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 چكیده 

ٔختّف تٛػظ ٚی  ساثغٝ ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ اعشاف خٛد ثٝ وٕه دسیبفت فٛأُ لبثُ حؼی اػت وٝ ٔٙغجك ثب اثضاسٞبی حؼی ٚی ٚثٝ اؿىبَ

دیذاسی یب ثیٙبیی ٟٕٔتشیٗ حغ دس ثیٗ حٛاع ا٘ؼبٖ ثشای ثذػت آٚسدٖ اعالفبت اص ٔحیظ پیشأٖٛ خٛد لبثُ دسیبفت ٔی ثبؿذ.حغ 

اػت.٘جٛد ایٗ حغ ٔی تٛا٘ذ ٔـىالت فذیذٜ ای ایدبد ٚ٘یضفذْ صیؼت فضبیی ٔٙبػت خٛد فبّٔی ثش تـذیذ ٔـىالت آٟ٘ب ٚ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ 

ذف اص ایٗ پظٚٞؾ ثشسػی تبثیش خٙؼیت ٚفشْ ثٝ عٛس خضفی تش دس ٔحیظ ٘یبصٞبی ثخـی اص لـشؿٟشٚ٘ذاٖ آػیت دیذٜ ؿذٜ اػت .ٞ

ص٘ذٌی ٘بثیٙبیبٖ ثٝ ٚیظٜ دس ثحث خب٘ٝ ٞبی ٔؼىٛ٘ی اػت.ٚ چٍٍٛ٘ی ساٞىبسٞبیی ثشای ٞش چٝ ثٟتش ؿذٖ دسن فضب ٚ ا٘تمبَ اعالفبت 

ؽ تحمیك تحّیّی تٛكیفی ٚاػٙبدی ٔشثٛط ثٝ ٔحیظ ص٘ذٌی ٚایدبد فضبٞبیی ٔٙبػت تشاصعشیك ؿٙبخت دلیك تش ثشای آٟ٘بػت.سٚ

اػت.آ٘چٝ ثذػت ٔی آیذ ایٗ اػت وٝ دس عشاحی ثشای آٟ٘ب تٛخٝ ثٝ ادسان الٔؼٝ ثشای عشاحی اص عشیك ثبفت فضبٞبی لبثُ ِٕغ ٚ 

 ٕٞچٙیٗ فشْ ٔٙبػت فضبیی كٛست ٌیشد.

 

 حغ ادسان, خٙؼیت فضب, ٔقٕبسی ٘بثیٙبیبٖ,   :هاي كلیدي واژه

 

 هقدهه  -1

  ثٝ یب اعشاف، اػت ٔحیظ خٛد اعشاف ٔحیظ اص اعالفبت وؼت ٘یبصٔٙذ ٔحیظ ثب تقبُٔ ٚ استجبط ثشلشاسی خٟت ا٘ؼبٖ

 ٌفتٝ وٙذ. ثٝ ٔی اسػبَ ٔختّف ٞبی  سٚؽ ثٝ سا خٛد ثٝ ٔشثٛط اعالفبت فشػتٙذٜ، فٙٛاٖ ثٝ ٕٞٛاسٜ ٚالقی، خٟبٖ فجبستی،

 ؿٛد.  ؿىیُ حؼی ٞبی ا٘ذاْ ساٜ اص آٖ اص ثخـی یب تٕبٔبً آ٘ىٝ ٍٔش ٌیشد ٕ٘ی ؿىُ ا٘ؼبٖ دسرٞٗ ٔفٟٛٔی ٞیچ تٛٔبع

  ٞشػٙی دس ثیٙبیی دادٖ دػت اص. سٚد ٔی ؿٕبس ثٝ حٛاع تشیٗ ٟٔٓ اص یىی ثیٙبیی ا٘ؼبٖ ٌب٘ٝ پٙح حٛاع ٔیبٖ اص

 سا فشد  سٚا٘ی ٚ ػالٔت  خؼٕی وٝ ثیٙبیی ضبیقبت فٛالت. ثبؿذ ٕٞشاٜ ای ثب٘ٛیٝ ٚ اِٚیٝ ٔـىالت ٚ فٛاسم ثب اػت.  ٕٔىٗ

 أٛس خب٘ٝ، وبسٞبی ا٘دبْ دس ثٝ وٕه ؿذٖ ٘یبصٔٙذ ٚ فشد اػتمالَ فذْ: ؿبُٔ ٚ ٞؼتٙذ ٚػیـ دٞٙذ ٔی لشاس تأثیش تحت

