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 چکیده 
-های اخیر هرچند عامل جهشی بزرگ در زندگی بشر و تکنولوویی سواخت در دهه توسعه و پیشرفت روزافزون شهرها

تورن  انو  اسوت  از جمهوه مهو است، اما مشکالت متعددی را نیز باخود به همراه داشتههای مصنوع و فضاهای شهری بودهمکان

ها که بحران معنا و کیفیت مکانباشد  طوریبه محیط زنست می هری و آسیبرفت  هونت و کیفیت فضاهای شمشکالت از دست

که به زع  بسیاری نتیجه اندنشه مدرنیس  و صنعتی شدن  -زنست طبیعیو در نتیجه بحران هونت، در کنار بحران تخرنب محیط

دد حامی محیط زنسوت ماننود جنوبش های متعاست  تشکیل سازمانهای قرن اخیر تبدنل شدهترن  چالشبه نکی از مه  -است

ها بوه ابعواد روحوی و ساخت که عالوه بر بعد کالبدی و فیزنکی مکانهانی متعدد پیرامون کیفیت فضا و مکان انسانسبز و نظرنه

رتبوا  بوا ساخت و اهای انسانباشند  بر ان  اساس و با توجه به اهمیتی که مکانروانی کاربران نیز توجه دارند، گواه ان  مدعا می

-ها دارند، پژوهش حاضور بوا روت تحهیهویمندی مکانطبیعت در بهبود کیفیت زندگی انسان، بهبود حاالت روحی او و نیز هونت

-های مکان و توسعه پانودار مویمحیطی که دو مفهوم اساسی مطرح در نظرنهمکان و توسعه پاندارزنستتوصیفی به بررسی حس

-هوای انسوانند به ان  سؤال پاسخ دهد که چه ارتباطی بی  ان  دو مفهوم در ارتقاء کیفیت مکانکپردازد و تالت میباشند،  می

های محیطی در بهبود کیفیت مکانمکان و توسعه پاندار زنستترتیب هدف ان  مقاله تبیی  ارتبا  حسبدن ساخت وجود دارد؟ 

نتوان  پذنرنود و ه ان  دو مفهوم از اصول مشترکی توثییر مویساخت است  فرضیات حاکی از ان  است که عوامل بوجودآورندانسان

های اجتماعی، فرهنگوی و طبیعوی دارای محیطی با تثییرپذنری از النهمکان و توسعه پاندار زنستدهد که حسپژوهش نشان می

 باشند ها میهای مشترکی برای ارتقاء هونت و کیفیت مکانمانهب 

  

 

  پاندارمعماری محیط،وسعه پاندار، زنستمکان، تحس های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
با هدف تبیی  ارتبا  بی  حس مکان و توسوعه  2و توسعه پاندار 1پژوهش حاضر به بررسی مفاهی  حس مکان

رونوه شوهرها کوه نتیجوه افوزانش جمعیوت و رشود صونعت و پردازد  گسترت روزافزون و بیمی 3محیطیپاندار زنست

 شوهر تورن  مسوا لاساسوی از نکوی محیطویزنست است  مشکالتمشکالت متعددی را در پی داشتهتکنولویی است، 

 صنانع ها، ساختمان با تسهط ضرورتا شهری توسعه که است  چرا طبیعی با محیط آنها تقابل و تعارض حاصل و امروزی

 بر شهر چیرگی شکل به زمان مرور تسهط به ان  و است همراه طبیعی فضاهای بر های اقتصادی فعالیت و نقل و حمل و

شهری، کاهش سطح فضاهای سبز و بکر و در نتیجه دوری موردم  گسترده هایآلودگی ساز زمینه تغییر نافته و طبیعت

میوان  ناسوازگاری و تعوادل عودم رونود انو  است  نتیجهشدهونژه در کشورهای در حال توسعه های طبیعی بهاز محیط

 در طبیعی های محیطارزت و مظاهر شهرها، گسترت بود  با اکوسیست  خواهد روابط وردنخ ه  به و طبیعت و انسان

 و روانی مشکالت و اند شدهمحروم  طبیعی های جاذبه از شهرنشینان و است قرارگرفته بیشتر فرسانش و نابودی معرض

هموراه مسوا ل اجتمواعی، زنسوت بوه   به همی  عهت توجه بوه مسوههه طبیعوت و محویط[1]است نافته نمود اجتماعی

 رابطوه فهو  در مه  تغییر نک پاندار توسعه مفهومدهند  ترن  اصول توسعه پاندار را تشکیل میاقتصادی و انسانی مه 

 موضووعات جدانی پانه بر که انسان گذشته قرن دو دندگاه با مسثله ان   باشدمی نکدنگر با ها انسان و طبیعت و انسان

  ان  دندگاه )صونعتی و مودرنک کوه بور  هبوه انسوان بور است تضاد در بود گرفته شکل تصادیاق و اجتماعی و محیطی

جهوان بورای  "گونه که بیک  بر ان  اعتقاد است: داری صنعتی و عه  مدرن است  همانطبیعت باور دارد حاصل سرمانه

  انسان با طبیعت موجب تغییر نگرت توسعه پاندار با شرح نحوه ارتبا  [2] "است نه انسان برای جهانانسان خهق شده

مدرن و صنعتی گردنده و  سعی در هماهنگی بیشتر انسان با طبیعت پیرامونش دارد  همواهنگی کوه متضوم  افوزانش 

 باشد کیفیت زندگی انسان در حال و آننده می

ونوژه در بوههای اساسی در عصر حاضر جا که بحران کاهش کیفیت زندگی شهری و معنا نکی از بحراناز آن 

کشورهای در حال پیشرفت است  هماهنگ با مسههه توسعه پاندار و توجه دوباره به ارتبا  انسوان و طبیعوت، طراحوان، 

باشند  ان  امر بوا بوازنگری رفته به مکان زندگی انسان میشهرسازان و معماران به دنبال بازگردان دوباره معنای از دست

مکان، تعهق بوه مکوان و وابسوتگی بوه مکوان صوورت مکان، حسهانی چون هونتتمفهوم فضا و مکان و توجه به کیفی

ها در دوران امروز برای افراد فاقد معنا بوده و در حک  المکانی هسوتند کوه نوه بورای بوودن، سوکونت مکاناست  گرفته

تند  همچنان که هاندگر شوند بهکه تنها کالبدی برای حضور موقتی افراد هسها ساخته میکردن و آرامش داشت  انسان

