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"نما -تکنیک های طراحی داخلی"  

 

.ثٝ عٛس ٔثبَ ٘ٛس دس عشاحی داخّی ٚ عشاحی ٕ٘بی ػبختٕبٖ اوثش ٔؼٕبساٖ ثٝ د٘جبَ فشیت دادٖ چـٓ ا٘ؼبٖ ٞب ٞؼتٙذ

ٚاسد چـٓ ٔب ٔیـٝ ٚ ثٝ ؿجىیٝ چـٓ ٔب ٔیشػٝ.ؿجىیٝ یه كفحٝ ی وبٔال كبف ٚ  ٔٙؼىغ ؿذٜ اص فضبی ثیشٖٚ

ثؼذی سا ثبص آفشیٌی ّ  3ثؼذی ًذاسین دس ّالغ ثبیذ ثب هذبعجَ رٌُی فضبی  3.پظ هب دس ؽجکیَ یک تقْیش تختٝ

 دسک کٌین.

ایٗ  ثؼذی ثش خالف ثبٚس خیّی اص ٔشدْ چـٓ ا٘ؼبٖ ثش ػٝچـٓ ٔب ثب ٞٓ وٕی تفبٚت داس٘ذ ِٚی ثشای دسن فضبی  دٚدیذ  

 سًگِب ء دّس ّ ًضدیک داسین ّ ثَیباؿ –پشػپىتیٛ  –تلٛیش ٔتفبٚت تىیٝ ٕ٘ی وٙیٓ دس اكُ ٔفبٞیٕی ٔب ٘ٙذ ثبفت  دٚ

ًْس ّ سًگ آعوبًَ ُش فضب دلت هیکٌین. پظ دس ّالغ ثب دعتکبسی کشدى هشاجغ دیذ هیتْاًین عیغتن ثیٌبیی  

ّ چؾن سا فشیت دُین. خْدهْى سا تغییش دُین  

  راه های فریب دادن چشم:

٘ـبٖ ٔیذٞٙذ. ٚ استفبع سا ثیـتش ثٝ ػٕت ثبال ٞذایت ٔیىٙذ خغٛط ػٕٛدی چـٓ ٞب -1  

خغٛط افمی استفبع سا پبییٗ ٔی آٚس٘ذ ٚ پٟٙب ٚ ػشم سا ثیـتش ٘ـبٖ ٔیذٞٙذ. -2  

سً٘ تٙذ تٛجٝ ٔب سا ثٝ خٛدؽ جّت ٔیىٙٝ ٚ ػٕك آٖ سا وبٞؾ ٚػشم آٖ سا  ,سٚی دیٛاسٞبیی ثب ػشم وٛتبٜ تش -3

 افضایؾ ٔیذٜ.

ٔیذٞذ. سیه ٚ ثّٙذ ثٝ ثیٙٙذٜ ٘ـبٖساٞشٚی ثب هی , سً٘ تٙذ ,سٚی دیٛاسٞبیی ثب ػشم عٛال٘ی تش -4  

اٌش سً٘ ػمف یب وف سً٘ تیشٜ داؿتٝ ثبؿٙذ استفبع وٛتبٜ تش ٘ـبٖ دادٜ ٔیـٝ. -5  

ٖ دادٖ فضب ٔی ؿٛد.باػتفبدٜ اص آیٙٝ دس فضبی داخُ ثبػث ثضسي تش ٘ـ -6  
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دیٛاس اػتفبدٜ وٙیذ صیشا ثشای ثضسي تش ٘ـبٖ دادٖ فضبی یه اتبق وٛچه اص یه تلٛیش تیشٜ ٚ ٘ؼجتب ثضسي دس ٔشوض  -7

ٝ.تٛجٝ ٔب ثٝ تلٛیشجّت ؿذٜ ٚ ثب ػث ٘بدیذٜ ٌشفتٗ ٌٛؿٝ ٞبی اتبق ٔیـ  

ٞیچ چیض ثٝ ا٘ذاصٜ ی ثٝ حذاوثش سػب٘ذٖ ٘ٛس فضب س ا ثضسي تش ٘ـبٖ ٕ٘یذٜ. -8  

ٚ دس ٘تیجٝ فضب ثضسي تش دیذٜ ٔیـٝ. ٛ٘ذسً٘ ٞبی سٚؿٗ ٚ ػفیذ ثب ػث  ثبصتبة ثیـتش ٘ٛس ٔیـ -9  

ٞبی تٙذ فضب سا وٛچه ٘ـبٖ ٔیذٞذ. سً٘ -11  

ٞٓ سیختٍی فضب سا وٛچه تش ٔیىٙذ. دس -11  

پبسچٝ ٞب ٘ٛس ٚ دس ٘تیجٝ فضب سا جزة ٔیىٙذ. -12  

دس لٛا٘یٗ ٔجّٕبٖ ثبیذ اثبثیٝ ثب دیٛاس ٞب فبكّٝ داؿتٝ ثبؿذ ثٙبثشایٗ ثخؾ ثضسٌی اص وف سا ثبص ثٍضاسیذ تب ثتٛا٘یذ ٌٛؿٝ  -13

ثٝ ایٗ كٛست فضب ثضسي تش دیذٜ ٔیـٝ.ٞبی دیٛاس سا ثجیٙیذ   

ثب ثیـتش وشدٖ ٔجّٕبٖ فضب سا ٔحلٛس ٚ وٛچىتش ٘ـبٖ ٔیذٞیٓ. -14  

.جّٛی پٙجشٜ ٞب سا ثبص ٍ٘ٝ داسیذ ٚ ػؼی وٙیذ چـٓ سا ثٝ ثیشٖٚ جّت وٙیذ -15  

 نکاتی راجع به عرصه های داخلی:

.اكّی ایٗ اتبق اػت دس اتبق وٛدن اػتفبدٜ اص حذ اوثش فضب ٚ سً٘ ٞبی ؿبد ٚیظٌی -16  

ػؼی ؿٛد اص سً٘ كٛستی دس اتبق ٘ـیٕٗ ٚ ٔشاوض ػٕٛٔی ٚ ٍٕٞب٘ی اػتفبدٜ ٘ـٛد ِٚی دس اتبق خٛاة ٞبی ؿخلی  -17

 اؿىبِی ٘ذاسد.

ٚ عشاحی   -٘ٛس   -پغ لجُ اص ا٘تخبة سً٘  اتبق خٛاة ػشكٝ ای وبٔال ؿخلی ٚ ثؼتٍی ثٝ ػّیمٝ ی وبس فشٔب داسد -18

بئض إٞیت اػت.آٖ ٘ظش وبسفشٔب ٞ  

ٚ ٌیبٞبٖ دسفضبی داخُ ثبػث ٌشٔی ٚ  –ٌّذاٖ  –ثٝ دِیُ رٚق ٚ ساثغٝ ا٘ؼبٖ ثب ٌیبٞبٖ ٚ عجیؼت ایجبد پبػیٛ  -19

 ِغبفت فضب ٔیـٛد.

اػتفبدٜ اص تمبسٖ.سیتٓ ٚ تىشاس دس عشاحی ٔفیذ اػت. تىشاس ٚ تمبسٖ غبِجب ٔالَ آٚس اػت. أب اٌش ایٗ تىشاس دس ٚالغ  -21

جبیی ثبؿذ ٘ٝ تٟٙب وؼبِت آٚس ٘خٛاٞذ ثٛد ثّىٝ ثب تمبسٖ خٛد چـٓ سا ٔیٙٛاصد.تذاْٚ صی  
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أىبٖ اػتفبدٜ اص سً٘ ٞبی سٚؿٗ ٚ خٙه ٚ ٕٞچٙیٗ اػتفبدٜ اص ؿیـٝ ٚ آیٙٝ دس حٕبْ ٞب ثب ػث صیجبیی ٚ ثضسي تش  -21

 ؿذٖ حٕبْ ٔیـٛد.

تش ٚ فضب سا ثشای دلبیمی ثب ٞٓ ثٛدٖ ثؼیبس ٔغّٛة اػتفبدٜ اص سً٘ ٌشْ دس فضبی ٘بٞبس خٛسی اؿتیبق ا٘ؼبٖ سا ثیـ -22

 ٔیؼبصد.

لشاس ٌشفتٗ چٙذ ٔجُ ساحتی دس ٘ضدیه تشیٗ فبكّٝ ثب ٔیض ٘بٞبس خٛسی اػتشاحت ٚ خٛسدٖ ٔمذاسی ٔیٜٛ پغ اص  -23

 خٛسدٖ ٘بٞبس سا فشاٞٓ ٔیىٙذ.

