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 وقش طراحی شُری در کیفیت بخشی بٍ محیط ي فضای شُر

 
 *2سمیٍ ملکی، 1یسدان سلطاوی

ٟٔٙذػی ثحشاٖ ٞبی ًجیٔی )ؿبخق وبسؿٙبع اسؿذ ٕٔٔبسی ٚ دا٘ـزٛی دوتشی رغشافیب ٌشایؾ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی پظٚٞـٍبٜ ثیٗ إِّّی  -1

 ٜ( ٚ ٔذسع دا٘ـٍبٜ اصاد اػالٔی ٚاحذ وشٔب٘ـبٜٚظپ

 دا٘ـزٛی ٟٔٙذػی ٕٔٔبسی دا٘ـٍبٜ اصاد اػالٔی ٚاحذ وشٔب٘ـبٜ -2

 

 

 

  چکیذٌ
ی اػت وٝ ؿٟش ثٝ ٓٙٛاٖ ثؼتش ؿىُ ٌیشی تٔبٔالت ٚ ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ی ا٘ؼب٘ی ، داسای صیش ػبخت ٞب ٚ صیش ثخؾ ٞبی     

ؿىُ دٞٙذٜ ػبختبس ٚ وبِجذ اػبػی آٖ ٔی ثبؿٙذ. دس ایٗ ٔیبٖ ًشاحی ؿٟشی وٝ ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ ثب ا٘ؼبٖ ٚ سٚاثي 

ا٘ؼب٘ی دس تٔبُٔ اػت ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت ویفیت ٚ یب ٓذْ ویفیت فوبٞبی ؿٟشی ثشای ا٘ؼبٖ ؿٛد. ًشاحبٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ 

ی تٛا٘ٙذ ثب ػبٔبٖ دٞی ٚ ًشاحی ٞشچٝ ثٟتش ایٍٙٛ٘ٝ فوبٞب ثٝ رٟت ا٘ؼبٖ ؿٟشی ثب ٍ٘بٜ ٞبی ٕٓیك ٚ تٛرٝ ثٝ ایٗ ٟٔٓ ٔ

ٔٔبكشی وٝ داسای ٔـىالت فىشی ٚ دغذغٝ ٞبیی اص رٙغ ٓذْ سهبیت اص ٔحُ ص٘ذٌی ٚ ثؼتش تٔبٔالت خٛیؾ اػت 

 _تحّیّی الذاْ ٕ٘بیٙذ. ایٗ ٔمبِٝ وٝ حبكُ ٔـبٞذات ٓیٙی ٚ ٌٔبِٔبت اػٙبدی ٔی ثبؿذ ثب ٍ٘بٞی ٘ٛ ٚ ثٝ ؿیٜٛ ی 

تٛكیفی ػٔی داسد وٝ ثب ثشسػی ا٘ٛاّ تٛإ٘ٙذی ٞبی ّٓٓ ًشاحی ؿٟشی دس ایزبد ویفیت فوبٞب ٚ ؿیٜٛ ی دخبِت ایٗ 

احی ؿٟشی ثش وبِجذ ؿٟش تبحیش ایٗ ّٓٓ دس ػبختبس ؿٟش ثپشداصد ٚ دس ٟ٘بیت ثب ٘تیزٝ ٌیشی اص تبحیش ایٗ ٟٔٓ ٚ تبحیش ًش

 سا ثشسػی ٕ٘بیذ. ٔتغیش ثش ٔتغیش ویفیت ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ

 

 ؿٟش ، ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ، ًشاحی ؿٟشی ، ویفیت ٔحیي ، ویفیت ص٘ذٌی :َای کلیذی ياشٌ
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 مقذمٍ_1
ٚ ٘ضَٚ  یٌیٔح ٔـىالت شیِ٘ یؿٟش یٔختّف دس ص٘ذٌ یآٖ ٔٛرت ثشٚص ثحشاٖ ٞب یؿٟشٞب ٚ تٛػٔٝ وبِجذ ْیسؿذ ػش     

دس وٙبس تٛرٝ ثٝ  یػىٛ٘ت یٞب يیآٖ دس ٔح استمبءٚ  تیفیٔفْٟٛ و أش، ِضْٚ تٛرٝ ثٝ ٗیا یؿذٜ اػت. دس پ يیٔح تیفیو

ثٝ  یؿٟش یدس ثبفت ٞب شاتییتغ یٚ ػشٓت ثبال یٙیؿٟش٘ـ ؾید٘جبَ افضا ثٝ ضی٘ شاٖیؿٛد. دس ا یاحؼبع ٔ ـتشیث یٔؼبئُ وّٕ

 وٝاػت  یچٙذ ثٔذٔفْٟٛ  هی یؿٟش يیٔح تیفیاػت. و بفتٝیثٝ ؿذت تٙضَ  یؿٟش یدس ٘ٛاح يیٔح تیفیٔختّف، و ُیدال

 یٕیثبؿذ ٚ ثب ٔفبٞ داؿتٝؿٟشٚ٘ذاٖ  یدس ص٘ذٌ یٕٞٝ رب٘جٝ ا شاتیتٛا٘ذ تأح یٔ یص٘ذٌ تیفیاص اثٔبد ٟٔٓ و یىیثٝ ٓٙٛاٖ 

اص  یبیداؿتٝ ٚ دس ثؼ یاؿتشاوبت شٜیٚ غ یػىٛ٘ت یٞب يیاص ٔح ٗیػبوٙ یتیٚ ٘بسهب تیسهب ضاٖیٔىبٖ، ادسان ٔ تیفیٕٞچٖٛ و

 ؿٛد. یٔـبثٝ لّٕذاد ٔ یٔٛاسد ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٔب٘

 یدػتبٚسد تالؽ ٞب ٗیٟٕٔتش٘جٛدٜ اػت. أشٚصٜ ؿٟشٞب ثٝ ٓٙٛاٖ  بٖیٌبٜ ثٝ ا٘ذاصٜ أشٚص ٕ٘ب چیٞ یؿٟش يیٔؼبئُ ٔح تیإٞ

 یٔ ُیؿٟش سا تـى هیثخؾ  ٗیٟٔٓ تش یٕٓٛٔ یفوبٞبؿٛ٘ذ.  یا٘ؼبٖ ٔحؼٛة ٔ یٚ ارتٕبٓ یفشٍٞٙ ،یالتلبد ،یىیتىِٙٛٛط

ٚ ؿبُٔ  ٛ٘ذدیپ یافشاد دس آٖ ٞب ثٝ ٚلّٛ ٔ بٖیٔتمبثُ ٔ یثشخٛسدٞب ٚ وٙؾ ٞب ٗیـتشیثٞؼتٙذ وٝ  ییٞب فوبٞب ٔىبٖ ٗیدٞذ. ا

آٖ ٞب  ثٝاص ؿٟش ٞؼتٙذ وٝ ٔشدْ  ییٚ ؿبُٔ تٕبْ ثخؾ ٞب ٛ٘ذدیپ یاص ؿٟش ٞؼتٙذ وٝ ٔشدْ ثٝ آٖ ٞب ٔ ییٞبتٕبْ ثخؾ 

 ذیوـٛسٞب ثٝ ؿذت ٔٛسد تٟذ اص یبسیدس ثؼ یٕٓٛٔ یٞباص آٖ اػت وٝ ٓشكٝ  یداس٘ذ. ؿٛاٞذ حبو یٚ ثلش یىیضیف یدػتشػ

 لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ.

كٛست ٌشفتٝ  ٔذاخالتٚاسد ؿذٜ ٚ فمذاٖ تٛرٝ ثٝ آٖ دس  یؿٟش یضیثش٘بٔٝ س بتیدس ادث شیاخ یوٝ دس ػبَ ٞب یاص ٔجبحخ یىی

اػت.  یػىٛ٘ت ی٘ٛاحؿٟشٚ٘ذاٖ اص  یٔٙذ تیسهب ضاٖیٚ ٔ يیٔح تیفیؿٛد، و یاحؼبع ٔ ی٘بوبسآٔذ ؿٟش یدس ثبفت ٞب

وٝ  یؿٟش يیٔح ییفوب -یوبِجذ ،یالتلبد ،یفشٍٞٙ ،یارتٕبٓ ،یٌیٔح ؼتیص يیٓجبست اػت اص: ؿشا یؿٟش يیٔح تیفیو

 اػت یؿٟش يیؿٟشٚ٘ذاٖ اص ٔح تیٓذْ سهب بی تیسهب ضاٖی٘ـبٖ دٞٙذٜ ٔ

                                                                                                                                                             ی  پیشیىٍ مفًُم کیفیت محیط شُر_2

وٝ دس ػبَ  یثبالتش سفتٝ اػت ثٝ ًٛس ٙبٖیاص تٔذاد سٚػتب٘ـ ٙبٖیثـش، تٔذاد ؿٟش٘ـ خیثبس دس تبس ٗیاِٚ یثشا شیدس لشٖ اخ     

