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 تحلیل روش های طراحی ضهاب کاتوزیاى در آفرینص فضاهای هسکونی

 **نسین خانلو *اکرم صثاغیاى

 داًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ هؼوبسی،داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سْشاى ؿشق ،سْشاى ،ایشاى،ًَیؼٌذُ هؼئَل*

 اػشبد یبس گشٍُ هؼوبسی ،داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سْشاى ؿشق ،سْشاى،ایشاى**

 :هقذهه

 1983ٍ دس ػابل   دس سؿشِ هؼوابسی  1970اٍ دس ػبل .ثِ دًیب آهذ 1323ػبل  اص هؼوبساى هؼبكش هی ثبؿذ وِ دس ؿْبة وبسَصیبى           

ُ     .فبسؽ الشحلیل ؿذ سم اص داًـگبُ ؿْشػبصی سؿشِ دس ٍ داًـاىذُ  ( 1357-1350)سْاشاى  وبسَصیابى دس داًـاىذُ ٌّشّابی صیجابی داًـاگب

عاش  ٍ اخاشای سؼاذادی ثٌابی یلَكای ٍ      (  1357-1350)ّوچٌیي دس ػبلْبی .سذسیغ وشدُ اػز( 1990-1985) سم هؼوبسی داًـگبُ

ػضَ  2003سب  1983ٍ اص  یضد ػضَگشٍُ عشاحی عش  خبهغ 1355سب  1353اٍ اص ػبل .ػوَهی دس ؿْشّبی هخشلف سا ثِ ػْذُ داؿشِ اػز

، ثشًذُ خابیضُ اٍل هؼابثمِ   1355وبسَصیبى دس ػبل .بلیب ثَدُ اػزگشٍُ عشاحی ٍ ًظبسر ثٌبّبی یلَكی ٍ ػوَهی دس ؿْشّبی هخشلف ایش

سا دس وبسًبهاِ   ایاشاى  دس ؿْشػابصی  ؿذ ٍ سذٍیي سئَسی ثِ هٌظَس دػشیبثی ثِ سٍؿْبی خذیذ ایشاى عش  ثٌبی هشوضی ؿشوز ػْبهی ثیوِ

 .اًذ ًیض دس ػبثمِ وبس ایي هؼوبس ثجز ؿذُ هیشهیشاى دٍسُ خبیضُ هؼوبسیٍ داٍسی ؿـویي  83داٍسی خبیضُ هؼوبس .یَد داسد

بلیز ؿْبة وبسَصیبى فشاسش اص عشاحی كشف اػز. اٍ ثب داسا ثَدى اثضاس ٍ رٌّیشی فشاهحلی وِ اهشٍصُ یه الصهِ اػاز،ثِ اابلؾ ثاب    حیغِ فؼ

 ًظشیِ ّب ٍ صیجبیی ؿٌبیشی ّبی هغش  دس همبعغ هخشلف هی دشداصد.

 

 

 :نقذ و تررسی روش های آفرینص فرم و فضا از دیذگاه صاحة نظراى هختلف

ُ  دس سا یَد هؼوبسی سحلیالر ؿذ، هشَلذ اًگلؼشبى ّبدسصفیلذ دس 1929 ػبل دس ثشادثٌز خفشی          ِ  هٌچؼاشش  داًـاگب  . ثاشد  دبیابى  ثا

 ثاشای  سٍؽ اْابس  اص هؼوبساى اٍ ًظش اص. اػز وشدُ سحلیل سبسیخی سًٍذ یه دس سا هؼوبسی فشم ثِ دیبگشام ٍ ایذُ یه سجذیل فشآیٌذ ثشادثٌز

 (.105،ف1393)سضبیی،اًذ وشدُ اػشفبدُ فشم یلك

 :کارتردگرا روشالف .

 سشویات  ثاب  آى دس عشا  وِ سٍؿی ّوبى هیگیشد كَسر اللیوی ؿشایظ وٌششل ثِ ثبسَخِ هخشلف ّبی هىبى دس ثَهی ػبصی یبًِ سٍؽ      

 (.105،ف1393)سضبیی،سػذ هی فشم ثِ ػشاًدبم هلبلح ٍ هَاد اًشخبة ثشای گیشی سلوین ٍ یغب ٍ آصهَدى ثب ٍ هخشلف ػَاهل

http://www.shahrsazionline.com/4976/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-1323/
http://www.shahrsazionline.com/4976/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-1323/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/5620/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://www.shahrsazionline.com/5620/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://www.shahrsazionline.com/3083/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/3083/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/5620/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://www.shahrsazionline.com/5620/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://www.shahrsazionline.com/1143/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/1143/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/5546/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1323-1385/
http://www.shahrsazionline.com/5546/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1323-1385/
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 :ای گونه یا ضوایلی روشب .

ِ  یاه  اص هـخق هَسدی ًوًَِ یب هؼیي رٌّی سلَیش یه یؼٌی.  وٌذ هی سجؼیز ؿبیق ثٌبی فشم اص           دس عاشا   سَػاظ  ثٌاب  ی گًَا

 (.106،ف1393)سضبیی،ؿَد هی سىشاس هـبثِ هَاسد

 :  ای استؼاره یا قیاسی روشج .

