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 چكیده

تضويي ايوٌي ٍ وبّف ّعيٌِ ّبي ارطائي ثقٌَاى  ‚اثعاضگصاضي ٍ ضفتبضؾٌزي ثطاي وٌتطل ؾبذت

ثرف اليٌفه اظ فطايٌسّبي ؾبذت ٍ ثْطُ ثطزاضي ؾسّب هيجبقس. فسم لغقيت ّبي هَرَز زض ضفتبض 

غئَتىٌيىي ؾسّب هيتَاًس ؾجت ثطٍظ ًمم ّب ٍ اقىبالت رسي ٍ زض نَضت فسم وٌتطل حتي آؾيت 

تَاًس ثِ فٌَاى ضٍقي هَحطرْت آًبليع ؾطيـ زيسى ايي ؾبظُ ّب گطزز. اظ ايي ضٍ ضفتبضؾٌزي هي

ٍ ّوچٌيي رْت اضائِ تهَيط ٍالقي اظ ضفتبض ثلٌس  ايوٌي زض ظهبى ؾبذت، آثگيطي ٍ ثْطُ ثطزاضي 

آثگيطي ٍ  ،ؾبذت ْبيهست ؾس ثِ وبض آيس. زض ايي همبلِ ضفتبض ؾس ذبوي ّوگي گلؿتبى زضظهبً

ِ اؾت. تحليلْبي اًزبم گطفتِ ثط هجٌبي ّوچٌيي زٍضُ ي ثْطُ ثطزاضي هَضز ثطضؾي لطاض گطفت

 اؾت. لطائتْبي هَرَز اظ اثعاضّبي زليك ًهت قسُ زض ؾس ٍ ّوچٌيي ثبظضؾي فيٌي ثَزُ

 

 نشست ،، ابساردقیقسد خاکی، رفتارسنجی، سد گلستان: کلمات کلیدی

 :مقدمٍ

زاضز،  ّوطاُ ثِ ضا آى فوط افعايف ٍ هلي ؾطهبيِ ٍ حطٍت حفؼ تٌْب ًِ ؾس ضفتبض وٌتطل ٍ ًگْساضي حفبؽت،

 ظهبى ٍ ّعيٌِ نطف ثسليل . اؾت اّويت حبئع ثؿيبض ًيع عجيقت ٍ اًؿبًْب ربى حفؼ ٍ ايوٌي لحبػ اظ ثلىِ

 .اؾت ضطٍضي ٍ الظم آًْب ثطزاضي ثْطُ حفبؽت ٍ ، ضفتبض وٌتطل ، گيطي اًساظُ ، ّب ؾس احساث ثطاي ظيبز

 ؾسّب ؾبذتبض هؿتوط ضفتبضًگبضي زليك، اثعاض ظهيٌِ زض گصقتِ زِّ چٌس عَل زض گطفتِ نَضت پيكطفتْبي

 ثبقس، آيٌسُ زض آى ضفتبض چگًَگي زٌّسُ ًكبى هي تَاًس فالٍُ ثط ايٌىِ اؾت وِ ايي هؿبلِ ؾبذتِ ضا هوىي

 ثْطُ ثطزاضي ٍ ؾس ايوٌي رْت ًيبظ هَضز اعالفبت ضفتبضًگبضي ؾس، اظ ثطزاضي ثْطُ زٍضُ عَل زض تَاًسهي

وٌٌسگبى لطاض زّس. ضفتبضًگبضي زض يه ًگبُ ولي ثطضؾي تغييطات تٌف  ازاضُ ٍ وبضفطهبيبى اذتيبض زض ضا هَحط

ثطذَضزاض اؾت. اظ  ٍ وطًف زض ثسًِ ؾس ٍ پي هيجبقس وِ ثطضؾي تغييطهىبًْبي ايزبز قسُ اظ اّويت ثؿعائي

 ‚فكبض آة حفطُ اي ٍ ّوچٌيي احطات ذعـ ‚عي ؾبذت ؾس ثِ فلت تغييطات تٌف ول ‚ًگبّي زيگط

تغييطقىلْبي زاذلي تحت تبحيط لطاض گطفتِ ٍ هَاضزي ّوچَى حطوبت ًبّوؿبى پي ٍ تَظيـ تٌف ًبهتمبضى 

زض ؾس تحت تبحيط ايي هؿبلِ لطاض هيگيطًس. ايي هؿبلِ فالٍُ ثط ايٌىِ هيتَاًس زض ثطضؾي ايوٌي ؾس هَضز 

