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  چکیدٌ
صیؼتی ٍ فؼالیت ّای هختلف لشاسگشفتي دسفضای هذسى ٍ افضایؾ خوؼیت ٍ سؿذ ؿْشًـیٌی ؿْشّا سا تِ  واًَى تدوغ  

ٍ هتٌَع كٌؼتی تثذیل وشدُ ٍ آى ّا سا تاووثَد فضای ػثض ػوَهی سٍتِ سٍ ًوَدُ اػت . ایي دس حالی اػت وِ ًیاص 

ؿْشًٍذاى تشای خثشاى ایي اػتشع ّای ًاؿی اص ایي ؿیَُ ی صًذگی ٍ ّوچٌیي گزساًذى اٍلات فشاغت ، حضَس فضاّای 

ٍاخة وشدُ اػت وِ ایي خَد آثاس اختواػی ٍ فشٌّگی ٍ سٍاًی صیادی سا تشخای هی گزاسد  ػثض دس ؿْشّا سا تیؾ اص پیؾ

. 

دس ایي همالِ وِ تش اػاع سٍؽ تحمیمی تحلیلی تیاى ؿذُ ػؼی تش آى اػت وِ اتتذا هٌغش سا اص دیذ سٍاًـٌاػاًِ هَسد  

تا هؼشفی فضاّای  ًِ پشداختِ ؿَد ٍدسًْایتتشسػی لشاسدادُ ٍػپغ تِ چگًَگی تاثیش پزیشی آى اص فشایٌذ صیثایی ؿٌاػا

ػثض ػوَدی ، ؿیَُ لشاسگیشی آى  سا دسهحیظ ؿْشی دس خْت سػیذى تِ اّذاف صیثایی ؿٌاػاًِ ٍ سٍاًـٌاػاًِ هَسد 

 تحلیل لشاس هی دّین . 

 یافتِ ّای ایي پظٍّؾ ػثاستٌذ اص : 

 اثشات خاهؼِ ؿٌاختی ، فشٌّگی ٍ سٍاًی فضای ػثض 

 شی  تاثیشات صیثایی ؿٌاػی فضای ػثض دس ؿْشّا تش اًؼاىؿیَُ ی ؿىل گی

 هؼشفی فضای ػثض ػوَدی تِ ػٌَاى ؿیَُ ای وِ تیـتشیي تاثیش صیثایی ؿٌاػی یه هٌغش سا دس هحیظ ؿْشی داسد

 

 ،  ػثض یفضا یاتیهىاى ،  ػثض یفضا یؿٌاػ ییثایص شاتیتاث،  ػثض یفضا یسٍاً شیتأثفضای ػثض ؿْشی ،  : َای کلیدی ياصٌ

 فضای ػثض ػوَدی
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 ) مقدمٍ -
گؼتشؽ صًذگی ؿْش ًـیٌی دس خَاهغ كٌؼتی ، اهشٍصُ اص چٌاى ػشػتی تشخَسداس اػت وِ اهىاى تَلف آى تمشیثا اص رّي  

ّش اًؼاًی خاسج ؿذُ اػت. آلَدگی ّای كَتی ٍ تلشی ،اصدحام ،تشاون ، ٍ... اص خولِ آثاسی اػت وِ ؿْشًٍذاى ایي خَاهغ 

ای دسحال تَػؼِ سا تا خَد دسگیش وشدُ اػت . تِ عَسی وِ اهشٍصُ دیگش حضَس آى سا خضیی اص فشایٌذ سٍصاًِ ی هخلَكا وـَسّ

چٌیي ؿْشّا هی داًٌذ . ایي اهش یه سٍیىشد یه خاًثِ سا تِ ػوت صًذگی كٌؼتی فشاّن آٍسدُ اػت وِ ًْایتا آدهی سا اص 

هی دّذ. دس ایي هیاى فضاّای ػثض تِ ػٌَاى تٌْا ٍاسثاى عثیؼت دس عثیؼت اختواػی خَد خاسج وشدُ ٍتِ ػوت تیگاًگی ػَق 

ؿْشّا خایگاُ ٍیظُ ای سا پیذا هی وٌذ وِ ؿایذ تتَاًذ تا عثیؼت پیًَذی دٍتاسُ تشلشاس وشدُ تا تتَاى تِ ػٌَاى ػٌلش ٍاػغی 

 تشای دػتیاتی تِ َّیتْای اكیل صًذگی اختواػی اًؼاًی فشاّن ؿَد. 

