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ًیلَفز هلک ،1سبرا سلغبًی

 -1دکتزی هعوبری ،عضَ ّیئت علوی داًطگبُ ٌّز اصفْبى
 -2داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ هعوبری ،هَسسِ آهَسش عبلی داًص پضٍّبى

چكیذُ
پبیذاسی دس ػٔ ٝحٛس التلبدی ،عجیؼی  ٚفشٍٙٞی -اختٕبػی تؼشیف ٔی ؿٛد  ٚثحث"عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ" دس ٔحٛس
پبیذاسی اختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ اكُ عشاحی پبیذاس ٔغشح ٔیٌشدد .دس چٙیٗ ٔؼٕبسی ،فضبٞبی داخّی ث ٝػٛٙاٖ
اخضائی ث ٟٓپیٛػت ٚ ٝیىپبسچ ،ٝخٛد داسای ٛٞیتی ٔؼتمُ ٞؼتٙذ  ٚدس ػیٗ حبَ ،دس فشایٙذی ٕٝٞخب٘ج ٝثب فشْ ػبختٕبٖ
ٕٞب ًٙٞؿذ ،ٜؿبخلٞٝبی یه ٔؼٕبسی پبیذاس سا پذیذ ٔیآٚس٘ذ.
ٔمبِ ٝپیؾ س ٚثب سٚؽ تحمیمی ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی  ٚوتبثخب٘ ٝای ا٘دبْ ٌشفتٔ ٚ ٝحذٚد ث ٝثشسػی سٚیىشد " عشاحی ثشای
ا٘ؼبٖ" دس فضبٞبی داخّی ٔشاوض آٔٛصؿی -دسٔب٘ی وٛدوبٖ ثٛد ٚ ٜاص ػٛیی دیٍش ث ٝؿشایظ ٘ ٚیبصٞبی وٛدوبٖ ٔجتال ثٝ
اٚتیؼٓ پشداخت ٚ ٝدس ٟ٘بیت ،ثب ٞذف افضایؾ صٔیٞٝٙبی  ٓٞصیؼتی ٔیبٖ ػبختٕبٖ  ٚوٛدوبٖ -دس خٟت ثٟجٛد  ٚتؼشیغ
س٘ٚذ دسٔبٖ  ٚثشٌشدا٘ذٖ آٟ٘ب ث ٝص٘ذٌی ٘ؼجتب عجیؼی  -ث ٝاسائ ٝساٞىبسٞبی ػّٕی  ٚػّٕی عشاحی ػٙبكش  ٚفضبٞبی
ٔؼٕبسی ػبختٕبٖ آٔٛصؿی دسٔب٘ی وٛدوبٖ اٚتیؼٓ ٔی ا٘دبٔذ.

ٍاصُّبی کلیذیٔ :ؼٕبسی پبیذاس ،عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ ،اٚتیؼٓ ،وٛدن

هقذهِ
ضشٚست عشاحی فضبٞبیی ٔتٙبػت ثب ٘یبصٞبی وٛدوبٖ اٚتیؼٓ ث ٝدِیُ افضایؾ سٚص افضٔ ٖٚجتالیبٖ ث ٝایٗ ثیٕبسی دس ایشاٖ
ث ٝخٛثی ٔـٟٛد اػت .فضبٞبیی پبیذاس و ٝثتٛا٘ٙذ ثب ایدبد فضبیی آسأؾ ثخؾ ػال ٜٚثش پبػخٍٛیی ث ٝؿشایظ ٘ ٚیبصٞبی اِٚیٝ
ثیٕبساٖ ،ثؼتشی ٔٙبػت ثشای سؿذ فىشی  ٚاختٕبػی ایٗ وٛدوبٖ فشا ٓٞآٚسد .چٙب٘چ ٝدس ادأ٘ ٝیض روش خٛاٞذ ؿذٕٟٔ ،تشیٗ
ٔؼئّ ٝدس ٔٛسد وٛدوبٖ ٔجتال ث ٝاٚتیؼٓ ،فشا ٓٞآٚسدٖ ؿشایظ آػبیؾ ٔحیغی ثب ثىبسٌیشی اكٔ َٛؼٕبسی پبیذاس دس عشاحی
داخّی فضبٞبی ػبختٕبٖ اػت تب ثتٛا٘یٓ ویفیت  ٓٞصیؼتی ٔیبٖ وٛدوبٖ  ٚػبختٕبٖ سا افضایؾ دٞیٓ]1[ .
ٔؼٕبسی پبیذاس ٔب٘ٙذ ػبیش ٔمٛالت ٔؼٕبسی ،داسای اك ٚ َٛلٛاػذ خبف خٛد اػت  ٚیىی اص ایٗ اك " ،َٛعشاحی ثشای
ا٘ؼبٖ" ٔی ثبؿذ و ٝساٞجشدٞبی ٚیظٜای داسد .ثٙب ث ٝؿشایظ تحمیك  ٚپشٞیض اص وّیٍ٘شی ،اص ثشسػی اك َٛدیٍش ٔؼٕبسی پبیذاس
چـٓ پٛؿی وشد ٚ ٜاثتذا ٔجب٘ی ٘ظشی ٔٛخٛد دسثبس ٜاكُ " عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ" سا ؤ ٝجتٙی ثش ٔٛضٛع اكّی پظٞٚؾ ٔی-
ثبؿذٛٔ ،سد ثشسػی لشاس ٔی دٞیٓ  ٚػپغ ساٞىبسٞبی ػّٕی پیـٟٙبدی ایٗ اكُ سا ث ٝكٛست وبسثشدی ث ٝخلٛف دس فضبٞبی
آٔٛصؿی ٔشوض ٍٟ٘ذاسی وٛدوبٖ اٚتیؼٓ اسائٔ ٝی ٕ٘بییٓ]2[ .
دس پظٞٚؾ پیؾ س ،ٚپغ اص ٔؼشفی عشح ػبختٕبٖ آٔٛصؿی دسٔب٘ی وٛدوبٖ اٚتیؼٓ ؿیشاص  ٚ -ثشسػی ٘یبصٞب  ٚؿشایظ
خؼٕی  ٚسٚحی افشاد اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص ػبختٕبٖ ،سٚؽ ثىبسٌیشی اكُ "عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ" 1ثٕٞ ٝشا ٜاػتشاتظی ٞبی ػّٕی
ٔشثٛع ،ٝدس عشاحی داخّی ػبختٕبٖ ٔزوٛس ،ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی ثشسػی ٔی ٌشدد.

