیـ آٟ٘ا فأُ ٔا٘سٌاض اظ قٟطٞای ٔرتّف ٚ تافت ٞای ٔرتّف ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفتٝ 

یزٝ ٌیطی ٕ٘ٛز وٝ فأُ ذٛا٘ایی تافت ٞا ٚ زض ٔمیاؾی والٖ فأُ ذٛا٘ایی قٟطٞا تتسیٗ ٚؾیّٝ ٔی تٛاٖ ٖ. ٚ قٙاؾایی قٛز

ؾپؽ تا تاویس تط ایٗ فٛأُ چٟاضچٛب ٚ لاِة تٙیازیٗ تافت ٞای فطؾٛزٜ احیا ٌكتٝ ٚ ظٔیٙٝ ضا تطای . چٝ ٔٛاضزی ٔی تاقٙس

احیا ٚ تاظ ظ٘سٜ ؾاظی تافت ٞای فطؾٛزٜ حانُ ٕ٘ی آیس ٍٔط تا حانُ آٔسٖ ٞٛیت اظ زؾت . السأات رعیی تط فطاٞٓ ٔی اٚضز

فأُ تاظٌطزا٘سٖ ٞٛیت تسیٗ تافت ٞا ٘یع اظ عطیك ٌٛ٘اٌٖٛ ٔی تٛاٖ تثییٗ ٌطزز ِٚیىٗ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔطٚض تزطتیات . ضفتٝ اٟ٘ا

 [18]. ٌصقتٝ ٘كاٖ ٔی زٞس ٕٞٛاضٜ تمٛیت حؽ تقّك ؾاوٙاٖ اظ ٔٛحطتطیٗ قیٜٛ ٞا ٔی تاقس

تٝ ٕٞیٗ ؾثة ٚ رٟت ٘یُ تٝ ٕٞیٗ ٞسف تطضؾی زٚضٜ ٞای ؾاذتٕا٘ی ٚ تغییطات حازث زض ته زا٘ٝ ٞا اظ عطیك تطضؾی 

ٔساضن ٚ اؾٙاز ٔٛرٛز ٚ تٝ وٕه تطزاقت ٚ تحّیُ ؾاذتٕاٟ٘ا ٚ ٔكرم وطزٖ زٚضٜ ٞا ٚ قیٜٛ ٞای ٔطتٛعٝ ٚ ٔمایؿٝ تاضید 

تٙاتطایٗ ٔطٔت ٚ احیا زض ایٗ ٚازی اضرح زاقتٗ انُ . ؾاذتٕاٟ٘ا ٚ تركٟای ٔرتّف آٖ تٝ فٙٛاٖ یه ضطٚضت ٔقطفی ٔی ٌطزز

زاض ایٙزا قٟط ضا تٝ . ٍٟ٘ساضی ٚ تاظٌطزا٘سٖ تهٛیط ٚ قىُ تٙا، انُ ٍٟ٘ساضی ٚحفؼ قٕایُ قٟط ضا ٘یع فٟسٜ زاض ٔی ٌطزز

قٕایّی پط اظ اقىاَ پط ٔقٙی، ظ٘سٜ ٚ تطویة یافتٝ اظ فٙانط ٔرتّفی وٝ یازآٚض٘سٜ ٔؿائُ فاعفی قٟطٚ٘ساٖ اؾت  تكثیٝ ٔی 

وٙٙس وٝ ایٗ فٙانط ٕٔىٗ فطٟٔای پیچیسٜ ٔحیغی یا ٔزٕٛفٝ ای اظ فٙانط تهطی تاقٙس وٝ تٛؾظ ؾٙت را افتازٜ ا٘س یا ٔی 

ٕٞچٙیٗ ٔی . تٛا٘س تؿتط تؿطی ٔٙؾط ذانی تاقس وٝ ایٗ حزٓ رای ذٛز ضا زض آٖ یافتٝ اؾت، ٚ تاضید قٟط ضا تسافی ٔیىٙس

تٛاٖ اقىاَ ٔحیغی ٚ تٛٔی ؾازٜ ٚ یا ؾاذتٕاٟ٘ای فالس اضظـ ٞٙطی وٝ زض ٞٓ تٙیسٜ ٚ زض ٞٓ پیٛؾتٝ، پیٛ٘س ذٛضزٜ تا ٌصقتٝ 

قٟط ٞؿتٙس ٚ تطویة ٚاحسی تكىیُ ٔی زٞٙس وٝ یه ٔزٕٛفٝ ذال ٚ پط ٔقٙاؾت، پؽ زض نٛضت ذطاتی یا فمساٖ ٞط یه اظ 

تا تٝ ٔحیظ قٟط تاضیری ٔفْٟٛ ٚاحس ظ٘زیطٜ ای ٚ اضتثاط تٍٙاتًٙ . فٙانط ٚاتؿتٝ تٝ ٔحیظ، تاظؾاظی آٖ ضطٚضی ٔی قٛز

: تٙاتطایٗ تركی اظ ٔطٔت زض تافت ٞای تاضیری فثاضت اؾت اظ .فٙانط ٚ ته زا٘ٝ ٞا ضا تاظ ٌطزا٘س

 قٙاؾایی ته زا٘ٝ ٞای اضظقٕٙس،حفؼ، ٔطٔت رأـ ٚ احیای آٟ٘ا-1

 ٌصضٞای اضظقٕٙس، حفؼ ٚ ٔطٔت آٟ٘اقٙاؾایی -2

قٙاؾایی اتٙیٝ فٕٛٔی ٚ حفؼ آٟ٘ا زض رٟت حفؼ تافت -3

تطضؾی ارتٕافی، التهازی ٚ فطٍٞٙی رٟت فقاَ ٕ٘ٛزٖ تافت قٟطی ٚ یافتٗ ٔىا٘یعْ ٞای التهازی ٚ غیطٜ زض ضاؾتای ایٗ -4

ٞسف 

 [19]. تطضؾی رأـ قٟط ٚ قٟط لسیٓ زض پیٛ٘س تا یىسیٍط ٚ عطاحی رأـ قٟط تٝ عٛض یىپاضچٝ تا ٍ٘اٞی ٚیػٜ تٝ قٟط لسیٕی-5

 

