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  چكیدُ

ٚ  "حییب  "ثیذیُ  تٛاٖ ثٝ حضٛس ثیی ؿٟش ثٛؿٟش( اؿبسٜ وٙیٓ ٔی ٔؼٕبسی اٌش ثخٛاٞیٓ ثٝ رٛٞشٜ ٔؼٕبسی ایشاٖ )خلٛكبً 

 اػتمشاس حیب  دس ٔشوض ثٙب تزّی ٕ٘ٛدٜ اػت.ی ٘بٔحؼٛع دس ایٗ ٔؼٕبسی اؿبسٜ وشد. ٚیظٌی ٔتٕبیض ایٗ ٔؼٕبسی دس ٘حٜٛ

 اػت ٞب داؿتٝخب٘ٝ دس ٔؼٙٛی، ٚ ٔبدی ٞبی٘یبص آٚسدٖ ثش رٟت دس ایوٙٙذٜ تؼییٗ ثؼیبس ٘مؾ دس ٔؼٕبسی ثٛؿٟش حیب 

ثیٝ   ػٙتی ٔؼٕبسی دس ػبُٔ ٚحذت ثخؾ یه ػٙٛاٖ ثٝ حیب  ٕٞٛاسٜ ٌشفتٝ ٚ ؿىُ حیب  پیشأٖٛ ٞبفضب ثمیٝ ٔؼٕٛالً ٚ

 وٝ دس ٔؼٕبسی أشٚص دچبس تضِضَ ؿذٜ اػت. سفتٝیٔ ؿٕبس

 سٚؽ .ثبؿیذ ٔیی  آٖ تٛػی   ٞیب ػبصٔب٘ذٞی فضیب  ٚ ػٙتی ؿٟش ثٛؿٟش ٔؼٕبسی دس حیب  ربیٍبٜ ثشسػی تحمیك، اص ٞذف

 تحمیك سٚ٘ذ .ٔیذا٘ی اػت -ایٝوتبثخب٘ ٘ٛع اص اطالػبت ٌشدآٚسی سٚؽ ٚ تحّیّی -تٛكیفی كٛست ثٝ ٔمبِٝ ایٗ دس تحمیك

ٝ (ؿبُٔ ثشسػی ساثطٝ فضبی پش ٚ خبِی دس ٔؼٕبسی ٚ ؿٙبخت ربیٍبٜ حییب   ٔمبِٝ ایٗ دس  ؿیٟش  :اسصییبثی  ٔیٛسد  دس ٕ٘ٛ٘ی

ٗ  دس اػیت.  ٞبی اییٗ ؿیٟش  ػبصٔب٘ذٞی آٖ ٚ ٕ٘ٛد ٚحذت دس خب٘ٝ چٍٍٛ٘ی ٚ خب٘ٝ چٙذ دس ٔیذا٘ی پظٚٞؾ ٚ )ثٛؿٟش  ایی

 ٘تیزٝ ا٘تٟب دس ٚ ؿٛدٔی اسائٝ ٞبآٖ ٕ٘بدیٗ فشْ شاٜٕٞ ثٝ حیب  ٞبیٌٚٛ٘ٝ ٞبثشسػی دادٖ ایٗ ٘ـبٖ رٟت رذاِٚی ساػتب

ٞبی اییٗ ؿیٟش خٛدٕ٘یبیی    دٞٙذٜ دس دَ خب٘ٝثٝ ػٙٛاٖ یه ػبُٔ ٚحذت طشفٝثب اٍِٛی وبُٔ چٟبس ٔشوضی ؿٛد حیب ٔی

 وٙذ.ٔی
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  هقدهِ -1

ُ   سػیذ. یب  ثشای تـخیق تٕبیضات ثٙیبدیٗ ٔؼٕبسی ػٙتی أشی ضشٚسی ثٝ ٘ظش ٔیی ُ دس ٔفْٟٛ حتأّٔ تیشیٗ  یىیی اص اكیی

تشیٗ فضیبی  ٞب دس ٔؼٕبسی ػٙتی حیب  اػت. حیب  ٕٞبٖ ثخؾ ػبختٝ ٘ـذٜ دس ٔؼٕبسی اػت ٚ ٔؼٕبسی ایٗ فضب سا وبُٔاٍِٛ

د٘ییبیی اص  ٞیبی  دس ایٗ فضبی تٟی، ٕٞٝ اضیطشاة  داسد.حیب  ٌٛیی ٔشوض ػبِٓ اػت ٚ دس ٔشوض رٟبٖ لشاس  خٛد لشاس دادٜ اػت.

 ٔیبٖ ثشداؿتٝ ؿذٜ ٚ ثٝ ربی آٖ ٘ظبٔی آفشیذٜ ؿذٜ وٝ ٔجیٗ تٛاصٖ ٚ ٚحذت ثیٗ ارضاء اػت.

تـخیق چشایی ٚ چٍٍٛ٘ی ربیٍبٜ دسػت حیب  دس ٔؼٕبسی ؿٟش ثٛؿٟش ٔملٛد وّی اػت ویٝ دس پیظٚٞؾ حبضیش د٘جیبَ     

 حییب   ربیٍبٜ ٛصٜ ٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ ٚ كٛست ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ دسكذد ثشسػیؿذٜ ٚ دس ایٗ پظٚٞؾ حیب  دس ػٝ ح

ؿیٛد،  رؼتزٛیی وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ ا٘زبْ ٔی .ثبؿذثٝ دیٍش ارضا ٔی ثٝ ػٙٛاٖ ػٙلش ٔیب٘ٝ ٞبثخـی فضبٔب٘ذٞی ٚ ٚحذتصدس ػب

ای ثیٝ ربیٍیبٜ حییب  دس ٔؼٕیبسی     ٞذ ٚ ٍ٘یبٜ تیبصٜ  دای وّی دس ٔؼٕبسی استمب ٔیٔفْٟٛ حیب  سا اص حذ یه ته فضب ،ثٝ ا٘ذیـٝ

ٞبی ٔؼٕبسی ٚ دس ٘تیزٝ ٔحٛس خّك ٚ ایزیبد ٔؼٕیبسی ٘ییض    ٞب ٚ ا٘ذیـٝتٛا٘ذ ٔؼیبس ؿٙبخت ٚ تجییٗ اسصؽٌـبیذ ٚ ٔیثٛؿٟش ٔی

 ثبؿذ.

خیٛیؾ  چٛ٘بٖ ٌٛٞشی اػت وٝ تٕبْ حیبت ٚ ٞٛیت ثٙب سا ثیٝ كیٛست ٘بٔحؼیٛع ٔتیأحش اص      ،حیب  دس ٔؼٕبسی ؿٟش ثٛؿٟش

ٕ٘ٛدٜ اػت. فمذاٖ حیب  دس لؼٕت ػٕذٜ ای اص ٔؼٕبسی أشٚص ٚ ثب حضٛس آؿفتٝ ایٗ فضب وٝ ٘بؿیی اص تلیٛس اضیبفٝ ٚ ییب ثیبلی      

ٔب٘ذٜ ثٛدٖ آٖ اص صٔیٗ اػت. لبثُ روش اػت وٝ حیب  دس ٔؼٕبسی أشٚص دچبس تضِضَ ؿذٜ ٚ دس ٔؼشم ثی ٟٔشی لیشاس ٌشفتیٝ ٚ   

ٕٞب٘طٛس وٝ ٔـٟٛد اػیت   ت ٘بلق ٔؼٕبساٖ ٘ؼجت ثٝ ٘مؾ آٖ دس ٚحذت ثخـی ثٝ ثٙب ثبؿذ.تٛا٘ذ ٘بؿی اص دسن ٚ ؿٙبخایٗ ٔی

ٌیش٘یذ ٚ حییب  ثیب ػیبختبسی دس ٞیٓ تٙییذٜ ٚ       ٔیی  حیب  اص سا خٛد ٚحذت ٚ ٞٛیت ایشاٖ، ػٙتی ٞبیخب٘ٝ دس ٔختّف ٞبیفضب

 ی ٚ ٔؼٙٛی ثٛدٜ اػت.ٞبی ٔؼٕبسی ثٝ ص٘ذٌی ٔبدتشیٗ ػٙبكش ٚ پبػختشیٗ ٚ وبُٔیىپبسچٝ یىی اص اكیُ

ٞبی ػیٙتی ثٛؿیٟش   ای دس ٔؼٕبسی خب٘ٝدٞٙذٜتٛاٖ ثٝ ثشسػی ایٗ ٔؼئّٝ پشداخت وٝ آیب حیب  ٘مؾ ٚحذتٔی حبَایػّی

 داؿتٝ اػت؟

رب ٔحمك ثٝ ثشسػی وّی ٔفْٟٛ حیب  پشداختٝ ٚ ثب اسائیٝ یىؼیشی اص ٚریٜٛ وّیی ٔؼٕیبسی حییب  ٚ تطجییك آٖ دس        دس ایٗ

 پشداصیٓ.ذ ٕٔىٙٝ سا اػتخشاد ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ ثٝ ؿشح آٖ ٔیٔؼٕبسی ثٛؿٟش، ٘تبی

 

  حیاط شٌاخت -2

حیب  ٌٛیی ٔشوض ػبِٓ اػت ٚ دس ٔشوض رٟبٖ لشاس داسد. دس ایٗ فضبی تٟی ٘ظبٔی آفشیذٜ ؿذٜ وٝ ٔجییٗ تیٛاصٖ ٚ ٚحیذت    

ٝ تجغ ٔؼٕبس ٘یض ایٗ فضب سا ٚاػ  اػت.خب٘ٝ ثذٖٚ حیب  ثی ٔؼٙی اػت ٚ خب٘ٛادٜ حیب  سا ثشتشیٗ فضب ثشای ػىٛ٘ت ثشٌضیذٜ ٚ ث

 ٞبی خٛد لشاس دادٜ اػت.ٔیبٖ دیٍش فضب

ٖ ٞیبی ریذاسٜ  اص رٙغ فضب ٚ تٟی اػت وٝ ادسان آٖ اص طشیك ػبختبس[ 1]طجیؼت اص ثشؿی ٚالغ دسحیب   دٞیی  ای، ػیبصٔب

وٝ ثٝ اػت لّت آٖ ٚ ربیی  دس ا٘ٛاع ٔختّف ػبختٕبٖ ایشا٘یحیب  [ 2]ؿٛدٞبی ػبختٕب٘ی ٔمذٚس ٔیوف ٚ ٘ٛع ٔلبِح ٚ سٚؽ

٘مطیٝ   تیٛاٖ آٖ سا ػت. ثٙیبثشایٗ ٔیی  دٞٙذٜ چٙذ فضبفضبیی اػت وٝ ٚحذت دٞٙذٜ ػٙبكش خب٘ٝ ٚ استجب [ 1]وٙیٓآٖ سرٛع ٔی

 [.3]٘بٔیذ ػطف

ٝ اػت وٝ : دس فشًٞٙ دٞخذا دس تؼشیف ٚاطٜ حیب  چٙیٗ آٔذٜ   ،ٔحٛطٝ ٚ ٞش ربی دیٛاسثؼت ٚ ػشای ٚ خب٘ٝ ٚ كحٗ خب٘ی

