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 وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی ٚ وبسؿٙبػی ػٕشاٖ 1ٔزیذ تٛاٍ٘شصٔیٗ

 

 

 چکیذُ

التلبدی ٚ اص ٕٞٝ  دس ؿٟشٞب ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ ثبالی ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ اػتمشاس ثؼیبسی اص تبػیؼبت ٚ اثضاسٞبی

)عجیؼی ٚ ٚلٛع ثالیبی عجیؼی ٚ  تٟذیذات ٟٔٓ تش رٕؼیت صیبدی وٝ دس آٖ ٞب ػبوٗ ٞؼتٙذ، دس كٛست ثشٚص

 .دچبسكذٔبت ٔبِی ٚ رب٘ی لبثُ تٛرٟی ٔی ؿٛ٘ذ (ا٘ؼبٖ ػبص 

ثبصعشاحی ٔیتٛا٘ذ ساٜ حّی ٔتٙبػت ٚ فشاٌیش ثشای اػتفبدٜ ٔزذد ٚچٙذ ٔٙظٛسٜ اص ثبفتٟبی تبسیخی ٚ فشػٛدٜ 

 ؿٟشی ثبؿذ وٝ ثب اٞذاف ریُ ثىبس ٌشفتٝ ؿٛد، 

دٚثبسٜ آٟ٘ب دس  خّك فضبٞبی رذیذ ثب حفظ ٚیظٌی ٞبی اكّی ٚ اسصؿی ثبفت لذیٓ ٚ خّك خاللب٘ٝ -

ٚ اكَٛ پذافٙذ غیش وبِجذٞبی رذیذ )٘ٛآٚسی(، ٔتٙبػت ثب ٔىبٖ ٚ ٘یبص سٚص ثب اػتفبدٜ اص تزشثیبت ٌزؿتٍبٖ 

 ثشای پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبصٞبی حبَ ٚ آیٙذٜ ٔی ثبؿذ.ػبُٔ 

اػتفبدٜ چٙذ ٔٙظٛسٜ ) وبسثشی ( اص ٔىبٖ ثبفتٟبی لذیٕی ٚ فشػٛدٜ ٚ ایزبد فضبٞبی ؿٟشی تفشیحی ،   -

 تٛسیؼتی، ٌشدؿٍشی. 

ایزبد فضبٞبی أٗ ثب اػتفبدٜ اص ظشفیت ٔٙبػت ٔىبٖ تبسیخی ٚ لشػٛدٜ ) ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی ( رٟت   –

 ص ثحشاٖ دس ؿٟش ٔیجبؿذ. دس ؿشایظ ٚالؼی ثؼذ ا ات ٚ ثالیبی عجیؼیتٟذیذ٘بؿی اص وبٞؾ آػیجٟبی 

اػتفبدٜ  ) تزشثٝ (اعالػبت ٚ  دادٜ ٞبپظٚٞؾ حبضش اص ٘ٛع وبسثشدی وٝ اص تحمیك وتبثخب٘ٝ ای ثشای ٌشدآٚسی 

 ؿذٜ ٚ سٚؽ تزضیٝ ٚ تحّیُ، ثب سٚیىشد ٔٛسد پظٚٞی تبسیخی اػت. 
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 هقذهِ

دس عَٛ تبسیخ ثـش، وٕتش ػبِی سا ٔی تٛاٖ یبفت وٝ رٍٙی یب ثالیبی عجیؼی دس ٘مغٝ ای اص رٟبٖ ثٝ ٚلٛع 

٘پیٛػتٝ ثبؿذ. حتی ثب ٚسٚد ثـش ثٝ دٚساٖ ؿىٛفبیی ٚ پیـشفت ٘یض ایٗ سٚ٘ذ ٘ٝ تٟٙب وبٞؾ ٘یبفتٝ ثّىٝ ثٝ 

ٚػیّٝ كٙبیغ ا٘ؼبٖ ػبص سٚ ثٝ فضٚ٘ی یبفتٝ، اص ایٗ سٚ ؿٙبخت ساٜ ٞبیی رٟت وبٞؾ آػیت پزیشی دس ثشاثش 

تٟذیذات ٔختّف أشی ضشٚسی اػت وٝ ٔب سا ٚاداس ثٝ ثشسػی اثؼبد ٔختّف پذافٙذ غیشػبُٔ ٚ ؿٟشػبصی وٝ 

 وٙذ. داسای ٔجبحج ٚ صٔیٙٝ ٞبی وبسثشدی ثؼیبسی اػت رٟت حفظ دػتبٚسدٞب ّٔضْ ٔی

ٔٛلؼیت اػتشاتظیىی ٚ رغشافیبیی اػت وٝ ثذِیُ  ؿیشاصاص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثؼیبس ٟٔٓ ثشای ثشسػی ٔٛسدی ؿٟش 

ػبختٕبٟ٘ب ، ٚضؼیت ٔؼبثش ٚ اص ثبفت ٔتشاوٓ ؿٟشی، ٔمبٚٔت پبییٗ ثؼیبسی ، ٕٞزٛاسی ثب ٌؼّٟبی ٔتؼذد

ضٕٗ ایٙىٝ آتؾ ػٛصی ٘یض پغ اص پتب٘ؼیُ ٚلٛع تٟذیذات سا داسد  ،وٕجٛد أىب٘بت ٚ تزٟیضات أذادسػب٘ی

 .لبثُ تٛرٝ اػت ، بِمٜٛ ایؼت وٝ ٕٞٛاسٜ ٔحتُٕ ثٛدٜخغش ثحبدحٝ 

ٚ خّك خاللب٘ٝ دٚثبسٜ  لذیٓ ٚ اسصؿی ثبفت، خّك فضبٞبی رذیذ ثب حفظ ٚیظٌی ٞبی اكّی ثبصعشاحیٞذف اص 

تزشثیبت ٌزؿتٍبٖ ثشای  اػتفبدٜ اصٔتٙبػت ثب ٔىبٖ ٚ ٘یبص سٚص ثب  آٟ٘ب دس وبِجذٞبی رذیذ )٘ٛآٚسی(،

 ٘یبصٞبی حبَ ٚ آیٙذٜ ٔی ثبؿذ.  ٍٛیی ثٝپبػخ

سَال اصلی کِ در ایٌجا رّي ّا را بِ خَد هشغَل هی کٌذ ایي است کِ چگًَِ هی تَاى شْرّا  -

  تْذیذات ایوي ًگِ داشت؟ایي را در برابر 

ٍ ایجاد فضاّای اهي  پذافٌذ غیر ػاهلآیا بازطراحی بافتْای تاریخی، با رٍیکرد سَال فرػی:  -

جْت کاّش آسیبْای حَادث در شرایط ٍاقؼی بؼذ از بحراى اهکاى اجرا دارد ٍ چِ تاثیری بر 

 زًذگی شْرًٍذی دارد ؟

 

  پیشیٌِ -1

ٖ أشی عجیؼی ٚ ثٝ حفبظت اص ػىٛ٘تٍبٜ ٞب دس ػشاػش رٟبٖ ٚ دس ادٚاس ٔختّف صٔب٘ی دس ثیٗ تٕبٔی ٔشدٔب

ٔشدْ ػؼی ٔی وشد٘ذ ثب اثضاس ٚ عشح  اص تبسیخ ثٝ فشاخٛس تٟذیذاتی وٝ ثٛدٜدس ٞش ثشٞٝ . جبؿذ٘ٛػی غشیضی ٔی

ٔختّفی ثٛدٜ ٚ اص حٛادث عجیؼی ٌشفتٝ  تٟذیذات ا٘ٛاع. ٞبی دفبػی وٝ داؿتٙذ ػىٛ٘تٍبٜ خٛد سا ایٕٗ وٙٙذ

ْ سا ثٝ ٔی افتبد ؿٟشٞب ٚ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب ٚ دس حبِت وّی ایٕٙی ٚ أٙیت ٔشد تب رًٙ ٞبیی وٝ ثیٗ افشاد اتفبق

ٚ  ٔختّف  ٚ ٕٞٛاسٜ ٔٛسد ٞزْٛ الٛاْ ایٗ لبػذٜ ٔؼتخٙی ٘جٛدٜ  ؿٟشٞبی ایشاٖ ٘یض اصت. خغش ٔی ا٘ذاخ

