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چکیده:
از آنجایی که می دانیم با توجه به شرایط کنونی جوامع بشری و زمینه های تاثیرگذار چون شرایط اقلیمی و اقتصادی موضوع
پایداری یکی از چالش های اساسی این عنصر بوده و نیازمند پژوهش های فراوان می باشد.فرم شهر از تمامی عناصر و اجزای
کالبدی قابل رویت شهر،شکل می پذیرد و متشکل از عناصر طبیعی و مصنوع بوده ،که فعالیت های انسانی در آن صورت می
گیرد.شهرک سالمندان که به عنوان یکی از بخش های اجتماعی و فرهنگی یک شهر می باشد در حل مشکالت شهری در برنامه
ریزی شهری استفاده می گردد که در پایداری شهری نیز نقش اساسی دارد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی -تحلیلیا ست و
ابزار گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است که سعی بر بررسی همه جوانب پایداری شده است تا از این طریق بتوان به
صورت دقیق -تری مسئله پایداری را در این شهر مورد بررسی قررار داد .ایجاد فضاهایی مناسب سالمندان برای انجام فعالیتهای
ورزشی و تفریحی مناسب با حال آنها ضروری و دائم بنظر میرسد .بنابراین در این پروژه سعی شده است با شناخت کامل از
ویژگیهای افراد سالمند و با توجه به عوامل طبیعی و اقلیمی منطقه ,فضایی متناسب با نیازهای جسمی و روانی سالمندان طراحی
شود .فضایی که با گردهم آوردن افراد سالمند در کنار یکدیگر و بهره مندی آنان از امکانات فرهنگی تفریحی امید به زندگی را در
آنها افزایش داده و با ایجاد کارگاههایی با فعالیت سبک احساس سودمند بودن را به آنان القا کرده و آنها را به بطن جامعه برگرداند.
کلمات کلیدی:پایداری ،توسعه پایدار،شهرک والفجر،شهرک سالمندان
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Abstract:
As a matter of fact, considering the present conditions of human being societies & communities
influential elements like territorial & economic factors in this challenge which requires a lot of
observation &researches Stability is of greater significance.
The form &appearance of a city is composed of all visible stuff of urban figure which can absorb
the viewers & includes Natural & superficial activities of people living in the city.
Old people home, as one of social & cultural parts of a city has always been used as an important
discussion matter of city planners which plays a significant role in urban stability .the research
method of this study in both descriptive & analytical also gathering information and data about
this analytical study is done by library research &free investigation throughout the city. In this
method of research, stability is observed in all aspects in order to study the urban stability
comprehensively .having developed suit able place for elderlies to work out, to do recreational
activities seems essential therefore in this study we have tried To know the characteristics &
personality traits of old people thoroughly .regarding the natural &territorial qualities of the
region and what's more, realizing the physical &psychological traits of elderlies, then building a
proper place for them to help them live together peacefully, inducing the satisfaction
&usefulness feeling to them so that they get hopeful to life and feel happy life to make them
back to community & have a secure social life along with other members of community they live
in.

Stability: Stable development، Valfajr town، Old people's home.
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مقدمه:
مفهوم توسعه پایدار ابتدا به عنوان موضوعی مهم در صنعت آغاز شد .طبق تعریف گزارش برانت لند،توسعه پایدار توسعه ای است
که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل آینده در برآوردن احتاجات خود تامین کند ..مطالعه فضا و عناصر
فضایی موارد هستند که در کانون توجهات جغرافیایی قرار می گیرند (حافظ نیا.)۴۸۳۱،در مطالعات جغرافیایی،فضا در برگیرنده
پدیده های انسانی و طبیعی است که در فرایند ارتباطی متقابل روی همدیگر تاثیر می گذارند و موجب بروز چهره و سیمای
مشخص و قابل تمایز برای آن می شوند.در این میان نقش شهر و نواحی شهر به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت آن به طور غیر
مستقیم و سهم آنها در ناپداری موجودْبه سرعت توجه جدی محافل علمی و حکومتی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است.
توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های ،اصلی برای حل مشکالت جهانی و دست یابی به توسعه پایدار
استفاده شوند(مثنوی.)۴۸۳۴،
امروزه دست یابی به توسعه پایدار شهری به صورت ابزاری کلیدی در تحقق توسعه پایدار مطرح میشود.توسعه پایدار شهری،توسعه
های همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است(رهنمایی و پور موسی.)۴۸۳۱،با وجود این رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری
مقیاس های جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه اخیر موجب شده است،که شهر و شهرسازی معاصر با چالش های نوینی
مواجه گردد.به علت گستردگی ابعاد تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل،جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه
های گوناگون مساله به منظور حل پایداری آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است .در این میان،توجه و تاکید برنامه ریزی و مدیریت
شهرها،بیش از هر زمان دیگری به سطوح پایینتر و ابعاد ملموس زندگی شهری معطوف شده است
توسعه پایدار
موضوع توسعه شهری پایدار از جمله مباحث مهم در شهرسازی معاصر است که بخش وسیعی از ادبیات علمی توسعه شهری و نیز
سیاست ها،برنامه ها و طرحها را به خود کعطوف کرده است(روستا )۴۸۳۱،در شهرها،مفاهیم پایداری و توسعهی پایدار شهری بر
پایه طرفداری از منطق و ابعاد اکولو›یکیْاقتصادی و سیاسی-اجتماعیْفرهنگی و فضایی و تقابل این ابعاد است(زیاری و
همکاران.)۴۸۳۱،
توسعه پایدار چشم اندازی مهم و جدید در مدیریت و سیاست گذاری عمومی است که به طور گسترده ای خارج از ایاالت متحده
ظهور یافته است  .این مفهوم تالش می کند تا به نحو روشن تری نتایج آینده رفتارهای کنونی را مورد توجه قرار دهد(.فخاری و
همکاران .) ۴۸۱۸،در این نظریهموضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن ضایعاتْ به
منابع تجدید ناپذیر است(بلورس.) ۴۱۱۱دومفهوم پایداری پایداری شهری و توسعه پایدار شهری اغلب به دلیل نزدیکی معنی،به
جای یکدیگر به کار میروند.توسعه پایدار شهری مستلزم موفقیت در تحقق اهداف کیفی شهری و مشروط بر فراهم نمودن شرایط
برابری نسل حاضر و آتی استولی برای مطالعه پایداری شهری از شاخص های مختلفی استفاده می شود
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ویژگی های توسعه پایدار
به طور خالصه میتوان به موارد زیر اشاره کرد-۴:صرفه جویی در مصرف انرژی-۲کاهش فاصله محل کار و زندگی-۸کاهش استفاده
از ماشین برای سفرهای کاری-۱توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و دسترسی پیاده-۱حفظ تنوع زیستی و فرهنگی شهر-۶کاهش
آلودگی های محیط زیستی-۷بازیافت صد در صد زباله و فاضالب( رهنما و همکاران.)۲۰۰۱،
تعاریف و مفاهیم توسعه پایدار شهری
راهبرد توسعه شهری برنامه ای است با ماهیت راهبردی که توامان بر تهیه و اجرای سند تاکید می کند و تدوین آن بر پایه چشم
اندازسازی مشارکتی صورت می پذید.مقصود نوعی سند است که توسط بانک جهانی و مرکز سکونت گاههای سازمان ملل متحد و
سازمان وابسته به آنها،یعن ی ائتالف شهرها پیشنهاد و ترویج گردیده است.سند مزبور وسیله ای است که در آن تکنیک های
مشارکتی به کار گرفته شده و هدف اصلی آن تامین توسعه پایدار شهری از طریق ایجاد ظرفیت اجتماعی برای چشم اندازسازی
مشارکتی و اقدام همگانی می باشد .مبحث فقز شهری و اتخاذ سیاست ها ی حمایت از اقشار فقیر و یالمند و ارتقای وضعیت آنان
در این سند جایگاه ویژه ای دارد.این سند برای آنها تهیه شده تا رشد شهرها متضمن عدالت اجتماعی نیز باشد که این امر از طریق
هماکاری و مشارکت افراد جامعه در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری همه ی شهروندان میسر می شود(تقوایی و
دیگران.)۴۸۳۱،
-۴حکمرایی خوب شهری
حکمرایی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطالق می شود .در واقع این
