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 :چکیذُ

 
ٌزسد، ٕٞٛاسٜ ٔفْٟٛ اكّی خٛد یقٙی فشاٞٓ  تشیٗ فٛأُ ص٘ذٌی تـشی وٝ تیؾ اص ٘یٕی اص ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ دس آٖ ٔی ٔؼىٗ یىی اص ٟٔٓ      

فتی ٚ تٝ دِیُ فذْ ِیىٗ دسٌزس ا٘ؼاٖ اص ص٘ذٌی ػٙتی تٝ كٗ. خٛتی فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ اػت وشدٖ ؿشایظ آسأؾ ٚ آػایؾ تشای افشاد خا٘ٝ سا تٝ

تّىٝ . ؿٛ٘ذ ٞای أشٚصی چٖٛ ٌزؿتٝ ػثة آسأؾ خاعش ٕ٘ی ٌشفتٝ ٔؼىٗ ٚػاص ا٘زاْ ٌیشی عثیقی وٝ دس آٖ ػاخت تٛرٝ تٝ تؼتش ؿىُ

ٞای أشٚصی تیـتش ٔٛسدتٛرٝ ٞٙش  تایؼت عشاحی ٚ اٍِٛػاصی ٔٙاػة تشای ٔؼىٗ ِزا ٔی. ٌشدد خٛد ٔحشوی تشای ػّة آػایؾ تّمی ٔی

 آٔذٖ ٚرٛد تٝ تشای خٛتی تؼیاس ٌٛی پاػخ تٛا٘ذ ٔی ٔا ػٙتی ٔقٕاسی ؿىُ وٙیٓ احثات وٝ ٞؼتیٓ آٖ د٘ثاَ تٝ ٔا .ساس ٌیشدٔقٕاسی ق

 وٕاَ ای واؿا٘ٝ ٔحمش ٔٙاصَ دادٖ ؿىُ تشای ایشا٘ی ٞای خا٘ٝ اكیُ فٙاكش اص تٛاٖ ٔی ساػتا ایٗ دس ٚ تاؿذ، ٔا ٞای خا٘ٝ عثیقی فضای

ٞای ػٙتی ٔثٙی تش ٔقیاسٞای ٚ  ایٗ ٔماِٝ دس ساػتای اٍِٛػاصی ٘ٛیٗ ٔقٕاسی ٔؼىٛ٘ی تا ٍ٘اٞی تٝ ٔقٕاسی خا٘ٝ .ٕ٘ٛد سا اػتفادٜ

 .پشداصد ٞای أشٚصی ٔی ٌیشی اص فٙاكش ٔقٕاسی ػٙتی رٟت استمای ػغح ٔغّٛتیت ٔؼىٗ ٞای آٖ، تٝ تشسػی تٟشٜ اسصؽ

 

 اسی ػٙتی، ٞٛیت، آسأؾٔؼىٗ ، ٔقٓ :ٍاژُ ّای کلیذی

 

 هقذهِ
 

 لذیٓ دس خا٘ٝ[1].  فّٓ ٚ ٞٙش ٔقٕاسی لذٔت دیشیٙٝ ای داسد وٝ سیـٝ ٚ ٘مغٝ آغاص آٖ سا ٔی تٛاٖ ٔقٕاسی ٔؼىٗ دا٘ؼت      

 صٔاٖ فشًٞٙ تاصتاب دیٍش ػٛی اص ٚ خا٘ٛادٌی ٚ فشدی ٞای ٚاتؼتٍی ٚ ٞا ا٘ذیـٝ ٚ افىاس فٛاعف، احؼاػات، واٖ٘ٛ ػٛ یه اص

 ٚ اػاػی ٘مـی ٞا خا٘ٝ ٔقٕاسی دس ٘چٝٚ آ اػت دادٜ ٔی لشاس ٞذف سا ٞا ا٘ؼاٖ سٚح تیـتش ػٙتی ٞای خا٘ٝ ٔاسٔـ .تٛد خٛیؾ

 ٚ آسأؾ تأیٗ سا خا٘ٝ واسوشد تشیٗ اكّی تتٛاٖ ؿایذ.ٔی تاؿذ رأقٝ ٚ خا٘ٛادٜ دس آدٔی حضٛس استمای داسد ٌزاس تأحیش

 حشیٕی ٚ أٗ فضایی ٔیـٛد ٔؼىٗ، فشاٞٓ ٔحیظ ایٗ را٘ثٝ ٕٞٝ أٙیت ی ػایٝ دس ٟٔٓ ایٗ وٝ دا٘ؼت آٖ افضای تؼىیٗ

  سا سٚص ِحؾات تشیٗ آساْ ٞا ا٘ؼاٖ اغّة ]2.[اػت سٚحی ا٘ؼاٖ ٚ رؼٕی ٘یاصٞای تأیٗ ٚ اػشاس تیاٖ احؼاػات، اتشاص تشای

 ٔٛضٛؿ ٕٞیٗ تٝ تٛرٝ تا .اػت تٛدٜ تشخٛسداس تاالیی إٞیت اص وٙٙذتٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔی ػپشی دس خا٘ٝ وشدٖ اػتشاحت تشای

 چٍٛ٘ٝ دیٍش فثاست تٝ ٚ چیؼت خا٘ٝ  دسفضای ػىٖٛ ٚ آسأؾ حغ اِمای دس  ٔقٕاسی ٘مؾ وٝ ٌشدد ٔی ٔغشح ػؤاَ ایٗ

 ؿىُ وٙیٓ احثات وٝ ٞؼتیٓ آٖ د٘ثاَ تٝوشد؟ وٕه خا٘ٝ داخّی فضای دس آسأؾ حغ ایزاد تٝ ٔقٕاسی ی تٛػیّٝ تٛاٖ ٔی

 ساػتا ایٗ دس ٚ ، تاؿذ ٔا ٞای خا٘ٝ عثیقی فضای آٔذٖ ٚرٛد تٝ تشای خٛتی تؼیاس ٚیي پاػخ تٛا٘ذ ٔی ٔا ػٙتی ٔقٕاسی

 .ٕ٘ٛد سا اػتفادٜ وٕاَ آپاستٕا٘ی ٔحمش ٔٙاصَ دادٖ ؿىُ تشای ایشا٘ی ٞای خا٘ٝ اكیُ فٙاكش اص تٛاٖ ٔی

 

 َّیت
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 فشًٞٙ دس ٚ ]3[آٔذٜ فتـخی ٔقٙای تٝ ٞٛیت دٞخذا فشًٞٙ دس .اػت سفتٝ واس تٝ ٔتقذدی ٔقا٘ی تٝ ِغت دس ٞٛیت      

ٞٛیت ٚرٝ تٕایض فشد اص فشد دیٍش ٚ رأقٝ ای اص رأقٝ دیٍش اػت  ]4[ ؿخق ؿٙاػایی ػثة ٚ ٚرٛد ٚ ٞؼتی ٔقٙی تٝ ٔقیٗ

 ؛دیٍش ٍ٘اٞی دس ]5[تٝ فثاستی ٞٛیت وخشت سا تٝ تٙٛؿ ٘ضدیه ٔی وٙذ ٚ تٙٛؿ اػت وٝ ص٘ذٌی سا رزاب ٚ صیثا ٔی ػاصد

 [6].داسد وأُ استثاط فشد رٞٙی ٞای ا٘ذٚختٝ تا وٝ اػت ویفیت تقییٗ یا ٚ اسصؿٍزاسی ٘ٛفی دس ٚالـ ٞٛیت تـخیق

 اص تؼیاسی .تاؿذ ٔی ؿذٖ ؿٙاختٝ فأُ ٚ ؿٙاػٙأٝ یه وٝ اػت ؿذٖ حاَ دس سٚ٘ذ یه ٞٛیت اػت ٔقتمذ " َٞا ػتٛاستا"

 دا٘ٙذ ٔی ٔذسٖ تٕذٖ ٚ فشًٞٙ تاالخشٜ ٚ ّٔی ، دیٙی فشًٞٙ الیٝ ػٝ داسای سا ایشاٖ رأقٝ أشٚصٜ ٞٛیت ، ایشا٘ی سٚؿٙفىشاٖ

 أشٚص ٞٛیت تىأُ دس صٔاٖ ٚ ٔىاٖ سٚح تا ٔتٙاػة الیٝ ػٝ ایٗ ٔٙاػة پیٛ٘ذ وٝ اػت دسٌیش ایشا٘ی ٞش ٚرٛد دس تاٞٓ وٝ

 ٞٛیت تش فالٜٚ وٝ ؿٛ٘ذ ٔی ٔحؼٛب ؿٟش اص تخـی ٔیذاٖ ٚ تاصاس تا ٌشفتٝ ٔؼزذ اص ؿٟشی ٕ٘ادٞای .تاؿذ ٔفیذ ایشاٖ رأقٝ

ا٘ؼاٖ تش ٔثٙای .ٞؼتٙذ ٔـتشن فمایذ ٚرٛد تش ای ٘ـا٘ٝ ٚ ٔىاٖ تٝ تقّك حغ آٚس٘ذٜ تٛرٛد ، ؿٟشی ٞای ٔحیظ تٝ تخـی

دس حاِی وٝ تش اػاع تزشتیات .ادساوی وٝ اص ٚالقیت ٞا یا پذیذٜ ٞای ٔحیظ داسد،یه فیٙیت سا تشای خٛیؾ تقشیف ٔی وٙذ

دس حمیمت ٞٛیت .تلٛیش رٞٙی اص پذیذٜ ای وٝ تا آٖ ٔٛارٝ ٔی ؿٛد ٘یض ٞؼت فشدی ٚ رٕقی خٛد اص ٌزؿتٝ ٚ حاَ، داسای

