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 ،ومًوٍاستفبدٌ از ريیکرد سبک زوذگی ایراوی اسالمی در طراحی معمبری

 (.اکسپً) المللی بیه ومبیطگبَُبی در غرفٍ طراحی مًردی

 غالهطضب حؿي پَض

 زاًكزَی وبضقٌبؾی اضقس هقوبضی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ّطیؽ 

 

 

 چکیذٌ:

ای ًوبیف زؾتبٍضزّبی وكَضّب ٍ زٍضًوبی تَؾقِ آًْب اؾت. ؽَْض اوؿپَّب ثِ هقٌبی اوؿپَ پسیسُ ای رْبًی ٍ هىبًی ثط

اهطٍظیكبى ههبزف ثَز ثب اًمالة نٌقتی یقٌی ظهبًی وِ ٌّط ٍالقی ٍ یگبًِ، ربی ذَز ضا ثِ تَلیسات هبقیٌی ٍ ٌّط تىخیط پصیط 

ثط رطیبى ظًسگی رَاهـ تبحیط هی گصاضًس ٍ ظهیٌِ زاز. زض ٍالـ اوؿپَّب زغسغِ ّبی رْبًی ّؿتٌس ٍ ّویي زغسغِ ّب اؾت وِ 

ٍ  هقوبضی قبذِ ایی اظ ٌّط ؾِ ثقسی اؾت وِ اًؿبى زض زضٍى آى حضَض زاضزؾبظ ثطٍظ ؾجه ًَیٌی ثطای ظًسگی هی گطزًس. 

فطٌّگ  هقوبضی ّن. تبحیط گصاض تطیي ٌّط ؾجه ظًسگی اًؿبى زاًؿت وبضثطزی تطیي ٍ ضا ط هقوبضیایٌگًَِ اؾت وِ هی تَاى ٌّ

ٍ آییٌِ توبم ًوبی ؾجه ظًسگی ثطآهسُ اظ آى هی ثبقس. فسم تَفیك حضَض وكَض هب  ؾبظ اؾت ٍ ّن ذَزـ ظازُ فطٌّگ اؾت

 زض قرهیتی چٌسگبًگی ٍ فطٌّگی زض ایي ضٍیساز هْن زض گصقتِ فَاهل هتقسزی زاضز وِ ثی قه هْوتطیي آى زض آقفتگی

ثبیس  زض اوؿپَی هیالى غطفِ ایطاىهسضًیتِ ٍ زض غفلت هب ضٍی ًوَزُ اؾت. ایطاى اؾت وِ زض فهط  هتساٍل ظًسگی ؾجىْبی

اؾالهی، هتٌبؾت ثب التضبی ظهبًِ ٍ  -فطٌّگی ٍ ؾجه ظًسگی ایطاًی -تهَیطی رصاة اظ توسى عَالًی، ٍیػگی ّبی تبضیری

ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیلی  ققبض اوؿپَ ثبقس؛ تب ظهیٌِ ؾبظ زؾتیبثی ثِ اّساف ٍ تَؾقِ هلی وكَض گطزز. زض ایي پػٍّف

اؾالهی  –تَنیفی  ٍ هغبلقبت هیساًی ٍ وتبثربًِ ای ثِ ثطضؾی انَل عطاحی زض ًوبیكگبُ ّبی ثیي الوللی ثب ضٍیىطز ایطاًی 

 ذَاّین پطزاذت.

 

 2015اوؿپَ،ؾجه ظًسگی ایطاًی اؾالهی،ًوبیكگبُ،غطفِ ایطاى زض هیالى :ياشگبن کلیذی
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 مقذمٍ:-1
ّف آى لؿوت اظ فسم وبهیبثی ّب وِ ثِ تهوین گیطی ٍ ؾیبؾت گعاضی ٍ هسیطیت حضَض زض اوؿپَّب ثط هی گطزز ٍ زض ایي پػٍ

زض حیغِ زاًف هقوبضی ًیؿت هجْن ٍ غیط هطتجظ تلمی قسُ ٍ ثساى پطزاذتِ ًوی قَز ٍ تٌْب ثِ شوط ٍرَز ایي فَاهل زض 

 فطآیٌس هَفمیت ٍ یب فسم هَفمیت ثؿٌسُ هی گطزز.

طوع پػٍّف ثط حضَض ّبی هَفك وكَضّب، زالیل هَفمیت قبى، انَل ٍ تقبضیف هَضز ًؾطقبى، قیَُ ّبی عطاحی ٍ فوسُ تو

ایزبز رصاثیت ثطای ثبظزیس وٌٌسگبى، ًگطـ هقوبضاى عطاح، ثطضؾی ًمبزاًِ حضَضّبی ایطاى ٍ زضؼ ّبی آى ثطای آیٌسُ، ًگبّی 

ی ٍ ضٍـ ّبی هقطفی آى زض ثطًبهِ ّبی وبلجسی هٌبؾت ٍ ... ٍ زض ًْبیت اؾالهی ٍ پتبًؿیل ّبی توسً –ثِ ؾجه ظًسگی ایطاًی 

هیالى ثطهجٌبی ًتبیذ حبنلِ ٍ ًوًَِ ّبی هَضزی ٍ انَل ًتیزِ گیطی قسُ زض پػٍّف، 2015 عطاحی هٌبؾت ثطای اوؿپَی 

 ضائِ ذَاّس قس.هیالى ثبقس، ا 2015 اؾالهی ٍ ؾجه ظًسگی آى، زض اوؿپَ  –ثِ گًَِ ای وِ زض ذَض توسى ایطاًی 

 

 بیبن مسئلٍ: 1-1

اوؿپَّب  ثِ فٌَاى ثؿتط ثؿیبضی اظ ضذسازّبی هقوبضی ٍ حتی ارتوبفی زاضای اضظـ ّبی وبلجسی فطاٍاًی ّؿتٌس. ثؿیبضی اظ 

 ثؿیبضی اظ الگَ ّبی هقوبضی ٍ قْطؾبظی هقبنط تبحیط پصیطفتِ اظ ضًٍسی هی ثبقٌس وِ اوؿپَّب زض عَل تبضید زاقتِ اًس.

