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  طزاحی اًؼطاف پذیز در خاًِ ّای هسکًَی

 

 

2.هحوذرضا بواًیاى* 1هزین هیزساسادُ
 

 سی داًطگبُ فلَم ٍ تحمیمبت تْشاىهشین هیشصاصادُ ،وبسضٌبع اسضذ هقوب-1

 ه هنرو معماری تربیت مدرس تهرانمحمدرضا بمانیان،دکترای معماری و مدیر گروه دانشکد-2

  

 

 

  چکیذُ

 

صًذگی اهشٍصُ ّوشاُ ثب پیچیذگی ثشای اًسبى ّب ست،ثب تَخِ ثِ سٍحیبت اًسبًْب ٍ تٌَؿ پزیشی ًیبص ثِ اًقغبف پزیشی دس هحل صًذگی      

اسائِ هی دّذ وِ ضبهل اهىبى تٌؾین ٍ سبصگبسی ٍاحذ هسىًَی دس عَل صهبى اًسبًْبست.اًقغبف پزیشی دس عشاحی هقوبسی تٌَفی سا 

است ٍ دس ًْبیت هَخت هی ضَد سبختوبى،گًَِ ّبی خذیذی سا اص خَد ثِ ًوبیص ثگزاسد.  ایدبد ٍ دس ًؾش گیشی فضبیی ثِ فٌَاى فضبیی 

ست وِ ثب تَاًبیی تغییش دس اًذاصُ ّب ٍ ایدبد فضبّبی ثبص هٌقغف ثب لبثلیت َّیت ثخطی ٍ تغجیك پزیشی ثب خَاستِ ّبی سبوٌیي ثِ ایي غَ

ٍ وبستي فضبّبی خػَغی ثذٍى استفبدُ ٍ تجذیل آى ّب ثِ فضبّبی فوَهی دس خبًِ هیضاى ساحتی ٍ ثْیٌِ ثَدى فضبّب سا ثبال ثشد.دس همبلِ 

تحلیلی سقی ثشآى  -فبدُ اص تحمیك تَغیفی حبضش هقیبسّبیی ثشای عشاحی هسىي اًقغبف پزیش دس ًؾش گشفتِ ضذُ ثذیي هٌؾَس ثب است

ضذُ اثتذا ثب هغبلقِ هَضَؿ اًقغبف پزیشی ٍ ًوَداسی هٌغمی وِ هجٌبی دستِ ثٌذی اًقغبف پزیشی دس سغَح هختلف آى دس هسىي است 

اسائِ عشح ،پالى ٍ ّوسَ ثِ ایي هسئلِ پشداخت ٍ ثب ّذف تَخِ ثِ ًیبص ٍ خَاست هتفبٍت ٍ هتغیش استفبدُ وٌٌذگبى اص ایي فضبّب دس خْت 

 ثب ًیبص وبسثش ثِ یه سشی هقیبس دس عشاحی اًقغبف پزیش سسیذ.

 

 

 : هسىي ،اًقغبف پزیشی ،پبیذاسی ،خبًِ ایشاًیٍاسگاى کلیذی
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  هقذهِ
ثب ٍخَد اثقبد گستشدُ تحمیمبت اًدبم گشفتِ دس صهیٌِ هسىي دس ایشاى ٍ خْبى ،دس صهیٌِ هقوبسی داخلی ٍ اًقغبف پزیشی       

دس هسىي تٌْب تقذاد هحذٍدی پظٍّص ثب هحَسیت ایي هَضَؿ اًدبم گشفتِ است.پظٍّص ّبی اًدبم ضذُ دس صهیٌِ هسىي 

هقوبسی آى پشداختِ ٍ دس خستدَی ّوبٌّگی ّبی اثقبدی ثَدُ ٍ تَخِ خبغی ثِ هقوبسی داخلی ٍ ویفیت ثیطتش ثِ همَلِ 

فضبّبی داخلی ٍ چگًَگی داضتي ثْتشیي ثْشُ ٍسی اص ٍاحذّبی هسىًَی ًطذُ است.  ثب تَخِ ثِ ًیبصّبی هتغیش آدهی ،اص ثذٍ 

وِ دس ّش صهبى ثِ ًیبصّبی سبوٌبى ثِ ثْتشیي ضىل پبسخ دّذ ٍ تَلذ تب هشي ،عشاحی ٍاحذّبی هسىًَی ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ 

