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طزاحی مبتىی بز ارتقاء تعامالت اجتماعی در کتابخاوٍ َای عمًمیريشُای   

 )مطالعٍ ی مًردی:بزرسی کتابخاوٍ َای عمًمی شُزستان الَیجان(

 

2، سیذ محمذ رضا فاريقی *1عطیٍ ایزيیژٌ ديست   

دانشگاه آزاد اسالمی،واحد رشت ،گروه معماری،رشت ، ایرانداًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ،  -1  

هشتی هؼواسی داًـگاُ گیالى-2  

 

 

 

:چکیذٌ  

 . چٌیي اهاوٌی واّؾ یاتذذ سغثت افشاد تِ حضَس دس ًوِ تاػث هیـَّؼتٌذ  ّای وـَس  تِ گًَِ ایاهشٍصُ اغلة وتاتخاًِ       

ًثَدى فضایی هٌاػة  ، خْت ػذم اػتمثال ػوَم اص ایي فضا هیتَاى تِ ًوای ظاّشی فالذ خزاتیت والثذی اص خولِ دالیل

ػالٍُ تش هَاسد  .وتاتخاًِ ّای ػوَهی وـَس اؿاسُ ًوَداًذن تَدى فؼالیتْای اختواػی دسخْت اػتشاحت اػضا ٍ ّوچٌیي 

،  فشدی داسد ٍ كشفا تِ هحیغی خْت وتاب خَاًذى اػضا اختلاف هیاتذ یتیـتش واسوشداغلة هَاسد س فضای هغالؼِ دهزوَس 

تخـی اص ایي فضا سا تِ فضایی خوؼی تثذیل ًوَد.ؿایذ تتَاى تا تْشُ ، دس حالیىِ هیتَاى دس ػیي تشعشف ًوَدى ًیاصّای فشدی 

فضاّای  تشخی افضٍدى اهالت اختواػی هیاى افشاد خلك ًوَد .هىاًی تشای تمَیت تؼ ، گیشی اص فضاّای خٌثی دس ایي هحیظ

اهَصؽ افشاد ٍ ّوچٌیي  اهش ،تِ تشٍیح فشٌّگ هغالؼِ  ّوضهاى تذیي ًحَ هیتَاى. تاؿذ  هیتَاًذ دس تمَیت تؼاهالت هَثشخاًثی 

.ى خلك حغ هىاى خَاّذ تَدمَیت تؼاهالت دػت یافت وِ هاحلل آت  

 

 

 واژگان کلیدی:

حغ هىاى ، فضای خوؼی ، ؼاهالت اختواػیت ، وَهیوتاتخاًِ ی ػ  
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 1-مقذمٍ:

 ؿایذ اّویت وتاتخاًِ ّای ػوَهی تِ ػٌَاى هىاًی تشای یادگیشی ٍ استما ػغح فشٌّگی دس خاهؼِ تش وؼی پَؿیذُ ًیؼت.      

سًٍذ سٍ سی داؿتِ تاؿذ.دس گؼتشؽ فشٌّگ هغالؼِ ٍ واّؾ خشاین ًمؾ اثش گزاهیتَاًذ تتَاى گفت تَخِ تِ عشاحی ایي هىاى 

تِ ووشًگ ؿذى فشٌّگ هغالؼِ ٍ وتاتخَاًی دس فشٌّگ اهشٍص ایشاًی  ،واّؾ توایل افشاد تِ حضَس دس فضای وتاتخاًِ تِ سؿذِ

 هٌدش ؿذُ اػت.اص عشفی فـاس التلادی هَخَد هوىي اػت وتاتخاًِ ّا سا تِ عَس واهل اص چشخِ حیات خاسج وٌذ.

ل هیاى افشاد تا یىذیگش ٍ فشد تا فضا ووتش تَخِ ؿذُ اػت.دس ًتیدِ استما ویفیت ایي هحیظ هیتَاًذ دس وـَس ها تِ همَلِ تؼاه

ـوگیشی دس واّؾ خشاین داؿتِ دس تشغیة افشاد تِ ایي فضا هَثش تاؿذ ٍ اصعشفی حضَس افشاد دس وتاتخاًِ ّا هیتَاًذ ًمؾ چ

ؿْشی هیتَاًذ گام هَثشی دس استما ػغح فشٌّگی خاهؼِ ٍ ّوچٌیي تا تَخِ تِ ایٌىِ وتاتخاًِ تِ ػٌَاى یه فضای ػوَهی تاؿذ

لزا واّؾ خشاین داؿتِ تاؿذ دس ًتیدِ تَخِ تِ ویفیت عشاحی دس ایي فضا هیتَاًذ گاهی هثثت دس اػتال فشٌّگی خاهؼِ تشداسد 

ح  فشٌّگ هغالؼِ ٍ تِ دالیل هزوَس خلك هىاًی وِ اًؼاًْا سا دس خْت تمَیت تؼاهالت اختواػی ػَق دّذ ٍ دس تشٍی

 وتاتخَاًی گام تشداسد الصم تِ ًظش هی سػذ.

دسایي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ اػت وِ تِ ػَاالتی پاػخ دادُ ؿَد وِ تِ همَلِ ی تؼاهل اختواػی دس یه فضای ػوَهی ًظیش  

ؿذُ اًذ وِ ػثاستٌذ وتاتخاًِ تپشداصد.وِ ایي ػَاالت دس خْت خزب واستشاى تِ فضای وتاتخاًِ ٍ تمَیت فشٌّگ هغالؼِ عشاحی 

 اص:

 ؟ثش دس هثحث تؼاهل اختواػی وذاهٌذػَاهل هَ             

ویفیت فضایی هدوَػِ ٍ صیثا ػاصی ًوا چگًَِ دس افضایؾ خزب واستشاى ٍ حضَس عَالًی هذت اًاى دس ایي هحیظ اثش گزاس 

 اػت؟

 فضای وتاتخاًِ ای تاثیش هی گزاسد؟ همَلِ ی تؼاهل ٍ چیذهاى هغلَب فضایی چگًَِ دس خزب واستش تِ           

ایا هیاى اتؼاد ػالي هغالؼِ ٍ  تمَیت تؼاهالت تیي فشدی ساتغِ ی هؼٌا داسی هَخَد اػت؟   

 

:فزضیٍ َای تحقیق -2 

فشضیِ ّا دس ایي پظٍّؾ دس خْت افضایؾ ویفی فضای وتاتخاًِ ای ٍ دس ساػتای ّذف تمَیت تؼاهالت اختواػی عشاحی       

