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  پاسخگَیی هعواری بَهی بِ ًیازّای شْرًٍذاى بررسی هیساى

 ی هَردی: شْر ساری ًوًَِ
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 *2زادُ خرم آ ،

 اػتبدیبس داًـکذُ هٔوبسی ٍ ؿْشػبصی داًـگبُ ؿْیذثْـتی،  -1

 داًـزَی کبسؿٌبػی اسؿذ هٔوبسی  -2

 

                

 

  چكیذُ
ِ دس ثخشؾ   یا هٌٌقِ یّببصیً ِیثش پب یاص هٔوبس یا ؿبخِ (،Vernacular architecture) هٔوبسی ثَهی کشِ   ،ٍ ؿْشػشبصی اػش    اثٌیش

کشِ دس  ّبی رغشافیبیی  گیظٍیٍ  یخیتبس ،یفشٌّگ ،یٌیهح ٌِیـیدس ًَل صهبى ثش اػبع پ یثَه یاػ . هٔوبس  هٌٌقِّش  یّب ثبصتبة ػٌ 

ثٌشبثشایي یش     ،تَػشِٔ یبفتشِ اػش     ثب هحیي صیؼ  ٍ فشٌّگ ثَهی ثَرَد آهذُ ٍ کبهال دس تٌبثق ٍ ػبصگبسٍ  بفتِیرَد داؿتِ تکبهل آى ٍ

گَیی ثِ ًیبصّبی اًؼبًی اػ  کِ ثِ ًِشش   تشیي فشم پبػخ ّبی ربهِٔ اػ . هٔوبسی ثَهی ػبدُ آل تلَیشگش ایذُ ،هٔوبسی هَسد قجَل ارتوبّ

ّبی رذیذ ثذٍى استجبى ٍ ًبّوبٌّگ ثب  اکخش ثٌبّبی آى ثذػ  فشاهَؿی ػپشدُ ؿذُ اػ .  اسصؽثخؾ صیبدی اص هذسى  سػذ دس هٔوبسی هی

ّبی رٌّی هخبًت ًضدی  ٍ ثششای ٍی آؿشٌب    سػذ پیشٍی اص ًوبدّب ٍ اكَل هٔوبسی ثَهی کِ ثِ ًشحَاسُ ًِش هی اًذ. ثِ ثَم خَد ایزبد ؿذُ

ِ ایشي هَهشَّ اػش     ثشسػی ٍ دس ًتیزِ استجبى ثْتش ثب آى تبحیشگزاس اػ . ایي تحقیق ثِ دًجبل اػ ، ثش ػَْل  دسک ایـبى اص فوب  آیشب   کش

 هٌذ ّؼتٌذ؟  هشدم دس ٍاقٔی  ًیض ثِ هٔوبسی ثَهی ٓالقِ

ِ   تحلیلی هیش   سٍؽ پظٍّؾ حبهش تَكیفی ّشبی هحلشی هجتٌشی ثشش سٍؽ      ػشبسی ثشب ثشداؿش     ی هشَسدی ؿشْش   ثبؿذ. هٌبلٔشب  ًوًَش

 اًزبم گشف .  ای پشػـٌبهِ

 

 ػبسی ؿْشَّی ، هٔوبسی ثَهی،  کلوات کلیذی:
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  همذهِ
ثبؿذ. ایي پیًَذ اص تالؽ ثشای َّی  یشبفتي یٌٔشی،    ػکًَ  ثیبًگش ثشقشاسی پیًَذی پش هٌٔب ثیي اًؼبى ٍ هحیٌی هفشٍم هی

بثشذ کشِ هؼشکي گضیشذُ ٍ دس     ثِ هکبًی احؼبع تٔلق داؿتي ًبؿی گشدیذُ اػ . ثذیي تشتیت، اًؼبى صهبًی ثش خَد ٍقَف هشی ی 

ّذف فٔبل هؼکي ایزبد هحیٌی اػ  کِ ثِ ثْتشیي ؿکل ثب ؿیَُ صًذگی  ]1[ثبؿذ. تخجی  کشدُ ًتیزِ ّؼتی خَد دس رْبى سا

هٔوشبسی    ]2[ثبؿشذ.  ی  قَم ّوبٌّگ ٍ هٌٌجق ثبؿذ. ثِ ٓجبس  دیگش ّذف ٍ ًقؾ هؼکي ایزبد ی  ٍاحذ ارتوشبٓی فوشب هشی   

ای تَاًبیی تبهیي ًیبصّبی هبدی ٍ هٌَٔی هششدم سا اص یش  خشبًَادُ هٌفششد تشب کشل ارتوشبّ        هٌٌقِپیؾ اص كٌٔتی ؿذى دس ّش 

ّشبی ػشبخ  ٍ   گیشی اص تضئیٌب ، اقلین، هلبلح ػبختوبًی ٍ تکٌیش  ّب داًؾ سا ثب ثْشُاػ . دس ػٌح هبدی، هٔوبسی قشىداؿتِ

ّبی فللی ثشَدُ ٍ ثشِ   ثب ؿیَُ سٍصاًِ صًذگی ٍ آییي ػبص تزؼن ثخـیذُ اػ . دس ػٌح هٌَٔی، فشم ثٌب حبكل ّوبٌّگی هحن

پشداختِ اػ . رْ  ًیل ثِ چٌیي ٍحشذتی ٍ تلفیشق   فشٌّگی ٍ هزّجی ّش فشد ٍ ّش ارتوبٓی هی -ّبی ارتوبٓییگبًگی آسهبى

 ]3[ؿذ. ای ثِ ًجیٔ  ٍ قَاًیي ثٌیبدیي آى دادُ هیًیبصّبی هبدی ٍ هٌَٔی، اّوی  ؿبیؼتِ

ػشبصی  ّب ثِ یکپبسچِای چَى ثبلکبىداس ٍ تٌَٓی اص ٌٓبكش ٍاػٌِّبیی ثب دیَاسّبی هخین ًبقچِتوبىتشاکن پالى ؿْش، ػبخ

داس ثِ ربهِٔ احؼبع آتوشبد ثشِ   ّبی رْ ًگشاًِ ٍ اسصؽپشداختٌذ. کبسثشد چٌیي سٍیکشدّبی ٍاقْهٔبًی ًوبدیي ٍ ارتوبٓی هی

ؿذ ٍ تذسیزبً ثِ رْ  تؼْیل دس تذاٍم ؿیَُ صیؼش   س پزیشفتِ هیداد. هالحِب  غیشخَدی تح  فـبًفغ ٍ  خَدثؼٌذگی  هی

داس یش  ثٌگشبُ ثشَد. ثشِ     ًوَد ّوبًٌذ ًقؾ ػْبمؿذ. دس ایي فشآیٌذ ًقـی کِ ّش فشدی اص رولِ هٔوبس ایفب هیهتلَس، رزة هی

ٍ حفَ فشٌّگ ٍ حفشَ   ّبی هٌحلش ثِ فشد ثَهیّب ثِ صایؾ گَیؾّبی هختلف ٌّش ٌّذ دس ًَل قشىّویي ًشیق توبم گًَِ

 ]4[اًذ.خَد پشداختِ

اًذ ٍ اًذیـوٌذاى ٍ هٔوبساى ایشي   دس ًَل تبسیخ، ػبکٌبى ػشصهیي پٌْبٍس ایشاى خبلق آحبس ؿگشف ٍ هبًذگبس توذى ثـشی ثَدُ

ى دس ّب ٍ ؿبّکبسّبی ٓلوی ٍ ٌّشی آًشب  اًذ، خالقی  ػضایی داؿتِ هشص ٍ ثَم دس گؼتشؽ فشٌّگ ٍ هٔوبسی ٍ ؿْشػبصی ػْن ثِ

ِ   ّب اصرولِ ؿْشًـیٌی ٍ خلق ثٌبّبی تحؼیي قبلت آحبس ثِ یبد هبًذًی ٍ احشگزاس دس توبهی صهیٌِ فششد کشِ دس    ثشاًگیشض ٍ هٌحلششث

ی  دس دٍسُ .ثشاًگیض اػ  ّن هَرت افتخبس ٍ ّن هَرت ٓجش  هشب ػشبکٌبى کٌشًَی ایشي ػششصهیي اػش           هٌِش رْبًیبى ػتبیؾ

ّبی ثؼیبسی دس هٔوبسی ٍ ؿْشػشبصی ؿشْشّبی ایششاى سا داد کشِ هٔوشبسی ٍ       ِ ایشاى، دگشگًَیػلؼلِ قبربس، ثب ٍسٍد هذسًیضم ث

تأحیش  پیؾ اص هذسًیضم ّن هٔوبسی غیش هذسى اسٍپبیی، هٔوبسی ایشاًی سا تح  کشد. ّبی فشاٍاى هَارِ ؿْشػبصی کـَس سا ثب چبلؾ

، صیششا دس تشکیشت ٍ کشبسثشد، ٌٓبكشش اكشَل هٔوشبسی ایشاًشی ٍ        ثَد اهب ًبّوخَاًی ٍ دٍگبًگی چٌذاًی ثب آى ًذاؿ  خَد قشاس دادُ

گیششی فوشبی ؿشْشی ثشب الگَّشبی هٔوشبسی ٍ        ؿشذ اهشب فشایٌشذ ؿشکل     آهیخ  ٍ اص ٌٓبكش یکی دس دیگشی اػتفبدُ اسٍپبیی دسّن

كشَس   ًذاؿ ، ثشِ ّوشیي دلیشل اص آى ثشِ       ؿْشػبصی هذسى ثِ ًحَی ثَد کِ ثب هٔوبسی ٍ ؿْشػبصی ایشاى ّیچگًَِ ػٌخیتی

ؿشذ   ثَد اص هٔوبسی اكیل ایشاًی، تقلیذ كشف هذسى ارتٌبة ؿذُ ّبیی ّن کِ اص ایزبد هٔوبسی ؿجِ اثضاسی اػتفبدُ ؿذ ٍ دس هحل

اهششٍصُ ثؼشیبسی اص هٔوشبساى هٔتقشذ ثشِ اكشبل  ًشَآٍسی ّؼشتٌذ. ثٔوشی اص           ]5[.ثَد کِ فبقذ ّشگًَِ دگشگًَی ٍ هحتَا ٍ تحَل

ٌذ. دس ایي ًگبُ هتفبٍ  ثَدى ؿشى هَفقی  اػ . تزؼن کبلجذی ایشي دٍ ًگشبُ سا دس چْششُ    ّبی هٔوبسی ًیض چٌیي ّؼت هذسػِ

 ]6[تَاًین ثجیٌین. ؿْش ػٌتی دیشٍص ٍ ؿْش هذسى اهشٍص هی

خَاػش  ًِشن    آى دس توبد ثَد هشی  اص  الگَّبی هٔوبسی هذسى ًِن ٍ هٌٌق خَد سا داؿ ، ٍ چَى ثب الگَّبی هٔوبسی پیؾ

ًجشَد اص هٔوشبسی هشذسى ثشِ ؿشکل غیشاكشَلی         ربًجِ دلیل آًکِ ایي دگشگًَی دس ؿْشّبی ایشاى ّوِ هب ثِکٌذ ا ربیگضیي خَد سا

َّیتی ٍ ًبّوبٌّگی سا ثشش   کشد ٍ ًَٓی ثی ّبی ؿْشی سا ثب الگَّبی خَد ًَػبصی تَرْی اص ثبف  ّبی قبثل ثخؾ ٍ ؿذ  ثشداسی ثْشُ

تشش ٍ داسای تزْیشضا     ّبی ایشاى ّش چٌذ ثشِ لحشبٍ تکٌیکشی ػشبدُ    ًوَد. ؿْشػبصی ٍ هٔوبسی گزؿتِ ؿْش  فوبی ؿْش تحویل

