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 ّای هٌدی قاًَى از گیری بْرُ با  یی در هجوَعِ ّای هسکًَیگرا طبیعت

 (شْرگرگاى)ًوًَِ هَردی  سٌتی هسکي

 
 ، 2سید باقر حسیٌی، *1علیرضا رضایی

 ، عواری، داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحدشاّرٍدداًشجَی کارشٌاس ارشد ه 1

 
  تْراى هعواری ٍ شْر سازی علن ٍصٌعتگرٍُ هعواری، داًشکدُ  داًشیار 2

 
 چکیدُ

 
 تِ ًِ اػت ًاپزیشی رثشاى لغوِ عثیؼت تِ اعتشام ٍػذم هیـَد عثیؼت تشدى تیي اص تاػج سٍیِ تی ّای ٍػاص ػاخت گزسد هی ًِ سٍص ّش

 ػًٌَت ًوؾ. تاؿذ هی مهلشٍ هغیغی ٍ اًؼاى تیي پشهؼٌا پیًَذی تشهشاسی تیاًگش ػًٌَت ..صًذ هی اًؼاى صًذگی ٍهغیظ صیؼت هغیظ

 تِ ٍ  گشدآٍسدُ دسخَد سا آدهی رْاى دٌّذُ تـٌیل خاعشات ًِ هٌاًی یا پٌاّگاُ ػٌَاى تغت ًِ اػت خاًِ یا هؼًٌَی تٌای خلَكی

 تِ ٍ تَدُ عثیؼت دٍػتذاس ًِ ًوَد عشاعی ّای هزوَػِ هیتَاى صگًَِهؼالِ ایي اػت  تٌاتشایي . گشدد هی هـخق گزاسد هی ًوایؾ

 ؟یاتذ استواء آًْا دس ًٌٌذگاى صًذگی ارتواػی ٍتؼاهالت ًضًذ لغوِ تعثیؼ

تٌٌیي هغالؼات تَد  خَاّذ ٍهـاّذُ,  هلاعثِ,  پشػـٌاهِ ،پیوایـی تَكیلی ًاهِ پایاى ایي تغوین سٍؽًتایذ تغوین تا اتٌاء تِ  

 تا  هؼًٌَی ّای هزوَػِ دس كَست اعذاثد ًِ دٌّذُ ایي هغلة تَ ی ًـاىًتاتخاًِ ای ٍ ّوضٌیي هلاعثِ تا هتخللاى عَصُ هؼواسا

 هی ؿَد. ػالن صیؼت ٍهغیظ ارتواػی تؼاهالت استواءػثة ػٌتی  هؼٌي ّای هٌذی هاًَى اص گیشی تْشُ

 

 

  گشگاى، خَدتؼٌذگی ، صیؼت هغیظ،  هزوَػِ ّای هؼًٌَی،  یؼت گشاییعث:  کلیدی ّای ٍاژُ
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 هقدهِ 
 آتادی. گیشد هی ؿوَل دس ًیض سا گـتِ تشپا كَم هلاّین تِ تخـیذى ػیٌیت تشای آدهی ػَی اص ًِ ّایی هٌاى ػًٌَت ٍاطُ

 ػوَهی تٌای یا ًْاد پشداختِ ًوؾ ایلای تِ آى دس هزتوغ ػًٌَت ًِ تَدُ ای كغٌِ ّوَاسُ خَد ؿْشی كضای تا ّوشاُ

 ػٌاى ّن گشدیذُ ًایل ًْایی هولَد تِ آى دس كشد ًِ هٌاًی یؼٌی خلَكی خلَتٌذُ تا خاًِ پَؿیذُ تزؼن سا ػوَهی ػًٌَت

 اسصاًی عثیؼت تش آًضِ تِ ّوَاسُ هغیظ ایي. آٍسًذ هی تَرَد سا( ًل هغیظ) یٌذیگش هؼیت دس خاًِ ٍ ًْادی، آتادی.اػت تَدُ

