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طراحی مسکه پایذار در باَمستان َا با تأکیذ بر ًَیت 

 تاریخی)ومًوٍ مًردی: بیشٍ حبیب اصفُان(

 

 *فاطمٍ قائذمحمذی

 دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی اسؿذ دا٘ـٍبٜ ٞٙش اكفٟبٖ، 

 

 چکیذٌ

إِّّی اػت؛ ثٝ عٛسی وٝ اثقبد ٔختّف ػغح ثیٗٞبی ثؼیبس ٟٔٓ ٚ سایذ دس أشٚصٜ ثحج تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی یىی اص ثحج     

ٌیشیذ. دس ایٗ ساثغٝ ٔؼىٗ ٟٕٔتشیٗ فٙلش ؿٟشی اػت وٝ دس یؼت ٔحیغی ٚ ٔذیشیتی سا دس ثش ٔیارتٕبفی، التلبدی، ص

ی ٔؼىٗ فالٜٚ ثش ٔحیظ صیؼت، ثش التلبد ٚ ی پبیذاس ؿٟش، تٛرٝ ثٝ آٖ داسای إٞیت صیبدی اػت چشا وٝ تٛػقٝتٛػقٝ

استمبی ویفیت ص٘ذٌی وٙٛ٘ی ٚ  دسرٟت افضایؾ ٚثٙبثشایٗ دػتیبثی ثٝ ٔؼىٗ پبیذس  ٌزاسد.ً ٚ ٔؼبیُ ارتٕبفی تبحیش ٔیفشٞٙ

سٚص ثٝ سٚص ثیـتش  آیذ چشا وٝ أشٚصٜ ثب سؿذ سٚص افضٖٚ رٕقیت ٘یبص ثٝ ػبخت ٔؼىٗ ٘یض٘ؼُ آیٙذٜ أش خغیشی ثٝ ؿٕبس ٔی

ای داؿتٝ ثبؿذ. فالٜٚ ثش تٛا٘ذ ٘مؾ ػبص٘ذٜپبیذاس ؿٟشی تٛرٝ ثٝ ٔؼىٗ پبیذاس ٔی ؿٛد، اصایٗ سٚ ثشای دػتیبثی ثٝ تٛػقٝٔی

 ٞبیآٔذ ٚ ثب احذاث ٔؼبوٗ ٟٔش دس ػبَإٞیت ثحج پبیذاسی دس ٔمِٛٝ ٔؼىٗ، ٔؼئّٝ دیٍشی وٝ ثقذ اص دٚساٖ ٔذسٖ ثٛرٛد 

دس ایٗ ٘ٛؿتبس ػقی ثش آٖ اػت تب ثب یزٝ ثبؿذ، دس ٘تٞٛیتی ٚ ٘بخٛا٘بیی دس ٔؼىٗ ٔیاخیش ثٝ آٖ دأٗ صدٜ ؿذ، ثحج ثی

، ثٝ تجییٗ ٚ تذلیك اكَٛ ٘ؾشاٖ ٚ ٔزبٔـ دخیُ دس أٛس عشاحی ؿٟشیاكَٛ ٚ ٔقیبسٞبی پبیذاسی اص دیذٌبٜ كبحت ثبصؿٙبختِ

-ػبصی ؿبخقٛیت ٔؼىٗ ٚ ثبفت ٔؼىٛ٘ی، ثٝ ثٛٔیٞب پشداختٝ ؿٛد ٚ ثب تأویذ ثش ٞٞبی ٔؼىٗ پبیذاس دس ثبٕٞؼتبٖٚ ػیبػت

حجیت دس ؿٟش اكفٟبٖ، پشداختٝ ؿٛد ٚ اص ایٗ عشیك ثٝ یه ارتٕبؿ ٔحّی پبیذاس ٚ ثب ٞٛیت دػت  یٞبی ٔؼىٗ ثشای ثیـٝ

 یبفت.

 ٞب، ٞٛیت ؿٟشی، ثیـٝ حجیت اكفٟبٖٔؼىٗ پبیذاس، تٛػقٝ پبیذاس، ثبٕٞؼتبٖ کلمات کلیذی:
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 مقذمٍ

ٞبی اخیش ثب ثٛرٛد وٝ دس ػبَ ایٞبی وّیـٝػبصیٞبی ٘بآٌبٞب٘ٝ ٚ ثٛیظٜ ا٘جٜٛٚ عشاحی أشٚصٜ دس احش ثش٘بٔٝ سیضی    

-ٌیش٘ذ ٚ ثٝ ربی ٌشٜٚكٛست تٛدٜ ٚ دس وٙبس ٞٓ لشاس ٔی ٞب ثٝ، ا٘ؼبٖآٔذٖ ٔؼىٗ ٟٔش ثٝ آٖ دأٗ صدٜ ؿذٜ اػت

، تٟٙب اصدحبْ، ؿّٛغی ٞب دس وٙبس یىذیٍشٌیش٘ذ وٝ لشاس ٌشفتٗ آٖای اص افشاد ؿىُ ٔیٞبی ارتٕبفی ٞذفٕٙذ، ا٘جٛٞٝ

-فشاس ٔیلُ أٙیت ٚ آسأؾ اص رٕـ ٚ ٞشد ٚ ٔشد سا دس پی داسد. دس چٙیٗ ؿشایغی افشاد خب٘ٛادٜ ثشای تأٔیٗ حذا

ٞب ؿىُ ٔی ٌیشد ٚ ٌیشی ٚ حغ ثی افتٕبدی ثٝ افشاد، دس آٖثش٘ذ ٚ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ ٌٛؿٝوٙٙذ ٚ ثٝ وٙذ خب٘ٝ پٙبٜ ٔی

ثیٙٙذ. أب ػىٛ٘ت، ٌشد ٞٓ آٚسدٖ ٔغّك ٘جٛدٜ ثّىٝ فجبست اػت اص دس ایٗ ثیٗ وٛدوبٖ ثیؾ اص ٕٞٝ آػیت ٔی

ٚ تٛػظ دیذاس اػت وٝ  داسدىبٖ اػت وٝ ص٘ذٌی سا ٔشئی ٔیٞؼتی دس رٟبٖ، دس ربیی ٚ ثب فٙٛاٖ وؼی ٚ ایٗ ٔ

-دیذاس تٟٙب ثٝ ٔفْٟٛ ٍ٘شیؼتٗ ٕ٘یؿٛد. ٞب ؿٟش ػبختٝ ٔیٌیشد ٚ اص ثشخٛسد ٚ ثبصتبة آٖٞب ؿىُ ٔیٞٛیت ا٘ؼبٖ

شاص وٙذ. ایٗ اححشاص ٞٛیت ا٘ؼب٘ی ثؼیبس پشسً٘ ٔیثبؿذ ثّىٝ فٟٓ ٚ ادساوی دس آٖ ٟ٘فتٝ اػت وٝ ٘مؾ ؿٟش سا دس ا

ط ثب افشاد ثیشٖٚ ٞٛیت فجبست اػت اص ثشلشاسی پیٛ٘ذی ػشؿبس اص ٔقٙب ثب رٟب٘ی ٔتـىُ اص چیضٞب وٝ ثب لغـ استجب

(.ػىٛ٘ت ثیبٍ٘ش ثشلشاسی پیٛ٘ذی پش ٔقٙب ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ ٔفشٚم اػت. 78: 1392ثبؿذ )ؿِٛتض،پزیش ٕ٘یأىبٖ

( 167ٜ ٚ ٞؼتی خٛد دس رٟبٖ سا تخجیت وشدٜ ثبؿذ)ٕٞبٖ،یبثذ وٝ ٔؼىٗ ٌضیذثذیٗ تشتیت ا٘ؼبٖ صٔب٘ی ٚلٛف ٔی

ثٙبثشایٗ ٔؼىٗ ٔٙبػت ٚ ؿبیؼتٝ ثشای ا٘ؼزبْ ارتٕبفی، سفبٜ ٚ آػبیؾ ؿخلی ٚ اػتمالَ فشدی ٘یبصی اػبػی 

ٞبی اٚ رذا ٘جٛد ثّىٝ ، پیؾ اص ایٗ دس ییٞب ٚتٛا٘بش پٙبٜ ا٘ؼبٖ اص خٛاػتٝػبِٟب پیؾ اص ایٗ فضبی صیؼتی ٚ ػ اػت.

