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 هجتوع ّای تجاری پاتَلْای پر رًٍك شْرّای اهرٍزی

 

 *1ؾٛاضی٘ؿطیٗ قبٜ 
 2ؾیسٜ حٕیسٜ ٔٛؾٛی –

 ٔؼٕبضی زا٘كٍبٜ لعٚیٗ ٟٔٙسؾی زا٘كؼٛی وبضقٙبؾی اضقس - 1

 وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی ٔؼٕبضی -2

        

 

 چکیذُ :

 سبضیری ازٚاض اظ وٕشط ا٘ؿبٟ٘بؾز شاسی ٘یبظٞبی اظ ثركی وٝ ظیؿشٗ اػشٕبع زض ٔفْٟٛ ٔٛػٛز، دیكطفشٟبی سٕبٔی ضغٓ ػّی أطٚظٜ      

 اظ ؾجت اؾز، ٔسض٘یشٝ ٚ نٙؼز غّجٝ ٚ ٚضٚز اظ ٘بقی آٟ٘ب ػٕسٜ وٝ قٟطی اثؼبز ٕٞٝ زض افشبزٜ اسمبق ٞبی زٌطٌٛ٘ی. اؾز ٕ٘بیبٖ ٌصقشٝ

 زض ٔطزْ .اؾز قسٜ آٟ٘ب اػشٕبػی اضسجبعبر سمٛیز ٚ ثطلطاضی زض آٟ٘ب ٘مف ذهٛنب ٚ ػّٕىطز قسٖ وٕطً٘ یب ػٕٛٔی فضبٞبی ضفشٗ زؾز

 ظٔب٘ی سٟٙب ػبٔؼٝ حیبر ٚالغ زض. ٞؿشٙس ٚاثؿشٝ سؼبُٔ ثب ا٘ؿبٟ٘بی زیٍط ثٝ حیبر ازأٝ ثطای ٚ زاض٘س ٘یبظ زیٍطاٖ ثٝ ذٛز ظ٘سٌی اظ ػٙجٝ ٞط

ثیبثٙس ِصا زض  فیعیىی ٚ اػشٕبػی فضبی زض ضا ضاٞكبٖ سب ؾبظز ٔی لبزض ضا آ٘بٖ وٝ ثطٌعیٙٙس ضا سفىط اظ ای ٘حٜٛ آٖ، اػضبی وٝ یبثس ٔی ازأٝ

سب زالیُ سجسیُ قسٖ یه  قٛز دؽ اظ ٔؼطفی ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرشّف دبسٛق ثٝ ٔفْٟٛ دبسٛق زض ٔؼشٕؼٟبی سؼبضی دطزاذشٝ ٔی حبضط دػٚٞف زض

 عطاحی ثطای زلیك ٚ ػبٔغ ضٚیىطزی اضایٝ ٚ ضٚا٘كٙبؾب٘ٝ ٍ٘بٞی ثبسٛق دطعطفساض قٟطی ضا ثطضؾی وٙیٓ؛ ٚ ٕٞچٙیٗ فضبی سؼبضی ثٝ یه دب

سالـ ایٗ ٔمبِٝ زض دبؾرٍٛیی ثٝ ؾٛاالسی  ، ٌبٔی ٔٛطط ثطزاضیٓ.ػٕؼی فضبی زض اػشٕبػی سؼبٔالر زایؼب ٚ ؾبظی ؾطظ٘سٜ ٞسف ثب دبسٛق

٘ظیط، چیؿشی فضب ٚ ا٘ؿبٖ ٚ اضسجبعبر زضٚ٘ی آٖ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ چٍٍٛ٘ی ایؼبز فضبی سؼبّٔی، ٔكرهبر چٙیٗ فضبٞب ٚ ثؼالٜٚ چطایی ٚ 

 سٛػٝ ثبثٝ ثیب٘ی زیٍط چطا ثٝ فضبی سؼبّٔی ٚ سؼبُٔ ٘یبظ زاضیٓ ٚ ایٗ فضب ثبیس چٝ ٚیػٌی ٞبیی زاقشٝ ثبقس. ِعْٚ ایٗ اضسجبط سؼبُٔ ٞبؾز. 

 ٔؼالر ٚ وشبثٟب اؾشفبزٜ ٔٛضز ٔٙبثغ سطیٗ ػٕسٜ ٚ ثٛزٜ ٔشٖٛ ثطضؾی ٚ اؾٙبزی ثهٛضر سحمیك ضٚـ دػٚٞف، ٔٛضٛع ثٛزٖ ٘ظطی ثٝ

 ثبقس. ٔی ضؾب٘ی اعالع ػٟب٘ی جىٝق اظ اؾشفبزٜ ٚ ٔطسجظ دػٚٞكی ٞبی عطح سرههی،

 فضب ٞبی قٟطی –سؼبٔالر اػشٕبػی  -ضٚاثظ اػشٕبػی-ضٚا٘كٙبؾی-ٔطاوع سؼبضی  –دبسٛق  ٍاشُ ّای کلیذی :
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 همذهِ 

 ٔحُ دبسٛق، یب ٚ قٟطی ػٕٛٔی فضبی یه حىٓ زض وٝ زاقشٙس ٚػٛز ثؿیبضی ٞبی فضب ٌصقشٝ زض      

 ای، لجیّٝ لٛٔی، ذٛیكبٚ٘سی، ضٚاثظ ثط اػشٕبػی ٞبی ٘ظبْ اظ ثؿیبضی ٚ ثٛز ػبٔؼٝ افطاز اػشٕبػی سؼبٔالر

 ثیٗ ٞبیی ٕٞىبضی الشهبزی ٚ اػشٕبػی ٞبی ظٔیٙٝ زض اؾبؼ ٕٞیٗ ثط. ثٛز اؾشٛاض آٖ ٔب٘ٙس ٚ ٔصٞجی آییٙی،

 .زاقز ٚػٛز ٔحّٝ یه ؾبوٙبٖ

 وٝ ثبقس آٟ٘ب ثیٗ ضٚاثظ وٙٙسٜ سمٛیز ٚ ٕٞؿبیٍی ضٚاثظ وٙٙسٜ سحىیٓ سٛا٘س ٔی ٞب ٔحّٝ زض دبسٛلٟب ایؼبز

 دبسٛلٟبی .قٛز اعطاف ٔكبغُ نبحجبٖ وبض ٚ وؿت ضٚ٘ك ٕٞچٙیٗ ٚ قٟطی فضبٞبی قسٖ ؾطظ٘سٜ ٔٛػت

 ؾطظ٘سٌی، ٚ سؼبُٔ ؾجت ٚ قٛ٘س ٔی ٔٙغمٝ ٔطاوع یب ٚ قٟط ٔطاوع زض فؼبَ وبٟ٘ٛ٘بی ایؼبز ثبػض ٘یع فطأحّی

 اػشٕبػی أٙیز ٚ ٔحّٝ سؼّك حؽ ٔحّی دبسٛلٟبی ٔؼٕٛع زض. قٛ٘س ٔی سٙٛع ٚ اعالػبر سجبزَ ٚ آٔٛظـ

 سٛا٘س ٔی ٞب دبسٛق اِجشٝ. قٛز ٔی ٔحیظ ویفیز اضسمبی ؾجت سط ثعضي ٞبی دبسٛق ٚ وٙس ٔی سمٛیز ضا ٔحّٝ

  .قٛز وٙشطَ ٚ قٙبؾبیی ثبیس وٝ ثبقس زاقشٝ ٔحیظ ثط ٘یع ٔٙفی سبطیطار

 نٛضر اػشٕبػیر سؼبٔال آٖ زض وٝ ثبقس ٔی آٖ زض قٟطٚ٘ساٖ حضٛض قٟطی، ٞبی دبسٛق انّی ی ٔكرهٝ

 حشی ٚ  ٘بدصیط ٞسف ٔٙس، غیطلبػسٜ سٛا٘س ٔی وٝ اؾز یىسیٍط ثب ٞب آزْ اضسجبط ایؼبز ٘ٛػی دبسٛق. ٌیطز ٔی

 ٚ افطاز ضٚاثظ ثٟجٛز ٚ ػٕٛٔی فضبٞبی افعایف ؾجت ثبیؿز چٙیٗ ٔىبٖ ٞبیی ٔی. ثبقس وٙشطَ غیطلبثُ

ثٛزٜ، سب  قٟط ػٕٛٔی فضبی وُ اظ سفىیه لبثُ فضبیی دبسٛق ٞب ثبیس قٛز؛ ٔی ػبٔؼٝ ٚ حبوٓ ؾیؿشٓ ضٚاثظ

 اضسجبعبر زض آٖ ٔؼٙب دیسا وٙس.

ثبسٛػٝ ثٝ ٔسض٘یشٝ قسٖ قٟطٞب ثؿیبضی اظ أطٚظٜ ثب سغییطاسی وٝ زض ؾجه ظ٘سٌی ٔطزْ ثٝ ٚػٛز آٔسٜ ٚ 

ا٘س اظ ػّٕٝ ٔطاوع سؼبضی وٝ زض ٌصقشٝ ثیكشط ثٝ سبٔیٗ ٘یبظٞبی وبضثطیٟب سؼبضیف ػسیسی ضا ثٝ ذٛز ٌطفشٝ 

اِٚیٝ ا٘ؿبٟ٘ب ٔی دطزاذز أطٚظٜ ثٝ ٔطاوع ثعضي سفطیحی ٚ سٛضیؿشی سجسیُ قسٜ ا٘س وٝ ثب ایؼبز وبضثطیٟبی 

ٚ آ٘چٝ  ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔشٙٛع ٔىب٘ی ثطای سفطیح ٚ ٌصضاٖ اٚلبر فطاغز زض وٙبض سبٔیٗ ٔبیحشبع ٚ ذطیس ٔی ثبقٙس

ؿّٓ اؾز ثطضؾی ػٛأُ سبطیطٌصاض زض عطاحی ایٗ ٔطاوع ٚ سجسیُ آٖ ثٝ دبسٛلی دط ضٚ٘ك ثطای ایؼبز ٔ

ؾطظ٘سٌی ٚ قبزاثی ٚ سفطیح ٚ سفطع ثطای سٕبْ افطاز یه ذب٘ٛازٜ ٚ ٘یع الكبض ٔرشّف یه ػبٔؼٝ ٔی ثبقس ٚ 

ضثطیٟبی ٔشٙٛع زض زَ ایٗ ٌٕبٖ ثط ایٗ اؾز وٝ سٛػٝ ثٝ ػٙبنط ضٚا٘كٙبؾی ٚ عطاحی فضبٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب وب

 ٘ؼبٔس .  ٔطاوع ثٝ ضٚ٘ك ٞط ثیكشط آٟ٘ب ثیب

 ٚ اػشٕبع ثٝ ا٘ؿبٖ ٘یبظ ظاییسٜ ػبٔؼٝ وٝ زاضز ػمیسٜ ػبٔؼٝ ٔٙكب زضثبضٜ فطا٘ؿٛی، قٙبؼ ػبٔؼٝ وٙز اٌٛؾز

 ػجبضسی ثٝ یب قٟطی، فضبی ٘مف وٝ حبِیؿز زض ایٗ ٚ .اؾز ذبل لطاضزاز عجك ثط ظ٘سٌی، ٚی احشیبع

 زض یبثس، ٔی اضسمب آٖ ثؿشط زض ػبٔؼٝ فطًٞٙ ٚ ٌیطز ٔی قىُ قٟطٚ٘ساٖ اػشٕبػی سؼبٔالر آٖ زض وٝ فضبیی