هماالت ٍگضاسؿات صیادی دس تاب اّویت فضای ػثض تیاى ؿذُ ٍ تاثیشات سٍاًی آى ًیض هَسد تحث لشاس  اص ایي هٌظش اػت وِ

گشفتِ اػت . اها آًچِ ؿایذ ووتش هَسد تَخِ لشاس گشفتِ چگًَگی پیوایؾ هؼیشی اػت وِ هٌدش تِ ایي اثشات هثثت گؼتشؽ 

یاى هی آٍسًذ وِ تؼذ اص حضَس دس فضای ػثض ؿىل هی گیشد فضای ػثض هی ؿَد . دس حمیمت ّوِ ی اًْا اص اثشاتی كحثت تِ ه

. ٍ ایي ًگشؽ ػَالْایی سا دس رّي هخاعة ؿىل هیذّذ وِ فضای ػثض چِ تاثیشات هثثت سٍاًی سا ٍ اص چِ عشیمی ایداد هی 

ّن ؿذُ اػت ؟ دس وٌذ ؟ اكَل صیثایی ؿٌاػاًِ چگًَِ دس فضای ػثض خلَُ هی وٌذ ٍ چِ ساّىاسّایی تشا افضایؾ ایي اثشات فشا

 ایي همالِ ػؼی داسین تِ ایي پشػؾ ّا پاػخ دّین . 

دس ایي همالِ ػؼی تشآى اػت اتتذا هٌغش سا اصدیذ سٍاًـٌاػاًِ هَسد تشسػی لشاسدادُ ٍػپغ تِ چگًَگی تاثیش پزیشی آى اص 

ت سػیذى تِ اّذاف صیثایی فشایٌذ صیثایی ؿٌاػاًِ پشداختِ ؿَد ٍدسًْایت ؿیَُ لشاسگیشی آى  سا دسهحیظ ؿْشی دس خْ

 ؿٌاػاًِ ٍ سٍاًـٌاػاًِ هَسد تحلیل لشاس هی دّین .

 

 

 تأثیز رياوی فضای سبش_ 
ایٌیه اًؼیاى ّیا دس    [ 2]تیـتش فـاسّای سٍحی ٍ سٍاًی ًاؿیی اص خیاسج ؿیذى عثیؼیت ٍ تىٌَلیَطی اص ّویاٌّگی اػیت        

یاد ٍ ... ًِ تٌْیا اص عثیؼیت ٍ سفتیاس عثیؼیی دٍس تلىیِ      فَاكل عَالًی ٍ هـمت تاس، ػشػت ّای ص ، ػظین ػاختواًیاحدام تشاتش

تٌْیا   .[18-16: 5]َّیت خَد ٍ احؼاع تؼلك تِ عثیؼت سا اص دػت دادُ اًذ ٍ لزت صیثایی ؿاختی خَد سا فشاهَؽ ویشدُ اًیذ   

هیذیشیت  ٍاسثاى ایي عثیؼت دس ؿْشّای اهشٍصی فضاّای ػثضی ّؼتٌذ وِ گِ گیاُ دس گَؿیِ وٌیاس ؿیْشّا لیشاس گشفتیِ ٍ تیا        

 ًادسػت سٍ تِ صٍال سفتِ ٍ سٍص تِ سٍص اص اًؼاى دٍس هی ؿًَذ.

. استمای تْیشُ ٍسی  [7: 4]فضای ػثض كشف ًظش اص تاصدُ اوَلَطیىی داسای صهیٌِ ّای اختواػی ٍ سٍاى ؿٌاختی ًیض ّؼتٌذ 

اًؼاى اهشٍصی اػیت ّشچیِ اییي    فضای ػثض تایذ تیؾ اص استمای اوَلَطیىی آى دس هذیشیت ؿْشی تاؿذ. اگش ؿْش هْذ ٍ گَْاسُ 

گَْاسُ ؿاداب تش ، ػشػثضتش ٍ ؿىَفاتش تاؿذ اهٌیت ٍ آساهؾ دس آى تیـتش ٍ سؿذ تٌْداس ٍ هَصٍى اًؼاًی ًیض تیـیتش هیی ؿیَد    

ٍ ایي الصهِ ی خاسج وشدى احؼاع تیگاًگی ٍ ّواٌّگ ؿذى ّوِ ی اػضا ٍ خَاسح یه ؿْش وِ هشدم خضئیی اص  .  [13-16: 6]

 تاؿذ.آى ّؼتٌذ هی 

احؼاع تیگاًگی دسٍى ؿْشّا تِ دلیل پاییي تَدى ویفیت اختواػی صًذگی ؿْشًـیٌی خغشی اػت وِ اهیشٍصُ ؿیْشّا سا   

. تش اػاع پظٍّؾ ّای اًدام ؿذُ هحمماى تش ایي تاٍسًذ وِ عثیؼت هی تَاًذ تِ ػٌَاى ػٌلشی ( 7 ]هَسد تْذیذ لشاس دادُ اػت

.  اییي پیظٍّؾ فضیای ػیثض سا ًوایٌیذُ      [7: 4 ]اختواػی ٍ سٍاًی هٌاػة ػیَق دّیذ   ٍاػظ ؿْشّا سا دس دػتیاتی تِ سفتاسّای

عثیؼت دس ؿْشّا تٌا وشدُ وِ دس ػِ صهیٌِ ی خاهؼِ ؿٌاختی ، فشٌّگی ٍ سٍاى ؿٌاختی دس حیَصُ ی سٍاًیی تیِ هؼشفیی آثیاس      

 هثثت آى پشداختِ وِ تِ ػلت لضٍم تِ اختلاس آهذُ اػت.

