فضاَای سبس شُری ي تامیه درآمذ پایذار برای مذیریت شُری از طریق آن
محسه جُاوذار
داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ تشًاهِ سیضی ؿْشی داًـگاُ فلن ٍ كٌقت ایشاى mohsen.jahandar86@gmail.com،

-1چکیذٌ
یکی اص هؼائل تؼیاس هْوی کِ تاحیش تؼیاسی دس کویت ٍ کیفیت اسائِ خذهات ًْاد هذیشت ؿْشی داسد ٍ ،ضقیت هاایی ؿاْشداسی
ّا هی تاؿذ  .دس ػال ّای اخیش دس ایشاى هَضَؿ دسآهذ ّای پایذاس تشای ؿْشداسی ّا ٍ تِ عَس کلی هذیشیت ؿاْشی هاَسد تَ اِ
خاف ٍاقـ گشدیذُ اػت  .دس ایي هقایِ کِ ّذف آى اسائِ ساّکاسّایی تشای حلَل دسآهذ پایذاس تشای هجوَفِ هاذیشیت ؿاْشی اص
تخؾ فضای ػثض هی تاؿذ ؛ ًگاسًذُ تا ًگاّی تخـی تِ هذیشیت ؿْشی هؼایل هشتَط تِ فضای ػاثض ٍ ٍیظگای ّاای آى سا هاَسد
تَ ِ قشاس دادُ اػت .دس ًْایت ،ایي هقایِ کاّؾ ّضیٌِ ّای ا شا ٍ ًگْذاسی فضای ػثض ٍ دسآهذصایی اص عشیق ایاي تخاؾ سا تاِ
فٌَاى ساّثشدّای اكلی هقشفی هی کٌذ ٍ تشای ّش کذام ساّکاسّایی سا هغشح هی ًوایذ .

کلوات کلیذی  :دسآهذ  ،هذیشیت ؿْشی ،فضای ػثض ؿْشی ّ،ضیٌِ

-2مقذمٍ
دس دِّ ّاى اخیش هذیشیت ؿْشى دس ایشاى تِ عَس فضآیٌذُ اى تا چایـْاى فشاٍاًى سٍتشٍ تَدُ اػت کاِ ًاؿاى اص فَاهال گًَااگَى ا تواافى،
فشٌّگى ،ػیاػى ،ا شایى ،هایى ٍ حقَقى هتقذدى اػت(هقضی هقذم)1861،
ٍ َد تیؾ اص 86دسكذ اص وقیت کـَس دس ؿْشّا ،تاالتش تَدى ًشخ سؿذ وقیت ؿْشى ًؼثت تِ ًشخ سؿذ وقیت هلى ٍ اختلاف دسآهاذ
تؼیاس تاالیى اص اسصؽ افضٍدُ ٍ اؿتغال کـَس تِ ؿْشّاً ،ـاى اص ایگاُ اقتلااد ؿاْشى دس ایاشاى داسد)قاادسى)1861 ،اص دیاذ اقتلااد ؿاْشی
فَاهلی چَى گؼتشؽ داهٌِ فقاییت ّاى ؿْشداسى ّا ٍ استقاى ػغح اًتؾاسات هشدم اص آًْا ٍ هـکالت ًاؿى اص افضایؾ وقیت ؿْشى ًیاص تِ
گؼتشؽ هٌاتـ هایى ٍ دسآهذى ؿْشداسیْا سا تیـتش هى کٌذ)قلقِ داس )1861،دس هیاى تخـْاى هختلف هذیشیت ؿْشى ،تاهیي هٌااتـ هاایى ٍ
دسآهذى ؿْشداسى ّا اّویت ٍیظُ اى داسد صیشا اص یك ػَ کؼة دسآهذ ؿْشداسى ّا تاحیش فوذُ اى دس اسائاِ خاذهات تاِ ؿاْشًٍذاى داسد ٍ اص
ػَى دیگش فقذاى دسآهذ کافى ًِ تٌْا ػثة فذم ایجاد خذهات ضشٍسى دس ؿْش هى ؿَد تلکِ اػاػاا ا اشاى توااهى عاشح ّاا ٍ تشًاهاِ ّااى
ؿْشى سا تا هـکل هَا ِ خَاّذ ػاخت) وـیذ صادُ. )18:1861 ،
تٌاتش هَاسد تاال تایذ تِ دًثال ساُ ّایی تَد کِ دس تخؾ ّای هختلف ًؾام هذیشیت ؿْشی اٍال تا حذ هوکي تاس ّضیٌِ ّا اص دٍؽ ؿاْشداسی ّاا
تشداؿتِ ؿَد ٍ دس حاًیا دسآهذّای پایذاس تشای هذیشیت ؿْشی دس ّش تخؾ حاكل گشدد  .ایي هقایاِ دٍ هاَسد فاَا سا دس تخاؾ فضاای ػاثض
هَسد تشسػی قشاس دادُ ٍ دس ًْایت ساّکاّایی ًیض اسائِ هی دّذ.
-3مًاد ي ريش َا
تا تَ ِ تِ هاّیت هَضَؿ ٍ هَیفِ ّاى هَسد تشسػى ،سٍیکشد حاکن تشاى ایي پظٍّؾ " تَكیفى  -تحلیلى" اػت ّ.ذف اكلى ایي هقایاِ اسائاِ
ساّکاسّایى تشاى تاهیي هٌاتـ دسآهذى پایذاس تشاى ؿْشداس یْا تا تاکیذ تش فضای ػثض اػت کِ تش دٍ فاهل کاّؾ ّضیٌِ ّای ا شا ٍ ًگْاذاسی
ٍ کؼة دسآهذّای هؼتقین ٍ غیش هؼتقین اػتَاس هی تاؿذ .
-4مباوی وظری


