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ٞكتٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی قٟطؾبظی ٔ،ؼٕبضی،ػٕطاٖ ٔٚحیٍ ظیؿت

اسائٍ ساَىاس َای عشاحی اوؼغاف پزیش فضاَای آمًصضی
آتًسا ضاسلی
ػًٞ ٛیئت ػّٕی زا٘كىس ٜفٙی زذتطاٖ ؾٕی٘ ٝدف آثبز

چىیذٌ
زض ؾبَٞبی اذیط ثب تٛخ ٝث ٝضقس ضٚظ افعٚ ٚ ٖٚؾؼت تغییطات ضٚـٞبی آٔٛظقی ،ؾابظٌبض ٕ٘اٛزٖ ثؿاتط یابزٌیطی ثاب تٕابٔی
خٛا٘ت ٘یبظٞبی یبزٌیط٘س ،ٜوب٘ ٖٛتٛخٔ ٝترههیٗ آٔٛظـ لطاض ٌطفت ٝاؾت ،چطا ؤ ٝحیٍ فیعیىی ث ٝؾجت ؾبذتبض ذٛز ٔای-
تٛا٘س تؼبٔالت  ٚزض پی آٖ فطایٙس یبزٌیطی ضا تمٛیت  ٚیب تًؼیف ٕ٘بیس .اظ آٖخب و ٝتؼبٔالت ٔسا ْٚا٘ؿبٖٞب ثب یىسیٍط  ٚثب ٔٙبثغ
ٔحیُی  ٚاٍِٛی یبزٌیط٘س ،ٜخٞٛطٜی ٘ظبْٞبی آٔٛظقی خٟبٖ أطٚظ  ٚفطزا ضا قاىُ ٔایثركاس ،ایاٗ اػتمابز ٚخاٛز زاضز واٝ
ضٚیىطزٞبی خسیس٘ ،یبظٔٙس حطوت ،وبض ٌطٞٚی  ٚپٛیبیی زا٘فآٔٛظاٖ اؾات .اظ ایاٗ ض ٚتؼطیاف ٘یبظٞاب  ٚچٍاٍ٘ٛی ؾابظٔب٘سٞی
ثؿتطی و ٝچٙیٗ ٘حٜٛی یبزٌیطی ،زض آٖ لبثّیت ظٟٛض زاقت ٝثبقس ،اظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض اؾت .ایٗ تحمیك ثاب تىیا ٝثاط
شات خؿتدٌٛط  ٚتدطثٝپصیط خٟبٖ وٛزن  ٚثٙٔ ٝظٛض پبؾرٍٛیی ث ٝتحٛالت ٌؿتطز ٜضٚـٞبی آٔٛظقی ،يطٚضت ثٟطٌٜیطی اظ
ػبُٔ ا٘ؼُبفپصیطی زض ٔحیٍٞبی یبزٌیطی ضا ٔٛضز تبویس لطاض زاز ،ٜزض ایٗ ضاؾتب ثطای تجییٗ زلیك  ،ثطذی ُٔبِؼبت زض ظٔی-ٝٙ
ی فطایٙس ضقس وٛزن ٘ ٚیبظٞبی آٖٞب  ٚؾیط َطاحی ٔحیٍٞبی یبزٌیطی ث ٝؾٕت ٔحیٍٞبی ا٘ؼُبفپصیط ٛٔ ،ضز ثطضؾی لاطاض
ٌطفت ٚ ٝثب ثٟطٌٜیطی اظ ضٚـٞبی تٛنیفی -تحّیّی – وبضثطزی ثطذی اظ ضاٞىبضٞبی ا٘ؼُبفپصیط ٕ٘ٛزٖ یه ٔحیٍ یبزٌیطی،
لبثّیتٞب ٔ ٚعیتٞبی ایٗ ػبُٔ اضائ ٝقس ٜاؾت.

ٚاغٜٞبی وّیسیٔ :حیٍ یبزٌیطی ،ا٘ؼُبفپصیطی ،یبزٌیطی وٛزن  ،تٛٙع فًبیی

بیان مسالٍ
فًبی ٔسضؾٟٓٔ ٝتطیٗ  ٚانّی تطیٗ ٔىب٘ی اؾت و ٝفطنت تدطث ٚ ٝیبزٌیطی ضا ثطای زا٘فآٔٛظاٖ فاطأ ٓٞایوٙاس .اظ ایاٗ ضٚ
َطاحی ٔحیٍٞبی ٔٙبؾت زض ضاؾتبی تىبُٔ  ٕٝٞخب٘جٝی وبضثطاٖ فًب ،يطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضؾس .قاطایٍ ٔحیُای ذهٛنابر زض
ؾٙیٗ وٛزوی ٛ٘ ٚخٛا٘ی زض ٔیعاٖ فطاٌیطی فطز تبثیطٌصاض اؾت .و ٝزض آٖ احؿبؼ ٘عزیىی ثیكتطی ٘ؿجت ثا ٝذاٛز  ٚزیٍاطاٖ
زاقت ٝثبقس ،ؾجت ایدبز حؽ إَیٙبٖ  ٚتؼّك ذبَط زض أ ٚی ٌطزز.ذالف ٔساضؼ ؾٙتی ایطاٖ و ٝآٔٛظـ زض آٟ٘ب ثب تحاطن ٚ
ٔكبضوت  ٚپٛیبیی ظیبزی ثٕٞ ٝطا ٜثٛز ،ٜاو ٖٛٙؾیؿتٓ آٔٛظقی ث ٝقىّی اؾت و ٝزض آٖ ٔؼّٓ ث ٝػٛٙاٖ ٔتىّٓ ٚحسُٔ ٜاط ٚ
أىبٖ ٔكبضوت زا٘ف آٔٛظاٖ زض أط آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ث ٝحسالُ ٔی ضؾس .ایٗ أط ٚاثؿتٍی زا٘ف آٔاٛظاٖ ضا ثأ ٝىابٖ وابٞف
زاز ،ٜآٟ٘ب ضا اظ ٔحیٍ زٚض ٔی ؾبظز .زض ػیٗ حبَ اظ اثتسای لطٖ خبضی اٍِاٛی ٔؼٕابضی یاه ٔسضؾا ٝػجابضت ثاٛز ٜاظ ضزیاف
ٔؿتمیٓ  ٚیىٛٙاذت والؼ ٞب زض پالٖ ،ضزیف ٔؿتمیٓ  ٚیىٛٙاذت پٙدطٞ ٜاب زض ٕ٘اب  ٚضزیاف ٔؿاتمیٓ  ٚیىٛٙاذات ٔیعٞاب زض
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آضایف والؼ زضؼ  ٚتطویت ضزیف ٞبی ٔٛاظی و ٝؾّؿّ ٝای اظ ذُٔ ٌٛؿتمیٓ ثطای حطوت زض ٔسضؾ ٝضا تطؾیٓ ٔی ٕ٘بیسٚ .
ث ٝتجغٔ ،حیُی ذّك ٔی ٌطزز و ٝ٘ ٝتٟٙب خصاثیت  ٚوككی ثطای زا٘ف آٔٛظاٖ ٘ساضز  ٚؾجت افعایف ذاللیات إ٘ ٚای ٌاطزز،
ثّى ٝوؿبِت  ٚؾطذٛضزٌی ا ٚضا فطأ ٓٞی آٚضز  ٚایٗ أط ٘كبٖ ٔیزٞس زض اغّت ؾبذتٕبٖٞابی ٔاساضؼ ثا٘ ٝیبظٞابی وٛزوابٖ
تٛخ٘ ٝكس ٜاؾتٞ .سف آٔٛظـ پٛیبؾت ،زض ٘تید ،ٝفًبٞبی آٔٛظقی ثبیس ثتٛا٘ٙس خٛاثٍٛی ٘یبظٞاب ثطاؾابؼ تغییاطات اٍِٞٛابی
آٔٛظقی ثبقٙس ،ثب پیكطفت تىِٛٛٙغی  ٚفٗٞ ،ط ضٚظ تمبيبی وٛزن ٔ ٚؼّٓ تغییط ٔی وٙس .پؽ فًبٞبی آٔٛظقای ثبیاس ثتٛا٘ٙاس
أىبٖ ایٗ ا٘ؼُبف پصیطی ضا فطا ٓٞآٚضز ٚ ٜخٛاثٍٛی پبیساضی زض َ َٛظٔبٖ ثبقٙس٘ .یبظ ث ٝا٘ؼُبف پصیطی زض فًبٞبی آٔٛظقی ضا
ٔی تٛاٖ ثٌ ٝطٞ ٜٚبی وبضوطزی ،اختٕبػی ،ضٚا٘ی  ٚالتهبزی زؾت ٝثٙسی وطز .ثٙبثطایٗ ٘یبظ ث ٝتُبثك ثب ٔؿبئُ ضٚاٖ قاٙبذتی ٚ
اختٕبػی ،فًبٞبی آٔٛظقی ضا ٘یبظٔٙس ا٘ؼُبف پصیطی ثیكتطی ٔی ٕ٘بیس .اٍِٛی ا٘ؼُابف پاصیط یاه فًابی آٔٛظقای ٞآ ض٘ٚاس
آٔٛظـ اؾت ٞ ٚط فطْ فًبی آٔٛظـٚ ٓٞ ،نف فًبیی ظ٘س ٜاؾت ٚ ٓٞ ٚنف ض٘ٚسی و ٝفًب زض آٖ ایدبز قٛز .اٌاط چیاسٔبٖ
فًبیی ٔسضؾٔ ٝتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی زا٘فآٔٛظاٖ قىُ ٌیطز ،ظٔی ٝٙی ٔٙبؾت ثطای یبزٌیطی فطزی  ٚخٕؼی فطا ٓٞذٛاٞس قس.

