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 چکیذُ

ٔغاِقات ٚیظٌی ٞای خاف ،  ٚ ٘مؾ، تٙٛؿ تا تٛرٝ تٝ ٟشٞای تاسیخی اكفٟاٖ ٚ یضد صٙذكذ خا٘ٝ ؿاخق تاسیخی ٚرٛد داسد.أشٚصٜ دس ؿ

دس ٔقشم تخشیة لشاس تا اسصؽ اص دٚسٜ ٞای ٔختّف تاسیخی ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای  تٝ ٚاػغٝ ٚرٛدكٛست ٍ٘شفتٝ اػت، أا ی دستاسٜ آٖ ٞا وأّ

ص٘ذٌی أشٚصی ، تشسػی  تشای ٚ تٝ عٛس وّی اص دػت دادٖ رزاتیت ٞاتقذد ٔاِىیٗ، ٟٔارشت ص٘ذٌی، ٌشفتٗ آٖ ٞا تٝ ٚاػغٝ تغییش ؿىُ 

ایٗ خا٘ٝ ٞا ضشٚسی اػت.تٝ دِیُ آٖ وٝ تیؾ تش خا٘ٝ ٞایی ػاختٝ ؿذٜ دس ایٗ دٚ ؿٟش ٔشتٛط تٝ دٚسٜ لاراس اػت. ِزا تٝ ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی 

ویفی اػت. تا تٛرٝ تٝ ٘تایذ تٝ دػت آٔذٜ ٚ ٔغاِقات ا٘زاْ ؿذٜ اوخش خا٘ٝ -ٝ وٕیخا٘ٝ ٞای لاراس ٔی پشداصیٓ. سٚؽ تغمیك دس ایٗ ٔماِ

 ٞای اكفٟاٖ ٚ یضد دسٍٚ٘شا ٞؼتٙذ ٚ آٖ ٞا سا تش اػاع ػاصٜ، تضییٙات، ٚیظٌی ٞای فضای ٔقٕاسی ٔی تٛاٖ تمؼیٓ تٙذی ٕ٘ٛد.

 خا٘ٝ، دٚسٜ لاراس، تضییٙات،ػاصٜ،فضای ٔقٕاسی :ٍاصگاى کلیذی

 هقذهِ-1

ایٗ شم ٘اتٛدی ٚ تخشیة لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ، ٛرٝ تٝ تغٛالت كٛست ٌشفتٝ دس لشٖٚ  اخیش ، خا٘ٝ ٞای تاسیخی تٝ ؿذت دس ٔقتا ت

٘ـاٖ ٔی دٞٙذ  ٞا  تشسػی تخؾ فٕذٜ تافت ٞای  ؿٟشٞای تاسیخی ایشاٖ سا تـىیُ ٔی دٞٙذ. ایٗ خا٘ٝ ٞا  دس عاِی اػت وٝ

دس كٛستی وٝ  ،ٚرٛد ٘ذاسدت ٍ٘شفتٝ اػت ٚ ؿٙاخت رأقی ٘ؼثت تٝ آٖ ٞا كٛس دس ٔٛسد خا٘ٝ ٞا تاوٖٙٛ ٔغاِقات صٙذا٘ی

ٔی تٛا٘ذ دس سػیذٖ تٝ اٍِٛی ٔٙاػة ایشا٘یاٖ  ٚ  تذتشدس آٖ ٞا تشاػاع ٘یاصٞای ا٘ؼاٖ ایشا٘ی ٚ ٔغیظ ػاخت، ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ

خا٘ٝ ٞای اسصؿٕٙذ  ٚ ی اػتاسی ایشا٘اص رّٕٝ ٟٔٓ تشیٗ واٖ٘ٛ ٔقٕ ٚ یضد  اكفٟاٖ ٞای ؿٟش تا تٛرٝ تٝ ایٙىٝػٛدٔٙذ تاؿذ. 

ِضْٚ ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی خا٘ٝ ٞای تاسیخی تشای لشاس دادٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔـاتٝ  ٔی تاؿذ.  ٕ٘ٛ٘ٝ(،800تالیٕا٘ذٜ ی ؿٟش اكفٟاٖ)عذٚد 

یضد)خا٘ٝ اخٛاٖ  اكفٟاٖ دس سفتٝ ضشٚسی اػت.ِزا تٝ ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی خا٘ٝ ٞای لاراس سدس یه ٌشٜٚ ٚ تشسػی اٍِٛٞای تٝ وا

.تشسػی ٞا ٘ـاٖ ٔی دٞذ. تقاسیف ٚ سٚؽ ٞای ٔـخلی  تشای ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی ٚرٛد داسد ِزا پغ اص ٛدپشداختٝ ٔی ؿ اسی(ػیٍ

 .تشسػی اٍِٛی ؿىّی، الّیٕی ، فشٍٞٙی ٚ ػاصٜ ٚ ٔلاِظ تٝ ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی تاسیخی خا٘ٝ ٞای لاراس پشداختٝ ٔی ؿٛد

 تاریخچِ ساخت خاًِ ّای اصفْاى-2

كفٟاٖ ٚ ٚرٛد تافت ٞای تاسیخی صٖٛ رٛتاسٜ )ؿىُ ٌیشی لثُ اص اػالْ( اعتٕاَ ٔی سٚد خا٘ٝ ٞایی تا  تٛرٝ تٝ لذٔت ؿٟش ا

اص لثُ دٚسٜ كفٛی ٔٛرٛد تاؿذ ِٚی تش اػاع ٘ؾش واسؿٙاػاٖ ػاصٔاٖ ٔیشاث فشٍٞٙی، خا٘ٝ ٞای تاسیخی تا اسصؽ غاِثا دس 

خا٘ٝ ٞای  ٝ روش اػت تٝ فّت ایٙىٝ رثٟٝ ٞایالصْ ت .ٔغذٚدٜ صٔاٖ كفٛیٝ تا اٚاخش سضاؿاٞی )پّٟٛی اَٚ( ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ

دس غاِة خا٘ٝ ٞای تاسیخی تخؾ ٞای  ،ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد تاسیخی تشاػاع ٘یاص، فّٕىشد ٚ تٝ ٔشٚس صٔاٖ ػاختٝ ٔی ؿذ٘ذ.

 ٔتقّك تٝ صٔاٖ ٞای ٔتفاٚت)ٔخال تخـی كفٛی ،رثٟٝ ای ص٘ذ،لاراس یا پّٟٛی ( ٚرٛد داسد. 

 اصفْاى  الگَی شکلی خاًِ ّای-3
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)تافت  ؿٛاٞذ تاسیخی ٔقٕاسی اكفٟاٖ لثُ اص دٚسٜ كفٛیٝ ٘ـاٖ ٔی دٞذ اٍِٛی سایذ ٔقٕاسی اكفٟاٖ دسٍٚ٘شا تٛدٜ اػت.

ػّزٛلی اعشاف ٔؼزذ رأـ(.اص دٚسٜ كفٛیٝ دٚ ٌٛ٘ٝ وّی دسٍٚ٘شا)ػاصٔا٘ذٞی فضایی تا عیاط ٔشوضی( ٚ تشٍٚ٘شا دس خا٘ٝ ٞای 

دسٍٚ٘شا تیٗ تٕاْ خا٘ٝ ٞای اكفٟاٖ فٕٛٔیت داؿتٝ . ٌٛ٘ٝ تشٍٚ٘شا دس دٚسٜ كفٛیٝ تشای خا٘ٝ  وٝ ٌٛ٘ٝ .اكفٟاٖ تٝ واسسفتٝ اػت

دس دٚسٜ لاراس ٕٞضٔاٖ تا استثاعات ٌؼتشدٜ یىؼٛیٝ ایشاٖ تا غشب تٝ تاحیش  ٞای ؿاٞضادٌاٖ ٚ دستاسیاٖ كفٛی تٝ واس سفتٝ اػت.

ا ػاخت ٌٛ٘ٝ ٞای تشٍٚ٘شا دیذٜ ٔی ؿٛد. الصْ تٝ روش اػت دس تٟشاٖ تشٍٚ٘شایی دس اكفٟاٖ ؽاٞش ؿذ. أا دس ٔٙغمٝ رّف اص

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تشٍٚ٘شا ٞٓ تا ػاخت دیٛاسٞای پیشأٛ٘ی فضای تاص دس فٕال عشیٓ دس آٖ ٞا سفایت ؿذٜ اػت. دس یه تفؼیٓ تٙذی 

ٛضخا٘ٝ ای، خا٘ٝ ٞای ا٘ٛاؿ خا٘ٝ ٞای دسٍٚ٘شای اكفٟا٘ی تش اػاع فٙاكش فثاست اػت اص: خا٘ٝ ٞای ایٛاٖ داس، خا٘ٝ ٞای ع

 ٔی تاؿٙذ. تذٖٚ اسػی، خا٘ٝ ٞای تذٖٚ اسػی) یه عیاعٝ(، یا صٙذ عیاعٝ ٚ خا٘ٝ ٞای اسػی داس)یه عیاعٝ یا صٙذ عیاعٝ(.

اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تاسص ایٗ خا٘ٝ ٞا ٔی تٛاٖ تٝ خا٘ٝ لضٚیٙی ٞا  دس یشخی ٔٛاسد ٞٓ تشویثی اص ایٗ اٍِٛ ٞا تٝ صـٓ ٔی خٛسد.

 ا٘ٝ ٞا( اؿاسٜ ٕ٘ٛد.)تشویثی اص ایٗ خ

 خاًِ ّای اصفْاى  اقلیوی الگَی-4

دس ٔقٕاسی ػٙتی ایشاٖ ٘یض الّیٓ فأُ ٔٛحشی دس رٟت  .یىی اص فٛأُ ٔٛحش دس ؿىُ ٌیشی ٔقٕاسی یه ٔٙغمٝ، الّیٓ اػت

فٟاٖ دس الّیٓ ٌشْ ٚ فٙاكش ٚ ارضای تٙا تٛدٜ اػت. تا تٛرٝ تٝ لشاس ٌیشی اك ،ذٞی فضایی، فشْ، ٘ٛؿ ػاصٜ ٚ ٔلاِظٌ٘یشی، ػاصٔا

ٝ فشْ عیاط ٔشوضی )ٌٛ٘ٝ تافت ٞای تاسیخی ؿٟش اكفٟاٖ تٝ كٛست ٔتشاوٓ ٚ فـشدٜ تٛدٜ، تیـتش خا٘ٝ ٞای اكفٟاٖ ت ،خـه

ٚ ٔقٕٛال تٝ كٛست صٟاس فلُ ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ، غاِثا رثٟٝ ؿٕاِی سٚ تٝ ٘ٛس رٙٛب ٟٕٔتشیٗ ٚ ؿاخق تشیٗ رثٟٝ  دسٍٚ٘شا(

ضییٙات  ٚ ٟٔٓ تشیٗ فضای خا٘ٝ ؿاٜ ٘ـیٗ دس آٖ ٚالـ ؿذٜ  اػت. ٔقٕٛال دس رثٟٝ رٙٛتی)٘ؼشد( ٔقٕٛال تیـتشیٗ ت ٞاػت.

ٚ تشسػی ٞای ٔیذا٘ی ٘ـاٖ ٔی دٞذ ػاخت تادٌیش دس  دس تیـتش ٔٛاسد تٟٙا تذ٘ٝ ػاصی ٕ٘ای دیٛاس خاسری دیذٜ ٔی ؿٛد

ٝ ٞای ٔتقذدی اص خا٘ٝ ٞای لاراس تادٌیش داس٘ذ، دس اكفٟاٖ اص صٔاٖ كفٛیٝ دس خا٘ٝ ٞا دیذٜ ٔی ؿٛد. ) خا٘ٝ آلا وٕاَ(ٕ٘ٛ٘

ٚ تٝ دِیُ تاال تٛدٖ ػغظ آب ٞای صیش  الّیٓ اكفٟاٖ تادٌیش تٝ فٙٛاٖ یه فٙلش تزّٕی دس خا٘ٝ ٞا ی اؿشاف  تٝ واس ٔی سٚد.

عاوی اص  تشسػی ٞاع پیٕایـی دس خا٘ٝ ٞای یٟٛدیاٖ  اكفٟاٖ صٔیٙی دس ایٗ ػاخت فضایی ٕٞضٖٛ ػشداب دیذٜ ٕ٘ی ؿٛد.

آٖ اػت فضایی تٝ ٘اْ ٔیمٜٛ ٚرٛد داسد وٝ ٔا٘ٙذ پایاب دس یضد اػت. واستشد آٖ تٝ فّت الّیٕی ٘ثٛدٜ تّىٝ واستشد فشٍٞٙی 

 الّیٕی خأٝ ٞای اكفٟاٖ تشؿٕشد:  –ٍِٛی ٔقٕاسی اتٝ عٛس وّی ٔی تٛاٖ ٚیظٌی ٞای صیش سا تشای  داسد.

تفاٚت دس ٘غٜٛ ٘ٛسٌیشی تش اػاع فّٕىشد فضاٞا)فضاٞای اكّی ٘ٛس ٔؼتمیٓ -2 آرش ٚ...(-اػتفادٜ اص ٔلاِظ تْٛ آٚسد)خـت-1

 -4فذْ ٚسٚد ٔؼتمیٓ اص فضای تاص تٝ فضای تؼتٝ . -3)٘ٛس اص عیاط) ٚ فضاٞای خذٔاتی ٘ٛس غیش ٔؼتمیٓ دسیافت ٔی وٙٙذ(.

افك ٚ استفاؿ)فضاٞای تاتؼتا٘ٝ:  ػاصٔا٘ذٞی فضا تش اػاع تاتؼتاٖ ٘ـیٗ ٚ صٔؼتاٖ ٘ـیٗ)أىاٖ وٛس فلّی خا٘ٝ ٞا(دس ػغظ

اعذاث فشكٝ ٞای سٚ تٝ آفتاب ٚ پـت تٝ آفتاب)رثٟٝ سٚ تٝ آفتاب، -5تٟاسخٛاب، عٛضخا٘ٝ، صیشصٔیٗ(صٔؼتا٘ٝ)وشػی خا٘ٝ(. 

جىُب شرقی، رَن  _غاِثا رٟت رغشافیایی خا٘ٝ، ٔٙغثك تش رٟت الّیٕی ؿٕاَ غشتی -6رثٟٝ اكّی ػاختٕاٖ اػت(.

اث خاوً ٌا در سطح وسدیک بً صفر صفر،استفادي از زیرزمیه بً صُرت محذَد) غالبا در احذ-7اصفٍاوی است. 

صٖٛ تیغٝ ٞای تاتؾ تٙذ، ؿیش ػش )٘ماب آفتاب ٌیش ِثٝ تاْ(، ایٛاٖ،  اػتفادٜ اص فٙاكش ٚ تٕٟیذاتی-8جبًٍ شمالی(. 

ٖ دس عذ فاكُ فضاٞای خاسری ٚ داخّی تٝ تادٌیش،عٛضغا٘ٝ) فٙلش ؿاخق الّیٓ اكفٟاٖ(، ٔلاِظ تا ؽشفیت تاال، اعذاث ایٛا

 ٚیظٜ دس رثٟٝ سٚ تٝ آفتاب ٔی تاؿذ.

 اصفْاىساسُ ٍ هصالح خاًِ ّای قاجاری -5

ا٘تخاب ٘ٛؿ ٔلاِظ دس خا٘ٝ ٞای  ٔلاِظ تٝ واس سفتٝ دس خا٘ٝ ٞای ػٙتی اكفٟاٖ،غاِثا ٕٞاًٞٙ تا الّیٓ ٌشْ ٚ خـه اػت.

ٔماٚٔت ٚ ایؼتایی الصْ، ٔماٚٔت دس تشاتش فٛأُ ٔخشب)سعٛتت ٚ  عت تٝ آٖ ٞا،اكفٟاٖ تؼتٍی تٝ فٛأّی ٕٞضٖٛ: دػتشػی سا
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ٔٛسیا٘ٝ( ٚ اص اٚاػظ لاراسیٝ  تمّیذ اص دیٍش ٔٙاعك )اِٟاْ اص عاق ٞای تخت اسٚپا ، اػتفادٜ اص تیشٞای صٛتی تٝ رای فّضی تٝ 

ً ٞای ؿاد دس تیٗ اسأٙٝ ، اػتفادٜ اص لٛا٘یٗ ٚ فّت ٘ثٛد تیشٞای فّضی دس ایشاٖ( ، ػیٍُٕ اخشایی تٝ ٚاػغٝ اػتفادٜ اص س٘

تٝ تٙاٞای اػٙت ٞای رأقٝ)فذْ اراصٜ اسأٙٝ تشای اػتفادٜ اص واؿیىاسی تشای پٛؿؾ ٌٙثذٞای وّیؼا تٝ فّت اكُ فذْ تـ

شْ، ػاصٜ (.ساتغٝ تٍٙاٍ٘ی تیٗ ف1385ٔؼّٕا٘اٖ تا غیش ٔؼّٕا٘اٖ؛ تمذع واؿی ٚ اػتفادٜ دس فضاٞای ٔمذع تٛدٜ اػت.)ٔٙتؾش،

ٚ فّٕىشد ٚ تضییٙات خا٘ٝ ٚرٛد داسد. دس ٔقٕاسی  خا٘ٝ ٞای اكفٟاٖ،غاِثا تشویة ػیتٓ ٞای ػاصٜ ای تخت ٚ عالی تٝ صـٓ 

تفاٚت اػتفادٜ اص ػیؼتٓ عالی تٝ تخت تافج تغییش فشْ تاالس  اكّی صّیپایی ؿىُ )عالی( تٝ تاالسٞای ٔؼتغیُ  ٔی خٛسد.

