بادگیـر
ضْش یضد ،اص ضْشّای کَیشی ایشاى است کِ دس اللین گشم ٍ خطک لشاس گشفتِ ٍ اص گزضتِ،
هؼواساى ایي هٌغمِ ،اص سٍش ّای هختلفی تشای ّوساصی تا ضشایظ ًاهساػذ تْشُ جستِ اًذ ٍ یکی
اص ایي اتذاػات ،استفادُ اص تادگیش تَد .تادگیش ّا اصهْوتشیي ػٌاغش ٍ سوثل ّای هؼواسی ایشاى
است ،اتتکاسی کِ کَیشًطیٌاى تشای هماتلِ تا گشها ٍ آفتاب سَصاى تِ غَست تشجْاٍ کاًالْای
ػوَدی تشتام ساختواى ّا هی ساختٌذ ٍ اص ضاّکاسّای هْن هؼواسی ،تِ خػَظ هٌاعك کَیشی
ّوچَى یضد تِ ضواس هیشٍد ،چشا کِ ضْشیضد یکی اصضْشّای تاسیخی ٍاسصضوٌذ ایشاى کِ داسای
تافت لذیهی است کِ ٍجَد تادگیشّای صیثا تشفشاص ساختواًْا  ،جزاتیت خاغی تِ ساختواى ّا ٍ
سیوای ضْش دادُ است ٍ تِ ػٌَاى ًواد هؼواسی ایي اللین هحسَب هیگشدد

.تادگیش تؼٌَاى یک

سیستن سشهایطی ،تَْیِ هغثَع سا تا استفادُ اص اًشطی تجذیذ پزیش تاد فشاّن هی کٌذ

 .ػولکشد

تادگیشّا تذیي غَست است کِ گشها ٍ َّای ًاهغثَع دسًٍی ساختواى سا تِ تیشٍى هٌتمل کشدُ ٍ
َّای سشد ٍ هغلَب ٍاسد فضا هی کٌذ  .اها اهشٍصُ تاتَجِ تِ پیطشفتْای فشاٍاى کِ دسصهیٌِ غٌؼت
ٍ اًشطی ٍ ّوچٌیي سٍی کاس آهذى سیستن ّای خٌک کٌٌذُ ّوچَى کَلشّای گاصی ٍ آتی آى
گًَِ کِ ضایستِ ا عت تِ تادگیش تِ ػٌَاى سیستن ّای سشهایطی عثیؼی تَجِ ًوی گشدد .تٌاتشایي
دسایي همالِ ضْش یضد تؼٌَاى ًوًَِ هَسد هغالؼِ اص اللین گشم ٍ خطک تشگضیذُ ضذُ است ٍ تالش
هی ضَد تا استفادُ اص هٌاتغ کتاتخاًِ ای ،تِ تشسسی َّیت ًوادی ٍ کاسکشدی تادگیشّا دس هؼواسی
تٌاّای هسکًٍی سٌتی ّوچَى یضد پشداختِ کِ ًتایج تحمیك ًطاى هیذّذ ػولکشد تادگیشّا تِ
غَست سیستن سشهایطی عثیؼی ّ ،وَاسُ جایگاُ خاغی دسهؼواسی ایشاى تِ خػَظ هؼواسی
ضْش یضد داسد ٍ تِ ػٌَاى ضاخع تشیي ًواد اللین گشم ٍ خطک تِ ضواس هی سٍد .

