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 جَی فضاّای شْزی جدیددر جغت ٍ
 خذیذ فضاّای هیاًی سّاؿذُ هداٍس هحَس ًَاب پتاًؼیلی خْت ؿىل گیشی للوشٍ ؿْشی

 
1عیٌا رساقی اصل

 2شادی عٌصزی، *

 سخایی ؿْیذ دتیش تشتیت داًـگاُ ؿْشػاصی گشٍُ اػتادیاس-1

 ،عشاحی ؿْشی، داًـگاُ تشتیت دتیش ؿْیذ سخایی واسؿٌاع اسؿذ -2
 

 

 

 

  چكیدُ
. ایي دسحالی اػت وِ فضاّای سّاؿذُ ی تْشاى اهشٍص والًـْشی اػت وِ اص فمش فضای ؿْشی سًح هی تشد

ثَس هی صیادی دس خای خای آى ٍخَد داسًذ وِ هشدم دس عی سفت ٍ آهذّای سٍصاًِ ؿاى تاسّا اص هیاى آًْا ػ

وٌٌذ. فضاّایی وِ اغلة ًاؿی اص اخشای پشٍطُ ّای ؿْشی ّؼتٌذ ٍ دس هیاى فضاّای دیگش تالی هاًذُ ٍ 

فشاهَؽ ؿذُ اًذ. ایي فضاّای هیاًی تیي دٍفضای هداٍس خَد لشاس گشفتِ اًذ اها تِ ّیچ وذام تؼلك ًذاسًذ ٍ 

دسن ؿًَذ هی تَاًٌذ هحولی تشای هىث ّای  هؼوَال ٍیظگی ػثَسی تِ خَد گشفتِ اًذ، دس حالی وِ اگش دیذُ ٍ

وَتاُ ٍ ایداد للوشٍ ؿْشی خذیذی تاؿٌذ ٍ تدشتِ ای هتفاٍت سا دس حیي حشوت ّای سٍصهشُ سلن تضًٌذ. 

فضاّای تاص ٍ ٍاحذّای تداسی خالی هداٍس هدَس ًَاب ًوًَِ ای اص ایي فضاّای هیاًی ّؼتٌذ. فضاّایی وِ اگش 

ختواػی ٍ ًااهٌی هَخَد سا واّؾ هی دٌّذ تلىِ اص ًظش التلادی ًیض ػثة پَیایی فؼال ؿًَذ ًِ تٌْا هؼضالت ا

هحیظ هی ؿًَذ. ایي همالِ دس تالؽ اػت پتاًؼیل ّای فضاّای هیاًی سا تِ ػٌَاى گًَِ ای خذیذ اص فضاّای 

ي فضاّا ؿْشی وِ هی تَاًذ تا صًذگی سٍصهشُ ی هشدم ػدیي تاؿذ تشسػی وٌذ ٍ اكَلی وِ تایذ دس عشاحی ای

 هَسد تَخِ تاؿذ تا تِ خای فضاّای سّاؿذُ تِ فضاّای ؿْشی هَفمی تثذیل ؿًَذ هؼشفی وٌذ.
 

 فضای سّاؿذُ ی هیاًی، فضای ػثَسی، للوشٍ ؿْشی خذیذ، صًذگی سٍصهشُ. کلیدی: ّای ٍاصُ
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  هقدهِ -1
ییش ػثه صًذگی ػثة ؿذُ اػت ٍ تغ وِ اص فمش فضای ؿْشی سًح هی تشد. ؿْشػاصی هذسى تْشاى اهشٍص والًـْشی اػت

فضاّای ؿْشی خذیذ ًیض  تؼیاسی اص فضاّای ؿْشی ػٌتی اص خشیاى صًذگی سٍصهشُ دٍس ؿًَذ، ایي دس حالی اػت وِ تؼیاسی اص

پاػخگَ ٍ واسا  ًتَاًؼتِ اًذ تِ هاّیت صًذگی ٍ هىاى ػاصی تِ هثاتِ واالػاصی ػذم تَخِ عشاحاى یا فمذاى هذیشیت ٍ تِ دلیل

