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 وقش َای مختلف چًب در سازٌ خاوٍ َای سىتی گیالن

 يجایگاٌ آوُا در معماری معاصر

 

 
 رضًاوٍ حافظی فروًیسىذٌ 

 ،  داًـزَی واسؿٌاػی اسؿذ هقواسی ، داًـگاُ فلن ٍ ٌّش یضد

 

 

 

 چکیذٌ 
ّوِ ٍ ّوِ هتاحش اص  دس ػشصهیي گیالى خاػتگاُ ّش چیض دس عثیقت اػت ، اص خلك ٍ خَی هشدم تا هقواسی ایي هٌغمِ     

عثیقت اػت ٍ كشیح ٍ تی سیاػت . هقواسی گیالى تخـی اص عثیقت تَدُ گَیی اص دل عثیقت ػش تشآٍسدُ اػت . تِ واس تشدى 

 هلالحی وِ اص عثیقت گشفتِ هی ؿَد ٍ پایذاس اػت هَرة احؼاع ّواٌّگی ٍ ّاسهًَی تا عثیقت اػت . 

ص چَب دس خاًِ ّای ػٌتی آى ؿذُ اػت ، چَب اص رولِ هلالح فشاٍاى ٍ پایذاس دس ایي اللین ایي اػتاى هٌزش تِ اػتفادُ ا     

ًاحیِ تَدُ ٍ دس تشاتش سعَتت هماٍهت تاالیی داسد ؛ ایي فٌلش پشواستشد اص لحاػ هماٍهت وــی ٍ خوـی ًیض ایذُ آل هی تاؿذ 

 هلالح سایذ اػت . ؛ تِ عَسی وِ ٌَّص ّن دس تؼیاسی اص ػمف ّای ؿیة داس اػتفادُ اص ایي 

ایي اػتاى تِ ػِ لؼوت رلگِ غشب ، هشوضی ٍ ؿشق تمؼین هی ؿَد وِ ّش وذام هقواسی خاف خَد سا داسًذ . دس ایي      

همالِ ضوي هشٍس هختلش دستاسُ خلَكیات هقواسی ایي ًَاحی تِ ًَؿ هلالح ٍ تاویذ تش ًمؾ ّای هْن چَب دس رای رای 

تا تا دس وٌاس ّن لشاس دادى ًمؾ ّای ػاصُ ای تِ همایؼِ آًْا پشداخت ٍ ایذُ آل تشیي ّا سا هختلف خاًِ ّای ػٌتی پشداختِ 

 تشگضیذ ؛ دس ًْایت تِ ػاصُ ّایی واسآهذ ٍ هَسد تاییذ سػیذ وِ دس هقواسی اهشٍص ًیض لاتل اػتفادُ ٍ احش گزاس تاؿٌذ .

هیذاًی اػت ٍ سٍیىشدی تَكیفی داسد ، تشای سػیذى تِ سٍؽ ایي پظٍّؾ هثتٌی تش هغالقات وتاتخاًِ ای ٍ تحمیمات       

ًتیزِ ًْایی تقذادی اص خاًِ ّای ػٌتی گیالى دس راگِ ّای هختلف تشسػی ؿذُ اػت تا تِ ًمؾ ّای هختلف چَب دس ػاصُ 

 پی تشدُ ٍ تتَاى الگَّای ػاصُ ای هٌاػة سا تِ هقواسی هقاكش هقشفی وشد . 

 

 ، خاًِ ّای ػٌتی ، هلالح پایذاس ، هقواسی هقاكش  ػاصُ ّای چَتیياشٌ َای کلیذی : 
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 مقذمٍ  

 ظاٍد گشفتِ اػت ، ایي سًٍذ دگشگًَی ّای صیادی سا تِ تْاًِ تْثَد ؿشایدس اٍاػظ لشى گزؿتِ دس رْاى سًٍذ ًَگشایی     

ٌگی ، التلادی ٍ ارتوافی هـاّذُ تش پیىشُ فشّ هؼتمیواصًذگی دس وـَس ها تِ ّوشاُ داؿتِ اػت تِ عَسی وِ ایي تاحیشات سا 

 ِداؿتِ اػت . ایي فشاهَؿی گزؿتِ دس هقواسی ًیض تًیض دس پی فشاهَؿی ٍ تخشیة فشٌّگ گزؿتِ سا هی وٌین ٍ ًتایزی هاًٌذ 

تی تا عثیقت تَدُ اػت ؛ اوٌَى دس ؼ، هقواسی وِ دس گزؿتِ ّذفؾ فشاّن وشدى ًیاصّای اًؼاى ٍ ّوضیچـن هی خَسد 

هقواسی ػٌتی ٍ تَهی ٍرَد ًذاسد ٍ سٍؽ ٍ تا ٍسٍد هقواسی هذسى دیگش سًگ ٍ تَیی اص  1369صلضلِ هْیة ػال گیالى پغ اص 

 ای ػاخت گزؿتِ اص تیي سفتِ اػت .ّا ٍ تىٌیه ّ

هٌاتـ عثیقی هَرَد  ٍ ، ٍصؽ تادّا ، سعَتت تاال ، فَاهل آب ٍ َّایی ّوچَى تاساى هذاٍم هقواسی گیالى ؿىل گیشیدس      