خب٘ٝ داؿتٝ ثبؿذ. ٚ ساحت ثب ٔیض ػشٚ یب ٕٞبٖ اپٗ آؿپض ٔیض ٘بٞبس خٛسی ثبیذ استجبعی ٘ضدیه -24  

تٛا٘یذ ثب لشاس دادٖ یه الٔپ ػمفی دس ثبالی ٔیض ٘بٞبسخٛسی آٖ سا صیجبتش ٚ ؿبخق تش ٘ـبٖ دٞیذ. ٔی -25  

ٔیتٛا٘یذ اتبق خٛاة ٞبی ثضسي تش ٞبی خب٘ٝ سا ٔحّی ثیـتش اص ٔحُ خٛاة دس ٘ظش ثٍیشیذ ٔثُ عشاحی ٔىب٘ی ثشای  -26

ٔغبِؼٝ ٚ ... –تٕبؿبی تّٛصیٖٛ   

سً٘ ٔجُ اختیبسی اػت أب اػتفبدٜ اص سٍٟ٘بیی ٔثُ وشْ سٚؿٗ ٚ یب حتی ػفیذ ثٝ ص٘ذٜ تش وشدٖ فضب وٕه  ا٘تخبة

 ثیـتشی ٔی ٕ٘بیذ ٚ فضب ثضسٌتش ثٝ ٘ظش ٔی آیذ

 .ػؼی وٙیذ ٚػبیُ خب٘ٝ سا ٘ضدیه ثٝ دیٛاسٞب لشاس دٞیذ تب اص ٞذس سفتٗ وٛچىتشیٗ فضبٞب ٘یض جٌّٛیشی ؿٛد

:وراسیون داخلیرنگ در دک  

 

 تشیٗ ٟٔٓ. اػت داخّی دوٛساػیٖٛ دس ٘ىبت تشیٗ اكّی اص یىی ٔٙبػت جبی دس  آٖ اص اػتفبدٜ ٚ ٞب سً٘ تبثیش ثب آؿٙبیی

 ثبػث ٞب سً٘. اػت سً٘ داسای ثیٙیٓ ٔی وٝ چیضی ٞش. داس٘ذ ػٟذٜ ثش ٞب سً٘ داخّی، دوٛساػیٖٛ ٚ عشاحی دس سا ٘مؾ

 ٘ٛع ٚ ثٛدٜ داس ٔؼٙی ٞب سً٘ .احؼبػٙذ داسای ٘یض خٛد ٌفت تٛاٖ ٔی ػجبستی ٝث وٙیٓ احؼبع سا ٕٞٝ چیض ؿٛ٘ذ ٔی
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 ٚ خبوؼتشی ػفیذ، ػیبٜ، ثٙفؾ، آثی، ػجض، صسد، ٘بس٘جی، لشٔض، ٞبی سً٘ اص ٞشیه. وٙٙذ ٔی ٔٙؼىغ سا ٔب احؼبع

 ثشای. وٙذ ٔی ٘ضدیه داسیذ، ظش٘ دس وٝ ای ایذٜ ثٝ سا ؿٕب ٞب، آٖ تّفیك ٚ سً٘ چشخٝ اص اػتفبدٜ. داس٘ذ خبكی ٔؼٙی ای لٟٜٛ

..وٙیذ تّفیك سا ٞب آٖ وشدٜ، سً٘ ا٘تخبة ثتٛا٘یذ ثبیذ دوٛساػیٖٛ ا٘جبْ ٚ داسیذ لشاس آٖ دس وٝ فضبیی تغییش  

 سٍٟ٘ب دس دٚ ثؼتش اكّی دس ٔحیظ اػتفبدٜ ٔی ؿٛ٘ذ:

ٞب دسة ٚ ػمف وف، دیٛاس،: ؿبُٔ فضبٞب اكّی ٞبی پٛؿؾ. 1      

آٖ ٔب٘ٙذ ٚ فشؽ پشدٜ،  ٔجّٕبٖ،: ؿبُٔ ٖدوٛساػیٛ ِٛاصْ. 2      

دسٔمبْ ٔمبیؼٝ ایٗ دٚ لبِت ثب ٞٓ اص ِحبػ ٘مؾ دس دوٛساػیٖٛ، پٛؿؾ ٞبی فضب اص إٞیت ثیـتشی ثشخٛسداس ٔی ثبؿذ. 

چٖٛ ٘ؼجت ثٝ ِٛصاْ دوٛساػیٛ٘ی ثبثت تش ثٛدٜ ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٘مؾ پغ صٔیٙٝ سا ثشای آٖ ِٛاصْ اجشا ٔی وٙٙذ. دس ٔیبٖ ایٗ 

ؿؾ ٞب دیٛاسٞب ٚ ػمف ٞب ثٝ جٟت ٚػؼت ثیـتش، دس فضبی ٔب جبیٍبٜ ٚیظٜ ای داس٘ذ ٚ ٔیضاٖ تأثیشٌزاسی آٖ ثش دیٍش پٛ

ش ِٛاصْ ٔحیظ، دیٛاسٞب ٚ سً٘ آٖ دس تغییش  ِٛصاْ دوٛساػیٛ٘ی چـٍٕیشتش اػت. ٚ ٌزؿتٝ اص ٔٛضٛع تأثیش ثش سٚی دٍی

 ٚػؼت ٚ ٘ٛس فضب ٘یض ثؼیبس ٔؤثش اػت.

سً٘ ٞب دس ػبختٕبٖ عجك ٕٞبٖ جذَٚ سٍٟ٘ب، اَٚ ثیبئیذ سٍٟ٘بی ٔٛسد ػاللٝ خٛد سا ٘ؼجت ثٝ فضبیی وٝ ثشای اػتفبدٜ 

ٔی خٛاٞیذ دس خب٘ٝ تبٖ ایجبد وٙیذ ٔثال آساْ ثخؾ ٚ یبپش ا٘شطی . ثشای ایذٜ ٌشفتٗ ٞٓ ٔی تٛا٘یذ اص وٕذ ِجبػٟبتٖٛ ٚ یب 

بْ ثٍیشیذ. ػپغ ثخؾ ٞبی ٔختّف خب٘ٝ سا دلت وٙیذ یه یب دٚ اؿیبی ٔٛسد ػاللٝ ٚ حتی اص تبثّٛٞب ٚ پٛػتشٞب ٘یض اِٟ

سً٘ سا ثشای یه لؼٕت ا٘تخبة وٙیذ ٚ ػپغ اص دٚ سً٘ ٔتٕٓ ثشای ایجبد آسأؾ اػتفبدٜ وٙیذ. دسٔشحّٝ ثؼذی ثیبئیٓ 

 % ،سً٘ ٞبی دوٛساػی61ٖٛاػتفبدٜ وٙیٓ یؼٙی پٛؿؾ ٞبی اكّی وٝ ٕٞبٖ سً٘ ٞبی غبِت اػت  61-31-11اص لبٖ٘ٛ 

% .11% ٚ سً٘ ٞبی ثؼذی 31  

پٛؿؾ ٞبی اكّی ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی سا دس دوٛساػیٖٛ داس٘ذ چٖٛ حجٓ ثؼیبس ٚػیؼی سا دسثشٔی ٌیشد ٚ ٔب ثبیذ ػؼی 

وٙیٓ سً٘ پٛؿؾ ٞبی اكّی سٚؿٗ تش اص ٕٞٝ سٍٟ٘بی ٔٛسد اػتفبدٜ دسدوٛسٔبٖ ثبؿذ ٔثال ػمفی وٝ ثب سً٘ ػفیذ 

ای سٚؿٗ ٚ ثضسٌتش داؿتٝ ثبؿیٓ ثٙبثشایٗ ثشای فضبٞبی وٛچه ٚ وٓ ٘ٛس ا٘تخبثی  پٛؿیذٜ ؿذٜ ثبؿذ ثبػث ٔی ؿٛد خب٘ٝ

 ایذٜ آَ اػت. سً٘ ػفیذ خبِق ثب ٘ٛس عجیؼی یه سً٘ وبٔال ٌشْ ٚ ثب ٘ٛسٞبی ٔلٙٛػی سً٘ ػشد ثٝ ٘ظش ٔی سػذ.

ت داؿتٙی ٞؼتٙذ. ایٗ سً٘ ٞبی ص٘ذٜ داسای ٚیظٌیٟبی خبف ٚ ٕٞٛاسٜ سٍٟ٘بی دٚػ  اص ٍ٘بٜ عشاحبٖ دوٛساػیٖٛ داخّی،

سٍٟ٘ب ؿذیذا ثبػث جّت تٛجٝ ثیٙٙذٌبٖ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٞیچ ٚلت اص ٘ظشٞب دٚس ٕ٘ی ٔب٘ٙذ. اوثش ٔشدْ ٔب ثیـتش اص سٍٟ٘بی 

خبٔٛؽ ٚ خٙثی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ٚ ثٝ وبسٌیشی ایٗ سٍٟ٘ب جؼبست ٔی خٛاٞذ. ثشای ٔثبَ ثشای اسصؿیبثی ػّیمٝ خٛد ٔی 

ٍبٞی وٙیٓ اٌش ِجبػٟبٖٔٛ اص سٍٟ٘بی ثظ ٚ لٟٜٛ ای ٚ ػفیذ ٚ ػیبٜ اػت، فىش اػتفبدٜ اص تٛا٘یٓ ثٝ وٕذ ِجبػٟبٖٔٛ ٘

سٍٟ٘بی ص٘ذٜ دس ٔٙضَ ٘جبؿیذ ِٚی اٌش دس ٔیبٖ ِجبػٟبی ٔب سٍٟ٘بیی ٔب٘ٙذ لشٔض ٚ ٘بس٘جی ٚ ثٙفؾ ثٝ چـٓ خٛسد احتٕبال 
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ثشد. تجشثٝ ػبِیبٖ دساص ثب سً٘ ثبثت وشدٜ وٝ اص ص٘ذٌی دس فضبیی ثب دوٛساػیٖٛ ثشٌشفتٝ اص سً٘ ٞبی ص٘ذٜ ِزت خٛاٞیذ 

سٍٟ٘ب ٘یض ٔب٘ٙذ ا٘ؼبٟ٘ب اص جٟبت ٔختّف ثب ٕٞذیٍش ٔشتجغٙذ ٚ ػّیمٝ ٞب ٚ كفبت ٔـتشن داس٘ذ یب ثشػىغ ٔتضبد 

 یىذیٍش٘ذ.