 ٍاتؼتِ، داساػت ًیض سا خَد اختلاكی ّای ٍیظگی، ػوَهی ًیلیتْای تَدى داسا تش ػالٍُ ًِ اًذاصی صـن تِ یؼٌی، اػت گـتِ

 ػًٌَت ػوَهاً ها اهشٍص .یاتذ هی دػت ًیض عثیؼی هٌاًی تا كویویت تشهشاسی تش دال هلَْهی تِ ػًٌَت تشتیة تذیي. تاؿذ هی

 ًوی ٍ هادی كشكاً تشداؿتی، دیگش ػثاست تِ. ًوایین هی تثذیل پا صیش دس صهیي هشتؼی هتش صٌذ ٍ ػش تاالی دس ػولی داؿتي سا

 تیي پشهؼٌا پیًَذی تشهشاسی تیاًگش ػًٌَت. تخـذ هی ًیلی ٍ ٍرَدی هلَْهی تشداؿت ایي تِ ٍػاع. دّین هی اسائِ آى اص

 آًٌِ،  ؿْشّا ػاصًذُ هٌن: »  خَاًین هی اگضٍپشی ػي احش اسى  ؿاػشاًِ ٍ ػوین هتي تاؿذدس هی هلشٍم هغیغی ٍ اًؼاى

 خاى دل دس سا داًِ آى ٍ ًشدُ ػذ سا تاد ساُ هي.  تاد هؼیش دس ػشگشداى تَد ای داًِ تٌْا ًاسٍاى  تاصداؿتِ سكتي اص سا ًاسٍاى

 . تشٍیٌذ اى اص پاى یضداى اكتخاس تِ ػشٍ دسختاى تا گزاسم هی

 

 پژٍّش ضرٍرت
 تِ. داسد سا گشدؿگشاى، رزب ّوضٌیي ٍ ای هٌغوِ اب ٍ َّایی لغاػ اص ای ٍیظُ رایگاُ گشگاى تخلَف ؿوالی ًـَس ؿْشّای

 هؼٌي ّای هٌذی هاًَى اص گیشی تْشُ تا  هؼًٌَی ّای هزوَػِ اًذاصی ساُ تا هٌاػة َّایی ٍ آب ةهٌاػ ؿشایظ داؿتي دلیل

 . یاتذ هی سًٍن ایي ؿیَُ عشاعی ًشدى سا ػٌتی

 

 تحقیق اّداف

هلی اّذاف اًَاع: الق  

 ارتواػی تؼاهالت دٌّذُ ٍاستوا گشایی عثیؼت.1

 اص تشگشكتِ عشاعی اكَل تش تأًیذ تا ارتواػی تؼاهالت استواء ٍ صًذگی عثیؼی هغیظ ًیلیت استواء. 2

 .ایشاًی گزؿتِ ػٌتی هؼواسی

 

 هعرفی
  گلستاى استاى 

 یٌی( ؿَد هی گلتِ ّیشًاًیا یًَاًی تِ ًِ) گشگاى. اػت گشگاى اػتاى ایي هشًض. اػت ایشاى ؿوالی ّای اػتاى اص گُلِؼتاى اػتاى

 سا ًـَس ًل هؼاعت دسكذ 3/1 ًیلَهتشهشتغ  7/20437 هؼاعت تا تاىاػ ایي. اػت تَدُ تاسیخ عَل دس ایشاى هْن ؿْشّای اص

 الٌْاس ًلق اص ؿشهی عَل 56 0  11َ  تا 53 0  50َ  ٍ ؿوالی ػشم 38 0  8َ   تا  36 0  25َ تیي اػتاى ایي. دّذ هی تـٌیل

 الٍ هاصًذساى اػتاى ٍ خضس دسیای تِ ؿشب اص، ػوٌاى اػتاى تِ رٌَب اص، تشًوٌؼتاى ًـَس تِ ؿوال اص. اػت ؿذُ ٍاهغ گشیٌَیش