 .اؾز قسٜ وٕشط ثؿیبض ٌصقشٝ ثٝ ٘ؿجز ٔب وكٛض
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اؾز. ایٗ ٘بْ وٝ  (Generic City )فمساٖ ذبعطٜ زض قٟط، یىی اظ ٚیػٌی ٞبی قٟط ػبْ یب قٟط غ٘طیه 

اِٚیٗ ثبض زض ٔمبِٝ ضْ وِٟٛبٚؼ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز، اقبضٜ ای عٙع آٔیع ثٝ قٟطی ثی قىُ ٚ لبثُ سىطاض 

زض ٕٞٝ ػبؾز وٝ آیٙسٜ ٔحشُٕ قٟط ٞبی ػٟبٖ ثٝ قٕبض ٔی آیس. وِٟٛبٚؼ ایٗ قٟط ضا چٙیٗ سٛنیف 

ض شٞٗ سساػی ٔی وٙس. سبضید ذٛز ضا ٔیىٙس:  قٟطی وٝ فبلس ذبعطار ٔكرم اؾز ٚ ذبعطار ٔجٟٕی ز

ٔهطف وطزٜ ٚ ثٝ اسٕبْ ضؾب٘سٜ، اظ اؾبضر ٔطوع ٚ لیس ٞٛیز آظاز اؾز، ٔٛلشی ثٛزٜ ٚ ثبضظسطیٗ ٕ٘بز قٙبؾبیی 

 [1]. ٘بٔٝ ضیعی اؾزآٖ فطٚزٌبٜ ٚ ٞشُ ٞؿشٙس ٚ زض ٟ٘بیز ٘كب٘ٝ ٔطي لغؼی ثط

 پاتَقتعریف 

 أب ٚ اؾز، قسٜ یبز "آیٙس ٞٓ ٌطز ای ػسٜ آ٘ؼب زض ٕٞیكٝ وٝ ٔحّی" ػٙٛاٖ ثٝ دبسٛق، ٔؼیٗ زضفطًٞٙ      

 زض وٝ ،ػبیی قٛ٘س ػٕغ آٖ زض ٌطٚٞی ٚ وٙٙس ٘هت ضا دطچٓ وٝ ػبیی ػّٓ، دبی" ػٙٛاٖ ثٝ ػٕیس فطًٞٙ زض

( اؾز دبسٛؽ آٖ زلیك ٍ٘بضـ  وٝ)  دبسٛق ٚاغٜ .اؾز قسٜ ٔؼٙب "قٛ٘س ٔی ػٕغ آ٘ؼب زض ای ػسٜ ٔؼیٗ ؾبػشی

 - وٙكی ٌطٜٚ یه  عطفساضاٖ سؼٕغ ٔحُ ثٝ  ٚ زاضز ایطاٖ قٟطی ٚ ٔحّی زیٙی،  ٔطزٔی فطًٞٙ زض  ضیكٝ

 ٚ ٞب زؾشٝ زض یب ثبؾشب٘ی ٚضظـ  زض وٝ اؾز قسٜ ٔی اعالق ذبل ی «ثیطق» یب  «ػّٓ» اعطاف  زض فىطی

 .وطز٘س ٔی دب ثط زیٍطی ػبی ٞط ٚ ٞب ٞیئز

 ٔب فطًٞٙ زض ا٘س قسٜ سؼٟیع ٘كؿشٗ ٚ سٛلف ثطای ٔٙبؾت فضبٞبی یب قٟطی ٔجّٕبٖ ثب ثیكشط وٝ فضبٞبیی

 .ٌبٜ ٚػسٜ یب ٔاللبر ثطای ای ٔحسٚزٜ یؼٙی وٝ ٔیٍٛیٙس  دبسٛق

 قٟطی فضبٞبی سٛا٘س ٔی وٝ قٟطٞبؾز وبضوطز ویفی ثٟجٛز ثطای قٟطی فضبی ػٕٛی ٞبی ظطفیز اظ یىی

 .زٞس افعایف قٟط ثٝ ضا قٟطٚ٘ساٖ ذبعط سؼّك حؽ ٚ وٙس ؾطظ٘سٜ ضا

 اظ ػعئی سٛا٘س ٔی وٝ اؾز قسٜ سؼطیف ای ٔحسٚزٜ زاضای ٚ اؾز قٟط ػٕٛٔی فضبی اظ ػعئی ٚ ثبظ فضبیی

  .ثبقس زاقشٝ ٔؿشمُ یبٞٛیز ثبقس دبضن ٔظُ سط ثعضي فضبی یه

     پاساش ٍ تجاری هرکس هفَْم

 قبُٔ ضا فطٚقٍبٜ سؼسازی وٝ ٌطزز ٔی اعالق ضٚثبظی ٚیب ؾطدٛقیسٜ ٔحّی ثٝ وّی ٔفْٟٛ ثٝ سؼبضی ٔطوع      

 ٚؾشس زاز وبٖ٘ٛ ٔحُ ایٗ.ٌطز٘س سكىیُ ٔرشّف نٙف چٙس یب یه اظ سٛا٘ٙس ٞب ٔی فطٚقٍبٜ ایٗ وٝ ٌطزیسٜ

 .ٕ٘بیس ٔی ثطلطاض ضا ٚسمبضب ػطضٝ ثیٗ ٔؿشمیٓ ٚاضسجبط ثٛزٜ

 ٞب حؼطٜ زازٖ ػبی ثب ٌصضٞب، یب ٞب سیٕچٝ ٌٛ٘بٌٖٛ زٚضاٖ زض .ثبقس ٔی چیع زٚ ٔیب٘ٝ یب ٌصضٌبٜ ٔؼٙی ثٝ دبؾبغ

 یه زضٖٚ زض ٞب دبؾبغ أطٚظٜ .وطز٘س ٔی ایفب ضا ذطیس ٔطوع یب ثبظاضچٝ ٘ٛػی ذٛز ٘مف زضٖٚ زض ٞب ٔغبظٜ ٚ

 ضاٞطٚٞبی ثب ٚ ٞؿشٙس ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی فطٚقٍبٜ وٝ قبُٔ .زاض٘س لطاض ؾبذشٕبٟ٘ب اظ ٔؼٕٛػٟبی یب ؾبذشٕبٖ

 یب ثؿز ثٗ دبؾبغ ٔیشٛا٘س یه ضاٞطٚٞبی .ٔیكٛ٘س فطٚقٍبٟٞب اظ ٔكشطیبٖ زیساض آؾب٘ی ثبػض ٞٓ ثب ٔطسجظ
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 ضٚی ثط ٌٛ٘بٌٖٛ عجمبر زض ضاٞطٚٞب ٚ ثٛزٜ چٙسعجمٝ ٔؼٕٛالً أطٚظی دبؾبغٞبی .ثبقس زیٍط ضاٞطٚٞبی ثب ٔطسجظ

 .لطاضٌطفشٝ ا٘س ٞٓ

 .ٞؿشٙس أطٚظی دبؾبغٞبی اِٚیٝ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛز سٟطاٖ ٚ وطٔبٖ انفٟبٖ، سجطیع، ثبظاض ثٛیػٜ ایطاٖ ثبظاضٞبی

 ٔی احساص سفطیحی سؼبضی، ػّٕىطزی چٙس ٞبی ٔؼٕٛػٝ نٛضر ثٝ ٚ عجمٝ چٙسیٗ زض أطٚظی ذطیس ٔطاوع

 ضفبٞی سؿٟیالر اضایٝ ثٝ ذٛز، وبضثطاٖ احشیبػبر ثطآٚضز ػٟز زض ٔشٙٛع اضایٝ ٔحهٛالر ثط ػالٜٚ وٝ قٛ٘س،

 ٚ ٔربعجبٖ ثطای ٌخ ٚ سؼٕغ فضبٞبی ٟ٘بیز زض ٚ ؾطٌطٔی وٛزوبٖ ٚ ثبظی فضبٞبی سطیب، قبح، وبفی ٘ظیط

 ثبقس ٔی قٟط یه حیبسی ٕٞبٖ قطیبٖ ٔسضٖ ز٘یبی ذطیس ٔطاوع زیٍط ػجبضر ثٝ .دطزاظز ٔی ػٕٛٔی اػشٕبع

 [2] ا٘س. زازٜ لطاض ذٛز ؾیغطٜ زض ضا فطٍٞٙی ٚ اػشٕبػی ٞبی حطوز الشهبزی، ٞبی فؼبِیز ثط ػالٜٚ وٝ

 

 تجاری ّای هجتوع کًٌَی ٍجایگاُ ًمش

 
 حس اظ ثیف افعایف.اؾز قسٜ سضؼیف قسر ثٝ ؾْٛ ػٟبٖ قٟطٞبی زض ؾٙشی ثبظاضٞبی ػبیٍبٜ أب أطٚظٜ      

 ػسیس ٞبیی قغُ ٚذّك ٞب اظدیكٝ ثؿیبضی ضفشٗ ثیٗ اظ ثٝ زازٚؾشس ٞبی ٚسغییط زضقیٜٛ قٟط٘كیٗ ػٕؼیز

 ٚؾبظ ؾبذز زیٍط اظؾٛیی.ثبقس ٕ٘ی ٕٔىٗ ؾٙشی دیكیٗ ٞبی زضلبِت زیٍط آٟ٘ب حیبر وٝ اؾز ا٘ؼبٔیسٜ

 أطی ٔسضٖ ٘یٕٝ ثٝ ا٘ٛاع ؾٙشی ثبظاضٞبی ٚزٌطزیؿی قٟطٞب والٖ ٔرشّف ٔٙبعك زض سؼبضی ٞبی ٔؼشٕغ

 لّٕساز سؼبضی ٞبی ٔحیظ زْٚ ٔٛع سٛاٖ ٔی ضا ٔسضٖ زٚضاٖ سؼبضی ٚفضبٞبی ذطیس ٔطوع.اؾز ٘بٌعیطثٛزٜ

 ثبظاضٞبی ٚ ٔطاوع زض ضیكٝ طحبَٞ ثٝ أب.ثبقس ٔی ٔسضٖ ٔؼٕبضی ٚظٟٛض نٙؼشی ا٘مالة وٝ ٔبحهُ ٕ٘ٛز

 ضا ثطذطیس،ؾبػبسی ػالٜٚ سٛاٖ ٔی زضآٟ٘ب وٝ چٙسٔٙظٛضٜ ٔؼشٕغ ٞبی اظ قٟطٚ٘ساٖ ػْٕٛ اؾشمجبَ.زاض٘س ؾٙشی

 ٌطزیسٜ ذبل ثطای ذطیسوبالٞبیی ٘مبعی سٟٙب٘ٝ  ثبظاضٞب سب اؾز قسٜ ٔٛػت ٌصضا٘س غصا ٚنطف سفطیح ثٝ

وٝ  ٞطچٙس ٚػٛز ایٗ ثب.ٌطز٘س سجسیُ ٚٔؿبفطاٖ ٞب سٛضیؿز ٚثبظزیس ذطیس ثطای ٔٙبؾت ٞبیی ٔحُ ثٝ ٚثیكشط

 آٟ٘ب فطٍٞٙی ٚػبیٍبٜ ٘مف أب ثبقٙس ٔی اػشٕبػی ٚسؼبٔالر ضٚظا٘ٝ ثطذٛضزٞبی ٔحُ ٕٞچٙبٖ فضبٞبیی چٙیٗ

 ٞطچٙسوٝ .اؾز قسٜ ٔحٛ وبُٔ عٛض ثٝ ؾٙشی ثبثبظاضٞبی زضٔمبیؿٝ ٘یع ؾیبؾی آٟ٘ب ٚلسضر ٕ٘ٛزٜ سغییط

