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 چکیذُ

فضبٞبی فشٍٞٙی ٔٛجٛد دس ؿٟش ٞب أشٚصٜ ثٝ ػٙٛاٖ ػبص٘ذٜ فشًٞٙ ٔشدٔبٖ ٞش ؿٟش دس د٘یب 

ؿٙبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ. دس ایٗ ثشٞٝ اص صٔبٖ وٝ دػتشػی جٛا٘بٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ثٝ ػشٌشٔی ٞبی وبرة 

ثبػج ثٛجٛد آٔذٖ ؿخلیت ٞبی جبٔؼٝ ٌشیض ؿذٜ اػت، ضشٚست ایجبد ٔىبٖ ٞبی فشٍٞٙی ثشای 

یت ٞشچٝ ثیـتش ثٝ ثذ٘ٝ جبٔؼٝ ضشٚسسی ثٝ ٘ظش ٔی سػذ. اص آ٘جب وٝ ثذیٟی ثٝ جٌّٛیشی اص آػ

٘ظش ٔی سػذ ثشای فشًٞٙ ػبصی دس ٞش جبٔؼٝ ٔی ثبیؼت ثٝ پتب٘ؼیُ ٞبی آٖ جبٔؼٝ تٛجٝ وشد، 

ثشای ایجبد فشٍٞٙؼشا ثب وبسوشد فشاؿٟشی دس اٞٛاص ٍ٘بس٘ذٌبٖ دس ٘ظش داس٘ذ ٔجٕٛػٝ ای ثب ػٙٛاٖ 

شای احیب ٚ استمبء ایٗ ٞٙش ثبػتب٘ی دس ایٗ ٔٙغمٝ عشاحی ٕ٘بیٙذ. ٍ٘بس٘ذٌبٖ دس ث "خب٘ٝ ٔٛػیمی"

تفؼیشی ٚ ثشداؿت ٞبی ٔیذا٘ی اص ػبیت ٔٛسد ٘ظش ٚ  –ایٗ پظٚٞؾ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ تٛكیفی 

ثب ؿیٜٛ وتبثخب٘ٝ ای ثٝ تحّیُ ایٗ ػبیت ٚ تجججیٗ ساٞىبسٞبی عشاحی ٔؼٕبسی ایٗ ٔجٕٛػٝ ٔی 

ایٗ پظٚٞؾ پغ اص ثجشػی وبُٔ ػبیت ٔٛسد ٘ظش ثب اػتفبدٜ اص دیبٌشاْ ٞبی  پشداص٘ذ. ٕٞچٙیٗ

 سٚاثظ فضبیی ٔجٕٛػٝ خب٘ٝ ٔٛػیمی ساٞىبسٞبی ثٟیٙٝ عشاحی ایٗ ٔجٕٛػٝ سا پیـٟٙبد ٔی وٙذ.
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 هقذهِ -1

ػبختٕبٖ عشح تفلیّی عشح جبٔغ ؿٟش اٞٛاص ثٝ ٔٙظٛس وٙترشَ ٘ظربْ تٛػرؼٝ آتری ؿرٟش ٚ      ضٛاثظ ٚ ٔمشسات تفىیه ٚ 

ٕٞچٙیٗ ٞذایت ٚ وٙتشَ ػّٕیبت ػٕشا٘ی دس ٔحذٚدٜ تٛػؼٝ آیٙرذٜ ؿرٟش، استمرب ػرغد ثٟذاؿرت ػٕرٛٔی، سفربٜ ٚ ایٕٙری         

اسی ػبوٙبٖ اص فضبی ؿٟشی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ پبیذاس ٍٟ٘ذاؿتٗ اسصؿٟبی فشٍٞٙی ٚ ثبالخشٜ فشاٞٓ آٚسدٖ أىبٖ ثشخٛسد

ٔؼبػذ ٚ تضٕیٗ تٕبع آٟ٘ب ثب ٔحیظ ؿٟشی ٔٙبػجتش دس ثخـٟبی ضٛاثظ ٚ ٔمشسات ػٕٛٔی ٚ اختلبكی ثٝ ا٘ضٕبْ اٍِٛٞب ٚ 