 13 ؿاهل اػتاى ایي 1387 ػال اػلٌذهاُ دس ًـَسی توؼیوات آخشیي تشاػاع. اػت هغذٍد خشاػاى اػتاى تِ ؿشم اص

  ،ًاللِ، ًتَل آتاد ػلی، تٌذسگض، ًشدًَی، آصادؿْش، ساهیاى، گویـاى، تشًوي، گٌثذًاٍٍع، گشگاى، هال آم ًاهْای تِ ؿْشػتاى

 آخشیي تشاػاع گلؼتاى اػتاى سٍػتایی ٍ ؿْشی روؼیت. اػت تَدُ ًلش 1.650.000 عذٍد 1383 ػال دس ىاػتا روؼیت

 ٍ گشگاى ؿْش دٍ تٌْا، اػتاى دس. اػت سٍػتایی ًلش 894539 ٍ ؿْشی ًلش 732699 اص ػثاست ؿذُ اًزام ػشؿواسی ٍ تشآٍسدّا

 سٍػتاّای دس ّا هاصًذساًی، داسًذ ػًٌَت اػتاى هشًض دس ّا اىصت  كاسػی. تاؿٌذ هی ًلش ّضاس كذ اص تیؾ روؼیتی داسای گٌثذ

 ػًٌَت اػتاى هشًض دس ًن تؼذاد تِ ّوضٌیي ٍ اػتاى ؿوالی ٍ هشًضی، ؿشهی تخؾ دس صتاًاى تشًوي ٍ اػتاى ؿشتی ًیوِ
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 دس ػاًي دیگش ماهَا. دٌّذ هی تـٌیل سا گلؼتاى اػتاى روؼیت اص دسكذ 63 تا دسكذ 6/55 ّا ػیؼتاًی ٍ ّا كاسع. داسًذ

(. دسكذ 2) هضام(، دسكذ 3/4) تلَس(، دسكذ 5) ًشد(، دسكذ 35 تا دسكذ 1/33) ّا تشًوي: اص ػثاستٌذ تشتیة تِ گلؼتاى اػتاى

 (1363؛ًؼوایی) .تثاسًذ ػیؼتاًی اػتاى ّای كاسع اص دسكذ 18 تا دسكذ 4/15

 كَكیاى ٍ، تْاییاى، هؼیغیاى. دٌّذ هی تـٌیل تؼٌي اّل سا آًاى اص دسكذ 39 ٍ تـیغ اّل سا اػتاى روؼیت اص دسكذ 61

 ّای گشٍُ ًیض سا تؼٌي اّل ٍ...  ٍ تشى، كاسع ّای گشٍُ سا تـیغ اّل. ّؼتٌذ اػتاى هزّثی ًَصي ّای اهلیت اص گٌاتادی

 تِ ٍ اسًذد ػٌٌی هٌغوِ رٌَتی ٍ هشًضی ًَاعی دس ٍ تاؿٌذ هی هزّة ؿیؼِ اػتاى ّای كاسع. دٌّذ هی تـٌیل تلَس ٍ تشًوي

 هاصًذساًی ٍ ًتَلی، گشگاًی ّای گَیؾ تِ تیـتش اػتاى تَهی ّای كاسع. ؿًَذ هی توؼین هْارش ٍ تَهی ّای كاسع گشٍُ دٍ

: اص ػثاستٌذ اػتاى ػاًي ّای هَم دیگش. ّؼتٌذ خشاػاًی ٍ ػوٌاًی، ػیؼتاًی تیـتش اػتاى ّة هْارش ّای كاسع. داسًذ تٌلن

 رلگِ دس هٌغوِ ؿوالی ًَاعی دس ٍ ّؼتٌذ هزّة ػٌی ّا تشًوي، هضام ٍ ًشد، تلَس، تشى(، ىگًَال ٍ یوَت تیشُ دٍ) تشًوي