ها و معنادار مندی مکانو آن ونژگی متمانز که باعث هونت "استسکونت کردن به ساخت  تنزل نافته"گوند امروزه می

زنسوت مکانی نوعی شناخت شناسی انسانی از الگوهای پیراموونی محویطاست  هونترنگ شدهگردد، ک ها میشدن آن

های خوود اختیوار ه خود و آرامش گرفت  در آن در طی تارنخ طوالنی و با تکامل تجربهگااست که مکان را برای سکونت

های انسان از محیط های هونت فردی و حاصل شناختمکانی بخشی از زنرساختاست  به نظر پروشانسکی هونتنموده

ونت مکان احساس تعهقوی بوه همانی هونت انسان با هروست  در ان فیزنکی است که در زندگی روزمره خود با آن روبه

ترتیب نوعی رابطه روانی بی  انسوان و محویط شود  بدن شود که موجب پیوند عمیق انسان و مکان میمکان حاصل می

مکوان نظوامی سواختاری و حوس  [3]جهان اسوت نماند که اساس بودن انسان در شود و معنانی را انجاد میحاصل می

ای است که بعود از شوناخت کند و به معنای عاطفهن و متعهقات آن را احساس میشناختی است که فرد با آن، نک مکا

نظرنات هانودگر و فهسوفه او  [  12شود که بسته به شخصیت فرد و تجارب گذشته افراد متفاوت خواهد بود ]حاصل می

های به بواز تعرنوک کیفیوت های مکان داشت که با توجه به ابعاد فراکالبدی مکانوجود آمدن نظرنهتثییر بسیاری در به

 پردازند مکان و فضای مصنوع می
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ساخت با محیط پیرامون های انسانتوان چنی  نتیجه گرفت که ارتبا  مکانباتوجه به مسا ل مطرح شده می

های انسوان سواخت مکان مفاهیمی هستند که در ارتقاء فضای معماری و بهبود کیفیت مکانمحیطک و نیز حس)زنست

-محیطی موجب بهبود ونژگویها عالوه بر حفظ شرانط زنستتوجه به چنی  ان  مفاهی  در ساخت مکان ارند تثییر گذ

و گاهی توجهی در تعارنک امروزی مکان مورد ک  مسهههگردد  ان  ها همسو با اهداف پانداری میهای فرا کالبدی مکان

کننوده حوس های تعرنکشاخصکه چه ارتباطی بی  بران  اساس سؤال اصهی پژوهش ان  است   استقرار گرفته فهت 

وجوود دارد؟ بور سواخت هوای انسوانمحیط شهریک در بهبود کیفیت مکان)زنست محیطیمکان و توسعه پاندار زنست

-مکان و توسعه پانودار زنسوتاساس تحقیقات صورت گرفته فرض بر ان  است که رابطه معناداری و نزدنکی بی  حس

 پذنرند عوامل بوجودآورنده ان  دو مفهوم از اصول مشترکی تثییر میمحیطی وجود دارد و 
 

 روش تحقیق
پوردازد  پاندار مویمکان و توسعهتوصیفی به پژوهش درباره حس-ان  مقاله با استفاده از روت تحقیق تحهیهی

 ای رسیدن به پاسخ پرسشترتیب براست  بدن آوری شدهای گرداطالعات پژوهش با استفاده از مطالعات دقیق کتابخانه

ها پرداختوه و سو س توسوعه پانودار مکان و توسعه پاندار و مفاهی  مرتبط با آنابتدا به تعرنک مفهوم حس ،مطرح شده

گیوری انو  مفواهی  بررسوی و بور شود  همچنی  ابعاد مختهک و عوامل تثییرگذار در شوکلمیمحیطی شرح دادهزنست

، عناصور مکانمختهک تشکیل دهنده حس هایالنه   برای آشکار نمودنگردنددی میبننظران ردهاساس نظرنات صاحب

معیارهوای ها با توجه به معیارهای بافت و زمینوه،   النهان تقسی  شده و س س مؤیر بر آن به دو النه کهی خرد و کالن

گردند   ظران است تقسی  میتری که دربرگیرنده تفکرات مختهک صاحب نکوچک هایؤلفهبه م کالبدی، فردی و گروهی

هوا بوه هوای موؤیر بور آنبر اساس مؤلفوه آن،های تعرنک کننده شاخصهبا توجه به  نیز توسعه پاندار طبق همی  روال 

هوا آنهوای شاخصوه دهنودهعناصر تشکیلردی و گروهی در تحقق که عوامل ف گرددهای خرد و کالن تقسی  میمؤلفه

ای که محتوای هرنک آشکار کننوده ردند به گونهگمیتعیی  های مختهک النه محتوای اصر،د  با توجه به ان  عناندخیل

  در در منابع متعدد است طبق تعارنک ذکر شده ،های آنمانهو نا به عبارت دنگر ب ترن  ابعاد تثییرگذار بر آن النه مه 

های تبیی  شده مقانسه محتوای النه طی بهمحیمکان و توسعه پاندار زنستهای اصهی حسنهانت با مشخص شدن النه

زانش کیفیوت مکوان مصونوع هوا در افوو نحووه ارتبوا  آنبررسوی  ،های مشوتر  دو مفهوومرنشهشود تا پرداخته می

 آشکارگردد 

 

 مبانی و مفاهیم نظری

 
 عوامل تعریف کننده آنو  مکانمفهوم حس

ها از محویط و احساسات ک  و بیش آگاهانه آنبه طورکهی حس مکان به معنای ادرا  ذهنی مردم از محیط 

طوری که فه  و احساس فرد با زمینه معنانی محیط دهد بهخود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می

مکوان عوالوه بور مکانی نقش اساسی دارد  حوسمکان نا بیشود  هونت مکان در خهق حس پیوند خورده و نک ارچه می

شود، از مفاهی  فرهنگی مورد نظر مردم و روابط اجتماعی در نک مکوان احساس راحتی از نک محیط می که موجبان 

ان  با رونکورد   [5و  4]گردد مینابی به هونت برای افراد مشخص حمانت کرده و باعث نادآوری تجارب گذشته و دست

ی به نادبودهای فراشخصوی را ارتقواء داده و که  افالطونی مبنی بر تجدند خاطره ه  راستاست  تجدند خاطره دسترس

متضم  نک چرخش باطنی است  نوعی بازپس گرفت  تعهقات جهان بیرونی و نوعی گردآوری نا نیل به حضورخود  ان  
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؛ کوه [6]انسوانی باشود شخصوی و اسوتقالل ای برای حس مکان، هونوتتجارب دوباره به خاطر آمده ممک  است زمینه

