
 بٌاها اًىاع از یک هر ورودی فضای طراحی در

زر طراحی فضای ّرّزی ُر یک از اًْاع تٌاُا، اُساف ّ اصْلی هتٌاضة تا آى تٌا، از جولَ: حفع هحرهیت 

ذاًْازٍ، ّرّز تا ذضْع، ّرّز تَ تسریج، آضاًی زضترضی تَ فضای زاذلی یا زشْاری زر آى، شاذص ّ ذْاًا 

 .فضاُای شِری ، زر ًظرگرفتَ هی شستْزى تٌا زر ضیوای شِر، ایجاز پیًْس تیي تٌاُای تسرگ ّ ػوْهی تا 

فضاُا ّ ػٌاصری کواتیش  -زرتاؽ ُایی کَ زارای طراحی هؼواراًَ ّ هٌاضة تْزًس، فضای ّرّزی تاؽ زارای جسء

ُواًٌس هسارش یؼٌی زارای جلْذاى پیش طاق، زرگاٍ، ُشتی ّ زاالى تْز ّ هطیر حرکت زر آًِا زر هْارزی زر 

 .اهتساز غیر هطتمین تْز

 تشکیل زٌُسٍ: جلْذاى / پیش طاق / زرگاٍ / ُشتی / زاالى/ ایْاى/ ضاتاط/ رّاق اجسای

 (ترذی ػٌاصر: زر / کْتَ ّ حلمَ / آضتاًَ / ضکْ / ضرزر / هٌار / رّزى / حْض )زاذل ُشتی

 اصىل ترکیب کالبدی

  اصل ضلطلَ هراتة -1

  اصل هحْر -2

  اصل تمارى -3

/ رّی هحْر تمارى / رّی زّ هحْر تمارى / زر گْشَ / زر ًماط  هْلؼیت ّرّزی: ًسزیک یکی از گْشَ ُا

  هرتلف

  شکل هطیر زضترضی تَ فضای زرًّی

  هطتمین -1

  غیر هطتمین -2

  هارپیچ -3

  هقیاس ًوا

  همیاش اًطاًی -1

  همیاش فْق اًطاًی -2

  شکل ترکیب ًوا

  (کشیسٍ )پِي -1

  (تلٌس) هرتفغ -2

  هتْضظ -3

  آجرکاری، کاشیکاری، گچثری، حجاریتسئیٌات ًوا: 

  جسیس –ًیوَ ضٌتی  –طرح: ضٌتی 

  (تعداد ًوا ها )بیروًی و دروًی

فضاُای ّرّزی تٌاُای زرًّگرا زارای زّ ًوا ُطتٌس. ًرطت ًوایی کَ از تیرّى زیسٍ هی شْز ّ زّم 

ذلی ّرّزی ّ تاثیری ًوایی کَ از زرّى هشاُسٍ هی گرزز. زر ّرّزی تاؽ ُا ًیس تَ زلیل اُویت ّجَ زا

   .کَ زر ًوای ػوْهی تاؽ زارز هؼوْال ّجَ زاذلی ًیس طراحی هی شسٍ اضت

 

 کارکردهای اصلی ورودی

  ارتثاط ّ اتصال تیي زرّى ّ تیرّى

  ًظارت تر ارتثاط



  کارکرزُای فرػی ّرّزی

  هحل کتیثَ ّ ّلفٌاهَ ّ فرهاى –تسرلَ ّ اضتمثال  –تجوغ 

  :ّرّزی اُساف جٌثی ترکیة اجسای

حفع هحرهیت ّ اهٌیت / ّرّز تا ذضْع ّ طواًیٌَ / شکل هطیر غیر هطتمین / ّرّز تَ تسریج / جلة 

 تْجَ / زػْت کٌٌسگی ّ گشْزگی

  ًارًجستاى َقىام

ضرزر ّرّزی زر ضلغ جٌْتی لرار زاشتَ ّ تَ یک ُشتی تاز هیگرزز ّ از طریك زّ راُرّ لریٌَ تَ حیاط 

ْتی شاهل زّ ایْاى ضتًْسار ّ اتالِایی اضت کَ هحل اضتمرار ذسهَ راٍ هیاتس. تٌای ضلغ جٌ

اضت. ضرزر ّرّزی زارای تسئیٌات آجرکاری زیثایی اضت. تر پیشاًی ضرزر ّرّزی کتیثَ ای از  تْزٍ

ُجری لوری را ًشاى  5031ضٌگ هرهر ضرخ فام شاهل آیاتی از لرآى اضت. تارید تاالی ضرزر ضال 

پشت زاالى رّ تَ حیاط همساری کاشی   زشاُی ًاصرالسیي شاٍ لاجار اضت.هی زُس کَ ُوسهاى تا پا

کاری ُفت رًگ زارز کَ شاهل گل ّ تتَ ّ پرًسگاى اضت ّ ػکص ضَ ًفر تا لثاش ُای هحلی ًشاى 

  .زازٍ شسٍ اضت

تر رّی ضٌگ ازارٍ زرگاٍ، ًمش زّ ضرتاز زّرٍ لاجاریَ زر حالی کَ تفٌگی زر زضت زارًس حجاری 