پیطىیٍ تحمیك
زض ایطاٖ ایٗ ٔٛيٛع ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ ٔٛيٛػبت زیٍط ثَٛ ٝض ترههی ثطضؾی ٍ٘طزیس ٜاؾت ٔ ٚساضؼ ؾٙتی ثب ضٚیىاطز ٔؼّآ
ؾبالضی ،آٔٛظـ ٔب ضا زض ضوٛز لطاض زاز ٜاؾت ٘ ٚیبظ ث ٝتحمیمبت وبُٔ  ٚخبٔؼی ضا ٔی َّجسٞ ،طچٙس ٔدالت  ٚچٙاس وتابة زض
ُٔط وطزٖ ایٗ يؼف تالـ ٞبی وٓ أب ٘بوبفی ا٘دبْ زاز ٜا٘س ،أب ٘یبظ ث ٝپطزاذتٗ ث ٝایٗ ٔم ِٝٛث ٝقست احؿبؼ ٔی قٛز.
ثٕب٘یبٖ ٔ،حٕس ضيب ( ) 1394زض پػٞٚكی تحت ػٛٙاٖ َطاحی ذب٘ٞ ٝبی ا٘ؼُبف پاصیط ثاب اؾاتفبز ٜاظ ضٚـ تحمیاك تحّیّای –
تٛنیفی ٔ،ؼیبضٞبی َطاحی ا٘ؼُبف پصیط ضا زض ٘ظط ٌطفت ٚ ٝپالٖ ٕٞؿ ٛثب ٘یبظٞبی وبضثط ضا اضائ ٝوطز ٜاؾت .
قبٞی ،حؿٗ ( )1391زض پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ذٛز تحت ضإٙٞبیی زوتط ٚحیسی  ٚتحت ػٛٙاٖ َ:طاحی ٔطوع ٙٞطٞابی
٘ٛیٗ ثب تبویس ثط ٔؼٕبضی فًبٞبی ا٘ؼُبف پصیط پطزاذت ٚ ٝپؽ اظ ثطضؾی ثؿتط ٔٛيٛع ،اؾتب٘ساضزٞبی َطاحی ،اِعأبت َطاحی ٚ
 ...ثَ ٝطاحی ٔطوع ٙٞطٞبی ٘ٛیٗ ثب ضٚیىطز ا٘ؼُبف پصیطی پطزاذت ٝاؾت  .ػیٙی فط ػّیطيب ( )1387زض پػٞٚكی تحات ػٙاٛاٖ
تسٚیٗ اٍِٛیی ثطای تحّیُ ا٘ؼُبف پصیطی ٔؿىٗ زض ایطاٖ پطزاذت ٝو ٝزض ٟ٘بیت ٔٙدط ث ٝپیكٟٙبز یه ٔبتطیؽ ز ٚثؼسی ،واٝ
یه ٚخ ٝآٖ ٌٞ ٝ٘ٛب  ٚػٛأُ ا٘ؼُبف پصیطی ٚ ٚخ ٝزیٍط آٖ ؾٔ ٝمیبؼ ذطز ٔ،یب٘ی  ٚوالٖ زض ذب٘ٞ ٝبی ؾٙتی ٔی ثبقس .
حؿیٙی ،اوطْ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1393زض ٔمبِٝای تحات ػٙاٛاٖٚ :اوابٚی آؾایت ٞاب ٔ ٚحاسٚزیت ٞابی ا٘ؼُابف پاصیطی ٔؿاىٗ
ٔؼبنطایطاٖ پطزاذت و ٝػٛأُ التهبزی ،اختٕبػی ،فطٍٙٞی ،وبِجسی  ٚؾیبؾی ضا ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿاتمیٓ ثا ٝػٙاٛاٖ
ٔٛا٘غ قىُ ٌیطی ا٘ؼُبف پصیطی ٔؿىٗ زض ایطاٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز .

آمًصش ي پشيسش
ا٘ؿبٖ ٔٛخٛزی چٙسثؼسی اؾت  ٚث ٝتجغ اثؼبز ٚخٛزی ا ٚا٘تظبض ٔیضٚز و٘ ٝظبْٞبی آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،ث ٝپاطٚضـ ٕٞاٝخب٘جاٝ
لبثّیتٞب  ٚظطفیتٞبی ا٘ؿبٖ تٛخ ٝزاقت ٝثبقٙس(ضيبیی .) 90 :1388،یبزٌیطی تغییط ضفتبضی اؾت و ٝاظ َطیاك تدطثا ٚ ٝتابثیط
ٔتمبثُ فطز ثط ٔحیٍ ٔ ٚحیٍ ثط فطز زض ا٘ؿبٖ ایدبز ٔیقٛز.
تمایالت ي يیظگی َای فضای آمًصضی
قٙبؾبیی ٚیػٌی ٞب زض ٞط یه اظ تٕبیالت ٔصوٛض اظ ٘ظط پیبغ ٜقبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔیقٛز و ٝزض َطاحی زثؿاتبٖ الظْ اؾات ٔاٛاضز
ٔطث َٝٛث ٝتٕبیالت حؿی-حطوتی-ظثب٘ی ،شٙٞی  ٚػیٙی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز:
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تمایالت حسی – حشوتیی :قاىُ ٌیاطی َاط ٚاضٞ ٜاب ثا ٝػٙاٛاٖ ظٔیٙاٝای ثاطای آغابظ فؼبِیاتٞابی حطوتای زض ٔطحّاٝ
ا َٚضقس اتفبق ٔی افتس .پیبغ ٜثط ایٗ ثابٚض اؾات وا ٝوٛزوابٖ ایاٗ ٔطحّا ٝضا ثا ٝقایٜٞٛابی ٔتفابٚتی پكات ؾاط ٔایٌصاض٘اس
 ٚتبویس وٕتاطی ثاط ؾاٗ وٛزوابٖ زاض٘اس .لطاضٌیاطی زا٘افآٔاٛظاٖ زض ٔحیُای ٔحاطن ٔایتٛا٘اس زض ؾاطػت قاىٌُیاطی
َط ٚاضٜٞب ثیفعایس.

ضىل ( :)1امىاوات جُت تحشیه ضىل گیشی عشح-

ضىل ( :)2امىاوات جُت تحشیه ضىل گیشی عشحياسٌ-

ياسٌَای رَىی

َای رَىی

تمایالت رَىی :وٛزوبٖ زض ایٗ ٔطحّ ٝفىط وطزٖ -اؾتفبز ٜاظ ٕ٘بزٞب  ٚتهبٚیط شٙٞی ضا ٔیآٔٛظ٘س؛ أب تفىط آٖٞب ٘بٔٙظٓ  ٚغیط
ُٔٙمی اؾت .قیٜٛی تفىط آ٘بٖ ثب ثعضي ؾبالٖ ثؿیبض ٔتفبٚت اؾت .وٛزوابٖ زض ایاٗ ٔطحّا ٝثاٌ ٝؿاتط ٜا٘اسوی تٛخا ٝزاض٘اس.
فؼبِیت ٞبی وٛزن زض ایٗ ٔطحّ ٝث ٝیبزٌیطی فطایٙسٞبی قٙبذتی ا ٚؾطػت ٔیثركس .وؿات ٟٔابضتٞابی اختٕابػیٕ٘ ،ابیف
ػطٚؾىی ،ثبظیٞبی ٌطٞٚی  ٚا٘ٛع فؼبِیت ٞبی ٙٞطی  ٚثبظی زض ایدبز تٛا٘بیی ثطلطاضی اضتجبٌ ثب زیٍطاٖ  ٚضٚیبضٚیی ثب وكٕىف-
ٞب ٘ ٚبؾبظٌبضیٞب ٔٛثط اؾت.

ضىل ( :)3تمًیت تمایالت رَىی اص عشیك باصی َای

ضىل ( :)4تمًیت مُاستَای اجتماػی با لشاسگیشی دس

گشيَی

گشيٌ َا

تمایالت ػیىی :زض ایٗ ٔطحّ ٝتفىط ،ثؿیبض ُٔٙمیتط ،ا٘ؼُبفپصیطتط  ٚؾبظٔبٖیبفتٝتط اظ اٚایُ وٛزوی اؾت ،أب تٟٙاب زض ٔاٛضز
اقیب  ٚفؼبِیتٞبی ػیٙی ،وٛزن زض ایٗ ٔطحّٛٙٞ ٝظ ٕ٘یتٛا٘س اقیب  ٚاػساز ضا َجمٝثٙسی وٙس  ٚلب٘ ٖٛپبیاساضی اقایب ضا ٕ٘ای-
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قٙبؾس .وٛزن زض ٘تیدٌٝیطی ٕٝٞی خٛا٘ت ضا ثب ٓٞزض ٘ظط ٔیٌیطز .حیُٝی تٛخٚ ٝی زض ایٗ زٚضٜی ؾٙی ثیكتط ٔایقاٛز.
تٛا٘بیی ٕٟٔی و ٝوٛزن زض ایٗ زٚض ٜثٝزؾت ٔیآٚضزٕٞ ،سِی ٕ٘ٛزٖ اؾتٌ .ؿتطٜی تٛخ ٝوٛزن زض ایٗ ٔطحّ ٝثؿیبض تمٛیات
ٔیقٛز .زض ایٗ ٔطحّ ٝتكىیُ ٌطٜٞٚب ثٙٔ ٝظٛض ٌفتٍ ٛوطزٖ ِ ٚطلطاضی اضتجبٌ ثؿیبض ٔٛثط اؾت .زض ایٗ ٔطحّ ٝوٛزوابٖ ثابظی
وطزٖ ٘ ٚمبقی وطزٖ ضا زٚؾت زاض٘س؛ ایٗ ٚیػٌی ٔیتٛا٘س ثؿیبض ؾٛزٔٙس ثبقس ،ثٚٝیػ ٜظٔب٘ی و ٝزا٘افآٔاٛظ ثتٛا٘اس ضفتبضٞابی
ثطٌكتی ضا اظ ذٛز ٘كبٖ ثسٞس .زض ایٗ زٚضٜی ؾٙی ٔیتٛاٖ «اٍِٛی حُ ٔؿابِ ،»ٝقایٜٞٛابی خّاٌٛیطی اظ ظٚضٌاٛیی  ٚزیٍاط
ٔفبٞیٓ ؾبز ٜضا ث ٝزا٘فآٔٛظ آٔٛظـ زاز  ٚزض ایٗ ؾٗ تٛا٘بیی قٙبذتی ثطای ف ٚ ٟٓثٝوبضٌیطی ضا زاض٘س(وبپالٖ.)2000،