 افت ٞب، آٖ ثٝ ٘ؼجت فاللٍی ثی ٚ ٞب فقبِیت ؿشوت دس فذْ اختٕبفی، ا٘ضٚای سٚصا٘ٝ، ص٘ذٌی ٞبی خٙجٝ ػبیش ٚ ؿخلی

 فشد فّٕىشد ٚ ثشتٛا٘بیی ای ٔالحؾٝ لبثُ تأثیش ثیٙبیی ضبیقبت آ٘دب وٝ اص. ثبؿذ ٔی... ٚ دیٍشاٖ ثٝ ٚاثؼتٍی افضایؾ فّٕىشد،

 ثؼتٝ ٞشوغ دس فضب دسن ایٗ ٌشٜٚ اصافشاد ٔی تٛا٘ذ دس ثٟجٛد فّٕىشد آٟ٘ب ٔٛثش ثبؿذ. ٘یبصٞبی ثب ٔٙبػت ٔحیغی عشاحی داس٘ذ،

 تفبٚت اص فضب دسن ٘بثیٙب دس ٚ ثیٙب اكّی تفبٚت. اػت آٖ دسن ثشای حٛاع اص اػتفبدٞبثضاسی ٔیضاٖ ٚ فضب ثب اٚ ثشخٛسد ٘حٜٛ ثٝ

 ثٝ ثب وٙذ، ٘ذیذ٘ؾ سا ٔی ص٘ذٌی دیذٖ ثذٖٚ اخجبساً ٘بثیٙب وٝ آ٘دبیی اص ٚ ٌیشد ٔی حؼی ٘ـأت اثضسٞبی اص ثٟشٞجشداسی

 .ٕ٘بیذ ٔی خجشاٖ حٛاع ػبیش وبسٌیشی

عشاحی ٚٔقٕبسی ثشای ٘بثیٙبیبٖ ثبیذ لبثُ دسن ٚٔٛثش ٚالـ ؿٛد ٚ وٕجٛد ٟٞبی آٟ٘ب سا ثٝ عٛس فٕذٜ اص ثیٗ ثجشداص ایٗ سٚ        

دس عشاحی یه فضبی ثشای ایٗ دػتٝ اص افشاد ثبیذ ثؼیبس دلیك تش ٚ خضء تش ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد.ٔـىالت آٟ٘ب دس ایٗ حٛصٜ 

 ایٗ اػت:
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ٕؼی دس ٔؼیش حشوتی ٚ فذْ تٛا٘بیی ٔحیغی٘جٛد اعالفبت ِ_  

ٔـخق ٘جٛدٖ ثبفت ٚخٙؼیت ثشای ٞش فضب ثٝ كٛست اختلبكی_  

ٔـخق ٘جٛدٖ ثٟتشیٗ حبِت فشْ فضبیی )دیٛاسٞبی ٔدبٚس لبثُ ِٕغ(ٚ..._  

فضبیی  چٙیٗ ٔٛاسد تـخیق فشد ٘بثیٙب سا ثشای دسن فضبی ص٘ذٌی اٚ سا دؿٛاس ٔی ٕ٘بیذ ِزا ثبیؼتی ثب ٔٙبػت ػبصی ٔغّٛة

 ٚدسٔٛسد ٔحیظ ص٘ذٌی اٚػقی دس وبػتٗ ٔـىالت ثّىٝ ثبال تش ثشدٖ ویفیت ص٘ذٌی ٚی ثیٙدبٔذ.

اص فٛأُ سػیذٖ ثٝ اٞذاف فٛق ثیبٖ ساٜ حُ ٞبی ٔٙبػت ثشای ٘بثیٙبیبٖ ٚفشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ أىب٘بت الصْ خٟت دػتیبثی ثٝ ٔحیغی 

 .ٔٙبػت فّٕىشدی ٚوبِجذی ثشای آٟ٘ب اػت
 

 اهمیت جىسیت و فرم فضا  -2

 
,ٔحیظ ثٝ إٞیت فضب ,  ادسان ٚ ثٝ اثضاسٞبی آٖٚ  ٔٛضٛؿ اكّی ٔمبِٝ اػت ثٝ ٞفت صیش ثخؾ تمؼیٓ ؿذٜ ایٗ ثخؾ وٝ

