
 

 

 

 

 :ّای بیاباًی عاختار کالبذی ٍ عیوای رٍعتایی در بَم

 )رٍعتای ابیاًِ: هطالؼِ هَردی (ّا ٍ راّکارّا دٌّذُ،آعیب  ػَاهل ؽکل

 
فزؽتِ احوذی  

 ّیأت ػلوی گزٍُ ؽْزعاسی داًؾکذُ ٌّز ٍ هؼواری ٍ ؽْزعاسی، داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ًجف آباد 
  

 

 
: چکیذُ

هؼواری رٍعتایی ایزاى هجوَػة هتٌَػی اس ؽکل ّای عکًَتگاّی را در بز هی گیزد کِ تحت تأثیز ػَاهل 

کالبذی عیوای  ٍ فزٌّگی در ّز هٌطقِ، کیفیت ّای بصزی ٍ ، اقتصادی، اجتواػیگًَاگَى جغزافیایی ٍ اقلیوی

ایي عکًَتگاّْا  را  اس ای ػوذُ با تَجِ بِ قزارگیزی ایزاى در کوزبٌذ خؾک جْاى بخؼ. هتفاٍتی را دارا هی باؽذ

 خاؿ ؽزایط هحیطی اس عیوای رٍعتا در ایي گًَِ بَم ّا هتأثز. دٌّذ ّای بیاباًی تؾکیل هی کؾَر  ها،  سیغت بَم  در

 بَدُ ٍ طیف گغتزدُ هؼواری ٍ طبیؼت اًغاى ، آهیشػ ٍ بزخَرد بغتز ، تاریخ طَل در هَجَد هؼیؾتی هٌاظز ٍ خَد

 را هحیطی رفتارّای ٍ تؼاهالت ایي تأثیز.  را  پذیذ آٍردُ اعت تطبیقی عاختارّای ٍ هصٌَع ٍ طبیؼی هٌاظز اس ای

 بزرعی در راٌّوایی تَاًٌذ هی ّوِ  ایٌْا .ًوَد ًیش هؾاّذُ قَهی ٍ فزٌّگی دیٌی، اجتواػی، ّای سهیٌِ در هیتَاى

لذا ّذف اصلی ایي هقالِ ؽٌاخت ػَاهل ؽکل دٌّذُ . باؽٌذ ّا پٌِْ ایي اقتصادی ٍ اجتواػی طبیؼی، هحیط تَاًْای

ّای اخیز ٍ  راّکارّای  ّای ٍارد  بز ایي  عیوا در دِّ ّای بیاباًی، آعیب بِ عاختار کالبذی ٍ عیوای رٍعتا در بَم

تحلیلی پظ اس ارائِ تؼاریف پایِ، بِ هؼزفی ػَاهل - در ایي راعتا در ایي هقالِ با رٍػ تَصیفی. فزارٍی آى اعت

در . ؽَد  ّای اخیز پزداختِ هی ّای بیاباًی ٍ آعیب ؽٌاعی آى در دِّ تأثیزگذار بز عیوای کالبذی رٍعتا در بَم

 .ؽَد رٍعتای ابیاًِ تؾزیح هیعاهاًذّی تجزبیات ًْایت بِ هٌظَر ارائِ راّکارّای پیؾٌْادی در ایي سهیٌِ ، 

  عکًَتگاّْای رٍعتایی ، عیوا ٍ هٌظز رٍعتایی ، عاختار کالبذی ،  بَم ّای بیاباًی :کلیذی ٍاصگاى
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اؾت ٦ّ ثرف افؾٜ آٟ ضا عجيقت ٣ ٝحيظ عجيقي آٟ يي ؾيٞبي ض٣ؾتبيي ٝتكْ٘ اظ ف٢بنط ٣ ّيييت ٧ب

قبيس ثت٤اٟ ٕيت فبٝ٘ اؾبؾي ٦ّ ٝب٧يت ق٨ط ضا اظ ض٣ؾتب ٝتٞبيع ٝي ٕطزا١س ث٦ زٙي٘ حض٤ض مبٙت . تكْي٘ ٝي ز٧س

ٜ  ا١ساظ ض٣ؾتبيي ١يط٧٣بي . ٢ٝؾط ض٣ؾتبيي ٝتيب٣ت اظ ٢ٝؾط ق٨طي اؾت .عجيقت زض ٝحيظ ض٣ؾتبيي اؾت زض چك

٘ ٕيطي ىقبٙيت ٧ب ٣ زض ١٤ٕب٤ٕٟ ىط٢٧ٖي ـ تبضيري ٣ ارتٞبفي ـ اٍتهبزي  ٢ّبض ١يط٧٣بي عجيقي ثبفج قْ

ٟ ث٢سي ذبل ت٤ٙيس ٣ ١يع تقيي٠ ٣احس٧بي اٍتهبزي ٝي ق٤ز زض اي٠ ض١٣س اظ ٢ّف ٝتَبث٘، ؾيٞبي ؽب٧طي ٣ . ؾبظٝب

ٜ ا١ساظ ىط٢٧ٖي ذبني ضا ث٦ ن٤ضت ٝز٤ٞف٦ اي يْپبضچ٦ فطض٦ ٝي زاضز .  ؾيٞبي زض١٣ي ض٣ؾتب قْ٘ ٝي ٕيطز ٣ چك

تكْي٘ ز٢٧س٥ ؾيٞب  ٙصا ثطاي ق٢بذت ٤٧يت ض٣ؾتب، ؾيٞب ٣ ٢ٝؾط آٟ ١َف ٝؤحطي زاقت٦ ٣ ق٢بذت ف٢بنط

چطا ٦ّ ٢ٝؾط ٣ ؾيٞب پبؾري اؾت ٦ّ زض ع٤ٗ ظٝبٟ ث٦ قطايظ . ٝؤيس ّيييت ٣ ٤٧يت تكْي٘ ز٢٧س٥ ض٣ؾتب ٝي ثبقس

ٟ ٧ب زض قطايظ  ١٤ٕب٤ٕٟ ٧ٞب٢٧ٔ قس٥ ٣ يب اي٦ْ٢ چ٦١٤ٖ ٝحيظ  ٤ٝر٤ز زاز٥ قس٥ ٣ ٝؤيس آٟ اؾت ٦ّ چ٦١٤ٖ ا١ؿب

٢ٝؾط ٣ ؾيٞب ٝؤيس ضاثغ٦ ت٢ٖبت٢ٖي اؾت ثي٠ ا١ؿبٟ ٣ ٝحيظ ٦ّ تحت تأحيط ف٤اٝ٘  .ضا ثب ذ٤ز ٧ٞب٢٧ٔ ّطز٥ ا١س

قبذه٦ ٧بيي اظ  ث٦ اثتسازض اي٠ َٝب٦ٙ، اٝ٘ ٣ثطاي ق٢بذت اي٠ ؿ. ١٤ٕب١٤ٕي، ٣يػٕي ٧بي ٝرتٚيي ضا قبٝ٘ ٝي ق٤ز

٧بي ثيبثب١ي، ف٤اٝ٘ تأحيط ٕصاض ثط آٟ، تنييطات آٟ  ٧بي ؾيٞبي ض٣ؾتبيي زض ث٤ٛ ث٦ ع٤ض فبٛ ٣ ؾپؽ ث٦ قبذه٦ؾيٞب 

 .ق٤ز زض ع٤ٗ چ٢س ز٦٧ ٕصقت٦، آؾيت ق٢بؾي ٣ ضا٧ْبض٧بي ىطاض٣ي آٟ  ث٦ ع٤ض ذبل پطزاذت٦ ٝي
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تؼاریف ٍ هفاّین -  2-1
 

تؼزیف رٍعتا -  2-1-1

ـ ض٣ؾتب فجبضت اؾت اظ ٝز٤ٞف٦ اي ٝؿ١٤ْي ثطاي ربٝق٦ ٤ّچْي اظ ض٣ؾتبئيبٟ ٦ّ ٝق٤ٞالً ث٦ ف٤٢اٟ يِ 

. ٣احس ّكب٣ضظي ثب يِ ١ؾبٛ اٍتهبزي ّٜ ٣ ثيف ثؿت٦، ٝتْي ث٦ ذ٤ز اؾت

ـ ض٣ؾتب يب ز٥ فجبضت اؾت اظ ٤ّچْتطي٠ ٣احس تَؿيٞبت ّك٤ضي زض ٍٚٞط٣ رنطاىيبيي ٣ؾيـ ّك٤ض ٣ يب 

