باس شىاخت ريیکزد َای وظزی بٍ فضاَای عمًمی شُزی

وجم الذیه رش شیالن آباد ،* 1سمیزا دیىار

2

 -1دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی ٘بپیٛػت ، ٝؿٟشػبصی  ،دا٘ـٍب ٜػّٓ  ٚفٗ اسٔٚی ، ٝایشاٖ saze.shilan@yahoo.com
-2وبسؿٙبػی اسؿذٟٙٔ ،ذػی ٔؼٕبسی  ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیجیٗ إِّّی رّفب  ،ایشاٖsamira.fd@gmail.com

چکیذٌ
دس آػتب٘ٞ ٝضاس ٜػ ْٛفضبٞبی ػٕٔٛی ؿٟشی ث ٝػٛٙاٖ ٔىبٖ ػ ْٛو٘ ٝمؾ اػبػی دس ثشلشاسی تؼبٔالت ارتٕبػی ایفب ٔی ٕ٘بیذ
ٔٛسد تٛر ٝرذی لشاس ٌشفت ٚ ٝث ٝوب٘ ٖٛتٕشوض دا٘ؾ – حشف ٝعشاحی ؿٟشی ثذَ ٌشدیذ ٜا٘ذ  .دس ایٗ ٔیبٖ  ،كبحجٙظشاٖ ٌ٘ٛبٌٖٛ
ثب سٚیىشد ٞبی ٔتفبٚتی ایٗ ٔٛضٛع سا ٔٛسد ثحج  ٚثشسػی لشاس داد ٜا٘ذ  .پظٞٚؾ حبضش ثٙٔ ٝظٛس اسصیبثی ٘ظشات اكّی تشیٗ ٚ
ٔغشح تشیٗ ٔتفىشاٖ ٔشتجظ ثب فضبٞبی ػٕٔٛی ؿٟشی ث ٝسٚؽ ٔغبِؼ ٝاػٙبدی  ٚثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ ٚارذ اسصؽ دس ایٗ ػشك ٝا٘زبْ
ٌشفت ، ٝضٕٗ ثشسػی ٔتبخشتشیٗ ایذٞ ٜب ٕٞچ ٛ٘ ٖٛؿٟشػبصی  ٛ٘ ٚپیبدٌ ٜشایی  ،ایٗ ٘ظشی ٝپشداصاٖ سا دس ؿؾ ٔحٛس دػت ٝثٙذی
ٕ٘ٛد ٜاػت ٘ .تبیذ حبكُ اص ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ وٌ ٝشچ ٝدیذٌبٞ ٜبی اسائ ٝؿذ ٜدس استجبط ثب ایٗ ٔٛضٛع دس ثؼیبسی اص
ٔٛاسد ٚا رذ رٙجٞ ٝبیی ٔـتشن ثٛد ٜا٘ذ أب دس دٚساٖ اخیش ثب تخجیت إٞیت ٘مؾ وبِجذی  ٚارتٕبػی فضبٞبی ػٕٔٛی ؿٟشی ،
تبویذ ثؼیبس ثش سٚیىشد ٞبی پبیذاسی  ،ایزبد أٙیت  ٚا٘ؼبٖ ٔذاسی ٔیجبؿذ .

ياصٌ َای کلیذی  :فضبٞبی ػٕٔٛی ؿٟشی  ،ؿٟش پبیذاس ٔ ،ىبٖ ػ ٛ٘ ، ْٛپیبدٌ ٜشایی  ٛ٘ ،ؿٟشػبصی

-1مقذمٍ
فضبٞبی ؿٟشی ٔ ،ىبٖ ٞبیی ٞؼتٙذ و ٝث ٝػٕ ْٛؿٟش٘ٚذاٖ تؼّك داؿتٙٔ ، ٝحلش ث ٝرٙج ٝوبِجذی  ٚفیضیىی ٘جٛد ٚ ٜدس حمیمت ثب
حضٛس ا٘ؼبٖ  ٚفؼبِیت اٚػت ؤ ٝؼٙب ٔی یبثٙذ  .فضبٞبی ؿٟشی لذٔتی دیشی ٝٙدس تبسیخ ؿٟشػبصی داؿت ٚ ٝدس ادٚاس ٔختّف ثٝ
اؿىبَ ٌ ٘ٛبٌ ٖٛدس ؿٟشٞب حضٛس یبفت ٚ ٝػجت ؿىُ ٌیشی ثبفت ؿٟشی دس پیشأ ٚ ٖٛیب ثشحٔ َٛحٛس خٛد ٌشدیذ ٜا٘ذ .
أب پغ اص اٚاخش لشٖ  ٚ 91پغ اص حضٛس اتٔٛجیُ دس ػشك ٝؿٟشٞب  ،فضبٞبی ػٕٔٛی ث ٝیىجبس ٜػٕذ ٜوبسوشد ٌزؿت ٝخٛیؾ سا اص
دػت داد ٚ ٜچبِؾ ٞب ٔ ٚفبٞیٓ رذیذی ٔغشح ٌشدیذ٘ذ  .دس ػیٗ حبَ و ٝاص حذٚد ػ ٝد ٝٞپیؾ  ٚثب ٌؼتشؽ فٙبٚسی استجبعبت ٚ
اعالػبت  ٚافضایؾ تمبضبی ػٕٔٛی  ،ویفیت ثخـی ث ٝفضبٞبی ؿٟشی اص یه ساٞىبس ث ٝضشٚستی ا٘ىبس ٘بپزیش ثذَ ٌشدیذ ٜاػت .
ٞذف اص ایٗ ٘ٛؿتبس  ،ثشسػی ٕٟٔتشیٗ سٚیىشدٞبی ٘ظشی دس استجبط ثب فضبٞبی ؿٟشی اص ا٘مالة كٙؼتی تبو ٚ ٖٛٙاسصیبثی س٘ٚذ
تحٛالت ا٘زبْ ٌشفت ٝدس ایٗ صٔیٔ ٝٙی ثبؿذ  .ثذیٗ ٔٙظٛس  ،پغ اص ثیبٖ ٔختلشی پیشأ ٖٛسٚؽ  ٚچبسچٛة ٘ظشی پظٞٚؾ ٘ ،ظشیٝ
پشداصاٖ ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝتفىیه ایذٞ ٜبی ٔـبث ٝدػت ٝثٙذی ٛٔ ٚسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٚ ٝدس ا٘تٟب ٘تبیذ تحّیُ ٌشدیذ ٜا٘ذ .

ريش تحقیق
ثب تٛر ٝث٘ ٝظشی ثٛدٖ ٔٛضٛع پظٞٚؾ  ،سٚؽ تحمیك ث ٝكٛست اػٙبدی  ٚثشسػی ٔت ٖٛثٛد ٚ ٜػٕذ ٜتشیٗ ٔٙبثغ ٔٛسد اػتفبدٜ
وتبثٟب ٔ ٚزالت تخللی  ،عشح ٞبی پظٞٚـی ٔشتجظ  ٚاػتفبد ٜاص ؿجى ٝرٟب٘ی اعالع سػب٘ی ٔی ثبؿذ  .دس ػیٗ حبَ و ٝدس رٟت
دػت ٝثٙذی ٘ظشی ٝپشداصاٖ ٔخ تّف پغ اص ٔشحّ ٝرٕغ آٚسی اعالػبت  ،سٚؽ تحّیُ ٔمبیؼ ٝای ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت  .ػش ا٘زبْ
ایٙى ٝثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت دادٞ ٜبی تحمیك  ،ؿی ٜٛپظٞٚؾ ویفی خٛاٞذ ثٛد .
ثب ٔشٚسی ثش ادثیبت تخللی ٔشتجظ ثب فضبٞبی ػٕٔٛی ؿٟشی ٔـخق ٔیٍشدد و ٝثذِیُ ٌؼتشدٌی ٔٛضٛع  ٚػٛأُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاحش
ٌزاس  ٚتبحیش پزیش اص آٖ ٘مغ٘ ٝظشات ثؼیبس ٔتٛٙع ( چ ٝثلٛست ٔؼتمیٓ  ٚچ ٝثب ٚاػغ ٚ ) ٝدس ػیٗ حبَ ٔتفبٚت ٌ ٚبٔ ٜتضبدی
تٛػظ ٔتفىشاٖ ٔؼبئُ ؿٟشی اسائٌ ٝشدیذ ٜاػت  .اص ایٗ س ، ٚدػت ٝثٙذی ٘ظشیبت ٔختّف دس اثتذا ٘یبصٔٙذ تؼییٗ سٚیىشد ٞبی وّی
 ٚػپغ تمؼیٓ ثٙذی كب حت ٘ظشاٖ ثش اػبع حذالُ ٔیضا٘ی اص ٔـبثٟت ایذٞ ٜب دس آٟ٘بػت  .ثش ٕٞیٗ اػبع  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝغبِؼبت
ا٘زبْ ٌشفت ٝث٘ ٝظش ٔی سػذ ؤ ٝی تٛاٖ ػٕذ ٜتشیٗ ایذ ٜپشداصاٖ فضبٞبی ػٕٔٛی ؿٟشی سا ثش ٔجٙبی فضبٞبی دیذٌبٞ ٜبیـبٖ دس
ؿؾ ٌش ٜٚ؛ ثب ٔالحظبت صیؼت ٔحیغی  ٚپبیذاسی  ،ثب تبویذ ثش ادسان فضبیی  ٚثلشی  ،ثب سٚیىشد تمٛیت تؼبٔالت ارتٕبػی  ،ثب
تبویذ ثش ٌؼتشؽ پیبدٔ ٜذاسی  ،ثب سٚیىشد ایزبد أٙیت  ٚا٘ؼبٖ ٔذاسی دس فضبی ؿٟشی  ٚثب ٔالحظبت ٔحیغی – سفتبسی تمؼیٓ
ثٙذی ٕ٘ٛد  .دس ایٗ ٔیبٖ ٌ ،شچٕٔ ٝىٗ اػت ٞش یه اص كبحت ٘ظشاٖ اص چٙذ ٔٙظش ثٛٔ ٝضٛع پشداخت ٝثبؿٙذ أب ثب تٛر ٝثٔ ٝحٛس
اكّی تفىشاتـبٖ تٟٙب دس یه ٌش ٜٚلشاس ٌشفت ٝا٘ذ .

