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بررسی ارتباط بیه فرَىگ ي معماری بًمی ي تاثیر ان در ارتقا 

 کیفیت طراحی

 
 حسام الذیه ستًدٌ *غالمعلی کریمی

 زوتطای هقوبضی،اؾتبز یبض زاًكگبُ اظاز اؾالهی ٍاحس لكن

 زاًكزَی وبضقٌبؾی اضقس هقوبضی زاًكگبُ اظاز اؾالهی ٍاحس ثیي الولل لكن                       

 

 

 

 :چکیذٌ 
 ؾطظهیي، اللین، عجمبتی، هطظّبی فجَض ًبپصیط فَانل، ًػازی، لَهی، زض گصقتِ توبیعّبی لجیلِ ای،

ّبی  ّب هَرت پیسایف تفبٍت ایي ٍیػگی گصاقت ٍ تبحیط ذَز ضا ضٍی فضبی هقوبضی ثط ربی  هی ّب، ییيآ

قس. ٍلی  ًتگبّب هیییٌی ٍحتی ؾىَآ اثٌیِ ًیبیكی، فضبّبی ظیؿتی ٍ قىلی هتوبیعی زض الگَّبی ظًسگی،

فطٌّگ ربهقِ قسُ ٍزیگط  ّبی زض ثیي ثطذی رلَُ ّبی ظًسگی ٍ تحَالت لطى حبضط هَرت پیسایف تفبٍت

ی ضؾثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ اؾتسالل هٌغمی ٍ ثط  همبلِایي زض وٌس. هقوبضی فطنت تغبثك ثب فطٌّگ ضا پیسا ًوی

ثب ٍپطزاذتِ ثَهی ثِ ضاثغِ فطٌّگ ثب هقوبضی  یكیياؾٌبز پ ،همبالت هَرَز ،هغبلقبت اًزبم قسُ اظ هیبى وتت

ایزبز ًؾوی هٌغمی تقطیفی اظ هفَْم فطٌّگ ثب اؾتٌبز ثِ گفتِ ّبی هحممبى ٍ اًسیكوٌساى حَظُ ّبی هرتلف 

تجییي گطزیسُ اؾت. پؽ اظ آى ثِ اضائِ تقطیفی اظ هقوبضی ثَهی پطزاذتِ ٍ زض ًتیزِ ثب اؾتفبزُ اظ ٍیػگی ّبی 

ضاثغِ فطٌّگ ٍ هقوبضی ثَهی اقبضُ ثِ ثب تَرِ ثِ تقطیف هقوبضی ثَهی، ٍقسُ اظ هفَْم فطٌّگ هْن اؾترطاد 

ُ ّبی هٌحهط ثِ فطزی زض قیَ. فطٌّگ ّوَاضُ ثِ فٌَاى فبهل رْت زٌّسُ، هَرت پیسایف ُ اؾتوطز

 هقوبضی اظ رولِ هقوبضی ثَهی ثَزُ اؾت.

 
 فطٌّگ، هقوبضی، هقوبضی ثَهیياژگان کلیذی: *
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 مقذمٍ-1
 ( 1۵۷۳گطٍتط، (هقوبضی ٍؾیلِ ؾٌزف فطٌّگ یه هلت ثَزُ ٍّؿت. گفتِ هَتیؿَؼ ثط اؾبؼ

فطٌّگ ّط هلت پبؾرگَی چگًَگی قىل گیطی فضبّبؾت.حؾَض فطٌّگ زض فضبّبی هقوبضی اظ ضاّْبی 

حزوی  گًَبگَى نَضت هیگیطز ثطای ًوًَِ هیتَاى اظ حضَض هقوبضی زض لبلت فٌبنط ،ًمف ّب،تعییٌبت،تطویجبت

اقبضُ ًوَز. هقوبضی ٍؽیفِ فیٌیت ثركیسى یه اًسیكِ شٌّی ضا اظ عطیك فطم ؽبّطی ذَز زاضز وِ ًوَزی 

اؾت ثطای ؾٌزف فطٌّگ. ًمف فطٌّگ زض قىل گیطی توبم فضبّبی هقوبضی یىؿبى ًجَزُ، ثلىِ زض ؾبظهبى 

الیَض  هقوبضی ثَهی آى گًَِ یبثی فضبّبی فطٌّگی، آییٌی ٍ فوَهی ثیكتط ثَزُ اؾت. ثطاؾبؼ تقطیف پبٍل 

هقوبضی اؾت وِ اظ زضٍى رَاهـ ضقس هی وٌس ٍ عی ظهبى، ذَز ضا ثبقطایظ ارتوبفی، اللیوی ٍ في اٍضی 

ؾبظگبض هی ؾبظز ٍ تىبهل هی یبثس ٍ ثب اضظـ ّب، التهبز ٍ قیَُ ّبی ظًسگی فطٌّگ ّبیی وِ هَلس آى ّب اؾت 

هطزم ٍ هقوبضی تَؾظ هطزم ٍ ًِ ثطای هطزم اؾت. )ًَض  ؾبظگبض هی ثبقس. ٍ یب ثِ عَض ذالنِ هقوبضی

( ثسٍى قه پبؾد ّبی هقوبضی ثَهی وِ ًَفی هقوبضی پبیساض هحؿَة هی قَز ثطای ثطآٍضزى 1388هحوسی،

ًیبظّبی ؾبوٌبى ذَز زض ؾبیط فطٌّگ ّب قىل هی گیطز. ثیبى هقوبضی زض رَاهـ ٍ فطٌّگ ّبی هرتلف 

( ّسف اظ 1391تلف هی تَاًس قىل هٌحهط ثِ ذَز ثگیطز. )نیبزی، هساحیهتفبٍت ثَزُ ٍ زض فطٌّگ ّبی هر

اًزبم ایي پػٍّف اضائِ تقطیفی اؾت وِ ثِ ٍاؾغِ آى ثتَاى ثِ یه هقوبضی زؾت یبفت وِ ضوي ّوبٌّگی ثب 

ٍیػگی ّبی فطٌّگی فهط ذَز ،زض ثطاٍضزى ًیبظّبی ثَهی اؾتفبزُ وٌٌسگبى گبهی ثِ رلَ ثطزاضز. زض ایي ضاؾتب 

 ؾؤ ال شیل هغطح هی گطزز: 

 ضاثغِ فطٌّگ ٍ هقوبضی ثَهی چیؿت؟  -

 

 فرَىگ-2
ًوبیس هفبّین ثیٌی ذَز، ثطای فطٌّگ تقطیفی اضایِ هیاظ آى ربیی وِ ّط ربهقِ ٍ تفىطی ثط پبیِ رْبى

