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چکیده  
 

چٌذ دٍرُ اصالحات،تِ فزم عی در هَجة هی ؽذ وِ ّویي ػلت  ؽذ ٍ  هی الگَ  تثذیل تِ یه تَعظ افزادتجزتیات تذعت آهذُهؼواری گذؽتِ در 

ٍ اتحاد ٍ اوتؾافاتی وِ تَعظ افزاد هختلف صَرت گزفتِ اًذ تَجَد  ایي الگَ ّا در حمیمت یه خزد جوؼی ّغتٌذ وِ اس عزیك ائتالف.عاسگار تزعٌذ

 هجوَػِ اس الگَ ّای هزتثظ تا ّن چارچَتی را تَجَد هی آٍرًذ وِ ّز ًَع عزحی را هی تَاى اس عزیك آى تذعت آٍرد ،ٍلی ایي الگَ در ٍالغ.آهذُ اًذ

اهىاى ؽىل گیزی عزح ّای هختلف را اس تیي  (ؽایذ ؽثیِ عٌت در توذى ًاخَدآگاُ)الگَ ّا تا تحویل هحذٍدیت ّایی  ّا عزح را هؾخص ًوی وٌٌذ

  پظ اس حذف تؼضی اس راُ ّای تغیار سیادی هغزح هیؾَد وِدر ایي ؽیَُ. اجاسُ ی ؽىل گیزی عزح ّای ًاهحذٍدی را هی دٌّذدر ػیي حال هی تزًذ 

 .هْوی ایفا هی وٌذ  در عزاحی ًمؼوزدُ ٍدلیما ّواى راُ ّایی ّغتٌذ وِ هی تَاًٌذ تا اًغاى ارتثاط تزلزار هی هاًذ تالی راُ ّا ،آًچِ وِ
تا ایٌىِ ًتایج تحزاى ّای اهزٍسی تِ خَتی ؽٌاعایی ؽذُ اًذ ٍلی تغیاری اس راُ حل ّای ارائِ ؽذُ ًغثت تِ هؾىالت هحیغی در هؼواری پایذار، تِ ًظز 

 تز هی آیذ اها رٍیىزد آًْا ًغثت تِ عثیؼت تَعؼِ پایذارچزا وِ تا ٍجَد ارائِ راُ حل ّایی وِ در جْت رفغ هؾىالت . ًاوارآهذ ًٍالص هی آیٌذ

. ّوچٌاى گغغتِ اعت ٍ ارسػ ّوثغتگی عثیؼت احیا ًؾذُ تالی هی هاًذ

در ایي همالِ عؼی ؽذُ اعت تا وؾف الگَ ٍهفاّین ٍ اصَل ٍضَاتظ اعتفادُ ؽذُ در هؼواری وْي ایزاى اعالهی ، پیؾزفت هؼواری هذرى را تز پایِ ی 

تی ؽه ایي اصَل ػیي هؼواری پایذار تَدُ ٍ رػایت آى گاهی درجْت حفظ آعایؼ ٍ هٌاتغ عثیؼی . تجزتیات گذؽتگاًواى هغتحىن تز تٌا ًوایین

ّذف اس ایي پضٍّؼ ًیش هؼزفی الگَ ٍهفاّین ٍهؼیار ّا ٍ ضَاتظ هؼواری پایذار تِ وار رفتِ در هؼواری وْي ایزاى . ٍاًزصی تزای آیٌذگاى خَاّذ تَد

 .اعالهی  جْت اعتفادُ در هؼواری هذرى اهزٍسی اعت 

ًتایج تحمیك ًؾاى هی دّذ هؼواری وْي ایزاى در . تَصیفی تَدُ ٍ تز پایِ ی هغالؼات وتاتخاًِ ایی هی تاؽذ– تِ صَرت تحلیلی روش تحقیق

ّواٌّگی تا هحیظ ، فزٌّگ، ٍ آداب ٍرعَم اس چٌاى لذرتی تزخَردار اعت وِ هیتَاًین دیَارّای پیؾزفت هؼواری هذرى را تز رٍی پایِ ّای هغتحىن 

 .  ًیاواًواى تٌا ًوایین

 ایي اعت وِ تزای حل تحزاًْای هؼواری هؼاصزتایذ تِ ٍیضگی ّای هؼواری تَهی اس آى جْت وِ تزخی رٍاتظ اجتواػی ٍ راه حل ارائه شده

التصادی تا هحیظ عثیؼی ٍ ًوادّای فزٌّگی تِ عَر هاّزاًِ اًؼىاط هی یاتذ پزداختِ ؽَد سیزا هؼواری تَهی در ایزاى ًِ تٌْا پاعخگَی ًیاسّای اًغاى 

. تَدُ ،تلىِ درجْت رؽذ ٍتؼالی آى ًیش ػول هی وزدُ اعت

 

 اٍِٛ، ٔفاٞیٓ، ٔؼٕاسی اػالٔی، ٔؼٕاسی ٔذسٖ،تٙاٞای ٔؼىٛ٘ی :واصه های کلیدی

 

هقدهه  - 1
ٔؼٙای ػٕٛٔی ٚػأیا٘ٝ ٚاطٜ اٍِٛ ٕٞا٘غٛس وٝ اص تٛضیحات ِغت ٘أٝ ٞای ٔؼیٗ ٚدٞخذا پیذاػت تشاتش ٚ ٔتشادف تاوّٕاتی 

ٌشچٝ وّٕات دیٍشی ٘یض ٔیتٛاٖ تٝ ایٗ ِیؼت افضٚد ِیىٗ تشداؿت ػٕٛٔی اصایٗ ِغت تش . چٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ،ػشٔـك ٚٔذَ اػت