ٞٓ صٙیٗ تضییٙات اص عاِت عزٕی تٝ تخت تثذیُ ٔی  ٔی ٌشدد)ؿثیٝ خا٘ٝ ٔالتاؿی(. ؿىُ تا اتاق ٞای ٌٛؿٛاسٜ را٘ثی

دالیُ فٕذٜ ٌشایؾ ٔقٕاساٖ اكفٟا٘ی دس عَٛ تاسیخ تٝ ػمف ٞای عالی سا ٔی تٛاٖ اص ِغاػ الّیٕی )لشاسٌیشی تیـتش  ٌشد٘ذ.

ٕٞضٙیٗ ٚرٛد ٔقٕاساٖ ٔتثغش دا٘ؼت. اص  فضاٞا دس ػایٝ(، اص ِغاػ ٔلاِظ)وٓ تٛدٖ صٛب ٚ  ٔٛسیا٘ٝ خیض تٛدٖ اكفٟاٖ( ٚ

رّٕٝ ٌشایؾ تٝ عاق تخت  دس دٚسٜ لاراس سا ٔی تٛاٖ ٌشایؾ تٝ ٔقٕاسی غشب ٚ ِضْٚ ٟٔاست وٕتش ٚ آػا٘ی ارشای ػمف ٞای 

 تخت ٘ؼثت تٝ عالی تٝ فّت وٕتش تٛدٖ تاسٞای ٚاسدٜ تٝ آٖ روش وشد. 

 خاًِ ّای اصفْاى فزٌّگی  الگَی-6

یظٜ، إٞیت ػیاػی، لشاسٌیشی تش ػش سا ٟٞای تاصسٌا٘ی، ٟٔارشت الٛاْ ٌٛ٘اٌٖٛ، اكفٟاٖ ٔأٔٗ الٛاْ تٝ خاعش ٔٛلقیت ٚ

ٌٛ٘اٌٖٛ )یٟٛدیاٖ، صستـیاٖ،ٔؼّٕا٘اٖ، اسأٙٝ(تٛدٜ اػت. ٔغاِقٝ تاسیخ اكفٟاٖ ٘ـاٖ ٔی دٞذ ؿٟش اكفٟاٖ عی تاسیخ ؿاٞذ 

غاٖ ٞا تٛدٜ اػت ٚ ؿٟش ٔغاكشٜ ٞای ػختی سا ٌزاسا٘یذٜ عٕالت ٔتقذد ٟٔارٕاٖ تیشٚ٘ی صٖٛ افشاب، تیٕٛس، صٍٙیض ٚ اف

اػت. ایٗ أش تافج دسٍٚ٘شای ٔشدْ اكفٟاٖ ٚ استثاعات خاف ٚ پیضیذٜ آٖ ٞا ؿذٜ اػت.ٕٞضٙیٗ اص آ٘زا وٝ خا٘ٝ دس دسرٝ 

ٍٞٙی اػت. ؿىُ اَٚ یه ٟ٘اد اػت ٘ٝ ػاصٜ ٚ ایٗ ٟ٘اد تشای ٔماكذ تؼیاس پیضیذٜ ای تٛرٛد آٔذٜ ٚ اعذاث خا٘ٝ یه پذیذٜ فش

ٚ ػاصٔاٖ فضایی آٖ تٝ ؿذت تغت تاحیش فشٍٞٙی اػت وٝ تذاٖ تقّك داسد پغ تشسػی خا٘ٝ ٞای اكفٟاٖ ٔی تٛا٘ذ دس ؿٙاخت 

تشسػی ٘ـاٖ ٔی دٞذ دس ٔغالت ٚ خا٘ٝ ٞای پیشأٖٛ ٞش دیٗ ػقی ؿذٜ تؼتش فشٍٞٙی وٝ دس آٖ ػاختٝ ؿذٜ اػت ٔٛحش تاؿذ.

فیٙی یاتذ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تغٛس ٔخاَ ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد دس خا٘ٝ  تزّیتایذ  تاٚسٞای ٞش دیٗ اػت تا ٚرٛد فشًٞٙ غاِة اػالٔی

ایذٜ تٟـت دس عیاط خا٘ٝ ٞا تا واؿت دسختاٖ ػایٝ ٌؼتش،آب یا تضییٙات خا٘ٝ ٞا تٝ كٛست تٟـت پش اص آسصٚ ٚ ٞای ٔؼّٕا٘اٖ 

ضا تا اػٕاء ٔتثشن ٚ آیات لشآ٘ی تافج ؿذٜ دس تخؾ ٌُ ٚ ٔشك تزّی ٔی یاتذ؛ ٕٞضٙیٗ تاٚس ٔؼّٕا٘اٖ  تٝ تثشن ٚ أٙیت ف

اػتفادٜ ٔی ؿٛد.ٕٞضٙیٗ دس خا٘ٝ ٞای اسأٙٝ ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد   اص ایٗ ٌٛ٘ٝ اػٕاء ٔتثشن ٞای ٔختّف ٕٞضٖٛ ػشدس ٚسٚدی

 .(1385)واساپیتاٖ،تضییٙات ٚ ٘ماؿی ٞای ا٘ؼا٘ی یاداٚس داػتاٖ ٞای ا٘زیُ ٔمذع ٞؼتٙذٚ ٘مؾ آب ٘یض ٔتفاٚت اػت.

1387: الگَی اقلیوی ٍ الگَی فزٌّگی هآخذ: قاسوی 1جذٍل  

تافت فـشدٜ ٚ تٟٓ پیٛػتٝ، اػتفادٜ اص عاق، لشاسٌیشی ػغظ عیاط 

٘ضدیه تٝ ػغظ كفش كفش، رثٟٝ ؿاخق ؿٕاِی، عٛضخا٘ٝ فٙلش 

 ؿاخق

  ٘یٕٝ ٌشْ ٚ خـه

 اٍِٛی الّیٕی

ؼٝ تؼیاس دسٍٚ٘شا، ػاخت خا٘ٝ دس داخُ صٔیٗ تٝ فّت ؿاخق ؿذٖ وٙی

ٞا، ػاخت ٔیمٜٛ)پایاب( تشای تشٌضاسی ٔشاػٓ ٔزٞثی،واؿت دسخت 

اٍ٘ٛس ٚ ایزاد فضاٞایی تشای ٍٟ٘ذاسی ؿشاب ٚ تقثیٝ عیاط تا اتقاد 

 ٔٙاػة تشای تشٌضاسی ػىت) ػایٝ تاٖ ٞا(.

 یٟٛدیاٖ

 

 

 

 

 

    

فشٍٞٙی اٍِٛی  

 ٔؼّٕا٘اٖ صٔیٗ تؼتٍی تٝ ٘ٛؿ افتماد ٔتماٚت، افتماد تٝ صـٓ صخٓ ػاخت خا٘ٝ دس داخُ



4 

 

تشٍٚ٘شاتش،تفاٚت ٘مؾ آب،اػتفادٜ اص ٘ماؿی، لشاسٌیشی تخـی اص خا٘ٝ تٝ 

 فٙٛاٖ فضای ٘یٕٝ ؿٟشی تاحیش اص ٔقٕاسی غشب

  اسأٙٝ

 

1387ٍیضگی ّای ساسُ خاًِ قاجار هآخذ: قاسوی  :2جذٍل  

 اجشای ساسُ عولکزد، ًَع
 

اَٚ( ػتٖٛ ٞا -ٕٞىف-)صیشصٔیٗ   تغُٕ وٙٙذٜ ٚ ا٘تماَ دٞٙذٜ تاسٞای فـاس  دیٛاسٞای تاتش عثمات 

 

عاق ٚ تٛیضٜ) تاسیىٝ عاق(، عاق ٚ صـٕٝ، تٝ تثقیت اص ػاصٜ ؿىُ 

تاالسٞای اكّی صّیپایی ؿىُ، تضییٙات عزٕی ٚ ٔمش٘غ اػت.دس ایٗ 

ػیؼتٓ تٝ فّت تاس عاق، ٔغاػثات ٚ تٕٟیذات تیـتشی دس دیٛاسٞای تاستش 

 تذ.ٚ تا ػاخت پـت تٙذٞا اتفاق ٔی اف

 
 

 غاِثا عالی

 

      

     لاراس اَٚ

 
 
 
 
 
 دٚسٜ دْٚ تٝ ٔیضاٖ وٕتش اص ػمف ٞای تخت    صٛتی)ایٛاٖ ٞای ػتٖٛ داس آلا٘ٛس( ػمف ٞا

فضاٞای تا تیشٞای صٛتی ٚ تٝ كٛست تخت پٛؿیذٜ ٔی ؿٛد، تغییش ػاصٜ 

تافج تغییش تاالسٞای اكّی تٝ ٔؼتغیُ ؿىُ ٔی ٌشدد. تضییٙات اػتفادٜ 

 .غاِثا تخت ٚ پشٌاس ٞؼتٙذؿذٜ 

 دٚسٜ ػْٛ عالی وٕتش،  تختغاِثا  

لاراس اَٚ تافج ؿذٜ دس تشاتش ٘یشٚ ٞای افمی ٔماٚٔت عاكُ ؿٛد ٚ 

 ػیؼتٓ یىپاسرٝ فُٕ وٙذ.

