
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  ًخستیي کٌفزاًس هلی بِ سَی شْزساسی ٍ هعواری داًش بٌیاى     

 ، تْزاى، ایزاى1396، اردیبْشت هاُ، 3

 الگَی ایزاًی بزای طزاحی یک فضای شْزی بزای عوارت ٍ باغ شْز

 2، اهیش حؼیي فشحی ًیب 1 ثْضاد افیبى صادُ

 

 ، ٍاحذ ؿجؼتش، داًـگبُ آصاد اػالهی، ؿجؼتش، ایشاى گشٍُ هقوبسی1

behzadayanzadeh@gmail.com 
  

 ، ٍاحذ ؿجؼتش، داًـگبُ آصاد اػالهی، ؿجؼتش، ایشاىگشٍُ هقوبسی  2 

a.farahinia@modares.ac.ir 

 

 چکیذُ

 تَاًذدر هی عاهل ایي کِ تاثیزی ٍ شْزی فضاّای در تعاهل شاخص بِ تاریخ گذشت با ٍ بشزی ّای پیشزفت بِ تَجِ با اهزٍسُ

  هذارتزیي هزدم اس یکی عٌَاى شْز  عوارت ٍ باغ .است شذُ ٍیژُ ای تَجِ باشذ داشتِ آى کاربزاى ٍ فضاّا ایي بِ بخشی َّیت

است،  جوعی فضاّای هعواری در درخشاًی سابقِ دارای کِ ایزاى کشَر  اها .جوعی، اجتوایی ٍ فزٌّگی بِ شوار هی رٍد فضاّای

 کِ است اجتواعی ٍ سیاسی، فزٌّگی ّای کاربزی با فضایی شْز عوارت ٍ باغ اس  هقصَد.هی باشذ فضاّایی چٌیي اس خالی اهزٍسُ

 ًقش شْزّا َّیت باسیابی حاضز،در عصز ًیاسّای کزدى بزآٍردُ ضوي کِ باشذ شْز یک جوعی سًذگی بزای ای خاًِ هی تَاًذ

فزٌّگی با  فضای شْزی عٌَاى بِ عوارت ٍ باغ شْز شذى تبذیل بزای کِ است هطزح ایٌک ایي پزسش .باشذ داشتِ بسشایی

 لحاظ حزکتی، هَسُ، هسیزّای آییٌی، ّای باسی ٍ ّا جشي بزگشاری جْت فضاّایی ساخت اساس ایي بز .کزد بایذ چِ الگَی ایزاًی

 استفادُ هفاّین ٍ الگَّا استفادُ اس با شْز عوارت طزح در ّوایش ّای سالي ًیش ٍ فزٌّگی ّای فعالیت ٍ خذهاتی فضاّای کزدى

 شْز ی تپٌذُ قلب قالب را در شْز عوارت  ی هجوَعِ ٍ باشذ شْز عوارت هاًذگاری در هَثزی عَاهل تَاًذ هی ایزاًی، باغ در شذُ

 سعی هقالِ ایي در .دّذ افشایش را شْزی هذیزیت در هزدم هشارکت  اجتواعی،فزٌّگی ٍ تعاهالت آى،هیشاى َّیت اس بخشی ٍ

 .شَد بزرسی اجتواعی تعاهالت ایجاد در را فضاّا ایي شْزی سپس ًقش فضاّای اّویت بزرسی ٍ تعزیف بِ ابتذا کِ است شذُ

 کلوات کلیذی

  ایزاًی باغ الگَی ، ایزاًی  هعواری اصَ ل،  شْز عوارت،  جوعی فضاّای

 هقذهِ- 1

 فوَهی فضبّبی وِ دادُ ًـبى جْبًی تجبسة ٍ تحمیمی هغبلقبت

 ثشای تقبهالت ثؼتشی ٍ فشٌّگی ّبی اسصؽ ثشٍص ثشای هحلی ؿْشی،

 ثِ ؿْشًٍذی پزیشی َّیت ٍ ػبصی َّیت ثشای ای فشكِ ٍ اجتوبفی

 لشاس ثْجَد ٍ اسصیبثی وبلجذی ،هَسد اثقبد دس ثبیؼت هی وِ هیشٍد ؿوبس

 وِ اػت ؿْش اجتوبفی اهَس ولیِ اًجبم ثشای هىبًی ؿْش  فوبست.گیشًذ

 هشدم ػجت هحَسیت ثِ ٍ ؿْش فوَهی ػبختوبى ّبی اص یىی فٌَاى ثِ

 فضبیی ًخؼت دسجِ دس ؿْش اػت، فوبست ثشخَسداس ای ٍیظُ جبیگبُ اص

 ؿَساّبی ٍ ّب اًجوي ؿْشی یقٌی ًْبدّبی تشیي هشدهی اػتمشاس ثشای

 تقبهل ٍ استجبط ٍ فوَهی ّبی گشدّن آیی ثشای هشوضی ػپغ ٍ ؿْش

 [.1]هؼبیل ؿْشی اػت فشكِ دس هشدم هیبى
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 ًْبدّبی تلوین گیشی ثشای اػت هشوضی ؿْش فوبست فجبستی ثِ