 اثزات جامعٍ ضىاختی 
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ض تِ دلیل ایٌىِ اًؼاى ّا سا اص هحیظ تؼتِ ٍ هحذٍد هؼىًَی خذا هی وٌذ تِ اٍ آصادی ػول دادُ ٍ اهىاى تشٍص فضاّای ػث

 :[ 16-11: 4]خاللیت سا تشای اٍ فشاّن هی آٍسد ٍ دس ًْایت هی تَاًذ اثشات صیش سا تش آى تشؿوشد

 تؼاهالت اختواػی تیـتش .1

 ایداد صهیٌِ واسی یا ؿغلی خذیذ .2

 شخی ؿاخق ّای اختواػیوؼة ٍ ؿٌاخت ت .3

 اختواػی ؿذى افشاد .4

 ؿىل گیشی ًْادّای غیش دٍلتی .5

 یافضایؾ احؼاع خَیـاًٍذ .6

 ایداد هحیظ تفشیح .7

 [ 16-11: 4]تأثیشات فشٌّگی فضای ػثض 

 گؼتشؽ حمَق ٍ فشٌّگ ؿْشًٍذی .1

 هلی یآؿٌایی تا هفاخش اسصؿ .2

 خـٌَاسُ ّاتشگضاسی دٍسُ ّای آهَصؿی ٍ  .3

 اًتـاس افىاس .4

 اختی ) ريحی ي رياوی ( گستزش فضای سبشآثار ريان ضى 

هـاّذُ دسختاى ٍ هٌاظش خٌگلی دس واّؾ اػتشع ٍ ػلثاًیت هإثش اػت. ّوچٌیي واّؾ فـیاس خیَى ٍ افیضایؾ لیَا اص     

تاػث « فیتًَؼیذ »دس فضای ػثض تِ ػلت تشؿح هادُ  حضَسدیگش هضایای تواؿای ایي هٌاظش تش ؿوشدُ اػت. اص لحاػ ػلوی ًیض 

 .[16-11: 4]ع ٍ افضایؾ آساهؾ هی ؿَدواّؾ اػتش

تٌاتشایي فضای ػثض هی تَاًذ ػٌلش ٍاػغی تاؿذ وِ تِ ػٌَاى ّواٌّگ وٌٌذُ ی خٌثیِ ّیای هختلیف ؿیْش اهیشٍصی تیا        

ؼشفی وٌذ ٍ ایي هؼشفی ّیچ ساّی خض ًوایاى وشدى خَد ًذاسد. صهاًی ایي چشخِ تىویل هی ؿَد ویِ صیثیایی   ه اس عثیؼت خَد

فضای ػثض ؿشعی الصم تشای دػتیاتی تِ اّذاف تاال هی تاؿذ وِ دس رییل تیِ    ؿٌاػاًِؿذ تٌاتشایي ؿٌاخت صیثایی فشآٍسدُ آى تا

 خَاًة آى هی پشداصین:

 تاثیزات سیبایی ضىاسی فضای سبش _
ى احؼاع صیثایی ٍ ًیاص تِ صیثایی سیـِ دس هاّیت صیؼتی ٍ اختواػی اًؼیاى داسد. اص اییي دییذگاُ اػیت ویِ سٍاى ؿٌاػیا      

هؼتمذًذ واسوشد اكلی صیثایی ایداد ّواٌّگی ٍ ػاعفی هیاى اًؼاى ، عثیؼت ٍ خاهؼِ اػیت ٍ تیِ ّوییي دلییل ًمیؾ تؼیییي       

 هحیغی –دس حمیمت ًیاصّای سٍاًی اًؼاى  [21: 5]وٌٌذُ ای دس ّذایت اًؼاى ، پاػخگَیی تِ ًیاصّای سٍاًی ٍ ؿادواهی داسد. 

تؼلك ، ٍ احؼاع صیثایی سا ؿاهل هی ؿیَد. اص ًظیش سٍاى ؿٌاػیی ادسان صیثیایی      احؼاع ،ؿاهل ادسان فضایی ) دسن هحیظ (

 . [23-21: 5]ؿٌاػی تش دٍ سًٍذ ّوثؼتِ اػتَاس اػت

 هشحلِ ادسان حؼی: تا ػولىشد هؼتمین حَاع تشخی پذیذُ ّا ) ؿىل سًگ ٍ ... ( -الف

پذیذ هی آیذ ٍ دس لالة ٍحذت، ّویاٌّگی   هشحلِ ادسان تدذیذی: ؿاهل دسن سٍاتغی اػت وِ هیاى یافتِ ّای حؼی-ب