-ٔیی  [.4]ٞب ثش طشفی یب چٙذ طشف آٖ ثٙب ؿذٜ اػتػمف وٝ اطبق ی ٚػیغ ٚ ثییتذاَٚ فبسػی، فضبٌـبدٌی خب٘ٝ. دس  كحٗ ٚ

ٞب، ػٙلشی رٛٞشی ٚ دس ٚالغ اص رٙغ فضیب ٚ تٟیی اػیت ویٝ ادسان آٖ اص طشییك      تٛاٖ ٌفت حیب  دس تشویت ثٙذی ػىٛ٘تٍبٜ

 ؿٛد.ٞبی ػبختٕب٘ی ٔمذٚس ٔیٚؽدٞی وف ٚ ٘ٛع ٔلبِح ٚ سٞبی رذاسٜ ای، ػبصٔبٖػبختبس
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تشیٗ تٛرٝ ٔؼٕبس ٚ ٔحُٕ اكّی ٞٙذػٝ ٔؼٕبسی اػت، چٙب٘چٝ ٔؼٕبس ثب اِٚٛیت فضیبی  حیب  وٝ دس خب٘ٝ ػٙتی ٚارذ ثیؾ

ٕ٘بیذ. دس ٔؼٕبسی أیشٚص آٔیبد دٌشٌیٛ٘ی ثؼییبس دس     ٞب ایزبد ٔیٞبی پش سا دس رٟت تؼشیف وبُٔ ایٗ فضبخبِی اص ػبختٕبٖ ،فضب

س دس ٔؼٕبسی ٚالغ ٌشدیذٜ اػت ٚ ثش خالف ٔؼٕبسی ٌزؿتٝ اِٚٛیت ثب فضبی پش ویفیت فضیبی خیبِی سا ویبٔال تحیت     ٘حٜٛ حضٛ

دس لبِیت احزیبْ ثؼیتٝ ػیبختٕبٖ      ٞبی ثؼتٝ ٚ ػبختٝ ؿذٜ ،تلٛس ٔیبسا اص فضیب،  اكبِت صیؼتٗ دسٖٚ فضب اِـبع لشاس دادٜ اػت.

ی فضبی ثؼتٝ ٚ دس فضبی ثبص ثیٝ ػیٕت   ثؼ  فضبی ص٘ذٌی دس ادأٌٝش ٕ٘ٛدٜ اػت ٚ فضبی حیب ، ٘مؾ خٛدسا وٝ ؿبُٔ رّٜٛ

 [.5]آػٕبٖ اػت، اص دػت دادٜ اػت

ٖ    حیب  ػبُٔ پیٛ٘ذ ٞیب ٟ٘فتیٝ   دٞٙذٜ صٔیٗ ٚ آػٕبٖ اػت ثطٛسی وٝ پیٛ٘ذ ٔیبٖ صٔیٗ ٚآػٕبٖ ویٝ اِجتیٝ دس ثطیٗ خیٛد آ

ػبص٘ذ ویٝ دس پیغ اییٗ ساثطیٝ ٘ضدییه      ٔىب٘ی سا ٔی ساثطٝ ٚ پیٛ٘ذ صٔیٗ ٚ آػٕبٖ یبثذ.اػت، ثب ٔؼٕبسی دسػت حیب  وٕبَ ٔی

ٚ ٔحیُ حضیٛس اِٟیی.     ؿذٜ اص د٘ییب ٚ ػیبِٓ ثیذٖٚ ٔیبدٜ     ایٗ پیٛ٘ذ تٕخیّی اص ػشٚد اػت: دٚس ؿذٜ صٔیٗ ثٝ آػٕبٖ ٟ٘فتٝ اػت.

 [.6]1ٌشددٔؼٕبسی وبُٔ حیب ، ثب پیٛ٘ذ ٚ تمشة صٔیٗ ثٝ آػٕبٖ ٔحمك ٔی

ٔؼٕبس لؼٕتی اص صٔییٗ، آػیٕبٖ سا    تؼشیف وٙذ تب ٔملٛد ٔزوٛس حبكُ ؿٛد.ٔؼٕبس ثبیذ ثشای حیب  حذ ٔـخق ٚ ٔؼیٙی 

 ٌیشدد ٚ لطؼیٝ ای  وٙذ ٚ ػطف تٛرٝ صٔیٗ ثٝ آػٕبٖ ٔحمك ٔیٌیشد ثذیٗ ٌٛ٘ٝ فضبی خبِی سا اص ٔبػٛای خٛد رذا ٔیلبة ٔی

یبٖ وشد وٝ حیب  ٔحُ ٌـٛدٜ ؿذٖ ثٙب تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ ثرب ٔیدس ایٗ خٛسد.یبثذ ٚ ثٝ آػٕبٖ پیٛ٘ذ ٔیاص صٔیٗ حیب  ٔؼٕبسا٘ٝ ٔی

 [.7]ػتا ش ثٝ آٖثٝ ػٕت آػٕبٖ ٚ ٔىبٖ ٘ظ
 

 تَحید در هعواری ًوادی از فضای خالی حیاط بِ عٌَاى -3

-ٞبی پش ٘جبؿذ، اٌشچٝ فضبحضٛس فضبی خبِی ٔتٙبظش تمشة ثٝ حضٛس اِٟی اػت. فضبی خبِی ٘یض ٚرٛد داسد حتی اٌش فضب

-آٚس٘ذ، أب فضبی خیبِی ثیب ثیٛدٖ آٟ٘یب تـیخیق ٚ تؼشییف ٔیی       بٖ سا اص فضبی خبِی ثذػت ٔیٞبی پش، حیبت ٚ اسصؽ ٚرٛدیـ

 ٌشدد.ؿٛد.ثذیٗ تشتیت فضبی خبِی ٔحؼٛع ٚ ٕ٘بیبٖ ٔی

ٞبی پش ثبیذ دس رٟت ٕ٘ٛد ؿىّی ٚ ٞٙذػی آٖ طشح ؿٛد تب ثب پیٛ٘ذی ػٕییك ٔییبٖ   ثٙبثش اسصؽ ٚ إٞیت فضبی خبِی، فضب

ٗ یٞبی پش، فضبی خیبِی تؼیی  ا٘ذ ٔؼب٘ی ٔزوٛس سا ثپزیش٘ذ. ثب حضٛس ٞذفٕٙذ فضبٞبی احش ٞٙشیٕبٖ ؿىُٞبی پش وٝ ٞدٚ، فضب ایٗ

ٞیبی  آٚسد ٚ دس آخش ثب استجبطی ػٕیك ٔیبٖ فضبی پش ٚ خیبِی، فضیب  یبثذ ٚ ؿىُ ٚ ٞٙذػٝ ٚ ثٝ تجغ آٖ ؿأٖ وبّٔی ثذػت ٔیٔی

بِی اػت ثّىٝ ثب پیٛ٘ذ ٚ ساثطٝ وبٔیُ فضیبی خیبِی ثیب فضیبی پیش،       ٚ ایٗ ٘ٝ كشفبً دس پی حضٛس فضبی خ خبِی ثٝ ٚرٛد ٔی آیٙذ

 [.5ذ]یبثتحمك وبُٔ ٔی

 

 

 

 

 
 

 

تٛحیذ ٚ ثی  ی اص، چشا وٝ ایٗ فضب ثٝ ثٟتشیٗ ؿىُ ٕ٘بدثبؿذٔیٞب تی ٚ ثشتشیٗ آٖتشیٗ فضبی ػّٙوبُٔ ،فضبی خبِی حیب 

تشیٗ فضبی خبِی اػت. ِزا حیب  ٘ٝ فم  فضیبی  ، ایٗ فضب وبُٔیب٘یتشیٗ تزّی فضبیی آٖ، ٚ ثٝ ثثٟتشیٗ ٚ صیجب ٕٞچٙیٗٚ ثیب٘ی

ٚ ٚ تٛحیذ وبُٔ فضبی خبِی ٕ٘بد  دسكذد ٘یُ ٚ تمشة ثٝ ٔؼب٘ی تٛحیذ ٚ حضٛس اِٟی اػت. ثّىٝ ،خبِی ٚ ارؼیبْ   فبسؽ اص اریشاْ 

ٚاریذ   ٚ آٖ، ٞیی  ؿیذٜ  تی ٔؼٙٛی اػت، صیشا تٟی ثٛدٖ ثیٝ ػیجت   یّحزبة كٛست ٚ ٞؼتی ٔبدی اػت. فضبی خبِی داسای إّٞ

 [.8]ػتا اسصؿی ٚاال

پرفضای   

 (ٍ٘بس٘ذٜ)ٔأخز : رابطِ کاهل فضای خالی با فضای پر: 1شكل شوارُ 

فضای 

 خالی
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تیشیٗ ٚ  فضبی خبِی ثٝ ػجت خالء ٚ تٟی ثٛدٖ حبكُ اص غیبة رؼٕب٘یت ٚ وٝ دس رات آٖ ٚرٛد داسد ٘تیزٝ ػّٕیی ثیضسي  

فضیبی   ..یبثیذ. تشیٗ اكُ اػتمبد اػالٔی یؼٙی تٛحیذ ٚ دس استجب  تٍٙبتًٙ تٛحیذ ٚ ٞٙش اػالٔی، فضبی خبِی ٔٛرٛدیت ٔیٟٔٓ

ٚ ٘یض یىی، ثٛدٖ ظبٞشی ٚ كٛسی احش سا ٚ دیٍیشی ٞؼیتی   وٙذ ٔی ٞٙشی سا ٔتؼییٗخبِی دس وٙبس ٞٓ ٞؼتی وبُٔ یه احش  پش ٚ

٘مـیی  ثب ا٘ذ أب ٚ ایٗ ٔملٛد اص طشیك حضٛس فضبی خبِی وٝ ثٝ ظبٞش ٔٙفیٔی ٕ٘بیب٘ذ  ،ؿٛدثشتش آٖ سا وٝ دس ٘یؼتی حبكُ ٔی

ؿیٛد.  ثشایٗ تٟی ثٛدٖ ثٝ ػجت حضٛس اِٟی، تمذع فضب سا ثبػج ٔیی ؿٛد. ثٙبحبكُ ٔی ت احش داس٘ذ،اػبػی وٝ دس ػبختبس ٚ وّیّ

ثخؾ وخیشت  تزؼٓ ٚ  ت فضبی خبِی ٚ پش، ثٙب ؿذٜیّاؽ ثب تضییٙبتؾ وٝ آٖ ٞٓ ثش پبیٝ إّٞحضٛس دس ٔىب٘ی وٝ اص طشیك ػبدٌی

 [.9]دس ٚحذت اػت

ت ٔؼٕبسی ّی ثش ٔبٞیّرب ثب تأّٔدس ٞٙش ٔؼٕبسی اػت. دس ایٗ ثشایٗ ثىبسٌیشی فضبی خبِی، یٍب٘ٝ ساٜ ٘ـبٖ دادٖ ٚحذتثٙب

ٞؼتی ٚ ٔشتجٝ ٚرٛدی ثبالتشی داؿتٝ ٚ لبثّیت دسیبفت ٔؼب٘ی ٚ ظٟٛس  ،ثبیذ ٌفت وٝ فضبی خبِی ٘یض ثٝ ػجت تٟی ثٛدٖ اص ٔبدٜ

