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 07/05/1398                                                                                                 تاریخ دریافت هقالِ:                                                 

 22/07/1399                                       تاریخ پذیزش هقالِ:                                                                                                           

 چىیدُ  
ای، گَاُ ثز پیؾیٌِ هؼوبری ٍ فزٌّگی ارسؽوٌد ٍ عبثمِ تابرییی نى دیابر اعا  ٍ تارػ در رْا  ؽٌبعابیی ٍ       هؼوبری ثَهی ّز هٌيمِ

ِ ای ثزای هزتفغ عبختي ثغیبری اس ًیبسّبی فزٌّگی، ارتوبػی، التقبدی ٍ تَاًد سهیٌِهؼزفی ایي حزٍت ثِ ّوگبى، هی ثیؾاتز  تَعؼِ ّزچا
ّبی ثبارسػ ٍ اًتمبل فٌَى ٍ تزبرة هؼوبری ٍ فزٌّگی ثِ دیگز هٌابىك ثبؽادد در هحادٍدُ رفزافیابیی ایازاى، ثغایبری اس       ایي عىًَتگبُ

 راًاد ٍ یاب د  درعتی ؽٌبعبیی ٍ هؼزفی ًؾادُ  ّبی هؼوبری، فزٌّگی ٍ پیؾیٌِ ارسؽوٌد تبرییی هتأعفبًِ ثِرٍعتبّب ثب ٍرَد داؽتي ٍیضگی
تَرْی دچبر نعیت ٍ وبّؼ ویفی  سًدگی دلیل ون اًد ٍ ثب گذر سهبى ایي حزٍت ثبارسػ ثِ ؽدُ  دع  فزاهَؽی عپزدُ فَرت ؽٌبعبیی ثِ

فزدی اع  وِ هتأعفبًِ ثب ٍراَد وبلجاد    ّبی رٍعتبیی هٌحقزثِ ؽْزعتبى ثزٍرزد در ؽوبل اعتبى لزعتبى، دارای ثبف  ؽَددعبوٌبى نى هی
عفلی در سهزُ ّوایي رٍعاتبّب لازار دارد ٍ تابوٌَى     اع د رٍعتبی وَؽىی ًگزفتِ در اللین عزد هٌيمِ، هَردتَرِ لزار هؼوبری ارسؽوٌد

اع د ّدف پاضٍّؼ حبماز ؽٌبعابیی، هؼزفای ٍ هغتٌدعابسی      دلیل ػدم رعیدگی دچبر تیزیت ؽدُ درفد ثبالیی اس ثبف  ایي رٍعتب ثِ
ِ    اع  وِ ثدیي عفلی تؼییي ؽدُوَؽىیالگَی ثَهی هؼوبری ٍ عبسُ در هغىي رٍعتبی  ّابی تابرییی   هٌظَر، ثِ ثزرعای ٍ تحلیال گًَا

ِ هَرَد رٍعتب پزداختِ ؽدُ ای ٍ همابالت الىتزًٍیىای ٍ در هزحلاِ هیاداًی ٍ     اع د گزدنٍری اىرػبت، در هزحلِ اٍل اس رٍػ وتبثیبًا
 اع دؽٌبخ  اس رٍػ هقبحجِ، هؾبّدُ ٍ ثزداؽ  اعتفبدُ ؽدُ

ّبی رٍعتب ؽبهل دٍ ًَع اعتمزار ثٌاب در عاِ رجْاِ ٍ چْابر رجْاِ حیابه       ّب ًؾبى دادًد وِ تزویت فنبیی خبًٍِّؼ، تحلیلدر پبیبى پض
ّبی هحزهیا  چازخؼ فنابیی در ٍرٍدی تَعاو داالى ٍ ّؾاتی،       ؽٌبعی هؼوبری ایي رٍعتب، ؽبخـثبؽد؛ در گًَِ هغتيیل ؽىل هی

اعا  ٍ هرحظابت اللیوای تَعاو      ّبی ثَهی نى رػبی  ؽدُگزایی فنبّب اس ٍیضگیرٍىفنبّبی راثو ایَاى ٍ هْتبثی، حیبه هزوشی ٍ د
نٍردی هخل خؾ ، چَة، عٌگ ٍ وبّگل ٍ عبسُ ثبرثز افالی در عابخ    گیزی ٍ ّوچٌیي اس هقبلح ثَم چیدهبى عبختبر وبلجدی، رْ 

 اًددّب ثْزُ گزفتِخبًِ
 

 َهی، عبسُ ثَهیدهؼوبری ث هغىي رٍعتبیی، الگَی ثَهی، :کلوات کلیذی
 

  دؽبپَر دسفَل، ایزاى وبرؽٌبط ارؽد هؼوبری، داًؾگبُ فٌؼتی رٌدی* 
 attarian@jsu.ac.ir دؽبپَر دسفَل، ایزاى اعتبدیبر گزٍُ هؼوبری، داًؾگبُ فٌؼتی رٌدی** 

  دؽبپَر دسفَل، ایزاى اعتبدیبر گزٍُ هؼوبری، داًؾگبُ فٌؼتی رٌدی*** 
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 هقذهِ   
در هحدٍدُ رفزافیبیی ایزاى رٍعتبّبی ثغیبری ٍراَد  

پیؾیٌِ ٍ نحبر ارسؽوٌد تبرییی  ثَدى دارادلیل  دارد وِ ثِ
ِ  ػٌاَاى  ثِّبی هؼوبری ٍ فزٌّگی ٍ ٍیضگی ّابی  ًغای
گاز  ثبؽاٌد واِ ثیابى   های اس هیزاث ثَهی  فزدی هٌحقزثِ

َّیا  تابرییی هزدهابى اهازٍسی ّغاتٌد ٍ ثیؾای اس       
ّابی فزٌّگای، ارتوابػی ٍ ثاَهی     حزٍت هلای ٍ ارسػ 
اهب هتأعفبًِ اهزٍسُ ثاب ٍراَد    ؛ؽًَدوؾَر هحغَة هی

 درعتی ثِّب رٍعتبّب ثغیبری اس نى گًَِ ایيتؼداد فزاٍاى 
اًد ٍ دعتیَػ هغابللی چاَى تیزیات    ؽٌبعبیی ًؾدُ

ّاابی وْااي ٍ ثاابارسػ، واابّؼ ویفیاا  سًاادگی، ثبفاا 
ّابی  هیدٍػ ؽدى َّی  فزٌّگی عبوٌیي، غلجِ رلَُ

ّبی رٍعتبیی هدرى سًدگی ؽْزی ٍ تؾدید تیلیِ ثبف 
(د 503، 5931اًد )پَررٍحبًی، پاَررؼفز ٍ یادلبر،   ؽدُ

هؼوابری رٍعاتبیی    ثْابی  گزاىهیزاث  حفظؽٌبعبیی ٍ 
بی هلی تبرییی ّوِ ًَػی پبعداری اس عزهبیِ موي ایي

ًوبیاد تاب ثاب وؾاز رهشٍراسّاب،      وؾَر اع  ووه هی
ّاب ًْفتاِ اعا ، افاَل     ّبیی واِ در نى ًوبدّب ٍ ًؾبًِ

هبًدُ اس گذؽتِ را در وبلجاد ردیاد رابری    ربیپبیدار ثِ
ّاابی ًوبیااد ٍ َّیاا  ٍ افاابل  هؼواابری عااىًَتگبُ 

 (د2، 5911پَر، رٍعتبیی حفظ گزدد )عزتیپی
ِ تحا  تاأحیز ؽازایو اللیوای،     هؼوبری ثَهی ّز هٌيم

 ِ نیاادد هاای ٍرااَدرفزافیاابیی ٍ فزٌّگاای نى هٌيمااِ ثاا
ّاب تززثاِ در   گاز لازى  ّبی ثَهی ّاز هٌيماِ ثیابى    خبًِ

ّبی عابخ ، هرحظابت   اعتفبدُ ثْیٌِ اس هقبلح، رٍػ
تَاًاد  هی هغئلِتَرْی ثِ ایي ثبؽد ٍ ثیاللیوی ٍ ددد هی

ي فزاهَؽی رفتي ایي ًَع هؼوبری ٍ ّوچٌی ثبػج اس ثیي
ّبی هؼوبراى ثاَهی ؽاَد )احوادسادُ ٍ هؼماَلی،     تززثِ
ّاابی ثاابارسػ، ارسػ ٍ اّویاا  ایااي گًَااِ(د 18، 5931

عبسد؛  ّب را نؽىبر هی مزٍرت تَرِ، رعیدگی ٍ احیبء نى
تَاًد پبعیگَی ثغیبری اس ًیبسّابی  چزاوِ ایي تَرِ هی