لاراس دْٚ ٚ ػْٛ: غاِثا عزف ٔی ؿٛ٘ذ.)تٝ فّت وٓ ؿذٖ ٚصٖ عاق ٞا ٚ 

 عزف دٚاَ ٚ یىپاسرٝ ؿذٖ دس ٚ پٙزشٜ(

 

 والف تٙذی ٘قُ دسٌاٜ ٞا ٚ پاواس لٛع ٞا                 

 

 ٍیضگی ّا ی خاًِ ّای قاجاری اصفْاى-7

تٝ فّت ضقف عىٛٔت لاراسیٝ تٙاٞای فاْ إِٙفقٝ ٚ فٕٛٔی دس عزٓ صیاد، تٝ تقذاد ٚ ٔمیاع دٚسٜ كفٛیٝ ػاختٝ ٘ـذٜ ا٘ذ. دس 

٘یٗ سٚػتاٞا، ػاختٗ خا٘ٝ ٞای ؿاخق ٔتقّك تٝ خٛا،ایٗ دٚسٜ ٕٞضٔاٖ تا سؿذ عثمٝ ٕٔتاص تاصاسی، لذست ٌشفتٗ سٚعا٘یٖٛ 

ٔتِٕٛیٗ ؿشٚؿ ؿذ. تٙاتشایٗ ٘مغٝ اٚد ٔقٕاسی لاراسیٝ وٝ ا٘قىاع دٞٙذٜ ٚیظٌی ٞای آٖ اػت دس ٔقٕاسی خا٘ٝ ٞا تزّی ٔی 

(.1385 یاتذ وٝ تؼیاسی اص ٔغممیٗ آٖ سا ٘مغٝ اٚد ٔقٕاسی خا٘ٝ ٞای ایشا٘ی دس پشداختٗ تٝ فضا ٔی دا٘ٙذ.)آیت ...ؿیشاصی،  

 یِاٍل  قاجار دٍرُخاًِ ّای  :گًَِ اٍل-الف 

 سبک اصفْاًیخاًِ ّای  

خا٘ٝ ٞایی ٞؼتٙذ وٝ دس دٚسٜ اَٚ لاراسیٝ ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ ٚ اص رشیا٘ات عاوٓ دس ػیاػت ٚ التلاد تاحیش پزیشفتٝ ا٘ذ.اص خا٘ٝ 

ْ رٕقٝ،ٔزٕٛفٝ خا٘ٝ خٛساػٍاٖ ٘اْ تشد. تٝ ٞای ؿاخلی وٝ دس ایٗ دٚسٜ تالی ٔا٘ذٜ اػت ٔی تٛاٖ تٝ خا٘ٝ ٞای ٔـىی ،أا

عٛس وّی خا٘ٝ ٞای ػاختٝ ؿذٜ دس ایٗ دٚسٜ تؼیاس ؿثیٝ خا٘ٝ ٞای كفٛی ٚ تٝ كٛست دسٍٚ٘شا ٞؼتٙذ؛ تماسٖ وأُ دس پالٖ ٚ 

ٕ٘ا دیذٜ ٔی ؿٛد ٔقٕٛال رثٟٝ اكّی ػاختٕاٖ دس تخؾ ؿٕاِی صٔیٗ لشاس داسد ٚ تخؾ تاتؼتاٖ ٘ـیٗ ٟٔٓ تش اػت. تاالس 

ٔشوضی ٔقٕٛال تٝ ؿىُ صّیپایی تا ػمف ٌٙثذی تٝ استفاؿ دٚ عثمٝ اػت وٝ دػتشػی تٝ آٖ ٚ اتاق ٞای ٔزاٚس تٛػظ دٚ 
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ساٞشٚ را٘ثی أىاٖ پزیش اػت.خظ آػٕاٖ كاف ایت ٚ عیاط تٝ ؿىُ ٔؼتغیُ وأُ اػت ٚ ٔقٕٛال ؿىُ اتاق ٞا ٔؼتغیّی 

اػتفادٜ ؿذٜ اػت.دس ٚ پٙزشٜ ٞا دٚ تخـی تٛد٘ذ ٚاص والف افمی تیٗ  (  دس ٕ٘ا7ٚ 5اػت اص لٛع ٞای تیضٜ داس ٔا٘ٙذ ) لٛع 

دٚ لؼٕت آٖ لشاس ٔی ٌیشد.پّٝ ٞا ٚ استثاعات فٕٛدی وٓ إٞیت ٞؼتٙذ.ٔقٕٛال استفاؿ دسٞای كفٛی ٘ؼثت تٝ دسٞای دٚسٜ 

ٔی خٛسد.اٚد تضییٙات دس تاالس  لاراس وٛتاٞتش اػت ٚ ایٗ دسٞا پٟٗ تش اػت.دس تضییٙات خا٘ٝ غاِثا ٘ؾاْ ػّؼّٝ ٔشاتثی تٝ صـٓ

ٔشوضی اػت.تٝ تٙاػة تا دٚس ؿذٖ اص آٖ اص تضییٙات آٖ واػتٝ ٔی ؿٛد. دس ٕ٘اٞای دسٚ٘ی اص آسایٝ ٞای تضییٙاتی، 

ٌضثشی،عزاسی ، آرشواسی،٘ماؿی سٚی ٌش ٚ تْٛ ٔقٕٛال اػتفادٜ ٔی ؿٛد. غاِثا اص ػمف ٞای عالی ٚ تٝ اؿىاَ ٔتٙٛؿ)ٌٙثذ، 

تفادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٔقٕٛال تاسػٕی تٙذی)تیـتش تٝ كٛست وارب دس خا٘ٝ ٞا(ٚ ٔمش٘غ ٔضیٗ ؿذٜ اػت. اص عاق ٚ تٛیضٜ(اػ

ػمف تخت تٝ ٔیضاٖ وٓ ٚ دس تشخی تخؾ ٞا اػتفادٜ ٔی ؿٛد.ٞٓ صٙیٗ ٔقٕٛال دس ٔغُ ا٘تماَ ٌٙثذ ٞا اص واستٙذی تٟشٜ 

فّت ٌشا٘ی ػختی تٟیٝ ػیاس وٓ سً٘ اػت. ٞٓ  ٌشفتٝ ٔی ؿٛد. ٔلاِظ فٕذٜ خا٘ٝ ٞای اكفٟاٖ خـت اػت ٚ اص آعش تٝ

 صٙیٗ اسػی ٞا یضتش ٚ پش واسستش ٔی ٌشد٘ذ.

 

 : خاًِ چزهی ّا، هاخذ ًگارًذگاى1شکل

 ِقاجاری دٍم دٍرُخاًِ ّای  : گًَِ دٍم -ب

تاحیش پزیشفتٝ  خا٘ٝ ٞایی ٞؼتٙذ وٝ دس دٚسٜ دْٚ  لاراسیٝ ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ ٚ اص رشیا٘ات عاوٓ دس ػیاػت ٚ التلاد  آٖ دٚسٜ

ا٘ذ.ایٗ تاحیشات اتتذا دس تضییٙات ٔـاٞذٜ ؿذ اتذاؿ عٛم خا٘ٝ دس رٟت ایزاد فضای تاتؼتا٘ی دس ٘ماط وٛس تٙا، ٘ٛسٌیشی اص 

فشٍ٘ی ػاصی)اػتفادٜ فشاٚاٖ اص  (.سٚاد لٛع ٞای ٘یٕذایشٜ،1375ػفشٜ خا٘ٝ اص دیٍش ٘ٛآٚسیٟاػت.)رثُ فأّی، اثػمف ٚ اعذ

اص پٛػتش ٚ فىغ دس تضییٗ خا٘ٝ ٞا) خا٘ٝ ؿٟـٟاٖ ٚ  ٌُ صذ٘ی(تغت تاحیش ٘مٛؽ فشٍ٘ی( سٚاد یافت.ٌضثشی ٘یٓ تشرؼتٝ )

ٚ خا٘ٝ صشٔی( آیٙٝ واسی دس تضییٗ فضاٞای داخّی دس عزٓ  خا٘ٝ صشٔی ( ٚ ٞٓ صٙیٗ اص واغز دیٛاسی)خا٘ٝ ػشًٞٙ ٚحیك

تٝ كٛست تتٝ رمٝ تؼیاس ؽشیف ٚ پشواس اػتفادٜ  ٚػیقی تٝ واس سفتٙذ.تشای تضییٗ اسػی ٞا ٚ ٌّزاْ ٞا اص ٘مٛؽ اػّیٕی