تخؾ تمؼین  چٌذایي ؿشایظ تافج ؿذُ تا ایي ًاحیِ اص ًؾش رغشافیایی ٍ ًَؿ هقواسی تِ ،  داسد سا دػتشع ًمؾ اػاػی دس

ایي ًاحیِ داسای هقواسی ٍیظُ ای   َّای هقواسی هختق تِ خَد ّؼتٌذ ؛گشدد ؛ ّش وذام اص ایي ًَاحی داسای خلَكیات ٍ الگ

. الصم تِ روش اػت یىی اص فٌاكش ٍ حَادث عثیقی آى سا هماٍم ػاختِ اػت  اػت وِ سٍؽ ٍ فٌَى ػاخت آى دس تشاتش صلضلِ

اكلی وِ دس اػىلت خاًِ ّای ػٌتی گیالى ٍ تشخی رضئیات دیگش تِ واس سفتِ ، چَب اػت . فلت اًتخاب آى تِ فٌَاى هلالح 

                                              ٌیي ّوؼاصی تا اللین هشعَب اػت . ّوچ ٍتحول تٌؾ ّای فـاسی ٍ وــی ، اكلی ػاصُ تٌا 

ًَؿتِ حاضش دس كذد تشسػی ػاختاس خاًِ ّای ػٌتی ٍ ػاصُ ّای پشواستشد آًْا اػت تا تا سػیذى تِ دالیل ؿىل گیشی ایي 

اػت دس رْت تْشُ گیشی اص اعالفات اػتاد واساى گاهی احشات هخثت آًْا سا دس هقواسی ایي هٌغمِ احثات وٌذ . فٌاكش تتَاًذ 

 دس ایي ًَاحی .  گـَدُ ؿذى دسٍاصُ ّای رذیذ دس تىٌیه ّای ػاختواى ػاصی

ِ آًْا هی تَاى گاهی وَتاُ تشای ؿٌاخت ػاصُ ّای چَتی ٍ فلن ؼهقواسی دٍ رلگِ اص ًاحیِ گیالى ٍ همایاتتذا تا تشسػی       

هی ؿَد تا ساُ حل ّای ػادُ ٍ اسصاًی تشای پاػخگَیی  ػاصًذگاى آى تشداؿت . تحمیك دس هَسد ایي گًَِ اص هؼاوي ػٌتی تافج

 ٍ دس هماتل حَادث عثیقی تتَاى ػاصُ ّایی پایذاس ٍ هماٍم سا دس ػاختواى ّای اهشٍصی تِ واس تشد . ِتِ ًیاصّای ػاوٌیي رؼت

ؿشق هی تاؿذ ، تحج  ای رلگِ هشوضی گیالى وِ تلفیمی اص هقواسی رلگِ ّای غشب ٍّگفتٌی اػت دس ایي همالِ تِ ػاصُ      

  ًـذُ وِ هی تَاًذ تقٌَاى هَضَفی رذاگاًِ هَسد تحمیك لشاس گیشد .                               

 خاوٍ َای سىتی يیصگی َای معماری   -1
ِ سا اػتاى گیالى داسای اللین هقتذل ٍ هشعَب ٍ داسای تاسًذگی ًؼثتا صیاد اػت ، ایي ًَؿ آب ٍ َّا هقواسی ایي هٌغم       

ّوچٌیي هْوتشیي فاهل دس ؿىل گیشی فٌاكش خاف هقواسی ایي هٌغمِ هی تاؿذ . ایي اػتاى تِ ًاحیِ  ٍتحت تاحیش لشاس دادُ 

 آًْارلگِ غشتی ٍ رلگِ ؿشلی وِ ّش وذام اص دس ایي پظٍّؾ خلَكیات دٍ تمؼین ؿذُ اػت ؛  هختلف اص ًؾش آب ٍ َّایی

دس ایي اػتاى یىی اص هْوتشیي ّؼتٌذ هَسد تشسػی لشاس هی گیشد . ػاختاس هقواسی داسای ٍیظگی ّا ٍ الگَّای هتفاٍتی دس 

فَاهل آػایؾ دٍس وشدى سعَتت تیؾ اص حذ اص تٌاػت . ػاصًذگاى ٍ اػتاد واساى خاًِ ّای ػٌتی گیالى تِ تزشتِ آهَختِ 

یزِ هی تَاى ایي تالؽ ّا سا دس ٍیظگی دس رْت سفـ ًیاصّای ػاوٌاى اػتفادُ وٌٌذ ؛ دس ًتتَدًذ وِ چگًَِ اص عثیقت آًزا 

 هـاّذُ وشد : تِ ؿشح ریل ّای هـتشن خاًِ ّای آى

گشدؽ َّای هغلَب اػتفادُ اص ًَس خَسؿیذ ٍ تادّای هغلَب فللی تشای ایزاد  ساػتایرْت لشاس گیشی خاًِ ّا دس  _      

 . دس فضای خاًِ

 . اد تَْیِ عثیقی گؼتشدگی ٍ وـیذگی پالى خاًِ ّا تِ هٌؾَس ایز_       

 . آػایؾ دس تاتؼتاىتِ هٌؾَس فشاّن ًوَدى صهیٌِ  ٍرَد ایَاى ّا دس دٍستادٍس خاًِ_       
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 ٍرَد فضاّای تؼتِ تا حذالل تاصؿَ هٌاػة تشای اػتفادُ دس صهؼتاى ._       