 ػغٛح, حدٓ, ػمف, وف ٚ فشْ اؿبسٜ ٔی ؿٛد.فیضیىی,

 

 فضب    2-1

  ٚ ٔقٕبسی ؿٙبػی، خبٔقٝ فّؼفٝ، لجیُ اص ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی سؿتٝ ٚ ٔتقذد ٞبی صٔیٙٝ دس وٝ اػت ای ٚاطٜ (Space) فضب

 ٞبی صٔیٙٝ تٕبْ دس ٔفْٟٛ ایٗ اص یىؼبٖ ثشداؿت ٔقٙی ثٝ فضب ٚاطٜ وبسثشد تىثّش ِیىٗ. ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ٚػیـ ثغٛس ؿٟشػبصی

 ٘ؾش ثٝ وٝ ٔـتشوی دسن ٚخٛد ثب دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٔغبِقبت. اػت ثشسػی لبثُ ٔختّف ٞبی دیذٌبٜ اص فضب تقشیف ثّىٝ ٘یؼت، فٛق

 تقذد اص ٚاطٜ ایٗ ٚ خٛسد ٕ٘ی چـٓ ثٝ فّٕی ٔجبحث دس فضب تقشیف ٔٛسد دس ٔغّمی تٛافك تمشیجبً داسد، ٚخٛد ٚاطٜ ایٗ اص سػذ ٔی

 اص. ثبؿذ ٔفْٟٛ ایٗ ٞبی خٙجٝ تٕبٔی دسثشٌیش٘ذٜ وٝ ٘ذاسد ٚخٛد خبٔقی ٚ ٔـخق تقشیف ٚ اػت ثشخٛسداس ثبالیی ٘ؼجتبً ٔقٙبیی

 . وٙیٓ ٔی ثؼٙذٜ فضب ٔفْٟٛ ٔٛسد دس وّیبت ثشخی روش ثٝ یبدداؿت ایٗ دس سٚ ایٗ

 . اػت وشدٜ احبعٝ ص٘ذٌی عَٛ تٕبْ دس سا ٔب ٚ وٙذ ٔی پش سا ٞؼتی خٟبٖ تٕبْ فضب. اػت فبْ ثؼیبس ٔمِٛٝ یه فضب 

 ٚ آفتبة ٘ٛس اص ثخؾ ِزت ص٘ذٌی یه دس آٖ إٞیت وٝ ثخـذ ٔی أٙیت ٚ ساحتی احؼبع ٔب اعشاف صیؼت ٔحیظ ثٝ فضب

 وٝ فّٕی ٞش فجبستی ثٝ ٞؼت ٘یض فضبیی خٙجٝ یه داسای دٞذ ٔی ا٘دبْ ا٘ؼبٖ وٝ ٞشوبسی. ٘یؼت وٕتش آسأؾ ثشای ٔحّی

 ثٝ ا٘ؼبٖ ٘یبص اص دِجؼتٍی ایٗ. اػت ثشخٛسداس فٕیمی ٞبی سیـٝ اص فضب ثٝ ثـش دِجؼتٍی. داسد فضب ثٝ احتیبج ؿٛد ٔی ا٘دبْ

 فضب ٔقٙبی اكُ" حمیمت دس  صثبٖ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ كٛست ٔی پزیشد,ػشچـٕٝ ٔی ٌیشد. عشیك اص وٝ ا٘ؼبٟ٘ب ػبیش ثب استجبط ایدبد

 ٌشٚتش یٛسي سا فضب ٔٛسد دس ٚاضح چیًٙ تقشیف. وی.دی]" ٕ٘ٛد ؿٙبػبیی آٖ ثشای ٔقیٙی حدٓ ٚ اثقبد ثتٛاٖ وٝ اػت ٔىب٘ی

 یب ٚ دٞذ خبی خٛد دس سا ؿیئی تٛا٘ذ ٔی وٝ ثٍیشیٓ ٘ؾش دس خألی سا فضب وٝ ثبؿذ ٔی ایٗ تقشیف ٘ضدیىتشیٗ:وٙذ ٔی اسایٝ چٙیٗ

 ٌشٚتش،.)اػت ٌیشی ا٘ذاصٜ لبثُ حبَ ایٗ ثب ثبؿذ، داؿتٝ ٔـخلی ٚ دلیك تقشیف وٝ ٘یؼت ٔٛخٛدیتی فضب. ؿٛد آوٙذٜ چیضی اص