: رٍیكزدّای هختلف بِ بافت ّای شْزی ٍ تقسین بٌذی بافت ّا اس ًظز ارسشوٌذی- 8
أطٚظٜ زیسٌاٜ ٞای افطاعی ٌصقتٝ زض تطذٛضز تا تافت ٞای قٟطی ٘اواضأس ٚ وٟٗ، رای ذٛز ضا تٝ ضٚیىطزٞای اضظقٕساض زازٜ 

حاَ ٕٔىٗ اؾت ایٗ اضظـ اظ ٌصقتٝ تٝ أطٚظ اضث ضؾیسٜ تاقس یا . اؾت وٝ تافت ضا تٝ ِحاػ اضظقٕٙسی زضرٝ تٙسی ٔی وٙس

 )اظ ایٗ ضٚ زض تقطیف اضظقٕٕٙس تٛزٖ اظ ٔؿائُ فٕسٜ ای چٖٛ پاؾد ٌٛیی تٝ ٘یاظٞای أطٚظ. ایٙىٝ ٔحهَٛ ز٘یای ٔسضٖ تاقس

، پایساضی ٚ ٕٞاٍٞٙی تا عثیقت ٚ حفؼ آٖ تطای ٘ؿُ فطزا، ضفاٜ ٌطایی ٚ فساِت ٔحٛضی، ضٚاتظ ارتٕافی (چٝ وٕی ٚ چٝ ویفی

ٚ تٛا٘ایی اِمای حؽ ٔىاٖ ٚ تقّك تٝ ؾاوٙاٖ نحثت تٝ ٔیاٖ ٔی ایس وٝ ٔالن تقییٗ فُٕ ٚ ٘ٛؿ ٔساذّٝ زض تافت ٞای قٟطی 

تافت تاضیری ظ٘سٜ - 1أا زض ٔتساِٚتطیٗ تمؿیٓ تٙسی، تافت ٞای قٟطی اظ ٘ؾط ذهیهٝ، ٔیعاٖ اضظقٕٙسی ٚ واضآٔسی تٝ . اؾت

تافتی وٝ ٞٓ -4تافت فقاَ أا زاضای ٚضقیت واِثسی ٘أٙاؾة یا ذغط٘ان،-3تافت تاضیری ذاِی قسٜ اظ فقاِیت،-2ٚ فقاَ، 
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ٞط یه اظ ایٗ تافت ٞا تؿتٝ تٝ . واِثس آٖ ٘ا ٔٙاؾة اؾت ٚ ٞٓ ٔیعاٖ فقاِیت آٖ تؿیاض واٞف یافتٝ اؾت، تمؿیٓ ٔی قٛ٘س

. قطایظ ذٛز، ٔساذّٝ ذانی ضا عّة ٔیىٙٙس

واضوطز ٌطایی : زض ز٘یای ا٘سیكٝ پطزاظی زض ٔٛضز ٔساذّٝ زض  تافت ٞا ٚ فضاٞای قٟطی زٚ ٌطایف ٚ زٚ زیسٌاٜ فٕسٜ ٚرٛز زاضز

زض زیسٌاٜ واضوطز ٌطایی اِٛیت تا ٔمٛالت التهازی تٛزٜ ٚ ٔحتٛای فطٍٞٙی اظ رایٍٝ ٔٙاؾثی تطذٛضزاض ٘یؿت . ٚ فطًٞٙ ٌطایی

 [12] .ٚ زض زیسٌاٜ فطًٞٙ ٌطایی تط فىؽ، قطایظ ٚ اضظقٟای فطٍٞٙی فأُ غاِة زض قىُ زٞی  فضا تّمی ٔیكٛز

 

: هزحلِ طزاحی- 9
قیقی ٚ ٔحّی پیٍیطی ٔی - ایطا٘ی، اؾالٔی- ٔطحّٝ عطاحی زضقثاٞت تا ٔطحّٝ قٙاذت ٚ تحّیُ ؾایت زض ٔمیاؼ ٞای ّٔی

ایٗ ٞسف زض ؾٝ ظٔیٙٝ . ٞسف اظ ایٗ قٙاذت تمٛیت ٞٛیت ٔصٞثی ٚ تاضیری ٚ فطٍٞٙی تافت حاضط ٚ ٔزٕٛفٝ ٔی تاقس. قٛز

. تاضیری، ٔصٞثی ٚ فطٍٞٙی تسلیك ٚ ٔقیاضٞای عطاحی زض ٔمیاؼ ٞاؼ ّٔی ٚ ٔحّی تقییٗ ٔی قٛز

: گشیٌِ ّای پیشٌْادی در بافت ّای تاریخی جْت ایجاد فضاّای باس شْزی-10
: تا تٛرٝ تٝ تمٛیت ٚ انالح تافت ٞا تا زض ٘ؾط ٌطفتٗ پتا٘ؿیُ ٞای تافت ٔی تٛاٖ تٝ حاِت وّی ؾٝ ٔٛضز ضا پیكٟٙاز زاز

ایزاز فضای ؾثع ٚؾیـ ٚ اذتهال ٔیساٖ ٚ ذیاتاٖ ٞای رسیس فٕستاً پیازٜ - 10-1

ایزاز فضای قٟطی ٔتٙاؾة تا اضظقٟای تافت ٚ ٔیساٖ قٟطی ٔطتثظ تا آٖ ٚ احساث ٔقاتط رسیس - 10-2

 ایزاز تاك ضاٜ ٚ افعایف واضتطی تزاضی ٚ فضای ؾثع زض ٔزٕٛفٝ 10-3

 

: ارسیابی گشیٌِ ّا پیشٌْادی- 11
 

-اضظیاتی ٞای نٛضت ٌطفتٝ تط اؾاؼ ٘طْ افعاضٞا ٔرتّف ٘كاٖ زٞٙسٜ تاحیط ٞٓ پیٛ٘سی ٔحٛضٞای تاضیری ٚ ٔحٛضٞای فطٍٞٙی

زض ٌعیٙٝ اَٚ ٔقٕٛالً ٞٓ پیٛ٘سی ٞط زٚ ٔحٛض افعایف ٔیاتس أا ٞٓ چٙاٖ اضظـ ٞٓ پیٛ٘سی : ٔصٞثی اؾت وٝ تٝ حضٛض ٔیطؾس

