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  چىیذُ
 لین یىی اص هَهَّ ّبیی اػت وِ اخیشا دس وـَس هب هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت.لهٔوبسی ّوؼبص ثب ا ٍ هٔوبسی پبیذاس 

ًگبّی ثِ هٔوبسی ثَهی هٌبًك هختلف ایشاى، حىبیت اص ؿٌبخت خلَكیبت هحیٌی، ثِ ٍیظُ اللیوی پٌِْ ّبی هتٌَّ 

، چبسُ اًذیـی َّؿوٌذاًِ ًیبوبى هب ثشای اػتفبدُ ّش چِ ثیـتش اص هَاّت ًجیٔی ٍ همبثلِ ثب هـىالت ٍ ًبٌّزبسی ایشاى

َّیت هٔوبسی ٍ ؿْشػبصی دس ػَاحل  هٔوبسی ثَهی ثٌذسخویش، ؿْشی وِ ٍارذ اسصؽ، هحیٌی آى داسد.-ّبی اللیوی

ثٌبثشایي  َدُ ٍ داسای َّیت خبف هٌٌمِ خَد هیجبؿذ.خلیذ فبسع هیجبؿذ دلیمب هٌٌجك ثب ؿشایي هحیٌی ٍ اللیوی ث

ًْب دس فوبّبی رذیذ ایزبد هیىٌذ.ایي آى صهیٌِ اسصؿوٌذی ثشای اػتفبدُ اص آؿٌبخت ایي هٔوبسی ٍ ساُ وبسّبی ثَهی 

ی ثِ دس ایي تحمیك هٔشفی ٍ ؿٌبخت اسصؿْب ٍ ویفیت وبلجذ همبلِ، اٍلیي همبلِ سارْ ثِ هٔوبسی ثَهی ثٌذسخویش هیجبؿذ.

وبلجذی رْت ًشاحی پبیذاس دس ایي هٌٌمِ –وبس سفتِ دس هٔوبسی ثَهی ثٌذسخویش ثب ّذف وبسثشد ایي ساُ وبس ّبی اللیوی 

هٌشح هیـَد. دس ایي ساػتب ًوًَِ ّبیی اص هٔوبسی هؼىًَی ثٌذسخویش ثِ ٌَٓاى هزوَِٓ ای وِ توبهی ٌٓبكش اللیوی دس 

-پغ اص ثشسػی، همبیؼِ ٍ تحلیل ٍیظگی ّبی آًْب سا ُ وبسّبی اللیویذُ ٍ ل ؿ، هٔشفی ٍ تحلیى ثىبس ثشدُ ؿذُ اًتخبةآ

ًَّ ػبصهبًذّی فوبّبی پش ٍخبلی دس همیبع ٍاحذّبی هٔوبسی  ثَهی هٌبػت رْت ًشاحی دس ایي ثبفت اسائِ ؿذُ اػت.

خلَكی ٍ ًَّ تفىیه ٓشكِ ّبی  ،خلَكی ٍٓوَهی، تَالی فوبیی خبلی ٍ ثبفت ؿْشی ، ًَّ تفىیه ٓشكِ ّبی

یٌی ٍ اللیوی، هٔوبسی وبلجذی حٓوَهی، تَالی فوبیی خبف، تَرِ ثِ ؿشایي ارتوبٓی ٍ فشٌّگی، اًٌجبق ثش ؿشایي ه

ٍیظُ ٍ ربلت تَرْی دس ایي هٌٌمِ ثِ ٍرَد آٍسدُ اًذ ٍ ًی ػبلیبى ػبل ٍ ثب اًجبؿت تزشثیبت ًؼل ّبی هختلف ثِ 

 هیتَاى اص آًْب ثشای فوبّب ٍ ًیبصّبی رذیذ ثْشُ هٌذ ؿذ. تىبهل لبثل تَرْی سػیذُ اًذ وِ اهشٍصُ ثِ خَثی
 

 هٔوبسی ثَهی ثٌذسخویش، هٔوبسی پبیذاس ، هٔوبسی ّوؼبص ثب اللین ّای ولیذی: ٍاشُ
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 همذهِ  -1
ًِشیِ تَػِٔ پبیذاس ٍ  لفِ ّبی اللیوی هی ثبؿذؤدس ًشاحی هٔوبسی دس دًیبی اهشٍصتَرِ ثِ هحیي ٍ ه هَهَّ ّبی اػبػی     

هٔوبسی پبیذاس اهشی فشاگیش ثَدُ ٍ هبًٌذ گشایؾ "دس ٍالْ  اًگیضتشیي هَهَٓبت هٔبكش اػت. ٍ دس پی آى هٔوبسی پبیذاس اص ثحج

ّبی لجل ثِ ػجه هٔوبسی هٌزش ًوی ؿَد ٍ ثب ٍرَدی وِ دغذغِ اكلی آى هشثَى ثِ هؼبلِ هحیي صیؼت اػت اص توبهی 

 .ُ  اص هلبلح ٍ اًشطی تَرِ وشدُ اًذ ثْشُ هیگیشدگشایؾ ّبی پیـیي وِ ثِ هؼبلِ تملیل اػتفبد

ّذف اص آى ثیبى الگَّبی هؼىي ّوؼبص ثب اللین ٍ ثشسػی ٍیظگی ّبی هٔوبسی ػٌتی اص ًِش پبیذاسی ٍ تَرِ ثِ ًىبت هخجت ٍ  

ًذ ثِ ٌَٓاى لبثل تٌجیك ثب ؿیَُ صًذگی اهشٍصی ثب ثْشُ گیشی اص هضایبی تىٌَلَطی دس ًشاحی هحیي هؼىًَی اػت وِ هی تَا

یه الگَی هٌبػت رْت پبیذاسی هٔوبسی ایشاى ثب تَرِ ثِ اللین خبف هٌشح ؿَد . ایي هؼألِ اص آًزب اّویت ثیـتش هی یبثذ 

هی ثبؿٌذ ٍ اص ایي ًشیك ثبٓج اص دػت  وِ ثذٍى تَرِ ثِ هٔیبسّبی اللیوی-وِ ًگبّی گزسا ثِ ثؼیبسی اص ػبختوبًْبی رذیذ 