 فزٌّگی، ارتوبػی، التقبدی ٍ تَعؼِ هٌيمِ ثبؽدد
ّبی هؼوبری ٍ الگَّبی ثاَهی  ثزرعی لبثلی  هيبلؼِ ٍ

( ٍ حفبظااا ، 11، 5918رٍعاااتبیی )ریااابحی همااادم، 
ّاابی عاابسی ٍ اعااتمزار حیاابت در ایااي ثبفاا  ثبسسًاادُ

ّاابی هحلاای ٍ  رٍعااتبیی، سهیٌااِ ؽٌبعاابیی فزٌّااگ  
ّبی عبختوبًی گذؽتِ ٍ اًتمبل تزبرة فزٌّگای   فٌبٍری

( را در رْا  هؼزفای افابل     11، 5913)ربم وغزی، 
ّاابی ثاابارسػ زٌّگاای ٍ َّیاا  تاابرییی عااىًَتگبُف

ّابی  رٍعتبیی در عيح هلی ٍ فزاهلی ٍ ارتمابء ظزفیا   
 وٌددثیؾتز، فزاّن هیسهیٌِ تَعؼِ ّزچِرٍعتب در

 پژٍّص سؤاالت
ثزرعاای الگَّاابی ثااَهی در  ،ّاادف پااضٍّؼ حبمااز

عفلی اعا  واِ ثاب    ّبی هغىًَی رٍعتبی وَؽىی خبًِ
تَاًٌاد ثاِ   یٌادگبى های  ّبی هؼوبری، نؽٌبخ  ایي گًَِ

رٍػ هغتٌد اس الگَ یب الگَّبی هَراَد اعاتفبدُ وٌٌادد    
سیز  عؤاالتهٌظَر در راعتبی ؽٌبخ  ایي هْن،  ّویي ثِ

 ؽًَد:هيزح هی
الگااَی هؼواابری ثااَهی ٍ خقَفاایبت هؼواابری     -

 ّبی رٍعتب چیغ ؟ خبًِ
ّبی هغىًَی هقبلح عبختوبًی غبلت در عبخ  خبًِ -

 ایي هٌيمِ چیغ ؟
ّابیی   ؼوبراى هٌيمِ ثزای عبخ  هغىي اس چِ عبسُه -

 اًد؟اعتفبدُ وزدُ
 

 رٍش پژٍّص
ایي پضٍّؼ اس ًَع تحمیمابت وابرثزدی اعا د رٍػ    

ثِ ّدف ٍ  تَرِ ثبثزای اًزبم ایي پضٍّؼ،  ؽدُ اًتیبة
ّبی نى ٍ هيبلؼِ ٍ ؽٌبخ  الگاَ یاب الگَّابی    خَاعتِ

 هیداًی اعا   فَرت ثِهؼوبری ثَهی هغىي رٍعتبیی، 
ّبی ثبارسػ ثِ تؼداد هٌبعت، موي وِ ثب ثزداؽ  ًوًَِ

گازدنٍری ٍ   ثزرعی دلیك ّزودام، اىرػابت هاَردًظز  
ّبی السم تَعو ًگبرًدگبى تزعین ؽدُ، عاپظ ثاب   ًمؾِ
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ّب عؼی ثز یابفتي الگاَی تیپَلاَصی ٍ    تحلیل ایي ًوًَِ
ّبی تابرییی رٍعاتب   ّبی ثَهی هؼوبری در خبًٍِیضگی

 اع دثَدُ
 پژٍّصادتیات 

 ییرٍستاسکًَت 
رٍعتب اس فَر اعتمزار ارتوبػی ٍ اس ٍاحدّبی ىجیؼی »

ّبی سیغتی اعا   ای اس فؼبلی ٍ رفزافیبیی، ثب هزوَػِ
وِ ثب عىًَ  ٍ هغاىي ارتجابىی هغاتمین دارد ٍ لابدر     

عبالًِ خَد را اس درٍى خَد  هبیحتبداع  ّوِ یب ثیؾتز 
ر ػابلن ٍالاغ   (د رٍعتب د4، 5911پَر، )عزتیپی« تْیِ وٌد

یه پدیدُ ٍاحد اعا  ٍ اراشای فزٌّگای، التقابدی،     
تاَاى تفىیاه   ثَهی، ارتوبػی ٍ غیزُ نى را ًوای سیغ 

دّد وِ ؽفل ٍ وزد سیزا ربهؼِ نى را هزدهی تؾىیل هی
 اػتمابدات  ٍؽادُ ٍ ثبٍرّاب   تَلیدات ٍیضُ، رٍاثو تؼییي

هیقَؿ ثِ خَد دارًد ٍ در هحیو رفزافیبیی خبفای  
 (د95، 5930وٌٌد )سرگز، یًیش سًدگی ه

 هسکي ٍ هعواری تَهی رٍستایی
دٌّاادُ تاازیي ػٌقااز تؾااىیلػٌااَاى ػواادُهغااىي ثااِ

گز ویفیا  اعاتفبدُ اس هىابى ٍ    ّبی رٍعتبیی، ثیبى ثبف 
ّاب ٍ ٌّزبرّابی   هحیو ٍ تأحیز التقبد ٍ هؼیؾ ، عٌ 

، 5914پاَر،  حبون ثز رَاهغ رٍعاتبیی اعا  )عازتیپی   
بیی عبدُ ٍ ثغیبر نرام اع ، اهب (د هؼوبری خبًِ رٍعت41
پیزایگای ثغایبر پیچیادُ اعا د عابدگی در      ثی ووبل در

ًاَاسد  ای گلیي، ّوزًگ ٍ فبرؽ اس تنبد، اهب چؾان چْزُ
عبدگی هؼوبری رٍعتبیی ثقزی اع ، اهب پیچیادگی نى  

 (د21، 5930ثقیزتی اع  )اوزهی، 
سًدگی رٍعتبیی ًَع خبفی اس سًدگی اعا  واِ ًیابس    

ای اس هغىي تح  ػٌَاى هغىي رٍعتبیی چیدُثِ ًَع پی
ثبید ًیبسّبی مازٍری ٍ رٍسهازُ یاه     تٌْب ًِدارد؛ سیزا 

سًدگی را ثزىزف ًوبید، ثلىِ ثبید پبعایگَی ًیبسّابی   
ثیؾای   ّب نى چزاوِ فنبیی هؼیؾ  رٍعتبییبى ًیش ثبؽد

 ّااابی التقااابدی خاااَد را درٍى خبًاااِ   اس فؼبلیااا 
 دٌّدد اًزبم هی

ّبی هؼوبری رٍعاتبیی تَراِ   ٍیضگی تزیيیىی اس هْن
ثِ ىزاحی هٌيجك ثاب ًیبسّابی فيازی هازدم ٍ هحایو ٍ      

ّبی رٍسهزُ نًبى هبًٌاد ًاَع فنابّبی هؼیؾا      فؼبلی 
فنابّبی   ًؾایٌی  ّنّبی هؼوبری اس هزدم اع د هقداق

سیغتی ٍ هؼیؾتی در ایي ًَع هغىي ػوك تَرِ ًغاج   
جادی  ّبع  وِ فنابی وبل ثِ سًدگی هزدم ٍ ًیبسّبی نى

را ثااب داعااتبى سًاادگی هاازدم ّوبٌّااگ ٍ نى را ایزاابد  
اع د چٌیي ًگبّی ثِ سًدگی ٍ تَرِ ثِ ًیبسّاب ٍ   ًوَدُ

گیازی اؽاىبل   ؽاىل  ثِ هٌززّوبٌّگی ثب هحیو ىجیؼی 
 (د9، 5930پَر، اع  )عزتیپیهیتلز هغىي ؽدُ

ّبی  ثِ افبل  سًدگی ٍ پتبًغیل خَثی ثِهؼوبری ثَهی 
ِ هحیيی نگبُ ثاَدُ ٍ   تاَرْی ثاِ ًیبسّابی    ثای  رابی  ثا

سًدگی ٍ هجبرسُ ثب هتفیزّبی رفزافیابیی، در ّوابٌّگی   
ّبی رٍعتبیی واِ هقاداق   اع د خبًِثب نى ؽىل گزفتِ

خَة ایي ًَع هؼوبری ّغتٌد، دارای افَل ًغجتبً حبث  
دعتیَػ دگزگاًَی لازار    راحتی ثٍِ پبیداری اع  وِ 

ّابی  گیازد ٍ تفییازات نى درًٍای ٍ در ىاَل دٍرُ    ًوی
پاَر،  اعا  )عازتیپی  سهبًی ًغجتبً ىَالًی فَرت گزفتِ

