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 مقدمٍ:

تیٙایی تٝ ؾٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ حٛاس ا٘ساٖ تشای ا٘تماَ احساسات ٔختّف است.دس ایٗ ا٘تماَ ٘ٛس اص إٞیت صیادی تشخٛسداس ٔیثاضذ.ا٘ساٖ وهٝ  

ؿا اٌش ٘ٛس ٘ثٛد ٞستی ٞٓ تٝ ٚجٛد ٕ٘یأذ ٚ پذیذٜ ی ٘ٛس خٛاست ٚ لطخٛد آفشیذٜ ٘ٛس است صیثایی اطشاف خٛدش سا ٘یض دس پشتٛٞای ٘ٛس ٔیثیٙذ

 9تٛد وٝ تٛفیك حیات دس سٚی صٔیٗ سا تٝ ا٘ساٖ داد.

٘ٛس پشداصی ٕٞیطٝ تخطی تفىیه ٘اپزیش اص ٔحیط ص٘ذٌی ا٘ساٖ سا تطىیُ ٔیذٞذ ٚ ادسان ٔا اص فضا تٝ ٔیضاٖ ٘ٛس آٖ ٚاتستٝ اسهتاص جا٘هة   

 11تسیاسی داسد وٝ ٕٔىٗ است تش خّمیات افشاد تاثیش تٍزاسد.دیٍش ٘ٛس ٘ٛس ویفیات احساسی 

 

 جىسیت وًر:

..٘ٛس تٝ ؾٙٛاٖ ٔادٜ،٘أشئی است ٚ 11٘ٛس یه تاتص اِىتشٚ ٔغٙاطیسی ٚ حاٚی فٛتٖٛ است وٝ تٝ چطٓ ا٘ساٖ ٚ دیٍش ٔٛجٛدات ٕ٘ایاٖ ٔیطٛد

.دس دسٖٚ ضؿاؼ اضؿٝ ٞای ٘هٛس ٞهیچ چیهضی ٚجهٛد     1ات ٔؿّك دس آب تٍزسدٔا ٕ٘یتٛا٘یٓ ٔتجٝ ؾثٛس آٖ ضٛیٓ ٍٔش ایٙىٝ اص ٔیاٖ غثاس،دٚد ٚ یا رس

 ٘ذاسد.

ٚ ضؿاؼ ٞای آٖ ٔتفشق ٔیطٛ٘ذ،حذ ٔؿیٙی اص تاسیىی تشای ا٘تطاس ٘هٛس ٚجهٛد داسد تها تٟٕهشص      ٞشچٝ ٘ٛس اص ٔٙثؽ خٛد دٚستش ضٛد وٓ سٛ تش

لذست داضت ٔیتٛا٘ستیٓ دس اضؿٝ ٔمطؽ سٛسٛی ٘ٛس ، فٛتٟٛ٘ای سا سٛسٛ صدٖ تشسذٚ دس ٟ٘ایت ٌِّٛٝ ٌِّٛٝ ٔیطٛد.اٌش چطٓ ا٘ساٖ تٝ حذ وافی 

 .وٝ تٝ ضثىٝ چطٓ تشخٛسد ٔیىٙٙذ سا تثیٙیٓ

صٔا٘ی وٝ ٘ٛس اص سٛساخی وٛچه ؾثٛس ٔیىٙذ ٔتفشق ٔیطٛد.سایٝ ٞای تٝ ٚجٛد آٔذٜ ِضٚٔا ٞهٓ ضهىُ خطهٛو دٚس اجسهأی وهٝ سهایٝ سا       

 8سایٝ ٞایی تا تاسیىٝ ٞای سٚضٗ،تا تاسیىٝ ٞای تیشٜ ٚ تا ِثٝ ٞای ٘ا ٚاضؽ ٔیساصد.ا٘ذاختٝ ا٘ذ ٘یست ،٘ٛس تٝ ٌٛ٘ٝ ای خٓ ٔیطٛد وٝ 

 

