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چکیذُ:
ٔؼٕاسی لاراس دس اٚایُ دٚس ٜخٛد د٘ثاِ ٝسٔ ٚؼٕاسی دٚسٞ ٜای پیص اص خٛد ت ٝخػٛظ دٚس ٜغفٛیٔ ٝی تاضذ .دٚس ٜلاراس ،
دٚسٔ ٜؼٕاسی خا٘ ٝساصی  ٚیا ٔؼٕاسی خا٘ٞ ٝای ٔسى٘ٛی تّمی ٔی ضٛد  .خا٘ٞ ٝای ٔسى٘ٛی ایٗ دٚس ٜدس پالٖ  ،صیذٔاٖ
فضایی  ،ػٙاغش ٔؼٕاسی ( ٚسٚدی ٞا  ،عیاط  ،تاالسٞا  ،اتاق ٞا  ،ایٛاٖ ٞا  ) ... ٚلاتُ تغّیُ  ٚتشسسی ٔی تاضٙذ  .ػّی سغٓ
اسصش تاسیخی ایٗ خا٘ٞ ٝا ٔ ،غاِؼ ٝوافی سٚی آٖ ٞا غٛست ٍ٘شفت ٝاست  .دس ایٗ پژٞٚص سؼی تش آٖ است وِٛٔ ٝفٞ ٝا ٚ
ٚیژٌی ٞای خا٘ٞ ٝای دٚساٖ لاراس دس ضٟش لٓ ٔٛسد ٔغاِؼ ٝلشاس ٌیش٘ذ ،ایٗ پژٞٚص تا تشویثی اص سٚش ٞای تٛغیفی -تغّیّی
 ٚتفسیشی – تاسیخی ٌشدآٚسی اعالػات  ٚدادٞ ٜای آٖ ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفت ٝاست  .یافتٞ ٝای عاغُ اص ایٗ پژٞٚص ٘طاٖ
ٔی دٞذ  -1 :لشاس ٌیشی ایٛاٖ ست ٖٛداس تا وطیذٌی دس رٟت تذ٘ ٝعیاطٔ -2 .ىاٖ ٌضیٙی فضاٞای اغّی تشاساس ٔغٛسٞای
عشوتی  ٚتػشی٘ -3.مص ػّٕىشدی فضاٞا دس ٔىاٖ ٌضیٙی آٖ ٞإٞ -4 .اٍٙٞی فضاٞا  ٚػٙاغش ٔؼٕاسی  .دس تشخی ٔٛاسد
ضاٞذ تفاٚت ٞایی دس ٘ٛع صیذٔاٖ  ،اتؼاد  ٚرٟت لشاسٌیشی فضاٞا ٞستیٓ  ،و ٝاعتٕاال ٚرٛد ضشایظ ٔٙاسة ٔٙغم٘ ، ٝمص
ػّٕىشدی فضاٞا سا تغت تاحیش لشاس داد ٜاست .
ٍاصُ ّای کلیذی  :آٔٛصٞ ٜای ٔؼٕاسی ایشاٖ ،خا٘ ٝساصی دٚس ٜلاراس ،لٓ ،خا٘ٞ ٝای لاراسی لٓ ،اٍِٛی عشاعی .
 -1همذهِ :
اص دٚس ٜلاراسی ٝت ٝتؼذ ساخت تٙاٞای ٔسى٘ٛی ٘سثت ت ٝرایٍا ٜعثماتی ٔشدْ تسیاس ٔتفاٚت تٛد ٜاست  .دسآٖ دٚسٔ ٜشدْ
ػادی اص تٙاٞای ساد ٚ ٜتا ٔػاِظ خطت  ٚ ٌُ ٚتا سمف ٞای عالی  ٚیا آسٕا٘ ٝاستفادٔ ٜی وشد٘ذ  .عثمات ٔشف ٝدس ساختٕاٖ
ٞای ٔما ْٚآرشی  ،تا عشط ٞای ٌستشد ٜخػٛغا تیش٘ٚی  ٚا٘ذس٘ٚی  ٚداسای ػٙاغش ٔؼٕاسی سٙتی ایشا٘ی آٔیخت ٝتا ٙٞش غشب
ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ .
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دس ساختٕاٖ ٞای تیش٘ٚی  ٚا٘ذس٘ٚی آٖ ٞا  ،عشط ٞای دِثاص ٕٞشا ٜتا سػایت اغ َٛاستثاعات ٔ ٚغشٔیت  ،تٛر ٝتٔ ٝسائُ
فٙی  ،پی ساصی  ،اسىّت ساصی ٞای ٔمإ٘ ، ْٚا ساصی تا پذیذٞ ٜای ٔماٙٞ ْٚشی ٔ ٚتػُ ت ٝتٙا  ٚدس ٟ٘ایت اسصش ٞایی اص
ٙٞش ٚاتست ٝتٔ ٝؼٕاسی دیذٔ ٜی ضٛد .
 -1-1پیطیٌِ ٍ ًَآٍری تحمیك :

ٔؼٕاسی ضٟش لٓ  ٚتافت تاسیخی آٖ  ،تا ٚرٛد اسصش ٞای ٟ٘فت ٝدس رای رای ارضا ء  ٚػٙاغش تطىیُ دٙٞذ ٜایٗ ٘ٛع اص تافت
ٞا  ،تاص ٕٞضٙاٖ ٘اضٙاخت ٝتالی ٔا٘ذ ٚ ،ٜتا تٛر ٝت ٝاسٙاد ٔ ٚذاسن ٔٛرٛد  ،تا و ٖٛٙپژٞٚص رأغ ٙٔ ٚسزٕی دسٔؼٕاسی خا٘ٝ
ٞای تاسیخی آٖ غٛست ٍ٘شفت ٝاست  .فمظ دس تؼضی اسٙا د ٔ ٚذاسن  ،اضاس ٜای وٛتا ٜت ٝتشخی اص تٙاٞای آٖ ضذ ٜاست  ٚ ،دس
ٔٛسد خا٘ٞ ٝای تاسیخی  ،ا
ص رّٕ ٝخا٘ ٝآیت اِ ٝتشٚرشدی  ،آیت اِ ٝعائشی  ،عاد لّی خاٖ  ،سٚعا٘ی  ،ضاوشی  ،تٛوّی  ،یضداٖ پٙا ، ٜص٘ذ  ... ٚفمظ اضاست
 ٚرٕالت وٛتا ٜدس عذ ٔؼشفی اسائ ٝضذ ٜاست .اِثت ٝدستا س ٜتضییٙات خا٘ٞ ٝای لاراسی لٓٔ ،ماِ ٝای تغت ػٛٙاٖ ((تشسسی
تضییٙات خا٘ٞ ٝای لاراسی ضٟش لٓ ( ٔغاِؼٛٔ ٝسدی  :خا٘ ٝضاوشی) تٛسظ سضا لذسداٖ لشأّىی ٕٞ ٚىاساٖ ( ، )1394ت ٝسضتٝ
تغشیش دسآٔذ ٜو ٝدس آٖ ت ٝرضییات تضییٙی خا٘ ٝضاوشی دس ضٟش لٓ پشداخت ٝاست.
تا تٛر ٝت ٝإٞیت  ٚضشٚست اٌٍِ ٛشفتٗ اص اٍِٞٛای ٔؼٕاسی سٙتی وٌٛ ٝیای فش ٚ ًٙٞتٕذٖ غٙی  ٚپش تاس اص تزشتٚ ٝ
ٟٔاست ٔی تاضذ  .پژٞٚص عاضش سؼی دس ٔؼشفی  ٚتشسسی ٚیژٌی ٞایی ٕٞض ٖٛعشاعی  ،پالٖ ٛ٘ ،ع ٚسٚدی ٞا  ،اتاق ٞا ،
عیاط  ،تاغض ...ٚ ٝایٗ ٘ٛع اص خا٘ٞ ٝا سا د اسد  .تشای سسیذٖ ت ٝایٗ ٔٙظٛس ٔمایس ٝای تیٗ ارضای  ٚػٙاغش تطىیُ دٙٞذٚ ،ٜ
ٔذَ ٞای ضىُ ٌیشی فضاٞا  ٚسایش ٔٛاسد ٔؼٕاسی ٛٔ ،سد تشسسی لشاس ٔی ٌیشد .
 -2-1سَاالت تحمیك :

