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 چکیدُ
 أا. ٌیشد ٔی لشاس ٚ٘ؾش تحث ٔٛسد خٟاٖ دس ٚعثیقت صیؼت ٔحیظ تا ٕٚٞؼاص پایذاس ٔقٕاسی تحث وٝ اػت ػاِی چٙذ

 وٝ تٛدٖ ایشا٘ی ِحاػ تٝ ٞٓ داسد، آؿٙایی ٔمِٛٝ ایٗ تا تاص دیش اص ایشا٘ی ٔقٕاس ٚ ایشا٘ی ا٘ؼاٖ  ٞؼتیٓ آٌاٜ وٝ ٕٞا٘غٛس

 تٛدٖ ٔؼّٕاٖ ِحاػ تٝ ٞٓ ٚ ؿٕشد٘ذ ٔی ٔمذع سا عثیقت ٚ ٕ٘ٛد٘ذ ٔی حفؼ آِٛدٌی اص سا ٌا٘ٝ چٟاس فٙاصش ایشا٘یاٖ

 ػایش اص تیؾ ٔقٕاسی ٌفت تٛاٖٚٔی  ٚٞؼت تٛدٜ ٚتمّیذ اِٟاْ ٔٙثـ ٕٞٛاسٜ عثیقت. ٌزاسد٘ذ ٔی احتشاْ عثیقت تٝ وٝ

 .اػت ٔشتٛط عثیقت تا ٞٙشی ٞای ؿاخٝ

 داؿتٝ اسصا٘ی سا ٔقٙٛی ٚ خؼٕی آسأؾ آٖ تٝ ٚ ساؿیفتٝ آٖ صیثایی ایٗ ٚ ٞاػت صیثایی ٌاٜ خّٜٛ ا٘ؼاٖ تشای عثیقت

 ،تا ٌیشد ٔی واس تٝ ٔقٕاسی فضای خّك دس سا آٖ عثیقت حمیمت ایٗ ٌشفتٗ ٘ؾش دس تا ایشا٘ی ٔؼّٕاٖ ٔقٕاس ٚ اػت

 خٛد تالؽ ٕ٘ٛدٜ ٕٞؼاص خٛد ٔٙغمٝ ٚالّیٓ اعشاف ٔحیظ تا سا صیؼت ٚفضای ٙات ٚخؼٕی ٔقٙٛی آسأؾ ایداد تش فالٜٚ

 ٚدس آٚسد تْٛ اصٔصاِح ٚاػتفادٜ تاد، ٘ٛس وٙتشَ تا آٖ ٔٙاػة رخیشٜ ٚ ا٘شطی ٔٙاتـ ٔصشف دس خٛیی صشفٝ ساػتای دس سا

 تٝ حاضش فصش دس وٝ اػت اصِٛی ٕٞا٘ا ایٗ ؿٛد ٔی ٌفتٝ پایذاس ٔقٕاسی أشٚصٜ وٝ آ٘چٝ تٙذد، ٔی تىاسدػتشع 

ٔماِٝ پیؾ سٚتٝ ٘مؾ وّیذی ٔصاِح ػٙتی دس خّك ٔقٕاسی پایذاس اؿاسٜ داسد. ایٗ پظٚٞؾ تا  اػت ؿذٜ ػپشدٜ فشأٛؿی

 ٔغاِقٝ ویفی صٛست ٌشفتٝ ٚ اتضاس ٌشد آٚسدی دادٜ ٞا،  ٔـاٞذات فیٙی ٚ ٔغاِقٝ ٔٙاتـ ٔىتٛب، اػٙاد ٚ ٔذاسن ٔی تاؿذ.  
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 هقدهِ -1
ا٘ؼاٖ اص دیش تاص وٝ تٝ ػىٛ٘ت سٚی آٚسد دس پی آٖ تٛدٜ تا ٔحیغی ٔٙاػة تشای ص٘ذٌی ٚ ػش پٙاٞی ایٕٗ تٟیٝ وٙذ. ِضْٚ 

اػىاٖ تـش ٘اٌضیش اص تقأُ اٚ تا ٔحیظ اعشافؾ ٚ الّیٓ ٔٙغمٝ ی ٔذ ٘ؾش تشای اػىا٘ؾ تٛدٜ اػت. تٙاتشایٗ یىی ٘خؼتیٗ پاػخ 

 [ 1حافؾت دس تشاتش ٘أالیٕات الّیٕی ٔشتٛط ٔی ؿٛد.]ٞای ٔقٕاسی تٝ ٘یاصٞای ا٘ؼاٖ، تٝ ٔ

تا ٍ٘اٞی تٝ تاسیخ تٕذٖ تـش دس ٔی یاتیٓ وٝ ٘ٛاحی خغشافیایی فأُ تقییٗ وٙٙذٜ ٔىاٟ٘ای صیؼت ا٘ؼاٖ ٔی تاؿٙذ ٚ 

یی تا ؿشایظ ػىٛ٘تٍاٟٞای تـش تا تىیٝ تش ؿشایظ الّیٕی ا٘تخاب ٔی ٌشد٘ذ ، أا تـش ٌاٞی ٘اچاس تٝ ػىٙی ٌضیذٖ دس ٔحیظ ٞا

حاد خٛی ٌشدیذٜ وٝ تا تٛخٝ تٝ ایٗ أش ػاصٌاسی ػاخت ٚ ػاص تا فقاِیت ٞای ا٘ؼاٖ ٚ تأیٗ آػایؾ ٚی حائض إٞیت ٔیٍشدد 

 ٚ ا٘غثاق ػاختٕاٟ٘ا تا ؿشایظ الّیٕی ػثة :

 تأیٗ آػایؾ فشد دس ٔىاٟ٘ایی وٝ آػایؾ تشای ٚی ٟٔیا ٘یؼت . -1

 یداد ٌشٔایؾ ٚ ػشٔایؾ تِٛیذی )ٔصٙٛفی(  داخُ ػاختٕاٖ ٔی ؿٛد.صشفٝ خٛیی دس ٔصشف ا٘شطی خٟت ا -2

خّٜٛ ٞای اصّی ٔقٕاسی تٛٔی، دس پاػخ ٌٛیی تٝ ؿشایظ الّیٕی خاف ٞش ٔٙغمٝ ؿىُ ٔی ٌیشد. ایٗ پاػخ دس دٚ ؿىُ ٘ؾاْ 

