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  چکیدٌ
 آًچِ دس ثحج ّبی اهشٍص ثیؾ اص ّش چیضی هَسد تَرِ قشاس گشفتِ اػت،ّذفی اػت کِ هٔوبس ٍ احش هٔوبسی ثِ هٌَِس

 فیت دس دسرِ دٍم اّویت،ثِ ًِشکیفیت صًذگی اًؼبى دًجبل هی کٌذ. دس حبل حبهش ثب قشاس دادى کیاستقبء  دسک ٍ

 ،کِ هحیي ّبی هؼکًَی اهشٍصی فبقذ کیفیت ّبی هٔوبسی گزؿتِ اًذ. یکی اص ًقلبى ّبی کبّؾ کیفیتهی سػذ

 بؿذ. ثبص خلَكی دس آى هی ثثب ًجیٔت ٍ ًیض تقلیل تٌَّ فوبیی ٍ ًیض ٓذم ٍرَد فوبّبی   استجبى ػبکٌیي کبّؾ

 بّؾ تٌَّ فوبیی ثؼیبس چـوگیش اػت،استجبى ثب ًجیٔت،ٓذم ؿخلی ػبصی هحیي،کدس چٌیي حبلتی کِ دس آى ٓذم 

 کبسایی الصم ثشای تبهیي آػبیؾ ٍ آساهؾ ػبکٌیي کبّؾ خَاّذ یبفت.ایي اهش هی تَاًذ هَرجبت ٓذم خَؿبیٌذی ٍ 

 تلَس هی ؿَد کِ هٔوبسی ثَهی ثِ دلیل ثْشُ هٌذی اص اسصؽ ّبی فشٌّگی ٍ تٔلق ثِ هحیي سا فشاّن آٍسد.  احؼبع

 ارتوبٓی یک ًبحیِ پبػخی ایذُ آل ثِ هٌبلجبت سٍص ربهِٔ هی تَاًذ تلقی گشدد. دس ایي پظٍّؾ ّذف یبفتي ٍیظگی ّبی

 گشدد.هشثَى ثِ الگَ ّبی هؼکي اػت کِ ثب اػتفبدُ اص آى اهکبى ایزبد حغ ػشصًذگی کبسثشاى فشاّن 

 

 فوبّبی ثبص-ًجیٔتثب  استجبى-ثَهی هٔوبسی-هؼکًَی-هحیي کلیدی: َای ياشٌ

 

  مقدمٍ
تکٌَلَطی ثَهی ثشاػبع تٔبهل اًؼبى ثب هحیي اػت ٍ ػٔی داسد ثب ًجیٔت ّوؼبصی کٌذ ٍ تکٌَلَطی حبكل ًیزض ساثٌزِ           

حیي ثشقشاس هی ًوبیذ. ّوچٌیي ثٌبی ثشگشفتِ اص ًجیٔزت،  ای دسًٍی ثب هحیي ثشقشاس هی ًوبیذ. ّوچٌیي ًیض ساثٌِ ای دسًٍی ثب ه

ٓالٍُ ثشایٌکِ ػبصگبسی ٍ پبیذاسی اقلیوی ثب هحیي پیشاهَى خَد ثشقشاس هی کٌذ ،دسایزبد ّوبٌّگی صیجب ٍ هتٌبػزت ثزب ًجیٔزت    

ِ ٍ دستقبثل ثب هحیي اًشاف خَد ًیض هَفق ٍ یکپبسچِ ٓول هی ًوبیذ، اهب تکٌَلَطی هذسى، هحیي سا کبهال دسخذهت خَد خَاػت

 هی ثبؿذ ٍ اص آى ثِ ٌَٓاى هٌجٔی اص اًشطی ثْشُ هی رَیذ.
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غبیت ّشهٔوبسی کیفیت ثخـی ثِ فوب ٍ استقبی صًذگی اًؼبًْبػت . ّوبًٌَس کِ الکؼزبًذس دسثیزبى کیفیزت ثزی ًزبم ًزبگضیش اص       

فتبسّب ٍ فٔبلیت ّبی هشتجي ثب هکبى ،تَرِ تَكیف رضئیبت اػت. هٌَِس اص رضییبت تَرِ ثِ تشکیجبت هتفبٍت هلبلح، تَرِ ثِ س

ثِ الگَّب ٍ ؿیَُ ّبی گًَبگَى ػبخت ٍ... هی ثبؿذ، دسًتیزِ اػزتفبدُ اص تکٌَلزَطی ثزَهی یکزی ساّکبسّزبی افزضایؾ کیفیزت        

ی ّزب  هؼبکي هی ثبؿذ.تکٌَلَطی ّبی ثَهی ثبالتشیي تبحیش سا دسهؼئلِ پبیذاسی ایفب هی کٌٌذ صیشا هْن تشیي ٍرزِ ایزي تکٌَلزَط   

تَرِ ثِ ثؼتش ٍ صهیٌِ ًشاحی ثٌب هی ثبؿذ،ّوچٌیي ایي تکٌَلَطی ّب ثیـتشیي ّوبٌّگی سا ثب فشایٌذّبی ًجیٔزی داسد صیزشا اص   

ًجیٔت ثشآهذُ اػت.دسًتیزِ تکٌَلَطی ّبی ثَهی دسرْت ػبختي خبًِ ّبیی هٌبثق ثب فشٌّگ ٍ َّیت هحلزی ٍ ثزَهی هزَحش    

بی ثَهی ٍ اػتفبدُ اص هلبلح دػت ػبص ٍ ثَهی ثِ حفَ فشٌّگ ٍ َّیت هؼبکي اهشٍص ثَدُ ٍ ؿٌبخت ٍرَُ هختلف تکٌَلَطی ّ

 (1392کوک ؿبیبًی خَاّذ ًوَد.)رٔفشی ٍ دیگشاى،

 

 معماری بًمی

یکی اص تٔبسیف هٔوبسی ثَهی ایي هی ثبؿذ  کِ هٔوبسی ثَهی ٍاطُ ای ثشای دػتِ ثٌذی کشدى ؿزیَُ ّزبی ػزبخت ٍ ػزبص           

بثْ قبثل دػتشع ٍ ػٌت ّبی هحلی ثشای سػیذگی ثِ ًیبصّبی هحلزی اػزتفبدُ هزی ؿزَد. هٔوزبسی ثزَهی       اػت کِ دسآى اص هٌ

ثبتَرِ ثِ ایي تٔشیف هزی تزَاى ایٌگًَزِ     ،دسگزس صهبى تکبهل پیذا هی کٌذ تب ثبفت هحیٌی ٍ تبسیخی ٍ فشٌّگی سا هٌٔکغ کٌذ

 .(1392)رٔفشی ٍ دیگشاى، طی ثَهی هی ثبؿذثشداؿت کشد کِ آًچِ هٔوبسی ثَهی سا هی ػبصد اػتفبدُ اص تکٌَلَ

هٔوبسی گیالى ثِ ٌَٓاى ًوًَِ ای هٌبػت اص ّوبٌّگی ٍ تلفیق ثٌب ثزب ًجیٔزت کزِ حبكزل َٓاهزل هختلزف اقلیوزی ارتوزبٓی         

 اقتلبدی فشٌّگی ٍ.... اػت ٍ ثیـتشیي تبحیش سا اص اقلین ٍ ًجیٔت پیشاهَى خَد گشفتِ اػت ثِ ًِش هی سػذ هٔوبسی ایي هٌٌقِ

 اص هلبلح هَسد اػتفبدُ تب فشم کلی ثٌب تحت تبحیش هحیي پیشاهَى هی ثبؿذ.