 .اؿاسٜ ٔیىٙذ وٝ ٔی تٛا٘ذ ؿی ، ا٘ؼاٖ ، یا ٘ٛػی سفتاس ارتٕاػی تاؿذ (ٕ٘ٛ٘ٝ تمّیذ)
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دس وٙاس ٚرٛد تؼاتیش ٔتفاٚت اص اٍِٛ، تایذ تٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛرٝ وشد وٝ سٚیىشد وّی ٚػٕٛٔی اوخش ٘ظشیاتی وٝ تٝ اٍِٛ ٚٔفاٞیٓ 

ٔـاتٝ تاویذ ٔیىٙٙذ، تٝ ایٗ ٚالؼیت ٔؼغٛف اػت وٝ وٙؾ ٞای أشٚصیٗ رأؼٝ ا٘ؼا٘ی تٝ تزاسب ٌزؿتٍاٖ دس حُ ٔؼایُ 

دس ایٗ سٚ٘ذ پیشٚی اص آسای ٔثتٙی تش تزذد . پیؾ سٚ ٚ ایزاد ؿشایظ ٔغّٛب ص٘ذٌی تی اػتٙا  تٛدٜ ٚ تا ٔـىالتی ٕٞشاٜ اػت

خٛاٞی كشف تشٚص ٚ ظٟٛس فشدیت افشاد دس تِٛیذاتی وٝ ٔلشف ٍٕٞا٘ی داس٘ذ واس سا تشای اػتفادٜ اص تزشتٝ ٞا ٚ آصٖٔٛ ٚخغا 

 .ٞای ٌزؿتٝ ػخت وشدٜ ٚ صیٙٝ ٞای صیاد ٔادی ٚ ٔؼٙٛی سا تش پیىش ارتٕاع ٚاسد وشدٜ اػت

دس ایٗ ساػتا دغذغٝ ایزاد ویفیت ٔغّٛب دس فضای ٔؼٕاسی تٝ ػٙٛاٖ یىی اص اكّی تشیٗ اٞذاف ٔؼٕاساٖ ٚپظٚٞـٍشاٖ ایٗ 

ػشكٝ تٛرٝ آ٘اٖ سا تٝ ٔفاٞیٓ ٚ ؿیٜٛ ٞایی رّة وشدٜ وٝ اكُ آٟ٘ا تا اتىا تشتزشتیات تـشی ٚتؼّؼُ ٞٛیتی دػتاٚسدٞای 

اص ایٗ ٔٙظش ٘مؾ ٚواسوشدٞای اٍِٛ ٚ دیٍش ٔفاٞیٓ . ا٘ؼاٖ تا ٘ؼُ ٞای پیـیٗ ٚ پیؾ دا٘ؼتٝ ٞای ا٘ؼاٖ تٙیاٖ ٟ٘ادٜ ؿذٜ اػت

ٔشتثظ دس حٛصٜ ٔؼٕاسی ایشاٖ اػالٔی ٚرٛد داسد ٔٛسد تشػی لشاس ٌشفتٝ ٚ ػپغ تغاتك آٟ٘ا تش ػاصٜ واسٞای ٔؼٕاسی ٔذسٖ 

ایٗ أش تاػج ٔی ؿٛد ٚیظٌی ٞا ٚ واسوشدٞای اٍِٛ دس فضای ٔؼٕاسی . ایشاٖ ، تٝ سٚؽ لیاع ٔٛسد وٙىاؽ ٚٔذالٝ لشاس ٔیٍیشد 

 .اػالٔی دس تٕایض ٚ تـاتٝ تا دیٍش ٔٛاسد آؿىاس تش ؿذٜ ٚ ساٜ تشای احثات ادػاٞای پظٚٞؾ ٕٞٛاس ؿٛد

  

 

 :الگو وهفاهین هزتبط -2

ٔٙظٛس اص اٍِٛ أشی رٞٙی ٚوّی تٛدٜ وٝ ایزاد ٘ظٓ ٚ استثاط ٔیاٖ ارضا ٚ ػٙاكش فضای ٔؼٕاسی سا تٝ ٔٙظٛس سفغ ٘یاص ٚ 

اٍِٛٞای ٔؼٕاسی حاكُ اص تزشتٝ ی تـشی تٛدٜ اػت ٚ اتضاسی تشای تِٛیذ . تشآٚسدٜ وشدٖ خاػتٝ ٞای ا٘ؼاٖ سا تش ػٟذٜ داسد

دسٍ٘شؽ وُ ٍ٘ش احش ٔؼٕاسی تٝ ٔخاتٝ یه ػیؼتٓ ٔی تاؿذ وٝ اٍِٛ ٘ظٓ ٚ ساتغٝ ی . فشْ ٚ فضای ٔؼٕاسی ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ 

 .ٔیاٖ ػٙاكش ػیؼتٓ اػت

ٔٙظٛس اص ٔفاٞیٓ تٛرٝ ٚدالِت تش تزشتیات ٚپیؾ دا٘ؼتٝ ٞای تـشی ٚ تاویذ تش فشآیٙذٞایی اػت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٚ آحاس 

 .ٌزؿتٝ ٚ ٔٛرٛد سا تٝ ٔٙظٛس تِٛیذ آحاس پیؾ سٚ ٔٛسد ٔغاِؼٝ لشاس ٔیذٞذ

 