صاحب وظزان با مالحظات پایذاری ي محیط سیستی
اص رّٕ ٝاِٚیٗ كبحت ٘ظشاٖ و ٝثٔ ٝؼبئُ صیؼت ٔحیغی دس فضبٞبی ؿٟشی تٛر٘ ٝـبٖ داد ٜثٛد  ،ػشٌئی چشٔبیف ٔیجبؿذ  .دس
٘ظش ا ٚاتٔٛجیُ ؿ خلی ػبُٔ تجبٞی ص٘ذٌی ا٘ؼب٘ی اػت  .ا ٚػشكٞ ٝبی ص٘ذٌی رٕؼی  ٚص٘ذٌی خلٛكی سا دس ؿؾ دػت ٝتمؼیٓ
ثٙذی ٕ٘ٛد  :فضبٞبی ٍٕٞب٘ی ؿٟشی (ؿبٞشاٞ ٜب  ،پبسوٟبی ؿٟشی )  ،فضبٞبی ٘یٍٕٕٞ ٝب٘ی (ػبختٕبٖ ؿٟشداسی  ،پبیب٘ٔ ٝؼبفش
ثشی  ،پبسویٞ ًٙب )  ،فضبٞبی ٍٕٞب٘ی ٚیظ( ، ٜثبؽ ٞبی ٍٕ ٞب٘ی  ،ا٘جبس)  ،فضبٞبی خلٛكی خب٘ٛاد ، ٜفضبٞبی خلٛكی فشد ،
(چشٔبیف  ) 955-951 ،9731 ،چشٔبیف ٔؼتمذ ثٛد و ٝثبیذ تب آ٘زب ؤٕ ٝىٗ اػت ٔشدْ سا ث ٝاػتفبد٘ ٜىشدٖ اص خٛدسٚی ؿخلی
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ثٟتشیٙشاٞىبسایٙبٔشسادساختیبسلشاسداد٘ٛػیّٟحّٕ٘ٛمٍّٕٟیشایٍبٕ٘یذا٘ؼت
ٚ
ٕ٘ٛد.
تشغیت
اٚحتیپیـٟٙبداػتفبدٞبصدٚچشخٟىشایٟبیشاثشایفضبٞبیٕتشاوٕذاخّـٟشٞباسائٕٟٛٙد .پؼبصعشحشٚیىشدتٛػؼٟپبیذاسدساٚایّذ9111 ٝٞ
.
٘،ظشیٟپشداصإ٘ختّفیجشسٚیزٙجٟٟبیٍ٘ٛبٌ٘ٛأ٘تٕشوضٕ٘ٛد٘ذ
اصرٍّٕٟشاٞبٟٔبٌتٛ٘ٛوِٛیٟٙب٘تشدسوتبثـٟشٞبیپبیذاسثشاستجبعبتؼبص٘ذٕٞیب٘ؼبختٕبٟ٘بٔ،ؼیشٞبٚفضبٞبیجبصٚثٟؼجبستذیٍشیىپبسچٍیجیٙغشاحی
دسٔمیبػتىجٙبٚعشاحیـٟشیجٟجؼٛٙا٘ؼبٔالیزبدپبیذاسیتبویذٕ٘ٛد٘ذ.
ٌٛٞجبست٘ٛذسوتبثخٛدثب٘بٔؼى٘ٛتٍبٟٞبیپبیذاس؛سإٙٞبییجشایجش٘بٟٔشیضاٖ،عشاحب٘ٛتٛػؼٟجٟٛیظٌیٟبییىٟضیؼتٍبٟٞبیب٘ؼب٘یشاپبیذاسٔیٕٙبیٙذاؿب
سٕٞیىٙذٚاصرّٕٟٛرٛدؿجىٟفضبٞبیجبصساثشایٕذیشیتأِٛدٌی،حیبتٛحؾ،ا٘شطیأ،فبضالث٘ٛیضافضایـبیزبدفضبیؼجضٔحّیضشٚسیجشٔیـٕبسد .
سیچبسدسارشصدیٍشكبحجٙظشثبٌشایـپبیذاسیبػتىٟذساحشخٛدتحتؼٛٙا٘ـٟشٞبییجشاییىؼیبسٞىٛچه،ػشكٟؼٕٔٛیشاثٟؼٛٙا٘ؼبّٕٔـٛلبرتٕبػیٛ
.
تحشیىذسؿٟشٞبٔؼشفیٕیٕٙبیذ
صیشاوٟبػتمبدداسدیىـٟشپبیذسثبیذداسایٕـخلٟٟبییچ٘ٛؼذاِت،صیجبیی،خاللیت،ثٔٛـٙبػی،فـشدٌیٛچٙذٔشوضی،تٛٙػٛدسٟ٘بیتأػب٘جبؿذوٟ
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اعالػبتٕٟجٟلٛستچٟشٞجٟچٟشٕٞٛٞبِىتش٘ٚیىیٕجبدِٟـٛد(
ٔ،ـخلبتٕٕٟتشیٙلبحجٙظشا٘جبٔالحظبتپبیذاسیٔٛحیغضیؼتٕٙبیـذادٞـذٞبػت.
جذيل  -1صاحبىظزاوبامالحضاتپایذاریًمحیطشیستماخذ :وگاروذٌ
سدیف

٘ظشی ٝپشداص

ػبَ

ػٛٙاٖ ٔتٗ ٘ /ظشیٝ

ٔفبٞیٓ وّیذی

1

ػش ٌئی چشٔبیف

1964

ػشكٞ ٝبی ص٘ذٌی رٕؼی  ٚص٘ذٌی
خلٛكی

تٛر ٝث ٝػٛأُ تٟذیذ ٔحیغضیؼت ا٘ؼب٘ی دس
ؿٟش ٞب

2

ٌشاٞبْ ٞبٌتٖٛ
وِٛیٗ ٞب٘تش

1994

ؿٟش ٞبی پبیذاس

استجبعبت ػبص٘ذٔ ٜیبٖ ػبختٕبٖ ٞب ٔ ،ؼیش ٞب
ٚفضبٞبی ثبص

3

ٛٞي ثبستٖٛ

1996

ػى٘ٛتٍبٞ ٜبی پبیذاس ؛ سإٙٞبیی ثشای ثش٘بٔٝ
سیضاٖ  ،عشاحبٖ  ٚتٛػؼٌ ٝشاٖ

ؿجى ٝفضبی ثبص ثشای ٔذیشیت آِٛدٌی ٚ
فضایؾ فضبی ػجض ٔحّی

4

سیچبسد سارشص

1997

ؿٟش ٞبیی ثشای یه ػیبس ٜوٛچه

ػشك ٝػٕٔٛی ٔـٛق ارتٕبػی  ٚػبُٔ تحشن

صاحبىظزان با تاکیذ بزادراک فضایی يبصزی
وبٔیّٛػیت اص رّٕ ٝكبحجٙظشا٘ی اػت و ٝثٔ ٝؼبئُ صیجبیی ؿٙبختی ؿٟشی تٛرٟی ٚیظ ٜداؿت ٚ ٝدس اٚاخش لشٖ ٘ٛصدٚ ٓٞ
ٍٙٞبٔیىٛٙٞ ٝص حضٛس اتٔٛجیُ دس ؿٟش ٞب آ٘چٙبٖ ٌؼتشؽ ٘یبفت ٝثٛد ثش تذا ْٚثلشی حشوت پیبد ٜدس فضبٞبی ؿٟشی و ٝػجت
افضایؾ ادسان فضبیی ٔی ٌشدد ،تبویذ ٕ٘ٛد ٜاػت.
٘ظشی ٝدیذٞبی ٔتٛاِی ٌٛسد ٖٚوبِٗ دس ٚالغ تبویذی دس ادسان فضبیی ٚثلشی دس فضبٞبیـٟشی اػت  .ث ٝثبٚس ا ٚؿٟش ٔزٕٛػ ٝای
اػت ؤ ٝی تٛاٖ دس آٖ حشوت وشد  ٚث ٝكٛست ((تجبیٗ پیٛػتٙٔ ٝبظش )) آٖ سا ادسان ٕ٘ٛد ؛ ٘ ٝث ٝكٛست تلٛیشی حبثت.وبِٗ ثٝ