 هفيس ٍالـ قَز.  ًيعاضظيبثي پبضاهتطّبي غئَتىٌيىي ٍ همبٍهتي هيتَاًس زض  ‚اؾتفبزُ لطاض ثگيطز
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 ؾس گلؿتبى فوسُ هكرهبت

ٍ  55-16-30ويلَهتطي قوبل قطلي قْطؾتبى گٌجس وبٍٍؼ زض عَل رغطافيبئي  12ؾس گلؿتبى زض 

ًكبى  1هكرهبت ولي ؾس زض رسٍل  . ثط ضٍي ضٍزذبًِ گطگبًطٍز لطاض زاضز 37-19-30فطو رغطافيبئي 

 ّعاض ّىتبض 8حسٍز تَؾقِ اضاضي ؾبحل ضاؾت گطگبًطٍز زض ؾغح  ايي ؾس. ّسف اظ احساث زازُ قسُ اؾت

هي   اضاضي، ووه ثِ ثْجَز اضاضي فقلي قجىِ آثيبضي ؾس ٍقوگيط ٍ وٌتطل ٍ هْبض ؾالثْبي هرطة ؾبالًِ 

تهَيط هبَّاضُ اي  -1قىل هيجبقس.  1379ٍ قطٍؿ ثْطُ ثطزاضي اظ ؾس ؾبل  1376ؾبذت ؾس اظ ؾبل  ثبقس

 ضا ًكبى هيسّس. اظ ؾس گلؿتبى

 

 (1393تهَيط هبَّاضُ اي اظ ؾس گلؿتبى ) ذطزاز  -1قىل

 هكرهبت ولي ؾس گلؿتبى-1رسٍل

 ذبوي ّوگي ًَؿ ؾس

 هتط 25 حساوخط اضتفبؿ

 هتط 1367 عَل تبد

 هتط ثبالتط اظ ؾغح زضيب 66 ضلَم تبد

 هتط 300حسٍز ،هتط 10 ،فطو پيتبد فطو

حزن ول  اٍليِ، حزن ول هرعى

 فقلي هرعى

 هيليَى هتطهىقت 56،هيليَى هتطهىقت 86

 CL-ML ًَؿ ههبلح ثسًِ ؾس

 آثطفتْبي ضؾي ّوطاُ ثب لٌعّبئي اظ هبؾِ ثبزي ليتَلَغي تىيِ گبّْب ٍ پي

 سد دقیق ابشار ي رفتارسىجی تجُیشات 

 زض ايٍيػُ اّويت آًْب ؾبذت تىٌَلَغي اضتمبء ثَاؾغِ ضفتبضًگبضي تزْيعات ٍ زليك اثعاضّبي اهطٍظُ 

 ربثزبيي ٍ ًَؿ ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ثب زض ًؾط گطفتي اًتربة، اًس. ًوَزُ پيسا ؾسّب ايوٌي ٍ وٌتطل پبيساضي

هيتَاى فالٍُ ثط وٌتطل ضفتبض  يه ؾس زض هٌؾن ؾٌزي ضفتبض يه ثطًبهِ ٍرَز ٍ زليك اثعاضّبي نحيح

قٌبؾبئي وطزُ ٍ توْيسات الظم رْت رلَگيطي اظ ذطاثي  ضا آى زض هرطةفَاهل  ٍ پسيسُ ّب ؾس، ثطٍظ
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 قسُ تَظيـ ثسًِ ٍ پي ؾس زضفطضي،  همغـ 4 زض ؾس گلؿتبى ضفتبضًگبضي اثعاضزليك فوسُ .ثىبض ثؿتضا 

ىِ همبعـ اثعاض گصاضي اظ ًؾط چيسهبى ٍ ربًوبئي اثعاضّب هكبثِ ّن زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت. ثغَضياًس 

 ذبوطيع، الىتطيىي پيعٍهتط پي، الىتطيىي اثعاضّبي پيعٍهتط ثط هكتول ؾس زض قسُ ًهت اثعاضّبي

ًكؿت ٍ  گيطي اًساظُ ٍ ؾٌذ اًحطاف تطويت ، ول فكبض ؾلَل ، هكبّسُ اي چبُ وبؾبگطاًسُ، پيعٍهتط

 ؾس گصاضي اثعاض همغـًوبزيي  ًمكِ 2 قىلزض .ثبقٌس هي ؾطضيع هخلخي اًساظُ گيطي زثي تطاٍـ