ًـبى هی دّذ وِ ایي ثٌبّب داسای ػشهبیِ ّبی هلی فشاٍاًی هی ؿًَذ . دس  -ػبختِ هی ؿًَذ« شطی هلشف ًبهتٔبسف اً» سفتي 

اللیوی هَسد تَرِ ًؼل رذیذ  ) هؼىًَی ( ایشاى هی تَاًذ ثٌَٔاى یه الگَی هٌبػت ًشاحیٍ ثَهیایي هیبى هٔوبسی ػٌتی 

 .هٔوبساى لشاس گیشد

ػت وِ حذاوخش اػتٔذاد ّبی هحیٌی ثشای آػبیؾ هلشف وٌٌذگبى ػَد هی هی تَاى گفت ًشاحی پبیذاس ًَٓی اص هٔوبسی ا"

ٍ ساّىبسّبی َّؿوٌذاًِ ای دس ایي ساُ ثِ وبس هی گیشد دس حبلی وِ ؿشایي ًبهٌلَة حبكل اص ػبخت ٍ ػبص سا  رَیذ ٍ اثضاسّب

هَلٔیت ثِ خَثی پبػخ هؼبٓذ  ثِ حذالل ػَق هی دّذ. ػبختوبى ّب اص هشحلِ ًشاحی ٍ ًحَُ اػتمشاس هی ثبیؼت ثِ ؿشایي ٍ

 (94: 1382)احوذی،"همبثلِ ثب ًجیٔت سا ثِ حذالل ػَق دٌّذ. دٌّذ دس حبلی وِ هَارِْ ٍ

صهیٌِ  لزا اص ًِش پبیذاسی هٔوبسی گزؿتِ ایي دیبس چِ ثِ ٍاػٌِ ًَّ ًگشؽ ثِ اًؼبى ٍ هحیي ٍ چِ اص ثبثت ساّىبسّب،

هتي  "ایشاى اص ًجیٔت ٍ ًیشٍّبی آى اخز ؿذُ)ًَس، آة، ثبد ٍ خبن( ٍ لَیبهجبًی هٔوبسی "اسصؿوٌذی ثشای وبٍؽ هی ثبؿذ. 

 (96: 1382)احوذی، "گشا، صهیي هذاس ٍ رضء الیٌىف هحیي اػت.

چبلـی وِ ًشاحبى ثٌبّبی رذیذ ثب اى سٍ ثِ سٍ ّؼتٌذ چگًَگی ساثٌِ ػبختوبى ٍ ؿْش ثب هحیي ًجیٔی اػت ثذیي هٌَِس 

وِ ًِ چَى ػٌت گشایبى ثِ اًىبس تىٌَلَصی سٍصآهذ ٍ ؿیَُ ّبی ًَیي ٓلوی دس كٌٔت ثپشداصد  "ثبیذ رشیبى فىشی اختیبس ؿَد 

ًِ چَى تزذدگشایبى توبهی هفبّین هٔوبسی ػٌتی ٍ گزؿتِ فشٌّگی سا ثِ ثبد اًتمبد گیشد ٍ ًِ چَى گشٍُ ّبی هیبًِ سٍ ثِ 

وِ دس آى چیضی ثِ دلیل هتزذد ثَدى ٍ یب ثِ ػجت  ػَی یه هٔوبسی التمبًی گبم ثشداسد. ثبیذ رشیبى فىشی اًتخبة گشدد

تٔلك ثِ هٔوبسی گزؿتِ حبیض اسصؽ ٍ اّویت ًوی گشدد ثلىِ ایي دسػتی ٍ كالثت اكَل ًشاحی اػت وِ دس وبًَى تَرِ لشاس 

ایزبد دلیمب هٌٌجك ثب ؿشایي هحیٌی ٍ اللیوی ثَدُ ٍ ثب  ( هٔوبسی ثَهی ثٌذسخویش46-47: 1382)هْذٍی ًظاد، "هی گیشد.

یٌی پبیذاس ٍ هٌبػت صًذگی اًؼبى ثش ًجك اكَل ٍ سٍؽ ّبیی ؿىل گشفتِ اػت وِ ًِ تٌْب تخشیت ٍ هبیْ ّبی ثش هحیي حه

ثب ؿشایي  یلَدگی هحیي صیؼت، هلشف حذالل اًشطی ّبی فؼیلی ٍ ّوضیؼتآویل ًوی وٌذ ثلىِ حفَ هٌبثْ ًجیٔی، ٓذم حت

 ْشػبصی سا وِ اص اكَل اٍلیِ هٔوبسی پبیذاس ٍ ًَیي اػت دس دػتَس وبس خَد داسد.ًجیٔی ٍ اللیوی اص ًشیك تذاثیش هٔوبسی ٍ ؿ

لزا ثِ ًِش هیشػذ تذاٍم ًگشؽ فَق ثب ثِ وبسگیشی ساُ وبسّب ٍ في آٍسی ّبی همذٍس هٔبكش ثتَاًذ هؼیش رذیذی دس هٔوبسی ایي 

 دیبس ثبص وٌذ.

ثٌذسخویش ثِ ٌَٓاى هَهَّ اكلی هٌبلِٔ پشداختِ ٍ پغ اص آى  دس ایي همبلِ اثتذا ثِ ؿشح ٍیظگی ّبی اللیوی، رغشافیبیی

وبلجذی رْت ًشاحی -هٔشفی فٌَى ٍ ؿگشدّبی ثِ وبس سفتِ دس هٔوبسی ثَهی ثٌذسخویش ثب ّذف وبسثشد ایي ساُ وبسّبی اللیوی

 هٌشح هی ؿَد.ٍ تَػِٔ دس هٔوبسی رذیذ ؿْشی پبیذاس دس ایي هٌٌمِ 
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 ی ٍ اللیوی بٌذرخویرٍیصگی ّای جغرافیایی، هحیغ -2

 ٍیصگی ّای جغرافیایی ٍ هحیظ 1-2
 115ّىتبس ٍ ٍػٔت حشین  43135اػت ٍ هؼبحت لبًًَی ّشهضگبى  ؿْشػتبى ثٌذسخویش، یىی اص ؿْشّبی ػبحلی اػتبى     