هٔوبسی ثَهی گیالى کِ ثب کبلجذی صیجب دسدل ًجیٔت ٍ ّوبٌّگ ثب آى تلفیق ؿذُ اػت، اهشٍصُ ًیض پبػخگَی هٌبػجی دسرْت 

ثْتشیي الگَ ثشای دػتیبثی ثِ هٔوزبسی   خلق فوبیی ّوبٌّگ ثب ًجیٔت ٍ اقلین هٌٌقِ  هی ثبؿذ. ثِ گًَِ ای کِ هی تَاى آى سا

پبیذاس هٌٌقِ داًؼت. لزا ثبتَرِ ثِ ٍیظگی ّبی غٌی هٔوبسی ثَهی گیالى ثبصًگشی دساكَل ثکبسثشدُ ؿزذُ رْزت دػزتیبثی ثزِ     

ساّکبسّبی هٌبػت ثشای ًشاحی هٔوبسی اهشٍص هٌٌقِ هشٍسیؼت. ثِ گًَِ ای ثتَاى ثِ اّذاف هٔوبسی پبیذاس کِ اص ٍیظگی ّزبی  

هْن آى ّوبٌّگی ثب اقلین ٍ ًجیٔت هٌٌقِ ٍ حفَ آى ٍ ًیض کبسثشد هٌلَة اًشطی ّبی ًجیٔی ثشای سػیذى ثِ ؿشایي آػزبیؾ  

 صًذگی اًؼبى اػت دػت یبفت.
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 رابطٍ ی اوسان با طبیعت

بسی دسآى ًَسهحوذی سٍیکشد ثِ ًجیٔت سا دسچٌذ دػتِ ی ٓوذُ ًجقِ ثٌذی هی کٌذ. ثشخی ثِ ًجیٔت اص ًِش هٌٌزق رز        

تَرِ ًوَدُ اًذ. ثشخی فشم ّبی سّب ٍ ًجیٔی  هَسد توشکض قشاسدادُ اًذ ٍ گشٍّی  ًیض استجبى ُبّشی ثب ٌٓبكزش ًجیٔزی هـزَْد    

هبًٌذ آة، ثبد ٍ ثبساى ٍ آػوبى سا پی  گشفتِ اًذ. دسثشخی اص سٍیکشدّبی هجتٌی ثشًجیٔت کیفیتی حقیقی ٍ خبلق دسٍى فوزبی  

یفیتی  کِ ثِ دلیل ایي کِ سیـِ دسػشؿت اًؼبًی داسد، فوبی هٔوبسی سا هتبحش اص خزَد هزی کٌزذ.    هٔوبسی رؼتزَ هی ؿَد. ک

ًجیٔت، هفَْم ػشؿت سا دسثشداؿتِ ٍ اص هفَْم گؼتشدُ تشی ًؼجت ثِ آى ثشخَسداس اػت. ػشؿت ثِ ًجیٔزت ٍاثؼزتِ اػزت ٍ    

ت ّوبٌّگ اػت. ثٌزبثشایي دستحقیزق ّوزبٌّگی    صهبًی کِ یک پذیذُ ثب ػشؿت خَد ّوبٌّگ اػت دسهٌٔبی کلی ٍاطُ ثب ًجیٔ

هیبى ّشپذیذُ ثب ًجیٔت ّوبٌّگی ثب ٍیظگی ّبی دسًٍی ٍ فٌشی آى ّب هشٍسی ٍ غیش قبثزل ارتٌزبة ثزِ ًِزش هزی سػزذ. )ًزَس        

 (1388هحوذی 

ایزي اهزش ثزِ    ثخـی اص ًِشیِ ّب پیشاهَى ساثٌِ ی ّوبٌّگ هیبى اًؼبى ٍ ًجیٔت ثشاّویت تبهیي خلَت دسًجیٔت، تبکیذ داسد. 

ًَس خبف لضٍم پیؾ ثیٌی فوبّبی ثبص ٍ ًیوِ ثبص خلَكی سا دسخبًِ کِ ثِ ًَس هٔوَل ثیـزتشیي اٍقزبت صًزذگی اًؼزبى دسآى     

ػپشی هی ؿَد سا آؿکبس هی ػبصد. ّشچِ ثیـتش هِبّش صًذگی سا هی ثیٌین، ثیـتش  دسهی یبثین کزِ فقزي  اص ًشیزق تٌْزبیی ٍ     

 (45، 1375ثِ هٌٔی ٍ غٌبی ًجیٔت ٍاقف ؿَد. )الکؼبًذس ٍ چشهبیف، پیًَذ ثب ًجیٔت  ؿخق هی تَاًذ 

 

 تاثیرات ريحی ي جسمی طبیعت  براوسان

تبحیشات سٍحی ٍ رؼوی ًجیٔت  ثشاًؼبى اص دٍرْت قبثل ثشسػی  هی ثبؿٌذ : تبحیشات سٍاًی، تبحیشات رؼوی، ثِ ًَس کلی       

بیی ًِیش کـبٍسصی، ثبغجبًی ٍ پزشٍسؽ حیَاًزبت ٍ...( کزِ توزبع هؼزتقین ثزب       تزشثِ استجبى ثب ًجیٔت چِ اص ًَّ پَیب )فٔبلیت ّ

ًجیٔت سا ثِ ّوشاُ داسًذ ٍ چِ اص ًَّ ایؼتب)توبؿبی هٌبُش ًجیٔی ....( ثشای اًؼبى فَایذ ثیـوبس سٍحی ٍ فیضیکی سا دسثشداسد کِ 

ٌٌذُ ایي ًکتِ اػت کِ اًؼبى یک گشایؾ ٍ توبیزل  دساداهِ ثِ ثشخی اص آًْب اؿبسُ گشدیذُ اػت.اص لحبٍ سٍحی، تحقیقبت تبییذ ک

راتی ثِ ًجیٔت داسد ٍ اص حوَس دسآى احؼبع آساهؾ هی کٌذ، دسایي ساثٌِ تحقیقبت ثؼیبسی اًزبم ؿذُ ٍ گضاساؿبت هتٔزذدی  

حبکی اص تزبحیشات هخجزت ًجیٔزت ثشػزالهت رؼزوی ٍ سٍحزی اًؼزبى اص ػزَی رَاهزْ ٓلوزی هٌتـزش گشدیزذُ اػزت.)کبهل              

 (1385،77ًیب،
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 حضًر طبیعت در فضای مسکًوی

