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 چكیدٌ
وٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝصٔبٖ خّٛتش ثشٚیٓ  ٞیٓ ٚ ثبپٙبٜ صٔیٗ ثٛدٜ ٚ ٕٞب٘غٛس وٝ ادأٝ ثذ پٙبٍٞبٜ ٞبی اِٚیٝ ا٘سبٖ ٞب، غبسٞبی دس

یىی  ٞٓ پیطشفت وشدٜ ٚ خٛد ثٝ ٘ٛػی ٔؼٕبسی تجذیُ ٔیطٛد. "دس پٙبٜ صٔیٗ ثٛدٖ  " ٔؼٕبسی پیطشفت ٔیىٙذ ایٗ ٘ٛع

 حتی أشٚصی ضٟشٞبی ٞب است .أبدیٍش اص ٔسبئُ ضٟش ٞبی أشٚص خظ استفبػی ثٙب ٚ لٛا٘یٗ تٙظیٓ وٙٙذٜ استفبع دس ضٟش 

 پیچیذٜ ٔخّٛط اص ٔشوت فیضیىی ٔحیظ یه ػٙٛاٖ ثٝ ضٟشی ٘ٛاحی ٚ ضٟشٞب  ٘یستٙذ ٘یض خٛد سبوٙیٗ ٘یبص ٌٛی پبسخ

 ٚ سبختٝ ثطش ص٘ذٌی ثشای وٝ سبخت ٔحیظ ٕٞچٙیٗ ٚ خب٘ذاساٖ ٌیبٜ، الّیٓ، ٞٛا،صٔیٗ، ٚ آة ضبُٔ عجیؼی ػٙبصش اص ای

ایٗ ٔمبِٝ ثٝ تٛضیح ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی ، ا٘ٛاع آٖ ،   .ثبضذ ٔی ضٟشی ثبص فضبٞبی ٚ ٞب صیشسبخت ،ثٙبٞب ضبُٔ ضذٜ اصالح

ٍی لشاس چٍٛ٘ثش اسبس ٘تبیح ثٝ دست آٔذٜ اص تحمیك ٔی تٛاٖ  .دِیُ ثٝ وبسٌیشی آٖ ٚ ثشسسی چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ پشداختٝ است

لشاس ٌشفتٝ ضذٜ ٚ  دفٗ ضذٜ دس دضت، لّٝ وٜٛ، ٖپبیٝ سبختٕب، حفش ضذٜ، ٔذفٖٛ دستٝ 6ثٝ سا  دس صٔیٗٔؼٕبسی ٌشفتٗ 

وتبثخب٘ٝ ای تحّیّی ثٝ ٚسیّٝ ٔٙبثغ  –سٚش تحمیك ثٝ ضیٜٛ تٛصیفی .تمسیٓ وشد ؛غبس دس صٔیٗ ضیت داس ثٝ صٛست

است.ٞذف اص ایٗ تحمیك پس اص دستیبثی ثٝ ٔضایب ٚ ٔؼبیت ایٗ ٘ٛع ٔؼٕبسی؛ اسائٝ پیطٟٙبدات خٟت استفبدٜ دس ایذٜ ٞبی 

 ٚ سبص ثبوبسثشی ٞبی ٔتفبٚت ٔی ثبضذ. سبخت

 

 صیشسبخت،الّیٓ،خظ استفبػی ثٙب،ٔؼٕبسی ٔذفٖٛ کلیدی: َای ياشٌ
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 مقدمه
دضٛاسی وٝ سبیت ٞبی سبخت ثٝ آٖ ٔیذٞٙذ ثٝ استفبدٜ حذ اوثش اص فضب ، وبسثشدی  ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی ثب استفبدٜ اص ضشایظ 

سبصی فثٙبٞبی صیش صٔیٙی سبختٝ ضذٜ دس عَٛ تبسیخ ثطش ثشای ثشعش. دثٛدٖ ، ایٕٙی ٚ ٕٞضیستی ثب ٔحیظ صیست ٔیپشداص

ٞب،  احتیبخبت ثطشی ثٝ ٔٙظٛس سسیذٖ ثٝ ٞٛای داخّی ٔٙبست دس ٔٙبعمی ثب آة ٚ ٞٛای سخت، ثٙبٞبیی ٔب٘ٙذ ٌٛداَ ثبغچٝ

اصّی  ٔی تٛاٖ ٌفت دِیُضٛاداٖ ٚ ضجستبٖ دس خب٘ٝ ٞبی سٙتی ایشاٖ ٚ سٚستبٞبیی ٔب٘ٙذ ٔیٕٙذ ٚ وٙذٚاٖ سبختٝ ضذٜ است. 