 خبعشُ فضبیی فشٌّگی، دس ٍ ؿْشًٍذاى ثب تقبهل دس ؿْشی هذیشیت

 ؽَْس ثشایهشدهی اػت ٍ ؿْشًٍذاى  ؿىَُ ثب ٍ ثخؾ َّیت اًگیض،

 فضبیی ثِ جذیذ، اًذیـِ ّبی ٍ تجشثِ ّب وؼت ٍ فشدی خاللیت ّبی

 دس اًگیض خبعشُ ٍ فوَهی اص فضبّبی یىی. داسًذ ًیبص ؿْش تبالس هبًٌذ

 هی یبد آى اص هَفك الگَیی فٌَاى ثِ وِ اػت ایشاًی ثبك ایشاًی هقوبسی

 اص تٌبػجبت،ثشخَسداس ٍ ًؾن ثِ اػت،هضیي ًیبص پبػخ ثِ ایشاًی  ثبك .ؿَد

 اص ثشاهذُ وِ تفشیظ ٍ ثیَْدگی،افشاط اص هحشهیت،هٌضُ ٍ خذهت

 ٍ فشٌّگ گًَبگَى ٍجَُ دس سا خَد ّبی جلَُ ٍ اػت فشٌّگ ایشاًی

 ایشاًی ثقٌَاى ثبك وِ اػت ؿذُ ػقی اداهِ دس .هیگزاسد ثشجبی ٌّذػِ

 .گیشد لشاس ثشسػی هَسد ایشاًی ؿْش فوبست عشاحی دس هٌبػت الگَیی

 َّیت تعزیف- 2

 یب .وٌذ تغییش ًوی هختلف دسؿشایظ وِ هحیظ اص خلَكیتی

 سا فٌلشی ٍ تـخیق تویض لبثلیت اهىبى هَجَدات ثِ وِ خلَكیتی

 [.2]وٌذ هی هتوبیض اص ّن سا ؿْشی فٌبكش ٍ دّذ هی دیگش فٌبكش اص

 ثِ افتجبسی وِ اػت ؿیء ؿیئیت اص لؼوت آى َّیت اص هشاد ٍالـ دس

 ؽبّش ثخؾ ثِ دٍ ؿبهل ثحث ایي .ؿَد هی ًبهیذُ َّیت تـخیق

  :اػت یىذیگش هىول حمیمت دس ٍلی هتضبد

 ؿخق دس تذافی ٍ خبعشُ ایجبد -1

 ؿخق  اػتمالل ٍ تـخق -2

 وِ ویفیت اػت تقییي یب گزاسی اسصؽ ًَفی ٍالـ دس َّیت تـخیق

 فشٌّگ تب تجشثیبت هؼتمین اص فشد رٌّی ّبی اًذٍختِ ثب وبهل استجبط

 [.3]داسد اٍ ػٌت ٍ

 ایزاى تاریخی ّای شْز َّیت- 2-1

 هی ؿوبس ثِ ّبیی پزیش ؿْش ًب اًىبس ٍالقیت تبسیخی، -ػٌتی ّبی ثبفت

 دس وِ ؿْش اص ای فشكِ فضَ ٍ .ّؼتٌذ تبسیخی پیـیٌِ ٍاجذ وِ سًٍذ

 ٍ سفت پزیشای ٍ دادًذ اداهِ هی خَد حیبت ثِ دٍس چٌذاى ًِ صهبًی

 [.4]ثَدًذ سٍصگبس آى هقٌَی هشدهبى ٍ هبدی ّبی ػتذ ٍ داد ٍ ّب آهذ

 ٍ آٍس ػشػبم ؿتبثی ثب ؿْش ّب چْشُ وِ اهشٍصی ؿشایظ دس هتبػفبًِ

 تغییش هذسى صًذگی هؾبّش فٌبٍساًِ دیگش ٍ ّب خیبثبى ثب اًذیـِ ثذٍى

ؿًَذ  هی ٍالـ تْذیذ پیؾ هَسد اص ثیؾ ػٌتی ّبی ثبفت یبثذ، هی

 ّبی حل ساُ اسائِ ًْبیتبً ٍ آى ٍ هـىالت ؿْش ؿٌبخت ثشای. [5]