 (د9، 5930
 

در ىاَل تاابریس دعااتیَػ   وااِ نىهؼوابری ثااَهی ثاب   
 ِ َّیا  ٍیاضُ   وٌٌادُ ثاَدُ، تَاًغات   ّبی دگزگَىپدیدُ

وِ ؽٌبعٌبهِ هؼتجزی اس هزدم  ربنىخَد را حفظ وٌد ٍ اس
گاز نداة ٍ رعاَم،   رٍد، ًوبیبىؽوبر هییه عزسهیي ثِ

 حیِ ٍ احغبعابت، اًدیؾاِ ٍ ػمیادُ،  ٍق ٍ عالیمِ     رٍ
 گیاازی هؼواابری ثااَهی، ٍ ٌّااز نًاابى اعاا د در ؽااىل 

ثزخی رٍاثو ارتوبػی ٍ التقابدی ثاب هحایو ىجیؼای ٍ     
ِ یبثٌد ًوبدّبی فزٌّگی هبّزاًِ اًؼىبط هی ِ  ًحاَی  ثا  وا

هتزلاای اعاا   ّااب نىسهاابى عاابدگی ٍ نرایااؼ در ّاان
 (د31، 5914)دادخَاُ، 
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ٍرَد ّوبٌّگی هیبى  -5 وبری ثَهی،عِ افل ولی هؼ
 تٌااَع در ثٌبّاابی ثااَهی ٍ    -2ػٌبفااز عاابسًدُ ثٌااب   

پیاازٍی اس لااَاًیي ٍ   -9ّااب ٍ یىٌااَاختی در نى ػاادم
ثبؽاد  ّبی ًبًَؽتِ وِ هتأحز اس فزٌّگ هحیيی هیمبثيِ

( 501، 5931ی، هیزساػلای ٍ عابدیي،   )فرحی افافْبً 
 (د5)ًوَدار ؽوبرُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاادیزی  وبلجاادی رٍعااتبّبی ثااب ارسػ تاابرییی ٍ    
ّوجغتگی ارتوبػی ثِ ّوزاُ ایزبد تؼابدل ثایي تَعاؼِ    

، اس ًوًَااِ هااَارد ٍ  ّاابی السم ٍ ّوچٌاایي ارسؽاای  
 ّبیی اع  ثب هفْاَم پبیاداری ًیاش هازتجو اعا      راّجزد

(Bazazzedeh et al. 2020, 2د)   درٍالغ هؼوبری ثَهی
ؽاَد واِ عاٌ  ٍ     یرٍعتبیی تَعو هزدهبًی عابختِ ها  

 ِ فاَرت   فزٌّگ نًبى در ىی عبلیبى ثز وبلجد هؼوبری ثا
 (دAttarian. 2019, 1) اع  ٍ خيب تأحیز گذاؽتِ نسهَى 

هغىي رٍعتبیی تٌْب ثازای تاأهیي ًیبسّابی سیغاتی ٍ     
پٌبّگبّی ًیغ  ثلىِ هتٌبعت ثاب ًاَع فزٌّاگ، توادى ٍ     

ی یؼٌی هغىي رٍعتبی اع ؛ عبختبرّب، تحَالتی را پذیزفتِ
در هزاحل هیتلز تبرییی هتٌبعات ثاب ًاَع عابختبرّبی     

ّاابی گًَاابگَى   التقاابدی، ارتواابػی ٍ هحیياای ؽااىل  

 (د49، 5931اع  )هحودی یگبًِ ٍ ّوىبراى،  داؽتِ
 ساسُ ٍ هصالح تَهی رٍستایی

تَراِ   هؼوبراى عٌتی ّز هٌيمِ ثزای عبخ  عزپٌبُ، ثب
ثِ اللاین، ثاَم ٍ هقابلحی واِ در ّاز هٌيماِ هَراَد        

ِ  ثَدُ ِ اع ، عبسُ هٌبعت را ثا اًاد ٍ رشلیابت   وبرگزفتا
وبر  اًد ٍ ثِارزایی ثزای ّوبٌّگی ثب هٌيمِ ىزاحی وزدُ

رٍدد هقابلح  ؽوبر های ثغتٌد وِ عبسُ ثَهی نى هٌيمِ ثِ
ثَهی یب عٌتی، هقابلحی ّغاتٌد واِ اس هحایو اىازاف      

ِ رٍعتب تْیِ ٍ در عبخ  هغىي ثِ ؽاًَدد  های وبر گزفتا
ثز ایي اع  وِ هقبلح ثَهی فبلد  ّزچٌد تقَر ػوَهی

اًاد  همبٍه  ٍ اعتحىبم السم ثزای احداث ثٌبّبی همابٍم 
 ِ ّاب را تَفایِ   وابرگیزی نى ٍ همزرات هلی عبختوبى ثا

ّب هقابلح همابٍم ٍ ثابدٍاهی ثاب      وٌد، اهب در هیبى نىًوی
ّاب  واِ اعاتفبدُ اس نى   ّبی هتٌَع ٍ سیجب ٍرَد داردرًگ

تَاًاد تٌاَع،   هقبلح ردید، های تٌْبیی یب در تزویت ثب ثِ
(د 24، 5911پاَر،  ٍرَد نٍرد )عازتیپی دٍام ٍ سیجبیی ثِ

دّای ثاِ هحایو ٍ    اعتفبدُ اس هقبلح ثَهی ثازای ؽاىل  
وٌٌدُ ىجیؼا  در  دٌّدُ ًمؼ تؼییيعبخ  عزپٌبُ، ًؾبى

 (د43گیزی ٍ َّی  وبلجدی رٍعتبّب اع  )ّوبى، ؽىل
ی ثبسؽٌبعی ّبی حفظ هیزاث هقٌَع رٍعتبی یىی اس راُ

ّبی هؼوبری، تبرییی ٍ هحیيی  ٍ هغتٌدًگبری ؽبخقِ
هجٌاب ثازای وبلجاد،     ّبع  وِ هؼوابراى ثتَاًٌاد ثازایي    نى

 ِ ریااشی وٌٌااد  عاابختبر ٍ دٍام ثٌبّاابی رٍعااتبیی ثزًبهاا
(bakhteari and Attarian. 2020,د) 

 اعالعات جغزافیایی هٌغقِ تزٍجزد
غ ثاب  ویلاَهتز هزثا   5805ؽْزعتبى ثزٍرزد ثب ٍعاؼ   

دلیمِ ىَل ؽازلی   10دررِ ٍ  41هیتقبت رفزافیبیی 
 5189دلیمِ ػزك ؽاوبلی ٍ ارتفابع    11دررِ ٍ  99ٍ 

ؽازلی اعاتبى لزعاتبى لازار     هتز اس عيح دریب در ؽاوبل 
ایي ؽْزعاتبى دارای دٍ ثیاؼ هزواشی ٍ ثیاؼ      داردد

درفد روؼی  نى ؽْزی اع  ٍ  85اؽتزیٌبى اع  وِ 

دیاگزام عَاهل تأثیزگذار تز هعواری هسکي . 1ى 
 (.50، 1392رٍستایی. هٌثع: )هَحذ ٍ فتاحی. 

 فزٌّگ

 هقبلح ثَهی

 اللین

 التقبد ٍ هؼیؾ 

 هؼوبری هغىي 
 رٍعتبیی

 تَپَگزافی

 داًؼ ٍ اثشار
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 اًددؽدُ هبثمی نى در رٍعتبّب هتوزوش
عافلی در لغاو  ؽاوبلی ؽْزعاتبى     رٍعتبی وَؽىی

ٍ  02د94ٍ ػازك   83د41ثزٍرزد در ىَل رفزافیابیی  
اعاا د هتاز اس عاايح دریاب ٍالااغ گزدیادُ    2514ارتفابع  

ًؾبى  5 هَلؼی  رفزافیبیی ایي رٍعتب در تقَیز ؽوبرُ
 اع ددادُ ؽدُ

عافلی دارای ثبفا  ٍ نحابر تابرییی      رٍعتبی وَؽاىی 
 ّبی گزدؽاگزی، ثبؽد وِ ٍرَد سیزعبخ ارسؽوٌد هی

دعااتی هحلاای اس یىپاابرچگی ًغااجی لااَهیتی ٍ فااٌبیغ 
ّاابی ایااي رٍعااتب اعاا د ایااي رٍعااتب در      لبثلیاا 
ِ ّبی غزثی وؾَر لزار دارد وِ  وَّغتبى هٌابىك   اسرولا

ؽاَد ٍ هیابًگیي دهابی ّاَا در     عزدعیز هحغاَة های  
ٍ هیابًگیي حادالل دهابی     50تزیي هبُ عبل ثیؼ اس  گزم