ضىل ( :)5تًاوایی َمذلی ي بشلشاس استباط با دیگشان

ضىل ( :)6تمًیت تفىش مىغمی دس وًدوان

زض ٘تید ٝحطوت  ٚا٘دبْ فؼبِیتٞبی ٌطٞٚی  ٚفطزی یه ضفتبض اؾبؾی ثطای وٛزوبٖ اؾت و ٝثبػث حٕبیت اظ تٕبیالت وٛزوبٖ
زض ٔطاحُ ضقس ٔتؼبزَ ٕٝٞ ٚخب٘جٔ ٝیقٛز(ؾیّٛؾتط .)2003 ،زض وٛزوبٖ ٛٞـ حطوتی اظ َطیك تٕبؼ ٘كبٖ زازٜٔیقٛز ،ثٝ
ا٘ساظٛٞ ٜـ ثهطی زاضای إٞیت اؾت ،چطا و ٝش ٗٞوٛزوبٖ اظ َطیك پطزاظـ تؼبٔالتی و ٝثب خٟبٖ ذبضج زاض٘س ضقس ٔیوٙاس.
اظ ایٗ ز ٚتبویس تدطثٝی ٔؿتمیٓ « ػّٕی» ،اؾبؼ تؼّیٓ  ٚتطثیت وٛز – ٔحٛض قس ٜاؾت(فیكط٘ )227 :1386 ،كؿاتٗ ؾابوٗ
ػال ٜٚثط ایدبز ٔكىالت زض ضقس  ٚػّٕىطز اضٌبٖ ٞب ،زاضای تبثیط ٔٙفی َٛال٘ی ٔست خٟت تٕطواع واطزٖ ٘یاع ٔایثبقاس .شٞاٗ
وٛزوبٖ ٔب٘ٙس ػًالت آٖٞب ٕ٘ی تٛا٘س تحت فكبض ٔسا ْٚلطاض ٌیطزٔ .غع ؾبِٓ یه وٛزن ٘یبظ ذٛز ضا ثطای تغییطات فؼابَ ثُاٛض
٘بذٛزآٌب ٜاظ َطیك ثیلطاضی ضٚی نٙسِیٞبی ٔتسٚاَ زض ضٚـ ؾٙتی ٘كبٖ ٔیزٞسٔ .بضیب ٔب٘تؿاٛضی ،وٛزواب٘ی ضا وا ٝحطوات
ٕ٘یوٙٙس  ٚزض ٟ٘بیت فمٍ «تبثؼیت» فطأیٌیط٘س ث ٝپطٚا٘ٞٝبیی و ٝث٘ ٝیٕىتٞبیكبٖ ؾٙدبق قسٜا٘س» تكجیٔ ٝیوٙس(ٔطتًٛی،
 .)4 :1376ثٙبثطایٗ اظ ایٗ ٘یبظ وٛزوبٖ ث ٝپٛیبیی فیعیىی – شٙٞی ٘جبیس تٛؾٍ اؾتب٘ساضزٞبی ؾابوٗ ا٘فؼابِی خّاٌٛیطی قاٛز؛
ثّى ٝضاٜحُ پٛیب  ٚؾٛزٔٙس زض ایٗ ضاثُ ، ٝپیط ٚایٗ قؼبض اؾت :ؾى ٖٛث ٝحس يطٚضت ،حطوت ث ٝحس أىابٖ .ایاٗ قاؼبض ثراف
ٕٟٔی اظ ػّٕىطز یه ٔحیٍ آٔٛظقی فؼبَ اؾت.

ومًداس ( :)1ومًداس استباط وًدن با محیظ ( ممذم)29 :1366،
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ثبیس تٛخ ٝزاقت ظیجبیی تفىط وٛزن زض ٘بٔمیس ثٛزٖ آٖ اؾت .ز٘یب زض ٘ظط وٛزوبٖ لبثُ ا٘ؼُبف ُٔ ٚبثك اضاز ٜآٖٞب لبثُ تغییط
اؾت ،وٛزن ثب لٜٛی تریُ لٛی ذٛز ،حتی ٔی تٛا٘س ثط ٔحؿٛؾبت غّج ٝوطز ٚ ٜزض ش ٗٞذٛز ز٘یب ضا ثٞ ٝط قىُ و ٝثرٛاٞس زض
ثیبٚضز(فیكط .)72 :1386 ،ضفتبض وٛزوبٖ ٘یبظ ث ٝزاقتٗ ٔحسٚزیت ٞبی زاضز  ٚثبیس ُٔبثك ٘یبظٞبی خبٔؼ ٝقىُ ثٍیاطز .وٛزوابٖ
ثطای آظٔبیف چیعٞبی خسیس ثبیس ث ٝا٘ساظٜی وبفی احؿبؼ أٙیت وٙٙس  ٚآظازی الظْ ثب زض ٘ظطٌطفتٗ ٔحسٚزیتٞبیی زض اذتیبض
آٖٞب لطاض ٌیطز.
ث ٝػمیسٜی ٌیّفٛضز ؾیبِی  ٚا٘ؼُبفپصیطی ٚیػٌیٞبی اؾبؾی ٟٔبضت ٞبی ٔطث ٌٛث ٝتفىط ذالق یب تفىط ٚاٌطا ٔایثبقاس .اضظـ
تفىط ذالق ث ٝایٗ اؾت و٘ ٝتیدٝاـ ،ا٘ؼُبفپصیطی ا٘تربة اؾت .اظ َطفی ثطای ایٗو ٝیه واٛزن ضٚی افىابض ذاٛز ٔتٕطواع
قٛز  ٚا٘تربة ٌطی ذٛز ضا ٘كب زٞس ٘یبظٔٙس ٔحطن اؾتٛاظ ایٗ ض ٚایدبز یه ثؿتط ٔٙبؾت يطٚضی اؾت تاب ٚخاٛز واٛزن ضا اظ
یه ذٛز ٔحبفظٝوبض ث ٝیه ذٛز تدطثٌٝطا تجسیُ ٕ٘بیس(فیكط .)88-79 :1386 ،ث ٝنٛضت وّی ٟٔٓتطیٗ ٚیػٌایٞابی زا٘اف-
آٔٛظاٖ زض ؾٙیٗ اثتسایی ثٙبثط ؾبیت ضؾٕی ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض خس َٚظیط ثیبٖ قس ٜاؾت:
محیظ ي تحشن وًدن
تٕبٔی ضٚاٖقٙبؾبٖ زض ایٗ ٘ىتٔ ٝتفك ا٘س و ٝاٍ٘یع ٜػبّٔی اؾت و ٝضفتبض قرم ضا تحطیه وطز ٚ ٜزض خٟت ٔؼیٗ ؾاٛق ٔای-
زٞس(ٔٛضی .) 13 :1354،زض ایٗ ٔیبٖ ػٛأُ ٔتؼسز زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی زض ایدبز اٍ٘یعـ  ٚیب زِؿطزی زض وٛزوبٖ ٔٛثط اؾات .أاب
ثبیس تٛخٕٛ٘ ٝز و ٝاٍ٘یعـ ثیط٘ٚی اظ ٔكٛقٞب  ٚپیبٔسٞبی ٔحیُی حبنُ ٔیقٛز ،ثٙبثطایٗ ٔحیٍ ثا ٝػٙاٛاٖ یىای اظ ػٛأاُ
ثطاٍ٘یع٘س ،ٜثبیس ث ٝتفبٚتٞبی افطاز ٘ ٚیبظٞبی ٔتفبٚت آٖٞب پبؾرٍ ٛثبقس(ٔبضقبَضی .)1387 ،ٛایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت وا ٝزض َاط
ضیعی فًبی یبزٌیطی ثبیس وٛقف قٛز ٔحیٍ ثب ٘یبظٞبی یبزٌیط٘سٕٞ ٜب ًٙٞوطز ٝ٘ ،ایٗو ٝیبزٌیط٘س ٜضا ثٕٞ ٝب ًٙٞؾابذتٗ
ذٛز ثب ٔحیٍ ٚازاض ٕ٘بییٓ .ثٙبثطایٗ ٔحیٍ آٔٛظقی یه وٛزن زثؿتب٘ی ثبیس ُٔبثك ثب فؼُ  ٚا٘فؼبَ زض ٖٚوٛزن ثٛز ٚ ٜحٛاؼ
 ٚحؽ وٙدىبٚی ا ٚضا ثطاٍ٘یعز .چٙیٗ لبثّیتی ٘یبظٔٙس ا٘ؼُبفپصیطی ٔحیٍ اؾت .ایٗ ا٘ؼُبفپصیطی یابزٌیطی ضا ٔتٙاٛع ٔای-
ؾبظز  ٚاقتیبق زا٘فآٔٛظاٖ ضا ث ٝیبزٌیطی افعایف ٔیزٞس(قبَطیبٖ.)23 :1387 ،
جذيل ( :)1يیظگی َای سياوی وًدن ديسٌ دبستان
ضقس خؿٕب٘ی
وٛزن