 :باستان وًر در ایزان

"صستؾت تا خٌد آتؼ جاًدانی داؽت"دس سٚایت صستطتیاٖ أذٜ است:
6

 ً ععذی دس ؽاىنامو خٌ آًسده اعت کو: 

 فشاصیکی ص مجمش اتؼ تیاًسد تاص                تگفت اص تيؾت آًسدیم 

ماىیتتت صن تتش اتتتؼ دس آیتتیچ صستؾتتت تنتتاا متتٌسد تٌجتتو اعتتت کتتو صستؾتتنیاا آتتتؼ سا صتتاسی اص ىشناصتتاکی ً صتتا  کننتتذه تمتتامی صنا تتش 

میذانغننذ ً تا تنیچ نگشؽی ایشانیاا دس طٌل لشا ىتای معمتاسی میضیغتننذ ً اصنمتاداد ختٌد سا تتش صایتو ادنتشان تتو سًؽتنایی ً نتٌس صایتو 

گزاسی کشده تٌدنذ.
6 

اص ظيٌس اعالن ً نضًل لشآا کشیم،ایشانیتاا تتو طشیمتی مفتاىیم مؾتاتيی اص اصنمتاداد ختٌد سا دس عتٌسه نتٌس یافننتذ ً اگتش معنمتذ صظ 

تاؽیم کو معماسی ایشانی ،معماسی دمیمت جٌعت،ً دمیمت آا کمال اعت ً ا ل کمال اص راد صشًسدگاس اعت صظ ىش انچو دس معماسی 

انی اص دشکتت تتتو عتٌی دمیمتتت اعتت کتتو دا تت فیضیکتتی ً متاده نتتذاسد ً ایتچ مٌ تتٌ  دس کنتتاس دضتٌس داسد صضتتٌی اص اًعتت.نٌس نؾتت

صٌاملی دیگش ىمچٌا  اللیم ً مٌلعیت لشاسگیشی یک تنا ً نذٌه اعنفاده اص نٌس ،مطشح میگشدد.
1 

 

 کاربزد استفادٌ اس وًر در معماری ایزاوی:

جٟت حشوت، ٚ ٞذایت اص فضایی تٝ فضایی دیٍش استفادٜ ضذٜ است.دس ایٗ سّسّٝ دس فضای ٔؿٕاسی ایشا٘ی تٝ دلت اص سّسّٝ ٔشاتة ٘ٛس دس 

 ٔشاتة، ضذت ٘ٛس ٚ تاسیىی دس فضا ٔیضاٖ إٞیت فضا سا ٔطخع ٔیىٙذ.

٘ٛس دس ٔؿٕاسی سٙتی ٕٞٛاسٜ جٟت دٞٙذٜ است ٚ اص جٟت خاغی ٚاسد فضاٞا ٔیطٛد، دس غٛستی وٝ تا تغییهشات ٔحػٛغهی وهٝ دس ؾػهش     

ٍ٘شش ا٘ساٟ٘ا تٝ ٚجٛد آٚسدٜ ٍ٘اٞطاٖ اص آسٕاٖ ٘ا ٔتٙاٞی تٝ سٕت ٔادٜ تغییش وشدٜ است ٚ ٘ٛس تٝ ؾٙػشی واستشدی تثذیُ ضذٜ  حاضش دس ٘حٜٛ

 است.
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"نٌس دس معماسی عننی مٌجة تمشکض ً دس معماسی مذسا مٌجة تفشق ؽذه اعت."تٝ ؾثاستی دیٍش ٔیتٛاٖ ٌفت:

6 

متاسی ایشانتی ىمتٌاسه فضتایی تاسیتک اعتت کتو تتو دنثتال آا تتشای دفتع علغتلو مشاتتة تشای مثال ًسًدی، دس صالا مشعٌن یک خانو مع

ً سًؽچ ؽکل گشفنو اعت.دیاط یک  کو سًؽچ دس مشکض تناعت ً جيت گیشی عایش اتاليا نغثت تتو دضٌس نٌس، فضاىای نیمو تاسیک 