فضاّایی وِ  هیاى ؿْش تالی گزاؿتِ اًذ،فضاّای سّاؿذُ ی صیادی دس دس تؼیاسی هَاسد  پشٍطُ ّای تضسي ؿْشی [1] .تاؿٌذ

تی تَخْی تِ ایي فضاّا ػالٍُ تش . دستشهی گیشًذهثذا ٍ هملذ  تیي حشوت حیي  سٍصهشُ ی هشدم سا دسصًذگی  تخؾ هْوی اص

خَاّذ ؿذ وِ ّذس سفتي تخؾ ٍػیؼی اص صهیي ّای ؿْشی اػت، تاػث  ؿذُ ٌداسی ّای اختواػیایٌىِ ػثة تشٍص اًَاع ًاّ

. تاص صًذُ ػاصی آًْا دس ػیي ایٌىِ هی تَاًذ دس كَست فؼال تَدى هی تَاًذ هَلذ تحشوات اختواػی ٍ التلادی هثثتی تاؿذ

 ذ.خـیتْثَد خَاّذ ت تا حذی تثؼات هٌفی هتشٍن هاًذى ؿاى سا اص تیي تثشد ووثَد فضاّای ؿْشی سا ًیض

شی دس اص للوشٍ ػوَهی وِ تتَاًذ خایگاُ هَثشت س خؼت ٍ خَی یافتي گًَِ ای خذیذتٌاتشایي تغییش ًگشؽ تِ فضاّای ؿْشی د

"ّای الیي"ؿایذ تتَاى پشٍطُ ی خشیاى صًذگی سٍصهشُ داؿتِ تاؿذ ضشٍسی تِ ًظش هی سػذ. 
1

هثالی تاسص  ًیَیَسن سا تِ ػٌَاى  

. دس ؿْش ػاًفشاًؼیؼىَ ًیض تَخِ صیادی ًام تشددس هیاى فضاّای سّاؿذُ ی تالی هاًذُ دس ؿْش اص ایداد فضاّای ؿْشی خذیذ 

 282تِ فضاّای سّاؿذُ ی ًاؿی اص تضسگشاُ ّا هی ؿَد، اص خولِ هؼاتمِ ای وِ تِ تاصگی تشای عشاحی فضاّای هداٍس تضسگشاُ 

   تشگضاس ؿذُ اػت. 

فیت ّایی اػت وِ تایذ داسا تاؿٌذ تا تتَاًٌذ تیي دٍ فضای هتضاد هداٍس خَد تِ الصهِ ی تاصیاتی فضاّای هیاًی تَخِ تِ وی

تَخِ تِ اكَل هَسدًیاص دس تالؽ اػت ًـاى دّذ  همالِایي  خَتی ػول وٌٌذ ٍ استثاط ٍ پیَػتگی تیي آى دٍ سا تشلشاس وٌٌذ.

ای هداٍس هحَس ًَاب ًوًَِ ای اص ایي فضاّ. ػشكِ ّای خذیذی سا تِ ؿْش ػشضِ وٌذ ذهی تَاً عشاحی دس فضاّای هیاًی

فضاّای هیاًی سّاؿذُ ّؼتٌذ وِ تیي خشیاى ػشیغ حشوت ؿْشی دس تضسگشاُ ٍ هىث ٍ ػىَى فضاّای هؼىًَی تالی هاًذُ 

دسن اسصؽ فضاّای هیاًی سّاؿذُ وِ هی تَاًٌذ دس لحظات هیاًی سّاؿذُ سٍصّای ها، تؼتشی خْت تَلف ٍ تدشتِ ای اًذ. 