زض ٌعیٙٝ زْٚ ٘یع اضظـ ٞٓ پیٛ٘سی ٔحٛض . ٔحٛض تطیری تاالؾت ٚ عطح ٕ٘ی تٛا٘س ؾایط پتا٘ؿیُ ٞای ٔٛرٛز ذٛز ضا تطٚظ زٞس

ٔصٞثی ٘یع افعایف ٔیثاز وٝ زض ٔمایؿٝ تا ٌعیٙٝ اَٚ ایٗ ٘ٛؿ -تاضیری تاالؾت أا فالٜٚ تط آٖ اضظـ ٞٓ پیٛ٘سی ٔحٛض فطٍٞٙی

تطذٛضز تٟتط تٝ ٘ؾط ٔیطؾس ٚ ٔیتٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ ایٗ ٘ٛؿ ٍ٘طـ تٝ تافت ٞای تاضیری ٔٛفمیت تیكتطی ضا زض پی ذٛاٞس 

زض ٌعیٙٝ ؾْٛ ٞٓ اضظـ ٞٓ پیٛ٘سی . اِثتٝ تایس تٛرٝ زاقت وٝ پتا٘ؿیُ ٞای تافت انّی تطیٗ ٘ىتٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ اؾت. زاقت

ٔحٛض تاضیری افعایف ذٛاٞس یافت أا تا ٌعیٙٝ زْٚ تماٚت چٙسا٘ی ٘ساضزٚ ز ٞٓ پیٛ٘سی ٔحٛض فطٍٞٙی ٚ ٔصٞثی ضاتغٝ 

تط ایٗ اؾاؼ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٌعیٙٝ ؾْٛ إٞیت ٚ ٔیعاٖ ضفت ٚ آٔس تٝ . ٔقٙازاضتطی ٘ؿثت تٝ زٚ ٌعیٙٝ اَٚ زیسٜ ٕ٘ی قٛز

 [13]. تافت تاضیری ضا افعایف ٔی زٞس أا زض ٔحٛض فطٍٞٙی ٚ ٔصٞثی تٛفیك چٙسا٘ی ٘رٛاٞس زاقت

 

: فضاّای باس شْزی- 12
فضاٞای تاظ قٟطی ٚ اظ آٖ رّٕٝ ٔیساٖ ٞا تا اتقاز ٔرتّف ٔقٙایی،واضوطزی ٚ واِثسی ٔی تٛا٘ٙس ٘مف ٟٕٔی زض اضتمای ویفی 

ٚرٛز فضاٞای قٟطی تی اٍ٘یعٜ، وؿاِت آٚض، تی ویفیت، غیط ا٘ؿا٘ی ٚ تی ٔقٙی اظ ٔكرهٝ . فضاٞای قٟطی أطٚظ ایفا وٙٙس

 [20]. ٞای قٟطٞای أطٚظ اؾت

زض ٔٛضز ٔیازیٗ ایطاٖ تا ضٚیىطز تاضیری ٚ تا تٛرٝ تٝ ضٚیىطز ٞا ٚ ٚلایـ زضٖٚ ٔیساٖ، اوخطا تا ٔقیاض فّٕىطز ٌٛ٘ٝ قٙاؾی قسٜ 

زض حٛظٜ . ایٗ تمؿیٓ تٙسی وٝ تا ٔاٞیت ٔیساٖ ایطا٘ی ٔغاتمت زاضز تاویسی تط غٙای ٔحتٛایی ٔیساٖ ایطا٘ی اؾت. اؾت

زض ایٓ ٔىتة . قٟطؾاظی زض ٔىتة انفٟاٖ ٔیساٖ زض ؾٝ ؾغح فطاقٟطی، زضٖٚ قٟطی ٚ زضٖٚ ٔحّٝ ای تقطیف قسٜ اؾت

زض یه رٕـ تٙسی اظ ٍ٘اٜ . ٔیساٖ اظ رٙثٝ قىُ، اتقاز ٚ ٔمیاؼ ٚ زضرٝ تّفیك ٚ ضقف رایٍعیٙی زض قٟط تطضؾی ٔی قٛز
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ایٗ . پػٚٞكٍطاٖ ایطا٘ی تٝ ٔیساٖ، ٔی تٛاٖ إٞیت ٔمیاؼ ٚ فّٕىطز زض تثییٗ ا٘ٛاؿ ٚ ٘یع تحّیُ ٚ تطضؾی آٖ ٔكٟٛز زا٘ؿت

ٔغّة، یازآٚض اضظقٟای ٔٛرٛز زض ٔیساٖ ایطا٘ی اؾت وٝ تٝ ٔحتٛا ٚ فقاِیت ٞای زضٖٚ ٔیساٖ ٚ ٔمیاؼ ٚ فّٕىطز آٖ ٚ ٘یع 

زض ٔغاِقات ٔیساٖ ایطا٘ی ضطٚضت زاضز تٝ زٚ رٙثٝ ارتٕافی ٚ واِثسی . ؾّؿّٝ ٔطاتة فّٕىطزی آٖ زض قٟط تاویس ٔی وٙس

تٝ ِحاػ ارتٕافی، ٔؾطٚف ٔیساٖ ٚ فقاِیت ٞای زضٖٚ آٖ ٚ تٝ ِحاػ واِثسی ٚ قىُ ٚ ضیرت قٙاؾی ٚ قٙاذت . تٛرٝ قٛز

:  زض ٔٛضز ٔیساٟ٘ای قٟطی تقاضیف ٔتقسزی تیاٖ قسٜ اؾت[21]. ٘مف آٖ زض تافت قٟط إٞیت ٔی یاتس

ٔیساٖ فضای تاظ قٟطی اؾت وٝ تا حضٛض ٚ ٔىج ٔقٙی زاض ا٘ؿاٖ ٚ تٝ ٔٙؾٛض ٚ ٔمهٛز ٔقیٙی زض اضتثاط تا حطوت -

فالٜٚ تط آ٘ىٝ رّٜٛ ٞای ضٚقٙی اظ فضا تطای ایزاز اضتثاط زاضز،تٕاؼ ٚ فقاِیت ٞای آزٔی ضا . رٕقیت،ٔٛرٛزیت یافتٝ اؾت