رف تٌْب تَاى ثطای فطٌّگ ثیبى وطز. وِ زض رْت احتطاظ اظ اعبلِ والم زض ایي ثٍ هقبًی ٍؾیـ ٍ هتٌَفی ضا هی

 قَز.ثِ ثطذی تقبضیف اؾبؾی هطتجظ ثب فطٌّگ اظ زیسگبُ اًسیكوٌساى اقبضُ هی

اى فبضؾى ٍ هطوت اظ زٍ  ٍاغُ” فطٌّگ“وٌس:فلی اوجط زّرسا هقٌبی لغَی فطٌّگ ضا چٌیي تقطیف هی

رلَ، ثبال،  ثِ هقٌبى قىَُ ٍ فؾوت ٍ اگط ثِ فٌَاى پیكًَس ثِ وبض ضٍز ثِ هقٌبى” فط“اؾت. ” ٌّگ“ٍ ” فط“رعٍ 

اظ ضیكۀ اٍؾتبیى ؾٌگ ثِ هقٌبى وكیسى، ؾٌگیٌى ٍ ٍلبض اؾت. ٍاغُ هطوت ” ٌّگ“پیف ٍ ثیطٍى اؾت. 

ًَیؽ،  فطٌّگ فویسثِ هقٌبى ثیطٍى وكیسى، ثبال وكیسى ٍ ثطوكیسى اؾت. ّوچٌیي حؿي ” فطٌّگ“

ض فلوی ٍ ازثی یه لَم یب هلت ٍتطثیت آحب ًگبض ًبهساض ایطاًی  فطٌّگ ضافلن؛ زاًف تقلین ٍ ضٍظًبهِ ًَیؿٌسُ

ثِ هقٌی   Cultureزاًس.ٍاغُ التیٌی ّبی هحلی یه لَم یب ؾطظهیي هی ّب، ٍ تطاًِ ٍهزوَؿ فمبیس، افؿبًِ

پطؾتف ، زض انل ثِ هقٌی ثعضگصاقت ٍ تزلیل ٍ حطهت اؾت. چٌسی ثقس ایي ولوِ ثطای تكطیح فطآیٌس وكت 

ضٍح ٍ ضفتبض هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت. ؾطاًزبم زض ؾسُ ًَظزّن ثِ وبض ضفت ٍ ؾپؽ ثِ هقٌبی پطٍضـ ٍ تْصیت 

  ثطای تَنیف ضٍقٌفىطی ٍ رٌجِ ّبی ظیجبیی قٌبذتی توسى ثِ وبض ضفت. Cultureٍاغُ 

اضائِ گطزیسُ اؾت فطٌّگ فجبضت « فطٌّگ اٍلیِ»زض وتبة  1871ثط اؾبؼ ًؾطیِ )تبیلَض(وِ زض ؾبل  

ّب، افىبض ٍ فمبیس، اذاللیبت، همطضات ٍ لَاًیي، آزاة ٍ ضؾَم ٍ ؾبیط ّب، ٌّطاؾت اظ: هزوَفِ فلَم، زاًف

زض تقطیف  (75:1381اقَضی،.(وٌس. ّب ٍ فبزاتی اؾت وِ اًؿبى ثِ فٌَاى یه فضَ اظ ربهقِ وؿت هیآهَذتِ

ّبی زض ّن تَاى ثِ ایي ًىبت پی ثطز وِ هٌؾَض اظفطٌّگ ،یه هزوَفۀ پیچیسُ، یه ؾلؿلِ فقبلیتتیلَض هی
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زغبم قسُ اؾت. ضؾَم هصّجی، اذاللیبت، ٌّط، آقپعی، ذیبعی ٍ ضفتبضّبی ارتوبفی ّوِ یه هزوَفِ ضا ا

 وٌٌس. زیگط آى وِ فطٌّگ اوتؿبثی اؾت، ٍ ؾپؽ فطٌّگ یه پسیسُ گطٍّی اؾت.وبهل هی

 ّبی ظًسگی، ّبی فىطی، فٌَى فلوی، ضاُ ٍ ضٍـّیلط ًیع چٌیي فطٌّگ ضا تقطیف هیىٌس: ثبٍضّب، ًؾبم

قَز. ثٌب ثِ ایي  ثركس، فطٌّگ ًبهیسُ هی ّبی وطزاض وِ ربهقِ ثساى ؾبظهبى هی ّب، ٍ توبهی قیَُ ّب، ؾٌت ضؾن

گیطز ٍ یب اظ یه  ؾت وِ زض ربهقِ اظ ضٍاثظ هیبى افطاز قىل هی فطٌّگ قبهل توبهی وطز ٍ وبضّبیی"تقطیف، 

ؾطقت   گیطز وِ ظازُ ا زض ثط ًویّبی ذبنّی اظ ضفتبض ض قَز، ٍلی نَضت گطٍُ ارتوبفی آهَذتِ هی

قٌبؾبى زاذلی هقتمس اؾت وِ فطٌّگ چیعی رع  زاضیَـ آقَضی یىی اظ ربهقِ.  (1381اقَضی،."(اًس اضحی

فطٌّگ، اظ ضاُ تزطثِ ٍ آهَظـ هؿتمین ٍ  "گَیس: ّبی ثكطی زض عَل ظهبى ًیؿت. اٍ هی ّوبى فكطزُ تزطثِ

زّس ٍ اٍ زض آى، َّیت  ضؾبًس ٍ اٍ ضا زض رْبى ٍیػُ ذَیف لطاض هی ضا ثِ فطز ثكطی، ثبظ هی« رْبًی»غیطهؿتمین 

 (1381)اقَضی"یبثس ثكطی ذَیف ضا هی

انغالح فطٌّگ زاضاى هقبًى ٍ هفبّین هتٌَؿ اؾت ٍ زض ؾیط تبضیرى ذَز، هقبًى هرتلفى ضا ثِ        

حبض فلوى ٍ ازثى یه هلّت، ذَز گطفتِ اؾت اظ رولِ: ازة، تطثیت، زاًف، هقطفت، هزوَفۀ آزاة ٍ ضؾَم ٍ آ

هٌسى، ٌّط، حىوت، قبخ زضذتى وِ ظیط ظهیي ذَاثبًٌس ٍ ثط  وتبة لغت، ًیىَیى، پطٍضـ ثعضگى، فضیلت، قىَُ

 (1384آى ذبن ضیعًس، ٍ ًیع تقلین ٍ تطثیت، آهَظـ ٍ پطٍضـ، هىتت ٍ ایسئَلَغى.)نبحجی ،

ًَؿ ذبنی هقطفت وِ "وٌس:  تقطیف هیقٌبؾبى ثیي فطٌّگی، فطٌّگ ضا چٌیي  یىی اظ ضٍاى ثلًَت   

زاض ؾبظًس. یقٌی ضفتبض ضا پصیطفتٌی ٍ تفؿیطپصیط  ثٌسًس تب ضفتبضقبى ضا هقٌی افضبء یه ربهقِ آى ضا ثِ وبض هی

 (1381)هقیٌی،"گطزاًٌس

 

 ( 1994مشخصٍ َای فرَىگ )تریاوذیس،
 * فطٌّگ زض تقبهل ؾبظـ  پصیط پسیساض هی قَز.  