ث٦ فجبضت زيٖط، ٤ّچْتطي٠ ٣احس ٝح٘ تزٞـ ٣ حيبت ا١ؿب١ي زض ّك٤ض اؾت ٦ّ ٣ارس قرهيت ؾيبؾي ٣ 

. ٤ٝر٤زيت ازاضي زض تَؿيٞبت ّك٤ضي ثبقس

ـ ض٣ؾتب ظيؿتٖب٥ رٞبفتي اظ ٝطزٛ ز ضذبضد اظ ٝحس٣ز٥ ق٨ط٧بؾت ٦ّ ثب ٝكرهبت رٞقيتي ٝقي٠ ٣ ث٦ 

ف٤٢اٟ ربٝق٦ اي ٝؿتَ٘ ٣ زاضاي ٤٧يت ٧بي ذبل ىط٢٧ٖي، تبضيري، ا٢ٝيتي، رنطاىيبيي ٣ اٍتهبزي، ثب اتْبي ثط ١ؾبٛ 

[ 1]. ض٧جطي ٣ ٝسيطيت ٝحٚي، فطن٦ ىقبٙيت ٧بي ّكب٣ضظي اؾت

:  ٤ٝاضز ظيط اؾتض٣ؾتب قبٝ٘فٞس٥ ـ ٣يػٕي ٧بي 

. ض٣ؾتب زاضاي ٝكرهبت رٞقيتي ٣يػ٥ ذ٤ز اؾت .1

 .ض٣ؾتب يِ ربٝق٦ ٝؿتَ٘ اؾت .2

. ض٣ؾتب يِ ظيؿت ـ ث٤ٛ اؾت .3



. ض٣ؾتب زاضاي ٤٧يت ىط٢٧ٖي اؾت .4

. ض٣ؾتب زاضاي ٤٧يت تبضيري اؾت .5

.  ض٣ؾتب زاضاي ٤٧يت رنطاىيبيي اؾت .6

. ض٣ؾتب زاضاي حيبت اٍتهبزي اؾت .7

 .ض٣ؾتب زاضاي ١ؾبٛ ض٧جطي ٝحٚي ١بؽط ثط ٝسيطيت ا٤ٝض ٝطث٤ط ث٦ ذ٤ز اؾت .8

 

ّای بیاباًی  تؼزیف بَم-  2-1-2
 

 ٣ آة ثي نحطاي ٣ زقت ، پ٢٨ب٣ض ظٝي٠ ، "ث٤زٟ آثبٟ ثي" ٝقبزٗ ثيبثبٟ ىبضؾي ٧بي ١ب٦ٝ ٙنت زض

 زض ٣ قس٥ ق٢بذت٦ ثيبثبٟ اظ ذبني ٧بي ثرف ثق٤٢اٟ ٤ّيط ثقال٥٣، . اؾت قس٥ ٝعض٣ؿ ٝق٢ي ميط ٣ فٚو

 .زاضز ٣ر٤ز ١يع ٝب ّك٤ض ذكِ ١ي٦ٞ حتي ٣ ذكِ ٢ٝبعٌ ٝرتٚو ١َبط زض ثعضٓ ٣ ٤ّچِ ؾغح٨بي

 اظ ّٞتط ) اؾت، ّٜ ثبضـ ثيبثبٟ زض " ٦ّ ٝقتَس١س رنطاىيب ٣ ظيؿت ٝحيظ ٝترههي٠ فٚٞي، ١ؾط اظ

 ثجبضز ٧ٜ إط ٣ ١ٖيطز ن٤ضت ثبض١سٕي ثيبثب٨١ب زض ؾب٨ٙب ع٤ٗ زض ٦ّ زاضز اْٝبٟ حتي ٣ ( ؾبٗ زض ٝيٚيٞتط 50

  ظيبز ٝح٤ٚٗ اٝالح تبحيط تحت آ١چ٢بٟ ٦ّ ق٤ز ٝي ٕيت٦ ظٝي٨٢بيي ث٦ ٤ّيط اٝب .  اؾت اي ٙحؾ٦ ٣ قسيس امٚت

 .١يؿت ظضافي ٝحه٤الت زيٖط ٣ ، ،ر٤ ٢ٕسٛ ٝب٢١س ظضافتي ٕيب٧بٟ ثطاي ض٣يف ٍبث٘ ٦ّ اؾت

 ٢ٝبعٌ ثطذي ث٤زٟ ١بٝؿبفس ٣ قطايظ ؾرتي قس، اضائ٦ ٤ّيط ٣ ثيبثبٟ اظ ٦ّ تقبضييي ث٦ ت٤ر٦ ثب

 ث٤يػ٥ رنطاىيبيي ٢ٝبعٌ اظ ثقضي ، رنطاىيب ٣ ق٢بؾي ث٤ٛ ١ؾط اظ ٣ زٙي٘ ٧ٞي٠ ث٦ . ق٤ز ٝي ٝق٤ٚٛ ١يع رنطاىيبيي

 ٣ر٤ز ظ١س٥ ٤ٝر٤زات حيبت ٣ ظ١سٕي ثطاي عجيقي قطايظ اظ ّيييتي ٝطّعي، ىالت ثيبثب١ي ٣ ذكِ ٢ٝبعٌ زض

 ٣ ؾرت ٣اغ٥ ّبضثطز. اؾت قس٥ يبز آٟ اظ ظيؿتي ١بٝؿبفس قطايظ يب ؾرت  قطايظاً ث٦ ف٤٢اٟمبٙت ٦ّ زاضز

 ثْط ٣ضقيت زض ٦ّ زاض١س اقبض٥ ظٝي٠ ّط٥ اٍٚيٞي ٣ رنطاىيبيي ذبل قطايظ ثب ٧بيي اي٢زب ث٦ ؾطظٝي٠ زض ١بٝؿبفس

  .١يؿت٢س ا١ؿبٟ ظ١سٕي ٣ ؾ١٤ْت ٣ ٢ٝبؾت ٤ٝاىٌ ضاحتي ث٦ ذ٤ز

 ٣ؾقت ا٣الً ظيطا اؾت ٨ٝٞتط ٦ٞ٧ اظ ذكِ ١ي٦ٞ ٣ ذكِ ٢ٝغ٦َ ” ، ظيؿتي ١بٝؿبفس ٢ٝبعٌ ٝيبٟ زض

 قطايظ ث٤زٟ ١بٝؿبفس فٚت ث٦ ٦ّ ٢٢ّس ٝي ظ١سٕي آٟ زض ظيبزي ثب٢ٙؿج٦ رٞقيت حب١يبً ٣  اؾت ذيٚي ظيبز آٟ

.    ٧ؿت٢س ٤ٝار٦ ٝتقسز ٝكْالت ٣ ثب ٝؿبئ٘ ٤ٞ٧اض٥ اٍٚيٞي

 

تؼزیف عیوا ٍ هٌظز  -  2-1-3

ثسؾت آٝسٟ ازضاّبت . ؾيٞبي ٝحيظ، ٝز٤ٞف٦ ازضاّبت ٝحؿ٤ؼ ٣ ش٢٧يت ا١ؿبٟ اظ ٝحيظ ظ١سٕي ذ٤ز اؾت

زض في٠ حبٗ ق٢بذت اظ ٝحيظ زض تطّيجي ٝبزي، .  ٝحؿ٤ؼ ١تيز٦ تأحيط ّٚيت ف٤اٝٚي اؾت ٦ّ ح٤اؼ ا١ؿبٟ ضا ٝتأحط ٝي ؾبظز

ازضاّبت ٝحؿ٤ؼ اظ ؾيٞب، ٦ٙ٤َٝ اي ت٨٢ب زض . ٝق٤٢ي ثب ش٢٧يت ٣ ذبعطات اىطاز پسيس٥ رسيسي ذٌٚ ٝي ٢ّس ٦ّ ؾيٞب ١بٛ زاضز

ظٝي٢ة ف٢بنط ثهطي ثكٞبض ١ٞي آي٢س، ث٦ْٚ ؾط٣ نسا٧بي ٝحيظ، ث٤ ٣ ؾبيط ف٤اٝ٘ تأحيط ٕصاض ثط ح٤اؼ ا١ؿب١ي زض قْ٘ ش٢٧ي آٟ 