اصطالح ((رابطه)) و نه ((دستگاه)) را توصیف می کند (الله پور .)۴۸۳۶،بر اساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل،حکمرانی خوب
عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون،دستگاه قضایی کارآمد و عادالنه و مشارکت گسترده مردم در فراین
حکومت داری(میدری.)۴۸۳۸،
حکمروایی خوب یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار است به طوری که در کشورهای مختلف با ساختار اجتماعی و منابع طبیعی
مشابه با تغییر در شیوه مدیریت و اجرا نشان داده شده است که بهبود سطح اجتماعی و سطح زندگی کاهش و افزایش یافته است
(دونر.) ۲۰۰۰،مراکز علمی گوناگون معیارها و شاخص های متنوعی را برای سنجش حاکمیت خوب معرفی کرده اند که پذیرفته
ترین این شاخص ها که در ای ن مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است،شاخص هایی است که توسط بانک جهانی این گونه معرفی
شده اند۴:مدیریت بخش عمومی۲پاسخگویی-۸چارچوب قانونی برای توسعه -۱شفافیت اطالعات (اسدی.)۴۸۳۳،
-۲قابلیت بانکی بودن(بانکی بودن)
امروزه جهان جدید شبکه ای است که تار و ود آنرا اطالعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل می دهد (کاستلز .)۴۸۳۰،بنابراین
در جهان امروز،نمی توان جریان های قدرت،ثروت و اطالعات فضای جریان ها را که فنآوری اطالعات و ارتباطاعات زمینه جهان
گسترده شدن آنرا فراهم ساخته است،نادیده گرفت زیرا به گفته آنتونی گیدنز،جهانی شدن فشردگی روابط اجتماعی است به نحوی
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که مکان های دور را چنان به هم می پیوندد که رخدادهای بسیار دور از دسترس باعث شکل گیری رخدادهایمحلی می شود
(نظری و بازرگانی.)۴۸۳۸،
بانکی بودن را می توان از دو رویکرد متفاوت مورد بررسی قرار داد ،بعد اول از نظر رشد فناوری و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات که
باعث تسهیل در امر تجارت و گردش مالی در سطح جهانشده است که این امر به پایداری شهرها کمک شایانی خواهد کرد.بعد دوم
از لحاظ سیستم مالیه شهری مورد بررسی قرار می گیرد،اصوال شهرها برای داشتن یک توسعه پایدار باید از دزآمدهای پایدار نیز
برخودار باشند.
-۸بانکی بودن با رویکرد تکنولوژی و فناوری های پیشرفته
بانکداری الکتررونیکی استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای نبادل منابع و
اطالعات مالی بصورت الکترونیکی است که می توند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود(بصیری و
رفیع .)۴۸۳۶،این نظام از این جهت بانکداری مجازی نیز اطالق می شود که ارائه خدمات بانکی را با ابزارهای جدید،فن آوری های
مختلف و متفاوت از ابزار بانکداری سنتی (از طریق دستگاههای خود پرداز الکترونیکی،بانکداری تلفنی،و بانکداری خانگی و
بانکداری اینترنتی و مانند آن)ارائه می دهد (.لیو و همکاران .)۴۱۱۱

-۱بانکی بودن با رویکرد مالیه شهری
شهرداری ها در فرآیند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان  ،با چالش های متعدد در زمینه های مختلف
روبرو هستند.یکی از مهمترین چالش های پیش روی مدیران شهری ،ناپایداری منابع درآمدی است(هاشمی.)۴۸۳۳،اهمیت این
موضوع زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم امروزه بیش از  ۱۱در صد از منابع مالی شهرداری ها از محل درآمدهای محلی درون
شهرها تامین می شود و وابستگی شهرداریها به کمک های بالعوض دولتی کمتر از  ۱درصد است(قادری.)۴۸۳۳،کاهش وابستگس
های درآمدی شهرداری ها به دولت،افزایش تقاضا برای باال بردن بودجهی شهرداری ها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها
،ناپایداری درآمد شهرداری ها و وابستگی زیاد به آنها به منابع ناپایدار مثل عوارض ساختمانی شرایط کار را برای متولیان امور در
شهرداری ها دشوار کرده است(قاسمی .)۴۸۳۳،مسائل پیش آمده مدیریت شهری را بر آن داشته تا با ایجاد منابع درآمدی پایدار
برای پهرها آینده توسعه شهرها را تامین نماید.در واقع الزمه توسعه پایدار شهری داشتن منابع درآمدی پایدار می باشد.