، تٌاػة ٍ ... ایداد هی ؿَد. اصایي سٍػت وِ هی گَیٌذ وِ ؿْشّای اهشٍصی همیاػیی فیشا اًؼیاًی گشفتیِ ٍ هیالن ّیای صیثیا        

وِ ػوالً اهىیاى تشلیشاسی    هحلَسًذ ا یا چٌاى دس هشوض یه ؿْش هؿٌاختی سا دچاس دگشگًَی وشدُ اػت ٍ فضاّای ػثض اعشاف 

ؼاع تا آى تشای ّوِ همذٍس ًیؼت ٍ یا چٌاى اص یه ًَاختی سًگ ٍ ؿىلی تشخَداسًذ وِ گَیی تٌْا ًمؾ هحییظ هلیٌَع سا   اح

 هی وٌٌذ. تشلشاس  هحلِ دس هشوض

هتأػفاًِ آًچِ وِ اهشٍصُ ها تا آى ػش ٍ واس داسین تی تَخْی تیِ فضیای ػیثض ، ًحیَُ لشاسگییشی آى دس ؿیْشّا ٍ عثیؼتیاً        

سوشدّای صیثاؿٌاػاًِ ٍ سٍاى ؿٌاػاًِ ی آى هی تاؿذ. دس حمیمت صیثایی اگشچِ پذیذُ ی ػیٌی ٍ رٌّی اػت فشاهَؽ وشدى وا
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اها دس ػیي حال ًؼثی ٍ تغییش پزیش هی تاؿذ. فضاّای ػثض ؿْشی چٌاى تایذ تا هحیظ ، واسوشد ٍ هٌظش هَسد دیذ ها دس تؼاهیل  

 [.23-21: 5]هخاعة تاسص ٍ دسن ؿَد تاؿذ وِ احؼاع پَیایی ٍ ؿاداتی ًاؿی اص حضَس آى تِ

.ًیاصّیا:  2.حیَاع پٌدگاًیِ   1ػاهل سا دس دسن هٌاػة یه هحیظ هی تَاى هیإثش داًؼیت ویِ ػثاستٌیذ اص :      5تِ عَس ولی 

ؿٌاػیی : رٍق، ػیلیمِ، صهیٌیِ     ثیا .صی4.وٌدىاٍی: ؿٌاخت هحیظ ٍ پییؾ تیٌیی تغیییشات آى.    3صیؼتی، اختواػی ، سٍاًی ٍ ... 

 [23-21: 5] ػاعفی ٍ ...فشٌّگی، تداسب 

ّواى عَس وِ دس تٌذ تاال  آهذ صهاًی اًؼاى دسن هٌاػثی اص فضای ػثض پیذا هی وٌذ وِ هىاى یاتی هٌاػیثی اص آى ٍ ػیایش   

فضاّای هَسد ًیاص اٍ فشاّن ؿذُ تاؿذ ٍ ّن توام اػضا ٍ خَاسح اٍ تا فضای ػثض دس تؼاهل تاؿذ ، یؼٌی ٌّگاهی ویِ ساُ هیی سٍد   

ٌذ ٍ تتَاًذ تغییشات آى سا حغ وٌذ ٍ حتی دس ًضدیه تشیي هىاى هوىي آى سا لوغ وٌیذ اییي احؼیاع حتیی تیشای      آى سا تثی

ذ پذیذاس تاؿذ. چشا وِ خلك ٍ خَی ٍ سٍاًی ؿاد یاًؼاًی وِ تا كٌذلی چشخذاس تش پـت دیَاس ؿیـِ ای هٌضل خَد ًـؼتِ ًیض تا

ثاط اػت تشای اثثات ؿایذ پاػخ تِ ایي ػإال وافی تاؿذ وِ آیا سفتاس ییه  ٍ پَیا دس یه خاهؼِ ّوچَى صًدیشُ ای تا ّن دس است

 اص تؼاهالت آى تلمی هی ؿَد؟ ذایخاهؼِ خ

تَػظ حغ تیٌایی ها دسن هی ؿَد ًوًَِ ای خَب تشای تؼیییي هییضاى تؼاهیل تیا     تِ ساحتی ؿایذ تغییش سًگ گیاّاى وِ 

سًگ سا دس عَل صًذگی ػاالًِ خَد تدشتیِ هیی وٌیذ ٍ اگیش هیا دس       3ا ٍ ی 2ّش گیاُ حذالل  .چشا وِفضای ػثض اعشافواى اػت 

تتَاًین تگَیین وِ خَد سا تِ آى ًضدیه وشدین. چشا وِ خَد ایي تغییش سًیگ  ؿایذ ایي تغییش سًگ سا حغ وٌین  هاىهحیظ ؿْش

ادل تیش ٍ هٌاػیة تیش تاؿیذ     یه استثاط ػِ هحَسی سا تیي سًگ، اًؼاى ٍ عثیؼت ایداد هی وٌذ وِ ّش اًذاصُ اییي استثیاط هتؼی   

  . [2]هی ؿَدتأثیشات سٍاًی آى ًیض تیـتش

دس خاهؼیِ تشلیشاس وٌیذ ویِ چگیًَگی ویاسوشد صیثیایی        تٌاتشایي فضای ػثض صهاًی هی تَاًذ تأثیشات سٍاى ؿٌاختی هٌاػثی 

تگیزاسد.   ؿٌاػاًِ هَسد تَخِ لشاس گیشد ٍ ایي ًیض صهاًی اهىاى پزیش اػت وِ اثشات خَد سا سٍی هٌظش ؿیْشی ٍ هىیاى ییاتی آى   

 تٌاتشایي ؿٌاخت هؼیاسّای هىاى یاتی ضشٍسی اػت.