ٙغمٝ تا ؿٙاختی وٝ اص ٔٙذی ٚ لشاس ٌیشی فضا ٚ ٕٞچٙیٗ دس اػتفادٜ اص ٔصاِح ٔتٙاػة تا الّیٓ صٛست ٌشفتٝ اػت. ٔشدْ ٞش ٔ

لاتّیت ٞای ٔصاِح ٚ ػاخت ٔایٝ ٞا داؿتٝ ا٘ذ تا تٛخٝ تٝ ؿشایظ الّیٕی تْٛ خٛد الذاْ تٝ ػاخت ٚ ػاص ٔی وشد٘ذ. ایٗ ؿٙاخت 

ٔٙدش تٝ اػتفادٜ تٟیٙٝ اص أىا٘ات ٚ صشفٝ خٛیی دس ٔصشف ا٘شطی ٔی ؿذ وٝ خٛد یىی اص اصَٛ ٟٔٓ ٔقٕاسی پایذاس تٝ حؼاب 

 ٔی آیذ.

 ٕٞا٘غٛس أا. ٌیشد ٔی لشاس ٚ٘ؾش تحث ٔٛسد خٟاٖ دس ٚعثیقت صیؼت ٔحیظ تا ٕٚٞؼاص پایذاس ٔقٕاسی تحث وٝ اػت ػاِی چٙذ

 چٟاس فٙاصش ایشا٘یاٖ وٝ تٛدٖ ایشا٘ی ِحاػ تٝ داسد،ٞٓ آؿٙایی ٔمِٛٝ ایٗ تا تاص دیش اص ایشا٘ی ٚٔقٕاس ایشا٘ی ٞؼتیٓ  ا٘ؼاٖ آٌاٜ وٝ

 ٔی احتشاْ عثیقت تٝ وٝ تٛدٖ ٔؼّٕاٖ ِحاػ تٝ ٚٞٓ ؿٕشد٘ذ ٔی ٔمذع سا ٕ٘ٛد٘ذ ٚعثیقت ٔی حفؼ آِٛدٌی اص سا ٌا٘ٝ

 عثیقت تا ٞٙشی ٞای ؿاخٝ ػایش اص تیؾ ٔقٕاسی ٌفت ٚٔی تٛاٖ ٚٞؼت تٛدٜ ٚتمّیذ اِٟاْ ٔٙثـ ٕٞٛاسٜ عثیقت. ٌزاسد٘ذ

 .اػت ٔشتٛط

 اػت داؿتٝ اسصا٘ی سا ٚٔقٙٛی خؼٕی آسأؾ آٖ تٝ ٚ ساؿیفتٝ اٖ صیثایی ٚایٗ ٞاػت صیثایی ٌاٜ خّٜٛ ا٘ؼاٖ تشای عثیقت

 ایداد تش فالٜٚ ،تا ٌیشد ٔی واس تٝ ٔقٕاسی فضای خّك دس سا عثیقت آٖ حمیمت ایٗ ٌشفتٗ ٘ؾش تا دس ایشا٘ی ٔؼّٕاٖ ٚٔقٕاس

 صشفٝ ساػتای دس سا خٛد تالؽ ٕ٘ٛدٜ ٕٞؼاص خٛد ٔٙغمٝ ٚالّیٓ اعشاف تا ٔحیظ سا صیؼت ٚفضای ،تٙا ٚخؼٕی ٔقٙٛی آسأؾ

 تٙذد،آ٘چٝ ٔی ،تىاس دػتشع ٚدس آٚسد تْٛ اصٔصاِح ،تاد ٚاػتفادٜ ٘ٛس وٙتشَ تا آٖ ٔٙاػة ٚرخیشٜ ا٘شطی ٔٙاتـ ٔصشف دس خٛیی

 تا اػت أیذ ِزا اػت ؿذٜ ػپشدٜ تٝ فشأٛؿی حاضش فصش دس وٝ اػت اصِٛی ٕٞا٘ا ایٗ ؿٛد ٔی ٌفتٝ پایذاس ٔقٕاسی أشٚصٜ وٝ

 .ؿٛد ایداد ایشاٖ ٔقٕاسی دس خذیذی سٚیىشد ٔقاصش ٔقٕاسی تا ٔٙغثك اصَٛ ایٗ آفشیٙی دٚتاسٜ
 

 

 ضرٍرت بررسی هَضَع  -2
تقذ اص وـاٚسصی، ػاختٕاٖ دٚٔیٗ صٙقت تضسي د٘یاػت. آِٛدٌی ٞای ٘اؿی اص ٌشٔایؾ ٚ ػشٔایؾ ػاختٕاٖ ٞا ٚ ػاخت 

 [2تٕاْ ؿٛ٘ذٜ، سا تٝ ػشفت ٔصشف ٔی وٙذ.]ٔصاِح ػاختٕا٘ی، اص آِٛدٌی ٞای ٔاؿیٗ فشاتش ٔی سٚد ٚ ػشچـٕٝ ٞای 

ِزا ٔقٕاسی پایذاس تٝ ٔٙؾٛس ٔماتّٝ تا اثشات ٔٙفی صیؼت ٔحیغی، تیاٖ ٔی داسد وٝ ٞش ػاختٕاٖ تایذ تٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ؿٛد 

آٚسد ٚ اص  وٝ اػتفادٜ اص ٔٙاتـ خذیذ سا تٝ حذالُ تشػا٘ذ، دس پایاٖ فٕش ٔفیذ خٛد، ٔٙثقی تشای ایداد ػاصٜ ٞای دیٍش تٛخٛد

 [3ٔٙاتقی وٝ تشای آیٙذٜ خغش٘ان ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ، وٕتشیٗ اػتفادٜ سا ٕ٘ایذ. ]

پایذاسی یه اثش ٔقٕاسی تٝ ایٗ ٔقٙا ٘یؼت وٝ آٖ اثش فٕش عٛال٘ی داؿتٝ تاؿذ، تّىٝ آ٘چٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٔٛسد تٛخٝ اػت؛ 

اٖ پایذاس ٘أیذ وٝ تٝ ٘یاصٞای صٔاٖ حاَ پاػخٍٛ تاؿذ. ٕٞاٍٞٙی اثش تا ٘یاصٞای صٔاٖ حاَ اػت. تذیٗ تشتیة ٔقٕاسی سا ٔی تٛ

دس ٔثاحث ٘ٛیٗ ٔقٕاسی پایذاس، تٛخٝ ٞش چٝ تیـتش تٝ ٔؼایُ صیؼت ٔحیغی أشی ضشٚسی اػت ٚ ػقی تش آٖ اػت تا اص اثشات 
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یظ ٚ عشاحی ٔٙفی ٔقٕاسی خذیذ تش ٔحیظ صیؼت واػتٝ ؿٛد وٝ دس ایٗ ساػتا تا تٝ واس ٌیشی ٔٛاد ٚ ٔصاِح ٍٕٖٞٛ تا ٔح

 ٚیظٜ الّیٕی ، ٔی تٛاٖ تٝ ایٗ ٟٔٓ دػت یافت.