 .ًٌٌذ هی تٌلن تشًوٌی صتاًی تِ ٍ داسًذ ػًٌَت گشگاى

 ؿْشػتاى ّای ظشكیت

 ٍ گشم ًؼثاتا ّا تاتؼتاى دس ٍ هؼتذل ؿْش ایي َّای ٍ آب. اػت گلؼتاى اػتاى هشًض ٍ ایشاى ؿشم ؿوال دس ؿْشی گشگاى

، تیاتاى، دؿت، رلگِ، صوٌضاس، رٌگل، ًَُ ؿاهل هٌغوِ ایي. اػت رزاب ٍ گؼتشدُ تؼیاس هٌغوِ اهلیوی ؿشایظ. اػت ؿشری

 .هیثاؿذ ًـاٍسصی ّای صهیي ٍ تاالب، سٍدخاًِ، خلیذ، دسیا، صاس ؿَسُ

 دس ػاًي هشدم ًظاد ًظش اص ىگشگا. اػت گشگاى ؿْش تشیي روؼیت پش عیج ایي اص ٍ داسد ًلش 280000 تش تالؾ روؼیتی گشگاى

، ًاؿوشیْا، ػثضٍاسیْا ًیض ٍ، گشگاًی ّای كاسع اها ّؼتٌذ صتاى كاسع گشگاى هشدم احش ًِ ایي تا. اػت هتٌَع تؼیاس آى

 ؿْش ایي ػاًي هشدهاى ًیض اص تشًوٌْا ٍ صاتلیْا، تلَصْا، ػادات، هضاهْا، تیاسروٌذیْا ٍ تؼغاهیْا، هاصًذساًیْا، ؿاّشٍدیْا

 (1388)ؿْاب اكـشصادُ،.ذّؼتٌ
 

 یشْر فضای
 صیاد اعتوال تِ آى دس تشداؿتي گام ٌّگام خشدػال ای تضِ پؼش ًِ اػت هٌاًی، ؿْش:گَیذ هی ًِ آسین خاعش تِ سا ًاى ػخي

 ؿْش پغ. گَیذ هی ػخي،  تاؿذ هی خَد صًذگی ی دٍسُ توام دس دادًؾ اًزام خَاػتاس آًضِ اص ٍی تا ًِ دیذ خَاّذ سا صیضی

 ای آییٌِ ّؼتن ایٌزا. آیٌذ هی ّن گشد دیگشاى رْاى اًٌـاف تشای آدهیاى ایٌزا. پزیشد هی كَست دیذاس آى دس ًِ اػت اًیهٌ

 ٍاس آیٌِ سا یٌذیگش صیضّا تواهی ؿْش دس. داسد هی ػشضِ تاصتاب اص پغ ٍ گشكتِ خَد دس سا ّؼت آًضِ ّش ًِ ؿَد هی تثذیل

 ٍ دیذاس پغ. ًوَد تٌا ّا آى عَل سا خَد ّؼتی تَاى هی ًِ گشدد هی عادث گًَاگَى تلاٍیشی تاصتاتْایـاى تذاخل اص ٍ ًوایاًیذُ

 .آٍسد ؿواس تِ ؿْش ٍرَدی اتؼاد تایذ هی سا گضیٌؾ

 ػٌَاى تِ)  ّوَاسُ ها ٍ یاكتِ ٍهَع(  صیضی كَست تِ)  ّوَاسُ صًذگی داسد هی هوٌي سا صًذگی اكـای ًِ اػت ؿْش ٍاهغ دس

 هغلن آهذى ّن گشد،  هزتوغ ػًٌَت تشتیة تذیي.  رَیین هی ؿشًت آى دس(  صیضی)  گضیٌؾ هثٌای تش ستیػثا تِ یا(  ًؼی

 هشئی سا صًذگی ًِ اػت هٌاى یؼٌی((  رایی)) ایي.  ًؼی ػٌَاى تا ٍ رایی دس،  رْاى دس ّؼتی اص اػت ػثاست تلٌِ،  ًثَدُ

