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 معماری بًمی در سًاحل خشری بعىًان شاخص ًَیت تبییه بزرسی 
 

 
1 پزيیه رضائی کالوتزی

  3اسًدابٍ سادات َاشمی وی، 2 سیذٌ فائشٌ مىاوی، *

  ، ٌیالٖ  دا٘ـزٛی واسؿٙاػی اسؿذ ٟٔٙذػی ٔقٕاسی دا٘ـٍاٜ -1

  ،  اػی اسؿذ ٟٔٙذػی ٔقٕاسیواسؿٙ -2

  دا٘ـزٛی واسؿٙاػی اسؿذ ٟٔٙذػی ٔقٕاسی دا٘ـٍاٜ فّٓ ٚ كٙقت ، -3

 

 

 

 

  چكیذٌ
تٛا٘ذ اص ٔٛاسد تؼیاس ٟٔٓ  ٞای ٚی ٔی تاؿذ. تٛرٝ تٝ رٞٙیات، خٛاػتٝ تشیٗ ٔقیاس عشاحی ٔغشح ٔی تٝ فٙٛاٖ اكّی "ا٘ؼاٖ"

تٛا٘ذ تش خٛا٘ایی ٚ ایزاد استثاط ا٘ؼاٖ تا ٔحیظ  ٌشا ٔی ٚ تاحیشٌزاس تش عشاحی فضاٞای تاٞٛیت تاؿذ. سٚیىشد ٔقٕاسی صٔیٙٝ

ؿخلیت "ٌشایی دس حیٗ فشآیٙذ عشاحی فضای ؿٟشی،  تشیٗ ٞٙزاس ٔٛحش دس صٔیٙٝ  داؿتٝ تاؿذ. ٟٔٓ پیشأٛ٘ؾ تاحیش ٔخثت

تاؿذ.ایٗ ٘ٛؿتاس تش آٖ  تاؿذ وٝ ٔؼتمیٕا تا رٞٙیات ٔخاعة ٔشتثظ ٔی ٞای ٔخثت آٖ ٔی ٚ استماء ٚیظٌی "ٚ ٞٛیت فضا

ٕیت ؿٙاخت ٔقٕاسی تٛٔی ٚ ػٙتی اتتذا تٝ اػت تا تٝ سٚؽ اػتذالَ ٔٙغمی ٚ سرٛؿ تٝ ٔٙاتـ ٔىتٛب تا تاویذ تش اٞ

فٛأُ ٔٛحش دس ایزاد ویفیات اسصؿٕٙذ دس فضای ٔقٕاسی ٚ تثییٗ ٔفاٞیٕی وٝ دس ایٗ استثاط تا ایٗ ویفیات ٔغشح ٔی 

ٌشدد، تپشداصد. ػپغ تا تاصخٛا٘ی ٚ تحّیُ ٚیظٌی ٞای ٔقٕاسی تٛٔی ٚ ػٙتی ٔاس٘ذساٖ، ٘ح٠ٛ استثاط ا٘ؼاٖ تا رٟاٖ 

ٛد)رٟاٖ تیٙی(دس رٛأـ ػٙتی ٚ ٟ٘ایت چٍٍٛ٘ی تاصتاب ایٗ ٍ٘اٜ دس ٔقٕاسی ٚ تحمك ویفیات یاد ؿذٜ تیاٖ پیشأٖٛ خ

 خٛاٞذ ؿذ.

 

 

  لّیٓ ٔقتذَ ٚ ٔشعٛب؛عشاحی ؿٟشی ،ا ٔقٕاسی تٛٔی،ٞٛیت،  کلیذی: َای ياصٌ
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 :مقذمٍ 
ا، ٔقٕاسی ٔتفاٚت اص دیٍش ٘ماط دس ؿٕاَ وـٛس تٝ دِیُ ٚفٛس رٍُٙ ٚ اػتحلاَ ساحت چٛب ٞای ٔٙاػة تشای ػاخت تٙ

ایشاٖ تشٚص ٕ٘ٛدٜ اػت.ٔقٕاسی ایٗ ٔٙغمٝ اص ٔلاِح ٔٛسد اػتفادٜ تا فشْ وّی تٙا تحت تأحیش ٔحیظ پیشأٖٛ ٔی تاؿذ،وٝ تا 

ٚرٛد ػاختاس ٔتفاٚت ٚ ؿٍفت اٍ٘یضؽ ٔقٕاسی ٔاص٘ذساٖ وٕتش ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. تشای ؿٙاخت ایٗ ٔقٕاسی تایذ 

اػتفادٜ اص اٍِٛٞای واِثذی ٚ فضای ٔقٕاسی  .ٛأُ الّیٕی تش ػاخت ٚ ػاص اتٙیٝ ایٗ ٔٙغمٝ ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشدتأحیش ف

ػٙتی یىی اص سٚیىشد ٞای ٔٛرٛد دس تاب ٞٛیت تخـی تٝ احش ٔقٕاسی اػت. ایٗ ٘ٛؿ اص ٔقٕاسی ؽاٞشی وأال آؿٙا داسد ٚ تٝ 

ٔذاْٚ ٚ سعٛتت ٘ؼثی صیاد ٔٙغمٝ ، فأُ اكّی ؿىُ ٌیشی ٔقٕاسی ٚ ؿٟش ػاصی ساحتی تا ٔخاعة استثاط تش لشاس ٔیىٙذ.تاساٖ 