 . ایي خاًِ ّا تشای هماتلِ تا تاسؽ ٍ حفؼ تذًِ تٌاتَدى ػمف ؿیثذاس _       

 . دیَاسّای ضخین تشای رلَگیشی اص اتالف اًشطیػتفادُ اص ا_       

 . ػالِ ّای تشًذ  ٍتِ واس تشدى هلالح تَهی اص لثیل خان ، چَب _       

؛ چَب اص رولِ هلالح داسای اكلی دس ایي خاًِ ّا اػت  ءاػتفادُ ٍافش اص چَب تِ فٌَاى رضدس ایٌزا ًىتِ لاتل تاهل ٍ هْن      

 اػتفادُ اص آى دس ؿالَدُ تٌا ، فٌاكش تاستش ٍ ػمفتیـتشیي ؿاّذ تٌاتشایي  ، تشاتش سعَتت ٍ تاسًذگی هی تاؿذهماٍهت هٌاػة دس 

اص چَب تِ رای هیخ  تشای هخال ؛ ،واستشد ایي هلالح هماٍم سا دس رضئیات ػاختواى ًیض هی تیٌین ، فالٍُ تش ایي  .ّؼتین  ّا

 . ّای آٌّی ًیض اػتفادُ هی ؿَد 

فٌاكش هختلف ػمف دیذُ هی ؿَد ، گًَِ ّای هختلف ایي فٌلش دس  ٍچَب دس ػاخت ػتَى ّا ، تیشّا ، ًشدُ ّا  شفٌل     

 ایي خاًِ ّا ؿاهل هَاسد صیش اػت : 

 چَب دسخت ؿوـاد ٍ ػوذ تِ فلت هماٍهت تاال تشای ػاخت تیشّا ، ػتَى ّا دس وف ٍ ایَاى .واستشد فشاٍاى      

 .  خت آصاد ٍ تلَط تِ فلت ػختی صیاد دس ػاخت پلِ ّا ٍ پایِ ّای هماٍم خاًِچَب دساػتفادُ اص      

 . چَب دسخت گشدٍ تشای ػاخت دسّا ٍ ًشدُ ّای تٌاتِ واسگیشی      

تِ فٌَاى هقشٍف اػت  "ٍسیغ  "سیؼواى تاتیذُ ؿذُ وِ تِ  ِ كَستپَؿاًذى ػمف ؿیثذاس ت فالٍُ تشاص ػالِ تشًذ اػتفادُ      

 .  هحل اتلال دٍ فضَ چَتیٍ اػتفادُ دس ای  ًمؾ ػاصُ

 

 تفايت َای سازٌ ای در دي جلگٍ شرقی ي غربی  -2  

اص هلالح گیاّی ٍ ٍ  واهآل تا اللین هٌغمِ ّواٌّگی داسًذ گیالى ػاختواى ّای هؼىًَی ٍ ّن دس غشب رلگِ ؿشقدسّن     

 هحلی تٌا ؿذُ اػت .

 ،غشتی ؿاهل فَهي ، ؿفت  رلگِ ٍ . . . ٍ دس تخؾ سٍدػش، ٌگشٍد ، الّیزاى ل دس ؿشلی رلگِ ایي خاًِ ّا دس لؼوت    

تشای یه ًاحیِ تاساًی ٍ هٌاػة هلالح اػتفادُ اص ٍ اللیوی ًوًَِ ػاختواى اص ًؾش تْتشیي سا هی تَاى َهقِ ػشا ٍ . . . ك

ی فشیضی وِ دٍس تا دٍس اتاق ّا ّا% سٍی اتاق ّا ٍ ایَاى 200ؿیة ایي هؼاوي تا ػمف ّایی تا  تِ ؿواس آٍسد .هشعَب 

 احذاث ؿذُ اًذ .ّای ًوایاى ، سٍی پی خَدًوایی هی وٌذ ، 

 ّااستفاؿ دس ایي تٌااستثاط عثمات ایي خاًِ ّا تا صهیي اص عشیك پلِ ّای یه عشفِ دس رلَی ایَاى اػت . ایَاى ؿفاف ٍ     

ٌذ گیاّی اص صهیي سٍییذُ ٍ ّوگًَی خَد سا تا هحیظ اعشافؾ سا ّش چِ ػثىتش تٌوایاًذ ؛ گَیی خاًِ هاًْا آًتافج ؿذُ تا 

ایي خاًِ ّا تا ایٌىِ دس ول یه ّذف سا داؿتِ ٍ ؿثیِ یىذیگشًذ اها دس فٌاكش اكلی ٍ رضئیات تفاٍت ّایی  ًوایؾ هی دّذ .

