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  چکیدُ
حفؼ جآ افشاد  یسا تشا یا ظٙیت٘إذ اّنإات ٗ یّ شاّ٘ٓیپ ظیٗ ٕح٘ٙ استثاط آٓ ٛا تا ّح یػاختْإ یفضاٛا ؾیآسا    

مٚ اػاع ػالّت خإ٘ادٙ ٗ  تیّختَف اّٖ یٛاٗ تٚ تثـ آٓ جٖثٚ  ذاسیپا یاٛذاف ّقْاس ٔیتاّ ظیْٕ٘دٙ ٗ ؿشا جادیا

تٚ ٗق٘ؿ آّذٙ  یٛا یدس تشاتش ٕااّٖ یدس ٗاقـ پاػخ یاّشٗص یایدس دٕ ذاسیپا یيشّقْاسید یجاّقٚ اػت سا فشاِٛ آٗسد.اص ػ٘

 ذاسیپا یّقْاس یٗ جاّـ اكً٘ ٗ ساٛناسٛا قیدق یٛا خ٘اٛآ تشسػ یٕااّٖ ٔیحٌ ا یٗ چيٕ٘ي یؼتیؿ٘د.چ یؿْشدٙ ّ

 یّ یٕإؼا یػنٕ٘ت ىاٙ ٛا یداخَ یفضاٛا یاص آٓ دس عشاح یشیٗ تٜشٙ ى "إؼآ  یتشا یعشاح "جَْٚ اكٌ ّٔ 

 ذاس،یپا یعشاح یتش ساٛناسٛا ٚیتشدٙ ؿذٙ اػت تش آٓ اػت مٚ تا تن ؾیپ یمتاتخإٚ ا ٌیمٖناؽ مٚ تا سٗؽ تحَ ٔیا.تاؿذ

 یإؼإ یتاؿذ ، دس ػنٕ٘ت ىاٙ ٛا یّ ضی) ٛشُ ّاصٍ٘ ( ٕ یإإؼ یٛا اصیػَؼَٚ ّشاتة ٕ فیسا مٚ دس سد " تیاّٖ "ّقٍ٘ٚ 

 .ذیْٕا یٗ ساٛثشد ٔیتاّ
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 هقدهِ -1
 

 ٛای عشح ٗ شّٜاف سٗص ٛش ٗ ، اػت ّـٜ٘د ماّالً ّقْاسی فضاٛای تش ج٘اّـ ؿذٓ كٖقتی ٗ استثاعات فلش تأثیشات         

 یل تٚ ت٘جٚ تا ؿایذ مٚ ٛایی فشُ ٗ ٛا عشح ، ؿاٛذٛؼتیِ ّقْاسی عشاحی ایٔ فضاٛای داخَی ٗ خاسجی دس سا ّتفاٗتی

 ّی ػاختٚ كشف تقَیذ یا ت٘جٚ  جاٍة ٛای فشُ فَت تٚ كشفاً ٗ خاف ؿشایظ تٚ ت٘جٚ تذٗٓ یا ٗ ض٘اتظ ٗ ؿشایظ ػشی

ٗ ٕیض ّؼائٌ اجتْافی ٗ تٚ تثـ   إشطی اص تٜیٖٚ اػتفادٙ ٗ حفؼ صّیٖٚ دس مٚ ّقضالت ٗ ٛا ماػتی تا ت٘جٚ تا اّشٗص اّا .ؿٕ٘ذ

 فضاٛای ػاصی تٜیٖٚ تٚ ت٘جٚ ْٛچٖیٔ ٗ ٛؼتیِ ّ٘اجٚ ٛا  آٓ تاآٓ مِ ت٘جٜی ٛایی ك٘ست ىشفتٚ تٚ ّثاحث سٗإـإختی ،

 تاؿیِ  " پایذاس ّقْاسی " فٖ٘آ تا تٖاٛا خَق صا ٕ٘یٖی تقشیف ػ٘ی تٚ تایذ ّقْاسی اص ّا فَْنشدی ٕیاصٛای تغییش ٗ ّقْاسی

 تل٘ست ت٘آ ْٕی سا تٖایی ٛیچ مٚ إٓجایی اص. ؿ٘د ؿٖاختٚ ّقْاسی ٕ٘ؿ ایٔ مَی اكً٘ تایذ آٓ مشدٓ تش ماستشدی تشای ٗ .

