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 چکیذُ 

اًشطی ّای تدذیذًاپزیش ٍ تْذیذ حیات تـش، هثحث تَػقِ پایذاس تِ  اهشٍصُ تاافضایؾ خوقیت ٍ سٍتشٍ ؿذى اًؼاى تا هـىل ووثَد

وِ عثك آى حفؼ هحیظ صیؼت ٍ خلَگیشی اص آلَدُ وشدى صهیي، ػاصگاسی تا ؿشایظ . ذُ اػتفٌَاى ساّىاس دس ػغح تیي الوللی هغشح ؿ

وِ  هقواسی ػٌتی هادس دس حالی وِ  .پزیش اص هْوتشیي هَاسد دس عشاحی ّای سٍص هیثاؿذ اللیوی ٍ عثیقی ٍ اػتفادُ اص اًشطی ّای تدذیذ

 ػٌتی هقواسی .اػتسفایت ؿذُ  یافشاؿت، تیـتش اكَل پایذاسهی ین ػش تشتا تَخِ تِ هحیظ پیشاهَى خَد ؿىل هی گشفت ٍ ّوؼاص تا الل

ؿٌاخت كحیح اص هلالح ٍ فٌاكش ػاختواًی ٍ تىاسگیشی دسػت آى تا تَخِ تِ  تا وِ اػت فشدی تِ هٌحلش ّای ٍیظگی داسای ایشاى،

ػتفادُ اص فَاهل هقواسی پایذاس دس عشاحی تٌاّای ّذف ایي همالِ دسن دالیل ا .تَاًؼتِ تَد تِ عشاحی پایذاس دػت یاتذ هؼائل اللیوی

وٌذ وِ فشاّن وشدى آػایؾ تشای ػاوٌاى آى تحویل هیػاوٌیٌؾ ایي اللین، ؿشایظ ػخت آب ٍ َّایی سا تِ . اللین گشم ٍخـه اػت

خْت گیشی هٌاػة  ت فـشدُ،دس گزؿتِ ػاصًذگاى تٌا،اص تذاتیش خاف خْت هؼافذ وشدى ؿشایظ تْشُ گشفتِ اًذ اص خولِ تاف. الضاهی اػت

اص هلالح هتٌاػة، ػاصهاًذّی فضایی هٌاػة، حیاط ّای داسای گیاُ ٍ آب ٍاػتفادُ اص چْاس  ؿْش، لشاسگیشی دس خْت تاد هغلَب ٍاػتفادُ

ي هٌغمِ یداد ؿشایظ هٌاػة تشای صًذگی دس ایفوذُ آًاى تشای ا یعشف حیاط دس چْاس فلل ٍ فٌاكشی چَى تادگیشٍ گٌثذ اص ساُ حل ّا

، گشم ٍ خـههَسدی دساللین  یتشسػی ًوًَِ  ی تا سٍیىشدی تَكیفی ٍدس ایي همالِ تا اػتفادُ اص سٍؽ وتاتخاًِ ا .وَیشی تَدُ اػت

هَسد اللین اكَل هَسد اػتفادُ دس هقواسی ػٌتی آى ایي  تا هقشفیػپغ . هغشح هی گشددپایذاسی ًخؼت هشٍسی اخوالی تش هثحث 

 .خَاّذ ؿذ ایي اللین هقشفیدس  پایذاساكَل عشاحی هٌغثك تش ؿْش یضد تِ فٌَاى ًوًَِ آًگاُ  لشاس هی گیشد تشسػی
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 همذهِ 

  بیبى هسئلِ
، هقواسی ػٌتی ایشاى فلَل هختلف ػال یش آب ٍ َّایی دسدس وـَس پٌْاٍس ایشاى تا هٌاعك اللیوی هتفاٍت ٍ ؿشایظ هتغ

دس هولىتی وِ دس . ّا ٍ ؿیَُ ّای هٌغمی ٍ هٌاػة خْت فشاّن ًوَدى ؿشایظ آػایؾ اًؼاى اتذاؿ ٍ اسائِ ًوَدُ اػت ساُ حل

 وٌین وِ هقواساى ػٌتی ایي هشص ٍلؼوت افؾن فالت هشوضی آى دس تیؾ اص ًیوی اص ػال لغشُ ای تاساى ًوی تاسد هـاّذُ هی

، ؿشایظ صیؼت ِ تذٍى اػتفادُ اص ٍػایل هىاًیىی، اكَل ٍ سٍؿْایی سا اتذاؿ ًوَدُ اًذ وَم تِ لحاػ تدشتِ چٌذ ّضاسػالِت

 .ّا سا دس هٌاعك هختلف آب ٍ َّایی تِ ؿشط آػایؾ اًؼاى تا حذ هوىي ًضدیه وشدُ اًذ هحیغی ػاختواى

، ّوگًَی آًْا ٍ هحیظ هؼىًَی تا فَاهل یشاى كذق هی وٌذػاختاسّای ػٌتی ایه اهش ولی وِ تمشیثا دس ساتغِ تا ولیِ 

 .داسد دسخَد سا پایذاس هقواسی فشكِ دس ًَیي هفاّین اص هقواسی تؼیاسی ایي دس سفتِ واس تِ اللیوی اػت وِ لَافذ

ؿشایظ ، ّن صیؼتی تا وتشیي ساّىاس دس حفؼ هٌاتـ اًشطی، خلَگیشی اص هحیظ صیؼتاهشٍصُ هقواسی پایذاس تِ فٌَاى هْ

عشاحی والثذی هقواسی اللین گشم ٍ خـه هلذاق تاسصی اص هقواسی پایذاس اػت چشاوِ . عثیقی ٍ اللیوی ؿٌاختِ ؿذُ اػت

یىی اص هـخق تشیي ًوَدّای تاثیش اللین تش فشم گیشی ٍ ؿىل گیشی تٌاّا ٍ ّوچٌیي خلَگیشی اص آلَدگی ٍ تخشیة هحیظ 