 .سفتٗ ثٝ صیش صٔیٗ سختی ضشائظ آة ٚ ٞٛایی ثٛدٜ است

تٛاٖ ثٝ سٝ اصُ پبیٝ ای صیش ثشای رخیشٜ سبصی ا٘شطی اص  اص آٖ خب وٝ یىی اص فٛایذ ایٗ ٔؼٕبسی، فٛایذ الّیٕی آٖ است ٔی

 : عشیك دس پٙبٜ صٔیٗ ثٛدٖ اضبسٜ وشد

 وٙتشَ تطؼطؼبت -اِف

 ثش، اصالح دٔبی فضب، ثب استفبدٜ اص وٓ وشدٖ ٞذایت، ٚ سشٔبیص اص عشیك تجخیشوٓ وشدٖ ثبس حذاو -ة

 ]1ظ  6[ وٙتشَ ٘فٛر ٚ ٘طت ٞٛا -ج

 

 معماری زیرزمینی-1
 الف ( هؼواری سیزسهیٌی در ایزاى 

داضتٝ است . یىی دس لذیٓ ، ایشاٖ ثٝ دِیُ الّیٓ ٚ ٔضایب ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی وٝ ادأٝ روش خٛاٞذ ضذ ، ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی سٚاج 

 اص ا٘ٛاع فضبی ٞبی صیش صٔیٙی دس ایشاٖ ،ضٛاداٖ ٞب ٞستٙذ وٝ ثٝ ٔؼشفی وٛتبٞی اص آٖ ٔیپشداصیٓ .

اص ٘مغٝ ٘ظش استبد پیش٘یب دس خصٛظ ایٗ وّٕٝ دس ٌٛیص ٞبی ٔحّی ٔٙغمٝ وٛیشی یضد وّٕٝ ضیٛ ثٝ ٔؼٙبی صیش ٚ صیشصٔیٗ 

اٖ ٔیتٛا٘ذ تٛخیٝ فضبی سشداثی ضٛاداٖ ثبضذ . ضٕٗ ا٘ىٝ وّٕٝ ضت ثٝ ٔؼٙی ٔصغّح است ، ِزا تشویت ضیٛ ثب پسٛ٘ذ ٔىب٘ی د

 ]198ظ 1[پٛضیذٜ دس فشًٞٙ ادثیبت ایشاٖ ثب پسٛ٘ذ ستبٖ ثیبٖ وٙٙذ خصیصٝ ضجتبٖ دس ٔؼٕبسی ایشاٖ است. 

تیٍشاد ٔیشسذ ، دسخٝ سب٘ 54دسخٝ سب٘تیٍشاد ، دس حبِی وٝ دٔبی خیبثبٖ ٞبی اعشاف ثٝ  25خٙىبی ضٛاداٖ ثب دٔبیی حذٚد

 ]37-46ظ 2[ضٍفت اٚس ٔیجبضذ. ضٛاداٖ ٞب ثش  اسب حدٓ ٚ ػٕمطبٖ خٙىبی ٔتفبٚت داس٘ذ .

ٞش چٝ سبختٕبٖ دس ػٕك ثیطتشی اص ثبضذ ، ضخبٔت ثیطتش خبن ٔٛخت ٔیٍشدد تغییشات دسخٝ حشاست وٕتش ثبضذ ٚ اص ػٕك 

 3[َ دسخٝ حشاست سبِیب٘ٝ دس فضبی خبسج ایٗ ٔحُ ٔیجبضذ .ٔتش ثٝ ثؼذ دسخٝ حشاست صٔیٗ تمشیجب ثبثت است ٚ ثشاثش ٔؼذ 6.1

 ]29ظ

 
 اص ضٟش ٞبی داسای ایٗ ٔؼٕبسی ٔیتٛاٖ ثٝ ضٛضتش ٚ دصفَٛ اضبسٜ وشد .

 ]95-90ظ 4[ دسیچٝ یب دسیضٜ–فضبی ضٛاداٖ)صحٗ(  -فضبی وت -پّٝ پٟٗ-ضجستبٖ-سبختبس ضٛاداٖ : ٚسٚدی
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 ب( هؼواری سیز سهیٌی در خارج اس ایزاى 
ایٙىٝ ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی ٞش سٚصٜ سضذ ٔیىٙذ أب دس ٔىبٖ ٞبیی ٔب٘ٙذ وطٛس طاپٗ وٝ ثش سٚی دضت ٚ وٙبس سبحُ یب سٚدخب٘ٝ  ثب 

لشاس داس٘ذ یب ثٝ دِیُ ضؼیف ثٛدٖ خبن اص ٘ظش صٔیٗ ضٙبسی ٚ ثبال ثٛدٖ سغح اة صیش صٔیٙی، فضبٞبی صیش صٔیٙی ثٝ عٛس 

 . ب٘ٙذ آٖ استفبدٜ ٘طذٜ استٌستشدٜ دس ٔؼٕبسی طاپٗ ٚ دیٍش ٘ٛاحی ٔ

سبِٗ ٔٛ٘تبط یب  8%( ٔٛصٜ ،28.6) 8فضبی ٔؼٕبسی صیشصٔیٙی ا٘دبْ ضذٜ ثٛد ، اص ٔیبٖ آٟ٘ب  28دس تحیمیی وٝ دس طاپٗ ثش سٚی 

