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 ه؛یي چ زانیا یخاوٍ َا یسىت یدر معمار یذاریپا یالگًَا یقیتطب سٍیمقا

 هیچ اوگیدر شًياوج اوگیي خاوٍ  زانیا زاسیالملک ش ىتیخاوٍ س یومًوٍ مًرد
 

1مصطفی آسادی
  2صذیقٍ وسیبی، *

 mostafaazadi@mail.com، شاصیحافؼ ؿ یٔٛػؼٝ آٔٛصؽ فاِ یاسؿذ ٔقٕاس یواسؿٙاػ یدا٘ـزٛ -1
 sedighenasibi1988@gmail.com، شاصیحافؼ ؿ یٔٛػؼٝ آٔٛصؽ فاِ یاسؿذ ٔقٕاس یواسؿٙاػ یدا٘ـزٛ -2

 

 

 

 چكیذٌ 
ت ساػتا تاف ٗیتش ؿذٜ اػت ٚ دس ا یٕٞٛاسٜ غٙ خیٔختّك تاس یاػت وٝ دس احش تىأُ تزشتات ٔشدٔاٖ دٚسٜ ٞا یٞٙش یٔقٕاس

پاػخ  یٚ فشٍٞٙ یٕیالّ ُیتٝ ٔؼا یٔغّٛت اسیٞؼتٙذ وٝ تٝ ٘حٛ تؼ یٔقٕاس یٌٛ٘ٝ ؿٙاػ هی یداسا یٚ ػٙت یخیتاس یٞا

 یذاسیتٝ ٚرٛد آٔذٖ ٔفْٟٛ پا یغیٔح ؼتیٚ ص یالتلاد ،یارتٕاف یفشٍٞٙتـش تٝ ٔؼائُ ٚ ٔـىالت  یآٌاٞ زٝیدادٜ ا٘ذ.٘ت

 ذاسیپا یػاختٝ ؿذٜ، ٔقٕاس ظیدس حٛصٜ ٔح ذاسیتٛػقٝ پا یاٞذاف تزّ ٗیشاص ٟٕٔت یىیتٛدٜ اػت. وٝ  ،یالدی1791ٔدس دٞٝ 

 یحاوٓ تش آٖ دس خا٘ٝ ٞا ٛأُٚ ف ذاسیپا یٔقٕاس ىشدیٔماِٝ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت، سٚ ٗیؿٛد. آ٘چٝ دس ا یٔ ذٜی٘أ

دس خا٘ٝ  یذاسیپا یاٍِٛٞا زاسشٌیتاح یپظٚٞؾ تٝ ؿٙاخت ٔـخلٝ ٞا ٗیاػت؛ ا اً٘یؿٛٚا٘ز اً٘یٚ خا٘ٝ  شاصیإِه ؿ ٙتیص

 یاص اٍِٛٞا ٗیٚ چ شاٖیا یخا٘ٝ ٞا یػٙت یدس ٔقٕاس ایػٛاَ ٞا پاػخ دٞذ وٝ آ ٗیتٝ ا ٙغٛسیپشداصد. ٕٞ یٔ یػٙت یٞا

 یدس ٔقٕاس ٓیتقٕ تیخا٘ٝ ٞا لاتّ ٗیا یػٙت یحاوٓ تش ٔقٕاس یاكَٛ ٚ اسصؽ ٞا ایآ ٗیاػتفادٜ ؿذٜ اػت؟ ٚ ٕٞچٙ یذاسیپا

ٔٙاتـ وتاتخا٘ٝ  ۀٚ تا ٔغاِق یمیٚ تغث ُیتحّ _ یفیتٛك كیتحم یٟٔٓ، اص سٚؽ ٞا ٗیٞؼتٙذ؟ تٝ ٔٙؾٛس ا٘زاْ ا ٔقاكش سا داسا

 ،یٞا تیدٞذ وٝ تفىشات ٚ ٞٛ یپظٚٞؾ ٘ـاٖ ٔ زٝیاػت. ٘ت ذٜیدٌش ُیٚ تحّ یؿذٜ، تشسػ یاعالفات ٌشدآٚس یذا٘یٚ ٔ یا

 ٙٝیٚ صٔ ظیتْٛ ٚ ٔح ؼتیتا تٛرٝ تٝ ص ٗیتاؿٙذ. ٕٞچٙ یٕٞؼٛ ٔ یٕیالّ ظیٚ ؿشا یقیخا٘ٝ ٞا تا تؼتش عث یحاوٓ تش عشاح

 ٚ ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ. یخٛد عشاح

 

 

 .خا٘ٝ ٗ،یچ یػٙت یٔقٕاس شاٖ،یا یػٙت یٔقٕاس ذاس،یپا یٔقٕاس ،یذاسیپا :َای كلیذی ياژٌ
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 مقذمٍ 
)پٛساحٕذی، « ت ٚ تایذ تذاْٚ پیذا وٙذذاْٚ اػٞش ػشصٔیٙی یه سٚح، یه تفىش، یه فشًٞٙ، یه ٔقٕاسی داسد وٝ لاتُ ت» 

دس ػاختاس ٔقٕاسی ػٙتی ٔشص ٚ تْٛ ٞای ٔختّف، اص ػاَ ٞا پیؾ ػاوٙیٗ، تا ٟٔاستی ٚیظٜ ٕٞشاٜ تا سفایت اكَٛ ٚ  (.55، 1931

ٚ ٔٙاتـ اسصؽ ٞای ٔٛسد ٘ؾش ػقی دس رای دادٖ ٞش ػاختٕاٖ دس تؼتش ٚ ٔحیظ عثیقی ٔٙاػة تا خٛد ٚ اػتفادٜ تٟیٙٝ اص ا٘شطی ٞا 

عثیقی تٝ خلٛف خٛسؿیذ، تاد ٚ ٕٞاٍٞٙی تا الّیٓ سا داؿتٝ ا٘ذ وٝ ایٗ اكَٛ دس تحج پایذاسی )صٔیٙٝ ٞای صیؼت ٔحیغی، 

اص  ارتٕافی ٚ التلادی( ٚ ٔقٕاسی پایذاس لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ أشٚصٜ ایٗ اكَٛ ٚ اسصؽ ٞا تٝ ٚسعٝ ٘اتٛدی ٚ فشأٛؿی وـیذٜ ؿذٜ ا٘ذ.