 [22]. ٕ٘ایاٖ ٔی ؾاظز

ایٗ تقطیف تٝ قىُ ٌیطی ٔیازیٗ . تٝ تقثیط ضاب وطیط اظ ٔیساٖ، ٚیعٌی ٞای ایٗ فضا زض ؾاذتٕاٟ٘ای ٔصٞثی ٘یع تطٚظ ٔی وٙس-

تٝ ٌٕاٖ اٚ . اِٚی زض قٟطٞا ٘ؾط زاضز ٚ تا احتٕاَ لٛی، ٔیساٖ ضا ٘رؿتیٗ تٕٟیس ا٘ؿاٖ تطای اؾتفازٜ اظ فضای قٟطی ٔی زا٘س

 [23]. ٔیساٖ تٝ ٔطٚض اضظقی ٕ٘ازیٗ یافت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ای تطای ؾاحرتٕاٟ٘ای ٔصٞثی چٖٛ حیاط ٔؿارس قس

ٔیساٖ فضایی اؾت قٟطی، تا ؾٝ تقس وأالً ٔكرم وٝ اغّة تٝ فضاٞای تاظ ٔماتُ فّٕىطزٞای فٕٛٔی ٚ ؾاذتٕاٟ٘ای تعضي 

تطای ٔیساٖ ٔقٕٛالً ٌكٛزٌی ٘ؿثت تٝ تٙاؾثات یه ٔحٛض، فّٕىطز ذال تٝ عٛض زائٓ ٚ یا زض ظٔاٖ ٞای . اعالق ٔی قٛز

ٔكرم، ٚرٛز فٙانط فیعیىی  زض ٔطوع ٚ ٔٛاضزی اظ ایٗ لثیُ ضا ٔیتٛاٖ تیاٖ ٕ٘ٛز وٝ عثقاً زض عَٛ ظٔاٖ ٚ زض فطًٞٙ ٞای 

زض لّٕطٚ فضاٞای قٟطی ایطاٖ ٔیساٖ تٝ ٔفٟٛٔی ٔیا٘ٝ ٚ ٔحاط ضا تٝ شٞٗ . ٔرتّف تزّیات ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ ٔرتّفی زاقتٝ ا٘س

ٔتثازض ٔی ؾاظز وٝ زض فیٗ تطپایی ٚ تطٌعاضی فقاِیت ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ، ٔحُ ٘ؾاضٜ ٚ ٔٙؾط وؿا٘ی اؾت وٝ تط وٙاضٜ آٖ لطاض 

ٚ ٔزٕٛفٝ فقاِیتی  (نحٗ )تٝ ایٗ تطتیة ٔیساٖ زض فضاٞای قٟطی ایطاٖ حانُ ٚ تطآیٙس ؾٝ فٙهط انّی وٙاضٜ، ٔیا٘ٝ. زاض٘س

إٞیت ٔیساٖ زض ؾیٕای قٟط ٚ ضٚؾتا یا یه ٔزتٕـ ظیؿتی، ٔحسٚز تٝ قىُ ٚ فطْ . اؾت وٝ ٞٛیت آ٘طا قىُ ٔی زٞس

تّىٝ ٚلایـ تاضیری ٚ ٟٔٓ تط اظ آٖ، ٘یاظٞای ارتٕافی ٔٛرة ٔی قٛز تا زض ٔحُ ٔٙاؾثی،  فضایی تٝ ٘اْ . ؽاٞطی آٖ ٘یؿت

تأُ زض تاضید ٚ تطضؾی ؾیط تغییطات فطْ ٚ فّٕىطز .ٔیساٖ تٝ ٚرٛز آیس ٚ تركی اظ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ٔطزْ زض آٖ زض رطیاٖ تاقس

ٔیساٖ، تیاٍ٘ط آٖ تٛزٜ وٝ ٕٞٛاضٜ فضاٞای قٟطی تثییٗ یافتٝ اظ آحاض یه تٕسٖ یا یه رأقٝ تٛزٜ ٚ ٔی تایؿت وّیٝ أٛضات 

 [24]. زذیُ زض ایٗ تغییطات ٔٙزّٕٝ ؾیاؾت، نٙقت،ارتٕاؿ ٚ ٔٛاضزی اظ ایٗ زؾت ٔطز تطضؾی لطاض ٌیطز

 

: هفَْم هیذاى- 13
ٌاٞی تهٛضت ٔىا٘ی تطای فطضٝ .  ٔیساٖ تط حؿة ضطٚضت ٞای ٔىا٘ی ٚ ظٔا٘ی ٘مف ٞای ٔرتّفی ضا تطای ذٛز ٌطفتٝ اؾت

ٔیساٖ فضایی اؾت تطای اؾتفازٜ ٍٕٞاٖ ٚ ایٗ ٚرٝ تٕایع آٖ . واال ٚ ظٔا٘ی فضایی حىٛٔتی ٚ زیٛا٘ی یا ٔصٞثی زاقتٝ اؾت

اؾت تا فضاٞای تاظ ٚ ٚ اذتهانی، غاِثاً ٔیساٖ ٞای قٟطی فضایی اؾت تا ؾٛاتك ٚیػٜ تاضیری، یازتٛزٞا ٚ آحاضی اظ ضذسازٞای 

. زٚضاٖ ٌصقتٝ قٟط وٝ چٖٛ ذاعطٜ ٔحتطْ ٚ ٔكتطن تطای قٟطٚ٘ساٖ ٔحؿٛب ٔی قٛز ٔٛضز الثاَ فْٕٛ ٚالـ ٔی ٌطزز

آ٘چٝ أطٚظٜ زض ٔٛضز ٔیساٟ٘ای قٟطی ٔغطح اؾت، چٍٍٛ٘ی فطْ، ٘ٛؿ اؾتفازٜ ٚ ٘حٜٛ پیٛ٘س آٖ  (1388أیطذا٘ی ٚ ٕٞىاضاٖ،)

زض حاِی وٝ تیكتط ٔیساٖ ٞای ٘ٛؾاظ قٟطی ٔٛرٛز زض زاذُ ایطاٖ فالس عطاحی ٞای نحیح تطای ایٗ . تافت قٟطی اؾت