ًوًَِ تِ ػٌَاى فضاّای هداٍس هحَس ًَاب دس ایي پظٍّؾ  اػت. ؿْشی خذیذؿْش فشاّن وٌٌذ ولیذ یافتي للوشٍ وَتاُ دس دل 

چگًَِ ٍ تا تَخِ تِ  شػؾ اكلی ایي پظٍّؾ ایي اػت وِپاًتخاب ؿذُ ٍ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اًذ.  ایي گًَِ فضاّاای اص 

   ی هیاًی سا تِ فضاّای ؿْشی خذیذی تثذیل ًوَد.فضاّای سّاؿذُ چِ اكَل ٍ ساّىاسّایی هی تَاى ایي 

 

 تثییي هفاّین پضٍّش -2
 چیدٍتاسُ داسًذ ٍ ّ یتِ عشاح اصیوِ ً یػوَه یوشد: آى تخؾ اص فضاّا فیگًَِ تؼش يیا [2]هیسّا ؿذُ سا تشاًؼ یفضاّا

حاكل  .ٌذّؼت یدس فشم ؿْش ییشن ّافضاّا ّوچَى ت يی. اوٌٌذتشلشاس ًویاعشاف ٍ اػتفادُ وٌٌذگاى  ظیتا هح یاستثاط هثثت

تَاًٌذ دسٍى  یه . آًْاتش ؿْشّا لیتؼلظ اتَهث شیچـوگ شاتیاص تاث یًاؿ ضیاص ّش چ ؾیٍ ت یاًؼاى دس هٌظش ؿْش یالذام ًاگْاً

دس تَػؼِ  يیهشوض ٍ حَهِ ٍ ّوچٌ يیت یاًیه یدس ًَاح ،یحشوت یؿْش، دس عَل هدشاّا یداخل یًَاح ،یؿْش یّاّؼتِ 

وٌذ وِ دس آى  یه یذیخذ یًاهذ ٍ اؿاسُ تِ دٍسُ  یفضاّا سا ًاهىاى ه يیا [4]ی ػاسف . [3] ؿًَذ ذُید یؿْش ذیخذ یّا

 تیهفَْم هىاى تِ هَلؼ شییٍ تغ یتِ خَاهغ هشص یهفَْم خَاهغ هشوض شییآى تغ ی دِیهْن تش اص هداٍست اػت ٍ ًت یدػتشػ

هىاى سا  یاسصؽ ّا شیػاٍ  ؿذُتِ اسصؽ  لیتثذ یدػتشػهی ؿَد. ؿْشّا دس  ـتشیت یِ تضسگشاُ ّایػثة تَخ شییتغ يت. ایاػ

استثاط  یهدشاّا هؼوَال تِ خا يیؿَد. ا یهىاى ّا ه یهَاسد تا گؼؼتي تافت ؿْشّا ػثة ًاتَد یاسیوٌذ ٍ دس تؼ یه لیصا

تَاى ًوًَِ ی آى سا دس پشٍطُ ی اتفالی وِ هی . [3] وٌٌذ یه ذاّا سا اص ّن خ یگیوٌٌذ ٍ ّوؼا یدٌّذُ تِ ػٌَاى هاًغ ػول ه

 ًَاب هـاّذُ وشد.
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 شییاػت، تغ شییآًْاػت. آػتاًِ هحل تغ ی ٍ دس هیاى تَدىآػتاًگ یظگیؿَد ٍ یه ذُیسّاؿذُ د یوِ دس اغلة فضاّا آًچِ

 ضیهحل اتلال ً آػتاًِ يیدّذ، تٌاتشا یهؼوَال دس هشصّا سخ ه شییتغ يیٍ . . . ا تیهَلؼ شییحالت، تغ شییفشم، تغ شییتغ ش،یهؼ

وٌٌذ  یوِ فضا سا دس ّشعشف هحذٍد ٍ هـخق ه ییٍ هشصّا نیّوَاسُ تا اكل تمؼ یؿْشػاصهؼتمذ اػت  [5]آًا لَص ّؼت.

