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  بررسی احداث شاپیٌگ هال ّا در بافت شْری اصفْاى

 
عاطفِ عوادفر*  

 داًـزَی اسؿذ هٌْذػی هٔواسی، داًـگاُ آصاد اػالهی، ٍاحذ ًٌٌض، اكفْاى، ایشاى -1

    

 زّرا عباسی 
 ٓلوی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًٌٌض تآوَ ّيهٔواسی، داًـزَی دکتشای  -2

 
 

 

 

  چكیدُ
اؿت کِ احتيارات قثل اص پيذایؾ توذى احتيارات فشدی هٌحلش تِ چٌذ ٌٓلش اٍليِ تَد ٍ ّش اًؼاًی ایي قذست سا د

شدُ ، ًَّ احتيارات تغييش کتوذى ٍ تؼي سٍاتي آى اقَام هختلفپغ اص پيذایؾ  خَد سا کن ٍ تيؾ ٍ تِ تٌْائی سفْ ًوایذ.

گشفت کِ تِ تذسیذ ٍ تا اصدیاد حزن تَليذات ٍ  ، کاهلتش ؿذ تا تِ حالت کًٌَی اًزام هیٍگؼتشؽ یافت ٍ تا تكاهل توذى

 .ٍاتي ارتوآی ٍ اقتلادی ، تَصیْ تَليذات اّويت پيذا کشدتَػِٔ هثادالت ٍتش احش س

ّا ای ٍ ؿْش تٌاّای اسصؿوٌذ تاسیخی،پلاكفْاى اهشٍص، هْذ ٌّش، توذى ٍ فشٌّگ ایشاى صهيي، ؿْش آب ٍ گٌثذّای فيشٍصُ

ل ٍ صیثا ٍ اهكاًات ّای هذسى، ػاختواى ّای اكيٍ سٍدخاًِ صایٌذُ سٍد، پيًَذ صیثای ًثئت ٍ ٌّش، خياتاى ّا ٍ تضسگشاُ

َاى یكی اص صیثاتشیي ٍ رزاب تشیي هٌاًق گشدؿگشی ایشاى هی ٌسفاّی هتٔذد تشای ّش گشدؿگش ایشاًی ٍ خاسری تِ ٓ

ّای تزاسی هتٌَّ، فشكتی هٌاػثی ِ تّای هتٔذد ٍ تضسگ، کاسخاًزات كٌٔتی ِٓين، تاصاسّا ٍ رارتاؿذ. ٍرَد داًـگاُ

تا  ،ایزاد ؿاپيٌگ هال ّای ّوِ راًثِ دس ؿْش اكفْاىتا تَرِ تِ پيـشفتلزا  ًوایذ.هیّای اقتلادی فشاّن تشای فٔاليت

 گشدیذُ اػت.تشای هشدم  پيـٌْاد  هٌاػةٍ تفشیح قذست ایزاد فوای خشیذ 

 ّؾ اصسٍؿْای هٌالٔات کتاتخاًِ ایٍفشایٌذ پظ هَسد تشسػی قشاسگيشد دس ّااحذاث ؿاپيٌگ هالدسایي هقالِ ػٔی ؿذُ 

 فادُ گشدیذُ اػت.اػت
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  هقدهِ -1
. ّش چٌذ ایي قلة سا تشای آًْا ایفا کشدُ اػت دیش تاص فواّای تزاسی اص اسکاى ّشهزوَِٓ صیؼتی تَدُ ٍ دس ٍاقْ حكن اص

پيؾ تيٌی ٍتشًاهِ سیضی  ی تَدُ ٍليكي ّيچگاُ ًقؾ خَد سا اص دػت ًذادُ اػت.اّويت دس ًَل تاسیخ داسای فشاص ًٍـية ّای

ًوَد. تا ٍسٍد اتَهثيل  هشاکض تزاسی اص هْن تشیي  هؼائل هٔواسی ٍؿْشػاصی اػت کِ تؼياسی اص هٔوالت ؿْشی سا حل خَاّذ

ؿيَُ صًذگی، اهكاًات ٍ  ،ی كٌٔتیشهِ کاالّاؿتاب دس ٓ تحَالت فشٌّگی ًاؿی اص استثاى تا کـَسّای غشتی، ،تِ ؿْشّا

استثاًات دس ػال ّای اخيش فواّای تزاسی ًيض دػتخَؽ تغييشات اػاػی گشدیذ. اهشٍصُ تِ دليل هـكالت ًاؿی اص ؿْش 

