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 21/12/1391                                                                    تاریخ دریافت مقاله:                                                                              

 22/07/1399                                       تاریخ پذیزش مقاله:                                                                                                           

 چىیذٜ  
ٞبی ٟ٘فتٝ آٖ دس پبػخٍٛیی ثٝ  ٞبی تبسیخی ٌیالٖ، ثشای ثبصخٛا٘ی تٛا٘بیی دس خب٘ٝ« ٔیب٘ٛاس»پظٚٞؾ حبضش ثب ٞذف تجییٗ اٍِٛی فضبیی 

ٓ ٞ ٞب سا ثٝ اػت. ٔیب٘ٛاس ٚاػغی اػت وٝ دس ٔیب٘ٝ دٚ فضبی دیٍش، آٖ آٖ وبِجذٞبی ٔختّف دس ٌزس صٔبٖ ثٛدٜ وبسوشدٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ اصپی
ٞب سا ٘ـبٖ دٞذ؛  ای اص ػبٔب٘ذٞی فضبیی دس ایٗ خب٘ٝ تٛا٘ذ اٍِٛٞبی ٚیظٜ سٚ ایٗ تجییٗ ٔی ػبصد. اصایٗ سثظ دادٜ ٚ دس دػتشع یب دیذسع ٔی

ا٘ذ سا سٚؿٗ ػبصد. فشضیٝ ایٗ پظٚٞؾ ایٗ ثٛدٜ وٝ ٔیب٘ٛاسٞب ٘مؾ  ٚ ٘مـی وٝ ٔیب٘ٛاسٞب دس ثشلشاسی سٚاثظ دیذسػی ٚ دػتشػی داؿتٝ
تبسیخی اػت؛ چشاوٝ ثٝ وـف ٚ تجییٗ سٚاثظ ٔیب٘ٛاسِ ؿٕبسی  ا٘ذ. ٌٛ٘ٝ پظٚٞؾ، تفؼیشی ٞبی ػٙتی داؿتٝ دس ػبٔب٘ذٞی فضبیی خب٘ٝثٙیبدی 

ساػتب دس آغبص ٚ دس ٌبْ ٌشدآٚسی اعالفبت، ثب سٚؽ ٌشدآٚسی اػٙبدی ٚ ػپغ سٚؽ ٔـبٞذٜ ٚ پظٚٞؾ  پشداصد. دسایٗ خب٘ٝ دس ٌزؿتٝ ٔی
ؿٛ٘ذ. ػپغ  یشی غیشتلبدفی ٞذفٕٙذ، ؿٕبسی اص خب٘ٝ تبسیخی ٌیالٖ اص دٚسٜ لبربس، پّٟٛی اَٚ ٚ دْٚ ثشٌضیذٜ ٔیٌ ٕ٘ٛ٘ٝ یٝٔیذا٘ی ثش پب

ؿٛ٘ذ. آٍ٘بٜ دس ٌبْ  فضبیی اسصیبثی ٔی تفؼیشی دس ٌؼتشٜ وبسوشدی ٞب ؿٙبػبیی ؿذٜ ٚ ثب سٚیىشدی تحّیّی ٞبی ٔیب٘ٛاس دس آٖ ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ
اٍِٛی فضبیی ٔیب٘ٛاس )ایٛاٖ، ٔیب٘ذس ٚسٚدی ٚ ٔیب٘ذس ٔیب٘ی( ثبصؿٙبػی ؿذٜ ٚ سٚاثظ وبسوشدی ٚ اص  لیبػی ػٝ داٚسی، ثب سٚیىشدی تحّیّی

 ٌشدد. پی آٖ ٘مؾ ٔیب٘ٛاسٞب دس ػبٔب٘ذٞی فضبیی خب٘ٝ تجییٗ ٔی

داسا ثٛدٖ ؿىُ ٚ ا٘ذ؛ ٚ افضٖٚ ثش  ٞبی تبسیخی ٌیالٖ ثٛدٜ ٞب پشوبسثشدتشیٗ ٌٛ٘ٝ ٔیب٘ٛاس دس خب٘ٝ دػتبٚسد پظٚٞؾ ایٗ اػت وٝ ایٛاٖ
اصآٖ، دٚ ٔیب٘ٛاس دیٍش، یقٙی  ا٘ذ. دس سدٜ پغ ٞب ٚ فضبی ثیشٖٚ داؿتٝ ٞبی وبِجذی ٚیظٜ، ػٟٕی ٟٔٓ دس دیذسػی ٚ دػتشػی ٔیبٖ اتبق ٚیظٌی

خب٘ٝ داسای ٖ ٞب ٚ ٟٕٔب ا٘ذ؛ وٝ افضٖٚ ثش استجبط ٔؼتمیٓ ثب ٞٓ، ثب اتبق ٞبی تبسیخی إٞیت داؿتٝ ٔیب٘ذس ٚسٚدی ٚ ٔیب٘ذس ٔیب٘ی دس خب٘ٝ
 ا٘ذ. ثیـتشیٗ سٚاثظ ثٛدٜ

 
 
 

 ٞبی ٌیالٖ. اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی فضبیی، ٔیب٘ٛاس، فضبی ٔیب٘ی، خب٘ٝ :کلمات کلیذی

 
 ، ٌشٜٚ ٔقٕبسی ٚاحذ تٟشاٖ رٙٛة، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی، تٟشاٖ، ایشاٖ.ٔقٕبسی یدا٘ـزٛی دوتش* 

 aamalekafzali@yahoo.com .اػالٔی، تٟشاٖ، ایشاٖ اػتبدیبس ٌشٜٚ ٔقٕبسی، ٚاحذ تٟشاٖ رٙٛة، دا٘ـٍبٜ آصاد** 
 .اػتبدیبس ٌشٜٚ ٔقٕبسی، ٚاحذ تٟشاٖ رٙٛة، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی، تٟشاٖ، ایشاٖ*** 

بی ٞ ٟٔذیٝ ٔیشٔیشاٖ ثب فٙٛاٖ )تجبسؿٙبػی ٔیب٘ٛاس؛ ثشا٘ذاصی دٌٚب٘ٝ دسٖٚ ٚ ثیشٖٚ فضب دس خب٘ٝ ایٗ ٔمبِٝ ثشٌشفتٝ اص سػبِٝ دوتشی ٔقٕبسی ػیذٜ
فشد دس دا٘ـىذٜ ٔقٕبسی دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ تٟشاٖ  اكغش ّٔه افضّی ٚ ٔـبٚسٜ دوتش ِیال وشیٕی ؿٕبَ ایشاٖ( ثٝ سإٞٙبیی دوتش فّی

 رٙٛة اػت.
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 مقذمه   
ٖ      دس دٞٝ ٞربی   ٞبی اخیرش، ثرب رربیٍضیٗ ؿرذٖ آپبستٕرب

ٝ   أشٚصی ثٝ ٞربیی دس   ٞربی ػرٙتی، دٌشٌرٛ٘ی    رربی خب٘ر
چٍٍٛ٘ی ػربٔب٘ذٞی فضربیی ٚ دس پری آٖ وبسوشدٞرب ٚ     

ذ ایرٗ  اػرت. پیبٔر   سٚاثظ فضبیی خب٘رٝ ػرٙتی سٚی دادٜ  
ؿذٖ فضبٞبی ساثظ ٔیربٖ ثیرشٖٚ     ٟ٘بدٜ  ٞب، وٙبس دٌشٌٛ٘ی

ٔشاتت فضربیی ٚ دس پری    ٚ دسٖٚ، ٔخذٚؽ ؿذٖ ػّؼّٝ
آٔذٖ آؿرفتٍی احؼبػری اص    یذآٖ سٚاثظ ارتٕبفی ٚ پذ
ٌیش٘ذٌبٖ  ٌٛ٘ٝ وٝ ثٟشٜ اػت. آٖ ٘ؾش ػبختبس خب٘ٝ ٌشدیذٜ

دس ثشاثش تزشثٝ یه فضب پرغ اص فضربی پیـریٗ، ٔب٘ٙرذ     
ٖ ٚ دسٖٚ، آٔبدٌی سٚحی الصْ سا داسا ٘یؼتٙذ فضبی ثیشٚ

(. یىی اص فضبٞبیی وٝ وٕبثیؾ ٕٞٝ 38: 1388)٘لیشی، 
ٞررب ثررب وبسوشدٞرربی ٌٛ٘رربٌٖٛ آٖ سا داس٘ررذ    ػرربختٕبٖ

اػت؛ فضبیی ورٝ دس ٔیب٘رٝ دٚ فضربی دیٍرش،      1«ٔیب٘ٛاس»
ٞررٓ لررشاس « دیررذسع»ٞررب سا دس دػررتشع ٞررٓ، یررب دس  آٖ
ی ٔیرب٘ٛاس )ٚاػرظ( دس   دٞذ. ثب ٕٞٝ إٞیتی وٝ فضبٞب ٔی

ػبٔب٘ذٞی فضبیی داس٘ذ؛ ِیره ٔقٕربسی أرشٚص چٙرذاٖ     
اػرت. تشریحربت    ٘مـی ثشای ایرٗ فضربٞب لب رُ ٘ـرذٜ    

ا٘رذ ترب رربیٍضیٗ چٙریٗ      ٌٛ٘بٌٛ٘ی پریؾ وـریذٜ ؿرذٜ   
فضرربٞبیی ٌشد٘ررذ؛ ٚ دس ایررٗ ٔیرربٖ تٛرررٝ ثررٝ ورربسوشد  

