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 (تزسی تىاَای ػام المىفؼٍ در ديرٌ ی قاجار )ومًوٍ مًردی شُز اًَاس
 3،احمذ رضا کاتلی2،تًرج جلیلی*1سحز وثی سادٌ

 
 ، دا٘طزٛی واسضٙاسی اسضذ ٔؼٕاسی دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ ٔاٞطٟش  -1

 t،  ٔؼٕاسیدوتشای  -2

 ػضٛ ٞیت ػّٕی دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ ٔاٞطٟش -3

 
 چکیذٌ :

تٝ عٛس وّی  ی لاراس دس ضٟش اٞٛاص پشداختٝ استإِٙفؼٝ تزا ٔا٘ذٜ اص دٚسٜایٗ ٔماِٝ تٝ تشسسی تٙاٞای ػاْ       

ی اٞٛاص إِٙفؼٝ. تٙاٞای ػاْ .است سسذ تؼشیف ضذٜ إِٙفؼٝ دس ٔؼٙای اغّی خٛد تٝ آ٘چٝ وٝ سٛدش تٝ ػْٕٛ ٔشدْ ٔی ػاْ

دس  ٔٙغمٝ  ٚیژٜ ضشایظاِتزاس )خا٘ٝ ضیخ خضئُ( ٚخا٘ٝ دادسس ٚ ٞتُ لٛ.ی لاراس ػثاستٙذ اص : تٙای ٔؼیٗدس دٚسٜ

ضٟشستاٖ اٞٛاص، ٚلٛع سٚدخا٘ٝ تضسي واسٖٚ، آب ٚ ٞٛای ٌشْ ، ٚلٛع ٌشد ٚ غثاس ٚ آب ٚ ٞٛا ٔٝ آِٛد، آب ٚ ٞٛای ٘یٕٝ 

ٞای تاػج ضذٜ ٔؼٕاساٖ دس دٚساٖ لاراس دس ساخت تٙاٞای ٔؼٕاسی اص ٚیژٌی ٞٛا ضذیذ دس صٔاٖ ضشریتیاتا٘ی ٚ سعٛتت 

ٞذف ایٗ تحمیك تشسسی دالیُ ساخت ٚ ٘ٛع ٔؼٕاسی ایٗ تٙاٞا ٚ  ساختٕاٖ ساصی ٔتٙاسة تا ضشایظ استفادٜ وٙٙذ.

سٚش تحمیك دس ایٗ ٔماِٝ تٝ غٛست ویفی  ص است.إِٙفؼٝ تٝ را ٔا٘ذٜ اص دٚسٜ لاراس دس ضٟش اٞٛاضشایظ وٙٛ٘ی تٙاٞای ػاْ

ٞا ٚ تٛرٝ تٝ سٛاتك ٔىتٛب ای ٚ ٔطاٞذٜ ٚ تشداضت ٔیذا٘ی اص ٕ٘ٛ٘ٝٞا تٝ غٛست اسٙادی وتاتخا٘ٝٚ سٚش ٌشد آٚسی دادٜ

 است. ٘تایذ تٝ دست آٔذٜ ٘طاٖ ٔی دٞذ تٙاٞای ػاْ إِٙفؼٝ تطشیحیاست ٚ ٍ٘اسش ایٗ ٔماِٝ تش ٔثٙای سٚش تٛغیفی ـ 

إِٙفؼٝ دس ضٟش اٞٛاص دس وٝ ٔیشاث تاسیخی ٚ تٙاٞای ػاْتا تٛرٝ تٝ ایٗ دس ضٟش اٞٛاص دس ٚضؼیت ٔٙاسثی لشاس ٘ذاس٘ذ.

 ٘یاص تٝ ٔشٔت ٚ تٛرٝ تیطتش ٔیشاث فشٍٞٙی ٚ غاحثاٖ آٟ٘ا داس٘ذ. رزب تٛسیست ٚ التػاد تاحیش تٝ سضایی داسد. ایٗ تٙاٞا
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 : مقذمٍ -1
ٞای ٔؼٕاسی ضذٜ وٝ تاصتاتی اص تفىش، فشًٞٙ ٚ ٞٙـش ٔٛرـٛد دس آٖ   تاػج تٝ ٚرٛد آٔذٖ سثه تفىش ا٘ساٖ دس ساتغٝ تا فضا      

تٛاٖ تٝ ٞا ٔیدٚساٖ است. تٝ ٕٞیٗ دِیُ یه ساتغٝ تسیاس لٛی ٔیاٖ فشًٞٙ ٚ ٞٙش ٚ تٝ ٚرٛد آٔذٖ ضیٜٛ ٞای ٔؼٕاسی ٚ سثه

ٝ   ٚ تٕذٖ وٝ فشًٞٙ  ضٛدفشًٞٙ ٚ تٕذ٘ی اص صٔا٘ی آغاص ٔی. ٞش ٚضٛح ٔطاٞذٜ وشد  ٌزضتٝ تٝ تٗ تست ٚ یا یـه تحـشاٖ ٔٛارـ

ا ٔسیش آٖ دس تذاْٚ ٚ تٛسؼٝ ٔسیش تاسیخی پیص اص آٖ است ٚ تٟٙا دس تخص ٞای خاظ آٖ تاصپشٚسی ساختاس خٛد است، أّ ضذٜ

عثیؼی است وٝ تغییشات فشٍٞٙی ٔٙزش تٝ تٙٛع دس اغَٛ ٚ ٔفاٞیٓ  ،حش ٔستمیٓ فشًٞٙ دس ٔؼٕاسیتٙاتشایٗ تا تٛرٝ تٝ ا .سا داسد

