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 هچکیذ

 تش ػؼی ( اكفٟاٖ تیٗ ٘اییٗ ٚ  وٛٞپایٝ ٔٙغمٝ دس لٟی تاسیخی –تافت فشٍٞٙی   احیاء ٚ ػاصی ص٘ذٜ تاص) ػٙٛاٖ تا حاضش پشٚطٜ دس ٍ٘اس٘ذٜ

 ٔٛسد ، (ٔٙغمٝ دس ٔٛرٛد ٞای پتا٘ؼیُ تٝ تٛرٝ تا ) تٛسیؼٓ ٚ ،التلادی ارتٕاػی -فشٍٞٙی ، الّیٕی تاب اص سا ٔٛضٛع چٍٍٛ٘ی تا داسد آٖ

 ٔشص ایٗ ٞٛیت ٚ فشًٞٙ حفظ آٖ تثغ تٝ ٚ تاسیخی آحاس حفظ ، ٟٔارشیٗ تاصٌـت ، سٚػتا ٔشدْ ٟٔارشت ػذْ ٚ اتماء : عشح اٞذاف ٚ تشسػی

 تاػج آ٘چٝ ٚ تٛسیؼٓ كٙؼت ٚ ؿٟشی سیضی تش٘أٝ اسصؽ، تا تٙاٞای احیاء ٚ ٔشٔت ، دػتی كٙایغ ،استماء ٞا لٙات احیاء ، صایی اؿتغاَ ، تْٛ ٚ

 تٝ سا خٛد تحمیمات ِزا ٕ٘ایذ، تیاٖ تٛكیفی – تحّیّی سٚؽ تٝ سا ؿذ خٛاٞذ تافت ایٗ حیاتی سٌٟای دس ص٘ذٌی رشیاٖ ٚ ٘ـاط ٚ ؿىٛفایی

 ، ( وٙٛ٘ی ٚضؼیت دس دخیُ ػٙاكش وّیٝ) تافت ؿٙاخت ٔشحّٝ ػٝ دس سا خٛد تحّیُ ٚ تزضیٝ ٚ دادٜ ا٘زاْ ٔیذا٘ی ٚ ای وتاتخا٘ٝ سٚؽ

 سا عشح اٞذاف تٝ ؿذٖ ٘ایُ چٍٍٛ٘ی ٚ ...(ٚ  ؿٙاختی سٚاٖ ، التلادی ، فشٍٞٙی ، رغشافیایی،ارتٕاػی ػٛأُ وّیٝ تشسػی) ؿٙاػی آػیة

 .داد خٛاٞذ اسائٝ خٛد پیـٟٙادات تٟٕشاٜ سا حاكّٝ ٘تایذ ٚ تشسػی ٔٛسد

 

 

 تٛسیؼٓ كٙؼت – فشٍٞٙی پایذاسی _ تافت تلشی ٞای ایذٜ – ٞٛیت – تاسیخ ٚ فشًٞٙ – لٟی – ػاصی ص٘ذٜ تاص ٚ احیاء: ّا ٍاشُ کلیذ
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 :هقذهِ-1-1

 
 تٛرٝ ٔٛسد دٞٙذٜ ٞٛیت یا تخـٙذٜ ٚحذت ػأُ ػٙٛاٖ تٝ وٝ اػت ٞایی پذیذٜ تٝ حاضش تحمیك ٚ پظٚٞؾ سٚیىشد دس ٔا تٛرٝ

 ٚ ػٙت ٚ ٞٛیت ، آٖ تا ٔشتثظ ػٛأُ ٚ ٌزؿتٝ صٔاٖ ٚ تاسیخ آٟ٘ا دٞی ؿىُ تؼتش ، داس٘ذ ٘یض تاسیخی ای رٙثٝ عشفی اص ٚ

 ایزاد دس ٟٕٔی تؼیاس ٘مؾ ٚ ؿٛد ٔی ٌش رّٜٛ تاسیخی تٙاٞای دس آٟ٘ا ٔؼٕاسی واِثذ وٝ فضاٞایی ،اػت تْٛ ٚ ٔشص ایٗ فشًٞٙ

 ،ٔشٔت وـٛسٞا ٕٞٝ دس دٚس تؼیاس ٞای ٌزؿتٝ ،اص ؿاخق ٚ دػت ایٗ اص تالیٕا٘ذٜ تاسیخی آحاس ػثة ٚتذیٗ داسد ٞٛیت احؼاع

 تاؿذ  ػشصٔیٗ آٖ ٞٙش ٚ تاسیخ ٚ فشًٞٙ ٌٛیای ؿىُ تٟتشیٗ تٝ تا ؿٛد ٔی تاصػاصی ٚ ،احیاء

