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 ّای هتزٍ در ساختاری بْن پیَستِ با فضای ضْزی رٍی سهیيطزاحی ایستگاُ

 تْزاى( –)ًوًَِ هَردی: ایستگاُ هیداى اًقالب 
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 ٍاحذ تْشاى هشکضی اػتادیاس داًـکذُ ٌّش ٍ هقواسی ، گشٍُ ٌّش ٍ هقواسی داًـگاُ آصاد اػالهی -1

 داًـجَ، کاسؿٌاػی اسؿذ عشاحی ؿْشی، گشٍُ ٌّشٍ هقواسی ، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى هشکضی،  -ٍ *2

 

 چکیدُ:
تشیي اجضا ػاختاس ٍ ػاصهاى فضایی کالثذی ؿْش ٍ تؼتش تقاهالت اجتوافی ّؼتٌذ. تشای سػیذى تِ کیفیت فضاّای فوَهی ؿْشی اص اكلی

هغلَب ؿْشی ًِ تٌْا تایذ تقادل فیضیکی تلکِ تقادل تلشی، سٍاًی ٍ ... کِ اص اّویت خاكی دس فضای ؿْشی تشخَسداسًذ سا ایجاد ًوَد تِ 

ساحتی ٍ تا آساهؾ تشعشف ًوَدُ ٍ اص حضَس دس هحیظ ؿْشی کٌٌذگاى اص فضا تتَاًٌذ ًیاصّای هذًؾش خَد سا تِی کِ کلیِ اػتفادُكَست

ًقل صیشػغح )هتشٍ( اهکاًات ٍ ٍ هٌذی، آساهؾ ٍ اهکاى ادساک فضا سا داؿتِ تاؿٌذ. دس ایي هیاى ایجاد ؿثکِ حولهغلَب ًْایت سضایت

ّای هتشٍ ٍ ٍسٍدی ّای پیادُ ٍ ػَاسُ تَػظ ایؼتگاُُّای ساا تا خَد تِ ّوشاُ آٍسدُ اػت. ًحَُ اتلال ایي ؿثکِ تا ؿثکِای سًیاصّای تاصُ

تَاى اصآًْا تِ ّا فضاّای جذیذی دس دسٍى ؿْش ّؼتٌذ کِ هیّای هختلف، تقشیف هی ؿًَذ. ایي ًقاط اتلال یقٌی ایؼتگاُّا ٍکاستشیآى

ّای اهشٍصی دیگش تَقفگاُ ٍ ػکَّای ػادُ هیاى فضاّای ؿْشی جذیذ دس صیش ٍ سٍی صهیي اػتفادُ کشد. ایؼتگاُفٌَاى کلیذ استثاعی 

ای اص خذهات ٍ اهکاًات هَسد ًیاص سا فشاّن هی کٌٌذ. دس ایي پظٍّؾ تا تاکیذ تش اكَل ٍ هقیاسّای عشاحی فضاّای ًیؼتٌذ تلکِ داهٌِ

ٍ دس ساػتای اّذاف پظٍّؾ، پیـٌْاداتی تشای یفیت فضاّای ؿْشی گام تشداؿتِ ؿذُ اػتصیشػغحی ٍ سٍػغحی دس ساػتای استقای ک

 استقای فضاّای ایؼتگاُ هتشٍ اًقالب ٍ استثاعات تْن پیَػتِ فضاّای سٍی صهیي ٍ صیشصهیي اسائِ ؿذُ اػت. 