س پی وـف ٚ اػتفادٜ اص اسصؽ ٞای ٌزؿتٝ؛ ٘اٌضیش تٝ رؼتزٛ ، وٙىاؽ، ؿٙاخت ٚ ٔمایؼٝ ایٗ اسصؽ ٞای ایٗ سٚ رٛأـ أشٚص د

فشأٛؽ ؿذٜ دس خٛد اػت تا تتٛا٘ذ تا اػتفادٜ ٔتٙاػة ٚ دس خٛس ؿشایظ أشٚص اص ایٗ اكَٛ ٚ اسصؽ ٞا تٝ تٙای ػاختٕاٖ ٞایی 

اص ؿشایظ عثیقی ٔٛرٛد ٚ حذالُ ٞذس سفت ا٘شطی تشای ا٘ؼاٖ ٞای أشٚص ٚ ٕٞؼاص تا الّیٓ ٚ تؼتش عثیقی خٛد تشای اػتفادٜ تٟیٙٝ 

)ٞذایت  "آدٔی پیؾ اس افىٙذٜ ؿذٖ تٝ رٟاٖ، دس ٌٟٛاسٜ خا٘ٝ ٟ٘ادٜ ؿذٜ اػت.  "٘ؼُ آیٙذٜ تپشداصد. ٌاػتٖٛ تاچالس ٔقتمذ اػت: 

خلٛف خا٘ٝ ٞا وٝ اص إٞیت صیادی دس ص٘ذٌی ( اص آ٘زا وٝ دس دٞٝ ٞای اخیش دس ػاخت تٙاٞای وـٛس، تٝ  95، 1931ٚ عثائیاٖ، 

ٔا تشخٛسداس٘ذ، تٝ اكَٛ ٚ اسصؽ ٞا دس صٔیٙٝ پایذاسی تی تٛرٟی ؿذٜ، الصْ اػت دس ایٗ ٔماِٝ تٝ ؿٙاخت ٚ ٔمایؼٝ ایٗ اكَٛ دس 

ٌشدد. ایٗ ٔماِٝ  ٔقٕاسی ػٙتی خا٘ٝ ٞای ایشاٖ ٚ چیٗ پشداختٝ ؿٛد تا ؿایذ ٔثٙایی تشای آؿٙایی، اػتفادٜ ٚ تقٕیٓ تٝ ٘ؼُ رذیذ

اتتذا تٝ ٔثحج پایذاسی ٚ ٔقٕاسی پایذاس ٔی پشداصد ػپغ تا ٍ٘اٞی تٝ ٔقٕاسی ػٙتی خا٘ٝ ٞای ایشاٖ ٚ چیٗ ٚ تٝ عٛس خاف فٙاكش 

ٚ فضاٞای آٖ ٞا تا دس ٘ؾش ٌشفتٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی یىی دس ایشاٖ )خا٘ٝ صیٙت إِّه، ؿیشاص( ٚ دیٍشی دس چیٗ )خا٘ٝ یاً٘، 

 دس كذد سػیذٖ تٝ پاػخی ٔٙاػة تٝ ٔٛاسد صیش اػت :ؿٛٚا٘زیاً٘( 

 آیا دس ٔقٕاسی ػٙتی خا٘ٝ ٞای ایشاٖ ٚ چیٗ اص اٍِٛٞای پایذاسی اػتفادٜ ؿذٜ اػت؟ 

  چٝ ؿثاٞت ٞا ٚ تفاٚت ٞایی ٔیاٖ اكَٛ پایذاسی ٚ ػاصٔا٘ذٞی فضایی تٝ واسٌشفتٝ ؿذٜ دس خا٘ٝ ٞای دٚ وـٛس ٚرٛد

 داسد؟

  ٓتش ٔقٕاسی ػٙتی ایٗ خا٘ٝ ٞا لاتّیت اػتفادٜ ٚ تقٕیٓ دس ٔقٕاسی ٔقاكش سا داس٘ذ؟آیا اكَٛ ٚ اسصؽ ٞای حاو 
 

 ريش تحقیق
ٞش پظٚٞـی ٘یاصٔٙذ یه سٚؽ تحمیك ٔٙاػة تا ٔٛضٛؿ خٛد اػت،سٚؽ ٔٛارٝ تا ٔؼأِٝ ٚ پظٚٞؾ دس استثاط تٍٙاتًٙ ٚ دٚ 

ؼزاْ تخؾ تٝ ایٗ پظٚٞؾ، اص سٚؽ پظٚٞؾ تغثیمی، تا ػٛیٝ تا ػاختاس ٚ ٔاٞیت تحمیك اػت. اص ٕٞیٗ سٚ تشای ایزاد ؿاِٛدٜ ا٘

تغثیك ٚ ٔمایؼٝ ، تغثیك ٚ ٔمایؼٝ فأُ ایزاد وٙٙذٜ ایٗ ٘ٛؿ ٔقٕاسی ٚ اٍِٛٞا دس خا٘ٝ ٞای ػٙتی ایشاٖ ٚ چیٗ تٝ واس سفتٝ اػت. 

، ٔٛسد تزضیٝ ٚ تحّیُ لشاس تٝ فّٕی اعالق ٔی ؿٛد وٝ دس آٖ ، دٚ یا چٙذ پذیذٜ سا تٝ ٔٙؾٛس یافتٗ ٚرٜٛ اختالف ٚ تـاتٝ آٟ٘ا

پاػخ ٔٙاػة تٝ ػٛاَ ٞا اص سٚؽ یٍ تشای ٌشدآٚسی اعالفات، ٔمایؼٝ ٚ تٝ دػت آٚسدٖ ٘تایذ ٔغّٛب دس ایٗ ٔماِٝ ٚ اسا .دٞیٓ

 ٔیذا٘ی ٚ تحمیك وتاتخا٘ٝ ای افٓ اص وتاب، سػاِٝ، ٔماالت ٚ ػایت ٞای ایٙتش٘تی اػتفادٜ ؿذٜ اػت.
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 ادبیات وظزی
 یلغً اس وظز یذاریپا

دس ِغت ٘أٝ دٞخذا پایذاسی تٝ ٔقٙای تا دٚاْ ٚ ٔا٘ذ٘ی آٔذٜ اػت. دس فشًٞٙ ٔقیٗ ایٗ ٚاطٜ تٝ ٔقٙای پایذاس تٛدٖ ٚ ٔماٚٔت 

اص سیـٝ التیٗ  "Sustain"( فق1931ُتٝ ٔقٙای پایذاسی وشدٖ ٚ اػتمأت ٘ـاٖ دادٖ اػت. )ٔقیٗ،  "پایؾ"اص ٔلذس 

Sustinere”"  اص دٚ رضء ٚ"Sus" ٝٔقٙای اص پاییٗ تٝ تاال( ٚ  )ت"Tinere"  تٝ ٔقٙای ٍ٘ٝ داؿتٗ، حفؼ وشدٖ( تـىیُ ؿذٜ اػت(