 .ّؿتٌس ّب ًوبیكگبُ آى اًس، تَؾقِ التهبزی ٍ ارتوبفی ذَز ضا زض همبعـ هرتلف هسیَى ثطگعاضی ی وِ هیعثبى آى ثَزُقْطّبی

ًَفی َّیت هلی ذَیف ضا ثِ هقطو زیس رْبًیبى لطاض زٌّس، ثطای ذَز   ؾقی زاضًس ثِزض ایي ضٍیساز رْبًی  توبهی وكَضّب 

ثِ ثیبى زیگط ضؾبلت ٍ ّسف غبیی ّبی رْبًی زضثبضُ ذَیف ثپطزاظًس.  طـثِ انالح ًگ یَّیت رسیسی تخجیت وٌٌس ٍ حت

لٌسى هَضز تَرِ لطاضگطفت ثِ  1851اوؿپَ ّب ًمف ضؾبًِ ای ٍ ثیي الوللی آى ّب اؾت. ایي ٍیػگی هْن ثِ تسضیذ اظ اوؿپَی 

سضت ضؾبًِ ای هقوبضی ثِ ًوبیف ٍیػُ زض هیبى هوبلىی وِ لهس زاقتٌس تب اضظـ ّب ٍ زؾتبٍضزّبی ؾطظهیي ذَز ضا ثَؾیلِ ل

ثطًٍَ  » ّوگبى زض آٍضًس، اضرحیت یبفت. زض ضاثغِ ثب اضظـ ضؾبًِ ای هقوبضی ثط ؾبیط ٌّط ّب حتی ؾیٌوب ثقٌَاى ضؾبًِ انلی

 ایٌگًَِ هی گَیس:« ظٍی

كی ضا وِ هَضز پؿٌسـ ..... ٍ ثبالذطُ ّطوؿی هرتبض اؾت وِ پیچ ضازیَ ضا ثجٌسز ٍ یب وٌؿطتی ضا تطن وٌس ٍ فیلن یب ًوبی"

ًیؿت ًجیٌس ٍ یب وتبثی ضا وِ هبیل ًجبقس ًرَاًس، اهب ّیچىؽ ًوی تَاًٌس زض ثطاثط ثٌبیی وِ نحٌِ ظًسگی قْط ًكیي ّب ضا 

  "قىل هی زّس زیسگبى ذَز ضا ثجٌسز.

پَ یه ضاّجطز ٍ حضَض وكَضّب زض اوؿ هرتلف رْبى اؾت. ْبیهحل تاللی فطٌّگ هتزؿن هلل ٍ ؾبظهبًاوؿپَ ًوبیكگبّْبی 

زض ٍالـ وكَضّب هیرَاٌّس ثب هكبضوت ٍ تأحیطگصاضی زض چٌیي اؾت.  ثطای روَْضی اؾالهی ایطاى ًیععجقب اؾتطاتػی اؾت ، 

 فطٌّگ ٍ توسى گصقتِ ، حبل ٍ آیٌسُ ذَز ضا ثِ رْبًیبى فطضِ ًوبیٌس . اوؿپَ 

زض فیي حبل ٍ تهبزی ٍ فطٌّگی وكَض ضا فطاّن هی آٍضز اوؿپَ فطنت هٌبؾجی ثطای فطضِ تَاًوٌسی ّب ٍ ظهیٌِ ؾبظ تَؾقِ ال

  اؾت.ظهیٌِ ؾبظ ٍ ثؿتطی ثؿیبض هٌبؾت ثطای تقبهل ثب ؾبیط وكَضّب  آىحضَض همتسضاًِ زض 

 

 پیطیىٍ تحقیق: 2-1

تٌس ؾبظی قس هجبًی ًؾطی عطاحی ًوبیكگبُ ّبی ثیي الوللی وِ ذَز ثطرٌجِ ًمس آحبض، هؿوِ زض زٍ ثُ همبلِثب تَرِ ثِ ضٍیىطز 

اؾالهی ٍ ًتبیذ حبنلِ اظ  -تزطثِ ّبی هَرَز، زؾتِ ثٌسی انَل هقوبضی ٍ قیَُ ّبی ؾبذت، ٍ ثطضؾی ؾجه ظًسگی ایطاًی

زض قىل ٍ هحتَا، ٍ ثُقس اضائِ عطحی ٍالقی ٍ هلوَؼ ثط  هقوبضیٍ ثطًبهِ ضیعی آى ثهَضت احىبهی لبثل اؾتفبزُ زض وبلجس 

هیالى هی ثبقس؛ ایي پػٍّف هٌحهط ثِ فطز ٍ زاضای ًتبیذ  2015ی غطفِ ایطاى زض اوؿپَی هجٌبی زؾتبٍضزّبی هجبًی ًؾطی ثطا

 وبضثطزی اؾت وِ ثب ایي ضٍیىطز همبلِ  هكبثْی ٍرَز ًساضز.
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 ريش تحقیق: 3-1

 ایي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػی تحمیك ویفی ٍ ّوجؿتگی ٍ اظ ؾِ ضٍـ تحمیك ثِ قطح ظیط فطاّن ذَاّس قس:

 تحلیلی ) تزعیِ ٍ تحلیل ّط آًچِ وِ ّؿت(. -ی تَنیف _

 همبیؿِ ای ) چطا چٌیي اؾت؟(.  -فِلی _

 ضاثغِ ای ) چِ ثبیس ثبقس؟(. -فَوَلی _

آًچِ »ٍ حبل  «آًچِ ثَز»ایي پػٍّف اؾبؾبً اظ ضٍقْبی تَنیفی ٍ اوتكبفی ثطای قٌبذت اثقبز ٍ رَاًت هَضَؿ زض گصقتِ 

 تزطثیبتٍ ًیع همبیؿِ فقبلیت ٍ فولىطز  (ط ثب همبیؿِ گصقتِ ٍ حبل )زض یه ضًٍس تحَالتثْطُ هی گیطز ٍ زض ایي هؿی « ّؿت

زض وٌبض هغبلقِ تَنیفی، پػٍّف حبضط تالـ هی وٌس ثب ثْطُ . پطزاظزهی هكبثِ، ثِ تحلیل هؿبئل ٍ هكىالت ٍ ضاّگكبیی آًْب 

همبیؿِ وٌس ٍ اظ ایي عطیك قىبفْب ٍ فبنلِ تب  « بقسآًچِ ثبیس ث»ضا ثب  «آًچِ ّؿت»ٍ «آًچِ ثَز»گیطی اظ ضٍقْبی ٌّزبضی 

 .ٍضـ هغلَة ضا ًوبیبى ؾبظز

 

 سًاالت تحقیق: 4-1

 2015انَل عطاحی غطفِ زض ًوبیكگبُ ّبی رْبًی چیؿت ٍ زض ثطگیطًسُ چِ فَاهلی اؾت ٍ زض ًْبیت غطفِ ایطاى زض اوؿپَ 

 جك ثط ؾجه ظًسگی توسى ثطآهسُ اظ آى ثبقس؟هیالى چگًَِ ٍ ثب چِ هؤلفِ ّبیی هی ثبیؿت عطاحی قَز تب هٌغ

 فطضیبت:

یه ؾطی انَل ٍ هجبًی ًؾطی هكتطن زض ضاثغِ ثب عطاحی غطفِ ّبی وكَضّب زض آٍضزگبُ رْبًی اوؿپَ ٍرَز زاضز وِ روـ 

س آٍضی ٍ هؿتٌس ؾبظی آى هؿیط ضا ثطای عطاحی هَفك زض اوؿپَّبی آیٌسُ تب حسٍز ظیبزی تؿْیل هی وٌس ّطچٌس وِ ًجبی

 ًمف فَاهل زیگط ًبزیسُ گطفتِ قَز.