 .اؾت قسُ ًكبى زازُ گلؿتبى 

 

 ؾس گلؿتبى همغـ اثعاضگصاضي -2قىل

  وطستبزرسی 
حطوبت ٍ ربثزبيي ّبي ؾبظُ ّب ، ًكبى زٌّسُ ثؿيبض ذَثي اظ ًيطٍّبي زاذلي ٍ ذبضري ٍاضز ثط ؾبظُ ٍ ًيع 

ثَزُ ٍ زضن ًيطٍ ؾبيط پبضاهتطّبي وٌتطلي ًؾيط ثبقٌس. ربثزبيي ٍ ًكؿت ثؿيبض هلوَؼ تط اظ  هي آى ضفتبض

 هيعاى گيطياًساظُ هٌؾَض آى ؾبزُ تط هي ثبقس ٍ ثْتط هيتَاًس تغييطات ايزبز قسُ زض ؾس ضا ًكبى زّس. ثِ

همغـ )ٍالـ زض  4 زض ًكؿت ؾٌذ ثب نفحبت هغٌبعيؿي زؾتگبُ 8 ؾس، ثسًِ حطوبت ٍ تغييط قىلْب

ٍ  افمي قىلْبي تغييطات ًوَزاض. اؾت قسُ هتطي اظ هحَض ؾس( ًهت 9ثبالزؾت ٍ پبئيي زؾت ٍ ثِ فبنلِ 

 ثغَض 3ٍ4لبقىا . اؾت قسُ ٍالـ اضظيبثي هَضز ٍ تطؾين هرتلف ؾبلْبي زض هرتلف تغييطقىل نفحبت

 ؾبلْبي ثطاي  ضا Ms3ًكؿت ؾٌذ  زض  هرتلف ضا تغييطقىل نفحبت ققبفي ٍ ٍ ربثزبيي تغييطات ًوًَِ

ّط چِ ثِ  هجيي آًؿتىِ قسُ اظ ًكؿت ؾٌزْب ثطضؾي همبزيط لطائت  .هيسّس ًكبى (1377-1389)هرتلف 

ؾوت تىيِ گبُ ؾوت چپ حطوت هيىٌين اذتالف ثيي ًكؿت ثبالزؾت ٍ پبئيي زؾت ووتط هيكَز. اظ ًؾط 

ثؿيبض ثيكتط اظ ؾبيط ًكؿت  1ٍالـ زض پبئيي زؾت همغـ  همساض ، ًكؿت ول ثسًِ زض هحل ًكؿت ؾٌذ 

فوستب ثِ 1ٍالـ زض پبئيي زؾت همغـ  َل زض ًكؿت ؾٌذؾٌذ ّب ثَزُ اؾت. ظيبز ثَزى هيعاى ًكؿت ثره

 زليل ًهت نفحبت هغٌبعيؿي پؽ اظ ارطاي ذبوطيع تَؾظ حفط چبّه )ثِ زليل زيط ضؾيسى زؾتگبّْبي

ثِ وبضگبُ( ٍ ًبقي اظ تطاون ًؿجي پبييي ذبن زضٍى چبّه وِ ثهَضت زؾتي  ًكؿت ؾٌذ هغٌبعيؿي

 .بن زضٍى چبّه زض ًكؿت ؾٌذ ّبي هرتلف هي ثبقسهتطاون قسُ ٍ ّوچٌيي تفبٍت تطاون ًؿجي ذ
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تغييطات ًكؿت ثب اضتفبؿ ؾس زض اثعاض  -3 قىل

MS3  

 

 MS3 تغييطات ًكؿت نفحبت زض اثعاض -4قىل

همبزيط حساوخط ًكؿت نفحبت زض پبيبى ؾبذت ٍ پؽ اظ اٍليي آثگيطي ٍ آذطيي ًكؿت اًساظُ  2رسٍل 

الظم ثِ شوط اؾت وِ ظهبى پبيبى ؾبذت تيط هبُ ؾبل   ًكبى هيسّس.  گيطي قسُ ضا ثطاي اثعاضّبي هَرَز

 .ثَزُ اؾت 78پبيبى اٍليي آثگيطي هطزاز هبُ ؾبل  ٍ ظهبى 77

 (89)ذطزاز هبُ ؾبل        همبزيط حساوخط ًكؿت نفحبت زض پبيبى ؾبذت ٍ ثْطُ ثطزاضي -2رسٍل 
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- - - - - 45 7.45m 
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1.55 0.38 0.7 0.41 0.32 45 9.22m 