ِزا ایشا٘یبٖ ٟٕٔتشیٗ ٚ ثٟتشیٗ الذأی وٝ ثشای خٙخی وشدٖ تٟذیذات ا٘زبْ  ت،لشاس ٔی ٌشفعجیؼی   حٛادث

ؿٟشٞب . ثبتٛرٝ ثٝ ػٛأُ دفبػی ثٛدٚ ؿٟشػبصی داد٘ذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس دادٖ ٔىبٖ یبثی ؿٟشٞبیـبٖ  ٔی
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اص ٚضؼیت  .ثٛد٘ذ دس ٔٙبعمی اػتمشاس ٔی یبفتٙذ وٝ ثب تىیٝ ثش ٔحیظ ٔٙغمٝ ثٝ ساحتی لبثُ دفبع ٔی الٔؼٕٛ

ٞبی پشآة -ؿٟشٞب ٚ یب دطٞبی ثبػتب٘ی ثش ٔی آیذ وٝ آٖ ٞب ثش سٚی وٜٛ ٞبی كخشٜ ای ٚ دس وٙبس سٚدخب٘ٝ

اص ؿٟش دس ثشاثش تٟذیذات  ثشای دفبع ...ٚ حلبس ٞب ٚ خٙذق ٞب ٚ ػبخت لّؼٝ ٞب . احذاث ٔی ؿذٜ ا٘ذ

دس  دس ادٚاس ٔختّف ثٛدٜ اػت وٝ ٞش یه ثٝ ٘ٛثٝ خٛد دس ایزبد أٙیت ثشای ٔشدْ الذأبت ایشاٖ ٔزٕٛػٝ

ؿٟشٞب ٟٔٓ ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ ایٗ ٘تیزٝ حبكُ ٔی ٌشدد وٝ ایشاٖ اص رّٕٝ وـٛسٞبیی ثٛدٜ وٝ ثٝ  داخُ

 .تٛرٝ وشدٜ اػت پذافٙذ غیش ػبُٔ

  

 هَضَع  ٍ ضرٍرت طرح -2

تٍی تبسیخی پیٛػ ص٘ذٌی ٔی وٙذ ٚ دس عی دٚساٖ سؿذ، تغییش ٚ ؿٟش تجّٛس تبسیخ ٚ ارتٕبػی اػت وٝ دس آٖ 

. ثؼیبسی اص ؿٟشٞب داسای ثخؾ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ اص عشیك ایزبد پیٛػتٍی فشٍٞٙی خٛد سا حفظ ٕ٘ٛدٜ اػت

د. ایٗ ثخؾ ٞب ػٕٛٔب رضء الیٙفه ربرثٝ ؿٟشی ٔحؼٛة ثش ٔی اٍ٘یضی اص ٔىبٖ ٚ ٞٛیت سا حؼ ،ٚ تبسیخی

اص آ٘زب وٝ ثخؾ ٞبی ؿٟشٞب اػت. ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ویفیت ثلشی ٚ وبسثشی آٟ٘ب ، ػٙلش ٟٕٔی دس ٔٙظش ٚ ٞٛیت 

تبسیخی ٔؼٕٛال دس ثخؾ ٞبی ٔشوضی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ، احیبی آٖ ، ثخـی اص احیبی وُ ؿٟش خٛاٞذ ثٛد. ؿٟش 

َٛ تبسیخ ٕٞٛاسٜ تلٛیشی پیٛػتٝ ثش ٔجٙبی لبٕ٘ٛ٘ٙذی ص٘ذٌی ارتٕبػی ـ فشٍٞٙی ثٝ ربی ایشا٘ی دس ع

ٌزاؿتٝ اػت. ػبختبس ؿٟشٞبی وٟٗ ایشا٘ی ثیبٍ٘ش ٚرٛد ٘ظبٔی اػتٛاس دس ػبصٔبٖ فضبیی ٚ ػّٕىشد آٖ 

ذیٍش، تبسیخی اػت وٝ دس وٙبس یى -ٞبػت. ػبختبس اكّی  ایٗ ؿٟشٞب، داسای ٟٔٓ تشیٗ اسصؽ ٞبی فشٍٞٙی 

اص ٔىبٖ ٞبیی وٝ ٔی تٛا٘ذ ثبس حیبت رٞٙی ٚ خبعشٜ ای ٚ  تبسیخ ؿٟش سا ثٝ ٕ٘بیؾ ٔی ٌزاس٘ذ،ػیش تحٛالت 

 ِزا ضشٚست پشداختٗ ثٝ ایٗ ٔمِٛٝ ثذالیُ صیش ٟٔٓ ٔیٕٙبیذ:  تمٛیت ٕ٘بیذ.سا ؿٟش 

ایٗ ٔحذٚدٜ ٞب دس ؿٟشٞبی ایشاٖ اكّی تشیٗ ػٙلش ػبختبسی ؿٟش اػت، وٝ اصیه ػٛ ٘مؾ ٔفلُ  -1

ارتٕبػی اػت ٚ اص ػٛی دیٍش ٔىب٘ی اػت ثشای دسن  –استجبعی دٚ ػبخت ٔتفبٚت فضبیی 

 ٔـتشوبت ؿٟشٞب، وؼت ٞٛیت ارتٕبػی ٚ حجت خبعشٜ رٕؼی اص ؿٟش.

یظ ؿشاداسد ٚ لشاسٚ ؿشائظ رغشافیبئی اػتشاتظیه یض اغّت ؿٟشٞبی ایشاٖ سٚی ٌؼّٟبی فؼبَ صِضِٝ خ -2

وٝ اغّت ٔشٌجبستش اص خٛد آٖ اػت دٚس اص رٞٗ ٘یؼت. رٕؼیتٟبی  حٛادث ٚ ثالیبثٛرٛد آٔذٜ پغ اص 

ٔیّیٛ٘ی، خیبثبٟ٘بی ثبسیه، ثبفتٟبی فشػٛدٜ ٚ ویفیت پبییٗ ػبخت، ؿجىٝ ٞبی تبػیؼبتی ) آة، 

 ٞؼتٙذ. حبدحٝذٔبت ایزبد یه ثحشاٖ پغ اص ٌبص، ثشق، تّفٗ ٚ ... ( دسٞٓ تٙیذٜ ٚ ػشدسٌٓ ٍٕٞی ٔم

آ٘چٝ وٝ دس  .دس عَٛ تبسیخ ثٝ ؿٟشٞبیی ثشٔیخٛسیٓ وٝ ثبسٞب ٚیشاٖ ؿذٜ ٚ دٚثبسٜ ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ -3

ػبُٔ دفبػی دس ٚسای ٘مؾ ٞبی دیٍش اػت، تب ربیی وٝ تىبُٔ ٚ  ایٗ حٛادث لبثُ تٛرٝ اػت ٘مؾ

دفبع اص عشیك ؿٟشػبصی دس ثشاثش تٟذیذات ثب  ٚثمبی ثٙیبد ؿٟش ٔجتٙی ثش ػّٕىشد دفبػی آٖ ثٛدٜ 

دس ٘تیزٝ ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ تشیٗ سٚؽ .ٞبی صیؼتی ٕٞٛاسٜ ػزیٗ ثٛدٜ اػت ؿىُ ٌیشی ٔزتٕغ

اص ایٗ سٚ پشداختٗ ثٝ ٔفبٞیٓ  .دفبع، عشاحی ٚ ؿىُ ٌیشی كحیح ٔزتٕؼٟبی صیؼتی ٔی ثبؿذ

ثٝ ٘تبیذ وبسثشدی دس ایزبد ؿٟشٞبی ٔی تٛا٘ذ ٔٙزش  ثٙیبدی ٟٔٙذػی ؿٟشػبصی ٚ پذافٙذ غیش ػبُٔ،

دس ٍ٘بٞی والٖ ثٝ ؿٟشٞب، آ٘چٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبسٞبی اكّی دس ٞذایت عشاحبٖ ٚ ثش٘بٔٝ  .ایٕٗ ٌشدد
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  پزیشی آػیت ٟب،تٛاٖ ثب تغییش آ٘لشاس ٌیشد، ٔی سیضاٖ ؿٟشی دس حٛصٜ پذافٙذغیشػبُٔ ثبیذ ٔٛسد تٛرٝ