تٛٔی دس ایٗ ػشصٔیٗ اػت . دس چٙیٗ ٔحیغی احذاث ػاختٕاٖ تایذ تا ساٞىاسٞای دلیمی كٛست ٌیشد تا تتٛا٘ذ دس تشاتش عشق 

( . دس ایٗ تحمیك پغ اص تشسػی 10: 1372ٔختّف ٘فٛرٞای سعٛتت تٝ ػاختٕاٖ ٔماٚٔت ٕ٘ایذ )سعٛتت اص ػمف ٚ وف( )دیثا ، 

ٞا ٔقشفی خلٛكیات الّیٕی  ٚ تٝ ٔقشفی فٙاكش ؿاخق ٔقٕاسی تٛٔی ؿٟش ػاسی تا تٛرٝ  ػیش صٔا٘ی تحٛالت ٕ٘ای ػاختٕاٖ

ٌشا رٟت ٘یُ تٝ  ؿٛد ٚ ٕٞچٙیٗ سٕٞٙٛدٞای عشاحی دس ساػتای عشاحی ؿٟشی صٔیٙٝ تٝ تٙاٞای ٚارذ اسصؽ ؿٟش پشداختٝ ٔی

 ؿٛد. ٞٛیت ؿٟش اسائٝ ٔیحفؼ ٚ تمٛیت 

 
 

  ومادَای معماری بًمی شُز ساری -

ٕ٘ای ؿٟش سا ٕ٘ای ػاختٕاٖ ٞا ٚ دس ٔٛاسدی فأُ ٞای عثیقی ٔا٘ٙذ سدیف دسختاٖ ٚ ؿٕـادٞا تقشیف ٔی وٙٙذ. ٔملٛد اص 

اب ٘ٛس، رٙغ سً٘، ٕ٘ا دس ٔمیاع چٟشٜ ؿٟش، تذ٘ٝ ٘یؼت تّىٝ تیـتش حزٓ پش ٚ خاِی، تأحیش ػایٝ ٚ سٚؿٗ ٚ یا دس ٚالـ تاصت

ٕ٘ای خا٘ٝ ٞای ٔاص٘ذساٖ دس تغثیك ٚ ػاصٌاسی وأُ تا  ٔلاِح ٚ فأُ ٞای دیٍشی اػت وٝ تأحیش تؼضایی دس دیذ ٘اؽش داسد.

عثیقت اعشاف خٛد تٛدٜ اػت .اص تاحیش ٌزاسی فشًٞٙ تٛٔی تش سٚی ٕ٘ای ػاختٕاٖ ٞا ٔی تٛاٖ تٝ تشسػی ػیش صٔا٘ی 

 ػاختٕا٘ی ؿٟشی دس ؿٟش ػاسی دس  چٙذیٗ ٌشٜٚ ػاختٕا٘ی ٔختّف اؿاسٜ وشد: ٞای ٞا ٚ ٕ٘ای ٚاحذ ػاختٕاٖ

ی تحَٛ ٚ ؿشٚؿ سٚیىشدٞای  ٞا ٔتقّك تٝ دٚسٜ ٞای دٚساٖ پّٟٛی اَٚ ٚ دْٚ؛ تقذاد صیادی اص ایٗ ػاختٕاٖ  ٌشٜٚ اَٚ ػاختٕاٖ

لذیٕی ؿٟش ػاسی داس٘ذ.ٔلاِح ٔٛسد اػتفادٜ ٞای   ای تا ػاختٕاٖ ٞای فٕذٜ تاؿٙذ ٚ تفاٚت رذیذ دس دٚساٖ پّٟٛی اَٚ ٚ دْٚ ٔی

اػت. رضئیات  تاؿذ وٝ آرش تا ؽشافت ٚ ٞٙشٔٙذی تؼیاسی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌشفتٝ ٞا آرش ٚ ػیٕاٖ ٔی دس ٕ٘ای ایٗ ػاختٕاٖ

ت. دس اوخش ی خشاتی اػ ٞا دس آػتا٘ٝ اػت وٝ اغّة آٖ ٞا ارشا ؿذٜ ی تاْ، اعشاف تاصؿٛٞا ٚ وٙذ تؼیاس صیثایی تا آرش دس ِثٝ

 اػت. ای( دس فشْ تاصؿٛٞا اػتفادٜ ؿذٜ دایشٜ ٞای سٚٔی )٘یٓ تٙاٞای آرشی اص لٛع

ؿٛد ٚ خغٛط ٔٙحٙی  ی دْٚ تحت تاحیش ػثه ٔذسٖ خغٛط فٕٛدی ٚ افمی دس ٕ٘ا غاِة ٔی ٞای ػاختٕا٘ی دٚسٜ دس ٕ٘ای ٚاحذ

ٞای لذیٕی   ٞای ایٗ ػاختٕاٖ ٘ؼثت تٝ ػاختٕاٖ ؿٛ٘ذ ٚ تاصؿٛ ٞا تا استفاؿ ٌشفتٗ ؿاخق ٔی ؿٛد. ٚسٚدی اص ٕ٘ا حزف ٔی

ٞای  ا٘ذ. دس ٕ٘ا وٙٙذ. أا دس عشاحی ارضاء ٚ رضییات تؼیاس فمیش تٛدٜ ٚ ٔٛرة یىٙٛاختی ؿذٜ ػغح تیـتشی اص ٕ٘ا سا اؿغاَ ٔی

وٝ تافج آؿفتىی ٚ تٟٓ ؿٛد  ٞای ِٔٛذ ٚ ػایش تأػیؼات دیذٜ ٔی ٞا، وا٘اَ وـی ٔا٘ذٜ اص آٖ صٔاٖ اِحالاتی ٔا٘ٙذ ا٘ٛاؿ ػیٓ تزا