ٞای فشٍٞٙی ٞش دٚسٜ سا ٚیژٌی(.59، 2009) تُشتی،  آیٙذافىاس ٔختّف ٔؼٕاسی تٝ د٘یا ٔی ٔٛحش تش ظٟٛس ٔؼٕاسی ٚ پس اص آٖ

آٚسی واِثـذی ٚ ػّٕىـشدی تٙاٞـای ػـاْ إِٙفؼـٝ ٚ رٕـغ      . ٞذف ایٗ ٔماِٝ تشسسـی  تٛاٖ دس ٔؼٕاسی آٖ تٝ سسٕیت ضٙاختٔی

اعالػات تش اساس ٔغاِؼات ٔیذا٘ی ٚ استفادٜ اص ضٛاٞذ ٚ تشخٛسد ٘ضدیه تا تٙاٞا تٛدٜ است. ٕٞچٙیٗ رٟت تسظ تٟتش ٔغاِة اص 

ٞـای  ؼشفی ٚیژٌیای ٘یض استفادٜ ضذٜ است.ایٗ ٔماِٝ دسچٙذ تخص تٝ تشسسی ٔٛضٛع ٔٛسد تحج پشداختٝ است. ٔٔٙاتغ وتاتخا٘ٝ

إِٙفؼٝ تٝ را ٔا٘ذٜ اص دٚسٜ لاراس دس ضٟش اٞٛاص، تاسیخچٝ ایٗ تٙاٞا، ٔطخػات، ٘ٛع استفادٜ، ضیٜٛ ضٟش اٞٛاص، ٔؼشفی تٙاٞای ػاْ

 ساخت ٚ ٔیضاٖ تخشیة تٙاٞا اص ٌزضتٝ تا تٝ أشٚص پشداختٝ است. 

 ضزيرت پضيَش:  
إِٙفؼٝ ضٟش اٞٛاص تٝ ٔٙظٛس اسائٝ اغَٛ الّیٕی تـٝ غـٛست   تٙاٞای تاسیخی ٚ ػاْپژٚٞص حاضش تاتٛرٝ تٝ إٞیت ٚ ساختاس       

ی لارـاس غـٛست   اِتزاس ٚ ٞتـُ لـٛ ٚ خا٘ـٝ دادسس دس دٚسٜ   ی سٛدٞی تٙاٞای ٔؼیٗػاْ ٚ ٔؼٕاسی تٙاٞا تٝ غٛست خاظ ٚ ٘حٜٛ

 ٌشفتٝ است. 

 َای پضيَش: پزسش
 إِٙفؼٝ ٞستٙذ؟اص دس حاَ حاضش ٞٙٛص ٞٓ ػاْی لاراس ضٟش اٞٛإِٙفؼٝ دٚسٜآیا تٙاٞای ػاْ -1

 ا٘ذ، الذأی غٛست ٌشفتٝ است؟إِٙفؼٝ وٝ رضئی اص آحاس تاسیخی ضذٜآیا تشای تاصساصی ایٗ تٙاٞای ػاْ -2

 پیشیىٍ پضيَش :
ی دٚسٜسسذ وٝ ٔٛضٛع تٙاٞای ػاْ إِٙفؼٝ دس ٞای ٔىتٛب دس ایٗ حٛصٜ تٝ ٘ظش ٔیتا ٍ٘اٞی تٝ ٔزٕٛػٝ اسٙادی ٚ پژٚٞص

لاراس دس ضٟش اٞٛاص چٙذاٖ ٔٛسد تٛرٝ پژٚٞطٍشاٖ لشاس ٍ٘شفتٝ است ٚ دس ٔٙاتغ ٔٛرٛد ػٕذتاً تٝ تشسی وّی  ارٕاِی ٚ تغضاً 

ی تشسسی پیطیٙٝ ٞا ٚ تػاٚیش ٔٛرٛد اوتفا ضذٜ است. اٌش دأٙٝتذٖٚ حضٛس پژٚٞطٍش دس فضای تٙاٞا ٚ تٟٙا تا استٙاد تٝ ٘مطٝ

ضٛد وٝ ٔتاسفا٘ٝ ٔٙاتغ ٔغاِؼاتی چٙذا٘ی إِٙفؼٝ دٚسٜ لاراس دس ضٟش اٞٛاص وٙیٓ ٔطاٞذٜ ٔیٞای ػاْپژٚٞص سا ٔحذٚد تٝ تٙا

ٞایی دس تاب ٔؼٕاسی ضٟش اٞٛاص تٛاٖ تٝ غٛست اٍ٘طت ضٕاس پژٚٞصدس تاب ایٗ تٙاٞا ٔٛرٛد ٘یست. أا دس دأٙٝ ٚسیغ تش ٔی

وٝ تٛسظ حسٗ ِطىشی ٚ « دس ضٟش اٞٛاص تش اساس ضشایظ الّیٕی  ٌیشی تٙاٞای ساختٕا٘یتٟیٙٝ ساصی رٟت» تش خٛسد ٕ٘ٛد 

ٌیشی تٙاٞای ساختٕا٘ی دس ضٟش اٞٛاص تش اساس ضشایظ تٟیٙٝ ساصی رٟت» تٝ چاج سسیذ ٚ ٔماِٝ   1390ٕٞىاساٖ دس تاتستاٖ 

آصاد اسالٔی ٚاحذ اٞٛاص ٘أٝ خا٘ٓ ساسا ٔٛصسٔی واسضٙاسی اسضذ رغشافیای عثیؼی دا٘طٍاٜ تش ٌشفتٝ ضذٜ اص پایاٖ«الّیٕی 

