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چکیده
ــطیویزیــفیدریبایــزرایری ونزبــهی ــهیدری یاهــ یرر ب ک ــهی یــشی ایســهیدیــهی ســتی ک ــو یی مکــیی ایررشییــزای رلهــهیبطــوحیدری طــارای 
ریــزایاــهوایبــهیئــاری ســیود یبــاردی ســیفزد یقــو ریبیی هــودیاــها ی یاهــ یویــزایبیــدبی ســت.یدریبرز  ،یمکــیی ایررشییزای یــنی
ــهیررشینرطــهی ک ــو ری وویــهی یاهــ ینرطــهی رزئــتی ســت.یبزی یــنیرجــادی ــهیکییــویبــاردی ســیفزد یق ــهیدری یاه ییــزایبایزر ن ک  طــارای
 رزئــتیچندیــنیبزمــتیبزلرــا ی ــویررشییــزایقدمیــییدری طــارای ــو یید ردی بــزی ــزیکنــانیبرزمســهیبیرزعــدیکننــد ی ای ینی یــنیاــها یری

ســزیویررشییــزیصــارتینگوویــهی ســت.

کــهیِریژ ــییبشــیوکییوســهی هــو ی هــوای ایمــکیریورطیمــکیی دری یــنیبرزلــهی3ینیانــهی ایخزنهییــزایســنییییــمیدرر یدریاــهویکزاــزن،ی
حهــزطیبوکــزایبییبزاــد،یبــاردی ورســییقــو ریبیی هونــدیرینیزیــجیحزصــ ی ای یاهــ یبــهیاــها یویــزایبیــدبیرینرطــهی رزئــتیدریآنییــزی
بزیمکدمگــویبرزمســهیبییاــاند.یاــها ینرطــهی رزئــتیخــادیبــهیدریررشی رســهمیبییاــاد:ینرطــهیپزمزنــییرینرطــهی رزئت.ی یــنیدریررشی
ــو ای ــهی  ک ــو ییدری ر بــزطی ســت.یرمشــه،یبخشــیی اینرشــهییزایبیــارای ســتی ــکی  ــزیاــیالیمزیعــدمیاــیالیرمشــهیدریم ــهی و هــبیب ب
کــهیررشینرطــهی رزئــتیدریانزســزیفیبفهــامیویــزی ای  الهــدی ــو یینرطــهی رزئــتیبــاردی ســیفزد یقــو ریبیی هــود.ینیهجــهینشــزنیبییدیــدی
بنظــویحوکــتیریبســهومز فینســبتیبــهیررشیویــزایبیــدبی ا نز ــوی ســتیرینهــزیاــیالیمزیعــدمیاــیالیرمشــهییزی ــویدرجــهیییپیانــدای
 زثهــویبیســاسیبیی ــذ رد.یدرینهزمــتیبیی ــا نی فــتیپژریــشیپیــشیرریدریعهنی منکــهیبــهیئــاریعیــد یبــهیکزر ــودیری رامز ــفیدریررشی

 یاهــ ی طــارای ــو ییبییپــود اد،ینیانهییزیــفی ایبایــزرایســنییی رااــیندیاــهویکزاــزنیر ،یبخیصــو یباووــییبیینیزمــد.

گان کلیدی:  طارای و ی،ی یاه ینرطهی رزئت،ی یاه یویزایبیدب،ینیایویز،یدرجهیییپیاندا واژ

tajer1966@gmail.com ی سیزدمزری ور یبایزرا،ید نشگز ی اعاییسهنز،ییید ن،ی یو ن)نامسند یبسطال(یی 1
 Hajianmina@yahoo.com یپژریشگویدرر یدکتوایبایزرا،ید نشگز ی اعاییسهنز،ییید ن،ی یو نی 2

کهیبزیر ینیزیفینامسند ی رلیدرید نشگز ی اعاییسهنزییید نیدری  ینیبرزلهی و وویهی ایرسزلهیدکتواینامسند یدرمیبزیعنا ن"ژنی انهییزیدریبسکنیسنییی یو ن،ینیانهیباردا:کزازن" ستی
حزلی نجزمی ست.

 زریخیدرمزوت:ی96/04/01
 زریخیپذیوش:ی96/06/15
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مقدمه
دویسفبنــبیدزــبی1980یسفــالدق،یزفافــ یویزبنســرایووشیزبیــیی
گ یبیــ .ی ربوی واییــ اقی حافــلیسع ــبوقیوییضــبقیشــه قیتــبی
ــ ی ــبیویژگعیزــبقیسع رلعی  سه ب ینیایــنیووشیزــبیدویسقبیســبیت
ییــنییضبیزــبی واتطــبی رپرلرژیکــعی یــ یدوکی ییشــب ی زی مــع،ی
امــبراوییردنــ .یپژوزــلیرایزــبیپیشــ یتیووشیزــبقینظ یــبی
گــ افیدوی حافــلیسع ــبوقیوایتــبیپیرنــ یویژگعیزــبقیویبضفب ــعی
ــبیپ ی هیزــبقیاتب بعــع-ییضبیــییاعــالاین ــرد]1[.یدویســرودی ت
رــبیزفافــ یویزبنســرایپیشــیهبدیر دنــ ی حافــلی اهیووشیزبیــیی
رــبیزــ یدوقی یضــبقیسحــ بیوی حافــلیسحــروقینــبایداشــتی
رایزــبیدویدزبیزــبقیتعــ قیتهــتیاط فیــبایاهیدوتــبی برفــ ی
گ یبــبیانــ .یووشی ویررــبتیرایزــبیســرودیتبهیییــعیویاصــالحییــ اوی
ــ افیدوی حافــلییضــبقیسع ــبوق،یووشی گ دیگ )مــرا(ی ئــروقی
یــ ی رــبی گــ افیسفــ اایدیــ یسعیتبشــ ]2[.یاینیووشی  حافــلی
 ق یــبیویژگعیزــبقیتصــ قییضــبقیسع بوانــبیسبکــعیامــتیتــبی
رــبیتــبیسعفبویزــبقییبیــلیانــ اههی پژوزشــگ اایاتــبههیسعیدزــ ی
ان اههیزــبقی رپرلرژیکــعی سســبحت،ی یبصابییــبی سبنیــ ی گفــ قی
رییــ .یعــالوهیی یایــنیمــبیووش،یووشیچهبوسعینفــزی وای ک فــلی
گــ افیدویسع ــبوقیتــبیوتــردیرســ هی ــ دی ئــروقی ــ اقیربوی اخفــ ایی
ر بــ یســرودی رتــبییــ اویسعیگف د.یایــنیووشی رــبیالربــبی امــتی
ســرودی حافــلی وای نقشــبیزبقیسحــروقی ویژگعیزــبقی قبطعــعی
یــ اویسعیدزــ یویت یــنیومــفابیتــبیطــرویتبلقــرهینببیــجی حافــلی
واییهبــ یییــبایسعیریــ یوی رانبیــییاوائــبیاعــ ادیویاویبسعییــ اقی
سریعفتیزــبقیسکبنــعیسخباــفیدوییــکیپــالایوایداوامــت]3[.ی
گزییــب،ی حافــلینقطــبی قبطــییتــبینــ وتی عاف غــمیوتردیایــنی
تــبی رای واتطــبی وی سعیگفــ دی یــ اوی امــبفبدهی ســرودی سع ــبوقی دوی
مــبی یووشیزــبقی حافاــعیتــبیخریــییدوکین عیشــرد]4[.یلــذای
ز فیایــنیپژوزــلیسقبیســبیووشی حافــلییضــبقیسحــ بیتــبی
عیرااییــکیووشی حافــلیرالمــفکیتــبیدویگرنــبیاهی کیفکیزــبقی
سیظــروی تــبی سعیتبشــ .ی نقطــبی قبطــیی شــ هی شــیبخببی ر بــ ی
سقبیســبیاینیدویووشیمــبین رنــبیاهیخبنبیزــبقی بویخــعیشــه ی
رــبیدویتــبههیهسبنــعیدوییــ ای12یوی13یزاــ قیی ــ قی ربشــبای
مــبخببیشــ هیانــ یانبخــببیشــ هیویی رییــ یپژوزــلییــ یووقیایــنی

تبسعــبیرســبوقیصــروتیپذی یبــبیامــت.

