ششمین کوفراهس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیست
نقص تصویر ذهنی ضهروندان از سبحل در احیبء منبظر ضهرهبی سبحلی
سبنبز حکیم زاده
داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ًؼاصی قِؼی ،داٌكگاه آزاد اؿالىی ،واصغ ىكِغ
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چکیده

ؿاصم ُيّاره یادآور فىایی ىفؼح اؿث کَ اصـاس اٌتـاط ظاًؼ را در فؼد ةؼىی اٌگیؽد و چٍیً فىایی ُیچ گاه اٌـان را ةَ
اٌسام فْانیث زغی وادار ٌيی کٍغ ةهکَ ُيّاره او را ةَ جفؼیش جكّیق ىی کٍغّ .الوه ةؼ ایً ،افؼاد در قِؼُای ؿاصهی ىّكْیث ظّد را
ٌـتث ةَ ؿاصم در ىلام ىِو جؼیً ٌكاٌَ قِؼی ىی ؿٍسٍغ .ةَ ّتارجی ؿاصم ٌلٌَ ٌّفی در قِؼُای ؿاصهی اؿث کَ در ىٍُؼ ذٍُی و
ّیٍی آن قِؼ صائؽ اُيیث ةّده و از ةِحؼیً فؼمث ُایی ىضـّب ىی قّد کَ اٌـان اىکان جْاىم ةا ُو ٌّّان ظّد و ًتیْث را پیغا ىی

of

کٍغ.

ٌّارُای ؿاصهی در گػران اوكات فؼاغث و دتث ظاًؼات زيْی ىكحؼک ٌلف ةـؽایی دارٌغ و قِؼوٌغان ةَ ًّر ًتیْی ایً فىا را
ةَ ٍّّان اونیً پاؿط ةؼای گػران اوكات فؼاغث ظّد اٌحعاب ىی کٍٍغ .در جنّیؼ ذٍُی قِؼوٌغان ،ؿاصم فىایی ةؼای گػران اوكات فؼاغث

ve

ةغون ّيم ةَ كاٌّن ظاص اؿث .ةٌّریکَ ةؼ اٌـان غهتَ ٌغارد و ظّد را ةَ فؼد جضيیم ٌيی کٍغ .از ایً رو جسغیغ صیات ىٍاَؼ ؿاصهی و
پّیاؿازی آ ٌِا ةا جنّیؼ ذٍُی قِؼوٌغان راةٌَ ىـحلیو دارد .در ایً راؿحا پژوُف صاوؼ در پی قٍاظث ایً راةٌَ دوؿّیَ و پاراىحؼُای

کلمبت کلیدی :ؿاصم ،ىٍُؼ ّیٍی ،ىٍُؼ ذٍُی،صؾ ىکان ،ىٍُؼ ؿاصهی

 -1مقدمه
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جادیؼگػار از جنّیؼ ذٍُی افؼاد ةؼ روی قکم گیؼی و پّیاؿازی ىٍاَؼ ؿاصهی اؿث.

ٌّارُای ؿاصهی ةَ ٍّّان یکی از ىٍاًق پؼاُيیث و ارزقيٍغ ُؼ کكّر ىضـّب ىی گؼدد ةَ ًّری کَ ُيّاره
ُيسّاری آب و ظكکی ىٍكا قکم گیؼی ازحياّات ةكؼی ةّده اؿث .در زِان اىؼوز ةا جّزَ ةَ زٌغگی ُای ىاقیٍی ،پیچیغه
و پؼ از ُیاُّ ،جّؿَْ ٌّاصی ؿاصهی ةیف از پیف اُيیث پیغا ىی کٍغ .کكّر ایؼان ةا جّزَ ةَ داقحً ىؼز آةی وؿیِ در قيال
و زٍّب از ایً كاّغه ىذحـٍی ٌيی ةاقغ.
ُياٌگٌَّ کَ پیف جؼ از ارزقيٍغی ؿّاصم ؿعً ةَ ىیان آىغ؛ ىی جّان اَِار ٌيّد ؿّاصم ُؼ کكّر از ٌُؼ
اكحنادی ،ازحياّی ،ؿیاؿی و صحی ٌُاىی اُيیث دارٌغ .زیؼا از یک ؿّ صغود  75درمغ ؿٌش زىیً را آب فؼا گؼفحَ اؿث و از
ؿّیی دیگؼ ةـیاری از جاؿیـات ارجتاًی و جّریـحی در ایً ىٍاًق كؼار دارٌغ و اىؼوزه اُيیث و پحاٌـیم ُّیو ؿّاصم و
دریاُا در ةعف ُای صيم و ٌلم ،جاىیً غػا ،جّریـو و ؿایؼ ىّارد آن ةؼ کـی پّقیغه ٌیـث .ةٍاةؼایً ىضغوده ؿاصم ةَ
ٍّّان ىؼز ظكکی و دریا در فىاُای قِؼی از زایگاه ویژه ای ةؼظّردار اؿث.
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کكّر ىا ٌیؽ ةا وزّد داقحً ةیف از  3333کیهّىحؼ ظي ؿاصهی در قيال و زٍّب کكّر ،ىغیؼیث و ةؼٌاىَ ریؽی
ىٍاؿتی را در زِث ةِتّد ةعكیغن ةَ ووْیث ٌّارُای ؿاصهی ىی ًهتغ و از اُيیث ةـیاری ةؼظّردار ىی ةاقغ.
در جفؼزگاه ُای ؿاصهی اٌـان ُا ّالوه ةؼ ةؼكؼای رواةي ازحياّی ةا ُو ٌّّان ظّد و از جياىی اككار زاىَْ ،اىکان ةؼكؼاری
پیٌّغ ٌؽدیک ةا ًتیْث را ٌیؽ پیغا ىی کٍٍغّ .الوه ةؼ ایً ؿّاصم ٌلف ىّدؼی را در قکم دادن ةَ جنّیؼ ذٍُی قِؼوٌغان در
قِؼُای ؿاصهی ایفا ىی کٍٍغ .ؿّاصم ىضم صىّر ىؼدم ةؼای اٌسام فْانیث ُای اظحیاری ىی ةاقٍغ کَ در آن قِؼوٌغان یک
راةٌَ جْاىهی و دو ؿّیَ را در کٍار ُو آىّظحَ و در زِث ارجلاء صیات زيْی کّقف ىی کٍٍغ .اصیاء ىٍاَؼ ؿاصهی در
قِؼُای ؿاصهی ،ةاّخ ارجلاء جنّیؼ ذٍُی ىؼدم ٌـتث ةَ ایً فىاُا قغه و آٌِا را ةَ ةِؼه گیؼی ةیكحؼ از آن جؼغیب ىی کٍغ.
ةَ ًّریکَ ةا ةکار ةـحً راُکارُای ىٍاؿب ةؼای اصیا ىٍاَؼ ؿاصهی و جلّیث جنّیؼ ذٍُی ىؼدم ،از ایً فىاُا ىیؽان ةِؼه
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ةؼداری از پحاٌـیم ُای ارزقيٍغ ایً ىٍاًق ٌیؽ ةِتّد ىی یاةغ .از ایً رو در ایً پژوُف جالش قغه اؿث جا ةا ةؼٌاىَ ریؽی و
ًؼاصی ىٍاؿب ةؼای ایً فىاُا و ةکارگیؼی پاراىحؼُای جادیؼگػار از جنّیؼ ذٍُی افؼاد ةَ پّیایی ُؼ چَ ةیكحؼ ایً فىاُا کيک
ٌيّد و ىّزتات ارجلای کیفیث فىاُای درون قِؼی را ىِیا ٌيّد.