 

 ٍاصگاى کلیدی:
 شی سٍػغحیؿْشی صیشػغحی، فضاّای ؿْایؼتگاُ هتشٍ، استثاط پیَػتِ فضاّا، فضاّای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 44هاُ  تیز -تْزاى 

 2 

 هقدهِ: -1

 

تشیي اجضا ػاختاس ٍ ػاصهاى فضایی کالثذی ؿْش ٍ تؼتش تقاهالت اجتوافی ّؼتٌذ. سؿذ فضاّای فوَهی ؿْشی اص اكلی

ػشیـ جوقیت، تحَالت ًاؿی اص آى ٍ تَجِ صیاد تِ ػَد اقتلادی، فضاّای ؿْشی سا اص هیاى تشدُ اػت. فضاّای ؿْشی گزؿتِ 

ّا دیگش ، هیادیي، تاصاسّا ٍ حوام کِ هحل اجتواؿ هشدم تَدُ اًذ، تحت تاثیش ایي تغییشات ٍ دگشگًَی هقیاسّا، اسصؽهثل تکایا

تخـذ، ّا ٍ ٌّجاسّای خَد تِ ایي فضا هقٌی هیتاؿٌذ ٍ تا اسصؽّا جضیی اص ایي فضا هیکاسایی گزؿتِ خَد سا ًذاسًذ. اًؼاى

دس فضاّای ؿْشی  سا ّا ٍ هقیاسّای جذیذ ؿْشًٍذاىؿَد تایذ اسصؽاػی هغشح هیكشف ًؾش اص ایي کِ عشاحی دس چِ هقی

ّای اخیش دس کشدى، ػَدهٌذ ٍ هغلَتیت تیـتش تِ دقت تشسػی ٍ تحلیل کشد. فضاّای صیشػغحی دس عَل دِّجْت ًْادیٌِ

ؿَد تا فضاّای اّای ػثض هَجة هیکالًـْشّا اّویت فشاٍاًی پیذا کشدُ اػت، کوثَد فضاّای تاص، تشاکن تاال، کوثَد فض

کٌٌذ. دس پظٍّؾ حاضش تا تَجِ تِ تاؿٌذ دس کوک تِ فضاّای سٍی ػغحی قاتلیت عشح پیذااسصؽ هیصیشػغحی کِ هٌثقی تا

آٍسی ٍ تَجِ ٍیظُ تِ اػٌاد ٍ ضَاتظ ٍ اكَل هغشح ؿذُ دس حیغِ اكَل آى اػت کِ تا جوـاّذاف دس ًؾش گشفتِ ؿذُ، ػقی تش

هفاّین کیفیتی ًؾیش خَاًایی،  دادى هؼائل هختلف ٍ هتٌَفی دس هحیظ هغالقاتی،ًؾش قشاسشاحی فضای ؿْشی ٍ تا هذفلوی ع

ّای اًذ هجذداً تِ لحاػ هَلفِّای صًذگی ًَیي هَسد تی هْشی قشاسگشفتِپیَػتِ فضاّا کِ دس فشآیٌذاهٌیت، استثاعات تْن

ّای ؿْشی افضٍدُ ؿَد. دس ایي پظٍّؾ تِ ی ٍ حضَسپزیشی اجتوافی تِ هحیظعشاحی تِ فضاّای ؿْشی اضافِ ؿذُ، ػشصًذگ

تَاى اص فضاّای تالاػتفادُ صیشػغحی تِ فٌَاى فضاّای فوَهی جذیذ دس استثاط تا فضاّای سٍی ػغحی ّایی کِ هیسٍؽ

 اػتفادُ کشد، اؿاسُ ؿذُ اػت.

 

  چارچَب ًظزی: -2

 

ِ ؿْشّا هؼائل هحیغی تیـتش ٍ تیـتش، صًذگی تـش سا دس سٍی صهیي تا دسعی قشى گزؿتِ )قشى تیؼتن( ّوشاُ تا تَػق

ّای هحیظ صیؼت، اتالف اًشطی، آلَدگی فضای ّای تشافیکی، آلَدگیخغش هَاجِ کشدُ اػت. سؿذ جوقیت ؿْشّای ؿلَك، گشُ

یکی عثیقی هَجَد ّای کـاٍسصی تشای ّذفی جض کـاٍسصی، ّوِ ٍ ّوِ هَثش دس ؿکؼت تقادل اکَلَطػثض ٍ اؿغال صهیي