هٌبلٔبت سٍاى ؿٌبػی ًـبى دادُ اًذ احشات تزذیذ قَا کٌٌذُ یک هٌِشُ ًجیٔی ٍ ػزجض دسافزضایؾ هزشیت ػزالهتی افزشاد            

ًقؾ ثِ ػضایی ایفب هی کٌذ چشا کِ حَاع ثیٌٌذُ سا ثزِ خزَد  رلزت کزشدُ ٍ آگزبّی ٍی سا اص توشکزض ثشهؼزبیل حبؿزیِ ای ٍ         

ٍصهشُ ٍ ؿخلی  هٌحشف هی کٌذ. تزشثِ ًـبى هی دّذ آى دػزتِ اص افزشاد ػزبکي دسًزَاحی پشرؤیزت کزِ داسای       هـکالت س

گیبّبًی دسثبلکي ّؼتٌذ ًؼجت ثِ دػتِ دیگش کِ کوتش اص گیبّبى ػجض دسفوبی هؼکًَی  خَد اػتفبدُ هی کٌٌذ، کوتش هؼزتٔذ  

تَلیذ ؿذُ تلفیِ َّا،  ٍ کٌتشل سًَثت تَػي گیبّبى  هشتجي اػزت   اثتال  ثِ ثیوبسی  ّؼتٌذ. ایي اهش اگشچِ ثب اکؼیظى اهبفی

اهب ثی استجبى ثب احشات دسهبًی ًبؿی اص تَرِ ٍ سػیذگی ثِ گیبّبى ًیؼت. تٌَّ كذا، ثَ، سًگ ٍ حشکت دسگیبّزبى کزِ ؿزوبسؽ    

 ًبپزیش اػت، هی تَاًذ ثِ ًَس چوـگیشی دسرِ احؼبع ػالهتی ٍ سفبُ اًؼبًی سا افضایؾ دّذ.

بّبى ًقؾ اػبػی دستلفیِ َّا ٍ حفَ هٌبثْ ٍ رلَگیشی اص ػیالة داسًذ. ٓالٍُ ثشایي آى ّزب ًقزؾ اًکبسًبپززیشی دسآساهزؾ     گی

ثخـی ثِ اًؼبى ٍ اسهبی حغ صیجبیی ؿٌبػبًِ ایفب هی کٌٌذ. تکٌَلَطی ساحتی ٍ آػبیؾ سا ثب صًذگی هبؿزیٌی ثزِ ّوزشاُ آٍسدُ    

 اػت. 

 مسکه ي طبیعت

َم دٍ ٍاطُ ػشپٌبُ ٍ خبًِ کِ هٔبدل هؼکي دسًِش گشفتِ ؿذُ هی تَاى ًتیززِ گشفزت هؼزکي داسای هفْزَم     اص ثشسػی هفْ      

هحیٌی اػت کِ هٌٔبیی فشاتش اص ػشپٌبُ ٍ خبًِ داسد ٍ دسایي هشتجِ ًیبصهٌذ اثضاسی اػت کِ ثِ پیًَزذ  ثزیي صًزذگی، خزبًَادُ ٍ     

لیت خَدآگبُ ٍ ّذفوٌزذ  اًؼزبى هیزبى کبسکشدّزبی حیزبتی ٍی      هحیي هٌزش ؿَد. ػکًَت کشدى ساثٌِ ای اػت کِ تَػي فٔب

هبًٌذ اقتوبئبت هٔیـتی سفتبسّبی ارتوبٓی ٍ حیبت ؿخلی اٍ ٍ یک هکبى ثشقشاس هی گشدد. ایي ساثٌِ َُْس هفبّین ثٌیزبدیٌی  

 (34، 1381چَى قلوشٍ، فوبی ؿخلی ٍ قبثل دفبّ سا ثِ دًجبل هی آٍسد. )لٌگ ، 

(  دساػتبًجَل دسًگبّی کوی، هؼکي هٌبػت سا چٌیي تٔشیف ًوَدُ اػت: هؼکي هٌبػت تٌْب 1996دٍهیي ارالع اػکبى ثـش)

ثِ هٌٔبی ٍرَد یک ػقف  ثبالی ػش ّشؿخق ًیؼت ثلکِ ثِ هٌٔی آػبیؾ فوبی کبفی، دػتشػی فیضیکی ٍ اهٌیزت، هبلکیزت   

ػیؼبت صیشثٌبیی ٍ خزذهبتی آة، ثزش ،  تلفزي،    ،پبیذاسی دٍام ػبصُ ای، سٍؿٌبیی، تَْیِ ٍ گشهبیؾ ٍ ػشهبیؾ هٌبػت ، ٍرَد تب

ثْذاؿت، دفْ فبهالة ٍ صثبلِ  هٌبػت، کیفیت هٌبػت صیؼت هحیٌی، ٍ هَقٔیت هٌبػت ثشای  دػتشػی ثزِ کزبس ٍ تؼزْیالت    

 (6، 1397اٍلیِ هی ثبؿذ کِ ثبیذ ثبتَرِ ثِ اػتٌبٓت هبلی هشدم تبهیي ؿَد. )ػشتیپی پَس 

ِ فوبی دسٍى تَرِ ٍ تبکیذ ثیـتشی داسد، ٍاطُ هؼکي ثشاستجبى ثزب فوزبّبی ثیزشٍى ثیـزتش     دسحبلی کِ خبًِ هفَْهی اػت کِ ث

تَرِ هی ًوبیذ. خبًِ قجل اص ّشچیض فوب ٍ هکبًی دسًٍی اػت. دسًٍی ثَدى آى دسساثٌِ ثب ثیشٍى آى، کَچِ ٍ خیبثبى، سٍدخبًزِ ٍ  

ٍ رْبى، ػشاًزبم ّوزِ ّؼزتی هٌٔزب ٍ اسصؽ هزی یبثزذ.       هضسِٓ گؼتشُ ّبی ثیشًٍی ؿْش ٍ سٍػتب، دسیب، صهیي ٍ آػوبى، ًجیٔت
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ؿَلتض هٔقتذ اػت هْن تشیي حؼي خبًِ ایي اػت کِ سٍیب سا دسخَد هی پشٍساًذ ٍ ثِ هب ایي اهکبى سا  هزی دّزذ کزِ دسآساهزؾ     

 (66، 1381دستخیالت خَد غش  ؿَین)ًَسثشگ ؿَلتض، 

 ؿشح صیش اؿبسُ هی ؿَد:ثِ ًَس کلی رْت تحلیل هؼکي هٌلَة ثِ هختلبت کیفی آى ثِ 

 تَرِ ثِ اًؼبى

 اهٌیت ٍ ایوٌی

 هحشهیت

 آساهؾ

 خلَت

اهکبى استجبى ثب ًجیٔت: یکی اص استجبًبت اًؼبى ثب ٓبلن ٍرَد، استجبى اًؼبى ثب ًجیٔت اػزت.  فزشاّن ثزَدى ایزي استجزبى ، اهزش       

 هْوی اػت کِ هی تَاًذ ثِ ٌَٓاى یکی اص هٔیبسّبی هْن هؼکي هٌلَة هٌشح ؿَد. 