ٕٞچٙیٗ دس ٕٞیٗ عشح ثٝ وٕجٛد فضبٞبی فشٍٞٙی جٟت جزة ٞشچٝ [. 2[ٚ]1] عشحٟبی تیپ تٙظیٓ ٚ اسائٝ ٌشدیذٜ اػت

ؼّیٓ ٚ تشثیت آٟ٘ب ثٝ عٛس اخق اؿبسٜ ؿذٜ اػت. دس ٕٞیٗ ساػتب ٍ٘بس٘رذٌبٖ دس ٘ظرش داس٘رذ ثرب     ثیـتش جٛا٘بٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ ت

 تٛجٝ ثٝ تبویذات عشح ثبالدػتی)عشح تفلیّی( الذاْ ثٝ عشاحی یه ٔشوضی فشٍٞٙی ثب ػٙٛاٖ خب٘ٝ ٔٛػیمی اٞٛاص ٕ٘بیٙذ.

ٕٞچٙیٗ الصْ ثٝ روش اػت وٝ ٔىبٖ یبثی ایٗ ٔجٕٛػٝ دس ؿٟش اٞٛاص لجال دس پظٚٞؾ دیٍشی ا٘جربْ ؿرذٜ اػرت ٚ ایرٗ     

 پظٚٞؾ ثٝ د٘جبَ تحّیُ وبُٔ ایٗ ػبیت ٚ ٘حٜٛ عشاحی آٖ اػت.  

 هطالعات اسٌاد هحذٍدُ طزاحی -2-1

 ٔغبِؼبت جغشافیبیی ؿٟش اٞررٛاص  -2-1-1

عَٛ ؿشلی ٘ؼجت ثٝ  40  ٚ48ػشم ؿٕبِی ٚ  19  ٚ31ویّٛٔتش ٔشثغ، ثیٗ  1/122ؿٟش اٞٛاص، ثب ٔؼبحتی حذٚد 

 [.3]ثبؿذ ٔتش ٔی 18ٔذاسات ٔجذأ لشاس داسد. ثّٙذی آٖ اص ػغد دسیب 

 هطالعات تاریخی شْز اَّاس  -2-1-2

وشدٜ اػت.  تغجیك ٔیثش پب ثٛدٜ وٝ ثب اٞٛاص لذیٓ « اٚوؼیٗ»دس دٚسٜ ػیالٔیبٖ دس ٘ضدیىی اٞٛاص وٙٛ٘ی، ؿٟشی ثٝ ٘بْ 

ا٘ذ. ایٗ ؿٟش ثؼذٞب خشاة ؿذ ٚ اؿىب٘یبٖ آٖ سا دٚثبسٜ  تٛاٖ ٌفت وٝ ٘خؼتیٗ ثب٘یبٖ ؿٟش اٞٛاص، ػیالٔیبٖ ثٛدٜ ثٙبثشایٗ ٔی

ٞبی پیشأٖٛ ؿٟش اٞٛاص  ػبختٙذ. پغ اص آٖ ثبص ٚیشاٖ ؿذ ٚ اسدؿیش ثبثىبٖ آٖ سا اص ٘ٛ ػبخت. آحبس ثذػت آٔذٜ دس ٚیشا٘ٝ

دٞٙذ.  ای ثٙبی آٖ سا ثٝ ؿبپٛس ٘ؼجت ٔی سٜ ػبػب٘یبٖ تؼّك داس٘ذ. ثشخی ثب٘ی ؿٟش اٞٛاص سا اسدؿیش ثبثىبٖ ٚ ػذٜوٙٛ٘ی، ثٝ دٚ

ایٗ ؿٟش دس صٔبٖ حیبت ثبػتب٘ی خٛد، چـٕٝ دا٘ـٕٙذاٖ ثؼیبسی ثٛدٜ وٝ دا٘ـٍبٜ ثبػتب٘ی جٙذی )ٌٙذی( ؿبپٛس ٕ٘بدی اص 