ــبی ــرطیت ــ یادییــبتیرافــ قیس ی ــبیســ ووقیسخبصــ یی ــبیت ایــنیسقبل
مــپسی وی سعیشــردی رغــبهی شــ هی رهســردهی ووشیزــبقی حافاــعی
سخبصــ قیواتــییتــبیخبنبیزــبقیسیبخــبیتــبیعیــرااین رنــبی
ســرودقیویسع ــبوقیرایزــبیتحــثیسعیگــ دد.یپــسیاهیراینببیــجی
گــزاوشیشــ هیوی فبوتیزــبقیییــنی  حافــلیز ییــکیاهیخبنبیزــبی

سعیگــ دد. ییــبای ووشیزــبی

یــ اقیزــ یخبنــبیخالصــبیاقیاهینببیــجیز پیرنــ قیت مــتیرســ هی
ــ هی ــ افیی ازــمیگ دی گ ــروقی ــبوتی ئ ــعیسبف اهیووشیزــبقی حافا

امــت.یسخبصــ قی رضفحــبتیواتــییتــبیز خبنــبیز ــ اهیتبییــکی
گــ افی رتفهــعینقشــبیسحــ بی پــالا،ینقشــبییضــبقیسحــ ب،ی
ویمــپسییکینقشــبینقطــبی قبطــییاهیز ــبایپــالایاوائــبیخرازــ ی
سقبیســبی ت ولــعی طــعی گ افیزــبی ی ومــعیاینی نببیــجی شــ .ی
سعیشــرن .یاینیی رییــ ییــ اقیزــ یمــبین رنــبی کــ اویسعیشــردیوی

گفــ قیصــروتیسعیپذیــ د. نهبیبــبیت ییتیــ قیوینبفاــبی

فرآیند پژوهش و روش تحقیق

 سواالت پژوهش
دوتــبی سقبدیــ ی رــبی امــتی پژوزلیایــنی اصاــعی مــرالی
ز پیرنــ قیدوی حافــلیتــبیشــفرهیسح یــییویسبقبطــییچــبی
 فبو ــعیتبییک یگــ یداونــ ؟یریبیایــنی فــبوتیسعیــبداویامــت؟یوی
نفزیاییکــبیرفففــتینحــرییضــبیاهیسیظــ یدمب مــعییضــبیدویایــنیدوی

امــت؟ چگرنــبی شــفرهی

 روش تحقیق
رــبیررــبویسع ــبوقی گ یبــبینشــبایسعیدزــ ی سطبلعــبتیصــروتی
مــیبعیای اایسعی رانــ یتــبیعیرااییــکیسیرــییامبمــعیدوی بسفــنی
تــبی اس وهیایــ اای یــ اقیسع ــبوقی سربنــعینظــ قیویع اــعیالهای
رــبیپیــلیاهیدووهینرگ ایــییسع ــبوقی ربویگ یبــبیشــرد]5[.یچــ ای
رای ع ــقی وی داشــتی تبیایــ اای سبیبمــبی زریبــعی مــیبعیای اای
وییکــعی امــالسعییرد]6[ی تبسعــبی غیــعی ی زیــگی نشــبن زی هی
اهیدالیــلیتحــ اایزریــتیسع ــبوقیدویتبسعــبیاســ وهقینرــردی
زریــتی تــبیخصــرصی وی شــه ی زریــتی دوی رــبی امــتی عراساــعی
سع ــبوقیسررــ یزســبی ]7[.ینســرتیییبووقیزــبقیووهرســ یتــبی
سع ــبوقییبخــ یدویسعبصــ یمــبهقیسفبزفــمیسع ــبوقیمــیبعی
ت یــنی سعین بیــ ]8[.ی سه عیوایایفــبی وی رافــ قی نقــلی تســفبوی
تهــتیدویایــنیپژوزــلیمــبین رنــبیاهیخبنبیزــبقیشــه یربشــبای
رــبیگریــبقی بویــخیسع ــبوقیزریب ی یایــنیمــ هسفنیزســبی یتــبی
شــفرهی حافــلییضــبقیسحــ بیســرودیی ومــعییــ اویسعیگف نــ یوی
ــبی ــبیشــفرهینقطــبی قبطــییی تبسعــبین رن ــبی حافــلیت نببیــجیرایت
رــبیدوی گفــتی سقبیســبیسعیگــ دد.یتــبیطــرویسفصــلی ــ یسعی ــراای
ــ یامــبسیشــرفبیمــبهقیوایبنــبیاقی زــ یســرود،ی حافــلیسع ــبوقیی
خبنبیزــبقیاصاــعیصــروتیسعیگفــ د.ییــ اقیز ییــکیاهیایــنیمــبی
خبنــب،یاتبــ ای حافــلییضــبقیسحــ بیاهیاو رــبطیییــنییضبزــبی
سعیگــ دد.ی سحبمــربی ویبضفب ــعی نببیــجی وی سعیگفــ دی صــروتی
سحــروقی نقشــبی خبنبیزبییــکی اهی ز ییــکی یــ اقی تیبی ایــنی
رــبی ــ ی مــبخببیسعیشــرد.یاینینقشــبیشــرکبیخطــرطیح رــتیسرر
یــ اقینظــبوتییــ یزــ ییضــبیدویخبنــبیســرودینفــبهیامــتیوایسع یــعی
ــ اقی ــ افی ر یــلیسعیشــردیی گ ــبی ــبینقشــبیت ر ــعی ــ .یهسبن سعین بی
دوی سســف زبی نقــبطی قبطــی،ی ییــنی واتطــبی ویبضفب ــعی  حافــلی
نقشــبیسحــروقیاولفــبیسعکــرسیسعیگــ دد.یسعکــرسین ــردای
گــ افیسیحصــ یتــبییــ دیامــت؛ی نقشــبیسحــروقینفبهسیــ ی ئــروقی
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ــبای ــبیاط فی ــ هیشــرن ی  ــ افیگیابن گ ــ یدوی ــعیتبی س هزــبقیاضبی
رــبیمــبخببوی رپرلرژیکــعیرایحفــظیشــ هیامــت.ی حبصــلیشــردی
گــ افینقطــبی قبطــییسعی رانــ ی دویطــرلیی رییــ یواوونگــع،یدوی
رــبی  رلفــ یشــرد،ییکعیربســالیسب  رــزییــ یسریعفتیزــبقیسکبنــعی
گــ افینقطــبی قبطــیینبسفــ هی سحرویزــبیتــبیزــمیسعیومــی )ربی
ویژگعیزــبقی رــبی ویشــبیزبی یــ ی سشــب لی دیگــ قی وی سعیشــرد(ی
نظبو ــعیسیحصــ یتــبییــ دقیداود)گرنــبیاقیاهیگــ افینقطــبی قبطــیی
گــ افینقطــبی گــ هیپبیبنــعینبسفــ هیسعیشــرد(.یاهیایــنیدوی گــ افی رــبی
رــبیسعی رانــ ی  قبطــییاوهشیزــبقیویبضفب ــعیامــبخ اجیسعیشــردی
تــبینببیــجی حافــلییضــبقیسحــ بیسقبیســبیشــرد.یاهیط یقیایــنی
یــ اقی ووشی مــبی نســرعیاینی یرتیزــبقی وی ضعفیزــبی ی رییــ ی

اولفــنیتــبویسشــخصیسعیشــرد.

 نمونه های موردی
یــ ای12یوی13یزاــ قیی ــ قیدووهیاوجیشــکریبیییسع ــبوقی
ــبیسبحصــلیرایدویخبنبیزــبقی بویخــعی ر ــردهی امــالسع-یای انعیی
ربشــبایتــبیوضــرحیدیــ هیسعیشــرد.یدویایــنیسقبلــبیمــبی شــه ی
خبنــبی پــرو،ی نشبمــببی خبنــبی شــبسلی خبنبیزــبی اهیایــنی ن رنــبی
رســبوقیدوی تــبیعیــراایتبسعــبی رهادسیــلی تهبنربنــعیویخبنــبی
ــبیویژگــعیسشــب کی ر ــ یامــتی ــ .یشــبیبایذر نظــ یگ یبــبیشــ هیان
رــبیمــبهسبای ز مــبیتیــبیدوی عــ ادیحفبطیزــبقیخبنــبیسعیتبشــ ی
یضبیــییسشــبیهعیتــبیرایزــبیسعیتخشــ .یدویسفــبایخبنبیزبیــیی
رثــ تیییشــب قیی خروداونــ یچهــبویگرنــبی رــبیاهی تبییــکیحفــبطی
سبفــبوتیاهینحــرهیی اوگفــ قیتیــبیپی اســرایحفــبطیوتــردیداودی
ــبی صــبدفیاهیسفبنشــبایانبخــببیشــ هیاهی ــبیت ر ــبین رنبیزبیــیی ر
رــبیشــبسلیمــبیترهــبیمــبختیویدویترهــبی دویگرنــبیپ  ع اد ــ ی

سقبیلییک یگــ یامــت،یی گزیــ هیشــ هیانــ .