 :گونه شناسی- 3

تشعثك ٔماكذ  (عشح ٞای ٔحیظ ٚٔٙظش ، ػاختٕاٟ٘ا ٚعشح ٞای ؿٟشی)ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی ػثاست اػت اص دػتٝ تٙذی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا

 (.2)ٔـتشن یا ػاختاس ٚ فشْ 

٘یض ٌٛ٘ٝ سا  (اِذٚ سٚػی)ایٗ رّٕٝ تؼشیف ٘ؼثتا ٔٙاػثی اص ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی دس حٛصٜ ػّْٛ ٔشتثظ تا عشاحی اسایٝ ٔی دٞذ

ٕٞچٙیٗ دس تشخی ٘ظشیات ، ؿٙاػایی ٚدػتٝ تٙذی ٌٛ٘ٝ ٞا سا تشاػاع . أشی حاتت ٚ ٔمذْ تش فشْ ٚ ٔـتُٕ تش آٖ ٔی پٙذاسد

 (.3)خلٛكیات ٔٛسفِٛٛطیىی ٕٔىٗ ٔی دا٘ٙذ وٝ تش ارضا ٚ ػٙاكش یه پذیذٜ حاوٓ اػت 

ایٗ ٔؼیاس ٔـتشن ٌاٜ . واس اكّی دس ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی ،دػتٝ تٙذی ٚعثمٝ تٙذی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تشاػاع ٔؼیاسٞای ٔـتشن اػت

ٔیتٛا٘ذ ػّٕىشد فضای ٔؼٕاسی ٌٚاٜ ٚیظٌی ٞای ؿىّی ساؿأُ ؿٛد اٌشچٝ كشف ٚرٛد اؿتشاوات دس پذیذٜ ٞا ٚ تغٛس اخق دس 

عشح ٞای ٔؼٕاسی داَ تشتثؼیت آٟ٘ا اص اٍِٛیی ٔـخق ٘یؼت ، أا عثمٝ تٙذی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تشاػاع ٌٛ٘ٝ ٞا ٔیتٛا٘ذ تٝ ؿٙاػایی 

تشای ٔخاَ ٚرٛد ٔحٛسٞای ٔؼتمیٓ ٚ تماسٖ دس تاؽ ٞای ایشا٘ی ٚ فشا٘ؼٛی داَ تش ؿىُ ٌیشی آٟ٘ا . اٍِٛٞا ٘یض وٕه وٙذ 

دس ایٗ ٍ٘اٜ ٞٙذػٝ ٔٙذ تٛدٖ . تشاػاع اٍِٛیی ٔـتشن ٘یؼت ، ِٚی ٔی تٛاٖ آٟ٘ا سا دس عثمٝ تٙذی تاؽ ٞای ٞٙذػی رای داد 

 .ٔؼیاس ٔـتشن تشای ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی اػت
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أا دس ػٛی دیٍش ٚاتؼتٍی عشح ٞا تٝ یه اٍِٛ ٔیتٛا٘ذ ٔؼیاسی تشای تشای دػتٝ تٙذی آٟ٘ا ٚ دس ٟ٘ایت ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی عشح 

. تٙاتشایٗ تخـی اص واسوشد اٍِٛٞا سا ٔی تٛاٖ دس تثییٗ ٔؼیاسٞایی تشای ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی فشْ ٞا ٚ فضاٞای ٔؼٕاسی دا٘ؼت. ٞا تاؿذ

ٔیضاٖ ٚ٘ٛع  اؿتشاوات حاكُ اص تثؼیت اص اٍِٛی ٔـتشن ، ٔتٙاػة تا ٔمیاع ٚ٘ٛع اٍِٛی دخاِت وٙٙذٜ دس ایزاد عشح لاتُ 

(. 4). اسصیاتی اػت

 

 :گوناگونی معماری در ایران- 4
ػشصٔیٗ تضسي ایشاٖ ، ص ٔؼذٚد وـٛسٞای رٟاٖ اػت وٝ دس عَٛ تاسیخ تٛا٘ؼتٝ اػت تا ٚیظٌی ٞای فشٍٞٙی ٚرؼشافیایی 

ایٗ تٙٛع حتی دس تمؼیٓ تٙذی ٞای رؼشافیایی یه ٔٙغمٝ ٔحذٚد ٘یض ، تا ا٘ذوی دلت، تٝ . خٛد ٔؼٕاسی ٔتٙٛػی ایزاد وٙذ

 (5). تشای ٔخاَ ٔؼٕاسی ؿٟشػاصی دس ٔٙاعك ػشػثض ؿٕاَ ٚیا ٔؼٕاسی وٛیش ایشاٖ دس اتیا٘ٝ،٘غٙض . خٛتی لاتُ ٔـاٞذٜ اػت

دس ٘ماط ٔختّف ایشاٖ ػثة ... ػٛأُ ٌٛ٘اٌٛ٘ی چٖٛ ؿشایظ الّیٕی ، تٛپٌٛشافی ٚدػتشػی تٝ آب ٚ لاتّیت ٞای التلادی ٚ

ٚ ٌزؿتٍاٖ تا ٞٛؿٕٙذی ٚ رواٚت تا دس ٘ظش . تٝ ٚرٛد آٔذٖ تافت ٞای ؿٟشی ٔتفاٚتی اص ٘ظش ؿىُ ٌیشی واِثذی ؿذٜ اػت

ٌشفتٗ ٔٛلؼیت رغشافیایی ٚالّیٕی خاف ٞش ٔٙغمٝ اصایشاٖ دس  تٟشٜ ٌیشی اص ا٘شطی ٞای عثیؼی ٕٞچٖٛ تاد ٚخٛسؿیذ چٝ دس 