 ثِ هشثَط ّبی هَلفِ ؿٌبخت ؿْش، تمَیت َّیت جْت دس هٌبػت

 [. 6]اػت ضشٍسی ثٌذی آًْب دػتِ ٍ ؿْش َّیت

 جاهعِ تعزیف -3

 ًیبصّبی تبهیي ثشای وِ اػت اًؼبًی افشاد ؿوبس ثضسگتشیي جبهقِ

 فضبی هـتشن یه دس ّوگی ٍ اًذ هتمبثل وٌؾ دس ؿبى اجتوبفی

 اكلی ّبی گشٍُ اص ای ؿجىِ تَاى هی سا  جبهقِ.هیجشًذ ثؼش فشٌّگی

 فشٌّگ ٍ ؿًَذ هی تلمی)ول( یه ٍ داسًذ استجبط هتمبثل ّن ثب وِ

 :وشد تقشیف ایٌغَس داسًذ، هـتشن

 ثـوبس جوقیتی ٍاحذ یه دٌّذ هی تـىیل سا جبهقِ وِ افشادی- 1

  .آیٌذ هی

 هوىي داسد،الجتِ ٍجَد هـتشن جغشافیبیی فضبی یه دس جبهقِ- 2

 .ثبؿذ داؿتِ ٍجَد جبهقِ چٌذ هلت یه ثغي دس اػت

 ؿذُ داسًذ تـىیل هتفبٍتی ّبی وبسوشد وِ فوذُ ّبی گشٍُ اص جبهقِ

 .اػت

 .اػت ؿذُ تـىیل هتجبًغ ّبی گشٍُ اص فشٌّگی لحبػ اص جبهقِ- 4

 .ؿَد ؿٌبختِ وٌذ هی فول یىپبسچِ وِ ٍاحذی ثقٌَاى ثبیذ جبهقِ- 5

 ؿٌبختِ دیگش جَاهـ اص هتوبیض اجتوبفی ٍاحذ ثقٌَاى ثبیذ جبهقِ- 6

 [.7]ؿَد

 جوعی فضای ٍ اجتواعی اًساى -4

 تَاًذ ًوی اًؼبًی ّیچ ّن ٌَّص استجبعی ٍ فٌی پیـشفتْبی ٍجَد ثب

 ثب تقبهالت اجتوبفی دس اًؼبى .وٌذ صًذگی دیگشاى ثِ ًیبص ثذٍى ٍ تٌْب

 اتفبق فضب دس فشٌّگی ٍ اجتوبفی ساثغِ. [8]یبثذ هی تىبهل دیگشاى

 هیبى فشٌّگی ٍ اجتوبفی اص سٍاثظ ای هجوَفِ فضب هیبفتذ،ثٌبثشایي

 صهبى هذت سٍاثظ ایي.هی گیشد ثش دس سا خبف هىبى ٍ خبف گشٍُ

 تَػظ ٍ ؿذُ ٍالـ صهبى ٍ فضب دس صًذگی اجتوبفی داسد،ثٌبثشایي خبكی

 ثِ آى ؿذت ٍ هیـَد ثشلشاس فضب دس وِ سٍاثغی هیـَد، ًَؿ هحذٍد آى

 ًتیجِ خَدثخَد،دس اجتوبفی،ثْلَست هقٌی هیذّذ، فقبلیتْبی فضب

  اص.پیًَذد هی ثَلَؿ فضب یه دس آًْب ثَدى ٍ فضبّب دس هشدم حشوت

پشداصد،  هی آًْب ثِ صًذگی فشكِ دس ؿْشًٍذ ّش وِ ّبیی فقبلیت جولِ

 هحیظ،هىبؿفِ اص ثشدى چَى گفتگَ،ّوفىشی،هـبسوت،لزت فقبلیتْبیی

 اص فشاتش هحیغْبیی ًیبصهٌذ وِ آًْبػت ًؾبیش ٍ هحیظ تحلیل ٍ

دس هقوبسی اػبػی . [9]اػت ای حشفِ ٍ ؿغلی ٍ هحذٍدُ خبًَادگی

 دهَگشافی،تقذاد،جٌغ، ًؾش اص تٌْب ًِ هشدم الجتِ. تشیي فبهل هشدم اًذ

 ّبی تحلیل ٍ دس داسًذ اّویت هقوبسی دس آى هبًٌذ ًىبتی ٍ ػبخت

 ًیبصّب،خَاػتِ ثلىِ ؿًَذ، ؿٌبػبیی ثبیذ هقوبسی

 ٍ فَق القبدُ اّویتی هشدم صًذگی ؿیَُ ٍ ّب،فبدات،افتمبدات،ثبٍسّب

 [.10]داسًذ اػبػی
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 شْزی فضای- 5

