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 ²،هْسا علَی٭¹زّرا اصحاتی

 دا٘ـزٛی واسؿٙاػی اسؿذ،دا٘ـٍاٜ غیش ا٘تفاػی پشدیؼاٖ -1

 ؿذ،دا٘ـٍاٜ غیش ا٘تفاػی پشدیؼاٖدا٘ـزٛی واسؿٙاػی اس -2

 

 چکیذُ

ا٘ؼاٟ٘ا ٕٞٛاسٜ دس عَٛ تاسیخ دس رؼتزٛی ٔؼىٗ تشای ادأٝ حیات خٛد ٞؼتٙذ ٚ تالؽ ٔی وٙٙذ تا ٔؼىٗ سا تا ٔحیظ خٛد ٕٞاًٞٙ 

ٓ اص ٟٕٔتشیٗ ٚ وٙٙذ. .ٔؼٕاسی ٔؼىٛ٘ی ایٗ ٔٙغمٝ تحت ػٛأُ الّیٕی ٚ ارتٕاػی،فشٍٞٙی ٚ ... ؿىُ ٌشفتٝ اػت وٝ دس ایٗ ٔیاٖ الّی

ٔٛحشتشیٗ ػٛأُ ؿىُ دٞی تٝ ٔؼٕاسی ٔؼىٛ٘ی ایٗ ٔٙغمٝ  ٔی تاؿذ.سٚؽ تحمیك دس ایٗ پظٚٞؾ تٛصیفی،تحّیّی ٚ تغثیمی تٛدٜ ٚ 

ٌشدآٚسی اعالػات تٝ دٚ ؿىُ اػٙادی ٚ ٔیذا٘ی صٛست ٌشفتٝ اػت . ٘تایذ تحمیك ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ػٛأُ الّیٕی اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ ٔا٘ٙذ 

تت ،تاساٖ ٚ تاتؾ خٛسؿیذ ٚ .. تاػج تٛرٛد آٔذٖ ػٙاصشخاف ٔؼٕاسی ٚ ػاصٜ ای ٔا٘ٙذ؛ پٛؿؾ ؿیثذاسػمف ،وشػی چیٙی ٔیضاٖ سعٛ

تشای رٌّٛیشی سعٛتت ، تاصؿٛٞای فشاٚاٖ تشای ایزاد وٛساٖ دس فضای داخّی ٚ .. دس ػاخت ٚ ػاص ٔؼىٗ تٛٔی ایٗ ٔٙغمٝ ؿذٜ اػت. 

اس ٞای ٔٙاػة الّیٕی اػت تا ضٕٗ تثییٗ اصَٛ عشاحی ٔؼىٗ ایٗ الّیٓ ، تتٛاٖ سٚؿٟای ٞذف اص ایٗ پظٚٞؾ ؿٙاخت ٚ  اسائٝ ساٞى

 ػاخت ٔؼىٗ أشٚص سا تا تٛرٝ تٝ ایٗ ساٞىاسٞا تاص آفشیٙی وشد.

 

 

 وّٕات وّیذی: ؿٟش آُٔ، ٔؼىٗ ،الّیٓ  ٔاص٘ذساٖ ، ٔؼٕاسی تٛٔی
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 همذهِ
ایٗ ٔٙغمٝ اص ٔصاِح ٔٛسد اػتفادٜ تا فشْ وّی تٙا ،الّیٓ ٔی تاؿذ . دس  تٝ ٘ظش ٔی سػذ تاحیش ٌزاس تشیٗ ػأُ دس ٔؼٕاسی تٛٔی

حمیمت ٔؼٕاسی تٛٔی حاصُ ػاِٟا تزشتٝ ٔشدٔی اػت وٝ دس ؿشایظ ٔحّی ص٘ذٌی وشدٜ ا٘ذ ٚ تٝ واِثذ ٔؼىٗ خٛد تشای 

اػت وٝ تٝ صٛست ٌؼتشدٜ ػاصٌاسی ٞشچٝ تیـتش تا الّیٓ ؿىّی ٔٙاػة ٚ تٟیٙٝ دادٜ ا٘ذ صیشا ٔؼىٗ ٟٔٓ تشیٗ ٘ٛع ٔؼٕاسی 

ؿٟش ٞا سا دس تش ٔیٍیشد ٚ تیـتشیٗ استثاط سا تا ص٘ذٌی ٔشدْ داسد. تش ایٗ اػاع ، دس ایٗ پظٚٞؾ ضٕٗ ٔؼشفی خصٛصیات 

الّیٕی ایٗ ٔٙغمٝ تٝ تاحیش الّیٓ تش ؿىُ ٌیشی ٔؼٕاسی ٔؼىٛ٘ی ایٗ ٔٙغمٝ پشداختٝ ٔی ؿٛد. ػٛاالتی وٝ دس ایٗ تحمیك تا 

چٍٛ٘ٝ الّیٓ ٚ آب ٚ ٞٛا تش ؿىُ ٌیشی ارضا ٚ ػٙاصش ػاختٕا٘ی تاحیشٌزاس اػت؟آیا الّیٓ ٘مؾ اصّی  ؿأُ :آٖ ٔٛارٝ ٞؼتیٓ 

تش ؿىٍّیشی خا٘ٝ ٞای ایٗ ٔٙغمٝ داسد ؟ تشای یافتٗ پاػخ ایٗ ػٛاالت تٝ ٔؼشفی اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ ٚ روش خصٛصیات ػٙاصش 