رٍش تحقیق
ایٗ پظٞٚؾ ٔجتٙی ثش سٚؽ ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی ٚوتبثخب٘ ٝای ثٛد ٚ ٜسٚیىشدی تٛكیفی داسد  ٚث ٝایٗ كٛست ٔیثبؿذ و ٝاثتذا اص
عشیك ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی  ٚوتبثخب٘ ٝای اعالػبت ٔٛسد ٘یبص خٕغ آٚسی ؿذ ٚ ٜثشای اعٕیٙبٖ ثیـتش ٘ ٚتبیح لبثُ اػتٕبدتش،
پشػـٙبٔٞٝبیی دس اختیبس ٔشثیبٖٔ ،ـبٚساٖ سٚا٘ـٙبػی  ٚوبسؿٙبػبٖ دیٍشی و ٝثب ثیٕبساٖ اٚتیؼٓ دس استجبط ٞؼتٙذ ،لشاس دادٜ
ؿذ ٘ ٚیبصٞبی فضبیی ثیٕبساٖ اص عشیك ایٗ پشػـٙبٔٞ ٝب اتخبر ٌشدیذ .اص عشف دیٍش ایٗ ٘تبیح ثب ٔؼیبسٞبی عشاحی پبیذاس ثش
اػبع اػتشاتظی " ساحتی ا٘ؼبٖ" ٔغبثمت داد ٜؿذٛٔ ٚ ٜسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت٘ ٚ ٝتبیح ثذػت آٔذ ٜث ٝكٛست وبسثشد
ٔؼیبس "عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ" دس عشاحی داخّی فضبٞبی آٔٛصؿی ثشای وٛدوبٖ اٚتیؼٓ تٙظیٓ ؿذ.

 .1تعبریف
 .1.1هعوبری پبیذار ()Sustainable architecture
ٔؼٕبسی پبیذاس سا ٔیتٛاٖ یىی اص خشیبٖٞبی ٔٔ ٟٓؼبكش ث ٝحؼبة آٚسد و ٝػىغاِؼّٕی ٔٙغمی دس ثشاثش ٔؼبیُ ٚ
ٔـىالت ػلش كٙؼت ث ٝؿٕبس ٔیسٚد ٔ ٚب٘ٙذ ػبیش ٔمٛالت ٔؼٕبسی ،داسای اك ٚ َٛلٛاػذ خبف خٛد اػت  ٚایٗ ػٔ ٝشحّ ٝسا
دس ثشٔیٌیشد :كشفٝخٛیی دس ٔٙبثغ ،2عشاحی ثشای ثبصٌـت ث ٝچشخ ٝص٘ذٌی ٚ 3عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ 4وٞ ٝشوذاْ آٟ٘ب
اػتشاتظیٞبی ٚیظ ٜخٛد سا داس٘ذ]3[ .

 .1طراحی برای کاربران که در ایه ساختمان ،کودکان مبتال به بیماری
اوتیسم می باشد.
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 .1.1عزاحی بزای اًسبى ((Humane Design