 ؿذ: ( ثٝ دٚ ٔحّٝ ثضسي تمؼیٓ ٔیآٖ اػت. اٞٛاص لذیٓ ثٛػیّٝ ٟ٘ش ؿبٍٞشد )ؿبٜ+ٌشد

 . ٔحّٝ غشثی وٝ ٔیبٖ سٚدخب٘ٝ ٚ ٟ٘ش ٚالغ ثٛد ٚ ثٝ ٘بْ جضیشٜ ؿٟشت داؿت. 1 



                             
 

 

  

 
 

 3 

 . ٔحّٝ ؿشلی وٝ دس پبی وٜٛ ػبختٝ ؿذٜ ثٛد.2

دس صٔبٖ ٘بكشاِذیٗ ؿبٜ لبجبس ؿٟش جذیذ اٞٛاص ػبختٝ ؿذ وٝ ثب ٟٔبجشاٖ صیبدی اص دصفَٛ )دطپُ( ٚ ؿٛؿتش، ثٟجٟبٖ ٚ 

ؿٟشٞبی اػتبٖ ثٝ ؿٟشی ثضسي ٚ ٟٔٓ تجذیُ ؿذ. دس آٖ صٔبٖ ٘بْ ایٗ ؿٟش ثٝ ٘بْ ؿبٜ آٖ صٔبٖ )٘بكشیٝ( ٌزاؿتٝ ؿذ ػبیش 

پغ اص اجشای ػیبػت ػبوٗ وشدٖ ػـبیش، دس صٔبٖ سضب  وٝ دس صٔبٖ ٘بكشاِذیٗ ؿبٜ ٘بْ ثبػتب٘ی آٖ ثذاٖ ثشٌشدا٘ذٜ ؿذ.

ٗ ٌشدیذ٘ذ. دس صٔبٖ جًٙ تحٕیّی ٘یض تؼذاد صیبدی اص ػـبیش جًٙ خبٖ، ػـبیش ِش، ػشة ٚ ثختیبسی صیبدی دس اٞٛاص ػبو

 [.4]صدٜ ػشة صثبٖ، ثٝ ٚیظٜ ػٛػٍٙشد، دسایٗ ؿٟش اػىبٖ یبفتٙذ

 ٍیضگیْای هعواری ٍ ساختواًی در اقلین گزم ٍ هزطَب: -3

 هحافظت ساختواى در بزابز تابش آفتاب:   -3-1

 احذاث ػبختٕبٖ اجتٙبة اص ا٘تخبة ؿیجٟبی سٚ ثٝ ؿشق یب غشة جٟت -

 اػتمشاس ػبختٕبٖ دس جٟت تبثؾ حذالُ ا٘شطی خٛسؿیذی دس فلَٛ ٌشْ -

 ا٘تخبة ٔلبِد ٔٙبػت ثشای ثذ٘ٝ اعشاف ػبختٕبٖ ثٝ ٔٙظٛس ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ وؼت حشاست -

 اػتفبدٜ اص دسختبٖ خضاٖ داس ثٝ ٔٙظٛس ایجبد ػبیٝ ثش سٚی ػبختٕبٖ ٚ وبٞؾ ٔیضاٖ وؼت حشاست -

وبِجذی ٔٙبػت ثشای وبٞؾ ػغٛح خبسجی ٔـشف ثٝ ؿشق ٚ غشة )ٌؼتشؽ پالٖ اػتفبدٜ اص ؿىّٟبی  -

 غشثی( –ػبختٕبٖ دس جٟت ٔحٛس ؿشلی 

 اػتفبدٜ ٞشچٝ ثیـتش اص دیٛاسٞبی ٔـتشن دس ٔجٕٛػٝ ٞبی ػبختٕب٘ی ٚ ایجبد ثبفت فـشدٜ تش -