 . وشد غفّت فضب اص تٛاٖ ٕ٘ی ٞٙشٞب، خّٕٝ اص ا٘ؼب٘ی فقبِیتٟبی اص یه ٞیچ دس ٚ ٌزسد ٔی فضب دس ا٘ؼبٖ ص٘ذٌی ٕٞٝ( 1386

  ٚ وٕیت ای فذٜ. اػت ٘بپزیش ا٘ىبس ٘یبصی اػت، ؿذٜ ٔىبٖ ٚاطٜ خب٘ـیٗ اخیش دٚساٖ دس وٝ فضب ٔفْٟٛ ٚ ٔقٙب ثٝ تٛخٝ

 وبِجذی فٙبكش دس آدٔی وٝ ٔقٙبیی ٚالـ دس ِٚی. دا٘ٙذ ٔی فضب ٔـخلٝ ٟٕٔتشیٗ سا "ؿىُ" غبِجبً فضب، ٔبٞیت دس ٔبدی ٚخٜٛ

 .داسد ثؼتٍی الّیٕی حتی ٚ افتمبدی ٚ فشٍٞٙی صٔیٙٝ ثٝ یبثذ ٔی دس
  اثش ا٘ؼبٖ رٞٗ ثش ٚ فضبػت تٙبػجبت ٚ اثقبد ٚ ٔلبِح ٚ كٛست ٚ ؿىُ اص ٘بؿی وٝ ویفیبتی  اثقبد ٚ ؿىُ ٚ ٔلبِح

 ثٙبثشایٗ. وٙذ ٔی اِمب ٘بؽش ثٝ سا اسصؿٟبیی خبٔقٝ، ٚ عشاح فشًٞٙ ٚ ثیٙی خٟبٖ اص پزیشفتٗ اثش ثب وٝ ٔقٙٛی ویفیبت  ٌزاسد ٔی

 ٚ خٛد اص اٚ ادسان ثب فضب اص ا٘ؼبٖ ادسان. داسد ٞؼتی خٟبٖ ٚ ٔبدٜ ثٝ عشاح وٝ اػت ٍ٘شؿی فضب وٙٙذٜ تقشیف فٛأُ اص یىی
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 ثب اٚ فىشی دػتٍبٜ وٝ ؿٛد ٔی ٘ضدیه فضب حمیمت ادسان ثٝ ٔیضا٘ی ثٝ فضب اص وٙٙذٜ اػتفبدٜ ٔمبْ دس ا٘ؼبٖ. اػت ٔشتجظ خٟبٖ

 .[1]ثبؿذ داؿتٝ ػٙخیت اػت آٚسدٜ پذیذ سا فضب وٝ ؿخلی فىشی دػتٍبٜ

 

ادراک فضا و ابزارهاي آى    2-2  

دسیبفت ٔب اص ٔحیظ تبثـ ٔشاحُ خبكی اػت وٝ ثب دسیبفت ا٘ذأٟبی حؼی اص ٔحیظ ؿشٚؿ ٔی ؿٛد ٚثٝ ادسان خبتٕٝ ٔی  

٘مؾ ٟٔٓ ٚتقییٗ وٙٙذٜ ای دس ایٗ یبثذ.ٔحذٚدٜ تـخیق ا٘ذاْ ٞبی حؼی ٚ تٛا٘بیی ٞبٚ خلٛكیبت فشدی ٚ فٛأُ دیٍشی ٘یض 

حٛاع پٙدٍب٘ٝ یقٙی  ٕٞبٖ حمیمت دس ٚ اػت ا٘ؼبٖ ا٘ذأی ٚ عجیقی أىب٘بت ، اثضاس اص ٔٙؾٛس احؼبع ٚ ادسان ثبصی ٔی وٙٙذ

 ثٝ ثیٙبیی ٚ ثٛ یبیی ٚ... اػت.حٛاع پٙدٍب٘ٝ فبُٔ ٚ استجبط دٞٙذٜ لٜٛ ادسان ثب ٔحیظ ٔی ثبؿٙذ ٚدسن ٘ؼجتب وبّٔی سا ثشای ٔب 

. [2]ٚخٛد ٔی آٚس٘ذ  

 ثشای فضب دسن وٝ ٔٛضٛؿ ایٗ.پزیشد ٔی كٛست اٚ ثشای ثلشی دسن اص غیش دیٍشی عٛس ثٝ فضب ثب ثشخٛسد اِٚیٗ دس ٘بثیٙب