مفاهیم و مبانی نظری

 نحو فضا
گــ افیاهیدزــبی1970یسفــالدقیرغــبهی ربویــ دیسع بوانــبی ئــروقی
شــ یویدویدزــبیتعــ قیتــبیانبشــبویرتــببیسیطــقیاتب بعــعییضــبی
گســب دهیســرودی رتــبییــ اوی  رمــطیزفافــ یویزبنســرایتــبیطــروی
گ یت.ییکــعیاهیز کبوقیزــبقیاولفبیایــنیدوینفــ یدویایــنیهسفیــبی
مــبخببوزبقی شیبمــبییی دوی گــ افی اررــبتی رانبیــیی ئــروقی
اتب بعــعیامبمــعیسرتــردیدوییضــبقیسع ــبوقییــرد.یسطبلعــبتی
رــبیاســ وههیتــبیعیــرااینحــرییضــبیشــیبخببی رایزــبیدویســرودیچفــزقی
نــبی یهــبیشــ ایطی رــبی وایسطــ حیسعیریــ ی سعیشــردیاینیتحــثی
اتب بعــع،ییضبزــبقیسع ــبوقیوای حــتی برفــ ییــ اویسعیدزــ ی
رــبیدویرایتــبوقی تاکــبیسع ــبوقیزــمییــ یت یبنــبتیاتب بعــعی

ــذاویامــت]9[. گ ــ ی امــتی برف

ویزبنســرای زفافــ ی رــبی رمــطی اولفــبی اهی کیفکیزــبقی یکــعی
گــ افییضــبقیسحــ بی گ یــتی حافــلی ســرودیامــبفبدهییــ اوی

ــبیمــبدهیمــبهقیپــالایدوییبلــبیی ایزــبقی نــبایداود.یایــنیشــفرهیت
سحــ بی نقشــبی رــبی تبییک یگــ ی سبصــلی تعــ قی دوی سحــ بی
نبسفــ هیسعیشــردیرغــبهیسعیگــ دد]10[.ینقشــبیسحــ ب،ینقشــبیاقی
امــتیرــبیدویرایزــ ینقطــبیاهییضــبیاهیزــ ینقطــبیدیگــ یراییضــبییبیلی
ــعیوتــردی وویــتیامــت.یا صــبالتیییــنییضبزــبقیسحــ بیهسبن
داونــ یرــبییــ دیتبرانــ یاهییکــعیاهیایــنییضبزــبیتــبییضــبقیدیگــ یی ودی
ری .ییــکیواهیمــبدهی تــ وایرنکــبیاهییضــبقیوامــطبیاقیعرــردی
رــبیاط فیباییبییــمی رــ دای حــ بییضبیایــنیامــتی یــ اقیچــکی
وئرس،خــطی مــبی ی تــبی یضــبی واسی زــ ی خــطی  مــف عیاهی رــبی
رــبی سحفطــعییضــبیواییطــیین عیری )شــکلیی1(.یزــ ییضبیــیی
رــبیر ب یــنی عــ ادی سحــ بینربشــ یتبیــ یطــروقی قســفمیشــردی
رــبیز ــبیپــالایوای ویحافــمی  یــنییضبزــبقیسحــ بیس کــنی
نقشــبی زیگبسعیرــبی ریــ ]11[.ی دمــتی تــبی سعیدزــ ،ی پرشــلی
گــ هیدوی گ دیــ ،یزــ ییضــبقیسحــ بی ر یــلیتبییــکی  ک فــلی
گــ افیسعیشــردیویخطــرطیسبصــلیرییــ هیییــنیرایزبییبلیزــبقی
گــ افی تبییــکی پــالای تیبی ایــنی سعیدزیــ .ی وای شــکفلی گــ افی
رــبیاســکبای حافــلیویبضفب ــعیتــبیامــبفبدهیاهی   ت ــبیسعیشــردی

گــ افیوایی ازــمیسعین بیــ .  کیفکیزــبقی ئــروقی

شکل 1- تصویر سمت چپ یک فضای غیر محدب را نشان می دهد زیرا 
که راس A را به راس B متصل می کند محیط اتاق را قطع می کند. این  خطی 
فضا باید به دو فضای کوچکتر تقسیم شود. تصویر سمت راست یک تقسیم 
زیــرا مطابق نظریه هیلیر و هانسون فضای غیر  را نشان می دهد.  اشتباه 
که فضاهای حاصل حجیم ترین فضاهای  محدب باید طوری تقسیم شود 
ممکن باشند لذا تقسیم باید به صورت عمودی صورت پذیرد.)منبع: 4(

 حافــلییضــبقیسحــ بیس کــنیامــتیی اقییــکیمــبخب بای
اهییضبزــبقیشــه قی ع یــفیشــ هیســرودی واح ییــبیشــرکبیاقی
گفــ د،یاســبیسع ــرالیزیگبسعیرــبینببیــجیاهییــکی امــبفبدهییــ اوی
مــ قیسطبلعــبتیسشــبتبیسشــبقیسعیشــرن یحــبوقیاطالعــبتی
سع ــبوقی پــالای زســبی ]12[.ی حافــلی عــ ادقی سفف  ــ قی
ــرعی ــیین ــنیشــفره،یتهــتیشیبمــبیییپیک تیــ قیتیر بیپ تبیای
ویــژهیاقیاهیسع ــبوقیتــبیتســب یی زیگــعیسشــخص،ی رمــطییکی
ــییتیبزــبی سع ــبویسشــخصییبیتهــتیسقبیســبیپیک تیــ قییضبی
یــ اوی امــبفبدهی ســرودی اتب بعــعی مفبمــع-ی ارــ ی غفیــ اتی دوی
اهییــکی رــبی ویبضفب ــعی ی اوهشیزــبقی ع ــل،ی دوی سعیگفــ د]13[.ی
ــبیدادهیزــبقی ــ ،یاغاــبیت ــ افییضــبقیسحــ بیسشــبقیشــ هیان گ
سطبلعــبتیسف انــعی  رفــبیسعیگ دن .یایــنیاســ یسرتــبیسعیشــردی
رــبیسحققــبایتبرانیــ یدادهیزبقی عــ ادقیاهیپالایزــبقیسع بوقی
وایتبییــکیپــالایواحــ یسقبیســبیرییــ یت وایاییکــبینفــبهیتــبیاناــبای
یسطبلعــبتیسف انــعیواتــییتــبیزــ یپــالایوتــردیداشــببیتبشــ .
 حافــلییضــبقیسحــ بیاعــ ادیویاویبسعییــ اقیز یپالایتبیدمــتی
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رففــعیزــمیحــبوقی رــبییــ اقی حافلیزــبقیتصــ قی سعیدزــ ی
ــبیسحققبایایــنی اطالعــبتیسففــ قیزســبی .ی حافــلیتصــ قیت
اســکبایوایسعیدزــ ی ــبیتــبیمــ عتیمــبخببوییضبییییــکیپــالای
رییــ یوییضبزــبقیع اکــ دقیسهــمیوایدویواتطــبی وایشیبمــبییی
تبییک یگــ یسکباییبیــیین بییــ ]14[.ییی اقیایــنیسیظــرویسع ــرالی
ــبی ــبقی کعیی ــکیا  ــبیطروقیربیی ــ دد،ییت ــ افی  مــفمیسعیگ گ نرعــعی
گ یبــبی گــ افیدوینظــ ی نقطــبیحبســلییی ونــعیتــبیعیــراایویشــبی
ــ افیپــالای رتفهــع)JPG(ینبسفــ هی گ سعیشــرد.یچیفــنیگ ایــع،ی
گــ افیپــالای رتفهــعییــ یامــبسینــرعیمــبخببوی سعیشــرد]15[.ی
گــ یگــ افیرمیع قیتبشــ ،ی یضبیــییپــالایتــبیدویدمــببییر ــبیاق،یا
گــ افیع فــقیتبشــ یدمــببیتیــ قیسعیشــرد.ی گــ ی ویدوخبــع،یا
رــبیدویJPGیزبییبیــتیسعیشــردیوواتــطی مــبخببویسبــ اولیدیگــ قی
یضبیــییویشــبیسبنیــ یامــتیرــبیاغاــبیدویپالایزــبقیحاقــبیواوییــبی
ــبی لــرپیدیــ هیسعیشــرد.یگ افیزــبقیویشــبیاقیانعطــبفیپذی قیی

نفرذپذیــ قیتســفبویتبالیــییدویمــبخب بایداونــ ]16[.