of

 -2ضرورت مسئله

درقِؼُای ؿاصهی آب ىِو جؼیً ٍّنؼ ًتیْی ؿاظحار قِؼ و ّاىم پیٌّغ اٌـانً ،تیْث و قِؼ اؿث .اىؼوزه اغهب
قِؼُا فاكغ روح ىکان و ویژگی ُای فىایی ظاص ُـحٍغ ةَ ًّری کَ پاؿط گّی ٌیازُای ىّرد اٌحُار اٌـان ٌتّده و ظـحَ

ve

کٍٍغه و ةی روح ةَ ٌُؼ ىی رؿٍغ؛ ةَ ّتارجی ىٍُؼ فؼح ةعف و پؼىٍْای قِؼ صػف گؼدیغه اؿث .در ایً راؿحا در قِؼُای
ؿاصهی قکم گیؼی ىٍُؼ ىٌهّب و کارآىغ ةؼای افؼاد ،در صاقیَ ؿاصم ،کَ قِؼوٌغان را ةَ صىّر در ایً فىا دّّت ٌيایغ و

hi

در جنّیؼ ذٍُی آٌِا ٌكاط و ؿؼزٌغگی را ایساد کٍغ اصـاس ىی قّد .ىِو جؼیً ٌحیسَ ًؼاصی ىٍُؼ ؿاصهی ایً اىؼ ىی ةاقغ
کَ ىی جّان ةا ىْؼفی زاذةَ ُای ؿاص هی و ةَ ٌّّی ىيحاز ٌيّدن ویژگی ُای فىایی و ّيهکؼدی آن ،در ىلایـَ ةا قِؼُای
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غیؼ ؿاصهی ،ةَ زػب ؿؼىایَ پؼداظث و ويً صفاَث از ىٍاةِ ًتیْی ،ةاّخ پّیایی ىٍُؼ قغ .ةٌّر کهی ّهی رغو وزّد
پحاٌـیم ُای ارزقيٍغ و ٌلاط كّت در ىٍاًق ؿاصهی ،فىاُایی ةؼای زّاب گّیی ةَ ٌیازُای ازحياّی و جفؼزی در ایً ىٍاًق
وزّد ٌغارد و آٌچَ صائؽ اُيیث اؿث ٌضّه ًؼاصی ىٍاؿب و کارآىغ کٍار دریا ىی ةاقغ .کهیَ اكغاىات در زِث اصیا و
ؿاىاٌغُی ٌّارُای ؿاصهی ىٍسؼ ةَ قاظل ٌيّدن ایً ٌلاط ارزقيٍغ ،ةِتّد ّيهکؼد ،ایساد جنّیؼ ذُی ىٌهّب و زػاةیث
ةیكحؼ ةؼای ؿاکٍان و گؼدقگؼان و ارجلای کیفیث ىضیي ؿاصهی ىی گؼدد.
 -3سواالت پژوهص
در ایً پژوُف کّقف قغه اؿث کَ ٌلف جنّیؼ ذٍُی قِؼوٌغان از ؿاصم در اصیا ىٍاَؼ قِؼُای ؿاصهی ىّرد
ؿٍسف و ارزیاةی كؼار گیؼد .ةَ ىٍُّر دؿحیاةی ةَ ایً ىِو ؿّاالت ،اُغاف و فؼویَ ُایی ةَ قؼح زیؼ ىٌؼح ىی ةاقغ کَ
پژوُف صاوؼ ةَ دٌتال پاؿعگّیی ةَ ؿّاالت زیؼ ىی ةاقغ:
 -1آیا ىیان جنّیؼ ذٍُی و اصیا ىٍاَؼ قِؼُای ؿاصهی ُيتـحگی وزّد دارد؟
 -2چگٌَّ ىی جّان ةا ةِؼه گیؼی از جنّیؼ ذٍُی ،ةَ اصیاء ىٍاَؼ قِؼُای ؿاصهی پؼداظث؟
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اُغاف ىغ ٌُؼ در ایً پژوُف قاىم دؿحیاةی ةَ ارجتاط ىّد ؼ ىیان جنّیؼ ذٍُی و اصیاء ىٍاَؼ ؿاصهی ىٌهّب ةؼای
قِؼوٌغان ىی ةاقغُ .يچٍیً قٍاؿایی ىّنفَ ُای جادیؼ گػار ُيچّن ظّاٌایی ،زِث یاةی ،ةَ ظاًؼ ؿپؼدن و ...در قِؼُای
ؿاصهی کَ ىٍسؼ ةَ ایساد جنّیؼ ذٍُی در ىعاًتان ىی قّد ،ىی ةاقغ.
 -4روش تحقیق
روش جضلیق در ایً پژوُف از ٌّع جضهیهی – جّمیفی ىی ةاقغ و روش گؼد آوری اًالّات ةَ مّرت ةؼداقث
کحاةعاٌَ ای کَ قاىم اؿحفاده از اؿٍاد ،ىغارک ىؼجتي ةا ىتاٌی ٌُؼی پژوُف و ُيچٍیً آقٍایی ةا ٌُؼیات و فْانیث ُای
اٌسام قغه در ایً زىیٍَ ىی ةاقغ.
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 -5پیطینه تحقیق