زؾتٖب٨٧بي زضيبىتي ا١ؿبٟ زضيبىت ٝي ق٤ز ٣ اظ زضيچ٦ ش٢٧ي ـ  ث٦ فجبضتي ؾيٞبي ض٣ؾتب ت٤ؾظ تٞبٝي. اييبي ١َف ٝي ٢٢ّس

٘ ٝي ٕيطز  .ازضاّي ا٣ فج٤ض ٝي ٢ّس ٣ ته٤ضي ش٢٧ي ـ في٢ي ث٦ ١بٛ ٢ٝؾط ض٣ؾتب قْ



 (٣ فٞستبً ثهطي)اظ يِ ؾ٤ ث٦ ٝؤٙي٦ ٧بي ٝحؿ٤ؼ :  اظ اي٠ ض٣ ثطضؾي ٤ٝض٤ؿ ؾيٞب اٍساٝي ز٣ ثقسي ث٦ قٞبض ٝي ض٣ز

 .ىضب ٝي پطزاظز ٣ اظ ؾ٤ي زيٖط، ث٦ قطايظ ش٢٧ي ىضب قبٝ٘ اثقبز تبضيري، ذبعط٥ اي، ٤٧يتي ٣ اٝخبٗ آ٨١ب ١ؾط ٝي ٢ّس

 
 [2]ف٢بنط ؾبظ١س٥ ٢ٝؾط -  ٤ٞ١1زاض  
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. اي ٣ ٝكب٧سات ٝيسا١ي اؾت تحٚيٚي ثط پبي٦ ٝغبٙقبت ّتبثرب٦١-  ض٣ـ تحَيٌ زض َٝب٦ٙ حبضط ت٤نييي
  

عَاالت اصلی تحقیق -  3-1
 

 "ؾبذتبض ّبٙجسي ٣ ٢ٝؾط ض٣ؾتب زض ث٤ٛ ٧بي ثيبثب١ي ايطاٟ چيؿت؟ ٕيطي قْ٘ زض ٕصاض تبحيط فٞس٥ ف٤اٝ٘" .1

 فٚ٘ ت٢عٗ ر٢ج٦ ٧بي ّييي ؾيٞبي ض٣ؾتبيي زض ث٤ٛ ٧بي ثيبثب١ي ايطاٟ زض ع٤ٗ ر٢سز٦٧ ٕصقت٦ ٣ ضا٧ْبض٧بي   " .2

  "ث٨ج٤ز آٟ ّسا٢ٝس؟
 

  تحقیق اّذاف - 3-2

ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ٦ٙ٤َٝ ؾيٞب زضثطزاض١س٥ اثقبز ١٤ٕب١٤ٕي زض ٝحيظ اؾت، زض اضتَبء ّييي ٝحيظ تأحيط 

: ثؿعايي زاقت٦ ٙصا زض ثطٕيط١س٥ ؾ٦ ٧سه اؾت ٦ّ ث٦ قطح ظيط ٝي ثبق٢س

 ا٧ساه ظيجبق٢بذتي  .اٙو

 (ثب ٝح٤ضيت ٤ٝض٤ؿ ذ٤ا١بيي ٝحيظ)ا٧ساه فْٞٚطزي   . ة

 (٤٧يت عجيقي ٣ ٝحيغي، ٤٧يت ا١ؿب١ي، ٤٧يت ٝه٤٢ؿ) ا٧ساه ٤٧يتي  . د
 

اّویت تحقیق - 3-3
 

 زض ف٤اٝ٘ قْ٘ ز٢٧س٥ ؾيٞب ٣ ٢ٝؾط ث٦ ت٤ر٦ ثيكتط ث٤يػ٥ ٣ ظيؿت ث٤ٛ ٧بي ثيبثب١ي ق٢بذت ٣يػٕي٨بي ٙع٣ٛ ثط تبّيس

  : اؾت ا٧ٞيت حبئع ١ؾط ز٣  اظ ٢ٝبعٌ ض٣ؾتبيي،

 ٣ ق٨طؾبظي  ٝقٞبضي ٧بي فطن٦ زض ث٤ٝي ا٧٤ٖٙبي ٣ اضظق٨ب ٙحبػ ثب عطاحي ٢ٝؾط ّييي ٧بي   ق٢بذت ر٢ج٦ .1

  ( عجيقي ٣ ٝه٤٢ؿ )ثبظ  ىضب٧بي ٣ ٢ٝبؽط ثب ٝطزٛ ض٣ظ٥ تقبٝالت ٦ٞ٧ ٕطىت٠ ١ؾط زض  ضط٣ضت  .2
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ِ بٌذی رٍعتاّای کؾَر بز هبٌای ًَع ٍ ٍیضگی ّای-  4-1    کالبذی عاختاردعت
 

تَؿيٜ  ث٢سي ض٣ؾتب٧ب اظ ١ؾط قْ٘ ٣ ّبٙجس ث٦ ٦١٤ٕ ٧بي ٝرتٚو ٣ ثب زيسٕب٨٧بي ٝتيب٣تي ثطذ٤ضز قس٥ 

 "ؾ١٤ْتٖب٨٧بي پطا٢ّس٥" اٝب ث٦ ع٤ض ّٚي ٝي ت٤اٟ ؾ١٤ْتٖب٨٧بي ض٣ؾتبيي ضا اظ ٙحبػ قْ٘ ث٦ ز٣ ٕط٥٣ فٞس٥.اؾت

ٜ ث٢سي ٤ٞ١ز" ؾ١٤ْتٖب٨٧بي ٝتٞطّع "٣  فال٥٣ ثط اي٠ ز٣ ٕط٥٣ فٞس٥، ٕط٥٣ زيٖطي ١يع ٣ر٤ز زاضز ٦ّ حس . تَؿي

زض ايطاٟ ٝؿب٢ّي ٦ّ زض ٤ٕق٦ اي اظ ٝعاضؿ، ثبمبت ٣ .  ١بٝيس"تيپ ا١تَبٙي"ٝيب١ي اظ ٧ط ز٣ تيپ ث٤ز٥ ٣ ٝي ت٤اٟ آٟ ضا 

 اظ ذب٦١ ٧بي ث٦ ٧ٜ ىكطز٥ ٣ ٝتٞطّع ث٤ر٤ز …١رٚؿتب٨١بيي ٦ّ زض يِ ١َغ٦ ٝقي٠ زض اعطاه ٝؿزس، چب٥، ٢ٍبت ٣ 

. اي٠ يْي اظ ذه٤نيبت فٞس٥ ٢ٝبعٌ ض٣ؾتبيي ايطاٟ ٝي ثبقس. آٝس٥، اقْبٗ ٝرتٚو ؾ١٤ْتٖب٨٧ب ضا تكْي٘ ٝي ز٧س

الظٛ ث٦ تصّط اؾت ٦ّ ؾ١٤ْتٖب٨٧بي پطا٢ّس٥ ١ؿجت ث٦ ض٣ؾتب٧بي ٝتٞطّع اظ ١ؾط تقساز ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اظ ١ؾط ؾغح 

 [3 ].ٕؿتطزٕي ثؿيبض ٝحس٣ز ث٤ز٥ ٣ ض٣ؾتب٧بي ٝتٞطّع تيپ مبٙت ض٣ؾتب٧بي ايطاٟ ضا تكْي٘ ٝي ز٧س
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٘ ٕيطي . ١ٖب٧ي ٕصضا ث٦ ؾيٞبي ض٣ؾتب٧بي ايطاٟ ٤ٕيبي ت٤٢ؿ ثؿيبض زض ٝيبٟ آ٨١بؾت زض ضاثغ٦ ثب قْ

٘ ٕيطي ض٣ؾتب٧ب زض َٝيبؾ٨بي ٝرتٚو ضاثغ٦  ٝب٧يت ض٣ؾتب، ف٤اٝ٘ ٝتقسزي تأحيط ٕصاض اؾت ٦ّ عي ىطآي٢س قْ

. پيچيس٥ اي ضا ايزبز ّطز٥ ٦ّ ٤ٞ١ز في٢ي آٟ ضا ٝي ت٤اٟ زض ّبٙجس ٣ ؾيٞبي ض٣ؾتب رؿتز٤ ّطز

ّبٙجس ض٣ؾتب تحت تأحيط ف٤اٝ٘ ١٤ٕب٤ٕٟ رنطاىيبيي، ارتٞبفي، اٍتهبزي ٣ ىط٢٧ٖي اؾت ٣ ٧يچْساٛ اظ 

