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با  بزرسی تاحیز الگَّای پایذاری در هعواری سٌتی ایزاى در تَسعِ پایذار

 تاکیذ بز ایستاپایذاری

 
2، سیذُ اضزف سادات1علی خاکی

* 

        ٌشٜٚ ٔقٕبسی، دا٘ـٍبٜ تشثیت دثیش ؿٟیذ سربیی، تٟشاٖ ٞیئت فّٕی -1

      ، تٟشاٖ          دا٘ـٍبٜ تشثیت دثیش ؿٟیذسربییٔقٕبسی، وبسؿٙبػی اسؿذ دا٘ـزٛی  -2

 

 

 

 

 چكیذُ
تزبسة اسص٘ذٜ ٌزؿتٍبٖ دس عَٛ تبسیخ ٕٞیـٝ ػشٔبیٝ اكّی دا٘ـٕٙذاٖ ٚ ٔجتىشاٖ دس ٌشٜ ٌـبیی اص ٔـىالت ٚ حشوت 

دیٍش ثبفج پیـشفت فّٕی ٚ تمٛیت حغ  ثٟتش ثٛدٜ اػت ٚ ا٘تمبَ تزبسة ٌزؿتٍبٖ اص ٘ؼّی ثٝ ٘ؼُ یثٝ ػٛی آیٙذٜ

اتىبیی ٚ ایزبد ٞٛیتی پبیذاس ؿذٜ اػت. ٔقٕبسی پبیذاس یىی اص رشیبٖ ٞبی ٟٔٓ ٔقٕبسی ٔقبكش اػت، رشیب٘ی وٝ فىغ 

اِقّٕی ٔٙغمی دس ثشاثش ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت ثٝ ٚرٛد آٔذٜ دس فلش كٙقتی ؿذٖ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد ٚ حبكُ تبویذٌزؿتٍبٖ 

ٞبی فلش خٛد ثٛدٜ اػت. ِزا ٔفْٟٛ پبیذاسی یب ٞش ٔفْٟٛ دیٍشی وٝ ثٝ ادثیبت وـٛس ٚاسد ٚ تٛإ٘ٙذی ٔب ٔغبثك أىب٘بت

٘ـیٙی ٔی ٌشدد، ثبیذ ٔتٙبػت ثب آداة ٚ ػٙٗ ایٗ ٔشص ٚ ثْٛ تفؼیش ٚ تقجیشٌشدد، تب فٟٓ آٖ ثشای ربٔقٝ أىبٖ پزیش ٚ ٞٓ

 آٖ دس فشًٞٙ ایشا٘ی ٔیؼش ٌشدد.

پبیذاسی استجبط تٍٙبتٍٙی ثب ٔؼبیُ صیجبیی ؿٙبختی ، فشٍٞٙی ٚ ارتٕبفی  داسد، وٝ ثب دلت دس  دس ٔقٕبسی ایشا٘ی ٔمِٛٝ

وبسٞبی ٔٙبػجی ثشای عشاحی ٚ ػبخت ثٙبٞبی آیٙذٜ ٔقٕبسی ایشاٖ ٕٞت ی تقبُٔ ایٗ ػٝ ٔمِٛٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ساٜ٘حٜٛ

ی( دس اٍِٛٞبی ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ اكُ ٟٕٔی دس دس ایٗ ٌزس ٔٛضٛؿ ٔب٘ذٌبسی، دٚاْ ٚ پبیذاسی ثٙبٞب)ایؼتبپبیذاسٌٕبسد. 

ثغٛس ارٕبَ ٔٛسد ثشسػی لشاس  ؿٛدٔقٕبسی پبیذاس ثٛدٜ وٝ ٔتبػفب٘ٝ ثٝ ثٛتٝ فشأٛؿی ػپشدٜ ؿذٜ اػت وٝ تالؽ ٔی

دس ٔمبِٝ حبضش ثب تٛرٝ ثٝ ؿٙبخت ٔٙغمی ٚ فٙبكش ٚ فٛأُ ٔقٕبسی ثٛٔی ثب اسصؽ، ػقی دس اسایٝ ساٞىبسٞبیی وٝ  ٌیش٘ذ.

وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ٚ ربیٍضیٙی آٟ٘ب ثب ٔٙبثـ تزذیذ پزیش ؿٛد یبثی ثٝ ٔقٕبسی پبیذاس ٕٞبًٞٙ ثب ٔحیظ، دػتٛرت ٔ

تحّیّی ٚ دس ثؼتش ٔغبِقبت  -سٚؽ تحمیك دس ایٗ پظٚٞؾ ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞیت ثحج ثٝ كٛست تٛكیفی اٞذاف اكّی اػت. 

 .وتبثخب٘ٝ ای ٔی ثبؿذ

وخش ٔؼبئّی وٝ دس ٔقٕبسی ٘ٛیٗ ٔقبكش ٔغشح ٔی ؿٛد، دس ٔقٕبسی ػٙتی ایٗ ٔشصٚ ٘تبیذ پظٚٞؾ حبوی اص آٖ اػت وٝ ا

ٞبی ٔختّفی سفبیت ؿذٜ اػت وٝ خٛد ٔؤیذ تبحیش كحیح فشًٞٙ، افتمبدات ٚ ػٙت ٞبی ٔشدْ ایشاٖ ثش ثْٛ ثب ؿیٜٛ

ٔقبكش، سٚیىشد رذیذی چٍٍٛ٘ی ػبخت ٚ ػبص ٚ ٔقٕبسی دس ٌزؿتٝ ثٛدٜ اػت ، ثبصآفشیٙی ایٗ اكَٛ ، ٔٙغجك ثب ٔقٕبسی 

 دس ٔقٕبسی ٔقبكش ایشاٖ ایزبد خٛاٞذ وشد.

 

 .اكَٛ پبیذاسی، ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ، الّیٓ، ا٘شطیّای کلیذی:  ٍاصُ

 

 

 
 

 



  هعوارایزاى ّای صٌفی هٌْذساىسزاسزی اًجوي  کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 94خزداد هاُ  -تْزاى 

 2 

  همذهِ -1
 اػبع ایٗ ػت وٝ ٕٔىٗ اػت ٌبٞی ٌٛؿٝ ای اص آٖ وـف ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ثٍیشد.ا ٔقٕبسی ػٙتی ػشؿبس اص ٘ىبتی

 ا٘ذ.ؿذٜ ٔب٘ذٌبس ٞبیی اػت وٝ ثشای اثذثٙبٔقٕبسی اسصؿٕٙذی وٝ حبكُ آٖ ، پٛیبیی ٚ سٚصآٔذی اػت  ساص ٚ سٔض،ٔقٕبسی پش 

آٖ  اص ٞذف وٝ ثبؿذٔی ٔحّی ٚ ثٛٔی ٔلبِح اص اػتفبدٜ ثب عشاحی ٚ ػبخت ٚ ٔحیغی تٔالحؾب ٔجتٙی ثش پبیذاس، ٔقٕبسیاػبع 

. اػت عجیقت ٚٞبی تزذیذپزیش ا٘شطی ٔٙبثـٔٙذی اص ثٟشٜٚ  یٔحیغ ٞبی صیؼتآػیت وبٞؾ ثب سٚیىشد پبیذاس، ٞبیثٙب عشاحی

 ثیـتش تأُٔ .اػت ٚ ایؼتب اخاللی ٚ ػیبػی رتٕبفی،ا ٔحیغی، ؿٙبختی، صیجب ٞبیاسصؽ ای اصآٔیضٜ یثشداس٘ذٜ دس پبیذاس ٔقٕبسی

 دس ٚ داؿتٝ سیـٝ ثـش وٟٗ ٞبیفشًٞٙ ٚ لذیٕی ٞبیسٚیٝ دس پبیذاسی ٔفْٟٛ اػت وٝ آٖ ثش حبوی ػٙتی، ٔقٕبسی اكَٛ دس

 ثبفجف اعشا ٔحیظ ثب ا٘ؼبٖ یذٜچییپ سٚاثظ أشٚصٜ .اػت ؿذٜ ٌشرّٜٛٔحیظ صیؼت  ٚ ثٝ عجیقت ٌزاسیحشٔت ٚ تىشیٓ لبِت

 ٚ الّیٕی ؿشایظ ٚ عجیقت ثب ٕٞبٍٞٙی ایزبد. اػت ؿذٜ ػٙتیی خب٘ٝ فضبی دس فّٕىشدٞبی ٔتفبٚتی ایزبد ٚ اػبػی تغییشات

 لغـ ٔب، ااػت ثٛدٜ ٔقٕبساٖ وبس ٔجٙبی ٕٞٛاسٜ دس ٌزؿتٝ ػبوٙبٖ ٚ ٘یبصٞبی ػالیك ثب عشح پبػخٍٛ اثذاؿ حبَ فیٗ دس ٔحیغی

 ٔقٕبسی تٛػظ ٞبی دیٍشثب تبویذ ثش رٙجٝ تشآػبٖ ٚ ػشیقتش ٞبیعشح اتخبر ٘تیزٝ ٚ دس ٔقٕبسی خاللب٘ٝ فشآیٙذ ایٗ ٘بٌٟب٘ی

 ایٗ ٌزؿتة ٔقٕبسی ثٝ اػت ِزا ضشٚسی .وٙیٓ فشأٛؽ سا ٔحیظ صیؼت ثب ػبصٌبس ٞبیسٚؽ تٕبٔی تب ػبخت ٚاداس سا ٔب ٔذسٖ،

 ػبختٕبٖ ػبصی فٗ ٚ ٔقٕبسی دس سا آٟ٘ب فىشی ٞبیصٔیٙٝ پغ ٚ دسع ٌشفتٝ آٖ اص ٍ٘شیؼتٝ، وبٚؿٍش ٚ ثبص یدیذٜ ثب ثْٛ ٚ ٔشص

 .جشیٓث وبس ثٝ أشٚص

 ٘ؾٓ ثٝ پی دس ٌزؿتٝ دس تىِٙٛٛطی . اػت رٟبٖ ثب آدٔی استجبط ٚ وشدٖ ثشلشاس ٘ؼجت اص خبكی ؿىُ تىِٙٛٛطی ٞبیذٌش افتمبد ثٝ

 تؼخیش ٚ تقشم پی دس ثقضبً، ؿذ ثٙب رذیذ فّْٛ ثش وٝ رذیذ تىِٙٛٛطی أب ثٛد، آٖ اص ٍٟ٘ذاسی ٚ ٔشالجت فیٗ دس عجیقت آٚسدٖ

 دس ایٗ ػیشٚ دا٘ذ ٔی ا٘شطی وٙٙذٜ تبٔیٗ ٚ پزیش ٔحبػجٝ ٘یشٚٞبی اص ای ؿجىٝ فٙٛاٖ ثٝ سا عجیقت رذیذ فّْٛ. اػت عجیقت

 .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٘بدیذٜ عجیقت ٔبٚساء ثٝ سػیذٖ ٚ كحیح ص٘ذٌی ثشای ای ٘ـب٘ٝ ٚ سإٞٙب فٙٛاٖ ثٝ آٖ ٘مؾ ٚ اِٟی ٞٛیت

 ثقذ دٚ ایٗ. اػت داؿتٝ ٘ضِٚی ػیش ثیـتش ثّىٝ ٘ذاؿت، چٙذا٘ی پیـشفت تٟٙب ٘ٝ عجیقت، ٔقٙٛی اثقبد دسن دس ا٘ؼبٖ أشٚصی

 .[1]وشد تفىیه ٞٓ اص ثتٛاٖ سا عجیقت ثب ا٘ؼبٖ استجبط دس ٔتفبٚت اكّی دٚسٜ چٟبس ؿٛد ٔی ػجت

پبیذاس، ایٙىٝ ٞش ػبختٕبٖ ثبیذ ثب ثؼتش ٚ ٔحیظ ایؼتبٔقٕبسی  ثٝ عجـ آٖایؼتب ٚ دس ٔجحج ٔشثٛط ثٝ ا٘شطی پبیذاس ٚ 

عجیقی پیشأٖٛ خٛد تقبُٔ داؿتٝ ثبؿذ ثٝ أشی ثذیٟی ٔجذَ ؿذٜ اػت. ٔجحج ٟٔٓ ایٗ أش چٍٍٛ٘ی ثشلشاسی تقبُٔ ٚ ٘ٛؿ 

دس ثب ارشای تذاثیشی خبف  ٞب پیؾ ػبوٙبٖ ایشاٖ ثب ٟٔبستی ٚیظٜ اص آٖ ثٟشٜ رؼتٝ ا٘ذ ٚتذاثیش ثٝ وبس سفتٝ ٔی ثبؿذ وٝ ػبَ

ا٘ذ. دس ایٗ ٍی ثب الّیٓ اص آٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜٞب ٚ ٔٙبثـ عجیقی ثٝ خلٛف خٛسؿیذ ٚ ثبد ٚ ٕٞبٞٙصٔیٙٝ اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص ا٘شطی