 [.5]پیؾ ثیٙی پبسویًٙ ػشپٛؿیذٜ دس ػبختٕبٟ٘ب -

 گزم خارج:هحافظت ساختواى در بزابز َّای  -3-2

 ٔحلٛس ٕ٘ٛدٖ فضبی ٔٛسد اػتفبدٜ دس ٔٛالغ ٌشْ ثب ٔلبِد ػٍٙیٗ ٚ ػبیك ؿذٜ -

 جذا وشدٖ فضبٞبی حشاست صا ٔب٘ٙذ آؿپضخب٘ٝ اص ػبیش فضبٞب -

 اػتفبدٜ اص ػبیمٟبی حشاستی دس تّفیك ثب ٞش ٘ٛع ٔلبِد -

 پیؾ ثیٙی پٙجشٜ ٞبی وٛچه ٚ یب حذالُ سػب٘ذٖ ػغد آٟ٘ب -

 ثی ثب وشوشٜ ٞبی ٔتحشن ػبیك حشاستی دس پـت پٙجشٜ ٞبپیؾ ثیٙی دسیچٝ ٞبی چٛ -

 اختلبف فضبٞبی ٔـشف ثٝ جٙٛة ثٝ فضبٞبی وٓ إٞیت -
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 ػبصٔب٘ذٞی پالٖ ثٝ كٛستی وٝ أىبٖ ٘فٛر آة دس فلَٛ ٌشْ ثٝ فضبٞبی داخّی ٔحذٚد ٌشدد. -

 پیؾ ثیٙی ػبیٝ ثبٟ٘بی ٔٙبػت )حتی إِمذٚس خبسجی( ٔٙبػت ثشای ػغٛح ؿیـٝ ٚ ثبصؿٛٞب -

 کاّش تبادالت حزارتی در ساختواى:  -3-3

 اػتمشاس ػبختٕبٟ٘بی ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ ٚ پیؾ ثیٙی پالٟ٘بی فـشدٜ ٚ ٔتشاوٓ -

 پٛؿب٘ذٖ حبؿیٝ خبسجی ػبختٕبٖ ثب ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف ٌیبٞبٖ ػجض -

 پیؾ ثیٙی فضبٞبی ٌشٔبصا ٔب٘ٙذ آؿپضخب٘ٝ دس وٙبس پالٖ -

 بسجی ثٝ ٚیظٜ ثبْاػتفبدٜ اص ػبیمٟبی حشاستی ٔٙبػت دس دیٛاسٞبی خ -

 اجتٙبة اص پیؾ ثیٙی پٙجشٜ ٞبی ثضسي ثٝ خلٛف دس ٕ٘بی جٙٛثی ػبختٕبٖ -

 اػتفبدٜ اص ؿیـٝ ٞبی دٚجذاسٜ -

 [.5]پیؾ ثیٙی ٚسلٝ ٞبی ػبیك حشاستی دس داخُ ثبصؿٛٞب -

 کاّش تأثیز بادّای گزم ٍ طَفاًی در هجوَعِ ّا:  -3-4

 احذاث ػبختٕبٖ دس دأٙٝ ٞبی پـت ثب ثبد ٌشْ -

 پٛؿب٘یذٖ ٕ٘بٞبی سٚثٝ ثبد ٌشْ ٚ ٘ٛسٌیشی اص حیبعٟبی داخّی ٚ ٔشوضی -

 پیؾ ثیٙی پالٟ٘بی فـشدٜ ٚ ٘ضدیه ثٝ ٞٓ ثب ثبفت ٔتشاوٓ -

 اػتفبدٜ اص فضبٞبیی ٔب٘ٙذ ٌبساط یب ا٘جبس ثٝ ػٙٛاٖ ثبد ؿىٗ -

خٙخی  ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ تؼذاد دسٞبی ٚسٚدی ػبختٕبٖ ٚ لشاس دادٖ ٚسٚدی اكّی دس فضبٞبی ثی احش ٚ -

 دس ٔمبثُ ثبد ٌشْ

 اػتفبدٜ اص دسٞبی یىپبسچٝ ٚ ػبیك ؿذٜ دس ٕ٘بٞبی سٚ ثٝ ثبد ٌشْ -

 دسصثٙی وّیٝ دسٞب، پٙجشٜ ٞب ٚ ثبصؿٛٞب -

 ٘لت دسیچٝ ثب وشوشٜ ٞبی ٔتحشن ػبیك حشاستی دس پـت پٙجشٜ ٞب -

ػبختٕبٖ عشاحی ػٙبكش ٔحٛعٝ ثٝ ٘حٛی وٝ ٌیبٞبٖ دس ثٙبٞبی ٔجبٚس ثبػج ٞذایت ثبدٞبی ٔغّٛة ثب  -