 یظّح یل ٗ تاؿٖذ ٕضدیل اكً٘ ایٔ تٚ ٕؼثی ك٘ست تٚ مٚ ؿٕ٘ذ خَق فضاٛایی تایذ ، دإؼت پایذاس كذ دس كذ ٗ ّغَق

اص ایٔ اكً٘ حاكٌ ؿ٘د.اص عشفی خَق یل فضا مٚ تٖا تٚ ىفتٚ ٛایذىش تایذ قاتَیت ّ٘ثش تشداسی تٜشٙ تشاػاع ػاٍِ ٗ پاك

تشای إؼآ داؿتٚ تاؿذ ٕیاصّٖذ ؿٖاخت ٗ تحَیٌ ٕیاص ٛای إؼإی ٗ ّق٘الت سٗإـٖاػإٚ ّْٜی چ٘ٓ  سا  "تاؿیذٓ"تاّیٔ 

ج٘ٙ ّختَف آٓ مٚ دس اداّٚ ؿشح دادٙ خ٘اٛذ ؿذ دس یل فضای صیؼتی ّ٘جثات ّقٍ٘ٚ اّٖیت ّی تاؿذ.تاّیٔ اّٖیت دس ٗ

ؿشایظ صٕذىی تٜتش تشای ماستشآ سا تاّیٔ خ٘اٛذ مشد.چٖإچٚ ػنٕ٘ت ىاٙ إؼإی إتؾاسات إؼآ سا دس اتقاد صیؼت 

اص فضا ٗ دس ٕتیجٚ سضایتْٖذی ّحیغی،ماٍثذی،اجتْافی،اقتلادی ٗ ... تا میفیتی ّغَ٘ب تاّیٔ ْٕٖایذ تش احؼاع ٗ ادساك ٗی 

 اٗ اص ّحیظ صٕذىی تاثیش ىزاس خ٘اٛذ ت٘د.
 

 مقاله حاضر در صذد پاسخگویی به سؤال زیر می باشذ:

 تامین امنیت در وجوه مختلف آن چه تاثیری بر القای حس پایذاری بر کاربران یک سکونت گاه های انسانی دارد؟  -1

 اهذاف اصلی تحقیق عبارتنذ از :

 ه امنیت حاصله از پایذاری یک فضاتحلیل وجو -1

 تحلیل میسان تاثیر پایذاری یک فضا بر تامین وجوه مختلف امنیت در آن. -2

 
 

 

 هفاّین ٍ دیدگاُ ّای ًظزی

 معماری پایدار-1

 فْش تا تٖا یل چ٘ٓ مٖٖذ ػپشی سا صیادی فْش كشفاً مٚ مٖیِ خَق تٖاٛایی مٚ ٕیؼت ایٔ ّقْاسی دس پایذاسی ّفُٜ٘    

 خ٘د حاً صّآ ٕیاصٛای تٚ مٚ ٕاّیذ پایذاس ت٘آ ّی سا ٛایی ّقْاسی .ٕذاسٕذ ْٛاٖٛيی حاً صّآ ٕیاصٛای تا ػاٍٚ ذك چٖذیٔ

 ، اقَیْی ، فشٖٛيی ؿشایظ ، تٖاٛا ایٔ اص خیَی دس مٚ یاتیِ ّی دس ػٖتی تٖاٛای دس ّغاٍقٚ ٗ تأٌّ مْی تا .تاؿذ پاػخي٘

 ّ٘ج٘د ٛای ّحذٗدیت ٗ ٕـیٖی ؿٜش صٕذىی ٕ٘ؿ ٗ صّآ ایٔ ّقْاسی  ٕیاصٛای تا اّا .اػت ؿذٙ سفایت ماّال ّلاٍح ٗ اكاٍت

 دس مٖذ ّی تقشیف " پایذاس ّقْاسی " فٖ٘آ تٚ سا ّقْاسی اص ٕ٘فی اّشٗصٙ مٚ ؿاخلٜایی ٗ ؿشایظ ٗ .تاؿذ ْٕی ْٛاٖٛو

ش ّجْ٘فٚ ی ّقٍ٘ٚ عشاحی پایذاس ّقْاسی پایذاس تٚ فٖ٘آ صی.ٕثاؿذ ماستشدی اّشٗصی ّفُٜ٘ تا اػت ّْنٔ آیٖذٙ ٛای صّآ

 داسای اكً٘ ٗ ق٘افذ خاف خ٘د ّی تاؿذ:

 كشفٚ ج٘یی دس ّٖاتـ -1

 عشاحی تشای تاصىـت تٚ صٕذىی -2

 عشاحی تشای إؼآ -3
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 متغیرهای مذاخله گر در تامین پایذاری – 1شکل 

 

ٗاتؼتٚ ّشت٘ط تٚ فادات،عشص صٕذىی ٗ اسصؽ ٛای  تشاتش دإؼتٔ ّقْاسی پایذاس تا تی٘فیضیناً ٗ ٕادیذٙ ىیشی سٗاتظ  اص عشفی   

فشٖٛيی كحیح ٕیؼت.صیشا تاؿیذٓ إؼآ دس یل ػنٕ٘ت ىاٙ تٖٜا اص عشیق فشُ ٗ ماٍثذ قاتٌ تاّیٔ ٕیؼت تَنٚ تایذ حغ ٗ تٚ 

ّثاحث  دس فشد اٍقا ؿ٘د.تٖاتشایٔ ّی تایؼت ِٛ ّق٘الت تاّیٔ ّقْاسی پایذاس ٗ ِٛ ّق٘الت ّشت٘ط تٚ "سٗح ّنآ  "ٗاقـ 

 سا ّ٘سد تحَیٌ قشاس داد. "اّٖیت "سٗإـٖاختی ت٘یظٙ 

 

 

 

 

 

 رفع موانع ایجاد پایذاری با توجه به ویژگی های بومی – 2شکل 

 

تیـتش ّ٘سد تامیذ ٗ ت٘جٚ قشاس ىشفتٚ  "اكٌ عشاحی تشای إؼآ"اصّیآ اكً٘ اؿاسٙ ؿذٙ تشای ّقْاسی پایذاس دس ایٔ ّقاٍٚ ،

 اػت.