جت ثِ دلیمِ ًَل ؿشلی ًؼ 34دسرِ ٍ  55ٍ دس  دلیمِ ٓشم ؿوبلی 57دسرِ ٍ  26  وِ دس هَلٔیت رغشافیبیی ویلَهتش هشثْ

ؿوبل ثِ وَُ ٍ اص رٌَة ثِ دسیب ٍ تٌگِ وِ اص  لشاس گشفتِ اػتػٌح دسیب اص هتش  15استفبّ حذٍد  دس ًٍلف الٌْبس گشیٌَیذ 

غشة ثٌذسٓجبع  ویلَهتشی 85حذٍد   ٍ حذ فبكل گشدد غشة ثِ دّؼتبى دطگبى هٌتْی هی اص ؿشق ثِ دّؼتبى پل ٍ اص خَساى،

 (1)تصویر.اػت لْ ؿذُویلَهتشی ؿشق ثٌذسلٌگِ ٍا 110ٍ 

 

هَلیت جغرافیایی شْر بٌذرخویر :1تصَیر  

 ٍیصگی ّای اللیوی بٌذرخویر ٍ ظَاحل خلیج فارض  2-2
دسرِ ػبًتی گشاد ٍ  2637هتَػي دهبی دُ ػبلِ  گشم ٍ هشًَة لشاس داسد وِ، دس اللین  دس تمؼیوبت اللیویثٌذسخویش       

هیلی هتش ٍ هیضاى هتَػي  3672دسرِ ػبًتی گشاد ٍ تجخیش ػبلیبًِ  35313ٍ  18 دهبی دُ ػبلِ هیبًگیي حذالل ٍ حذاوخش

تبثؼتبى ّب ًؼجتب "ٍ  دس ػَاحل خلیذ فبسع لشاس گشفتِ اػت.  ثبؿذ هیلی هتش هی171ػبل اخیش حذٍد  20ثبسًذگی ػبلیبًِ 

آفتبة دس فلَل  ب دسیب ٍ تبثؾ ٓوَدیًَالًی ٍ صهؼتبًْب فمي دس دٍ هبُ دی ٍثْوي َّا تب حذی ػشد اػت. ثذلیل هزبٍست ث

 (68، 1384)دوتش ٍحیذ لجبدیبى،".ثْبس ٍتبثؼتبى، هیضاى تجخیش آة دس هٌٌمِ ثؼیبس صیبد ٍ سًَثت َّا ًیض صیبد اػت
 ٍیصگی ّای هؼواری ٍ شْرظازی بافت لذین بٌذرخویر -3

-اػت: الف بع هَسد تزضیِ ٍ تخلیل لشاس گشفتِدس ػِ همی (2)تلَیش دس اثتذا ٍیظگی ّبی وبلجذی ثبفت لذین ثٌذسخویش    

همیبع هٔوبسی ته ثٌب وِ -همیبع ؿْشی وِ ؿبهل فشم وبلجذی ثبفت، اػتخَاى ثٌذی فوبّبی ٓوَهی هٌِش ؿْشی اػت. ة

 همیبع رضییبت هٔوبسی. -ؿبهل رْت، فشم ٍ ًخَُ اػتمشاس ثٌب،ػیؼتن غیش فٔبل خَسؿیذی، ػٌَح ػجض ٍ ًَّ هلبلح اػت. د

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 : بافت لذین بٌذرخویر2تصَیر                                                                          
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 همیاض بافت شْری 1-3

  فرم والبذی بافت  1-1-3
ی ٍ لشاس داؿتي ثٌذسخویش دس اللین گشم ٍ هشًَة ثبٓج ؿذُ وِ ثبفت لذین ثِ كَست ًیوِ هتشاون ٍ دس ػبختوبى ػبص     

 ایزبد ؿْش هالحِبت اللیوی دس ًِش گشفتِ ؿَد.

سٍاثي هٌٔی داسی ٍرَد داسد چشا  "تشاون ٍ فـشدگی"هیبى هفَْم ؿْش پبیذاس ٍ هفبّین »میمبت رذیذ ًـبى دادُ اػت وِحت

ؿیذی وِ تبهیي آػبیؾ اللیوی ٍ كشفِ رَیی دس هلشف اًشطی ثِ ٓلت تملیل ػٌَح اثٌیِ ٍ ثبفت ؿْشی دس هٔشم تبثؾ خَس

 ( ٍرَد ًؼین خٌه دسیب ٍ هشٍست اػتفبدُ اص آى اص ًشیك ثِ دسٍى47-48: 8گلىبس،«)ٍ اص ًشیك ایزبد فـشدگی كَست پزیشد

ى ثِ داخل ثبفت ٍ ّوچٌیي لضٍم خبلی ثَدى دٍس خبًِ ّب تب حذ اهىبى ثِ هٌَِس گشدؽ ثبد دس اًشاف ػبختوبى آوـیذى 

ثِ وَچه تشیي ثلَن ّبی هوىي ّؼتٌذ. ثشٍى گشایی ٍ داسا ثَدى ون تشیي ثذًِ  َٓاهل هَحش دس تمؼین ثبفت لذین ثٌذسخویش

ثبفت ؿْشی ساثِ ثلَن ّبیی هزضا وِ ّشیه اص دٍ یب چٌذ  هـتشن دس ّوؼبیگی ّب ثب ّذف ثیـتشیي اػتفبدُ اص رشیبى َّا،

 (3ٍاحذ هؼىًَی تـىیل ؿذُ اًذ، تفىیه وشدُ اػت.)تلَیش 

 دارا بَدى ووتریي بذًِ هشترن درّوعایگی : 3تصَیر                                            

 َّا، بافت شْر ّا با ّذف بیشتریي اظتفادُ از جریاى                                                         

 ِ ّر وذام از یه تا و را بِ بلَن ّای هجسای وَچه                                                         

 .معین هی وٌذتشذُ اًذ  چٌذ ٍاحذ هعىًَی تشىیل                                                         

 

