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  کارّای طراحی هسکي پایذار در اقلین گرم ٍ خشک راّ

 
1شیوا تٌائی

 2، علی حثیثی*

  دا٘طدٛی وبسضٙبسی ٔؼٕبسی، دا٘طٍبٜ ٞٙش اصفٟبٖ، -1

  ٔیٝ،دٛی وبسضٙبسی ٔؼٕبسی، دا٘طٍبٜ اسٚدا٘ط -2

 

 

 

  چکیذُ
، اص ٕٞیٗ فسیّی سجت آِٛدٌی ٔحیػ صیسز ضذٜ ٔصشف ثیص اص حذ ٔٙبثغ ا٘شطی ٚ افضایص اسشفبدٜ اص سٛخز ٞبی أشٚصٜ

دزیش دس سؽح خٟب٘ی إٞیز دیذا وشدٜ اسز. ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثخص اس ٚ اسشفبدٜ اص ا٘شطی ٞبی سدذیذسٚ ٔؼٕبسی دبیذ

سبصٞب ٔشثٛغ ثٝ ٔٙبصَ ٚ حدٓ صیبدی اص سبخز ٚ صیبدی اص ٔسبحز وطٛسٔبٖ داسای آة ٚ ٞٛای ٌشْ ٚ خطه اسز 

 ٝ ضٛد.لّیٓ ٌشْ ٚ خطه اسائا، دس ایٗ ٔمبِٝ سؼی ضذٜ سٕٟیذاسی دس صٔیٙٝ دبیذاس سبصی ٔٙضَ ٔسىٛ٘ی دس ٔسىٛ٘ی اسز

 ساٞىبسٞبیی سبدٜ وٝ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ ٞضیٙٝ ٞبی آ٘چٙب٘ی ػالٜٚ ثش وبٞص ٔصشف ا٘شطی ٔىب٘یىی اص ٘ظش الشصبدی ٞٓ ثٝ صشفٝ

 ٝدشداصیٓ ثٝ اسائیٞسشٙذ. دس اثشذای ٔمبِٝ خصٛصیبر وّی الّیٓ ٌشْ ٚ خطه ثٝ صٛسر ٔخشصش ثیبٖ ضذٜ ٚ دس ادأٝ ٔ

 .غیش فؼبَ ساٞىبسٞبی ػّٕی ٔٛسد اسشفبدٜ دس ایٗ الّیٓ ثشای ٌشٔبیص ٚ سشٔبیص

 

 فؼبَٔسىٗ دبیذاس، الّیٓ ٌشْ ٚ خطه، سشٔبیص غیش فؼبَ، ٌشٔبیص غیش  ّای کلیذی: ٍاشُ
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 هقذهِ  -1
ثشد٘ذ. ا٘سبٖ سبخشٕبٖ سبصی ثٝ وبس ٔیدیطیٙیبٖ ٔب ثٝ ثٟششیٗ ضىُ لٛا٘یٗ ٔؼٕبسی ثٛٔی ٚ سیسشٓ ٞبی غیش فؼبَ سا دس 

ّٝ ثٝ خبؼش حیػ صیسز خٛد ضذٜ اسز. وٝ ایٗ ٔسئأشٚصی ثب سىیٝ ثش سٛخز ٞبی فسیّی ٚ ا٘شطی ٞبی ٔىب٘یىی سجت آِٛدٌی ٔ

ثیٙیٓ وٝ اص ایٗ سٚ ٔیٞبی سبخز ٚ سبص ٞٓ ضذٜ وٝ خٛد ثبػث ثبال سفشٗ سؽح ٞضیٙٝثی سٛخٟی ثٝ لبثّیز ٞبی ثبِمٜٛ سبیز اسز 

دس خٟبٖ أشٚص اسشفبدٜ اص ا٘شطی ٞبی سدذیذ دزیش ٌسششش چطٓ ٌیشی دیذا وشدٜ اسز. ٞذف ٔب ایٗ اسز وٝ ثٝ ثٟششیٗ ضىُ اص 

 سدذیذ دزیش ٔٛخٛد دس سبیز اسشفبدٜ وٙیٓ ثٝ ؼٛسیىٝ ثی ٘یبص اص ا٘شطی ٞبی فسیّی ٚ ٔىب٘یىی ضٛیٓ.ا٘شطی ٞبی ثبِمٜٛ ٚ 

وٙذ. دس ایٗ سیسشٓ ٔیضاٖ حشاسر دسیبفشی ٚ ٘یبص ثٝ سیسشٓ ٔىب٘یىی وبس ٔی دس ٌشٔبیص غیشفؼبَ ا٘شطی خٛسضیذ ثذٖٚ سغییش

ٕی ثشسٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس سشٔبیص غیش فؼبَ ٞٓ، ػُٕ ئبیذاسی دابی حشاسسی سبخشٕبٖ ثٝ دضٛد، سب ٘یبصٞاص خٛسضیذ ثٟیٙٝ ٔی

دشداصیٓ ثٝ ضٙبخز الّیٓ ٌشْ ٚ خطه ٚ اسایٝ ساٞىبسٞبی ٌیشد. دس ادأٝ ٔی٘یبص ثٝ ا٘شطی ٔىب٘یىی ا٘دبْ ٔی سشٔبیص ثذٖٚ

 .غیشفؼبَ سشٔبیص ٚ ٌشٔبیص

 