دس ایٗ پژٞٚص سؼی ضذ ٜاست و ٝت ٝایٗ سٛاالت پاسخ داد ٜضٛد :
 -1صشا ٔؼٕاسی دٚس ٜلاراس سا ٔؼٕاسی خا٘ ٝساصی یا ٔؼٕاسی خا٘ٞ ٝای ٔسى٘ٛی ٔی ٌٛیٙذ ؟
 -2اٍِٛی ٔؼٕاسی خا٘ٞ ٝای دٚس ٜی لاراس لٓ  ،صٍ ٝ٘ٛاست ؟
 -3آیا خا٘ٞ ٝا دس دٚس ٜلاراس تا اغُ ٔغشٔیت ٕٞسٛیی داسد ؟
 -3-1رٍش ضٌاسی :

دس ایٗ ٔماِ ٝسؼی ضذ ٜاست تا تشویثی اص سٚش ٞای تٛغیفی -تغّیّی  ٚتفسیشی – تاسیخی ٌشدآٚسی اعالػات وتاتخا٘ ٝای
 ٚتؼضا تاصدیذٞای ٔیذا٘ی  ،ت ٝتشسسی اٍِٞٛای خا٘ٞ ٝای دٚس ٜلاراس پشداخت ٝضٛد .
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 -2آهَسُ ّای هؼواری درایزاى :
دس دٚس ٜلاراس  ،ساختٗ ساختٕاٖ ٞای ٔسى٘ٛی تٔ ٝشعّ ٝای اص عشط  ٚارشا سسیذ و ٝدس آٖ عشط ٞای ا٘ذس٘ٚی ٚتیش٘ٚی  ٚدس
پا س ٜای اص ٔٛاسد عشط ٞا تا فضاٞای ا٘ذس٘ٚی دس ا٘ذس٘ٚی تا  ٕٝٞلسٕتٟای تیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی آٖ عساب ضذ ٚ ٜاغِٛی ت ٝواس
ٌشفتٔ ٝی ضذ٘ذ. .
ایٗ ساختٕاٖ ٞا  ،تا دس ٘ظش ٌشفتٗ رٙثٞ ٝای فٙی  ٚارشایی  ٚخػیػٞ ٝای اخاللی  ٚاسالٔی  ٚسػایت ضٛاتظ ٔغشٔیت
دس  ٕٝٞفضاٞا تا اغ ٚ َٛوّی٘ ٝىات  ٚخٛاستٞ ٝای راتی  ٚفغشی ٘ ٝتشای افشاد یه خا٘ٛاد ، ٜتّى ٝتشای صٙذیٗ خا٘ٛاد٘ ٜضدیه
ت ، ٓٞ ٝساختٔ ٝی ضذ .
دس ایٗ تٙاٞا  ،فضاٞای ٔسى٘ٛی ت ٝاتاق ٞای ص٘ذٌی  ،خٛاب  ،سفشخا٘ ، ٝاتاق ٞای س ٝدسی  ،پٙذ دسی  ٚ ،دس ٔٛاسدی
ٞفت دسی  ،تاالس  ،تادٌیش  ،ضا٘ ٜطیٗ  ٚ ،صیش صٔیٗ ٞایی تشای ٍٟ٘ذاسی ٚسایُ ٛٔ ٚاد غزایی ٚصیشصٔیٟٙایی تشای فػ َٛپاییض ٚ
صٔستاٖ  ،عٛؼ خا٘ ٝت ٝػٛٙاٖ ٔغّی تشای ص٘ذٌی دس ساػات ٌشْ تاتستاٖ تا داضتٗ تادٌیش  ٚسایش فضاٞا تفىیه ٔی ضذ .
لسٕت تیش٘ٚی  ،ضأُ فضاٞایی صٞ : ٖٛطتی  ،اسغثُ  ،ا٘ثا س ػّٛف ، ٝاتاق سشایذاسی  ٚفضاٞای ص٘ذٌی تشای ٕٟٔاٖ  ٚافشاد
غیش ٔغشْ ٔ ،غثخ ٙٔ ،ثغ  ٚصا ٜآب ٔ ،ستشاط  ،عیاط ٔطزش عشاعی ٔی ضذ٘ذ .
ساختٕاٖ ٞای تیش٘ٚی  ٚا٘ذس٘ٚی  ،ت ٌٝ٘ٛ ٝای عشاعی ٔی ضذ و ٝاستثاط عیاط تیش٘ٚی اص ٌزس وٛص ، ٝتاصاس  ٚیا خیاتاٖ
فشا ٓٞضٛد ٚ ،ل سٕت ا٘ذس٘ٚی اص ٔسیش دیٍشی ساٞی رذاٌا٘ ٝداضت ٝتاضذ  .ایٗ رذایی ٚسٚدی ٞا تاػج ٔی ضذ و ٝاٌش ا ُٞعشْ
ت ٝسفت  ٚآٔذی ت ٝخاسد اص ٔٙضَ ٘یاص داضت ٝتاضٙذ  .اص دس پطتی سفت  ٚآٔذ وٙٙذ ٚ ،اص دس خشٚری لسٕت تیش٘ٚی ٔتػُ تٝ
ٌزس اغّی استفاد٘ ٜىٙٙذ .
ایٗ ٌ ٝ٘ٛاص ساختٕا ٖ ٞا  ،ػال ٜٚتش اغُ عشاعی  ،اص رٟت فضاٞای صٔستاٖ ٘طیٗ  ٚتاتستاٖ ٘طیٗ  ،ضّغ ضشلی  ٚغشتی ،
پطت ت ٝلثّ ٚ ٝس ٚت ٝلثّ ٚ ٝتا تٛر ٝت ٝتٙاسثات وٛصه  ٚتضسي ٛٔ ٚاسد ارشایی آٖ ٘ ٚیض اغٔ َٛما ْٚساصی  ٚضذ صِضِ ٝارشاء
ٔی ضذ ٜاست ٕٞ .ضٙیٗ اغُ ٕ٘ا ساصی ٕٛٞاسٔ ٜذ ٘ظش تٛد ، ٜدس لسٕت ٞای داخُ ٔخػٛغا تاالس ضا٘ ٜطیٗ اص ٙٞشٞایی
ٔخُ  :پیص ٘زاسی ساصی ٌ ،ش تشی ٞای سٙتی دس ٔای٘ ٝمص ٞای ٌُ ٌ ٚیا ٚ ٜاسّیٕی  ٚختایی  ٚ ،دس ٔٛاسدی ٕٞشا ٜتا
تػٛیش ساصی س ٝتؼذی اص ٔزسٕٔ ٝالئىٌ ، ٝش تشی دس ٌّٛیی  ،تذ٘ ٚ ٝسمف  ،تش٘ذ ا٘ذاصی ٌ ٚش تشی دس سمف ٘ ٚماضی ٞای
ٔٛص ٖٚتش سغظ ٌش تشی ٞا  ،دس ٞای صٛتی  ٚتیص تش اٚسسی ساصی تا واسٞای تسیاس صیثای ٌش ، ٜدسٚد ٌشاٖ ٘ ٚػة ضیطٝ
ٞای اِٛاٖ صیثا دس ٔتٗ آٟ٘ا  ،پیص ایٛاٖ ساصی تا ستٞ ٖٛای ٔذٚس آرشی ٘ ٚمص دٞی اص ٘ٛع تیط ٝداسی  ٚیا ت ٝواسٌیشی
ستٞ ٖٛای سٍٙی تا تشاش پیش عزاسی  ٚیا ستٞ ٖٛای صٛتی  ٚارشای سش ستٞ ٖٛای تٍ٘ٛاٖ ساصی دس آٖ ٞا ٘ ٚیض ت ٝواس
ٌیشی لٛس ٞای تضییٙی صٙذ وٕا٘ ٝدس پیص ایٛاٖ ساصی ٕٞ ٚضٙیٗ دس ٘ؼُ دسٌاٞ ٜا تشای ٔغُ دسٞا  ٚپٙزشٞ ٜا  ،تٙذٞای
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ٌضی آ ، ً٘ٚلغاس تٙذی  ،عال ٝساصی ٞای ٌضی  ٚواضی دس لسٕت ٞایی اص عاق پٛش ٞا دس صیشصٔیٗ ٞا  ،عٛؼ خا٘ ٝدس
ٞطتی  ٚپیص ایٛاٖ ٞا ( ...ٚضىُ ضٕاس (،)1-4 ٜصٔشضیذی .)2 : 1390 ،