گشدد کِ چٌذیي فولکشد هثثت ٍ ػاصًذُ جْت تَػقِ ػالهتی سا دس ؿْشّا تِ فقة تیاًذاصد. ایي ٍ تافث هی جْاى اػت

کٌذ کِ تشای حفؼ هحیظ، تَػقِ تیـتش فضاّای سیضی ٍ هقواساى سا هجاب هیگیشاى، تشًاهِهَضَؿ فاهلی اػت کِ تلوین

تاسُ اص اػتفادُ چٌذًغ ػاصهاًذّی تیي الوللی ّـتن(. هؼائلی ّوچَى حفؼ هٌؾشؿْشی، صیشػغحی سا دًثال کٌٌذ. )کٌفشا

تَجِ تِ افضایؾ قیوت صهیي دس هشاکض ؿْشّای تضسگ، هؼائل اهٌیتی، سفایت ًقغِ ًؾشّای صیؼت هحیغی ٍ رخیشُ صهیي، تا

 1995کٌذ. دس ػال صیشػغحی تشغیة هی کشدى اًشطی اص جولِ دالیلی اػت کِ اًؼاى ؿْشًـیي سا تِ اػتفادُ اص فضاّای

دٌّذ. دس ّای هختلف، ًـاى هیٍ اػتشلیٌگ هضایای هؼتقین ٍ غیشهؼتقین اػتفادُ اص فضاّای صیشػغحی سا تشای گشٍُ 1گَداسد

فی گیشًذ ٍ ػاختاسّای فشّای دػتشػی ، حول ٍ ًقل، صیشػاختاسّا دس صیشصهیي قشاس هیّا، ػاختاس اكلی ؿاهل ؿثکِایذُ آى

(، اسصؽ اقتلادی تْثَد 2000ٍ ّوکاساى ) 2ًیـی (Sterling,2005)ؿاهل خذهات اسائِ ؿذُ دس سٍی صهیي پیـٌْاد ؿذُ اػت.

اًجوي  13گشٍُ کاسی ( Nishi et al, 2000)اًذ.ّای صیشصهیٌی سا تشسػی کشدُکیفیت هحیغی فضاّای صیشػغحی دس ایؼتگاُ

ًقل ؿْشّای تضسگ تایذ توام ٍػغح( تشای ػیؼتن حولکِ تشای گضیٌِ )صیش یا سٍی اًذ( گضاسؽ داد2004ُتیي الوللی تًَل )

 ( ITA,2004ّا ٍ دسآهذّا لحاػ گشدد. )ّضیٌِ
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 رٍش تحقیق: -3

 

کِ ّذف اص پظٍّؾ حاضش، ایجاد استثاعی تَجِ تِ ایيکٌذ. تاهحَس اػت ٍ اص فشآیٌذ عشاحی تثقیت هیُتحقیق حاضش پشٍط

ّای ای دس ایؼتگاُّای صیشػغحی هتشٍ تا فضاّای سٍی ػغحی اػت، ایذُ ایجاد فضاّای فوَهی پیَػتِپیَػتِ هیاى فضا

هتشٍ تا اػتفادُ اس فضاّای فشٌّگی اعشاف ػایت اػت. دسٍاقـ فضاّای جذیذ ایجاد ؿذُ تِ ًَفی یک فضای فوَهی ّؼتٌذ کِ 

لل گشداًذ تا ؿْشًٍذاى تتَاًٌذ اص ایي فضاّا تْتش اػتفادُ تَاًذ تِ عَس پیَػتِ فضاّای سٍی ػغح ٍ صیشػغحی سا تْن هتهی

کٌٌذ، دسٍاقـ ایي فضاّا تا دسًؾشگشفتي الگَی حشکت ٍ فقالیت دس هحذٍدُ هَسد ًؾش دسًؾشگشفتِ ؿذُ اػت. هغاتق هغالقات 

کٌذ ٍ الگَی هیؿَد کِ الگَی حشکت ٍ فقالیت دس ػغَح صیشیي اص ػِ ًَؿ الگَی صهاًی تثقیت كَست گشفتِ هـاّذُ هی