س اِجتٝ سً٘ یىی اص تؼییٗ وٙٙذٜ ٞبی ػجه ٚ ػّیمٝ اػت وٝ اص عشیك آٖ ٔی تٛ٘یذ ثب ٔحیظ اعشاف خٛد استجبط ثشلشا

وٙیذٚ ثیـتش اص ٞش چیضی ٔی تٛ٘یذ فضبٞبی وؼبِت ثبس اعشاف سا ثٝ ٔحیغی سٚح ثخؾ تجذیُ وٙیذ. ػٛم وشدٖ سً٘ 

دیٛاسٞب ٚ ػمف ٔی تٛا٘ذ ثیـتش اص ػٛم وشدٖ ٔجّٕبٖ ٚ یب حتی ػبختبس یه اتبق ثٝ ٔب وٕه وٙذ. ثىبس ثشدٖ سً٘ دس 

بیٝ صیبدی ٘یؼت. ٔؼئّٝ سً٘ ثٝ دِیُ تأثیش ٟٔٓ سٚا٘ـٙبػب٘ٝ، دس فضبٞب ٚ یب ٔجّٕب٘ی ػبدٜ ٔؼٕٛال ٘یبصٔٙذ ٟٔبست ٚ ػشٔ

ٔمِٛٝ ؿٟشػبصی ٚ دوٛساػیٖٛ أش ٟٕٔی ثـٕبس ٔی سٚد. تب آ٘جب وٝ حتی تخللی ثٝ ػٙٛاٖ سً٘ ثٙذی ٚ سً٘ ؿٙبػی 

ٞبیی وال سً٘ داسای عیف سٚا٘ی اػت ٚ دس ٞش حبَ ٚ ٞٛایی تفبٚت  فضبٞبی ؿٟشی دس ثیٗ ٞٙشٔٙذاٖ ٔغشح ؿذٜ اػت

سا دس ؿخق ایجبد ٔی وٙذ..ثٝ فشم اتبق خٛاة سا دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ . اص آ٘جبیی وٝ اتبق خٛاة خلٛكی تشیٗ فضب دس ٞش 

خب٘ٝ اػت دس ا٘تخبة سً٘ آٖ ثیؾ اص ٞش چیض ثبیذ ػّیمٝ ٚ ٘یبصٞبی ؿخلی كبحت آٖ سا دس ٘ظش ٌشفت. ثب ایٗ ٚجٛد 

ؿذ تب ثتٛا٘یٓ فضبیی آساْ ثخؾ ٚ ساحت ثشای خٛاة ٚ اػتشاحت فشاٞٓ ٘جبیذ اص اكَٛ عشاحی سً٘ دس دوٛساػیٖٛ غب فُ 

وٙیٓ. دس ٍٞٙبْ عشاحی سً٘ یه اتبق خٛاة ثٟتش اػت اص ا٘تخبة سً٘ ٞبی دسخـبٖ پشٞیض وٙیٓ چشا وٝ ٕٔىٗ اػت 

سً٘ آجشی دس  ٔٛلغ اػتشاحت ایٗ سٍٟ٘ب آصاسدٞٙذٜ ثٝ ٘ظش ثشػذ ِٚی اٌش سٍٟ٘بی ص٘ذٜ سا ٔی پؼٙذیذ ٔی تٛا٘یذثغٛسٔثبَ

.وٙبس وشْ ٞبی غٙی ٚ ػیبٜ ٔی تٛ٘ٝ ا٘تخبثی ٔٙبػت ثبؿذ..  

پش ٔبیٍی –دسخـٙذٌی  –ٞش سً٘ داسای ػٝ كفت اػت: فبْ   

لشٔض . صسد ٚ آثی فبْ ٞبی اِٚیٝ ٞؼتٙذ وٝ سً٘ ٞبی اكّی ٘بٔیذٜ ٔیـٛ٘ذ. ٘بس٘جی . ػجض ٚ  –كفتی اص سً٘ اػت  فبْ:

وٝ اص تشویت فبْ ٞبی اِٚیٝ حبكُ ٔیـٛ٘ذ.ٚ فبْ ٞبی ثبِثٝ  اص اختالط فبْ ٞبی  ثٙفؾ فبْ ٞبی ثب٘ٛیٝ ثـٕبس ٔی آیٙذ

.اِٚیٝ ٚ ثب٘ٛیٝ ثذػت ٔی آیٙذ  

دسجٝ ٘ؼجی تیشٌی ٚ سٚؿٙی آٖ سا ٔـخق ٔیىٙذ. صسد ثیـتشیٗ دسخـٙذٌی سا داسد. :دسخـٙذٌی  

ٔیضاٖ خّٛف فبْ سً٘ سا ٔـخق ٔیىٙذ. پشٔبیٍی) اؿجبع(:  

َ:ساثغٝ سً٘ ٞب ثب اؿىب  
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داسای خلٛكیبت ٔفٟٛٔی ٚ ثیب٘ی ٔـخق  آثی –صسد  –دایشٜ ٔب٘ٙذ ػٝ سً٘ اكّی لشٔض  –ٔثّث  –ػٝ ؿىُ اكّی ٔشثغ 

ء هیکٌذ.هشثغ ٚصٖ ٚ حذٚد ٔـخق اػت ٚ حؼی اص وـؾ ٚ أتذاد ٚ تجشثٝ حشوت سا اِمب –ٞؼتٙذ. ٔشثغ ٕ٘بیبٍ٘ش ٔبدٜ 

ي ّ عبکي هشثغ هطبثمت داسد.ثب سًگ لشهض هٌطجك اعت ّ ّصى دجن لشهض  ثب ؽکل عٌگی  

هثلث ثب صّایبی دبد ّ تٌذ تبثیش عتیضٍ جْیی ّ پش خبػ ّ تِبجن سا ایجبد هیکٌذ.هثلث ثوجل تفکش اعت ّدبلت ّ 

 خقْفیت ثی ّصًی آى ثب صسد سّؽي ُوبٌُگی داسد.

ب هی ًوبیذ. دایشٍ دایشٍ ثش ػکظ هشثغ ادغبعبت سا هالین ّ هؼتذل هیکٌذ ّ دظ آساهؼ ّدشکت آسام ّآُغتَ سا الم

.دسّى خْد ُوْاسٍ دس دبل دشکت اعتعوجل سّح اعت کَ دس   

سًگ آثی عجض جشیبى خْى سا کٌذ ّ سًگ لشهض ًبسًجی ُوبًٌذ داسّی هذشکی اعت کَ ثبػث دبلت ُیجبًی  -72

.جشیبى خْى دس ثذى هیگشددّ تغشیغ   

بة هیکٌذ ّ اص ُش سًگ دیگشی ثِتش اعتسًگ عفیذ ثشای عمف دذّد دٍ تب پبًضدٍ دسفذ اص ًْس سا ثبصت -72  

ى کؾیذٍ ًؾْد.آکف ثبیذ داسای سًگی خٌثی ثبؽذ تب چؾن ثَ عوت  -72  

.عجض ّ کشم فضبُبی گشفتَ سا دسخؾبى ّ سّؽي هیکٌٌذ –سًگ ُبی صسد  -33  

پشداصین: دس طشادی هی آًِب ثَ ّیژگی ُشیک اص ُب پظ اص دسک دسعت اص سًگدبل   

 

: قرمس  

 

اًگیض تشیي دس هٌبطك عشد عیش لشهض گْجَ ای ثب صسد ثشاق سا دس آؽپضخبًَ ثَ کبس ثگیشیذ تب دسهالل  -33

 سّصُبی صهغتبى ًیض عشؽبس اص اًشژی ثبؽذ.

ثشای جلت تْجَ ًیض هیتْاى یک دیْاس سا لشهض سًگ کشد ّ هْلؼیت هٌبعجی ثشای ثَ ًوبیؼ دس آّسدى یک  -37

 هیض ؽیک ثب یک گلذاى ؽیؾَ ای دس همبثل آى ثْجْد آّسد.

فضبیی توبؽبیی ّثغیبس چؾن گیش خْاُین  ,بؽین اگش دیْاس عفیذ ّ لبة پٌجشٍ ُبیی ثَ سًگ عیت عشر داؽتَ ث -33

 داؽت . 
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دس کف هیتْاى سًگ لشهض سا فمظ دس فشػ ثَ کبس ثشد ّ الگْی سًگ اتبق سا ثش اعبط آى تٌظین کشد. گشهب  -33

 هیتْاًذ اص ُوبى کف اتبق ثشخیضد ّ کل فضب سا دس ثش گیشد.

عت.تشکیت سًگ آثی ّ سًگ عجض ثب سًگ لشهض جبلت اًگیض ا -33  

اعت آتؼ ّ ػاللَ ثْدى، جذیذ ّ لْکظ ؽبًظ، جؾي، ًؾبًَ لشهض سًگ . 33-  

ؽبًغی اعت ّ دس کؾْسُبی آعیبیی هِن ّ هؼوْل اعت لشهض سًگ ؽجبػت ّ خْػ -32  

اًگیض اعت ُبی سص دس سّصُبی ثَ یبد هبًذًیغت. لشهض سًگ ُیجبى لشهض سًگ گل . 32-  

ادتیبط کٌیذ ثِتش اعت لشهض سا ثَ فْست پشاکٌذٍ دس جبُبی  خْاُیذ ُوَ جب سا لشهض کٌیذ، کوی اگش هی -32

 .هختلف ثَ کبس ثجشیذ

تش ؽذٍ ّ دظ فویویت ایجبد  ثشای ایجبد یک اتبق گشم ّ ًشم دیْاسُب سا لشهض کٌیذ. ثب ایي کبس هذیظ ثغتَ -03

ؽْد هی .- 

کٌذ یلشهض هٌبعت اتبق خْاة ًیغت چْى هیضاى تٌفظ سا صیبد ّ خْاة ّ آساهؼ سا کن ه  .-33 

ُبی تجبسی اعتفبدٍ اص هجلوبى چشهی لشهض دس فضبیی کبهال عفیذ ُوشاٍ ثب آّیضُبی لشهض آًچٌبى  دس طشح -37

ؽْد ّ ایي ثَ دلیل هشکض تْجَ ثْدى سًگ  توبؽبیی خْاُذ ثْد کَ ُش کظ ّاداس ثَ ًؾغتي ّ هذْ لْعتشُب هی

 .لشهض اعت.