 خصَصیات کلی اقلین گرم ٍ خشک -2
اص خصٛصیبر الّیٓ ٞبی ٌشْ ٚ خطه ٚ ثیبثب٘ی ٚ ٘یٕٝ ثیبثب٘ی اسز. دٔبی ٞٛا دس ؼَٛ ٞٛای خیّی ٌشْ ٚ خطه ٚ صٔیٗ ثبیش 

دسخٝ سّسیٛس وٝ دٔبی دٛسز اسز (٘ٛسبٖ  34سب  31) ثٝ ؼٛس ػبدی ثیص اص دسخٝ سّسیٛس 49ٚ  27ٕىٗ اسز ثیٗ سٚص ٔ

 دسخٝ سّسیٛس وبٞص یبثذ.  22داضشٝ ثبضذ، أبدس ضت ایٗ دٔب ٕٔىٗ اسز ثٝ 

ٓ، ٔشٛسػ یب دبییٗ اسز. ٞیچ ِىٝ اثشی ٚخٛد ٘ذاسد سب اص سبثص ضذیذ آفشبة ثىبٞذ. أب دس ػٛض، آسٕبٖ ثٝ ؼٛس دائ سؼٛثز ٞٛا

آٚسد. ٞٛای خطه، سؼٛثز دبییٗ ٚ ثبس٘ذٌی ثسیبس حشاسر سا ثٝ فعبی خبسج خٛ ثٝ ٚخٛد ٔیصبف أىبٖ ثبصسبة ٔمذاس لبثُ سٛخٟی 

ای ز وٙٙذٜٕ٘بیذ ٚ دسخطٙذٌی ٘بساحصٔیٗ خطه ٚ ثبیش سبثص ضذیذ آفشبة سا ٔٙؼىس ٔیضٛ٘ذ. وٓ ٔب٘غ اص سضذ ٚ ٕ٘ٛ ٌیبٞبٖ ٔی

 [1] وٙذ. ثبد ٞبی ٔحّی اغّت حبُٔ ٌشد ٚ خبن ٚ ٔبسٝ ٞسشٙذ.دس سؽح صٔیٗ ایدبد ٔی
 

 جْت گیری -3
ضٕبَ ٚ خٙٛة لشاس  ثٟششیٗ خٟز ٌیشی دس صٛسسی وٝ ٚظغ سبیز اخبصٜ دٞذ، صٔب٘ی اسز وٝ ثضسٌششیٗ اثؼبد سبخشٕبٖ سٚ ثٝ

چٖٛ دس ایٗ صٛسر چٙیٗ ٕ٘بٞبیی وٕششیٗ ثبس حشاسسی سا اص سبثص آفشبة دسیبفز ٔی وٙٙذ. ثذسشیٗ خٟز اسشمشاس سبخشٕبٖ ٌیش٘ذ. 

خٟز غشثی اسز. ثب ٚخٛد آ٘ىٝ سبثص آفشبة ثش ٕ٘بٞبی ضشلی ٚ غشثی یىسبٖ اسز، حذاوثش ضذر سبثص آفشبة دس ٕ٘بی غشثی ثب 

ٞب ٚ...(چٙب٘چٝ بی خبِی اص سىٙٝ) ا٘جبسٞب، سشٚیسضٛد. اسبق ٕٞٞضٔبٖ ضذٜ ٚ ثبػث افضایص ثبس حشاسسی حذاوثش ٔی حذاوثش دٔبی ٞٛا

سٛا٘ٙذ ثٝ ؼٛس ٔٛثشی ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛا٘غ حشاسسی ٔٛسد اسشفبدٜ دس ا٘شٟبی ضشلی ٚ ثٝ خصٛظ ا٘شٟبی غشثی سبخشٕبٖ لشاس دادٜ ضٛ٘ذ، ٔی

 [1] لشاس ٌیش٘ذ.

ضٛ٘ذ، ٔب٘ٙذ: ٘طیٕٗ، آضذضخب٘ٝ ٚ... سٚ ثٝ اسشٛا ثٝ ؼٛس ٔذاْٚ اسشفبدٜ ٔیدس سٙظیٓ وبسثشی فعبٞب ٔؽّٛة اسز فعبٞبیی وٝ 

ٞب، اسبق ٞبی خٛاة ٚ... دس خذاسٜ ضٛ٘ذ ٔب٘ٙذ: سشٚیس ٞب، وشیذٚسٞب، دّٝ ٔیلشاس ٌیش٘ذ ٚ فعبٞبیی وٝ ؼَٛ صٔبٖ وٕششی اسشفبدٜ 

سٛاٖ اص ٚسٚد ٘ٛس ثب ٕٞچٙیٗ ثب لشاس دادٖ یه سبیٝ ثبٖ سبدٜ دس خذاسٜ ٞبی سٚ ثٝ اسشٛا ٔی. شاس ٌیش٘ذدطشی یب سٚ ثٝ ضشق ٚ غشة ل

اسشفبدٜ اص ثش ایٗ ػالٜٚ ( 1ا ثٝ داخُ ٞذایز ٕ٘ٛد. ) سصٛیشصاٚیٝ ثبال دس ٔٛالغ ٌشْ سبَ خٌّٛیشی وشد ٚ دس فصُ ٞبی سشد ایٗ ٘ٛس س

، ثٝ صٛسر ؼجیؼی سبخشٕبٖ سا اص سبثص ٔسشمیٓ خٛسضیذ دس فصُ سبثسشبٖ ٔحبفظز دسخشبٖ خضاٖ دزیش دس خجٟٝ خٙٛثی سبخشٕبٖ