ٚیػٌی ٞا ٞؿتٙس ٚ تیكتط ٔحٛعٝ ای اؾت وٝ تٝ آٖ ٔیساٖ اعالق ٔی قٛز ٚ زض فُٕ تٝ اقغاَ ٚؾایُ ٘مّیٝ زض آٔسٜ اؾت ٚ تٝ 

 [25]. وُ تغییط قىُ یافتٝ اؾت

. اظ زیط تاظ  تا وٖٙٛ زٚ زیسٌاٜ ٔتضاز زضتاضٜ ٔیساٖ ٞای قٟطی تیٗ ناحة ٘ؾطاٖ ٚرٛز زاقتٝ اؾت وٝ ٞٙٛظ ٘یع ازأٝ زاضز

ٌطٚٞی اظ قٟطؾاظاٖ اِٛیت ضا تٝ رٙثٝ ٞای ٞٙطی قٟطؾاظی زازٜ؛ تیكتط ضٚی فضاٞای قٟطی تاویس ٔی وٙٙس ٚ زؾتٝ ای زیٍط 

 فىؽ اِقّٕی وٝ زض ٔماتُ زیسٌاٜ ٞای [26]. اِٛیت ضا تٝ رٙثٝ ٞای ارتٕافی زازٜ ٚ تیكتط فّٕىطز فضاٞا ضا ٔس ٘ؾط زاض٘س

ناحة ٘ؾطاٖ ٚ ٘اٞٙزاضی ٞای ٔٛرٛز زض رأقٝ ٔكاٞسٜ ٔی قٛز، ٕ٘ایاٍ٘ط فاللٕٙسی تیكتط ٔطزْ تٝ فضاٞای قٟط ٚ تاظٌكت 

 [24]. تٝ ایسٜ ٞای ٞٙطی زض قٟطؾاظی اؾت
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عطاحی فٙانط قٟطی اظ رّٕٝ ٔیازیٗ زض قٟطٞای ایطاٖ تا تٛرٝ تٝ اؾتمطاض زض ترف ٞای لسیٕی یا زضٚ٘ی، ترف ٔیا٘ی، ترف 

ضفایت ایٗ انَٛ ٔٙزط تٝ عطاحی تٟتط ٚ ایزاز قطایغی . رسیس ٚ وُ ٔزٕٛفٝ قٟطی حائع انَٛ ٚ قطایظ ٔتفاٚتی اؾت

: فٕسٜ ایٗ انَٛ فثاضتٙس اظ. ٔٙاؾة ٚ ؾأاٖ یافتٝ زض عطاحی قٟطی ٔی ٌطزز

ؾاظٔاٖ واِثسی زض قٟطٞای ایطاٖ تط پیٛ٘س فضایی ٔیاٖ فٙانط ٔزٕٛفٝ، یقٙی ٔیساٖ، ذیاتاٖ ٞای : انُ پیٛؾتٍی فضایی

. انّی ٚ ٔطوع قٟط زض ٔطوع ٔحالت اؾتٛاض اؾت

زض قٟطٞای ایطاٖ ٚاحس ٞای ٔؿىٛ٘ی  یا حیاط ٞای آٟ٘ا تٝ ٞٓ پیٛؾتٝ ٞؿتٙس ٚ ٔزٕٛفٝ : انُ ٞٓ پیٛ٘سی فٙانط قٟطی

رٟت اؾتمطاض تٛزٜ تقییٗ ا٘ساظٜ فهای ذاِی ٘ؿثت تٝ حزٓ فضای ٔحهٛض وٙٙسٜ اعطاف، ا٘ساظٜ . یىپاضچٝ ای ضا قىُ ٔی زٞٙس

ایٗ أط ٔی تٛا٘س زض . ارعای فضای ذاِی قأُ ٕٞٝ فٙانط ٔٛرٛز زض آٖ ٚ ا٘ساظٜ ٞط رعیی تاتـ ٘ؾٓ ٚ پیٕٖٛ تٛزٜ اؾت

. ٔمیاؾی تعضٌتط ٚ زض پیٛ٘س فٙانط قٟطی چٖٛ ٔیساٖ ٚ حٛظٜ اعطاف آٖ ٔٛحط ٚالـ قٛز

تطای زؾتیاتی تٝ یه ٔىاٖ ٚ قٟطی رصاب، فضا تایس تٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔغّٛب ٔحهٛض ٌطزز ٚ ٔی : انُ ٔحهٛض وطزٖ ٚ ٔحهٛضیت

فالٜٚ تط ایٗ، ٔحهٛضیت تا ؾازٌی قىُ زض وُ ٚ رعء .تٛاٖ ٌفت وٝ انُ حاوٓ تط عطاحی ٔىاٖ ٞای قٟطی، ٔحهٛضیت اؾت

فضاٞای اضتثاط زٞٙسٜ یقٙی ٔقاتط انّی ٚفضاٞای ٔیساٖ . ٚ ٞٓ چٙیٗ ایؿتایی ٚ پٛیایی فضاٞی وحهٛض اضتثاط پیسا ٔی وٙس

. ٔا٘ٙس وٝ فٙانط ٔرتّف ضا زض قٟط ٚ زض ٔطوع آٖ تٝ ٞٓ پیٛ٘س ٔی ظ٘ٙس، ٚارس قطایظ ذهٛنیت، پٛیایی ٚ ایؿتایی ٞؿتٙس

ٔٙؾٛض اظ تٙاؾة ضاتغٝ ٔیاٖ اتقاز ٔرتّف یه فضا یا یه قیء اؾت، ضاتغٝ ای وٝ اظ ا٘ساظٜ ٔؿتمُ : انُ ٔمیاؼ  ٚ تٙاؾة

. ٔمیاؼ تٝ ضاتغٝ تیٗ ا٘ساظٜ یه فضا ٚ یا قیء تا فضا یا اقیاء اعطاف آٖ ٔطتٛط ٔی قٛز. اؾت

فضاٞایی ٞؿتٙس وٝ اظ ٘ؾط عَٛ، فطو ٚ اضتفاؿ اظ یه ؾٛء ٚ فٙانط ٚ ارعای ٔحهٛض وٙٙسٜ اظ ؾٛی : انُ فضاٞای ٔتثایٗ