تِ خزب واستش دس ایي هحیظ ووه وٌذ ٍ تا خلك حغ هىاى دس ساػتای تمَیت فشٌّگ هغالؼِ ٍ وتاتخَاًی گاهی ؿذُ اًذ تا 

  فشضیِ ّای هَخَد دس ایي پظٍّؾ تش حؼة اٍلَیت ػثاستٌذ اص: هَثش تشداؿتِ ؿَد

 .ٍخَد داسدتٌظش هی سػذ هیاى فشٌّگ سفتاسی افشاد خاهؼِ ٍ هیضاى تؼاهل آًاى تا هحیظ ساتغِ ی هؼٌا داسی 

 تٌظش هی سػذ افضٍدى فضاّای خٌثی تِ فضای وتاتخاًِ ای هیتَاًذ هٌدش تِ تمَیت تؼاهالت اختواػی هیاى افشاد ٍ خلك حغ هىاى ؿَد.

 تٌظش هی سػذ تْشُ گیشی اص فضای ػثض ٍ عثیؼی دس هدوَػِ هیتَاًذ هٌدش تِ تمَیت تؼاهالت اختواػی هیاى افشاد ؿَد.

ین ّا ٍ ػَاهل هَثش ؿىل دٌّذُ دس فضای وتاتخاًِ ای هیتَاًذ دس خزب افشاد تِ ایي هحیظ ٍ تمَیت تؼاهالت تٌظش هی سػذ سػایت حش

 هَثش تاؿذ.

 تٌظش هیشػذ هیاى اتؼاد فضا ٍ تمَیت تؼاهالت اختواػی ساتغِ ی هؼٌا داسی ٍخَد داسد.
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:ريش تحقیق -3 

ٍؽ گشد آٍسی دادُ ّا تِ كَست وتاتخاًِ ای،هـاّذُ ای،پشػؾ ًاهِ ای سٍؽ تحمیك ویفی،تَكیفی ،تحلیلی ٍ اػتٌتاخی اػت ٍ س      

هیثاؿذ. هتغیش ّای ٍاتؼتِ ؿاهل فضای هؼواسی ٍ سٍحیِ ی تؼاهلی افشاد اػت ٍ اص هتغیش ّای غیش ٍاتؼتِ هی تَاى تِ هثلواى، ًَع 

ؾ ًاهِ ٍ ًظش ػٌدی دس سًٍذ ایي پظٍّؾ هَسد ًظش لشاس فضایی اؿاسُ ًوَد.اػتفادُ اص اتضاسّای اػتاًذاسد ًظیش پشػ هلالح ٍ ػایش ویفیات

تشای ًمذٍتحلیل فضاّای هَخَدٍ دسن سفتاس اختواػی ٍ اص پشػؾ ًاهِ خْت فْن وٌِ هغلة ٍ دسیافت  گشفتِ اػت.اص سٍؽ هـاّذُ ای

دسكذ اص هیاى خاهؼِ ی خَاى حغ تؼلك افشاد ٍ خْت تحلیل هلادیك سٍؽ وتاتخاًِ ای هذ ًظش لشاس گشفتِ اػت.خاهؼِ ی آهاسی ّفتاد 

حدن ًوًَِ اص ّش گشٍُ  ػالِ اًتخاب هی ؿَد وِ 55-35دسكذ اص هیاى خاهؼِ ی هیاًؼاالى تیؼت ػالِ ٍ  35-15ٍ ًَخَاى سدُ ػٌی 

 spss ًشم افضاسًفش اػت .تْشُ گیشی اص ّش دٍ سٍؽ ویفی ٍ ووی دس تدضیِ ٍ تحلیل هذ ًظش تَدُ اػت.اتضاس تحلیل دادُ ّا  55تمشیثا 

 گیشی هٌتح خَاّذ ؿذ. اػت ٍ ًتایح حاكلِ تِ كَست تغثیمی تِ خذاٍل ًتیدِ
 

 

 9-پیشیىٍ ی تحقیق:

دٍ آیتن اػاػی دس ایي پظٍّؾ عشاحی وتاتخاًِ ٍ تؼاهل اختواػی اػت وِ همَلِ ی تؼاهل ػوذتا دس حیغِ ی سٍاى       

اص ایي دٍ آیتن دس لالة هماالت صیشاسایِ هی ؿَد.ؿٌاػی هحیظ ٍ ػلَم اختواػی خَاّذ تَد وِ تشسػی ًتایح حاكل   

وِ تؼاهالت اختواػی دستشآٍسدُ ػاختي ًیاصّای اختواػی ٍ سٍاًی افشاد خاهؼِ ًمؾ  اػت اًؼاى هَخَدی اختواػی      

هٌاػة  ایداد ؿشایظ ی داسد.اها فمذاى فضاّای اختواػی حوایت وٌٌذُ وِ تا خزب افشاد ٍ گشٍُ ّای هختلف ٍ هٌحلش تِ فشد

ًیاص تِ یه اػتشاتظی  تشای ؿىل گیشی تؼاهالت اختواػی هیتَاًذ اًؼاًْاسا دس تىویل سؿذ سٍاًی ٍ اختواػی ؿاى یاسی دّذ

.[3]خاهغ تشای ؿْشػاصی پایذاس سا سٍؿي هیىٌذ  

وتاتخاًِ .اس هیذّذوتاتخاًِ ی ػوَهی ًْادی اختواػی اػت وِ اص دل خاهؼِ تش هیخیضد ٍ خذهاتؾ سا دس اختیاس خاهؼِ لش      

ی ػوَهی تغَس ػٌتی اهىاى دػتشػی واستشاى تِ اعالػات ٍ هتخللاى اعالػاتی سافشاّن هی ًوایذ ٍ تشای افشاد اعالػات 

هؼتثش ٍ گضیٌؾ ؿذُ ای فشاّن هی آٍسد.ّوچٌیي اص ًظش فیضیىی هىاًی سا فشاّن هیىٌذ وِ دػتشػی آػاى تِ هىاى ّای 

اػت اعالػات دس آى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ایي وتاتخاًِ ّا خذهات خَد سا تِ عیف ٍػیؼی اص دیگش،فضا تشای هغالؼِ ٍ دسخَ

هشدم اص خولِ افشاد تاصًـؼتِ،تیىاساى،داًؾ آهَصاى ٍ افشاد ون دسآهذ اسایِ هیىٌٌذ.ًْاد ّای ػوَهی هاًٌذ وتاتخاًِ ّای ػوَهی 