 دٞذ.ٌیشی سا ثٝ ثٙب ٔیحبَ دس فصُ صٔسشبٖ، اخبصٜ آفشبة وٙذ ٚ دس ػیٗٔی
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 صٔسشبٖ                                                                                 سبثسشبٖ                          

[2] : استفادُ از تاتش آفتاب در زهستاى ٍ جلَگیری از تاتش آى در تاتستاى تَسط سایِ تاى تر رٍی پٌجرُ جٌَتی1تصَیر  

 

 حَزُ تٌذی فضاّا -4
-ٞبی اسبسی دس ٔصشف ا٘شطی ضٛد. ثشای ٔثبَ فعبٞبیی وٝ ثیطشش اسشفبدٜ ٔیسٛا٘ذ سجت صشفٝ خٛیی حٛصٜ ثٙذی ٔٙبست ٔی

ٕٞچٙیٗ ایدبد  ضٛ٘ذ ٔب٘ٙذ: سشٚیس ٞب ٚ ساٞشٚ ٞب ٌشْ ضٛ٘ذ.اص فعبٞبیی وٝ وٕشش اسشفبدٜ ٔی اسٛا٘ٙذ خذضٛ٘ذ ٔب٘ٙذ: ٘طیٕٗ ٔی

 ثش اسز. فیّششٞبی ٚسٚدی ثشای سبخشٕبٖ ٚ لشاس دادٖ فعبٞبی ٔطبثٝ دس یه ٌشٜٚ ثسیبس ٔٛ

 

 گرهایش غیرفعال -5
: وبٞص ٔحذٚدٜ ٞبی اسالف حشاسر اص سبخشٕبٖ ٚ افضایص دسیبفز حشاسر اص دس ٌشٔبیص غیش فؼبَ ثبیذ ثٝ دٚ ٔٛظٛع سٛخٝ وشد

 ؼشیك ا٘شطی ٞبی سدذیذ دزیش 

 

 کاّش اتالف حرارت -5-1

شاسر سا ثٍیشیٓ. دس اوثش سبخشٕبٖ ٞب ٔٙجغ یىی اص اٞذاف ٔب دس ٌشٔبیص غیشفؼبَ ایٗ اسز وٝ خّٛی ٞذس سفز ٘بخٛاسشٝ ح

اصّی اسالف حشاسر ٘فٛر ٞٛا اسز. ثشای سفغ ایٗ ٔطىُ اسشفبدٜ اص دسٞب ٚ دٙدشٜ ٞبی غیشلبثُ ٘فٛر ٚ دسصثٙذی دسسز آٟ٘ب دیطٟٙبد 

ٞذایز اص خذاسٜ ٞبی ثٙب اسز، وٝ اسشفبدٜ اص ضیطٝ ٞبی دٚ خذاسٜ ٚ دشدٜ ٞبی سٍٙیٗ ٚ ثٝ  ٔٙبثغ اسالف حشاسر ضٛد. اص دیٍشٔی

  وٙذ.وبس ثشدٖ ػبیك حشاسسی سب حذ صیبدی ایٗ ٔطىُ سا حُ ٔی

 

 افسایش دریافت حرارت -5-2

  دش ا٘شطی سشیٗ ٔٙجغ حشاسسی دس الّیٓ ٌشْ ٚ خطه ا٘شطی خٛسضیذی اسز. 

 ٞذف خٕغ آٚسی ٚ حجس ٕ٘ٛدٖ ا٘شطی سبثطی خٛسضیذ دس فعبی سىٛ٘ز اسز.سبٔب٘ٝ دسیبفز ٔسشمیٓ: 

 

ثسیبس ٔٛثش اسز. ثٝ ایٗ صٛسر وٝ دس ؼَٛ سٚص وبسثشد خشْ حشاسسی دس وف ٚ دیٛاسٜ ٞبی سبخشٕبٖ جرم حرارتی:  -5-2-1

ٍٞٙبْ ایٗ ا٘شطی ثٝ فعبی ضٛد ٚ ضت ٞبی حشاسسی رخیشٜ ٔیوٙذ ٚ ا٘شطی سبثطی دس خشْجٛس ٔیدشسٛٞبی خٛسضیذ اص دٙدشٜ ػ

 (2)سصٛیشضٛد.داخّی سبخشٕبٖ دادٜ ٔی
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 ٔالحظبر ؼشاحی:

 ٘صت دٙدشٜ دس سٕز خٙٛة سبخشٕبٖ  -

 ثبضذ.سٛا٘ذ وف ثشٙی، ٔٙجغ آة یب دیٛاسٞبی داخّی ثب ٔصبِح ثٙبیی ا٘جبسٜ خشْ حشاسسی ٔی -

 سوٛة دیٛاساخشٙبة اص دٛضص سؽح خشْ حشاسسی ثٝ ٚسیّٝ ػٙبصش ػبیمی ٔب٘ٙذ: فشش ٚ  -

لشاس دادٖ خشْ حشاسسی دس دیٛاسٞبی داخّی وبسایی ثیطششی داسد ٘سجز ثٝ خذاسٜ ٞبی خبسخی. صیشا ٘یٕی اص رخیشٜ  -

 ضٛد.حشاسسی خذاسٜ ٞبی خبسخی ثٝ ثیشٖٚ اسالف ٔی

 
[3] ًحَُ عولکرد جرم حرارتی: 2تصَیر  

 سبٔب٘ٝ دسیبفز ٔسشمیٓ: 