یقٙی ٔٛرة تذاْٚ أشی دس ؿشایظ خاف ؿذٖ، ٍ٘ٝ  "Sustain"دس صتاٖ اٍّ٘یؼی تٝ واس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. فقُ  1931ٚ اص ػاَ 

ٔقیاسٞای اسصؿی ٚ ٔفاٞیٓ پایذاس ٚ اصِی وٝ دس عَٛ صٔاٖ  داؿتٗ یا ادأٝ دادٖ یه تشاص یا اػتا٘ذاسد ٔٙاػة ٚ دس ایٗ حاِت تذاْٚ

حٕایت، "حاتت ٔا٘ذٜ ا٘ذ، تیؾ تش ٔٛسد ٘ؾش اػت. ٔقٙی دیٍش آٖ، تاب آٚسدٖ ٚ ایؼتادٌی وشدٖ اػت؛ تٙاتشایٗ تا ٔفاٞیٕی اص لثیُ 

واس ٔی سٚد وٝ ٔٛسد  تٝ "ؿشایظ، حاِت ٚ یا چیضی"دس تٛكیف  "Sustainable"آٔیختٝ اػت ٚ كفت  "پـتیثا٘ی ٚ تذاْٚ

 .(55، 1933)ٔفیذی، یٗ ٔقاؽ، ٕٞچٙاٖ تذاْٚ یافتٝ اػتپـتیثا٘ی لشاس ٌشفتٝ یا تٝ ٚاػغٝ وٕه یا تأٔ
 

 مفًُم تًسعٍ پایذار

سا ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ سؿذ ٔٙغمی آٌاٞی تاصٜ ای ٘ؼثت تٝ ٔؼایُ رٟا٘ی ٔحیظ صیؼت ٚ تٛػقٝ  1391ٔفْٟٛ پایذاسی دس دٞٝ 

ج تٛػقٝ پایذاس، یىی اص تحج ٞای ٟٔٓ ٚ سایذ دس ػغح تیٗ إِّّی اػت. تحج رذی ٚ واسؿٙاػا٘ٝ دس ایٗ آٖ دا٘ؼت. أشٚصٜ تح

دس  "ارالع صٔیٗ"دس ػاصٔاٖ ُّٔ آغاص ؿذ ٚ تٝ وٙفشا٘غ رٟا٘ی تٛػقٝ پایذاس، ٔقشٚف تٝ  1399ٔٛسد، پغ اص تحشاٖ ٘فتی ػاَ 

( ٟٕٔتشیٗ تقشیفی 95، 9119ٛ ٔـٟٛس ؿذ. )ٔشادی، حؼیٙی ٚ دیٍشاٖ، ؿٟش سیٛدٚطا٘یشٚ تشصیُ ا٘زأیذ وٝ تقذ ٞا تٝ ارالع سی

تٛػقٝ ای وٝ ٘یاصٞای وٙٛ٘ی تـش سا تذٖٚ تٝ ٔخاعشٜ افىٙذٖ ٘یاص "وٝ دس ایٗ ارالع اص تٛػقٝ پایذاس اسائٝ ؿذ، تذیٗ لشاس اػت: 

، دس اػٕافیّی ٚ ِیتىٛٞی، 1339اتّٙذ، )تش٘ "٘ؼُ آیٙذٜ، تشآٚسدٜ ػاختٝ ٚ دس آٖ تٝ ٔحیظ صیؼت ٚ ٘ؼُ ٞای آیٙذٜ تٛرٝ ؿٛد.

، وٙفشا٘غ دیٍشی دس ؿٟش طٚٞا٘ؼثشي دس آفشیمای رٙٛتی تشٌضاس ؿذ ٚ ٞذف آٖ 9119ػاَ تقذ دس ػاَ  11( 111، 9119

 تاویذ تش ٔلٛتات وٙفشا٘غ سیٛ ٚ ارشایی تش وشدٖ ایٗ ٔلٛتات دس ػغح رٟا٘ی تٛد.
 

 تعاریفی اس معماری پایذار

تش ٔی ٌشدد. راٖ ساػىیٗ ٚ ٚیّیاْ ٔٛسیغ ٚ سیچاسد ِتاتی اص پیـٍأاٖ ٟ٘ضت ٔقٕاسی پایذاس  13شٖ ٔقٕاسی پایذاس تٝ ل

خٛد ٔی ٌٛیذ وٝ تشای دػتیاتی تٝ سؿذ ٚ پیـشفت ٔی تٛاٖ ٘ؾٓ  "ٞفت ٔـقُ ٔقٕاسی"ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ. ساػىیٗ دس وتاب 

ػثض حٛٔٝ ؿٟش ٚ خٛدوفایی ٚ احیای كٙایـ ٔحّی سا  ٞاسٔٛ٘یه ٔٛرٛد دس عثیقت سا اٍِٛ لشاس داد. ٔٛسیغ تاصٌـت تٝ فضای

 (. 5، 1933تٛكثٝ ٔی وشد )ص٘ذیٝ ٚ پشٚسدی ٘ظاد، 

 

 (4931 ،)ماخذ: وگاروذگانتعاریف معماری پایذار-1جذيل 

 ٔقٕاسی پایذاس

تٙذ اص: تٝ خّك ٔحیظ ا٘ؼاٖ ػاخت ٚ ٔذیشیت ٔتقٟذا٘ٝ آٖ تش ٔثٙای اكَٛ تْٛ ػاصٌاسی ٚ تاصدٞی ٔٙاتـ. ایٗ اكَٛ فثاس"

حشالُ سػا٘ذٖ كشف ٔٙاتـ تزذیذ ٘اپزیش، استما ٚ تٟثٛد ؿشایظ ٔحیظ عثیقی ٚ حذالُ آػیة ٞای تْٛ ؿٙاختی تش 

 (.5، 1933، دس ص٘ذیٝ ٚ پشٚسدی ٘ظاد، 1331)چاسِض وی تشت."ٔحیظ

حیظ ٞای ػاختٝ ؿذٜ وٕتشیٗ تأحیش ٕٔخشب سا تش ٔ "تٙاٞای پایذاس تٙاٞایی تّمی ٔی ؿٛ٘ذ وٝ  "OECD"تش اػاع عشح 

)ٔلٙٛؿ( ٚ عثیقی ٔزاٚس ٚ تالفلُ خٛد ٚ ٘یض ٘احیٝ اعشافـاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ صٔیٙٝ وّی خٛد داؿتٝ تاؿٙذ. ػاختٕاٖ ٞای 
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) ص٘ذیٝ ٚ پشٚسدی ٘ظاد، "اسوشد ٔغّٛب ٚ آیٙذٜ تٛرٝ ٔی وٙذپایذاس تٝ تٕاْ چشخٝ حیات ػاختٕاٖ، ٔحیظ تا ویفیت، و

1933 ،5). 

