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چکیذٌ  
ٍض ٍؾیلِ  ى.اظ گصقتِ زٍض ًَض تؼٌَاى یىی اظ اؾاؾی تطیي ٍضطٍضی تطیي پسیسُ ّا زض ظًسگی تكط هَضز تَخِ تَزُ اؾت

ٍ انلی تطیي ػاهل ویفیت ،پَیایی ٍ ؾطظًسگی فضای  .خْت زازُ اؾت تؿیاض لسضتوٌسی اؾت وِ ظًسگی هاضا قىل ٍ

ّن اظ ًظط واضوطز ػلوی اظ خایگاُ ٍیػُ ای زض هیاى زیگط ػٌانط تكىیل  هؼواضی اؾت وِ ّن اظ ًظط هفاّین ویفی ٍ

 زض ٌّط هؼواضی ًَض یىی اظ اخعایی اؾت وِ زض وٌاض ػٌانط ٍهفاّین زیگط اظ لثیل ؾاذتاض، .زٌّسُ فضا تطذَضزاض اؾت

یىی اظ هْن  .قَز ٍزض عطاحی تؼٌَاى یه ػٌهط هدعا ًمف ذَز ضا ایفا هی وٌس هغطح هی ....ضًگ ٍ ، ههالح ًظن فضایی،

تطیي هكرهِ ّای ًَض عثیؼی ،تَالی ٍ زگطگًَی آى زض عَل ضٍظ اؾت وِ تاػث حطوت ٍتغییط حالت زض ؾاػات هرتلف 

ضٍظ هی قَز ًَضیىی اظ ػٌانط هْن زضهؼواضی ایطاًی اؾت وِ اؾتفازُ اظ آى ضا  زض خای خای تٌاّای ؾٌتی ایي هطظ ٍتَم 

زض هؼواضی تٌاّای هؿىًَی ایطاى اؾالهی اظ ًَض تطای تاهیي ًیاظّای هازی ٍهؼٌَی ٍ . هیتَاى تِ ٍضَح هكاّسُ ًوَز

اؾتفازُ اظ ایي ػٌهط زض ایداز قفاف ؾاظی تٌاّا ًیع ًمف ٍیػُ ایی زاقتِ . قسُ اؾت آؾایف ضٍحی ؾاوٌیي اؾتفازُ هی

ایي همالِ تِ تطضؾی ًمف ًَض زض هؼواضی ٍ هؼواضی زاذلی ٍویفیت ًَض عثیؼی تطًحَُ ازاضن حؿی فضاّای  . اؾت

زاذلی هٌاظل هؿىًَی ؾٌتی هی پطزاظز ٍاهیس تط ایي زاضز وِ زض آیٌسُ ای ًعزیه قاّس اؾتفازُ اظ تدطتیات ًیاواًواى 
  .هثٌی تط تِ واضگیطی ًَض عثیؼی تِ نَضت یه ػٌهط واهال اثط ترف زض عطاحی ؾاذتواًْای هؿىًَی تاقین

 

ٌ َای كلیذی ًَض عثیؼی ، ازضان حؿی ، فضاّای زاذلی،هؿىًَی   :ياژ

 

مقذمٍ  - 1
 ایداز اظ ظهاى آى زض وِ تاقس هی م.ق چْاضم ّعاضُ ؾَم ی ؾسُ زاضین اعالع اظآى ها اٍلیي تاضید تْطُ گیطی اظ ًَض وِ

 ّعاضُ زض ؾَذتِ قْط زض.وطزًس  هی اؾتفازُ ؾایِ اًساظی ٍ تْطُ گیطی اظ ًَض ذَضقیس ّای ذاضخی زیَاضُ زض ؾغح اذتالف

 ّط وِ اؾتٌثاط وطز تَاى هی تَز هاًسُ تالی ؾمف آًْا تا ظیط زیَاض وِ ّای تِ خا هاًسُ  ذاًِ آثاض ضٍی اظ م.ق زٍم ٍ ؾَم ّای

 ٍایي ذَز ًوًَِ ایی اظضٍقْای تْطُ گیطی اظ ًَض .اًس تَزُ پٌدطُ فالس ٍ زاقتِ اضتثاط ذاضج تِ فضای زض یه عطیك اظ اتاق

 قیكِ ای ّای اظ پٌدط ای ًوًَِ ًیع م.ق 6411 ٍ  6811ؾالْای  حسٍز زض ایالم زٍضُ زض. عثیؼی زض زاذل تٌا تَزُ اؾت 