دس تحث هقواسی پایذاس ّش ػاختواى تایذ تا تؼتش ٍ  .ایي پٌِْ ٍػیـ هـاّذُ ًوَدصیؼت سا هیتَاى دس عشاحی ّای ٌّشهٌذاًِ 

ایي تقاهل هی تاؿذ وِ ػالْا  هحیظ پیشاهَى خَد تقاهل داؿتِ تاؿذ ٍ ًىتِ هْن چگًَگی تشلشاسی تذاتیش تىاس سفتِ تشای ایداد

 .اتـ عثیقی ٍ ّواٌّگی تا اللین تِ آى دػت یافتٌذ، گزؿتگاى ها تا هْاستی ٍیظُ دس صهیٌِ اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی ٍ هٌپیؾ

ایي همالِ تا دس ًؾش گشفتي هَاسد فَق دسكذد سػیذى تِ ؿٌاخت ولی اص اكَل عشاحی پایذاس حاون تش هقواسی ػٌتی ایشاى 

ًؾیش  وِ دس ساػتای ایي تشسػی تِ ػَاالتی .دس اللین گشم ٍ خـه تشای هقشفی ٍ تقوین آى دس هقواسی هقاكش ایشاى اػت

 :ػَاالت صیش پاػخ دادُ هیـَد 

 اللین چِ تاثیشی دس فشم گیشی ٍ خْت گیشی ؿْشّا ٍ تٌاّای اللین گشم ٍ خـه داؿتِ اػت؟ -

 حفاؽت اًشطی وِ اص اكَل هقواسی پایذاس اػت چگًَِ دس عشاحی خاًِ ّای ایي اللین اًدام هیـذُ اػت؟ -

 ؟ وشدُ اػتؿذُ وِ ؿشایظ آػایؾ اًؼاى سا تاهیي هیؿاخق ّای اللیوی تافث تَخَد آهذى چِ فٌاكش هقواسی  -

گـا ٍ هٌثـ الْام عشاحی ّا تاؿذ دس اتتذای همالِ تا تَخِ تِ هَاسد فَق ٍ تا ایي تفىش وِ تشسػی ایي هَاسد دس آیٌذُ ساُ

ٌاكش هقواسی آى ، هقواسی ػٌتی ایشاى دس آى اللین ٍ فد ٍ پغ اص هقشفی اللین گشم ٍ خـهؿَهثحث تَػقِ پایذاس هغشح هی

 .تِ عَس خاف تشسػی هی گشدد

 رٍش تحمیك 
، تشای تذػت آٍسدى ًتایح هغلَب ٍ اسائِ پاػخ تِ ػَاالت فَق هثتٌی تش سٍؽ وتاتخاًِ ای اػت ٍ تا سٍؽ ایي پظٍّؾ

 .سٍیىشدی تَكیفی تِ تشسػی هَاسد فَق هی پشداصد

  تَسعِ پبیذار ٍ هعوبری پبیذار
 اخالع دس وِ تقشیفی هْوتشیي. اػت الوللی تیي ػغح دس سایح ٍ تؼیاس هْن تحثْای اص یىی پایذاس، تَػقِ تحث اهشٍصُ،

 آیٌذُ، ًیاصًؼلْای افىٌذى هخاعشُ تذٍى سا تـش وًٌَی وِ ًیاصّای ای تَػقِ :اػت لشاس تذیي ؿذ، اسائِ تَػقِ پایذاس اص سیَ

، تایذ تشای ّوِ ٍ دس اگش تَػقِ فشآیٌذی هغلَب اػت. َدؿ تَخِ ًیض فشدا ًؼلْای ٍ هحیظ صیؼت تِ آى دس ٍ ػاختِ تشآٍسدُ

  [1].س تاؿذّواٌّگی تا عثیقت كَست گیشد تا پایذا

 ایي تِ سػیذى تشای خْاى وـَسّای توام ٍ ؿذُ ؿٌاختِ اخیش ّای ػال دس ساّىاس هْوتشیي فٌَاى تِ پایذاس هقواسی

 ػاختواى اص هٌفی هحیغی صیؼت سػاًذى حذالل تِ دًثال تِ ذاسپای هقواسی. تقاهلٌذ حال دس فٌاكشعثیقی اص اػتفادُ ٍ اهش

 هحیظ هقواسی یا پایذاس هقواسی اكغالح .اػت فضای تَػقِ ٍ اًشطی هَاد، اص اػتفادُ دس افتذال ٍ ٍسی تْشُ افضایؾ تا ّا

 [2]. هی ؿَد اعالق هلٌَفات ٍ اًؼاى عثیقت، ّوضیؼتی پیچیذُ هؼائل تِ حؼاع هقواسی تِ صیؼتی
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 : س ولی تقاسیف صیش سا اص هقواسی پایذاس هی تَاى هغشح وشد تغَ

 هی تشدى تحلیل اص ؿذى  تیؾ احیا تِ وِ فشآیٌذی .ؿذ خَاّذ هٌتح اص هىاى اػاػی ٍ دسًٍی هفَْم تِ پایذاس عشاحی

  1.اػت خْاى عثیقت ٍ اًؼاًی هحیظ تیي هٌاػة استثاعی ٌّش تشلشاسی ٍ فلن ٍالـ دس ٍ اًداهذ

 .داسد خْاى ٍ هٌغمِ تا تش ٍػیـ پٌِْ دس ٍ خَد پیشاهَى عثیقی هحیظ تا سا هغایشت ٍ ًاػاصگاسی ووتشیي ِو ػاختواًی

 تِ :اص فثاستٌذ اكَل ایي، هٌاتـ تاصدّی ٍ ػاصگاسی تَم اكَل هثٌای تش آى هتقْذاًِ هذیشیت ٍ ػاخت اًؼاى هحیظ خلك

 2هحیظ تش ؿٌاختی تَم ّایآػیة حذالل ٍ عثیقی هحیظ شایظؿ تْثَد ٍ استما ًاپزیش، تدذیذ هٌاتـ كشف سػاًذى حذالل