. زض ٚالـ اضظـ ایٗ فضاٞا زض ایٗ اؾت وٝ یه ٘ٛاذتی فضاٞای اضتثاط زٞٙسٜ ضا واٞف ٔی زٞس. زیٍط، تا یىسیٍط تفاٚت زاض٘س

. زٚ ذهٛنیت فضاٞای ٔتثایٗ زض ٔقٕاضی، پٟٗ ٚ تاضیه قسٖ ٚ تاظ ٚ ؾطتؿتٝ قسٖ فضاٞاؾت

ایٗ لّٕطٚ ٔقٕٛالً تٝ زٚ نٛضت . یقٙی ٔقّْٛ ٚ ٔكرم تٛزٖ حسٚز ٔطظ فضایی وٝ ا٘ؿاٖ زض آٖ ظ٘سٌی ٔی وٙس: انُ لّٕطٚ

فٕٛٔی ٚ ذهٛنی لاتُ قٙاؾایی اؾت وٝ تقضا فضاٞای ٚاؾظ ٔا تیٗ ایٗ زٚ لطاض ٔی ٌیط٘س وٝ تا فىط ٚ فطًٞٙ ٔا ایطا٘ی ٞا 

. ٘یع ٔغاتمت وأُ زاضز

زض نٛضتی وٝ تٙاٞای ٔرتّف تا ٞٓ تطویة قٛ٘س . ٔٙؾٛض اظ تطویة، تطویة فضاٞا ٚ تس٘ٝ ٔحهٛض وٙٙسٜ آٖ ٞاؾت: انُ تطویة

الظْ اؾت تیٗ ؾاذتٕاٟ٘ا چٙاٖ ٕٞاٍٞٙی اظ ٘ؾط ٚحست قىُ حاوٓ قٛز وٝ تس٘ٝ ٔحهٛض وٙٙسٜ فّی ضغٓ تكىیُ قسٖ اظ ایٗ 

 [24]. تٙاٞای ٔرتّف،نٛضتی پیٛؾتٝ پیسا وٙس

 

: تحلیل فزهال کالبذ فضاّای شْزی باس- 14
فطْ زض ِغت چٙیٗ ٔقٙا ٔی قٛز، فطْ تٝ عٛض وّی قىُ یا ؾاذتاض یه چیع ٔٙفه اظ ٔٛاضزی وٝ آ٘طا ؾاذتٝ ا٘س ٚ ٔٙفه اظ 

 فطْ تٝ فٙٛاٖ انغالحی زض ظیثایی قٙاؾی، تٝ فٙانط ٔفٟٛٔی یه واض ٞٙطی ٚ تٝ اضتثاط [27]. ٔضٕٖٛ یا ٔحتٛای آٖ اؾت

فطٔاِیؿٓ آٖ زوتطیٗ ظیثاقٙاذتی اؾت وٝ زض آٖ ایٗ فٙانط فطٔاَ ٚ ٔطتثظ تا ٞٓ، رایٍاٜ . ٔیاٖ فٙانط ٔعتٛض اقاضٜ ٔیىٙس

اضظقی وٝ ٔؿتمُ اظ ؾایط ٚیػٌی ٞای یه احط ٞٙطی ٕٞچٗ ٔقٙا، ٔطرـ یا . انّی اضظـ ظیثایی قٙاذتی ضا ٔی ؾاظ٘س

 [28] .ؾٛزٔٙسی آٖ ٔی تاقس

اظ رّٕٝ ٚیػٌی ٞای فطٔی زض ٔقاضی ٔیتٛاٖ تٝ تماضٖ، ٚظٖ تهطی، ضیتٓ، غّثٝ ذغٛط فٕٛزی یا افمی زض وُ عطاحی ٚ تطویة 

تٙسی، ٚ اظ ٚیػٌی ٞای فطٔی زض قٟطؾاظی ٔحهٛضت، ٚرٛز ٔحٛض، ٔیعاٖ اٚد ٚ فطٚز، قىُ ذظ آؾٕاٖ،تٛ ز ٚ ٘ثٛز تزا٘ؽ ٚ 

٘ىتٝ آٖ اؾت وٝ . تكاتٝ ٚ تؿیاضی ٔٛضاز زیٍط وٝ ٍٕٞی تا لطاض ٌیطی زض یه ؾیؿتٓ تٝ ٚرٛز آٚض٘ٙسٜ فضاٞای قٟطی ٞؿتٙس

 [29]. تٝ ٞیچ فٙٛاٖ فطْ فضاٞا اظ ؾایط فٛأُ ٔٛرٛز زض آٖ رسا ٘یؿت

یافتٗ ٔقیاضٞای ٔكتطن ٚ فاْ . چٙا٘چٝ فضای قٟطی ضا ٚارس زٚ انّی فطْ ٚ ٔحتٛا تسا٘یٓ؛ فطْ آٖ، واِثس آٖ ٔحؿٛب ٔی قٛز

أا نطف تزعیٝ واِثسی ٚ . زاٚضی ظیثایی قٙاذتی تٝ ترف واِثسی فضاٞای قٟطی ٚ ٚیػٌی ٞای فطٔی آٖ تط ٔی ٌطزز
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قٙاذت ایٗ ٚیػٌی ٞا وافی ٘یؿت، ظیطا ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ یاز قس ایٗ ضٚاتظ ٔیاٖ ٚیػٌی ٞای فطٔی، تقأُ آٟ٘ا ٚ ٘حٜٛ تطویة 

. ایٗ ٚیػٌی ٞاؾت وٝ وّیت واض ضا ٔی ؾاظزف یه وّیت ٚاحس زاضای ٚحست  ٔی تاقس وٝ تاالتطیٗ اضظـ فطٔی تّمی ٔی قٛز
[29] 

ٔغاِقٝ ٚ اؾترطاد ٚیػٌی ٞای ظیثایی قٙاذتی فضاٞای قٟطی تاضید ایطاٖ، تٝ ٔٙؾٛض تساْٚ ٞٛیت ٘ؿرٝ أطٚظ آٟ٘ا الظْ ٚ 