 ٚ الصْ اعالػات ٌشدآٚسی تا تا داسیٓ تٙا تٛكیفی، ٚ تحّیّی ، تاسیخی سٚؽ اص اػتفادٜ تا ٚ ٔیذا٘ی ٚ ای وتاتخا٘ٝ ٔغاِؼات تا ِزا

 ٚ حشیٓ ،أٙیت ، ٔحیغی آسأؾ ، الّیٕی آػایؾ ٔا٘ٙذ ٔٛاسدی تٝ ( لٟی سٚػتای) ٘ظش ٔٛسد آٔاسی رأؼٝ دس ٞا دادٜ اػتٙتاد

 واِثذٞای ٕٞاٖ دس سا رذیذی فضاٞای ٚ داسیٓ ٔثزَٚ خاف ،تٛرٝ تأحیشپزیش ٚ تأحیشٌزاس ؼائُٔ ،دػتشػی ٘حٜٛ ٚ صیثایی

 تٝ سا ٘تیزٝ ٚ پیـٟٙاد ٚ عشاحی تٍیشد، لشاس ٔٙغمٝ ٔشدْ اػتفادٜ ٔٛسد وٝ كٛستی تٝ واستشی تغییش تا ػٙتی ٚ لذیٕی ٔؼٕاسی

 ٚاتؼتٝ ٞای ػاصٔاٖ ٚ ٔٙغمٝ ،فشٔا٘ذاسی فشٍٞٙی ٔیشاث ػاصٔاٖ ٔا٘ٙذ ریشتظ ٞای ػاصٔاٖ تٝ واستشدی تحمیمات یه كٛست

 . ٕ٘ائیٓ اسائٝ وٛیشی ٔٙاعك دس فشٍٞٙی ٞٛیت داسای ٚ ػٙتی ٞای تافت وّیٝ دس تؼٕیٓ تشای اٍِٛیی ػٙٛاٖ تٝ ٚ تمذیٓ

 

 ( ghehiرٍستای قْی)-1–2

ویّٛٔتشی  88دس حذٚد  -رادٜ ؿشلی اكفٟاٖ تٝ ػٕت یضد – ٘اییٗ ،ویّٛٔتشی اكفٟا145ٖایٗ سٚػتا تمشیثا دس ٚػظ ٔؼیش 

 ٔتش استفاع ٘ؼثت تٝ ػغح دسیاػت. 1575ؿشق اكفٟاٖ لشاس داسد ٚداسای 

 

 

 

 

 

 

 

 محل قرارگرفتن روستاي قهي بر روي نقشه
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 رایٍاٜ اسصؿٕٙذ تافت تاسیخی ایٗ سٚػتا تٝ عٛس ػٕذٜ ٔذیٖٛ ٔٛلؼیت رغشافیاییتَپَگرافی رٍستای قْی:  -2-1-1

لٟی دس ِثٝ ٌٛداِی لشاس داسد وٝ صایٙذٜ سٚد لثُ اص ٘اپذیذ ؿذٖ دس تاتالق ٌاٚخٛ٘ی  تٛپٌٛشافی،ٖ اػت. اص دیذٌاٜ آ عثیؼی

 آخشیٗ پیچ ٞای خٛد سا دس آٖ ٌؼتشدٜ اػت. 

 "دس وتاب  ػاَ پیؾ وشدٜ، 48تؼذ اص تاصدیذی وٝ اص ایٗ سٚػتا، حذٚد  ٔاوؼیٓ ػیشٚ: هطالعات تاریخی-2-1-2

ای ٚرٛد داسد وٝ ػاتماً  دس ایٙزا خا٘ٝ ٞای افؼا٘ٝ»چٙیٗ ٔی ٘ٛیؼذ:  "تٙاٞای ٚاتؼتٝ آٟ٘ا  ا٘ی ٘احیٝ اكفٟاٖ ٚٞای تاػت ساٜ

 ی تٕاْ ایشاٖ ٔشوضی تٛدٜ اػت . ٔشوض ؿتش داس

 

 طرحی از رٍستا

 

 رٟت تشسػی ٘ح٠ٛ ؿىُ ٌیشی سٚػتا اص ٕٞاٖ سٚؽ ٔتذاَٚ اػتفادٜ ٔی وٙٓ وٝ دس ریُ آٔذٜ اػت:

 سٚؽ ٔیذا٘ی -2وتاتخا٘ٝ ای   سٚؽ  -1

دس سٚؽ وتاتخا٘ٝ ای ، تشسػی اػٙاد ٔٛرٛد ٚ اعالػات الصْ دس تاب ٔٛضٛع ٔٛسد ٘ظش سا اص وتاتٟا، ٔماالت ٚ تغٛس وُ، اػٙاد وٝ 