حیطه مربو ط به کیفیت زندگی و سنجش آن شاید در هیچ زمانی به اندازهی امروز وسیع نبوده است.اقتصاددانان،دانشمندان علوم
اجتماعی و دولتمردانهر کدام از دیدگاه خاصی به این مقوله می نگرند(بلدوین.)۴۱۱۲،اصوال کیفیت زندگی ،واژه ای پیچیده ،چند
بعدی و کیفی در رابطه با شرایط و و ضعیت جمعیت،در یک مثیاس جغرافیایی خاص(شهر،منطقه،محله،بخش)است که هم متکی به
شاخصهای ذهنی یا کیفی و هم متکی به شاخص های عینی یا کمی است .با توجه به تعاریف متعدد در مورد کیفت زندگی شهری
و همچنین اذعان به عدم وجود اجماع نظر در مورد تعریف آن،می توان گفت که کیفیت زندگی شهری واژه ای بسیار تفسیرپذیر و
ابهام آور است و بنا به حوزه و نوع مطالعه فرق می کند(کوکبی.)۴۸۳۶،
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رویکرد عینی کیفیت زندگی را بعنوان مواردی آشکار و مرتبط با استانداردهای زندگی می داند .این موارد می تواند سالمت جسمی
،شرایط شخصی (از جمله ثروت و شرایط زن دگی)،ارتباطات اجتماعی ،اقدامات شغلی و یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی باشد.در
مقابل رویکرد ذهنی،کیفیت زندگی را مترادف شادی یا رضایت فرد را در نظر می گیرد .این منظر بر عوامل شناختی در ارزیابی
کیفت زندگی تاکید می کرد،در نوسان بین دو رویکرد یک دیدگاه کل نگر به وجود آمد،این دیئگاه کیفیت زندگی را یک پدیده
چند بعدی می بیند و هر دو مولفه عینی و ذهنی را در نظر میگیرد(کوکبی.)۴۸۳۶،
شاخص های کیفیت زندگی
سنجش کیفیت زندگی توسط شاخصهای زیادی انجام میگیرد .در این در بیشتر پژوهشهایی که پیرامون سنجش کیفیت زندگی
انجام شده،شاخص ها و معیارهای که مورد استفاده قرار گرفته معموال در زمینه های اجتماعی،اقتصادی،زیرساختها و کالبدی
تقسیم بندی شده است که با معیارها و زیرمعیارهای متنوعی به سنجش کیفیت زندگی میپردازد.برای سنجش کیفیت زندگی در
شهر والفجر از شاخصهای پیشنهادی موسسه گالوپ استفاده شده که مهمترین این شاخص ها عبارت است از:
الف)شاخصهای اجتماعی-۴:خدمات بهداشتی درمانی-۲فرصت های شغلی -۸هزینه های مسکن-۱احساس اعتماد و امنیت
ب)شاخص های اقتصادی-۴:فقر و مشکالت مالی-۲مشکالت در پرداخت صورت حسابها-۸ایمنی شهری-۱مشکالت زیست
محیطی و آلودگی هوا۱تغییرات آبو هوا -۶ایجاد شغل-۷کاهش بیکاری-۳کیفیت دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی-۱
مشکالت صوتی.