 

 

 هعواری پایدار -3
ایٗ ػثه ٔقٕاسی تایؼتی تذافی وٙٙذٜ احؼاع ا٘ؼاٟ٘ا ٘ؼثت تٝ عثیقت تاؿذ، صیشا ٔا ٕ٘ی تٛا٘یٓ ٘ؼثت تٝ اثشی وٝ تش 

ی تـشی تاثیش ٌزاس تش عثیقت اػت اوٛػیؼتٓ ٔحیظ ٔی ٌزاسیٓ تی تٛخٝ تاؿیٓ. صیشا یه ػاختٕاٖ ٔدٕٛفٝ ای اص فقاِیت ٞا

ٚ یه عشاح تایؼتی وٕتشیٗ خشاتی ٞا سا دس اوٛػیؼتٓ پذیذ آٚسد ٚ ػیؼتٕی سا عشاحی وٙذ وٝ ٕٞضیؼت ٚ ػاصٌاس تا 

 فشایٙذٞای اوٛػیؼتٓ تاؿذ . 

رخایش عثیقی ٞذف عشاحی پایذاس صیؼت ٔحیغی دػتیاتی تٝ آػایؾ تصشی ٚ حشاستی دس ػاختٕاٖ تا اػتفادٜ اص ٔٙاتـ ٚ 

ا٘شطی اص عشیك ٔقٕاسی اػت ٚ ا٘تؾاس ٔی سٚد ػاختٕا٘ی تا ٚاتؼتٍی ا٘ذن تٝ ػیؼتٕٟای ٟٔٙذػی ٚ ٔٙاتـ تدذیذ ٘اپزیش ا٘شطی 

 ٚیظٌی ٞای صیش سا داؿتٝ تاؿذ:

  تتٛا٘ذ تٝ ؿشایظ ٔختّف ٚاوٙؾ ٘ـاٖ دٞذ؛ 

 ؿشایظ ٔحیغی ٔغّٛتی تشای فقاِیت ػاوٙیٗ فشاٞٓ آٚسد ؛ 

  ٓٞ ٚ ٜٔماْٚ تاؿذ ؛ٞٓ ػاد 

 تیاٖ ٔقٕاسا٘ٝ ٚ خاللیت ٞای عشاح دس آٖ ؿىٛفا ؿذٜ تاؿذ ؛ 

 اّداف هعواری پایدار ؛ ًوَد آى در اقلین گرم ٍ خشک -4
دس ایٗ تخؾ تا ٔقشفی اٞذاف ٔقٕاسی پایذاس ٚ تشسػی ٔٛاسد آٖ دس الّیٓ ٌشْ ٚ خـه تٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت خٛاٞیٓ یافت وٝ 

شْ ٚ خـه، ٔقٕاسی پایذاس ٔحؼٛب ؿذٜ ٚ ٔی تٛاٖ اص آٖ تٝ فٙٛاٖ اٍِٛیی ٔٙاػة دس خٟت ٔقٕاسی ػٙتی ایشاٖ دس الّیٓ ٌ

 عشاحی دس ایٗ الّیٓ اػتفادٜ وشد.

حفؼ ا٘شطی؛ تٙا تایؼتی تٝ ٌٛ٘ٝ ای ػاختٝ ؿٛد وٝ ٘یاص تٝ ػٛخت ٞای فؼیّی سا تٝ حذلُ تشػا٘ذ وٝ دس ایٗ ساػتا ٔقٕاسی  -1

تشدٖ اص ا٘شطی ٞای تدذیذ پزیش خٛسؿیذ خٟت ٌشٔایؾ دس صٔؼتاٖ ٚ ا٘شصی تاد دس تادٌیش ػٙتی دس الّیٓ ٌشْ ٚ خـه تا تٟشٜ 

 ٞا خٟت تٟٛیٝ فثٛسی ٚ ػشٔایؾ دس فضای داخّی عشاحی ؿذٜ ٚ اص ایٗ خٟت، پایذاس ٔحؼٛب ٔی ؿٛد. 

أُ الّیٕی ٔا٘ٙذ تادٞای ٕٞاٍٞٙی تا الّیٓ؛ دسایٗ تخؾ ٘یض ٔقٕاسی ػٙتی دس ایٗ الّیٓ تٝ ِحاػ ٕٞاٍٞٙی تا الّیٓ ٚ فٛ -2

ٔغّٛب ٚ ٘أغّٛب، سعٛتت، خٛسؿیذ ٚ ... ٕٞاٍٞٙی ٚ تغاتك داسد ٚ خٟت ٌیشی ػاختٕاٖ ٔٛخة دسیافت تیـتشیٗ آفتاب دس 

صٔؼتاٖ ٚ تیـتشیٗ ػایٝ دس صٔؼتاٖ ٌـتٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛسفِٛٛطی ؿٟش ٘یض ٔٛخة ایداد ػاختاسی ٔتشاوٓ ٚ فـشدٜ ٌـتٝ ٚ 

ای سٚ تٝ تاد ٔغّٛب ٚ پـت تٝ تاد ٘أغّٛب وٛیشی ٌـتٝ ٚ ٕ٘ٛدی اص ٔقٕاسی پایذاس ٔی تاؿذ. ٔٛخة ؿىُ ٌیشی ؿشیاٖ ٞ

[4] 