دس ؿْش  یاًیه یفضاّا وشد. شیتؼث یاًیه یتِ فضاآى سا تَاى  یٍخَد داسد وِ ه یػَه یفضا شیًاگض يیّوشاُ تَدُ اػت. تٌاتشا

ی ّای ایي فضاّا ٍیظگتؼلك داسًذ ٍ ًِ تِ آى.  يیوِ ًِ تِ ا شًذیگ یهتفاٍت لشاس ه یدٍ فضا يیّؼتٌذ وِ ت ییّواى فضاّا

ا شاُ ّا، اعشاف تشج ّا ٍ سٍدوٌاسّتضسگ یلثِ  شافیه، ػثَسی، هَلتی ٍ تغییشپزیش تَدى.هـخلی داسًذ چَى گوٌاهی، ت

فضاّا گاّی ایي  .ؿًَذ یسّا ه یاتلال یٍ هشصّا یًایه یّا تیتِ هَلؼ یتَخْ یت لیّؼتٌذ وِ تِ دل ییاص فضاّا یمیهلاد

تا صهاًی وِ وؼی اسصؽ آًْا [3] ًگشیؼت "فضاّای دس حال اًتظاس"آًْا سا تِ ػٌَاى  هی تَاىٍ  اسصؽ التلادی آؿىاسی ًذاسًذ

 ٍػثه  یتىاسدػ هیوِ تا  ییوٌٌذ. فضاّا فایا یؿٌاٍس ًمؾ هثثت یتَاًٌذ تِ ػٌَاى فضاّا یه سا دٍتاسُ وـف وٌذ. آًْا

سا دس آًْا خلك وٌٌذ ٍ  یهتفاٍت تتَاًٌذ استثاعات ٍ هثادالت اسصؿوٌذ یّا تیّا ٍ ؿخل تیفؼال ،وٌٌذ ذایػاصهاى پ فیخف

 [1] .وٌٌذ ذایخاف اهىاى تشٍص پ یسفتاسّا یحت

. اّویت داسدافتذ  یدس اًْا اتفاق ه یىیضیوِ تشخَسد ف ییّا تیهَلؼ دس خؼت ٍ خَ تِ دًثال فضاّای ؿْشی خذیذ تَخِ تِ

 يیهثذا ٍ هملذ ّؼتٌذ اهىاى چٌ يیت ییٍ خاتِ خا وتاص هشدم دس حال حش یادیوِ دس آًْا تؼذاد ص یػثَس یفضاّا

تا ٍاطُ  "فاكلِ"ٍ  "فضا"چَى  ییٍاطُ ّا یتِ خا یللوشٍ ػوَه ٌذُیتَاى گفت دس آ یوٌٌذ. ه یسا فشاّن ه یىیضیف یتشخَسدّا

 یوِ هؼاً ییتَاًذ دس هىاى ّا یه يیًَ یٍ للوشٍ ػوَه [6]ؿَد یه فیتؼش "حشوت"ٍ  "صهاى تدشتِ ؿذُ"چَى  ییّا

ؿَد،  یهؼوَل ؿْش ظاّش ًو یتٌْا دس فضاّا يیًَ یللوشٍ ػوَه يی. تٌاتشاذیتِ ٍخَد آ شًذیگ یسا دستشه یًاهتداًغ هتفاٍت

تؼلك داسًذ ظاّش  یهتفاٍت یٍ اختواػ یالتلاد ،یفشٌّگ یوِ تِ دٍسًوا ییدس فضاّا ،یاًیه یداخل ٍ اعشاف فضاّا غلةتلىِ ا

للوشٍ  يیاص ػاوٌ یهتفاٍت یاّایوِ دً ییداسًذ. آًْا هشص تماعغ ّا ّؼتٌذ، هىاى ّا  یآػتاًگ یظگیفضاّا اغلة ٍ يیؿَد. ا یه

 یاًیه یط ّا ٍ فضاّاتماعغ ّا، استثا ،یاًتمال یاص گزؿتِ تِ فضاّا ـتشیت ذیتا يیتٌاتشا .وٌٌذ یه ذایتواع پ گشیىذیتا  یؿْش

 ای یداسد وِ ًِ فمظ دس هشاوض ؿْش اصیً یػوَه یفضا یعشاح یتشا یذیخذ ىشدیؿْش هتحشن ٍ گؼتشدُ سٍ يی. انیتَخِ وٌ