اكُ عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ و ٝیمیٙب ٕٟٔتشیٗ اكُ دس ٔؼٕبسی پبیذاس اػت ،سیـ ٝدس ٘یبصٞبیی داسد و ٝثشای حفظ ٚ
ٍٟ٘ذاسی ػٙبكش ص٘دیشٞبی اوٛػیؼتٓ الصْ اػت و ٝآٟ٘ب ٘یض ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ثمبی ا٘ؼبٖ سا تضٕیٗ ٔیوٙٙذ .ایٗ اكُ داسای ػٝ
اػتشاتظی "ٍٟ٘ذاسی اص ٔٙبثغ عجیؼی"" ٬عشاحی ؿٟشی -عشاحی ػبیت" ٚ" -ساحتی ا٘ؼبٖ" اػت و ٝتٕشوضؿبٖ ثش افضایؾ
ٕٞضیؼتی ثیٗ ػبختٕبٖ ٔ ٚحیظ ثیش ٖٚاص آٖ  ٚثیٗ ػبختٕبٖ  ٚافشاد اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص آٟ٘بػت ]4[ .ث ٝػجبست دیٍشٔ ،جحث
"عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ" دس ػبختٕبٖ آٔٛصؿی دسٔب٘ی وٛدوبٖ ،وٛؿـی اػت دس ساػتبی وبسثشد اكٔ َٛؼٕبسی پبیذاس ثشای ایدبد
آػبیؾ ثیـتش  ٚتؼشیغ س٘ٚذ دسٔبٖ وٛدوبٖ.
 .3..اٍتیسن ()Autism
اكغالح اٚتیؼٓ اص ِغت ی٘ٛب٘ی "ات "ٛثٔ ٝؼٙی خٛدآغبص – ٔؼغٛف ث ٝخٛد ػبخت ٝؿذ ٚ ٜثٔ ٝؼٙی دس خٛد فشٚسفتٗ ،تٕبیُ ثٝ
ٔدزٚة خٛد ثٛدٖ  ٚػذْ تٛخ ٝث ٝخٟبٖ خبسج اػت  .ایٗ اكغالح ٚضغ وٛدوب٘ی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝثب داؿتٗ حبفظ ٝخٛة
تٛا٘بیی ػّٕی ا٘دبْ وبسٞب  ،ل ٜٛدیذاسی  ٚؿٙیذاسی ػبِٓ  ،ساثغ ٝای ثؼیبس ٔحذٚد ثب د٘یبی ثیش ٖٚخٛد ثشلشاس ٔی ػبص٘ذ  .ایٗ
اكالح تٛػظ سٚا٘پضؿه ی٘ٛب٘ی ثِّٛش ( ) 1911دس تٛكیف سفتبسٞبی یه ثیٕبس ػبخت ٝؿذ  .ایٗ ثیٕبس تٕبیالت دس خٛد فشٚ
سفت ٝسا دس خٙجٞ ٝبی اختٕبػی ثشٚص ٔی دٙٞذ]5[ .
 .2سبختوبى آهَسضی – درهبًی کَدکبى اٍتیسن ضیزاس []6
ایذ ٜاِٚی ٝث ٝدِیُ ؿشایظ ثیٕبساٖ اٚتیؼٓ ،عشح ػبختٕبٖ د ٚعجم ٝثٛد و ٝثشای أٙیت ثیـتش ثچٞ ٝب  ٚثب تٛخ ٝث ٝالّیٓ
تغییشاتی و ٝداؿت ،ٝث ٝكٛست حیبط ٔشوضی ػبٔب٘ذٞی ؿذ تب ثب ٚیظٌی ٞبی ٔؼٕبسی ثٔٛی و ٝثٛ٘ ٝػی پبیذاسی ٘یض دس آٖ
ٔـٟٛد اػتٔ ،غبثمت داؿت ٝثبؿذ  ٚخٟت ثشخٛسداسی ثیـتش وٛدوبٖ اص ٔحیظ آٔٛصؿی ،حدٓ ػبختٕبٖ دس لؼٕت آسأتش
ػبیت خبٕ٘بیی ؿذ ٚ ٜتحت تبثیش ػٛأُ الّیٕی  ٚأٙیتی ،تغییشاتی دس خٟت ٌیشی ،خبٕ٘بیی  ٚحدٓ ثشای سػیذٖ ث ٝعشح
ٟ٘بیی ثٚٝخٛد آٔذ.
ػال ٜٚثش ایٗ ،فضبٞبی داخّی  ٚتٕٟیذات ٔشثٛط ث ٝػٙبكش  ٚاخضای ٔؼٕبسی (خذ َٚؿٕبس )1ٜدس ساػتبی تٛخ ٝث ٝاكُ
"عشاحی ثشای ا٘ؼبٖ"  ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝیبصٞب  ٚؿشایظ خؼٕی  ٚسٚحی وٛدوبٖ ،تؼشیف ؿذ و ٝدس ادأ ٝثشسػی ٔیؿ٘ٛذ.
 .1.2آة درهبًی
آة دسٔب٘ی یىی اص لؼٕتٟبی ٔ ٟٓدس س٘ٚذ ثٟجٛدی ایٗ ثیٕبساٖ اػتٔ .تبػفب٘ ٝث ٝدِیُ ٞضی ٝٙثبالی ؿبسط ٍٟ٘ ٚذاسی آٖ ٚ
ٔمش ٖٚث ٝكشف٘ ٝجٛدٖ ،دس اغّت ٔشاوض دسٔب٘ی ٔٛخٛد ٕ٘ی ثبؿذ .یب اص ثش٘بٔ ٝسٚصا٘ ٝوبُٔ حزف ٔی ؿٛد  ٚیب ٞفت ٝای یه ثبس
ث٘ ٝضدیىتشیٗ اػتخش ثشد ٜؿذ ٚ ٜثچٞ ٝب تٕشیٙبت خٛد سا ا٘دبْ ٔیدٙٞذ .ثب تٛخ ٝثِ ٝض ْٚا٘دبْ تٕشیٙبت و ٝث ٝثٟجٛد حؼی
ثچٞ ٝب وٕه ٔیوٙذ ،اػتخشی ثب ٚسٚدی اكّی خذا  ٚیه ٚسٚدی اص الثی ٔدٕٛػٔ ٝخلٛف ثچٞ ٝبی ٔشوض ،عشاحی ؿذ وٝ
ػال ٜٚثش وٛدوبٖ ثیٕبس ،ثشای ػٕ ْٛاسائ ٝخذٔبت وشد ٚ ٜثب دسآٔذ حبكُ ،ػال ٜٚثش تبٔیٗ ٞضیٞ ٝٙبی ٍٟ٘ذاسی  ٚاػتفبدٜ
وٛدوبٖ ثیٕبس ،وٕه دسآٔذی ٘یض ثشای ٔشوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی ثبؿذ.
 .2.2آهفی تئبتز
آ ٔفی تئبتش ث ٝكٛست ٕٞب ًٙٞثب ٔدٕٛػ ٝوبس ٔی وٙذٕٞ .ب٘غٛس و ٝػٛٙاٖ ؿذ تئبتش یىی اص ٔٛسد ٞبی دسٔب٘ی ثشای ایٗ
وٛدوبٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد .ثب ا٘دبْ ثبصی دس تئبتش دس ٚالغ ث ٝتؼبُٔ اختٕبػی ثچٞ ٝب وٕه ٔیؿٛد .آٔفی تئبتش ٔدٕٛػ ٝػالٜٚ
ثش ایٙى٘ ٝیبصٞبی ثچٞ ٝبی اتیؼٓ سا ثشآٚسدٔ ٜی وٙذ ث ٝػٛٙاٖ یه ػٙلش وٕه دٙٞذٔ ٜبِی ٘یض ثب ٔدٕٛػٕٞ ٝبٔ ًٙٞی ثبؿذ.

دس ایٗ لؼٕت ثچٞ ٝبی اتیؼٓ ٔی تٛا٘ٙذ ثش٘بٔٞ ٝبی خٛد سا ث ٝكٛست تئبتش ،وٙؼشت  ... ٚاخشا وٙٙذ ٙٞ ٚش ٞبی دػتی ؿبٖ سا
دس لؼٕت ٞبی ٕ٘بیـی ثٕ٘ ٝبیؾ  ٚیب ثشای فشٚؽ دس غشفٞ ٝب لشاس دٙٞذ  ٚدس ٔٛالؼی دیٍشٔ ،ذاسع یب اسٌبٖٞبی دیٍش اص
ٔدٕٛػ ٝاػتفبد ٜوٙٙذ.
 .3.2کبرگبُ ٍ گلخبًِ
وبسٌبٞ ٜب ٌّ ٚخب٘ٞ ٝب ٔ ٓٞىبٖ ٞبیی ٞؼتٙذ و ٝثبػث ٔی ؿٛد ایٗ وٛدوبٖ دس وٙبس س٘ٚذ دسٔب٘ی خٛد و ٝثبػث ایدبد
تؼبُٔ اختٕبػی ٔی ؿٛد ،حشف ٝای آٔٛصؽ ثجیٙذ تب ثتٛا٘ ٙذ دس آیٙذ ٜث ٝػٛٙاٖ ػضٛٔ ٛثشی دس اختٕبع اص ػٟذٔ ٜخبسج خٛد ثش
ثیبیٙذ  ٚدس خبٔؼ ٝا٘ؼبٖ ٔفیذی ثبؿٙذ.
 .4.2آکَاریَم ًوب
ایدبد حغ آوٛاسیِٕ ٚ ْٛغ وشدٖ ٔبٞی ٞب  ٚػٍٟٙب ثشای وٛدوبٖ ثشای سػیذٖ ث ٝیه ٘تیدٔ ٝغّٛة وٕه
ٔیىٙذ.كذای آة صیش ایٗ فضب حغ فضبی آثی سا ث ٝوٛدن اِمب ٔیىٙذ  ٚوٛدن ٔیتٛا٘ذ خذا اص احؼبع تشع ث ٝساحتی سٚی
آٟ٘ب دػت ثىـٙذ  ٚثتؼث ؿٛد و ٝسفتبس اختٕبػی ایٗ وٛدوبٖ اص خّٕ ٝایدبد تٕبع فیضیىی ٍ٘ ٚبٞ ٜبی سٚدس س ٚ ٚكحجت
وشدٖ وٕه وٙذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیتٛا٘ٙذ ثبفتٟبی ٔختّف سا ِٕغ وٙٙذ.
جذٍل -1فضبّبی هعوبری بب کبربزی ٍیضُ هزکش آهَسضی درهبًی کَدکبى اٍتیسن
وبسثشد

