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 چکیذٌ

یغی اػت دس ساػتای پاػخ بٝ ٘یاصٞای ارتٕافی، فشٍٞٙی ٚ ٔحیغی وهٝ دس رٟهت بهشآٚسدٜ وهشدٖ فقاِیهت      فضای آٔٛصؿی ٔح

ٞای ا٘ؼاٟ٘ا وٝ باصتابی اص ٔقیاسٞای سفتاسی ٚ فشٍٞٙی ٔـخق ؿذٜ تٛػظ رأقٝ ٔی باؿذ. با تٛرٝ بٝ بحشاٖ صیؼهت ٔحیغهی   

تٟای فؼیّی وٝ بافهج تـهذیذ ایهٗ بحهشاٖ ؿهذٜ ِهضْٚ       وٝ حیات بش سٚی وشٜ صٔیٗ سا تٟذیذ ٔیىٙذ ٚ ٘یض افضایؾ ٔلشف ػٛخ

اػتفادٜ اص ٔٙابـ ا٘شطی پان بایذ بیـتش ٔٛسد ٘ؾش عشاحاٖ ػاختٕاٖ لشاس ٌیشد. عشاحی ػبض فّٕی اػت بشای حُ ٔـىالت وهٝ  

ٔ   عی آٖ ٔٙابـ عبیقی لبُ بقذ ٚ عی پشٚػٝ تِٛیذ ٚ ػاخت بٝ وٕتشیٗ حذ آػیب ٔی لهاِ   بیٙذ بٝ فالٜٚ دس ٔؼیش ایهٗ فٕهُ 

بایذ ٔفیذ بٛدٜ فٕش ٔفیذ عٛال٘ی داؿتٝ ٚ لابُ باصٌـت بٝ چشخٝ عبیقت باؿٙذ. چیضٞای با عَٛ فٕش صیاد ٞهٓ ٔفیذ٘هذ ٚ ٞهٓ    

بضسٌتشیٗ ٔا٘ـ فّیٝ اػشاف ٚ ضایقات، ٚ ایٗ بٟتش اص اػتفادٜ ٔزذد یا باصیافت آٟ٘ا اػت ٔحیظ صیؼت، الّیِٓ صیؼهتی ٚ تغییهشات   

ٕاٖ ػبض ٚ ٔؼائُ بْٛ ؿٙاختی اص ٟٔهٓ تهشیٗ فٛأهُ تاحیشٌهزاس دس ؿهىُ ٌیهشی سٚیىشدٞهای        آٖ، واٞؾ ٔلشف ا٘شطی، ػاخت

 .  باؿٙذ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ فشایٙذ عشاحی، فشایٙذ ػاخت ٚ تِٛیذ ٔلاِ  ٔی ٔقٕاسی پایذاس دس الیٝ
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 مقذمٍ  -1

ٝ       ؿٙاخت باسصٜ ٞای اكّی تٕذٖ ٞ ٞهای ٞؼهتی ٚ    ش ّٔت بشای ٔهشدٔؾ، دس حمیمهت یهه ٘هٛؿ خٛدؿٙاػهی ٚ آٌهاٞی اص سیـه

ٔٛرٛدیت ٞش فشد ٚؿٙاػٙأٝ ّٔی آٖ لْٛ اػت. ٘اٌفتٝ پیذاػت ایٗ أش بشای ٔا ایشا٘یاٖ وٝ ٚاسث فشٍٞٙی بؼیاس غٙی ٚ ػشؿهاس  

فٙاكش اكّی ٔقٕاسی تٛػهظ ٔقٕهاساٖ ٔهٛسد    بٛدٜ ایٓ بایؼتٝ ٚ ضشٚسی اػت. اٍِٛٞای تىأُ یافتٝ ٌزؿتٍاٖ بٝ فٙٛاٖ اكَٛ ٚ 

ٔٙذی اص دا٘ؾ ٚ خاللیت خذادادی ٚ أىا٘ات، ٔحذٚدیت ٚ ٘یاصٞای صٔها٘ی ٔیتٛا٘ؼهت    اػتفادٜ لشاس ٔیٍشفتٝ ٚ ٞش ٔقٕاس با بٟشٜ

بها اسصؽ  اص آٟ٘ا اػتفادٜ ٕ٘ایذ. بذیٗ تشتیب تذاْٚ فشًٞٙ ٔقٕاسی دس عَٛ تاسیخ ٌزؿتٝ حفؼ ؿذٜ اػت. ٍٟ٘ذاسی ٚ احیاء آحاس 

ٔقٕاسی ٚ ٞٙشٞای ػٙتی، تذاْٚ تاسیخی ٚ پیٛ٘ذ دسػت با آحاس ٌزؿتٝ وٝ ٔبٙای ایزاد ٞٛیت دس ٔقٕاسی ٞش وـٛس اػهت ٔهٛسد   

تأویذ اوخش ٔقٕاساٖ ٚ ؿٟشػاصاٖ رٟاٖ اػت. اص رّٕٝ ٟٕٔتشیٗ ٚ بااسصؿهتشیٗ ػهاختٕاٟ٘ای ػهٙتی وهٝ ٔقهشف ٞٛیهت خهاف        

ٔشاوض فّٕیٝ دس ؿٟشٞای ٔختُ بٛدٜ وٝ دس عهَٛ تهاسیخ ٔقٕهاسی بهٝ تهذسیذ بهٝ       ٔقٕاسی اػالٔی وـٛسٔاٖ ٞؼتٙذ، ٔذاسع ٚ 

تىأّی لابُ تحؼیٗ سػیذٜ ا٘ذ ٚ خٛؿبختا٘ٝ اوخشاً ٞٓ ٔٛسد اػتفادٜ ٚ داسای فّٕىشد آٔٛصؿی ٔیباؿٙذ. عشاحی ٔقٕاسی فّٕهی  

پیچیذٜ ٚ فٕیك اػهت. تحهٛالت دس   ػاختا فضا دس ؽاٞش ػادٜ ٚ دس ٚالقیت أشی بؼیاس (. 5737)دٞـیشی، ػُٟ ٚ ٕٔتٙـ اػت