ٞای تافت لذیٓ ػاسی سا دس ایٗ  تشیٗ فٙلش ٕ٘ای ؿٟشی خیاتاٖ ٞای ؿیشٚا٘ی تشرؼتٝ ؿٛد. ػمف سیختٍی ٕ٘ای ؿٟشی ٔی

ای  ٞا داسای تشویثی اص سً٘ لٟٜٛ ؿذ٘ذ ٚ اغّة آٖ ٞا تا پٛؿؾ ػفاِی ٚ تا استفاؿ وٓ ارشا ٔی دٞذ. ایٗ ػمف دٚساٖ تـىیُ ٔی

ٞای ؿیشٚا٘ی رضئیات  اػت. دس استثاط تا ػمف اػت وٝ ایٗ ٘ٛؿ ػمف تٝ واس سفتٝ ٕٞاٍٞٙی دس ٔٙاعمی ؿذٜتاؿٙذ وٝ تافج  ٔی

ؿذٜ دس تاْ ػاختٕاٖ  ا٘ذ، اص رّٕٝ فٙلش دٚدوؾ وٝ تلٛست یه فٙلش واس ؿذٜ ٚ عشاحی ٚرٛد آٔذٜ ٚ فٙاكش رذیذ ٚ صیثایی تٝ
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ٞای خاف تثذیُ تٝ یه اص فٙاكش ٕ٘ا  ا ٕٞاٖ ٔلاِح ٚسق فّض دس سً٘ٞا وٝ ت ؿٛد ٚ یا ٘اٚدا٘ی ایٗ ٌٛ٘ٝ ػاختٕاٖ ٕ٘ایاٖ ٔی

تاؿٙذ ٚ یا دس  ػاَ( دس ایٗ ؿٟش اغّة تلٛست ٔخشٚتٝ ٚ ٔتشٚوٝ ٔی 25ٞای لذیٕی )داسای لذٔت تیـتش اص  ؿٛد. پالن ٔی

 تاؿٙذ.  غشح ٔیٔٙذ ٔ فٙٛاٖ تٟذیذی تشای خٛا٘ؾ تاسیخی خیاتاٖ ٚ ؿٙاػّی فٙاكش ٞٛیت آػتا٘ٝ تخشیة ٞؼتٙذ. ٚ تٝ

تؼیاس ٔحذٚد ٚ تیـتش ٔشتٛط تٝ فّٕىشدٞای حٛصٜ ی ٚ تٛٔی آحاس ٔقٕاسی ٔثتٙی تش اكاِت ٚ ػٙت ٔقٕاسی ایشا٘ی أشٚصٜ 

فشًٞٙ ٚ ٞٙش ٔی تاؿذ ٔا٘ٙذ ٔٛصٜ ٞا ، آسأٍاٟٞا، تٙاٞای ٕ٘ادیٗ ٚ ... دس حاِیىٝ دس ٕٞیٗ صٔاٖ حزٓ غیش لاتُ لیاػی اص آحاس 

إُِّ دس تؼیاسی اص ؿٟشٞای وـٛس تٛرٛد ٔی آیذ )وٝ اغّة تا واسوشدٞای التلادی ، تٛسیؼتی ٚ  ٔقٕاسی تٝ ػثه تیٗ

ٞا  ایٗ ٌشٜٚ اص ػاختٕأٖؼىٛ٘ی ٔی تاؿٙذ( ٚ تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ اٍِٛی خٛد سا دس ػغح رأقٝ فٕٛٔیت تخـیذٜ ٚ آ٘شا تخثیت وٙٙذ.

 د:تٛاٖ دس ػٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛسد تشسػی لشاس دا سا دس خیاتاٖ ا٘مالب ٔی

ٌٛ٘ٝ  ٞا ٞیچ ی ػًٙ )تخلٛف ػًٙ ػفیذ( ٔشتٛط تٝ تقذ اص ا٘مالب. دس ٔقٕاسی ایٗ ػاختٕاٖ ٔقٕاسی ٔثتٙی تش ٔلاِح فٕذٜ

 ای دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٘ـذٜ اػت. ٔالحؾات صٔیٙٝ

الذ ٞش ی ؿیـٝ ٚ وأپٛصیت ٚ ف ٞای اِتماعی : ایٗ ٔقٕاسی تا اػتفادٜ اص ٔلاِح فٕذٜ ٔقٕاسی ٔثتٙی تش ػاختٕاٟ٘ای تا ػثه

ٟٙا تٝ ٔخذٚؽ ؿذٖ فضاٞای ؿٟشی ا٘زأیذٜ ٌٛ٘ٝ ا٘ؼزاْ ٚ تٛرٝ تٝ ٔقٕاسی خیاتاٖ ٚ احتشاْ تٝ تؼتش ٔىا٘ی ٚ صٔا٘ی خیاتاٖ ت

 تاؿٙذ. ایٗ ٕ٘اٞا تذٖٚ ٞٛیت ٚ فالذ ٞش ٌٛ٘ٝ استثاط تا ٔقٕاسی لذیٕی ٚ ػٙتی ؿٟش ػاسی ٔی .اػت

ٞا داسای واستشی تزاسی یا  اػت وٝ اغّة ایٗ پالن ٞا تٝ واس سفتٝ فی اص پالنای : ایٗ ٕ٘ا ٞا دس عیف ٔتٙٛ ٕ٘اٞای وأالً ؿیـٝ 