ٔىبٖ ص٘ذٌی یب  2%( ٚ 7.1ٔىبٖ ٔزٞجی ) 2%( ،10.7دا٘طٍبٜ  ) 3%( ،17.9استٛدیٛ ٞٙش) 5%( ،28.6سبِٗ اخشا ٚ اختٕبػبت )

 . %( ثٛد٘ذ7.1ٔاللبت ثیٗ إِّّی )فضبی 

ٔٛصٜ ٞب ٚٔؼبثذ ثٝ دِیُ ایٙىٝ ٘یبص ثٝ ٘ٛس عجیؼی اص پٙدشٜ ٞب ٘ذاس٘ذ ٚ سبِٗ ٞبی ٔٛسیمی ٚ ٚسصضی وٝ استفبع ثبالی سمف ا٘بٖ 

 .ٔیجبیست دس پبسن ٞب وبٞص یبثذ ، ٔٛسد تٛخٝ ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ

 :  دس ایٗ تحمیك ضشایظ دلیك سبیت ثٙب

ٔیبٖ ضٟشٞبی  سبیت 4ٔیبٖ خٍُٙ ٚ فضبی عجیؼی ٚ سبیت 9ٔیبٖ سغٛح ضٟشی ،  سبیت 7سبیت دس پبسن یب دا٘طٍبٜ ، 8

  Kyoto تبسیخی ٔب٘ٙذ

 . دستٝ عجمٝ ثٙذی وشد 4ثٝ عٛس وّی ٔیتٛاٖ فضبٞبی ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی سا ثش اسبس سبیت ٞب ٚ دِیُ صیش صٔیٗ ثٛدٖ ا٘بٖ ثٝ 

 ٔیٗ ثشای افضایص ثحص صیشصٔیٙی ٚ وبٞص حدٓ ثبالی صٔیٗ ٘بضی اص لٛا٘یٗ تٙظیٓ وٙٙذٜ سبختٕبٖ ٞبیی صیش ص

 . استفبع سبختٝ ٔیطٛ٘ذ

 سبختٕبٖ ٞبیی وٝ صیشصٔیٗ ثٝ دِیُ ٔحذٚد ثٛدٖ فضبی سبیت دس ضٟش ، تشاوٓ صیبد ٚ ٌشا٘ی صٔیٗ سبختٝ ضذٜ ا٘ذ  

 ٕٞ ٝیٗ اص فضبٞبی صیشصٔیٙی ثشای تٛخٝ ثٝ ٔحیظ سبختٕبٖ ٞبیی وٝ ٔحُ سبخت آ٘بٖ پبسن یب خٍُٙ ثٛدٜ ٚ ث

 . صیست ٚ تٙظیٓ استفبع استفبدٜ وشدٜ ا٘ذ

  ٖسبختٕبٖ ٞبیی وٝ ٔٛلؼیت سبخت ا٘بٖ ٔیبٖ صٔیٗ ٞبی یه ٔؼجذ یب ضٟشی تبسیخی است ٚ ثٝ دیّیُ ٔحذٚد ثٛد

 .صٔیٗ ثشای سبخت ٚ تٛخٝ ثٝ چطٓ ا٘ذاص دس صیش صٔیٗ سبختٝ ضذٜ ا٘ذ

 . دستِ تقسین کزد 6تِ  گی قزار گزفتي در سهیيی سیز سهیٌی را تزاساس  چگًَهیتَاى فضاّای هؼوار

 صٔیٗ استخشاج ٔیطٛد ٚ ثٙب ثٝ عٛس وبُٔ دس صیش صٔیٗ دفٗ ٔیطٛد ، ثذٖٚ ٞیچ پٙدشٜ ای _ٔذفٖٛ (  الف

  یه چبِٝ دس صٔیٗ حفش ٔیطٛد ٚ پطت ثبْ یب ثخص ثبالی ثٙب ثبص است _( حفش ضذٜ ة

 دس ایٙدب اص فضبی صیش صٔیٙی ثٝ ػٙٛاٖ پبیٝ ٞبی سبختبسی ثٙب استفبدٜ ٔیىٙٙذ _( پبیٝ سبختٕبٖ ح

  ثٙب ثٝ عٛس وبُٔ ٚ ٔغبثك ثب حذ فبصُ پیىش ثٙذی وٜٛ دفٗ ٔیطٛد _( لّٝ وٜٛ ت

  ثٙب ٔغبثك پیىش ثٙذی دضت دس آٖ دفٗ ٔیطٛد _دفٗ ضذٜ دس دضت  (ج

غبس ایدبد ٔیىٙٙذ  ٚثٙب حفشٜ ٔب٘ٙذ  دس صٔیٗ ضیت داس ٘ٛػی  _غبس  لشاس ٌشفتٝ ضذٜ دس صٔیٗ ضیت داس ثٝ صٛست(  د

 ]4ظ  7[ دس اٖ لشاس ٔیٍیشد

                                                  
 )د(               )الف(                )ب(                   )ج(                      )ت(                      )ج(                     .