 غیط ضٚ٘می ثٝ سؼبضی ٞبی ثبظاضٞبٚٔؼشٕغ ٔی ثبقٙس وٙٙسٜ ٔهطف وكٛضٞبیی غبِجب وٝ ؾْٛ ػٟبٖ وكٛضٞبی

 آؾیبیی قؼجٝ زضقٟطٞبی افششبح ثٝ ای ظ٘ؼیطٜ ٞبی اظفطٚقٍبٜ ثؿیبضی وٝ ٘حٛی ثٝ.ا٘س یبفشٝ زؾز سهٛض لبثُ

 أب قٛ٘س ٔی احساص ذبضػی ٌصاضی ؾطٔبیٝ ثب چٙسٔٙظٛضٜ ٞبی ٔؼشٕغ ٚ ٔطوعذطیس اظ ثؿیبضی ٚ ا٘س دطزاذشٝ

 ٔی ذشٓ لّٕطٚ ایٗ زض ثحطا٘ی ثٝ آضاْ آضاْ وٝ ٞؿشٙس ضٚثطٚ ٔكىّی ثب ٚآٔطیىب اضٚدب زض فضبٞبی سؼبضی

 ضٚظثطٚظ وٝ اؾز ایٙشط٘شی ٞبی ٚفطٚقٍبٜ ٚفطٚـ ٚذطیس لّٕطٚ سؼبضر ثٝ ایٙشط٘ز ٚضٚز ٕٞب٘ب چبِف ایٗ.قٛز

 ٘ظیط اؾبؾی ٘یبظٞبی سب ٌطفشٝ ٔهطفی ٚضٚظا٘ٝ وبالٞبی اظ اوٖٙٛ.قٛز ٔی افعٚزٜ آٟ٘ب ٚثطسؼساز یبفشٝ سٛؾؼٝ

 أط ٔٛػت ایٗ ٚ قٛ٘س ٔی ٚفطٚـ ذطیس ایٙشط٘شی نٛضر ثٝ ٚاِىشطٚ٘یه ثطلی ٞبی زؾشٍبٜ ٚ اسٛٔجیُ ، ذب٘ٝ

 فطٚـ ٞبی ٞعیٙٝ وبٞف ٚزضحمیمز ایٙشط٘شی ػطضٝ فىط ثٝ وٙٙسٜ سِٛیس ٞبی وٕذب٘ی اظ ثؿیبضی سب اؾز قسٜ

 زض فیعیىی ٚحضٛض ذطیس ثٝ ٔیُ ٞطٌع ٚؾشس زاز اظ قیٜٛ ایٗ ٌؿشطـ ٚػٛز وٝ ثب ٞطچٙس.ثبقٙس ذٛز



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 49هاُ  تیر -تْراى 

 

 ذٛاٞس سؼبضی ٞبی زضٔؼشٕغ ای ػٕسٜ ثٝ سغییطار ضٚیىطز ایٗ ظٚزی ثٝ أب ضفز ٘رٛاٞس ثیٗ اظ ٞب فطٚقٍبٜ

 [3] .ذٛاٞس ٕ٘ٛز اؾبؾی سغییطاسی زؾشرٛـ ٘یع ضا سؼبضی فضبٞبی ٔؼٕبضی عجیؼشب وٝ ا٘ؼبٔیس

 

  پیشیٌِ

اظ ػّٕٝ ٔمبِٝ اظ ٌطٜ ٞبی ؾٙشی سب دبسٛلٟبی ٔمبِٝ ٞبیی وٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ اضائٝ ٌطزیسٜ  ثطضؾی ثب سٛػٝ ثٝ      

ػٛأُ ٔٛطط ثط ػّٕىطز  ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٌطفشٝ قسٜ اؾزثیكشط آ٘چٝ ٚ یب ٔمبِٝ ٔب٘سٖ زض فضب قٟطی 

ٚ ٘مف اٟ٘ب زض ثٟجٛز سؼبٔالر زض ثیٗ افطاز ٔحّٝ ٚ ایؼبز  ٔرهٛنب زض ٔىبٟ٘بی ضٚثبظ ٚ دبضوٟب  ی ٔحّیدبسٛلٟب

ثٝ ػٙٛاٖ دبسٛلٟبی دط وٝ أطٚظٜ اؾز ثط ٔؼٕٛػٝ ٞبی سؼبضی ٔب زض ٔمبِٝ حبضط سبویس أٙیز ٔی ثبقس ِٚی 

 .ایفب ٔی وٙٙس ضٚ٘ك قٟطی ٘مف دطضٍ٘ی ضا زض ایؼبز سؼبٔالر اػشٕبػی 

 پاتَقتاریخچِ 

 ایطاٖ، آ٘چٝ ٌصقشٝ زض دبسٛق ػبیٍبٜ ثٝ زاضیٓ ٍ٘بٞی آٔسٜ زؾز ثٝ دبسٛق سؼبضیف اظ آ٘چٝ ثٝ سٛػٝ ثب      

ٚ  ٔی قس سجسیُ دبسٛق ثٝ ثٛز ػٕؼیز ثطذٛضز ٔحُ وٝ ٔىب٘ی ٞط ٌصقشٝ ؾٙشی ػبٔؼٝ زض اؾز ٔؿّٓ

ٔی سٛا٘س ثبِمٜٛ یه دبسٛق ثبقس، ٞط ػبیی وٝ زض آٖ اػشجبض ٚ انبِز ثب  فضبییٞط  ایٍٙٛ٘ٝ ٔی سٛاٖ ٌفز وٝ

 اضسجبط ثبقس.

 سمؿیٓ قٟطی ثیطٖٚ ٚ قٟطی زضٖٚ دبسٛلٟبی زؾشٝ زٚ ثٝ ٌصقشٝ زض دبسٛق  وّی ثٙسی سمؿیٓ یه زض

 قسٜ اضائٝ آٟ٘ب اظ ٔرشهط عٛض ثٝ سؼبضیفی شیُ زض وٝ ٔیجبقٙس ٞبی ظیطٔؼٕٛػٝ قبُٔ وساْ ٞط وٝ ٔیكس٘س

. اؾز

 

  

 

 

 

 

 

  [هَلف] :  تمسین بٌذی پاتَق1ًوَدار شوارُ 

 ثطٖٚ قٟطی  زضٖٚ قٟطی 

ذب٘ٝ لٟٜٛ ٔیساٖ  ثبظاض  ٔؿؼس حٕبْ  
 وبضٚا٘ؿطا 

  دبسٛق

  ضثبط
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 : بازار -الف

  ثٝ ثبسٛػٝ ثٛزٜ ثٙبثطایٗ ٔطسجظ قٟطی ٔیساٖ یه ثب ٔٛاضز ثیكشط زض ٚ ثٛز قٟط ٔؼجط ٟٕٔشطیٗ ثبظاض      

 : اظ ػجبضسٙس ثبظاض ػّٕىطزٞبی ػٕسٜ وٝ ٔیجبقس ٌٛ٘بٌٛ٘ی دبسٛلٟبی آٔسٖ ٚػٛز ثٝ ٔحُ ذٛز ػّٕىطزٞبی

  ُػمبیس ٚ آضاء ثطذٛضز  ٔح  

 اػشٕبػی  ٞبی فؼبِیز  وّیٝ ٔطوع   

  آٔیرشٝ الشهبزی ٚ  سؼبضی  فؼبِیشٟبی ثب ٔٛاضز  زضثؿیبضی ٚ  ٔشٙٛع ٚ  دیچیسٜ ثؿیبض ثبظاض زض  اػشٕبػی ضٚاثظ

،  سفطیحذسٔز،  ، ؾیبؾز،  لضبٚر،  ٔصٞت،  قبُٔ ثبظاض زض  اػشٕبػی  ٞبی فؼبِیز  ٔكرم  ٞبی ػٙجٝ.قس ٔی

 وٝ ؾبذشٙس ٔی چٟبضؾٛ نٛضر ثٝ فضبیی غبِجب ثبظاض، قسٜ عطاحی ضاؾشٝ زٚ ثطذٛضز ٔحُثٛزٜ اؾز.  آٔٛظـ

 ٌصقشٝ زض ٔٛػٛز لٟبیٛدبس سطیٗ لسیٕی اظ یىی ٚ آٔس ٔی قٕبض ثٝ اضظقٕٙس آٖ اضسجبعی ٔٛلؼیز ؾجت ثٝ

 ٔسٚض ٌٙجس ثب وٝ  آٔس ٔی ٚػٛز ثٝ ضّؼی چٙس ؾمفی ثب ٌكبزٜ فضبی یه ٔحُ ایٗ زض ثٙبثطایٗ. ٔیجبقس

 [4] .زاؾ سعییٙبر زاضای آٖ زاذُ ؾغح ٚ قسٜ دٛقف وٛسبٞی ٘ؿجشبً

 : هیذاى -ب 

 فضبٞبی ثٝ( زض اٍّ٘یؿی Square) ( یب Placeایشبِیبیی زض)(،  Piazzaاؾذب٘یبیی زض) -Plaza ٔیساٖ      

 ٚ دیبزٜ فضبیی ضا وٛاٖ ٔیساٖ ضاثطر .ثٛز اػشٕبػی ٞبی سؼٕغ ٌیطی قىُ ٔحُ وٝ قس٘س ٔی اعالق ثبظی

 .اؾز قسٜ احبعٝ ٞب ؾبذشٕبٖ سٛؾظ آٖ اظ ثركی یب سٕبْ وٝ وٙس ٔی سؼطیف ثؿشٝ چٟبضٌٛـ قىُ ثٝ ؾجع

 ٘بحیٝ یب قٟطی ٔیساٖ یه ثعضي، قٟطٞبی زض ٟٔٓ ثبظاضٞبی اظ ثؼضی أشساز یب زض ایطاٖ ثبؾشبٖ ٘یع، زضوٙبض

 زاقز ٚػٛز ای

 ضٚظ  ثبظاضٞبی  ٔحُ  وٝ ٔیكس  زیسٜ  ٔیساٖ  ٘بْ  ثٝ  ثبظی  فضبی ثبظاضٞب اظ  ثؼضی ٚوٙبض  حبقیٝ زض  ٌبٞی ٚ  زاذُ زض

 . اؾز ثٛزٜ ٌصقشٝ قٟطی ی فضبٞب سطیٗ ٔطزٔی ٚ سطیٗ ػٕٛٔی اظ یىی ٔیساٖ. اؾز  ثٛزٜ  ازٚاضی ٚ

 زض. زاقز ٚػٛز ای ٘بحیٝ یب قٟطی ٔیساٖ یه ثعضي، قٟطٞبی زض ٟٔٓ ثبظاضٞبی اظ ثؼضی أشساز یب زضوٙبض

 ٚ ضٚظ  ثبظاضٞبی  ٔحُ  وٝ ٔیكس  زیسٜ  ٔیساٖ  ٘بْ  ثٝ  ثبظی  فضبی ثبظاضٞب اظ  ثؼضی ٚوٙبض  حبقیٝ زض  ٌبٞی ٚ  زاذُ

 . اؾز ثٛزٜ ٌصقشٝ قٟطی ی فضبٞب سطیٗ ٔطزٔی ٚ سطیٗ ػٕٛٔی اظ یىی ٔیساٖ. اؾز  ثٛزٜ  ازٚاضی

 ٘ٛع ایٗ اظ ثؼضی اذیط ٞبی لطٖ زض ٔٛاضزی زض وٝ زاقز ٚػٛز ٔیسا٘چٝ چٙس یب یه ثبظاض أشساز زض ٌبٜ

