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 چکیده

دس  يیٍ ّوچٌ یتاص دس تافت ضْش یهَسد تَجِ تَدُ، تحث فضا اسیٍ جْاى تس شاىیگزضتِ ا یکِ دس هعواس یویاص هفاّ یکی

تاص دس داخل ساختواى خَد سا تِ صَست  یگشدد. فضاّا یهعاصش هحسَب ه یهتأسفاًِ حلقِ گوطذُ هعواسکِ  استساختواى 

ی )هصشف اص لحاظ سفتاس حشاست اًَاع فضاّای ًیوِ تاص دسٍى تٌاکشدى  تحلیل کٌٌذ. یه اىیًوا ًَسگیشٍ  یهشکض یّا اطیح ،اطیح

 نیتصو يیتْتش یکٌذ کِ دس ٌّگام طشاح یکوک ه تا یکذیگش تِ طشاحاىآى ّا  سِیٍ هقا دستشسی تِ ًَس سٍص ٍ تَْیِ( اًشطی،

 ذ. ٌدس داخل ساختواى داضتِ تاضایي گًَِ فضاّا سا  یشیهکاى قشاسگ ،یشیدس استثاط تا ضکل، اتعاد، تٌاسثات، جْت گ یشیگ

تشای هعواساى جْت ایجاد ساختواًی اًشطی کاساهذ ٍ تْشُ هٌذ اص هضایای استفادُ اص سسالِ حاضش تا ّذف ایجاد ساّکاسّای طشاحی 

اًشطی ّای طثیعی تذٍیي ضذُ است. دس اغلة پظٍّطْای پیطیي، تأثیش هتغیشّای حشاستی تش هیضاى هصشف اًشطی تا تأکیذ تش ضکل 

تیات هَضَع، پاساهتشّای ًسثت طَل تِ عشض، عوق ٍ تٌا ٍ تذٍى تَجِ تِ فضای تاص دسٍى ساختواى اًجام ضذُ است. تش اساع اد

استفاع، جْت گیشی تِ عٌَاى هْن تشیي عَاهل ضکلی هؤثش تش سفتاس حشاستی ساختواى ٍ هیضاى هصشف اًشطی، جْت اًجام تحلیل ّا 

فضای تاص دسٍى  اًتخاب ضذُ است. لزا دس پظٍّص حاضش تِ تحلیل چگًَگی ٍ هیضاى تأثیش پاساهتشّای ضکلی رکش ضذُ دس طشاحی

 ساختواى تش هیضاى هصشف اًشطی، جزب اًشطی خَسضیذی ٍ تَْیِ پشداختِ خَاّذ ضذ.

دس ساستای تحقق اّذاف هَسد ًظش، دس ّش هشحلِ پظٍّص اص سٍش ّا ٍ اتضاسّای هختلف تحقیق چَى هطالعات کتاتخاًِ ای، هقایسِ 

هیذاًی استفادُ ضذُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ًْایی دادُ ّا تا استفادُ اص  تطثیقی، ًوًَِ هَسدی، ضثیِ ساصی سایاًِ ای ٍ اًذاصُ گیشی

استذالل هٌطقی گشفتِ خَاّذ ضذ. تشاساع ًتایج حاصل اص پظٍّص، هیضاى تأثیش ٍ اّویت پاساهتشّا طشاحی هَسد تشسسی تش هیضاى 

ّص تا ّذف تْشُ تشداسی اص پتاًسیل هصشف اًشطی ساختواى، تِ ضکل فضای تاص دسٍى ساختواى تستگی داسد. ًتایج حاصل اص پظٍ

هَجَد تَْیِ طثیعی ٍ دستشسی تِ ًَس خَسضیذ تِ کوک فضای تاص دسًٍی ساختواى هی تَاًذ تِ هعواس دس اًتخاب تْیٌِ 

 پاساهتشّای طشاحی جْت طشاحی ساختواًی اًشطی کاسآهذ یاسی سساًذ.  

ألِ پظٍّص، تیاى ضشٍست ٍ اّویت، سَاالت، اّذاف، فشضیِ سسالِ حاضش ضاهل ضص فصل اصلی است. فصل اٍل تِ تیاى طشح هس

فصل دٍم تِ تشسسی هشٍس ادتیات هَضَع هی پشداصد ٍ تحث فضای ًیوِ تاص دس ساختواى سا  ّا ٍ ساختاس پظٍّص خَاّذ پشداخت .

ف پظٍّص تشسسی ٍ دس دٍ هقیاع تک تٌا ٍ تلَک ّای ضْشی تشسسی خَاّذ کشد. دس فصل سَم  سٍش ّای تحقیق هتٌاسة تا اّذا

اًتخاب خَاّذ ضذ. فصل چْاسم تِ تشسسی ًتایج حاصل اص ضثیِ ساصی  پشداختِ ٍ دس فصل پٌجن ًتایج ضثیِ ساصی تا ًتایج اًذاصُ 

 گیشی هقایسِ خَاّذ ضذ. ًتیجِ گیشی ٍ آصهَى فشضیِ ّا دس فصل ضطن هَسد تشسسی قشاس هی گیشًذ.

 صشف اًشطی، اًشطی خَسضیذی، تَْیِ طثیعی.     ضکل حیاط، ضکل پاسیَ، ه های كلیدی: واشه

 3131ماه  بهمن

 