اؾالهی ٍ هتقبلت آى ؾجه ظًسگی ربضی زض آى احىبهی ضا اظ ًؾط قىل ٍ هحتَا ثط هقوبضی  -ثبظقٌبؾی فطٌّگ ٍ توسى ایطاًی

آى حبون هی وٌس وِ پیطٍی اظ آى احىبم تَؾظ هقوبض زض ّط عطحی هی تَاًس  ثْتطیي قىل هقطف آى ؾجه ظًسگی ٍ توسى 

 ثبقس. 

ض عطاحی غطفِ ّبی ایطاى زض اوؿپَّبی آیٌسُ قىل ٍ هحتَا اظ یه زضرِ اّویت ثطذَضزاضًس ٍ هی ثبیؿت ثط ؾجه ظًسگی ٍ ز

اؾالهی ثطآهسُ اظ آى ٍ قیَُ ّبی ًَیي ؾبذت ٍ ذاللیت هقوبضاًِ تبویس قَز تب ثیكتطیي پیبم ٍ رصاثیت ضا  –توسى ایطاًی 

 تػیه ذَز زؾت یبثس.ثطای هربعت ذَز ثطآٍضز ٍ ثِ اّساف اؾتطا

 

 اَذاف تحقیق: 5-1

روـ آٍضی، زؾتِ ثٌسی، هؿتٌس ؾبظی انَل ٍ هجبًی ًؾطی ٍ تزطثیبت هكتطن ٍ... زض ضاثغِ ثب عطاحی غطفِ زض اوؿپَّب ثِ -1

 گًَِ ای وِ زض فطآیٌس عطاحی ؾَزهٌس ٍالـ قَز ٍ ًتیزِ آى ضا هغلَة گطزاًس.

 ٍ ّب  ضٍـ ّب، ؾجه اًسیكِ ثسٍى وبضگیطی  ثِ فوسُ زلیل وًٌَی: قطایظ زض هقوبضی هكرم لعٍم ثِ وبض گیطی الگَی -2

 هقوبضی زض الگَّبیی ٍ ّب ضٍـ وكَضّب ثطذی زض ظهبى هطٍض ثِ وِ اؾت عجیقی. ّبؾت  فطٌّگ ؾبیط اظ ثطذبؾتِ الگَّبی

 ٍ هقوبضی ٍ ؾبظی  ؾبذتوبى ٍ قَز هی ٍاضز هب ربهقِ ثِ فیٌب اًسیكِ ٍ تبهل ثسٍى آًْب اظ ثؿیبضی وِ ٌّگبهی اهب قَز هغطح

 ثؿیبض آى حفؼ ثطای ثبیس هب وِ قَز  هی َّیتی آى قسى گن هَرت زّس  هی لطاض ذَز الكقبؿ تحت ضا هب ظًسگی الگَی حتی

 .ثىَقین

َض اضائِ عطحی هَفك ثط هجٌبی اّساف فَق ٍ ضطٍضت ّبی الظم زیگط ثطای غطفِ ایطاى زض اوؿپَّبی آیٌسُ ثِ لؿوی وِ زض ذ-3

 فطٌّگ، توسى، ٍ اّساف اؾتطاتػیه آى ثبقس. 
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 مببوی ي دیذگبٌ َبی وظری:-2
 لسيم بکبرگیری یک الگًی مطخص در ضرایط کىًوی: 1-2

گطچِ نٌقت ؾبذتوبى ؾبظی زض وكَض زض ؾبلْبی اذیط اظ ضقس چكوگیطی زض اثقبز هرتلف ووی ٍ ویفی ثطذَضزاض ٍ رلَُ 

هبًٌس ثطد هیالز( ضا اظ نٌقت ؾبذتوبى ؾبظی زاذلی ثِ تهَیطوكیسُ اهب قبیس ّبی ثسیـ ٍ زض فیي حبل هٌحهطثفطزی )

والك آهس ضاُ ضفتي وجه ضا یبز ثگیطز، ضاُ ضفتي ذَزـ ضا »ٍضقیت فقلی هقوبضی ایطاًی ضا ثتَاى ههساق ضطة الوخل هقطٍف 

وكَض ضا ًِ هی تَاى تبثقی اظ الگَّبی زاًؿت، چطا وِ زض ثؿیبضی اظ هَاضز، عطاحی ٍ ؾبذتوبى ؾبظی وًٌَی « ّن اظ یبز ثطز

غطثی ٍ قطلی ثب ٍیػگی ّبی یه ؾبذتوبى هسضى ٍ پیكطفتِ ثِ قوبض آٍضز ٍ ًِ احطی اظ فطٌّگ ٍ ٌّط ایطاًی ٍ اؾالهی ضا زض آى 

  .رؿتزَ ًوَز

س: ٍضَ گطفتي ٍ زفب هبًٌ یهسضى، ًِ تٌْب آزاة ٍ ؾٌي اضظق یثطذالف هقوبض یٍ اؾاله یطاًیا یاؾت وِ زضهقوبض یزض حبل يیا

ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثِ هَاظات آى،  ػُیٍ تیٍ ؾبذت اظ اّو یزض عطاح عیً یٍ هقٌَ یثهط ،یٌّط یثِ ٌّگبم وبض، ثلىِ رلَُ ّب

ثَزى ههبلح ٍ تٌبؾت آى  یثَه بض،یزض اذت یٍ وبهل اظ فضب ٌِیي فطنِ اظ رولِ: اؾتفبزُ ثْیزض ا تیفَاهل ٍ العاهبت فقبل طیؾب

هبًٌس:  یهَضَفبت یهٌبؾت ٍ حت ییٍ ضٍقٌب سیاظ ٍضٍز ؾطهب ٍ گطهب، رْت تبثف ًَض ذَضق یطیرلَگ بیحفؼ  ،یویللا ظیثب قطا

گطفتِ  یهَضز تَرِ لطاض ه یوبهال هبّطاًِ ٍهٌغم َضثغ عیلجلِ ً بیَّا زض زاذل ؾبذتوبى  بىیثبزٍ رط طیاًقىبؼ نسا، هؿ

ؾبظ  َّیت ظزا ٍ تَاًس ثحطاى ٌّط، هی قْطؾبظی ٍ اؾالم زض حَظٓ هقوبضی ٍ ّبی آیب آهَظُلصا زض ایي پػٍّف ایي اهط وِ اؾت.