گی صمغتناا ً اتتاق ىتای جنتٌتی تتشای صنتذگی دس خٌسؽیذ ماىیت ً صملکشد فضاىا سا معیچ میکنذ کو دس آا اتاق ىای ؽما ی تشای صنتذ

تاتغناا میثاؽنذ.
1 

دس فضاىای عشصٌؽیذه تاصاسکو امکاا نٌسگیشی تنيا اص عمف ًجٌد داسد نٌس مٌ عی جذا اص تامیچ سًؽنایی مطلٌب دس کؾتؼ تتو 

دشکت، جلة تٌجو ً مکث تاثیش تو عضایی داسد.
1 

اینکو صالًه تش ایجاد نٌس اؽیایی یکذعت یک فضای نٌسانی  طیف تش"لثلو" نیتض تاکیتذ دس مغجذ تاکیذ تش منثع نٌس ًجٌد داسد مگش 

ًسصد.صن ش گنثذ یکی اص صیثاتشیچ صنا ش معماسی اعالمی ظشفی ًاسًنو اعت کو دظ صظمت سا دس مخاطة ایجاد میکنذ، نتٌسی کتو 

.دس تخؼ ىای مخنلف گنثذ سا دس دال جذا ؽذا اص تذه نما اعت سا نؾاا میذىذ
1 

 

 کاربزد استفادٌ اس وًر در معماری غزب:

٘ٛس دس ٔؿٕاسی ضشلی تش خالف ٔؿٕاسی غشب ٕٞیطٝ حضٛسی تؿذیُ ضذٜ داسد ٚ ایٗ أش اص طشیك ؾٙاغش تطىیُ دٞٙهذٜ ٔؿٕهاسی ٔا٘ٙهذ    

 ا٘ٛاؼ سٚصٖ ٞا، ٘ٛسٌیشٞا، ضیطٝ ٞای سٍ٘ی ٚ ... تیاٖ ٔیطٛد.

ؽذه اعت.ًلنی نٌس دعت اص نٌس تتٌدنؼ تتشداسد متاده میؾتٌد.دس عتکٌد، تمایتل تتو "ماده نٌس خامٌػ ِٛیی واٖ دس ٔٛسد ٘ٛس ٔیٍٛیذ:

نيفنو تٌدا اعت، تٌدا تشای تیاا تیضی.دس نٌس نیض تمایل تٌدا نيفنو اعت، تٌدا تشای خلك تیضی."
11 

جغتان عتاخنو ؽتذه دس نظش  ٌکٌستٌصیو دس مٌسد نٌس ایچ تنیچ اعت:"معماسی تاصی ىنشمنذانتو دلیتك ً خیتشه کننتذه مجٌصتو ای اص ا

ا صیش نٌس اعت.تؾم ىای ما تشای تشای ایچ آفشیذه ؽذه انذ کو فشن ىا سا صیش نٌس تثینیم.ایچ عایو سًؽچ ىا ىغننذ کو فشميا سا دس مماتل م

، نتاب ً تشىنو میغاصنذ.مکعة، مخشًط، کشه، اعنٌانو ً ىشن اً یچ فشن ىایی ىغتننذ کتو نتٌس انيتا سا تتو متا صش تو میکنتذ .ت تاًیش آنيتا

ملمٌط ً  شیخ ىغننذ."
11 

جذا اص معماسی اعالمی دس تاسیخ معماسی جياا نیض متٌاسد مؾتاتو ایتچ کتم نثتٌده اعتت،نٌسگیش گنثتذ صتاننالٌا سً صتالًه تتش آنکتو دس 

و دجشه ىای تاسیک جذاسه ىا سا سًؽچ میکنذ ً مجغمدکم صمشتو ىای عاصت نٌسی تش کف مشمشیچ فضاىای داخل میچشخذ، تو تٌا ی 

 ىای دسًا ىش یک سا تیذاس میکنذ ً تاسیکی دجشه ىا دس تمیو اًلاد تش صمك فضا میافضایذ.