کوثَد فشكت ٍ اهكاًات رذیذ خشیذاساى تشريح هی دٌّذ تا اتَهثيل تِ هشاکض خشیذ هشارِٔ ٍ دس کوتشیي صهاى هوكي  ًـيٌی،

د خَد سا تِ كَست هاّياًِ ٍ یا ّفتگی تْيِ ًوایٌذ. تِ ّويي دليل دس ػال ّای اخيش ایزاد فشٍؿگاُ ّای صًزيشُ کليِ هایحتا

ای کِ دس آى کليِ هلضهات ٍ ها یحتاد خشیذاساى اسائِ هی گشدد،تِ ؿذت سؿذ یافتِ ٍ سقاتت تيي آًْا تآج ایزاد اًذیـِ ّای 

  .رلة سهایت هشارٔيي ؿذُ اػترذیذ دس اسائِ ػيؼتن ّا ٍ خذهات هْن رْت 
خشیذ فٔاليتی اػت کِ ًوَدّایی اص ؿشایي ٍ ػاختاس اقتلادی ، ارتوآی ٍتِ ٍیظُ فشٌّگی یك هحيي سا آؿكاس هی 

ػاصد.ّشچٌذ کِ دس اتتذا فواّای خشیذ ،تٌْا تِ هٌَِس پاػخگَیی تِ ًياصّای اقتلادی هشدم تِ كَست پالى ّای خٌی ٍ 

ٌی هغاصُ ّا دس اًشاف هؼيشّای خٌی یا هٌحٌی هشارٔاى ًشاحی هی ؿذ،اها کن کن ایي ایذُ کِ هشاکض قشاسگيشی ارضای فشد یٔ

خشیذ تایذ دس تش گيشًذُ کاستشی ّایی تاؿٌذ تا تشای دیگش ًياصّای هشارٔاى ًيض پاػخی هٌاػة داؿتِ تاؿٌذ،تِ ٌَٓاى اًذیـِ 

 تثذیل گشدیذ. ؿاپيٌگ هال ّا غالة دس هٔواسی 

 

 فرم شْر -1
گزاؿت حذاکخش دس دػت چٌذ ؿْشًٍذ تَد. اهشٍصُ ؿكل تا چٌذ دِّ پيؾ تلويواتی کِ تش خي افق ؿْش تاحيش هی

کٌذ. اّذاف اقتلادی تقشیثاً تِ تٌْائی تٔييي کٌٌذُ خي الحاقات رذیذ تِ خي سا اغلة هٌافْ اقتلادی دٍس دػت تٔييي هی

ٌذ، دس دسرِ دٍم اّويت قشاس داسًذ. ایي تغييش دس ًگشؽ ًاهشئی ٍ ّای ارتوآی اگش ّن ٍرَد داؿتِ تاؿافق اػت. حؼاػيت

تٌذد. اها ؿْشّا ّای رذیذ تِ رای تٌاّای قذیوی، تش چْشُ ؿْش ًقؾ هیپٌْاى ًيؼت ٍ ًاگضیش هوي رایگضیٌی ػاختواى

 هزثَس ًيؼتٌذ کِ ّش چِ تقذیش ٍ ػشًَؿت پيؾ آٍسد تحت ٌَٓاى پيـشفت تپزیشًذ.

 دٌّذ.ای ؿكل دادى تِ استفاّ ٍ فشم تٌاّای هٌفشد ٍرَد داسًذ کِ دس هزوَّ خي افق ؿْش سا ؿكل هیاتضاسّای هَحشی تش

(1)   

 

 ارتباطات فرهی -1-1
 تاؿذ. دس صهيٌِ ؿْشی ٍ ّوچٌيي تاحيش ؿشایي ٍ َٓاسم ًثئی صهيي ٍ تَپَگشافی هی ّافشم كحيح ٍ هتٌاػة ػاختواى

 ؿية داسای اهكاًات گًَاگَى تَػِٔ ّؼتٌذ.  ؿْشّای هؼٌح تيؾ اص ؿْشّای غيش هؼٌح ٍ پش

ّا ّواٌّگی ٍ دس كَست اهكاى آًْا تایذ تا ایي ٍیظگیّای اسصؿوٌذی اػت، هیٌّگاهی کِ فشم ًثئی صهيي داسای ٍیظگی     

   (1) سا تقَیت کشد.