ساباط
ـ
ساتاط تِ ػٌَاى یک ػٌػش اللیوی ٍ ساصُ ای ضٌاختِ ضذُ کِ دس هؼوای سٌتی ایشاى هغشح هی
تاضذ .ایي ػٌػش هؼواسی ایشاى تِ ػٌَاى یک ػٌػش کاستشدی هؼواسی هٌاعك هشکضی ٍ جٌَتی
ایشاى ،خػَغا ضْشّای حاضیِ کَیش ّواًٌذ سوٌاى ،کشهاى ،یضد ،اغفْاى ٍ خَصستاى هؼشفی
گشدیذُ است .ػوذُ تشیي کاستشی آى تِ ػٌَاى سایِ اًذاص هغشح ضذُ است  .اهشٍصُ ساصُ ّایی اص
لذین تِ جای هاًذُ است کِ ضایذ ّواًٌذ غَست اتتذایی خَد دس ایي ساخت ٍ ساصُ کاستشی
ًذاسد ،اها ٍجَد آًْا دس ضْش ّای سٌتی ّوَاسُ هکول تافت آى ضْش تَدُ است  .دستِ تٌذی اًَاع
بلحاػ فشم ٍ ضکل ٌّذسی آى ،اص تٌَع ٍ گستشدگی تشخَسداس است
تالْای ایشاًی ُ
اًَاع تاق ٍ تَیضُ ّا تِ لحاػ فشم ٌّذسی ٍ ًحَُ ػولکشد ًیشٍ ّا ًیض هتفاٍت است

 .هماٍهت
 .دس فشایٌذ

اجشای اًَاع تاق ،غشفٌظش اص فشم ٌّذسی ،ػَاهلی هاًٌذ هػالح ،هالت ،في ساخت ٍ  ...تاحیشگزاس
است .تشسسی ّا هةیي آى است کِ فٌَى اجشایی حاغل اص صهیٌِ ّای تجشتی ٍ فٌی هؼواساى
گزضتًِ ،مص تسضایی دس هاًذگاسی ٍ پایایی تسیاسی اص ساتاط ّای تاسیخی داضتِ است .ضاّذ ایي
ادػاً ،مص تفکش هؼواساى سٌتی دس فشایٌذ اجشای تاق ٍ تَیضُ اص اتتذا تاهشحلِ تکویل آى تَدُ
است .اص ایي سٍ تجشتِ ٍ داًص فٌَى اجشایی هَحش دس افضایص هماٍهت ساصُ ّای سٌتی سا هی تَاى
ضاّذ تٌَع دس ًحَُ ساخت اًَاع تاق ٍ تَیضُ دس ساتاط تَد  .ایي پظٍّص اص ًَع تَغیفی تحلیلی
هی تاضذ کِ تِ غَست کتاتخاًِ ای ٍ هیذاًی تِ اًجام سسیذُ است  .دس ایي پظٍّص تِ هؼشفی اًَاع
گًَِ ّای ساتاط دس یضد ٍ آضٌایی تا ًحَُ ػولکشد ٍ تحلیل ساصّای آًْا پشداختِ هیطَد .

مسیر آتشکده تا گیـو
تافت تاسیخی ضْشّا تخطی اصسشهایِ ّای کطَسّستٌذ ،کِ ًِ تٌْا تِ لحاػ صیثاضٌاختی ،تذاٍم
خاعشات جوؼی ٍ َّیت تخطی اسصضوٌذ ّستٌذ ،تلکِ هحل صًذگی تخص لاتل تَجْی اصجوؼیت
ضْشّا هحسَب هی ضًَذ  .اهشٍصُ تا گستشش سٍص افضٍى غٌؼت تَسیسن دس جْاى ٍ التػاد هثتٌی
تشآى ،احیای تافت ّای تاسیخی ،تِ ػٌَاى للة تپٌذُ ضْشّا اص اّویت تاالیی تشخَسداساست

.

هسیشّای گشدضگشی تا اٍلَیت ػاتشیي پیادُ ،ػالٍُ تش ایي کِ هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى ساّکاسی
هٌاسة دسجْت هؼشفی اسصش ّای هَجَد دس تافت تاسیخی ضْشّاهَحش تاضٌذ ،سثة تضسیك
حیات تِ ایي تافت ّا خَاٌّذ