ِ  ًخؼاز  عاشا   ؿاَد  هی اًدبم ؿوبیلی یب وبسثشدگشا سٍؽ دس آًچِ هبًٌذ هلبلح ٍ هَاد وٌششل ٍ وبس ی ثبسُ یه ؿشٍع خبی ثِ             ثا

 (.114،ف1393)سضبیی،وٌذ هی سدؼن سا عش  ّؼشٌذ هؼوبسی ی گؼششُ یبسج ثیـشش وِ ّبیی دذیذُ ثب لیبع ووه

 : ترکیثی یا ،هنذسی ای قاػذه روشت .

 ًظابم  ٍ سٌبػاجبر  ،ثىابسگیشی  ثٌاذی  هحَس ٍ ؿجىِ هبًٌذ ّب لبًَى. اػز حبون عش  ثش هؼیٌی اكَل ٍ لَاًیي ٍ لَاػذ ثش وِ سٍؿی          

 (.122،ف1393)سضبیی،ثیبیٌذ عشا  ووه ثِ دشٍطُ دس سَاًٌذ هی گیشی اًذاصُ

اص عشاحای ٍ آفاشیٌؾ فاشم سا     سوْیاذی دیگاش   -سٍؽ لیبػی ٍ اػشؼبسُ ای ثشادثاز –ثشایبى الػي ثب دیؾ ثشدى هفَْم سٍؽ ػَم            

 (.127،ف1393)سضبیی،هغش  ػبیشِ ٍ آى سا عشاحی سٍایشی ًبهیذُ اػز

دس ایي سٍؽ عشا  یب عشاحبى ،داػشبى یب هدوَػِ ای اص سٍیذادّب سا سٍایز هی وٌٌذ یب وٌبس ّن هی گزاسًذ وِ هی سَاًذ  سٍؽ سٍایشی :      

 (.127،ف1393ا دذیذ آٍسد)سضبیی،عش  سٍیظگی ّبی اكلی عش  سا ثِ ّن سثظ دّذ ٍ ول 

    

 

سن هه گیٌشی ًیض ثِ خض سٍؽ ّبی لیبػی ٍ سـجیِ )ًگبُ ثِ ػبیش دذیذُ ّب (ٍ اػشؼبسُ )ًگبُ ثِ اًشضاع (،اص سٍؽ خَّشُ )ًگبُ ثِ فشاػَی     

ًگبُ ثِ اسصؽ ّبی خْبًی ( ًیض وبهال ثِ ػٌاَاى  ًیبصّبی كشف ثشًبهِ (،ثشًبهِ هحَس )ًگبُ ثِ ثشًبهِ ،یَاػز ّب ٍ ًیبصّبی دشٍطُ ( ٍ آسهبًی )

 (.131،ف1393ی هـخق هؼوبسی ًبم ثشدُ اػز)سضبیی،«ذاسُدٌ»دٌح ًَع 

 الف.روش قیاسی)نگاه ته سایر پذیذه ها (:

هؼوابسی  لِ ی عشاحی اص عشیك یبفشي یه دذیذُ ی هؼیي دسٍى یاب یابسج اص للواشٍی    بسر اػز اص یه ساّجشد ثشای حل هؼألیبع ػج      

اػز . لیبع ثِ ؿٌبػبیی سٍاثظ حمیمی ثیي اؿیب هی دشداصد . ػؼی دس دیذا وشدى ایضی داسد وِ داسای سوبم ٍیظگی ّبی هَسد ًظاش ثبؿاذ   

 (.131،ف1393س دػز اخشا الگَ لشاس هی دّذ)سضبیی،ُ دػذغ آى سا ثشای دشٍط.

 ب . روش استؼاره ای و تطثیهی :

ٌذ لیبع سؼییي وٌٌذُ ی ساثغِ ثیي دذیذُ ّب ّؼشٌذ . ثٌب ثِ ًظش هه گیٌشی ،ٌّگبهی وِ ساثغِ ثیي عش  ثب اػشؼبسُ ّب ٍ سـجیِ ّب هبً     

سٍؽ دذیذُ ای هؼیي ساثغِ ی اًشضاػی ثبؿذ ،دس ایي كَسر ثِ ایي ؿیَُ ی عشاحی هی سَاى عشاحی اػشؼبسُ ای یب سـاجیْی اعاالق واشد.   
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هَ هیبى عش  دیـٌْبدی ٍ دذیذُ ی هـخق اػز ؛ٍلی سٍؽ اػشؼبسُ ٍ سـاجیِ  لیبع ثِ دًجبل سٍاثظ هؼشمین ،دلیك ٍ هَ ثِ 

 (.138،ف1393اثغِ ی غیش هؼشمین ٍ هَاصی ّؼشٌذ)سضبیی،ثِ دًجبل س

 ج . روش جوهره ای :

عش  ؿاىل  دس سٍؽ خَّشُ ای هؼوبس هی وَؿذ خَّشُ یب هْن سشیي هَضَع عش  ٍ ثشًبهِ ی دشٍطُ سا وـف وٌذ ٍ ثب سوشوض ثش آى ثِ       

دّذ . یؼٌی وـف ٍ دشدایز هَضَػی وِ خَّشُ ی دشٍطُ اػز . ایي اهش ثب هغبلؼِ ی دلیك هَضَع اًدبم هی ؿَد ٍ هشٌبػت ثب فْن فاشد  

خ ثِ آى ،اص ثشًبهاِ فشاساش های    عشا  ثب هجبلغِ ٍ دشداصؽ فشاٍاى ٍ هؼشمین ثِ هَضَع هَسد ًظش دس خْز دبػعشا  اص عش  ّذایز هی ؿَد .