ٔا٘ذٜ ٞیچىذاْ اص اػٙاد وٝ اص ٌزؿتٝ تالی   دس رٛییٓ. دسٔٛسد ٘حٜٛ ؿىُ ٌیشی سٚػتای لٟی اص ٌزؿتٝ سٚػتا ٔغاِثی داس٘ذ، ٔی

 چیضی ٔىفی تذػت ٔٗ ٘یأذٜ اػت. ایٗ أش تاػج ؿذٜ وٝ وّیٝ اعالػات خٛد سا اص عشیك تحمیمات ٔیذا٘ی تذػت آٚسیٓ.
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 راّکارّا ٍ پیطٌْادات-3-1

 هقذهِ -3-1-1

آٔاسی  دس پظٚٞؾ حاضش ٚ دس پاػخ تٝ تیاٖ ٔؼاِٝ ٚ ػٙٛاٖ آٖ ) تاص ص٘ذٜ ػاصی ٚ احیای سٚػتای تاسیخی، فشٍٞٙی لٟی( رأؼٝ

ٔٛسد تحمیك ٚ تشسػی فشضیات اسائٝ ؿذٜ ٚ چٍٍٛ٘ی رٕغ آٚسی اعالػات وتاتخا٘ٝ ای ٚ ٔیذا٘ی ٚ عثمٝ تٙذی دادٜ ٞا ٚ ٘تائذ 

حاكّٝ ٔٛسد ٘ظش، ساٞىاسٞای  ٔتفاٚتی سا ٔذ ٘ظش لشاس دادیٓ وٝ تٟتشیٗ آٟ٘ا سا  تشخٛسد تا ٚالؼیات ّٕٔٛع ایٗ ٌٛ٘ٝ تافت ٞای 

ٞای فشٍٞٙی ٞؼتٙذ، لّٕذاد وشدیٓ، ٕٞٝ سٚػتاٞای وـٛس  ٚ ٔشدْ دس حاَ صیؼت آٖ ٌٛؿٝ ای اص  سٚػتایی وٝ داسای اسصؽ

، فشًٞٙ ٚ ٞٛیت ٔاػت ٚ حفظ ؿاخلٝ ٞای آٖ ٚظیفٝ ته ته ٔاػت ، اٞذاف تحمیك دس ایٗ تشٞٝ دٚ ػاَ ٚ ا٘ذی  تاسیخ

ت ٔیذا٘ی ٚ تاسٞا ٚ تاسٞا حضٛس ٚ تش٘أٝ سیضی اػٙاد ٘مّی ٚ پشػؾ ٚ تفحق اص ٔشدْ ٔغّغ، ٔغاِؼا -واٚٚؽ دس اػٙاد ٔىتٛب  

فیضیىی تشای یه سٚ٘ذ ٔغّٛب ٚ ارشایی ، ٍ٘اس٘ذٜ سا تش آٖ داؿت تا چٝ دس رٕغ آٚسی اعالػات ٚ دادٜ ٞا دلت الصْ سا تٝ واس 

افت سٚػتا، تشد تا اعالػات ٚالؼی  ٚ وافی ٚ ٚافی تذػت آٚسد ٚ پغ اص  ؿٙاخت وأُ تافت دس حذ لاتُ لثَٛ ٚ حضٛس دس ت

آػیة ؿٙاػی سٚػتا سا ٘ٝ دس حذ اسائٝ یه پایاٖ ٘أٝ ٚ تٛرٝ تٝ ٔثا٘ی ٘ظشی ، تّىٝ دس حذ سػیذٖ تٝ ٘تائزی وٝ تتٛا٘ذ 

سٍٞـای سفغ ٔـىالت آیٙذٜ ایٍٙٛ٘ٝ تافت ٞا تاؿذ ٔٛسد تشسػی ٚ  ، ِزا تٟٙا تٝ ٔشٔت ٚ تاصػاصی ٚ آػیة ؿٙاػی تؼٙذٜ ٘ىشدٜ 

ٚ ایٙىٝ چٝ ػٛأّی ٔٛرثات فمش، تیىاسی، ػذْ أىا٘ات سفاٞی ٚ رذایی ٔشدْ خٍٛ٘شْ، فٟیٓ، تا   ٚ پغ اص ؿٙاػایی آػیة ٞا

ػٛاد ٚ تا اكاِت لٟی اص سیـٝ ٚ ٞٛیت آٟ٘ا ؿذٜ ٚ تشن سٚػتا ٚ ٔتشٚن ؿذٖ تٙاٞا ٚ تافت تاسیخی سٚػتا سا سلٓ صدٜ اػت 