وٝ تٛػٔٝ  یؿٟش تیرٕٔ ؾیػبوٗ ثٛدٜ ا٘ذ. افضا یدس ٘مبى ؿٟش بید٘ ی٘فش بسدیّیٔ 6 تیش اص رٕٔ٘ف بسدیّیٔ 3 ،یالدیٔ 2000

 يیاػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص ٔح ٗیپشداصاٖ ٚ ٞٓ چٙ ٝیِ٘ش ٗیث ییٔٛرت چبِؾ ٞب شیاخ یٞبداؿتٝ اػت، دس دٞٝ  یؿٟشٞب سا دس پ

ؿٟش ٞؼتٙذ.  يیٔح تیفیٚ ثٝ تجْ آٖ و یص٘ذٌ تیفیٔؤحش ثش و یٚ ٔؤِفٝ ٞب ٓیچبِؾ ٞب ٕٓٛٔبً حَٛ ٔفبٞ ٗیؿٟشٞب ؿذ. ا

 دٞٙذٜ آٖ ٞب ٟ٘فتٝ اػت. ُیـىت یٚ ارضا یٓٙبكش ؿٟش یٚ وٕ یفیو یدس تٛرٝ تٛأٔبٖ ثٝ رٙجٝ ٞب یؿٟش يیٔح تیفیو

 یؿٟش ی، ثحشاٖ ٞب1960ؿذ٘ذ. اص اٚاػي دٞٝ  ذاسیؿٙبختٝ ٚ پذ ذیثٝ تذس ضیٔـىالت آٖ ٘ یٙید٘جبَ تٛػٔٝ ؿٟش٘ـ ثٝ

 ،یارتٕبٓ ،یٌیٔح ؼتیآٓ اص ص یؿٟش یٔختّف ص٘ذٌ یتش ؿذ ٚ ثٝ د٘جبَ ثشٚص ٚ ٌؼتشؽ ثحشاٖ دس رٙجٝ ٞب ٌؼتشدٜ

ؿٟش ٚ  بعیؿٟشٞب دس ٔم يیٔح تیفیٚ ٘ضَٚ و یٌیٔح ت٘ؼجت ثٝ ٔـىال یٕٓٛٔ یآٌبٞ ی٘ٛٓ شٜیٚ غ ،یالتلبد ،یوبِجذ

                                  (.                  10: 1386ثٝ ٚرٛد آٔذ )اٚسً٘،  یٔحالت ٔؼىٛ٘

 ٗیؿٙبختٝ ؿذ. ا یص٘ذٌ تیفیو یاص ٔفْٟٛ وّ یثٝ ٓٙٛاٖ ثخـ يیٔح تیفیو ،یٌیٔح یثحشاٖ ٞب ذاسؿذٖیصٔبٖ ثب پذ ٞٓ

ا٘ؼبٖ ٘مؾ داس٘ذ  یٔٙذ تیاػت وٝ دس سهب یؿبُٔ ٕٞٝ ٓٛأّ ،یٔفْٟٛ ثٝ ٓٙٛاٖ ثبصتبة ٕٞٝ رب٘جٝ احؼبع ؿخق اص ػالٔت

 یاص اػتب٘ذاسدٞب ثشا یبسیؿشّٚ ؿذ ٚ اص آٖ صٔبٖ تبوٖٙٛ ثؼ يیٔح تیفیػٙزؾ و یثشا بسٞبیٔٔ ییؿٙبػب، 1960دس دٞٝ 

 (  Van poll,1997: 1ؿذٜ اػت) ٗیتذٚ یالتلبد ،یارتٕبٓ ،یوبِجذ یؿبخق ٞب

 يیٔح تیفیوٙفشا٘غ و ٗیٌٔشح ؿذ. دس ا يیٔح تیفی، ٔفْٟٛ و1976( دس ػبَ 3وٙفشا٘غ ػىٛ٘تٍبٜ ػبصٔبٖ ُّٔ) ٗیاِٚ دس

ٓجبست ٞؼتٙذ اص: غزا، ٔؼىٗ،  بصٞبی٘ ٗیٔتشادف دا٘ؼتٙذ وٝ ا یا٘ؼبٖ ٚ ٓذاِت ارتٕبٓ یاػبػ یبصٞبیسا ثب ثشآٚسدٜ وشدٖ ٘

 (.146: 1377 ،یٙیتٛػٔٝ )ثحش یٓبدال٘ٝ دسآٔذٞب ْیٚ تٛص یفشد ـشفتیؿشافت، أىبٖ پ ،یؿغُ، ثٟذاؿت، آصاد
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 شُر چیست؟_3
 

ٞبی ػبختٝ ؿذٜ تٛػي ا٘ؼبٖ اػت وٝ دس آٖ رٕٔیت ٔـخق ت ٓٛأُ ًجیٔی، ارتٕبٓی ٚ ٔحیيای اص تشویؿٟش ٔزٕٛٓٝ   

ٞش ؿخق ثٝ ٔحن دیذٖ فوبیی خبف ثٝ ثشسػی ٚ اسصیبثی ٔحیي پشداختٝ تب ثٟتشیٗ اػتفبدٜ ٚ ٘فْ لّی ػبوٗ ؿذٜ اػت. حذا

ثب صحٕت وٕتشی ثٝ ٞذف خٛد ثشػذ. ثبسٞب  آٚسد وٝ ؿخقتشی سا فشاٞٓ ٔیخٛد سا اص ٔحیي ثجشد. صٔب٘ی ٔحیي ؿشایي ٔٙبػت

اتفبق ٔی افتذ وٝ ٌیشایی ٔحیٌی خبف ؿٕب سا ٔززٚة خٛد وشدٜ ٚ ثشای سػیذٖ ثٝ فشاغت ٚ آػبیـی وٝ خبًشٜ خٛثی سا 

 ایذ.  خٛاٞیذ دس آٖ ٔحیي تٛلف وشدٌٜزاسد ًٛال٘ی تش اص آ٘چٝ ٔیثشای ؿٕب ثزب ٔی

ش اػبع ٘یبص ٞب ٚ فٔبِیت ٞب ٚ سفتبس ػبوٙیٗ اٖ ؿىُ ٌشفتٝ اػت.ا٘ؼبٖ ٞب ثؼتٝ ؿٟش ٔزٕٛٓٝ ای فشٍٞٙی وبِجذی اػت وٝ ث

ثٝ ٘یبصٞبی فشدی یب ٌشٚٞی خٛد فٔبِیت وشدٜ ٚ اٍِٛٞبی سفتبسی خبف خٛد سا ٓشهٝ ٔیىٙذ. ؿٟش ٚ فوبٞبی ٔختّف اٖ ثؼتش یب 

ی ثٝ ٘حٜٛ فٔبِیت ٚ اٍِٛٞبی سفتبسی اػتفبدٜ ُشفی ٞؼتٙذ ثشای ایٙىٛ٘ٝ اتفبلبت ثبِتجْ فوبٞب ٚ خلٛكیبت اٟ٘ب ٚاثؼتىی ؿذیذ

 .(1389)ثحشیٙی وٙٙذٌبٖ اٟ٘ب داس٘ذ.

 

 

 تعریف مفًُم کیفیت محیط شُری_3

تااابوٖٙٛ ٓٛأاااُ ٔتٔاااذد ٚ ٔتٙاااٛٓی ثاااٝ ٓٙاااٛاٖ ٓٛأاااُ تأحیشٌااازاس ثاااش ویفیااات ٔحااایي ؿاااٟشی ٓٙاااٛاٖ ؿاااذٜ       

ٞاابی ویفیاات ص٘ااذٌی اػاات ؿااٙبختٝ    اػاات، أااب دس اثتااذا ثبیااذ ٔفٟااْٛ ویفیاات ٔحاایي ؿااٟش وااٝ یىاای اص ٔؤِفااٝ        

ویفیاات ٔحاایي ؿااٟشی ٓجاابست اػاات اص ؿااشایي     "ویفیاات ٔحاایي ؿااٟشی سا ٔاای تااٛاٖ ایااٗ ٌٛ٘ااٝ تٔشیااف وااشد:       

فواابیی ٔحاایي ؿااٟشی وااٝ ٘ـاابٖ دٞٙااذٜ ٔیااضاٖ سهاابیت یااب ٓااذْ           -ارتٕاابٓی، فشٍٞٙاای، التلاابدی ٚ وبِجااذی   

 (.274: 1384)ؿٕبٓی ٚ پٛساحٕذ، "سهبیت ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ٔحیي ؿٟشی ٔی ثبؿذ
 

ثیاابٖ وشد٘ااذ یااه ٔحاایي ثااب ویفیاات ثاابال، حااغ سفاابٜ ٚ سهاابیت ٔٙااذی سا ثااٝ          1969ِٙؼاایًٙ ٚ ٔاابسا٘ض دس ػاابَ   