 ثلَن ّب تَػي وَچِ ّبیی ًؼجتب تٌگ ٍ ٓشین ًٍیوِ هحلَس احبًِ ؿذُ اًذ تب حذاوخش َّاخَس داؿتِ ثبؿٌذ. اص ًشف دیگش

ثِ ًَس ولی (.»4دی ثشای ثٌبّب ثِ خلَف هٔبثش ایزبد هی ًوبیذ وِ ثؼیبس هٌلَة اػت )تلَیش ایي ًَّ فشم ثبفت، ػبیِ صیب

 خلَكیبت ثبفت ؿْشی دس ایي وشاًِ ثِ ؿشح  ریل اػت:

 ثبفت ؿْشی ًیوِ هتشاون -الف

 فوبّبی ؿْشی ًیوِ هحلَس -ة

 (70: 1384، لیبدیبى«.)گؼتشؽ ؿْشّبی ػبحلی دس اهتذاد وٌبسػبحل ٍ رْت آى سٍ ثِ دسیب -د
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 اظتخَاى بٌذی فضاّای ّوگاًی 2-1-3
ًحَُ ؿىل گیشی هٔبثش دس ثبفت لذین ثِ ًحَی اػت وِ ثبدّبی غبلت ٍ هٌبػت )ؿوبل ٍ ؿوبل غشثی( دس آى رشیبى یبفتِ     

ن ثٌذسخویش وَچِ ٍ تب حذاهىبى وَچِ ّب ثِ ػوت دسیب وـیذُ ؿذُ اًذ تب ثبد خٌه دسیب ساثِ داخل ثبفت ثىـبًٌذ. دس ثبفت لذی

 (5ٍ6ثي ثؼت ثِ ًذست ٍرَد داسد ٍ ثلَن ّب تَػي وَچِ ّب احبًِ ؿذُ اًذ تب حذاوخش ػٌَح َّاخَس داؿتِ ثبؿٌذ)تلَیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظایِ دار با بذى ّای دارای بازشَ: وَچِ ّای  باریه ٍ ًیوِ هحصَر ٍ 5رتصَی

ایي اهىاى را فراّن وردُ اًذ وِ ًعین دریا ٍ باد  تا ػوك خاًِ ّا جریاى داشتِ 

 باشذ.

 ػىط لذیوی هحلِ باال-: هٌظر شْری7تصَیر 
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 هٌظر شْری 3-1-3
هلبلح ثٌبّبی هختلف هحلِ ّبی لذیوی ثٌذسخویش ثب ٍرَد تفبٍت ّبیی اًذوی وِ ثب یىذیگش داسًذ ثِ ٍاػٌِ اللین خبف ٍ     

 هَسد اػتفبدُ ٍ ّوچٌیي تلَیشی ّوبٌّگ سا دس هٔشم ًوبیؾ لشاس هی دٌّذ.

یىپبسچگی استفبّ ػبختوبى ّب ٍ هلبلح ثىبسثشدُ دس ًوب ٍ هٔوبسی  ًوبی ثبفت ًوبیـگش ًیوِ هتشاون ثَدى ٍاحذّبی هؼىًَی،

ًذُ ثِ ؿْش ًوبیی خبف ثخـیذُ ثِ ( اًذٍد ػفیذ هبیل ثِ خبوؼتشی وِ ّوِ ػبختوبى ّبی لذیوی سا پَؿب7اػت.)تلَیش

ًَسی وِ آى اص ًِش اللیوی ثؼیبس هٌبػت اػت. ٌٓلش دیگشی وِ دس ًوبی ثبفت خَدًوبیی هیىٌذ ثبدگیش ّب ّؼتٌذ وِ آخشیي 

  هشحلِ ػبختوبى سا ثب پش ٍ خبلی وشدى حزن ػیوبی ؿْش سا یىپبسچِ ٍ ّوبٌّگ وشدُ اػت.

 

 

 

 

 

 

 

: فضاّای پرٍخالی بافت باػث  اختالف فشار 6تصَیر

 تعْیل هی وٌذ.  شذُ ٍ جریاى َّا را
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 همیاض هؼواری ته بٌا 2-3

 ْت بٌاج- 1-2-3
ثٌبثشایي تب حذ اهىبى  گشهبی تَام ثب سًَثت صیبد اػت. ثْتشیي ساُ حل ثشلشاسی رشیبى َّاػت. هـىل اكلی اللین ثٌذسخویش،    

اص وَساى َّا اػتفبدُ ًوَد. ثبد یىی اص ٌٓبكش آة ٍ َّایی هْن هٌٌمِ اػت ٍ دس تٔییي هَلٔیت ٍ ٌٓبكش ثبد یىی اص ٌٓبكش آة 

اػت ٍ دس تٔییي هَلٔیت ٍ ٌٓبكش ؿْشی ٍرْت گیشی هٌبػت هؼىي ًمؾ هَحشی داسد ثِ گًَِ ای وِ  ٍ َّایی هْن هٌٌمِ

 (8ٍ9.)تلَیشرْت گیشی توبم خبًِ ّبی ػٌتی ثِ ػوت ثبد غبلت هٌلَة هیجبؿذ تب ثتَاًذ حذاوخش رشیبى َّا سا دسیبفت وٌٌذ
 

 
 ضاّای داخلیحروت باد در ف-ی زادگاى(حلحوسُ ظا): پالى خاًِ لذیوی 8تصَیر 
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 ًحَُ اظتمرار بٌا فرم ٍ 2-2-3
هحؼَة  ایزبد ػبیِ ٍ ثشلشاسی رشیبى َّا دس داخل ػبختوبى اص هْوتشیي َٓاهل هَحش دس ًشاحی ٍ هٔوبسی دس ایي هٌٌمِ    

ّبی ٓشین دس  ّب ٍ ّوزَاسی ثب فوبی ثبص ثیشًٍی، ٍرَد ثبدگیش ٍ ػبیجبىیه الیِ ثَدى فوب ،هی گشدد. ٍرَد حیبى هشوضی

لَسیت صیبد حیبى حاص ًشف دیگش حزن هىٔت، ه رلَی ػبختوبى، اهىبى گشدؽ َّا سا دس داخل ػبختوبى فشاّن هی ػبصد.

