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 عزاحی فضاَای ضُزی در گستزٌ ی کالبذ معىا گزا
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 چکیذٌ
ٔغزح اعت.  ٚ ٕٞچٙیٗ ارشای تؾىیُ دٞٙذٜ ی ؽٟز درن راثغٝ فٛرت ٚ ٔؼٙب، ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼٕبیی در ٞٙز ٚ ٔؼٕبری         

اس ٌذؽتٝ ٞبی دٚر تب دٚراٖ ٔؼبفز، ٕٞٛارٜ ٌٕؾذٜ ای در عزاحی ٔٛرد وٙىبػ ٚ ؽٟزعبسی در عیز تبریخ ٔؼٕبری 

تؼبثیز ٔختّفی  ِذالزار ٌزفتٝ اعت وٝ ٕٞب٘ب ٔؼٙبی ٔغتتز در پظ وبِجذ ٚ ظبٞز ٔؼٕبری اعت. ٚ عزاحبٖ ؽٟزی ٔؼٕبراٖ 

 .خٛػ تغییز ثٛدٜ اعت ٔؼٙب دعتٔفْٟٛ اس ٔؼٙب ارائٝ ؽذٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ثغتزٞبی ٔتٙٛع ا٘ذیؾٝ ٚ فزًٞٙ ثؾزی، تّمی اس 

رٚیىزدی وٝ  .ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٝ اعتؽٟزی حبضز، ٔؼٙبٌزایی ثٝ ػٙٛاٖ رٚیىزدی ٘ٛیٗ در عزاحی  پیٕبیؼدر 

٘ظز عزاح را د٘جبَ ٔی وٙذ. اس آ٘زب وٝ ٔؼٙبٌزایی،  ثب ثٟزٜ ٌیزی آٌبٞب٘ٝ اس ٔؼب٘ی ٚ ٔفبٞیٓ ٔٛرد ؽٟزیٞذف خّك فضبی 

در ایٗ پضٚٞؼ، ثب ثٟزٜ ٌیزی اس رٚػ  .ای را در ثز ٔی ٌیزد، ِذا تؼزیف ٔحذٚدٜ ٘ظزی إٞیت داردحٛسٜ ٞبی ٌغتزدٜ 

ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ثغتزٞبی فزٍٞٙی ٚ ثٛٔی عزح، ٔجب٘ی فزًٞٙ ٚ تفىز اعالٔی ایزا٘ی ثٝ ػٙٛاٖ  حّیّیت -ٛفیفیتحمیك ت

ٔیبٖ ٔفبٞیٓ ٔٛحز در عزاحی ٔؼٙبٌزا افِٛی  در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت ٚ اس ؽٟزی٘ظز عزاحی  ٔزرغ اعتخزاد ٔؼب٘ی ٔٛرد

 عزاحی ػٙبفز عبس٘ذٜ ثىبر ٌزفتٝ ؽذٜ اعت.در ػبِٓ خّمت  ٚ دیٗ چٖٛ تٛحیذ، ٚحذت در ػیٗ وخزت ٚ تزّی پزٚردٌبر

دارای لبثّیت ٞبی ثغیبری ثزای ثیبٖ ٔؼب٘ی ٞغتٙذ وٝ اس ایٗ خقٛفیت در رٟت ٘یُ ثٝ عزاحی ثب رٚیىزد  یؽٟز

ٚ فضبٞبی عجش  ،عزاحی رذارٜ ٞب ، إِبٖ ٞبی ؽٟزیٗ ٔٛارد ٔی تٛاٖ ثٝ ٞٙذعٝ، . اس رّٕٝ ایؽذٜ اعت اعتفبدٜٔؼٙبٌزا 

 ٔؼٙبٌزا اؽبرٜ وزد.  وبِجذ ؽٟزیدر ثیبٖ  ٘ٛر پزداسی
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 مقذمٍ  -1
چزا وٝ ثٝ ٘ظز  .رٙجٝ ی ٔؼٙبیی ٚ ثبعٙی پذیذٜ ٞبی ػبِٓ، حبیش إٞیت ٔی ثبؽذدر تفىز ٚ رٟبٖ ثیٙی اعالٔی، تٛرٝ ثٝ 

ٔی رعذ رٟبٖ ثیٙی اعالٔی ٚ ٘ٛع ٍ٘زػ ثٝ رٟبٖ ٞغتی در عبیٝ فزًٞٙ اعالٔی، در خّك عزاحی ؽٟزی ٚ آحبر ٔؼٕبری 