واٞؾ اػتفادٜ اص ٔٙاتـ خذیذ ٔصاِح؛ ػاختٕاٖ ٞا تایؼتی تٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ؿٛ٘ذ وٝ ٔیضاٖ اػتفادٜ اص ٔٙاتـ خذیذ سا تا  -3

 تٙاٞای خذیذ، خٛد تٝ فٙٛاٖ ٔٙثـ خذیذ تٝ واس سٚ٘ذ.حذ ٕٔىٗ واٞؾ دادٜ ٚ دس پایاٖ فٕش ٔفیذ خٛد تشای ػاختٗ 

 تش آٚسدٖ ٘یاصٞای ػاوٙاٖ؛ دس ٔقٕاسی پایذاس تشآٚسدٖ ٘یاصٞای سٚحی ٚ خؼٕی ػاوٙاٖ اص إٞیت خاصی تشخٛسداس اػت. -4

ثتٝ الصْ تٝ روش ٕٞاٍٞٙی تا ػایت؛ تٙا تایؼتی تا ٔالیٕت دس ػایت خٛد لشاس ٌیشد ٚ تا ٔحیظ اعشاف ػٙخیت داؿتٝ تاؿذ. اِ -5

ٔحؼٛب ٔی ؿٛد ٚ دس ٟ٘ایت احتشاْ تٝ ػایت ٚ ٚیظٌی ٞای طئٛفیضیىی « ٔقٕاسی اسٌا٘یه»اػت وٝ ٔقٕاسی ػٙتی دس ایشاٖ 

 صٔیٗ ؿىُ ٌشفتٝ اػت. 

 

وُ ٌشایی ، تٕاْ اصَٛ ٔقٕاسی پایذاس تایذ دس یه پشٚػٝ وأُ وٝ ٔٙدش تٝ ػاختٝ ؿذٖ ٔحیظ صیؼت ػآِ ٔی ؿٛد،  -6

ذ. وٝ دس ایٗ ساػتا ٔقٕاسی ػٙتی ایشاٖ دس الّیٓ ٌشْ ٚخـه تا تٛخٝ تٝ فٛأُ الّیٕی، فشٍٞٙی ٚ اختٕافی ؿىُ تدؼٓ یات



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 هاُ  تیر -تْراى 

ٌشفتٝ ٚ تٝ دِیُ اػتفادٜ اص ػٛخت ٞای غیش فؼیّی ٚ ا٘شطی ٞای پان ٚ تدذیذ پزیش ٚ ٕٞیٗ عٛس سؿذ اسٌا٘یه ٚ إٞیت تٝ 

 ٚ تٝ فٙٛاٖ اٍِٛیی ٔٙاػة تشای ٔقٕاسی أشٚص ٔغشح اػت.ػایت، دس ساػتای احتشاْ تٝ ٔحیظ صیؼت عشاحی ؿذٜ 

 حاَ پغ اص تشسػی ٔٛاسد فٛق، تٝ تشسػی ٘مؾ ٔصاِح ػٙتی، خٟت دػتیاتی تٝ تٛػقٝ پایذاس ٔی پشداصیٓ.

 

 هصالح ٍ کاربرد آى -5
ٔقٕاساٖ ٚ ٔقٕاسی ٞای  ا٘تخاب  ٔصاِح ٔٙاػة دس عَٛ افصاس دَ ٔـغِٛی ٔقٕاساٖ تٛدٜ ٚ ٘حٜٛ واستشد ٚ ٘ؼثت تاویذ تش آٟ٘ا،

ٔختّف سا اص ٞٓ ٔتٕایض وشدٜ اػت. فشا٘ه ِٛیذ سایت ٚ آِٛاس آِتٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای خٛب ٔقٕاسا٘ی ٞؼتٙذ وٝ ویفیت واستشد ٔصاِح دس 

[ واستشد ٔصاِح دس ٔمیاع خشد،  ٔـىالت ٔتقذدی سا دس ٔٛسد ا٘تخاب تٝ 5پشٚطٜ سا تمشیثا تٝ حذ وٕاَ خٛد ٔی سػا٘ذ٘ذ. ]

ٚسد، صیشا ایٗ ٘ٛؿ ٔصاِح تش تافت فٕٛٔی ػاختٕاٖ ٚ ِغایف تصشی آٖ چٝ دس داخُ ٚ چٝ دس خاسج تٙا تاثیش ٔی ٚخٛد ٔی آ

ٌزاس٘ذ. ٕٞچٙیٗ ویفیت ٔصاِح ٘یض تاثیش ٌزاس ٔی تاؿذ. ایٗ ٔٛضٛفات تٝ واٞؾ ٞضیٙٝ ٞای ا٘شطی دس دساص ٔذت وٕه ٔی 

قٕاس تایؼتی دس ا٘تخاب ٔصاِحی وٝ دس یه ػاختٕاٖ ٔٛسد اػتفادٜ وٙذ ٚ یا تش فىغ تافث افضایؾ آٖ ٔی ؿٛد. تذیٗ تشتیة ٔ

لشاس ٔی ٌیش٘ذ، خصٛصا ٔصاِح ٔٛسد اػتفادٜ دس ٔمیاع خشد ٔقٕاسی، تٛخٝ ٚ دلت فشاٚا٘ی اص خٛد ٘ـاٖ دٞذ تا تتٛا٘ذ تٝ ٘تایح 

 ٔمثِٛی دس فشصٝ ٔقٕاسی دػت یاتذ. 
 

 هصالح پایدار -6
ٜ دس ػاختٕاٖ اص فٛأُ اػاػی دس پایذاسی یه ػاختٕاٖ تٝ ؿٕاسٔی آیٙذ، صیشا ٘ٛؿ ٔصاِح ٔصاِح ػاختٕا٘ی پایذاس اػتفادٜ ؿذ

تٝ واس سفتٝ، دس ٔیضاٖ آسأؾ سٚحی ٚ آػایؾ فیضیىی ػاوٙاٖ دس ػاختٕاٖ تاثیش تٝ ػضایی داسد. دس ایٗ خا تٝ تشخی خٛاف 

 ٔٛاد ٚ ٔصاِح پایذاس اؿاسٜ ٔی ٕ٘اییٓ:

 ٚ اػتحىاْ( ٚ ٚصٖ وٓخٛاف ٔىا٘یىی ٔغّٛب )دٚاْ  -1

یه ٔصاِح پایذاس تایؼتی دس تشاتش ٘یشٚٞای خاسخی ٚ تٙؾ ٞای داخّی تٝ خٛتی ٔماٚٔت وٙذ ٚ تتٛا٘ذ دٚاْ ٚ اػتحىاْ تٙا ٚ 

آػایؾ اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ آٖ سا تا صٔاٖ ٘أحذٚدی تأیٗ ٕ٘ایذ. ػثىی ٔصاِح ٘یض دس ایٗ ساػتا حایض إٞیت اػت، صیشا تٙای 

 [6صِضِٝ خؼاست وٕتشی ٚاسد ٔی وٙذ. اِثتٝ ٔصاِح پایذاس دس فیٗ ػثىی تایذ خٛاف خٛد سا حفؼ وٙذ.]ػثه دس ٍٞٙاْ 

 ػاصٌاسی تا ٔحیظ صیؼت -2

ایٗ ٔصاِح تایؼتی پغ اص تخشیة لاتّیت اػتفادٜ ٔدذد دس تٙا یا تدضیٝ ٚ تاصٌـت تٝ چشخٝ عثیقت داؿتٝ تاؿٙذ. اص آٖ خا وٝ 

 تٝ عٛس عثیقی تدضیٝ ٚ خزب ٔی وٙذ، تایذ تتٛاٖ اص ایٗ خصٛصیت تٟشٜ خؼت.ٔحیظ صیؼت صتاِٝ ٞای خٛد سا 

 خٛاف ٔغّٛب الّیٕی ٚ تأیٗ آػایؾ -3

ایٗ ٔصاِح تایؼتی دس تشاتش خصٛصیات الّیٕی ٔحُ ٕٞا٘ٙذ: سعٛتت، فـاس ٞٛا، ٘ٛػا٘ات دٔا، حشاست ٚ ... ٔماٚٔت ٘ـاٖ دٞذ ٚ 

 وٙیٗ سا فشاٞٓ ٕ٘ایذ.دس تشاتش صٛت، ٘ٛسٞای ٔضش ٚ .... آػایؾ ػا

 تٙٛؿ ٚ ؿىُ پزیشی -4

ایٗ ٔصاِح تایؼتی تٝ ا٘ؼاٖ احتشاْ ٌزاؿتٝ ٚ تٝ ٚی حك ا٘تخاب دٞذ، اص ایٗ سٚ تایؼتی دس عشح، سً٘ ٚ ؿىُ داسای تٙٛؿ 

 وافی تاؿٙذ.

 أىاٖ تقٕیش ٚ تاصػاصی تذٖٚ ٘یاص تٝ تخشیة وّی دس وٛتاٜ تشیٗ صٔاٖ ٕٔىٗ -5

پایذاس ٘یاص تٝ تقٕیش ٚ تاصػاصی داؿتٝ تاؿٙذ، تایؼتی تٝ ساحتی لاتُ تقٕیش تاؿٙذ ٚ تٝ ٘ذست ٘یاص تٝ دس صٛستی وٝ ٔصاِح 

 خایٍضیٙی یا تخشیة پیذا وٙٙذ.

 أىاٖ تِٛیذ تا صشف حذالُ صٔاٖ ٚ ٞضیٙٝ -6

ح پایذاس سا دس ٞش پایذاسی ؿأُ دس دػتشع تٛدٖ، صشفٝ التصادی ٚ ػِٟٛت دس واستشد ٞٓ ٔی ؿٛد؛ ِزا تایؼتی تتٛاٖ ٔصاِ

 صٔاٖ ٚ ٔىاٖ تِٛیذ وشد ٚ تِٛیذ ا٘ثٜٛ آٟ٘ا فّٕی تاؿذ.

 



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 هاُ  تیر -تْراى 

 

                                                                                                                                                                 هصالح بَهی ٍ هعواری پایدار -7 
اص خّٕٝ ٔصاِح فٕذٜ ٚ اصّی دس تٙاٞای ٚالـ دس الّیٓ ٌشْ ٚ خـه ٌُ ٚ آخش اػت. ٔصاِح تٝ واس ٌشفتٝ ؿذٜ دس ٔقٕاسی     

تٛٔی ٔٙغثك تا ٔالحؾات صیؼت ٔحیغی، الّیٕی ٚ ٔالحؾات ا٘شطی تٛدٜ وٝ اص ٔٛاسد حایض إٞیت دس تحمك پایذاسی ٞؼتٙذ . 

ّیٕی، التصادی ٚ صیؼت ٔحیغی ٔصاِح تٛٔی وٝ اص ٟٔٓ تشیٗ ٔؼایُ دس ٘یُ تٝ ٔقٕاسی پایذاس وٝ دس ادأٝ تٝ تشسػی ٘مؾ ال

 ٔی تاؿٙذ، ٔی پشداصیٓ.
 

 ًقش اقلیوی هصالح 7-1

ا٘تخاب ٔصاِح ٔٙغثك تا الّیٓ ٚ دس خٟت ػاصٌاسی تا آٖ ٘مؾ ٔٛثشی دس صشفٝ خٛیی دس ٔصشف ا٘شطی ایفا ٔی وٙذ. دس الّیٓ 

تایؼتی تٝ ٘حٛی ا٘تخاب ؿٛ٘ذ وٝ دس ٔماتُ ٌشٔا ٔماٚٔت فشاٚا٘ی داؿتٝ تاؿٙذ ٚ اص ؽشفیت حشاستی تاالیی ٌشْ ٚ خـه ٔصاِح 

تشخٛسداس تاؿٙذ. سً٘ ٔصاِح تٝ واس تشدٜ ؿذٜ دس تٙا تایؼتی سٚؿٗ تاؿذ تا لادس تٝ ٔٙقىغ وشدٖ ٔمذاس صیادی اص ا٘شطی تاتـی 

تخاتی دس الّیٓ ٌشْ ٚ خـه اػت. ٔصاِح ٌّی ٚ ٔـتمات آٖ وٝ دس خٛسؿیذ تاؿذ. سً٘ سٚؿٗ خان تٟتشیٗ سً٘ ٔصاِح ا٘

[ ایٗ ٔصاِح ؽشفیت 7ٔقٕاسی تٛٔی ایشاٖ تٝ ٚفٛس ٔٛسد اػٙفادٜ لشاس ٔی ٌشفتٙذ، چٙیٗ ٚیظٌی ٞایی سا داسا ٔی تاؿٙذ. ]