 (.142،ف1393ی،سٍد)سضبی

 ت . روش ترناهه هحور:

یىی اص هْن سشیي ٍ سایح سشیي سٍؽ ّبی عشاحی اػز وِ عشا  دس آى اثش سا ثب ثشسػی هؼشمین هؼألِ ،یَاػز ّبی وبسفشهب ،ثشًبهِ ی      

عش  ٍ ضَاثظ ٍ لَاًیي حبون ثش عش  هی آفشیٌذ . دس ایي سٍؽ هؼوبس ثِ ًَػی دًجبل هٌحلش ثِ فشد ؿذى اثش یَد اص عشیك ثشًبهِ اػاز ٍ  

 (.146،ف1393َ  دیـی هی گیشد)سضبیی،گبّی اص آى ثِ ٍض

 ث . روش آرهانی: 

ثِ دسٍى دشٍطُ ّبی یاَد های آٍسد . ایاذُ     ایي سٍؽ ثش اسصؽ ّبی ػوَهی یب فشدی عشا  سأویذ داسد ؛ اسصؽ ّبیی وِ هؼوبس آى ّب سا      

بس یبفشي اسصؽ ّابی دسًٍای داشٍطُ اػاز ،دس     ّبیی وِ ثبصًوبیی ٍاالسشیي اّذاف هؼوبس ّؼشٌذ . ثشیالف سٍؽ ثشًبهِ هحَس وِ سٍیىشد هؼو

اگش سٍؽ ثشًبهِ ایٌدب سالؽ هؼوبس ثش دیبلز دادى اسصؽ ّبی ػوَهی یب فشدی ثِ دسٍى دشٍطُ اػز . ایي سٍؽ دس ٍالغ اهضبی هؼوبس اػز .

ثبال ثِ دبییي اػز وِ سَػاظ رّاي   هحَس سا سٍؿی اص دبییي ثِ ثبال وِ دس آى عشا  اص ثشًبهِ ثِ عش  هی سػذ ثذاًین ،سٍؽ آسهبًی سٍؿی اص 

 (.150،ف1393)سضبیی،عشا  دس دشٍطُ آٍسدُ هی ؿَد
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 :طرح های ههنذسی ضهاب کاتوزیاى لیست آحار

 ضرکت در هساتقات احذاث ضذه نوع کارتری تاریخ ساخت لیست آحار ردیف

 - اخشا ًـذُ هؼىًَی H 2009ٍیال  1

 √ - سدبسی 2009 ػبیشوبى ثٌشَى 2

اٍوبصا ؿوبل هٌغمِ ایؼشگبُ 3  √ - ایؼشگبُ 2003 

1999-2000 دادگبُ لبًَى سیویٌی 4  - اخشا ؿذُ دادگبُ 

 √ - هَصُ 1997 هَصُ وٌؼشٌشیٌی 5

 - دس حذ ایذُ آهَصؿی 1996 داًـگبُ صًدبى 6

 √ - هَصُ 1995 هَصُ هلی وشُ 7

 √ اخشا ؿذُ هدوغ 1991 ػبلي هدوغ ًبسا 8

وشهًَبػبلي ًوبیـگبُ  9  - اخشا ًـذُ ًوبیـگبُ 1988 

 - اخشا ًـذُ هؼىًَی 1976 ٍیال الْیِ 10

 - اخشا ًـذُ آهَصؿی 1975 هذسػِ دشػشبسی ٍ یَاثگبُ سی 11

1977-79 یبًِ فشهبًیِ 12  - اخشا ؿذُ هؼىًَی 

 - اخشا ؿذُ هؼىًَی - یبًِ یضداًی ّب 13

 هخشلش ثشسػی هی ؿَد: دس ایي ثخؾ ػِ ًوًَِ اص دشٍطُ ّبی هؼىًَی ثِ عَس

 : خانه فرهانیه -1

لشاس  سْشاى یؿوبل هٌبعك اص یىی هشثغ دس هشش 200هشثغ سب  هشش 35 هخشلف ّبی اًذاصُ ثب هؼىًَی ٍاحذ اْبس اص هشـىل یبًِ فشهبًیِ        

هٌغماِ  ػبیشي یبًِ فشهبًیِ اص  ثؼذ  اهب ، ثَد اسسفبع  ون هشَػظ ٍ وَاه یٍیالّب اص سشویجیػبیشبس هؼوبسی هٌغمِ  صهبى آى دس وِداسد 