اػت. ایٗ وبػتی، احش خٛد سا  ٔیب٘ٛاسٞب ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ؿذٜ
دٞرذ.   ٗ اص آسأؾ سٚا٘ی وبسثش آٖ فضب ٘ـبٖ ٔیدس وبػت

دٞذ وٝ ػٝ دػتٝ فٛأرُ   پیـیٙٝ ٘ؾشی ٔٛضٛؿ ٘ـبٖ ٔی
فضرربیی،  سفترربسی ٚ وبِجررذی ٔقٙرربیی، ورربسوشدی ادساورری

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی فضبی ٔیب٘ٛاس سا تقییٗ ٔی ٚیظٌی

ٔقٙبیی، ٕٞچٖٛ حغ تقّك ٚ استجبعبت  فٛأُ ادساوی -
ٌیش٘رذٜ   ی ثیٙٙذٜ یب ثٟشٜٞبی رٞٙ ثلشی، ثیـتش ثٝ دسیبفت

ؿٛ٘ذ. أشٚصٜ دٚ سٚیىشد دسثربسٜ ایرٗ    اص فضب ٔشثٛط ٔی
فٛأُ ٔغشح اػت. ثشخی پظٚٞـٍشاٖ ٕٞچٖٛ ؿِٛتض ٚ 
پبالػررٕب ثررب سٚیىررشد پذیذاسؿٙبػرری ثررٝ ایررٗ فٛأررُ   

ای دیٍررش ٕٞچررٖٛ ادٚاسد ٞرربَ،   ا٘ررذ ٚ فررذٜ ٍ٘شیؼررتٝ

  ٖ ػرشاك   یؿرٙبخت  الٚػٖٛ، ِٛیٗ ٚ ... ثرب سٚیىرشدی سٚا
 ا٘ذ. ٞب سفتٝ آٖ

ٝ   فٛأُ وبسوشدی - ٔشاتجری ٚ   سفتبسی ؿبُٔ ٘ؾرٓ ػّؼرّ
ٔشاترررت دػتشػررری،  لّٕشٚٞررربی وررربسوشدی، ػّؼرررّٝ

ؿرٛد. پظٚٞـرٍشاٖ تربوٖٙٛ ثرب      ٔشاتت فضبیی ٔی ػّؼّٝ
ا٘رذ؛   سٚیىشدٞبی ٔختّفی ثب ایٗ فٛأرُ ثشخرٛسد ورشدٜ   

ثشخرری ٕٞچررٖٛ ساپرربپٛست ثررب سٚیىررشدی فشٍٞٙرری    
ٚ اِىؼرب٘ذس   یؿٙبخت ٚاٖارتٕبفی، ٌشٚتش ثب سٚیىشدی س

ثب سٚیىشدی اٍِٛیی ثٝ وبٚؽ دس حیغٝ فضبی ٔقٕربسی  
 ا٘ذ. پشداختٝ

فضبیی ؿربُٔ ٘ؾرٓ وبِجرذی ٚ ثلرشی،      فٛأُ وبِجذی -
ٞب ٚ ػربختبس   ٞبی دسٖٚ ٚ ثیشٖٚ، رذاسٜ تقبدَ دس ٔحیظ

ٔشصثٙرررذی وبِجرررذی اػرررت. ثشخررری ثرررب سٚیىرررشدی  
ٝ   فشٍٞٙی ش یر  ا٘رذ؛ ٕٞچرٖٛ پری    ارتٕبفی ثرٝ آٖ ٍ٘شیؼرت

  ٖ ؿرٙبختی سا د٘جربَ    ثٛسدیٛ ٚ ثشخی دیٍرش ٍ٘شؿری سٚا
ا٘ررذ، ٕٞچررٖٛ ساثررشت ٌیفررٛسد، ٌررٛسدٖ ورربِٗ،    وررشدٜ

 ٔبیغ ٚ آسٟ٘بیٓ. فٖٛ

پظٚٞؾ حبضش ثب تىیٝ ثش تحّیُ فٛأرُ دػرتٝ دْٚ ثرب    
سٚیىشدی تبسیخی ػقی دس تجییٗ اٍِٛٞبیی ثشای ٔیب٘ٛاس 

ٞبی ٔـرتشن   ٞبی تبسیخی ٌیالٖ داسد تب ٚیظٌی دس خب٘ٝ
ٌیشی اٍِٛٞربی   ی ؿىُ ٞب سا ثبصؿٙبػی ٕ٘ٛدٜ ٚ صٔیٖٙٝ آ

 ٞبی أشٚصی فشاٞٓ ٕ٘بیذ. ٔٙبػت ٔیب٘ٛاس سا ثشای خب٘ٝ

 های پژوهص پزسص

 ا٘ذ؟ ٌٛ٘ٝ  ٞبی تبسیخی ٌیالٖ چٙذ . ٔیب٘ٛاسٞب دس خب1ٝ٘

 2. اٍِٛٞبی ػبٔب٘ذٞی فضبیی ایٗ ٔیب٘ٛاسٞب دس تٟش2ً٘
ٛی دْٚ( اص چرٝ  ٞبی تبسیخی ٌیالٖ )لبربسیٝ تب پّٟ خب٘ٝ

 وٙٙذ؟ ٞب ٚ اكِٛی پیشٚی ٔی ٚیظٌی

 روش پژوهص

تبسیخی اػت؛ چشاورٝ ثرٝ    ٌٛ٘ٝ پظٚٞؾ حبضش تفؼیشی
وـف ٚ تجیریٗ ٔیب٘ٛاسٞرب دس ؿرٕبسی خب٘رٝ دس ٌزؿرتٝ      

ٝ  پشداصد. دادٜ ٔی ٗ  ٞب ٚ ؿٛاٞذ اص ٘ٛؿ صٔیٙر ٌرش   ای ٚ تقیری
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ٝ  ٞؼتٙذ. ایٗ دادٜ ٌیرشی غیشتلربدفی    ٞب ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ر
ا٘ذ؛ ٚ ثٝ سٚؽ ثشسػری ٔغبِقربت    ٌضیذٜ ؿذٜٞذفٕٙذ ثش

اػٙبدی، ٔـبٞذٜ ٚ پظٚٞؾ ٔیذا٘ی ٌشدآٚسی ؿرذٜ ٚ ثرب   
ٌشد٘ذ. ػٝ ٌبْ  سٚیىشد فّٕی ٚ لیبع ٔٙغمی داٚسی ٔی

ٞررب،  ثٙیرربدی دس ایررٗ پررظٚٞؾ ترربسیخی، ؿٙبػرربیی دادٜ 
ٖ   دٞی آٖ ػبصٔبٖ ٞرب ثرشای دػرتیبثی ثرٝ      ٞرب ٚ اسصیربثی آ

ػت. ایٗ ػٝ ٌربْ، ساثغرٝ   سٚایتی ربٔـ یب تجییٗ اٍِٛٞب ا
خغی ٚ ٔتٛاِی ثب ٞٓ ٘ذاس٘ذ؛ ثّىرٝ دس فشایٙرذ پرظٚٞؾ،    

ؿٛ٘ذ؛ ثٙبثشایٗ ٔؼریش ایرٗ    ٕٞپٛؿبٖ ثب یىذیٍش ا٘زبْ ٔی
پظٚٞؾ، ٔشاحُ رذا اص ٞٓ ٘ذاسد؛ ثّىٝ دس ثیـتش ٔٛاسد، 

سٚ٘ذ ٚ فشایٙرذی ٔرذاسی    ساػتب پیؾ ٔی ٌٛ٘ٝ ٞٓ وبسٞب ثٝ
 ؿرذٜ ثرش   ٞبی پیٕٛدٜ ؿٛد. ٔؼیش یب ٌبْ دس پیؾ ٌشفتٝ ٔی

 ٌٛ٘ٝ اػت: پبیٝ ایٗ سٚؽ ثذیٗ

یه: تجیریٗ چربسچٛة ٘ؾرشی پرظٚٞؾ ثرب سٚیىرشدی       

 ای. تحّیّی ٚ ثب اػتٙبد ثٝ ٔغبِقبت وتبثخب٘ٝ

ٝ    24دٚ: ا٘تخرربة  ٌیررشی  ٕ٘ٛ٘ررٝ ٔررٛسدی ثررب ٕ٘ٛ٘رر
غیشتلرربدفی ٞذفٕٙررذ ٚ ثررٝ سٚؽ اػررٙبدی، ٔـرربٞذٜ ٚ 

 ثشداؿت ٔیذا٘ی.