ػبصٌبس ثب ٔحیظ ٚ الّیٓ  وبٔالً ،ػختب٘ٝ ثشای ص٘ذٜ ٔب٘ذٖػبختٝ دػت خٛد اٚ وٝ عی تالؿی ػشحمیمت ٔأٔٙی ثٛد 

یبفت . ثذیٗ ٔی تٛػقٝ ٞبی یه خب٘ٛادٜ دس چٙذ ٘ؼُ ؿىُ ٌشفتٝ ٚس ساػتبی فمبیذ، فشًٞٙ ٚ دِجؼتٍید حبوٓ ٚ

ٞبی ربٔقٝ ٔذسٖ ٚ ، ضشٚستأشٚصٜ ثب تخللی ؿذٖ فّْٛ ٚ فٖٙٛٔتجّٛس ؿذ. أب  ی ٔتِٛذ ٚػٙت یتشتیت ، خب٘ٝ

دػت ٔقٕبساٖ ٚ ٝ ػبخت ایٗ ػش پٙبٜ ثشای خب٘ٛادٜ دس ثٟتشیٗ حبِت ث ،ٞبی لٛٔی ٚ فشٍٞٙیٌؼؼت ٚٔىب٘یىی 

ا٘ذ. ایٗ ٚاحذ ا ثشٌضیذٜٚاحذ ٔؼىٛ٘ی س یػبصاٖ ٟ٘بدٜ ؿذٜ اػت وٝ خٛد ثشای آٖ ٘بْ ثشاص٘ذٜػپغ ثشفٟذٜ ا٘جٜٛ

ٌشدد ب فشًٞٙ ػبوٙیٗ ثٝ ػشفت تـىیُ ٔیتٛرٝ ثٝ ؿشایظ الّیٕی ٚ یثذٖٚ حضٛس كبحت آٖ ٚ ثی ٔؼىٛ٘ی وبٔالً

-اص ٔفبٞیٓ اػبػی خب٘ٝ اػت سً٘ ٔیوٝ حغ أٙیت ٚ ػىٙی  ا٘غ ٚ اِفت، تقّك خبعش،اػت وٝ ٚ ایٙچٙیٗ 

 (.1384:52ثبصد)افتخبسصادٜ،

ثبؿذ، رٟت ٞبی ػٙتی ٌزؿتٝ ٔیپبیذاس وٝ ثبصٌـتی ثٝ اكَٛ خب٘ٝ ٞب، عشاحی ٔؼىٗ٘بثؼبٔب٘یٗ ثب تٛرٝ ثٝ ای    

٘یُ ثٝ ا٘ؼزبْ ارتٕبفی، وبِجذی، التلبدی ٚ صیؼت ٔحیغی وٝ اص اثقبد تٛػقٝ پبیذاس ٞؼتٙذ اص إٞیت خبكی 

ای ٘خٛاٞذ تٛا٘ؼت ثٝ تٛػقٝ پبیذاس دػت ، ٞیچ ربٔقٝػبصی داسای سٚ٘ذی پبیذاس ٘جبؿذٚ اٌش خب٘ٝثشخٛسداس اػت 

ثٝ ؿجىٝ ای اص ارتٕبفبت  (Community) ٞبثبٕٞؼتبٖ دس ادثیبت ؿٟشػبصی ٔفْٟٛیبثذ. ٕٞچٙیٗ اص آٖ رب وٝ 

ٞبی دٚ وٝ ؿٙبخت فشكت ٚ حٕبیتؿٛد ٌفتٝ ٔیٞبی ٔـتشن دس ػغح ٔحّی ٞٛیت، فالیك ٚ ٘ؾشیٝ ٔی ثبٔشد
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ی دس ٔیبٖ اكَٛ تذلیك ؿذٜ ٚ ٕٞچٙیٗ  (Barton3002: 4,آٚس٘ذ، )ٞٓ ٔیىبسی فشاای ثشای دٚػتی ٚ ٕٞػٛیٝ

ٚ ٘یبصٞبی  )حغ ٔىبٖ ٚ ٞٛیت(پبیذاسی اص ػٛی وشٔٛ٘ب، اكِٛی چٖٛ وبسایی ٔٙبثـ، خٛد وفبیی، تٙٛؿ ٚ ا٘تخبة

ٔؼىٗ ، عشاحی وٙٙذٞب تبویذ ٔیٚ یب ثبٕٞؼتبٖثٝ عشاحی ٚ ٌؼتشؽ ارتٕبفبت ٔحّی  ،ا٘ؼب٘ی دس ػغٛح ٔختّف

 ٞب، ساٞجشدی دٚ رب٘جٝ دس ػغٛح ٔختّف پبیذاسی ثٝ ػٕت عشاحی ؿٟشی پبیذاس اػت.پبیذاس دس ثبٕٞؼتبٖ

تٛا٘ذ ضبٔٗ پبیذاسی یه ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی ثبؿذ، ثّىٝ َ پبیذاسی دس ٔؼىٗ ثٝ تٟٙبیی ٕ٘یالصْ ثٝ روش اػت وٝ اكٛ    

رٕقی، وبسثشی ٞبی ٔٛرٛد دس اعشاف ٚاحذٞب، ثؼتشی وٝ ٔؼىٗ دس آٖ لشاس ٔی ٌیشد )چیذٔبٖ فضب، فضبٞبی 

ٞب وٝ ؾ عشاحی ٔؼىٗ پبیذاس دس ثبٕٞؼتبٖٔٛلقیت صیؼت ٔحیغی ٚ ...(، ثؼیبس ٟٔٓ اػت. دس ٘تیزٝ دس ایٗ پظٚٞ

 ؿٛد، ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت.ّٔی ٟٔٓ دس پبیذاسی ؿٟش ٔحؼٛة ٔیخٛد فب

ثب تٛرٝ ثٝ  دس ؿٟش اكفٟبٖ، ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخبة ؿذٜ تبدس ایٗ ساػتب لؼٕتی اص ٔحذٚدٜ ثیـٝ حجیت ٚالـ     

ٞب، ٔؼىٗ پبیذاس ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ صٔیٙٝ اوِٛٛطیىی ٚ تبسیخی آٖ )ٚرٛد صایٙذٜ سٚد ٚ اكَٛ عشاحی ثبٕٞؼتبٖ

 ٞبیی دس رٟت استمبی ویفیت ص٘ذٌی ٔحُ دػت یبفت.بسی دس آٖ(  ثٝ ساٞجشدٞب ٚ ػیبػتثٙبی لبر

 