 .ٚ تّفبت سا دس تٟذیذات وبٞؾ داد

خبف، ثب تّفیك ثبفتٟبی ؿٟشی لذیٓ ٚ رذیذ وٝ ؿبُٔ أبوٗ تبسیخی ٚ فشٍٞٙی ٔىبٟ٘بی ثبصعشاحی  -4

فشٍٞٙی  -ػالٜٚ ثش ٔؼشفی ٞشچٝ ثیـتش اسصؿٟبی تبسیخیٔیتٛا٘ذ ٚارذ اسصؽ ٚ ثب ٞٛیت ثبؿذ 

ٔشدٔبٖ ٚ تزشثٝ ٞبی ٌزؿتٍبٖ ایٗ ٔشص ٚ ثْٛ ثٝ رزة ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ سٚ٘ك تٛسیؼٓ ٚ ثبصعشاحی 

دس حٛادث عجیؼی ٚ تٟذیذات  ٘بؿی اصت ایزبد فضبٞبیی أٗ ثشای وبٞؾ آػیجٟبی رٟ آٖ  ٔزذد

 دس آٖ ٔٙغمٝ ؿٛد. ؼی پغ اص ثحشاٟ٘بؿشائظ ٚال

 

 ( هباًی ًظری) هفاّین بٌیاًی -3

 پذافٌذ غیرػاهل  -3-1

صیؼتی  اػت وٝ ثىبسٌیشی آٟ٘ب دس عشاحی ٚ ػبخت تبػیؼبت ٚ ٔزتٕغ ٞبی ٔزٕٛػٝ تذاثیش ٚ عشحٟبیی

ثٝ ػالح ٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ ثٝ كٛست  ٔزٕٛػٝ سا دس صٔبٖ ثحشاٖ حتی إِمذٚس ثذٖٚ ٘یبصتٛاٖ دفبػی 

ثحشاٖ سا وبٞؾ ٚ أىبٖ ثبصػبصی ٔٙبعك آػیت دیذٜ سا ثب ٞضیٙٝ وٕتش ٚدس  خٛدثخٛد افضایؾ دادٜ، پیبٔذٞبی

 .صٔبٖ وٛتبٞتش فشاٞٓ ٔی ٕ٘بیذ

 کیفیت ٍ هفَْم آى  -3-2

یظ ٚ ٔٙبػجت ٞبی ٔختّف، ٔؼب٘ی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثٝ خٛد ٔی ٌیشد. ایٗ ویفیت ٔفٟٛٔی پیچیذٜ اػت وٝ دس ؿشا

ٔفْٟٛ دس وّیٝ صٔیٙٝ ٞبی ٔشتجظ ثب ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٚ وبسؿٙبػبٖ ٞش سؿتٝ ٔؼبئُ ٚ 

 پذیذٜ ٞبی ٔشتجظ ثب ویفیت سا ثب تٛرٝ ثٝ ثؼتش ٚ حبِت آٖ تفؼیش ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ.

یىی اص ذفٕٙذ اػت، پغ ویفیبت ٚ ٚیظٌیٟبیی ٘یض داساػت، وٝ ىٝ عشاحی ٞش ٔىب٘ی ٞثب تٛرٝ ثٝ ایٙ

سٚیىشدٞبی پذیذ آٔذٜ دس صٔیٙٝ تىٕیُ ٔفْٟٛ ثبصعشاحی، استمبی ویفیت ٔحیظ ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذ اػت. ایٗ 

ٚ٘ذاٖ ٔب٘ٙذ، شسٚیىشد ثب ٍ٘بٞی ثٝ اٞذاف وبِجذی ٚ وبسوشدی ٔحیظ ثشای پبػخ ثٝ ٘یبصٞبی ویفی ٚ سٚا٘ی ؿٟ

ٚ أٙیت ارتٕبػی ثشای  ، ایٕٙیٞٛیت، تٛلؼبت ػبْ، ٔـبسوت ػٕٛٔی، اسصؽ ٞبی فشٍٞٙیتؼّك خبعش، 

، یبفتٗ ٚ تشویت ػٙبكش ٚ ِٔٛفٝ ٞبیی اػت وٝ ثتٛا٘ٙذ دس ٞذف تىٕیُ ٔفْٟٛ ثبصعشاحی ثٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت.

ػبصی ٔٙبػت یه ػبختبس ثٝ ٚحذت ثشػٙذ ٚ ویفیت ٞبی ٔٛسد ا٘تظبس سا ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ ایزبد ٕ٘بیٙذ. 

 ٔحیظ ٞبی ؿٟشی ثٝ ٚیظٜ ثب تبویذ ثش ثب ویفیت ػبصی فضبٞبی ؿٟشی ٔؼئّٝ ای وبٔال رذی اػت،

 

   بازطراحی -3-3

٘یض ٔی ثبؿذ وٝ دس ٚالغ ثٝ « تزذیذ ٘ؼُ ثب استجبط ثٝ ٌزؿتٝ ٚ ػش ثشآٚسدٖ ثشای آیٙذٜ » ایٗ ٚاطٜ ثٝ ٔؼٙبی 

ؿخلیت ٚ ٞٛیتی ٔؼتمُ ٔی ثبؿذ.  ٌٛ ایٙىٝ ایٗ الذاْ خٛد داسای ،ٔؼٙبی ٘ٛ ؿذٖ ٚ ثٝ سٚص ؿذٖ ٔی ثبؿذ

آٟ٘ب ٚ وؼت ٞٛیت ٔؼٕبسی ثشای آیٙذٜ رٟت  ػبصیثبصثب اتىبء ثٝ ٌزؿتٝ ٞب ثشای ثبصعشاحی ضٕٗ ٘ٛ ثٛدٖ، 
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ٚ ی ایزبد ٚضؼیتی پبیذاس ٍ٘شؿی ٕٞبًٞٙ ٚ ٌؼتشدٜ ٚ الذأی اػت وٝ دس پعشاحی ثبص آصاد صیؼتٗ ٔی ٍ٘شد.

اػتفبدٜ  اصآٖ دس ؿشایظ ٚالؼی ثؼذ اص ثحشاٖ ثالیببی أٗ ثشای وبٞؾ آػیجٟبی حٛادث عجیؼی ٚفضبٞػبخت 

  ٔیـٛد.

 ٚیظٌی اكّی ایٗ ٘ٛع سٚیىشد ثٝ ثبفت ٞبی ؿٟشی ػجبستٙذ اص : 

  تٛرٝ ثٝ ٔٙبفغ ٔبِی ٚ التلبدی دس پشٚطٜ ٞبی ؿٟشی ثب ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ساػتبی ایزبد ٔشاوض

ٚ وبٞؾ آػیجٟبی ثؼذی دس ؿشایظ ٚالؼی پغ اص ثحشاٖ ثغٛسیىٝ وُ ٔزتٕغ ٞبی ا٘ؼب٘ی أٗ 

 ٔٙبعك ٔٛسد آػیت ٘یض وبٔال تحت تبحیش لشاس ٌیش٘ذ . 

  ٝتجذیُ آػیجٟب ثٝ ٘مبط لٛت رٟت تشٔیٓ ٚ استمبی ویفیت ص٘ذٌی ؿٟشی اص عشیك ثٟجٛد ٚ تٛػؼ

ٔٛحش ثشای ثبصعشاحی  ٚیظٌی ٞبی ٔٙحلش ثٝ فشد یه ٔىبٖ ٚ ٔشدْ آٖ ٚ ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ ٚػیّٝ ٞبیی

ٔٙبعك فشػٛدٜ ٚ ٘ب ثؼبٔبٖ ٚ آػیجذیذٜ دس ٔمبْ اٞذافی راتی ثٝ ؿىُ ٌؼتشدٜ ای وٝ دس پشٚطٜ ٞبی 

 ثبصعشاحی  ٔغشح ٚ ارشا ؿٛ٘ذ.  

  حفظ ػبختبس تبسیخی ٔٛرٛد ٚ تبویذ ثش تزذیذ حیبت وبسوشدی ایٗ ػٙبكش ٚ ٕٞچٙیٗ سٚ٘ك ثخـی

 ثٝ فؼبِیت ٚ ػىٛ٘ت. 