 حغ اص غیش ثٝ حٛاػی وٕه ثٝ سا فضب ثٝ ٔشثٛط ٔفبٞیٓ غبِجب ٘بثیٙبیبٖ.اػت ای ا٘ذیـب٘ٝ ػبدٜ تفىش اػت ٕٔىٗ غیش ٘بثیٙبیبٖ

اػت فضب سا ثـٙبػٙذٚ ثٙب ثش ایٗ  ٘بثیٙبیبٖ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ اص عشیك دیذٖ وٝ ٟٕٔتشیٗ حغ دس حٛاع پٙدٍب٘ٝ ٌیش٘ذ ٔی فشا ثیٙبیی

اص ػبیش حٛاع خٛد فضب سا دسن وشدٜ ثٝ فّت ٔحشْٚ ثٛدٖ اص حغ ثیٙبیی ػبیش حٛاع خٛد سا پشٚسؽ دادٜ تب ایٗ وٕجٛد سا 

سٚی آٚس٘ذ.تٛا٘بیی حؼی ٘بثیٙب ٘ٝ ثٝ فّت تىبُٔ ٚتٛا٘بیی ٞبی خبف ثّىٝ ثش اػبع خجشاٖ ٕ٘بیٙذ ٚیب ثٝ اػتفبدٜ اص اثضاس ٔلٙٛفی 

 تٕشیٗ ٚدلت ثیـتش ٚاسصیبثی كحیح تش اس آ٘چٝ ٔی تٛاٖ حغ ٕ٘ٛد ٔی ثبؿذ.دس حمیمت ٘بثیٙب خٛة ؿٙیذٖ خٛة ثٛییذٖ خٛة 

ساآٔٛختٝ اػت. ِٕغ وشدٖ ٚخٛة ادسان ٕ٘ٛدٖ  

 تىب ٚ ٚاثؼتٍی ثیؾ اص حذ ثٝ ثیٙبیی كٛست ٔی ٌیشد ٚ ٘مؾ ػبیش حٛاع دس حذ ثٝ فّت آ٘ىٝ ػٙدؾ فضب دس ثیٙب ثب ا

پبییٙی اػت ٚ ٞٓ ثٝ ِحبػ ایٙىٝ دس دیذٖ ػغح ثبالتشی اص اعالفبت دسیبفت ٔی ؿٛد ٚ ٞٓ ایٙىٝ تٛػظ ثیٙبیی ٔی تٛاٖ ٞش 

ؾٝ ٔی ثبؿذ . ثٝ خبعش ٕٞیٗ ثیٙب ِحؾٝ ٔٛضٛؿ سا ٔدذدا ؿٙبػبیی ٚ دسن وشد یه ثیٙب وٕتش ٘یبصٔٙذ حفؼ اعالفبت دس حبف

٘یبصی ثٝ دسن دلیك ٚ خضیی ٕٚٞیـٍی فضب ٘ذاسد چٖٛ دس ٞش ِحؾٝ اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ٕٞبٖ ِحؾٝ سا لجُ اص سػیذٖ ثٝ آٖ 

ٔی تٛا٘ذ ثٝ دػت ثیبٚسد. أب ٘بثیٙب تٟٙب ثٝ ٚاػتٝ ٘ذاؿتٗ ثیٙبیی ٚیب ضقف ؿذیذ آٖ ثبیذ ٔحیظ خٛد سا ثٝ ٚػیّٝ ػبیش حٛاع 

وٙذ. حبَ آ٘چٝ ٘بثیٙب دس ٞش ِحؾٝ اص ٔحیظ ثذػت ٔی آٚسد اعالفبتی اػت ٔحذٚد ثٝ ٕٞبٖ ِحؾٝ ٚ ٕٞبٖ ٔىب٘ی وٝ دس  دسن

آٖ لشاس ٌشفتٝ اػت. اٚ ثبیؼتی اص وٙبس ٞٓ لشاسا  دادٖ اعالفبت ثٝ دػت آٔذٜ تٛػظ ا٘ذأٟبی حؼی دسن دیٍشی اص فضب پیذا 

 پبیٝ ثش ٚ ؿذٜ ؽبٞش حشوت دسٍٞٙبْ ؿبٖ ٚالقی تٕبػٟبی ٚ ٌیشد ٔی ثش دس سا ٖٔٛپیشا ٔحیظ وٝ ٔدبٚس فضبی آٟ٘ب ثشای. وٙذ.