 مباوی وظری -1

 مسکه پایذار 2-1

ؿٛد ٚ دس ادأٝ ثٝ عٛس خبف دس ٔٛسد ٔؼىٗ فبْ اكَٛ ٔقٕبسی پبیذاس ثشسػی ٔیدس ایٗ ٔجحج اثتذا ثٝ عٛس     

1 عشح اػبع ثشپبیذاس ٚ اكَٛ آٖ ثحج خٛاٞذ ؿذ. 
OECD وٕتشیٗ" وٝ ؿٛ٘ذٔی تّمی ثٙبٞبیی ثٙبٞبی پبیذاس 

 ٚ اعشافـبٖ ٘بحیٝ ٘یض ٚ خٛد ثالفلُ ٚ ٔزبٚس عجیقی ٚ( ٔلٙٛؿ) ؿذٜ ػبختٝ ٞبیٔحیظ ثش سا ٔخشة تأحیشات

 ویفیت، ثب ٔحیظ ، ػبختٕبٖ حیبت یچشخٝ تٕبْ ثٝ پبیذاس ٞبیػبختٕبٖ. ثبؿٙذ داؿتٝ خٛد وّی صٔیٙٝ ٕٞچٙیٗ

 .وٙذٔی تٛرٝ آیٙذٜ ٚ ٔغّٛة وبسوشد

 پایذار معماری اصًل 2-1-1

 : اػت صیش ؿشح ثٝ ؿٛد ثٙذیعجمٝ پبیذاس ثٙبٞبی صٔشٜ دس ػبختٕبٖ یه تب ؿٛد سفبیت ثبیذ وٝ اكِٛی    

 ا٘شطی حفؼ: اَٚ اكُ

 الّیٓ ثب ٕٞبٍٞٙی: دْٚ اكُ

                                                           
1
 Organization for economic cooperation and development 
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 رذیذ ٔٙبثـ اص اػتفبدٜ وبٞؾ: ػْٛ اكُ

 ػبوٙبٖ ٘یبصٞبی ثشآٚسدٖ: چٟبسْ اكُ

 ػبیت ثب ٕٞبٍٞٙی: پٙزٓ اكُ

 ٌشایی وُ: ؿـٓ اكُ

ثبؿذ. ی وّیذی اص تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی ٔیٟٔٓ ٚ اػبػی فضبی ؿٟشی، ثخـ ءاص آٖ رب وٝ ٔؼىٗ ثٝ فٙٛاٖ رض    

آیذ. ٔؼىٗ پبیذاس سا ایٍٙٛ٘ٝ س تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشٞب ثٝ حؼبة ٔییبثی ثٝ ٔؼىٗ پبیذاس ٌبٔی ٟٔٓ ددس ایٗ ساػتب دػت

 تٛاٖ تقشیف وشد:ٔی

ٔٙبثـ عجیقی ا٘شطی ثشآٚسدٜ ػبختٝ ٚ دس فیٗ آٖ ٘ٛؿ ٔؼىٙی وٝ ٘یبصٞبی صیؼتی ٘ؼُ وٙٛ٘ی سا ثش ٔجٙبی وبسایی     

حبَ ٔحالتی ربرة ٚ ایٕٗ سا ضبٔٗ تٛرٝ ثٝ ٔؼبئُ اوِٛٛطیىی، فشٍٞٙی ٚ التلبدی ایزبد ٕ٘بیذ، ٔؼىٗ پبیذاس 

(. دس تقشیفی دیٍش ٔؼىٗ پبیذاس ٔؼىٙی اػت تقشیف ؿذٜ وٝ وٕتشیٗ ٘بػبصٌبسی ٚ ٔغبیشت سا 1384اػت)دسیب٘ی، 

(. فضبی وبفی، دػتشػی 1387تش ثب ٔٙغمٝ ٚ رٟبٖ داسد)ػیٍٙشی،  ٖٛ خٛد ٚ دس پٟٙٝ ٚػیـجیقی پیشأثب ٔحیظ ع

فیضیىی، أٙیت وبفی، پبیذاسی ػبصٜ، تذاْٚ فٕش ٔفیذ، ثٟشٜ ٔٙذی اص ٘ٛس عجیقی ٚ ٔلٙٛؿ، ٌشٔبیؾ ٚ تٟٛیٝ، صیش 

ؼٕب٘ذ، ویفیت صیؼت ٔحیغی ػبخت ٚ خذٔبت ػىٛ٘تی ٔخُ آة ٚ ثشق ٚ ...، تؼٟیالت ثٟذاؿتی ٚ ٔذیشیت صثبِٝ ٚ پ

ٔٙبػت، سٚاثظ ارتٕبفی ٚ ٕٞؼبیٍی، ٘ضدیىی دیذاسی ٚ فیضیىی ثٝ عجیقت ٚ فضبی ػجض وٝ ثبیؼتی ثب كشف ٞضیٙٝ 

ٔـخلبت ٔؼىٗ  (.1387ٞبی ٔؼىٗ پبیذاس اػت)ثبلشی، لبثُ دػتشع ثبؿٙذ، ٍٕٞی اص ٘ـب٘ٝٔٙغمی ثشای ػبوٙبٖ 

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 1پبیذاس اص ٘ؾش ٔبِیٗ دس ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 (maliene and malys, 2009)مشخصات مسکه پایذار: 1ومًدار شمارٌ 
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الصْ ثٝ روش اػت وٝ اص ثیٗ اثقبد تٛػقٝ پبیذاس، اكَٛ پبیذاسی صیؼت ٔحیغی ٚ ٕٞچٙیٗ اكَٛ پبیذاسی ارتٕبفی 

آٚسدٜ ؿذٜ اػت.وٝ دس ثحج ٔؼىٗ اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس٘ذ، ثٝ كٛست اختلبس دس ریُ   

:"َارت کلی" دیذگاٌ ازپایذاری زیست محیطی  اصًل 2-1-2  

   ...ٚ ٔٙبثـ تشوٓ ٔلشف ا٘شطی، وٓ ٘یبص ثٛدٖ، كشفٝ ثٝ ٔمشٖٚ: ثیب٘ذیـیذ وٛچه

...ٚ خٛسؿیذ ا٘شطی رزة ثشای ٔٙبػت ٌیشی رٟت: وٙیذ اػتفبدٜ آفتبة ٌشٔبی اص  

.وٙیذ حفؼ سا خٛد آػبیؾ ٚ ساحتی  

.وٙیذ اػتفبدٜ پزیشتزذیذ ٞبیا٘شطی اص  

.وٙیذ رخیشٜ سا آة  

.وٙیذ اػتفبدٜ ثٛٔی ٔلبِح اص  

 چٛة وبؿی، آرش، خبن، ٚ ٌچ آٞه، ؿیـٝ، ػًٙ، ثٝ تٛأٖی عجیقی ٔلبِح اص: وٙیذ اػتفبدٜ عجیقی ٔلبِح اص

.وشد اؿبسٜ عجیقی اِیبف ٚ ٌیبٞبٖ ثبثٕٛ، پٙجٝ،وبغز، چٛة ٘ـذٜ، فشآٚسی  

.وٙیذ حفبؽت ٞبرٍُٙ اص  

.ٕ٘بییذ ثبصیبفت سا ٔلبِح  

.ثؼبصیذ ثبدٚاْ  

 اصًل پایذاری اجتماعی مسکه: 2-1-3

 فبُٔ اَٚ: آػبیؾ فیضیىی دسٖٚ خب٘ٝ

 وٛدوبٖ ثشای ٔٙؾٛسٜچٙذ ٚ ثبص فضبٞبی پزیشیثبصی: دْٚ فبُٔ

 ارتٕبفی ٞٛیت: ػْٛ فبُٔ

 (.1389)لبئٓ ٔمبٔی ٚ دیٍشاٖ،  ارتٕبفی ٘ؾٓ: چٟبسْ فبُٔ

سػذ تب ثٝ ایٗ ٔؼئّٝ ٘یض ثٝ عٛس خبف پبیذاسی ارتٕبفی ضشٚسی ثٝ ٘ؾش ٔیثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٞٛیت دس ثحج 