ٓ ٚ دس ٟ٘ایت تٝ تؼذادی  لٛا٘یٗ ٚاصَٛ دػت ٔی یاتیٓ وٝ ٔی ٔؼٕاسی ٚ ػایش فضاٞای ٔشتثظ تا ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ ٔی پشداصی

تٛا٘ٙذ رٟت ادأٝ تافتٗ ٔؼیاسٞای  ٔؼٕاسی ػٙتی ٔٙغمٝ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیش٘ذ تا تاوٕه ایٗ  اسصؿٟای ٔؼٕاسی ػٙتی تٝ 

حاَ ایٗ ٔٙغمٝ یافت وٝ  فشأٛؿی ػپشدٜ ٘ـٛد ٚ اص ایٗ عشیك ٚ ا٘زاْ تحمیمات تیـتش تتٛاٖ ساتغٝ ای تیٗ ٔؼٕاسی ٌزؿتٝ ٚ

 ضٕٗ تذاػی فشًٞٙ ٚ اداب ٚ سػْٛ ٌزؿتٝ ،تا ؿشایظ الّیٕی ٔٙغمٝ ٘یض تغاتك داؿتٝ تاؿذ .

 هطالعات اللیوی ضْر آهل

یه أشوّی وٝ تمشیثا دسساتغٝ تا وّیٝ ػاختاسٞای ػٙتی ایشاٖ صذق ٔی وٙذ،ٍٕٞٛ٘ی آٟ٘ا ٚٔحیظ ٔؼىٛ٘ی تا ػٛأُ 

سادسػٛاحُ دسیای خضس،وشا٘ٝ خّیذ فاسع ٚدسیای ػٕاٖ،دأٙٝ لُّ ٔشتفغ ٚحاؿیٝ ی وٛیش ٔشوضی ٔی الّیٕی اػت.ایٗ ٔغّة 

 تٛاٖ تٝ ٚضٛح ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد.تافت ؿٟشی،فشْ تٙا ٚ٘ٛع ٔصاِح دسٞش یه اصایٗ ٔٙاعك دستغثیك وأُ تاؿشایظ الّیٕی ٔی تاؿٙذ.

یٝ ی تاتؾ خٛسؿیذ،ػشض رغشافیایی یؼٙی دٚسی یا ٘ضدیىی ػٛأّی وٝ تش ؿشایظ الّیٕی یه ٔٙغمٝ تاحیشٔی ٌزاسد ؿأُ صاٚ

اصخظ اػتٛا،ؿذت رشیاٖ ٚرٟت تادٞای فصّی،ٚرٛد آب،سعٛتت ٌٚیاٜ دس ٔٙغمٝ ٚتاالخشٜ استفاع اصػغح دسیا ٚ٘إٞٛاسی ٞای 

  وٝ دس ایٙزا إٞیت ٞش یه تٛضیح دادٜ خٛاٞذ ؿذ. ، ػغح صٔیٗ اػت

 ى :هَلعیت آهل در تمسین تٌذی اللیوی ایرا
 

چٖٛ ؿٟش آُٔ دس تمؼیٕات الّیٕی دس ٔٙغمٝ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب لشاس ٌشفتٝ اػت ٚیظٌی ٞا ایٗ الّیٓ تٝ عٛس ػٕذٜ 

 ػثاست اػت:

ٚصؽ تادٞای  -سعٛتت لاتُ ٔالحظٝ ٞٛا -ٚرٛد رشیاٖ ٞای تیٗ دسیا ٚ وٛٞؼتاٖ ٚ دؿت ٞای ٘ؼثتا ٚػیغ حذ فاصُ آٟ٘ا

ٔیضاٖ تاتؾ لاتُ تٛرٝ  -سیضؽ تاساٖ ٞای ٔتٛاِی ٚ ؿذیذ -تشخی اص فصَٛ ٘ؼثتا ؿذیذ اص رثٟٝ غشتی ٚ ؿٕاَ غشتی دس

 ٘ٛػا٘ات دسرٝ حشاست تیٗ فصَٛ ٌشْ ٚ ػشد  -ٚرٛد تؼذاد ٔحذٚد سٚصٞای یخثٙذاٖ دس فصَٛ ػشد -خٛسؿیذ دس فصَٛ ٌشْ
 

 

 خَرضیذ .1

دسرٝ ی 5/23وشٜ ی صٔیٗ داسای ٔحٛس دٚساٖ حاتتی اػت وٝ ٘ؼثت تٝ خظ ػٕٛد تش صحفٝ ی ٌشدؽ صٔیٗ تٝ دٚس خٛسؿیذ

ا٘حشاف داسد.اصآ٘زایی وٝ ایٗ ا٘حشاف ٔحٛس،٘ماط ٔختّفی اصوشٜ صٔیٗ سادس فصَٛ ٔختّف ٔماتُ خٛسؿیذ لشاس ٔی دٞذ،ِزا 
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ٝ ی تاتؾ خٛسؿیذ ٘ؼثت تٝ صٔیٗ فشق ٔی وٙذ ٚایٗ ٔغّة تاػج حشاست ٚآب ٚٞٛای وشٜ ی صٔیٗ دسٞشٔٙغمٝ تٙاتش صاٚی

 ایزاد فصَٛ ٔختّف دسٞش ٘احیٝ اص وشٜ ی اسض ٔی ؿٛد.