ٌٛ٘ٝ ضٙاسی ٚ واِثذی ٚ ساصٜ ای تٙاٞای ػاْ إِٙفؼٝ سٚستایی »است.ٕٚٞچٙیٗ دس تاب تٙاٞای ػاْ إِٙفؼٝ ٔی تٛاٖ تٝ ٔماِٝ 

دساغفٟاٖ ٚ آ٘اتِٛی ٔشوضی )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی تشسی :تٙای وثٛتش خا٘ٝ ٞا ( وٝ تٛسظ اسٕاػیُ ضشغأی ٚ ٕٞىاساٖ دس تاتستاٖ 

وٝ تٛسظ ٔحٕذ سضا «اسالٔی –حٕاْ تٙایی ػاْ إِٙفؼٝ دس فشًٞٙ ایشا٘ی »چاج سسیذٜ است .ٚ ٕٞچٙیٗ ٔماِٝ تٝ 1390ساَ 

تأحیش ٔسزذ رأغ ٞضاس ساِٝ صٚاسٜ دس ضىُ ٌیشی ساختٕاٖ ٞای ػاْ إِٙفؼٝ  »تٝ چاج سسیذٜ است . ٚ 1393ٔفیذی دس ساَ 

 تٝ چاج سسیذٜ است.1392وٝ تٛسظ تٙت اِٟذی غادلیاٖ ٚ غضاَ ٘ٛسی دس ساَ «ضٟش
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 ريش پضيَش:
ٝ    سٚش تحمیك دس ٘ٛضتٗ ایٗ ٔماِٝ تٝ غٛست ویفی تٛدٜ است ٚ سٚش ٌشد آٚسی دادٜ       ای ٚ ٞا تـٝ غـٛست اسـٙادی وتاتخا٘ـ

تطـشیحی  ٞا ٚ تا تٛرٝ تٝ سٛاتك ٔىتٛب تٛدٜ است دس ٍ٘ـاسش ایـٗ ٔماِـٝ سٚش تٛغـیفی ـ       ٔطاٞذٜ ٚ تشداضت ٔیذا٘ی اص ٕ٘ٛ٘ٝ

 است. استفادٜ ضذٜ

 َای شُز اًَاس :مؼزفی يیضگی -1
ٔسـاحت   ¼ویّٛٔتش ٚسیغ تشیٗ استاٖ دس ٘یٕٝ غشتی ایشاٖ است وٝ تا داضتٗ  67000استاٖ خٛصستاٖ تا ٔساحتی حذٚد       

تشی وطٛس ضطٕیٗ استاٖ ٚسیغ ایشاٖ ٔحسٛب ٔیطٛد ٔشوض استاٖ خٛصستاٖ ضٟش اٞٛاص است. تٝ ٘ٛضتٝ ٔحٕذ ػّی أاْ ضٛضـ 

ٞای آٖ تٝ ِحاػ خظ ٔسـتمیٓ عـِٛی ٚ   تٝ ٚرٛد آٔذٜ است ٚ خیاتاٖ 1226/1306ی ٔذسٖ ٚ أشٚصی ضٟش اٞٛاص دس ساَ چٟشٜ

ضـاپٛس  ی آٖ ضٟش اص ضٟشٞای رٙذیٞای ضغش٘زی( دس صٔاٖ خٛد دس ایشاٖ تی ٘ظیش تٛدٜ است وٝ اِثتٝ ٘مطٝػشضی )ضىُ خا٘ٝ

ویّـٛٔتش ٔشتـغ اص ضـٕاَ تـٝ     10556ٌشفتٝ ضذٜ است. اٞٛاص دس حاَ حاضش تا ٔساحت دس دٚسٜ ساسا٘ی ٚ ا٘غاویٝ دس سْٚ ضشلی 

دصفَٛ ٚ ضٛضتش، اص ضشق تٝ سأٟشٔض ٚ ضٛضتش، اص غشب تٝ دضت آصادٌاٖ ٚ ٚ اص رٙٛب تـٝ تٙـذس ٔاٞطـٟش، ضـادٌاٖ ٚ خشٔطـٟش      

 ضٛد.  ٔحذٚد ٔی

ٞا دس آٖ آٔـذ ٚ  ا٘ٝ ایشاٖ است اص صٔاٖ تاستاٖ ٕٞیطٝ وطتیواسٖٚ وٝ أشٚص تضسٌتشیٗ سٚدخ: پیذایص ٘اغشی یا اٞٛاص ٘ٛیٗ      

ٞـا سا اص آٖ  ای اص سًٙ دس تستش سٚد ٚرٛد داضت وـٝ ٌزضـتٗ وطـتی   وشد٘ذ. چیضی وٝ ٞست دس تشاتش ضٟش اٞٛاص وٕشٜضذ ٔی

ضٟش اٞـٛاص ٚ تـٝ دْ   وشد٘ذ چٖٛ دس تشاتش وشد اص ایٗ رٟت وطتی ٞایی وٝ دس واسٖٚ واس ٔیسٍٞزس دضٛاس تّىٝ واسی ٘طذ٘ی ٔی

ٞایی وٝ تایذ پٙذاسیٓ ٔایٝ پیذایص ضٟش اٞٛاص ایٗ وٕشٜ تٛدٜ صیشا وطتیضذ٘ذ آ٘چٝ ٔیسسیذ٘ذ ٔزثٛس تٝ تٛلف ٔیایٗ وٕشٜ ٔی

ٌاٜ تٛد وٝ سفتٝ سفتٝ تش آتادی آٖ افضٚد ٚ ضٟش تضسٌی ا٘ذ ٚرٛد آٖ تٙذسوشد٘ذ تٝ تٙذس ٌاٞی دس آ٘زا ٘یاص داضتٝدس آ٘زا تٛلف ٔی

 ایزاد ٌشدیذ.