تاػث ایداد حغ تشاتشی دس ؿْشًٍذاى هی ؿًَذ.ایي اهش،تاػث اص عشیك فشاّن وشدى خذهات یىؼاى تِ لـشّای هختلف خاهؼِ 

ایداد حغ اػتواد دس هشدم هیـَد وِ ًوَدی اص ػشهایِ ی اختواػی اػت.دس دیذگاُ اختواػی،تش ایداد ػشهایِ اختواػی اص 

اى هحلی تشای ایي عشیك تؼاهل ّای غیش سػوی ٍ سٍدس سٍ تیي هشدم تاویذ هی گشدد وِ وتاتخاًِ ّای ػوَهی هیتَاًٌذ تِ ػٌَ

دس حال حاضش وتاتخاًِ ّای ػوَهی ًتَاًؼتِ اًذ ًمؾ اػاػی دس ایداد ٍ تَػؼِ ی  .تؼاهل ّای غیشسػوی هحؼَب ؿَد

ػشهایِ اختواػی ؿْشًٍذاى داؿتِ تاؿٌذ لزا وویت ٍ ویفیت پاییي خذهات وتاتخاًِ ای،تؼاهالت اختواػی اًذن دس وتاتخاًِ 

ى افشاد خاهؼِ تِ اعالػات اص ػَاهلی اػت وِ تاػث ووثَد ػشهایِ ی اختواػی دس وتاتخاًِ ّای ػوَهی ٍ ػذم دػتشػی یىؼا

عشاحی تا سٍیىشد تؼاهل اختواػی تذیي دلیل وِ اهشٍصُ فضاّای اختواػی تخـی اص هىاًی اػت  .[2] ّای ػوَهی ؿذُ اػت

  .دًیا تِ ایي همَلِ تَخِ ؿذُ اػت ِ ّای هغشحوِ ها دس اى صًذگی هیىٌین تؼیاس هَسد تَخِ اػت وِ دس تؼیاسی اص وتاتخاً
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ّشخا هشدم حضَس داؿتِ تاؿٌذ افشاد دیگشی ّن خزب آى هىاى هیـًَذ ٍ دس تیي دیگشاى تِ دًثال خایی تشای خَد 

هیگشدًذ.ػپغ فؼالیتْایی اغاص هیـًَذ ٍخَد فضای هٌاػة ّوشاُ تا اهىاًات هغلَب تاػث ؿىل گیشی ایي فؼالیتْا ٍ تمَیت 

.[3]ػْای اختواػی افشاد ٍ تاهیي ًیاصّای سٍاًی اٍ هیـًَذتوا  

تشاٍى هؼواس هـَْس اًگلیؼی ٍ عشاح تؼیاسی اص تٌاّای وتاتخاًِ ای دس خْاى تشخی هَلفِ ّای هَسد ًظش خَد سا تا ػٌَاى       

)خوغ ٍ خَس( ،لاتل دُ فشهاى عشاحی وتاتخاًِ ّا تذیي گًَِ تیاى وشدُ اػت:یه وتاتخاًِ تایذ اًؼغاف پزیش،فـشدُ

دػتشع،لاتل تَػؼِ،هتٌَع،ػاصهاى یافتِ،ساحت،پایذاس،اهي ٍ التلادی تاؿذ.ّش چٌذ اثثات عشاحی وتاتخاًِ ی خَب تشای 

یادگیشی تلَست یه هـىل الیٌحل تالی هاًذُ اػت اها ّوِ عشاحاى ٍالف اًذ وِ عشاحی وتاتخاًِ ّای خذیذ تَاهاى خذهات 

.[5]فضایؾ هشاخؼاى خَاّذ ؿذػٌتی ٍ الىتشًٍیىی تاػث ا  

اصعشفی تشلشاسی تؼاهالت اختواػی تا دیگش افشاد دس سّا ؿذى اًؼاى ّا حتی تشای هذت وَتاّی اص فـاسّای سٍاًی صًذگی        

هاؿیٌی اهشٍصُ تؼیاس هَثش اػت.فضاّای خوؼی هٌاػة تا خزب افشاد ٍ گشٍّْای هختلف ٍ ایداد ؿشایظ هٌاػة تشای ؿىل 

الت اختواػی هیتَاًٌذ ًگشؽ افشاد تا پیـیٌِ ّای رٌّی ٍ ٍیظگی ّای هتفاٍت سا تِ یىذیگش ًضدیه وٌٌذ ٍ اًؼاًْا گیشی تؼاه

.[3]سا دس تىویل سؿذ سٍاًی ٍ اختواػی ؿاى یاسی دٌّذ  

هیىٌذ وِ خاى لٌگ فضاسا تِ دٍ گًَِ ی اختواع پزیش ٍ اختواع گشیض تمؼین تٌذی ًوَدُ اػت ٍ آى سا ایٌگًَِ تؼشیف       

اػتفادُ اص ٍاطُ ّا ی اختواع پزیش ٍ اختواع گشیض تیاًگش فضاّایی اػت وِ هشدم سا دٍس ّن))خوغ هی آٍسًذ((یا اص ّن)) دٍس هی 

دس صهاى هذیشیت تیواسػتاى ػاػىا چَاى واًادا تؼشیف وشد.دس ػاصهاًذّی اختواع پزیش  ّوفشی اػوًَذوٌٌذ((. ایي ٍاطُ ّا سا 

تِ چْشُ ٍخَد داسد ٍ فاكلِ فضاّای ًـؼتي دس حذ فاكلِ ّای اختواػی هـَستی اػت.ػاصهاًذّی اختواع اهىاى تواع چْشُ 

گشیض هَخة خَدداسی اص تؼاهل اختواػی هی ؿَد.ًیوىت ّای پـت تِ پـت هثالی اص ػاصهاًذّی اختواع گشیض ّؼتٌذ،دس غشفِ 

ایظ خاكی هٌاػة ّؼتٌذ.یىی اص هَاسد خالة،اػتفادُ اص ّش ّای اًتظاس داسٍخاًِ ّای لذیوی هثالی اص ػاصهاى دّی تشای ؿش

دٍ ًَع ػاصهاى دّی تا الگَیی هاسپیچ دس فضاّای ًـؼتي پاسن گَئل دس تاسػلَى اػت وِ تَػظ آًتًَیَ گاادی عشاحی ؿذُ 

وَهی گاُ فضاّا اػت.دس عشاحی هحَعِ ّای تاص ًیض اص ایي ؿیَُ ّا اػتفادُ ؿذُ اػت.دس هىاى ّای هاللات ػوَهی یا ؿثِ ػ

اختواع پزیشًذ ٍ هاللات ّای هشدم سا هیؼش هی ػاصًذ ٍ گاُ اختواع گشیضًذ ٍ ّیچ فضای تدوؼی دس آًْا دس ًظش گشفتِ ًـذُ 

ًثایذ ایي گًَِ فشم وشد وِ سٍاتظ  اص ایي ٍاطُ ّا تِ كَست هحذٍدتش ٍ دس همیاع وَچىتش اػتفادُ وشدُ اػت. اػوًَذاػت.