لشاسدادٖ اوخش تاصؿٛٞا ٚپٙزشٜ ٞا ی تضسي دس لؼٕت رٙٛتی ػاختٕاٖ ٚحفاظت اص ایٗ پٙزشٜ ٞا دسٔماتُ آفتاب 

 ػاختٕاٖ ٞای ػٙتی ٚرذیذ ایشاٖ اػت.تاتؼتاٖ تٝ ٚػیّٝ ی ػایثاٖ ٚیا ایٛاٖ اص خصٛصیات اوخش 

 وؼة ا٘شطی صیادی ٔمذاس دستاتؼتاٖ وٝ  غشتی–تٟتشیٗ عشص لشاسٌیشی ػاختٕاٖ دس ٔماتُ آفتاب دس رٟت ؿشلی 

تی إِمذٚس ػغح وٕتشی داؿتٝ تاؿٙذ.ٕٞچٙیٗ تٟتش اػت وٝ ایٗ دیٛاسٞا صیش ػایٝ دسختاٖ ٚیا ح وٙٙذ،تایذ ٔی

 سٞای تاتؾ خٛسؿیذ(ٔحٛ-1)ؿىُ ؿٕاسٜ .٘ذػاختٕاٖ ٞای را٘ثی لشاس ٌیش

 
 
 
 
 

 

 

 رطَتت: .2

دس ٘ٛاحی تؼیاس ٔشعٛب  وشا٘ٝ ی دسیا تشای حفاظت ػاختٕاٖ اص سعٛتت تیؾ اص حذ صٔیٗ خا٘ٝ ٞا تش سٚی پایٝ 

خا٘ٝ ٞا تش سٚی پایٝ ٞایی اص ػًٙ ٚ ٞای چٛتی ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ. ِٚی دس دأٙٝ وٟٛٞا وٝ سعٛتت وٕتش اػت ٔؼٕٛال 

 ( پایٝ ٞای صیشیٗ خا٘ٝ ٞا-2 ٌُ ٚ دس پاسٜ ای اص ٔٛاسد تش سٚی ٌشتٝ سٚٞا تٙا ؿذٜ ا٘ذ.)ؿىُ ؿٕاسٜ

 
 

 تارش: .3

 997٘ٛاس ػاحّی اػتاٖ ٚضغ سیضؽ تاساٖ دس ٘ٛاحی ػٛاحُ دسیای خضس ٔتغیش تٛدٜ، ٔیاٍ٘یٗ تاس٘ذٌی ػاِیا٘ٝ دس 

 ٔیّیٕتش ٔی تاؿذ. حذاوخش تاس٘ذٌی دس پائیض ٚ حذالُ دس تٟاس ٔی تاؿذ.
 تاد:

 -3)ؿىُ ؿٕاسٜ تاد ٞای غشتی ػٕٛٔا ٌشْ ٚ تاساٖ صا ٚ تاد ٞای ؿشلی ٚ ؿٕاَ ؿشلی تاػج تشٚدت ٚ ػشٔا ٔیٍشدد.

 رٟت ٚصؽ تاد ٞا دس ایٗ الّیٓ(

محًر َای تابش  -1شکل شمارٌ 

 خًرشید

 پایٍ َای زیریه خاوٍ َا -2شکل شمارٌ 
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تا واؿت دسختاٖ ٔی تٛاٖ رٟت تاد سا تٝ ػٛی خا٘ٝ ٞذایت وشد.تا واؿت دسختاٖ تٝ صٛست ٔٙاػة ٔی تٛاٖ 

 ٔحُ ٔٙاػة واؿت دسخت( -4)ؿىُ ؿٕاسٜ ٌشدؽ آصاد ٞٛا دس پـت ٚ لیف ٞٛا  دس رّٛ ایزاد وشد.

                                                                                
 

 ضکل کلی هسکي در اللین هعتذل ٍ هرطَب

 
 تاْ ػاختٕاٖ تٝ صٛست ؿیثذاس -1

 ایٛاٖ ٚ یا غالْ ٌشد دس اعشاف ػاختٕاٖ -2

 ؿىُ ػاختٕاٖ تٝ صٛست تشٖٚ ٌشا -3

 ػذْ ٚرٛد صیشصٔیٗ  -4

 عثیؼی صٔیٗ وف عثمٝ ٕٞىف تاالتش اص ػغح -5

 غشتی -وـیذٌی ؿشلی -6

تشای حفاظت ػاختٕاٖ اص سعٛتت تیؾ اص حذ صٔیٗ خا٘ٝ ٞا تش سٚی پایٝ ٞایی اص ػًٙ ٚ ٌُ ٚ دس پاسٜ ای  -7

 ٔٛاسد تش سٚی ٌشتٝ سٚ تٙا ؿذٜ ا٘ذ.