أا ٔتاػفا٘ٝ أشٚصٜ ٔـاٞذٜ ٔیـٛد وٝ ٔشدْ . وٛیش ػٛصاٖ ٚچٝ دس ٔٙاعك ٔشعٛب وـٛس ٔؼٕاسی تی ٘ظیشی سا پذیذ آٚسدٜ ا٘ذ 

ایٗ ػشصٔیٗ تا تی تٛرٟی اص وٙاس ٔؼٕاسی ػٙتی ایشاٖ وٝ ٕ٘اد فشًٞٙ ٚٞٛیت ایشا٘ی اػت تٝ ساحتی ٌزؿتٝ ٚتٝ د٘ثاَ ٔٙثغ 

 .اِٟاْ ٚاٍِٛیی خاسد اص ایٗ ػشصٔیٗ ٔی تاؿٙذ

 

: شناخت الگو وهفاهین در هعوای سنتی- 5

 :نورگیز ها
 .٘ٛسٌیش ٞا یىی اص ػٛأُ  تاحیش ٌزاس تش ؿشایظ دٔایی ٚ آػایؾ فضاٞای داخّی ٚػاوٙاٖ ٞؼتٙذ

 :ا٘ٛاع ٘ٛسٌیشٞا تٝ ؿشح صیش ٔی تاؿذ

 :پنجزه-1

ٌـٛدٌی دس دیٛاس یه ػاختٕاٖ تشای ٚسٚد ٘ٛس ٚٞٛا،ٔؼٕٛال ٔزٟض تٝ یه لاب وٝ ٍِٙٝ پٙزشٜ ٞای تاصؿٛی دس تشٌیش٘ذٜ 

 (6).تٍٙٝ ٞای ؿیـٝ دس آٖ لشاس داس٘ذ

 :نور گذر-2

 (6)ٚاػغٝ ای تشای ٚسٚد ٘ٛس ٔا٘ٙذ یىی اص خا٘ٝ ٞای پٙزشٜ یا لاب ؿیـٝ خٛس پٙزشٜ 

 :ارسی-3
پٙزشٜ ٞای اسػی تٝ كٛست ػٕٛدی تاص .پٙزشٜ ٞای چٛتی، ٔـثه،ٔٙمٛؽ ٚسٍ٘ی وٝ اص دٚسٜ ٌٛتیه ٚاسد تٕذٖ ایشاٖ ؿذ

تؼثاست دیٍش ایٗ پٙزشٜ ٞا تزای تاص ٚتؼتٝ ؿذٖ تٝ سٚؽ ٌـتٗ سٚی پاؿٙٝ تاال . ٚتؼتٝ ٔیـذ٘ذ ٚداسای تضئیٙات صیادی ٞؼتٙذ

  (7 ).ایٗ پٙزشٜ ٞا دس اؿىٛب وٛؿه ٞا ٚ پیـاٖ ٚ سٚاق ػاختٕاٟ٘ای ػشدػیشی واستشد تؼیاس داؿتٝ اػت. ٚپاییٗ ٔی سفتٙذ

  : (باجه)پاچنگ- 4

تٝ پٙزشٜ . ٘ٛسٌیشٞاٚ یا پٙزشٜ ٞایی وٝ تشای ٚسٚد ٘ٛس تٝ داخُ تٙا دس اعشاف ٌٙثذ یا دس ػاق یا ػالٝ ی آٟ٘ا تؼثیٝ ٔی ؿٛد

 (7 ).ٞای تغُ ایٛاٖ ٘یض پاچًٙ ٔی ٌٛیٙذ
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 :حیاط هزکشی

 .حیاط ٔشوضی یىی اص اكّی تشیٗ ػٙاكش ٔؼٕاسی دس ٔٙاعك وٛیشی ایشاٖ تٝ ؿٕاس ٔی آیذ

دس ایٗ ٔٙاعك تشای واٞؾ ٔلشف ا٘شطی تا ایزاد یه حیاط ٔشوضی دس ٚػظ ػاختٕاٖ ٚاحذاث تاغچٝ ٚ یه حٛم آب دس 

ٚػظ آٖ ٔٛرة افضایؾ سعٛتت ٚ ٘یض تٝ دِیُ ػایٝ ا٘ذاختٗ  دسختاٖ تش رذاسٜ ٞای سٚ تٝ حیاط ػاختٕاٖ ٔٛرة واٞؾ دس 

رٝ حشات دس عی ؿثا٘ٝ سٚص ٔی ؿذٜ اػت ٚ٘یض اص عشیك ٌٛدتشداسی ٚپی وٙی حیاط ٔلاِح ٔلشفی ػاختٕاٖ تأیٗ ٔیـذٜ 

. اػت

 

 : هشتی
 ٔٙظٛس اص ٞـتی،تخـی اػت وٝ اص فضاٞای داخّی خا٘ٝ تیشٖٚ آٔذٜ ٚ تٟٙا ":دس تؼشیف ٞـتی پیش٘یا چٙیٗ ٌفتٝ اػت 

ایٗ فضا تا ساٞشٚٞای پیچ دس پیچ دس ٔیاٖ حیاط ٞای ا٘ذسٚ٘ی ٚتیشٚ٘ی ٔا٘غ دیذ افشاد . رایی اػت وٝ تا تیشٖٚ خا٘ٝ استثاط داسد

ایزاد ٔىج،تمؼیٓ فضاییٛفضایی رٟت ا٘تظاس اص ػّٕىشدٞای راِة ایٗ .غشیثٝ تٝ داخُ حشیٓ ٔمذع خا٘ٛادٜ ٔی ؿذٜ اػت