ًْای اختواع پزیش حضَس هشدم سا تملیل هی دّذ.تشای تشٍص چٌیي سفتاسّایی تایذ توایل لثلی ًیض ٍخَد چْشُ تِ چْشُ دس هىا

  .[4]داؿتِ تاؿذ،ٍ لشاسگاّْا ٍ هىاًْای سفتاسی تایذ دس فضاّای هَسد لثَل هشدم لشاسگیشًذ

اختواػی ّوَاسُ هؼتلضم تَخِ تِ ساتغِ ی پیشاهَى هفَْم تؼاهل اختواػی آلتوي ایٌگًَِ ػٌَاى هیىٌذ وِ ًظاست تش تؼاهل       

خلَت هغلَب تا خلَت وؼة ؿذُ اػت ٍلتی هیاى خلَت وؼة ؿذُ تا هیضاى خلَت هغلَب تشاتش تاؿذ)یؼٌی دس حالتی وِ 

فشد تِ ػغح دلخَاُ خَداص تؼاهل اختواػی،چِ صیاد،چِ ون،دػت یاتذ(.هیتَاى گفت وِ فشد تِ حالت تْیٌِ ی خلَت سػیذُ 

هیضاى خلَت وؼة ؿذُ ووتش اص هیضاى خلَت هغلَب)یؼٌی یؼٌی هیضاى خلَت وؼة ؿذُ تیؾ اص حذ ون اػت(. اػت.ٍلتی 

هیضاى تواع اص حذ هغلَب تیـتش اػت ایي هَلؼیت ّا سا ػوَها تداٍص ،تؼشم تِ خلَت یا اصدحام للوذاد هیىٌٌذ ٌّگاهی وِ 

یىی اص  .[ 1] ؿَد هیحَكلگی،تٌْایی یا اًضٍا دچاس  ِ تیهیضاى خلَت وؼة ؿذُ تیـتش اص هیضاى خلَت هغلَب اػت ؿخق ت

واسوشدّای هْن خلَت ًظاست تش وٌؾ هتماتل فشد تا هحیظ اختواػی اٍػت.ایي واسوشد،گشچِ دس خای خَد اّویت داسد،تیـتش 

دس تؼییي ٍ دس خذهت تاهیي ّذف اػاػی خلَت یؼٌی َّیت فشدی اػت.َّیت فشدی تا اًذاصُ ای هتىی اػت تش تَاًایی فشد 
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تؼشیف هحذٍدیت ّا ٍ هشصّای پیشاهَى خَد.دس ٍالغ تایذ گفت تَاًایی یا ؿىؼت دس ًظاست تش هشص هیاى خَد ٍ دیگشی اص 

ػَاهل هْن سػیذى تِ َّیت فشدی اػت،چشا وِ تِ اًؼاى ووه هیىٌذ تش اػاع تؼاهل خَد تا دیگشاى تِ اعالػات هْوی دستاسُ 

ًظام ّای اختواػی ،سٍاتظ هحیظ ٍ سفتاس سا اص دٍ خٌثِ هَسد ًظش لشاس هی دّذ.دس سٍیىشدی  دیذگاُ. [1]خَد ٍ فشدیتؾ تشػذ

ػٌتی هحیظ هدوَػِ ای اص ػَاهل هؼشفی هیـَد وِ تا سفتاس ساتغِ ی ػلی داسد ،یؼٌی هحیظ دس سفتاس تاثیش هیگزاسد ٍ تاػث 

لالة هحیغی خاكی،هثل ؿْشن ّای تؼتِ ،دس سفتاس  سفتاسّای گًَاگَى اٍ هیـَد.ایي ًظشیِ تی ؿه دس هَاسدی وِ ؿىل یا

اختواػی افشاد تاثیش هیگزاسد دسػت اػت  اها هیتَاى هحیظ سا پیاهذ سفتاس فشد یا گشٍُ داًؼت،هثال ٍلتی وِ افشاد تا تؼییي ٍ تِ 

ىٌٌذ.تٌاتشایي هحیظ واس گیشی هٌاعك ٍ اؿیایی هـخق یا ًضدیه ؿذى ٍ دٍس ؿذى اص یىذیگش للوشٍ خَد سا تؼییي ٍ تثثیت هی

.[1]سا هـخلِ ای ػثة ػاص سفتاس تِ حؼاب هی اٍسین ٍ ّن پیاهذ ٍ هؼلَل سفتاس  

دس ًتیدِ تاتَخِ تِ پیـیٌِ ی تحمیك پیشاهَى هحَس اكلی تؼاهل اختواػی اگش تخَاّین همَلِ ی اختواع پزیشی ٍ اختواع       

:یه فضای اختواع پزیش ٍ اختواع گشیض تِ كَست صیش ػٌَاى وشد  گشیضی سا دس لالة یه خذٍل اسایِ دّین هیتَاى ٍیظگیْای  

 اجتماع پذیزی اجتماع گزیشی

 اتؼاد هٌاػة فضا    وَچه تَدى فضا 

اػتفادُ اص هثلواى تِ ؿىل اًگیضاًٌذُ دس خْت استثاط هیاى افشاد تا  هثلواى ٍ ًیوىتْای پـت تِ پـت 

 یىذیگش

 اػتفادُ اص ػٌاكشی ًظیش هدؼوِ ،اؿىال ٍ الواًْای خارب ووثَد فضای وافی ٍ هٌاػة خْت ًـؼتي

 ٍسٍدیْای دػَت وٌٌذُ ٍ خَاًا ٍسٍدیْای ًاهـخق ٍ غیش دػَت وٌٌذُ

 اػتفادُ اص فضای ػثض ٍ ػٌاكش عثیؼی هحیغْای فالذ دػَت وٌٌذگی ٍ هشدُ

   )هاخز:ًگاسًذُ(                                                                      ضاّای اختواع پزیش ٍ اختواع گشیض.ٍیظگیْای ف1خذٍل         