ایَاى ّبی ٓشین ثب ػمف ثلٌذ دس هٔوبسی لذین ثٌذسخویش ثبٓج ثِ حذالل سػبًذى ػٌَح افمی ٍػمف داس، اص رزة  هشوضی،

( ثبال ثَدى ػٌح آة ّبی صیش صهیٌی ٍ اّویت وَساى، احذاث 10)تلَیش .گیشی هیىٌذصیبد حشاست اص ًشیك تبثؾ خَسؿیذ رلَ

فوبّبی اكلی سا دس ػٌحی ثبالتش اص صهیي ٍ ٍرَد ثبدگیش ٍ ایَاى ّب سا هشٍسی هیؼبصد. وِ ثشای فلَل گشم ٍ ؿت  هَسد 

 (11)تلَیش .اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ

 

 

 

 

 حروت باد در فضاّای داخلی-یوی )ػبذالجبار لایذزادُ(: پالى خاًِ لذ9تصَیر 

 

 ػبذالجبار خاًِ –: فرم ٍ ًحَُ اظتمرار بٌا 11تصَیر 

 لایذزادُ

  ػبذالجبار خاًِ –: فرم ٍ ًحَُ اظتمرار بٌا 11تصَیر 
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 ظغَح ظبس 3-2-3
ثؼیبس ثبالػت آة ٍ  ال ثبغچِ دس ثیـتش خبًِ ّبی لذیوی ثٌذسخویش ٍرَد داسد . چًَىِ سًَثت َّاثبغچِ ثِ ؿىل گَد    

ٍلی ایي ػٌَح ػجض ثِ دلیل وبّؾ  دسخت ًمؾ چٌذاًی دس خٌه وشدى َّا ثب اػتفبدُ اص خبكیت ثشٍدت تجخیشی ًذاسد

اص ًشف دیگش ٍرَد دسخت ٍ ػبیِ ووه ؿبیبًی ثِ وبّؾ  ثبصتبة اؿِٔ خَسؿیذ، هبًْ ثبالسفتي ثیـتش دهبی هحیي هیـًَذ.

خش خبًِ ّبی لذیوی دسخت وثِ ّویي دلیل اػت وِ دس ا (12. )تلَیش ًْب هیىٌذآیش دس حیبى ٍ دیَاسّبی هزبٍس گػٌَح آفتبث

 (13)تلَیش  .ًخل ٍرَد داسد ٍ دسوٌبسدس ٍسٍدی آًْب دسخت وَْس ٍرَد داؿتِ اػت

 خویربٌذر خاًِ ػبذالجبار: حیاط هروسی  13تصَیر                                                 

 

 بِ وارگیری ظیعتن ّا غیر فؼال با اظتفادُ از ػٌاصر هؼواری  4-2-3

 حیاط هروسی 1-4-2-3
وبّبی ثٌب سا ٍرَد حیبى هشوضی دس للت ثٌب ثِ گًَِ ای اػت وِ ثبٓج اػتفبدُ ثْتش اص وَساى ؿذُ ٍ اهىبى یه الیِ ثَدى ف     

دس ّشفوب ثب ثبص وشدى پٌزشُ ّبی سٍ ثِ حیبى اص یه ًشف ٍ پٌزشُ ّبی سٍ ثِ وَچِ اص ًشف دیگش تَْیِ  تحمك پزیش هی وٌذ.

اص ًشف دیگش لشاسگیشی پی دسپی فوبّبی پش ٍ خبلی (14.)تلَیش ٓشهی كَست گشفتِ ٍ اصؿذت گشهب ٍ سًَثت وبػتِ هی ؿَد

بد ًؼین سا ثب اػتفبدُ اص خبكیت ػبیِ ٍ آفتبة هْیب هی ًوبیذ ٍ هحلَسیت صیبد حیبى هشوضی ثب تٌبػجبت هختلف اهىبى ایز

  (15)تلَیش ثبٓج هی ؿَد وِ ایي فوبی ثبص هبًٌذ َّاوؾ ثشای فوبّبی داخلی ٓول وشدُ ٍ ثبٓج خشٍد َّای گشم هیـَد 

 

 

 خویر یاط هروسی درخاًِ ّای هحلِ لذیوی: ح 15تصَیر               هحصَریت زیاد باػث -: همغؼی از حیاط هروسی14تصَیر 

                                         ایجاد ظایِ ٍ برلراری وَراى                    
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 بادگیر 2-4-2-3

ذیوی یىی دیگش اص ٌٓبكش اللیوی اػتفبدُ ؿذُ دس ًشاحی هٔووبسی ثٌذسخویش ثبدگیش ّب ّؼتٌذ وِ دس ّوِ خبًِ ّبی ل    

ٓولىشد ثبدگیش ثذیي كَست اػت وِ ثبد هٌلَة سا گشفتِ ٍ آى سا ثِ ثِ داخل اتبق ّبی اكلی ػبختوبى »ثٌذسخویش ٍرَد داسد.

ثبدگیش دس ایي هٌٌمِ فمي اص ًشیك ربثزبیی َّا داخل ثٌب سا خٌه هیؼبصًذ ٍ . ٍ ثبٓج تَْیِ ٍ خٌىی هیـَد ّذایت هیىٌذ

 (16()تلَیش12ٍ17: 1384لجبدیبى،«)چْبس ًشفِ هی ثبؿٌذ

 ٍ اظتفادُ از درخت  در ٍرٍدی بیرًٍی خاًِدرخاًِ ّای لذیوی خویر بادگیر:  16تصَیر 

 

 ایَاى 3-4-2-3
وِ  هحؼَة هی ؿَد . دس فلَل گشم ایَاى دس ایي هٌٌمِ اص ػبیش ًَاحی ثضسگتش اػت ٍ فوبی ثؼیبس هْوی دس ػبختوبى »    

، صیشا دس ایَاى ّن تَْیِ ثِ خَثی یَاى اًزبم هی ؿَدفٔبلیت ّبی سٍص هشُ دس داخل ا، اغلت هذت آى حذٍد ًیوی اص ػبل اػت