 گزاد اع ددررِ عبًتی -9در عزدتزیي هبُ ووتز اس  َّا
عزهبی ؽادید در سهغاتبى ٍ    ؽزایو اللیوی ایي ًَاحی

دل در سهغتبى، رىَثا  وان ّاَا ٍ اخاترف     َّای هؼت
سیبد دررِ حازارت ثایي رٍس ٍ ؽات اعا  )لجبدیابى،      

اىرػاابت تفقاایلی ایااي رٍعااتب ؽاابهل     (د31، 5930
ّاب، هؼابثز ٍ   یهيبلؼبت ػوَهی، ػٌبفز تبرییی، وابرثز 

واِ چابرچَة نى ثزگزفتاِ اس     5 غیزُ در ردٍل ؽوبرُ
ؽٌبعاای رٍعااتبیی وؾااَر )احواادیبى ٍ   وتاابة ثبفاا  

 داع ، گزدنٍری ؽدُثبؽد هی( 5911هحودی، 
تقاَیز   دردعتزعی اّبلی رٍعتب ثِ ؽْزعتبى ثزٍرزد 

 (د در تقاَیز 2 ؽوبرُاع  )تقَیز ؽدُ ًؾبى 2ؽوبرُ 
 فاَرت  ثِّبی نى ٍ وبرثزیًمؾِ ثبف  رٍعتب  9ؽوبرُ 

 اع دگزافیىی تحلیل ؽدُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سفلی. هٌثع: یایی رٍستای کَضکیهَقعیت جغزاف. 1ت 
 ًگارًذگاى.

سفلی تِ ًحَُ دستزسی اس رٍستای کَضکی. 2ت 
 .ضْزستاى تزٍجزد. هٌثع: ًگارًذگاى

 .سفلی. هٌثع: ًگارًذگاىتحلیل گزافیکی ًقطِ رٍستای کَضکی. 3ت 
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 تقبٍیز ّبٍیضگی ػَاهل

هيبلؼبت 
 ػوَهی

 اع دخبًَار ثَدُ 80ًفز ٍ  221هؼبدل  31خبًَار ٍ در عبل  12ًفز ٍ  954هؼبدل  30روؼی  رٍعتب در عبل 
 دعتی اع دثبغبت اًگَر ٍ گزدٍ ٍ فٌبیغ پزٍری اع  وِ ؽبهل: هؼیؾ  غبلت رٍعتب، وؾبٍرسی ٍ دام

 

 

ؽجىِ 
 هؼبثز

 ثغ  اع د ٍ غیزثي هٌظنالگَی ؽجىِ هؼبثز در عيح رٍعتب ًیوِ
 ثبؽددغزثی هی -رٌَثی ٍ ؽزلی -هؼبثز در رْ  ؽوبلی

 ثبؽددهتز هی 590هتز ٍ ىَل حدٍداً  1 رٌَثی ثِ ػزك -هحَر ٍرٍدی رٍعتب، دٍ هؼجز در راعتبی ؽوبلی
 ثبؽدد ؽَد ٍ فبلد هیداى هیفلی دیگز ثِ هَاسات رٍد ٍ ػوَد ثز دٍ هحَر هذوَر ثِ هغزد ٍ حوبم لدیوی رٍعتب هٌتْی هیهحَر ا

 اع دثبؽد ٍ ثدًِ هؼبثز تٌْب ثب ٍاحدّبی هغىًَی ؽىل گزفتِهتز هی 8 تب 9ارتفبع ثدًِ هؼبثز 
 

 
ًظبم 
 ّبوبرثزی

اع  ٍلیىي ؽبهل هزوشی  وبلجدی ٍ رب ثی  هزوش دیىی حوبم لدیوی احداث ؽدُوبرثزی هذّجی: تٌْب هغزد رٍعتب در ًش -الز
 ثبؽد ٍ یه اهبهشادُ در رٍعتب ٍرَد دارددثبؽدد رٍعتب فبلد حغیٌیِ هی ای ًویهحلِ

 اع د ای هغىًَی اع  وِ لغوتی اس خبًِ را ثِ ایي وبر اختقبؿ دادُوبرثزی تزبری: تٌْب ٍاحد تزبری رٍعتب خبًِ -ة
 وبرثزی ثْداؽتی ٍ درهبًی: رٍعتب دارای خبًِ ثْداؽ ، هزوش ثْداؽ ، ثَْرس، پشؽه ٍ یه ٍاحد غغبلیبًِ اع د -د
 نهَساى ایي رٍعتب اع دای رٍعتب، تٌْب هزوش نهَسؽی ثزای داًؼؽْزیَر در هؼجز حبؽیِ 58دثغتبى  وبرثزی نهَسؽی: -د

 ثبؽددی هیوبرثزی اداری: رٍعتب دارای ؽَرای اعرهی ٍ دّیبر -ُ

 
 

 

عیغتن 
دعتزعی 
 ثِ نة

اع دوِ در هحل ثزداؽ  نة حَمچِ ای  ؽدُّبی نة ٍ یب لٌبت تأهیي هیدر گذؽتِ نة ؽزة عبوٌیي ایي رٍعتب، تَعو چبُ
ای خؾتی لزار گزفتِ اع د ثب  گذؽ  سهبى ٍ عٌگی ثب هرت عبرٍد ثب هرت عبرٍد پَؽبًدُ ؽدُ اع  ٍ هحل نثزیش در دیَارُ

وؾی ثِ ىل پبییي رفتي نة چبُ، تب هدتی تأهیي نة رٍعتب ثب هؾىل هَارِ ثَدُ اهب در ًْبی  درحبل حبمز اس ىزیك لَلِهؾ
 ؽَددٍاحدّبی هغىًَی ّدای  هی

 

ًظبم دفغ 
ّبی نة

 عيحی

ّبی هغتمز در یّبی عيحی اس ؽیت سهیي ٍ رَدلیل هَلؼی  لزارگیزی رٍعتب ٍ تَپَگزافی هحیو، ثزای دفغ نة در گذؽتِ، ثِ
 اع د ؽدُهغیز گذر اعتفبدُ هی

ّبی عيحی ثب اعتفبدُ اس ؽًَد، لیىي در هؼبثز، ّوچٌبى اس رٍػ عٌتی نةثٌدی دفغ هیّبی عيحی اس ىزیك ردٍلحبمز نة درحبل
  ؽًَدؽیت سهیي دفغ هی

الگَی 
فنبی عجش 

 رٍعتب

 عيح فنبی عجش هَرَد در هؼبثز رٍعتب درفد پبییٌی داردد
 ثبؽددنبی عجش ٍاحدّبی هغىًَی ًیش ثغیبر اًدن هیف

 تَرِ ًیغ د عيح فنبی عجش در ثبف  وبلجدی رٍعتب لبثل
 

ؽٌبعبیی 
عبختبر 
افلی 
 رٍعتب
 

 ثٌدی ًوَد: تَاى در دٍ ثیؼ ولی دعتِعبختبر افلی رٍعتب را هی
لیبت ٍ تشییٌبت هؼوبری اع  وِ در هَاردی ّبی لدیوی ثبارسػ وِ دارای ارسػ ٍ رشالز( عبختبر لدیوی رٍعتب: ؽبهل خبًِ

ای لدیوی وِ ثزهجٌبی اعتؼرم تیزیت ؽدُ، اهبهشادُ ػجداهلل ٍ حوبهی در ثیؼ رٌَثی رٍعتب ٍ ّوچٌیي للؼِ تیزیت ؽدُ ٍ یب ًیوِ
 اع د رعد هزثَه ثِ دٍرُ لبربر ٍ هتؼلك ثِ خبى رٍعتب ثَدُ ٍ در ثیؼ هیبًی رٍعتب ٍالغ ؽدُهحلی ًظز هی

 ثبؽٌددحبمز هحل عىًَ  رٍعتبییبى هی ّبی ردید وِ درحبلعبختبر ردید رٍعتب: ؽبهل خبًِة( 

 

 

 

 

 
ّبی  ّبی هؼوبری ٍ عبسُ در خبًِثزرعی گًَِ هٌظَر ثِ

 ِ نٍری اىرػابت هَردًیاابس در  رْا  روااغ  رٍعاتب ٍ ثاا
 ّاابی ثبارسؽاای وااِ در ثبفاا پااضٍّؼ، اس هیاابى ًوًَااِ

تبرییی رٍعتب لازار دارًاد ٍ دارای خقَفایبت غٌای     
ای ٍ وبلجدی هؼوبری ثَهی ٍ فزٌّگ ثَهی ٍ دٍام عبسُ