گیشی ایي استثاعات دس ػغَح صیشیي ٍ سٍی ػغحی کوک ؿایاًی ّای جاسی دس تذًِ هی تاؿذ کِ تِ ؿکلدیگش، الگَی فقالیت

چٌیي جْت کٌذ. ّذف اص ایجاد ایي فضاّا، ایجاد تْن پیَػتگی دس ػغَح صیشیي ٍ سٍی ػغحی هحذٍُ عشاحی اػت ٍ ّنهی

-تاؿذ. اص آًجا کِ سٍیکشد ایي پظٍّؾ ًیناػتفادُ هتشٍ ٍ کاّؾ تشافیک سٍی ػغحی هیافضایؾ حضَس هشدم دس ػغَح تال

ّای فشهال، تشخی اص هؼائل سا حل کشد اص ایي سٍ، تلفیق سٍؽ تحلیل یکپاسچِ تَاى تا ایذًُگاّی تِ فَاهل اجتوافی داسد ٍ ًوی

اًجاهذ، ًْایی هیگیشی اػٌاد ٍ عشحت رٌّی تِ ؿکلتشسٍی ًقـِ تا سٍؽ تحلیل ٍ اػتخشاج ساّکاسّا تِ عشیق تکٌیک تلَسا

 تغَسیکِ ًؾشات اػتخشاج ؿذُ اص سٍؽ تلَسات رٌّی، دس اسائِ ًْایی ایذُ اػتفادُ تْیٌِ اص فضاّای فوَهی اػتفادُ خَاّذ ؿذ.

 

 ایستگاُ هتزٍ: -4

 

تاؿذ. شهکاى ؿْشی داسا هیّایی اػت کِ ٍّاجذ هَلفِ ایؼتگاُ هتشٍ یک فضای فوَهی دس ؿْش اػت ٍ اص ایي هٌؾش،

تَاًذ هَجة غٌای آى گشدد ٍ کالثذی تشای صًذگی ّای ؿْش هیّا ٍ گشُایؼتگاُ دس استثاعی دٍػَیِ تا ؿْش ٍ دس اهتذاد ساُ

سٍ دس كَستی کِ یک ایؼتگاُ فالٍُ تش کاستشی اًتقال هؼافشاى دس پی خلق تؼتشی تشای آٍسد. اص ایياجتوافی ؿْشًٍذاى پذیذ

ّایی اػت کِ صهیٌِ سا تشای تحقق اجتوافی ؿْشًٍذاى ًیض تاؿذ، هاًٌذ ّش هکاى ؿْشی دیگش، ًیاصهٌذ پشداختي تِ هَلفِ صًذگی

 گیشی هکاى ؿْشی ٍ آًچِ الصم اػت هَسد تَجِ قشاسگیشد فثاستٌذ اص: ّای ؿکلتشیي هَلفِآٍسًذ. اكلیهکاى ؿْشی تَجَد هی

 هـخضات فیضیکی هکاى 

 ؿْشًٍذاى دس هکاى کاسکشد ٍ فقالیت 

  هفاّین ؿکل گشفتِ دس هکاى 

گاًِ هکاى آًچِ اّویت داسد تَجِ تِ هاّیت ػیال فضای ؿْشی دس استثاط تا ّشیک ّای ػِدس پشداختي تِ ّشیک اص هَلفِ

ى تؼتشی آٍسدکاّذ. آًچِ هْن اػت تَجَدتاؿذ. تقاسیف كلة ٍ غیشهٌقغف دس ّش هَلفِ اص کاسایی آى هیاص ایي ػِ هَلفِ هی

اػت کِ کاستشاى تتَاًٌذ تِ آصادی، ًؾام ٍ اًتؾاسات رٌّی خَد سا دس ّش هَلفِ تیاتٌذ. تشای هثال دس تاب سفتاس ٍ کاسکشد دس 

تَاًذ دس فیي حال ػکَیی تشای ًـؼتي، اًتؾاس کـیذى، قشاس گزاؿتي ًیض تاؿذ. دٍسی اص هکاى، ػکَی ٍسٍدی ایؼتگاُ هی