 .پزیشد ٔی كٛست ؿذٖ خبثدب ٚ فضال٘ی تحشوبت

 

هحیط فیزیكی    2-3  
 ٔحیظ فیضیىی ثشای افشاد داسای ضب یقبت ثیٙبیی چبِؾ ٞبی صیبدی ایدبد ٔی وٙذ. ثشای فشدی وٝ ثیٙبیی اؽ آػیت 

ثیـتش ٘بثیٙبیبٖ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ دسن وٙٙذ دس ودبی یه فضب لشاس  [3]دس یه فضب پیچیذٜ ثؼیبس دؿٛاس اػت.دیذٜ پیذا وشدٖ ٔؼیش 

داس٘ذ یب تـخیق دسن ٔشص یه فضب اص فضبی دیٍش ثشای آٟ٘ب دؿٛاس اػت . دس ایٗ ٔٛاسد دس عشاحی فضب ٔیتٛاٖ ثٝ ٚػیّٝ ی 

 .سا ثشای ٚی آػبٖ تش وٙذ خٙؼیت یب ثبفت  ػغٛح فضبیی وٝ یه ٘بثیٙب دس آٖ حؾٛس داسد

 

سطوح   2-4  
 دسن ادسان [5].ػغٛح فٕٛدی دیٛاسٞب دس تقشیف ٚ ثؼتٗ فضب اص ٘ؾش ثلشی فقبَ تشیٗ ػغٛح ٞؼتٙذ 
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٘بثیٙب ثٝ فٙٛاٖ ٔشص خذا وٙٙذٜ فضبٞب ٚ فّٕىشد ٞب تّمی ٔی ؿٛ٘ذٔی تٛاٖ اص آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ ٔؼیش ٚ خٟت ثٟشٜ ثشد ٚاص آ٘دب وٝ 

٘یض دیٛاس ٔشصی ثشای دسن فضب اػت ٚ اػبػب ٔحٛس وبس ٔقٕبسی ٔقٕٛال دیٛاس اػت اسصؽ فّٕی دیٛاس دس دسن فضب دس افشاد ثیٙب 

ثیـتش ٔـٟٛد ٔی ؿٛد ٚفمذاٖ ثیٙبیی فشد ٘بثیٙب آٖ سا ثشای ٚی دؿٛاس ٔی ػبصد وٝ دس عشاحی ثشای آٟ٘ب ثبیؼتی دیٛاس سا ثٝ 

 .ت ثشای اٚ تقشیف وشدٚػیّٝ اثضاس ٚ ٔحشوٝ ٞبیی  ٔب٘ٙذ ثبفت ٚ خٙؼی

 

  حجن    2-5

 اػبع حدٓ ٔقٕبسی ٚ ادسان آٖ اص عشیك فشْ ٚ تٛاثـ آٖ یقٙی:ؿىُ ,ا٘ذاصٜ , سً٘ ,ثبفت ,ٔىبٖ , خٟت ٚتقبدَ 

ثلشی ٕٔىٗ اػت ٚ تٕبٔی ایٗ ؿب خق ٞب اص فٛأُ ثلشی دسن ٔقٕبسی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. ثٝ خض ثبفت وٝ ثبلشاسٌیشی دس 

دس عشاحی اص عشیك ثبفت ٚ خٙؼیت تقشیف ؿذٜ ثشای فضبٞبی تقشیف , وبٔال لبثُ دسن ثشای اٚػت ٔحذٚدٜ دػتیبثی ٘بثیٙب

 تٛاٖ دسن فضبیی ٘بثیٙب سا اص فضب ثٝ عٛس لبثُ ٔالحؾٝ ای ثٟجٛد ثخـیذ. ؿذٜ ,ٔی

 

سقف    2-6  
  ٔٛالٝ دس فمظ ٘یؼت ؿٙبخت ٚ دسن لبثُ ٚی ثشای ٔقٕٛال ٘بثیٙب دػتیبثی ٔحذٚدٜ اص ثٛدٖ دٚس دِیُ ثٝ ػمف ػغح

 دٞذ. تـخیق سا آٖ حذٚدی تب تٛا٘ذ ٔی كذا ا٘قىبع ٚػیّٝ ثٝ ٘بثیٙب فشد ثبؿذ صیبد ػمف استفبؿ اختالف وٝ ای