 ای ٔی ؿٛد ٚ ػپغ ثب ٍ٘بٞی ثٝ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ، ثٝ تذاثیشػقٝ پبیذاس ٚ عشاحی پبیذاس اؿبسٜٔمبِٝ ثٝ ٔجحج تٛ

ٔٙجـ اِٟبْ ٚ  صا ٞبی عجیقی، ثب ایٗ تفىش وٝ ایٗ تذاثیشْٛ ثشای اػتفبدٜ حذاوخش اص ا٘شطیا٘ذیـیذٜ ؿذٜ ػبوٙبٖ ایٗ ٔشص ٚ ث

 .[2]ٞبی آیٙذٜ ثبؿذ اؿبسٜ ٔی ؿٛداٍِٛیی دس عشاحی

 

 اّویت ٍ ضزٍرت:-2
ٔب ؿذٜ اػت، ِضْٚ تٛرٝ وـٛس أشٚص  ٞٛیتی وٝ ٌشیجبٍ٘ش ٔقٕبسیبی أشٚص رٟبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثحشاٖ ثیٞثب تٛرٝ ثٝ چبِؾ

بفج حفؼ ٔحیظ صیؼت ؿذٜ ٚ اص ػٛ ثػت صیشا اص یهٞبی ػبخت ٚ ػبص ثٙبٞبی ػٙتی ضشٚسیٞب، تفىشات ٚ سٚؽثٝ ا٘ذیـٝ

 .[3]ٌشد٘ذؾ فیضیىی ٚ آسأؾ سٚحی ػبوٙیٗ ٔیػٛ ثبفج ایزبد آػبیدیٍش

صٞبی ٔذسٖ اػت. ضشٚسی اػت تب ٖ ٔقٕبسی ثٛٔی ٚ ٘یبچبِؾ اكّی دس ٔقٕبسی ٔقبكش رٟبٖ أشٚص، لغـ استجبط ٔیب

ٕ٘ٛدٜ ٚ ثشسػی  یی ایؼتب ٚ پبیذاسٞبی اػتفبدٜ ؿذٜ دس ثٙبٞبی ػٙتی ثٛٔی ٞش ٔٙغمٝ سا ثٝ ٔٙضِٝ ٕ٘بدی اص ساٜ حُ ٞبسٚؽ

ٖٛ، ثٝ دِیُ ثٝ ٞبی ٘ٛیٗ وٙٛ٘ی تغجیك داد. ٞٓ اوٙطیه فلش حبضش ثب ٔفبٞیٓ ٚ ا٘ذیـٝٞبی تىِٙٛٛػپغ آٟ٘ب سا تٛػظ پیـشفت

ذٌی اص رّٕٝ ٔقٕبسی( دس ؿٟشٞبی ایٗ ٔشص ٚ ثْٛ، ٔقٙی ایشا٘ی ٘فشأٛؿی ػپشدٖ ٞٛیت تبسیخی ایشا٘ی ) دس تٕبٔی رٙجٝ ٞبی ص

صیؼت ٚ  سا وٕتش ٔی تٛاٖ یبفت، ثب فٙبیت ثٝ ایٗ أش، اص ٔٛاسد حبئض إٞیت دس ؿٟشٞب ٚ سٚػتبٞبی ایٗ وٟٗ ثْٛ ٚ ثش، ٔحیظ
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ٞبػت. دس صٔبٖ حبضش ثٝ دِیُ تجقیت اص ٔقیبسٞبی ص٘ذٌی ٔذسٖ، ایزبد ساحتی ٌشٔبیی ثٝ ٚػیّٝ بختٕبٖا٘شطی ٔلشفی دس ػ

ػبَ اص آؿٙبیی ثـش ثب ٞضاساٖ ، اٌش ٔـىُ ٘جبؿذ، وبس ػبدٜ ای ٘یؼت. خالكٝ ایٙىٝ ثب ٚرٛد ٌزؿت یغیش فؼیّ ٞبیا٘شطی

 -حشاستی "ٔب اص خٛاف اعالفبت فّٕی  ثّىٝ  ، ٔغّـ ٘یؼتیٓ ٞب ثٝ ا٘ذاصٜ وبفییطایٗ ٘ٛؿ ا٘ش یعجیقت، ٘ٝ تٟٙب دس ثبسٜ

ثٝ ٞش تمذیش، ثب ٚرٛد ایٗ ٕٞٝ ٔؼبئُ، أشٚصٜ ثبیذ دس حذالُ  ػبختٕب٘ی ثٝ ٔشحّٝ ثّٛك ٘شػیذٜ اػت.  ءٔلبِح ٚ ارضا "فیضیىی

ٝ ثٝ تٕبٔی ٔٛاسد ٌفتٝ ؿذٜ ثب تٛر فضبی ٕٔىٗ، خب٘ٝ ٞبیی ػبختٝ ؿٛد وٝ ٘یبص آػبیؾ ا٘ؼبٖ دس تٕبْ فلَٛ سا ثشآٚسدٜ ػبصد

أشٚصٜ وٕتش ثٝ ٔجحج ایؼتبپبیذاسی دس صٔبٖ ٌزؿتٝ تٛرٝ ؿذٜ ٚ اػتفبدٜ اص ایٗ اٍِٛٞب ٔی تٛا٘ذ ثشای سػیذٖ ثٝ یه پبیذاسی 

 .[4]صٜ ای دس خب٘ٝ ٞبی أشٚص ٔؤحش ثبؿذ. بػ

س ػبخت ٔحیظ ٔؼىٛ٘ی پیشأٖٛ اٚ ٞبی فشٍٞٙی ربٔقٝ ایشا٘ی، دیبثیٓ وٝ ػٕجُ اسصؽثب ثشسػی ٔقٕبسی ایشا٘ی دس ٔی

ربٔقٝ ٔی ثبؿذ؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔقٕبسی ایشا٘ی ایٗ ٞبی فشٍٞٙی ٚ ثبٚسٞبی تزّی یبفتٝ ٚ ایٗ ػبخت، ٔجیٗ ٞٛیت ٚ اسصؽ

پیٛػتٍی تشویت ٚ ا٘ؼزبْ  ٕٞچٖٛ فشًٞٙ ربٔقٝ ایشا٘ی، دسٖٚ پزیش ٚ پزیش٘ذٜ اػت ٚ اِمب وٙٙذٜ احؼبع تقّك خبعش، 

 .[5]اػت ایٚ پبیذاسی ػبصٜ اثقبد ثب وبسوشدتٙبػت  ،ٔتقبدَ
 

 اّذاف -3

اوٖٙٛ صٔبٖ آٖ سػیذٜ وٝ ثٝ ٔقٕبسی ایشاٖ، ٘ٝ كشفب ثٝ ٔخبثٝ آحبس تبسیخی ٚ ثبػتب٘ی ثّىٝ دس حىٓ آحبسی ٍ٘شیؼت وٝ سٚح 

ٙتی ایشاٖ ثٝ فٙٛاٖ ِزا ؿٙبخت ٔقٕبسی ػ. ٞٙشٔٙذاٖ ٔقبكش ثبؿذٔقٕبساٖ ٚ  ؾص٘ذٜ ٚ پبیذاس دسٖٚ آٖ ٞب ٔی تٛا٘ذ اِٟبْ ثخ

. ٕٞچٙیٗ ثب ثشسػی ساٞىبسٞبی ا٘ذیـیذٜ ؿذٜ دس ٔقٕبسی ػٙتی ٚ ، ضشٚسی اػتٔقٕبسی پبیذاس ؿىُ ٌشفتٝ اص ی وبُٔ ارّٜٛ 

اص ا٘شطی ٞبی پبن ٚ عجیقی اػتفبدٜ  ٌبسا٘ی وٝ ثـش ٘بٌضیش ثٛد كشفبًی دس ٔلشف ا٘شطی، ثٝ ٚیظٜ دس سٚصثٛٔی، ثب ٞذف كشفٝ رٛی

ٞبی ا٘تخبة ؿذٜ دس لذیٓ سا ثب ٘یبصٞب ثب پیـشفت تىِٙٛٛطی، ٔی تٛاٖ سٚؽ. أشٚصٜ آٔٛص٘ذٜ خٛاٞذ ثٛدٕبسی أشٚص وٙذ، ثشای ٔق

 .[5] ٞبی پبن ثشای حفؼ ٔحیظ صیؼت ٕٞت ٌٕبؿتب اػتفبدٜ ثٟیٙٝ ٚ ٔٛحش اص ا٘شطیٚ ؿشایظ سٚص تغجیك داد ٚ ث

 

 فزضیِ ٍ پزسص -4
 پبیذاس ثبؿذ ٚ ثٝ چٝ كٛست ثٝ ایٗ ٘یبصٞب پبػخ ٔی ٌٛیذ؟ایؼتبای اص یه ٔقٕبسی ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ ٔی تٛا٘ذ رّٜٛآیب 

 چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ اص اٍِٛٞبی ٔقٕبسی پبیذاس دس خب٘ٝ ٞبی ػٙتی دس ٔقٕبسی ٔؼىٛ٘ی أشٚصی اػتفبدٜ وشد؟

 ٘حٜٛ ثىبسٌیشی ٔلبِح ثٛٔی ٚ فٙبكش الّیٕی دس ساػتبی كشفٝ رٛیی ا٘شطی ثٝ چٝ كٛست ٔی ثبؿذ؟

ٞب، وبٞؾ ػغٛح خبسری دس ثشاثش تبثؾ آفتبة، ایزبد اؽ اص عشیك ػمفایشاٖ، ثشاػبع ٔٛلقیت رغشافیبیی ٔقٕبسی ػٙتی دس

ب ٞش ٔٙغمٝ، ثبدٌیشٞب ٚ صیش صٔیٗ ٞب، حیبط ٔشوضی، ربٖ پٙبٜ ٞبی ػبیٝ ٌؼتش، پٙزشٜ ٞبی سٚثٝ ثػبیٝ ثبٖ ٞبی ٔتٙبػت 

وٙذ وٝ ثٟتشیٗ آػبیؾ فضبی داخّی سا ... چٙبٖ ثب ٔحیظ خبسد ٔمبثّٝ ٔیبس ٚ.آفتبة، ا٘تخبة ٔلبِح ٔٙبػت ػمف، دیٛاس ٚ ا٘ج

 .[7]ػبصدثش ٚ آِٛدٜ وٙٙذٜ أىبٖ پزیش ٔی ی ا٘شطیٞبی پیچیذٜثذٖٚ اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ

ٖ دس حذ ا٘ؼب٘یبص دٞذ ٍ٘شؽ الّیٕی ٔغشح اػت. ثب ٍ٘شؿی الّیٕی، سٞبیی وٝ ٔقٕبسی پبیذاس اسائٝ ٔیدس ثؼیبسی اص ساٜ وب

ٞبی ٟٔٓ ٔقٕبسی ایشا٘ی ٔی یىی اص پبیٝ یبثذ. تٛرٝ ثٝ ؿشایظ الّیٕیبصٔٙذ آػبیؾ آة ٚ ٞٛایی تمّیُ ٔییه ٔٛرٛد خبوی ٘ی

ت ای اص فٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ، وٝ یىی اص آٖ ٞب الّیٓ اػت. دػت دس دػؿٛد. دس ایٙزب ٔزٕٛفٝثبؿذ. أب ٕٞٝ چیض ثٝ آٖ ختٓ ٕ٘ی

وٙذ ٚ سا حغ ٔیٚ پبیذاس دٞٙذٜ وٝ ا٘ؼبٖ، حضٛس دس یه فضبی آػبیؾػبختٝ اػت. ثٝ عٛسی سا ٔیٞٓ دادٜ ٚ ؿىُ ٟ٘بیی ثٙب 

 .[8]وٙذٞبی ثؼیبسی سا دسیبفت ٔیبٖ دس دسٖٚ آٖ فضب، پیبْٕٞضٔ
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 رٍش تحمیك -5
 وبسثشدی ٛؿ٘ اص ٞذف ٘ؾش اص ٚ ثٛدٜ تغجیمی ای ٔمبیؼٝ ٚ تحّیّی -تٛكیفی ٔبٞیت، ِحبػ ثٝ پظٚٞؾ، ایٗ دس تحمیك سٚؽ

 اػتفبدٜ ایوتبثخب٘ٝ سٚؽ اص  )٘بٔٝ ٞب پبیبٖ ٔمبالت، ٞب، وتبة ( اػٙبدی ٞبی دادٜ ٌشدآٚسی رٟت پظٚٞؾ، ایٗ دس. ثبؿذ ٔی