 هكتطن اؾت. * فطٌّگ زاضای ارعای 

 * فطٌّگ زض عَل زٍضُ ّبی ظهبًی ًؿل ّبی هرتلف هٌتمل هی قَز. 

ّب ّؿتٌس، فطٌّگ ؾبذتبض ظًسگی اؾت ٍ تفىط قبذم ظًسگی اؾت فطٌّگ، رَّط فطٌّگ، اضظـ

ّبی هرتلف، آییٌی هتقلك ثِ فوَم هطزم ربهقِ اؾت ٍ تقلك ثِ گطٍُ ذبنی ًساضز لیىي ایي فقبلیت زض گطٍُ

. فطٌّگ ّوَاضُ زض حبل تغییط اؾت. یىی اظ فَاهل ایي تغییط، ضاثغِ ثیي فطٌّگْب اؾت وِ ّسف هتفبٍت اؾت

پصیطز. ضٍظثطٍظ ثب توبؼ آى تىبهل ٍ تقبزل فطٌّگی اؾت. ایي ًَؿ اًتمبل فطٌّگی اظ عطیك توبؼ نَضت هی

تب ظهبًی وِ گطٍُ ّبی  قَز ٍلی اذتالفبت فطٌّگیّب ووتط هیّبی فطٌّگی ٍ تقساز فطٌّگّب، تفبٍتفطٌّگ

ّبی آگبّبًِ فطٌّگ هتوطوع هكرم هطزم ٍرَز زاضًس ثبلی ذَاٌّس هبًس. ًَؿ زیگط تغییطات فطٌّگ ضٍی رٌجِ

پصیطز ٍ ؾپؽ ثب تأحیط ضٍی فٌبنط فوَهی ٍ اؾت ٍ اظ عطیك فٌبنط اثسافی یب اذتطافی فطٌّگ نَضت هی

ٍ تحَل فطٌّگ، یه فقبلیت فطٌّگی، فقبلیتی وبهالً  پصیطیاذتهبنی، فویك ٍ اؾبؾی هی قَز. ثسلیل تغییط

فطٌّگ پصیطی اظ زٍ هؿیط قَز. ثٌب ثِ ؾري وبًت )پَیب ٍ هتغییط اؾت ٍ فقبلیتی اؾت وِ ثِ پیكطفت هٌزط هی

ّب، اظ عطیك تقلین ٍ تطثیت ٍ اظ عطیك هكبّسُ ٍ قَز( ٍ عطیمِ اًتمبل فطٌّگ زض ًؿلفلن ٍ ٌّط هوىي هی

 هقبیٌِ اؾت. 

ضاثغِ فطٌّگ ٍ آهَظـ زاضای زٍ ٍرِ اؾت. ٍرِ اٍل حبلتی اؾت وِ فطٌّگ ثِ ًْبیت ضؾیسُ، ٍ ثِ 

ّبی ای فطایٌس تَؾقِ اؾت ٍ شّيقَز. ٍرِ زٍم حبلتی اؾت وِ فطٌّگ زض هطحلِتط هٌتمل هیّبی رَاىشّي

هَظـ فطٌّگ فجبضت اؾت اظ قًَس تب ّن آى ضا ثپصیطًس ٍ ّن انالحف وٌٌس. ثٌبثطایي ّسف آتط تطثیت هیرَاى
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اًتمبل هیطاث فطٌّگی، اضظـ ؾٌزی آى ٍ تَؾقِ ٍ پیكطفت هیطاث فطٌّگی: آهَظـ ٍ یب تقلین فطایٌسی اؾت 

وِ عی آى ارتوبؿ هی وَقس فطٌّگف ضا ثِ فوَم هٌتمل ؾبظز ٍ یه ضًٍس اضتجبعی فطضِ گطا ٍ یه عطفِ هی 

ٍ تغییط ضفتبض ثكط اؾت وِ ضًٍس اضتجبعی فطضِ گطا ٍ  ثبقس. تطٍیذ، قبهل آگبُ وطزى هطزم ٍ آهَظـ هطزم

 تمبضبگطا هی ثبقس.

ثمبی فطٌّگ ثِ اضتجبعبت ٍاثؿتِ اؾت ٍ اضتجبعبت هؿیط فقبلیت فطٌّگی اؾت، اضتجبعبت هحهَل  

فطٌّگ ٍ فطٌّگ هكرم وٌٌسُ ؾبذتبض اضتجبط اؾت. تَؾقِ فطٌّگی قبهل فطاگیطی، ثحج فول ٍ اضظیبثی، 

 اظ نَضت ثٌسی تفؿیط ٍ وبضثطز ایسُ ّبؾت.  فطآیٌسی هؿتوط

 

 معماری بًمی -3
هقوبضی ثَهی یقٌی هزوَفِ ٍاحسّبی هقوبضی قْطی وِ زض ؾطظهیي هقیٌی گطز ّن آهسُ اًس ٍ 

ّوبٌّگی زض ظهیٌِ قىل، حزن گص اضی، وبضثطز، ضًگ آهیعی، آٌّگ ؾغَح، پط ذبلی ٍ ّوچٌیي زض ظهیٌِ 

 ( 1384آى ّب پسیساض اؾت. )فالهىی، ههبلح ٍ ًؾبم ّبی اذتوبًی زض 

هقوبضی ثَهی هتكىل اظ ذبًِ ّب ٍ زیگط ؾبذتوبى ّبی هطزم وِ هطتجظ ثب ظهیٌِ ظیؿت هحیغی ٍ 

هٌبثـ زض زؾتطؼ آى ّب هی ثبقس ٍ فوستبً ثب اؾتفبزُ اظ في آٍضی ؾٌتی تَؾظ هبله آى یب ربهقِ ؾبذتِ قسُ 

 ( oliver,paul.2006:30اؾت. )

 

 ( 1384ماری بًمی )فالمکی، يیژگی َای مع
 تجلَض قرهیت فطز تب حس غبیت  -1

 ثی ًیبظی ثِ زاًف تبضید تَلس احط  -2

 ثی ًبم ٍ ًكبى ثَزى  -3

 هقوبضی ثَهی ضا هی تَاى چٌیي تقطیف ًوَز: 

( اظ هقوبضی ثَهی زاضز،هقوبضی ثَهی،آى گًَِ اظ (PAULOLIVERثٌب ثط تقطیفی وِ پبٍل الیَض 

ظ زضٍى رَاهـ ضقس هی وٌس ٍ عی ظهبى ذَز ضا ثب قطایظ ارتوبفی ٍ اللیوی ٍ فٌبٍضی هقوبضی اؾت وِ ا

ؾبظگبض هی ؾبظز ٍ تىبهل هی یبثس ٍ ثب اضظـ ّب ، التهبز ٍ قیَُ ّبی ظًسگی فطٌّگ ّبیی وِ هَلس آى ّب 

ِ ثطای ّؿتٌسؾبظگبض هی ثبقٌس ٍ یب ثِ عَض ذالنِ هقوبضی ثَهی،هقوبضی هطزم ٍ هقوبضی تَؾظ هطزم ٍ ً

ّبی هقوبضی ثَهی وِ هكبضوت هطزم زض ( زض ایي تقطیف یىی اظ قبذه1392ِهطزم اؾت.)ذبزهی،ثبثبیی.