پایذاسی دس تشاتش صِضِٝ، .٘ا ا٘ذ ا٘ذ ٚ دس تضاد تا تافت لذیٕی اعشافـاٖ تؼیاس ؿاخق ؿذٜ تاؿٙذ ٚ دس تش خیاتاٖ ٚالـ ؿذٜ اداسی ٔی

ؿیـٝ تا فشًٞٙ  ٚاص آ٘زایی وٝ   ی دس تٙاٞا دا٘ؼتٝآتؾ ػٛصی، افضایؾ ٔلشف ا٘شطی سا اص ٔقایة اػتفادٜ اص ٕ٘ای ؿیـٝ ا

  تاؿٙذ. فٙٛاٖ تٟذیذی تشای خٛا٘ؾ تاسیخی خیاتاٖ ٔغشح ٔی تٝ ٔقٕاسی ایشا٘ی اػالٔی ٔا ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد

 

 رَىمًدَای طزاحی شُزی با تاکیذ بز ومادَای معماری بًمی ماسوذران جُت حفظ ًَیت-

ادساوی( سا تش فٟذٜ داسد. -ىشدی، صیثایی ؿٙاختی)فیٙی( ٚ صیثایی ؿٙاختی)رٞٙیٌشا ػٝ ٘مؾ فّٕ ٔٙؾش ؿٟشی ادساوی/صٔیٙٝ

 "فاعفی-ٚاوٙـی"ٚ  "فّٕیاتی"ٞای  ی ادساوی ٚرٛد ٘ذاسد. افشاد تشای حٕایت اص فقاِیت اػاػا ٔٙؾش ؿٟشی ٔؼتمُ اص تزشتٝ

ضقیت اعالفات اػتٙثاط ؿذٜ ػثة آٖ ٞؼتٙذ. دس ایٗ ٚ "ٔقٙی"خٛد دس رؼتزٛی وؼة اعالفات اص ٔحیظ ٚ دس ٟ٘ایت فٟٓ 

 (.1390ؿٛد ) ٌّىاس، ٔی "حغ ٔىاٖ"ی ٔشتثظ تا آٖ ٚ ٟ٘ایتا تقشیف  سٚؿٗ ؿذٖ ٞٛیت فشدی ٚ رٕقی ٔحیظ ٚ رأقٝ

تٛا٘ذ تٝ خٛا٘ایی  ادساوی وٝ تا تلاٚیش رٞٙی ٔخاعة ٔٙغثك اػت ٔی-ٕ٘ادٞای ٔقٕاسی تٛٔی تٝ ٔخاتٝ فٛأُ تاحیش ٌزاس رٞٙی

ٖ وٕه وٙذ ٚ تش حفؼ ٞٛیت ٚ تذاْٚ تاسیخی تاحیش ٔغّٛب داؿتٝ تاؿذ. تا اسراؿ ٚ تمٛیت فٙاكش ٔقٕاسی فضا دس رٞٗ ایـا

تٛاٖ استماء تـخیق ٔٙؾش ٚ ػیٕای ؿٟشی ٚ ٞٛیت ٔىا٘ی سا فشاٞٓ ٕ٘ٛد.فٙاكش ٔقٕاسی ٔاص٘ذساٖ تٝ عٛس وّی  ٔحّی ٔی

ح، ػایثاٖ ٞای عثیقی،ایٛاٖ،تاالس،غالْ ٌشد،تاْ ؿیثذاس، فثاستٙذ اص : تشٍٚ٘شایی، رٟت ٌیشی ، فشْ،تاصؿٛٞا، ٔٛاد ٚ ٔلاِ

 فاوٗ،وشػی چیٙی،وٛتاْ.
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 1394:مذل عىاصز معماری ماسوذران، مأخذ: وگاروذگان، 1تصًیز

ٔقٕاسی دس ٘مغٝ ای اص تؼتش عثیقت رایٍضیٗ ٔی ؿٛد ٚ دس آٖ سیـٝ ٔی دٚا٘ذ. ٔقٕاسی تٛٔی ٔاص٘ذساٖ  بزيوگزایی:-1

ٔیختٝ ٚ تا ؿشایظ الّیٕی ٞٓ آٚا ؿذٜ اػت وٝ تذاٖ ٔی تٛاٖ ٔقٕاسی عثیقت ٌشا ٘اْ چٙاٖ تا عثیقت دس آ

(فّت ؿىُ ٌیشی ػاختٕاٖ ٞای تشٖٚ ٌشا دس ایٗ ٔٙغمٝ دس دسرٝ اَٚ تٟشٌیشی اص وٛساٖ ٞٛا 39-37: 1391ٟ٘اد.)ؿاٞشٚدی،

دِیُ دیٍش آٖ ،اػتفادٜ حذاوخش اص  ٔی تاؿذ تا اص ایٗ عشیك اص ػاوٗ ٔا٘ذٖ سعٛتت دس ػاختٕاٖ رٌّٛیشی تٝ فُٕ آیذ ٚ

(.ٌٛ٘ٝ ؿٙاػی تشٍٚ٘شا 135-145: 1389سعٛتت ٚ ایزاد ٔٙؾش ٔٙاػة ٚ دیذٜ تا٘ی اص ٔحذٚدٜ حیاط دا٘ؼت)ٌشری ّٟٔثا٘ی ، 

تا ٌٛ٘ٝ ای اص ٔقٕاسی ٔؼىٗ تا ٚیظٌی ٞایی اص فثیُ داؿتٗ استثاط تلشی ٚ فیضیىی ٔؼتمیٓ تا فضای تیشٖٚ خا٘ٝ ،٘زاؿتٗ 