 

 spssبٍ کمک وزم افشار میشان تعامالت اجتماعی در کتابخاوٍ َای شُزستان الَیجان تحلیل 5-                 
َدُ اًذ وِ خاهؼِ ی آهاسی ًفش ؿشوت ًو 73دس ًظش ػٌدی هشتَط تِ تشسػی ٍ تحلیل فضای وتاتخاًِ ای الّیداى حذٍد      

دسكذ پاػخ  85ػال تَدُ اًذ ٍ  35دسكذ افشاد تاالی  25دسكذ اص صًاى اًتخاب ؿذُ اًذ.حذٍد  55دسكذ اص هشداى ٍ  55

ػال ّؼتٌذ وِ اص هشاخؼیي وتاتخاًِ ّای ؿْشػتاى الّیداى اًتخاب ؿذُ اًذ .ًظش  35تا  15دٌّذگاى دس هحذٍدُ ی ػٌی 

ل اًدام ؿذُ اػت.ؿشوت وٌٌذگاى یىی اص گضیٌِ ّای تؼیاس صیاد،صیاد،هتَػظ،ون ٍ تؼیاس ون سا ػَا 25ػٌدی دس لالة 

 2،گضیٌِ ی ون ًوشُ ی 3،گضیٌِ ی هتَػظ ًوشُ  4،گضیٌِ ی صیاد ًوشُ ی  5اًتخاب ًوَدُ اًذ.تِ گضیٌِ ی تؼیاس صیاد ًوشُ ی 

ل خْت تشسػی سضایت هخاعثاى اص فضای وتاتخاًِ ّای ًوَداس اٍاختلاف دادُ ؿذُ اػت. 1ٍ تِ گضیٌِ ی تؼیاس ون ًوشُ 

 ؿْشػتاى الّیداى تَدُ اػت 

تَدُ اػت. 2.84افشاد تِ ػَال پیشاهَى تاهیي فضای اسام خْت فؼالیتْای فشدی اسصیاتی هیاًگیي   

تَدُ اػت. 2.73هیاًگیي ًوشُ افشاد پیشاهَى فضای هغالؼِ ی تشغیة وٌٌذُ ًوشُ ی   

تَدُ اػت. 2.55تاهیي فضای اختواػی خْت فؼالیتْای گشٍّی پیشاهَى د افشااسصیاتی هیاًگیي   
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تَدُ اػت. 2.47پیشاهَى ًوای ػاختواى ٍ هثلواى داخلی ًوشُ ی اسصیاتی افشاد هیاًگیي   

تَدُ اػت. 2.57پیشاهَى تْشُ هٌذی اص فضاّای خٌثی ٍ سفاّی خْت فؼالیتْای گشٍّیاسصیاتی افشاد هیاًگیي   

تَدُ اػت. 2.58پیشاهَى هؼاحت ػاختواى وتاتخاًِ ٍ اتؼاد وافی ػالي هغالؼِ ًوشُ ی افشاد  اسصیاتیهیاًگیي   

تَدُ اػت. 2.67افشاد پیشاهَى دػتشػی تِ هٌاتغ آًالیي ٍالىتشًٍیىی ػذد اسصیاتی هیاًگیي   

تَدُ اػت. 3.54افشاد پیشاهَى هحَعِ ػاصی ٍ ویفیات دسًٍی وتاتخاًِ ًوشُ ی اسصیاتی هیاًگیي   

.تَدُ اػت 3.59شاهَى ًَس ٍ تَْیِ افشاد پیاسصیاتی هیاًگیي   

                                                            
)هاخز:ًگاسًذُ(                                                    . ًوَداس هیضاى سضایت هشاخؼیي اص فضای فؼلی وتاتخاًِ          1ًوَداس  

دس ػَاالت تؼذی پشػـٌاهِ تِ تشسػی هیضاى تاثیش فضاّای خٌثی ٍ سفاّی دس تشغیة هشاخؼت هشاخؼیي پشداختِ ؿذُ       

            اػت .

تَدُ اػت. 3.59پاػخ افشاد پیشاهَى ٍخَد فضاّای واسگاّی ٍ آهَصؿی دس تشغیة هشاخؼت آًاى  هیاًگیي اسصیاتی  

تَدُ اػت. 3.82حَعِ ػاصی ٍ فضای ػثض دس تشغیة هشاخؼت هخاعثاى پیشاهَى ه هیاًگیي اسصیاتی پاػخ افشاد  

تَدُ اػت. 3.82تاثیش ػالي ّوایؾ ٍ آهفی تاتش دس تشغیة هشاخؼت افشاد  هیاًگیي اسصیاتی پاػخ افشاد پیشاهَى  

تَدُ اػت 4.18پیشاهَى ٍخَد فضاّای دًح خْت فؼالیتْای گشٍّی ٍ تشغیة هخاعثاى ػذد  هیاًگیي اسصیاتی  پاػخ افشاد  

. 
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)هاخز:ًگاسًذُ(                        هیضاى اػتمثال هشاخؼیي اص تؼاهل اختواػی دس فضای وتاتخاًِ تا تْشُ گیشی اص فضاّای خٌثی  .2ًوَداس  

اص وتاتخاًِ ّای ؿْشػتاى الّیداى اص حذ  اىفَق هیتَاى دسیافت وِ سضایت هخاعث یدس ًتیدِ تا تَخِ تِ ًوَداس ّا      

هتَػظ ووتش اػت لزا تا تشسػی ٍ تحلیل ًتایح ػَاالت پیشاهَى هیضاى تاثیش فضاّای خٌثی ٍ اهىاًات سفاّی  دس هی یاتین وِ 

اغلة هشاخؼیي اص ٍخَد فضاّایی ًظیش ػالي ّوایؾ ،آهفی تاتش ٍ ػایش اهىاًات سفاّی دس عشاحی ایي فضا اػتمثال هیىٌٌذ ٍ 

تشغیة آًْا دس هشاخؼت تِ ایي فضا ًمؾ هثثتی داسد.تَخِ تِ هَاسد هزوَس اص خولِ الذاهات هؼتمذًذ وِ تَخِ تِ ایي هؼایل دس 