الٍُ ثشًیبص اًؼبى ثِ توبع ثب ًجیٔت  ، ّوبٌّگی هحیي هلٌَّ ٍ اص رولِ ٓوبست ٍ هؼکي  )ثِ ٌَٓاى هْن تشیي ٍ ثیـزتشیي  ٓ

احش هٔوبسی هؼتحذحِ تَػي اًؼبى دسصهیي( ثب ًجیٔت)هحیي ، ٌٓبكش، ػیوب ٍ هٌِش، هلبلح، صیجبیی ّبی ًجیٔزی( ، هزشٍستی   

ِ ّبی هبدی ٍ هٌَٔی  هتفزبٍتی ثزِ ًجیٔزت ٍ ٌٓبكزش ًجیٔزی ٍ ثشخزَسداسی اص توزبع        اًکبسًبپزیش اػت. ثٌبثشایي اًؼبى اص رٌج

 ًضدیک ٍ هذاٍم ثب آى ّب ًیبصهٌذ اػت.

 هیبًِ سٍی

 احتشام ثِ حقَ  دیگشاى

 ٍحذت ربهِٔ

 (92، 1384احتشام ثِ خبًَادُ)ًقی صادُ، 

هی ثبؿذ. اگش ثتزَاى  دسؿزْشّب ٓزالٍُ ثشسفزْ ایزي      هؼکي یکی اص هْن تشیي ػبختِ ّبی ثـش ٍ ثشًشف کٌٌذُ ًیبص اٍ ثِ پٌبّگبُ 

ًیبص، ثِ ًیبصّبی دیگش اٍ کِ ًَس خَسؿیذ َّای پبکیضُ ػالهت رؼن ٍ سٍاى ّؼتٌذ تَرِ داؿت هی تزَاى ثؼزیبسی اص هـزکالت    

سختبى ٍ ًبؿی اص صًذگی ؿْشی ٍ دٍس ثَدى اص ًجیٔت سا اص صًذگی ؿْشی صدٍد. ػبختوبًْبی ثلٌذ ٍ خبکؼتشی هحشٍم اص ػبیِ د

اًذکی لٌبفت ثشای حذاقل ّبی صیؼتي ّوِ داؿتِ ّبی هب اص صًذگی هذسى ؿْشی اػت.سؿذ رؤیت ؿْشًـیي ٍ افضایؾ ثْبی 

صهیي دسؿْشّب  ٍ ًبگضیشی ثِ آپبستوبى ًـیٌی، هَرت ؿذ تب آسام آسام ؿْشّبی هب اص ثبٕ ّب دٍس ؿًَذ ٍ ثِ هزوَِٓ ای اص ثلزَک  

ثـش توبیل داسد ًکبت ػبدُ اهب ثؼیبس هْن سا ثب ًَٓی ػْل اًگبسی ٓبهذاًِ فشاهَؽ کٌزذ، ًکزبتی    ّب ٍ ػیوبى تجذیل ؿًَذ. گبّی

 ّوچَى ایٌکِ ثب ػبخت ّشثٌب خَاّی ًخَاّی ثخـی اص ػٌح صهیي  اص دػت هی سٍد .
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شای ػزالهتی هحزیي   ثب یبدآٍسی  ایي ًکتِ کِ ًجیٔت تٌْب هتٔلق ثِ ًؼل هب ًیؼت ،احیبی ایي فوبی  اص دػت سفتِ ًِ تٌْب ثز  

 صیؼت ٍ احتشام ثِ حقَ   ًؼل ّبی آیٌذُ ثلکِ ثشای سفبُ خَد هب ًیض الصم ٍ هشٍسی هی ثبؿذ.  

 

 حضًر طبیعت

ٍرَد  ٌٓبكش ٍ هحیي ػجض ًجیٔی دسکٌبس هحل صیؼت اًؼبى اص دٍرْت داسای اسصؽ اػت: اٍل اص رْت هٌٔبیی ٍ ادساکزی        

ی  . ٌّگبهی کِ اًؼبى دسفوبّبیی کِ ًجیٔت ًقؾ پشسًگی داسد حوَس داسد اص آساهؾ ٍ دیگشی اص رْت ػالهتی رؼوی ٍ سٍاً

ثیـتشی ثشخَسداس اػت ٍ هی تَاًذ صیجبیی ّبی خذا سا ثِ ساحتی دسًجیٔت صیجزبیی اٍ ثجیٌزذ ٍ ثزشای هزذتی اص هؼزبئل هزبدی ٍ       

تزبهلی هٌلزَة داؿزتِ ثبؿزذ. دسدًیزبی       گشفتبسی ّبی سٍصهشُ فبكلِ ثگیشد ٍ سٍحؾ سا ثِ ػَی هٔجَدؽ پزشٍاص دّزذ ٍ هزذتی   

پشهـغلِ اهشٍص چٌیي توبػی ثب ًجیٔت، حتی ًِ دسهقیبػی ثؼیبس ٍػیْ، هی تَاًذ احزشات هخجزت صیزبدی دسپزی داؿزتِ ثبؿزذ ٍ       

تؼلی ثشای سٍح آدهیبى ثِ ؿوبس سٍد. لزا اػتفبدُ اص ًجیٔت دسفوبّبی هلٌَّ ٍ ثِ خلَف هؼزکي، ثشؿزبداثی ٍ هٌلَثیزت آى    

 ػضایی داسد. تبحیش ثِ

 فًاید حضًر پرروگ طبیعت درمسکه

دستفکش اػالهی توبم گؼتشُ ًجیٔت، ثِ ٌَٓاى ػزذُ گبُ ٍ هحل ٓجبدت اًؼبى هٔشفی هی ؿَد ٍ ایزي هٔوزبسی ٍ ًشاحزی          

، هحیي اػت کِ ثبیذ پبکیضگی ٍ آساهـی سا کِ ًجیٔت تبهیي هی کٌذ دسهٌبًق هؼکًَی ٍ پشرؤیزت فزشاّن آٍسد. )ثَسکْزبست   

1373 ،16) 

اهشٍصُ ًشاحی ٍ ػبخت هؼکي ػبلن ٍ ًَاحی هؼکًَی پبیذاس، اص ثٔزذ صیؼزت هحیٌزی ٍ ارتوزبٓی هزَسد تَرزِ گؼزتشدُ ای         

قشاسگشفتِ ٍ رٌجؾ ّبی ثؼیبسی ثشایي اػبع ؿکل گشفتِ اػت. کیفیت صیؼت هحیٌی هٌبػت، ثْشُ هٌزذی اص ًزَس ًجیٔزی ٍ    

فوبی ػجض، خلَت هٌبػزت ، فوزبی کزبفی، دػتشػزی فیضیکزی، اهٌیزت کزبفی،         هلٌَّ، ًضدیکی دیذاسی ٍ فیضکی ثِ ًجیٔت ٍ

پبیذاسی ػبصُ، تذاٍم ٓوش هفیذ، گشهبیؾ ٍ تَْیِ، صیشػزبخت ٍ خزذهبت ػزکًَتی هخزل آة ٍ فبهزالة، تؼزْیالت ثْذاؿزتی ٍ        