 پشداختٝ ؿٛد

. 
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 ًَیت 2-2

یقٙی ٔـبثٝ ٚ یىؼبٖ ٔـتك ؿذٜ وٝ  idemداسد ٚ اص  identitasسیـٝ دس صثبٖ التیٗ  Identityٚاطٜ ٞٛیت یب     

داسای دٚ ٔقٙبی اكّی اػت: اِٚیٗ ٔقٙبی آٖ ثیبٍ٘ش ٔفْٟٛ تـبثٝ ٔغّك اػت، ٔقٙبی دْٚ آٖ ثٝ ٔقٙبی تٕبیض اػت 

 (.66: 1383ٌیشد)ٔحشٔی، صٔبٖ ػبصٌبسی ٚ تذاْٚ سا فشم ٔی وٝ ثب ٔشٚس

 ٌشٜٚ فشد، اص فشد ؿٙبػبیی ٔٛرت وٝ اػت سٚا٘ی ٚ فشٍٞٙی صیؼتی، ٔبدی، آحبس فالیٓ، اص ایٔزٕٛفٝ اكغالحبً ٞٛیت

 ٞش ٔمتضبی ثٝ ؽشف ایٗ ٔؾشٚف ٚ ٔحتٛا وٝ ؿٛدٔی دیٍش فشًٞٙ اص فشٍٞٙی یب ٚ دیٍش اّٞیت اص اّٞیتی ٌشٜٚ، اص

)ٕٞبٖ، اػت تفشلٝ فذْ ٚ یىپبسچٍی اػتٕشاس، تذاْٚ، ٕٞـىّی، اتحبد، ٚحذت، ٘ٛفی ثیبٍ٘ش ٚ ٔتفبٚت ّٔت ٚ ربٔقٝ

67.) 

 تفبٚت ٔفْٟٛ ثٝ ٞٛیت اػت. ثشسػی لبثُ ٔتٙٛفی ٚ ٔتفبٚت ٞبی رٙجٝ اص ؿٟشی عشاحی ٚ ٔقٕبسی دس ٞٛیت ٔفْٟٛ

 ٌیشی ؿىُ دس ٚ وٙذ وٕه ٔىبٖ حغ استمبی ٚ حفؼ ثٝ ثبؿذ، ٌزاستأحیش ؿٟشی فضبی خٛا٘بیی دس تٛا٘ذ ٔی تٕبیض ٚ

 .ثبؿذ ػٟیٓ ؿٟش وّی ٔقٙی

 ًَیت اصلی َایشاخص2-2-1ٍ

 ٘بؿيی  تفبٚت ایٗ اص ثخـی ٚ ؿٛدٔی دیذٜ ٔتفبٚت - ٔـتشن فشًٞٙ داسای حتی – ٔختّف افشاد رٞٗ دس ٞٛیت    

ْ  تب سا ٞٛیت ثشخی ارتٕبفی. ثشخی دا٘ٙذ،ٔی فشدی ایٔمِٛٝ سا ٞٛیت ثشخی. اػت ارتٕبؿ ثؼتش دس افشاد تزشثٝ اص  ٘يب

 ٞيش  دس. ؿيٛد ٔی خبسد ا٘ؼبٖ دػتشع اص وٝ ثخـٙذٔی لذػی ٔبٞیت آٖ ثٝ چٙبٖ ثشخی ٚ دٞٙذٔی تمّیُ ٘یض ؿیء

 ٕ٘ٛد: اسائٝ ٞٛیت ثشای سا اكّی ٚیظٌی دٚ تٛأٖی كٛست

ُ  ٚاحيذ،  ٔلذاق یه دس ٚ صٔبٖ یه دس وٝ اػت ایٗ ٞٛیت ٞبیٚیظٌی اص یىی: اػتمشاس ٚ پٛیبیی تضبد      یيه  حبٔي

ٝ  دیٍش ػٛی اص ٚ اػت ػىٖٛ ٚ اػتمشاس ثیبٍ٘ش ٞٛیت ٔفْٟٛ ػٛ یه اص. اػت حبثت فٙلش یه ٚ ٔتغیش فٙلش ُ  ثي  دِیي

 وٝ ٞبییتقّك ٚ پیٛ٘ذٞب ٔقتمذ٘ذ ایفذٜ دِیُ ٕٞیٗ ثٝ. اػت پٛیبیی ٚ تزذد ٚ تغییش ٔقشم دس دائٕبً ثٛدٖ، فشایٙذی

 ٞيبی ٔٛلقیت ٚ ٘یبصٞب تبسیخی، ؿشایظ ثٝ وٝ اػت د٘یب اص ٕ٘بدیٗ ٚ ٔزذد تفؼیشی ٔحلَٛ ؿٛد،ٔی ٔشثٛط ٞٛیت ثٝ

 .اػت ربسی صٔبٖ ثؼتش دس وٝ ٌشددٔی ثبص ٔتفبٚت

 آٖ اص ٞبییدادٜ ثب (object) ٔٛرٛد فیٙیتی ثیٗ لیبػی فشایٙذی ٞٛیت، تـخیق: ؿىّی ٚ رٞٙی ٔحتٛای ادغبْ    

 ادسان، فشآیٙذ دس ِٚی اػت ٔؼتمُ خبسری ٔٛرٛدیت یه آ٘ىٝ ثب فضب، ٞش یب(subject) ٞشاػت.  (object) رٞٗ دس

-ا٘ذٚختٝ ثب ٌزاسیاسصؽ ٘ٛفی ٞٛیت دسن ٌفت تٛأٖی(. 22:1387 ثٟضادفش،) ؿٛدٔی رٞٙی پذیذٜ یه ثٝ تجذیُ

 .ؿٛدٔی حبكُ صٔبٖ عَٛ دس تزشثٝ اص وٝ اػت فشد رٞٙی ٞبی
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ٜ ٞؼتٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ اص دیذٌب ٔی ثب ٞٛیتای اص ارتٕبفبت ٔشدىٝؿجٞب ص ٘ؾش ثبستٖٛ ٚ دیٍشاٖ، ثبٕٞؼتبٖاص آ٘زب وٝ ا

-ؿٟشی ٔغشح ٞؼتٙذ، الصْ ثٝ ٘ؾش ٔیٞب ثٝ فٙٛاٖ ثؼتش اكّی پبیذاسی دس عشاحی ثبٕٞؼتبٖوبسٔٛ٘ب ٚ دیٍشاٖ، وٝ 

 ٞب ٚ إٞیت آٖ دس پبیذاسی ٚ ٞٛیت ارتٕبفی ثشسػی ٌشدد.سػذ تب ثحج ثبٕٞؼتبٖ

 باَمستان 2-3

ٔىبٖ، ٘بحیٝ ٞبػت وٝ دس یه ( ثٝ ٔقٙبی ثذ٘ٝ ای اص ا٘ؼبcommunityٖدس فشًٞٙ ٚاطٌبٖ آوؼفٛسد، ثبٕٞؼتبٖ)    