اد اص ٔقٕاسی پایذاس ٔتفاٚت اػت، أا ٕٞٝ دس ایٗ ٘ىتٝ وٝ ایٗ ٔقٕاسی تٛرٝ صیادی تٝ ػاخت ٔحیظ اٌش چٝ تشداؿت افش

 (.99، 1939ٔلٙٛؿ تا دس ٘ؾش ٌشفتٗ حفؼ ٔٙاتـ عثیقی ٚ اػتٕشاس آٖ تشای آیٙذٌاٖ داسد، اتفاق ٘ؾش داس٘ذ)ٔفیذی،

 

 اصًل معماری پایذار 

وتاب ٞای ٔتقذد، ٔماالت فّٕی، ٕٞایؾ ٞای تیٗ إِّّی ٚ ػایت ٞای ایٙتش٘تی ساٞىاسٞای صیادی دس ٔٛسد ٔقٕاسی پایذاس دس 

 اسائٝ ؿذٜ اػت وٝ دس صیش تٝ تیاٖ دٚاصدٜ اكُ اص ٔزٕٛؿ ایٗ اكَٛ ٔی پشداصیٓ:

 

 (4931 ،)ماخذ: وگاروذگاناصًل معماری پایذار-2جذيل 

 اكَٛ ٔقٕاسی پایذاس

 وُ ٌشایی دس فیٗ تٛرٝ تٝ رضئیات .1

 صٞای واستشاٖ ٚ ایزاد آسأؾ ٚ آػایؾ آ٘اٖتشآٚسدٖ ٘یا .2

 وٛچه صیثاػت .3

 ٕٞاٍٞٙی تا ػاختٍاٜ .4

 ٕٞؼاصی تا الّیٓ .5

 تىاسٌیشی ا٘شطی ٞای تزذیذپزیش ٚ حفاؽت اص ا٘شطی .6

 حفاؽت اص ٔٙاتـ آب .7

 حفاؽت اص رٍُٙ ٞای تاسا٘ی .8

 تىاسٌیشی ٔلاِح تٛٔی ٚ عثیقی ٚ لاتُ تاصیافت .9

 رذیذ ٔلاِح واٞؾ اػتفادٜ اص ٔٙاتـ .11

 ػاخت تا ویفیت .11

 تِٛیذ ٔٛاد غزایی دس ٔىاٖ ص٘ذٌی ٚ حفاؽت اص آٖ .12

 

 وگاَی بٍ مفًُم خاوٍ

تٝ ؽاٞش ٔفْٟٛ خا٘ٝ دس تٕاْ ػشصٔیٗ ٞا یىؼاٖ اػت، أا تا وٕی تأُٔ ٔی تٛاٖ دسیافت وٝ تٝ دِیُ ادساوات ٔتفاٚت افشاد 

ػت وٝ دس ادأٝ تٝ تیاٖ ٘ؾش چٙذی اص ٘ؾشیٝ پشداصاٖ دس ایٗ صٔیٙٝ پشداختٝ اػتٙثاط آٖ ٞا اص خا٘ٝ ٚ ٔحیظ ٞای ٔؼىٛ٘ی ٔتفاٚت ا

 ٔی ؿٛد. 

 (4931 ،)ماخذ: وگاروذگانمفًُم خاوٍ اس دیذ صاحبىظزان-3جذيل 

 ٔفْٟٛ خا٘ٝ

 ؿِٛتض

دس خا٘ٝ، آؿٙایی تا رٟاٖ تی ٚاػغٝ كٛست ٔی ٌیشد؛ آٖ را ٘یاصی تٝ ٌضیٙؾ ٔؼیش ٚ "

ا٘ٝ ٚ پیشأٖٛ آٖ تٝ ػادٌی اسصا٘ی ٌشدیذٜ اػت. رؼتزٛی ٞذف ٘یؼت؛ رٟاٖ دس خ

 "ٔی تٛاٖ ٌفت، خا٘ٝ ٔىا٘ی اػت وٝ ٚلٛؿ ص٘ذٌی سٚصٔشٜ سا دس خٛد ٌشفتٝ اػت.

 (117، 1371)فثذاهلل صادٜ ٚ اسطٔٙذ، 

 ِٛوٛستٛصیٝ

 ٚ خاسد ٔحیظ تا سا كحیحی ؿشایظ، ساتغٝ تشخی تا تغاتك دس وٝ اػت پٛؿـی خا٘ٝ

 خا٘ٛادٜ یه یا فشد یه ٔیثایؼتی خا٘ٝ دس .ٔیؼاصد تشلشاس ٖا٘ؼا پذیذٜ ٞای صیؼتی

 ( 93، 1931)ٞذایت ٚ عثائیاٖ،  .وٙذ ص٘ذٌی
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 ساپاپٛست
 اص تیـتش چیضی تٝ آٖ فّٕىشد ٚ پیچیذٜ ٔماكذ سؿتٝ یه ساػتای دس اػت ٟ٘ادی خا٘ٝ

 (18، 8811. )ساپاپٛست، اػت تٛدٜ ٔادی ٔفْٟٛ یه

 

 

 معزفی ومًوٍ َای مطالعاتی 
 

  خاوٍ سیىت الملک شیزاس

ایٗ فٕاست وٝ تٝ . ٙای ا٘ذسٚ٘ی صیٙت إِّه ٔشتٛط تٝ دٚسٜ لاراس اػت ٚ دس ؿیشاص، خیاتاٖ ِغفقّیخاٖ ص٘ذ ٚالـ ؿذٜ اػتت

فاكّٝ یه وٛچٝ تا خا٘ٝ لٛاْ لشاس داسد ٚ تٝ ٚػیّٝ یه ساٜ صیشصٔیٙی تا آٖ دس استثاط اػت، دس حمیمت ا٘ذسٚ٘ی خا٘ٝ لٛاْ ٚ ٔحُ 

لٕشی تٛػظ فّی ٔحٕذ خاٖ لٛاْ إِّه دْٚ آغاص ٚ  ٞزشی ۰۹۲۱دس حذٚد ػاَ  ػاخت ایٗ خا٘ٝ لذیٕی.ٚ آٔذ ٔحاسْ تٛدسفت 

غ اص دسب ٚسٚدی ایٗ خا٘ٝ، یه ٞـتی ٚرٛد داسد. دس ػٕت چپ ایٗ ٞـتی دسٌاٜ ٚسٚدی . پلٕشی تٝ پایاٖ سػیذ ۰۰۱۹دس ػاَ 

ٞای ػٍٙی حزاسی ؿذٜ ٚ ٔـثه واسی ؿذٜ، دٚ تاغچٝ صیثا سٚتشٚی ٞٓ ٚ  تش اصاسٜ دس حیات ایٗ تٙا افضٖٚ. تٝ حیات خا٘ٝ لشاس داسد