اعالٔی تجییٗ ٌزدد وٝ لبثّیت ٔغّٕب٘بٖ ٘مؼ ثغشایی داؽتٝ اعت. در ایٗ ٔمبِٝ تالػ ؽذٜ تب ٔفبٞیٕی اس افَٛ رٟبٖ ثیٙی 

تزّی در عزاحی فضبٞبی ؽٟزی ٚ ٔؼٕبری را دار٘ذ. ٔؼٙب ٌزایی تٛرٝ ثٝ ٔؼٙب ٚ ثبعٗ اعت ثیؼ اس آ٘ىٝ تٛرٝ ثٝ ظبٞز ٚ فٛرت 

ثبؽذ؛ ِٚی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ تبحذی اس عزیك ظبٞز تزّی ٔی یبثذ ٚ وبِجذ ٔؼٙب ٌزا در ایٗ ٘مغٝ ثٝ تؼزیف خٛد ٔی رعذ.وبِجذ 

ٌزا در ثغتز فزًٞٙ اعالْ در وؾٛر ایزاٖ اس إٞیت ثبالیی ثزخٛردار اعت. در ثخؼ ٞبی ٔذٞجی ایزاٖ تب ربیی وٝ أىبٖ  ٔؼٙب

أب ایٗ ارتجبط ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای  داؽتٝ عؼی ؽذٜ تب راثغٝ ای ٔفٟٛٔی ثیٗ وبِجذ فضبٞبی ؽٟزی ٚ ٔذٞت آٖ ٔٙغمٝ ایزبد ؽٛد.

در ایٗ ٔمبِٝ پظ اس تؼبریفی پیزأٖٛ ٔؼٙب، راثغٝ فٛرت ٚ  ثٝ راحتی لبثُ درن ثبؽذ. می ٔزدْثبؽذ وٝ ثزای ؽٟزٚ٘ذاٖ ٚ ٔبث

ٔؼٙب ٚ عزاحی ؽٟزی پٟٙٝ ٔٛرد ٔغبِؼٝ ثب در ٘ظز ٌزفتٗ ثغتزٞبی فزٍٞٙی ٚ ثٛٔی ٔٛرد ثزرعی لزار ٔی ٌیزد ٚ ثبتٛرٝ ثٝ 

 ٕبتیه، ارائٝ دادٜ ٔی ؽٛد. ؽ عٝ ثؼذییبفتٝ ٞبی تحمیك ثزای لغٕتی اس آٖ پیؾٟٙبداتی ٕٞزاٜ ثب تقبٚیز

 

 

 مباوی وظزی -2
 رابغٍ صًرت ي معىا  -2-1

٘مؼ ٚ إٞیت فٛرت ٚ ٔؼٙب در خّك آحبر ٔی ثبؽذ. در ایٗ سٔیٙٝ  ،یىی اس ٔجبحج ٔغزح در ٞٙز، ٔؼٕبری ٚ عزاحی ؽٟزی

دیذٌبٜ ٞبی ٔتفبٚتی ٔغزح ؽذٜ اعت أب اِٚیٗ ٌبْ در درن راثغٝ ی فٛرت ٚ ٔؼٙب، فٟٓ ٔؼب٘ی ِغٛی ٚاصٜ ٞبعت. در ثبة ِغت 

ٔی ؽٛد وٝ ٔؼٙب رٙجٝ در ٚالغ ٔؾخـ رعیذٜ ٔی ؽٛد. ٔؼٙب ثٝ ٚاصٌب٘ی ٞٓ چٖٛ ٔزاد، ٔفْٟٛ والْ ٚ عخٗ ٚ حمیمت ثبعٗ 

ی درٚ٘ی، ثبعٙی ٚ غیز فٛری ٞز چیشی ٚ حبُٔ ٔمقٛد افّی ٔی ثبؽذ. ثٝ ػجبرتی دیٍز ٔؼٙب افُ ٚ حمیمت اؽیب ٚ ... اعت. 