ثَد ٍ هقیبع   داستش اص اهشٍص سا ثِ ٍرَد آٍسدُ تش، هٌٔی ثَد اهب ثِ لحبٍ ػیوب ٍ فوبی ؿْشی، هحیٌی ثِ هشاتت ّوبٌّگ  کوتشی

ؿشذى رْشبى، ػیؼشتن     گؼتشؽ ؿتبثبى ؿْشًـشیٌی، اصدیشبد رؤیش ، كشٌٔتی    ثَد.   اًؼبًی ثِ ؿکل هٌلَة دس آى لحبٍ ؿذُ

اًجبؿ  ٍ تجذیل تزشبس  هٌفششد ٍ هتفششه ثشِ فوشبی رؤشی تزشبسة ٍ          رولِ ٓذم ًبکبسآهذ آهَصؿی ٍ ثؼیبسی هؼبئل دیگش اص

ّبی سٍص دًیب ٍ ثؼیبسی َٓاهل ارتوبٓی ٍ ػیبػی دیگش، هَرت ؿشذ   دسای  کبفی دس اػتفبدُ اص داًؾ ٍ تکٌَلَطی  ّوچٌیي ٓذم
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تٌْب هتأحش اص فوبّبی ؿْشی ایشاًی ٍ هٔوبسی اكیل ًجبؿذ ثلکِ  ؿْشّبی ایشاى ساُ دسػتی ًشٍد ٍ ًِػبصی ٍ ؿْشػبصی  ػبختوبى

 ]7[.ثب الگَّبی هٔوبسی ٍ ؿْشػبصی هذسى ًیض ًبػبصگبس ثبؿذ

 

 عواری بَهیه
ای اػ . هٔوشبسی ثشَهی    ّبی هٌٌقِ ػٌ اػ  کِ ثبصتبة  هلبلح ػبختوبًیثش پبیِ ًیبصّبی ٍ  هٔوبسیای اص  ؿبخِ هٔوبسی

ثَهی، ثشب   هٔوبسیفٌبٍسی ٍ تبسیخی کِ دس آى ٍرَد داؿتِ تکبهل یبفتِ اػ .  فشٌّگی، دس ًَل صهبى ثش اػبع پیـیٌِ هحیٌی،

اًشذ کشِ فشاتشش اص ًیبصّشبی هششٍسی       ثِ كَس  غیش اتفبقی ثشای اّذاف صیجبیی ؿٌبػبًِ کٌبس ّن قشاس گشفتِ ٌٓبكش ػج  ًشاحی،

ي ّشچٌذ پیًَشذّبیی هیشبى ایش    ؿَد اؿتجبُ ؿَد، گفتِ هی هٔوبسی ػٌتیّؼتٌذ. اكٌالح هٔوبسی ثَهی ًجبیذ ثب آًچِ  ػبختوبى

، یبفتٌشذ  ّبی پیـیٌیبى سا دسهی هٔوبساى گزؿتِ هب ّشگض ًَیی ًیبٍسدًذ هگش آًکِ ثْتش اص کٌِْ ثَد. آًبى تزشثِ ]3[دٍ ٍرَد داسد.

 ]6[ؿذ. تش هی کشدًذ. چٌیي ثَد کِ هٔوبسی ػٌتی سٍ ثِ کوبل داؿ  ٍ سٍص ثِ سٍص ثْتش ٍ غٌی ّب سا اكالح هی ساػتی

دکتشش آدسیشبًَ    ثشِ اثشذاّ رَصپشِ پبگشبًَ ثشَد.     « خَدرَؽ»ذیذُ هٔوبسی ًْبدُ ؿذ هٔوبسی اٍلیي ثبسی کِ ًبهی ثشای ایي پ

هٌَِس اص خَدرَؽ، هٌٔی تلبدفی ثَدى آى ًیؼ ، ثلکِ ًجیٔی ثشَدى  »ًَیؼذ:  آلپبگًٍََلَ دس تحلیلی اص ایي ًبم ایي چٌیي هی

آیشذ،   ًِ گضیٌؾ ًْبی  ػختگیشی ثِ ٓوشل هشی  آى اػ ، صیشا دس ٓشكِ ایي ٓولیب  ّیچ چیض تلبدفی ًیؼ . ثِ ٓکغ دس ّشگَ

   « ّبی هبدی ٍٓولکشدی ًیؼتٌذ. ّبیی کِ تٌْب حبهل رٌجِ ّبی هٔیي اػ . هشٍس  ایي ثشخَاػتِ اص هشٍس 

ثٌبّب ثب كشف حذاکخش َّؽ ٍ اػتٔذاد هشدم آى سٍص ٍ اػشتفبدُ اص هٌشبثْ هَرشَد دس صهشبى ٍ هکشبى خلشق        دس هٔوبسی ثَهی

هٔوبسی ثَهی، دس ّش صثبى ٍ  ]8[.دّذ تشیي فشم پبػخ هی ػبدُ ٌٔبػ  کِ هٔوبسی الضاهب  اػبػی ربهِٔ سا ثباًذ ٍ ثِ ایي ه گـتِ

دس ّش فشٌّگی کِ هٌٔب ؿَد، ثِ اػتٌبد ػٌ  ثِ سیـِ هٔوبسی دس گزؿتِ دٍس ٍ ًضدی  اؿبسُ هی دّذ، ٍلشی قٌشْ الضاهشی ایشي     

ِ دیگشش ػشخي، هٔوشبسی ثشَهی چیشضی ًیؼش  کشِ هشب ًتشَاًین اهششٍصُ           سیـِ سا ؿشى ایي ًبم گزاسی ًوی داًذ ٍ ًوی خَاّذ. ث

 ]9[ثیبفشیٌین، ٍ چیضی ًیؼ  کِ دیگشاى ثؼیبس پیؾ اص هب ػبختِ ٍ دیگش کؼی سا تَاى آفشیٌؾ آى ًجبؿذ.

 

  تعریف هعواری بَهی از هٌظر چیستی ٍ هفَْم

ش هشکضی ٍ حذٍد چْشل ػشبل    اسٍپبی رٌَثی ّبیی گًَبگَى، دس کـَسّبی هَهَّ هٔوبسی ثَهی ثشای ًخؼتیي ثبس تح  ًبم

ّبیی سا ثشای اًذیـوٌذاى  اًذ، صهیٌِ ّب تبکٌَى ثِ ایي هَهَّ پشداختِ پیؾ سٍی کبغز آهذ. هٔوبساى ٍ پظٍّـگشاًی کِ اص آى ػبل

ثشبسُ   دساهشٍصُ ثشب ّششکغ    ]11[اًذ. ٍ تَرِ دادى ثِ هَرَدی  ٍ هبّی  ایي سدُ اص هحلَال  فوبی ػبختِ ؿذُ ثِ دػ  دادُ

ٍ  پشداصد کِ ػشخي  اختیبس ثِ ٍسه صدى دفتشی هی هٔوبسی ثَهی ثِ گفتگَ ثٌـیٌین ثی آى آهشذُ ٍ   ّشبیی اصگزؿشتِ دس   ؿشکل  ّشب 

 دٌّذ کِ آًبى ًیض، حتی ایي ؿ  سا ثِ خَد ساُ ًوی ٍ ًگشًذ، ّب هی ٍ ّوِ ثِ هٔوبسی ثَهی ثِ ٌَٓاى هیشاحی اص گزؿتِ اًذ هٌقَؽ

ّشب کشِ ایشي ٌٓشَاى سا ثشِ خشبًش        ّب ٍ تشًن ربرثِ ّب ٍ ٌذ صایٌذُ هٔوبسی ثبؿٌذ حبٍی آى سػتِ اص صیجبییتَاً هی ّویي اهشٍص ّن،

 .آٍسد هی

داسد کِ هٔوبسی ثَهی ثب صدٍدى حـَ ٍ صٍایشذ ٍ   خَد دس تٔشیف هٔوبسی ثَهی ایٌگًَِ ثیبى هی (leonard pagano) پبگبًَ

ِ  آهَصد ٍی ّوچٌیي ثیبى هی ًَگی فبیق آهذى ثش صهبى سا هیفبیذُ ٍ آکبدهی  اػ  چگ چـن پَؿی اص آًچِ کِ ثی ایشي   داسد کش

آیذ، ثش تشکیت ثٌذی آصاد ٍ اغلت ثذٍى تقبسى ًیششٍی   تشیي اؿکبل ٌّذػی پذیذ هی هٔوبسی ثش اسصؽ هٌلق فوبیی کِ اص اثتذایی

ًبم ٍ  ػ  کِ هٔوبساى اهشٍص، ػبصًذگبى ثیّبی پیشاهَى تأکیذ داسد. ثِ ایي دلیل ا هتزلی دیَاس هخین سٓبی  چـن اًذاص ٍ هٌِشُ

دٌّشذ. اص ایشي الگَّشب     ثٌذی ٍ غٌبی ؿبٓشاًِ کبسّشبی خشَد سا قششاس هشی     ًـبى ایي هٌبصل ثذٍى افبدُ سٍػتبیی سا ػشهـق تشکیت

 ]11[ّبی اسصًذُ ثشای آهَختي صیجبیی ؿٌبػی فشاگشف . تَاى دسع هی

 کٌشذ:  ٍی هٔوبسی ثَهی سا ایي چٌشیي تٔشیشف هشی   ، سی ثَهی اؿبسُ داؿ تَاى ثِ تٔشیف دکتش فالهکی اص هٔوب ًْبی  هی دس

ّشبیی کشِ دس صهیٌشِ     اًذ ٍ ثب ّوشبٌّگی  ؿْشی کِ دس ػشصهیي گشد ّن آهذُ ش  هٔوبسی ثَهی، یٌٔی هزوَِٓ ٍاحذّبی هٔوبسی"

ػشٌَح پشش ٍ خشبلی ٍ     دس صهیٌِ کبسثشدی، دس صهیٌِ سًگ آهیشضی ٍ آٌّشگ  « پالى ٍلًََهتشی »گزاسی یب  ؿکل، دس صهیٌِ حزن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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اػبػی سا دس ثش داسد ثِ ّوبٌّگی هجتٌی ثشش   ّبی ػبختوبًی دس آًْب پذیذاس اػ ، ػشی اكلی ٍ ّوچٌیي دس صهیٌِ هلبلح ٍ ًِبم

صادُ اص احتشام هتقبثشل یشب ثشخشَسداس اص     ّبی صادُ اص فشٌّگ هحیٌی، یگبًگی ّب ٍ سػَم ٍ ػلیقِ تفبٍ ، تـخیق هجتٌی ثش هبثٌِ

 ]3[ "قشاسدادّبی ًبًَؿتِ ٍلی صًذُ. ش ّبی هـشٍى اص قشاسدادّب ارتوبٓی هوٌی حیٌی هجتٌی ثش آصادیسفتبسّبی ه

کٌٌذُ ثَدُ، تَاًؼتِ َّی  ٍیظُ خَد سا حفَ کٌشذ، ٍ آص   ّبی دگشگَى هٔوبسی ثَهی ثب آًکِ دس ًَل تبسیخ دػتخَؽ پذیذُ

، ًوبیبًگش آداة ٍ سػَم، سٍحیِ ٍ احؼبػب ، اًذیـشِ ٍ ٓقیشذُ،   سٍد آًزب کِ ؿٌبػٌبهِ هٔتجشی اص هشدم ی  ػشصهیي ثِ ؿوبس هی

گیشی هٔوبسی ثَهی، ثشخی سٍاثي ارتوبٓی ٍ اقتلشبدی ثشب هحشیي ًجیٔشی ٍ ًوبدّشبی       رٍه ٍ ػلیقِ ٍ ٌّش آًبى اػ . دس ؿکل

ی کشِ ثشِ دٍس اص   ّب هتزلشی اػش . هٔوشبسی ثشَه     یبثٌذ ثِ ًحَی کِ ّوضهبى ػبدگی ٍ آسایؾ دس آى فشٌّگی هبّشاًِ أًکبع هی

ِ   ّب، تحقق هی تخلق ّشب   ّشبی هٌٔشَی اًؼشبى    یبثذ، رَاثگَیی ثِ ًیبصّبی ی  ربهِٔ سا دس استجبى ثب َٓاهل ًجیٔی ٍ ثشب خَاػشت

گیششد ٍ ثشِ دٍس اص خشَد     ؿَد ٍ اص صًذگی سٍصهشُ آًبى الْشبم هشی   داس اػ ، صیشا ثب هـبسک  آًبى دس تذثیش ٍ دس ارشا صادُ هی ْٓذُ

یبثذ، ٍ اص ایي سٍی اػ  کِ هٔوبسی ثَهی، ثذٍى داسا ثَدى ػجکی، ثِ دٍس اص فشم ٍ هشذل خشبف،    آسایی اػتقشاس هی ًوبیی ٍ ثشٍى

 ]12[خلیلِ ثذیِْ ػبص ثَدى سا حفَ کشدُ اػ .