"پٌَّ وکیهیان" کارقٍاس ارقغ ىْياری ىٍُؼ و" آرش ؿسادی" کارقٍاس ارقغ ىْياری در ىلانَ ی «ىٍُؼ
قِؼُای ؿاصهی ،ةؼرؿی ىّردی ؿاصم قِؼ جّرٌحّ» ةَ ةؼرؿی وؼورت اصیای ٌّارُای ؿاصهی ةَ ٍّّان ّاىم پیٌّغ اٌـان،
ًتیْث و قِؼ ةَ ّالوه ةَ ةؼرؿی ىّردی ؿاصم قِؼ جّرٌحّ و ٌلف ؿّاصم در قکم گیؼی جنّیؼ ذٍُی پؼداظحَ اٌغ.

of

در ایً ىلانَ ةیان قغه اىحغاد کٍاره آب در قِؼُای ؿاصهی ،ىّكْیث فىایی ةؼزـحَ و ىٍضنؼ ةَ فؼدی را ایساد ىی
کٍغ کَ ٌلف ّيغه ای در ارجلای کیفیث ُای ةنؼی ،ىضیٌی و ازحياّی قِؼ و ٌیؽ قکم دُی جنّیؼ ذٍُی ىٌهّب ةؼای

ve

ؿاکٍان و گؼدقگؼان داردٌّ .ارُای ؿاصهیّ ،الوه ةؼ ایساد ُّای پاک و صفٍ صیات زاٌّری ،ىکان ُای ویژه و فؼمث ُای
ةی قياری در ظهق فىاُای زيْی ظاًؼه اٌگیؽ و ایساد جنّیؼ ذٍُی ىٌهّب ىضـّب ىی قّد کَ جأدیؼ ىـحلیيی ةؼ ؿاظحار

hi

قِؼ ،کیفیث اکّنّژیک ،کیفیث زٌغگی قِؼوٌغان و صفٍ ُّیث ىٍُؼ قِؼی دارد .ةَ ُيیً زِث صفاَث از ایً ىٍتِ
ًتیْی و ةِؼه گیؼی مضیش از ىّاُب آن در قِؼ صائؽ اُيیث اؿث .در اداىَ ةَ ةؼرؿی وؼورت اصیای ٌّارُای ؿاصهی ةَ
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ٍّّان ّاىم پیٌّغ اٌـانً ،تیْث و قِؼ ةَ ّالوه ةَ ةؼرؿی ىّردی ؿاصم قِؼ جّرٌحّ پؼداظحَ اٌغ .ؿپؾ زىیٍَ ُای جكکیم
دٍُغه ىٍُؼ قِؼُای ؿاصهی و ؿاظحارُای ىٍُؼ ؿاصهی جّرٌحّ کَ ّيهکؼدُای چٍغگاٌَ چّن پیاده راه ُای اىحغاد ؿاصم،
ىؼکؽی ةؼای ةؼگؽاری وكایِ و رویغادُای ظاص ،ىٍاَؼ ؿتؽ ةا ُغف پیّؿحگی قِؼ ةا ًتیْثٌ ،كاٌَ ُا و ٌيادُای ةا ارزش
قِؼی ،را جكکیم ىی دُغ ىّرد ارزیاةی كؼار داده اٌغ]1[ .