ٓی یااب ٕ٘اابدیٗ  رٕٔیتاای وااٝ دس آٖ ػاابوٗ ٞؼااتٙذ ثااٝ ٚاػااٌٝ ٚیظٌاای ٞاابیی وااٝ ٕٔىااٗ اػاات فیضیىاای، ارتٕااب         

 .(Lansing and Marans,1969: 195-199) ثبؿٙذ، ٔٙتمُ ٔی وٗ

ذثٔاااذی اػااات وااٝ ثاااب ٔفااابٞیٕی ٞاآ چاااٖٛ ویفیااات ص٘ااذٌی، ویفیااات ٔىااابٖ،    ویفیاات ٔحااایي یاااه ٔفٟااْٛ چٙ  

ادسان ٚ سهااابیت ؿاااٟشٚ٘ذاٖ ٚ لبثّیااات ص٘اااذٌی اؿاااتشاوبتی داسد  ثاااٝ ًاااٛسی واااٝ دس ثؼااایبسی ٔاااٛاسد ثاااٝ ٓٙاااٛاٖ    

 .(kamp et al,2003: 6) ٔٔب٘ی ٔـبثٝ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد

ا٘ؼااابٖ اػااات. اص ِ٘اااش اٚ ٘یبصٞااابی  ( ٔٔتماااذ اػااات ویفیااات ٔحااایي ص٘اااذٌی راااضء ٘یبصٞااابی اػبػااای 1976ٔااابصِٛ)

 :اػبػی ا٘ؼبٖ ٞب ٓجبستٙذ اص

 .٘یبصٞبی فیضیِٛٛطیه وٝ اِٚیٗ ٚ اكّی تشیٗ ٘یبص ٔی ثبؿذ -

 .٘یبص ثٝ احؼبع أٙیت، داؿتٗ ػشپٙبٜ ٚ تٛا٘بیی ٌشْ وشدٖ خٛد -

 .٘یبص ثٝ تّٔك ثٝ یه ٌشٜٚ یب ربٔٔٝ -

 .آصادی اثشاص ٞٛیت ؿخلی -

 .ىبٖ احؼبع سهبیت سا دس فشد ایزبد ٕ٘بیذص٘ذٌی دس ٔحیٌی وٝ أ -

ثش٘بٔااٝ سیااضاٖ ٔٔتمذ٘ااذ: ویفیاات ٔحاایي یااه ٔفٟااْٛ اكااّی ثااشای ثش٘بٔااٝ سیااضی ٌٔٙمااٝ ای ٚ ارتٕاابٓی اػاات ٚ            

ثااب ٔفاابٞیٕی ٞاآ چااٖٛ ویفیاات ص٘ااذٌی، تٙااّٛ فواابی ارتٕاابٓی، ٚیظٌاای ٞاابی فیضیىاای، فٔبِیاات ٞااب، ٚاثؼااتٍی            

تٍی ٔىاااب٘ی خاااٛد اص تزشثیااابت ؿخلااای ٔخجااات ٚ ٔٙفااای ٞااابی ٔىاااب٘ی ٚ ٞٛیااات ؿاااٟشی دس استجااابى اػااات. ٚاثؼااا 

دس یااه ٔىاابٖ خاابف ٚ ٓٛأاااُ تاابسیخی، فشٍٞٙاای، ارتٕااابٓی، رغشافیاابیی ٚ ٔحیٌاای ٘ـاااأت ٔاای ٌیااشد. ثشخااای          
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اص ثش٘بٔاااٝ سیاااضاٖ ٘یاااض ویفیااات ٔحااایي سا دس وٙااابس ٓاااذاِت، ػااابصٌبسی، آػااابیؾ ٚ وااابسآیی اص ٟٔااآ تاااشیٗ اكاااَٛ   

ٖ یبفتاااٝ ٚ وااابٞؾ آِاااٛدٌی ٞاااب ٚ وٙتاااشَ ٘بثؼااابٔب٘ی ٞااابی  ثٙیااابدی ؿٟشػااابصی ثاااٝ ِٔٙاااٛس ایزااابد ؿاااٟش ػااابصٔب 

 (.14فوبیی دس ؿٟش ٔی دا٘ٙذ )ؿٕبٓی ٚ پٛساحٕذ، پیـیٗ: 

 

واااٛیٗ ِیاااٙچ دس ٔاااٛسد ویفیااات ؿاااٟشٞب ٔااای ٌٛیاااذ: ثاااشای ػاااىٛ٘ت ٚ ص٘اااذٌی، ؿاااٟش خب٘اااٝ ای اػااات ثاااضسي ٚ    

ٌّٔاااٛة ٚ آػااابیؾ  ٕٞااابٖ ٌٛ٘اااٝ واااٝ خب٘اااٝ ثبیاااذ اص كااافبت ٚ ٔضایااابیی ثشخاااٛسداس ثبؿاااذ تاااب ػاااىٛ٘ت ٚ ص٘اااذٌی سا

ثخااؾ ػاابصد، ؿااٟش ٘یااض ثبیااذ داسای ویفیاابت ٚ ٚیظٌاای ٞاابیی ثااشای تااأٔیٗ آػاابیؾ ٚ ساحتاای ثبؿااذ ٚ ٘یضٔب٘ٙااذ              

خب٘اااٝ داسای ٔحیٌاااای ٌااااشْ ٚ كاااإیٕی ٚ دِپاااازیش ثبؿااااذ واااٝ ص٘ااااذٌی سا ٔشفااااٝ ٚ ٌّٔااااٛة ػاااابصد )ِیااااٙچ،   

 (. پیـٍفتبس:1374

 

 مفًُم کیفیت زوذگی_4

ٖ ثبصتبة ٕٞٝ رب٘جٝ احؼبع ؿخلی اص ػالٔتی ؿبُٔ ٕٞٝ ٓٛأّی وٝ دس سهبیتٕٙذی ا٘ؼبٖ ٔفْٟٛ ویفیت ص٘ذٌی ثٝ ٓٙٛا     

 Van٘مؾ داس٘ذ، فشم ؿذٜ اػت ٚ تب حذّ صیبدی تحت تأحیش ویفیت ارتٕبٓی، التلبدی ٚ ٔحیٌی ؿٟش ٔی ثبؿذ)

poll,1997:2ٖتشیٗ  ثٟذاؿت رٟب٘ی پیچیذٜ (.دسایٗ ٔیبٖ ػالٔت ارتٕبٓی ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ٔؤِفٝ ٞبی وّیذی ٚ ثٝ تٔجیش ػبصٔب

ػالٔت ثٛدٜ ٚ اص ٟٕٔتشیٗ حٛصٜ ٞبی ػٌح ویفیت ص٘ذٌی رٛأْ ٔی ثبؿذ. ایٗ رٙجٝ اص  ٚ ثحج ثشاٍ٘یضتشیٗ رٙجٝ اص ؿبخق

ػالٔت ثٝ ٓٙٛاٖ یه ؿبخق ثشای ٘ـبٖ دادٖ ٔیضاٖ ػالٔت سٚا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ثٝ ٓجبستی ٔٔیبسی ثشای تٔییٗ سهبیت ٚ ٓذْ 

:(. ویفیت ٔحیي ٘یض ثب تبویذ ثش ػبخت 13893ٜٚ ٞب اص ویفیت ص٘ذٌی ارتٕبٓی اػت)ػٕیٔی ٚ ٕٞىبساٖ،سهبیت افشاد ٚ ٌش

ؿٟش ٚ خٛا٘بیی ؿىُ وبِجذی آٖ، ٓٙبكشی اص لجیُ ٞٛیت، خلٛكیبت ٚ ٔـخلبت ٔحّٝ ای، ٌٛیبیی ٚ ٚهٛح اٍِٛی خیبثبٖ ٞب 

(. اص ػٛیی أشٚصٜ ثٟجٛد 1389:211ی ٌٔشح ٔی ٕ٘بیذ(ثحشیٙی،ٚ ..... سا ثٝ ٓٙٛاٖ ٓٛأّی تبحیشٌزاس دس تٔییٗ ػٌح ویفیت ص٘ذٌ

ویفیت ص٘ذٌی دس رٛأْ ٘تیزٝ ثٟجٛد ٓٛأُ التلبدی اص لجیُ تٛصیْ دسآٔذ، دػتشػی ثٝ خذٔبت ٕٓٛٔی، سؿذ التلبدی ٚ 

 (. 1390:28ٔیضاٖ پغ ا٘ذاصٞب، ثٟشٜ ٚسی ٚ ػشا٘ٝ ٞب ٔی ثبؿذ )خبدٔی،

تبوٖٙٛ ٌٔبِٔٝ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. أب تحمیمبت ٚ  1930ٕی، ٔفْٟٛ ویفیت ص٘ذٌی سا اص دٞٝ پظٚٞـٍشا٘ی اص سؿتٝ ٞبی ٔتفبٚت ّٓ