  .ّب ٍ ّوؿبظی آى ثب عجـ عجیقت اؾتگًَِ اظ هقوبضی،لبثل هالحؾِ اؾت ٍ ّوچٌیي تَرِ ثِ اضظـؾبذت ایي

ایي ًَؿ هؿىي )ثَهی( تزلی »زض ربیی زیگط ضاپبپَضت ًیع ایي گًَِ هقوبضی ثَهی ضا تقطیف هی وٌس: 

آًی اضظـ ّبی زض حبل تغییط ٍ ًیع تهَیط ذبًِ ٍ رْبى ثیٌی ٍ قیَُ ی ظًسگی اؾت ٍ حبنل هزوَفِ ای اظ 

هَلقیت ّبؾت. ٍ یب اظ زیس ٍی هقوبضی ثَهی ،ثِ ربی تؿلظ ثط عجیقت ؾقی زض ایزبز تقبزل ثب آى ضا زاضز ٍ 

نبحت ؾجه زض ظهیٌِ آًچِ وِ ثِ ثطضؾی ضٍاثظ هیبى هحیظ  ایي فبهل ضا فبهل ثطتطی آى ثط هقوبضی ّبی

 (1388ؾبذتِ قسُ اًؿبى ٍ عجیقت هی گطزز،هی زاًس. )ضاپبپَضت،

 هقوبض ایتبلیبیی هقوبضی ثَهی ضا ایي گًَِ تقطیف هی ًوبیس:  (Pietro Belluschi)پیتطٍ ثلَچی 
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طًبهِ تسٍیي قسُ ؾبذتِ ًكسُ ٌّط ثَهی، ٌّطی اؾت وِ تَؾظ همساض ووی اظ افطاز هترهم ٍ ثب ث»

اؾت ثلىِ زض ازاهِ فقبلیت توبهی هطزهبى زاضای تزطثِ )هیطاث( پیكیٌِ یىؿبى ٍ زض زاهٌِ هحسٍزی اظ تزطثِ، 

 « تَؾظ افطاز فبزی قىل گطفتِ اؾت.

شوط هی وٌس وِ زضؼ ّب ٍ ًىتِ ّبی « هقوبضی ثسٍى هقوبض»ضٍزٍفؿىی زض وتبة ذَز تحت فٌَاى 

هی تَاى اظ هقوبضی آهَذت پیف اظ آى وِ آى ضا تجسیل ثِ ٌّط حطفِ ای ٍ ٍیػُ افطاز هترهم  فطاٍاًی اؾت وِ

گطزاًین. ٍی هقوبضاى ٍ ذبلمبى ایي آحبض ضا ٌّطهٌساى ًبقٌبؼ ایي ًوبیف ـ ؾبظهبى ثی ؾَاز ـ هقطفی هی وٌس 

پیطاهَى اظ ذَز ًكبى زازُ وِ زض ظهبى ٍ هىبى ٍیػُ اؾتقساز لبثل تحؿیٌی ضا زض اًغجبق ؾبذتوبى زض عجیقت 

اًس ٍ ثِ ربی تالـ زض رْت تؿریط وطزى ٍ تحت ؾلغِ زضآٍضزى عجیقت، وبضی وِ اهطٍظُ اغلت هقوبضاى 

 اًزبم هی زٌّس، تٌَؿ آة ٍ َّایی ضا پبؼ زاقتٌس، ٍ تَپَگپطافی ٍ فَاضو ظهیي ضا ثِ یبضی علجیسًس. 

ضی ثب ؾٌت ٍ فطٌّگ هطزم ظثبًعز اؾت زض حؿي فتحی هقوبضی وِ آحبضـ زض ههط زض ّن ًَایی هقوب

 ثیبى هی زاضز وِ: « ؾبذتوبى ؾبظی ثب هطزم»وتبة 

ّط هلتی وِ هقوبضی ذبل ذَز ضا ثٌیبى ًْبزُ اؾت، ذغَط ٍ فطم ّبی زلرَاُ ذَیف ضا وِ ثِ ؾبى »

بق ٍ ٍی ّوچٌیي ضوي تأویس ثط اًغج«ظثبى، فبزات ٍ ضؾَم هحلی اـ ٍیػگی ذبل زاضز ًوبیبى وطزُ اؾت.

 ٍاثؿتگی فطم ثِ فطٌّگ ،ثِ ٍیػگی ّبی ثؿتطی وِ فطم زض آى ربضی هی قَز اقبضُ هی وٌس: 

تب پیف اظ فطٍپبقی هطظّبی فطٌّگی وِ زض لطى ًَظزّن اتفبق افتبز، فطم ّب ٍ فٌبنط ٍیػُ هقوبضی »

تهَض هطزم ثب ثَهی زض توبهی رْبى زیسُ هی قَز ؾبذتوبى ّبی ّط ًبحیِ، هیَُ قگفت اًگیع ٍحست هیوَى 

 (1372)فتحی.« ذَاؾتِ ّبی هحیظ ثَز.

 

 يیژگی َای معماری بًمی 
وٌس:  ّبی هقوبضی ثَهی ضا ثِ قطح ظیط ثیبى هی آلپبگًٍََلَ زض وتبة هقوبضی ثَهی ٍیػگی

 (1384)آلپبگًٍََلَ،

* ثیي هقوبضی ثَهی ٍ ًحَُ گَیف ّبی هحلی وِ ٍرِ تویع ّط گطٍُ روقیتی اؾت ذَیكبًٍسی 

 ٍرَز زاضز.  ثؿیبض

 * تبضید تَلیس ٍ ثی ًبم ٍ ًكبى ثَزى هقوبضی ثَهی 

 * قبهل ؾبذتوبًی اؾت وِ ثطای اًؿبى ؾبذتِ هی قَز 

* تَؾظ هبلىبى ؾبذتِ ٍ یب تَؾظ ربهقِ احساث هی قًَس ٍ ثِ هٌبثـ زض زؾتطؼ ٍاثؿتِ اًس ٍ اظ توبم 

 تىٌَلَغی ّبی ؾٌتی ثْطُ هی ثطًس. 