تثاط تلشی ٚ فیضیىی ٔؼتمیٓ تا فضای تیشٖٚ خا٘ٝ،٘ذاؿتٗ حیاط،ٌؼتشؽ دس استفاؿ ٚ ػاصٔا٘ذٞی فضایی ٘ؼثت تٝ حیاط،اس

 (1389،8یه فضای دیٍش  ٔی تاؿذ.)ص٘ذیٝ،

غشتی -دس ایٗ ٔٙاعك ٔی تٛاٖ اص فشْ ٞای آصاد ٚ حتی كّیثی ؿىُ اػتفادٜ وشدوٝ دسعَٛ ٔحٛس ؿشلی جُت گیزی:  -2

.ٚ اص ٘ىات حائض إٞیت دس رٟت ٌیشی تشای  تٟٛیٝ تٟتش ، تٝ حذاوخش سػا٘ذٖ اػتفادٜ اص ٘ؼیٓ تاتؼتاٖ   وـیذٌی داؿتٝ تاؿٙذ

 اص عشق رٟت دادٖ ػاختٕاٖ اػت.

دس ٔٙاعك ٔقتذَ آصادی تیـتشی دس ا٘تخاب فشْ ٚرٛد داسد.ِٚی دس ٞش كٛست،فشْ ٞای لشاس ٌشفتٝ دس رٟت  فزم ي روگ:-3

ٞای ٔغّٛب ٔٛرٛد دس تافت لذیٓ ؿٟش  ػاسی تیـتش سً٘   (.  تا تٛرٝ تٝ 1391ٕٝ٘ٛ٘)وؼٕایی،غشتی ٔٙاػة تش٘ذ-ٔحٛس ؿشلی

  اػت. ٞای ػفاِی تٝ واس سفتٝ  ٞای فٕٛدی ٚ افمی ٚ ػمف ای دس سیتٓ ٞا ٚ سً٘ لٟٜٛ سً٘)ػشد( دس تذ٘ٝ ای وٓ وشْ تا لٟٜٛ

 

 1393:خاوٍ رمذاوی مأخذ: وگاروذگان ، 2تصًیز 
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تاصؿٛٞاسٚ تٝ ایٛاٖ تاص ٔی ؿٛ٘ذ ٚ داسای استفاؿ وٓ ٔی تاؿٙذ،وٝ فُٕ  تٟٛیٝ عثیقی سا ا٘زاْ ٔی دٞٙذ. تذیٟی باسشًَا:-4

ای تؼتٍی داسد.ٚ  ٞا دس یه تذ٘ٝ تٝ فٛأُ الّیٕی، فٛأُ فشٍٞٙی، فّٕىشد فضای داخّی ٚ ٔٛاسد ػاصٜ اػت وٝ تقذاد پٙزشٜ

 اٖ  اص عشق رٟت دادٖ ػاختٕاٖ اػت.تشای تٝ حذاوخش سػا٘ذٖ اػتفادٜ اص ٘ؼیٓ تاتؼت

 

 1393.پىجزٌ َای متعذد ي ايرسی  خاوٍ رمذاوی مأخذ: وگاروذگان ، 3تصًیز

 

اػتفادٜ اص ٔلاِح تْٛ آٚسد دس ٔقٕاسی ایٗ ٔٙغمٝ تٝ خٛتی دیذٜ ٔی ؿٛد تا خٛد تؼٙذٌی ٔشدٔاٖ ایٗ  مًاد ي مصالح: -5

تا حذالُ ؽشفیت حشاستی تٙا ؿذٜ ا٘ذ.اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ تٝ ِحاػ ٚیظٌی ٞای خغٝ سا یادآٚس تاؿذ.تیـتش ػاختٕاٖ ٞا تا ٔلاِحی 

عثیقی تٝ ػٝ حٛصٜ وّی وٛٞؼتا٘ی تا آب ٚ ٞٛای ػشد،حٛصٜ استفافات رٍّٙی)وٛٞپایٝ ای(ٚ حٛصٜ رٍّٙٝ ای لاتُ تمؼیٓ تٙذی 

ٗ ٔلاِح ػاخت ٚ ػاس اػت.دس حٛصٜ وٛٞؼتا٘ی ػًٙ ٚ چٛب حٛصٜ ػاحّی ٚ رٍّٙٝ ای چٛب ٚ ٌُ تٝ فٙٛاٖ فٕذٜ تشی

 (82ٞؼتٙذ.)وّثادی ٘ظاد،

تٙذ  آٔذ تاتؾ ٞای ٚارذ اسصؽ، یىی اص فٛأّی وٝ دس ٕ٘ای اوخش تٙاٞا تٝ چـٓ ٔی دس تشسػی تٙا سایبان َای طبیعی: -6

سا ٘یض ٞا رٟت حفاؽت الّیٕی )تاتؾ، تاد ٚ تاساٖ(، پٙزشٜ  اػت. ایٗ فٙلش فالٜٚ تش تاحیش واسوشدی دس تقضی اص رذاسٜ تٛدٜ

 وٙذ.  تقشیف ٔی

ایٛاٖ فضایی ٚاػغٝ ٚ ٘یٝ تاص دس ػّؼّٝ ٔشاتة دػتشػی اص فضای تاص تٝ تؼتٝ ٔی تاؿذ. ٌٛ٘ٝ ای وٝ تیـتش دس خا٘ٝ :  ایًان-7