]7[ 
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]6[ 

 

 بررسی معماری زیر زمینی از نظر مصرف انرشی مسایا و  -2

سب٘تی ٔتش  54/2ٔتش خبن ٔؼِٕٛی الصْ است تب ٔمبٚٔت حشاستی ثشاثش 22/1ثش خالف تصٛس ػْٕٛ خبن ػبیك ٔٙبسجی ٘یست .

ٚلتی ٞٛا .افضایص ضخبٔت آٖ ثیطتش ٔی ضٛد پّی استشٖ فْٛ فطشدٜ ثذست آٚسد. ٔمبٚٔت خبن ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبیك حشاستی ثب

ثسیبس سشد است است صٔیٗ ٔٙجغ ٌشٔب ٚ دس ٞٛای ثسیبس ٌشْ ٔٙجغ سشٔبست. ا٘شطی تٟٙب ثشای اصالح اختالف ثیٗ دٔبی صٔیٗ ٚ 

 .دٔبی آسبیص ٘یبص است. ثٙبثشایٗ ٘یبص ا٘شطی حذاوثش ثشای اصالح دٔب سا وٓ ٔی وٙذ

% اص اتالف  35ی دس ٔمبثُ ٘فٛر ٞٛا پیذا ٔی وٙذ. دس سبخت ٚ سبص ٞبی غیش صیشصٔیٙی تب ثب پٛضص خبن، ثٙب ٔمبٚٔت ثیطتش

ٌشٔب ٔی تٛا٘ذ اغّت ثٝ ٘فٛر یب ٘طت ٞٛا ٘سجت دادٜ ضٛد. ثبْ ٞبی ایٗ ثٙبٞب ٔؼٕٛال ثب چٕٗ یب وف پٛش صیجب پٛضیذٜ ٔی ضٛد 

ٖ ثٝ صٔیٗ خزة ٔىٙذ. ػالٜٚ ثش ایٗ فشایٙذ عجیؼی تجخیش تب اص فشسبیص آٖ خٌّٛیشی ٌشدد. ٌیبٜ پشتٛ خٛسضیذ سا لجُ اص سسیذ

 .اص ٌیبٞبٖ، دس خٌّٛیشی اص ایدبد ٌشٔب دس سٚی ثبْ ثٙب وٕه ٔیىٙذ ٚ ثٙبثشایٗ ٞضیٙٝ سشٔبیص سا وبٞص ٔی دٞذ

فٝ % ٞضیٙٝ سا ٘سجت ثٝ خب٘ٝ ٞبی ٔؼِٕٛی صش 66ثبثت ضذٜ ثشای سشٔبیص ٚ ٌشٔبیص، خب٘ٝ ٞبی صیشصٔیٙی ثیص اص ٘صف تب 

خٛیی ٔی وٙٙذ. ایٗ صشفٝ خٛیی ثب عشاحی ثٟتش ایٗ خب٘ٝ ٞب ٚ ثٝ وبسٌیشی ا٘شطی ٞبی غیش فؼبَ دیٍش ثیطتش ٞٓ خٛاٞذ ضذ. 

ػالٜٚ ثش ایٗ خب٘ٝ صیشصٔیٙی اص خب٘ٝ سٚ صٔیٙی أٗ تش است. عٛفبٖ تأثیش ٘بچیضی ثش خب٘ٝ صیشصٔیٙی داسد. ایٗ خب٘ٝ دس ٔمبثُ 

یٗ أىبٖ ٌستشش آتص ثٝ ٚاحذٞبی ٕٞسبیٝ است. دس آة ٚ ٞٛای سشد، خب٘ٝ صیشصٔیٙی ٔطىُ آتص ٔمبْٚ ثٛدٜ ٚ داسای وٕتش

دس ٔؼشض ضشایظ سخت آة ٚ ٞٛایی اص  سبختٕبٖ ٞبیی وٝ سٚی صٔیٗ لشاس ٔی ٌیش٘ذ .یخ صدٖ ِِٛٝ آة ٚ تشن ثشداضتٗ سا ٘ذاسد

جبض ضذیذ ٘بضی اص تبثص ٔستمیٓ ٘ٛس خٛسضیذ، ثبساٖ خّٕٝ دأٙٝ ٚسیغ ٘ٛسب٘بت دٔب، تغییشات دائٓ ٔیضاٖ سعٛثت، ا٘جسبط ٚ ا٘م

 .ضذیذ، تٍشي، ثشف ٚ ثٛساٖ، ثبدٞبی ضذیذ ٚ ضبیؼبت ٚ خسبسات ٘بضی اص ضشایظ ٘بٔغّٛة الّیٕی لشاس داس٘ذ