رــبی حافــلی دویدزــبی1990یسفــالدقیسحققــبای ــالشین ردنــ ی
ــبیتــبینببیــجیدیفقــعییــ اقی یضــبقیسحــ بیوایا رسب فــکیرییــ ی 
رــبی پــالایســرودیی ومــعیی مــی .یگســب هیومــفععیاهیسرضرعب ــعی
تبامــبفبدهیاهیایــنیووشی حافــلیشــ هیانــ یتــبی رلفــ یگرنبیزــبقی
رــبیتــبیشــفرهی حافــلیسحــ بیمــبخببی هیــبدقیانابسفــ هیامــتی
انعطــبفی شــ هی نقشــبیزبقی ع یــفی اغاــبی انــ ]16[.ی شــ هی
پذی نــ .یتــبیعیــراایسثــبلیس کــنیامــتیسحقــقی ص فــمیتگفــ دی
رــبی رمــطیدوبیاهیزــمیتــ ای ررچــکی رــبییضبزــبقیسحــ بی
ریــ ی ــبییضبزــبقییزوگتــ قی رلفــ ی شــ هیانــ یوایتبزــمی  رفــبی
ررچــکیدویدیراوزــبیوایتــبیا ــبقیساــبووی ری ییــبیی وویبگعیزــبقی
تبعــثی ووشی دویایــنی مــبهقی حافــلی مــبدهی ن بیــ .ی سبصــلی
ــ ای ــ یوین ــبیربسپیر  ــ واینفــبهیت ــبیمــ عتیت ــبیتبــراایت ر سعیشــردی

ایزاویزــبقیویــژه،ینقشــبیزبیوایی ومــعین ــرد.

ــلی گ چــبیمــ عتیی رییــ ی رلفــ ینقشــبیسح بییــکیسزیــتییبی ا
امــتی اســبیس کــنی ی خــعیسطبلعــبتیسعیتبشــ ی یــ اقی  رتــبی
 حافــلیسریعفتیزــبقیدیفــقی ــ یسکبنــعیپــالایوایتــبیدومــبعی
تبیگزیــنیتهــتی وونــ قی سیظــروی ی اقیایــنی ن زــ .ی اناــبای
گــ افیســرودینفــبهی خالصــبیمــبهقیپــالایوی ر یــلیرایتبییــکی
گــ افیسفــ اایدیــ ینبسفــ هیسعیشــردییــ ی رــبی امــت.یاینیووشی
رــبیووقیپــالاییــ اویسعیگفــ دیاع ــبلیشــ هی ووقییــکیشــرکبی
گــ افی اهی گــ هی اهیشــرکب،یسع فییــکی تــبیطروقیرــبیزــ یس یــیی
تــبیزــمیسبصــلی وای گــ افیزــ یدویس تعــعی سعیتبشــ .ییبلیزبقی
سعیرییــ یرــبییبدون ییک یگــ یوایوویــتین بییــ .یت یــنی   فــبیرــبی
خطــعیسســبقفمیاهیس رــزیزــ یس یــییشــرکبیتــبیس رــزیزــ یس یــیییبیــلی
ــتیدیگــ ی  مــفمیسعیگ دد.یایــنیووشیدویعفنیاییکــبیووشــعی ووی
ــ ایایزاویزــبقی ــبین ر ــعیامــتی ــعیع ا ــبی یهــبیهسبن ربورســ یامــتیاس
گ یبــبیتبشــ ،یهیــ اییــ وتی یــ اوی ربسپیر ــ قیســرودیامــبفبدهی

سحبمــربیتــبیایزایــلیانــ اههیشــرکبیتــبیصــروتین بیــییایزایــلی
سعییبتــ .ینرعــعی عبســلییینیایــنیدوی کیفــک-ییسفــ اایدیــ یوی
یضــبقیسحــ ب-یدویووشیدیگــ قیرــبیتبینــ وتیسرودیامــبفبدهی
یــ اویسعیگفــ دیدیــ هیسعیشــرد.یاینیووش،یووشی حافــلینقــبطی

سبقبطــییدوییــکینقشــبیسحــروقینــبایداود.

تــبی گــ افی تبییــکی وای سع ــبوقی پــالای سحــروق،ی  حافــلی
خالصــبی ح رــتی دی ییــبی طرالنــعی خطــرطی ر ب یــنی عــ ادی
ــ افیوینقــبطی گ ــ هییزــبقی گ سعیری ]17[.یایــنیخطــرطیسحــروق،ی
خــطی زــ ی طروقیرــبی تــبی سعیمــبهدی وای رایزب،ییبلیزــبی  قبطــیی
گــ افیامــت.یسزیــتیسحروزبیایــنیامــتی گبایاهی سحروقییــکی
رــبیدویرایسحــلی قبطــیی رــبیعیبصــ قی ــکیتعــ قیزســبی ی
رــبیدوینقشــبیسحــ بی راــع،ی دویسحــرویتــبیتبقییــکیسیطقــبی
یرد،ییــکیسریعفــتیسکبنــعیدیفــقیواینشــبایسعیدزــ .یسحروزــبی
 ا تــبیح رــتیدویپــالایوایاوائــبیسعین بییــ ]6[یوینقــبطی قبطــیی
رــبیسعیــعیداوینفــزیسعیتبشــ یویدوی رایزــبینــبی یهــبیدیفــقیامــتی
رــبیایــ ادیتهــتیتهتییبیــییوی وایــیین بیبنیــ هینقبطــعیزســبی ی
گفــ قییــ اقیح رــتیدویرایتــبی ریــفیسعین بییــ .ی  ص فــمی

خرانــ هی نقطــبی قبطــیی گــ افی سعکــرس،ی سحــروقی نقشــبی
گــ افی اهی رــبیدویرایسحروزــبی ر یــلیتبییبلیزبیــیی سعیشــرد.ی
گــ هیوایتــبیزــمیسبصــلی رــبیسعیتبیســتیییــلیاهیدوی سعیشــرن ی
ن بییــ یویایــنیغفــ یس کــنیامــتیوینفــبهیتبییبلیزــبقیاضبیــبی
گــ افینقطــبی قبطــیی وتــردیداود)شــکلیی2(.یسح ودیــتیتبلقــرهی
رــبیص یــبیتــبیسحققــبایاســکبای حافــلیویژگعیزــبقی رایامــتی
نقــبطی قبطــییسحروزــبیوایسعیدزــ .یتیبی ایــنیدویحبلفکــبیزــ ی
رافــبی طرــقی ع یــفی سحــ بی وی سحــروقی نقشــبیزبقی دوقی
یضبزــبقیتیــبیوایدویگ افیزبیشــبایتــبیسعیدزیــ ،یس کــنیامــتی
رــبیدوی قبطــییسحرویزــبییــ اوینگ یبــبیانــ یزفــچی یــ اقییضبزبیــیی
نقطــبی قبطعــعیدونظــ ینگفــ دیویتیبی ایــنیســرودی حافــلییــ اوی
رــبیتخشــعیاهینقشــبیسحــروقی ــبینشــبایسعیدزــ ی نگف نــ .ی ا ت
رــبیسبییــنیانبهــبقیسحــرویویاولفــنینقطــبی قبطــیییــ اویداونــ ی

اغاــبینقــبطیتح انــعیزســبی ]17[.