تالؿٟبی اِٚیٝ دس صٔیٙٝ ویفیت ص٘ذٌی ؿٟشی ٚ ؿبخق ٞبی آٖ، اص دا٘ؾ پظٚٞبٖ رٟب٘ی غشثی )وٕپ ثُ، وبٚسص ٚ سٚد ٌشص دس 

ٔـغَٛ  جیُ سٚا٘ـٙبػی ٚ ربٔٔٝ ؿٙبػی ٚ... ( وٝ دس سؿتٝ ٞبی ٔختّفی اص ل 1960، ٌشیٗ، ٚسٚف ٚ فّذ دس ػبَ 1976ػبَ

فٔبِیت ثٛدٜ ا٘ذ آغبص ؿذٜ اػت، آٟ٘ب وٛؿیذٜ ا٘ذ تب ارضاء ٚ ٓٙبكش ویفیت ص٘ذٌی سا ٔٔیٗ ٕ٘بیٙذ ٚ ٔٙبًك رغشافیبیی ٔب٘ٙذ 

 (.Tuan Seik, 2000:30ؿٟشٞب ٚ ایبالت سا ثٛػیّٝ ٔؤِفٝ ٞبی ویفیت ص٘ذٌی ٔمبیؼٝ ٕ٘بیٙذ )

یفیت ص٘ذٌی دس ؿٟشٞب ثبالخق دس ثبفت فشػٛدٜ ؿٟشی ٌٔبِٔبت چٙذا٘ی كٛست ٍ٘شفتٝ اػت. اص دس ایشاٖ دس صٔیٙٝ ػٙزؾ و

( دس ثبفت لذیٓ ؿٟش ؿیشاص اؿبسٜ ٕ٘ٛد وٝ ٘تبیذ ایٗ 1389ٔٔذٚد ٌٔبِٔبت دس ایٗ صٔیٙٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ٌٔبِٔبت حبری ٘ظاد)

شاس ٘ذاسد ٚ ٔمبیؼٝ دٚ ثبفت رذیذ ٚ لذیٓ ؿیشاص تحمیك ٘ـبٖ داد وٝ ػٌح سهبیت ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ویفیت ٔحیي دس حذ ٌّٔٛثی ل

ًی تحمیمبتی ثٝ ثشسػی ویفیت ص٘ذٌی دس  90اص تفبٚت ٔٔٙی داسی ثشخٛسداس ٕ٘ی ثبؿذ. دوتش لبِیجبف ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ 

ٔییٗ ٔحّٝ یبفت آثبد تٟشاٖ پشداختٝ ا٘ذ. دس ایٗ ثشسػی ؿبخق ٞبی ارتٕبٓی، التلبدی ٚ وبِجذی)ویفیت ٔحیي( ثٝ ِٔٙٛس ت

ػٌح ویفیت ص٘ذٌی دس ایٗ ٔحّٝ ا٘تخبة ٌشدیذٜ اػت. ٘تبیذ تحمیك ٘ـبٖ داد وٝ ایٗ ٔحّٝ اص ِحبٍ ؿبخق ویفیت ٔحیٌی 

 (88سٕٞٙب  )دس ػٌح پبییٙی لشاس ٌشفتٝ اػت
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 بروامٍ ریسی شُری: _5

 
ّٕٓی ٚ تحّیّی ثٝ ِٔٙٛس سػیذٖ سیضی ٓجبستؼت اص یه فٔبِیت سیضی ثیبٖ ؿذ، ثش٘بٕٔٝٞبٖ ًٛس وٝ دس ثحج تٔشیف ثش٘بٔٝ     

سیضی ؿٟشی ٓجبستؼت اص تبٔیٗ سفبٜ ػش٘ـیٙبٖ، اص ٞبی ٔٛسد تٛرٝ ربٔٔٝ. اٌش ایٗ ٔجٙب ٔٛسد لجَٛ ٚالْ ؿٛد ثش٘بٔٝثٝ ٞذف

 تش، ٔٛحشتش ٚ دِپزیشتش.تش، آػبًٖشیك ایزبد ٔحیٌی ثٟتش، ٔؼبٓذتش، ػبِٓ

اٖ سا توٕیٗ ٔیىٙذ. )ؿیٔٝ ٝ دِیُ ا٘ىٝ سٚاثي ا٘ؼب٘ی ٚیظٌی پٛیبیی ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی یه فشایٙذ پٛیٙذٜ ٚ ٌٛیبػت ، ث

،1379.) 
 

 
 طراحی شُری: _6

 
تٔبسیف ٔتٔذد ٚ ٔتفبٚتی اص حشفٝ ٚ ّٓٓ ًشاحی ؿٟشی روش ؿذٜ اػت. ثٌٛس ٔخبَ ًشاحی ؿٟشی ٓجبستؼت اص ػبصٔبٖ دٞی      

ٞبی وبِجذی ٚ فوبئی ٔحیي ػشٚوبس داسد ِٚی ؿىُ ٚ فوبی فوبیی، صٔب٘ی، ٔٔب٘ی ٚ استجبًبت.ًشاحی ؿٟشی اػبػبً ثب رٙجٝ

ٞبی حبَ اص ّٕٓىشدٞبی آٖ لبثُ تفىیه ٘یؼت. ثٙبثشایٗ ارضاء تـىیُ دٞٙذٜ ًشاحی ؿٟشی سا ػٝ ٓبُٔ فٔبِیتٞشٝ ؿٟش ث

د، ًشاحی ٞب ػشٚ وبس داسته ػبختٕبٖدٞٙذ. ثش خالف ٕٔٔبسی وٝ ثب تهؿٟشی، فوبٞبی ؿٟشی ٚ فشْ ٞبی ؿٟشی تـىیُ ٔی

وٙذ.٘تبیذ ٚ آحبس ًشاحی ٞب استجبى پیذا ٔیٞب ٚ فوبٞبی ٕٓٛٔی دس ثبفت ؿٟشی ٚ سٚاثي ثیٗ آٖؿٟشی ثب ٔزٕٛٓٝ ػبختٕبٖ

تش ٚ سیضی ؿٟشی وبُٔؿٟشی دس ٔمبیؼٝ ثب ٕٔٔبسی وٝ اغّت لٌٔی، تٕبْ ؿذٜ ٚ وبُٔ اػت ٘ؼجی ثٛدٜ ِٚی دس ٔمبیؼٝ ثب ثش٘بٔٝ

. دٞذٞبی وبِجذی ؿٟش سا ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔیٞبی فوبیی ٚ ٞٓ رٙجٝدس ٓیٗ حبَ ٞٓ رٙجًٝشاحی ؿٟشی  تش اػت.ٔـخق

ثشخالف آٔٛصؽ ٕٔٔبسی، ًشاحی ؿٟشی ثیـتشی ثٝ فشایٙذ ٚ ثش٘بٔٝ وبس تٛرٝ داسد تب ثٝ ٔحلَٛ ٚ ٘تیزٝ آٖ.)فشایٙذ ًشاحی 

ُ وبس ثضسٌتشیٗ ًشاحبٖ ؿٟشی ٘جٛدٜ اػت.آٔٛصؽ اص دیذ تبسیخی، ثب ؿىٜٛ تشیٗ ًشح ٞبی ؿٟشی اِضأبً حبك. ؿٟشی ،ثحشیٙی(

ًشاحی ؿٟشی دس دسرٝ اَٚ ٔؼتّضْ ٟٔبست دس ؿٙبخت ٚ ًشاحی ػٝ ثٔذی ٚ پغ اص آٖ آٌبٞی اص ّْٓٛ ارتٕبٓی، حمٛق، 

 .ثبؿذ. ٕٞىبسی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ٌشٚٞی اص هشٚسیبت اكّی ًشاحی ؿٟشی اػتالتلبد ٚ ٔذیشیت ٔی
                          

 

 فضاَای شُری ي فعالیت َا  _7

 
یىی اص ٓٛأّی وٝ ٔٛرت افضایؾ ویفیت فوبی ؿٟشی ٔی ؿٛد، حغ ٔىبٖ اػت. حغ ٔىبٖ ثٝ ٔٔٙبی ادساوبت رٞٙی      

ٔشدْ اص ٔحیي ٚ احؼبػبت وٓ ٚ ثیؾ آٌبٞب٘ٝ آٖ ٞب اص ٔحیي خٛد اػت وٝ ؿخق سا دس استجبى ثب ٔحیي لشاس ٔی دٞذ  ثٝ 

شد ثب صٔیٙٝ ٔٔٙبیی ٔحیي پیٛ٘ذ خٛسدٜ ٚ یىپبسچٝ ٔی ؿٛد. ایٗ حغ ٓبّٔی اػت وٝ ٔٛرت تجذیُ ًٛسی وٝ فٟٓ ٚ احؼبع ف

یه فوب ثٝ ٔىب٘ی ثب خلٛكیبت حؼی ٚ سفتبسی ٚیظٜ ثشای افشاد خبف ٔی ؿٛد. حغ ٔىبٖ ٔٛرت احؼبع ساحتی دس ٔحیي، 