ایٗ ٘ىت ٝاؿبس ٜداؿت و ٝثشای آٖ ؤ ٝشدْ اص حشوت دس ؿٟش ٍ٘ ٚب ٜوشدٖ ث ٝآٖ ِزت ثجش٘ذ ثبیذ ثب اِٛٚیت دادٖ ث ٝپیبد ٜسٞ ٚب ٚ
پیٛػتٍی اٖ ٞب  ،ؿٟش سا ثشای حشوت پیبد ، ٜآٔبدٕٛ٘ ٜد  .ثب ایٗ ثبٚس ؤ ٝحیظ ؿٟشی ٔی ثبیذ تزشثِ ٝزت ثخـی ثشای ٍٕٞبٖ
ثبؿذ  ،دس عشح ٞبی خٛد ثش إٞیت ا٘ؼبٖ ٚحضٛس ا ٚدس فضبٞبی ؿٟشی تبویذ ٔی وشد .
ساة وشیش  ٚآِذ ٚسٚػی ٘یض ثب تٛر ٝث ٝپیؾ صٔیٞ ٝٙبی حشف ٝای خٛد ثیـتش ثش رؼجٞ ٝبی ٔؼٕبسی ؿٟشی تبویذ داؿتٚ ٝث ٝػشكٝ
ٞبی ػٕٔٛی اص ٔٙظش وبِجذی  ٚفضبیی تٛرٕٛ٘ ٝد ٜا٘ذ .وشیش ضٕٗ ا٘تمبد اص ػبصٔٙذٞی ؿٟش ٞبی ٔذسٖ و ٝث ٝایزبد فضبٞبی ؿٟشی
دس ٔمیبع پیبد ٜثی تٛر ٝثٛد ٜا٘ذ ،سا ٜحُ سا ثبصٌـت ث ٝا٘تظبْ ٌـت ٝؿٟشٞب  ٚاكبِت ٞبی دیشیٗ ٔیذاٖ ٚخیبثبٖ ٔی دا٘ذ  .سٚػی
دس احش خٛد تحت ػٛٙاٖ ٔؼٕبسی ؿٟش ث ٝكشاحت ؿٟش سا یه احش ٙٞشی  ٚفضبٞبی ؿٟشی سا ٘یض ٕٞچٙیٗ ٔلٛٙػبتٟٙشی ٔؼشفی ٔی
ٕ٘بیذ.
وشیؼتٛفش اِىؼب٘ذس ثب عشح ٔٛضٛع ٞفت ٔشحّ ٝیب لبػذ ٜسؿذ (سؿذ تذسیزی  ،سؿذ ٌُ ٞبی ثضسي تش  ،آیٙذٍ٘ ٜشی  ،فضبٞبی
ؿٟشی ٔخجت  ،تؼییٗ عشح اثٙی ٝثضسي  ،ا٘ؼىبع رٛا٘ت ػبختٕب٘ی دس ٕ٘بی اثٙی ، ٝؿىُ ٌیشی ٔشاوض اكّی  ٚفشػی) ث ٝاثؼبد
وبِجذی  ٚسؿذ تذسیزی ٘ ٚظٓ غیش ٙٞذػی فضبٞبی ؿٟشی اؿبسٔ ٜی ٕ٘بیٙذ ٔ.حٛس اكّی دس ٔغبِؼبت وّیف ٔبتیٗ ٕٞٚىبسا٘ؾ
عشحی ؿٟشی اػت  ٚ .ػشك ٝػٕٔٛی سا ث ٝػٛٙاٖ لّٕش ٚاكّی ایٗ دا٘ؾ – حشفٔ ٝؼشفی ٔی ٕ٘بیٙذٔ .بتیٗ عشحی ؿٟشی سا ٔغبِؼٝ
عشح ػشك ٝػٕٔٛی ؿٟش و ٝخیبثبٖ ٞب  ،ثّٛاس ٞبٔ ،یذاٖ ٞب ،پبسن ٞبی ؿٟش سا ثٕٞ ٝشإ٘ ٜب ٞبی ػبختٕبٖ ٞبیی و ٝآٖ فضبٞب سا
تؼشیف ٔی ٕ٘بیٙذ ( وّیف ٔ )11 ، 1387 ،ؼشفی ٔی وٙٙذ .
اص ٔیبٖ كبحجٙظشاٖ ایشا٘ی ،ػّی ٔذ٘ی پٛس ثشرؼت ٝتشیٗ فشدی اػت و ٝػٕذ ٜپظٞٚؾ ٞبی خٛد سا یش سٚی فضبٞبی ؿٟشی ٔتٕشوض
ٕ٘ٛد ٜاػت  .وتبة عشاحی فضبٞبیـٟشی ٚی دس حبَ حبضش یىی اص ٔشارغ اكّی دس ایٗ صٔی ٝٙدس ػغح رٟب٘ی اػت و ٝدس كذد
اسائ ٝتلٛیشی ٔٙبػت اص فؼبِیت ٔیب ٖ سؿت ٝایغشاحیـٟشی ٘ ٚیضاثؼبد فیضیىی  ،ارتٕبػی ٔ ٚىب٘ی فضبٞبیی اػت و ٝث ٝوٕه آٖ
ؿىُ ٔی ٌیش٘ذ  .رٟب٘ـب ٜپبوضاد دیٍش ٘ظشی ٝپشداص ایشا٘ی اػت و ٝثٛیظ ٜاص دیذٌب ٜعشاحی ؿٟشی ٚد س احش خٛد تحت ػٛٙاٖ
سإٙٞبی عشاحی فضب ٞبی ؿٟشی دس ایشاٖ ثٔ ٝؼشفی ا٘ٛاع فضبٞبی ؿٟشی  ٚاربص ٜوبِجذی تـىیُ دٙٞذ ٜآٟ٘ب  ٚتجییٗ اكَٛ
عشاحی ٞش یه ثب سٚیىشدی ثٔٛی پشداخت ٝاػت ٚ .ی فضبٞبی ؿٟشی سا دس ٌ 24شٔ ٜٚـتُٕ ثش ٚسٚدی ٞب اص ٔمیبع ٔحّ ٝتب ؿٟش ،
ٌش ٞ ٜب  ،ا٘ٛاع ٔیذاٖ ٞب  ،ا٘ٛاع خیبثبٖ ٞب ٌ ٚزس ٞب ِ ،جٞ ٝبی آة  ٚا٘ٛاع پّٞ ٝب ٔٛسد ثشسػی  ٚاسصیبثی لشاسداد ٚ ٜثٛیظ ٜثب تٛد ثٝ
ؿشایظ ؿٟش ٞبی ایشاٖ ػیبػت ٌزاسی  ٚضٛاثظ عشاحی ٞش یه سا اسائٕٛ٘ ٝد ٜاػت

صاحبىظزان با ريیکزد تقلیذ تعامالت اجتماعی
یىی اص ٘ظشی ٝپشداص اٖ ػشك ٝػٕٔٛی حٙب آس٘ت ٔی ثبؿذ و ٝوتبة ؿشایغب٘ؼب٘ی سا دس ػبَ  1958تبِیف ٕ٘ٛد ٜاػت أ ، ٚـٛق
ثشٍ٘ٚشدی  ٚص٘ذٌی ػیبػی  ٚارتٕبػی اػت و ٝدس آٖ لّٕش ٚػٕٔٛی ٘مؾ اكّی سا ثبصی ٔی وٙذ  .آس٘ت فضبسا دس دٔ ٚؼٙب ؛ فضبی
حضٛس دس ٔیبٖ دیٍشاٖ ٚفضبی ٔبثیٗ دیٍشاٖ تحّیُ وشد ٜتب دسوی ربٔغ اص لّٕش ٚػٕٔٛی ػیبػت ٕٞٚیٗ عٛس فضبی ػٕٔٛی
وبِجذی ؿٟش فشا ٓٞوشد ٜثبؿذ ٕٞبٍٙٞی ٔشدْ ٚاؿیب دستحّیُ ٚپزیشؽ ایٗ ٔغبِت و ٝسٚاثظ ارتٕبػی ثٚ ٝاػغ ٝاؿیب ؿىُ ٔی
ٌیشد ٘ ،ىت ٝوّیذی اػت و ٝدس تحّیُ آس٘ت دسثبس ٜفضبی ػٕٔٛی

آٔذ ٜاػت (ٔذ٘ی پٛس .) 198 ، 1387 ،

تٕشوضاكّی دس ٔغبِؼبت پب َٚصٚوش پیشأ ٖٛفضبٞبی ؿٟشی ٔیذاٖ اػت  .اص٘ظش أ ٚیذاٖ ٕٞچ ٖٛتٛلفٍبٞی سٚا٘ی ( )2دس ٔٙظش
ؿٟشی ٔٚحّی اػت و ٝئ تؼبٔالت ارتٕبػی افشاد سا دس خٛد ربی ٔی دٞذ  .دس ػیٗ حبَ  ،صٚوش عشاحی فضبٞبی ؿٟشی سا تٟٙب
ٔحذٚد ث ٝاثؼبد ؿىّی  ٚصیجبیی ثلشی ٘ذ ا٘ؼت ٚ ٝثش رٙجٞ ٝبی ارتٕبػی  ٚفؼبِیت ٞبیزبسی دس فضب ث ٝؿذت تبویذ ٔی ٕ٘بیذ .
ٕٞچٙیٗ  ،صٚوش ٔؼتمذ ثٛد و ٝفضب ث ٝوٕه تزشث ٝحشوت ا٘ؼبٖ دس ٖٚآٖ  ،ادسان ٔی ؿٛد ()ZUCKER1970،6