  .تِ هقشفی آًْا هی پشداصین  دس اداهِ داسًذ وِ

 

 جلگٍ شرقی  -2-1     

 

  : شالًدٌ -2-1-1       

ػاخت پی تِ تِ دلیل تاسًذگی تیـتش ًؼثت تِ رلگِ غشب دس رلگِ ؿشلی تا تَرِ تِ استفاؿ ایي خاًِ ّا اص ػغح صهیي         

صهیي  تذیي هٌؾَس گیشد ، هی اًزامتشای سػیذى تِ ایي اهش پاوِ وَتی  لزاًیاص اػت هَسد ایي گًَِ اػت وِ اتتذا تؼتشی هحىن 

، خان سع ، للَُ ػٌگ ٍ خاوؼتش چَب پش هی وٌٌذ تِ ًحَی وِ  ًشا تا صغالآاسی وشدُ تقذ داخل هتش خاوثشد 5/1سا تا فوك 

حال  .اًذٍد هی وٌٌذ ( داًِ تشًذ  پَػت )فل سٍی آًشا تا هخلَعی اص گل سع ٍ  همذاسی اص آى اص داخل صهیي تیشٍى تاؿذ ػپغ

وذام دسخت تَت ) ّشی ؿاخِ ّا  ،  اص عشفیي هتش 2. 5اكلِ آهادُ اػت ، دس ایي هشحلِ تِ ف هَسد ًؾش تؼتش تشای احذاث پی

دٍتاسُ چَب ّای ، ( وِ دس هماتل سعَتت ٍ حـشات تؼیاس هماٍم اػت سا هی چیٌٌذ  ػاًتیوتش 40هتش ٍ لغش1عَل حذٍد تِ 
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شتفـ تَدى ایي پی دلیل ه ذ .ًلشاس هی گیش ّا چَبایي چْاس سدیف تا دیگشی فوَد تش آًْا لشاس دادُ هی ؿَد تِ ّویي كَست 

 ] 1[ . ( 1ؿواسُ ) تلَیش  ّا ٍرَد تاساى فشاٍاى ٍ سعَتت صیاد دس ایي ًاحیِ رلگِ ای اػت

 

 
 پی هشتفـ ٍ چَتی دس رلگِ ؿشلی:  1تلَیش ؿواسُ 

 

 : عىاصر باربر -2-1-2      

  :دیَاسّا تذیي ؿشح اػت  ػاخت ایيسٍؽ ٍ في دیَاسّای ایي ػاختواى ّا اص دٍ ًَ صگوِ ای ٍ صگالی اػت ،       

 

هتش اص ّن لشاس  3هتش دس فاكلِ حذٍد  4ػاًتی هتش ٍ عَل حذٍد  20: اتتذا دٍ فذد گشدتیٌِ ) تیش افمی ( تا لغش زگمٍ ای      

هی گیشًذ ػپغ دٍ فذد گشدتیٌِ دیگش تا ّواى لغش سا  فوَد تش آًْا دس ّویي فاكلِ لشاس هی دٌّذ تِ عَسی وِ دس ًماط 

ػاًتی هتش سٍی یىذیگش لشاس هی گیشًذ ٍ تِ هٌؾَس رلَگیشی اص لغضیذى آًْا دس ًمغِ تاللی  20، گشدتیٌِ ّا دس حذٍد  تاللی

 ( .  2)تلَیش ؿواسُ وِ تافج چفت ؿذى آًْا هی ؿَد  ِ ؿىل وام ٍ صتاًِ ایزاد هی وٌٌذووی گَدی ت

اػت تا هالت واّگل پش هی وٌٌذ ، ایي هالت ّن فایك سعَتت ٍ  دس ًْایت فاكلِ خالی تیي تیشّا سا وِ ًاؿی اص لغش آًْا      

 (  3) تلَیش ؿواسُ   ] 2 [ّن دافـ حـشات اػت . 

 

                         
 تا هالت پشؿذُ: دیَاس صگوِ ای وِ  3تلَیش ؿواسُ                              : عشص لشاسگیشی گشدتیٌِ ّا       2 تلَیش ؿواسُ                  

       

تذا اص ػتَى ّای چَتی اػتفادُ هی ؿَد ، پغ اص ػتَى گزاسی ، اص داخل ٍ خاسد ػتَى ّا ٍ دس ت: دس ایي دیَاس ا زگالی      

فَاكل هختلف آًْا تختِ ّای چَتی تِ كَست هَسب ٍ تذٍى ًؾوی خاف تیي آًْا لشاس هی گیشد ٍ پغ اص آى داخل آًشا تا 

  ( . 4ی وٌٌذ ) تلَیش ؿواسُ هالت واّگل پش ه
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 : سٍؽ ػاخت دیَاس صگالی  4تلَیش ؿواسُ 

 

 سقف : -2-1-3     

ػمف ایي خاًِ ّا چْاس ؿیثِ اػت ، ػاصُ آًْا ؿاهل یه سدیف ػتَى تلٌذ تِ ًام ػىاى دس  ٍػظ یه لاب وَتاُ چَتی       

هتش اص پشُ داسّا  2اػت ، دٍس تا دٍس ػمف سٍی اًتْای تیشًٍی لپ ّا ، ٍاؿاى ّا ٍ پشُ داس ًلة گشدیذُ اػت ، تِ فاكلِ تمشیثی 

ارشا هی ؿَد ؛  1/  80افی حذٍد تِ آًْا صیش ػىاى هی گَیٌذ ًلة ؿذُ ٍ ػىاى ّا تا استفدس ّش چْاس عشف تٌا ًال ّایی وِ 

ػپغ افضای افمی تاالی ػىاى ّا لشاس هی گیشد وِ تِ آًْا ػشػىاى هی گَیٌذ ، پغ اص آى ػشچَ ّا سٍی ػشػىاى ّا لشاس 

) تلَیش   ]3[هی گیشًذ ٍ تقذ سٍی آًْا پله ًلة هی ؿَد . دس ًْایت تام تِ ٍػیلِ ولَؽ ) ػالِ تشًذ ( پَؿاًذُ هی ؿَد .  