ٞبی پبیذاسی ٔقٕبسی ٚیظٌی اثتذا پظٚٞؾ ایٗ دس. اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ثٟشٜ ٘یض ٔیذا٘ی ثبصدیذ اص تحمیك ضشٚست ثٝ ثٙب ثٝ ٚ ؿذٜ

  ػپغ ساٜ وبسٞبیی سا دس ثٟجٛد ویفیت پبیذاسی دس ٔقٕبسی أشٚص اسائٝ خٛاٞیٓ داد. ٚ ٌشفتٝ سلشا تٛرٝ ٔٛسد ٌزؿتٝ

 

 تَسعِ پایذار -6
 وبٖ٘ٛ دس سا ٔشدْ وٝ اػت ٘ٛیٙی اٍِٛی وبسٌیشی ثٝ ٔؼتّضْ ، تٛػقٝ أٙیت ٚ پبیذاس تٛػقٝ فشاٌیش چبِؾ ثٝ پشداختٗ

 ٔالحؾبت ثش ِٔجتٙی تٛػقٝ اػبع ثش ثبیذ(  ٔلشف) ٔشدْ ایٗ سٚصٔشٜ یص٘ذٌ ٘یبصٞبی آٖ تجـ ثٝ ٚ دٞذ لشاس تٛػقٝ فشآیٙذ

 ثذٖٚ ،آٚسدٔی ثش سا حبضش ٘ؼُ ٔختّف ٘یبصٞبی وٝ فشآیٙذی فٙٛاٖ ثٝ پبیذاس تٛػقٝ ٔفْٟٛ ثٝ تٛرٝ ثب . ؿٛد ثشآٚسدٜ اوِٛٛطیه

 دس ؛اػت ثشخٛسداس خبكی حؼبػیت اص پزیش ٖپبیب ٚ ٔحذٚد ٔٙبثـ اص اػتفبدٜ آیذ،  ٚاسد خّّی آیٙذٜ ٘ؼُ ٘یبصٞبی تبٔیٗ دس آ٘ىٝ

 ثٝ) ا٘شطی ٔیبٖ ایٗ دس  .داسد صیبدی فبكّٝ پبیذاس تٛػقٝ ٔفبٞیٓ ثب( ایشاٖ دس ثبالخق) أشٚص ربٔقٝ سفتبسی اٍِٛی وٝ كٛستی

 تشیٗشا٘یثح سا ا٘شطی ٔجبحج ایٙىٝ وٕب .اػت ثشخٛسداس خبكی اصحؼبػیت آٖ تبٔیٗ ٚ (أشٚص د٘یبی ٌشدا٘ٙذٜ ٚ ٔحشن فٙٛاٖ

 تٟیٝ تزذیذ٘بپزیش ٔٙبثـ اص ٘یبص ٔٛسد ا٘شطی لؼٕت تشیٗثیؾ ایشاٖ دس وٝ حبِی دس .ا٘ذدا٘ؼتٝ پبیذاس تٛػقٝ ٘ؾبْ دس ٔغشح ٔٛاسد

 .[9]ؿٛدٔی احؼبع ؿذت ثٝ ا٘شطی ٔلشف ٚ تبٔیٗ ٔذیشیت ٚ ٔذت ثّٙذ سیضیثش٘بٔٝ ثٝ ٘یبص  ،ؿٛد ٔی

دػتیبثی ثٝ اػتب٘ذاسدٞبی ثبالی ویفیت،  ، ٚای ٔی یبثٙذبختٕبٖ إٞیت ٚیظٜٞبی داخّی ػعشاحی پبیذاس ویفیت فضبدس 

تشیٗ اٞذاف ٔقٕبسی پبیذاس اػت. عشاحی اص ٟٔٓوٝ دس ٚالـ ػالٔت ا٘ؼبٖ ٞب سا تبٔیٗ ٔی وٙذ ٚ ایؼتبپبیذاسی آػبیؾ  ،أٙیت

ٍی ثب عجیقت اػت. ثٟشٜ ٌیشی اص تفىش عشاحی اػت وٝ اػبع آٖ ٕٞبٞٙ پبیذاس دس فشكٝ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی یه سٚؽ دس

ٌـبی دػتیبثی ثٝ عشاحی پبیذاس خٛاٞذ ثٛد. ٔقٕبسی پبیذاس تشویجی چٙذ اسصؿی ٌزؿتٍبٖ دس ثٟجٛد ویفیت ٔقٕبسی، ساٜتزبسة 

ٚ ثٝ فجبستی عشاحی ٚ ػبصٜ ػت، ، ػیبی، ارتٕبفی: صیجبیی ؿٙبػی، ٔحیغ ٞبیتٛاٖ ثٝ رٙجٝوٝ اص آٖ رّٕٝ ٔی داسددس ثشسا 

 .پشداخت ػبصی ٕٞبًٞٙ ثب ٔحیظختٕبٖػب
  

 ایزاى سٌتی هعواری ٍ سٌت -7
 ٚ عجیقت ا٘ؼبٖ، ایشا٘یبٖ ٔقٙٛی دیذٌبٜ دس. اػت ایشاٖ ػٙتی ٔقٕبسی ؿٙبخت ٔجٙبی ٔقٕبسی ٚ عجیقت ا٘ؼبٖ، ٔیبٖ پیٛ٘ذ

 ثّىٝ ثخـیذٜ، اػتٕشاس ٚ ٚحذت ایشاٖ ٔقٕبسی ثٝ تٟٙب ٘ٝ ٔفْٟٛ ایٗثٝ دیٗ ٔی ثبؿذ.  ٔتىی وبٔال ٚرٛدی حیج اص ٔقٕبسی

 ٔبدیِ تزّی وٝ ثبؿٙذ ٔی غیشٔبدی ٚ ٔزشد ٔفبٞیٕی ایشاٖ، ػٙتی ٔقٕبسی اكَِٛ .اػت ثٛدٜ ٞٓ آٖ فبعفی ٔبٞیت ػشچـٕٝ

 اػتحىبْ، تذاْٚ، دیشپبئی،؛ پٛح أشیىبیی پشٚفؼٛسٔـٟٛس ؿٙبع ؿشق. اػت ثٛدٜ ٔتفبٚت ٔختّف، ٔىب٘ی ٚ صٔب٘ی ؿشایظ دس آٟ٘ب،

 دا٘ؼتٝ ایشا٘ی ٔقٕبسی ٞبیٚیظٌی اص سا ا٘ؼب٘ی سٚح حشٔت پبػذاسی ٚ ٞبآییٗ افتمبدات، ثٝ ؿذیذ تٛرٝ ،ؿٙبػی صیجبئی

 دس خذاٚ٘ذ رب٘ـیِٗ سا ا٘ؼبٖ وٝ اِٟی ثیٙی رٟبٖ داسد؛ اٚ ثیٙی رٟبٖ دس سیـٝ ایشا٘ی ٔقٕبسی ؿذٜ ٟ٘بدیٙٝ اكَٛ. [01]اػت

 ای ٔمذٔٝ اٚ ٔبدی حیبت وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ وشدٜ، ثیبٖ سٚحب٘ی ٚ ٔقٙٛی تٔمٛال دس سا اٚ حیبت اٞذافِ ٚ ٕ٘بیذ ٔی ٔقشفی صٔیٗ

ذ.اص ثبؿ ٔی ػبص٘ذٜ ٚ ٌشا وٕبَ استجبعی عجیقت، ٚ ٞؼتی رٟبٖ ثب ا٘ؼبٖ استجبط .[00]ثبؿذ ٔی ربٚدا٘ی حیبت ثٝ ٚكَٛ ثشای

 ثب ٕٞضیؼتی ٕٞىبسی، صٔیٗ، شاٖفٕ فؼبد، اص ارتٙبة تٛاضـ، اكالح، خذا، ثٙذٌی صٔیٗ، دس ا٘ؼبٖ فقبِیت ٚ ٔـی ،اكَٛ ایٗ

 .اػت ؿذٜ ٔقشفی اػشاف اص پشٞیض ٚ عجیقت
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 سٌتی خاًِ ّای هعواری ٍ پایذاری هفاّین -8
 ٞٛیت خب٘ٝ. اػت ثٛدٖ "خلٛكی" ٚ "ؿخلی" آٖی  ٔـخلٝ ٚ ػتا ٞبا٘ؼبٖ اص وٛچىی ٌشٜٚ یاػتفبدٜ ٔٛسد خب٘ٝ

 لبثّیت ثب پزیش، ا٘قغبف أٗ، ٚ ساحت ػبِٓ، خب٘ٝ ٞبی. آٚسدٔی رٛدٚ ثٝ سا وٛچىتشی رٟبٖ ٚ ثخـذٔی سا تحىیٓ ا٘ؼبٖ خبف

 ٚ ضبیقبت آِٛدٌی اص رٌّٛیشی ثشای ییساٞىبسٞب اسائة ثب ٌشفتٝ ا٘ذ لشاس تٛرٝ ٔٛسد ٘یض رضئیبت دس وٝ فضب یب ٌؼتشؽ تغجیك

 ٚارذ ایشاٖ ػٙتی ٔقٕبسی .ٞؼتٙذ پبیذاس خب٘ٝ ٞبیی تزذیذپزیش ٞبیا٘شطی اص ثٟشٜ ثشداسی ٚ ا٘شطی ثٝ وٓ ٘یبص ٚ ثب عجیقت ٕٞشاٜ

 وبسثشد خلٛكبً ٚ ٞبا٘ٛاؿ ا٘شطی اص اوِٛٛطیه ثشداسیثٟشٜ ٚ ا٘شطی اص ثٟیٙٝ یٜاػتفبد ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبیؿیٜٛ دس فشاٚاٖ ثؼیبس ٞبیاسصؽ

 صیؼت فبِی وبسثشد داسای خبن ٚ آتؾ( )یب خٛسؿیذ ٞٛا، آة، -آییٙی ٚ فّؼفی اسثقة فٙبكش ٕٞة. اػت صیبٖثی ٚ پبیذاس ٞبیا٘شطی

 .[01]اػت ثٛدٜ ایشاٖ ٔقٕبسی ٚ ٔذ٘یت دس ٔحیغی

ٞبی فشًٞٙ ایشا٘ی وٝ خٛد ّٟٔٓ اص رٟبٖ ثیٙی اػالٔی، اػتٛاس ٔی اكَٛ ٔقٕبسی ایشا٘ی ثش پبیٝ اسصؽثٝ عٛس ارٕبِی  

 وٝ ٕ٘ٛد رؼتزٛ ثبیذ پبیذاسی ٔجب٘ی اص دػتٝ آٖ ثب سا ایشا٘ی ٔقٕبسی ػٙت تضبد ثّىٝ ،ثبؿذ ٚ تضاحٓ ٚ تخبكٕی ثب پبیذاسی ٘ذاسد

 چٙیٗ ٚ ٕ٘ٛدٜ تٛكیٝ سا رٟب٘یبٖ صیؼت ؿیٜٛ یىؼب٘ی وٝ تفىشاتی ٚ اكَٛ آٖ ثب وٙٙذ، ٔی ٘فی سا ربٔقٝ دیٙی ٚ فشٍٞٙی ٞٛیت

 ٔلبِح اص اػتفبدٜ ،)اػشاف(ثیٟٛدٌی اص پشٞیض .وٙٙذٔی لّٕذاد پبیذاسی رٕـ دس ؿذٖ داخُ ٚ پیـشفت ٚ تٛػقٝ الصٔٝ سا ایسٚیٝ

 ا٘شطی ٔٙبثـ ا٘تخبة عجیقی، ٔٙبثـ اص ٌیشیثٟشٜ سٚؽ ٚ ٘ٛؿ ثٝ تٛرٝ ٔٙبػت، اؿىبَ ٚ سً٘ ا٘تخبة ای، پبیذاسی ػبصٜ ثٛٔی،

 احؼبع آٖ، اص حبكّٝ ٘تبیذ ٚ ا٘ؼبٖ ٞبی فقبِیت ثش ٔؼّظ چتش ٚ ثٙیبد فٙٛاٖ ثٝ حیبت ٔبدی ٚ ٔقٙٛی رٙجٝ تّفیك ٔٙبػت،

 ٌشاییفشد ربی ثٝ رٕقی سٚح ثٝ تٛرٝ آٟ٘ب، اص ثٟتش ثشداسیثٟشٜ ٚ حفبؽت رٟت دس فبّٔی فٙٛاٖ ثٝ بٞبفض ٚ اؿیب ثش لبثّیت ا٘ؼبٖ

 .[0] دا٘ؼت ایشاٖ ٔقٕبسی پبیذاسی ٔقیبسٞبی اص تٛأٖی سا

 ّواٌّگی هعواری سٌتی ایزاى با اصَل پایذاری -9
ا٘ذ وٝ حذاوخش ٘ٛس آفتبة سا دس صٔؼتبٖ ىُ ٌشفتٝؿاكَٛ ٔقٕبسی پبیذاس ثٝ ؿشح صیش ثشاػبع ػبختٕبٖ ٞبی ػٙتی ایشاٖ، 

 آٚسد.ٔی ٚ حذاوخش ػبیٝ سا دس تبثؼتبٖ رٟت تبٔیٗ تٟٛیٝ عجیقی ٚ ایزبد آػبیؾ ثشای ػبوٙیٗ، فشاٞٓ 

 پزیش عشاحی ؿذٜ اػت. ٞبی غیش فؼیّی ٚ ٔٙبثـ تزذیذٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ ثشاػبع ػٛخت حفظ اًزصی: -1اصل

یٗ ٘ـیش فضبٞبی تبثؼتبٖ ٘ـیٗ ٚ صٔؼتبٖٔقٕبسی ثٛٔی ایشاٖ ٕٞؼبص ثب الّیٓ ثٛدٜ اػت وٝ تذاث ن:ّواٌّگی با اللی -2اصل 

 ا٘ذ.اص ایٗ دػتٝ

ػٙتی ثٛدٜ اػت.  آٚسد دس ٔقٕبسیایٗ ساػتب، اػتفبدٜ اص ٔلبِح ثْٛدس اػتٙبد ثٟتشیٗ  جذیذ:هَاد  کاّص استفادُ اس -3اصل

 دٜ اػت وٝ ایٗ ٘یض یىی اص اكَٛ ٔقٕبسی پبیذاس ثٛدٜ اػت.پزیش ٚ لبثُ ثبصیبفت ثٛایٗ ٔلبِح تزذیذ

دس ٔقٕبسی ػٙتی، تٕبْ الذأبت ٚ عشاحی دس ساػتبی تبٔیٗ ٘یبصٞب ٚ آػبیؾ ػبوٙیٗ  بزآٍردى ًیاسّای ساکٌیي:  -4اصل

 ثٛدٜ اػت.