 .[6] افتذ یهثْن اتفاق ه یاًیه یتلىِ تِ عَس خاف دس فضاّا ذیخذ یهؼىًَ یحَصُ ّا

 ای ػثَسی تِ هَلؼیت ّایی خذیذ تشای خلك استثاعات اًؼاًیاّویت ًمؾ هحَس ؿْشی ٍ تغییش هفَْم فضاّهَضَع هْن دیگش 
تثذیل تِ فضای ػوَهی ای پش اص هَلؼیت ّای تداسی ؿذُ  تضسگشاُ تِ ػشػت دسحال تغییش اػت ٍاوٌَى هفَْم  .[7]اػت 

 ّا سػاًِ لغغ عَس تِ (.1)تلَیش  دس ػایِ ی تضسگشاُ فؼالیت ّای التلادی ّوشاُ تا استثاعات اختواػی ؿىل هی گیشد. اػت

 هذػا ایي تش ؿاّذی وٌین هی حشوت ّا تضسگشاُ دس ٍلتی وِ ػیاػی ٍ تداسی ؿؼاسّای. وٌٌذ هی ًفَر فضا ایي تِ تذسیح تِ

تش آى تاویذ هی وٌذ افضایؾ تٌَع ٍ تؼاهالت دس ًماط تغییش هؼیش یا تغییش ٍػیلِ ی  [7]هَضَع اكلی وِ تشتَلیٌی .[8] اػت

آًچِ هْن اػت تغییشات لحظِ ای اص . ٍ ت. حشوت تایذ یه فؼالیت تَام تا لزت ٍ ػشخَؿی تاؿذًملیِ تَػظ هؼافشاى اػ

حشوت تِ هىث اػت. دس هیاى فؼالیت ّای یىٌَاخت سٍصاًِ ایي تَلف ّای وَتاُ هی تَاًٌذ پتاًؼیلی تشای هىاى ػاصی دس 

ایي تَلف ّای وَتاُ دس تؼیاسی هَاسد تا خشیذّای وَچه ًیض ّوشاُ اػت. یىی اص دالیل  .  [5]تاؿٌذ  هَلؼیت ّای ػثَسی

گؼتشدگی تاصاس ٍ ٍاحذّای تداسی دس اوثش فضاّای ؿْشی ًیض ّویي اػت وِ خشیذ ٍ هلشف تخـی اص صًذگی سٍصاًِ ی هشدم 

 ؿذُ اػت.
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 (Hajer, M .& Reijndorp, A., 2001) ی. هاخذ:: تغییز هاّیت تشرگزاُ تِ یک هَقعیت اقتصادی ٍ اجتواع1تصَیز 

 

 تحلیل ًوًَِ هَردی-3
وٌٌذ. دٍ  یپـت آى خذا ه یویلذ یّؼتٌذ وِ تضسگشاُ سا اص تافت هؼىًَ یهشص ییهحَس ًَاب دس ٍالغ فضاّاهداٍس یفضاّا

 یفضاّا یول اعیضاّا دس همف يیا ٌىِیاص ػىَى. ػالٍُ تش ا یتا حؼ یٍ تافت هؼىًَ یحشوت یتیهتضاد، تضسگشاُ تا َّ یفضا

ػاختواى ّا  يیت یاًیه یفضاّا ضیفضاّا ً يیدس دل ا (2)تلَیش پـت اؽ ّؼتٌذ یتضسگشاُ ٍ تافت هؼىًَخذاوٌٌذُ ی  یاًیه

 ّؼتٌذ ًِ هتؼلك تِ خاًِ ّا وِ دس ػولؿذُ  یعشاح یتداس یٍ فضاّا یؼىًَتافت ه اىیه یی. فضاّاٍ سّا ؿذُ اًذ هاًذُ یتال

هی تَاى گفت ایي فضاّا ًمؾ استثاعی ٍ اًتمالی اص یه هحَس ؿْشی تِ تافتی هؼىًَی سا . (3)تلَیش تِ هغاصُ ّا ٍ ًِ هتؼلك

 تشػْذُ داسًذ.