مذیریت شُری ي درآمذَای پایذار

اگش ؿْش ّوچَى ػاصهاًی دس ًؾش گشفتِ ؿَد  ،الصم اػت فٌلشی دس ساع آى تشای تشًاهِ سیضی آیٌذُ ٍ اداسُ ی اهَس کًٌَی قاشاس گیاشد  ،ایاي
فٌلش سا هی تَاى هذیشیت ؿْش ًاهیذ (.ػقیذًیا)1838،
تجاسب کـَسّاى هختلف ًـاى هى دّذ هْوتشیي هٌاتـ هایى ؿْشداسى ّا سا هاییات ٍ فَاسم ٍ تقذ اص آى کوکْاى دٍیتاى دس قایاة تَد اِ
ّاى اسى حکَهتْاى هحلى ٍ تاػیؼات ٍ تجْیضات هحلى ٍ ًْایتا اػتقشام تـکیل هى دّذ ) آیات ایلْایّ .)13:1863،وچٌایي تشکیاة
تْیٌِ هٌاتـ هایى ؿْشداسى ّا هجوَفِ اى اص فشٍؽ کاال ٍ خذهات ؿْشى ،اًَاؿ هاییات ٍ فَاسم ٍ کوك ّاى هایى دٍیت هشکاضى اػات .تاا
هقایؼِ تیي ؿْشداسى ؿْش تْشاى ٍ ؿْشداسى ّاى آهشیکا هى تَاى گفت کِ تیـتشیي هٌثـ دسآهذى ؿاْشداسى ؿاْش تْاشاى ًاؿاى اص تخاؾ
صهیي ٍ ػاختواى) فشٍؽ تشاکن ( اػت ٍ کوکْاى دٍیتى دسكذ خیلى کوى سا تـکیل هى دّذ دس حایى کِ دسكذ قاتل هالحؾِ اى اص دسآهاذ
ّاى ؿْشداسى ّاى آهشیکا اص هٌثـ کوك ّاى دٍیتى اػت(O.Sullivan, 1668, 51 (.
ًگشؽ ذیذ هذیشیت ؿْشى دس ْاى ،تٌْا دس پى یافتي تؼتشّایى کِ تتَاى دسآهذ هَسد ًیاص سا تِ دػت آٍسد ًیؼت ،تلکِ پایذاس تَدى هٌااتـ
دسآهذى ٍ یا هغلَب تَدى آى دس اٍیَیت قشاس داسًذ ٍ.ضقیت ؿْشداسى ّاى کـَس ّن ًوى
تَاًذ اص ایي قاًَى هؼتخٌى تاؿذ ٍ ًگشؽ حاکن تش دػتیاتى تِ هٌاتـ ذیذ ٍ اكالح هٌاتـ هَ َد تایذ تِ ػاوت اتکاا تاِ دسآهاذّاى پایاذاس ٍ
فاكلِ گشفتي اص دسآهذّاى ًاپایذاس حشکت ًوایذ)هَػَى ٍ تاقشى )1:1866،دس کـَس ها ؿیَُ ّاى تاهیي هٌاتـ دسآهذى ؿْشداسى ّا سٍؿْاى
کؼة دسآهذ ؿاهل فشٍؽ هؼتقین خذهت ،اخز هاییات هحلى ،کوك ّاى دٍیتىٍ ،ام ٍ اػتقشام تایذ اص هٌؾاش هقیاسّااى تْیٌگاى ٍ ػاسغ
فذایت هَسد اسصیاتى دقیق قشاس گشفتِ تا کفایت آى هٌثـ تاهیي هاییاتى هـخق ؿَد کِ دس ایي كَست هى تَاى آى سا ػاادُ تاشیي ٍ صٍدیااب
تشیي سٍؿْاى کؼة دسآهذ هقشفى ًوَد( .هقضّى هقذم)3:1861،