ضکل(ً)1مص تزگ کٌگز در سزستَى ّای ٍرٍدی خاًِ ضاکزی

ضکل( )3گچ تزی تزجستِ خاًِ ضاکزی

ضکل(ً )2مص فزضتِ در سزستَى ّای داخل حیاط خاًِ ضاکزی

ضکل()4گچ تزی الصاق ضذُ تِ ًوای اصلی خاًِ ضاکزی

(هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)

دس عیاط تیش٘ٚی  ٚا٘ذس٘ٚی ٕ٘ ،ا ساصی ٞای داخّی دس سش پایٞ ٝا  ،اسپشٞا ٛٔ ٚاسد دیٍش تا ا٘ٛاع ٘مٛش ٌّضیٗ آرشی ٙٞ ٚش
ٔؼّمی ساصی  ،ت ٝواس ٌیشی واضی ٞفت سٍ٘ی  ٚواضی واسی ٔؼشق  ،فشش وف عیاط تا آرش  ٚتا تٟشٌ ٜیشی اص ٘مٛش آرشی تٝ
خػٛظ خفت ٚ ٝساست٘ ٝش ٜای ٕ٘ ،ا ساصی ٞا تا فشش ا٘ٛاع ٌّضیٗ آرشی دس دیٛاس ساصی ت ٝضىُ عاق ٕ٘اساصی  ٚسش دس ساصی
تا واسٞای ٙٞشی اسصضٕٙذ  ،ت ٝواسٌیشی سسٕی تٙذی  ،واستٙذی  ،یضدی تٙذی  ٚساختٗ سىٛی پیش ٘طیٗ دس سش دس ساصی ٞا ،
ػظٕتی اص ٙٞش ٔؼٕاسی سٙتی سا تٕ٘ ٝایص ٔی ٌزاضت( ،ضىُ ضٕاسٕٞ (،)5-8 ٜاٖ . )3 ،
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ضىُ()5واضی پیص تش دس دیٛاسٞای عیاط خا٘ ٝضاوشی

ضىُ()7عزاسی ستٞ ٖٛای ایٛاٖ  ٚلٛس ٞای تضییٙی خا٘ ٝآیت اِ ٝتشٚرشدی

ضىُ( ٌُ)6ا٘ذاصی سٚی لٛس تاالی سشدس خا٘ ٝضاوشی

ضىُ(٘)8مص افضٚدٔ ٜاٞی تشسمف صیشصٔیٗ خا٘ ٝآیت اِ ٝتشٚرشدی

(هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)