ثزل دػزتشع ثبؿزٌذ،    هذیشیت صثبلِ ٍ پؼوبًذ، سٍاثي ارتوبٓی ٍ ّوؼبیگی کِ ثبیؼتی ثب كشف ّضیٌِ هٌٌقزی ثزشای ػزبکٌبى قب   

ّوگی اص ًـبًِ ّبی هؼکي ػبلن ٍ پبیذاس هحؼَة هی ؿًَذ. اص ػَی دیگش ، تحقیقبت ًـبى دادُ کِ ػبکٌیي هزوَِٓ ّبیی ثزب  

فوبی ثبص داسای ٌٓبكش ًجیٔی چَى، دسختبى ٍ چوي ٍ... ًؼجت ثِ ػبکٌبًی هزوَِٓ ّبیی کِ فوبی ثبص آى ّب فبقزذ ًجیٔزت ٍ   

ثیـتشی  اصهؼکي خَدداؿتِ ٍ سٍاثي ارتوبٓی آى ّب ثب ّوؼبیگبى ًیض پشسًزگ تزش هزی ثبؿزذ. ٓزالٍُ      فوبی ػجض ثَدًذ، سهبیت 

 .Rodiek – Schwarz)ثشایي هیضاى  سفتبسّبی هذ ارتوبٓی ًیض دسایي هزوَِٓ ّبی کوتش اص ًوًَِ ّبی دیگش هَسد ثشسػی ثَد

2006). 
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ٓالٍُ ثشتبحیشات سٍاًی، دسهزوَِٓ ّبی هؼکًَی دسكَست دػتشػی ًٍضدیکی ثِ فوبی ثبص ٍ ػشػزجض، ػزبکٌیي توبیزل ٍ اهکزبى     

ثیـتشی ثِ پیبدُ سٍی ٍ تحشک دسفوبی ثبص خَاٌّذ داؿت. ثبتَرِ ثِ ایي ًکتِ کِ آهبس اخیش هٌتـزش ؿزذُ ًـزبى هیذّزذ تٌْزب      

دسكذ اص ثضسگؼبالى سا ثِ خٌش اًذاختِ فوبی ػجض پَیب کِ  65کن تحشکی، ػالهتی دسایبالت هتحذُ چبقی ٍ اهبفِ ٍصى ًبؿی اص 

 (Duerksen – Snyder. 2005.  32)ػجت تـَیق هشدم ثِ فٔبلیت گشدد ثشػالهتی آًبى هَحش خَاّذ ثَد 

 

 عىاصرمعماری گیالن

ػزبصی ثزَهی دسایزي ػزشصهیي اػزت.      ثبساى هذاٍم ٍ سًَثت ًؼجی صیبد هٌٌقِ، ٓبهل اكزلی ؿزکل گیزشی هٔوزبسی ٍ ؿْش          

دسچٌیي هحیٌی احذاث ػبختوبى ثبیذ ثب ساّکبسّبی دقیقی كَست گیشد تب ثتَاًذ دسثشاثش ًزش  هختلزف ًفَرّزبی سًَثزت ثزِ      

 ػبختوبى هقبٍهت ًوبیذ)سًَثت اص ػقف ٍ کف(

 ٌٓبكش تـکیل دٌّذُ خبًِ ثِ قشاسصیش اػت:

 یَاىا-1

 غالم گشد-2

 ثبم ؿیجذاس-3

 فبکي -4

 تالس -5

 ثبالخبًِ -6

 حیبى-7

« فوزبی ًیوزِ ثزبص   »ٍفوبّبیی کِ یک یب چٌذ ًشف آًْب فبقذ دیزَاس اػزت،   «  فوبی ثبص«دسحبلت کلی فوبّبیی کِ ػقف ًذاسًذ

رزضٍ فوزب ّزبی استجزبًی ثزب       ٍتشاع غالم گشد،تالس  فوب ّبی حیبى،ایَاى،کِ ثب تَرِ ثِ َٓاهل هٔوبسی سؿت ًبهیذُ هی ؿًَذ. 

فوب ّبی ثبص ٍ ًیوِ ثبص  هی ثبؿٌذ. ثشای سٍؿي تش ؿذى هَهَّ ثِ ثشسػی ایزي گًَزِ فوزبّب پشداختزِ ؿزذُ       ًجیٔت ٍ هلبدیق

 اػت.
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 فضاَای ویمٍ باز)سرپًشیدٌ(   

فوبّبی ًیوِ ثبص)ػشپَؿیذُ( گًَِ ای اص هفلل ّبی حزوی ّؼتٌذ کِ گزاس ًشم اص قلوشٍیی ثِ قلوشٍیزی دیگزش سا هوکزي          

وبّب دسگزؿتِ ًِ تٌْب دسػبصهبًذّی کلی ثٌب دسکٌبس دٍفوبی ثبص ٍ ثؼتِ، ًقؾ ایفب هی کشدًذ، ثلکِ خَد ًیض ثزِ  هی ػبصًذ. ایي ف

ٌَٓاى فوبیی تقشیجب هؼتقل کِ ٓولکشد ّبی هتٌَٓی سا پزیشا  هی ؿذُ، هٌشح ثَدُ اًذ. ایزي فوزبّب خلَكزیبتی اص ّشدٍگزشٍُ     

 ( .1384فوبّبی ثبص ٍ ثؼتِ سا دسخَد داسًذ)هحوَدی 

ّن چٌیي هَرت ٓجَس ٍ گزاس تذسیزی اص یک ٓشكِ ثِ ٓشكِ ی دیگش هی ؿًَذ. ثِ ًَسی کِ هشص ثزیي ٓشكزِ ّزبی هختلزف      

(ٓالٍُ ثشهَاسد گفتِ ؿزذُ ،فوزبّبی   1386ػخت ٍ ثبسص ًجَدُ ٍ ثِ لٌیف تشیي حبلت هوکي تٔشیف هیگشدد)ٓیٌی فش ٍ دیگشاى ،

یت فوب سا استقب هی دٌّذ. ّن چٌیي حوَس دسایي فوبّب هَرت هی ؿَد تب افشاد، ًیوِ ثبص ،هَرت ایزبد تٌَّ فوبیی ؿذُ ٍ کیف

دسٓیي ثشقشاسی استجبى ًضدیک تش ثب ًجیٔت، اص آػبیؾ اقلیوی ثشخَسداس ثَدُ ٍ اص تبثؾ ًبهٌلَة آفتبة یزب ثزبسؽ ثزبساى ٍ ثزشف     

 َسد ثشسػی قشاس هی گیشد.دساهبى ثبؿٌذ. ًوًَِ ّبیی اص فوبّبی ًیوِ ثبص دسهٔوبسی خبًِ ّب دساداهِ ه

 

 حیاط

ثشسػی سیـِ ی ٍاطُ حیبى دسهٌبثْ فبسػی هفَْهی فشاتش اص فوبی ثبص ٍ خبلی سا دسرّي هتجبدس هی ػبصد. فشٌّگ هْزشاصی        