هشوضی ٍ ّوچٌیي دس یه ٍ یب دٍ ػوت خبسد ثٌب ایَاى  . غبلجب دس دٍس تب دٍس حیبىگیشد ٍ ّن دس صیش ػبیِ لشاس داسدكَست هی 

 (10)تلَیش  (74: 1384)لجبدیبى، .«ّبی ٍػیْ ٍ هشتفْ ٍرَد داسد

 

 ارتفاع زیاد اتاق ّا 4-4-2-3 
تب چْبس هتش یب ثیـتش هی سػذ .  استفبّ اتبق ّب ًیض دس ایي هٌٌمِ اص ػبیش هٌبًك اللیوی ایشاى ثیـتش اػت ٍ استفبّ آى گبُ »    

 كَٔد وشدُ ٍ دس ًتیزِ دهبی َّا دس استفبّ پبییي تش اتبق وبّؾ دلیل ایي اهش ثذاى رْت اػت وِ گشهبی َّا دس فوبی داخل

 (75: 1384)لجبدیبى،.«صیش ػمف دس دٍ ًشف اتبق ، َّای گشم تَْیِ هی ؿَد هی یبثذ ٍ ثب ٍرَد پٌزشُ ّبی

 عاق ّا غالبا هعغح 5-4-2-3 

احذاث ًبق ّبی لَػی سایذ ًیؼت ٍ اوخش لشیت ثِ اتفبق ػبختوبى ّب داسای ثبم ّبی هؼٌح هی ثبؿٌذ . دس  دس ایي هٌٌمِ     

، ثِ دلیل خٌىی ًؼجی َّا ثش سٍی ثبم ٍ تبثؾ حشاست اص صهیي ٍ ثبم گشم ثِ آػوبى ًؼجتب ػشد ، فلَل گشم دس ؿت ٌّگبم 

هی خَاثیذًذ ٍ ربى پٌبُ اًشاف ثبم اغلت هـجه هی ثبؿذ تب ػبوٌبى ثش سٍی ثبم اص دیذ اًشاف هحفٍَ ثبؿٌذ  اّبلی ثش سٍی ثبم

 .ٍ دس ٓیي حبل اص وَساى َّا ثش سٍی ثبم اػتفبدُ وٌٌذ
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 فضای ته الیِ 6-4-2-3 

اتبق ّبیی وِ اص یه ػَ ثِ حیبى ٍ اص ػَی دیگش ثِ وَچِ ّب یب فوبی ثبص دیذ داسًذداسای ثبصؿَّبیی دس دس ّش دس رجِْ      

ثِ لحبٍ اّویت ثشلشاسی وَساى َّا ، ّش فوب ثبیذ "ّؼتٌذ تب اهىبى ثْشُ هٌذی وبهل اص وَساى َّا سا داؿتِ ثبؿٌذ. چشا وِ 

چِ ای ثشای ٍسٍد َّا دس هٌٌمِ فـبس ٍ دسیچِ ای ثشای خشٍد آى دس هٌٌمِ هىؾ ثبؿذ. ثذیي تشتیت ثْتش اػت ّش داسای دسی

 (237: 1382)هَلش، "فوب اص دٍ رجِْ ثب َّای آصاد دس استجبى ثبؿذ وِ ًجٔب یه الیِ ثَدى ػبختوبى سا هَرت هیگشدد

 

  پشت بام 7-4-2-3
اهىبى اػتفبدُ حذاوخش اص وَساى َّا سا فشاّن هی  پـت ثبم ثِ ٌَٓاى آخشیي ػٌح ثٌب، افضایؾ استفبّ ثٌب ٍ اػتفبدُ اص    

ًضدیىی ػَاحل دسیبّب دس ًی سٍص وِ آفتبة هی تبثذ، ػٌح صهیي ػشیْ تش اص دسیب گشم هیـَد ٍ دس ًتیزِ َّای هزبٍس »ػبصد.

ػشیْ تش اص دػت  ٌگبم ػٌح صهیي گشهبی سٍص ساصهیي كَٔد وشدُ ٍ ربی آى سا ًؼین خٌىی اص ػٌح دسیب پش هیىٌذ. دس ؿت ّ

وٌذ ٍ رشیبى هخبلف سٍص اص سٍی صهیي ثِ  دّذ ٍ آة دسیب گشم تش اص صهیي هی ثبؿذ لزا َّای گشم اص ػٌح دسیب كَٔد هی هی

ى هـخق اػت هی ٍ چَى رْت آ ذحؼَع هی ثبؿهوٌذ. ایي ثبد هالین تب چٌذ ویلَهتشی ػبحل  ػوت دسیب رشیبى پیذا هی

( ٍ ثِ ّویي ٓلت دس ایي هٌٌمِ ػمف 5:  1387لجبدیبى،«)رْت تَْیِ ػبختوبى هحًَِ اًشاف آى اػتفبدُ ًوَد اى اص آىتَ

ٍ خبًِ ّب ٓوَهب كبف ثَدُ ٍ ثشای فٔبلیت ّبی ؿجبًِ ٍ خَاة هَسد اػتفبدُ لشاس هیگشفتِ اػت. پـت ثبم داسی ربى پٌبُ ثَدُ 

 (16َّا ًـَد. )تلَیش َ هحشهیت هبًْ وَساىحفهـجه اػت تب هوي 
 

  اظتفادُ از هصالح با ظرفیت حرارتی ون 8-4-2-3
ٍ حشاست سا دس خَد رخیشُ ًوی وٌٌذ   دس هٌبًك گشم ٍ هشًَة ، اػتفبدُ اص هلبلحی وِ داسای رشم حشاستی ووی ّؼتٌذ»    

شاست سٍص ثشای ؿت كحیح ًوی حثْتش اػت . صیشا اص لحبٍ اللیوی ، هـىل اػبػی گشهبی ثیؾ اص حذ اػت ٍ رخیشُ ًوَدى 

ی دّذ ٍ حشاست ، صیشا چَة حشاست سا ثِ وٌذی اًتمبل هتشیي ًَّ هلبلح دس ایي هٌبًك اػت. ثِ ّویي دلیل چَة ثْثبؿذ