 

 ّای هعواری بَهی: ٍیژگی
تشَاى   هٔوبسی سا هشی  پزیش اػ . ٍ ّذف ّبی اًؼبى دس دًیبی پیشاهًَؾ اهکبى ؿٌبخ  هحیي ٍ هٔوبسی تٌْب ثب دسک فٔبلی 

ای اًؼبًی دس دسٍى ؿکل کبلجذی داًؼ . ثٌبثشایي اگش ثپزیشین کِ هٔوشبسی ثبصتشبة کبلجشذی صًشذگی ثـششی اػش :        ایزبد اًگبسُ

تَاًشذ   ّب ...(، ثبیذ دسیبثین کِ هٔوبسی اهششٍص ٍ فششدای هشب ًوشی     صًذگی ثب توبم اثٔبد )ًیبصّب، ثبٍسّب، آتقبدا  ٍ ثِ ًَس کلی اسصؽ

یی کِ ّوچٌشبى اص   تَاًذ ثِ هٌضلِ ؿٌبخ  ربهِٔ ثبؿذ، ربهِٔ ؿٌبخ  هٔوبسی ثَهی هی ]13[اثٌِ ثب هٔوبسی گزؿتِ ثبؿذ. س ثی

 .ؿٌبخ  ثِ ؿیَُ تزشثی اػ  ّبی ؿٌبخ  هٔوبسی ثَهی، یکی اص ساُ ]12[گیشی، ثشای ثقبء، ثب ًجیٔ  دس تٌبصّ اػ . آغبص ؿکل

ّشب   ثشای دسک ؿٌبخ  تزشثی هَسد ثشسػشی قششاسدادُ کشِ دس صیشش ثشِ آى      ًـذًی سا هٌلَس فالهکی ػِ دیذگبُ رذاهحوذ دکتش 

 پشداصین: هی

ّبی ًشح ٍ ارشای اص پیؾ تٔییي ٍ تذٍیي  دػتَسّب ٍ ًوًَِ ّش هٔوبس یب ّشؿخلی کِ پیکشُ ػبختوبًی سا فبسٕ اص ش اٍل

ثَدى دس  ثِ ؿشى آصاد دّذ، ّب ربی هی یب دس کٌبس آىّب  دس هیبى آى داسد ٍ ثٌبیی سا ّوبٌّگ ثب ثٌبّبی هَرَد ٍ ؿذُ ثشپب هی

ّبیی کِ  ّب ٍ هلبلح ٍ اثذاّ ؿکل دس اًتخبة سًگ ّب، گزاسی دس اًذاصُ ّب، دس تشکیت اًذیـِ ٍ آصاد ثَدى دس آوبل ػلیقِ خَیؾ،

اهکبى ثیبى ًکتِ یب هٌلجی ٍیظُ سا ّبیی ثشخَسداسًذ کِ ثِ ٍی  آصادی اص ّبی هَرَداًذ، اص ؿکل ”ٍاسیبى” ًِ تبصُ ثلکِ ی  هتغیش یب

 دٌّذ. هی

ّبی ًشح ٍ ارشای اص پشیؾ تٔیشیي ٍ تشذٍیي     دػتَسّب ٍ ًوًَِ ّش هٔوبس یب ّشؿخلی کِ پیکشُ ػبختوبًی سا فبسٕ اص ش   دٍم

آصادّبیی  گی ٍثِ سغن آصاد دّذ، ّب ربی هی ّب یب دس کٌبس آى دس هیبى آى داسد ٍ ثٌبیی سا ّوبٌّگ ثب ثٌبّبی هَرَد ٍ ؿذُ ثشپب هی

 اص آى، ٍ، تَرِ ًخَاّشذ ثشَد   صیذ ثی ثِ هحیي فشٌّگی ربهْ یب فشاگیشی کِ دسآى هی داؿ ، کِ دس تذٍیي ؿکل هفَْم ثٌب تَاًذ

دس ٍاقْ ایي دس ًفغ هٔوشبسی ثشَهی اػش  کشِ دٍگًَشِ پیًَشذ       . پزیشد تبحیش هی چِ ثِ ًحَی هؼتقین ٍچِ ثِ ًشیقی ثب ٍاػٌِ،

ثب ػلؼلِ سفتبسّبی فشٌّگی ٍ ثب ػلؼلِ قَاًیي  ّبی فشٌّگی، ػلؼلِ اسصؽ یب ثب پیًَذ ثب هحیي فشٌّگی، اػبػی سا هحتشم ثذاسد:

ثٌب ثِ اًؼشبى  ي ػشصهی ّبی کِ یب ثب هزوَِٓ دادُ ػَی دیگش پیًَذ ثب هحیي ًجیٔی، اص ٍ، ػَ اصی ش   هوٌی کِ دسآى ربسی اًذ

ّن هلشبلح ٍ ارشضاء ٍ ٌٓبكشش     اًذ ٍ ّن سًگ ٍ اًذاصُ ٍ تٌبػت، ن اثضاس کبسثشدیّ اًذ ٍ ّبیی کِ ّن اثضاس فکشی دادُ داسد: ٓشهِ هی

 ػبختوبًی.

ّبی ًشح ٍ ارشای اص پشیؾ تٔیشیي ٍ تشذٍیي     دػتَسّب ٍ ًوًَِ ّش هٔوبس یب ّشؿخلی کِ پیکشُ ػبختوبًی سا فبسٕ اص ش  ػَم

آصادّبیی  ثِ سغن آصادگی ٍ دّذ، ّب ربی هی یب دس کٌبس آىّب  دس هیبى آى داسد ٍ ثٌبیی سا ّوبٌّگ ثب ثٌبّبی هَرَد ٍ ؿذُ ثشپب هی

تَلیذی ػبختِ ش   اداسیش ثیؾ خـٌی کِ اص هزوَِٓ سٍاثي اقتلبدی   ثِ هحیي کن ٍ داؿ ، کِ دس تذٍیي ؿکل هفَْم ثٌب تَاًذ

ٍ ثشاػبع هلل ثِ هیل یب ثب اکشاُ،. هبًذ ثی تَرِ ًوی ٍ پشداختِ ؿذُ ٍ حبٍی فشٌّگ خبف خَد ًیض ّؼ ، كششفِ   ح  اًذیـشی 
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هٔوشبس یشب ؿشخق ثشپشب کٌٌشذُ یش  پیکشش         اًذ، ّبیی کِ صادُ قَاًیي ٍ هقشسا  ػبختوبًی حبکن ثش هحیي رَیی یب ثشاػبع الضام

دستشذٍیي ٍ ارششای    اًذ تب فکششی،  ّبیی کِ ثیـتش اص اثضاس کبلجذی دادُ ًبهین، هی” ثَهی“اؽ سا  دسربیی کِ هب هٔوبسی ػبختوبًی،

 دّذ. یٌـؾ سا ثِ ْٓذُ گشفتِ هذاخلِ هیهحلَلی کِ آفش

ّشبی تحلیلشی، ثتَاًٌشذ ثشِ ػلؼشلِ       سػذ ایي ػِ دیشذگبُ کشِ رشذا اص یکشذیگش ًیؼشتٌذ، هگشش دس ًشَل پشظٍّؾ         ثِ ًِش هی

 ]2[داسًذ. رٌّی ًگِ هیش  ثِ دٍساص تفؼیشّبی فشدی تب اًذاصُ قبثل تَرْی، ّبیی ساُ دٌّذ کِ ؿٌبخ  هٔوبسی ثَهی سا، ثشداؿ 

ّبی هحلی کِ ٍرِ تویض  ثیي هٔوبسی ثَهی ٍ ًحَُ گَیؾ"داسد کِ  ثیبى هی (Adriano Lpagvnvlv) ًَ آلپبگًََلَآدسیب

ّبی اكلی هٔوبسی ثَهی تجلَس ؿخلشی    یکی اص خلیلِ ّشگشٍُ ٍ رؤی  اًؼبًی اػ ، خَیـبًٍذی ثؼیبسی ٍرَد داسد قٌٔبً

ثبؿشٌذ خشبلی اص فبیشذُ     هحلی کِ هٔشف گشٍُ ٍ ربهِٔ اًؼبًی خبكی هیّبی  فشد تب حذ غبی  آى اػ . دس ایٌزب اؿبسُ ثِ گَیؾ

ِ  کٌشذ.  ًشبم ٍ ًـشبى ثشَدى آى رکشهشی     ٍی ّوچٌیي دٍ خلَكی  دیگش هٔوبسی ثَهی سا ًذاؿتي تبسیخ تَلیشذ ٍ ثشی  "ًیؼ ،  کش

ٍ خلَكشی    ثشای دسک اسصؽ احشش کشبفی ًیؼش (    ،بى آى )ّش چٌذ داًؼتي ًبم ػبصًذُخلَكی  ًخؼ  ًبؿٌبع ثَدى ػبصًذگ

 یخلَكشی  ٓوشذُ هٔوشبس   . ؿشَد    کِ داًؼتي آى غبلجبً هَرت گوشاّی ٍ تَّن هشی ػًیبصی ثِ داؿتي تبسیخ تَلذ احشا دیگش ثی

ّبی سفْ ًیبصّبی  ثَهی اػ  کِ ّش ػٌتی ثِ ؿشایي ارتوبٓی، اقتلبدی خَد ٍاثؼتِ اػ ، اص ایي هَسد دس ػبصهبى دّی ساُ حل

تشش ثبؿشذ ساُ    کٌذ هٌٌقِ، سٍػتب یب ؿْش ثبؿذ ّش چِ اًذاصُ هقیبع ی  هحشذٍدُ ثشضس    ی ًویّش خٌِ ثْشُ ثشدُ ؿذُ اػ . فشق

تَاًذ ثش سٍی ًشیقِ سؿذ ّش ًبحیِ احشش گشزاسد    ّب هی  ٌتش ٍ فشاگیشتش خَاّذ ثَد. قَاًیي ؿْشًٍذی ٍ ػبیش حقَه ٍ ػ ّب کلی حل

زا الصم اػ  ایي ی  اهشش کلشی ٍ آًچشِ کشِ هتفشبٍ  اػش        ّب، تذاسک فوبیی رْ  کبس، خَاة، یب تْیِ غ دس ثؼیبسی اص فشٌّگ

کٌٌشذ ٍ   خیضًذ کِ اكَل سا سٓبیش  هشی   ًشیقِ ثشخَسد پبػخگَیی ثِ ایي فوبػ . ػبصًذگبى ثَهی هٔوَالً اص هیبى رَاهٔی ثشهی