ّب رزیبى دارد؛ عاِ ًوًَاِ   ّغتٌد ٍ سًدگی در ایي خبًِ
اًتیبة ؽدُ وِ ثِ رٍػ هیاداًی ٍ پیوبیؾای اىرػابت    

دالیلای   ثاز  ثٌاب ّب اع  ٍ عبیز ًوًَِّب ثزداؽ  ؽدُنى

درفد تیزیت ثٌب، هتزٍن ثَدى ٍ یاب   ثَدى ثبالّوچَى 
ثازای ثزداؽا  ٍ    خبًِ فبحتػدم ّوىبری ٍ رمبی  

 رّب ؽدًدد ثزداری ػىظ
ّبی هَردهيبلؼِ در ًمؾِ رٍعتب، در تقاَیز  هحل خبًِ

ّاب ؽابهل   اع  ٍ اىرػابت نى ًؾبى دادُ ؽدُ 4 ؽوبرُ
 ثؼاادی وااِ تَعااوّااب، ًوااب، هميااغ ٍ ىاازح عااًِمؾااِ

 2 ؽوبرُاع  در ردٍل ؽدُ ًگبرًدگبى ثزداؽ  ٍ تْیِ
 (د4)تقَیز ؽوبرُ  اع خرفِ نهدُ فَرت ثِ

 سفلی. هٌثع: ًگارًذگاى.هعزفی تفضیلی رٍستای کَضکی. 1ج 
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هميغ -ًوب  پرى ىجمِ اٍل پرى ّوىز ؽوبرُ ثؼدی عِ   

 

5 

  

 ًوبی ثیزًٍی

 

 
 هميغ

 

 

2 

 

------ 

 ًوبی ثیزًٍی

 

 
 هميغ

 

 

9 

 

  

 ًوبی ثیزًٍی

 

 هميغ 

 

 
 ضٌاسی هسکي رٍستاگًَِ

 ّای رٍستاّای هعواری خاًٍِیژگی
دٌّادُ   تؾىیلثیؾتزیي ػٌقز  ػٌَاى ثِهغىي رٍعتبیی 

ثبؽد وِ عبسهبى، اعتمزار فنبّب عابختبر  ثبف  رٍعتب هی
 هتأحز اس هحیو ٍ سًدگی ّز ربهؼِ رٍعتبیی اع د ّبنى
  ىااَرولی ثااِافااَل ٍ لَاػاادی وااِ  ولاای فااَرت ثااِ

ؽاَد  یدر هؼوبری ثاَهی هغاىي ایاي رٍعاتب دیادُ ها      
 ػجبرتٌد اس:

ثبم هغيح )تی  ٍ تیزپَػ( ثب تَرِ ثِ دعتزعی ثاِ   -
 هقبلح ٍ الَار چَثی

ّابیی واِ هزاشا اس    ای )هزوَػاِ عابختوبى  ثبف  داًِ -
 ًغاجتبً  اًد( دارای چیدهبًیّب ؽىل گزفتِعبیز عبختوبى
 هتزاون اع د

ِ  ثابس  ًیوِاعتفبدُ اس الگَی فنبی  - فنابّبی   ػٌاَاى  ثا
ثو ثیي فنبی درٍى ٍ ثیزٍى هبًٌد ایَاى ٍ یب اًتمبلی ٍ را

 تؼدیل دهبد هٌظَر ثِدّلیش 
 ثِ حدالل رعبًدى عيح خبرری در ثزاثز حزن ثٌب -

 رٍعتب ّبی خبًِدٍىجمِ ثَدى اغلت  -
ّاب اس  هزاتت فنبیی ثزای ٍرٍد ثِ خبًِرػبی  علغلِ -

ىزیك چزخؼ در ٍرٍد ٍ اعتفبدُ اس ّؾتی ٍ ّوچٌایي  
 برییی رٍعتبددر ثیؼ تایَاى 

ًمااؼ  ػٌااَاى ثااِاعااتفبدُ اس ػٌقااز حیاابه هزوااشی   -
 (د1ػولىزدی ٍ ارتجبىی ثیي عبیز فنبّب )تقَیز ؽوبرُ 

ؽابهل   رگیزی هقبلح ثَهی ثزای عبخ  هغاىي وبثِ -
واِ دارای ظزفیا  ٍ    ٍ پَؽؼ وبّگلچیٌی، نرز  عٌگ

 همبٍه  حزارتی ثبال ّغتٌدد

هؼوااابری هغاااىي ایاااي رٍعاااتبی   ىاااَرولی ثاااِ -
 ثبؽددعفلی، عبدُ ٍ ثدٍى نالیؼ هی ؽىیوَ

ّااب ٍ اس ثزداؽاا  نهاادُ دعاا  ثااِثزاعاابط اىرػاابت 
هؾبّدات هیداًی، رشلیبت ٍ خقَفیبت هؼوبری ثَهی 

 ّبی رٍعتب ثِ ؽزح سیز اع :خبًِ
 ًحَُ ارتثاط ساختواى تا سهیي

عافلی   ّبی دٍىجمِ در رٍعتبی وَؽىیایزبد عبختوبى
اع  وِ فنبّبی سیغاتی  ّبی رٍعتبییبى یىی اس تززثِ

اّبلی خبًاِ را در ىجماِ ثابال ٍ فنابی ًگْاداری دام ٍ      
را ًیش در ىجماِ سیازیي    فنبی اًجبر ٍعبیل ٍ هحقَالت

ربًوبیی فنبّب، عايح توابط    ثب ایياًدد ربًوبیی ًوَدُ
ثب فنبی عزد خبرد وان   ثیؼ عىًَتیفنبی ىَیلِ ٍ 

 .ّای هَردهغالعِ. هٌثع: ًگارًذگاىضذُ ًوًَِ خاًِاعالعات تزداضت. 2ج 

. 
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 اس ىزیك اًزصی گزهبیی سهیي، ثیؾای اس گزهابی  ٍ  ؽدُ
ؽَد )تقَیز ثیؼ عىًَتی تأهیي هی هَرد ًیبس ىَیلِ ٍ

 (د1ؽوبرُ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )حفظ ٍ اًتقال حزارت( ساغِ

-ّبی اّبلی رٍعتبی وَؽىیاس تىٌیه دیگز یىیساغِ 

اع  وِ عفلی در رْ  تجؼی  اس ؽزایو اللیوی هٌيمِ 

ؽااَدد ّاابی ایااي رٍعااتب دیاادُ هاای در ثزخاای اس خبًااِ
بى ثب ایزبد فنبیی در سیزِ سهایي اس دام خاَد در   رٍعتبلی

ِ  ًواَدُ فقل عزهب هحبفظ  ِ  اًادد ساغا فاَرت  ّاب را ثا
اًد تب ثدیي ّب حفز وزدُّبی سیزسهیٌی در سیز خبًِوبًبل

زدى گزهاابی ىزیااك هحجااَط واا اسؽااىل در سهغااتبى 
ٍعابس ثادى حیَاًابت ٍ وابّؼ     س عَخ ٍرَدنهدُ ا ثِ

 َ ر ثاِ ایزابد گزهابی    عيح توبط ثب فنبی خبرد، هزجا
 ٍ ّوچٌیي ثبػجّب ًؾًَد امبفِ در هحیو ًگْداری نى

ثازایي در فقال   ػارٍُ د ؽاَد ّب هیگزم ؽدى وز اتبق
)تقاَیز   ًوبیٌاد  فازاّن هيلاَة را  تبثغتبى ًیاش دهابیی   

 (د8ؽوبرُ 
 
 
 
 
 

 

 اًتقالیفضاّای 

یه  ػٌَاى ثِثبسی اع  وِ ایَاى فنبی عزپَؽیدُ ًیوِ
ثو ثیي فنابی درٍى ٍ ثیازٍى خبًاِ    فنبی اًتمبلی ٍ را

وٌٌدُ دهب ٍ حفبظا  فنابی   وٌد ٍ ًمؼ تؼدیلػول هی
داردد در ایاي   ثزػْادُ داخلی خبًِ اس ػَاهال راَی را   

ّاابی رٍعااتب ایااَاى یىاای اس ػٌبفااز رداًؾاادًی خبًااِ
هغىًَی اع د یىی دیگز اس ػٌبفاز هؼوابری ثابارسػ    

ِ   ،ثبف  ایي رٍعتب ى ّابی ن ٍرَد هْتبثی در ثزخای خبًا
ّبیی واِ  سًبى رٍعتب، سهبى خقَؿ ثِاع د اّبلی خبًِ 

ّبی رٍسهزُ خَد را ٍَّا هغبػد اع  ثیؾتز فؼبلی نة
ارتجابه   1 ؽاوبرُ دٌّدد تقاَیز  در ایي فنبّب اًزبم هی

گزافیىی فنبّبی ثبس ٍ ثغتِ تَعو ایي فنابّبی راثاو   
 دّددؽدُ ًؾبى هیّبی ثزداؽ را در یىی اس خبًِ

 

ضذُ در تافت تّای تزداضهحل خاًِ. 4ت 
 رٍستا. هٌثع: ًگارًگاى.