ٚ ثٝ ػجبرتی دیٍز ٔتزادف وّٕبتی ٔب٘ٙذ ویفیت، ٔظٟز ٚ رٛٞزی  ٚرٝ، ؽىُ، رخغبر ٚ ٘مؼٕٞچٙیٗ ِغت فٛرت ثٝ ٔؼب٘ی 

٘ٝ درن ٔی ذٜ اعت. ثٙبثزایٗ فٛرت ٕٞبٖ ٚرٝ ظبٞزی ٚ ثیزٚ٘ی پذیذٜ ٞبعت وٝ ثب حٛاط پٙذ ٌبٕٔتذ در رٟبت عٝ ٌب٘ٝ آٔ

 .]1[ؽٛد
 

اس ٔٙظز حىٕت اعالٔی، ٔحغٛعبت ػبِٓ دٚ ٚرٝ دار٘ذ؛ یىی ػبِٓ فٛرت وٝ ػجبرت اعت اس آ٘چٝ ٔی ثیٙیٓ ٚ دیٍزی ػبِٓ 

ؼٙبی ثزای ا٘غبٖ در لبِت فٛرتی اعت وٝ آٖ ٔؼٙب اس ٔؼٙب ٚ حمیمت وٝ ثب چؾٓ عز دیذٜ ٕ٘ی ؽٛد. ٕٞچٙیٗ ا٘ىؾبف ٞز ٔ

در ٚادی عزاحی پذیذٜ ٞب ٚ آحبر ٔؼٕبری ٚ عزاحی ؽٟزی ٚرٛد دار٘ذ وٝ ثٝ تجغ  عزیك آٖ خٛد را ثز ا٘غبٖ ػیبٖ ٔی وٙذ.

ٝ ٘ظز ٔی رعذ ث دیٍز پذیذٜ ٞبی ػبِٓ دارای ایٗ ٚیضٌی ٟٔٓ ٞغتٙذ وٝ ٚرٝ ثذاٖ در ٔمِٛٝ خّك احز ٔی تٛا٘ذ ٔفیذ ٚالغ ؽٛد.

یه احز عزاحی ٔی تٛا٘ذ ٔحُٕ ثیبٖ ٔؼب٘ی ثٛدٜ ٚ وبِجذ ٚ فٛرت ثٝ ٕٞزاٜ یىذیٍز ٕ٘بیبٍ٘ز ثبعٗ ٚ ٟ٘بد ثبؽٙذ. تب سٔب٘ی وٝ 

ٍ٘بٜ افزاد ثٝ آحبر عزاحی ٚ ٞٙزی اعتمالِی ٚ ٔبٞیت ٍ٘ز ثبؽذ ٚ ثٝ ثبعٗ ٚ ٔمقٛد افّی ٞٙز ثی تٛرٝ ثبؽیٓ، فحجت اس ا٘ؼىبط 

 .]2[ؽٟز ثیٟٛدٜ ثٛدٜ اعت ٘ی در وبِجذٔؼب

 

 معىاگزایی -2-2

دیزثبس یىی اس ٔمِٛٝ ٞبی ٔغزح ٔؼٕبری ٚ عزاحی فضبٞبی ؽٟزی ثٛدٜ اعت. اس دٚراٖ ٔفْٟٛ ٔؼٙب ٚ ٔؼٙبٌزایی اس 

ایی ٚیتزٚٚیٛط تب پیزٚاٖ ٚی وٝ ثب ٘بْ ٚیتزٚٚیبٖ ٔؾٟٛر٘ذ، اس افالعٖٛ ٚ ارعغٛ تب ٘ظزیٝ پزداساٖ دٚراٖ حبضز، ٕٞٛارٜ ٔغئّٝ 

ٔؼٙب ٌزا در پزداختٗ ثٝ ریؾٝ ٞبی ٔؼٕبری یه دیٗ ٔمذط ٚ ٌغتزػ آٖ در یه دٚرٜ عزاح یه ٔٛرد ثحج ثٛدٜ اعت.

ٔؼٕبری را ارایٝ ٔی دٞذ.ایٗ تؼزیف رذای اس ٞٙز ٔمذط ٘یغت ،ثب ایٗ تفبٚت عزاحی ؽٟزی ٚ تبریخی تؼزیف ٔؾخـ خٛد اس 

 رٝ وبِجذی ٘یش دارد.وٝ چٖٛ ٔؼٕبری ثب ٔحیظ ا٘غب٘ی پیٛ٘ذ خٛردٜ اعت ٚ
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ٔمذط اس آٖ رٚ سیجبعت وٝ ٚاثغتٝ اعت ثٝ ٔزوشی تزیٗ وبٖ٘ٛ ٚظبیف ٚ عزاحی ؽٟزی ٔؼٕبری ٔی ٌٛیذ ثٛوٟبرت 

ٕٞچٙیٗ در ٔیبٖ ٔحممیٗ وغب٘ی ٞغتٙذ وٝ ٔؼتمذ ثٝ ٘فی  ثؾزی وٝ ٕٞب٘ب پیٛ٘ذ دادٖ ٚ ٘شدیه عبختٗ آعٕبٖ ٚ سٔیٗ اعت.