 آى اص ًگْذاسی ٍ صًذگی تخثیت تِ، ًٌٌذُ دػَت ٍ تیاًگش عال ػیي سد ٍ هاًذگاس تلَیشی یا ٍ ػاتوِ هلَْم تا هٌاى.  داسد هی

 .پشداصد هی

 خَد َّیت تش پشداصین هی داؿتِ ػشضِ ًِ تلاٍیشی تیي اص گضیٌؾ تِ ًِ ٌّگاهی ٍ گشدیذُ هًََل هٌاى تِ ها ّؼتی تٌاتشایي

 (1374،هضیٌی ).آهذُ ًائل

 

 گاُ سکًَت

 آتادی. گیشد هی ؿوَل دس ًیض سا گـتِ تشپا كَم هلاّین تِ تخـیذى ػیٌیت تشای آدهی ػَی اص ًِ ّایی هٌاى ػًٌَت ٍاطُ

 ػوَهی تٌای یا ًْاد پشداختِ ًوؾ ایلای تِ آى دس هزتوغ ػًٌَت ًِ تَدُ ای كغٌِ ّوَاسُ خَد ؿْشی كضای تا ّوشاُ

 ػٌاى ّن گشدیذُ ًایل ًْایی دهولَ تِ آى دس كشد ًِ هٌاًی یؼٌی خلَكی خلَتٌذُ تا خاًِ پَؿیذُ تزؼن سا ػوَهی ػًٌَت
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 اسصاًی عثیؼت تش آًضِ تِ ّوَاسُ هغیظ ایي. آٍسًذ هی تَرَد سا( ًل هغیظ) یٌذیگش هؼیت دس خاًِ ٍ ًْادی، آتادی.اػت تَدُ

 ٍاتؼتِ، داساػت ًیض سا خَد اختلاكی ّای ٍیظگی، ػوَهی ًیلیتْای تَدى داسا تش ػالٍُ ًِ اًذاصی صـن تِ یؼٌی، اػت گـتِ

 (c. terrasse،1946). یاتذ هی دػت ًیض عثیؼی هٌاًی تا كویویت تشهشاسی تش دال هلَْهی تِ ػًٌَت تشتیة تذیي. اؿذت هی

 

 هسکًَی هجوَعِ تعریف

 .ًاهین هی هؼًٌَی هزوَػِ سا سا تاؿذ هی ّن ًٌاس دس اًؼاى گاُ ػًٌَت ًِ ّن ًٌاس دس خاًِ صٌذ گشكتي هشاس

 

 خاًِ تعریف

 گشد سا ای گضیذُ هلاّین خاًِ. دّذ هی تـییش «هؼٌَى هٌاى» هؼشم تِ سا هلشٍم هغیغی ؿٌل ًِ حاتت اػت ای ًوغِ خاًِ

 رْاى دٍػتاى، خاًِ اص گشكتي هؼاػذت تا. ػاصًذ هی تشآٍسدُ سا «خَیـتٌن رْاى هي» گلتِ اص ٍیتگٌـتیي هولَد ًِ آٍسد هی

 ای پیٌشُ ػٌَاى تِ ؿذى هغشط تا خاًِ. آٍسین هی كشاّن خَد تشای داسین ًیاص آى دس كؼالیت تشای ًِ سا پایی رای ٍ ؿذُ

 «آػایؾ» تِ خاًِ تِ ًْادى پای ٌّگام، ػشاًزام ٍ. داسد هی اسصاًی ها تش سا اهٌیت ٍ ًشدُ هغشص سا ها َّیت، هغیظ دس هؼواساًِ

 (1381،اعوذی یاس.)  .یاتین هی دػت

 

 حاضر درحال خاًِ

 دس اخیش تَػؼِ: »ًَؿت هیالدی1929 ػال دس گیذئَى. داد هشاس خَد ًاس تَسدػ دس سا «ًَیي هؼٌي» آكشیٌؾ  هذسى رٌثؾ