ریٗ ریىٛثض سٚص٘بٍٔ٘ ٝبس  ٚكبحجٙظشثشرؼتٔ ٝؼبئُ ؿٟشی دس وتبة ٔشي ٚحیبط ؿٟشٞبی ثضسي آٔشیىبیی ثش ٘مؾ فضبٞبی
ػٕٔٛی ؿٟشی دس ایزبد تؼبٔالت ارتٕبػی تبویذ ٔی ٕ٘بیذ  .ث ٝثبٚس ا ٚآٖ چ ٝاص یه ؿٟش ثیـتش ث ٝرٔ ٗٞی ٔب٘ذ فضبٞبی ػٕٔٛی
ؿٟش ثٛیظ ٜخیبثبٖ ٞب  ٚپیبد ٜسٞ ٚبیأٖ ٔی ثبؿٙذ  .ریىٛثش اؿبسٔ ٜی وٙذ و ٝافضایؾ ٘ـؼت  ٚثشخبػت ٚأٙیت پیبد ٜس ٚتبحیش ٚاسٝ٘ٚ
ای ثش رذایی  ٚتجؼیض ٘ظادی داسد ( پبوضاد . ) 135 ، 1386 ،ثٙبثشایٗ پیبد ٜسٞٚب ثبیذ ػش ص٘ذ ٜثب ؿٙذ ثشای آ٘ى ٝثتٛا٘ٙذ ػبوٙبٖ
ثیـتشی سا ث ٝخٛد رّت وٙٙذ ( ٕٞ )Jacobs.1993. 32چٙیٗ  ،اص ٘ظش ا ٚثشای ػش ص٘ذ ٍٝ٘ ٜداؿتٗ خیبثبٖ ثبیذ ا٘ذاصا خبكی ػبثش دس
پیبد ٜسٞٚبی آٖ حضٛس داؿت ٝثبؿذ ٚاِجت ٝتشاوٓ ثبال سا ث ٝتٟٙبیی ثشای ػش ص٘ذٌی وبفی ٕ٘ی دا٘ذ .
دیٍش ٘ظشی ٝپشداص ثشرؼت ٝای و ٝاِجت ٝثذ ٖٚایٙىٔ ٝؼٕبس یب ؿٟش ػبص ثبؿذ دس حضٛس ٔؼبئُ ارتٕبػی  ٚسفتبس ؿٙبػی دس فضبٞب
ؿٟشی تبحیش ٌزاس ٚ ،یّیبْ ٚایت ٔیجبؿذ .دس ٘ظش ا ٚسفتبس ٔشدْ دس فضبٞبیـ ٟشی ث ٝكٛست ػزیت غیش لبثُ پیؾ ثیٙی اػت  ٚآ٘چٝ
پیؾ اص ٞش ػبُٔ دیٍشی ٔشدْ سا ث ٝخٛد رزة ٔی ٕ٘بیذ حضٛس ػبیش افشاد دس فضب اػت .
یبٖ ٌُ ٔ ،ؼٕبس  ٚؿٟش ػبص دإ٘بسوی اػت ؤ ٝحٛس اكّی پظٞٚؾ ٞبی خٛد سا ثشسٚی تؼبُٔ ٔؼبئُ ربٔؼ ٝؿٙبػی  ٚسٚاٖ ؿٙبػی
ث ٝفضبٞبی ٕٞبٍٙٞی ؿٟشی ٔتٕشوض ٕ٘ٛد ٚ ٜاص د1971 ٝٞدس ع َٛحذٚد ػ ٝد ٝٞپیؾ اصچٙذیٗ وتبة دس ایٗ استجبط تبِیف
ٕ٘ٛد ٜاػت ث ٝثبٚس ا ٚرزاثیت یه ؿٟش سا ٔی تٛاٖ ثب تٛر ٝث ٝا٘جٔ ٜٛشدٔی و ٝدس فضبٞبی ٍٕٞب٘ی آٖ ٌشد ٔی آیٙذ ٚ ٚلت

خٛدؿبٖ سا دس آ٘زب ٔی ٌزسا٘ٙذ  ،ؿٙبػبیی وشد ( پبوضاد  )43711386 ،اٌش چٔ ٌُ ٝخبِف رذاػبصی وبُٔ آٔذ ٚؿذ ػٛاسٚ ٜپیبدٜ
اػت أب ؿٟش ثب آٔذ ٚؿذ آساْ سا ٕٞچ ٖٛؿٟش ص٘ذ ٜای ٔؼشفی ٔی وٙذ دس آٖ  ،ؿٓ افشاد ثیـتشی اس فضبٞبی ٍٕٞب٘ی اػتفبدٔ ٜی
وٙٙذ ٚثٛدٖ دس فضب  ،صٔبٖ ثیـتشی سا ث ٝخٛد اختلبف ٔی دٞذ ؛ اص ایٗ س ٚاحتٕبَ حضٛس افشاد ٘یض دس فضبٞبی ٔیبٖ ػبختٕبٖ ٞب
دس ٞش ثشؽ صٔب٘ی افضایؾ ٔی یبثذ (  ٌُ )Gehl.1987.79دس وتبة ص٘ذٌی دس ٔیبٖ ػبختٕٗ ٞب ا٘ٛاع فؼبِیت ٞبی ا٘ؼبٖ دس فضبٞبی
ٍٕٞب٘ی سا ث ٝػٌ ٝش ٜٚػٕذ ٜتمؼیٓ ثٙذی ٕ٘ٛد ٜاػت  :فؼبِیت ٞب ی ضشٚسی – وبسوشدی  ،فؼبِیت ٞبی ٌضیٙـی– تفشیحی ٚ
فؼبِیت ٞبی ارتٕبػی.
اِٚذ ٘جشي دس وتبة خٛد ٔىبٖ خیّی خٛة  :وبفٞ ٝب  ،وبفی ؿبح ٞب  ،فشٚؿٍبٞ ٜبی وتبة ٞب  ،ثبسٞب  ،ػبِٗ ٞبی آسایـی  ٚػبیش
پبتٛق ٞب دس لّت یه ارتٕبع ایٗ ٘ظشیٔ ٝشوضی سا عشح ٔی ٕ٘بیذ و ٝص٘ذٌی سٚصا٘ ٝثشای آػٛد ٚ ٜسضبیت ثخؾ ثٛدٖ ثبیذ تؼبدِؾ
سا دس ػ ٝلّٕش ٚتزشث ٝای ؛ ػى٘ٛتی  ،وبسی  ٚارتٕبػی پیذا ٕ٘بیذ .
تبویذ اكّی وّش وٛپش ٔبسوٛع،فضبٞبی ؿٟشی ٔ ٚشدٔی و ٝدس آٖ لشاس داس٘ذٔ،ی ثبؿذ.دسوتبة ٔىبٖ ٞبی ٔشدٔی،إٞ ٚ ٚىبسا٘ؾ ثٝ
اسصیبثی ٔحیظ ػى٘ٛتی ٔیپشداصتذ  ٚفضبٞبی ؿٟشی سا ثٚ ٝیظ ٜاص ٔٙظش ایزبد استجبعبت ارتٕبػی اص ٌ 7ش ٜٚدػت ٝثٙذی ٔیىٙٙذ؛
پالصاٞبی ؿٟشی،پبسن ٞبی ٔحّ ٝای(ٚاحذٞبی ٕٞؼبیٍی)،پبسن ٞبی رٕغ  ٚرٛس ،فضبٞبی ثبص ٔذاسع،فضبٞبی ثبص ٔؼى٘ٛی ٚیظٜ
ػبِٕٙذاٖ،فضبٞبی ثبص ٚیضٍٟ٘ ٜذاسی  ٚثبصی وٛدوبٖ،فضبٞبی ثبص دسٔب٘ی(ثیٕبسػتبٖ ٞب) (سضبیی.)58 ، 1383،دس رذَٚ
ٔ،2ـخلبت ٕٟٔتشیٗ كبحجٙظشاٖ ثب سٚیىشد تمٛیت تؼبٔالت ارتٕبػی رٕغ ثٙذی ؿذ ٜاػت.

جذيل  2ـ صاحبىظزان با ريیکزد تقًیت تعامالت اجتماعیماخذ:وگاروذٌ
ٔفبٞیٓ وّیذی

سدیف

٘ظشی ٝپشداص

ػبَ

ػٛٙإ٘تٗ٘ /ظشیٝ

1

حٙب آس٘ت

1958

ؿشایظ ا٘ؼب٘ی

2

پب َٚصٚوش

1959

ؿٟش ٔ ٚیذاٖ

3

ریٗ ریى ٛثض

1961

ٔشي  ٚص٘ذٌی ؿٟشٞبی ثضسي أشیىبیی

4

ٚیّیبْ ٚایت

1981

ص٘ذٌی ارتٕبػی فضبٞبی ؿٟشی وٛچه

تأویذ ثش ٘مؾ ارتٕبػی فضبٞبی ؿٟشی

5

یبٖ ٌُ

1987

ص٘ذٌی دس ٔیبٖ ػبختٕبٖ ٞب

ػٌ ٝش ٜٚفؼبِیت دس فضبی ؿٟشی؛ ضشٚسی،

لّٕش ٚػٕٔٛی ػبُٔ اكّی ثشٌ ٖٚشی  ٚص٘ذٌی
ػیبػی  ٚػٕٔٛی
ٔیذاٖ ػبُٔ تجذیُ ربٔؼ ٝث ٝارتٕبع ٘ ٝكشفبً ٔحُ
تزٕؼی اص افشاد
پیبد ٜس ٚػبُٔ ایزبد أٙیٙت  ٚتمٛیت تؼبٔالت
ارتٕبػی