خّك خشد الّیٓ ٔٙبست، وبٞص ٔصشف ا٘شطی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی آٖ، أىبٖ ادغبْ ثب دیٍش سیستٓ ٞبی غیش فؼبَ سشٔبیطی ٚ 

ْ تأثیشپزیشی اص ػٛأُ ٚ تغییشات خٛی ٚ آة ٚ ٞٛایی ٚ یب ثبد، وٙتشَ فشسبیص دس سبیت، ٔمبٚٔت دس ثشاثش صٔیٗ ٌشٔبیطی، ػذ

ِشصٜ، عٛفبٖ ٚ لذست ثبالی وف ثشای ا٘جبس وشدٖ ٔٛاد اص ٔضایبی ایٗ ٔؼٕبسی است. ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔؼٕبسی دٚستذاس ٔحیظ ٚ 

ٔٙظش است ٚ ثٝ سبدٌی ٚ سِٟٛت ثب ٔحیظ اعشافص یىپبسچٝ ٚ ادغبْ ٔی ضٛد. افضایص سغح صٔیٗ ٚ سٞبسبصی ثشای ٔمبصذ 

 .دیٍش ایدبد تأثیشات ثصشی وٕتش ٚ پبیذاسی دس ٔمبثُ صذاٞبی ضذیذ ٔب٘ٙذ فشٚدٌبٜ ٞب ٚ ثضسي ساٜ ٞب اص دیٍش ٔضایبی آٖ است

ش سمفی، ثب ایدبد یه حیبط داخّی یب آتشیْٛ ٚ یب اص یه یب چٙذ سٕت سبختٕبٖ دس ایٗ ٔؼٕبسی ٘ٛس ٔی تٛا٘ذ اص یه ٘ٛسٌی

تبٔیٗ ضٛد. دس عشاحی سبختٕبٖ ٞبی پٙبٜ ٌشفتٝ دس صٔیٗ، فشاٞٓ وشدٖ تٟٛیٝ وبفی ثشای صدٚدٖ سعٛثت ٚ ٌشٔبی اضبفی 

 ]3-2ظ6[ ثسیبسٟٔٓ است.



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 49ماٌ تیر  –تُران 

 5 

 ٔٙبست سا ٘طبٖ ٔی دٞذ . عشاحی ٔختّفی ثشای تأٔیٗ سٚضٙبیی ٚ تٟٛیٝ ساٞىبسٞبی صیش ضىُ 
 

 
]6[ 

 

 معایب و مشکالت معماری زیر زمینی -3
ثشاثش  3اِجتٝ ایٗ ٔؼٕبسی ٔب٘ٙذ ٞش ٔؼٕبسی دیٍش اص ٔؼبیت ٚ ٔطىالت خبِی ٘یست. ٞضیٙٝ سبخت ثٙبٞبی صیشصٔیٙی تمشیجب 

ذٖ، آٚاسٌی ٚ ٔطىالت حس تبسیىی، سعٛثت ٚ وثیفی، حس تشس اصفضبی ثستٝ، ٌٓ ضٕٞچٙیٗ  ٞضیٙٝ سبخت سٚی صٔیٗ است

پزیشش ػٕٛٔی ٚ ٞٓ چٙیٗ ٘یبص ثٝ تٕٟیذاتی ٔثُ ٘یبص ثٝ آة ثٙذی خذاسٜ ٞب، صٞىطی ٚ ٘یض ٘یبص ثٝ تبٔیٗ ٘ٛس سٚص، ٔٙظش 

عجیؼی ٚ تٟٛیٝ اص خّٕٝ آٖ ٞبست وٝ ثب تجّیغبت ػٕٛٔی، ٌزس صٔبٖ، خب افتبدٖ ٔسئّٝ ٚ تٕٟیذات ٚ تذثیشات حُ خٛاٞذ 

 ]3ظ6[.ضذ

 

 امروز رشه مشکالت -4
 .است ضذٜ فسیّی ٞبی ا٘شطی ٔسئٛال٘ٝ غیش ٚ حذ اص ثیص ٔصشف ٘تیدٝ دس ٚ ٘طیٙی ضٟش ثٝ ٔٙدش خٕؼیت، سٚیٝ ثی سضذ

 ثٝ سا آیٙذٜ ٞبی ٘سُ أىب٘بت ٚ ٞب فشصت وٙٛ٘ی ضیٜٛ ثٝ ٔٙبثغ اص استفبدٜ دِیُ ثٝ سٛ یه اص صٔیٗ وشٜ دس ا٘سب٘ی ٞبی فؼبِیت

 ثٝ ٘یض عجیؼی ٔٙبثغ وٙٙذٜ ٔصشف تشیٗ ثضسي ٚ ا٘ذ ا٘سب٘ی ٞبی فؼبِیت اصّی خبیٍبٜ وٝ ٞب، ضٟش دیٍش سٛی اص ٚ ا٘ذاختٝ خغش