  .تشاػاع تؼشیف فٛق ، ٞـتی تٝ ػٙٛاٖ یه فیّتش اص ٘ٛع تلشی واستشد داؿتٝ اػت. (8)"ػٙلش ٔیثاؿذ

 

 :بادگیزها

تادٌیشٞا رضئی اص واِثذ ٔؼٕاسی ٔٙاعك ٌشْ ٚ خـه ایشاٖ اػت وٝ تا اػتفادٜ اص رشیاٖ ٞٛا دس تؼذیُ دٔا ٚسػا٘ذٖ آٖ تٝ 

. حذ آػایؾ تٝ دٚ سٚؽ راتزایی ٞٛا ٚخٙه ػاصی تثخیشی ٘مؾ ٔٛحشی داسد

دس خا٘ٝ ٞا .تادٌیشٞا ٞٛای تیشٖٚ سا تٝ دسٖٚ ػاختٕاٖ ا٘تماَ دادٜ ٚتٝ سٚؽ ٔىؾ ٞٛای ٌشْ داخُ سا تٝ تیشٖٚ ٔی سا٘ذ

ٔؼٕٛال تادٌیش دس لؼٕت صٔؼتاٖ ٘ـیٗ خا٘ٝ لشاسٔیٍیشد وٝ تٝ تاالس یا حٛم خا٘ٝ صیش صٔیٗ ٔشتٛط ٔیـٛ٘ذ ٚٔٛرة ٔیـٛ٘ذ ٚ 

ٞٛا سا تٝ سٚی حٛم آب ٔٛرٛد دس صیش صٔیٗ ٚتاس ٞذایت وشدٜ ٚٞٛا پغ اص تشخٛسد تا آب تثخیش ؿذٜ ٚ سعٛتت ٚتؼادَ دٔایی سا 

.  دس عی ؿثا٘ٝ سٚص ایزاد ٔیىٙذ

 

 : هتزیال
دس ٔٙا عك وٛیشی خان فشاٚاٖ تشیٗ ػٙلش تْٛ آٚسد ٚٔحّی تٛدٜ ٚ ػاص٘ذٌاٖ تٛٔی تؼیاس خشدٔٙذا٘ٝ  آٖ  سا تٝ ٌُ ٚ 

 .خـت تثذیُ وشدٜ ٚ تؼٙٛاٖ ٔلاِح اكّی ػاخت ٚػاص خٛد ٔٛسد اػتفادٜ لشاس دادٜ ا٘ذ

خـت وٝ تا حذالُ ایزاد تغییش دس ٔحیظ ٚ تا حذاوخشی ٕٞؼاصی تا آٖ تِٛیذ ٔی ؿٛد، دس ػیٗ حاَ التلادی تشیٗ ٘ٛع 

اص آ٘زا وٝ  دس سٚؽ ٞای ػٙتی راتزایی ٔلاِح ػٍٙیٗ تٝ ػٟذٜ ا٘ؼاٖ یا حیٛاٖ ٚ تؼیاس دؿٛاس . ٔلاِح ٘یض تٝ ؿٕاس ٔی سٚد

 وٝ –تٛدٜ اػت ، اػتفادٜ اص خان تؼتش ػاختٕاٖ ، تذٖٚ تالی ٌزاؿتٗ آپاس یا ضایؼاتی دس ٔحُ اػتخشاد ٚٔلشف  ا٘ذن آب 

ٔؼٕٛال دس ػٕك حذٚد یه عثمٝ  دس صیش صٔیٗ دس لٙات ٞا راسی تٛدٜ اػت تشای ایزاد ٔلاِح ٔٛرة ؿذٜ تا تا حذالُ ٔلشف 

ایٗ ٔؼاِٝ یىی اص . ا٘شطی ٚافضٚد٘ی ٞای غیش ٔحّی ، دسكذ ػٕذٜ ٔلاِح ٔٛسد ٘یاص اص دسٖٚ ٔحُ واسٌاٜ ػاختٕا٘ی تأیٗ ؿٛد

ٟٔٓ تشیٗ ؿاخق ٞا دس ٔؼٕاسی پایذاس اػت  صیشا اػتخشاد ٔٛاد اص عثیؼت ،تغییش ؿىُ ٔحیظ ، تغییش ٔاٞیت ٔٛاد دس واسخا٘ٝ  

ٚ حُٕ ٚ٘مُ آٟ٘ا تٝ ٔحُ ٔلشف ٔؼٕٛال تضسٌتشیٗ ا٘شطی سا ٔلشف ٚتیـتشیٗ آِٛدٌی سا دس ٔحیظ ایزاد ٔی وٙذ وٝ دس ایٗ 

( 9 ).ٔٛسد ایٗ تخؾ حزف ؿذٜ اػت

دس ٔٙاعك ٌشْ ٚخـه تشای ٔٙؼىغ وشدٖ ٘ٛس تاتـی خٛسؿیذ دسعَٛ سٚص دس ٕ٘ای ػاختٕاٟ٘ا اص ٔلاِح تا سٍٟ٘ای سٚؿٗ 

 .اػتفادٜ ؿذٜ اػت
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: بزرسی الگوی طزاحی سنتی هناسل هسکونی در هناطق گزم وخشک- 6
دس .دساٍِٛی ٔؼٕاسی ػٙتی ٔٙاعك وٛیشی ایشاٖ كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ا٘شطی ،تٝ ؿیٜٛ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٔٛسد ٘ظش تٛدٜ اػت