 گطفتِ ٍتغَض هی خای لاب یه زاذل زض وِ تاقس هی وٌاضّن زض قیكِ ذویط اظ ّایی لَلِ ؾاذتِ قسُ اظ وِ آهسُ اؾت  تسؾت

  .تَزُ اؾت اؾتفازُ تٌا ٍاؾتفازُ اظ ًَض عثیؼی ذَضقیس هَضزُ زاذل وطزى ضٍقي خْت حتن

اگطچِ اهطٍظ تحمیمات تی قواضی هثٌی تط اّویت تاثیط هثثت  ًَض عثیؼی تطآؾایف ضٍحی ٍ ضٍاًی ٍ ؾالهت ٍ ذلك 

اها خای تؼدة اؾت وِ چطا تؿیاضی اظ هؼواضاى ٍ عطاحاى ًؿثت تِ اّویت ًَض پطزاظی . ٍذَی اًؿاى نَضت گطفتِ اؾت 
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فضای زاذلی تٌاّای هؿىًَی زض عطاحی پٌدطُ ّا تی اّویت تَزُ ٍ فمظ ظیثایی ًوای ذاضخی ٍ زیس ًِ چٌساى هٌاؾة تِ 

 .فضای تیطٍى ضا هس ًظط لطاض هی زٌّس

 

: ريش تحقیق- 2

هؼواضاى گصقتِ تیكتطیي تَخِ ذَز ضا تطای ههطف عثیؼت ٍ ًیطٍّای ًْفتِ زض آى زاقتِ اًس ٍ تطای تاهیي اًطغی ّایی 

وِ وِ هَضز ًیاظ ذَز تَزُ اظ آًْا اؾتفازُ هی وطزًس وِ زض عی ؾالیاى زضاظ تَاًؿتِ تَزًس اظ عطیك تدطتِ ًٍثَؽ گصقتگاى 

 .هؼواضی ّواٌّگ تا هحیظ عثیؼی ضا تِ ٍخَز آٍضًس

زض ایي همالِ تا ضٍـ ویفی تِ اضظیاتی اعالػات عثمِ تٌسی قسُ پطزاذتِ ٍ ًحَُ اثط گصاضی آًْا اظ اتؼاز هرتلف زض همَلِ 

 .تاتف تط ذاًِ ّای ؾٌتی ایطاى اؾالهی هَضز تحث ٍ تطضؾی لطاض ذَاّس گطفت

 زض ایي همالِ ضٍـ اؾتسالل هٌغمی تطای تحلیل ٍ اضائِ ًتایح هَضز اؾتفازُ تطای عطاحی ؾاذتواًْای هؿىًَی تا تىاض 

 . گیطی  ًَض عثیؼی  تِ ػٌَاى یه ػٌهط اثط ترف هی تاقس
 

: مباوی وظری - 3
تیٌایی هْن تطیي حؽ اًتمالی زض هیاى پٌح حَاؼ زیگط اًؿاى اؾت ، ٍلی ازضان ظیثا قٌاذتی ٍ تطزاقت احؿاؼ ذَب 

وِ تَؾظ تیٌایی تِ هغع هٌتمل هیكَز ٍ چكن تهاٍیط ضا هیگیطز ٍ ازضاوات تِ ٍؾیلِ ًَض زض ؾیؿتن ػهثی هغع اًدام هی گیطز، 

زض ایي هیاى ًمف ًَض وِ توام ذلمت ٍ هؼدعُ ی ّؿتی تط آى اؾتَاض اؾت اظ . ػَاهل ٍ ػٌانط زیگطی ًیع تاثیط گصاض ّؿتٌس

زض تفىط ٍشّي اًؿاى ّویكِ ضٍظّای آفتاتی ٍ ضٍقي تا ػكك ٍقازی ٍ ًَػی . اّویت تؿیاض ٍیػُ ایی تطذَضزاض هی تاقس

زیسى ًَض ذَضقیس ، زض تهَیط شٌّی اًؿاى یازآٍض ذاعطاتی اظ ایي زؾت هی .زلگطهی ذال ٍ ّیداى تَام تا اهیس ّوطاُ اؾت