 سؼطیف ثبظاض ٚ ؾٕٙبٖ ثبظاض زض ٞٙٛظ ضا آٖ اظ ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ. ٘بٔیس٘س ٔی ٘یع حؿیٙیٝ یب سىیٝ ضا ٞب ٔیسا٘چٝ

 [4] . زیس سٛاٖ ٔی سٟطاٖ
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 :هسجذ -پ 

 ٚ اػشٕبع ٔحُ ٕ٘بظ فطیضٝ ا٘ؼبْ ثط ػالٜٚ ٚ ٌطفشٝ لطاض قٟط انّی فمطار ؾشٖٛ دیطأٖٛ زض وٝ ٔؿبػس      

  .ا٘س ثٛزٜ ٘یع زیٍط ٞبی فؼبِیز

 : حوام -ت

 قٕبض ثٝ ضٚؾشبئی ٚ قٟطی یىؼب٘كیٙی ٟٔٓ اضوبٖ اظ یىی ثّىٝ ٘جٛز٘س اؾشحٕبْ ٔحُ فمظ ٞب حٕبْ      

 اظ ثسٖ قؿشكٛی اظ دؽ ٞٓ ٔطزْ. قس٘س ٔی ؾبذشٝ ثبظاضٞب ضاؾشٝ ٚ ٔؿبػس وٙبض ٔحّٝ ٞط زض ٚ ا٘س ضفشٝ ٔی

 اذجبض وؿت ٚ ٔٙبظطٜ ٚ ثحض ٔحُ آ٘ؼب.دطزاذشٙس ٔی ٌفشٍٛ ثٝ ٚ ٘كؿشٝ( ثیٙٝ) ؾطزذب٘ٝ زض ٚ ذبضع ٌطٔرب٘ٝ

  .چبی ٘ٛقیسٖ ٚ لّیبٖ وكیسٖ اِجشٝ ٚ ثٛزٜ

 .ٔیبٖ زض حٛضی ٚ ثعضي ٌٙجسی ثب سعییٗ دُط ٚ ٚؾیغ فضبیی اؾز؛ ٌطٔبثٝ فضبی ظیجبسطیٗ ٚ سطیٗ ٟٔٓ ؾطثیٙٝ

 : خاًِ لَُْ -ج

 أٛضی ثؼسٞب وٝ قبْ ٚ ٘بٞبض ذٛضزٖ ٚ چبی ٘ٛقیسٖ ثطای اؾز ثٛزٜ ٔحّی ٘رؿز ٌصقشٝ زض ذب٘ٝ لٟٜٛ      

 چٖٛ ٞبیی ؾطٌطٔی ٘یع ٚ ؾیبؾی حشی ٚ الشهبزی-اػشٕبػی اذجبض ٚ افىبض ٘كط ضؾب٘ی، اعالع ٘ظیط

 ایٗ ٚ وطز٘س دیسا ػبیٍبٞی آٖ زض ٘یع ٔكبػطٜ ٚ ؾرٙٛضی ذٛا٘ی، غعَ ذٛا٘ی، قبٞٙبٔٝ ٘مبِی، ؾطایی، ٔسیحٝ

 قٟطٞب ػٕٛٔی أبوٗ سطیٗ ػصاة ٚ ثٟشطیٗ اظ ٚ قس ٔؼطفی فطٍٞٙی ػٟز اظ إٞیشی ثب ٟ٘بز ػٙٛاٖ ثٝ ٔىبٖ

 .ثٛز٘س فطاغز اٚلبر ٌصضا٘سٖ ثطای

 : کارٍاًسرا -چ

 زض ٚ ثطٚ٘كٟـطی ضثبعٟبی ٚ وبضٚا٘ؿطا وٛیطی، ٘ـٛاحی ٚ وٛٞؿشب٘ی ٚٔؼبثط ضٚؾشب، ٚ قٟطٞب ٔؿیط زض      

 .قس٘س احساص ثطزی وبض ٔشفبٚر ٚیػٌیٟبی ثب ثطٚ٘كٟطی ضثبعٟبی ٚ وبضٚا٘ؿطا ثبظاضٞب، ٚضاؾشٝ الشهبزی ٔطاوع

 ٚ ثـٛزٜ فـطاٚا٘ـی إٞیز حبیع ٘یع اػشٕبػی ٔؿبیُ زیسٌبٜ اظ ٞٙطی، اضظـ ثط ػالٜٚ ایطاٖ، وبضٚا٘ؿطاٞبی

 ثطٚ٘كٟطی ٚ زضٚ٘كٟطی وبضٚا٘ؿطاٞبی قسٜ، ؾذـطی لطٖٚ عـی وٝ ثؿب.اؾز ٌؿشطزٜ ای ٔغبِـؼـٝ قبیؿشٝ

 ٔحـُ آٔـسٜ، ٔی قٕـبض ثـٝ ضٚظٌـبضاٖ آٖ ٔؼٕـٛض ٘مبط الهی وبضٚا٘یبٖ ٚ وبضٚاٟ٘ب ٚاؾشطاحـشٍـبٜ ثبضا٘ساظ وـٝ

 ساللی ٚ سٕبؼ ایٗ سطزیس، ثی ٚ ثٛزٜ، ٔرشـّف ُّٔ ٚ الٛاْ ضؾْٛ ٚ آزاة ٚسمبثُ ٚسجـبزَ ٞـب ا٘ـسیكٝ سؼبُٔ

 .اؾز زاقشٝ وٟٙؿبَ ثْٛ ٚ ٔطظ ایٗ ٔطزْ ظ٘سٌی ثط قٍطف سـأطـیـطی ٌـٛ٘ـبٌـٖٛ، ٞـبی ٚا٘ـسیكٝ ٞب ا٘ؿبٖ

 آػط ٞبی عطح وبضٌیطی ثٝ ٚ ؾبذز عطاحی، زض ایطا٘ی ٔؼٕبضی انَٛ ٚ سٙبؾجبر ػب٘جٝ ٕٞٝ ٚ زلیك ضػبیز

 زض ٔؼٕبضاٖ سٛػٝ ٔٛضز  وٝ ٞؿشٙس ػٙبنطی ٌٙجسٞب ٚ ٞب سبلچٝ ٚ ٞب سبق ٞب، ایٛاٖ ٕ٘بی زض ثسیغ ٚ ٔشٙٛع چیٙی

 [5] . ا٘س ٌطفشٝ لطاض ٞب وبضٚا٘ؿطا ثٙبی ؾبذز
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 بٌذی : عجو

 فضبی زض ٔؼٕبض وٝ اؾز ایٗ اؾز ٚاضح ٚ ٔكرم ایطاٖ ٔؼٕبضی زض ٌصقشٝ زض  دبسٛلٟب ٔغبِؼٝ اظ آ٘چٝ      

 ذاللیشف سٕبْ ٚ وطزٜ اؾشفبزٜ ضا ذٛز ٞٙط اٚع ٔیفشس اسفبق ٌطزٕٞبیی ٚ ٔىض وٝ زضػبیی زضٚالغ ٚ ػٕؼی

 اظ ثیٗ ایٗ زض آ٘چٝ ٚ وٙس ٔی ذّك فضب وبضثطی ٘ٛع ثٝ سٛػٝ ثب ضا سعییٙبر  ظیجبسطیٗ ٚ ٌیطز ٔی وبض ثٝ ضا

 اؾز ایٍٙٛ٘ٝ  اؾز ٕٞعٔبٖ ٚ ٔٛاظی نٛضر ثٝ ا٘ؿبٖ ضٚح ٚ ػؿٓ ثٝ دطزاذشٗ  ثطذٛضزاضاؾز ٚاالیی إٞیز

 . ثبقس ٔی ذٛز ثٝ ٔٙحهط ٞٛیز زاضای فضبیی ٞط وٝ

 ذسٔز زض ذٛثی ثٝ فطْ ظیجبیی اظؾٛیی.ثبقٙس ٕ٘ی سفىیه لبثُ اظیىسیٍط ٚػّٕىطز فطْ ؾٙشی زضثبظاضٞبی

 ا٘ؼبٔیسٜ ٚظیجب فطٔبَ ضاٞىبضٞبیی ذّك ثٝ ػّٕىطزی ٞبی چبِف زیٍط ٚاظؾٛی ثٛزٜ ػّٕىطزی ٘یبظٞبی

 ؾٛق ٚچٟبض ؾطا سیٕچٝ، حؼطٜ، چٖٛ ٚاغٌب٘ی ثٝ ایطا٘ی لسیٕی ثبظاضٞبی اضٌب٘یه ٚوبِجس فطْ ٔغبِؼٝ زض.اؾز

 .زاض٘س زضثبظاضٞب ٔشٙٛع ٞبی ٚفؼبِیز ٔشفبٚر فضبیی ز ٞبیویفی ٚػٛز ثط زالِز وٝ ذٛضیٓ ٔی ثط

 زضقٟطٞب أط ٚایٗ ثٛزٜ ٔشفبٚر ثبیىسیٍط فضبٞب ایٗ سٟٛیٝ ٚچٍٍٛ٘ی ٘ٛض ٔیعاٖ سعییٙبر، قیٜٛ ٔهبِح، ٘ٛع

 فضبیی ویفیبر ایٗ ثٝ ٘یبظ وٝ ٞطچٙس .اؾز ا٘ؼبٔیسٜ ٘یع ٔشفبٚسی ٔؼٕبضا٘ٝ ضاٞىبضٞبی ثٝ ٔرشّف ٞبی ٚالّیٓ

 أطٚظی ٚ ٔسضٖ سؼبضی ٞبی زضٔؼشٕغ آٟ٘ب ٔؼٕبضا٘ٝ ٕ٘ٛز چٍٍٛ٘ی أب اؾز ٘طفشٝ اظثیٗ ظٔبٖ ٌصقز ثب

 ذیبثبٟ٘بی زضحبقیٝ سؼبضی ٞبی ضاؾشٝ آضاْ آضاْ زٌطزیؿی، زضایٗ .اؾز قسٜ اؾبؾی سغییطاسی زؾشرٛـ

 .آٔس٘س ٚػٛز ثٝ ثٛز٘س ؾبذشٕبٖ یه زضغبِت وٛچىی سؼبضی ٞبی ٔؼشٕغ وٝ دبؾبغٞب اظآٖ ٚدؽ قٟطٞب انّی

 سغییط ضفشٝ وبض ثٝ ٔهبِح ٚ٘ٛع فطْ سٟٙب ٘ٝ سط، ٚؾیغ ٚاثؼبزی زضٔمیبؼ سؼبضی ٞبی ٔؼشٕغ اظظٟٛض دؽ

 سؼبضی زضفضبٞبی ٔشٙٛع ٞبی ٘ٛضدطزاظی ثطلی، ٚدّىبٟ٘بی ؾب٘ؿٛضٞبآ آسطیْٛ، ٘ظیط ػسیس ػٙبنطی ثّىٝ ٕ٘ٛز٘س

 ایٗ ٔؼٕبضی زضعطاحی سؼبضی، ٞبی ٔؼشٕغ زضدالٖ ػّٕىطزی ضٚاثظ ؾبزٌی ػّز ثٝ .قس٘س ٌطفشٝ وبض ثٝ

 ثهطی اضسجبط ایؼبز ٕٚٞچٙیٗ ٔؼٕٛػٝ ٕ٘بٞبی زض ٚػصاثیز زضٔمبعغ ٚدٛیبیی سٙٛع ایؼبز ثب اِٚٛیز فضبٞب

 ضا سؼبضی ٞبی ٔؼشٕغ وٝ ٌصقشٝ فضبیی ٞبی لبِت ضاؾشب زضایٗ .ثبقس ٔی ٔؼشٕغ ٔرشّف ثركٟبی ٔیبٖ