 ]7[.ا٘غثاق ایٗ فیٙیت ٔضتٛس تا تلٛس رٞٙی ٚ أتذاد ایٗ ا٘غثاق دس آیٙذٜ اػت

 

 اسالهی -ایراًی َّیت

 

 تٝ سا ٜرأـ ایٗ دیٍش، عشف اص ٚ رأقٝ دسٖٚ دس عشف، یه اص ٚ اػت رأقٝ یه دس ٞٛیت ػغح تاالتشیٗ ّٔی ٞٛیت      

 ٞٛیت [8].اػت ّٔی ارتٕاؿ تٝ ٘ؼثت افشاد تقّك ٚ تقٟذ احؼاع ّٔی، ٞٛیت .ٔیؼاصد ٔتٕایض دیٍش رٛأـ اص وُ یه فٙٛاٖ

 ٞٛیت وٝ اػت ٔؼتمُ ٚ ص٘ذٜ صٔا٘ی وـٛسی ٞش ٚ ٔیٍشدد دیٍشاٖ اص ّٔت یه تٕایض ٚ ؿٙاػایی ٔٛرة وٝ اػت أشی ّٔی

 ٚ آساء اِثتٝ .اػت دادٜ رای خٛد دس سا اتقاد تٕأی وٝ اػت ؽشفی ٕٞچٖٛ ایشا٘ی، ٘اب ٞٛیت .تاؿذ داؿتٝ ٔؼتمُ ّٔی

 سا ایشا٘ی ّٔی ٞٛیت ی رٛٞشٜ ٔٛسخیٗ ٚ ا٘ذیـٕٙذاٖ اغّة أا داسد، ٚرٛد ایشا٘ی ٞٛیت خلٛف دس ٔختّفی ٞای ا٘ذیـٝ

 تشتشتیٙی، حغ رٟا٘ی، ٜا٘ذیؾ ٚ تفىش خشدٌشایی، ٟٔشٚسصی، ٚ دٚػتی ٘ٛؿ خذأحٛسی، ٚ یىتاپشػتی ٘ؾیش؛ ٔٛاسدی ؿأُ

 ٚادتیات، ٞٙش تٝ اؿتیاق خٛسؿیذ، ٚ آب إٞیت تٝ افتماد ٘ٛسٚص، تٝ احتشاْ پشػتی، صیثایی عّثی، ؿٟادت رٛیی، فذاِت

 .[9] دا٘ؼتٟا٘ذ ٔذاسا، ٚ ٌشایی افتذاَ

 

 :سٌتهفَْم 

 

 تافج ٞٙش، كاحثاٖ ٚ فٗ یاٞاَ دا٘ـٍاٞیاٖ، ٘ضد دس خلٛف تٝ رأقٝ، رٕقی رٞٗ دس ػٙت اكّی ٔفْٟٛ ٔا٘ذٖ ٔغفَٛ      

 ی صدٜ تحشاٖ رٟا٘ی ی رأقٝ دس ػٙت ٚالقی ٔفْٟٛ احیای ِزا. اػت ؿذٜ ػٙت ٔفْٟٛ ٚتحشیف ػٙتی ی رأقٝ ا٘حغاط

 ػٙت، .سػذ ٔی ٘ؾش تٝ حیاتی تّىٝ ٚ ضشٚسی أشی أشٚص، ایشاٖ ی ٌؼیختٝ اصٞٓ ٚ ػشدسٌٓ ی رأقٝ خلٛف تٝ ٚ وٙٛ٘ی

 تٛا٘ذ ٔی تّىٝ ٘یؼت لذیٕی ارثاس تٝ ػٙت فالٜٚ، تٝ ٘یؼت حشوتی تی تا ٔتشادف ٚ وٟٙٝ ػٙت، [10]اػت تـشی فٛق أشی

  وٙذ، پیذا سا آٖ تش ؿذٖ چیشٜ حُ ساٜ ا٘ؼاٖ ٚ ؿٛد سٚ سٚتٝ رذیذی ٔـىُ تا واسی وٝ تاس ٞش. تاؿذ ؿذٜ تـىیُ تاصٜ

 ٕٞاٖ ایشاٖ ػٙتی ٔقٕاسی یاتیٓ دسٔی ػٙت، ٔفْٟٛ دسن تا حاَ[11] اػت ؿذٜ تشداؿتٝ ػٙت یه ایزاد دس ٌاْ ٘خؼتیٗ

 فشد اػت، ؿذٜ پشداختٝ تقأّی ٚ سٚا٘ی ٞای رٙثٝ تٝ اػالٔی ی خا٘ٝ دس وٝ آ٘زایی اص ٚ اػت اػالٔی – ایشا٘ی اكیُ ٞٙش

 ٔی ٔقٙٛی ای تزشتٝ تحت ٔىاٖ -سفتاس تشویة تٝ آٖ دس لشاسٌیشی تا ٚ ٌیشد ٔی فقاَ ٘مـی آٖ ٔقٙاػاصی دس ٘اخٛدآٌاٜ

 آػایؾ، آٖ ی ٘تیزٝ ٚ .ؿٛد ٔی خٛد ٌاٜ ػىٛ٘ت فاْ ٔقٙای دس ٚ خا٘ٝ ٔىا٘ی ػٙزؾ اكّی تاصیٍش فثاستی تٝ. پشداصد

 [12]اػت خا٘ٝ فضایی ٔقٙٛیت ٚ تّغیف ػاس ػایٝ دس آسأؾ، أٙیت،

هسکي 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

 

 ٔحیظ دس سا ؿة ا٘ؼاٖ وٝ اػت ٔحّی ٚ خا٘ٝ ؿذٖ، ٔتٛلف ٚ ؿذٖ ػاوٗ ٔقٙی"ػىٗ"حشفی  ػٝ سیـة اص ٔؼىٗ ٚاطٜ      

 تاساٖ ٚ تاد ٚ آفتاب )چٖٛ آٖ ٘اخٛاػتة ٚؿشایظ عثیقی حٛادث ٌض٘ذ اص سا اٚ ص٘ذٌا٘ی ٔتقّمات ٚ آدٔی ٚ سػا٘ذ ٔی كثح تٝ آٖ

تمٛیت  اػالْ ٕٞچٙیٗ خا٘ٝ سا تٝ فٙٛاٖ رایٍاٜ[13]ٕ٘ایذ ٔی ٍٟٚ٘ذاسی حفؼ(...ٚ غاست ٚ دصدی )چٖٛ عثیقی غیش ٚ(تشف ٚ

 حا٘یاً ٚ اػت فاٚتٔت خا٘ٝ ٘اْ تٝ ای پذیذٜ تٝ ٔختّف ٞای فشًٞٙ ٚ رٛأـ اٚأل ٍ٘اٜ [14] ٕ٘ایذسٚاتظ خا٘ٛادٌی لّٕذاد ٔی 

 پاػخٍٛیی ی ٘حٜٛ اص ٘اؿی ٔختّف رٛأـ دس خا٘ٝ اص رٞٙی تلٛیش[15]اػت ؿذٜ تؼیاسٔتحَٛ تاسیخ عی دس ٘یض خا٘ٝ ٔفْٟٛ

 ٕ٘اد سا خٛد ی خا٘ٝ تذٚی " ا٘ؼاٖ " .تاؿذ ٔی ا٘ذ دادٜ خا٘ٝ تٝ الّیٕی ٔؼائُ وٝ خاكی ؿىُ ٌاٞی حتی ٚ سفتاسٞا ٘یاصٞا، تٝ

 ایٗ اٚ أا دا٘ذ، ٔی خٛیـتٗ ٕ٘اد سا خٛد ی خا٘ٝ ؽاٞشاً ٔذسٖ ا٘ؼاٖ .داسد لشاس آٖ ٔشوض دس خذا چٖٛ خٛدؽ وٝ دا٘ذ ٔی رٟاٖ

 تاٚرٛد ٔؼىٗ ٚ خا٘ٝ ٌفت تٛاٖ ٔی دیٍش تیاٖ ٜب[16] اػت دادٜ دػت اص سا " رٟاٖ ٚ خٛیـتٗ ٚ خا٘ٝ  " وٟٗ ٔیاٖ ی ساتغٝ

 اص اػت فثاست ٔقٕاسی دسٚ٘ی فضای"اػت ٔقتمذ ٌشٚتش یٛسي .ٌیشد ٔی ػاٖاٖ اص سا خٛد تٛدٖ ٚ سٚح ٚ ٌشدد ٔی تقشیف ا٘ؼاٖ

 دیٍش،فضای فثاست تٝ .تاؿذ ٔی اعشاف عثیقی ٔحیظ تشاتش دس ٔحافؾت آٖ اكّی ٞذف ٚ ؿذٜ ػاختٝ تـش تٛػظ وٝ فضایی

 : خا٘ٝ ٞش اكّی ٚؽیفٝ[17]"دسآٚسد وٙتشَ تحت تٟتش سا ٞا ا٘ؼاٖ تا ؿذٜ رذا اعشاف عثیقی ٔحیظ اص وٝ اػت فضایی دسٚ٘ی،

 فلَٛ، ٌیاٞاٖ، ٚ ٍ٘اسی ٔٛضـ ٚسً٘، ٔادٜ لاِة دس یقٙی ، “فشاخٛاٖ ” ؿىُ تٝ تّىٝ فلاسٜ ٚ ٌٛٞش كٛست تٝ ٘ٝ رٟاٖ افـای

ص سیف خا٘ٝ اتـ [18]ٌضیٙذ ػىٛ٘ت رٟاٖ دس تّىٝ آٖ خٛد دس تٟٙا ٘ٝ تا سػا٘ذ ٔی یاسی سا آدٔی خا٘ٝ پغ.٘ٛس ٚ ٞٛا ٚ آب