ٍ ثب ٍصؽ ًؼین ًؼجتب خٌه دس ؿت ، چَة حشاست خَد سا اص دػت  .، ثش سٍی ػٌح چَة ثبلی هی هبًذوؼت ؿذُ دس ًی سٍص

  (17( دس ًتیزِ اص چَة دس ثبم ٍ دسٍ پٌزشُ اػتفبدُ هیـَد.)تلَیش76: 1387لجبدیبى،«)هی دّذ

 اظتفادُ از هصالح بَم آٍرد حصیر ٍ تختِ ٍ چَب:   17تصَیر 
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 بازیافت ٍ اظتفادُ از هصالح بَم آٍرد 9-4-2-3

ػٌتی ایي هٌٌمِ داًؼت . دس  بی هٔوبسی ٍ ؿْشػبصیّثبصیبفت ٍ اػتفبدُ اص هلبلح ثَم آٍسد سا ًیض هی تَاى اص دیگش ػٌت     

تَلیذ هَاد ٍ هلبلح ػبختوبًی ًِ تٌْب ثِ هحیي ًجیٔی آػیجی ٍاسد ًوی ؿَد ثلىِ تبهیي هلبلح تب حذ هوىي اص هٌبثْ ثَهی 

ٍ دس هٌبًمی وِ ًی ٍرَد داسد ، اغلت خبًِ  دس وٌبس َّسّب ٍهشداة ّبی وٌبس سٍدخبًِ ّب ٍ دسیبّب» اػت ٍ ثَ آٍسد تلمی هیـَد.

( هلبلح ثىبس سفتِ دس 76: 1387لجبدیبى ،«)دس ایي ػشپٌبُ ّب صًذگی هی وٌٌذ ب ثب حلیش ػبختِ هی ؿَد ٍ افشاد تٌگ دػتّ

خبًِ ّبی لذیوی ثٌذسخویش ػٌگ ، چَة چٌذل ، حلیش،گچ هحلی )آّىی( ، تختِ ٍ هالت ؿل اػت. ایي هلبلح ثب تَرِ ثِ 

ػبصگبسی ثب ؿشایي اللیوی ٍ آة ٍ َّایی ٍ استجبى داؿتي ثب هٌبًك كبدس دػتیبثی ثِ هٔبدى اًٌجبق ٍ  هؼبیلی چَى ػَْلت

ثبصیبفت ثَدُ ٍ ثِ  وٌٌذُ چَة ثَدُ اػت .اص اًزب وِ دس هٔوبسی ػٌتی ایشاى اص هلبلح ثَهی اػتفبدُ هیـَد ، ایي هلبلح لبثل

 .اػت ٓجبست دیگش تزذیذ پزیش هی ثبؿذ ٍ دس ایي پبیذاسی هٔوبسی ثَهی ایشاى تبحیش گزاس

 

 همیاض جسییات هؼواری  3-3
ثؼیبسی اص هـىالت  خویش ثؼیبس ربلت تَرِ اػت ثذیي كَست وِ ٓالٍُ ثش صیجبیی،تَرِ ثِ رضییبت هٔوبسی دس ثٌذس    

 اللیوی ٍ فشٌّگی تَػي ایي رضییبت حل ؿذُ اػت :
ی َّا گشم هی ؿَد اػتفبدُ هی ؿَد وِ دس رلَی اتبق ّبی اكلی خبًِ هیجبؿذ ٍ ؿت ّب ٍ ٍلت ظایباى ّایی با ظمف چَبی:

 (18.)تلَیش ٍ دس صثبى هحلی ثِ آى ػبثبى هیگَیٌذ

 (19ثبالی ٍسٍدی خبًِ تٔجیِ ؿذُ ٍ دس تَْیِ ٍ تبهیي سٍؿٌبیی پـت ٍسٍدی ًمؾ داسد)تلَیش : رٍزى

ن وبسثشی هشٍسی داؿتِ فبٍ پٌزشُ ّب ٍ دسُ ٍ یشاق آالت ثِ وبس هی سفتِ اػت. دس هَاسدی چَى دسة هٌبصل فلضّحدس  : چذى

هبًٌذ دػتگیشُ ٍ دسوَة ٍ ّن رٌجِ تضییٌی داؿتِ هخل گل هیخ ّب. وبسثشد ایي فلض ثِ ٓلت همبثلِ ثب ػَلفبت ّبی هَرَد دس 

 آة ٍ َّاػت چشا وِ دٍساى اػتْالن چذى ثیـتش اص فلضات دیگش ثَدُ اػت .

آى هیـذًذ ٍ پغ اصآى ٍاسد حیبى هشوضی یٌٔی هؼتمین اص  فوبی ًیوِ ثبصی اػت وِ ثٔذ اص دس ٍسٍدی اكلی ٍاسد دّلیس:

 فوبی ثیشٍى ٍاسد حیبى ًوی ؿذًذ.

 

      :  رٍزى باالی در ٍرٍدی جْت تَْیِ َّا 19تصَیر                              ظایباى با ظمف چَب:   18تصَیر                    
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 ًتیجِ گیری : -5

ل خلیذ فبسع دلیمب هٌٌجك ثب ؿشایي هحیٌی ٍ اللیوی ؿىل گشفتِ ٍ داسای َّیت خبف خویش دس ػَاحهٔوبسی ثٌذس    

ثبؿذ ٍ ایي هٔوبسی دس همیبع خشد ٍ والى چِ اص ًِش وبلجذی ٍ چِ اص ًِش پبیذاسی ثِ ٍاػٌِ ًَّ ًگشؽ  هٌٌمِ خَد هی

. دس ٍالْ هٔوبسی ثَهی دس ذوٌذی ثشای اػتفبدُ هیجبؿثِ اًؼبى ٍ هحیي ٍ ّوچٌیي ساّىبسّبی هٔوبسی صهیٌِ اسصؿ

ػبصگبسی ثب اللین ػخت آى هٌٌمِ ثِ ساّىبسّبی ثؼیبس هٌبػجی سػیذُ اػت وِ ؿٌبخت آًْب ساّگـبی سػیذى ثِ 