 :عثك تقاسیف فَق اكَلی وِ تایذ سفایت ؿَد وِ یه هقواسی پایذاس تلمی ؿَد تِ لشاس صیش اػت 

 حذالل تِ فؼیلی ّای ػَخت تِ آى ًیاص وِ ؿَد ػاختِ ٍ عشاحی ای گًَِ تِ تایذ ػاختواى ّش :اًشطی اص حفاؽت .1

 .تشػذ هوىي

 هحلی اًشطی هٌاتـ ٍ اللین اص اػتفادُ تِ لادس وِ ؿًَذ عشاحی ای گًَِ تِ تایذ ّا ػاختواى :اللین تا ّواٌّگی .2

 .تاؿٌذ

 حذالل تِ سا خذیذ هٌاتـ اص اػتفادُ وِ ؿَد عشاحی ای گًَِ تِ تایذ ػاختواى ّش  :خذیذ هٌاتـ اص اػتفادُ واّؾ .3

 .تیاٍسد تَخَد دیگش ّای اصُػ ایداد تشای هٌثقی هفیذ خَد، فوش پایاى دس ٍ تشػاًذ

  .اػت تشخَسداس صیادی اّویت اص ػاوٌاى خؼوی ٍ سٍحی ًیاصّای ؿذى تشآٍسدُ : ػاوٌاى ًیاصّای تشآٍسدى .4

 خَد اعشاف هحیظ تا ٍ گیشد لشاس خَد ػاختگاُ صهیي دس هالیوت تا تایذ ػاختواى ّش  :ػایت تِ ّواٌّگی .5

 .تاؿذ داؿتِ ػٌخیت

 ؿَد هی ػالن صیؼت هحیظ ؿذى ػاختِ تِ هٌدش وِ واهل پشٍػِ یه دس تایذ قواسیه اكَل تواهی : گشایی ول .6

 [3] .یاتذ تدؼن

 هعرفی اللین گرم ٍ خشک 

لشاس ایشاى ، فوذتا دس ًَاحی هشوضی ٍ ؿشلی اص هؼاحت وـَس ها هحؼَب هی ؿًَذ دؿتْای فالت وِ تخؾ فوذُ ای

 : ولی آى تِ لشاس صیش اػتخلَكیات  وِ. اللین ایي ًَاحی گشم ٍ خـه اػت. داسًذ

  .صهؼتاى دس خـه ٍ ػشد تاتؼتاى دس خـه ٍ گشم َّای ٍ آب .1

  اًذن تؼیاس تاسًذگی .2

  ون تؼیاس َّا سعَتت .3

  گیاّی ون تؼیاس پَؿؾ .4

  سٍص ٍ حشاست تیي ؿة دسخِ صیاد اختالف .5

 غثاس ٍ گشد تا تَام  ، تادّایوَیشی حاؿیِ ٍ وَیشی ًَاحی دس .6

                                                           
 - ٍى دس سیي

1
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 وـاٍسصی تشای آب ووثَد دلیل تِ ٍ اػت صیاد سٍص ٍ ؿة حشاست دسخِ اختالف دسیا اص دٍسی ٍ سعَتت ووثَد یلدل تِ

، وٌذ ؿي وَیش سا دس ػغح هٌاعك صیؼتی پخؾ هی ٍ هلشف ػاوٌیي، تقالٍُ تادّای ؿذیذ وَیشی وِ تا ؿذت خان ًیض ٍ

 . وٌذا خْت ػىًَت اًؼاى ایداد ًویهحیظ چٌذاى هغلَتی س

، ساُ حلْای هٌغمی تشای یه صًذگی تی ها دس اثش تدشتِ چٌذّضاس ػالِ، هقواسی ػٌتا تَخِ تِ هـىالت اللیوی فَق لیٍ

 [4]. دلپزیش دس ایي هٌاعك فشاّن ًوَدُ اػت 

 ببفت شْری 

وَد تِ خشات هیتَاى تیاى ً. ؿىل پزیشی تافت ؿْشی ٍ تغثیك ؿشایظ صًذگی تا فَاهل عثیقی گفتِ ؿذُ لاتل تَخِ اػت

وِ یىی اص دػتاٍسدّای تؼیاس هْن هقواسی ػٌتی ها دس فشاّن ًوَدى هحیظ هٌاػة صًذگی دس ایي هٌاعك خـه ٍ تی آب 

 :ولیات تافت ؿْشی تِ لشاس ریل اػت . اػت

 تافت ؿْشی ٍ سٍػتایی تؼیاس هتشاون  .1

 فضاّای ؿْشی واهال هحلَس .2

 وَچِ ّا تاسیه ٍ ًاهٌؾن ٍ تقضا پَؿیذُ تا عاق .3

 ا هتلل تْنػاختواًْ .4

 ًحَُ اػتمشاس هدوَفِ ّای صیؼتی تشاػاع خْت آفتاب ٍ تاد  .5

، ٍ ػاختواًْا دس هماتل فَاهل خَی ، حیاط ّا، هقاتش، افن اص فضاّای ؿْشیایي هٌاعك تغَس ولی تواهی فضاّای صیؼتی

 [5].خاف كَست هیگیشد اب تا توْیذاتخلَكا تاد ًاهغلَب واهال هحافؾت ؿذُ اًذ ٍ اػتفادُ اص تاد هغلَب ٍ تاتؾ آفت

 تِ آى حدن تِ ًؼثت ػاختواى خاسخی ػغَح عشیك تذیي ّؼتٌذ، فـشدُ ٍ هتشاون كَست تِ ّا پالى اللین ایي دس

 تافث ٍ سػاًذُ حذالل تِ سا تاتؼتاى ٍ صهؼتاى دس حشاستی تثادل هیضاى تٌاّا ٍ ّا پالى ٍفـشدگی تشاون .سػذ هی حذالل

 ؿذُ حفاؽت هحذٍدُ تِ سٍ ّا پٌدشُ ٍ تاصؿَ ػغَح تیـتشیي .ایداد ؿَد ػغح سٍی تش هوىي ػایِ تیـتشیي ؿَد _هی