تٕٟیذات ٔؼٕبسی

ػٛٙاٖ فضب

اتبق ته ٘فشٜ

آٔٛصؽ ته ٘فش ٜو ٝوٛدن حذالُ
 11ػبػت ،تحت تؼّیٓ ٔؼتٕش لشاس
ٔی ٌیشد.

 ؿبُٔ ػشٚیغ ثٟذاؿتی  ٚفضبی خٛاة ٔجّٕبٖ ؿبُٔ تخت  ٚوٕذ  ٚتّٛیضی 2 ،ٖٛػذد كٙذِی وٛدنٔ ،یض ،چبدس یىٙفشٚ ٜتبة آٚیضاٖ اص ػمف
 پٙدشٞ ٜبی صیشػمفی یب دس استفبػی ثبالتش اص لذ وٛدن  ٚاػتفبد ٜاص ِٚٛس ثشای ٔحذٚدوشدٖ دیذ

اتبق آٔٛصؽ
ٔؼتمُ
ؿىُ ؿٕبس)1( ٜ

 والع ٌشٞٚی اِٚی ٝخٟت ٚسٚدوٛدوبٖ ث ٝخٕغ
 ٘ظبست ٘ب ٔحؼٛع ٔشثی یبسٚا٘پضؿه ث ٝسفتبس وٛدن

 پبستیـٗ ثٙذی یه لؼٕت اص اتبق خٟت آٔٛصؽ وٛدن دس ٔٛالغ ضشٚسیٔ -جّٕبٖ ؿبُٔ چٙذ ػشی كٙذِی ٔ ٚیض وٛدن  ٚپبستیـٗ ثب وبسثشی وٕذ ٚػبیُ

اتبق اسصؽ یبثی

 ثجت س٘ٚذ ثٟجٛدی ثچٞٝب ثٝكٛست ٔبٞب٘ٝ
 ٔلبحج ٝاِٚی ٝخٟت تـخیقاِٚی ٝاٚتیؼٓ

 وُ فضب ث ٝكٛست پبستیـٗ ثٙذی ثب وٕذ ٚػبیُ چٙذ ػشی ٔجّٕب ٖ ؿبُٔ  :یه كٙذِی ثضسٌؼبَٔ ،یض  ٚیه كٙذِی ػبیض ثچٝ پٙدشٞ ٜبی صیش ػمفی یب دس استفبع ثبالتش اص لذ وٛدن  ٚاػتفبد ٜاص ِٚٛس خٟتٔحذٚدیت دیذ.

اتبق ٔـبٞذٜ
وٛدن
ؿىُ ؿٕبس)2( ٜ

 ثشسػی سفتبسٞب  ٚػىغ اِؼُٕٞبی وٛدن

 اتبق ث ٝكٛست د ٚثخـی (ثخؾ وٛدن  ٚثخؾ ٘بظش)ثب استجبط ثلشی عشاحی ؿذٜاػت.
 ٔجّٕبٖ ثخؾ وٛدن ؿبُٔ یه ٔیض  ٚكٙذِی  ٚیىؼشی ٚػبیُ اصخّٕ ٝاػجبة ثبصی ،... ٚوٕذ  ٚثخؾ ٘بظش ؿبُٔ یه ٔیض  ٚكٙذِی ثضسي.
 -تؼجی ٝپٙدشٔ ٜؼِٕٛی دس دیٛاس خذاوٙٙذ ٜد ٚثخؾ خٟت سٚؿٙبیی  ٚاستجبط ثلشی

اتبق آٔٛصؽ
ٌشٞٚی
ؿىُ ؿٕبس)3( ٜ

 آٔٛصؽ وٛدوبٖ دس ٌشٞ ٜٚبی ٚ 5٘ 11فش ٜتٛػظ ٔشثی یب ٔبدسیبس

 چیذٔبٖ اتبق ث ٝكٛست یه ٔیض ٘یٓ دایش ٚ ٜیه ٔیض ٌشد یب ثیضی خٟت آٔٛصؽٌشٞٚی ٘ 11 ٚ 5فش.ٜ
 ایدبد فضبی آٔٛصؽ تىی ثب پبستیـٗ ثٙذی دس یه لؼٕت اتبق. ٘ٛسپشداصی ث ٝكٛست پٙدشٞ ٜبی صیش ػمفی. -پیؾ ثیٙی اػتخش تٛح یب چبدس دس كٛست أىبٖ.

ضکل( - )1فضای پیطنهادی کالس آموسش مستقل (ماخذ  :نگارنده -سال )1333

ضکل ( -)2فضای پیطنهادی اتاق مطاهده کودک (ماخذ  :نگارنده -سال )1333

ضکل ( - )3فضای پیطنهادی کالس چند منظوره (ماخذ  :نگارنده -سال )1333

ػال ٜٚثش ٔٛاسد ٔزوٛس ،فضبٞبی خٕؼی  4یب ٘ 5فش ٜدس لؼٕت ٞبی ٔختّف ثب حفظ أٙیت وٛدوبٖ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ تب ٞش چٝ
ثیـتش صٔی ٝٙتؼبُٔ اختٕبػی وٛدوبٖ فشاٌ ٓٞشددٕٞ .چٙیٗ فضبٞبیی ته ٘فش٘ ٜیض پیؾ ثیٙی ؿذ ٜتب وٛدن دس كٛست ٌشیض اص
خٕغ  ٚافضایؾ اػتشع  ٚاضغشاة ث ٝآٟ٘ب پٙب ٜثجشد.
دس ثحث عشاحی ػبیت ٔ ٚحٛع ،ٝثخؾ ٞبیی ٘ظیش ثبصی تىی دس فضبی ٌشٞٚی(ؿىُ ،)4ثبؽ ٚحؾ حیٛا٘بت اّٞی ،فضبٞبی
آٔٛصؿی ثب ٔجّٕبٖ آٔٛصؿی ٔب٘ٙذ حشٚف اِفجب  ٚاػذاد(ؿىُ ،)5تپٞ ٝبی وٛچه ٔلٛٙػی خٟت ایدبد چبِؾ استفبػی(ؿىُ ،)6
فٛاسٞ ٜبی آثی  ٚحٛم ٔبػ ٝای ثشای ثٟجٛد حغ الٔؼ ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.