ثٙبثشایٗ فضبی  [.8]اػتتٛاٖ ٌفت وٝ فضبی خبِی فضبیی اِٟی ٚ ٔٙجؼج اص ٍ٘شؽ تٛحیذی ٞٙشٔٙذ ػٙتی ٞب سا داسد. ٔیآٖ

ٞبی خبِی دس ٞٙش ثش داؿتٗ ٔؼب٘ی فضبیٞبی خبِی ػالٜٚٞبی ثؼتٝ لشاس داسد. فضبٔیبٖ حذٚد صٔیٗ ٚ فضب ،خبِی دس ٔؼٕبسی

تٛا٘ذ افضٖٚ ثبؿذ ثذیٗ ػجت فضبی خبِی دس ٔؼٕبسی ٞبی پش ٔیحبَ احش آٖ ثش فضبػیٗ ٚارذ اسصؽ اػت ٚ دس تی، ٔؼتمالًػّٙ

 ٔـخق ٚ ثشتش اػت وٝ پزیشای ٘بْ حیب  اػت. ٚارذ ٔمبٔی

ٞبی پش ٘ٝ تٟٙب فضیب  ا٘ذ ٚ لؼٕتٞبی ٔؼٕبسی ٍٕٞی اص ٘ٛع فضبی خبِیفضبی خبِی ٔٛسد ٘ظش اػت ٚ فضب دس ٔؼٕبسی اِضأبً

 ،ٔتـىُ اص یىؼشی ػٙبكش پش ٚ یىؼیشی ػٙبكیش خیبِی اػیت. ػٙبكیش پیش       ،ا٘ذ. ٔؼٕبسیحزیٓ ٚ رؼیٓ"ػٙبكشی"ثّىٝ  ،٘یؼتٙذ

. لبثُ روش اػت ویٝ ػٙبكیش وبِجیذی ٕٞیشاٜ ثیب      ثبؿذٔیٞبی خبِی ٞبی ٔؼٕبسی ٕٞبٖ فضبٞب ٞؼتٙذ ٚ فضبٙبكش وبِجذی ٚ فشْػ

-ٕٞٛاسٜ دس رٟت ؿىُ دادٖ ثٝ فضبی ٔؼٕبسی طشح ٔیی  ،دٞٙذ ٚػٙبكش وبِجذی پشت ٔؼٕبسی سا ؿىُ ٔیفضبی ٔؼٕبسی ٚالؼیّ

ٖ    ٞب چٙیبٖ لیشاس ٔیی   ٞبی پش ٚ خبِی اػت. ِزا دیٛاسفضب ای ٔـبثٝ ساثطٝٞب ساثطٝٚ ٔیبٖ آٖ ...ٌشد٘ذ ٞیب  ٌیش٘یذ تیب فضیبی ٔییبٖ آ

 [.5]وبّٔی داؿتٝ ثبؿذ یٞٙذػٝ

لشاس ٌشفتٝ ٚ اص ٍٟ٘جب٘ی ٔؼٕبسی اص صٔیٗ حبكُ ٌشدیذٜ اػت، فی اِٛالغ  2حیب  آٖ لؼٕت اص صٔیٗ اػت وٝ ٔٛسد حیبطت

تٛا٘ذ ثٝ ٔؼٙبی ٔحی  ثیٛدٖ ٔؼٕیبسی ثیش صٔییٗ     ٌیشد. حیبطت صٔیٗ ٔیٔی ؿذٜ اػت سا حیب  ٘بْ آثبد ایٗ ثخؾ سا وٝ حمیمتبً

ٌییشد ٚ  ثذیٗ تشتیت آٖ لؼٕت اص صٔیٗ وٝ دس ٔیبٖ ػیبختٕبٖ لیشاس ٔیی    .ی صٔیٗ تٛػ  ػبختٕبٖ تحمك یبثذثبؿذ ٚ ثب احبطٝ

 آٚسد.ٔیآثبد ٚ ٍٟ٘جب٘ی ؿٛد، كٛست وبّٔی اص حیب  سا پذیذ  ،ٌشدد، تب ثٝ تجغ آٖتٛػ  آٖ احبطٝ ٔی

 سٌتی بَشْر ّایخاًِ در حیاطجایگاُ  در جستجَی -4

ت ٚ اسصؽ حیب  اٌشچٝ دس ٔؼٕبسی ٔٙیبطك  یّٞبی خب٘ٝ ثٛدٜ اػت. إّٞتشیٗ فضبحیب  یىی اص ٟٔٓ ،دس ٔؼٕبسی ػٙتی ایشاٖ

بسی ٔتفیبٚت ثیٝ ػٙیٛاٖ    حیب ، ثب ویفیت ٚ ٞٙذػٝ ٚ ٔؼٕی  ،ٞبی ٔختّف ثٛٔی ٔتفبٚت ٌـتٝ أب دس ٕٞٝ ربٔختّف، ثٙب ثب تفبٚت

ٝ تی ٔطشح ثٛدٜ اػت. دس ایٗتشیٗ فضبی خب٘ٝ ػّٙفضبیی ؿبخق ٚ ثشتش ٚ اكّی -رب ػؼی ثش ثیبٖ ربیٍبٜ ٔؼٕبسی حیب  دس خب٘ی

 تی ثٛؿٟش ثشآٔذٜ وٝ دس آخش دس ٔیبٖ ٕٞٝ ػٛأُ ثٝ ثشسػی ػٙبكش ٔفٟٛٔی دس ربیٍبٜ حیب  پشداختٝ ؿذٜ اػت.ٞبی ػّٙ
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ٌٛ٘ٝ لبثُ ثیبٖ اػت ویٝ  پغ ایٗ .پشداختٝ ؿٛدٞب الصْ دیذٜ ؿذٜ وٝ ثٝ ؿٙبخت ػٕٛٔی حیب  دس ایٗ خب٘ٝ ،لجُ اص ٞش چیض

ٗ یی ، ثب فشٞٙیً ٔشدٔیبٖ ا  یٕیثش ٘مؾ الّؿذٜ وٝ ػالٜٚ یت طشاحیفیٗ ویتشب  ٔشوضی ثب ثبالیٓ ثٛؿٟش حیٞبی ثبفت لذدس خب٘ٝ

وٝ حیب  دس طجمٝ چٙبٖ ،ثٝ كٛست دٚطجمٝ دس خب٘ٝ ؿىُ ٌشفتٝ ایٗ الّیٓاٍِٛی حیب  ٔشوضی دس  .[11]ٗ اػتیض ػزیٝ ٘ی٘بح

تیش دس  اِجتیٝ ثییؾ   ،ٞبی حیَٛ حییب   ٚ پٛػتٝ ثیشٚ٘ی اتبق (3ٚ2ؿٕبسٜ  )ؿىُ ای دس طجمٝ اَٚ اػتٕٞىف ٔب٘ٙذ ٌٛداَ ثبغچٝ

ٌشایی خب٘ٝ وٝ ٔظٟش آٖ حضٛس َٚ ثٝ ػٕت وٛچٝ ٚ فضبی ؿٟشی ثیشٖٚ خب٘ٝ ٌـٛدٜ ؿذٜ اػت ٚ دسػیٗ دسٖٚٞبی طجمٝ ااتبق

ٌشایی سا ایزبد وشدٜ؛ ػٕت ثیشٖٚ ٘ٛػی ثشٖٚ ثٝ (4ؿىُ ؿٕبسٜ ) ی خب٘ٝٞبی پٛػتٝحیب  ٔشوضی لٛی دس دَ خب٘ٝ اػت سٚص٘ٝ

ٝ حیب  دسٖٚ، ٔٛضٛع وٛساٖ سا وٝ دس ایٗ ؿیشای  الّیٕیی ثؼییبس    ٞبی سٚ ثٞبی سٚ ثٝ فضبی ؿٟشی ٚ پٙزشٜثٝ طٛسی وٝ پٙزشٜ

 وٙذ.تأٔیٗ ٔی ،إٞیت داسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٍ٘بس٘ذٜ )ٔأخز : ّای سٌتی بَشْر: پَستِ خارجی بٌا 4شكل شوارُ 

 

ٛ حیب  دس خب٘ٝوٝ چٙبٖ ٞبی حیب  دس ثٛؿٟش ٘ظٓ ٞٙذػی آٖ اػت.تشیٗ ٔـخلٝیىی اص ثبسص ؿیٟش ٘ظیٓ ٔـیخق    ٞیبی ث

ٞبی ػٙتی ثٛؿٟش دس خب٘ٝ. (2)سرٛع ثٝ ؿىُ ؿٕبسٜ  وٙذٞٙذػی ٚ ٔتمبسٖ سا دس تٕبٔی ٚرٜٛ ٚ دس فشْ ٚ ؿىُ حیب  د٘جبَ ٔی

لشاسٌیشی حیب  دس ٚػ ، ثب تٛصیغ ػبختٕبٖ دس اطشاف صٔیٗ ٚ دٚس ٕ٘ٛدٖ آٖ اص حبِت ٔتٕشوض ٚ ٚالغ دس ٔشوض ٞٙذػی صٔییٗ،  

ی دس فشًٞٙ دٞخذا یىی اص ٔؼب٘ی ٚاطٜ ،طٛس وٝ لجالً ثیبٖ ؿذٕٞبٖ بیی دس ایٗ فضب ایزبد ٕ٘ٛدٜ اػت.٘ٛػی ا٘ؼزبْ ٚ تٕشوض فض

ٞیب ٚ  اػیتفبدٜ اص ٚاطٜ حییب  دس ٌیٛیؾ    یلشاثت ٔیبٖ ٔفْٟٛ حیب  ٚ ػشا، خب٘ٝ دس ٘حیٜٛ [. 4]3ػشا ٚ خب٘ٝ روش ؿذٜ اػتحیب 

چٝ دس ٌٛیؾ ٔحّی ایٗ ٔٙطمٝ حیب  ثٝ ػیشا تؼجییش   ٛد اػت. چٙبٖی ایشاٖ ػّی اِخلٛف ؿٟش ثٛؿٟش وبٔالً ٔـٟٔحبٚسات ٔحّّ

؛ ٌٛیی ٞٙذػٝ خب٘ٝ اص دٞذت ٚ ٔؼٕبسی وّی یه خب٘ٝ سا ؿىُ ٔیثّىٝ ٞٛیّ ،ؿٛد. حیب  تٟٙب یه فضبی ٟٔٓ دس خب٘ٝ ٘یؼتٔی

رذ ٞٙذػٝ ثبؿذ ٚ ٘ییض  ، حیب  فضبی ثبصی اػت وٝ ٚا4ؿٛد. دس وُ، حیب  كشفبً فضبی ثبص ٘یؼتٗ حیب  تمذیش ٔیحضٛس ٚ تؼی

 [.5]فضبیی پیٛػتٝ ثب حذٚد ٚ ٚرٛٞی ٔـخق

 : پالى طبقِ ّوكف عوارت طبیب 2شكل شوارُ 
 ٔیشاث فشٍٞٙی اػتبٖ ثٛؿٟش(آسؿیٛ اداسٜ وُ  )ٔأخز :

