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مشخصات کارفرما:

نوه خانواده )دختر) دختر خانواده مادر خانواده پدر خانواده
 اعضای خانواده

مشخصات

6 38 62 66 سن

- فوق تخصص 
نوزادان

فرھنگی 
بازنشسته (معلم)

کارشناس رسمی 
دادگستری -  
 مھندس عمران

شغل

- ISTP ENTJ ISTJ MBTI نتیجه تست



فضاهای خاص مورد نیاز ویژگی ھای فردی  
(تست و مصاحبه)

ویژگی ھای عمومی  
بر اساس شغل

شاخص

فضایی برای بازی تخته خوش قول و متعھد سنتی و محافظه کار

پدر 

 ۶۶ سال 

کارشناس رسمی 
دادگستری -  
 مھندس عمران

اتاق کار با دسترسی مستقل بسیار منظم و دقیق منظم

فضایی دنج برای خلوت کردن و جدول حل کردن درونگرا واقع گرا و عمل گرا

فضایی برای نگھداری پرنده در محوطه سرسخت بر تصمیمات اھل کمک به دیگران

اھمیت حریم شخصی ارتباطات گسترده

تمیزی بسیار مھم ھست نتیجه گرا

سرسخت در برابر تغییرات  صادق

قدرت تمرکز باال قابل اعتماد

معاشرت محدود جزیی نگر

عالقه به پرنده شخصیت قوی و مقاوم

عالقه به تماشای تلوزیون تالشگر

عالقه به حل جدول رھبر و مدیر

عالقه به تخته بازی کردن توانایی حل مشکالت

پیاده روی توانایی کار گروھی

عالقه به گل و گیاه استرس باال کاری



فضاھای خاص مورد نیاز ویژگی ھای فردی (تست و مصاحبه) ویژگی ھای عمومی بر اساس شغل شاخص

فضایی برای بازی تخته فعال و پرانرژی خوشرویی

مادر 

 ۶٢ سال 

فرھنگی بازنشسته

فضایی دنج برای جدول حل کردن اینده نگر مدیریت قوی

فضایی برای نظافت خریدھا (کرونا) منطقی مھربان و دلسوز

فضایی برای تھیه محصوالت ارگانیک اھل مطالعه متعھد

بسیار سختگیر رازدار

مقاوم در برابر ایده ھای جدید ادب در رفتار و گفتار

احساسی و با عاطفه  روحیه کار تیمی

تنوع طلب صبور

سنتی فن بیان باال

تمیزی بسیار مھم ھست نتیجه گرا

به دنبال حس راحتی و ارامش خالق و کنجکاو

عالقه به تماشای تلوزیون منظم و وقت شناس

عالقه به حل جدول سختگیر

عالقه به تخته بازی کردن دقیق و منظم

پیاده روی

عالقه به گل و گیاه

عالقه به معاشرت با دوستان

عالقه به موسیقی

عالقه به صدای اب و طبیعت

عالقه به رنگھای روشن و فضاھای پرنور

عالقه به اشپزی



فضاھای خاص مورد نیاز ویژگی ھای فردی (تست و مصاحبه) ویژگی ھای عمومی بر اساس شغل شاخص

فضایی برای مطب غیر سنتی صادق

دختر 

 ٣٨ سال 

فوق تخصص نوزادان

فضایی دنچ برای یوگا تمایل به فضاھای دلباز اھل عمل

فضایی دنچ برای مطالعه منظم و دقیق منطقی و تحلیلگر

مھربان انعطاف پذیر

تنوع طلب منظم و مرتب

عالقه به یوگا روابط عمومی باال

عالقه به تلوزیون توانایی تحمل فشار کاری

عالقه به اشپزی مسیولیت پذیر

عالقه به مطالعه محتاط

عالقه به مقاله نویسی اھل مطالعه

صبور

Multitasking 

توجه به جزییات



فضاھای خاص مورد نیاز ویژگی ھای فردی (مصاحبه) ویژگی ھای عمومی بر اساس سن شاخص

فضای بازی داخل کنجکاو و منطقی دوران پرورش خالقیت

نوه 

 ۶ سال 

فضای بازی خارج عالقه به ورزش (شنا و دوچرخه سواری) تمایل به ساختن 

استخر تمایل به استقالل در کارھا نمود فعالیتھای فیزیکی

فضای مطالعه عالقه به بازی ھای فکری نمود کار تیمی 

اتاق خواب عالقه به ورزش (شنا و دوچرخه سواری) اھمیت دوست

تمایل به دوست داشته شدن 

نیاز به تشویق

اشنا با مفھوم زمان

توانایی تمرکز تا ٢٠ دقیقه

دوران بحرانی از نظر اجتماعی

دوران خوب کودک (دارای تعادل)

رشد توانایی ھای ذھنی

صحبت در مورد افکار و تجربیات و احساسات

شروع به کتاب خواندن



پیشنھادھای فضایی و راھکارھای معمارانه فضا نیازھای ادراکی و حسی فضاھا بر 
اساس مطالعات انجام شده شاخص

ترکیب سبک مدرن با ایده ھایی از معماری سنتی ایران• تمامی فضاھا سادگی و پرھیز از تزیینات اضافی  

پدر 

تعداد ورودی حداقل •
دسترسی مجزا به دفتر کار برای ارباب رجوع  •
ورود و خروج ساختمان بدون پیچیدگی فضایی و به راحتی انجام شود •
توجه به ابعاد پله ( کف پله محوطه ۴٠ سانت - ارتفاع ١٠ تا ١٢ ) •
حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد. ٩ تا ١٢ عذذ •
پرھیز از تک پله بین فضاھا •
استفاده از نرده مناسب در پلکان و اختالف ارتفاع ھا •
متریال کف سر نباشد (اجر-چوب- تراورتن متخلخل) •

ورودی ساختمان  

ورودی دفتر کار 

پلکان

آرامش: 

امنیت فضا •

استفاده از یک دیوار منحنی در فضاھایی که نیاز به ارامش بیشتری ھست
اتاق کار 
نشیمن  

اتاق خواب (در صورت امکان)

آرامش: 
توجه به فرم •

نگ سبز و ابی حس ارامش القا می کنند. •
رنگ سفید با ترکیب نور گرم القا کننده ارامش ھست.•

کلیه فضاھا
آرامش: 

رنگ فضاھا •

گیاھان مجنون، حالت استراحت و ریلکسیشن را القا می کنند •
استفاده از اب نما و صدای اب  •

اتاق کار 
اتاق خواب

آرامش: 
سایر تمھیدات •

 فضاھای خصوص توسط دیوار و فیلتر مناسب (ایجاد چرخش در فیلتر برای محرمیت بیشتر) •
طراحی شود. 