ؿذ.اسػی ٞای پشواس اص رّٕٝ ؿاٞىاسٞای ایٗ دٚسٜ اػت. اػتفادٜ اص ؿیـٝ ٞای س٘ىی دس ایٗ دٚسٜ ٔشػْٛ ٌشدیذ. دس ایٗ دٚسٜ 

ٕاػی ٚ تٛرٝ اكّی تٝ ٕ٘اٞای عیاط ؿذ ٚ تذ٘ٝ عیاط تؼیاسی اص خا٘ٝ ٞا تا ٌضثشی ٚ ٘ماؿی ٚ خظ ٚ اؿقاسی تا ٔضأیٗ ع

فاؿٛسا تضییٗ ٌـتٙذ.)خا٘ٝ اسػغٛیی، خا٘ٝ ػشًٞٙ تخشدی( سایذ ؿذٖ اػتفادٜ اص ػمف ٞای تخت ٚ تیشپٛؽ تٝ رای ػمف 

ٞای عالی تا اِٟاْ اص غشب، ٚ أىاٖ ارشای ػشیـ تش تا تٙٛؿ تضییٙاتی تیـتش ٟٔٓ تشیٗ تغَٛ دس ػاصٜ خا٘ٝ ٞای ػٙتی اكفٟاٖ 

ٔقَٕٛ ٌـت. وٝ ا٘زاْ تضییٙات صیش ػغٛط كاف آٖ ٞا ساعت تش اػت، دس دٚسٜ ٞای لثّی تٝ تٛدٜ اػت. وٝ اص دٚسٜ دْٚ لاراس 

ص ایٗ دٚسٜ اؿاخق تالی ٔا٘ذٜ  یفّت ٔٛسیا٘ٝ خیض تٛدٖ اكفٟاٖ، اص ػمف ٞای تخت وٕتش اػتفادٜ ٔی ؿذ اص رّٕٝ خا٘ٝ ٞا

 ٔی تٛاٖ تٝ خا٘ٝ لضٚیٙی ٞا، ٔال تاؿی ٚ أاْ رٕقٝ اؿاسٜ وشد. 

  )هعزٍف بِ کزدی(قاجار سَم  دٍرُخاًِ ّای  :  سَمگًَِ -ج 
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خا٘ٝ وشدی یا خا٘ٝ تا اٍِٛی ٔٙاعك وٛٞؼتا٘ی خا٘ٝ ای اػت وٝ  دٚتخؾ تاتؼتاٖ ٘ـٕیٗ ٚ صٔؼتاٖ ٘ـیٗ آٖ تش سٚع ٞٓ 

اٍِٛی وٛٞؼتا٘ی دس اكفٟاٖ تٝ صٔاٖ كفٛیاٖ دس رّفا ٔی سػذ.دس آٖ دٚسٜ تخؾ صٔؼتاٖ  لشاس ٌیشد.ػاتمٝ ػاخت خا٘ٝ ٞای تا

٘ـیٗ ٚ تاتؼتاٖ ٘ـیٗ سٚی ٞٓ ٚ دس ػٕت ٘ؼشد ػاختٝ ٔی ؿذ٘ذ.وٝ تٝ ؿشایظ الّیٕی رٛاب ٔغّٛب ٕ٘ی دٞذ.)ٔٙتؾش 

ایٗ دٚسٜ ٕ٘ٛد ػّیمٝ ٞای تیٍا٘ٝ دس  (.دس اكغالط فأٝ تٝ ایٗ خا٘ٝ ٞا وشدی تٝ ٔقٙای ٌّٝ داسی ٔی ٌٛیٙذ.ٕٞضٙیٗ دس1385،

اتتذا دس ٕ٘اٞای تٙا)إٞیت ٚ تٛرٝ تٝ ٕ٘اٞای سٚ تٝ عیاط( آؿىاس ٔی ؿٛد ٚ ػپغ عشاعی داخُ ٚ ػاصٔا٘ذٞی فضایی سا ٔتاحش 

ٔی ػاصد أا ٕٞضٙاٖ تش عفؼ سیـٝ ٞای ػٙتی تاویذ ٔی ؿٛد دس ٔقٕاسی خا٘ٝ ٞای ایٗ دٚسٜ، ٔقٕاساٖ تٝ یه تاصٍ٘شی 

دس تقضی اص فضاٞای خا٘ٝ ٔی پشداص٘ذ.ٚ تا تغّیُ ٔـىالت ٔٛرٛد تٝ ؿیٜٛ ٞای رذیذ دس ٔتزّی ػاختٗ خا٘ٝ ٘ائُ ٔی  ٔٙغمی

ؿٛد ػثه رذیذی دس ٔقٕاسی فضای خا٘ٝ تا ػاخت ایٛاٖ ػشتاػشی دس رّٛی رثٟٝ اكّی ػاختٕاٖ تشای عُ ٔـىالتی 

د ٌشدیذ ٚ خظ آػٕاٖ تٝ ٔٙغٙی یا ٔخّخی ؿىُ تغییش یافت، صٖٛ تاتؾ آفتاب، تاس٘ذٌی، پشدٜ ص٘ی  ٘لة اسػی ػٍٙیٗ ایزا

پّٝ إٞیت یافت ٚ اص ٌضثشی ٚ ٘ماؿی   تا اِٟاْ اص عثیقت ٚ تا ٍ٘شؽ غشتی ٞا تغٛس ٌؼتشدٜ تشای ػتٖٛ ٞا ٚ ػشػتٖٛ ٞا، دس 

مف تخت  تیشپٛؽ ػغٛط داخّی ٚ تخاسی ػاصی ٞا، پیـا٘ی ٚػیـ ٚ سفیـ ِثٝ فٛلا٘ی ایٛاٖ ػشتاػشی اػتفادٜ ٔی ؿذ.اص ػ

(.1375اػتفادٜ ٌشدیذ.)رثُ فأّی،  

 

 : خاًِ چزهی ّا، گًَِ سَم دٍرُ قاجاری)هعزٍف بِ کزدی(،  هآخذ: ًگارًذگاى2شکل

 1387:خاًِ قاجار هآخذ: قاسوی 3جذٍل

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ؿاخق تضییٙات ػاصٜ ٔقٕاسی دٚسٜ تاسیخی

 

 

 

 لاراس 

)ػثه اَٚ

 كفٛی(

اػتفادٜ اص سً٘ ٞای ؿاد،  عالی غاِثا دسٍٚ٘شا، خظ آػٕاٖ كاف

ػایٝ پشداصی، اػتفادٜ اص 

 پشػپىتیٛ

 ؿیخ االػالْ، عمیمی

 

 

 دْٚ

غاِثا دسٍٚ٘شا)عیاط 

 ٔشوضی(، خظ آػٕاٖ كاف

 

تغت تاحیش ٞٙش سٚوٛوٛ  غاِثا تخت

تضییٙات تخت سایذ ٔی 

ؿٛ٘ذ) اػتفادٜ وٕتش اص 

 تضییٙات عزٕی(

تیـتش خا٘ٝ ٞای تاسیخی اكفٟاٖ: 

 ، اٍ٘ٛسػتاٖ ّٔهٔال تاؿی

 تشٍٚ٘شا

 

ٞٙذػی ٚ ّٟٔٓ اص غشب،  تخت تا تیشٞای صٛتی دسٍٚ٘شا ػْٛ)وشدی(

 اػتفادٜ اص ٔثّٕاٖ غشتی

 خا٘ٝ دوتش افّٓ ،أیٗ

تشٍٚ٘شا)ػاصٔا٘ذٞی تشاػاع پّىاٖ 

داخّی تٝ تمّیذ غشب( خظ آػٕاٖ 

 ؿىتٝ)ػٙتٛسی، ٘یٓ دایشٜ(
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 یشد تاریخچِ ساخت خاًِ ّای-8

ا٘ٝ ٞای لذیٕی ؿٟش یضد اص ٘ؾش ٚضقیت اػتمشاس ٘ٛفا دس رٟت لثّٝ لشاس داس٘ذ.ایٗ رٟت ٌیشی تٝ ِغاػ الّیٕی ؿشایغی سا تٝ خ

عیاط "اعاق ٞای صٔؼتا٘ی تٝ عشصی ٔٙغمی پیشأٛاٖ عیاط ٔشوضی لشاس ٔی ٌیش٘ذ.، ٚرٛد آٚسدٜ اػت. تا فضاٞای تاتؼتا٘ی

تٝ عذاوخش ٔی سػذ ٚ ا٘شطی خٛسؿیذی سا دس خٛد اػت. عٛم آب، وٝ اتقاد آٖ اكّی تشیٗ فضاٞای خا٘ٝ ٞای یضد  "ٔشوضی

رای ٔی دٞذ، دس ٚػظ لشاس داسد.تٝ فثاستی ٕٞٝ فٙاكش ٔتـىّٝ  خا٘ٝ یضدی ، دػت تٝ دػت ٞٓ ٔی دٞٙذ تا الّیٓ وٛصه ٚ 

 لاتُ صیؼت سا تشای ا٘ؼاٖ فشاٞٓ ػاص٘ذ. 