لشیٙٝ، وٝ اص ٚیظٜ ٌی ٞای تاك ٞای ایشا٘ی اػت، یه حٛم تضسي اص ؿؾ لغقٝ ػًٙ یه پاسچٝ ٚ یه حٛم وٛچه، تاصٞٓ سٚتٝ 

ق ٚرٛد داسد وٝ تٝ یىذیٍش ساٜ داس٘ذ. اتا ۹۱تٝ رض ایٛاٖ تذٖٚ ػمف دس ؿشق حیاط، دس اعشاف حیاط . سٚی ٞٓ، تـىیُ ؿذٜ اػت

ایٗ ػاختٕاٖ دس ػٝ ضّـ داسای صیشصٔیٗ . تشی تا تلاٚیش اسٚپایی اػت واسی ٚ ٌچ ٘ـیٗ آیٙٝ ػاختٕاٖ غشتی تٙا داسای تاالس ؿاٜ

ٞا وٝ اص ػًٙ دس اعشاف ایٗ حیات، اصاسٜ دیٛاس. .ؿٛد ای اػت وٝ أشٚصٜ اص آٖ تٝ فٙٛاٖ ٔٛصٜ اػتفادٜ ٔی تؼیاس ٚػیـ ٚ ٌؼتشدٜ

 .ٌٙذٔه ٚ تٝ ٌٛ٘ٝ پٙزشٜ ٞای ٔـثه ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ، تشای تٟٛیٝ ٞٛا ٚ سٚؿٙایی صیشصٔیٗ ٔٛسد اػتفادٜ ٚالـ ٔی ؿذٜ ا٘ذ

 

 (4931 ،وگاروذگان)ماخذ:  شیزاسقزار گیزی خاوٍ سیىت الملک در  -1شكل 
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 (4931 ،وگاروذگان)ماخذ: دیذ َای مختلف خاوٍ سیىت الملک  -2شكل 

 

ٞای تؼیاس صیثا ٚ ٘فیغ، دس عثمٝ  واسی ٞای صیادی اػت وٝ ایٗ اتاق ٞا افضٖٚ تش ٌچ تشی، ٘ماؿی ٚ آیٙٝ ایٗ تٙا داسای اتاق

ای وٝ ٔی تٛاٖ تذٖٚ ٚاسد ؿذٖ تٝ حیات، اص رٙٛتی تشیٗ اتاق تٝ ؿٕاِی تشیٗ آٖ ٞا ساٜ  ٘خؼت تٝ یه دیٍش ٘یض ساٜ داس٘ذ، تٝ ٌٛ٘ٝ

ػمف چٛتی اتاق ٞا تا ٘ماؿی ٍ٘اسٜ ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی اص را٘ٛساٖ، پش٘ذٌاٖ ٚ ٌُ ٚ تٛتٝ آساػتٝ ؿذٜ اػت. تاالس اكّی . پیذا وشد

آٖ ٚ ٘یض دس  ایٗ تاالس داسای ٘ماؿی ٞا ٚ آیٙٝ واسی ٞای صیثایی اػت. دس تخؾ ٞایی اص. ػاختٕاٖ دس ضّـ غشتی آٖ ٚالـ ؿذٜ اػت

ی اص ص٘اٖ ٚ وٛدوا٘ی دیذٜ ٔی ؿٛد وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ ی تّفیك ٞٙشایشاٖ ٚ اسٚپا ٚ تاحیشپزیشی تشخی اص اتاق ٞای ایٗ تٙا، ٍ٘اسٜ ٞای

صیشصٔیٗ خا٘ٝ صیٙت إِّه ػشتا ػش تٙا . ٔقٕاسی لاراسی ٔقٕاسی ٚ ٞٙش اسٚپایی اػت ٞش چٙذ وٝ ػثه ایشا٘ی آٖ حفؼ ؿذٜ اػت

ایٗ لؼٕت اص خا٘ٝ دس ٌزؿتٝ تٝ فٙٛاٖ ٔىا٘ی تشای ٍ٘ٝ داسی سا پٛؿا٘ذٜ اػت ٚ ایٗ صیشصٔیٗ تٝ ؿىُ صیثایی آرشواسی ؿذٜ اػت. 

دس فٟشػت  ۲۰۹تا ؿٕاسٜ  ۰۰۲۱إِّه لٛأی دس ػاَ  خا٘ٝ صیٙت . ٔٛاد خٛساوی ٚ دیٍش ٚػایُ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌشفتٝ اػت

     (.1334:ی)وٕاِآحاس ّٔی ایشاٖ تٝ حثت سػیذ
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  خاوٍ یاوگ

ٛاتـ تاٍ٘ٙاٖ دس چاً٘ ویًٙ چیٗ، دس لؼٕت غشتی ٔٙغمٝ آب ٚ ٞٛایی ٌشْ تاتؼتا٘ی ٚ خا٘ٝ یاً٘ دس ؿٟش ؿٛا٘زیاً٘ اص ت

ػاِٝ سا تٝ ٕ٘ایؾ ٔی ٌزاسد. تٝ رض  191ػشد صٔؼتا٘ی ٚالـ ؿذٜ اػت. ایٗ خا٘ٝ دس صٔاٖ ػّؼّٝ چیًٙ ػاختٝ ؿذٜ ٚ تاسیخی 

یی خٛد سا اص دػت ٘ذادٜ اػت. ؿىُ ٚ ػاختاس تٙا تقٕیشاتی ا٘ذن، تٙا تٝ خٛتی حفاؽت ؿذٜ اػت ٚ فشْ اكّی ٔقٕاسی ٚ تٛصیـ فضا

تا ػاخٕٙاٖ ٞای حیاط داس چٟاسٌٛؽ تٛٔی چیٗ )حیاط ٞای ٔحلٛس تا تٙاٞا یا دیٛاسٞای احاعٝ ؿذٜ( ٔغاتمت داسد. ٔؼاحت 

ا٘ذاصٜ اتاق دس  51حیاط خّٛت ٚ  11حیاط اكّی،  9ٔتش ٔشتـ اػت.  1973ٔتش ٔشتـ ٚ صتش تٙایی حذٚد  9511صٔیٗ تشاتش تا 

ٞای ٔختّف دس ایٗ تٙا ٚرٛد داسد. تیـتش لؼٕت ٞای تٙا یه عثمٝ اػت ٚ فمظ تقذادی اتاق صتش ؿیشٚا٘ی ٚرٛد داسد. ػاختاس 

اكّی تٙا تٝ ٚػیّٝ ػاصٜ ػٙتی اػىّت چٛتی ؿىُ ٌشفتٝ اػت. تٙا ٔتـىُ اص دیٛاسٞای ػثه، پٙزشٜ ٞا ٚ دسٞا اػت.ػاختاس اكّی 