ّوچٌیي ثتَاًذ ثشاسبع ًیبص هػشف وٌٌذُ تغییش وٌذ.ثٌبی هسىًَی ثب استجبط هٌقغف ثب هحیظ سشصًذگی ٍ ًطبط خَد سا وِ اص 

شاحی هی ضًَذ هْن تشیي ویفیبت عشاحی است ثِ دست هی آٍسد. غبلت خبًِ ّبیی وِ ثب الگَی اًقغبف پزیشی هسىي ع

،داسای ثْشُ ٍسی الصم ثِ لحبػ فضبیی ثَدُ ًٍبتَاًی آًْب سا دس پبسخگَیی ثْیٌِ ثِ ًیبصّبی سبوٌبى اغالح هی سبصد. ثب تَخِ ثِ 

ًیبص،اًتؾبسات ٍ خَاستِ ّبی اًسبى دس فضبّبی هسىًَی ،فضبی صًذگی چٌبى  عشاحی ضَد وِ استجبط هقٌبداس ی ثیي هحیظ 

 ؾش لشاس گیشد.صًذگی  ٍ آًْب هذً

 

 

 اًؼطاف پذیزی -2

ٍطُ هغبثك ت خَد،ثِ تغییش الگَی فولىشدی پشاًقغبف پزیشی سٍیىشدی است وِ عشاح ثِ خْت پبسخگَیی ثِ ًیبص هخبع      

ًضد ثشخی ایي هفَْم ثِ هقٌبی تَسقِ سبختوبى اص عشیك الحبق "ثب خَاستِ ّبی هتغیش؛دس خستدَی افوبل آى هی ثبضذ. 

ى ثب تغییش فضبّب ، تغییشات فولىشدی دس سبختوبى ثِ ٍخَد آٍسد. اص آى است. ثِ فمیذُ ثشخی دیگش ،هی تَا ثخص ّبیی ثِ

سا ثشد. دس حمیمت ،اًقغبف پزیشی ضبهل ّش سِ  دیذگبُ فذُ ای ًیض ،ثب ایدبد فضبّبی چٌذ فولىشدی هی تَاى حذاوثش استفبدُ 

 . [1]"هی ثبضذ گیهَسد لبثلیت الحبق  ٍ تَسقِ ،تغییش ٍ چٌذ وبس

 

  بخش ّای بالقَُ تاثیز گذار در اًؼطاف پذیزی

ثخطْبی هختلف اص اهىبًبت ثبلمَُ هختلفی خْت تبثیشگزاسی یب هذاخلِ دس اًقغبف پزیشی ثشخَسداسًذ .دٍ ًَؿ اص ایي        

 ثخطْب ثِ تَخْبت ٍیظُ ای ًیبص داسًذ:

 

 بخشْای ًزم ٍ سخت

آسبًسَسّب ٍداوتْب سادس خَد خبی هی  ,دس لبلت سبختوبًْب فضبّبیی ٍخَد داسد وِ تسْیالت هطتشوی چَى ساُ پلِ ّب       

سبختوبى هحسَة هی ضًَذ .احتوبل تغییش فولىشدی ایي ثخطْب دس عَل هفیذ  "سخت"دٌّذ. ایي فضبّب هقوَال خض ثخص 

سبختوبى خیلی ون است.ایي ثخص سخت ثبیذ دس خبّبیی استمشاس دادُ ضًَذ وِ هحذٍدیتی ثشای وبسوشد فضبّبی ثبلیوبًذُ 

 .ایدبد ًگشدد

 بخشْای فؼال ٍ غیز فؼال 

اهىبًبت ثبلمَُ فضبّبی ثیشًٍی اًقغبف پزیش ثِ فقبلیت ّب یب تطىیالتی ٍاثستِ است وِ دس  ,دس گستشُ هْوی اص ثْشُ ٍسی       

ًَاحی یب ثخطْبی هدبٍس ثال فػل آًْب اتفبق هی افتذ.ثشای ثشخی اص فقبلیت ّبی داخل سبختوبى هوىي است لبثلیت تَسقِ دس 

آًْب دس فقبلیت فضبی فوَهی هطبسوت  ,ّبی فوَهی ثیشًٍی هدبٍس سَدهٌذ ثبضذ.اگش چٌیي خشیبًی ثِ ٍلَؿ ثپیًَذدفضب

 . [2]خَاٌّذ داضت
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ثب تَخِ ثِ تػوین گیشیْبی هب دس هذت صهبى فوش  ,ایدبد صهیٌِ فولی ثشای تغییشات دس سبهبى داخلی فضب  ,ًْبیتب       