 ،هَضز ثطضؾی لطاض ذَاّس گطفت.ثبقس

قبیس آى ظهبى وِ رَظف پىؿتَى زض حبل عطاحی وطیؿتبل پبالؼ ثَز ّیچگبُ فىط ًوی وطز ایي احط ٍی چِ تبحیط قگطفی هی 

ثؿب ثؿیبضی اظ الگَ ّبی هقوبضی ٍ قْطؾبظی هقبنط تبحیط پصیطفتِ اظ تَاًس ثط هقوبضی ٍ قْطؾبظی ثقس اظ ٍی ثگصاضز. چِ 

ضًٍسی ثبقٌس وِ اوؿپَّب زض عَل تبضید زاقتِ اًس. اظ ایي ضٍ اؾت وِ اوؿپَّب  ثِ فٌَاى ثؿتط ثؿیبضی اظ ضذسازّبی هقوبضی ٍ 

 حتی ارتوبفی زاضای اضظـ ّبی وبلجسی فطاٍاًی ّؿتٌس.

ثطای ًوبیف زؾتبٍضزّبی ارتوبفی، التهبزی، فطٌّگی، فلوی ٍ ... وكَضّب ٍ زٍضًوبی تَؾقِ اوؿپَ پسیسُ ای رْبًی ٍ هىبًی 

آًْب اؾت. ثِ گًَِ ای وِ قطوت وٌٌسگبى زض آى، وكَضّب ٍ ؾبظهبى ّبی ثیي الوللی ّؿتٌس. ؽَْض اوؿپَّب ثِ هقٌبی 

بی ذَز ضا ثِ تَلیسات هبقیٌی ٍ ٌّط تىخیط پصیط اهطٍظیكبى ههبزف ثَز ثب اًمالة نٌقتی یقٌی ظهبًی وِ ٌّط ٍالقی ٍ یگبًِ، ر

 زاز.

 

 :معىب ي مفًُم سبک زوذگی  2-2

 ظًسگى فطز، ًَفى ضٍـِ» هى ذَاًین:     تقطیف یه زض .ّؿتین ضٍثِ ضٍ هتقسزى تقبضیف ثب ًیع « ؾجه ظًسگی»تقطیف  زض

هٌقىؽ  وِ ؾجه ظیؿتي یب ظًسگى قیَُ» ّوچٌیي، « گطٍُ یب ٍ قرم یه ظًسگى اظ ذبنى ضٍـ ًیع ٍ فطٌّگ یب گطٍُ

 وِ غیطُ ٍ التهبزى ؾغح هقیبضّبى اذاللى، ؾلیمِ ّب، ًگطقْب، فبزات،» ٍ ًیع « گطٍُ  یب فطز یه اضظقْبى ٍ گطایكْب وٌٌسُ

 (. تقطیف1386تقطیف ؾجه ظًسگی آهسُ اؾت ) هْسٍی وٌی،  فٌَاى ثِ« هى ؾبظز  ضا گطٍّى یب فطز وطزى ظًسگى عطظ ّن ثب

 ازثیبت زض اهطٍظُ وِ اؾت انغالحى هقٌبى ثیبى زٍم، هقٌبى ٍ اؾت ؾجه ظًسگى تطویت اظ ٍاغُ ثِ ٍاغُ تَضیح كتطثی اٍل،

 فطزى ثقس اظ اًؿبى، افن ظًسگى ثِ وِ هى قَز اهَضى قبهل ظًسگى ؾجه ایي ثیبى ثب.یبفتِ اؾت ضٍاد ارتوبؿ ٍ اًؿبًى فلَم

 ٍ )  افتمبزات ًؾبم ثیبى زیگط، ثِ ٍ هقتمسات ٍ )ازضاوْب ثیٌف ّب ًؾیط اهَضى هى قَز؛ هطثَط هقٌَى ٍ هبزى ارتوبفى، ٍ

 هرتلف حَظّْبى قبهل ًیع ضفتبضّب وٌكْب ٍ حَظُ . زض)اذاللى ًؾبم زیگط، ثیبى ثِ ٍ تطریحبت ٍ توبیالت اضظقْب،( گطایكْب

 ٍ )فجبزى ًؾبم( فجبزى ،)حمَلى مًؾب( حمَلى ،)ًؾبم فطٌّگى( فطٌّگى ،)التهبزى ًؾبم( التهبزى ،)ؾیبؾى ًؾبم( ؾیبؾى

 ته ته ًِ ٍ هزوَفى ًحَ ثِ گطایكْب ٍ ثیٌكْب اظ ثطآهسُ ثِ ضفتبضّبى ظًسگى ؾجه ثٌبثطایي، .اؾت  )تطثیتى ًؾبم( تطثیتى

حَظُ  زض هؿلوبًبى ٍ ایطاًیبى ضفتبضى اؾالهی؛ الگَّبى -اظ ؾجه ظًسگی ایطاًی همهَز حؿبة، ایي ثب .هى وٌس زاللت آًْب،

 ایطاًی -اؾالهى  اضظقْبى ٍ گطایكْب ثط هجتٌى ًیع ٍ اؾالهى رْبى ثیٌى ثیٌف ٍ اظ ثطآهسُ وِ هى ثبقس ظًسگى هرتلف ّبى
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زض تَضیح اضظقْبی اؾالهی ٍ ایطاًی ثبیس گفت ثؿیبضی اظ اضظـ ّبی ایطاًی وِ ضیكِ زض َّیت ایطاًی ٍ هیطاث  .هى ثبقس

هی ثبقس، چٌبًىِ اگط ایي هٌبؾجت ٍرَز ًساقت اظ ّوٌكیٌی زٍ اضظـ ٍ تبضیری آى زاضز ثب اضظـ ّبی اؾالهی هتٌبؾت 

رْبًجیٌی الالل ًبهتٌبؾت زض عی لطٍى هتوبزی ًوی تَاًؿت چٌبى زؾتبٍضز زضذكبًی ثرهَل زض لطٍى عالیی توسى اؾالهی 

 زض رغطافیبی ایطاًی ثَلَؿ ثپیًَسز.

 
 (.1392آثبزی.  آثبز ٍ نبلح اهبى ى ، هٌجـ )ؾلیویتقطیف ؾجه ظًسگی اظ هٌؾط ربهقِ قٌبؾب ( : رسٍل1رسٍل )

 

 اَذاف عمذٌ در طراحی ي سبخت فضبَبی ومبیطگبَی:  3-2

اّساف فوسُ ٍ پبیِ ای زض عطاحی فضبّبی ًوبیكگبّی ضا هی تَاى ثهَضت ظیط ثیبى وطز : ًَآٍضی زض هَاز ٍ ههبلح ؾبذت، 

ذلك آیٌسُ.ایي فضب ّب ّوَاضُ، هجتٌی ثط ًَآٍضی ّؿتٌس.تَلیس ٍ اضائِ وبّف هبزُ ی ؾبذتوبًی ٍ افعایف فضب ثب قیَُ هسضى ٍ 

هَاز ٍ ههبلح ؾبذتوبًی، اضائِ عطاحی ٍ قیَُ ّب ٍ تىٌیه ّبی ؾبذتوبًی، ذلك فطم ّبی رسیس هقوبضی ) وِ ذَز تبثقی اظ 