 

 زای اًساىطزاحی ب -1-3

اكٌ عشاحی تشای إؼآ آخشیٔ ٗ ؿایذ ّْٜتشیٔ اكٌ اص اكً٘ ّقْاسی پایذاس ّی تاؿذ مٚ دس آٓ تقای إؼآ ٗ آػایؾ ٗ    

 اّٖیت ٗ ساحتی ٗی ٗ ٕیض تاّیٔ ٕیاص ٛای ٗی ّ٘سد تشسػی قشاس ىشفتٚ،تضْیٔ ؿذٙ اػت.

 

 تاثیز پذیزی اس شزایط فزٌّگی،هحیطی ٍ اقلیوی -1-3-1

 فشٖٛو ایٔ مٚ تاؿذ ّی داسا سا خ٘د خاف ؿشایظ ٗ فشٖٛو مٚ مٖذ ّی صٕذىی مـ٘سی یا ٗ ؿٜش ٗ اجتْاؿ دس ٕؼإیا ٛش    

 ضءج ٕیض ّقْاسی چ٘ٓ تاؿذ ىزاس تاثیش ٕیض ّقْاسی ٕ٘ؿ دس تایذ اػت ىزاس تاثیش ٛا آٓ صٕذىی دس مٚ ٛاْٛإغ٘س ػٖت ٗ

 تقاٌّ دس مٚ اػت سٗینشدی مٚ مٖیِ یاد ىشایی ّٖغقٚ فٖ٘آ تٚ إیِت٘ ّی تحث ایٔ دس مٚ .تاؿذ ّی إؼإٜا صٕذىی الیٖفل

 ّٖغقٚ یل اقَیْی ٗ جغشافیایی ، فشٖٛيی ٛای ٗیظىی تٚ ت٘جٚ ٍضُٗ تش ٗ داؿتٚ قشاس فشٖٛيی تؼتش ٗ فشٖٛو تا ْٛاٖٛيی ٗ

 ٕياٙ تا . مشدٕذ تالؽ سّٓذ پؼت ّقْاسآ مٚ داسد اصآٓ ٕـآ ّقاكش ّقْاسی تاسیخ ساػتا ْٛیٔ دس ٗ .مٖذ ّی تامیذ خاف

 ّی ؿنٌ سا آٓ پیشاّ٘ٓ ماٍثذ ّٗحیظ إؼآ ٛ٘یت مٚ چیضی آٓ مالُ یل دس ٗ ػٖت ٗ تاسیخ ٗ فشٖٛو ػْت تٚ سا ّقْاسآ
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 ؿشایظ تایذ تَنٚ ؿٕ٘ذ تٍ٘یذ إث٘ٙ ٗ ػشی تل٘ست كٖقتی ّحلً٘ یل ّإٖذ ٕثایذ ّقْاسی فثاستی تٚ .تشىشدإٖذ ، دٛذ

 آٓ دس اعشاف ؿشایظ تایذ پایذاس ّقْاسی یل خَق دس ٗ .تاؿذ داؿتٚ تاثیش آٓ دس فشٖٛو ٗ سػُ٘ ٗ آداب ٗ ّحیظ ٗ اعشاف

 مٚ مٖیِ خَق تٖایی تایذ ٗاقـ دس .تاؿذ ..... ٗ ّلاٍح ٗ اقَیِ ، فشُ ٕ٘ؿ ٍحاػ اص ت٘إذ ّی تاثیش ایٔ مٚ تاؿٖذ داؿتٚ ٕقؾ

 اص ىیشی تٜشٙ تٚ ت٘جٚ ٗ اعشاف ؿشایظ ٗ اقَیِ تا تٖا تغثیق اص تقذ تایذ پایذاس عشاحآ ٗ ٕثاؿذ "غشیثٚ " خ٘د اعشاف تٚ ٕؼثت

 .ْٕایٖذ ت٘جٚ مٖٖذ عشاحی إٜٓا تشای اػت قشاس مٚ ٕظادّشدّی ٗ دیٔ ٗ فشٖٛو تٚ ، ّحیغی ٛای إشطی

 

 تَجِ بِ خَد ًَعی اًساى -1-3-2

ػت،إؼآ تٚ تثـ عثیقت ثالثٚ خ٘یؾ)ّتـنٌ اص ّْٜتشیٔ ّ٘ض٘فی مٚ دس ّقْاسی پایذاس تایذ ّ٘سد ت٘جٚ قشاس تيیشدإؼآ ا   