ثِ آى تَخِ وشد. ٍ ّوچٌیي عشاحی فضبی ثیشًٍی ّوگبًی یه  ,اهش هْوی است وِ ثبیذ دس ثبالتشیي حذ هوىي ,سبختوبى 

صیشا دس ایي خبست وِ فوذُ فقبلیت ّب ثِ  ,  ب ضشٍؿ هی وٌینهَضَؿ پیچیذُ است .وِ دس ایي فشغِ ثب وبس سٍی لجِ ّبی فض

فضب تلمی هی ضَد. یىی اص اغَل پطتیجبًی اًقغبف پزیشی آى است ,ٍلَؿ هی پیًَذًذ.ثشای اوثش هشدم دس اوثش هىبى ّب لجِ فضب 

ّب ثذٍى ایٌىِ خبی  تب آى خب وِ هوىي است عَسی فول ضَد وِ تٌَفی اص فقبلیت,وِ دس عشاحی چیذهبى فٌبغش هتي فضب 

دس للوشٍ ّوگبًی ثِ ثبالتشیي حذ هوىي ّوضیستی ثشسٌذ.ایي هَضَؿ ثِ عَس خبظ ثش ضیَُ فول هب دس  ,یىذیگش سا ثگیشًذ 

 (.، ثخص ّبی ثبلمَُ تبثیش گزاس دس اًقغبف پزیشی1)خذٍل  بی پیبدُ ٍ سَاسُ تبثیش هی گزاسدسبهبًذّی ٍ ّذایت فقبلیت ّ

 

 َُ تاثیز گذار در اًؼطاف پذیزی: بخش ّای بالق1جذٍل

 هحل قزارگیزی تغییز کاربزی فضا بخش 

بخش ّای بالقَُ 

تاثیز گذار در 

 اًؼطاف پذیزی

 

 ًشم /سخت

 ,آسبًسَس,ساُ پلِ

 داوتْب

 

 ون است

هحذٍدیتی ثشای سبیش 

 فضبّب ًذاضتِ ثبد

 

 فقل/غیشفقبل

ثخص ّبی هدبٍس 

فضبّبی ثیشًٍی 

اًقغبف پزیش هثل 

 :لجِ ّب

تَخِ ثِ فوش  ثب

سبختوبى لبثل 

 تغییش است

هحذٍدیتی ثشای سبیش 

 فضبّب ًذاضتِ ثبضذ

 

 گًَِ ّای اًؼطاف پذیزی-3

 ,حفؼ فضبّبی هَخَد ٍ تغجیك آى ثب ًیبص ّبی خذیذ صًذگی  ,ٍیظگی ّبی صیبدی چَى استفبدُ چٌذ فولىشدی اص فضب        

وبّص ٍ افضایص فضبّب ثب تغییش هسب حت سبختوبى ٍغیشُ سا ضبهل هی  ,تغییش اًذاصُ ٍ تشویت فضبّب ثشای استفبدُ ّبی خذیذ

 ,تغجیك پزیشی ,ضَد، وِ  ّش وذام اص ایي هفبّین وِ دس ایي پظٍّص  تحت فٌَاى گًَِ ّبی اًقغبف پزیشی )تٌَؿ پزیشی

فضبّبی لبثل تغییش ٍ  وِ چٌیي سبختبسی ٍ فضبیی  سا ضبهل هی ضًَذ. ,تغییش پزیشی( تقشیف ضذُ اًذ خٌجِ ّبی فولىشدی 

هدوَفِ هقیبسّبی هفَْهی روش ضذُ دس همیبع ّبی چٌذ فولىشدی سا دس خبًِ ّبی سٌتی طاپٌی ّن هطبّذُ هی وٌین .

ٍدس یه "گًَِ"توبم هفبّین هشثَط ثِ اًقغبف پزیشی اص یه  هختلفی اص خبًِ سٌتی فبثل ثحث ٍ تحلیل ّستٌذ.