، حٕبیت اص سٚاثي فشٍٞٙی ٚ ارتٕبٓی ربٔٔٝ، احؼبع أٙیت، ِزت ٚ ادسان ٓبًفی، حٕبیت اص ٔفبٞیٓ فشٍٞٙی ٔٛسد ٘یبص ٔشدْ

یبدآٚسی تزبسة ٌزؿتٝ، دػتیبثی ثٝ ٞٛیت ٚ دس ٘تیزٝ ثٟشٜ ثشداسی ثٟتش اص ٔحیي، سهبیت اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ، احؼبع تّٔك ثٝ 

 (.1385ٔحیي ٚ تذاْٚ حوٛس دس آٖ ٔی ؿٛد )فالحت، 

َٛ یه ؿٟش ٕٔىٗ اػت ثٝ آػب٘ی ٔیشاث تبسیخی ٚ ٚیظٌی أشٚصٜ ؿٟشٞب دس حبَ اص دػت دادٖ ٞٛیت خٛد ٞؼتٙذ. ثٝ ًٛس ٕٔٔ

ٞبی ٔٙحلش ثٝ فشد خٛد سا دس اصای ػبصٌبسی ثب ٘یبص ثٝ اتٛٔجیُ، ٚیشاٖ ػبصد ٚ اص دػت ثذٞذ ٚ ثٝ ربی آٖ ٞب ثشد ٞب ثش ٔحیي 
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ی ؿذٜ ٚ ٔؼّي ؿٛ٘ذ. ٔٙبًك ؿٟشی دچبس اص ٞٓ پبؿیذٌ -ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دس تٕبٔی ؿٟشٞبی رٟبٖ دیذٜ ٔی ؿٛد -ؿٟشی

وبسثشی ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای رذا اص یىذیٍش لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ تأٔیٗ ٚ تذاسن تؼٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔی دس آٖ ٞب ثؼیبس ٔـىُ ٚ 

 (.2-3ٌشاٖ لیٕت خٛاٞذ ثٛد. تٛػٔٝ رذیذ اغّت وؼبِت ثبس ٚ ثی سٚح ٚ ثؼیبس ِٕٔٔٛی اػت)تیجبِذص، پیـیٗ: 

ٞب ٚ سفتبسٞبی ػبوٙیٗ آٖ ؿىُ ٌشفتٝ اػت. ا٘ؼبٟ٘ب ثؼتٝ ثٝ ٞب، فٔبِیتاػبع ٘یبصای فشٍٞٙی/وبِجذی اػت وٝ ثش ؿٟش ٔزٕٛٓٝ

وٙٙذ. ؿٟش ٚ فوبٞبی ٔختّف آٖ ثؼتش یب ٘یبصٞبی فشدی یب ٌشٚٞی خٛد فٔبِیت وشدٜ ٚ اٍِٛٞبی سفتبسی خبف خٛد سا ٓشهٝ ٔی

ؿذیذی ثٝ ٘حٜٛ فٔبِیت ٚ اٍِٛٞبی سفتبسی ُشفی ٞؼتٙذ. ثشای ایٍٙٛ٘ٝ اتفبلبت، ثبِتجْ فوبٞب ٚ خلٛكیبت آٟ٘ب ٚاثؼتٍی 

اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ آٟ٘ب داس٘ذ. اِجتٝ ایٗ ثذاٖ ٔٔٙی ٘یؼت وٝ ایٗ ساثٌٝ یه ًشفٝ اػت ٕٞبٌ٘ٛس وٝ فوبٞب اص یه ػٛ، آئیٙٝ تٕبْ 

حیش ؿذیذی ٞب ٚ سفتبسٞبی ػبوٙیٗ تبٞب ٚ اٍِٛٞبی سفتبسی یه ربٔٔٝ ٔی ثبؿٙذ، اص ػٛی دیٍش فوبٞب ثش فٔبِیتٕ٘بی فٔبِیت

 ٌزاس٘ذ.ٔی

ٞب ٚ سفتبسٞبی ربسی دس آٖ ٔٔیبس ٟٕٔی ثشای ػٙزؾ ٔیضاٖ ؿبیذ ثتٛاٖ ادٓب وشد وٝ ٔیضاٖ ػبصٌبسی فوب یب وبِجذ ثب فٔبِیت

ای وٝ ٘تٛا٘ذ ثؼتش ٔٙبػجی سا ثشای فٔبِیت ٚ سفتبسٞبی ثبؿذ. ثٝ ثیب٘ی دیٍش ربٔٔٝػالٔت، تٛا٘بیی ٚ ٕٞبٍٞٙی یه ربٔٔٝ ٔی

تٛا٘ذ ادٓبی داسا ثٛدٖ غٙبی فشٍٞٙی ٕ٘بیذ. ٞش سفتبسی وٝ تٛػي ا٘ؼبٖ كٛست ٔی ٌیشد اػبػبً فشاٞٓ آٚسد، ٕ٘ی آوبی خٛد

ٔتىی ثٝ فشًٞٙ اػت ٚ فشًٞٙ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔزٕٛٓٝ دػتبٚسدٞبی ٔٔٙٛی ٚ ٔبدی یه ربٔٔٝ ) ؿبُٔ اسصؽ ٞب، ػٙت ٞب، آداة، ٚ 

ی ٚ فوبٞبی ؿٟشی تبحیش ٔی ٌزاسد ثٝ ٚالْ آٟ٘ب، تجّٛس فیضیىی ایٗ ثبؿذ( ثش ٕٔٔبسسػْٛ ػٌح دا٘ؾ ٚ فٗ آٚسی ٚ ... ٔی

ٖ تٛاٖ ثب ٔـبٞذٜ ٓذْ تٛا٘بیی دس تٌجیك ٚ ایزبد استجبًی ٕٞبًٞٙ ٔیبٖ رٞٗ ٚ ٓیٗ، ٔیبرٞٙیبت ٞؼتٙذ، پغ چٍٛ٘ٝ ٔی

فٔبِیت، سفتبس ٚ وبِجذ ادٓبی غٙبی فشٍٞٙی داؿت؟ربٔٔٝ ؿىٛفب، تٛإ٘ٙذ ٚ ػبِٓ ٘یبص ثٝ فوبٞبیی داسد وٝ ٘ٝ فمي دس رٟت 

ٞب ُٕٓ ٕ٘ٛدٜ، ثّىٝ سفتبسٞبی ٌّٔٛة سا تـٛیك ٚ سفتبسٞبی ٘بؿبیؼت سا اص خٛد دٚس وٙذ.فوبٞبی آػبیؾ ٚ سفبٜ افشاد ٚ ٌشٜٚ

ذ ْٕٓٛ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ وٙتشَ ٚ حك ٚسٚد ٚ حوٛس دس آ٘بٖ سا داس٘ذ. فوبٞبیی چٖٛ ثبؿٕٙٓٛٔی آٖ دػتٝ اص فوبٞب ٔی

ٞب، ٔیبدیٗ، ثبصاسٞب ٚ ٔؼبرذ ایٗ دػتٝ اص فوبٞب ثٝ ٚاػٌٝ ٔمیبع ّٕٓىشدی ٚ ٕٞچٙیٗ ًیف ٔتّٙٛ ٚ ٌؼتشد٠ ٞب، پبسنخیبثبٖ

اص ایٙشٚ استمبء ویفی ایٗ دػتٝ اص فوبٞب ثیؾ اص ػبیش  ثبؿٙذ.ٔخبًجیٗ خٛد داسای ثیـتشیٗ ػٟٓ دس حیبت رٕٔی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔی

 ا٘ٛاّ فوبٞب ٔٛرت ایزبد ربٔٔٝ ؿٟشی ػبِٓ ٚ ؿىٛفب خٛاٞذ ؿذ.           
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ٞبی ؿٟشی ٔی ٔٙبًك ؿٟشی ثٝ ٔخبثٝ ٘مبى ٌٓف رٛأْ ا٘ؼب٘ی، ٔشوض تزْٕ افشاد ٚ اؿیبی ٔبدی ٞؼتٙذ. ٍ٘بٜ ٔب ثٝ فوب      

تٛا٘ذ ثش اػبع اٍِٛٞبی ٔتفبٚت ٔشدْ دس خّك ٔىبٖ ٞب ٚ ٔحّٝ ٞبی ٔتّٙٛ ثبؿذ. ثٝ ٓٙٛاٖ ٌضیٙٝ ای دیٍش ٔی تٛا٘یٓ فوبٞبی 

ؿٟشی سا اص دیذٌبٜ افشادی ثجیٙیٓ وٝ ثش اػبع ُشفیت رٞٙی ؿبٖ دسن ٔتفبٚتی اص ؿٟشٞب داس٘ذ. ثذیٗ ًشیك، ٔی تٛا٘یٓ ثٝ 