ایذه ا لی عتثک گٌتیتک تتشای عتاخنچ تخؾتی اص آعتماا یتا تيغتت تتش سًی صمتیچ نتاگضیش ا متای اتيتان دس ایجتاد فضتای  یتش متادی 

سا تاصی میکنذ ً تتاصی ىتای ميتیو نتٌس ً عتایو تتو ایفتای ایتچ نمتؼ  تٌد.نٌس طثیعی تو صنٌاا صاملی دیاتی ایچ تاس نمؼ ایجاد اتيان دس تنا

کمک میکنذ.
2 

کو دس معمتاسی گزؽتنو تتا آا عتش ً کتاس داؽتنیم ناؽتی اص مذتذًدیت ىتای عتاصه ای ً تکنیتک ىتای  ساه دل ىاییاگش تو تغیاسی اص 

عاخت ً عاص ىغننذ ً ی تا اطمیناا مینٌاا گفت کو دس اکثش مٌاسد تی دکمت نثٌده ً آنيا تٌانغنو انذ تتش ایتچ مذتذًدینيا  لثتو کننتذ ً تتو 

 اعنفاده نماینذ. ای اص آنيا ؽکل تيینو 

 

 تٍ تا بٍ امزيس:وًر اس گذش

اٌشچٝ أشٚصٜ ٌٛ٘اٌٛ٘ی دس تِٛیذ ا٘ٛاؼ ضیطٝ ٚ تٝ واسٌیشی سیستٓ ٞای ٔىا٘یىی ٚ اِىتشٚ٘یىی دس ٘ٛس پشداصی تسیاس است ِٚی دس ٌزضهتٝ  

ی ٔػهاِ   ایٗ تٙٛؼ ضأُ ساٞىاسٞای ٔتفاٚت دس صٔیٙٝ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٔیطذٜ ٚ ٌستشٜ ای فشاتش سا دس تش ٔیٍشفتٝ است.تٟشٜ ٌیشی اص ٚیضٌهی ٞها  

وٟهٗ  ٔتفاٚت، ضشایط ٘ش طثیؿی، ٔٛلؿیت ٞای ٔىا٘ی ٚ الّیٕی، ؾثٛس ٘ش اص ٔػاِ  ضفاف ٚ ٘یٕؽ ضفاف ٔثُ سًٙ ٔشٔش ٚ .... تش جا ٔا٘ذٜ اص آثاس 

 7سٝ ضیٜٛ وّی سا دس تشخٛسد تا ٔٛضٛؼ ٘ٛس سا تٝ ٔا یادآٚس ٔیطٛ٘ذ.

 اتُ سٚیت تشای ٘اغش یا غیش لاتُ سٚیت.تأُ دس ٘حٜٛ ٚسٚد ٘ٛس تٝ غٛست ٔستمیٓ یا غیش ٔستمیٓ ٚ ل -

 ٔىاٖ یاتی سٚص٘ٝ ٞای ٚاسد وٙٙذٜ ٘ٛس ٘سثت تٝ فضاٞای داخّی ٚ ٘ػاْ فؿاِیت ٞای دسٚ٘ی جٟت تؿشیف فضا تٝ ٔذد تاسیىی ٚ ٘ثٛد ٘ٛس. -

 7تغییش دس ٔاٞیت غاٞشی ٘ٛس تٝ ِحاظ ضفاف، ٘یٕٝ ضفاف یا وذس تٛدٖ اص طشیك ٔػاِ . -
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ستشٜ ٚسؿتی ایٗ چٙیٙی سا دس تش ٔیٍیشد، دس ؾٙػش ٘ٛس ٔحذٚد ضذٖ تٝ ٔػاِ  ٕٞچٖٛ ضیطٝ وهٝ أهشٚصٜ تهٝ ؾٙهٛاٖ     اٌش دس ٌزضتٝ ایٗ ٌ