    تشیٗ سٚدٞای ایشاٖ اسـت. سـش   تشیٗ ٚ عٛیُویّٛ ٔتش ٚ ػشؼ ٔتفاٚت اص تضسي تشیٗ ٚ پش آب 850واسٖٚ تٝ عَٛ  سٚد خا٘ٝ      

 ی آٖ اص استفاػات صسدوٜٛ تختیاسی دس رثاَ صاٌشس )ٔغشب اغفٟاٖ( ٔی تاضذ.چطٕٝ

 خًسستان ي اًَاس در ديرٌ قاجاریٍ: -1-2
 1193ساٖ وـٝ آلـا ٔحٕـذ خـاٖ تٙیاٍ٘ـزاس آٖ خا٘ـذاٖ اص       ضٛد تذیٗلاراسٞا اص آغاص لشٖ سیضدٞٓ لٕشی آغاص ٔیپادضاٞی       

تٝ ضیشاص تختٍاٜ ص٘ذیاٖ دست یا فت ٚ  1205لٕشی وٝ وشیٓ خاٖ فٛت وشد تٝ وٛضص تشای ایزاد حىٛٔت تشخاست ٚ دس ساَ 

ی خـاٖ آخـشیٗ تاصٔا٘ـذٜ   ق ِغفؼّـی  1208ٌٕاضـت. سـ س دس سـاَ     خاٖ سا دس آ٘زا تٝ فشٔا٘ذٞی تشی خٛد فتحؼّیتشادس صادٜ

دا٘یٓ خٛصستاٖ چٙذیٗ تخص ضذ. ضٟش ضٛضتش ٚ ضٟش دصفَٛ ٚ آَ وخیش ص٘ذیاٖ سا دستٍیش وشد ٚوطت. دس ایٗ صٔاٖ چٙا٘ىٝ ٔی

ضتٙذ. ِٚی چٖٛ دس ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ٞشٌض تشسی اص آلا ٔحٕذ خاٖ ٘ذاٚ خا٘ذاٖ ٔطؼطغ ٚ وؼثیاٖ ٞش یه خٛدسش ٚ رذاٌا٘ٝ ص٘ذٌی ٔی

ٞا اص ٔیاٖ وٓ ضٛسشاش فتحؼّی ضاٜ تزای اٚ تٝ پادضاٞی ٘طست ٚ وٓلٕشی آلأحٕذ خاٖ وطتٝ ضذ ٚ تشادس صادٜ 1212ساَ 

سفت ٚ واسٞا سأاٖ ٌشفت. لاراسٞا خٛصستاٖ سا تٝ دٚ تخص تمسیٓ ٕ٘ٛدٜ ضٛضتش، دصفَٛ ٚ ٞٛیضٜ )تخص ضٕاِی خٛصستاٖ ( سا 

 یٙؼّی ٔیشصا پسش دیٍش فتحؼّی ضاٜ داد٘ذ.رضٚ فاسس دا٘ستٝ ٚ حس
ٞای سیاسی اسٚپاییاٖ وطا٘یذٜ ضذ ٚ اسٚپاییاٖ تـٝ فىـش   ْ( تٝ تؼذ ایشاٖ دس وطٕىص1800ق/ 1215اص صٔاٖ فتحؼّی ضاٜ )      

تـشادس  ی خٛصستاٖ افتاد٘ذ پس اص ٔشي فتحؼّی ضاٜ دس تثشیض تش تخت ٘طست ٚ تٟشاْ ٔیـشصا  تسّظ ٚ تٛسؼٝ ٘فٛر خٛد دس ٔٙغمٝ

 خٛد سا دس ٕٞاٖ را ٚاِی وشٔا٘طاٜ ِشستاٖ ٚ خٛصستاٖ ٌشدا٘یذ.

 : سیز استی قاجار در شُز اًَاس تٍ شزح تىاَای تجا ماوذٌ اس ديرٌ -2
ٞتُ لٛ، سشای فتحـی، ٔسـزذ حـاد سضـا ٚ ٔٙـضَ       تٙای ٔؼیٗ اِتزاس )خا٘ٝ ضیخ خضػُ(، ساتاط رٙة خا٘ٝ ٔؼیٗ اِتزاس،      

 اِتزاس ٚ خا٘ٝ دادسس ٚ ٞتُ لٛ .إِٙفؼٝ ٔی پشداصیٓ وٝ ػثاستٙذ اص: ٔؼیٗٔماِٝ تٝ تشسسی تٙاٞای ػاْدادسس است. دس ایٗ 

 



  مؼمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش تیه المللی مؼماری،ػمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 94تیز ماٌ  -تُزان 

 

 

 

 

 

4 

 : ) خاوٍ شیخ خشػل ( مؼیه التجار  -3
احش تاسیخی ٔؼیٗ اِتزاس ) خا٘ٝ ضیخ خضػُ ( ٚالغ دس اٞٛاص وٙاس سٚدخا٘ٝ واسٖٚ پس اص عی ٔشاحُ ٚ تطشیفات لـا٘ٛ٘ی الصْ        

 .دس فٟشست آحاس ّٔی ایشاٖ تٝ حثت سسیذٜ است 2158تٝ ضٕاسٜ حثت  20/8/77دس تاسیخ 

  ) خاوٍ شیخ خشػل ( .مؼیه التجار تاریخچٍ ي مًقؼیت -3-1
وٝ  ٌزسد ٚ ٘ىتٝ راِة ٚ حائض إٞیت ایٗ تاضذ وٝ تیص اص یىػذ ساَ اص لذٔت آٖ ٔی اص رّٕٝ تٙاٞای لذیٕی ٔیایٗ ّٔه       