شدّای ی گٌجٌاهِ، خاًِخاًِ قاجار هآخذ:  :4جذٍل  

 رٙٛتی رثٟٝ ٕ٘ای ٚ صـٍٕیش اػت ٚ پشتٙٛؿ ؿٕاِی رثٟٝ ٕ٘ایتافت فـشدٜ ٚ تٟٓ پیٛػتٝ، اػتفادٜ اص عاق،  اٍِٛی الّیٕی 

 تمؼیٓ تٙذی خا٘ٝ ٞا تشاػاع تقذاد عیاط ٞاػت.  ، اػت یافتٝ رّٜٛ آٖ فشاص تش تادٌیشی ٚرٛد ػثة تٝ

 ، اص ٘ؾش ٚضقیت اػتمشاس ٘ٛفا دس رٟت لثّٝتؼیاس دسٍٚ٘شا، ػاخت خا٘ٝ دس داخُ صٔیٗ اٍِٛی فشٍٞٙی 

 

 خاًِ اخَاى سیگاری -1-8

 خاًِ اخَاى سیگاری عٌصز

 .اػت ؿذٜ ٘ظاد( ٚالـ پان ػْٛ )ؿٟیذ وٛصٝ أاْ خٕیٙی، خیاتاٖ صخٕاق، أیش دس ٔیذاٖ خا٘ٝ ایٗ هَقعیت

تحَالت  سابقِ

 تاریخی

 ٚ اٚاػظ ٚ اٚایُ دس خا٘ٝ ایٗ ٔختّف ٞای لؼٕت وـٛس، فشٍٞٙی ٔیشاث ػاصٔاٖ دس ٔٛرٛد ٞای ٌضاسؽ عثك تش

 تاؿذ؛ ِیىٗ ٕ٘ی ٔـخق خا٘ٝ تا٘ی اػت. ؿذٜ ػاختٝ پّٟٛی دٚسٜ دس آٖ اص تخـی ٚ ٘یض لاراسیاٖ یٜ دٚس اٚاخش

 .یافتٝ اػت ؿٟشت ٘اْ ایٗ تٝ تقّك داؿتٝ، یضد، تزاس اص ػیٍاسی، اخٛاٖ تٝ ٞا ٔذت صٖٛ

 اغّة صٖٛ ٞٓ خا٘ٝ دس ایٗ داسد. فشفی ٚ اكّی ٚسٚدی دٚ ٚ خّٛت عیاط ػٝ ٚػیـ، یٔیا٘ عیاط یه تٙا ایٗ کالبذی ٍیضگی

 آٟ٘اػت. تٝ پیٛ٘ذ ی ٚاػغٝ ٚ خٛد پیشأٖٛ فٙاكش تٛرٝ ٔشوض وٝ ا٘ذ ٌشفتٝ لشاس تٝ عیاط سٚ فضاٞا یضد، ٞای خا٘ٝ

 فضاػت. تشیٗ ٟٔٓ عیاط ٞا، خا٘ٝ ایٗ دس تشتیة، ایٗ

 ایٗ ٔـَٕٛ ٘یض تش وٛصه ٚ فشفی ٞای عیاط عاَ، فیٗ اػت. دس خا٘ٝ ایٗ اكّی عیاط عىٓ ایٗ وأُ ٔلذاق ٚ

 وٝ آیذ تٝ ٘ؾش تا ا٘ذ وشدٜ ٕ٘اػاصی ٕ٘ا، عاق تا سا تؼتٝ دیٛاسٞای اص تقضی ٞای وٛصه، عیاط ٞؼتٙذ. دس لافذٜ

 .٘یؼت خاِی فضایی فٙاكش اص عیاط پیشأٖٛ

)تا  ػشدسٞـتی ؿأُ اكّی، ٚسٚدی ػادٜ. ٚ وٛصه دیٍشی ٚ پشواس ٚ ٔفلُ یىی داسد: ٔزضا ٚسٚدی دٚ خا٘ٝ

 عیاط تٝ داال٘ی، عشیك اص دیٍش، عشف اص ٚ ؿشلی خّٛت عیاط تٝ عشف یه اص تٙا ؿذٜ(، سػٕی صیثای ػمف

 اػتمالَ عیاط ایٗ تٝ ٞـتی تا ؿشلی، خّٛت عیاط ی ٚاػغٝ ٚ تی ٘ضدیه استثاط اػت. ٔتلُ خا٘ٝ اكّی ٚ تضسي

 خٛد ٔزضا ٚسٚدی داسد. داؿتٗ ساٜ غشتی آٖ رٙٛب دس ٚالـ خا٘ٝ، عیاط خّٛت دیٍش تٝ دْٚ تخـیذٜ اػت. ٚسٚدی

 وأالً دٚ خا٘ٝ ٘ثٛد، عیاط دٚ ٔیاٖ ساٞشٚ اٌش وٝ صٙاٖ اػت؛ ؿذٜ اكّی عیاط اص عیاط ایٗ اػتمالَ ػثة

 .آٔذ پذیذ ٔی ٔؼتمُ

 دٚ تٝ دٚ آٖ ٕ٘اٞای عیاط، ُؿى ٚاػغٝ تٝ اػت؛ رٙٛب  ؿٕاَ دس أتذاد تمشیة تٝ ؿىُ، ٔؼتغیُ اكّی عیاط

تا  ٔتفاٚت رٙٛتی ٚ ؿٕاِی ٕ٘ای دٚ ٔیاٖ، ایٗ وٙٙذ. دس ٔی ٚ ٌٛ ٌفت ٞٓ تا ٌٛیی ٚ ا٘ذ لشاس ٌشفتٝ یىذیٍش تٝ سٚ

 ا٘ذ. ٔتماسٖ ٚ ٕٞـىُ غشتی ٚ ؿشلی ٕ٘ای ٚ ٞٓ

 ؿٕاِی رثٟٝ ٕ٘ای اػت. ٚالـ ٔا٘ٙذ سٚاق ایٛا٘ی ،رٙٛتی ٕ٘ای ٔیا٘ٝ دس ٚ دسی ػٝ اتاق ؿٕاِی، ٕ٘ای ٔشوض دس

 دٚ ایٗ إٞیت اػت. یافتٝ رّٜٛ آٖ فشاص تش تادٌیشی ٚرٛد ػثة تٝ رٙٛتی رثٟٝ ٕ٘ای ٚ صـٍٕیش اػت ٚ پشتٙٛؿ

 ٔغٛس غشتی ٚ ؿشلی ٕ٘اٞای تٝ ٘ؼثت رثٟٝ دٚ ایٗ تٛدٖ  ٚ ٔشتفـ أتذاد ٕٞیٗ دس عیاط ٘یض وـیذٌی ٚ ٕ٘ا

 .اػت ػاختٝ ٕٔتاص سا تٙا رٙٛتی  ؿٕاِی

 تا اتالی غشتی، ی رثٟٝ ٔشوض دس ٔٙتٟا یىذیٍش٘ذ؛ ٔـاتٝ فضایی وّی تشویة ٚ دس ا٘تؾاْ غشتی ٚ ؿشلی ی رثٟٝ دٚ
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 اٚكاف، ایٗ تا اػت. ٘ـؼتٝ آٖ فشاص تش ٘یض تادٌیشی وٝ لشاس ٌشفتٝ ایٛا٘ی ؿشلی، ٔشوض رثٟٝ دس ٚ پٙزشٜ صٟاس

 ٕ٘ای دٚ دس تؼتٝ ٚ تاص ٕ٘ای دٚ دس ٝتؼت تاص ٚ ٘یٕٝ فضای ٌفتٍٛی آؿٙای ٕٞاٖ عىایت ٘یض رثٟٝ دٚ ایٗ ٚضـ

 .اػت ٔتماتُ

 ایٗ دس صٝ اػت؛ ؿذٜ ؿٟش ٞای خا٘ٝ دیٍش اص خا٘ٝ ایٗ تٕایض ػثة عیاط ؿشلی رثٟٝ دس ایٛاٖ تٟٙا لشاسٌیشی

 .لشاسٌیشد عیاط ٌیش ػایٝ ٚ رٙٛتی دس رثٟٝ اكّی وٝ ایٛاٖ .اػت ٟٔٓ ٞا خا٘ٝ لثیُ

 .داسد تٙاػة رثٟٝ آٖ پغ فضایی ٘تؾاْتا ا اغّة ٞش رثٟٝ ٕ٘ای تمؼیٕات ٚ عشط

 .داسد لشاس ٔـاتٝ ٚ سفتٝ تٛ صٟاس لاب ٔشوضی، فضای ػٛی دٚ دس غشتی، ٚ ؿشلی ٕ٘ای دٚ اص ٞش یه دس

 ٞـتی ا٘ذاصٜ تٝ تمشیثاً آٖ ٔؼاعت وٝ وٛصه، عیاط ایٗ اػت. ٚالـ ٞـتی دس ٔزاٚست ؿشلی خا٘ٝ خّٛت عیاط