مکان و خاطرات فوردی و جمعوی وجوود ای بی  حسدر مکان است  بنابران  نوعی رابطه چرخه آن تداوم حضورنتیجه 

ای بورای انجواد حوس شود و خاطرات گذشته نیوز زمینوهدارد  حس مکان موجب نادآوری خاطرات فردی و جمعی می

رو عنووان اسوت  از انو مکان زمینه ای برای بازگشت به درون و خونشت  خونش آورند  در نتیجه حسمکان فراه  می

  ک 1)شکل بخشد فرد هونت میشود مکان به می

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندگان(رگیری هویت شخصی )مأخذ: نگارابطه حس مکان، خاطرات و تجربیات گذشته در شکل -1شکل 

 

وشیاری نسبت به مکوان، از نظر شامای حس مکان نک پیوند پوناست که فرد در نتیجه دلبستگی به مکان، ه

های مربوو  بوه نماند  ان  حس روی مشارکت فرد در فعالیتتعهق به مکان، رضانت از مکان و تعهد به مکان کسب می

نمانود  داند که به در  مکان کموک مویای انتزاعی بی  فرد و مکان میگذارد  توآن حس مکان را فاصههمکان تثییر می

های دارای هونت که متثیر از مصالح،  رنگ، بافت و شوکل مکوان اسوت جسوتجو مکانشولتس حس مکان را در نوربرگ

رابرت هِوی عووامهی چوون  [ 9و  7مکان مؤیر است ]گیری حسنابی و شناسانی در شکلکند  از نظر او ادرا  جهتمی

زندگی زناشوونی را بور  بافت جغرافیانی مکان، وضعیت اجتماعی، ارتباطات فرهنگی و نژادی، مراحل زندگی و رضانت از

مکان متثیر از ناهمواری و گوند، حسمی "مکان و حس المکانی"رلک در کتاب    [8]است مکان افراد مؤیر دانسته حس

ک 2002) سالوِسو   [10] کنوونی اسوتهای اجتماعی، روندادهای گذشته و اوضاع ظاهر، کارکردهای اقتصادی و فعالیت

 حوس شکل دهنده مجموع عوامل درو  دانسته فردی تنیدگی و دره   منظر وقعیت،م عنصر سه تعامل از را مکان حس

فرنتوز اسوتیل عووامهی  [ 12و  11] "کالبودیعوامل "و  "شناختی-ادراکی "کند: عواملمی تقسی  دسته دو به را مکان

صوری و خصوصویاتی چون اندازه مکان، درجه محصورنت، تضاد، مقیاس، تناسب، فاصهه، بافت، رنگ، بو، صودا و تنووع ب

چون، هونت، تارنخ، تخیل و توه ، راز و رمز، لذت، شگفتی، امنیت، سرزندگی، شور و خاطره را به عنوان عوامل کالبدی 

بواره بور سوه متغیور اصوهی خوانوانی، ادرا  محویط بصوری و ک در ان 1995  نان زو )انددمکان میمؤیر بر ادرا  حس

مکان در فضاهای دارای هونت مشوخص کند  به باور لینچ بیان حسری تثکید میهماهنگی قرارگاه رفتاری با محیط بص

ک دو عامل تعهق به اجتماع و حس محهوی در 1992است که از نظر هیوم  )گردد ان  در حالیو قابل شناسانی انجاد می

  [7و  12دارند ]گیری حس مکان نقش اساسی شکل
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بر اساس نظرنات کانتر و داند که ن را همان روحیه مکان میحس مکا "آنالوطیقای طراحی "رضانی در کتاب 

های ظاهری و ابعاد شکهی و فیزنکی محیط را شوامل شود: مؤلفه قرارگاه کالبدی، که جنبهبا سه مؤلفه تکمیل میپانتر 

، سواره و رفتارها ها، که جرنان و الگوی حرکتی پیادهاندازها و محیط مصنوع و ایایهک؛ مؤلفه فعالیتشود )مانند چش می

هوا را بوه تصور، که ادرا  عموم و ارزنابی ذهنی آنرا در بر دارد )همچنی  صدا، بو و خصوصیات حرکتیک؛ مؤلفه معنا و 

نظرنوه هوای  همچنوی  او  هوای فرهنگویکها، خوانانی و جنبههای کیفی، جذابیتدهد )مانند ارزنابیخود اختصاص می

هوای گانه مکانی الگوی متیوو کرمونوا )جنبوه، کارکردی و گزننشیک و جنبه های هشترفتاری نان گل )رفتار اجتماعی

 قبهویبوا بررسوی سوه مؤلفوه  ای، دنداری، درنافتی، اجتمواعی و کوارکردیک راشناسی، زمینهشناسی، فضانی، رنختبوم

هوای بیوان شوده توسوط مؤلفه در حقیقت  [13] بازنگری و مرتب نموده است ها، معنا و تصورک)قرارگاه کالبدی، فعالیت

بیان گردند، مطابقوت  لککه توسط ر وجود آورنده هونت مکان )کالبد، فعالیت، معناک های اصهی بهبا مؤلفهپانتر و کانتر 

گیوری هونوت دانود کوه در شوکلمکان را مؤلفه دنگری مویمکان را نکی ندانسته بهکه حسدارد؛ اما رلک هونت و حس

مکان و بررسوی عناصور و ابعواد حس-تبیی  مدل هونت مکان"ای با عنوان ی و بنیادی در مقالهکاشمکان دخالت دارد  

هونوت -مکوانبررسی نظرات مختهک درباره حس مکان و هونت مکان به منظور رسیدن بوه مودل حوس به "مختهک آن

های اند که  مؤلفهنتیجه رسیده ان مکان پانتر اند و در نهانت بر اساس الگوی حسمکان برای طراحی پیاده راه پرداخته

های مختهک متفواوت که در انسان)فیزنکی، فعالیتی، معنانیک، به دلیل ان  الگوان  وجود آورنده حس مکان در اصهی به

باشند، نعنی مؤلفه فیزنکی فردی، مؤلفه فعالیتی فردی و مؤلفوه معنوانی فوردی  از انو  رو های فردی میهستند مؤلفه

گردند اشتراکی در اجوزاء در مکانی جمع میکه افراد مختهک در افراد مختهک متفاوت است؛ اما زمانی مکانسطوح حس