ضکل ( - )4فضای پیطنهادی بزای باسی تکی در فضای گزوهی (ماخذ  :نگارنده -سال )1333

ضکل ( -)5فضای پیطنهادی آرامص و آموسش حزوف (ماخذ  :نگارنده -سال )1333

ضکل ( -)6فضای پیطنهادی تپه ای کوچک بزای نطان دادن چالص ارتفاعی (ماخذ  :نگارنده -سال )1333

ً .3تیجِگیزی
وٛدوبٖ ٔجتال ث ٝاتیؼٓ ثبیذ دس یه ٔحیظ آسأؾثخؾ ؤ ٝب٘غ ثبال سفتٗ اػتشع دس آٟ٘ب ٔیؿٛد ،سؿذ وٙٙذ٘ .تبیح
تحمیك ٘ـبٖ ٔیدٞذٔ ،شاوض تٛا٘جخـی ٍٟ٘ ٚذاسی وٛدوبٖ اتیؼٓ ثبیذ ٔحیغی لبثُ ا٘ؼغبف ثبؿذ؛ ٔحیغی و ٝفضبٞبی
ٔـخلی ثشای ثبصیٞبی فؼبَ ،آساْ ٌ ٚشٜٞٚبی آٔٛصؿی داسا ثبؿذ .والعٞبی آٔٛصؿی ؿبُٔ وبسدسٔبٖ رٙٞی ،تٛا٘جخـی،
ٌفتبسدسٔب٘یٛٔ ،ػیمیدسٔب٘ی ،ثبصیدسٔب٘ی ،تئبتشدسٔب٘ی ٔ ...ٚیؿٛد٘ .تید ٝایٗ تحمیك ثٔ ٝؼیبسٞبی ویفیت فضبیی  ٚتٕٟیذات
ػٙبكش  ٚاخضای ٔؼٕبسی اؿبس ٜداسد 5و ٝدس خٟت احتشاْ ث ٝوبسثش ؿىُ ٌشفت ٝا٘ذ ٛٔ ٚخت ساحتی وٛدوبٖ  ٚافضایؾ تؼبُٔ ٚ
استجبط ٓٞ ٚصیؼتی ٔیبٖ آٟ٘ب  ٚػبختٕبٖ ٔیٌشدد .ایٗ ٔٛاسد ػجبستٙذ اص:
 فشْ ٞبی ػبد ٚ ٜاثتذایی ثش فشْ ٞبی پیچیذ٘ ٚ ٜبٔٙظٓ اسخحیت داسد.
 اػتفبد ٜاص ػالئٓ ث ٝػٛٙاٖ ٘ـب٘ٞٝبیی ثشای خٟتیبثی  ٚاحؼبع تؼّك ث ٝفضب تٛكیٔ ٝیؿٛد.
 ؿىُ ٞب ٘ ٚـب٘ٞ ٝبی آؿىبس ثبػث آسأؾ  ٚاػتٕبد ثٙفغ وٛدوبٖ ٔیؿٛد.
 ساٞىبسٞبیی ٘ظیش پبُ٘ٞبی سٍ٘ی ثب لبثّیت خبثدبیی ،ثشای تغییش سً٘  ٚحغ فضبیی اتبقٞب
 اػتفبد ٜاص سً٘ دس ٔـخق وشدٖ اتبلٟبی ثیٕبساٖ اص عشیك سً٘ آٔیضی ٔتفبٚت ٚسٚدی اتبقٞبی ٔدبٚس یىذیٍش
 عشاحی ٔجّٕبٖ خبف ث ٝاؿىبِی فب٘تضی ،اػتفبد ٜاص اؿىبَ وبست٘ٛی  ٚحیٛا٘بت دس عشاحی ٔجّٕابٖ دس وٙابس س٘اً آٔیاضی
ؿبد ٔالیٓ ٔ ٚتٛٙع آٟ٘ب ثشای وٛدوبٖ
5