* فطم ّبی هقوبضی ثَهی ثطای ضفـ ًیبظّبی هكرم ویفیت ّبی ظیؿتی هقیٌی التهبز ٍ ضٍـ ظًسگی 

 فطٌّگ ّبیی وِ آى ّب ضا ایزبز وطز، ؾبذتِ قسُ اًس. 

 قبیؿتِ. * ؾبظُ ّبی ثَهی زض ضٍیبضٍیی نطیح ؾبوٌبى ثب ٍضقیت اللیوی ثِ ٍرَز هی آیٌس. )ًَضٍظی،

1392) 

 اللین، هصّت، ییي،آ ثبٍضّب، افتمبزات، وبضی ثَهی فجبضتٌس اظ فطٌّگ،فَاهل هَحط ثط قىل گیطی هق

 ىآؾبذتبض ارتوبفی ربهقِ.هقوبضی ثَهی زض ّط همغقی اظ تبضید وبضثطزی اؾت ٍثب  ٍ هقیكت، التهبز، رغطافیب،

ب وِ اظ اًز ٍ وِ زض عَل تبضید زؾترَـ پسیسُ ّبی زگطگَى وٌٌسُ ثَزُ تَاًؿتِ َّیت ٍیػُ ذَز ضا حفؼ وٌس

 قٌبؾٌبهِ ای هقتجط اظ هطزم یه ؾطظهیي ثِ قوبض هیطٍزًوبیبًگط ازاة ٍضؾَم ،ضٍحیِ ٍاحؿبؾبت،اًسیكِ ٍ

 ًبى اؾت.آٌّط  فمیسُ شٍق،ؾلیمِ ٍ
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 فرَىگ يمعماری:-4
-حضَض فطٌّگ زض فضبّبی هقوبضی ٍ قْطی اظ ضاُ ّبی گًَبگَى نَضت هی گیطز، وِ ثطای ًوًَِ هی

فٌبنط، ًمف ّب، تعئیٌبت، تطویت ّبی حزوی یب تطویت ّبیی ذبل زض پالى اقبضُ  تَاى ثِ حضَض آى ثِ قىل

. ّط ثٌبیی ثِ فٌَاى رعئی اظ فطٌّگ هقوبضی ٍؽیفِ فیٌیت ثركیسى یه اًسیكِ شٌّی ضا اظ عطیك فطم وطز

ؽبّطی ذَز ضا زاضز وِ ًوَزی اؾت ثطای ؾٌزف فطٌّگ . الجتِ ًمف فطٌّگ زض قىل گیطی توبم فضبّبی 

-. اغلت ؾقی هی، آییٌی ٍ فوَهی ثیكتط ثَزُ اؾتیبثی فضبّبی فطٌّگیقوبضی یىؿبى ًجَزُ ثلىِ زض ؾبظهبىه

قَز ثِ ایي ثْبًِ وِ ثٌبیی ثطای فولىطز ذبنی ؾبذتِ هی قَز اظ ظیط ثبض ایي هؿئَلیت قبًِ ذبلی وٌٌس ٍ 

فضب، ًكبًِ ّبیی زاضای هقٌب ٍ  فطاهَـ هی وٌٌس وِ ّط ؾبذتوبًی یه قبّس فطٌّگی اؾت. تزلی فطٌّگ زض

هحتَایی ذبل اؾت . ایي ًكبًِ ّب گبُ ته هقٌبیی ٍ گبُ چٌس هقٌبیی اؾت ٍ ّوچٌیي هی تَاًس نطیح ٍ 

الجتِ ًكبًِ ّبی آقىبض لبثل هكبّسُ ٍ زضن ثطای افطاز غیط حطفِ ای ٍ  .آقىبضثبقس یب تلَیحی ٍ ًیوِ آقىبض 

 . ...اى ٍفوَهی هیجبقس هبًٌس گٌجس، هٌبض ٍ ایَ

ّبی آزهی ّبی َّیتی هكرم ٍ هقیي. ًتیزِ ثطزاقتفضب ثِ هقٌبی فبم، ٍالقیتی اؾت زاضای ٍیػگی 

ّبی شٌّی، قرهی، فطٌّگی ٍ ارتوبفی اٍ تبحیطپصیط اؾت. لصا یه فضبی هقوبضی زض هفَْم اظ فضب اظ تزطثِ

طز ثٌب ًیع هَحط اؾت. زض ثقضی ولی ًكبى زٌّسُ ذهَنیبت انلی فطٌّگی ٍ ؾطظهیٌی آى اؾت. ًَؿ ٍ وبضو

ثٌبّبی فطٌّگی ٍ آییٌی غبلجب ثِ نَضت نطیح یب تلَیحی َّیت ٍ ؾٌت ثبظتبة هی یبثس زض حبلی وِ زض ثطذی 

زیگط ایي اهط ًبزیسُ گطفتِ هی قَز. ؾطظهیي هب زض تبضید چٌس ّعاض ؾبلِ ذَز قبّس تحَالتی زض فٌبنط هقوبضی 

گَّبی عطاحی هبًٌس عطح چْبض ایَاًی هتٌبؾت ثب گصض ظهبى ثَزُ اؾت . چَى حیبط هطوعی، گٌجس ٍ لَؼ ٍ ال

اهب هتبؾفبًِ زض زٍضُ هقبنط ووتط قبّس آحبضی ّؿتین وِ ثتَاى آى ضا ًكبت یبفتِ اظ هجبزی هقوبضی هلی 

ّبی اؾتَاض ثیي ثطذی اظ هؾبّط تحَالتی وِ اظ آغبظ لطى حبضط قطٍؿ قس، هَرت گؿیرتِ قسى ضقتِ . زاًؿت

ّبی ظًسگی ثب فطٌّگ ربهقِ قس ٍ زض ًتیزِ ضًٍسی اظ هؾبّط توسى ٍ فطٌّگ غطة التجبؼ قسُ ثَز ٍ رلٍَُ 

ضٍظ ثِ ضٍظ گؿتطزُ تط هی قس. هقوبضی ؾٌتی ًیع اظ حطوت ثبظ ایؿتبز ٍ پیف اظ آًىِ فطنت ٍ اهىبى اًغجبق ثب 

 تىٌَلَغی ٍ قطایظ رسیس ضا ثیبثس هَضز ثی تَرْی لطاض گطفت.