 (  5ؿواسُ 

 

 
 : هقشفی ارضای اػىلت ػمف ؿیثذاس  5تلَیش ؿواسُ 

 

 

 

 

http://shanderman20.ir/wp-content/uploads/2014/06/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-3.jpg
http://shanderman20.ir/wp-content/uploads/2014/06/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-3.jpg


  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 94ماٌ  تیر -تُران 

 6 

 جلگٍ غربی  -2-2     

 

 :شالًدٌ ي عىاصر باربر  -2-2-1      

. تاسًذگی ٍ  ًوَدُ اػتسا خاوی تش  آًْااص تؼخیش چَب خاسد ٍ  ًؼثت تِ خاًِ ّای ؿشلی خـت ٍ گل، خاًِ ّای غشتی سا     

 ی پی ّای چیٌِ ای ٍ چَتی ّؼتٌذ .ایي تٌاّا داسا اػت ؛خاًِ ّای چَتی غشب گیالى وشدُ  سعَتت ووتش، خان ٍ گل سا ٍاسد

ػاًتی هتش  40 – 50اتتذا دس هىاى لشاس گیشی تٌا ، اتقاد خاًِ سا پیادُ وشدُ ٍ هحل دیَاسّا سا هـخق هی وٌٌذ ، آًشا تِ فوك 

ػاًتی هتش هی تاؿذ وِ تِ  70 – 90ایي دیَاس دس ّوىف  حفش وشدُ ٍ واس ػاخت دیَاس چیٌِ ای سا آغاص هی وٌٌذ . ضخاهت

 ػاًتی هتش واّؾ هی یاتذ تا اًتمال تاس اص ػمف تِ ؿالَدُ تِ ساحتی كَست گیشد .  50تذسیذ دس عثمِ اٍل تِ 

دُ ٍ وِ خان هٌاػة داؿتِ تاؿذ اًتخاب هی وٌٌذ ، خان سا تا آب هخلَط وشسا تشای تْیِ چیٌِ دس ًضدیىی تٌا هحلی       

تشؽ هی دٌّذ .  20دس  20ػاًتی هتش پْي وشدُ ٍ تِ اتقاد  5پغ اص ٍسص دادى خویش تذػت آهذُ سا سٍی صهیي تِ ضخاهت 

تذیي تشتیة ایي واس اًزام هی گیشد ؛ " ساػت  –چپ " چیٌِ ّا تِ كَست خیغ سد تِ سد چیذُ هی ؿًَذ ٍ هقوَال تِ سٍؽ 

دس خالف رْت سد اٍل هی  لیسد تقذی سا هزذدا هَسب ٍ ػپغ یه سدیف ساػتِ ٍ چیذُ ٍتِ كَست هَسب  سا سد اٍلاتتذا وِ 

  ( . 6) تلَیش ؿواسُ  ]3[ چیٌٌذ

 

 
 

 : سٍؽ چیذهاى چیٌِ ّا  6تلَیش ؿواسُ                                                   

 

ٍ  15*  15َب ّای چْاس تشاؽ تِ ػغح همغـ تقذ اص خـه ؿذى ًؼثی چیٌِ ّا دس استفاؿ هَسد ًؾش ؿواسی اص چ       

تاالیی دیَاس لشاس هی دٌّذ . سٍی ایي لغقات دس ساػتای دیَاس   فوَد تش ساػتای دیَاس دس فَاكل ًاهٌؾن تش سٍی ػغح همغـ

ٍ تقذ صهیي تا تاس ایَاى اص عشیك ػتَى ّا تِ ایي ًالْا ل دٍ دیَاس تِ ّن والف هی ؿًَذ گیشد ٍ دس هحل اتلا ًال ّا لشاس هی

ػاًتی هتش حفش وشدُ ،  30هتش ٍ لغش  1هٌتمل ؿَد ، تشای لشاس دادى ًال ّا دس گَؿِ ّا ٍ صیش ّش ػتَى گَدال ّایی تِ فوك 

لشاس  تِ ًام وَلَػِ ، ػپغ داخل ّش گَدال ٍ سٍی ػٌگ ّا ػتَى وَتاُ چَتی هی دٌّذیه سدیف ػٌگ للَُ دس وف آى لشاس 

ؿَد  هـاّذُ هیّواًغَس وِ  تٌاتشایيگیشد ؛  لشاس هیاداس ًیض سٍی ایي لغقات  ػپغ ؿذُهتلل ًال تِ ایي لغقات  ،گشفتِ 