 ٍتهتفا یاـِّـهٌدا اـت اىهيض ًَّ ػِدس  ّایذد یي. اػتا هيٌِدس ص یذّاد تش تلٌذ تٌيِا تأحيش هيٌِص هٌِش تا ّواٌّگیدس           

دس        ذـتلٌ ِـتٌيا یشـگياسقش ِـک ػتا یيا ٍتهتفا یهٌِّادا تا یذاص د سهٌَِ. تاؿذ تَرِ سدهَ ًذاهیتَ تلٌذٍ  هتَػي ُ،کَتا

 .ّذدهی اسقش شتأحي تحتسا  هٌِشٍ  یذد کيفيت چگًَِداسد ٍ  ًاُش یذد تش یتأحيش چِ هيٌِصپغٍ  هيٌِص ىهيا ،هيٌِصپيؾ

 داسای دیشـٓولك نـٍّ  ٌاختیـؿ اییـیثص ٍاـلح تِ ّن کِ ػتا افًشا یفواٍ  ّادُتَ تا تلٌذ یتٌا تٌاػة چگًَگی     

 اصیذـًا ایِـػ اىضـهي تـػا تـّويداسای ا افًشا هحيي تا تٌا تٌاػةدس  دیٓولكش ٍلحا تِ کِ اسدیهَ رولِ. اص ػتا ّويتا

 تٌا تا هشتثي ػثض یفواّاٍ  ٓوَهی یفواّا ّوچٌييٍ  افًشا یّاسٍدُپيا تا تٌاػة اىهيض، تٌاّاٍ  ّافوا ػایش تش تٌا افؿشاٍ 
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 اـت اـتٌ یشـگياسقش ثتـًؼٍ  َهیـٓو لـًقٍ  حول ػيؼتن تا ىتثاٍ اس تٌيِا ًَّ یيدس ا ُؿذ دیزاا یتاال کناتش ليلد ِـت

   (2) .ؿتدا سُؿاا ًيض افًشا یّااُگشستض ٍ اـّىاـخيات

 ّاشاپیٌگ هال عریفت -2
یاتذ تا ّای اكلی تِ دسٍى هحالت تَػِٔ هیّای فشٓی تاصاس دس اهتذاد ساػتِدس تكاهل تاصاس ٍ تا گؼتشؽ ؿْش، ؿاخِ      

 تشی قاتل دػتشع ػاصد.احتيارات سٍصهشُ ٍ هاّاًِ اّالی هحالت سا دس فاكلِ کَتاُ

کشد، هحلی ٍ حتی فشا هلی، تاصاس ًيض کِ دس اتتذا دس هقياع هحلی کاس هی تا تَػِٔ ؿْش ٍ اّويت یافتي آى دس هقياػی فشا     

   (3)یاتٌذ. ؿَد کِ دس هقياػی حتی تيي الوللی کاسکشد هیداسای ٓولكشدّایی هی

 تاؿٌذ)ػایت هی هٌٌقِ آى ٍ هذسى ػٌّتی  تزاسی هشاکض ای هٌٌقِ ّش تزاسی ٍ اقتلادی ی ٓوذُ ّای ؿاخق اص یكی    

 )فشصام ػاصًذ هی تشقشاس سا تقاها ٍ ٓشهِ تيي هؼتقين ٍ استثاى تَدُ ػتذ ٍ داد کاًَى هشاکض ایي (. کِ 1388فَسٍم،

   (4)(. 1386ؿاد،

 ایي ّوچٌيي ّؼتٌذ، فشاغت اٍقات گزساًذى ٍ تادٍام کاالّای فشٍؽ تشای هشکضی  (shopping mall)   ّا هال ؿاپيٌگ

 یكی .ؿَد ایزاد آى کٌاس دس ًيض هَصُ ٍ ّا ّوایؾ ػيٌوا، هاًٌذ فشٌّگی کاالّای ٍ لتثذی آهَصؿی هكاًی تِ تَاًٌذ هی هشاکض

 هزوَِٓ ایي تِ فشاغت اٍقات گزساًذى تشای ؿة هَاقْ دس تا تتَاًٌذ ،تاؿذهی هشدم آػَدگی تِ تَرِؿاپيٌگ هال ّا  اّذاف اص

 تْشُ دس ؿَد، دادُ اّويت هحيٌی صیؼت هؼائل ٍ آب هاًٌذ ّایاًشط هلاسف تِ تایذ ّاهزوَّ ایي دسّوچٌيي  .کٌٌذ هشارِٔ

  .تشداسین گام سٍص ًياصّای تِ تَرِ تا تذسیذ تِ ًَسیكِ تِ تاؿين پزیش أًٌاف تایذ ّاؿاپيٌگ هال اص تشداسی

 