 .وشد تّمی خا٘ٝ تیشٚ٘ی سا آٖ تٛاٖ ٔی وٝ اػت تضسي اتالی ٘ؼثتاً تٝ ٔتقّك فمظ اػت،

دس  اتالی ٚ ایٛاٖ ٚ ٔیا٘ٝ دس عیاعی اص اػت ای ٔزٕٛفٝ تٙا، تخؾ ایٗ اػت. ٔفلُ لذسی خا٘ٝ غشتی رٙٛب تخؾ

 .آٖ اعشاف

 ی ػشپٛؿیذٜ فضای ٚ ٔغثخ تا استثاط ی ٚاػغٝ ٚ خذٔاتی تٙا( فضای ؿشلی ؿٕاَ دس دیٍش )ٚالـ خّٛت عیاط

 ٘أیذ.« خا٘ٝ ٔغثخ عیاط»سا آٖ تتٛاٖ ؿایذ دِیُ، ٕٞیٗ ػت. تٝا آٖ ٔزاٚس

 وٝ فضاٞایی اص اػت. سفتٝ فشاتش تٙا ّٔىی ی اص ٔغذٚدٜ عتی ٞایی، تخؾ دس وٝ داسد ٚػیقی صیشصٔیٗ خا٘ٝ ایٗ  

 تش لُٔف ٚ تش ٔٙؾٓ ػشداب، تاالس ٕٞضٖٛ ٌشفتٝ، لشاس عیاط اكّی ٔغٛسٞای دس وٝ داس٘ذ، آٟ٘ایی لشاس صیشصٔیٗ دس

 .اػت خذٔاتی فضاٞای فٕٛٔاً تمیٝ ٚ

 

ٍیضگی 

 کارکزدی

 اػت. سػیذٜ حثت تٝ تاسیخی احش تٝ فٙٛاٖ 25/12/75تاسیخ  دس تٙا ایٗ

 .اػت وشدٜ دا٘ـزٛیاٖ ػشای ٟٕٔاٖ ٔشٔت ٚ تقٕیش اص پغ سا آٖ ٚ خشیذٜ خلٛكی ؿشوتی سا خا٘ٝ ایٗ

 فشًٞٙ ٔیشاث ٘ؾش ػاصٔاٖ ٔغاتك ٍ ضَابظ حزاین

 ؿٟیذ تٟـتی دا٘ـٍاٜ یضد، ٞای خا٘ٝ ٌٙزٙأٝ، هأخذ

 

 

 یشْیذ بْشت داًشگاُ یشد، ّای خاًِ هأخذ : گٌجٌاهِ،، خاًِ اخَاى سیگاریهَقعیت  :3شکل 

 هزاحل شکل گیزی ٍ تکٌَلَصی ساخت بٌا-9

 پی-الف

وٝ دس اكغالط خان صّٛ وی تشػٙذ ادس ٌزؿتٝ تشای سػیذٖ تٝ خان تا ٔماٚٔت ٔٙاػة، صٔیٗ سا آ٘مذس ٔی وٙذ٘ذ تا تٝ خ

٘أیذٜ ٔی ؿذ.خان صّٛ اص ٘ؾش خلٛكیات ٚ ػختی ٚ ٔماٚٔت ؿثاٞت تؼیاسی تٝ ػًٙ داسد، تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تا دػت لاتُ 
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ؿىؼتٗ ٕ٘ی تاؿذ. ایٗ خان دس تشاتش ٘فٛر آب ٔماْٚ تٛدٜ ٚ آب دس آٖ ٘فٛر ٕ٘ی وٙذ. تٙاتش ایٗ تشای ػاختٗ تٙا، پغ اص 

ستفافی وٝ ٔماٚٔت الصْ سا تأیٗ ٔی وٙذ، تٝ فٙٛاٖ پی اػتفادٜ ٔی ؿٛد ٚ ػپغ سٚی آٖ وشػی سػیذٖ تٝ خان صّٛ، تا ا

صیٙی ٔی ؿٛد. خان صّٛ تٝ فّت ػختی صیاد دس تشاتش ٘یشٚٞای ٚاسدٜ تا عشوت ٞای را٘ثی ٔخُ صِضِٝ ٔٙقغف ٘ثٛدٜ ٚ تشن 

ش اػت سٚی خان صّٛ دس پی تا الیٝ ای اص ٔاػٝ تادی ٞایی دس آٖ تٝ ٚرٛد ٔی آیذ ٚ یا تٝ اكغالط ؿمٝ ٔی ؿٛد.تٙاتش ایٗ تٟت

پٛؿا٘ذٜ ؿٛد تا دس كٛست ٚرٛد تشن، دا٘ٝ ٞای ٔاػٝ تادی دسٖٚ تشن سا پش وٙٙذ ٚ اص فٛاسم ٘اؿی اص ؿمٝ ؿذٖ رٌّٛیشی 

تٛاٖ تٝ  ٕ٘ایٙذ.اص آػیة ٞایی وٝ تٝ دِیُ فذْ سفایت ایٗ ٘ىتٝ)اػتفادٜ اص ٔاػٝ تادی سٚی پی( دس تٙا عاكُ ؿذٜ اػت ٔی

خان صّٛ دس فضاٞای صیش صٔیٗ لاتُ ٔـاٞذٜ اػت.دس  تشن ٞایی وٝ دس عٛم ٔشوضی تٙا تٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت، اؿاسٜ وشد.

ٔتشی دیذٜ ٔی ؿٛد ٚ پغ اص آٖ وشػی صیٙی ؿذٜ اػت.دیٛاسٜ ٞای پاوٙٝ وٝ اص صیشصٔیٗ  1.5اكغثُ خان صّٛ تا استفاؿ 

 .ٛ اػتدػتشػی پیذا ٔی وٙذ ٘یض تٕأا اص خان صّ

 پَشش ّا -ب

پٛؿؾ ٞا، ٔتٙاػة تا رایٍاٜ لشاسٌیشی ٚ ٔغذٚدیت ٞای تاحیش ٌزاس تش آٟ٘ا، تٙٛؿ ٚ تىِٙٛٛطی ٞای ػاخت ٔتفاٚتی تٝ خٛد ٔی 

ٌیشد تا تتٛا٘ٙذ سػاِت خٛد سا ا٘زاْ دٞٙذ. پٛؿؾ ٞا تا رشصٞا ٚ فٙاكش تاستش دس استثاط ٔؼتمیٓ لشاس داس٘ذ ٚ ٚرٛد ٚ تقادَ ٞش 

 ؼتٝ تٝ دیٍشی اػت.خا٘ٝ اخٛاٖ ػیٍاسی دس ٘ٛؿ ٚ تىِٙٛٛطی ػاخت پٛؿؾ ٞا داسای تٙٛؿ تؼیاسی اػت.وذاْ ٚات

 

 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ ،خاک چلَ در سیزسهیي:4شکل 

 عاق آٌّگ-1

ٚرٛد ٔی آیذ. اػتفادٜ اص  ایٗ عاق تٝ ؿىُ اػتٛا٘ٝ ای تٛخاِی ٔی تاؿذ ٚ اص عشوت یه لٛع دس أتذاد یه ٔغٛس عِٛی تٝ

ایٗ لٛع ٔتٙاػة تا فضای صیشیٗ آٖ ٚ ٔقٕٛال فضاٞای ٔؼتغیُ ؿىُ ٚ داسای یه ٔغٛس فضایی ٔا٘ٙذ ساٞشٚٞا، ایٛاٖ ٞا ٚ ... 

اص تقذ ارشایی ایٗ عاق تٝ دٚ سٚؽ پش ٚ سٚٔی لاتُ ارشاػت وٝ دس ٔٛسد دْٚ ٘یاص تٝ لاِة تشای ارشا ٔی تاؿذ.دس خا٘ٝ  ٔی تاؿذ.

 .خٛاٖ ػیٍاسی، فٕٛٔا تٕأی فضاٞای ٔؼتغیُ ؿىُ ٘ؾیش اتاق ٞا، ایٛاٖ، تاالسٞا ٚ ... تا عاق آًٞٙ پٛؿیذٜ ؿذٜ ا٘ذی ا

 

 

 

 عاق آٌّگ سیزسهیي حیاط خذهاتی :5شکل 

 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ

 عاق آٌّگ تاالر اصلی :6شکل 

 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ
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 عاق ٍ چشوِ-2

ایٗ عاق اص ایزاد پٛؿؾ تیٗ صٟاس تٛیضٜ تٝ ٚرٛد ٔی آیذ وٝ تٝ فضای ٔشتـ یا ٔؼتغیُ ؿىُ تٝ ٚرٛد آٔذٜ تیٗ تٛیضٜ ٞا، 

صـٕٝ عاق تا تىٙیه ٞای ٔتفاٚتی ٔی تٛا٘ذ پٛؿا٘ذٜ ؿٛد. تاس صـٕٝ ٞا تٟٛػیّٝ تٛیضٜ ٞا تٝ تىیٝ صـٕٝ ٌفتٝ ٔی ؿٛد. ٞش 

ٌاٜ ٔٙتمُ ٔی ؿٛد.دس خا٘ٝ اخٛاٖ ػیٍاسی، دس فضای ا٘ثاس ٔٛاد غزایی، صٟاس صـٕٝ عاق ٚرٛد داسد وٝ تا تٛیضٜ ٞای سٚٔی ٚ 

 عاق ٞای ٌٙثذی ؿىُ)وّٕثٛ(پٛؿیذٜ ؿذٜ ا٘ذ.