دس تٙاٞا ، تٕخاتٝ سٚح دس واِثذ آٟ٘اػت، اٌش سٚح اص تذٖ ا٘ؼاٖ ،تٛرٝ خاف ٔثزَٚ داؿتٝ ایٓ ، ٔؼّٓ ٚرٛد افشاد ٚ ٘یشٚٞای پٛیا 

دس حاَ ٔشي رذا ؿذٜ تاؿذ ٕ٘ی تٛاٖ آٖ سا ص٘ذٜ وشد ٚ  دس تٙاٞا ٚ تافت ٞای تاسیخی ٔا ٘یض، اٌش واستش  ٚرٛد ٘ذاؿتٝ تاؿذ 

اصی، احیای وـاٚسصی ، احیای تاصٌشدا٘ذٖ سي ٞای حیاتی تی ٔؼٙا خٛاٞذ تٛد ٚ ِزا ٔا تٝ تٕاْ رٟات اص رّٕٝ ٔشٔت، تاصػ

ٔـاغُ، احیای واِثذٞای ٔؼٕاسی، احیای واِثذٞای ؿٟشػاصی ٚ فشا واِثذی ٚ تٝ تٕاْ ٔؼائُ رغشافیایی،الّیٕی ، فشٍٞٙی، 

ارتٕاػی ، التلادی، وـاٚسصی ، ٔـاغُ، تٛسیؼت، كٙایغ دػتی ٚ ایزاد أىا٘ات سفاٞی ٚ ٞش ػأّی وٝ ٔی تٛا٘ذ تاػج اتماء 

دس تافت ٌشدد ،تٛرٝ ٕ٘ٛدٜ ایٓ ٚ دس ایٗ فلُ تٙا داسیٓ تا ساٞىاسٞای خٛد سا اسائٝ ٕ٘اییٓ ٚ ایٙىٝ ٔا دس ٔؼیش  ٔشدْ حاضش

 تحمیمی ٚ پظٚٞـی خٛد چٝ اػٕاِی سا ا٘زاْ دادٜ ایٓ ٚ احشاتی سا وٝ دس پایاٖ تٝ آٖ اؿاسٜ خٛاٞیٓ ٕ٘ٛد، اص اٖ حاكُ ؿذٜ اػت.

 

 تْیِ ًقطِ ّا: -3-1-2

ٚضؼیت سٚػتا ٘یاص داؿتیٓ تا  تٕاْ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یاص ٚ ٔغشح دس آػیة ؿٙاػی سا تٝ عٛس ٔىتٛب ٚ حثت ؿذٜ  ٔا رٟت تشسػی

دس اختیاس داؿتٝ تاؿیٓ ِزا تش آٖ ؿذیٓ تا تا اػتفادٜ اص ٘یشٚٞای  الصْ ٘ؼثت تٝ رٕغ آٚسی اعالػات ٔىتٛب ٚ اػٙاد ٔٛرٛد 

فمظ تا اعالػات دلیك ٚ وافی ٔی تٛا٘ؼتیٓ تٝ ٞذف ٚالؼی خٛد ٘ائُ ؿٛیٓ ٚ  ٘مـٝ ٞایی سا تٝ ؿشح صیش تٟیٝ ٚ حثت ٕ٘اییٓ صیشا

دس ایٗ سٍٞزس ٔشدْ سٚػتا ،  ٘یض اص ٞشٌٛ٘ٝ ٕٞىاسی تا ٔا دسیغ ٘ٛسصیذ٘ذٚ ػاصٔاٖ تٙیاد ٔؼىٗ اكفٟاٖ ٘یض آخشیٗ عشح ٞادی 

تٟیٝ ؿذٜ صیش ، دس عشح ٞادی سٚػتایی اػٕاَ  سٚػتایی ، دس حاَ ا٘زاْ ، تٛػظ ٔـاٚس سا دس اختیاس ٔا لشاس داد ، وٝ ٘مـٝ ٞای

 ؿذٜ ، تا تا ٚالؼیت ٔغاتمت داؿتٝ تاؿذ.
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  ٘مـٝ ٔٛلؼیت رغشافیایی سٚػتا اص سٚی