 لبلت دس ٍ اجتوبفی تفىش تبسیخ عَل دس ؿْشی فضبی ٍ فضب هفَْم

 ًؾش اص ثشای هثبل .اػت گشفتِ ؿىل ًَ ٍ والػیه تئَسی هىبتت

 افشام ثب پَیب اػت ای صهیٌِ ٍ هىبًْبػت اص هجوَفْبی فضب اسػغَ،

 تٌؾین فول اكبلت ثب فضب سا صهیٌِ، آى ٍ افشام ایي .هتفبٍت ویفی

 ثبص فضبّبی اص ثخـی ؿْشی  فضبّبی.[11]هیجخـٌذ اػلَة ٍ وشدُ

 جوقی صًذگی هبّیت تجلَس ًَفی ثِ وِ ّؼتٌذ ؿْشّب فوَهی ٍ

 ؿْشی  فضبی"داسًذ حضَس آى دس ؿْشًٍذاى جبیی وِ یقٌی هیجبؿٌذ،

. "هیـَد گـَدُ آى دس جوقی صًذگی داػتبى وِ اػت كحٌْبی

 داؿتِ دػتشػی آى ثِ وِ هیذّذ اجبصُ هشدم ّوِ ثِ اػت وِ فضبیی

وِ  داسد ٍجَد آى فشكت فضب ایي  دس".وٌٌذ فقبلیت آى دس ٍ ثبؿٌذ

 تذٍیي پیؾ اص ثشخَسدّبی ٍ ؿًَذ ؿىؼتِ اجتوبفی هشصّبی ثشخی

 ّن جذیذ ثب اجتوبفی هحیظ یه دس افشاد ٍ پیًَذًذ ٍلَؿ ثِ ًیبفتِ

 تب ؿَد اداسُ فوَهی ًْبد یه تَػظ هیجبیؼتی فضب ایي."یبثٌذ اختالط

 .ؿَد تأهیي آى ٍ ًیبصّبی اداسُ هذًی جبهقِ ٍ فوَهی هٌبفـ جْت دس

 ٍ آٍسدُ ثَجَد خاللیت سؿذ ثشای هَلقیتی تَاًٌذ هی فضبّب ایي

 صهیٌْبی تب ثبؿٌذ ؿْشی هجوَفِ یه دس ػبصًذُ ٍ هحیغی تفشیحی

 ًیبص آى ثِ خَد هَلقیت دسن ثشای اًؼبًی ّش وِ ػبصًذ فشاّن سا

 ثؼظ پیشاهًَؾ هحیظ ٍ خَدؽ اص سا اًؼبى دسن وِ  چشا.داسد

حؼبة  وٌـْبی دس ؿذى دسگیش عشیك اص فشد فضبّب ایي دس .هیذٌّذ

 هی ثشلشاس هؼتمین تشی استجبط اعشافؾ دًیبی ٍ خَد ثب ًـذُ،

 [.12]وٌذ

 ًظزیِ دیذگاُ اس شْزی عوَهی فضاّای- 6

 پزداساى

 ٍ وبسوشدی فقبلیتْبی هشدم وِ اػت هـتشوی ثؼتش ؿْشی فضبی

 اًجبم آى دس اػت، جبهقِ افضبی پیًَذ دٌّذّی وِ سا هشاػوی

 دس جوقی، ًوبیؾ صًذگی آى سٍی ثش وِ اػت كحٌْبی ٍ هیذٌّذ

 ثب آى دس وِ اػت فضبیی ؿْشی فضبی .هیگیشد لشاس دیذ هقشم

 هب ّوىبس یب دٍػتبى الَام، دس وِ هشدهی ّؼتین، غشیجْْب ػْین

 فضبیی .ٍسصؽ ٍ دادٍػتذ ػیبػت، هزّت، ثشای اػت فضبیی .ًیؼتٌذ

 هی غیشؿخلی دسٍالـ ثشخَسدّبی ٍ آهیض هؼبلوت ّوضیؼتی ثشای

 تَكیف ًیض فوَهی فشكْْبی هقبدل سا ؿْشی فضبّبی تَاى

 هفَْم صیشهجوَفِ ّبی اص یىی فٌَاى ثِ ؿْشی فضبی. [13]ًوَد

 ٍ اجتوبفی اثقبد وِ هقٌی ثذیي. ًیؼت هؼتثٌی فضب همَلِ ی اص فضب،

 فضبی ؿْشی ٍالـ دس .یىذیگش داسًذ ثب پَیب ساثغِ ای ؿْش فیضیىی

 ثِ ؿْشی فضبی.[14]هی ؿَد فیضیىی ٍ اجتوبفی فضبی دٍ هـتول

 ثِ آًْب دس ؿْشی صًذگی فوَهی فقبلیتْبی وِ اػت ای كحٌِ هفَْم