 ؽشفیت تا هلشفی هلالح ًَؿ.اػت تیشٍى ػاختواى هحیظ فشػای عالت ٍ ػخت ؿشایظ تحت ووتش اػت،وِ هشوضی طحیا

  .اػت ؿشلی خٌَب تا خٌَب لشاسگیشی خْت ٍ سٍؿي سًگ ٍ صیاد حشاستی

 ّایی هْاست تِ تؼتگی اًؼاى آػایؾ اللیوی تیاى ؿذُ دس ؿشایظ وَیشی ایي هٌاعك، تاهیيتا ٍخَد فَاهل عثیقی ٍ 

 اص ًاحیِ دس ایي اللیوی آػایؾ .آٍسد ٍخَد تِ اللیوی ٍ ؿشایظ اوَلَطیه هحیظ تا هٌغثك فضاّایی ٍ تٌاّا تتَاًذ وِ داؿتِ

  .خَسؿیذ تاتؾ واّؾ تاثیش ٍ آب یشیتآب،هذ اص تاد،اػتفادُ ٍ ػایِ اص اػتفادُ:اػت ؿذُ هی فشاّن عشیك ػِ

 ریل ؿشح تِ سا آػایؾ تِ دػتیاتی خْت سا ایشاى ٍخـه گشم اللین ؿْشػاصی تش حاون اكَل تَاى هی اػاع، ایي تش

 :ًوَد تشسػی

 جْت گیری  .1

 _اًیوشه ٍ (خٌَب ؿشلی  -غشتی ؿوال)، اكفْاًی (خٌَب غشتی  –ؿشلی  ؿوال) ساػتِ  سٍى ػِ ایشاى ػٌتی تٌاّای دس

 چَى هشوضی ؿْشّای ساػتِ ؿاهل سٍى. دادًذ هی ى ًـا اللین ّش دس سا اػتمشاس ػاختواى خْت تْتشیي ( غشتی – ؿشلی) 

 سٍى ًْایت دس ٍ ... ٍ ؿیشاص اػتخش، ؿْشّای اكفْاى، ؿاهل اكفْاًی سٍى ایشاى، غشتی ؿوال تثشیض دس ٍ خْشم یضد، تْشاى،

 .ؿذُ اًذ هی ... ٍ خَی غشتی، آرستایداى ْشّایؿ ّوذاى، وشهاى، ؿْشّای وشهاًی ؿاهل
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 خْت دس اػتمشاس ٍضقیت ًؾش اص وَیشی تافتْای. دسهٌاعك وَیشی اٍلیي اكل دس ػاخت ؿْشّا ٍ تٌاّا خْت گیشی اػت

 تا آٍسدُ اػت ٍخَد تِ سا ؿشایغی اللیوی لحاػ اص گیشی ایي خْت  (. هضاحن تاد ٍخَد كَست دس هگش)  داسًذ لثلِ لشاس

 . سا تیاتٌذ خَیؾ خایگاُ صیؼتی فضاّای عشاحی دس عَس هٌغمی تِ صهؼتاًی ّای اتاق ٍ تاتؼتاًی اّایفض

 تْیٌِ اػتفادُ ٍ اًؼاًی آػایؾ تاهیي خْت دس اوَلَطیىی، ّای هحذٍدیت تِ تاتَخِ ػاختواًْا ٍ ؿْشّا  گیشی خْت

 [6] .تاؿذ هی ػاصگاس پایذاسی هقیاسّای تا سٍ یيا اص ٍ تَدُ( خَسؿیذ تاتؾ ٍ ٍصؽ تاد) پزیش تدذیذ اًشطی هٌاتـ اص

  ببفت هتراکن  .1

ش هحلَس دس ایي هٌاعك اكَال ّیچ فضای ؿْشی غی .فـشدُ ٍ اتٌیِ هتلل تِ ّن ّؼتٌذ تافت ؿْشی دس ایي ًَاحی تِ ّن

 هتشاون تِ تافت گیشی ؿىل .، صیشا هحافؾت اص فضای غیش هحلَس دس هماتل ؿشایظ ًاهؼافذ اللیوی هوىي ًیؼتٍخَد ًذاسد

 دس اكل دٍهیي هؼىًَی، تافت داخل تِ ًاهَفك تادّای ٍ صهؼتاى ٍ تاتؼتاى ؿذیذ ػشهای ٍ گشها ًفَر اص خلَگیشی هٌؾَس

 ػایِ ایداد ٍیظُ تِ ٍ تاتؼتاى آفتاب تٌذ تاتؾ تا تواع ػغح واّؾ خْت تاؿذ وِ دس هی ایي ًَاحی دس پایذاسی تِ تَخِ

 .اػت گشفتِ ؿىل

 سرپَشیذُ ٍ یکارگبً هعببر .2
ٍخَد دیَاسّای تلٌذ دس وٌاس هقاتش دس . وَچِ ّا تاسیه ٍ تا دیَاسّای ًؼثتا تلٌذ ٍ دس هؼیش یه خظ ؿىؼتِ اهتذاد داسًذ

 .ایداد ػایِ دس هماتل تاتؾ آفتاب ٍ ّوچٌیي حفاؽت هقاتش دس هماتل تادّای وَیشی تاثیش تِ ػضایی داسًذ

 ببال رارتیح ظرفیت بب هصبلح از استفبدُ.  4    
 ػٌتی هقواسی دس واسسفتِ تِ اللیوی ّای تشفٌذ اص اللین تِ تَخِ تا حشاستی هٌاػة ؽشفیت تا آٍسد تَم هلالح اص اػتفادُ

 دس. اػت خَتی ًوایاى تِ آخش ٍ خـت ػاخت ٍ خان اص تا اػتفادُ وَیشی ٍ هشوضی هٌاعك دس اهش ایي تاسص ًوًَِ. اػت ایشاى

 تش فالٍُ آى هـتمات ٍ گل.اػت تَدُ تیاتاى ػخت هحیظ تا اًغثاق ّای ؿیَُ اص گلی ٍ تخـ هؼاوي ػاخت اللین ایي