زض زٚضٜی اثتسایی ،تبضٞبی ػهجیٔ« ،یِ ٝیٙی» ٔیق٘ٛس ،زض ٘تید ٝضقس خؿٕب٘ی وٛزْ زض ایٗ زٚض ٜثؿیبض
ٔ ٟٓاؾتٔ .یِ ٝیٙی قسٖ تبضٞبی ػهجی ،زض ٔمُغ زثؿتبٖ ،ث ٝؾُ ٛثبالتط  ٚتىبُٔ ٔیضؾس  ٚؾجت
ٕٞبٍٙٞی وبُٔ حؽ  ٚحطوت وٛزن ٔیٌطززٕٞ .بٍٙٞی حؿی-حطوتی زض ایٗ زٚض ٜاظ ضقس ثبالیی
ثطذٛضزاض اؾت .وٛزن زض اثط تىبُٔ ٔطاوع ػهجی  ٚتدبضة خؿٕب٘ی وٛزن زثؿتب٘ی  ٚپیفزثؿتب٘ی ،اظ ایٗ
خٙجٞ ٝؿتٙس.

وبٞف
ذٛزٔساضی

زض زٚض ٜزثؿتبٖ ذٛزٔساضی وبٞف ٔییبثس .زض ایٗ ٔطحّ ،ٝزض نٛضت لطاض ٌطفتٗ زض یه ٔحیٍ ٔٙبؾت،
ٔسضؾُّٛٔ ٝة  ٚآٔٛظٌبضاٖ ٔبٞط ،ث ٝتسضیح ٔی تٛا٘س ث ٝحمٛق زیٍطاٖ تٛخ ٝوٙس ،اظ حك ذٛز ثٍصضز ٚ
زیٍطاٖ ضا زض ٘ظط ثٍیطز .اظ َطیك فؼبِیتٞبی ٌطٞٚی ،ثیكتط ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٚیػٌی تٛخٕٛ٘ ٝز.

ٔؼمَٛتط قسٖ
پی٘ٛس ػبَفی
وٛزن

زض ایٗ ٔطحّ ٝوٛزن اضتجبٌ ػبَفی ٔؼمِٛی ضا ثب ذب٘ٛاز ٜذٛز ثطلطاض ٔیوٙس .زض ایٗ زٚضٞ ٜسف آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾتمالَ ػبَفی وٛزوبٖ اؾت .زض زٚضٜی زثؿتبٖ ،پی٘ٛسٞبی ػبَفی ؾؿت ٕ٘یق٘ٛس  ٚاظ ثیٗ ٕ٘ی-
ض٘ٚس ،ثّى ٝزض نٛضت ثطذٛضزاضی وٛزن اظ ٔحیٍ ٌطْ ذب٘ٛازٌی  ٚخصاثیت ٔحیٍ آٔٛظقی ،ث ٝتسضیح ٔی-
تٛا٘س ث ٝاؾتمالَ زؾت یبثس.

تغییط قىُ
وٙدىبٚی
وٛزن

وٙدىبٚی وٛزن زض زٚض ٜزثؿتبٖ ،ذالف زٚضٜی پیفزثؿتب٘ی و ٝثیٞسف ثٛزٞ ،سفٕٙس  ٚخٟت زاض ٔی-
قٛز .زض زٚضٜی زثؿتبٖ ،ثب اؾتفبز ٜاظ زضٚؾی ٔثُ ػّٔ ،ْٛیتٛاٖ ٔف ْٟٛػّیت ضا زض وٛزن پطٚضـ زاز.
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تغییط قىُ
ٔكبٞسات
وٛزن

وٛزن زثؿتب٘ی زض ٍٙٞبْ ٔكبٞس ،ٜث ٝثطضؾی ػُّ پطزاذت ،ٝچطایی ٔؿبئُ ضا خؿتد ٛوطز ٚ ٜث ٝچٍٍ٘ٛی
فطایٙسٞب تٛخٔ ٝیوٙس.

حطوت اظ تریُ
ث ٝؾٕت
ٚالؼیت

وٛزن زثؿتب٘ی ثیف اظ حس اظ تریُ زٚض قس ٚ ٜثٚ ٝالؼیت ٘عزیه ٔیقٛز .یىی اظ ٚیػٌیٞبی ٔ ٟٓایٗ
زٚض ،ٜوبٞف تریالت اؾت.

ثب تٛخ ٝثٚ ٝیػٌیٞبیی و ٝثطای افطاز ا٘ؼُبفپصیط ثطقٕطز ٜقس  ٚضاثُٝی تٍٙبتٙاً ٔحایٍ  ٚواٛزن  ،ثاطای پبؾادٌاٛیی ثاٝ
٘یبظٞبی خٟبٖ وٛزنٔ ،یتٛاٖ لطیٞٝٙبی ٔؼٙبیی آٖ ضا زض فًبی ا٘ؼُبفپصیط یبفت .اظ ایٗ ض ٚیه ٔحیٍ ا٘ؼُبفپاصیط ثبیاس ثاٝ
ؾبزٌی تغییطپصیط ثٛز ٚ ٜثٙٔ ٝظٛض پبؾدٌٛیی ٙٔ ٚبؾت ثٛزٖ ثطای افطاز ٘ ٚیبظٞبی زض حبَ تغییط آٖٞبٛٔ ،لؼیتٞبی ٔتفبٚتی ضا
فطا ٓٞآٚضز .ا٘ؼُبفپصیطی ٔحیٍ ؾجت پٛیبیی آٖ ٔیقٛز ٔ ٚؿئ َٛاُ٘جبق ٔثجت ،ػّیضغٓ ٘یابظ ثا ٝتدابضة ٔرتّاف زض افاطاز
ٔرتّف اؾت .ایٗ ثسیٗ ٔؼٙبؾت ؤ ٝحیٍ ثبیس اظ ؾبظٌبضی وبفی  ٚتٛا٘بیی تغییط زض اخاعای ذاٛز زض ٔمبثاُ اختٙابة٘بپاصیطی
تغییطات یٟطٜٙٔس ثٛز ،ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثتٛا٘س ث ٝحیبت ذٛز ازأ ٝزٞس .زض ایٗ زیسٌب ،ٜفًبی فیعیىی ٔحیٍ آٔٛظقای٘ ،ا ٝتٟٙاب
یه ٔحیٍ ذكه  ٚثیض ٚ ٚفبلس تبثیط زض فطآیٙس یبزٌیطی ٔحؿٛة ٕ٘یقٛز ثّى ٝث ٝػٛٙاٖ ػبّٔی ظ٘س ٜزض ویفیت فؼبِیتٞبی
آٔٛظقی ایفب ٘مف وطز(ٜقبَطیبٖ ٚ )73 :1387 ،زض حمیمت ثؿتطی پبؾرٍ ٛث٘ ٝیبظ ا٘ؼُبفپصیطی زض وٛزن اؾت.