 ص٘ذٌی تچٝ ٚ صٖ وٝ رایی یا خا٘ٝ ا٘ذسٖٚ ٚ ٘ىٙٙذ ٘اساحتی احؼاع آٖ ػاوٙاٖ وٝ اػت رایی خا٘ٝ:ٔقٕاساٖ تقذادی اص دیذٌاٜ

 اص تشخی تا تغاتك دس وٝ اػت پٛؿـی خا٘ٝ(پیش٘یا).٘ـٛد احؼاع خؼتٍی تا تاؿذ داؿتٝ صیادی تٙٛؿ تایؼت ٔی وٙٙذ ٔی

 خا٘ٛادٜ یه یا فشد یه تایذ خا٘ٝ دس .ػاصد ٔی لشاس تش ا٘ؼاٖ صیؼتی ٞای پذیذٜ ٚ خاسد ٔحیظ تیٗ سا كحیحی ساتغٝ ؿشایظ

 تشای ٚ ػاوٙا٘ؾ تشای اػت رٟاٖ ٔشوض خا٘ٝ(ِىٛستٛصیٝ).وٙذ فىش ٚ تثیٙذ دساصتىـذ، تشٚد، ساٜ تخٛاتذ، ایٙىٝ یقٙی .وٙذ ص٘ذٌی

 تؼیاس ٔماكذ تشای ٟ٘اد ایٗ ٚ ػاصٜ یه ٘ٝ ٚ اػت ٟ٘اد یه اَٚ دسرٝ دس خا٘ٝ(ٔٛس)ٔىاٖ تحىیٓ دس تٙا ؿاخلتشیٗ اؽ ٔحّٝ

 [19](ساپاپٛست)...اػت فشٍٞٙی ای پذیذٜ خا٘ٝ یه احذاث وٝ آ٘زا اص .اػت ٚرٛدآٔذٜ تٝ ای پیچیذٜ

 

خاًِ ایراًی 

 

 

 (ٍ٘اس٘ذٜ:ٔٙثـ)کلکسیًَی از هعواری ّای سٌتی ٍ اسالهی ایراىخاًِ ّای قذیوی  :1شکل
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 سا ص٘ذٌی ٘یاصٞای ٞٓ وٝ اػت ٌشفتٝ كٛست ٕٞاًٞٙ آ٘چٙاٖ ٞٓ وٙاس فضاٞا ٕٞزٛاسی ایشا٘ی تاسیخی ٞای خا٘ٝ دس      

 ٌشدیذٜ تٙذی فشكٝ خلٛكی ٚ فٕٛٔی فقاِیتٟای تٕاْ . اػت دادٜ ٔی ٞذیٝ خا٘ٝ اُٞ تٝ سا ٔؾآسا ٞٓ ٚ اػت تٛدٜ پاػخٍٛ

 ٔقٕاسی اص تٛا٘یٓ ٔی وٝ ٞایی ایذٜ دیٍش اص[20]اػت ٌشفتٝ رای فٕٛٔی فضاٞای وٙاس دس خلٛكی ٚ خّٛت فضاٞای ٚ اػت

 تٙذی فشكٝ تٝ اٌش وٝ ای ٌٛ٘ٝ تٝ ػتا اصیىذیٍش خا٘ٛادٜ فضاٞای ٚ ٟٕٔاٖ فضاٞای تفىیه وٙیٓ تشداؿت ٔاٖ ٌزؿتٝ

 ٞای فشكٝ ، ا٘ذ ٌـتٝ تفىیه یىذیٍش اص ٔٙاػة چٝ فّٕىشدٞا وٝ یاتیٓ ٔی دس ، تٍٙشیٓ ػٙتی ٞای خا٘ٝ دس ٔقٕاسی فضاٞای

 سٚحیٝ تا ٚ یىذیٍش رٛاس دس خا٘ٛادٜ افشاد تٕاْ ، ا٘ذ ٌشفتٝ رای وٙاسیىذیٍش ٔٙاػثی ٘حٛ تٝ خلٛكی ٞای فشكٝ ٚ رٕقی

 پشرٕقیت ٞای خا٘ٛادٜ ٚ اػت ٌـتٝ تؼیاسی تغییشات دػتخٛؽ أشٚصٜ ص٘ذٌی أاػثه وشد٘ذ ٔی ص٘ذٌی ارتٕافی تٔـاسن

 ص٘ذٌی ٚاِذیٗ اص رذا وٝ داس٘ذ تٕایُ تیـتش خا٘ٛادٜ تـىیُ اص پغ فشص٘ذاٖ ٚ ا٘ذ ٌـتٝ وٛچىتش سفتٝ سفتٝ ٔحٛسی پذس ٚ

 .وٙٙذ

 

آسیة شٌاسی هعواری هسکي ّای اهرٍزی 

 

 
 (ٍ٘اس٘ذٜ:ٔٙثـ) .ٞای تّٙذٔشتثٝ ٚ ٘إٍٖٞٛ تا ایٗ فضا تی ؿه تٝ ٞٛیت ؿٟش كذٔٝ خٛاٞذ صد ػاختٗ ػاختٕاٖ: 2ؿىُ 

 
 ٌاٞی [2].٘یؼت خا٘ٝ ػاوٙاٖ ٞای اسصؽ ٚ ٘یاصٞا اص تشٌشفتٝ ؿٛد ٔی فشضٝ ٚ ػاختٝ ٔؼىٗ فٙٛاٖ تٝ سٚصاْ چٝ آٖ      

 اغّة خا٘ٛادٌی ٞای تزٕـ ٚ ٞا ٔشاػٓ ٚ ٞا ٟٕٔا٘ی أىاٖ ٞا خا٘ٛادٜ تشای وٝ اػت ٌـتٝ وٛچه آ٘مذس ٞا آپاستٕاٖ فضاٞای

 تا ٚ وٙٙذ تشٌضاس ٞا سػتٛساٖٚ ٞا ػاِٗ ٚ تاالسٞا دس ٚ ٔٙضَ اص تیشٖٚ دس سا ٞا ٟٕٔا٘ی ٚ ٔشاػٓ ٘اچاس٘ذ تقضی حتی ٚ ٘ذاسد ٚرٛد

فٛأُ تاحیش ٌزاس تؼیاسی دس عَٛ دٚسٜ ٔقاكش [1].ؿٛد ٔی وٕتش استثاعات ایٗ وٝ اػت عثیقی ٌضاف ٞای ٞضیٙٝ تٝ تٛرٝ

 : تٛاٖ یاد وشداص رّٕٝ ایٗ فٛأُ تٝ ؿشح ریُ ٔی .ٔٛرة ؿىُ ٌیشی ٔؼىٗ ٞای أشٚصی ٌشدیذٜ اػت
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تافج ...افضایؾ ػشیـ رٕقیت دس ایشاٖ ٚ تٕایُ ؿذیذ ٔشدْ تٝ تلشف ّٔه وٝ ٘اؿی اص افضایؾ تی سٚیٝ اراسٜ تٟای ٔٙاصَ ٚ

اص ایٗ سٚ تٛرٝ ػیاػتٍزاساٖ تٝ رٙثٝ ٞای ٔختّف ٔؼىٗ تا تٛرٝ تٝ فٛأُ ٟٕٔی .تـذیذ فضایٙذٜ ٔـىُ ٔؼىٗ ؿذٜ اػت

ایؾ سٚص افضٖٚ رٕقیت ٔتماضی ٔؼىٗ،افضایؾ ٞضیٙٝ ػاخت،واٞؾ لذست خشیذ الـاس ٔیاٖ چٖٛ وٕثٛد صٔیٗ دس ؿٟش ٞا،افض

دس آٔذ تشای تلشف ّٔه ٚ تا ٞذف حذاوخش اػتفادٜ اص صٔیٗ ٚ فضا،احذاث ٔؼىٗ تا ٔؼاحت ٞای حذالُ تقٙٛاٖ اٍِٛی ٔلشف 

فضایی ٚ واِثذی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ادیذٜ  ٔؼىٗ ػثة فذْ اػتفادٜ اص لٛافذ ٚ اكِٛی اػت وٝ تـىیُ دٞٙذٜ ی تشویة ٚ ػاختاس

 داس٘ذ؛ راد فضای ٔغّٛب ٔؼىٛ٘ی ٘مؾ اػاػیٌشفتٗ اكَٛ ٘ؾٓ،ٚحذت ٚ ٕٞاٍٞٙی،تقادَ ٚ تٙاػة تا ٔحیظ،وٝ تٕأأ دس ای

 ٔـشف ػاخت ،أشٚصی ٞای خا٘ٝ دس حشیٓ تضقیف فٛأُ دیٍش اص[1].فٛالثؾ رض لشتا٘ی وشدٖ ویفیت دس تشاتش وٕیت ٘یؼت

 دس ؿذٖ تاص تا وٝ ای ٌٛ٘ٝ تٝ ٞاػت، خا٘ٝ ٚسٚدی عشاحی دس دیٍش ٔـىُ .اػت حیاط حزف ٚ ٞٓ تٝ ت٘ؼة ٞا ػاختٕاٖ

 ٌشچٝ ٘یؼت؛ تشخٛسداس ٚاس ػّؼّٝ ٚ ٔٙذ ٘ؾاْ عشاحی اص ٚسٚدی فضای فٕٛٔاً وٝ چشا .ٔیـٛد ٞٛیذا خا٘ٝ تٕاْ ،آپاستٕاٖ

 تایؼت ٔی أاعشاحاٖ ٘یؼت، دسٍٚ٘شا ػٙتی ٞای خا٘ٝ ٔـاتٝ حشوت، ی پیچیذٜ ٚ ٚاس ٘ؾاْ سٚ٘ذ ٔشاتة، ػّؼّٝ اص ٔا ٔٙؾٛس