کٌذ ّ ثَ کبس ثشدى آى دس  اگش خبهْػ ثبؽذ، گشهب سا تذاػی هی اعتفبدٍ اص لشهض دس اطشاف ؽْهیٌَ، دتی -03

سعبًذ ّسّدی خبًَ اعتطبػت هبلی سا هی . 

 33-.اص لشهض دس هذل آسایؼ ّ اتبق پشّ خْد اعتفبدٍ کٌیذ

اًگیض اعت ّ دس اتبق پزیشایی ثبصخْسد صیبدی داسد لشهض دس اتبق ًبُبسخْسی ؽگفت .-33 

ًؾبًَ خطش ّ تْلف اعتلشهض گشم، پش دشاست، سهبًتیک،  .-33 

سعبًذ کٌذ ّ اػتوبد ثَ ًفظ سا هی سًگ لشهض تیشٍ خْد یک عجک سا ایجبد هی .-32 

سعبًذ لشهض ُیجبى، ًؾبط، پیؾشفت، تْاًگشی، لذست ّ ؽجبػت سا هی .-32 

ؽْد ّ سًگ  لشهض هْجت افضایؼ فؾبس خْى، ثبال سفتي تٌفظ، افضایؼ همبّهت، پشخبؽگشی ّ خؾن هی -02 -

کٌذ عت سا خْة هٌؼکظ هیپْ  

 

:عجض  
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سعبًذ عجض اجتوبػی ثْدى، هشعْم ثْدى، ظشافت، پیچیذگی، عٌت، ػبدی ّ گشاى ثْدى سا هی .-33 

خْسدى ّ ُوذسدی اعت عجض ًؾبًَ ثشّت، سؽذ، تْلذ، تجذیذ دیبت، غجطَ .-33 

ّ آساهؼ اػقبة سا ثَ عجض آساهؼ، آعبیؼ، خٌکی، سفغ خغتگی، اػتذال، ادتیبط، اهٌیت، ُوبٌُگی، تؼبدل  -27

 ُوشاٍ داسد

تْاى ثب فْستی پشسًگ، صسؽکی، آثی سّؽي، صسد ّ ثٌفؼ اعتفبدٍ کشد عجض سا هی . –33 

ُب ّ  ُبی پْعت ّ صیجبیی ّ دتی ثْتیک دُذ، دس عبلي اص عجض چْى سًگ پْعت سا خْة اًؼکبط ًوی -33 

ُبی لجبط اعتفبدٍ ًکٌیذ فشّؽگبٍ . 

سعبًذ ثْدى سا هی ای لشاس ثگیشد، صیجبتش ؽذٍ، سفبٍ ّ غٌی ًمشٍ عجض اگش دس کٌبس طیف ثٌفؼ ّ . –33 

ُبی ثِذاؽتی اعت ثْدى هٌبعت اتبق خْاة ّ عشّیظ ثخؼ سًگ عجض ثَ دلیل آسام .-33 

الؼبدٍ اعت. عجض دس ُوَ جبی طجیؼت ّجْد داسد، ثب ُش  عجض ثَ دلیل خٌثی ثْدى ثشای دکْساعیْى داخلی فْق -22

گیشد ای ثَ خْد هی الؼبدٍ ؽْد ّ ظبُش فْق ُوٌؾیي هیکوبى  سًگ سًگیي . 

ای ثَ کبس ثجشیذ سًگ عجض سا ثب ثٌفؼ ّ ًمشٍ  32-  

. اگش ؽوب دّعت داسیذ اتبق ًؾیوٌتبى فضبیی گشم ّ دّعتبًَ داؽتَ ثبؽذ ثبیذ ثگْیین کَ یکی اص سًگِبیی کَ -32

تلف سًگ عجض هی تْاًین اتبق ًؾیوٌی صیجب ّ ایي خبفیت سا داسد سًگ عجض اعت. ثب اعتفبدٍ اص عبیَ ُبی هخ

 دلپزیش داؽتَ ثبؽیذ

 قهوه ای:
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ای ًؾبًَ صهیي، طجیؼت خبکی، ُْػ، فؾشدگی، اعتذکبم، غٌی ثْدى، آساهؼ ّ هذبفظَ کبس ثْدى اعت لٍِْ .-33 

بکی ثْدى ثشداؽتي ّ خ  ثْدى، دس ای گشهی، آعبیؼ، خًْغشدی، ایوٌی، اطویٌبى، پبیذاسی، ُوضهبى سًگ لٍِْ -13

سعبًذ سا هی . 

کٌٌذٍ  ای کٌبس فْستی چشک خیشٍ ای ثَ خقْؿ اگش هبیل ثَ کبساهل ثبؽذ ّ ًیض لٍِْ سًگ طجیؼی لٍِْ -17

 .خْاُذ ثْد

پْؽٌذ یب  ای هی ای اص ایي سًگ خْؽؾبى ًیبیذ، افشاد صیبدی ُغتٌذ کَ ثبسًّی چشم ثلٌذ لٍِْ دتی اگش ػذٍ -13

گیشًذ ای سا خْة ثَ خْد هی ُب سًگ لٍِْ اکثش چْةفٌذلی ًبُبسخْسی چشهی داسًذ.  . 

صیجبیی ایي سًگ ثغتگی ثَ ُوبٌُگی آى ثب عبیش ّعبیل داسد. ایي کَ دس کٌبس فْستی چشک لشاس ثگیشد یب  -33

سعبًذ کٌٌذٍ اعت ّ ثجبت سا هی ُب عشگشم ای دس تشکیت ثب ایي سًگ کٌذ. لٍِْ صسد ّ عفیذ ظبُش هتفبّتی پیذا هی . 

افتذ ای ُیچ ّلت اص هذ ًویٍ  لِْ .-33 

گیشد ای ؽکالتی دس دکْساعیْى هٌضل ثیؾتش هْسد اعتفبدٍ لشاس هی سًگ لٍِْ . 33-  

:مشکی  

 

دٌُذٍ عْگْاسی، ثیوبسی، تبسیکی، پیچیذگی، عشدی، دّسی، خغتگی ّ ساص اعت ّ ثشای  سًگ هؾکی ًؾبى -12

سّد ایجبد تشط، ّدؾت ّ تِذیذ ُن ثَ کبس هی . 

کٌذ یک اعت دس ػیي دبل گشاًی، صیجبیی، الغشی، دًیْی ّ خٌثی ثْدى سا المب هیهؾکی دساهبت .-32 

 32-.سًگ هؾکی ًؾبًَ لذست، ؽبى ّ همبم، ثشجغتَ ثْدى، لطؼیت ّ هذقْس ثْدى اعت

ُبی اطشاف خْد سا ثَ خْثی جلٍْ  ُبی دس ثَ ػٌْاى یک سًگ خٌثی کَ طشح ُب، دعتگیشٍ غبلجب دس چشاؽ -23

ؽْد فبدٍ هیدُذ، اعت هی . 

کٌذ. اهب ثشای  دیْاس چٌذاى هشعْم ًیغت، هذیظ سا ثغتَ ّ هشػْة هی  هؾکی ثَ تٌِبیی ثَ ػٌْاى سًگ -23

سّد ُبی سًگی ثَ کبس هی اُویت دادى ّ تبکیذ یک طشح، دس صهیٌَ . 



                    

      

10 www.Archi-Classic.ir                                            ٚ ٝثؼتٍب٘ی   اِیبع:  تٙظیٓتٟی                        

کف پْػ اعت. سًگ عیبٍ ّ عفیذ هؼوْال ثَ فْست کبؽی یب هْصاییک هٌبعت  هؾکی سًگ خْثی ثشای کف -27

دُذ تش ًؾبى هی کٌذ فضبُبی کْچک سا ثضسگ ُبی ثِذاؽتی اعت چْى ثب کٌتشاعت یب تضبدی کَ ایجبد هی عشّیظ . 

ؽْد ُب ثشای ایجبد ظشافت اعتفبدٍ هی کبسی اغلت دس ًبصک  .-23 

الؼبدٍ داسد ای فْق ای، هغی ّ ثشًج جلٍْ ُبی هتبلیک طالیی، ًمشٍ هؾکی ثب سًگ .-23 

اًذاصد ؽوب سا ثَ یبد ّص ّص صًجْس ػغل هی دیْاسُبی صسد ّ هؾکی .-23 

ای خْاُذ داؽت الؼبدٍ ثْدى ثب ُش سًگی اعتفبدٍ ؽْد، تبثیش فْق هؾکی ثَ دلیل خٌثی . –23 

تْجَ ًؾبى دُیذ، اص هؾکی هبت اعتفبدٍ کٌیذ اگش ثخْاُیذ چیضی سا ثی .-22 

صًٌذ ّ دس تشکیت ثب لشهض جلٍْ خبفی ثَ  هیکٌٌذ، سّی آى سا الک الکل  ُب اغلت اص آى اعتفبدٍ هی ژاپٌی -22

دٌُذ فضبی هْسد ًظش هی . 