 در اتاق ھا (فضاھای خصوصی) مستقیم به سمت فضاھای عمومی باز نشود. •
 استفاده از عایق مناسب صوتی در دیوارھا •

ایجاد محرمیت ورودی اتاق کار توسط المانھای فضای سبز

اتاق خواب 
 

ورودی اتاق کار از بیرون
محرمیت فضاھای خصوصی



پیشنھادھای فضایی و راھکارھای معمارانه فضا نیازھای ادراکی و حسی فضاھا بر اساس 
مطالعات انجام شده شاخص

استفاده از عناصر داخلی مانند پنجره به عنوان محور تقارن در فضاھا •
ھماھنگی و متناسب بودن پنجره ھا •
بخشی از نما می تواند متقارن باشد و ھمزمان کلیت نما دارای تعادل باشد. •
استفاده از ھندسه مدوالر: •
ابعاد فضاھا ضریبی از ١.٢ باشد و یا ١/٢-١/٣-١/۴ ان باشد. •
نزدیک بودن ابعاد فضا به مربع•

نشیمن 
نھارخوری 
آشپزخانه  
اتاق خواب 
اتاق کار 
ورودی

وجود نظم در فضا:  

تقارن•

پدر و مادر

١. تعادل متقارن (خسته کننده) ٢. نامتقارن 
استفاده از عناصر پر قدرت مثل اشکال خاص-رنگھای درخشان- بافتھای متنوع به ھمراه •

عناصر کم قدرت 
المانھای داخلی حول مرکز چیده شود •
استفاده از ایتم ھایی که ویژگی ھای مشترک دارند •

نشیمن 
نھارخوری 
آشپزخانه  
اتاق خواب 
اتاق کار 
ورودی

وجود نظم در فضا:  

تعادل•

تکرار المانھای معماری داخلی (ستون-لوور) •
استفاده از مبلمانی که خطوط منحنی دارد 

استفاده از کنتراست در رنگھا ( سبز و زرد-ابی و نارنجی) •
ترکیب المان ھای مدرن در کنار سنتی •
استفاده از تکرار المانھای معماری داخلی(حفاظ-فریم پنجره) •
تکرار فرمھا در پالن (مستطیل-مربع-دایره) •
تکرار اشکال و الگوھا (مثال پنجره مربع فرش ھم مربع انتخاب شود)•

نشیمن 
ورودی 

وجود نظم در فضا:  

ریتم•

توجه به نسبت طالیی ۶١٨.١ •
فضاھا به ٢ یا ٣ قسمت تقسیم شود (بخش بزرگتر مبلمان اصلی قرار داده شود) •
در صورتی که ارتفاع فضا زیاد باشد از مبلمان بزرگتر می توان استفاده کرد و بالعکس •
۶٠ درصد فضا را با مبلمان پر کرده•

تمامی فضاھا
وجود نظم در فضا:  

تناسبات و مقیاس•

در نظر گرفتن فیلتر ورودی (پیش ورودی) •
قرارگیری فضاھای عمومی و خصوصی به صورت مجزا و توجه به محرمیت فضاھا •
فضاھای خصوصی از درب ورودی فاصله داشته باشد.•

تمامی فضاھا وجود نظم در فضا:  

رعایت سلسله مراتب•



پیشنھادھای فضایی و راھکارھای معمارانه فضا نیازھای ادراکی و حسی فضاھا بر 
اساس مطالعات انجام شده شاخص

به دلیل سردسیر بودن منطقه استفاده از رنگھای گرم. فضاھایی که نور شمال دریافت •
میکنند می توان از رنگ گرم استفاده کرد و فضاھایی که در معرض نور جنوب ھستند رنگ 

سرد
کلیه فضاھا با توجه به جانمایی

رنگھای روشن

پدر و مادر 

سفید- بژ- خاکستری• اتاق خواب حمام و اشپزخانه

ابی و سبز حس تمیزی- نظم و ارامش القا می کند. پس انتخاب خوبی برای پدر خانواده •
ھست. تن تیره ابی ممکن ھست باعث افسردگی شود. استفادھه از زرد یا نارنجی در 

کنار ابی

اتاق خواب  
اتاق کار 

فضاھای مدیتیشن

 استفاده از ماکسیمم نور طبیعی در فضا •
 استفاده از نور مصنوعی به میزان الزم •
 بازشوھای بزرک با جھت گیری مناسب بر اساس نور •
 استفاده از اینه•

ورودی 
اشپزخانه 
اتاق کار 

اتاق خواب 
نشیمن  

فضاھا پر نور و دلباز

کاشی و سرامیک لعاب براق  •
رنگھای روشن •
آبی حس تمیزی- نظم و ارامش القا می کند.•

سرویس بھداشتی 
اشپزخانه 
اتاق کار

فضاھا حس تمیزی را منتقل کند

توجه به تناسبات فضایی که قبلتر ذکر شد •
سقف کاذب ساده •
استفاده از نور طبیعی و مصنوعی کافی •
سطح کار بیشترین حد ممکن باشد •
وجود اسانسور در ساختمان •

رعایت حریم خصوصی فضاھا از طریق ایجاد چرخش ورودی اتاق ھا

کلیه فضاھا راحتی



پیشنھادھای فضایی و راھکارھای معمارانه فضا نیازھای ادراکی و حسی فضاھا بر 
اساس مطالعات انجام شده شاخص

فرم ھایی نظیر دایره، مربع و سطوحی که مبنای طرح ھای قرینه ھستند• پالن و نما

معماری سنتی 
پدر و مادر

ھشتی- چھار ضلعی - ارتفاع کم •
استانه - جلوگیری از ورود اب  •
سکو برای مکث و نشستن•

ورودی

اتاق گوشواره- فضایی کنار نشیمن که با درب با نشیمن یکی می شود. نشیمن

ارسی- صفحات مشبک (بیشتر چوبی) •
استفاده از مدول در نما (پنجره ھا)•

نما

بھار خواب طبقه باال-بدون سقف با دیوار محصور • ایوان طبقه باال

ایوان در ضلع شمال و جنوب • تابستان نشین-زمستان نشین

حیاط مرکزی - گودال باغچه - حوض + باغچه• محوطه

موقعیت اشپزخانه و در دید نبودن اشپزخانه

مصالح اجر و چوب و خشت و سنگ •
سلسله مراتب برای دسترسی به فضاھا •
ایجاد چرخش در راھروھا •
توجه به نورپردازی-از فضاھای کم نور وارد فضای پرنور شوند •

مردم واری: 
استفاده از مصالح بومی (سنگ و اجر و چوب) 

توجه به مقیاس انسانی (ارتفاع فضاھا بیشتر از معمول ناشد ٢.٩٠) 
توجه به پیمون در ابعاد فضا (٩٣ سانت و ١.٢) 

پرھیز از تزیینات اضافی

تمامی فضاھا



پیشنھادھای فضایی و راھکارھای معمارانه فضا نیازھای ادراکی و حسی فضاھا بر 
اساس مطالعات انجام شده شاخص