سی اص ًؼلی ثشِ  ثبؿٌذ( ٍ پشٍػِ ٍ رشیبى ایي گًَِ هٔوب ػبصًذُ ثٌبّبی خَدؿبى هی )خَد ای ّؼتٌذ داسای هٔوبسی خَد ػبختِ

 یبثذ.   ًؼل دیگش اًتقبل یبفتِ ٍ هی

ّبی ّش هحیي اػ  ٍ دس ؿشایٌی هوکي اػ  ػوجلی ٍیظُ اص یش    هٔوبسی ثَهی ثِ ًَس کلی دس ثشگیشًذُ ؿشایي ٍ ٍیظگی

ٍ هشٌٔکغ   تَاًشذ ثیشبًگش   تشیي خبًشِ هشی   تشیي ٍ ػبدُ آى ًبحیِ ثبؿذ. ثٌبثشایي حتی کَچ  فشم، ی  ثبٍس یب ٓقیذُ ًفَر کشدُ دس

ّبی  ّبی ػبخ  ٍ ػبص، تٌَّ اػتفبدُ کٌٌذگبى، الیِ کٌٌذُ دًیبی هٌَٔی ٍ ٓقیذتی ػبصًذگبى آى ثبؿذ. ٍاهح اػ  کِ پٌِْ فشم

تششیي   هٌٔبیی ٍ هفَْهی فشٌّگ ّوِ ٍ ّوِ ثش ػبصهبى دّی هٔوبسی ثَهی تأحیش گزاسًشذ. ثٌشبثشایي ثششای دػشتیبثی ثشِ کَچش       

ذ دس هتي اكلی ثِ دًجبل رَاة ثَد، هٔوبسی ثَهی ثِ دًجبل آى اػ  کِ ثِ ربی تضئیٌب  ٍ گضافِ ثبی تٔشیف دس هٔوبسی ثَهی هی

 ای )هشحلِ ای( رذاگبًِ ثْشُ ثشد. ّب دس پشٍػِ گَیی ٍ هجبلغِ، ثِ دًجبل کیفی  ٍ ػبدگی دس تٔشیف ثبؿذ ٍ اص آى

 رکشکشد: اػتفبدُ تَاى هَاسد صیش سا ثِ ٌَٓاى ساُ حلْبی هَسد ثِ ًَس خالكِ هی

 ؿَد. ّب ػبختِ هی ّبیی اػ  کِ ثشای اًؼبى ّب ٍ فوبّب ٍ ػبختوبى هٔوبسی ثَهی ؿبهل توبهی خبًِ ش

ّبی هحیٌی ٍ هٌبثْ دس دػشتشع   ؿًَذ ثِ صهیٌِ ّب کِ یب تَػي هبلکبى ػبختِ ٍ یب تَػي ربهِٔ احذاث هی ایي ػبختوبى ش

   ًذ.ثش ّبی ػٌتی ثْشُ هی اًذ ٍ اص توبم تکٌَلَطی ٍاثؼتِ

ّشبی صًشذگی    ّشبی صیؼشتی هٔشیي، اقتلشبد ٍ سٍؽ     ّبی هٔوبسی ثَهی ثشای سفشْ ًیبصّشبی هـشخق، کیفیش      توبهی فشمش 

 ]14[اًذ. ّب سا ایزبد کشدُ، ػبختِ ؿذُ ّبیی کِ آى فشٌّگ

 هعواری بَهی در هازًذراى

وبیشذ. ایشي ٓبهشل دس ًشاحشی     ً گیشی فوبّبی صیؼتی ٍ َٓاهل هٌجٔج اص آى ًقؾ هْوشی ایفشب هشی    اقلین ٍ ًجیٔ  دس ؿکل

ّشب سا   ؿشایي هحیٌی ثِ کبس گشفتِ ؿذُ اػ . ایشي ٍیظگشی   هحیي کبلجذی ًقبى ؿْشی ٍ سٍػتبیی ػٌتی ایشاى ثب تَرِ ثِ تٌَّ

ثششدُ ًـشَد،    ّب ًیض هـبّذُ کشد. ثب اسائِ تلَیشی اص ی  هحلِ، اگش ثِ هحل ثشداؿ  تلَیش پشی  تَاى دس چْشُ ٍ ػیوبی هحلِ هی

تَاى حذع صد کِ ایي تلَیش هتٔلق ثِ کذاهی  اص هٌبًق هتٌَّ ایشاى اػ . ثٌبثشایي ًَاحی صیؼتی دس ًقبى هختلف  حذاقل هی
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ّشب ثشِ    گیششی اص آى  ّبی هحیٌی خَد ایزبد ؿذُ اػ . دس ؿْشػبصی ًیض چٌیي َٓاهلی اػ  کِ ثب ثْشُ کـَس ثب تَرِ ثِ ٍیظگی

یبثذ. ػشبخ  ٍ ثبفش     ای اص ایي َٓاهل دس ًِبم صیؼتی ثـشی تـکل هی آهیضُ ًشاحی هحیي پشداختِ ؿذُ ٍ یب اػتفبدُ اص فٌَى،

ّب ثَدُ ٍ دس اثٔبد هختلف ًجیٔی، ارتوبٓی ٍ هٔیـتی هتزلی اػ . ایشي   ای آى کبلجذی هشاکض صیؼتی أًکبػی اص ؿشایي هٌٌقِ

ِشَس تٔیشیي هَقٔیش  هکشبًی ٍ دػشتبٍسدّبی      سیضی ثِ هٌ تَاى دس تذٍیي اّذاف ارتوبٓی ٍ اقتلبدی ٍ ثشًبهِ ّب سا هی گیشی ثْشُ

 ]15[ هحیٌی هَسد تَرِ قشاس داد.

اًشذ کشِ    اقلین هتفبٍ  اص ًِش آة ٍ َّا تقؼشین ثٌشذی ًوشَدُ    چْبسػشصهیي ایشاى سا ثِ  ،داًین اًذیـوٌذاى گًَِ کِ هی ّوبى

ثشبالخشُ اقلشین    ٍ کَّؼشتبًی  ٍ شدػش  اقلین ش  فبسع خلیذ حبؿیِ هشًَة ٍ گشم اقلین شؿبهل: اقلین گشم ٍ خـ  فال  هشکضی  

 .ثبؿذ هٔتذل ٍ هشًَة حبؿیِ دسیبی هبصًذساى هی

ّشبی   ثبؿٌذ داسای ٍیظگی ّبی هَسد آخش تقؼین ثٌذی فَه هی ّبی گیالى، هبصًذساى ٍ گلؼتبى اهشٍصی کِ صیش هزوَِٓ اػتبى

ای اػ  کِ  ٌَٓاى هخبل ثشٍى گشایی هؼئلِ ثِ هـتشکی ّؼتٌذ کِ ثؼتِ ثِ هَقٔی  رغشافیبیی خَد اًذکی ثب ّن اختالف داسًذ.

قشاسگیشی خبًِ دس ٍػي حیبى ثِ لحبٍ کو  ثشِ تشٌفغ ثیـشتش ثٌشب اص چْشبس       .ؿَد دس توبهی هٌبًق حبؿیِ هبصًذساى دیذُ هی

ّبی سٍصهشُ صًذگی دس فوبّبیی ثبالتش اص ػٌح صهیي اػ  کشِ ایشي هشَسد ًیشض دس توشبهی       ًشف اػ . هؼئلِ دیگش اًزبم فٔبلی 

ؿشیت  . گششدد  ٌبًق دیذُ ؿذُ ٍ ثب افضایؾ هیضاى سًَث  دس غشة ایي ًبحیِ استفبّ فوبّبی هؼکًَی اص ػٌح صهیي ثیـتش هیه

ّب ًکتِ هـتشک دیگشی اػ  کِ ایي هَسد ًیض ساثٌِ هؼتقین ثب سًَث  ٍ هیضاى ثبسًذگی داؿشتِ ٍ ّشچشِ ثشِ ػشو       ػقف خبًِ

سػشین ٍرشَد آتشذالی هشبثیي      چیضی کشِ دس ًْبیش  ثشِ آى هشی     ؿَد اهبفِ هی ّب گیالى )غشة ًبحیِ( ًضدی  ؿَین ثِ ؿیت ثبم

 .ّب دس هبصًذساى اػ  حذاکخشّب ٍ حذاقل

 

هایمحیطیمؤثربرکاربر:مؤلفه  

تَاى هَسد تَرِ قشاسداد.  ّبی فشاٍاًی سا هی دس صهیٌِ تأحیش هحیي کبلجذی ثش اًؼبى، هؤلفِ         

گیشد: ّبی هحیٌی قشاس هی ؤلفِسفتبس تح  تبحیش چْبس دػتِ اص ه  

ش رَ هحیي4، 3ّبی هٔوبسی ش داد3ُ، 2ّبی ًوبدی ش داد2ُ، 1ّبی فیضیکی ش داد1ُ 4
 

ّبی  تَاًذ اص رٌجِ ( ثِ ٌَٓاى هٔوبس ٍ ًشاح ؿْشی هٔتقذ اػ  ًشاحی ی  هکبى ٍ هحیي هی1985) 5ایبى ثٌتلی    

 هتفبٍتی ثش قذس  یب ًحَُ اًتخبة هشدم تبحیش ثگزاسد: 

  6ًفَرپزیشی"تَاًذ ثش اهکبى سفتي ٍ ًشفتي هشدم ثِ هکبًی تبحیش ثگزاسد، کیفیتی کِ  هی
 ؿَد. ًبهیذُ هی "

  7گًَبگًَی"گشدد تبحیش ثگزاسد، کیفیتی کِ  تَاًذ ثش تٌَّ قبثلیتی کِ ثِ هشدم ٓشهِ هی هی
 ؿَد. ًبهیذُ هی "

  داسد تبحیش ثگزاسد، کیفیتی  ّبیی کِ هحیي ثِ آًبى ٓشهِ هی ّب ٍ هَقٔی  تَاًذ ثش چگًَگی ٍ ػَْل  دسک هشدم اص فشك  هی

8خَاًبیی"کِ 
 ؿَد. ًبهیذُ هی "

  ّبی هختلفی کِ ثب اّذاف هختلف هشدم  تَاًذ ثش اثٔبد تَاًوٌذی هحیٌی هٔلَم رْ  پبػخگَیی ثِ اػتفبدُ هی

9پزیشی أًٌبف"ػبصگبس ثبؿذ تبحیش ثگزاسد، ٍیظگی  کِ 
 ؿَد. ًبهیذُ هی "

                                                 
1. Physical data 

2. Data symbol 

3. Data Architecture 

4. Environment 

5. Bentley, Ian 

6. Permeabilidad 
7. Diversity 

8 .Legibility  
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  ّبی قبثل ٓشهِ ثِ خَدؿبى آگبُ کٌذ، تبحیش  گًَِ کِ هشدم سا اص گضیٌِ ًذ ثش رضئیب  ُبّشی ی  هکبى، آىتَا هی

11تٌبػجب  ثلشی"ثگزاسد، کیفیتی کِ 
 ؿَد. ًبهیذُ هی "

  11حؼی غٌبی"ّبی هشثَى ثِ تزشثیب  حؼی هشدم تبحیش ثگزاسد، کیفیتی کِ  تَاًذ ثش قَام گضیٌِ هی
 ؿَد. ًبهیذُ هی "

  کٌٌذ تبحیش ثگزاسد،  ای کِ هشدم، دس آى اهکبى صدى هْش ٍ ًـبى خَیؾ ثش هکبى سا پیذا هی اًذ ثش حذ ٍ اًذاصُتَ هی

12سًگ تٔلق"کیفیتی کِ 
 ]16[ؿَد.  ًبهیذُ هی "

  