ٖ   ػٝ: ؿٙبػبیی ٔیب٘ٛاس دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞرب دس   ٞرب ٚ تٛكریف آ
 فضبیی. ٌؼتشٜ وبسوشدی

چٟبس: تحّیُ ٚ اسصیبثی ٔیب٘ٛاس ٚ لیبع ٔٙغمی ٞش وذاْ 
 ٞب. آٔذٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٝ اص ا٘ٛاؿ ٔیب٘ٛاسٞبی ث

ُ   پٙذ: تجیریٗ ٚ اٍِٛیربثی ٔیرب٘ٛاس ثرش     ٞربی   پبیرٝ تحّیر
 ٌیشی ٟ٘بیی. آٔذٜ ٚ ٘تیزٝ دػتٝ ث

   ٚ ت، عرشح  دس ٕ٘ٛداس صیش تالؽ ؿذٜ تب ثرٝ ٌفترٝ ٌرش
 دػرت دادٜ ؿرٛد  ٝ ٔمبِٝ ثر  (research design)پظٚٞؾ 

(؛ ٚ ٔؼریشی ورٝ اص آغربص ترب پبیربٖ      11: 1390)ٌشٚت، 
 (.1ؿٕبسٜ ؿٛد سٚؿٗ ٌشدد: )تلٛیش  پیٕٛدٜ ٔی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ادبیات موضوع

ٞب ٚ ارضا ی اص ػربختٕبٖ ٞؼرتٙذ ورٝ     ثخؾ« ٔیب٘ٛاسٞب»
سا ٔیربٖ دسٖٚ ٚ   4«دیذسػری » ٚ 3«دػتشػری »دٚ وبسوشد 

، ٔیب٘ٛاسٞربیی ٞؼرتٙذ   «ٔیب٘ذسٞب»وٙٙذ.  ثیشٖٚ ثشآٚسدٜ ٔی
دٞٙذ. ٕٞٝ فضبٞبی  وٝ تٟٙب وبسوشد دػتشػی سا پبػخ ٔی

 ٞب ٔیب٘رذس   ٚاػظ، ٔب٘ٙذ پیـخبٖ، ٞـتی، داالٖ ٚ ٔب٘ٙذ آٖ

 

ٞب، ثبصؿرٛٞب،   ٚ ٕٞٝ ارضا ی ٔب٘ٙذ دسٌبٜ ذؿٛ٘ ؿٕشدٜ ٔی
 ٞرب ٘یرض دس ؿرٕبس ٔیب٘ٛاسٞرب ٞؼرتٙذ؛       ٞب ٚ ٔب٘ٙذ آٖ پٙزشٜ

ثٙبثشایٗ ٔیب٘ٛاسٞب ٌبٜ رضییبت ػبختٕب٘ی ٞؼرتٙذ ٚ ٌربٜ   
 ٞب. فضبیی ثب لبثّیت حشوت ٚ ػىٖٛ دس آٖ

 های گیالن میانوار در خانه

   ٝ ٞربی   چٍٍٛ٘ی استجبط دسٖٚ ٚ ثیرشٖٚ دس ثیـرتش خب٘ر

 (.1399ٔذَ پیـٟٙبدی پظٚٞؾ )ٍ٘بس٘ذٌبٖ، . 1ت 

اٍِٛیبثی 
 ٔیب٘ٛاس

تجییٗ اٍِٛی 
ػبٔب٘ذٞی 

فضبیی ٔیب٘ٛاس 
ٞبی  دس خب٘ٝ

 تبسیخی

٘مذ دسٚ٘ی ٚ 
تحّیّی 

 ٔیب٘ٛاس

٘مذ ثیشٚ٘ی ٚ 
 تحّیّی ٔیب٘ٛاس

یبفتٗ ٔیب٘ٛاسٞبی 
ٞب  ٔـتشن دس خب٘ٝ

)ایٛاٖ، ٔیب٘ذس ٚسٚدی 
 ٚ ٔیب٘ذس ٔیب٘ی(

تٛكیف 
ٔیب٘ٛاس 

ٞب دس  خب٘ٝ
ٌؼتشٜ 
-وبسوشدی
 فضبیی

ٞبی تحّیُ  ؿیٜٛ
ٔیب٘ٛاس )ٌؼتشٜ 

 فضبیی( -وبسوشی

ٞبی  ا٘تخبة خب٘ٝ
ٖ ثب تبسیخی ٌیال
ٌیشی  سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ

غیش تلبدفی 
 ٞذفٕٙذ

تجییٗ چبسچٛة 
٘ؾشی ٔیب٘ٛاس دس 

ت اٍِٛی لبِ
فضبیی ٚ اٍِٛی 
 ػبٔب٘ذٞی فضبیی
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   ٖ وٙرذ.   ٌرشا پیرشٚی ٔری    تبسیخی ٌریالٖ اص اٍِرٛی ثرشٚ
یشی اص تٟٛیٝ عجیقی، حزرٓ ثیـرتش   ٌ ٕٞچٙیٗ ثشای ثٟشٜ

غشثی داس٘ذ. دس ٔقٕبسی، استجربط   ٞب وـیذٌی ؿشلی خب٘ٝ
 ؿٛد: دٚ فشكٝ دسٖٚ ٚ ثیشٖٚ دس ػٝ حبِت پذیذاس ٔی

خلٛكی، وٝ دسٖٚ ٚ ثیشٖٚ ٞرش دٚ   -خلٛكی -اِف
 دس فشكٝ خلٛكی ٞؼتٙذ.  

فٕرررٛٔی، ورررٝ دسٖٚ دس فشكرررٝ   -خلٛكررری -ة
 خلٛكی ٚ ثیشٖٚ دس فشكٝ فٕٛٔی اػت.

فٕرٛٔی، ورٝ دسٖٚ ٚ ثیرشٖٚ ٞرش دٚ دس      -فٕٛٔی -ح
 فشكٝ فٕٛٔی ٞؼتٙذ.

ترٛاٖ ػرٝ دػرتٝ     ثش پبیٝ ٞش وذاْ اص ایٗ ػٝ حبِت، ٔی
 ٞبی ٌیالٖ سا اص ٞٓ رذا وشد: ٔیب٘ٛاس دس ٔقٕبسی خب٘ٝ

دٞٙرذ:   ٔیب٘ٛاسٞبیی وٝ ثیشٖٚ سا ثرٝ ثیرشٖٚ پیٛ٘رذ ٔری     -
ٞربی   پٛؿؾ ٌیبٞی، پشچیٗ، حیبط رّٛی خب٘ٝ، حیربط 

 بسی، حیبط پـتی.وٙ

دٞٙرذ:   ٔیب٘ٛاسٞبیی وٝ دسٖٚ سا ثرٝ ثیرشٖٚ پیٛ٘رذ ٔری     -
ْ     ثبْ  فضبی صیش ٌرشدؽ(،   ؿیشٚا٘ی، فربوٖٛ، ایرٛاٖ )غرال

پٙزرشٜ،   -خب٘رٝ، ایرٛاٖ )تررالس(، پٙزرشٜ، دس      ایٛاٖ رّٛی
 ثبٖ، ثبِىٗ. ؿجبن، سٚصٖ، اُسػی، ػبیٝ

دٞٙررذ:  ٔیب٘ٛاسٞرربیی وررٝ دسٖٚ سا ثررٝ دسٖٚ پیٛ٘ررذ ٔرری -
 پغ اص ٚسٚدی )ٔیب٘ی(، تختٍبٜ، داالٖ. ٔیب٘ذس

 ٝ فٙرٛاٖ فضربیی ثرب     تٛرٝ فٕذٜ ایٗ ٘ٛؿتٝ ثٝ ٔیب٘ٛاس ثر
ثیرشٖٚ   -لبثّیت حشوت ٚ دػتشػی اػت وٝ ساثظ دسٖٚ

 دسٖٚ اػت.  -ٚ دسٖٚ

 الگوی سامانذهی فضایی  

ٞربی وبِجرذی    ای اص ٚیظٌری  اٍِٛی فضبیی ثٝ ٔزٕٛفٝ
ؿٛد وٝ  تٝ ٔیٚیظٜ( ٔشثٛط ثٝ فضب ٌف  ی )سیخت ٚ ا٘ذاصٜ

ثخـذ. چرٖٛ چٙریٗ فضربیی دس     ثٝ آٖ ٞٛیت خبكی ٔی
 ٝ ٝ   ٌزس صٔبٖ ٚ دس پٟٙر ٞربی فشاٚا٘ری    ی ٔىربٖ، دس ٕ٘ٛ٘ر

ٛ »یبثذ، ٘بْ  وبسثشد ٔی ؿرٛد. یره    ثرش آٖ ٟ٘ربدٜ ٔری   « اٍِر
اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی فضبیی، اص ػبٔب٘ذٞی ٚ چیذٔبٖ دٚ یرب  

آیررذ؛ ٚ  چٙررذ اٍِررٛی فضرربیی دس وٙرربس ٞررٓ پذیررذ ٔرری 
ٟٔٓ ٔقٕبسی ایشاٖ ثش ٕٞیٗ پبیٝ، ؿٙبػبیی  ٞبی ػبختٕبٖ

ٝ   ؿٛ٘ذ. ٔؼزذٞب، ٔذسػٝ داس ٔی ٚ ؿٙبػٙبٔٝ ٞرب،   ٞرب، خب٘ر
... ٕٞٝ ثش پبیٝ چٍٍٛ٘ی ػربٔب٘ذٞی فضربیی    ٞب ٚ ٌشٔبثٝ

ٞبی  ؿٛ٘ذ. یىی اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثٙذی ٔی خٛد ثبصؿٙبػی ٚ دػتٝ
اسرٕٙذ اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی فضربیی دس ٔقٕربسی ٌزؿرتٝ    

اػت وٝ دس پغ ٞش ایٛاٖ « بسایٛا٘یػشای چٟ ٔیبٖ»ایشاٖ، 
داس ربی داسد ورٝ دس   آٖ، یه ٌٙجذخب٘ٝ یب ؿجؼتبٖ ػتٖٛ

ٝ    ٞب ثب وبسثشی ثؼیبسی اص ػبختٕبٖ وربس   ٞربی ٌٛ٘ربٌٖٛ ثر
 (.24: 1396وشٔب٘ی،  اػت )س٘زجش سفتٝ

 های تاریخی گیالن خانه
 های موردمطالعه نمونه خانه

ثش ٔجٙبی ٞبی ٔٛسد٘ؾش  ا٘تخبة ربٔقٝ آٔبسی ثشای خب٘ٝ
ترٛاٖ ثرٝ ٔٛلقیرت     اػت وٝ ٔی ٞبی ٔتقذدی ثٛدٜ ٚیظٌی