 ٞا تاص ٚ ٌؼتشدٜ پالٖ -8

جُت يزش باد در ایه -3شکل شمارٌ 

ىطقٍم

محل مىاسب کاشت  -4شکل شمارٌ 

 درخت



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَمّوایص تیي 

 94هاُ  تیر -تْراى 

وُ ػاختٕاٖ ٚ ایٛاٖ ٔی دٞٙذ. تذیٗ تشتیة تاْ ٔا٘ٙذ چتشی ٌؼتشدٜ تشسٚی  تاْ سا تا رّٛی غالْ ٌشد ادأٝ -9

لشاس ٔی ٌیشد.ٕٞچٙیٗ اص ػٕتی وٝ تاد غاِة ٔی ٚصد ٚ تاساٖ اص ٘احیٝ تٝ تذ٘ٝ ػاختٕاٖ تشخٛسد ٔی وٙذ،تاْ 

 سا تا استفاع پاییٗ تشی ادأٝ ٔی دٞٙذ. 

 خاًِ ّا ی استاى هازًذراى یهعوار عٌاصر
 

 ذیتا ػاختٕاٖ احذاثؿشایغی  ٗیدسچٙ ٔیثاؿذ. یتٛٔ یٔؼٕاس یشیٌ ؿىُ یاصّ ػأُ ٔٙغمٝ، ایٗ سعٛتت ٚ تاساٖ

ذ )دیثا یٕ٘ا ٔماٚٔت ػاختٕاٖ تٝ سعٛتت ی٘فٛرٞا ٔختّف عشق تشاتش دس تتٛا٘ذ تا شدیٌ صٛست یمیدل یٞا ساٞىاس تا

10:1372) 
  :اتاق

 یآؿپضتؼضا ٚ ییشایپز ،یغزاخٛس ٕٗ،ی٘ـ خٛاب، ؿأُ .داسای ػّٕىشدٞای ٔتفاٚتی اػت ٓیالّ ٗیا دس ٞا اتاق

 تٝ سا خٛد یرا اتاق ٌشٔا، فصُ دس ٚ اػت یآؿپض یٚحت خٛسدٖ خٛاب، ٔحُ ػشٔا فصُ دس اتاق .افتذ یٔ اتفاق

 (113ٚ 111: 1387 اٖ،یٔؼٕاس(ؿٛد ی ٔ ا٘زاْ ٛاٖیا دس اػٕاَ ٗیٕٞ ٚ دٞذ ٔی یٍشید ػٙاصش

 

 :ایَاى 

ِحاػ فشْ ، اتؼاد ٚ  اصٟٕٔتشیٗ فضاٞای ٔؼٕاسی ایشا٘ی اػت ٚ دس تیـتش خا٘ٝ ٞای ػٙتی تٝ چـٓ ٔی خٛسد ،  ایٛاٖ 

 . دس وتاب حغ ٚحذت دستاسٜ ٔفْٟٛ ایٛاٖ ٚ سٚاق آٔذٜ اػت :ٚػّٕىشدٞای صیادی داسد  رایٍاٜ ٔتٙٛع 

. ایٛاٖ ٕ٘ایـٍش أىا٘ات تؼیّٗ ٚ تحذیذ ٔفْٟٛ ایٛاٖ ٚ سٚاق دس ػشاػش تاسیخ اػالْ ٔتضٕٗ تّٛیحات طسفی تٛدٜ اػت 

یا فضای ا٘تماِی تیٗ ػٛآِ صٔیٙی ٚ صٔا٘ی اػت . اص دیذٌاٜ ٔا تؼذ اِغثیؼی ، ایٛاٖ خٛد  "عشیمت  "فضاػت ٚ ٕٞا٘ا 

 .ٔماْ ٘فغ ٔی تٛا٘ذ تٝ ؿٕاس آیذ وٝ ٔیاٖ تاؽ یا حیاط دس حذ سٚح ٚ اتاق دس حذ رؼٓ ػیش ٔی وٙذ

عاق آًٞٙ تـىیُ ٔی ؿٛد اص ػٝ عشف تؼتٝ ٚ تٝ عشف ٔیا٘ؼشا تاص ٔی ؿٛد. ایٛاٟ٘ا تٝ  ایٛاٖ وٝ ٔؼٕٛالً اص یه

صٛست فضاٞای ٚسٚدی ٚ خشٚری ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ دس حاِی وٝ تشای رشیاٖ یافتٗ ٞٛا تاص ٞؼتٙذ، اص تاتؾ آفتاب 

تٝ تٙا، تشرؼتٍی ٚ ؿىٜٛ رٌّٛیشی ٔی وٙٙذ ٚ تٝ ػٙٛاٖ یىی اص ارضای تـىیُ دٞٙذٜ إٞیت فٛق اِؼادٜ ای داؿتٝ، 

  .ٔی تخـٙذ

 ای یؿشل ۀرثٟ دس ٔؼٕٛالً .ؿٛد ٔی اػتفادٜ ٕٗی٘ـ یفضا ػٙٛاٖ تٝ ٚ اػت خا٘ٝ یٞا اتاق اص تش تضسي یاصّ ٛاٖیا

 ٚ تٟتش ا٘ذاص چـٓ  اص تا ؿٛد یٔ ٚالغ یتاالتش استفاع دس ٞا اتاق شیػا تٝ ٘ؼثت ٚ ٌشفتٝ ؿىُ ػاختٕاٖ یرٙٛت

پالٖ -6ایٛاٖ خا٘ٝ ٔٙٛچٟشی ٞا()ؿىُ ؿٕاسٜ  -5)ؿىُ ؿٕاسٜ (137:12 ثا،ید( ٌشدد تشخٛسداس یـتشیت یٞٛا اٖیرش