ض٣ؾتب پسيس٥ ٣احسي اؾت ٦ّ ١ٞي ت٤اٟ . اي٠ ف٤اٝ٘ ث٦ ع٤ض ٝؿتَ٘ فٞ٘ ١ْطز٥ ٣ زض ضاثغ٦ ٝتَبث٘ ثب يْسيٖط ٧ؿت٢س

ض٣ؾتب پسيس٥ اي ٣احس اؾت ظيطا ٦ّ . ف٤اٝ٘ ٝرتٚو ىط٢٧ٖي، اٍتهبزي، ارتٞبفي، ظيؿت ث٤ٝي ضا اظ آٟ رسا ّطز

قبٝ٘ فس٥ اي اظ ٝطزٛ اؾت ٦ّ قن٘ ٣ ىقبٙيت ت٤ٙيسي ٣يػ٥ اي زاض١س، زض ٝحيظ ٝقي٠ ٣ ٝكرهي ظ١سٕي ٝي ٢٢ّس، 

ـ ٧بي ٣يػ٥ اي ٧ؿت٢س ٣ زض  ثب يْسيٖط ض٣اثظ ٣ ٢ٝبؾجبت ٣يػ٥ ٣ تقيي٠ قس٥ اي زاض١س، زاضاي ثب٣ض٧ب، افتَبزات ٣ اضظ

٘ ٧ب ٣ تهٞيٞبت . ثؿتط رنطاىيبيي ذبني ١يع ظ١سٕي ٝي ٢٢ّس ٙصا ق٢بذت اي٠ ف٤اٝ٘ ؾجت ٝي ق٤ز ٦ّ اضائ٦ ضا٥ ح

. ّبٙجسي زض ض٣ؾتب ٝغبثٌ ثب ٣اٍقيبت ٤ٝر٤ز زض آٟ پيف ضىت٦ ٣ اٙعاٝبً زض ر٨ت اضتَبء ّييي ض٣ؾتب ٝييس ٣اٍـ ق٤ز

ث٦ ع٤ض ّٚي ف٢بنط تأحيط ٕصاض ثط ؾيٞب ٣ ّبٙجس ض٣ؾتب ٦ّ زض َٝيبؾ٨بي ٝرتٚو ٝي ت٤اٟ ٤ٞ١ز في٢ي آٟ ضا 

 :ٝكب٧س٥ ّطز، قبٝ٘ ف٤اٝ٘ ظيط ٝي ثبقس 

ف٤اٝ٘ عجيقي ٣ اٍٚيٞي      ـ 1
ف٤اٝ٘ ا١ؿب١ي     ـ 2

   ف٤اٝ٘ ىط٢٧ٖي

   ف٤اٝ٘ ؾيبؾي ـ ارتٞبفي

   ف٤اٝ٘ اٍتهبزي

   رٞقيت
[ 3 ]ف٤اٝ٘ ّبٙجسي    ـ 3
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 [4] ثطضؾي قطح ذسٝبت عطح ؾبٝب١س٧ي ؾ١٤ْتٖب٨٧بي ض٣ؾتبيي اظ ١ؾط اثقبز ؾيٞب ٣ ٢ٝؾط ض٣ؾتب-  1رس٣ٗ

 راّکارّا ٍ پیؾٌْاداتؽٌاخت  

 

جغزافیایی ـ هحیطی 

ثطضؾي ١ؾبٛ اؾتَطاض٣ ؾغح ث٢سي ٝطاّعرٞقيتي  ـ 

ثطضؾي ت٤پ٤ٕطاىي ٣ تأحيطآٟ ثط١ؾبٛ اؾْبٟ،ىقبٙيت ٣ اؾتَطاض ؾ١٤ْتٖب٨٧ب  ـ 

 تأحيط اٍٚيٜ ثط ١ؾبٛ اؾْبٟ، ىقبٙيت ٣ اؾتَطاض  ـ

 ثطضؾي ١ؾبٛ ٧يسض٤ٙ٣غي،٢ٝبثـ آة، ؾيالة ٣ اضتجبط آٟ ثب١ؾبٛ اؾْبٟ  ـ

 ثطضؾي پ٤قف ٕيب٧ي، ٤١احي حيبؽت  قس٥ ٝحيظ ظيؿت  ـ

 ق٢بؾبئي ٢ٝبعٌ ٣ ٢ٝبؽط ثب اضظـ ظيؿت ٝحيغي  ـ

تقيي٠ ١َف فْٞٚطزي ٣ ؾٚؿ٦ٚ ٝطاتت ١َف 

آ٨١ب زض پ٦٢٨ رنطاىيبيي 

فزٌّگی-اجتواػی   

٘ ٕيطي ؾ١٤ْتٖب٨٧ب  ـ  ١ح٥٤ قْ

 ثطضؾي ا٨٧٤ٖٙبي ظيؿتي  ـ

  ىط٢٧ٖي - ٕط٨٧٣بي ارتٞبفي ـ ىط٢٧ٖي ـ ؾبذتبض٤ٍي  ـ

 

 کالبذی

 ثطضؾي ١ح٥٤ پطا٢ّسٕي تأؾيؿبت ظيطث٢بئي، ذسٝبت ضىب٧ي، ذسٝبت  ـ

اٍتهبزي ٣ پكتيجبٟ ت٤ٙيس 

 ىط٢٧ٖي – ثطضؾي پطا٢ّسٕي ْٝب٨١بي ١ؾبٝي، ٝح٤ع٦ ٧بي تبضيري  ـ

 ثطضؾي ١ح٥٤ اؾتيبز٥ اظ اضاضي  ـ

اضائ٦ عطح٨بي ربثزبئي، ازمبٛ ٣ اثَبء ض٣ؾتب٧ب  ـ 

اضائ٦ عطح٨بي تزٞيـ  ـ 

تقيي٠ ٤١ؿ ٣ چ١٤ٖٖي ت٤ظيـ تأؾيؿبت  ـ 

ظيطث٢بيي ٣ ذسٝبت اٍتهبزي 

عطاحي قج٦ْ زؾتطؾي  ـ 

ثط١ب٦ٝ ٧ب ٣ عطح٨بي ت٤ؾق٦ ثرك٨بي  ـ 

ّكب٣ضظي، اؾتَطاض ن٢بيـ  ذسٝبت 
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زيٖط،  ١َبط اظ ثؿيبضي ٧ٞب٢١س ايطاٟ ذكِ ٣ ٕطٛ ٢ٝبعٌ ٧بي ث٤ٛ ظيؿت ف٤ٞٝي ؾبذتبض ٝترههي٠، ثطذي ١ؾط ث٦

 ٣ ٕيطي قْ٘" ث٤يػ٥ ٣  آٝس٥ ث٤ر٤ز قطايظ اؾبؼ، اي٠ ثط.  اؾت " ىط٢٧ٖي ٣ عجيقي ا١ساظ٧بي چكٜ" ٣ ف٤اٝ٘ اظ ٝتبحط

 ٧ٞچ٤ٟ عجيقي ف٢بنط ٣ ٝيبٟ ١يط٧٣ب تقبزٗ حبن٘ ٣ عجيقي ا٧٤ٖٙبي اظ تجقيت حبن٘ ى٤ً ٢ٝبعٌ زض ٧ب ٣اح٦ حيبت اؾتٞطاض

  "اؾت پصيطىت٦ تبحيط اٍتهبزي ا٣ضبؿ ارتٞبفي، اظ ٦ّ اؾت رب٤١ضي ظ١سٕي ٣ ٕيب٧ي پ٤قف آة، ١ب٤ٞ٧اضي٨ب، ٣ ظٝي٠ اقْبٗ

 ٣ ث٨ٝ٤ب اي٦١٤ٖ٢ ظيؿت ٕيطي قْ٘ زض ىط٢٧ٖي ٣ اٍتهبزي ارتٞبفي، رنطاىيبيي، فبٝ٘ چ٨بض زيٖط، ثقضي ١ؾط ث٦

 قطايظ ثب ٝت٢بؾت ٝحيغي ٣ ف٤اٝ٘ رنطاىيبيي ث٤يػ٥ ٣ ف٤اٝ٘ اي٦١٤ٖ٢ ٝز٤ٞف٦ ". اؾت ث٤ز٥ ٤ٝحط آ٨١ب ىيعيْي ثبىت ث٤يػ٥