٘ .ح ٜٛعشاحی فضب  ٚتبثیش آٖ دس خٟت دسٔبٖ وٛدن اتیؼٓ































تؼجی ٝوٕذ  ٚفضبٞبی ؿخلی ثب أىبٖ لفُ وشدٖ ٚوٙتشَ ثشای ٞش وٛدن
اختلبف فضبٞبیی سٚی دیٛاس ثشای ٘لت ػىغٞب ،تلبٚیش  ٚیب ٘مبؿیٞبی وٛدن دس خٟت خلٛكی ػبصی ثیـتش فضب.
تؼجی ٝأىب٘بت ٚتبػیؼبت كٛتی  ٚتلٛیشی ؿبُٔ تّٛیضی ٚ ٖٛأىب٘بت پخؾ ٔٛػیمی  ٚداػتبٖ ث ٝكٛست فشدی  ٚخٕؼی
ػیؼتٓ كٛتی ثب خشٚخی ٞ ٚذفٔ ٖٛدضا ثشای ٞش وٛدن دس خٟت ایدابد أىابٖ وٙتاشَ كاذا ٛٔ ٚػایمی دِخاٛا ٜثاشای
وٛدوبٖ اٚتیؼٓ
تؼجی ٝسَٞٚبی وبغز لبثُ خبثدبیی سٚی دیٛاسٞب ثشای ٘مبؿی وٛدوبٖ ثب استفبع ٔٙبػت.
فضبثٙذی والعٞبی ٌشٞٚی اص عشیك ساٞىبسٞبیی ٘ظیش عشاحی  ٚتؼجی ٝخذاوٙٙذٜٞبی سیّی ،ث ٝعٛسی واٞ ٝاش د ٚأىابٖ
ثشلشاسی تؼبٔالت اختٕبػی ٘ ٚیض تٟٙب ثٛدٖ ثشای وٛدوبٖ اتیؼٓ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ.
پیؾ ثیٙی ػٙبكشی ٔب٘ٙذ ِٚٛس و ٝضٕٗ وٙتشَ دیذ خبكیت ا٘تمبَ ٘ٛس داؿت ٝثبؿٙذ.
فشا ٓٞوشدٖ استجبط ثلشی  ٚأىبٖ وٙتشَ ثچٞ ٝب اص خب٘ت وبدس دسٔبٖ  ٚسػیذٖ ػشیغ آ٘بٖ ثٔ ٝحُ البٔت دائٓ.
آٔٛصؽ وٛدن دس ٔشوض آٔٛصؿی دس ٔٛالغ اضغشاسی اص عشیاك تؼجیا ٝس٘اًٞابی اعاالع سػاب٘ی  ٚعشاحای غیشٔتٕشواض
ایؼتٍبٜٞبی ٍٟ٘جب٘ی پشػتبسی
تٛخ ٝث ٝتفبٚت ٔیضاٖ ٘یبص وٛدوبٖ ث ٝحضٛس ٘ ٚظبست  ٚآٔٛصؽ ٚاِذیٗ  ٚعشاحی فضبی البٔت ؿجب٘ ٝثشای ٚاِذیٗ وٛدوبٖ
عشاحی خب٘ٔ ٝب٘ٙذ اتبق  ٚفضبٞبی ٔشوض ثب ٘ٛسپشداصی ٞبی ٔالیٓ  ٚدوٛساػی ٖٛآؿٙب ثشای وبسثش
عشاحی لبثُ تغییش دوٛساػی ٖٛاتبق ٔغبثك ثب خٛاػت ٘ ٚیبصٞبی ثیٕبس
عشاحی داخّی الثی آٔٛصؿٍبٔ ٜتٙبػت ثب خٛاػتٟب  ٚػالیك وٛدوبٖ ثب سػبیت ٘ىبتی ٔب٘ٙذ ػذْ ایدبد تٛٙع سٍ٘ای ،اػاتفبدٜ
اص ؿخلیتٟبی وبست٘ٛی  ٚحیٛا٘بتٔ ،بوتٞبی فضبٞب  ٚیب اؿیب ٔٛسد ػاللا ٝوٛدوابٖ ،اػاتفبد ٜاص چابدس  ٚفضابٞبی د٘اح ٚ
عشاحی اثؼبد  ٚا٘ذاصٜٞب ثب تٛخ ٝث ٝاػتب٘ذاسدٞبی وٛدوبٖ
عشاحی لؼٕت پزیشؽ  ٚپشػتبسی ثب استفبع وٓ ث ٝكٛستی و ٝأىبٖ ثشلشاسی استجبط ثلشی ثیٗ ٔؼئ َٛپزیشؽ  ٚواٛدن
ثیٕبس ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ.
عشاحی اتبقٞبی ته ٘فش ٜثشای ثیٕبس
عشاحی ػشٚیغٞبی ثٟذاؿتی دس داخُ ٔدٕٛػ ٝاتبق ثیٕبس اٚتیؼٓ ثب تٟٛیٙٔ ٝبػت  ٚداؿتٗ حشیٓ ثلشی ٔٙبػت
عشاحی فضبٞبی ٌـبد ٚ ٜدِجبص  ٚپشٞیض اص عشاحی فضبٞبی تبسیه  ٚثذٔ ٖٚمیبع
تغییش دس ٔمیبع فضب ،اص عشیك تغییش استفبع  ٚیب ع ٚ َٛػشم فضب ٔ ،ثُ ٚاسد ؿذٖ اص یه ساٞشٚی ثبسیه ثا ٝیاه فضابی
ثضسي  ٚیب تغییش دس استفبع فضبٞبی استجبعی
اػتفبد ٜاص ٔجّٕبٖ ٔتٛٙع  ٚسٍ٘بسً٘ دس الثی
أىبٖ تغیییش دس ؿىُ ثذ٘، ٝػمف  ٚوف فضبٞب
عشاحی فضبی ؿىؼت ٚ ٝیب ػمت ٘ـؼت ٝثب ؿىُ ٔٙحٙی  ٚدایش ٜدس ٔمبثُ اؿىبَ ػبدٜ
اػتفبد ٜاص ثبفت ٔٙبػت دس وّی ٝػٙبكش فضب اػٓ اص وف ،دیٛاسٞب  ٚػمف ثب تٛخ ٝث ٝسفتبسٞبی غیش لبثُ پیؾ ثیٙی ثیٕبس
تٕبٔی ٚػبیُ  ٚاؿیب داخُ ٔدٕٛػ ٚ ٝثبالخق دس والع ٞب  ،ثب تٛخ ٝث ٝوبسثشا٘ـابٖ یؼٙای (وٛدوابٖ اتیؼآ) عشاحای ٚ
ػبخت ٝؿٛد .
تشویت فضبیی ثضسي  ٚوٛچه ٔی تٛا٘ذ اضغشاة وٛدوبٖ سا وبٞؾ دٞذ.
عشاحی ٔحیظٞبی ٔحشن حؼی وٓٔ ،یتٛا٘ذ اػتشع  ٚاضغشاة سا وبٞؾ دٞذ.
اسائ ٝفضبٞبی ػبدٔ ،ٜؼتذَ  ٚدِپزیش ثب دیٛاسٞبی خبِی اص تضئیٗ  ٚسً٘ٞبی ػبدٔ ٜیتٛا٘ذ ثٔ ٝؼّٕبٖ فشكت اسائ ٝآٔاٛصؽ-
ٞبی خبف  ٚاػالْ ثش٘بٔٞٝبی سٚصا٘ ٝسا ثشای تبٔیٗ ٘یبصٞبی وٛدوبٖ ثذٞذ.
والعٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثٌٝ٘ٛ ٝای ٔشتت ؿ٘ٛذ ؤ ٝؼّٕبٖ ثتٛا٘ٙذ ٔتذٞبی ٔختّاف سا دس آٔاٛصؽ اػاتفبد ٜوٙٙاذ ٕٞ ٚچٙایٗ
فضبٞبی وبسی ؿخلی سا ثشای وٛدوبٖ ٟٔیب وٙذ.
ث ٝدِیُ احتٕبَ حضٛس وٛدوبٖ ثب ٘بتٛا٘ی ٞبی ٔختّف ،اػتفبد ٜاص ٔلبِح ٔمب ٚ ْٚایٕٗ ثشای ثبصؿٞٛب ِِٝٛ ،وـی ،ػیٓ ٞاب
 ... ٚضشٚست داسد.