اكَل ٍ احىام دس ساػتای  ٍ ّوچٌیي تثییي  تؼشیف سٍاتظ هیاى افشاد ٍ فضا تِ ًاىؼاهلی اػت وِ هیتَاى تا تَخِ تِ آهثثت ت

ِ تشخی اص ًماط ضؼف دس وتاتخاًِ ّای الّیداى اص دیذ تش عثك ًظش ػٌدی كَست گشفتهىاى پشداخت. افضایؾ تؼاهالت دس ایي 

 هشاخؼیي تش حؼة اٍلَیت ٍ ًظش اوثشیت هشاخؼاى تِ ؿشح صیش هی تاؿذ: 

اغلة هشاخؼیي اص ٍػؼت ون ػالي هغالؼِ ٍ وَچىی ایي فضا ػخي گفتِ اًذ ٍ ػٌَاى وشدُ اًذ وِ دس ایام اهتحاًات وِ -1

هغالؼِ پاػخگَی افشاد ًیؼت ٍ تِ تؼذاد هشاخؼیي هیض ٍ كٌذلی وافی ٍخَد ًذاسد. هشاخؼیي وتاتخاًِ افضایؾ هیاتٌذ ػالي  

هشاخؼیي اص ًثَد فضایی هٌاػة خْت ًـؼتي،غزاخَسدى ٍ اػتشاحت تشای هشاخؼاى دایوی ػخي تِ هیاى اٍسدُ اًذ ٍ ػٌَاى -2

ّی افشاد اص ووثَد ّای ایي هشوض فشٌّگی ًوَدُ اًذ وِ ًثَد فضایی هدضا اص ػالي هغالؼِ خْت تخلیق آى تِ فؼالیتْای گشٍ

اهَصؿی هی تاؿذ.–  

هؼالِ ی ػش ٍكذای هضاحن اص ػوت خیاتاى ٍ هذسػِ ی هداٍس وتاتخاًِ اص دیگش هـىالتی اػت وِ اغلة هشاخؼاى تِ آى -3

 اؿاسُ وشدُ اًذ.

ی اًفشادی اػضا یىی دیگش اص هؼایل لذیوی تَدى هیضّا ٍ كٌذلیْا ٍ ػشٍ كذای ًاؿی اص آًْا ،ًثَد هیضّایی تشای هغالؼِ -4

 هغشح ؿذُ دس ایي ًظش ػٌدی تَدُ اػت.

ووثَد فضاّایی تشای فؼالیتْای خٌثی تذٍى ایداد هضاحوت تشای ػایش واستشاى ،ًثَد تَفِ ،ػالي غزاخَسی ٍ ػایش اهىاًات -5

 خذهاتی ٍ سفاّی خض هَاسد روش ؿذُ دس ًظشػٌدی كَست گشفتِ تَدُ اػت.

ػثض دس هحَعِ ػاصی وتاتخاًِ،ػاختواى فالذ خزاتیت ٍ ػذم صیثایی فضای وتاتخاًِ اص دیگش ًىات هغشح ؿذُ  ووثَد فضای-6

 تَػظ هشاخؼیي تَدُ اػت.

دس ًتیدِ تا تَخِ تِ هَاسد هغشح ؿذُ تَػظ هشاخؼاى ٍ ؿٌاخت ًماط ضؼف هَخَد اص دیذ اًاى اسایِ ساّىاسّای صیش دس خْت 

ایي ؿْش الصم تٌظش هیشػذ: عشاحی یه وتاتخاًِ هغلَب دس  
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ٍػؼت هٌاػة ػالي هغالؼِ ٍ ػیشوَالػیَى داخلی دس فضای وتاتخاًِ ٍ فشاّن ًوَدى هیض ٍ كٌذلی تِ تؼذاد وافی تشای -1

 اػضا 

دس ًظش گشفتي فضاّای خٌثی ٍ سفاّی تشای اػضا خْت ًـؼتي ،گفتواى ٍ اػتشاحت اػضا ًظیش اهفی تاتش، ػالي -2  

الي غزاخَسی ٍ...اختواػات،تَفِ ،ػ  

تَخِ تِ همَلِ ی اوَػتیه تشای خلَگیشی اص ػشٍكذای ًاؿی اص خیاتاى ٍ سفت ٍاهذ اػضا -3  

                                         

SFU University                                                                                      2ؿىل South sea Library .1ؿىل   

تضییٌات داخلی خزاب فضایی تا تْشُ گیشی اص اهىاًات خذیذ دس ساػتای خزب هخاعة ٍ تَخِ تِ همَلِ ی سٍؿٌایی ًٍَسدس -4

 فضای داخلی هدوَػِ

       .                                                                            

وتاتخاًِ ایالت ٍیىتَسیا.4ؿىل                                                                                   وتاتخاًِ داًـگاُ ًیَیَسن.3ىلؿ  

ًواهحَعِ ػاصی تا تْشُ گیشی اص فضای ػثض ٍصیثا ػاصی -5  
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اّین ًتایح سا تِ ؿىل خالكِ تش دس تا تَخِ تا هغالة فَق پیشاهَى تحلیل فضاّای وتاتخاًِ ای ؿْشػتاى الّیداى اگش تخَ

:لالة یه هاتشیغ اسایِ دّین تـشح صیش اػت  

 

 وقاط قًت فزصت َا وقاط ضعف تُذیذَا

ٍخَد تشخی واستشیْای -

 ًاػاصگاس هداٍس وتاتخاًِ 

ًضدیه ًثَدى تِ ایؼتگاّْای -

آتؾ ًـاًی ٍ هشاوض اػتمشاس 

 پلیغ

ًادیذُ گشفتي اهىاى گؼتشؽ -

تشای ػالْای آیٌذُ تی وتاتخاًِآ  

ٍػؼت ون ػالي هغالؼِ ًٍثَد -

 فضای وافی تشای هشاخؼیي

ووثَد فضای ػثض دس هحَعِ -

 ػاصی

فضایی خْت تخلیق فمذاى -

آى تِ فؼالیتْا ٍ هغالؼات 

 گشٍّی افشاد

ووثَد اهىاًات سفاّی ٍ -

 خذهاتی 

فمذاى هؼیش ػاصیْای هتٌَع ٍ -

  هحَعِ آسایی هدوَػِ

شی خلَُ ّای تل فمذاى-

هغلَب ًظیش الواى ٍآب ًوا دس 

َػِوهد  

آلَدگی كَتی اص ػَی خیاتاى -

 ٍ هذسػِ ی هداٍس وتاتخاًِ

 
 