 

ًوای یک گذر رٍستا ٍ ًحَُ استقزار ٍ . 5ت 
 تزاکن تٌاّای رٍستا هٌثع: ًگارًذگاى.

 

 ّای رٍستا،ٍرٍدی ساغِ یکی اس خاًِ. 6ت 
 هٌثع: ًگارًذگاى.

 

ّای داخل فضای ساغِ یکی اس خاًِ. 7ت 
 رٍستا، هٌثع: ًگارًذگاى.

 

64 



 
 

  
رُ 

وا
ض

17
1

 
♦ 

ش 
ایی

پ
99 

♦
 

 گزایی ٍ هحزهیتدرٍى
ِ ثِ ایي تَرِ ثب ّابی تابرییی ایاي رٍعاتب     وِ در خبًا

اس هؼجز ثیزًٍی ثِ  هزتجِ یههغتمین ٍ  فَرت ثِتَاى  ًوی
ّؾتی یب  فنبی درًٍی دعتزعی داؽ ، ارتجبه اس ىزیك

اع  ٍ ػوَهبً هغایز ٍرٍدی  داالى ٍ یب ّزدٍ هیغز ؽدُ
د هؾتزوی ثِ درٍى حیبه ثازای اًغابى ٍ دام ٍراَد دار   

 (د3 ؽوبرُ)تقَیز 

حیاابه تَعااو فناابّبی    ،هغااىي ایااي رٍعااتب  در 
ِ      عبختِ  ّابی نى  ؽادُ ٍ در هاَارد اًادوی ثزخای رجْا

گازا را  اع  وِ هغىٌی درٍىتَعو دیَار هحقَر ؽدُ
هياابثك ثااب اللااین ایااي هٌيمااِ ثاازای رٍعااتبییبى فاازاّن 

ًؾبى دادُ  50 گًَِ وِ در تقَیز ؽوبرُاع د ّوبى وزدُ
ّبی هغاىًَی در رادارُ ثیزًٍای    خبًِ اع ، اغلتؽدُ

ّبی وَچىی ثاِ عاو    ّب ٍ ایَاىخَد ًیش دارای پٌززُ
  ِ دلیال هؾازفی  ٍ ثزلازاری     هؼبثز ّغتٌد وِ ایي اهاز ثا

 ارتجاابه در فقااَل عاازد عاابل، ثااب هؼجااز ٍ تااداٍم      

)تقاَیز   ثبؽاد فزٌّگی ایي ربهؼِ هی -رٍاثو ارتوبػی
 (د50ؽوبرُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اّای تاس ٍ تستِ تَسظ فضاّای راتظ. هٌثع: ًگارًذگاى.ارتثاط فض.  8ت 
 

ٍسیلِ ّطتی ٍ داالى. هٌثع: ًگارًذگاى. هزاتة فضای ٍ چزخص در ٍرٍدی تِ رعایت سلسلِ . 9ت   

 

عیي  ٍجَد تاسضَ در جذارُ تیزًٍی در .10ت 
 گزا تَدى. هٌثع: ًگارًذگاى.درٍى
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ٍاعيِ ًحَُ تزویت ٍ در هغىي عٌتی رٍعتب، حیبه ثِ
ِ  لزارگیزی هزوشی خَد، ػبهلی عابسهبى  ؽاوبر  دٌّادُ ثا

( 48، 5931سادُ ٍ ػغىزی، اع  )نثزٍى، ػجبطرفتِهی
وِ ارتجابه ثایي عابیز فنابّب اس ىزیاك حیابه ثزلازار        

ّبی هیداًی، اع د ثزاعبط هؾبّدات ٍ ثزداؽ ؽدُ هی
عفلی ًیاش حیابه هزواشی    ّبی رٍعتبی وَؽىیًِدر خب

ای اعا  واِ ٌّدعاِ    دارای عبختبر هٌغزن ٍ یىپبرچِ
اع  ٍ فنبّبی هتؼادد  عبدُ خَد را در پرى حفظ وزدُ

 ِ ِ   خبًِ اىزاف نى ؽىل گزفتا ّابی  اًادد ثزاعابط ًوًَا
ؽدُ در رٍعتب، ٍرَد فنابّبی ثغایبر در خبًاِ    ثزرعی

هٌغازن فنابی هزواشی    ًتَاًغتِ فزم یىپبرچِ ٍ  تٌْب ًِ
ػٌقزی حیبتی  ػٌَاى ثِحیبه را اس ثیي ثجزد، ثلىِ حیبه 

ًظن ثیؾیدى ثِ هحَرّبی ارتجابىی   ثِ هٌززٍ مزٍری 
ّابی رٍسهازُ اّابلی ثایي     ٍ عَْل  در اًزابم فؼبلیا   
 اع دفنبّبی هیتلز خبًِ ؽدُ

 ّای رٍستاتزکیة فضایی خاًِ
واِ  ؽدُ، فنبّبی ػولىزدی ّبی ثزرعیثزاعبط گًَِ

تاَاى در لبلات   ّبی ایي رٍعتب ٍرَد دارد را هیدر خبًِ
ثٌدی ًواَدد  عِ دعتِ سیغتی، هؼیؾتی ٍ خدهبتی تمغین

تؼدد فنبّبی درًٍی خبًِ ثزای تأهیي ًیبسّابی هازتجو   
 ثبؽد وِ غبلجبً ثبغداری، وؾابٍرسی ثب هؼیؾ  خبًَار هی

ثز ًَع هؼیؾا  ٍ اؽاتفبل    ٍ داهداری اع د ّوچٌیي ثٌب
ّبی هغىًَی در رٍعتب سیابد  خبًِ، ٍعؼ  خبًِعبوٌیي 

تزیي فنبّب وِ ٍراَد  یىی اس هْن ػٌَاى ثِاع د حیبه 
ػولىازدی ٍ   ّاب الشاهای اعا ، ًماؼ    نى در ّوِ خبًِ

وٌاد ٍ تَعاو   ارتجبىی هْوی ثیي ّوِ فنابّب ایفاب های   
ِ اعا   ؽدُ احبىاِ ؽادُ  فنبّبی عبختِ ِ  ثا ِ  ای گًَا  وا

 ثاز  اعا د ثٌاب  نهدُ ٍرَدگزا ثِفنبیی هحقَر ٍ درٍى
 ّبی هَرَد، عبختبر ولای ؽدُ ٍ گًَِاىرػبت ثزداؽ 

رجْاِ حیابه    در عِ رجِْ ٍ چْبرٍ فزم ایي ثٌبّب پرى 
ِ اعا د   هغتيیل ؽىل اعتمزار یبفتِ ّابی پاضٍّؼ   یبفتا

ّبی رٍعاتب در  خقَفیبت هؼوبری ثَهی خبًِ درسهیٌِ
   اع دگزدنٍری ؽدُ 9 ؽوبرُردٍل 

 صالح رٍستاضٌاسی ساسُ ٍ هگًَِ
دلیل پیًَاد ػویمای واِ ثایي هؼوابری رٍعاتبیی ثاب         ثِ

ىجیؼاا  ٍرااَد دارد، رٍعتبًؾاایٌبى ثااب ؽااٌبخ  دلیااك  
اهىبًبت هحیو پیزاهَى ٍ هقبلحی وِ ىجیؼ  در اختیبر 

ثازداری را در عابخ    اع ، حداوخز ثْازُ دادُنًْب لزار 
اًد ٍ ووتزیي دخبل  را در هحایو  د ًوَدُّبی خَخبًِ

ِ ثِ ثَم  ٍ تداخل اًد تب حدالل ليوُِىجیؼی وزد  ٍ سهیٌا
ثیؾتز ثب ثاَم ٍ   چِ ٍارد ؽَد ٍ ثتَاًٌد در ّوبٌّگی ّز

وابرثزد هقابلح ثاَهی در هؼوابری      اللین هٌيمِ درنیٌدد
رٍعااتبیی حاابوی اس ّواابٌّگی ثااب رفزافیاابی هحاال ٍ  
اعتفبدُ اس اهىبًبت ىجیؼی نى اع د هحایو رفزافیابیی،   