تذٓ،سٗح ٗ ٕفغ(ٕیاص ٛای ػٚ ىإٚ ای ٕیض داسد مٚ ٛش یل اص ایٔ ٕیاص ٛای تٚ قَْشٗ خاكی اص حیات تقَق داؿتٚ ٗ فشاِٛ آٗسدٓ 

ّآ ٕیاص ٛای صّیٖٚ پاػخي٘یی تٚ ٛش مذاُ تٚ تٖاػة اْٛیتی مٚ داسد تٚ ٕؾش ّی سػذ مٚ دس َٗٛٚ اًٗ اْٛیت داسد،تاّیٔ ت٘ا

ّادی)پاػخ تٚ ماٍثذ(ٕیاص ٛای سٗإی)پاػخ تٚ ٕفغ(ٗ ٕیاص ٛای سٗحی ٗ ّٗقٖ٘ی)پاػخ تٚ سٗح(إؼآ ّی تاؿذ.ایٔ دس حاٍی اػت 

مٚ تْشمض اكَی تؼیاسی اص تفنشات ٗ اٍي٘ٛای صیؼت ّقاكش تش جٖثٚ ٛای ّادی حیات اػت ٗ ّشٗج ّلشف ت٘دٙ ٗ سیـٚ ای دس 

 ُ ٕذاسد ٗ إؼآ سا دس ٗادی ّادیات ٗ دٕیا ّت٘قف مشدٙ اػت.فشٖٛو ایشإی ٗ دیٔ اػال

ساٙ كحیح آٓ اػت مٚ قَْشٗ ٛای حیات إؼآ دس ػنٕ٘ت ىاٙ ٛا تا یل دیذ ّتقادً ّ٘سد ت٘جٚ قشاس تيیشدٗ ٛذف اكَی اص    

تٚ فٖ٘آ تاسص تشیٔ  "ؼنّٔ"ٛش فقاٍیت إؼإی تقاٍی ّقٖ٘ی ٗ سٗحی إؼآ ٗ آّادىی تشای سػیذٓ تٚ قشب اٍٜی ّی تاؿذ.ٍزا 

ٕ٘ؿ ػنٕ٘ت ىاٙ إؼإی دس فیٔ پاػخ ى٘یی تٚ ٕیاص ٛای ّادی إؼآ دس ساػتای تحقق اٛذاف ّقْاسی پایذاس ّی تایؼت ت٘إایی 

 تاّیٔ صّیٖٚ ٛای ّغَ٘ب جٜت تحقق ٕیاص ٛای ّقٖ٘ی إؼآ چ٘ٓ اّٖیت سا داؿتٚ تاؿذ. 

 

 پاسخ درست بِ ًیاس ّای عولکزدی -1-3-3

 ٗ ماس ، صٕذىی مٚ اػت تذیٜی ٗ تاؿذ ّی فضاٛا فَْنشدی سٗاتظ ٗ ٕیاصٛا تٚ ت٘جٚ پایذاس ّقْاسی ؿاخلٜای اص دیيش ینی   

 ٗ ضقف ٕقاط ٗ پزیشد ّی ك٘ست ّقْاسآ ت٘ػظ ؿذٙ عشاحی فضاٛایی دس مٚ ٛؼتٖذ فقاٍیتٜایی ْٛٚ ٗ ْٛٚ ... ٗ تفشیح

تٚ فٖ٘آ ؿاخق تشیٔ فَْنشد یل ػنٕ٘ت ىاٙ  "صیؼتٔ"ذیٜی اػت مٚد.تىزاس ّی تاثیش جٜآ تُ٘ صیؼت تش تٖا یل ق٘ت

إؼإی تَقی ّی ؿ٘د؛اص عشفی ّْٜتشیٔ فاٌّ دس تاّیٔ آساّؾ سٗإی تشای ػامٖیٔ ٗ تاالتشدٓ ّیضآ سضایت آٓ ٛا،میفیت 

 فضا دس خاٍی ٗ پش ٘حػغ ٕؼثت ٗ فضاٛا تیٔ دسػت ٗ ّٖاػة فَْنشدی سٗاتظ ماٍثذ ٗ سٗح اٍقا ؿذٙ تٚ آٓ صیؼتياٙ ّی تاؿذ.

 ّی فضاٛا اص تٜیٖٚ اػتفادٙ چٖیٔ ِٛ ٗ اٍقای آساّؾ خاعش تافث خ٘د خ٘دی تٚ ماسمشد تا ّتٖاػة فضاٛای عشاحی ٗ ٛا

 ّثاً تغ٘س پشداخت ّقْاسی فضاٛای داخٌ دس فَْنشدٛا تقؼیِ تٚ صٕذىی ٕ٘ؿ ٗ فشٖٛو تٚ ت٘جٚ تا تایذ ٗاقـ دس .ؿٕ٘ذ

ایٔ اّش ّ٘جثات تاّیٔ اّٖیت سا . اػت تشسػی ٗ تقْق قاتٌ ایشإی ٛای خإٚ دس اٗ خاف فضای ٗ پزیشایی ، ّْٜآ تٚ احتشاُ

ٓ ٛا ِٛ دس تاّیٔ ٕیض تٚ دٕثاً خ٘اٛذ داؿت.چشا مٚ خإٚ ٛای اكیٌ ایشإی تٚ ىٕ٘ٚ ای عشاحی ؿذٙ إذ مٚ اٍي٘ تشداسی اص ا

ّؤثش  "ػنٕ٘ت ىاٙ ٛای إؼإی "اٛذاف ّقْاسی پایذاس ٗ ٕیض دس ایجاد اتْؼفشی تاّیٔ مٖٖذٙ ّقٍ٘ٚ اّیٖت دس فضای داخَی 

 خ٘اٛذ ت٘د.