"گالره ظّقعّیی" کارقٍاس ارقغ ىْياری ىٍُؼ در ؿال 1385ىلانَ ای ةا ٍّّان «ىالصُات ًؼاصی ىٍُؼ در
ؿاصم قِؼی ةٍغرّتاس» ارائَ کؼده اؿث ً .ؼاصی کؼاٌة دریا ،ىٍُؼ ؿاصهی قِؼ را ٌُو ةعكیغه و کیفیث صـی و ةنؼی آن
را ارجلا ىی دُغ و ىٍسؼ ةَ قکم دُی جنّیؼ ذٍُی ىٌهّب ىی گؼدد و ُيّاره در ذًُ افؼاد آزادی ّيم ،جْاىالت ازحياّی،
زیتایی ةنؼی و ...را جغاّی ىی کٍغ .ؿاصم ةعكی از ُّیث اکّنّژیک قِؼُای صاقیة دریا ةَ قيار ىی آیغ ،نػا ؿاىان دُی و
اصیاء ىٍُؼ ؿاصهی یکی از امهی جؼیً پؼوژه ُای اکّنّژیکی قِؼ اؿث .ؿاىاٌغُی و اصیاء ٌّارُای ؿاصهی ةَ ارجلاء جنّیؼ
ذٍُی ىٌهّب قِؼوٌغان و گؼدقگؼان در قِؼُای ؿاصهی کيک ىی ٌيایغ .ةَ گفحَ ایكان ؿاصم ةٍغرّتاس دارای كاةهیث ُای
فؼاواٌی ُيچّنُ ،يسّاری ةا دریا و ىساورت ةا ةازار امهی قِؼ زِث قکّفایی فؼٍُگی ،ازحياّی و اكحنادی اؿحفاده کٍٍغگان
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ایً ٌاصیَ اؿث ،اىا ةَ دنیم آن کَ ایً فىاُای ةاز آن ؿاىاٌغُی ٌكغه و فاكغ جأؿیـات و جسِیؽات الزم اؿث ،ةعف ّيغة آن
ةَ ٍّّان فىاُای ّيّىی ىّرد اؿحفاده كؼار ٌيی گیؼد]2[ .
ةِحؼیً راه دؿحیاةی ةَ ایً ىِو ایساد ؿاصم قِؼی اؿث .ىٍُّر از ؿاصم قِؼی ،ةعكی از ؿاصم دریا اؿث کَ ىسِؽ
ةَ جأؿیـات و جسِیؽات ىعحهف اؿث و كاةهیث پػیؼش اؿحفاده کٍٍغگان را دارد و ٍّنؼ جأدیؼگػار در ىٍُؼ قِؼ اؿث .ةؼ
اؿاس ُيیً ىفِّم اؿث کَ ةـیاری از ؿّاصم قِؼی دٌیای اىؼوز ةَ ٍّّان ىٍاًق جفؼیضی و ىؼاکؽ زػب زيْیث قٍاظحَ
ىی قّد .در اداىَ ةَ امّل ؿاصم ؿازی و اُغاف ىؼةّط ةَ آن پؼداظحَ اؿث و ؿپؾ ةَ جّزیِ ُغفيٍغ کارةؼی ُاً ،ؼاصی
کاقث ىحٍاؿب و ىتهيان و ...اقاره ٌيّده اؿث]2[.
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"ىنٌفی کاَيی" داٌكیار ىغیؼیث ؿیـحو و ةِؼه وری و "فِیيَ ؿادات ةیٌؼف" کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث ةازرگاٌی
در ؿال  1393در ىلانَ ای جضث ٍّّان " جادیؼ جنّیؼ ذٍُی گؼدقگؼان ةؼ ارزش ادراک قغه از قِؼُای ؿاصهی دریای ظؽر ةا
جاکیغ ةؼ ٌلف واؿي کیفیث ّّاىم ادراک قغه" ارایَ ٌيّده اٌغ و در آن ةَ ةؼرؿی جادیؼات جنّیؼ ذٍُی و ّّاىم ىهيّس و
ٌاىهيّس در ىیؽان ادراک از ظغىات گؼدقگؼی ىی پؼدازدٌ .حایر ةَ دؿث آىغه از ایً پژوُف ٌكان دٍُغه ایً اىؼ ىی ةاقغ

of

کَ جنّیؼ ذٍُی گؼدقگؼان ،جادیؼ كاةم جّزَ جؼی ةؼ کیفیث ّّاىم ٌاىهيّس (ُيچّن ؿِّنث ارجتاًات ،اًيیٍان از ارایَ
ظغىات ةا کیفیث ،اىٍیث ،پاؿعگّیی ةَ ٌیازگؼدقگؼان و ) ...دراک قغه از ظغىات ٌـتث ةَ ّّاىم ىهيّس دارد.
ُيچٍیً ایً پژوُف ٌكان داد جادیؼ ّّاىم ىهيّس ادراک قغه ةؼ ارزش ادراک قغه گؼدقگؼان جادیؼ ىٍْا داری دارد .ةَ

ve

ّتارجی کیفیث ّاىم ىهيّس ةؼ ارزش ادراک جادیؼ گػار اؿث .ةٍاةؼایً در قِؼُای ؿاصهی ةا اصیا ٌّارُای ؿاصهی ،ويً
پاؿعگّیی ةَ ٌیاز گؼدقگؼان و قِؼوٌغان ،کیفیث ادراکی ّّاىم ىهيّس ٌیؽ ةِتّد ىی یاةغ .در ایً ىیان جنّیؼ ذٍُی

hi

گؼ دقگؼ در ىیؽان ادراک جادیؼ گػار اؿث و ةَ اصحيال زیاد جنّیؼ ذٍُی جضث جادیؼ جسؼةَ او در اؿحفاده از ظغىات ىی
ةاقغ]3[.
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 -6مفبهیم و مببنی نظری
 1-6سبحل