اًتیبة ٍ ًاَع هقابلح هقازفی    ای در وٌٌدُػبهل تؼییي
در  (د10 ٍ 43، 5911پااَر، رٍد )عاازتیپیؽااوبر هاای ثااِ

تجؼی  ّب ٍ هقبلح هقزفی در ایي رٍعتب ثِ عبخ  خبًِ
تاازیي هقاابلح، ؽاابهل خؾاا ، اس اللااین ٍ اس در دعااتزط

 اع د چَة، عٌگ، گچ، وبُ ٍ نرز اعتفبدُ ؽدُ
ی ّوازاُ ثاب پَؽاؼ وبّگال، تىٌیاه      ثبم هغيح تیزچَث

عافلی اعا  واِ    ّبی رٍعتبی وَؽاىی ررفتِ در خبًِوب ثِ
ثزایٌىِ ػبیك هٌبعجی در رْ  وبّؼ اترف حزارت ػرٍُ

رٍثای را هوىاي عابختِ ٍ هَرات     ثبؽد، عَْل  ثزفهی
 (د55ثبؽد )تقَیز ؽوبرُ نفتبة هی رذة حداوخزی ًَر

ّابی ایاي   هؼوبراى عٌتی در عبخ  دیَار خبًِخطت: 
ب پَؽؼ وبّگال اعاتفبدُ   رٍعتب اس خؾ  ٍ گل ّوزاُ ث

اًدد ایي دیَارّبی ػزیل خؾتی ًمؼ افلی را در وزدُ
دارًادد ّوچٌایي    ثزػْادُ تحول ٍ اًتمبل ثبر عابختوبى  

ظزفی  حزارتی  هٌدی اسهٌظَر ثْزُوبرگیزی خؾ  ثِ ثِ
 نى ٍ واابّؼ اًتماابل حاازارت درٍى ٍ ثیاازٍى ثاازای    
تأهیي نعبیؼ عبوٌبى خبًِ، دلیل هْوای ثازای اًتیابة    

تفابٍت   52 ؽاوبرُ ثبؽدد در تقاَیز  یي ًَع هقبلح هیا
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دیاَار خؾاتی ثاب دیاَار عاٌگی نٍردُ       رفتبر حزارتای 
ثازایي دیاَار خؾاتی اهىابى ارازای      اعا د ػارٍُ   ؽدُ

رشلیبتی ّوچَى تؼجیِ ًَرگیز، ىبلچاِ، رف ٍ ّاَاوؼ   
 وٌددراحتی فزاّن هی را ثِ

 ثیبى گزافیىی تقَیز ػٌَاى ؽوبرُ

 تزویت فنبیی 5

ىجمِ:5گًَِ  در  
هؼیؾتی  فنبّبی سیغتی در رجِْ ؽوبلی،

رجِْ رٌَثی پرى در  

  

ىجمِ:2در گًَِ   
فنبّبی سیغتی در ىجمِ اٍل، فنبّبی 

ّوىز هؼیؾتی ىجمِ  
 

 

2 

 ًحَُ ارتجبه ثب سهیي:
تزاس ثب سهیيچیٌی ّنوزعی -  
پلِ 2-9سهیي ثب  هزتفغ اس -  

ایزبد ساغِ در حیبه -  

 

 

 
 

 فنبّبی ٍاعيِ 9

 
 ایَاى

  

 
 هْتبثی

  

4 
گزایی ٍ  درٍى

 هحزهی 

 
 داالى

 
 

 
داالى -ّؾتی  

  

 فزم ٍ ٌّدعِ حیبه 1

  
 
  ا. هٌثع: ًگارًذگاى.خصَصیات هعواری تَهی هسکي رٍست. 3ج  
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ِ    دیگز یىیچَب:  ِ اس ػٌبفاز ثاَهی ثا ؽادُ  وبرگزفتا
ِ  چَة اع  واِ در عابخ  در ٍ پٌزازُ    ّاب  ّابی خبًا

ّبی وَچه ثبسؽَّب ٍ ًیاش  عتَى، پَؽؼ دّبًِ رٍعتب،
اع د وبرثزد دیگاز چاَة، ثازای    ّب اعتفبدُ ؽدُىبلچِ

 رٌظ ثبپَؽؼ عمز فنبّبی داخلی اع  وِ تیزّبی 
ِ  هزغَة ٍ فبف ٍ ثدٍى گزُ ثِ اعا د  ؽادُ  وابر گزفتا

    ِ دلیال ٍراَد    ّوچٌیي چَة در ثبفا  دیَارّاب ًیاش ثا
 (د59 ؽوبرُاع  )تقَیز رىَث  ربًوبیی ؽدُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّاب ٍ اغلات عازدر     هٌظَر پَؽؼ عامز داالى  ثِآجز: 
ّب اس تىٌیه ىبق ٍ لَط نرازی اعاتفبدُ    ٍرٍدی خبًِ

ِ   ؽدُ ًادرت تشلیٌابت نرازی ًیاش در      اع د ّوچٌایي ثا
 ؽَدد ّبی تبرییی رٍعتب یبفتِ هی ثزخی خبًِ

ّاب اس   عٌگ: در رٍعتبّبی ایي هٌيمِ، در پی عابختوبى 
 5چیٌی عٌگی تاب ارتفابع    ؽَد ٍ وزعی فبدُ هیعٌگ اعت

ؽَدد ّوچٌیي ثزای دیَارّابی هحَىاِ    هتز ًیش دیدُ هی
 اع د ًیش اس عٌگ الؽِ اعتفبدُ ؽدُ

 

نٍر هٌيمِ  ّبی پضٍّؼ در سهیٌِ عبسُ ٍ هقبلح ثَم یبفتِ
   اع د گزدنٍری ؽدُ 4در ردٍل ؽوبرُ 

 

 ًتیجِ
ٍی ؽادُ ثازر  ّابی اًزابم  ثز اعبط ثزرعای ٍ تحلیال  

ّابی هاَرد هيبلؼاِ    ؽدُ ٍ ًمؾِ خبًِاىرػبت ثزداؽ 
بعاس ثاِ   هَرَد در ثبف  تبرییی رٍعتب، ًتبیذ سیز در پ

 (: 1)ردٍل ؽوبرُ  نهددع عؤاالت پضٍّؼ ثِ

جشئیات اجزای سقف هسغح تیزچَتی . 11ت 
  تا پَضص کاّگل. هٌثع: ًگارًذگاى.

 

هقایسِ تثادل حزارتی دیَار خطتی ٍ . 12ت 
 ًگارًذگاى.دیَار سٌگی. هٌثع: 

 

ّای کارتزد چَب در ساخت قسوت. 13ت 
 هختلف خاًِ. هٌثع: ًگارًذگاى

 

 اًدٍد وبّگل

 حقیز

 عزؽبخِ درختبى
 تیزّبی فزػی

تیز افلی فبف ٍ ثدٍى 
 سالدُ

 اًدٍد وبّگل

 دیَار خؾتی

 غَرُ گل

 دیَار ثبرثز خؾتی ثب پَؽؼ وبّگل
 دیَار عٌگی

 داخل خبرد خبرد
 داخل

 چَة
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 وبرثزد` هقبلح ؽوبرُ

 

 

5 

 چَة

درگبًُؼل عمز عتَى در ٍ پٌززُ  درٍى ثبف  دیَار 

    
 

 

2 

خؾ  ٍ 

 نرز

ىعمز داال دیَار   تشلیٌبت عزدرٍرٍدی 

 
   

 

9 
 عٌگ

چیٌی وزعی  پلِ هحَىِ دیَار هحَىِ 

 

   

 

4 
 وبّگل

 پَؽؼ دیَار پَؽؼ ثبم

 

  
 
 

 
    

 هٌاتع فْزست
ِ 5931هؼماَلی، ًبدیابد )   ؛احودسادُ، هؼقَهِ - ؽٌبعای  (، گًَا

 هغىي رٍعتبیی ؽْزعتبى عاَادوَُ اس ًظاز هؼوابری ٍ عابسُ،     

 
 د18-502، فـ 510 هغىي ٍ هحیو رٍعتب، ؽوبرُ

ؽٌبعای  (، ثبفا  5911هحوادی، حویادد )   ؛احودیبى، هحود  -
گیازی ػٌبفاز وبلجادی    رٍعتبیی وؾَر؛ هؼیبرّابی ػابم ؽاىل   