فضای سبس شُری

هٌؾَس اص فضاّای ػثض ؿْشی ،ػغَحی اص کاستشی صهیي ؿْشی اػت کِ اص پَؿؾ گیاّی عثیقی ،یا هلٌَفی پذیذ آهاذُ تاؿاذ .هفیفاِّاای
تَػقِ کایثذی ٍ تَػقِ حولًٍقل ؿْشی تِ هحیظصیؼت عثیقی ؿْشّا آػیة هیسػاًذ .دس هقاتل ،فضای ػاثض هٌاػاة ؿاْشی دس کااّؾ

آحاس ایي هفیفِ (تَیظُ دس ساتغِ تا گشدٍغثاس ٍ آیَدگیّای َّا) تؼیاس هفحش اػت .هْنتشیي آحااس فضاای ػاثض دس ؿاْشّا ،تقاذیل دهاا ،افاضایؾ
سعَتت ًؼثی ،یغافت َّا ٍ زب گشدٍغثاس ٍ تَییذ اکؼیظى اػت .تِ ّویي فلت فضای ػثض ّش ؿاْش تاِ هخاتاِ سیاِّاای تٌفؼای آى ؿاْش
تِؿواس هیسٍد .تا تَ ِ تِ ایي احشّای حیاتی ،فضاای ػاثض ؿاْشی تایاذ اص ًؾاش کوکای ٍ کیفای هتٌاػاة تاا حجان فیضیکای ؿاْش (ساّْاا ٍ
ػاختواىّا) ٍ ًیاصّای اهقِ (گزساى اٍقات فشاغات ٍ ًیاصّاای تْذاؿاتی) تانهیي ؿاَد ،تاا تتَاًاذ تاِفٌاَاى فضاای ػاثض فقاال ،تااصدّی
هحیظصیؼتی هؼتوشی داؿتِ تاؿذ(سٌّوایی .)1836 ،سًٍذ تَػقِ فضای ػاثض ؿاْشی تاشای پایاذاس هاًاذى تایاذ تاا تَ اِ تاِ ٍیظگایّاای
اکَیَطیکی هحل ٍ آسای هشدم تَهی یحاػ ؿَد ،تِعَسیکِ هـاسکت هشدهی تِ فٌَاى یکی اص هفیفِّای هْن دس اسصیااتی هحایظصیؼات تاشای
تَػقِ پایذاس اص ػَی تؼیاسی اص هَػؼات تیيایوللی پزیشفتِ ؿذُ اػت .ایي هَضَؿ ًتیجِ افتشام ؿْشًٍذاى ٍ افاشادی اص اهقاِ اػات کاِ
ًتایج هٌفی عشحّای تَػقِ تش آًْا حادث ؿذُ اػت ،تِ ّوی ي دییال تیـاتش کـاَسّا هـااسکت هشدهای سا دس اسصیااتی آحااس هحایظصیؼاتی
تشًاهِّای تَػقِای خَد ٍاسد کشدُاًذ (ٍیؼی ٍ ییاقتی .)1863 ،دس تقشیفی دیگش هٌؾَس اص فضای ػثض ؿْشی ًَفی اص ػاغَح کااستشی صهایي
ؿْشی تا پَؿؾ گیاّی اًؼاى ػاخت اػت کِ ّن داسای تاصدّی ا توافی ٍ ّن دس تش داسًذُ تاصدّی اکَیَطیکی هی تاؿذ(ػَصًچی)1:1868،