 ؿٛد

 تٛجٝ ثٝ جٟت ٚصؽ ثبدٞبی غبِت تبثؼتب٘ی دس تؼییٗ جٟت اػتمشاس ػبختٕبٖ)ٕٞبٖ ٔٙجغ(. -
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 جْت استقزار ساختواى:  -3-5

 دسجٝ ؿشلی اِی پٙج دسجٝ غشثی 15ٔٙبػت تشیٗ جٟت اػتمشاس ػبختٕبٟ٘ب جٟت  -

 اػت.دسجٝ غشثی  70ٚ  60٘بٔٙبػجتشیٗ جٟبت اص ٘ظش وؼت ا٘شطی ٚ دس ٔٛالغ ٌشْ ػبَ  -

 15جٙٛثی ثب أىبٖ ا٘حشاف اص  –ساٟٞبی داسا ثٛدٖ ػبیٝ دس ٌشٔتشیٗ فلَٛ ػبَ ٌزسٌبٟٞبی ؿٕبِی  -

دسجٝ  30دسجٝ غشثی ٔٙبػجتشیٗ جٟبت سا داسا ٞؼتٙذ ٚ اِٛیت ثؼذی دس ایٗ ٔٛسد خیبثبٟ٘بی  15دسجٝ ؿشلی تب 

 دسجٝ ؿشلی اػت. 30غشثی ٚ 

اػتمشاس ٔؼبثش ثب وبسثشی تجبسی وبٔالً ضشٚسی  پیؾ ثیٙی ػبیٝ ثبٖ حتی دس ٔٙبػت تشیٗ جٟبت -

 ٔیجبؿذ.

دس عشاحی ٔحیظ ؿٟشی ثب تٛجٝ ثٝ ٔؼبئُ الّیٕی ٔیجبیؼت ضٕٗ سػبیت اٍِٛی تّفیك ؿٟش ثب فضبی  -

 [.5]ػجض اص جشیبٖ آة دس ػغد فضبٞبی ؿٟشی ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌیشد

 دالیل اًتخاب سایت: -4

 ّٕىشدٞبی ٔمیبع ؿٟش لشاس داسد.ػبیت ثٝ ِحبػ اثؼبد ٚ ٔمیبع دس حٛصٜ ػ-1

اص ٘ظش دػتشػی دس ٔجبٚست یىی اص ٔحٛس ٞبی اكّی ؿٟشی ) ثّٛاس پُ پٙجٓ ثٝ فّىٝ دا٘ـٍبٜ ٚ دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ -2

 چٕشاٖ اٞٛاص لشاس داسد. ثٙبثشایٗ استجبط ػبیش حٛصٜ ٞبی ؿٟشی ثب ایٗ ػبیت ثٝ ساحتی أىبٖ پزیش اػت.

 خٛثی ثشخٛسداس اػت.اص چـٓ ا٘ذاص ٚ ػیٕبی ثیشٚ٘ی -3

 .ا٘غجبق وبسثشدی ٔٛسد ٘ظش ثب وبسثشی ا٘تخبة ؿذٜ عشح تفضیّی-4

 آًالیش ٍ تحلیل سایت-4-5

 

 . ًقشِ آًالیش کلیت سایت)هٌبع: ًگارًذُ(.2تصَیز 
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 . تصاٍیز اطزاف سایت ٍ عکس َّایی ، هاّخذ: ًگارًذ3ُتصَیز 

 

 سایزًقاط شْزی ّوجَار)هٌبع:ًگارًذُ(.هَقعیت دستزسی ّای سایت بِ  .ًقش4ِتصَیز

ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ٔٛضٛع پظٚٞؾ عشاحی ٚ ػبخت خب٘ٝ ٔٛػیمی ؿٟش اٞٛاص ٔی ثبؿذ ٚ  لشاس اػت ایٗ  ٔجٕٛػٝ دس 