 ٞای خا٘ٝ ٔٙٛرٟشی ٞا(
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 ایَاى خاًِ هٌَچْری ّا هٌثع: هیراث فرٌّگی  -5ضکل ضوارُ 

 

 

 

 

 

 :)ػٙاصش فضایی( ریخت ضٌاسی

 

 اتاق ػٝ دسی-6اتاق -5فضای تمؼیٓ) ایٛاٖ( -4دٚ دسی -3ػٝ دسی -2ایٛاٖ ٚسٚدی ؿٕاِی   -1

دس پالٖ عثمٝ ٕٞىف خا٘ٝ ٔٙٛچٟشی دٚ فضا داسیٓ یه لؼٕت تٝ ػٕت ایٛاٖ ؿٕاِی وٝ اص اٖ ایٛاٖ تٝ اتاق دٚ 

ٔی سٚد.ٚ اص ػٕت دیٍشی تٝ فضای تمؼیٕی) ایٛاٖ( وٝ دسی ٚ ػٝ دسی  ٚ عثمٝ ی تاال اص عشیك پّٝ ٞای تمؼیٓ 

 تٝ اتاق ٚ ػٝ دسی ٔیشٚد. ٚ دس ػٕت ا٘تٟای رٙٛتی تٝ عثمٝ اَٚ ٔی سٚد.

 

 طثمِ اٍل خاًِ هٌَچْری

 

 اتاق ؿاٜ ٘ـیٗ-6اتاق اسػی  -5فضای تمؼیٓ) ایٛاٖ(  -4ػٝ دسی  -3ایٛاٖ ؿٕاِی -2ساٜ پّٝ ٞا  -1

 پالن طبقٍ َمکف - 6شکل شمارٌ 

 

 پالن طبقٍ ايل -6شکل شمارٌ 
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تا اتاق ػٝ دسی ٔیـٛیٓ ٚ اصاتاق ػٝ  2یٓ یىی ایٛاٖ ؿٕاِی وٝ اص اٖ تٝ ػٕت اص دٚ ػٕت ٚاسد عثمٝ اَٚ ٔی ؿٛ

دسی غشتی تٝ فضای تمؼیٓ ٔی سٚیٓ.ٚلتی اص ساٜ پّٝ ٞا تٝ ػٕت فضای تمؼیٓ رٙٛتی ٔی اییٓ اص ا٘زا تٝ اتاق 

 ایٛاٖ خا٘ٝ ؿفاٞی( -7)ؿىُ ؿٕاسٜ اسػی ٚ اتاق ؿاٜ ٘ـیٗ ٔی سٚییٓ.
 

 

 

 

 

 

 ایَاى خاًِ ضفاّی -7ضکل ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالى طثمِ ّوکف خاًِ ضفاّی
 

 دیٍش اتاق ٞا-5اتاق  -4فضای تمؼیٓ  -3اتاق دٚ دسی -2فضای ٚسٚدی ؿٕاِی ایٛاٖ  -1

ایٛاٖ ٚ فضای تمؼیٓ داسد.وٝ تا پّٝ پالٖ عثمٝ ٕٞىف چٙذ دػتٝ تمؼیٓ ؿذٜ اػت وٝ ٞش لؼٕت تشای خٛد 

 ٌشدی تٝ عثمٝ اَٚ ٔی سٚد.

 
 طثمِ اٍل خاًِ ضفاّی

 پالن طبقٍ ايل پالن طبقٍ َمکف
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 ایٛاٖ ٞا ی رٙٛتی – 6اتاق دٚ دسی -5اتاق اسػی -4اتاق ؿاٜ ٘ـیٗ -3فضای تمؼیٓ -2ساٜ پّٝ -1

ٛاٖ ٞای عثك ٘مـٝ ٕٞىف ایٗ فضاٞا تٝ عٛس ٔؼتمُ تٝ عثمٝ اَٚ ٔی ایٙذ ٚ اص عشیك فضای تمؼیٓ وٙٙذٜ تٝ ای

 رٙٛتی ٚ اتاق ؿاٞٙـیٗ ٚ اتاق اسػی دس ؿٕاَ ٚ اص اتاق دٚ دسی تٝ فضای تمؼیٓ تؼذی ٔتصُ ٔی ؿٛ٘ذ.

 

 آب رٕغ ؿذٖ اص ٚ .ٞؼتٙذ ثذاسیؿ صٛست تٝ ٗ ٔٙغمٝیا دس ٟٔا تا تاساٖ، ٔذاْٚ ضؽیس ُیدِ تٝ :ثذاریض تام

 تاْ ؿیثذاس خا٘ٝ ؿفاٞی( -8)ؿىُ ؿٕاسٜ  .ٔیـٛدی شیرٌّٛ ػاختٕاٖ، ػمف دس تشف ٚ تاساٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دس ٔؼٕٛالً ٚ اػت تاالتش ٛاٖیا اص پّٝ چٙذ ا٘ذاصٜ تٝ تالس .ؿٛد یٔ ذٜی٘أ  تالس ػْٛ، ای ٚ دْٚ عثمٝ ٛاٖیا :تالر

 ْ لشاس تالس پـت دس وٝ یاتال .اػت یخاِ آٖ شیص ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ یتؼض دس ٚ .شدیٌ یٔ لشاس ّٝیعٛ ای آٖ ا٘ثاس شیص

 (123: 1387 اٖ،ی)ٔؼٕاس   ٘اْ داسد تاالخا٘ٝ شد،ییٍ

 