ٔٛجهة  یىی اص ٔػاِ  دست اَٚ ٚ ؾضٛ تاستش ٕٞچٖٛ تیش، ستٖٛ ٚ تادتٙذ ٚ ..... ٘یض واستشد پیذا وشدٜ است، دس اغّة آثاس ؾّیشغٓ تٙٛؼ ٌٛ٘هٝ ٞها   

ش ٞشجا اص ٘ٛس طثیؿی سخٗ تٝ ٔیاٖ ٔی آیذ تیص اص ٞش چیض رٞٗ ٔتٛجٝ ضیطٝ ٚ فشآٚسدٜ ٞای آٖ ٔیٍشدد.أا یىٙٛاختی ضذٜ است.دس ؾػش حاض

تٝ ِحاظ اسصضی دس آثاس ٘ٛ وٝ تٝ ِحاظ ویفی دس ٔؿٕاسی اسصضٕٙذ تّمی ٔیطٛ٘ذ صٔا٘ی ٔیتٛاٖ پشداصش ٔطّهٛب فضهای ٔؿٕهاسی سا تٛسهط ٘هٛس      

تاصٌطت تٝ ٔفاٞیٓ اِٚیٝ ٚ پایذاس ٌزضتٝ ٚ ا٘طثاق آٖ تا ضهشایط تىِٙٛهٛطی ٘هٛس اص آٖ تٟهشٜ جسهتٝ       طثیؿی ٔطاٞذٜ وشد وٝ ٔؿٕاساٖ ایٗ آثاس تا

 ا٘ذ.ٚجٛد چٙیٗ آثاسی اص ٔٛاسد لاتُ تأُ دس سیش ویفی ٔؿٕاسی ٔیتٛا٘ذ تٝ ضٕاس آیذ.

 

 وًر بٍ عىًان ابشاری بزای معمار:

تٝ ؾّٕىشدٞای ٞش تٙا ٚ ص٘ذٌی ٔطّٛتی وٝ تایذ دس آٖ جشیاٖ یاتذ دس ٘ػش ٔؿیاسٞای اغّی تشای ضىُ ٌیشی سٚحیٝ فضای ٔؿٕاسی تا تٛجٝ 

ٌشفتٝ ٔیطٛد ٚ آ٘چٝ وٝ تشای خّك ایٗ سٚحیٝ دس دست ٔؿٕاس است، اتضاسٞای ٔؿٕاسا٘ٝ سا ضىُ ٔیذٞذ.ٞش فضای ٔؿٕهاسی تهشای ٚجهٛد داضهتٗ     

 4ص یه جٙس ٘یستٙذ ٚ تا ٞٓ تفاٚت داس٘ذ.٘یاصٔٙذ اتضاس تیاٖ ٔؿٕاسیست وٝ صتاٖ ٌٛیای فضا ٞستٙذ.ایٗ اتضاس ٍٕٞی ا

 ٔؿٕاسی -

 تیاٖ ٔؿٕاسی -

 4اتضاسٞای ٔؿٕاسی -

وٝ ٔؿٕاس تشای ٘ٛس ٔطّٛب ساختٕاٖ خهٛد دس   ساٜ حّی٘ٛس یه اتضاس ٔؿٕاسیست وٝ ؾالٜٚ تش آٖ تش سایش اتضاسٞای ٔؿٕاسا٘ٝ ٘یض تاثیش ٔیٍزاسد.