 پرسپكتیَ هجوَعِ سیتی سٌتر اصفْاى – شرکت پرستیصلٌد ایراىعكس: 
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 ّااّداف شاپیٌگ هال -3
  :  ٓثاست اػت اص س رْاى ٍ ایشاىّا داّذاف ؿاپيٌگ هال 

 ایزاد تفشیگاُ ػالن رْت ؿْشًٍذاى  -

 استقاء فشٌّگی ٍ افضایؾ سؿذ ارتوآی ؿْش -

 ْش ٍ ّن پایِ تا اػتاًذاسّای تييایزاد رارتِ افضٍى تش ػياحتی ٍ تَسیؼتی ؿْش دس ساػتای تَػِٔ اقتلادی ٍ ارتوآی ؿ -

 الوللی

 ی رذیذاؿتغال صایی ٍ ایزاد فشكت ؿغل -

 افضایؾ ًـاى ٍ پَیایی ارتوآی -

 کاّؾ ػفشّای ؿْشی ؿْشًٍذاى ٍ تاس تشافيكی -

 (5) تزاست، ػشگشهی ّای هٌاػة ٍ ػالن ٍ خشیذ هٌاػة ٍ یكزا تشای هشارٔاى -

 

 :اّداف فیتعر یبرا یچارچَب -3-1
هَرَد اػتفادُ گشدد.  يیًات ٍ ؿشااص اهكا یؼتتایهی ّاهال ٌگيؿاپ یهَحش ٍ قاتل حلَل تشا یچـن اًذاص فیتٔش یتشا    

خاف آى  یتلش اتيفيک ِیهَرَد دس ؿْش ٍ تش پا یکالثذ يیهَحشًذ کِ تش اػاع اهكاًات ٍ ؿشا یٌّگاه یٌیتاصآفش ّایتشًاهِ

 .تٌا گشدد

َد ٍ تْث فیتٔش یَُيؿ ذیهتثلَس ؿذى داؿتِ ٍ تا یهختق تِ خَد سا تشا یٍ ؿالَدُ اىيتٌ ؿْشی ّش دس ّاهال زادیا -

 .ػاصًذ ايچٌذ هٌَِسُ هْ یهحل تزاس كیآى سا تِ ٌَٓاى  یهكاى، ٍ ػش صًذگ كیسا تِ ٌَٓاى   یارتوآ یصًذگ تيفيک

(6) 
 

 ّای بلٌد هرتبِ:هكاى یابی ساختواى -4
ی دس رایی کِ هٔواسی هَرَد هشکض ؿْش َّیتی هٌلَب ٍ هقياع اًؼاًی سا دس هٔاتش پيادُ ػاصًذُ ػتَى فقشات هشکض ؿْش      

ّای اكلی حفَ کشدُ ٍ آٍسد، تْتش اػت ػيوای هٔواسی ػٌتی سا دس ًوای خياتاىّای ٍاكل اكلی پذیذ هیٍ ًيض دس خياتاى

ای تاؿذ کِ سفت ٍ آهذ ٓاتشاى پيادُ سا تؼْيل کشدُ، ٍ ّای تا تشاکن رذیذ تا هشاکض خشیذ ٍ فشٍؽ ػٌتی تایذ تِ گًَِػاختواى

 اليتی سقاتتی کوك کٌذ، ػشصًذگی اقتلادی هشکض ؿْش سا تقَیت ًوایذ.تيؾ اص آًكِ تِ خلق یك هشکض فٔ

ّا دس ًيؼت استفاّ تِ ٓقة ًـيٌی ّا تایذ تِ دقت ًشاحی ؿًَذ. قَاًيي ارثاسیًقاى اًتقال دس استفاّ ٍ حزن ػاختواى     

 (6). دّذّا کاّؾ هییوی خياتاىّای تلٌذ هشتثِ سا اص رثِْ رلَئی ػٌتی یا قذتَاًٌذ سٍیت پزیشی ػاختواىهشکض ؿْش هی

ای كَست پزیشد. ٍقتی تشای یكپاسچِ ًوَدى چٌيي ػاخت ٍ ػاصّای تضسگ هقياع تا هحيي اًشافـاى تایذ هالحِات ٍیظُ    

تَاًٌذ ؿثكِ اكلی هٔاتش سا، کِ تِ هشکض ؿْش یك ّا چٌذیي تلَک ؿْشی سا تلَست یك هزوَِٓ دس تش گيشًذ هیایي پشٍطُ