 -3خاًِ ساسی هسکًَی دٍرُ لاجار:
ٔؼٕاسی دٚس ٜلاراس ،سا ت ٝػٛٙاٖ ٔؼٕاسی خا٘ ٝساصی  ٚیا ٔؼٕاسی خا٘ٞ ٝای ٔسى٘ٛی ٘اْ ٔی تش٘ذ .صشا و ٝدس ایٗ دٚس ٜت ٝػّت
افضایص رٕؼیت ضٟش ٘طیٗ ٘ ٚیاص ت ٝسشپٙا ٜتشای ٔشدْ تاصٚ ٜاسد ت ٝضٟش ساخت خا٘ ٝأشی ارتٙاب ٘اپزیش ٔی ٕ٘ٛد  .دس ایٗ
صٔی ٝٙتشای تٟثٛد دس س٘ٚذ سشی غ ساصی خا٘٘ ٝیاص ت ٝفشٔ ٚ َٛعشط رذیذی تٛد و ٝایٗ ٘یاص اص عشیك استثاط تا ٙٞش غشب  ٚتّفیك
آٖ تا ٙٞش سٙتی ایشاٖ سشػت تیطتشی ت ٝخٛد ٌشفت .
دس ایٗ تیٗ ٙٞش غشتی رای خٛد سا دس ٔیاٖ خا٘ ٝساصی ضٟشی تاص وشد ٚ ،ت ٝسشػت دس تٕاْ ایشاٖ ٌستشش پیذا ٕ٘ٛد .اص
ایٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ ٛا خا٘ٞ ٝایی سا ٔی تٛاٖ ٔخاَ آٚسد و ٝتا ٚسٚدی اغّی پیص آٔذ ٚ ،ٜست ٖٛداس  ٚپّ ٝتضسي تطشیفاتی دس ٚسظ
ٚسٚدی ٔطخع ضذ ٜا٘ذ ٚ ،اتاق ٞا ت ٝغٛست د ٚتاَ دس عثم ٝا ٚ َٚد ْٚلشاس داس٘ذ .دس غٛستی و ٝدس ٔؼٕاسی ٌزضت ٝایشاٖ
ٔؼٕٛال پّ ٝدس یه ٌٛض ٝلشاس داسد ٚ ،ت ٝغٛست ٔط خع تٞ ٝیش ٚر ٝخٛد سا ٘طاٖ ٕ٘ی دٞذ  .اِثت ٝدس ایٗ ٔٛاسد پالٖ  ٚعشط
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آٖ غشتی استِٚ ،ی ایٛاٖ ٞا  ٚدیٍش ػٙاغش آٖ وأال ایشا٘ی ٔی تاضذ ٚ ،رات ٔؼٕاسی ایشا٘ی تا تضییٙات خٛد سٚط وأال ٔغّی تٝ
آٖ دٔیذٔ ٚ ،ٜزٕٛػ ٝتسیاس دِپزیش  ٚدِپسٙذی ساتٚ ٝرٛد آٚسد ٜاست.
تغییش دس ٔٛاد  ٚساخت ٔایٔ( ٝػاِظ) ٔؼٕاسی ،ت ٝدِیُ استثاط تا د٘یای غشب تاػج ضذ و ٝدس ضىُ  ٚساختاس ٔؼٕاسی تٙاٞا
دس ایٗ دٚس ٜتغ َٛتٚ ٝرٛد آیذ  ،ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝایٗ تغییشات تا تٛر ٝت ٝتغٛالت ایزاد ضذ ٜدس ػػش غٙؼت ٘ ٚیاص ت ٝأىا٘ات
رذیذ ضٟشی  ،اص سٛی ٔؼٕاساٖ داخّی ٔٛسد پزیشش لشاس ٌشفت  .اص ایٗ سٔ ٚؼٕاسی ٔذسٖ ت ٝساعتی دس صٚایای ٔؼٕاسی وٟٗ
ایشا٘ی ٘فٛر وشد ،ت ٝعٛسی و ٝدس ٔؼٕاسی تٙاٞای دٚس ٜلاراس تاحیش ایٗ سثه ٔؼٕاسی ت ٝػی ٝٙخٛد سا ٘طاٖ ٔی دٞذ .
ایزاد سشسشای ٚسٚدی تا پّ ٝواٟ٘ایی و ٝدس ٚسظ سشسشا ضشٚع ٔی ضٛد ٚ ،اص پاٌشد ت ٝد ٚضاخ ٝدس رٟت ٔماتُ  ٓٞتٝ
سٕت تاال ادأٔ ٝی یاتذ  ،تاحیش ٔؼٕاسی وطٛس سٚسی ٝاست .و ٝایٗ ٘ٛع ٔؼٕاسی اص لثیُ واضیىاسی  ٚآئی ٝٙواسی ٌ ٚضثشی ٚ
اصاس ٜتٙذی ٕٞشأ ٜی ٌشدد ٌٛ ٚ ،ض ٝای اص ٔؼٕاسی لاراس سا ضىُ ٔی دٞذ .
ایزاد صیشصٔیٗ تا عشط ٞای صیثا  ٚپٛضص ٞای ضشتی ،آرشی ،تٟی ٝعٛضخا٘ٔ ،ٝتذاٌ َٚطتٗ تادٌیش دس تٙا رٟت خٙه
وشدٖ فضاٞا  ٚاعذاث تاالسٞای تضسي ضا٘ ٜطیٗ ،غشفٞ ٝا ٌٛ ٚضٛاسٞ ٜا ٕ٘ ٝ٘ٛای اص ٔؼٕاسی ایٗ دٚسٔ ٜی تاضذ.
تٙاٞای ٔسى٘ٛی دٚس ٜلاراسی ، ٝضأُ اتاق ٔشوضی  ،ایٛاٖ تا ست ٖٛدس رّٛی ٚسٚدی  ٚتؼضا دس لسٕت ٚسٚدی خا٘ ٚ ٝاتاق
ٞای وٛصىتش ٚالغ دس اعشاف ػٙػش ٔشوضی ت ٝغٛست ٞای ساد ٜیا تضئیٗ ضذ ،ٜتٙا ت ٝتٛاٖ یا لٛت ٔاِی افشاد اعذاث ٔی
ٌشدیذٔ ،تاسفا٘ ٝدس تیطتش ٔٛاسد ت ٝرٟت استفاد ٜاص ٔػاِظ ٘أشغٛب ٔا٘ٙذ صٛب  ٚخطت خاْ  ٚفمذاٖ استغىاْ  ،تٙاٞای
صیادی اص دٚس ٜلاراسی ٝت ٝرای ٕ٘ا٘ذ ٜاست .
دس تٙاٞای ٔسى٘ٛی دٚس ٜی لاراس ( ت ٝخػٛظ دس اٚاخش ایٗ دٚسٔ ) ٜطخػ ٝی اغّی اوخشیت خا٘ٞ ٝا و ٝاٍِٛی دسٖٚ
ٌشایی است  ،آساْ آساْ رای خٛد سا ت ٝاٍِٛی تشٍ٘ٚشا و٘ ٝاضی اص تاحیش فشٔ ٚ ًٙٞؼٕاسی غشب ٔی تاضذ  ،خٛد سا تشٚص ٔی دٞذ.
 ٚخا٘ ٝی افشاد ٔشف ٚ ٝسشضٙاس تیص اص پیص تا اِٟاْ اص تٙاٞا  ٚآحاس ٔؼٕاسی اسٚپایی عشاعی ٚساختٔ ٝی ضٛد .دس ایٗ ٔیاٖ
ست٘ ٖٛمص تشرست ٝتشی سا اص خٛد تٕ٘ ٝایص ٔی ٌزاسد .استفاد ٜاص ضیشٚا٘ی تشای پٛضص سمف ٔتذأ َٚی ضٛد و ٝایٗ خٛد
ٌٛیای استفاد ٜاص ست ٖٛدس ٕ٘ای ساختٕاٖ ٔی تاضذ .