حاوٓ دس تٙا ٘مص داسد ٚ ٕٞاٖ اٞذاف وّی ، وٝ ٌاْ اَٚ دس تذست آٚسدٖ واِثذ سٚحی  سٚص ٚ ضة دس ٘ػش ٔیٍیشد، دس پیذایص حاَ ٚ ٞٛای وّی

تٙاست سا ضىُ ٔیذٞذ.اٌشچٝ ٘ٛس ٔٙاسة ضة ٔؿٕٛال تٛسط طشاح داخّی ا٘تخاب ٔیطٛد ٚ ٔؿٕاس ٘مص چٙذا٘ی دس تٙػیٓ آٖ ٘ذاسد ِٚهی ٘مهص   

 ثیٗ سا تا آٖ ٔٛاجٝ ٔیىٙذ تسیاس ٟٔٓ ٚ اساسی است.ٔؿٕاس دس طشاحی سّسّٝ ٔشاتثی وٝ تٝ ِحاظ تاسیىی ٚ سٚضٙایی ٔخاط

 

 راَبزدَای وًرپزداسی در معماری:

دس ٔؿٕاسی وٟٗ ایشاٖ جٟت تأیٗ تخطی اص سٚضٙایی ٔطّٛب ٔیتٛاٖ اص ٔػاِ  دسخطاٖ دس تٙا استفادٜ وشد. دس ایٗ حاِت اص طشیك تاصتاب 

ضٙایی تا دسخطٙذٌی ٔضاِ  ا٘تخهاب ضهذٜ ٘سهثت ٔؿىهٛس داضهتٝ تاضهذ تهاثیش        سطٛح، سٚضٙایی تیطتشی دس فضا پذیذ ٔیایذ، یا اٌش ٔیضاٖ سٚ

دسأاتیه تیطتشی تش فضا خٛاٞذ داضت، اٌش سًٙ ٔشٔش ٚ تسیاسی اص سًٙ ٞای ٔطاتٝ اٖ سا دس دستٝ ٔػاِ  ٘یٕٝ ضفاف تتهٛاٖ جهای داد ایهٗ    

ٞش حاَ تخطی اص پشتٛ ٞا سا جزب ٚ یا ؾثٛس ٔیذٞٙذ.أشٚصٜ دیٍهش  ٔػاِ  ٞش لذس وٝ سطٛح غیمّی داضتٝ تاضٗ ٚ تخطی اص ٘ٛس سا تاصتتاتا٘ٙذ، تٝ 

ضیطٝ تٟٙا یه پٛستٝ ٘اصن ٚ ضىٙٙذٜ ٘یست تّىٝ ٔیتٛا٘ذ تٝ ؾٙٛاٖ یه حجٓ ٔستمُ ٚ ا٘ؿطاف پزیش تاضذ وٝ ٘مص ٞشیه اص ؾٙاغش ساص٘ٝ فضا 

 5.سا تش ؾٟذٜ ٌیشد

ٛس ٚ ؾذْ حضٛس ٘ٛس سا تٝ تػهٛیش ٔیىطهذ ٚ ٔػهاِحی ٘ػیهش پٛسهتٝ ٞهای       تضاد ٔػاِحی ٘ػیش ضیطٝ ٚ تتٗ تؿثیشی اص سٚضٙایی ٚ تاسیىی ٘

، تٛجٝ تٝ جٙس ٔػاِ  ٚ تشویة ایذٜ آِی وهٝ  غطایی وٝ تخطی اص ٘ٛس سا اص خٛد ؾثٛس ٔیذٞٙذ اص ٘ػش واِثذی، فضایی سثه سٚ تٝ ٚجٛد ٔیاٚس٘ذ

 تا ٞٓ ٔیتٛا٘ٙذ پذیذ آٚس٘ذ،٘ىتٝ ی لاتُ تٛجٝ ای است.

اس ٔٛجٛد دس فشْ ٚضٛح تثخطذ.ٞشچٝ ساختاس دس ٔشاحُ تطىیُ سشیؿتش تطخیع دادٜ ٔیطٛد اص فؿاِیهت فهشْ واسهتٝ    ٘ٛس ٔیتٛا٘ذ تٝ ساخت

ٔیطٛد ٚ ادسان آٖ سشیؿتش غٛست ٔیٍیشد.ٔیتٛاٖ تٛسیّٝ ٘ٛس تش ساختاس خطی ٚ ساختاس ٔشوضی لذست تخطیذ.٘ٛس ا٘تٟای یهه ساٞهشٚی تاسیهه    