، گًَِ 2)خذٍل ّبی اًقغبف پزیشی ثِ دسن ثْتش هفَْم آى ووه خَاّذ وشد ًیستٌذ . ضٌبخت گًَِ ّب ٍ همیبع"همیبع"

 (.ّبی اًقغبف پزیشی
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 :گًَِ ّای اًؼطاف پذیزی2جذٍل 

 خاًِ صاپٌی خاًِ ایزاًی   اًؼطاف پذیزیگًَِ ّای 

استجبط دسٍى ٍ  ,استجبط اتبق ّب ثب ثبص وشدى دسّب فولىشدی تطبیق پذیزی

پٌدشُ یب پٌدشُ -ثیشٍى خبًِ ثب ثبص وشدى دس

 اسسی

اتبق ّب اص عشیك ساّشٍ ثب یىذیگش هشتجظ هی 

ضًَذ.تَْیِ ثْتش دس تبثستبى ثب ثشداضتي دسّبی 

 وطَیی

پیوَى هذٍلی است ثب تمسیوبت عَلی ثِ هیضاى  سبختبسی

سیبدی تبثـ پَضص سمف ثب دیَاسّبی سٌگیي ٍ 

 ثبثت

تبتبهی ٍاحذ سغح است ٍ خبًِ سا تبثـ ضىل 

گیشی اص وف هی ًوبیذ.دیَاسّب سجه ٍ هتغیش 

 است.

تدوـ دس خبًِ طاپٌی هیض ٍسظ اتبق هحل  دس خبًِ ایشاًی اص پیشاهَى اتبق استفبدُ هی ضَد. فضبیی

 افضبی خبًَادُ است.

فضبی اتبق دس یه صهبى یب دس صهبى ّبی هختلف  فولىشدی تٌَع پذیزی

 ثِ فولىشدّبی هتفبٍتی پبسخ هی گَیذ.

هتحشن ثَدى  ,اهىبى استفبدُ هتٌَؿ اص اتبق 

دسّبی وطَیی تٌَؿ ثیطتشی سا اهىبى پزیش هی 

 سبصد.

سبصُ سجه ٍ ستَى ّبی چَثی ثبس سمف سا ثِ  ّستٌذ.سبصُ سٌگیي ٍ دیَاسّب ٍ سمف ثبثت  سبختبسی

 صهیي هٌتمل هی وٌٌذ.

ایَاى ٍ دسة ّبی هیبى اتبق ّب اهىبى ایدبد  فضبیی

خشیبًی سیبل هیبى فضبّب سا ثشلشاس هی سبصد 

.استفبؿ ٍ گطبیص فضبیی ثیطتش اتبق ّبی تبالس ٍ 

ثبدگیش ثِ توبیض فضبّبی فوَهی ٍ خػَغی 

 ووه وشدُ است.

ساّشٍّبی داخلی استجبط دٌّذُ فضبّبی داخلی 

 ّستٌذ.

گستشش فوَدی ٍ افمی خبًِ ٍ لبثلیت تفىیه  فولىشدی تفکیک پذیزی

 ٍ تدویـ خبًِ ّبی چٌذ حیبعی 

اهىبى گستشش خبًِ ثِ عجیقت ٍ حیبط 

 پیشاهًَی آى

ٍاحذ لبثل تىشاس پیوَى اهىبى استفبدُ هتغیش اص  سبختبسی

 سا فشاّن هی وٌذ.فضبی ثب سبختبس ثبثت 

اهىبى گستشش ثب عجیقت اص ٍاحذ لبثل تىشاس 

 تبتبهی

تغییش فضبی فوَهی ٍ خػَغی ثب فٌػش ٍاسغِ  فضبیی

ّطتی دس آستبًِ خبًِ اهىبى ایدبد ٍسٍدی 

 خذیذ ثشای ثخص ّبی لبثل تفىیه خبًِ

اهىبى ایدبد ٍسٍدی خذا ثشای فضبی گستشش 

 یبفتِ خبًِ

 

 پذیزیاًَاع هقیاس اًؼطاف -4

 اًؼطاف پذیزی در هقیاس خزد 

اخضای فضبیی ٍ فولىشدی خبًِ)فضبّبی خذهت دٌّذُ ٍ فضبّبی خذهت گیشًذُ ٍ فضبّبی  ,اًقغبف پزیشی دس اثقبد       

 .استجبعی (تقشیف هی ضَد

ثٌبثشایي ثشای  ,ثب تػوین گیشی ّبی عشاحبًِ سیضتش ٍ خضئی تش دس گیشی پیذا هی وٌذ  ,اًقغبف پزیشی همیبع خشد       

 [ .2ش تش هَسد ثشسسی لشاس گیشد]وبسثشاى اّویت حیبتی داضتِ ٍ هی تَاًذ دس آخشیي هشاحل یب دس هشاحلی هتبخ

 

 اًؼطاف پذیزی در هقیاس هیاًی

 ایي همیبع ثب اًقغبف پزیشی ٍاحذ هسىًَی دس چگًَگی گشٍُ ضذى فضبّب ثشای پبسخ ثِ ًیبص ّبی خبًَاس هشتجظ ثَدُ ٍ ثب      

اص ًَس ٍ تَْیِ عجیقی دس ایي  الگَی اغلی ٍ فقبلیت ّبی داخلی خبًِ سشٍوبس داسد. الیِ ّبی فولىشدی سبختوبى ٍ استفبدُ

ّوچٌیي ًوبّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی خبًِ ٍ تجقیت آًْب اص الگَی فبم ضىل گیشی ًیض ًىبت هَسد اص اّویت ٍیظّبی ثشخَسداس است .