ؽبخـ هؼوبری 
 رٍعتب

 وبروزد

 هقبلح ثَم نٍرد

 ّبی اللیویعبسگبر ثب ؽبخـ اع ، ؽدُهقبلح هَرَد در ىجیؼ  اعتفبدُ هی -
 اع دىَر ػودُ در عبخ  دیَارّبی ثبرثز ثٌب وبرثزد داؽتِ ٍ ػبیك هٌبعجی ثزای حفظ اًزصی ثَدُهقبلح خؾ  اع  وِ ثِتزیي ایي هْن -
 اع دؽدُّب اعتفبدُ هیدرگبُدیگز اس هقبلح پزوبرثزد در هٌيمِ، ثزای پَؽؼ عمز فنبّبی داخلی، عبخ  در ٍ پٌززُ، عتَى ایَاى ٍ ًؼل ػٌَاى یىی چَة ثِ -

 چیٌی ٍ دیَارّبی هحَىِ، اس عٌگ الؽِ اعتفبدُ ؽدُ اع د اًد، لیىي در وزعیتزی اس هقبلح خؾ  ٍ چَة داؽتٍِ نرز ًیش ثبٍرَد ایٌىِ ًمؼ ووزًگ عٌگ -
 اع دپَؽؼ عمز داالى ٍ عزدرّبی ٍرٍدی ٍ تشلیٌبت، نرز وبرثزد داؽتِ -

 فنبّبی اًتمبلی
ؽٌبعی هؼوبری ایي اع د ّوچٌیي در گًَِچَى ایَاى ٍ هْتبثی ثْزُ گزفتِ ؽدُای ّنزوشی حیبه اس فنبّبی ٍاعيِدر هحل اتقبل فنبّبی ثغتِ درًٍی ثِ فنبی ه

 ؽَدهزاتت دعتزعی ٍ رػبی  هحزهی  درًٍی دیدُ هیهٌظَر رػبی  علغلِ رٍعتب چزخؼ فنبیی در ٍرٍدی تَعو داالى، ّؾتی ٍ یب ّز دٍ ثِ

گزایی ٍ درٍى
 هحزهی 

 گیزی اس ػولىزد هقبلح عبختوبًی عٌگیي ؽزایو حزارتی فنبّبی داخلی را وٌتزل ًوَددتَاى ثب ثْزُعزد وَّغتبًی هیدر اللین  -
 اع د ّبی حیبه هزوشی ثب اعتمزار ثٌب در عِ ٍ یب چْبر رجِْ حیبه اعتفبدُ ؽدُ ّبی رٍعتب اس فزمدر تزویت فنبیی خبًِ -

 فزم ٍ ٌّدعِ حیبه
 ای ثزخَردار اع دوٌد اس فزم خبلـ ٍ یىپبرچِولىزدی ٍ ارتجبىی هْوی ثیي عبیز فنبّبی خبًِ ایفب هیحیبه خبًِ وِ ًمؼ ػ -
هبیی در ایي اللین ًیش ربًوبیی فنبّبی سیغتی اّبلی خبًِ در ىجمِ ثبال ٍ فنبی ًگْداری دام در ىجمِ سیزیي، ػرٍُ ثز تفىیه ایي دٍ ػزفِ، ثبػج ایزبد تؼبدل د - 

 اًددؽدُ

ویت فنبیی تز
 ّبی رٍعتب خبًِ

 ثب ربًوبیی فنبّبی سیغتی اّبلی خبًِ در ىجمِ ثبال ٍ فنبی ًگْداری دام در ىجمِ سیزیي

 حفظ ٍ اًتمبل حزارت
 ّبی هیتلز نى اع دوبررفتِ در هؼوبری رٍعتب ثزای رلَگیزی اس اترف حزارت عبختوبى در لغو افَل ثِ -
 ٍپش ٍ یب حتی حیَاًبت، عبختوبى گزم ؽَددثب اعتفبدُ اس گزهبی ًبؽی اس حنَر افزاد، پی  حد هوىي ترػ ؽدُ ثِ ؽىل ىجیؼی تب -

 .ضذُ ٍ کارتزدّای آى در هسکي رٍستایی. هٌثع: ًگارًذگاىآٍرد استفادُهصالح تَم. 4ج 
 

 .ی کارکزدی ضاخص ّای کالثذی رٍستای کَضکی سفلیالگَ ّا. 5ج 
 

69 



 
رُ 

وا
ض

17
1

 
♦ 

ییش
پا

 
99 

♦
  
 

 رٍعتبیی، ثٌیبد هغىي اًمرة اعرهی، تْزاىد
(، راسّبی هؼوبری رٍعتبیی، هغىي 5930اوزهی، غرهزمبد ) -

 د21-41، فـ 595ٍ هحیو رٍعتب، ؽوبرُ 
راثاازی، ػغااىزی ،ؽااْبة ؛سادُػجاابط ،افاافزػلاای ؛نثاازٍى -

(، ارسیبثی تفییزات عبختبر هؼوابری هغاىي ٍ   5931اثبفل د )
هااَردی: رٍعااتبی ریاابة ػزفااِ حیاابت در رٍعااتبّب )هيبلؼااِ

، فاـ   513 خزاعبى رمَی(، هغىي ٍ هحیو رٍعتب، ؽاوبرُ 
 د10-91
(، 5914هْادیبر ٍ ّوىابراىد )    ؛دادخَاُ ،ندریبًَ ؛نلپبگًٍََلَ -

هحود افغزی ٍ ّوىبراى، ًؾز فنب، هؼوبری ثَهی، تزروِ ػلی
 تْزاىد

ػلااید  ؛یاادلبر ،هحودرمااب ؛پااَررؼفز ،هبراادُ ؛پَررٍحاابًی -
ریشی گزدؽاگزی رٍعاتبیی ثاب   (، اّداف، اروبى ٍ ثزًبه5931ِ)

گزدؽاگزی )ًوًَاِ هيبلؼابتی: رٍعاتبی ؽایبدُ،    -تأوید ثز ثَم
ـ 511ؽْزعتبى ثبثل(، هغىي ٍ هحایو رٍعاتب، ؽاوبرُ     ، فا

 د521-503
ّابی ثابارسػ   (، ثْغابسی ثبفا    5913ربم وغزی، هحودد ) -

رٍعتبیی، فزنیٌدی اس  ٌّی  تب ػیٌی ، هغىي ٍ هحیو رٍعاتب،   
 د15-82، فـ 595 ؽوبرُ

(، ًگبّی ثز تٌَع هؼوبری هغىًَی 5918همدم، عبؽبد )ریبحی -
در رٍعتبی تبرییی عازیشد، هغاىي ٍ هحایو رٍعاتب، ؽاوبرُ   

 د11-18، فـ 529
(، درنهدی ثز ؽٌبخ  هؼوابری رٍعاتبیی   5930) سرگز، اوجزد -

 ایزاى، ؽْید ثْؾتی، تْزاىد
ّبی هؼوابری هغاىي   (، ؽبخـ5914پَر، هحغيد )عزتیپی -

 د49-12، فـ 22 رٍعتبیی در ایزاى، ٌّزّبی سیجب، ؽوبرُ
ؽٌبعی هؼوبری رٍعتبیی (، نعیت5911پَر، هحغيد )عزتیپی -

 ىدعَی عىًَتگبُ هيلَة(، ؽْیدی، تْزا )ثِ
(، پدیدارؽٌبعی هغىي رٍعتبیی، 5930پَر، هحغيد )عزتیپی -

 د9-54، فـ 599 هغىي ٍ هحیو رٍعتب، ؽوبرُ
اففْبًی، گیتی؛ هیزساػلی، هحود ٍ عابدیي، حغایيد   فرحی -
(، ثزرعی ٍ تحلیل احزات ىزح ثْغبسی هغىي ثز الگَی 5931)

ثَهی هغبوي رٍعاتبیی )هيبلؼاِ هاَردی: دّغاتبى عاليبًؼلی   
، 518تبى گٌجدوبٍٍط(، هغىي ٍ هحایو رٍعاتب، ؽاوبرُ   ؽْزع
 د505-551فـ 

(، ثزرعای اللیوای اثٌیاِ عاٌتی ایازاى،   5930لجبدیبى، ٍحیدد ) -
 داًؾگبُ تْزاى، تْزاىد

ـ   5931یگبًاِ ٍ ّوىابراىد )   هحودی - ّابی   (، تحلیال ؽابخ
التقبدی هؤحز در تحَالت وابروزد هغاىي رٍعاتبیی )هيبلؼاِ   

لَ، ؽْزعتبى سًزبى(، هغىي ٍ هحیو هَردی: دّغتبى غٌی ثیگ
 د91-44، فـ 510 رٍعتب، ؽوبرُ

(، ثزرعی ًمؼ اللاین ٍ   5932هَحد، خغزٍ ٍ فتبحی، وبٍُد ) -
دّی فزم عبسُ هغىي رٍعاتبیی اعاتبى فابرط،   هحیو در ؽىل
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