ٔی ثبؽٙذ. لبئّیٗ ثٝ ایٗ دیذٌبٜ، ثٝ عٛر ٔؼَٕٛ افزادی ٞغتٙذ وٝ عؼی دار٘ذ ثزای  ٔؼٙبٌزایی در عزاحی ؽٟزی ٚ ٔؼٕبری

ٕٞٝ چیش تٛریٟی سٔیٙی پیذا وٙٙذ ٚ ٕٞٝ ی تقٕیٕبت ا٘غبٖ را ثز اعبط ٘یبس ٞبی ٔبدی اٚ عجمٝ ثٙذی ٔی وٙٙذ. در ایٗ 

ی ثب اعالْ ٚ تحُٕ پذیزی رٚحیٝ ی آ٘بٖ ٔٛرد ثٝ خقٛؿ آ٘بٖ ثب ایٗ فزضیٝ وٝ ٔغّٕب٘بٖ ثٝ ػّت ٔغبیزت ٍ٘برٜ ٞبی ا٘غب٘

 .]2]  [3[رٜ ٞب ٔی پزداس٘ذ٘غجت ثٝ خبِی ٔب٘ذٖ ٚ عبدٌی، ثٝ تحّیُ ایٗ ٍ٘ب

 

 ريش تحقیق -3

 معزفی پُىٍ مًرد مغالعٍ -3-1

ٚ  ٞبی لیغزیٝ، اس رٙٛة ثٝ اختبریٝ آثبد ٚ دساؽیت. اس غزة ثٝ تپٝ ای ثٛدٜ در ؽزق تززیؼ ثیٗ رعتٓ چیذر یب چیشر ٔحّٝ

حذ ٔزس ٔحُ ثزاعبط درن ػٕٛٔی اٞبِی اس  ؽٛد. ا... فذر، اس ؽٕبَ ثٝ ٘یبٚراٖ ٚ اس ؽزق ثٝ فزٔب٘یٝ ٔٙتٟی ٔی ثشرٌزاٜ آیت

پبرن لیغزیٝ ٚ ٔیذاٖ پیزٚس ٚ اس  ؽٕبَ تب خیبثبٖ ؽٟیذ ِٛاعب٘ی )فزٔب٘یٝ( اس غزة تب ؽزیفی ٔٙؼ ٚ اؽىغتبٖ پٛر، اس رٙٛة

 ثٙب ٘بْ ٕٞیٗ ثٝ ای تپٝ ی ا٘ذ در دأٙٝ آثبدی چیذر وٝ آٖ را ؽیشر ٞٓ ٘ٛؽتٝ تبریخچٝ ی (.1)ؽىُ ثبؽذ تب رعتٓ آثبد ٔیؽزق 

ٞبی وٛچٝ تىیٝ  ایٗ دٜ ثٝ ٘بْ . دٚ وٛچٝ ٔؼزٚفثٛدٚالغ ؽذٜ  تززیؼویّٛٔتزی  عٝ ٚ لیغزیٝ خبٚر در دٜ ایٗ. ثٛدٜ اعت ؽذٜ

 ٜ اعت.اِذِٚٝ رعیذ ٔٙغمٝ چیذر ثٝ اتبثه اػظٓ تؼّك داؽتٝ ٚ ثؼذ اس فٛت اٚ ثٝ دأبدػ، فبرْ .ثٛدٜ ٚ ٞغتٙذ أبٔشادٜ  ٚ وٛچٝ

ٚ ثٝ دِیُ خبن خٛة ٚ آة ٚ ٞٛای ٔٙبعت ٚ ٔحقٛالت خٛة ٜ سادٜ در ایٗ ٔٙغمٝ ثبػج حضٛر ثیؾتز ٔزدْ ؽذ ٚرٛد دٚ أبْ

 .ٕؼیت تمزیجبً سیبدی داؽتٝ اعتآٖ ر

 

 
 : ومایص مًقعیت چیذر1ضکل

 

ثبؽذ ثٝ  ثٝ ِحبػ عبختٕب٘ی ثبفت لذیٕی ٚ عٙتی ٞٙٛس ٔٛرٛد ثٛدٜ أب ثب عزػت ثغیبر سیبد ثٝ عٕت ٘ٛعبسی در حبَ تغییز ٔی