ٞربی تربسیخی دس ؿرٟشٞبی ٔختّرف ؿرشق       ٔىب٘ی خب٘ٝ
ٌرریالٖ )سؿررت، سٚدػررش، أّررؾ، ؿررّٕبٖ، ٍِٙررشٚد،    

ٞربی   الٞیزبٖ(، تقرذاد ٔیب٘ٛاسٞربی ٞرش خب٘رٝ، ٚیظٌری     
فشٍٞٙی ػبوٙیٗ، تٙٛؿ ؿىّی ٔیب٘ٛاسٞب ٚ ٘حرٜٛ چیرٙؾ   

ٞررب  ٜ وررشد. ایررٗ ٕ٘ٛ٘ررٝفضرربٞب دس وٙرربس یىررذیٍش اؿرربس
ا٘ذ ورٝ ثٙرب ثرش اػرٙبد تربسیخی ٚ       ای ا٘تخبة ؿذٜ ٌٛ٘ٝ ثٝ

 ٖ ٞرب، وٕترشیٗ دخرُ ٚ تلرشف دس      ؿفبٞی ٔشثٛط ثرٝ آ
ػبختبس ؿىّی فضبٞبی اكّی خب٘ٝ ٚ استجبعبت فضربیی  

دیٍش ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ  ٞب ا٘زبْ ؿذٜ ثبؿذ. اصػٛیی ثیٗ آٖ
 ٕ ترشیٗ   یعجك اػٙبد ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٞٙی ٌیالٖ، لرذی

ٞبی ٔٛررٛد دس ایرٗ ٔٙغمرٝ ٔشثرٛط ثرٝ دٚسٜ       ػبختٕبٖ
  ٝ ٞربی تربسیخی دٚسٜ لبربسیرٝ،     لبربسیٝ اػت، ِرزا خب٘ر

فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  پّٟٛی اَٚ ٚ پّٟٛی دْٚ دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٚارذ تٕبٔی  24اػتخشاد ٌشدیذ٘ذ وٝ اص ایٗ ٔیبٖ 

َ  ٞبی یبد ٚیظٌی ٝ  1  ؿرٕبسٜ  ؿذٜ ثٛد٘ذ. ررذٚ ٞربی   خب٘ر
ٕٞشاٜ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ػبختـربٖ   ٛسدٔغبِقٝ سا ثٝتبسیخی ٔ
 دٞذ. ٘ـبٖ ٔی
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 تصویز مکان نام خانه قذمت ردیف تصویز مکان نام خانه قذمت ردیف

 سؿت خانه آوانسیان لبربس 1

 

 سؿت خانه ابزیطمی لبربس 2

 

 لبربس 3
خانه امان 

خان صوفی اهلل  
 أُبْ

 

 سؿت خانه اضکوری لبربس 4

 

 لبربس 5
ک خانه پا

 سزضت صوفی
 أّؾ

 

 لبربس 6
خانه 

 تحویلذاری
 ؿّٕبٖ

 

 لبربس 7
خانه جواد 

 نصزی
 سٚدػش

 

 لبربس 8
حسینیه و منشل 

 حاج هادی
 سٚدػش

 

 لبربس 9
حسینیه و منشل 

 میزجوادی
 سٚدػش

 

 سٚدػش خانه رضاساده لبربس 10

 

 لبربس 11
خانه سکینه 

 نیکوکار
 ؿّٕبٖ

 

 لبربس 12
خانه سیذ علی 

 مقیمی
 سؿت

 

 ٍِٙشٚد خانه سیگارودی لبربس 13

 

 لبربس 14
خانه 

 کیاموسوی
 الٞیزبٖ

 

 لبربس 15
خانه محمذتقی 

 صوفی سیاوش
 أّؾ

 

 لبربس 16
خانه مسعود 

 اصمعی
 الٞیزبٖ

 

 لبربس 17

خانه 

میزساکوچک 

 خان

 سؿت

 

 لبربس 18
خانه میزسا 

 یوسف صوفی
 أّؾ

 

 أّؾ خانه نعمتی لبربس 19

 

20 
ٛی پّٟ

 اَٚ

خانه تقی خان 

 صوفی
 أّؾ

 

21 
پّٟٛی 

 اَٚ

خانه صوفی 

 عنایتی
 أّؾ

 

22 
پّٟٛی 

 اَٚ

خانه عشیشاله 

 خان صوفی
 أّؾ

 

23 
پّٟٛی 

 دْٚ
 سٚدػش خانه روحانی

 

24 
پّٟٛی 

 دْٚ

خانه هادی 

 خان صوفی
 أُبْ

 

 
 

های موردمطالعهه در گسهتزه    توصیف میانوار در خانه
 فضایی کارکزدی

ػتبی دػرتیبثی ثرٝ پبػرخ پشػرؾ اَٚ ورٝ ا٘رٛاؿ       دس سا
ٝ  ٔیرب٘ٛاس   ٞرربی ترربسیخی ٌرریالٖ سا  ٞرربی ٔٛرررٛد دس خب٘ر

ٝ    رؼتزٛ ٔری   ٞرب دس ٌؼرتشٜ تٟش٘رً     وٙرذ، تٕربٔی خب٘ر

ٔٛسداسصیرربثی لررشاس ٌشفتٙررذ. ثررشای ؿٙبػرربیی فضرربٞبی  
ٞب اص اػٙبد ٔٛرٛد دس ٔیشاث فشٍٞٙی ٌیالٖ، سٚؽ  خب٘ٝ

ٌیش٘رذٌبٖ   ب ثٟرشٜ ٔـبٞذٜ، پظٚٞؾ ٔیذا٘ی ٚ ٔلربحجٝ ثر  
اػتفبدٜ ؿذ ٚ وربسوشد ٞرش فضرب دس ٌزؿرتٝ ٚ أرشٚص ٚ      

دػت آٔرذ. دس  ٝ ٞب ث ٕٞچٙیٗ سٚاثظ فضبیی دس تٟشً٘ آٖ

 .(1399های تاریخی گیالن )نگارنذگان،  خانه. 1ج 
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ٕ٘ٛ٘ررٝ ٔٛسدٔغبِقررٝ ػررٝ دػررتٝ ٔیررب٘ٛاس وررٝ ؿرربُٔ  24
ثیرشٖٚ ٞؼرتٙذ ٚ دٚ    -دسٖٚ ٚ دسٖٚ -ٔیب٘ٛاسٞبی دسٖٚ

دٞٙرذ   وبسوشد دػتشػی ٚ دیذسػی سا تؤأربٖ پبػرخ ٔری   
 آٔذ:دػت ٝ ث

ٝ  ایوان: -  ثربص اػرت ورٝ ساثرظ      ایٛاٖ یب ترالس فضبیی ٘یٕر
سٚد. اصآ٘زبورٝ   ؿٕبس ٔری ٝ ٔیبٖ ثیشٖٚ ٚ دسٖٚ ػبختٕبٖ ث

ٞربی   ٘مؾ دػتشػی سا ٘یض فالٜٚ ثش ٚاػظ ثٛدٖ دس خب٘ٝ
 ترٛاٖ ٘ربْ ٔیرب٘ٛاس سا ثرش      اػت ٔری  ٌیالٖ ثش فٟذٜ ٌشفتٝ

 آٖ ٟ٘بد.

٘ذس تقشیرف  دس فشًٞٙ ٟٔشاصی اص ٔیب میانذر ورودی: -
اػت )سفیقری ٚ دیٍرشاٖ،    ؿذٜ« ربیٍبٞی ٔیبٖ دٚ دس»ثٝ 

ثرش تٛكریف یبدؿرذٜ ٔرشاد اص ٔیب٘رذس       (.  ثٙب421: 1382
ٚسٚدی فضبیی اػرت ٚاػرظ ٔیربٖ ثیرشٖٚ ٚ دسٖٚ ورٝ      

ثربص ثیرشٖٚ سا ثرب فضربی      ٚؽیفٝ استجبط فضبی ثبص یب ٘یٕٝ
اػت. ٔیب٘رذسٞب ررضم ٔیرب٘ٛاس     ثؼتٝ دسٖٚ ثش فٟذٜ ٌشفتٝ

آیٙذ، چشاوٝ داسای ٞش دٚ ٚیظٌی دػتشػری   ة ٔیحؼب ثٝ
 ا٘ذ. ٚ دیذسػی

ٌٛ٘ٝ وٝ اص ٘بٔؾ پیذاػت فضربیی   ٕٞبٖمیانذر میانی:  -
 ربیٍربٞی ٔیربٖ   »اػت دس ٔیب٘ٝ دٚ فضب یب ثٝ ثیب٘ی ثٟترش  

 

دٚ یب چٙذ فضب دس دسٖٚ ػبختٕبٖ وٝ ٚؽیفٝ استجبط ٔیبٖ 
 « آٖ فضبٞب سا ثش فٟذٜ داسد.