ٙٝ ػقی داؿتٝ یٗ صٔیی ٔٙؾٕی ٘ذاس٘ذ ثٙبثشایٗ ٔقٕبس دس اخب٘ٝ ٞبی ػٙتی دس ایشاٖ ٞٙذػٝ ّواٌّگی با سایت: -5اصل

 ای ثؼبصد وٝ ثب صٔیٗ ٞبی ٘بٔٙؾٓ ٕٞبٍٞٙی داؿتٝ ثبؿذ.ٞب سا ثٝ ٌٛ٘ٝخب٘ٝ

ثٛدٜ اػت ثٝ  ٘بپزیشفؼ ػٛخت ٞبی فؼیّی ٚ ٔٙبثـ تزذیذ: ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ دس رٟت حفؼ ا٘شطی ٚ حگزاییکل -6اصل

ٌشایی ذ. ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت: اكُ وُبدٜ ٔی ٕ٘بیپزیش ثبد ٚ خٛسؿیذ ٚ ... اػتفٞبی ٔٙبثـ تزذیذٌٛ٘ٝ ای اص ربیٍضیٗ

 ٔقٕبسی پبیذاس وٝ احتشاْ ثٝ ٔحیظ صیؼت، فٛأُ فشٍٞٙی ٚ الّیٕی ٔی ثبؿذ. دس ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ تبٔیٗ ٔی ؿذٜ اػت.

بعك ثبیذ ایٗ ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ اص ثٟتشیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔقٕبسی پبیذاس ثٛدٜ اػت وٝ ٔقٕبساٖ أشٚص ثشای عشاحی دس ایٗ ٔٙ 

 .[02]عشاحی پبیذاس دػت یبثٙذثٝ  اكَٛ ٚ تذاثیش سا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛدٜ تب ثتٛا٘ٙذ 

-ثبؿٙذ. وبسثشد ٞٙذػٝ: ثٙبٞبی ػٙتی ایشاٖ ثب ػبختبسی ٔجتٙی ثش ٞٙذػٝ، داسای وبسآیی ثؼیبس صیبد ٔیپایذاری ایستا -7اصل

حُ ٕٔىٗ ثٝ ٔٙؾٛس تحُٕ ٞب ثٝ ٘ٛفی دس فلش خٛد تٟٙب ساٜٞب، ٌٙجذٞب ٚ ٔٙبسٜٞبی حزٕی رٕـ ؿٛ٘ذٜ دس استفبؿ ٘ؾیش تبق
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وٙذ وٝ ثٝ تٙبؽش صیجبیی ثش ٞبی صیجب سا ایزبد ٔیٞب ٚ فشْٞٙذػٝ یه دأٙٝ ٚػیقی اص تىٙیه ٘یشٚٞبی عجیقی ثٛدٜ اػت. ثبسٞب ٚ

 افضایذ.اػتحىبْ ثٙب ٔی

ٞبی ذٜ دیٛاسٞب، ػجه ػبصی عجمبت فٛلب٘ی ٚ ٞٙذػٝػّؼّٝ ٔشاتت فضبیی ثٙبٞبی ػٙتی ایشاٖ، ٔمبعـ ٔتغییش ٚ رٕـ ؿٛ٘

وٙٙذ ٚ ػختی ای رٟت تحُٕ ثبسٞبی رب٘جی سا پیذا ٔیؿٛ٘ذ، فّٕىشد ػبصٜٞب ٔیٔحیغی وٝ ارضای ػبصٜ ربیٍضیٗ خغٛط آٖ

اسی آٖ دس ی ایٗ ساٞىبسٞب ٔٛرت افضایؾ عَٛ فٕش ثٙب ٚ پبیذآٚس٘ذ وٝ ٔزٕٛفٝ٘ؼجتبً صیبدی ثشای فّٕىشد ػبصٜ ثٝ ٚرٛد ٔی

ی)ثٙبی( پبیذاس ثخـی اص ٔقٕبسی پبیذاس ٔحؼٛة ؿذٜ وٝ اٌش ٔتىی ثش . دس ثٙبٞب، ػبصٜ(1)ؿىُ  ٞبی ٔختّف ؿذٜ اػتػذٜ

ٕ٘بیذ ٚ ایٗ خغٛط دس ٚالـ ٔؼیشٞبی ا٘تمبَ ثبس ٞٙذػٝ ثبؿذ اص ٘ؾش ثیٙٙذٜ خغٛط ٘ؾبٔٙذ آٖ اِمبء صیجبیی، آسأؾ ٚ تقبدَ ٔی

 .[41]ٚ ٘یشٚ ٞؼتٙذ

 . سبک ساسی طبمات فَلاًی ٍ ٌّذسِ ّای هحیطی درگٌبذّا ٍ تاق ّا بِ هٌظَر تحول بارّا1ضكل 

 

 ّای اًتمال ٍ تبذیل اًزصی در طزاحی اللیویراُ -01

ٞبی ا٘تمبَ ا٘شطی ٚ حشاست ثٝ داخُ یب خبسد ػبختٕبٖ تٛرٝ خبكی سا ٔی دس ٔقٕبسی، خلٛكب ٔقٕبسی ٍٕٞبْ ثب الّیٓ، ساٜ

ا٘تمبَ ا٘شطی ثب تٛرٝ ثٝ أىب٘بت ٚ ؿشایظ خبف ٞش ٔٙغمٝ ثٝ ؿىُ تزشثی دس ٔقٕبسی ػٙتی ٔٛسد تٛرٝ ثٛدٜ  ٞبیعّجذ. ایٗ ساٜ

 ٞبی ا٘تمبَ ٚ تجذیُ ا٘شطی وٝ ٔجٙبی ثؼیبسی اص عشاحی ٞبی الّیٕی ٔقٕبسی لشاس ٔی ٌیش٘ذ، فجبست ا٘ذ اص:تشیٗ ساٜاػت. ٟٔٓ

 ّذایت اس طزیك تابص -الف

 ابِ جاییّذایت ّوزفتی یا ج -ب

 ّذایت هَلكَلی  -ج

 ّذایت ٍ جزیاى اس طزیك تبخیز -د

 

 تابص -01-0
 ؿشح ثٝ وٝ ا٘ذٌشفتٝ وبس ثٝ ٚ ا٘ذیـیذٜ ٘یٌٛ٘بٌٛ تذاثیش ػبختی، ٔقٕبساٖ ثب سٚیىشد ثْٛخٛسؿیذ حشاست ٔٙؾٛسوٙتشَ ثٝ

 .پشداصیٓٔی آٟ٘ب

 

 فطزدُ صَرت بِ هزکشی حیاط اطزاف در خاًِ ساخت -0 -01-0

 تٕبٔی. ؿذ٘ذٔی ٔتٕشوض ٔشوضی حیبط اعشاف دس اِحبلی ثخؾ ٞبی ٚ صٔؼتب٘ٝ ٚ تبثؼتب٘ٝ ثخؾ ٞبی ػٙتی قٕبسیٔ دس

  ثٝ ثؼتٝ  .ؿٛد خٛسؿیذ ایزبد ٌشٔبی ٚ ٘ٛس دسیبفت ثشای ٔتٙٛفی داخّی ٞبیٔحیظ تب ؿٛدٔی ػبختٝ حیبط اعشاف اضالؿ

 رٙٛثی ٞبیثخؾ ٔقٕٛالً. ؿٛ٘ذ اػتفبدٜ ٌٛ٘بٌٖٛ فلَٛ دس تٛا٘ذٔی حیبط ٌٛ٘بٌٖٛ رٛا٘ت ثٛدٖ، آفتبة ٔقشم دس ٘ٛس ٚ  ٔیضاٖ

 ٘بٔیذٜ ٘ـیٗ صٔؼتبٖ ٘یض ؿٕبِی ٞبیثخؾ. ؿٛ٘ذٔی اػتفبدٜ تبثؼتبٖ دس ػبیٝ، حذاوخش ایزبد ٚ ثٛدٖ آفتبة ثٝ پـت دِیُ ثٝ

 ٞب،خب٘ٝ ایٗ ػبوٙبٖ دیٍش، بستفج ثٝ . (2)ؿىُوٙٙذ ٔی ٔىبٖ ٘مُ ؿٕبِی ٞبیثخؾ ثٝ ٞبصٔؼتبٖ دس ػبوٙبٖ وٝ چشا ؿٛ٘ذ،ٔی

 .[04]دٞٙذٔی تغییش ػبَ فلَٛ ثب ٔغبثمت دس ٚ ایٔٙغمٝ تغییشات ثب ٕٞبٍٞٙی دس سا خٛد ص٘ذٌی فضبی
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 [ًگارًذگاى]خاًِ بزجزدی ّا در کاضاى . 2ضكل

 

 طزاحی در هعواری عٌاصز اس استفادُ 0-2 -01

 دس عشف یه اص وٝ اػت چٛثی ػمف ٚ حفبػ داسای ٚ ثٛدٜ ثٙب ثیشٚ٘ی رذاسٜ ثٝ ٔتلُ ثبِىٗ كٛست ثٝ الف( فضای ًیوِ باس:

 دِیُ ثٝ دیٍش عشف اص ٚ وٙذٔی ٔحبفؾت آفتبة ٔؼتمیٓ تبثؾ اص سا دخٛ پـت ثؼتٝ فضبی ٚ ٌشفتٝ لشاس ثؼتٝ فضبی رّٛی

 ؽشفیت ثب بِحیٔل اص اػتفبدٜ .ؿٛدٔی رذاسٜ ایٗ دٔبی وبٞؾ ٔٛرت وٙٙذٔی ایزبد ثٙب خبسری ػغٛح سٚی وٝ ایػبیٝ

ؿٙبؿیش، . [05]سػب٘ذٔی حذالُ ثٝ سا خٛسؿیذ تبثؾ ٌشٔبی رزة أىبٖ ٘یض، ثبص ٘یٕٝ فضبی ایٗ ثذ٘ٝ دس ػجه ٚ وٓ حشاستی

ثبؿذ وٝ اص یه ػٛ ٔىب٘ی اػت ثشای اػتفبدٜ اص ٘ؼیٓ ٚ ثبدٞبی ٔغجٛؿ وٝ اص فضبی ٔیٕ٘ٛ٘ٝ خٛثی اص یه فضبی ٘یٕٝ ثبص 

ؿٛد ٚ اص ػٛی دیٍش فالٜٚ ثش آ٘ىٝ أىبٖ تٕبؿبی ٘ضدیه ثٝ فضبی فٕٛٔی سا ٔٙزش ٔی ٚ خلٛكی اتبق، دػتشػی ٔؼتمیٓ

. (3)ؿىُوٙذتبق ٞب اص ثیشٖٚ سا ٘یض ایزبد ٔیآٚسد، أىبٖ اتلبَ ٚ استجبط ادس فضبی فٕٛٔی ؿٟشی سا فشاٞٓ ٔی فقبِیت سٚصٔشٜ