 دس یا ٚ ٚسٚدی دس دیٍش ای ٌٛ٘ٝ تٝ ٔـىُ ایٗ .ػاص٘ذ ٔشتفـ سا ٔـىُ ایٗ تٕٟیذاتی تا ٞٓ تاص ٞا خا٘ٝ وٓ ٔؼاحت فّیشغٓ

 ٔؼىٗ ٞای أشٚصی تش [2].اػت وشدٜ وٕشً٘ سا فٕٛٔی ٚ خلٛكی لّٕشٚ تفىیه ٚ یاتذ ٔی ٕ٘ٛد خٛاب ٞای اتاق ی پٙزشٜ

اػاع ٘یاص ٞای ٚالقی ٔشدْ عشاحی ٘ـذٜ ٚ فضاٞا تٝ ٌٛ٘ٝ ای ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ سٚاتظ دس ٔحذٚدٜ خا٘ٝ تٝ كفش سػیذٜ 

 ٔؼائُ آٖ اكّی ؿاوّٟی وٝ خٛد تفىش اػاع تش ٚكف، اص ٘یاص تی تؼاصتفشٚؿٟای تشخی حتی ٚ ػاختٕا٘ی ؿشوتٟای[1].اػت

 داؿتٝ اعالفی خا٘ٝ ػاوٙاٖ ٞٛیت ٚ فشًٞٙ ٚ خٛاػت اص آ٘ىٝ تذٖٚ فشٚؿٙذ، ٔی ٚ ٔیؼاص٘ذ ٚ ٔیىٙٙذ عشاحی ، ٔادیؼت

 تی ٚ ٔقضُ ایٗ ٞٓ تاص ٔیـٛ٘ذ، ٔذیشیت ٚ ٞذایت ٟٔٙذػاٖ ٚ آٔٛختٍاٖ دا٘ؾ ی ٚػیّٝ تٝ وٝ پشٚطٟٞایی دس حتی .تاؿٙذ

 ٚ ػىٛ٘ت االیٚ ٔفاٞیٓ تٝ ٘ؼثت سا ٟٔٙذػاٖ ٚ عشاحاٖ تایذ وٝ آٍ٘ٛ٘ٝ ٘یض آٔٛصؿی ٘ؾاْ وٝ چشا اػت، آؿىاس تٛرٟی

 ٚ ٞٛیت تٝ تٛرٝ وٝ اػت آٖ اص حاوی ؿٛاٞذ تشتیة ٞش تٝ .اػت ٘ؼاختٝ ٔتٛرٝ ٚ حؼاع ٔقٙایی ٚ ٞٛیتی ؿاخلٟای

 ٚ ٔؼىٛ٘ی ٞای ٔزتٕـ فٕذتاً وٝ ؿٟشٞا والٖ دس خلٛف تٝ أشٚص ٞای خا٘ٝ ٌیشی ؿىُ دس اػالٔی -ایشا٘ی اكاِت

 [2].ٔیخٛسد چـٓ تٝ وٕتش ٞؼتٙذ آپاستٕا٘ی
 

خاًِ ّای اهرٍز  ٍیژگی
 

 
 

س حاتت خا٘ٝ ٞای أشٚص فٕٛٔا فاسی اص ٞش ٌٛ٘ٝ ٞٙش ٚ حتی تضییٙات ٚ رضییات ا٘ذ ٚ دسٞا ٚ پٙزشٜ ٞا تٝ كٛست كٙقتی تِٛیذ فٙاف:3ؿىُ 

 (ٍ٘اس٘ذٜ:ٔٙثـ) .ٔی ؿٛ٘ذ
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 فأّی تٝ ٔیتٛا٘ذ تاؿذ، آسأؾ تشلشاسی ٚ سٚا٘ی فـاسٞای واٞؾ دس ٔؤحشی فأُ ٔیتٛا٘ذ وٝ حاَ فیٗ دس ص٘ذٌی ٔحیظ      

 ٚ ٍ٘شا٘ی دس سٚا٘ی ٚ سٚحی رٟت اص ، تىِٙٛٛطی ٚ فّٓ ی ػایٝ دس پیـشفت فّیشغٓ أشٚص تـش .ؿٛد تثذیُ ٘یض وٙٙذٜ تـذیذ

 .اػت یافتٝ واٞؾ آٟ٘ا دس سٚا٘ی أٙیت ٚ آسأؾ تقّك، احؼاع وٝ ٔیىٙذ ص٘ذٌی ٞایی خا٘ٝ سد ٚ تٛدٜ ٚس غٛعٝ پشیـا٘ی

 ٚ ٞا تٙؾ تؼیاسی تا آٔیختٝ ٔیـٛد ػاختٝ أشٚصی ؿیٛٞی تٝ وٝ صیؼتی ٞای ٔزتٕـ ٚ آپاستٕا٘ی ٞای خا٘ٝ دس ص٘ذٌی

 ٚرٛد ٔا٘ٙذ حیاط اكغالح تٝ فضایی ٞٓ اٌش یا ٘ذاسد ٚرٛد حیاعی اكالً یا أشٚص آپاستٕا٘ی ٞای خا٘ٝ دس .ٞاػت ٘اآسأی

 ػایش ٚ حٛم ٚ تاغچٝ حیاعی اٌش .اػت حیاط تخؾ ویفیت فٙاكش اص تٟشٜ تی ٚ واسوشد تذٖٚ ٚ وٛچه تاؿذ،تؼیاس داؿتٝ

 حیاط دس راسی حیات پش٘ـاط رشیاٖ ٚ فضایی ویفیت آٖ اص تٛدٖ، ٔـاؿ ٚ فٕٛٔی فّت تٝ تاص تاؿذ، داؿتٝ ٞٓ سا فٙاكش

 ٚ ؿذٜ ػاوٙاٖ افؼشدٌی ٚ ٘ـاعی وٓ تافج أشٚص ٞای خا٘ٝ حیاط فضاػاصی دس ٘ملاٖ ایٗ .اػت تٟشٜ تی ػٙتی یٞا خا٘ٝ

 [2].ٔیشػا٘ذ حذالُ تٝ سا آٖ اص حاكُ ؿاداتی ٚ ػثض فضای ٚ فٙاكشعثیقی تا استثاط

 دس خلٛف تٝ اخیش ی دٞٝ چٙذ ٞای خا٘ٝ دس أا تٛدٜ، خا٘ٛادٜ ٔحیظ دس حشیٓ ٔتضٕٗ ٚ أٙیت تزّیٍاٜ ٌزؿتٝ دس خا٘ٝ

 دس ٚ أشٚص دسؿٟشػاصی وٝ اػت حاِی دس ایٗ .اػت ؿذٜ داس خذؿٝ ٔحؼٛػی عٛس تٝ أٙیت ٔختّف ٚرٜٛ ؿٟشٞا، والٖ

 پذیذٜ .اػت ؿذٜ ٔتحَٛ وّی عٛس تٝ فٛق حشیٕٟای ٚ تقاسیف ٔاٞیت آپاستٕا٘ٙـیٙی، یقٙی ػىٛ٘ت غاِة ٘ؾاْ

 ص٘ذٌی ٞٓ اص واغزی دیٛاس یه ی فاكّٝ تا ٚ ٞٓ وٙاس دس ٕٞؼایٟٟا داسد؛ سا خٛد خاف ارتٕافی ٚیظٌیٟای آپاستٕا٘ٙـیٙی

 تٝ واِثذی ٚ ٔىا٘ی ِحاػ تٝ ٕٞؼایٟٟا ػٙتی خاٟٟ٘ای تشخالف ٘ؾاْ ایٗ دس ٌشچٝ .ا٘ذ غشیثٝ ٞٓ تا دسحاِیىٝ ٔیىٙٙذ

 دٚس٘ذ تؼیاس ٞٓ اص فاعفی ٘ؾش اص أا ا٘ذ، ٘ضدیه یىذیٍش

 

 اهرٍز تشر ًیازّای اب تٌا در داخلی فضاّای تطاتق

 

 تٝ تـش ٘یاصٞای تأیٗ تٝ تا ، ؿٛد فشاٞٓ عشاحاٖ تشای تٟتشی صٔیٙٝ تىِٙٛٛطی پیـشفت تٛاػغٝ وٝ اػت ٔٙغمی      

 ٞا ٘یاص تٕأی اٚ تزای ٚ تض٘ذ تىیٝ ٔقٕاس تفىش اسیىٝ تش وٝ اػت ٘یأذٜ تىِٙٛٛطی ِٚی وٙٙذ ٍ٘اٜ رأقتشی كٛست

 تٛػظ ٔلٙٛفی ٘یاص تأیٗ ٘ٝ اٚػت اص ا٘ؼا٘ی دسن ٚاػغٝ تٝ ٔٙغمٝ ٞش دس دفش ٞش ٚضقیت تقییٗ ، وٙذ تأیٗ سا

 تشسػی تٝ ٚ وٙٙذ ٔقیٗ سا آٖ اكّی غاِة عشاحاٖ تا اػت ٔٙاػثی تؼیاس صٔیٙٝ تىِٙٛٛطی اػت تذیٟی ، تىِٙٛٛطی

 [21]ٕ٘ایٙذ الذاْ تـش ٘یاصٞای سفـ تٟتش

 

 هعواری سٌتی

 

                
آٟ٘ا ٘یض تٝ ایٗ كٛست اػت وٝ اص دٚ لؼٕت ا٘ذسٚ٘ی ػثه ٔقٕاسی . ٔؼاحت صیاد آٖ اػتاص رّٕٝ خلٛكیات خا٘ٝ ٞای لذیٕی : 4ؿىُ 