  تٛرٝ ثٝ ٘مؾ ٔحیظ تبسیخی دس فشآیٙذ تٛػؼٝ پبیذاس، ؿٙبػبیی ظشفیت ٞبی ٔحیغی ٚ ٔذیشیت

 تغییش ٚ تبویذ ثش ثبصعشاحی التلبدی. 

  ث فشٍٞٙی ثب سٚیىشدی ٘ٛیٗ، ثٝ تٛػؼٝ ضٕٗ احتشاْ ثٝ ٔحیظ تبسیخی ٚ تالؽ ثشای حفبظت اص ٔیشا

خذٔبت، استمبء صیش ػبخت ٞب، تزٟیض لّٕشٚ ػٕٛٔی، ٘ٛػبصی ػشكٝ ٞبی ٔٛرٛد ٚ ثبصػبصی ٚ تٙٛع 

 ثخـی ػّٕىشدی ٔی پشداص٘ذ.

ثبصعشاحی ٚلتی ٔٛفك اػت وٝ حیبت ارتٕبػی، التلبدی ٚ ٔحیغی ثٝ یه ٔٙغمٝ ثبصٌشدا٘ذٜ ؿٛد. ایٗ ػُٕ  

ٟ٘ب، تمٛیت تلٛیش ٚالؼی رٛأغ ٚ ٔٙزش ثٝ خّك دٚثبسٜ ٔىبٖ ٞبی رزاة پبیذاس ٚ ایزبد ثبػج تغییش ؿىُ ٔىب

دس ؿشائظ ٚالؼی ثؼذ اص ثحشاٖ ٔیـٛد. سوٗ  ثالیبوبٞؾ اػیجٟبی حٛادث عجیؼی ٚ  فضبٞبی أٗ رٟت

 اػبػی دس ایٗ فؼُ، اػتفبدٜ ٔزذد اص ػبختبسٞبی تبسیخی ٚ خّك فضبٞبی رذیذ ٚ تٛرٝ ثٝ حفظ اسصؽ ٞبی

فشٍٞٙی، حفظ حشٚت ٞبی ثٛٔی ٚ تبسیخی ٚ حفبظت اص ثبفت ٞبی اسصؿٕٙذ ٔشاوض ؿٟشی اػت، وٝ ثٝ ػٙٛاٖ 

 ٟٔٓ تشیٗ ٔحشن تٛػؼٝ ؿٟشی ٔذ ٘ظش لشاس ٔیٍیشد. 

 

 (: ضشٚست ) تجربِ -3-4

 ثبؿذ ٚاص سٚؽ ػّٕی پیشٚی ٔی اعالػبت اسصؿٕٙذ ٚ وؼت ؿذٜ وٝ ٔجتٙی ثش یبفتٝ ٞب ٚ اعالػبتٟبی لجّی

 ٞش آیٙذٜ وٝ ٘یؼت تشدیذی ا٘ؼبٖ ٕٞٛاسٜ دس عَٛ ص٘ذٌی ثب احؼبع ٘یبص ثٝ تزشثیبت الذاْ ٔیىٙذ. وٙذ.

ػّٕی  ٞبی ویفیّت ٚ ٘حٜٛ وبسثشد آٟ٘ب اػت وٝ دس صٔیٙٝ ،ػبت ٚ آٔٛختٝ ٞبی تزشثی آٖ ربٔؼٝثٝ اعال  ربٔؼٝ

اصآٖ ثٝ ٞب صٔیٙٝ  تٕبْدس خٛدٚ تزشثٝ  اعالػبتا٘ؼبٖ ػؼی وشدٜ ثب افضایؾ  ٚ ػّٕی ثىبس ثشدٜ ٔی ؿٛد.

، یه اِضاْ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. تزشثٍٕٝٞبْ ؿذٖ ٚ اػتفبدٜ اص اعالػبت یب  .ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اػتفبدٜ وٙذ ؿىُ
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 دا٘ؾ ٞبی پیـشفت ػٕٛٔی، دا٘ؾ ػغح ثٝ ثؼتٝ ارتٕبػی، ص٘ذٌی فشایٙذ دس تزشثٝ إٞیت ٔیضاٖ ٚ تأحیش

 وٙذ. اػت وٝ ربٔؼۀ احؼبع ٔی ٘یبصی ٚ رٟب٘ی
  

 رٍاًشٌاسی هحیطی -3-5

 ثٝ ػمیذٜ اػت.ٚتبحیش ٚ تبحش آٟ٘ب ثش یىذیٍش  ٔحیظ اعشافـبٖ ثیٗ ٔشدْ ٚ استجبطسٚا٘ـٙبػی ٔحیغی ٔغبِؼٝ 

سٚا٘ـٙبػی ٔحیغی ثب ؿبخٝ اكّی سٚا٘ـٙبػی تفبٚت داسد صیشا ثٝ ٔحیظ فیضیىی سٚصٔشٜ (Gifford) ریفٛسد

یمٟب ٚ فشضیبت سا فشاٞٓ ٔی آٚسد وٝ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٔب دس ٔی پشداصد. ایٗ ػّٓ چبسچٛثی اص ٘مغٝ ٘ظشات، تحم

ثٝ عٛس ّٕٔٛع ٚ ٔحؼٛع ٔی تٛاٖ  ثُ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیظ اعشاف، وٕه وٙذ.دسن ثٟتشی اص سٚاثظ ٔتمب

دس ؿىُ ٌیشی احؼبع اسصؿٟب ٚ تٛإ٘ٙذ ػبختٗ ثشای افشاد ٚ  اػبػی یٔـبٞذٜ وشد وٝ ٔحیظ ٘مـ

ػالٜٚ ثش تٛرٝ ثٝ اسصؽ  یؿٟشػبصٔؼٕبسی ٚ ػمیذٜ ثشخی اص وبسؿٙبػبٖ ٝ ث ٌشٟٚٞبی ٔختّف ایفبء ٔی وٙذ.

وبسثشی صٔیٗ، ثبیذ ثٝ اسصؿٟبی احؼبػی، ػبعفی ٚ سٚا٘ی آٖ ٘یض تٛرٝ وٙٙذ. آٟ٘ب ٔؼتمذ٘ذ ثشای ا٘زبْ ایٗ 

. ، ثبیذ سٚاثظ ٚ دیذٌبٟٞبی ٔختّف ٔشدْ سا سارغ ثٝ صٔیٗ ٚ ػبیت پشٚطٜ ثذا٘ٙذعشاحبٖ ؿٟشی ٚ ٔؼٕبسیأش، 

اسصؽ یه ٔحیظ سا دس داؿتٗ أىب٘بتی اص لجیُ  ، وٝثؼٙٛاٖ ٔخبَ ثبصدیذوٙٙذٌب٘ی وٝ حبِت سٍٞزسی داس٘ذ

دس حبِیىٝ وؼب٘ی وٝ دِجؼتٍی ػبعفی ثٝ ٔٙغمٝ داس٘ذ اسصؽ  ،ٔی دا٘ٙذ غیشٜ، دٚچشخٝ ػٛاسی ٚ أٙیت

دػتٝ ػٛٔی ٘یض ٚرٛد داس٘ذ وٝ ٔحُ سا دس خبعشات یب صٔب٘ی وٝ دس آ٘زب ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ٔی ثیٙٙذ. دس ػیٗ حبَ 

ثب سػبیت  ٔیتٛا٘ٙذ ، ٞش دٚ ٌشٜٚ ٚ ٘یبصٞبی آٟ٘ب سا دسن وٙٙذ،عشاحبٖثشای ٞش دٚ ٔٛسد فٛق اسصؽ لبئّٙذ. اٌش 

 وٙٙذ تٛاصٖ ٚ تؼبدَ تلٕیٕبت ثٟتشی سا اتخبر 

 

 فضای شْری  -3-6

چبسچٛة ٞبی ٔتفـبٚت دس آٟ٘ـب اتفـبق    ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ثب فضبٞبیی ػشٚوبس داس٘ذ وٝ ا٘ٛاع فؼبِیت ٞب دس 

 ( فضایی شْر ) ،فضبی ؿٟشی یىی اص ػٙبكش ػـبخت . ٔی افتذ ٚ دس حمیمت ثٝ ایٗ فضبٞب ٔؼٙی ٔی ثخـذ

ؿٛد. ایـٗ   اػت وٝ ٕٞشاٜ ثب تبسیخ یه ّٔت دس ادٚاس ٔختّف ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ، ؿىُ ٔی ٌیشد ٚ دٌشٌٖٛ ٔی