 حشاستی تاالیی داس٘ذ وٝ ٔٛخة ایفای ٘مؾ ٔٙاػة آٟ٘ا دس الّیٓ ٌشْ ٚ خـه ٔی ٌشدد:

ٔصاِح تٝ ٚصٖ ٔخصٛف ٚ ٌشٔای ٚیظٜ آٟ٘ا تؼتٍی داسد ، ٞش چٝ ٚصٖ ٔخصٛف خؼٓ تیـتش تاؿذ ، ؽشفیت  ؽشفیت حشاستی

حشاستی آٖ تیـتش اػت. ؽشفیت حشاستی دیٛاسٞا تٝ ضخأت ، فـشدٌی ٚ ٌشٔای ٚیظٜ ٔصاِح تؼتٍی داسد. تٝ فٙٛاٖ ٔثاَ ٔذت 

٘تماَ ٔی یاتذ ، تشای یه ٚسق آٞٙی چٙذ دلیمٝ ٚ تشای دیٛاس صٔا٘ی وٝ حشاست ٘اؿی اص تاتؾ آفتاب اص ػغح خاسخی تٝ داخّی ا

ػٍٙی ضخیٓ چٙذیٗ ػافت ٔی تاؿذ .پغ دس ٘تیدٝ ٞش چٝ ؽشفیت حشاستی دیٛاس تیـتش تاؿذ ، حشاست تا ػشفت وٕتشی اص 

ٞای خاسخی دس ٕٞاٖ خاسج تٝ داخُ تٙا ا٘تماَ ٔی یاتذ ، وٝ ایٗ تاخیش دس ا٘تماَ دٔا تافث ؿذٜ وٝ حشاست ٘فٛر وشدٜ دس دیٛاس

خا رخیشٜ ٌشدد ٚ ٍٞٙاْ فصش ٚ ؿة وٝ ٞٛا ٘ؼثتا خٙه اػت ، آصاد ٌشدد. تٝ فثاستی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ دس ٔٙاعمی وٝ اختالف 

دسخٝ حشاست ؿة ٚ سٚص ، صیاد اػت ٕٞا٘ٙذ الّیٓ ٌشْ ٚ خـه تٝ ٔصاِحی تا ؽشفیت حشاستی تاال خٟت تقذیُ ٘ٛػا٘ات دسخٝ 

                                                                                                                                                                                                                 [  8حشاست ٘یاص اػت.]

ست ٔی تاؿذ وٝ دس عَٛ سٚص تا خزب ٌشٔای خٛسؿیذ ٚ تا تٛخٝ تٝ ؽشفیت تا تٛخٝ تٝ ٔٛاسد فٛق فّٕىشد ایٗ دیٛاسٞا تذیٗ صٛ

حشاستی تاالی ایٗ دیٛاسٞا ٚ تٛا٘ایی رخیشٜ حشاستی آٖ ٞا، ٌشٔای خزب ؿذٜ دس عَٛ ؿة تٝ ٔحیظ، پغ دادٜ ٔی ؿٛد ٚ تٝ 

د. دس تاتؼتاٖ ٘یض خذاسٜ ٕٞیٗ تشتیة أىاٖ اػتفادٜ اص ا٘شطی ٔغثٛؿ خٛسؿیذ حتی دس ؿة ٞای صٔؼتاٖ ٘یض فشاٞٓ ٔی ٌشد

ٞای ٔداٚس حیاط تا ضخأت صیاد ٔا٘ـ ٘فٛر ٌشٔا ٔی ؿٛ٘ذ ٚدس فضای حیاط ٘یض تا تٟشٜ ٌیشی اص حٛض آب ٚ دسختاٖ ٚ فضای 

 [9ٌٛداَ تاغچٝ، ٞٛای خٙه ؿة سا دس خٛد رخیشٜ وشدٜ ٚ دس سٚص تٝ ٔحیظ پغ ٔی دٞذ.]

 ػا٘ات دٔا دس ٕ٘ای ػاختٕاٖ تٝ حذالُ ٕٔىٗ ػٛق ٔی یاتذ. پغ دس ٘تیدٝ اػتفادٜ اص ایٗ ٔصاِح تغیییشات ٚ ٘ٛ

تش اػاع ایٗ تشسػی تٝ واس ٌیشی ٔصاِح خـت ٚ ٌّی دس ٔٙاعك وٛیشی ٘مؾ تٝ ػضایی دس حُ ٔؼایُ الّیٕی ایفا ٔی وٙٙذ. 

پغ دادٖ آٖ تٝ فضا ػافت ٚ ػپغ تاص  9ؽشفیت حشاستی تاالی آٟ٘ا )چٍاِی تاال( ٚ أىاٖ ا٘ثاؿت ٌشٔا دس خٛد تا صٔاٖ تاخیش 

 [ 11ٔی تٛا٘ذ تٝ فٙٛاٖ ٘مؾ ٟٔٓ ایٗ ٔصاِح دس الّیٓ وٛیشی تٝ ؿٕاس سٚد. ]
  

 ًقش اقتصادی هصالح 7-2

اص خّٕٝ اصَٛ ٔقٕاسی ایشاٖ خٛد تؼٙذٌی ٚ تٟشٜ ٌیشی اص ٔصاِح تْٛ آٚسد ٔی تاؿذ وٝ ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس تحث 

 پایذاسی اختٕافی ایداد وٙذ.