 قسٜ ٌصاقشٝ وٙبض یبفشٝ سٛؾؼٝ وكٛضٞبی اوظط زض ٕ٘ٛز ٔی سؼطیف ا٘ؼغبف فبلس ٚ ٌطا زضٖٚ ٞبیی ػؼجٝ نطفب

 زضٖٚ ثٝ ٔربعجیٗ زػٛر ثطای ػبشثٝ ٟٕٔشطیٗ ػٙٛاٖ ثٝ ٘یع ثٙب ظبٞطی ٞبی ٚیػٌی ٚ فطْ ٔؼٕبضی ٚاظ

 زا٘یُ اظ ػسیسی اطط ؾبیس ٚؾز سؼبضی ٔؼشٕغ ثٝ سٛاٖ ٔی ذهٛل ایٗ زض .قٛز ٔی ثطزٜ ٘بْ ٔؼٕٛػٝ

 قسٜ قىؿشٝ سؼبضی فضبٞبی زضعطاحی ٔؼَٕٛ ٞبی لبِت اظ ثؿیبضی آٖ زض وٝ ٕ٘ٛز اقبضِٜیجؿىیٙس زضإِٓبٖ 

 زضػساضٜ ٚٔشفبٚر ٔسضٖ ٔهبِح اظ اؾز اؾشفبزٜ قسٜ اؾشفبزٜ ٔربعت ػصة ػٟز زض ػٙٛاٖ اثعاضی ثٝ فطْ ٚاظ

 .ثبقس ٔی ػبثطیٗ سٛػٝ ضٚقٟبی ػّت زیٍط اظ ٘یع سؼبضی ٞبی

 سؼبضی،فمساٖ فضبٞبی زض ٔربعجیٗ ضفشبضٞبی ثبٔغبِؼٝ ٘یع قٙبؾبٖ ٚضٚاٖ قٙبؾبٖ ػبٔؼٝ زیٍط اظؾٛیی

 نطفب ٔبٞیز ٚسغییط زا٘ؿشٝ ٔربعجیٗ ٘بضضبیشی اظػٛأُ ضا غیطسؼبضی ٞبی فضبٞبٚٔىبٖ سؼبضی،فمساٖ فضبٞبی

 اٚلبر ٌصضا٘سٖ ػٟز ٞبیی ٔىبٖ ٚسرهیم سفطیحی -سؼبضی ػٙٛاٖ سحز فضبٞبیی ثٝ ضا ذطیس ٔطاوع سؼبضی

 ٔؼطفی ػٙٛاٖ ضاٞىبضی ضطٚضی ثٝ أطٚظ قٟطی ٔسضٖ ػبٔؼٝ ٘یبظٞبی ثٝ دبؾد زض ضا ٚسفطع سفطیح فطاغز،
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 عطاحی دكشیجبٖ ٞبی اظوبضثطی ا٘ٛاػی ثب چٙسٔٙظٛضٜ سؼبضی ٞبی ٔؼشٕغ أطٚظٜ سطسیت ثسیٗ .ا٘س ٕ٘ٛزٜ

 ٔىبٖ قٟطٞب حبقیٝ ٚیب زضذبضع اوظطا ظٔیٗ ثبالی ٚلیٕز ٚ٘مُ حُٕ ٔكىالر زِیُ ثٝ وٝ ٔطوع ایٗ. ٔیكٛ٘س

 ثبظزیس ثطای ضا ؾبػشٝ چٙسیٗ ؾفطی سؼطثٝ اظقٟط، ٚزٚض ٔؿشمُ وٛچه، ػٟب٘ی ٕٞچٖٛ قٛ٘س ٔی یبثی

 [3] . قٛز ٔی زازٜ دبؾد ٔربعجیٗ ٌٛ٘بٌٖٛ ٘یبظٞبی ثٝ ؾفط ایٗ زضعَٛ وٝ آٚض٘س ٔی فطاٞٓ وٙٙسٌبٖ

 

 :فضا َّیت 

 ٚػٛی ػؿز زض فضب. افشس ٔی اسفبق آٖ زض وٝ اؾز ٞبیی ضٚیساز یب ضٚیساز حبنُ فضب، ٞط ٞٛیز      

 قطایظ اظ سٟٙب ذٛز، ٞٛیز ثٝ زازٖ قىُ ثطای ضٚیساز ایٗ أب. افشس اسفبق ٔىبٖ آٖ زض ثبیس وٝ اؾز ضٚیسازی

 دٛز ٚ سبض ثب ٚ ٘یؿز ػسا ٞب ا٘ؿبٖ ٞٛیز اظ ٔؼٕبضی، فضبی. دصیطز ٕ٘ی سبطیط فضب ػّٕىطزی ٘یبظٞبی ٚ ٔىب٘ی

 وٝ چطا. اٚؾز ٚػٛزی اثؼبز ٚ ا٘ؿبٖ ٔبٞیز قٙبذز اظ ٔشبطط فضب، ذّك ٚ عطاحی. اؾز ذٛضزٜ ٌطٜ آٟ٘ب

 ثیٙٙسٌبٖ ثب ٔٛؾیمی ٚ ؾبظی ٔؼؿٕٝ ٘مبقی، چٖٛ ٞٙط، ز٘یبی ٞبی ٔؼٕٛػٝ ظیط اظ ثؿیبضی  ٔب٘ٙس ٔؼٕبضی

 ظ٘سٌی ثب سطی ٘عزیه ٚ سط ٚؾیغ ؾغح زض اضسجبط ایٗ ثّىٝ ٕ٘یىٙس، ثطلطاض قٙیساضی یب زیساضی اضسجبط سٟٙب

 .قٛز ٔی لطاض ثط وبضثطاٖ

 انَٛ ثٝ ضؾیسٖ ٔٙظٛض ثٝ ا٘ؿبٖ، ٚػٛز ٘بذٛزآٌبٞی ٞبی شذیطٜ سطیٗ ٟٔٓ ٚ سطیٗ ظطیف قٙبذز ثطای

 ضقشٝ ٔؼٕبضی،. قٛز ثطلطاض ٘عزیىی اضسجبط ٔؼٕبضی ٚ قٙبؾی ػبٔؼٝ ضٚا٘كٙبؾی، ٔیبٖ ثبیس ٔب٘سٌبض، ٔؼٕبضی

 ػّْٛ ایٗ اظ وٝ چطا ثبقس، زاقشٝ ٕٞبٍٞٙی ٚ اضسجبط زیٍط، ٞبی سرهم اظ ثؿیبضی ثب اؾز الظْ وٝ اؾز ای

 اثؼبز ثبیس ثطز، ظٔبٖ ثی ثٝ ضاٜ ٚ ٌیطز لطاض ظٔب٘ی ٔحسٚزٜ ٔبٚضای زض ٔؼٕبضی، اطط یه ایٙىٝ ثطای. ٘یؿز ػسا

 [6] .قٛز قٙبذشٝ ٔؼٕبض ٚؾیّٝ ثٝ اٚ دٟٙبٖ ٞبی ثؼس اظ ثؿیبضی ٚ ا٘ؿبٖ ٚػٛزی

 ثب دبسٛق  ٘بْ ثٝ ٔىبٟ٘بیی عطاحی ثطای ؾطٔكمٟبیی ٞؿشیٓ ٔٛاػٝ آٖ ثب ػسیس دبسٛلٟبی ثؼض زض أطٚظٜ آ٘چٝ

 ظبٞط ٘ظط اظ چٝ ٌصقشٝ زض وٝ اضظقٟبیی حفظ ثب أطٚظ ػبٔؼٝ ٘یبظٞبی ثٝ دبؾری .اؾز ظٔب٘ٝ قطایظ ثٝ سٛػٝ

 ذٛز سبطیط سحز ضا فطز ٘بذٛزآٌبٜ ٚ ذٛزآٌبٜ نٛضر ثٝ ٚ زاقز ٚػٛز ٔىبٟ٘بیی چٙیٗ زض ٔحشٛا ٘ظط اظ چٝ ٚ

 ػبیٍعیٗ ػسیسی فضبٞبی ػسیس قٟطٞبی فضبیی ٘ظبْ  زٌطٌٛ٘ی ٚ ؾٙشی ٘ظبْ فطٚدبقی ثب أطٚظٜ .ٔیساز لطاض

 . ا٘س قسٜ لجّی فضبٞبی

 آٖ ظبٞطی ثؼس ثط ػالٜٚ ٔؼٕبضی ثٙبی یه وٝ یبثس ٔی سؼّی نٛضر ایٗ ثٝ ٔؼٕبضی زض ضٚا٘كٙبؾب٘ٝ ثؼس سبطیط

 ٔؼٕبضی. ٘بٔیس فضب ضٚح  ٕٞبٖ یب ٘فؽ ضا آٖ ٔیشٛاٖ وٝ ثبقس ٔی ٘یع ٔبزی فطا ثؼس زاضای اؾز ٔبزٜ ٕٞبٖ وٝ

  . اؾز سٕبیع ٚ سكریم لبثُ زاضز ٚػٛز آٖ زض وٝ ضٚحی ٕٞیٗ ذبعط ثٝ ایطا٘ی

 ٘ٛض اؾز ٕٞچٙیٗ.  وٙس ٔی اِمب ا٘ؿبٖ زض ضا حطوز حؽ وٝ اؾز ؾیبِیز زاضای ایطا٘ی ٔؼٕبضی فضبی

 ٚ اؾز فطأبزی ثّىٝ ظبٞطی ٘ٝ حطوشی وٝ قٛز ٔی درف فضب زاذُ ثٝ ٌٙجس ظیط اظ وٝ ای قسٜ وٙشطَ
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 فضب ضٚقٙبیی ثبػض ذٛز ٔبزی قىُ زض چٙس ٞط ٘ٛض ایٙؼب زض. اؾز قسٜ زٔیسٜ ٔبزٜ زض وٝ اؾز ضٚحی ٘كبٖ

 .ٌطزز ٔی اِٟی ذطز ٚ ٚػٛز اظ ٕ٘بزی آٖ ٔؼٙٛی ثؼس زض قٛز، ٔی آٖ زض وكف ایؼبز ٚ

 وٝ  اؾز ٔغٕئٙٝ ٘فؽ ٕٞبٖ دی زض اٚ. وٙس ایؼبز ا٘ؿبٖ زض عٕب٘یٙٝ حؽ وٝ اؾز ایٗ ایطا٘ی ٔؼٕبض سالـ

 اؾز. وطزٜ فطاٚاٖ اؾشفبزٜ ضً٘ ٚ ٘ٛض اظ آٖ ثٝ ضؾیسٖ ثطای

 ٔی ٚػٛز ثٝ ٔب ثطای ضا حضٛض حؽ قٛز ٔی فضب ٚاضز ؾمف اظ وٝ ٘ٛضٞبیی سساْٚ ایطا٘ی ثبظاض زاذّی فضبی زض

 قسٜ وٙشطَ نٛضر ثٝ ٘ٛض ایٗ ٘یع ٚ وٙس ٘عزیه ٔب ثٝ ثیكشط ضا ذساٚ٘سی ٕ٘بز ایٗ ٘ٛض، وٝ زاضز ؾؼی ٚ آٚضز

 ایٗ زض وٙٙسٜ حطوز.  قٛز احؿبؼ ثیكشط آٖ حضٛض ؾبیٝ ٚ ٘ٛض زلیك سضبز عطیك اظ سب قٛز ٔی فضب ٚاضز

 فضب یه زض ذسا اظ سٛاٖ ٔی وٝ اؾز حضٛضی ثبالسطیٗ ایٗ ٚ قٛز ٔی غطق ٘ٛض ایٗ زض ٔشٛاِی عٛض ثٝ فضب