اص آ٘زب ّٔی ٚ... داس٘ذ، روش ؿذٜ اػت.  ٞبی ٔـتشن ٔزٞجی، ؿغّی ٚی ٔـتشن ص٘ذٌی وشدٜ ٚ ٚیظٌیٚ یب ٔحذٚدٜ

ٞبی اكّی پبیذاسی دس عشاحی بٔالت ارتٕبفی اص اٞذاف ٚ اٍ٘بسٜٞبی وبسا، ػشص٘ذٜ ٚ ٔـٛق تقوٝ ایزبد ثبٕٞؼتبٖ

 ٞب ؿٙبختٝ ٚ ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿٛد.ٞبی ثبٕٞؼتبٖظٌیسػذ وٝ اكَٛ ٚ ٚیؿٟشی اػت، ضشٚسی ثٝ ٘ؾش ٔی

 ٞبی٘ؾشیٝ ٚ كیفال ٞٛیت، ثب ٔشدٔی ارتٕبفبت اص ایؿجىٝ ٔحّی، ارتٕبؿ ٔفْٟٛ ؿٟشػبصی ٘ٛؿتبسٞبی دس    

 ثشای سا ػٛیٝ دٚ ٞبیحٕبیت ٚ فشكت ایزبد ؿٙبخت، ٞبیصٔیٙٝ وٝ اػت ؿذٜ تقشیف ٔحّی ػغح دس ٔـتشن

 ؿجىٝ تقبٔالت ایزبد ثبیؼتی فشكت ثبٕٞؼتبٖ یه تقشیف ثٝ ثٙب .(Baraton, 3002)آٚس٘ذٔی فشاٞٓ ٔتمبثُ تقبُٔ

 ٘ؾبْ تقّك، حغ :اص فجبستٙذ ثبٕٞؼتبٖ یه فٙبكش .دٞذ لشاس ٔالحؾٝ ٔٛسد ٚاحذ یه دسٖٚ دس سا فشدی ثیٗ ٚ ای

 یه ٚ ٘یبصٞب ایٗ ثشآٚسدٖ ثٝ اِتضاْ ٚ ٔـتشن ٘یبصٞبی دٚػٛیٝ، تبحیشات ٔـتشن، ٞبیاسصؽ ٔـتشن، ٕ٘بدی

 داسد، إٞیت ؿٟش ٔمِٛٝ ثب پیٛ٘ذ دس ٚ وبٔیٛ٘یتی تقشیف دس چٝ آٖ(.  1385 صادٜ، حبری)ٔـتشن (تبسیخ)پیـیٙٝ

 رٕقیت ٞٓ ٚ داسد ػشصٔیٙی ٚ رغشافیبیی ٔفْٟٛ ٞٓ ٚاطٜ ایٗ. اػت ثبٕٞؼتبٖ ارتٕبفی ٚ وبِجذی دٌٚب٘ٝ ٔفْٟٛ

 .(1378 پٛس، شن)ثٌیشدٔی ثش دس سا  ایٔحذٚدٜ دس ػبوٗ

 Communityایٗ ٚ اػت دؿٛاس ثؼیبس فبسػی صثبٖ ثٝ آٖ تشرٕٝ ٚ ػبصی ٔقبدَ وٝ اػت ٔفبٞیٕی رّٕٝ آٖ اص 

 .(1383 ، پیشاٖ) اػت صٔیٗ والً ٔـشق ٚ ایشا٘ی ربٔقٝ ٚ فشًٞٙ دس ٔفْٟٛ ایٗ ٚرٛد ٚ ػبثمٝ دِیُ فذْ ثٝ اكٛالً

 داسای ٔتٕبیض، ٞبیخلّت ثٛدٖ داسا ضٕٗ وٝ ٞؼتٙذ ٞبییثخؾ ٚ افضبء اص ٔشوت ٞبیٔزٕٛفٝ ٞبثبٕٞؼتبٖ    

 رغشافیبیی، ٔشصٞبی ٔحُ، یه دس ػبوٗ افشاد ٞبیٚیظٌی ٚػیّٝ ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٞبآٖ ثٛدٜ، یىذیٍش ثب ٔتمبثُ سٚاثظ

 (.CDC,1998)ؿٛ٘ذ تقشیف( ػبصٔب٘ذٞی)ییپٛیب ٘یشٚی ٚ تٛاٖ یب ٚ پیـیٙٝ ٔٙبفـ، ٔـتشن، ٞبیاسصؽ

 تقشیف ٕٞؼبیٍی ٚاحذٞبی ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ) ٌشد٘ذ دسن رغشافیبییی ارتٕبفبت فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ٙذٔی ٞبثبٕٞؼتبٖ   

 Kumpfer et al,3992 ٔزٞجی ٞبیا٘زٕٗ ٚ ٞب ٌشٜٚ ٔخُ ػججی خٛیـبٚ٘ذی ارتٕبفبت یب( ییرغشافیب ِحبػ ثٝ ؿذٜ

).) 

 ٚ ؿذٜ ؿبُٔ سا فٕٛدی ٚ افمی ػغٛح ٕٞٝ وٝ وٙذٔی سرٛؿ تقبٔالت چٙذثقذی ٘ؾبْ یه ثٝ "ثبٕٞؼتبٖ" یه    

 ٔتغیش ٚ ٘فٛرپزیش ؛ ٌشددٔی تٛكیف ارتٕبفی آٌبٞی ٚ( ارتٕبفی ثبفت)صٔیٙٝ الذأبت، ٞب،ػبصٔبٖ ،ٔشدْ ثٛػیّٝ

 (.,3991walter) یبثذٔی ؿىُ تزذیذ افضب ٔیبٖ استجبعبت ٚ الذأبت تغییش ثٛػیّٝ دائٕبً ٚ ٌیشدٔی ؿىُ ثٛدٜ،
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 ی باَمستانَايیژگی ي َامشخصٍ 2-3-1

 داسای ایتٛػقٝ ٔذاخالت حیغٝ دس( عشاحی ٚ سیضی ثش٘بٔٝ)ؿٟشی تٛػقٝ دس "ٞبثبٕٞؼتبٖ" ثش ٔجتٙی ٍ٘شؽ    

 :تٛا٘ذٔی وٝ اػت ٞبییٚیظٌی ٚ ٞبٔـخلٝ

 .ثبؿذ داؿتٝ ٔحّی ؿشایظ ٚ ٘یبصٞب ثب ثیـتشی ٚاثؼتٍی وٝ دٞذ اسائٝ ٞبییثش٘بٔٝ ٚ ٞبعشح  -

 . ٌشدد فٕٛٔی خذٔبت تبٔیٗ دس ٔـبسوت افضایؾ ثٝ ٔٙزش -

 .ٌشدد ٔٙزش خٛد ٔقیـت ٚ ص٘ذٌی ثش ٔشدْ وٙتشَ افضایؾ ثٝ -

 ٞؼتٙذ اختالفبتی ٚ ٞبتفبٚت ا٘ذن داسای ٔجٙب ٔحّٝ ٍ٘شؽ ٞبیٔـخلٝ ٚ ٞبٚیظٌی خلٛف دس ٔختّف ٔغبِقبت    