 ّای کليذی قٌْ کٌٌذ.دٌّذ، اص ّن گؼؼتِ ٍ استثاًات ػٌح خياتاى سا  تيي هكاى ِٔ ّواٌّگ هیالگَی تَػ

-ّای تلشی سا تذاٍم تخـيذُ ٍ فٔاليتای ًشاحی ؿًَذ کِ استثاى پيادُ ٍ داالىػاختاسّای تضسگ هقياع ٍ کالى تایذ تِ گًَِ

ؿًَذ، تِ فواّای ؿْشی هی کِ هَرة پـت کشدى ػاختواى ّاییّای فوای داخل خَد سا تا خياتاى دس آهيضًذ. اص هٔواسی

ّا سا هٌَٔف تِ ّای هشتَى ػاختواىدٌّذ، ٍ یا ّوِ فٔاليتدیَاسّای خالی، هوتذ ٍ تی سٍح دس هيذاى دیذ ٓاتشاى قشاس هی

 (6)کٌٌذ، تایذ ارتٌاب گشدد. داخل هی

اص آًزا کِ هحيي کالثذی، تلَیشی گَیا ٍ ًوَدی اص ػالهت اقتلادی هشکض ؿْش ٍ حشکت آى دس رْت اكالح ٍ تاص آفشیٌی     

تَاًذ تِ رزب کاستشاى ٍ هلشف کٌٌذگاى تالقَُ ٍ ػاکٌاى رذیذ کوك تاؿذ، لزا تْثَد ٍهٔيت کالثذی هشاکض ؿْشی هیهی

 َ ایزاد ًوایذ.ّای ًّایی سا تشای ػشهایِ گزاسیکشدُ ٍ فشكت
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ّای هَرَد سا تقَیت ًوایٌذ، ٍ یا ػثة کاػتِ ّای رذیذ ًتَاًٌذ ػثة استقاء ٍ سؿذ تخؾ ٓوَهی ؿذُ ٍ داسائیاگش تَػِٔ

ّای حَصُ هشکضی ّای خلَكی ٍ تَػِٔ فٔاليتؿذى یا اص تيي سفتي کيفيات قلوشٍ ّوگاًی ؿذًذ، تَفيق دس رلة ػشهایِ

 (6) اّذ تَد.ؿْشّا، کَتاُ هذت ٍ هحذٍد خَ

 

 فشٌّگ تا تایذ ؿاپيٌگ هال هزوَِٓ یك ػاخت تشای .هْن اػت ّاؿاپيٌگ هال اص تشداسی تْشُ ٍ ػاخت تشای یاتی هكاى

 هَفق اؿين،ت داؿتِ ایهٌٌقِ فشا گاّیً ّا هزوَِٓ ایي ػاخت تشای . ؿَین آؿٌا داسین، سا آًزا دس ػاخت قلذ کِ ای هٌٌقِ

 (4) .ؿًَذ ایزاد آػاى دػتشػی تا ٍ ؿْشی تشافيك اص خاسد دس ّا هزوَِٓ ٌگًَِای اػت تْتشٍ  تَد خَاّين

 

 اصفهان استان صنعتی شهرکهای کت
 آ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Timothy,5002,P.52)پیًَد بیي خرید، فراغت، ٍ هحل ٍقَع -1شكل

 

گيشد. ایي هكاى تِ تِ خَد هیای ؿَد، آى هكاى خاف ٍ اسصًذٍُقتی تك هكاى صیثا تشای هشدم دس هشکض ؿْش آفشیذُ هی

ؿَد. اسصؽ ًوادیي ِٓيوی دس ایزاد یك فوای هذًی دس ّؼتِ هشکضی ؿْش ًْفتِ قلة ؿْش ٍ هكاًی تشای تَدى تثذیل هی

ّای ّوگاًی ٍ تفشیحی تاکيذ ٍاهح تش کيفيت صًذگی ػاکٌاى ٍ تاصدیذکٌٌذگاى سا ّای ؿْش تِ کاستشیاػت، اختلاف صهيي

ّای اٍقات فشاغت ٍ رَؿؾ ی هشکضی ّوچٌيي اّويت ٓولكشدی صیادی تِ ٌَٓاى هحلی تشای گزساى فٔاليتسػاًذ. ایي فواهی

 صًذگی ؿْشی دس قلة ؿْش داسد.