ا٘تخبثی ،ارتٕبػی
6

اِٚذ٘جشي

1989

7

وّش وٛپشٔبسوٛع

1991

ٔىبٖ خٛة؛ وبفٞٝب ،وبفی ؿبح ٞب  ٚدیٍش

تأویذ ثش ػشكٞ ٝبی ػٕٔٛی ؿٟش ث ٝػٛٙاٖ ٔىبٖ

پبتٛق ٞب دس لّت یه ارتٕبع

ػ( ْٛخب٘ٔ ٚ ٝحُ وبس؛ ٔىبٖ ا ٚ َٚد)ْٚ

ٔىبٖ ٞبی ٔشدٔی

اسصیبثی ٔحیظ ػى٘ٛتی ٔ ٚؼشفی فضبٞبی ؿٟشی
ٞفتٍب٘ٝ

وظزیٍ پزداسان با تاکیذ بزحزکت ي گستزش پیادٌ مذاری در فضای شُزی
٘ظشی ٝؿٟشی كٙؼتی ت٘ٛی ٌبس٘ی ٝو ٝدس اثتذای لشٖ ثیؼتٓ اسای ٝؿذ رض ٚاِٚیٗ عشح ٞب پغ اص ا٘مالة كٙؼتی اػت و ٝث ٝػبثشاٖ
پیبد ٜتٛر٘ ٝبٖ داد ٜاػت .ثشاػبع ٌبس٘ی ٝحذالُ ٘یٕی اص صٔیٗ ٞبی ثخؾ ٔؼى٘ٛی ٔی ثبیؼت ث ٝفضبی ػجض اختلبف داد ٜؿ٘ٛذ،
ؿجى ٝپیبدٞشٞٚب اص داخُ ایٗ فضبٞبی ػجض ػجٛس ٔی وٙذ  ٚدس تٕبٔی ػغح ؿٟش پخؾ ٔی ؿٛدٌ .بس٘ی ٝثب خیبثبٖ ٞبی داال٘ی
ٔخبِفت وشد ٚ ٜثش تبٔیٗ آفتبة

ٛٞ ٚای وبفی ثشای ػبختٕبٖ ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ حفبظت آة ٛٞ ٚایی پیبدٞ ٜب تبویذ

ٕ٘ٛد(اٚػتشٚفؼىی.)47، 1371،
اؿپشای سٌٗ دیٍش كبحجٙظشی اػت و ٝدس اٚاػظ د 1961 ٝٞثش ٘مؾ حشوت پیبد ٜدس فضبٞبی ؿٟشی تبویذ داؿت ٝاػت .تٕشوض
اكّی سٌٗ ثش سٚی عشاحی ؿٟشی اػت .اص ٘ظش ا ٚفضبی ؿٟشی ٔحُ تٕشوض فؼبِیت ٞب اػت .إٞ ٚچٙیٗ اص پیبد ٜسٚی ثؼٛٙاٖ ٔؼیبس
ٔمیبع ٔٙبػت دس عشاحی ؿٟشی  ٚایزبد وٙٙذ ٜثیـتشیٗ ػغح تٕبع ثب یه ٔىبٖ و ٝثشای ٞشٌ ٝ٘ٛلشاسٌب ٜا٘ؼب٘ی ثؼیبس ضشٚسی
اػت ٘بْ ٔی ثشد

()1960, 72,Speiregen

دیٍش ٘ظشی ٝپشداص د ، 1971 ٝٞالس٘غ ٞبپشیٗ ٔی ثبؿذ و ٝدغذغ ٝاكّی ا ٚتٙظیٓ ٔٛص ٖٚا٘ئبع حشوت ٞب دس ؿٟش اػت .ا ٚپٛیبیی ٚ
تىبپٛی ص٘ذٌی ؿٟشی سا ٚاثؼت ٝث ٝػبختبس حشوتی آٖ ٔؼشفی ٔی ٕ٘بیذ  ٚدس ایٗ ٔیبٖ ،تٟٙب حشوت سا ث ٝؿىُ ا٘ؼب٘ی (ػٛاس ٜیب
پیبدٙٔ ) ٜحلش ٘ذاتؼت ٚ ٝحتی ربثزبیی پش٘ذٌبٖ  ٚحیٛا٘ بت  ٚتغییش فض َٛسا ٘یض ٔٛحش ٔی دا٘ذٞ .بِپشیٗ ٔؼتمذ ث ٝضشٚست حزف
خٛدس ٚ ٚربیٍضیٗ ٌ ٚؼتشؽ ػبٔب٘ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٍٕٞب٘ی تٙذس ٚ ٚساحت ثٛد ٚ ٜثش اػتفبد ٜاص تشاصٞ ٚبی استفبػی ٔختّف رٟت
ٔتٕبیض وشدٖ ػشػت ٞبی ٔتفٛت ( ٕٞب٘ٙذ ایذ ٜتمبعغ ٘بٕٞؼغح اٚصٖ ا٘بسد ) ،ثی ثذیُ حشوت پیبد ٚ ٜتبحیش وفؼبصی ثش آٖ تبویذ
ٔی ٕ٘بیذ .إٞ ٚچٙیٗ ثب اؿبس ٜث ٝثؼذ ػ ْٛؿٟش  ،اص تغییش استفبع دس ػغح ثؼٛٙاٖ ػبُٔ ویفیتی ثخـی ث ٝتزشث ٝپیبد ٜسٚی ٘بْ ٔی
ثشد(ٚ.) Halpran. 1972 .116.ی دس ثشسػی ػّؼّٔ ٝشاتت فضبٞبی ثبصؿٟشی اثتذا ث ٝخیبثبٖ ٚ ،ػپغ ٔیذاٖ ٞبی وٛچه دس
ٔمیبع ٔحّ ٚ ٝپبسن ٞبی ٔحّی  ٚدس ٟ٘بیت فضبی ثبص سٚی ثبْ اؿبسٔ ٜی وٙذ.

ادٔ٘ٛذ ثیىٗ كبحت ٘ظش ثشرؼتٔ ٝؼبئُ ؿٟشی اػت و ٝاحش ٔـٟٛس ا ٚثب ٘بْ عشاحی ؿٟشٞب وٕبوبٖ یىی اص ٔٙبثغ ٔمبثُ اتىب ٚ
وبسثشدی ٔی ثبؿذ .تٕشوض اكّی ثیىٗ ثش ثبصؿٙبخت ػبختبس ؿٟشٞب ٘ ٚظبْ ٞبی حشوتی اػت .ث ٝثبٚس ا ،ٚتٟٙب ثب حشوت پیٛػت ٝدس
فضب اػت ؤ ٝی تٛاٖ آٖ سا تزشثٕٛ٘ ٝد  ٚچٙیٗ تزشث ٝای تٟٙب دیذاسی ٘جٛد ٜثّى ٝثشای ادسان فضب ،تٕبْ ا٘ذاْ ٞبی حؼی ٚ
احؼبػبت ا٘ؼبٖ دسٌیش ٔی ؿ٘ٛذ .تٛر ٝاكّی ثیىٗ ثش فضبػت ٚ .اص ٘ظش ٚی تٛد ٚ ٜفضب د ٚػٙلش اكّی ٔؼٕبسی ٞؼتٙذ  ٚرٞٛش
عشاحی ،پی٘ٛذ د ٚػٛی ٝی ایٗ د ٚاػت (ثیىٗ . ) 1376115،ثیىٗ دس تجییٗ ٔف٘ ْٟٛظبْ ٞبی حشوتی ؿٟش ،ث ٝػٛٙاٖ ٌزسٌب ٜیب
ٔؼیشٞبیی و ٝؿٟش٘ٚذاٖ دس آٖ آٔذ  ٚؿذ ٔی وٙٙذ ،تٛر ٝث ٝػٔ ٝف ْٟٛساثغ ٝتٛد ٚ ٜفضب ،تذا ْٚتزشث ٚ ٝتذاٞ ْٚبی  ٓٞصٔبٖ (ثٝ
ٔؼٙبی تذا ْٚتزشث ٝفضب ثش پبی ٝص٘زیش ٜای اص ٘ظبْ ٞبی حشوتی دیذ ثب ػشػت ٞب  ٚؿیٞ ٜٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛوٞ ٝشیه ثب ثمی ،ٝپی٘ٛذی دٚ
ػٛی ٝداسد ).سا ضشٚسی ٔی دا٘ؼت .ث٘ ٝظش ا ،ٚعشاح ؿٟشی ثبیذ ث ٝعٛس ٍٙٞ ٓٞبْ ،ػشػت ٞبی ٔختّف حشوت ٔٛحش ثش ادسان سا دس
٘ظش داؿت ٝثبؿذ  ٚفشْ ٞبیی پذیذ آٚسد و ٝثشای سا٘ٙذٌبٖ ٓٞ ،ا٘ذاص ٜخـ٘ٛت وٙٙذ ٜثبؿذ و ٝثشای ػبثشاٖ (پبن صاد.)13861416 ،
ثیُ ٞیّییش كبحت ٘ظش ٔتبخش اػت و ٝثش استجبط ٔیبٖ ٚضؼیت فضبیی  ٚحشوت  ٚتحّیُ ؿجىٞ ٝبی ػٕٔٛی ؤ ٝی تٛا٘ذ ث٘ ٝتبیذ
وبسثشدی دس عشاحی ٔٙبػجتش فضبٞبی ؿٟشی ثیب٘زبٔذ ،تٛر ٝثؼیبس ٘ـبٖ داد ٜاػت .اص ٘ظش ا ٚحضٛس ٔشدْ احؼبع ایٕٙی دس فضبی
ػٕٔٛی سا افضایؾ داد ٚ ٜاثضاسٞبی اِٚی ٝای سا و ٝثٚ ٝػیّ ٝآٟ٘ب یه فضب ث ٝكٛست عجیؼی ٔشالجت ٔی ٌشدد سا فشأ ٓٞی ٕ٘بیذ.
ٞیّییش ثیؾ اص  ٕٝٞث ٝخبعش فؼبِیت ٞبیؾ دس صٔیٔ ٝٙؼشفی ٌ ٚؼتشؽ ػبٔب٘ ٝتحّیُ چیذٔبٖ فضب ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ػبٔب٘ٝ
سٚؿی اػت و ٝث ٝكٛستی ٌؼتشد ٜساثغٔ ٝیبٖ حشوت ػٕذتب پیبدٚ ٚ ٜضؼیت فضبی ؿٟشی ٕٞ ٚچٙیٗ استجبط ٔیبٖ تشاوٓ ٞبی
پیبد ٚ ٜوبسثشی ٞبی صٔیٗ سا آؿىبس وشدٔ ٚ ٜؼتٙذ ٕ٘ٛد ٜاػت ( )carmona et al.,2003,171ایٗ سٚؽ ثش اسصیبثی استجبعبت ٚ
پیٛػتٍی خیبثبٖ ٞب اص عشیك آصٔٚ ٖٛیظٌی ؿجى ٚ ٝخغٛط دیذ ٔتٕشوض ٌشدیذ ٜاػتٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛوٞ ٝیّییش اؿبسٔ ٜی ٕ٘بیذ :اٌش
عشاحی ؿجى ٝفشأحّی ثبؿذ( ثذیٗ ٔؼٙب و ٝث ٝخٛثی دس آٖ پیٛػتٍی ٚرٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ) ،اٍِٛی حشوت عجیؼی اص ٌ ٓٞؼیختٝ
ٌشدیذ ٚ ٜفضب ث ٝثی اػتفبدٌ ٜی ٔتٕبیُ ٔی ؿٛد ( .)Hillier,1996,161اص ایٗ س ،ٚیه تضبد پبی ٝای ٔیبٖ ساٞجشدٞبی عشاحی وٝ
حضٛس ٔشدْ سا تـٛیك ٔی ٕ٘بیذ  ٚچـٓ ٞبی ثش سٚی خیبثبٖ و ٝایٕٙی ٔشدْ  ٚداسایی ٞب سا تضٕیٗ ٔی ٕ٘بیذ ثب ساٞجشدٞبی عشاحی
ٔحذٚد وٙٙذ ٜدػتشػی ٘ ٚفٛرپزیشی و ٝایٕٙی ٔشدْ  ٚداسایی ٞب سا دس داخُ ٘ٛاحی تؼشیف ؿذ ٜتبٔیٗ ٔی ٕ٘بیذٚ ،رٛد داسد .دس
حبِی وٞ ٝش د ٚایذٔ ٜضیت ٞب  ٚوبسثشدٞبی خٛد سا داس٘ذ ٔٛضٛع تؼییٗ وٙٙذ ٜث ٝتشاوٓ حشوت ػبثش پیبدٔ ٜشثٛط ٔی ثبؿذ .