تاسیخ ٔقٕاسی ٔبیٗ تحٛالت دس فشًٞٙ، تفىش ٚ بشخٛسد ا٘ؼاٖ با ٔحیظ صیؼت خٛد ٔیباؿذ. پیچیذٌی ٚ چٙذبقذیبٛدٖ ٔؼهلّٝ  

ؿٙاػهی،  -آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ ػاخت ٔشاوض آٔٛصؿی وٝ اص ابقاد واِبذی ٚ فضهایی، ویفیتٟهای بلهشی ٚ ادساوهی، ابقهاد صیبهایی      

ٚ الّیٕی، ٔؼائُ تىِٙٛٛطی ٚ غیشٜ بشخٛسداس اػت ٔؼتّضْ ٕٞىاسی ٔتخللهیٗ، دس یهه ٘ؾهاْ ػیؼهتٕی ٚ      رٙبٟٟای ٔحیغی

 (5737ٔشتبظ خٛاٞذ بٛد)غفاسی،

فضاٞای آٔٛصؿی ٘مؾ اػاػی دس ػاختاس ارتٕافی، فشٍٞٙی رأقٝ ایفاء ٔیىٙذ. ٘ؾاْ آٔٛصؿی سٚؽ ٚ ٔحتٛای آٔهٛصؽ اص یهه   

أُ ٟٔٓ ٚ ٔؤحش دس پشٚسؽ ٚ سؿذ وٛدواٖ ٚ ٘ٛرٛا٘اٖ ٔحؼهٛ  ٔیٍهشدد. سؿهذ ػهشیـ     ػٛ ٚ فضای آٔٛصؿی اص ػٛی دیٍش دٚ ف

رٕقیت، ٟٔارشت ٚ رابزائی دسػغ  وـٛس ٔٛرب سؿذ ؿٟشٞا ٚ تغییش ػاختاس اػتمشاس ػاوٙیٗ دس ٔحهالت ٔؼهىٛ٘ی، تغییهش    

ٞای سفهت   ٟشی اص رّٕٝ ؿبىٝبافج ٔـىالتی دس تأٔیٗ خذٔات ؿ تشاوٓ رٕقیتی ٘ٝ تٟٙا ٔـىُ ٔؼىٗ سا بٝ ٚرٛد آٚسدٜ بّىٝ

فذْ ٚرٛد صٔیٗ ٚ ٔىاٖ وافی بشای ایزهاد   ٚ آٔذ، ػیؼتٓ تأػیؼات ٚ فضاٞای آٔٛصؿی ٌشدیذٜ اػت. ٔاِىیت خلٛكی صٔیٗ ٚ

ٔؼائُ روشؿذٜ با تٛرهٝ   ٔذاسع رذیذ ٚ تٛػقٝ ٔذاسع ٔٛرٛد، ٔٙاعك ؿٟشی سا با وٕبٛد فضاٞای ٔزوٛس ٕ٘ٛدٜ اػت. فالٜٚ بش

یابی كحی ، ٕٞهاٍٞٙی الصْ   ؿٟشٞا دس رٟت تأٔیٗ فضاٞای پایذاس، خذٔات آٔٛصؿی بایؼتی با اػتمشاس ٚ ٔىاٖبٝ تٛػقٝ پایذاس 

با بافت ٚ ػیٕای ؿٟش ایزاد وٙذ. با اػتمشاس ٚ ٕٞزٛاسیٟای ٔٙاػب، ٔیتٛاٖ یه فضای آٔٛصؿهی سا بهٝ فٙهٛاٖ یهه ػهاصٔاٖ       سا

 (.5736)ػٕیـ آرس،  ظٌیٟا ٚ اكَٛ ٔٙغبك با آٖ ٔزٕٛفٝ اػتٔقشفی وشد وٝ داسای ٚی یافتٝ ٚ با ویفیت ٔغّٛ  ا٘تؾاْ
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تـىیالت آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس ایشاٖ اص دٚساٖ باػتاٖ تاوٖٙٛ تغییشات ٚ دٌشٌٛ٘یٟای فشاٚا٘ی داؿتٝ اػت. ػٛابك تقّیٓ ٚ تشبیت 

اچیضبٛدٖ ٔزٕٛفٝ ٔیشاث ارتٕافی ٚ ػادٞبٛدٖ استباعات ا٘ؼا٘ی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ بهٝ ٚػهیّٝ   آدٔی ٘ـاٖ ٔیذٞذ وٝ بٝ فّت ٘

خا٘ٛادٜ ٞا ٚ بیـتش بٝ كٛست غیشفٕذی ا٘زاْ ٌشدیذٜ اػت. با ٌؼتشدٞـذٖ دأٙٝ دا٘ـٟا ٚ ٟٔاستٟای بـشی ٚ تٛػقٝ فشًٞٙ ٚ 

تٝ سفتٝ ٘ٛفی دخاِهت آٌاٞا٘هٝ دس رشیهاٖ ا٘تمهاَ     تٕذٖ ٚ تٕذٟ٘ای ٔختُ افضایؾ رٕقیت تشاوٓ ٘فٛع دس ؿٟشٞا ٚ سٚػتاٞا سف

فشًٞٙ ٚ تٕذٖ بٝ وٛدن ٚ ٘ٛرٛا٘اٖ ضشٚسی ؿٕشدٜ ؿذٜ ٚ ضٕٗ تٛرٝ بٝ تشبیت غیشفٕذی پذیذ آٔذ ٚ ػإِٙذاٖ با تٛرٝ بهٝ  

بٝ ٔماكذ ٔقیٗ بٝ پشٚسؽ خشدػاالٖ پشداختٙذ ٚ بشای ا٘زاْ دادٖ ٚؽایف تقّیٓ ٚ تشبیت بٝ كٛست سػٕی ٚ فادی عبك ضٛابظ 