 

دیوارها    2-7  
 دیٛاسٞب ٔی تٛا٘ٙذ ٘مؾ ٟٕٔی دس ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ دسن فضبیی ثٝ ٘بثیٙبیبٖ وٕه وٙٙذ. دیٛاسٞب ٘جبیذ ثٝ كٛست خیّی 

صیبد عشاحی ؿٛ٘ذ فشد ٘بثیٙب ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔحذٚدٜ فضبیی خٛد سا تـخیق دٞذ ػقی ؿٛد تٛػظ اؿىبِی ٔب٘ٙذ ثٝ فبكّٝ ٞبی 

ٕٞچٙیٗ ثٝ  عٛس ٔثبَ دسعشاحی   ػتٖٛ ٔحذٚدٜ ٚ خٟت حشوت فضبیی سا ثشای ٚی اص عشیك ِٕغ وشدٖ ٘بثیٙب   فشاٞٓ ٕ٘ٛد.

اٚ اص ثٛدٖ دس اتبق خٛاة ثٝ ٚػیّٝ ی ثبفت ثخلٛف تٛاٖ دسن  فضبی ٔؼىٛ٘ی ثشای ٘بثیٙب اص عشیك حغ الٔؼٝ اٚ ٔی

دیٛاسٞبی لبثُ ِٕغ اتبق خٛاة وٝ ٘ـبٖ دٞذ ایٗ ثبفت ٔختق ثشای اتبق خٛاة ٚ ٕٞیٙغٛس ثبفت ثخلٛف ثشای ػبِٗ پزیشایی 

دسؿىُ . ذ, آؿپض خب٘ٝ ٚثمیٝ ی فضبٞبی ٔٛسد ٘یبص افٕبَ ؿٛد ٔی تٛا٘ذ دسن ٘بثیٙب سا دس ثٛدٖ دس یه فضب ثؼیبس لٛی تشوٙ

 :ػٕت چپ ٔی تٛا٘ذ پیـٟٙبدی ثشای اتبق خٛاة ٚؿىُ ػٕت چپ ثشای ٔىبٟ٘بی خغش ٘بن دس آؿپضخب٘ٝ ثبؿذ
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كف  2-8  
 دس پٛؿؾ وف ٘یض ٔی تٛاٖ اص ٕٞیٗ ساٞىبس اػتفبدٜ وشد.أب ثبیذ تٛخٝ داؿت ثبفت كذٔٝ ای ثٝ پٛػت فشد ایدبد 

فضبٞبی خلٛكی فشد ثٟتش فُٕ ٔیىٙذ. دس پٛؿؾ وف ثٝ غیش ِغض٘ذٜ ٘جٛدٖ ثبیذ تٛخٝ ٘ىٙذ. ثٝ عٛس ٔثبَ ثبفتٟبی ٘خی ثشای 

 ؿٛد ,ایدبد ٔؼیش حشوت ثذٖٚ اختالف ػغح یب ٚخٛد یه ثبفت وف ٔـخق خٟت آٌبٞی فشد ٘بثیٙب اص ٚخٛد اختالف ػغح,

وف ثٝ عٛس وّی دسٔىبٟ٘بیی  ایدبد وف ػبصی ٞبی ٔتفبٚت دس فضبٞبی ٔتفبٚت ٚ ٔـخق, ایدبد فالٔت ٞبی ٞـذاس دٞٙذٜ دس

  .ؿىُ صیش پیـٟٙبدی ثشای پٛؿؾ وف ٔی ثبؿذ .وٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ ٚاػتٝ ی ٘جٛد دیذ ٔـىُ ػبص ؿٛد ثبیذ ا٘دبْ پزیشد

 
فرم  2-9  

 فشْ ثشای ٘بثیٙبیبٖ ثبیذ ثٝ ػبدٜ تشیٗ ؿىُ ٕٔىٗ عشاحی ؿٛد اص ؿىؼتٍی ٚپخی  وٝ ٕٔىٗ اػت ٔـىُ ػبص ؿٛد 

 ثٝ عٛس ٔثبَ ٔىقت ٔؼتغیُ ثٟتشیٗ فشْ ثشای ٘بثیٙبیبٖ اػت  ٌشدد.اختٙبة حتی إِىبٖ 

 ثٝ عٛس وّی فشْ فضبیی وٝ ثشای فشد ٘بثیٙب عشاحی ٔی ؿٛد ثبیذ عٛسی ثبؿذ وٝ ٚی ثتٛا٘ذ ثٝ تٟٙبیی دس یه ٔىبٖ  