 

 
: فضاّای هجاٍر ًَاب کِ در هقیاط کلی هاتیي تشرگزاُ ٍ تافت هغكًَی پشتش قزار گزفتِ اًد. هاخذ: 2تصَیز 

http://www.mashreghnews.ir/ 

 

http://www.mashreghnews.ir/
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 1343ی. عكظ: شادی عٌصزی، ٍ تجار یهغكًَ یٍاحدّا يیتی تاقی هاًدُ اًیه یفضاّا: 3تصَیز شوارُ

 

ّواى عَس وِ . (4)تلَیش داسد ی غالة دس آى ّاحشوت ٍ ػثَس ًمـٍ لشاس گشفتِ اًذ  یحول ٍ ًمل یفضا تدس هداٍسایي فضاّا 

هَلذ تؼاهالت خذیذی دس دًیای هذسى تاؿذ. دًیایی وِ دس اى هشدم تِ ػشػت دس حال حشوت اًذ ٍ  روش ؿذ حشوت هی تَاًذ

 يیتِ ّذف تاهدس اتتذا  تَلف ّای وَتاُ دس عَل خاتِ خایی ّای سٍصاًِ هی تَاًذ تٌَػی تِ صًذگی سٍصهشُ تذّذ. ایي فضاّا

ول هاهٌی تشای گشٍُ ّای تِ حاؿیِ ساًذُ ؿذُ ی هشدم اها دس ػ ؿذُ اًذ یعشاح یهتَػظ ًَظَْس ؿْش یعثمِ  یهؼىي تشا

ؿذًذ ٍ هؼضالتی اختواػی ًیض ایداد وشدًذ. دسٍالغ خزب گشٍُ ّای حاؿیِ ای هشدم یىی اص ٍیظگی ّای فضاّای هیاًی اػت 

 یٍ حت یتداس یاص ٍاحذّا یاسیتؼدس حال حاضش اص ٍ تِ ّویي دلیل اػت وِ عشاحی ایي فضاّا ًیاصهٌذ تَخْی ٍیظُ اػت. 

اص  ی. تخـذیدسحال اًتظاس ًاه یتَاى آًْا سا فضاّا ید اها هؿَ یًو یهٌاػث یهدوَػِ ّا اػتفادُ  يیا یهؼىًَ یٍاحذّا

ّودَاسی تا ؿثىِ داؿتِ تاؿٌذ.  یهثثت یش التلادیتَاًٌذ تاث یوِ هؼضالتـاى حل ؿَد ه یوِ دس كَست یؿْش یّا يیصه

ٍ اهىاى دػتشػی آػاى تِ ًماط هختلف ؿْش هی تَاًذ تشای عثمات  BRTغَط ّای تضسگشاّی، ایؼتگاُ ّای هتشٍ ٍ خ

 یتِ خغَط حول ٍ ًمل یىیًضداختواػی هختلف تِ خلَف افشاد ؿاغل، داًـدَ ٍ صٍج ّای خَاى خزاتیت ّایی داؿتِ تاؿذ. 

 . صًذ یسا سلن ه یهٌاػث لیپتاًؼًیض  یتداس یٍاحذّا یتشا ّوچٌیي

 

 
عكظ: شادی عٌصزی، هجاٍر هحَر کِ در صَرت فعال شدى هی تَاًٌد عثة رًٍق اقتصادی شًَد.  : فضاّای تجاری4تصَیز

1343 

 

دس هدوَع هی تَاى گفت دس پشٍطُ ی ًَاب ؿىل گیشی تافت هختلظ هؼىًَی تداسی دس لثِ ی یه هحَس ؿْشی هی تَاًؼت 

حذّای هؼىًَی ٍ ّوچٌیي ٍاحذّای تداسی پتاًؼیل هٌاػثی تشای خلك فضاّای ؿْشی خذیذ تاؿذ. فضاّای تاص هداٍس ٍا

هداٍس هحَس هی تَاًؼتٌذ ػشكِ ای تا واستشی ّای هتٌَع ؿْشی ٍ هحلی ایداد وٌٌذ، اها ایي اتفاق دسكَستی هوىي هی ؿذ 

وِ تِ ٍیظگی ّا ٍ ویفیت ّای هَسدًیاص خْت عشاحی ایي فضاّا تَخِ هی ؿذ. اتفالی وِ دس ًَاب ًیفتاد ٍ تِ خای خلك 
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ؿْشی هتفاٍت، فضاّای سّاؿذُ ای ایداد ؿذ وِ هـىالت صیادی سا تِ ؿْش تحویل هی وٌٌذ، هـىالتی ّوچَى  فضاّای

 ًااهٌی ّای اختواػی.