ایي فضبؾت، هَاضزی اظ ایي گًَِ  اهىبًبت تىٌَلَغیه اؾت (، ٍ ًیع ثْطُ ثطزاضی التهبزی اظ فضب وِ اظ اّساف انلی فولىطزی

 ( 1391ًَآٍضی ّب للوساز هی قًَس.) هیطؽفطرَیبى، 

 

 :اصًل طراحی ومبیطگبٌ َبی بیه المللی  4-2

فطآیٌس عطاحی ًوبیكگبُ قبهل زٍ هطحلِ اؾت.عطح هفَْهی / یب ایسُ ّب ٍ عطح ولی.ایسُ ّبی اٍلیِ ٍ عطح ولی زض هطحلِ ی 

ز.زض حبلی وِ رعئیبت عطح تْیِ ٍ اضائِ هی قَز.عطح هفَْهی ثبیس لجل اظ آغبظ عطح ولی عطح هفَْهی / ایسُ ّب قىل هی گیط

 تهَیت قَز.

 اؾالهی-ضطٍضت عطاحی هقوبضی ثب َّیت ایطاًی (1

 آؾیت ّبی ًبقی اظ هقوبضی ثی َّیت (2

 اؾالهی –انَل هقوبضی ایطاًی   (3

 ذالنِ آى زض زیگطام ّبی ؾغَض پبییي آهسُ اؾت.

 غطفِ ایطاى ثبیسّب ٍ ًجبیسّب (4



  معمبرایران سراسری اوجمه َبی صىفی مُىذسبن کبوًن

 َمبیص بیه المللی معمبری،عمران ي ضُرسبزی در َسارٌ سًم

 44مبٌ  تیر -تُران 

 6 

 ذالنِ آى زض زیگطام ّبی ؾغَض پبییي آهسُ اؾت.

 ثحج ، ًتیزِ گیطی ٍ پیكٌْبزات (5

 هیالى 2015اضائِ هسل هفَْهی تبحیطگصاض ثط عطاحی غطفِ ایطاى زض اوؿپَی 

 ض ّطهىتجى ؾجه ظًسگى هزوَفِ اى ثْن  پیَؾتِ اظ الگَّبى ضفتبضى زض حَظُ ّبى هرتلف ظًسگى ثكطى اؾت وِ ز

ؾجه ظًسگى هزوَفِ اى ثْن پیَؾتِ اظ الگَّبى ضفتبضى هى  .ثطاؾبؼ هجبًى آى هىتت عطاحى ٍ اضائِ هى قَز

 .ثبقس

 ًگبّی ثِ پیكیٌِ هقوبضی ًوبیكگبُ ّبی رْبًی)اوؿپَّب(

لیس زؾتی ربی ذَز ضا ًوبیكگبُ ّبی رْبًی تمطیجب ّوعاز نٌبیـ رسیس ّؿتٌس. ایي ًوبیكگبُ ّب زض ظهبًی ثِ ٍرَز آهسًس وِ تَ

ثِ تَلیس هبقیٌی هی زاز. زض ایي ًوبیكگبُ ًتبیذ توبم فقبلیت ّب اظ فطاٍضزّبی وبضذبًِ ای گطفتِ تب هحهَالت هقبزى ٍ هعاضؿ ٍ 

 ( 1386-212ثبالذطُ وبضّبی ٌّطی ٍ زؾتی زض هقطو زیس گصاقتِ هی قس.) گیسئَى 

ظیطا وِ وكَضّبی رْبى غیط اظ اًگلؿتبى ثطای حوبیت اظ نٌبیـ رَاى زاذلی زض ًیوِ اٍل لطى ًَظزّن ًوبیكگبُ ّب ذبلی ثَزًس 

هیالزی هطظّبی گوطوی گكَزُ هی قَز  1850هحسٍزیت ّبی ثؿیبضی زض هَضز تزبضت ذبضری لبئل قسُ ثَزًس. ثقس اظ 

ایي ًوبیكگبُ ّب ًٍوبیكگبُ ّب اهىبًبت ثیكتطی ضا ثطای گؿتطـ تزبضت رْبًی ایزبز هی وٌٌس چطا وِ ثب رْبًی قسى 

 (178-177 -1280ثٌِ ٍلَ گیطز)هحهَالت نٌقتی ؾطاؾط رْبى هَضز همبیؿِ لطاض هی 
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 ( 1392( : ًوَزاض همبیؿِ ای غطفِ ّبی ثطضؾی قسُ ایطاى ٍ ؾبیط وكَضّب.: )هٌجـ : آظاز، فطظاز.2)  رسٍل

 

ًوبیكگبُ ّب ضیكِ زض ثبظاضّبی هَؾوی وِ زض ّوِ ثسیي تطتیت ضٍح ضلبثت ٍ ًیطٍی هحطوِ ثطای پیكطفت ثِ ٍرَز هی آیس. ایي 

( وِ یه ًوبیكگبُ هلی ثَز زضٍالـ ًَفی ركي فوَهی ثِ حؿبة 1798لطى ّب هتساٍل ثَز زاضًس.ًرؿتیي ًوبیكگبُ فطاًؿِ )

 (1386 -215هی آهس ٍ زض توبم ًوبیكگبُ ّب ی ثقسی ًیع ایي ضٍحیِ قبز ثبلی هبًس) گیسئَى 

قبّس ًوبیكگبُ ّبی رْبًی ای ّؿتین وِ ؾبذتوبى آًْب ًوَزاض فٌبٍضی اؾت. ایي حطوت تقبهلی  1851ثِ ایي تطتیت اظ ؾبل 

ثب ضوَز هَارِ قس ٍ ثقس اظ آى تب ثِ اهطٍظ ؾبذتوبى ًوبیكگبُ ّب ثِ ًسضت قىَّی ّوبًٌس ًیوِ زٍم لطى ًَظزّن  1893زض ؾبل 

 ك اّساف ایي ًوبیكگبُ اًىبض ًكسًی اؾت.ضا ثِ ذَز زیسُ اؾت. ثِ ّط حبل ًمف هقوبضی زض ضاؾتبی تحم
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 :ضًابط ي استبوذاردَب ومبیطگبٌ 5-2

ثبقس . ظیطا ثب ترههی  عطاحی غطفِ ٍ ؾبذت یه غطفِ ًوبیكگبُ اهطٍظُ اّویت ثؿیبض ظیبزی ثطای اغلت قطوتْب زاضا هی

گطزیسُ اؾت وِ ثطذی اظ قطوتْب  قسى ًوبیكگبّْب زض ؾبلیبى اذیط ٍ ذیل قطوتْبزض ّط ًوبیكگبُ ثب هَضَفبت هطتجظ ثبفج

ٍ ایي هَضَؿ تٌْب ثِ تَلیسات  ثب یه ثطًبهِ ضیعی ثؿیبض زلیك حضَض پط ضًگتطی ضا زض یه ًوبیكگبُ اظ ذَز ثِ ًوبیف گصاضًس .