ضىل ( :)7تحشن وًدوان دس فضای باص
تىًعپزیشی (فضای چىذػملىشدی)
تٛٙعپصیطی لبثّیت فطا ٓٞآٚضزٖ اؾتفبزٜٞبی ٔرتّف اظ فًب اؾت .ایٌٗ ٝ٘ٛا٘ؼُبفپصیطی ثب زٔ ٚتغیط فًب  ٚظٔبٖ ؾاطٚوبض زاضز.
فًبی یه ٔحیٍ آٔٛظقی ثبیس ثتٛا٘س ثطای چٙس ػّٕىطز ثَٛ ٝض ٓٞظٔبٖ  ٚثطای ػّٕىطزٞابی ٔرتّاف زض ظٔابٖٞابی ٔرتّاف
اؾتفبز ٜقٛز .تٛٙعپصیطی ٔی تٛا٘س اظ َطیك َطاحی ٘مك ٝثب ؾبذتبض ٙٞسؾی ٔٙظٓ ،زؾتطؾی آؾبٖ  ٚذٛا٘ب ث ٝتدٟیعات ٔسضؾٝ
 ٚیب اظ َطیك تٙظیٓ ا٘ساظ ٜوالؼٞب ث ٝزؾت آیس .اظ خّٕ ٟٓٔ ٝتطیٗ ذٛال تٛٙع پصیطی قبُٔ ٔٛاضز شواط قاس ٜزض خاس َٚظیاط
ٔیقٛز.
جذيل ( :)2يیظگی َای تىًع پزیشی فضایی
ذٛال تٛٙعپصیطی فًبیی
لبثّیت زؾتطؾی آؾبٖ  ٚذٛا٘ب ث ٝاتبقٞب
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ٞكتٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی قٟطؾبظی ٔ،ؼٕبضی،ػٕطاٖ ٔٚحیٍ ظیؿت
تّفیك وبضوطزٞب زض یه فًب ٚتمّیُ اتالف زض فًبی اضتجبَی
اؾتفبزٔ ٜفیس اظ فًبی زؾتطؾی ،ثٍٝ٘ٛای ن تجسیُ وبضوطزٞب ضا
ٔیؿط ؾبظز.
1
پیطٚی ٕ٘بٞبی ؾبذتٕبٖ اظ اٍِٛی ػبْ قىُیبثی ذب٘ٝ
ؾبذتبض ٙٞسؾی ٔٙظٓ

تٛٙعپصیطی اؾبؾیتطیٗ ٛٔ ٚثطتطیٗ ضا ٜزؾتیبفتٗ ث ٝا٘ؼُبفپصیطی زض َط ثٙبٞبی لسیٕی ایطاٖ ثٛزٜاؾات .زِیاُ آٖ لبثّیات
تؼٛیى وبضوطز فًب زض َ َٛظٔبٖ اؾت .ػال ٜٚثط ایٗ ،چ ٖٛایٗ ضٚیىطز ث ٝفًبی ثبظ ٚؾیغ یب ضٚـٞبی خسیس ؾبظ٘ ٜیبظ ٘ساقتٝ
٘ ٚظبْٞبی ؾٙتی ؾبذتٕب٘ی ث ٝذٛثی ثب آٖ ٕٞبٔ ًٙٞیقس ٜاؾت  ٚثٝآؾب٘ی ثب ظ٘سٌی ضٚظٔطٔ ٜطزْ لبثُ تُجیك ثٛز.
تغبیكپزیشی ( جابٍجایی فصلی ي سيصاوٍ)
تُجیكپصیطی لبثّیت ٕٞب ًٙٞقسٖ یه فًب ثب قطایٍ خسیس ٔٛضز ٘یبظ اؾت .زض ٔساضؼ خسیس تُجیكپصیطی ،لبثّیتی اؾت وٝ
٘یبظٞبی خسیس ضا ثب تغییط زض زیٛاضٞبی زاذّی ٘ ٚهت لُؼبت زض ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی تبٔیٗ ٕ٘بیسٔ ،كط ٌٚثط ایٗو ٝایٗ تغییطات
زض ٔؿبحت فًبی آٔٛظقی تغییطی ایدبز ٕ٘ٙبیس .زض ػُٕ ،تُجیكپصیطی تٕبْ تغییطات زاذّی اظ لجیُ تغییط قرهیت ٚ
ؾبذتبض ،ػٙبنط ذطز  ٚتطویت فًبٞب ضا قبُٔ ٔیقٛز .زض ثط٘بٔٝضیعی ٔدٕٛػٞٝبی آٔٛظقی خسیسٛٔ ،ثطتطیٗ ضٚـ زؾت ثبفتٗ
ث ٝتُجیكپصیطی ،ثبثت ٘جٛزٖ اخعای زاذّی  ٚأىبٖ تطویت ٔتٛٙع آٖٞبؾت .زض ثٙبٞبی ؾٙتی ایطاٖ ثب تٛخ ٝث٘ ٝمكٕ٘ ،ٝب ٚ
فًبٞب اظ یه اٍِٛی ػبْ قىٌُیطی ٘ ٚظبْ ؾبذت فًبٞبی تثجیت قس ،ٜتُجیك فؼبِیتٞبی ضٚظا٘ ٚ ٝفهّی ثب تٙظیٓ ضٚاثٍ
افمی  ٚػٕٛزی  ٚاؾتفبز ٜاظ فًبٞبی ٔرتّف زض ؾبػبت ٔرتّف ضٚظ  ٚزض فهٔ َٛرتّف ٔیؿط ٔیقس ٜاؾت.ؾبظٔبٖزٙٞسٜی
ا٘ؼُبفپصیطی زض ایٗ ٔمیبؼ ،ػٙهط ٔطوعی ٔسضؾ ٝیؼٙی حیبٌ ٔیثبقس.
جذيل ( :)3يیظگی َای تغبیك پزیشی فضایی
ذٛال تُجیك پصیطی
ٚخٛز زیٛاضٜٞبی لبثُ تغییط
لبثّیت تغییط زض ػٙبنط ذطز فًب ( ثبثت ٘جٛزٖ
اخعای فًب)
تُجیك فًب ثب ا٘ٛاع فؼبِیتٞبی ضٚظا٘ ٚ ٝفهّی
تغییشپزیشی(تفىیه ي تجمیغ)
زض َطاحی ٔسضؾ ٝا٘ؼُبف پصیط ،تغییطپصیطی ث ٝافعایف  ٚوبٞف وٕی یب تفىیه  ٚتدٕیغ فًبٞب  ٚأىابٖ ثبظٌكات ثاَ ٝاط
اِٚی ٝپؽ اظ ٌؿتطـ  ٚیب تمّیُ ٔؿبحت آٖ ٌفتٔ ٝیقٛز .ایٗ لبثّیت پتب٘ؿیُ تغییط زض ا٘ساظ ٜوالؼٞب چ ٝزض خٟت واٛچىتط
قسٖ  ٚچ ٝزض خٟت ثعضٌتط قسٖ أىبٖپصیط ٔیؾبظزٔ .ف ْٟٛتغییطپصیطی ثب ُٔبِؼ ٝتغییطات ظیطثٙب٘ ،یبظٞابی فًابیی  ٚقاىُ
ٚاحس ٔؿى٘ٛی اضتجبٌ پیسا ٔیوٙس٘ .یبظ ث ٝایٌٗ ٝ٘ٛا٘ؼُبف پصیطی ٕٔىاٗ ایات ثا ٝزِیاُ ٘یبظٞابی ثّٙسٔاست  ٚیاب وٛتابٜٔاست
ثبقس(ػیٙی فط.)1382 ،
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ٞكتٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی قٟطؾبظی ٔ،ؼٕبضی،ػٕطاٖ ٔٚحیٍ ظیؿت
تغییط پصیطی اظ زَ ٚطیك ايبف ٝوطزٖ ث ٝظیطثٙبی ٔٛخٛز  ٚثب تفىیه فًابٞب لبثاُ زؾات یابفتٗ اؾات.ایٗ ٔاٛضز زض ٌؿاتطـ
ػٕٛزی یب افمی ،تفىیه حیبٌٞب  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ ثطای ا٘ٛاع فؼبِیتٞبی آٔٛظقی وبضثطز زاقات ٝاؾت(نابضٔی  ٚضازٔاطز:1376،
.)53-68
جذيل ( :)4يیظگی َای تغییش پزیشی فضایی
ذٛال تغییطپصیطی
لبثّیت تغییط زض ا٘ساظ ٜظیط ثٙب
ایدبز تٙبؾت ثیٗ فًب ثب ٘یبظٞبی وٛتبٜٔست
ٚثّٙسٔست