هٔشفی کشدُ اػت. هیبى ػشا ثخؾ سٍثبص ٍ ثذٍى ػقف هیبى ػبختوبى اػت کزِ هحزذٍدُ ی آى   « هیبى ػشا»سا هٔبدل « حیبى»

دیَاس یب ّشٓبهل دیگشی هـخق ؿذُ ثبؿذ. ّن چٌیي دسفشٌّگ هزکَس هیبى ػشا ٓبهل استجبًی ثخزؾ ّزبی هختلزف    اص ًشیق 

 (.1382ػبختوبى ثِ یکذیگش ثَدُ ٍ ًقؾ ایزبد ػشػجضی آساهؾ ٍ آػبیؾ سا دسخبًِ داسد )سفیٔی ٍ دیگشاى 

ٍ ٍاػي تقؼین هی ؿًَذ. تقؼین ثٌذی حیبى ّب دسهٔوبسی ؿوبل کـَس  ثِ لحبٍ ٓولکشدی ثِ ػِ ثخؾ اكلی ،خذهبتی 

ٓولکشد حیبى ثیـتش ثشاػبع هَقٔیت آى ًؼجت ثِ خبًِ ٍ رْت رغشافیبیی اػت. ثذیي تشتیت کِ حیبى رٌَثی اص ًِش تبثؾ 

آفتبة حیبى اكلی ٍ ثب اػتقشاس ٌٓبكشی چَى حَم ٍ ثبغچِ ّوشاُ اػت.ایي حیبى ّب هحَس حشکتی اص ٍسٍدی هحًَِ تب ثٌب سا 

ی ًوبیذ. هٔوَال ثبغچِ ّب دسحیبى ثؼیبس ػبدُ اًذ. ؿبیذ دلیل آى تٌَّ گًَِ ّبی ًجبتی خَدسٍ ٍ اًجَُ گیبّبًی ثبؿذ کِ تٔشیف ه

 (1389دسّشٍرت اص  خبک سؿذ هی یبثٌذ . )خبکپَس ٍ دیگشاى،

 

 ایًان   

یَاى ثب فوبی ثؼتِ ٍ ثبص ایَاى ایَاى ّب، ًـبًِ ی ٍحذت ثیي حیبى ٍ فوبی داخلی ّؼتٌذ دسهقبیؼِ ی ساثٌِ ی ثیي ا      

ساثٌِ ًضدیک تشی ثب فوبی ثبصخبًِ هی یبثذ ٍ ثِ ٌَٓاى رضئی اص حیبى هٌٔبی خَد سا اص آى هی گیشد. ثِ ٓجبست دیگش، ایي فوبی 
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ثبص حیبى اػت کِ ثِ ػَی فوبی ثؼتِ تذاٍم ٍ گؼتشؽ هی یبثذ ٍ ثِ داخل ًفَر هی کٌذ ٍ آى سا تحت تبحیش قشاس هی 

 (1381، 48یٌی دّذ)ًبی

ایَاى ّب دسهٔوبسی ؿوبل کـَس  ًقؾ هْوی دسصًذگی سٍصاًِ ی افشاد خبًِ داسًذ. ایي ٌٓلش ثب حذاقل هحلَسیت، فوبیی اػت 

ثب حذاکخش تَْیِ ٍ کَساى ثٌبثشایي دساٍقبت گشم ػبل ثیـتش فٔبلیت ّبی ػکًَتی خبًَاس سا دسخَد ربی هی دّذ. غیش اص کبسثشد 

ثْبس ٍ تبثؼتبى ایي ٌٓلش حذ ٍاػي َّای ػشد ثیشٍى ٍ َّای گشم دسٍى دسصهؼتبى ٍ فیلتشی ثشای رذایی ایَاى ثشای صًذگی 

 فوبّبی خیغ ٍ خـک دسایبم ثبساًی اػت.

دسكذ اص ثٌبّبی ثبفت قذین ؿْش سؿت ٓالٍُ ثشایَاى رٌَثی داسای ایَاى ّبی ؿوبلی ؿشقی ٍ یب غشثی ًیض ّؼتٌذ.  97حذٍد 

ًقؾ هحبفَ ػبختوبى دسثشاثش کذ ثبساى سا داؿتِ ٍ الجتِ دستٌفغ ػبختوبى ٍ دسایزبد کَساى تَػي ثبد ًیض ایي ایَاى ّب ثیـتش 

هَحشًذ . ٓوق ایَاى ثِ اًذاصُ ای اػت کِ اص تبثؾ ًبهٌلَة خَسؿیذ دستبثؼتبى رلَگیشی هی ًوبیذ ٍ اص ًشف دیگش هبًْ ثْشُ 

(1389َس گیشی اص ًَس خَسؿیذ دسصهؼتبى ًوی ؿَد.)گشری، داًـ  

 

 (1ؿکل حبلت هختلف قشاسگیشی ایَاى ًؼجت ثِ اتب  ثِ قشاس صیش اػت:)

 

.حبالت هختلف قشاسگیشی ایَاى1ؿکل  

 هبخز:گشری ٍ دیگشاى

 تالر

 ایَاى ًجقِ دٍم ٍ یب ػَم، تالس ًبهیذُ هی ؿَد. تالس ثِ اًذاصُ چٌذ پلِ اص ایَاى ثبالتش اػت ٍ هٔوَال دسصیش آى اًجبس قزشاس هزی        

 (1389گیشد ٍ دسثٔوی ًوًَِ ّب صیش آى خبلی اػت اتبقی کِ دسپـت تالس قشاس هی گیشد، ثبالخبًِ ًبم داسد )گشری، داًـَس
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 غالم گرد

 .فوبّبیی ثب دٍ سدیف ػتَى رلَی تالسّب غالم گشدؽ ًبهیذُ  هی ؿَد     

ذ. اص آًززب کزِ ایزي دػزتِ اص ایزَاى ّزب فقزي ًقزؾ         ّوچٌیي ایي ایَاى ّب دسهٌبصل افشاد هشفِ، هؼیش اكزلی تزشدد خذهتکبساًٌز   

ػیشکالػیَى داؿتِ ٍ ّوبًٌذ ایَاى ّبی اكلی ثشای فٔبلیت ّبی هْن ثٌب ًیؼتٌذ، ًبم غالهگزشد ثزشآى ًْزبدُ هزی ؿزَد. ٓزشم       

بکٌیي ػبًتیوتش ثَدُ حبل آًکِ ایَاى ّبی اكلی کِ هحل سفتبسّزبی سٍصاًزِ ػز     87غالهگشد ٍ ایَاى ّبی حبیل کذ ثبساى حذٍد 

کِ هبًٌذ ایَاًی دسػشتبػش هحزیي ػزبختبى گؼزتشؽ    « غالم گشد»هتش هی ثبؿذ.هحبفِت دیَاس یک   5/2اػت داسای ٓشهی تب 

 هی یبثذ، ثبم سا تب رلَی غالم گشد اداهِ هی دٌّذ. ثٌبثشایي ٓولکشد ّبی غالم گشد ٓجبستٌذ اص:

 تبة تبثؼتبًی هحبفِت هی ؿًَذ.دیَاسّب ثب ٍرَد غالم گشد دسثشاثش ثبساى ٍ تبثؾ هؼتقین آف-

 ثبٍرَد غالم گشد، فوبی هٌبػت ٍ ػبیِ داس ثشای تبثؼتبى ایزبد هی ؿَد-

 ثبٍرَد غالم گشد، رشیبى َّا ٍ ًؼین تبثؼتبًی دساًشاف ػبختوبى ثِ ٍرَد هی آیذ.-

 

 تراس   

یي فوب هَرت هزی ؿزَد کزِ حتزی     فوبیی  ثشای ًِبسُ ی آػوبى ٍ اػتشاحت ٍ خَاة دسفوَل هٔتذل ٍ هٌلَة. ّن چٌیي،  ا

دسًجقبت ثبال کِ دػتشػی ثِ حیبى)فوبی ثبص( هحذٍد اػت، استجبى ثزب آى ز ثزب سٓبیزت ػلؼزلِ  هشاتزت ز اهکزبى پززیش ؿزَد.           

 (1388اػت )پبسػب « هْتبثی» دسفشٌّگ لغبت فشاًؼَی هٔبدلی کِ ثشای تشاع دسًِش گشفتِ ؿذُ 

 

 ی سبسَافضا

  تعریف فضای سبس

فوبی ػجض، کوتش اص ًین قشى اػت کِ دسفشٌّگ ادثیبت ؿْشػبصی رْبى هکبى خبكی یبفتِ اػت. ٓجبست فوبی ػزجض،  ٍاطُ       

هٔبًی ٍ هفبّین هتٔذد ٍ ٍػیٔی سا دسثشهی گیشد ثِ ٌَٓاى هخبل فوبی ػجض ؿبهل آى ثخـی اص هٌبًقی هی ؿَد کزِ گیبّزبى ٍ   

ٍ چوي ّب سا دسثشداؿتِ ثبؿزذ. الجتزِ فوزبی ػزجض ٍقتزی کزِ دسکبلجزذ         یب ّشگًَِ ػجضیٌگی آن اص دسختبى، دسختچِ ّب، گل ّب

ؿْشی قشاس هی گیشد، ثِ ثخـی اص ػلؼلِ هشاتجی ؿْشی دسثیي ػشصهیي ّبی گًَبگَى ٍ دسفشٌّگ ّبی هختلف اثٔزبد هتغیزشی   

اص ایزي فوزبّب چگًَزِ ثْزشُ     اص ٌّزبسّب ٍ اػتبًذاسدّب سا ثِ دػت هی دّذ. اكَال ًشص اػتفبدُ ،تقؼین ثٌذی ٍ ایٌکِ چِ کؼبًی 

ثشداسی هی کٌٌذ، داسای اثٔبد خبكی دسًِبم ؿْشػبصی ٍ ًشاحی هحیي  اػت. هٔوَال ًحزَُ اػزتفبدُ اص فوزبی ػزجض ثشاػزبع      
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ؿبخق فبكلِ ًؼجت ثِ ًحَُ ٍ ؿیَُ ثْشُ ثشداسی اص فوبی ػجض دسهحذٍدُ ؿْش ثبٓج هی ؿَد کِ هٔبًی ٍ القزبة هتٔزذدی ثزِ    

 (1383تن خبًی ، آى ّب دادُ ؿَد. )سػ

ثب فشاّن کشدى ؿشایي الصم فوبّبی ػجض سا هی تَاى دسهحیي ّبی ثبص یب ثؼتِ ایزبد ًوَد. دسهَسد فوبّبی ػجض ػزِ سدُ ثٌزذی   

 هـبّذُ هی گشدد:

 فوبّبی ػجض ٓوَهی)هیذاى، خیبثبى، گزسگبُ ّبی پیبدُ ، پبسک ٓوَهی ٍ...(

 یَ، ثبٕ ّبی سٍی ثبم ٍ...(فوبّبی ػجض ًیوِ ٓوَهی)هحًَِ ّبی ػبختوبى، پبػ

 (1383فوبّبی ػجض  خلَكی )تشاع، ثبلکي، حیبى ّبی اختلبكی ٍ...( )سػتن خبًی، 

 

 فضای سبس بالکه َا

اهشٍصُ ثؼیبسی اص آپبستوبى ّب،فبقذ فوبی هٌبػت ثشای ایزبد فوبی ػجض ٍ گزل کزبسی هزی ثبؿزٌذ.ٍرَد ثزبلکي دس توزبهی             

یٌکِ قؼوتی اص ایي کبػتی ّب سا ثشًشف هی کٌذ هی تَاًذ هبًٌزذ ثبغچزِ ؿخلزی ٓوزل کٌزذ ٍ      ًجقبت یک آپبستوبى ٓالٍُ ثش ا

 ػلیقِ ؿخلی دس آى هَحش ثبؿذ.

 بام سبس

ثبم ّبی ػجض یب ثبم ّبی صًذگی ساّی اػت کِ تکٌَلَطی ثِ هب پیـٌْبد هی کٌذ. آٍسدى گیبّبى ثِ ثبم یٌٔی ایزبد هحیٌزی        

بّ( ثشای ػبکٌیي آى ػبختوبى، ثِ ایي تشتیت کیفیت صًذگی)یٌٔی احؼزبع سهزبیت اص هحزیي (    ػجض، صیجب ٍ ًیوِ ٓوَهی )هـ

ثبال هی سٍد.پـت ثبم ّبی ػجض دسٍاقْ رذیذ ًیؼتٌذ. گیبّبى ثشسٍی ػقف ػبختوبى ّب، حذاقل داسای ٓوشی ًَالًی دسحذ ثزبٕ  

ٌذ کِ دسآى ّب گیبّبى ربی هلبلحی اص قجیزل  ّبی هٔلق ثبثل ّؼتٌذ.پـت ثبم ّبی ػجض، پَؿؾ ّبی گیبّبى  پـت ثبهی ّؼت

هَصاییک ٍ کبؿی سا هی گیشًذ. دسًَل دِّ ّبی اخیش دسثخؾ ّبیی اص اسٍپب تب حذی سایذ ؿذُ اًذ اهب دسثؼزیبسی اص ًقزبى دًیزب    

هزذسى  پذیذُ ای رذیذ ثِ ؿوبس هی آیٌذ. اػتفبدُ ثیـتش اص  پـت ثبم ّبی ػجض هی تَاًذ اص ؿذت ثٔوی اص هـزکالت ؿزْشّبی   

ثکبّذ. آى ّب اتالف ثبساى حبكل اص تَفبى ّب سا کبّؾ  هی دٌّذ، آة ثبساى سا اص آالیٌذُ ّب تلفیِ هی کٌٌزذ ٍ هلزشف اًزشطی سا    

کبّؾ هی دٌّذ، ػبختوبى ّبیی کِ داسای پـت ثبم  ّبی هٔوَلی ، دسصهؼتبى ثزِ گشهزبی کوتزشی ًیزبص داؿزتِ ٍ دستبثؼزتبى       

 هحتبد ػشهبی کوتشی ّؼتٌذ.
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 اَای سبسوم

دسایي ػیؼتن گیبُ ثشسٍی ػٌح ًوب حشکت هی کٌذ. دسایي ػیؼتن گیبُ سًٍذُ ٍ یب پزی  دسحبلیکزِ سیـزِ دسصهزیي داسد             

)دسیک ثؼتش خبکی( ؿشٍّ ثِ ثبالسفتي  اص ػبختوبى هی کٌذ. اخیشا ثشای ًوبی ػجض ػزبصُ ای حوبیزت کٌٌزذُ ّزن دسًِزش هزی       

 گیشًذ.