 .  ( 7) تلَیش ؿواسُ  ارشا هی ؿَد ػاختِ ٍ ػاختاس پی ٍ دیَاسّا دس ایي خاًِ ّا تِ كَست یىپاسچِ
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 : چگًَگی اتلال ػتَى تا پی  7لَیش ؿواسُ  ت

 

َاسّای ایي خاًِ ّا اتتذا ػالِ تشًذ سا خشد ٍ تقذ تا آب ٍ گل هخلَط هی وٌٌذ ٍ تِ دیَاس پَؿاًذى چیٌِ ّا دس دی  تشای      

هالِ تِ دیَاس هی وـٌذ ، الیِ ػَم ؿاهل ػثَع تشًذ ٍ گل ٍ آب  تاهی هالٌذ ، ػپغ پَػت تشًذ سا تا آب ٍ گل هخلَط ٍ 

 هی پَؿاًٌذ تا ػفیذ ؿَد .  ه ٍ آب () آّ اػت وِ تِ دیَاس هی صًٌذ ٍ دس ًْایت سٍی آًشا تا گل ػفیذ ٍ آب

 

 سقف :   -2-2-2     

ایي خاًِ ّا ّن داسای تام چْاس ؿیثِ ّؼتٌذ ، ػاصُ ایي   ػمف هاًٌذ رلگِ ؿشلی ارشا هی ؿَد ،فٌلش دس ایي خاًِ ّا      

ئی ارشای ػمف ضر. دس اداهِ تِ تشسػی ػمف ّا ًیض اص یه لاب وَتاُ ٍ یه سدیف ػتَى تلٌذ دس ٍػظ تـىیل ؿذُ اػت 

 .  خَاّین پشداخت
 

 جلگٍ َا عىاصر ي جسئیات سازٌ ای  چًب در وحًٌ ظًُر متفايت  -3     

       

 پی چًبی : -3-1     

ٍرَد ًذاسد ٍ تٌْا ًیشٍی  پیارضای ّیچ اتلالی تیي پی گًَِ دس ایي  ت رٍصًمِ ای ّؼتٌذ .ایي پی ّا ًمغِ ای ٍتِ كَس       

تش آًىِ اهىاى ٍاسد آهذى  ى ٍ ؿىل ّشم ًالق پی ّا هَرثات ایؼتایی ػاختواى سا هْیا هی ػاصد . رالةتاس ػاختوا فـاسی

اتلاالت كلة ٍ خـه دس ایي  صیشا هی ؿَد ؛پایذاسی ول تٌا  هٌزش تِحشوت اًذن ارضا ء ػاختواى ،  ٍ ، ًیشٍّای راًثی صلضلِ

 .  اػتًـاى دادُ  اص خَد تیت خَهسیـتشی هماٍ 8ّا دس صلضلِ ایي پی تش اػاع اعالفات ٍاكلِ  ػاختواى ٍرَد ًذاسد .

صیشا دس ایي ًاحیِ تاسًذگی  ،ًفَر سعَتت تِ وف تٌا رلَگیشی هی ؿَد  ، اص صهیي ًؼثت تِ ػغحدٍم ایٌىِ تا فاكلِ ایي تٌا      

 ]2[تؼیاس تیـتش اص رلگِ غشتی هی تاؿذ ، دس ًتیزِ استفاؿ ػاختواى اص صهیي تیـتش اػت . 

تٌِ داس چَتی اػت وِ  . داسًذ "ووش وؾ  "ٍ  "تٌِ داس  "دس ٍالـ ٍؽیفِ اًتمال تاس ػاختواى تِ پی سا دٍ فٌلش  ػَم ایٌىِ ، 

ؼتا یعَلی هقادل ػاختواى داسد ٍ دس ساػتای هحَس عَلی تٌا لشاس هی گیشد ٍ هَرة واّؾ لذست هخشب صلضلِ ؿذُ ٍ تٌا سا ا

ػوذ اػت وِ عَل ووش وؾ   ایٌْا اص رٌغ دسخت َد تش آى ووشوؾ  لشاس داسد وِ ّش دٍیدس سٍی تٌِ داس ٍ فو. هی وٌذ 

ّا ٍ ػپغ تِ صهیي پی  تواى تِ  تٌِ داس ٍ دس ًتیزِ  تًِتمال تاس صًذُ ػاخختواى اػت ٍ  ٍ ؽیفِ   اكلی آى اهقادل فشم  ػا

 ( .  9ٍ  8ؿواسُ  ٍیشاتل)   هی تاؿذ
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 : فٌاكش ٍ ارضای پی ٍ ًوایؾ اًتمال تاسّا 9تلَیش ؿواسُ           ًحَُ لشاسگیشی چَب ّا دس پی              : 8تلَیش ؿواسُ          

 

 

 :وال   -3-2      

تِ ارضای پی  تیش حوال اكلی اػت وِ تاس ػتَى ّا ٍ تیشچِ ّا سٍی آى لشاس هی گیشد ، ایي فٌلش ٍؽیفِ اًتمال تاس سا        

 ( .  10ٍ11ُ ) تلَیش ؿواسداسد 

 

           
 : وشٍوی ایَاى ٍ ًوایؾ ًال ّا  11تلَیش                             : ًال ّا دس ػمف ٍ وف ایَاى 10تلَیش ؿواسُ        
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 کًلًسٍ : -3-3     