تا تَخِ تِ هدوَع هثاحث هغشح ؿذُ هی تَاى اكَل ٍ ساّىاسّایی سا تشای عشاحی فضاّای هیاًی پیـٌْاد وشد. اكَلی وِ اگش 

هی تَاًذ حضَس هشدم سا تمَیت وٌذ ٍ دس ًتیدِ اهٌیت اختواػی سا تِ آًْا تاصگشداًذ)خذٍل  دس تاصیاتی ایي فضاّا سػایت ؿَد

1  .) 

 : اصَل هَردًیاس در طزاحی فضاّای هیاًی. هٌثع: ًگارًدگاى1جدٍل 

 ساّىاسّا اكَل ّای ولی هـی خظ ّذف

ل 
تثذی

ی خذیذ
ی ؿْش

ضاّا
ی تِ ف

ی هیاً
ی سّاؿذُ 

ػشكِ ّا
 

ذُ تاصیاتی فضاّای سّاؿ-1

ی هیاًی تِ ػٌَاى للوشٍ 

 ػوَهی ًَیي

 

 

تَخِ تِ هحیظ حشوتی -2

تِ ػٌَاى هىاًی تشای حضَس 

 ٍ ًِ كشفا ػثَس

 

 

تَخِ تِ صًذگی سٍصهشُ دس -3

خشیاى حشوت ٍ تَدى دس 

 فضاّای هیاًی

 تَػؼِ ی هختلظ

 

  تَخِ تِ خشیذ ٍ هلشف تِ ػٌَاى

 تخـی اص صًذگی سٍصهشُ ی هشدم

 الیت ّاٍخَد تٌَع تیـتشی اص فؼ 

  ٍ تشویة ػاختاسّای اختواػی

 التلادی

 اًؼغاف پزیشی ٍ اًغثاق پزیشی

 

 

 ایداد لثِ ّا ٍ هشصّای ًشم 

 ادغام فضاّای ػوَهی ٍ خلَكی 

  اػتفادُ اص ًشدُ ّا تِ خای دیَاس

 تشای دػتشػی ػوَهی 

 ایداد تضاد تیـتش دس هحیظ 

 ّایایداد تؼتشی خْت تشٍص ٌّش 

 ػوَهی

 تَخِ تِ ًْادّای خلَكی  َلیهـاسوت ٍ ّوِ ؿو

  عشاحی هـاسوتی ٍ دادى اختیاس

تیـتش تِ اػتفادُ وٌٌذُ ّا تشای 

 وٌتشل ٍ تغییش هحیظ 

  ُتَخِ تِ گشٍُ ّای تِ حاؿیِ ساًذ

 ؿذُ ی هشدم

  ُاحتشام گزاؿتي تِ ًیاصّای اػتفاد

 وٌٌذگاى حمیمی

تَخِ تِ ویفیت حشوت ٍ اًَاع 

 دػتشػی 

 ه تَخِ تِ حشوت تِ ػٌَاى ی

 فؼالیت تَام تا لزت ٍ ػشخَؿی 

   تَػؼِ ی للوشٍ ػوَهی دس هحل

 تماعغ خغَط حول ٍ ًمل ّوگاًی

  افضایؾ تٌَع ٍ تؼاهالت دس ًماط

 تغییش هؼیش یا تغییش ٍػیلِ ی ًملیِ

 ّا تٌذی ٍ صیشػاختًگاُ تِ اػتخَاى

 تِ ػٌَاى فضاّای ػیال 

  ػاختي ایؼتگاُ ّا ًضدیه ٍ هشتثظ

 شی تِ تؼْیالت اكلی ؿْ

  استثاط تا هحیظ اعشاف ٍ واًال ّای

 پیادُ
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  ِتـَیك تَلف ّای وَتاُ ٍ تَخِ ت