 . وطز احؿبؼ

 قٛ٘س ٔی فضب ٚاضز ٕ٘بزیٗ نٛضر ثٝ ضً٘ ٚ ٘ٛض.  اؾز ٔغٕئٙٝ ٘فؽ ثٝ ا٘ؿبٖ اضسمبی دی زض ایطا٘ی ٔؼٕبضی

 . وٙٙس زضن لبثُ ا٘ؿبٖ ثطای ضا اِٟی حضٛض وٝ

 ٘ٛع ثٝ سٛػٝ ٞب، ضً٘ ثٝ سٛػٝ وطز؛ ثیبٖ ٔرشّف قىّٟبی ثٝ ٔؼٕبضی زض سٛاٖ ٔی ضا ٕ٘بز یه ٔؼٙٛی ٔحشٛای

 ٘ٛضدطزاظی.  ثٙب ٚ  ؾبذشبض زض ٔهبِح

 

  : فضا

 فضبی زْٚ ٚ ٔبزی ٔبٞیشی ثب فیعیىی فضبی ٘رؿز ٔىٙس، قٙبؾبیی ضا فضب اظ ٔفْٟٛ زٚ ،( 1989) ؾؼب      

 عطح ضا اػشٕبػی فضبی ٘بْ ثٝ اظ ؾٛٔی ٔفْٟٛ ،"ِفٛض" اظ سؼجیط ثٝ ؾذؽ اٚ. اؾز ثبظٕ٘بیی ٚ ازضان شٞٙی

 ایٗ ٔشمبثُ اضسجبط سؼطیف ٔؼبنط، اػشٕبػی ی ٘ظطیٝ ثطای چبِكٟب سطیٗ ؾرز اظ یىی اؾز ٔؼشمس ٚ ٔیىٙس

 فضبی ِفٛض ٚالغ زض. اؾز اـ فیعیىی ٚ اػشٕبػی ثؿشط ثب شٞٙی فضبی سّفیك ِفٛض ٞسف. فضبؾز ؾٝ

 [7] . ٔیىٙس ٔغطح شٞٙی ٚ ٚالؼی فضبی ثیٗ ی فبنّٝ ثطزٖ ثیٗ اظ ثطای ضا اػشٕبػی

  :  شْری فضای

 آٌبٞب٘ٝ ٘ب یب آٌبٞب٘ٝ نٛضر ثٝ ضٚظ ٞط وٝ قٟطٚ٘ساٖ ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی فضبی ػع ٘یؿز چیعی قٟطی فضبی      

 ػٕٛٔی قٟطی فضبی ٚػٛز ثطای الظْ قطط ایٗ ثط ثٙب[8] .قٛز ٔی ازضان وبض، ٔحُ سب ٔٙعَ اظ ضاٜ، عَٛ زض

 .اؾز قٟطٚ٘ساٖ وّیٝ ظ٘سٌی ٔكشطن فهُ وٝ اؾز آٖ ثٛزٖ

 : آٖ وبضوطز ٚ قٟطی ػٕٛٔی فضبی
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 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم
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 یبفشٝ سساذُ یىسیٍط زض دیچیسٜ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ وٝ ػٕٛٔی ٚ ذهٛنی ٞبی فضب اظ اؾز سطویجی قٟط       

 ٚ أٙیز احؿبؼ ا٘ؿبٖ آٖ زض وٝ ، ٌطفز ٘ظط زض سٛاٖ ٔی قٟطٚ٘ساٖ ذب٘ٝ نٛضر ثٝ ضا ذهٛنی فضبی.ا٘س

 .اؾز غیطٜ ٚ ٔیساٖ ذیبثبٖ، ػّٕٝ اظ ٔرشّف ٞبی نٛضر ثٝ ػٕٛٔی ٞبی فضب ٚ وٙس، ٔی ذبعط آضأف

 اػشٕبػی ٔؿبیُ ا٘سیكٕٙس ٚ ؾیبؾی ػّْٛ دطٚفؿٛض ، 1935 ٔبضؼ 3 ٔشِٛس)  Michael Walzer))ٚاِع

 ٍ٘بقشٝ ٌٛ٘بٌٖٛ ٔؼالر زض ٔمبِٝ 333 اظ ثیكشط ٚ آٚضزٜ زض سحطیط ضقشٝ ثٝ وشبة 27 اٚ أطٚظ سب ٚ. اؾز

 ٔب ذٛیكبٚ٘س وٝ وٝ ٔطزٔی ٞب، غطیجٝ ثب ضا آٖ ٔب وٝ اؾز ٔىب٘ی ػٕٛٔی ٞبی ٔىبٖ وٝ اؾز ٔؼشمس.( اؾز

. ٚضظقی سؼبضی،ٚ ٔصٞجی، ؾیبؾی، أٛض ثطای اؾز ٔىب٘ی. وٙیٓ ٔی سمؿیٓ ٕٞىبضاٖ یب زٚؾشبٖ ٘یؿشٙس،

 ٚ قٟطی ٞبی فطًٞٙ ػٕٛٔی، ظ٘سٌی اـ ٚیػٌی. ؾطز ٞبی ثطذٛضز ٚ آٔیع ٔؿبِٕز ٕٞعیؿشی ثطای ٔىب٘ی

 .آٚضز ٔی زض زِرٛاٜ حبِشی ثٝ ٚ ٔؼٙب ضا ٔبٖ ضٚظا٘ٝ ٞبی ٌٛ ٚ ٌفز

 ا٘فؼبالر ٚ فؼُ اظ ٔشفبٚسی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ اؾز قٟطی ٞبی فضب اظ ٚؾیؼی ٌؿشطٜ قبُٔ ػٕٛٔی ٞبی ٔىبٖ

 سؼطثیبر ٚ زازٜ لطاض حٕبیز ٔٛضز ضا ٞب فؼبِیز اظ قٕبضی ٞب آٖ ٕٞچٙیٗ. افشس اسفبق آٖ زض سٛا٘س ٔی ا٘ؿب٘ی

 .وٙٙس ٔی ػطضٝ ذٛز وبضثطاٖ ثٝ ضا غٙی

  : عوَهی ّای فضا در افراد ّای ًیاز

 ٕ٘ی ذٛزقبٖ ِٚی زاض٘س شیبعاح وٝ ضا چیعی ٞط. زاض٘س ٘یبظ زیٍطاٖ ثٝ ذٛز ظ٘سٌی اظ ػٙجٝ ٞط زض ٔطزْ      

 زیٍطاٖ اظ ثبیس ٕ٘یسا٘ٙس ٚ ثسا٘ٙس زاض٘س ٘یبظ وٝ ضا چیعی ٞط. قٛ٘س سبٔیٗ زیٍطاٖ ػب٘ت اظ ثبیس ثؿبظ٘س سٛا٘ٙس

 اػشٕبػی ٞبی آضایٝ زض ٞب آٖ وٝ اؾز ذبعط ٕٞیٗ ثٝ. وٙٙس وبض یىسیٍط ثسٖٚ سٛا٘ٙس ٕ٘ی ٔطزْ. ثیبٔٛظ٘س

 ٞب، وّیؿب انٙبف، ٚ ٞب ا٘ؼٕٗ ٞب، ٔحّٝ ضٚؾشبٞب، ٌؿشطزٜ، یب ٔحسٚز ذب٘ٛازٌی ٞبی ٚاحس ثعضي، یب وٛچه

 ٔی ظ٘سٌی یىسیٍط ثب ٞب آٔٛظقٍبٜ زض زضؾی ٞبی والؼ ٚ زٚؾشبٖ ٞبی ٌطٜٚ ؾیبؾی، احعاة ٚ ٞب اسحبزیٝ

 .[9] قٛز ٔی ذٛا٘سٜ ػبٔؼٝ اؾبؾب اػشٕبػی آضایٝ سطیٗ فطاٌیط. وٙٙس

 هطلَب : هحیط

 دط ٚ ٔغّٛة ٔحیغی ایؼبز ثطای ٌصاض سبطیط ػٛأُ ثط ٔجٙی ضٚیىطز ٚ ٘ظطیٝ چٙس ثطضؾی ثٝ شیُ زض      

 : دطزاظیٓ ٔی  عطفساض

 ِیٙچ وٛیٗ

 یه ایؼبز ثطای الظْ ٚیػٌی دٙغ آٔطیىبیی ٘ٛیؿٙسٜ ٚ قٟطؾبظ دطزاظ، ٘ظطیٝ( 1984 -1918) ِیٙچ وٛیٗ      

  .ٔیىٙس ثیبٖ ظیط قطح ثٝ ضا ٔغّٛة قٟطی فضبی

 .اؾز ا٘ؿب٘ی ػّٕىطز ٚ ظیؿشی ٞبی ٘یبظ ػّٕىطز، اظ ٔىبٖ قىُِ دكشیجب٘ی ٔیعاٖ: ؾطظ٘سٌی .1
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 ٔىبٖ اظ افطاز ازضان ٔیعاٖ: ٔؼٙی حؽ .2

 زاقشٝ ذٛاٞٙس ٔی یب زاض٘س ٔطزْ وٝ ضفشبضی اٍِٛٞبی ثب فضب ٌٙؼبیف ٚ قىُ سٙبؾت ٔیعاٖ: ا٘غجبق .3

 .ثبقٙس

 زیٍط ٞبی ٔىبٖ یب اعالػبر ذسٔبر، ٔٙبثغ، ٞب، فؼبِیز افطاز، ثٝ ضؾیسٖ سٛا٘بیی: زؾشطؾی .4

 سٛا٘ٙس ٔی زاض٘س، البٔز یب وبض آٖ زض یب ٔیىٙٙس اؾشفبزٜ ٔىبٖ اظ وٝ ٞبیی آٖ وٝ ای زضػٝ: وٙشطَ .5

 .وٙٙس ازاضٜ ٞبضا فؼبِیز یب ٞب فضب ثٝ زؾشطؾی

 :ؾبظز ٔی ضا ثؼس دٙغ ایٗ اؾبؼ ضبثغٝ زٚ وٝ اؾز شوط قبیبٖ

 چمسض وٙشطَ یب زؾشطؾی سٙبؾت، ٔؼٙی، حؽ ظ٘سٌی، ؾط اظ ذبنی ؾغح ثٝ زؾشیبثی ٘ؿجی ٞعیٙٝ( اِف

 .اؾز

 سٛظیغ قیٜٛ زض ػساِز اػطای ٔیعاٖ زیٍط ػجبضر ثٝ یب  قٛز؟ ٔی ثطذٛضزاض آٖ اظ ٔیعاٖ چٝ ثٝ وؿی چٝ( ة

 اؾز؟ ٔیعاٖ چٝ ثٝ ٔحیغی ٔعایبی

 تیبالذز فراًسیس

 زض ٔؿشمط قٟطی عطاحی ٌطٜٚ ٌصاض ثٙیبٖ ٚ قٟطی ضیعی ثط٘بٔٝ ٚلز ضییؽ ،(1988) سیجبِسظ فطا٘ؿیؽ      