 ٘مؾ ٞٛا اٖیرش ٚ ٝیٓ تٟٛیالّ ٗیا دس .ٖ لشاس ٌشفتٝ اػتآی اػت وٝ تاالس رّٛی تاال خا٘ٝ اتال  :تاالخاًِ

 لشاس داسد، آٖ یرّٛ تالس وٝ ییفضا ػٙٛاٖ تٝخا٘ٝ تاال ِزا وٙذ، یفا ٔیا یٔؼٕاس یشیٌ ؿىُ دس یاػاػ

 .تاؿذ یٔ ٔٙظش ٚ ذید ٞٛا، اٖیرش ٝ،یتٟٛ ٘ظش اص اتاق ٗیتٟتش

دٚ عثمٝ تٛدٖ تٙا ٚ لشاس دادٖ فضاٞای اصّی دس عثمٝ تاال وٝ ٔؼٕٛالً تشای اػتفادٜ دس فصَٛ ٌشْ ٚ ٔؼتذَ ٔخُ 

 ٌیشد. ٔا٘ٙذ پاییض ٚ صٔؼتاٖ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔیتٟاس ٚ تاتؼتاٖ دس ٘ظشٌشفتٝ ؿذٜ ٚعثمٝ پاییٗ دس فصَٛ ػشد 

 ٞٛا اٖیرش تا ٌشفتٝ استفاع ٗیصٔ وف اص ػاختٕاٖ تٙا، وف تٝ سعٛتت ٘فٛد اص یشیرٌّٛ یتشا :یٌیچ یکرس

 وشػی چیٙی خا٘ٝ ؿفاٞی ٞا( -9)ؿىُ ؿٕاسٜ .ؿٛد تشلشاس ٗیصٔ ػغح ٚ ٗ وفیٔات

 بام شیبدار خاوٍ مىًچُری َا -8شکل شمارٌ 
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 (12: 1387 اٖ،یؿٛد )ٔؼٕاس یٔ ذٜی٘أ ٌشدؽ غالْ تالسٞا یرّٛ ػتٖٛ فیسد دٚ تا یفضاٞا :گرد غالم

 یتاتؼتا٘ آفتاب ٓیٔؼتم تاتؾ ٚ تاساٖ تشاتش دس ْ ٌشد غال ٚرٛد تا ٛاسٞاید :ؿأُ ٌشد غالْ یٞا ػّٕىشد

اعشاف  دس یتاتؼتا٘ ٓی٘ؼ ٚ ٞٛا اٖیرشٚ تاتؼتاٖ یتشا داس ٝیػا ٚ ٔٙاػة یفضا ایزاد ،ؿٛ٘ذ یٔ ٔحافظت

 .ذیآ یٔ ٚرٛد تٝ ػاختٕاٖ

 

 هٌطمِ در تٌاّا اتیخصَص

 ٔختّف ػٛأُ تش ییٟٞا ٛیؿ چٝ تا ٚ چٍٛ٘ٝ ٔٙغمٝ یٔؼٕاس وٝ تالؽ تشای پاػخ تٝ ایٗ ػٛاَ تخؾ ٗیا دس

 یٔؼٕاس اتیخصٛص اص یتؼض تٝ .تشای ایٗ ٔٙظٛساػت ٕ٘ٛدٜ ٕٞاًٞٙ آٖ تا سا خٛد ای آٔذٜ فائك یغیٔح ٚ یٕیالّ

 :ٓییپشداص ْ ٔٙغمٝ

  :هصالح

ٔصاِح تىاس سفتٝ دس تذ٘ٝ تیـتش اص ٔصاِح تٙایی تٛدٜ ٚ دس ػاخت دسب ٚ پٙزشٜ ٞا اص چٛب ٚ ؿیـٝ اػتفادٜ ؿذٜ ، 

 .ػمف ٘یض اص چٛب ٔی تاؿذ ٚ پٛؿؾ سٚی تاْ اص ػفاَ اػت

 

  :تٌا غالة فرم

 شفاَیکرسی چیىی خاوٍ  -9شکل شمارٌ 
 کرسی چیىی خاوٍ مىًچُری
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 حتٕاً فشْ ػاختٕاٖ ٚرٛد، ٗیا تا یِٚ .وشد اػتفادٜ ؿىُ یثیصّ یحت ٚ آصاد یٟٔا فش اص تٛاٖ ٔی ٔٙاعك ٗیا دس

  122)، ییوؼٕا( .ؿٛد تشخٛسداس اصی٘ ٔٛسد وٛساٖ اص تا تاؿذ داؿتٝ یذٌیوـ یغشت -یؿشل ٔحٛس عَٛ دس ذیتا

 

 

 :ًوا یرٍ تر یویالل ریتذات ریتأث

ٚ دس صٛست لشاس ٌیشی تٙا دس رٟت ؿشلی غشتی ،ػمف ؿیثذاس تا  ػمف خا٘ٝ ٞا دس ایٗ الّیٓ اغّة ؿیثذاس اػت

لؼٕتی اص ٕ٘ا أتذاد ٔی یاتذ.ٔصاِح ٕ٘ا غاِثا ػیٕاٖ ػفیذ یا ػیٕاٖ سٍ٘ی اػت ،تٝ رض دس دٚسٜ پّٟٛی وٝ اػتفادٜ اص 

ٚرٛد داسد ٚ دس آرش دس ٕ٘ا سٚاد یافت. لشاس ٌیشی ایٛاٖ دس ٕ٘ای اصّی تٟٙا دس دٚسٜ پّٟٛی تٝ صٛست ٘ؼثتا چـٍٕیش 

 دٚسٜ ٞای دیٍش اص إٞیت آٖ واػتٝ ؿذٜ اػت.