گیورد  بنوابران  از گردد و بر همی  اساس مکان و هونت مکان شوکل مویها انجاد میو عناصر تشکیل دهنده ان  مؤلفه

دنونود   ک2)شوکل هک نسبت به آن مکوان اسوت های افراد مختنظر کاشی و بنیادی هونت نک مکان برآنند حس مکان

داند نکی نگاه تفسیری به محیط و دنگری واکنش حسوی نسوبت شناس، حس مکان را دارای دو بعد میهیوم ، جامعه

گیری شخصی نسبت به مکان است که در برگیرنده دوحس ادرا  مکان به محیط  همچنی  از نظر او حس مکان جهت

ر اساس زمینه معمانی محیط است  جان جکسون، معمار منظور، در تعرنوک حوس مکوان و احساسات نسبت به مکان ب

بنابران  با توجه بوه مطالوب  .[14]شود وقانع بیشتر میمکان نیجه عادات و نا فرهنگ ماست و با تکرار نونسد، حسمی

ورت خودآگواه و مکان نووعی شوناخت روانوی و حسوی از مکوان اسوت کوه بوه صوتوان اظهار نمود حسعنوان شده می

رده بندی 1جدول گیری ان  حس و سطوح مختهک آن دخالت دارند  گیرد  عوامل مختهفی در شکلناخودآگاه شکل می

 دهد مکان را نمانش میهای موجود درباره حسدندگاه
 

 

 مفهوم توسعه پایدار

 و  "داشت نگه"به معنی  "sustain"است که ان  وایه از فعل "sustainable "ترجمه وایه انگهیسی  "پاندار"وایه 

گیرد، جانگاه بسیار های زنادی را در بر میباشد  مفهوم پانداری و توسعه پاندار که تعرنکمی "نگهداری کردن"و نا 

 از پیوندهای جهانی، های نظری و عمهی معماری در عصر حاضر دارد  ان  مفهوم حاصل رشد آگاهیمهمی در بحث

ها برای نک آننده سال  ر حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانیمابی  مشکالت محیطی د

آنچه از تعارنک  سازد بنابران  توسعه پاندار مسا ل محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به ه  مرتبط می باشد برای بشر می

بشر بدون انجاد هر  وجه و تثمی  نیازهای کنونیپاندار به معنی تشود ان  است که توسعهمختهک توسعه پاندار در  می

 پاندار است  توسعه زنست و نظام اکولوینکیشان و اختالل در محیطنوع مشکل در توانانی آنندگان در تثمی  نیازهای
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 [7]مأخذ: مکان هویت-مکانمدل حس -2شکل 

 

 مکان )مأخذ: نگارندگان(های موجود درباره حسده بندی دیدگاهر -1جدول 

 
 صاحب نظران محتوا/النه

 

 

 

 

 

عومل 

مؤیر بر 

 مکانحس

 

 

عوامل 

 بیرونی

 )محیطیک

 

 کالن

 

بافت و 

 زمینه

شناختی، بوم

جغرافیانی، 

اجتماعی، فرهنگی، 

تارنخی، اقتصادی، 

موقعیت و منظر 

 انداز طبیعیک)چش 

 

ک، 1976ک، رلک )2001ک،  متیو کرمونا )2002، سالوس  )ک1998رابرت هی )

 ک1994ک، جان جکسون )1992دنوند هیوم  )

 

 خرد 

 

فرم و 

 ساختار

های ساختاری ونژگی

های و فضانی، ونژگی

های ظاهری، ونژگی

 فیزنکی

 

ک،  پانتر 1960ک، لینچ )1981ک، فرنتز استیل )1997شولتس )نوربرگ

 ک1976ک، رلک )2001تیو کرمونا )ک، م1971ک، کانتر )1991)

 

 

عوامل 

 درونی

 )فردیک

 

 کالن  

 

 بی  فردی

 

 دره  تنیدگی فردی  

 

ک، رلک 2001ک، متیو کرمونا )1971ک، کانتر )1991ک، پانتر )2002سالوس  )

 ک1976)

 

 خرد 

 

 فردی

 

شناخت و ادرا  

 ذهنی

 

ک، متیو 1971ر )ک، کانت1991ک،  پانتر )1981ک، فرنتز استیل )1995نان زو )

ک، دنوند هیوم  1976ک، رلک )2001ک، توآن )1991ک، شامای )2001کرمونا )

 ک1992)
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انریی، کشواورزی و  های اقتصادی، مالی، تجاری،های زندگی انسان مانند سیاستفرآنندی است جامع که به تمام جنبه

اهنگی نیسوت  هودف اصوهی توسوعه پانودار توثمی  پردازد اما توسعه پاندار به معنای حالت یابتی از هموصنعت و     می

تور و ای امو هوا و آننودهارتقاء سوطح زنودگی بورای هموه، حفوظ و اداره بهتور اکوسیسوت  نیازهای اساسی بشر، بهبود

محووری   بنوابران  دو مسوههه بووم[2]ترن  خصوصیات توسعه پاندار اسوت باشد  توجه به آننده از مه سعادتمندتر می

 دهند  ای توسعه پاندار را تشکیل میمحوری مباحث اصهی و پانهگرانیک و انسانمحیط)زنست

 های پایداریشاخص

و  پانداری به معنی افزانش کیفیت زندگی انسان  و افوزانش آسوانش او بودون بوه مخواطره انوداخت  محویط

حوال ره آن وجوود نودارد ولوی بوا انو باشد  به دلیل پیچیده بودن مفهوم پانداری توافق کهی دربوازندگی سانر افراد می

بندی نمود: اجتماعی/سیاسی، محیطوی و اقتصوادی  انو  سوه توان در سه مقوله اساسی دستهموضوعات پانداری را می

پاندار،  توسعه صورت مفهوم  بدن [15] ک3)شکل  دهندرا تشکیل می 4مفهوم سه رأس مثهثی موسوم به مثهث موناسی 

 .باشد می اقتصادی -موضوعات اجتماعی با محیطی موضوعات از ایحوزه رشد حال مفاهی  در ترکیب برای تالت نوعی

 تغییور نوک دهد و در نتیجه به عبارت دنگر توسعه پاندار مسا ل اجتماعی، اقتصادی و محیطی را به نکدنگر پیوند می

   [16]نماند انجاد می نکدنگر با هاانسان و و طبیعت انسان رابطه فه  در مه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [15]مأخذ: اصول اساسی توسعه پایدار در مثلث موناسین  -3شکل 