ظهیٌِ هجبًی ًؾطی هقوبضی هَرت قس تب تالـ اًزبم قسُ اظ ؾَی ٌّطهٌساى ٍ پػٍّكگطاى ضقف زض 

هقوبضاى هقبنط زض تالـ ایزبز پیًَس ثیي گصقتِ ٍ حبل ، ًؾطیبتی ضا  ٌَّظ ثِ ًتیزِ ی هغلَة ًطؾس .ثقضی اظ

زبز تساٍم ٍ اؾتوطاض ثیي ّب هقتمسًس ثطای زؾتیبثی ثِ ّسف پیًَس هقوبضی گصقتِ ٍ حبل ٍ ایاضائِ زازُ اًس. آى

تَرِ فویك ثِ فْن ضٍح ولی، فْن انَل ٍ  .ایي زٍ هقوبضی هی ثبیؿت ثِ گصقتِ هقوبضی تَرْی فویك زاقت

 هجبًی آى ٍ ثِ وبضگیطی ایي انَل ثِ ذهَل زض رْت تساٍم ٍ تىبهل هقوبضی گصقتِ ٍ حبل اؾت.

ٌِ ٍاض ٍ تملیس نطف آحبض گصقتِ هقوبضی الجتِ ثب تَرِ ثِ هغبلت فَق ثبیس تَرِ زاقت وِ اًقىبؼ آی 

ثسٍى تَرِ ثِ ضیكِ ّب ٍ وبضثطزّبی ذهَنیبت فضبیی ٍ وبلجس آى اهطی ثی حوط ٍ حتی گبّی هرطة ذَاّس 

ثَز . ثِ ّویي رْت اًتؾبض هی ضٍز ثب تَرِ ثِ فطٌّگ غٌی ٍ َّیت هقوبضی ایطاى ، هترههیي زٍضُ هقبنط زض 

 یری ٍ ؾٌتی ذَز اّتوبم ثِ فول آٍضًس.ثبظیبثی ٍیػگی ّبی هقوبضی ، تبض

 

 فرَىگ يفرم معماری:-5
تَاًس ثؿیبض هْن تلمی قَز، اٍل آًىِ ّط تهَض ٍ تریلی زضثبضُ هقوبضی  قىل هقوبضی ثِ زٍ زلیل هی

تَاًس ثی اؾتٌبز ثِ قىل تحمك پصیطز، زٍم ایٌىِ قىل ؽبّطی یب لبثل ضٍیت ّط چیع، هْوتطیي ٍ ثی  ًوی
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تَاى زاقت. قىل هی تَاًس ولیس ضاُ یبثی ثِ فطٌّگی  قتی اؾت وِ اظ فضبی ؾبذتِ قسُ هیتطیي ثطزاٍاؾغِ

ثبقس وِ اظ عطیك فضبی ؾبذتِ قسُ هتؾبّط هی قَز. هَضَؿ قىل زض ضاثغِ ثب فطٌّگ هقوبضی ضا هی تَاى زض 

قَین ٍ زٍم،  زٍ حبلت هرتلف ثطضؾی وطز، اٍل آًگبُ وِ ثب هقوبضی هَرَز ٍ ؾبذتِ ثِ زؾت زیگطاى ضٍثطٍ

  .آًگبُ وِ ذَز ثِ هقوبضی، ثِ فٌَاى چیعی وِ لهس آفطیٌكف ضا زاضین، هی ًگطین

قَز ٍ ّط آًچِ اظ ایي فطٌّگ ثط  زض هَضز اٍل، فضبی هقوبضی، ثی قٌبذت فطٌّگ ؾبظًسُ آى فْن ًوی

ت وِ ؾرٌی رع اظ ضاُ ای اؾ ّب، پسیسُ ّب ٍ اثساؿ هی ذیعز ، پؽ اظ گصض زازُ قسى اظ تسثیطّب ٍ قگطزّب ٍ في

اًس، ؾري آًبى زض ظهیٌِ آى ثٌبؾت ٍ ایي ؾري اظ فطٌّگ  گَیس. قىل ثٌبیی وِ زیگطاى ؾبذتِ قىل ذَز، ًوی

ایس. زض هَضز زٍم، آًگبُ وِ  گیطز ٍ یب ثیبًگط فطٌّگ هقوبضی آًبى ثِ قوبض هی آًبى زض ثبة هقوبضی ؾطچكوِ هی

گط الظم ثبقس وِ تطؾین ٍ تَنیفف وٌین، رع آًىِ اظ قىل آى ثگَئین ای ثیبفطیٌین، ا هی ذَاّین، هقوبضی تبظُ

 .ضاّی ًساضین

ّبی هب زض ضاثغِ ثب ثٌبئی هكرم، ًمف  ّب ٍ آهَذتِای ًبهكرم ٍ پَیب اظ اًسٍذتِ فطٌّگ هب، هزوَفِ

ىل آى هی ؾبظی انلی ٍ اؾبؾی اؾت . آًچِ زض تهَض ٍ زضذیبل ذَز هی پطٍاضًین ٍ ثِ ثیبًف اظ ضاُ تَؾل ثِ ق

تَاًس ثِ اهط چگًَِ ؾبذتي آى ثی تَرِ ثوبًس. هقوبضی ثِ هخبثِ  پطزاظین، فطٌّگ هقوبضی هبؾت، وِ الجتِ ًوی

زیسگبُ یب ذَاؾتگبّی وِ زض عَل ظهبى زگطگًَی ٍ تحَل یب فطٍز هی پصیطز، ضیكِ زض فطٌّگ زاضز وِ آى ًیع 

بضی ای ضا ذَاؾتي ٍ چگًَِ آى ضا آضاؾتي، ثِ فٌَاى ّطگع قىلی حبثت ضا ًوی پصیطز. ثط ایي اؾبؼ چگًَِ هقو

زٍ لحؾِ رسا اظ یه پسیسُ ٍاحسًس . اٍلی ثِ فٌَاى لحؾِ فطٌّگی ٍ زٍهی ثِ فٌَاى لحؾِ تىٌَلَغیه ، ثیبًگط 

ایي احؿبؼ  .زض ٍالـ زضن اًؿبى اظ فضب ایؿتب ًیؿت .آیٌس فطٌّگ هقوبضی، گطٍّْب ٍ رَاهـ ثِ قوبض هی

تَاى زض یه فضبی هقیي اًزبم زاز، ًِ آًچِ  قَز. یقٌی آًچِ وِ هی لیل وِ ثِ فول هطثَط هیپَیبؾت، ثِ ایي ز

 .وِ ثب زیس غیط فقبل زیسُ هی قَز

وٌس ربٍزاى ثوبًس ٍ حستی اؾت وِ  قَز زض پی پَیبیی رْبى، آحبضی وِ ثكط ذلك هی آًچِ وِ ثبفج هی