ؿاصم در نغث ةَ ىٍْای کٍار دریا یا رود یا کؼاٌَ ،فنم ىكحؼک ظكکی ُا ةا ؿٌش افلی دریا ذکؼ گؼدیغه اؿث]4[ .
ؿّاصم ،ةؼای ارجتاط ىـحلیو ةا ًتیْث و آب کَ ةَ ٍّّان ىِوجؼیً ٍّنؼ ًتیْی و ىٍكأ صیات و ُيَ زٌغگی قٍاظحَ
ىیقّد ،زایگاه ىِيی در ایساد قؼایي رقغ اٌـان دارد .اگؼ جأىم ،جغةؼ ،ةنؼ و ٌُؼ در ًتیْث ةَ ٍّّان راهُای قِّدی کكف
صلیلث و اٌْکاس ُـحی ةؼ كهب اٌـان ىْؼفی ىیقّد ،ةؼای جضلق آن ةَ وؿایهی ٌیاز اؿث کَ ىّازَِ ةا زهّه ُای ویژه
ًتیْث از زيهَ آٌِاؿث .از ایً رو ؿّاصم دریا و رودُا ،ةَ کحابُای ىكضّن از صلیلث ىیىاٌغ کَ ةایغ ةؼای آصاد اٌـانُا
جكؼیش قّد جا اىکان ٌلفآفؼیٍی آن ةَ ٍّّان ىٍتِ قٍاظث ،فؼاُو آیغ]5[ .
در جْؼیف ؿاصم ىی جّان ةیان کؼد؛ جالكی ظكکی و دریا ،ؿٌضی را ةَ وزّد ىی آورد کَ ؿاصم ٌاىیغه ىی قّد.
ؿاصم فىایی اؿث کَ ةیً صغاکذؼ ؿٌش آب و صغاكم آن را در ةؼ ىی گیؼد .اظحالف صغاکذؼ ةاالآىغگی یٍْی ىغ و صغاکذؼ
پاییً آىغگی یٍْی زؽر  23ىحؼ ىی ةاقغ .ؿّاصم ةَ ًّر ىْيّل ةَ مّرت ظٌی ٌكان داده ىی قٌّغ کَ ظكکی را از آب
4
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زغا ىی کٍغ .ونی در ًتیْث ،ؿّاصم روی ظٌّط داةحی ٌیـحٍغ ةهکَ یک ٌّار کو و ةیف ّؼیه را ىی ؿازٌغ و ةغیً وؿیهَ
ىؼزی ىكعل ةیً ظكکی و دریا را ةَ وزّد ىی آورٌغ .جضّل ّؼوی ایً صاقیَ ىؼزی ىكعل جاةِ پاراىحؼ ُای ىحفاوجی
اؿث کَ از زي هَ آن ُا ٌّؿاٌات ووْیث آب ،قیب داىٍَ ؿاصهی ،قیب داىٍَ زیؼ آب ٌؽدیک ةَ ؿاصم ىی ةاقغ]6[.
 2-6منظر سبحلی
زایی کَ ظكکی ةا دریا ةؼظّرد ىی کٍغ فىای ارزقيٍغی اؿث کَ از یک ؿّ دارای ارزش اکّنّژیک و از ؿّی دیگؼ
در مّرت ىغیؼیث مضیش ،ىی جّاٌغ در رفاه و آؿایف ،اكحناد ،ؿؼگؼىی و رقغ و ٌيّ یک زاىَْ ىّدؼ ةاقغ .ىضیي ؿاصهی ةؼ
اؿاس جؼکیب و ةؼظّرد دو ىٍتِ امهی دریا( ىٍتِ ًتیْی) و ظكکی( ىٍتِ فؼٍُگی) ةَ وزّد آىغه و اىکاٌاجی را از زيهَ آب،
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ؿاصم ،ىٍاَؼ زیتا ،زىیً صامم ظیؽ ،جٍّع زیـحی د ریا و ظكکی و ...فؼاُو ىی کٍغ .ىضیي ؿاصهی ىی جّاٌغ از زيهَ فىاُای
ىٍاؿب ةؼای گؼدقگؼی ةاقغ کَ ایً اىؼ ٌیازىٍغ جـِیالجی از كتیم ُحم ُا ،پٍاُگاه ُا ،ویالُا ،رؿحّران ُا و زیؼؿاظث ُای
الزم از زيهَ اؿکهَ ُا ،نٍگؼگاه ُا ،فؼوقگاه ُا و ؿایؼ اىکاٌات ىی ةاقغً ]7[ .ؼاصی کؼاٌة دریا ،ىٍُؼ ؿاصهی قِؼ را ٌُو
ةعكیغه و کیفیث صـی و ةنؼی آن را ارجلا ىی دُغ .ؿاصم ةعكی از ُّیث اکّنّژیک قِؼُای صاقیة دریا ةَ قيار ىی آیغ،

of

نػا ؿاىاٌغُی و ارجلاء ىٍُؼ ؿاصهی یکی از امهی جؼیً پؼوژه ُای اکّنّژیکی قِؼ اؿث]8[ .
ّالوه ةؼ آن ةِؼه ةؼدن از آب در ًؼاصی قِؼی و ًؼاصی ىٍُؼ ةَ ٍّّان ٍّنؼی امهی ،ىؼکؽی و در ىحً جهلی قغه
ىی ةاقغ و ٍّنؼی فؼّی و در صاقیَ ٌیـث .از ایً رو اؿحفاده از آب ةَ ٍّّان یکی از ٍّامؼ ىٍُؼ ٌؼم ىی جّاٌغ ةَ ارجلای
جّزِی در جنّیؼ ذٍُی فؼد از فىا داقحَ ةاقغ.

hi

ve

ؿٌش کیفی و کيی فىاُای قِؼی کيک قایاٌی ٌيایغ و در کٍار پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای روصی و رواٌی اٌـان جادیؼ كاةم

 3-6احیبء نوارهبی سبحلی
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در قِؼُای ؿاصهی ،ؿاصم ٌلٌَ ٌّفی در قِؼ ىضـّب ىی گؼدد کَ ىعحل ُيان قِؼ ىی ةاقغ و در ادراک
ّیٍی – ذٍُی ىٍُؼ آن قِؼ صؼف اول را ىی زٌغّ ]9[ .الوه ةؼ آن ٌّارُای ؿاصهی ىؼزی ىیان ؿاظحار ؿعث قِؼ و ؿاظحار
ٌؼم آب ىی ةاقغ و در ایساد پیٌّغ ىیان قِؼ و قِؼوٌغان ةا ًتیْث ٌلف ةارزی را ایفا ىی کٍغ]13[ .