گی داسد ؛ وَلَػِ صهیي تؼتػغح استفاؿ ایي فٌلش تِ فاكلِ وف تٌا اص  وِػاًتی هتش اػت  30فضَی فوَدی تا لغش      

 ( . 12) ؿىل ؿواسُ  ]3[  هتش اػت 1ٍ فاكلِ ّش وذام اص آًْا اص ّن  ل ًال ّای ایَاى تِ صهیي سا داسدٍؽیفِ اتلا

 

 
 ال وَلَػِ تا پی دس خاًِ ّای رلگِ غشتیلًحَُ ات :  12تلَیش ؿواسُ 

 

 پلکان :  -3-4      

ػاًتی هتش سا تِ ؿىل هَسب سٍی ًال وِ داخل صهیي لشاس دادُ  7خاهت ػاًتی هتش ٍ ض 30دٍ چَب چْاستشاؽ تِ فشم       

 ( .  13ؿذُ هتلل ٍ ػش دیگش سا تِ تیشّای وف ایَاى عثمِ اٍل هتلل هی ػاصًذ ) تلَیش ؿواسُ 

 

 
 : اتلال چَب پلِ تِ ًال ّا 13تلَیش ؿواسُ 

 

ػاًتی هتش ؿیاسّایی ایزاد ؿذُ تا  3پلِ ّا ٍ فوك   فشم تِ لشاسگیشی پلِ ّا  دس داخل دیَاسُ ایي چَب ّا ، دس هحل       

پاییي ایي ػاصُ اص چَب گشدُ اػتفادُ  تاال ٍ  آى لشاس گیشًذ . دس دٍ استفاؿ هیخ دس داخل   تذٍى  پلِ ّا تا تىٌیه وام ٍ صتاًِ ٍ

 ( .  14 ) تلَیش ؿواسُ  ]3[هی ؿَد وِ دس داخل پایِ ّا لشاس هی گیشد ٍ هاًـ حشوت آًْا هی ؿَد 
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 : ًحَُ اتلال پلِ دس پایِ ّا  14تلَیش ؿواسُ 

 

 :سکان ي زیر سکان  سر سکان ، -3-5         

ٍؽیفِ اتلال لاب ّا ٍ ػىاى ّا سا تش  وِػش ػىاى ّا فضَ افمی دس تاالی لاب ّای فوَدی ػاصُ ػمف ؿیثذاس ّؼتٌذ          

 ]3[ٍ ػشچَب ّا سٍی آى ًلة هی ؿًَذ .  ؿتِفْذُ دا

ػىاى ّا ّواى افضای فوَدی ػاصُ ػمف ؿیثذاس ّؼتٌذ . صیش ػىاى ّا هاًٌذ ًال ّا فول هی وٌٌذ ٍ تاس ػمف اص عشیك        

 . ( 15تلَیش ؿواسُ  )آًْا تِ افضای پاییي تش اًتمال هی یاتذ 

 

  : ياشان -3-6      

 ( .  15ًال ّای صیشیي هٌتمل هی وٌذ ) تلَیش ؿواسُ تِ تیش ّای افمی ّؼتٌذ وِ تاس ػمف سا اص صیش ػىاى گشفتِ ٍ        

 

  :چاشیه  -3-7        

  لشاس آى  ٍی سعشف  یه   اص هی ؿَد ٍ ػشچَب ّای تام   ًلة  فضَ افمی ػاصُ وِ دٍس تا دٍس ػمف تٌا سٍی ٍاؿاى        

 ( .  15هی گیشد ) تلَیش ؿواسُ 

 

   :صلیبی  -3-8       

سٍیؾ ًلة تِ  اصُ ػمف وِ دس ساػتای فوَد تش خظ ساع تام ، ػىاى ّای وَتاُ سا تِ ػىاى ّای تلٌذ سٍفٌاكش افمی ػ        

 ( . 15هی وٌذ ) تلَیش ؿواسُ 

 

 :سر چًب  -3-9       

 ( . 15)تلَیش ؿواسُ تیش ّای هَستی ّؼتٌذ وِ ػاصًذُ ًْایی ػمف ؿیثذاس تَدُ ٍ هـخق وٌٌذُ ؿیة آى هی تاؿٌذ       

 

 پلک  -3-11      

افضای افمی ػاصُ ػمف ؿیثذاس اص رٌغ ًی یا ػالِ ّای تاسیه دسخت ّؼتٌذ وِ سٍی ػش چَب ًلة هی ؿًَذ ٍ         

  ( . 15) تلَیش ؿواسُ  ]3[پَؿؾ ًْایی ػمف سٍی آى لشاس هی گیشد 
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 َُ لشاسگیشی آًْا : ارضای ػمف ؿیثذاس ٍ ًح 15تلَیش ؿواسُ                                

 

 پا دامىٍ  -3-11       

دس ایَاى عثمِ اٍل ، لؼوت اتلال ػتَى ایَاى تا ػمف فٌلش چَتی ٍرَد داسد وِ تِ ًؾش تضئیٌی هی آیذ ، اها ایي فٌلش        

یي ًاحیِ وٌٌذ پـتِ هی ًاهٌذ ، ا فالٍُ تش رٌثِ تضئیٌی ًمؾ ػاصُ ای ًیض داسد . لغقاتی وِ ػتَى سا تِ ػمف هتلل هی