 :حیاط هرکسی عوارت طبیب 3شكل شوارُ 
 ٔیشاث فشٍٞٙی اػتبٖ ثٛؿٟش(آسؿیٛ اداسٜ وُ  )ٔأخز :
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ٞبی ٔختق ایٗ ٞب ٚ ٕٞزٛاسی ثب فضبی ثبص ثیشٚ٘ی اص ٚیظٌیٞبی ػٙتی ثٛؿٟش، یه الیٝ ثٛدٖ فضبٚرٛد حیب  دس دَ خب٘ٝ

ٞیبی  ٞبی ثّٙذ ٚ رذاسٜٞبی ثضسي ٚ ػٕیك ثب ػمفثبؿذ. حزٓ ٘ضدیه ثٝ ٔىؼت، ٔحلٛسیت صیبد حیب  ٔشوضی، ایٛاٖٞب ٔیخب٘ٝ

ٝ  ٚسٚد ٗیاِٚی  ثیب [. 11])فضبی خبِی( ؿذٜ اػت چٛثی دس ٔؼٕبسی لذیٓ ثٛؿٟش ثبػج ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ػطٛح افمی ٚ ػمف  ثی

 ،شاٖیا ٔشوضی ی٘ٛاح ب  دسیح ٔتفبٚت ثب ییفضب ثٛؿٟش دس ٔشوضی ب یح ؿٛدوٝیٔ زٝ حبكُی٘ت ٗیا ثٛؿٟش یػٙت ٞبیخب٘ٝ

-یٔ یوّ ثطٛس. ثبؿذیٔ ٌزس ثٝ ٘ؼجت تیٔٛلؼ ٚ وٙبسی یرذاسٜ استفبع اثؼبد، دس تفبٚت ٗیا ٕذٜػ ثخؾ. ضد اػتی ٕٞچٖٛ اص

ٓ  ثیب  ییفضیب  ، ٔشوضی خب٘ٝ ٞؼتٝوشد:  فیتٛك ٗیچٙٗیا سا ثٛؿٟش دس ٔشوضی ب یح تٛاٖ  ٌیشا، ٔؼیتمُ،  دسٖٚ ،یٞٙذػی  ٘ظی

 [.12]اػتٞب اتبق ٘ٛع ٚ تؼذاد ٔتٙبػت ثب ٚ ٗیصٔی  ا٘ذاصٜ تبثغ آٖ وٝ اثؼبد آػٕبٖ ثٝ سٚ ٚ ػشٌـٛدٜ ٔشوضی، ٚ ٔحٛسی

اییٗ   ك ثیش وٝ ؿشای  الّیٕی، ص٘ذٌی سا ثٝ طجمبت ثبالی ٕٞىف ا٘تمیبَ دادٜ أیب وٕبویبٖ ٔحمّی    لبثُ روش اػت، ثب ٚرٛد ایٗ

ٗ   ٞب سا ثیٝ دٚؽ داسد. ثخـی ارضا ٚ دیٍش فضبٞب ٘مؾ ػبصٔب٘ذٞی ٚ ٚحذتاػتمبد اػت وٝ حیب  دس ایٗ خب٘ٝ ریب ثیٝ   پیغ دس ایی

 :پشداختٝ ؿذٜ اػتوٙذ ٔی بایف ٞبی ػٙتی ثٛؿٟشدس خب٘ٝ وٝ ٘مؾ خٛد سا دس ایٗ ساثطٝ ػٙبكشیؿشح 

 ٍجَُ ٍ جْت ٌّدسی ٍ کالبدی حیاط  -4-1

وٙیذ،  اِٚیٗ ٌبْ ثشای تـخیق ٚ تؼیٗ حیب  رذا وشدٖ آٖ اص ٔبػٛای آٖ اػت ٚ ٚرٜٛ ٞٙذػی حذٚد آٖ سا ٔـیخق ٔیی  

ػیبص  حذٚد افمی اص رٙغ وبِجذ ا٘ؼبٖ ،دٞذ. حیب   حذ ٔـخق اص صٔیٗ سا دس ٔمبثُ آػٕبٖ لشاس ٔیٞب ٚ حذٚد حیبتؼشیف ِجٝ

 ا٘ذ.٘ذاسد ثّىٝ خٛد صٔیٗ ٚ آػٕبٖ، حذٚد افمی ٔؼٕبسی ٔىبٖ حیب  ،وٝ اص ثیشٖٚ دس فضب لشاس ٌیش٘ذ

ف ؿذٜ اص آػٕبٖ ٚ صٔییٗ سا ثیٝ   ای ٚ حذی ٔـخق ٚ تؼشیلطؼٝ حیب  لجُ اص ٞش چیض ثب داسا ثٛدٖ حذٚد ػٕٛدی ٔؼٕبسی،

ٞب دس ٔحُ حیب  سا ػجت خٛاٞذ ؿذ. ٘ظٓ صٔیٗ ثٝ وٙذ. ٔحذٚد ؿذٖ صٔیٗ ٚ آػٕبٖ، تٙظیٓ ؿىُ آٖثٙبی ٔؼٕبسی ٔتؼّك ٔی

 .5دٞذتش ٕ٘ٛدٜ ٚ پیٛ٘ذ ٔیایٗ دٚ سا ثٝ یىذیٍش ٘ضدیه ،ٚاػطٝ حذ ٔـخلی اص آٖ صیش آػٕبٖ

 وٙذ. ٕٞٛاسٜ اِٚیٗ تؼیٗ ٔؼٕبسا٘ٝ ٞیش داؿتٗ سا اِٚیٗ ٚرٝ ٔىب٘ی حیب  ٔؼشفی ٔی ی حیب  ثٝ ٔؼٙی ٔحُ احبطٝ ؿذٜ، حذٚاطٜ

ٓ ثخـییذٖ ثیٝ   ثبؿذ. لبثُ ثیبٖ اػت ویٝ تزؼّی  فضب، ٔتٛرٝ تـخیق حذ فضب ٚ احبطٝ ٚ ٔحلٛس ؿذٖ آٖ فضب ثذیٗ ٔٙظٛس ٔی

ثبییذ   ٞیبی ٔؼٕیبسی اػیت.   تشیٗ سػبِتُٞب ثشای تؼییٗ آٖ یىی اص اكیٞب ٚ اتحبء احبطٝ ٚ ٔحلٛس وشدٖ وبِجذی فضبحذٚد فضب

 ثیبٖ وشد وٝ اِٚیٗ ٚرٝ ٔؼٕبسا٘ٝ حیب ، ایزبد حذٚد ٔـخق ثشای آٖ اػت.

حیب   .اػت ػبختٝ ؿذٜ ٔؼَٕٛ حذ اص تشثّٙذ تش،ثیؾ داؿتٗ ػبیٝ ثٝ ٔٙظٛس ثٛٔی ثٛؿٟش، ٞبیخب٘ٝ دس ٚالغ حیب  اطشاف دیٛاس

% ٔؼبحت صٔیٗ ثٝ حیب  اختلبف 35%تب 25ٞب ثیٗ دس اوخش خب٘ٝ [.13]اسداثؼبدی وٛچه ٘ؼجت ثٝ ٔؼبحت صٔیٗ د ،دس ثٛؿٟش

تیشی اص  وٝ ایٗ ٔٛرت ؿذٜ حذ وٛچیه  تش اص طَٛ ٚ ػشم آٖ اػتٞبی ثٛؿٟشی ثیؾ٘ؼجت استفبع حیب  دس خب٘ٝ ٚ [11]داسد

حیب  دسختیی ثیب    دسٖٖٚ، آٞبی ػٙتی ٕٞچٙیٗ دس اوخش خب٘ٝ الّیٓ( ثٝ حیب  اختلبف دٞذ ٚ ) ٘ؼجت ثٝ دیٍش آػٕبٖ ٚ صٔیٗ

 (. 5ؿىُ ؿٕبسٜ سرٛع ثٝ ) دٞذلبٔت ػٕٛدی حذ ػٕٛدی ثٙب سا ٕ٘ٛد ٔی
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ٜ وبِجذی تأٔیٗ وٙٙذٜ ٘یٛس  ؿذٜ ٚ ایٗ حیب  اػت وٝ ٘ؼجت ثٝ ٚرٛ تأٔیٗ حیب  ایٛاٖ اص ٚاػطٝ ثب ٔؼٕٛالً ٞبفضب تٕبْ ٘ٛس

ٝ  ؿذٜ تؼجیٝ ٞبییػٕیك سٚص٘ٝ ٞبیایٛاٖ ٚ ثیشٚ٘ی ٞبیلؼٕت دس ٚ ثبؿذٞبی خب٘ٝ ٔیفضب دس دیٍش ٖ  ثیب  وی ٝ  ثبصؿیذ  ٞیبی دسیچی

  وٙذ.ٔی ثشلشاس وٛچٝ استجب  ثب چٛثی

س رٛاة ٘یشٚی رٟیت  د ،فضب یوٙذ. ٘یشٚی ارضارٟت ٌیشی ٔی ،فضب ٘ؼجت ثٝ رٛا٘جی وٝ ٚارذ ٘یشٚی وٕی ٚ ویفی اػت

 ػّؼیٝ ٔشاتیت،   ٞب،رٟت داؿتٗ دس ٔمیبع وّی ٔؼٕبسی ثب ا٘تظبْ رٟبت فضب ا٘ذ.ٞبی ػٙتی ٚارذ رٟتاػت. ػٕٛٔبً فضب سٚثشٚ

ٞب د٘جبَ ٌشدیذٜ اػت. رٟت داؿتٗ ٕٞٛاسٜ ٔتٙبظش رؼتزٛی ساٜ ٚ ٔملیذ خبكیی اػیت. ِیزا     ثشتشی ثشخی رٟبت ٚ ٚحذت آٖ

 تٛا٘ذ ثشای فضب، ٔؼٙبیی ٔبٚسایؿٛد، ٔیا٘تظبْ خبف ؿىُ ٚ ػٙبكش ٔحیطی ٚ ٔحبطی آٖ ٔحمك ٔیٞب وٝ ثب داس ثٛدٖ فضبرٟت

 ت فیضیىی ایزبد وٙذ.ٔٛرٛدیّ

حضٛس چٙذٌب٘یٝ ػیبختٕبٖ دس وٙیبس حییب  ٚ احبطیٝ       .ثّىٝ ٔحذٚدٜ ای ٚارذ رٟت اػت ،حیب  تٟٙب فضبی ٔحذٚد ٘یؼت

ٝ آٖ ػٕت وٝ ػبختٕبٖ ٚالغ اػت، خٛاٞذ ؿیذ. حییب  ٕٞیٛاسٜ ثیٝ     ؿذٖ حیب  تٛػ  ػبختٕبٖ ػجت ایزبد رٟت دس حیب  ث

-ی ٔیی دس رٟت داؿتٗ آٖ ثٝ حیب  ٔتزّّ ٌیشی ػبختٕبٖ ثٝ رب٘جی خبف،داس اػت.رٟترٟت ،رب٘جی وٝ ػبختٕبٖ لشاس داسد

  ٕٞیبٖ  ٘تیزٝ رٟیت حییب   دس .سػٙذٌشدد. رٟت ػبختٕبٖ ثٝ حیب  ٚ رٟت حیب  ثٝ ػبختٕبٖ ٕٞچٖٛ دٚ ٘یشٚ ثٝ تؼبدَ ٔی

ت صیبد تبثؾ آفتیبة دس ػیٕت ؿیشق ٚ    رٟت ػبختٕبٖ اػت ٚ رٟت ػبختٕبٖ ثشآٔذٜ اص رٟبت حیب  دس صٔیٗ. دس ثٛؿٟش ؿذّ