تاقس ٍ ًَػی تحطن ٍ اًطغی هثثت تِ ٍخَز هی آٍضز ٍ زض هماتل آى ّویكِ ضٍظّای اتطی ٍ تاضیه ٍ تؼضا تاضاًی تا یه ًَع 

( 12).احؿاؼ گطفتگی ، تٌْایی ، ًگطاًی ، افؿطزگی ٍ تی اًگیعگی ّوطاُ اؾت

 

: وًر يمعاوی ومادیه- 4

 زیگط ػالی ذهَنیات تؿیاضی ٍ ًفؽ تِ اػتواز ضٍیف ٍ ضؾیسى، ووال تِ گطفتي، اٍج تؼالی، ًواز ّا فطٌّگ تیكتط زض ًَض

 وِ تیٌین هی ضا لسؾیاى ؾط قوایل اعطاف زض ًَض ّالِ ٌّط، تاضید هتفاٍت ّای زٍضاى هؼطٍف ًماقاى زضآثاض  چٌاًچِ .تاقس هی

زض ایطاى ًیع ًَض تِ ػٌَاى یه ػٌهط .(1) اؾت تعضگاى آى ذال اًسیكِ ٍ تفىط ووال ٍ تِ ضؾیسىِ غایت ٍ تؼالی ، اظ ًوازی

 .واضتطزی ٍ ػطفاًی زض توام حَضِ ّا هرهَنا هؼواضی هَضز تَخِ تَزُ اؾت

هیتَاى گفت وِ ًَضیىی اظ ػٌانط هْن زضهؼواضی ایطاًی اؾت وِ زض تٌاّای ؾٌتی ایي هطظ ٍتَم هیتَاى تِ ٍضَح هكاّسُ 

. زض هؼواضی تٌاّای هؿىًَی ایطاى اؾالهی اظ ًَض تطای تاهیي ًیاظّای هازی ٍهؼٌَی ؾاوٌیي اؾتفازُ هیكسُ اؾت. ًوَز

 . ؾاظی تٌاّا ًیع ًمف ٍیػُ ایی زاقتِ اؾت اؾتفازُ اظ ایي ػٌهط زض ایداز قفاف

 زض ٍاضح عَض تِ آى ّای قؼاع وِ ای گًَِ تِ قَز هی گطفتِ واض تِ ؾاذتواى زض ٍ تٌیازیي تاضظ ػٌهطی ػٌَاى تِ ًَض

 تا وِ اؾالهی هؿاخس یا ٍ ٍؾغی لطٍى ولیؿاّای تاضیه ٍ فضاّای ػویك ، اؾت هكاّسُ لاتل حدن تاضیه ٍ هازی والثس زاذل

 ًَضی تا وِ فضاّایی چٌیي زض  اًؿاى. تاقٌس هی هؼٌَی ٍ ضٍحاًی حؽ یه اًتمال تِ لازض ذَتی تِ اًس قسُ هعیي ًَض ػٌهط

 ػول ایي ٍتا پطزاذتِ تهاٍیط وطزى واهل تِ ذَز شّي زض " احدام ٍ اقیا اظ هثْن ّای ؾایِ هكاّسُ تا قًَس هی ضٍقي ضؼیف

. قَز هی تیساض زضًٍف زض ّؿتی ٍ ٍخَز هٌثغ تِ ًعزیىی حؽ یه آى ًتیدِ وِ ضٍز هی فطٍ ذلؿِ ًَػی تِ
 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

: معماری يوًر- 5
 تا ًَض حمیمتی  ظیثائی.ًساضز هفَْهی ، ظیثائی تاضیىی زض گطًِ ٍ اؾت ضٍقٌائی ٍ پطتَ ًَض اظ آیس هی چكن تِ وِ ظیثائی

 چِ ٍ ظاّطی چِ ضٍقٌایی ٍ  ًَض.قَز هی زیسُ اؾت تیٌائی وِ ها حؽ ػعیعتطیي تا ظیثائی ظاّطی ٍ گطزز هی زضن هؼطفت

 هی آى تِ پطزاذتي ٍ ًَض تحث تٌاتطایي . وٌس  خلَُ قیء ؾایط ظیثائیْای ٍ ضًگ ٍ آیس چكن تِ ظیثائی وِ قَز هی تاػث ػطفاًی

 آى ًَض زض ًمف تِ تَاى هی وِ ٍ ٌّطّایی ػلَم خولِ اظ ، تاقس زاقتِ ای ٍیػُ خایگاُ ٌّط ٍ قٌاؾی ظیثائی هثاحث زض تَاًس