ایٗ ؿٟش ٞا فشْ ػاختٕا٘ٝ چٝ تٝ ِحاػ ظاٞش ٚچٝ تٝ ِحاػ ٘حٜٛ تشویة ٚتٛصیغ فضاٞای ٔختّف ، صٔیٙٝ ی واٞؾ ٔلشف 

دس ایٗ ٔٙاعك تا ایزاد یه حیاط ٔشوضی دس ٚػظ ػاختٕاٖ ٚتؼثیٝ ی حٛم آب ٚاحذاث تاغچٝ تاػج .ا٘شطی سا فشاٞٓ ٔی آٚسد

افضایؾ سعٛتت دس فضای صیؼتی ػاختٕاٖ ؿذٜ ٚدیٛاسٞای خـتی ٚآرشی وٝ تٝ ِحاػ تحُٕ تاس ػٍٙیٗ عاق ٞای لٛػی 

یه خاصٖ حشاستی ٘ٛػاٖ دسرٝ حشاست دسعی ؿثا٘ٝ سٚص سا واٞؾ ٔی :ٌٚٙثذی تا ضخأت ٘ؼثتا صیاد ػاختٝ ٔیـٛ٘ذ، ٔا٘ٙذ

( 10).دٞٙذ

ٕٞا٘غٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ دس ایٗ ٔٙاعك تٝ دِیُ ػذْ فشاٚا٘ی چٛب اص ٌٙثذ تشای ػمف خا٘ٝ ٞا اػتفادٜ ٔیـذٜ وٝ ػالٜٚ 

 .تشػایٝ ا٘ذاصی تش سٚی لؼٕتی اصتٙا دس عی سٚص،ٔٛرة افضایؾ ػغح  فضای داخّی خا٘ٝ ٞا سا ٘یضٔی ؿذٜ اػت

دس ایٗ ٔٙاعك تشای ایٙىٝ آتٟای ػغحی وٝ دس رٛی ٞای ٔؼاتش راسی تٛدٜ تٝ عٛس عثیؼی ٚاسد تاغچٝ داخُ حیاط ٔشوضی 

ؿٛد ، ٔؼٕٛال ػغح حیاط ٘ؼثت وٛچٝ پاییٗ تش ػاختٝ ٔی ؿذٜ ٌاٞی ٘یض ػٕك تؼضی اص حیاط ٞا سا اص حذ ٔؼَٕٛ تیـتش 

ػالٜٚ تشایٗ دس ٔزٕٛع تا لشاس .ٔیٍشفتٙذ تارٟت آتیاسی تاؽ ٚتاغچٝ تٝ آب لٙات وٝ اص صیش حیاط سد ٔیـذٜ دػتشػی پیذا وٙٙذ

ٌشفتٗ تخـی اص ػاختٕاٖ دس صیش صٔیٗ تثادَ حشاست تیٗ داخُ ٚخاسد ػاختٕاٖ واٞؾ ٔی یاتذ ٚ٘ٛػاٖ دسرٝ حشاست وٕتش 

ٚ دِیُ دیٍش لشاسٌیشی ػغح حیاط پاییٗ تش اص ػغح وٛچٝ اػتفادٜ اص خان داخُ حیاط تشای ػاختٗ ػاختٕاٖ . ٔی ؿٛد

 .اكّی ٔی تاؿذ

یىی دیٍش اص ؿیٜٛ ٞای ٔتذاَٚ دس ٔؼٕاسی ؿٟش ٞای وٛیشی وٝ تٝ أش كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ا٘شطی یاسی سػا٘ذ،تزٟیضات 

ػٙاكش ٚتاػیؼاتی ٘ظیش تادٌیشٞا،آب ا٘ثاسٞا ، یخچاِٟا آػیاب ٞای تادی ٚآتی دس ؿٟش ٞای . ٚػیؼتٓ ٞای غیش فؼاَ اػت

تألشف ا٘شطی تأیٗ ٔی ٕ٘ایذ تٝ ٌٛ٘ٝ ایی وٓ ٞضیٙٝ ... وٛیشی ،خذٔاتی ساوٝ أشٚصٜ ٚػایُ تشلی ٘ظیش وِٛش سیا، آتؼشد وٗ ٚ

(. 11)پاػخ ٔی دادٜ ا٘ذ

ایٗ أش اص عشیك ایزاد . سٚؽ دیٍش كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ا٘شطی تمّیُ ػغٛح دس ٔؼشم تاتؾ خٛسؿیذی تٙاٞاػت

ؿاخلٝ ی ٚاضح فـشدٌی سا ٔیتٛاٖ ٘ؼثت یا حاكُ تمؼیٓ ػغح دس ٔؼشم ؿشایظ عثیؼی . فـشدٌی كٛست ٔی پزیشد 

تٝ ػثاست دیٍش یه ػاختٕاٖ وٛؿه ٔا٘ٙذ یه عثمٝ . تؼشیف ٕ٘ٛد(ػغح صیش تٙای ػاختٕاٖ)ػاختٕاٖ تٝ ػغح پٛؿا٘ذٜ ؿذٜ

وٝ دس ٚػظ لغؼٝ غای صٔیٗ ٚالغ تاؿذ ٚارذ حذالُ فـشدٌی اػت ِٚی چٙا٘چٝ ٕٞیٗ ػاختٕاٖ دٚ عثمٝ ٌشدد اص فـشدٌی 

ایٗ اكُ دس ػاصٔاٖ واِثذی ؿٟشٞای وٛیشی . چشاوٝ دسحاِی وٝ ػغح صیش تٙا دٚ تشاتش ٔیـٛد .تیـتشی تشخٛسداس ٔی ٌشددد