ٞب اص حیج اٍِرٛی سٚاثرظ    س دس ٕ٘ٛ٘ٝایٗ ػٝ ٘ٛؿ ٔیب٘ٛا
ؿبٖ ٔٛسدتحّیُ لشاس ٌشفتٙذ. ثیـتشیٗ ؿٕبس ٘رٛؿ   فضبیی

% ٔیضاٖ فشاٚا٘ری   1/79ٔیب٘ٛاس دس خب٘ٝ ٔشثٛط ثٝ ایٛاٖ ثب 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرٛد  24ٕ٘ٛ٘ٝ اص  19ثبؿذ، یقٙی  ٞب ٔی دس ٕ٘ٛ٘ٝ

ٖ  داسای ایٛاٖ ثٝ  -فٙٛاٖ فضبیی ٔیب٘ٛاس ٚ ساثظ ٔیربٖ دسٚ
اصآٖ ثرٝ تشتیرت ٔیب٘رذس ٚسٚدی ٚ     ٘رذ. پرغ  ا ثیشٖٚ ثرٛدٜ 

% داسای ثیـتشیٗ ٔیضاٖ دس  2/54% ٚ  3/58ٔیب٘ذس ٔیب٘ی ثب 
ٝ  خب٘ٝ %  3/33ٞرب   ٞب ٞؼتٙذ. ٔضبف ثش ایٙىٝ اص ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ر

داسای ٞش ػٝ ٘ٛؿ ٔیب٘ٛاس ایٛاٖ، ٔیب٘ذس ٚسٚدی ٚ ٔیرب٘ی،  
% داسای تٟٙرب   7/41% دیٍش داسای دٚ ٘ٛؿ اص ٔیب٘ٛاس ٚ  25

(. ػرٟٓ ایرٛاٖ   2 ؿٕبسٜ  ؿ ٔیب٘ٛاس ٞؼتٙذ )تلٛیشیه ٘ٛ
ٝ   ٞبی ته دس ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞرب ثیـرتش    ٔیب٘ٛاس اص ػربیش ٕ٘ٛ٘ر

ٞبیی وٝ تٟٙب یه ٔیرب٘ٛاس داس٘رذ    دیٍش خب٘ٝ ثیب٘ی اػت، ثٝ
دسكرذ   20دسكذؿبٖ تٟٙب ٔیب٘ٛاسؿبٖ ایٛاٖ اػرت ٚ   80

   َ  2 ؿرٕبسٜ  ٔبثمی داسای ٔیب٘رذس ٚسٚدی ٞؼرتٙذ. ررذٚ
ٝ    ٞب  تٟشً٘ خب٘ٝ ٕٞرشاٜ   ٚ سٚاثظ فضربیی ٞرش خب٘رٝ سا ثر

 دٞذ:    ٔیب٘ٛاسٞبیـبٖ ٘ـبٖ ٔی
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ٞب ٚ اػتخشاد فضبٞبی ٔیب٘ٛاس، دس  پغ اص ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ
ساػررتبی دػررتیبثی ثررٝ پبػررخ پشػررؾ دْٚ پررظٚٞؾ     

فضربیی   آٔرذٜ دس ٌؼرتشٜ وربسوشدی    دػرت ٝ ٔیب٘ٛاسٞبی ث
فضبیی ثٝ ٔقٙبی تحّیرُ   ا٘ذ. ٌؼتشٜ وبسوشدی تحّیُ ؿذٜ

  ٌ یرشی دس وٙربس   فضبیی ٔیب٘ٛاس اص ِحربػ چٍرٍٛ٘ی لشاس
ٞررب دس تٟش٘ررً )اٍِررٛی ٖ  یىررذیٍش ٚ چیررٙؾ فضرربیی آ

 ػبٔب٘ذٞی فضبیی( اػت.

ههای   تحلیل الگوی سامانذهی فضایی میانوار در خانه
 تاریخی

ثرشای اسصیرربثی سٚاثررظ فضربیی ٔیب٘ٛاسٞررب ثررب فضرربٞبی   
تٛاٖ دٚ ٌٛ٘ٝ خب٘ٝ سا اص ٞٓ تفىیه ٕ٘ٛد:  ٔزبٚسؿبٖ ٔی

ثٙذی  ایٛاٖ. ایٗ تمؼیٓ فبلذ ٞبی داس ٚ خب٘ٝ ٞبی ایٛاٖ خب٘ٝ
ٞبػرت   دسكذ اص ٕ٘ٛ٘ٝ 80دِیُ ٚرٛد ٔیب٘ٛاسِ ایٛاٖ دس ٝ ث

ٞرب یرب داسای تٟٙرب ٔیرب٘ٛاس ایرٛاٖ       ای وٝ ایٗ خب٘ٝ ٌٛ٘ٝ ثٝ
ٞؼتٙذ، یب دٚ ٔیب٘ٛاس ایٛاٖ ٚ ٔیب٘ذس ٚسٚد یب ٔیب٘ی داس٘رذ  

 20ثبؿرٙذ.   ؿرذٜ ٔری   ٚ یب داسای ٞش ػٝ ٘ٛؿ ٔیب٘ٛاس رورش 
ٞب ٘یض یرب تٟٙرب ٔیب٘ٛاسؿربٖ ٔیب٘رذس      خب٘ٝدسكذ ثبلیٕب٘ذٜ 

ٚسٚدی اػررت ٚ یررب داسای دٚ ٔیب٘ررذس ٚسٚد ٚ ٔیررب٘ی    
 ٞؼتٙذ.  

 دار   های ایوان تحلیل الگوی سامانذهی فضایی خانه

تشیٗ ٘ٛؿ ٔیب٘ٛاس دس ؿرٕبَ )ٌریالٖ( یقٙری     استجبط ٟٔٓ
ٞرب ٚ دػتشػری پّرٝ     تشتیت ثب فضبی ثیشٖٚ، اتبق ایٛاٖ ثٝ

% ثب فضبی ثیشٖٚ  100ٞب  تٕبٔی ایٛاٖای وٝ  ٌٛ٘ٝ اػت، ثٝ
ثربص ٚ حب رُ ٔیربٖ     ا٘ذ، چشاوٝ خٛد فضبی ٘یٕٝ دس استجبط

آیٙرذ ٚ فرالٜٚ ثرش وربسوشد      حؼبة ٔری  ثیشٖٚ ثٝ -دسٖٚ
دػتشػی، دیذسػی ثٝ اعشاف ٚ ٘مؾ ٚسٚد ثرٝ خب٘رٝ سا   

ا٘رذ. پرغ اص فضربی ثیرشٖٚ، ایرٛاٖ ثرب        ٕ٘ٛدٜ ٘یض ایفب ٔی
ٝ   % ثب اتبق 9/88 % ثرب   2/72ٛس ٔؼرتمیٓ ٚ  عر  ٞبی خب٘رٝ ثر

    ٝ ٝ   دػتشػی پّرٝ ثرٝ اؿرىٛة اَٚ خب٘ر ٞربی   ٞرب دس خب٘ر
اؿىٛثٝ استجبط ٔؼتمیٓ داسد. وٕتشیٗ استجبط ایرٛاٖ ثرب    دٚ

ٝ   2/22ٔیب٘ذس ٚسٚدی  دِیرُ ایرٗ    % اػت. آٖ ٞٓ ؿربیذ ثر

ٞبی ٌیالٖ ٞش ررب ایرٛا٘ی    ٔؼئّٝ ثبؿذ وٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ خب٘ٝ
داؿرتٝ   یآٔرذٜ ٚ ٘مرؾ دػتشػری ٔر     حؼبة ٔی ٔیب٘ٛاس ثٝ

خرٛد ٔیب٘رذس ٚسٚدی یقٙری فضربی ثؼرتٝ      ٝ اػت، خٛدث
ٌشدیذٜ اػت. ثٝ غیش  ثیشٖٚ حزف ٔی -ٚاػظ ٔیبٖ دسٖٚ

آٔذ. استجبط  یبٖٞب وٝ پیـتش روشؿبٖ ثٝ ٔ % اص ٕ٘ٛ٘ٝ 20اص 
تشتیت اص ثیـرتشیٗ ٔیرضاٖ    ایٛاٖ ثب ػبیش فضبٞبی خب٘ٝ ثٝ

ثرٛط  % ٔش 3/33% ٚ  8/38%،  4/44استجبط تب وٕتشیٗ آٖ ثب 
ثبؿذ؛ ثٙربثشایٗ   ثٝ تبالس، ٔیب٘ذس ٔیب٘ی، ػشٚیغ ٚ ا٘جبس ٔی

    ٝ ٞرب   ٘تبیذ حبكُ اص ػربٔب٘ذٞی فضربیی ایرٛاٖ دس ٕ٘ٛ٘ر
ٞربی   ثیبٍ٘ش ثیـتشیٗ استجبط ایٛاٖ ثب فضبی ثیرشٖٚ، اتربق  

خب٘ٝ ٚ دػتشػی ٔؼتمیٓ پّرٝ ثرٝ اؿرىٛة اَٚ اػرت ٚ     
 ٚ  وٕتشیٗ ٔیضاٖ استجبط ٔؼتمیٓ آٖ ثب ٔیب٘ذس ٚسٚد، ا٘جربس 

ثبؿذ. ایٗ اٍِٛ، اٍِٛی وبسآٔذی دس عشاحی  ػشٚیغ ٔی
ای وٝ پغ اص ٌزس  ٌٛ٘ٝ اػت ثٝ ٞبی ایٗ ٘ٛاحی ثٛدٜ خب٘ٝ

ٞربی   ثبص ایٛاٖ ثذٖٚ استجبط ثب ػبیش ثخرؾ  اص فضبی ٘یٕٝ
تررٛاٖ اص عشیررك پّىرربٖ  ٚالررـ دس اؿررىٛة ٕٞىررف ٔرری

دػتشػی ثب اؿىٛة اَٚ دس استجربط ثرٛد. ایرٗ ٘ـربٖ اص     
ٓ اكُ اػتمالَ فضبی ٞربی خلٛكری ٚ    ی ٚ ایزبد حرشی
ورٝ ٞشیره    ی٘رٛف  ٞبی خب٘ٝ داسد ثٝ فٕٛٔی دس اؿىٛة