رٍاى:  سالهت  

فی، قبدس ّبی كحیح اص ًِش سٍاًی ٍ ٓبً کٌذ فشد دس اًتخبة سٍؽ کِ هـخق هی سٍاى، هٔیبس ٍ ًـبًگشی اػ   ػاله        

ّبی  کِ اص ثحج چٌبى ]17[تشی سا ثشای حل هـکالتؾ اًتخبة ًوبیذ. ّبی هٌلَة اػ  خَد سا ثب هحیي ػبصگبس ًوَدُ ٍ ساُ حل

 ّبی هْن ایي پظٍّؾ اػ . سٍاى یکی اص هؤلفِ  آیذ، ػاله  ّبی هحیٌی هؤحش ثشهی هزکَس دس صهیٌِ سٍاًـٌبػی هحیي ٍ هؤلفِ
ٍ  "ّبی هشثَى ثِ دیگشاى ًگشؽ"، "ّبی هشثَى ثِ خَد ًگشؽ "ػاله  سٍاى سا دس ػِ ثٔذ اًزوي ثْذاؿ  سٍاى کبًبدا،

داؿتي ساثٌِ هخج  ثب "، "پزیشؽ خَد"ؿؾ ٓبهل:  ، (1995) سایف ]26[تٔشیف کشدُ اػ . "ّبی هشثَى ثِ صًذگی ًگشؽ"

سا ثِ ٌَٓاى َٓاهل  "سؿذ فشدی"ٍ  "داؿتي ّذف دس صًذگی"، "داؿتي تؼلي ثش هحیي"، "داؿتي اػتقالل ؿخلی"، "دیگشاى

ّب هقیبػی ّن ثِ هٌَِس اسصیبثی ػاله  سٍاى ثِ ٍرَد  کِ ثش اػبع آى  هْن ٍ اكلی دس تٔشیف ػاله  سٍاًی ٌَٓاى کشدُ اػ ،

 ]24[. آٍسدُ اػ 

لز  ثشدى اص سٍاثي ٍ  داؿتي احؼبع هخج  ًؼج  ثِ خَد، صًذگی ٍ دیگشاى، احتشام ثِ خَد ٍ دیگشاى، پزیشؽ خَد،      

ؿًَذ.  اص رولِ َٓاهل هـتشکی ّؼتٌذ کِ دس تٔبسیف هتفبٍ  اص ػاله  سٍاى دیذُ هی صًذگی ٍ ثشقشاسی استجبى هؤحش ثب دیگشاى، 

گیشد. دس ایي ثشداؿ  هٌَِس اص ثْذاؿ  سٍاًی، ًجَدى  ػاله  ٍ تکبهل سٍاًی ثب هفَْم ثْذاؿ  سٍاًی هَسد اػتفبدُ قشاس هی

 ]18[ .ثبؿذ یؼ  ثلکِ هٌَِس ًـبى دادى ٍهْ هخج  ٍ ػاله  سٍاًی هیثیوبسی ً

تَاى ایٌگًَِ ثیبى کشد کِ، ّذف  اػ  سا هی یکی اص دالیلی کِ هَهَّ ػاله  سٍاى دس خبًِ هَسد تَرِ ٍ هذاقِ قشاس گشفتِ     

کِ دس هشحلِ اٍل حفَ ػاله  سٍاى ٍ دس اص ایزبد خبًِ كشفبً هحلی ثشای صًذگی افشاد دس ی  فوبی کبلجذی ثٌبم خبًِ ًیؼ ، ثل

 ]19[ثبؿذ. کٌٌذ هی هشاحل ثٔذ استقبء ػاله  سٍاى افشادی کِ دس آى صًذگی هی
 

گسیٌی: للورٍگرایی ٍ خلَت  

( ًـبى دادًذ کِ ػِ ًَّ قلوشٍ ثشاػبع هشکضی  ٍ ًیض 2117 ، ثِ ًقل اص فشیي ٍ ّوکبساى،1978) 13تیلَس ٍ اػتَ          

هَقٔی  هتفبٍ   12ّب ثب هٌبلِٔ  ؿَد، ثب یکذیگش هتفبٍ  ٍ اص ّن قبثل تـخیق ّؼتٌذ. آى ّب ػپشی هی س آىهذ  صهبًی کِ د

گبًِ قلوشٍ، ثِ ایي ًتیزِ سػیذًذ کِ قلوشٍی اكلی )هبًٌذ حوبم(، ثِ ًَس هٌٔبداسی ثیؾ اص ػبیش  ثٌذی ػِ هشتجي ثب ًجقِ

سٍی رلَی خبًِ( ٍ ػپغ قلوشٍی ٓوَهی )هخالً فشٍؿگبُ هحلِ( قشاس   پیبدُقلوشٍّب هشکضی  داسد. ثٔذ اص آى قلوشٍی حبًَی )هخالً

ّب ثِ ایي ًتیزِ سػیذًذ کِ افشاد ثیـتشیي صهبى خَد سا دس قلوشٍّبی خلَكی خَد ػپشی  گیشًذ. ثِ ّویي تشتیت آى هی

کٌٌذ.  هی  

ثکبس  "اصدحبم ٍ ؿلَغی "دس تقبثل ثب هفَْم ای اػ  کِ هٔوَالً دس سٍاًـٌبػی هحیي  ٍ خلَ  گضیٌی ٍاطُ "خلَ "هفَْم     

 ]16[ هیشٍد.

                                                                                                                                                         
9 . Flexibility  

10 . Visual proportions 

11 . Sensory richness 

12 . Entitled to paint 

13 . Taylor and Stowe  
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 فضاّای سبس ٍ طبیعت:

چِ دس ثٔذ سٍاًی ٍ ٓبًفی   ؿٌبػی هحیي ثِ لحبٍ تبحیشگزاسی ثش اًؼبى، ّبی هحیٌی کِ دس هٌبلٔب  سٍاى هؤلفِ  اص رولِ     

اص رولِ ثِ دٍ  بحیش استجبى ثب ًجیٔ  ثش اًؼبى، ؿَد، هؤلفِ فوبی ػجض اػ . دس هَسد ت ٍ چِ دس ثٔذ سفتبسی دس ًِش گشفتِ هی

 تحَلی  تئَسی سٍاى  ( اػ  کِ 1991ٍ ّوکبساًؾ ) 14اٍلشیؾ  تَاى اؿبسُ کشد. یکی ًِشیِ سٍیکشد ثؼیبس هْن هی

(PET4)25[.دّذ اػتشع سا کبّؾ هی پشداصد کِ استجبى ثب هحیي ًجیٔی چٌَس ٍ اػبػبً ثِ ایي هَهَّ هی ؿَد خَاًذُ هی[ 

( ART5ثبصیبثی تَرِ )تئَسی   تَاى ثذاى اؿبسُ کشد، یِ هْن دیگشی کِ دس صهیٌِ تبحیشگزاسی ًجیٔ  ثش ػاله  اًؼبى هیًِش

اًذ، یٌٔی ًَٓی اص تَرِ  ( دس ایي تئَسی ثش تَرِ هؼتقین توشکض کشد1995ُ؛ کبپالى، 1989، 15کبپالى ٍ کبپالىّب ) اػ . کبپآلى

ثَد. ایي خؼتگی ثبٓج ًبتَاًی دس  تی صیبد اص آى اػتفبدُ ؿَد، خؼتگی ثِ دًجبل آى خَاّذکِ ًیبص ثِ فٔبلی  رٌّی داسد ٍ ٍق

سفتبس ارتوبٓی ًبهٌبػت ٍ  سیضی،  توشکض ٍ ثؼیبسی ًتبیذ ًبخَؿبیٌذ دیگش اص رولِ خٌبّبی ٓولکشدی، ًبتَاًی دس ثشًبهِ

 ]21[ؿَد. پزیشی هی تحشی 

16ثبصیبثی تَرِ"ذ، هَقٔی  کٌٌ ّبیی کِ ایي خؼتگی سا ثشًشف هی هَقیٔ  
ؿًَذ. اص دیذگبُ ایي ًِشیِ، هَقٔی   ًبهیذُ هی "

  ش هتفبٍ  ثبؿذ،2رزاثی  داؿتِ ثبؿذ، یٌٔی ًیبص ثِ فشایٌذ رٌّی ًذاؿتِ ثبؿذ،  ش1ّبیی داؿتِ ثبؿذ:  َرِ ثبیذ ٍیظگیثبصیبثی ت

یٌٔی غٌی  ش گؼتشدُ ثبؿذ، 3ػ  هتفبٍ  ثبؿذ، یٌٔی ثِ ًَس فیضیکی یب هفَْهی اص هحیٌی کِ ثِ ًَس هٔوَل دس اًشاف فشد ا

ّبیی سا هوکي ػبصد کِ ثب هیل ٍ  ػبصگبس ثبؿذ، یٌٔی فٔبلی    ش4ثبؿذ ٍ فشك  گـ  ٍ گزاس ٍ اکتـبف سا ثشای فشد فشاّن کٌذ ٍ 

خؼتگی  کٌٌذُ ّذف فشد تٌبثق داؿتِ ثبؿٌذ. دس ّویي تئَسی، پیؾ ثیٌی ؿذُ کِ ثِ ًَس کلی، استجبى ثب ًجیٔ ، ثشًشف

 ]19[ثخـذ. تَرِ هؼتقین اػ  ٍ ّش ًَّ ٓولکشدی کِ ًیبصهٌذ تَرِ هؼتقین ثبؿذ سا ثْجَد ٍ استقب هی

ّبیی کِ داسای َٓاهل ًجیٔی ّؼتٌذ، ثشاًگیختگی  دّذ کِ افشاد دس هَارِْ ثب هَقٔی  پظٍّؾ دیگشی دس ایي صهیٌِ ًـبى هی 

، 17آساهؾ ثیـتش ٍ ّـیبسی ثبالتشی ّن داسًذ )ًبکبهَسا ٍ فَری   حبل، دٌّذ ٍ دس ٓیي تشی اص خَد ًـبى هی فیضیَلَطیکی کن

تشی  ؿًَذ، ٓلجبًی  ٍ خـن کن ّب حبکی اص آى اػ  کِ افشادی کِ دس کٌبس فوبّبی ػجض ثضس  هی (. ّوچٌیي یبفت1991ِ

ًِ تٌْب ثش ٓولکشد ٍ سٍاى  ٔ ، فوبی ػجض ٍ هَارِْ ثب ًجی(. 2111  دٌّذ )کَ ٍ ػبلیَاى، ًؼج  ثِ آوبی خبًَادُ خَد ًـبى هی

اًذ، ثش ٓولکشدّبی فیضیَلَطی   گضاسؽ دادُ  (2114ٍ ّوکبساًؾ ) 18ثلکِ چٌبى کِ اٍسػگبش اػوی   افشاد تبحیش هخجتی داسد،

تشی دس پبسک  ّب دس هٌبلِٔ خَد ثش سٍی ػبلوٌذاى ًـبى دادًذ کِ افشادی کِ هذ  ًَالًی دسًٍی ثذى ّن تبحیش داسد. آى

ّبی اًزبم ؿذُ دس خلَف سٍاًـٌبػی  ّبیی اص پظٍّؾ دس اداهِ ایي فلل، ًوًَِتشی داؿتٌذ.  ذًذ، فـبس خَى اًقجبهی کنهبً هی

 ]21[.ؿَد ّبی پظٍّؾ دس داخل ٍ خبسد اص کـَس اسائِ هی هحیٌی ٍ ًتبیذ یبفتِ

 پرسش ّای تحمیك

ّبی هٔوبسی فوشبی ػشکًَتی ٍ هٔوشبسی     ّب ٍ ًبٌّزبسی ػتیّب ٍ کب تَاًٌذ ثِ ًبسػبیی هشدهبى، کِ دس ثْتشیي ؿشایي فقي هی    