ایشاٖ اص عشیك دسٞٓ فـشدٜ تٛدٖ ٚاحذ ٞای ٔؼىٛ٘ی ،تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تشخی اص ٚاحذٞای ٔؼىٛ٘ی حتی اص چٟاس را٘ة تٝ 

 (.11)ٚاحذٞای دیٍش ٔتلُ تاؿٙذ ، صسػایت ٌشدیذٜ اػت 

ٕٞچٙیٗ ٘ٛع ٔلاِح ٔلشفی دس تٙا ػٕذتا خـت ٚآرش اػت وٝ ػٕٛٔا اص خان ٘اؿی اص ٌٛد تشداسی ٚپی وٙی ٔحُ 

ػاختٕاٖ تذػت ٔی آٔذٜ ٚدس تشویة تا ٔلاِح دیٍشی وٝ آٖ ٔلاِح ٘یض تؼضا ٘ظیش واٜ، خٛد ٔحلُ را٘ثی فؼاِیت ٞای 

ایٗ ٔلاِح سا وٝ ٍٕٞی اص ٔٙاتغ ٔحّی تأیٗ ٔی ؿذٜ ا٘ذ سا ٔشحْٛ . وـاٚسصی تٛدٜ ا٘ذ دس أش ػاختٕا٘ؼاصی تٝ واس سفتٝ ا٘ذ 

 (.11)اػتاد پیش ٘یا تْٛ آٚسد ٘أیذٜ ٚآٖ سا تٝ ػٙٛاٖ یىی اص اكَٛ ٔؼٕاسی ػٙتی وٛیشی پیـٟٙاد ٕ٘ٛدٜ اػت

 

هعواری هدرى  در  ستفاده اس الگو هاا- 7
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ی عشاحی تشاػاع صیشػیؼتٓ ٞایی وٝ دس تاال تٛضیح دادیٓ اٍِٛ ٞای ٔٙظٕی  وشیؼتٛفش اِىؼا٘ذس تشای آػاٖ ؿذٖ ٔؼاِٝ

سا تؼشیف وشدٜ اػت وٝ تا اػتفادٜ اص آٟ٘ا ٔی تٛاٖ تٝ ػاصٌاسی تیٗ فشْ ٚ صٔیٙٝ دػت یافت ٚ اعٕیٙاٖ داؿت وٝ فشْ عشاحی 

ٔا د٘یای اعشاف خٛد سا ٔی تیٙیٓ ٚ ػپغ تا خالكٝ وشدٖ آٖ تٝ كٛست ػّت ٚ ٔؼَّٛ ٚ .ؿذٜ تا ا٘ؼاٖ استثاط تشلشاس ٔی وٙٙذ

ایٗ لٛا٘یٗ تزشتی وٝ ٕ٘ایاٍ٘ش ٘ظٓ ٚ .اػتٙاد تٝ ساٜ حُ ٞایی وٝ دس ؿشایظ ٔختّف تىشاس ٔی ؿٛ٘ذ ػاختاس آٖ سا دسن ٔی وٙیٓ

 (.12). دلاػذٜ سفتاس ٞؼتٙذ،اٍِٛ ٞا ٘أیذٜ ٔی ؿٖٛ

عی دس ٔٛرة ٔیـذ وٝ ٕٞیٗ ػّت  ؿذ ٚ اٍِٛ ٔی  تثذیُ تٝ یه تٛػظ افشادتزشتیات تذػت آٔذٜٔؼٕاسی ٌزؿتٝ دس 

ٚ اتحاد ٚ  ایٗ اٍِٛ ٞا دس حمیمت یه خشد رٕؼی ٞؼتٙذ وٝ اص عشیك ائتالف.چٙذ دٚسٜ اكالحات،تٝ فشْ ػاصٌاس تشػٙذ

 ٔزٕٛػٝ اص اٍِٛ ٞای ٔشتثظ تا ٞٓ چاسچٛتی سا دس ٚالغ.اوتـافاتی وٝ تٛػظ افشاد ٔختّف كٛست ٌشفتٝ ا٘ذ تٛرٛد آٔذٜ ا٘ذ

اٍِٛ ٞا تا  تٛرٛد ٔی آٚس٘ذ وٝ ٞش ٘ٛع عشحی سا ٔی تٛاٖ اص عشیك آٖ تذػت آٚسد ،ِٚی ایٗ اٍِٛ ٞا عشح سا ٔـخق ٕ٘ی وٙٙذ

دس أىاٖ ؿىُ ٌیشی عشح ٞای ٔختّف سا اص تیٗ ٔی تش٘ذ  (ؿایذ ؿثیٝ ػٙت دس تٕذٖ ٘اخٛدآٌاٜ)تحٕیُ ٔحذٚدیت ٞایی 

 پغ اص  ساٜ ٞای تؼیاس صیادی ٔغشح ٔیـٛد وٝدس ایٗ ؿیٜٛ. اراصٜ ی ؿىُ ٌیشی عشح ٞای ٘أحذٚدی سا ٔی دٞٙذػیٗ حاَ 

 دس وشدٜ ٚدلیما ٕٞاٖ ساٜ ٞایی ٞؼتٙذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ تا ا٘ؼاٖ استثاط تشلشاس ٔی ٔا٘ذ تالی ساٜ ٞا ،آ٘چٝ وٝ حزف تؼضی اص

 .ٟٕٔی ایفا ٔی وٙذ عشاحی ٘مؾ

ٔشدْ ٘یاص ٞای احؼاػی ٚ فیضیىی تٙیادی ای داس٘ذ وٝ اٌش چٝ اوخش آٟ٘ا أشٚصٜ ٔٛسد غفّت ٚالغ ؿذٜ ا٘ذ ِٚی ٍٕٞی تایذ 