٘مـٝ ٞای ٔٛرٛد ٚ ٘الق ٚ حضٛس 

 ٔیذا٘ی دس تافت

  81ٚ  47ػىغ ٞای ٞٛایی ػاَ ٞای 

ٚ1398 

 ٘مـٝ تافت رذیذ ٚ لذیٓ سٚػتا 

 ٘مـٝ ٔحّٝ ٞا ٚ رضء ٔحّٝ ٞا 

  ٝفضاٞای پش ٚ خاِی٘مـ 

 ٘مـٝ وذ ٌزاسی تٙاٞا، تٝ ٕٞشاٜ فشٟٔای خا٘ٝ ٞا، ٔضاسع ٚ لٙات ٞا 

 ٘مـٝ تٙاٞای ٔتشٚن ٚ فؼاَ ٚ رٕؼیت ٔٛرٛد دس تافت 

 تٙاٞای ٘ٛػاص ٚ ٔخشٚب 

 وذ ٌزاسی تٙاٞا 

  ٘مـٝ واستشی رذیذ تٙاٞا 

 ٘مـٝ واستشی لذیٓ تٙاٞا 

 ٘مـٝ ٔؼیش حشوت لٙات ٞا دس سٚػتا 

 لٙات اص ػغح صٔیٗ استفاع چاٜ ٞای 

 ٘مـٝ تشد ٞا 

 ٘مـٝ ٔؼاتش اكّی ٚ فشػی 

 ٘مـٝ ٔؼاتش اػفاِت ٚ خاوی 

 ٘مـٝ ٔؼاتش ػشپٛؿیذٜ ٚ تاصاسچٝ ٞا 

 ٘مـٝ ؿیة ٔؼاتش ٚ ٔحُ رٕغ ؿذٖ آتٟای ػغحی 

 تَسعِ کطاٍرزی -3-1-3

رٟت تٟشٜ تشداسی تٟیٙٝ اص آب تا تٛرٝ تٝ وٓ آتی  ٚ ایزاد تؼاٚ٘ی سٚػتایی   احیاء لٙاتٟا ٚ أٛصؽ ػیؼتٓ ٞای ٘ٛیٗ اتیاسی

رٟت تحٛیُ تزس ٚ ػٓ ٚ ٚاْ ٚ ٔاؿیٗ آالت ٔذسٖ  دس ٔٛالغ واؿت ٚ تشداؿت ٚ تٛػؼٝ داْ ٚ دأپشٚسی ٚ خشیذ ٔحلٛالت 

  وـاٚسصی آٟ٘ا ٚ .......
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 صٌعت تَریسن -3-1-4

 هقذهِ-3-1-4-1

شعشفذاس ٚ لاتُ ػشٔایٝ ٌزاسی دس حذ والٖ دس اوخش ٕٔاِه د٘یاػت ٚ أشٚصٜ تؼضی اص وـٛسٞای كٙؼت تٛسیؼٓ اص كٙایغ پ

داسای رارتٝ ٞاب فشٍٞٙی تاسیخی، ػٟٓ ػٕذٜ ای اص دسآٔذ ػاال٘ٝ خٛد سا اص ایٗ عشیك تٝ دػت ٔی آٚس٘ذ ٚ ٕٞا٘غٛس وٝ دس 

ٔیّیاسد دالس وٝ ؿایذ  تیؾ اص دسآٔذ ایشاٖ  63، 2811فلَٛ لثُ ٘یض تٛضیح دادٜ ؿذ دس وـٛسٞایی ٔا٘ٙذ فشا٘ؼٝ دس ػاَ 

، ٞفذٜ 2887اػالٔی اص عشیك  ٘فت دس یه ػاَ تاؿذ ،  اص كٙؼت تٛسیؼٓ دسأذ داؿتٝ ا٘ذ ٚ یا فمظ دس ٚ٘یض ایتاِیا دس ػاَ 

ً ٚ ٞٛیت ٚ تا رارتٝ ٔیّیٖٛ ٘فش تاصدیذ وٙٙذٜ، ٔثاِغ ٍٞٙفتی اسص سا تٝ  آٖ دیاس ػشاصیش ٔی داس٘ذ ،  وـٛسی تا تٕذٖ ٚ فشٞٙ

ٞای تاسیخی تؼیاس دس اللی ٘ماط وـٛس ، چٝ دس ؿٟشٞایی ٔا٘ٙذ ؿیشاص، اكفٟاٖ، وشٔاٖ، یضد، تثشیض ٚ غیشٜ ٚ چٝ دس سٚػتاٞای 

٘ضدیه ٚ دٚس ٚ الٕاسی آٟ٘ا ،  ٚلتی پتا٘ؼیُ  رزب تٛسیؼت ٚ ٌشدؿٍش سا داسد ٚ  تا ٚرٛد ٔحذٚدیت ٞا  ٚ ػذْ یه تش٘أٝ 

رارتٝ ٞای روش ؿذٜ تٛسیؼت ٚ ٌشدؿٍشاٖ تؼیاسی سا اص اسٚپا ٚ دیٍش ٕٔاِه د٘یا تٝ خٛد اختلاف ٔیذٞذ ، تایذ سیضی ٔذٖٚ ، 

تا تش٘أٝ سیضی ٔذٖٚ ٘ؼثت تٝ سؿذ ایٗ كٙؼت ، وٝ سؿذ ٔٙاعك تاسیخی فشٍٞٙی سا دس تش داسد ، الذأات الصْ ٚ ػارُ سا   

 تؼُٕ آٚسد.