 

 خَاًایی ٍ دٍر اس ابْام بَدى -1-3-4

 » فٖ٘آ اص اّا مشدیِ دیا پایذاس ّقْاسی دس صیؼت ّحیظ دسك ٗ اعشاف ّحیظ دسك اص تیـتش ؿذٙ فٖ٘آ ّثاحث دس    

 تٚ ّٖغقٚ آٓ ّشدُ تشای تایذ ؿ٘د ّی خَق مٚ تٖایی ایٖنٚ یقٖی مشد یاد « ّشدُ دسك » اص ت٘آ ّی «اتٜاُ اص دٗس ٗ خ٘إایی

 اكً٘ ٗ ٕثاؿذ تیيإٚ ّشدُ فشٖٛو تا مٚ تاؿذ ای تيٕ٘ٚ آٓ عشاحی ٕ٘ؿ ٗ ٕیایذ چـِ تٚ غشیة ٗ فجیة تٖای یل ؿنٌ

 مٚ ؿ٘د فٌْ ای تيٕ٘ٚ ّلاٍح سٕو ٗ اػتفادٙ ّ٘سد ّلاٍح ٗ تٖا ٕشُ عشاحی دس ٗ . تاؿذ ؿذٙ سفایت آٓ دس ؿٖاػی صیثایی

 ّٖغقٚ ّقْاسی دس ای پیـیٖٚ ىٕ٘ٚ ٛیچ مٚ غشیة ٗ فجیة تشمیثات ٗ ٛا فشُ اص ٗ ٕنٖٖذ تیيإيی احؼاع تٖا دیذٓ اص ّشدُ
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ّثحثی اص اّٖیت مٚ دس اداّٚ تٚ آٓ اؿاسٙ خ٘اٙ ؿذ تغاتق داسد.دس  ایٔ ّثحث اص ّقْاسی پایذاس دقیقا تا.ٕـ٘د اػتفادٙ ، ٕذاسد

 ،تقذ ػَثی اّٖیت تٚ ّقٖای فقذآ اعْیٖآ،خ٘ف ٗ دٍٜشٙ ٗ ٕيشإی ّی تاؿذ."اّٖیت تن٘یٖی"تقشیف اسائٚ دادٙ ؿذٙ تشای 

 

 اهٌیت-2

حؼاع سضایت اص آساّؾ ٗ آػایؾ اّٖیت ٗاطٙ ای تا اتقاد ٗ ؿاخق ٛای رٖٛی ٗیظٙ ای اػت مٚ تٚ آساّؾ دسٗٓ ٗ ا     

ٗ پذیذ آٗسٕذٙ احؼاػی دس إؼآ اػت مٚ اٗ سا تٚ ػ٘ی سٛایی اص تیِ ٗ ٛشاع سْٖٛ٘ٓ ّی ّ٘ج٘د دس ّحیظ اؿاسٙ د اسد 

إؼإی مٚ ٕٚ .ؿ٘د.اّٖیت ینی اص اػاػی تشیٔ ٗیظىی ٛای ّنآ صٕذىی اػت مٚ ّی ت٘إذ تٚ مْاً ٗ پایذاسی إؼآ تیإجاّذ

آػیة ٛای فیضینی تَنٚ فشاتش اص آٓ اص جٜات ّختَف ّقٖ٘ی،سٗإی، فشٖٛيی، ػیاػی ٗ جَْيی اّ٘س ّشت٘ط تٚ  تٖٜا اص جٜت

 .صٕذىی حاً ٗ آیٖذٙ خ٘یؾ ٕیاص تٚ احؼاع اّٖیت ّی ْٕایذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٕیاص ٛای إؼإی اسائٚ ؿذٙ ت٘ػظ آتشاٛاُ ّاصٍ٘ دس ٛشُ ّاصٍ٘ – 3ؿنٌ 
 

دس ٛشُ ّاصٍ٘ دس ؿْاس اػاػی تشیٔ ٕیاص ٛای إؼإی تشؿْشدٙ ؿذٙ اػت،اص ّ٘اسدی اػت مٚ دس ایْٖی ٗ اّٖیت  ْٛإغ٘سی مٚ   

مَیٚ اتقاد ٗ استثاعات إؼآ تا جٜآ خاسج ٗ ّحیظ عثیقی ٗ ّحیظ ّلٖ٘ؿ اْٛیت داسد.دس استثاط تا ّحیظ ّلٖ٘ؿ ایْٖی 