ی، ػاصٜ خاسری، وف اتاق خٛاب ٞا ٚ غیشٜ(، ػفاَ ٞای خاوؼتشی )تشای تاْ ٞا(، ٔلاِح ػٍٙی )تشای ٔلاِح، چٛب )تشای ػاصٜ اكّ

 .(9111 ٍشاٖ،یدٚ ٚ د))تشای ٕ٘ای دیٛاسٞا(ػا٘ذٖ دیٛاسٞا ٚ وف عثمات( ٚ آرش تٝ پایاٖ س

 

 (4141 گزان،یماخذ: دي ي د) اوگیشًاوجقزار گیزی خاوٍ یاوگ در  -3شكل 
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 (4141 گزان،یدي ي د)ماخذ: دیذ َای مختلف خاوٍ سیىت الملک  -4شكل 

 

 تحلیل
 

 (1334)ماخذ: وگاروذگان،   اوگیالملک ي خاوٍ  ىتیساخت خاوٍ س خچٍیتار -4جذيل 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ٔىاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔغاِقاتی
 ػاَ ػاخت

 دٚسٜ ػاخت
 ٔیالدی ٞزشی ؿٕؼی

 لاراس 1319 1931 ؿیشاص، ایشاٖ خا٘ٝ صیٙت إِّه

 ػّؼّٝ چیًٙ 1335 1293 ؿٛا٘زیاً٘، چیٗ یاً٘خا٘ٝ 
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 (4931 ،ذگان)ماخذ: وگارو اوگیالملک ي خاوٍ  ىتیدر خاوٍ س یمعمار یعىاصز طزاح یقیتطب سٍیمقا -5جذيل 

 

 (4931 ،)ماخذ: وگاروذگان اوگیالملک ي خاوٍ  ىتیمصالح ساخت در خاوٍ س یقیتطب سٍیمقا -6جذيل 

 فٙاكش عشاحی ٔقٕاسی
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی ب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی اِف

 خا٘ٝ یاً٘ )ؿٛا٘زیاً٘( خا٘ٝ صیٙت إِّه )ؿیشاص(

 الّیٓ
ٌشْ ٚ ٔقتذَ، صٔؼتاٖ ٞای ػشد ٚ تاتؼتاٖ ٞای 

 ٌشْ
 ٔٙغمٝ آب ٚ ٞٛایی ٌشْ تاتؼتا٘ی ٚ ػشد صٔؼتا٘ی

 ٌیشی تٙارٟت لشاس 

 ؿٕاَ غشتی، رٙٛب ؿشلی

 

 ؿٕاَ ؿشلی، رٙٛب غشتی

 
 عثمٝ تا تقذادی اتاق صیشؿیشٚا٘ی 1 عثمٝ + صیشصٔیٗ 2 تقذاد عثمات

 اتاق 51 اتاق 21 تقذاد اتاق

 حیاط خّٛت 11حیاط ٔشوضی ٚ  3 حیاط ٔشوضی 1 تقذاد حیاط

رٟت ؿشیاٖ ٞا ٚ 

 خیاتاٖ

 وٛچٝ دس ٔحٛس ؿٕاَ ؿشلی، رٙٛب غشتی

 خیاتاٖ دس ٔحٛس ؿٕاَ غشتی، رٙٛب ؿشلی
 خیاتاٖ دس ٔحٛس ؿٕاَ غشتی، رٙٛب ؿشلی

 ٘ضدیه تٝ ٔؼتغیُ یه تٝ دٚ ٘ضدیه تٝ ٔشتـ یه تٝ یه تٙاػثات

 حیاط ٔشوضی 3دسٖٚ ٌشا تا  حیاط ٔشوضی 1دسٖٚ ٌشا تا  فشْ ٚ ؿىُ

 تاصتـىُ تؼتٝ دس اعشاف فضای  تـىُ تؼتٝ دس اعشاف فضای تاص چیذٔاٖ فضاٞا

ػیشوٛالیؼٖٛ 

 )چشخؾ(

ػیشوٛالػیٖٛ اص داخُ فضای تاص ٚ حذالُ دس 

 دسٖٚ )فضاٞا تٛ دس تٛ ٔی تاؿٙذ(

ػیشوٛالػیٖٛ اص داخُ فضای تاص ٚ حذالُ دس 

 دسٖٚ )فضاٞا تٛ دس تٛ ٔی تاؿٙذ(

 تٟٛیٝ
تٟٛیٝ عثیقی ) تذٖٚ ٚػایُ ػشٔایؾ ٚ 

 ٌشٔایؾ(

تٟٛیٝ عثیقی ) تذٖٚ ٚػایُ ػشٔایؾ ٚ 

 ٌشٔایؾ(

 ٌٛ٘ٝ ٞای فضایی
 تاص، ٘یٕٝ تاص، تؼتٝ

 )تاص: حیاط، ٘یٕٝ تاص ایٛاٖ، تؼتٝ: اتاق(
 تاص، ٘یٕٝ تاص، تؼتٝ

 تا اػتفادٜ اص حٛم آب دس حیاط حٛم آب دس حیاط 2تا اػتفادٜ اص  تشٚدت تثخیشی

 ٔلاِح
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی ب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی اِف

 خا٘ٝ یاً٘ )ؿٛا٘زیاً٘( خا٘ٝ صیٙت إِّه )ؿیشاص(

 ػاصٜ
صیشصٔیٗ عاق ضشتی، ػمف تیشپٛؽ چٛتی، 

 دیٛاسٞای تٙایی آرشی
 اػىّت چٛتی

 آرش ٚ ػًٙ خـت ٚ آرش ٔلاِح دیٛاس

 ؿیثذاس، تیشپٛؽ چٛتی ٔؼغح، تیشپٛؽ چٛتی ؿىُ ٚ ٔلاِح ػمف

 سً٘ ٔلاِح)دیٛاس(
صسد وٕشً٘، دیٛاسٞای ٌچىاسی ػفیذ ٚ 

 سٍ٘ی)ػثض، آتی ٚ ...(
 خاوؼتشی
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 یافتٍ
. ٚ ایٗ یه احش فشا ٔی تاؿٙذاس زؿٛد یىؼشی فٛأُ ٔختّف تشؿىُ ٌیشی تٙا تاحیشٌ ٞشتٙایی دس ٞش ٔمغـ صٔا٘ی وٝ ػاختٝ ٔی

ّیُ حایٗ تٝ ٔؼائُ پشداختٝ ؿٛد تا تتٛا٘یٓ تا دسن تٟتشی اص ایٗ ٔؼائُ تٝ تصٔا٘ی ٚ فشأىا٘ی اػت ٚ دس ٘مذ ٞش تٙایی را داسد وٝ 

 ٔٙغمی تش تشػیٓ. 