اضت. ّ زر پیش طاق زّ ضکْ ّجْز زارز. زر ّرّزی از چْب ضاج تِیَ شسٍ ّ تررّی آى هٌثت شسٍ 

کاری ُای زیثایی اًجام گرفتَ اضت. ضمف ُشتی زارای آجر کاری ّ کاشی کاری ّ همرًص ضازی 

  .گچی اضت

ضوت راضت ّرّزی اصلی ّرّزی کْچک زیگری ًیس زیسٍ هی شْز کَ احتواال ّرّزی ذسهَ تْزٍ 

  .ّ زضترضی آى هطتمین تَ فضای جاًثی ذسهَ اضت اضت

 



 



 

 باغ ارم

ًاحیَ ای کَ تاؽ ارم زر آى لرار گرفتَ، هوکي » اضت:  زًّالس ّیلثر زرتارٍ تاؽ ارم شیراز چٌیي ًگاشتَ

اضت ػیٌا شثیَ تَ ًاحیَ ای تاشس کَ لْترّیي ّ اگیلثی آى را تَ ػٌْاى تاؽ شاٍ تْصیف کرزٍ اًس. ایي 

ُجری از ایي هحل تاززیس کرزٍ اًس. ًاحیَ هستْر زر شوال شرلی  1هیالزی /  55اّایل لرى  زّ تي زر

شِر ّالغ شسٍ تس. ٌُگاهی کَ شرصی از زر آٌُی ّارز تاؽ هی گرزیس، ذیاتاى تطیار ػریضی تَ 

هتر  03چشن هی ذْرز کَ تَ هسذل تاؽ شاٍ هٌتِی هی شس ذْز تاؽ زر حسّز ضیصس هتر زرازا ّ 

  «. . . اشت ّ هحْر طْیل آى ذیاتاًی تَ پٌِای شش هتر ّ زرازای حسّز زّیطت هتر تْزپٌِا ز

زر حال حاضر یک ّرّزی زر شوال تاؽ فؼال اضت ّلی تَ ًظر هی رضس ّرّزی کَ زر لطوت جٌْتی 

تاؽ ّالغ اضت ُواى ّرّزی تاشس کَ زر کتاب زًّالس ّیلثر تْصیف شسٍ اضت. ُرجٌس زارای الواى 

ل ّرّزی هاًٌس ُشتی ّ زاالى ًوی تاشس. تسئیٌات جثَِ ذارجی آى تْضظ ترکیة آجر ّ ُای هؼوْ

 .کاشی تَ طرز ظریف ّ زیثایی اًجام شسٍ اضت ّ جثَِ زاذلی ّرّزی تسّى تسئیٌات هی تاشس



 

 

  ارگ کرین خاى

تر ضرزر ذارجی آى هجلص کشتَ شسى زیْ ضپیس تَ زضت رضتن تا کاشی ُفت رًگ زیثایی 

سٍ اضت ّ زر زاذل آى ُن کاشی کاری ُای هفصلی شاهل گل ّ تتَ ّ اشکال ذسهتگساراى هجطن ش



ّ ضرتازاى زّرٍ زًسیَ تررّی کاشی ُای زیثایی ًمش تْزٍ اضت کَ هتاضفاًَ اکٌْى آى کاشی ُا 

 .هْجْز ًیطت

 

  (باغ گلشي)عفیف آباد

ر تیضی اتْهثیل رّ ایجاز کرز کَ زر ّرّزی اصلی تاؽ رّ تَ شوال اضت. لْام الولک زر ّرّزی یک هطی

  .تا جلْی پلَ ّرّزی ضاذتواى هی آهسٍ اضت

از رّی پالی زًّالس ّیلثر احتوال ّجْز یک ّرّزی زیگر ًیس زر ضلغ جٌْتی ّجْز زارز کَ اکٌْى اثری از 

  .آى تالی ًواًسٍ اضت

لرار زارز کَ تَ زر شوالی شاهل زاالى هطمف ّ پٌِی اضت کَ از زّ طرف زر هحافظت اتاق ُایی 

ًظر هی آیس هحل اضکاى ذسهَ ّ یا ًگِثاى تْزٍ اضت. حیاطی کْچک زر جلْی ایْ اتاق ُا تْضظ 



زیْاری هٌحٌی شکل از هحْطَ اصلی تاؽ جسا شسٍ اضت. ایي زیْار هٌحٌی تا تاز کرزى زیس شرصی 

  .وت تاؽ هی افسایسکَ زر ّرّزی اضتازٍ اضت هٌظرٍ زالًگیس تاؽ را کاهل تر ًشاى هی زُس ّ تَ ػظ

 



 

  باغ جهاى ًوا

اکٌْى ایي تاؽ تاز ضازی شسٍ اضت ّ ّرّزی فؼال کًٌْی یکی از ّرّزی ُای فرػی تْزٍ اضت کَ تر 

رّی پالى لسیوی هشرص ُطتٌس. تَ ًظر هی رضس ّرّزی اصلی تٌای تالی هاًسٍ ای اضت زر ضلغ 

 .شوالی تاؽ
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