ایي یبًِ هبًٌذ ػبیشبس ؿْشّبی وَیشی ؿَد. ًبهیذُ خْبًی اهشٍصُ سَاًذ هی اػز وِ وبسی فشهبًیِ یبًِ ػوَدی سا عی وشد. سؿذ سًٍذ یه

گیشد ٍ اص خذا وشدى وبهل فضبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی اخشٌابة واشدُ ٍ یاه     ایشاى ثبػشبى فضبی هوشذی اص وَاِ ّب ٍ ثي ثؼز ّب سا دس ثش هی

 ٍ ییبثبى ثیي اسسجبط یه ػٌَاى ثِ عَالًی وِ ٍ ثبسیهدبػیَ  ٍ ثضسي ٍسٍدی یهاص یلَكیفضبی  ،فضبی ًیوِ یلَكی ثَخَد هی آٍسد 

 واِ دس  ثبؿذ هی ًَس اص هْن هٌجغ یه دبػیَ ثبػشبًی، ّبی یبًِ هبًٌذ ایي، ثش ػالٍُ .،سـىیل ؿذُ اػز هی وٌذ ػول فشدی هؼىًَی ٍاحذ

ثشیالف ػبیشوبًْبی هؼوَلی ثب عجمبر هشؼذد سٍی ّن ،ایي حدن ثِ سشاع ّبی دـز ػش ّن  ، لزا ، هَسد سَخِ ثَدُ اػز یبف هَسد ایي

ِ دس .اػاز  یؼزهذسً اػشفبدُ هَسد صثبى فضبیی، وبًؼذز  ثب سمبثل دس .دس اهشذاد ؿیت صهیي سمؼین ؿذُ اػز  یاه فضابی    خٌاَثی،  خجْا

 ییبثبى، ثِ سٍ ؿوبلی، خجِْ .ثضسي سحز ػٌَاى ثبلىي ثیي دایل ٍ ثبؽ ٍخَد داسد وِ اص لَوَسثَصیِ الشجبع ؿذُ اػز ّبی دٌدشُثب هوشذی 

 هشػاَم  ؿْش دس غشثی ّبی هذل عشیك اص ٍ  ًذاؿشِ ٍخَد ًَصدّن لشى اٍاػظ سب ایشاى دسوِ  ،هی دّذ سا ًـبىیی ًوب وبًؼذز ػىغ سفىش

 (. 65، ف 1388،  وبسَصیبى)ؿذُ اػز
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 (65،ف 1388،  )وبسَصیبى. دالى ّبی یبًِ فشهبًیِ 1ؿىل 

 

 (65،ف 1388،  )وبسَصیبى. ثشؽ ػوَدی اص یبًِ فشهبًیِ 2ؿىل 

 

 ٌّذػی اكَل ثشهجٌبی ٍ دلز ثب ّبیی ثشؽ آى دس وِ ػفیذی ثضسي ػغح اص ػجبسسؼز ییبثبى ثِ هـشف ًوبی فشهبًیِ ػبیشوبى دس       

 اص ثٌاب .داسًذ ػولىشد هَسد دٍ ّش دس الجشِ وِ ّؼشٌذ آى ثبصیْبی سٌْب ، دٍدوؾ یه لشاسگیشی ؿیَُ ٍ ػبدُ ثؼیبس ّبی ًشدُ. اًذ ؿذُ ایدبد

ِ  وال  ػابصهبًذّی  اكلی ػٌلش.ًیؼز ًوبیبى ثیشٍى اص ٍاحذّب سؼذاد اهب اػز، ؿذُ سـىیل هؼىًَی ٍاحذ دٍ ٍ وبس دفشش  دبػایَی  هدوَػا

ِ  اػاز  ثشیاَسداس  سٌبػاجبسی  اص ػبیشوبى اكلی ػبلي. اػز ؿذُ احبعِ عجمِ دٍ ٍ عجمِ یه ػفیذ دیَاسّبی ثب وِ اػز ثبسیه هشوضی  وا

 وـایذُ  دیَاس دٍ دلیل ّویي ثِ ٍ ًذاؿز هٌظن ای ٌّذػِ صهیي وبسَصیبى گفشِ ثِ.وٌذ هی سذاػی سا لَوَسثَصیِ وـیذُ ّبی اسبق اص ثشیی

 .(24،ف 1388، هْشثبًی)ًیؼشٌذ هَاصی ؿًَذ هی یشن ػشٍیغ فضبّبی ثِ وِ ػبلي

حىان ثاِ كاَسر والػایه دـاز ػاش ّان        دٌدشُ ّبی ػِ خبًجِ هؼىَع ٍ ه آىدس  وِ ؿٌبیشِ هیـَد هشوضی یعبلٌوب سَػظ ،ثٌب ایي

ی اسٍداب دس هشَػظ عجمِی للشّب اصًوبیػوز عبلٌوب وِ  هشثؼی ؿىل دس دٍ دٍ دٌدشُ ثبال عجمِ ًوبیدسٍ ،عجمِ ّوىف لشاس گشفشِ اًذدس