رــ دایچیفــنیویشــبیزبییی سبحصــلی ص فــمییــ اقیسســبثیعی
رــبی ا تــبی گــ افینقطــبی قبطــییخرازــ ییــردی گــ افیسحــروق،ی دوی
ریفنیوایعفیــبیســ لیمــبهقین عیریــ .یدوی یضبیــییتبلقــرهیمــب
حــبلیحبضــ ،یدادهیاقییــ اقیانــ اههیگفــ قیعــ دقیارــ یشــ رلییبی
گــ افیسحــروقیوتــردینــ اود؛یز چیــ ی عــ ایشــ رلیویشــبیزبقی
گ هیزــبقیس  رــطیتبییــکیسحــروی رــبیز چــبی عــ ادی سعیدانفــمی
ایزایلییبتــ یاز فــتیرایسحــروینســرتیتــبیسحروزــبقیدیگــ ی
ــ افینقطــبی گ ــ افیتســفبویییشــب یسعیشــرد]3[.یاینیسســئابیدوی گ
تــبی پبیبنــع(ی گ ه)نقطــبی ایزوداییــکی تــبی مــبدگعی تــبی  قبطــیی

انبهــبقیزــ یسحــرویحــلیسعیشــرد.
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نقشه تحلیل محدب
یبلــبی پــالایدوی تــبیمــبدهیمــبهقی  حافــلییضــبقیسحــ ب،ی
گــ هینبسفــ هی گــ اف،ی رــبیدوی سا رعــبیاقیاهییضبزــبقیسحــ بی
سعیشــرن ینفــبهیداود.یوون زــبقیسبعــ دقیی اقیایــنیی رییــ ی
وتــردیداودرــبیدویسقبلــبیطــعیمــبیس حاــبیصــروتیسعیگفــ د.

رــبی رمــطیچهــبویدیــراویسشــخصی دویس حاــبیاولیا بقیزبیــیی
یضــبقی عیــراای تــبی ح بایزــب،ی خرابیزبییــبی ا ــبقی انــ ،ی شــ هی
سحــ بی ع یــفیسعیشــرن .یاینیاولفــنیسا رعــبیاهییضبزــبقی
رــبیایهــبای رــبییضبزبیــییوایسع یــعیسعیریــ ی سحــ بیامــتی
یــ اوداد،ی طرــقی نــ اود.ی وتــردی رایزــبی دوی حــ بی تصــ قی
یضبزــبقیسح یــییربییــکیتعــ یررچکتــ یاهی300یسفاف بــ یداونــ ی
گیابنــ هیسعیشــرن .ی یضــبقیسحــ بیساــبووی یزوگت یــنی دوی

رــبیLی س حاــبیدوایدویواتطــبیتــبییضبزــبقیغفــ یسح یــییامــتی
طــروقی قســفمی ا بقیزــبی زســبی .یاینی شــکلی Tی وییــبی شــکلی
رــبیع اکــ دی رــبیر ب یــنی عــ ادییضبزــبقیسحــ بی سعیشــرن ی
ــ .یچیبنچــبیپــسیاهی قســفم،ییضبزــبی ــبیوتــردیری ــ ،یت ــبقیداون ا 
طــروقی وای سعیتبیســتی قســفمی تبشــی ی اولفــبی ع اکــ دی یبیــ ی
ــبییضبزــبقیسحــ بی رلفــ یشــ هیر ب یــنینســرتی اناــبایدادی 
سحفــطیتــبیسســبحتیس کــنیوایداشــببیتبشــی .یسطبیــقینظــ ی
ر ب یــنی عــ ادیوی زفافــ یویزبنســراییضــبقیسحــ بیشــبسلی
حافــمی  یــنییضبزبمــت.ییضبزــبقیحافــمی ــ یدایــ هیواوی ــ ی
زســبی یویلــذاینســرتیسحفــطیتــبیسســبحتیر بــ قیداونــ ]9[.

رــبیسحــ بی پــالای رخــ ی قســفمیمــبی ییضبزــبقی دویس حاــبی
نفســبی یسطبیــقیس حاــبییرــلیتــبیدونظــ یگ یبــنیپبییــنی  یــنی

تــبیسســبحتیصــروتیسعیپذیــ د. نســرتیسحفــطی

پــسیاهیایــنیس احــلینقشــبیسحــ بییــ اقیووودیتــبینــ ایایــزاوی
یضــبقی ایــزاوی ایــزاوی نــ ای دویایــنی امــت.ی رســبدهی Depthmapی
گــ افیســرودی گ هیزــبقی سحــ بییــ اقی  مــفمییضبزــبیویایاــبدی
اضبیــبی یــ اقی ا صــبلی ایــزاوی مــپسی سعیگفــ د.ی یــ اوی امــبفبدهی
نــ ای سعیگفــ د.ی یــ اوی امــبفبدهی ســرودی گــ افی ر داییبلیزــبقی
گــ افیواییــ اقیامــبفبدهیدویی ایــزاویDepthmapیاتعــبدینظــ قی

سعین بیــ . سحبمــربی ر ــعی  حافلیزــبقی

 نقشه تحلیل متقاطع
رــبیدویایــنیسقبلــبییــ اقی رلفــ ینقشــبیسحــروقیســرودی وونــ قی
امــبفبدهییــ اویگ یبــبیامــت،یپ و کاــعیوایتهــتیی یــ اویاو رــبطی
ــبی ــبیت ــبیدویرایسحروز ر ــ ی ــبلیسعیری ــبیدنر ییــنیطرقــبتیچی گبن
ــ .ی ــبیعیــراایسحــرویح رــتی ع یــفیشــ هیان ــ یت تــبقیسحــرویدی
تبیایــنی   فــبیس کــنیامــتیخطــعیاهییــکینقطــبیدوییــکیطرقــبی
شــ وعیشــرد،یتــبیطــرویایقــعیدویطرقــبیح رــتیریــ یویمــپسیتــبی
مــ تیپبیــبایخــردیدویطرقــبیتبال ــ ییــ ود،یت وایاییکــبیاهیپابیزــبی
تگــذودیاســبیلزوســبیاو رــبطیتصــ قیییــنیزــ یدویانبهــبقیسحــروی

وتــردینــ اود.

ــبیدوی ر ــبیشیبمــبییینقبطــعی ــ ینقشــبی قبطــییت ــبیاولی رلف س حا
خــطیسحــروقیدویرایزــبییطــییسعییبتیــ یرغــبهیسعیشــردیویووقی
گــذاوقیسعیشــرد.یمــپسییبیاــعی نقشــبیتبییــکیدایــ هیعالســتی
رــبیحــبوقینقشــبیسحــروقیوینقــبطی قبطــییامــتییــ اقیووودیتــبی
نــ ایایــزاویرســبدهیسعیشــرد.ینــ ایایــزاویDepthmapیایــزاویپیــلی
ی ضــعییــ اقی حافــلینقــبطی قبطــیینــ اودیلــذایتــبیامــبفبدهیاهی
ــبیعیرااییــکییضــبقی ــزاوییضــبقیسحــ بیزــ ینقطــبی قبطــییت ای
ــبی ــ افیدونظــ یگ یبــبیسعیشــردیویت گ ــبیشــکلیگ زــعیاهی سحــ بیت
امــبفبدهیاهیایــزاویا صبلیایــنیگ هیزــبیتــبیصــروتیدمــبعیتــبیز ــبی
گــ هیتبیــ یتــبیح ایــلی نقــبطی قبطــییدیگــ یسبصــلیسعیگ دنــ .یزــ ی
ــبی ر ــبیزــ یگ زــعی ــبیطــرویسســبقفمیت دویسحــرویس  رــطیتبشــ یویت
ووقیرایدویسحــروییــ اویگ یبــبیانــ یسبصــلیشــرد.یپــسیاهیایــزودای
گــ افی ز ــبیا صــبالتینــ ایایــزاوییــبدویتــبیسحبمــربیاتعــبدینظــ قی

ــرد. خرازــ یی

گرنــبیاقیاهیووشینقطــبی قبطــییامــتی ووشی»نقطــبیپبیبنــع«ی
ربوی رــبیویشــبیپبیبنــعیزــ یسحــرویوایی ومــعیسعیری .ی اقیایــنی
سعیتبیســتییکیخــطیسســبقفمیاهیانبهــبقیزــ یخــطیتــبیز ــبی
گــ یز بیایــنی ا ن ــرد]3[.ی پــالای  مــفمی وویــتی یبیــلی وئــرسی
وئــرسیاهینقــبطی قبطــیییبیــلیوویــتیتبشــی یانبهــبقیسحــروی
وییــکی ن عیتبشــ ی سیحص تفــ دقی نظبو ــعی گــعی ویژ داواقی
ــعی اقــعیسعیشــرد.ی ــ اقینقطــبیپبیبن ــعینبسعبرــ یی سریعفــتیسکبن

گراف متناظر  گره در  شکل2- هر خط در نقشه محوری)1و2و3و4( تبدیل به 
با آن می گردد و محل های تقاطع)A,B,C( یال ها را تشکیل می دهند. این 
امر در تحلیل متقاطع برعکس می باشد. در تحلیل متقاطع خط محوری 

گره های موجود  روی خود را مستقیما به هم متصل می نماید لذا در  کلیه 
گره شماره 4 می بایست به 3 یال تبدیل  گراف محوری به متقاطع،  تبدیل 

گراف افزوده می شود تا رابطه  شود. بدین جهت، فلش های منحنی به 
توپولوژیکی نقاط تقاطع حفظ شود.)منبع:4(
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دویغف یایــنیصــروتیدویانبهــبقیسحروزــبی ر یــلیتــبیگ هیزبیــیی
گــ هی گــ افی قبطــییسعیشــرن .یی اقیایــنینقــبطیپبیبنعییــکی دوی
ت یــ ییدوینــ ایایــزاوی  مــفمیسعیگــ دد.یپــسیاهیاضبیــبین ــردای
ز ــبیا صــبالت،ینــ ایایــزاوییــبدویتــبیاناــبایسحبمــربتیس یرطــبی

سعیگــ دد.