 :داس٘ذ ٘ؾش اتفبق ریُ ٔٛاسد دس آٟ٘ب فٕذٜ أب

 .داسد لشاس آٖ تٛرٝ وبٖ٘ٛ ٚ ٔشوض دس ؿٟشٚ٘ذاٖ /ٔـتشیبٖ ٚ ثٛدٜ ٌشأشدْ  -

 .اػت پبػخٍٛ ٚ رٛیب٘ٝٔـبسوت  -

 .دٞذٔی لشاس ٔالحؾٝ ٔٛسد سا ٔشدْ ص٘ذٌی ٞبیرٙجٝ ٕٞٝ ػبصٔب٘ی ٚ ثخـی ٞبیٍ٘شؽ ربی ثٝ ٚ ثٛدٜ ٍ٘شوُ -

 .(ػبصی ؽشفیت) ٘یبصٞب ثش ٔتىی ِضٚٔبً ٘ٝ ٚ ثٛدٜ ٔٛرٛد ٞبیفشكت ٚ ٞبتٛاٖ ثش ٔتىی  -

 .ٞبثبٕٞؼتبٖ ٚ خلٛكی ثخؾ/ دِٚت ثیٗ ٔؼبفی تـشیه ٚ ٕٞىبسی سٚیىشد اص اػتفبدٜ  -

 ٚ ٔحیغی،ارتٕبفی صیؼت التلبدی،) پبیذاسی ٞبیرٙجٝ ٔالحؾٝ ثب ٍ٘شؽ ایٗ دس ایٔذاخّٝ الذاْ ٞش٘ٛؿ دس  -

 .ٌیشدٔی كٛست( ٟ٘بدی

-ٔی لشاس ٔذ٘ؾش سا یبدٌیشی ٚ فشآیٙذی ٍ٘شؽ یه فٙٛاٖ ثٝ سا سیضیثش٘بٔٝ فقبِیت ٚ اػت پزیش ا٘قغبف پٛیبػت، -

 .دٞذ

 ٔجب٘ی ٚ اكَٛ داسای سیضیثش٘بٔٝ دس ٞبثبٕٞؼتبٖ ثش ٔجتٙی ٍ٘شؽ وٝ اػت ٔقتمذ استجبط دسٕٞیٗ« آثشِی دٚي»    

 :اص فجبستٙذ وٝ اػت

 ٕٞچٖٛ ٔـخلبتی داسای اٚ تقجیش ثٝ وٝ ٚضقیتی. اػت سیضیثش٘بٔٝ ٔٛرٛد ٚضقیت اص ا٘تمبد ثب آٖ آغبص ٚ ؿشٚؿ -1

 .اػت تغییشات ثشاثش دس ٚٔمبٚٔت( پبئیٗ ثٝ ثبال اص) ٔشوضٌشائی ی،ٌشای٘خجٝ

 .اػت فُٕ ٚ آٌبٞی تشویت ٔؼتّضْ سیضیثش٘بٔٝ اص ٘ٛؿ ایٗ -2

 .افتذٔی اتفبق اػت سٚصٔشٜ ص٘ذٌی ٚالقیبت ثب ٔشتجظ وٝ ٚالقی صٔبٖ دس ٚ اػت پیٛػتٝ سیضیثش٘بٔٝ -3
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 .ؿٛدٔی سفبیت تٕشوض فذْ اكُ ٞبٌیشی تلٕیٓ دس -4

 .اػت ٔحیغی صیؼت پبیذاسی ٚ ارتٕبفی فذاِت ثٝ دػتیبثی د٘جبَ ثٝ -5

 .(aberley,3002)اػت ص٘ذٌی ویفیت ثٟجٛد ٚ ا٘ؼب٘ی تٛػقٝ تؼٟیُ -6

 داسای ارتٕبفی ػشٔبیٝ اص ثبالیی دسرٝ ثب ٞبیثبٕٞؼتبٖ وٝ وٙذٔی اؿبسٜ ٔٛضٛؿ ایٗ ثٝ ٕچٙیٗثِٛٗ ٞ    

 :ٞؼتٙذ صیش لشاس ثٝ ٔـخلبتی

 .ٞؼتٙذ ٔحّٝ اص رضیی وٝ داؿت خٛاٞٙذ سا احؼبع ایٗ ٔشدْ -1

 .ٌشددٔی تمٛیت ٔحّٝ دس ٚالقی ٔـبسوت ثشای آٟ٘ب یی تٛا٘ب ٚ وشدٜ ػٛدٔٙذی ٚ ثٛدٖ ٔفیذ احؼبع -2

 .وٙٙذٔی أٙیت احؼبع آٖ دس ٚ دا٘ؼتٝ خٛد ثٝ ٔتقّك سا ٔحّٝ -3

 .,Bullen)3999) ٌیشدٔی ؿىُ افشاد ٔیبٖ ٔتمبثُ استجبعبت اص صیبدی ٞبیؿجىٝ -4

 معرفی محذيدٌ مًرد مطالعٍ -3

ایٗ ٔحذٚدٜ اص  سٚد ٚالـ ؿذٜ اػت.غمٝ یه اكفٟبٖ، دس ٔزبٚست صایٙذٜرٙٛة ٔٙٔحذٚدٜ ثیـٝ حجیت ٚالـ دس     

ػٕت ػٕت رٙٛة ثٝ صایٙذٜ سٚد ٚ ثٛػتبٖ آٖ، اص ػٕت ؿٕبَ ثٝ خیبثبٖ ٔغٟشی، اص ػٕت ؿشق ثٝ پُ فّضی ٚ اص 

 ٞبی صیش ٔـخق ؿذٜ اػت.ٔٛلقیت ٔحذٚدٜ دس ٘مـٝ ؿٛد.غشة ثٝ خیبثبٖ كبئت ٔحذٚد ٔی

 ٔٙغمٝ یه ٚ ربیٍبٜ ٔحذٚدٜ دس رٙٛة آٖ ٔـخق ؿذٜ اػت. 1ؿٕبسٜ دس ٘مـٝ 
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عشاحی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت ٚ لؼٕت ٔـخق ؿذٜ)٘بس٘زی سً٘( ٔحذٚدٜ  2ثیـٝ حجیت دس ٘مـٝ ؿٕبسٜ  حذٚدٜٔ 

اسصؽ، . الصْ ثٝ روش اػت وٝ ٚرٛد یه ثٙبی لبربسی ثب ثبؿذیٔٞىتبس  6.5وٝ داسای ٔؼبحتی حذٚد  ثبؿذؿذٜ ٔی

 دٞذ.س ایٗ ٔحذٚدٜ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔیتٛرٝ ثٝ ٞٛیت سا د

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیذ بر ًَیتَا در راستای مسکه پایذار ي با تأاصًل طراحی باَمستان -4

 ٔحذٚدٜٔشٔت وبِجذی ٚ تضسیك وبسثشی ربرة ثٝ ثٙبی لبربسی ٔٛرٛد دس -1

٘یٕٝ فٕٛٔی ٚ فٕٛٔی ٚ استجبط ٔٛحش  ایزبد فضبٞبی رٕقی رٟت تقبٔالت ارتٕبفی دس ػٝ ػغح ٘یٕٝ خلٛكی،-2

 ایٗ فضبٞب ثب یىذیٍش

 ٚرٛد ؿٛسای ٔحّی ثب ٕٞىبسی افشاد ػبوٗ دس ٔحذٚدٜ-3

 ...( اختالط وبسثشی دس ٔحذٚدٜ ٚ أىبٖ سفـ ٘یبصٞبی ػبوٙیٗ )٘یبصٞبی سٚصا٘ٝ، تفشیحی، ٚسصؿی ٚ-4

ٚد ٚ ثٝ ػٕت ثٛػتبٖ ٚ صایٙذٜ س ٌیشی ٚاحذٞب، فضبٞب ٚ ساٜ ٞببؽش عجیقی اص عشیك رٟتأىبٖ دیذ ثٝ ٔٙ-5