ّای گًَاگَى ٍ تقاتیش هتفاٍتی تَػظ ؿْشًٍذاى دس گشدد هقاًی ٍ کاساییّش ػِ هَلفِ ػثة هیتقاسیف كلة ٍ غیشهٌقغف دس 

-ؿذ. ؿکلدّی تِ ؿْش خَاّذآیذ ٍ خَد ػثة جلة هـاسکت ؿْشًٍذاى دس ؿکلعَل تاسیخ اػتفادُ اص ّشهکاى ؿْشی تَجَد

آیٌذ اػت ٍ تقا ٍ پَیایی فضای ؿْش سا تِ دّی تِ فضای ؿْش، فقالیتی اػت کِ تِ رات، تشای ّشکاستش فضای ؿْشی خَؽ

گیشی هکاى ؿْشی تا اهکاى ؽَْس تقاتیش ٍ تقاسیف گًَاگَى آٍسد. خلق تؼتشی هٌقغف دس ّش یک اص ػِ هَلفِ  ؿکلاسهغاى هی

ای اػت تا اّویت کِ هحذٍدُ ؿْشی ًکتِپزیشی هَسد ًیاص یک هکاىافضایذ ٍ دسًْایت اًقغافّای ؿْشی هیتش غٌای هکاى

 دّذ ٍ هَجة تقاء ٍ َّیت عشح دسعَل تاسیخ ؿْش خَاّذ ؿذ.ّا سا تاحذٍد حَصُ ًفَر ایؼتگاُ گؼتشؽ هیعشاحی ایؼتگاُ

 (8-9: 1388)ػلحـَس، 
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 ارتباط پیَستِ فضاّا: -5

 
ًی دس هشکض ؿْش ای تحشاػغح دػتشػی پیادُ )سٍػغحی ٍ صیشػغحی(، ٌّگاهی کِ تَدُّنّای غیشسؿذ ػیؼتن

 ّا تِ دػتشػی پیادُ دس ػغح صهیي سافَم، ػغَح هٌاػة جْت اتلال ػاختواىقشاسگشفتِ تؼیاس عثیقی اػت. ایي هؼالِ دس

ًقل تِ ایي ػغَح پیادُ هتلل ؿًَذ. تشایي ٍّای حولگًَِ تَػقِ، ٌّگاهی اػت کِ ایؼتگاًُوایذ. تْتشیي حالت ایيفشاّن هی

داسد، اکثش استثاعات پیادُ، صیشصهیٌی اػت ٍ دس ؿْشّایی هثل ًقل ٍجَدٍػیؼتن صیشصهیٌی حول اػاع دس ؿْشّایی کِ

داسد، استثاعات َّایی جْت دػتشػی هیٌاپَلیغ دس آهشیکا کِ تیـتش ػیؼتن حول ًٍقل سٍی ػغح صهیي ٍ تاالی آى قشاس

 (82: 1388داسد. )کاسهَدی،پیادُ ٍجَد

 

 فضاّای ضْزی سیزسطحی: -6

 
ایٌکِ اػتفادُ ّای گًَاگًَی اص فضاّای صیشػغحی دس ًقاط هختلف جْاى ٍ دس تاسیخ توذى تـش ٍجَد داؿتِ اػت ٍجَدتا

ًگشفتِ تَجِ قشاساها اػتفادُ اص فضاّای صیشصهیٌی دس هقیاع ٍػیـ ٍ تِ فٌَاى یک پاػخ تِ گؼتشؽ ؿْش ٌَّص کاهال هَسد

ی ؿذُ ًاکاسآهذ دس گزؿتِ تا تجْیضات ًاقق ٍ تذٍى پاػخگَیی تِ ّای عشاحتَجْی ؿایذ ًوًَِاػت. دلیل ایي تی

اػتاًذاسدّای جَاهـ هقاكش تَدُ اػت. دس ًتیجِ فضاّای صیشػغحی هقوَال تا هحیغی ًاهغثَؿ ٍ تلاٍیشی اص تاسیکی، سعَتت 