قًَس.  اًس ٍ هٌزط ثِ تٌَؿ ٍ ذاللیت هی تی ثیبى قسُزض هفبّین اٍؾت. ایي هفبّین زض ّط زٍضُ ثِ قىل هتفبٍ

ضٍز. ثِ عَض  ّوبى گًَِ وِ اًطغی زض ول رْبى حبثت اؾت ٍ فمظ ثِ عَض گًَبگًَی پسیساض هی قَز ٍ اظ ثیي ًوی

هخبل اًطغی گطهبیی حبثت ٍ پبیساض اؾت ، فمظ وبضثطزّبی هتفبٍتی هی یبثس ٍ ؾیؿتن ّبی پیكطفتِ ربیگعیي 

ٍضی  جلی قسُ ٍ اظ ّسض ضفتي آى رلَگیطی هی وٌس ٍ هوىي اؾت چٌس ؾبل ثقس ؾیؿتوی ثب ثْطُؾیؿتن ّبی ل

 .ثْتط ثِ ٍرَز آیس

 تَاى ًتیزِ گطفت وِ:پؽ هی

 . فطٌّگ حلمِ ٍاؾظ اؾت ثیي ّسف )ووبل علجی( ٍ ثطًبهِ )ٌّط، فلن، هصّت(1

س ٍ فبهل ظهبى ثِ فلت هبّیت آیّبی هحیغی ٍ فلؿفی ثَرَز هی. قىل هقوبضی ثب تجقیت اظ ٍیػگی2

ثركس. فطم هقوبضی  ؾبظی ؾبذتبض ظًسگی اًؿبى ثِ فٌَاى ضوي انلی، فضبّبی رسیس ضا قىل هیزگطگًَی

 .ثبضظتطیي قبذهِ تبحیطپصیطی هقوبضی اظ فطٌّگ اؾت

ثبتَرِ ثِ انل پبیساضی هفبّین رَّطی هؿتمین زض ّط پسیسُ، هی تَاى انَل اًؿبًی هصوَض ضا زض  .3

  .ّب ثِ فٌَاى هفبّین ثٌیبزی اؾبؾی اؾتفبزُ وطزط ظهبى حفؼ ًوَزُ ٍ اظ آىؾی

. زض ٍفبزاضی ثِ فطٌّگ ٍ ٌّط یه ؾطظهیي حفؼ ٍ تىطاض اقىبل گصقتِ هَضز ًؾط ًجَزُ ٍ زض عطاحی 4

  .آیس ّبی اٍلیِ هتمسم ثِ قوبض هیٍ ٌّط، ًگبُ پَیب ٍ ذالق اظ ضطٍضت

 ت ًِ قىل . هقوبضی اًتمبل زٌّسُ هقٌی اؾ5
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. هقوبضی زاضای زٍ ضوي انلی فطٌّگی ٍ فلوی اؾت ٍ ّط گبُ زض هؿیط ظهبى یىی اظ اضوبى ؾؿت ٍ 6

  .ضقیف گطزز، ًتیزِ حبنلِ ًبوبفی ٍ ًب توبم ضقس هی ًوبیس

هحلَػ زاقتي فَاهل ثٌیبزی، فطٌّگی ٍ ٌّطی زض ثٌب، یه احط ؾبذتوبًی هقوَلی ٍ ثی ضٍح ضا ثِ  .7

زّس. احطی وِ آضهبًْب، تبضید ٍ فطٌّگ، شٍق ٍ اًسیكِ ٍ ٌّط یه  بهل ٍ قبذم ؾَق هیؾَی یه هقوبضی و

ّبی ؾبذتوبى ٍ فولىطز ًیع هَرت ّب ٍ ضطٍضتربهقِ زض آى ًْفتِ اؾت ثِ هَاظات ایي ثیٌف تَرِ ثِ ٍالقیت

 .ًَفی تقبلی زض ثیبى هقوبض گطزیسُ ٍ پیبم هقوبضی زض ایي هطحلِ آقىبض ذَاّس قس

 

 گ ي معماری بًمی فرَى-6
ؾِ فٌهط هْن لَهیت، هطزم، ٍ قیَُ ّبی ارطایی یه ربهقِ ثب وٌبض ّن لطاض گطفتي ٍ فجَض اظ چٌس 

(  1392فیلتط وِ یىی اظ هْن تطیي آى ّب فیلتط فطٌّگی اؾت ضٍـ ثَهی ثِ زؾت هی آیس. .)ذبزهی،ثبثبیی.

زى ًیبظ اًؿبى ثِ ؾطپٌبُ ضاثغِ ای تٌگبتٌگ ثب هقوبضی ثِ فٌَاى یىی اظ فوسُ تطیي هحَضّبیی وِ زض فیي ثطآٍض

فطٌّگ ثطلطاض هی ؾبظز. هقوبضی ثِ فٌَاى یه پسیسُ ارتوبفی اظ فطٌّگ ًكأت گطفتِ ٍ آئییٌِ ای اؾت اظ 

اًسیكِ ّبی اًؿبى زض ضاثغِ ثب فضب، ظیجبقٌبؾی ٍ فطٌّگ. هقوبضی ّط زٍضُ ضاثغِ هؿتمین ثب فطٌّگ ٍ ٌّط آى 

ِ اًسیكِ ّبی هتفبٍت ثبفج پیسایف هقوبضی ٍ ؾجه ّبی هتفبٍت هی قَز. هقوبضی ثِ زٍضُ زاضز ٍ زض ًتیز

ًیبظّبی فطٌّگی هطزم تَرِ هی وٌس. هخالً هؿبئل افتمبزی وِ رعیی اظ فطٌّگ هطزم هی ثبقس زض هقوبضی 

زضثبضُ  ایطاًی ثبفج پسیس آهسى فبهل هحطهیت ٍ تفىیه فضبّبی اًسٍضًی ٍ ثیطًٍی قسُ ٍ ّوچٌیي تأویس لطآى

گیبُ ٍ ًَض ٍ عجیقت ثبفج قسُ عجیقت زض هقوبضی ایطاًی حضَض ّوِ ربًجِ زاقتِ ثبقس. ٍ ضٍح هْوبى ًَاظی ٍ 

احتطام ذبل، ًؿجت ثِ هْوبى، ثبفج ذلك فضبی ّكتی وِ قبهل ؾطزی ّؿت وِ زض زٍ ؾَی آى زٍ ؾىَی 

هٌتؾط ثبظ قسى زضة ذبًِ تَؾظ  ؾٌگی لطاض زاضز ٍ ایي ؾىَ ثطای آى ؾبذتِ قسُ وِ هْوبى زض ظهبًی وِ

نبحت ذبًِ هیجبقس ثط ؾىَّب ثٌكیٌس ٍ ایؿتبزُ هٌتؾط ًجبقس. ّوچٌیي زض ؾبذتوبى ّبی ظٍضذبًِ ثب تَرِ ثِ 