 ػاختواى سٍ ایي اص ٍ ًوایٌذ هی هٌقىغ سا خَسؿیذ اًشطی اص صیادی همذاس سٍؿي سًگ تَدى داسا دلیل تاال،تِ حشاستی ؽشفیت

 [6] .داسد هی ًگِ گشم ٍ دس صهؼتاى تاتؼتاى،ػشد دس سا ّا

 درًٍگرایی . 5     
 ؿَد ًوی دیذُ گل خـت ٍ خض چیضی خن ٍ پشپیچ گزسّای دس ٍ آى ًوای تیشٍى دس وِ ًؾش ایي اص سا ایشاًی هقواسی

 تیشٍى ؿْشی تا فضاّای داخل ی دسًٍگشا فضاّا دس خاًِ ّای .ًاهیذُ اًذ دسًٍگشا داسد، پشواسی صیثایی اص دًیایی داخل دس ٍلی

 ػشپَؿیذُ كفِ ّای یا ٍ حیاط هشوضی هاًٌذ فٌلشی سا خاًِ هختلف فضاّای. ذاسًذهؼتمیوی ً تلشی خَد استثاط

 .ؿًَذ فٌاكش تاص ایي عشف تِ صؿَّا تا ٍ ّا سٍصى وِ ًحَی اػت تِ وشدُ ػاصهاًذّی

 حیبط هرکسی ٍ استفبدُ از آة ٍ گیبُ .   6 
 ؿْشّای ػاخت اكَل دیگش اص هؼىًَی ٍاحذ ّش تشای هغثَؿ ٍ خٌه َّای تاهیي هٌؾَس تِ هشوضی ّای حیاط ایداد

 حیاط اص. تاؿذ هی پزیش اهىاى ّا حیاط ایي داخل اص فـشدُ تْن ّای خاًِ تٌفغ .آیذ ؿواسهی تِ ایشاى خـه ٍ گشم اللین

   :اص فثاستٌذ وِ اػت ؿذُ اػتفادُ ؿىلْای هختلف تِ ایشاًی خاًِ ّای دس

 توله   حشین ًـاًِ فٌَاى تِ -

 خاًِ فٌلش چٌذ دٌّذُ ٍحذت -

 ًـاط تا ٍ ػشػثض هحیغی ایداد تشای -

 هٌاػة  تادّای گزس خشیاى تشای هلٌَفی َّاوؾ یه اى فٌَ تِ -

 خاًِ داخل هختلف تمؼین فضاّای ٍ ػاصهاًذّی خْت دس هْن فٌلشی -

 ّا ٍ فلش تشای ًـیوٌگاّی ٍ كفِ ٍ الس تا چَى اص فضاّایی اػتفادُ ٍ آب تا حَم خشم ٍ ػشػثض فضای یه ایداد

ّوچٌیي اػتفادُ ٌّشهٌذاًِ اص آب ٍ  .دس ایي هٌاعك اػت حیاط هَاسد اػتفادُ دیگش اص وَیشی ٍ گشم هٌاعك تفتذیذُ غشٍب
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 تِ خَسؿیذ، تاتؾ خزب اثش دس حشاست دسخِ آٍسدى ٍ پاییي َّا ٍ آب تقذیل تافث تقذیل گیاُ دس حیاط هشوضی تٌاّا تافث

  حذاوثش

 تشای تدذیذًاپزیش اًشطی هلشف هٌاتـ دس خَیی كشفِ صهیي ٍ تَػظ گشها قىاعاً اص اًذاصی،واػتي سعَتت،ػایِ سػاًذى

 [7] .گشدد هی اًؼاى حشاستی آػایؾ ایداد

 تَْیِ طبیعی ٍ سبخت ببدگیر . 7
 هغثَؿ، تَْیِ دػتگاُ ایي. اػت وَیشی گشم هٌاصل داخل دس خٌه فضای ایداد تشای ایشاًی اتذافی سٍؽ یه تادگیش،

 تِ هغثَؿ َّای خشیاى اًتمال تا تادگیشّا .اػت وشدُ تحول لاتل سا ایشاى هشدم صًذگی فضای دٍس، ٍصگاساىاص س دساصی ػالیاى

 تاد ّذایت ٍ هىؾ حمیمت دس تادگیش واس. هی دٌّذ اًدام سا تَْیِ فشآیٌذ تیشٍى، تِ آلَدُ ٍ گشم َّای ساًذى ٍ ّا اتاق داخل

 آلَدُ ٍ گشم َّای هىؾ ًیض ٍ آى تَْیِ ٍ هحیظ وشدى خٌه ٍ َّا َساىو ایداد تشای خاًِ ًـیي لؼوت تاتؼتاى تِ هٌاػة

 [8] .تاؿذ هی تیشٍى تِ آى ّذایت ٍ دسٍى

 
 

 

 تادگیش واس عشص:  1 ؿواسُ فىغ

 ( 1382 ،لثادیاى) 

 

  حَضخبًِ.  8

 تلاٍیشی اعاًقى ٍ سعَتت خٌىی، ّوچَى ّایی ٍیظگی خاًِ گٌثذ صیش دس حَم یه اػتمشاس عشیك اص ایشاًی خاًِ دس

 سٍی اص تاد فثَس ٍ سػذ فضا هی ایي تِ تادگیشّا اهتذاد هقوَالً. گَیٌذ هی حَضخاًِ فضا هدوَفِ ایي هی وٌذ،تِ ایداد هتٌَؿ

 [9] .هی آٍسد تَخَد فضا ایي لغیف دس َّایی حَم، آب
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 (1371، افـاس) گشهؼیشی هٌاعك دس هَخَد ّای حَضخاًِ اص ًوایی:  2فىغ ؿواسُ 

اًخاًِ تاك دٍلت آتاد دس یضد هشتَط تِ اٍاخش دٍسُ افـاس ٍ اٍایل صًذیِ؛ اعاق صیش حَضخاًِ فواست هثوي، ّـتی یا دیَ