ٔمیبع ؿٟشی خذٔبت دٞذ ،ٔىب٘یبثی ػبیت آٖ اص إٞیت ٚیظٜ ای ثشخٛداس اػت. دس ٕٞیٗ ساػتب ػبیت ا٘تخبة ؿذٜ ٔی 

 س ٔی ٌشفت وٝ دػتشػی ثٝ آٖ اص اغّت ٔحّٝ ٞبی ؿٟشی اٞٛاص آػبٖ ثبؿذ.ثبیؼت دس ٔٛلؼتی لشا

 

 . کاربزی ّای ّوجَار سایت)هٌبع: ًگارًذُ(5تصَیز 

ٔىبٖ یبثی ػبیت ٔجٕٛػٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛضٛع آٖ ٔی ثبیؼت دس ٔحّی لشاس ٌیشد وٝ ثٝ دٚس اص ٞیبٞٛ ٚ ؿّٛغی ٞبی ؿٟش 

لشاس ٌیشد. ٕٞچٙیٗ وبسثشی ٞبی اعشاف ٘یض ثٟتش اػت ػبصٌبس ثب وبسثشی ٔجٕٛػٝ ثبؿٙذ. دس ایٗ ػبیت وبسثشی ٞبی 

 ٔی ثبؿٙذ وٝ وبٔال ػبصٌبس ثب وبسثشی فشٍٞٙی ٔی ثبؿٙذ. ٕٞجٛاسؿبُٔ وبسثشی فضبی ػجض، ٚسصؿی، اداسی ٚ تفشیحی 
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 . ًقاط ضعف ٍ قذرت سایت6تصَیز 

 ًقاط ضعف ٍ قذرت سایت)ًگارًذُ(:

 ٚجٛد آِٛدٌی كٛتی ثٝ جٟت ٘ضدیىی ثٝ خیبثبٖ -

 دػتشػی آػبٖ ثٝ جٟت ٔٛلؼیت ٔٙبػت ؿٟشی -

 ٚیٛ ػبِی ثٝ سٚدخب٘ٝ ٚ پبسن ٞبی ػبحّی -

 ٔجٕٛػٝ ػبصٌبسی وبسثشی ٞبی ٕٞجٛاس -

 . ٔؼبحت ٔٙبػت ػبیت ثشای ٔحٛعٝ ػبصی ٚوٙتشَ آِٛدٌیٟبی ػبیت -

ٔىبٖ یبثی ػبیت ٔجٕٛػٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛضٛع آٖ ٔی ثبیؼت دس ٔحّی لشاس ٌیشد وٝ ثٝ دٚس اص ٞیبٞٛ ٚ ؿّٛغی ٞبی 

بیت وبسثشی ؿٟش لشاس ٌیشد. ٕٞچٙیٗ وبسثشی ٞبی اعشاف ٘یض ثٟتش اػت ػبصٌبس ثب وبسثشی ٔجٕٛػٝ ثبؿٙذ. دس ایٗ ػ

ٞبی ٕٞجٛاسؿبُٔ وبسثشی فضبی ػجض، ٚسصؿی، اداسی ٚ تفشیحی ٔی ثبؿٙذ وٝ وبٔال ػبصٌبس ثب وبسثشی فشٍٞٙی ٔی 

 ثبؿٙذ. 