ثتٛا٘ٙذ دس صٔبٖ ٔٙبػت ثٝ ؿیٜٛ ٔؼتمُ فُٕ ٕ٘بیٙذ. ٘یرض  
تٛا٘ؼتٝ دس ٔٛالـ ضرشٚسی   ٞبی اؿىٛة ٕٞىف ٔی اتبق

ٚ ٘یبص ٚ خلٛكرب  ثرشای افرشاد خرب٘ٛادٜ ٚ ٘ضدیىربٖ ثرب       
ضبی ثیرشٖٚ سا  وٕتشیٗ ٔیضاٖ حشیٓ ٚ فبكّٝ، استجبط ثب ف

ای وٝ تٟٙرب ثرب ٌرزس اص یره فضربی       ٌٛ٘ٝ ٔیؼش ػبصد. ثٝ
ا٘رذ ٚ ٟٕٔربٖ    ٞب دػتشػی داؿتٝ ٔیب٘ٛاس یقٙی ایٛاٖ ثٝ آٖ

تٛا٘ؼتٝ تٟٙب ثب ٚاػظ یه ایٛاٖ ثٝ اتربلی   ٔمشة خب٘ٝ ٔی
ؿرذٜ ساٜ یبثرذ، ثرذٖٚ     خب٘ٝ دس ٘ؾش ٌشفتٝ وٝ ثشای ٟٕٔبٖ

 تش خب٘ٝ. ٘یبص ثٝ استجبط ثب ػبیش فضبٞبی خلٛكی

ٕ٘ٛ٘ٝ خب٘ٝ وٝ داسای ٔیب٘ٛاس ایرٛاٖ   18ٕٞچٙیٗ اص ٔیبٖ 
ٕ٘ٛ٘رٝ تٕربٔی استجبعربت فضربٞب ثرب ایرٛاٖ        6ثٛد٘ذ، دس 

ٔٛسد ثبلیٕب٘ذٜ داسای دػتشػی دسررٝ   12ٔؼتمیٓ ثٛدٜ ٚ 
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سررٝ  دٚ فالٜٚ ثش دػتشػی ٔؼتمیٓ ثٛد٘رذ. دػتشػری د  
دٚ یقٙی استجبط ٔیب٘ٛاس ایٛاٖ ثرب فجرٛس اص یره فضرب ثرٝ      
فضبی ثقذی ٔیؼش ثبؿذ وٝ دس ایٗ ٔیبٖ ػرٟٓ تربالس یرب    

% اص ثمیرٝ ٔرٛاسد ثیـرتش     7/66ٞرب ثرب    خب٘ٝ دس خب٘ٝ ٟٕٔبٖ
ٞربی   اصآٖ فضبٞبیی چٖٛ ٔیب٘ٛاس ٔیب٘ی، اتبق اػت ٚ پغ

% ثب ایرٛاٖ دس دػرتشع    3/33پؼتٛ ثب  -خلٛكی ٚ ا٘جبس
ؼتمیٓ لشاس داس٘ذ. ػٟٓ استجبط غیشٔؼتمیٓ ایرٛاٖ ثرب   غیشٔ

% یقٙی ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اص دٚاصدٜ ٕ٘ٛ٘ٝ اػرت.   25ٔیب٘ذس ٚسٚد 

  ٝ ٞربیی ورٝ فبلرذ ٔیب٘رذس      ایٗ ثذاٖ ٔقٙبػت ورٝ دس خب٘ر
ٚسٚدی اػت ٚ ایٛاٖ ٘مؾ ٔیرب٘ٛاس سا ثرشای خب٘رٝ ایفرب     

خب٘رٝ فٕٛٔرب  پرغ اص     وٙذ، دػتشػی ثٝ تبالس یب ٟٕٔبٖ ٔی
ٞربی   ؿرٛد. ٕٞچٙریٗ اتربق    فضرب ٔیؼرش ٔری   ٌزس اص یه 

خلٛكی دس فٕك ثیـتش ٘ؼجت ثٝ ٔیب٘ٛاسٞبی ٚسٚدی ٚ 
اٍِٛی ػربٔب٘ذٞی   3 ؿٕبسٜ ٌیش٘ذ. تلٛیش ایٛاٖ لشاس ٔی

ٔیرب٘ٛاس ایرٛاٖ، داسای دٚ ٔیرب٘ٛاس ٚ      ٞبی ته فضبیی خب٘ٝ
 دٞذ. ػٝ ٔیب٘ٛاس سا ٘ـبٖ ٔی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های فاقذ ایوان    تحلیل الگوی سامانذهی فضایی خانه

ٔیب٘ذس ٚسٚدی وٝ ؿٕبس وبسثشد آٖ پغ اص ایرٛاٖ داسای  
% ٔیضاٖ فشاٚا٘ی دس ٔیربٖ   8/92ثبؿذ ثب  ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٔی

ٞرربی ٔٛسدٔغبِقررٝ داسای ثیـررتشیٗ ػررٟٓ استجرربط  ٕ٘ٛ٘ررٝ
%  5/78اصآٖ ثرب   ثبؿرذ. پرغ   ٞبی خب٘ٝ ٔری  ٔؼتمیٓ ثب اتبق

% استجبط ثب دػتشػی پّٝ ٚ  1/57تجبط ثب فضبی ثیشٖٚ ٚ اس
فضبی ٔیب٘ی داسد. الصْ ثٝ روش اػت وٝ ٔیب٘ذس ٚسٚدی ثب 

% استجبط ثب ػشٚیغ ثٟذاؿتی داسای وٕترشیٗ ٔیرضاٖ    1/7
استجبط ثب فضبٞبی اعشاف خٛد اػت وٝ ایٗ خرٛد ٌرٛاٜ   
دٌشٌررٛ٘ی دس سٚاثررظ فضرربیی ٚ ورربسوشدی ٔیررب٘ٛاس دس  

شِ ایرٗ ٘رٛاحی اػرت. چشاورٝ أرشٚصٜ      ٞربی ٔقبكر   خب٘ٝ
ٞب تٟٙرب دس ٚسٚدی خب٘رٝ آٖ ٞرٓ     ػشٚیغ ثٟذاؿتی خب٘ٝ

فٙٛاٖ ٔیرب٘ٛاس ٚسٚدی   دس كٛست ٚرٛد چٙیٗ فضبیی ثٝ
وٝ دس ٌزؿرتٝ ایرٗ استجربط داسای     ٌیشد. دسحبِی لشاس ٔی

وٕتشیٗ ٔیضاٖ خٛد ثٛد ٚ دس ٘حٛ فضربی ٔقٕربسی ایرٗ    
ٚ دیذسػری   فضب داسای فٕك ثیـتشی اص ِحبػ دػتشػری 

اػرت. ػرٟٓ استجربط     ٘ؼجت ثٝ ػبیش فضبٞبی خب٘ٝ ثرٛدٜ 
ٞربی خب٘رٝ اصرّٕرٝ ا٘جربس      ٔیب٘ذس ٚسٚدی ثب ػبیش ثخرؾ 

% اػررت. دس  8/42% ٚ ایررٛاٖ  7/35 ی%، ترربالس اكررّ 3/14
دسكذی ثب ایٛاٖ ثبیذ ایٗ ٘ىتٝ سا  8/42خلٛف استجبط 

ٞبی ٌیالٖ ٚررٛد   دس ٘ؾش داؿت وٝ ٌبٞی ایٛاٖ دس خب٘ٝ
وٙرذ، ثٙربثشایٗ تفربٚت     ِی ٘مؾ ٔیب٘ٛاس سا ایفب ٕ٘یداسد ٚ

ٞبی  دسكذ سٚاثظ ٔیب٘ذس ٚسٚدی ٚ ایٛاٖ ثب ٞٓ دس ٘ٛؿتٝ
دِیُ تفبٚت دٚ ٘ٛؿ ایٛاٖ اص ِحبػ ٔیب٘ٛاس ثٛدٖ  پیـیٗ ثٝ

تٛاٖ ٘تیزٝ  عٛس خالكٝ ٔی یب ٘جٛدٖ آٖ اػت؛ ثٙبثشایٗ ثٝ
ٞبی  ٌشفت وٝ دس كٛست ٚرٛد ٔیب٘ذس ٚسٚدی دس خب٘ٝ

ٖ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ استجبط ٔؼتم ٌیالٖ ٞربی   ثرب اتربق   یٕـرب
خب٘ٝ ٚ فضبی ثیشٖٚ اػت، ٕٞچٙریٗ دس ثریؾ اص ٘یٕری    

 (.1399داس )ٍ٘بس٘ذٌبٖ،  ٞبی ایٛاٖ اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی فضبیی خب٘ٝ. 3ت 

 ایٛاٖ

 خب٘ٝ ٟٕٔبٖ
ٔیب٘ذس 

 ٔیب٘ی

 پّٝ
ٔیب٘ذس 
 ٚسٚدی

 اتبق

 اتبق

 اتبق

 خب٘ٝ ٟٕٔبٖ

 خب٘ٝ ٟٕٔبٖ

ٔیب٘ذس ٚسٚدی 
 یب ٔیب٘ی

 پّٝ ایٛاٖ ایٛاٖ

 ا٘جبس پّٝ

 داسای تٟٙب ٔیب٘ٛاس ایٛاٖ دارای دو میانوار ایوان، میانذر ورود/ میانی داسای ػٝ ٔیب٘ٛاس ایٛاٖ، ٔیب٘ذس ٚسٚدی ٚ ٔیب٘ذس ٔیب٘ی
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ٔٛالـ ثب ٔیب٘ذس ٔیرب٘ی ٚ دػتشػری پّرٝ استجربط ٔؼرتمیٓ      
ٞبی دٚسٜ ٔقبكش  داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ ثشخالف آ٘چٝ دس خب٘ٝ