تادگیش دس یىی اص اعاق ّای دٍس ایي حَم خاًِ لشاس داسد؛ تا تؼتي دس آى اعاق خلَی تاد سا هی گشفتِ اًذ ٍ تا تاص یا تؼتِ 

 [9] .صیش خَد تادگیش ّن حَضی لشاس داسدًوَدى ػایش دس ّا تاد سا تِ اعالی وِ هذ ًؾش تَدُ هی سػاًذُ اًذ؛ 
 

 طبق ٍ گٌبذ  .9

خْت پَؿؾ ػمف اص خـت ٍ آخش اػتفادُ هی ؿذُ وِ تِ كَست عاق یا گٌثذ  ،ِ دلیل ووثَد چَب دس هٌاعك وَیشیت

 اص خولِ خلَكیات اللیوی ایي فٌاكش ایي اػت وِ چَى استفاؿ اتاق اص وف تا صیش عاق صیاد هی تاؿذ هی .اخشا هی ؿذُ اػت

 .ؿَد ن گٌثذ اهىاى پزیش هیتَاى یه تَْیِ عثیقی فوَدی دس اتاق تَخَد آٍسد وِ تا تقثیِ چٌذ دسیچِ دس اعشاف یا ًَ

 

 

 ( 1382 ،لثادیاى)  .تشسػی اللیوی عاق لَػی ٍ گٌثذ دس اللین گشم ٍ خـه دس هؼدذ خاهـ یضد تا گٌثذی دٍ پَػتِ:  3فىغ ؿواسُ 
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 ًوًَِ هَردی یسد 

ای والثذی ًاؿی ؿْش یضد دس اللین گشم ٍ خـه ، اص ًوًَِ ؿْشّای پایذاس دًیاػت وِ تافت تاسیخی آى ، فلی سغن آػیثْ

 .اص تفىش هذسًیؼن تِ دلیل غٌای ؿْشػاصی ٍ هقواسی هتٌاػة تا اللین ، واسآهذی ٍ ػشصًذگی خَد سا حفؼ ًوَدُ اػت

 هَلعیت جغرافیبیی ٍ طبیعی 

ویلَهتش هشتـ اٍلیي ؿْش خـت خام ٍ  2397یضد تا ٍػقت . ؿْش یضد هشوض اػتاى یضد دس لؼوت هشوضی ایشاى لشاس داسد

دس تشگیشًذُ ًا  فالت ایشاىلشاس گشفتي دس تخؾ هشوضی . تِ ؿْش تادگیشّا هقشٍف اػت وِ.ْش تاسیخی خْاى اػتدٍهیي ؿ

ؿذیذ، دٍس تَدى اص دسیا، ًضدیىی  تثخیشتاسؽ اًذن ّوشاُ تا . هشوضی ایشاى ًیض اػت فالتهٌاػة تشیي فَاهل عثیقی چیشُ تش 

پٌْاٍس ًوه، سعَتت ًؼثی ون ّوشاُ تا گشهای تؼیاس، اص فَاهلی ّؼتٌذ، وِ یضد سا تِ گًَِ یىی اص خـه تشیي  تا وَیش خـه ٍ

ٍلی ایي هَلقیت خغشافیایی ٍ اللیوی خاف ّوشاُ تا َّؿوٌذی گزؿتگاى ایي ػشصهیي دس تْشُ . هٌاعك ایشاى دس آٍسدُ اػت

 .دگیشی اص اًشطی ّای عثیقی هقواسی تی ًؾیشی پذیذ آٍس

 

 

 ( 1382 ،لثادیاى)  یضد ؿْش ػٌتیٍ هلالح  تافت فـشدگی ًوایؾ:  4فىغ ؿواسُ 

 

 اصَل طراحی 

 گیری  جْت

 تشآى فوَد ساػتای ٍ ؿشلی خٌَب غشتی ؿوال ساػتای دس ّا تلَن تیـتش وـیذگی -

 دیگش غالة تاؿذ،تخؾ غشتی خٌَب ؿشلی ؿوال ساػتای اهتذاد دس ّا تلَن دٌّذُ تـىیل لغقات غالة وـیذگی-

 ساػتا ایي شت فوَد

 )غشتی ؿوال ٍ غشب(غالة تادّای تِ ًؼثت دسخِ 15 صاٍیِ داسای ّا خیاتاى -

 سرپَشیذُ ٍ ارگبًیک هتراکن ٍ هعببر ببفت

ّوچٌیي . ٍیظگی ّای تافت یضد حفاؽت تواهی هقاتش، حیاط ّا ٍ ػاختواى ّا دس تشاتش فَاهل خَی ٍ تِ خلَف تاد اػت

تافت دس ایي فضاّا، تِ ّن  .ادگیش ٍ َّس ًَسّا تِ تْتشیي ؿىل هوىي اػتفادُ هی ؿَداص تاد ٍ آفتاب تا سٍؽ ّایی چَى ت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1


International Conference on Civil Engineering 
Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 

فـشدُ ٍ هتلل اػت ٍ وَچِ ّا تاسیه ٍ ًؼثتاً عَالًی ٍ دس هؼیش یه خظ ؿىؼتِ اًذ، وَچِ ّا گاُ هؼمف ٍ یا داسای ػاتاط 

ی وٌٌذ ٍ فاتشیي سا اص گضًذ آفتاب دس اهاى ًگِ وَچِ ّای ون فشم تا دیَاسّای تلٌذ دس وٌاس وَچِ ّا ایداد ػایِ ه. ّؼتٌذ

 . هی داسًذ

ّوچٌیي تِ دلیل پیچ دس پیچ تَدى ایي وَچِ ّا، تاد دس آًْا ؿىؼتِ هی ؿَد ٍ فاتشاى اص گضًذ تادّای هَػوی آصاس 

 .ووتشی هی تیٌٌذ

 

 

ًاهؼافذ عثیقی دس ایي فىغ تِ خَتی  حفاؽت اص فضا ّای هؼىًَی ػٌتی دس هماتل ؿشایظ. فىغ َّایی ؿْش یضد :  5فىغ ؿواسُ 