 . آًْب هطثَط ًویجبقس

 
اى فطٍـ هیجبقس . زض ٍالـ ایٌىِ چگًَِ اضتجبط هٌبؾت تط ٍ لَی تطی ثب ثبظزیس وٌٌسگبى ثطلطاض وٌین یىی اظ زغسلِ ّبی هسیط

ایٌىِ چگًَِ تسثیطی ثیبًسیكن وِ زضنس ثیكتطی اظ ثبظزیس وٌٌسگبى ضا رصة هحهَالتوبى ٍ فقبلیتْبیوبى وٌین یىی اظ 

ثطای زاقتي ثبظزیس ثیكتط اظ غطفِ ذَز ثبیس  . هْوتطیي هؿبئلیؿت وِ پیف اظ حضَض زض یه ًوبیكگبُ ثبیس ثب آى اًسیكس

 وِ ثیكتط زیسُ قَین . زض ٍالـ ثبیس اظ انَلی پیطٍی وٌین وِ ثبظزیس وٌٌسگبى ضا ثِ غطفِ ذَز رصة وٌین تساثیطی ثیبًسیكین

.  

ثؿیبض هْن زض یه غطفِ ًوبیكگبّی وِ ثبفج رصة ثبظزیس وٌٌسگبى هیگطزز . ًؾن اؾت وِ ثِ غطفِ یىپبضچگی  : انل اٍل

  . بظزذبنی هیجركس ٍ غطفِ ضا اظ فضبی ؾبلي ًوبیكگبُ رسا هیؿ

احتطام ثِ ققَض ثبظزیس وٌٌسگبى اؾت ثِ عَضی وِ ثبیؿتی قطایظ الظم رْت حضَض ثبظیس وٌٌسُ زض غطفِ ثِ  : انل زٍم

  . قىلی وبهال ثطًبهِ ضیعی قسُ زض زوَضاؾیَى غطفِ یب عطاحی غطفِ تقجیِ قسُ ثبقس

ت هتٌبؾت ثب اّویتكبى زض ول فضبی فوَهی اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ فضبی غطفِ ثبیس ثِ گًَِ ای ثبقس وِ هحهَال : انل ؾَم

  . غطفِ ثِ نَضت هٌبؾت تمؿین قسُ ثبقس

ثبیؿت زوَضاؾیَى غطفِ هتٌبؾت ثب هحهَل ثِ ًوبیف زض آهسُ ثبقس . ثِ عَضی وِ اگط ضٍی هحهَل ذبنی  : انل چْبضم

  . تبویس زاضین ثبیس زض عطاحی غطفِ ًیع ایي هَضَؿ ضا لحبػ وٌین

طای غطفِ حطین ّبیی هكرم وٌین تب ثتَاًین ثب هْوبًبى ذبنی وِ ثِ غطفِ هطارقِ هیىٌٌس هصاوطات ثبیس ث : انل پٌزن

 . هٌبؾت ضا ثِ ّوطاُ احتطاهی ذبل نَضت زّین

  . هَلقیت لطاض گیطی غطفِ زض ًوبیكگبُ ثبیس هتٌبؾت ثب هحهَل ٍ فقبلیت قطوت ثبقس : انل قكن

ٌبؾجی ثب اهىبًبت ٍ زوَضاؾیَى ٍ ثبظزیس وٌٌسگبى احتوبلی اظ غطفِ زض ًوبیكگبُ اثقبز غطفِ هیجبیؿت اضتجبط ه : انل ّفتن

  . زاقتِ ثبقس

ؾقی وٌیس زض عطاحی ٍ ؾبذت غطفِ ًوبیكگبُ ذَز اظ ًوبزّب ٍ هفبّیوی وِ هتبحط اظ فلؿفِ قطوت هیجبقس  : انل ّكتن

 .اؾتفبزُ وٌیس

زض زوَضاؾیَى تقجیِ قسُ ّط هحهَل یه ًَض پطزاظی ذبل ثطای ثْتط ًوبیف زازى هحهَالت قطوت ثبیؿت  : انل ًْن

 . هتٌبؾت ٍ ّوبٌّگ ثب زیگط ارعاء غطفِ ذَز زض ًوبیكگبُ زاقتِ ثبقیس

ثطای ایزبز یىپبضچی زض غطفِ وِ ثِ ًَفی ًكبًگط تفىطی هٌؿزن ٍ زض ارعاء قطوت قوبؾت اظ لحبػ ؽبّطی  : انل زّن

  .ٍ یىپبضچِ ثبقٌس فَاهل حبضط زض غطفِ زاضای پَقكی ّوبٌّگ 

ثطای زاقتي غطفِ ای ثب زوَضاؾیَى هتٌبؾت ٍ فَق القبزُ رلؿِ ای ثب هسیطاى فطٍـ ذَز ٍ عطاحبى غطفِ  : انل یبظزّن

 . ذَز تطتیت زّیس تب زض تبضید ًوبیكگبُ ّوِ چیع ثطای یه حضَض هَفك آهبزُ گطزز

بى ٍ هْوبًبًتبى هیتَاًس ثبفج اًقمبز یب فسم اًقمبز یه لطاض حتی ًَؿ پصیطایی قوب زض غطفِ اظ ثبظزیس وٌٌسگ : انل زٍاظّن

 . زاز گطزز
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زوَضاؾیَى غطفِ ٍ هحل اؾتمطاض غطفِ زاضاى ثبیس ثِ گًَِ ای ثبقس وِ ثبظیس وٌٌسگبى زض هست حضَض زض  : انل ؾیعزّن

  . غطفِ قوب احؿبؼ آضاهف وٌٌس

ضبیی هٌبؾت رْت هصاوطات هْوی وِ ًیبظ ثِ آضاهف ذبل ثِ زض زوَضاؾیَى غطفِ ًوبیكگبُ ذَز ثبیؿتی ف: انل چْبضزّن

 . زٍض اظ ّیبَّ ّبی ًوبیكگبُ زاضز ضا تقجیِ وٌیس

اؾتفبزُ اظ هیع ٍ نٌسلی ٍ هجلوبى هٌبؾت تبحیط ثؿیبضی اثتسا ثط غطفِ زاضاى ذَز ٍ ثغجـ ثط ثطذَضز آًْب ثب  : انل پبًعزّن

 . ثبظزیس وٌٌسگبى غطفِ هیگصاضز

اظ هكبٍضاى ٍ  . ثطای یه حضَض هَفك زض یه ًوبیكگبُ غطفِ ذَز ضا ثِ یه هىبى ذبل تجسیل وٌیس : انل قبًعزّن