آزمون نمونه های موردی
نقــبطی ،ی سحــ بی یضبزــبقی ییــنی واتطبیزــبقی رپرلرژیکــعی
 قبطــییوینقــبطیپبیبنــعییــ اقیز یــکیاهیمــبیخبنــبین رنــبی رلفــ ی
یــ اقی حافــلی نبفاــبی اطالعــبتی  یــنی پــ ی امــت.ی گ دیــ هی
س یرطــبی گــ افی دوی ز گــ هی ز پیرنــ قی دوتــبی سقبیســبیاق،ی
امــت.ینــ ایایــزاویDepthmapی ســعیاهیز پیرنــ قیوایسحبمــربی
رــبیسعکــرسیعــ ای قــبواینســرعیوایعع)RRA(امــتی سعین بیــ ی
رــبیزفافــ یویزبنســرایییــباین ــردهیانــ .یتبیایــنی   فــبیسعی ــراای
رــبیشــبسلی عــ ادی گ افیزبیــیی دوتبیزــبقیز پیرنــ قیوایدوی

گــ هیسعیتبشــ یوایسحبمــربین ــرد. سبفبو ــعی

ــبیعیــراایگ دیــ هیانــ ی رــبیدویاتبــ اقیسقبل ووشیزــبقی حافاــعی
گــ افییضــبقیسحــ ب(،ی عربو یــ یاه:ییضــبقیسح ب) حافــلی
گــ افینقطــبی قبطــییتــبیامــبثیبقیویشــبیزب(ی  قبطــی)ی حافــلی
گ یبــنی گــ افینقطــبی قبطــییتــبیدونظــ ی گــ هیپبیبنع) حافــلی وی
ویشــبیزب(.ییــ اقیزــ یخبنــبیتــبیزــ یمــبیووشیییشــفیب،یر فیــبی
ــبیانض باییــکینقشــبییضــبقی ــ قیت ویسفبنگفــنینببیــجیز پیرن
گــ افی رتفهــعیررــتیسعیشــرد.ی رضفحب ــعی سحــ بیوییــکی
عالیــمی 1ی تــ ولی سعیگــ دد.ی اوائــبی نفــزی خبنــبی زــ ی تــبی واتــیی
نببیــجی نهبیبــبی 1(.ی سعین بی )تــ ولی سع یــعی وای اخبصــبوقی
ز پیرنــ قییــ اقیووشیزــبقییضــبقیسحــ بیوینقطــبی قبطــیی
رــبیس یــرطیتــبییضبزــبقیع اکــ دقیع ــ هیدوی گــ هیپبیبنــعی وی
زــ یخبنــبیسعیتبشــ یتــ ولیتیــ قیشــ هی ــبی غفیــ اتینببیــجی
ز پیرنــ قیدویووشیزــبقیسبفــبوتییی ومــعیشــرد.یدویز یــکی
اهیچبوتیزــبیع اک دیزــبقییضــبی)سحــرویY(یسطبیــقیتــبی ئــروقی
شــفبیح یــمیخصرصــعی   فبییبیبــبیان .یایــنیتــ اایسعیبمــتی
م مــ ازب،ی ع رسعی  ن )ووودقیزــب،ی رــبی یضبزبیــیی رــبی
دوی یضبزــبی ویخصرصــعی  یــنی سحــروی تــبالقی دوی نشــف نیزب(ی
رــبیاهیسطبلعــبتیپیشــفنی پبییــنیسحــروییــ اویسعیگف نــ .یرنچــبی

ربییــکییضــبقیع رسعیسع ــرالیدوتــبی یــ یسعیری ایــنیامــتی
مــبدهی وازــعی چبوتیزــبی داود]18[.یایــنی تبالیــیی ز پیرنــ قی

یــ اقیسقبیســبیاز فــتینســرعییضبزــبیزســبی .

خانه آزاد منش
ایــنیخبنــبیتــبی  رفرعیاهیچیــ یا ــبقیویواز ویویمــ داییییــزوگیگ چبیدوی
حفبطــعیگــردییــ اویگ یبــبیولــعیسع ــبوقیتیبیزــبقیگــردالیتبغچبیاقی
ــ یخــالفیع ــ هیخبنبیزــبقیربشــبایرــبیووقیصفــبیاقی ــ اودیویی واین
تایــ ییــ اویگ یبــبیانــ ،یاخبــالفیمــطحیچی انــعیتبیحفــبطینــ اودیویتبی
چیــ یپاــبیسعی ــراایووقیایــراایویــتیویاهیرناــبیتــبیا بقیزــبیدمب مــعی
داشت)شــکلیی3(.ی ــبالویاصاــعیداواقیمــقفعیگیرــ قیویتای یامــتی
ویدویترهبیایــنی ــبالویتــبیومــفابیمــبیدوقیزــبقییزوگــعیتــبیدویا ــبقی
تبنرــعیاهیط یــقیرفــلیرنیزــبیاو رــبطیسعییبتــ .یدویدومــرقیمــبی
دوقیزــبیدویدزافــزیی ییــبییــ اویگ یبــبیامــتیربییکــعیتــبییضــبقی
خ سب ــعیویدیگــ قیتــبیواهیپاــبیپشــتیتــبایسعیومــ .یدویضاــییغ یــیی
حفــبطیویدومــتیدویسقبیــلیضاعــعیرــبی رصففــلیویــتیهی هسفــنی
رــبیمــقفیرایسهببیــیینســرببییزوگــعیوایدوی ومــفععیتیــبیشــ هی
حفبطیایاــبدین ــردهیامــت.یدوبیووودقیدویضاــییتیــربیشــ یعی

تــبیشــفرعی یــ یاهیمــطحیسعرــ یتــبیحفــبطیدمب مــعیداود]19[.ی

ز پیرنــ قی دوتــبی رهادسیــلی خبنــبی دوی سح یــیی  حافــلی
ر بــ قیوایدویسقبیســبیتــبیسقبدیــ یتبال ــ یرایتــبیدویشــفرهیدیگــ ی
گــ افی رتفهــعی 2(.ی تــ ولی وی سعیدز )شــکل4ی نشــبای
شــبسلی ربییکــعی گ دشــعی حاقــبی دوی سحــ بی یضبزــبقی
وی ووودقی م مــ اقی وی ویایــراای 2ی شــ بوهی ا ــبقی وی رشــپزخبنبی
دیگــ قیشــبسلیایراا،یا ــبقیشــ بوه1یویم مــ اقیدوایسعیشــردی
واینشــبایسعیدز )شــکلیی5(.یایــنیحاقبیزــبیسرتــبیسعیشــرن ی
ریفنیییشــب یشــرد.ی  ــبیاســکبای یــرعیدویسســف یح رــتییــ اقیمــب

اهییضبزــبقیسح ب)حــ ودی60یدوصــ (یزفــچی هیــبدقی  عــ ادی
نقطــبی قبطعــعین اونــ .یاز فــتیشــ رلیویشــبیزبقیسحــروقیدوی
یضبزبیــییرــبییقــطینقطــبیپبیبنعیداونــ ینهفببیامــتیهی ایتــبیدونظ ی
گ هیزــبیایزایــلی گ یبیشــبایسا ــرعیدوتبیزــبقیز پیرنــ قی
سحسرمــعیسعییبت )شــکلیی6(یویایــنیسا ــرعینشــبایسعیدزــ ی
رــ ااییضبزــبیاز فــتیییشــب قیاهینظــ یسســف زبقیح رتــعیداونــ .ی