اىؼوزه ؿّاصم جاىیً کٍٍغه ىؽایای ىـحلیو و غیؼ ىـحلیو اكحنادی ،ازحياّی ،فؼٍُگی و ىضیٌی ةـیاری ةؼای افؼاد
ىی ةاقغ .ةٍاةؼایً ىـهو ا ؿث ؿاصم ةَ ٍّّان یکی از َؼفیث ُای ارجلاء ىٍُؼ قِؼیٌ ،لف ىِيی را در ایساد جنّیؼ ذٍُی و
زػب افؼاد ایفا ىی کٍغٌّ .ار ُای ؿاصهی در جنّیؼ ذٍُی اکذؼ قِؼوٌغان ،ؿؼزٌغگی ،قاداةی ،پّیایی را جغاّی ىی کٍغ و ایً
ىّارد ىلارن ةا جٍّع فىایی و رفحاری در ؿّاصم ىی ةاقغُ .يیً اىؼ قِؼوٌغان را ةَ صىّر در ایً فىاُا دّّت ىی کٍغ.
[]11
 4-6منظر ضهری

5

www.SID.ir

ششمین کوفراهس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیست
از ىٍُؼ قِؼی جْاریف گٌّاگٌّی ارایَ قغه اؿث .ىٍُؼ قِؼی ؿٌش جياس اٌـان ةا پغیغه قِؼ ىی ةاقغُ .يچٍیً
اةؽاری اؿث کَ ةَ وؿیهَ آن ىی جّان قِؼ را ةَ ىذاةَ یک ىحً كؼائث کؼدُ .يچٍیً ىٍُؼ قِؼی را ىی جّان ٌُاىی از دال ُا
كهيغاد کؼد کَ ةؼ ىسيَّّ ای از ىغنّل ُا دالنث دارد .ىٍُؼ قِؼی یک پیام رؿان و راوی اؿث]12[ .
ىٍُؼ قِؼی واكْیحی ّیٍی اؿث کَ در ىكاُغه ُؼ فؼد ةَ دیغه ىی ایغ ةَ ةیان دیگؼ جّمیفی از واكْیث ىّزّد در
کانتغ قِؼ ىی ةاقغ کَ ایً جّمیف فارغ از جنّیؼی اؿث کَ ةَ واؿٌَ جسؼةیات فؼد ىكاُغه کٍٍغه در ذًُ او ٌلف ىی
ةٍغد ] 13[ .قِؼُای ةؼظّردار از ىٍُؼ ىٌهّب كادر ُـحٍغ ةا وؿْث ةعكیغن ةَ جسؼةَ زیتا قٍاظحی قِؼوٌغان ،ىّزب ارجلاء
جنّیؼ ذٍُی و جلّیث غؼور ىغٌی در ىیان قِؼوٌغان گؼدد [ُ ]12يچٍیً ىی جّان از ًؼیق ةاال ةؼدن اصـاس جْهق در ىضیي
ىٍسؼ ةَ ةِتّد کیفیات زٌغگی قغ .ةَ ّتارجی ىٍُؼ قِؼی ظّب ىی جّاٌغ جّان ركاةحی قِؼُا را افؽایف دُغ]14[ .
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ىٍُؼ ُؼ قِؼ ةـیاری از ٌاٌّقحَ ُای صیات ازحياّی را در ظّد زای داده اؿث کَ از زيهَ ایً ویژگی ُا ىی جّان
ةَ فلؼ وغٍا ،ؿالیق ،قؼایي ازحياّی و فؼٍُگی ؿاکٍان آن قِؼ و ...اقاره ٌيّدُ .]15[ .يچٍیً ىٍُؼ قِؼی ىی جّاٌغ ةؼ
کٍف ُا و واکٍف ُا ،رفحار ،ادراک و صحی اصـاس ؿاکٍان در قِؼُا جادیؼ گػار ةاقغ]14[ .
 5-6تصویر ذهنی

of

جنّیؼ ذٍُی در ىفِّم ةَ ىٍْای ىكاُغه ىضیي ةؼ اؿاس جسارب و ىكاُغات گػقحَ اؿثُ .ؼچَ ذظیؼه اًالّات در
ذًُ ةَ ظّةی ؿازىان پیغا ٌکٍغ ،ةِؼه گیؼی از آن زِث ةازقٍاؿی ىضیي و ایساد جنّیؼ ذٍُی درؿث و کاىم ،ىكکم جؼ و

ve

ٌاكل جؼظّاُغ قغ ] 16[ .ةغیِی اؿث کَ جنّرات ذٍُی ىيکً اؿث امال وزّد ظارزی ٌغاقحَ و جٍِا ٌيٌَّ ای از ةؼظی
ظنّمیات دٌیای واكْی ةاقغ .ىيکً اؿث ایً جنّیؼ ذٍُی فلي از چٍغ اؿو کَ ةَ ًّر ٌاىٍُو در کٍار ُو كؼار گؼفحَ اٌغ

hi

جكکیم قغه ةاقغ .ونی ُيیً کَ جنّیؼی ُؼچٍغ ٌاكل پیغا کٍیو ،ىی جّاٌغ ةا آن ُا ىغنی ؿاظث ُؼ چٍغ ٌاكل؛کَ ةَ ىا
ٌكان ىی دُغ جّزَ ىؼدم ةیكحؼ ىٌّْف ةَ چَ ٌلاط یا ٍّامؼی اؿث و جنّیؼ ذٍُی آٌِا از ىضیي چیـث؟