کارکردَای مختلف فضای سبس شُری

هْوتشیي احشات فضای ػثض دس ؿْشّا,کاسکشدّای صیؼت هحیغی آًْا اػت کِ ؿْشّا سا تِ فٌَاى هحیظ صیؼت اهقِ اًؼاًی هقٌی داس کشدُ
اػت ٍ تا آحاس ػَء گؼتشؽ كٌقت ٍ کاستشی ًادسػت تکٌَیَطی هقاتلِ ًوَدُ,ػثة افضایؾ کیفیت صیؼتی ؿْشّا هی ؿًَذ .افضایؾ سٍصافضٍى
وقیت تافج تخشیة هٌاتـ عثیقی,هحیظ صیؼت ٍ تافج آیَدگی َّا گشدیذُ اػت ٍ ایي دس حایی اػت کِ حفؼ هحیظ صیؼت دس اكال 16
قاًَى اػاػی ٍؽیفِ ّوگاى تلقی هی ؿَد.
کارکرد اجتماعی ,فرَىگی فضای سبس
ایي فضاّا ّن اص دیذگاُ تاهیي ًیاص ّای صیؼت هحیغی ؿْشًـیٌاى ٍ ّن اص ًؾش تاهیي فضاّای فشاغتی ٍ تؼتش استثاط ٍ تقاهال ا تواافی آى
ایگاّی دس خَس اّویت داسد .دس ایٌجا تِ هْوتشیي کاسکشد ّای فضفْای ػثض دس ؿْش ّا اؿاسُ های ؿاَد .1.کااسکشد تفشیحای  :پااس
تْتشیي هحل تشای آساهؾ ٍ سفـ خؼتگی ّؼتٌذ . 1.کاسکشد تْذاؿتی  :پاس

ّاا

ّا ٍ فضای ػاثض سا های تاَاى دس صهاشُ هشاکاض تااهیي کٌٌاذُ

تْذاؿت ٍ اى ٍ سٍاى افشاد داًؼتً.قؾ گؼتشدُ فضای ػثض
دس توشکض افلاب تش کؼی پَؿیذُ اػت . 8.کاسکشد استثاعی  :پاسکْا صهیٌِ ػاص سٍاتظ ًاًَؿتِ ػاصهاى یافتِ ای ّؼتٌذ کِ تا تَ ِ تِ ًیاص ّای
اقـاس هختلف ا توافی ؿکل هیگیشد ٍ.دٍام هی یاتذ . 5.کاسکشد آهَصؿی  :تاصی ٍ ػشگشهی دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؼن ٍ رّي کَدکااى ػاْن
هَحشی داسد .پاسکْا ّشچٌذ ٍػایل تاصی اًذکی داسًذ  ،صهیٌِ کؼة هْاست ٍ خالقیت سا تشای کَدکاى فشاّن های ػااصًذ . 1.کااسکشد خشیاذ ٍ
فشٍؽ  :تِ سغن ایٌکِ پاسکْا ایگاُ گشدؽ ٍ آساهؾ ّؼتٌذ تِ دییل حضَس گؼتشدُ هشدم دس آًْا ای هٌاػة ٍ پشسًٍقی تشای فشضِ کاالّای
هختلف هَسد ًیاص گشدؿگشاى ّؼتٌذ .دس یك تقؼین تٌذی کلی هی تَاى آحاس ا توافی ًاؿی اص ایجاد ٍ گؼتشؽ فضای ػثض ؿْش سا تِ كاَست
صیش اسائِ کشد .1 :آحاس اهقِ ؿٌاختی . 1آحاس فشٌّگی . 8آحاس سٍاًـٌاختی ) سٍحی سٍاًی(


