
 دادکشنه معماری و هنر
 گزٍُ آهَسضٖ فزش

 
 پاٗاى ًاهِ جْت درٗافت درجِ کارضٌاسٖ ارضذ فزش

 

 تزرسٖ اتعاد ًظزٕ ٍ عولٖ سًذگٖ احوذ ُّزتَوٌَٖ ) ارچٌگ ( عزاح فزش اصفْاى                            عٌَاى: 

 جٌاب آقإ حسي عشٗشٕ                     استاد راٌّوا:

 سل٘وِ کاظوٌٖ٘                        داًطجَ:   

 49ضْزَٗر                                              

 احوذ ارچٌگ، عزاحٖ، ًقطِ فزش، قالٖ، اصفْاى                 ٍاصُ ّإ کل٘ذٕ: 

 چک٘ذُ: 

دار فاًٖ را پس اس اًجام دادى  3134ت سال هتَلّذ ٍ در اردٗثْط 3941احوذ ّزتوٌٖ هعزٍف تِ ارچٌگ ، ٌّزهٌذ اصفْاًٖ در اردٗثْطت هاُ سال 

سال سًذگٖ سزاسز ارسضوٌذ ٍ ٌّزٕ خَد تا اصالت دادى تِ ًقص اسل٘وٖ، اًَاع  63خذهات فزاٍاى تِ جاهعٔ ٌّزٕ، در ّواى ضْز ٍداع گفت. ٍٕ در عٖ

، اٗجاد فضاّإ هثثت ٍ هٌفٖ ٗکساى در کلّ٘ٔ فضإ هَجَد لچک ٍ تزًج ّإ هذاخل، گل ّإ ضاُ عثاسِٖ اًتشاعِٖ ًاه٘زا، پزًذگاى تاسٗگَشِ آهادٓ پزٍاس

ى در سهاى خَد ًقطِ قالٖ، اٗجاد رًگ آه٘ش جذٗذ، تلف٘ق گلفزًگ ّا تا عزح ّإ کالس٘ک دٍرُ صفَِٗ، تِ ٍاسغٔ هاِٗ گزفتي اس توام ٌّزّإ تاستاًٖ اٗزا

اًذاسُ ٍ اتعاد هختلف اس رکَد تزّاًذ ٍ تِ اٗي ٍاسغِ جزقِ إ تس تاتٌذُ تاضذ تزإ  ٍ حتّٖ تعذ اس آى تَاًست، قالٖ اصفْاى را تا ارائِ عزح ّإ جذٗذ در

 رًٍق هجذد ٌّزٕ ٍ اقتصادٕ تاسار ٍ اّالٖ فزش اصفْاى ٍ حتٖ دٗگز هٌاعق اٗزاى.

ّوجَارٕ اسات٘ذ ٍ افزاد تکٌ٘ک ّإ ٌّزٕ ٍ اجزإ هزحلِ ّإ هتفاٍت خلق ٗک ًقطٔ فزش کِ تقزٗثاً ّوشهاى تا دٍرٓ کارٕ اٗطاى ٍ تز اثز 

تکٌ٘ک ّإ ٌّزٕ هتثحّز در کٌار اٗطاى تَجَد آهذُ اس ًکتِ ّإ هْوٖ هٖ تاضذ کِ در اٗي پزٍصُ تِ آى اضارُ ضذُ، تا تا تَجِّ تِ اٌٗکِ تس٘ارٕ اس اٗي 

 اهزٍسُ در حال فزاهَضٖ هٖ تاضٌذ تِ اٗي ٍس٘لِ ثثت ٍ ضثظ گزدًذ.      

اد ًظزٕ ٍ عولٖ احوذ ارچٌگ تِ ٍاسغٔ ثثت سًذگٌ٘اهِ ٍ سثک قلن ٍٕ تِ هٌظَر هاًذگارٕ رٍش کار، ًام ٍ ٗادش اٗي پضٍّص تا ّذف تزرسٖ اتع

 اًجام گزفت.

تا اٗي فزض٘ات کِ احوذ ارچٌگ در عزاحٖ خَد اس ًقَش کالس٘ک عصز صفَِٗ استفادُ ًوَدُ ٍ در ضَ٘ٓ عزاحٖ خَد صاحة سثک ٍ قلن خاصٖ 

ضثظ ضزح حال ٌّزهٌذاى رضتِ ّإ هختلف ٌّزٕ تِ جْت ضٌاخت ٍ اصَل ٍ هثاًٖ ًظزٕ ٍ عولٖ آثار اهزٕ است ضزٍرٕ ٍ تَدُ است. هسلواً ثثت ٍ 

ُ اٗزاى هتأسفاًِ در گذضتِ اٗي هْن عولٖ ًطذُ است؛ اٗي ثثت ٍ ضثظ تاعث تزت٘ت عزاحاى، ًقاضاى ٍ در هجوَع جاهعِ ٌّزِٕ آگاُ ٍ کارآهذ در آٌٗذ

 خَاّذ تَد.

ق٘ق پ٘ص رٍ عٖ پضٍّطٖ اس ًَع تٌ٘ادٕ ٍ تَسعِ إ تِ رٍش ه٘ذاًٖ پزداختِ ضذ، ٍدر ًْاٗت تِ اٗي ًت٘جِ دست ٗافت٘ن کِ احوذ ارچٌگ لذا تِ تح

ٍ تِ در ضَ٘ٓ خَد در عزاحٖ ًقطٔ فزش اس تواهٖ ٌّز ّإ تاستاًٖ ٍ هخصَصاً اتٌِ٘ دٍرُ صفَِٗ هاِٗ گزفتِ ٍ صاحة سثک هخصَظ تِ خَد هٖ تاضذ 

 کط٘ذى عزح ّإ هتٌَع ٍ سٗثا تاعث پ٘ذاٗص تحَل تس٘ار عظ٘ن هادٕ ٍ هعٌَٕ در قالٖ هعاصز اصفْاى تلکِ دٗگز ًقاط اٗزاى ضذُ است.ٍاسغٔ 