 ٍ اتعاض .هی زّس  اذتهال ذَز تِ عثیؼی ًَض اظ گیطی تْطُ ضًٍس ظهیٌِ ضا زض هفهلی تحث وِ اؾت هؼواضی ، ٌّط زاقت اقاضُ

 اظ یىی ًَض هؼواضی ٌّط زض .تاقٌس هی ، هغطح ّؿتٌس ههٌَػی ًَض ی وٌٌسُ تأهیي وِ ػَاهلی ػٌَاى تِ ًیع ضٍقٌایی ٍؾایل

 تِ عطاحی ٍ زض قَز هی هغطح … ٍ ضًگ ههالح ، فضایی ، ، ًظن ؾاذتاض لثیل اظ زیگط هفاّین ٍ ػٌانط وِ وٌاض اؾت اخعایی

 ضٍظ عَل زض آى زگطگًَی ٍ تَالی عثیؼی ، ّای ًَض هكرهِ هْوتطیي اظ یىی .ایفا وٌس ضا ذَز ًمف تایس هدعا ػٌهط یه ػٌَاى

 (6)قَز، هی هرتلف ؾاػات زض حالت تغییط ٍ حطوت تاػث وِ اؾت

ًَض  زّس ، هؼواضی اًدام زض ضا واض تطیي ًَض ػوسُ وِ اًتظاض زاقت تایس ، لاػستا اؾت لطیي تؿیاض ًَض تا اظآًداوِ قفافیت

 ًساضز، واضتطزی ظیفِ ٍ یه تٌْا هؼواضی زض ًَض ، اؾت ػدیي ٍشات هؼواضی حمیمت تا تلىِ ًیؿت، هؼواضی خسای اظ  چیعی

 هازُ تؼالی وِ زاضز حضَض آًدایی ٍ ؾاظز هی ضا هؼواضی حمیمت ًَض تلىِ قَز ًوی هحسٍز ّن ظیثایی آفطیٌف تِ آى حتی ًمف

 ّا ؾاذتواى زضهؼواضی  آیٌسُ ای ًعزیه قاّس آى تاقین وِ زض اهیس تطایي زاضین وِ .گیطز هی هؼواضی نَضت ایي زض ًَض تِ

 .تاقین ترف  اثط واهالً ػٌهط یه نَضت تِ عثیؼی ًَض واضگیطی تِ تَم قاّس هؼواضی گصقتگاى ایي هطظ ٍ ّواًٌس

 

 :عىاصر وًرگیری  در معماری سىتی - 6

وِ گطٍُ اٍل اًَاع ؾایثاًْا .زض هؼواضی ؾٌتی ایطاى اؾالهی ػٌانط ًَض گیطی اظ زٍ خْت هَضز تحث ٍ هغالؼِ لطاض هیگیطز

. ٍزؾتِ زٍم اًَاع ًَضگیط ّا هیثاقس وِ زض ایي همالِ تطذی اظ ذهَنیات ایي زٍ زؾتِ ضا هَضز هغالِ لطاض هیسّین

 

 :گطٍُ اٍل

 :وٌتطل وٌٌسُ ّای ًَض

 :ؾایثاى ّا

ؾایِ تاًْا تط ضٍی پٌدطُ ّا ؾایِ اًساذتِ ٍ تاػث واّف حدن ٍضٍزی تاتف هؿتمین آفتاب تِ فضاّای زاذلی تٌا هیكًَس 

ؾایِ . تا هیعاى اقؼِ هازٍى لطهع ذَضقیس وِ تاػث گطهای تیف اًساظُ فضای زاذل هی تاقس ضا واّف زازُ ٍهحسٍز گطزاًٌس

تاًْا تٌْا هحسٍز تِ لؿوت فَلاًی پٌدطُ ّا ًوی تاقس ٍ تِ عَض ولی ّط گًَِ ػٌهط یا ؾاظُ ایی وِ لاتلیت ؾایِ اًساظی زاقتِ 

 .تاقس تِ ػٌَاى ؾایِ تاى هیتَاًس زضتٌاّا هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز

 

 :ضٍاق

فضا ّای ؾطپَقیسُ ؾتًَساض حیاط وِ اغلة زض پكت آًْا زیَاض اًتْایی تٌا لطاض زاضز ٍ حسالل اظ یه ؾوت هؿسٍز هی 