ٞای ؿٟشی دیذٜ ٔی ؿٛد اػتمشاس تاِىٗ دٚس تا دٚس تٙا  ٔی تاؿذ . ایٗ تاِىٗ ضٕٗ آ٘ىٝ دػتشػی  اتاق ٞا سا تٝ یىذیٍش تأٔیٗ 

ایٛاٖ اكّی تضسي تش اص ٞش وذاْ اص اتاق ٞای خا٘ٝ  ( .10: 1372ایذ ، ٔا٘ـ اص سػیذٖ تاساٖ تٝ تذ٘ٝ تٙا ٔی ؿٛد )دیثا ، ٔی ٕ٘

اػت ٚ تٝ فٙٛاٖ فضای ٘ـیٕٗ اػتفادٜ ٔی ؿٛد . ایٗ ایٛاٖ ٔقٕٛالً دس رثٟٝ ؿشلی یا رٙٛتی ػاختٕاٖ ؿىُ ٌشفتٝ ٚ ٘ؼثت 

( 12: 1372لـ ٔی ؿٛد تا اص چـٓ ا٘ذاص تٟتش ٚ رشیاٖ ٞٛای تیـتشی تشخٛسداس ٌشدد )دیثا ، تٝ ػایش اتاق ٞا دس استفاؿ تاالتشی ٚا

. فٕك ایٛاٖ تٝ ا٘ذاصٜ ای اػت وٝ اص تاتؾ ٘أغّٛب خٛسؿیذ دس تاتؼتاٖ رٌّٛیشی ٔی ٕ٘ایذ ٚ اص عشف دیٍش ٔا٘ـ تٟشٜ ٌیشی اص 

 ٘ٛس خٛسؿیذ دس صٔؼتاٖ ٕ٘ی ؿٛد .
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 لف قزار گیزی ایًان وسبت بٍ اتاق:پالن.حالت َای مخت4تصًیز 

 

( . وٝ فّٕىشدی ٔـاتٝ فّٕىشد ایٛاٖ 123: 1387ایٛاٖ عثمٝ دْٚ ٚ یا ػْٛ ، تالس ٘أیذٜ ٔی ؿٛد . )ٔقٕاسیاٖ ،  الر:ات -8

 تٛدٜ ٚ دس یه یا دٚستادٚس فضا ٞای عثمات ایزاد ٔی ٌشدد.دس تشخی ٔٛاسد تاالس فمظ چٙذ پّٝ اص ایٛاٖ تاالتش اػت.

 

 (123: 1387.حالت تالر)معماریان ، 5یزتصً

 

ٞای ٔؼىٛ٘ی ٚ  تاؿٙذ. دس فضا ٔقشٚف ٔی "ػش ٘اَ"ٞای ٚیظٜ تٝ   ٞا ٚ ػتٖٛ ٞای ٕٔتذ ٚ ػشاػشی ٔؼمف تا ٘شدٜ  ایٛاٖ

 .ؿٛ٘ذ ٘یض دیذٜ ٔی "ػما٘فاسٞا"

 

 

 1393. ایًان )وال سز( پیزتكیٍ جًیبار مأخذ: وگاروذگان ، 6تصًیز 
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( . ٕٞچٙیٗ 12: 1387تا دٚ سدیف ػتٖٛ رّٛی تالسٞا غالْ ٌشدؽ ٘أیذٜ ٔی ؿٛد )ٔقٕاسیاٖ ،  فضاٞای غالم گزد:-9

رٟت ٔحافؾت دیٛاس یه غالْ ٌشد وٝ ٔا٘ٙذ ایٛا٘ی دس ػشتاػش ٔحیظ ػاختٕاٖ ٌؼتشؽ ٔی یاتذ. تاْ سا تا رّٛی غالْ ٌشد 

 ادأٝ ٔی دٞٙذ . تٙاتشایٗ فّٕىشدٞای غالْ ٌشد فثاستٙذ اص : 

 سٞا دس تشاتش تاساٖ ٚ تاتؾ ٔؼتمیٓ آفتاب تاتؼتا٘ی ٔحافؾت ٔی ؿٛ٘ذ .دیٛا-1 

 فضای ٔٙاػة ٚ ػایٝ داس تشای تاتؼتاٖ ایزاد ٔی ؿٛد .  -2 

  رشیاٖ ٞٛا ٚ ٘ؼیٓ تاتؼتا٘ی دس اعشاف ػاختٕاٖ تٝ ٚرٛد ٔی آیذ. -3

 

 (118: 1387.حالت غالم گزد )فزج الُی راد، 7تصًیز

 

سیضؽ ٔذاْٚ تاساٖ ، تاْ ٞا دس ایٗ ٔٙغمٝ تٝ كٛست ؿیثذاس ٞؼتٙذ . تذیٗ ٚػیّٝ اص رٕـ ؿذٖ  تٝ دِیُ بام شیب دار:- 11

 آب تاساٖ ٚ یا تشف دس ػمف ػاختٕاٖ ، رٌّٛیشی تٝ فُٕ ٔی آیذ . 