 24-44دیٛاس سشٚٔت ٔؼِٕٛی داسای دیٛاس ثب ٔصبِح ثٙبیی ثٝ ظخبٔز حذٚد یه ساهاًِ دیَار ترٍهة هعوَلی:  -5-2-2

 1.5-2ای ضفبف دس فبصّٝ حذٚد حشاسر دٛضیذٜ ضذٜ ٚ یه صفحٝ ضیطٝٔشش اسز وٝ ثٝ ٚسیّٝ یه صفحٝ سیشٜ ٚ خبرة سب٘شی

ٛاس خزة ضذٜ ٚ دس ثؼذ اص ظٟش ٚ ٔشش اص دیٛاس لشاس ٌشفشٝ اسز. سبثص خٛسضیذ دس اص ػجٛس اص ضیطٝ دس ؼَٛ سٚص سٛسػ دیسب٘شی

ای دس ثبال ٚ دبییٗ دیٛاس ثشای ٌشدش ٞٛا اص فعبی ثیٗ دیٛاس ٚ ضیطٝ ثٝ ٞبی سٟٛیٝضٛد. دسیچٝی ٔٙشطش ٔیثٝ فعبی داخّ ضت

-ضٛ٘ذ ٚ سبثص حشاسر اص دیٛاس فعبی ٔٙضَ سا ٌشْ ٔیضٛد. دس ؼَٛ ضت دسیچٝ ٞب ثسشٝ ٔیفعبی داخّی سبخشٕبٖ لشاس دادٜ ٔی

وٙذ. ایٗ دیٛاس سىٙیىی ثشای ٌشفشٗ ٌشٔبی خٛسضیذ ثٛدٜ ٚ سٛسػ ٟٔٙذس فشا٘سٛی فیّىس سشٚٔت سبخشٝ ضذٜ اسز. دیٛاس 

سشٚٔت داسای ٔضایبیی چٖٛ سبخشبس سبدٜ، ثبصدٞی ثبال ٚ ٞضیٙٝ ٞبی خبسی دس حذ صفش اسز ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دس دٞٝ ٞبی ٌزضشٝ دس 

یىی اص ػٛأُ ٔحذٚدوٙٙذٜ اسشفبدٜ اص دیٛاس سشٚٔت، سبثیش ٘بٔؽّٛة صفحٝ سیبٜ سً٘  .ثیطشش وطٛسٞب ٔٛسد اسشفبدٜ ٚالغ ضذٜ اسز

 (3)سصٛیشثبضذ وٝ دیٛاس سشٚٔت فشِٛٚشبییه سب حذی ایٗ ٔطىُ سا حُ وشدٜ اسز.خبرة حشاسر ثش سٚی ٕ٘بی سبخشٕبٖ ٔی

 ٔالحظبر ؼشاحی:

ای سا ثب دشدٜ ٞبی ػبیك دٛضب٘ذ سب دس ؼَٛ ضت  سٛاٖ سؽح ثیشٚ٘ی خذاسٜ ضیطٝثشای افضایص ثبصدٜ دیٛاسسشٚٔت ٔی -

 ضٛد، ٔیضاٖ ا٘شمبَ حشاسر اص دیٛاس ثٝ فعبی خبسج حذالُ ضٛد.وٝ دٙدشٜ ٞب ثسشٝ ٔی

ٚ یب ؼیف ٌضیٙٙذٜ ٞب  سٛاٖ اص ضیطٝ ٞبی وٓ ٘طشثشای خٌّٛیشی اص اسالف حشاسر رخیشٜ ضذٜ ثٝ فعبی خبسخی ٔی -

 اسشفبدٜ وشد.
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[3] ترٍهة هعوَلی ساهاًِ دیَار: 3تصَیر   

 

دس دیٛاس سشٚٔت فشِٛٚشبییه، سَّٛ ٞبی فشِٛٚشبییه دطز صفحٝ ضیطٝ ای ساهاًِ دیَار ترٍهة فتٍَلتاییک:  -5-2-3 

وٙٙذ. دس صٛسسی دسصذ ا٘شطی سبثطی خٛسضیذ سا ثٝ ا٘شطی ٌشٔبیی سجذیُ ٔی 84ضٛ٘ذ. سَّٛ ٞبی فشِٛٚشبییه ثیص اص چسجب٘ذٜ ٔی

یبثذ ٚ سجت سٛا٘ٙذ سجذیُ وٙٙذ. دٔبی سَّٛ ٞبی فشِٛٚشبییه دس اثش سبثص افضایص ٔیا٘شطی اِىششیىی ٔیوٝ دسصذ وٕششی سا ثٝ 

ضیطٝ ای دٔبی سَّٛ  ضٛد. ػالٜٚ ثش ٌشْ ضذٖ ٞٛای ثیٗ دیٛاس ٚ صفحٌٝشْ ضذٖ خشیبٖ ٞٛای سشد ػجٛسی اص سٚی آٖ ٔی

وٙذ. ثب اسشفبدٜ اص دیٛاس سشٚٔت فشِٛٚشبییه َٛ ٞب افضایص دیذا ٔییبثذ ٚ دس ٘شیدٝ ثبصدٞی اِىششیىی ایٗ سّفشِٛٚشبییه وبٞص ٔی

سٛاٖ فعبی داخّی خب٘ٝ سا ٌشْ ٕ٘ٛد، ٕٞچٙیٗ دیٛاس سشٚٔت فشِٛٚشبییه ثٝ ػّز حزف فعبی حدیٓ سیبٜ ػالٜٚ ثش سِٛیذ ثشق ٔی