 اص ػوَهی تٌای ًِ...  اػت تَدُ هتوشًض آدهیاى ػوَم تشای هؼٌي خلَف تِ ٍ هؼٌي هضیِ عَل تشدیذ تی ػاختواى اهش

 آهذُ دصاس ًگشاًی تِ تـشیت َؿتػشً هَسد دس  دیگش تاس ًِ هؼٌاػت تذاى ایي. ًاسخاًِ ًِ ٍ تَدُ تشخَسداس صٌیي ایي اّویتی

 ًوًَِ لٌَستَصیِ، پاسیغ دس تضئیٌی ٌّشّای الوللی تیي ًوایـگاُ تشپایی ٌّگام، 1952 ػال دس یؼٌی آى اص پیؾ ًوی.« این

 هِ هذسى ػلش سٍعیِ، تشتیة تذیي. ًاهیذ هی «ًَیي سٍعیِ ؿشكِ» سا آى خَد ًِ گزاسد هی تواؿا هؼشم تِ سا آپاستواًی اٍلیِ

 سا لٌَستَصیِ ػخٌاى ایي تَاى هی. تَد گشدیذُ تـشیظ ػادی اًؼاى تشای گاّی ػًٌَت ٍػیلِ تِ تلٌِ ای یادٍاسُ ًوادی عشین اص

.« داًؼت هؼاكش ارتواػی ّای آساهی ًا ای سیـِ ٍ ٍاهؼی ػلت تایذ سا اًؼاى ًادسػت اػٌاى: » گَیذ هی ًِ آٍسد خاعش تِ ًیض

 آحاس ًِ تیلضایین تایذ اًٌَى. ًَیي هؼٌي هـٌل عل تشای سایت لَیذ كشاًي پیـتاصاًِ تالؽ تِ داؿتین  ای اؿاسُ ایي اص پیؾ

 دِّ دٍ دس، تٌاتشایي. گشدیذًذ تذل اسٍپایی هؼواساى الْام اكلی هٌثغ تِ، 1910 ػال  هتؼاهة یؼٌی، آلواى دس اًتـاس اص پغ ٍی

 آدهی صًذگی ؿشایظ تْثَد دس اًٌاسًاپزیش ٍ صـوگیش احشاتی ٍ ِیاكت تَػؼِ هذسى آپاستواًی ٍاعذّای ٍ ّا خاًِ، 1940 1930ٍ

 (,martin haidegger 1927 ).ًْادًذ تشرای

 

 خَدبسٌدگی

 ًِ ًشدًذ هی ػاختواى صٌاى ٍ آٍسًذ تذػت راّا تشیي ًضدیي اص سا خَد ًیاص هَسد ػاختوایِ ًشدًذ هی تالؽ ایشاًی هؼواساى

 ٍ ؿذُ هی اًزام تیـتشی ؿتاب تا ػاختواى ًاس گًَِ تذیي. تاؿٌذ "خَدتؼٌذُ " ٍ ًثاؿذ دیگش راّای ػاختوایِ تِ ًیاص

 دػتشع دس آى ػاختوایِ ّویـِ ًیض آى ػاصی ًَ ٌّگام ٍ اػت آهذُ هی دس " ػاصٍاستش "خَد پیشاهَى عثیؼت تا ػاختواى

 كشآٍسدُ دیگش گلتِ تِ. تاؿذ( ایٌزایی) " سیایذ " یا "آٍسد  تَم "تایذ ػاختوایِ ًِ تَدًذ تاٍس ایي تش ایشاًی هؼواساى. اػت تَدُ

 هؼواساى. ؿَد گیشی تْشُ هغلی اهٌاًات اص اػت ؿذًی ًِ آًزا تا ٍ ؿَد هی ػاختِ ػاختواى ًِ تاؿذ رایی ّواى( هغلَل)