 ذیذ ٍ ًفَر ًَسخَسؿیذ،ٍ تیواسی ّوشاُ تَدُ اًذ. جٌثؾ جذیذ فشاخَاًٌذُ اػتفادُ اص فضاّای صیشصهیٌی تِ عشاحی فٌی ج

ؿْشی صیشػغحی ؿْشی صیشػغحی هحلَل ایي حشکت اػت. عشاحیّای چٌذگاًِ تَجِ داسد. عشاحیتَْیِ هٌاػة ٍ کاستشی

-کٌذ ٍ ایذُّای فولی تشای تَػقِ فضا دس صیشصهیي دس جْت تکویل ٍ ًِ جایگضیٌی، ؿْشّای هَجَد یا جذیذ سا اسائِ هیسٍؽ

اًتقالی کِ هَسد ًیاص عشاحاى ٍّای ًقلًقل، ػکًَت، ػیؼتنٍّا ، اص جولِ ؿثکِ حولتواهی جٌثِ ّای عشاحی جاهقی تشای

 ؿْش اػت، پیـٌْاد هی کٌذ. 
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 ّای طزاحی سیزسطحی:ضزٍرت -7

 
ّا دس هَسد تقادل تخـی هیاى تَػقِ اقتلادی ٍ تخشیة هحیظ صیؼت ٍ هٌاتـ عثیقی حَل چٌذ هؼالِ تشیي ًگشاًیاكلی

 اص:داسًذ کِ فثاستٌذشاسکلیذی ق

 .ُافضایؾ هلشف اًشطی ٍ دس هقاتل هحذٍدیت هٌاتـ اًشطی فؼیلی جْت تاهیي ًیاصّای آیٌذ 

 اثشات ػَخت فؼیلی تش آب ٍ َّا ٍ ؿشایظ اقلیوی جْاى 

 ِّای كٌقتی ٍ ًؾاهی تَجَد هیاثش فقالیتّای خغشًاک کِ تشدفـ تْذاؿتی ٍ ایوي صتال-

 Carmody,2003:18)آیٌذ.

 (Sterling,2223( عَاهل کلیدی در طزاحی فضاّای سیزسطحی )هآخذ:1جدٍل )

 

 جٌبِ ّای عولکزدی فضا جٌبِ ّای رٍاًطٌاختی جٌبِ ّای ضکلی

 هلالح ٍ سًگ
 ػاخت دیَاسّای حذا کٌٌذُ

 اتقاد
چیذهاى ٍ عشاحی هثلواى) فٌاكش ثاتت 

 ؿاهل پلِ ّا ٍ آػاًؼَسّا(
 ِ اعالؿ سػاًی(ػیؼتن تاتلَّا ) عشیق

 ایوٌی

 خَاًایی

 ٍضَح دیذ / ًَس

 ًؾاست / حضَس هشدم

 جْت یاتی

 جزاتیت

 آػَدگی سٍاًی

 ًَس سٍص

 فقالیت

 ًَؿ

 هقیاع

 تشکیة / الگَّای اتلال

 دػتشػی

 ٍضَح / تذاٍم فضایی

 آکَػتیک / ػشٍكذا

 دسجِ حشاست

 

 فضاّای ؿْشی سٍی ػغحی: -8

 

م هشدم تِ آى دػتشػی فیضیکی ٍ تلشی داسًذ ٍ تؼتشی اػت تشای فضای ؿْشی قؼوتی اص تافت ؿْشی اػت کِ فوَ

ای اػت کِ داػتاى صًذگی جوقی دس آى گـَدُ هی فقالیت ّای اًؼاًی ٍ تشقشاسی تقاهالت اجتوافی، فضای ؿْشی كفحِ

َل ساُ، اص ؿَد. فضای ؿْشی چیضی ًیؼت جض فضای صًذگی سٍصهشُ ؿْشًٍذاى کِ ّشسٍص تِ كَست آگاّاًِ یا ًاگاّاًِ دس ع