(. ٔؼأِٝ ٟٔٓ دس ٔٛسد فوبٞبی ٕٓٛٔی 90: 1384سن ٞبی ٔتفبٚتی اص فوبی ؿٟشی ثشػیٓ )ٔذ٘ی پٛس، تٔذاد ٕٞبٖ افشاد، ثٝ د

ٚالٔیت ٌشیض٘بپزیش آٖ اػت وٝ ٔشدْ دس فٔبِیت ٞبی  .ربرة ثشای ٔشدْ، ایزبد حغ ٌّٔٛة ثٛدٖ یب ساحتی دس آٟ٘ب اػت

آٖ چٝ دس اًشاف خٛد ٔی ثیٙٙذ یب تزشثٝ ٔی وٙٙذ، ٕٔٔبساٖ، ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ غیشٜ اص سٚی ویفیت ٚ ثٝ ٚیظٜ وٕیت فیضیىی 

(. سٚاثي ارتٕبٓی ٚ ٔٔبؿشت ٕٓٛٔی ٔشدْ دس لشاسٌبٜ ٞبی سفتبسی ٕٓٛٔی كٛست ٔی 9لوبٚت خٛاٞٙذ وشد )تیجبِذص، پیـیٗ: 

ٙذ سا داؿتٝ ٌیشد. آ٘بٖ رزة لشاسٌبٞی ٔی ؿٛ٘ذ وٝ تٛا٘بیی ٚ ٔیُ ثٝ ػبصٌبسی ثب اٍِٛٞبی حبثت سفتبی وٝ دس آ٘زب سٚی ٔی دٞ

 ).                                                                                                     47: 1382ثبؿٙذ)أیٗ صادٜ، 

ػبَ اخیش تحمیمبت صیبدی دس وـٛسٞبی ٔختّف د٘یب، ثٝ خلٛف دس آٔشیىب ثٝ ِٔٙٛس تذٚیٗ ؿبخق ٞبی اسصیبثی  20ًی 

تبوٖٙٛ ثٝ ِٔٙٛس دػت یبثی ثٝ ؿبخق ٞبیی  1983زبْ ؿذٜ اػت. دس أشیىب تحمیمبت ٌؼتشدٜ ای اص ػبَ ویفیت ٔحیي ا٘

ثشای استمبء ویفیت ٔحیي ػىٛ٘تی اص ًشیك ػیبػت ٌزاسی ٞبی دِٚتی كٛست ٌشفت. دس وـٛسٞبیی ٞٓ چٖٛ وب٘بدا، فشا٘ؼٝ، 

دس ٔمیبع ٞبی ّٔی ٚ ٔحّی، ؿبخق ٞب ٚ چـٓ ا٘ذاصٞبیی دس ّٞٙذ، ٘شٚط ٚ اٍّ٘ؼتبٖ ثٝ ِٔٙٛس اسصیبثی ٚ استمبء ویفیت ٔحیي 
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 ) .                                           1377ػیبػت ٌزاسی ٞب ٚ اٞذاف ّٔی دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت)ثحشیٙی ٚ ًجیجیبٖ، 

 

حیي ؿٟشی ٓٙٛاٖ ٔی وٙٙذ. ؿٟشػبصاٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٕٓٛٔبً ٔؤِفٝ ٞبی ٔختّفی سا اص رٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس ٔٛسد ویفیت ٔ

ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ ًشاحبٖ داسای ٘مٌٝ ِ٘شٞبی خبف خٛد دس ٔٛسد ؿٟشٞب ثٛد ٚ ٔزٕٛٓٝ ای ٔـخق اص اسصؽ ٞب سا دسثبسٜ ویفیت 

 :                                                 ؿٟش لبئُ ٞؼتٙذ وٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد ریُ اؿبسٜ وشد

خٛدوفبیی، حجبت ارتٕبٓی ٚ فوبٞبیی وٝ سٚاثي ارتٕبٓی غیشسػٕی سا تؼٟیُ ٔی وٙذ. ٌشچٝ ایٗ  ٔـبسوت ٚ وٙتشَ ٔحّٝ ای،

ٞب ٕٔىٗ اسصؽ ٞبی اكّی ثبؿٙذ، ِٚی اغّت ٓٛأُ دیٍشی چٖٛ ثشاثشی ٚ ٓذاِت، ػالٔتی، پبویضٌی، تٔبدَ، ِ٘ٓ، پشٞیض اص 

اػت. پیـٟٙبداتی ٘یض ٕٔىٗ اػت رٙجٝ ٞبی دیٍشی ِ٘یش اتالف ٚ ثشلشاسی ساثٌٝ ٘ضدیه ثب ًجیٔت ٘یض ٔٛسد تأویذ لشاس ٌشفتٝ 

تّٙٛ ٚ آصادی، ِزت ثٝ ٚرٛد آٚسدٖ، تىبُٔ ؿخق یب ٌشٜٚ ٚ یب حتی ٌبٜ آػبیؾ، وبسایی ّٕٓىشد یب دػتشػی خٛة سا دس 

 (.483-486: 1376ثشٌیشد)ِیٙچ، 

فیت ٔحیي ؿٟشی ٓٙٛاٖ ٔی وٙٙذ وٝ ٔی تٛاٖ ؿٟشػبصاٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٕٓٛٔبً ٔؤِفٝ ٞبیی سا اص رٙجٝ ٞبی ٔختّف دس ٔٛسد وی

                                                                                              :ثٝ ٔٛاسد ریُ اؿبسٜ وشد

 ؿٟش ثبیذ داسای ؿٟشیت ثبؿذ. تّٙٛ، ثذآت، خٛؽ ِٔٙشی ٚ ػٌح صیبدی اص استجبى ٔتمبثُ اص خلٛكیبت آٖ اػت_ .

                                                                     ذ. ٟبٖ ثٛدٜ ٚ آٖ سا تمٛیت وٙؿٟش ثبیذ ٕ٘بیبٍ٘ش ربٔٔٝ ٚ ٔبٞیت ر_ 

ِ٘ٓ، ٚهٛح ٚ ثیبٖ ّٕٓىشد ٔٛرٛد اص اكِٛی تشیٗ ٔٔیبسٞب ٞؼتٙذ. ؿخق اص ٚرٛد تذاثیش ربرة، ِٓیٓ، پیچیذٜ ٚ فٙی دس _

                                                                                   .وٙذ ؿٟش احؼبع ؿبدی ٔی

ؿٟش اكٛالً یه ِ٘بْ اداسٜ ؿذٜ دس حبَ حشوت اػت. ٟٔٓ تشیٗ ٓٙبكش آٖ ٓجبستٙذ اص: ثبصاس، ّٕٓىشدٞبی ٟ٘بدی، ؿجىٝ _ 

                                                                                           .استجبًبت، تغییش فوبیی ٚ فشایٙذ تلٕیٓ ٌیشی

ٔحیي اص ًشیك تزشثٝ ؿخلی ٚ ثٝ خبًش ویفیبتی ٞٓ چٖٛ ثبص ثٛدٖ، خٛا٘بیی ٚ ٔٔٙی، تشتیت ٚ ِزت احؼبػی داسای اسصؽ _

                                                                                           .ٔی ؿٛد

 . ؿٟش ٚػیّٝ تأٔیٗ ػٛد ٚ یب لذست اػت. ثش ایٗ اػبع ؿٟش كحٙٝ سلبثت، تخلق، ثٟشٜ ثشداسی ٚ تمؼیٓ ٔٙبثْ اػت_

ٔحممبٖ ٔتٔذدی ًی چٙذ دٞٝ اخیش دس صٔیٙٝ ؿٟشػبصی، التلبد، ٔؼبئُ ارتٕبٓی ٚ غیشٜ دس صٔیٙٝ ٔفْٟٛ ویفیت ٔحیي 

فی سا ثش اػبع رٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، ثشای یه ٔحیي ؿٟشی ٌّٔٛة اسائٝ دادٜ ا٘ذ وٝ دس ؿٟشی تحمیك وشدٜ ٚ ٔٔیبسٞبی ٔختّ

                                                                           : صیش ثٝ ثشخی اص آٟ٘ب اؿبسٜ ٔی ؿٛد

ی ٌٔشح وشدٜ اػت وٝ ٓجبستٙذ اص: ٔٔیبس وّی سا ثٝ ٓٙٛاٖ ٓٛأُ اكّی ٔؤحش دس ویفیت ٔحیي ؿٟش 12( 7ػبٚت ٚسث)

دػتشػی، ساحتی ٚ آػبیؾ، ػشص٘ذٌی ٚ حیبت، ؿٔف ٚ ؿبدی، ؿىُ، حفبُت اص ٔحیي، تّٙٛ ٚ تزب٘غ، ٔٔٙی، خٛا٘بیی 

                                       (.44 ػبخت، ثبصثٛدٖ فوبٞب، ٔشٔت ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚ ػالٔتی ٚ ایٕٙی )ثحشیٙی ٚ ًجیجیبٖ، پیـیٗ