 

 

 

 َعاق کلوب-3

پٛؿؾ دایشٜ ای وٝ عَٛ ٔغٛس لائٓ ؿىُ ٔی ٌیشد، عاق وّٕثٛ سا تٝ ٚرٛد ٔی آٚسد. تىٙیه ػاخت ایٗ عاق ٌٙثذی، تٝ دٚ 

عشیك سي صیٗ ٚ ٌشد صیٗ ا٘زاْ ٔی ٌیشد. ایٗ عاق ٔماٚٔت فـاسی تاالیی داسد ٚ لاتّیت پٛؿؾ دٞا٘ٝ ٌؼتشدٜ تشی سا تٝ 

سی، پٛؿؾ اكّی فضای ٞـتی، عاق وّٕثٛ اػت وٝ دس صیش آٖ سػٕی تٙذی دس خا٘ٝ اخٛاٖ ػیٍا ٘ؼثت ػایش عاق ٞا داسد.

 واس ؿذٜ اػت وٝ ٘مؾ پٛؿـی ٚ ػاصٜ ای ٘ذاسد.

 

 

 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ ، عاق کلوبَ ٍ کالُ فزًگی سقف ّشتی :8 شکل

1387: خاًِ اخَاى  سیگاری، هآخذ: قاسوی 5جذٍل  

 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ ،عاق ٍ چشوِ فضای اًبار :7شکل 
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 تسییىات عماریم سازي دَري تاریخی

 

 قاجار

عاق وّٕثٛ ٚ والٜ فشٍ٘ی ػمف 

 -عاق ٚ صـٕٝ فضای ا٘ثاس -ٞـتی

عاق  -عاق آًٞٙ تاالس اكّی

 آًٞٙ صیشصٔیٗ عیاط خذٔاتی

 

 

 درَوگرا                

 ٚ پشتٙٛؿ ؿٕاِی رثٟٝ ٕ٘ای

 رثٟٝ ٕ٘ای ٚ صـٍٕیش اػت

 تش تادٌیشی ٚرٛد ػثة تٝ رٙٛتی

 اػت. یافتٝ رّٜٛ آٖ فشاص

 

 تحلیل ساسُ ای بٌا -ج

ٝ فّت تٙٛؿ دس پٛؿؾ ختٝ ٔی ؿٛد.ایٗ تخؾ اص خا٘ٝ  تٞا تٝ تغّیُ لؼٕت ؿشلی آٖ پشدا تٝ فّت ٌؼتشدٌی  خا٘ٝ ػیٍاسی

 ٞا، اختالف استفاؿ تؼیاس صیاد ٚ تٙٛؿ دس تاسٌزاسی ٔٛسد تغّیُ فشاس ٔی ٌیشد.

تشی تٝ فٟذٜ رضسٞای لغٛسی اػت وٝ اص پی تا سّی تا٘مؾ اك  :در تزاس ّوکف عبقِ شزقیًتقال بار ًحَُ ا -بخش اٍل

 پاواس اكّی ػمف وـیذٜ ؿذٜ اػت.

 

 

 

 

 در سقف گَْارُ ای تاالر بِ سهیي  ًحَُ اًتقال ًیزٍ -بخش دٍم 

اعشاف دس  ٘یشٚٞا تٝ رشصٞای اعشاف ٚ اص آٖ ٞا تٝ صٔیٗ ٔٙتمُ ٔی ؿٛد. ٘یشٚی سا٘ؾ خاسری ػمف تاالس اص عشیك ػمف ٞای

 اِف  خٙخی ٔی ٌشدد. رٟت ٔخ

 

 

 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ،پالى ّن کف خاًِ اخَاى سیگاری :9شکل  
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 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ ، ًحَُ اًتقال ًیزٍ در سقف گَْارُ ای تاالر بِ سهیي : 11شکل

 

 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ،ًحَُ اًتقال ًیزٍ در سقف گَْارُ ای تاالر بِ سهیي : 11شکل

 در ّشتی خاًِ سیگاری ّا اًتقال ًیزٍ ًحَُ -بخش سَم 

ی ٚ پٟٙاٖ تٛدٖ ػاصٜ ٛػتٝ تٛدٖ ٌٙثذ سٚی ٞـتفیّپٛؽ، تٝ دِیُ دٚ پ 4ا٘تماَ ٘یشٚ اص وّٕثٛ تٝ رشصٞای ٞـتی  ٚ اص عشیك 

.٘یشٚی سا٘ؾ خاسد ٌٙثذ اص عشیك ٚصٖ صیاد تٝ .فیّپٛؽ ٞا فُٕ  ٘غٜٛ ا٘تماَ ٘یشٚ سا ا٘زاْ ٔی دٞٙذٔاتیٗ آٖ ٞا  ٔی تاؿذ. 

. .ػپغ ٘یشٚ اص عشیك رشصٞای اعشاف ٞـتی تٝ رشصٞای صیشصٔیٗ ٔٙتمُ ٔی ؿٛد.رشصٞای اعشاف ٞـتی خٙخی ٔی ٌشدد

فیُ پٛؽ ا٘تماَ ٔی یاتذ ٚ اص 4تٝ رذاسٜ ٞای آٖ اص عشیك ػمف لٕی ؿىُ تٝ كٛست ؿقافی تٝ تماَ ٘یشٚ اص وف صیشصٔیٗ ا٘

  .ؿٛد عشیك فیُ پٛؽ ٞا تٝ دیٛاسٞای تاستش صیشصٔیٗ ٔٙتمُ ٔی

 

 داًشگاُ شْیذ بْشتی-:عزح هزهت خاًِ سیگاریهأخذ،ًحَُ اًتقال ًیزٍ در ّشتی خاًِ سیگاری :12شکل

 ًتیجِ گیزی-11

غاِثا دس ٔغذٚدٜ صٔاٖ كفٛیٝ تا اٚاخش سضاؿاٞی )پّٟٛی اَٚ( ػاختٝ ، اسیخی تا اسصؽخا٘ٝ ٞای تتشسػی ٞا ٘ـاٖ ٔی دٞذ. 

رٝ تا تٛ وٝ تٝ كٛست دسٍٚ٘شا ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ... تیؾ تشیٗ خا٘ٝ ٞای اسصؿٕٙذ ٔٛرٛد ٔتقّك تٝ دٚسٜ لاراسیٝ ٞؼتٙذؿذٜ ا٘ذ

تٝ كٛست ٔتشاوٓ تٛدٜ ٚ اغّة خا٘ٝ ٞا تٝ فشْ   ایٗ دٚ ؿٟشدس الّیٓ ٌشْ ٚ خـه، تافت تاسیخی  ٚ یضد تٝ لشاس ٌیشی اكفٟاٖ

تشسػی ٞا ٘ـاٖ ٔی دٞذ ٘مغٝ اٚد ٔقٕاسی لاراسیٝ  عیاط ٔشوضی )دسٍٚ٘شا( ٚ ٔقٕٛال تٝ كٛست صٟاس فلُ ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ.

 دس ٔقٕاسی خا٘ٝ ٞا تزّی ٔی یاتذ وٝ تؼیاسی اص ٔغممیٗ آٖ سا ٘مغٝ اٚد ٔقٕاسی.اع دٞٙذٜ ٚیظٌی ٞای آٖ اػتىوٝ ا٘ق
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 ٚ یضد  خا٘ٝ ٞای ایشا٘ی دس پشداختٗ تٝ فضا ٔی دا٘ٙذ. خا٘ٝ ٞای لاراسی وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای اسصؿٕٙذ آٖ دس ػشتاػش ؿٟش اكفٟاٖ

ٚرٛد داسد سا ٔی تٛاٖ تشاػاع تؼّؼُ تاسیخی تمؼیٓ تٙذی ٕ٘ٛد وٝ ٔالن تمؼیٓ تٙذی ایٗ خا٘ٝ ٞا، تفاٚت دس ػاصٜ)وٝ تا 

اق ٔی افتذ.( ٚ تضییٙات)تضییٙات تؼیاس پشواس، ؽشیف تا كشف ٞضیٙٝ ٚ صٔاٖ تؼیاس( ٚ رایٍضیٙی ػمف تخت تٝ رای عاق ٞا اتف

 فضای ٔقٕاسی اػت. 

 قذرداًی  -11
 تا تـىش اص ٕٞٝ وؼا٘ی وٝ دس اسایٝ ایٗ ٕٞایؾ تالؽ وشدٜ ا٘ذ.
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