اٖ یٔؼٕاس( تاؿذ ٔی آٖ یسٚ پٛؿؾ ٚ تالس ٚ ٛاٖیا داسد، ٕ٘اؿىُ دٞی  دس یاػاػ ٘مؾ وٝ ٟٔٓ ػٙصش

 دس وٝ ٞا ػتٖٛ اص یفیسد .ا٘ذ آٔذٜ ٚرٛد تٝ ٞٛا اٖیرش ٚ سعٛتت تا ٔماتّٝ یتشا ضی٘ ػٙاصش ٗیوٝ ا (205:1387

 ٛاسید یرا تٝ ( دس ٚالغ205: 1387 اٖ،یٔؼٕاس(یذٞذ  ْ ٚاس ٕٖٛیپ حاِت آٖ تٝ ٚ ٌشفتٝ لشاس تالس ای ٚ ٛاٖیا یرّٛ

 .ٙذیٕ٘ا وٕه ٞٛا اٖیرش تٝ تاص ٕٝی٘ یفضا زادیا تا تٛا٘ٙذ یٔ ٚ ؿٛ٘ذ یٔ احذاث

  :تٌا جْت

 یغشت -یأتذاد ؿشل دس ٚ یخغ صٛست تٝ سا آٟ٘ا ٞا اتاق داخُ دس آفتاب ٘ٛس ٚ ٞٛا اٖیرش اص ـتشیت یشیٌ تٟشٜ یتشا

 (12:1372ػاص٘ذ )دیثا  یٔ

  :ییترًٍگرا

ی ظٌیٚ اص وٝ یٚلت أا .ؿٛد یٔ ذٜید آٖ ٔـاتٝ ضی٘ شاٖیا ٘ماط شیػا دس وٝ اػت یضیچ ییتشٍٚ٘شا یظٌیٚ

 ٔی ٞٛا وٛساٖ اص یشیٍٞ تٟش اَٚ دسرٝ دس ٔٙغمٝ ٗیا دس تشٍٚ٘شا یٞا ػاختٕاٖ یشیٌ ػّت ؿىُ آٖ، یٞا پٛؿؾ

 ْ ػثة ٞٛا اػتذاَ یعشف اص .ذیآ ػُٕ تٝ یشیرٌّٛ ػاختٕاٖ دس سعٛتت ػىٖٛ ٔا٘ذٖ اص كیعش ٗیا اص تا تاؿذ

 اص یحذاوخش اػتفادٜ سا، تشٍٚ٘شا یٔؼٕاس ٍشید ٞذف یتٛاٖ ْ اصَٛ ٗیا دس وٙاس ٘ثاؿذ ییدسٍٚ٘شا تٝ یاصی٘ وٝ یـٛد

 .دا٘ؼت اطیح اص ٔحذٚدٜ یذتا٘ید ٚ ٔٙاػة ٔٙظش زادیا ٚ ؼتیعث

  :فضاّا اًَاع

 ٔی تاؿذ تاص یفضا ، تاص ٕٝی٘ یفضا ، تؼتٝ یفضا تخؾ 3ؿأُ  یٔؼٕاس یفضا ٓیالّ ٗیا دس یوّ عٛس تٝ

 ٞش تا تٛدٜ یغشت -یؿشل تصٛست ٞا اتاق ٗیا اػتمشاس ٚ یشیٌ رٟت .تاؿٙذ یٔ تؼتٝ یفضا ٞا اتاق :تستِ یفضا

ذ  )دیثا یٕ٘ا زادیا سا سعٛتت واٞؾ ٚ وٛساٖ ٚ تاؿذ داؿتٝ سا ٝیتٟٛ ٚ ٞٛا ٚسٚد أىاٖ ٞٓ ٔماتُ دٚ رثٟٝ اص اتاق

12:1372) 
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 یٔ ُیتـى سا یػٙت یٔؼٕاس یاػاػ تاص سوٗ ٕٝی٘ یفضاٞا سٚص عَٛ دس دٔا ا٘ذن شاتییتغ ُیتذِ :تاز وِیً یفضا

 تٝ ػاَ یٞا صٔاٖ اوخش دس فضاٞا ٝیتٝ تم ٘ؼثت ٔغّٛب ؾیآػا یدٔا تٛدٖ داسا تا فضاٞا ٗیا وٝ یرائ تا دٞذ

 (12:1372ا٘ذ )دیثا  ٕ٘ٛدٜ ػُٕ ٞا اتاق ػٙٛاٖ

 (12:1372)دیثا  .داسد خا٘ٝ یٔؼٕاس یفضاٞا ٝیتم ا٘ذاصٜ تٝ یتیإٞ اطیح ٔحٛعٝ :تاز یفضا

ٔؼٕاسی ایٗ دٚسٜ  دس ؿىُ ٌیشی ٟٔٓ ٔٛاسد اص خا٘ٝ، تٝ ٘أحشْ ٍ٘اٜ ٘یافتٗ ساٜ ٚ ؿخصی افشاد ص٘ذٌی وٝ حشٔت 