. ق٤ز ثطذ٤ضزاض ٝي ذبل ٣يػٕي اظ ْٝبٟ ٧ط زض ٣ ّطز٥ تنييط تيع ٢ٝغ٦َ ٧ط اٍٚيٞي

 ٣ زض ٨١بيت ثطذي ا١ساظ چكٜ ٣ ف٤ٞٝي ٢ٝؾط ا٢ٝيت، زؾتطؼ، زض عجيقي ٢ٝبثـ ٧ٞچ٤ٟ ١يبظ٧ب ٣ ف٤اٝ٘ ثطذي ٧ٞچ٢ي٠،         

 ضاثغ٦ اي٠ زض. اؾت ث٤ز٥ آ٨١ب ٕيطي قْ٘ ٣ ؾ١٤ْتٖب٨٧ب ْٝبٟ ا١تربة زالي٘ ر٦ٚٞ اظ ١يع ٝبزي ميط افتَبزات ٣ ثب٣ض٧ب

 ٣ ْٝبٟ ث٦ ز٢٧س٥ ف٢بنط قْ٘ ٣ ف٤اٝ٘ ٧ٞؿ٤يي ٣ ٧ٖٞطايي ٧طچ٦" ٦ّ اؾت اي٠ ز٢٧س٥ ١كبٟ ٤ٝر٤ز ٝهبزيٌ ٣ تحَيَبت

 .اؾت  زاقت٦ ثيكتطي تسا٣ٛ ١يع حيبت اؾتٞطاض ٣ پبيساضي اؾت؛ ث٤ز٥ ثيكتط ث٨ٝ٤ب ظيؿت اي٦١٤ٖ٢ ٢ٝؾط



 نبحج٢ؾطاٟ ثقضي - ثبىت ٣ ثؿت٦ ٣ ثبظ ىضب٧بي ّٚي ؾيٞبي ثط ث٤ٝي ٣ عجيقي قطايظ تبحيط ثط فال٥٣

 زضاي٠ .ا١س زاقت٦ تبّيس ١يع ث٨ٝ٤ب ظيؿت زض ؾبذت ض٣ق٨بي ٣ ٝهبٙح ّبضثطز ث٤ٝي ثي٢ف ٣ ثطا٧ٞيت ىط٢٧ٔ

 ٣ ٝه٤٢ؿ ٝحيظ پطزاظـ ث٤ٝي ض٣ق٨بي ث٦ اقبض٥ ثب ث٤ٝي، ٣ " فبٝيب٦١ ٝقٞبضي"ا٧ٞيت ثيبٟ ضاي٢ط  ض٠ٞ ١يع، ضاثغ٦

 :اؾت ٤١قت٦ چ٢ي٠ ايطاٟ ظيؿت ث٨ٝ٤بي عجيقي

 ثؿيبض عجيقي ٝهبٙح ٣ ف٤اٝ٘ ٙحبػ اظ آٟ ٝطزٛ ٦ّ ٤ّيط ح٤اقي زض ثره٤ل ، ايطاٟ زض ... "

 ّٞج٤ز ٣ر٤ز ثب ١كي٠ ٤ّيط ٝطزٛ اي٠ ظيطا .ى٨ٞيس ضا" فبٝيب٦١ اث٢ي٦ "ٝؿئ٦ٚ  ت٤اٟ ٝي زيٖط ٧ط ربي اظ ث٨تط ىَيط١س،

 ٣ ) اٝب٠ّ ٢ٝبؾجتطي٠ ٣ ث٨تطي٠ ، قطايظ زق٤اضتطي٠ ٣ ٝهبٙح، ٣ ٣ؾبي٘ تطي٠ ؾبز٥ ثب ، عجيقي ؾبذتٞب١ي ٝهبٙح

 ايطا١ي ىط٢٧ٔ م٢بي ٣ ذال٦ٍ ٍسضت يِ اظ ؾطقبض ٦ّ ا١س آ٣ضز٥ ث٤ر٤ز ظيؿت ثطاي (ضا  ٝحيغي قطايظ

 ".اؾت

 اٍٚيٜ ذطز قطايظ ٣ قْ٘ اظ ٝتبحط ٧ب ث٤ٛ ظيؿت ١يع ايطاٟ ذكِ ٣ ٕطٛ ٢ٝبعٌ ثطذي زض اي٦ْ٢، ذالن٦

 ٝب١س٥ پبيساض ١يع ٧ب آٟ اظ ثطزاضي ث٨ط٥ ١ح٥٤ ٣ ث٤ٝي ت٤اٟ ثب ٝت٢بؾت ٣ يبىت٦ ٕؿتطـ ، عجيقي ٝحيظ زض ايزبزقس٥

 قطايظ ثقضي تبحيط ٧ٞچ٢ي٠ ٣ ا١ساظ٥ اظ ذبضد ت٤ؾق٦ ٣ ّبىي ت٤اٟ فسٛ ثقٚت زيٖط ثطذي حبٗ، زض في٠ . ا١س

 ؾبذتبض٧بي ٣ ْٝب٨١ب زض اي٦ْ٢ ٨ٜٝ ١ْت٦ . ا١س قس٥ ٝتط٣ُ ٣ ض٧ب ٨ٝبرطت يب ر٦ٚٞ ذكْؿبٙي اظ ذبل

 .اؾت ٝب١س٥ پبيساض ٣ ظ١س٥ ٣ رب٤١ضي ٕيب٧ي حيبت ثبٍيٞب١س٥،

ذكِ ،  ٣ ٕطٛ ٢ٝبعٌ ث٨ٝ٤بي ظيؿت زض اذيط ٧بي ت٤ؾق٦ اظ ١بقي ّبٙجسي ٝكْالت ثطذي ٣ر٤ز ثطمٜ ٧ٞچ٢ي٠،

 ٣ ث٤ٝي ٤٧يت زاضاي ض٣ؾتبيي ٣ ي ق٨طي ث٨ٝ٤ب ظيؿت اظ تقسازي ٝطّعي ٤ّيط حبقي٦ زض ث٤يػ٥ ٣ ٢ٝبعٌ اي٠ زض ٧ٞچ٢بٟ

 ٧ٞچ٢ي٠ ٣ ٕصقت٦ تزبضة ٣ ؾ٢ت٨ب ثط تْي٦ ثب زا١ف ث٤ٝي ا٧ٞيت ٝهبزيٌ، اي٠ زض .٧ؿت٢س ٕصقت٦ ٧ٞچ٤ٟ حيبت اؾتٞطاض

 اؾت؛ ١ؾط ٝس ثيكتط ٦ّ آ١چ٦ ثقال٥٣، . ق٤ز ٝي ثر٤ثي زيس٥ ، ٝحيغي قطايظ ثب تغبثٌ فٞٚي ثطذي ض٣ق٨بي ّبضثطز

 .اؾت رب٤١ضاٟ ٣ ٕيب٧بٟ ذبُ، ثبز، ، چ٤ٟ آة ف٢بنطي ث٦ ت٤ر٦ ثب عجيقي ؾيٞبي زض ٤ٝر٤ز ٣يػٕي٨بي

 ٣ عجيقي قطايظ ث٦ ثؿيبضي زاضز؛ ا٧ٞيت آ٨١ب ٝحيغي ٝرتٚو قطايظ ٣ ذكِ ٣ ٕطٛ ٢ٝبعٌ ٤ٝضز زض ٦ّ آ١چ٦

 حبٗ في٠ زض اٝب ا١س، ث٨ط٥ ثي آؾبٟ ظضؿ ٣ ّكت ٍبثٚيت ٣ ٣احس زاقت٠ قْ٘ اظ ٤١احي اي٠ إطچ٦ . ٝي ٕطزز  ثبظ اٍٚيٞي

 ثره٤ل ٣ ظ١سٕي ٦ّ ٢ٝبعٌ اي٠ زض ثقال٥٣، .٧ؿت٢س ٝحيغي ظيؿت ١ؾط حؿبؼ اظ ثؿيبض قطايغي ٣ ٙغيو ٝحيغي زاضاي

 ٝستي ثطاي عجيقي ٝحيظ ٣ ثبظ ىضبي اظ اؾتيبز٥ اؾت، حيبت تسا٣ٛ ٣ ثَب آؾتب٦١ اظ تقبزٙي ٝجي٠ ، رب٤١ضي ٣ ٕيب٧ي ظيؿت