ثخبسی  دٍدوؾ ٍ ٍسٍدی سَػظ ثشیذگی ّبیی ّوچٌیي ٍ ،ثخـذ  سٍ  هی الْبم گشفشِ ؿذُ لشاس داسد وِ ثِ ًوب (سًؼبًغ یؿْشّب) گزؿشِ

 (.65،ف 1388،  )وبسَصیبىؿذُ اػز لغش ػبیشِ دٍ دساهشذاد دیَاسی،
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 دفشش وبس ٍسٍدی ًوبی سٍ ثِ حیبط

 (67و  66،ظ 1388،  . تصاویری از خانه فرهانیه )کاتوزیاى 3ضکل 

 

 از نظر صاحة نظراى . تحلیل خانه فرهانیه 1جذول 

 توضیحات تحلیل خانه فرهانیه

 از نظر صاحة نظراى)جفری تراد تنت /تن هک گینتی( ایذه های طراحی هؼوار ردیف

 لیبػی / خَّشُ ایسٍؽ  فضبی یبسج ٍ دایلٍسٍدی ثضسي ٍ عَالًی اسسجبط ثیي  1

 ای خَّشُ/  لیبػی سٍؽ دایل ٍ هٌجغ هْن ًَس ٍ یبسج فضبی ثیي اسسجبط عَالًی ٍ ثضسي دبػیَ 2

سشاع ّبی دـز ػش ّن ثب عجمبر سٍی ّن ایدبد ؿذُ ٍدس اهشذاد  3

 ؿیت صهیي

 خَّشُ ایسٍؽ 

 گًَِ ای -ؿوبیلیسٍؽ  ثبلىي اص ایذُ لَوَسثَصیِ الشجبع ؿذُ اػز 4

 گًَِ ای -سٍؽ ؿوبیلی اػز ؿذُ الشجبع لَوَسثَصیِ ایذُ ػبلي اكلی اص 5

ساّشٍ وـیذُ ػٌلش اكلی ػبصهبًذّی آدبسسوبى ؿجبّز ثِ ًظن  6

 وـشی،ثخؾ اسلبل فضبّبی سٍص ٍ ؿت

 ٌّذػی -سٍؽ لبػذُ ای 

 ٌّذػی -سٍؽ لبػذُ ای  دٍدوؾ ایدبد ثشیذگی دس ًوب 7

 سٍؽ لیبػی اص للشّبی اسٍدبی گزؿشِ )ؿْشّبی سًؼبًغ(ًوب الْبم  8

 

 :نقص قیاس تا روش نظریه پردازاى

ِ  ایاي  آى ثب سٍؽ ّبی عشاحی كبحت ًظشاى ثِ ایي ًشیدِ های سػاین واِ دس    لیبع ًمؾٍ ایي ثٌب ثب سحلیل عشاحی        وبسّابی  اص یبًا

  ٍ لیبػای  گَ ًاِ ای  –سٍؽ ؿوبیلی اػشفبدُ عشا  اص ِ ثِ و ؿذُ گشفشِ الْبمثبؽ  ٍ ثبلىي ثیي فضبیی اسسجبط ٍ هذسى هؼوبساى ٍ لَوَسثَصیِ

ؿیت صهیي دس آى حل ؿذُ ، سٍؽ خَّشُ ای ًیض دس عشاحای  ایي ثٌب ثِ گًَِ ای عشاحی ؿذُ وِ ثب سَخِ ثِ ایي وِ ّوچٌیي اؿبسُ داسد ٍ 

 آى ثِ وبس سفشِ اػز .
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 : H   ویال -2

ِ ٍاثؼشِ  وِ هؼٌی آلبی یه دٍ ّذف ثشای ٍیالایي  دس .هی ؿَد گشفشِ ًظش دس خْبًی دشٍطُ یه H ٍیال          اػاز اشیاذاس   كاٌذلی  ثا

 .سفشي ثِ عجمبر ثبال ٍ افضایؾ ػشػز یشٍج اص لؼوز ّبی هخشلف ػبیشوبى دس ؿشایظ اٍسطاًؼی:  اػز ؿذُ عشاحی،

 ، ایشاًای هؼىًَی  حیبطاحیب هدذد ٍ ُ اػزدذیذاس ؿذ حیبط یه ؿىل ثِ هخبلف ساػشِ دٍ دس ایي یَسدگی ثب حدن دٍایي ٍیال  دس      

ِ سبثؼاشبى   دس عی ػبوٌبى وِ ثَد هىبًی،  ػمف ػٌشی ّبی یبًِ دس اػز.اًدبم ؿذُ  هذسى ثب یه ؿیَُ ثؼیبس  اص آى آصاد ػٌاَاى فضابی   ثا

ػمف  دس یَد اشیذاس كٌذلیثب دّذ سب  اخبصُیبًِ  كبحت ثِ اػز ثشای ایٌىِ عشاحی ؿذُ ؿیجذاس حدن دٍ H ٍیال دس. ذوشدً هی اػشفبدُ

ِ  سهخ اص ػیؼشن یه داسای وِ ثِ وبس گشفشِ ؿذُ اػز  وبًؼذز ّوبى ًیض دس فضبی دایلی یبًِ.وٌذ حشوز  اص اػاشفبدُ  اخابصُ  ّبػز وا