اِٚیٗ ٔشوض تزاسی ٚ سٚ٘ك التػادی دس ضٟشستاٖ اٞٛاص تٝ ػٙٛاٖ ٔشوض خٛصستاٖ تٛدٜ ٚ اص ٘ظشتاسیخی ٚ فشٍٞٙـی تـٛدٖ اص آحـاس    

وٝ ّٔه ٔزوٛس داسای یه تافت لذیٕی ٚ ٔؼٕاسی ٔٙحػش تٝ فشد تٛدٜ وـٝ ٕ٘ٛ٘ـٝ    ٘ىتٝ دیٍش ایٗ تاضذ. تاسیخی دٚسٜ لاراسیٝ ٔی

 تاضذ. آٖ دس اٞٛاص ٔٛرٛد ٕ٘ی

-ٞای اص ساتاط سمف تاصاس ٚ ٞٓتاضذ وٝ ضأُ لسٕت اِتزاس تٟٙا یادٌاس تالیٕا٘ذٜ دس ایٗ ضٟش ٔی تمایای ٔخشٚتٝ تاصاس ٔؼیٗ      

اِتزاس اُٞ تٛضٟش تٛدٜ ػُ حاوٓ ٔحّی خٛصستاٖ آٖ سا ساختٝ است. ٔؼیٗ خضچٙیٗ ساختٕاٖ لذیٕی است وٝ دس ٌزضتٝ ضیخ 

دس ضـٟش اٞـٛاص تٙیـاد     ٚ ٚ اِٚیٗ وسی است وٝ دس دٚسٜ لاراسیٝ وطتیشا٘ی دس سٚدخا٘ٝ واسٖٚ تـا ضٛضـتش سا دایـش ٕ٘ـٛدٜ اسـت     

 است. س ٚ... سا تٙا وشدٜسشا، حزشٜ، ا٘ثا ٔزٕٛػٝ تزاسی ، التػادی، ارتٕاػی، اداسی، تاسا٘ذاص، اسىّٝ، واسٚاٖ

 : التجار مشخصات تىای مؼیه 2--3
لشاس داسد ٚ واِثذ اغّی آٖ اص سًٙ، خطت خاْ، آرش، تیشٞای  اٞٛاصٔزٕٛػٝ ایٗ تٙاٞا دس ساحُ سٚد واسٖٚ رٙة پُ سفیذ      

داسای  حیـاط   ایـٗ تٙـا  . دس دٚ عثمٝ اَٚ ٚ ٕٞىف ٚ تـٝ غـٛست ٔشتـغ اسـت    وٝ ٞای چٛتی  چٛتی ٚ پّی آٞٙیٗ تا دسب ٚ پٙزشٜ

ٞا تیطتش تٝ  ٞای چٟاس را٘ثٝ دس اتؼاد ٔختّف ساختٝ ضذٜ آرش واسی ٕ٘اٞا ٚ لٛس ٞای ٔتؼذد پیشأٖٛ آٖ ٚ اعاقٔشوضی تا سٚاق

ای ٚ سش ستٟٛ٘ا ، رضٚ تضئیٙات تٙـا تـٝ ضـٕاس     ٞای ٌٟٛاسٜ داس تا عاق ارشا ٌشدیذٜ. ایٛاٟ٘ای ستٖٛ  غٛست خفتٝ ٚ ساستٝ ) خٖٛٚ (

 (. 1)تصًیز شمارٌ سٚ٘ذ ٔی

 

 
 

 .تٙای ٔؼیٗ اِتزاس.)ٔأخز ٍ٘اس٘ذٜ(.1تػٛیش 

  

ٕ٘ـاٞی آٖ آرـش وـاسی تـٝ      دستٟا ، ِچىیٟـا ٚ عـاق   ٞای داخّی تٙا ٚ سش ٌٛ٘ٝ تضئیٙاتی دس خاسد اص تٙا ٚرٛد ٘ذاسد، تخصٞیچ      

 تاضذ. ٔذٚس ٘یض ٔیضیٜٛ سٙتی ٔؼٕاسی دصفَٛ ٚ ضٛضتش یؼٙی خٖٛٚ چیٙی ارشا ضذٜ ٚ داسای ستٟٛ٘ای 

  خٖٛ چیٙی: 

وٙٙـذ تـٝ   خٖٛ چیٙی واستذ تضییٙی آرش است ٚ اص ضخأت آٖ ))دس ایزاد ا٘ٛاع ٌشٜ ٞای تضییٙی دس پیطا٘ی ٕ٘ا استفادٜ ٔی      

تاضذ. دس ایٗ ٘ٛع آرش واسی اص لغؼات ٔختّف آرش ٚ وٙاس ٞـٓ لـشاس   لِٛی دیٍش خٖٛ چیٙی آسایص ساختٕاٖ تٝ غٛست آٔٛد ٔی

ساص٘ذ ػمة تش اص دیٍـش آرشٞـا وـٝ    ضٛد. تؼضی اص آرشٞا وٝ صٔیٙٝ سا ٔیٞای تضییٙی استفادٜ ٔیدادٖ آٟ٘ا تشای ایزاد ا٘ٛاع ٌشٜ

 (.51، 1376) وؼیما،ٌیش٘ذ ساص٘ذ لشاس ٔیٌشٜ ٔی
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 التجار:تىای مؼیهوًع استفادٌ اس  -3-3
ٞـا ٚ   ٞـا ٚ... وـٝ سـاصٜ    سشای ٔؼیٗ اِتزاس، حزشٜٞا، ساتاط، واسٚاٖ ٔغاصٜاٚایُ لسٕت رٙٛتی ػٕاست تٝ غٛست اداسی تٝ  دس      