اهىاى تَصیغ ًؼثتا هتٌاػة -

خوؼیت تذلیل لشاس گیشی دس 

 هشاوض ؿْشی پش خوؼیت

استثاط ًؼثتا خَب هدَػِ تاساُ -

 ّا ٍ ؿشیاًْای استثاعی ؿْشی

دػتشػی پزیشی ػایت تشای -

 ػوَم

تَدى فضای هغالؼِ هٌاػة -

 خْت فؼالیتْای اًفشادی 

هداٍست وتاتخاًِ ّا تا هشاوض -

 پشخوؼیت ؿْشی

هٌاػة دػتشػی پزیشی  -

 هىاى تشای ػوَم هشدم 

 

 
 

) ماخذ:وگاروذٌ(                                                                            کتابخاوٍ َای الَیجان    Swot زیسمات .2جذيل  

  

:ي اجتماع پذیزی ت اجتماعیی طزاحی مبتىی بز تعامالي تکىیکُا ُاريشارایٍ  -6 

هیتَاى تا  ،تا تَخِ تِ تشسػی ّا ٍ هغالؼات كَست گشفتِ پیشاهَى اسصیاتی فضاّای وتاتخاًِ ای هَخَد اص دیذ هشاخؼاى        

ی تیي فشدی ٍ تؼاهالت هیاى افشاد تا فضای وتاتخاًِ سا تؼاهالت اختواػ ،اػتفادُ اص سٍؿْایی دس عشاحی وتاتخاًِ ّای ػوَهی

ؼاهالت اختواػی دس فضای ػوَهی ًظیش وتاتخاًِ پشداختِ ت،ساّثشد ٍ ساّىاسّای تمَیت افضایؾ داد.خذٍل صیش تِ تیاى اّذاف 

 اػت ٍ دس اًتْا تىٌیىْای عشاحی تؼاهلی تشای ایي فضای ػوَهی اسایِ ؿذُ اػت 

 

 

. 
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 َذف راَبزد سیاست راَکار تکىیک طزاحی

ایداد گزس،تْشُ گیشی اص ػاتاط ، ٍ لشاس دادى 

 ًیوىت دس فضا ػاصی هحَعِ

اختواع  هحَعِ ػاصی

 پزیشی

تمَیت تؼاهالت 

 اختواػی

فضایی خْت 

 فؼالیتْای خوؼی

تمؼش ٍسٍدی ٍ لشاس گیشی آى دس هحل تاللی ٍ 

 تماسى فشم ّا

خَاًایی ٍسٍدی ٍ 

 تؼشیف آى

دػَت 

وٌٌذگی 

 هدوَػِ

مَیت تؼاهالت ت

 اختواػی

 خزب هخاعة

اػتفادُ اص دسختاى ٍ پَؿؾ گیاّی ٍ پشٍ خالی 

 وشدى خذاسُ ّای هداٍس خیاتاى

اػتفادُ اص پَؿؾ 

گیاّی دس هحَعِ 

 ػاصی

اختواع 

 پزیشی

تمَیت تؼاهالت 

 اختواػی

 تاهیي ػىَت

اػتفادُ اص فشم ّای دػَت وٌٌذُ ٍ   Uؿىل

 ػولىشدگشا تدای فشم ّای تؼتِ  

ّوگام تا  فشم

 ػولىشد

استثاط هتماتل 

 فضاٍ اًؼاى

تمَیت تؼاهالت 

 اختواػی

صیثایی ؿٌاػی ٍ 

 ػولىشد گشایی

افضایؾ ػغح تواع اصعشیك ؿىؼت دس تذًِ ٍ 

خذاسُ ّا ٍ تشویة هٌاػة تا هحَعِ تیشٍى 

 خْت ًَسگیشی ٍ واّؾ آلَدگی كَتی

اختواع  ؿىؼت دس تذًِ   

 پزیشی

تمَیت تؼاهالت 

 اختواػی

شی ٍ ًَسگی

واّؾ آلَدگی 

 ّای كَتی

اهىاى چشخؾ ٍ ػیشوَالػیَى فضایی خْت 

خلك فضاّای دًح دس ساػتای استما تؼاهالت   

 اػتفادُ اص فشم ّای  uؿىل

اختواع  ٌّذػِ هٌاػة پالى

 پزیشی

تمَیت تؼاهالت 

 اختواػی

 صیثایی ؿٌاػی

عشاحی هٌاػة ًوا ٍ ایداد خلَُ ّای تلشی اص 

لثیتعشیك تشویة ؿفافیت ٍ ك  

تشویة كلثیت ٍ 

 ؿفافیت

اختواع 

 پزیشی

تمَیت تؼاهالت 

 اختواػی

صیثایی تلشی ٍ 

 ًَس گیشی

اػتفادُ اص فشم ّای وـیذُ تشای پالى دس 

غشتی خْت وٌتشل سعَتت ٍ  -ساػتای ؿشلی

هتٌاػة تا اللین  ایداد وَساى َّا دس هدوَػِ

 الّیداى

–وـیذگی ؿشلی 

 غشتی پالى

ت تمَیت تؼاهال ػولىشدگشایی

 اختواػی

هؼواسی ّن ػَ 

 تا اللین

ون وشدى تاصؿَ ّا دس تذًِ ی غشتی ٍ اػتفادُ 

 اص دیَاسُ ٍ خذاسُ ّای هتخلخل

وَچه وشدى تذًِ 

 ی غشتی

تمَیت تؼاهالت  ػولىشدگشایی

 اختواػی

 وٌتشل تاد هضاحن

اػتفادُ اص گیاّاى ٍ دسختاى ٍ ایداد اختالف 

خلخلاػتفادُ اص دیَاسُ ٍ خذاسُ ّای هت،ػغح   

تْشُ گیشی اص ػٌاكش 

 عثیؼی ٍ عثیؼت

تمَیت تؼاهالت  ػولىشدگشایی

 اختواػی

وٌتشل آلَدگی 

 كَتی ٍ تلشی

افضایؾ تاصؿَ ّای ضلغ ؿوالی ٍ لشاس دّی 

ػالي هغالؼِ دس ایي ضلغ خْت تْشُ گیشی اص 

 ًَس هغلَب ؿوالی

تْشُ گیشی اص ًَس 

 ؿوالی

تمَیت تؼاهالت  ػولىشدگشایی

 اختواػی

َس هغلَبتاهیي ً  

ایداد اًؼغاف دس حَصُ ّای هختلف ًظیش اداسی 

 ٍ... اص عشیك پاستـي ّای خذا وٌٌذُ

اػتفادُ اص پاستـي 

 ّای خذا وٌٌذُ

تمَیت تؼاهالت  ػولىشدگشایی

 اختواػی

اًؼغاف پزیشی 

 فضا
                 )هاخز:ًگاسًذُ(                                                                                                                   .تىٌیه ّای عشاحی3خذٍل 
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تیجٍ گیزی:و -7 