 

های مختهک محیطوی و از دنودگاه نابی به پانداری محیطی، برقراری تعادل پونا میان نظامشر  اساسی دست

-اجتماعی و نظام اقتصوادی موی-فرهنگی شناختیک، نظاممحیطی )بومزمان به پانداری نظام زنستنابی ه عهمی دست

  [17]باشد 

ای کوه از تخرنوب منوابع پانداری محیطی: اساس پانوداری محیطوی حفوظ منوابع طبیعوی اسوت؛ بوه شویوه  1

تجدندپذنرجهوگیری نموده و منابع تجدندناپذنر را تا حدی استفاده کنی  که مقدار قابل توجهی از آن به عنوان سرمانه 

توانند جودا از نکودنگر کند پانداری محیطی )اکولوینکیک و پانداری فرهنگی نمیک بیان می2006ل )  کُ[18]بماند  باقی

هوای بانست شامل آگاهیباشند  مسهولیت ضمانت محیطی به معنی حساسیت فرهنگی و پانداری فرهنگی است که می

است  انو  آوری محیطی شدههای ف اکولوینکی باشد  عدم توجه طراحان به ان  ارتبا  موجب شکست بسیاری از طرح

هوای اجتماعیک و توجه بوه نیازهوای کواربران را در طورح-های محهی )محتوای فرهنگیمسههه توجه به فرهنگ و ارزت

  [با دخل و تصرف 16] سازدشهری و معماری خاطرنشان می
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ن فعالیت افراد جامعوه در ای که امکاهای اجتماعی به گونهپانداری اجتماعی: با حفظ پیوستگی سطوح و النه  2

گردد  همچنی  ان  پانداری مستهزم برآورده شدن نیازهای فردی و باشد، حاصل میراستای اهداف عمومی وجود داشته

  [18] مرسومات فرهنگی است

 فعالیوت انجام و پاندار توسعه فرانند اجرای زمان در که است آن مستهزم اقتصادی پانداریپانداری اقتصادی:   3

 در جامعوه اقتصادی شرانط رودمی محیطیزنست و اجتماعی پانداری سوی به که مسیری در حرکت و ای وسعهت های

انوریی از محویط طبیعوی، تووان عمهیواتی -  دالی سوه عامول جرنوان مواده[همان]باشد داشته قرار قبول قابل وضعیتی

ان منابع از طبیعت را در رسیدن به پانوداری تخصیص )از طرنق استفاده گوناگون از منابع طبیعیک و مقیاس بهینه جرن

-عوامل مؤیر در هر سه نوع پانداری محیطی، اجتماعی و اقتصوادی را نشوان موی 2جدول   [19]داند اقتصادی مه  می

 دهد 

 

زنست دو محور اساسی توسعه پاندار هستند که توجه بوه توان گفت انسان و محیطبر اساس مطالب مطرح شده می

هردو محور در توسعه پاندار شهری موجب تقونت مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده و در نتیجه موجوب 

-  بنابران ، ان  دو اصل )انسان و محویط[20] گرددبهبود هونت زنستی و اجتماعی شهری، کیفیت زندگی و     می

-دارد، نیز مورد تثکید و توجه قرار میماری پاندار که در راستای تحقق اهداف توسعه پاندار گام برمیزنستک در مع

گرانی و نا بوم محوری در معماری به عنوان نکوی از نمودهوای حرکوت در مسویر  محیطگیرند  بر ان  اساس زنست

نونسد، های پاندار میمحوری در مکانو بوممحوری گردد  حبیب درباره توجه به اصل انسانتوسعه پاندار مطرح  می

زنست، اکولویی، تکنولویی بوومی، کواهش های پاندار عالوه بر توجه به مباحث انریی، محیطگاهبرای انجاد سکونت

 گردد نیزساز تعالی روحی او میها، ضانعات و مشارکت مردم باند به بستری که موجب تعالی انسان و زمینهآلودگی

محیط، تکنولویی و    ، تعرنک کننده مفهوم توسعه پاندار در از نظر او توجه به مقوله انریی، زنست توجه شود 

هوای پاندار عالوه بر مسا ل گفته شده ونژگیکه در  بینش شرقی و فرهنگ ما، ادبیات توسعهبینش  ربی است در حالی

 [ 21گیرد ]روحی و متعالی انسان را نیز دربر می

 

 محیطیر زیستتوسعه پایدا

تووان آن را زنست طبیعی وجود دارد  نوک نگورت کوه مویدر عصر حاضر دو نگرت کامالً متفاوت نسبت به محیط

معادل نگرت دکارتی به طبیعت و ادامه اندنشه او دانست  در ان  نگرت طبیعت موجودی مکانیکی و فاقد هرگونوه 

شومارد توا بوه هور ی است  چنی  نگرشی انسوان را مجواز مویهای انسانبعد متافیزنکی بوده و تنها محهی بر فعالیت

برداری نماند  در ان  نگرت انسان اصل و محور است و طبیعت ابوزاری اسوت صورتی که مانل است از طبیعت بهره

 کارگیرد؛ خواه دوسوتانهتواند آن را بهبرای برآورده کردن نیازهای انسان  بنابران  انسان به هرطرنقی که بخواهد می

تر به مقولوه طبیعوت اسوت کوه اختیوارات تر و دوستانهو خواه  یردوستانه  اما نگرت دوم در عصر حاضر دند مثبت

نماند  در ان  دندگاه طبیعت نه تنها ابزاری در دست انسوان نیسوت بهکوه برخورد با طبیعت محدود می انسان را در

 نیازمند ف نهانی خود به بقاء و حفظ آن )طبیعتکخود انسان قسمتی از وجود طبیعت است که برای رسیدن به هد

مویالدی  1990محیطی ناشی از انقالب صنعتی در دهوه بر اساس دندگاه اخیر و در پاسخ به مشکالت زنستاست  

 [ 22مطرح گردند ]« توسعه پاندار»نظرنه 
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 یدار )مأخذ: نگارندگان(پاهای توسعهگیری شاخصعوامل تأثیرگذار در شکل -2جدول 

 

استراتژی حفاظوت  "میالدی در مقاالتی با عنوان 1980زنست، در سال ارتبا  با محیط در "پانداری"اولی  کاربرد وایه

باشود  در زنست و طبیعت توسط نووع بشور مویکه هدف اصهی آن جهوگیری از تخرنب محیط، مطرح گردند "از جهان