اثرات ريحی ي رياوی فضای سبس بر کیفیت زوذگی شُری

فغشت اًؼاى تِ گًَِ ای آفشیذُ ؿذُ اػت کِ تَاًایی ّای تؼیاسع داسد ٍ ایي تَاًایی ّا تذٍى استثاط تا صیثایی ّاای عثیقای کاِ دس صًاذگی
ؿْشی کِ ّواى فضاّای ػثض هی تاؿٌذ تِ افؼشدگی ٍ خوَدی هی گشایذ ٍ تایغثـ دس پشتَ تْشُ هٌذی اص فضای ػاثض خالقیات ّاای اًؼااى
ؿکَفِ هی گشدد.
کارکرد اقتصادی فضای سبس
کاسکشد دسػت فضای ػثض تاحیشّای هخثت صیادی دس اقتلاد کـَسّا هیگضاسد ها دس ایٌجا تِ رکش چٌذ هَسد هی پشداصین .فضای ػاثض تاِ ٍیاظُ
کاؿت كحیح دسختاى هیتَاًذ تش سٍی هلشف اًشطی دس ػاختواى ّا تاحیش قاتل هالحؾِ ای تگزاسدّ.ضیٌِ گشم کشدى یا خٌك کشدى ػاختواًْا
دس كَست کاستشد دسػت دسختاى کاّؾ هی یاتذ .دسختاى تافج زب 8دسكذ اًشطی خَسؿیذی دس تاتؼتاى ؿذُ ٍ گشهای داخلی ػااختواًْا
سا هی تَاًٌذ کاّؾ دٌّذ.اگش دسختاى دس ًقاط هٌاػثی کاؿتِ ؿًَذ کِ ػایِ اًذاص آًْا ًقاط هقیٌی اص ػاختواى ّا سا تسَؿاًذ تِ كشفِ اَیی
چـوگیشی دس هلشف ػَخت هی اًجاهذ.تِ فٌَاى هخال اهشیکایی ّا تاا کاؿات دسختااى دس ًقااط خااف ٍ اػاتشاتظیك دس اعاشاف هٌااصل ٍ
ػاختواًْای هؼکًَی ػاالًِ دٍ هیلیَى دالس كشفِ َیی هی کٌٌذ.دس اهاکي هؼکًَی کِ دس هٌاعق تاادگیش قاشاس داسًاذ,کاؿات دسختااى تاِ
كَست تادؿکي هی تَاًذ ّضیٌِ گشم کشدى ػاختواى ّا سا کاّؾ دّذ.فالٍُ تش كشفِ َیی اًشطی تاِ ٍػایلِ کااسکشد هٌاػاة فضاای ػاثض

هیتَاى تا عشاحی هٌحلش تِ فشد فضای ػثض ّوشاُ تا تاحیش اقلین دس ایجاد فضاّای تَسیؼتی هٌاػة تا ازب تَسیؼات داخلای ٍ خااس ی تاِ
اقتلاد کـَس کوك کشد.
کارکرد بصری ي زیباشىاختی فضای سبس
صیٌت ؿْشّا ٍ هغلَتیت آًْا تشای صیؼت,هذیَى صیثایی آفشیٌی فضای ػثض دس اؿکال هتٌَؿ خَد اػت.فضای ػثض تخاؾ فواذُ ی ًاصیثاایی
ّای ؿْشّا سا تِ فٌَاى پذیذُ اًؼاى ػاخت دس تشاتش ػیؼتن ّای عثیقی تا حذی هتقادل هیکٌذ.
يیژگی َا ي مسایای بصری فضای سبس:
دسهَسد فضای ػثض ٍ ًقـی کِ دس کیفیت ادسا

اًؼاى داسد هی تَاى تِ اّویت هٌؾش ػاصی دس فضای ؿْشی اؿاسُ کشد ،فثاست اػت اص کاستشد