آٖ دػتشػی فیضیىی ٚ ثلشی داس٘ذ ٚ ثؼتشی اػـت ثـشای   فضب، لؼٕتی اص ثبفت ؿٟشیؼت وٝ ػْٕٛ ٔشدْ ثٝ 

فضـبٞبی ؿـٟشی ثؼـتش تؼـبٔالت      (.3: 1381)چشخچیـبٖ،   ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ ثشلشاسی تؼبٔالت ارتٕبػی فؼبِیت

دس ایٗ ٔیـبٖ ثبفـت ٞـبی تـبسیخی      وٝ ٘مؾ اػبػی دس ایزبد ٚ ؿىُ ٌیشی پٛیبیی ؿٟش ٞب داس٘ذ ٚارتٕبػی 

شاحی ا٘ؼب٘ی ٚ ٔشدْ ٚاس، یىی اص ثبسصتشیٗ فضبٞبی ؿـٟشی داسای تؼـبٔالت   ؿٟشٞب ثٝ دِیُ سػبیت اٍِٛٞبی ع

اصلی تریي ػٌصری کِ بِ خلق چٌیي فضاّایی کوک هیی  » ارتٕبػی دس ٞش ؿٟش ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ. 

، ثٙبثشایٗ حضٛس ثیٙٙذٜ ٚ ٚرٛد ٘بظش ثبػج خّك فضبٞبی ؿٟشی ٚ پٛیبیی آٖ ٔـی ؿـٛد.   «کٌذ اًساى است 

فضبٞب ی ؿٟشی ػالٜٚ ثش ایٙىٝ دس ٔشحّٝ ٘خؼت ػجت حفظ ثبفت تـبسیخی ؿـٟش ٔـی     ایزبد ٚ تؼشیف چٙیٗ

ٌشدد، دس ٔشحّٝ ثؼذ ٘یض ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت تمٛیت ٞؼتٝ ی ٔشوضی ؿٟش )وٝ دس ثشٌیش٘ذٜ ی ثبفت تبسیخی ٔی 

ُ ثبؿذ( ٌشدد. اص ػٛی دیٍش ثب ثش٘بٔٝ سیضی دلیك ثشای فضبٞب، ٔی تٛاٖ دس ؿٙبػبیی ٞش چـٝ ثیــتش پتب٘ؼـی   

ایزـبد فضـبٞبی أـٗ ثـشای     دس رٟـت  ٕٞچٙیٗ  ٚٞبی ٔٛرٛد دس ؿٟش ثٝ ٌشدؿٍشاٖ داخّی ٚ خبسری الذاْ 
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اص دس ؿشائظ ٚالؼی پغ اص ثحشاٟ٘ـبی عجیؼـی دس آٖ ٔٙغمـٝ     الیب٘بؿی اص حٛادث عجیؼی ٚ ثوبٞؾ آػیجٟبی 

ثشرؼـتٝ  التلبدی ٚ ثٟذاؿتی دس ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ربٔؼٝ ؿٟشی تـبحیش ػٕـذٜ ٚ ٘مــی     رٟبت ارتٕبػی،

 داسد.

 

 اصَل ٍ ضَابط هذٍى طراحی در بافت تاریخی -3-7

ِضْٚ تٛرٝ ٚ ثٝ وبسٌیشی ٔٙـٛسٞب ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞب دس حٛصٜ ارشا ٚ ثٝ خلٛف دس ثشخٛسد ثب ثبفتٟبی تبسیخی 

أشی ثذیٟی اػت. سػبیت ضٛاثظ عشاحی ٔؼٕبسی دس ثبفت ٞبی تبسیخی دسٖٚ ؿٟشی، ٔٛضٛػی ثؼیبسحؼبع 

ٕٞٛاسٜ ٚ دسعَٛ چٙذدٞٝ ٌزؿتٝ اص ػٛی ٔزبٔغ ثیٗ إِّّی ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفتٝ  ٚ لبثُ تٛرٝ اػت وٝ

ٚ دس ٘تیزٝ آٖ، چٙذیٗ ٚ چٙذ ٔٙـٛس ٚ ثیب٘یٝ ثیٗ إِّّی حبكُ ؿذٜ اػت. ثٝ ػالٜٚ، ٘ظشیٝ پشداصاٖ ثٝ 

ٔٛسد تحّیُ لشاس  تبسیخی ایٗ ٌٛ٘ٝ ثبفت ٞب ٔؼبِٝ سا اص اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ -فشاخٛس ٚ ثب تبویذ ثش اسصؿٟبی فشٍٞٙی

 دادٜ ٚ ٘ظشیبت ربٔؼی سادس ایٗ صٔیٙٝ ٔغشح ػبختٝ ا٘ذ.

 

 ضَابط ٍ دستَرالؼولْای طراحی هؼواری در بافت ّای تاریخی

 ضَابط ٍ استاًذاردّای هذٍى ٍجَُ خاص طراحی

 وبِجذ ٔؼٕبسی-1

 اِف( ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی

 ة( اٍِٛ

 د( ٔٛاد ٚ ٔلبِح

 د( دا٘ٝ ثٙذی

 ٚ( ػشكٝ ٚ اػیبٖ

 رضئیبت ٔؼٕبسیٜ( 

ی( ٕٞبٍٞٙی ثب ٔحیظ 

 عجیؼی پیشأٛ٘ی

تٛرٝ ثٝ صیجبیی ثبفت، ػبدٌی عشاحی دس ػیٗ تٛرٝ ثٝ ٘ظٓ، ٚحذت، استجبط  -

 ٚ ٚاثؼتٍی

 تٛرٝ ثٝ ؿىُ ٚ فشْ ٚ تشویجبت ثٝ وبس سفتٝ دس اثٙیٝ ٚ ثبفت پیشأٛ٘ی آٟ٘ب   -

 تبسیخیِضْٚ حفظ اٍِٛٞبی ٔؼٕبسی ػٙتی دس عشاحی دس ثبفت ٞبی  -

 ٕٞبٍٞٙی ثب ٔحیظ عجیؼی ٚ ٔمِٛٝ صیؼت ٔحیغی ٚ رغشافیبیی -

 تؼبدَ ٕٚٞبٍٞٙی ٚ پشٞیض اص تضبد صیبد -

 ِضْٚ ٔذیشیت تغییش ثب ٌزؿت صٔبٖ -

 ٕٞبٍٞٙی ثب ٔحیظ تبسیخی -

 حؼبػیت ثٝ سیـٝ ٞب -

 

 

 

 پیٛػتٍی ٚ یىپبسچٍی-2

 ویفیت ثخـیذٖ ثٝ ٔحّٝ ٞبی وٟٗ ثذٖٚ دٌشٌٛ٘ی ٞبی اػبػی  -

 اكبِت ٚ ؿخلیت وّی اسٌب٘یضْ ٞبی ؿٟشی ثبیذ ٔٛسد حفبظت لشاس ثٍیشد. -

 فضبیی ٚ ثبصؿٙبخت ؿبِٛدٜ ٞبی آٖ -حفبظت فشاٌیش: ؿبُٔ تحّیُ وبِجذی -

 حفبظت ثٝ ؿىُ صٔیٙٝ ٌشا ) ٕٞبٍٞٙی رذیذ ثب لذیٓ( -

 ٝ دس ثبفت تبسیخیدلت دس ٔضبٔیٗ ٟ٘فت -

 ِضْٚ ایزبدیىپبسچٍی دس ٔتٗ تبسیخی -

 

 

 

 تٛرٝ ثٝ اسصؽ ٞبی ارتٕبػی ٔؼٕبسی ٚ ؿٙبخت حمبیك ٘بؿی اص آٌبٞی ػبٔٝ  -

تٛرٝ ثٝ وبس ٚیظٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی وٝ ٔٙغمٝ ؿٟشی دس عَٛ صٔبٖ ثٝ دػت 

 آٚسدٜ اػت
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 وبسثشی-3

 اِف( ٔؼیـت

 ة( تغبثك ثب ٔحیظ اعشاف

 