U/S 
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1.55 0.36 0.71 0.4 0.35 45 7.45m 
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زض ثبالزؾت ًكؿت ووتطي ًؿجت ثِ ًكؿت ؾٌذ پبئيي زؾت زض توبهي هَاضز ًكؿت ؾٌذ ًهت قسُ  

زض پبئيي  ًِكبى هيسّس. فلت ايي اذتالف ضا هي تَاى ايٌگًَِ ثطضؾي وطز وِ ًكؿت ؾٌزْبي هٌهَث

اظ هيبى ظّىف فجَض وطزُ اًس ٍ ثٌبثط ايي ضعَثت ذبوطيعي زض ايي ًبحيِ ؾطيقب هحَ گطزيسُ اؾت ٍ  زؾت

حتي ايي اهىبى ٍرَز زاضز وِ ثب عَالًي قسى فوليبت ؾبذتوبًي ذبن ايي ًبحيِ ذكه قسُ ثبقس ٍ 

تب احتوبال هحَ ضعَثت حيي ؾبذت زض ًكؿت ؾٌزْبي ثبالزؾت وٌستط ثَزُ ٍ ضعَثت حيي ؾبذت ضا 

حسي حفؼ وطزُ اًس. ثب اًزبم آثگيطي ًمبط زض هزبٍضت ًكؿت ؾٌزْبي پبييي زؾت ًكؿت ّبئي ثِ فلت 

هطعَة قسى اظ ذَز ًكبى زازُ اًس. زض يه ًگبُ ولي فبهل انلي ًكؿتْبي پؽ اظ فوليبت ؾبذتوبًي ضا 

ًكؿت نفحبت زض حساوخط هيتَاى ًبقي اظ هطعَة قسى ذبن ٍ افعايف تطاون پصيطي ًبقي اظ آى زاًؿت. 

هيجبقس. حساوخط ًكؿت زض پبئيي  MS7ؾبًتيوتط ٍ هطثَط ثِ اثعاض 32ثبالزؾت ؾس زض ظهبى پبيبى ؾبذت 

هيجبقس. حساوخط ًكؿت پؽ اظ اٍليي آثگيطي ًيع زض  MS4ؾبًتيوتط ٍ هطثَط ثِ اثعاض  40زؾت ؾس ًيع 

ؾبًتيوتط ٍ هطثَط  52همساض حساوخط  ثطاي پبئيي زؾت  ٍ MS7 ؾبًتيوتط ٍ هطثَط ثِ اثعاض 41ثبالزؾت ؾس 

هيجبقس. همبيؿِ حساوخط تغييطهىبى زض تبد ؾس ًيع ًكبى اظ افعايف ثيف اظ حس تغييطهىبى تبد MS4ثِ اثعاض 

 زض پبئيي زؾت زاضز. 

  سد ضکلُای افقی تغییز

 لَلِ افمي اًحطاف ثطضؾي ربثزبيي افمي زضٍى ثسًِ ؾس ثب اًساظُ گيطي ؾٌذ ًهت اًحطاف اظ انلي ّسف

 قَز هي گيطي اًساظُ ّن ثط فوَز نفحِ زٍ زض اًحطاف .ثبقس هي يىؿبى فَانل زض ؾٌذ اًحطاف ضاٌّوبي

 فٌَاى ثِ ؾٌذ اًحطاف ضاٌّوبي لَلِ اًتْبي .هي ثبقس آى ثب هَاظي زيگطي ٍ حطوت رْت ثط فوَز يىي وِ

پي ؾٌگي ٍ زض  زاذل زض ؾٌذ ضاٌّوبي اًحطاف لَلِ اًتْبي فوَهبً لصا قَز  ثبيس زض ًؾط گطفتِ حبثت ٍ هطرـ

 زض ٍ همغـ چْبض زض گلؿتبى  ؾس ثسًِ زض افمي تغييطهىبى گيطي اًساظُ رْت. گيطز هي لطاض هحل حبثت

هتبؾفبًِ ًتبيذ لطائت اًحطاف  . اؾت قسُ ًهت زؾت پبييي اًحطاف ؾٌذ زض پَؾتِ ؾيؿتن 4هزوَؿ 

افمي زض زٍ  قىلْبي تغييطات لطائتي ٍرَز ًساضز. ًوَزاضهَرَز اؾت ٍ پؽ اظ آى  1384ؾٌزْب تب ؾبل 

 قسُ ٍالـ اضظيبثي هَضز ٍ تطؾين 1384هرتلف تب ؾبل  ؾبلْبي زض پبئيي زؾت ٍ هحَض -رْت ثبالزؾت

پبئيي زؾت زاضاي ضًٍس -اضضظيبثي ّبي اًزبم قسُ ًكبى زاز وِ ربثزبئي ّبي افمي زض رْت ثبالزؾت  .اؾت

افعايكي ثَزُ ٍ ّطچِ ثِ ؾوت پَؾتِ ؾس ًعزيه هيكَين همبزيط ربثزبئي ّبي افمي ثيكتط هيكَز. 