ٔبیىُ .ای .اسثٙٞ ،شٔٙذ ،عشاح ٔٙظش/خب٘ /ٝؿٟشی ،آیٙذٍ٘ ٜش ٛ٘ ٚیؼٙذٔ ٜؼبكش یىی اص رذیذتشیٗ ایذٞ ٜبی ٔشتجظ ثب حشوت پیبدٜ
دس فضبٞبی ؿٟشی سا پیـٟٙبد داد ٜاػت٘ .ظشی ٝاٛٔ ٚػ ْٛثٛ٘ ٝپیبدٌ ٜشایی و ٝدس ػبَ  1999اسائٌ ٝشدیذ ،یه دٌشٌ٘ٛی
آسٔبٍ٘شایب٘ ٝتش اص ٘ٛؿٟش ػبصی دس ٘ظبْ ٔٛرٛد ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی اػتٛ٘ .پیبدٌ ٜشایی ٔـىالت ٕٞشا ٜثب ٘ٛؿٟشػبصی سا ٔؼشفی
وشد ٚ ٜوٛؿـی دس رٟت حُ ٔؼبئُ ٌ٘ٛبٌ  ٖٛارتٕبػی ،ثٟذاؿتی ،ا٘شطی ،التلبدی ،صیجبی ؿٙبختی  ٚصیؼت ٔحیغی  ٚتٕشوض ٚیظٜ
ثش وبٞؾ ٘مؾ اتٔٛجیُ ٔی ثبؿذ .یه ٔحّ ٝیب ؿٟشن رذیذ و ٝاص ٘ ٛپیبدٌ ٜشایی اػتفبدٔ ٜی وٙذ ،یه دٞىذ ٜپیبد٘ ٜبٔیذٔ ٜی
ؿٛد دٞىذٞ ٜبی پیبدٔ ٜی تٛا٘ٙذ دس عیفی اص تمشیجب ػبسی اص اتٔٛجیُ تب أىبٖ دػتشػی پـتی تمشیجب ٞش خب٘ٔ ٚ ٝحُ وبس ٔتغییش
ثبؿٙذ ،أب ٔؼیشٞبی ػجٛسی پیبدٞ ٜب ٕٞیـ ٝدس رّٞ ٛؼتٙذ .ثب حزف خیبثبٖ ػٛاس ٜرّٛیی  ٚربیٍضیٙی آٖ ثب یه ٔؼیش ػجٛسی
دسختىبسی ؿذ ٜخغی پیبد ٜدس ٚالغ ثش ػفشٞبی ربیٍضیٗ ثب تبحیشات وٓ ٕٞچ ٖٛپیبد ٜسٚی  ٚدٚچشخ ٝػٛاسی تبویذ ٌشدیذ ٜاػت.
دس ػبَ  2115اسث ٘ٛپیبدٌ ٜشایی سا ث ٝػٛٙاٖ ثخـی اص سا ٜحُ ثبصػبصی ٘یٛاٚسِئبٖ پیـٟٙبد ٕ٘ٛد.

صاحبىظزان با ريیکزد ایجاد امىیت ياوسان مذاری در فضای شُزی
ِٛییغ ٔبٔفٛست سا و ٝثٌ ٝفت ٝخٛد دس ٚالغ ثؼظ دٙٞذ ٜایذٞ ٜبی پبتشیه ٌذع ثٛد سا ٔی تٛاٖ رضء اِٚیٗ ٘ظشی ٝپشداصا٘ی دا٘ؼت
و ٝدس ٘یٕ ٝا َٚلشٖ ثیؼتٓ ثش ایزبد أٙیت ،حغ ٔىبٖ ٔ ٚمیبع ا٘ؼب٘ی دس فضبٞبی ؿٟشی تٛرٕٛ٘ ٝد .ا ٚدس وتبة فش ًٙٞؿٟشٞب
اص ؿٟش ث ٝػٛٙاٖ ٔىبٖ تجّٛس فش ٚ ًٙٞدفبع اص ا٘ؼبٖ دس ٔمبثُ اتٔٛجیُ ٘بْ ثشد ٚ ٜث ٝتٛٙع  ٚاختالط وبسثشی ٞب دس فضبی ؿٟشی ٚ
اِٛٚیت حشوت پیبد ٜثش ػٛاس ٜدس ٔحیظ ؿٟشی اؿبس ٜوشد ٜاػت .
فشا٘ؼیغ تیجبِذصٔ،ؼٕبس  ٚسئیغ پیـیٗ ا٘زٕٗ ػّغٙتی ؿٟشػبصاٖ اٍّ٘یغ دس وتبة اسصؿٕٙذ خٛد ؿٟشػبصی ؿٟش٘ٚذ ٌشا ضٕٗ
پشداختٗ ثٔ ٝجبحج ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛثب اػتفبد ٜاص اػىیغ ٞبی ثؼیبس ٙٞشٔٙذا٘ ،ٝاستمبی ػشكٞ ٝبی ٍٕٞب٘ی دس ؿٟشٞب  ٚتٛر ٝثٔ ٝمیبع
ا٘ؼب٘ی دس ٔحیظ ٞبی ؿٟشی سا ٔٛسد تبویذ لشاس داد ٜاػت ث ٝثبٚس تیجبِذص ،دسع آٔٛصی اص ٌزؿت ،ٝادغبْ وبسثشی ٞب  ٚفؼبِیت ٞب،
آصادی ػبثشاٖ پیبد ،ٜلبثّیت دػتشػی ثشای ٍٕٞبٖ ،ایزبد ٚضٛح ٔ ٚحیظ ٞبی ٔب٘ذٌبس ،وٙتشَ  ٚتشویت سٚؽ ٞب (تیجبِذص،
 ) 9،1383اص دیٍش اكٔ ٚ َٛؼیبسٞبی ٞؼتٙذ و ٝثب ثىبسٌیشی آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ویفیت لّٕشٞٚبی ػٕٔٛی ؿٟشٞبی ٔؼبكش سا افضایؾ داد.
آ٘ذس ٜدٚآ٘ی ،اِیضاثت پالتش صیجشي  ٚپیتش وتغٌ ،شٞٚی اص ٔؼٕبساٖ  ٚؿٟشػبصاٖ أشیىبیی ثٛد٘ذ وٍ٘ ٝشا٘ی آٟ٘ب اص صٚاَ ٔشاوض
ؿٟشیٌ ،ؼتشؽ پشاوٙذ ٜرٛأغ ٔح ّی  ٚتؼّظ اتٔٛجیُ ثش فضبی ؿٟشٞب ػجت ٌشدیذ و ٝرٙجؾ ٘ٛؿٟش ػبصی سا دس اثتذای دٝٞ