ایجاد سکوھایی به عنوان فضای نشستن و صندوق  
کمد در تمامی اتاق ھا و راھروھا

اتاق خواب 
راھرو 

نشیمن 
نھارخوری 
اشپزخانه

طراحی کمدھای زیاد•

مادر 

استفاده از رنگھای گرم (نارنجی) در کنار رنگ ھای ارام •
بخش سبز و ابی

اتاق خواب 
نشیمن

استفاده ار زنگ ھای مناسب•

 در نظر گرفتن فضای سبز کافی در محوطه •
 فضای سبز (گلدان) تا جای ممکن داخل ساختمان •
 اب نما و صدای اب•

توجه به طبیعت  محوطه

استفاده از زاویه ساده و چھارگوش-به صورت محدود •
منحنی 

پرھیز از تزیینات زیاد و کاذب •
استفاده از بتن-شیشه-استیل •
سادگی فرم و طرح •
نور زیاد در فضاھا •
پنجره بزرگ در نما•

اتاق خواب 
اتاق کار 
نشیمن  
نھارخوری

سبک مدرن•



پیشنھادھای فضایی و راھکارھای معمارانه فضا نیازھای ادراکی و حسی فضاھا بر اساس 
مطالعات انجام شده شاخص

در نظر گرفتن فضای مناسب برای گلدان یا گودال باغچه و یا حیاط •
مرکزی تراس ھای مناسب برای کاشت گیاھان خاص

تراس  
حیاط

پرورش خالقیت:  
پرورش گونه ھای گیاھی نادر داخل ساختمان•

نوه 

 ۶ سال 

طراحی حوضچه با عمق کم برای اب بازی• محوطه پرورش خالقیت:  
ایجاد ابنما و فضایی برای اب بازی •

 
قسمتی از فضاھایی که کودک در ان وقت می گذراند سقف و دیوار •

مشبک شفاف داشته باشد.  
پنجره رنگی به اندازه محدود•

اتاق کودک پرورش خالقیت:  
پنجره ھای مشبک برای بازی با نور و پنجره سقفی برای مشاھده •

اسمان

چوب - اجر - سرامیک مات - موکت - فرش اتاق کودک 
نشیمن 

نهارخوری 
اشپزخانه

پرورش خالقیت:  
استفاده ار مصالح طبیعی مثل چوب به عنوان کف پوش (پرھیز از •

شیشه و مصالح سر) - تنوع در مصالح کف 

پنجره ھای بزرگ در جبھه شمال - جنوب - شرق اتاق کودک پرورش خالقیت:  
استفاده از نور طبیعی و مصنوعی به میزان کافی•

رنگ بنفش و زرد استفاده شود- فضای خواب و استراحت رنک سبز و ابی - 
کنتراست کم 

اتاق کودک پرورش خالقیت:  
به کارگیری رنگ ھای مناسب•

پرورش خالقیت:  
وجود اختالف سطح  ایجاد حالت نیم طبقه یا رمپ و… •

فضای خواب و بازی با پارتیشن سبک متحرک جدا شود.  •
پارتیشنی متحرک و سبک برای نقاشی•

اتاق کودک پرورش خالقیت:  
 دیواره ھای سبکی بین فضاھا باشد تا کودک با جابه جا کردن آنھا به •

قابلیت تغییر محیط پی برده و از آن لذت برد 

گل کاری و فضاسازی در محوطه به صورت مارپیچ محوطه پرورش خالقیت:  
ایجاد مسیرھا و سطوح ماریچ که کودک ضمن گذشتن از این مسیرھا •

پیچیدگی آنھا را نیز حس میکند.

استفاده از تخت تاشو •
استفاده از میز تاشو•

اتاق کودک پرورش خالقیت:  
طراحی مبلمان تغییرپذیر و منعطف به طوری که خود کودکان بتوانند چیدمان •

ھای متفاوتی پدید آورند.



پیشنھادھای فضایی و راھکارھای معمارانه فضا نیازھای ادراکی و حسی فضاھا بر اساس 
مطالعات انجام شده شاخص

استفاده از مبلمان تاشو  •
در نظر گرفتن فضاھایی بدون کاربری مشخص در کنار فضاھای •

اصلی

اتاق کودک پرورش خالقیت:  
امکان استفاده از فضا به صورت چند منظوره•

نوه 

 ۶ سال 

پرھیز از ھندسه ھای خاص و دیوار منحنی  •
 ستون در فضاھا مانع ھست •
 متراژ فضاھا بیشتر از حداقل •
ابعاد فضا براساس پیمون (٩٣ سانت و ١.٢) •
ھندسه مدوالر•

اتاق کودک امکان مبلمان فضاھا به طرق مختلف•

در ضلع جنوب درختان خزان خز و در ضلع غرب درختان ھمیشھه سبز 
استفاده شود

محوطه کاشت درختان سایه انداز برای بازی در تابستان•

محوطه در نظر گرفتن فضای افتاب گیر برای بازی در زمستان•

ارتفاع میز برای کودک ٧ سال: ۶٠ سانت •
ارتفاع صندلی: ٣٠ سانت•

اتاق خواب  استفاده از مبلمان مناسب برای کودکان در فضاھای مختلف (اتاق •
خواب-اشپزخانه- نھار خوری-نشیمن)

ارتفاع صفحه کار برای کودک ٧ سال: ۶٠ سانت  •
صفحه کار اشپزخانه در دو ارتفاع طراحی شود•

آشپزخانه در نظر گرفتن فضای کار مناسب در اشپزخانه برای کودک جھت •
کمک در کارھا



پیشنھادھای فضایی و راھکارھای معمارانه فضا نیازھای ادراکی و حسی فضاھا بر 
اساس مطالعات انجام شده شاخص

استفاده از زاویه ساده و چھارگوش-به صورت محدود •
منحنی 

پرھیز از تزیینات زیاد و کاذب •
استفاده از بتن-شیشه-استیل •
سادگی فرم و طرح •
نور زیاد در فضاھا •
پنجره بزرگ در نما•

اتاق خواب 
اتاق کار 
نشیمن  
نھارخوری

سبک مدرن

دختر 

 ٣٨ سال 

فوق تخصص نوزادان

استفاده از رنگ ابی روشن 
دید خوب 

نور ( به جز غرب)
فضای کار و مطالعه تمرکز باال

قبل تر ذکر شده
قبل تر ذکر شده فضاھا پر نور و دلباز

قبل تر ذکر شده
قبل تر ذکر شده رنگھای روشن

قبل تر ذکر شده
قبل تر ذکر شده ارامش



منابع:

• http://worldarchitecture.blogfa.com/post/100 

• https://kilid.com/mag/misc/interesting/5237/ 

• https://memari98.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 

• https://kilid.com/mag/misc/interesting/18639/ 

• https://tilen.space/what-is-rhythm-in-interior-design-learn-to-apply/ 

• https://www.mymove.com/home-inspiration/decoration-design-ideas/back-basics-importance-rhythm-interior-design-plus-make-work/ 

• https://www.masterclass.com/articles/how-to-use-scale-and-proportion-for-better-interior-design#learn-more 