بٟتشیٗ ػاصٔاٟ٘ا اص كذس اػالْ تاوٖٙٛ فباستٙذ اص خا٘ٛادٜ، ٔؼهزذ،   (.5737)دٞـیشی، تذسیذ ػاصٔاٟ٘ای ٔتقذدی سا ایزاد وشد٘ذ

ٔىتب ٚ ٔذسػٝ. دسدٚساٖ ٞخأٙـیاٖ آٔٛصؽ بیـتش رٙبٝ ٔزٞبی ٚ حىٛٔتی داؿت ٚ بهٝ ػهٝ ٘هٛؿ تمؼهیٓ ٔیـهذ. ٘خؼهتیٗ       
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فُ ٔؼلِٛیت داؿتٙذ، فشص٘ذاٖ خٛد سا بشاػاع ٔٛاصیٗ دیٗ صستـت تشبیت وٙٙذ. پغ ػاصٔاٖ آٔٛصؿی خا٘ٛادٜ بٛد، ٚاِذیٗ ٞش ع

اص آٖ آٔٛصؽ دس آتـىذٟٞا بٛد وٝ بٝ تذسیذ ٌؼتشؽ یافت ٚ دس وٙاس ایٗ آتـىذٜ ٞا فشٍٞٙؼتاٖ ٞایی ٞهٓ بهٝ ٚرهٛد آٔهذ. دس     

ٖٛ ٞٙذ ٚ یٛ٘هاٖ سا بهٝ لّٕهشٚ حىٛٔهت     صٔاٖ ػاػا٘یاٖ، ػاصٔاٟ٘ای آٔٛصؿی ٌؼتشؽ یافت.آ٘اٖ فّْٛ د٘یای ٔتٕذٖ آٖ صٔاٖ چ

خٛد ساٜ داد٘ذ، تا ایٗ وٝ دا٘ـٍاٜ بضسٌی ٔا٘ٙذ ٌٙذی ؿاپٛس )رٙذی ؿاپٛس( دس لشٖ ػْٛ ٔیالدی تٛػظ اسدؿیش تاػیغ ؿذ وهٝ  

دس  دس آٖ فّْٛ تزشبی ٚ ادبیات ٔٛسد آٔٛصؽ لشاس ٔیٍشفت. با ٕٞٝ ایٟٙا ٘بایذ فشأٛؽ وشد وٝ دس دٚساٖ لبُ اص اػهالْ بهٝ ٚیهظٜ   

صٔاٖ ػاػا٘یاٖ تقّیٓ ٚ تشبیت ٚ آٔٛصؽ ٚیظٜ عبمٝ اؿشاف ٚ ٔشفٝ بٛد ٚ بشای ٍٕٞاٖ أىاٖ دػتشػی بٝ آٖ ٚرٛد ٘ذاؿتٝ اػت. 

پغ اص اػالْ ٚ بٝ خلٛف پغ اص ػمٛط بٙیأیٝ بٝ دػت ایشا٘یاٖ ٚ سٚی واسآٔذٖ فباػیاٖ ساٜ بشای ٘فٛر فشًٞٙ ایشا٘هی دس دَ  

ض فّٕی ایشاٖ دس اٚاػظ لشٖ دْٚ ٞزشی إٞیت خٛد سا باص یافتٙذ. أا اص آغاص لشٖ چٟهاسْ ٚ دس  فشًٞٙ اػالٔی فشاٞٓ ؿذ ٚ ٔشاو

عَٛ لشٖ پٙزٓ تحٛالتی دس تـىیالت آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ایشاٖ بٝ ٚرهٛد آٔهذ ٚ ٔؼهارذ اص ؿهىُ ػهادٜ خهٛد خهاسد ٚ دس آٟ٘ها         

ٔٙؾٓ تش ٔذاسع بٛد با ٘اْ ٘ؾأیٝ وٝ تٛػهظ خٛارهٝ   حٛصٟٞای فّٕیٝ ٚ اتالٟایی بشای ػىٛ٘ت عّبٝ ٞا بٝ ٚرٛد آٔذ وٝ اص ٕٞٝ 

٘ؾاْ إِّه تٛػی دس ػشاػش وـٛس پٟٙاٚس ایشاٖ با بش٘أٟای خاف ٚ ٚاحذ اداسٜ ٔیـذ. أا اص فلش لاراسیٝ ٘ؾاْ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

سع ػٙتی رای خٛد ایشاٖ دچاس تحٛالت اػاػی ؿذ ٚ بٝ فّت ٔبادالت ػیاػی ایشاٖ با وـٛس ٞای اسٚپایی ٔىتب خا٘ٝ ٞا ٚ ٔذا

ٞف.ؽ تٛػظ أیهش وبیهش تحهِٛی     3665سا بٝ ٔذاسع ٘ٛیٗ داد٘ذ وٝ ٕٞٝ ٚاسداتی ٚ اسٚپایی بٛد٘ذ. با افتتاح داساِفٖٙٛ دس ػاَ 

 (.5736)ػٕیـ آرس،  بضسي دس ػاختاس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ بٝ ٚرٛد آٔذ
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ی ٕٞٝ وٛدواٖ ٚ ٘ٛرٛا٘اٖ ایشا٘هی تها دٚسٜ ٔتٛػهغٝ سایٍهاٖ اػهت ٚ دِٚهت       بش اػاع لاٖ٘ٛ اػاػی ایشاٖ، آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ بشا

 ٚؽیفٝ داسد أىاٖ تحلیُ سا بشای ٍٕٞاٖ اص عشیك ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ فشاٞٓ ػاصد.
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ٞای اخیش ٔٛسد تٛرٝ فهذٜ صیهادی    ٞا ٚ سٚیىشدٞای ٘ٛیٗ ٔقٕاسی اػت وٝ دس ػاَ ٔقٕاسی ػبض یا ٔقٕاسی پایذاس یىی اص ٌشایؾ

تٝ اص ٔفاٞیٓ تٛػقٝ پایذاس ٔی باؿذ دس پی ػاصٌاسی اص عشاحاٖ ٚ ٔقٕاساٖ ٔقاكش رٟاٖ لشاس ٌشفتٝ اػت. ایٗ ٔقٕاسی وٝ بشخاػ