 (.2)ؽىُ آپبرتٕب٘ی ثٛدثبة ٔغىٛ٘ی تخزیت ٚ در حبَ تجذیُ ثٝ ٚاحذٞبی  5عٛر ٔخبَ در یه وٛچٝ در تبریخ ٔٛرد ثبسدیذ 
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 تحلیلی-بزرسی امام سادٌ علی اکبز با ريیکزد تًصیفی -3-2

ٔؾخـ ٚ لبثُ اػتٕبد  ی ٘بٔٝ  سادٜ فبلذ ؽززٜ ایٗ أبْ .چیذر ٔحّٝ ی ای اعت ٔذفٖٛ در سادٜ سادٜ ػّی اوجز أبْ ٔبْا

عبَ لجُ ٔی  999را ٔزثٛط ثٝ  آٖثؼضی اس افزاد لذٔت  ٚ دا٘ٙذ ٔی سیٗ اِؼبثذیٗ )ع(أب ایؾبٖ را ٔٙتغت ثٝ أبْ  ،ثبؽذ ٔی

اوجز،  ؽٕبر٘ذ. ٞزچٙذ وٝ ٔىبٖ أبٔشادٜ ػّی  ری ٔی ثٝ ؽٟز ػجذاِؼظیٓثؼضی دیٍز آٖ را ٔمبرٖ ثب ٚرٚد حضزت . ٕٞچٙیٗ دا٘ٙذ

ٌزفتٝ اعت أب پظ اس  سادٜ ٔٛرد اعتمجبَ لزار ٔی لجُ اس ا٘مالة فزفبً یه ٌٛرعتبٖ ثزای دفٗ أٛات ثٛدٜ ٚ وٕتز سیبرت اس أبْ

 خٛرد ٚ ٘یش ثب تؾىیُ سیبد ثٝ چؾٓ ٔی ،٘مالة، ثب آٚردٖ پیىز ؽٟذای رًٙ تحٕیّی وٝ در ٔیبٖ آٟ٘ب، ؽٟذای چیذری ٘بْ ٞٓا

عخٙزا٘ی ٚ ػشاداری ٚ  ،اوجز ثٝ ٔحّی ثزای ثزٌشاری رّغبت سادٜ ػّی  درحمیمت ٌّشار ؽٟذای أبْٞیئبت رسٔٙذٌبٖ ؽٕیزا٘بت، 

 (.2، 1ٔی ؽٛد )ؽىُ در ؽٕبَ ؽٟز تٟزاٖ تجذیُ  ثٝ تؼجیز ثٟتز ثٝ یه پبیٍبٜ فزٍٞٙی
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 : ومای يريدی امام سادٌ علی اکبز1ضکل

 

 اسکیس تًصیفی اس فضای اعزاف امام سادٌ: 2ضکل

ثزای  ،ادٜ ػّی اوجز ٔىبٖ ٔٙبعجیٚ اس ایٗ رٚ أبْ س ثٛدٜ اعتدارای ٌزایؾبت لٛی ٔذٞجی  اس رٚسٌبراٖ لذیٓ چیذرٔحّٝ 

رًٙ  اس دٚراٖ ؽٟیذ 699. در حیبط أبْ سادٜ ٔی ثبؽذ ثزپبیی ٔزاعٕبت ٔذٞجی ٚ تؾىیُ رّغبت ٔذٞجی ٚ ٞیئت ٞبی ٔحّی

ٔحّٝ ؽذٜ اعت. ؽىُ ظبٞزی أبْ سادٜ اٞبِی تحٕیّی ثٝ خبن عپزدٜ ؽذٜ ا٘ذ ٚ ایٗ أز خٛد تمٛیت وٙٙذٜ رٚحیٝ ی ٔذٞجی 

٘مؼ ٔٛحز ایٗ  ،ِذا ػذْ ٚرٛد ٔؼٙب در وبِجذ أبْ سادٜ ٚ ٔحیظ اعزاف آٖ ،ٔذٞجی ٔی ثبؽذثغیبر عبدٜ ٚ فبلذ ٔؼٙب ٚ رٚیىزدی 

  .(4، 3وٓ ٔی وٙذ )ؽىُ  آٖ بوٙبٖٞجی عٔذٔىبٖ را ثزای احیبی رٚحیٝ ی 
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 : ريحیٍ ی مذَبی ساکىان ي تاثیز يجًد امام سادٌ بز آن3ضکل