ًسٌّسُ ربثزبئي ّب ّوگي ّوزْت ثَزُ ٍ ّيچگًَِ تغييطرْت ربثزبئي ًبگْبهي ٍ رْت يبفتگي وِ ًكب

 ؾغح لغعـ ثبقس هالحؾِ ًكس.
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تغييطقىل   ٍ پبييي زؾت -ثبالزؾت ٍ ضاؾت-چپ ربثزبيي تغييطات ثِ تطتيت ًوًَِ ثغَض 6ٍ  5ْبي قىل 

  .هيسّس ًكبى هرتلف  ؾبلْبي ثطاي  ضا (Inc3, Km00600) 3ؾٌذ ٍالـ زض همغـ  اًحطاف

پبئيي -ضا ثِ تطتيت زض رْت ثبالزؾتزؾت ؾس  بئي افمي زض ؾغح قيت پبئييهمبزيط ربثز7ٍ8قىلْبي

زؾت ٍ زض رْت هحَض ًكبى هي زٌّس. ّوبًغَض وِ اظ قىلْب هكبّسُ هيكَز همبزيط حساوخط تغييطهىبى 

( ايزبز قسُ اؾت ٍ حطوت ولي ؾس ثِ گًَِ اي اؾت وِ ؾس توبيل ثِ 60000) 3ىي همغـ افمي زض ًعزي

 چطذف ثِ ؾوت پبئيي زؾت ٍ تىيِ گبُ ضاؾت زاضز.

 

 60000همغـ  زض ؾس افمي ربثزبئي ًوَزاضّبي -5قىل 

 Inc3اثعاض  ضاؾت( -)چپزض رْت 

 

 60000همغـ  زض ؾس افمي ربثزبئي ًوَزاضّبي  -6قىل

  Inc3 اثعاض( پبئيي زؾت -ثبالزؾت)زض 

 

ربثِ ربئي افمي ؾغح قيت پبئيي زؾت ؾس زض  -7قىل

پبئيي زؾت زض همبعـ هرتلف -رْت ثبالزؾت

  اثعاضگصاضي
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ربثِ ربئي افمي ؾغح قيت پبئيي زؾت ؾس زض  -8قىل

 ضاؾت( زض همبعـ هرتلف اثعاضگصاضي-رْت هحَض )چپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي تزايش آب مىفذیآب فطار بزرسی 
 آة فكبض افعايف ثغَضيىِ اؾت، ثطذَضزاض ثؿعايي اّويت اظ ؾسّبي ذبوي زض آى تغييطات ٍ هٌفصي آة فكبض ضؾيثط

 ذبوي ؾسّبي زض لصا ٍ اًساظز هي هربعطُ ثِ ضا ؾس پبيساضي ٍ گطزيسُ ذبن تٌف هَحط ٍ ثطقي همبٍهت وبّف ثبفج هٌفصي

 ثقول رلَگيطي آى حس اظ ثيف افعايف اظ الظم توْيسات اًزبم ثب ٍ گطفتِ لطاض تَرِ هَضز آة هٌفصي فكبض افعايف ّوَاضُ

 ًَؿ اظ پيعٍهتطّبي گصاضي، اثعاض همغـ 4 زض گلؿتبى ؾس زضٍ تطاٍـ آة  هٌفصي آة فكبض ثطضؾي ثوٌؾَض  آيس. اظ ايي ضٍ هي

زض  پؽ اظ آثگيطي تغييطات ؾغح آة پيعٍهتطيه ٍ تطاظ آة هرعى .اؾت قسُ تبض هطتقف اؾتفبزُ -ٍ الىتطيىي  وبؾبگطاًسُ

احط ٍ ّوچٌيي فكبض هٌفصي اظ تغييطات تطاظ هرعى ًكبى زازُ قسُ اؾت وِ زض آى تبحيط پصيطي  9زض قىل 1همغـ 