ش روانی او را افوزانش جونانه بشر در طبیعت کیفیت زندگی  و آساناصل ان  نگرت سعی دارد با تصحیح رابطه مداخهه

سواخت و شورانط فرهنگوی و اجتمواعی های انسانمحیط شهری عالوه بر محیط طبیعی، شامل محیطزنست [ 2] دهد

-حاک  بر آن محیط است؛ بنابران  رسیدن به طرحی پاندار عالوه بر شرانط طبیعی محیط و نحوه ارتبا  مکوان انسوان

-دنگور مویعبارتباشد  بهمی فرهنگی منطقه )مسا ل  بومی نا محهیک نیز ساخت با آن مستهزم توجه به مسا ل فردی و

 نافت  به پانداری در معماری و شهرسازی است های دستمحیط گرانی نکی از روتگرانی نا زنستتوان گفت بومی

 

 محتوا/ النه عوامل مؤیر سطح تثییرگذار معیار مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهوووای 

توسووووووعه 

 پاندار

 

 

 

 محیطی

 

 کالن

 

 گروهی

حفظ منابع طبیعوی، مصورف پانودار 

منابع تجدند ناپذنر، استفاده بهینه از 

انووریی،  منووابع تجدندپووذنر، حفووظ

    تکنولویی و هماهنگی با طبیعت، 

 

 

فرهنگی، اجتماعی، 

زنسووووت محوووویط

طبیعوووی، عهووو  و 

 تکنولویی
 

 خرد

 

 فردی

انتشووار ضووانعات بوودون آسوویب بووه 

افووزانش آسووانش محوویط زنسووت، 

هوای محهوی، انسان، توجه بوه ارزت

 و      حفظ انریی ،پانداری فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

 

 

 کالن

 

 

 گروهی

های اجتماعی، افوزانش حفظ سرمانه

ومی بوه منظوور کواهش مشارکت عم

ها و تسهیل کارها، همبسوتگی هزننه

های اجتمواعی، ارتبوا  و پیونود النه

برقراری عودالت  های اجتماعی، گروه

 اجتماعی، برابری و    

 

 

 

 

 

فرهنگی، اجتماعی، 

سوونتی، مووذهبی، 

 اخالقی
 

 

 خرد

 

 

 فردی

مشتر  اجتمواعی های حفظ ارزت  

)فرهنگی، سونتی، موذهبی و مهویک، 

هش خشوووونت و ازکارافتوووادگی کوووا

رده نموودن نیازهوای اجتماعی، بورآو

  فردی و فرهنگی و    

 

 

 

 

 

 اقتصادی

 

 

 

 

 کالن

 

 

 

 

 گروهی

های اقتصوادی، امکوان حفظ سرمانه

 جانشووینی اقتصوواد و مراکووز تولیوود،

جرنان مواد و انریی از منابع طبیعوی 

بووه مخووازن، منووابع خووام طبیعووی 

، خدمات )تجدندپذنر و تجدندناپذنرک

آوری و بازنافوووت محیطوووی )جموووع

ضانعاتک، تکنولویی، سیاست، اصوول 

اخالقووی و برابووری، آلووودگی منووابع، 

 مقیاس، تخصیص و    

 

 

 

 

 

سیاسووی، اخالقووی، 

زنسووووت محوووویط

طبیعوووی، عهووو  و 

 تکنولویی

 

 خرد

 

 فردی

آلووودگی   اصووول اخالقووی و برابووری،

 منابع و     
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 محیط پایدار

هوای دهنده فعالیتنزنست انسانی و دربرگیرنده و ساماساخت به عنوان بخشی از محیطپانداری محیط انسان

اجتماعی در گرو انجاد تعادلی پونا میان فضای کالبدی انسانی، محیط فراگیر )محیط طبیعوی و اجتمواعیک و -اقتصادی

ها و نیازهای کاربران و نیوز مندی محیط کالبدی به خواستکاربران است  پونانی ان  تعادل در نحوه پاسخگونی و کنش

ساخت نک محیط کالبدی پاندار است که در بنابران  به طور کهی محیط پاندار انسان شرانط متغیر محیط فراگیر است 

بورداری را از منوابع طبیعوی )آب، خوا ، کاهد و کمترن  میوزان بهورهطول زمان از بار روانی وارده به کاربران خود می

  [17]ند نماطبیعی وارد میترن  بار محیطی را به محیطترتیب ک سوختک را نموده و بدن 

 معماری پایدار

-معماری پاندار بر پانداری معماری به عنوان نک رشته عهمی، عمهی و نیز به عنوان محصول نک رشته عهمی تثکید می

های مکانیکی و الکترنکی کارگیری سیست ها به دلیل بهنماند  مصرف روزافزون انریی در شهرها و به ونژه در ساختمان

گرانی به موضوع اصهی معماری است که مسههه استفاده بهینه از انریی و محیطباعث شدهجهت تثمی  آسانش انسان 

 چوب چهارم نک دنیا، آبی منابع شش  نک مصرف تنهانی به هاخانه و هاپاندار در عصر حاضر تبدنل گردد  ساختمان

 نصک هاساختمان عالوه، د  بهدارن اختیار در را دنیا شده موادتولید و های فسیهیسوخت پنج  دو و شده برداشت

جونی در انریی و نیز هانی که ونژگی صرفهکنند  بنابران  امروزه طراحی ساختمانمی تولید را جهان ایگهخانه گازهای

گیرد  در بسیاری از حاالت ان  مسههه با های اصهی معماران قرار میزنست را دارند در زمره مسهولیتحفاظت از محیط

-پذنر شدهنابی مناسب امکانهای اقهیمی و مکانکنولویی در فراه  نمودن اهداف انسانی و توجه به جنبهاستفاده از ت

است  چارلز جنکس معماری پاندار را حاصل توجه به شش اصل کهی برای رسیدن به اهداف اجتماعی، اقتصادی و 

، کاهش استفاده از منابع جدند مصالح، داند  ان  شش اصل عبارتند از: حفظ انریی، هماهنگی با اقهی محیطی می

که، توجه به شرانط محیطی د د ه اصهی گرانی  بنابران  باتوجه به ان برآورد نیازهای ساکنان، هماهنگی با سانت و کل

واسطه دره  آمیختگی با طبیعت بکر، و مسا هی چون های طبیعی بهاست حفاظت و بهبود ارزتپانداری بیان شده