 لبثل تَخِ ّستٌذ.
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 اًؼطاف پذیزی در هقیاس کالى 

لسوت دس هَسد تَاًبیی تغییش پزیشی دس وبسثشد ول سبختوبى ثِ هثبثِ یه ٍاحذ ولی ٍیب  ,اًقغبف پزیشی همیبع والى       

  .(، تحلیل همیبع ّبی اًقغبف پزیشی3)خذٍل[ 2]فوذُ سبختوبى استّبی 

 

 :تحلیل هقیاس ّای اًؼطاف پذیزی3جذٍل 
 خاًِ صاپٌی خاًِ ایزاًی هقیاس ّای اًؼطاف پذیزی

 ,ثبدگیش ,تبالس ,پٌح دسی ,اتبق ّبی سِ دسی فضبی تثجیت ضذُ هقیاس خزد

 سف غیشُ ,عبلچِ ,تختگبُ ٍ ایَاى ,اسسی

 ,دسّبی ثبثت )فَسَهب( ,گٌدِ ,تبتبهیاتبق 

 آتطذاى ٍ غیشُ

دیَاسّبی  ,دسّبی وطَیی)ضَخی( ,تبتبهی  سفشُ ٍغیشُ ,هتىب ,ثبلص ,فشش  ًیوِ تثجیت ضذُ

 خذاوٌٌذُ

فضبی چٌذ فولىشدی وِ سٍاثظ هیبى فٌبغش آى  فضبی ثی ضىل

اص عشیك فضبّبی ٍاسظ اص لجیل ایَاى ٍ تختگبُ 

 هی ضَدٍ غالم گشدش تبهیي 

فضبی چٌذ فولىشدی وِ سٍاثظ سیبل فضبیی اص 

عشیك تغییش دس دیَاسّبی هتحشن هیبى فضبّب ٍ 

 گطبیص ٍ تفىیه ایدبد هی ضَد.

حیبط هشوض خبًِ ٍ استجبط دٌّذُ فٌبغش  فضبی تثجیت ضذُ هقیاس هیاًی

 فولىشدی دس الیِ ّبی پیشاهًَی

 ,حیبط دس پیشاهَى خبًِ دس اهتذاد ثب عجیقت

 عجیقت ثِ دسٍى خبًِ ثب حیبط داخلی  ًفَر 

تخت  ,فٌبغش ضىل دٌّذُ ثِ فضبی سجض خبًِ ًیوِ تثجیت ضذُ

 سٍی حَؼ ٍ غیشُ

فٌبغش عجیقی ٍ هػٌَؿ ضىل دٌّذُ ثِ فضبی 

 ایَاى ,سجض خبًِ 

حیبط دسًٍگشا وِ هحل ولیِ سٍیذادّبی خبًِ  فضبی ثی ضىل

فضبی سیبل هیبى  ,است.استجبط ثیي اّبلی خبًِ 

دسٍى ٍ ثشٍى اص عشیك ایَاى ٍ فٌبغشی چَى 

 پٌدشُ-دس

استجبط ثیي  ,حیبط ثشًٍگشا دس اهتذاد عجیقت 

دسٍى ٍ ثیشٍى ثِ گًَِ ای وِ ّیچ اًمغبفی 

 هیبى آى ّب احسبع ًطَد.

 ,تدویـ ٍ تفىیه حیبط ّبی ثیشًٍی ٍ اًذسًٍی  فضبی تثجیت ضذُ  هقیاس کالى

ٍ ثب ٍاسغِ ّطتی ثب فضبی استجبط غیش هستمین 

 ثیشًٍی

ساثغِ ثب  ,اهىبى گستشش ثِ فضبی ثبك پیشاهًَی 

 ثیشٍى خبًِ اص عشیك سشدس ثبك ثیشًٍی 

فٌبغشی چَى پَضص خبدسی سمف حیبط وِ  ًیوِ تثجیت ضذُ

 دس ایبم خبظ استفبدُ هی ضَد

دسٍاصُ ثیشًٍی خبًِ وِ اهىبى تغییش هىبى آى 

 ٍخَد داسد.