 (4ش)سصٛیٕ٘بیذ.سً٘ ٘سجز ثٝ دیٛاس ٞبی سشٚٔت ٔؼِٕٛی ٕ٘بی صیجبسشی ثشای سبخشٕبٖ ایدبد ٔی

 
[3] ساهاًِ دیَار ترٍهة فتٍَلتاییک: 4تصَیر   

 

-ٔخضٖ آة سمفی ثشای سؼذیُ حشاسر داخّی خصٛصبً دس الّیٓ ٔٛسد ٘ظش ٔب ثٝ وبس ٔی ساهاًِ هخسى آب سقفی: -5-2-4

 ثسشٝ ضٛ.سٚد. ایٗ سبٔب٘ٝ سطىیُ ضذٜ اص یه ٔخضٖ آة ثش سٚی دطز ثبْ ٕٞشاٜ ثب دبُ٘ ٞبی ػبیك ثبص ٚ 

ضٛد سب سمف سٚص دبُ٘ ٞبی ػبیك وٙبس سفشٝ سب آة ٌشٔبی خٛسضیذ سا خزة وٙذ. ضت ٍٞٙبْ دبُ٘ ٞبی ػبیك ثسشٝ ٔیدس ٍٞٙبْ 

 (5)سصٛیشداخّی سطؼطغ ضٛد. سا ٌشْ وٙذ ٚ اص اسالف حشاسر ثٝ فعبی خبسج خٌّٛیشی وٙذ ٚ حشاسر آة ثٝ فعبی

 ٔالحظبر ؼشاحی:

ٌیشد، اص ٕٞیٗ سٚ فبصّٝ ٚ دس ٔؼشض سمف لشاس ٌشفشٗ افشاد ٔی دس ایٗ سبٔب٘ٝ سٛصیغ حشاسر اص ؼشیك سبثص صٛسر -

 یبثذ.إٞیز ٔی

  ثٟشش اسز آة دس ایٗ سبٔب٘ٝ دس ٔٙجغ سیشٜ سٍ٘ی لشاس ٌیشد سب ثشٛا٘ذ حشاسر ثیطششی دسیبفز ٕ٘بیذ. -

 بضٙذ.ٔب٘ٙذ: ٘طیٕٗ ٚ اسبق خٛاة داسای حدٓ صیبدی اص آة ثفعبٞبی اصّی ٚ ثضسٌشش ثشای ثبصدٞی ثٟشش ثبیذ  -
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 سٕٟیذار سبصٜ ای وبفی دس ٘ظش ٌشفشٝ ضٛد. -

 
[3]ًحَُ عولکرد ساهاًِ هخسى آب سقفی 5تصَیر  

 

 سرهایش غیرفعال -6
ؼبَ  ٞٓ دٚ ٔٛظٛع ٔٛسد سٛخٝ اسز. ایدبد ٕٔب٘ؼز دس دسیبفز حشاسر ٘بخٛاسشٝ ٚ ٕٞچٖٛ ٌشٔبیص غیشفؼبَ دس سشٔبیص غیشف      

 خٕغ آٚسی لبثّیز ٞبی سشٔبیص.

 

 هواًعت در دریافت حرارت ًاخَاستِ -6-1      

یىی اص اٞذاف ٔب دس سشٔبیص غیشفؼبَ ایٗ اسز وٝ خّٛی ٚسٚد حشاسر ٘بخٛاسشٝ ثٝ فعبٞبی داخّی سا ثٍیشیٓ. ػبُٔ اصّی       

ٕچٖٛ ضٛد، ٞایدبد ٌشٔب دس الّیٓ ٌشْ ٚ خطه سبثص خٛسضیذ اسز. ثشای وٙششَ سبثص خٛسضیذ سدٟیضار سبیٝ ا٘ذاص دیطٟٙبد ٔی

فعبٞبی سجض دس ثخص ٞبی ٔخشّف سبخشٕبٖ، ضىُ دادٖ حدٓ ثٝ ٔٙظٛس سبیٝ ا٘ذاصی سٚی خٛدش، سمف ٞبی دٚخذاسٜ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 

ثشق ٞٓ وٝ ایٗ ٞب ػالٜٚ ثش سبیٝ ا٘ذاصی  ثبسص آٖ ٕٞبٖ ٌٙجذ ٞبی دٚ دٛسشٝ سٙشی اسز، سؼجیٝ سَّٛ ٞبی فشِٛٚشبییه سٚی سمف

دس سبثسشبٖ ثٝ صٛسر افمی سٚی سمف لشاس سٚی ثبْ سبخشٕبٖ ثٝ ایٗ صٛسر وٝ چٛثی  ػٙبصشیه سشی  لشاس دادٖوٙٙذ، سِٛیذ ٔی

ٔصبِح ثب سً٘ سٚضٗ سش خّٛی  ٔٛثش اسز.ػالٜٚ ثش ایٗ سً٘ سؽٛح دس خزة حشاسر ٌیش٘ذ ٚ دس صٔسشبٖ ثشٛاٖ آٟ٘ب سا خٕغ وشد. 