 صٌعت تَریسن ٍ قْی -3-1-4-2

كٙؼت تٛسیؼٓ دس سفغ تیىاسی، ٚ ایزاد ٔـاغُ ٔختّف دس سٚػتای لٟی   تا تٛرٝ تٝ احشات اؿتغاَ صائی :اضتغال زائی الف(

 ، دس تاص ص٘ذٜ ػاصی ٚ احیای آٖ تٝ ایٗ ٟٔٓ تٛرٝ ؿذٜ اػت.

 تعییي هسیر تاریخی فرٌّگی ب( 
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                       طراحی سردر ٍرٍدی رٍستا   

 

 

                                        رفاّیخذهات 

 

 

                                     هرهت ٍ تازسازی
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          ضای کٌار آب اًثارف

                        

 

 

   سکاى تَریستا

                               

             هسکًَیتجذیذ طراحی در تٌاّای 
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                                  طراحی فضای سثس

 

 تازسازی تا هصالح تَم آٍرد                      

 

 

 

  هَزُ کَیر )حوام حاج آخًَذ(               
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  کارگاُ عثاتافی ٍ قالیثافی رٍستا)خاًِ صفر علی تاقر(

 

 

 

                                     هعرفی تٌاّای تا ارزش 
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                              ترصذ خاًِ ٍ اسکاى تَریس

 

            ى گاُ ٍ آب اًثار پاییي ٍ سر درخرٍجیهیذا

 

         پایاى هسیر ، ضترخاى ٍ طثیعت گردی
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 صٌایع دستی هردم رٍستا جْت عرضِ        -3-1-5
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 قلعِ ّاٍ اهکاى استفادُ ٍ اسکاى ترای تجرتِ زًذگی رٍستایی     -3-1-6

 

        

                         ٍ طرح تَسعِ آىاهاهسادُ ضاُ عثذالَاحذ-3-1-7
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 طراحی تٌاّای هَرد ًیاز-3-1-8

 

 

 سرپَضیذُ تخریة ضذُ در تافتطرح هعاتر -3-1-9

 

 

 

 

 

 

 طرح کالف گساری در داخل جرزّای یك هعثر سرپَضیذُ -3-1-11
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 سرپوشيده جسئیات اجرای پَضص سقف یك هعثر-3-1-11
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 ًتیجِ گیری:

تٝ ػٙٛاٖ رأؼٝ آٔاسی ٔٛسد آ٘چٝ ٍ٘اس٘ذٜ ایٗ پشٚطٜ تحمیمی دس عَٛ دٚ ػاَ ٚ ا٘ذی ٚ حضٛس ٔؼتٕش دس تافت سٚػتای تؼییٗ ؿذٜ 

ٚ خـً ، ٔشدٔی اكیُ، فٟیٓ، خٍٛ٘شْ ٚ  تحمیك دسیافت ٕ٘ٛد، ایٙىٝ  ٔشدْ ایشاٖ ٚ تٝ خلٛف ٔشدْ وٛیش پشػتاسٜ الّیٓ ٌشْ

ٟٕٔاٖ ٘ٛاص ٚ داسای ػشصٔیٙی آٔادٜ پزیشؽ ٌشدؿٍش ٚ تٛسیؼت اص یىغشف ٚ ّٕٔٛ اص آحاس تاسیخی، تاػتاتی، فشٍٞٙی ٚ كٙایغ دػتی 

سصؽ اص عشفی دیٍش ، رٟت اسائٝ ، وٝ ٔی تٛا٘ذ ػشٔایٝ ٌزاسی دػت ا٘ذسواساٖ  دس دسآٔذٞای سیاِی ٚ اسصی سا عّة ٕ٘ایذ، ٔی تا ا

تاؿٙذ ٚ تاسلٝ أیذی وٝ ٔا دس دَ ایٗ سٚػتای تاسیخی فشٍٞٙی وٝ ػتاسٜ ای دسخـاٖ اص ػتاسٜ ٞای وٛیشی اػت ایزاد وشدیٓ، 

 ا دس ٞشچٝ پشتاستش ؿذٖ ایٗ تحمیك  تاػج ؿذ ٚ تش ٔا ٔؼّْٛ ؿذ وٝ:دٍِشٔی ٚ ٕٞىاسی ٚ ٔؼاػذت آٟ٘ا س