خولِ توْیذات اللیوی دس ایي ؿْش وَیشی هی تاؿذ؛ لؼوتی اص تلَیش  هـخق اػت؛ تافت هتشاون، فضا ّای هحلَس ٍ حیاط هشوضی اص

 ( 1382 ،لثادیاى)  .تشای ًوایؾ خاًِ ّای حیاط هشوضی، دسؿت ًوایی ؿذُ اػت

 

 

 ( 1382 ،لثادیاى)  .لذیوی فْاداى دس ؿْش یضد؛ تِ ایي ًَؿ وَچِ ّا ػاتاط گفتِ هی ؿَدیىی اص وَچِ ّای هحلِ :  6فىغ ؿواسُ 
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 ببال حرارتی ظرفیت بب هصبلح از استفبدُ

. اص دیگش خلَكیات تٌاّای تَهی یضد، اػتفادُ اص هلالح تا ؽشفیت حشاستی تاال ٍ تِ واسگیشی دیَاسُ ّای ضخین اػت

تخـی اص ػاختواى دس . یذواسی پَؿاًذُ هی ؿًَذ تا اثش تاتؾ آفتاب تش آًْا واّؾ یاتذػغَح خاسخی تٌاّا ًیض اغلة تا ػف

داخل صهیي لشاس هی گیشد تا تثادل حشاست تیي داخل ٍ خاسج تٌا واّؾ یاتذ ٍ ًَػاى دسخِ حشاست ووتش ؿَد، لزا وف خاًِ 

 سًگ دلیل تِ آى هـتمات ٍ ل،واّگلگِ اص ّوچٌیي اػتفادُ .ووی اص حیاط پاییي تش اػت ٍ ػمف ّا ووی تلٌذتش ؿذُ اًذ

 .داسد تغاتك یضد خـه َّای ٍ آب گشداًذ  تا هی تاص سا تاتـی گشهای وِ آى سٍؿي

 درًٍگرایی ٍ حیبط هرکسی

اكلی  فضاّای ػاهاًذّی. ًوًَِ تاسص دسًٍگشایی دس ایي هٌغمِ ٍخَد خاًِ ّایی هَػَم تِ خاًِ ّای چْاس فلل هی تاؿذ

-ّا تٌاتش فلَل هقیي ػال هَسد اػتفادُ لشاس هیاتالْای اعشاف حیاط ایي ػاختواى .هشوضی اًدام هیـَد اطحی پیشاهَى خاًِ

ٍ فضاّایی  لؼوت تاتؼتاى ًـیي. تشایي اػاع فضاّای خاًِ تِ تخؾ تاتؼتاى ًـیي ٍ صهؼتاى ًـیي تمؼین ؿذُ اػت .گیشًذ

لؼوت صهؼتاى ًـیي فضاّایی هثل عْشاًی، ػِ دسی، پٌح  .ل هی ؿَدَضخاًِ، پایاب ٍ عثٌی سا ؿاهحهثل صیشصهیي، تاالس، 

تخؾ تاتؼتاى ًـیي خاًِ دس خثِْ ؿشلی ٍ فضاّای صهؼتاًی دس خثِْ هماتل ٍ . دسی، تاالخاًِ ٍ وشػی خاًِ سا ؿاهل هی ؿَد

 فشم .دیف تٌذی هی ؿًَذهقوَالً دس خثِْ ؿشلی تِ دلیل تاتؾ ًَس غشب، عالْا ٍ ایَاى ّای وَچه س. غشتی ػاختِ ؿذُ اًذ

 تاغچِ گَدال اعشاف صهیي صیش ّای اتاق گشفتي لشاس.اػت هؼغح هَاسد تشخی دس ٍ تاغچِ گَدال كَست تِ هقوَال ّا حیاط

 .گشفت تْشُ كحیح ؿیَُ تِ َّا خشیاى اص وِ ؿَد هی صهیي صیش دس خٌىی ایداد فضاّای تافث

 

 

 حیاط هشوضی ٍ گَدال تاغچِ : 7  ؿواسُ فىغ

(www.shahrenaein.com) 

 

 گیبُ ٍ آة از ٌّرهٌذاًِ استفبدُ
، وٌذ ٍ فالٍُ تش ایداد ػایِآب ٍ گیاّاى دس فضای ؿْشی ٍ دس حیاط  خاًِ ّا، ووثَد سعَتت َّا سا خثشاى هی ٍخَد

 .لغافت َّا سا ًیض افضایؾ هیذّذ

  تاص فضای ٍ هؼىي ثاتت اخضا اص تاغچِ ٍ آب حَم -

 .داسد فشاٍاًی تادّای وِ غشب خٌَب ٍ ؿشق ؿوال خْت دس گیاّی پَؿؾ اص اػتفادُ  -
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 یضد  –خاًِ السی ّا  : 8 ؿواسُ فىغ

(visitworld.blogsky.com) 

 تَْیِ طبیعی ٍ سبخت ببدگیر

فولىشد تادگیش تِ ایي كَست اػت وِ تاد هغلَب سا هی گیشد ٍ آى سا تِ . فٌلش هْن دسخاًِ ّای ػٌتی یضد تادگیش اػت

اخل اتاق ّای اكلی تٌا، آب اًثاس ٍ یا ػشداب ّذایت هی وٌذ ٍ تِ ایي تشتیة تاد هغلَب ٍاسد تخؾ ّای هختلف تٌا ؿذُ ٍ د

دس ؿْش یضد تواهی تادگیشّا هشتفـ ٍ چْاس عشفِ یا ّـت عشفِ ّؼتٌذ، صیشا ؿْش یضد، تیي  .تافث تَْیِ ٍ خٌىی آى هی ؿَد

تادگیشّای چْاس ٍ . ی ووتش خشیاى داسًذ ٍ هی تَاى تادگیشّای هشتفـ چٌذ عشفِ ػاختدٍ سؿتِ وَُ لشاس گشفتِ ٍ تادّای وَیش