 :وطز ثیبٖ قٟطی عطاحی ثطای چبضچٛثی لبِت زض ضا ظیط انُ 13 اٍّ٘یؽ،

 .وٗ سٛػٝ ٞب ٔىبٖ ثٝ ٞب ؾبذشٕبٖ اظ لجُ .1

 .ثبـ زاقشٝ ضا ذٛز ثبفز ثٝ احشطاْ ٚ ٌصقشٝ اظ یبزٌیطی ثطای فطٚسٙی .2

 .وٗ سكٛیك ٞب قٟط زض ضا ٞب وبضثطی اذشالط .3

 .وٗ عطاحی ا٘ؿب٘ی ٔمیبؼ زض .4

 .وٗ سكٛیك ضا ظزٖ لسْ ٚ ٌطزـ آظازی .5

 .وٗ ٔكٛضر آٟ٘ب ثب ٚ ػٕغ ضا اػشٕبػی الكبض سٕبٔی .6

 .ثؿبظ( زضن یب قٙبذز لبثُ)  ذٛا٘ب ٞبی ٔحیظ .7

 .ثؿبظ یبفشٗ ا٘غجبق ٚ ٔب٘سٖ ثطای .8

 .ثذطٞیع ٚاحس ظٔب٘ی زض ٔمیبؼ ثعضي سغییطار اظ .9
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 [13] .وٗ سطٚیغ ٔهٙٛع ٔحیظ زض ضا ثهطی ِصر ٚ قبزی دیچیسٌی، ٔٛػٛز، اثعاض سٕبٔی ثب .13

 [11]  فضاّای عوَهی هَفك :1جذٍل شوارُ 

 

 هثال تَضیح طبمِ بٌذی فضا ردیف

 

1 

اؾشفبزٜ وٙٙسٜ ٞب ضا ثطعطف احشیبػبر  فضبٞبی دبؾرٍٛ

 ٔی وٙس

اظ ػّٕٝ ٘یبظٞبی اِٚیٝ ٔظُ 

ضاحشی ، اضأف، اقشغبَ فؼبَ 

 ٚ غیط فؼبَ ٚ ٘ٛدبیی

ٔی ثبیؿز حمٛق ٌطٟٚٞبی اؾشفبزٜ  فضبٞبی زٔٛوطاؾی 2

 وٙٙسٜ ضا حفظ ٕ٘بیس 

زض زؾشطؼ ٕٞٝ ٌطٟٚٞب ثبقٙس 

ٚ اظازی ػُٕ ٚٔبِىیز ٔٛلشی 

 ضا ثطایكبٖ فطاٞٓ وٙٙس

ثبیس ایٗ أىبٖ ضا ثٝ ٔطزْ ثسٞس وٝ  ٔؼٙبزاض 3

اضسجبعبر ٔحىٕی ضا ثیٗ ٔىبٖ ،ظ٘سٌی 

 قرهیكبٖ ٚ ػٟبٖ ثعضٌشط ثطلطاض وٙس .

 

 

 عٌاصر بصری هَثر در طراحی پاتَق :

 ذطیس ٔطاوع دالٖ ؾبیز ػٙهط ٟٕٔشطیٗ قبیس ػٕٛٔی فضبٞبی ؾبیز؛ زض اػشٕبػی ػٕٛٔی فضبٞبی ایؼبز

 ایٗ زض ٔٙظٛض ثسیٗ .وٙٙس اِمب ػٕؼی حؽ یه ذطیساض ثٝ وٝ قٛ٘س عطاحی عٛضی ثبیس فضبٞب ایٗ .ٞؿشٙس

 .اؾشفبزٜ قٛز ز٘یب سٕبْ زض ٔطؾْٛ ثهطی ػٙبنط اظ ثبیس فضبٞب

 ٔجّٕبٖ: عطاحی

 ضا ذطیس ٔطوع ٔٛضٛػیز ثٟشطیٗ وٝ قٛ٘س ا٘شربة عٛضی ثبیس قٟطی ٔجّٕبٖ سٕبْ ٚ نٙسِی ٔیع، ٘یٕىز،

 اؾز . ٔٛطط وٙٙسٌبٖ ٔطاػؼٝ سٛػٝ ػّت زض ثهطی قٛق ٚحطوز، عطح ضً٘، .زٞٙس ا٘ؼىبؼ

 

 ثبیس ثٛزٖ قسیس حیٗ زض ذطیس ٔطوع یه ضٚقٙبیی ٞؿشٙس، ٘ٛض ثٝ ٚاثؿشٝ وٝ ػالئٓ ٚ سفطیحبر ثط ػالٜٚ:  ٘ٛض

 ذطیساض قٛز ٔی ثبػض ٘ٛضٔٙبؾت .اؾز وٙٙسٜ وؿُ ٕٞیكٍی ٘ٛض یه .ٔشغیط ثبقس اِجشٝ ٚ دٛقیسٜ ٚ دٟٙب٘ی

 .نطف وٙسذطیس  ٔطوع زض ثطای ضا عٛال٘ی ظٔبٖ

 عطاحی ثغٛضنحیح وٝ ذطیس ٔطوع یه زض .اؾز ذطیس ٔطاوع ٔٛفك عطاحی انَٛ اظ یىی ضٍ٘ی سٙٛع:  ضً٘

 ؛ ٔىب٘ی ٞط زض فضبٞب ثٝ قسٜ زازٜ ثبفز ٚ ضً٘ .ثٛز ذٛاٞس ؾبذشٕبٖ اظ ذٛز ٟٕٔشط ا٘ساظ چكٓ ػّٕىطز قسٜ،

 .ضٚز ٔی ثىبض ٔفْٟٛ، اضائٝ زض ثیكشط

 سٙبؾت :
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سٕطوع ثط ػعییبر اقىبَ زض فضبی ٔؼٕبضی ٔٛضٛع ٟٕٔی اؾز وٝ ثبیس ثٝ آٖ سٛػٝ وطز ظیطا لٛیب ثط سفؿیط 

ٔطزْ اظ ٔىبٖ سبطیط ذٛاٞس ٌصاقز .چٝ عطاحبٖ ٔبیُ ثبقٙس ٚ چٝ ٘جبقٙس ٔطزْ اظ ػعئیبر ثطسبفشٝ اظ اثٙیٝ 

ٖ ثشٛا٘س ثٝ ٚؾیّٝ ویفیبر ظبٞطی ذٛیف ثطای سفؿیط ذٛز ٘ؿجز ثٝ ٔىبٖ ٚاْ ٔی ٌیط٘س .ٕٞیٙىٝ یه ٔىب

حك ا٘شربثٟبیكبٖ آقٙب وٙس ، آٖ ٔىبٖ زاضای سٙبؾجبر ثهطی ٔفبٞیٕی ضا ثٝ ٔطزْ ٔٙشمُ وٙس وٝ آٟ٘ب ضا ثب 

 [6] اؾز .

 

 عطاحی زض ٟٔٓ اثؼبز ثٝ قٛ٘س سٛػٝ ٔی ذطیس ٔطاوع ٔحیظ ویفیز اضسمبی ثبػض وٝ اظ ػّٕٝ ٔؿبئُ ٟٕٔی

ثبظزیسوٙٙسٌبٖ  ضٚا٘ی ٚ ضٚحی ٞبی ٘یبظ ثب ضاثغٝ زض عطاحی زلیك اؾشب٘ساضزٞبی ٌٙؼب٘سٖ سؼبضی ٚ ٔطاوع

 ٔطاوع ٚثهطی ٔبزی ٞبی ػصاثیز ثشٛاٖ سب  اؾز سؼبضی فضبٞبی عطاحی ثب ضاثغٝ زض آٟ٘ب ٞبی ضفشبض ٚسحّیُ

 زاز. اضسمب ضا سؼبضی

 ثبیس ذطیس فضبی یه. ثبقس ٔی افطاز ػصة زض ػبُٔ ٔٛططسطیٗ اػشٕبز ٚ نسالز ٔؼٕٛػٝ یه زض : ؾطٌطٔی

 اذشهبل ذطیس ثٝ ضا ضٚظ یه ٚ آٚضزٜ ذٛز ٕٞطاٜ ثٝ ضا ثشٛا٘ٙس فطظ٘سا٘كبٖ ٔبزضاٖ وٝ قٛز عطاحی عٛضی

 ٟٕٔشطیٗ ٞب ثچٝ اظ ؾطٌطٔی ٚ ثٙبثطایٗ دصیطایی. قس ذٛاٞس وٛزوبٖ سطغیت ثبػض ذطیس زض ظیبز سٙٛع. زٞٙس

 اػطای .ذٛاٞس وطز ؾطٌطْ عٛال٘ی ٔسسی ثطای ضا ٞب ثچٝ … ٚ فٛاضٜ حٛو، سٙسیؿٟب، ٔظُ ٚؾبیّی. اؾز انُ

 … ٚ وبض٘بٚاَ ٌطز، زٚضٜ ٘ٛاظ٘سٜ اٚض، ذٙسٜ ٕ٘بیف قسٖ، زِمه :ثبقس ٔٛطط سٛا٘س ٔی ٘یع وٙٙسٜ سكٛیك وبضٞبی

 ٞٓ لغبض ٚ فّه چطخ اظ سٛاٖ ثعضٌشطٔی ذطیس ٔطاوع ثطای .ثٛز ذٛاٞس وٙٙسٜ وؿُ زضغیطایٙهٛضر ٔحیظ

 سطیب، وبفٝ ثٙبثطایٗ .ثبقس ٔفیس سٛا٘س ٔی فطٍٞٙی ٔٛؾؿٝ ٔٛؾیمی ٚ ٌطٜٚ یه ثعضٌؿبالٖ ثطای .وطز اؾشفبزٜ

 آة ثعضٌؿبالٖ، سفطیحی وٛزوبٖ، أىب٘بر ثبظی فضبی ٔكشطیبٖ، اؾشطاحز ثطای الثی ٚ ٔىض فضبی ضؾشٛضاٖ،

 وبالٞبی ٔكشطیبٖ ٍٟ٘ساضی ثطای ٞبیی لفؿٝ ٚ وٕسٞب ثؿشٝ، ٔساض سّٛیعیٖٛ ٕ٘بیف، ؾىٛٞبی ٚ ؾبِٟٙب ذٛضی،

 .قٛ٘س ٔی ٔحؿٛة ذطیس ٔطاوع ّٔعٚٔبر اظ … ٚ

 

 عٌاصر رٍاًشٌاساًِ در طراحی پاتَق:

 ضا فضب سؼطیف ٚظیفٝ افطاز حشی وٝ حسی قٛ٘س، زض ٔی ذالنٝ ٚ ؾجه دبسٛق فضبی زض فضب ثٝ ٔطثٛط ػٙبنط

 زضذز یه ثب سٛاٖ ٔی قٛز، ٔظالً حبنُ سٛا٘س ٔی ٔرشّف ػٙبنط ثب ٚ ٔرشّف اقىبَ ٝٚ ث ٌیط٘س ٔی ػٟسٜ ثٝ

 .وطز ایؼبز دبسٛق ٔىبٖ یه. .. ٚ ؾطدٙبٜ یه حشی ٚ ٘یٕىز یه ٌبٞی یب ٔؼؿٕٝ یه یب

 ػٙبنط حساوظط ثب یب ٚ ٔؼٕبضی ػٙبنط زذبِز ثسٖٚ سٛا٘س ٔی ثبقٙس، یؼٙی ثؿشٝ یب ثبظ وبٔالً سٛا٘ٙس ٔیدبسٛق 

 ٌفشٍٛ ثطای الظْ آضأف ٚ أٙیز حؽٚ  ثبقس ػٛی ٚ عجیؼی ٔؿبیُ ثب ٔشٙبؾت ثبیسقٛ٘س،  سؼطیف ٔؼٕبضی

 زض ٔؿشمط دبسٛلی ػطیبٖ فىطی ذظ ٚ دبسٛق ٔىبٖ ٔؼٕبضی ثیٗ ای ٕٞبٍٞٙی ثبیس ٕٞٛاضٜ .وٙٙس فطاٞٓ ضا

 ٚػٛز آٖ زض افطاز وٙٙسٜ ػصة ػبُٔ ٚ ثبقس ٌیطایی زاضای ٚ ثٝ عٛض ذالنٝ ثبیس ثبقس زاقشٝ ٚػٛز ٔىبٖ