ضٍح فطٍتٌی پْلَاًبى ٍ ٍضظقىبضاى، ٍضٍزی فضب وَتبُ تطاظ لس اًؿبًْب  هی ثبقٌس تب هربعت ٌّگبم ٍضٍز هزجَض 

 ًِ هٌیت ٍ غطٍض گطزز. ثِ ذن قسى قَز ٍ فبضی اظ ّط گَ

هحفَػ زاقتي فَاهل ثٌیبزی، فطٌّگی ٍ ٌّطی زض ثٌب، یه احط ؾبذتوبًی هقوَلی ٍ ثی ضٍح ضا ثِ ؾَی 

یه هقوبضی وبهل ٍ قبذم ؾَق هی زّس. احطی وِ آضهبًگبُ  ٍ تبضید ٍ فطٌّگ، شٍق ٍ اًسیكِ ٌّط یه ربهقِ 

ّب ٍ ضطٍضت ؾبذتوبى ّب ٍ فولىطز ًیع هَرت ًَفی زض آى ًْفتِ اؾت ثِ هَاظت ایي ثیٌف تَرِ ثِ ٍالقیت 

 تقبلی زض ثیبى هقوبضی گطزیسُ ٍ پیبم هقوبضی زض ایي هطحلِ آقىبض هی قَز. 

فطٌّگ حلمِ ٍاؾظ ثیي ّسف ٍ ثطًبهِ هی ثبقس ٍ هقوبضی ثب تجقیت اظ ٍیػگی ّبی هحیغی ٍ فلؿفی 

وبضی اظ فطٌّگ اؾت. ثب ایي تَضیحبت ضاثغِ ثِ ٍرَز هی آیس. فطم هقوبضی ثبضظتطیي قبذهِ تأحیطپصیطی هق

فطٌّگ ثب هقوبضی ثَهی ضٍقي تط قس ٍ هقیي گطزیسوِ فطٌّگ ثَهی هٌغمِ ثب فطم، ههبلح، ضٍاثظ ٍ هقوبضی 

 آى هٌغمِ اضتجبط هؿتمین زاضز. 
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 وتیجٍ -7
فطٌّگ ٍ ایي همبلِ ثب ثطضؾی تقبضیف فطٌّگ ٍ هقوبضی ثَهی ثب ذَز ایي ًتیزِ ضا ثِ ّوطاُ آٍضز وِ 

آزاة ٍ ضؾَم یه هطظ ٍ ثَم ضاثغِ هؿتمین ثب هقوبضی زاقتِ، هقوبضی ؾبذت ٍ ؾبظی ثطاؾبؼ لبلت ّبی شٌّی 

اؾت ٍ قىل ٍ ؾبظهبًسّی هقوبضی ّط هٌغمِ هتأحط اظ هحیظ فطٌّگی آى اؾت، زض هقوبضی ثَهی ثب فٌبنط 

اللین،رغطافیب،التهبز ،هقیكت،ٍؾبذتبض لَهیت، هطزم ٍ قیَُ ّبی ًَیي ارطایی افتمبزات،ثبٍضّب،اییي ،هصّت،

ارتوبفی یه هٌغمِ ضٍثطٍ ّؿتین. ایي فَاهل ثب وٌبض ّن لطاض گطفتي ٍ تأحیط پصیطی اظ فطٌّگ ثِ فٌَاى یه 

 فبهل وٌتطل وٌٌسُ ٍ ثؿیبض هْن زض ًْبیت ثِ هقوبضی ثَهی تجسیل هی قَز. 

 مىبع:
 (1388بضات حطفِ ٌّطهٌس. )ضاپبپَضت،ا،اًؿبى قٌبؾی هؿىي،چبح اٍل ،تْطاى:اًتك-1

  .1381، ًكط آگبُ، تقطیف ّب ٍ هفَْم فطٌّگ.آقَضی، ز.، -  2

، ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهی، ۱نبحجی، م، هٌبؾجبت زیي ٍ فطٌّگ زض ربهقِ ایطاى )هزوَفِ همبالت(، د -3

 ـ۱۵۳۱ؾبظهبى چبح ٍ اًتكبضات، 

 (1994بیی.چبح چْبضم،تْطاى:ًكط ضؾبًف )تطیبًسیؽ،ُ. ،تطروِ ًهطت فتی.فطٌّگ ٍضفتبض ارتو-4.

 .1391نیبزی، ا.هساحی، هْسی. هقوبضی پبیساض.چبح اٍل،تْطاى.اًتكبضات لَتؽ. -5

 1374فالهىی،م.ثبظ ظًسُ ؾبظی قْطّبٍثٌبّبی تبضیری،اًتكبضات زاًكگبُ زاًكگبُ تْطاى.چبح ؾَم.-.6

 ۱۷نفحِ  -۱۵۳۱م . هقوبضی ثَهی، فضبیی ًبقٌبذتِ. چبح زٍم  -فالهىی -7

 ( ARCHITECTURE WITHOUT ARCHITECTUREضٍضٍفؿىی،ة.) -.8

 1372.فتحی،ح. هتطرن اقطفی ،فلی . ؾبذتوبى ؾبظی ثب هطزم،اًتكبضات زاًكگبُ ٌّط تْطاى -9

 1384اًتكبضات ًكط فضب.  چكن اًساظّبی وًٌَی، ؿ. هقوبضی ثَهی ٍ افؿطی، .الپبگًٍََلَ،ازضیبًَ. هتطرن:-11

 1373. ًؾطیِ ٍ فطٌّگ، ًكط: هطوع هغبلقبت ٍ تحمیمبت فطٌّگی.هقیٌی، د-.11

ذبزهی ؼ.،ثبثبیی، ؼ..احط پصیطی هقوبضی ثَهی اظ فطٌّگ.وٌفطاًؽ هلی هقوبضی ٍفضبّبی قْطی -12

 1392پبیساض

 1392ًَضٍظی م،قبیؿتِ ،ـ..هقوبضی ٍفطٌّگ ثَهی.هقوبضی ٍقْطؾبظی ٍتَؾقِ پبیساض. -13

هقوبضی ثب تبهل زض تكبثِ فضب زض ؾىًَتگبُ ّبی ثَهی،ضؾبلِ زوتطی  ًَض هحوسی،ؼ. زضن ؾطقت-14

 (1388هقوبضی،زاًكىسُ هقوبضی ٌّطّبی ظیجب،زاًكگبُ تْطاى )

فجسالطضب ّوبیَى، تْطاى، هطوع چبح ٍ  -گطٍتط، ی. ظیجبقٌبذتی زض هقوبضی، تطروِ رْبًكبُ پبوعاز -15

 (۱۵۷۳اًتكبضات زاًكگبُ قْیس ثْكتی)
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