 

 ضُذاتقًیت ريحیٍ مذَبی تًسظ بٍ خاک سپزدن  : 4ضکل 

 

ٟٕٔتزیٗ پتب٘غیُ ثزای تجذیُ وزدٖ وبِجذ عبدٜ ثٝ وبِجذ ٔؼٙبٌزا در أبْ سادٜ ػّی اوجز وٝ ٔٛرد تٛرٝ ایٗ تحمیك لزار 

، ٔی فضبی ثبس ٔحٛعٝ ی ٚرٚدی أبْ سادٜ ٔی ثبؽذ وٝ ثٝ ػّت ػجٛر ٚ ٔزٚر عبوٙبٖ ٚ ؽٟزٚ٘ذاٖ اس رّٛی ایٗ فضب ،ٌزفتٝ اعت

آٖ تبحیز ثغشایی در رذة ٚ وؾؼ ػاللٝ ٔٙذاٖ ثٝ فؼبِیت ٞبی ٔذٞجی ٚ دیٙی دارد. ایٗ ثخؼ  ٔؼٙب ٌزا ثٛدٖ وبِجذ تٛاٖ ٌفت

ٚ ثٝ فٛرت دعت ٘خٛردٜ ثبلی ٔب٘ذٜ وٝ ثٝ ٔحّی ثزای پبرن خٛدرٚ ٞبی دارد ٔتز  159اس ٔحٛعٝ ی ٚرٚدی ٚعؼتی در حذٚد 

 (.6، 5ػجٛری اس ٔحّٝ تجذیُ ؽذٜ اعت )ؽىُ 

 

 

 يريدی امام سادٌ: فضای جلًی درب 5ضکل
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 : تبذیل فضای يريدی امام سادٌ علی اکبز بٍ پارکیىگ عمًمی6ضکل

 

 کار َا ي پیطىُاداتراَ -4

وٝ در ثخؼ لجّی در ٔٛرد فضبی ٚرٚدی أبْ سادٜ ا٘زبْ ؽذ، عبٔب٘ذٞی ایٗ فضب در اِٚٛیت  یثب تٛرٝ ثٝ ثزرعی ٞبی

تٝ پیؾٟٙبدات ایٗ تحمیك لزار ٌزفتٝ. در ایٗ ثخؼ ثٝ ارائٝ پیؾٟٙبداتی در حَٛ ٔحٛر تمٛیت ٔؼٙبیی وبِجذ فضبی ٔذوٛر پزداخ

وٝ وّیت  یاِٚیٗ پیؾٟٙبد ذ.ٕ٘٘بیؼ دادٜ ٔی ؽٛثؼذی  ىبرٞب در لبِت تقبٚیز عٝ ثؼذی ٚ دٚٔی ؽٛد ٚ ایٗ پیؾٟٙبدات ٚ راٞ

. ٔی ثبؽذ فضب را ٔؾخـ ٔی وٙذ، تجذیُ ایٗ فضب ثٝ حیبط ٔحقٛر ؽذٜ تٛعظ دیٛار ثزای ارزای ٔزاعٕبت ػشاداری ٚ ؽبدی

 (.7ىبر ٞبیی ارائٝ ؽٛد )ؽىُ ثزای آٖ راٞ ٚ فحجت ؽٛدحبَ ٘یبس اعت وٝ در ٔٛرد رشئیبت ایٗ فضبی ٔحقٛر 

 

 

 : پالن حیاط يريدی امام ساد7ٌضکل
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 جشئیات عزح پیطىُادی -4-1

دیٛارٞبی حیبط ثٝ فٛرت ٔؾجه عزاحی ؽذٜ ا٘ذ وٝ افزادی وٝ اس ثیزٖٚ در حبَ ػجٛر ٔی ثبؽٙذ ثتٛا٘ٙذ  :عزاحی جذارٌ

. عزح ٔؾجه داخُ فضب را ثجیٙٙذ ٚ ٔتٛرٝ اتفبلبت داخُ آٖ ثؾٛ٘ذ، وٝ ایٗ أز خٛد ثبػج وؾؼ ٚ رذة عبوٙیٗ ٔی ؽٛد

دیٛارٞب، ػالٜٚ ثز ایزبد وؾؼ ٚ رذة افزاد ثز ٌزفتٝ اس فضبٞبی لذیٕی ٚ ٔذٞجی ٌذؽتٝ ی اعالْ ٔی ثبؽٙذ وٝ ثٝ ٘بْ فخز 