ٞای ػهبض بٟبهٛد یهافتٗ     ٚ ٕٞاٍٞٙی با ٔحیظ صیؼت یىی اص ٘یاصٞای اػاػی بـش دس رٟاٖ وٙٛ٘ی اػت.ٞذف اص ایزاد ػاختٕاٖ

ٔحهیظ  آ  ٚ ٞٛا ، رٌّٛیشی اص اتالف ا٘شطی ٔلشف ؿذٜ رٟت ػشٔایؾ ٚ ٌشٔایؾ ٚ رٌّٛیشی اص احشات ٔٙفی ػاخت ٚ ػاص بش 

صیؼت اػت. لبُ اص ٞش چیض وٝ یه ػاختٕاٖ ػبض خّك ؿٛد ٔا٘ٙذ ٞش چیض دیٍش بٝ یه خاِك احتیاد داسد . ایٗ ٔٛضٛؿ یقٙهی  
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ایزاد ػاختٕاٖ ػبض بٝ ػالٔت فشدی وٝ دس آٖ ٚ دس ٔحیظ اعشاف آٖ ص٘ذٌی ٔهی وٙهذ وٕهه خٛاٞهذ وهشد ٚ اص اٚ پـهتیبا٘ی       

بافج سضایت ٔٙذی ٚ ػٛدٔٙذی آ٘اٖ خٛاٞذ ؿذ.ایٗ ٔٛضٛؿ ٘یاصٔٙذ واسبشد بها دلهت   خٛاٞذ وشد ٚ اص اٚ پـتیبا٘ی خٛاٞذ وشد ٚ 

اػتشاتظی ٞای تلذیك ؿذٜ دس ٔقٕاسی اػت اػتفادٜ اص عبیقت بادٚاْ ٚ ٔٙبـ ٔٛاد با وفایت ٚ تىیٝ بش خٛسؿیذ بهشای اػهتفادٜ   

یه اتحاد ٚ یىپاسچهٝ ػهاصی ػهاختٕا٘ی ؽشیهف     ٞای ٌشٔایی ٚ ٘یشٚی بشق ٚ سٚؿٙایی سٚصا٘ٝ ٚ دٚباسٜ اػتفادٜ وشدٖ اص ضایقات 

ایٗ اػتشاطیٟا سا تِٛیذ ٔی وٙذ. اِبتٝ بایذ تٛرٝ داؿت وٝ تبذیُ فشًٞٙ بـش بٝ یه پایٝ ٚ تغییش ػاختاس اػاػی سٚح ٚ ػشؿهت  

      ٖ سا  ا٘ؼاٖ بؼتٍی داسد.ٔا بایذ یىی ؿذٖ ٚ بٝ ٞٓ پیٛػتٗ ٚ ٚابؼتٍی بٝ یىذیٍش سا با یهه چیهضی خیّهی ٚػهیـ تهش اص خٛدٔها

دٚباسٜ وـف وٙیٓ. رٟاٖ عبیقت لّٓ سٚیی اػت سٚحا٘ی وٝ ٘ؼبت بٝ ٕٞٝ چیض بشتشی ٔی یابذ.اَٚ ؿخق ٚ بقهذ رأقهٝ ایهٗ    

فمیذٜ بِٛٛصٚف اػت. اٚ فمیذٜ داسد ٔا بایذ ٞش دٚ ٌشٜٚ سا ٔزبٛس ػاصیٓ وٝ ٔٛافك حمایك ص٘ذٌی دس رٟاٖ باؿٙذ.دس غش  بٝ ایٗ 

شح ٔحیغی ٚ عشاحی آٖ دس كٛستی پیـشفت ٔی وٙذ ٚ ٔٛفك خٛاٞذ بٛد وٝ حمیما ٔزٕـ ٚ ٔؼلّٝ افتماد داس٘ذ وٝ ٔضیت دس ع

اِٚیٗ ؿشوتی اػت وٝ دػت بٝ ایٗ واس صدٜ اػت. ایٗ ؿشوت تـىیُ ؿذٜ  arcٌشٜٚ عشاحی آٖ فمظ ٌشٚٞی اص عشاحاٖ باؿٙذ.

ٞای ایهٗ ؿهشوت باؿهٙذ.ایٗ     تٕأی پشٚطٜ اػت اصٔقٕاساٖ ػاص٘ذٌاٖ ٚ ٟٔٙذػیٗ ٚ ػشا٘زاْ فذٜ ای اص عشاحاٖ بایذ پاػخٍٛ دس

ؿشوت دس رشیاٖ عشاحی ٞای خٛد اص سٚؽ ٔـاسوتی اػتفادٜ ٔی وٙذ یقٙی تٕأی افضا دس ٘ؾش دادٖ آصاد ٞؼتٙذ أها تلهٕیٓ   

ٟ٘ایی سا عشاحاٖ خٛاٞٙذ ٌشفت. ایٗ سٚؽ یه سٚؽ لذستٕٙذ دس ػاختٕاٖ ػاصی ٞا بٝ ؿٕاس ٔی سٚد.بؼیاسی اص ػاختٕاٟ٘ا وهٝ  

یٗ ؿشوت دس بیٗ عشاحاٖ بٝ تٛافك ٔی سػذ تٛافك آٟ٘ا بٝ خاعش ٔغّٛبیت آٖ احش اػهت.دس یهه وهاس راِهب دیٍهش دس ایهٗ       دس ا

ؿشوت دفٛت اص تٕأی افشاد كاحب ٘ؾش اػت بشای فّٕی وشدٖ ٚ ارشایی ؿذٖ تٕأی ٘تیزٝ ٞای بذػت آٔهذٜ.رٛا٘ب ٟٕٔهی   

 اص: وٝ ٔتفاٚت با عشاحی ٞای لشدادی ٔـخق ؿذٜ اػت فباستٙذ

 % اص ٘یاصٞا سا بٝ كٛست لشاسدادی بش عشف وٙذ.69% اص ٘یاصٞا باؿذ ٘ٝ ایٙىٝ 84ه عشاحی بایذ تمشیباً دس بشٌیش٘ذٜ 5 

ه سٚ٘ذ عشاحی رشیٙی اػت آؿفتٝ ٚ پش دػت ا٘ذاص. بٙابش ایٗ احتیاد بٝ صٔاٖ عٛال٘ی داسد. عشاحی بٝ تفىش ٌشٚٞهای كهادق ٚ   6

 آصٔایؾ وشدٖ احتیاد داسد.