اص سٛاٖ خّٛی ٚسٚد ٘ٛس خٛسضیذ سا ٌشفز. ٜ آفشبة ٔیٌیشد ٚ ثب اسشفبدٜ اص ضیطٝ ٞبی وٙششَ وٙٙذخزة ٘بخٛاسشٝ آفشبة سا ٔی

ضٛد، دٔبی ثبالی ٞٛای ثیشٖٚ اسز، وٝ ایٗ ٌشٔب دس اثش ٘فٛر ٞٛای دیٍش ػٛأّی وٝ ثبػث ٚسٚد ٌشٔب ٚ حشاسر ثٝ فعبٞبی داخّی ٔی

اسشفبدٜ اص ٔصبِح ثذٖٚ خُّ ٚ  اص ایٗ سٚ دسٞب ٚ دٙدشٜ ٞبی غیشلبثُ ٘فٛر ٚ دسصثٙذی دسسز آٟ٘ب ٚ ضٛد.ثیشٖٚ ثٝ داخُ ٔٙشمُ ٔی

فشج وٕه وٙٙذٜ اسز. اصُ ٟٔٓ دیٍش ثشای وبٞص سِٛیذ ٌشٔبی ٘بخٛاسشٝ، اسشفبدٜ اص ٘ٛس سٚص اسز. ایٗ ٘ٛس ثٟششیٗ ٔٙجغ سٚضٙبیی 

سٛا٘ذ دس یه ؼشاحی صحیح، حشاسر داخّی حبصُ اص سٚضٙبیی ٔصٙٛػی سا وبٞص دٞذ. ٕٞچٙیٗ اسشفبدٜ اص الٔخ ٚ ٔی ثبضذٔی

 ٞب خبٔٛش ثٕب٘ٙذ. وٓ ٔصشف ٚ سٙسٛسٞبی حسبس ثٝ حشوز ٔفیذ٘ذ سب دس ٔٛالؼی وٝ ٘یبص ثٝ سٚضٙبیی ٘یسز چشاؽ ٞبی
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 جوع آٍری قاتلیت ّای سرهایش -6-1      

     خبیی ٞٛا ٚ صٔیٗ ٌشٔبییثشای ایدبد سشٔبیص غیشفؼبَ سٝ ٔٙجغ اصّی ا٘شطی دس اخشیبس داسیٓ: سبثص خٛسضیذ، خبثٝ      

 

ٞذف اص سٟٛیٝ ؼجیؼی سجبدَ ٞٛای ٌشْ داخُ ثب ٞٛای سشدسش ثیشٖٚ اسز. ثشای ایدبد سٟٛیٝ ؼجیؼی   تَْیِ طثیعی: -5-2-1      

ضٛد وٝ وطیذٜ ضٛد یب ُٞ دادٜ ضٛد ٚ یب ٌشْ ٚ سشد ضٛد وٝ ثبدٞبی ثسشش دس خب ٔیثٝخب ضٛد. ٞٛا صٔب٘ی خبثٝ٘یبص اسز وٝ ٞٛا خب

سٛا٘ذ سٛسػ ایدبد فطبس ٔثجز ٚ یب ٔٙفی وطیذٜ ٚ یب ُٞ دادٜ ضٛد. خذاسٜ سٚ ثٝ ثبد ٘یشٚی ثبد ٔی سشٙذ.ایٗ صٔیٙٝ وٕه وٙٙذٜ ٞ

ٕ٘بیذ. ضىُ حشوز ٞٛا دسٖٚ فعب ثٝ ػٛأّی اص لجیُ فشْ سبخشٕبٖ، ایدبد فطبس ٔثجز ٚ خذاسٜ دطز ثٝ ثبد ایدبد فطبس ٔٙفی ٔی

ٙدشٜ ٞب، خٟز ٚصش ثبد، دٛضص ٌیبٞی ٚ دیٍش ػٛأّی ثسشٍی داضشٝ وٝ خٟز ٌیشی دس ثسشش، ضىُ سمف، سٛدٌٛشافی، چیذٔبٖ د

 ضٛ٘ذ.ٞبی ضجیٝ سبص دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔیافضاسأشٚصٜ ٔدٕٛػٝ ایٗ ٞب سٛسػ ٘شْ

ضٛد ٚ اص خجٟٝ ثبد اص خجٟٝ سٚ ثٝ ثبد سبخشٕبٖ )فطبس ٔثجز( ٚاسد فعبٞبی داخّی ٔی ، : دس ایٗ سٚش سٟٛیٝسٟٛیٝ ػجٛسی ثبد      

-ضٛد. دس ایٗ فشآیٙذ ٌشٔب ٚ آالیٙذٜ ٞب اص فعبی داخُ سبخشٕبٖ ثٝ خبسج ا٘شمبَ ٔیثٝ ثبد )فطبس ٔٙفی( اص سبخشٕبٖ خبسج ٔیدطز 

 ف ٔٛثش اسز.دٙح ثشاثش اسسفبع سمف سب وػٕك یبثٙذ. ایٗ سٚش سٟٛیٝ ٔحذٚدیشی ثشای ػٕك فعب داسد. ثٝ ؼٛس وّی سٟٛیٝ ػجٛسی ثٝ 

 (6)سصٛیش

 ٔالحظبر ؼشاحی:

 دٞذ.بیذ دس ٔسیش حشوز ثبد ٔب٘ؼی ثبضذ صیشا خٟز حشوز ثبد سا سغییش ٔی٘ج -

 
: تَْیِ عثَری تاد 6تصَیر  

The David and Lucile Packard Foundation Headquarters 

 

 

 

ؼشف ٚاسد ٚ اص سٟٛیٝ ثب ٘یشٚی ثبد اص یه سٕز: صٔب٘ی وٝ سٟٙب یه خجٟٝ سبخشٕبٖ ثب ثیشٖٚ اسسجبغ داسد، ٞٛای سبصٜ اص یه       

