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همذهِ :
کاسرٍى در هغزب ضيزاس ٍ در جلگِ ای بِ طَل  ٍ 86ػزض  90کيلَ هتز لزار گزفتِ ٍ ,فاصلِ آى تا ضيزاس  . 154تا بَضْز
 . 170تا بْبْاى اس راُ پل فْلياى  . 224تا اَّاسً ٍ 593يشتا پايتخت  1060کيلَهتز است  .ايي ضْزستاى اس طزف ضوال
ٍ ضوال ضزلی بِ ضْزستاى هوسٌی ٍ بْبْاى  .اس ضوال ضزلی ٍ هطزق بِ ضْزستاى ضيزاس اس جٌَب ٍجٌَب غزبی بِ
ضْزستاى بزاسجاى ٍ اس جٌَب ضزلی بِ ضْزستاى فيزٍسآباد هحذٍد است  .در اهتذاد  51درجِ ٍ  35دليمِ اس ًصف
الٌْار ضزلی ًسبت بِ رصذ خاًِ «گزيٌَيچ» ٍ  29درجِ ٍ  35دليمِ ػزض ضوالی ًسبت بِ خط استَا لزار گزفتِ ٍاس
سطح دريا  732هتز ارتفاع دارد  .دهای ايي ضْز حذاکخز بِ  49درجِ باالی صفز ٍ حذالل بِ  6درجِ سيز صفز هی رسذ
ٍ هياًگيي باراى در سالْای کن باراى کوتز اس  ٍ 500سالْای پز باراى تمزيبا  700هيلی هتز است  .ارتفاػات جٌَبی اس
حاضيِ غزبی دضت ارصى هی گشرد ٍ ارتفاػات ضوالی اس کٌارُ ّای رٍدخاًِ فْلياى ٍ داهٌِ ّای جٌَبی در ًاحيِ هاَّر
گستزدُ ضذُ است .
اس ساختواًْای لذيوی در ايي ضْز بٌای خاًِ هؼلن است کِ لسوتی اس يک هذرسِ بِ ًام هذرسِ بستاًپَر ( ضاپَری
سابك ) است.هذرسِ بستاًپَر در سال  1316افتتاح ضذُ است .
هساحت ايي هذرسِ  752هتز هزبغ است .ساختواى هذرسِ در دٍ جْت ضوالی  -جٌَبی ٍ غزبی  -ضزلی ساختِ ضذُ
است  .در راستای ساختواى ضوالی  ،سالٌی لزار داضتِ کِ ػٌَاى سالي لزائت خاًِ هذرسِ را داضتِ است  .سالي لزائت
خاًِ در ابتذای ساخت هذرسِ با هذرسِ در ارتباط بَدُ ٍ جشيی اس هذرسِ هحسَب هی ضذُ است ٍ در ٍالغ حکن سالي
اجتواػات را ًيش داضتِ است  .اها در سالْای بؼذ ايي سالي اس هذرسِ هجشا گطتِ ٍ بِ ػٌَاى ساختواًی جذا اس آى
استفادُ هی کزدًذ  .البتِ ايي ساختواى در سهاًْای هختلف کاربزی ّای هتفاٍتی داضتِ است .در دٍرُ ّای بؼذ اس آًجا
کِ ايي سالي دارای  4اتاق ٍ ٍسؼت سياد بَدُ،اس آى بِ ػٌَاى هحلی بزای استزاحت فزٌّگياى کِ هسافز بَدُ اًذ استفادُ
هی کزدًذ ٍ بِ ّويي دليل بِ آى ػٌَاى خاًِ هؼلن را دادُ اًذ ٍ اس آى بِ بؼذ با ايي ػٌَاى ضٌاختِ هی ضَد .با تَجِ بِ
ًياس ضْزستاى بِ داضتي هکاًی جْت استمزارٍاستزاحت فزٌّگاى ،ايي هکاى در ضْزستاى کاسرٍى ساختِ ضذ ٍ خاًِ
هؼلن بِ آًجا هٌتمل گطت ٍ سالي لزائت خاًِ بِ هزکش هطاٍرُ تحصيلی سيز ًظز آهَسش ٍ پزٍرش تبذيل ضذ  .در حال
حاضز  ،ايي هکاى با ّوکاری هيزاث فزٌّگی ٍ آهَسش ٍ پزٍرش ٍ با تَجِ ٍيضگی ّای بٌا ٍ ّوچٌيي ًياس ضْزستاى ،
سالي لزائت خاًِ يا ّواى خاًِ هؼلن ،تبذيل بِ هَسُ ٍ با ػٌَاى هَسُ هزدم ضٌاسی  ،ضذ  .لسوت هذرسِ ٌَّس تحت
ػٌَاى هذرسِ فؼاليت دارد.
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1ـ هَلعیت طثیعی اثش :
کاسرٍى در هغزب ضيزاس ٍ در جلگِ ای بِ طَل  ٍ 86ػزض  90کيلَ هتز لزار گزفتِ ٍ ,فاصلِ آى تا ضيزاس . 154
تا بَضْز  . 170تا بْبْاى اس راُ پل فْلياى  . 224تا اَّاس ً ٍ 593يشتا پايتخت  1060کيلَهتز است  .ايي
ضْزستاى اس طزف ضوال ٍ ضوال ضزلی بِ ضْزستاى هوسٌی ٍ بْبْاى  .اس ضوال ضزلی ٍ هطزق بِ ضْزستاى
ضيزاس اس جٌَب ٍجٌَب غزبی بِ ضْزستاى بزاسجاى ٍ اس جٌَب ضزلی بِ ضْزستاى فيزٍسآباد هحذٍد است  .در
اهتذاد  51درجِ ٍ  35دليمِ اس ًصف الٌْار ضزلی ًسبت بِ رصذ خاًِ «گزيٌَيچ» ٍ  29درجِ ٍ  35دليمِ
ػزض ضوالی ًسبت بِ خط استَا لزار گزفتِ ٍاس سطح دريا  732هتز ارتفاع دارد  .دهای ايي ضْز حذاکخز بِ 49
ٍ 500
درجِ باالی صفز ٍ حذالل بِ  6درجِ سيز صفز هی رسذ ٍ هياًگيي باراى در سالْای کن باراى کوتز اس
سالْای پز باراى تمزيبا  700هيلی هتز است  .ارتفاػات جٌَبی اس حاضيِ غزبی دضت ارصى هی گشرد ٍ ارتفاػات
ضوالی اس کٌارُ ّای رٍدخاًِ فْلياى ٍ داهٌِ ّای جٌَبی در ًاحيِ هاَّر گستزدُ ضذُ است  .خاًِ هؼلن در
لسوت هزکشی ضْز کاسرٍى ٍ در هَلؼيت بِ طَل  29 37 29هتز ٍ ػزض  0513703هتز ٍ بِ ارتفاع  833هتز
اس سطح دريا لزار گزفتِ است.