ؿٛد، وٕتشیٗ ٔیضاٖ استجربط ٔیرب٘ٛاس ٚسٚدی ثرب     دیذٜ ٔی
 ثبؿذ.   تی ٔیا٘جبس ٚ ػشٚیغ ثٟذاؿ

دس خلٛف دػتشػی دسرٝ دٚ ٔیب٘ذس ٚسٚدی ثب ػبیش 
فضبٞبی خب٘ٝ، ثیـرتشیٗ استجربط ثرب فضربی خلٛكری      

ٞبی خلٛكی( خب٘ٝ تـخیق دادٜ ؿذ وٝ ػٟٕی  )اتبق
ٔقٙرب ورٝ دس    ؿٛد. ثذیٗ ٞب سا ؿبُٔ ٔی % اص ٕ٘ٛ٘ٝ 75ثشاثش 

ٕ٘ٛ٘ررٝ ٔٛرررٛدر داسای ٔیب٘ررذس ٚسٚدی،   12ٕ٘ٛ٘ررٝ اص  9
ٞربی خلٛكری    ٌزس اص تٟٙب یه فضب ثرٝ اتربق  ٔیب٘ذس ثب 

ٞربی   دٞذ. ایٗ فضبی ٚاػظ فٕذتب  یب اتربق  دػتشػی ٔی
اكّی خب٘ٝ اػت ٚ یب ٔیب٘ذس ٔیب٘ی خب٘ٝ. دٚٔیٗ فضربیی  
وٝ دػتشػی دسرٝ دٚ ثب ٔیب٘ذس ٚسٚدی داسد تبالس اػت. 

% دس ٔیربٖ   7/41خب٘رٝ ثرب ػرٟٕی ٔقربدَ      تبالس یب ٟٕٔبٖ
ٞربی خلٛكری دس    اص اتربق  ٞبی ٔٛسدثشسػی پغ ٕ٘ٛ٘ٝ

استجبط ثرب ٔیب٘رذس ٚسٚدی لرشاس داسد، یقٙری ٟٕٔب٘ربٖ دس      
ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ خب٘ٝ ثب ٌزس اص دٚ فضب ثٝ تبالس دػتشػری  

یبثٙذ. ایٗ فضبی ٚاػظ فٕذتب  ٔیب٘ذس ٔیرب٘ی خب٘رٝ ثرب     ٔی
ٔؼبحتی اغّت ٘ربچیض اػرت. فضربٞبیی چرٖٛ ایرٛاٖ ٚ      

% دس استجربط   7/16پؼتٛ )ا٘جبس( ٞش وذاْ ثب ػٟٕی ٔقبدَ 
دسرٝ دٚ ثب ٔیرب٘ٛاس ٚسٚدی ٞؼرتٙذ؛ ثٙربثشایٗ ثرشخالف     

ٞبی ٔقبكش وٝ پؼرتٛ )ا٘جربس( یرب فضربی پـرتیجبٖ       ٕ٘ٛ٘ٝ
آؿپضخب٘ٝ دس رٛاس ٚ استجبط ٔؼتمیٓ ثب پیؾ ٚسٚدی لشاس 

ٌٛ٘رٝ دیٍرشی    ٞبی تبسیخی ثٝ داس٘ذ، ایٗ استجبط دس خب٘ٝ
 اػت. سلٓ خٛسدٜ

ٞبی  ب٘ٛاس ٔٛرٛد دس خب٘ٝٔیب٘ذس ٔیب٘ی ػٛٔیٗ ٘ٛؿ اص ٔی
ٝ   13دسكرذی دس   54ٌیالٖ ثرب ػرٟٓ    ٞرب   ٕ٘ٛ٘رٝ اص خب٘ر

ٞرب   اػت. استجبط ایٗ فضبی ٔیب٘ٛاس ثرب اتربق   ٔـبٞذٜ ؿذٜ
ٞربی ٔٛررٛد ٔیب٘رذس     % اػت، یقٙی دس تٕبٔی ٕ٘ٛ٘ٝ 100

ٞبی خب٘ٝ سا ثش فٟرذٜ   ٔیب٘ی ٚؽیفٝ استجبط ٔؼتمیٓ ثب اتبق
ٛاس ثرب تربالس اكرّی    اصآٖ استجبط ایٗ ٔیب٘ اػت. پغ داؿتٝ

% داسای ثیـرتشیٗ ٔیرضاٖ اػرت.     6/84ٟٕٔب٘بٖ ثرب ػرٟٓ   
% ٔٛالـ دس كٛست ٚرٛد اؿرىٛة اَٚ،   77ٕٞچٙیٗ دس 

پّٝ دػتشػی استجبط ٔؼتمیٓ ثرب ٔیب٘رذس ٔیرب٘ی داسد ٚ دس    
ٝ  13ٕ٘ٛ٘رٝ اص   9ٌیشد. دس  ٔیب٘ذس ٔیب٘ی ربی ٔی ای  ٕ٘ٛ٘ر

یٓ ٔیب٘رذس  ا٘رذ، استجربط ٔؼرتم    وٝ داسای ٔیب٘ذس ٔیب٘ی ثٛدٜ
 2/69ؿٛد. ایٗ ػرٟٓ   ٔیب٘ی ثب ٔیب٘ذس ٚسٚدی ٔـبٞذٜ ٔی

دسكذی ثیبٍ٘ش ایٗ ٚالقیرت اػرت ورٝ دس اوخرش ٔرٛاسد      
% ٔٛاسد( افشاد ثرب فجرٛس اص دٚ ٔیرب٘ٛاس ثرٝ فضربی       5/37)

ؿٛ٘ذ. ٞرش یره اص ایرٗ ٔیرب٘ٛاس ثرب       اكّی خب٘ٝ ٚاسد ٔی
وبسوشدٞبی اختلبكی خٛد وٝ روشؿبٖ خٛاٞرذ سفرت،   

تؤأرربٖ سا ثررشای حفررؼ اػررتمالَ فضرربیی ٚ  ای  ٚؽیفررٝ
ا٘ذ. ٕٞچٙیٗ ٔیب٘ذس ٔیب٘ی  ٔحشٔیت فضبیی ثشفٟذٜ داؿتٝ

ٝ  یچٌٛ٘ٝ وٝ اص ٘بْ آٖ پیذاػرت ٞر   ٕٞبٖ استجربعی اص   ٌٛ٘ر
ِحبػ دػتشػی ثب فضربی ثیرشٖٚ ٘رذاسد، ثٙربثشایٗ داسای     
كفش دسكذ استجبط ثرب فضربی ثیرشٖٚ اػرت، وٕبایٙىرٝ      

ٚ ػرشٚیغ ثٟذاؿرتی ٘یرض     استجبط آٖ ثب ا٘جبس ثضسي خب٘ٝ
% اػت. ایٗ ثیبٍ٘ش ایٗ ٔغّت اػرت   4/15٘بچیض ٚ ثشاثش 

تٟٙب فضبی ثٟذاؿتی ػرشٚیغ   ٞبی تبسیخی ٘ٝ وٝ دس خب٘ٝ
ٌشدیرذٜ ثّىرٝ    ٚ خذٔبتی ا٘جبس دس ٚسٚدی ثٙب ٚالرـ ٕ٘ری  

سػرذ   ٘ؾش ٔری  ا٘ذ ٚ ثٝ ربیٍبٞی ٘یض دس ٔیب٘ٝ خب٘ٝ ٘ذاؿتٝ
یؾ اص ػربیش ٔرٛاسد   ثبص ایرٛاٖ ثر   استجبط آٖ ثب فضبی ٘یٕٝ

ای وٝ ثب فضربی   اػت ٚ ػشٚیغ ثٟذاؿتی دس رذاسٜ ثٛدٜ
اػت. آ٘چٝ اص استجبعربت   ؿذٜ ثبص دس استجبط ثٛدٜ ٚالـ ٔی

ترٛاٖ   ٞب ٔی ٔیب٘ذس ٔیب٘ی ٚ ػبٔب٘ذٞی فضبیی آٖ دس ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞرب   ٘تیزٝ ٌشفت آٖ اػت وٝ ایٗ فضرب ٕٞرٛاسٜ ثرب اتربق    

اكرّی،    ثب تبالس تشتیت اصآٖ ثٝ استجبط ٔؼتمیٓ داؿتٝ ٚ پغ
پّٝ دػتشػری ثرٝ اؿرىٛة ثقرذی ٚ ٔیب٘رذس ٚسٚدی دس      

 اػت. استجبط ثٛدٜ

ٔیب٘ٛاسٞرربیی ٕٞچررٖٛ ٔیب٘ررذس ٔیررب٘ی ٚ ساٞشٚٞرربی    
اصٕٞٝ  ٞبی ٔٛسدٔغبِقٝ ثیؾ ٞب دس ٕ٘ٛ٘ٝ دػتشػی ٚ داالٖ

ا٘ذ،  ٞبی خلٛكی دس استجبط دسرٝ دٚ لشاس ٌشفتٝ ثب اتبق
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ٕ٘ٛ٘رٝ آٖ   8ب٘ذس ٔیب٘ی ٕ٘ٛ٘ٝ داسای ٔی 9ای وٝ اص  ٌٛ٘ٝ ثٝ
وٙٙرذ ٚ ثرب ػرٟٕی ٔقربدَ      چٙیٗ دػتشػی سا تأییرذ ٔری  