 (4931 ،)ماخذ: وگاروذگانعًامل تاثیز گذار بز بًجًد آمذن، خاوٍ سیىت الملک ي خاوٍ یاوگ -7جذيل 

 فشًٞٙ

 

ٓ فشًٞٙ اػت. تٝ تیاٖ دیٍش ٔقٕاسی ٞش تی ؿه یىی اص فاوتٛسٞا ٚ فٛأُ ٔٛحش ٚ تاحیشٌضاس تشٔقٕاسی ٞش دٚسٜ تحج فٟ

٘یض ایٗ أش تٝ چـٓ  دٚ وـٛس ایشاٖ ٚ چیّٗٔت تاصتاتی اص فشًٞٙ ٚ آداب ٚ سػْٛ ٚ فمایذ آٖ ّّٔت ٔی تاؿذ. دس ٔقٕاسی 

 دس وٝ اػت فٛأُ ایٗ اص …ٚ)رٟت لثّٝ خا٘ٝ صیٙت إِّه(  ٔی خٛسد. فٛأّی ٘ؾیش دسٍٚ٘شایی، تٛرٝ تٝ ٔؼائّٝ ٔحشٔیت

 .خٛسد ٔی چـٓ تٝ ٚ تٙاٞش د

 ارتٕافی

ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ روش آٖ سفت خا٘ٝ صیٙت إِّٛن ٔتقّك تٝ خا٘ذاٖ لٛاْ اص خا٘ٛادٜ ٞای حاوٓ ٚ تا ٘فٛر ٔٙغمٝ فاسع ٔی 

تاؿذ. تٙای صیٙت إِّٛن تقذ اص ٘اس٘زؼتاٖ ٚ تشای ا٘ذسٚ٘ی خا٘ٛادٜ اٚ ػاختٝ ؿذٜ اػت عثقاً ٔٛلقیت ٚ رایٍاٜ ػیاػی 

لتلادی خا٘ذاٖ لٛاْ دس ػاخت ایٗ تٙا تاحیش داؿتٝ اػت وٝ ایٗ تاحیش سا ٔی تٛا٘یٓ دس تٙٛؿ دس ٌچ تشیٟای ارتٕافی ٚ ا

خا٘ٝ یاً٘ دس حزاسیٟای ٔتفاٚت، اتالٟای تؼیاس صیثای آییٙٝ واسی ؿذٜ ٚ ػایش لؼٕتٟای تٙا تخٛتی ٔـاٞذٜ وشد. -ٔختّف

ٚ داسا تٛدٖ  اً٘یؿٛا٘زتا تٛرٝ تٝ لذست ػّؼّٝ چیًٙ دس  ػاِٝ داسد ٚ 121ٚ تاسیخی  صٔاٖ ػّؼّٝ چیًٙ ػاختٝ ؿذٜ

ٔٛلقیت ارتٕافی دس ػاخت تٙا ٔٛحش تٛدٜ وٝ ٔی تٛاٖ ایٗ تاحیش سا دس تضیٙات چٛتی، دسٞای چٛتی تا تضیٙات فٛق اِقادٜ ٚ 

 حتی ٔلاِح ػٍٙی ٔٛسد اػتفادٜ ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد.

 الّیٓ

تاحیشٌضاس تٛدٜ اػت. ؿیشاص اص  ایشاٖ ٚ چیٗٚ تٙاٞای ٔـاتٝ آٖ دس  تٙادٚ یٗ الّیٓ ٘یض یىی اص فٛأّی اػت وٝ تش٘حٜٛ ػاخت ا

ٔیاٖ سؿتٝ وٟٛٞای صاٌشع رٙٛتی لشاس داسد، ؿیشاص ؿٟشی ٔقتذَ اػت.دس ؿیشاص ٘ٝ  ،ٔٙاعك ٔقتذَ ِٚحاػ الّیٕی رض

وشدػتاٖ ٚ ِشػتاٖ احتیاد  -أٖا٘ٙذ ٔٙغمٝ ٌشٔی ٔخُ یضد احتیاد تٝ تادٌیش داسد ٚ ٘ٝ ٔا٘ٙذ ٔٙاعك ػشدی ٔا٘ٙذ آرستایز

ؿٛیٓ  تٝ دیٛاسٞای ضخیٓ ٚ ٔـخلات آ٘چٙاٖ تشای رٌّٛیشی اص اتالف ٌشٔا اػت. تاٍ٘اٞی تٝ خا٘ٝ صیٙت إِّٛن ٔتٛرٝ ٔی

ٚ ٕٞیٗ ٘ىتٝ  وٝ ایٗ تٙا وأالً ٔتٙاػة ؿٟش ؿیشاص عشاحی ؿذٜ اػت ٚ ٔقٕاساٖ ػٙتی تٝ ایٗ ٔؼاِٝ تؼیاس إٞیت دادٜ ا٘ذ.

٘یض ٔا٘ٙذ ؿیشاص تاتؼتاٖ ٞای ٌشْ ٚ صٔؼتاٖ ٞای ػشدی  اً٘یؿٛا٘زٔی تٛاٖ دس خا٘ٝ یاً٘ ٔالحضٝ ٕ٘ٛد. ؿٟش  سا تٝ ٚضٛح

 داسد.

 ػیاػی

اص آ٘زا وٝ خا٘ذاٖ لٛاْ خا٘ذاٖ حاوٓ فاسع تٛد٘ذ ٚ تا دستاس ٚ سراَ لاراسیٝ استثاط داؿتٙذ ٚ دٚساٖ لاراسیٝ ٘یض دٚسا٘ی اػت 

تٝ وـٛسٔاٖ تیـتش ؿذ ٚ ایشا٘یاٖ تا ٔـاٞذٜ پیـشفتٟای اسٚپائیاٖ دچاس یه ٘ٛؿ خٛدتاختٍی وٝ ٘فٛر آٔذ ٚ ؿذ اسٚپائیاٖ 

وٛسا٘ٝ اص غشتیاٖ ٔتاػفا٘ٝ تؼیاسی اص ٘ىات ٔخثت سؿذ٘ذ ایٗ خٛدتاختٍی تٝ ٔقٕاسی ٞٓ وـیذٜ ؿذ ٚ ٔقٕاساٖ ٔا تا تمّیذ وٛ

دس تٙای صیٙت إِّٛن ؿاٞذ ایٗ ٌٛ٘ٝ  وٝ وشد٘ذ ٔقٕاسی ػٙتی سا وٙاس ٌزاؿتٙذ ٚ اص ٔلادیك ٔقٕاسی تیٍا٘ٝ اػتفادٜ