غشثی ؿذٜ اػت ٚ دس كٛستی ویٝ دس اییٗ   -غشة ثبػج وـیذٌی فشْ ػبختٕبٖ ثٝ ؿىُ ٔىؼت ٔؼتطیّی دس أتذاد ٔحٛس ؿشلی

ٌییشی  ٞبی ػٙتی ثب رٟتِیىٗ دس خب٘ٝ [،14]ٌی ثٝ كٛست آصاد خٛاٞذ ثٛدؿٟش، اٌش ػبختٕبٖ دس ػبیٝ وبُٔ لشاس ٌیشد، وـیذ

 وٙذ.سا تؼییٗ ٔی حیب  ػبختٕبٖ ٘یض رٟت خٛد

 

 )ٔأخز: ٍ٘بس٘ذٜ( ،ّای سٌتی بَشْر: بررسی ٍجَُ ٍ حدٍد کالبدی هعواری در خا1ًِجدٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 ّای سٌتی بَشْراًَاع حیاط در خاًِ هَارد هَرد بررسی

 .ثبؿٙذٔی ثبؿٙذ ٚ اغّت ثٝ ؿىُ چٟبضّؼی )ٔشثغ ٚ ٔؼتطیُ(ىُ ٔٙظٕی ٔیداسای ؿ ٞٙذػٝ  1

2 

 

 حذ افمی ٚ

 حذ ػٕٛدی

ای ٚ حذی اص آػیٕبٖ ٚ صٔییٗ سا ثیٝ ثٙیبی     حیب  لجُ اص ٞش چیض ثب داسا ثٛدٖ حذٚد ػٕٛدی ٔؼٕبسی ،لطؼٝ

 اطیشاف  ا٘ذ. دیٛاسثطٛسی وٝ خٛد صٔیٗ ٚ آػٕبٖ ، حذٚد افمی ٔؼٕبسی ٔىبٖ حیب  وٙذٔؼٕبسی ٔتؼّك ٔی

اػت  ػبختٝ ؿذٜ ٔؼَٕٛ حذ اص تشثّٙذ تش،ثیؾ داؿتٗ ػبیٝ ثٝ ٔٙظٛس ثٛٔی ثٛؿٟش، ٞبیخب٘ٝ دس ٚالغ حیب 

 تشی اص آػٕبٖ ٚ صٔیٗ) ٘ؼجت ثٝ دیٍشالّیٓ( ثٝ حیب  اختلبف دٞذ.وٝ ایٗ ٔٛرت ؿذٜ وٝ حذ وٛچه

 ثخؾ حیب  ؿىُ ٌشفتٝ اػت.ثب ٔحذٚد وشدٖ حذ افمی ٚ افضایؾ حذ ػٕٛدی اٍِٛی ٚحذت

 حیب  ٕٞٛاسٜ ثٝ رب٘جی وٝ ػبختٕبٖ لشاس داسد رٟت داس اػت. رٟت 3

ٞیبی چٟیبس ٚ ػیٝ طشفیٝ فبلیذ      ثبؿذ ٚ دس حیب غشثی ٔی-ٞبی ٔٛرٛد ثٝ كٛست ؿشلیٔؼٕٛال رٟت حیب 

 تشیٗ اٍِٛی ٔٛرٛد دس حیب (رٟت ؿبخق اػت) دس وبُٔ

 ثبؿذ.خب٘ٝ اػت ٚ دس ػبخت ثٙب اِٚیٗ لؼٕت ٔی ثخؾحیب  ٞؼتٝ ٔشوضی ٚ ٚحذت  وبِجذ 4

 ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ سٚصا٘ٝ. ٞبی خذٔبتی ٚ اتبقٞب ٚ آة ا٘جبس ٚ فضبساٜ پّٝ حیب  دس استجب  ٔؼتمیٓ ثب ٚسٚدی، ا٘تظبْ فضبیی 5
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 در تعاهل با حیاطای ٍاحد ٌّدسِ رسیدى بِ -4-2

ٝ طٛسیثٝ ،ٞذ ثٛدیٛ٘ذ ػبختٕبٖ ثب فضبی ثبص خٛاتشیٗ پیٛ٘ذ ٔؼٕبسی ٚ ٔىبٖ طجیؼی، پاِٚیٗ ٚ ٟٔٓ ٚ ػیبختٕبٖ   یوٝ ساثطی

ٞبی پش ؿىُ خٛد سا ثیبثٙذ ٚ ثٙیب فیبسؽ   ت وبُٔ داسد وٝ فضبتٟٙب صٔب٘ی حیب  ؿخلیّ. 6ی ٔؼٕبسی ثب ٔحی ثٝ ػجبست ثٟتش ساثطٝ

فیشم كیٛست خبكیی اص    ویٝ ثٙیب ثیب    چٝ ثؼیب  . آٚسدای وبُٔ ٚ ٔـخق ثذػت ٔیرب حیب  ٞٙذػٝاص حیب  خّك ٘ـٛ٘ذ. دس ایٗ

 [.5]حیب ، ؿىُ ٌیشد

 پیش دس  ٞبیفضب ؿٛد. ٘ظبْٔی ػجت٘حٜٛ خبكی اص حضٛس ٚ ٞٙذػٝ ثشای ػبختٕبٖ وبُٔ دس حیب ، اكُ لشاس دادٖ ٞٙذػٝ 

ضبی پش ٚ ایٗ رض ثب پیٛ٘ذ ٚ ساثطٝ ػٕیك ف ٌشددٔٙزش ٔی ٞبفضب رٟت سػیذٖ ثٝ حیبطی ص٘ذٜ ٚ فؼبَ، ثٝ ٘ظبٔی وّی ثشای ٕٞٝ

ٞؼتی حیب  ٘یض ثٝ پیٛ٘یذ   حیبت ٚ ؿٛد. فضبی خبِی وٝ ػضٛ ٔـخلی اص ثٙب)حیب ( اػت،ٚ خبِی ٚ ٚحذت وّی ثٙب فشاٞٓ ٕ٘ی

دس اییٗ   سػذ.ٚ ثب ػبیشیٗ ثٝ ٚحذت ٔی ؿٙبػذٚ تؼبُٔ آٖ ثب ػبیش ارضا ٚاثؼتٝ اػت. اص ایٗ طشیك حیب  ؿأٖ خٛد سا دس وُ ٔی

ؿٛ٘ذوٝ ٘جٛد ٞشیه ثیٝ دیٍیشی ِطٕیٝ    چٙبٖ تبسٚ پٛدی ثٝ ٞٓ تٙیذٜ ٔی ٞبی خبِی )حیب (فضب ( ٚػبختٕبٖ) ٞبی پشحبِت فضب

 ؿٛد.ك ٔیٞب ٔحمّدٚ فضب ص٘ذ ٚ ا٘ؼزبْ وّی ثٙب تٟٙب ثب حضٛس ٞشٔی

ٚ ٞبی ثؼیتٝ ثیب حییب     ٌیشد، دس احش تؼبُٔ فضبدس تؼبُٔ ثب فضبی ثؼتٝ لشاس ٔی یبثذت ٔیثٙبیی ٔٛرٛدیّ صٔب٘ی وٝ حیب  دس

ی اٌیش دس ٔشتجیٝ خیٛد وبٔیُ ثبؿیذ      حیب  حتّی  ٌشدد.ت ٚ اسصؽ اص فضبی خبِی)حیب ( تأٔیٗ ٔییّٞبی پش ثٝ آٖ، إّٞتٛرٝ فضب

تشیٗ ٚرٝ ٞٙذػی آٖ اػت، ثب پیٛ٘ذ حیب  ثیب ػیبیش   )كبحت ؿىُ ثبؿذ( تٟٙب دس ٔشتجٝ رؼٓ وبُٔ اػت ٚ سٚح حیب  وٝ اكّی

ٚ ص٘یذٌی   تٌییشی ثیٝ آٖ فضیب، آٖ سا ٚاریذ حییب     ٝ تٛرٝ ػبختٕبٖ ثٝ حیب ، ثب رٟتٌشدد ٚ ثبیذ ثیبٖ وشد وٗ ٔیٞب ٔتؼیفضب

 خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

ٞب ویٝ ٘یبٌضیش اص پیٛ٘یذ ؿیىّی     خبِی ثٝ پیٛ٘ذ ثؼیبس ػٕیك ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ ٔیبٖ آٖ دس حٛصٜ ٔؼٕبسی، پیٛ٘ذ فضبیی ٔیبٖ پش ٚ

وٙیذ. ٞشویذاْ ٞٙذػیٝ خیٛد سا ثیٝ      ش ٔیی یٍشی سا ٔتأحّٞٙذػٝ د، ساثطٝ ٚ تؼبُٔ ٔیبٖ ػبختٕبٖ ٚ حیب  ؿٛد.ثبؿذ ٔٙزش ٔیٔی

پزیشد ٚ دس آخش دس تؼبدَ ٔیبٖ ایٗ دٚ، ٞٙذػیٝ ػیبختٕبٖ ٚ حییب  داسای ٚحیذت ثیٛدٜ ٚ ییه       دیٍشی دادٜ ٚ ٞٙذػٝ آٖ سأی

 [.  5]ٕ٘بیذایزبد ٔی ثشای ٞش دٚ ٞٙذػٝ ٚاحذ ٚ ٔٙؼزٓ

خذاٚ٘ذ ثٝ كٛستی تٕخیّیی ٚ  »ػی خّك فضب ثبؿذوٝ ٔؼٕبس ٔذّایٗ لجُ اص ،ٞبی ٔزوٛسرب ثب تٛرٝ ثٝ ٌفتٝدس ایٗحبَ ایػّی

ت ٚ یؼٙی حیب ( یىی ٔظٟش ٔحیذٚدیّ  ٌٛ٘ٝ ثشای اٚ فضبػبصی ٕ٘ٛدٜ اػت. لشاس دادٖ صٔیٗ دس وٙبس آػٕبٖ)تٛػ  ػبُٔ ٚاػ ساص

-ٔیی ٟ٘بیت ثیش ٗ سا تب ثیپشٚسد ٚ دیٍشی خیبَ سا ٚ ؿٛق سفتٚ ٔی وٙذسا رزة ٔی آٖ ٚ دیٍشی ٔظٟش الیتٙبٞی ٚ ٚحذتوخشت 

 [.15]اٍ٘یضد

 

 ّای سٌتی در بَشْرّای خاًِجایگاُ حیاط در ساهازًدّی ٍ ٍحدت فضا -5

تشیٗ ٚیظٌی ٞیبی ػیبختبسی ٔؼٕیبسی ٞیش ثٙیب      تشیٗ ٚ اِٚییىی اص اػبػی ،ٚ خبِی ٞش ثٙب ت پشٚ ثؼتٝ ٚ وّیّ ساث  فضبی ثبص

دیٍیش   ثیب  ٔتفیبٚت  وبٔالً ٔحیطی حیب ، ثٛؿٟش دس .اػت ٚحذت ٕ٘ٛد ؿٟشٞبی ػٙتی ثٛخب٘ٝ دس لبثُ روش اػت وٝ حیب  ػت.ا

ٞیبی  حشوتیی دس حییب    استجیبطی  ٘مؾ ٚ ثبؿذٞبی ثٛؿٟش ٔیٔختّف خب٘ٝ ٞبیفضب ػبصٔب٘ذٞی ٟٔٓ ػٙلش اػت. حیب  ٞبٟشؿ

 [.16]اػت آٖ دیٍش ٞبیٚیظٌی اص ٞبخب٘ٝ

ٞبی دٚ حیبطٝ دس ایٗ دٚسٜ صٔب٘ی ثبلی ٔب٘ذٜ ٘ذن ٔحذٚدی اص خب٘ٝٞؼتٙذ ٚ ا حیب  یه داسای ٞب دس ایٗ ٔٙطمٝ اوخشاًخب٘ٝ

٘یذاسد ٚ ػیالٜٚ ثیش     ػیمف  وٝ اػت ٚالغ اتبلی دس ٚ ثبؿذٔی ٚسٚدی ٞبیفضب دس لؼٕت تشیٟٗٔٓ ٚ خب٘ٝ ثبص فضبی حیب ، اػت.