دس اٚاخش دٚس ٜلاراس  ٚاٚایُ ػػش پّٟٛی  ،استفاد ٜاصست ٖٛدس صطٓ ا٘ذاص ضٟشی ٘یض رٌّ ٜٛش ٔی ضٛد وٞ ٝش صٙذ تا آٖ
تضسٌی خٛد سا ٘طاٖ ٕ٘ی دٞذِٚ ،ی دس ا٘ٛاع سثه ٞای والسیه ٘ ٚیض ٘ٛآٚسی ٞای ٔٙغػش ت ٝفشد دس عشط سش ستٟ٘ٛا وٝ
خاظ ٕٞاٖ صٔاٖ ٔ ٚىاٖ ت ٛد٘ذ دیذٔ ٜی ضٛد .دس ایٗ دٚس ٜاص ٔؼٕاسی ٙٔ ،ثغ اِٟاْ تی ص ٚ ٖٛصشا اص سیط ٝغشتی ٘طات ٔی
ٌیشد .
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دس عاِی و ٝایٗ تغٛالت دس اسٚپا تشآٔذ ٜاص ٘یاص ٞا  ٚتغییشات عاغّ ٝاص ا٘مالب غٙؼتی  ٚسٚش ٞای تِٛیذ تٚ ٝرٛد آٔذٚ ،ٜ
ت ٝغٛستی وأال دس٘ٚضا تشای پاسخ ٌٛیی ت ٝایٗ تغییشات عاغُ ضذ ٜتٛد ،دس ایشاٖ ایٗ تغییشات تش احش سغغی ٍ٘شی  ،تمّیذ ٚ
ضیفتٍی عىاْ  ٚاضشاف رأؼ ( ٝػٛأُ داخّی ) ٕٞ ٚضٙیٗ فطاسٞای استؼٕاسی  ٚاسٚپایی ( ػٛأُ خاسری ) ت ٝغٛست وأال
تش٘ٚضا  ٚغیش اختیاسی تغٕیُ ٔی ٌشدد (عثیثی .)1396 ،
 -4هؼواری ضْز لن :
ضٟش لٓ سضذ فیضیىی  ٚفشٍٙٞی خٛد سا دس دٚس ٜاخیش ٔ ،ذی ٖٛتٛر ٝسالعیٗ لاراسی تٚ ٝیژ ٜفتغؼّی ضا ٜلاراس  ،فشص٘ذاٖ ٚ
تشخی اص ٚصیشاٖ ٚی  ٚسالعیٗ تؼذی ٔی دا٘ذ  .فتغؼّی ضا ٜدس آغاص سّغٙت خٛد ٘زس وشد ٜتٛد تا یه غذ ٞضاس تٔٛاٖ صس دس
تزذیذ تٙای آستا٘ ٝعضشت ٔؼػ( ٝٔٛس) غشف وٙذ ( رٛاٞش والْ  . ) 27:1382 ،ایٗ تٛر ٝدس دسر٘ ٝخست ٔؼغٛف تٝ
تزذیذ تٙای آستا٘ٔ ٝثاسو ٝعضشت ٔؼػ( ٝٔٛس) تٛد  .ت ٝعٛسی و ٝتٙای فؼّی آٖ ػٕذتا اص دٚس ٜلاراس است.
تا اٚاخش دٚس ٜلاراس ضٟش لٓ اص دٔ ٜغّ ٝتضسي ت٘ ٝاْ ٞایٔ :غّ ٝآستا٘ٔ ، ٝغّ ٝػطمؼّی ٔ ،غّ ٝاِ٘ٛذیٔ ، ٝغّ ٝصٟاسٔشداٖ ،
ٔغّ ٝسیذاٖ ٔ ،غّ ٝس ًٙتٙذ ٔ ،غّٛٔ ٝسٛیاٖ ٔ ،غّٔ ٝسزذ رأغ ٔ ،غّ ٝتاؽ پٙثٔ ٚ ٝغّ ٝاسغالی ٝتطىیُ ٔی ضذ.
دس ػػش لاراسی ، ٝتغ َٛرٕؼیتی ػظیٕی دس لٓ سٚی داد و ٝتشویة ضٟش لٓ سا اص ٘ظش ل٘ ٚ ْٛژاد ٔتغ َٛوشد  .عٛایف
ٔتؼذدی ت ٝغٛست وٛس ٞای دست ٝرٕؼی  ،اص سٕت غشب ساٞی لٓ  ٚاعشاف آٖ ضذ٘ذ ٚ ،تا ٚسٚد تذسیزی ت ٝداخُ ضٟش ،
تشویة رٕؼیتی آٖ سا تغییش داد٘ذ  .ت ٝعٛسی و ٝساوٙاٖ اغّی ضٟش  ،رض دس تخص ٔغالت تسیاس لذیٕی ضٟش دس فاغّ ٝعشْ
تا ٔسزذ رأغ  ،اص ٔیاٖ سفتٙذ ( سایت استا٘ذاسی لٓ  ،تاسیخ تاصیاتی . ) 1394/8/28
دس دٚس ٜپّٟٛی  ،لٓ ٘یض تٔ ٝا٘ٙذ سایش ضٟشٞا ٚ ،اسد ػشغ ٝرذیذی ضذ  .پیطشفت ػٕشا٘ی لٓ دس ایٗ دٚس ٜتا آسأی ادأٝ
یافت ٘ .خستیٗ خیاتاٖ ٞای رذیذ ضٟش دس ساَ .ٜ 1307ش .ایزاد ضذ  .پس اص آٖ دس ساَ .ٜ1316ش .سا ٜآ ٗٞاص ٔسیش لٓ
ٌزضت  .اص ساَ .ٜ 1344ش .ت ٝتؼذ ساٞ ٜای استثاعی تیٗ ضٟشی اص یه س ٛت ٝتٟشاٖ  ٚاص سٛی دیٍش ت ٝسٕت اسان  ،واضاٖ ٚ
اغفٟاٖ تٛسؼ ٝیافت  ،إٞیت ضٟش لٓ  ،ت ٝػٛٙاٖ ٘مغ ٝػثٛس اص ٔسیشٞای رٛٙتی ت ٝسٕت تٟشاٖ اص اٚاخش دٚس ٜلاراس ت ٝایٗ سٛ
 ،تیطتش آضىاس ٔی ضٛد .
 -5خاًِ ّای لاجاری لن :
خا٘ٞ ٝای تاسیخی ضٟش لٓ ت ٝخػٛظ خا٘ٞ ٝای ٔشتٛط ت ٝدٚس ٜلاراس  ،تخطی اص ٌٙزی ٝٙپشتاس تاسیخ ٙٞش ٔ ٚؼٕاسی ایشاٖ ٔی
تاضٙذ ،و ٝوٕتش ٔٛسد ٔغاِؼ ٝلشاس ٌشفت ٝا٘ذ  .تشاساس تز شتیات ت ٝدست آٔذ٘ ٚ ٜظش واسضٙاساٖ اداسٔ ٜیشاث فشٍٙٞی  ،غٙایغ
دستی ٌ ٚشدضٍشی ضٟشستاٖ لٓ  ،اوخش خا٘ٞ ٝای لذیٕی  ٚتاسیخی ضٟش ،تٙا ت ٝدالیُ ٔختّف تخشیة ضذٚ ، ٜاص ٌض٘ذ آسیة
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ٞای صٔا٘ ٝدس أاٖ ٘ثٛد ٜا٘ذ  .اص ٔیاٖ خا٘ٞ ٝای دٚس ٜلاراس  ،تؼذاد د ٜخا٘ ٝلاراسی اسائ ٝضذ ٜدس رذ َٚصیش تٛسظ اداسٜ
ٔیشاث فشٍٙٞی  ،غٙایغ دستی ٌ ٚشدضٍشی ضٟشستاٖ لٓ ضٙاسایی  ٚحثت ضذ ٜاست.
جذٍل ضوارُ ( ) 1هٌتخة خاًِ ّای تاریخی لن (هٌثغ  :ادراُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)
سدیف