 )ٍ٘اس٘ذٜ:ٔٙثـ( .ٚ تیشٚ٘ی تٛدٜ اػت
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 ٚ أٙیت تٝ تٛرٝ رٟت دس وٝ دا٘ؼت ا٘ؼا٘ی سٚیىشدٞای ٚ ٔفاٞیٓ اص ػشؿاس ای ٌٙزیٙٝ تٛاٖ ٔی سا ػٙتی ٔقٕاسی      

 [22]اػت ٕ٘ٛدٜ ٔی فُٕ خا٘ٝ ػاوٙیٗ آػایؾ

 
 

           
 

خا٘ٝ ٞای لذیٕی تّفیمی تٛد٘ذ اص ػشدس ٚسٚدی، ػىٛٞا، ٞـتی ٞا، . خا٘ٝ سا تشای سػیذٖ تٝ آسأؾ ٔی ػاختٙذٔقٕاساٖ لذیٓ  سد: 5ؿىُ 

 )ٍ٘اس٘ذٜ:ٔٙثـ( ..ایٛاٖ ٞا، داالٖ ٞا، حیاط ٞا ٚ اتاق 

 
 دیٙی تاٚسٞای اسصؿٟا

 آسأؾ،حضٛسلّة،

 ٔقٙٛی خٛدػاصی

 دسٍٚ٘شایی عشیك اص تاعٗ تٝ تٛرٝ-

 )تلشی آسأؾ(ٕ٘ا ٚػظ ٔشوضٚ دس اكّی فضای لشاسٌیشی-

 ٞٓ وٙاس دس فضایی ٞای اسصؽ تٙاػة تٝ فضاٞا لشاسٌیشی- وخشت تٝ ٚحذت اص ػیش

 ٔشوضٌشایی-

 ٔؼتمیٓ غیش ٚسٚد رٟت حیاط تٝ ٚسٚد اص لثُ فضا پیؾ- ٔحشٔیت ٚ حشیٓ

 تیشٖٚ تٝ ٔؼتمیٓ دیذ ٘ثٛد-

 ؿذٜ حؼاب ٚ دلیك تضئیٙات- پاویضٌی ٚ صیثایی

 چٛب ٚ آرش،ػًٙ اص اػتفادٜ تٛٔی ٔلاِح
 ٕٞؼایٝ خا٘ٝ تش استفاؿ عشیك اص تاد رشیاٖ ٘ثؼتٗ- ٕٞؼایٝ تٝ احتشاْ

 تٙا ػاوٙیٗ تىشیٓ رٟت دس تٙا تٝ ٚسٚد دس ػغح فاختال- اػت ٔمذع خا٘ٝ
 حیاط حَٛ ٞا ٚاتاق فضاٞا ٌشفتٗ لشاس- ٌشٚٞی ص٘ذٌی تشای خا٘ٝ

 ٟٕٔا٘خا٘ٝ، اتاق

 خا٘ٝ صوات

 دس ػىٛ ٔیضتاٖ،لشاسٌیشی تشای تشوت سػٓ تٝ ٟٕٔاٖ تىشیٓ-

 ٚسٚدی لؼٕت

 دیٍش تٙاٞای تٝ ٚ تٙا داخُ تٝ ٔؼتمیٓ دیذ فذْ- اؿشاف ٘ذاؿتٗ
 فضاٞای ٚ ٕٞزٛاسی صاحٕتْ

فثٛسی 

 ٕٞؼایٝ تشای ٔضاحٕت ایزاد فذْ-

 تٙاػة ٚ تقادَ ایزاد تا ٔحیظ ٚ اعشاف تٙاٞای تٝ احتشاْ-

 اعشاف تٙاٞای تا

 عثیقی فٙاكشی ٚ ٌیاٞاٖ تا حیاط تضئیٗ-عثیقت  تا ٚػقت،استثاط

 حیاط دس آب ٕٞچٖٛ

 خاسری ٕ٘ای دس تخلٛف تٙا ػادٌی-خٛدٕ٘ایی  اص پشٞیض

 ٞؼتٙذ چـٓ اص دٚس تٟذاؿتی ػشٚیغ ٘ؾیش فضاٞایی-احتشاْ 
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 )ٍ٘اس٘ذٜ:ٔٙثـ(ٔزٞثی اسصؿٟای اػاع تش ػٙتی خا٘ٝ تحّیُ: 1ؿٕاسٜ رذَٚ

 

 ایرانی خانه هاي ویژگی
 

 داؿتٝ اِٟی لٛا٘یٗ ٚ تقاِیٓ اص تشٌشفتٝ ٔقٙایی آٖ كٛست وٝ سػذ ٔی وٕاَ تٝ صٔا٘ی ٞٙش اػالٔی، -ایشا٘ی فشًٞٙ دس      

 اص افتماداتؾ ٚ تاٚسٞا ؿٙاخت ٚ ػٛ یه اص اٚ ٘یاصٞای ٚ ا٘ؼاٖ ؿٙاخت تا ٘یض اػالٔی -ایشا٘ی ؿٟشػاصی ٚ ٔقٕاسی دس.تاؿذ

 ٔحشٔیت، ایزاد دس ٔیتٛاٖ سا آٖ تاسص ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ اػت ؿذٜ خّك تذاتیشی اػالْ، ٔثیٗ دیٗ تقاِیٓ ی پایٝ تش ٚ دیٍشػٛی

 دس صیؼتی ٔتٙٛؿ فضاٞای تٝ تٛرٝ دس ٚ أٙیت ٚ آسأؾ ایزاد ٘ذػٝ،ٜ ٚ تٙاػثات سفایت ٔـشفیت، ٚ اصٔضاحٕت پشٞیض

 اػالٔی، اكَٛ ٚ ٞا سیـٝ تٝ پایثٙذی ٚ اسصؿٟا ٕٞیٗ تٝ تٛرٝ فّت تٝ خا٘ٝ، ٔقٕاسی دس ِزا .وشد ٔـاٞذٜ ٞا خا٘ٝ ػاخت

 تیـتشی دٚاْ ٞا خا٘ٝ دس ػىٛ٘ت فٕٛٔاً لذیٓ دس[2].یافت ٔی تزّی ٘یض ٔقٕاسی ٔقٙای ٚ كٛست دس ص٘ذٌی ٔحتٛای ٚ ؿىُ

 حتی ٚ وشدٜ تزشتٝ سا خا٘ٝ یه ٘ؼُ چٙذیٗ تشتیة تذیٗ ٔیـذ، راتزا دیٍش ی خا٘ٝ تٝ ای خا٘ٝ اص خا٘ٛادٜ ٘ذست تٝ ٚ داؿتٝ

 ٕٞچٖٛ خا٘ٝ ؿشایغی چٙیٗ دس .ٔیٍضیذ٘ذ ػىٙی خا٘ٝ یه دس ٞٓ تا ٘ؼُ چٙذ اص ٔتـىُ خا٘ذاٖ یه صٔا٘ی ٔمغـ یه دس

 ی حافؾٝ اص رضئی تّىٝ ٘ثٛد؛ واِثذ یه فمظ خا٘ٝ دیٍش ٚ ؿذ ٔی ٔحؼٛب آٟ٘ا فشص٘ذاٖ ٚ ٞا ٜ٘ٛ فشص٘ذاٖ، تشای حاتت ٔأٔٙی

 تٝ .تٛد ؿذٜ آٔیختٝ خا٘ٝ تاسیخ تا خا٘ٛادٜ ص٘ذٌی تاسیخ ٘تیزٝ دس ٚ ٔیـذ ٔحؼٛب ؿٟش ٔشدٔاٖ حتی ٚ ٔحُ افشاد ٚ خا٘ٛادٜ

 ٚ تقذی تفىش، ایٗ دس .تٛد٘ذ یىذیٍش ٞٛیت ٚ ؿٙاػٙأٝ یتقثیش تٝ ٚ تخـیذ٘ذ ٔی افتثاس ٘ٛفی یىذیٍش تٝ دٚ ٞش دیٍش تیا٘ی

 ٔی ٔقٙا ٞٓ تا ٚ ؿذٜ تقشیف ٞٓ تا خا٘ٛادٜ ٚ خا٘ٝ ِزا .تٛد خا٘ٛادٜ افتثاس ٚ ٞٛیت تٝ صدٖ كذٔٝ ی ٔٙضِٝ تٝ خا٘ٝ تخشیة

 [6]. تٛد خا٘ٛادٜ یٞٛیت ٚ ٔقٙٛی ٔادی، ٔا٘ذٌاس ٔیشاث خا٘ٝ تقثیشی تٝ ٚ خا٘ٛادٜ ٘ؼة ٚ اكُ ٕٞاٖ خا٘ٝ اكاِت ٚ یافتٙذ

 تشخٛسداس آٖ ػاوٙیٗ تشای تاالیی ٔغّٛتیت اص ایشاٖ ٔقٕاسی ٟٔٓ تخـٟای اص یىی فٙٛاٖ تٝ ٕٞٛاسٜ ایشا٘ی ػٙتی ٞای خا٘ٝ

 دس دادٖ سٚی أىاٖ وٝ ٞایی فقاِیت تٕاْ ٚ ٔیـذٜ ػپشی آٖ دس ٔشدْ ص٘ذٌی ػافات اص ای فٕذٜ لؼٕت وٝ چشا. اػت تٛدٜ

 [13]اػت ٔیٍشفتٝ ؿىُ آٖ دس داؿتٝ، سا تاص ٘یٕٝ ٚ تاص فضای

   :فثاستٙذ اص ا٘ذ ؿذٜ ٔی ایشا٘ی ػٙتی ٞای خا٘ٝ دس آػایؾ حغ آٔذٖ تٛرٛد تافج وٝ سا اكّی ٔقیاس 7