ٔٔیبس سا ثٝ ٓٙٛاٖ  10ٛس دُٚٞ، اػتبد دا٘ـٍبٜ ثشوّی آٔشیىب دس اٚاػي دٞٝ ٌزؿتٝ دس وٙفشا٘ؼی دس ؿٟش تٛس٘تٛی وب٘بدا، پشٚفؼ

 :ٚیظٌی ٞبی ویفیت ٔحیي ؿٟشٞب اسائٝ وشد

اػبع ؿبخق ٞبی لبثُ لجَٛ ثٟذاؿتیثبال ثٛدٖ ػٌح ثٟذاؿت ثش _  

بوٙبٖ ٚرٛد خذٔبت ثٟذاؿتی ٔفیذ ٚ لبثُ دػتشع ثشای وّیٝ ػ_   

ثبال ثٛدٖ ویفیت وبِجذ ٔحیي ٚ ٔؼىٗ _   

ٚرٛد اوٛػیؼتٓ ٞبی ػبِٓ _   

ٚرٛد ٔحالت فٔبَ ٚ ٔٔٙی داس _   

سفْ ٘یبصٞبی اِٚیٝ ٞش ؿٟشٚ٘ذ _   
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ٚرٛد سٚاثي ارتٕبٓی دس حذ ٔٔمَٛ _   

ٚرٛد التلبد ٔتّٙٛ ٚ خٛدوفب _   

(.43تّٙٛ فٔبِیت ٞبی فشٍٞٙی )ٕٞبٖ: _  

ٓٛأّی ٞٓ چٖٛ ٕٞؼبیٍبٖ ػبصٌبس، حغ ٔحّٝ، حغ  "ٔب چٝ ؿٟشی ٔی خٛاٞیٓ؟"حت ٓٙٛاٖ ٔبسٌبست ٔیذ دس ٔمبِٝ ای ت

تذاْٚ، آٌبٞی اص ٔحیي صیؼت، احؼبع ػش٘ٛؿت ٔـتشن سا روش ٔی وٙذ. حفبُت ثیِٛٛطیىی ٘یض داسای إٞیت ٔی ثبؿذ. ٓالٜٚ 

ٓی ٚ أىبٖ ٌؼؼتٝ ؿذٖ اص پیٛ٘ذٞبی ثش ایٗ، خلٛكیبتی چٖٛ تّٙٛ، تحشن، ا٘تخبة ٔحُ ػىٛ٘ت، ارتٙبة اص تجٔین ارتٕب

                                                              (.486: 1376ارتٕبٓی سا دسد وشدٜ اػت )ِیٙچ، 

  : ٞیّذس ثشا٘ذ فشی ثبال ثٛدٖ ویفیت ٔحیي ؿٟش سا دس ٌشٚ ٚیظٌی ٞبی ریُ ٓٙٛاٖ وشدٜ اػت. اص ِ٘ش اٚ یه ؿٟش خٛة ثبیذ

                                                                                  ذ.ٗ وٙصٞبی ػبوٙیٗ خٛد سا تأٔیوّیٝ ٘یب_

 ثبیذ داسای ایٕٙی، أٙیت ٚ حفبُت ثٛدٜ ٚ اص ِ٘ش ثلشی ٚ ّٕٓىشدی ٔحیٌی ػبصٔبٖ یبفتٝ ٚ ثبِ٘ٓ ثبؿذ_

                                                                  .ٛیت ٕ٘بیذثبیذ ٔحیي ارتٕبٓی ٞذایت وٙٙذٜ ثبؿذ ٚ حغ ٔىبٖ سا تم_

               

 ثبیذ داسای یه تلٛیش رٞٙی ٔٙبػت، ؿٟشت ٚ آتجبس خٛة ثبؿذ ٚ ثٝ ٔشدْ حغ آتٕبد ٚ ٔٙضِت دٞذ_

 ثبیذ ثٝ ٔشدْ فشكت خالق ثٛدٖ، ؿىُ دادٖ ثٝ فوبی ؿخلی ٚ اسائٝ ِ٘شاتـبٖ سا ثذٞذ_

 )30: 1383ٔحیي اص ِ٘ش صیجبیی ؿٙبع ٌٔجّٛ ثٛدٜ ٚ اص ِ٘ش وبِجذی یىٙٛاخت ٘جبؿذ )ثشا٘ذی ٚ ٞیّذس، _

ٔؤػؼٝ ای تخللی ثشای ًشاحی ٚ احیبی فوبٞبی ٕٓٛٔی ؿٟشی ٔٔیبسٞبیی سا ثشای افضایؾ ویفیت ٔحیي ٞبی ؿٟشی ٓٙٛاٖ 

: ٔی وٙذ وٝ ٓجبستٙذ اص  

ٓی: وٝ ؿبُٔ ٔؤِفٝ ٞبیی ٕٞچٖٛ ٌؼتشؽ ربٔٔٝ پزیشی، افضایؾ تٔبٔالت ٔٔبؿشت پزیشی ٚ افضایؾ تٕبع ٞبی ارتٕب_

                                                فشٍٞٙی، تجبدَ ٚ حفَ اًالٓبت، دا٘ؾ ٚ اسصؽ ٞب، وبٞؾ توبدٞبی ًجمبتی ٔی ثبؿذ

            

ؼتشؽ ػبصٔبٖ ٞبی ارتٕبٓی، ایزبد اٍ٘یضٜ داًّٚجی، استمبء ٚ حٕبیت اص ٞٛیت ارتٕبٓی: وٝ ٔؤِفٝ ٞبیی ٞٓ چٖٛ ثؼي ٚ ٌ_

تذاْٚ ٚ ا٘ؼزبْ ارتٕبٓی ثٝ ٚػیّٝ تمٛیت اسصؽ ٞب، ارتٙبة اص تحٕیُ ػیبػت ٞبی ارشایی تٛػي ؿٟشداسی، اػتمالَ ٘ؼجی 

                                                                دس ٔذیشیت ؿٟش سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد

ٕبیت اص التلبد ٔحّی: ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی وٛچه ٔمیبع، استمبء ویفیت تزٟیضات دس دػتشع، تمٛیت ثٍٙبٜ ٞبی ایزبد ٚ ح_

التلبدی ٔحّی، افضایؾ اسصؽ ٔبِىیت ٔحّی، ایزبد ٔـبغُ ٔٛسد ٘یبص، ٔتٙبػت ػبصی ٔبِیبت ثش دسآٔذ، ثی ٘یبصوشدٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ 

                                                                      ِىتشٚ٘یه ؿٟشیاص ٔشارٔٝ ٔىشس ثٝ ؿٟشداسی ثب اػتفبدٜ اص خذٔبت ا

تٛرٝ ثٝ ٌشٜٚ ٞبی خبف ارتٕبی: الـبس آػیت پزیش ربٔٔٝ )ص٘بٖ، وٛدوبٖ، ػبِٕٙذاٖ ٚ ِّٔٔٛیٗ(، تشٚیذ اخالق اص ًشیك ٔذاسا _

 .شٜٚ ٞبی خبف ارتٕبٓی اص لجیُ ص٘بٖ ٚ ّٔٔٛالٖٚ پزیشؽ تىخش ٚ تّٙٛ فشٍٞٙی، فشاٞٓ آٚسدٖ أىبٖ فٔبِیت ثشای ٌ

 .آػبیؾ ٚ ساحتی: دِپزیشی، ایزبد رزاثیت، افضایؾ حغ تّٔك، افضایؾ أٙیت، استمبء ویفیت ٔحیي ٚ تمٛیت حغ آصادی_

ٌؼتشؽ دػتشػی ٞبی ٔٙبػت: ایزبد ٔؼیشٞبی پیبدٜ سٚ، أٙیت ثشای ٓبثشاٖ پیبدٜ، ٌؼتشؽ حُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔی، ٔحذٚدیت _

 .(Project for Public Spaces,2008) اػتفبدٜ اص ٚػبیُ ٘مّیٝ ؿخلی، ػبصٌبسی دس دػتشػی ثٝ وبسثشی ٞب دس

فوبی ٕٓٛٔی ؿٟشی دس وـٛسٞبی ٔختّف رٟبٖ ا٘زبْ  1000ثش سٚی ثیؾ اص  pps ثش اػبع ٌٔبِٔٝ ای وٝ تٛػي ٔؤػؼٝ

دس ػٙزؾ ٌّٔٛثیت ویفی ٚهٔیت فوبٞبی ٕٓٛٔی  ؿذٜ اػت، ٌٔبِٔٝ وٙٙذٌبٖ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ سػیذ٘ذ وٝ چٟبس ٓبُٔ اػبػی

 :ؿٟشی اص إٞیت ثیـتشی ثشخٛسداس٘ذ. ایٗ ٓٛأُ ٓجبستٙذ اص
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(: دس ٔٛسد دػتشػی ٔی تٛاٖ ثٝ ٚاػٌٝ استجبى ٞبیی وٝ یه ٔىبٖ ثب ٔحیي اًشافؾ داسد، 9دػتشػی ٚ ثٟٓ پیٛػتٍی) -