ایٗ تٙا تٝ ٌفتٝ اٞاِی اٞٛاص ٔذتی تٝ ػٙٛاٖ ٔحُ ٌٕشن اٞٛاص واستشی داضـتٝ ٚ پـس    ٞای آٖ تالی ٔا٘ذٜ ٔتػُ تٛدٜ است. خشاتٝ

وـاستشی   5ساس سای وٕسیسـٖٛ ٔـادٜ   ایٗ تٙا داسای ٔاِىیت خػٛغی است ٚ تش ا،اص تخّیٝ ٌٕشن تٝ ٔحُ تزاسی تثذیُ ضذٜ

ٝ سـٙتی ٚ ٔحـُ فشٚضـٍاٜ غـٙایغ دسـتی ٚ      چـ فشٍٞٙی داسد ٚ چٙا٘چٝ ایٗ تٙا ٚ ّٔحمات آٖ تّٕه ٌشدد تٝ ٔٙظٛس احیای تاصاس

 ٕٞچٙیٗ خا٘ٝ سیاح ) ٔشوض ایشاٍ٘شدی ٚ رٟاٍ٘شدی ( اٞٛاص واستشی ٔٙاسة داسد.

 :التجاروًع ساخت تىای مؼیه  -3-4
اص تادٌیش ٚ عاق ٔتٙاسة تا الّیٓ ٚ لشاسٌیشی دس وٙاس سٚدخا٘ٝ ٚ استفادٜ اص ٔػاِح تا سً٘ سٚضٗ ٔتٙاسة تا الّـیٓ  استفادٜ        

 لاتُ ٔطاٞذٜ است. ( 2) تصًیز شمارٌ ی ػّٓ ٚ ٞٙش ٔؼٕاسی آٖ صٔاٖ دس ساخت ایٗ تٙاست وٝ دس٘طاٖ دٞٙذٜ

 

 
 

   .)مأخذ وگاروذٌ(.2تصًیز
 

 . تىای مؼیه التجار دَىذٌ.ػىاصز تشکیل 1جذيل شمارٌ

 

 سیف ٘اْ تٙا ٘ظاْ تاستش ٘ظاْ پٛضص ٘ظاْ پش وٙٙذٜ ٔػاِح

ــش ٚ  آرــــ

خطـــــت 

)تصووًیز( 

 5شوومارٌ

.) 

ــایی غــاف   ٘ظــاْ پٛضــص سا ســمف ٞ

تطىیُ ٔی داد وٝ اص اِٛاسٞـای چـٛتی   

ساختٝ ٔـی ضـذ.ٚ سٚی اِـٛاس ٞـا سا تـا      

)تصًیز شومارٌ  حػیش ٔی پٛضا٘ذ٘ذ. 

5.) 

٘ظاْ تاستش ایٗ ساختٕاٟ٘ا سا دیٛاسٞایی اص ٔػـاِح  

سٍٙیٗ تطىیُ ٔیذاد وٝ دس دٚ ضـّغ فضـا لـشاس    

ٔی ٌشفتٙذ ٚ تاس سمف تش آٟ٘ا ٚاسد ٔیطذ . ا٘تماَ 

تاس اص سمف تٝ دیٛاس دس یه رٟتـٝ تٛداتؼـاد ایـٗ    

 60دیٛاسٞای خـاسری دس دٚسٜ ی لارـاس حـذٚد    

 (.4ي3.)تصًیزشمارٌسا٘تی ٔتش تٛدٜ است 

 اِتزاسیٗٔؼ

)تصووووًیز 

 (1شمارٌ 

1 
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        . پالن طثقٍ ايل )ماخذ وگاروذٌ (. 4تصًیز شمارٌ                             . پالن طثقٍ َمکف )ماخذ وگاروذٌ (.3تصًیز شمارٌ 

 

 .)مأخذ وگاروذٌ(.5تصًیز شمار

 : میشان تخزیة -3-5
ٞایی اص سمف فـشٚ سیختـٝ    ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚ تش احش ػثٛس ٚ ٔشٚس ٚسایُ ٘مّیٝ سثه ٚ سٍٙیٗ لسٕت ٔتاسفا٘ٝ تش احش ػذْ ٔشالثت      

 است. ٞایی تٝ ٚرٛد آٚسدٜ ٞای فػّی ٚ ضذیذ ٔٙغمٝ خشاتی چٙیٗ تاس٘ذٌیٞٓٚ 

 خاوٍ دادرط:
اسـت. ایـٗ    تٝ حثت سسـیذٜ  فٟشست آحاس ّٔی ایشاٖدس  9764تٝ ضٕاسٜ  1382است وٝ دس ساَ  لاراس تٙایی تاصٔا٘ذٜ اص دٚسٜ      

ُ )دس ٚالیت ػشتستاٖ آٖ ٚلت( دس خیاتاٖ ػثذاِحٕیذ )٘اْ یىی اص پسشاٖ  اٞٛاصتٙا دس ٔشوض ضٟش  ( سـاختٝ ضـذ. ایـٗ    ضیخ خضػـ

 .تٙا ٟ٘ادٜ تٛد  واسٚا٘سشاتٝ ػٙٛاٖ  دس دٚساٖ لاراس ضیخ خضػُخا٘ٝ سا 

 مشخصات ي خصًصیات تىای خاوٍ دادرط: -4-1
وٝ دس عثمٝ ٕٞىف آٖ پٙذ اتاق ٚ دس عثمٝ دْٚ سٝ اتاق ٚرٛد داسد سشداب ٔٛرٛد دس تٙا  است ایٗ تٙا ساختٕا٘ی دٚ عثمٝ      