بی َّا، ایضٍلِ کشدى دیَاس، ٓبیق کشدى حشاستی دیَاس ٍ کبّؾ رززة اًزشطی خَسؿزیذی ٍ اؿزٔبت     دیَاسّبی ػجض  ثب کبّؾ ده

هٌٔکؼِ اص خیبثبى ٍ ػبختوبى ّبی دیگش دسؿْش ثبٓج هی ؿَد کِ پذیذُ رضایش گشهبیی ًبؿی اص ؿْشًـیٌی تب حذقبثل هالحِِ 

ًجیٔی کوتش ثبؿذ ٍ ایزي تـٔـزْ حبًَیزِ دسػزٌَح      ای تٔذیل گشدد ٍ دهبی هلبلح تـکیل دٌّذُ دیَاس دسایي حبلت اص حبلت

 پَؿیذُ ؿذُ ثب گیبُ رخیشُ هی ؿًَذ.

 

 گیری وتیجٍ

ًتبیذ  حبكل اص ایي تحقیق ًـبى هی دّذ کِ ًشاحی ٍ هکبى یبثی ػبختوبى ّب دس داهزي ًجیٔزت ثبیزذ ثزِ ًحزَی ثبؿزذ کزِ        

ت دسًِش گشفتِ ؿَد. هٔوبسی ثبیذ ثزب ًجیٔزت اًزشاف    کوتشیي آػیت ثِ هحیي ًجیٔی ٍاسد  ؿَد ٍ ثٌب ثِ ٌَٓاى رضئی اص ًجیٔ

خَد دسآهیختِ ٍ حتی احشات ًجیٔت دسفوبّبی دسًٍی ًیض قبثل دسک ثبؿذ . ثِ هٌَِس الگَثشداسی هٌبػت اص ًجیٔت ثبیذ قَاًیي 

بع کزشدى،  حبکن ثشػبهبًِ ّبی ًجیٔی سا ؿٌبخت ٍ ثِ رات ًجیٔت پی ثشد . ثب کَؿؾ دس دسک  قَاًیي ًجیٔت ٍ دیذى، احؼز 

ؿٌیذى ٍ یب اػتـوبم فشم ّبی ًجیٔی ؿبیذ ثتَاى  ثِ صیجبیی ٓولکشدی ًجیٔی دػت یبفت. دسع ّبیی کِ اص ًجیٔت آهَختزِ  

 هی ؿًَذ ٍ ثِ ًَس هٌبػت ثِ کبس هی سًٍذ ًِ فقي تقلیذ هحن اص آى.

پبیزذاس،ّوگبًی ثزب ػیؼزتن ّزبی     ثب دسًِش گشفتي ػَدهٌذی ّبی ّشکذام اص سٍیکشدّب، ًِیش کیفیت هحیٌزی ثشتزش دسهٔوزبسی    

ًجیٔی دسهٔوبسی اقلیوی، اػتفبدُ ّوضهبى اص َٓاهل هحیٌی ٍ تکٌَلَطی دسهٔوبسی ، ػٔی ثشآى اػزت تزب ثزب الگزَ ثزشداسی اص      

قَاًیي ًجیٔت ٍ ثبتَرِ  ثِ ًیبص اًؼبى ثِ آساهؾ حبكل اص استجبى ًضدیک ثب ًجیٔت ٍ اػتفبدُ اص هفزبّین ٍ آهزَصُ ّزبی هٌزشح     

ٍیکشدّبی رکش ؿذُ ثِ ساّجشدّبیی ثشای سػیذى ثِ ّذف ایي پظٍّؾ کِ ًشاحی هؼکي دساستجبى ًضدیک ثزب ًجیٔزت   ؿذُ دسس

 (2)ؿکل اػت دػت یبثین.دس ؿکل صیش ساّجشدّبی ًشاحی اقلیوی ثیبى  هی گشدد.
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 ساّجشدّبی ثبصآفشیٌی ساثٌِ ثب ًجیٔت(هذل 2)ؿکل 

 هبخز:ًگبسًذُ
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 . 1375،ٓشكِ ّبی صًذگی رؤی ٍ صًذگی خلَكی،تشروِ:هٌَچْش هضیٌی،ًـش رْبد داًـگبّی،تْشاى، [ چشهبیف،ع ٍ الکؼبًذس،ک3]

 .5131385[کبهل ًیب،ح .سٍاًـٌبػی هحیي ٍ هٌِش،فللٌبهِ آثبدی،ؿوبسُ 4]

 .1381[ لٌگ،د.آفشیٌؾ ًِشیِ هٔوبسی،تشروِ ٓلیشهب ٓیٌی فش،اًتـبسات داًـگبُ تْشاى،5]

 .1397، 133سؿٌبػی هؼکي سٍػتبیی، هؼکي ٍ هحیي سٍػتب،ؿوبسُ [ ػشتیپی پَس، م. پذیذا6]

 .1381[ًَسثشگ ؿَلتض،ک.هفَْم ػکًَت،ثِ ػَی هٔوبسی توخیلی،تشروِ هحوَد اهیش یبس احوذی،7]

 1384[ ًقی صادُ،م.ربیگبُ ًجیٔت ٍ هحیي صیؼت دس فشٌّگ ؿْشّبی ایشاى،داًـگبُ آصاد اػالهی،ٍاحذ ٓلَم ٍ تحقیقبت تْشاى،8]

 .1372ثَسکْبست، ت.سٍح ٌّش اػالهی،ػیذ حؼیي ًلش،دس هجبًی ٌّش هٌَٔی،تْشاى،حَصُ ٌّشی،[9]

[17]Rodiek,S – Schwarz,B .The Role Of the Outdoors In Residential Enviroments For Aging,Haworth 

Press,2006.    

[11] Duerksen,CH – Snyder,C ,Nature-Friendly Communities:habitat protection and land use,Island Press,2005.                     

 .2231384[ هحوَدی،ّ .ثبصًگشی اّویت ایَاى دس خبًِ ّبی ػٌتی،ًـشیِ ٌّشّبی صیجب،ؿوبس12ُ]

 .5531386وبسُ [ٓیٌی فش،ّ ٍؿبیبى،م ٍقبسی پَس،م . ثشسػی ٍ هقبیؼِ أًٌبف پزیشی دس هٔوبسی هؼکًَی ایشاى ٍ طاپي،ًـشیِ آثبدی،ؿ13]
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