-کارگیری آن از مه آوری آب باران برای بازنافت آب شیرن  و بازنافت فاضالب و بهط سبز و آبی، جمعتوجه به شران

گیری از شرانط ترن  اهداف طراحی پاندار محیطی است  همچنی  به حداکثر رساندن آسانش انسان به واسطه بهره

ر که امکان انجاد تغییر در بنا با توجه به شرانط پذنر نظیر طراحی مدوالطبیعی نظیر نور روز، باد و    ، طراحی انعطاف

آمیختگی سازه و تثسیسات و استفاده از موجود باشد، به حداقل رساندن هزننه ساخت و نگهداری ساختمان مانند دره 

  [23و  2، 16] باشدمیپاندار دنگر معماری مصالح بادوام، تقهیل فضاهای تثسیساتی، از اهداف مه 
 

 راییمحیط گزیست

-گرانوی و بووممحویطمدرنی عصر حاضور، زنسوتترن  مسا ل در عصر معاصر و نیز در تفکر پستنکی از مه 

زنسوت المههی حفاظوت از محویطهای بی میالدی و تثسیس سازمان 80محوری است  سرآ از ان  تفکر مربو  به دهه 

محویط گرانوان در حفاظوت از نظرنوات زنسوتسو با جنبش سبز و میالدی بود  ه  1971در سال  "سبزصهح"همانند 

، جیموز "ابزارهای سواده، اهوداف  نوی "و  "جهانی بیندنشید، محهی عمل کنید"زنست با طرح شعارهانی چون محیط

نام الهه مادر زمی  در نونان  "6گانا"میالدی مطرح نمود   1972را در سال  "گانا"دان انگهیسی، فرضیه ، شیمی5الوال 

سوازد کوه زموی  می ونانیان اعتقاد داشتند که زمی  زنده است  فرضیه گانا بار دنگر ان  مسههه را مطرحباستان است  ن

نکی از مسا ل مهو  محوری   بوم[2] موجودی زنده است و بنابران  مانند هر جاندار دنگری نیاز به مراقبت و توجه دارد

های جمعیتی و رشود ولویی جهانی به شناخت محدودنتمطرح شده در توسعه پاندار است که با اولونت بخشیدن به اک
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صورت طراحی پاندار بوه   بدن [20]پردازد ها میزنست و افرانش توان اکوسیست اقتصادی برای حفظ و پانداری محیط

محیطی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به کیفیت مورد نظر خود توجوه نمووده و هودف آن مسا ل زنست

محویط شوهری نوک اکوسیسوت  مصونوع باشود  زنسوتهانی برای باال بردن کیفیت زندگی شهروندان موییطانجاد مح

شناسی شهری معتقد است که کل سازمان فضوانی شوهر بانسوتی بور باشد  بوممتشکل از طبیعت، اقتصاد و اجتماع می

  [ همان]مبنای تعامل میان افراد و محیط طبیعی انجاد گردد 
 اصول"اند: عنوان کرده "گراطراحی فضای شهری بوم"محمدی و دنگران در مقاله که نقصان همچنان بنابران 

 تورن وسیهه ک  بدن  تا دارند تثکید آنها بی  ارتبا  و موجودات زنده زندگی فرانند بر اکولوینک در طراحی اساسی که

 تقونوت جهوت بومی زمینه و شرانط به حیطرا بودن شامل مواردی برای پاسخگو نمانند، انجاد را سوءمحیطی تثییرات

 دادن اهمیت و عینی طبیعت هایجنبه به توجه طبیعی، فرانندهای و هافرم استفاده از و طبیعت با طراحی مکان،حس

   ان  اصول عبارتند از:"تطراحی اس فرانند در مردم به

 های اکولوینکی در طراحیتوجه به جنبه  1

  رطبیعتد دخالت حداقل و طبیعت با طراحی  2

 طبیعت هندسه از الهام  3

 طبیعت کردن مر ی  4

 هاحل راه بودن محهی  5

 مردم با طراحی  6

 فرهنگی هایسنّت حفظ  7

 منابع و جمعیت بی  بهینه تعادل  8

 ]همان[ افقی  توسعه حداقل کاهش  9

هوا توجوه گرا به آنترن  موضوعاتی هستند که در طراحی بومبر ان  اساس فرهنگ، محیط طبیعی و فرد مه 

باشد که ان  مسههه از طرنق توجه بوه بافوت و زمینوه ها میشود  محور اصهی ان  نوع طراحی انسان و روابط بی  آنمی

 گردد  شان میسر میها با مکان و محیط زنستهای ادراکی و روانی افراد و ارتبا  آنفرهنگی، تارنخی و جنبه

 

 ، توسعه و پایداریطبیعت ،فرهنگ

ها، باورها، اخالقیات، قووانی ، هنرهوا، عوادات و در کول هرگونوه توانوانی رنده آگاهیفرهنگ هر جامعه دربرگی

پاندار نیازمنود زنوده نموودن احسواس انجاد فرهنگ شود دنگری است که توسط انسان به عنوان عضو جامعه کسب می

ها و فرهنوگ یری اند ولوییگهای طبیعی نیز در شکلعناصر و پدنده اجتماعی، ارتبا  و آمیزت با دنیای طبیعی است 

هوای باشد  به عنوان مثوال فرهنوگ انرانوی بوه پدنودههای مختهک متفاوت میجامعه تثییر گذارند  ان  تثییر در فرهنگ

سازی، عامل درمان، مؤنث بودن، عامل سبزی طبیعت، پاکی و باروی و عشق، مظهور زنبوانی، طبیعی صفاتی نظیر تمدن

ها و مراس  و مهرومحبت، نشانه حرکت به سوی حقیقت، عامل تسهی و روشنانی و    جش نیرومندی و خردمندی، نماد 

در حقیقیوت فرهنوگ، های فرهنگی است  گیری ارزتبینی و شکلبخشد که خود برگرفته از تثییر طبیعت در جهانمی

نابنود  های گونواگون عینیوت مویها به شکلآلهای مطرح در نک جامعه است  ان  اندهها و اندهبینیدهنده جهاننشان

از سووی  [ 24و  17]گوذارد باشند نیز ایر میبنابران  فرهنگ بر طراحی معماری نیز که نمود سیست  ارزشی حاک  می

هوای های خونش را داشته باشد  ان  مسههه به معنوای مقابهوه بوا ارزتدنگر فرهنگ باند توانانی توسعه و تکامل ارزت
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گردد بانستی با بستر فرهنگوی موجوود در جامعوه ای جدند در فرهنگی مطرح میانی که مسهههفرهنگی نیست بهکه زم