ت فضای خاِی ٔاتیٗ تاْ ؿیثذاس ٚ ػمف دس ایٗ ػاختٕاٖ ٞا ، ٔحُ ٔٙاػثی تشای ا٘ثاس ٕ٘ٛدٖ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔٛاد غزایی ػاال٘ٝ اػ

 (. 10: 1372ٚ تٝ ٌٛ٘ٝ ای ػاختٝ ٔی ؿٛد وٝ أىاٖ رشیاٖ ٞٛا ٚ تٟٛیٝ دس آٖ ٚرٛد داؿتٝ تاؿذ )دیثا ، 

٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت . فشْ ػادٜ دس ػمف ؿیثذاس ، ٘ٝ تٟٙا ػِٟٛت ارشا سا ٕٔىٗ ٔی  6ٔشاحُ تىٕیُ ػاصٜ ػمف دس تلٛیش 

ٖ ٔی وٙذ . ؿیة صیاد ػمف ٞای ٌاِی پٛؽ ، تشف ػٍٙیٙی سا وٝ دس ػاصد ، تّىٝ رٕـ آٚسی ٚ دفـ آب تاساٖ سا ٘یض ػُٟ ٚ آػا

ایٗ ٔٙغمٝ ٔی تاسد ، تٝ سٚی صٔیٗ ٔی سا٘ذ . اؿىاَ ػادٜ ػمف ٞای ؿیثذاس اص تٝ ٚرٛد آٔذٖ وٙذ ٞای تشف ٌیش رٌّٛیشی 

 ( . 10: 1372وشدٜ ٚ ٔا٘ـ ٘فٛر آب حاكُ اص رٚب تشف تٝ داخُ تٙا ٔی ؿٛد )دیثا ، 

ٔٙغمٝ ، اص چٛب ٚ اِیاف ٌیاٞی تغٛس فٕذٜ اػتفادٜ ؿذٜ اػت . رٍُٙ ٞای ا٘ثٜٛ دس وٙاس ٔضاسؿ تش٘ذ اص  دس ٔقٕاسی ایٗ

ٟٕٔتشیٗ ٔٙاتـ تأٔیٗ ٔلاِح ػاختٕا٘ی ٔٙغمٝ ٔی تاؿذ . ٘ی ٚ ِی ) ٘ٛفی اِیاف ٌیاٞی وٝ تشای پٛؿؾ ػمف اص آٖ اػتفادٜ 

تٝ ٘اْ فٛوٛ تافتٝ ٔی ؿٛد ، فٙاكش اكّی تـىیُ دٞٙذٜ پٛؿؾ ٔی ؿٛ٘ذ ( ٚ ػالٝ ٞای تش٘ذ )وِٛؾ( وٝ تلٛست دػتٝ ٞایی 

ػمف ٞا ٞؼتٙذ . دس تقضی اص ٘ماط وٝ أىاٖ تِٛیذ ػفاَ ٚرٛد داسد . پٛؿؾ ػفاِی دس ػمف اػتفادٜ ٔی ٌشدد . اػتفادٜ اص 

تٝ داخُ ػاختٕاٖ ، تختٝ ٞای پٟٗ )ِتٝ( ٘یض دس ٔٙاعك رٍّٙی تشای پٛؿؾ ػمف )تٙاْ ِتٝ پٛؽ( ٚ رٌّٛیشی اص ٘فٛر تاساٖ 

 ( . 10: 1372ٔشػْٛ اػت )دیثا ، 
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 (12: 1387. مزاحل تكمیل ساسٌ سقف )معماریان ، 8پالن

 

ٞای سٚی ػمف ٚ...  چٝ وٝ دس عشاحی ػمف تایذ ٔذ٘ؾش لشاس داد ؿأُ ٔٛاسد صیش اػت: فشْ، سً٘، تافت، ؿىُ، تاصؿٛ آٖ

ؿٟشی دس عشاحی خٛد ِحاػ ٕ٘ایذ فثاستٙذ اص:  اٖ تؼتش عشاحیسٚد عشاحی ػمف تقٙٛ ٞایی وٝ ا٘تؾاس ٔی اكَٛ ٚ ٞٙزاس

 ٞای خاف وٝ حىٓ ٘ـا٘ٝ داس٘ذ(.  رض دس ٔٛالـ ِضْٚ تشای ػاختٕاٖ خٛا٘ی )تٝ صیثایی، ٞٛیت، ػثه، تْٛ آٚسد، ٞٓ

 

  

 1393َای شیبذار سفالی، مأخذ: وگاروذگان ،  :استفادٌ اس سقف9تصًیز 

ٝ دس اغّة تٙاٞای ػٙتی سٚػتایی رٍّٝ تا واستشدٞای ٚیظٜ خٛد تٝ فٙٛاٖ فضاٞای فاوٗ فٙلش ٔقٕاسی اػت و فاکه:-11

خذٔاتی دس رثٟٝ ٞای سٚ تٝ تادٞای پاییض ٚ صٔؼتاٖ احذاث ٔی ٌشدد ٚ ٔٛرة فذْ ٘فٛر وذ تاساٖ تٝ دیٛاسٞای ػاختٕاٖ ٔی 

یٛاٖ ٘یٕٝ ٔحلٛس را٘ثی ٚ پـتی اػت ؿٛد . فضای صیشیٗ فاوٗ دس ػغح صٔیٗ تشای اػتمشاس احـاْ ٔٙاػة اػت.فاوٗ ٕٞاٖ ا

وٝ أتذاد دأٙٝ ػمف تا پاییٗ ایٛاٖ تٛرٛد ٔی آٚسد. صٔاٖ ػاخت فاوٗ پغ اص پایاٖ یافتٗ واس ػاختٕاٖ ػاصی ٚ ٌاٜ تقذ اص 

 ( . 55: 1385ٌزؿت چٙذ ػاَ اص اػتفادٜ تٙا ٔی تاؿذ .)خاوپٛس ، 
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ا ، ػاختٕاٖ اص وف صٔیٗ استفاؿ ٌشفتٝ تا رشیاٖ ٞٛا ٔا تشای رٌّٛیشی اص ٘فٛر سعٛتت تٝ وف تٙ کزسی چیىی:-12

 تیٗ وف ٚ ػغح صٔیٗ تشلشاس ؿٛد . 