• http://fani.qomgt.ir/index.php/constraction-categories/various/1051-2016-02-21-06-28-53 

• https://hrdesigner.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D9%87/ 

• https://www.inpinapp.com/mag/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-
%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/
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https://hrdesigner.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D9%87/
https://www.inpinapp.com/mag/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/
https://www.inpinapp.com/mag/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/


معرفی شهر دماوند:

دمـاونـد در مـتون قـديـمي، بـه نـام ھـاي گـونـاگـونـي از جـمله ‹‹دنـباونـد›› نـامـیده شـده اسـت. در 
مـورد وجـه تـسمیه ي نـام ايـن مـنطقه؛ مسـلم اسـت كـه نـام آن از قـله مـشھور دمـاونـد گـرفـته 
شـده اسـت. وجـه تـسمیه نـام كـوه نـیز بـه دلـیل دمـا و گـرمـايـي بـوده كـه ھـمیشه از نـوك كـوه 
خـارج مـي شـده اسـت. فـردوسـي بـارھـا از ايـن شھـر در شـاھـنامـه نـام بـرده و كـوه دمـاونـد را 
آشـیانـه سـیمرغ، آمـوزنـده زال پـدر رسـتم دانسـته اسـت. ايـن شھـر در سـال ٣٠ ھـ . ق در 
زمـان خـالفـت عـثمان بـه دسـت مسـلمانـان فـتح شـد. دمـاونـد در بـردارنـده ي آثـاري از دوره 
ھـاي سـاسـانـي و بـه خـصوص سـلجوقـیان اسـت. ايـن شھـرسـتان در خـاور تھـران واقـع شـده و 
يـكي از شھـرھـاي قـديـمي ايـران اسـت. دمـاونـد در زمـان آبـادانـي ري نـیز آبـاد بـود، و بـه عـنوان 
يـك آبـادي خـوش آب و ھـوا در قـرون اولـیه اسـالم از آن يـاد شـده اسـت. بـا ايـن وجـود زمـین 
لـرزه ھـاي بسـیار كـه خـسارات فـراوان و ويـرانـي ھـاي پـیاپـي نـیز بـه ھـمراه داشـته در درازاي 
تـاريـخ بـه سـبب نـزديـكي بـه كـوه دمـاونـد، بـخش بـزرگـي از آثـار ايـن پیشـینه را از بـین بـرده 

است. 

وجه تسمیه:



موقعیت جغرافیایی شھر دماوند 

شھـرسـتان دمـاونـد، مـنطقه ای کوھسـتانی اسـت که در قـسمت جـنوبی سـلسله جـبال الـبرز 
مـرکزی و در قـسمت شـمال شـرقی و ھـفتاد کیلومـتری اسـتان تھـران واقـع شـده اسـت. که از 
شـمال بـه الریجان از شھـرسـتان آمـل و سـواد کوه از شھـرسـتان قـائـم شھـر، از جـنوب و جـنوب 
شـرقی بـه گـرمـسار و ورامین و از شـرق بـه شھـرسـتان فیروزکوه و از غـرب بـه تجـریش تھـران و 

شمیران و لواسانات محدود است. 

این شھـرسـتان جـزء اسـتان تھـران بـوده و مـساحـت آن در حـدود ٢/۴۶۴۵ کیلومـتر مـربـع بـوده و 
در جھـت شـرقی و غـربی(طـول )گسـترش داشـته و ارتـفاع مـتوسـط این شھـرسـتان حـدودا 
١٨٠٠مـتر از سـطح آبـھای آزاد اسـت و در بین ٢٠/٣۵ تـا ۵۵/٣۵ درجـه عـرض شـمالی و ۵١/۵٣ 
تـا ١٠/۵٣ طـول شـرقی واقـع شـده و بـلندتـرین طـول آن در جھـت شـرقی – غـربی ١٣٠کیلومـتر و 

در جھت شمالی- جنوبی ٨۵ کیلومتر است و به شکل یک شش ضلعی نامنظم است. 

شھـر دمـاونـد مـركـز شھـرسـتان دمـاونـد، در ۵٢ درجـه و ٠۴ دقـیقه درازاي خـاوري و ٣۵ درجـه و 
۴٣ دقــیقه پــھناي جــغرافــیايــي و در بــلندي ١٩۶٠ مــتري از ســطح دريــا واقــع شــده اســت. 
شھـرسـتان دمـاونـد از شـمال بـه شھـرسـتان ھـاي قـائـم شھـر، بـابـل و آمـل، از جـنوب بـه 
شھـرسـتان گـرمـسار، از جـنوب بـاخـتري بـه شھـرسـتان ورامـین، از خـاور بـه شھـرسـتان سـمنان و 
از بـاخـتر بـه شھـرسـتان شـمیرانـات محـدود مـي شـود. قـله ي مـشھور دمـاونـد كـه نـام ايـن 
شھـرسـتان از آن گـرفـته شـده؛ از خـود شھـر دمـاونـد ديـده نـمي شـود و ديـدن آن از مـنطقه كـیالن 
میسـر اسـت. رودخـانـه ھـاي دمـاونـد، سـیاه رود و دريـاچـه ھـاي تـار و مـومـج از مـنابـع آبـي ايـن 
شھـرسـتان ھسـتند كـه عـالوه بـر رفـع نـیازھـاي آبـي از جـاذبـه ھـاي جـغرافـیايـي دمـاونـد نـیز 
مـحسوب مـي شـونـد. آب و ھـواي دمـاونـد سـردسـیري و يـیالقـي اسـت. راه اصـلي تھـران ـ قـائـم 
شھـر، كـه دمـاونـد در ١ كـیلومـتري آن قـرار دارد و راه اصـلي تھـران ـ آمـل كـه دمـاونـد در كـیلومـتر 

۵۵ آن واقع شده است، مسیرھاي دسترسي به اين محدوده ھستند.



دشت مشا کجاست ؟ 

یکی از نـقاط مـورد تـوجـه در این شھـرسـتان دشـت مـشا می بـاشـد که بـا تـوجـه بـه مـوقعیت 
مـناسـب و قـرار گـرفـتن در میان شھـر دمـاونـد و شھـر آبعلی و بـا در بـر گـرفـتن قسمتی از جـاده 
ھـراز و نـزدیکی بـه پیست آبعلی و ھـوای خنک و کوھسـتانی در ھـمه فـصول مـورد اسـتقبال 
فـراوان کسانی اسـت که بـه دنـبال محیطی دنـج بـه عـنوان محـل اسـتراحـت و آرامـش قـرار گـرفـته 