زاد ػاختٕاٖ ٘یاص ٔٙذ یىپاسچٝ ػاصی ٚ اتحاد اػت. ٕٞاٖ اتحادٞا ٚ یىپاسچٝ ػاصیٟاػت وٝ ٔٙزش بهٝ تغییهش ػهاختاسٞای    ه ای7

سٚحی ا٘ؼاٖ خٛاٞذ ؿذ.اغّب اص ػاختٕاٖ ػبض تقبیش بٝ ػاختٕا٘ی ٔی ؿٛد وٝ احشات ٔٙفهی آٖ بهش سٚی ٔحهیظ اعهشافؾ وهٓ      

   (.5736)ػٕیـ آرس،  باؿذ

ی ػبض بش اػاع اكَٛ روش ؿذٜ باال بٟبٛد یافتٗ آ  ٚ ٞٛا ٚ رٌّٛیشی اص احشات ٔٙفی ػاخت ٚ ػاص بهش  ٞذف اص ایزاد ػاختٕاٟ٘ا

ٔحیظ صیؼت اػت. كشفٝ رٛیی ٚ بٟیٙٝ ػاصی ٔلشف ا٘شطی ٚ وهاسبشد ا٘شطیٟهای پایهذاس دس حهاَ حاضهش ٞیچٍٛ٘هٝ ٘مـهی دس        

بخؾ خلٛكی ٚ خلٛكاً ٔؼىٗ عبمات ٔشفٝ اسلهاْ  فشًٞٙ ػاحتٕا٘ی وـٛس ٘ذاسد. فالٜٚ بش آٖ دس ػاخت ٚ ػاصٞای ٔؼىٛ٘ی 

٘ؼبتاً ٟٕٔی بٝ صیاٖ ػایش ٔٛاسد ضشٚسی ٞضیٙٝ دس ػاختٕاٖ كشف تضییٙات افشاعی ٚ بی اكاِتی ٔی ؿٛد وٝ فٕهذتاً بٙهاْ ابهضاس    

زاسی خلٛكهاً  ػاصی ٔـٟٛس اػت .اٍ٘یضٜ كشف ایٗ ٔباِغ ٘أتقادَ دس صیٛس آسایی احشاصرالَ ٚ ؿىٜٛ ٚ ٟ٘ایتاً سٚ٘ك ٚ ٔٛفمیت ت

دس حشفٝ بؼاص ٚ بفشٚؿی اػت.ایٗ ٔؼلّٝ ٔتأػفا٘ٝ بٝ یه ٔذ دس رأقٝ تبذیُ ؿذٜ اػت وٝ ایٗ ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ اػهت .أها چهاسٜ    

ٔـىُ اوتـاف سٚیىشدٞای ٘ٛیٗ صیبایی ؿٙاختی بشای ایزاد دٌشٌٛ٘ی ٚ تحَٛ دس ارٞاٖ فٕٛٔی ٚ رایٍضیٙی اٍِٛٞهای صیؼهتی   

بٟیٙٝ ػاصی ٔلشف ٚ احتشاْ بٝ ٔحیظ عبیقی ٚ ارتٕافی صیؼت بٝ رای اٍِٛٞای ٔهٙحظ سایهذ   ٔبتٙی بش تقادَ كشفٝ رٛیی ٚ 

وٙٛ٘ی أشی ضشٚسی اػت. الصٔٝ ایٗ أش آٖ اػت وٝ ٔقٕاساٖ بىٛؿٙذ بٝ رای د٘باِٝ سٚی دس ػهّیمٝ فأیا٘هٝ ٚ بهاصاسی پؼهٙذ     

ساٖ ٔی تٛا٘ٙذ بهٝ ٔهشدْ بباٚسا٘ٙهذ وهٝ عشحٟهای      رٚق ٚ ػّیمٝ فٕٛٔی سا دس رٟات ػاص٘ذٜ ٚ ٔفیذ ارتٕافی ٞذایت وٙٙذ. ٔقٕا

الّیٕی ٚ صیؼت ٔحیغی وٕتش اص تضییٙات سایذ وٙٛ٘ی صیبا ٘یؼت.اص عشیهك ٔقٕهاسی ٔهی تهٛاٖ رأقهٝ سا اص ٔغّٛبیهت ٚ اسصؽ       

دیهذٌاٜ  فشاٚاٖ التلادی ٚصیؼت ٔحیغی ا٘شطیٟایی وٝ بٝ ٘أٟای بی صیاٖ ٚ آساْ ٚ ... ٔـٟٛس ؿذٜ ٔغّـ وهشد. ا٘شطیٟهایی وهٝ اص    

ٞٙشٔٙذاٖ ٚ ٔقٕاساٖ ٔی تٛا٘ذ بٝ رای ٞش چیض دیٍش صیبا ٘أیذ.آیٙذٜ رٟاٖ دس صیبایی ٞای صیبا ٟ٘فتٝ اػت. بیاییذ صیبایی ٟ٘فتٝ 
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دس ا٘شطیٟای پان ٚ حیاتبخؾ سا وـف وٙیٓ. ایٗ ٘ٛؿ عشاحی اص اكِٛی خاف تبقیت ٔیىٙهذ وهٝ سفایهت آٟ٘ها ضهشٚسی اػهت:       

 (.5733)ِغف فغا، ا لابّیت باصٌـت بٝ چشخٝ ص٘ذٌی، عشاحی بشای ا٘ؼأٖذیشیت ٔٙابـ ا٘شطی، عشاحی ب

 