 1991پبیٌ ٝزاسی ٕ٘بیٙذ .اص لبثّیت پیبد ٜسٚی ،استجبط پزیشی ،وبسثشی ٔختّظ ٔ ٚتٛٙعٔ ،ؼىٗ تشویجیٔ ،ؼٕبسی  ٚعشاحی ؿٟشی
ثب ویفیت ،ثبصٌـت ث ٝػبختبس ٔحالت ػٙتی  ،تشاوٓ افضایؾ یبفت ،ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٛٞؿٕٙذ ،پبیذاسی  ٚویفیت ص٘ذٌی ث ٝػٛٙاٖ اكَٛ
دٍٞب٘ٛ٘ ٝؿٟشػبصی ٘بْ ثشد ٜؿذ ٜاػت( .)http://www.newurbanism.orgدس ٚالغٛ٘ ،ؿٟشػبصی سا ؿبیذ ثتٛاٖ ٚاوٙـی ث ٝدٚساٖ
ٌ٘ٛشایی دس ػشك ٝؿٟشػبصی  ٚحبوٕیت ثالٔٙبصع خٛدسٚی ؿخلی دس ؿٟشٞب دا٘ؼت عشفذاساٖ ایٗ ٘ظشی ٝو ٝآٖ سا ٔی تٛاٖ یه
ثؼت ٝعشاحی ؿٟشی دا٘ؼت ثش ایٗ ثبٚس ٞؼتٙذ و ٝثبیذ ثب ثٟشٌ ٜیشی اص اك َٛعشاحی ٔحالت ػٙتی ،فضبٞبی ؿٟشی رذیذ سا ثٝ
كٛستی وبسا  ٚپبیذاس  ٚوبٔال ٕٞب ًٙٞثب ٔمیبع ا٘ؼب٘ی عشاحی وشد.
اَ صِیٙىب  ٚدیٗ ثش٘بٖ دیٍش ای ذ ٜپشداصا٘ی ٞؼتٙذ و ٝدس آػتب٘ٞ ٝضاس ٜػ ٚ ْٛدس وتبة ٔٙبظش ایٕٗ  :ایزبد ارتٕبػبت ایٕٗ تش لبثُ
صیؼت تش اص عشیك ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚعشاحی ٙٔ ،بظش ػبصی ایٕٗ سا ث ٝػٛٙاٖ عشاحی فضبٞبی ػٕٔٛی دس رٟت استمبء ادساوبت ایٕٙی ٚ
وبٞؾ رشْ  ٚتشع اص رشْ تؼشیف ٔی وٙٙذ(  .)IPA.2004.2آٟ٘ب دس ایٗ ٘ٛؿتبس ؿٕبسی اص اك َٛعشاحی سا دس رٟت حفبظت وشدٖ
اص فضبٞبی ػٕٔٛی ایٕٗ اسائٔ ٝی دٙٞذ .ثیـتشیٗ ایٗ اك َٛث ٝكٛست ٔؼتمیٓ ثشای عشاحی تحشن ٌشا ثٚ ٝیظ ٜثب تٛر ٝث ٝػبثشاٖ
پیبد ٜوبسثشدی ٞؼتٙذ.

وظزیٍ پزداسان با تاکیذ بز تاثیزات محیطی -رفتاری
عشح ٔٛضٛع ػیٕبی ؿٟش ٔ ٚؼشفی ػٙبكش پٙذ ٌب٘ ٝتـىیُ دٙٞذ ٜآٖ (ٌشِ ،ٜج٘ ،ٝـب٘ٔ ،ٝؼیش  ٚحٛص )ٜتٛػظ وٛیٗ ِیٙچ دس دٝٞ
ٕٞ 1961چٙبٖ ثب ٌزؿت ثیؾ اص ٘یٓ لشٖ اص رّٕ ٝاحش ٌزاستشیٗ ٘ظشیٞ ٝبی اسائ ٝؿذ ٜدس حٛصٔ ٜؼبئُ ؿٟشی ٔی ثبؿذِ ،یٙچ ثب
عشح ٔجبحج ادسان ػٕٔٛی اص ٔحیظ ،اػتٙجبط ؿٟش ،تزؼٓ  ٚیب ٔٙبظش رٙٞی چـٓ ا٘ذاصٞبی رذیذی سا ثشای دیٍش پظٞٚؾ ٌشاٖ
ٔؼبئُ ؿٟشی ٌـٛد .ث ٝثبٚس ِیٙچ ػٛأُ ٔتحشن ٞش ؿٟش ،ثٚ ٝیظ ٜا٘ؼبٟ٘ب دس دس ایزبد تلٛیش ٞش ؿٟش ٔٛحش٘ذ ٚ .اص آ٘زبیی ؤ ٝشدْ،
ؿٟش سا دس ضٕٗ حشوبت احؼبع ٔی وٙٙذ ،ایٗ ویفیت ٞب اػبػی ثٛد ٚ ٜاػتفبد ٜاص آٟ٘ب ٔی تٛا٘ذ ثٛٞ ٝیت ثبفت وٕه وٙذ؛ ایٗ
ویفیت ٞب ث٘ ٝبظش وٕه ٔی وٙذ تب رٟت ٔ ٚؼبفت حشوت خٛد سا ٔؼّ ْٛداسد  ٚدس ضٕٗ حشوت ،فشْ ٞب سا ث ٝاحؼبع ا ٚآٚسد(
ِیٙچ.)13741196 ،
آٔٛع ساپبپٛست اص ثشرؼت ٝتشیٗ ٘ظشی ٝپشداصاٖ ػّ ْٛسفتبسی اػت ؤ ٝؼبئُ ؿٟشی تٛر٘ ٝـبٖ داد ٜاػت ا ٚثب عشح ٔٛضٛع وٙؾ
ٔتمبثُ ا٘ؼبٖ ٔ ٚحیظ ث٘ ٝفی ٔٛلؼیت ا٘فؼبِی ا٘ؼبٖ دس فضبی ؿٟشی پشداخت ٚ ٝحشوت دس ٔحیظ سا ٕٟٔتشیٗ ػبُٔ ؿٙبخت

ٔحیظ  ٚعشح رٙٞی ٔی دا٘ذٕٞ .چٙیٗ٘ ،ىت ٝدیٍش ٔٛسد تٛر ٝساپبپٛست رٟت یبثی دس ٔحیظ ؿٟشی اػت .ث ٝثبٚس ا٘ ،ٚمبط خبف
دػتشػی  ٚوبسثشی ػ ٛأُ ػٌ ٝب٘ٛٔ ٝحش ثش رٟت یبثی ٞؼتٙذ ػبثشیٗ پیبد ٜدس رٟت یبثی خٛد اص ٔزٕٛػ ٝای اص ٘مبط تلٕیٓ ٌیشی
خبف اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ و ٝثبیذ ٔذ ٘ظش عشاحبٖ لشاس ٌیشدٚ ،سٚدی ٞب  ٚخشٚری ٞب ٔ ٚؼیشٞبی ٚیظ ٜدس ثحج دػتشػی ٔغشح
ٞؼتٙذ  ٚوبسثشی ٞب ٘یض اص آ٘زب ؤ ٝی تٛا٘ٙذ تٕشوضی اص فؼبِیت ٞب سا فشا ٓٞآٚس٘ذٔ ،ؼٕٛال دس رٟت یبثی افشاد ٔٛحش  ٚلبثُ ٔغبِؼٝ
ا٘ذ (ٌ )Ramati,1981,84شچٛٔ ٝضٛع رٟت یبثی دس فضبی ؿٟشی اِٚیٗ ثبس تٛػظ ِیٙچ ثیبٖ ٌشدیذ  ٚثؼذٞب تٛػظ ساپبپٛست د٘جبَ
ؿذ أب ٔغبِؼبت سٚا٘ـٙبع ٔحیغی سٔٚذی پبػیٙی و ٝدس وتبة ا ٚثب ٘بْ ٔؼیشیبثی دس ٔؼٕبسی ٔتٕشوض ٌشدیذ ٜاػت ٘مـی ث ٝػضا
دس تىٕیُ ٌ ٚؼتشؽ ایٗ ٔجحج داؿت ٝاػت .اص ٘ظش پبػیٙی رٟت یبثی تٟٙب ٔٙحلشث ٝتـخیق ٔؼیش آدٔی دس ٔحیظ ٔلٛٙع اص
عشیك ػٙبكش عشاحی ٔؼٕبسی ٔ ٚجّٕبٖ ؿٟشی ٘جٛد ٜثّى ٝوّی ٝػالیٓ  ٚػٙبكش استجبعی ٌشافیىی٘ ،ـب٘ٞ ٝبی ٔشتجظ ثب ػٙبكش
فضبیی ػبختٕب٘ی ،ثش٘بٔ ٝسیضی فضبیی ٔٙغمی ،ػالیٓ استجبعی ؿٙیذاسی ،ػٙبكش لبثُ ِٕغ  ٚتٕبٔی ٔٛاسدی و ٝثشای ٘یبصٞبی ٚیظٜ
وبسثشاٖ فشأ ٓٞی ٌشد٘ذ سا ٘یض ؿبُٔ ٔی ٌشدد ()http://en.wikipedia.org