تشیٗ ٘رٛؿ دػتشػری دسررٝ     فٙٛاٖ اِٚیٗ ٚ ٟٔٓ % ثٝ 8/88
اصآٖ  ٌشد٘رذ. پرغ   ٞرب تّمری ٔری    دٚ دس ٔیب٘ذس ٔیب٘ی خب٘ٝ

% استجربط ثرب ایرٛاٖ خب٘رٝ سا      5/55استجبط ٔیب٘ذس ٔیب٘ی ثب 
 ٕ٘بیذ.   تأییذ ٔی

 نتیجه
دٞذ وٝ ػٝ ٌٛ٘ٝ ٔیب٘ٛاس دس  ٚٞؾ ٘ـبٖ ٔیٞبی پظ یبفتٝ
ؿرٛد: ایرٛاٖ، ٔیب٘رذس     ٞبی تبسیخی ٌیالٖ یبفت ٔری  خب٘ٝ

ٚسٚدی ٚ ٔیب٘رذس ٔیررب٘ی. اص ٔیربٖ ایررٗ، ٘مرؾ ایررٛاٖ دس    
ٞبی تبسیخی ٌیالٖ ثرب تٛررٝ ثرٝ     ػبٔب٘ذٞی فضبیی خب٘ٝ

دسكذی آٖ ثیؾ اص دٚ ٌٛ٘رٝ دیٍرش اػرت؛     80فشاٚا٘ی 
ٝ  ترٛاٖ دٚ ٌٛ٘رٝ وّری    ثٙبثشایٗ ٔی ٖ   خب٘ر داس ٚ  ٞربی ایرٛا

ایرٛاٖ سا ثرشای تحّیرُ ٘مرؾ ٔیرب٘ٛاس دس ػربٔب٘ذٞی        ثی
فضبیی دس ٘ؾش ٌشفت. ٘تربیذ صیرش رٟرت تجیریٗ ٘مرؾ      

 ٝ ٞربی تربسیخی    ٔیب٘ٛاس دس اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی فضبیی خب٘ر
 اػت: دػت آٔذٜٝ فضبیی ث دس ٌؼتشٜ وبسوشدی

ٞبیی وٝ تٟٙب ٔیب٘ٛاسؿبٖ ایٛاٖ اػت، ایٗ فضرب   دس خب٘ٝ -
خب٘رٝ سا ثرٝ    ٞب ٚ ٟٕٔبٖ فضبٞبی اكّی ٕٞچٖٛ اتبق ٕٞٝ

دٞذ ٚ ٘یرض پّرٝ دػتشػری ثرٝ      فضبی ثیشٖٚ دػتشػی ٔی
 )عجمٝ اَٚ( دس ایٛاٖ ربی داسد.  اؿىٛة ٘خؼت

ٞبیی وٝ تٟٙب ٔیب٘ٛاسؿبٖ ایٛاٖ ٘یؼرت ٚ داسای   دس خب٘ٝ -
یىی اص ٔیب٘ٛاسٞبی ٚسٚد یب ٔیب٘ی فالٜٚ ثش ایٛاٖ ٞؼتٙذ، 

یبثرذ؛ ٚ ثرشای دػتشػری ثرٝ      یرش ٔری  اٍِٛی دػتشػی تغی
خب٘ٝ دٚ حبِت ٚرٛد داسد: اٌرش اص ٔیرب٘ٛاس ایرٛاٖ     ٟٕٔبٖ

ٌیشی ؿٛد، ثرشای دػتشػری ثرٝ     ثشای ٚسٚد ثٝ خب٘ٝ ثٟشٜ
خب٘ٝ افضٖٚ ثش ایٛاٖ ثرشای فجرٛس، اص یره ٔیب٘رذس      ٟٕٔبٖ

ورٝ اص   ٚسٚدی یب ٔیب٘ذس ٔیب٘ی ثبیذ ٌزس وشد؛ ٚ دسكٛستی
ثٝ خب٘رٝ اػرتفبدٜ ؿرٛد،     ٔیب٘ذس ٚسٚدی ثشای ٚاسد ؿذٖ

ٖ   تٛاٖ ثی ٔی خب٘رٝ ساٜ یبفرت. ٕٞچٙریٗ     ٚاػغٝ ثرٝ ٟٕٔرب
ٕٞٛاسٜ پّٝ دػتشػی ثٝ اؿىٛة ٘خؼرت دس یىری اص دٚ   

)ٔیب٘ررذس ٚسٚد ٚ ٔیب٘ررذس ٔیررب٘ی( ررربی   ٌٛ٘ررٝ ٔیررب٘ٛاس
 ٌیشد. ٔی

ثبؿرٙذ،   ٞبیی وٝ داسای ٞش ػٝ ٌٛ٘ٝ ٔیب٘ٛاس ٔی دس خب٘ٝ -
ِت ٚرٛد داسد: اٌرش  خب٘ٝ ػٝ حبٖ  ثشای دػتشػی ثٝ ٟٕٔب

ٌیشی ؿٛد، ثشای  اص ٔیب٘ٛاس ایٛاٖ ثشای ٚسٚد ثٝ خب٘ٝ ثٟشٜ
ٞربی خب٘رٝ ثبیرذ     خب٘ٝ اص یىی اص اتبق دػتشػی ثٝ ٟٕٔبٖ

وٝ اص ٔیب٘رذس ٚسٚدی ثرشای ٚسٚد    ٌزس وشد؛ ٚ دسكٛستی
ترٛاٖ ثرٝ وٕره یىری اص      ٌیرشی ؿرٛد، ٔری    ثٝ خب٘ٝ ثٟشٜ

ب٘ذس ٔیب٘ی ثرٝ  ٞبی اكّی خب٘ٝ ٚ یب ثب فجٛس اص یه ٔی اتبق
خب٘ٝ ساٜ یبفت. ٕٞچٙیٗ ٕٞٛاسٜ پّٝ دػتشػری ثرٝ    ٟٕٔبٖ

)ٔیب٘ذس ٚسٚد ٚ  اؿىٛة اَٚ دس یىی اص دٚ ٌٛ٘ٝ ٔیب٘ٛاس
 ٌیشد. ٔیب٘ذس ٔیب٘ی( ربی ٔی

فٙٛاٖ ٔیب٘ٛاس ٘یؼتٙذ ٚ  ٞبیی وٝ داسای ایٛاٖ ثٝ دس خب٘ٝ -
ٌیشد  یب اكال  ایٛاٖ ٘ذاس٘ذ، ٔیب٘ذس ٚسٚد ربی ایٛاٖ سا ٔی

یبثذ ٚ ٌربٜ افرضٖٚ ثرش     ٞبی اكّی دػتشػی ٔی ٝ اتبقٚ ث
ٔیب٘ررذس ٚسٚد اص ٔیب٘ررذس ٔیررب٘ی ثررشای دػتشػرری دادٖ    

ؿرٛد. ایرٗ ٔیب٘رذس     ٌیرشی ٔری   ٞبی خب٘ٝ ثٝ ٞٓ ثٟشٜ اتبق
ٌرٛی   تٛا٘ذ ٔؼبحت وٕی داؿتٝ ثبؿذ، پبػخ ٔیب٘ی وٝ ٔی

ٞرب،   ای وٝ ثٝ اتبق ٌٛ٘ٝ ای اػت؛ ثٝ ٞبی چٙذٌب٘ٝ دػتشػی
ّررٝ دػتشػرری ٔؼررتمیٓ داسد. ٕٞچٙرریٗ خب٘ررٝ ٚ پ ٟٕٔرربٖ

ٞبی خلٛكی دس دٚستشیٗ فبكّٝ ٘ؼجت ثٝ ٔیب٘رذس   اتبق
 ٌیش٘ذ. خب٘ٝ ربی ٔی ٚسٚدی ٚ دس وٙبس ٟٕٔبٖ

ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ ٌفتٝ ؿذ دٚ اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی فضبیی  -
 ؿٛد: ٞبی تبسیخی ٌیالٖ یبفت ٔی دس خب٘ٝ

آٖ اِف. اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی فضبیی ثب ایٛاِٖ ٔیب٘ٛاس ورٝ دس  
فضبی ساثرظ ٔیربٖ دسٖٚ ٚ ثیرشٖٚ خب٘رٝ      یٗتش ٟٔٓایٛاٖ 

خب٘رٝ   ٞب ٚ فضبی اكّی ٟٕٔبٖ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ پّٝ، اتبق
اص عشیررك آٖ ٚ یررب ثررب فجررٛس اص ٔیب٘ررذس ٚسٚد یررب ٔیررب٘ی  

 (.4ؿٕبسٜ )تلٛیش  یبثٙذ یٔدػتشػی 
ة. اٍِٛی ػبٔب٘ذٞی فضبیی ثذِٖٚ ایٛاٖ ٔیرب٘ٛاس ورٝ دس   

دٞٙذٜ ٔیربٖ ٔیب٘رذس ٚسٚدی،    طآٖ ٔیب٘ذس ٔیب٘ی ٘مؾ استجب
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ٞبی خلٛكری    خب٘ٝ سا ثش فٟذٜ داسد ٚ اتبق پّٝ ٚ ٟٕٔبٖ
دس ثیـررتشیٗ فبكررّٝ ٘ؼررجت ثررٝ ٔیب٘ررذس ٚسٚدی لررشاس   

 (.5ؿٕبسٜ  ٌیش٘ذ )تلٛیش ٔی
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