 معیارَای طراحی معماری سبس فضای آمًزشی 2-4

یابی ٔذاسع با دس٘ؾشٌشفتٗ فٛأّی چٖٛ دػتشػی آػاٖ بهشای ػهٛاسٜ ٚ پیهادٜ، تهأٔیٗ أٙیهت بهشای وٛدوهاٖ،         تٛرٝ بٝ ٔىاٖ

ٞای ٔحیغی چٖٛ آِٛدٌی ٞهٛا،   شی ٚ لابّیت تٛػقٝ، تٛرٝ بٝ الّیٓ ٚ ویفیتٍ٘ فقاِیتٟای ٔذسػٝ، آیٙذٜ ٕٞزٛاسی ٚ ػاصٌاسی

ػش ٚ كذا، التلادی بٛدٖ ٚ غیشٜ ٚ بشخٛسد ػیؼتٕاتیه با سٚؽ دسػت بشای اسصیابی ٚ اِٚٛیت بٙذی ٞا اص رّٕٝ فٛأُ ٟٔٓ دس 

 (.5733)ِغف فغا، ٔىا٘یابی ٔذاسع ٔحؼٛ  ٔیٍشدد

 

 راکس آمًزشی  معیارَا ي اصًل معماری  سبس م 2-5

دسن ٔا اص عشیك بشداؿت ٔحیظ پایذاستش اػت، بشلشاسی استباط بیٗ ٔشدْ ٚ ػاختٕاٖ تٛػظ اٍِٛٞای عشاحی ٕٞؼاص بها ٔحهیظ   

 :فضای آٔٛصؿی ٔغّٛ  ٚ پایذاس ٚیظٌیٟایی سا ٔقشفی ٔیىٙذ وٝ بٝ ایٗ كٛست ٔقشفی ٔیٍشدد.أىا٘پزیش اػت

 . باؿذ، خٛ  بٝ ٘ؾش بیایذ ٚ بادٚاْ باؿذواسبشدی: یقٙی وتابخا٘ٝ فضای ٔٙاػب داؿتٝ 

 .تغبیك پزیشی: فضای لابُ تغییش، اػتفادٜ اص چیضی وٝ بٝ ػادٌی لابُ تغییش باؿذ

 .دػتشع پزیشی: فضای ارتٕافی، فضایی اػت وٝ ٔشدْ سا بٝ اػتفادٞی آػاٖ ٚ تشٚیذ تفىش فذْ ٚابؼتٍی دفٛت وٙذ

 . ٔختُ ، بشای سػا٘ٝ ٞای ٔختُتٙٛؿ: وتابخاٟ٘ای با فضای پظٚٞـی ٚ یادٌیشی 

 .تأحیشٌزاسی: فضا، داسای ػاصٔا٘ذٞی خٛبی باؿذ تا بتٛا٘ذ سابغٝ بیٗ خذٔات ٚ ٔشارقاٖ سا افضایؾ دٞذ

 .تقاِی بخـی:فضایی اِٟأبخؾ،با ویفیت فاِی وٝ ٔشدٔشا بٝ آٔٛختٗ تحشیه ٚتـٛیك وٙذ

 ٜ وٙٙذٌأٖٙاػب بٛدٖ اص ِحاػ ٔحیغی: داسای ؿشایظ ٔٙاػب بشای اػتفاد

 .أٙیت ٚ ایٕٙی: بشای ٔشارقاٖ، ٔزٕٛفٝ ٞا، تزٟیضات، اعالفات ٚ ػاختٕاٖ

 .واسآٔذی: التلادی اص ِحاػ فضا، ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی ٚ ٞضیٙٝ ٞای راسی

 .ٔٙاػب بٛدٖ بشای فٙاٚسی اعالفات: با ایزاد فضای ا٘قغاف پزیش، بشای واسبشاٖ ٚ واسوٙاٖ

)ِغهف فغها،    بٝ عٛسی وٝ رٞٗ ٔشارقاٖ ٚ سٚح ٔٛػؼٝ ٔهادس دا٘ـهٍاٜ سا تؼهخیش وٙهذ    رزابیت ٚ صیبایی: بشرؼتٝ وشدٖ فضا، 

5733.) 

 

 اصًل معماری سبس 2-5-1

 اصل حفاظت از اورشی

ٞش ػاختٕاٖ بایذ بٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ٚ ػاختٝ ؿٛد وٝ ٘یاص آٖ بٝ ػٛخت فؼیّی بٝ حذالُ ٕٔىٗ بشػذ .ضشٚست پزیشفتٗ ایهٗ  

ؿه ٚ تشدیذی با تٛرٝ بٝ ٘حٜٛ ػاخت ٚ ػاصٞا غیش لابُ ا٘ىاس ٔی باؿهذ ٚ ؿهایذ تٟٙها بهٝ      اكُ دس فلشٞای ٌزؿتٝ بذٖٚ ٞیچ

ػبب تٙٛؿ بؼیاس صیاد ٔلاِ  ٚ فٙاٚسی ٞای رذیذ دس دٚساٖ ٔقاكش چٙیٗ اكّی دس ػاختٕاٖ ٞا بٝ دػت فشأٛؿی ػپشدٜ ؿذٜ 

آٟ٘ا، ػاختٕاٖ ٞا، ٔحهیظ سا بها تٛرهٝ بهٝ ٘یهاص ٞهای        اػت ٚ ایٗ باس با اػتفادٜ اص ٔلاِ  ٌٛ٘اٌٖٛ ٚیا با تشویب ٞای ٔختّفی اص

 (.5735)ؿبا٘ی، واسبشاٖ تغییش ٔیذٞٙذ

 اكُ واس با الّیٓ

ػاختٕاٖ ٞا بایذ بٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ؿٛ٘ذ وٝ لادس بٝ اػتفادٜ اص الّیٓ ٚ ٔٙهابـ ا٘هشطی ٔحّهی باؿهٙذ . ؿهىُ ٚ ٘حهٜٛ اػهتمشاس        

ا٘ٙذ بٝ ٌههٛ٘ههٝ ای باؿذ وٝ ٔٛرب استما ػغ  آػایؾ دسٖٚ ػهاختٕاٖ  ػاختٕاٖ ٚ ٔحُ لشاس ٌیشی فضاٞای داخّی آٖ ٔی تٛ