  ىطا٧ٜ ضا ٝرتٚو آحبض اضائ٦ زض ٢٧ط٢ٝساٟ ٢٧ط٧بي ٝحيغي ثطاي ذ٤ثي ىطنت ظٝبٟ    اي٠ .اؾت پصيط  ٝب٥ اْٝب9ٟ حس٣ز زض

[ 5]. ٝي ؾبظز

 

 :ّا  تجشیِ ٍ تحلیل یافتِ -5
 

ّای اخیز  آعیب ؽٌاعی عاختار کالبذی ٍ هٌظز رٍعتایی در بَم ّای بیاباًی در دِّ -5-1
 

 ث٦ ع٤ض ٝؿتٞط زؾتر٤ـ  زض ث٤ٛ ٧بي ثيبثب١يزض ع٤ٗ چ٢س ز٧ة ٕصقت٦ ؾيٞبي ق٨ط٧ب ٣ ض٣ؾتب٧بي ّك٤ض

اي٠ تنييطات ث٦ ١ح٤ ض٣ظ اىع١٣ي ازا٦ٝ ذ٤ا٧س يبىت، چطا ٦ّ ٝب ١يع ٧ٞچ٤ٟ ٝطزٛ زيٖط ١َبط ر٨بٟ . تنييط ث٤ز٥ اؾت

ثب اؾتيبز٥ اظ ا١سيك٦ ٧بي ٤١، ّبض، ؾطٝبي٦ ٣ ٝبقي٠، ؾيٞبي ٝحيظ آ١چ٢بٟ تنييط . ؾ٤زاي ت٤ؾق٦ ضا زض ؾط زاضيٜ

اظ ؾ٤ي زيٖط ١ْت٦ اي ٦ّ ث٦ آٟ ت٤ر٨ي ١كس٥ اؾت، اي٠ اؾت ٦ّ آ١چ٦ . ٝي ٢ّس ٦ّ ٕب٥ قجب٧تي ث٦ ٕصقت٦ ١ساضز



٘ ٧بي پيكي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ اْٝب١بت ٣ ٝحس٣زيت٨بي ذ٤ز ذٌٚ  تنييط ٝي ٢ّس ٝحيظ عجيقي يب ا١ؿبٟ ؾبذتي اؾت ٦ّ ١ؿ

فال٥٣ ثط اضظـ ٣ ا٧ٞيت حيؼ تزطث٦ ٧بيي ٦ّ آ٨١ب زض ٝؿيط ذٌٚ اي٠ ؾيٞبي ٣يػ٥ ثب آٟ قطايظ ٣ . ّطز٥ ث٤ز١س

 .ٝحس٣زيت ٧ب ّؿت ّطز٥ ا١س، آ٨١ب، ٝبِٙ اي٠ ٝحيغي ٧ؿت٢س ٦ّ ٍطاض اؾت ت٤ؾق٦ پيسا ٢ّس

 ٝؿبي٘    ت٢عٗ  اذيط ر٢ج٦ ٧بي ّييي ؾيٞب ٣ ٢ٝؾط ض٣ؾتبيي زض  ث٤ٛ ٧بي ثيبثب١ي ضا ٝي ت٤اٟ زض ٍبٙت ثطذي

 :ّطز ف٤٢اٟ ظيط ثكطح

 عجيقي ٍبثٚيت٨بي ٣ ٝحيغي ؾيٞبي اظ ّبىي ق٢بذت فسٛ .1

 ؾجع ىضبي ؾغ٤ح ٣ ٕيب٧ي پ٤قك٨بي قسيس ّب٧ف ٣ ٝه٤٢ؿ ٝحيظ رب١ج٦ ٦ٞ٧ ت٤ؾق٦ .2

 ث٨ٝ٤ب ظيؿت ٝحيغي ٣ ٝحبىؼ ٧بي الي٦ ث٦ آؾيت ٣ ترطيت .3

 ٣ ٝحيظ ثب ١ب٧ٞب٢٧ٔ ف٢بنط حض٤ض اظ ٝتبحط ٢ٝؾط ٝقٞبضي ٧بي ر٥٤ٚ ٣ ثهطي ١ب٢٧زبضي٨بي .4

 عجيقي ثؿتط٧بي

 ؾجع ٣ ثبظ ىضب٧بي ؾبذت ضفبيت َٝيبؼ ٢ٝبؾت فسٛ .5

 ث٤ٝي ميط ٧بي عطح اظ ثطزاضي ا٤ٖٙ .6

 ٢ٝؾط ؾبذت زض  ٝخٞط زضذتبٟ ث٤يػ٥ ٣ ث٤ٝي ٕيب٧ي ٧بي ٦١٤ٕ ا١سُ ّبضثطز .7

 ٝه٤٢ؿ ٣ عجيقي ف٢بنط ١ب٢ٝبؾت ثْبضٕيطي ثقٚت ثبظ ٢ٝبؽط زض ؾبذتبض٧ب ظ٣زضؼ ىطؾبيف .8
 

اظ  ثطذي ٦ّ ضؾس ٝي ١ؾط ث٦ ، قس اقبض٥ آ٨١ب اظ ٤ٝاضزي ث٦ ٦ّ ٧بيي ّبؾتي ٣ ٝؿبي٘ اظ ثؿيبضي ث٢بثط

ّٜ  ، ٝه٤٢ؿ ٝحيظ ؾبذتبض٧بي ايزبز ٣ ث٤ٛ ٧بي ثيبثب١ي ٝحيغي ت٤ا٨١بي ٝيبٟ تقبزٗ ثطٍطاضي زض ٧ب ت٤ر٨ي ثي

زض ايزبز آ٨١ب  ف٤اٝ٘ تأحيط ٕصاض  زض قْ٘ ٕيطي ؾيٞب ٣ ٢ٝؾط ث٤ٛ ٧بي ثيبثب١ي، ٣ ا٤ٙ٤ّغيْي اضظق٨بي ث٦ ت٤ر٨ي

[ 6] . اؾت ث٤ز٥ تبحيطٕصاض

 

 ّای بیاباًی ایی در بَمعیوای رٍعتعاختار کالبذی ٍ عاهاًذّی تجزبیات  -5-2

ثطضؾي ٧بي ن٤ضت ٕطىت٦ زض ظٝي٦٢ ؾبٝب١س٧ي ؾ١٤ْتٖب٨٧بي ض٣ؾتبيي ّك٤ض، اي٠ ١ْت٦ ضا ٝكرم ّطز٥ 

٦ّ اي٠ ر٤اٝـ ثب ٝكْالت ٝتقسزي ض٣ثط٣ ٧ؿت٢س ٦ّ اؾبؾي تطي٠ آ٨١ب فجبضت٢س اظ ١ؾبٛ ١ب٢ٝبؾت اؾتَطاض، پطا٢ّسٕي 

ّٚي٦ اي٠ ف٤اٝ٘ زض ؾيٞبي ّبٙجسي . ١ب٤ٝظ٣ٟ رٞقيت ٣ ؾغح زضآٝس، ّٞج٤ز ذسٝبت، تأؾيؿبت ٣ تز٨يعات

.  ض٣ؾتب٧ب تأحيطات ثؿعايي زاقت٦ ا١س

ثطضؾي ٣ تزعي٦ ٣ تحٚي٘ ف٤اٝ٘ تأحيط ٕصاض ثط قْ٘ ٣ ّبٙجس ض٣ؾتب، ٧ٖٞي    ق٢بذت اي٠ ٝكْالت ٣ 

ٝز٤ٞف٦ اٍساٝبتي اؾت ٦ّ زض ر٨ت اضتَبء ّييي ظ١سٕي ض٣ؾتبيي ت٤ؾظ ثرك٨بي ٝرتٚو ز٣ٙتي، ف٤ٞٝي ٣ 

ضضؾي  ةزض شي٘ ث٦. ذه٤ني ضط٣ضتبً ثبيس ن٤ضت ٕيطز ث٦ ٤١في ٦ّ پبؾر٤ٖي ١يبظ ض٣ظٝط٥ ؾب٢ّي٠ آٟ ثبق٢س

 ؾقي زض ٧سايت ض٣ؾتب زض آٟپطزاذت٦ قس٥ ٦ّ زض ث٦ ف٤٢اٟ يْي اظ ض٣ؾتب٧بي م٢ي اظ ٝقٞبضي ث٤ٝي  ض٣ؾتبي اثيب٦١