 .است دادٜ لشاس خذی تٟذیذ ٔٛسد سا آیٙذ ٔی ضٕبس

 ثٝ است داضتٝ ٚخٛد ثطش ٚ صٔیٗ ثیٗ تؼبٚ٘ی ای ساثغٝ ٚ ثٛدٜ ٚاثستٝ صٔیٗ ثٝ ٔستمیٕی عٛس ثٝ صٙؼتی دٚساٖ اص ثطش اسىبٖ

 ی ٔحیظ ثٝ تجذیُ ضٟشٞب تفشیحی، ٚ سجض فضبٞبی وٕجٛد ٚ صٛتی آِٛدٌی ٞٛا، آِٛدٌی افضایص فیه،تشا تشاوٓ ٚاسغٝ

 تٟٙب ثّىٝ وٙذ ٕ٘ی حُ سا ٔطىُ تٟٙب ٘ٝ ضٟش ٞبی حٛٔٝ ثٝ تدبٚص ٘تیدٝ دس ٚ ضٟشی ٔشصٞبی ٌستشش ٚ ا٘ذ ضذٜ غیشدٚستب٘ٝ

 ٍ٘شا٘ی اص ثخطی تٟٙب ثجبتی ثی افضایص ٚ ٞب صیشسبخت ٌستشش ثٝ ٘یبص ضٟشٞب، ثشای .وٙذ ٔی حبدتش ٚ ا٘ذاصد ٔی تأخیش ثٝ سا آٖ

 .است ٜثٛد 21 لشٖ ضشٚع ثب ٕٞشاٜ ٞبی

 ٚ سجض فضبٞبی ادٖ د دست اص عجیؼی، ٔٙبثغ ٚ خبْ ٔٛاد ضذٖ تٕبْ ای، ٌّخب٘ٝ تأثیشات د٘یب، ضذٖ ٌشْ ٞٛا، ٚ آة ٞبی آِٛدٌی 

 عّجذ، ٔی سا تشی پبویضٜ تِٛیذ ٞبی فٙبٚسی ٔسبئُ ایٗ .ٞستٙذ ٔحیغی ٞبی ٍ٘شا٘ی اص ثخطی تٟٙب صیستی تٙٛع ثش تأثیش ٚ ٔغشح
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 اص ثیص .ضٛد ٔی استفبدٜ سبختٕب٘ی ٔٛاسد دس عجیؼی ٔصبِح ٔٙبثغ50% .داسد سبص ٚ سبخت ٔحیظ دس اسبسی تغییشات ثٝ ٘یبص ٚ

 .است سبختٕبٖ ثٝ ٔشثٛط ا٘شطی %ٔصشف40 ٘یض ٚ است سبختٕبٖ ثخص اص پسٕب٘ذٞب % 50

 داضتٝ سا سٚیٝ ثی ٞبی ٟٔبخشت آٚسدٖ تبة تٛاٖ ثبیذ ضٟشٞب .داسد ٚخٛد ٞٓ خٕؼیت سضذ ٍ٘شا٘ی ٕٞیطٝ ٔسبئُ ایٗ وٙبس دس

 أشٚصی ضٟشٞبی یىی دیٍش اص ٔسبئُ ضٟش ٞبی أشٚص خظ استفبػی ثٙب ٚ لٛا٘یٗ تٙظیٓ وٙٙذٜ استفبع دس ضٟش ٞب است .أب.ثبضٙذ

 پیچیذٜ ٔخّٛط اص ٔشوت فیضیىی ٔحیظ یه ػٙٛاٖ ثٝ ضٟشی ٘ٛاحی ٚ ضٟشٞب  ٘یستٙذ ٘یض خٛد سبوٙیٗ ٘یبص ٌٛی پبسخ حتی

 اصالح ٚ سبختٝ ثطش ص٘ذٌی ثشای وٝ سبخت ٔحیظ ٕٞچٙیٗ ٚ خب٘ذاساٖ ٌیبٜ، الّیٓ، ٞٛا،صٔیٗ، ٚ آة ضبُٔ عجیؼی ػٙبصش اص ای

 ]4-3ظ6[ است. ٔتٙٛع ٚ صیبد الّیٓ ثش ا٘سبٖ فؼبِیت خٙجی آثبس .ثبضذ ٔی ضٟشی ثبص فضبٞبی ٚ ٞب صیشسبخت ثٙبٞب، ضبُٔ ضذٜ
 

 بررسی نمونه ها -5
 حبَ ثٝ ثشسسی چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی ٔیپشداصیٓ .