 ثیتحشن ٍ ثبثت فضبّبی همبثل دس پَیب فضبّبی .ٍلَؿ هی پیًَذًذ

 دادُ، تـىیل سا ؿْش یه حیبتی اكلی ٍ اجضای ػىًَت، ٍ وبس هحل

 سا ٍ تفشیح ثبصی فوَهی فضبّبی ٍ استجبعی هشاوض حشوت، ؿجىْْبی

 [.15]هیىٌٌذ تأهیي ؿْش دس

 ٍ جْاى در جوعی فضاّای ٍ بٌاّا پیشیٌِ- 7

 ایزاى

 ثشای هحلی ٍ اًؼبًْب تجوـ ثشای فشكْبی فٌَاى ثِ ؿْشی فضبّبی

 غشة ثشسػی تبسیخی .هیىٌذ فول سفتبسّب ٍ فقبلیتْب ؿىلگیشی

 ثیؼتن، لشى تب ثبػتبى یًَبى دٍساى اص .هذفبػت ایي ثش ؿبّذی

 دس سا خَد سٍیذادّبی جوقی هشدهی تشیي ٍ هْوتشیي اسٍپبیی ؿْشًٍذ

 هقٌبی ثِ سٍهیفشٍم، ٍ آگَسا یًَبًی ٍاطّی .هی وشد ثشگضاس هیذاى

 الَام هیبى دس فضبّبی هـبثِ اًَاؿ ٍ پالصا .ثَد ؿْشًٍذاى تجوـ

 تقبهل ٍ گشدّن آیی هحل ٍ ؿْش تپٌذُ ی للت هبًٌذ اسٍپبیی،

 داسای ایشاى ػٌتی ؿْشّبی هقوبسی دیگش ػَی اص. [16]ثَد اجتوبفی

 سًٍك وِ فضبّبیی ثَدُ، فوَهی فضبّبی عشاحی دس غٌی پیـیٌْبی

 ًوبد هَاسد اص ثؼیبسی دس هی گزاؿتٌذ ٍ ًوبیؾ ثِ سا ؿْشی صًذگی

 هلی هزّجی، سٍیذادّبی جبیگبُ فضبّب ایي .هیـذًذ ؿٌبختِ ؿْش یه

 رٌّی تلَیش ٍ جوقی خبعشات ثبفث ایجبد ٍ ثَدّبًذ ؿْش آییٌی ٍ

 .هیـذًذ ؿْشًٍذاى دس هـتشن

 تاالرّای چَى جوعی فضاّای ٍجَد ضزٍرت- 8

 شْز

 ّبی فقبلیت هشدم فوَم وِ اػت هـتشوی ثؼتش ٍالـ دس جوقی فضبی

 آى دس جبهقِ اػت افضبی دٌّذُ پیًَذ وِ سا هشاػوی ٍ وبسوشدی

 ای جـٌَاسُ چِ ٍ هقوَلی ٍ سٍصهشُ ّب فقبلیت ایي چِ دٌّذ هی اًجبم

 اػت فضبّبیی جوقی، ّبی فشكِ ٍ فوَهی  فضبّبی.ثبؿٌذ ای دٍسُ ٍ

 هیىٌذ،وِ پـتیجبًی ٍ دادُ ؿىل سا خَاػت هـتشن ٍ اًذیـِ یه وِ

 فضبّبی. [17]اػت هـَْد وبهال ایشاًی ؿْش دس هَضَؿ ایي ثِ تَجِ

 وِ هىبًْبیی .اػت ؿْش فضبیی ػبخت فٌبكش هْن تشیي اص جوقی

 ٍ هیذّذ سٍی دسآى ؿْشًٍذاى هیبى استجبعبت ٍ ّب وٌؾ ثیـتشیي

 هی ایجبد سا ؿْشًٍذاى هشاػوی ٍ وبسوشدی ّبی فقبلیت ثؼتش اكلی

 ػجت تَاًذ هی هٌبػت ؿْشی فضبی ٍجَد فذم ثٌبثشایي. [18]ًوبیذ

آى  ثش فالٍُ .ؿَد ؿْشّب دس فشٌّگی ٍ اجتوبفی ّبی ًبٌّجبسی ثشٍص

 دس وِ هثجتی تبثیشات ضوي ؿْش تبالس چَى جوقی فضبّبی ػبخت

 ساّىبس فٌَاى یه ثِ هیتَاًذ داسد، ؿْشی هذیشیت ٍ ؿْش اهَس اًجبم
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 ٍ اجتوبفی فبلی وبسوشدّبی ثب ؿْشی صًذُ فضبی ایجبد ثشای هٌبػت