ّای اقتلادی اساهی اًشاف ی هشکض ؿْشی کِ خَب ًشاحی ٍ ًگْذاسی ؿذُ تاؿذ ّوچٌيي هَرة غٌای اسصؽیك ّؼتِ

كاى هَفق ؿاهل: هَقٔيت اػتقشاس خَب، اًذاصُ تْيٌِ ٍ هؼاحت هَسد ًياص تشای گشدد. ٌٓاكش حياتی تشای ایزاد تك هخَد هی

 (6) ػایت، تشًاهِ سیضی تشای ایزاد فوای اًؼاى هذاس ٍ ًشاحی کِ حذاکخش اػتفادُ سا اسائِ کٌذ.

 

 فضاّای رّا شدُ  -4-1
 د داسد.تقشیثاً دس قلة هشکض ّش ؿْش هذسى، هقذاس قاتل تَرْی صهيي تایش ٍ تی اػتفادُ ٍرَ   

دس ًی چٌذ ػال گزؿتِ، تغييشّای اػاػی دس اقتلاد، كٌٔت ٍ الگَّای اػتخذاهی هـكل فواّای سّا ؿذُ دس قلة     

ّا، خٌَى ساُ آّي ٍ آب کٌاسّا کِ تِ كَست خالءّایی ُساؿْشّا سا دٍ چٌذاى کشدُ اػت. ایي هـكل تِ ٍیظُ دس تضسگ

ّای پيادُ تيي هقلذّای هْن اغلة قٌْ ؿذُ کٌٌذ، تؼياس تاسص اػت. استثاىهیقاتل هالحِِ، اهتذاد کلی فشم ؿْش سا قٌْ 

ّایی کِ تذاٍم فوا سا هٌقٌْ کشدُ ؿَد. اتتذا تایذ چٌيي فاكلِای هٌفلل ٍ تی ّذف هیٍ پيادُ سٍی تثذیل تِ یك تزشتِ
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تيي فواّای تاص، کِ ػشهایِ گزاسی  ّای ایزاد اتلالّا ٍ فشكتیی اص ػاختواىّا سا تا هزوَِٓؿٌاػایی کشد، ػپغ آى

  (7) کٌٌذ، پش کشد.رذیذ سا تـَیق هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسیر رّا شدُ در زیر پل ٍحید –عكس: ًگارًدُ 

 

 ّای بلٌد:ىعَاهل هَثر در تَسعِ ساختوا -5
تِ کؼة قذست ٍ ؿْشت دس  ّایی تلٌذتش ًقؾ داسد، کِ اص رولِ هْوتشیي آًْا هيلَٓاهل هتٔذدی دس ًيل تـش تِ ػاختواى   

 ؿَد. رات تـش اػت کِ ػثة رْت دّی تِ هؼائل فٌی، اقتلادی، ارتوآی ٍ ... هی

 عَاهل اقتصادی ٍ اجتواعی: -5-1
ؿًَذ، ًـاًگش ّای تزاسی ػاختِ هیّا ٍ ؿشکتّای تلٌذی کِ اهشٍصُ تَػي کـَسّا، هَػؼِّا ٍ ػاختواىتؼياسی اص تشد   

   (8) ا ّؼتٌذ.ّقذست ٍ حشٍت ایي هزوَِٓ

ّای تلٌذ ّوشاُ تا تغييشات ؿذیذ اقتلادی تَدُ، هاًٌذ افضایؾ قيوت صهيي دس هٌاًق هشکضی ٍ تزاسی پذیذ آهذى ػاختواى   

ّا ٍ ّای اقتلادی تيي الوللی کِ ًياص تِ دفاتش راهٔی تشای ؿشکتٍ اص ًشف دیگش، سؿذ ٍ تَػِٔ اقتلادی ٍ پذیذ آهذى غَل

   (8) ّای تلٌذ تا صیشتٌای صیاد تَدًذ.خَد داؿتٌذ ؿكل دٌّذُ ًياصّای ٍاقٔی تشای ػاختواىّای ٍػيْ صیش تخؾ

 ترافیک: -5-2
ّای اًتقالی ّوشاُ تا ػشهایِ گزاسی ٓوَهی، کِ ػيوای هٔاتش ؿشیاًی اّذاف هـخق ٍ سٍؿي کاستشی اساهی تشای حَصُ

 تخـذ.ؿذُ ٍ ؿشایي هَرَد اهالک ٍ هؼتغالت سا تْثَد هیّای تَػِٔ رذیذ دّذ، تآج پيـثشد تشًاهِاكلی سا استقاء هی

ّای تزاسی حَهِ ؿْشی، تشخی ّای تی کيفيت تاسیكِتشای رلَگيشی اص تثذیل ؿذى هٔاتش ؿشیاًی دسٍى ؿْشی تِ ّؼتِ