ػبدٌی  ٚوبٞؾ خضئیبت ٔیتٛا٘ذ ٚػٛاع سا وبٞؾ دٞذ.
عشاحی ػمف وٛتب ٚ ٜیب ٔتٛػظ خٟت وبٞؾ پظٚان  ٚاختالَ ثیٙبیی  ٚتٞ ٓٞٛبی فضبیی.
ایدبد تضبد تٛػظ سً٘ آٔیضی  ٚثبفت ثشای تحشیه ثیٙبیی  ٚالٔؼٝ
اػتفبد ٜاص ٌیبٞبٖ ثب سً٘ ٞب  ٚثٞٛب  ٚؿىُ ٞبی ٔختّف ثشای تحشیه حؼی

 ػذْ اػتفبد ٜاص ٔدؼٕٞ ٝبی ا٘تضاػی یب ٔج ٟٓدس عشاحی داخّی

 استفاده از نور غیرمستقیم از طریق طراحی پنجره های سراسری زیر سقف و یا سقفی برای بهره گیرری از نرور روز و
روشنایی طبیعی ،زیرا نور روز باعث افسایش توانایی و سالمت جسمی کودک اتیسم می شود.
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ضویوِ
ًوًَِ پزسص ًبهِ
 اعالعبت فزدی
٘بْ ثیٕبس( ....................... :تٟٙب خٟت تفىیه پشػـٙبٔٔ ٝی ثبؿذ دس كٛست ػذْ تٕبیُ ث ٝپبػخ ٌٛیی ،ثب ؿٕبسٌ ٜزاسی پبػخ داد ٜؿٛد)
ػٗ ثیٕبس........................... :خٙؼیت ثیٕبس :صٖ ٔ شد  آدسع ٔؤػؼ ....................................................... :ٝتّفٗ................... :
 اعالعبت در هَرد ٍالذیي ایي بیوبر
ػٗ پذسٔ ..................... :یضاٖ تحلیالت پذس .........................:ؿغُ پذس ............................... :
ػٗ ٔبدسٔ .................... :یضاٖ تحلیالت ٔبدس ....................... :ؿغُ ٔبدس .............................. :
تؼذاد اػضبی خب٘ٛاد ...................... : ٜؿٟش ٔحُ ػى٘ٛت ٚاِذیٗ ........................ :
ٔیضاٖ اعالػبت ٚاِذیٗ دس ٔٛسد اتیؼٓ:
صیبد 
ٔتٛػظ 
وٓ 
ثؼیبس وٓ 
خیش
آیب ػض ٛدیٍشی اص خب٘ٛاد ٜایٗ ثیٕبس ث ٝثیٕبسی اٚتیؼتیه ٔجتال اػت؟ثّی 

ثؼیبس صیبد 

 سؤاالت هزبَط بِ ضزایظ بیوبری
 .1ثیٕبسی ثب چ ٝػالئٕی تـخیق داد ٜؿذ ٜاػت؟
اختالالت ػٙذسْ 
اختالالت ٘بفز ٔشثٛط ث ٝسؿذ 
اختالالت ثیٙبیی اتیؼٓ 
 .2ثیٕبس دس وذاْ یه اص حٛاع پٙح ٌب٘ ٝخٛد دچبس ٔـىُ اػت؟
حغ ؿٛٙایی 
حغ ثیٙبیی 
حغ ثٛیبیی 
حغ چـبیی 
حغ الٔؼ ٝ
 .3ثیٕبس دس حٛاع خٛد وذاْ یه اص ٔـىالت صیش سا داسد؟
ػّٕىشد ٘بٔٛص ٖٚ
ػّٕىشد تٙذ 
ػّٕىشد وٙذ 
ٔ .4یضاٖ تٕبیُ ثیٕبس ث ٝثٛدٖ دس وٙبس خب٘ٛاد ٜتب چ ٝا٘ذاص ٜاػت؟
صیبد  ثؼیبس صیبد 
وٓ ٔ تٛػظ 
ثؼیبس وٓ 
ٔ .5یضاٖ تٕبیُ ثیٕبس ث ٝثٛدٖ دس وٙبس افشاد دیٍش تب چ ٝا٘ذاص ٜاػت؟
ثؼیبس صیبد 
صیبد 
ٔتٛػظ 
وٓ 
ثؼیبس وٓ 
ٕٟٔ .6تشیٗ ػشكٔ ٝـىُ آفشیٙی دس ثیٕبس وذاْ اػت؟
ل ٜٛتخیُ 
استجبط اختٕبػی 
سٚاثظ ٔتمبثُ اختٕبػی 
 .7تب چ ٝحذ ثیٕبس خزة یه چیض ٔی ؿٛد  ٚدیذ ٘ؼجت ث ٝچیضٞبی دیٍش سا اص دػت ٔی دٞذ ؟
ثؼیبس صیبد 
صیبد 
ٔتٛػظ 
وٓ 
ثؼیبس وٓ 
سؤاالت هزبَط بِ عَاهل عبیعی ٍ هیشاى تأثیز پذیزی آى
 .8چ ٝفضبیی ث ٝثیٕبس آسأؾ ٔی دٞذ؟
فضبی ت ٚ ًٙوٛچه
فضبی ثؼتٚ ٝػیغ 
فضبی ثبص عجیؼت 
فضبی ثبص ؿٟشی
 .9ثیٕبس ؿٕب تب چ ٝا٘ذاص ٜثب فضبی ثبص ( عجیؼت) استجبط ثشلشاس ٔی وٙذ؟
ثؼیبس صیبد 
صیبد 
ٔتٛػظ 
وٓ 
ثؼیبس وٓ 
 -11استجبط فضبی ثیش ٖٚثب فضبی دس ٖٚدس اتبق ثیٕبس تب چ ٝحذ ثبؿذ؟ ( ٔملٛد اص اتبق فضبی دسٔب٘ی -آٔٛصؿی ثشای ایٗ ثیٕبس ٔی ثبؿذ)
ثؼیبس صیبد 
صیبد 
ٔتٛػظ 
وٓ 
ثؼیبس وٓ 