 

5-1-Pavilion dete a sierra  
آٖ ثٝ ثشسسی ،دس تٛپٌٛشافی  عجیؼی اص سبیت لشاس ٌشفتٝ عشاحی .دس سٛئیس است sierraیه خب٘ٝ ته عجمٝ تبثستب٘ی دس تپٝ  

ضیت سشسجض ثٝ ظبٞش خشاش  . است ٔشئی ٔیپشداصد وٝ اص فشْ ٚ ٔصبِح ٔٙبست دس چطٓ ا٘ذاص استفبدٜ ضذٜٔفْٟٛ ٔؼٕبسی ٘ب

دادٜ ضذٜ ٚ ثب استفبدٜ اص دیٛاس ٞبی حبئُ ثٝ عشص ٔبٞشا٘ٝ ای دس دسٖٚ صٔیٗ ػمت ٘طیٙی وشدٜ است. سًٙ ٞبی خطه ثٝ 

دس داخُ ٘یض اص ثتٗ  ]8[صّی صیجبیی عجیؼی دس عشاحی ثٛدٜ .ضىُ سبختبسی ثشای دیٛاس ٞب ا٘جبضتٝ ضذٜ ا٘ذ دس حبِی وٝ ٞذف ا

 ٕٞٝ ایٗ ٔٛاسد ثٝ ساثغٝ ثٙب ثب عجیؼت وٝ تدب٘س ٔیتٛاٖ ٘بٔیذ ، وٕه وشدٜ است .        . است ٕ٘بیبٖ استفبدٜ ضذٜ

تٛاٖ خض فضب ٞبی ٔٙظشٜ ٚ دیذ ٔٙبسجی اص دسٜ پبئیٗ تٛسظ پٙدشٜ سشتبسشی خب٘ٝ  ثذست ٔی آیذ .ایٗ ثٙب ی صیشصٔیٙی سا ٔی

 دس صٔیٗ ضیت داس ثٝ صٛست غبس فضبیی سا ایدبد وشدٜ ا٘ذ. صیشصٔیٙی ای حسبة وشد 

     

   



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 49ماٌ تیر  –تُران 

 7 

  در بولسانو ایتالیا  Hannah arendtمدرسه  -5-2   
. ذٙدس صیش صٔیٗ ٚالغ ضذٜ ٚ ٚسق ضیطٝ ای ثضسي سمف اٖ سا ضبُٔ ٔیطٛد وٝ ٘ٛس سا ثٝ داخُ ٔذسسٝ ٞذایت ٔیىایٗ ٔذسسٝ 

خذا اص وبسثشد ٔذسسٝ ٔیتٛاٖ ثٝ  والس تطىیُ ٔیطٛد . دِیُ استفبدٜ اص سً٘ ٞبی دس ٔجّٕبٖ یب حتی پّٝ صسد 15ٔذسسٝ اص 

 .تغییش دادٖ خٛ صیش صٔیٗ ثٝ فضبیی ص٘ذٜ ٚ ضبداة اضبسٜ وشد

 ٔحیظ حفظ ٚ ضٟش خیتبسی ثبفت ٘ضدٖ ثشٞٓ ثشای ٚ ٔٙظٛس ٕٞیٗ ثٝ ؛ است تبسیخی فضبی اص صیبدی حدٓ ضبُٔ ضٟشی ثبفت

 خضء ٚ است ٌشفتٝ لشاس صٔیٗ صیش دس وبُٔ عٛس ثٝ ٔذسسٝ ایٗ]. 8[ ا٘ذ سبختٝ صٔیٗ صیش دس سا ٔذسسٝ سجض، فضبی ٚ صیست

 .ٔیجبضذ ضذٜ حفش ٘ٛع اص صٔیٙی صیش ٔؼٕبسی
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  5-3 -Vila vals  
. ایٗ ٚیال عجیؼت اعشاف سا اص عشیك استاالس سبختٝ ضذٜ دس سٛئیس است . وٝ دس تپٝ ٞبی وٛٞستب٘ی دس ٚ ای ٚیالیی اخبسٜ 

. ٕ٘ب ی ٚیال ضبُٔ تؼذادی پٙدشٜ ثٝ صٛست  است ػذْ استفبدٜ اص تٛسؼٝ سٍٙیٗ ٔؼٕبسی ٚ صیش صٔیٗ سبختٝ ضذٖ ، حفظ وشدٜ

 ]8[ثٝ صٛست ٔٙحٙی است .٘بٔٙظٓ ٚ یه پٙدشٜ سشتبسشی 
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5-4- Aloni house 
أب  ؛اص سًٙ ٞبی سٚ ٞٓ لشاس ٌشفتٝ تطىیُ ضذٜ است آٖ  ثٙب ضذٜ است . دیٛاس ٞبی Antiparos, Greeceایٗ خب٘ٝ دس  

اص عشیك . ]10[ ]9[ٚسٚدی داسد سٕتفضبی داخُ خب٘ٝ ٚ دیٛاس ٞبی آٖ ٕٞچٖٛ خب٘ٝ ٞبی ٔذسٖ أشٚصی است . خب٘ٝ اص دٚ 

  یٗ فبصّٝ اص خب٘ٝ سسب٘ذٜ است .ضیجی وٝ دس سٕتی اص اٖ ثٝ ثٙب دادٜ ، فضبی سجض سا ثٝ ٘ضدیىتش

اص ٘ظش ٔؼٕبسی صیشصٔیٙی ایٗ خب٘ٝ ٔیبٖ دضت ٚ ثب اسبس پیىبس ثٙذی اٖ ساثغٝ ایٗ ثٙب ثب عجیؼت سا ٔیتٛاٖ تدب٘س ٘بٔیذ. 