.که در جھت گام برداشتن به باغ شھر گام بر می دارد 
دشـت مـشا محیطی اسـت که می تـوان ھـم از زیبایی ھـای طبیعت لـذت بـرد و ھـم از بکری و 
ھـوای تمیز آن اسـتفاده کرد رفـتن بـه دشـت مـشا بـاعـث می شـود انـدکی از اسـترس ھـای 
زنـدگی شھـر نشینی دور شـده و بـه آرامـش نسـبی بـرسیم و بـا تـوجـه بـه مـوقعیت خـاص خـود 
.در فصول مختلف تجر به ای متفاوت از مناطق دیگر را با ھر توان و بودجه ای را می دھد



مناطق و تقسیم بندی ھای دشت مشا 

این مـنطقه از دیر بـاز مـورد اقـبال و تـوجـه بـوده اسـت از اسـامی قـدیمی « دشـت مـشا » می 
تـوان بـه محـله ھـای فـرامـرز- فـراخ دره -چـھارتـخت -قـاضی لـش - کمربـندک و اسـپی دارک و..... 
اشـاره نـموده امـروزه بـا گسـترش سـاخـتمانـھای ویالیی بـا تقسیم بـندی ھـا و شھـرک ھـای 
جـدید روبـرو ھسـتیم این دشـت بـا 858 ھکتار در ھـر نـقطه ای جـذابیت خـاص خـود را دارد و 

جایگاه مناسبی بین سالیق مختلف دارا می باشد

http://www.lidoma-group.com/fa/article/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF


اقلیم: 

مشا واقع در کوھپایه ھای جنوبی رشته کوه البرز دارای اقلیمی کوھپایه ای است.  

سه عامل در شکل گیری اب و ھوای ان نقش دارد: 

١. دشت کویر در جنوب استان تھران که عاملی منفی محسوب می شود. 

٢. رشته کوه ھای البرز که در شمال واقع و باعث تعدیل اب و ھوا می شود. 

٣. بـادھـای مـرطـوب و بـاران زای غـربی که نـقش ان در اب و ھـوای این بـخش مـحسوس 
ھست. 

۴. این اقلیم در ارتـفاع دو تـا سـه ھـزار مـتری سـطح دریا قـرار دارد و اب و ھـوایی نیمه 
مرطوب دارد. این ناحیه نسبتا سردسیر است و زمستانھای نسبتا طوالنی دارد. 

۵. دمای متوسط در این ناحیه ١۵ تا ٢٠ درجه ھست.



اقلیم: 

وضعیت اقلیمی شھـرسـتان دمـاونـد در سـه مـاه از سـال در مـنطقه اسـایش شـاخـص 
ھـای مـورد نـظر قـرار دارد (خـرداد،تیر،مـرداد) و مـاه ھـای دیگر بـا تـوجـه بـه پـایین بـودن دمـا 
در فـاصـله ھـای معین و تعیین شـده بـه تـرتیب از مـنطقه آسـایش اقلیمی دور شـده و در 
خــارج از ان قــرار می گیرنــد که نیاز بــه رویکردی مــشخص و مــحاســبه شــده در قــبال 
مـعماری سـاخـتمان ھـا می بـاشـد. میزان بـارش در شھـر دمـاونـد در چـھار مـاه از سـال 
(خـرداد،تیر،مـرداد،شھـریور) تـا حـد قـابـل تـوجھی پـایین اسـت که نـشان دھـنده نسـبتا 
خشک بـودن این اقلیم دارد بـه ھمین جھـت بـارش تـاثیر چـندانی در فـرم سـاخـتمان را 

دارا نمی باشد.

دمـای خشک و تـر و رطـوبـت نسـبی شھـر دمـاونـد در شـاخـص دمـای مـوثـر و شـاخـص 
زیست اقلیمی اولگی و شـاخـص زیست اقلیمی گیونی مـورد بـررسی قـرار گـرفـته و 
مـوقعیت دمـایی ان مـشخص شـده اسـت که دارای ھـوای خشک و سـرد میباشـد و 
بیشتر مـدت سـال خـارج از مـنطقه آسـایش اسـت و بـرای جـلوگیری از اتـالف 
انـرژی بـاید عـایق ھـای حـرارتی و مـصالـح دارای ظـرفیت حـرارتی بـاال اسـتفاده 
شـود، بـرای نـفوذ نـور و گـرمـا از جھـت جـنوبی سـاخـتمان اسـتفاده از بـازشـوھـا و 
پنجـره ھـای دوجـداره در دسـتور کار قـرار گیرد  جھـت گیری بـناھـا بـه سـمت 
جـنوب و تـراکم بـناھـا بـه مـنظور اسـتفاده بھینه از انـرژی طبیعی و خـاصیت و 
گـرمـایی زایی افـتاب صـورت گیرد. میزان بـارش درشھـر دمـاونـد در نـمودار امـبرومـتریک 
تجــزیه و تحــلیل شــده اســت و در مـاه ھـای خـرداد، تیر، مـرداد، شھـریور میزان 
بـارش بسیار پـایین و دمـا در بیشترین حـد خـود در سـال قـرار دارد که در وضعیت 

بسیار خشک می باشد به این دلیل فرم و بام بنا به شکل مسطح می باشد. 



ویژگیھای اقلیم سرد و خشک 

استفاده از پالن ھای متراکم و فشرده. 

ساختمان ھای دارای حیاط مرکزی و درون گرا. 

ارتفاع اتاق ھا کم. 

انتخاب بام ھای مسطح (جھت نگه داری برف بر روی بام ھا به صورت عایق حرارتی). 

بازشوھای کوچک. 

ایوان ھا و حیاط ھای کوجک. 

به طور کلی بھترین فرم ساختمان فرمی است که کمترین مقدار حرارت (کالری) را در زمستان از 
دست بدھد و در تابستان نیز کمترین مقدار حرارت را از آفتاب و محیط اطراف دریافت کند. بنابراین 

"پالن مربع" بھترین فرم محسوب می شود 
غروب محافظت شوند

http://www.memaricomputer.blogfa.com/post/11


بادھای مزاحم: 
در این منطقه بادھای مزاحم از سمت غرب و شمال غرب می وزند. 

 به منظور کاھش تاثیر بادھای سرد زمستاني، الزم است در جبه ھای رو به چنین 
بادھایي درختان ھمیشه سبز کاشته شود. 

در تابستان از سمت جنوب شرقی و جنوب می وزند که برای تعدیل شرایط حرارتی 
مناسب است. باد ھای جنوب و جنوب شرقی با اغاز پاییز تمام می شود. اما بادھای 
غربی در وضعیت مشابه تابستان باقی مانده و بر مقدار باد شمال افزوده می شود. 