 .ثبقس زاقشٝ
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 سٕبقب ، ٌٛ ٚ ٌفز ٘ظیط اؾز قبٖ ػاللٝ ٔٛضز وٝ ٞبیی فؼبِیز ثٝ افطاز اؾز، آظازا٘ٝ دبسٛق زض افطاز حضٛض

 ، افطاز ثیٗ ضاثغٝ ٘ٛع ، افطاز سؼساز .دطزاظ٘س ٔی. . .  ٚ وطزٖ ،اؾشطاحز اعالػبر وؿت ، وطزٖ ثبظی ، وطزٖ

 حبوٓ اضظقی ٘ظبْ ٚ فطًٞٙ ٚ دبسٛق زض ضایغ ٞبی ٌفشٕبٖ اٞساف ، ٔسیطیز ٚ ضٞجطی ، ضٚاثظ قسر ٚ ٔیعاٖ

 ؛ثركس ٔی ٔؼٙی فضب ایٗ ثٝ ا٘ؿبٖ ٞٙؼبضٞبی ٚ ٞب اضظـ .اؾز ٔشفبٚر ، ٔرشّف ٞبی دبسٛق زض ثطضٚاثظ

 سٛؾظ ٘ٝ یبثس ٔی ٔؼٙب ٚ قىُ ذٛز ٔكشطیبٖ ٚؾیّٝ ثٝ ثبقس ٚ وبضثطا٘ف ؾّغٝ سحز ثبیؿز ٔی دبسٛق

 ٔی لطاض اؾشفبزٜ ٔٛضز ذبل ٞبی ٌطٜٚ سٛؾظ ای زٚضٜ نٛضر ثٝ یب زائٕی عٛض ثٝ چٙیٗ أبوٙی .ٔسیطیز

 وٝ ؾجت.اؾز اػشٕبػی یب اذشیبضی ٞبی فؼبِیز ػّٕٝ اظ قٛز ٔی ا٘ؼبْ دبسٛق زض وٝ ٞبیی ٌیط٘س، فؼبِیز

 [12] .ٙسو ٔی ایؼبز ػصاثیزایؼبز ذبعطٜ ٔی قٛ٘س ٚ زض قٟط 

 

 سؼبضی .دیكٟٙبز ٞبیی ثطای ثبال ثطزٖ ویفیز فضبی ػٕٛٔی قٟط ٚ ٔطاوع 

ایؼبز أىبٖ ضٚاثظ ٔیبٖ ٌطٚٞی زض دبضن ٞب ٚ فضبی ؾجع ٚ ٔطاوع ذطیس  ثٝ وٕه ثبظی ٞبی ػٕؼی  -1

 ٚ قىُ زٞی ٔىبٖ ٞبی ٚیػٜ سؼٕؼبر ٔظُ ٔیع قغط٘غ، ٔیع دیًٙ دًٙ، فٛسجبَ زؾشی ٚ...

انالح ٚضٚزی ٞب، أىبٖ حضٛض ٚ سطزز آؾبٖ ثطای ٔؼِّٛیٗ، ؾبِٕٙساٖ ٚ وٛزوبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ دیف  -2

 یٙی دبضویًٙ ٚ آؾبٖ ثٛزٖ زؾشطؾی ثٝ ٔحُ اظ عطیك ٚؾبیُ ٘مّیٝ ػٕٛٔیث

 ایؼبز ٔؿیط ٞبی ٚیػٜ زٚچطذٝ ٚ ٔحٛض ؾجع -3

 اذشهبل فضبٞبیی ٔكرم زض ٔحّٝ ٞب ٚ دبضن ٞب ثطای ثبظاض ٞبی ضٚظ ٚ ٕ٘بیف آطبض ٞٙطی. -4

ؾبٔب٘سٞی قسٜ قٟط ٚ ایؼبز فضب ٞبی ٔىض  ػٕٛٔی فضبٞبی ثٟطٜ ٌیطی اظ ٔجّٕبٖ ٞبی قٟطی زض -5

 زض ٔطاوع سؼبضی

ایؼبز فضب ٞبیی ٔكرم زض ٔىبٖ ٞبی قّٛؽ ٚ دط ضفز ٚ آٔس ٔب٘ٙس ایؿشٍبٜ ٞبی ٔشطٚ، ظیطٌصض ٞبی  -6

ػبثط دیبزٜ ٚ یب دیبزٜ ضٚ ٞبی دط ضفز ٚ آٔس ثطای سمٛیز ٚ زٚثبضٜ دب ٌطفشٗ سؼبٔالر اػشٕبػی حمیمی 

 زض ظ٘سٌی دط ٔكغّٝ ٚ ٔؼبظی أطٚظ .

 فطٍٞٙی ثطای ایؼبز سئبسط ٚ ٔٛؾیمی ذیبثب٘ی  سٛؾؼٝ وبِجسی ٚ -7

ؾبظٔب٘سٞی ٔىبٖ ٞبیی ٔكرم ثطای زض اضسجبط ثٛزٖ ٔطزْ ثب چٟطٜ ٞبی قبذم ٚ ٔحجٛة ٔب٘ٙس  -8

 ٚضظقىبضاٖ، ٞٙطٔٙساٖ ٚ...

ٔؿّٕب ؾجه ٔىبٖ ٞبیی ثطای سؼبٔالر اػشٕبػی ٔی ثبیؿز ثط اؾبؼ ٔؼٕبضی ٔحّٝ قىُ ثٍیطز ِٚی  -9

ف ٔؼٕبضی ٔسضٖ ٚ ؾٙشی زض دبسٛق ٞبی ؾغح قٟط، ٔیشٛا٘س قٟطٚ٘ساٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ؾجه ٞبی ٔرشّ

 ؾّیمٝ ٞبی ٔشفبٚر ضا ضاضی ٍ٘ٝ زاضز.

 ثطلطاضی أٙیز زض فضب ٞبی فٛق ػٟز حضٛض ٔٛطط ثب٘ٛاٖ ٚ وٛزوبٖ -13
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 : گیری ًتیجِ 

 ایطا٘یبٖ، فطًٞٙ زض االیبْ لسیٓ اظ اػشٕبػی سؼبٔالر ثبالی ثؿیبض إٞیز ٚ ایطا٘یبٖ فطٍٞٙی دیكیٙٝ ثٝ سٛػٝ ثب

 ٘ظط زض عطاحی اؾبؾی انَٛ ػعٚ زیطثبظ اظ اػشٕبػی ضٚاثظ ثطلطاضی ثطای فضبٞبیی ایؼبز ایطا٘ی، ٔؼٕبضی زض

 دٛیبیی ٚ وّیسی فضبٞبی... ٚ قٟط انّی ٔیبزیٗ ٞب، حٕبْ ثبظاضٞب، ٔؿبػس، ٕٞٛاضٜ ذبعط ثسیٗ قس، ٔی ٌطفشٝ

ایٗ ٔطاوع وٝ ذٛز  ایفب ٕ٘بیٙس ایٗ ٘مف ضا زض ٔمیبؾی ثعضٌشط  ٔی سٛا٘ٙس ٔطاوع ثعضي سؼبضیٚ أطٚظٜ  ا٘س ثٛزٜ

حبنُ دیكطفز نٙؼز، سىِٙٛٛغی ٚسىٙیىٟبی ؾبذز ٔی ثبقٙس ثٝ ٔٙظٛض ضٚ٘ك الشهبزی اظ عطیك سٛظیغ وبال 

ثسیٟی اؾز وٝ ػصة  ،آ٘بٖ  قىُ ٌطفشٝ ا٘س ٔؼیكشی ٔیبٖ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ػٟز دبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞبی

بٖ ٚ ٔؼٕبضاٖ ثب سؼجیٝ فضب ٞب ٚ وبضثطیٟبی ِصا وبضفطٔبیای ایٗ ٔطاوع اظ إٞیز ثبالیی ثطذٛضزاض اؾز افطاز ثط

ایٗ ٔطاوع ٔی سٛا٘ٙس اظ یه ؾٛ افطاز ثیكشطی ضا ػصة ایٗ  ی دبسٛق ٌٛ٘ٝٔٙبؾت ػٟز سبویس ثیكشط ثط ٘مف 

طٍٞٙی ثیٗ الكبض ٔرشّف ٔطاوع ٕ٘بیٙس ٚ اظ ؾٛی زیٍط ٔحیغی ٔٙبؾت  ضا ػٟز سؼبٔالر اػشٕبػی ٚ ف

  ٔٙؼط ثٝ  افطاز ٔیبٖ اضسجبعبر قسٖ ٔؼبظی اذیط ٞبی ؾبَ زض ٚ اظ آ٘ؼبیی وٝ  اػشٕبع ثٝ ٚػٛز آٚض٘س

  قٟط، ؾغح زض فضبٞبیی یب ٞب ٔىبٖ ایؼبز ضطٚضر ،ػبٔؼٝ قسٜ اؾز آٟ٘ب زض اػشٕبػی ضٚاثظ قسٖ وٕطً٘

  .قٛز ٔی احؿبؼ دیف اظ ثیف ٌصضی، ٞبی لطاض ٚ وٛسبٜ ٞبی ٌٛ ٚ ٌفز ثطای

 ثٝ ضا یه ضٚظ ذٛز ذب٘ٛازٜ ٕٞطاٜ ثشٛا٘ٙس افطاز وٝ قٛز عطاحی ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبیس ذطیس فضبی أطٚظ ز٘یبی زض

زض یه ٔؼٕٛػٝ ٔشٙٛع  فضبٞبیی ایؼبز ِعْٚ ٔٛوس ذٛز ایٗ ٚ زٞٙس اذشهبل سؼبضی ٔؼشٕغ یه زض حضٛض

 نطف غصا ثٝ ضٚظ ا٘شٟبی سب اثشسا اظ ثشٛا٘ٙس ٞب ذب٘ٛازٜ وٝ فضبیی اؾز؛ ذب٘ٛازٜ یه اػضبی سٕبْ ثطایسؼبضی 

 ٚ أٙیز ٚ اظ ثؿذبض٘س ٌٛـ ٔٛؾیمی نسای ثٝ وٙٙس، اؾشفبزٜ ثبال ویفیز ثب ثبظ فضبی اظ ثذطزاظ٘س، آٖ زض

 .[12] ثجط٘س  ضا اؾشفبزٜ ٟ٘بیز قسٜ، سبٔیٗ آضأف

ػّْٛ ٔرشّفی اظ ٌیطی ثٟطٜ وٝثٙبثط ایٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٔغبِت شوط قسٜ زض ایٗ سحمیك ٔی سٛاٖ ٘شیؼٝ ٌطفز 

 ٚحشی عطاحی فطایٙس عَٛ زض زض وٙبض ٔؼٕبضی زض ایٗ ٔطاوع .ٔحیغی ، ػبٔؼٝ قٙبؾی ٚ ...ٔب٘ٙس ضٚا٘كٙبؾی 

ثبقس ٚ ٕٞچٙیٗ سٛػٝ ثٝ  ٔٛطط ػٕٛٔی ٟبیدبسٛلثٝ  ٟبزض سجسیُ قسٖ آ٘ سٛا٘س ٔی ،ثطزاضی ثٟطٜ ٔطحّٝ زض

ٔی  وٙٙسٌبٖ ٔطاػؼٝ ثطای فضب ػصاثیز ٚ دٛیبیی ثٝ ٔؼٕبضی فضبٞبی عطاحی زض ٚ ا٘ؿب٘ی ضٚا٘كٙبذشی ػٛأُ

 افعایس .
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