 [4]. ٟ آٟ ث٤ز٥ اؾتار٨تي ٝغ٤ٚة ثطاي ظ١سٕي ؾب٠ّ

 

 



رٍعتای ابیاًِ  -5-3

 ّي٤ٚٝتطي مطة ربز٥ 20 ّٚي٤ٝتطي قٞبٗ مطة ١غ٢ع، ٣ 40ض٣ؾتبي اثيب٦١ زض زض٥ اي ٝقتسٗ ٣ ذكِ زض 

٢ٝغ٦َ اي ٦ّ ض٣ؾتبي اثيب٦١ زض ٝطّع آٟ ٍطاض .  ّي٤ٚٝتطي ر٤٢ة مطة ّبقبٟ ٍطاض زاضز80آؾيبٙت٦ ١غ٢ع ٣ ّبقبٟ ٣ 

ض٣ؾتبي اثيب٦١ . زاضز ح٤ض٦ آثطيع ثطظ ض٣ز ضا زض ثط ٝي ٕيطز ٣ قطايظ آة ٣ ٤٧ايي آٟ ذكِ ٣ ١ي٦ٞ ذكِ اؾت

يب٤ٍت "زض زا٦٢ٝ قبذ٦ ٧بيي اظ ٥٤ّ ّطّؽ، اظ ضقت٦ ٥٤ّ ٧بي ٝطّعي ايطاٟ ٍطاض ٕطىت٦ اؾت ٣ اظ اٟ ث٦ ف٤٢اٟ 

 [7] . يبز ٝي ق٤ز"ؾطخ ٤ّيط
  

 

 

 

 

 

تهب٣يطي اظ ض٣ؾتبي تبضيري اثيب٦١ -  1ته٤يط
 

ٍیضگی ّای بافت رٍعتا -  5-3-1

ٝغبٙقبت زضذه٤ل ثطضؾي ٣يػٕي ٧بي ثبىت ٣ ض٣ؾتب ٝي ت٤ا١س زض ثط ٕيط١س٥ ٝغبٙقبتي زض ذه٤ل 

ثبىت ق٢بؾي ض٣ؾتب، ثطضؾي ا٤١اؿ ّبضثطي ٧ب، ت٤ر٦ ث٦ ؾيٞبي ثبىت، ٣يػٕي ٧بي ٝقبثط ٣ ٕصض٧ب ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثطضؾي 

ـ ٧بي تبضيري ث٢ب٧بي ف٤ٞٝي ٣ ذه٤ني ٣ ٦١٤ٕ ق٢بؾي ٝقٞبضي ٣ ٣ضقيت ؾبذت ٣ ت٤ٙ٤٢ْغي ٣   …اضظ

اظ زيٖط ٤ٝاضزي ٦ّ ؾجت ٝي ق٤ز ثبىت ض٣ؾتبيي ث٦ ف٤٢اٟ يِ ّبٙجس ٣احس ٣ ٢ٝحهط ث٦ ىطز ٝز٤ٞف٦ اي  .ٝي ثبقس

ث٨ط٥ رؿت٠ اظ ٣ضقيت عجيقي، ٤ٍٝقيت ؾ٤ً اٙزيكي، تَؿيٜ ث٢سي : م٢ي ضا تكْي٘ زاز٥ قبٝ٘ ف٤اٝ٘ ظيط ٝي ثبق٢س

 .ؾبذتبض ثبىت ٣ ٝح٦ٚ ث٢سي آٟ، احساث ٝطاّع افتَبزي ٣ حيبؽتي ث٦ ت٢بؾت قْ٘ ٣ قطايظ ٝحيغي

آ١چ٦ ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ٣يػٕي ٧بي ثبىت ض٣ؾتب ٝغطح اؾت ٝي ت٤ا١س زض ز٣ َٝيبؼ ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٕيطز ٦ّ 

 :قبٝ٘ ٤ٝاضز ظيط ٝي ثبقس
 

  هقیاط بافت ؽٌاعی  
 

: زض اي٠ َٝيبؼ ٤ٝاضز فٞس٥ اي ٦ّ ٝي ت٤اٟ زض ثبىت ض٣ؾتبيي ثساٟ پطزاذت قبٝ٘ ١ْبت ظيط اؾت

  حطّت عجيقي ٣اضٕب١يِ ف٢بنط عجيقي چ٤ٟ ٥٤ّ ٣ قيت ظٝي٠ ٦ّ اضتجبط ز٢٧س٥ ٕصض٧ب، ثبك ٧ب، ٣

. ؾ١٤ْتٖب٨٧ب ث٦ يْسيٖط ٝي ثبقس

 حض٤ض تبضيد زض ف٢بنط ّبٙجسي ض٣ؾتب .

 ٧ب، ض١ٔ ٣ ت٢بؾت ٣ ف٢بنط ٣ ارعاء ٛ .  يْپبضچٖي ١ٞب٧ب زض ؾبزٕي يب پيچيسٕي ىط



 ٝطتجظ ث٤زٟ ٕصض٧ب ٣ رطيبٟ زاقت٠ حطّت زض ٝقبثط ٣ ٣ر٤ز ٣ يب فسٛ ٣ر٤ز ث٠ ثؿت .

  ٟتنييط ٣يػٕي ٧بي ؾبذتبض ثهطي زض ع٤ٗ ٕصض٧ب يب چطذف احزبٛ، ت٢ٔ ٣ ثبضيِ قسٟ ٣ يب ثبظ قس 

ـ ٧ب ٣ ٕط٥ ٧بي ٤ٝر٤ز، اذتاله اضتيبف٨ب ٣ ت٤ٍيٖب٨٧ب . ىضب٧ب، ؾطپ٤قيس٥ قسٟ ثطذي اظ ٍؿٞت ٧بي ٕصض، تَبع

  حض٤ض ف٢بنط ف٤ٞٝي چ٤ٟ حٞب٨ٝب، آؾيبة ٧ب، آة ا١جبض٧ب، ت٤٢ض ذب٦١ ٧ب، ٦ّ زض في٠ حبٗ ٝي ت٤ا٢٢١س ثبض

. تبضيري زاقت٦ ثبق٢س

 فج٤ض ف٢بنط عجيقي چ٤ٟ ٨١ط اظ ٝيبٟ ض٣ؾتب ٣ يب ٣ر٤ز زضذتبٟ ٍسيٞي   .

 ٝيعاٟ ىكطزٕي ٣ پي٤ؾتٖي ٣ ض١ٔ زض ثبىت . 

 

 هقیاط تک بٌا  
 

  ث٦ ع٤ض فٞس٥ (..…ٝطثـ، )ىطٛ پصيطي ث٢ب٧ب اظ يِ قْ٘ ٢٧سؾي  .

 ذبل ٢٧سؾي ٘ . ىطٛ پصيطي ١ٞب٧ب اظ قْ

 قْ٘ پ٢زط٥ ٧ب ٣ زض٧ب .

 ٔ٧ب ٣ ثب يِ ؾبذتبض ٧ٞب٢٧ ٟ . ٣ر٤ز ا٤١اؿ اي٤ا

 ٧ب ٣ ّٚيس٧بي چ٤ثي ٣ قْ٘ ذبل آ٨١ب ٟ . ٣ر٤ز ٤ّٚ

 ٟ٣ر٤ز حيبط زض ذب٦١ ٧ب يب فسٛ ٣ر٤ز آ .

 [7 ].ٝيعاٟ تعئي٢بت زض ١ٞبي ذبضد ث٢ب٧ب 

 

ّکارّای ارتقای عاختار کالبذی ٍ بْبَد عیوا ٍ هٌظز رٍعتایی در ابیاًِ را- 5-3-2
 

٘ ٧بيي ٦ّ زض ضاثغ٦ ثب اي٠ ٕعاضـ زض ذه٤ل ح٘ ٝكْالت ض٣ؾتبيي ٝغطح قس٥ زض ؾ٦ ح٤ظ٥  ضا٥ ح

 :٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىت٦ اؾت ٦ّ ث٦ قطح ظيط ٝي ثبقس
 

 

 حَسُ هحیطی ٍ کالبذی 
 

  ٢ّتطٗ آؾيت ٧بي ٝحيغي

 ٟ٧ٞؿبظي ضا٨٧ب ٣ تهحيح قيت ٧بي زاذ٘ ث٦ ٣يػ٥ ٝح٤ض انٚي ٣ ٝتقَٚبت رب١جي آ .