گیاّاى دس عشاحی تِ گًَِ ٍ ؿکلی کِ هَ ثات استقای لَُ» صهیي آسایی « هٌؾشػاصی یا تِ فثاست تْتش ّای دیذاسی هحیظ اػت.گیاّااى
یکی اص اكلی تشیي اسکاى فضای ػثض هی تاؿٌذ کِ فادات سؿذی  ،فشم تافت  ،سًگ ٍ اًذاصُ فَاهل هْن هَسد تَ ِ دس اًتخاب گیاّاى تِ هٌؾَس
ایجاد تلَیشی تا صیثایی هاًذگاس هی تاؿذ.
-5بحث ي ارائٍ راَکارَا
دس خلَف تاهیي دس آهذ ّای پایذاس دس تخؾ فضای ػثض ؿْشی -کِ ًگاُ ّا تِ آى تیـتش تاِ هخاتاِ یاك تخاؾ ّضیٌاِ تاش اػات کاِ تٌْاا
هٌافقؾ کیفی هی تَاًذ تاؿذ -دٍ تحج سا هغشح هی کٌین  :اٍل ایٌکِ کاّؾ ّضیٌِ ّای ا شا ٍ ًگْذاسی خَد ًَفی دسآهذ اػت ٍ دٍم ایٌکِ
تِ فضای ػثض ؿْشی تِ فٌَاى یك تخؾ دسآهذصا دس هذیشیت ؿْشی ًگاُ ؿَد.
ّواًغَس کِ هالحؾِ گشدیذ فضای ػثض ؿْشی داسای کاسکشدّای هختلفی اػت ٍ دس ًتیجِ تفاٍت دس کاسکشد تایذ تافج تفااٍت دس هکاًیااتی ،
عشاحی  ،ا شا ً ،گْذاسی ٍ تْشدُ تشداسی گشدد  .ایي ًکتِ تؼیاس هْوی اػت کِ ًثایذ اص آى غفلت ؿَد  .تٌاتشایي پیـٌْاد های ؿاَد تفکیاك
فضاّای ػثض ؿْشی تا تَ ِ تِ فولکشدّای هتفاٍت آى  ،تِ فٌَاى پیؾ ًیاص دس هغشح ًوَدى تحاج دسآهاذ پایاذاس تاشای هاذیشیت ؿاْشی اص
عشیق فضای ػثض تِ ؿکل ذی هَسد ًؾش تاؿذ  .دس اداهِ ساّکاسّایی دس ْت سػیذى تِ دٍ ّذف کالى :
.1

کاّؾ ّضیٌِ ّای ا شا ٍ ًگْذاسی فضای ػثض ؿْشّا تشای هجوَفِ ی هذیشیت ؿْش

.1

دسآهذ صایی فضاّای ػثض ؿْشی

اسائِ هی گشدد .
.1

کاّؾ ّضیٌِ ّای ا شا ٍ ًگْذاسی فضای ػثض ؿْشّا تشای هجوَفِ ی هذیشیت ؿْش کِ دس ایي تاب دٍ ساّکاس کلای هاَسد تَ اِ

اػت :
ایف) ٍاگزاسی هشاحل ا شا ٍ ًگْذاسی تخـی اص فضای ػثض ؿْشّا تِ هشدم ٍ ػایش ًْادّای دٍیتی،تقاًٍی ٍ هشدهی تا اتخار ضاَاتظ ٍ هقاشسات
ٍیظُ تَػظ هذیشیت ؿْشی ٍ ًؾاست تش ا شای دقیق آًْا  .ػیاػت ّایی تِ ؿشح صیش هی تَاًذ دس خلَف ایي ساّکاس هذ ًؾش قشاس گیشد :


اتخار ضَاتغی دس ْت ایضام کاستشی ّای هؼکًَی تِ داؿتي ػغح هقیٌی فضای ػثض دس حیاط هٌاصل،تشاع ّا ٍ تام ّا .



احذاث گلجای ّا ٍ تاغچِ ّایی دس پیادُ سٍ ّای هقاتش هحلی ٍ ػسشدى ًگْذاسی فضاای ػاثض آًْاا تاِ ػااکٌاى هحلاِ تاا اتخاار

ػیاػت ّای تـَیق کٌٌذُ .