 .گشدد ؿْشی هقشفی عشاحی ی فشكِ دس ؿٌبختی صیجبیی

 بٌاّای در هعواری ایزاًی هفاّین ٍ ّا ٍیژگی- 9

 هعاصز

 ثبیذ عشح هىبى اجتوبفی -فشٌّگی خبف ّبی اسصؽ حفؼ هٌؾَس ثِ

 وِ چشا .لشاس ثىیشد ًؾش هذ ّوَاسُ اثش خلك هختلف هشاحل دس

 لشاس آًْب سفتبسی الگَی ٍ هشدم اجتوبفی حیبت ثب پیًَذ دس هقوبسی

 اص گیشی ثْشُ وٌبس دس تْشاى هقوبس آصادی ثشج دس هثبل فٌَاى ثِ .داسد

 فٌَاى ثِ اهلل لغف ؿیخ گٌجذ عشح اص ایشاًی ٍ اػالهی هقوبسی الگَی

 وشدُ اػتفبدُ ، ؿبخق ًحَی ثِ ؿبخق ایشاًی ثٌبی یه

 وِ اػت هتفبٍتی ّبی ؿبخلِ داسای ایشاًی - اػالهی هقوبسی.اػت

 عَس ّوبى.ػبصد هی جذا هقوبسی دیگش ّبی ػیبق ٍ اص ػجه سا آى

 ، ٍالضاهبت عشح هىبى ، اّذاف ثِ تَجِ ثب ، ؿذ ثیبى ّبی ًوًَِ دس وِ

 ایٌىِ ضوي اًذ وشدُ ایفب اثش خلك دس اػبػی ًمـی ًَیي ّبی فٌبٍسی

 ًیض ٍ فشٌّگی ، تبسیخی اسصؽ ّبی ثش تبوجذ عشاح ّذف هَاسد اوثش دس

 ؿذُ اسائِ ساّىبسّبی اص یىی ایي ثٌبثش. ثَدُ عشح هىبى ػٌتی هقوبسی

 هَلفِ اص سٍص ثِ اػتفبدُ ٍ الگَ كَست ثِ هقوبسی گزؿتِ اص اػتفبدُ ،

 ٍ ثبصیبثی كَست ثِ ثلىِ تملیذ كَست ثِ كشفب ًِ عشاحی دس آى ّبی

 ًؾش دس وبلجذ ثبؿذ تَاًذ هی ًَیي فٌبٍسیْبی ثِ تَجِ ثب ثبص آفشیٌی

 وِ تجذیل آى اكلی ّذف ثِ تَجِ ثب ؿْش فوبست ثشای ؿذُ گشفتِ

 ٍاجذ ثبیذ هقوبسی لحبػ ثِ ثبؿذ هی ؿْشی ًـبًِ یه ثِ ؿذى

 .ثبؿذ ثَدى ثٌب ایشاًی هقشف وِ ثبؿذ ّبیی ٍیظگی

 عوارت شْز- 10

 فوبست ؿْش

 داسدٍ تقلك ؿْش هشدم ّوِ ثِ وِ هىبًی اػت آى فبم هفَْم ثِ

 خبًِ اػت،فوبست ؿْش ًیض ؿْشًٍذاى ثِ هتقلك ؿْش وِ ّوچٌبى

 ٍ ؿْش ًوبد ٍ آیذ فوبست ؿْش ػوجل هی ؿْشًٍذاى ثـوبس ًوبدیي

 فشكِ دس هیبى هشدم تقبهل ٍ استجبط ٍ فوَهی ّبی گشدّوبیی هشوض

 ؿْش اجتوبفی اهَس ولیِ ثشای هىبًی فضب  ایياػت ؿْشی هؼبیل

 اص یىی اػتمشاس ثشای فضبیی ًخؼت دسجْی هیجبؿذ فوبست ؿْش دس

 ػپغ ٍ ؿْش ؿَساّبی اًجوي یقٌی ؿْشی ًْبدّبی ػبالستشیي هشدم

 دس هشدم هیبى تقبهل ٍ استجبط ٍ فوَهی گشدّوبییْبی هشوضی ثشای

اػت ٍ دس ًْبیت هحلی ثشای اًجبم فقبلیت ّبی  ؿْشی هؼبئل فشكْی

 ًمغِ فضبیی وِ فٌَاى ثِ تَاًذ هی سٍ ایي اص. فشٌّگی ثِ ؿوبس هی آیذ

 ّویي  ثِ.ثبؿذ هشدم ٍ ػیبػت جبهقِ، ٍ فشٌّگ تاللی عالیی ی

 ٍ  جوقی فقبلیتْبی ٍ ؿْشًٍذاى ّوِ ی دلیل فوبست ؿْش ثبیؼتی ثِ

 .ثبؿذ داؿتِ تقلك فشٌّگی ؿْش

 عولکزد عوارت شْز - 10-1

 هشوض ٍ اكلی فضبی فٌَاى ثِ خَد، گؼتشدّی ؿىل ثِ فوبست ؿْش

 ثش دس فوذُ سا فقبلیت ًَؿ ػِ ٍ اػت تَكیف لبثل ؿْش اجتوبفبت

 ؿْش فوبست تشتیت ثذیي .فشٌّگی ٍ جوقی اداسی، فقبلیت : هیگیشد

 وِ اػت ٍ فشٌّگی تـشیفبتی اداسی، فقبلیتْبی اص هشوت هجوَفْبی

 ایي .هیجبؿذ ؿْشًٍذی ٍ هذًیت هفَْم وبلجذی تجلَس ًَفی ثِ

 ؿْش هشدم ثشای ٍ للشی ؿْش ثشای هبًذگبس ًـبًْبی ٍ ػوجل هجوَفِ

 ایجبد ؿْشًٍذاى ثشای وِ اػت ثشخَسداس فضبیی تَاى چٌبى اص ٍ اػت

 [.19]هی ًوبیذ َّیت ٍ خبعشُ

 

 هاًذگاری بز تاثیزگذار اصَل شٌاسایی- 11

 ایزاًی هعواری در جوعی فضاّای

 ثخَثی وِ ثَدُ اكل چٌذ داسای دیشثبص اص ایشاى هقوبسی ٍ ٌّش

ًوبیبى  جوقی ٍ فوَهی ثٌبّبی جولِ ٌّشاص ایي ّبی ًوًَِ دس

اص  ٍاسی،پشّیض هشدم :ّؼتٌذ چٌیي اكَل ایي .اػت ؿذُ

 دسًٍگشایی ٍ ثیَْدگی،ًیبسؽ،خَدثؼٌذگی

 ٍاسی هشدم

 ػبختوبًی ّبی اًذام هیبى تٌبػت سفبیت هقٌبی ثِ ٍاسی هشدم

ػبصی  ػبختوبى وبس دس اٍ ًیبصّبی ثِ تَجِ ٍ اًؼبى ّبی اًذام ثب

 .اػت

 ثیَْدگی اص پشّیض

 ٍ ًىٌٌذ ػبصی ػبختوبى دس ثیَْدُ وبس هیـذُ تالؽ ایشاى هقوبسی دس

 آى اص پغ ّن اػالم ٍ اص پیؾ ّن اكل ایي.وشدًذ هی پشّیض اػشاف اص

 .اػت ؿذُ هشافبت

 ًیبسؽ

 ثِ اػت،ًیبسؽ سفتِ وبس ثِ ثؼیبس ایشاى گزؿتِ هقوبسی دس ًیبسؽ ٍاطُ

 گفتِ ؿٌبػی (هلبلح( ػبختوبیِ  ٍ ػبختوبى ،في ایؼتبیی داًؾ

 هیىشدُ تَجِ ثؼیبس ػبختوبى ًیبسؽ ثِ گزؿتِ هقوبساى اػت هیـذُ

 .داًؼتٌذ ًوی جذا صیجبیی اص سا آى ٍ اًذ

 خَدثؼٌذگی

 اص سا خَد ًیبص هَسد ػبختوبیِ وشدًذ هی تالؽ ایشاًی هقوبساى

 ثِ وِ ًیبص وشدًذ هی ػبختوبى چٌبى ٍ آٍسدًذ ثذػت جبّب ًضدیىتشیي

 وبس گًَِ ثذیي ثبؿذ، ثؼٌذُ خَد ٍ ًجبؿذ دیگش جبّبی ػبختوبیِ
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 پیشاهَى ثب عجیقت ػبختوبى ٍ هیـذُ اًجبم ثیـتشی ؿتبة ثب ػبخت