 :اًٌذداص ؿْشّا هَاتي)هقشسات( پٌِْ تٌذی ٍ تَػِٔ ػاختگاُ سا تشای ساٌّوائی ٍ ّذایت ٍ کٌتشل ؿاهل هَاسد صیش هی

 تاؿٌذ. یّا تایذ سٍ تِ رثِْ هٔاتش ؿشیاًّای ػاختواىرْت گيشی اكلی ًواّای هْن ٍ ٍسٍدی -

ّا ّا ٍ خياتاىای تشای ایزاد ٍ احذاث پاسکيٌگ هياى رلَخاى یا ًوای اكلی ػاختواىّای ػخت گيشاًِهحذٍدیت -

 ٍهْ گشدد.
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اًذاصُ کافی ٓويق تاؿٌذ تا پيادُ سٍّایی ٓشین ٍ ّا دس رثِْ رلَئی یا ًوای اكلی خياتاى تایذ تِ ـيٌیًٓقة  -

   (6)هٌِشػاصی ؿذُ، تشای اًؼاًی ًوَدى هقياع هحيي پيادُ ایزاد گشدد. 

 

 اصَل هعواری پایدار: -5-3

 ّا ػثة ایزاد تَاصى ٍ پذیذ آهذى هٔواسی پایذاس ٍ ػثض خَاّذ ؿذ:دس ًِش گشفتي چٌذیي اكل دس ًشاحی ػاختواى

 

 از اًرشی:  اصل اٍل؛ حفاظت -5-3-1

 ای ًشاحی ٍ ػاختِ ؿَد کِ ًياص آى تِ ػَخت فؼيلی تِ حذاقل هوكي تشػذ.ّش ػاختواى تایذ تِ گًَِ 

 

 اصل دٍم؛ کار با اقلین:  -5-3-2
 ای ًشاحی ؿًَذ کِ قادس تِ اػتفادُ اص اقلين ٍ هٌاتْ اًشطی هحلی تاؿٌذ. ّا تایذ تِ گًَِػاختواى

 

 از هٌابع جدید: اصل سَم؛ کاّش استفادُ  -5-3-3
ای ًشاحی ؿَد کِ اػتفادُ اص هٌاتْ رذیذ سا تِ حذاقل سػاًذُ ٍ دس پایاى ٓوش خَد، هٌثٔی تشای ّش ػاختواى تایذ تِ گًَِ

 ّای دیگش تِ آٍسد.ایزاد ػاصُ

 

 اصل چْارم؛ احترام بِ کاربراى:  -5-3-4
 گزاسد.کٌٌذ، احتشام هیهٔواسی پایذاس ٍ ػثض تِ تواهی افشادی کِ اص ػاختواى اػتفادُ هی

 

 اصل پٌجن؛ احترام بِ سایت:  -5-3-5
 ."ػاختواى تایذ صهيي سا آسام ٍ ػثك لوغ کٌذ"اص ًِش گلي هَسکات، هٔواس اػتشاليایی، 

 

 اصل شش؛ کل گرایی:  -5-3-6
ایی کِ ّتواهی اكَل پایذاسی، ًياصهٌذ هـاسکت دس سًٍذی کل گشا تشای ػاخت هحيي هلٌَّ ّؼتٌذ. ػاخت ػاختواى

   (8)ای ًيؼت. توام اكَل هٔواسی پایذاس سا دس خَد داؿتِ تاؿذ، کاس ػادُ

 

 ّای بلٌد هرتبِختواىااّویت س -6

 قشاس ّاٍ تَرِ اًؼاى ذدی هٔشم دس ّاػاختواى شیاص ػا ؾيٓولكشد، ت تياّو ضيٍ ً ادیاستفاّ ص ليتلٌذ تِ دل ّایػاختواى

 ّایاص ػاختواى ؾيت اسيآى تؼ یػاختواً ؼتنيتٌاّا تش فشم ػاصُ ٍ ػ ٌگًَِیا یٔواسه یًشاح یاسّايهٔ شيتاح يّوچٌي. داسًذ

 یـتشيصلضلِ، الضاهات ت ایهاًٌذ تاد  یراًث یشٍّايدس تشاتش ً یذاسیپا ظُیتِ ٍ ایػاصُ ِیپا نيّساػتا، هفا ييهتذاٍل اػت. دس ّو

ٍ  تشذُيچيپ ٌذفشای دس ّاػاختواى شیػا یّا ًؼثت تِ ًشاحتٌا ٌگًَِیا یٍ ًشاح کٌذیه ليتلٌذ تحو ّایػاختواى یتش ًشاح