ایٗ تٙا داسای سشداب، آحاسی اص حزاسی، آرشچیٙی، ستٖٛ ٚ دس ٚ  .(12ي11ي10)تصًیز  ٔتش ٔشتغ داسد. 5*4٘یض ٔساحت حذٚد 

 ( .9)تصًیز .ٞای تسیاس صیثای آٖ است چیٙی ٝ فشد آٖ سًٙٞای ٔٙحػش ت پٙزشٜ چٛتی تٛدٜ ٚ اص ٚیژٌی

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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 .ػىاصز تشکیل دَىذٌ .2جذيل شمارٌ

٘اْ  ٘ظاْ تاستش )پشوٙٙذٜ ( تضییٙات ٕ٘ای خاسری ٔػاِح

 تٙا

سدی

 ف

آرش ٚ خطت ٚ سً٘ 

ــٗ  ــاِح سٚضــ ٔػــ

ــت .)تصوووًیز اسـ

 (. 9شمارٌ 

سغٛح تٛ پش آرـشی ٚدسـت ا٘ـذاص    

ٔطثه ٚ دیٛاسٞای تّٙذ وٝ ػاتشیٗ 

تٝ داخُ تٙا دیـذ ٘ذاضـتٝ تاضـٙذٚ    

ــٛا.ٚ   ــاٖ ٞ ــُ رشی ــٝ دِی ٔطــثه ت

ــای     ــا دس ٕ٘ ــاق ٕ٘ ــتفادٜ اص ع اس

 (. 8ي13خارجی )تصًیز شمارٌ 

ــتفادٜ اص  اســـ

ــٛش  ٘مـــــــ

)تصوووووًیز 

 (. 7شمارٌ 

دس ٘ماعی اص سـاختٕاٖ وـٝ تـاس    

 تحُٕ ٕ٘ی وٙذ ،دیٛاس تـا ایزـاد  

فشٚسفتٍی )عالچٝ ٚ سف( تؼثیـٝ  

 (.  6)تصًیز شمارٌ ضذ ٔی

ــٝ  خا٘ـــ

 دادسس

 

1 

 

                     

 . تشییىات ) مأخذ : وگاروذٌ(.7تصًیز شمارٌ                                     . وظام تار تز . ) مأخذ : وگاروذٌ(.6تصًیز شمارٌ

               

 ومای خارجی اس جثٍُ جىًب) مأخذوگاروذٌ(.9تصًیزشمارٌ        (.             خارجی خاوٍ دادرط.) مأخذ : وگاروذٌ. ومای 8تصًیز شمارٌ

 

                           

)ماخوذ :  . پوالن طثقوٍ َمکوف    11تصًیز شمارٌ                                       ماخذ : وگاروذٌ(. . پالن سیز سمیه )10تصًیز شمارٌ 

                                                         وگاروذٌ(.
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 . وما ي تزش.) مأخذ : وگاروذٌ(.13. پالن طثقٍ ايل.) مأخذ : وگاروذٌ(.                                         تصًیز شمارٌ 12تصًیز شمارٌ 

 

 خاوٍ ی دادرط : يضؼیت کىًوی -4-2

تـٝ حثـت سسـیذٜ ٚ دس ٍٟ٘ـذاسی ٚ ٔشٔـت آٖ       تٟٙـا است وـٝ تـاوٖٙٛ    اٞٛاصضٟش  تاسیخیسشای دادسس یىی اص ایٗ تٙاٞای       

ُ  س سٜ است.ٚ وشدایٗ تٙا ٔذتی تٝ ػٙٛاٖ ٔیادیٗ ٔیٜٛ ٚ تشٜ تاس ٘مص آفشیٙی ٔی است. وٛتاٞی ضذٜ  تٝ ٌفتٝ لذیٕی ٞای ٔحـ

٘ثاس وفص تٛسظ تشخی افشاد خشیذاسی ضذ ٚ تٝ ػٙٛاٖ تاصاس خٛاستاس فشٚضی ٔٛسد استفادٜ لشاس ٌشفت. ایٗ تٙا ٞٓ ایٙه تثذیُ تٝ ا

 است. وفص ا٘ثاس اَٚ عثمٝ ٚ است ضذٜ تخشیة ضذت تٝ اوٖٙٛ ٞٓ آٖ دْٚ عثمٝ ٚ ضذٜ است

 َتل قً: -5
ػّٕیات ساخت ایٗ ػٕاست دس اٚخش دٚسٜ لاراسیٝ آغاص ٚ اٚایُ دٚسٜ پّٟٛی اَٚ تٝ اتٕاْ سسیذٜ است ٚ دس تافت لذیٓ اٞـٛاص        

حثت ّٔی سسیذٜ است وٝ داسای چطٓ ا٘ـذاصی تسـیاس صیثـا دس اعـشاف سٚدخا٘ـٝ      تٝ  3354تٝ ضٕاسٜ  1379ٚالغ است ٚ دس ساَ 

ٔتـش ٔشتـغ    723ٔتش ٔشتغ ٚ داسای یه  ساختٕاٖ اغّی دٚ عثمٝ ٚ صیش صٔیٗ تٝ ٔسـاحت   2430واسٖٚ است. ٔساحت ٞتُ لٛ 

ش ٔشتـغ اسـت.   ٔتـ  724ٞای ٔزـاٚس ٚ رٙثـی ضـأُ سـاِٗ ارتٕاػـات ٚ آضـ ضخا٘ٝ ٚ سـشایذاسی تـٝ ٔسـاحت          است. ساختٕاٖ