اص دیٍش كبحت ٘ظشا٘ی و ٝث ٝثشسػی تبحیشات سٚا٘ی -رٙٞی فضبٞبی ؿٟشی ثش سفتبس ٔشدْ تٛر٘ ٝـبٖ داد ٜا٘ذ ،اِتٕٙت ِٛٛٞیُٛٔ ،سٚ
ٕٞ ٚىبسا٘ؾ ٞؼتٙذ و ٝدس وتبة اسصیبثی ػیٕبی ؿٟش ث ٝثشسػی چٍٍ٘ٛی فؼبِیت  ٚتلٕیٓ ٌیشی ٔشدْ دس ٔحیظ ٞبی ؿٟشی
پشداخت ٝا٘ذ.
وب٘ ٖٛاكّی پظٞٚؾ ٞبی ربٖ ِ٘ ًٙیض ثشسػی ٘مؾ ػّ ْٛسفتبسی دس عشاحی ٔحیظ ٔی ثبؿذ .ا ٚدس احش خٛد تحت ػٛٙاٖ آفشیٙؾ
٘ظشیٔ ٝؼٕبسی ث ٝچٍٍ٘ٛی دسیبفت آدٔی اص فضب  ٚػٛأُ ٔحیغی تبحیش ٌزاس ثش ایٗ أش پشداخت ٚ ٝتلٛسات ٔشدْ اص ٔحیظ سا دس ٚالغ
٘ٛػی عشح ٚاس ٜرٙٞی ٔی دا٘ذ و ٝث ٝسفتبسٞب  ٚفؼبِیت ٞبی ا ٚدس ػشك ٝػٕٔٛی ؿٟش ؿىُ ٔی ثخـٙذ.
اص ٔیبٖ كبحت ٘ظشاٖ ایشا٘ی ؿبخق تشیٗ فشدی و ٝتٕشوض ٔغبِؼبت خٛد سا ثش سٚی تبحیشات ٔحیغی – سفتبسی لشاس داد ، ٜحؼیٗ
ثحشیٙی اػت .ا ٚدس وتبة تحّیُ فضبٞبی ؿٟشی ث ٝاسصیبثی وٕی  ٚویفی اٍِٞٛبی سفتبسی اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص خیبثبٖ -و ٝاص ٘ظش
ا ٚػٙلش اكّی فشْ ؿٟش ٕٟٔ ٚتشیٗ اثضاس عشاحی ؿٟش اػت ، -پشداخت ٚ ٝدس كذد ثشآٔذ ٜو ٝثب تحّیُ چٙذیٗ خیبثبٖ اكّی ؿٟش
تٟشاٖ  ٚثٚ ٝیظ ٜسفتبس ػبثشاٖ پیبد ٜدس آٟ٘ب ضٛاثظ ٔٙبػجی رٟت عشاحی اسائٕ٘ ٝبیذ .ث ٝثبٚس ا ،ٚاػتفبد ٜاص فضب ث ٝخلٛف تٛػظ
پیبدٞ ٜب ػٕذتب سیـٙٔ ٚ ٝـب فشٍٙٞی داسد ٔ ٚحیظ ( فشْ  ٚفضب) تٟٙب ٘مؾ وٕىی  ٚیب ثبصداس٘ذ ٜداؿت ٚ ٝثٞ ٝیچ ٚر ٝتبییذ وٙٙذٜ
ایٗ سفتبسٞب ٕ٘ی ثبؿذ .ثٙبثشایٗ ،اص آ٘زب و ٝأىبٖ ٞشٌ ٝ٘ٛتغییش دس فش ٚ ًٙٞیب اٍِٞٛبی سفتبسی ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ  ٚدس وٛتبٔ ٜذت

ٚرٛد ٘ذاسد ٔی تٛاٖ ثب اػتفبد ٜاص عشاحی ،فؼبِیت ٞبی ٔٙبػت سا حٕبیت  ٚفؼبیت ٞبی ٘بٔٙبػت سا تحذیذ ٕ٘ٛد(ثحشیٙی،
.)411375

وتیجٍ گیزی
٘تبیذ حبكُ اص ایٗ پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ وٌ ٝشچ ٝتٛر ٝث٘ ٝمؾ  ٚاستمبء ٚضؼیت فضبٞبی ػٕٔٛی ؿٟشی اص ثذ ٚپیذایؾ ؿٟشٞب
 ٚثٚ ٝیظ ٜدس ع َٛثیؾ اص یه ػذٌ ٜزؿتٕٛٞ ٝاسٚ ٜرٛد داؿت ٝأب ٍ٘ب ٜكبحت ٘ظشاٖ ث ٝایٗ ٔٛضٛع اص س٘ٚذ یىٛٙاخت  ٚحبثت
ثشخٛسداس ٘جٛد ٚ ٜدس دٚساٖ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛتفبٚت ثٛد ٜاػت .ث ٝعٛس وّی ،ث٘ ٝظش ٔیشػذ ؤ ٝی تٛاٖ ٕٟٔتشیٗ سٚیىشدٞبی ٔؼبكش دس
استجبط ثب فضبٞبی ػٕٔٛی ؿٟشی سا ثش ٔجٙبی ٌشایؾ غبِت ٔٛضٛػی ( ٝ٘ ٚصٔبٖ تمٛیٕی ٘ظشی ٝپشداصی ) دس ػ ٝدٚس ٜاكّی؛ پغ اص
ا٘مالة كٙؼتی تب ػبَ  ،1961اص ػبَ  1961تب  ٚ 1991اص  1991تب و ٖٛٙدػت ٝثٙذی ٕ٘ٛد(.رذ.)3َٚ

ثش ٕٞیٗ اػبعٔ ،ـخق ٔی ٌشدد و ٝدس دٚس ٜا َٚتبویذ اكّی ثیـتش ثش ادسان فضبیی  ٚثلشی دس دٚس ٜد ْٚثش تمٛیت تؼبٔالت
ارتٕبػیٌ ،ؼتشؽ پیبدٔ ٜذاسی  ٚتبحیشات ٔحیغی -سفتبسی فضب ٞبی ؿٟشی ثٛد ٜاػت .دس حبِی و ٝدس دٚساٖ اخیش ثب تخجیت ٘مؾ
وبِجذی  ٚارتٕبػی فضبٞبی ؿٟشی ثیـتشیٗ فؼبِیت ٞب ٘ ٚظشیٞ ٝب ٔجتٙی ثش ٔالحظبت صیؼت ٔحیغی – پبیذاسی  ٚایزبد أٙیت ٚ
ا٘ؼبٖ ٔذاسی دس لّٕشٞٚبی ػٕٔٛی ٔی ثبؿذ .ث ٝػجبست دیٍش ،ثشسػی س٘ٚذ تح٘ َٛظشیٞ ٝب  ٚسٚیىشدٞبی غبِت دس ػ ٝدٚسٛٔ ٜسد
اؿبس ٜثیبٍ٘ش آٖ اػت و ٝثب ٌزؿت صٔبٖ  ٓٞث ٝحضٛس ا٘ؼبٖ ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ اكّی ایزبد پٛیبیی  ٚػشص٘ذٌی دس فضبی ؿٟشی ،تٛرٝ
ثیـتشی ٌشدیذ ٓٞ ٚ ٜتٕشوض اص ٚیظٌی ٞبی وٕی ا٘ؼب٘ی ٕٞچ ٖٛربرثٞ ٝبی ثلشی ث ٝؿبخلٞ ٝبی ویفی ٔب٘ٙذ ایزبد أٙیت ٚ
پبیذاسی ٔحیغی تغییش پیذا ٕ٘ٛد ٜاػت.

جذيل  -3خالصٍ دستٍ بىذی مُمتزیه صاحب وظزان ي ريیکزدَای مزتبط با فضاَای عمًمی شُزی
ماخذ:وگاروذٌ
دٚس ٜصٔب٘ی

سٚیىشد غبِت

ٕٟٔتشیٗ كبحت ٘ظشاٖ

دٚس ٜا:َٚ

تبویذ ثش ادسان فضبیی  ٚثلشی

وبٔیّٛػیتٌٛ،سد ٖٚوبِٗ،ساة وشیش،آِذٚ

ا٘مالة كٙؼتی تب 1961

سٚػی،وشیؼتٛفشاِىؼب٘ذس،وّیف

ٔبتیٗ،ػّی ٔذ٘ی پٛس،رٟب٘ـب ٜپبوضاد
دٚس ٜد: ْٚ

تبویذ ثش تبحیشات ٔحیغی-سفتبسی

وٛیٗ ِیٙچ،آٔٛع ساپبپٛست ،سٔٚذی

 1961تب 1991

سٚیىشد تمٛیت تؼبٔالت ارتٕبػی

پبػیٙی ،اِتٕٙتِٛٛٞ ،یُٛٔ،س،ربٖ

تبویذ ثش حشوت دس فضبی ؿٟشی ٚ

ِ،ًٙحؼیٗ ثحشیٙی

ٌؼتشؽ پیبدٔ ٜذاسی

حٙب

آس٘ت،پبَٚ

ریىٛثضٚ،یّیبْ

صٚوش،ریٗ
ٚایت،

یبٖ

ٌُ،اِٚذ٘جشي،وّشوٛپشٔبسوٛع
ت٘ٛی ٌبس٘ی،ٝاؿپشای سٌٗ ،الس٘غ
ٞبِپشیٗ،ادٔ٘ٛذ ثیىٗٞ ،یّییشٔ ،بیىُ
ای اسث
دٚس ٜػ:ْٛ

سٚیىشد ایزبد أٙیت ٔ ٚمیبع ا٘ؼب٘ی

ِٛییغ

 1991تب وٖٛٙ

دس فضبی ؿٟشی

تیجبِذص،آ٘ذس ٜدٚآ٘ی،پیتش وتض،اِیضاثت

ٔالحظبت صیؼت ٔحیغی  ٚپبیذاسی

پالتش صیجشي،اِضِیٙىب ،دیٗ ثش٘بٖ
ػشٌئی

ٔبٔفٛست،فشا٘ؼیغ

چشٔبیفٌ،شاٞبْ

ٞبوتٗ،وِٛیٗ ٞب٘تشٛٞ ،ي ثبستٗ،
سیچبسد سارشص

پی ٘ٛؿت ٞب :
Serial vision -1
Monumental plaza -2
Space Syntax -3
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