. شدًذً هی ًاس ػٌگ ٍ آّي، گش،  خاى گًَِ تْتشیي تا ٍ تشًذ تٌاس هشؿَب ػاختوایِ داؿتٌذ تالؽ ؿذ هی ًِ آًزا تا ایشاًی

 سیگ"، ؿیشاص پیشاهَى خاى صَى ًوًَِ تشای. گشكتٌذ هی تْشُ تش دٍس رای اص، ًثَد ؿذًی ّواًزا اص آى ػاختي ٍ كشآٍسدى اگش

. آٍسدًذ هی تذػت( اكلْاى ساُ هیاى آتادی)خَس خاى اص یا الس اص سا تْتش سع خاى پغ، خَسد ًوی ػاختي آرش تٌاس، تَد " تَم

 هی خـت سد صٌذ هیاى سا آرشّا ایي ًاس ٌّگام پغ. آهذ ًوی تذػت خَتی آرش، تَد داس ؿَسُ ىخا صَى، ًَیش ًٌاس دس یا

 .ؿذ هی دسػت ًشم هاػِ تا ًِ تشدًذ هی تٌاس " آّي كشؽ " تٌام دٍؿاتی، آًْا ؿَسُ تشدى هیاى اص تشای ٍ صیذًذ
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 دس تاؿضِ گَدال یا"تاؿضال" یا گَد( عیاط)یهیاًؼشا ػاخت دس،هَرَد اهٌاًات اص گیشی تْشُ ٍ خَدتؼٌذگی اص دیگش ی ًوًَِ

 آى اص ٍ تَد سٍگزس آب،تْشاى دس.ؿذ هی كشاٍاًی خاًثشداسی تایذ ًاگضیش،آب تِ دػتشػی ٍ ػاختواى گَدًشدى تشای.تَد ّا خاًِ

 ػاختٌذ هی َدگ صٌاى سا هیاًؼشا ّویي تشای،تَد صیشگزس آب ًاییي ٍ صٍاسُ،ًاؿاى دس.تشدًذ هی تْشُ اًثاسّا آب پشًشدى تشای

 هی ًاس تِ ػاختواى ّواى دس دٍتاسُ سا ؿذُ تشداؿتِ خاى هؼواساى.ؿذ هی پٌْاى گَدی دس تاؿضِ دسختاى ی تٌِ ًِ

 .تَد ساًؾ تشاتش دس تٌذ پـت،صهیي صَى.ًشد هی ًوي ًیض ّا تام ایؼتایی تِ ػاختواى ؿذى گَد.تشدًذ

 دسًٍگشایی

 اص یٌی. اػت تَدُ ًاسػاص تؼیاس، هشدم تاٍسّای، ػٌتی ّای خاًِ ٍیظُ تِ تواىػاخ گًَاگَى ّای اًذام ػاهاًذّی دس اكَالً

 هؼواسی ای گًَِ تِ اهش ایي ًِ تَدُ ایشاًیاى ًلغ ػضت ًیض ٍ آى عُشهت ٍ ؿخلی صًذگی تِ ًْادى اسصؽ ایشاى هشدم تاٍسّای

 اػت ػاختِ گشا دسٍى سا ایشاى

 ٍ ًشدًذ هی رذا تیشٍى اصرْاى سا ػاختواى، هیاًؼشا صٌذ یا یي گشداگشد دس ػاختواى اًذاهْای ػاهاًذّی تا ایشاًی هؼواساى

، ّؼتٌذ ًَیش دل دس تْـتی ّوضَى، خـي ٍ گشم اهلین دس دسًٍگشا ّای خاًِ. داد هی پیًَذ ّن تِ سا دٍ ایي ّـتی یي تٌْا

 .داسد دسٍى تِ سٍ ػَ ّش ٍاص اػت تؼتِ گشم آؿَؽ هاًٌذ دسًٍگشا كضای

 