 .ّـت عشفِ داسای استفاؿ تیـتشی ّؼتٌذ

 ایَاى هثل تاص ًیوِ فضاّای اص ، اػتفادُؿة دس َّا داؿتي خشیاى تشای هحالت هیاى دس تاص فضای اص ّوچٌیي اػتفادُ

فول تِ فٌَاى ساّىاسّای عشاحی  فیلتش ٍ حایل فضاّای فٌَاى تِ خٌَتی ّای اعتش ، عشاحیػاتاط پَؿؾ تا ّا ؿشیاى ٍ ّا

 [8] .تشای داؿتي تَْیِ عثیقی دس ایي ؿْش دیذُ هیـَد

 

 

 ٍ ایَاى وف تاالس، وف تادگیش، صیش تِ هخضى اص آب خشیاى ؿثىِ تِ یضد؛ دس آتاد دٍلت تاك ایَاى ٍ تاالس تادگیش، همغـ:  9 ؿواسُ فىغ

 ( 1382 ،لثادیاى)  . وٌیذ تَخِ تاك هحَعِ ًْایتاً

 



International Conference on Civil Engineering 
Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 

 ًتیجِ گیری 

هقواسی پایذاس تِ فٌَاى هْوتشیي ساّىاس ؿٌاختِ ؿذُ دس ػالْای اخیش تشای توام وـَسّای دس پی كشفِ خَیی دس هلشف 

قواسی ٍ ؿْشػاصی ّن صیؼتی تا ؿشایظ اللیوی تِ یىی اص تذاتیش هْن دس هٍ اًشطی ّای تدذیذًاپزیش ٍ خلَگیشی اص آلَدگی َّا 

 هثذل ؿذُ دس حالی وِ گزؿتِ ایشاى ٍ هقواسی ػٌتی آى ًوًَِ تاسصی اص هقواسی پایذاس اػت

هقواسی غٌی ٍ پشتاسی وِ تقذ اص  .ایي همالِ دس پی تاصگَ وشدى اسصؿْای هقواسی ػٌتی ایشاى ٍ یادآٍسی آًْا ؿىل گشفت

توام ًیاصّای خَد سا ًؼثت تِ هحیظ ٍ . ذالی اص هقواسی پایذاس اػتچشا وِ هل. ػالیاى دساص ٌَّص ّن حشفی تشای گفتي داسد

 .ؿشایظ اللیوی ٍ اًشطی دس خَد تاهیي هیىٌذ تذٍى ایٌىِ تلشفی دس هحیظ داؿتِ تاؿذ یا تافث آلَدگی آى ؿَد

ستشد داؿتِ تاؿذ ًتَاًذ دس هقواسی اهشٍص وا الگَّا ٍ اكَل هقشفی ؿذُ تشای ساّىاسّای اللیوی دس ایي هٌاعك ؿایذ فیٌاً

چشا وِ تاصگـت تِ ؿیَُ ّای ػاختواًی گزؿتِ خَاتگَی ؿشایظ صًذگی اهشٍص ها ًخَاّذ تَد ٍلی تحمیك دس ایي صهیٌِ 

سػذ چشاوِ  تا فْن ساّىاسّای عشاحی اللیوی ٍ اػتخشاج اسصؿْای حاون تش آًْا وِ ًیاصّای دٍساى خَد سا  ضشٍسی تِ ًؾش هی

چَى آى تخَتی واس  تتَاى تگًَِ ای اص هقواسی دػت یافت وِ دس اهتذاد هقواسی گزؿتِ اػت ٍ ّنگفتِ ؿایذ تخَتی پاػخ هی

 .وٌذهی
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 هٌاتـ

صًذیِ هْذی ، پشٍسدی ًظاد ػویشا ، تَػقِ پایذاس ٍ هفاّین آى دس هقواسی هؼىًَی ایشاى ، هدلِ هؼىي ٍ هحیظ سٍػتا ،  -[1] 

 .1389تاتؼتاى 

، تشسػی ًمؾ اػتفادُ اص آب ٍ حیاط دس پایذاسی هقواسی ػٌتی 1392ػلغاى صادُ، حؼیي ٍ ػادات صادُ، گلٌاص،  -[2]

 .ایشاى، ّوایؾ هقواسی ٍ تَػقِ پایذاس، اسدیثْـت هاُ، تَواى

ٍ  ، ًمؾ فٌلش آب دس پایذاسی هقواسی اللین گشم1392صادُ اػوافیل،ًَؿیي ٍ تشاتی لٌگشی، هشخاى،  -[3]

 .، ّوایؾ هقواسی ٍ تَػقِ پایذاس، اسدیثْـت هاُ، تَواى(پظٍّؾ هَسدی خاًِ ّای تافت لذیوی وشهاى)خـه

 .1382 تْشاى، داًـگاُ اًتـاسات 123ف، ایشاى ػٌتی اتٌیِ اللیوی تشسػی ٍحیذ ؛ لثادیاى، -[4]

 .1382 تْشاى، ُداًـگا اًتـاسات 126،ف ایشاى ػٌتی اتٌیِ اللیوی تشسػی ٍحیذ ؛ لثادیاى، -[5]

 .1387 داًؾ، ػشٍؽ اًتـاسات دسًٍگشا، ؿٌاػی گًَِ ایشاًی. هؼىًَی هقواسی تا آؿٌایی غالهحؼیي؛ هقواسیاى، -[6]

پشیؼا ، فذوی الِْ ػادات ، اسائِ ساّىاسّای عشاحی پایذاس دس اللین گشم ٍ خـه ، ّوایؾ هقواسی ٍ ؿْشػاصی ٍ  سٍؿٌی -[7]

 .1392تَػقِ پایذاس ، دیواُ 

ایشاى ، ّوایؾ هقواسی ٍ ؿْشػاصی ٍ تَػقِ پایذاس  تَهی هقواسی دس اللیوی فٌاكش اص ٍسی هْشی هٌا ، صًذی فشاًه ، تْشُ -[8]

 . 1392،دیواُ 

 1371، اًتـاسات فشٌّگ ایشاى صهیي یضدًاهِ، ؛ایشج  ،افـاس -[9]

 