  (. 117، ف 1388 ، وبسَصیبى)هی دّذ سا فشدی یّبفضب ّوِ

  
 

 دالى ّبی عجمبر دػششػی ّبی یبًِ دشػذىشیَ

 ( 117 ظ ،1388 ، کاتوزیاى)Hویال  پالى و تصاویری از.  5ضکل 

   

 دشػذىشیَ ًوبیی اص حیبط ٍ دایل یبًِ سحلیل ػبیز

 ( 119و  118 ظ ،1388 ، کاتوزیاى)H ویال از تصاویری.  6 ضکل
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 ػاغح  وِ هثلثی ّبی دٌدشُ اص اػشفبدُ ثب هـىلایي  H ٍیال دس ٍلی ثَد ػوذُ ًگشاًی یه ًَس ؿذر وٌششل،  ػٌشی ّبی یبًِ دس           

 یفضاب  ایي ػٌشی، هؼوبسی دس وِ ّوبًغَس.وشدُ اػزًضدیه  صیشصهیي سٍیىشد ثِ سا آى ٍ حل ؿذُ اػز، دادُ وبّؾ كفش ثِ سوبع ًَس سا

 .ثَخَد هی آٍسد  سبثؼشبى گشهبی دس ثشاثشی سش هٌبػت هحیظ صیؼزلزا ایي عشاحی  گیشًذ هی لشاس یَسؿیذ ّبی اؿؼِ هؼشم دسووشش دٍم

 حشای  ،دسیچِ ّبی وَاىی وِ اص سمبعغ یغَط سلبدفی كفحبر ایي دٍ حدن ثَخَد آهذُ اػز ثبػث سٍؿي ؿذى ّوِ فضب ّب هی ؿاَد 

 اسابق  ٍ ، یاَسی  ًبّابس  ٍ اسبق ًـیوي هبًٌذ یبًِ، اكلی فضبّبی ؿبهلحدن  دٍ ایي اص یىی ،دس ػول. هی ثبؿٌذ صهیي صیشػغح وِ آًْبیی

ؿاذُ   ایشلابف دادُ ػشدَؿایذُ   اػاشخش  ٍ ػًَب آؿذضیبًِ، ،یذهشىبس اسبق گبساط، هْوبى، اسبق هبًٌذ فشػی فضبّبی ثِ دیگش حدن ٍ یَاة،

 (.117، ف 1388 ، وبسَصیبى)اػز

صهیي ثبیذ ثاِ  اسبق ًـیوي دایل  ،ی اػزوَیش ّبی یبًِ ّبی وِ ٍیظگی دػششع، لبثل ػمف ٍ هشوضی حیبط ثش ػالٍُ دشٍطُ، ایي دس       

خبیی وِ ػًَب ٍ اػشخش ػشدَؿیذُ  ّوچٌیيدس ًظش گشفشِ ؿَد صیشصهیٌی ػٌشی (،  اسبق ًـیوي سبثؼشبًی  )ػٌَاى ًؼخِ خذیذی اص ػشداة

حفاش  هی ثبؿذ وِ دس دایل صهیي  ّبی ثبػشبًی یبًِ دسآة اًجبس هٌجغ آة دایلی آة اًجبس ًبهیذُ هی ؿَد. دس یبًِ ثبػشبًی لشاس داسد دس آى

 .(117 ف ،1388 وبسَصیبى،)ُ اػزهی ؿذ

 از نظر صاحة نظراى H. تحلیل ویال  2جذول 

 توضیحات Hتحلیل ویال 

هؼوار طراحی های ایذه ردیف (گینتی هک تن/ تنت تراد جفری)نظراى صاحة نظر از   

 سٍؽ وبسثشدگشا سهخ ثشای ػشػز یشٍج دس ؿشایظ اضغشاسی 1

ثَخَد آهذُ اػز ٍ الْبم اص حیبط حیبط ثب ایي یَسدگی دٍ حدن  2

 هؼىًَی ایشاًی

گًَِ ای -سٍؽ ؿوبیلی  

گًَِ ای -سٍؽ ؿوبیلی ػمف الْبم اص هْشبثی )فضبی آصاد ثشای سبثؼشبى(ٍ یبًِ ّبی وَیشی 3  

 سٍؽ خَّشُ ای دٌدشُ ّب هثلثی وٌششل ؿذر ًَس هبًٌذ سٍیىشد صیشصهیي 4

گًَِ ای -سٍؽ ؿوبیلی اسبق ًـیوي الْبم اص ػشداة  5  

گًَِ ای -سٍؽ ؿوبیلی ػًَب ٍ اػشخش الْبم اص آة اًجبس 6  

ای خَّشُ سٍؽ خذا وشدى فضبّبی ؿت سٍص ثب دٍ حدن 7  

 :پردازاى نظریه روش تا قیاس نقص

 )ساحز سش وشدى صًذگی ثشای فاشد ٍاثؼاشِ ثاِ كاٌذلی اشیاذاس (      دس عشاحی ایي ٍیال ثب دسیَاػز وبسفشهب ٍ ثشسػی هؼشمین هؼألِ       