 ٛٔی ٚ خلٛكی دس اػتفبدٜ اص ثبد سا فشاٞٓ آٚسدٜ ٚ ثٝ ٘ٛفی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ؿٙبؿیش، یه دس ٞٓ تٙیذٌی پیٛػتٝ فضبی فٕ

 .[07]ص٘ذ٘ذٌی فٕٛٔی سا ثٝ خلٛكی پیٛ٘ذ ٔیایٗ فّٕىشد الّیٕی ص

 [08]. ضٌاضیز بز جبِْ خارجی3ضكل

 

 دسیبفت آٖ رٛا٘ت دیٍش ثب ٔمبیؼٝ دس سا خٛسؿیذ ٘ٛس ا٘ظسی ٔمذاس ثیـتشیٗ اثٙیٝ ػمف وٝ آ٘زب اص ب( جاى پٌاُ سمف ّا:

 ػمف، ثشای ػبیٝ ٔبوضیٕٓ ایزبد ثب وٝ سػذٔی استفبؿ دس ٔتش 2 ثٝ ٞب ثبْ پٙبٜ ربٖ ایشاٖ، ٌشْ ٘ٛاحی دس اٚلبت ٌبٞی .ٙذوٙٔی

 .[09] (4)ؿىُدٞذ ٔی وبٞؾ حذالُ ثٝ سا حشاستی تبثؾ
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 [08]پطت هطبک ٍ بلٌذ پٌاُ جاى. 4ضكل

 ثٛدٜ افمی ثٙذ تبثؾ ٚالـ دس وٝ وـیذ٘ذٔی والفی ،پٙزشٜ ٚ دس ثبالی دس ٔقٕٛالً سا ؿىٗ آفتبة یب ثٙذ تبثؾ: ج( تابص بٌذ

 .[00]وشد٘ذٔی وٙتشَ سا فضب دسٖٚ ثٝ آفتبة ٚسٚد آٖ تٛػظ ٚ ٌفتٙذٔی ػشػبیٝ آٖ ثٝ اكغالحبً

 

 استفادُ اس اًذٍد گچ ٍ آّک بزای رٍکص ساختواى -3 -01-0
دیٛاس وبٞؾ یبثذ ٚ اص ی ثذ٘ٝشد ٚ دٔبی ؿٛد وٝ حذالُ رزة تبثؾ آفتبة كٛست ٌیٛؿؾ ػفیذ سً٘ ٔٛرت ٔیایٗ پ

عٛثت ٔمبْٚ . دس ٔمبثُ س1ٌچ ٚ آٞه داسای چٙذ خبكیت اػت :  .[04]ا٘تمبَ دٔبی صیبد ثٝ داخُ ػبختٕبٖ رٌّٛیشی ؿٛد

ا٘تمبَ آٖ . ثٝ دِیُ ػفیذ ثٛدٖ ٔٛرت ا٘قىبع تبثؾ خٛسؿیذ ؿذٜ اص ثبال سفتٗ دٔبی دیٛاس ٚ 2ؿٛد اػت ٚ ػشیـ تخشیت ٕ٘ی

 .[11] وٙذػبختٕبٖ رٌّٛیشی ٔیثٝ 

 

 ّوزفت یا جابِ جایی َّا -01-2
 . ٞؼت ٚ ثٛدٜ ٔقٕبساٖ تٛرٝ ٔٛسد ضشٚسی ٔٛالـ دس ػبختٕبٖ دس وٛساٖ ایزبد ٘یض ٚ ٕٞشفت عشیك اص ا٘شطی ا٘تمبَ

تقذادی اص  ثٝ وٝ اػت وشدٜ اػتفبدٜ ٞٛا فیضیىی خبكیت ایٗ اص ٞبی ٔختّفیثٝ ؿیٜٛ تزشثٝثشحؼت   ٘یض ایشاٖ  ػٙتی ٔقٕبسی

 .پشداصیٓٔی ٞبآٖ

 

 الیِ تک فضای اس گیزی بْزُ -0 -01-2

 تب ثٛد٘ذ ٔختّف ٞبی رجٟٝ دس ثبصؿٛٞبیی داسای ٚ داؿتٙذ دیذ ثبص فضبی ثٝ ػٛ دیٍش ٚ اص حیبط ثٝ ػٛ اصیه وٝ ٞبییاتبق

 داسای ثبیذ فضب ٞش ٞٛا، وٛساٖ ثشلشاسی إٞیت ِحبػ ثٝ وٝ چشا . (5)ؿىُ ثبؿٙذ اؿتٝد سا ٞٛا وٛساٖ اص وبُٔ ٔٙذی ثٟشٜ أىبٖ

 .[05](6)ؿىُثبؿذ ٔىؾ ٔٙغمٝ سد آٖ خشٚد ثشای ای دسیچٝ ٚ فـبس ٔٙغمٝ دس ٞٛا ثشای ٚسٚد ای دسیچٝ

 [7. استفادُ اس پٌجزُ ّای رٍ بِ باد ٍ پطت بِ باد)در همابل ّن( ]6ضكل       [10]ّای هختلفِْ. پالى باسضَّا در جب5ضكل
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 هعواری عٌاصز اس استفادُ -2 -01-2

 وٛساٖ اص ثٟتش اػتفبدٜ ثبفج وٝ اػت ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثٙب لّت دس ٔشوضی حیبط ٚرٛددسٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ،   :هزکشی حیاط(الف

 دیٍش عشف اص. ؿٛد ٔی وبػتٝ ٌشٔب ؿذت ٚ فشضی تٟٛیٝ اص حیبط ثٝ سٚ ٞبی پٙزشٜ وشدٖ ثبص ثب فضب ٞش دس .اػت ؿذٜ ٞٛا

 ٔی ٟٔیب آفتبة ٚ ػبیٝ خبكیت اص اػتفبدٜ ثب سا ٘ؼیٓ ایزبد أىبٖ ٔختّف تٙبػجبت ثب خبِی ٚ پش فضبٞبی پی سد پی لشاسٌیشی

 ثبفج ٚ وشدٜ فُٕ داخّی فضبٞبی ثشای ٞٛاوؾ ٔب٘ٙذ ثبص فضبی ایٗ وٝ ؿٛد ٔی ثبفج ٔشوضی حیبط صیبد ٔحلٛسیت ٚ ٕ٘بیذ

حیبط ٞؼتٝ ٔشوضی؛ فضبیی ثب ٘ؾٓ ٞٙذػی، دسٍٚ٘شا، ٔؼتمُ، ٔحٛسی ٚ ٔشوضی، ػش ٌـٛدٜ ٚ  .(7)ؿىُ ؿٛد ٌشْ ٞٛای خشٚد

سٚ ثٝ آػٕبٖ اػت. اثقبد حیبط تبثـ ا٘ذاصٜ صٔیٗ ٚ تٙبػجبت آٖ ، ٔتٙبػت ثب تقذاد ٚ ٘ٛؿ اتبق ٞبیی اػت وٝ پیشأٖٛ آٖ، ػبختٝ 

 .[07]ٔی ؿٛد

ذ، حیبط ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ؿذٜ ا٘ذ ٘ىشد ٔحیغی ثٝ ؿٕبس ٔی سٚوبٖ٘ٛ ٔشوضی خب٘ٝ ٚ فضبٞبی ارتٕبفی ثب سٚی ،حیبط

، دس فیٗ حبَ فشم آٖ ٘یض ٕ٘بیذتب دس عَٛ سٚص تبثؼتبٖ ػبیٝ الصْ سا ثشای فضبٞب فشاٞٓ ثٛدٜ وٝ داسای فشٔی ثبسیه ٚ وـیذٜ 

بط فالٜٚ ثش صیجبیی ثب ػبیٝ . حی(8)ؿىُثٝ ا٘ذاصٜ ای اػت وٝ دس صٔؼتبٖ ٞبی ػشد لبدس ثٝ دسیبفت تـقـقبت خٛسؿیذ ثبؿذ

خلٛكب دس ) وٙذ، دسرٝ حشاسات ٞٛاا٘ذاصی ٚ افضایؾ سعٛثت ٘ؼجی) ٚ ثشٚدت ٚ تجخیش( ثٝ ؿشایظ آػبیؾ فضبی آٖ وٕه ٔی

كجح( دس فضبی حیبط ٔیب٘ی ثؼیبس خٙه تش اص دسرٝ حشاست ٞٛا دس ثبالی حیبط ٚ ٕٞیٗ عٛس دس اعشاف ػبختٕبٖ 

 .[11](9)ؿىُاػت

 [12]، تصَیز سوت راستخاًِ ای در بَضْز. حیاط 7ضكل

 [11]چپ سوت، تصَیزهحل فعلی هیزاث فزٌّگی بَضْز -. حیاط هزکشی عوارت کاسرًٍی8ضكل
 

 
 [08]ضَدهی َّا کَراى بزلزاری ٍ سایِ ایجاد باعج سیاد هحصَریت- هزکشی حیاط اس همطعی: 9ضكل

 

چٛثی ٚ ؿٛد ٚ دٚس تب دٚس آٖ ثب وشوشٜ ٞبی ٘ؾش ٌشفتٝ ٔی ؼمف وٝ دس عجمبت دسفضبیی اػت غیش ٔحلٛس ٚ ٔ ب(تارهی: 

ایٗ فضب ٔب٘ٙذ ؿٙبؿیش دس عجمبت فٛلب٘ی لشاس داسد ِٚی تفبٚت آٖ ثب ؿٙبؿیش . [13](11)ؿىُؿٛدٌیش حلیشی پٛؿیذٜ ٔیآفتبة

ٞب سا ٘یض خبسری ٚ اتبق استجبعی ثیٗ فضبٞبیثبؿذ. عبسٔٝ ٘مؾ ٕ٘ب ٔیصدٌی دس ت وٝ ثش خالف عبسٔٝ ثٝ ؿىُ ثیشٖٚدس ایٗ اػ

یٛاٖ یب كفٝ دس ٔقٕبسی ایشا٘ی تٛاٖ ٕٞبٖ ا. عبسٔٝ سا ٔی(11)ؿىُؿٛد٘ـیٕٗ ٔٛلت فلّی ٘یض اػتفبدٜ ٔی داسد، اص آٖ ثٝ فٙٛاٖ

 .[14]ؿٕشدثش
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 [11]رای اسالهی بٌذر بَضْز، سوت راستهحل فعلی ضَ -. طارهِ در حیات هزکشی ساختواى اهیزیِ 11ضكل

 [11]، سوت چپفَلاًی بٌاّا ًوای در هسمف ٍ ًیوِ باس فضایی طارِّ، یا تزاس . 11 ضكل

 

ٞب سا ثٝ اػتفبدٜ ثٟتش اص وٛساٖ ٞٛا وشوشٜوٙٙذ. ثشای سٚد ٞٛا ثٝ داخُ فضب سا تقییٗ ٔیرٟت ٚ ٔیضاٖ ٚ ج( کزکزُ ّای چَبی:

 .[15](12)ؿىُٞبی آٖ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذأىبٖ تغییش صاٚیٝ پشٜ ا٘ذ وٝ٘حٛی ػبختٝ

 [12]. کزکزُ چَبی02ضكل
 

 .[00]داسد ٘مؾ ٚسٚدی پـت سٚؿٙبیی ٚ تأٔیٗ تٟٛیٝ دس ٚ ؿذٜ تقجیٝ خب٘ٝ ٚسٚدی ثبالید(رٍسى: 

فٛأُ ٔتقذدی دس ایزبد ایٗ سٚصٖ ٞب ٔٛسد ٘ؾش ثٛدٜ اػت. سٚصٖ دس تٟٛیٝ ٚ تبٔیٗ سٚؿٙبیی فضبی پـت ٚسٚدی ٘مؾ 

داد٘ذ وٝ فالٜٚ ثش سٚؿٗ وشدٖ ٞـتی لؼٕتی فب٘ٛع یب چشاغی پـت سٚصٖ لشاس ٔیْ . دس لذیٓ ٔقٕٛال ؿت ٍٞٙب(13)ؿىُداسد

 .[15]ٞب تٛػظ ؿجىٝ فّضی صیجبیی ٔحبفؾت ٔی ؿٛدسا ٘یض سٚؿٗ ٔی ٕ٘ٛد. سٚصٖ خب٘ٝ اص ٔقجش

 [07]تصَیز سوت راست  [17]، تصَیز سوت چپ . رٍسى باالی در ٍرٍدی13ضكل
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 دس ٔقٕٛالً ٚ اػت ٔشوضی حیبط ػغح اص ثبالتش آٖ ػمف وٝ اػت صیشصٔیٙی ٌشٔؼیشی، ٘ٛاحی ایشا٘ی ٞبی خب٘ٝ دسٍ(سزداب: 

 ػٕت ثٝ سا ٔشوضی حیبط ٞٛای ػشداة ػمف ٚ حیبط ػغح ٔبثیٗ ٞب پٙزشٜ .اػت ٌشفتٝ لشاس ٞب خب٘ٝ ٘ـیٗ تبثؼتبٖ ثخؾ