ممیاع َای اوؼغافپزیشی
ا٘ؼُبفپصیطی فًبٞب زض ٔمیبؼٞبی ٔرتّف لبثُ ثطضؾی  ٚتحّیُ اؾت .ایٗ ٔفبٞیٓ یٔ ٝمیبؼٞبی قٟطی ٌؿاتطزٜتاطی ٘یاع
لبثُ تؼٕیٓا٘س(ظیسِط . )1983،ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ تىیٞٝب  ٚحؿیٙیٞٝبی ٔطاوع ٔحّ ٝزض قٟطٞبی تبضیری ایطاٖ فًابٞبیی ا٘ؼُابف-
پصیط ثٛزٜا٘س و ٝزض ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ث ٝػّٕىطزٞبی ٔتفبٚتی چ ٖٛثطٌعاضی ٔطاؾٓ ٔاصٞجی  ٚؾاٌٛٛاضی ،ثطذٛضزٞابی ٔتمبثاُ
ٕٞؿبیٍی ،ایدبز ٘مُ ٝػُف زض ٔؿیطٞبی پیبز ٜزضٔ ٖٚحّٞٝب پبؾرٍ ٛثٛزٜا٘س(ػیٙی فط.)1368 ،
ممیاع خشد
ا٘ؼُبف پصیطی زض اثؼبز ،اخعای فًبیی  ٚػّٕىطزی ( فًبٞبی ذسٔت زٙٞاس ٚ ٜفًابٞبی ذاسٔت ٌیط٘اس ٚ ٜفًابٞبی اضتجابَی)
تؼطیف ٔیقٛز .زض ایٗ ٔمیبؼ فًبٞب ٘بْ ذٛز ضا اظ اٍِٛی قىٌُیطی فًب وؿت ٔیوٙٙس .زض ایٗ ٔمیبؼ ػٙبنط ذطزتط فًب ،زض
قىُ زازٖ ث ٝفًبی ٘یٕ ٝتثجیتقس ٚ ٜلبثُ ا٘ؼُبف والؼٞب اثطٌصاض ٞؿتٙس .ا٘ؼُابف پاصیطی ٔمیابؼ ٔمیابؼ ذاطز لبثّیات
فًبٞبی ذبنی زض زاذُ ؾبذتٕبٖ ٞب ضا ث ٝتطتیجی و ٝثتٛاٖ ٌؿتطٚ ٜؾیؼی اظ قایٞ ٜٛابی اؾاتفبز ٜضا ثاط آٖ ٔتطتات زا٘ؿات
ٔس٘ظط لطاض ٔی زٞس(ثٙتّی.)1388،

ضىل( :)8چیذمان مىؼغف دس فضای والع

ممیاع میاوی
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ٞكتٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی قٟطؾبظی ٔ،ؼٕبضی،ػٕطاٖ ٔٚحیٍ ظیؿت
ایٗ ٔمیبؼ ثب ا٘ؼُبف پصیطی والؼ ٞب  ٚثرف ٞبی ٔرتّف ٔسضؾ ٝزض چٍٍ٘ٛی ٌط ٜٚقاسٖ فًابٞب ثاطای پبؾاد ثا٘ ٝیبظٞابی
زا٘ف آٔٛظاٖ ٔطتجٍ ثٛز ٚ ٜثب اٍِٛی انّی  ٚفؼبِیت ٞبی آٔٛظقی ؾطٚوبض زاضز .الیٞٝبی ػّٕىطزی ؾبذتٕبٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ ٘ٛض ٚ
تٟٛیٝی َجیؼی زض ایٗ ٔٛضز اظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض اؾت .زض ٌطٜٚقسٖ  ٚا٘ؿدبْ ثرفٞبی انّی ٔسضؾا ،ٝحیابٌ ػٙهاط
ٔطوعی  ٚػبُٔ ٚحست ثرف ث ٝؾبیط ػٙبنط اؾت .خجٟٞٝبی انّی ٔسضؾ ٚ ٝوالؼٞب ،فًبٞبی ٚاؾُ ،ٝاضتجابٌ ثیاط ٚ ٖٚزضٖٚ
ذب٘ ٝاظ ٘ىبت ٔٛضز ثحث زض ایٗ ٔمیبؼ اؾتٕٞ .چٙیٗ ٕ٘بٞبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی  ٚتجؼیت اظ اٍِٛی ػابْ قاىٌُیاطی ٘یاع لبثاُ
تٛخٔ ٝیثبقس.

ضىل ( :)11اوؼغافپزیشی دس استباعات داخلی مذسسٍ

ضىل ( :)11اوؼغافپزیشی دس ومای داخلی

ممیاع والن
ایٗ ٔمیبؼ ا٘ؼُبفپصیطی ضا زض ٔدٕٛػٝی آٔٛظقی یب ٔسضؾُٔ ٝط ٔیوٙٙس .زض ایٗ ٔاٛضز ٕ٘٘ٛاٞٝابی یاه حیابَی  ٚچٙاس
حیبَی چ ٝزض ٌؿتطـ افمی  ٚچ ٝزض ٌؿتطـ ػٕٛزی ،ا٘ؼُبفپصیطی ػّٕىطزی ،ؾبذتبضی  ٚفًابیی ٔسضؾا ٝضا ٔیؿاط ٔای-
ؾبذت .تمؿیٓ ٔسضؾ ٝث ٝحیبٌ ٞبی ٔتؼسز يٕٗ ایدبز ا٘ؼُبف زض ػّٕىطزٞبی اختٕبػی ،أىبٖ تمؿیٓ  ٚتدٕیغ واالؼٞاب ٚ
فؼبِیتٞب ضا زض زٚضٜٞبی ظٔب٘ی َٛال٘یتط فطأ ٓٞیآٚضز.
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ٞكتٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی قٟطؾبظی ٔ،ؼٕبضی،ػٕطاٖ ٔٚحیٍ ظیؿت

ضىل ( :)12اوؼغافپزیشی اص عشیك تفىیه

ضىل ( :)13اوؼغافپزیشی دس تىًع فضاَای باص داخلی ي

فؼالیتَا

خاسجی

زض ٕ٘ٛزاض ظیط ٔبتطیؿی خٟت ؾٙدف ا٘ؼُبفپصیطی زض ٔمیبؼ ٌٞٝ٘ٛ ٚبی ٔتفبٚت ٘كبٖزاز ٜقس ٜاؾت .زض ثرفٞبی ثؼس پؽ
اظ ٔؼطفی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔساضؼ ٔٙؼُف ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ایٗ ٔبتطیؽ ث ٝثطضؾی تؼسازی اظ ٔساضؼ لسیٕی  ٚخسیس خٟت ٔمبیؿٚ ٝ
تسٚیٗ ٔؼیبضٞبی زؾتیبثی ث ٝا٘ؼُبفپصیطی پطزاذت ٝقس ٜاؾت.