 

 مکان یابی فضای سبش_ 
یاتی هٌاػة فضای ػثض خْت تْشُ ٍسی تیـتش اسائِ دادُ اًذ ویِ اص آى خولیِ هیی     تاوٌَى سٍؽ ّای صیادی سا تشای هىاى

ْای ؿْشی ٍ یا پاسن ّای خٌگلی ؿْشی ٍ اص اییي لثییل پشداخیت ویِ تمشیثیاً ػویالً       اّتَاى تِ اسائِ ایذُ ی تاؽ ؿْش یا پیادُ س

فشكت پیادُ ػاصی چٌییي اییذُ ّیایی سا دس    اهىاى حضَس آًْا دس ؿْشّای اهشٍصُ ًیؼت تشاون ّای تیؾ اص حذ ؿْشّای اهشٍص 

ًوی دّذ. ؿایذ یىی اص خذیذتشیي سٍؽ ّای هىاى یاتی فضای ػثض ؿْشی تا اػیتفادُ اص فشآیٌیذ تحلیلیی        ؿْشّای اهشٍصی 

. دس ایي سٍؽ اتتذا یه ػشی فاوتَسّایی سا تشای فضای ػثض دس ًظش هی گیشًیذ اص  [1]هی تاؿذ 1  ٍGIS(AHPػلؼلِ هشاتثی )

ّیا سا  خاییاتی  ش اسصؽ صهیي، ؿؼاع ػولىشد ٍ ... ٍ ػپغ تِ آى ّا اهتیاص دادُ ٍ دس ًْایت تش اػاع فشآیٌذ ًشم افضاسی تْتشیي ًظ

تِ آًْا هی دّذ. ًمذی وِ تِ ایي ؿیَُ ؿایذ تاؿذ ایي اػت وِ تِ دلیل ووثَد هٌاتغ اعالػاتی فمظ هؼیاسّیای آٍسدُ ؿیذُ ویِ    

تی اص آًْا هیؼش تَدُ وِ تِ ػٌَاى هؼیاسّای تلوین گیشی اًتخاب ؿذُ اػت ٍ دیگیشی آى ویِ   لاتلیت تْیِ ی الیِ ّای اعالػا

هؼیاسّای هشوض گشایی تشای هىاى یاتی فضای ػثض وِ اػتفادُ هی ؿَد ، اگشچِ اص ًظش دػتشػی هٌاػة ٍلی ًَػی خیذا ویشدى   

 ؟تِ آى ًوشُ دادًذ ًشاصْا دادُ ؿَد وِ دس چْاس تِ تَپَگشافی ت تٌْافضای ػثض ًیض تِ حؼاب هی آیذ ٍ اص لحاػ هٌظش ًیض 

داؿت وِ تتَاى تا حیَاع  سا هی تَاى صهاًی  اًتظاس ػولىشد هٌاػة اص فضای ػثض  ُّواى گًَِ وِ دس لؼوت ّای لثل آهذ

اییي اػیت ویِ    هیاى ػٌلش تیٌایی تأثیش ٍیظُ ای سا داسا هی تاؿذ ػلت آى ّن ایي پٌدگاًِ اًؼاى استثاط هٌاػة داؿتِ تاؿذ ٍ اص 

ووتشیي فاكلِ سا تا اًؼاى داسد ٍ اٍ تذٍى آى ٍاسد آى فضا ؿَد هی تَاًذ اص عشییك دییذى آى سا دسن وٌیذ ٍ اییي ّویاى هٌظیش       

ؿْشی سا تذاػی هیىٌذ. دس حمیمت هىاى یاتی تایذ تِ گًَِ ای تاؿذ وِ اهىاى حضَس فضای ػثض سا تِ كَست تؼیاهلی تیا اًؼیاى    

 :[22: 4]ایي اػاع ساُ واسّای صیش تاوٌَى اسائِ ؿذُدس ؿْش دس ًظش تگیشد تش 

                                                 
1
  -Analytical Hierarchy Processing 
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 وِ ؿاهل ًىات صیل هی تاؿذ: ضتَخِ تِ ًحَُ  عشاحی ػغَح ػث -الف 