 ٔشعٛة ٚ خٙه ٔٛرت وٙذ،ٔی  ٛسفج فضب ایٗ اص وٝ ٘یض لٙبت یب صیشصٔیٙی رٛیجبس ٕٞچٙیٗ ٚ ٔی وٙٙذ ٞذایت ػشداة داخُ

 .[18](14)ؿىُؿٛد ٔی آٖ ؿذٖ

 

 [19] دسفَل عبذی یخاًِ همطعتصَیز سوت راست [09]س یک ضَداى، سوت چپ همطعی ا. 04ضكل
 

 ػٕت ثٝ تشٌشْ ٞٛای وٝ ٘حٛی ثٝ ثٛدٜ داخّی فضبٞبی ػبصیخٙه ثشای دیٍش حّی اٜس :هعوَل حذ اس باالتز ّای سمفس( 

-ٔی ٞٛا حشوت ثبفج ٔٛضٛؿ، ایٗ ٚ ؿٛدٔی ٚاسد داخُ ػٕت ثٝ تش پبییٗ تشاصی اص ٚ ثبصؿٛٞب اص تبصٜ ٞٛای ٚ وٙذٔی ثبالحشوت

 .[18]ؿٛد

 ٚ آة ػخت ؿشایظ ثب ایشا٘ی ػٙتی ٔقٕبسی تغبثك اص ثبسصی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٞؼتٙذ آٚسیؿٍفت وٙٙذٌبٖ تٟٛیٝ ثبدٌیشٞب،: بادگیز(ُ

 .سٚ٘ذیٔ ؿٕبس ثٝ عجیقی ػبصیخٙه تٛػظ ٞٛایی

 :د وش تفىیه كٛست دٚ ثٝ تٛاٖ ٔی سا ٞٛا زبییربث ایزبد ثب ثبدٌیش فّٕىشد وّی ثٙذی دػتٝ یه دس

 ٚصد(ٔی ثبد وٝ )ٚلتی ػبختٕبٖ داخُ ثٝ ثبد ٞذایت اِف(

 ٚصد(ٕ٘ی ثبد وٝ )ٍٞٙبٔی ثیشٖٚ ثٝ داخُ ٞٛای ة(خشٚد

 اِقُٕ فىغ اص ٚ ػبختٕبٖ دسٖٚ ثٝ خٛؽ ٞٛای وـب٘ذٖ ثشای ثبد ٚصؽ اص وٝ ؿذٜ ٟ٘بدٜ پبیٝ ایٗ ثش اكٛال ثبدٌیش وبس عشص

 رٟت ثش فٕٛد فٕٛٔبً وٝ داسد ٚرٛد ٔٙبفزی ثبدٌیش سأع دس .ؿٛد اػتفبدٜ آِٛدٜ ٚ ٌشْ ٞٛای سا٘ذٖ ثشای ٔىؾ یقٙی آٖ ٘یشٚی

 ٌیش٘ذ ٚ ٔی لشاس تفـبس ٔخج تحت ثبد ثٝ سٚ ٔٙبفز ٌیشد ٔی لشاس ثبد ٔؼیش ثبدٌیش دس ٚلتی ؿٛ٘ذ ٔی ػبختٝ غبِت ثبد ٚصؽ

 .[00](15)ؿىُؿٛد ٔی ایزبد ٔٙفی فـبس ثبد ثٝ پـت ٔٙبفز دس ثبِقىغ،

دٞٙذ. ثیشٖٚ فشایٙذ تٟٛیٝ سا ا٘زبْ ٔی ٞب ٚ سا٘ذٖ ٞٛای ٌشْ ٚ آِٛدٜ ثَٝ رشیبٖ ٞٛای ٔغجٛؿ ثٝ داخُ اتبقثبدٌیشٞب ثب ا٘تمب

فبؿ صیبدی ٞؼتٙذ. ثبدٌیشٞب ٘ٝ تٟٙب فبّٔی ٔؤحش دس احؼبع ٞب تبثقی اص رٟت ٚصؽ ثبد ثٛدٜ ٚ ٔقٕٛال داسای استؿىُ ثبدٌیش

بدٌیشٞب ٚ آة رٟت ػشٔبیؾ (. اػتفبدٜ اص ث6ؿذ٘ذ) تلٛیشذٜ دس صیجبیی فیضیىی ؿٟش تّمی ٔیآػبیؾ، ثّىٝ فبُٔ تقییٗ وٙٙ

غی، دس رٟت ثٟشٜ پزیش ٚ ٘ذاؿتٗ آِٛدٌی صیؼت ٔحیٞبی تزذیذطیٞب، فالٜٚ ثش اػتفبدٜ ٚ كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ا٘شػبختٕبٖ

 .[21](16)ؿىُثشداسی اص آة دس ساػتبی دػتیبثی ثٝ اكَٛ پبیذاس ؿٟشی ثٛد٘ذ
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 [20] آب اًباری با دٍ هخشى ٍ ّفت بادگیز یشدی در حسیي آباد در ًشدیكی یشد .05ضكل

 [20]، سوت راستطزح اجوالی اس بادگیز سِ طزفِ خاًِ فزهاًذُ سزباسخاًِ در ارگ بن. 06ضكل

 

 هَلكَلی اًتمال -01-3
 ٌشٔبیی ٚیظٜ ؽشفیت. اػت ٔتش یه حذٚد ایشاٖ ٌشْ ٘ٛاحی خب٘ٝ ٞبی دس ٞبدیٛاس ضخبٔت : دیَارّا ضخاهت -0 -01-3

 . ٘یؼت تأحیشٌزاس حشاستی، ا٘ذن تغییشات وٝ ٔقٙبػت ثذاٖ ایٗ، ٚ ثٕب٘ذ ثبلی دیٛاس دسٖٚ حشاست تب ؿٛدٔی ٔٛرت خـت ثبالی

 داؿتٝ ٍ٘ٝ پبییٗ سٚص عی دس آٟ٘ب حشاست دسرٝ ٚ دٞٙذٔی دػت اص تبثؾ ٚ ا٘تمبَ عشیك اص سا ٛدخ ٌشٔبی دیٛاسٞب ؿت، عی دس

 ٚاػغٝ ثٝ ٚ وٙذٔی فُٕ حشاستی فبیك فٙٛاٖ ثٝ خبن عشیك ثذیٗ. وٙذٔی فشاٞٓ ػبوٙبٖ ثشای سا وبفی آػبیؾ ٚ ؿٛدٔی

 .ؿٛ٘ذیٔ ثٙب  ثیشٖٚ ٚ دسٖٚ دسرٝ حشاست اػتمالَ ٔٛرت حشاستی، ثبالی ؽشفیت

 : وشد روش تٛاٖ ٔی دیٛاسٞب ثٛدٖ لغٛس فّت فٙٛاٖ ثٝ سا فبُٔ دٚ

 ؿذٜ؛ ٔٙتمُ ٌشٔبی تأخیش صٔبٖ افضایؾ ٕٞچٙیٗ ٚ داخُ ثٝ اصخب٘ٝ ثیشٖٚ ٔحیظ ٌشٔبی ا٘تمبَ وبٞؾ :اِف

 .[11]ػبختٕبٖ اػتحىبْ ٚ ٔمبٚٔت افضایؾ :ة

 ثیٗ ٞٛای ٚ وٓ ثؼیبس ٞٛا حشاستی ؽشفیت. اػت ٌشْ ٛایٞ ٚ آة ثب ا٘غجبق اص دیٍشی سٚؽ: دٍپَستِ ّای سمف -2 -01-3

خٙه  دسٚ٘ی پٛػتٝ تبثؼتبٖ، دس ٚ ٔی یبثذ ا٘تمبَ داخُ ثٝ وٕتش ٌشٔب ثٙبثشایٗ، ٚ ٔی وٙذ فُٕ حشاستی فبیك ٔب٘ٙذ ثٝ پٛػتٝ دٚ

 .[21]ثٛد خٛاٞذ اصالیٝ خبسری تش

 ٚ ٌشْ ٔٙبعك دس ٚیظٜ ثٝ ٞب،ػبختٕبٖ تٛػظ حشاست رزة ٞؾوب ثشای دیٍشی حُ ساٜ :گٌبذّا ٍ ّا طاق -3 -01-3

 فالٜٚ ثّىٝ اػت، ٔٙغجك ایػبصٜ دالیُ ٚ دػتشع دس ٔلبِح ثب تٟٙب ٘ٝ فشْ، ایٗ . ثٛد ٌٙجذٞب ٚ ٞبعبق اص اػتفبدٜ ایشاٖ، خـه

 ػبعـ ثشای آٟ٘ب وشٚی ٚ حذةٔ ؿىُ اٚالً صیشا اػت، ٔٙبػت ٘یض ا٘تمبِی حشاست وبٞؾ ثشای تشٔٛفیضیىی، دالیُ ثٛدٖ داسا ثش

 ٚ كجح ٍٞٙبْ ثٝ ٚ سٚص عی دس حب٘یبً . وٙذٔی تشآػبٖ ؿتس عَٛ د سا آٖ ؿذٖ خٙه ٚ اػت ٔٙبػت وبٔالً حشاستی تبثؾ وشدٖ

. (17)ؿىُوٙذٔی ایفب ٟٕٔی ٘مؾ ػمف حشاست دسرٝ وبٞؾ دس أش ایٗ ٚ اػت دیٍش ٘یٕی ػبیٝ دس ٌٙجذ اص ٘یٕی فلش

 آٖ ثش وٕتشی تأحیش حشاست تبثؾ ثٙبثشایٗ، ٚ ٌیشدٔی لشاس ثبد ٚصؽ ٔقشم دس ثٛد٘ؾ ثشآٔذٜ دِیُ ثٝ ٌٙجذی ػمف ٕٞچٙیٗ،

 [22]ًحَُ عولكزد بام لَسی در بزابز پزتَ خَرضیذ .17ضكل                         .[18]ٌزاسدٔی
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  هصالح اس استفادُ -4 -01-3

 ٕ٘ی رخیشٜ خٛد دس سا حشاست ٚ تٙذٞؼ وٓ حشاستی رشْ داسای وٝ ٔلبِحی اص اػتفبدٜ ،ٌشْ ٚ خـه الّیٓ دس:چَب(الف

 كحیح ؿت ثشای سٚص حشاست ٕ٘ٛدٖ رخیشٜ ٚ اػت حذ اص ثیؾ ٌشٔبی اػبػی ٔـىُ الّیٕی، ِحبػ اص. اػتتش ٔٙبػت وٙٙذ

 حشاست ٚ دٞذٔی ا٘تمبَ وٙذی ثٝ سا حشاست چٛة صیشا اػت ٔٙبعك ایٗ دس ٔلبِح ٘ٛؿ ثٟتشیٗ چٛة دِیُ ٕٞیٗ ثٝ. ثبؿذٕ٘ی

 سا د خٛ حشاست چٛة ؿت، دس خٙه ٘ؼجتبً ٘ؼیٓ ٚصؽ ثب ٚ ٔب٘ذٔی ثبلی چٛة یٚ رذاسٜ ػغح سٚی ثش سٚص دسعی ؿذٜ وؼت

 .[09]ؿٛدٔی اػتفبدٜ پٙزشٜ ٚ دس ثبْ، دس چٛة اص ٘تیزٝ دس دٞذٔی دػت اص

 حبفؾتٔ رٟت ٔٙبػجی پٛؿؾ ٔخّٛط ایٗ . اػت ؿذٜٔی اػتفبدٜ ػبختٕبٖ دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی رذاسٜ ثشای : گل کاُ (ب

 ثؼیبس آٖ پٛوی دِیُ ثٝ ٌُوبٜ ٞذایت ضشیت صیشا اػت، صٔؼتبٖ ػشٔبی ٚ تبثؼتبٖ ؿذیذ ٌشٔبی اص ػبختٕبٖ داخّی فضبی

ٔحبفؾت ٚ ثبفج  ػبختٕبٖ داخُ ثٝ دسصٞب اص ؿذیذ ٌشٔبی ا٘تمبَ ٔب٘ـ دیٛاس، خٛسدٖ تشن اص رٌّٛیشی ثب ٌُٚ وبٜ. اػت پبییٗ

 .[11]ؿٛد ٔی ػشٔبی احتٕبِی صٔؼتبٖ ػبختٕبٖ اص ٌشٔبی ؿذیذ تبثؼتبٖ ٚ 

 فبیك آٟ٘ب ٞبیپٛؿؾ ٔٛاسدی دس ٚ دیٛاسٞب ثٛدٖ لغٛس فّت ثٝ وٝ وشد اؿبسٜ ایٗ ثٝ تٛأٖی خـت ٔضایبی اص  :خطت(ج