ٖ  است Lحیاط ضأُ حٛضی تٝ ضىُ (16ي17)تصًیز ٞـای آرـشی دٚ عـشف اغـّی     وٝ تا آب ٕ٘ا تضییٗ یافتٝ است. ٘یٓ سـتٛ

ٞای تضییٗ ضذٜ اسـت. سشاسـش دیـٛاس    ٘مٛش اسّیٕی ٚ ٌُ ٚ تٛتٝ ٚ آرشچیٙی )ٚسٚدی ( تا واضی واسی ٔؼشق ٚ لسٕت سشدس تا

ٞٙذسی ٚ آحاسی اص ٌچثشی سٍ٘ی ٌطٛدٜ ضذٜ ٚ دس حاضیٝ ٚ ٔشوض سـمف تشخـی اص   ٞتُ ٚ پٙزشٜ ٞای اسسی ٔذٚس تا ضىُ ٞای 

ٞـای تضئیٙـی ٚ   ٞـای عثمـات اص ٚیژٌـی   ی ضٕسٝ ٚ تش٘زی تضییٗ ضذٜ اسـت. سـمف  اتاق ٞا تا ٘مٛش اسّیٕی  ٚ ٌُ تٛتٝ سادٜ

س ایٗ تٙـا دس سـشدسش داسی   ضٛد. دضٛد. ایٗ ٞتُ تؼٙٛاٖ اِٚیٗ ٞتُ استاٖ خٛصستاٖ ضٙاختٝ ٔیٔؼٕاسی ٞتُ لٛ ٔحسٛب ٔی

ای تٝ ٚضـٛح ٔطـخع اسـت ٚ صیثـایی     ٞای آتی صسد ٚ فیشٚصٜضٛد وٝ استفادٜ اص سً٘واسی ٔشتٛط تٝ دٚسٜ لاراس دیذٜ ٔیواضی

 (. 14ي15شمارٌ  )تصًیزٌیشی تٝ ایٗ تٙا دادٜ است چطٓ

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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    . تىای َتل قً .) مأخذ وگاروذ15ٌتصًیز شمارٌ                                            (.. درب يريدی. )مأخذ وگاروذٌ 14تصًیز شمارٌ 

 

                                                         
 خذ:فصلىامٍ ايل)مأ  طثقٍ.پالن 17تصًیز شمارٌ                                              خذ:فصلىامٍَمکف )مأ.پالن 16تصًیز شمارٌ 

                             (81فزَىگ ،  ي مؼماری(                                                                        81مؼماری ي فزَىگ،                
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 :وتیجٍ گیزی 
ای تٝ ٘تایزی دس صٔیٙٝ ٔؼٕاسی دس دٚسٜ لاراس دس ضٟش اٞٛاص دس ایٗ پژٚٞص ضٕٗ تشسسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی ٚ ٔغاِؼات وتاتخا٘ٝ

ٞستٙذ وٝ غاِثاً دس صٔاٖ لاراس تٝ ی لاراس ٞای اسصضٕٙذ اٞٛاص ٔتؼّك تٝ دٚسٜدٞذ تؼذادی اص خا٘ٝٞا ٘طاٖ ٔیسسیذیٓ. تشسسی

ٞا ٔتػُ ا٘ذ تا تٛرٝ تٝ لشاسٌیشی اٞٛاص دس الّیٓ ٌشْ ٚ خطه ،تافت اٞٛاص تٝ غٛست ٔتشاوٓ ٚ خا٘ٝغٛست دسٍٚ٘شا ساختٝ ضذٜ

 تٝ ٞٓ ٚ داسای تافت ضغش٘زی است ٚ تؼذاد تاصضٛٞا تٝ سٕت خیاتاٖ وٓ ٞستٙذ دس ایٗ دٚسٜ تیطتش ضاٞذ استفادٜ اص ٔػاِحی

ٕٞچٖٛ چٛب خطت ٚ آرش ٞستیٓ ٚ افضایص ٔیُ ساص٘ذٌاٖ تٝ  استثاط ساختٕاٖ تا تیشٖٚ ٚ ٕٞچٙیٗ تضییٙات دس ایٗ دٚسٜ دس 

اوٖٙٛ دس ٚضؼیت ٘ا تسأا٘ی لشاس داس٘ذ. ٞا ٞٓدٞی تٝ فضاٞا تسیاس واٞص یافتٝ است. خاعش ٘طاٖ تایذ وشد وٝ ایٗ خا٘ٝضىُ

ا٘ذ ِٚی دس صٔاٖ ا٘ذ ٚ تا تٛرٝ تٝ ٞٙش آٖ صٔاٖ ٚ الّیٓ ٔٙغمٝ ساختٝ ضذٜدٞی داضتٝ دتٙاٞای ٔٛسد تشسسی دس صٔاٖ ساخت سٛ

 تشای لاٖ٘ٛ یه ٚرٛد حاَ ٘ٝ تٟٙا سٛد دٞی ٘ذاس٘ذ تّىٝ تٝ ػّت ػذْ تٛرٝ تٝ ایٗ تٙاٞا اص سٕت غاحثاٖ ٚ ضٟشداسی ٚ ػذْ

تٙایی وٝ تا حذٚدی ٔٛسد ٔشٔت لشاس ٌشفتٝ است تٙای ا٘ذ.ٚ تٟٙا اٍ٘اسی دچاس آسیة ضذٜ ٚسُٟ اٞٛاص تاسیخی تافت اص حفاظت

 ٔؼیٗ اِتزاس تٛدٜ است ٚ دٚ تٙای ٞتُ لٛ ٚ خا٘ٝ دادسس دس ٚضؼیت ٘اتسأا٘ی لشاس داس٘ذ ٚ دس حاَ تخشیة ٞستٙذ.
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