وٙیٓ ثٝ ؼٛسیىٝ ثبد اص دسیچٝ ضٛد. ثشای ایٗ ٔٙظٛس دٙدشٜ سا سٛسػ دشٜ ٞبیی ثٝ دٚ لسٕز سمسیٓ ٔیٕٞبٖ سٕز ٞٓ خبسج ٔی

سٚد. آٖ ٌبٜ اص دسیچٝ ضٛد ٚ ثٝ اسسفبع ثبالسش ٔیاش وٓ ٔیایٗ ٞٛا دس اسبق ٌشْ ضذٜ، چٍبِی .ضٛدبییٗ )فطبس ٔثجز( ٚاسد سبخشٕبٖ د

ضٛد. سشػز سٟٛیٝ دس ایٗ سٚش دبییٗ اسز ٚ سٟٛیٝ دس فعبی دٚس ٘فٛر ٘ذاسد. ثٝ ػٙٛاٖ یه لبػذٜ طبس ٔٙفی( ٞٛا خبسج ٔیثبال )ف

 (7ثشاثش اسسفبع وف سب سمف ٔٛثش اسز. )سصٛیش 2.5سب  2وّی، سٟٛیٝ یه ؼشفٝ ثٝ ػٕك 

 ٔالحظبر ؼشاحی:

 دٞذ.سغییش ٔی صیشا خٟز حشوز ثبد سا ،٘جبیذ دس ٔسیش حشوز ثبد ٔب٘ؼی ثبضذ -
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تاد از یک سوت : تَْیِ تا ًیرٍی7تصَیر   

Marin Country Day School Learning Resource Center and Courtyard 

 

 

سٟٛیٝ ضجب٘ٝ: ایٗ سبٔب٘ٝ دس الّیٓ ٌشْ ٚ خطه ثٝ ػّز ٘ٛسبٖ صیبد دٔبی ٞٛای سٚص ٚ ضت ٔفیذ اسز. دس فصُ سبثسشبٖ ضت       

ضٛد، سب ٞٛای خٙه ثیشٖٚ ثٝ فعبٞبی داخّی ٘فٛر وٙذ ٚ دس ؼَٛ سٚص وٝ ٞٛای ثیشٖٚ ٌشْ اسز دٙدشٜ ٞب ٍٞٙبْ دٙدشٜ ٞب ثبص ٔی

ضٛد وٝ سؽح ٔب٘ذ سب سبوٙبٖ اص ٞٛای خٙه رخیشٜ ضذٜ دس ؼَٛ ضت ثٟشٜ ٔٙذ ضٛ٘ذ. وبسایی ایٗ سبٔب٘ٝ صٔب٘ی ثیطشش ٔیثسشٝ ٔی

وٙذ ٚ دس ؼَٛ سٚص دس ٞٛای خٙه دس ؼَٛ ضت خشْ حشاسسی سا خٙه ٔی. ثٝ ایٗ صٛسر وٝ ثبالیی اص خشْ حشاسسی داضشٝ ثبضیٓ

حبِی وٝ دٙدشٜ ٞب ثسشٝ اسز سؽٛح سشد ضذٜ داخّی حشاسر ٘فٛری ٚ ایدبد ضذٜ فعبٞبی داخّی سا خزة ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔشٛسػ دٔبی 

 دٞٙذ.سطؼطؼی سا وبٞص ٔی

 ٔالحظبر ؼشاحی:

 دس ؼَٛ ضت دٙدشٜ ٞب ثبص اسز.ؼشاحی ٌبسد خّٛی دٙدشٜ ٞب ثشای افضایص أٙیز. صیشا  -

 .ثٟشش سٟٛیٝ ضجب٘ٝ ٘جٛدٖ ٔب٘غ )دیٛاسٜ( دس ٔسیش ثبد ثشای ػّٕىشد -

 .ػذْ اسشفبدٜ اص فشش ٚ ٔٛوز ثش سٚی خشْ حشاسسی -

ؼشاحی دٙدشٜ ٞبی چٙذ لسٕشی ثشای وٙششَ ٞٛای سشد ٚسٚدی ثٝ ؼٛسیىٝ دس ٔبٜ ٞبی سشدسش دٙدشٜ ٞبی وٕششی  -

 ٌشْ سش دٙدشٜ ٞبی ثیطششی ثشٛاٖ ثبص وشد.ضٛد ٚ دس ٔبٜ ٞبی ثبص ٔی

 

 

اص ٌزضشٝ سب وٖٙٛ  ثشای ایدبد فعبی خٙه دس داخُ ٔٙبصَ ٌشْ وٛیشی یه سٚش اثذاػی ایشا٘ی ثبدٌیش   تادگیر: -5-2-2       

ضٛد. بسشٝ ٔیثٛدٜ اسز. دس ایٗ سٚش ػالٜٚ ثش فشآیٙذ خٙه سبصی، ٔیضاٖ سؼٛثز ٔٛخٛد دس ٞٛا افضایص یبفشٝ ٚ ٌشد ٚ غجبس آٖ و

ضٛد ٚ دس اص سٕبس ثب دٞیٓ. ثبد اص ٔٙبفز ٚاسد ثبدٌیش ضذٜ ثٝ سٚی حٛض آة ٞذایز ٔیٔؼٕٛالً ثبدٌیش سا دس خجٟٝ سٚ ثٝ ثبد لشاس ٔی