ٌشدد ٚ دس فیٗ حاَ اص عشیك فایك بٙذی كحی  ػاصٜ ، ٔٛربات واٞؾ ٔلشف ػٛخت فؼیّی پذیذ آیذ. ایٗ دٚ فشایٙذ ٔهزوٛس  
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ؼهیّی ، چهٛ  ٔٙبهـ    ٘اٌضیش داسای ٞٓ پٛؿا٘ی ٚ ٘ماط ٔـتشن فشاٚاٖ ٔی باؿٙذ . پیؾ اص ٌؼتشؽ ٕٞٝ را٘بٝ ٔلشف ػٛخت ف

دسكذ اص ا٘شطی أشٚص سا ٘یض تأٔیٗ ٔی وٙذ. ٍٞٙأی وهٝ چهٛ  وٕیها  ٚ     59اكّی ا٘شطی بٝ حؼا  ٔی آٔذ وٝ ٞٙٛص ٞٓ حذٚد 

٘ایا  ؿذ بشای بؼیاسی اص ٔشدْ أشی عبیقی بٛد وٝ دس ساػتای واٞؾ ٘یاص بٝ چهٛ  ، بهشای تِٛیهذ ٌشٔها اص ٌشٔهای خٛسؿهیذ       

 (.5735)ؿبا٘ی، وٕه بٍیش٘ذ

 اصل کاَش استفادٌ از مىابع جذیذ

ٞش ػاختٕاٖ بایذ بٝ ٌٛ٘ٝ ای عشاحی ؿٛد وٝ اػتفادٜ اص ٔٙابـ رذیذ سا بٝ حذالُ بشػا٘ذ ٚ دس پایاٖ فٕش ٔفیهذ خهٛد ، ٔٙبقهی    

بشای ایزاد ػاصٜ ٞای دیٍش بٛرٛد بیاٚسد . ٌش چٝ رٟت ٌیشی ایٗ اكُ ، ٕٞچٖٛ ػایش اكَٛ اؿاسٜ ؿذٜ بٝ ػٛی ػهاختٕاٟ٘ای  

یذ اػت ، ِٚی بایذ یادآٚس ؿذ وٝ اغّب ٔٙابـ ٔٛرٛد دس رٟاٖ دس ٔحیظ ٔلٙٛؿ فقّی بىاسٌشفتٝ ؿذٜ ا٘هذ ٚ تهشٔیٓ ٚ استمهاء    رذ

ٚضقیت ػاختٕاٟ٘ای فقّی بشای واٞؾ احشات صیؼت ٔحیغی ، أشی اػت وٝ اص إٞیتی بشابش با خّك ػاصٜ ٞای رذیذ بشخٛسداس 

لشاس داد وٝ تقذاد ٔٙابـ وافی بشای خّك ٔحیظ ٞای ٔلٙٛؿ دس رٟاٖ ٚرهٛد ٘ذاس٘هذ وهٝ    اػت . ایٗ ٘ىتٝ سا ٘یض بایذ ٔٛسد تٛرٝ 

بتٛاٖ بشای باصػاصی ٞش ٘ؼُ اص ػاختٕاٖ ٞا، ٔمذاسی رذیذ اص آٟ٘ا سا ٔٛسد اػتفادٜ لهشاس داد . ایهٗ اػهتفادٜ ٔزهذد ٔیتٛا٘هذ دس      

د، باصیافت ػاختٕاٖ ٞا ٚ فٙاكهش دسٖٚ آٟ٘ها بخـهی اص    ٔؼیش اػتفادٜ اص ٔلاِ  باصیافت ؿذٜ یا فضاٞای باصیافت ؿذٜ ؿىُ بٍیش

 (.5735)ؿبا٘ی، تاسیخ ٔقٕاسی اػت

 اصل احترام بٍ کاربران

ٔقٕاسی ػبض بٝ تٕأی افشادی وٝ اص ػاختٕاٖ اػتفادٜ ٔی وٙٙذ احتشاْ ٔی ٌزاسد. بٝ ٘ؾش ٔی سػذ وٝ ایٗ اكُ استبهاط ا٘هذوی   

یب الیٝ اصٖ داؿتٝ باؿذ . أا فشایٙذ ػبض اص ٔقٕاسی وٝ ؿأُ احتشاْ بشای تٕأی با آِٛدٌی ٘اؿی اص تغییشات الّیٓ رٟا٘ی ٚ تخش

ٕ٘ایذ. تٕاْ ػاختٕاٖ ٞا تٛػظ ا٘ؼهاٖ   ٔٙابـ ٔـتشن دس ػاخت یه ػاختٕاٖ وأُ ٞؼتٙذ ا٘ؼاٖ سا اص ایٗ ٔزٕٛفٝ خاسد ٕ٘ی

ؿٛد، دس حاِی وٝ دس بشخهی دیٍهش تهالؽ    ٞا ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ أا دس بقضی اص ػاصٜ ٞا حمیمت حضٛس ا٘ؼاٖ ٔحتشْ ؿٕشدٜ ٔی 

  (.5735)ؿبا٘ی، بشای سد ابقاد ا٘ؼا٘ی دس فشایٙذ ػاخت ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد

 اصل احترام بٍ سایت

ٞش ػاختٕاٖ بایذ صٔیٗ سا بٝ ٌٛ٘ٝ ای آساْ ٚ ػبه ِٕغ وٙذ. ٔقٕاس اػتشاِیایی ٌّٗ ٔٛسوات ایٗ رّٕٝ فزیب سا بیاٖ ٔی وٙهذ  

ٝ ٌٛ٘ٝ ای آساْ ٚ ػبه ِٕغ وٙذ. ایٗ ٌفتٝ یه ٚیظٌی اص تقأُ ٔیاٖ ػاختٕاٖ ٚ ػهایت آٖ سا دس  وٝ: ػاختٕاٖ بایذ صٔیٗ سا ب