تٛرٝ تٝ ٔؼائُ ارتٕاػی ٚ التلادی ٔشدْ تافت ٞای سٚػتایی ٔی تٛا٘ذ اص تاس ٔـىالت آٟ٘ا تىاٞذ ٚ تٝ ػٙٛاٖ  (1

ٔؼٕاسی  ٔٛرٛد ٔخاَ ایزاد ٔـاغّی وٝ پتا٘ؼیُ ٚ أىا٘ات آٟ٘ا دس ٔٙغمٝ ٚرٛد داسد تاػج اتماء آٟ٘ا دس واِثذٞای 

خٛاٞذ ؿذ ٚ تا تٛرٝ تٝ ٔـىالت وٓ آتی ، احیاء ٚ حفظ لٙات ٞا ٚ آٔٛصؽ ػیؼتٓ ٞای آتیاسی ٔختّف دس تٛػؼٝ 

وـاٚسصی آٟ٘ا ٚ ایزاد تؼاٚ٘ی وـاٚسصی تاغج دٍِشٔی آٟ٘ا سا دس ٔٛاسد ٔغشٚحٝ دس ٔتٗ سا دس پی خٛاٞذ داؿت. 

سصی ٚ ایزاد ٔـاغُ دس سٚػتا سا دس حذ اتتذایی ٚ ؿشٚع تٝ عشف ٍ٘اس٘ذٜ دس ٔذت حضٛس تغییشاتی سا دس ٘حٜٛ وـاٚ

 اٚد ٘ظاسٜ ٌش تٛدٜ اػت.

دس اسائٝ ساٞىاسٞا، ٘ـاٖ دادیٓ أىاٖ ایزاد یه ٔؼیش فشٍٞٙی تاسیخی دس سٚػتا، تاػج دسآٔذٞای سیاِی ٚ اسصی  (2

 ی خٛاٞذ ػاخت.ٚ سً٘ ٚ تٛی تاصٜ ای اص ص٘ذٌی سا راس ، ٚ ایزاد ٔـاغُ ٔختّف دس سٚػتا سا تاػج

تغییش ٚ تثذیُ تٙاٞای لذیٕی تٝ  تٝ تٙاٞای رذیذ ٚ ٔشٔت ٚ تاصػاصی آٟ٘ا ٚ اػتفادٜ اص ایٍٙٛ٘ٝ تٙاٞا وٝ تٛػظ  (3

تٛػظ آلای. دوتش سصٔزٛ ٚ آلای دٞماٖ ٚ دیٍشاٖ ٔٛیذ ایٗ ٔغّة ،  تؼذادی اس اٞاِی سٚػتا تا حضٛس ٔا دس سٚػتا

 اػت.

ِىیٗ ٚ صاسػیٗ دس سٚػتا ٚ تاسلٝ أیذ تیـتش تشای تٛػؼٝ وـاٚسصی  تؼذادی لٙات تٛػظ ٔا 14لٙات اص  11احیاء  (4

سٕٖٞٙٛ ػاخت ٚ تٙی چٙذ اص فشص٘ذاٖ آٟ٘ا تٝ رای   دس ٔضاسػی وٝ وٕتش لاتُ اػتفادٜ تٛد اص اٞاِی سا دس حاَ حا ضش

 تٝ سٚػتا تشٌـتٝ ٚ ٔـغَٛ وـاٚسصی ٔی تاؿٙذ. ،  واسٌشی دس ؿٟش

ٔؼیش تؼییٗ ؿذٜ ، ایٗ سٚػتا ٌٙزیٙٝ ٞای دیٍشی سا ٘یض دس خٛد پٟٙاٖ داسد وٝ ٔی  دس كٛست ارشای عشح ، دس (5

 تٛاٖ آٟ٘ا سا ٘یض ٞٛیذا ٚ دس ٔؼشم دیذ ٔـتالاٖ ٞٙش ٚ ٔؼٕاسی  لشاس داد.

سفغ تؼضی اص ٌشٜ ٞای ؿٟشی ٔا٘ٙذ تُ خاوی ،  رّٛی ٔؼزذ رأغ ٚ فضاٞای تال اػتفادٜ  رٙة آب ا٘ثاسٞای   (6

 ٔٛاسد ا٘زاْ ؿذٜ دس سفغ ٔـىالت راسی تافت ٔی تٛد.ص یا ایزاد فضاٞای ػثض اپاییٗ ٚ تاال ٚ 

ایزاد أىا٘ات سفاٞی وٝ دس فلُ چٟاس دس ٘مـٝ واستشی ٞای  رذیذ ٘اْ تشدٜ ؿذ اٞاِی سا تشای  تشٌـت تؼذادی  (7

 اص آٟ٘ا آٔادٜ ٚ ٟٔیا ػاصد  .