2ـ هَلعیت فعلی اثش :
استاى فارط_ ضْزستاى کاسرٍى _ بخص هزکشی_ ضْز کاسرٍى  -خياباى ضزيؼتی جٌَبی _ خاًِ هؼلن – هَسُ
هزدم ضٌاسی

3ـ هشخصات پالن ثثتی اثش :
ًذارد

4ـ تاسیخچِ ٍ ٍجِ تسویِ اثش :
ايي بٌا هزبَط بِ دٍرُ پْلَی اٍل هی باضذ  .بِ دليل اسکاى ٍ استمزار کارکٌاى آهَسش ٍ پزٍرش در ايي هکاى بِ
ًام خاًِ هؼلن خَاًذُ هيطَد.
5ـ سَاتك پژٍّشی اثش  ،شٌاسایی  ،تشسسی  ،گواًِ صًی  ،حفاسی :
ايي احز در اسفٌذ  1387هَرد بزرسی ٍ ضٌاسايی لزار گزفت ٍ ّيچ گًَِ حفاری ٍ گواًِ سًی صَرت ًگزفتِ است.
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6ـ ًَع ٍ تَضیحات هالکیت اثش . :
ايي احز دٍلتی ٍ در اختيار آهَسش ٍ پزٍرش هی باضذ .