یؾ تش ٘یض روش ؿذ یىی اص ٔصاِحی وٝ تٝ ٚفٛس دس ٔقٕاسی ٔٙاعك وٛیشی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد، خان ٚ ٞا٘غٛس وٝ پ

ٔـتمات آٖ اػت.  تٝ فٙٛاٖ ٔثاَ: واٜ ٌُ وٝ دس ایٗ ٔٙاعك یىی اص ٔصاِح اػاع تٝ ؿٕاس ٔی سٚد؛ لـش واٍُٞ فایك اػت، 



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 هاُ  تیر -تْراى 

٘فٛر آب تاساٖ دس پٛؿؾ ٞای ٌٙثذی ٚ ػمف ٞای عالی، واٞؾ ٘ٛس  ٌشٔا ٚ ػشٔا اص آٖ فثٛس ٕ٘ی وٙذ، اسصاٖ تٛدٖ آٖ ٚ فذْ

 [11ص٘ٙذٜ خٛسؿیذ، تقٕیش آػاٖ آٖ،  ٔی تٛا٘ذ اص ٔضایای التصادی ایٗ ٔصاِح تٛٔی تٝ ؿٕاس آیذ. ]

اػتفادٜ اص خـت دس ایداد ػاختاسٞای خذاسٜ ای تا ؿشایظ ٘أالیٓ داخُ فالت وأال ٕٞاًٞٙ تٛدٜ ٚ دس ٔقٕاسی تٛٔی تا 

أىا٘ات ٔحذٚد، ػادٜ ٚ اسصاٖ تؼتش خٛد تٝ ٚخٛد ٔی آیٙذ ٚ دس ایٗ ساٜ اص فٖٙٛ پیچیذٜ ػاخت ٚ حُٕ ٚ ٘مُ اػتفادٜ ٕ٘ی 

ؿٛد. آِٛدٌی دس اثش تغییش ٔاٞیت ٔصاِح ایداد ٕ٘ی ؿٛد. ٔصاِح خـتی تٝ ساحتی لاتُ تاصیافت تٛدٜ ٚ آِٛدٌی سا پذیذ ٕ٘ی 

 آٚسد.

ٔقٙا ٘ذاسد ٚ اص ٞش چیضی اػتفادٜ ٔی ؿٛد. دس ایٗ ٔقٕاسی چٙاٖ چٝ خان ٞای آٚاس ٔشغٛب اص دس ٔقٕاسی وٛیشی دٚس سیختٗ 

ػاختٕاٖ ٞای تخشیة ؿذٜ تذػت آیذ ٔی تٛاٖ اص آٟ٘ا وٝ دسؿت دا٘ٝ ٚ سیض دا٘ٝ ٞای ػٍٙی اػت خـتی ٔماْٚ تٟیٝ وشد. دس 

ٕٞچٙیٗ اػتفادٜ اص پٟٗ چاسپایاٖ ٔٛخة  ػاخت خـت اص ؿّتٛن تش٘ح خٟت واٞؾ تشن پزیشی خـت ٘یض تٟشٜ ٔی تش٘ذ ٚ

ٔماٚٔت خـت دس تشاتش سعٛتت ٔی ٌشدد. ٕٞچٙیٗ اص تشویة خان سع تا اِیاف خشٔا ٘یض خـتی ٔماْٚ تٟیٝ ٔی ؿذٜ وٝ 

[ دس ٟ٘ایت ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت تا اػتفادٜ اص چٙیٗ ٔٙاتـ اسصاٖ ٚ ٚ دس 12اصغالحا خـت ػاصٚداس ٘أیذٜ ٔی ؿذٜ اػت.]

 ٔی تٛاٖ تٝ إٞیت ٘مؾ ٔصاِح ػٙتی دس سػیذٖ تٝ پایذاسی التصادی تاویذ وشد.دػتشػی، 
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ٔیالدی ٚ ؿقاس تؼّظ تش عثیقت، دیشی ٍ٘زؿت وٝ اثشات خٛد سا ٘ـاٖ داد ٚ تٝ دغذغٝ ای ٟٔٓ  21ٍ٘اٜ ٞای سایح دس لشٖ 

یؼت ٔحیغی تشٚص پیذا وشد، ٌشْ ؿذٖ وشٜ صٔیٗ، ٘اصن ؿذٖ الیٝ تشای تـش تثذیُ ؿذ. ٟٔٓ تشیٗ خٙثٝ ایٗ اثشات دس حٛصٜ ص

اصٖ تٝ فّت اػتفادٜ اص ا٘ٛاؿ آالیٙذٜ ٞا، افضایؾ آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ٚ ا٘مشاض ا٘ٛاؿ ٌٛ٘ٝ ٞای صیؼتی تٟٙا تخـی اص ایٗ اثشات 

سا ٘یاصٔٙذ یه اسصؽ ٌزاسی ٚ ٔی تاؿذ وٝ تٝ ؿذت آیٙذٜ خٟاٖ سا تٟذیذ ٔی وٙٙذ. پغ اص دسن ایٗ خغشات تٛد وٝ تـش خٛد 

 تدذیذ ٘ؾش دس استثاط تا عثیقت اعشافؾ دیذ.

دس ٔقٕاسی تٛٔی ا٘تخاب ٔصاِح ػاختٕا٘ی دس ساػتای حفؼ ػالٔت ػاوٙیٗ ٚ ٔحیظ صیؼت صٛست ٔی ٌشفتٝ اػت. ٔصاِح 

ٚسی اػتفادٜ اص ٔٙاتـ)  تْٛ آٚسد ٔٛخٛد دس ٔحیظ تٝ فٙٛاٖ ٔصاِح فٕذٜ دس ػاخت ٚ ػاصٞای تٛٔی ٘مؾ تؼیاس ٟٕٔی دس تٟشٜ

 ا٘شطی، آب ٚ حفاؽت اص ٔٙاتـ عثیقی( ، استما ػغح تٟذاؿت ٚ ػالٔت ػاوٙیٗ ٚ فْٕٛ ٔشدْ ایفا ٔی وٙٙذ.

دس سٚؽ ٞای ػٙتی وٝ خاتٝ خایی ٔصاِح ػٍٙیٗ تؼیاس دؿٛاس تٛدٜ اػت، اػتفادٜ اص خان تؼتش ػاختٕاٖ تذٖٚ تش خا 

ٚ ٔصشف ا٘ذن آب تشای ایداد ٔصاِح ٔٛخة ٔی ؿذٜ تا تا حذالُ ٔصشف ا٘شطی ٚ ٌزاؿتٗ آثاس یا ضایقات دس ٔحُ اػتخشاج 

افضٚد٘ی ٞای غیش ٔداص، دسصذ فٕذٜ ٔصاِح ٔٛسد ٘یاص اص دسٖٚ واسٌا ٜ ػاختٕا٘ی اػتخشاج ؿٛ٘ذ. تٝ ایٗ ٔٛسد ٔی تٛاٖ تٝ فٙٛاٖ 

ثیقت، تغییش ؿىُ ٔحیظ، تغییش ٔاٞیت ٔٛاد دس یىی اص ٟٔٓ تشیٗ اصَٛ ٔقٕاسی پایذاس اؿاسٜ وشد وٝ دس آٖ اػتخشاج ٔٛاد اص ع

واسخا٘ٝ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ آٟ٘ا تٝ ٔحُ ٔصشف ، ٔقٕٛال تیـتشیٗ آِٛدٌی صیؼت ٔحیغی سا ایداد ٔی وٙذ، تایؼتی حزف ؿٛد وٝ 

 دس ٔقٕاسی ػٙتی )تٝ ِحاػ اػتفادٜ اص خان تؼتش ػاختٕاٖ( تٝ ایٗ ٟٔٓ ٘یض دػت یافتٝ ایٓ. 