ضٛد. ٕٞچٙیٗ ثشای ٌیشد. وٝ سجخیش یه دذیذٜ ٌشٔبٌیش اسز ٚ ٔٛخت سشد ضذٖ ثبد ٚاسدٜ ثٝ دٞب٘ٝ ثبدٌیش ٔیآة سجخیش ا٘دبْ ٔی

وٙٙذ ٚ ٔمؽغ وب٘بَ ثبدٌیش سا دس ایٗ لسٕز، ٘سجز ثٝ ٌشد ٚ غجبس ثبد، ٔؼٕٛالً یه فعبی خبوشیض دس صیش ثبدٌیش ایدبد ٔیٌشفشٗ 

ٌیش٘ذ سب سشػز ثبد وبٞص یبثذ ٚ غجبس ٚ خبن ٔٛخٛد دس آٖ سیخشٝ ضٛد. ثبد دس اص ٚسٚد ثٝ ٔمؽغ ثبالی آٖ، لذسی ػشیط سش ٔی

 (8)سصٛیش ٌشدد.سد اسبق ٔیاشیض، صبف سش ضذٜ  ٚ ٚدٞب٘ٝ ثبدٌیش ٚ ػجٛس اص ٔحٛؼٝ خبو
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 : ًحَُ عولکرد تادگیر8تصَیر 

 

فعبٞبی داسای دٛضص ٌیبٞی ٔششاوٓ، ثٝ ؼٛس ٔؼَٕٛ دس سبثسشبٖ ٔٛلؼیز خٙىی ثٝ ٚخٛد سثسیٌگی ٍ تعریق:  -5-2-3      

 آٚس٘ذ. صیشا:ٔی

 دٞذ.وبٞص ٔی ا٘ذاصد ٚ دٔبی سؽح صٔیٗ سادٛضص ٌیبٞی ثش سٚی صٔیٗ سبیٝ ٔی -

وٙذ ِٚی چٙذاٖ سٛا٘ذ ا٘شطی سبثطی ثب ؼَٛ ٔٛج وٛسبٜ سا خزة ٔیسؽح ثشي ظشیت سبثص دبییٙی داسد، یؼٙی ٔی -

٘یض  سٛا٘ذ آٖ سا دس اص ٌشْ ضذٖ ثٝ صٛسر ؼَٛ ٔٛج ثّٙذ دشاوٙذٜ ٕ٘بیذ، دس ٘شیدٝ ٔشٛسػ دٔبی سطؼطؼیٕ٘ی

 یبثذ.وبٞص ٔی

دٞٙذ. ایٗ ٔسئّٝ ثبػث وبٞص دٔب ٚ سٍٙیٙی حفشٜ ٞبیطبٖ سؼٛثز اص دسز ٔیثشي ٞب ثٝ ؼٛس دائٓ سٛسػ سؼشیك اص  -

ضٛد. ٞٛای سٍٙیٗ ضذٜ ثٝ ٔحٛؼٝ سبیٝ صیشیٗ سفشٝ ٚ دٔبی ٞٛای آٖ لسٕز سا وبٞص ٞٛا دس اؼشاف ٞش ثشي ٔی

 دٞذ. ٔی

ٔبیص داس٘ذ. آصٔبیص ٘طبٖ دادٜ دس ایٗ سٚش حشی دسخشبٖ ٔشٛسػ ٘یض ثٝ دِیُ داضشٗ ثشي ٞبی صیبد لبثّیز ثبالیی دس سش      

 ٕ٘بیذ.ٚار ا٘شطی سشٔبیطی ایدبد ٔی 644ٔشش لؽش ضبخ ٚ ثشي، چیضی حذٚد  14اسز وٝ یه دسخز ثب 
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 گیریًتیجِ -6
ایٗ ٔمبِٝ ساٞىبسٞبی وبٞص ٔصشف ا٘شطی ثشای یه ٔٙضَ ٔسىٛ٘ی دس الّیٓ ٌشْ ٚ خطه ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفز ٚ دس دس       

ٞب دس ؼشاحی سٛسػ یص ٚ سشٔبیص غیشفؼبَ سبٔب٘ٝ ٞبیی ٔؼشفی ضذ وٝ آضٙبیی ثب ایٗ سبٔب٘ٝ ٞب ٚ ٔذ٘ظش لشاس دادٖ ایٗصٔیٙٝ ٌشٔب

سبصی اسز. ٞشچٙذ ػّٕىشد ایٗ سیسشٓ ٞب ضذیذاً ثٝ خصٛصیبر ٔحیؽی سبیز ٔٛسد ٘ظش ٔؼٕبساٖ ٌبْ ٔٛثشی دس صٔیٙٝ دبیذاس

ئُ ثب ؼشاحی ٞٛضٕٙذا٘ٝ ٟٔٙذسیٗ ٔب ایٗ سیسشٓ ٞب دخیُ ٞسشٙذ، أب ایٗ ٔسب ثسشٍی داسد ٚ ػٛأُ ٔشؼذدی دس افضایص ثبصدٜ

لبثُ حُ اسز. سٚش ٞبی غیشفؼبَ ٞشچٙذ ثؼعبً ٞضیٙٝ اِٚیٝ لبثُ سٛخٟی داس٘ذ أب ثب وبٞص ٔصشف ا٘شطی سبخشٕبٖ دس اص چٙذ 

 ضٛ٘ذ.سبَ ثبػث خجشاٖ ٞضیٙٝ اظبفی ٔی
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