تاقس ٍ زض هٌاعمی وِ تاتف آفتاب قسیس تاقس هیعاى تاتف هؿتمین آفتاب ضا واّف زازُ ٍ ًَض هٌاؾة ٍهالیوی ضا تِ زاذل تٌا 

 .هٌتمل هیىٌس

 

 :ؾاتاط

 ضاّطٍ ؾطپَقیسُ ، زاالى ، ؾایثاى، پَقف تاالی ضاّگصاض ، ؾمفی وِ زض : زض فطٌّگ هؼیي تؼطیف ؾاتاط چٌیي آهسُ اؾت

: زّرسا ًیع تاتؼطیفی هكاتِ ؾاتاط ضا ایٌگًَِ تیاى ًوَزُ اًس . (3) ظیط آى هؼثط ٍضٍز تِ ذاًِ یا ؾطای تاقس، ؾایثاى ٍ ؾایِ گاُ
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ضاّگصاضی هیاى . پَقف تاظاض ٍؾمف هیاى زٍ زیَاض وِ ظیط آى ضاُ تَز:  پَقف ضاّگصاض تاالیی وِ ظیط آى ضاُ تَزُ ،پَقف ٍؾمف

 ( 4).زٍذاًِ وِ اظ آًدا اظ ذاًِ ایی تِ ذاًِ ی زیگط ػثَض وٌٌس

 

 : تاتف تٌس

یىی اظ ایي ضٍقْا ، تْطُ . زض ذاًِ ّای وْي تِ ضٍقْایی تالـ هیكس اظ گعًسُ تاتف آفتاب تِ زضٍى فضاّا پیكگیطی قَز 

تاتف تٌس یا تٍَـ تٌس، تیغِ ّایی آفتاب قىي وواتیف ًاظن تِ ؾتثطای قف تا پاًعزُ ؾاًت تَز وِ . گیطی اظ تاتف تٌس تَز 

آًْایی ضاوِ زض تاالی زضگاُ یا پٌدطُ واض هی وطزًس، .گطزاگطز ضٍظى ّا ٍپٌدطُ ّا ٍزضگاّْا واض هی قس تا ضٍی آًْا ؾایِ اًساظز

تاتف تٌس ایؿتازُ یا ػوَزی، تیغِ ّای آخطی یا گچی تَز وِ هیاى ّط زٍ زضگاُ تِ ).تاتف تٌس افمی یا ؾط ؾایِ ًام زاقت

تسیي گًَِ زضّا ٍقیكِ ّای ضٍی آًْا . پٌْای قهت تا ّفتاز ؾاًت ٍ ؾتثطای ًعزیه تِ زُ تا پاًعزُ ؾاًت ؾاذتِ هی قس

 (5.)تط تاالی تاتف تٌس افمی ،ضٍظى ّای گطزی تِ ًام گلدام ؾاذتِ هیكس. (آفتاب ًوی ذَضزًس

 

 :پطزُ

 ٍ تَزُ هؼوَل نفَیِ زٍضُ اظ ؾاذتواى تِ ٍضٍز تطای ذَضقیس ًَض تٌظین ٍ خلَگیطی تطای ضرین ّای پطزُ اظ اؾتفازُ

 زٍال ٍ ال یه نَضت تِ ٍ تَزُ اتطیكن یا ٍ وطتاؼ خٌؽ اظ هؼوَالً ّا پطزُ ایي . هیكس اؾتفازُ آى اظ لاخاض ًیع زٍضُ زض ّوچٌیي

 لطلطُ تَؾظ ّا پطزُ ایي وكیسى تاال . هیكس ًهة ّا اضؾی ٍ ّا پٌدطُ یا ٍ ّا خلَ ایَاى زض هؼوَل عَض تِ ٍ قسًس هی اؾتفازُ

 ٍ ضرین هؼوَالً ّا پطزُ ایي چَى اؾت هیىطزُ خوغ ضا یىٌَاذت آًْا لؿوتْای توام ّواٌّگ عَض تِ وِ تَزُ تٌسّایی ٍ

 (6).وكیس تاال ضا آًْا قس ًوی ایي اظ غیط ٍ تَزُ ؾٌگیي

 

 :گطٍُ زٍم

ًَض گیط ّا یىی اظ ػٌانط تاثیط گصاض تطای ػثَض ًَضذَضقیس ٍ اضان حؿی فضاّای زاذلی ؾاذتواًْای هؿىًَی : ًَضگیطّا