ػتفادٜ اص دسختاٖ، ضٕٗ ایداد صیثایی تصشی، ٘یاصٞای سعٛتتی ٔحیظ سا ٘یض تأیٗ ٔی ٕ٘ٛد٘ذ ٚ دس فضای حیاط ٔشوضی تا ا

 اتاق ٞا تا پٙدشٜ ٞایی وٝ تٝ حیاط تاص ٔی ؿذ٘ذ، دس تشاتش عٛفاٖ ؿٗ ٚ تاد ٞای آصاد دٞٙذٜ ٔحافؾت ٔی ؿذ٘ذ.

ٟت ػاخت  خـت اػتفادٜ ٔی ؿذٜ اػت وٝ اص خان ٌٛدتشداسی ؿذٜ فضاٞایی ٕٞا٘ٙذ حیاط ٞا ٚ ٌٛداَ تاغچٝ ٞا، ٔدذدا خ

ایٗ ٔصاِح تٝ دِیُ دس دػتشع تٛدٖ، لاتُ تاصیافت تٛدٖ، عَٛ فٕش صیاد ٚ ا٘غثاق تا الّیٓ، ٞیچ خّّی دس چشخٝ عثیقی ٔحیظ 

 صیؼت ٚاسد ٕ٘ی وٙذ ٚ ٔی تٛا٘ذ تٝ فٙٛاٖ اٍِٛیی دس ٘یُ تٝ ٔقٕاسی پایذاس تٝ ؿٕاس آیذ.

ٔصاِح تا ٚاسد وشدٖ وٕتشیٗ تخشیة تش ٔحیظ صیؼت ٚ تا حذالُ ٔصشف ا٘شطی ٞای فؼیّی ٚ فذْ دس ٟ٘ایت تٝ دِیُ تِٛیذ 

ایداد صتاِٝ ٞای ػاختٕا٘ی غیش لاتُ خزب دس چشخٝ عثیقت، ٔی تٛاٖ ٔصاِح تٛٔی سا اص حیث صیؼت الّیٕی ٘یض تٝ فٙٛاٖ 

 ٔصاِحی پایذاس تشؿٕشد.
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 ًتیجِ گیری
ٔحیغی، ساٜ ػاصؽ تا عثیقت سا تش ٌضیذٜ ٚ تمای خٛد سا دس ٕٞاٍٞٙی ٚ ٕٞؼاصی تا ٔحیظ  تـش اص دیش تاص تشای تقذیُ ؿشایظ

صیؼت یافتٝ اػت. تا ٔغاِقٝ ٚ تقٕك دس ٔقٕاسی ٌزؿتٝ ٚ ٘حٜٛ تقأُ ا٘ؼاٖ تا ٔحیظ دس ٔی یاتیٓ وٝ ٔقٕاسی ٕٞاًٞٙ تا 

ػاتمٝ ٘یؼت ٚ اص ػش آغاص تٕذٖ ٞای وٟٗ تـشی عثیقت ا٘ذیـٝ تاصٜ ای ٘یؼت. ایذٜ ٔقٕاسی پایذاس ٘یض سٚیىشدی ٘ٛیٗ ٚ تی 

ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف اص ٔقٕاسی پایذاس ٚخٛد داؿتٝ اػت. حتی ا٘ؼاٖ ٞای اِٚیٝ پغ اص آ٘ىٝ اص غاسٞا خاسج ٚ سٚا٘ٝ دؿت ٞا ؿذ٘ذ، 

یی چٙیٗ اِٚیٗ تٙاٞا سا تٝ ٚػیّٝ ػًٙ ٞای خـىٝ چیٗ ػاختٙذ. صیشا ػًٙ اص ٔصاِح تْٛ آٚسد ٔٛخٛد دس دؿت تٛد ٚ اص ػٛ

 فٙصشی ٔـتشن تا ص٘ذٌی غاس ٘ـیٙی اٚ تٛد.

ٔقٕاسی تٛٔی ٚ تاسیخی ایشاٖ، ػشؿاس اص خاللیت ٞا ٚ ساٞىاسٞایی اػت، خٟت اػتفادٜ تٟیٙٝ اص ٔٛاد ٚ ٔصاِحی وٝ ٞش چٙذ 

یذاس تٝ ٚخٛد ٔی ػادٜ ٞؼتٙذ ِٚی تاثیش تٝ ػضایی دس ٘حٜٛ تشخٛسد تا الّیٓ ٚ ایداد ػاص ٚ واسٞای ٔٙاػة دس ٘یُ تٝ تٛػقٝ پا

آٚس٘ذ. اػتفادٜ  اص ٔصاِحی تا دٚاْ، تا عَٛ فٕش صیاد ٕٞشاٜ تا لاتّیت تاصیافت ٚ ٔصاِحی وٝ تٝ تدٟیضات وٕتشی خٟت ٍٟ٘ذاسی 

ٚ حفاؽت احتیاج داس٘ذ ٚ دس ٟ٘ایت ٔٛاد ٚ ٔصاِح ٔٙغثك تا ؿشایظ التصادی، الّیٕی ٚ صیؼت ٔحیغی ٔی تٛا٘ذ سٕٞٙٛ٘ی تٝ 

 ٔقٕاسی تا ٔٙغثك اصَٛ ایٗ آفشیٙی دٚتاسٜ تا اػت أیذ ِزا س دس٘حٜٛ تٝ واس ٌیشی ٔصاِح تٛٔی تٝ ؿٕاس آیذ.ػٛی تٛػقٝ پایذا

 .ؿٛد ایداد ایشاٖ ٔقٕاسی دس خذیذی سٚیىشد ٔقاصش
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