 احيبي ف٢بنط ٣ ارعاي زض حبٗ ترطيت زض ثبىت ثب اضظـ .

 ث٦ ؾبٝبٟ ضؾب١سٟ ٣ ث٨ج٤ز ؾبذتبض ىيعيْي ثبىت  .

 ت٤ر٦ ث٦ ٤ّچ٦ ثبم٨ب ٣ ثؿتط عجيقي ض٣زذب٦١ .

 ت٤ر٦ ٣ ث٨ط٥ ٕيطي اظ چكٜ ا١ساظ٧ب .

 ٧بي ٕطزقٖطي زاذ٘ ثبىت ٣ ذبضد ثبىت  ٘ . ؾقي زض ٧ٞب٢٧ٖي ٣ ث٨ط٥ ٕيطي ١َبط ثب اضظـ ٣ پتب١ؿي

  ،اضائ٦ ذسٝبت ثط ثؿتط ٝحيغي ثبىت ر٨ت ضىب٥ ٕطزقٖطاٟ ٣ حيؼ ثبىت اظ ر٦ٚٞ ٝطاّع اٍبٝتي ٣ تيطيحي

ـ آ٣ضي ظثب٦ٙ . ذسٝبت ضؾب١ي، ث٨ساقتي ـ زضٝب١ي، آة، ثطً، تٚي٠، ٕبظ ٣ رٞ

 اضائ٦ ا٧٤ٖٙبي ظيط ؾبذتي ٢ٝبؾت ر٨ت تقٞيط ٣ احساث ث٢ب. 

 



 حَسُ اجتواػی ٍ عیاعی 
 

 ٟ٢ّتطٗ آؾيت ٧بي ١بقي اظ ٧ز٤ٛ ثبظزيس ٢٢ّسٕب .

 ٧بي ت٤ٍو ٣ ارطاي ٝطاؾٜ ٝص٧جي زض ز٣ ٍغت ض٣ؾتب ٘ . ث٨ؿبظي ٝح

 اضائ٦ ذسٝبت ضط٣ضي ٣ ٢ٝبؾت ر٨ت ارتٞبفبت ٝرتٚو .

 ـ ٧بي ىط٢٧ٖي ـ ارتٞبفي ذ٤ز . ضا٢٧ٞبيي نحيح ٝطزٛ زض حيؼ ٧ط چ٦ ثيكتط اضظ

  ايزبز ٧ٞب٢٧ٖي ٝسيطيتي ثب ؾيبؾتٖصاضي شيطثظ ر٨ت ث٦ ؾبٝبٟ ضؾب١سٟ يِ ىضبي ٢ٝبؾت ثطاي اضائ٦  

. ىط٢٧ٔ ث٤ٝي ض٣ؾتب

 ـ ٧بي ث٤ٝي ض٣ؾتب . ايزبز ٝطاّع ١ٞبيكٖب٧ي ر٨ت اضائ٦ ىط٢٧ٔ ٣ اضظ

 ٟاحساث اٝب٢ّي ر٨ت اؾتَطاض  پصيطايي ٝي٨ٞب١بٟ زض زض٣ٟ ثبىت ٣ ثيط٣ٟ آ .

  زض ر٨ت ٝقطىي ٣ ضا٢٧ٞبيي ثبظزيس٢٢ّسٕبٟ (.…ىيٜٚ، فْؽ، ٕطاىيِ، )اؾتيبز٥ نحيح اظ اثعاض تجٚيل. 

 

  حَسُ اقتصادی 
 

 ر٤ٕٚيطي اظ آؾيت ٧بي ّكب٣ضظي ٣ ثبمي ١بقي اظ ؾي٘ ٣ آ٤ٙزٕي ٝؿبىطي٠ .

 ث٨ي٦٢ ّطزٟ ن٢قت ّكب٣ضظي ٣ زاٝي ض٣ؾتب .

 تهحيح ٣ ضقس ن٢بيـ ٝرتٚو زض ذه٤ل ىقبٙيت ض٣ؾتب .

  ـ ٧بي اٍتهبزي ىطا٤ٝـ قس٥ اظ ر٦ٚٞ آؾيبة، ض١ٖطظي، ١َط٥ ؾبظي احيبي ثطذي اظ اضظ

 ؾبٝبٟ زازٟ ث٦ ت٤ٙيسات زؾتي .

 ٧بي ذسٝبت ضؾب١ي زض ض٣ؾتب يبىت٠ ضا٧ْبض ٢ٝبؾت ر٨ت ايزبز قن٘ زض ضاؾتبي اضظـ  .

 ٔايزبز قن٘ زض ح٤ظ٥ ىط٢٧ .

 َ٘اْٝبٟ ايزبز ذسٝبت حٞ٘ ٣ ١ .

 ٧بي ٤ٝر٤ز ٣ ثط١ب٦ٝ ضيعي قس٥ زض ض٣ؾتب ٘  [7 ].ايزبز قن٘ زض ح٤ظ٥ ن٢قت ت٤ضيؿٜ ثب اؾت٢بز ث٦ پتب١ؿي
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 تغجيَي ؾبذتبض٧بي ٣ ٝه٤٢ؿ ٣ عجيقي ٢ٝبؽط اظ اي عيو ٕؿتطز٥ ثب ، ٝب ايطاٟ ثيبثب١ي ث٨ٝ٤بي ظيؿت ٣ ثيبثبٟ زض

 زض ٤ٝر٤ز ٝقيكتي ٢ٝبؽط ٣ ذ٤ز ذبل قطايظ ٝحيغي اظ ٝتأحط ؾيٞبي زض ٦ّ ؾبذ٢بض ّبٙجسي  . ٧ؿتيٜ ض٣ثط٣

 ٝحيغي ضىتبض٧بي ٣ تقبٝالت اي٠ تأحيط . ث٤ز٥ اؾت ٝقٞبضي ٣ عجيقت ا١ؿبٟ، آٝيعـ ٣ ثطذ٤ضز ثؿتط ، تبضيد ع٤ٗ

 زض ضا٢٧ٞبيي ت٤ا٢١س ٝي ٦ٞ٧  اي٨٢ب .٤ٞ١ز ١يع ٝكب٧س٥ ٤ٍٝي ٣ ىط٢٧ٖي زي٢ي، ارتٞبفي، ٧بي ظٝي٦٢ زض ت٤اٟ ٝي ضا

 حيبط يِ زض ٤ّچِ اي ثبمچ٦  اظ:ثبقس ٧ب پ٦٢٨ اي٠ اٍتهبزي ٣ ارتٞبفي عجيقي، ٝحيظ ت٤ا٨١بي ثطضؾي

 ، ثيبثبٟ ق٥٤ْ تب ثبزي ٣ آؾيبث٨بي ثبزٕيط٧ب ٣ ٢ٍبت٨ب فؾٞت اظ  ّطٝبٟ، ٣ يعز ّبقبٟ، ظيجبي ثبم٨بي تب ٝؿ١٤ْي

 ثطزاضي، ث٨ط٥ ثطاي ٣ زضذ٤ض فؾيٜ ٢ٝجقي ثب ؛ ٤ّيط پطؾتبض٥ قج٨بي تب ض٣ظ ؾ٤ظاٟ آىتبة ٣ ا١ساظ٧ب چكٜ اظ

 ت٤ا٢١س ٝي ا١ؿب١ي ؾط ٣ ّبض زاضيٜ ٦ّ ذالٍيت ظيجبي تهب٣يط ٣ عجيقي شذبيط ٣  ١يع  ثب پبيساض ت٤ؾق٦ ٣ ٨ٖ١ساضي

  . ثبق٢س ؾبظ١س٥  ىقبٙيت٨بي ثؿتط ٣ ٝب١س٥ پبيساض ٧ٞچ٢بٟ
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Abstract: 

Rural architecture includes a variety of rural settlements forms that influenced by various 

factors such as geographical and climatic, economic, social and cultural factors in each 

region. 

The main part of this  settlements in our country are desert ecosystems. Rural landscape  

in this areas affected by specific environmental conditions. This areas where human, 

nature and architecture interaction.  

The impact of this interaction and environmental behavior can be seen in social, religious, 

cultural and national fields. These can help us to consider  of  the natural environment, 

social and economic desert zone potentials. 

So, the main purpose of this paper is to identify physical structure and landscape 

form factors in the rural desert habitats, Recognition  problems in recent decades and 
and it's solutions. 
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