 . وبهال هكَْز هيجبقستغييطات فكبضهٌفصي ثب ظهبى ثطاي پيعٍهتطّبي وبؾبگطاًسُ زض  1380هطزاز هبُ ؾبل  ؾيل 

هكبّسُ قس وِ ثب تَرِ ثِ ًفَشپصيطي ون ثبالزؾت زض زٍضاى ثْطُ ثطزاضي  ثب ثطضؾي پيعٍهتطّبي هَرَز زض ثسًِ ؾس زض

 همبيؿِ ههبلح ثسًِ،ظهبى الظم ثطاي اقجبؿ قسى پيعٍهتطّب ظيبز ثَزُ ٍ ايي ًكبى اظ حطوت ثؿيبض وٌس آة زض ثسًِ زاضز.

هٌفصي ٍ افت ّيسضٍليىي ًكبى اظ وبّف تسضيزي فكبض  زض ثبالزؾت ٍ پبئيي زؾت ًيع پيعٍهتطّبي هَرَز زض ثسًِ ؾس

لبثل تَرِ زض حطوت  اظ ثبالزؾت ثِ پبئيي زؾت زاقت ثِ ًحَي وِ همبزيط فكبضهٌفصي زض پتَي ظّىف  ثؿيبض ًبچيع ثَزُ 

 1تغييطات تطاظ پيعٍهتطيه زض فطو ؾس زض همغـ ٍ ًكبى اظ فولىطز هٌبؾت پتَي ظّىف زض ايي ؾس زاضز. ثِ فٌَاى ًوًَِ 

 . اؾتقسًُكبى زازُ  10زض قىل 

 

 

. 
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 1تغييطات ؾغح آة پيعٍهتطيه ٍ تطاظ آة هرعى پؽ اظ آثگيطي زض همغـ  -9قىل  

 
 1همغـ -تغييطات تطاظ پيعٍهتطيه زض فطو ؾس -10قىل

 آب بىد المانعملکزد 
 ذبوي ّبي ؾس زض آة ًكت قتِ ٍ وٌتطلطاض آة اظ رؿن ؾس ثَيػُ زض ؾسّبي ذبوي اّويت ذبني زض پبيساضي ؾس زاف

گطزز. ثسيي هٌؾَض زض ايي ثرف ٍضقيت فولىطز الوبى آة  هي هحؿَة ؾسّب ثطزاضي ثْطُ ٍ پبيساضي زض هْن فَاهل اظ يىي

ثٌس ثب ثطضؾي پيعٍهتطّبي الىتطيىي ٍالـ زض ثبالزؾت ٍ پبييي زؾت آى اضظيبثي قسُ اؾت. ثطاي همبيؿِ همبزيط فكبض آة 

ٍهتطّبي وبؾبگطاًسُ ٍالـ زض پي ٍ زض زٍعطف الوبى آة ثٌس )ًبى زازُ قسُ زض فالٍُ ثط همبيؿِ پيع هٌفصي زض ايي پيعٍهتطّب

اظ ًوَزاض هيلِ اي زاضاي هميبؼ زض همغـ اثعاضگصاضي ثطاي يه تبضيد ٍ تطاظ آة هرعى هكرم اؾتفبزُ قسُ (،10قىل 

 فكبض ّيسضٍليىي زؾت يبفت.اؾت. ثب اؾتفبزُ اظ ايي ًوَزاض هيتَاى ثِ يه زيس هٌبؾت اظ ضًٍس حطوت آة ٍ ّوچٌيي افت 

 اؾت. ضؾن قسُ 11زض قىل 28/8/89ٍ زض تبضيد  1ثِ فٌَاى ًوًَِ ايي ًوَزاض ثطاي همغـ 
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 (10001) 1همغـ  - پيتغييطات تطاظ پيعٍهتطيه زض پيعٍهتطّب ي -10قىل 

 

 (10001) 1همغـ  -  28/8/89تغييطات فكبض هٌفصي زض پي ؾس زض تبضيد   -11قىل 

فلت ايي پسيسُ ضا هي تَاى حطوت رطيبى  ًكبى اظ فكبض هٌفصي ًؿجتب ظيبز زض پبئيي زؾت پي زاضز وِ ل فَق بقىاثطضؾي 

آة اظ ظيط پتَي ظّىف ٍ ًفَش آى زض پي زاًؿت وِ زض لؿوت پبييي زؾت ايزبز يه فكبض هٌفصي ثيكتطي ًؿجت ثِ 