ٔذیٗ آٖ را ٔی ؽٙبعٙذ ٚ ثٝ ٞذف افّی تحمیك وٝ عزاحی وبِجذ ٔؼٙب ٌزا در راعتبی ٌزایؾبت ٔذٞجی اعت تب حذ سیبدی 

ٚاحذ ٞبی تزبری در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت وٝ ٘یبر ٞبی رٚس  ،رذارٜ ی داخّی ایٗ حیبت در (. ٕٞچٙی7ٗوٕه ٔی وٙذ )تقٛیز

وٙٙذ. ایٗ ٚاحذ ٞبی تزبری ثبػج ایزبد پٛیبیی ٚ ٔی را ثزعزف ٔب٘ٙذ خزدٜ فزٚؽی، ٘ب٘ٛایی ٚ ٔیٜٛ فزٚؽی ٚ.... ٔزٜ عبوٙیٗ 

در دٚرتبدٚر حیبط در (. 11، 19ی ؽٛ٘ذ )ؽىُ ٔزاعٕبت ٔذٞجی ٘یغت ٔعزس٘ذٌی در ایٗ فضب حتی در رٚس ٞبیی وٝ خجزی اس 

ثٝ  8ثبالی ثبْ ٚاحذ ٞبی تزبری عىٛ ٞبیی تؼجیٝ ؽذٜ اعت وٝ اس عزیك راٜ پّٝ ٔی تٛاٖ ثٝ آٟ٘ب دعتزعی پیذا وزد ٚ در ؽىُ 

عیٙٝ خٛثی ٕ٘بیؼ دادٜ ؽذٜ اعت. ایٗ عىٛ ٞب ٔىب٘ی ثزای ٘ؾغتٗ ٔزدْ ثزای دیذٖ ٔزاعٕبت ٔذٞجی، ٔب٘ٙذ تؼشیٝ، ٞیئبت 

 س٘ی ٔی ثبؽذ.

 

 

 

 

 

 

 : بزش َای حیاط يريدی امام ساد8ٌضکل

در ٔزوش ایٗ حیبط آثٕٙبیی ثب عزح ٞٙذعی ٔغتغیُ عزاحی ؽذٜ اعت وٝ در وّجٝ ٞبی آٖ عىٛ  عزاحی مزکش حیاط:

آثٕٙبی ٔذوٛر ثٝ عب٘تی ٔتز لزار ٌزفتٝ ؽذٜ وٝ فضبیی ثزای ٘ؾغتٗ افزاد ٔغٗ ٚ ثبس٘ؾغتٝ ٞب ٔی ثبؽذ.  69ٞبیی ثب ارتفبع 

ٌٛ٘ٝ ای عزاحی ؽذٜ اعت وٝ در ٔٛالغ السْ رٚی آٖ را ثب ففحٝ ای ثشري ٔی تٛاٖ پٛؽب٘ذ تب ثٝ ػٙٛاٖ عىٛی تؼشیٝ ٚ ٔحُ 

 .(9ذد درخت عبیٝ ا٘ذاس وبر ؽذٜ اعت )ؽىُػ 4ارزای ٔزاعٕبت ٔذٞجی اعتفبدٜ ٌزدد. در اعزاف ایٗ آثٕٙب 
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. لغٕتی اس ایٗ وف عبسی اس دٚ ٘ٛع عًٙ اعتفبدٜ ی پٛؽیذٜ ؽذٜ اعتوف حیبط اس ٔقبِح ٔختّف کف ساسی حیاط:

ؽذٜ اعت وٝ در تقبٚیز عٝ ثؼذی عزاحی ٔؾخـ ٔی ثبؽذ. در دٚ عزف آثٕٙب، چٕٗ اعتفبدٜ ؽذٜ اعت تب پٛؽؼ ٌیبٞی 

 .(19)ؽىُ حیبط وبُٔ ؽٛد ٚ ٕ٘بی خٛثی ایزذ وٙذ

 

 : آبىما ي سکًی وطیمه لبٍ ی آن9ضکل 

 

 : ومایص کف ساسی ي ياحذ َای تجاری 10ضکل

 

 َا جذارٌي مطبک  : يريدی حیاط ي حالت فخز ي مذیه 11ضکل
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 جمع بىذی ي وتیجٍ گیزی -5