 لّٕشٚٞا ٚ حشایٓ-1

 ٔحشٔیت -2

 خّٛت -3

 ایٕٙی ٚ أٙیت-4

 ٌشایی دسٖٚ -5

 ٚاسی ٔشدْ -6

 آػایؾ حغ ٟ٘ایت دس ٚ آسأؾ -7
 

حغ آػایؾ تاحیش ٚ ٘حٜٛ آٖ دس خا٘ٝ ٞای ػٙتی ا٘ٝ ٔقٕاسی ٔٛسد تحج دس ٔماِٝ اكَٛ ٞفتً

دس تٙذ،خظ آػٕاٖ،ػش دس دس تیشٖٚ اص -1 لّٕشٚٞا ٚ حشایٓ

خا٘ٝ 

دسٌاٜ،ٞـتی،داالٖ،ٔشص تیٗ تیشٖٚ ٚ -2

دسٖٚ 

فضاٞای تیٙاتیٙی،فضاٞای -3

خلٛكی،فضاٞای فٕٛٔی دس دسٖٚ خا٘ٝ ٞا 

أٙیت خاعش 

فضای دسٚ٘ی اص تیشٚ٘ی تفىیه -1 ٔحشٔیت

اراصٜ  ٚسٚد تٝ ٞش فضا تا عی ػّؼّٝ -2

أٙیت فضا -----واِثذی

آسأؾ -----ٔقٙایی
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ٔشاتة 

پؼتٛ خا٘ٝ ٞا،صاٚیٝ ٞا،وٙذ ٞا یا خّٛت -1 خّٛت

خا٘ٝ ٞا 

دیٍش فضاٞایی وٝ ا٘ؼاٖ سا تٝ تأُ دس -2

خٛیـتٗ دفٛت ٔی وٙٙذ 

آػایؾ خیاَ 

ٞای اعشاف ػاختٕاٖ  تّٙذ ػاختٗ دیٛاس-1 ایٕٙی ٚ أٙیت

فذْ لشاس ٌیشی تاصؿٛی تضسي تٝ غیش اص -2

ٚسٚدی 

. اػتفادٜ اص پـت تٙذ،حلاس ٚ تاسٚ-3

سٚدی فذْ ٚرٛد استثاط تلشی اص عشیك ٚ-4

أٙیت سٚا٘ی 

أٙیت فشٍٞٙی 

عثك تفىش اػالٔی رٛٞش فضا دس تاعٗ اػت  ٌشایی دسٖٚ

ٚ حیاط دسٚ٘ی تٛرٛد آٚس٘ذٜ ی اػاع 

. فضاػت

ٔحیغی ٚ ؿخلی  حفؼ حشیٓ

سػیذٖ تٝ اكُ خٛیؾ ٚ یافتٗ آػایؾ -

خاعش ٚ آسأؾ دسٖٚ 

آغٛؽ ٌشْ ٚ تؼتٝ ای تشای افشاد خا٘ٛادٜ -

تّٙذای دسٌاٜ تٝ ا٘ذاصٜ تّٙذای ٔشدْ اػت -1 ٚاسی ٔشدْ

سٚصٖ ٚ سٚؿٗ داٖ سا چٙاٖ ٔی آساػتٙذ -2

وٝ فشٚك خٛسؿیذ ٚ پشتٛ ٔاٜ سا تٝ ا٘ذاصٜ 

. سددِخٛاٜ تٝ دسٖٚ ػشا ٔی آٚ

پٟٙای اتاق خٛاب تٝ ا٘ذاصٜ یه تؼتش -3

اػت 

ا٘ذاصٜ عالچٝ تٝ ا٘ذاصٜ ایؼت وٝ ٘ـؼتٝ -4

ٚ ایؼتادٜ تٝ ساحتی دس دػتشع تاؿذ 

تاالس ٔخلٛف ٟٕٔاٖ تٝ ا٘ذاصٜ ای -5

تاؿىٜٛ تٛدٜ وٝ ؿایؼتٝ پزیشایی تاؿذ 

فشاٞٓ آٚسدٖ ٟ٘ایت حغ آسأؾ ٚ ساحتی 

دس خا٘ٝ ای وٝ تشای ا٘ؼاٖ ػاوٗ دس آٖ 

. اختٝ ؿذٜ اػتع

 ػّؼّٝ ٔٙاػة، استفاؿ ٔٙاػة، ٚػقت -1آػایؾ  حغ ٟ٘ایت دس ٚ آسأؾ

 .فضایی ٔشاتة

 تّفیك عشیك اص عثیقت تا استثاط 2-

 .ػشپٛؿیذٜ ٚ تاص فضاٞای

 .دسٖٚ تش تٕشوض 3-

 .ٔحیغی ؿشایظ عثیقی ٚ ػآِ تٙؾیٓ 4-

 عثیقت تا ا٘ؼاٖ وشدٖ تشلشاس 5-

 لّٕشٚٞا تفىیه ٚ تٙغیٓ 6-

 فّٕىشدی ٚ فضایی تٙٛؿ 7-

 پزیشی ا٘قغاف واسایی، 8-

 ٚ تشٖٚ غٛغاٞای تشاتش دس ٔا٘ذٖ ٔحفٛػ

 ٚ سٚا٘ی ٔقٙٛی، آسأؾ تأٔیٗ

 فیضیِٛٛطیىی

 

ایشا٘ی  ػٙتی ٞای خا٘ٝ دس آػایؾ حغ آٔذٖ تٛرٛد تافج وٝ سا اكّی ٔقیاس:2ؿٕاسٜ رذَٚ 

تفکیک فضای خاًِ ّای سٌتی ٍ اهرٍزی 
 

 ٚ دٔیىش ایزاد خا٘ٝ اُٞ تشای ٔٙاػثی خلٛكی فضای ، تیشٚ٘ی ٚ ا٘ذسٚ٘ی تخؾ دٚ تٝ ػٙتی ٞای خا٘ٝ فضاٞای عشاحی      

 فضای یه ، ؿذ ٔی ػاختٝ وٝ ٞایی خا٘ٝ اوخش دس لثُ دٞٝ دٚ یىی.آٚسد ٔی اسٔغاٖ تٝ آ٘اٖ تشای سا آسأؾ ٚ أٙیت احؼاع
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 خا٘ٛادٜ ٘ـیٕٗ فضای ٚ خا٘ٛادٜ افشاد تزٕـ ٔحُ ٞٓ وٝ ٌشفت ٔی لشاس خا٘ٝ ٔشوض دس ػشػشا ٞاَ ٘اْ تٝ تضسي تمؼیٓ

 غاِثاً فضا ایٗ ، ٌشفتٙذ ٔی ؿىُ آٖ ٌشداٌشد دیٍش فضاٞای وٝ تٛد ػیٓتك فضای یه فٙٛاٖ تٝ ٞٓ ٚ ٌشدیذ ٔی ٔحؼٛب

 ایٗ تٝ وٝ ا٘تماداتی اص .وشد ٔی تأیٗ سا ٞاَ تشای ٔٙاػة ٘ٛس آٖ ٚرٝ یه دس پاػیٛ یه ٌاٞی ٚ ٘ذاؿت ٔٙاػثی ٘ٛسٌیشی

 آٖ پیشأٖٛ دس وٝ اػت یفضای ، ٘یؼت آسأؾ ٚ ٔىج فضای ، ٘ـیٕٗ فضای ایٗ وٝ ایٙؼت ٕ٘ٛد ٚاسد تٛاٖ ٔی عشاحی ػثه

 ؿىُ ٞاَ پیشأٖٛ دس وٝ ٔختّفی فضاٞای تاصؿٛٞای ٚ ٞا حشوت ایٗ ٚ افتذ ٔی اتفاق تؼیاسی حشوتی سٚاتظ ٚ ٞا حشوت

 خلٛكی ٚ فٕٛٔی فضاٞای تفىیه ایذٜ ٔقاكش ٞای خا٘ٝ ٔقٕاسی دس أا .ؿٛد ٔی د٘ذ ٚ آساْ فضای یه ایزاد ٔا٘ـ ا٘ذ ٌشفتٝ

 تشی ٔغّٛب ٘حٛ تٝ فّٕىشدٞا ٌشدد ٔی تافج خٛد وٝ ؿٛد ٔی ٌشفتٝ تىاس اػت ٔاٖ ػشصٔیٗ ٌزؿتٝ ٔقٕاسی اص تشٌشفتٝ وٝ

 [20].ٌشد٘ذ تفىیه

 
آؿپضخا٘ٝ پزیشایی ٚ ٘ـیٕٗ 

ساٜ پّٝ 

آػا٘ؼٛس حٕاْ فضای تمؼیٓ ػشٚیغ 

اتاق خٛاب اتاق خٛاب اتاق خٛاب 

 
 ٞای خا٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دس فضاٞا رإ٘ایی:3ؿٕاسٜ رذَٚ 

 اػالٔی یرٕٟٛس ػْٛ دٞٝ  ٔقاكش دٚسٜ

 ٍ٘اس٘ذٜ : ٔأخز

 

 پزیشایی اتاق خٛاب اتاق خٛاب

ٞاَ  پاػیٛ 

 آؿپضخا٘ٝ اتاق خٛاب

 ساٜ پّٝ  

 ػشٚیغ حٕاْ

 

 دٚسٜ ٞای خا٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دس فضاٞا رإ٘ایی:4رذَٚ ؿٕاسٜ 

 اػالٔی رٕٟٛسی اَٚ دٞٝ ٚ پّٟٛی

 ٍ٘اس٘ذٜ : ٔأخز

 آراهش

 
تشاتش  دس ٚ اػت، آسٔیذٖ اص ٔلذس اػٓ اكغالح دس ٚ حثات ٚ آػٛدٌی تا ٕٞشاٜ ٘فؼا٘ی حاِتی ٔقٙی تٝ ِغت دس "آسأؾ      