 ثٝ ٚ داسد ثبالیی ٚیظٜ ٌشٔبیی ؽشفیت ٔشوضی حیبط ٔحٛعٝ ضخیٓ دیٛاسٞبی ثشفىغ، . آیذٔی ٚرٛد ثٝ ثشٚدتی ٚ حشاستی

 ٞٛا وٝ سٚص ٞبی٘یٕٝ دس ٚ تذسیذ ثٝ سا آٖ ٚ وٙذٔی رخیشٜ ؿت، عی دس سا ػشٔب وٝ وٙٙذٔی فُٕ حشاستی وٙٙذٜ ٜرخیش فٙٛاٖ

 تأحیشٌزاس ٘تٛا٘ذ حشاست دسرٝ دس وٛچه تغییشات ؿٛدٔی ثبفج خـتی دیٛاسٞبی ضخبٔت عشیك ثذیٗ. وٙذٔی آصاد ٌشْ اػت

 .[23]ثبؿذ

 

 تبخیز -4 -01

 ثشای ت.اػ ؿذٜ ٚیظٜ یتٛرٝ ثذاٖ ثٛٔی ٔقٕبسی دس وٝ اػت حشاست ٚ ا٘شطی ا٘تمبَ ٚ تغییش جذیُ،ت ٞبیساٜ اص یىی تجخیش

 :وشد اؿبسٜ صیش ٔٛاسد ثٝ تٛاٖ ٔی ٔخبَ

 تغییش، رٟت ٟٕٔی فبُٔ فٙٛاٖ ثٝ آة اص الّیٕی ٔقٕبسی دس. ؿٛدٔی ٞٛا ِغبفت ٔٛرت :ّافَارُ ٍ ًواّا آب -0 -01-4

 .[11]ؿٛدٔی اػتفبدٜ طیا٘ش رخیشٜ ٚ ا٘تمبَ تجذیُ،

 .یبثذٔی افضایؾ ٘یض ٔحیظ ٘ؼجی سعٛثت دسختبٖ، ٚػیّٝ ثٝ آة تجخیش ثب :  هزکشی ّایحیاط در سبش درختاى -2 -01-4

 تٛػظ تجخیش ا٘ذداؿتٝ اؽٟبس دا٘ـٕٙذاٖ ایٙىٝ وٕب ٔی وٙذ، وٕه ٔشوضی حیبط اعشاف داخّی فضبٞبی ػبصیخٙه ثٝ أش ایٗ

 (BTU )ػبفت ثیؼت ٔذت ثٝ ٔغجٛؿ تٟٛیٝ ٚػیّٝ یه وبسوشدٖ ٔقبدَ وٝ ٌزاسدٔی تأحیش ٞٛا یػبصخٙه دس دسخت یه

 وبٞؾ ثٝ ؿبیب٘ی وٕه ػبیٝ ٚ ثشي پش دسختبٖ ٚرٛد دیٍش عشف اص .اػت ٔقِٕٛی اتبق 11 ثشای سٚص یه ٔیّیٖٛ دس ٔیضاٖ

ٞبی تبثـی خٛسؿیذ ٔب٘ـ ػجض ثب رزة پشتٛ ٕٞچٙیٗ ػغٛح .[18] وٙذٔی آٟ٘ب ٔزبٚس دیٛاسٞبی ٚ حیبط دس ٌیشآفتبة ػغٛح

وٙٙذ. ا٘تخبة ٘ٛؿ یٗ دسختبٖ ٘مؾ ثبدؿىٗ سا ایفب ٔیؿٛ٘ذ. ٌبٞی ٘یض اشتٛٞب ٚ افضایؾ ٘بخٛاػتٝ ٌشٔب ٔیا٘قىبع دٚثبسٜ پ

 ..[00]ثؼتٝ ثٝ ٘ٛؿ ٞش الّیٓ ٘یض ٔتفبٚت اػت پزیشٖدسختبٖ ٕٞیـٝ ػجض یب خضا

 احش ثش تب پبؿیذ٘ذٔی آة آٖ ثش ٚ ؿب٘ذ٘ذپٛٔی ػفبَ یب حلیش ثب سا آٖ پیشأٖٛ وٝ اػت ثٛدٜ ای وّجٝ: خیطخاى -3 -01-4

 ثٝ ٚ ٔلٙٛفی آٖ ثبد ٚصؽ وٝ ٘یؼت خیـخبٖ ٕٞبٖ رض چیضی أشٚصی وِٛش حتی. ثىـب٘ذ دسٖٚ ثٝ سا خٙه ٞٛای ثبد ٚصؽ

 .[00]ؿٛدٔی ایزبد ثشق وٕه

 

 ساسی هصزف اًزصی طزاحی هعواری ٍ بْیٌِ -00
تٛرٝ ثٝ ٘ٛؿ عشاحی ٔقٕبسی آٖ  ٚسی ا٘شطی دس یه ػبختٕبٖ،بدٜ ٚ وٓ ٞضیٙٝ ثشای افضایؾ ثٟشٜوبسٞبی ثؼیبس ػیىی اص 

ثبؿذ. ایٗ أش دس ٌزؿتٝ ثٝ ثٟتشیٗ ٘حٛ تٛػظ ٔقٕبساٖ ٚ ؿٟشػبصاٖ ٔٛسد اػتفبدٜ ی ٔیطػبختٕبٖ دس رٟت وبٞؾ ٔلشف ا٘ش

ی ٔب٘ذٜ اص آٖ دٚساٖ ٞؼتیٓ وٝ ثذٖٚ اػتفبدٜ اص تزٟیضات ٌشٔبیـی ٚ ٞبیی ثٝ ربثٙبٚالـ ؿذٜ اػت؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔب ؿبٞذ 
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ا٘ذ ؿشایظ آػبیؾ حشاستی رٟت ٌیشی، تٙبػجبت ٚ ... تٛا٘ؼتٝػشٔبیـی ٚ تٟٙب ثب ثٟشٜ ٌیشی اص خلٛكیبت عشح ٔقٕبسی ؿبُٔ 

 سا ثشای ػبوٙیٗ خٛد ایزبد ٕ٘بیٙذ. 

بٞؾ ٔلشف ا٘شطی ثشای ٔٙبعك ػشد ٚ وعشح ٔقٕبسی دس رٟت ٌیشی اص حمیمبت كٛست ٌشفتٝ دس صٔیٙٝ ثٟشٜثشخی اص ت

ی ا٘شطی ثب وٕه عشح ٔقٕبسی ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ؿٟش تٟشاٖ حذٚد ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ پتب٘ؼیُ كشفٝ رٛیٌشْ ٚ خـه دس ایشاٖ 

 .[24](18 )ؿىُٚ ثبفج ایزبد پبیذاسی دس ٔؼىٗ أشٚصی ٔی ؿٛد.  دسكذ ٔی ثبؿذ 64دسكذ ٚ ثشای ؿٟش تجشیض  48

[24]ٍسوت چپ تبزیش  در ضْز تْزاى سوت راست پتاًسیل کاّص هصزف اًزصی با طزح هعواری .18ضكل  

 

ٞبی ٔقٕبسی وبٞؾ دٞٙذٜ ٔتٙبػت ثب آٖ ٚ اػتفبدٜ اص ؿیٜٛ ِزا ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد روش ؿذٜ تٛرٝ ثٝ الّیٓ ٚ عشاحی ٔقٕبسی

 ػبصی وـٛس تجذیُ ٌشدد.ٞبی ٔقٕبسی ٚ ؿٟش طی، ثبیؼتی ثٝ یه ضشٚست دس ػیبػتٔلشف ا٘ش

 

 ایستاپایذاری در هعواری سٌتی ایزاىاصل -02
ی ثٙبٞب ثٛدٜ وٝ ٔٛرت ٔب٘ذٌبسی ثشسػی اٍِٛٞبی ٔقٕبسی پبیذاس دس ٔقٕبسی ػٙتی ایشاٖ، ٔشٖٞٛ ػّؼّٝ ٔشاتت كحیح ػبصٜ

ٞبی ٔٙغمی فالٜٚ ثش اتخبر سٚؽ ایٗ ثٙبٞب تب فلش وٙٛ٘ی ؿذٜ اػت. ایؼتبپبیذاسی یه سوٗ ٟٔٓ دس ٔقٕبسی پبیذاس ثٛدٜ وٝ ثب

تشیٗ ایٗ ػّؼٝ ٞب ؿذٜ اػت. ٟٔٓثشداسی اص آٖٞب دس ٌزس صٔبٖ ثٟشٜحفؼ ٔب٘ذٌبسی ثٙب ثّىٝ ٔٛرت حفبؽت اص ربٖ ا٘ؼبٖ

 ٔشاتت ثٝ ؿشح صیش ٞؼتٙذ:

 ،اػتفبدٜ اصٔمبعـ ٔتغییش: ٘ؾیش دیٛاسٞبی ضخیٓ دسعجمبت پبییٗ ٚ وبٞؾ ضخبٔت دس عجمبت ثبال 

 ٜی اص دیٛاسٞبی ٔتمبعـ دس پالٖ، ثٝ ِحبػ افضایؾ ػختی ٚ ایٙشػی ثٙب،ٔٙذثٟش 

 ٝ٘پزیشی ٚ ٕٔب٘قت اص تشدؿىٙی ثٙب،ی ثبصؿٛٞب رٟت ؿىُثٝ وبسٌیشی ٞٙشٔٙذا 

 ٞبی ٔـجه، ثٝ ٔٙؾٛس وبٞؾ ٘یشٚی صِضِٝ،ٞب ثب ایزبد تبقٞبی ٌٙجذی ٚ تبقوبٞؾ رشْ پٛؿؾ 

 ٛاسٞب،ٞبی چٛثی رٟت ٟٔبس وٕب٘ؾ دیثىبس ٌیشی وؾ 

 ٞب(،ٞبی وــی)٘ؾیش ػبختبس چٟبستبلیافٕبَ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ثبسٞبی خبسد اص ٔحٛس ثٝ ٔٙؾٛس وبٞؾ تٙؾ 

 ثٙذ ػبصی ثٙبٞبی ٔشتفـ، رٟت ایزبد ٔب٘ـ ٘شْ دس ٔؼیش اػتفبدٜ اص ٔذَ ثٙبٞبی پّىب٘ی یب صیٍٛساتی ثٝ فٙٛاٖ پـت

 .[41]ٞب ٌٚٙجذٞبٞب، لٛعثبسٞبی سا٘ـی تبق
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بیاًگز استفادُ اس هماطع هتغییز، سبک ساسی در رئَس بٌا ٍ باسضَّا درسطَح باال بن گ. ار09ضكل  

 

 چٌذ بٌیادی بَدى هعواری گذضتِ -02

ٌشفت. ٔب٘ٙذ ؿقش حبفؼ پیثٝ ٚیظٜ دس ؿقش ی ٞٙشٞب ٔؼئّٝ چٙذ ثٙیبدی ثٛدٖ ٔقٕبسی ٌزؿتٝ سا ٔی تٛاٖ دس لّٕشٚ ٕٞٝ

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اػت. چٙب٘ىٝ دس ٞش ٔٛلقیتی ٔی تٛاٖ تبٚیُ آٖ دس صٔبٖ ٞب ٚ ٔىبٖ یش ٚوٝ فُّ ربٚدا٘ٝ ثٛدٖ آٖ لبثّیت تفؼ

فبِی صد ٚ ٌزؿتٝ ٚ حبَ ٚ آیٙذٜ سا اص خٛارٝ ؿیشاص پشػیذ. ؿبیذ دِیُ چٙذ ثٙیبدی ثٛدٖ ؿقش حبفؼ ایٗ ثبؿذ وٝ ثیبٖ حبفؼ 

ٞبی رذیذی ٞبی ٔختّف تبسیخی اسصؽس دٚسٜٞب دػت ٚ اص تشویت ایٗ ٔقٙبٞب ٚ اسصؽٞب ٚ ٔقٙبٞبیی چٙذ ٌب٘ٝ اٚارذ اسصؽ

ٞبی راتی وٝ احش ٍٞٙبْ اسصؽ خٛاٞذ ثٛد؛ یىی دػتٝ ی اسصؽآیٙذ. اٌش احشی چٙذ ثٙیبدی ثبؿذ، ایٗ احش داسای دٚ دػتٝ یذ ٔیپذ

ٚ احشی ا٘ذ ٜٞبی اِٚیٝ ٕٔضٚد ؿذٞبی افضٚدٜ عی ػذٜ ٞب وٝ ثب اسصؽٜ آٚسدٜ اػت ٚ دیٍشی دػتٝ ی اسصؽخٛد ثٝ ٕٞشا تِٛذ ثب

وٝ دس عشح ایٗ ٔؼزذ، اػتبد اهلل اؿبسٜ ٕ٘ٛد. تٛاٖ ثٝ ٔؼزذ ؿیخ ِغفٔیا٘ذ.  دس حٛصٜ ٔقٕبسی چٙذ ثٙیبدی ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ

اكفٟب٘ی ثٝ چٙذ ٘ىتٝ تٛرٝ داؿتٝ اػت وٝ اسصؽ ٞبی راتی احش٘ذ، ٔب٘ٙذ سفبیت تٙبػجبت دس داخُ ٌٙجذ خب٘ٝ، ٔمیبع ٔغجٛؿ 

ای ٞٙشٔٙذا٘ٝ ٘ٛس ؿذیذ ٘ٛسپشداصی ثؼیبس ثذیـ وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝبدا٘ٝ چشخؾ اص ٔیذاٖ ثٝ عشف داخُ ٔؼزذ، دس خبسد ٌٙجذ، حُ اػت

ٞبیی اص ٔقٕبسی ٔؼزذ ؿیخ ثخٛاٞیٓ دسعاٌش وٙذ ٚ...  حبَ ثب تٛرٝ ثٝ ؿشایظ أشٚص ا ثٝ ٘ٛس ٔالیٓ ٌٙجذ خب٘ٝ ثذَ ٔیٔیذاٖ س

یبثیٓ وٝ ٞبیی دیٍش ٘یض دػت ٔیوشدٜ اػت، ثٝ ٘ىتٝخّك وٝ اػتبد ٔقٕبس  ِغف اهلل ثٍیشیٓ، ثب وٕی تٛرٝ، افضٖٚ ثش ٘ىتٝ ٞبیی

ٚ اص آٖ احشی چٙذ ثٙیبدی ٔی ػبص٘ذ: ٔب٘ٙذ ػٕجِٛیؼٓ ٚ ٕ٘بد ٔحؼٛة ؿذٜ ٞبی ٚیظٜ ٔقٕبسی ٔؼزذ ؿیخ ِغف اهلل اسصؽ

ٚ ٕٞچٙیٗ داسی ٞٙذػٝ  یبثذیَٕٛ دس ػٙت ٔقٕبسی ایشاٖ رّٜٛ ٌٔشایی ٔقٕبسی ٔؼزذ وٝ دس وبسثشد آٌبٞب٘ٝ ی چٟبس تبلی ٔق

ٞبیی خبف وٝ ایٗ ثٙب سا یب وبسثشد ٘مؾٚ ػبختبس ػبصٜ ای ٔٙبػت دس ایٗ ٔؼزذ ٔی تٛا٘ذ دسػی ثبؿذ ثشای ٔقٕبسی أشٚصٔب.  

 دٞذ. پشداصی ٞضاسٜ ٞبی ٌزؿتٝ پیٛ٘ذ ٔیثٝ ٔقٕبسی ٚ ٘مؾ 

تٛاٖ ٔب٘ذٌبس ٍش آحبسی ٔقٕبسی سا، خب٘ٝ سا ٕ٘ی٘ٝ دی تٛاٖ ٔب٘ٙذ ؿقش ٔب٘ذٌبس فشم وشد، أباص ایٗ سٚ آحبس ٔزٞجی سا ٔی

خٛؽ تغییش ٚ پیٛػتٝ دػت "ٞش وٝ آٔذ فٕبستی ٘ٛ ػبخت "اٍ٘بؿت صیشا ٔقٕبسی خب٘ٝ ثٙب ثٝ عجیقت خبف آٖ ٚ ثٝ تقجیش 

 .[5]تزذیذ اػت
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 ًتیجِ گیزی -03

 ٘یض ػٙتی ٔقٕبسی اص ٌیشیثٟشٜ ثب تٛاٖ ٔی ، ذیذپزیشتز ٚ ٘ٛ ٞبیا٘شطی اص اػتفبدٜ ثبسٜ دس ٔقٕبسی سٚص ٔؼبیُ ثٝ تٛرٝ وٙبس دس

 یبفت دػت ، ثبؿذٔی پبیذاس تٛػقٝ اكّی اٞذاف اص وٝ صیؼت ٔحیظ ٞبیوبٞؾ آِٛدٌی ثٝ ٚ ٕ٘ٛد رٛییكشفٝ ا٘شطی ٔلشف دس

 ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ ٘تبیذ صیش سا ٔی تٛاٖ ٔذ ٘ؾش لشاس داد:ثب تٛرٝ ثٝ ثشسػی.

ا٘ذ ٚ تىشاس آٖ بی ثٛٔی دس صٔبٖ خٛد پبیذاس ثٛدٜٞثبؿذ، اٌش چٝ ٔقٕبسیش ػبصی ثٛٔی ٔٙبػت ٔیٙذ ثؼتٔقٕبسی پبیذاس ٘یبصٔ -

یبثی ثٝ اٍِٛٞبی ٔٙبػت ٔقٕبسی پبیذاس تٛا٘ذ دس دػتِٚی ؿٙبخت، تزضیٝ ٚ تحّیُ آٖ ٔی جبؿذ٘پبیذاس ؿبیذ ٞب دس صٔبٖ حبَ 

 ثشای صٔبٖ حبَ آٖ ٔٙغمٝ ٔفیذ ثبؿذ.

اكّی پبیذاسی ٞؼتٙذ ثٝ ٝ ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ وّیٝ فٛأُ ٔحیغی، ارتٕبفی ٚ التلبدی وٝ ػٝ فبُٔ فضبٞبی ٔقٕبسی ٌزؿت -

ا٘ذ وٝ فالٜٚ ثش پبػخ ٌٛیی ثٝ ٘یبصٞبی فّٕىشدی ٚ تبٔیٗ آػبیؾ حشاستی ػبوٙیٗ ٔؼبئُ ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙی ٘یض دس ٚرٛد آٔذٜ

 ٚ پـت ثبْ تبییذ وٙٙذٜ ایٗ ٔؼئّٝ ٞؼتٙذ.آٖ ِحبػ ؿذٜ اػت. فضبٞبیی ٔب٘ٙذ ؿٙبؿیش، تشاع، حیبط ٔشوضی 

ا٘ذ. تٛرٝ ثٝ حشیٓ ؿىُ ٌیشی ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ثٛدٜ ٞبی اكّیٔشدْ دس وٙبس ٔؼبئُ الّیٕی پبیٝ فشًٞٙ ٚ آداة ٚ سػْٛ -

س ٞب ٚ ٕٞبٍٞٙی دكذالت ٚ ثی سیبیی دس ٔقٕبسی خبٌ٘ٝشایی، ٌشایی دس فیٗ دسٖٚزبد ٘ٛفی ثشٖٚثٝ حفؼ حشیٓ خلٛكی، ای

 ػیٕبی ؿٟشی ثبفت ٍٕٞی سیـٝ دس فشًٞٙ ٔشدْ ٔٙبعك داسد.

ٞبی دیشیٙٝ بٍٞٙی ٚ ػبصٌبسی ثب عجیقت اص ػٙتوٕتشیٗ دخُ ٚ تلشف دس عجیقت، ثبصیبفت ٚ فذْ تِٛیذ صثبِٝ ٚ دسوُ ٕٞ -

 ٔقٕبسی ٌزؿتٝ ثٛدٜ اػت.

 ٞبیی وٝ ٔی تٛاٖ دس ٔقٕبسی أشٚص اص آٖ اػتفبدٜ وشد:ؿبخلٝ

  .عجیقی ٔغجٛؿ تٟٛیٝ ٚ ػشٔبیـی یؼتٓػ اص اػتفبد1ٜ-

 اػتفبدٜ ٔٛسد فضبٞبی ػبصیخٙه ٚ تٟٛیٝ دس آٖ اص ٌیشیثٟشٜ ٚ غبِت ثبد ٔخلٛكب الّیٓ ٞش ثبد اص دسػت اػتفبد2ٜ-

 .دستبثؼتبٖ

 .الّیٓ ثب ػبصٌبس ثٛٔی ٔلبِح اص اػتفبد3ٜ-

 .ؿٛدٔیٌیبٞبٖ وٝ ٔٛرت ِغبفت ٞٛا  ٚ آة اص ٔٙبػت اػتفبد4ٜ-

ٔختّف  فلَٛ دس خٛسؿیذ ٌشٔبیی ا٘شطی اص ثٟیٙٝ اػتفبدٜ ٚ آػٕبٖ دس خٛسؿیذ حشوت ثٝ تٛرٝ ثب اثٙیٝ ٔٙبػت یشیٌرٟت5-

 .ػبَ

 ٞب.ؿٛاداٖ ٚ ٞبػشداة ، ٞب صیشصٔیٗ چٖٛ فضبٞبیی دس تبثؼتبٖ ٚ صٔؼتبٖ دس خبن حشاستی ؽشفیت اص اػتفبد6ٜ-

 .ٞبػبیجبٖ ٚ ٞب ایٛاٖ چٖٛ اِحبلی فٙبكش اص اػتفبد7ٜ-

 .پبػیٛ ثٝ فٙٛاٖ حیبط ٔشوضی ثب تٛرٝ ثٝ ٔؼیش خٛسؿیذ ثشای حفؼ ٌشٔبی داخُ ثٙب اص اػتفبد8ٜ-

 پیؾ ثیٙی فضبٞبی وٓ إٞیت ٔخُ ا٘جبس ثٝ فٙٛاٖ فبیك حشاساتی دس رذاسٜ ٞب یب لؼٕت ٞبی ػشد ثٙب.9-

 ػبختٕبٖ ثٝ حذالُ وبٞؾ دٞذ. ٞب وٝ ا٘تمبَ حشاست سا ثٝ داخُٔلبِح ػبختٕب٘ی ٔتخّخُ دس رذاسٜ اػتفبدٜ اص 11-

 ؿٛد.ٕب ٚ فٛاسٜ وٝ ٔٛرت ِغبفت ٞٛا ٔی٘یشی آةثٝ وبسٌ 11-

 ثٝ وبسٌیشی ٞٙذػٝ ٚ ػبختبس ػبصٜ ای ٔٙبػت. -12

 فمُ ٚ تبسیخی یثٝتزش داؿتٗ ٕٞشاٜ ثٝ ثب ایشا٘ی ٔقٕبس . ٘یؼت وبُٔ ٌٝزؿت ٔقٕبسی ؿٙبختٗ ثذٖٚ پبیذاس، ٔقٕبسی ثٝ پشداختٗ

 صیبدٜ ٌٛ٘ٝ ٞش اص حبَ فیٗ دس ٚ ٍ٘شدٔی رب٘جٝ ٕٞٝ ٚ ربٔـ ایٌٛ٘ٝ ثٝ ػبختٕبٖ ثٝ خٛد، اص پیؾ ٞبی٘ؼُ ٔقٕبساٖ رٕقی

 ثب ٔتٙبػت ٚ عجیقت ٔؾبٞش ثب ٕٞبًٞٙ ٚ پیٛػتٝ ٔحیغی ایزبد ایؼتب پبیذاسی ٚ دس ٌزؿتٝ، . وٙذٔی پشٞیض سٚیصیبدٜ ٚ خٛاٞی
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 كٙقتی ص٘ذٌی ٞبیثبصتبة ٚ ٔذسٖ تىِٙٛٛطیه أىب٘بت اوٖٙٛ ثٛدٜ أب آػبٖ ٘ؼجتبً ٔشدْ، ٔیبٖ ربسی فشٍٞٙی ٚ ارتٕبفی سٚاثظ

 ثٝ یىذیٍش اص ٌؼؼتٝ چٙبٖ سا دٚسا٘ی دٚ ٚ ا٘ذداؿتٝ یتٛرٝ لبثُ تأحیشات ٌزؿتٝ ٔقٕبسی فضبی تِٛیذ سٚ٘ذ ؿىُ تغییش دس ؿذٜ

ٔمبِٝ ؿبیبٖ تٛرٝ اػت ایٗ اػت وٝ، ثیـتش  آ٘چٝ وٝ دس ایٗ سػذ.ٔی ٘ؾش ثٝ ثغ ٔـىُ وبسی آٟ٘ب پیٛ٘ذ وٝ ا٘ذآٚسدٜ ٚرٛد

ٞبی ٔختّف ٚ لذیٕی ایٗ ٔشص ٚ ثْٛ دس الّیٓ ؿٛد، دس ٔقٕبسی ػٙتیسی پبیذاس ٘ٛیٗ دس ایشاٖ ٔغشح ٔیاكِٛی وٝ دس ٔقٕب

ثب  ؿذٜ اػت. ایٗ ٕٞبٖ اكِٛی اػت وٝ دس فلش حبضش ثٝ فشأٛؿی ػپشدٜ ؿذٜ ٚ ثب دٚثبسٜ آفشیٙی ایٗ اكَٛ، ٔٙغجكسفبیت ٔی

 ٔقٕبسی ٔقبكش، سٚیىشد رذیذی سا دس ٔقٕبسی ٔقبكش ایشاٖ ایزبد خٛاٞذ ٕ٘ٛد. 
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