 ٔشوضیت ،یٍاٍ٘ی ٚ ٚحذت ٕ٘اد دیٙی، تؼذ ٘ظش اص ٔشوض ایٗ .آٟ٘اػت عٟا ٔشوضیت حیا ایٗ دیٍش ٚیظٌی . تٛدٜ اػت

ٔؼتمیٕی تا حیاط خٛد داؿت ، عٛسی  وٝ تؼضی اص فضاٞا دس حیاط   خا٘ٝ استثاطاػت.  ٞؼتی رٟاٖ دس خذا حضٛس

ٔختّف ٘ظیش ٔشاػٓ  . ٕٞچٙیٗ حیاط ٔحّی تشای تشٌضاسی ٔشاػٓتؼثیٝ ٔی ؿذ ، ٔا٘ٙذ ٔغثخ ٚ ػشٚیغ تٟذاؿتی 

٘یؼت ٚ حضٛس  ٕٞچٙیٗ خا٘ٝ اص عثیؼت رذأزٞثی، ػشٚػی ٚ تزٕغ الٛاْ تٛد وٝ ٔؼٕٛالً چٟاس ٌٛؽ تٛدٜ اػت. 

دیٙی  تؼذ ٘ظش اص عٟا حیا ایٗ دس تاغچٝ ٚ حٛض ٚرٛد وٕٝ٘ایٙذٌا٘ی اص عثیؼت دس دسٖٚ حیاط ٔؼیاسی اِضأی اػت،

 تاؽ ٔؼٙای تٝ  دئؼٝ( اسٜ ٚاطٜ) پٝ اص تاػتاٖ، ٖ ٞای صٔا اص آٖ، خاف ٔؼٙای تٝ تاؽ ٔفْٟٛ اػت. تشسػی لاتُ ٘یض

 حغ اصّی صٛست تخؾ اِٟاْ ٕٞٛاسٜ أشٚص تا ٚ ادغاْ آٖ پیذایؾ اتتذای دس ٍ٘شؽ اػالٔی تا وٝ تا صٔا٘ی ٔحصٛس،

 .اػت تزّی یافتٝ حیاط صٛست تٝ تاعٙی صٛست دس ٔفْٟٛ اػت. ایٗ ایشا٘ی تٛدٜ دس ٔؼٕاسی ٔىاٖ
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 ًتیجِ گیری

اص  ٚ تٛدٜ ٔغّٛب یٔؼىٛ٘ یٚاحذٞا ػّٕىشد ػٙٛاٖ تٝ ٔٙغمٝ یٔؼٕاس آٖ، ذی٘تا ٚ آٔذٜ تؼُٕ ٔغاِؼات تٝ تٛرٝ تا

 یٔؼٕاس تٛدٖ ٔٙاػة ُیدال رّٕٝ اص .اػت ٕ٘ٛدٜ یٔ فشاٞٓ سا ٔٙغمٝ ٗیا ٗیػاوٙ یتشا ٔٙاػة ظیؿشا یٕیالّ ٘ظش

  .ٕ٘ٛد اؿاسٜ ُیر ٔٛاسد تٝ تٛاٖ ٔی ٔٙغمٝ ٓیالّ تا آٖ تغاتك ٚ

 اػتفادٜ اص ػمف ٞای ؿیة داس تٝ رٟت ٞذایت آب تاساٖ  -1

 اػتفادٜ اص ػمفٟای ِثٝ داس تشای رٌّٛیشی اص سیضؽ تاساٖ تش سٚی ٕ٘ا ٚ ٞذایت آٖ تٝ ٔحٛعٝ -2

 .اػتفادٜ اص ٔصاِح تا رزب وٕتش آب تشای ٕ٘اػاصی ٚدیٍش فضاٞایی وٝ دس ٔؼشض تاس٘ذٌی ٞؼتٙذ -3

 ٘فٛر سعٛتت اص وفوشػی چیٙی ػاختٕاٖ تشای رٌّٛیشی اص ٘فٛر آتٟای ػغحی تٝ داخُ ٚ  -4

 .ایزاد تافت پشاوٙذٜ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٞٛا ٕٞٛاسٜ تتٛا٘ذ دس اعشاف ٚ داخُ تٙا حشوت وٙذ -5

 لشاس ٌشفتٗ تٙا دس ٚػظ صٔیٗ ٚ تاص ٌزاؿتٗ اعشاف -6

 وٛساٖ ٞٛااػتفادٜ اص پٙزشٜ ٞای سٚتشٚی ٞٓ دس پالٟ٘ا تشای ایزاد  -7

 وـیذٌی پالٖ دس رٟت ػٕٛد تش ٔؼیش ٚصؽ تاد -8

 اػتفادٜ اص ایٛاٟ٘ای تضسي تشای ٌزسا٘ذٖ فصُ تٟاس ٚ تاتؼتاٖ ٚ حفاظت اتاق ٞا اص تاساٖ  -9

دٚس وشدٖ فضاٞای ٌشْ ٚ سعٛتت صا اص فضای داخّی ػاختٕاٖ )ٔا٘ٙذ حٕاْ ٚ آؿپضخا٘ٝ (وٝ ٔؼٕٛال دس  -10

 .ٌٛؿٝ ای اص حیاط لشاس داس٘ذ
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