 ٍ تیشًٍی تخؾ اص یٌی داالى دٍ. صًاى ٍ هشداى ی ٍیظُ رذا ی ًَتِ دٍ داسای دسّا ٍ تَد ػٌَ دٍ داسای ّا ًِخا ایي دس ػش

، تیشًٍی. ًذاؿتٌذ ساُ تذاى تیگاًگاى  ٍ تَدُ خاًَادُ صًذگی رایگاُ اًذسًٍی. داؿتٌذ ساُ ّـتی تِ خاًِ اًذسًٍی تخؾ اص دیگشی

 اًذسًٍی تِ ًِ( ّـتی سٍی اتام) تاالخاًِ دس هْواًاى گاّی ٍ ؿذًذ هی پزیشایی ًِرذاگا ًِ تَد تیگاًگاى ٍ هْواًاى ی ٍیظُ

 .ؿذًذ هی پزیشایی تَد ًضدیي

، ّا تاؽ هیاى ًَؿي هاًٌذ تشًٍگشا ّای ػاختواى دس عتی هؼواساى. داؿت اًذسًٍی تِ ًؼثت تیـتشی ّای آریي، تیشًٍی تخؾ

 (1384،پیشًیا ).داؿتٌذ هی پاع سا دسًٍگشایی ًیض

 

 شٌاسی هَضع
 آى اكلی تزلیات ػٌَاى تِ سا هیذاى ٍ خیاتاى ٍ خاًِ ؿْشی كضای گَیذ پاػخ سا تشاًن تشای دسخَاػت ًِ كضا اص ای گًَِ

 هغلَس ًغَی تِ تایذ هی ًخؼت ٍّلِ دس. تاؿٌذ هی ٍیظُ خلَكیات گشكتي اختیاس دس اص ًاگضیش ؿْشی كضاّای. داؿتِ هٌظَس

 ٍ دادُ اًتوال كضا تِ سا ای پیٌشُ ًیلیت اص تلَس تَاى هی هضوَى ایي تا. ًوَد اػتٌثاط ّا آى اص سا یدسًٍ هلَْم تتَاى ًِ تاؿٌذ

 اص سا هوتاص َّیتی ٍ ؿذُ ؿٌاختِ ػادگی تِ ًِ ؿٌلی اص اػت ػثاست كضایی پیٌشُ دس. آٍسد هیاى تِ ػخي كضایی ّای پیٌشُ اص

 . ػاصد هی خَد آى

 

  شٌاسی گًَِ

 هزتوغ ػًٌَت ًٌٌذُ تزلی ًِ ؿْشی ّای پیٌشُ آى تِ یٌذیگش ّوشاّی تِ هیادیي ٍ ّا خیاتاى كضایی ؿالَدُ ٍ هلٌَع ؿٌل

 دس ٍ هاًذُ خاعشّا دس ّایؾ ًـاًِ ّوضٌیي ٍ خَد ؿخلی ّای پیٌشُ خاعش تِ اكَالً آتادی ّش. تخـذ هی ؿٌل تاؿٌذ هی

 تِ. گشدیذًذ هؼشكی ًوایاًذ هی سا ّا آى اكلی هیادیي ًِ یٍدٍتاّای ٍػیلِ تِ هؼوَالً هْن ؿْشّای ًیض ؿْشی هذیوی ّای اعلغ

. تاؿذ هی هٌاى ًل تا داؿتٌذ آؿٌایی هؼٌای تِ كضاّا ایي ؿٌاختي ٍ آهذُ ٍرَد تِ ؿْشی كضاّای اص ؿْش، ػثاستی

 (1390،هذاعی)

 

 

 

 



  معمارایران انسراسری اوجمه های صىفی مهىدس کاوًن

 همایش بیه المللی معماری،عمران ي شهرسازی در هسارٌ سًم

 49خرداد ماٌ  -تهران 

 6 

 گریًتیجِ
 ظهغی ٍ اًؼاى تیي پشهؼٌا پیًَذی تشهشاسی -1
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