ج)زیرساختها-۴:حملو نقل-۲امکانت فرهنگی-۸فضاهای عمومی-۱رضایت از زیبایی خیابانها در شهر و محله -۱فضای سبز-۶
فضای تفریحی در فضای باز-۷امکانات ورزشی(گلوپ.)۲۰۰۱،

رقابتی بودن
رقبت مفهومی است که اقتصاددانان،صاحبان صنایع،سیاستمدارات،روزنامه نگاران و دانشگاهیان مکررا به آن رجوع و در مورد آن
بحث و اندیشه می کنند(هنریکسون.)۲۰۰۲،از دیدگاه کوهمن ۴رقابت پذیری توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن سهم خود
در بازار های بین المللی و یا افزایش سهم خود در فعالیت های انجام دهنده است(سلوپر.)۴۱۱۳،از نظر سازمان همکاری اقتصاد و
توسعه ۲رقابت پذیری ،توانیی یک کشور در تولید کاالها و خدمات برای ارائه در بازار های بین الملللی و بطور همزمان حفظ و
ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است(بهیکش .)۴۸۳۰،در اقتصاد جهانی رقابتپذیر بودن به معنای امکان بدست آوردن
موقعیت های مناسب و پایدار در بازار های بین المللی است.به عبارت دیگر تدوین راهبرد توسعه و متعاقبا تدوین اجرائی ،مستلزم
تعیین مزیت رقابتی شهرها می باشد(اشرفی.)۴۸۳۳،

استانداردها و ضوابط طراحی
-kohman
-Organization for Economic Cooperation Development
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 -1-2-6شناخت فضاها :
براساس مطالعات صورت گرفته و بهره گیری از منابع مستند از جمله ضوابط طراحی معماری خانه های سالمندان ،تدوین شده
توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و دستورالعمل سازمان بهزیستی درباره طراحی مجموعه خانه سالمندان و  ...فضاهای
مورد نیاز در این مرکز شناسایی گردیده است.در این راستا تالش گردیده تا عالوه بر وجود فضاها و بخش هایی که لحاظ کردن آنها
در طراحی الزامی می باشد ،با توجه به شرایط و ویژگی های سالمندان و خواسته های متفاوت آنها ،فضاهایی نیز برای باال بردن
امکانات و کیفیت زندگی در این مجموعه در نظر گرفته شد.البته برای بهره مندی از یک مجموعه متفاوت و دارای امکانات الزم ،که
بتواند پاسخگوی تمامی نیازهای سالمندان باشد .

در برنامه فیزیکی کل مساحت بخش اقامتی سالمندان  ۴۱۰۰متر مربع در نظر گرفته شده ،در سرانه های مربوط به خانه سالمندان
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در ایران برای هر سالمند ،فضای مورد نیاز در بخش اقامتی حدود  ۶متر مربع در نظر گرفته شده که با توجه به تعداد سالمندان
حدود  ۶۰۰متر مربع می شود .اما برای اینکه فضا به اندازه کافی برای انجام فعالیت های الزم توسط سالمندان مناسب باشد باید
مساحتی بیشتر از  ۶مترمربع را در نظر گرفت و نکته دیگر آنکه در این مجموعه تمامی اتاق ها دارای حمام و سرویس مجزا در نظر
گرفته شده و مساحت کافی را نیزبه این بخش افزود .بخش اقامتی سالمندان باید در ارتباط مستقیم با ورودی ،فضای باز ،بخش
درمانی و مهمتر از همه اتاق نشیمن و تلویزیون ،کتابخانه و سالن غذاخوری باشد .با توجه به این که بیشتر سالمندان زمان بیشتری
را در اتاق های خواب می گذرانند ،لذا الزم است تاکید بیشتری بر طراحی این بخش اعمال شود.

کلینیک سالمندان:
این بخش نیاز است که در ارتباط مستقیم با بخش اقامتی سالمندان ،و فضای ورودی برای دسترسی سریع به بیرون باشد .زون
درمانی شامل :اتاق پزشک و معاینه ایستگاه پرستاری ،تزریقات و دارو ،اتاق کارشناس بهداشت و تغذیه ،اتاق مشاوره و روان شناسی
،اتاق بهیاری  ،سالن فیزیوتراپی و توان بخشی ،آزمایشگاه البته باید ذکر کرد برخی از فضاها ممکن است فقط در ساعاتی از روز،
مورد استفاده قرار گیرد  .مانند  :اتاق مشاوره و روان شناسی  ،کارشناس بهداشت و تغذیه ،ولی به هر حال ضرورت آن وجود دارد
که فضایی اختصاصی برای آنها در نظر گرفته شود.