ی فیضینی چ٘ٓ ػیٌ، صٍضٍٚ ٗ ع٘فآ،ّإـ اص ٗاسد إؼآ تایذ تٚ ىٕ٘ٚ ای تاّیٔ ؿ٘د مٚ ضْٔ حفاؽت ٗی دس تشاتش آػیة ٛا

آّذٓ آػیة ٛای سٗإی تٚ اٗ دس دٕیای پش تالعِ اّشٗصی ؿ٘د.تذیٔ ّقٖا مٚ اّشٗصٙ ت٘جٚ تٚ ّؼائٌ سٗحی ٗ سٗإی إؼآ ٛا دس 

پیـشفت ٛای عشاحی فضاٛای ّقْاسی تایذ ت٘ػظ ّقْاسآ دس اٍٗ٘یت قشاس تيیشد.صیشا تٚ دٕثاً كٖقتی ؿذٓ صٕذىی افشاد ٗ 

ّ٘ج٘د دس تنٍٖ٘٘طی ٛای ػاخت،تاّیٔ اّٖیت جؼْی افشاد تا حذٗددی قایٌ پیؾ تیٖی ٗ ّْنٔ تٚ حؼاب ّی سٗد.ٕنتٚ حائض 

تت٘آ  "ّقْاسی پایذاس"اْٛیت ایٔ اػت مٚ ضْٔ پیشٗی اص ّتذ ٛای جذیذ ّقْاسی ٗ ت٘جٚ تٚ سٗینشد ٛای ّغشح ؿذٙ دس 

سا دس فضاٛای عشاحی  "داصایٔ  "ی ماستشآ تاّیٔ ْٕ٘د ٗ تٖا تٚ ىفتٚ ٛایذىش،إؼآ اص ٕ٘ؿ تشا "اتقاد سٗإـٖاختی"اّٖیت سا دس 

 سا تشای ٗی ّْنٔ ػاخت. "تاؿیذٓ  "ؿذٙ دس ٕؾش ىشفت ٗ دس پی آٓ ّفُٜ٘ 

 

 دس اداّٚ تٚ ؿٖاخت ؿاخٚ ٛای ّختَف اّیٖت ّی پشداصیِ:
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 ْٕ٘داس تیإيش ؿاخٚ ٛای ّختَف اّٖیت – 4ؿنٌ 

 

 اهٌیت در ابعاد تکَیٌی -2-1

دس ایٔ ّفُٜ٘،سیـٚ ٍغ٘ی ایٔ ٗاطٙ اص ثالثی ّجشد أّ ٗ تا ّـتقاتی ّإٖذ ایْآ ٗ ایْٖی اػت ٗ آ سا تٚ ّفُٜ٘ اعْیٖآ ٗ    

آاّؾ دس تشاتش خ٘ف،تقثیش ٗ تفؼیش مشدٙ إذ.ایٔ ّفُٜ٘ تا حذٗد صیادی تٚ ٗاققیت ٕضدیل اػت ٗ ؿاٌّ دٗ تقذ ایجاتی ٗ ػَثی 

 ی تاؿذ:ّ

 تقذ ایجاتی : ایجاد اعْیٖآ ٗ آساّؾ فنشی ٗ سٗحی -1

 تقذ ػَثی : فقذآ اّٖیت ٗ تذٕثاً آٓ خ٘ف ٗ دٍٜشٙ ٗ ٕيشإی -2

 

 اهٌیت در ابعاد رٍاى شٌاختی -2-2

ص فالٗٙ تش ّفُٜ٘ ّزم٘س،اّٖیت دس اتقاد سٗإـٖاختی ٕیض داسای ّشاتثی اػت،چٖإچٚ تیٔ اّٖیت ٗاققی ٗ احؼاع ؿٜشٕٗذآ ا   

اّٖیت تفاٗت فاحـی ٗج٘د داسد.ْٛإغ٘س مٚ قثال ِٛ رمش ؿذ اّٖیت احؼاػی،ٕ٘ؿ ٗیظٙ ای اص اّٖیت ّی تاؿذ مٚ ّیضآ آٓ 

قاتٌ ػٖجؾ ٕیؼت ٍٗی تایذ تٚ ىٕ٘ٚ ای دس عشاحی یل فضا ت٘یظٙ دس یل ػنٕ٘ت ىاٙ إؼإی ّ٘سد ت٘جٚ قشاس تيیشد مٚ تٚ امثش 

عشاحی "ػنٕ٘تياٛی سا تشای ماستشآ فشاِٛ آٗسد.اكٌ  "جٜآ  –صیؼت  "اتقاد سیضتش  ٗ دس "سٗح ّنآ"ماستشآ اٍقا ؿ٘د ٗ 

.ؿنٌ ىیشی احؼاع "عشاحی فضایی تشای إؼآ"دس ّقٍ٘ٚ عشاحی پایذاس ِٛ ّ٘مذ ْٛیٔ ّ٘ض٘ؿ ّی تاؿذ؛ "تشای إؼآ

ٗ ػغح ادساك آٓ ٛا اص ػاختاس  اّٖیت ّٖ٘ط تٚ ؿشایظ اجتْافی،عشاحی فضا ت٘یظٙ فضای داخَی،ٕ٘ؿ تشداؿت افشاد اص فضا

 ّ٘ج٘د ّی تاؿذ.