Ar
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ُؼ قِؼ ّالوه ةؼ ىٍاَؼ ًتیْی و ّیٍی ظّد دارای ةْغی اؿث کَ ةَ آن ىٍُؼ ذٍُی گفحَ ىی قّد .ىٍُؼی کَ
ىتحٍی ةؼ جنّیؼ یا اٌگاره کهی قِؼ اؿث .ىٍُؼ ذٍُی قِؼ ؿاظحاری ةؼای اٌغیكیغن ةَ قِؼ اؿث و ةَ کیفیحی اقاره ىی کٍغ
کَ صامم جؼکیب چكو اٌغاز فیؽ یکی قِؼ  .ادراک دیغاری و فؼٍُگی ؿاکٍان آن ةّده و ىی جّاٌغ از آن ةَ چكو اٌغاز ذًُ
جْتیؼ ٌيّد]17[ .
 6-6نقص تصویر ذهنی بر رفتبر انسبن
جنّیؼ ذٍُی اٌـان از ىضیي جا صغودی ةؼ رفحار فىایی او جأدیؼ ىی گػارد .ىؤدؼجؼیً ٌلف جنّیؼ روقً از ىضیي در
ذًُ قعل آن اؿث کَ وی را كادر ؿازد ةؼای جْلیب ىلامغ ظّد در قِؼصؼکث کٍغ .جنّیؼی ظّب از ىضیي ةَ قعل ٌّّی
اصـاس اىٍیّث ىی دُغ .او ىی جّاٌغ راةٌَ ُای ىّزون ةیً ظّد و زِان ظارج ةَ وزّد آورد و ایً درؿث ةؼظالف اصـاس
جؼس اؿث کَ ةَ اٌـان دؿث ىی دُغ وكحی راه و زِث ظّد را گو کؼده ةاقغ .ىٍْای ایً ىٌهب آن اؿث کَ اصـاس قیؼیٍی
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کَ قعل از ىضیي زٌغگی ظّد دارد ٌَ جٍِا ةَ ؿتب آقٍا ةّدن ةا آن ةهکَ ةَ ایً دنیم اؿث کَ جنّیؼی دكیق از آن در ذًُ او
وزّد دارد []18[،]3
 7-6رابطه تصویر ذهنی و احیبء منبظر سبحلی
جنّیؼ ذٍُی ّتارت اؿث از ایٍکَ قِؼ و فىاُای ّيّىی و در دؿحؼس آن چگٌَّ ةَ ٌیازُای قِؼوٌغان ظّد پاؿط
گفحَ و چَ جنّیؼی از ظّد در ذًُ قِؼوٌغاٌف ةَ یادگار گػاقحَ اؿث .جنّیؼ ذٍُی ىٌهّب از یک قِؼ ،در یک راةٌَ دو
ؿّیَ ىیان ىیؽان ادراک یک قِؼوٌغ و ىٍُؼ قِؼی ىٌهّب قکم ىی گیؼد .جّزَ ةَ ایً راةٌَ دوؿّیَ ىی جّاٌغ از ًؼیق
ایساد یک ىٍُؼ قِؼی ىٌهّب از یک ؿّ و ةاال ةؼدن ىیؽان درک زیتایی قٍاؿی یک قِؼوٌغ از ؿّی دیگؼ مّرت پػیؼد.

SI
D

[ ] 19ةٍاةؼایً ىحعننان ىْياری ىٍُؼ و ًؼاصی قِؼی از ًؼیق قٍاظث ٌیازُای قِؼ و قِؼوٌغاٌف ىی جّاٌٍغ فىاُای رُا
قغه و دارای ارزش یک قِؼ را اصیا ٌيّده و جتغیم ةَ فىاُایی کارآىغ و پّیا کٍٍغ .کَ ّالوه ةؼ داقحً ىٍُؼ قِؼی ىٌهّب،
ةَ پیؼوی از آن جنّیؼ ذٍُی ىاٌغگاری ٌیؽ ایساد گؼدد.
-7یبفته هبی تحقیق

of

یافحَ ُای ایً پژوُف صامم از آن اؿث کَ جّؿَْ روزافؽون در قِؼُا ةَ ظنّص در قِؼُای ؿاصهی در مّرت
ّغم اصیاء ؿّاصم و ةِؼه گیؼی از ىّاُب ارزقيٍغ آٌِا ّالوه ةؼ ادؼات زیـث ىضیٌی ٌاىٌهّب ةؼ کیفیث زٌغگی در ایً

ve

ىٍاًق ٌیؽ جادیؼ ىی گػارد .ةٍاةؼایً اصیا ىٍاَؼ ؿاصهی کَ در جنّیؼ ذٍُی ؿاکٍان جادیؼ ىذتث ةگػارد و زاذةَ ُای الزم ةؼای
صىّر اككار ىعحهف در کٍار ُو را فؼاُو کٍغ ،در قکم گیؼی ىٍُؼ قِؼُای ؿاصهی ةـیار ىِو ىی ةاقغ .اصیا ىٍاَؼ ؿاصهی

hi

ةؼ ًتق ىْیارُا و پاراىحؼُای ىٍاؿب ،ؿّاصم را ةَ کاٌّن ُای ىِو ازحياّی ،اكحنادی ،جتغیم ىی کٍغ و ةَ کانتغ آٌِا ٌُو
ىی دُغ .اصیا ىٍاَؼ ؿاصهی ةَ ىٍُّر ةِؼه ىٍغی کاىم از جيام پحاٌـیم ُای ةانلّه ایً فىاُا مّرت ىی گیؼد ويً آٌکَ ةؼ

 -8پیطنهبدات و نتیجه گیری
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ةِتّد کیفیث زٌغگی در قِؼُای ؿاصهی ٌیؽ جادیؼ ىىاّف ىی گػارد.