 ّویـِ ًیض آى ًَػبصی ٌّگبم ٍ اػت آهذُ هی دس ػبصٍاستش خَد

 .اػت ثَدُ دػتشع دس آى ػبختوبیِ

 دسًٍگشایی

 آى حشهتٍ  ؿخلی صًذگی ثِ ًْبدى اسصؽ ایشاى هشدم ثبٍسّبی اص یىی

 سا ایشاى ای هقوبسی ثگًَِ اهش ایي وِ ثَدُ ایشاًیبى ًفغ فضت ًیض ٍ

 .اػت ػبختِ دسًٍگشا

 ایزاًی َّیت با هاًذگار الگَیی ایزاًی باغ- 12

 دٍساًْب توبم دس ٍ داؿتِ عَالًی ای ػبثمِ هب وـَس دس ثبك ػبخت

 داؿتِ چٌذ فولىشد ثبغْب .اػت ثَدُ تَجِ هَسد اػالهی دٍسُ ثخلَف

 اّبلی تفشیح ٍ گشدؽ ثشای فوَهی ثبغْبی دٍساًْب ثقضی دس ٍ اًذ

 ایشاًی هقوبسی اكَل اص یىی داًین هی وِ ّوبًغَس. هی ؿذًذ ػبختِ

 دٍس هقوَال ٍ وشدُ اهش تجقیت ّویي اص ًیض ثبغْب .اػت ثَدُ دسًٍگشایی

 یه ایجبد ثش فالٍُ هؼئلِ ایي.اػت ثَدُ هحلَس دیَاس ثب آى دٍس تب

 ثبك داخل ثِ ثیشٍى گشم فضبی اص ٍلتی اًؼبى وِ ؿَد هی ،ثبفث حفبػ

 هحذٍد ایي ثش فالٍُ ثجیٌذ سا ثیشٍى ثب هتفبٍت ثؼیبس چیضی ؿَد ٍاسد

 ثلٌذ فوَهب ثبك دیَاسّبی .هیـَد آى سٍی ثش ثیـتش ثبفث وبس آى وشدى

 ثؼیبس ّبی سٍؽ اص یىی لٌبت یب  وبسیض.ّؼتٌذ آجش یب ٍ خبم خـت اص ٍ

 تب وَّؼتبى اص داهٌِ صیبد ّبی چبُ وٌذى ثب وِ اػت آة تْیِ لذیوی

 ثِ ٍ ؿذُ حبكل ًیبص هَسد آة یىذیگش ثِ آًْب وشدى هتلل ٍ دؿت

 [.20]وٌذ هی پیذا جشیبى دایوی كَست

 ایزاًی باغ طزاحی اصَل- 12-1

 ایشاًی ثبك دس هحشهیت اكل- 1

 دیَاس- 2

 ٍسٍدی ػشدس- 3

 وَؿه-4

 اكل ػلؼلِ هشاتت-5

 اكل تىشاس هَصٍى ٍ سیتن دس ثبك ایشاًی-6

 اكل هشوضیت دس ثبك ایشاًی-7

 اكل تمبسى دس ثبك ایشاًی-8

 تٌَؿ دس ٍحذت،ٍحذت دس تٌَؿ-9

 گيري نتيجه- 13

 ثِ ّوَاسُ ؿْشًٍذاى ػبیش ثب استجبط ٍ ؿْشی اجتوبفبت دس حضَس

 ٍ  ػبخت.هیـَد ؿٌبختِ اًؼبًْب سٍاًی ًیبصّبی اص یىی فٌَاى

 ٍ ثشخَسدّب تاللی ًمبط فٌَاى ثِ ؿْشی فوَهی فضبّبی تَػقْی

 دفَت اجتوبؿ ثِ حضَس گؼتشدُ تش ثِ سا هشدم فشٌّگ ّب، هاللبت ّب،

 دس وِ جوقیبی فضبّبی ًمؾ ؿذى ووشًگ ثِ تَجِ ثب. هی وٌذ

 جْت جبیگضیي فوَهی دًجبل فضبّبی ثِ ثبیذ داؿتٌذ، ٍجَد گزؿتِ

 هبًٌذ فضبّبیی .ثَد ؿْشی فضبّبی دس اجتوبفی سٍاثظ تذاٍم ٍ حفؼ

 ثِ اهشٍصی جبهقِ ی ؿْشی دس فضبّبی آى فمذاى وِ ؿْش فوبست 

 .ثبؿذ فضبّب ایي ثشای هٌبػجی جبیگضیي هی تَاًذ هی خَسد، چـن

 دس خَد دس هذًی حیبت آٍسدى دس جشیبى ثِ ثب تَاًذ هی ؿْش فوبست

 صًذگی ٍ هفَْم وٌذ ایفب سا ػضایی ثِ ًمؾ ؿْش اجتوبفی سٍاثظ استمبء

 اًؼبًی، همیبع ًفَرپزیشی، هبًٌذ  فَاهلی.ثخـذ تحمك سا جوقی

 تأهیي ػجض، فضبی اختالط ثب وبسثشیْب، دس تٌَؿ سٍصی، ؿجبًِ وبسوشد

 اص فَاهلی ٍ هجوَفِ ول ثِ آػبى دػتشػی گشٍّی، ٍ فشدی اهىبًبت

 دس ّوچٌیي .ثبؿذ دسآى هؤثش هشدم جزة دس هیتَاًذ لجیل ایي

 دس ثبیذ ثؼتِ ٍ ثبص فضبّبی وِ داؿت ًؾش دس ثبیذ فضبّب ایي عشاحی

 تقییي ّبیی هؼیش ٍػیلْی ثِ گیشًذ ٍ لشاس یىذیگش ثب تقبدل ٍ تقبهل

 جْت دس ّبیی فشكِ هؼیشّب ایي .آهیضد دس وبلجذی فضبّبی ثب ؿذُ

 هٌبػت فضبیی ٍ آهذُ حؼبة ثِ تقبهالت ؿْشًٍذاى ٍ استجبط ایجبد

 ًتیجْی وِ هیجبؿذ اجتوبفبتٍ  تؾبّشات گشدّوبییْب، ؿىلگیشی ثشای

 ًمؾ ؿْشًٍذاى اجتوبفی تقبهالت دس وِ پَیبػت ٍ هحیغی صًذُ آى

ًؾش  دس ٍ ایشاى ؿْشّبی دس فضبّب ایي ایجبد .هیىٌذ ایفب سا اػبػی

 ػشصًذّتش ؿْشی ٍ ػبلوتش جبهقْبی ثبفث آى اجتوبفی فَاهل گشفتي

 .ؿذ خَاّذ

 جْت سا فولی ٍ وبسثشدی گزؿت، ساّىبسّبی آًچِ اػبع ثش ًگبسًذُ

 ثبك اكَل هقوبسی ثش تىیِ ثب ؿْش فوبست چَى ؿْشی فضبّبی عشاحی

 :ًوبیذ هی اسائِ ریل ؿشح ثِ جذٍلی لبلت دس ایشاًی ّبی

 
        فولىشد           فشم           الگَ

 هحذٍد ٍ هجوَفِ وشدى هحلَس هحشهیت

 ًوَدى

 هؼیشّبی عشاحی

 ػالهت

 هَلقیت ثِ ػبدُ تبهیي دػتشػی تقبدل ٍ تمبسى

 ثشای فوَم فوبست

 ثب ای هجوَفِ ایجبد

 ؿت ٍ سٍص فقبل فضبّبی

 ایجبد ثب فضبیی تذاٍم ٍ ػیبلیت هشاتت ػلؼلِ
 حشوت هؼیشّبی

 حضَس ّبی فشكِ ایجبد

 جوقی

 جْت فضبّبیی عشاحی ػٌتی ّبی فشم اص گشفتي الْبم سیتن ٍ هَصٍى تىشاس

 هؼبثمبت اجشای

 ثِ یگبًِ ای هجوَفِ ػبخت هشوضیت

 ًوبد ٍ َّیت ؿْش فٌَاى

 هیبى استجبط ایجبد

 هؼئَالى ٍ ؿْشًٍذاى

 ٍ گشایی عجیقت

 عجیقت اص اػتفبدُ

عشاحی خاللبًِ هجلوبى  ػجض عشاحی ثِ تَجِ

 ّب ٍ ًـیوي ّب
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 هزاجع- 14
ًبهِ  پبیبى .لضٍیي ؿْش تبالس. (1391)الِْ وبؽوی، [1]