 .ٌبػجی دس فوبّبی هٔوبسی رذیذ اػتالگَّبی ه

ٍ ًشاحی ّوؼبص ، سؿذ اسگبًیه تزذیذ پزیش ثٌبّبی ثَهی ثِ دلیل اػتفبدُ اص ػَختْبی غیش فؼیلی ٍ اًشطی ّبی پبن ٍ

تفبدُ اص هٌبثْ ، اػی ٍ حفَ اًشطی دس ػبخت ٍ ًگْذاسی، كشفِ رَین دس ساػتبی احتشام ثِ هحیي صیؼتثب ػبیت ٍ اللی

( تَرِ ثِ اًشطی الصم ثشای ًگْذاسی ٍ تٌِین ؿشایي ػٌگ ، چَة ، خبن ٍػبسٍد ٍحلیشٍ.... هبًٌذًجیٔی ثَم آٍسد )

ّب ٍ اػتفبدُ اص  ، رْت گیشی دسػت ػبختوبىبلی دس همیبع خشد ٍ والىی پش ٍ خهحیٌی ثب ًشاحی هٌبػت فوبّب

 ثبؿٌذ . ( پبیذاس ثَدُ ٍ ثِ ٌَٓاى الگَیی هٌبػت ثشای هٔوبسی اهشٍص هب هٌشح هی  Passiveػیؼتوْبی غیش فٔبل ) 

ثٌبثشایي اػت خویش اص اّویت خبكی ثشخَسداس آٍسدى ًیبصّبی سٍحی ٍ رؼوی ػبوٌبى دس هٔوبسی ثَهی ثٌذس)) ثش

، تَرِ ثِ ساثٌِ اًؼبى ٍ هحیي ٍ دس ًِش گشفتي ولیِ ؿشایي اللیوی، فشٌّگی، ارتوبٓی هٔوبسی ػٌتی دس ًْبیت ثب

همیبع اًؼبًی ؿىل گشفتِ وِ ثبٓج ایزبد حغ تٔلك ثِ هحیي ًجیٔی ، ٓاللِ هٌذی ثِ هحیي صًذگی ٍ حفَ هحیي 

 ( 45:1381((  ) غفبسی وٌیي هیگشدد .صیؼت تَػي ػب

، چشا وِ ًیبصّبی خَد سا ًؼجت ثِ اًشطی دس ػبیت خَد تبهیي هیىٌٌذ تی ثٌبّبیی پَیب ثِ حؼبة هی آیٌذبختوبًْبی ػٌػ

، ثذٍى آلَدگی وبس هیىٌٌذ ٍ سا دس تغییشات هحیي ػْین هیذاًٌذٍ ًِ تٌْب ثب ػبیت ٍ اللین خَد ػبصگبسًذ ثلىِ خَد 

لبثل ٌذّبی ػبختوبًی هوش ثبؿذ یب ثِ كَست هؼتمین دس هحیي صیؼت ّیچگًَِ هبیٔبتی سا وِ ثشای ًَّ دیگشی اص فشای

 .هلشف ًجبؿذ تَلیذ ًوی ػبصًذ

حیي صیؼت ػبلن هیـَد دس هٔوبسی ثَهی توبم اكَل هٔوبسی پبیذاس دس یه پشٍػِ وبهل وِ هٌزش ثِ ػبختِ ؿذى ه))

تٔبهلی پَیب ثب آى  گتش اػت ٍ دس تٔبدل ٍ، ّش رضیی ثخـی اص ول ثضس( دس ول ًگشی 153:1382(( ) ػفالیی تزؼن هیبثذ.

ُ لٌٔبت صهیي تب فٌَى ػبخت ، اص ؿىل ٍ اًذاصثٌذی ؿْشّب تب ٍاحذّبی ػبختوبًی . اص ؿجىِ ثٌذی ٍ ثلَنثِ ػش هی ثشد

 .ِٓ سا ایزبد هیىٌٌذ، ّوگی دس ولی یه پبسچِ لبثل تٔشیف ثَدُ ٍ پیَػتگی ٍ ٍحذت هزوٍَ ػبص

وٌبس ّوذیگش اص دیذ هٔوبسی ثَهی ٍ تَػِٔ آى دس ثٌذسخویش، ؿبخلِ ّبی هٔوبسی پبیذاس ٍ ًىبت  ًگبّی ربهْ ثِ ایي هَاسد دس

لبثل تَرْی سا دس ثش خَاّذ داؿت وِ دس ًشاحی پشٍطُ ّبی آتی دس ایي ؿْش لبثل اػتفبدُ خَاّذ ثَد. دس هزوَّ هی تَاى دس 

ی پبیذاس دس ثٌذسخویش، الگَّبی هٔوبسی پبیذاس ایي ؿْش سا ٌّگبم احذاث پشٍطُ ّبی هؼىًَی ثِ هٌَِس ًشاحی ٍ تَػِٔ هٔوبس

: رْت گیشی هٌبػت ثٌب ، اػتفبدُ اص حیبى هشوضی، اػتفبدُ اص ثبدگیش ٍ ایَاى،  سٓبیت ًوَد وِ ثشخی اص ایي الگَّب ٓجبستٌذ اص

فبدُ اص هلبلح ثب ُشفیت حشاستی ًشاحی اتبق ّب ثب استفبّ صیبد، ثىبسگیشی ًبق ّبی هؼٌح ٍ اػتفبدُ اص فوبّبی ته الیِ، اػت

ون ٍ اػتفبدُ اص پـت ثبم ّب ثِ ٌَٓاى آخشیي ػٌح ثٌب ٍ ًشاحی ػٌَح ػجض ٍ ... هی ثبؿذ، دس ًْبیت ًگبسًذُ هٔتمذ اػت ثب 

د، سا حفَ وشد ٍ ًؼل ثِ ًؼل هٌتمل ًوَثٌذسخویش هی تَاى هٔوبسی ثَهی  دس ؿْش سٓبیت ایي هَاسد دس ًشاحی ٍ تَػِٔ آى

هی ثبؿذ . وبسفشهبیبى پشٍطُ  خَد هؼتلضم ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی هؼئَلیي ٍ اسائِ آى ثِ ًشاحبى ٍ وِ ایي  
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