ٞذف افّی ایٗ پیٕبیؼ ثزرعی ٚ ٔؼزفی فٛرت ٚ ٔؼٙب در ػزفٝ ی ؽٟزعبسی ٚ ٔؼٕبری ٚ ٕٞچٙیٗ تبحیز آٖ ثز وبِجذ 

ثٛدٜ اعت. در اثتذا در ٔجب٘ی ٘ظزی تحمیك ثٝ تؼزیف فٛرت، ٔؼٙب ٚ راثغٝ ی ایٗ دٚ ثب یىذیٍز ٚ تؼزیف وبِجذ ٔؼٙبٌزا ٚ راثغٝ 

پزداختٝ ؽذ. در ثخؼ ثؼذی ثب ػٙٛاٖ رٚػ تحمیك، ٔؼزفی ٔختقزی اس ٔحذٚدٜ ی  ٔی تٛا٘ذ داؽتٝ ثبؽذایی وٝ ثب عزاحی 

ثخؼ ثؼذی ٚ ثٝ ثزرعی ٚ تحّیُ ٔىبٖ ٔذوٛر پزداختٝ ؽذ. در ا٘زبْ ٌزفت ٔٛرد ٔغبِؼٝ ٚ ثٝ فٛرت رشئی تز ٔىبٖ أبْ سادٜ 

س رّٛی أبْ سادٜ ٔٙتٟی ؽذ. ِیغتی اس ىبر ٞب ٚ پیؾٟٙبداتی ثٝ فٛرت وّی ٚ رشئی دادٜ ؽذ وٝ در آخز ثٝ عزاحی فضبی ثبراٞ

 در سیز ؽزح دادٜ ؽذ اعت:ثٝ فٛرت خالفٝ پیؾٟٙبدات ای وٝ ثزای ای تحمیك در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ ثٛد 

 عزاحی فضبیی ٔحقٛر در ٚرٚدی أبْ سادٜ -1

 ثىبر ٌیزی رذارٜ ایی ٔؾجه ٚ عزاحی اعالٔی فخز ٚ ٔذیٗ آٖ ثٝ ٔٙظٛر ٔؼٙب ثخؾیذٖ ثٝ وبِجذ فضب -2

 لزار دادٖ آثٕٙبیی در ٔزوش ٞٙذعی فضبی عزاحی ؽذٜ ٚ اعتفبدٜ اس ِجٝ ٞبی آٖ ثزای ٘ؾغتٗ -3

 دٚ ٔٙظٛرٜ وزدٖ آثٕٙب ثب اعتفبدٜ اس ففحٝ ای وٝ رٚی آٖ را ٔی پٛؽب٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ عىٛی ارزای ٔزاعٕبت ٔذٞجی -4

 ػذد درخت در اعزاف آثٕٙب ثزای ایزبد عبیٝ ا٘ذاسی 4لزار دادٖ  -5

 ر دادٖ ٚاحذ ٞبی تزبری در اعزاف فضب ثٝ ٔٙظٛر پٛیبیی ٔحیظ ٚ رفغ ٘یبس ٞبی رٚسٔزٜلزا -6

 احذاث عىٛ در ثبالی ثبْ ٚاحذ ٞبی تزبری ٚ ارتجبط دادٖ اس عزیك راٜ پّٝ ثزای تٕبؽبی ٔزاعٕبت ٔذٞجی -7

ت ٔذٞجی عبوٙبٖ ٔحّٝ ی تٕبٔی ایٗ راٞىبر ٞب ٚ پجؾٟٙبدات ثزای ایزبد فضبیی ٔفٟٛٔی ٚ وبرآٔذ در راعتبی ٌزایؾب

چیذر ا٘زبْ ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. ِذا ایٗ پیؾٟٙبدات ٔی تٛا٘ٙذ تب حذ ثغیبر سیبدی ثٝ ایٗ فضبی اس دعت رفتٝ وٕه وٙٙذ، أب 

٘یبثذ ا٘تظبر آٖ را داؽت وٝ ثبػج رفغ وبُٔ ٔؾىالت آٖ ثخؼ اس ٔحّٝ ؽٛد، ِذا ٔؾىالت ٔحّٝ تٟٙب اس عزیك عزاحی وزدٖ ٚ 

 فضب حُ ٕ٘ی ؽٛد ٚ ٘یبس ثٝ پزٚصٜ ٞبی دیٍزی در عغح ٔحّٝ ٔی ثبؽذ.س٘ذٜ وزدٖ ایٗ 
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