تغییش فضبی اختوبفی ثیشًٍی اًذسًٍی ٍ دسًٍگشا  فضبی ثی ضىل

 ثَدى ّش وذام

سیبل ثَدى فضبی فوَهی ٍ خػَغی ٍ اهتذاد 

 آًْب ثِ حیبط پیشاهًَی

       

پزیشی سقی داسد تب گستشُ ٍسیقی اص ضیَُ ّبی هَسد استفبدُ یه هحیظ سا پبسخگَ ثبضذ. دس ایي سٍیىشد ثب  اًقغبف

،تغییشٍ چٌذ وبسگی هحیظ ،ویفیت پشٍطُ عشاحی ضذُ دس خْت تقبهل ثب ًیبصّبی هخبعجیي خَد ثْشّگیشی اص اهىبى تَسقِ 

 افضایص پیذا خَاّذ وشد.

دس ضىل  فَق هَلف ثب ًوبیص ضیَُ ّبی هختلف دستیبثی ثِ پالى اًقغب ف پزیش ،تالش هی وٌذ ،گضیٌِ ّبی پیص سٍی       

ثب سٍیىشد اًقغبف پزیشی سا هی تَاى عشحی داًست وِ ثب ّذف ّوسَیی ثب عشاح سا ًطبى دّذ.ثِ عَس ولی فضبی ایدبد ضذُ 

ًیبص ّبی هختلف هخبعت خَد، گستشُ هتٌَفی سا ثِ ًسجت هىبى ّبیی وِ ثشای وبسثشی ٍ فولىشد هطخع  ٍ هحذٍد عشاحی 

یی وِ تَاًبیی ایدبد چٌیي ضذُ اًذ سا پبسخگَ هی ثبضذ ٍ حك اًتخبة ثیطتشی سا ثشای وبسثشاى خَد لبئل ضذُ است . هىبى ّب

 . [3]فضبّبیی سا داضتِ ثبضٌذ سا هی تَاى ثب ٍیظگی ٍ خػَغیبت سفتبسی فَق هَسد ثشسسی ٍ اسصضیبثی لشاس داد

اص تغییش فولىشد اخضا ٍ فٌبغش تطىیل  ,ٍ هفَْم فضبی چٌذ فولىشدی دس همیبع خشد تب والى خبًِ "تٌَؿ پزیشی "      

دٌّذُ اتبق ّب تب تغییش فولىشد اتبق ّب ٍ فضبّبی سشپَضیذُ پیشاهَى حیبط  ّبی خبًِ ٍ تغییش ٍ تجذیل فولىشد ثخص ّبی آى 
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بق فضبّبی  وبلجذی ثب فولىشدّبی هتغیش فػلی ٍ سٍصاًِ توبهی همیبع ّبی ٍ اًغج "تغجیك پزیشی"لبثل تحلیل است. هفَْم 

  "تقشیف ضذُ سا ضبهل هی ضَد.

ثیطتش دس همیبع والى خبًِ ٍ استفبدُ اص ثخص ّبی هختلف آى دس ضشایظ هختلف هػذاق داسد.دس ایي  "تغییش پزیشی"      

  اص سِ فبهل ولیذی حىبیت هی وٌذ وِ اًقغبف پزیشی دساص هذت سا پطتیجبًی هی وٌٌذ: ,ثیي تدشثِ

 

 : ػوق ساختواى-1

وثشیت ٍسیقی اص وبسثشی ّبی سبختوبًْب ثِ ًَس ٍ تَْیِ عجیقی ًیبص داسًذ .سبختوبى ّبیی وِ فوك یب عَل آًْب خیلی ا      

 پبسخگَی تغییشات وبسثشی ّب ثبضٌذ.صیبد ثبضذ ًوی تَاًٌذ دس ایي ساستب ثِ آسبًی 

 

 دستزسی :-2

توبهی وبسثشاى سبختوبًْب ثِ ثشخی استجبعبت ٍ اتػبالت ثب دًیبی خبسج ًیبص داسًذ .ثٌبثشایي تقذاد ًمبط دستشسی هی تَاًذ        

 یىی اص فَاهل ولیذی سبهبًذّی خْت سَْلت تغجیك تٌَؿ وبسثشی ّب دس یه سبختوبى ثبضذ.