  . عطاحبى ووه ثگیطیس تب ثْتطیي قطایظ ضا ثطای ثبظزیسوٌٌسگبًتبى هْیب وٌیس

 ارائٍ  پیطىُبد ي مذل-3
 میالن: 2115غرفٍ ایران در اکسپً 1-3

اؾت وِ وٌىبـ عطاح ثطای زًجبل وطزى ضؾَم تغصیِ زض فطٌّگ،  "غی ثطای ظًسگیتغصیِ ؾیبضُ ظهیي ٍ اًط"هَضَؿ ایي اوؿپَ 

فطٌّگی ٍ  -غطفِ ایطاى ثبیس تهَیطی رصاة اظ توسى عَالًی، ٍیػگی ّبی تبضیری هی علجس.ازثیبت ٍ ٌّط ایطاًی ضا ثِ عَض یىزب 

 ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ ًعزیه ثب هَاز غصایی تهی ثبیؿثطًبهِ ّبی فطٌّگی  اؾالهی ثطآهسُ اظ آى ثبقس.  -ؾجه ظًسگی ایطاًی 

(agronomin)  ِغطفِ ایطاى ّوچٌیي ثبیس ًوبیف زلفطیجی اظ توسى وْي، ٌّط، قرهیت ّبی تبضیری ٍ قَز. ٍ في آٍضی اضائ

 .اتفبلبت فطٌّگی ایي وكَض اضائِ زّس وِ الجتِ زض اضتجبط ًعزیه ثب وكبٍضظی، تغصیِ ٍ تىٌَلَغی ثبقس

ضا ثطگعیسُ اؾت. اًؿبى ایطاًی، وِ ذَز «غصا ٍ فطٌّگ»ّبی فطفی، هَضَؿ  زض اوؿپَ هیالى، اظ هیبى هَضَؿپبٍیَى ایطاى 

ّب ٍ  تَاًس ضٍـ حل رْبًی ثطای غصا ضا ًساضز. اهب هی ّب ٍ هطزهبى هتقسزی اؾت، فطٍتٌبًِ، ازفبی ضاُ ّب، لَم هتكىل اظ فطٌّگ

ّبی ثسیقی وِ زض عجیقت پیچیسُ رٌگلی، وَّؿتبًی،  ٍ تجبزل وٌس. ضٍـ ّبی ذَز ضا ثطای تغصیِ ثِ ًوبیف زضآٍضز تزطثِ

اؾت توسى چٌس ّعاضؾبلِ ذَز ضا پبیساض ًگبُ زاضز ٍ تغصیِ ذَز ضا ؾبهبى ثركس. توسى ایطاًی زض عَل  ای، تَاًؿتِ وَیطی ٍ حبضُ

وِ پبٍیَى  ثْتط اؾتاؾت. پؽ،  ًكسُ ضٍ گبُ ثب ثحطاى گطؾٌگی ضٍثِ ّبی ؾْوگیي ثیطًٍی، ّیچ رع زض زذبلت ّب، ثِ ّعاضُ

 .ًوبیف ثگصاضز  ضا ثِ« ّبی ایطاًیبى ثطای تغصیِ حل ضاُ»ایطاى

 ٍ هیالى فطٍزگبُ ؾِ ثِ هؿتمیوب ٍ اؾت پیكطفتِ ظیطثٌبی ثب ای هٌغمِ زض ،هیالى رٌَة ویلَهتطی ؾِ زٍ زض ًوبیكگبُ ؾبیت

 هیالى اوؿپَ ؾبیت ثِ تَاى هی ضاحتی ثِ الوللی یيث ٍ هلی ،زاذلی ؾغح زض.قَز هتهل فوَهی تطاًعیت ّبی ؾیؿتن

 پصیطی زٍام ٍ ظیؿت هحیظ لحبػ ثِ ؾبیت وِ اؾت ایي ی زٌّسُ ًكبى هیالى اوؿپَ هحیظ ثَزى هوتبظ. یبفت زؾتطؾی

  .اؾت ًمم ثی زؾتطؾی لحبػ ثِ ٍ اؾت اؾتطاتػیه فبهلی یغاًط

 ایي زض ذبضد اظ ًفط یه ،ًفط ؾِ ّط اظ ون زؾت ٍ ثبقس زاقتِ ثبظزیسوٌٌسُ ، 20 هیالى هیلیَى اوؿپَ وِ قَز هی ثیٌی پیف 

 هقوَلی ضٍظّبی زض.  وٌٌس زیسى ؾبیت ثبظزیسوٌٌسُ اظ 250000 ضٍظّب كتطیي قلَ زض هیقَز پیفثیٌی  .یبثس حضَض ًوبیكگبُ

 . ذَاٌّس وطز ثبظزیس 140000  ؾبیت اظ ًفط تمطیجب
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 َاوؿپ ؾبیت زض ایطاى ؾبلي ظهیي لغقِ-1تهَیط

 

 مذل پیطىُبدی: 2-3

ثقساظ افوبل لَاًیي هحسٍز وٌٌسُ تَزُ گصاضی ٍ ضفبیت حطین ّب زض ؾبیت ٍ ثب تَرِ ثِ هبّیت پیف ؾبذتگی ٍ روـ قًَسگی 

پبٍیَى ّب ٍ زض ًؾط گطفتي وبضوطز زٍگبًِ پبٍیَى ایطاى وِ ثقس اظ روـ قًَسگی ثِ فٌَاى هطوع تحمیمبت وكبٍضظی زض ایطاى 

، ایزبز یه هسٍل تىطاض قًَسُ زض ؾِ ثقس زض ولیِ هطاحل عطاحی یقٌی زض حزن، فضب ٍههبلح اهطی ٍارت هی هزسزا ثطپب گطزز

هتط وِ ذَز حبنل هىقت فضبیی ٍاحس یه هتط هی ثبقس اًتربة گطزیس وِ لبثل ضقس زض توبهی  4ٍ 6ًوَز ٍ ثساى رْت هسٍل 

طة ضفتِ ایطاى ٍ لَام زٌّسُ ثبؾیلیىب ّبی ضٍهی  زٍ فضبی ثِ ؾٌت هقوبضی ثِ غ 6ٍ4رْبت ٍ فٌبنط هقوبضی اؾت. اظ ایي 

فیي  حطوت ذغی زض ّن هی چطذٌس ٍ ثبظزیس وٌٌسُ ضا ثِ آضاهی ٍ زض ًْبیت قفبفیت فضب  زؾتطؾی وِ ثب ضٍیىطزی هسضى زض

هحَض ثٌسی  ثِ ؾغح ّبی هرتلف پبٍیَى ّسایت هی وٌٌس، حبنل قس. زٍ هؿیط چطذف زض پبٍیَى ثِ ؾٌت ثبك ؾبظی ایطاًی ٍ

آى  ٍ ثِ اؾتقبضُ ذكت تَ ذبلی ثٌبّب ؾطظهیي پبضؼ ثِ زٍض حیبتی وِ زض زٍ وبًَى هطوعی ٍ زٍ ؾَم پبیبًی تَزُ ثٌب قىل هی 