                                        لوبٚت وشد

(: ایٗ أش وٝ آیب یه فوب ساحت اػت ٚ خٛد سا ثٝ خٛثی ٕ٘بیبٖ ٔی ػبصد، آیب یه ِٔٙش خٛة داسد ٚ غیشٜ 10ٚ ِٔٙش)آػبیؾ  -

ٓالٔتی اص ٔٛفمیت ایٗ فوب اػت. ساحتی ٚ آػبیؾ ؿبُٔ ادسان دس ٔٛسد أٙیت، پبویضٌی ٚ ِ٘بفت ٚ دس دػتشع ثٛدٖ ٔىبٖ 

                                                                                                              ٞبی ٘ـؼتٗ ٔی ؿٛد

(: فٔبِیت ٞب اػبع ػبختبس یه فوب ٞؼتٙذ. ایٗ وٝ وبسی ثشای ا٘زبْ دادٖ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ، 11اػتفبدٜ ٞب ٚ فٔبِیت ٞب) -

 .تٝ ثبؿٙذثبٓج ٔی ؿٛد وٝ افشاد دِیّی ثشای ٚاسد ؿذٖ ثٝ فوب ٚ خشٚد اص آٖ داؿ

(: افشاد ثب ٔٔبؿشت پزیشی احؼبع ٔی وٙٙذ وٝ ثٝ ٘ٛٓی ثٝ ربٔٔٝ ؿبٖ ٔتلُ ٞؼتٙذ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ا٘ٛاّ 12ربٔٔٝ پزیشی) -

 ).1384ٔختّفی اص فٔبِیت ٞبی ارتٕبٓی سا ثشٚص ٚ پشٚسؽ دٞٙذ)سفیٔیبٖ ٚ ػیفبیی، 

ٝ ادسان ؿخلی افشاد ثشٔی ٌشدد ٚ ثبیذ ایٗ ٘ىتٝ سا اِجتٝ ثذیٟی اػت لوبٚت دس ٔٛسد إٞیت ویفیت فوبٞبی ٕٓٛٔی دلیمبً ث

ثٝ یبد داؿت لوبٚتی وٝ افشاد اػتفبدٜ وٙٙذٜ ٔحّی اص فوب ا٘زبْ ٔی دٞٙذ ثٝ ٔشاتت اسصؿٕٙذتش اص لوبٚت ٞبی افشادی اػت وٝ 

 .                                                                                             اص ایٗ فوبٞب اػتفبدٜ ٕ٘ی وٙٙذ

اسائٝ ؿذ. ایٗ تئٛسی یه ٔذَ تحّیّی اػت وٝ ثش اػبع ٔیضاٖ  "تئٛسی سهبیت ؿٟشٚ٘ذاٖ"تئٛسی ای ثٝ ٘بْ  1975دس ػبَ 

سهبیت ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ٔحیي ػىٛ٘تی اؿبٖ دس ٔٛسد ٔؤِفٝ ٞبی ٔختّف فیضیىی، ارتٕبٓی، التلبدی، صیؼت ٔحیٌی، صیجبیی 

 -وٝ ٔٛسد ِ٘ش ؿٟشٚ٘ذاٖ ثبؿذ -ٔی وٙذ. ثشای دػت یبفتٗ ثٝ ٔٔیبسٞبی ویفیت ٔحیي ؿٟش ٚ ٔحالت آٖ ؿٙبػی ٚ غیشٜ ُٕٓ

خب٘ٛاس دس اٚٞبیٛ ٌٔبِٔٝ وشد٘ذ آٖ ٞب خلٛكیبت خب٘ٛاسٞب، ٔحُ ػىٛ٘ت فّٔی، ٔحّٝ ای وٝ دس آٖ ص٘ذٌی  767ٔحممبٖ سٚی 

ثشسػی لشاس دادٜ ا٘ذ. ٞذف اص ایٗ تحمیك دػتیبثی ثٝ یه ٔذَ  ٔی وشد٘ذ ٚ تأحیشات ایٗ ٓٛأُ ثش سهبیت ایٗ خب٘ٛاسٞب سا ٔٛسد

اص سهبیت ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٛد وٝ ثشای ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٔؼىٗ ٚ ػیبػت ٌزاساٖ لبثُ اػتفبدٜ اػت. ایٗ ٔذَ ثش ٔجٙبی تٌبثك خٛاػت 

ٝ ٞبیی وٝ خب٘ٛاسٞبی ٞب ٚ ٘یبصٞبی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب ٔٛلٔیت فّٔی ٚ احؼبع آٖ ٞب اص ٔحُ ػىٛ٘ت ؿبٖ ُٕٓ ٔی وٙذ. ٕٓذٜ ٔؤِف

ٔٙتخت ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٔیبسٞبی ویفیت ٔحیي اسائٝ داد٘ذ ؿبُٔ ٓٛأُ ثٟذاؿت ٔحیي، أٙیت، ثشخٛسداسی اص تؼٟیالت ؿٟشی 

 .(26خٛة، تٔبٔالت ارتٕبٓی خٛة، پشٞیض اص آِٛدٌی ٞبی كٛتی ٚ ٞٛا، تشافیه وٓ ٚ غیشٜ ثٛد اػت )اٚسً٘، پیـیٗ: 

ٔٛفمیت ٚ یب ؿىؼت ثش٘بٔٝ ٞبی ؿٟشی دس ایزبد ٚ یب تغییش ٚهٔیت فوبٞبی ٕٓٛٔی، ثبیذ ثٝ پغ اص تٕبْ ثشسػی ٞب، ٔٔتمذیٓ 

ٚػیّٝ پیٕبیـی ثب حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی وٝ ٔٔشف ربٔٔٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ تٕبْ ٚیظٌی ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞبی ارتٕبٓی خبف 

سهبیت ثخؾ ثٛد٘ذ، آٖ ٌبٜ ٔی تٛاٖ ادٓب وشد ایٗ ثبؿذ، ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌیشد. اٌش فوبٞبی ٕٓٛٔی اص دیذٌبٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ 

فوبٞب تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ ٘مؾ ٕٓذٜ ای دس افضایؾ ٚ ثٟجٛد سٚاثي ارتٕبٓی ٚ وبٞؾ ٔحشٚٔیت ٞبی ٘بؿی اص تٕبیضات ًجمبتی ٚ 

 .(Garcia- Ramon et. al,2004)افضایؾ ػٌح سهبیت ٔٙذی اص ٔحیي ٞبی ٕٓٛٔی ؿٟشی داؿتٝ ثبؿٙذ 
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 یوتیجٍ گیر _9

 
اصدیشثبصدسوتت ٚٔتٖٛ ٔختّف ٔٔیبسٞب ٚؿبخلٝ ٞبیی ثشای ًشاحی ٌّٔٛة ؿٟشٞبًٚشاحی ؿٟشی خٛة اٚسدٜ ؿذٜ اػت وٝ 

اِضأب تحت ٓٙٛاٖ ویفیت ٘یؼتٙذ.٘خؼتیٗ سیـٝ ٞبی ایٗ ٌّٔت سأی تٛاٖ دس٘ٛؿتٝ ٞبی ٚیتشیٛع ٚ ... ٔالحِٝ وشد . أب دس 

ػبصی ساٜ یبفتٝ اػت، فوبٞبی ؿٟشی خٛة ثب ٔفْٟٛ ویفیت ٌّٔٛة اٖ دٞٝ ٞبی اخیش وٝ ٔفْٟٛ ویفیت ثٝ ادثیبت ؿٟش

ػٙزیذٜ ٔی ؿٛد.ثٙبثشایٗ دس ساػتبی ثشسػی ویفیت ٚ ػٙزؾ ٞبی فوبی ؿٟشی ٔٔیبس ٞب ٚ ؿبخلٝ ٞبیی صادٜ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ اص 

آٖ پیذاػت دس ٍ٘بٜ اَٚ لبثُ اٖ ٔیبٖ ثٝ ثشخی دیذٌبٜ ٞب ٚ ِ٘شیبت اؿبسٜ ٌشدیذ.أب ٔفْٟٛ ویفیت ٕٞبٌ٘ٛس اص ٚاطٌبٖ ٚ ٔٔٙبی 

ثٙبثش ایٗ بؿذ.الصْ اػت لبثّیت اسصیبثی داؿتٝ ث ػٙزؾ ٘جٛدٜ ٚ ثٝ ِ٘ش ٔیشػذ وٝ دس فوبٞبی ؿٟشی ثٝ ِٔٙٛس لیبع ثب یىذیٍش

 ٘یبص ثٝ ٔذِی ربْٔ ثشای ثشسػی ٔفْٟٛ ویفیت فوبٞبی ؿٟشی دس ادثیبت ایٗ سؿتٝ احؼبع ٔیٍشدد.
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