ای ثشای دکْساتْسُبعت الؼبدٍ هؾکی سًگ فْق . -22 

 نارنجی:

 

داهٌَ ی سًگ ُبی ًبسًجی سا دس غشّة صیجبی خْسؽیذ دس تب ثغتبى هؾبُذٍ کشد.توبهی سًگ ُبی  هیتْاى -23

ّسًگ هٌبعجی ثشای هذل کبس ثؾوبس هی آیذ..ُغتٌذ ّ تذشک اًگیض ًبسًجی اًشژی صا ّگشهب ثخؼ  

ًبسًجی هیتْاًذ دس ُوَ اتبق ُبی خبًَ دضْس یبثذ ّ ثب هجلوبى تیشٍ ّ سّؽي ّ عٌتی ّ هذسى ثَ کبس سّد. -23  

فْستی ّلشهض تشکیت کٌیذ. ,عیبٍ  ,اسغْاًی  ,آثی  ,صسد  ,عجض  ,ًبسًجی سا هیتْاًذ ثب سًگ ُبی  -27  

اعت هفیذ عبلوٌذاى اص داسی ًگَ هْعغبت ّ هغي افشاد هٌضل ثشای ّ تؽبدیغ ّ گشم سًگ ًبسًجی . –23 

کٌذ سًجی سا کن هی خلمی ّ صّد خبفیت ضذ افغشدگی آى کج .-23 

خلمی ّ خقْهت  پزیشی، صّدسًجی، کج ُب، ًبسًجی سًگ هٌبعجی ثشای اجتوبػبت اعت. تذشیک اص ثیي سًگ -22

کٌذ تبسُبی اجتوبػی کوک هیدُذ ّ ثَ ثِجْد سف ثیي افشاد سا کبُؼ هی  
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کٌٌذٍ اعت اهب اغلت اص ثَ کبس ثشدى آى ثَ دلیل سّؽي ّ ثشاق ثْدًؼ  ثب آى کَ ًبسًجی سًگی ؽبد ّ عشگشم -21

کٌین غفلت هی . 

ُبی خْد صیبدتش اص آى  اگش ُلْ ّ ثشگ صسدآلْ سا کَ تَ سًگی اص ًبسًجی اعت دس ًظش ثگیشیذ، دس طشح -22

 اعتفبدٍ خْاُیذ کشد

دُذ ُبیی کَ افشاد صیبدی دضْس داسًذ، سفتبسُبی اجتوبػی سا استمبء هی ُبی دسط یب هکبى بسًجی دس کالطً  - 22 

سًگ سا جبُبی هختلف لشاس دُیذ ّ فضب  کٌٌذٍ کبفیغت چٌذ کْعي ًبسًجی کن دس یک طشح یکٌْاخت ّ کغل -22

  گزاؽتَ، سّدی تبصٍ ثَ اتبق دُیذسا سّؽي کٌیذ یب چٌذ گل ًبسًجی سا داخل گلذاى 

اعت الؼبدٍ  ُب فْق ًبسًجی ثشای تؾذیذ سًگ  23-  

  زرد:

 

صسد چَ ثَ همذاس کن هْسد اعتفبدٍ لشاس گیشد ّ چَ ثَ همذاس ,سًگ گشهب ّ ًْس ,صسد سًگ عشخْؽی اعت -23

جبد کٌذ.تبثیش هٌفی دس فضب ای ,ّ الجتَ گبٍ هوکي اعت ثَ ُویي ػلت ,ُوْاسٍ هیذسخؾذ  ,صیبد  

داهٌَ سًگ صسد اص صسد هبیل ثَ عجض تب صسد لیوْیی ثشاق ّ اص آًجب تب طالیی  اداهَ هی یبثذ. -27  

صسد سًگی اعت کَ دس اتبق خْاة  یب دس گْؽَ ُبی دًج خبًَ ثَ یک اًذاصٍ گیشا ّ خْؽبیٌذ ثَ ًظش  -23

ییش هیبثذ.دبل ّ ُْای اتبق تغ , ثغتَ ثَ ؽذت کوشًگی ّ پش سًگی آى  هیشعذ.فمظ  

سا اص ًؾبط ثَ عکْت ًضدیک تش هیغبصد ّ ُشچَ عفیذ ثیؾتشّ صسد  دبل ُّْای فشد ,دسجبت کوشًگ صسد -23

آصادی ػول ثشای اعتفبدٍ اص سًگ ُبی کوکی ّهتضبد افضایؼ هی یبثذ. , هذْتش ؽْد  

ساُشُّبی کن  ,ّسّدی ,آؽپضخبًَ ُب  ,ثب تْجَ ثَ خبفیت سًگ صسد ایي سًگ سا هیتْاًیذ دسکتبثخبًَ ُب  -23

 ًْس یب پغتْ ُبی کْچک ّ ًملی ثَ کبس ثجشیذ ّ ثِشهٌذ ؽْیذ.

  ثشای چؾن گیشی ّ تْجَ ثیؾتش سًگ صسد هیتْاًیذ آى سا ثب عبیش سًگ ُبی گشم ُوبًٌذ لشهض.ًبسًجی ّگلجِی -23

 ُوشاٍ عبصیذ.

بی هٌبعجی ثشای سًگ صسد ثٌفؼ سّؽي تشکیت ُّ  ,فْستی,آثی,ًبسًجی,اسغْاًی,عجض,سًگ ُبی لشهض -22

 اعت.
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  ًْس ثیؾتشی هی ثخؾذ. ,صسد ثَ اتبق ُبیی ثب پٌجشٍ ُبیی کَ آفتبة عپیذٍ دم سا ؽکبس هیکٌٌذ  -22

ثب اعتفبدٍ اص سًگ صسد ّ دسجبت هختلف آى خبًَ سا ُویؾَ گشم ّ صیجب عبصیذ. -22  

ًگ صسد الجتَ ًَ خیلی تٌذ، هثال طالیی، صسد ًؾبًَ تْجَ، استجبطبت، هٌبظشٍ ّ دکوت اعت ثَ کبس ثشدى س -333

 .دس اتبق ًبُبسخْسی اؽتِبآّس اعت

 333-.کشم ًجبتی، ؽبد ّ هٌبعت اتبق ًْصاد اعت. سًگ صسد سّؽي دس اتبق هاللبت، اثشی هثجت ّ خالق داسد

کٌذ صسد، سًگ هثجت ّ ثشای اتبق ًْجْاًبى ثغیبس هٌبعت اعت، دبفظَ سا تمْیت ّ ثَ هطبلؼَ کوک هی .-337 

ًظش کشدٍ ّ دبلت خْؽبهذگْیی داسد الؼبدٍ اعت، جلت ُبی کْچک فْق صسد ثشای هغبصٍ .-333 

ُبی  ثَ کبس ثشدى صسد دس یک هذیظ هوکي اعت ثبػث تٌذهضاجی ّ ثذخلمی ؽْد، عؼی کٌیذ آى سا ثب سًگ -330

 .دیگش ثَ کبس ثجشیذ

هذیظ سا تویض ًؾبى خْاُذ داد کٌذ ّ صسد ّ عفیذ آثی ّ صسد، کٌبس دسیب سا ثْدى سا تذاػی هی .-333 

ثخؼ  آّس، گیشا، اهیذّاسکٌٌذٍ، اؽتِبآّس، خالق، الِبم صسد گشم ّآفتبثی، دسخؾبى، هٌجغ ًْس، هثجت، ؽبدی -331 -

 .ّ ًؾبًَ اعتمجبل اعت

ؽْد ًگشی هی دُذ ّ هْجت دسّى کٌذ، جشات هی سًگ صسد دبفظَ سا تمْیت هی .-332 

پزیشی، خقْهت ّ تجؼیض سا  تجبطبت، هٌبظشٍ ّ دکوت اعت ّ دس ػیي دبل تذشیکصسد ًؾبًَ تْجَ، اس -332 -

دُذ افضایؼ هی .. 

آبی:   

 

عکْت ّ گبٍ ثَ عشدی ؽِشت داسد. ,ثَ آساهؼ  آثی -332  

اتبق ُبی  ,آثیِبی هبیل ثَ عجض یبد آّس هذیظ ُبی جضیشٍ ای ّ چؾوَ ّ سّدخبًَ ُغتٌذ ّ دس دوبهِب   -333

ْاة ُب ثغیبس هٌبعت هی ًوبیٌذ.آفتبثگیش یب اتبق خ  
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ثَ آثی ًیوَ ؽت یب پش سًگ یب کجبلتی فکش  ,ثشای جلٍْ ای ًیشّهٌذ ّ تلمیي دبل ّ ُْایی هؾخـ دس فضب  -333

 کٌیذ.

ثَ دیْاس ُبیی ثب سًگ صسد یب طالیی ّ پشدٍ ُبیی ثَ سًگ آثی عیش ًیوَ ؽت ثیٌذیؾیذ.   -337  

.اتبق خْاثی سا هجغن کٌیذ ثب دیْاسُبی عفیذ اعتخْاًی کَ اعت سختخْاة سد تیشٍ آثی اص اعتفبدٍ دیگش ساٍ -333

ّ اؽیبئی ثب دسجبت هختلف آثی پش سًگ سا  ,تْدٍ ای ثبلؼ ثَ سًگ ُبی گشم یب عشد  ,لذبفی ثَ سًگ آثی کجبلتی 

گشفتَ اًذ.دس ثش  

ٌذ.ًبسًجی ّ عجض تشکت ُبی هٌبعجی ثشای سًگ آثی ُغت,لشهض,طالیی,سًگِبی صسد -333  

یؼٌی صسد تشکیت کٌیذ. ,آثی سا ثب دسخؾبى تشیي سًگ  ,ثشای ایجبد جْی سّدیَ ثخؼ ّ عشخْؽی آّس  -333  

ُبی  کٌذ ّ دس تشکیت ثب سًگ آل سا تذاػی هی آثی دس تشکیت ثب صسد، سًگ ثبص ّ گیشایی اعت ّ عبدلی ایذٍ -331

عشّفذا سا ثشای کْدکبى فشاُن  ّ هذیطی ثی کبهل تش، آساهؼ  سًگ سًگ، عجض ًؼٌبیی ّ ثب آثی کن  فْستی کن

کٌذ هی . 