 تَخِ تِ عشاحی تاص تِ گًَِ ای وِ حذاوثش ًظاست اختواػی دس آى كَست گیشد. -

 دهَوشاتیضُ وشدى فضا تِ گًَِ ای وِ حذاوثش تؼاهالت اختواػی كَست گیشد.-

 ض صدایی دس عشاحی: پخؾ واستشی تش ول ػایت ٍ اػتفادُ اص پَؿؾ گیاّی پشاوٌذُتوشو-

 وِ دس تشگیشًذُ هَاسد صیش هی تاؿذ: ػغَح ػثض ػوَدی-ب

آًچِ وِ تا ػٌَاى فضای ػثض ػوَدی یاد هی ؿَد ّشآى فضایی اػت وِ تَاًایی لشاس گشفتي دس هیذاى دیذ اًؼاى ّا سا فاسؽ 

.دیَاسّای ػثض ػویَدی ویِ ػویَد تیش     1فضاّای ػثض ػوَدی تِ دٍ ًَع ولی تمؼین تٌذی هی ؿًَذ: اص حضَس آى داؿتِ تاؿذ. 

. ػغَح ػثضی وِ دس صاٍیِ دیذ اًؼاى ّای تاالی آى لشاس داسد ) دییذى فضیای ػیثض تیِ     2هؼتمین اًؼاى هی تاؿذ. حشوت دیذ

 گًَِ ای وِ تتَاى ولیت ّای آى سا دس یه ًگاُ دسن وشد (.

 ػثض ػوَدیدیَاسّای _ 1

هیذد استفیاػی   ایي دیَاسّا تِ ؿیَُ ّای هختلمی اخشا هی ؿَد هی تَاًذ ًَع استثاط تلشی تشای هخاعثاى تشلشاس وٌذ ٍ تیِ  

وِ تاػث هی ؿَد اص آى تِ ػٌَاى دیَاس یادآٍس ؿَین كیشفاً   وِ داسد اص ًمظ دٍس هَسد ؿٌاػایی لشاس هی گیشد. دس حمیمت آى چِ

 .  [8] دی آى تا هحَس افمی دیذ اًؼاى اػتفمظ تِ دلیل استثاط ػوَ

تش اػاع دیذگاُ تاال دس هشحلِ اٍل هىاى یاتی فضای ػثض تایذ تِ گًَِ ای تاؿذ وِ تتَاًذ ػٌلش ؿاخق خظ دییذ اًؼیاى سا   

اص  تـىیل دّذ. تؼیاس تا ایي هَضَع هَاخِ ؿذُ این وِ تشای سفتي تِ یه پاسن دس ییه هحلیِ تاسّیا ٍ تاسّیا تاییذ آدسع آى سا     

اّالی تپشػین. ٍ ایي اتفاق سا هی تَاى سّا ؿذگی فضای ػثض ًاهیذ وِ تؼیاس آثاس ًیاهغلَب اختویاػی ٍ اخاللیی داسد. تٌیاتشایي     

دیَاسّای هـدش دسختاى وِ تِ كَست سدیفی دس یه پاسن ػوَد تش هحَس خیاتاى لشاس هی گییشد َّییت آى سا خیلیی تیاسصتش اص     

 هی وٌذ. پاسن ّای هشوضی گشای هحلی تیاى

ووشتٌذی ّای ػثضی وِ دس حاؿیِ ی خیاتاى ّا ٍ ؿْشّا لشاس هی گیشد تایذ تِ گًَِ ای تاؿذ وِ دس استفاع هٌاػیة خیظ   

دیذ اّالی دسحال حشوت خیاتاى لشاس تگیشد. تؼیاس تا ایي پذیذُ هَاخِ ؿذُ این وِ ووشتٌذّا ػثض ٍ پاسن ّای خٌگلیی اعیشاف   

تشای هذیشاى ؿْشی تش تاس داسد، اص چٌاى عشاحی ٍ خایاتی ًاهٌاػیة تشخَسداسًیذ ویِ حتیی دس     ّضیٌِ ی صیادی سا     ؿْشّا وِ 

ى دیگش لاتل سؤیت ًیؼت ٍ دس صیش استفاع غَل ّای ػٌگی ػاختواى گن هی ؿیًَذ. ػیالٍُ تیش آى گیاُ     آچٌذ دُ هتشی دٍستش اص 

)  .ِ هتش هی سػذ خْت واؿتي اػیتفادُ ؿیذُ اػیت   دیذُ ؿذُ وِ دسختاًی وِ  تِ ًذست استفاع آًْا دس عَل صًذگی خَد تِ ػ

 هثل تَت ّای هؼلك (

هتشی هی تیٌین وِ دسختاى واج چٌذ دُ هتشی ٍخَد  داسد وِ ًِ ػایِ آى هٌغمِ هَسد ًظش  6اص ػَی دیگش دس وَچِ ّای 

 سا پَؿؾ هی دّذ ٍ ًِ دس خظ دیذ حاضشیي لشاس داسد.