 خاوؼتشی ػفیذ (ػمف)سً٘ ٔلاِح

 یلٟٜٛ ا یخاوؼتش (وف)سً٘ ٔلاِح

دس ٚ )سً٘ ٔلاِح

 (پٙزشٜ
 لٟٜٛ ای خاوؼتشی ٜ ایلٟٛ

 چٛب چٛب ٔلاِح دس ٚ پٙزشٜ

 چٛب)اتاق خٛاب(، ػًٙ ػًٙ، واؿی ٔلاِح وف
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ٞای ػمف اتالٟا اص  ٔؼائُ ٞؼتیٓ. ٔخالً دس ایٗ خا٘ٝ تؼیاس صیثا اص فشْ ػٙتٛسی دس ٕ٘ای ػاختٕاٖ اػتفادٜ ؿذٜ یا دس ٘ماؿی

یٙت أا تش خالف خا٘ٝ صؿٕایُ تچٝ ٞای اسٚپایی اػتفادٜ ؿذٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ الذاْ تٝ حزف تاتؾ تٙذٞا ؿذٜ اػت. 

إِّه وٝ دچاس خٛدتاختٍی ؿذ، خا٘ٝ یاً٘ تا تٛرٝ تٝ لذست ػّؼّٝ چیًٙ ٚ حفؼ اسصؽ ٞای خٛد تا تٛرٝ تٝ ٘فٛر دس 

 تٛا٘ؼتٙذ تٝ اكَٛ خٛد پایثٙذٜ تٛدٜ. دس ٚالـ غاِة خا٘ٝ یاً٘ یه خا٘ٝ چیٙی اػت. تاٍ٘ٙاٖ دس چاً٘ ویًٙ چیٗ

 

 وتیجٍ
یف واِثذی وٝ تا )فٙٛاٖ پایذاسی الّیٕی( ٘أیذٜ ٔی ؿٛد ٚ تٝ پایذاسػاصی واِذ تٙا ٚ ٔی تٛاٖ اص رٟت ٔٛضٛفی پایذاسی سا تٝ دٚ ع

تٟیٙٝ ػاصی ٔلشف ٔلاِح ٚ ا٘شطی دس آٖ ٔی پشداصد ٚ غیش واِثذی وٝ تا فٙٛاٖ )پایذاسی ارتٕافی( یاد ٔی ؿٛد ٚ تٝ استمای ویفی 

آٖ سا تٝ  ،تا تٕشوض تش واِثذ تٙاپایذاسی الّیٕی تٙاتشایٗ  ی پشداصد.ٚ پایذاس ػاصی اتفالاتی وٝ دس دسٖٚ واِثذ ٔقٕاسی رشیاٖ داسد ٔ

ٚػیّٝ ای اػتفادٜ اص ٔلاِح ٚ تىٙیه ٞای ٔٙاػة ٚ ٕٞچٙیٗ سفایت ضٛاتغی خاف، تشای ػاَ ٞای عٛال٘ی تا وٓ تشیٗ ٔیضاٖ 

ا اتفالات راسی دسٖٚ فضا ػشٚواس ٕٞچٙیٗ پایذاسی ارتٕافی وٝ ت ٔلشف ا٘شطی ٚ آػیة تٝ ٔحیظ صیؼت پاتشراٜ ٍ٘اٜ داؿتٝ اػت.

داسد ٚ تایذ تٝ فضا ایٗ لاتّت سا داد وٝ خٛد سا تا تغییشات دس سٚؽ ص٘ذٌی ٔٙغثك ػاصد )ا٘قغاف پزیشی فضا(. تا ٔمایؼٝ ِٔٛفٝ ٞای 

اكَٛ ٔـخق ؿذ وٝ ٔقٕاسی ػٙتی ایشاٖ ٚ چیٗ دس ا٘غثاق وأُ تا  اً٘یؿٛا٘زؿیشاص ٚ یاً٘  إِّه ٙتیصحاوٓ تش خا٘ٝ ٞای 

ٔقٕاسی پایذاس لشاس داؿتٝ ا٘ذ. ِٚی ایٗ لثیُ ؿٟشٞای وٝ چٙیٗ ٔقٕاسی ٞای اسصؿٕٙذی داؿتٝ ا٘ذ، تٝ ؿذت دس ٔقشم تحٛالت 

ٝ ٞای ٔقٕاسی ٔذسٖ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ ایٙىٝ تذاتیش ٌزؿتٍاٖ خٛد سا ٘ادیذٜ ٌشفتٝ ٚ تا تی تٛرٟی تٝ اكَٛ واِثذی ٘اؿی اص تزشت

رٝ تٝ صیؼت تْٛ ٚ تؼتش عثیقی ٚ ؿشایظ الّیٕی ؿشٚؿ تٝ عشاحی ٕ٘ٛدٜ ٚ ایٗ أش دس كٛستی اتفاق ٔی ٔقٕاسی پایذاس ٚ تذٖٚ تٛ

ٔی تٛاٖ تا اػتفادٜ اص ساٜ حُ ٞای وٝ ٘یاواٖ ٔا دس  افتذ وٝ أشٚصٜ تؼیاسی اص ٔٙتمذیٗ ٚ كاحثٙؾشاٖ ٞٓ تٝ ایٗ أش اؿاسٜ داس٘ذ.

 اص آٖ ٞا ٘اْ تشدٜ ؿذ، تٝ ؿشایظ ایذٜ اَ ٚ ٔتٙاػة تا ؿشایظ الّیٕی سػیذ. عشاحی خا٘ٝ ٞا اص آٖ تٟشٜ رؼتٝ ا٘ذ ٚ تٝ تفؼیش

تا تٛرٝ تٝ صیؼت تْٛ، اص ٘ؾش كشفٝ ٔی تاؿذ. عشاحی ٚ ػاخت خا٘ٝ ٞای وٝ  تذتیشٞای وٝ تا تؼتش عثیقی ٚ ؿشایظ الّیٕی ٕٞؼٛ

ٕٞیٙغٛس تٛرٝ تٝ تٙؾیٓ ؿشایظ ٔحیغی تا رٛیی دس ا٘شطی، اػتفادٜ اص ٔلاِح عثیقی )ٔا٘ٙذ خان، ػًٙ، چٛب، خـت ٚ...( ٚ 

اص ا٘شطی عثیقی ٚسی اػتفادٜ اص فٗ آٚسی ٔٙاػة تشای ػاخت تا تٟشٜ  ٚ عشاحی فضاٞای پش ٚ خاِی ٚ رٟت ٌیشی كحیح خا٘ٝ ٞا

  تٝ خٛتی اص اٍِٛی پایذاسی تٟشٜ تشدٜ ا٘ذ.
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