٘اْ تٙا

دٚس ٜساخت

ضٕاس ٜحثت

تاسیخ حثت

1

خا٘ ٝآیت اِ ٝتشٚرشدی

لاراس

12543

1384/5/11

2

خا٘ ٝتالش سٚعا٘ی

لاراس

10566

1382/8/2

3

خا٘ ٝتٛوّی

لاراس

4853

1380/12/19

4

خا٘ ٝعاد ػّی خاٖ

لاراس

2072

1379/4/25

5

خا٘ ٝعاد لّی خاٖ

لاراس

2072

1377/4/29

6

خا٘ ٝعائشی

لاراس

3787

1380/2/18

7

خا٘ ٝسالٔت

لاراس

12544

1384

8

خا٘ ٝسیذ عاری

لاراس

4870

1380/12/19

9

خا٘ ٝضاوشی

لاراس

5677

1380/12/25

10

خا٘ ٝیضداٖ پٙاٜ

لاراس

9151

1389/4/24

 -6تزرسی تطثیمی الگَی هحَرتٌذی ٍ دستزسی تِ فضاّا:
تشسسی تغثیمی ٔغٛسٞای دستشسی فضایی دس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ا٘تخاتی  ،عاوی اص ٚرٛد ضثاٞت ٞای واِثذی آضىاس ٔیاٖ آحاس
ٔسى٘ٛی ایٗ دٚس ٜاست و ٝدسلاِة ٔٛاسد پیص س ٚلاتُ تثیٗ است .
اِف – تا ایزاد فضای عیاط ٔ ٚغٛسٞایی دس پالٖ و٘ ٝمص ٚسٚدی  ٚدستشسی سا ت ٝخٛد ٔی ٌیش٘ذ  ،صیذٔاٖ سایش فضاٞا دس
ٔیاٖ ایٗ ٔغٛسٞا ا٘زاْ ضذ ٜاست .
ب – عشاعی فضاٞای ٔٛرٛد دس ٌٛضٞ ٝا ت ٝضیٞ ٜٛای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ا٘زاْ ضذ ٜاست ٔ .خُ  ،استمشاس فضا دسٌٛض ٝتا واستشی
پست ٚ ٛا٘ثاس  ،یا ایزاد استثاط اص عشیك اتاق ت ٝفضای ٔغػٛس دس ٌٛضٚ ، ٝیا استمشاس د ٚفضا دس د ٚعشف ت ٝغٛست اتاق ٚ ،
ٕٞضٙیٗ یىی اص فضاٞا ٘مص ساٞشٚی ٚسٚدی  ٚدیٍشی واستشی اتاق داضت ٝاست  .اٍِٛی عشاعی اوخش خا٘ٞ ٝا تا ایٗ عشط تٛدٜ
است(،ضىُ ضٕاس.)9-10 ٜ
تشسسی ٞا عاوی اص آٖ است و ٝاٍِٞٛای دستشسی ت ٝفضاٞا دس ایٗ دٚس ٜت ٝغٛس صیش ٔی تاضذ.
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 لشاسٌیشی ایٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٚسٚدی دس رّٛی فضا لشاسٌیشی یه ساٞش ٚدس ٚسظ د ٚفضا لشاسٌیشی سا ٜپّ ٝدس داخُ عیاط دس یه عشف یا د ٚعشف تاالس .دس خػٛظ اغُ سّسّٔ ٝشاتة فضایی دس عشاعی خا٘ٞ ٝا تا تٛر ٝت ٝفشْ ٔ ٚاٞیت فضاٞا  ،دس خا٘ٞ ٝای ایٗ دٚسٔ ، ٜی
تٛاٖ سٌ ٝش ٜٚفضایی سا ٔطاٞذ ٜوشد :
 فضای تاص یا عیاط فضای ٘یٕ ٝتاص سشپٛضیذ( ٜایٛاٖ)  ٚساٞشٞٚا فضای تست ٝتاالس  ٚاتاق ٞا .تش اساس ٘ىات اسائ ٝضذٔ ، ٜسیش دستشسی ت ٝفضاٞا  ٚا٘تماَ فضایی ت ٝغٛست دستشسی غیش ٔستمیٓ اص عیاط ت ٝیه
فضای استثاعی  ٚسپس اتاق ٞا سا ٘طاٖ داد  .ایٗ اٍِ ٛدس تٕأی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ػٕٔٛیت داسد.

ضکل( )9پالى خاًِ آیت الِ تزٍجزدی

ضکل()11پالى خاًِ تالز رٍحاًی

(هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)
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 -7تزرسی تطثیمی جثِْ ی اصلی اس لحاظ جْت لزارگیزی  ،فزم تاالر ٍ تؼذاد فضا :
ضىُ ساختٕاٖ دس ٞش ٔٙغم ٝتش اساس ضشایظ الّیٕی آٖ ٔٙغم ٝضىُ ٔی ٌیشد ٚ ،ضاخع تشیٗ تخص خا٘ ٝسا رث ٟٝی اغّی
تطىیُ ٔی دٞذ .ضا٘ ٜطیٗ تاتستا٘ی ت ٝایٛاٖ ضٕاِی  ٚضا٘ ٜطیٗ صٔستا٘ی ت ٝایٛاٖ رٛٙتی  ،پٙذ دسی ٞا  ٚس ٝدسی ٞا اوخشا
ت ٝضشلی یا غشتی تاص ٔی ضٛد(ضىُ ضٕاس ،)11-12 ٜفشْ تاالسٞا ٔستغیُ یا ٔشتغ ٔی تاضذ  ،فضاٞای اعشاف تاالسٞا یا دس
دٚعشف اتاق ٚ ،یا یه عشف اتاق  ٚعشف دیٍش ساٞش٘ ٚ ،ٚیض یه عشف ساٞش ٚت ٝفضای پست ٛیا ا٘ثاسی ٔی تاضذ .ایٗ ٕ٘ای وّی
اٍِٛی اوخش ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ٔٛسد تشسسی ٔی تاضذ .

ضکل(ً)11وای جثِْ ی ضوال ضزلی هٌشل آیت الِ تزٍجزدی

ضکل(ً)12وای جثِْ ی جٌَب غزتی هٌشل آیت الِ تزٍجزدی

(هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)

 -8تزرسی تطثیمی حیاط  ،حَض  ،تاغچِ در خاًِ ّا :
عیاط ،ت ٝػٛٙاٖ یه ػٙػش ٔ ٚ ٟٓتؼییٗ وٙٙذ ٜدس تؼذیُ ٛٞایی  ٚتمسیٓ فضایی  ،ت ٝیه یا د ٚ ٚتؼضا س ٝعیاط تمسیٓ ٔی
ض٘ٛذ  .فشْ  ٚضىُ عیاط ٞا ٔشتغ یا ٔستغیُ ٔی تاضذ(ضىُ ضٕاس.)13-14 ٜ
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عیاط ٔشوضی أٙیت  ٚعشیٓ خػٛغی سا تشای ساوٙیٗ تأٔیٗ ٔی وٙذ .تٟٛیٛ٘ ٚ ٝس سا تشای اتاق ٞا فشا ٓٞآٚسد ٚ ،ٜدس الّیٓ
ٞای ٔختّف ػٙاغش عثیؼی ٔا٘ٙذ آب ،تاد ٌ ٚیا ٜسا یىزا ٌشد آٚسد ٚ ،ٜوا٘ ٖٛآسایص تشای ساوٙاٖ فشأ ٓٞی ساصدٕٞ .ضٙیٗ
عیاط ٔشوضی تا تغییش تٙاسثات  ٚا٘ذاصٞ ٜا ٔی تٛا٘ذ تا ضشایظ ٔتفاٚت آب ٛٞٚایی ٕٞا ًٙٞضٛد.
فشْ تاغض ٚ ٝعٛؼ لاتُ تغییش تٛد ، ٜاص صٟاس تاغض ٝتا یه عٛؼ ٔیا٘ی ٕٞ ،ا٘ٙذ عشط صٟاس تاغی ٞا  ٚدس تشخی ٔٛاسد اص
یه یا دٔ ٚغٛس آب ٕ٘ا دس تیٗ تاغضٞ ٝا استفاد ٜضذ ٜاست.