 [23]ؿٛد ٔی ٌفتٝ ) عٕأ٘یٙٝ ٚ حثات خاعش، آػٛدٌی( خاف لّثی ٚ سٚا٘ی كفت تٝ ٚ سٚد ٔی واس تٝ دِٟشٜ ٚ اضغشاب

 "ٚػثه دناٖ خٛاب أٙیت، ٚ ایٕٙی آؿتی، كّح، ػىیٙٝ، عٕأ٘یٙٝ، آػایؾ، ساحت، فشاغت، آسٔیذٖ، " سا آسأؾ ٔقیٗ ،ٔحٕذ

 أٙیت تٛاٖ ٔی سا آٖ ارتٕافی تقذ وٝ اػت تشسػی لاتُ ارتٕافی ٚ فشدی ػغح دٚ دس ٔفْٟٛ ایٗ[24] اػت وشدٜ تشرٕٝ

 [25]٘أیذ

 

 هعواری ٍ آراهش
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 تذٞذ؛ دػت ٔا تٝ خاكی ؿٟشی،احؼاع فٕٛٔی تٙای یه یا ؿخلی ػاختٕاٖ یه ٕ٘ای دیذٖ تا وٝ آٔذٜ پیؾ ٞا لتٚ خیّی      

 ٔقٕاسی واسؿٙاػاٖ ٘یؼت، تیشاٜ ٞٓ چٙذاٖ احؼاع ایٗ .ؿذٖ فلثی ٚ آؿفتٍی ٘ٛفی حتی یا اعٕیٙاٖ ٚ آسأؾ تحؼیٗ، احؼاع

 ٞای ٘اٞٙزاسی اص تؼیاسی ٚ ٞا پشخاؿٍشی ٞا، تٙؾ افتیاد، ٞا، خـٛ٘ت تشٚص ٔیضاٖ تٛا٘ذ ٔی ؿٟش چٟشٜ وشدٖ صیثا ٔقتمذ٘ذ ؿٟشی

 تایذ وٝ اػت خا٘ٝ ایٗ ٚ ٔیـٛد ٔحمك حشیٓ ٚ خّٛت تا ا٘ؼاٖ سایب آسأؾ كٛست ٞش تٝ (لشیـی).دٞذ واٞؾ سا ارتٕافی

 رأقٝ ٚ دیٍشاٖ اص رذای ٚ تٟٙا سا خٛد خا٘ٛادٜ، ٚ فشد وٝ تاؿذ ای ٌٛ٘ٝ تٝ تایذ خّٛت أاایٗ تاؿذ ػاوٙا٘ؾ تشای حشیٕی

 ا٘ؼا٘ی وشأت ٚ فثادت تفىش، چٖٛ فاِی اٞذاف تٝ ٘یُ تشای خا٘ٛادٜ حشٔت ٚ خّٛت یىؼٛ اص تایؼت ٔی تّىٝ ٘ىٙذ، تّمی

 خا٘ٝ تشتیة تذیٗ .تاصؿٙاػذ ٔحّٝ دس ٚ ٕٞؼایٍاٖ وٙاس دس ٚ ارتٕافی ٔحیظ دس سا خٛد خا٘ٛادٜ دیٍش عشف اص ٚ ٌشدد ٟٔیا

 آسأؾ ٚ كٕیٕی أٗ، رایٍاٞی تٝ سا تیشٖٚ ی پشٔـغّٝ ٚ ٞٛٞیا پش ٔحیظ وٝ ٔیـٛد تشخٛسداس ٔقٙٛی ٚ سٚحا٘ی فضایی اص

 ی ساتغٝ تشلشاسی ٚ آٟ٘ا حضٛس دسن ٚ خا٘ٛادٜ افضای وٙاس دس تٛدٖ عشف یه اص ٔحیغی ٖچٙی .ٔیؼاصد ٔثذَ تخؾ

 ٔحیظ تٝ ٔختق اػشاس ٚ ؿیٜٛ ٔیاٖ تقادَ تشلشاسی ٚ ٟٕٔاٖ ٚ ٕٞٙٛؿ پزیشؽ دیٍش عشف اص ٚ تخـذ ٔی ٔقٙا سا كٕیٕا٘ٝ

 تٝ سا ا٘ؼاٖ ارتٕافی ٚ فشدی حیات ٜن اػت فضایی خا٘ٝ دیٍش فثاست تٝ.ٔیىٙذ تقشیف سا ٟٕٔاٖ اص ٔیضتا٘ی ٚ خا٘ٛادٌی

 [2].ٔیض٘ذ پیٛ٘ذ یىذیٍش

 

 داخلی فضای در آراهش حس تر هؤثر عَاهل

 
 ٔٛاسد تٝ تٛاٖ ٔی تیٗ ایٗ دس وٝ ٌزاس٘ذ ٔی تأحیش داخّی فضای دس ا٘ؼاٖ آسأؾ حغ تش وٝ داس٘ذ ٚرٛد ٔختّفی فٛأُ      

 اؿاسٜ ا٘ذ ؿذٜ اػتخشاد پشداصاٖ ٘ؾشیٝ ٚ ٔقٕاساٖ ٔحیغی، ٖسٚا٘ـٙاػا تٛػظ ؿذٜ تیاٖ ٔفاٞیٓ ٚ ٘ؾشیات ٔیاٖ اص وٝ صیش

 :ٕ٘ٛد

 
 ٍ٘اس٘ذٜ :ٔٙثـ داخّی، فضای دس آسأؾ حغ تش ٔؤحش فٛأُ :1ٕ٘ٛداس
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چیذ،  ٞای دػتثافی وٝ تا٘ٛی خا٘ٝ تٛی اتاق ٔی تش٘ذ ٚ پـتی -ٞای تٛی اتاق تا فشؽ ِچه واسی ٞای سٚی دیٛاسٞا ٚ ٌچ ٘ماؿی: 6ؿىُ 

 (ٍ٘اس٘ذٜ :ٔٙثـ ).ؿذ٘ذ یه اتاق ایشا٘ی رٕقا ٔی

 خاًِ یداخل فضای در آراهش حس ایجاد

 
 ٞای ٚیظٌی دس تغییشاتی ایزاد ٔٛرة یىی دس تغییش ٚ داؿتٝ یىذیٍش تش ٔتماتّی تأحیش ا٘ؼاٖ ٚ ٔحیظ وٝ آ٘زایی اص      

 چٙذ دس ؿىُ ایٗ تٝ تٛاٖ ٔی سا خا٘ٝ داخّی فضای دس آسأؾ حغ تش داخّی عشاحی ٌزاسی تأحیش فشایٙذ ؿٛد ٔی دیٍشی

 :وشد تیاٖ ٔشحّٝ

 .وٙذ ٔی عشاحی سا ٔحیظ داخّی عشاحی اكَٛ سفایت تا ٔقٕاس )اِف

 ٌزاسد ٔی تأحیش آٖ تش ٚ دٞذ ٔی تغییش سا ٔحیظ ٞای ٚیظٌی تش داخّی عشاحی )ب

 .وٙذ ٔی ایزاد سا ا٘ؼاٖ دس آسأؾ حغ ایزاد فٛأُ خٛد ٞای ٚیظٌی تا ٔحیظ )ج

 .وٙذ ٔی آسأؾ احؼاع ٔحیظ دس فشد )ت

 [25].ؿٛد ٔی ٔحیظ ٔؾآسا تافج ٌزاؿتٝ تأحیش ٔحیظ تش فشد آسأؾ )ث

 

 اًساى آسایش

 
 فثاست تٝ ، تاؿذ ٔٙاػة افشاد دسكذ 80 تشای الُ حذ حشاستی ٘ؾش اص وٝ اػت ؿشایغی ٔزٕٛفٝ ا٘ؼاٖ آػایؾ اص ٔٙؾٛس      

 سا حشاستی تٛدٖ خٙخی اكغالح دس پظٚٞـٍشاٖ اص تقضی . ٌشٔا احؼاع ٘ٝ وٙذ ػشٔا احؼاع ،٘ٝ ؿشایظ آٖ دس ا٘ؼاٖ دیٍش

 دس . وٙذ ٕ٘ی احؼاع ، الّیٕی ٔؼائُ اص ٘اؿی ٔٛضقی ٘اساحتی ٚ ٌٚشٔا ػشٔا ا٘ؼاٖ وٝ چشا دا٘ٙذ یْ تشی دلیك تقثیش

 ایٙىٝ تذٖٚ ، وٙذ حفؼ ٔٛرٛد ؿىُ تٟتشیٗ سادس خٛد حشاستی تیالٖ تٛا٘ٙذ ٔی ا٘ؼا٘ی اسٌا٘ؼیٓ وٝ اػت ؿشایغی چٙیٗ

 تاتؾ ٚ ، تاد ، سعٛتت دٔا، فٙلش چٟاس الّیٕی دیذٌاٜ اص ا٘ؼاٖ آػایؾ ؿشایظ ؿىُ دس . ؿٛد ا٘شطی اصدیاد یا وٕثٛد دچاس

 ٞاٚ ؿاخق تیـتش دِیُ ایٗ تٝ ٚ داس٘ذ ا٘ؼاٖ ساحتی ٚ دسػالٔتی تیـتشی تاحیش سعٛتت ٚ دٔا فٙاكش ایٗ تیٗ دس داس٘ذ ٘مؾ

 [12]اػت ؿذٜ اػتٛاس فٙلش تشایٗ ا٘ؼاٖ آػایؾ ػٙزؾ ٞای ٔذَ

 

  :ًتیجِ گیری
 

ِیىٗ ٘ثایذ فشأٛؽ .واِثذ فیضیىی،سٚح ٚ راٖ داسد ٚ حضٛس ا٘ؼاٖ تٝ آٖ ٔقٙا ٔی تخـذٔؼىٗ ٔحّی اػت وٝ فالٜٚ تش       