سی ، اص ایٙىٝ آػیاب سٚػتا تٝ چایخا٘ٝ ػٙتی اوخش رٛا٘اٖ سٚػتا ٚ حتی ػاِخٛسدٌاٖ سٚػتا دس تٕاع ٞای حضٛ (8

تٝ ؿشتت خا٘ٝ ػٙتی تثذیُ  خٛاٞذ ؿذ ، اتشاص سضایت ٔیىشد٘ذ ٚ كذٞا ٔٛسد اص ایٗ  سٚػتا  ٚ ؿتشخا٘ی دس تافت

 دػت..........

 تٝ پایاٖ ٔیثشیٓ ایٗ دفتش سا تا آغاصی اص تاسلٝ حیات دس دَ ٚ خان ٔشدْ سٚػتای ػش تش افشاؿتٝ لٟی  ٚ تٕاْ (9

أیذ داسد  سٚػتاٞای ایٗ ٔشص ٚ تْٛ وٝ چشاغٟای سٚؿٍٙش ٞٛیت ٚ فشًٞٙ  ، ٔشدْ ایشاٖ ػضیض ٞؼتٙذ  ٚ ٍ٘اس٘ذٜ حمیش

اػالٔی تٛدٖ ، آٖ  -حاضش ، رٟت تاص ص٘ذٜ ػاصی ٚ احیاء ٕٞٝ سٚػتا ٞای وـٛس ٚ حفظ ٞٛیت ایشا٘ی  تا تحمیك

 سٍٞـا تاؿذ .
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 هٌاتع

 

 ا٘تـاسات آفشیٙؾ ػاصٔاٖ ٔیشاث فشٍٞٙی وـٛس –ساٜ ٚ ستاط  – 1378 –وشأت اهلل پیش٘یا  (1

 ٔلاِح ؿٙاػی ػٙتی ا٘تـاسات آصادٜ –ٔؼٕاسی ایشاٖ  – 1384 –حؼیٗ صٔشؿذی  (2

 ا٘تـاسات سیاضی –ارشای ػاختٕاٖ تا ٔلاِح ػٙتی  –ٔؼٕاسی ایشاٖ   - 1384 –حؼیٗ صٔشؿذی  (3

 ا٘تـاسات دا٘ـىذٜ ػّٓ ٚ كٙؼت –آؿٙایی تا ٔؼٕاسی ٔؼىٛ٘ی ایشاٖ ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی دسٖٚ ٌشا  – 1384 –غالٔحؼیٗ ٔؼٕاسیاٖ  (4

تلحیح دوتش ٔٙٛچٟش  ػتٛدٜ ا٘تـاسات  –٘لف رٟاٖ فی تؼشیف االكفٟاٖ  – 1368 –ٔحٕذ ٟٔذی اتٗ ٔحٕذ اِشضا االكفٟا٘ی  (5

 أیش وثیش 

 ٘ضٞٝ اِمّٛب –شی ٞزشی لٕ 748 –حٕذاهلل اتٗ اتی تىش )ٔؼتٛفی لضٚیٙی(  (6

 ٘ـش آتشٚپات اكفٟاٖ -اكفٟاٖ اص دیذ ػیاحاٖ خاسری – 1378 –فیشٚص اؿشافی  (7

 كاحة أتیاص ػاصٔاٖ ٔیشاث فشٍٞٙی – 9،8،7ؿٕاسٜ  –فلُ ٘أٝ ػّٕی، فشٍٞٙی، ٞٙشی احش  (8

 ا٘تـاسات ػشٚؽ تٟشاٖ –ٔٙزٓ ٘ٛساهلل وؼایی  –روش اخثاس اكفٟاٖ  – 1377 –حافظ اتٛ٘ؼیٓ اكفٟا٘ی  (9

 دٚسٜ اػالٔی  ا٘تـاسات ٚصاست اسؿاد ٚ فشًٞٙ اػالٔی –ٔؼٕاسی ایشاٖ  – 1386 –ٔحٕذ یٛػف ویا٘ی  (11

 ا٘تـاسات دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ –تشسػی الّیٓ اتٙیٝ ػٙتی ایشاٖ   - 1385 –دوتش ٚحیذ لثادیاٖ  (11

 ا٘تـاسات ػشٚؽ دا٘ؾ –آؿٙایی تا ٔؼٕاسی اػالٔی ایشاٖ  – 1384 –وشیٓ پیش٘یا  (12