 4تٝ ؾٙٛاٖ یه خط ٔا٘ٙذ پٙجشٜ ای ٘ٛسا٘ی دس پطت ٔحشاب.ٚسیّٝ ای است تشای تاویذ تش ٔسیش حشوت 
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سٚضٗ ضذٖ وف چٟاس سٛق تٛسیّٝ سٚص٘ٝ سمف تٟٙا تٛجٝ سا تٝ تاالی سش ٔؿطٛف ٕ٘یىٙذ تّىٝ ٞذف تشٌشفتٗ تٛجهٝ ٔخاطهة اص سهاختاس    

طٛد اضىاَ تیطتش یا وٕتش ٔٛسد تٛجهٝ  آ٘چٝ وٝ تاؾث ٔی 1 خطی ساستٝ تاصاس ٚ ٔؿطٛف وشدٖ رٞٗ تش إٞیت ایٗ ٘مطٝ تٝ ؾٙٛاٖ یه ٔىاٖ است.

اص آسٕاٖ تش آٖ ٔیتاتهذ سهایٝ سٚضهٙی تسهیاس ٔالیهٓ ٚ      لشاس تٍیش٘ذ ٘حٜٛ تػاٞش آٟ٘ا دس تشاتش ٘ٛس است، پٛضص ته جٙس ٌٙثذ دس تشاتش ٘ٛسی وٝ 

جّٕٝ ٕٞاٖ ته جهٙس سهاص٘ذٜ    تغییشات تٛ٘اِیتٝ تسیاستذسیجی داسد وٝ تاؾث ٔیطٛد دس دیذ اَٚ ضىُ آٖ ٔطشح ضٛد ٚ تمیٝ خػٛغیات آٖ اص

سط  آٖ دس ٔشاحُ تؿذ ادسان ٔٛضٛؼ تاضذ.ٕٞچٙیٗ ٘ٛس لادس است اص ِحاظ تػشی تٝ فضا ٚسؿت تثخطذ.أا فضایی وٝ تا ٘ٛس یىٙٛاخت پش ضذٜ 

ت سشضهاس اص  تاضذ تسیاس خٙثی است ٚدس تاسیىی ٔحض اغٛال فضایی ٚجٛد ٘ذاسد.تشخالف ایٗ دٚ، فضایی وٝ ّٕٔهٛ اص تضهاد سهایٝ سٚضهٗ ٞاسه     

 1٘یشٚٞای تػشیست.

ٔیتٛاٖ تٝ غٛست جذی تش تا ٔٛضٛؼ تشخٛسد وشد تٝ طٛسی وٝ ایذٜ ضىُ ٌیشی ساصٜ تا ایذٜ پشداصش ٘ٛس دس یه ساستا ؾُٕ وشدٜ ٚ تجهای  

.لٛسٟایی وهٝ تهشای   5خاِی وشدٖ ٚ سٛساخ وشدٖ تذ٘ٝ تٙا،اص فٛاغُ تیٗ ساصٜ تشای ٘ٛسٌیشی استفادٜ ٌشدیذٜ تا ٕٞخٛا٘ی دس واِثذ ٕ٘ا حفع ضٛد

    ٚ  پٛضا٘ذٖ دٞا٘ٝ ٞای تضسي استفادٜ ٔیطٛ٘ذ دس فٛاغُ ٔؿیٗ ٔیاٖ خٛد، ایٗ أىاٖ سا ٔیذٞٙذ تا تا ضیطٝ پش ضهٛ٘ذ.ایٗ ضیطهٝ ٞها دس سٚص ٘هٛس 

 سٚضٙایی سا تشای داخُ تٝ اسٔغاٖ ٔی آٚس٘ذ ٚ ضة ٍٞٙاْ، ٔحُ دسخطص تٙا ٔیطٛ٘ذ.