خٛد داسد وٝ بشای فشایٙذ ػبض أشی ضشٚسی اػت ٚ اِبتٝ داسای ٚیظٌی ٞای ٌؼتشدٜ تشی ٘یض ٔی باؿذ. ػاختٕا٘ی وٝ ا٘هشطی سا  

ٚ واسبشاٖ خٛیؾ بیٍا٘ٝ اػت دس ٘تیزٝ ٞشٌض صٔهیٗ سا بهٝ   حشیلا٘ٝ ٔلشف ٔی وٙذ آِٛدٌی تِٛیذ ٔی وٙذ ٚ با ٔلشف وٙٙذٌاٖ 

وٙذ .تفؼیشی كشی  تش اص ایٗ ٌفتٝ چٙیٗ اػت وٝ ٘هٕی تٛاٖ ٞش ػهاختٕاٖ سا اص دسٖٚ ػهایت    ٌٛ٘ٝ ای آساْ ٚ ػبه ِٕغ ٕ٘ی

 (.5735)ؿبا٘ی، ػاختٝ ؿذٜ دس آٖ خاسد ٕ٘ٛد ٚ ؿشایظ لبُ اص ایزاد ػاختٕاٖ سا دٚباسٜ دس ػایت احیا وشد

 صل کل گراییا

تٕأی اكَٛ ػبض، ٘یاصٔٙذ ٔـاسوت دس سٚ٘ذی وُ ٌشا بشای ػاخت ٔحیظ ٔلٙٛؿ ٞؼتٙذ. یافتٗ ػاختٕاٖ ٞایی وٝ تٕاْ اكَٛ 

ٔقٕاسی ػبض سا خٛد داؿتٝ باؿٙذ واس ػادٜ ای ٘یؼت. چشا وٝ ٔقٕاسی ػبض ٞٙٛص بغٛس وأُ ؿٙاختٝ ٘ـذٜ اػت. یه ٔقٕهاسی  

فشد لغقٝ خٛد سا ؿأُ ؿٛد ٚ بایذ ؿأُ یه ؿهىُ پایهذاس اص ٔحهیظ ؿهٟشی باؿهذ. ؿهٟش،       ػبض بایذ بیؾ اص یه ػاختٕاٖ ٔٙ

 (.5735)ؿبا٘ی،  ٔٛرٛدی فشاتش اص ٔزٕٛفٝ ػاختٕاٖ ٞاػت

 

 مسایای ساختمان سبس 2-6

 ٜاػتفادٜ اص ا٘شطی ٞای عبیقی دس ٔلشف سٚصٔش 

 حبات ٚضقیت ٔحیظ داخّی 

  ٘یاص بشای آبیاسی فضای ػبضاػتفادٜ اص ضایقات ٚ پؼا  دس تِٛیذ آ  ٔٛسد 



 ٚ ٔذیشیت ؿٟشیرغشافیا، فٕشاٖ ٔغاِقات 

 7 -5، كفحات 5739 پاییض، 7، ؿٕاسٜ 6دٚسٜ 
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 بٝ واسٌیشی ؿیٜٛ ٞای ٔٙاػب بشای واٞؾ ا٘شطی ٞذس تّف ؿذٜ ٚ یا وٙتشَ آٖ ٚ بٟیٙٝ ػاصی ٔلشف ا٘شطی 

 ٝتٛرٝ بٝ خٛاف الّیٕی ٔٙغم 

 ا٘ذاصد اػتفادٜ اص ٔلاِ  لابُ باصیافت غیش ؿیٕیایی ٚ ٔلاِحی وٝ ػالٔت ا٘ؼاٖ سا بٝ خغش ٕ٘ی. 

  ٝعبیقتعشاحی با ٔلاِ  ٘ضدیه ب 

 ٜاػتفادٜ اص ٌیاٞاٖ عبیقی بٝ فٙٛاٖ اِٟاْ دٞٙذٜ عشاحی ص٘ذ 

 ارتٙا  اص كذٔٝ سػا٘ذٖ بٝ ٚضقیت اساضی بٝ ٔٙؾٛس ػٛد بیـتش 

 )سػیذٖ بٝ بیـتشیٗ ویفیت ص٘ذٌی دس ػایٝ اتىا بٝ )ٔحیظ صیؼت 

 ٗ٘حٜٛ اػتفادٜ اص صٔی 

 ٝ(5736)ؿاعشیاٖ،  تٛرٝ بٝ ؿخلیت اوِٛٛطی ٔٙغم 

 

 وتیجٍ گیری : -3

ػاختٕاٖ ٞای ػبض سا ػاختٕاٟ٘ایی ٔیـٙاػیٓ وٝ احشات ٔٙفی وٕی بش ٔحیظ اعشاف خٛد بٍزاسد. بایذ أهشٚصٜ ٔقٕهاساٖ تهالؽ    

وٙٙذ بش خالف فشف وٝ بٝ د٘باَ ػّیمٝ فأیا٘ٝ ٚ باصاسی ٔیشٚ٘ذ بایذ تالؽ ٕ٘ایٙهذ وهٝ اص رٚق ٚ ػهّیمٝ فٕهْٛ ٔهشدْ اػهتفادٜ       

ایٙىٝ ٔقٕاسی ػبض سا بٝ ٔا٘ٙذ تضئیٙات وٙٛ٘ی أشٚصی لبَٛ داؿتٝ باؿٙذ الصٔهٝ ایهٗ وهاس ٚ    ٕ٘ایٙذ بٝ ٘ٛفی وٝ ٔقٕاساٖ تٛا٘ایی 

باؿذ ٕٞاٖ عٛس وٝ ٔقٕاساٖ ٔختّف اسٚپایی  لبَٛ فْٕٛ ٔشدْ اػتفادٜ اص رٚق ٚ ػّیمٝ ٔقٕاس دس عشاحی ػاختٕاٖ ٞای ػبض ٔی

 اس٘ذ.ٚ اٍّ٘یؼی ٚ آٔشیىای بش فشاٌیشی ٔقٕاسی بٛٔی ٚ ػبض تاویذ صیادی د
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