ثٝ تٙبػجبت . آؿٙب ؿٛدثب ص٘ذٌی ٚی ثٝ عٛس فیضیىی  ب ثٝ اكغالح ٘ـؼت ٚ ثشخبػت وٙذ ٚص٘ذٌی وٙذ. ثبیذ عشاح ثب فشد ٘بثیٙ

 .ٚی حتی لذ ٚ ٚصٖ اٚ تٛخٝ وٙذ تب ثتٛا٘ذ ٔىب٘ی ٚ فضبیی ساحت ٚ ثذٖٚ ٔـىُ ثشای فشد ٘بثیٙب عشاحی وٙذ
 

 نتیجه گیري-3

 وٙذ وٝ ٘بثیٙبیبٖ ثٝ ٚػیّٝ ی  ی دسن فضب ثشا ی ٘بثیٙبیبٖ ٔغشح ٔی ایٗ ٔغبِقٝ دس صٔیٙٝ تبثیش ثبفت ٚ فشْ ٚ ٘حٜٛ

ِزا ثٝ ٔٙؾٛس ٔٙبػت ػبصی ٔحیظ ٚفضبی  .دسن ٔحیظ ٚفضبی اعشاف خٛد ٞؼتٙذ ادساوی خٛد لبدس ثٝػبیش دػتٍبٜ ٞبی 

ص٘ذٌی ٘بثیٙبیبٖ ثٝ عٛسی وٝ حتی ثتٛا٘ذ ثٝ تٟٙبیی ٚ ساحتی ٕٔىٗ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ افشاد  ثیٙب ٚٔتٙبػت ثب ٘یبصٞبی آٟ٘ب ٚثب دس 

دس ایٗ ساػتب تدشثیبت افشاد ٘بثیٙب ٘یبص  .ثٝ ص٘ذٌی خٛد ادأٝ دٞذ ٘ؾشٌشفتٗ ٔحشن ٞبی فقبَ ٚلبثُ اػتفبدٜ ثشای آٟ٘ب عشاحی 

.ٞش یه اص افشاد ٚ ٔتخللیٗ ثبیذ ثب ثىبسٌیشی دا٘ؾ خٛد دس سفـ ایٗ خٛاػتٝ سا دس تقبُٔ ثب ٔحیظ ٔـخق ٔی وٙذ. ٞبی آٟ٘ب 

شن دس ٔىبٖ ٞبی ؿخلی ٚ فٕٛٔی ٔی ثذٖٚ ؿه ٘بدیذٜ ٌشفتٗ ٘یبصٞبی ایٗ ٌشٜٚ ٔب٘ـ اص ا٘دبْ فقبِیت ٚ تح ٞب ٌبْ ثش داس٘ذ.

 ؿٛد ٚ ایٗ ٔؼإِٝ فّٕىشد آٟ٘ب سا ٘یض دچبس ٔـىُ ٔی وٙذ.

 دس ٘تیدٝ ثبیذ ثب اص ثیٗ  ثشدٖ ٔٛا٘ـ ٔقٕبسی ٚ ؿٟشػبصی دس ٔحیظ ٞبی ٔقٕبسی ایدبد ٔحشن ٞبی ٔحیغی لبثُ 

ـٝ ٞبی فضبیی ٚفٛأُ ٔحشن ؿٙٛایی،الٔؼٝ دسن ثشای ٘بثیٙبیبٖ ٚایدبد فٛأُ ادسان غیش ثلشی ثشای ٘بثیٙبیبٖ اص لجیُ وّی

 ثٟجٛد ثخـیذ.  لٙٛؿٚثٛیبیی دس ػبختٕبٖ ٞب ٔی تٛاٖ ویفیت ادسان ٘بثیٙبیبٖ اص ٔحیظ ٚ فّٕىشد آٖ ٞب سا ٔحیظ ٞبی ٔ

 

 

 قدردانی -8
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 .اسْضسػب٘ٙذ كٕیٕب٘ٝ ػپبػٍ اص داٚساٖ ٔحتشْ وٝ ثب پیـٟٙبدٞبی خٛد دس ثٟجٛد ٚ استمب ایٗ ٔمبِٝ یبسی ٔی
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