 (32: 1376)پاکضاد، ؿَد.هٌضل تا هحل کاس ادساک هی

 

 ایستگاُ هتزٍ اًقالب: -4
 

فٌَاى ّایی اػت کِ تِتاؿذ.ایؼتگاُ هتشٍ اًقالب اص جولِ ایؼتگاُهیذاى اًقالب تْشاى یکی اص هیادیي اكلی ؿْش تْشاى هی

ّای ػال تِ دلیل دػتشػی تِ داًـگاُ ایؼتگاُ دس اکثش هاُتشیي ایؼتگاُ هتشٍ دس ػغح تْشاى ؿٌاختِ ؿذُ اػت. ایي تشافیکپش

دّذ ٍ ًیاصهٌذ ػاهاًذّی فضاّای ّای هحذٍدُ هیذاى، حجن تاالیی اص هؼافشاى سا تِ خَد اختلاف هیفشٍؿیتْشاى ٍ کتاب

ایي اػت کِ تا  تاؿذ. اها هؼالِ اكلی دس پظٍّؾتالاػتفادُ دس ایؼتگاُ ٍ ّوچٌیي فضاّای سٍی ػغح هیذاى ٍ خیاتاى هی

گشفتِ ٍ تشاػاع آى گیشی فضاّای ؿْشی ًَیي كَستیاتی ٍ ؿکلّا، سٍؿٌگشی ّایی دس اكَل ػاصهاىتشسػی ّویي ٍیظگی

 ّا دس استثاط تا دیگش فضاّا تِ فٌَاى فضایی قاتل اػتفادُ ٍ هفیذ تشای ؿْشًٍذاى گؼتشؽ یاتذ.چگًَگی تثلَس فضایی آى
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یجاد ارتباطی پیَستِ فضاّای سیزیي با فضاّای رٍی راّکارّای پیطٌْادی جْت ا -12

 سطحی:
 

ایجاد ٍ تقَیت فضای ؿْشی دس استثاط تا ایؼتگاُ هتشٍ تشای گؼتشؽ تقاهالت اجتوافی ٍ تْشُ ٍسی  .1

 اقتلادی:
هکاى یاتی ٍسٍدی ایؼتگاُ دس تافت پیشاهَى هیذاى اًقالب تایذ تِ گًَِ ای کِ اهکاى ایجاد فضای ؿْشی دس  -

 یا هجاٍست آى تاؿذ.صیشصهیي 

 فشٍؽ اغزیِ ٍ ... ّای هتٌَؿ، ػاصگاس، هَسد ًیاص ٍ جارب پیادُ هثل کافِ ّا،ایجاد اًَاؿ کاستشی -

ّای ّایی کِ داسای کاستشیّای فشػَدُ ٍ ػاختواىتغییش کاستشی فضاّای تال اػتفادُ هثل ػاختواى -

 ًاػاصگاس ّؼتٌذ تِ فٌَاى ایؼتگاُ هتشٍ.

 صهیي تشای کاّؾ حجن تشافیک سٍی ػغح. عشاحی ؿْشی دس صیش -

 ایجاد ؿثکِ ٍ فضای هؼافذ حضَس پیادُ دس حَصُ تحت تاثیش ایؼتگاُ.  -

 ایجاد یکپاسچگی ٍ اًؼجام دس تافت ٍ ػاختاس هحذٍدُ: .2

پیًَذ ایؼتگاُ ٍ تافت تا کوک عشاحی هٌاػة ؿثکِ دػتشػی، پیَػتگی هؼیشّای دػتشػی، ایجاد  -

 هؼیشّای ػشیـ تِ ایؼتگاُ. 