( . رٙغ اوخش فٛ٘ذاػیٖٛ ٞا دس ایٗ الّیٓ اص چٛب یا ٌُ ٚ ػًٙ اػت وٝ  ٔٛاد ٚ ٔلاِح ٚ وشػی 10: 1372)دیثا ،  

  اػت.ْٛ آٚسد، ؿشایظ التلادی ٔاِىیٗ چیٙی دس ٔٙغمٝ ٔقتذَ خضسی،تاتقی اص ؿشایظ تٛپٌٛشافی ٚ دػتشػی تٝ ٔلاِخ ت

 

 (116: 1387. کزسی چیىی )فزجی الُی راد،11تصًیز

پّٝ خٛد تٝ ؿىُ یه إِاٖ ٔقٕاسی عشاحی ؿذٜ ٚ ٞیچ ٌاٜ ٔا٘ٙذ تٙاٞای ٔٙغمٝ وٛیشی ایشاٖ دس دسٖٚ رشصٞا  پلٍ:-13

حذٚدٜ تؼتٝ لشاس داؿتٝ وٝ تیـتش تأحیش ٔخفی ٕ٘ی ٌشدد . دس خا٘ٝ ٞای ؿٟشی ، پّٝ ٞای استثاعی عثمات ٔقٕٛالً دس ٔ

ٌشفتٝ اص ٔقٕاسی اسٚپایی ٚ سٚػیٝ ٔی تاؿذ . اص ٘ؾش الّیٕی ایٗ فٙلش ٔقٕاسی دس رثٟٝ ای اص ػاختٕاٖ ارشا ٔی ؿٛد وٝ 

  اص وذ تاساٖ ٚ تاتؾ ٔؼتمیٓ آفتاب تٝ دٚس تاؿذ .

ٔتش اص ػغح  2تا  5/1تىٟای چٛتی تٝ استفاؿ رضٚ فضاٞای ٘یٕٝ تاص ٔحؼٛب ٔی ؿٛد . اتالی وٝ تش سٚی دػکًتام: -14

صٔیٗ ػاختٝ ؿذٜ، ایٗ فضا اص چٟاس عشف تاص تٛدٜ ٚ تا ػمفی ٞشْ ؿىُ  رٟت اػتشاحت دس تاتؼتاٖ تٝ واس ٔی سفتٝ اػت 

 ( . اص لؼٕت صیشیٗ وٛتاْ تشای ٍٟ٘ذاسی داْ ٞا ٚ اص لؼٕت تاالیی آٖ تشای خٛاب تاتؼتا٘ی )تٟاسخٛاب(10: 1372)دیثا ، 

  افضای خا٘ٛادٜ اػتفادٜ ٔی ؿٛد .وٝ دس ِٟزٝ ٔاص٘ذسا٘ی تٝ آٖ ٘فاس ٔی ٌٛیٙذ.
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 گیزی وتیجٍ

أشٚصٜ تٛرٝ تٝ ٔفْٟٛ ٞٛیت ، تاصؿٙاػی اسصؿٟای ٔقٕاسی تٛٔی یىی اص ٔٛضٛفات حیاتی دس ٔقٕاسی اػت.تا تٛرٝ تٝ ٔغاِقات 

قأُ تا ٔحیظ ٚ عثیقت تٛدٜ ٚ ٔؾٟش فشًٞٙ ٚ تفىش، آداب ٚ تقُٕ آٔذٜ ٚ ٘تایذ آٖ، ٔقٕاسی تٛٔی ٕ٘ایٍٙش تالؽ تـش تشای ت

سػْٛ ٚ دا٘ؾ ٚ تىٙیه ٞای ٔٛسد اػتفادٜ ا٘ؼاٖ ٞای ٌزؿتٝ ٚ حاَ ٔی تاؿذ . ٔقٕاسی ٔاص٘ذساٖ ٘یض ٟ٘ایت تأحیش سا اص عثیقت، 

ی ؿٛد وٝ اكَٛ حاوٓ تش ٔحیظ ٚ الّیٓ پزیشفتٝ اػت. ٔی تٛاٖ ایٗ  ٌٛ٘ٝ تیاٖ ٕ٘ٛد وٝ تشای عشاحی دس ایٗ الّیٓ تایذ ػق

ٔقٕاسی تٛٔی ، ٔا٘ٙذ فٙاكش ٘یٕٝ تاص ٚ ٘یٕٝ تؼتٝ، وٛساٖ، ٌؼتشؽ دس استفاؿ،رٟت ٌیشی فضاٞا،ؿىُ تاصؿٛٞاٚ ...دس ٘ؾش ٌشفتٝ 

رسرٝ اص رٙٛب ؿشلی رٟت دسیافت ا٘شطی  45تا15ؿٛد.ٕٞچٙیٗ وـیذٌی فشْ ػاختٕاٖ فٕٛد تش وـیذٌی صٔیٗ،ا٘حشاف

فضاٞای داخّی،تاصؿٛٞای ٚػیـ ٚ ٌؼتشدٜ ٕٞشاٜ تا ػایثاٖ ٞای ٔٙاػة ٔی تٛا٘ذ اص عشیك احیاء فٙلش ٔٙاػة،ایزاد وٛساٖ دس 

 تٛٔی تافج تأیٗ آػایؾ ػاوٙیٗ ایٗ ٔٙغمٝ ٌشدد.
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