کٌذ کبساًَ ّ هتؼبدل ایجبد هی ُبی پزیشػ اعت ّ هذیطی سعوی، هذبفظَ آثی هٌبعت لغوت .-332 

ُبی هختلف هذیطی صیجب، آسام،  ُب ّ عبیَ ثیؾتشیي اعتفبدٍ اص آثی صهبًی اعت کَ ثَ تٌِبیی ثَ فْست طیف -332

ُبی ثِذاؽتی اعت خْاة ّ عشّیظ کٌذ کَ هٌبعت اتبق بد آل ّ آعوبًی سا ایج ایذٍ . 

کٌٌذٍ، ؽفبثخؼ، فلخ آهیض، سعوی، ضذ لشهض ّ ًؾبًَ رکبّت اعت آثی عشد، آسام .-332 

کٌذ سًگ آثی ایجبد آساهؼ ّ اػتجبس هی .-373 

ػذالت  عشّفذا، اًقبف ّ آثی هْجت کبُؼ فؾبس خْى، کبُؼ هیضاى تٌفظ، دفع تؼبدل، ایجبد هذیطی ثی -373

دُذ کبساًَ ّ هغئْلیت سا افضایؼ هی ؽْد، ّفبداسی، دظ هذبفظَ هی . 

کٌٌذٍ آة ّ  ؽْد ّ تذاػی سًگ آثی ثبػث ادغبط سفبٍ، تبصگی، ظشافت، لطؼیت، تذت ًفْر دس آّسدى هی -377

 -.آعوبى اعت

 بنفش:
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کبسثشد داسد.سًگ ثٌفؼ  ,دس فضب یی کَ ًیبص ثَ یک اهذاد سًگی ّ جلٍْ ای چؾوگیش داسد - 373  

ثب پشسًگ تشیي دسجبت ثٌفؼ دس اتبق هطبلؼَ یب گْؽَ ُبی دًج ّ  ,دساتبق خْاة یب اتبق غزاخْسی  -373

ثشای اتبق خْاة هٌبعت ُغتٌذ. ,صسد ّعجض  ,فْستی  ,هثال ثٌفؼ کوشًگ  ,خلْتگبُب دسجبت   

َ ػٌْاى ثِتشیي تشکیجبت ثشای عجض عیت سا هیتْاى ث -خبکغتشی  -گْجَ ای  -لیوْیی  -سًگِبی طالیی  -373

.سًگ ثٌفؼ دس ًظش گشفت  

ثغیبس جغْساًَ  ّ گْیب هی ًوبیذ ّ ثب افضّدى همبدیش اًذکی عیبٍ  ,پش سًگ تشیي دسجبت ثٌفؼ هبیل ثَ آثی  -373

ثغیبس ّعْعَ اًگیض ّ پش سهض ّساص خْاُذ ؽذ. ,ثَ سًگوبیَ ُبی ًیلی عیش آى   

هیتْاى ثشای ثَ ًوبیؼ دس آّسدى فضبُبی صاُذاًَ اعتفبدٍ کشد.اص تَ سًگ ُبی سًگ ثٌفؼ عشد  -372  

ثَ ّیژٍ ٌُگبهی کَ عبیَ سّؽٌِبی هتٌْع  ,عطْح هتبلیک ثَ ُش اتبلی فشادت ّ سّؽٌی هذسًی هی ثخؾذ -372

دس فضب ثَ کبس سفتَ ثبؽذ.ثٌفؼ  ,آثی  

ثٌفؼ ثب هجلوبى کالعیک ّ فبف ّ یکذعت ثَ خْثی تشکیت هیؾْد. ایي طشادی ُبی  ,سًگ ُبی یخی آثی  -333

 کالعیک ُیچ گبٍ اص هذ ًوی افتٌذ.

اص سًگ هبیَ ُبی سّؽي اعتفبدٍ کٌیذ.,ٌُگبم سًگ آهیضی عطْح گغتشدٍ ثب پٌجشٍ ُبی هتؼذد -333  

لشاسدادى عبیَ سّؽي ُبی ثٌفؼ دس کٌبسسًگ ُبی هتبلیک ثشاق هظ  ,دى هذیطی ؽبُبًَ ثشای ثذعت آّس -337

هبًٌذ خبکغتشی ًمشٍ فبم ّ یبعی سّؽي ّ کوشًگ هْجت  ,ّ طال ّ ثشًض تْفیَ هیؾْد.تشکیت ُبی ُوبٌُگ

 ؽکٍْ ّ تجول فضب هیؾْد.

ت ثٌفؼ تمشیجب دس ُش هذیطی دسجب,سًگ تجول اعت ,ثٌفؼ اص یبعی سّؽي گشفتَ تب اسغْاًی ُبی عیش -333

 دظ ّدبلی جبّداًگی ثْجْد هی آّسًذ.

 کبس ثَ یبعی یب سًگ کن ؽکل ثَ ثیؾتش ؽذٍ، دیذٍ کوتش داخلی دکْساعیْى دس اعت، ثبؽکُْی سًگ ثٌفؼ کَ آى ثب

سّد هی  

ثخؼ ثْدى ثشای اتبق خْاة دختشُب ثغیبس هٌبعت اعت ثٌفؼ ثَ خبطش هالین ّ آسام .-333 

ُبی کبس ّ آهْصػ کبسایی صیبدی داسد. اگش دس کٌبس صسد لشاس ثگیشد،  ًگ خاللی اعت ّ دس هذیظثٌفؼ س -333

کٌذ ای ایجبد هی جلٍْ خبفی داؽتَ، دظ لْی . 

کٌٌذٍ اعت ثَ ػٌْاى پبسچَ هجلوبى ًبُبسخْسی خیشٍ ثٌفؼاعتفبدٍ اص . 333-  

بس خْى، کن کشدى تشؽخ غذد ثغیبس فؼبل ثخؼ، علطٌتی ّ ثبؽکٍْ ثْدٍ، ثبػث کبُؼ فؾ ثٌفؼ هْصّى، آسام -332

ؽْد هی  

 332 – ثٌفؼ . کٌذ هی تمْیت سا خاللیت ّ ؽؾن دظ ّ کٌذ ظشافت، سّیبی سّصاًَ، هؼٌْیبت ّ ّلبس سا المب هی

ًوبیذ ثَ ایجبد فلخ ّ آساهؼ، ثشتشی، هالیوت، ادتشام ّ کبُؼ عشّفذا کوک هی  332-.ثٌفؼ 
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:صورتی  

 

کٌذ ؽْد ّ هذبفظت ّ فویویت سا المب هی کبم ّ ؽْر طجؼی هی فْستی هْجت تضؼیف ػضالت، ؽیشیٌی  . 337-  

دٌُذٍ ّ تجوالتی اعت ثخؼ، ظشیف، ادغبعی، تغکیي فْستی سًگ گشم، آسام  

ؽْد ّ ثشای اتبق هیِوبى هٌبعت اعت فْستی ثیؾتش دس اتبق خْاة دختشُب اعتفبدٍ هی . -333 

تْاى دس دکْساعیْى هٌضل اعتفبدٍ کشد اهب چْى آلبیبى هؼوْال اص ثْدى دس یک فضبی  اص فْستی هی -300

.ُب سا ُن ثپشعیذ فْستی ادغبط ًبخْؽبیٌذ ّ ًبآساهی داسًذ لجل اص ُش چیض ًظش آى . 

 ثخؼ اعت ّ سًگ تٌذ آى ثشاًگیضًذٍ سًگ آى ظشیف، هالین ّ آسام فْستی سًگ ًشم ّ لطیفی اعت. کن -322

 .ادغبعبت اعت

ُبعت. ؽبیذ چْى ادغبط گشم، هذبفع ّ لطیفی اص آى داسًذ ّ  فْستی اغلت سًگ هْسد ػاللَ دختشثچَ -321

کٌذ ُب ایجبد هی دظ فویویت سا دس آى . 

ای داسد الؼبدٍ ای ؽکالتی تبثیش لْق فْستی دس تشکیت ثب لٍِْ  332-  

 

 سًگ ُبیی ثشای آساهؼ:

 

گ فضبی صهغتبًی عبکت ّ خبهْؽی ایجبد هیکٌذ.عفیذ یخچبلی ثب آثی کوشً -332  
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فالثت عٌگ سا ثَ یبد هی آّسد. ,خبکغتشی ُبی هتْعظ یب عیش -332  

سًگ فیشّصٍ ای سا ثب آثی هتؾبثَ تْام کٌیذ تب فذالت  ,ثشای ثَ ّجْد آّسدى دبل ّ ُْای آسام ّ پش تفبُن  -333

 ّ ؽفبفیت فکشی سا ثْجْد آّسیذ.

تذاػی کٌٌذٍ یگبًگی آعوبى ّ صهیي اعت. ,بت آجشی سًگ ًبسًجی آثی دس کٌبس هؾتم -323  

خٌکی خبهْؽی هی ثخؾذ کَ یبد آّس عکْى ّ  ,عجضُبی هتْعظ ّ لٍِْ ایِبی دسختی ثَ اتبق  ,عجض چوٌی  -323

 آساهؼ سدیف دسختبى دس ٌُگبم غشّة اعت.