ِ ؿایجذاسی   حدان  عشاحای دٍ  ) ،عشا  ثِ یه ثشًبهِ عش  ٍ ضَاثظ ٍ لَاًیي عشاحی سػیذُ وِ آًشا هٌحلش ثِ فشد هی وٌذ  یاه  داسای وا

واِ ایاي سٍؽ عشاحای اص ًظاش ًظشیاِ      (هی دّاذ  ثِ فشد ٍاثؼشِ ثِ ٍیلچش  فشدی سا فضبّبی ّوِ اص اػشفبدُ اخبصُ ٍسهخ ّبػز  اص ػیؼشن

گًَاِ ای ،خاَّشُ ای ٍ وابسثشدگشا ًیاض      –اص سٍؿاِ ّابی ؿاوبیلی     2ثشًبهِ هحَس هی ثبؿذ ٍ ّوچٌیي هغبثك خذٍل ؿوبسُ  دشداصاى سٍؽ

 اػشفبدُ ًوَدُ اػز .

 : یال الهیهو -3

ِ یه  وشدى دیذااص عشاحی ایي ٍیال  اكلی ّذف .ثبؿذؿوبل سْشاى هی  هحلِ دس ، هدوَػِ الْیِ دس ثضسي ثبؽ یه دس ٍیالایي            ًمغا

 .ُ اػزثَد عجیؼز ٍ ؿْش ثیي سوبع
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ِ یاه   ٍ لشاسگشفشِ اػز اكلی ٍسٍدی سًضدیىید وِ،دیلَر  سٍی هٌـَسی حدن :اػز ثخؾ دٍ ؿبهل ػبیشوبى ایي یاه   اص ؿٌبػای  گًَا

 ؿیت هی سَابلهـَْس  وَُ الجشص ٍ وَُ سؿشِ هحذٍدُ اص دسُ ًوبی ٍ صهیيسَدَگشافی  دالًی وِ ثِ دًجبل  ٍ ، فبهیلی سا سىشاسهی وٌذ یبًِ

سا ؿاجیِ   دس عاَل وٌابسُ آى   یه سؿشِ دلىبى سَػظ وٌََّسدی ،ؿیت داس ػغح دس ػیي حبلداسد. عجیؼز ثبفؼبل  اسسجبط ًشیدِ دس ،گیشد

 ػغح: ذًهشفبٍسی داس ػولىشد ثخؾ ّوچٌیي دٍ هی ػبصد. هیؼش سا ػجضثبؽ سذاٍم  ،هؼیش دس اثشذای ای گلخبًِ وِ حبلی دس ، ػبصی هی وٌذ

 حابلی  وٌاذ، دس  هی ..(ػول.)اسبق سـیوي ،دزیشایی ،آؿذضیبًِ سٍص لؼوز ّبی هَسد اػشفبدُ دس ثشای یدَؿـ ؛ػمف یه ػٌَاى ثِداس ؿیت

ِ  یهحلَس فضبی یهاػز. ..(.)اسبق یَاة ٍ ؿت ؿبهل هٌغمِ هٌـَسی حدن وِ ِ  وا ِ  ػٌاَاى  ثا ٍ  های  ػوال ؿاْشی   فضابی  اداها  وٌاذ 

 (. 61، ف  1388 ، وبسَصیبى)سمؼین هی وٌذ ثخؾ دٍسا ثِ  ، ثبؽ ػبیشوبى

 
 

 ثشؽ ّبی یبًِ الْیِ دالى ّبی یبًِ الْیِ

 ( 61 ظ ، 1388 ، کاتوزیاى) الهیه ویال از ػوودی ترش و پالى. 7 ضکل

   
 دشػذىشیَ ًوبی دایلی ًوب ٍ دشػذىشیَ

 ( 61 ظ ، 1388 ، کاتوزیاى) الهیه ویال تصاویری از. 8 ضکل
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 نظراى صاحة نظر ازالهیه  ویال تحلیل.  3 جذول

 توضیحات تحلیل ویال الهیه

رد

ی

 ف

 از نظر صاحة نظراى)جفری تراد تنت /تن هک گینتی( هؼوار طراحی های ایذه

 سٍؽ خَّشُ ای گلخبًِ سذاٍم ثبغی ػجض 1

 سٍؽ لیبػی فضبّبی سٍصػغح ؿیت داس ثِ ػٌَاى ػمف ثشای  2

 لیبػی سٍؽ حدن هٌـَسی ثشای فضبّبی ؿت 3

 لیبػی سٍؽ هؼیش حشوز دلِ ای ٍ ًوبد وَُ ٍ وَُ ًَسدی 4

 : پردازاى نظریه روش تا قیاس نقص

هَضاَع  ساشیي   هْنخَّشُ یب ثَدُ اػز وِ  عجیؼز ٍ ؿْش ثیي سوبع یه ًمغِ وشدى اص عشاحی دیذا اكلی دس عشاحی ایي ٍیال ّذف      

اص دلاِ خْاز ساذاػی واَُ ٍ     اص سٍؽ لیبػای  عش  ٍ ثشًبهِ ی دشٍطُ هی ثبؿذ وِ ثِ سٍؽ خَّشُ ای اؿابسُ داسد ٍ ّوچٌایي ثاب اػاشفبدُ     