ٞبی ٌشدؿٍشی ٚ حفبظتی دس ثبفت ٞب ٚ ٔزٕٛػٝ ٞبی ارشای فؼبِیت  -

تبسیخی ثب احتشاْ ثش ػالیك،   ػٙٗ ٚ خٛاػت ٔشدْ ٔحّی دس رٟت استمبی 

 ػغح ص٘ذٌی آ٘بٖ

 وبسثشی وٝ ثتٛا٘ذ ثخـی اص ٘یبصٞبی خذٔبتی ٔٛسد ٘ظش سا تبٔیٗ وٙذ -

 حفظ ٔٙبػجبت صیؼتی اكیُ ٚ پشٞیض اص تغییشات دػتٛسی-

 ٞبی ٕٞبًٞٙ ثب وبِجذ تبسیخیتٛرٝ ثٝ وبسثشی  -

 تٛرٝ ثٝ اكُ تغییش دس ٘ٛع ٔؼیـت ػبوٙیٗ ثبفت -

 ٕٞبٍٞٙی ثب ٔحیظ ٚ الّیٓ-

 

 

 ؿجىٝ دػتشػی -4

حفظ ٘ظبْ استجبعی ثیٗ ٔحالت ٚ ٔحٛسٞبی حشوتی ؿٟش تبسیخی )ٕٞچٖٛ  -

 ثبصاس ٚ اثٙیٝ ػٕٛٔی( 

 حفظ اٍِٛٞبی ؿٟشی تبسیخی ؿبُٔ ؿجىٝ ٔؼبثش ٚ خیبثبٖ ٞب -

 ٔذیشیت تشافیه ثٝ ربی ٟٔٙذػی تشافیه كشف -

 تبٔیٗ پبسویًٙ ٞب ٚ تٛلف ٌبٜ ٞبی ٔٛلت ٚ دائٕی -

 ٔٙظش ثبفت تبسیخی-5

 اِف( تشاوٓ

 ة( پشاوٙذٌی

 د( خظ آػٕبٖ

 ِضْٚ حفظ پیٛػتٍی دس خظ آػٕبٖ ٟ٘بیی -

 ِضْٚ حغ پیٛػتٍی اص پشػپىتیٛٞبی ٔختّف -

 ػجض ٚ ثبص ایزبد استجبط ثیٗ ػبختٕبٖ ٞب ثب فضبٞبی -

 تٛرٝ ثٝ ػٙت ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٘یشٚی ٔحشوٝ ؿٟشٞب -

 

 ٔبِىیت -6

تـٛیك ٚ ایزبد اٍ٘یضٞی دس ػبوٙیٗ ثٛٔی ثبفت ٞبی تبسیخی رٟت حفظ  -

 اسصؽ ٞبی ثٛٔی ثبفت ٚ رٌّٛیشی اص خشٚد آ٘بٖ اص ثبفت تبسیخی

 تذٚیٗ ٚ تٙظیٓ لٛا٘یٗ ٔتٙبػت دس ساػتبی اٞذاف حفبظت ٚ احیبی ثبفت -

 

 :اّذاف -4

 

 ف کالى: اّذا -4-1

، اػت ٟ٘فتٝ ؿٟش ثغٗ دس ٚ ظبٞش پغ دس وٝ وٙیٓ ٔی سرٛع چیضی ثٝ وٙیٓ ٔی كحجت ؿٟش ٞٛیت اص ٚلتی

 اص یىـی  ثخــذ.  ٔـی  ٞٛیـت  ؿـٟش  ثٝ ٚ ٔی پیٛ٘ذد ٚلٛع ثٝ ؿٟش دس ٞٙزبسٞبیی ٚ سفتبسٞب چٝ اػت ایٗ ٟٔٓ

٘یـض ٔب٘ٙـذ    ؿـٟش ، خبعشٜ ای وٝ دسحبفظٝ ٞب ٔی ٔب٘ذ. اػت خبعشٜ ؿٛد ٔی تؼشیف آٖ ثب ا٘ؼبٖ وٝ ػٙبكشی

ٚ٘ؼُ ثٝ ٘ؼُ ا٘تمبَ ٔـی   ، خبعشٜ ای وٝ ثب حبفظٝ ا٘ؼبٟ٘ب ٔی ٔب٘ذ ٚػیٙٝ ثٝ ػیٙٝاػت خبعشٜ داسای ا٘ؼبٖ

 حفـظ  ثـشای  فمـظ  ٘ٝ اٍ٘یض ٘مؾ فضبٞبی ٚ ػٙبكش ٘مبط، یبثذ ٚ ثٝ ؿٟش ٚ ا٘ؼبٟ٘ب ٞٛیت ٔی ثخـذ. ؿٙبػبیی

ٖ  خبعش تؼّك آ٘بٖ، ٚ ثبصعشاحی حفظ ثب ثّىٝ تاػ ضشٚسی فضب رزاثیت ٝ  ؿـٟشٚ٘ذا  ؿـٟشی  ٞٛیـت  ٚ فضـب  ثـ
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٘بؿـی اص  ٚ ٔیتٛاٖ اص ایٗ ٔیشاث ٌشا٘جٟب رٟت ایزبد فضبٞبی أـٗ ثـشای وـبٞؾ آػـیجٟبی      یبثذ ٔی افضایؾ

 . دس ؿشائظ ٚالؼی ثؼذ اص ثحشاٖ اػتفبدٜ وشد الیبحٛادث عجیؼی ٚ ث

  :(  ساٞجشدٞب ) ّذف کاربردیا -4-2

صٔیٗ اػت ٚ ٞش ثـشی وـٝ    رضء لٛا٘یٗ وشٜثالٞبی ا٘ؼب٘ؼبص  ادث عجیؼی ٚحٛتٛاٖ دسیبفت وٝ،  ٔی ثٝ ٚضٛح

 . ثبیذ آ٘شا تزشثٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٕٞضیؼتی ثب آٖ سا ثیبٔٛصد سٚی ایٗ وشٜ خبوی ص٘ذٌی وٙذ، خٛاٞذ دس ٔی

 دس ت ٚ ثش اػبع ػـٛاثك اػ )حٛادث عجیؼی ٚ ا٘ؼب٘ؼبص ( خیض حبدحٝ ٛرٝ ثٝ ایٙىٝ وـٛس ٔب وـٛسی حبَ ثب ت

ٟٔیت دس یه ٘مغٝ اص وـٛس تزشثٝ خٛاٞذ ؿذ ٚ ثٝ د٘جـبَ خـٛد ٘یـض     ایٗ حٛادثآیٙذٜ ٘یض ٕٞچٖٛ ٌزؿتٝ، 

تٛاٖ پـیؾ   سا ٕ٘ی ایٍٙٛ٘ٝ حٛادثثشایٗ ٌشچٝ ثبؿذ، ثٙب ٞب ٚ تّفبت صیبدی سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ تٛا٘ذ خؼبست ٔی

ْ   تٛاٖ ثب افضایؾ ایٕٙی تأػیؼبت ٚ صیشػـبخت  ثیٙی وشد، ِٚی ٔی ٖ   ٞـب، ٔمـبٚ ٞـب، ثبصػـبصی ٚ    ػـبصی ػـبختٕب

٘ٛػبصی أبوٗ، سػبیت اكَٛ ایٕٙی ٚ اػتب٘ذاسد ػـبصی دسػـبخت ٚػـبصٞب ٚ ٘یـض آٔـبدٌی ٚ ا٘زـبْ الـذأبت        

، احشات آ٘بٖثب ) پذافٙذ غیش ػبُٔ (مٛیت فشًٞٙ ٕٞضیؼتی وُ ت ٚ دس ) پذافٙذ غیش ػبُٔ ( پیـٍیشا٘ٝ ٔٙبػت

 .آٖ سا وبٞؾ داد

 

 اّذاف

 کالبذی اجتواػی اقتصادی زیست هحیطی

رٌّٛیشی اص تخشیت  -

 صٔیٗ

حفظ ٔٙبثغ تبسیخی ٚ  -

 فشٍٞٙی

 ٌؼتشؽ فضبی ػجض -

 ایٕٙی اص ػٛا٘ح -

 

 اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص صٔیٗ -

اػتفبدٜ اصاسصؿٟبی  -

صٔیٗ دس رٟت حفظ 

 ٔٙبفغ ػٕٛٔی

 أٙیت ارتٕبػی -

 وٕه ثٝ ٌشدؿٍشی -

افضایؾ تؼٟیالت ٚ  -

 خذٔبت ػٕٛٔی

ٌؼتشؽ فضبٞبی  -

 رٕؼی

ثٟؼبصی  -

 ثبفتٟب)لذیٓ،رذیذ(

صیجبػبصی ٔحیظ  -

 ؿٟشی

رٌّٛیشی اص رشْ ٚ  -

 رشایٓ

تـٛیك ٔشدْ ثٝ  -

 تؼبٔالت ارتٕبػی

 

 تٛصیغ ٔؼبدَ وبسثشی -

اصتذاخُ  رٌّٛیشی -

 وبسثشیٟبی ٘بػبصٌبس

تـٛیك، تٙٛع ٚاختالط  -

 وبسثشیٟبی ػبصٌبس

حفظ تٙبػت ٔیبٖ  -

 تٛدٜ ٚفضب

تذٚیٗ ٔؼیبسٞبٚ  -

اػتب٘ذاسدٞبی ٔٙبػت 

 وبسثشی

ایزبد ٔحیغٟبی  -

 ٚسصؿی ػٕٛٔی
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 : سخي آخر

ِزا ثبیذ  ، سٚثشٚ ؿذٖ ٚ ص٘ذٌی وشدٖ ثب آٖ اػت،(ؼب٘ؼبص) عجیؼی ٚ ا٘ دثحٛاساٜ تزشثٝ ؿذٜ دس ٔٛسد 

پیـٍیشی یه ضشٚست ٕٞچٙیٗ  ،دس ثیٗ ٔشدْ ایزبد ٚ تمٛیت ؿٛد ) پذافٙذ غیذ ػبُٔ ( ٕٞضیؼتی فشًٞٙ

 ٍآحبد ربٔؼٝ داسد، ته ته ثبٚس لّجی دس ثیٗ  ٚ ٘یبص ثٝ ایزبد یه فشًٞٙ غٙی اػت وٝ ارتٙبة ٘بپزیش

ثٝ ٔؼٙبی  پیـٍیشی ٞٓاِجتٝ . بایذ آًرا تقَیت کرد کَِّشوٌذ است   تذبیر اًساى بْتریي شبکِ

ای ٔخُ ثٓ ٚ غیشٜ ٞٓ حبدحٝ ٞضاس ٘فش دس یه  چٙذیٗٔلٛ٘یت كذ دس كذ ٘یؼت، أب ثٝ ٔؼٙی ٔشي ثیؾ اص 

وٙٙذ ٚ ثشخی ٘ٛػی آٔبدٌی ٚ تٛاٖ  ثشخی ٘ٛػی تشع ٕٞشاٜ ثب ا٘تظبس سا تزشثٝ ٔی ایٍٙٛ٘ٝ حٛادث دس .٘یؼت

 . ػّٕىشد ٌشٜٚ دْٚ لبثُ تحؼیٗ ٚ پیٍیشی اػتوٝ  ،) پذافٙذ غیذ ػبُٔ ( ٞب سا تذاسن ٔی ثیٙٙذ ٟٔبس تخشیت

اػت، وٝ اٌش ثب  پیـٍیشا٘ٝؿشٚع یه حشوت ٚ ایٕٙی  ػُٕ فضایٙذٜ یه ُٔثب سٚیىشد پذافٙذ غیش ػب ثبصعشاحی

ٌشدد، ثٙبثشایٗ ثبیذ آ٘شا دس  ٘زبْ ؿٛد، ثٝ ٔشٚس صٔبٖ تجذیُ ثٝ یه رشیبٖ ٕٞٝ ٌیش ٔیالذاْ لبعغ ٚ ػٙزیذٜ ا

پیـٍیشی ٚ  ٟٔٓ تشیٗ ثخؾ. وـٛس لشاس داد ٚ ؿشٚع آٖ اص ٞٓ اوٖٙٛ ٘یض دیش ٘یؼت  سأع أٛس آیٙذٜ

عشاحی آٟ٘ب، اػتفبدٜ اص ثبفتٟبی ٔزٕٛػٝ ٞبی تبسیخی ٚ فشػٛدٜ ؿٟشٞبی ایشاٖ ثٕٙظٛس ثبص ٔلٛ٘یت ػبصی

دس ؿشایظ ٚالؼی  الیب٘بؿی اص حٛادث عجیؼی ٚ ثرٟت پبیذاسی ٚ ایزبد فضبٞبی أٗ ثشای وبٞؾ آػیجٟبی 

ثٙبثشایٗ ثبیذ فشكت سا غٙیٕت ؿٕشد ٚ اص تزشثیبت ثذػت آٔذٜ دس ایٗ حٛادث ثؼذ اص ثحشاٖ دس آٟ٘ب ٔیجبؿذ. 

پبیذاسی  ػتٕبیٝد) پذافٙذ غیش ػبُٔ (  ساػجشت ٌشفت، ٘مبط ضؼف آٟ٘بسا تىشاس ٘ىشد ٚ ٘مبط لٛت ثذػت آٔذٜ 

دس ؿشایظ ٚالؼی ثؼذ اص  الیببؿی اص ایٍٙٛ٘ٝ حٛادث عجیؼی ٚ ث٘ٚ ایزبد فضبٞبی أٗ رٟت وبٞؾ آػیجٟبی 

 لشاس داد ثحشاٖ
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 )پیـٟٙبدات(با رٍیکرد پافٌذ غیر ػاهل  راّبردّای هبتٌی بر بازطراحی

ثـشای اػـتفبدٜ   ٔتٙبػـت ثـب ظشفیـت صٔـیٗ     ایزبد ٔشاوض أٗ ٔزتٕغ ٞـبی ا٘ؼـب٘ی ٚ فضـبٞبی ثـبص      -1

 -2دس ؿـشائظ ٚالؼـی ثؼـذ اص ثحـشاٖ      ٚ ثالیـب وـبٞؾ آػـیجٟبی حبكـُ اص حـٛادث      وٙتـشَ ٚ رٟت دس 

حفـظ تٙبػـجبت دا٘ـٝ ثٙـذی ثبفـت ٞـب ثـب         -3ایزبد تٙـٛع ٞـبی فضـبیی ٚ ٌـشٜ ٞـبی ػـبصٔبٖ یبفتـٝ        

ــی  ــٛع حزٕ ــت تٙ ــیش   -4سػبی ــبیی دس ٔؼ ــٛسیت فض ــبد ٔحل ــذْ ایز ــت   -5ػ ــشدٖ ٞٛی ــخق و ٔـ

 -7دس رٟــت ایزــبد ػــیٕبی ؿــٟشی ٔغّــٛةٞــذایت ٘ٛػــبصی ٞــب -6٘ٛػــبصی ٞــب دس ثبفــت اسٌب٘یــه

سػبیــت ػــجه ٔؼٕــبسی دس  -8استمــبء ویفیــت ٞــبی صیؼــت ٔحیغــی دس ٔؼــیشٞبی حشوتــی ٚ ثبفــت

ؿٙبػــبیی وبِجــذٞبی ثــباسصؽ ٚ اسصؽ یــبثی آٖ ٞــب رٟــت دادٖ       -9عشاحــی ػــیٕبی ؿــٟشی   

 -11ػــؼی دس ایزــبد ٕٞــبٍٞٙی ثبفــت ٔٛرــٛد ٚ ٘ٛػــبصی ٞــبی رذیــذ  -11وــبسثشی ٞــبی ٔتٙبػــت

 -دٜ اص ٚیظٌی ٞـبی ٔؼٕـبسی ٞـبی ػـبصٌبس) ػـٙتی ٚ ٔٙغمـٝ ای (ٔغـبثك ثـب ؿـشایظ ارتٕـبػی          اػتفب

ــت   ــٛاسی ٚ ٔغّٛثی ــشایظ ٕٞز ــت ؿ ــی ٚ سػبی ــذ    -12فشٍٞٙ ــؾ وبِج ــبت ثخ ــبی حی ــٝ ٞ ــظ ٔفِف حف

ــٝ ؿــذٜ عشاحــی   ــٛاٖ اكــُ پزیشفت ــٝ ػٙ ــذاس  -13فیضیىــی ٔٛرــٛد ث ــك ٔىبٟ٘ــبی رــزاة پبی  -14خّ