عشح ٞای ٔؼٕاسی ای وٝ تا یه چاسچٛب اص اٍِٛٞای اِىؼا٘ذس ٕٞاًٞٙ تاؿذ ٚ یا اٌش تٟتش .تشآٚسدٜ ؿٛ٘ذ تٛػظ ٔحیظ ٔلٙٛع

 د احؼاع خٛاٞٙذ ؽ((سعثیؼی ت))تٍٛییٓ یه چاسچٛب اص اٍِٛٞای اِىؼا٘ذس سا تٛػؼٝ ٚ پشٚؽ دٞٙذ، اص ػایش عشح ٞا 

 

: نتیجه گیزی - 8
تٛرٝ تٝ تشػی تٝ ػُٕ آٔذٜ اص ٔؼٕاسی تٛٔی ایشاٖ ٚ تٟشٜ ٌیشی اص ٘تایذ آٖ ٔی تٛاٖ دس تٝ سٚص وشدٖ تزشتیات        تا

ٌزؿتٝ ٌاٖ ٚ اػتفادٜ ٕ٘ٛدٖ اص آٖ دس ٔؼٕاسی أشٚص ٚاػتفادٜ ٕ٘ٛدٖ اص ا٘شطی ٞای پان چٖٛ ا٘شطی تاد، خٛسؿیذ، تاساٖ ، 

ٚ تاػج كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ا٘شطی ٚ ٘یض . دیٛاسٞا ٚ تاْ ٞای ػثض ٚ غیشٜ تا تٛرٝ تٝ أىا٘ات ٚ٘یاصٞای أشٚصی ٔٛحش ٔی تاؿذ

وٕه تٝ ٔحیظ صیؼت تاؿذ صیشا ٔؼٕاسی تٛٔی تش اكَٛ ٔؼٕاسی پایذاس ٔٙغثك ٔی تاؿذ ٚ احشات ٔخشب تؼیاس ٘اچیضی تش 

ٚ٘یض تا ؿٙاخت خلٛكیات تٛٔی ٚ اسصؿی ٚػٙتی ٔؼٕاسی اػالٔی ایشاٖ ٔیتٛاٖ ٔؼٕاسی ٘ضدیه تٝ .ٔحیظ صیؼت داؿتٝ اػت

. اسصؿٟای دیٙی ٚارتٕاػی ٔٙغمٝ ایی عشاحی وشد وٝ ػاختٕاٟ٘ا رذا اص ٘ٛع ص٘ذٌی آٖ ٔٙغمٝ ٘ثاؿذ

ٔٙاعك وٛیشی ایشاٖ صیؼتٍاٜ تٛٔی ٚػٙتی تٛدٜ وٝ اص ٌزؿتٝ دٚس تا تىاس ٌیشی  اٍِٛ ٞاٚ ٔفاٞیٓ ٚػٛأُ عشاحی ٚالّیٕی ٚ 

ٔؼٕاسی ػٙتی دس ٔٙاعك .فٖٙٛ ػاخت دسكذد اػتفادٜ اص ٔٛاٞة عثیؼی ٚ فشاٞٓ وشدٖ ؿشایظ آػایؾ حشاستی تٛدٜ اػت

وٛیشی ایشاٖ تاػج ٔی ؿٛد ػّی سغٓ ؿشایظ ٔحیغی ػخت ایٗ ٔٙاعك ،أىاٖ ص٘ذٌی أٗ  ٚساحت ساتشای ػاِٟای عٛال٘ی 

. فشاٞٓ ػاصد

دس ػاخت ٚػاصٞا تٕاْ ... دس تشػی تٙاٞای تٛٔی ، اػتفادٜ تٟیٙٝ اص ا٘شطی تزذیذ پزیش ٕٞچٖٛ رشیاٖ ٞٛا ، ٘ٛس خٛسؿیذ ٚ

صٔا٘ی وٝ ٚیظٌی ٞای ٔؼٕاسی پاسٜ ای اص . ػاص٘ذٌاٖ تٛدٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ػاخت وٕتشیٗ تاحیش ٔٙفی سا تشٔحیظ داؿتٝ اػت

. ؿٟشٞای ایشاٖ سا ٔغاِؼٝ ٔیىٙیٓ آٍ٘اٜ پی خٛاٞیٓ تشد وٝ ٚیظٌی ٞای تش تٙیاد ٞایی اص دسن الّیٓ ٔتفاٚت تٙا ٌـتٝ ا٘ذ 

ٔؼٕاساٖ ٌزؿتٝ تا ػّٓ تٝ ایٗ اكَٛ تٙاٞایی تشپا وشدٜ ا٘ذ وٝ ٕٞاًٞٙ تأحیظ ٚٔتٙاػة تا الّیٓ، فشًٞٙ، ٚاداب ٚسػْٛ ٔٙغمٝ 

ٔی تاؿذ، تٙاتشایٗ ٔی تٛا٘یٓ اص ایٗ اكَٛ تٟشٜ ٌشفتٝ ٚدیٛاسٞای پیـشفت ٔؼٕاسی ٔذسٖ سا تش پایٝ ٞای ٔؼتحىٓ ٘یاوإ٘اٖ تٙا 

. ٕ٘اییٓ ٚ تٝ یه ٔؼٕاسی خٛدی ٔٙغثك تٝ الّیٓ ٚؿشایظ رغشافیایی تیا٘ذیـیٓ
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