 ثْشُ ثشدُ اػز. وٌََّسدی
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 تحج و نتیجه گیری:

 ٍ سفىاش  ثاب  وبسَصیابى  .ًوبیاذ  ػوال  یاَثی  ثِ ًـیت ٍ دشفشاص دِّ اٌذ ایي دس سَاًؼشِ ٍی ،هذیؼز غیش عشا  یه وبسَصیبى ؿْبة         

 وابس  یاَد  دس فلؼفِ وِ ثغَسی. وٌذ هی ثشیَسد هؼوبسی ،ثب اػز اهشٍص هذسًیؼشی دؼز ؿشایظ اص ثخـی وِ ثبفی فلؼفِ ثب ًِ ، حؼبػیز

هْشثابًی   (ثبؿاذ  وابس  یاه  ثَدى ثْشش ثشای سضویٌی ّیچگًَِ سَاًذ ًوی فلؼفِ آًىِ ٍیظُ ثِ ؛ ؿَد ٍاسد یبسج اص ًیؼز الصم ٍ اػز هؼششش

 .(25ٍ  24،ف  1388،

 اص یىای  ایاي .ّبػاز  ىآ ثاَدى  هٌـاَسی  ، اًذ ؿذُ اًدبم آى دس وِ ای دٍسُ اص كشفٌظش ، وبسَصیبى ؿْبة ّبی عش  ثیي هـششن هـخلِ

 ٍ 24 ،ف 1388، )هْشثبًیاػاز  ثاَدُ  فشم سشیي ؿىٌٌذُ ٍ سشیي ػجه ، سشیي طسف خؼشدَی دس ّوَاسُ وِ اػز هذسًیضم ّبی حؼبػیز

25.) 

ِ  ٍیالّابی  هبًٌاذ  وَاىشش ّبی همیبع دس ثلَسیي،اِ فشم یه ثِ دػشیبثی وبسَصیبى ؿْبة وبسّبی دس ِ  ٍ هْشؿاْش،الْی  ّابی  عاش   دس اا

 (.25ٍ  24،ف  1388هْشثبًی ، (اػز ثَدُ اكلی ّبی ّذف اص وشهًَب، ًوبیـگبّی ػبلي هبًٌذ ثضسگشش

ثاِ ایاي ًشیداِ های سػاین واِ دس        ٍ سن هه گیٌشی ثشادثٌز عشاحی ٍ همبیؼِ آًْب ثب سٍؽ ّبیثب ایي حبل ثب ثشسػی آثبس ؿْبة وبسَصیبى 

 خَّشُ ایٍ  لیبػیٍ دس ٍیال الْیِ اص سٍؽ  ثشًبهِ هحَساص سٍؽ  Hٍ دس ٍیال گًَِ ای   - ٍ ؿوبیلی خَّشُ ایعشاحی یبًِ فشهبًیِ اص سٍؽ 

 . اػشفبدُ ؿذُ اػز

 

 

 . نتیجه گیری 4جذول 

 توضیحات نقص قیاس نوونه روش رده

 ؿوبیلی سٍؽ 1

(ای گًَِ)  

 
یبًِ 

 فشهبًیِ

 
 

 گشفشِ الْبم هذسى هؼوبساى ٍ لَوَسثَصیِ وبسّبی اص یبًِ ایي دس

 ثبؽ ٍ ثبلىي ثیي فضبیی اسسجبط اص اػشفبدُ/اػز ؿذُ

لیبع ثب ًوًَِ ّبی 

هؼوبسی ٍ سبسیخی 

 )دبػخ گشا(

ای خَّشُ سٍؽ 2  سا ؿیت ٍ اػز ؿذُ عشاحی صهیي ؿیت اص اػشفبدُ ثب یبًِ ایي دس 

 اػز وشدُ حل یبًِ عشاحی دس

لیبع ثب هَلفِ ّبی 

سحلیلی )هؼألِ 

 گشا(

لیبع ثب  یَاػز وبسفشهب ،ثشسػی هؼشمین هؼألِ Hٍیال  ثشًبهِ هحَس 3

 ثشًبهِ)هؼألِ گشا(

 ّبی هَلفِ ثب لیبع ٍ عجیؼز گًَِ ؿٌبػی ،یبًَادُ ،فبهیلی،سوبع ثیي ؿْش ٍیال الْیِ سٍؽ خَّشُ ای  4

 هؼألِ) سحلیلی

 (گشا

لیبع ثب دذیذُ ّبی  اػشفبدُ اص دلِ خْز سذاػی وَُ ٍ وٌََّسدی سٍؽ لیبػی 5

 ػیٌی
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 :هناتغ

 .اًشـبسار داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سْشاى هشوض هؼوبسی،ابح اٍل،(، آًبلَعیمبی 1393سضبیی، هحوَد، ) -1

 . 1388سبثؼشبى  ، 24هؼوبسی ٍ ؿْشػبصی(،ؿوبسُ فلل ًبهِ ؿبسػشبى)فلل ًبهِ  -2