ــبدٜ    ــبد پی ــٛاسٜ سٚ ٚ ایز ٝ  حــزف ٔؼــیشٞبی ػ ــ ــشیٓ ٔزٕٛػ ــیٗ ح ــٝ ٚ تؼی  -15سٚ دس داخــُ ٔزٕٛػ

ــب     ــب ػّٕىــشد ؿــٟشی ٚ احــذاث وبِجــذٞبیی ٔغــبثك ث ــبص ؿــٟشی ث ــٝ ػٙــٛاٖ فضــبی ث عشاحــی ٔــیٗ ث

ــی  ــذٔبت فشٍٞٙ ــٍشی   -خ ــبٞبی      -16ٌشدؿ ــبف فض ــٝ ٚ ا٘ؼغ ــش دسٖٚ ٔزٕٛػ ــذ ٚ تغیی ــبٖ سؿ أى

ــبٖ    ــبٖ صٔ ــٟشی دس رشی ٔ    -17ؿ ــٝ (دس  ــبٞی ٚ آة) سٚح ٔزٕٛػ ــؾ ٌی ــتفبدٜ اص پٛؿ ــیشٞبی اػ ؼ

ٔزٕٛػــٝ رٟــت ایزــبد وـــؾ، رــزة تؼــبٔالت، احؼــبع آسأــؾ ٚ آػــبیؾ ٚ أٙیــت ٚ پشٞیــض اص   

 .پٛؿؾ ٌیبٞی ا٘جٜٛ وٝ ٔب٘غ ٔـبٞذٜ ٚ ایزبد ٘بأٙی ٔی ٌشدد
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 :هٌابغ

 

(. ٔؼٕبسی ٚ ٞٛیت)لشح حجیت، ٔتشرٓ(. تٟشاٖ: ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ آصاد 1378اثُ، وشیغ ) -1

 تحمیمبت تٟشاٖ.اػالٔی ٚاحذ ػّْٛ ٚ 

 (. تٙظیٓ ؿشائظ صٔیٗ )ٔزٕٛػٝ وٛٞپب (، ٔٙتـش ٘ـذٜ.1394اسدؿیشی، ٟٔیبس ٚ دا٘ـزٛیبٖ ) -2

(. اكَٛ ٚ ٔؼیبسٞبی ثبصػبصی ٚ ثٟؼبصی ثبفت لذیٓ )ٔحّٝ رٛالٖ 1383اطدسی تـشیك، آیت اهلل ) -3

 اٖ.ٕٞذاٖ(. سػبِٝ وبسؿٙبػی اسؿذ دا٘ـىذٜ ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی دا٘ـٍبٜ ػّٓ ٚ كٙؼت ایش

(. سٚیىشدٞبی ٔؼبكش دس پظٚٞـٟبی ٔحیغی فضبٞبی ثبص 1392فشًٞٙ، ػّی؛ فیضی، ٔظفش ) -4

 ؿٟشی.

 (. تبسیخ ثبفت لذیٓ ؿیشاص. تٟشاٖ: ا٘تـبسات لغشٜ.1374افؼش، وشأت اهلل )  -5

(. اِفجبی سٚا٘ـٙبػی ٔحیظ ثشای عشاحبٖ. ا٘تـبسات 1394پبوضاد، رٟب٘ـبٜ؛ ثضسي، حٕیذٜ ) -6

 آسٔب٘ـٟش.

 (. تحّیُ فضبٞبی ؿٟشی. تٟشاٖ: ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس تٟشاٖ.1393ٔشیٓ ) چشخچیبٖ، -7

 

(. ثبصآفشیٙی ٔزٕٛػٝ ٚویُ ؿیشاص )احیب ٔیذاٖ تٛپخب٘ٝ( ثب تبویذ ثش ٔفْٟٛ 1389دٞمب٘ی، اِٟبْ )   -8

حیبت رٕؼی دس ػشكٝ ػٕٛٔی. سػبِٝ وبسؿٙبػی اسؿذ دا٘ـىذٜ ٔؼٕبسی پشدیغ ٞٙشٞبی صیجب 

 .دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ

(. ػبٔب٘ذٞی ثبفت فشػٛدٜ ؿٟشی 1391ٚاسحی، حٕیذسضب؛ تمٛایی، ٔؼؼٛد؛ سضبئی، ٘ؼٕت اهلل )  -9

)ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: ؿٟش ؿیشاص(. ٔزّٝ ػّٕی تخللی ثش٘بٔٝ سیضی فضبئی، ػبَ دْٚ، ؿٕبسٜ دْٚ، 

 .129-156پبئیض، 

ٔؼىٛ٘ی  (. احیب ثبفت لذیٓ ٚ تٛػؼٝ ؿٟشی )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: ثبفتٟبی1375سٕٞٙب، ٔحٕذسحیٓ )  -11

ٔشوض ؿٟش ٔـٟذ(.، سػبِٝ دوتشی رغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی دا٘ـىذٜ ػّْٛ ا٘ؼب٘ی دا٘ـٍبٜ 

 تشثیت ٔذسع ٔـٟذ. 

(. ثٟؼبصی ثبفت لذیٓ )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔغبِؼبتی: ثبفت لذیٓ اسدثیُ(.  سػبِٝ 1379ػجضیىبسی، ػّیشضب )  -11

 ؿٟیذ ثٟـتی. ٟ٘بئی وبسؿتبػی اسؿذ ٔؼٕبسی دا٘ـىذٜ ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی دا٘ـٍبٜ 

()ٔٙٛچٟش عجیجیبٖ، ٔتشرٓ(. تٟشاٖ: ٔٛػؼٝ 5(. ٌضیذٜ ٔٙظش ؿٟشی )س1377وبِٗ، ٌٛسدٖٚ )   -12

 ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ.

(. سٞیبفت ػیؼتٕی ثٝ ثبصص٘ذٜ ػبصی ثبفتٟبی تبسیخی )ٕ٘ٛ٘ٝ 1381وشیٕپٛس ؿیشاصی، ٔشربٖ )  -13

ىذٜ ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی، ٔٛسدی: ثبفت تبسیخی ؿٟش ؿیشاص(. سػبِٝ وبسؿٙبػی اسؿذ دا٘ـ

 دا٘ـٍبٜ ؿیشاص.

ٌشدؿٍشی ثب اِٟبْ اص ٔؼٕبسی اسي  -عشاحی ٔزتٕغ فشٍٞٙی(. 1396تٛاٍ٘شصٔیٗ، ٔزیذ ) -14

ٔٛػؼٝ آٔٛصؽ ػبِی  ٕبسی (، ) ٔؼٔؼٕبسی  دس سؿتٝ وبسؿٙبػی اسؿذ پبیبٖ ٘بٔٝ.وشیٕخب٘ی

   .ؿیشاص آپبدا٘ب
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(. ٘ظشیٝ ٞبی ٔىب٘یبثی. تٟشاٖ: 1393)ِیتىٛٞی، ػب٘بص؛ رٟب٘جخؾ، حیذس؛ چشخچیبٖ، ٔشیٓ    -15

 ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس.

فشٍٞٙی، ٌضاسؿٟبی  -(. عشح احیبی ٔٙغمٝ تبسیخی1373ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ٘مؾ رٟبٖ پبسع )  -16

  رّذ اَٚ تب ٞفذٞٓ، اداسٜ وُ ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی.

(. اِضأبت ٚ ٔالحظبت عشاحی  1395؛ آسیب٘ب، ٔحٕذ؛ آثشٚدی، ػیذ ٔزتجی ) حؼیٙی، ػیذ تیٕٛس -17

ػبختٕبٟ٘بی اداسی ؿٟشی اص ٔٙظش پذافٙذ غیش ػبُٔ. ٔزٕٛػٝ ٔمبالت اِٚیٗ ٕٞبیؾ ثیٗ إِّّی 

التلبد ؿٟشی ) ثب سٚیىشد التلبد ٔمبٚٔتی، الذاْ ٚ ػُٕ (. تٟشاٖ: ثب٘ه ؿٟش ا٘زٕٗ ػّٕی 

 التلبد ؿٟشی ایشاٖ. 

(. تٟشاٖ:  1388ثیؼت ٚ یىٓ ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ) پذافٙذ غیش ػبُٔ (. )  ؾ ٘ٛیغ ٔجحجپی -18

  ٔشوض تحمیمبت ػبختٕبٖ ٚ ٔؼىٗ.  