 ػویقی، ػبفذ اكغش دوتش :ساٌّوب اػتبد اسؿذ، وبسؿٌبػی

 .لضٍیي ٍاحذ اػالهی داًـگبُ آصاد

 تْشاى ،"هٌؼجن ؿْش ؿىل" (.1386)ًَیي تَالیی، [2]

  1390اهیش وجیش اًتـبسات

 َّیت ثِ ًگبّی( ؿْش َّیت(. 1386)هلغفی فش، ثْضاد [3]

تْشاى،  ؿْشداسی ٌّشی فشٌّگی ػبصهبى تْشاى،."(تْشاى ؿْش

 .ؿْش ًـش هَػؼِ

  ثبفتثِ ثخـی َّیت(1380)هشٍاسیذ اكفْبًی،  لبػوی[4]
 .8ؿوبسُ  ،دٍم ػبل ؿْشی، هذیشیت فللٌبهِ هؼىًَی، ّبی

غالهشضب  ػیذ اػالهی، ایشج، افتلبم، لیذا، اكل، ثلیالى[5]

 ی گؼتشُ ثِ ثخـی َّیت دس ثیٌبثیي فضبی ًمؾ ، (1390)

-71ّـتن، ؿوبسُ ؿْش َّیت ایشاى، تبسیخی ّبی فضبیی ثبفت

59 

 ٍ فىشی هقوبسی ّبی جشیبى ؿشح هحؼي ػیذ حجیجی، [6]

 ّبی فشٌّگی پظٍّؾ دفتش تْشاى، هقبكش، ایشاى دس ؿْشػبصی

1389 

 ًـش سٍؽ،اًتـبسات یه هٌضلِ ثِ هذًی هحوذی،م،جبهقِ [7]

 1376لغشُ،

 جوقی خبعشات ٍ جذیذ پَس،ف،ؿْشّبی اػوبفیل [8]

ؿْشّبی  الوللی ثیي ّوبیؾ همبالت جذیذ،هجوَفِ ؿْشّبی

 .1385جذیذ،تْشاى، ؿْشّبی فوشاى ؿشوت جذیذ،اًتـبسات

 فضبی ؿٌبػی هفَْم تحَل آرس،ل،ػتبسصادُ،د،ػیش اهیي [9]

ٍ  ّب اًذیـِ هلی ّوبیؾ ؿْشػبصی،اٍلیي ٍ هقوبسی دس جوقی

 .1391هقوبسی،تجشیض، دس ًَ ّبی فٌبٍسی

 عشاحی دس هىبى ٍ ًظاد،ّبدی،فضب هحوَدی [10]

 .1385ّلِ،تْشاى، ؿْشی،اًتـبسات

 داًـگبُ اًتـبسات هقوبسی، ٍ فضب ّؼتی .م  حبفؾی،[11]

 .1354تْشاى  تْشاى،

 اًتـبسات ؿْشی، عشاحی فشایٌذ ًؾشی هجبًی .ج پبوضاد، [12]

 .1393ؿْیذی 

 هشوض اهي، فضبّبی هحیغی ّبی ٍیظگی .ا  كبلحی،[13]

 .1387ؿْشػبصی،تْشاى ٍ هقوبسی تحمیمبتی ٍ هغبلقبتی

 ؿشوت اًتـبسات ؿْشی، فضبی عشاحی .ؿ پَس، هذًی [14]

 .1379تْشاى ؿْشی، سیضی ثشًبهِ ٍ پشداصؽ

 داًـگبُ اًتـبسات ؿْشی، عشاحی فشآیٌذ .ح ثحشیٌی،[15]

 .1377تْشاى،

 

 

 هىبًی، اجتوبفی فشآیٌذ ثش ًگشؿی ؿْشی فضبی عشاحی .ؿ پَس، هذًی [16]

تْشاى،  ؿْشداسی ثِ ٍاثؼتِ ؿْشی سیضی ثشًبهِ ٍ پشداصؽ ؿشوت

 .1387تْشاى

 هحیظ ٌّش تخللی هشدم،هجلِ ثِ احتشام ثشای جبهقی،ا،ؿْشی  هؼجذ[17]

 .7هقوبسی،ؿوبسُ ؿْش هٌؾش

 هٌؾش هحیظ تخللی،ٌّش ؿْش،هجلِ فوَهی فٌذلیت،فلیشضب،فضبّبی [18]

 .7هقوبسی،ؿوبسُ

 اسؿذ، وبسؿٌبػی ی ًبهِ پبیبى ػوٌبى، ؿْش تبالس هجوَفِ .ؿ  سّجش،[19]

 .1379تْشاى، ثْـتی ؿْیذ داًـگبُ

 ایشاى،اًتـبسات اػالهی هقوبسی ثب  پیشًیب،م،آؿٌبیی[20]

  1390داًؾ، ػشٍؽ
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