ٔیساٖ ِعٚٔاً یه فضای قٟطی ٘یؿت، أا ٕٞا٘غٛض وٝ زض عَٛ تاضید زیسٜ قسٜ، تٝ تسضیذ تا لطاض ٌیطی زض تافت . ضطٚضی اؾت

تطضؾی ظیثایی قٙاذتی واِثسی ایٗ ٘ٛؿ ٔیساٖ ٞای . قٟط تٛا٘ؿتٝ تثسیُ تٝ فضایی قٟطی تا تس٘ٝ ٞای عطاحی قسٜ، قٛز

. تاضیری تٝ قٙاذت ٚیػٌی ٞا ذال آٟ٘ا ٔی ا٘زأس
 

: ًتیجِ گیزی- 15
تافت ٞای تاضیری ٔیطاحی اظ ٌصقتٍاٖ ٚ ٞسیٝ ای اظ ٔا تطای آیٙسٌاٖ اؾت وٝ تسِیُ زاضا تٛزٖ ٞٛیت تطذاؾتٝ اظ اضظـ ٞای 

. ٔٛرٛز زض رأقٝ ضٚظ ذٛز، لٛاْ ترف ٔطاٚزات ارتٕافی ٚ ترف رسایی ٘اپصیط اناِت ٞط قٟط ٚ قٟطٚ٘س ٔحهٛب ٔی قٛز

قٟطٞا ا٘قىاؼ زٞٙسٜ قیٜٛ ظ٘سٌی قٟطٚ٘ساٖ آٖ اؾت ٚ زض ایٗ تیٗ تافت وٟٗ ٚ تاضیری تا عطاحی نحیح ٚ ایزاز فضاٞای 

قٟطی ٔتٙاؾة تا فطًٞٙ ٚ اضظـ ٞای رأقٝ، ؾاذتاض انّی قٟط ضا تٝ ٚرٛز ٔی آٚضز ٚ تٝ تثـ، ٞط چٝ ٔیعاٖ ٞٓ پیٛ٘سی ایٗ 

. ٔزٕٛفٝ تیكتط تاقس، فضا تطای اؾتفازٜ وٙٙسٜ ٔٙاؾة تط ذٛاٞس تٛز

وكف ٚ تزعیٝ ؾاذتاض انّی تافت وٟٗ، تطضؾی ٔمساض تطزز، ٔىاٖ یاتی زضؾت واضتطی ٞا، تحّیُ ٚ تخثیت فطایٙس ضقس تافت زض 

عَٛ تاضید ٚ ؾٙزف احتٕاالت تعٞىاضی زض ٔساذّٝ نحیح زض تافت تاحیط ٌصاض ذٛاٞس تٛز، ٞٓ چٙیٗ قٙاذت ٘ؾاْ تهطی 

حاوٓ تط تافت، تسِیُ تاحیط ٔؿتمیٕی وٝ تط واِثس ٚ ٔقٙای آٖ ٔی ٌصاضز أطی ارتٙاب ٘اپصیط اؾت، پیسایف تافت ٞای تاضیری 

. تاتـ تثقیت اظ قطایظ الّیٕی ٚ فطٍٞٙی تٛزٜ  ٚ حفاؽت ٚ تاظ آفطیٙی یىپاضچٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٞا ضٚیىطز ٔٙاؾة ٔی تاقس

زض ایٗ ٔیاٖ فضاٞای تاظ قٟطی ایزاز قسٜ زض تافت تٝ ٔسز تمٛیت تقأالت ٚ تاظ ظ٘سٜ ؾاظی، ؾغح ظ٘سٌی قٟطی ٚ ارتٕافی ضا 

ٔیساٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٞا حانُ . افعایف زازٜ ٚ قىُ رسیسی اظ تقأالت ارتٕافی، فطٍٞٙی ٚ حتی التهازی ضا تافج ٔی قٛز

وٙاضٜ ای تٝ ٞٓ پیٛ٘س ذٛضزٜ، ٔیا٘ٝ ٚ نحٙی وٝ حسٚز ٚ ٔطظ ذٛز ضا تٝ ضٚقٙی ٕ٘ایاٖ ٔی ٕ٘ایس ٚ فقاِیت وٝ زض آٖ ضخ ٔی 

زٞس، تٛزٜ ٚ تٛرٝ تٝ انِٛی چٖٛ ٔمیاؼ ٚ تٙاؾة، فضاٞای ٔتثایٗ، تطویثات نحیح فطٔی ٚ فضایی، پیٛؾتٍی فضایی فٙانط 

قٟطی، زض ایزاز آٖ ٟٔٓ ٚ لاتُ تأُ تٛزٜ، ِصا تحّیُ فطٔاَ ٚ ٔقٙایی ایٗ فضاٞا زض رٟت ایزاز ؾاذتاض ٔٙاؾة ٚ واِثسی وٝ 

فقاِیت ذٛاؾتٝ قسٜ ضا پكتیثا٘ی ٕ٘ایس، ضطٚضی تٛزٜ ٚ تاویس ٔی ٌطزز وٝ تٝ ٞیچ ٚرٝ فطْ فضاٞا، ٔٙفه اظ ؾایط فٛأُ آٖ 

. ٘یؿت

 
: ٔطارـ

، فهّٙأٝ رغطافیایی ؾطظٔیٗ،ؾاَ پٙزٓ، (ٔٛضز ٔغاِقٝ قٟطضا)یعزی، ف، تافت ٞای لسیٕی ٚ فطؾٛزٜ قٟطی، ؾیاؾت ٞا ٚ ضاٞثطزٞا[1]

 1387، 20قٕاضٜ 

، ٘كطیٝ (ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی تافت وٟٗ وطٔاٖ)ؾیسیاٖ، ؿ، تصضٌطی، ـ، عاِثی، ح، احطاظ ٞٛیت زض تإٞؿتاٟ٘ای تافت وٟٗ ٚ تاضیری قٟطی[2]

 1386، 11آیییٙٝ ذیاَ، قٕاضٜ 

 1386، 8ٔطازی، ؼ، ٞٙط فٕٛٔی ٚ تّفیك آٖ تا فضای قٟطی، ٔزّٝ تاك ٘ؾط، قٕاضٜ [3]

 1، ل1386فطیس، ی، رغطافیا ٚ قٟطقٙاؾی، ا٘تكاضت زا٘كٍاٜ تثطیع، تثطیع، [4]