 عشاحی هتٌاػة ٍ ّوگَى تا ٍیظگی ّای تافت اص ًؾش تشاکن، هیضاى اؿغال صهیي استفاؿ ٍ هلالح.  -

 ّای ًوایؾ.ّا ٍ ػاليّای ػاصگاس ًؾیش ػیٌوا، گالشیتقَیت کاستشی -

 تقَیت ًقؾ فشٌّگی ٍ َّیت هشکض ؿْشی تافت: .3

 ّای اسصؿوٌذ ٍ فضاّای ؿْشی داسای کیفیت.ّا ٍ هحلِحفاؽت اص ػاختواى -

ّا، ٍ ّا ٍ ًوایـگاُّایی کِ تافث تقَیت ًقؾ فشٌّگی تافت ؿًَذ دس صیشصهیي هثل گالشیایجاد کاستشی -

 ایجاد پیًَذ هیاى ایي فضاّا تا فضاّای دسًٍی ایؼتگاُ هتشٍ.

 پزیشی فضاّا.ایجاد فضاّای هکث جْت حضَس هشدم ٍ اًقغاف -

ای فشٌّگی اعشاف هیذاى اًقالب تِ فٌَاى فٌلشی هْن ٍ هَثش اص ایي سٍ دس ایي پظٍّؾ ػقی تش آى ؿذُ اػت کِ اص فضاّ

کِ دس ؿکل گیشی ایي هیذاى ًقؾ تِ ػضایی داسًذ اػتفادُ گشدد تذیي هٌؾَس تا عشاحی هجذد  فضای فوَهی )التی( ػیٌوا 

ضاّا تذٍى ّای جذیذی اضافِ گشدد کِ ؿْشًٍذاى تشای اػتفادُ اص ایي فپاسع ٍ هشکضی ػقی تشآى ؿذُ اػت کِ دػتشػی

آهذى تِ ػغح خیاتاى تا اػتفادُ اص فضاّای صیشصهیٌی تتَاًٌذ اص فضاّای ػیٌوایی اػتفادُ کٌٌذ ٍ ایي اهش هَجة کاّؾ 

تشافیک تش سٍی ػغح خیاتاى اًقالب ؿذُ ٍ ّوچٌیي اص ػیٌواّای اص یاد سفتِ اعشاف هیذاى اًقالب اػتفادُ ؿذُ ٍ ػشاًِ 

 یاتذ. فشٌّگی ًیض استقاء هی
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 تیجِ گیزی:ً -11

 

ّای جذیذ عَس کِ دس دیذگاُّواى عَس کِ گفتِ ؿذ، ایؼتگاُ ًثایذ تٌْا تِ فٌَاى ػکَ ؿٌاختِ ؿَد تلکِ تایذاگشچِ ّواى

ٍ سٍیکشد جذیذ تِ فضاّای ؿْشی صیشػغحی اص آى تِ فٌَاى فاهل استثاعی هیاى فضای سٍی ػغحی ٍ فضاّای صیشػغحی 

آى ؿذُ اػت کِ اص فضاّای داخلی ایؼتگاُ هتشٍ اًقالب ٍ ّوچٌیي اص فضاّای فشٌّگی ًگاُ ؿَد ٍ تِ ّویي هٌؾَس ػقی تش

جَاس ایي هحذٍدُ ًؾیش ػیٌواّا تِ فٌَاى فاهلی هْن ٍ هَثش دس ایجاد فضاّایی هَفق ٍ هفیذ تشای ؿْشًٍذاى اػتفادُ ؿَد. ّن

جَاس، یکؼشی فضاّای فوَهی ایجاد واّای ّنتا عشاحی هجذد فضاّای التی ػیٌ  آى ؿذُ اصّوچٌیي دس ایي عشح ػقی تش

ؿًَذ کِ تِ فٌَاى فاهلی استثاعی هیاى فضاّای سٍی ػغحی تا فضاّای صیشیي فول کٌٌذ ٍ تتَاًٌذ تِ فٌَاى یک کلیذ استثاعی 

للی هیاى یاتٌذ، ّن هفًؾشگشفتِ ؿًَذ. تشایي اػاع ّن ػیٌواّای جذاسُ هیذاى اًقالب َّیت خَد سا تاص هیتا ایي فضاّا دس

 ؿًَذ.فضای فَقاًی تا فضاّای صیشػغحی هی
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