بادھای مطلوب: 



بـر ايـن اسـاس مـي تـوان نـتیجه گـرفـت كـه بـه طـور كـلي و در تـمام طـول سـال وزش 
بـاد در روزھـا بیشـتر از شـب ھـا مـي بـاشـد. در روزھـاي كـلیه مـاه ھـاي سـال، بـه 
اسـتثناي مـاه ژوئـیه تـا سـپتامـبر (10 تـیر تـا 10 مھـرمـاه) بـاد غـربـي عـمده تـريـن 
بـاد اسـت. در مـاه ھـاي ژوئـیه الـي سـپتامـبر مـیزان وزش بـادھـاي جـنوب شـرقـي 
و جـنوبـي بیشـتر از بـادھـاي غـربـي اسـت. در شـب ھـاي بیشـتر مـاه ھـاي سـال 
بـاد اغـلب غـربـي اسـت. تـنھا در مـاه ھـاي سـپتامـبر تـا دسـامـبر (10 مھـر تـا 10 

دي) اھمیت وزش باد شمالي بیش از باد غربي است. 
بـا مـقايـسه اعـداد و ارقـام مـربـوط بـه وزش بـاد، در روزھـا و شـب ھـاي مـاه ھـاي مـختلف 
سـال نـتیجه مـي شـود كـه بـه طـور كـلي در شـب ھـاي كـل سـال بـه تـرتـیب بـادھـاي غـربـي، 
شـمالـي و شـمال غـربـي اھـمیت بیشـتري دارنـد و در روزھـاي كـل سـال نـیز بـاد غـربـي 
بیشـتريـن اھـمیت را دارد. امـا در ايـن سـاعـات بـادھـاي جـنوب شـرقـي و جـنوبـي در درجـه 
دوم و سـوم اھـمیت قـرار مـي گـیرنـد. بـه طـور خـالصـه در كـل سـال چـه در روزھـا و 
چـه در شـب ھـا بـاد غـربـي، بـاد غـالـب مـنطقه اسـت، امـا در روزھـا بـادھـاي 

شمالي و شمال غربي در درجات بعدي اھمیت قرار مي گیرند.

نتیجه گیری: 



تابش افتاب: 

بطور کلی تابش آفتاب با ساطع شدن پنج نوع اشعه، یک ساختمان را تحت تاثیر قرار می دھد. این پنج نوع اشعه به ترتیب اھمیت عبارتند از: 

١. اشعه مستقیم با طول موج کوتاه 

٢. اشعه پراکنده شده از آسمان با طول موج کوتاه 

٣.  اشعه منعکس شده از سطوح اطراف با طول موج کوتاه 

۴. اشعه ساطع شده از زمین و اجسام گرم شده با طول موج بلند (بازتاب حرارتی) 

۵. اشعه ساطع شده از ساختمان به آسمان با طول موج بلند (بازتاب حرارتی)



دیوارھای جنوبی 

دیوارھـای جـنوبی بیشترین مـقدار تـابـش آفـتاب را در آذرمـاه و کمترین مـقدار آن را در خـردادمـاه دریافـت می نـمایند. این دیوارھـا از 
شھـریور تـا اسـفند، تـابـش آفـتاب را از طـلوع تـا غـروب دریافـت می نـمایند. دیوارھـای جـنوبی در اواسـط تـابسـتان از سـاعـت ٩ صـبح تـا ٣ 

بعدازظھر مورد تابش آفتاب قرار می گیرند. 
 

دیوارھای جنوب شرقی و جنوب غربی 
 

این دیوارھـا در زمسـتان بیشتر از تـابسـتان مـورد تـابـش آفـتاب قـرار می گیرنـد. در تـابسـتان حـداکثر تـابـش جـنوب شـرقی بین سـاعـت ٩-٨ 
صـبح بـوده و بـر دیوارھـای جـنوب غـربی بین سـاعـت ۴-٣ بـعدازظھـر صـورت می گیرد. در زمسـتان این سـاعـات بـه تـرتیب ١٠-٩ صـبح و ٣-٢ 

بعدازظھر است. 
سطوح افقی 

سـطوح افقی و بـام ھـای مسـطح در تـابسـتان بیشترین و در زمسـتان کمترین مـقدار تـابـش را دریافـت می نـمایند. این مـقدار در زمسـتان 
حتی از مقدار تابشی که دیوارھای جنوب شرقی و جنوب غربی در این فصل دریافت می نمایند، کمتر است.



نور شمالی 
 

در نیمکره شـمالی، فـضاھـایی که رو بـه شـمال ھسـتند، نـور مسـتقیم دریافـت نمی کنند، بلکه در آنـھا نـوری پـراکنده، بـدون سـایه یا 
انعکاس ایجاد می شـود. این نـور بـرای نـقاشی کردن، تـماشـای تـلویزیون و … مـناسـب تـر اسـت. بـرای این مـنظور بـرای بـه دسـت آوردن 
حـداکثر نـور ممکن بـدون ھـراس از نـور مسـتقیم خـورشید، می تـوان از پنجـره ھـای بـزرگ در جھـت شـمال اسـتفاده کرد، امـا نـور مسـتقیم 

در اتاق ھایی مانند: غذاخوری، نشیمن و … می تواند ایجاد سلب آسایش کند. 
 

نور جنوبی 
 

نوری مناسب برای فضاھای نشیمن، دارای انعکاس و سایه، امکان بازی با احجام و ایجاد مناظر زیبا در طراحی داخلی 

 نورگیری از شرق

 نور آرامش بخش صبحگاھی، مناسب برای اتاق خواب ھا، صرف صبحانه و مطالعه

 نورگیری از غرب

 نور غرب،نور  چندان مناسبی در کشور ما نیست بدین دلیل فضاھای در معرض این نور باید از نورھای عمودی خورشید ھنگام
غروب محافظت شوند



طراحی محوطه جھت فراھم کردن شرایط اقلیمی مناسب:

    اسـتفاده از گیاھـان بـومی. بـاید گیاھـانی را بـرگـزید که در سـرمـا نیز شکوفـا بـوده و رشـد کنند. بسـته بـه اقلیم و شـدت 
سـرمـای آن، پـوشـش ھـای گیاھی وجـود دارنـد که می تـوانـند بـا سـرمـا سـازگـاری یافـته و رشـد کنند. بعضی از گـونـه ھـا، 
واقـعا از ھـوای سـرد لـذت می بـرنـد، حتی بـا وجـود بـرف رویشان زنـده و در حـال رشـد و نـمو می بـاشـند. از آنـجا که سـرمـا 
یک اصـطالح نسـبی اسـت، در انـتخاب درخـتان و گـل و گیاھـان بـاید بسیار دقـت کرد تـا سـرمـای شـدید بـه آنـھا آسیب 
نـرسـانـد. از ھمین رو شـناخـت و اسـتفاده از گیاھـانی که مـدتـھا در مـنطقه وجـود داشـته انـد و بـا شـرایط آب و ھـوایی آن 
سـازگـار شـده انـد، ریسک کمتری خـواھـد داشـت. بـه عـنوان نـمونـه، درخـتان ھمیشه سـبز مـانـند کاج انـتخاب خـوبی 
ھسـتند ھمچنین بـوتـه ھـای ھمیشه سـبز نیز بـرای فـضاھـایی که نیاز بـه پـوششی بـا ارتـفاع کم دارنـد، مـناسـب می 
بـاشـند. جـایگذاری درخـتان و دیگر پـوشـش ھـای فـضای سـبز عـالوه بـر ایجاد زیبایی در مـحوطـه، حـفاظـت خـوبی در بـرابـر 

بادھای سرد به شمار می روند. 