سه بنخبنب/
پذی ایی

LرشپزخبنبK

Rا بقSپاب

ازشبعTسهببیی

BایرااCپسبر

YحفبطHKحرضخبنب

 ع ادیووش
گ هیزب

دوتبی
ز پیرن قی

Mری

دوتبی
ز پیرن قی

MAX

دوتبی
ز پیرن قی

MاAر

 حافلی
170/423079691/375000000/83641834سح یی

 حافلی
100/872556273/490225100/03596463سبقبطی

170/846153862/750000001/77128207گ هیپبیبنع

 جدول2- نتایج همپیوندی برای خانه آزادمنش)منبع:نگارندگان(

جدول1- عالیم اختصاری مورد استفاده در نقشه ها وگراف ها. در صورتی 
گذاری عالمت  که از فضایی بیش از یک عدد موجود باشد با شماره 

مشخص می گردد.)منبع:نگارندگان(
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شکل 3- سمت چپ، پالن همکف و سمت راست پالن زیرزمین خانه آزاد منش را نشان می دهد.)منبع:نگارندگان(

شکل 4- سمت راست، نقشه محدب همکف و سمت چپ نقشه محدب زیرزمین خانه آزاد منش را نشان می دهد.)منبع:نگارندگان(
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 خانه جهانبانی
گــردالیتبغچــبیویدویمــبیترهــبی سع بوقیایــنیخبنــبیتــبیصــروتی
رایمــبیسا رعــبییضبیــییدویدویطرقــبیتیــبیشــ هیامت)شــکلیی
ــبی ــبیدمب مــعیت ر ــییشــ یعیایرانعیم  بمــ قیامــتی 7(.یدویضا
رفــلی مــبی ینقــبطیخبنــبیوایس کــنیسعین بیــ .یپیــجیدوقیتــبی
رنیزــبقیی ییــبیدویسفبنبیایــنیترهــبیوایــییشــ هیویدویهی یایــنی
یســ تی بتســبباینشــفنیویخ سبتیایــنیتخــلیوایــییشــ هی
امــت.یدویترهــبیشــ بلعییکیا ــبقیمــبیدوقیدویسفبنــبیویدوی

گراف پالن توجیهی برای فضاهای محدب در خانه آزادمنش  شکل 5- 
)منبع:نگارندگان(

شکل 6-  نقاط متقاطع در نقشه محوری خانه آزادمنش)منبع:نگارندگان(

شکل 7- سمت چپ، پالن همکف و سمت راست پالن گودال باغچه خانه جهانبانی را نشان می دهد.)منبع:نگارندگان(

رفــلیرــنیی ییــبیربییکــعیاهیرایزــبیتــبییضــبقیدویدوقیساــبوویواهی
داودیدیــ هیسعیشــرد.یهی یایــنیتخــلینفــزیحرضخبنــبیوییضــبقی
خ سب ــعیاشییــ اویگ یبــبیانــ .یدویترهــبیغ یــییخبنــبینفــزیا ــبقی
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دوتبیز پیرن قیرAاMدوتبیز پیرن قیMAXدوتبیز پیرن قیریM ع ادیگ هیزبووش

370/436946301/002406200/64457249 حافلیسح یی

420/606213931/960521701/24151956 حافلیسبقبطی

600/581323501/825902101/15768195گ هیپبیبنع

ــبیدویدزافــزیوتــردیداود.یدویهی یایــنیترهــبی پیــجیدوقیدیگــ قیت
گ یبــبیامــت.ی نفــزیمــ داییییــزوگیتــبیخ ســبتیس یرطــبییــ اوی
رــبی رمــطی مــ دویووودقیخبنــبیدویترهــبیتیریــییتیــبیشــ هی

رر ــبهیتــبیحفــبطیسعیومــ ]19[. زشــبعیویداالنــعی

ز پیرنــ قی دوتــبی تهبنربنــعی خبنــبی سح یــیی دوی حافــلی
پبیینی ــ قی عــ دی دیگــ ی ووشی دوی تــبی نســرتی سفبنگفــنی
یضبزــبقی 3(.گــ افی رتفهــعی تــ ولی وی 8ی سعیتبش )شــکلی
سحــ بیدویحاقــبیگ دشــعییــزوگیویدویحاقــبیررچکتــ یواینشــبای
دوی گف نــ هی یزوگتــ ی حاقبیزــبقی اهی 9(.ییکــعی ی سعیدز )شــکلی
زشــبع،یایراا،یا ــبقیمــبیدوقیویا ــبقیپیــجیدوق،یدیگ قیایــراای
ویا بقیزــبقیمــبیدوقیویدویحاقــبیررچکتــ یدویپیــجیدوقیدیگــ ی
گ دشــعی ویاو ربطب شــبایواینشــبایسعیدز .یایــنیحاقبیزــبقی
ریفنیی ازــمیسعین بییــ یویدوی ــ اقیمــب مــف یح رتــعیسیعطفــعیی
رــبیانشــعبییی  نــ یمــبخببویح رتــعیوی سقبیــلیدویتخلیزبیــیی

نظــباییضبیــییتــ قی ــ قیتــبیوتــردیسعیروونــ .ی

زــ یدویگرنــبی حافلیزــبقیینقطــبیاقیدوتــبیز پیرن قیسشــبیهعی
داونــ .یاهیز ــبییضبزــبقیسحــ بیخبنــب،ینف ــعیاهیرایزــبیزفــچی
گــ هی قبطعــعین اون )شــکلیی10(.ییــکیمــراییضبزــبقیسحــ بینــبی
ــ .یوییقــطی6ییضــبقیسحــ بی ــعیداون ــ هیپبیبن ــبیگ ــ یوین سبقبطییان
ییشــب یاهیدوینقطــبی قبطــییداون .یایــنینببیــجینشــبایسعیدزــ ی
ــ اقی عفیــنیسســف یاهیییــنیچی یــنی نقبطــعیرــبیسرتــبیسکــثیی

ــمیامــت. ــبیر سســف یسبفــبوتیسعیشــردیدویایــنیخبن

خانه نشاسته پور
گــردالیتبغچــبیدویدوترهــبیسقبیــلیزــمی ایــنیخبنــبیتــبیالگــرقی
ــیی ــبیضا ــبیسعیتبش )شــکلیی11(.یدویسفبن ــییداواقیتی شــ یعیویغ ی
ــبقیدویدوقیدویط یفــنیویدوی ــبیدویا  ــبالویپیــجیدوقیت شــ یعییکی 
هی یایــنییســ تیمــ دابییــزوگیویهی هسفنیزــبقیررچــکیی ییــبی
رــبیتــبیپاــبیتــبیحفــبطیواهیداونــ ییــ اویگ یبــبیامــت.یدویترهــبیوویتــبی
ووی ــبالویدیگــ قیتــبیا بقیزبیــییی ییــبیدویدویمــرقیرایوتــردیداودی
ویچیــ ییضــبقیخ سب ــعیویمــ دابیدویهی یایــنییســ تیدیــ هی

جدول3- نتایج همپیوندی برای خانه جهانبانی)منبع:نگارندگان(

شکل 8- سمت راست، نقشه محدب همکف و سمت چپ نقشه محدب گودال باغچه خانه جهانبانی را نشان می دهد.)منبع: نگارندگان(
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شکل 9- گراف پالن توجیهی برای فضاهای محدب در خانه جهانبانی)منبع:نگارندگان(

شکل 10-  نقاط متقاطع در نقشه محوری خانه جهانبانی)منبع:نگارندگان(
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ر عیعقــبینشــفیعیاهیسعرــ ی سعیشــرد.یمــ یدویاصاــعیخبنــبیتــبی
ــبهیتبیایــراایترهــبیغ یــیی اصاــعیاهیط یــقیزشــبعیویداالنــعیرر 

گشــردهیسعیشــرد]19[.ی

ــبینشبمــببیپــروی ــ اقی حافــلیسح یــییخبن اوهشیز پیرنــ قیی
ــ یاهیووشیزــبقینقطــبیسحــرویامــت)ت ولی4یویشــکلیی12(.ی ر ب
 حافلیزــبقینقطــبیسحــروی فبو ــعیتزیــییاهینظــ یاوهشیزــبقی
ز پیرنــ قیداونــ ،یدویوایــییدوتــبیز پیرنــ قییــ اقی حافــلی
گــ افی نقطــبیپبیبنــعیان رــعیر بــ یاهی حافــلیسبقبطــییسعیتبشــ .ی
 رتفهــعییضبزــبقیسحــ بییقــطیحبوقییــکیحاقــبیگ دشــعی
رــبیاســکبای عفیــنیسســف یسیعطــفیوایتــبییــ دیسعیدزــ ی امــتی
رــبیشــبسلیایراا،یپیــجیدوقیوی2یا ــبقیمــبیدوقیسعیشرد)شــکلیی
13(.یدویایــنیخبنــبیییــلیاهینف ــعیاهییضبزــبقیسحــ بیزفــچی

یقــطی یضبزــبی چهــبوای وی ق یربییــکی ن اونــ ی نقطــبی قبطعــعی
شــبسلینقطــبیپبیبنــعیزسبی )شــکلیی14(.