 

 اهٌیت در ابعاد کارکزدی در فضای هعواری-2-3

اّٖیت دس فضاٛای داخَی ػنٕ٘ت ىاٙ ٛای إؼإی ّقٍ٘ٚ ایؼت مٚ ٕٚ تٖٜا اص جٖثٚ ماٍثذی تَنٚ اص اتقاد دیيشی چ٘ٓ تقذ    

 سٗحی ٗ اقتلادی ٕیض تایذ تاّیٔ ىشدد. 

 

 

 

 

 

 

 تیإيش اتقاد اّٖیت دس اتقاد ماسمشدی دس فضاٛای ّقْاسی ْٕ٘داس – 5ؿنٌ 
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تالؽ تشای پایذاس ػاصی ػنٕ٘ت ىاٙ ٛای إؼإی ٕیاصّٖذ تؼتشػاصی ٛایی ّی تاؿذ مٚ ت٘جٚ تٚ آٓ ٛا ٗ تٚ ماس ىیشی اص آٓ ٛا 

 ّ٘جثات تاّیٔ اّٖیت سا ٕیض تٚ دٕثاً داسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد ّقْاسی پایذاسْٕ٘داس تیإيش صّیٖٚ ػاصی تؼتش  – 6ؿنٌ 

 

 اهٌیت جسوی در هسکي پایدار -2-3-1

اّٖیت إؼإی اص جٖثٚ فیضینی ٗ جؼْی تٚ اّیٖت فشدی دس تشاتش فٖاكش ٗ ّؤٍفٚ ٛای ّحیظ ماٍثذی اؿاسٙ داسد.ػاصّآ    

یفیت ّحیظ صٕذىی سا ٕیض تٜذاؿت جٜإی تشای تاّیٔ ػالّت إؼآ فالٗٙ تش ایْٔ ػاصی افشاد دس تشاتش تیْاسی ٛا،استقای م

 تقییٔ مٖٖذٙ دإؼتٚ اػت.

دس یل ّؼنٔ پایذاس مٚ تشاػاع اكً٘ اؿاسٙ ؿذٙ عشاحی ؿذٙ اػت،ماستش ػنٕ٘تياٙ اّٖیت فیضینی سا ماّال دسك ّی    

 ـنیٌت ػاختاسی ٗ فشُ اص ِٛ ػاختْآ چ٘ٓ ىشفت ٕادیذٙ ت٘آ ْٕی پایذاس ّقْاسی ایجاد دس سا ّلاٍح اص اػتفادٙ ٕقؾمٖذ؛

 مٚ سٗإی ٗ تلشی ٍحاػ اص تایذ ؿ٘د ّی اػتفادٙ مٚ ّلاٍحی ٗ آیٖذ ّی ت٘ج٘د ّلاٍح ت٘ػیَٚ پ٘ػتٚ ٗ فشُ ایٔ مٚ ؿ٘د ّی

 ّؼتقیِ ع٘س تٚ چ٘ب اص دیيش مٚ إٓجایی اص ّثاً تغ٘س . تاؿذ ىزاس تاثیش افشاد دس ؿ٘د ّی ّلاٍح ٕ٘ؿ ٗ تافت ٗ سٕو ؿاٌّ

 فٖ٘آ تٚ ؿ٘د ّی ػاختٚ چ٘ب سٕو ٗ عشح تا مٚ جذیذ ّلاٍح اص ت٘آ ّی اّا مشد اػتفادٙ ؿْاً اقَیِ دس ت٘آ ْٕی

 تغییشات ّقاتٌ دس تذٓ پ٘ػت ّإٖذ تایذ ػاختْآ پ٘ػتٚ ام٘تل ّقْاسآ فقیذٙ تٚ ٗ مشد اػتفادٙ ٛا پ٘ؿإٖذٙ ٗ تضئیٖات

 ٗ مٖذ ٗاسد عثیقت تٚ سا آػیة مْتشیٔ مٚ مشد اػتفادٙ ّلاٍحی اص تایذ ٗ چٖیٔ ِٛ دٛذ ٕـآ ٗامٖؾ خظ اص ّحیغی

ایٔ فامت٘س ٛای .تاؿذ ٕذاؿتٚ ضشس صیؼت ّحیظ تشای مٚ تاؿذ ّ٘ادی اص ؿ٘د ّی تشدٙ تناس آٓ دس مٚ سٕيی ٕ٘ؿ دس حتی

صٕذىی  "خإٚ  "تٚ ٕاُ  "جٜآ –صیؼت "فیضینی دس یل ػنٕ٘تياٙ إؼإی ّؼثة ایٔ اّش ّی ؿ٘د مٚ فشد حغ مٖذ دس یل 