 .ؾٌتی ّؿتٌس

 .اًَاع ًَضگیطّا تِ قطح ظیط هی تاقس

 

 :پٌدطُ-1

گكَزگی زض زیَاض یه ؾاذتواى تطای ٍضٍز ًَض ٍ َّا، هؼوَال هدْع تِ یه لاب وِ لٌگِ پٌدطُ ّای تاظقَی زض تطگیطًسُ 

 (7).تٌگِ ّای قیكِ زض آى لطاض زاضًس

 

 :ًَض گصض-2

 (7)ٍاؾغِ ای تطای ٍضٍز ًَض هاًٌس یىی اظ ذاًِ ّای پٌدطُ یا لاب قیكِ ذَض پٌدطُ 

 

 :اضؾی-3

پٌدطُ ّای اضؾی تِ نَضت ػوَزی تاظ . پٌدطُ ّای چَتی، هكثه، هٌمَـ ٍضًگی وِ اظ زٍضُ گَتیه ٍاضز توسى ایطاى قس

تؼثاضت زیگط ایي پٌدطُ ّا تدای تاظ ٍتؿتِ قسى تِ ضٍـ گكتي ضٍی پاقٌِ تاال . ٍتؿتِ هیكسًس ٍزاضای تعئیٌات ظیازی ّؿتٌس

  (8).ایي پٌدطُ ّا زض اقىَب وَقه ّا ٍ پیكاى ٍ ضٍاق ؾاذتواًْای ؾطزؾیطی واضتطز تؿیاض زاقتِ اؾت. ٍپاییي هی ضفتٌس

 

  : (تاخِ)پاچٌگ- 4
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تِ . ًَضگیطّا ٍ یا پٌدطُ ّایی وِ تطای ٍضٍز ًَض تِ زاذل تٌا زض اعطاف گٌثس یا زض ؾاق یا ؾالِ ی آًْا تؼثیِ هی قَز

( 8).پٌدطُ ّای تغل ایَاى ًیع پاچٌگ هی گَیٌس

 

 :طریقٍ وًر پردازی در فضاَای مسکًوی سىتی- 7
 فطز تِ هٌحهط ذَز ًَضپطزاظی تا وِ آًاًٌس ظیطا هیثاقس ضٍقٌایی عطاحاى ػظین تالـ ًكاًگط تاضیری تٌاّای ٍ ؾاظّْا

 ٍ هتحطن ًَضّای اظ اؾتفازُ هؼوَالً پطٍغُ ّائی چٌیي تطای .هیىٌٌس تیاى آى فطٌّگی گصقتِ احتطام تِ ّوطاُ تِ ضا تٌا تَزى

 ًَض ًوایف » تَخِ هیثایؿت (هی قَز زاًؿت زازُ تطخیح ؾازُ ٍ هحَ زیسگاُ ًَضپطزاظی ٍ ًثَزُ هٌاؾة ًَضی ذالم ضًگْای

 ٍ زاقت هثصٍل ضٍظ زض ًَضی تدْیعات هٌظطُ تِ ًیع هَلت ذانی تدْیعات ًهة هیتَاى هَضز ایي زض ضا اؾتثٌا تٌْا) .« نسا ٍ

 (9). وٌس  ایداز تٌا خثطاى لاتل غیط تافت تط ضا ترطیة حسالل تا ًوَز فطاّن ضا اهىاًاتی

 عطاحی خْت ؾاذتواًی تٌای ظیط هرتلف ی ّا قىل یا ٍ ههالح گیطی قىل ضًٍس اًساظُ تِ ًَض اظ گیطی ضًٍس تْطُ زاًؿتي

 .تاقس هی الظم تؿیاض

ؾاذتواًْای ؾٌتی ایطاى چِ زض ظهیٌِ هؼواضی ٍ چِ زض ظهیٌِ ؾاظُ تا تىیِ تط هٌاتغ عثیؼی اًطغی قىل گطفتِ اؾت ٍ ایي 

تٌاّا تِ گًَِ ایی عطاحی قسُ اًس وِ حساوثط ًَض آفتاب زض ظهؿتاى ٍ حساوثط ؾایِ ضا زض تاتؿتاى خْت اؾتفازُ اظ تَْیِ ی 