ًوبيين ثب تَرِ ثِ افت فكبض ّيسضٍليىي زض اًتْبي ًعزيه الوبى آة ثٌس هي ًوبيس. اهب ّط چِ ثِ ؾوت پبييي زؾت حطوت 

پي ؾس ايي فكبض هزسزا وبّف هي يبثس. ثب تَرِ ثِ اقىبل هصوَض ، همبزيط حساوخط ٍ حسالل فكبض هٌفصي ثِ تطتيت زض 

ِ اهب آًچ پيعٍهتطّبي ًعزيه الوبى آة ثٌس زض ثبالزؾت ٍ زض پيعٍهتطّبي ًعزيه تىيِ گبُ پبئيي زؾت اتفبق هي افتس.

هكرم اؾت وبضايي الوبى آثٌس زض تىيِ گبّْب ًؿجت ثِ هحسٍزُ ٍؾظ ؾس ووتط هي ثبقس. فلت ايي اهط ضا هي تَاى گصض 

تحليلْبي اًزبم  .آة اظ اهتساز تىيِ گبُ ّب زاًؿت وِ آة ثب زٍض ظزى تىيِ گبُ ثِ لؿوت پبييي زؾت تطاٍـ ًوَزُ اؾت

زض  4يي ٍ ووتطيي هيعاى فولىطز پطزُ آة ثٌس ضا زاقتِ اًس. همغـ ثِ تطتيت ثيكتط 4ٍ  1همبعـ  قسُ ًكبى زاز وِ 

 ًعزيىي تىيِ گبُ چپ ؾس لطاض زاقتِ ٍ ثيكتطيي همساض ًفَش آة زض پبئيي زؾت ضا ًؿجت ثِ ؾبيط همبعـ زاضز. 

 

 باسرسی فىی
 ٍ  ضا تكىيل هي زّس ثبظضؾي يه ؾس ٍ تبؾيؿبت ٍاثؿتِ آى يىي اظ هْوتطيي ثركْبي اضظيبثي ايوٌي ٍ پبيساضي ولي آى

اعالفبت حبنل اظ وٌتطل ٍ پطزاظـ زازُ ّبي . زض اضظيبثي ّب هقوَالً اظ ًتبيذ ضفتبضًگبضي ثِ ّوطاُ ثبظضؾي اؾتفبزُ هي قَز

ّب فمظ ظيطا ثؿيبضي اظ پسيسُ  .اثعاض زليك ثطاي اًزبم ثطضؾي ّب ٍ اضظيبثي ايوٌي ٍ پبيساضي ؾسّب الظم ثَزُ ٍلي وبفي ًيؿت

 ؾس ثبالزؾت ثتٌي پَقف اؾبؼ ثبظزيس هحليثط  هكبّسات فيٌي ٍ اًزبم ثبظضؾيْبي هٌؾن هكرم هي گطزز.ثب 
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 ؾغحي پَقف ثِ تَرِ اؾت. ثبثَزُ ذَضزگي رسيس  تطن ّطگًَِ فبلس ًيع ؾس تبد ضٍي آؾفبلت ثَزُ، ؾبلن وبهال  گلؿتبى

ًؾط ثِ  .قس اضظيبثي هٌتفي ؾس ايي ثطاي ؾغحي فطؾبيف اظ ًبقي گؿيرتگي پتبًؿيل قيت ثبالزؾت ؾس گلؿتبى، هٌبؾت

اّويت ثبظضؾي ضٍيِ پبئيي زؾت زض ضفتبضؾٌزي ٍ وٌتطل پبيساضي ؾسّبي ذبوي، ضٍيِ پبئيي زؾت ثسًِ ؾس اظ ًؾط فالئن 

ؽَْض فَاهل ًبپبيساضي هَضز ثبضظؾي ٍالـ گطزيس. ضٍيِ پبئيي زؾت زض ٍضقيت هغلَثي لطاض زاقتِ ٍ احطي اظ ٍرَز هٌبعك 

يىي اظ  .هطعَة ، تطن، لغعـ، فطٍچبلِ، تطاٍـ، ثطآهسگي زض ذبوطيع ًعزيه پٌزِ ؾس ٍ فطؾبيف هكبّسُ ًگطزيس

ؾطضيع  ؾسُ ، هؿئلِ ًكت ٍ تطاٍـ اظ پي ٍ ثسًِ ؾس هي ثبقس. پبضاهتطّبي وٌتطلي زض هطحلِ ثْطُ ثطزاضي اظهْوتطيي 