کِ دس اختیبس داسًذ آگبُ ثبؿٌذ، دس ّش حبل دس تٔییي ؿکل کبلجشذی ٍ کشبسثشی هٔوشبسی      فوبی آهَصؿی ٍ هٔوبسی فوبی کبسی

یبس کَچش . ًشبتَاًی   یی دس فوبی کبلجذی صًذگی خَد هحشٍهٌذ، هگش دس هقیبػی ثؼش  اًذ. اص آوبل ّشگًَِ اًذیـِ هٔوبساًِ ًبتَاى

ِ  هشدهبى دس اثشاص ًِش ٍ دس تبحیشگزاسی ثش فوبی کبلجذی، ثش هجٌبی هجبًی فکشی ؿشبى ٍ   ؿبى، ثِ هٌٔبی قٌْ ساثٌِ اػ  ثب گزؿشت

ّشبیی ثؼشیبس    ّشبیی ثؼشیبس کَتشبُ ٍ دس ػششصهیي     داًین هٔوبسی ش ػَای تزبسثی کِ تٌْب دس صهبى  ّوبًگًَِ کِ هی .ؿبى ثب فشٌّگ

اًذ ش ّشگض اص قبًَى ٍ دػتَسی پیشٍی ًکشدُ اػ  کِ ثتَاى ثش پبیذاس ثَدًؾ تبکیذ کشد. اص آًزبیی کشِ هٔوشبسی     دُهحذٍد سا کش
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تَاًذ ثشِ ّوششاُ آى، ًشی گشزاس      ثِ ؿوبس اػ  ٍ ًوی ّب( ّبی دػ  اًؼبى )ٍ ؿبیذ یکی اص پشهٌٔبتشیي آى ثِ هخبثِ یکی اص فشاٍسدُ

کل حبث  خَد سا هحفَ ثذاسد ش کِ ثِ ًبچبس پزیشای دگشگًَی اػ  تب پزیشفتشِ هشدهشبى    ّب ٍ گزس اص ربیی ثِ ربیی دیگش، ؿ ًؼل

 ِ ای ثغ گؼشتشدُ   آیذ ش ثِ پشػـی کِ هب دس ثشاثش ی  ثٌب، دس صهیٌِ ًحَُ آفشیذُ ؿذًؾ ثِ دػ  هٔوبس، اص خَد تَاًین کشد داهٌ

 ]9[ ًوبیذ. هی دّذ ٍ پبػخ ثِ آى ًیض، اگش ًِ دػ  ًبیبفتٌی، دػ  کن ثؼیبس دؿَاس هی

ثششداسی اص آى هیؼشش    تشب اهکشبى ثْششُ    ٍرَد ًذاؿ  ربهْ ٍ کبهلیًوًَِ هشرْ ٍ الگَی اًزبم کبس هیذاًی ایي پظٍّؾ، ثشای      

حج  ٍ ثشسػی هـبّذا  هیذاًی، ثحشج ٍ گفتگشَی    حبكل ،ٍ کبهل ؿذُ . ایي پشػـٌبهِ کِ دس ًی ؿؾ هبُ ؿکل گشفتِگشدد

ِ   ،ؿٌبػشی ٍ هششدم  ، سٍاًـٌبػی هحشیي ٓلَم ارتوبٓی ّبیفشاٍاى ثب ٓبلوبى سؿتِ ای ٍ ًْبیتشبً تزضیشِ ٍ تحلیشل     هٌبلٔشِ کتبثخبًش

. چٌذ ًوًَِ اٍلیِ پشػـٌبهِ ًیض ثشای ػٌزؾ ًتبیذ پشػـگشی تْیِ ؿذ اهب آًچشِ دس ایشي هقبلشِ ٓشهشِ     اًالٓب  هکتؼجِ اػ 

 ّبػ .ثٌذی آخشیي پشػـٌبهِؿَد روْهی
 

 ًظر ٍ اّذاف هَرد ّا پرسشٌاهِ
. لزا چِ تبحیشی داسدكبحجبى خبًِ  کِ خبًِ ّبی اهشٍصی ثشًـبًگش ایي هَهَّ اػ   گبىکٌکبؽ كَس  گشفتِ تَػي ًگبسًذ     

 ؿذ.پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ ػٌزیذُ خَاّذ هَهَٓی اػ  کِ دس ایي  ،خَد دس هَسد خبًِ هحل ػکًَ  افشادًِش 

ِ       هٔوبسی ثَهی ثِ ؿْشًٍذاى ٓالقوٌذی ثِ هٌَِس ثشسػی هیضاى      دس اثتشذای   ،ّشب  هٌٌقشِ خشَد ٍ تشبحیش آى ثشش هٔوشبسی خبًش

ِ  هختلشف  ّبیكشبحجبى خبًشِ آشن اص قـشش    ًفشش اص   71، ثِ "هٌبلِٔ هَسدی ثِ كَس  هیذاًی"پظٍّؾ  ، ای دادُ ؿشذُ  پشػـشٌبه

ْ   گشفتٌذ ٍ اؿکبال  آًْب ثشً قشاس ّبی پش ؿذُ هَسد تزضیِ ٍ تحلیل ٍ ثشسػی هزذد فشم تشش دس اختیشبس    شف ٍ ثششای هٌبلٔشِ ٍػشی

 قشاسگشف . )ؿْش ػبسی( قـشّبی تحلیل کشدُ ربهِٔ

، اخشتالل دس کشبسکشد   21آػشبیؾ ، 19ٍرشَد َٓاهشل افؼششدگی    پشػـٌبهِ اهکشبى ثشسػشی ٍ تحلیشل   ایي  الصم ثِ رکش اػ  کِ     

 .دس ّش ػٌی( سا داسد یي خبًِثش ػبکٌ)چْبس هَسد اص َٓاهل ثؼیبس هْن ٍ تبحیشگزاس  22احؼبع حغ تٔلق 21ارتوبٓی
 

 خاًِاّذاف پرسشٌاهِ ًیازسٌجی ٍ توایالت فضای کالبذی 
  ًؼج  ثِ فوشبّبی کبلجشذی    افشاددسیبف  ًِشا  غبلت ٍ اسرح ِ  .تزْیشضا ،  اتشبه کشبس،   اص قجیشل: فوشبی خشَاة،    خبًش

   ٍ... ّبی ثْذاؿتی آؿپضخبًِ، ػشٍیغ

  سختـَیخبًِ، آؿپضخبًِ، اتبه، ًـیوي ٍ...وبی ٍسٍدی، ف ثٌذی ًیبص ثِ فوبّبی خبًِ اص قجیل،  اٍلَی 

                       
                  فضای ٍرٍدی: 2شكل                                          ًشیوي: 1شكل                                    
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 اًذاص خبًِ تشریح دیذ ٍ هٌِش ٍ چـن 

 

         
           فضای سبس چشن اًذاز اتاق خَاب: 5شكل )حَصُ ثضس (                  حیاط خاًِ: 4شكل                                          

                                                      

  احؼبع آػبیؾ ٍ آساهؾ دس خبًٍِ  ٍرَد ػاله  سٍاًی 

 

              
                                             )هشه  ؿذُ(دیَارُ ًشیوي: 7شكل                     حَم ٍػي حیبى()حیاط خاًِ: 6شكل                

 
 

 تٔلق دس خبًِ احؼبع حغ        
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 پرسشٌاهِ جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیری

الصم ثِ رکش اػ  کِ ثبؿذ. ّب ٍ ٓالیق هٔوبساًِ ایي ثشسػی هیّب، گشایؾّبی هٌذسد دس پشػـٌبهِ حبٍی دیذگبُػؤال     

اًذ. تب ثشای خَاًٌذگبى فشكتی ثبؿذ رْ  اُْبس ًِش هـخق ٍ ؿذُکِ پشػیذُ ؿذُ دس ایٌزب اسائِ ؿکلی ثِ ّوبى ّب  پشػـٌبهِ

ًچِ دس هحتَای ّش پشػؾ ًْفتِ اػ . یبفتي پشػؾ ؿًَذُ ٍ آ ّوچٌیي قشاس گشفتي دس هَهْ پشػؾ ؿًَذُ ٍ اًذیـیذى ثِ

ٍسدین ٍ اگش ّوشاّی آثبیؼ  دس ّش هَسد ساُ حل خبف ّوبى هَسد سا ثِ دػ  هیّب کبسی ثؼیبس هـکل ثَد ٍ هیٍسٍد ثِ خبًِ

ّبی ّبیی کِ ثِ خبًًِوَد. اهکبى دسد پبػخ پشػؾّوکبساى ثَهی ًجَد، اهکبى ثشقشاسی استجبى تؤام ثب آتوبد تقشیجبً هحبل هی

چِ آًْب کِ ثِ گف  ٍ گَ سهبی  دادًذ ٍ كذایـبى هجي ؿذُ اػ  ٍ  –تبسیخی هشثَى ّؼتٌذ ثِ ّوبى ؿیَُ کِ هٌشح ؿذًذ 

ّب ّبی هٔبكش ًیض كبده اػ . پبػخایي هٌلت دس هَسد خبًِ دس حَكلِ ایي هقبلِ ًیؼ  –ًگبسؽ ساهی ؿذًذ چِ آًْب کِ ثِ 

پزیشین کِ قبدس ثِ ًشح اًذ ٍ گبُ چٌذاى ثِ پشػؾ هَسد ًِش هشثَى ًیؼتٌذ ٍ هب ًیض هیگبُ ثِ ؿذ  ؿخلی ٍ خلَكی ؿذُ

ای کِ آٍسی کٌین. پشػـٌبهِّب سا گشدی  ًشف هخشد هـتشک پبػختش ًجَدین. ثِ ّویي ٓل  کَؿیذین تب اص ّبیی دقیقپشػؾ

ػؤال ثَد. ّش ػؤال ثشای هٌَِس خبكی ثشاػبع تقبثل ؿیَُ ٍّـ  ّبی هٔبكش تذٍیي ؿذ، ؿبهل ثیؼ  ثشای ػبکٌبى خبًِ

 صًذگی ٍ ادساک فوبیی تْیِ ؿذ.

 

 ایٌگًَِ است: ًتایج پاسخ شْرًٍذاى بِ سَاالت، ًكاتی را در تحمیك هشخص هی کٌذ کِ 

اًذ کِ خبًِ اص ثیشٍى هتوبیض اػ  ٍ ایي توبیض ثیـتش دس هقبیؼِ ثب ثٌبّبی اًشاف اص ًقٌِ ًِش استفبّ، پبػخ گفتِ دسكذ62     

 ّب ثِ ّیچ توبیضی اؿبسُ ًکشدُ اػ .اص پبػخ دسكذ38ًـیٌی ٍ ثشخی اص ٓالئن خبف ثَدُ اػ  ٍ هلبلح، سًگ، ٓقت

هلی کِ ثِ كَس  هٌفشد یب هزوَّ دس هؼیش ٍسٍد اص ثیشٍى ثشِ دسٍى قششاس داسًشذ ٓجبستٌشذ اص: حیشبى )دس      هٔوَالً هزوَِٓ َٓا    

ّشبی هٔبكشش،   ّب دسیبفتین کِ دس اغلت خبًِّوچٌیي دس ثشسػی پبػخ پلِ ٍ ساّشٍ.پیلَتی، دیَاس، ساُ پبسکیٌگ ،هفَْم هٔبكش آى(

ِ خبًِ ٍ ثشای کفؾ ٍ لجشبع اختلشبف دادُ ؿشذُ اػش . ػشبصهبى فوشبیی       ّبی ٍسٍد ثثیـتش فوبّبی ٍسٍدی خبًِ ثشای فٔبلی 

کٌذ ٍ حغ قلوشٍ ٍ ٍسٍد ثِ ی  فوبی خلَكی هتوبیض اص فوبی ٓوشَهی  ای ثشای حشک  دس دسٍى خبًِ اسائِ ًویپیـٌْبد ٍیظُ

 ٍرَد ًذاسد.