ٝ  ی اصیٞیب فضیب  د.پیزیش ای سٚصا٘ٝ دس آٖ كٛست ٔیفضبیی اػت وٝ فؼبِیت ،ٞب٘مؾ آٖ ثشای حشوت ثبد دس ایٗ خب٘ٝ ٝ  خب٘ی  دس وی

ٝ  ٞب ٚ فضبپّٝ ساٜ ٚ ٞبسٚساٜ ٚ اطشاف ٞبیاتبق ؿبُٔ ،ٞؼتٙذ حیب  ثب ٔؼتمیٓ استجب  طیشاف  ثبؿیٙذ. ا ٔیی  ٞبی خذٔبتی ییه خب٘ی

 حییب   ٘ـب  ثب ٚ تبصٜ ٞٛای ٚ ٌیبٜ ، آة ٘ٛس، ثب ٔؼتمیٓ تٕبع دس ٞباتبق ایٗ وٝ ٌشددٔی ػبصٔب٘ذٞی ٔختّفی ٞبیفضب حیب ،
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-دسی دس ٘یٓ یب یه طجك دس ثبالی ػیطح حییب  لیشاس ٔیی     پٙذ دسی، ػٝ ٞبیاتبق ٞبی ٔب٘ٙذفضب لبثُ روش اػت وٝ .شاس داس٘ذل

 وٙذ.ٌیش٘ذ ٚ حیب  ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ٚاػ  ٔیبٖ طجمبت ٘مؾ خٛد سا ایفب ٔی

ٝ  دس استجب  ثب طجیؼت طشاحی ؿذٜ، دس ٔمبثُ حیب  ٞبی ػٙتی ثٛؿٟشثٙب چٙب٘چٝ ػبختٕبٖ دس ای لشاس ٌشفتٝ ٚ تشویت یٍب٘ی

طٛس وٝ ٔـٟٛد اػیت، اییٗ   سػذ. ٕٞبٖٞب، ٔؼٕبسی آٖ ثٝ ٚحذت ٔیثٝ ٚرٛد آٚسدٜ اػت وٝ اص ٚحذت ػبختٕبٖ ٚ حیب  ایٗ ثٙب

ٚ خیبِی سا د٘جیبَ ویشدٜ ٚ ٚ ٞٙذػیٝ ٚاحیذ       ثٝ طٛسی وٝ اتحبد ٞٙذػی پش ،٘ٝ ٕٞبًٞٙ ثب ػبختٕبٖ سا پزیشفتٝٞب ثیبٖ ٔؼٕبساثٙب

سریٛع  ) ٚ ػبختٕبٖ( ثٝ وٕبَ سػیذٜ ا٘یذ  حیب  سا تؼشیف وشدٜ اػت ٚ اص ٚحذت ایٗ دٚ )حیب  آٖ، بٖ ٚ دس ٕٞبٍٞٙی ثبػبختٕ

 (. 6ؿىُ ؿٕبسٜ ثٝ 

ٚ ثؼیتٝ   خّك ؿذٜ اػت.ٌٛیی ٔیبٖ فضیبی ثیبص   دٚ) فضبی ثبص ٚ ثؼتٝ ( لبثُ روش اػت وٝ ٔؼٕبسی ایٗ ٔٙطمٝ ثب حضٛس ٞش

ٞبی لبثُ تٛرٝ ٌٛیی تٕبْ ٔؼٕبسی سا ٔٛسد ٘ظش داسیٓ. یىی اص ٔؤِفٝ ،وٙیٓحیب  سا خطبة ٔیٞی  ا٘فىبوی ٚرٛد ٘ذاسد ٚ ٚلتی 

ویٝ چٙیذ رجٟیٝ اص    ثبؿذ وٝ ثب فضبی ثبص ثٝ حیب  ٔشتج  اػت، ایٗٞب ٚ ٚرٜٛ ػبختٕبٖ ٔیدس ٔٛسد پیٛ٘ذ پش ٚخبِی تؼذاد رجٟٝ

ٝ  ػبختٕبٖ دس تٕبع ثب حیب  ثبؿذ ٚ فضبی ثؼتٝ دس چٙذ رجٟٝ ثٝ ػٕ  ت فضبی ثبص ٌـٛدٜ اػت. ثؼیبس ثذیٟی اػت وٝ ٞیش چی

تیش ثیٛدٜ ٚ لیٛت    تش ثبؿذ، پیٛ٘ذ ػبختٕبٖ ثب حیب  ثیؾتؼذاد ٚرٜٛ ػبختٕبٖ دس تٕبع وٝ ٕٔبع ثش فضبی ثبص دسٖٚ اػت ثیؾ

 ؿٛد.  تش ٔیثیؾ ػبص حیب (ؼذ ػٙبكش فضبفضبیی حیب  ) اص ثُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ٔأخز : ٍ٘بس٘ذٜ( ،ٌتی بَشْر در ارتباط با طبیعت ٍ ٍحدتحیاط دربٌاّای س: 6شكل شوارُ 

 

ٞبی لشاسٌیشی تشیٗ اٍِٛ ثشای حیب  دس ثٛؿٟش اٍِٛی حیب  ثب ٔحب  ؿذٖ چٟبسطشفٝ اص ػبختٕبٖ اػت. دس ٔیبٖ اٍِٛوبُٔ

یه حیب  ٚاحذ، ثٝ ػجت آ٘ىٝ اص چٟبس رب٘ت ثٝ ػٕت  7)حیب  چٟبسػالْ( ٞبی ؿٟش ثٛؿٟش اٍِٛی حیب  ٔشوضیحیب  دس خب٘ٝ

-ثطٛسی وٝ ٞٓ ؿیىُ حییب  ٔزیشد    [،17]تؼبُٔ داؿتٝ ٚ چٟبس ػالْ اص رب٘ت ػبختٕبٖ دس ٔشوض حیب  ثٝ ٚحذت سػیذٜ اػت

 ٞبی ٔؼٕبسی تؼشیف ؿذٜ وٝ ٌٛیی حیبت ٚ ص٘ذٌی، حیب  سا احبطٝ ٕ٘ٛدٜ اػت. ٞبی آٖ ثب فضبتشیٗ ؿىُ ثٛدٜ ٚ ٞٓ رذاسٜ

ٞٓ ثیٝ ِحیبم ٔبٞییت ٔىیب٘ی ٞیٓ ثیٝ ِحیبم         -تشیٗ فضبی ٔؼٕبسی ثب اسصؽتشیٗ ٚ وبُٔحیب  وبٔالً دس ٔشوض لشاس ٌشفتٝ، 

تیشیٗ ٔفیبٞیٓ اص طجیؼیت    تشیٗ ٚ ٔؼٙٛیی ٚاالٚ اسائٝ دٞٙذٜ تشیٗ ٔؼٙبی ٔىبٖثبال. ایٗ حیب  ٚارذ اػت -تؼشیف وبِجذی ٔىبٖ 

 ٔٛرٛد اػت. شة ثٝ ٔشاتت ػبِی ٚ حمیمت حیبتتمثٟتشیٗ تؼشیف ٔؼٕبسی ٔىبٖ ثشای ثٛدٖ صیش آػٕبٖ ٚ  ،اػت ٚ دس ایٗ حیب 

ٞبی حیب  اػت ثیٝ  تشیٗ اٍِٛٞبی ػٙتی ثٛؿٟش ) فضبی ثبص چٟبس طشفٝ ٔحب ( یىی اص فشاٌیشایٗ اٍِٛ اص حیب  دس ٔؼٕبسی خب٘ٝ

 تشیٗ ؿىُ ایٗ اٍِٛ دس ایٗ ٔٙطمٝ )ؿٟش ثٛؿٟش: ثٝ ٘ظش ٍ٘بس٘ذٜ( ؿىُ ٌشفتٝ اػت.تشیٗ ٚ ٞٙذػیطٛسی وٝ وبُٔ
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ٞبی ػٙتی دس ایٗ ؿٟش ٔتـیىُ اص  ؿٛیٓ وٝ خب٘ٝٞبی ثٛؿٟش ٔتٛرٝ ایٗ ٟٔٓ ٔیٍ٘بٞی ثٝ ا٘ٛاع حیب  دس خب٘ٝ رب ثبدس ایٗ

ثیب  دس اییٗ پیظٚٞؾ    .داس٘یذ  یىیذیٍش  ثیب  ٞیبیی تفبٚت ٔختّف ٞبیثٙب دس ػبختٕبٖ ٚ حیب  لشاسٌیشی ثبؿذ وٝ ٘حٜٛٔی اٍِٛ پٙذ

ٝ  وٝ سا ثذػت آٚسدٜ دس وُ ثبفت حیب ٞبی ٔختّف ٌٛ٘ٝطالػبت ٔیذا٘ی حذٚد دسكذ اػتفبدٜ اص رٕغ آٚسی ا ٚ ثشسػی -ثٝ ٌٛ٘ی

  ا٘ذ.ٜؿذ ثٙذیطجمٝ صیش ٞبی

 

 (احیب ٚ حفظ ٔؼبٚ٘ت فٙی دفتشٚ  )ٔأخز :ٍ٘بس٘ذّٜای سٌتی بَشْرّای حیاط در خاًِگًَِ: 2جدٍل شوارُ 
  

 دٚ یب یه سد صٔیٗ، طشف یه دس ػىٛ٘ت ٞبیفضب   

 لشاس آٖ ٔمبثُ ضّغ دس حیب  ٚ ا٘ذؿذٜ ػبختٝ طجمٝ

 داسد.

 خبِی فضبی

 دسضیییّغ

 لیشاس  دیٍش

 .داسد
 

 

 ٞیبی فضب داسای ػبختبسی ٔـبثٝ حیب  ٔشوضی اػت.   