ضذ .دس هیاى ضْشّای کْي ایشاى صهیيً ،وًَِ ّای کِ دس

ضْشساصی سٌتی ایشاى داسای اػتثاس ٍ َّیت ٍیظُ تَدُ ٍ تا کٌَى ًیض آحاسی اص ساختاس ٍ استخَاى
تٌذی کْي سا دس خَد حفؼ کشدُ ،ضْش یضد هی تاضذ  .ایي ضْش ،اسصضوٌذتشیي ٍ ٍسیغ تشیي تافت
لذیوی سا داسد  .یضد اٍلیي ضْش خطتی ٍ دٍهیي ضْش تاسیخی جْاى تؼذ اص ضْش ًٍیض ایتالیاست .
دٍهیي ضْش تاسیخی جْاى ،تشتشیي جارتِ ّای گشدضگشی ،تاسیخی ٍ هیشاث فشٌّگی صیادی داسد
کِ ّش کذام اص آًْا هی تَاًذ تِ تٌْایی جارتِ ای هٌحػش تِ فشد تشای تاصدیذ گشدضگشاى ٍ
دٍستذاساى هیشاث فشٌّگی ٍ تاسیخ ایشاى ٍ جْاى تاضذ .دس ایي پظٍّص کِ ًَع آى کاستشدی هی
تاضذ اص عشیك سٍش تَغیفی تحلیلی هثاحج هشٍس ضذُ ،جوغ تٌذی ٍ تحلیل ضذُ است ،تا
ضٌاخت کاهل دس ّش یک اص تؼذّای هکاًی ،صهاًی ،ػولکشدی ،تػشی ،اجتواػی ٍ ادساکی هسیش
ٍاغل آتطکذُ تا آب اًثاس سستوگیَ سا هَسد تشسسی لشاسگشفتِ است ٍ تؼذ اص آى تِ تلفیك ػَاهل
سَات پشداختِ ٍ ساّثشد ّا ٍ سیاست ّا تشای عشاحی هسیش گشدضگشی تا اٍلَیت دادى تِ حشکت
ػاتشیي پیادُ اسایِ هی ضَد ٍ دس هشحلِ تؼذی تا تَجِ تا ساّثشدّا ٍ سیاست ّا تِ اسایِ آلتشًاتیَّا
پیطٌْادی پشداختِ هی ضَد ٍ تؼذ اص آى تا استفاد ُ اص سٍش  AHPتِ اًتخاب گضیٌِ تشتش ٍ اسایِ
ًمطِ ّای اجشایی ٍ عشح ّای سِ تؼذی تشای تحمك اّذاف پظٍّص کِ ػثاست اًذ اص عشاحی

هسیش گشدضگشی تا اٍلَیت لشاس دادى حشکت ػاتشیي پیادُ دس جْت استمای سشصًذگی ٍپَیایی
دسٍى تافتی ،ضٌاسایی ٍ تمَیت کشدى پتاًسیل ّا ٍ ًماط لَت هحَس ٍاغل آتطکذُ تا آب اًثاس
سستن گیَ دس جْت ایجاد یک هحَس گشدضگشی تا اٍلَیت پیادُ ،هَفك دس ضْش یضد ،یافتي
جایگاُ ٍ ساتغِ ساکٌاى تَهی ٍ تاصدیذکٌٌذگاى دس یک هسیش گشدضگشی ،ضٌاسایی هَاًغ ٍ
هطکالتی کِ دس سًٍذ گشدضگشپزیش ضذى دسٍى تافت ٍ هحلِ لشاس داسد پشداختِ م ی ضَد ً.تایج
ایي پظٍّص سا هی تَاى عشاحی هسیش گشدضگشی تا اٍلَیت لشاس دادى حشکت ػاتشیي پیادُ دس
جْت استمای سشصًذگی ٍ پَیایی دسٍى تافتی ،ضٌاسایی ٍ تمَیت کشدى پتاًسیل ّا ٍ ًماط لَت
هحَس ٍاغل آتطکذُ تا آب اًثاس سستن گیَ دس جْت ایجاد یک هحَس گشدضگشی تا اٍلَیت
پیادُ ،هَفك دس ضْش یضد ،اسایِ ساّکاسّا ٍ سیاست ّا جْت تحمك عشاحی هسیش پیادُ گشدضگشی
ٍ اجشایی کشدى ایذُ ّا ًام تشد.
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