استفاده از بادشکن ھا: 

پـوشـش گیاھی مـانـند پیچک ھـای بـاالرونـده یک ابـزار خـوب اقلیمی ھسـتند بـخصوص زمـانی که روی سـطح خـارجی دیوار رشـد کنند که 
در این صـورت ویژگی ھـای مـتعددی را بـه دنـبال خـواھـند داشـت. مـشخص تـرین فـایده آن ھـا ایجاد سـایه در تـابسـتان اسـت. پـوشـش انـبوه 
گیاھی در طـول تـابسـتان بـه عـنوان حـائلی بین تـابـش مسـتقیم اشـعه خـورشید و پـوسـته خـارجی دیوارعـمل می کند. بـنابـراین درجـه 

حرارت پوسته خارجی را کاھش داده و مقدار ھدایت حرارت از خارج به داخل بنا را کم می کند. 

گیاھان مقاوم به باد: کافور - زیتون - کاج مطبق - فیکوس - فنیکس - کاج 

گیاھان حساس به باد: موز - مرکبات - افرای زینتی 

درختان بادشکن: توت آمریکائی - سرونقره ای - سروخمره ای - اقاقیا - زالزالک - نمدار- سدروس - گردو 

گیاھان مناسب برای باد شکن:  کاج  - گز شاھی - سرو شیراز - اکالیپتوسھا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C


بـه طـور کلی بـرای مـحوطـه سـازی، مـصالحی بـاید انـتخاب شـونـد که مـقاومـت خـوبی در بـرابـر سـرمـا و یخبندان داشـته بـاشـند و عـالوه بـر 
پاسخ به نیازھای عملکردی، ظاھر و کیفیتشان دستخوش تغییرات شدید دمایی قرار نگیرد. 

بـه عـنوان مـثال، تـایل ھـای سنگی و بتنی بـرای پیاده راھـھا، کفسازی ھـا و سکوھـا مـناسـب ھسـتند الـبته بـاید سـطح آنـھا دارای 
اصطکاک قـابـل تـوجھی بـاشـد تـا مـانـع سـر خـوردن شـود. یکی از انـواع سـنگھای مـناسـب، سـنگ لـوح اسـت که مـقاومـت خـوبی در آب و 
ھـوای سـرد دارد و در طیف وسیعی از رنـگ زغـالی گـرفـته تـا سـبز یشمی بـه کار می رود.  از چـوب نیز می تـوان بـرای بعضی قـسمت 
ھـا مـانـند آالچیق ھـا ونیمکت ھـا و نـرده ھـا اسـتفاده کرد بـه شـرط آنکه بـافـت آن اصـالح شـده و بـا رزین ھـای مـحافـظ در بـرابـر رطـوبـت و 

سرما، پوشش داده شده باشند.

استفاده از مصالح مناسب: 



مـوقعیت پنجـره نسـبت بـه جهـت وزن بـاد تـاثیر قـابـل مـالحـظه اي در 
وضعیت تـهویه طبیعی در داخـل یک اتـاق می گـذارد. اصـل بـراي 
ایجاد یک تـهویه مـوثـر و قـابـل اسـتفاده، این اسـت که قـسمت هـاي 
بـازشـو در دو سـمت رو بـه بـاد و پشـت بـه بـاد قـرار داشـته بـاشـد. 
نتیجه آزمــایشات و مــشاهــدات نــشان داد که بــدون تغییر تــمام 
نـقاط اتـاق تـحت تـاثیر جـریان هـوا قـرار گـرفـته و بـاد بـا یک حـرکت 
دایره اي شکل در طــول دیوارهــا و گــوشــه هــاي اتــاق بــه جــریان 
می افـتد. در صـورتی که پنجـره هـاي اتـاقی در دیوارهـاي مـجاور هـم 
قـرار داشـته بـاشـد، وضعیت تـهویه طبیعی،  زمـان مـطلوب خـواهـد 

بود که جهت وزش باد عمود بر سطح پنجره رو به باد باشد. 

موقعیت پنجره و تاثیر آن در وضعیت تھویع طبیعی 







سایت انالیز:

تمهیدات الزم جهت فراهم کردن شرایط اسایش در اقلیم سرد:


۱. استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باال و انعکاس کم

مانند چوب - اجر - سنگ


۲. استفاده از چمن و بوته های گیاهی و پیچک


۳. ارتفاع کم فضاها

۴. ضلع بزرگتر سمت باد مطلوب و نور جنوب



بررسی دید از خارج به داخل:



بررسی نورها:

بررسی نورها



چگیده مالحظات طراحی فضاهای مختلف بر اساس مطالعات انجام شده
سرویس و حمامدیدتراس نور ویژگی های فضافضا

نزدیک به سرویس مهمان. یک ورودی (به دلیل ورودی 
امنیت) . بدون پیچیدگی فضایی (مسیر ورود و 
خروج راحت). ضریب ۱.۲ یا ۱.۳ یا ۱.۴ . رنگ 
روشن. سقف کوتاه. استفاده از املان هایی مثل 

لوور (ریتم). تکرار فرمها در پالن (مربع یا 
مستطیل) . طراحی پیش ورودی و فضای انتظار و 
سکو نشسنت . پنجره داشته باشد . طراحی استانه 

.

در معرض باد غالب 
نباشد. پنجره الزم 

هست

بلهخیرخیر

نورگیر در پارکینگ
زمستان . سایه در 
تابستان . محفوظ 

از باد غالب. 

خیرخیرخیر

استفاده از املان هایی مثل پنجره به عنوان محور دفتر کار
تقارن . متناسب بودن پنجره ها . هندسه مدوالر . 
ضریب ۱.۲ یا ۱.۳ یا ۱.۴ . نزدیک بودن ابعاد به 

مربع . تعادل در استفاده از عناصر پر قدرت و کم 
قدرت  (رنگ-بافت-املان های دکوراسیون) . 

دسترسی مستقل . دسترسی از داخل .  دیوار 
منحنی به صورت محدود . سقف کاذب ساده . 
صدای اب . رنگ ابی یا سبز همراه کمی زرد یا 
نارنجی . نور ماکسیمم . پنجره بزرگ . استیل-بنت-

شیشه 

نور شمال - شرق - 
دید خوب (همراه با 

درختان مجنون)

بله-از داخل به بله

بیرون دید خوب

دید از بیرون به 
داخل مشکلی 

ندارد

بله

رنگ سفید-بژ-خاکستری . کاشی های لعاب براق . اشپزخانه (۱ و۲)
ابی .  نور ماکسیمم . امکان کار به صورت نشسته 

و ایستاده . فضای کار و کابینت زیاد . دید 
مستقیم نسبت به فضاهای عمومی نداشته باشد . 