هی گَیٌذ . ایي فٌلش تِ  ٍ یا ولِ ؿیشی هقوَال اص یه پـتِ ای تا ػِ پـتِ ای هی تاؿذ ، تیشًٍی تشیي پـتِ سا پا داهٌِ

فالٍُ تش آى لؼوتی اص تاس ػمف سا تِ پـتِ ّای صیشیي ٍ تِ ًال  ٍ ػتَى ، ػشچَب هتلل ٍ ؿیة رلَی ایَاى سا هی ػاصد 

 ( .  16واسُ ایَاى هٌتمل هی وٌذ ) تلَیش ؿ

 

  
 : ًوًَِ ای اص رضئیات ػاصُ پاداهٌِ تا ػِ پـتِ 16تلَیش ؿواسُ 
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 وتیجٍ گیری   -4       
دس  سا ػاصگاس تا عثیقت چِ ساصّاییتشسػی خاًِ ّای ػٌتی دس دٍ ًاحیِ رلگِ ای گیالى دس هی یاتین وِ ایي هقواسی تا        

ِ ػٌتی سٍػتایی ووتش تِ چـن ؿخق تاصدیذ وٌٌذُ هی آیذ ، ایي ساصّا تٌْا تا خَد ًْفتِ داسد . ساصّای ػاصُ ای یه خاً

رؼتزَی دلیك ٍ یافتي فلل اػتفادُ فٌاكش ػاصًذُ تٌا لاتل دسن ٍ فْن ّؼتٌذ ؛ تٌاتشایي تا تحمیك دس ارضای اكلی ٍ رضئیات 

 ذ تشای هقواسی اهشٍص سػیذ .تاحیش گزاس دس ؿىل گیشی فٌاكش هی تَاى تِ ًتایزی هفیفَاهل  ٍ سػیذى تِآًْا 

وِ چَب فٌلشی اػت تا چٌیي تذػت هی آیذ ؿىل پی ّای خاًِ ّای رلگِ ؿشلی اص تشین وِ  تشای ًوًَِ پی هی       

ی اًیشٍّای ًاؿی اص صلضلِ سا خٌخی وٌذ ٍ یا دس خاًِ ّ تا چٌیي چیذهاًی هی تَاًذ وِ تحول فـاسی تاال ٍ اًقغاف پزیشلاتلیت 

تِ واسگیشی  .گًَِ یه فٌلش افمی تِ ًام ًال هیتَاًذ تاس سا تمؼین وشدُ ٍ اص ایَاًْا تِ پی ٍ صهیي هٌتمل وٌذ رلگِ غشب  چ

دس  .چَب دس اػىلت ػمف ٍ یا دیَاسّا تافج عَل فوش ایي افضا هی ؿَد صیشا ایي هلالح دس ایي اللین پایذاسی تیـتشی داسد 

ّا ٌَّص هیتَاى اص فٌلش چَب دس تؼیاسی اص ارضای خاًِ اػتفادُ وشد ، حتی  خاًِ ّای سٍػتایی تشای كشفِ رَیی دس ّضیٌِ

 ایي فٌاكش ٍ یا سٍؿْای تِ واسگیشی آًْا یاسی سػاى عشاحاى دس ػاخت خاًِ ّای اهشٍصی خَاٌّذ تَد .

ی تَاًذ دس سػیذى تِ تِ واسگیشی ّشوذام اص الگَّای ػاصُ ای ػٌتی تِ ؿىلی وِ تا هقواسی اهشٍص تقاهل داؿتِ تاؿذ ه       

ؿىلی پایذاس دس ػاصُ ػاختواى ّای اهشٍصی گیالى هَحش تاؿذ ، عشاحاى تا تغییش ؿىل ، ػاختاس ٍ الگَی واستشدی ایي ػاصُ ّا 

 دس ػاختواى ّای اهشٍصی اػتفادُ وٌٌذ .لادس خَاٌّذ تَد آى سا هغاتك تا صًذگی اهشٍص 

فَاهلی هاًٌذ هماٍهت دس تشاتش سعَتت ، تاساى ، تاد ٍ حَادحی چَى صلضلِ ٍ یا حتی تِ عَس ولی تِ ایي ًتیزِ هی سػین وِ        

. فٌاكش ػاصُ ای گیالى فالٍُ فشاٍاًی هلالح تَم آٍسد هی تَاًذ دس ؿىل گیشی یه فٌلش ػاصُ ای ًمؾ تِ ػضایی داؿتِ تاؿذ 

 الگَ تشای هقواسی اهشٍصی ایي ًاحیِ هی تاؿٌذ .  تش ًمؾ ػاصُ ای ، اكَل تٌاػة ٍ صیثایی ؿٌاػاًِ سا سفایت وشدُ ٍ تْتشیي

فالٍُ تش ّوِ ایٌْا تا تىاسگیشی هلالح تَهی ٍ دس دػتشع تا تَرِ تِ پتاًؼیل هٌاتـ عثیقی ، كشفِ التلادی تٌا تَریِ        

 پزیشتش ٍ لغقا ون ّضیٌِ تش خَاّذ تَد .  
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