ذ. ثشای آساهؼ ثی تکلف سًگ سًگ عجضتیشٍ دیْاسُب ُویؾَ ثَ تمْیت دظ آساهؼ دس اتبق کوک هیکٌ -323

 ًبسًجی ّ ثشای افضایؼ دبلت سعوی ّ تمْیت پیًْذ ُبی خبًْادگی سًگ لشهض تْفیَ هی ؽْد.

لشهض سًگ خًْی اعت کَ دس سگ ُبی هب جشیبى داسد اص ایي ًظش سًگ دلگشم کٌٌذٍ  سًگ ػؾك ّ اص  -327

 دیشثبص ثَ ػٌْاى هظِش تٌذسعتی ثَ کبس هی سّد.

هیتْاًذ هذت دسد کؾیذى هب سا کبُؼ دُذ.دیْاسُبی عفیذ  ,عالهتی اعت عفیذ ثب تذاػی پبکیضگی عفیذ هظِش -323

فضب سا ثب ثشق پبکیضگی هی ؽْیذ. ,ادغبعبت ّ ػْاطف هب سا آسام هیغبصد.سًگ عفیذ هذیظ سا تقفیَ هی کٌذ   

ادغبط تٌفظ دس ُْای تبصٍ ّ هی هبًذ ّ  ,ثَ اثش ,پبسچَ ای عفیذ دس تشکیت ثب دیْاسُبی آثی سّدّصیِبی -323

 آصاد سا ثَ ّجْد هی آّسد.

ثب دزف سًگ ُبی هضادن هْجت تمْیت اؽتِب هیؾْد. ,سّهیضی عفیذ ًخی  -323  

هیتْاى عفیذ سا دس تشکیت ثب فیشّصٍ ای ثَ کبس ثشد. ,ثشای اهکبى تفکش سّؽي ّ دلیك ّ ادغبط تٌذسعتی  -323   

دس  ,دلت ّ توشکض سا افضایؼ هیذُذ ,دس کٌبس اسغْاًی لشاس گیشد ٌُگبهی کَ صسد ثَ ػٌْاى سًگ دّم  -322

دبلی کَ عجض هْجت کٌذ ؽذى عشػت اًتمبل رُي هی ؽْد.اسغْاًی اص ًظش ادغبط ًیض ؽفب ثخؼ اعت ّ ثشای 

اثش دسهبًی داسد. ,کغبًی کَ اص ًبسادتی ُبی دسًّی سًج هی ثشًذ  

ٍ ای خبفیت اهٌیت ثخؼ دس دیْاس ُبی اتبق خْاة سا سًگ ثژ ثَ خْاة آسام کوک هیکٌذ ّ سًگ لِْ -322

 ثْجْد هی آّسد پْؽؼ تخت خْاة ُب ًیضدس ایي سًگ هْجت تغشیغ خْاة هیؾْد.

.آّسد هی ثْجْد اثِبم ثی ّ عشیغ ّجْی اعت تضبد ُش ی جُْشٍ عیبٍ ّ عفیذ سًگ -322  

تْجَ ثْدٍ اعت. کبؽی ّ عشاهیک ُبی عیبٍ ّ عفیذ هذتِبعت ثَ ػٌْاى کف عبصی هْسد -323  

ًْاسُبی گْسخشی ثَ ُش اتبق سگَ ُبیی اصدبل ّ ُْای طجیؼت جبًْسی هی ثخؾذ. -323  

ّ پْعت عفیذ دیْاًبت  ,ثغیبس چؾوگیش هی ًوبیذ ,هجل عیبٍ سعوی دس یک فضبی داخلی ثب سًگ غبلت عفیذ -327

 سّی کف اتبق اصجولَ تضئیٌبت ؽیک ثؾوبس هی آیذ.

ٌیي یکی اص ػْاهل ساٍ یبثی عجکِبی اهشّصی ثَ هذقْالت پغت هذسى ثْدٍ اًذ.عفیذ ّ خبکغتشی ُوچ -323  
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چؾن ًْاصُغتٌذ  ,فْستی ّ ثٌفؼ سّؽي  ,سًگ ُبی سّؽي ُویؾَ ًؾبى اص ثِبس داسًذ.دسجبت هختلف صسد -323

 ّسایذَ ی ثِبس سا ثَ یبد هی آّسًذ.

اص سًگ صػفشاًی ثشای دیْاسُب ّ  , ّ صًبًَ ّ سّیبیی کشدى آى ,ثشای هالین عبختي فضبی اتبق  -323

 سّتختیِبی فْستی ّ پشدٍ ُبی تْسی اعتفبدٍ کٌیذ.

ًبسًجی ًذای ادغبعبت ّ ثبص تبثٌذٍ ی سّح اعت ّ ثبػث توشکض ّ هؾغْلیت ادغبعبت ّ اًذیؾَ هی ؽْد -323  

:نورها  

 

یکٌْاخت دس آپبستوبى خفگی  ًْس ًیض ًمؼ هِوی سا دس صًذٍ کشدى فضب ثَ ػِذٍ داسد . اعتفبدٍ اص ًْس هٌبعت ّ

هذیظ سا اص ثیي هی ثشد ، الجتَ اعتفبدٍ اص ًْس طجیؼی ثغیبس هٌبعجتش اعت . دس فْست ضؼیف ثْدى ًْس طجیؼی 

کوجْد آى سا ثب ثکبسگیشی ًْس هقٌْػی ججشاى ًوبییذ. دتی الومذّس اص پشدٍ ُبی ػوْدی یب کشکشٍ ای اعتفبدٍ 

ثَ داخل تب هیضاى صیبدی جلْگیشی هی ًوبیٌذ. پشدٍ ُبی پبسچَ ای یب تْسی ًکٌیذ ، صیشا اص ّسّد ًْس خْسؽیذ 

ثِتشیي اًتخبة ثشای پٌجشٍ ُبی آپبستوبى هذغْة هیؾًْذ. صیشا ًْس سا ثَ خْثی اص خْد ػجْس هی دٌُذ.اعتفبدٍ اص 

 ًْس پشداصی هْضؼی ثش سّی لبة ُب ّ ... ًیض ثبػث تذشک ّ ایجبد دشکت دس فضب هیؾْد.

 طجیؼی ًْس هؾخقبت ثَ ثغیبس ًیض ُبلْژى ًْس ّ اعت کشدى کبس ثشای ًْس ثِتشیي سّص طجیؼی سًْ -322

.اعت ًضدیک  

 تبثیش اعجبة ّ ُب اتبق آهیضی سًگ ثش کَ داسًذ ًبسًجی ّ صسد اص سًگی تَ ًیض تٌگغتي ُبی دجبة -322

.هیگزاسًذ  

.داسًذ آثی تٌذ ّ عشد ًْس اص ای سگَ ُن فلْسعٌت ُبی الهپ -322  

 خْة الهپ ًْس صیش دس کَ هیکٌین اًتخبة سا سًگی اعت هقٌْػی ًْس ّ داسًذ کن پٌجشٍ کَ ُبیی اتبق دس -733

.ثشعذ ًظش ثَ  

 سًگ کَ دبلی دس. ؽْد سًگ کن ثغیبس,  ؽت دس سًگ کن صسد سًگ هیؾًْذ هْجت تٌگغتي ُبی دجبة -733

 ّ هیؾًْذ تجذیل عجض ثَ هبیل صسد سًگ ثَ الینه عجض ُبی سًگ ّ گشایذ هی ًبسًجی ثَ تٌگغتي ًْس تذت آجشی

. ؽْد هی کذسثذل ای لٍِْ سًگ ثَ ًیض ثٌفؼ  
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 ثَ لشهض,  فلْسعٌت ًْس تذت کَ دبلی دس آیذ هی ًظش ثَ ًبسًجی اًذکی تٌگغتي ًْس تذت تیشٍ لشهض سًگ -737

.هیؾْد هتوبیل ای لٍِْ ثَ خیبثبى صسد ًْس تذت,  سًگ ُویي. هیؾْد تجذیل ای جبرثَ پش ثغیبس سًگ  

ًْس ثِتشیي ػٌقش ثشای ثضسگ تش کشدى فضب اعت. -733  

ًْس پشداصی دس ًوبی عبختوبى هْجت دسخؾؼ ػٌبفش دس ؽت هیؾْد. -733  

ّثشاق تمْیت کٌٌذٍ ی ًْسُغتٌذ. اؽیبء ؽفبف توبهی -733  

ثِتشیي ًْس ثشای هطبلؼَ ّ هخقْفب کتبثخبًَ ُب ًْس طجیؼی سّص اعت. -733  

یذ ًْس سا ثَ ػٌْاى یک هغیش دشکتی دس ساٍ پلَ ُب ّ ساٍ سُّب اعتفبدٍ کٌیذ.هیتْاً -732  

اص هقبلذی کَ ًْس ثَ آًِب ًفْر ًوی کٌذ ثشای ایجبد الگُْبی سّؽٌبیی ّ تبسیکی ثؼٌْاى اثشالیَ ای ّ  -732

 ُوچٌیي ایجبد ػوك ّ جبثجبیی اعتفبدٍ هیؾْد.