  هخلخي عطفيي هَحَز ٍ وبًبلْبي تطاٍـ ّط زٍ ذكه ثَزًس.
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 وتیجٍ گیزی
 14قَاّس حبنل اظ ثبظضؾيْب هي تَاى ًتيزِ گطفت وِ ؾس گلؿتبى پؽ اظ گصقت ثيف اظحسٍزضفتبضؾٌزي ٍ اؾبؼ ثط

ؾبل اظ ظهبى ثْطُ ثطزاضي آى زض ٍضقيت هغلَثي اظ ًؾط پبيساضي ٍ ايوٌي لطاض زاضز. ثغَض ذالنِ ًتبيذ حبنل اظ ايي هغبلقِ 

  :ٍ ثطضؾي ثكطح شيل هي ثبقس

ًتبيذ حبنل اظ پيعٍهتط ّب ٍ هكبّسات پبييي زؾت هجيي وبضايي ًؿجتب هغلَة تٌَضُ ٍ پتَي ظّىف ٍ افت هٌبؾت ؾغح   

ًتبيذ پيعٍهتطّبي پي هَيس آثگصضي اظ الوبى آة ثٌس ثَزُ . زضٍى ثسًِ ؾس ٍ اًغجبق ظهبًي لبثل لجَل هي ثبقسفطاتيه آة 

ًكؿت   وِ الجتِ پبيساضي ؾس ضا ثِ هربعطُ ًوي اًساظز ثب ايي ٍرَز الظم اؾت هَضز تَرِ لطاض گطفتِ ٍ وٌتطل قَز.

ًطخ ٍ  قَز. تِ ٍ ًكؿت تفبضلي ثيي همبعـ هرتلف هكبّسُ ًوياي حبلت يىٌَاذت زاق گيطي قسُ زض ؾس تب اًساظُ اًساظُ

هيعاى ًكؿت زض تطاظّبي ثبالتط ثسًِ ؾس ًؿجت ثِ تطاظّبي پبييٌتط همبزيط ثيكتطي ضا ًكبى هيسٌّس وِ هٌغمي اؾت ٍليىي 

ًؿجت ثِ زض توبهي هَاضز ًكؿت ؾٌذ ًهت قسُ زض ثبالزؾت ًكؿت ووتطي   تب اًساظُ اي ثيكتط اظ حس اًتؾبض اؾت.

ًكؿت ؾٌذ پبئيي زؾت ًكبى هيسّس. زض يه ًگبُ ولي فبهل انلي ًكؿتْبي پؽ اظ فوليبت ؾبذتوبًي ضا هيتَاى ًبقي اظ 

هطعَة قسى ذبن ٍ افعايف تطاون پصيطي ًبقي اظ آى ٍ تبحيط اقجبفي قسگي زض ثبالزؾت وِ هٌزط ثِ ًكؿت ثيكتط زض 

ثِ ًتبيذ پيعٍهتطّبي پي ٍ ًتبيذ ثسؾت آهسُ اظ هيعاى وبضايي الوبى آثٌس  ثب فٌبيت  ثبالزؾت ًؿجت ثِ پبييي زؾت زاًؿت.

وِ ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ اضائِ قسُ زض هتي گعاضـ هحبؾجِ قسُ اؾت ثَضَح تطاٍـ اظ الوبى آثٌس زض پي لبثل تبييس اؾت. 

ؾٌزْب وِ هي ثبيؿت زض  اًحطاف ؾٌزْب ٍ ًكؿت ٍليىي هؿئلِ حبز ٍ ذغطًبوي ضا زض حبل حبضط هتَرِ ؾس ًوي وٌس.

ًبحيِ پي ؾٌگ وِ ربثزبيي ون ٍ ًبچيعي زاضًس ًهت قًَس ٍليىي هتبؾفبًِ ايي ًكؿت ؾٌزْب ثط ضٍي پي آثطفتي ٍ 

اًحطاف ؾٌزْب زاذل ثسًِ لطاض زازُ قسُ اًس.  ثٌبثطايي ايي  حبثت ًجَزُ ٍ اًتْبي آًْب زچبض ربثزبيي ذَاّس قس وِ ايي اهط 

 ي اًساظُ گيطي ٍ تحليل هي قًَس.ثبفج ذغب زض زازُ ّب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایص بیه المللی معماری،عمزان ي ضُزساسی در َشارٌ سًم

 49تیز ماٌ  -تُزان 
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