 .سبختٝ ضذٜ است
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    Polaموزه هنر -5-5
ٔیبٖ دضت              .ٔتش است  20ٖ آصیش صٔیٗ داسد ٚ ػٕك عجمٝ دس  3ٔیبٖ خٍُٙ ٚالغ ضذٜ ،  ٚ طاپٗ Kanagawaدس ٔٛصٜ 

 ٚ ثب تٛخٝ ثٝ پیىش ثٙذی دضت سبختٝ ضذٜ است .
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 در جذٍل سیز تِ راتطِ تٌا ٍ ًَع هؼواری سیز سهیٌی آى اضارُ ضذُ است .

 نام بنا نوع معماری زیرزمینی

 Pavilion dete a sierra قزار گزفتِ ضذُ در سهیي ضیة دار تِ صَرت غار

 School Hannah arendt حفز ضذُ

 Vila vals قزار گزفتِ ضذُ در سهیي ضیة دار تِ صَرت غار

 Aloni house دفي ضذُ در دضت

 Museum of Art Pola حفز ضذُ
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  نتیجه گیری 
س ٔمیبس ٞبی ٔتفبٚتی ٕ٘یطٛد. ایٗ ٘ٛع ٔؼٕبسی د ٌفتٝٔؼٕبسی صیشصٔیٙی فمظ ثٝ یه اتبق ٍٟ٘بداسی ٚسبیُ دس صیش صٔیٗ 

ثخب٘ٝ ، ٔىبٖ ٞبی ٔزٞجی، فضبی ٔسىٛ٘ی ٚ...ثٝ اخشا دس أذٜ است. ٔب٘ٙذ ٞش فؼُ دس د٘یب ایٗ بٔب٘ٙذ ٔٛصٜ ، ٔشاوض آٔٛصضی ، وت

 وٝ ثٝ عٛس خالصٝ دس خذَٚ صیش ثیبٖ ضذٜ است ٘ٛع ٔؼٕبسی داسای ٔضایب ٚ ٔؼبیت خٛد است

 

 معایب مسایا
 تزاتز 3افشایص ّشیٌِ ساخت تا  %66ص تا کاّص ّشیٌِ سزهایص ٍ گزهای

اهي تَدى ًسثت تِ ٍقایغ جَی ّوچَى تغییزات دها ، 
تغییزات هیشاى رطَتت ،تاتص هستقین ًَر خَرضیذ ، طَفاى 

 ، ٍ ضزایط ًاهطلَب جَی

ػذم پذیزش هزدم تزای سًذگی تِ دلیل رٍاًی هاًٌذ حس 
تاریکی ، تزس اس فضای تستِ ٍ گن ضذى ، کثیفی ٍ 

 َتترط

 اجزای توْیذات السم هاًٌذ آب تٌذی جذارُ ّا ، سّکطی هقاٍم در تزاتز سلشلِ

  کاّص هیشاى ارتفاع خط آسواى در کالى ضْز ّا
 استفادُ تْتز ٍ تیطتز اس تزاکن سهیي در سطَح ضْزی هطکل تاهیي ًَر رٍس ٍ هٌظز طثیؼی

 حفظ هحیط سیست اس تخزیة تی رٍیِ

 اس ّای طثیؼی ٍ تاریخیاس تیي ًثزدى چطن اًذ

 
دس ٔفبٞیٓ صیجبیی ضٙبسی دس ٔؼٕبسی تدب٘س ثٝ ٔفْٟٛ تمّیذ ، ٕٞچٖٛ ادغبْ یه وّجٝ وٛٞستب٘ی دس ٔحیظ وٛٞستب٘ی دس 

ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ ٔب ثب ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی . ]5[ٔحیظ عجیؼی آٖ ثٝ ٘حٛی وٝ عجیؼت ٚ سبختٕبٖ اص ٞٓ لبثُ تٕبیض ٘جبضذ 

سا ثٝ تدب٘س ٘ضدیه ٔیٍشدا٘یٓ ٚ یىی اص سٚش ٞب ثشای تدب٘س ثٙب ثب عجیؼت سا ٔیتٛاٖ ٔؼٕبسی صیش صٔیٙی استجبط ثٙب ثب عجیؼت 

 ٘بْ ثشد.

 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 49ماٌ تیر  –تُران 
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