7ـ هشخصات اثش –تٌا :
خاًِ هؼلن در لسوت ضوالی ضْز کاسرٍى ٍ در هَلؼيت بِ ػزض  29 37 29هتز ٍ طَل  0513703هتز ٍ بِ
ارتفاع  833هتز اس سطح دريا لزار گزفتِ است  .درب ٍرٍدی بٌا در ٍسط بٌا لزار گزفتِ ٍ دٍ درب کَچک ديگز
کِ احتواال بؼذا ايجاد ضذُ در دٍ طزف آى ٍجَد دارد .ايي بٌا در هزکش دارای يک سالي هستطيل ضکل بشرگ
است کِ تالی جٌاغی ضکل با کار بٌذی ّای سادُ بِ ارتفاع تمزيبی  12هتز بز رٍی آى استَار است .بِ طَر کلی
درب ٍرٍدی اصلی بٌا در ضلغ جٌَبی ٍ رٍ بِ هطزق باس هيطَد .در ضلغ ضوالی بٌا دٍ اتاق ٍجَد دارد کِ اس
طزيك يک درب بِ ّن ارتباط پيذا هی کٌذ.ايي دٍ اتاق دارای تالی جٌاغی با ارتفاع تمزيبی  7هتز ساختِ ضذُ ٍ
دراًتْای اتاق دٍم يک اًباری کَچک ديذُ هی ضَد .در ضلغ جٌَبی بٌا اتالی ضبيِ بِ اتاق ّای ضلغ ضوالی با
ّواى ابؼاد ٍ اًذاسُ لزار گزفتِ است.پطت بام خاًِ هؼلن گٌبذی ضکل ٍ در گذضتِ با پَضص کاّگل اًذٍد ضذُ
اها در حال حاضز با پَضص جذيذ استحکام دادُ ضذُ ٍ کف بٌا با هَساييک هفزٍش ضذُ است.در ضلغ جٌَبی -
غزبی خاًِ هؼلن بٌای هذرسِ ٍالغ ضذُ کِ دارای  5اتاق با تالی جٌاغی ضکل با هساحتی تمزيبا يکساى لزار دارد
کِ اس آى بِ ػٌَاى کالط ّای درط در گذضتِ تا بِ حال هَرد استفادُ لزار هی گزفتِ ٍ در لسوت ٍرٍدی اتاق
ّا ،راّزٍيی با تاق ّايی جٌاغی ضکل ٍجَد دارد.

8ـ هشخصات اثش -تپِ:
9ـ ٍیژگی اثش :
بٌای خاًِ هؼلن دارای ٍ يضگی ّای خاصی است کِ باػج سيبايی ايي بٌا ضذُ است  ،اس جولِ ايٌکِ لسوت هزکشی
بٌا دارای تالی بِ ارتفاع تمزيبی  12هتز هی باضذ .استفادُ اس دٍ چَب بِ طَر افمی در دٍ لسوت بذًِ بٌا بِ
هٌظَر هحکن کزدى ٍ استحکام بخطيذى بِ بٌا بِ کار رفتِ است کِ يکی اس چَبْا در حال حاضز بزداضتِ ضذُ ٍ
اس ديگز ٍيضگی ّای ايي بٌا ضخاهت سياد ديَار ّا است کِ در بٌا بِ کار رفتِ است هخصَصا ديَار ّايی کِ تاق
هزکشی بز رٍی آى لزار گزفتِ است.استفادُ اس کاربٌذی ّای سادُ يکی ديگز اس هطخصات بٌا هی باضذ کِ در
لسوت سمف بِ کار رفتِ است.
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10ـ ًَع تْشُ تشداسی اثش :
ايي بٌادر گذضتِ بِ ػٌَاى هذرسِ ٍ،لی در حال حاضز بِ ػٌَاى هَسُ هزدم ضٌاسی هَرد استفادُ لزار گزفتِ
است.

11ـ الذاهات اًجام شذُ دس هَسد حشین اثش ( حشین پیشٌْادی :
تاکٌَى ّيچگًَِ الذاهی در خصَظ تؼييي حزين احز صَرت ًگزفتِ است .

12ـ تَضییح دخل ٍ تصشفات اًجام شذُ ٍ هشَْد اثش :

13ـ تَضییح تعویشات گزشتِ دس اثش :

14ـ تَضیحات ضشٍسی ٍ اختصاصی اثش :
 -1تؼييي حزين احز  -2ارائِ طزحی جْت حفظ ٍ حزاست اس احز

15ـ ششح ٍضعیت هَجَد خطشپزیشی ٍ دالیل آسیة ّای ٍاسدُ :
ضزايط جَی هاًٌذ ريشش باراى باػج ايجاد ًن ٍ رطَبت درلسوت ّای سمف ٍ بذًِ ديَار ّا ٍ سرد ضذى اليِ ّای
گچی ضذُ است.

اثر:

16ـ رکش هٌاتع ٍ هاخز گضاسش :
تحميمات هيذاًی
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ًوای ضلع شوالی خاًِ هعلن

ٍسٍدی خاًِ هعلن  ،دیذ اص ششق ديوی لبزستاى ستاى هالّا

گضاسش ثثتی  :خاًِ هعلن

سال1387

چَب تِ کاس گشفتِ شذُ تیي طالْا تشای استحکام تیشتش

ًوای کلی هذسسِ تستاًپَس(شاّپَسی ساتك)
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بببببببنای بببببببببرسهی

مدبناسیاالبلبیلی

پالى خاًِ هعلن
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تشش  AAخاًِ هعلن
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تشش  BBخاًِ هعلن
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کشٍکی خاًِ هعلن