ایضام ػایش کاستشی ّای اداسی،تجاسی،آهَصؿی،دسهاًی ٍ  ...تِ داؿتي فضای ػثض دس هحَعِ ی اداسات .



ًؾاست دقیق ٍ ػخت گیشاًِ تش ا شای قَاًیي حفاؽت فضاّای ػثض  ،اتخار ضَاتظ ٍ هقشسات ذیاذ دس ّوایي صهیٌاِ دس كاَست

یضٍم ٍ اعالؿ سػاًی دس ایي خلَف تِ ؿْشًٍذاى .


فشٌّگ ػاصی دس صهیٌِ ی کاؿت دسخت ٍ گیاّاى ٍ هشاقثت اص فضاّای ػثض ؿْشی .

ب) کاّؾ ّضیٌِ ّای ًگْذاسی فضاّای ػثض اص عشیق:


اًتخاب دسختاى ٍ گیاّاى هغاتق ؿشایظ تَهی ّش ًاحیِ کِ ػاصگاسی تیـتشی تا اقلین ٍ دس ًتیجِ ّضیٌِ کوتشی تاشای ًگْاذاسی

ٍ آب دّی داؿتِ تاؿٌذ .


اػتفادُ اص سٍؽ ّای هکاًیضُ تشای آب دّی ٍ ػایش سػیذگی ّای الصم تِ ایي فضاّا .

.1

دسآهذ صایی اص عشیق تخؾ فضای ػثض :

اسائِ خذهات فضای ػثض تِ هشدم ٍ ًْادّا تا تَ ِ تِ داؿتي اهکاًات ٍ ًیشٍی اًؼاًی هتخلق دس صهیٌِ ّای عشاحی ،ا شا ٍ ًگْذاسی .

کاؿت دسختاى هخوش  ،گیاّاى داسٍیی ٍ تشخی ػثضیجات دس پٌِْ ّای ٍػیـ تش فضای ػثض ؿْشی تا دس ًؾش گشفتي هؼایل هشتَط تِ ػاالهت
گیاّاى ٍ هیَُ ّای تَییذ ؿذُ .
اًققاد تفاّن ًاهِ ّای ّوکاسی تا ػایش ًْادّای ریٌفـ اص فضای ػثض ؿْشی دس ْت تشًاهِ سیاضی ،عشاحای ٍ ا اشای فضااّای ػاثض ؿاْشی
هٌاػة کِ ًیاص آى ًْادّا سا تشآٍسدُ کٌذ هاًٌذ  :ػاصهاى هحیظ صیؼت ،ػاصهاًْای تاهیي ٍ تَصیـ کٌٌذُ ی اًشطی ٍ ...
-8وتیجٍ گیری
یافتِ ّای پظٍّؾ ًـاى هی دّذ  ،هَضَؿ تاهیي هٌاتـ پایذاس تشای ؿْشداسی ّا ًیاص تِ ًگشؽ فویق تِ توام تخاؾ ّاای هجوَفاِ هاذیشیت
ؿْشی داسد  .دس ّش حَصُ پتاًؼیل ّای هتفاٍتی ٍ َد داسد کِ تایذ ؿٌاػایی ؿذُ ٍ تشًاهِ سیضی ّای الصم تشای آى اًجام گیاشد  .یکای اص ساُ
ّای اكلی ٍ آًچِ تایذ تغَس ذ هَسد تَ ِ قشاسگیشد هؼایِ کاّؾ ّضیٌِ ّا دس ّش تخؾ اػت تِ ؿکلی کِ ًِ تٌْاا دس اسائاِ خاذهات خللای
ٍاسد ًـَد تلکِ تا هذیشیت هغلَب خذهات سػاًی تِ ؿْشًٍذاى تا کیفیت تاال ٍ تا تْتشیي ساًذهاى اًجام گیشد  ٍ .ساُ دیگش اسائِ ایذُ ّایی تاشای
دسآهذ صایی اص حَصُ ّای هختلف هی تاؿذ .
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