ت ٔؿٙهایی اص ؾٙاغهش   ٘یاصٔٙذ ٔطاِؿات پیشأهٖٛ جضئیهات ٚ ؾٙاغهش ٔختّهف است.تشداضه      سسیذٖ تٝ ویفیات خاظ وٝ ٔطّٛب ٔحیط تاضذ

دس  ٔؿٕاسی ایشا٘ی ٚ ِحاظ وشدٖ اغِٛی ٘ػیش سّسّٝ ٔشاتة دس تٝ واس ٌیشی ٘ٛس، تطاتك ٘ٛس، تشویة تٙذی ٘ٛس ٚ استفادٜ اص سایٝ سٚضهٗ ٔیتٛا٘هذ  

 طشاحی ٚ ضىُ ٌیشی واِثذ سٚحی ٘مص تٝ سضایی داضتٝ تاضذ.
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 وتیجٍ گیزی:

ٕٞا٘طٛس وٝ ٌفتٝ ضذ، ٘ٛس ٘ٝ تٟٙا ٘مص ٟٕٔی دس اسصش ٌزاسی تش ؾٙاغش ٔؿٕاسی داسد تّىٝ یىی اص ؾٛأُ ٟٔٓ ٚ تؿیهیٗ وٙٙهذٜ فضها ٘یهض     

ٔحسٛب ٔیطٛد.فضای ٔؿٕاسی تا ادسان تػشی استثاو ٔستمیٓ داسد ٚ ادسان تػشی ٘یض اص پیاْ ٞای ٘ٛسی ٔتاثش است وٝ اؾػاب چطهٓ دسیافهت   

ٞی ٙذ .٘ٛس ٚ ٔؿٕاسی ٔٛضٛؾاتی جذایی ٘اپزیش٘ذ.تتٟٙا ٘ٛس تشای ٔؿٕاسی ا٘ذیطیذٜ ٕ٘یٛد تّىٝ ٔؿٕاسی ٘یض ٕٞٛاسٜ دس پی یافتٗ ٘ٛؾی ساصٔا٘ذٔیى

است وٝ تتٛا٘ذ اص ٘ٛس طثیؿی ٚ ٔػٙٛؾی تٟتشیٗ استفادٜ سا داضتٝ تاضذ.وافی است تٝ سٙت ساصٔا٘ذٞی فضهاٞای سشپٛضهیذٜ دس اطهشاف حیهاو     

 ا تٝ ایجاد فضاٞای ٚاسط ٘یٕٝ سٚضٗ ٘ػیش سٚاق ٚ ایٛاٖ تٛجٝ وٙیٓ تا اتؿاد تاثیش ٘ٛس دس ضىُ ٌیشی ٌٛ٘ٝ ٞای ساختٕا٘ی سا دسن وٙیٓ.ٔشوضی ی

ا٘ذ.دس  ٔؿٕاساٖ ایشا٘ی اص ٌزضتٝ تٝ إٞیت ٘ٛس دس ٔؿٕاسی پی تشدٜ ٚ سٚش ٞای ٞٛضٕٙذا٘ٝ ای سا تشای استفادٜ اص ٘ٛس دس ساختٕاٖ سا اتذاؼ وشدٜ

ٛس، ٔؿٕاسی ایشا٘ی اص ٘ٛس تٝ طٛس یىٙٛاخت استفادٜ ٘طذٜ ٚ تٝ واسٌیشی ایٗ ؾٙػش طثیؿی تسیاس ٔتٙٛؼ ٚ ٔتغییش تٛدٜ است.ٕٞیٗ تغییش ٔهذاْٚ ٘ه  

تٙٛؼ سً٘ ٚ سایٝ سٚضٗ است وٝ پیاْ ٞای تػشی وافی ٚ ٔٙاسة سا تٝ چطٓ ٔیشسا٘ذ.ٔؿٕاساٖ ایشا٘ی تٝ طٛس غشیضی یها آٌاٞا٘هٝ اص ایهٗ اغهَٛ     

 ٜ ٚ طثیؿی پیشٚی ٔیىشدٜ ا٘ذ.ساد
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