 1372ٔعیٙی، ْ، ٔغاِقات تطای عطاحی ٘ؾاْ ٘ٛیٗ قٟطی، ا٘تكاضات ٚظاضت وكٛض، تٟطاٖ، [5]

 88، ل1377عاٞطی، ا، أٛض قٟطزاضی ٞا، ا٘تكاضت لٛٔؽ، تٟطاٖ، [6]

 5، ل1385تٛؾّی، ْ، ؾاذت قٟط زض الّیٓ ٌطْ ٚ ذكً ایطاٖ، ا٘تكاضات ٔطوع ٔغاِقات ٔقٕاضی ٚ قٟطؾاظی ایطاٖ، تٟطاٖ، [7]
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 1384فالٔىی، ْ ْ، ٘ٛؾاظی ٚ تٟؿاظی قٟطی، ا٘تكاضات ؾٕت، تٟطاٖ،[8]

 66ٔٛحس، ؿ، ٌطزقٍطی قٟطی، ا٘تكاضات زا٘كٍاٜ قٟیس چٕطاٖ اٞٛاظ، اٞٛاظ، ل[9]

 85، ل 1385زیٙاضی، ا، ٌطزقٍطی قٟطی زض ایطاٖ ٚ رٟاٖ، ا٘تكاضت ٚاغٌاٖ ذطز، ٔكٟس، [10]

، فهّٙأٝ (ٔؾاِقٝ ٔٛضزی قٟط انفٟاٖ) تافت ٞای تاضیری قٟطیعطاحیوطزٚا٘ی، ج، ٔٛضز غفاضی، ٚ، تٛضیؿٓ ٚ ضٚیىطز ٘ٛؾاظی زض [11]

 1390، 30، قٕاضٜ 8رغطافیایی ؾطظٔیٗ، ؾاَ 

فطتی، ؿ، ا٘تؾاضیعزی، ح ؼ، تطضؾی قیٜٛ ٞای ٔساذّٝ زض تافت فطؾٛزٜ قٟطی ٚ اضائٝ ٔسَ تٟیٙٝ ٔساذّٝ، اِٚیٗ ٕٞایف تٟؿاظی ٚ [12]

 1387٘ٛؾاظی تافت قٟطی، ٔكٟس، 

، 48تحطیٙی، ؼ ح، تماتٗ، ؼ، آظٖٔٛ واضتطز ضٚـ چیسٔاٖ فضا زض عطاحی فضاٞای ؾٙتی قٟطی، ٘كطیٝ ٞٙطٞای ظیثا، قٕاضٜ [13]
1390 

ا٘هاضی، ْ، نازلی،ؿ، احٕسی، ف، حمیمت، ْ، ٞٛیت تركی تٝ ٔحالت تافت فطؾٛزٜ قٟطی تا تاویس تط ؾأا٘سٞی ٘ؾاْ تهطی، ٘كطیٝ [14]

 1393، 11آییٙٝ ذیاَ، قٕاضٜ 

حٙاچی، ج، فسایی ٘ػاز، ؼ، تسٚیٗ چٟاضچٛب ٔفٟٛٔی حفاؽت ٚ تاظآفطیٙی یىپاضچٝ زض تافت فطٍٞٙی ٚ تاضیری، ٘كطیٝ ٞٙطٞای [15 ]

 1390، 46ظیثا، قٕاضٜ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی ٔٙغمٝ )پٛضٔٛؾٛی، ؼ ْ، تاتائیاٖ، ف، نازلی، ْ، تطضؾی تٛظیـ ٔىا٘ی تافت فطؾٛزٜ ٚ اضائٝ اٍِٛی تٟیٙٝ ٔساذّٝ زض آٖ[16]

 1387، چٟاضٔیٗ وٙفطا٘ؽ تط٘أٝ ضیعی ٚ ٔسیطیت قٟطی، ٔكٟس، ( تٟطا14ٖ

، 17قاٜ تیٕٛضی، ی، ٔؾاٞطیاٖ، ح، ضٕٞٙٛزٞای عطاحی تطای ؾاذتاضٞای رسیس زض ظٔیٙٝ تاضیری، ٘كطیٝ ٞٙطٞای ظیثا، زٚضٜ [17]

 1391، 10قٕاضٜ

 ٔقیاض تقییٗ ضٚـ ٔساذّٝ زض تافت ٞای فطؾٛزٜ قٟطی ٚارس اضظـ تاضیری تا تاویس تط اتقاز "ٞٛیت ٚیػٜ ٔحّی"پٙساض، ٜ، [18]

 1387ٔٛضفِٛٛغیه، ٕٞایف تٟؿاظی ٚ ٘ٛؾاظی تافت ٞای فطؾٛزٜ قٟطی، 

ظازٜ ؾطاد، ف، عثاعثایی،ط، ٘مف ا٘ٝ ٞای اضظقٕٙس تاضیری زض ذٛا٘ایی تافت ٞای فطؾٛزٜ، اِٚیٗ ٕٞایف تٟؿاظی ٚ ٘ٛؾاظی  ٟٔسی[19]

 1387تافت ٞای فطؾٛزٜ، ٔكٟس،

، ٘كطیٝ تاك (ٔیساٖ آضأٍاٜ قٟط ٕٞساٖ: ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی)ؾزازظازٜ، ح، ٘مف زِثؿتٍی تٝ ٔىاٖ زض ٞٛیت تركی تٝ ٔیساٖ ٞای قٟطی[20]

 1392، ؾاَ زٞٓ، 25٘ؾط، قٕاضٜ 

 1390، 3 اؾالٔی، قٕاضٜ _٘ػاز ؾتاضی، ؼ، فهّٙأٝ قٟط ایطا٘ی[21]

، ا٘تكاضات ؾاظٔاٖ ٔیطاث فطٍٞٙی ٚ 2، د4تطٚٔٙس، ا، ٔیساٖ، فضاٞای قٟطی ٌٕكسٜ زض قٟطؾاظی أطٚظ ایطاٖ، ٔزٕٛفٝ ٔماالت اضي[22]

 1374ٌطزقٍطی تٟطاٖ، تٟطاٖ،
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