اًالّات ةَ دؿث آىغه از ایً پژوُف ٌكان ىی دُغ ،جنّیؼ ذٍُی ىؼدم از فىا ةَ جؼغیب ىؼدم ةَ اؿحفاده از آن کيک
ىی ٌيایغ ةٍاةؼایً در ىْياری ىٍُؼ و ًؼاصی قِؼی جّزَ ةَ ٌُؼ قِؼوٌغان از زيهَ ّّاىم ىِو در ًؼاصی قِؼُا ىضـّب
ىی قّد .ةَ ّتارجی فىای قِؼی ةایغ از ویژگی ُایی ةؼظّردار ةاقغ کَ ىؼدم را ةَ ظّد زػب کٍغ و ىٍسؼ ةَ قکم گیؼی
جنّیؼ ذٍُی در آٌِا قّد .در قِؼُای ؿاصهی ،اصیاء ىٍاَؼ ؿاصهی ىی جّاٌغ ٌلف ىّدؼی را در ایساد جنّیؼ ذٍُی ىٌهّب و
ىاٌغگار در ذًُ قِؼوٌغان داقحَ ةاقغ .در ایً مّرت قِؼوٌغان در یک راةٌَ جْاىهی ةا ُو ةّدن را جسؼةَ ىی کٍٍغ و در
ٌحیسَ صیات ازحياّی در ایً فىاُا ارجلا ىی یاةغ.
اىکان ةؼكؼاری جْاىالت ىیان اككار ىعحهف زاىَْ ةَ ارجلا جنّیؼ ذٍُی ىؼدم ٌـتث ةَ نتَ ُای ؿاصهی کيک ىی ٌيایغ
و آٌِا را جؼغیب ةَ ةِؼه ةؼداری ةیكحؼ از ایً فىاُا ىی کٍغ .ةٍاةؼایً ىی جّان ةا ةکارگیؼی پاراىحؼُای ىٍاؿب در ًؼاصی
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ششمین کوفراهس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیست
قِؼی و ىْياری ىٍُؼ ةَ اصیاء ىٍاَؼ ؿاصهی پؼداظث .در غیؼ ایً مّرت ایً فىاُا فاكغ ارزش ذٍُی و ّیٍی ظّاٍُغ ةّد کَ
ٌَ جٍِا ىٍسؼ ةَ از ةیً رفحً پحاٌـیم ُای ارزقيٍغ آٌِا ىی قّد ،ةهکَ فىاُایی ٌاکارآىغ در ایً قِؼُا ظهق ىی کٍغ.
در ظنّص اصیاء ىٍاَؼ قِؼُای ؿاصهی و ایساد جنّیؼ ذٍُی ىٌهّب ةؼای ؿاکٍان و گؼدقگؼان پیكٍِاداجی ىٌؼح
ىی ةاقغ کَ ةَ قؼح زیؼ اؿث:
 ةِتّد ةعكیغن ةَ ؿاظحار فیؽیکی ة ا ًؼاصی ةغٌَ ُا در اًؼاف ؿّاصم و جلّیث و اصیاء کؼیغورُای ةنؼی ىٍحِی ةَدریا
 -ةِتّد ةعكیغن ةَ ؿاظحار فؼٍُگی از ًؼیق ارجلاء ویژگی ُای ّيهکؼدی در صاقیَ ؿّاصم
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 ةِتّد ةعكیغن ةَ ؿاظحار ةنؼی و زیتا قٍاؿی ةا ارجلاء کیفیث زیتایی قٍاؿی ةا ٌُو ةعكیغن ةَ ةغٌَ ُای کانتغیدر قِؼُا و صفٍ دیغ ةَ ؿّاصم ةَ ًّر ىغاوم
 ةِتّد قؼایي اکّنّژیکی ةا جاکیغ ةؼ ؿّاصم ةَ ٍّّان ٌلاط ٌّف و ٌكاٌَ ُای ًتیْی در ًؼاصی قِؼُای ؿاصهی افؽایف ظّاٌایی و زِث یاةی ةا ًؼاصی ٌّار ؿاصهی در قِؼُا و جاکیغ ةؼ ایً ویژگی قاظل در قِؼُای ؿاصهی -ایساد صؾ جْهق ،صؾ ى کان و اٌگیؽه در ؿاکٍان قِؼُای ؿاصهی ةا جكّیق ةَ صىّر در کٍار ؿّاصم

of

ىّارد ةاال ىی جّاٌغ راُکارُایی در زِث ارجلا کیفیات ّیٍی و ذٍُی و قکم گیؼی جنّیؼ ذٍُی ىٌهّب ةؼای ؿاکٍان ةاقغ.

ve
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قدردانی:
ىلانَ پیف رو ةؼگؼفحَ از پایان ٌاىَ ىلٌِ کارقٍاؿی ای ٍساٌب ىی ةاقغ کَ ةا راٍُيایی ُای ارزقيٍغ اؿحاد ارزيٍغ زٍاب اكای ىٍِغس
پغرام رزب زاده ةازگیؼان اٌسام گؼفحَ اؿث .ةغون کيک و راٍُيایی ایكان ٌگارش ایً پایان ٌاىَ و ىلانَ پیف رو ىيکً ٌتّد .از ایكان
ميیياٌَ کيال جكکؼ را دارم و ُيیكَ كغردان زصيحات ةی دریغكان ُـحو.
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