ٟٔٓ آٖ یىی اص ٘ىات ضشٚسی ٚ تؼیاس .وشد وٝ تش لشاسی آسأؾ ٔقٙٛی دس فضای ص٘ذٌی ٚؽایف لغقی ٚ الیٙفه ٔؼىٗ اػت
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ٔخُ ٚ  ٔتاػفا٘ٝ فٛأُ. ؽ تاؿذآسأؾ ٚ آػایؾ تشای ػاوٙیٗ خٛی وٙٙذٜ ی اػت وٝ ٔؼىٗ تایذ ٔحفُ ٚ فضایی فشاٞٓ 

: ٖ ٞا دس ایٗ ٔماِٝ تشسػی ؿذٜ اػتٔـىُ آفشیٙی ػىٛ٘ت أشٚص سا فشاٌشفتٝ وٝ تشخی اص آ

تضقیف اكاِت ٚ ٞٛیت ٔؼىٗ،فمذاٖ آسأؾ ٚ حثات سٚا٘ی ،واٞؾ حشٔت ٚ أٙیت ٚ ؿىُ ٌیشی ٍ٘شؽ التلادی تٝ رای ٍ٘اٜ 

ٔماِٝ پیؾ سٚ تا ٞذف تشسػی آػیة ٞای .أشٚص سا تحت تاحیش لشاس دادٜ اػتاسصؿی تٝ ٔؼىٗ،اص رّٕٝ ٔٛاسدی اػت وٝ ػىٛ٘ت 

سای یفیت ص٘ذٌی أشٚصی ٍ٘اؿتٝ ؿذٜ اػت ٚ بسایذ دس ٔؼىٗ أشٚص ٚ ؿٙاخت ٚ تشسػی ٔؼىٗ ػٙتی رٟت تٟثٛد ٚ استماء ن

ط تٝ ٔؼىٗ أشٚصی ٔقشفی پشداختٝ ٚ ػپغ آػیة ٞای ٔشتٛ...سػیذٖ تٝ ایٗ ٞذف اتتذا ٔقا٘ی ٚ ٔفاٞیٓ ٞٛیت،ٔؼىٗ،آسأؾ

. ٔؼىٗ ٞایی أٗ ٚ آساْ دس ؿاٖ ٚ ٔٙضِت ٔشدْ ایشا٘ی داؿتٝ تاؿیٓتٝ ایٗ أیذ وٝ .ٚ تحّیُ ؿذٜ ا٘ذ

 

 :هٌاتع

 
إٞیت اٍِٛػاصی ٘ٛیٗ دس ٔقٕاسی ٔؼىٛ٘ی تا تٟشٜ ٌیشی اص فٙاكش ٔقٕاسی،دٚٔیٗ ٕٞایؾ ّٔی . فشٚصاٖ فش، ف.اوثشپٛس، ا  ]1[

 1393.یؼتٔقٕاسی،فٕشاٖ ٚ ٔحیظ ص

اِٚیٗ وٙفشا٘غ ّٔی تٙا ٞای .ٔؼىٗ ػاخت دس اػالٔی -ایشا٘ی ٞٛیت تٝ تیتٛرٟی ؿٙاػاٟ٘ی آػیة تشسػی .ٟٕٔا٘ذٚػت،ْ ٔحٕٛدی.]2[

 1391ٔا٘ذٌاس

 1378دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ:،تٟشاٖ 14ِغت ٘أٝ دٞخذا،د .دٞخذا،ؿ.]3[

 1376ا٘تـاسات أیش وثیش:تٟشاٖ ،4فشًٞٙ ٔقیٗ،د. ٔقیٗ،ْ.]4[

 1388.ٔقٕاسی ٚ ؿٟشػاصی ایشاٖ دس دٚساٖ ٌزاس،٘ـشیٝ ٞٛیت ؿٟش.اػالٔی،ك.ٞیٕی،عاتشا.]5[

 ،تٟشاٖ،دا٘ـٍاٜ ؿٟیذ تٟـتی100،106كق :(21،22)ٞٛیت ٚ ایٗ ٕٞا٘ی تا فضا،كفٝ. پاوضاد،د.]6[

 1391 ،5 ؿٕاسٜ ؿٟش، پشداصاٖ ٘مؾ ٔزّٝ ایشاٖ، ٔقاكش ٔقٕاسی ٞٛیت تٝ سٚیىشدی. ،ادا٘ـفش.]7[

   كق.(24) ؿـٓ، ػاَ ّٔی، ٔغاِقات فلّٙأٝ.ّٔی ٞٛیت ٚ لٛٔی تیٗ سٚاتظ دس ارتٕافی ػشٔایٝ ٘مؾ .ح احٕذِٛ، .اسضایی،]. 8[

(33-7).1384 

 1361.تٟشاٖ،ا٘تـاسات اِٟاْ.اػالٔی-تاصؿٙاػی ٞٛیت ایشا٘ی. ؿشیقتی،ؿ.]9[

 1383. 143-127،ف38ؿٕاسٜ چٟاسدٞٓ، ػاَ كفٝ، .ٔقٕاسی ٞٙش، ػٙت،. وشٔی،كا  [10]

 1382 .تٟشاٖ ٞٙش دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ، دْٚ، چاج اؿشفی، فّی .ٔشدْ تا ػاصی ػاختٕاٖ. فتحی،ح .[11]

اِٚیٗ ٕٞایؾ ّٔی ٔقٕاسی .ػٙت دیذٌاٜ اص ایشا٘ی خا٘ٝ دس آػایؾ حغ تشسػی .ٔقیٙی،ْ. ؿٛ٘ذی،ب. ،فتخؾ سٚحا٘ی .[12]

 1393.ٔؼىٛ٘ی

 واستشد رٟت تشرٕاٖ آٖ ٚ ٔؼىٗ ٔقٕاسی دس اػالٔی ؿٟشػاصی ٚ ٔقٕاسی اسصؿٟای تاصؿٙاػی،آكفی ْ،ایٕا٘ی ا.[13]

 1390اِٚیٗ ٕٞایؾ ّٔی ٔقٕاسی ٚ ؿٟش ػاصیٔقاكش، ٔؼىٗ ٔقٕاسی دس 

تشسػی ٔثا٘ی ٘ؾشی عشاحی خا٘ٝ ٞای ایشا٘ی تقذ اص اػالْ تا تاویذ تش ٔٙاتـ فمٝ ٚ  . لّی صادٜ،ْ. تـیشی،ٖ. احٕذی ٘یا، ٜ.[14]

لشآٖ وشیٓ 

 فشٍٞٙؼشا ٞٙش:،تٟشا24ٖ-55،كق(8)ٚ فشًٞٙ ایشا٘ی،فلُ ٘أٝ خیاَ تاصؿٙاػی ٔفْٟٛ خا٘ٝ دس صتاٖ فاسػی.تشاتی،ٖ.[15]

 1382ؿٕاسٜ رّذ ,خیاَ فلّٙأٝ ,خٛیـتٗ ٕ٘اد :خا٘ٝ.،ْوٛپش.[16]

 15 ,دِٚتٕٙذ ٘ـش :تٟشاٖ ,ٔقٕاسی دس ؿٙاػی صیثایی ,ٌشٚتش ..  [17]

 ٘ـش ٔٛػؼٝ ، تٟشاٖ ، احٕذی ، یاس أیش ٔحٕٛد تشرٕٝ ،  توثیلی هعواری سَی تِ سکًَت هفَْم .  ، وشیؼتیاٖ ، ؽ ٘ٛستشي، [18]

 1387 .9،17،20،143،167 كفحات ، ػْٛ چاج آٌاٜ،

 
   ٔقٙٛی ٚ فیضیِٛٛطیىی ٘یاصٞای سفـ ساػتای دس ایشا٘ی - اػالٔی ٔؼىٗ عشاحی رٟت ٔٙاػة ساٞىاسٞای اسائٝ .،ْس٘زثش ٔحؼٙی [19]

 1390.ٔقٕاسی ساٜ، ػاصٜ، ّٔی ٕٞایؾ .ا٘ؼا٘ی

 1390.هعواری راُ، سازُ، هلی ّوایش .... اهرٍز هسکي تا ... دیرٍز خاًِ از. ،فاِثشصی [20] 
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 اص اِٟاْ تا ٞا خا٘ٝ داخّی عشاحی دس اسٌا٘یه ٚ ػثض فضای اص اػتفادٜ. تاكشی،ْ. پٛس،ٜ تٟشاْ. ،ْٔیشرقفشی[21] 

 1392.ػٛٔیٗ ٕٞایؾ ّٔی ٔقٕاسی داخّی ٚ دوٛساػیٖٛ.ایشاٖ ػٙتی ٔقٕاسی

 صیثا، ٞٙشٞای پظٚٞـی ِٕیؿ ٔزّٝ،رذیذ ٞای افك ٚ ٔقاكش ٔفاٞیٓ تا چاِؾ دس اػالٔی ٞٙش. ،ْ٘ظاد ٟٔذٚی [22]

 1381. 32-23ف 12  ،ؿٕاسٜ تٟشاٖ، دا٘ـٍاٜ صیثا، ٞٙشٞای دا٘ـىذٜ

 تٟشاٖ دا٘ـٍاٜ :تٟشاٖ ,1 د ٘أٝ ِغت ,دٞخذا [23]

 وثیش أیش :تٟشاٖ ,فاسػی فشًٞٙ ,ٔقیٗ [24]

 داخّی فضای دس ػىٖٛ ٚ حؼأسأؾ اِمای دس داخّی ٔقٕاسی ٘مؾ .تالشی،ْ. ،اتیٗ پیؾ [25]

 1392.ػٛٔیٗ ٕٞایؾ ّٔی ٔقٕاسی داخّی ٚ دوٛساػیٖٛ. .خا٘ٝ

 