 وٝ دیذ ثٝ صایٙذٜ سٚد ثؼتٝ ٘ـٛد. ایٕٞچٙیٗ تقییٗ تقذاد عجمبت ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ٔحذٚد ثٛدٖ دػتشػی ثٝ ٔزٕٛفٝ)ایزبد آسأؾ، ایٕٙی ٚ أٙیت ثیـتش(-6

 فٝ)ایزبد ٞٛیت ٚ تـخق(تقشیف ٚسٚدی ثٝ ٔزٕٛ -7

  مًرد وظر در مثلثی بیشٍ حبیب :جایگاٌ محذيد2ٌوقشٍ شمارٌ
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 ٞبیی أٗ رٟت ثبصی وٛدوبٖ ایزبد ٔحُ-8

 اػتفبدٜ اص فضبی ػجض ٚ پٛؿؾ ٌیبٞی رٟت تقذیُ ٞٛا ٚ سعٛثت-9

 ػٛاسی دس ٔزٕٛفٝٔذاسی ٚ دٚچشخٝتـٛیك اٍِٛی پیبدٜ-10

 ی ػبوٙبٖٞبٞبیی رٟت ا٘زبْ ٔشاػٓ ٚ رـٗایزبد ٔحُ-11

 ٞبی ٔتٙٛؿ ٚ پٛیبسیك فقبِیتی ٚ پٛیبیی اص عشیك تضایزبد ػشص٘ذٌ-12

 حفؼ ػّؼّٝ ٔشاتت ٔؼیشٞب-13

 ٞب ٚ فالئٕی رٟت خٛا٘بیی ثیـتش ٔحذٚدٜاػتفبدٜ اص ٘ـب٘ٝ-14

ٞب رٟت ٛسای ٔحّی ٚ اسائٝ تؼٟیالت ثٝ آٖػبوٙیٗ ٚ ؿ یخلٛكی ثش فٟذٜٔؼئِٛیت ٍٟ٘ذاسی اص فضبٞبی ٘یٕٝ-15

 تمٛیت فضبٞب)افضایؾ حغ تقّك ثٝ فضب(

 ٘یض اػتفبدٜ ؿٛد. ثشای پبسن خٛدسٚٞبی ٔیٟٕب٘بٖ ٚاحذٞب پزیشی وٝبی ا٘قغبفٞٔحُتقجیٝ -16

 ٞبی ٔزٞجی، فشٍٞٙی، تزبسی ٚ ...(ساٜ ٚ ٔشوض ٔحّٝ)  وبسثشیٞب دس ػغح پیبدٜپخـبیؾ وبسثشی -17

 کاوسپت طرح باَمستان بیشٍ حبیب -5

ٞبی لبثُ ٔـبٞذٜ ثش سٚی ٘مـٝ ٘ـبٖ ٔـخق ؿذٜ اػت ٚ اكَٛ ٚ ػیبػت 3ؿٕبسٜ وب٘ؼپت وّی عشح دس ٘مـٝ 

 دادٜ ؿذٜ اػت.
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 طرح باَمستان بیشٍ حبیبکلی ساختار  تذقیق کاوسپت ي -6

 تذلیك ؿذٜ اػت. 4ػبختبس وّی عشح دس ٘مـٝ ؿٕبسٜ 

 

 

 

 مسکه پایذار در محذيدٌ مًرد وظر طراحیاصًل  -7

دادٖ حك ا٘تخبة ثٝ افشاد اػت تب ثش حؼت ا٘قغبف پزیشی دس اِٚیٗ اكُ دس ایزبد ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی پبیذاس، -1

. اػتفبدٜ عجمبت، ٔؼبحت، پالٖ، ٞضیٙٝ ٚ ...( )تقذادفاللٝ ٚ تٛاٖ ٔبِی ثتٛا٘ٙذ ٔؼىٗ ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا ا٘تخبة وٙٙذ

 اص دیٛاسٞبی داخّی ٘یٕٝ حبثت یىی دیٍش اص ساٞىبسٞبی ایزبد ا٘قغبف پزیشی دس ا٘تخبة اػت.

اػتفبدٜ اص ا٘ٛاؿ فضبٞبی فٕٛٔی، ٘یٕٝ فٕٛٔی، ٘یٕٝ خلٛكی ٚ خلٛكی دس یه ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی)ثب تٛرٝ ثٝ -2

 خب٘ٝ( فشًٞٙ ٔشدْ اكفٟبٖ ٚ آػبیؾ سٚا٘ی دسٖٚ

 رٙٛة ؿشلی دس ؿٟش اكفٟبٖ(-)سٖٚ ؿٕبَ غشثیثشای ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘یٌیشی ٔٙبػت اػتفبدٜ اص رٟت-3

)ثب تٛرٝ  ٞٛا ، تقذیُدس ٚاحذٞب رٟت تبٔیٗ سعٛثت اػتفبدٜ اص ٌٛداَ ثبغچٝ ثٝ ٕٞشاٜ پبػیٛ ٚ تشاع دس اعشاف آٖ-4

 ػشص٘ذٌی ٚ آسأؾ سٚا٘ی ثٝ ٌشْ ٚ خـه ثٛدٖ ٞٛای ؿٟش اكفٟبٖ(، ٘ٛسٌیشی، رشیبٖ ٞٛا ٚ ٕٞچٙیٗ

کاوسپت ي ساختار کلی طرح ياحذ َمسایگی بیشٍ تذقیق  :4وقشٍ شمارٌ

حبیب
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 اػتفبدٜ اص پٙزشٜ ٚ ثبصؿٛٞبیی ثشای دسیبفت ٚ رزة ا٘شطی آفتبة دس صٔؼتبٖ ٞب ٚ رشیبٖ ٞٛا دس تبثؼتبٖ ٞب-5

 اػتفبدٜ اص ػبیجبٖ ثشای پٙزشٜ ٞب دس فلُ تبثؼتبٖ-6

 ص سً٘ سٚؿٗ ثشای ػمف ٚ دیٛاسٞباػتفبدٜ ا-7

 اػتفبدٜ اص دیٛاسٞبی خٛسؿیذی ٚوِٛىتٛسٞبی سٚی ثبْ -8

 اػتفبدٜ اص ٌیبٞبٖ دس وٙبس دیٛاسٞبی خبسری ػبختٕبٖ رٟت تبٔیٗ سعٛثت ٞٛا ٚ صیجبیی-9

 اػتفبدٜ اص ٞٛاوؾ ٞبی ػمفی ثشای تٟٛیٝ فٕٛدی ٞٛا-10

 ت حفؼ ا٘شطیرٟ وبسی ٔٙبػت ثشای ػبختٕبٖاػتفبدٜ اص فبیك-11

 ٞبیی دس ٞٛای ثبص رٟت اػتفبدٜ دس فلَٛ ٔختّف)ٚسصؽ، ؿٙب، ٘ـؼتٗ ٞبی رٕقی ٚ ...(ػبصیٔحٛعٝ-12

 ٞبی سٚ ثٝ ٔؼیش دس عجمبت ثبال ٚ ٚاحذٞبی دٚثّىغ رٟت افضایؾ أٙیتاػتفبدٜ اص پٙزشٜ-13

 اعشاف ٚاحذٞب ٞبی تزبسی، ٔزٞجی ٚ ... دست ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی اص عشیك وبسثشیافضایؾ أٙی-14