ضکل()13جثِْ غزتی حیاط اًذرًٍی ،خاًِ سالهت

ضکل()14حیاط ٍ ایَاى اًذرًٍی ،خاًِ آیت الِ تزٍجزدی

( هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن )

 -9تزرسی تطثیمی ٍرٍدی خاًِ ّا :
دس ٚسٚدی تٙا ،یىی اص ػٙاغش ٔ ٟٓفضای ٚسٚدی است و ٝواسوشد اغّی آٖ استثاط فضاٞای تیش ٚ ٖٚدس ٖٚتٙا ٔی تاضذ( عٕضٜ
ِ112 ،ٛ؛سّغاٖ صاد ، ٜفضاٞای ٚسٚدی  ) 11،دس  ،تا ایزاد ػأُ ٔىج یا تا ػمة ٘طیٙی اص ٔؼثش ػٕٔٛی  ،ػٙػشی ضاخع دس
تٙاٞا است ( ٔغٕذ ٔشادی. )14 :1381،
دس ٔؼٕاسی خ ا٘ٞ ٝا  ،سش دس ٘ ،خستیٗ ػٙػش ٚسٚدی خا٘ ٝتٛد ٚ ،ٜفضایی پذیذ ٔی آٚسدو ٝتا لاب تٙذی ٔتفاٚت ٘سثت تٝ
سغظ دیٛاس  ،ػمة ٘طیٙی ٘سثت تٔ ٝؼثش  ٚسىٞٛای د ٚعشف دس  ،اص سغظ تیش ٖٚرذا ٌطت ٚ ٝیه فضای ٔىج سا ایزاد ٔی
ٕ٘ایذ.
ٕ٘ای سش دس  ،تست ٝتٚ ٝضغ ٔاِی ٔاِه خا٘ٔ ، ٝی تٛا٘ذ تضییٙات ٔتفاٚتی داضت ٝتاضذ .دس خا٘ ٝضاوشی ٚسٚدی خا٘ ٝتٝ
غٛست د ٚعثم ٝتا تاِىٗ  ٚستٞ ٖٛای تضئیٙیٚ ،یا خا٘ ٝیضداٖ پٙا ٜضأُ سشدسی تّٙذ تا عاق ضّغٕی آرشی صٟاس تشن تا صٟاس
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ست ٖٛسٍٙی ٔذٚس تا سشست ٚ ٖٛپای ٝستٞ ٖٛا ی عزاسی ضذِ ٚ ،ٜة صیٙی ٞش ٜسشدس تا واضی ٞای وٍٙش ٜای  ٚآرشتشی
است(ضىُ ضٕاس. )15 ٜ

ضکل(ً)15وای سزدر ٍرٍدی خاًِ یشداى پٌاُ

ضکل(ً)16وای سزدر ٍرٍدی خاًِ تالز رٍحاًی

( هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)

ٚسٚدی اوخش ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا  ،داسای سش دسی وٛتا ٜتا ٕ٘ای سٚواس آرشی  ٚوتیث ٝواضی واسی ٔی تاضذضىُ ضٕاس . )16 ٜا٘ذاْ
تؼذ اص سش دس  ،فضای ٞطتی لشاس داسد ؤ ٝا٘غ دیذ افشاد غشیث ٝت ٝداخُ ساختٕاٖ ٔی ضٛدٞ .طتی  ،ت ٝػٛٙاٖ فضای تمسیٓ
وٙٙذٔ ٜسیش  ،اص ا٘ٛاع ضاخع فضاٞای ٚاسظ تشای سسیذٖ ت ٝفضای ساختٕاٖ تٛد ٜاستٔ ٚ ،ؼٕٛال تاػج ضىستٗ صاٚی ٝدیذ ،
تٛٙع تػشی اص عشیك پیش  ٚخٓ  ٞای ٔٙاسة  ٚاختالف سغظ تٛد ٚ ٜپٛضص ٞا  ،تضییٙات  ،عاق ٕ٘اٞا ٛ٘ ،سٌیش  ٚوف ساصی
ٔتفاٚتی داسد  .فشْ ٙٞذسی ٞطتی ت ٝغٛست صٟاس ضّؼی ٔشتغ یا ٔستغیُ  ٚتؼضا ضص ضّؼی ٞ ٚطت ضّؼی تا یه فضای
داالٖ ت ٝعیاط استثاط پیذا ٔی وٙذ .
داالٖ  ،فضایی استثاعی است و ٝغاِثا دس ٔؼٕاسی  ،ت ٝضىّی خغی ٘ ،مص ساتظ تیٗ فضای تیش٘ٚی  ٚفضای دس٘ٚی
ساختٕاٖ سا تشػٟذ ٜداسد ٚ ،دس ٔٛاسدی  ،ارضای دس٘ٚی ساختٕاٖ ٘یض اص ایٗ عشیك تا ٕٞذیٍش استثاط ٔی ٌیش٘ذ.
 -11تزرسی تطثیمی فضاّای ًیوِ تاس ( ایَاى ستَى دار ) :
اص ٘ظش ا ُٞفٗ  ،اٞذاف ٔؼٕاسی دس ٔٙاعك ٌشْ  ٚخطه یا ٌشْ ٔ ٚشعٛب  ،دس ساستای تؼذیُ ٔ ٟٓتشیٗ ِٔٛفٞ ٝای الّیٕی ،
یؼٙی دسر ٝی عشاست  ٚتاتص آفتاب است  .ایٗ اٞذاف ٔٙزش ت ٝسا ٜواسٞایی تشای ایزاد سای٘ ٚ ٝفٛر عذالُ تاتص ٌ ٚشٔای
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خٛسضیذ ت ٝداخُ ساختٕاٖ ٕٞ ٚضٙیٗ استفاد ٜاص رشیاٖ عثیؼی ٛٞا  ٚت ٝواسٌیشی تادٞای غاِة ٘ ٚسیٓ ٞای ٔغّی دس
ساختٕاٖ ٔی ضٛد  .و ٝتا ایزاد فضاٞای ٘یٕ ٝتاص  ،ایٗ اٞذاف ت ٝحٕش ٔی سسذ.
ٔٙظٛس اص فضاٞای ٘یٕ ٝتاص  ،ایٛاٖ (ستا٘ٚذ) ٔی تاضذ و ٝدس رّ ٛتاالسٞا  ٚاتاق ٞای پٙذ دسی  ٚس ٝدسی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ ٚ
داسای اٞذاف  ٚػّٕىشدٞای ٔتفاٚتی ٔی تاضٙذ  ٚ ،ایٗ أش سا ٔی تٛاٖ دس ػّٕىشد  ،اٞذاف  ،تشویة تا فضای تست ، ٝرٟت
لشاسٌیشی  ٚتٙاسثات ٔطاٞذ ٜوشد(ضىُ ضٕاس.)17-20 ٜ

ضکل()17ایَاى جثِْ ضوالی خاًِ یشداى پٌاُ

(ضکل)18ایَاى جثِْ ی جٌَب غزتی خاًِ آیت الِ تزٍجزدی

(هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)
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(ضکل)19ایَاى اًذرًٍی جثِْ جٌَب غزتی خاًِ آیت الِ تزٍجزدی ( ،ضکل)21ایَاى جثِْ ی جٌَتی ٍ جثِْ ی ضزلی خاًِ یشداى پٌاُ
(هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)