گیطز ٍ ثِ ؾوت آؾوبى زض حبل گكبیف اؾت هی گطزز ٍ آًزبؾت وِ فضبی ذبلی ٍ هطوعی، ربی زٌّسُ ی  ثبظ ًوبیكی اظ 

ؾطفطاظ ایطاًی اؾت. پَؾتِ ثٌب ًیع ثقٌَاى ثبك فوَزی زض عَل ثطگعاضی ًوبیكگبُ اظ قیبضّبی ضٍاثظ هتمبثل آة ٍ وَیط ٍ ؾطٍ 

 هكبثِ ظهیي ّبی وكبٍضظی زض حبل ضقس ٍ ًوَ ٍ حوط زّی اؾت ٍ زض ثبظی ثبز ٍ ًَض ٍ ضًگ ثیٌٌسُ ضا اظ تىطاض هی ضّبًس.
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 پالى پیكٌْبزی غطفِ ایطاى-3تهَیط 
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 ًوب ،ثطـ ٍ ؾبیت پالى پیكٌْبزی غطفِ ایطاى-4تهَیط
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 وتیجٍ گیری: 3-3

ّبی زاؾتبًی ایطاى، ضٍایتی  چَى ؾبیط ضٍایت پبٍیَى ایطاى زض ایي اوؿپَی، زاؾتبى تغصیِ اًؿبى ایطاًی ضا ًمل ذَاّس وطز وِ ّن

رب قسُ ٍ ثبظگكت ثِ  ض عَل ضٍایت ثبضّب ربثِقَز، اهب ظهبى ٍ هىبى ز تَ زض تَ اؾت. اگط چِ اظ یىی ثَز یىی ًجَز آغبظ هی

 .ضٍ، ثطای ضٍایت زاؾتبى ایطاًی، لعٍهی ثِ ضٍایت ذغی، اظ ؾط تب تِ زاؾتبى ًیؿت وٌس. اظ ایي گصقتِ ٍ حبل ضا تزطثِ هی

اؾتبى، ذَز ثِ ّبی ز تَاًس ٍاضز زاؾتبى قَز ٍ ثقسّب، ثب وٌبضِ ّن گصاقتي لغقِ ذَاًٌسُ/قًٌَسُ/ثیٌٌسُ، اظ ّط ربی زاؾتبى هی

ًىتِ حبئع زاؾتبى ّبیی ّوچَى زاؾتبى لٌبت، زاؾتبى ثبك، زاؾتبى ثبظاض، زاؾتبى ؾفطُ ّبی ذبًِ ٍ... .  .پطزاظز تىویل آى هی

ّبی گصقتِ پبفكبضی وٌس ثلىِ ثط آى اؾت تب ًكبى زّس زض ضٍظگبض وًٌَی  ذَاّس ثط زاقتِ اّویت ایي اؾت وِ پبٍیَى ایطاى ًوی

 . زاز ؾبظهبى تَاى هی  ٌّگ هَرَز چِ ضفتبضی ضاٍ ثط ثٌیبز فط

اوؿپَ پسیسُ ای رْبًی ٍ هىبًی ثطای ًوبیف زؾتبٍضزّبی وكَضّب ٍ زٍضًوبی تَؾقِ آًْب اؾت. ؽَْض اوؿپَّب ثِ هقٌبی 

ىخیط پصیط اهطٍظیكبى ههبزف ثَز ثب اًمالة نٌقتی یقٌی ظهبًی وِ ٌّط ٍالقی ٍ یگبًِ، ربی ذَز ضا ثِ تَلیسات هبقیٌی ٍ ٌّط ت

زاز. چِ ثؿب ثؿیبضی اظ الگَ ّبی هقوبضی ٍ قْطؾبظی هقبنط تبحیط پصیطفتِ اظ ضًٍسی ثبقٌس وِ اوؿپَّب زض عَل تبضید زاقتِ 

اوؿپَی هیالى، ًوبیكگبّی ؛ زض ضاُ اؾت "تغصیِ ظهیي، اًطغی ثطای حیبت "ثب ققبض انلی  هیالى  2015اوؿپَ اًس. ٍ اهب 

تَاى ٍرَز غصای وبفی، هٌبؾت، ؾبلن ٍ هبًسگبض ضا ثطای توبم  آیب هی» ؛گَیی ثِ پطؾف ثٌیبزیي دهتفبٍت اؾت وِ ثب ّسف پبؾ

. زض ٍالـ اوؿپَّب زغسغِ ّبی رْبًی ّؿتٌس ٍ ّویي زغسغِ ّب اؾت وِ ثط رطیبى ثطپب ذَاّس قس «ّب تضویي وطز؟ اًؿبى

هقوبضی قبذِ ایی اظ ٌّط ؾِ ثقسی اؾت سگی هی گطزًس. ظًسگی رَاهـ تبحیط هی گصاضًس ٍ ظهیٌِ ؾبظ ثطٍظ ؾجه ًَیٌی ثطای ظً

تبحیط گصاض تطیي ٌّط ؾجه  وبضثطزی تطیي ٍ ضا ط هقوبضیٍ ایٌگًَِ اؾت وِ هی تَاى ٌّ وِ اًؿبى زض زضٍى آى حضَض زاضز

هسُ اظ ٍ آییٌِ توبم ًوبی ؾجه ظًسگی ثطآ هقوبضی ّن فطٌّگ ؾبظ اؾت ٍ ّن ذَزـ ظازُ فطٌّگ اؾت. ظًسگی اًؿبى زاًؿت

آى هی ثبقس. فسم تَفیك حضَض وكَض هب زض ایي ضٍیساز هْن زض گصقتِ فَاهل هتقسزی زاضز وِ ثی قه هْوتطیي آى زض 

ایطاى اؾت وِ زض فهط هسضًیتِ ٍ زض غفلت هب ضٍی ًوَزُ  هتساٍل ظًسگی ؾجىْبی زض قرهیتی چٌسگبًگی ٍ فطٌّگی آقفتگی

 -فطٌّگی ٍ ؾجه ظًسگی ایطاًی -یطی رصاة اظ توسى عَالًی، ٍیػگی ّبی تبضیریثبیس تهَ زض اوؿپَی هیالى غطفِ ایطاىاؾت. 

 اؾالهی، هتٌبؾت ثب التضبی ظهبًِ ٍ ققبض اوؿپَ ثبقس؛ تب ظهیٌِ ؾبظ زؾتیبثی ثِ اّساف ٍ تَؾقِ هلی وكَض گطزز.



  معمبرایران سراسری اوجمه َبی صىفی مُىذسبن کبوًن

 َمبیص بیه المللی معمبری،عمران ي ضُرسبزی در َسارٌ سًم

 44مبٌ  تیر -تُران 
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