حؼبػب  دسًٍی ٍ ؿخلی ٍ ثِ خبًش توبد ٍ ثیـتش تح  تأحیش اثِ خبًِ کِ ٍاسد ؿذگبى تَاى دسیبف   ّبی پظٍّؾ هی یبفتِ اص   

تفبٍتی کِ هبثیي هحیي پشاصدحبم ؿْش ٍ هحیي ًؼجتبً آسام داخل خبًِ ٍرَد داسد، حغ آساهؾ، اٍلیي حؼی اػش  کشِ دس ثشذٍ    

دس  گشزاسی فوشبی دسٍى  ّب ثِ تأحیشؿَد. ٍ ایي ثِ خبًش خالكی اص غَغبی ثیشٍى اػ . ّیچ ی  اص پبػخٍسٍد ثشای آًْب ایزبد هی

اؿشبسُ  « توبم فوب ثشِ هحشن ٍسٍد  » ٍ ٓشهِ ؿذى « ًجَد ٍاقِٔ فوبیی قبثل تَرِ»اثتذای ٍسٍد ًپشداختِ اػ  ٍ دس دٍ هَسد ثِ 

تشَاًین  ؿشَد ٍ ًوشی  ثِ هحَ ٍسٍد ثِ خبًِ، ایي توبیض حغ هی، داسد ٍالجتِ ثبص ّن دسیبفتین کِ ثِ خبًش ؿذ  آلَدگی دس ثیشٍى

 دسٍى خبًِ ثگزاسین.آى سا ثِ حؼبة ػبصهبى فوبیی 

ّب ٓجبستؼ  اص: تَٔین لجبع، دساص کـشیذى،  پغ اص ٍسٍد، آى ّن اگش خؼتِ ثِ خبًِ ثیبیٌذ ایي فٔبلی  سا اًزبم هیذٌّذ.پبػخ    

ای ثبؿذ کٌبس آى خَسدى ٍ آؿبهیذى، توبؿبی تلَیضیَى، ؿٌیذى هَػیقی، حوبم کشدى، کبس دس آؿپضخبًِ ٍ اگش فوبی ثبص ٍ ثبغچِ

 کوتش أًکبػی اص ًقؾ ػبصهبى فوبیی خبًِ دس ایي فٔبلی  ًوبیبى اػ  ثِ اػتخٌبی فوبی ثبص ٍ ثبغچًِـؼتي 

فقشي دس   دسكذ افششاد 72ّبی هختلف اؿخبف ثؼتگی داسد. ًَّ اػتشاح ، ثِ ٓبدا کِ تَاى دسیبف   ّبی پظٍّؾ هی اص یبفتِ    

، آیشب ثشب ثؼشتي دس    ُ ؿذ کِب دس کٌبس ػبیش آوبی خبًَادُ، پشػیذدس ػبیش فوبّ دسكذ28تَاًٌذ اػتشاح  کٌٌذ ٍ اتبه خَاة هی

ؿَد. دس کوتش هَسد ثِ تأحیش آساهؾ ؿَد، پبػخ دادًذ کِ تب حذٍدی، لیکي اص ػشٍكذا رلَگیشی ًویاتبه، خلَ  ؿوب تأهیي هی

 ایزبد آساهؾ ًقؾ داسًذ.ثخؾ فوب اؿبسُ ؿذ. لیکي، دسیبفتین کِ اؿیبیی هبًٌذ تلَیضیَى، سادیَ، هجي كَ  ٍ کتبة دس 

ًـیٌی  ًبساهشی  ؿذ ٍ ًقؾ ػبصهبى فوبیی هٌشح ًـذ، اهب اص آپبستوبىآػبیؾ دس خبًِ ّب اکخشاً ثِ سٍاثي خبًَادگی هشثَى هی    

 ثَدًذ.
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ّشبی فوشبیی چٌشذاى هحؼشَع ًیؼشتٌذ.      کِ اگش سٍاثي خبًَادگی حؼٌِ ثبؿذ، ًبسػبییتَاى دسیبف   ّبی پظٍّؾ هی اص یبفتِ   

یشب  « چٌبًچِ فوشبی داخلشی دٍ ًجقشِ ثبؿشذ    »اًذ ٍ گفتِ اًذ داؿتِػبصهبى فوبیی خبًِ ؿکبی   سیختگی افشاد اص ثْناص  دسكذ84

ّبی تَاًذ تأهیي کٌٌذُ ثشخی اص ًیبصهٌذیدس خبًِ ثبؿذ، هی« صیشپلِ»ب حتی ی  فوبی ی« اًذاص هٌجَّ هیؼش ثبؿذاهکبى چـن»

اًشذ ٍ تشب   تب حذی آسی، ثِ ٓل  ایٌکِ خَة تٔشیف ٍ تٔیشیي ؿشذُ  »ؿَد: ّب ٓیٌبً ًقل هیػخفوبیی ػبکٌبى ثبؿذ. هتي یکی اص پب

حذٍدی ثِ ٓل  ایٌکِ فوبّبی خلَكی ثِ ًِش هي ثبیذ تب حذی اهکبًب  کبهل ثشای صًشذگی یش  فششد سا ًیشض داؿشتِ ثبؿشٌذ ٍ       

 «.ثْشُ ًجبؿٌذتضئیي هٌبػت داؿ  ثبؿٌذ ٍ اص فوبی ػجض ًیض ثی

. چشا کِ هیضاى ثشِ ّشذس سفشتي فوشبی قبثشل      ًبسهی ثَدًذ ّبی ٓوَهیاص اتبهدسكذ افشاد 68ؼِ ثب فوبّبی خلَكی، دس هقبی    

ًشِ دیشذ ٍ ًشِ هٌِشش داسًشذ، ًشِ       »ّب، فوبّبی ٓوَهی خبًشِ  اػتفبدُ دس فوبّبی ٓوَهی ثؼیبس صیبد اػ  ٍ ثِ قَل یکی اص پبػخ

ٓبهشل سهشبی     –لِ اهکبى یب ٓذم اهکبى ًِبف  ثِ رشبی سهشبی  فوشبیی    هؼئ ،دس چٌذ پبػخ« پیچیذگی فوبیی، ًِ غٌب ٍ اثْبم

 یبثذ. ؿکبی  ؿذُ اػ .ّب افضایؾ هیهٌشح ؿذُ اػ  ٍ اص کَچ  ؿذى فوبّبی ثِ ُبّش ثضس ، ٌّگبهی کِ تٔذاد هیْوبى

تش ثَدًذ   ثِ آى حؼبعاًذک اػ  ٍ ػبکٌبى ًؼج رذیذّبی تٌَّ فوبیی دس خبًِ کِتَاى دسیبف   ّبی پظٍّؾ هی اص یبفتِ     

ّبی رضئی دس ؿَد تفبٍ ّب ثؼیبس اًذک ّؼتٌذ. آًچِ تٌَّ ًبهیذُ هیٍ یکٌَاختی فوبیی داخل خبًِ ؿکبی  داؿتٌذ. ایي پبػخ

 ثبؿذ.ًَس، سًگ ٍ اختالف ی  یب دٍ پلِ دس ػٌح هی

تَاًذ افشضایؾ هٌلَثیش    ػبکٌبى هی ٍرَد ی  فوبی ؿخلی ٍ هٌبػت ٍ ایزبد احؼبع تٔلق دس داخل ػبصهبى فوبیی ثشای    

 خبًِ ًقؾ صیبدی ایفب کٌذ.

ّب ثِ آػَدگی دس خبًِ ثِ هؼبئل غیش فوبیی ٍ ؿیَُ صًذگی ثِ ًَس ٓبم پشداختٌذ ٍ ّیچ گًَِ حؼبػی  فوشبیی  پبػخ دسكذ88

فبقشذ تَاًشبیی تشأهیي     ّبیی سا کِ اص ًشیشق حوشَس ٍ تزشثشِ فوشبیی ثشسػشی کششدین      اص خَد ًـبى ًذادًذ. اکخشی  ثِ اتفبه خبًِ

 آػَدگی ثَدًذ.

ٍاحشذی هتفشبٍ  اػش . دس    ّبی تش  ّب ثب آصاس دس خبًِّب ٍ آپبستوبىآصاس دس هزتوْ کِتَاى دسیبف   ّبی پظٍّؾ هی اص یبفتِ     

 ٌبى.ًـیٌی گلِ کشدًذ ٍ دس دٍهی ثِ ٓذم تٌبػت ػبصهبى فوبیی ثب ؿیَُ صًذگی ػبکاٍلی ػبکٌبى کِ فقذاى فشٌّگ آپبستوبى

حوَس ثبد ًجیٔی دس خبًِ ثِ ًذس  تزشثِ ؿذُ اػ ، ًجَد فوبّبی پَؿیذُ ٍ ثبص دس خبًِ، ایي اهکبى سا ثِ حشذاقل کشبّؾ دادُ   

 اػ .

خَاّبى استجبى ثب گل ٍ گیبُ ّؼتٌذ، لیکي اهکبًب  صًذگی آپبستوبًی ایشي ساثٌشِ سا ثؼشیبس     رذیذّبی ػبکٌبى خبًِ دسكذ78     

ْب کِ اص حیبى ثشخَسداسًذ دس هَقٔی  استجبًی ثْتشی ّؼتٌذ. حزف ایي ساثٌِ ٍ ًبدیذُ گشفتي ؿشذُ آى  هحذٍد کشدُ اػ  ٍ آً

 ی صًذگی اػ .ی ؿیَُدس ػبصهبى فوبیی ًبدیذُ گشفتي اسکبى تـکیل دٌّذُ

یی کِ ثب ّبیشًٍی خبًِّب ػٌزیذین ٍ دسیبفتین کِ آسایؾ ٍ تشکیت ثّب ٍ ّوزَاسی آىّب سا هشتجي ثب ػبصهبى فوبیی خبًِپبػخ   

 کٌذ.، ًقؾ دس ایزبد هٔبؿش  ثب ّوؼبیگبى ایفب ًویتَرِ ثِ هٔوبسی ثَهی ػبختِ ًـذًذ

ثٌب ٍ ًجَد ی  اتشبه ثششای   ّب دس فوبی داخلی ؿکبی  داؿتٌذ، ایي تذاخل سا ًبؿی اص کوجَد صیشّبیی کِ اص تذاخل حشینپبػخ   

 اًذ.  ّش ًفش تَهیح دادُ

ِ  کِ ثب تَرِ ثِ هٔوبسی ثشَهی ػشبختِ ًـشذًذ   ّبی ػبصهبى فوبیی خبًِکِ تَاى دسیبف   بی پظٍّؾ هیّ اص یبفتِ       ، اػبػشبً ثش

تَاًذ تٌَّ فوبیی ایزبد کٌذ ٍ اص ؼئلِ ػي تَرْی ًذاسد ٍ تٌْب هَسد قبثل رکش، خلل  دٍ ٍرْی پلِ اػ  کِ اص ی  ًشف هیه

 ًشف دیگش خٌش ثشای ػقَى.