اػتفبدٜ اص ػّؼّٝ ٔشاتت ساٜ ٞب ٚ فضبٞب دس ػغح ٔحّی ٚ لشاس ٌشفتٗ ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی دس یه فضبی ٘یٕٝ -15

)ایٗ فضبٞب ثبیذ ثٝ عٛس ٔٙبػت عشاحی ٚ تزٟیض ٌشد٘ذ تب افشاد اص آٖ اػتفبدٜ وٙٙذ ٚ ٘ؾبست عجیقی افضایؾ خلٛكی

   ٚ ٘ؾبست ثش آٖ رٟت أٙیت ثیـتش یبثذ( عشاحی 

 ٞب سا ٘یض تب حذی سٚؿٗ وٙٙذ.یی ٔغّٛثی ثشخٛسداس ثبؿٙذ ٚ حیبطٞب اص سٚؿٙبوٛچٝ-16

 ٞبی پبیذاس ٚ ٔحىٓاػتفبدٜ اص ػبصٜ-17

 )فبّٔی دس آػبیؾ سٚا٘ی اػتفبدٜ وٙٙذٜ(ٚ اتبق ٞب ا٘ذاصٜ ٔٙبػت آؿپضخب٘ٝ-18

-ٞبیی وٝ وخیفی وٛدوبٖ ثشای ثبصیٞبی غیشضشٚسی)ا٘جبس( ٚ رٟت اػتفبدٜایزبد فضبیی رٟت ٍٟ٘ذاسی ٚػیّٝ-19

 وبسی داس٘ذ.

 ٚسٚدی ثشای خب٘ٝ رٟت آػبیؾ سٚا٘ی ٚ فیضیىیتقشیف فضبی پیؾ-20

 ٞباػتفبدٜ اص فضبی ػجض دس ػمف ثبْ-21

 .آٚسد ٞؼتٙذٔلبِح ثْٛ،ٌُ وٝ ، ٌُ ٚ وبٜ،ػیٓ اػتفبدٜ اص ٔلبِحی ٔب٘ٙذ آرش،-22
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ثٝ روش لبِت وبِجذ ثٝ ٕ٘بیؾ ٌزاؿتٝ ؿٛد. الصْ  ٌب٘ٝ دس 21ٞبی پیـٟٙبدی صیش ػقی ؿذٜ وٝ ایٗ اكَٛ دس پالٖ

صیبدی ٍٞٙبْ پزیشایی اص تقذاد ٞب، دیٛاسٞبی داخّی ٔتحشن ثٛدٜ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ اػت وٝ دس تٕبٔی ایٗ پالٖ

، ػمف ٚاحذ، ثٝ 1)دس تلٛیش ؿٕبسٜ فٝ وشد.ٞب سا ثشداؿت ٚ ثٝ لؼٕت ٘ـیٕٗ فٕٛٔی اضبٔیٟٕبٖ ٔی تٛاٖ دیٛاس اتبق

وٙذ دس ٘تیزٝ اػتفبدٜ اص پٛؿؾ ٌیبٞی ٚ تضییٙبت دس آٖ اص إٞیت بعی ثشای اتبق ٞبی دٚثّىغ فُٕ ٔیفٙٛاٖ حی

 ثبالیی ثشخٛسداس اػت(.

 الگًَای ياحذَای مسکًوی پایذار -8

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 4تب  1ٔؼىٗ پبیذاس دس تلبٚیش ؿٕبسٜ پغ اص ثیبٖ اكَٛ عشاحی ٔؼىٗ پبیذاس، اٍِٛٞبی ا٘ٛاؿ ٔختّف     
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 وتیجٍ گیری -8

 عشاحی دس ایذٜ ایٗ. اػت ؿذٜ ٔغشح ٔحیغی فّْٛ ثش ٔؼّظ ٚ غبِت فىشی اٍِٛی فٙٛاٖ ثٝ پبیذاسی ایذٜ اخیش ٞبی دٞٝ دس    

 اص ثشخی. اػت یبفتٝ ثشٚص فشكت عجیقت دٚػتذاس ٚ ا٘ؼب٘ی وبسآ، ٔحیغی ایزبد ثشای ٔقیبسٞبیی ٚ اكَٛ اسائٝ عشیك اص ؿٟشی

 فضبٞبیی. ا٘ذوشدٜ ویذ تأ ٔب٘ذٌبس ٚ پزیشصیؼت ایٌٛ٘ٝ ثٝ ٞبثبٕٞؼتبٖ ٌؼتشؽ ٚ تمٛیت ،ایزبد ثش پبیذاس ؿٟشی عشاحی اكَٛ

 ثٝ وٝ ٞبییثبٕٞؼتبٖ. ثبؿٙذ ٌشفتٝ ؿىُ پبیذاسی ٔحیغیصیؼت ٚ التلبدی ارتٕبفی، اكَٛ ثب ٔحّی، ارتٕبفبتی فٙٛاٖ ثٝ وٝ

 فبلذ ٚ فشػٛدٜ وبسآٔذ، ٘ب ٞبیثبفت اص ثؼیبسی ٘یبص ٟ٘ب، آ ثش وٓ حب ؿَٕٛ رٟبٖ اكَٛ اص اػتفبدٜ ٚ تٛػقٝ عشاحی، سػذٔی ٘ؾش

 اػت، ثٛدٜ آٖ تذلیك پی دس تحمیك ایٗ آ٘چٝ أب .ثبؿذ ایشاٖ دس ٔب أشٚصی ؿٟشٞبی دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ٔىبٖ حغاِمبی  تٛاٖ

 پبیذاسی عشاحی ٔؼىٗ پبیذاس ثب تٛرٝ ثٝ اكَٛ پبیذاسی دس ثبٕٞؼتبٖ ٞب ثٛدٜ تب اص ایٗ عشیك ٔیضاٖ پبیذاسی افضایؾ یبفتٝ ٚ

دس تحمیك حبضش ثٝ ٔٙؾٛس دػتیبثی ثٝ ٔؼىٗ پبیذاس دس  فالٜٚ ثش ص٘ذٌی فشدی، ثب ص٘ذٌی رٕقی ػبوٙبٖ ٘یض پیٛ٘ذ ثشلشاس وٙذ.

وبِجذی، تبسیخی، فشٍٞٙی ٚ اوِٛٛطیىی ٔٛرٛد اكِٛی پیـٟٙبد ؿذٜ اػت وٝ تجّٛس آٖ ٝ صٔیٙٝ ثبٕٞؼتبٖ ثیـٝ حجیت ثب تٛرٝ ث

دس پالٖ ٞبی پیـٟٙبدی لبثُ ٔـبٞذٜ اػت. دس ایٗ ساػتب پبیذاسی اص وٛچىتشیٗ ٚاحذ صیؼت وٝ یه ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی اػت 

ثبٕٞؼتبٖ ٞب ٔٛسد پظٚٞؾ لشاس ٌشفتٝ ٚ ؿشٚؿ ٚ ثٝ ٚاحذٞبی صیؼت ثضسٌتش خٛاٞذ سػیذ. دس ایٗ پظٚٞؾ ٔؼىٗ پبیذاس دس 

پیـٟٙبد ٔی ٌشدد وٝ دس پظٚٞؾ ٞبی آتی ثٝ چٍٍٛ٘ی ساثغٝ ثبٕٞؼتبٖ ٞب دس ػغح یه ؿٟش پبیذاس پشداختٝ ؿٛد ٚ اص ایٗ 

 عشیك پبیذاسی  دس تٕبْ ػغٛح ثشلشاس ٌشدد.
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