زض هؿاوي ایطاًی ػوك فضاّای ًَضگیط زض خْت ّای هرتلف حیاط . عثیؼی ٍ تا ّسف تاهیي آؾایف ؾاوٌیي فطاّن آٍضز

هتفاٍت هی تاقس زض ذاًِ ّای ایطاًی تفىیه ًیاظ ّای فضاّای تاتؿتاى ًكیي ٍظهؿتاى ًكیي زض تغثیك فضاّا تا ًیاظ ّای 

ػٌانط ذطز زیگطی چَى زض ٍپٌدطُ ، ػولىطزّای هتٌَػی چَى . ؾاوٌیي زض عی فهَل ؾال ًمف هْوی ضا ایفا هی وطزُ اؾت

تا تاظوطزى پٌدطُ ّای اضؾی . اهىاى ػثَض ٍاضتثاط تا حیاط ٍ ًَضزّی تِ فضاّای زاذلی ضا تِ عَض ّوعهاى تِ ػْسُ زاقتِ اًس

ایي پٌدطُ ّا ّوچٌیي تا تٌَع زض ًمكْای . ػوال قاُ ًكیي تِ ایَاى ٍنل هیكَز ، چٌاًىِ گَیی تِ حیاط گطُ ذَضزُ اؾت 

 (10).ٌّسؾی ٍ اؾتفازُ اظ قیكِ ضًگی تا گطزـ قثاًِ ضٍظ ٍ تغییط تاتف ًَض ،فضای زاذلی هتٌَػی ضا تِ ٍخَز هی آٍضًس

 

: تاثیر وًر طبیعی بروحًٌ ادراک حسی فضاَای داخلی محیط َای مسکًوی - 8
فطایٌس ازضان ضٍقٌایی اهطی فطزی اؾت وِ تِ ٍیػگی ّای احؿاؾی واضتطاى ٍ تِ قطایظ هحیغی فضای پیطاهَى آًْا 

اظ ًظط خاهؼِ ی عطاحاى حطفِ ایی ًَضپطزاظ ٍ هٌْسؾاى ضٍقٌایی ، قَاّس هتؼسزی زال تط تاییس تاثیط ویفی . تؿتگی زاضز

( 11).ضٍقٌایی هحیظ تط واضایی ، آؾایف ٍ ؾالهتی اًؿاًْا ٍخَز زاضز

 تا ؾاظگاض ذلمی، ٍ ضٍحی لحاػ تِ وِ زاذلی ّای زضعطاحی تؼازل تٌاؾة، تماضى، ایداز تا آًىِ اظ گصقتِ ایطاًی، هؼواض

 تا ؾٌد ّن ّای هحیظ ٍ فضاّا زض ضا ٍی وطز، هی ّسیِ اٍ تِ ضا ًیىَ اذالق آى آهس پی ٍ ضضایت احؿاؼ اؾت، اًؿاى عثیؼت

 هی آضاهف احؿاؼ گطفت، هی لطاض ذَیف ٍخَز تا ّوؿاظ ٍ یافتِ اًؿدام فضاّای ٍ هحیظ زض وِ اًؿاى ٍ زاز هی لطاض اٍ ٍخَز

 ػثَض اظ پؽ  ًَض": تَز  هؼتمس وِ  فطظًل غاى آگَؾتیي ًَضِ توَخیِ ًظطیِ اظ حتی گَیی ًَض، اظ گیطی تْطُ ٍ اؾتفازُ زض اٍ. وطز

تِ  زؾتطؾی وِ آى تسٍى ".هاًس هی آب اؾترط هَخْای تِ وِ وٌس هی تساذلی ًمف تَلیس پطزُ، یه زض ضیع ّای ؾَضاخ اظ

 (12 ) . زاقت آگاّی واهل تاقس، زاقتِ غیطُ یا ٍ ضؾاًِ وتاتراًِ، عطیك اظ ضٍظ اعالػات

 یا ّن آٌّگ ٍ اًساظُ ّن ّای عاؾِ اظ هطوة" وِ ّا ؾمف ّایِ واضی اًگیع همطًؽ قگفت ّای تٌسی ح عط زض آى اظ ظیطا

 ضٍظهطُ ّای هكغلِ اظ ضا اٍ ذَز، هراعةِ شّيِ تىاضگیطی تا تسیي تطتیة ٍ وطزُ اؾتفازُ ،" تاقس هی فضایی تؼسی ؾِ ػٌانط