نزدیک به وروی (اشپزخانه دوم) اما در دید نباشد . 
فضای کار برای کودک به ارتفاع ۶۰ سانت . 

نور شمال-شرق-
جنوب و دید خوب 
به بیرون . تراس

بله-از داخل به بله
بیرون

خیر



چگیده مالحظات طراحی فضاهای مختلف بر اساس مطالعات انجام شده

سرویس و دیدتراس نور ویژگی های فضافضا
حمام

تقارن در فضا به کمک پنجره به عنوان محور نهارخوری
تقارن . تعادل در استفاده از املان های 

داخلی . ایجاد بافت در دیوار . در نظر گرفنت 
سکویی که به عنوان کمد هم هست . نور زیاد . 
مبلمان راحت . مصالح چوب-اجر-موکت-فرش-

سنگ . دیوار منحنی محدود . کاذب ساده . 
تزیینات حداقل . هندسه مدوالر . ضریب ۱.۲ یا 

۱.۳ یا ۱.۴. قرمز محدود . ارتفاع میز برای 
کودک ۶۰ سانت . صندلی ۳۰ سانت

بهتر است شرق و شمال
باشد

بله-از داخل به 
بیرون

خیر

۶۰ درصد فضا مبلمان شود . فضا به ۱/۲ یا نشیمن
۱.۳ تقسیم شود و مبلمان اصلی در ان قسمت 
قرار گیرد . تعادل در فضا . رنگ گرم قرمز یا 

نارنجی در کنار سبز و ابی

بله-از داخل به بلهجنوب
بیرون

خیر

دید خوب به بیرون . دور از ورودی . رنگهای فضای ارامش
روشن . مبلمان راحت و کم . سقف و دیوار 

ساده . 

بله-از داخل به بلهشمال - شرق
بیرون

خیر



چگیده مالحظات طراحی فضاهای مختلف بر اساس مطالعات انجام شده

سرویس و دیدتراس نور ویژگی های فضافضا
حمام

خواب 
کودک+ 

فضای بازی 
+ فضای 
مطالعه

پنجره مشبک برای بازی با نور . 
پنجره سقفی دید به اسمان . نزدیکی 

اشپزخانه و نشیمن به اتاق کودک 
جهت امنیت و نظارت . استفاده از 

مصالح طبیعی (چوب - اجر - سنگ - 
موکت و فرش) . فضای بازی رنگ 

بنفش یا زرد . فضای خواب و مطالعه 
رنگ سبز یا ابی . کنتراست کم . 

دیوارهای سبک و قابل جابه جایی . 
دیوارهایی برای نقاشی . تخت و میز 

تاشو . فضای slack . پرهیز از 
دیوار منحنی و هندسه خاص .  

هندسه مدوالر . ضریب ۱.۲ یا ۱.۳ یا 
.۱.۴

جنوب جهت 
بازی با نور 

بله-از داخل بله
به بیرون

بله

چگیده مالحظات طراحی فضاهای مختلف بر اساس مطالعات انجام شده
سرویس و دیدتراس نور ویژگی های فضافضا

حمام

خواب 
والدین و 
دختر

هندسه مدوالر . ضریب ۱.۲ یا ۱.۳ 
یا ۱.۴. تعادل نامتقارن . ۶۰ درصد 
فضا مبلمان شود . فضا به ۱/۲ یا 

۱.۳ تقسیم شود و مبلمان اصلی 
در ان قسمت قرار گیرد . فیلتر 

پیش ورودی جهت محرمیت . درب 
اتاق در معرض دید نباشد . دور 

بودن اتاق از درب ورودی . استفاده 
از صفحه های مشبک و یا 

لوورهای چوبی جهت کنترل دید از 
بیرون به داخل . عقب نشینی پنجره 
ها . دیوار منحنی محدود . سبز یا 

ابی . سفید . نور گرم . دید خوب به 
بیرون . شنیدن صدای اب . سقف 

کاذب ساده . عایق صوتی 
مناسب . نور طبیعی و مصنوعی 

زیاد . اینه . بزرگتر در نظر گرفنت 
فضا . ابعاد فضا بر اساس پیمون 

(ضریب ۹۳ سانت یا ۱.۲)

شمال - 
شرق - جنوب

بله-از داخل بله

به بیرون-

دید از بیرون 
به داخل 

کنترل شود.

بله



جانمایی ھمکف و نیم طبقه اول



جانمایی زیرزمین



جانمایی برش

جانمایی در برش

bedroom

Pool



بررسی وضع موجود



بررسی وضع موجود

بررسی وضع موجود



دیاگرام حبابی



دیاگرام



دیاگرام



جانمایی و الزامات ورودی

در وضع موجود ساکنین از لول 0.60+ به لول  1.6-  
هدایت می شوند و سپس باید به لول ۰ یا 1.60+ و 

یا منفی بروند. که این موضوع ساکنین را در بدو 
ورود به ساختمان مجبور به استفاده از پله می کند. 

در وضع پیشنهادی ساکنین ورودی ساختمان در لول 
0.0 ( فضاهای نیمه عمومی) منتقل شده باعث می 
شود ساکنین بدون نیاز به تغییر لول به فضاهای 

اشپزخانه و نشیمن دسترسی دارند. 



جانمایی و الزامات دفتر کار

به جهت دسترسی اسان ارباب رجوع اولویت اول جانمایی مناسب برای 

دفتر کار


مشکالت:
تداخل با فضاهای خدماتی ( تاسیسات و استخر و سونا) در لول 1.60- •


که امکان جا به جایی نیست و فضاهای فیکس پروژه هستند.

تداخل با زون خصوصی درلول 1.60+•

1

2
به جهت کمترین نیاز به تخریب اولویت دوم جانمایی مناسب برای دفتر کار


مزایا:

•
دید و نور مناسب 

به دلیل اهمیت محرمیت برای کارفرما همجواری دفتر کار با فضاهای خدمتی مناسبتر از فضاهای •

نیمه عمومی و خصوصی واحد مسکونی هست.

•
امکان ایجاد دسترسی از داخل ساختمان


مشکالت:

طوالنی بودن مسیر دسترسی ارباب رجوع•



تغییرات ایجاد شده در پالن ها



پالن همکف

فضاھا (دیوارھا) اضافه شده

دیوارھای حذف شده



پالن نیم طبقه اول

فضاھا (دیوارھا) اضافه شده

دیوارھای حذف شده



پالن زیرزمین

فضاھا (دیوارھا) اضافه شده

دیوارھای حذف شده



پالن ها



پالن مبلمان همکف



پالن اندازه گذاری همکف



پالن مبلمان نیم طبقه اول



پالن اندازه گذاری نیم طبقه اول



پالن مبلمان زیرزمین



پالن اندازه گذاری زیرزمین 



پالن مبلمان زیرزمین



پالن اندازه گذاری زیرزمین 



دیاگرام های خارجی سه بعدی



نمای شمالی



برش جنوبی



برش شرقی





دیاگرام های داخلی سه بعدی