ٌغمِ وِ دس ؿْشّا لشاس داسًذ ًوًَیِ ای اص دیَاسّیای ػیثض ػویَدی هیی      ض ٍ حتی تَپَگشافی ّای عثیؼی هثتالىي ّای ػ

هی تَاًذ خظ دیذ اًؼاى ّا سا چِ دس پـت پٌدشُ دس داخل خاًِ یا هاؿیي ٍ ییا ... تىوییل ویشدُ ٍ اص فضیای ػیثض         تاؿٌذ وِ 

 تْشُ هٌذ وٌذ.

 ػغَح ػثض ػوَدی _2

ت وِ ؿایذ خوؼیتی هؼادل یه خیاتیاى سا دسٍى خیَد دس هحییظ    ػٌلش خذایی ًاپزیش ؿْشّای اهشٍصی اػ،استفاع ٍ تشاون 

ّای هؼىًَی خا دادُ تؼیاسی اص ایي خوؼیت ػوالً تِ دلیل تیواسی ٍ یا ؿشایظ ػٌی اهىاى حضَس دس فضای ػثض ٍ تْشُ ٍسی اص 

ایذ دس ػاصهاى دّیی ییه   هٌظش آى سا ًذاسًذ تٌاتشایي آى چِ وِ اص صٍایِ چـواى آًْا اص پـت ؿیـِ ّای هٌاصل دیذُ هی ؿَد ت

هٌظش ؿْشی آیذ چشا وِ ّواى عَس وِ لثالً گفتین صهاًی ایي تأثیشات هثثت فضای ػثض دس دس سٍاى اًؼاى ّا اثش هی گزاسد ویِ  

 ّوِ ی افشاد یه خاهؼِ سا دس تش گیشد.  دس ریل دٍ ًوًَِ اص ایي فضاّا آهذُ اػت:

 ػغَح ػثض هؼىًَی ) حیاط ّا(
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ی دیگش ًَػی اص هحیظ ؿْشی هحؼَب هی ؿًَذ چشا وِ دس صاٍیِ دیذ پٌدیشُ ی آپاستویاى ّیای    حیاط ّای هحیظ هؼىًَ

اعشاف لشاس داسد تٌاتشایي تِ خای حزف آًْا تْتش اػت آى ّا سا تا سًگ تٌذی ّای هٌاػیة ٍ تیِ ویاسگیشی گیاّیاى هٌاػیة دس      

 ساػتای تىویل فضای ػثض ؿْشی هَسد اػتفادُ لشاس دّین.

 ضػغَح تام ّای ػث

ًَع دیگشی اص ػغَح وِ صاٍیِ ی دیذ افشاد تاالی ػش خَد لشاس داسد تام ّا هی تاؿذ هتأػفاًِ تام ّا تِ دلییل ایٌىیِ ووتیش    

هَسد تَخِ افشاد ػاوي آى ػاختواى ّاػت تیـتشیي تأثیش سا سٍی دیذ افشادی وِ دس ػیاختواى ّیای تلٌیذتش لیشاس داسًیذ هیی       

ؿثیِ اًثاسی ٍ یا حتی ًگْذاسی حیَاًات سا تِ خَد گشفتِ وِ تأثیشات هٌفی تش اًؼیاى ّیا    گزاسد. گاُ دیذُ ؿذُ وِ تام ّا هحلی

داسد. تام ّای ػثض ساّىاسی هٌاػة خْت استمای ویفیت هٌظش یه ؿْش اهشٍصُ هَسد تَخیِ تؼییاسی اص عشاحیاى هحییظ لیشاس      

 گشفتِ.

ّوچَى ولییذ هیذاس ییه الهیش سٍؿیٌایی اػیت        ،دس ًْایت تایذ تگَیین خایاتی ٍ چگًَگی لشاس گیشی فضای ػثض دس ؿْش

اگشچِ تذٍى آى ّن اتفاق هی افتذ ٍلی هوىي اػت  دػت ها سا اص سػیذى تِ سٍؿٌایی وَتاُ وٌذ، فضای ػثض ًییض صهیاًی تیأثیش    

اػیت ویِ   سٍاًی خَد سا تِ یه خاهؼِ هی گزاسد وِ تِ كَست پَیا ٍ فشاگیش تا خاهؼِ دس استثاط تاؿذ ایي هَضَع تا آى لذس هْن 

ی خَد تشای تؼاهل اّالی آى ) تِ ػٌَاى وَچىتشیي حفلحتی حیاط یه هحیظ هؼىًَی سا چٌاى هی تَاًذ تا خَد دسآهیضد وِ ه

 تاؿذ.گشُ خوؼیتی یه ؿْش (
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 وتیجٍ گیزی 
ى دس تٌاتشایي فضاّای ػثض تٌْا ٍاسثاى عثیؼت دس ؿْشّای اهشٍصی هی تاؿٌذ وِ تا ایداد یه استثاط هٌاػیة تیا ؿیْشًٍذا   