  اد ام شده و موجب تکامل مفاهی  آن گردد  بنابران  مسههه توسعه در زمینه فرهنگی نیز بانستی مورد توجه قرار گیرد 

پذنر اسوت زنورا صورف فرهنگ امکان توان گفت برآورده نمودن نیازها در معماری پاندار از طرنقتردند میبی

ترتیوب ها در جوامع مختهک متفاوت بووده و بودن ها شیوه پاسخ دادن به آننظر از مشتر  بودن نیازهای تمامی انسان

فردی به خود گیرد  معماری پاندار بوه افوراد انو  های ونژه و منحصر بهتواند شکلمعماری پاندار در جوامع مختهک می

های خوود بازنابنود  در انو  هد تا ارتبا  خود با گذشته و آننده را در سانه ارتبا  با دنگران و بروز قابهیتدامکان را می

-ها ا هب جوابگوی اقهی  و فرهنگ منطقوه مویتواند راهگشا باشد چراکه آنهای معماری بومی میرابطه توجه به شیوه

 [ 17] باشند

 گیرینتیجه
سواخت های انسوانفقدان معنا، کیفیت و هونت مشکل اساسی شهرها و مکاننظران به زع  بسیاری از صاحب

های کیفی فضاهای زنستی بشور توسوط معمواران، های بسیاری برای بهبود ونژگیامروزی است  به همی  منظور تالت

رای در  بهتور های روانی و معنانی محیط بوها توجه به جنبهاست  نکی از ان  فعالیتطراحان، شهرسازان انجام گرفته

هماننود نظرنوه  ،های مشتر  با انو  هودف هسوتندهانی است که دارای دندگاهمکان و توجه به نظرنهآن همانند حس

مکوان گیری هونتمکان به معنی ادار  ذهنی و روانی فرد از مکان  بوده و نکی از ابعاد اساسی شکلتوسعه پاندار  حس

مندی فرد نیز مؤیر است  زنرا هونت فرد به مقدار زنوادی ترتیب در هونتد و بدن باشبه همراه فعالیت، معنا و کالبد می

هاسوت  طبوق جودول همانی در بوی  هونوت فورد و مکوانهاست و ان  امر ناشی از انجاد حس ان متثیر از هونت مکان

 عناصور بور حسوب  انود کوه انو مکان در عوامل خرد و کالن بسیاری دخیلگیری حستوان گفت در شکلمی 1شماره 

هوای مؤلفوهعناصور کالبودی و تفکیوک بوه قابل  مؤیر، )بی  فردیک عوامل فردی و گروهی بافت و زمینه، فرم و ساختار،

   هستند فردی و روانیو نیز مسا ل  شناختی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، طبیعیبوممحیطی چون مسا ل 

ارتقاء سطح زنودگی و ر تثمی  نیازهای اساسی بشر، بهبود هدف اصهی توسعه پانداکه با توجه به ان همچنی  

-باشد، مسا ل دربرگیرنوده فورد و محویطتر و سعادتمندتر میای ام ها و آنندهبرای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیست 

ن هوای انسوامحیط شهری دربرگیرنده مکوانهمچنان که اشاره شد زنستدهند  زنست اساس توسعه پاندار را شکل می

-نیز مشخص می 2با توجه به جدول شماره اقتصادی، تعامالت فردی و محیط طبیعی بوده و -ساخت، مسا ل اجتماعی

فرهنگی، اجتماعی، طبیعوی،  هایو النه عناصرفردی و گروهی، خرد و کالن های عوامل خرد و کالن در قالب النه ،شود

  سازندمیدارند، )شهریک  محیطینقش مهمی در پانداری زنسترا که عه  و تکنولویی 

 محیطویپانودار زنسوتمکوان و توسوعهگیری حسهای مشتر  تثییرگذار در شکلتوان النهمی 2و  1با مقانسه جدول 

ها که در ترازهای مختهک خرد و کالن نا فوردی و گروهوی در سوطح جامعوه قابول ان  النهرا که تبیی  نمود   )شهریک

 ،تووان گفوت توجوه بوه مسوا ل فرهنگویط فرهنگی، اجتماعی و طبیعی  در حقیقت میعبارتند از: شران تبیی  هستند،

 در طراحی فضاهای شوهری های مختهک فردی و جمعی، ها در عرصهو عوامل تثییرگذار بر آنمحیطی اجتماعی و زنست

هوا رار گورفت  در آنمعنای ان  فضاها برای شهروندان قابل در  بوده و بوا قو ،شودموجب میساخت های انسانو مکان

مکوانی در   ان  شرانط موجوب بوجوود آمودن حوسهاستبا هونت مکان همانیان  ی نمانند که ناشی از احساس هونت

افراد سطح آن در افراد مختهک متفواوت اسوت   ها و خاطرات گذشتهشود که بر اساس زمینه فرهنگی و تجربهفضاها می

تعهوق )حسموجب وابستگی فرد به فضا شده تر جود آمده در سطوح عمیقمکان بوهمی  احساس هونت با مکان و حس

زنورا بندد  کار میو جهوگیری از تخرنب و آسیب آن به هانیام تالت خود را جهت حفظ چنی  مکانو فرد تمبه مکانک 

ت از طرنق توجه به مسا ل توان گفبه عبارت دنگر میاند  ها در ارتبا هانی با بعد روانی و فرا کالبدی انسانچنی  مکان
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مکان گشوته روح فرد با روح کانی انجاد نمود که موجب پیوستگی و ارتبا  م حس تواناجتماعی، فرهنگی و طبیعی می

  گورددو فضواهای شوهری موی هوامند است که موجب تداوم حضور افراد در مکانهانی هونتکه نتیجه آن انجاد مکان

کوه خوود اسوت های فرهنگی و روابط اجتمواعی در نوک مکوان ی مفاهی  و ارزتمکان موجب پاندارترتیب حسبدن 

 ک 4)شکل  باشندمیمحیطیساز توسعه پاندار زنستزمینه

 

 
 (گاننگارند: مأخذ) مکان تیفیک شیافزا در یطمحیستیز داریپاهتوسع و مکانحس ارتباط نحوه -4شکل 

 

 نوشتپی
1- Sense of place 

2- sustainable development 

3- ecologically sustainable development 

4- sustainable’ s triangle 

5- James Lovelock 

6- Gaia Theory 
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