اًشذ،  اًذ اقذام کششدُ توبیل ثشای تغییش فوب ٍرَد داسد، آًْب کِ هبل  ثَدُ ثِ هٔوبسی ثَهی ػبختِ ًـذًذ کِ ثب تَرِّبی خبًِ   

 تش ثَدُ اػ .ثشقشاسی استجبى ػْلرْ  اكلی ایي تغییشا ، تأهیي سٍؿٌبیی ثیـتش ٍ گـبیؾ فوبّب ٍ 
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 ًتیجِ گیری

اػتفبدُ اص َٓاهل ًجیٔی هبًٌذ ثبد ًیشبص ثشِ    ًجیٔ ، ثب ّوؼبیگبى، ثب دس ًِش گشفتي  پبػخ ّبی ؿْشًٍذاى ٍ ٓالقِ ثِ استجبى     

ّبیی کِ ثشب تَرشِ    تَاى دسیبف ، كبحجبى خبًِ ّوچٌیي ثب ًگبّی ثِ پبػخ ّب هی هٌذی افشاد هـَْد اػ . هٔوبسی ثَهی ٍ ٓالقِ

ساهی اػ  ٍ ّوچٌبى آشالم ثشِ   دس فوب کًٌَی اص ٓذم حشین  دس فوبی خلَكی  ٍ ٓوَهی ًب اًذ ثِ هٔوبسی ثَهی ػبختِ ًـذُ

تَاًذ َٓاهل اص  هٔوبسی ثَهی ّوبى چیضی اػ  کِ هیداسد.  _ًبّوخَاًی ًیبص خَد ٍ آًچِ اص فوب اسائِ ؿذُ، ثِ گًَِ هختلف هی

فوبیی ٍ... ثشای هخبًشت خشَد    فشٌّگی، ارتوبٓی، سا ثب ٍیظگی ّبی هختلف خَد چِ اص ًِش اقلیوی، اهشٍصثیي سفتِ دس هٔوبسی 

 شٍص دّذ .ث

 آیٌذ.فشٌّگی ّش ربهِٔ ثِ ؿوبس هیگبُ فشٌّگ، توذى ٍ پیـشف  ٓلوی ٍ فوبّبی هٔوبسی تزلی    

 ،تَاًذ ثیگبًِ اص هفبّین هشتجيای فشٌّگی اػ . پغ كَس  ٍ هحتَای هکبى هَسد ًِش ًویؿ  هٔوبسی خَد هقَلِ ثی    

ّبی فشٌّگی، ٌّشی، ارتوبٓی ٍ ًیض هکبى رغشافیبیی هکبًی تب ثِ صهیٌِ کٌذثبؿذ. ایي اهش هب سا هلضم هیفشٌّگ ٍ ٌّش ایشاًی 

 کٌین. تَرِ ؿَد،کِ هشکض هَسد ًِش دس آى ًشاحی ٍ ػبختِ هی

فشٌّگی ثیـتشیي ًقؾ سا دس ؿکل خبًِ داسًذ تب ًیشٍّبی فیضیکی، دلیل هْوی اػ  تب  –ایي فکش کِ َٓاهل ارتوبٓی    

 ]22[لَحِ ٍ اٍلَی  هٌبلِٔ ؿکل خبًِ قشاس دّین. ثٌبّبی اٍلیِ ٍ ثَهی سا دس ػش

اػ . ایي اهش  یبثین کِ ایي هٔوبسی ثخَثی پبػخگَی ایي ًیف گؼتشدُ ثَدُ دس هی ،ّبی ػٌتی ثب کوی دق  دس هٔوبسی خبًِ   

ُ صًذگی هشدم تشیي اتفبقب  سٍصهش ثبؿذ. چشا کِ اص رضئی خَد ثیبًگش تؼلي فشٌّگ ٍ ؿیَُ صًذگی هشدم ثش ًشاحی هٔوبسی هی

ّب ّؼتٌذ. دس ٓیي  ای ثی ّوتب ٍ غیش قبثل ربیگضیي اص اسصؽ ّب ثذًِ توبهی فشٌّگثبخجش ثَدُ ٍ ثِ آى پبػخ دسػ  گفتِ اػ . 

حبل ػٌ  ّب ٍ اؿکبل  ثیبًی هشدم هَحشتشیي اثضاس حوَس آًْب دس ٓشكِ رْبى اػ . هٔوبسی ّوچَى ثضسگتشیي هیشاث فشٌّگی 

  ]27[ِ تشکیجی اص ٓلن ٍ احؼبع اػ  ٍ حبكل ًگشؽ اًؼبى ثِ َّی  خَد اػ .ثـش، ٌّشی ثلشی اػ  ک

اص آى کِ افشاد دس خبًِ ّبیی ثذٍى سًگ ٍ ثشَیی اص هٔوشبسی ثشَهی     ثب ثشسػی اًزبم پزیشفتِ ثِ ایي ًتیزِ هی سػین کِ فوبی    

دلیل ٓذم ّوشبٌّگی فوشب ایزشبد ؿشذُ ثشب      ثْشُ هی ثشًذ سهبی  ٍ ٓالقِ هٌذی  کوتشی ًؼج  ثِ هٔوبسی ثَهی داؿتِ ٍایي ثِ 

ؿخلی  ػبکٌیي اػ  صیشا ًتَاًؼتِ  ّوچَى هٔوبسی ثَهی ثب  اػتفبدُ کٌٌذگبى خشَد استجشبى ثشقششاس کٌشذ ٍ ًیبصّشبی ٍی سا      

تٌْب دس كَس  ایزبد فوب ثِ ّوبًگًَِ کِ دس هٔوبسی ثَهی ثَدُ الجتِ ثب ًگشبّی ثشِ هؼشبئل ربهٔشِ      رذیذثشًشف ػبصد ٍ فوبی 

 .  تَاًذ پبػخگَ ًیبص هخبًجیي خَد ثبؿذ ًی هیکٌَ
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 هراجع

 . 1381کشیؼتیبى ًَسثشی، هفَْم ػکًَ  ثِ ػَی هٔوبسی توخیلی، تشروِ هحوَد اهیش یبساحوذی، اًتـبسا  آگبُ،  ،ؿَلتض ]1[

 .1388 صهؼتبى ،هَػؼِ چبح آػتبى قذع سهَی، خؼشٍ افولیبى، تشروِ اًؼبى ؿٌبػی هؼکي، آهَع ،ساپَپَس  ]2[

 .28-41ف  ،. چبح دٍم"هٔوبسی ثَهی، فوبیی ًبؿٌبختِ"1384،هحوذ هٌلَس،فالهکی ]3[

 .32-55ف اًتـبسا  داًـگبُ تْشاى. چبح ػَم. "ثبصصًذُ ػبصی ؿْشّب ٍ ثٌبّبی تبسیخی "1374،هحوذ هٌلَس ،فالهکی ]4[

 1375ـگبُ ؿْیذ ثْـتی، تْشاى، ثْبس ٍ تبثؼتبى ، دا22ًٍ  21پبکضاد، رْبًـبُ، َّی  ٍ ایي ّوبًی ثب فوب، هزلِ كفِ ؿوبسُ  ]5[

 .871-189ف

 . 1392ٓیؼی، هٔوبسی دس دل هبػ ، تْشاى، اًتـبسا  ٓلن هٔوبس سٍیبل،  ،حز  ]6[

ًجیٔ  )ثشسػی هٔوبسی خبًِ ّبی تبسیخی ٍ هٔبكض ثِ هٌَِس تذٍیي فشآیٌذ ٍ هٔیبسّبی  ،فشٌّگ ،خبًِ ،هحوذسهب ،حبئشی هبصًذساًی ]7[

 .1388 ،تْشاى ،اًتـبسا  هشکض هٌبلٔبتی ٍ تحقیقبتی ؿْشػبصی ٍ هٔوبسی ،(ًًِشاحی خب

فللٌبهِ هٌبلٔب  ٍ تحقیقب   ،23)هیضگشد(، هزلِ آثبدی ؿوبسُ  تَاى گشف ؟ هیشهیشاى، ّبدی، اص هٔوبسی گزؿتِ چِ دسػی هی ]8[

 .1375ؿْشػبصی ٍ هٔوبسی، تْشاى، صهؼتبى 

هی، گفتبسی دس هقذهِ هٔوبسی ثَهی فوبیی ًبؿٌبختِ، اًزوي فشٌّگی ایتبلیب ش تْشاى، هَػؼِ هحوذ هٌلَس، هٔوبسی ثَ ،فالهکی ]9[

 .1365ٓلوی فشٌّگی فوب، تْشاى، 

هحوذ هٌلَس، هٔوبسی ثَهی، هٔوبسی ثَهی دس ایشاى، اًزوي فشٌّگی ایتبلیب ش تْشاى، هَػؼِ ٓلوی فشٌّگی فوب، تْشاى،  ،فالهکی ]11[

1365. 

 .1383ّبی پبیتخ  ایشاى، داًـگبُ ٓلن ٍ كٌٔ ، تْشاى،  ٌفی، دس آهذی ثش َّی  ؿْشی ثب تکیِ ثش ٍیظگیثْضادفش، هل ]11[

ّب، اًزوي فشٌّگی ایتبلیب ش تْشاى، هَػؼِ  هْیبس، هٔوبسی ثَهی، گزسی دس گؼتشُ هٔوبسی ثَهی ًگبّی ثِ تلَیشّب ٍ پذیذُ ،دادخَاُ ]12[

 .1365ٓلوی فشٌّگی فوب، تْشاى، 

اًزوي فشٌّگی ایتبلیب ش  ،هلٌفی، هٔوبسی ثَهی، هٔوبسی ثَهی ٍ کبسثشد آى، ؿٌبخ  دیشٍص ثشای اهشٍص ٍ فشدای هٔوبسی ،َثیسث ]13[

 .1365تْشاى، هَػؼِ ٓلوی فشٌّگی فوب، تْشاى، 

 . 1381 ی یبس احوذی، تَسد، ؿیشاصُ، تشروِ ،رٌکیٌض، سیچبسد، َّی  ارتوبٓی ]14[

 .1392ٍ هٌٌقِ دس ایشاى، اًتـبسا  داًـگبُ ٓلن ٍ كٌٔ  ایشاى، چبح ّـتن، ؿیِٔ، اػوبٓیل، ثب ؿْش ]15[



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم
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 .1381هشتوَی، ؿْشًبص سٍاى ؿٌبػی هحیي ٍ کبسثشد آى، هشکض چبح ٍ اًتـبسا  داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی،  ]16[

 

ذُ هٔوبسی ٍ ؿْشػبصی، داًـگبُ ّبی داًـزَیی ثش ػاله  ٓوَهی داًـزَیبى، داًـک ًِشپَس، هحوذتقی، تبحیش فوبی کبلجذی خَاثگبُ]17[

 .1392ؿْیذ ثْـتی، سػبلِ دکتشی،

 

 هٔبًٍ  پظٍّـشی  ،(1391الی  1361دس تْشاى، دس ػِ دِّ گزؿتِ ) ییداًـزَ یّب خَاثگبُ ثشسػی سًٍذ ًشاحی ،یهحوذتق ًِشپَس،]18[

 .1393ی،ثْـت ذیؿْ داًـگبُ

 

هبتی اكَل ثْذاؿ  سٍاًی، سٍاى دسهبًی ٍ ثشًبهِ سیشضی دس هکتشت اػشالم،    حؼیٌی، ػیذ اثَالقبػن، اكَل ثْذاؿ  سٍاًی، ثشسػی هقذ]19[

 .1374هَػؼِ چبح ٍ اًتـبسا  آػتبى قذع سهَی، 

 

ػبل ٍ ثبالتش دس روْشَسی اػشالهی ایششاى، هزلشِ      15ًَس ثبال، هحوذ، ثبقشی یضدی ٍ ّوکبساى، ثشسػی ٍهٔی  ػاله  سٍاى دس افشاد ]21[

 .1381حکین 

 

 .2119گیش ٍ ػاله  هحیٌی، اکتجش  وِّبی ّ ثیوبسی]21[

 

ساپبپَس ، اهَع، هٌٔی هحیي ػبختِ ؿذُ، سٍیکشدی دس استجبى غیش کالهی، تشروِ فشح حجیت، اًتـبسا  پشداصؽ ٍ ثشًبهِ سیضی ]22[

 .1384ؿْشی )ٍاثؼتِ ثِ ؿْشداسی تْشاى(، ػبل
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