 جوع بٌذی-4-6

ٕٞب٘غٛس وٝ دس تحّیُ ٔىبٖ یبثی ػبیت ٔٛسد ٘ظش ثیبٖ ؿذ، ػبیت ا٘تخبة ؿذٜ داسای پتب٘ؼیُ ٔٙبػجی ثشای عشاحی 

ٞٙشی ثب ٔمیبع فشا ؿٟشی ٔی ثبؿذ؛أب ثشای ٘یُ ثٝ ایٗ ٞذف ٔی ثبیؼت اص پتب٘ؼیُ ٞبی ػبیت ثشای -یه ٔشوض فشٍٞٙی

ٔجٕٛػٝ فشٍٞٙی اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. یىی اص ایٗ پتب٘ؼیُ ٞبی  اػتفبدٜ حذاوخشی جٟت ٘یُ ثٝ اٞذاف ٚ اػتب٘ذاسد ٞبی یه

ٚػؼت صٔیٗ ٔٛسد ٘ظش اػت وٝ ثب تٛجٝ ثٝ وبسثشی ٞبی ػبصٌبس ثب وبسثشی ٞبی فشٍٞٙی ٚ فمذاٖ فضبٞبی ػجض ٚ پبسن 
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ؿٟشی دس عشح ٞبی ثبال دػتی)ٕٞچٖٛ عشح جبٔغ ٚ تفلیّی ٔٙغمٝ( ٔی تٛاٖ اص لؼٕتی اص ػبیت جٟت ٔشتفغ وشدٖ ایٗ 

 ؼئّٝ دس جٟت ٘یُ ثٝ اٞذاف آسٔب٘ی پظٚٞؾ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد.ٔ

 

 . هکاًیابی هجوَعِ در درٍى سایت)هٌبع: ًگارًذُ(7تصَیز 

دس ٕٞیٗ ساػتب ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٔغبِت ٔغشٚحٝ دس فلُ اػتب٘ذاسد ٞبی عشاحی ٚ جذاَٚ ثش٘بٔٝ فیضیىی ٚ ثب اؿشاف ثٝ 

ضبیی عجمبت ٔجٕٛػٝ ٔٛػیمی اٞٛاص ثٝ ؿشح صیش ٚ ثٝ كٛست تلبٚیش پتب٘ؼیُ ٞبی ٔٛجٛد دس ػبیت ا٘تخبة ؿذٜ دیبٌشاْ ف

 آٚسدٜ ٔی ؿٛد:

 

 .  دیاگزام طبقِ سیزسهیي)هٌبع: ًگارًذُ(.8تصَیز 

 

 . دیاگزام طبقِ ّوکف)هٌبع: ًگارًذُ(.9تصَیز 

وٙٙذٌبٖ دس ٔشاػٕبت، ثٝ دِیُ ٚجٛد دػتٝ ٞبی ٔتٙٛع ٔشاجؼٝ وٙٙذٜ )اػٓ اص ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٔٛصٜ ٚ ٕ٘بیـٍبٜ، ؿشوت 

 ٞٙشجٛیبٖ، دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ دا٘ـجٛیبٖ( اثتذا ٔجٕٛػٝ ثٝ دٚ ػشكٝ ػٕٛٔی ٚ ٘یٕٝ ػٕٛٔی دس دٚ ػٛی الثی تمؼیٓ ؿذ.
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 . دیاگزام طبقِ اٍل)هٌبع: ًگارًذُ(.11تصَیز 

 

 . دیاگزام طبقِ دٍم)هٌبع: ًگارًذُ(.11تصَیز 

 

 ًذُ(.. دیاگزام طبقِ سَم)هٌبع: ًگار12تصَیز 

 

 . دیاگزام سقف آخز یا بام سبش)هٌبع: ًگارًذُ(.14تصَیز 
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 . ٔغبِؼبت عشح تفلیّی ثخؾ ٔشوضی اٞٛاص . 1390ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس پظٚٞؾ ٚ ػٕشاٖ . [. 1]

سیضی ٚ تٛػؼٝ ٚ  ٔغبِؼبت عشح جبٔغ ؿٟشػتبٖ اٞٛاص.ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ.1390ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس دوتشادیجی .[. 2]

 . 1393ٔغبِؼبت جغشافیبیی ؿٟش ٞبی ایشاٖ، ػبصٔبٖ ٞٛاؿٙبػی ایشاٖ ، [.3] ٚ ٔؼٕبسیػبصٔبٖ ؿٟشػبصی 
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 . ٔغبِؼبت ٔشحّٝ اَٚ  لغبس ؿٟشی اٞٛاص .1383ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس تخت پٛالد . [. 4]
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