 ٗی سا تٜذیذ ْٕی مٖذ.ّی مٖذ ٗ ٛیچ خغشی 

 

 اهٌیت رٍاًی در یک هسکي پایدار-2-3-2

صّإی فضای ّقْاسی تٚ ّحیغی أّ اص ٍحاػ سٗإی تثذیٌ ّی ؿ٘د مٚ قاتَیت پاػخي٘یی تٚ ٕیاص ٛای ػغح تاالتش إؼآ    

ػنٕ٘ت ىاٙ ٗ سػیذٓ تٚ حذ  دس یل "ت٘دٓ  "چ٘ٓ خ٘دؿن٘فایی ٗ تفنش سا داؿتٚ تاؿذ.یا تٚ تقثیشی دیيش تٚ اٗ مْل مٖذ تا تا 

دػت تیاتذ.الصُ تٚ رمش اػت مٚ اّٖیت سٗإی تا ایٖنٚ ّقٍ٘ٚ ای  "صیؼتٔ"افالی اساّؾ فنشی تت٘إذ تٚ دسجات فشاتشی اص 

جذاىإٚ اص اّٖیت فیضینی ّ٘سد تشسػی قشاس ّی ىیشد ٍٗی تٚ ٗاقـ تٚ تثـ آٓ ٗ پغ اص احؼاع اّٖیت فیضینی اػت مٚ اّٖیت 

 ّی ؿ٘د.سٗإی حاكٌ 

پاػخي٘یی تٚ ٕیاص "عشاحی ؿذٙ اػت ٗ دس فیٔ  "إؼآ"ػنٕ٘ت ىاٙ إؼإی عشاحی ؿذٙ تش اػاع اكً٘ پایذاسی،تشای     

دػت  "تاؿیذٓ  "الصُ سا ٕیض تشای ٗی تاّیٔ ّی مٖذ.فشد دس چٖیٔ فضایی تٚ ّفُٜ٘ افالی  "خ٘إایی "اٗ، "ٛای فَْنشدی 

 سا دس فضای داخَی ّؼنٔ خ٘د احؼاع ّی مٖذ. "اّٖیت "سٗإی یافتٚ ٗ تٚ تثـ آٓ اص ٍحاػ سٗحی ٗ 
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 اهیٌت اقتصادی در یک هسکي پایدار -2-3-3

اّٖیت اقتلادی اص جٖثٚ ٛای اكَی ّقٍ٘ٚ اّٖیت تٚ ؿْاس ّی سٗد مٚ تٚ ّفاٛیِ اؿتغاً ٗ دسآّذ مافی ٗ ػشّایٚ ىزاسی دس    

عشاحی تشای  "ٗ  "كشفٚ ج٘یی دس ّٖاتـ  "اكً٘ ّقْاسی پایذاس تٚ  ػاختاس اقتلادی ٗاتؼتٚ تٚ یل جاّقٚ استثاط داسد.اص

اؿاسٙ ؿذ.ایٔ اكً٘ ّ٘مذ ایٔ ّ٘ض٘ؿ ّی تاؿٖذ مٚ ّثاحث ّلشف كحیح ٗ رخیشٙ إشطی، ماستشد ّلاٍح  "تاصىـت تٚ صٕذىی

ادی سا ٕیض تشای ماستش تٚ ٕ٘یٔ،تٚ ماسىیشی فٖاٗسی ٛای ّتٖاػة تا اقَیِ سفایت ؿذٙ دس عشاحی ػنٕ٘ت ىاٙ إؼإی،اّٖیت اقتل

 ْٛشاٙ داسد.
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 ًتیجِ گیزی

تٚ ماس ىیشی اص اكً٘ عشاحی پایذاس ٕٚ تٖٜا ّ٘جثات  "ػنٕ٘ت ىاٙ إؼإی"دس عشاحی یل ّؼنٔ تٚ فٖ٘آ ؿاخق تشیٔ ٕ٘ؿ   

اٗ سا تاّیٔ مشدٙ،ؿشایظ  "ٖیتاّ"ّقْاسی ٗ اثش سا تٚ ْٛشاٙ داسد تَنٚ ّی ت٘إذ ٕیاص ٛای سٗإی ماستش اص جَْٚ ٕیاص تٚ  "پایذاسی"

دس داخٌ آٓ فضا سا تٜیٖٚ ػاصد.ایٔ اّش دس دٕیای كٖقتی اّشٗص مٚ إؼآ ٛا  دسىیش فضای خـل ٗ تی  "صیؼتٔ"ٗ  "تاؿیذٓ  "

سٗح كٖقت ٛؼتٖذ،تؼیاس تااسصؽ ت٘دٙ تایذ ّ٘سد ّغاٍقٚ ٗ تشسػی قشاس تيیشد ٗ دس عشاحی ٛای ػنٕ٘ت ىاٙ ٛای إؼإی تٚ ماس 

 ؿ٘د. تؼتٚ
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 تٜشآ، َٛٚ."اّٖیت ٗ عشاحی ؿٜشی،"(،1388.تْإیآ، ُ.)3
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