 

 ارتفاع ساختواى : -3

ّش چِ عجمبت ثبال ثشٍد  ,اّویت دستشسی ثش استفبؿ سبختوبى ًیض تبثیش هی گزاسد .دس سبختوبى ّبی ثلٌذ هشتجِ       

هحذٍدیت ثیطتشی دس سَْلت دستشسی ثِ خبسج ثِ ٍخَد هی آیذ.ثٌبثشایي عجمبت ثبالیی اص هَلقیت ًبهٌبست تشی ثشای گستشُ 

 .(4)خذٍل  [2]ثشخَسداسّستٌذٍسیقی اص وبسثشی ّب 

 
 

 

 :ػاهل هَثز اًؼطاف پذیزی در دراس هذت1ًوَدار

 

 تغییر پذیری

 فوك استفبؿ دستشسی

 تجزبِ

 ًیبص ثِ ًَس عجیقی

 عَیل ًجَدى سبختوبى

 عجمبت ووتش  

هَلقیت هٌبست ثشای  
 استفبدُ اص وبسثشیْب

 تقذاد ًمبط دستشسی

 سَْلت تغجیك تٌَؿ وبسثشیْب
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 ًوًَِ کار  اس رضا داًشویز

اص هقیبسّبی دستیبثی ثِ پالى اتقغبف پزیش دس عشاحی پشٍطُ ّبی هقوبسی ایدبد فضبّْبی یىپبسچِ ٍ تدویـ لغقبت سیض       

عشح سضب داًطویش دس تْشاى "هدتوـ هسىًَی ضْیذ فشالی "همیبع هی ثبضذ . ثشای ًوًَِ چٌیي هثبلی هی تَاى ثِ پشٍطُ 

بیی یىپبسچِ ،ثِ عیف ثیطتشی اص ًیبصّبی فولىشدی هخبعت خخَد،دس خْت اضبسُ وشد .پشٍطُ تَاًستِ است فالٍُ ثش خلك فض

ضىل گیشی یه پالى اًقغبف پزیش پبسخ دّذ،حزف هسیشّبی حشوتی ساّشٍّب  ٍتالش ثشای تطىیل یه فضبی هتحذ ثبفث 

ًیبص هخبعت اص پیص ثیٌی ضذُ تَسظ عشاح ًجب ضذ ٍ دس غَست  -اثقبد  –ضذُ است تب ّیچ فولىشدی تٌْب هحذٍد ثِ هحیظ 

 . [4]ی خبًِ ًیض ثشخَسداس ثبضذتَاًبیی الحبق ،تَسقِ ٍ چٌذ وبسگی یه هحیظ ، دستقبهل ثب دیگش ثخص ّب

سبهبًذّی فضبّبی داخلی ّشیه اص ٍاحذّب ثِ غَست  خغی هی ثبضذ وِ اص عشیك عشح خقجِ ثبسیه ٍ وطیذُ ای وِ "       

دس سشتبسش ٍاحذ هسىًَی ٍ دس عَل دیَاس ٍسٍدی استمشاس یبفتِ،تبهیي ضذُ است ،ثٌبثشایي ولیِ فولىشدّب ٍ اهىبًبت سفبّی ٍ 

فضبی ثبصی وِ اص ضوبل تبخٌَة عشاحی ضذُ است. ّوچٌیي اهىبى ایدبد  تبسیسبتی دس ایي خقجِ خبی گشفتِ ٍ آپبستوبى ثب

حشین ّبی خػَغی اص عشیك غفحبت وطَیی خبسبصی ضذُ دس دسٍى ایي خقجِ هوىي گشدیذُ ٍ ثِ فضبی راخلی ّش ٍاحذ 

 . [2]"ّش فشد هی ثخطذچْشُ ای پَیب ٍ سیبل ثب اهىبًبت سبصهبًذّی ثشاسبع ًحَُ صًذگی 

 در طزاحی خاًِ هسکًَی اًؼطاف پذیزی-5

وَچه ٍ خشدُ پیوَى  ,دس خبًِ سٌتی ایشاًی هجٌبی ًؾن دٌّذُ ثِ وبلجذ خبًِ پیوَى است وِ ثِ ضىل پیوَى ثضسي       

دسن ٍ تدسن فضبیی  ,ثبالتشیي ٍؽیفِ هقوبس ضٌبخت ,هَسد استفبدُ هقوبساى آى صهبى ثَدُ است. ثب اتىب ثِ ًؾبم هزوَس 

تٌبسجبت ٍ اثقبد لسوت ّبی  ,ًیشٍّبی سبوي ٍ خبسی دس وبلجذ ثبسثش سبختوبى ثَدُ  ٍثب اضشافی وِ دس عشاح  ثٌب ایدبد  هی ضذ