 لشاس ٞبآٖ ثیٗ دس حیب  ٚ ٔمبثُ ضّغ دٚ دس ٔؼىٛ٘ی

ٖ  ضیّغ  دٚ طجمبت ٔٛاسد تؼذاد اغّت دس .داسد  یىؼیب

ٚ  طجمٝ یه ضّغ یه دس ٚالغ ثٙبی الٔؼٕٛ .ثبؿذٕ٘ی

 ثبؿذ.طجمٝ ٔی دٚ دیٍش ضّغ
 

 پش ٞبییفضب

ٚ  طشفیٗ دس

 خبِی فضبی

 ٚػیی  دس

 .داسد لشاس

ٝ  آٟ٘یب  ٔؼیىٛ٘ی  فضیبٞبی     ُ  ثی  ضیّغ  دٚ دس  Lؿیى

 دٚ یب یه اغّت ٞبخب٘ٝ ٌٛ٘ٝ ایٗ .ا٘ذػبصٔب٘ذٞی ؿذٜ

ٝ  ٕٞىف طجمٝ اص ٔٛاسد تشثیؾ دس .ثبؿٙذٔی طجمٝ  ثی

 ثشای دیٍش ٚ طجمبت ا٘جبسی ٚ ٞبی خذٔبتیفضب ٛاٖػٙ

ٝ  ؿیٛد ٔی اػتفبدٜ ػىٛ٘ت ٛ  داسای وی ٝ  ٞیبی ثبصؿی  ثی

ٝ  ایٗ .ثبؿٙذٔؼجش ٔی ٚ حیب  ػٕت ٝ  اص ٌٛ٘ی  ٞیب خب٘ی

 تیشی ثییؾ  ػٙبكیش  داسای ٘خؼیت  ٌٛ٘ٝ دٚ ثٝ ٘ؼجت

 .ٞؼتٙذ

 پش ٞبیفضب

ُ  ثٝ   Lؿیى

 طشف دٚ دس

 فضییبی ٚ

 دس خییبِی

وٙذ اص یىی

 .لشاسداسد ٞب

 داسٞبی حیب خب٘ٝ

11% 

1.5% 

1.5% 

-خب٘ٝ

ٞبی 

داسای 

 یه

 حیب 

 : ٌّدسِ حیاط در بافت قدین 7شكل شوارُ 

 ثٛؿٟش( اػتبٖ ٔیشاث فشٍٞٙیآسؿیٛ اداسٜ وُ  )ٔأخز :

ى د: اجساء جدارُ حیاط ٍ عٌصری عوَدی در جْت رسی 8شكل شوارُ 

 بِ ٍحدت

 ٔیشاث فشٍٞٙی اػتبٖ ثٛؿٟش(آسؿیٛ اداسٜ وُ  )ٔأخز :
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ٞب اص حیب  تمشیجب ثشخیٛسداس اص  ؿذٖ یىی اص رجٟٝ وٓ   

ٞبی داسای حیب  ٔشویضی فضیب  ٞبی خب٘ٝتٕبْ ٚیظٌی

 دػتٝ ایٗ داسد. لشاس حیب  ضّغ ػٝ دس ٔؼىٛ٘ی ٞبی

 ٌٛ٘ٝ ٔب٘ٙذ وٝ طجمٝ ٞؼتٙذ دٚ ٚ یه اغّت ٞبخب٘ٝ اص

ٝ  ٕٞىف اص طجمٝ ػْٛ ٖ  ثی  خیذٔبتی  ٞیبی فضیب  ػٙیٛا

 اػتفبدٜ ٘ـیٗٞبی صٔؼتبٖاتبق ٚ ا٘جبس آة ا٘جبس، ٔب٘ٙذ

 ٔؼیىٛ٘ی  ثخیؾ  ثٝ ٘یض اَٚ طجمٝ ٞبیفضب .ؿٛدٔی

 .داس٘ذ اختلبف

 

 پش ٞبیفضب

  Uؿىُ ثٝ

 ػییٝ دس

 ٚ طییشف

 خبِی فضبی

 ٔشوییض دس

 داسد لشاس

 
 

 لیشاس  ٔشوض دس ثبص فضبی ٚ طشف چٟبس دس پش ٞبیفضب 

ٝ  ثٝ ػٙٛاٖ وبُٔ .داسد ای اص ٚحیذت  تشیٗ اٍِیٛ ٚ ٘ـیب٘

 ٞیبی فضیب  ٚ ٔشویض  دس ٔییبٖ ثٙبٞیب اػیت. حییب     دس

 ٞیب ثٙب ایٗ دس .ا٘ذؿذٜ ػبختٝ آٖ اطشاف دس ٔؼىٛ٘ی

ٗ  اغّت .وٙذٔی ایفب سا دٞٙذٜ استجب  حیب  ٘مؾ  ایی

 ٞبآٖ اص ثشخی وٝ ٞؼتٙذ طجمٝ ػٝ یب دٚ ٞبثٙب دػتٝ

ٝ  ٘یٓ اضالع اص یىی طجمٝ پـتجبْ آخشیٗ دس  ایطجمی

 ٔؼٕیبسی  ثیـتشػٙبكش اص ٞبثٙب ٌٛ٘ٝ ایٗ داس٘ذ. دس ٘یض

 .اػت ؿذٜ اػتفبدٜ ثٛؿٟش ػٙتی

 پش ٞبیفضب

 چٟییبس دس

 ٚ طیییشف

 ثیبص  فضیبی 

 ٔشوییض دس

 داسد لشاس

 

وٙذ. ػالٜٚ ثش ٞبی پش ثشای حیب  ایزبد ٔیٞب، حٕبیت وبّٔی اص رب٘ت فضبلبثُ تٛرٝ اػت وٝ احبطٝ حیب  تٛػ  دیٍش فضب

ا٘یذ ویٝ آٖ   حیب  چٙبٖ ٔٙظٓ، ٞٙذػی ٚ ٕٞبًٞٙ ثب یىذیٍش ثٝ حییب  سٚ ٕ٘یٛدٜ  ٞبی آٖ دس وٙبس ػذْ تٕشوض ػبختٕبٖ، رجٟٝ

ٝ ای لٛی ٚ ٚاحذ ٕ٘ٛدٜحیب  یٍب٘ٝ سا، ٚارذ ٞٙذػٝ ٞیب دس  ا٘ذ ٚ ثٙبی ٔؼٕبسی اص آٖ ٔحُ ثٝ ٚحذت سػیذٜ اػت. ِزا دس ایٗ خب٘ی

-وٝ آٖ سا ٔشوض ػبصٔب٘ذٞی خب٘ٝ لشاس دادٜ ؿٛدٞب دس صٔیٗ، ٔٛلؼیت خبكی ثشای حیب  دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔیتذثیش ػبصٔب٘ذٞی فضب

ٓ  ٞب سا ٔـیخق ٔیی  ؿٛد ٚ حیب  ٘ظبْ اػمشاس ٚ ٞٙذػٝ ػبیش فضبٞب ثٝ تجغ آٖ ػبصٔب٘ذٞی ٔیا٘ذ ٚ دیٍش فضب ثٙیذی  وٙیذ. تمؼیی

 بت ػّٕىشدی ٕٞچٙیٗ ثب حضٛس ؿبخق ٚ ثشرؼتٝ حیب  ٚاحذ ٚ یٍب٘ٝ ٔیبٖ چٙذ فضبی خشد، ا٘ؼزبْ ٚٞب اص حیج خلٛكیّفضب

ٗ   ٕٞبٖ ؿذٜ ٚ وُ ثٙب ثٝ ٚحذت سػیذٜ اػت. ٞب ایزبدیىپبسچٍی دس آٖ فضب ٞیب دس  ٌٛ٘یٝ ثٙیب  طٛس وٝ ٔـٟٛد اػیت حییب  دس ایی

وبٖ٘ٛ ٞٙذػٝ خب٘ٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ تأحیش ثی ثذیُ دس ٞٙذػٝ وّی خب٘ٝ داسد، ثطٛسی وٝ ٞٙذػٝ حیب  ثیٝ ٘یٛػی تٕیبٔی ٞٙذػیٝ     

 دٞذ.خب٘ٝ سا ؿىُ ٔی

ٞب ثیٝ كیٛست   یه ساثطٝ ٔیبٖ آٖ ٞش وٙذ وٝ دسٞبی پیشأٖٛ، كٛس ٔتٙٛػی اص فضب سا تذاػی ٔیفضبحیبت ثخـی حیب  ثٝ 

ٞیبی دسٚ٘یی   ٞب ثٝ یه فضب ٔحذٚد ٘ـذٜ، ثّىٝ ٞش فضب ٔتٙبػت رٟیت، ٚیظٌیی  طشفٝ اػت. ٘ؼجت ٚ ساثطٝ ٔیبٖ حیب  ٚ فضب دٚ

ییك پیٛ٘یذ ٚ استجیب  ٔیزوٛس دس ویُ ثٙیبی ٔؼٕیبسی ٔییبٖ         اص ایٗ طش ػت.ا ٔشثٛ  ثٝ خٛد ٚ حذٚد وّی ثٙب ٔؼٕبسی آٖ سا پزیشا

 ٌشدد.ػبختٕبٖ ٚ حیب  ثشلشاس ٔی

ٞب ثب ییه حییب  ٚاحیذ ٚ ٔـیخق اػیت ٚ      پیٛ٘ذ تٕبٔی فضب ،دٞذحیبطی وٝ ٘ظبْ وّی ٞٙذػٝ ثٙبی ٔؼٕبسی سا ؿىُ ٔی

تشیٗ لٛی ٞبی ػٙتی ثٛؿٟشخب٘ٝثٝ طٛسی وٝ حیب  دس  ،حیب  خٛد دس وبٖ٘ٛ ٞٙذػی صٔیٗ ٚالغ ؿذٜ ٚ ٔشوض ٞٙذػی ثٙب اػت

ٞب ٕٞبٖ لؼیٕت صٔییٗ   ٌٛیی حیب  دس ایٗ ثٙب ٚ ٘ظٓ ٞٙذػی ثمیٝ ٘ؼجت ثٝ اٚػت. ثبؿذٔی تشیٗ ٞٙذػٝ ٚ ٘ظٓ سا داساٚ ٔحىٓ

اص ایٗ طشیك حیب  ثٝ كٛست فضبیی غٙی ثب ٘ظٓ لٛی ٞٙذػی پذیذ آٔیذٜ   ٚ ٚحذت یبفتٝ، اػت وٝ ٕٞٝ ٘ؼجت ثٝ اٚ ٔٙظٓ ؿذٜ

 اػت.

حضیٛس   .ؿیٛد ٞب دس حیب  ایزبد ٔیتشیٗ تؼبُٔ ثب دیٍش فضبٞبی ػٙتی ثٛؿٟش، ثیؾتمشاس حیب  دس ٔشوض ٞٙذػی خب٘ٝثب اػ

ٚ ختٕبٖ سا دس ایٗ فضب ػجت ؿذٜ اػت تشیٗ حبِت اص تٛرٝ ٚ الجبَ ػٕٛٔی ػبتشیٗ ٚ وبُٔحیب  دس وبٖ٘ٛ ٞٙذػی صٔیٗ، اػّی

ٌٛیی ٔؼٕبسی خب٘ٝ حَٛ ٔشوض حیب  ٚ  وٝ ٟبت لشاس دادٜشوض ٚ وبٖ٘ٛ ٕٞٝ تٛرّ٘حٜٛ اػتمشاس حیب  دس ٔشوض ٞٙذػی، حیب  سا ٔ

51% 

35% 
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ٞبی ثؼتٝ خب٘ٝ ٘ؼجت ثٝ حیب  لیبْ وشدٜ ا٘ذ، ٞشیه ثب ٘ؼجتی ثٝ ٔشویض  وٝ فضبتحت وبٖ٘ٛ ٞٙذػی اٚ ٘مؾ ٌشفتٝ اػت؛ چٙبٖ

ٝ ثب تٛرٝ ثٝ پیٛ٘ذ ػبختٕبٖ ثب حیب  دس ٞٙذػ .ا٘ذ)حیب (، ٞؼتی خٛد سا ثذػت آٚسدٜ -ٝ ٚ ٚرٜٛ اكّی ایٗ فضب، حیب  دس خب٘ی

تیشیٗ اسصؽ سا ثیشای ٔحیُ صییش آػیٕبٖ      ٚ ثیؾ كٛست اص آٖ ٔتؼیٗ ٕ٘ٛدٜتشیٗ تشیٗ ٚ ػبِیٞبی ػٙتی ثٛؿٟش سا ثٝ ٘ٛػی وبُٔ

 لبئُ ؿذٜ اػت.