مجموعه رستوران ها :
می تواند در محوطه سایت و در ارتباط با بخش های تفریحی و گردهمایی سالمندان قرار گیرد .همچنین می تواند یکی از جاذبه
هایی باشد که موجب رفت و آمد مردم به این مجموعه می شود .پس باید در مکان یابی و طراحی آن دقت الزم را به خرج داد.
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مجموعه فرهنگسرا وکتابخانه واداری وتئاتر
این اتاق در ارتباط با فضاهای عمومی گردهمایی سالمندان در نظر گرفته شود  .برای فعال سازی و پرکردن اوقات فراغت سالمندان
می توان از توانایی های آنها بهره گرفت ،و در این راستا طرح قرار دادن کارگاه هایی را در مجموعه در نظر گرفت  ،مانند :کارگاه
کامپیوتر  ،نجاری ،سفالگری ،که در طراحی گنجانده شده است.
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مجموعه تفریحی ورزشی:
این بخش شامل سالن چند منظوره ورزشی مناسب برای انجام تمرینات ورزشی و نرمش های متناسب با شرایط سالمندان می
باشد.
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نتیجه گیری
در این پژوهش سعی شد ه است به علت پیش بینی نشدن فضای مناسب برای سالمندان و نیاز امروز جامعه ایران به این فضا با
توجه به اینکه هم اکنون نیز هیچ فضایی برای سالمندان طراحی نشده است مانند خانه سالمندانی که فقط نام خانه سالمندان را
دارد بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روانی سالمندان ،همینطور خانه های مسکونی در کشور فاقد استانداردهای کمی و
کیفی برای زندگی سالمندان می باشد .از طرف دیگر جمعیت جوان ایران تا  ۸۰سال دیگر در سن سالمندی قرار می گیرد و نیاز یه
مکانی برای زندگی عادی و آسایش روانی هستند.فضای در نظر گرفته شده باید فضایی یاشد با تلفیق آسایش فضای گرم خانه و
خدمات خانه سالمندان بدون القا کردن حس از کار افتادگی ،هدف ایجاد توسعه پایدار اجتماعی با نگرش طراحی فضا برای
سالمندان (در نظ ر گرفتن فضا آسایش برای سنین خاص طراحی فضایی خاص برای سالمندان به تبع ایجاد حس استقالل و
آسایش در آنها شهرکی با امکانات رفاهی برای سالمندان با اتخاذ چنین رویکردی برای محیط های شهری کشورمان به پاسخ
مناسب جهت توسعه پایدار اجتماعی برسیم هدف ایجاد فضایی برای سالمند که در عین اینکه به سالمت او اهمیت داده می شود
در عین حال احساس تنهایی نکند .این پژوهش به بررسی و تحلیل طرح اختصاص دارد .با استفاده از تحلیل های انجام شده در
بستر طراحی ،کاربری و اتودهای اولیه زده شد که تا مرحله ی نهایی شدن در این فصل آورده شده است .در نهایت هدف از ایجاد
این پروژه مفهوم نهایی آن است .مفهومی که از یک ایده آغاز می گردد و با تلفیق شدن اصول اقلیمی ،فرهنگی ،زیباشناسی و
شهرسازی فرم نه ایی آن پدید می آید در اصل در این فصل به تک تک این نکات ارزشمند برای طراحی این مرکز پرداخته می
شود .پژوهش حاضر مطابق با اصول اصلی پژوهشی به بررسی فضاهای مجموعه می پردازد ،در این پژوهش کلیه فضاهای مجموعه
به تفکیک بررسی شده است و پس از بیان علت و کارکرد آنها به بررسی این فضاها پرداخته شده است .توضیح هر کدام از فضاها
همراه جدولی از ابعاد و استانداردها وجود دارد همچنین استقرار کلیه فضاها در نقطه ای خاص و ارتباط فضاهای مختلف با یکدیگر
و تاثیر هر فضا بر دیگر فضاها و ارتباط فضاهای بیرونی و درونی و نقش طبیعت در به حجم درآوردن مجموعه از جمله مسایلی
است که در فصل حاضر به آنها اشاره شده است.
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