نتیجه گیری
یــرقی الگــرقی خبنبیزبییــکی ز ــبی دادهیزــبقی سقبیســبی دوی
رــبیربتــتیسعیریــ ی حافــلیسح یــییدوی شیبمــبیییسعیشــردی
ــبی حافلیزــبقیسربیــعییــ ینقــبط،یدوتــبیز پیرنــ قی سقبیســبیت
پبییــنی ــ قیتــبیدمــتیسعیدزیــ .یز چی یایــنیاســ ییبیــلیپیــلی
رــبی حافــلیسح یــییتــبیدوییضــبقیسحــ بی یییــعییــردیچــ ای
ساــبووینفــبهیداودیدویحبلفکــبیزــ ی قبطیییــبینقطــبیپبیبنــعیووقییکی
سحــرویسســبقف بیتــبیز ــبی قبطییزبییــبینقطــبیپبیبنــعیووقیرای
سحــرویصــ فینظــ یاهیاییکــبیسابوون ییــبینــب،یسبصــلیسعیشــرد.ی
گــ اف،یسبحصــلی گــ هیویــژهیاهی دوتــبیز پیرنــ قیی اقییــکی
گــ افیامــت،یتیبی ایــنیتــبی گ هیزــبیدوی گــ هیاهیمــبی ی یبصاــبیرای

جدول4- نتایج همپیوندی برای خانه نشاسته پور)منبع:نگارندگان(

شکل 12- سمت راست، نقشه محدب همکف و سمت چپ نقشه محدب گودال باغچه خانه نشاسته پور را نشان می دهد.)منبع: نگارندگان(

دوتبیز پیرن قیرAاMدوتبیز پیرن قیMAXدوتبیز پیرن قیریM ع ادیگ هیزبووش

290/364804541/09793830/63044595 حافلیسح یی

340/729958001/60590761/06426259 حافلیسبقبطی

410/673330901/63613121/08058979گ هیپبیبنع
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گراف پالن توجیهی برای فضاهای محدب در خانه نشاسته  شکل 13- 
پور)منبع:نگارندگان(

طــرویطرفعــع،ی عــ ادیییشــب یا صــبالتیدوی حافلیزــبقینقطــبی
سحــرویسیاــ یتــبیاوائــبیدوتــبیز پیرنــ قیتبال ــ قیسعیگــ دد.یلــذای
ــ اقییضبزــبقیسحــ بی ــ قیی  فــبوتیییــنیاوهشیزــبقیز پیرن
وینقــبطیویــژه،یییشــب یحبصــلیامــبفبدهیاهیدویوونــ یسبفــبوتیدوی
رتــرویاهیووشیط احــعی گــ افیامــتی ــبین بیبنی هییــکییب  رلفــ ی
سحــروقی نقطــبی ووشی ربشــبا.ی خبنبیزــبقی دوی خبصیای انــعی
رــبیا صــبالتیتبنرــعیوایدویی ن عیگفــ د،یسثلیاییکــبیزــ ینقطــبی

شکل 14-  نقاط متقاطع در نقشه محوری خانه نشاسته پور)منبع:نگارندگان(

یقــطیتــبیز ســبیبیساــبووشیسبصــلیسعیشــرد،یدویسقبیســبیتــبی
ــبیربویگ یبــبیشــ هیامــتیسیاــ ی ــبیت ــبیدویایــنیسقبل شــفرهیزبیییر
تــبیدوتــبیز پیرنــ قیپبییــنی ــ قیسعیگــ دد.یاهیط یــعیسســبثیعی
ا صــبالتیتبنرــعی رهیــییدوتبیزــبقیز پیرنــ قی ر دایایــنی
رــبی وای غفیــ یسعیدزــ ؛ینقــبطیپبیبنــعی  بیــلیخرازیــ یداشــتی
نقــبطی قبطــیی وی تبشــی ی داشــببی ضعفــفی ــ قی ز پیرنــ قی
نزدیــکیتــبیس رــزیسحروزــبقیطرالنــعینســرببیز پیرن   نــ .ی
ر عیمــبهقی فــبوتیییــنینقشــبیزبقینقطــبیاقیرــبیشــبسلیچیفــنی
ا صــبالتیتبنرــعیاقیسعیشــرن یوییــبین عیشــرن یدوییــکییسحفــطی
ــبیعیــراای ــ دق،یسبنیــ ی حافــلیمــبخب بایزبقیسبعــبوف،یت ربوی

هسفیبیزبیــیییــ اقی حقفقــبتیر ــعیسطــ حیخرازیــ ییــرد.

رــبی سعیدزــ ی نشــبای تــبوی اولفــنی یــ اقی پژوزــلی نبفابیایــنی
شــ رلییبیعــ ایشــ رلینقــبطیپبیبنــعیرــبیتــبی   فــبیدویگرنبیزــبقی
گــ هیپبیبنــعیوینقطــبی قبطــییا فــبقیسعیایبــ یص یــبیارــ قیتزیــیی
زیگبسعیرــبی رهیــیی سعیگــذاود.ی ز پیرنــ قی دوتبیزــبقی یــ ی
ــبیطــرویسســبوقیاهی ــبیت ــ افیطــروقیامــتیر ــعیدویگ گ هیزــبقیپبیبن
زــمیدوویسعیشــرن یار شــباییــ یدوتــبیز پیرنــ قیتزیــییامــت.ی
گذشــببیاهیایــنی عــ ادییضبزــبقیسح یــییرــبیدویی گف نــ هیزفــچی

نقطــبی قبطعــعینفســبی یییــلیاهیحــ یانبظــبویامــت.
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 عــ ادیوایععیایــنییضبزــبیتــبیطــ هییبیــلی رتهــعیسبفــبوتیامــت،ی
ر ــعیاهییضبزــبقی تــبیعــالوهین رنبیزــبقیســرودیی ومــعیدوصــ ی
رــبیحــبوقینقــبطی قبطــییهیــبدقیزســبی یوایداونــ یوی سحــ بی
یــ اقییهــمی رهیــییسریعفتیزــبقیسســف یبیییاهیط یــقیپــالای
سع ــبوقیتح انــعیزســبی .ی حافــلینقطــبی قبطیییطعبیشبیســببی
تــبی سیحصــ ی سعیتبشــ ی ــبیچیبنچبیاینییبیبــبی ر ــعی  حقفقــبتی
ن رنبیزــبقیســرودیسطبلعــبیدویایــنیسقبلــبیامــتیوییــبیالگــرقییبیــلی
گــ دد.یعاــعیاقیالحــبلیسعی ــراای  ع ف عیسعیتبشــ یسشــخصی
گفــتیرــبی ا ــیینقــبطی قبطــییدوییــکیســکباینشــبایسعیدزــ یرــبی
رایســکبای  بیــلیییشــب قیی اقیایفــبقینقــلیدویالگــرقییضــبقی
رفففــبتیسســف یبیییداودیویعــ ایوتردیایــنینقــبطی گــ دشیوی
ــ دای ــ اقیتــ ایر ــلیسع ــبویی ــ هی  بی ــکیســکباینشــبایدزی دویی
یضــبقیمــکرایویح رــتیدویتیبمــت.یت یــنیومــفابیسعی ــراای
ــییتیبزــبقییبخــ یسع ــبوقیمــیبعیوایدویبیــتیویدوی   رفــبییضبی

خاــقییضبزــبقیت یــ یووحــعیاهیسع ــبوقیدی ییــبیدسفــ .
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