ی دس عطخ ثشای ًوبی عبختوبى ثؼذ عْم ایجبد هیکٌذ.اًؼکبط ثْعیلَ ی ًوبیؼ دادى صهیٌَ هْضؼ  -732  

ًْس هْجت تفغیش ثقشی هقبلخ هیؾْد.ّ ػٌقش افلی تقوین گیشی ثَ دغبة هی آیذ. -733  

ثْعیلَ ًگبٍ ثَ آًِب دس صیش ًْس طجیؼی دبفل هیؾْد. هقبلخ راتی دسک  -733  

ب سًگ ُبی هتفبّت ثِشٍ ثجشیذ.ّ اعتفبدٍ اص هٌبثغ ًْسی ث هیتْاًیذ اص تغیش سًگ ًْس خْسؽیذ -737  

تغییش سًگ ًْس ثبػث تغییش سًگ هقبلخ هیؾْد. -733  

اص ًظش ثقشی هیتْاًیذ ثْعیلَ ی ًْس ػٌقشی سا هْسد تبکیذ لشاس دُیذ. -733  

هقبلخ ًفْر پزیش هبًٌذ ؽیؾَ دسهمبثل ًْس ٌُگبهی کَ اصپؾت سّؽي هیؾًْذ ؽفبف ّ ٌُگبهی کَ اص جلْ  -733

بت ثَ ًظش هی آیٌذ.سّؽي هی ؽًْذ ه  

شًذ.ّلتی کَ ًْس ثَ عطخ ًیوَ ؽفبف ثشخْسد یگ هیبف گبُی هیبى هبتی ّ ؽفبفیت لشاسهقبلخ ًیوَ ؽف -733

جزة هیؾْد. ثخؾی هٌؼکظ هی ؽْد ّ ثخؾی دیگش -هیکٌذ ثخؾی اص آى ػجْس هیکٌذ   

هیتْاى ثَ ّعیلَ ی هٌبثغ ًْسُبی هختلف  فضب سا سًگ پشداصی کٌین. -732  

سًگ ًْس سا تغییش دُیذ. ,هیتْاى ثب ػجْس ًْسعفیذ اص هقبلخ ؽفبف ّ ًیوَ ؽفبف سًگی  -732  

ثشای جلت تْجَ ثیؾتش یک تبثلْ ثش سّی دیْاس هیتْاًیذ اصهٌبثغ ًْسی دیْاسی اعتفبدٍ کٌیذ. -732  

یب لشاس دادى  ثب ایجبد یک فضبی ًغجتب تبسیک دس کبفَ تشیب ّ لشاس دادى یک هٌجغ ًْسی دس ثبالی ُش هیض -773

.خلك ًوْدیک ؽوغ ثش سّی آى هیتْاى فضبیی ػبؽمبًَ ّ خیبل اًگیض  

دس ثذًَ ّ یب کف اعتخشُب ثشای ایجبد ؽفبفیت ّ تجلی ثیؾتش آة اص هٌبثغ ًْسی اعتفبدٍ کٌیذ. -773  

ثشای ؽبخـ ًوْدى ُشچَ ثیؾتش ّسّدی ُب اص ًْس پشداصی اعتفبدٍ کٌیذ. -777  
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ًوبیبى عبخت.ثَ ایجبد ًْس ثش سّی ثذًَ ی یک دیْاس آجشی فکش  اعتفبدٍ اص ًْس هی تْاىثبفت هقبلخ سا ثب  -773

 کشدٍ ایذ؟

ثب تغییش سًگ ّیب ؽذت ًْس هیتْاى دظ ّ دبل ُبی گًْبگًْی ایجبد کشد. -773  

هٌبثغ ًْسی دس کف صهیي لشاس دُیذ. ,ثشای ایجبد ادغبط اهٌیت ثیؾتش هیتْاى دسهذْطَ  -773  

آفتبة سا ثب اؽکبل گًْبگْى دسخبًَ ی  ,بدٍ اصجذاسٍ ُبیی هؾجک دس جلْی پٌجشٍ ُب ّ یب ًْسگیشُب ثب اعتف -773

هِوبى کٌیذ. خْد  

:داخلی چیذهبى  

 

لجل اص ؽشّع ثَ چیذى هجلوبى ّ اثبثیَ ّ طشادی دکْس خبًَ تبى، عؼی کٌیذ کَ اص ؽش ػیت ّ ایشادُبی چؾوگیش 

اگش دس ّ دیْاستبى تضییٌبت لذیوی، چْى طبلچَ یب گچجشی ُبی  هْجْد دس ظبُش خبًَ تبى خالؿ ؽْیذ. ثشای هثبل

لذیوی ّ اص هذ افتبدٍ داسدثِتش اعت فْساً آًِب سا خشاة کٌیذ. الجتَ اگش خبًَ تبى ایشادُبی اعبعی داسد ثِتش اعت 

گیشیذ ّ لجل اص الذام ثَ اًجبم ُش کبسی اص جبًت خْدتبى اص ًظشات یک هٌِذط هؼوبسی یب ثٌبی ثب عبثمَ کوک ث

دیْاسی سا ثذّى هؾْست خشاة یب جبثَ جب ًکٌیذ. گبُی اّلبت تٌِب ثب خشاة کشدى ّ جب ثَ جبیی ثؼضی اص 

دیْاسُبی جذاکٌٌذٍ هی تْاًیذ ظبُشی صیجب ّ هذسى تش ثَ خبًَ ثذُیذ ّ ثشای ایي هٌظْس ثبیذ فضبی خبًَ، هْسد 

یذ. ؽوب ُش دیْاسی سا هی تْاًیذ ثشاعبط تئْسی ُبی اعتفبدٍ ُش اتبق ّ استجبط اتبق ُب ثب ُن سا دس ًظش ثگیش

هْجْد خشاة کٌیذ ّ پبییي ثیبّسیذ ّ تٌِب هؾکل هْجْد هوکي اعت ُضیٌَ ّ هیضاى کبس ّ صدوتی ثبؽذ کَ ثشای 

ایي کبس الصم اعت. الجتَ ّاضخ اعت کَ ثب خشاة کشدى دیْاس ثیي ثؼضی اتبق ُب ّ تفکیک ُبی خبًَ، فضب ّ 

گبُی ُن ّجْد فضبُبی ثضسگ دس خبًَ   ثپشداصین.  خْاُین داؽت ّ ثِتش هی تْاًین ثَ طشادیگٌجبیؼ ثیؾتشی 

یک هؾکل اعت کَ ؽوب هی تْاًیذ ثب افضّدى اتبق ّ ساُشُّب، فضبُبی تفکیک ؽذٍ ّ هفیذتشی سا دس خبًَ ایجبد 

شدى دیْاس یب دس ّ پٌجشٍ سفغ کٌیذ. ثؼضی ػیت ّ ایشادُب ّجْد داسد کَ ًوی تْاى آى سا ثب خشاة یب جب ثَ جب ک

کشد ّ هججْسین کَ آى ػیت سا ثب تْجَ ثَ ثْدجَ ای کَ دس ًظش گشفتَ این ثَ ًْػی تؼویش یب تشهین کٌین . هثالً ثب 

اعتفبدٍ اص عمفِبی کبرة یب دیْاسُبی پیؼ عبختَ، کبثیي یب کبغز دیْاسی ّ لکَ گیشی ُب، آى ػیت سا هخفی کٌین. 

ًیذ گبٍ ثب تکشاس آى ایشاد ثب تشک خْسدگی سّی عمف یب دیْاس ًْػی طشح ّ هذل ثَ ّجْد ثَ ػالٍّ ؽوب هی تْا

ثیبّسیذ . ؽوب ثَ کوک دمَ ُب ّ سّؽِبی عبدٍ ای هی تْاًیذ ثشخی تشک خْسدگی ّ ػیجِب سا ثب چغجبًذى کبغز 

ًْسپشداصی ُبی خبؿ ثب دیْاسی سّی آى اص ثیي ثجشیذ یب ثشخی ایشادُبی اعکلتی ّ ًمؾَ ای سا ثب اعتفبدٍ اص 

اًْاع الهپِبی ُبلْژى یب دیگش سّؽٌبیی ُب ثَ ًْػی سفغ کٌیذ. الجتَ ًقیذت هب ایي اعت کَ عؼی کٌیذ دتی 

االهکبى کوتش دسگیش کبسُبی ثٌبیی ّ هؼوبسی ؽْیذ ّ ثب کوک گشفتي اص تٌْع سًگ، ثبفت یب طشح ّ اثبثیَ هتٌْع 
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ب سا کن سًگ تش جلٍْ دُیذ. الجتَ ًمبؽی کشدى ُن ثغیبسی اص ایشادُب سا ّ طشح داس، فضبُب سا تغییش دُیذ ّ ػیجِ

ُوبًٌذ ًْسپشداصی هی تْاًذ سفغ کٌذ. عؼی کٌیذ دتی االهکبى ایشادُبیی سا کَ ًوی تْاًیذ اص ؽش آًِب خالؿ ؽْیذ 

ب عبختي یک پبستیؾي پٌِبى کٌیذ. ؽوب هثالهی تْاًیذ عتْى ّعظ یک اتبق کَ دّعت ًذاسیذ دیذٍ ؽْد سا خیلی عبدٍ ث

ُن سًگ دیْاس کٌبسی دس کٌبس عتْى یب تجذیل آى لغوت ثَ یک کوذ دیْاسی یب اتبلک ؽیؾَ ای یب پبعیْ ثَ آى عتْى 

ُذف دُیذ. ُویؾَ ثشای پٌِبى کشدى یک ػیت دس فضبی داخل عبختوبى الصم ًیغت کَ آى سا ثپْؽبًین. گبُی 

.کشدى آى ایشاد هی ؽْدًپْؽبًذى ػیت یب تکشاس آى هْجت کوتش جلٍْ   

 

 

 (ٌشدد ٔی ثشٌضاس آثبد ٘جف ٚ اكفٟبٖ ؿٟش دس فمظ خلٛكی ٚ ٌشٚٞی ٞبی والع ی وّیٝ) 

 (Revit – Rhinoceros –3D max – V.ray – Auto cad – Photoshop) 

 (داخّی دوٛساػیٖٛ عشاحی ٚ ٔؼٕبسی عشاحی آٔٛصؽ)

 