 زض وِ اؾت شوط تِ الظم . ؾپاضز هی اٍ شٌّی تِ ذاللیت ضا (ا هَتیَُ) هتي ٍ ظهیٌِ وطزى پیسا ٍ وطز هی زػَت آضاهف ٍ تِ زٍض

 هی هغطح ؾَم تؼس ٍ ػوك زازى اهىاى ًوایف ٍ آیس هی هیاى تِ  (پطؾپىتیَ) اظزیسگاُ ؾري وِ خا آى ّا، ٍ عطاحی هؼواضی

( 13).وٌس  هی پیسا اؾاؾی ّا ًمف ضٍقي ؾایِ ٍ "ًَض" قَز،
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:  وتیجٍ گیری-9
تاتَخِ تِ تطؾی ّای تِ ػول آهسُ اظ هؼواضی تَهی ٍتْطُ گیطی اظ ًتایح آى هیتَاى زض تطٍظ وطزى تدطتیات گصقتِ 

ٍاؾتفازُ اظ آى زضهؼواضی اهطٍظ هثل ًَض عثیؼی ذَضقیسی تطای ضٍقٌایی ٍ زضن حؿی فضا ّای زاذلی ٍآؾایف ضٍحی 

تْطُ گیطی اظ ًَض عثیؼی  تِ ػٌَاى انلی تطیي ػاهل . ٍضٍاًی زضذاًِ ّا تاتَخِ تِ اهىاًات ٍ ًیاظّای اهطٍظی هَثط ٍالغ قَز

تاًگاُ تِ هؼواضی گصقتِ زض . ویفیت ،پَیایی ٍ ؾطظًسگی فضایی زض هؼواضی ذاًِ ّای هؿىًَی اّویت لاتل تَخْی زاضز

هیاتین وِ اؾتفازُ اظ ًَض زض توام ذاًِ ّای ؾٌتی اظ اّویت ذانی تطذَضزاض تَزُ اؾت ٍ هؼواضاى گصقتِ تا َّـ ٍ شواٍت 

ٍتدطتِ ی ذَز اؾتفازُ ی هثثت اظ ًَض عثیؼی ضا زض خای خای ایي هطظ ٍ تَم تاتَخِ تِ قطایظ اللیوی ٍ هٌغمِ ایی زض عطاحی 

ّای ذَز تطای ذاًِ ّای هؿىًَی تطاؾاؼ انَل ٍ ضَاتظ ذانی تِ ًوایف گصاقتِ اًس وِ ایي اهط ًوایٌگط اّویت اؾتفازُ اظ 

اگطچِ اهطٍظ تحمیمات تی قواضی هثٌی تطاّویت تاثیطهثثت  ًَض عثیؼی تطآؾایف . اظ ًَض ضٍظ زض هؼواضی ؾٌتی تَزُ اؾت 

اها خای تؼدة اؾت وِ چطا تؿیاضی اظ هؼواضاى ٍ عطاحاى . ضٍحی ٍضٍاًی ٍؾالهت ٍ ذلك ٍذَی اًؿاى نَضت گطفتِ اؾت 

ًؿثت تِ اّویت ًَض پطزاظی فضای زاذلی تٌاّای هؿىًَی زض عطاحی پٌدطُ ّا تی اّویت تَزُ ٍ فمظ ظیثایی ًوا ٍ زیس ًِ 

 .چٌساى هٌاؾة تِ فضای تیطٍى ضا هس ًظط لطاض هی زٌّس

ضاُ حل اضائِ قسُ ایي اؾت وِ زض عطاحی ؾاذتواًْای هؿىًَی  تا زض ًظط گطفتي اللین ّط هٌغمِ هثٌی تط اؾتفازُ اظ ًَض 

عثیؼی زض فضاّای زاذلی ؾاذتواى آؾایف ضٍحی ٍضاًی ٍ ٍؾالهت ٍ ازضان حؿی فضاّای زاذلی ًیع زض وٌاض ًَض پطزاظی 

. هٌاؾة  فضاّای زاذلی زض ًظط گطفتِ قَز

تِ اهیس ایي وِ زض آیٌسُ ای ًعزیه قاّس اؾتفازُ اظ تدطتیات ًیاواًواى هثٌی تط تِ واضگیطی ًَض عثیؼی تِ نَضت یه 

. ػٌهط واهال اثط ترف زض عطاحی ؾاذتواًْای هؿىًَی تاقین
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