 -11آیب ایٗ ثیٕبس تٕبیُ ث٘ ٝضدیه ؿذٖ ث ٝپش٘ذٌبٖ  ٚحیٛا٘بت سا اص خٛد ٘ـبٖ ٔی دٞذ ؟
خیش 
ثّی
 .12آیب ٚخٛد آة دس ٘ضدیىی ثیٕبس ثبػث آسأؾ ٚی ٔی ؿٛد؟ ( ؿٙیذٖ كذای آة دس سفتبس ا ٚتأثیش ٔی ٌزاسد؟)
ثّی  خیش
ٚ .13اوٙؾ ایٗ ثیٕبس ٘ؼجت ثٚ ٝخٛد آیی ٝٙچمذس اػت؟
ثؼیبس صیبد 
صیبد 
ٔتٛػظ 
وٓ 
ثؼیبس وٓ 
 .14ػاللٙٔ ٝذی ایٗ ثیٕبس دس چ ٝچ ٝصٔی ٝٙای ثیـتش اػت؟ ( ث ٝچ ٝچیضی ثٟتش ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔی دٞذ )
٘مبؿی
وتبة 
فیّٓ 
ٔٛػیمی 
خیش
 .15آیب ٔٛػیمی سٚی ایٗ ثیٕبس تأثیش ٔی ٌزاسد؟ثّی 
 .16تب چ ٝحذ ایٗ ثیٕبس ثٌٛ ٝؽ دادٖ داػتبٖ ،ػالل٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ؟
ثؼیبس صیبد 
صیبد 
ٔتٛػظ 
وٓ 
ثؼیبس وٓ 
ا٘فشادی 
.17داػتبٖ خٛا٘ی سا ثشای ایٗ ثیٕبس دس ٌش ٜٚتٛكیٔ ٝی ٕ٘بییذ یب ث ٝكٛست تىی؟ٌشٞٚی 
 .18تب چ ٝحذ ثیٕبس دس دیذٖ فیّٓ ( ٞ ٚش ثش٘بٔ ٝتلٛیشی) اص خٛد ٔمبٔٚت ٘ـبٖ ٔیدٞذ؟
ثؼیبس صیبد 
صیبد 
ٔتٛػظ 
وٓ 
ثؼیبس وٓ 
 .19تأثیش وذاْ یه اص سً٘ ٞبی اكّی ثش سٚی ایٗ ثیٕبس ثیـتش اػت؟
آثی
لشٔض
صسد 
 .21چ ٝسً٘ ٞبیی ثیـتش ثیٕبس سا تحت تأثیش لشاس ٔی دٞذ؟
سً٘ ٞبی وذس 
سً٘ ٞبی ٔبت 
سً٘ ٞی ثشاق 
سً٘ ٞبی تٙذ
 .21ؿٕب ث ٝػٛٙاٖ ٔشثی چ ٝسً٘ ٞبیی سا ثشای اتبق ثیٕبس تٛكیٔ ٝی وٙیذ؟سً٘ ٞبی ّٔیح 
خیش 
 .22آیب تـخیق ٔىبٖ ٞب ثشاػبع سً٘ ثٙذی ثشای ایٗ ثیٕبس ساحت تش اػت؟ثّی 
 . 23اٌش ایٗ ثیٕبس دس ثش٘بٔ ٝسٚصا٘ ٝدسٔب٘ی خٛد تغییشی ثجیٙیذ دچبس ٔـىُ ٔی ؿٛد؟ ( إٞیت تشتیت فؼبِیت ٞب دس ع َٛسٚص)
خیش
ثّی 
سؤاالت هزبَط بِ عَاهل فضبیی ٍ هیشاى تأثیز پذیزی آى
 .24وذاْ فضب سا ثش اػبع ؿشایظ فشدی ثیٕبس تشخیح ٔی دٞیذ؟
ٔشاوض خبٍ٘ی ٔشالجتی  ٚآػبیـٍب ٜ
ٔشالجت خبٍ٘ی  ص٘ذٌی تحت حٕبیت ( اص ثیش )ٖٚص٘ذٌی ٔؼتمُ ٔ شاوض سٚصا٘ ٝ
 .25اثؼبد  ٚا٘ذاص ٜاتبق ثیٕبس چٍ ٝ٘ٛثبیذ ثبؿذ؟
ثضسي (ٔ 24تش ٔشثغ) 
ٔتٛػظ (ٔ 12تش ٔشثغ ) 
وٛچه (ٔ 9تش ٔشثغ )
خیش 
 .26آیب ٚخٛد پٙدش ٜسا دس اتبق ثیٕبس تٛكیٔ ٝی وٙیذ؟ثّی 
دس كٛست ٔثجت ثٛدٖ پبػخ ،چٔ ٝىبٖ ٞبیی سا ث ٝداؿتٗ پٙدش ٜتٛكیٔ ٝی وٙیذ ................................
ؿفبف
 .27چٛ٘ ٝع پٙدش ٜای سا تٛكیٔ ٝی وٙیذ؟ٔـدش 
٘شْ 
 .28خٙغ ثذ٘ ٝاتبق ایٗ ثیٕبس چٍ ٝ٘ٛثبیذ ثبؿذ؟ػخت 
خیش 
 .29آیب ٚخٛد تبثّ ٛدس اتبق ثیٕبس  ،ثبػث ػذْ تٕشوض ثیٕبس ٔی ؿٛد؟ثّی 
 .31دس كٛست ٚخٛد تبثّ ٛچ ٝتلبٚیشی سا تٛكیٔ ٝی وٙیذ؟
اؿىبَ ا٘تضاػی سٍ٘ی 
وبسیىبتٛس 
٘مبؿی 
ٔٙظش( ٜعجیؼت) 
ثضسي 
 .31چ ٝاثؼبدی سا ثشای اتبق ضشثٌ ٝیش تٛكیٔ ٝی وٙیذ؟وٛچه 
خیش
 .32آیب ٚخٛد اتبق ضشثٌ ٝیش ثشای ایٗ ثیٕبس ضشٚسی اػت؟ثّی 
خیش
 .33آیب اتبق ضشثٌ ٝیش ثیٕبس ٔی تٛا٘ذ ث ٝكٛست ٌشٞٚی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ثٍیشد ؟ ثّی 
 . 34آیب ثٟتش اػت ثشای ایٗ ثیٕبس ٔؼیشٞبی حشوتی ٔـخق ؿٛد؟ ( ث ٝعٛس ٔثبتُ دس وف ساٞش ٚثب سً٘ ٔؼیش یبثی ؿٛد)
خیش 
ثّی 