 الضاهی ّاػاختواى يیهٌاػة دس هَسد ا یتحقق تك ًشاح یاتش یـتشيت یاسّايٍ تَرِ تِ هٔ شدگيیكَست ه تشییًَالً

 .اػت

دس  ایػاصُ تنؼيفشم ٍ ػ گشید یهتفاٍت تاؿٌذ. اص ػَ یچٌذ ٓولكشد هٔواس ای كی یتلٌذ هوكي اػت داسا ّایػاختواى

   (9) .تشخَسداس اػت ییتاال تيتلٌذ اص اّو ّایػاختواى یهٔواس
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 گیری ًتیجِ -7
ّا ػاختاسی رذیذ اص فواّای تزاسی، خذهاتی، تفشیحی اهشٍصُ تشای دػتياتی تِ ًياصّای چٌذ راًثِ دس صًذگی، هال    

ّای کالثذی ٍ َّیت ولكشدی ٍ حفَ اسصؽٓ ّای پتاًؼيل هٌاػة ؿًَذ. دس ًتيزِ تا تلفيقٍ فشاغتی سا ؿاهل هی

ّایی ّای تِ ٌَٓاى هشاکض ٍ قٌةی پتاًؼيلّا هَرثات اؿآِتاسیخی تاصاس اكفْاى تِ ٌَٓاى یك هيشاث رْاًی تا هال

ای دس حشین ؿْش اكفْاى تشای کاػتي اص تاس تشافيكی، خذهاتی، تزاسی، تفشیحی، فشاغتی ٍ ؿثكِ استثاًی حلقِ

ت دیگش ؿْش تِ ٍیظُ هشکض آى پيـٌْاد گشدیذُ اػت تا اكفْاى دس ؿْشّای تضسگ ٍ هذسى دًيا اقتلادی ٍ هـكال

 ای دسخـاى تش تلٌذای آػواى ایشاى تذسخـذ.پيـشفت ًوَدُ ٍ چَى ػتاسُ

لِ آگاّاًِ تَاًين هيضاى هذاخاًذیـِ ٍ ٓول اهشٍص ها پيًَذی اًكاس ًاپزیش تا گزؿتِ ها داسد ٍ تا ؿٌاخت ایي گزؿتِ اػت کِ هی

 (  11) ّای اهشٍص، راهِٔ سا ػٌزيذُ ٍ افضایؾ دّين.خَیؾ دس حشکت

 

 قدرداًی -8
 ؛ داًن: هادسمکٌن تِ ػثضتشیي ًگاُ صًذگين، کِ صًذگين سا هذیَى هْش ٍ ٌَٓفت اٍ هیّاین سا تقذین هیهاحلل آهَختِ      

 دستان پر مهر پدرم؛و به استىارترین تکیه گاهم، مهربانی عشق، بردبار، و حامی، 
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 .1392ّای تلٌذ، اًتـاسات داًـگاُ تْشاى، [گالتچی، م، گالتچی ، م، س. هثاًی ًشاحی ػاختواى8]

 .1392، اًتـاسات داًـگاُ تْشاى، تلٌذ ّایػاختواى یهفَْه یى. ًشاح ،یفشاّاً یم، هاػتش ،ی[گالتچ9]

 .1391[هَسیغ ، د.  تاسیخ ؿكل ؿْش، اًتـاسات داًـگاُ ٓلن ٍ كٌٔت ایشاى، 11]

 ذي: داًـگاُ ؿْتْشاى. چاج دٍم، َىی. تشروة دکتش رْاًـاُ پاکضاد ٍ هٌْذع ٓثذالشها ّوایدس هٔواس یؿٌاػ ییثای. صیگشٍتش، [11]

 .1383، یتْـت

: داًـگاُ تْشاىفش، چاج ػَم.  یٌيٓ شهايتشروة دکتش ٓل ،ييهح یدس ًشاح یًقؾ ٓلَم سفتاس ،یهٔواس ِیًِش ٌؾیلٌگ، راى. آفش[12]

 .1386 ،تْشاى

 .1389،. چاج ًْن. تْشاى: داًـگاُ تْشاىیٌیؿْش. تشروِ دکتش هٌَچْش هض یوايػ ک،  ٌچ،يل[13]

 .1382،صادُ، تْشاى: داًـگاُ تْشاى يي. تشروة دکتش تٌْاص اهٌذیهٌِش؛ الگَ، ادساک ٍ فشآ ،تل، ع [14]

 

 

 

 

        

 