خاًِ هیتَاًذ هٌدش تِ پیًَذ هشدم تا ایي فضای تَخِ تِ همَلِ ی تؼاهل اختواػی دس عشاحی یه فضای ػوَهی ًظیش وتات      

ػوَهی ؿَد ٍ ًمؾ هَثشی دس استما ػغح فشٌّگی خاهؼِ ایفا ًوایذ ٍ ایي هحیظ سا تِ خایگاّی خْت تدویغ هشدم ٍ افضایؾ 

دس تَاى تِ تؼاهالت فشٌّگی هیاى اًاى تذل ػاصد .اص خولِ ساّىاسّای افضایؾ ٍ استما تؼاهالت اختواػی دس ایي هىاى ػوَهی هی

ًظش گشفتي فشم ّوگام تا ػولىشد اؿاسُ ًوَد وِ هیتَاًذ تِ خلك حغ تؼاهل اختواػی هیاى افشاد ووه وٌذ ٍ صهیٌِ سا تشای 

اص دیگش ساّىاسّای استما تؼاهالت اختواػی تیي فشد ٍ فضا هیتَاى تِ هَلفِ ّای هىاًیاتی .ٍلَع فؼالیتْای هغلَب فشاّن ػاصد

ي فضا اؿاسُ وشد. لزا چٌاًچِ هَلفِ ّایی ًظیش دػتشػی پزیشی ایي هىاى تشای ػوَم ٍ هداٍست آى تا هغلَب تشای عشاحی ای

فضاّای ؿْشی پش خوؼیت دس ًظشگشفتِ ؿَد هیتَاًذ دس افضایؾ تؼاهالت تیي افشاد تا ایي فضا اثش گزاس تاؿذ .ػالٍُ تش هَلفِ 

اتؼاد هٌاػة والثذی فضا دس ساػتای تاهیي ًیاص هخاعة  هیتَاًٌذ اص ّای هزوَس اػتفادُ اص ػٌاكش عثیؼی ٍ خلَُ ّای تلشی ٍ 

ػایش فاوتَس ّای هَثش تش تمَیت تؼاهالت دٍ خاًثِ ی اًؼاى تا ایي فضای ػوَهی تاؿذ.تا تَخِ تِ ایي وِ اختواع پزیشی دس یه 

اًذ تِ ػٌَاى یه هحَس اكلی  فضای ػوَهی الصهِ ی حیات فضاّایی اص ایي دػت هی تاؿذ لزا یه فضای ػوَهی ؿْشی هیتَ

دس صهیٌِ ی فشاّن آٍسدى افشاد ٍ گشدّوایی آًاى ػول وٌذ.اص خولِ ػایش ساّىاسّای اختواع پزیشی هىاى ٍ فشاّن ًوَدى صهیٌِ 

ی فؼالیتْای خوؼی دس آى هیتَاى تِ تْشُ گیشی اص فضاّای تاص دس عشاحی ایي هىاى ػوَهی اؿاسُ وشد وِ اص عشیك هتٌَع 

هحَعِ تا تْشُ گیشی اص آب ًوا، الواى ،فضای ػثض ٍ هؼیش ػاصی ّای هتٌَع اهىاى پزیش اػت. دس ًتیدِ ، افضایؾ  ػاصی دس

ویفیت دس عشاحی هیتَاًذ تؼتش هٌاػة سا تشای سٍاتظ اختواػی هیاى افشاد فشاّن آٍسد، ّوچٌیي احتشام ٍ تَخِ تِ ًیاصّای 

ٍ دس  َلفِ ّای اكلی دس تشغیة افشاد خْت هشاخؼت تِ ایي فضای ػوَهی تاؿذواستشاى ٍ تاهیي سضایت هخاعثیي هیتَاًذ اص ه

َاًذ تِ پیًَذ دٍ خاًثِ ی هیاى افشاد ٍ فضای تلزا تَخِ تِ هَاسد هزوَس هی.ایداد احؼاع خَؿایٌذ اص هىاى دس فشد هَثش تاؿذ

شٌّگی خاهؼِ، استما ػغح هغالؼِ ٍ ا دس ًتیدِ ی آى ؿاّذ سؿذ فتهٌدش ؿَد ٍ خلك حغ خَؿایٌذ اص هىاى وتاتخاًِ ّا 

.واّؾ آهاس خشم ٍ خٌایت دس وـَس تاؿین  



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 49ماٌ  تیز -تُزان 

 

:فُزست مزاجع  

1382،تْشاى داًـگاُ ؿْیذ تْـتیاًتـاسات هحیظ ٍ سفتاس اختواػی:خلَت،فضای ؿخلی،للوشٍ ٍاصدحام، آلتوي،الف.  [1] 

،1391، ،ًـشیِ پیام وتاتخاًِغالؼِ هَسدی ؿْش تْشاىًمؾ وتاتخاًِ ّای ػوَهی دس افضایؾ ػشهایِ اختواػی،ههمالِ ی  .اتشاّیوی،س  [2] 

هلی هؼواسی پایذاس  ّوایؾ، همالِ تاصًگشی دس عشاحی هدتوغ ّای هؼىًَی تا سٍیىشدی تش پایذاسی اختواػی.ًظادػتاسی،عتْشاهی،م. [ 3]

1392،ٍ تَػؼِ ؿْشی  

 [4]  1388اًتـاسات داًـگاُ تْشاى،تْشاى،ًمؾ ػلَم سفتاسی دس عشاحی هحیظ، -،آفشیٌؾ ًظضیِ ی هؼواسی لٌگ،ج. 

  1395ؿوؼِ،ًِ،ًـشیِ همالِ دُ فشهاى تاصًگشی ؿذُ:ٍیظگی ّای فضای هغلَب دس وتاتخا .هشخاًی،ع 

http://www.civilica.com/Papers-SAUD01=همایش-ملی-معماری-پایدار-و-توسعه-شهری.html
http://www.civilica.com/Papers-SAUD01=همایش-ملی-معماری-پایدار-و-توسعه-شهری.html