 (.5خذٍل)[ 6]سبختوبى تقییي هی گطت پشٍ خبلی

 

 

 
 

 

 

 

 :هبٌای ًظن در خاًِ ّای سٌتی ایزاى2ًوَدار

  

 

 خا ًِ ّای سٌتی ایزاًی

 (هبٌای ًظن دٌّذُ )

 ثضسي وَچه خشدُ پیوَى

 پیوَى

 ٍظیفِ هؼوار

 ضٌبخت دسن تٌبست فضبیی
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  ًتیجِ گیزی -6 

وِ لبثلیت  اًقغبف پزیش ٍ ّوچٌیي ایدبد ثستشی هٌبست   ىضذُ دس لضٍم دستیبثی ثِ عشح ٍ پالثب تَخِ ثِ هَاسد روش       

ثِ اختػبس هی تَاى  چٌذ هقیبس ساثِ هٌؾَس اسائِ پبسخگَیی ثِ گستشُ ٍسیقتشی اص ًیبصّبی فولىشدی افشاد هختلف سا داسا ثبضذ ،

 (.، فَاهل پطتیجبى وٌٌذُ دس دساص هذت4خذٍل(پالى اًقغبف پزیش روش وشد

 

 هؼیارّایی بزای ارائِ پالى

 تقشیف فولىشدی ٍاحذ ٍهٌسدنفذم تبویذ هقوبس ثش اسائِ یه  -1

 تالش ثشای ایدبد یه فضبی یىپبسچِ-2

 تدویـ لغقبت ٍ فذم عشاحی فضبّبی خشد-3

 احتشام ثِ لضٍم تغییش چیذهبى وبسثشی ّب تَسظ هخبعت پشٍطُ-4

  ػَاهل پشتیباى کٌٌذُ در دراس هذت : 4جذٍل 

فولىشد هَسد ًمذ لشاس هی گیشد، ًحَُ تقبهل آى ثب هخبعت هی آًچِ دس یه هقوبسی اص ًمغِ ًؾش تَخِ ٍ پشداختي ثِ هسئلِ 

دس عشاحی پالى  ٍسبصهبًذّی دیبگشام فولىشدی یه پشٍطُ ،ثب ًگبُ ثِ گستشش آپبستوبى ًطیٌی ٍ  یشیثبضذ .سٍیىشد اًقغبف پز

 .عشاحی هسىي دس حذالل هسبحت ، ثیص اص پیص هَسد تَخِ لشاس گشفتِ است

 

 قذرداًی

 سپبسگزاس  استبد گشاى لذسم آلبی دوتش هحوذ سضب ثوبًیبى وِ ایٌدبًت سا ساٌّوبیی فشهَدًذ ،هی ثبضن.  دس ًْبیت      

  



  هؼوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هؼواری،ػوزاى ٍ شْزساسی در ّشارُ سَم

 44هاُ  تیز -تْزاى 

 

9 
 

   هٌابغ

 1387،87خبلَ اسوبفیلی ،ًیلَفش؛هذسسِ ثذٍى هشص؛سسبلِ وبسضٌبسی اسضذ ؛داًطگبُ آصاد ٍاحذ لضٍیي؛[1]

 160شاى،اًتطبسات داًطگبُ فلن ٍ غٌقت ،ثْضادفش ،تْ؛هحیظ ّبی پبسخذُ،هتشخن :هػغفی 1385ثٌتلی ،ای یي ٍ دیگشاى،[2]

فیٌی فش ،فلیشضب؛ضبیبى،حویذسضب؛لبسی پَس،هحوذ؛ثشسسی ٍ همبیسِ اًقغبف پزیشی دس هقوبسی هسىًَی ایشاى ٍطاپي؛فػلٌبهِ آثبدی [3] 

 12؛غفحِ :55ضوبسُ:

 62،غفحِ 1392آصاد لضٍیي ،سْیلی ،خوبل الذیي ،هدوَفِ همبالت اًقغبف پزیشی ،اًتطبسات داًطگبُ [4] 

 1387،13،صهستبى  22ٍ23داًطویش،سضب،گفتگَ،فػلٌبهِ ضبسستبى ،ضوبسُ [5]

دس:هقوبسی ایشاى دس دٍساى اسالهی،ویبًی، "ٌّدبس ضىل یبثی دس هقوبسی اسالهی ایشاى"، 1366اثَالمبسوی،لغیف،[6] 

  هحوذحسیي،اًتطبسات خْبد داًطگبّی

 