 سیتن حشوت ٍ هىث

 ُپیادُ هذاسی ٍ تَخِ تِ حشوت پیاد 

 اًؼدام ٍ پیَػتگی
 

 صهیٌِ گشایی تِ خای اػتاًذاسدػاصی 

 یىپاسچگی تِ خای تفىیه ٍ خذایی 

  ٍ استثاط دادى دًیای ػوَهی

 خلَكی

حضَس هشدم دس ّوِ ی  آؿىاسی ٍ  اهٌیت

 صهاى ّا

  تَخِ تِ اهٌیت تشافیىی ٍ اهٌیت

 پیادُ دس گشُ ّای حول ٍ ًملی
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 گیزی ًتیجِ -7
 هی تَاًذ تا تؼشیف ایي. وشد تؼشیف ًواًذى ثاتت ٍ خشیاى ػفش، ػثَس، اص فضاّایی سفتي، فضای سا ؿْشی خذیذ للوشٍ تَاى هی

 هی هیاًی فضاّای گفت تَاى هی تٌاتشایي. تاؿذ ّوخَاى داسًذ هشصی ٍ ػثَسی هَلؼیتی تیـتش وِ هیاًی فضاّای ّای ٍیظگی

 دس تَاًذ هی ٍ اػت دساهیختِ حشوت تا ؿذت تِ وِ ػوَهی للوشٍ اص ًَػی تاؿٌذ، ػوَهی فضاّای اص خذیذ ای گًَِ تَاًٌذ

 اٍلات اص تیـتشی تخؾ مهشد وِ ها هؼاكش هتحشن ی خاهؼِ دس فضاّا ایي. دّذ سخ گزؿتِ تِ ًؼثت هتفاٍت فضاّایی

دس  وِ هشدهی هثال عَس تِ. ؿًَذ ًوی گشفتِ ًظش دس اغلة اها داسًذ هْوی ًمؾ گزساًٌذ هی حشوتی فضاّای دس سا سٍصؿاى

 یه تِ تا ًىٌٌذ پیذا فشكتی هاُ یه حتی یا ٍ ّفتِ یه عَل دس ؿایذ وٌذ هی صًذگی آى پـت تافت یا ٍ ًَاب هیاًی تافت

 هیاًی فضاّای اص تاس دٍ حذالل سٍص عَل دس اًْا اص تؼیاسی اها تاؿٌذ، داؿتِ حضَس آًدا دس هذتی ٍ تشًٍذ تاویفیت ؿْشی فضای

 اػتفادُ تی وِ تاصی فضاّای. تشػاًٌذ خَد ی سٍصاًِ واس هحل ػپغ ٍ ًملی ٍ حول ٍػایل تِ سا خَد تا وٌٌذ هی ػثَس ًَاب

 تؼثیِ اًْا دس چشاؽ یه ٍ ًیوىت چٌذ ٍ اًذن ػثضی فضای اگش حذالل ؿایذ ٍ ًـذُ تؼثیِ اًْا دس هىثی اهىاى ّیچ ٍ اًذ هاًذُ

 تش تاهل سٍصاًِ تشای سّگزساى ّویي تاؿٌذ فؼال اگش وِ خالی تداسی ٍاحذّای ّوچٌیي. تاؿٌذ وَتاُ تَلفی تؼتش تتَاًٌذ ؿَد

 ّشچٌذ هىثی ٍ حضَس خْت تؼتشی ةتشتی ایي تِ. ىٌٌذت فضاّا ایي دس تَفمیٍ خشیذّای سٍصاًِ ؿاى هی تَاًٌذ  اخٌاػـاى

 ٍ وٌذ هی تشعشف سا فضا ًااهٌی ًاؿی اص هـىالت اص تؼیاسی. ایي اهش ًِ تٌْا ؿَد هی فشاّن سٍصهشُ حشوت ّای حیي دس وَتاُ

ؿْشی  للوشٍ سا آى تَاى هی وِ اػت تؼشیفی ایي ٍتلىِ ػثة پَیایی التلادی هی ؿَد.  افضایذ، هی هحیظ اختواػی پَیایی تش

 .ًاهیذ یذخذ
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