استجبطیبت  ٞیبی ثٛؿیٟش داسای   دٞذ. حیب  دس خب٘ٝٔبٞیت فضبیی حیب  چٙبٖ اػت وٝ آ٘شا یىی اص ٘مب  ػطف خب٘ٝ لشاس ٔی

ٞبی سٚصا٘ٝ ٞب ٚ فؼبِیتٞبی خذٔبتی ٚ حشوتی اػت ٚ ساثطٝ ٚ اػتمشاس آٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ایؼت وٝ ػالٜٚ ثش ایٙىٝ خیّی اص سفتبسػّٕىشد

ٞبیی اػت وٝ دس ٘یٓ یب طجمبت ثبال لشاس داسد ٚ ٘یض ٘مطٝ ػطفیی  فضبیی ثشای استجب  ػٕٛدی ثب دیٍشفضب ؛دٞذسا دس خٛد ربی ٔی

ٞب ثٝ ػجت إٞیتی وٝ داس٘ذ ٘بخٛدآٌبٜ تٛرٝ دیٍیش  ؿٛد وٝ حیب  دس ایٗ ثٙبٙتی ٔؼٕبسی ثٛؿٟش اػت ٚ ایٍٙٛ٘ٝ ٔیٞبی ػدس ثٙب

-ٞبی خشد دیٍش ٔشتج  اػیت ٚ ٘ییبص  حیب  ثب ثؼیبسی اص فضب ،طٛس وٝ ٔـٟٛد اػتٞب سا ثٝ ػٕت خٛد رّت ٕ٘ٛدٜ ٚ ٚ ٕٞبٖفضب

 وٙذ.ٞبی ػّٕىشدی ٚ دػتشػی سا تأٔیٗ ٔی

ٌییشی  تشیٗ تٛرٟبت اػت وٝ ایٗ تٛریٝ ثشآٔیذٜ اص اتحیبء رٟیت    ٌیشد خٛد ثٝ خٛد داسای ثیؾوٝ دس ٔشوض لشاس ٔی فضبیی

 ٞیبی خیٛیؾ  ٞبی ػٙتی ثٛؿٟش فضبی ٔشویض سا ثیٝ یىیی اص فضیب    طٛسوٝ ثیبٖ ؿذ دس ثٙبٞبی رب٘جی ثٝ ػٕت اٚػت ٚ ٕٞبٖفضب

 تٝ اػت.ٞب ٌـ)حیب ( لشاس دادٜ وٝ ػجت ارتٕبع ٚ ٚحذت دیٍش فضب
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 گیری ًتیجِ -6

ٞب ٚ ٟٔٓ دس تـیخیق ٚ تؼیییٗ ٞیش    دٞٙذٜ ثٝ آٖثّىٝ ٞٛیت اػت، ٞبی ٔؼٕبسیحیب  ٘ٝ فم  یىی اص اػضبی ٔزٕٛػٝ فضب

ٜ  وٝ ٞب سا تحت تأحیش لشاس دٞذ. حیب  ػبّٔی اػتتٛا٘ذ سٚاث  وّی ٔیبٖ اػضبی ٔؼٕبسی ٚ ٘ظٓ ٔیبٖ آٖیه ثٛدٜ ٚ ٔی ثیش   ػیالٚ

ٝ  ا٘یذ، ثٛدٜ پبیذاس ٞبیاٍِٛ داسای وٙذ وٝٔی ایفب ٞبی ػٙتی دس ایشاٖفضبیی خب٘ٝ ػبصٔب٘ذٞی دس سا اكّی مؾ٘ تّطیف فضبیی،  ثی

 .ؿٛدٔی ٞبی خب٘ٝثشای ٚحذت ٔیبٖ دیٍش ارضا ٚ فضب ػبّٔی وٙذ ٚٔی ػبصٔب٘ذٞی خٛد سا ٞبی اطشاففضب ای وٌٝٛ٘ٝ

ٝ  اُٞ ٔبیحتبد تٕبْ دا٘یٓ وٝخٛة ٔی. ػتٞبآٖ ثب دیٍش فضب دس ٘حٜٛ استجب  ٚ ٕٞجؼتٍی ،فّؼفٝ ایٗ تٛرٝ ثٝ حیب   خب٘ی

 آٖ تفبٚت ٚ ثبؿذٔی ٔـتشن ػٙلش یه حیب  ٞب،خب٘ٝ ایٗ تٕبْ دس .ٜ اػتؿذٔی تبٔیٗ خب٘ٝ دسٖٚ دس فیضیىی ٚ سٚا٘ی ٘ظش اص

 اػت. ؿذٜ ٞبٕ٘ٛد ٚحذت دس ٔیبٖ فضب ٔٛرت أش ایٗ ٚ اػت فشٔی ٚ ٞبی وبسوشدیتٙٛع ٚ استجب  ٘حٜٛ دس

 .ا٘یذ ٔٙزیش ٌشدییذٜ اػیت    ٞبی فضبیی دیٍش وٝ ٔحذٚد ثٝ دسن ثلشی وٕیی ی ویفیتٍ٘بٜ دس ٔؼٕبسی أشٚصثٝ اػبدٜ تغییش

ٞیبیی ٕٞچیٖٛ   ٞبی فضبیی دس استجب  ثب حیب  ثبؿیذ. ویفییت  ٞب، ٘تیزٝ سٚ ثشٌشدا٘ذٖ اص حیب  ٚ طّت ویفیتتٙٛع اؿىبَ ٚ فشْ

شاٜ اػت وٝ خٛد ثشاٍ٘یضا٘ٙذٜ سٚح ثٛدٜ دس حبِی وٝ ویفیبت رذیذ ثشاٍ٘یضا٘ٙذٜ رؼٓ اػیت  ٚحذت وٝ ٕٞٛاسٜ ثب أٛس ٔؼٙٛی ٕٞ

 ٞبی ػیٙتی ػٕٛٔیبً  بت فضبٌٛ٘ٝ ثیبٖ وشد وٝ ویفیّتٛاٖ ایٗٞب اػت، ثؼذ اص ایٗ پظٚٞؾ، ٔیبت ػٙتی دس فضبوٝ دس تضبد ثب ویفیّ

ی وّی حییب  اػیت   ٞب، وٝ دس أتذاد ٕٞبٖ ا٘ذیـٝ٘ٝ فضبدس ٌـبیؾ ثٝ فضبی خبِی )حیب ( ٚ یب ثذػت آٚسدٖ ٚحذت دس ایٍٙٛ

 ؿٛد.حبكُ ٔی

 

 :ًَشتپی

                                                 
ص آٖ سٚ دلیمب صیجبػت وٝ ٚاثؼتٝ اػت ثٝ ٔشوضی تشیٗ وبٖ٘ٛ ٚظبیف ثـشی وٝ ٕٞبٖ پیٛ٘ذ دادٖ ٚ ٘ضدیه ػبختٗ ٔؼٕبسی ٔمذع ٘یض ا -1

 صٔیٗ ثٝ آػٕبٖ اػت.

داؿیت.)  حیبطت] [ ٍ٘بٜ داؿتٗ.]كشاح[حیبطٝ، ]كشاح[ ٍٟ٘جب٘ی ]غیبث[ پبع داؿتٗ: اٚسا دس وـیف سػبییت ٚ حیبطیت خیٛیؾ ٔیی      -2

٘بٔیٝ  . حیب  : ] [ ٍ٘بٜ داؿتٗ .حٛ  )اِمشة إِٛاسد( سرٛع ثٝ حٛ  ٚ حیبطیت ؿیٛد.)التجبع اص ِغیت   تشرٕٝ یٕیٙی(سرٛع ثٝ حیب  ؿٛد

 ٔحی  ثٛدٖ. احبطٝ داؿتٗ، –دٞخذا( اص سیـٝ حٛ  

 سػذ خب٘ٝ ثٛدٖ یه ٔىبٖ ثٝ تمذیش حیب  دس آٖ ٚاثؼتٝ اػت.حیب : ثٝ ٘ظش ٔی |فشًٞٙ دٞخذا -3

ثبلی ثٕب٘ذ ٘یؼت تب كشفب ٞؼتی ظبٞشی داؿتٝ ثبؿذ ثّىٝ ٞؼتی ٚ حیبت ثبطٙی آٖ ثٝ ٞٙذػٝ حیب  لؼٕتی اص صٔیٗ ثٝ ٞش ؿىّی وٝ  -4

  وٝ ایٗ ٞٙذػٝ وٝ ایٗ ٞٙذػٝ ٚارذ لذس خبكی اص ٔفبٞیٓ پـتیجبٖ آٖ اػت.آٖ ٔشثٛ  اػت چٙبٖ

دس  ٌشدد.ٔؤوذ ٔی ٞب ثب ٞٓراتی آٖا٘ذ، پیٛ٘ذ الیُ ٚرٛدی حیب  اػت ٚ دس ٔحُ وٝ ایٗ دٚ ٔحذٚد ؿذٜٔیٗ ٚ آػٕبٖ یىی اص دپیٛ٘ذ ص -5

 تش ٔی ؿٛد.ٞب ثیؾٚ ثٝ ٘ٛػی ٘بٔحذٚد ثبؿذ ٘یض پیٛ٘ذ آٖٔحّی وٝ صٔیٗ ٚ آػٕبٖ ٌؼتشدٜ 

 .ٌشددساثطٝ ػبختٕبٖ ثب حیب  وٝ ثٝ ٔؼٙی رٟت داؿتٗ ػبختٕبٖ ثٝ آٖ اػت ثٝ سٚ ٕ٘ٛدٖ ٚ تٛرٝ ػبختٕبٖ ثٝ حیب  ٔٙزش ٔی -6

سٖٚ سا اص دطشفٝ اػت وٝ خٛد تٕخیّی اص ػبِٓ كغیش وٝ ػبِٓ وٝ ٔٙظٛس ٕٞبٖ حیب  ٔشوضی چٟبس اػت حیب  چٟبس ػالْ فضبی تٟی -7

 ثشٌشفتٝ اص سػبِٝ وبسؿٙبػی اسؿذ دوتش آصادٜ خبوی(. )وٙذوخشت ثیشٖٚ پش ٔی
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 .1375 ،تٟشاٖ ،ٙشٔطبِؼبت دیٙی ٞ ٔتشرٓ لبػٕیبٖ سحیٓ، ا٘تـبسات ،ٞٙش ٚ ٔؼٙٛیت اػالٔی٘لش، ح. [ 8]
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