هحیظ ؿْشی هی تَاًٌذ َّیت اختواػی آًْاسا صًذُ وشدُ ٍ آثاس سٍاى ؿٌاختی هٌاػثی سا تش خای گزاسد ٍایي هْن صهاًی اتفیاق  

 خَاّذ افتاد وِ :  

فضاّای ػثض هَخَد هحفلی سا خْت اًتـاس هٌاػة افىاس فشاّن آٍسد ٍ تا تاثیش گیزاسی خاهؼیِ ؿیٌاختی آثیاس سٍاًیی       -1

شاّن آٍسد. ایي هحفل صهاًی ًوایاى هـَد وِ تاثیشات هثثت صیثایی ؿٌاختی سا لثال فشاّن آٍسدُ هفیذی سا دس خاهؼِ ف

 تاؿذ

تاثیشات صیثایی ؿٌاػاًِ صهاًی هی تَاًذهحفل هفیذی خْت آثاس هٌاػة سٍاًیی فیشاّن آٍسد ویِ تیِ كیَست ػیٌیی ٍ        -2

دس تؼاهل تاؿیذ ٍاییي ًییض صهیاًی اسصؽ      رٌّی تشای هخاعثیي دسن ؿذُ تاؿذ تغَسی وِ واهال تا حَاع پٌح گاًِ اٍ

هتؼالی پیذا هی وٌذ وِ داسای كَستی هتغیش تاؿذ ٍ دس ایي هیاى حیغ تیٌیایی تیِ دلییل دسن سٍصهیشُ ی تغیییشات       

 فضای ػثض )تغییشات سؿذ ٍ سًگ ( تیـتشیي تاثیش سا داسد 

شدی تیـتشیي هٌظش سا تِ  خَد اختلاف هىاى یاتی فضای ػثض تایذ تِ گًَِ ای تاؿذ وِ ػالٍُ تش تیـتشیي تاثیش ػولى -3

دّذ، چشا وِ هٌظش هحشن حغ تیٌایی اػت ٍ دس دسن حیغ صیثیایی ؿٌاػیاًِ ًمیؾ تؼیضایی داسد ٍ دساییي هییاى        

 فضاّای ػثض ػوَدی تِ دلیل ایي وِ ّوَاسُ دس ساػتای دیذ ؿْشًٍذاى لشاس هیگیشد تیـتشیي تاثیش سا داسد.  

دس هحیظ صًذگی خَد تِ احؼاع سضایت ٍصًذگی دػیت خَاّیذ یافیت ویِ تتَاًیذ ادساویات       دس ًْایت اًؼاى ؿْش ًـیي صهاًی 

 .حؼی سٍؿي ، ّواٌّگ ٍ خَؿایٌذ اص تواهیت ؿْش خَد تِ دػت آٍسد، تاتتَاًذ رٌّیت هاًَع ٍپش خاعشُ اص آى داؿتِ تاؿذ.
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 مزاجع
(ٍ AHP) یػلؼلِ هشاتث یلیتحل ٌذیتا اػتفادُ اص فشا یض ؿْشػث یهىاى هٌاػة فضل لی. تحل م،  یسضَ یتٌا . ع عصادُ ، یاحوذ[ 1]

GIS ، 1386. 92ؽ ، ییایخغشاف ماتیفللٌاهِ تحم. 

 1392، اًدوي تخللی ؿْشػاصی ایشاى ، هماالت ؿْشػاصی،آى تش سٍاى اًؼاى  شیػثض ٍ تاث یفضا تیاّو[ 2]

  .1379،  یضیتْشاى : هشوض هغالؼات ٍتشًاهِ س ، یؿْشػثض  یفضاّا ،خلذ ًْن ،ّا  ی. وتاب ػثض ؿْشداسلف، ا ایً ذیػؼ[ 3]

 ،( یؿْش تیشیهذ ىشدیػثض دس ؿْشّا )تا سٍ یفضاّا یٍ سٍاى ؿٌاخت یتشاتؼاد اختواػ یلیتحل ، ع دصادُ ،  ی؛ ػل فشد ، م یكالح[ 4]

  .1387 ضییپا 21ؿواسُ  ،ؿْش  تیشیفللٌاهِ هذ

 1385 ضیی، پا17ٍ18ؽ، یؿْشػاص یفللٌاهِ خؼتاسّا ، یؿْش یدس عشاح یؿٌاػ ثای. ص صادُ ، ج یهْذ[ 5]

 ،ْایهاٌّاهِ ؿْشداس ،تْشاى (  ؼاىیاوَ پاسن پشد یاوَ پاسن )هغالؼِ هَسد یضَاتظ عشاح يیتش تذٍ یصادُ ،ص . هشٍس ای، ع ؛ و یلیىائیه[ 6]

  1386ّا ، یتْشاى : اًتـاسات ػاصهاى ؿْشداس

Hunnu.arendt.thhuman condition.1531 [7 ]     

 http : //www.sarnafilus.com/green roofs.html[1] 

 

 

 

 

 

 

 

  