 -11تزرسی تطثیمی ًمص ػولکزدی در ًحَُ تزکیة تٌذی فضاّا :
صیذٔاٖ فضاٞا ت ٝغٛستی ٘ظٓ پیذا وشد ٜو ٝفضاٞای اغّی دس ٔشوض ٔغٛس خا٘ ٝلشاس ٌشفت ٚ ، ٝفضاٞای فشػی دس سایش رٟات
صیٙص ضذ ٜا٘ذ .دس ٔغٛس اغّی خا٘ ٝتاالس دس ٔشوض ٔغٛسٚ ،دس سایش رثٞ ٟٝا صٙذ دسی ٞا  ٚیا ساٞشٔ ٚیاٖ دٚفضا لشاس ٌشفتٝ
است .
تا تشسسی  ٚدلت دس تافت تؼضی اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ت ٝیه اٍِٛی اغّی ٔی سسیٓ  ،خا٘ٞ ٝای صٟاس عشف ساخت تا صٟاس صٙذ
دسی دس اعشاف عیاط  ،وٞ ٝش وذاْ دس فػّی اص ساَ ضشایظ صیست ٔٙاسة اٞاِی خا٘ ٝسا تأیٗ ٔی وٙٙذ  .خا٘ ٝیضداٖ پٙاٚ ٜ
خا٘ ٝسالٔت اص ایٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛستٙذ(ضىُ ضٕاس.)21-22 ٜ

(ضکل)21پالى خاًِ یشداى پٌاُ

(ضکل)22پالى خاًِ سالهت

( هٌثغ  :ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن )
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دس تؼضی اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا تا اٍِٛی س ٝعشف ساخت ٔا٘ٙذ خا٘ ٝضاوشی  ٚیا دٚعشف ساخت ٔا٘ٙذ خا٘ ٝتالش سٚعا٘ی ٔٛارٝ
ٞستیٓ(ضىُ ضٕاس.)23-24 ٜ

.
(ضکل )23پالى خاًِ ضاکزی

(ضکل)24پالى خاًِ تالز رٍحاًی،

(هٌثغ ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى لن)

اٍِٛی یه سشی اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ت ٝغٛست د ٚتخص تیش٘ٚی  ٚا٘ذس٘ٚی عشاعی ضذ ٜاست ٔ ،ا٘ٙذ خا٘ ٝآیت اِ ٝتشٚرشدی  ٚخا٘ٝ
سیذ عاری  ،تخص تیش٘ٚی ٔتؼّك تٔ ٝاللاتٟای ػٕٔٛی  ٚتخص ا٘ذس٘ٚی ٔتؼّك ت ٝص٘ذٌی خػٛغی اٞاِی ٔٙضَ تٛدٜ
است(ضىُ ضٕاس.)25 ٜ

(ضکل)25جثِْ جٌَب غزتی خاًِ آیت الِ تزٍجزدی(،هٌثغ:ادارُ کل هیزاث فزٌّگی ٍگزدضگزی استاى لن)
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 -12در الگَّای هَرد تزرسی چْار ًَع ًظن را درخاًِ ّا هی تَاى هطاّذُ کزد :
 ٘ظٓ آب تا ایزاد عٛؼ ٞا ٘ظٓ ٌیا ٜتا ایزاد تاغضٝ ٘ظٓ ٔمذس تا رٟت ٌیشی س ٚت ٝلثّٝ ٘ظٓ ٛٞا تا استفاد ٜاص تاد ٔغّٛب .٘ىت ٝی لاتُ تأُ ایٗ است و ٝتا تٛر ٝت ٝایٗ و ٝتٕأی پالٖ ٞا اص ٘ماط ٔختّف تافت تاسیخی تا سغظ التػادی ٚ
ارتٕاػی  ٚفشٍٙٞی ٔتفاٚت ا٘تخاب ضذ ٜاست  ،أا اغ َٛعشاعی دس اوخش آٟ٘ا یىساٖ ٔی تاضذ .
ً -13تیجِ گیزی :
٘تایذ عاغُ اص ایٗ پژٞٚص ٘طاٖ ٔی دٞذ و ٝػٙاغش ٔؼٕاسی دس اٍِٛی عشاعی خا٘ٞ ٝای لٓ  ،عشاعی فضاٞا ت ٝضیٞ ٜٛای
ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٔ ،خُ استمشاس فضا دس ٌٛض ٝتا واستشی پست ٚ ٛا٘ثاس  ،ایزاد استثاط اص عشیك اتاق ت ٝفضای ٔغػٛس دس ٌٛض ، ٝاستمشاس
د ٚفضا دس د ٚعشف ت ٝغٛست اتاق  ،یا یىی اص فضاٞا ٘مص ساٞشٚی ٚسٚدی  ٚدیٍشی واستشی اتاق داسد  .ضا٘ ٜطیٗ تاتستا٘ی یا
صٔستا٘ی  ،پٙذ دسی ٞا  ،س ٝدسی ٞا اوخشا ت ٝایٛاٖ تاص ٔی ضٛد  .فشْ تاالسٞا ٔستغیُ یا ٔشتغ ضىُ ٔی تاضذ ٔ .سیش دستشسی
ت ٝفضاٞا ٚدستشسی اص عیاط ت ٝیه فضای استثاعی  ٚسپس اتاق ٞا  ،دس اٍِٛی تٕأی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ػٕٔٛیت داسد .
فشْ  ٚضىُ عیاط ٞا ٔشتغ یا ٔستغیُ  ٚفشْ تاغضٞ ٝا  ٚعٛؼ  ،اص صٟاس تاغض ٝتا یه عٛؼ ٔیا٘ی  ٚ ،یا اص یه یا دٚ
ٔغٛس آب ٕ٘ا دس تیٗ تاغضٞ ٝا استفادٔ ٜی ضذ ٜاست  .تؼذ اص دس ٚ ،سٚدی فضای ٞطتی  ، ،فشْ ٙٞذسی ٞطتی ت ٝغٛست صٟاس
ضّؼی ٔشتغ یا ٔستغیُ  ٚتؼضا ضص ضّؼی ٞ ٚطت ضّؼی تٛد ٜاست  .صیذٔاٖ فضاٞا ت ٝغٛستی آسایص یافت ٝا٘ذ و ٝفضاٞای
اغّی دس ٔشوض ٔغٛس خا٘ ٝلشاس ٌشفت ٝا٘ذ ٟٓٔ ٚ ،تشیٗ اغُ ٔؼٕاسی ایشاٖ یؼٙی ٔغشٔیت و ٝتشٌشفت ٝاص اٍِٛی دسٍ٘ٚشا دس
ٔؼٕاسی و ٟٗایشا٘ی ٔی تاضذ،دس ایٗ ٌ ٝ٘ٛاص خا٘ٞ ٝا ت ٝخٛتی اص سٛی عشاعاٖ ٔ ٚؼٕاساٖ سػایت ٌشدیذ ٜاست.

هٌاتغ ٍ هاخذ :
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