ومًداس ( :)1الگًی پیطىُادی بشای تحلیل اوؼغافپزیشی دس ساختمانَا(،ػیىی فش)1382،

ػًامل مًثش دس گًوٍَای اوؼغافپزیشی دس سغًح مختلف
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ٞكتٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی قٟطؾبظی ٔ،ؼٕبضی،ػٕطاٖ ٔٚحیٍ ظیؿت
زض قٙبؾبیی ایٗ ػٛأُ ثب زض ٘ظطٌطفتٗ ؾبذتبض اضتجبَی ز ٚؾٛیٔ ٝیبٖ وٛزن ٔ ٚحیٍ ،ث ٝنٛضتی و ٝاظ یهؾ ٛوٛزن ٔحایٍ
ذٛز ضا ثؿبظز  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔحیٍ ث ٝخٟبٖ یبزٌیطی وٛزن قىُ ثركس ،ػٛأُ ٔٛثط زض ؾُٔ ٛرتّف ٔبتطیؽ ؾٌٝب٘ ٝثبال
ثطضؾی قس ٜاؾت .یه ٔحیٍ یبزٌیطی ٔٙبؾت ثبیس ثتٛا٘س ثؿتطی ضا خٟت زؾتیبثی ث ٝؾٌ٘ٛ ٝاٝی ا٘ؼُابفپاصیطی زض تٕابٔی
ٔمیبؼٞب فطا ٓٞآٚضز،و ٝزض تٕبٔی ظٔبٖٞب أىبٖ پبؾدٌٛیی ث ٝتدطثاٝپاصیطی خٟابٖ واٛزن  ٚتغییطپاصیطی ٘ظابْ یابززٞی-
یبزٌیطی ضا زاضا ثبقس .زض ثرف ثؼسی ث ٝزض ٞط ٔمیبؼ ،ػٛأُ ٔٛثط زض زؾتیبثی ثاٞ ٝاط یاه اظ ٌ٘ٛاٞٝابی ا٘ؼُابفپاصیطی،
پطزاذتٝاؾت.

ممیاع خشد؛ ػىاصش اوؼغافپزیش ،محیظ یادگیشی اوؼغافپزیش
ٕٞبُ٘ٛض و ٝپیكتط ثیبٖ قس ،ا٘ؼُبفپصیطی زض ایٗ ٔمیبؼ ،ث ٝػٙبنط فًبٞب  ٚچیسٔبٖ فًبیی زض والؼٞب  ٚوتبثرب٘ ... ٚ ٝزیٍط
ثرفٞبی ٔسضؾٔ ٝیقٛز .اؾتفبز ٜاظ اخعایی و ٝثتٛاٖ اظ آٖٞب ث ٝضٚـٞبی ٔرتّف ثب ٞاسف ؾابظٌبضی ثط٘بٔاٞٝاب ثاب تغییاطات
يطٚضی ،اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .چیسٔبٖ ٔرتّف ٔجّٕبٖٔ ،عیت ٞبیی چ ٖٛپیكطفت  ٚتكٛیك یبزٌیطی ،ثٟجٛزثركی تٛا٘بییٞب ٟٔ ٚبضت-
ٞبی فیعیىی ،افعایف اػتٕبزث٘ٝفؽ  ٚاؾتمالَ  ٚپبؾدٌٛیی ث٘ ٝیبظ تحت وٙتطَ زضآٚضزٖ ٔحیٍ تٛؾٍ وٛزوابٖ ضا ثإٞ ٝاطاٜ
ذٛاٞس زاقت(ػیٙی فط.)1382،
زض ٞط فًبی ا٘ؿبٖ ؾبذت ،ؾ ٌٝ٘ٛ ٝی ؾبٔب٘سٞی لبثُ تكریم اؾت .ایٗ ؾ ٌٝ٘ٛ ٝػجبضتٙس اظ فًبی ثبثت ،فًبی ٘یٕ ٝثبثات ٚ
فًبی ٔتغیط( ٞبَ .)156-143 :1376 ،ثط اؾبؼ ایٗ تمؿیٓ ثٙسی فًبی ثبثت ،اظ ػٙبنط غیطلبثُ خبث ٝخبیی اظ لجیُ زیٛاضٞبی
ثبضثط ،وفٞب ،پٙدطٜٞب  ...ٚتكىیُ ٔیقٛزٔ .ؼٕٛال فًبی ثبثت ثب ؾیؿتٓ ؾبظ ٚ ٜؾٙتٞبی ؾبذت زض ٞط زٚض ٜاضتجبَی تٍٙبتًٙ
زاضز .فًبی ٘یٕ ٝثبثت ،فًبیی اؾت و ٝثب تغییط چیسٔبٖ لبثُ تغییط اؾات .زض ثطذای ٔاٛاضز ایاٗ تغییاطات ثایف اظ خبثدابیی
٘یٕىتٞب اؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ؾبذتٕبٖٞبی ٔؿى٘ٛی زض غاپٗ  ،زیٛاضٞبی زاذّی ٔیتٛا٘ٙس ثطای ایدبز تطویتٞبی ٔتٛٙع ثاطای
فؼبِیتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛزض ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ضٚظ خبثدب ق٘ٛس .زض ٔؼٕبضی ؾٙتی ایطاٖ ثؿیبضی اظ فًبٞبی ٘یٕٝثبثت ثا ٝناٛضتی
ا٘ؼُبفپصیط زض الیٞٝبی ػٕٛزی خساوٙٙسٜی فًبٞب (زیٛاضٞب) قىُ ٔیٌیط٘س(ػیٙی فط .)1382،فًبی ٔتغیاط ظٔاب٘ی ثاٚ ٝخاٛز
ٔیآیس و ٝز٘ ٚفط یب ثیكتط زض فًبی زاذّی ثٙب ث ٝػٛٙاٖ ثٟط ٜثطزاض ثب یىسیٍط اضتجبٌ زاقت ٝثبقٙس .چٙیٗ فًبیی ث ٝنٛضت ٔطئی ٚ
ذبضج اظ ش ٗٞا٘ؿبٖ ٚخٛز ٘ساضز ،ثّى ٝأطی لبثُ ازضان ٔ ٚطتجٍ ثب ػّٕىطز ٟ٘فتٝی آٖ فًبی ذابل اؾات .ذاالف ٔؼٕابضی
ٔسضٖ و ٝقفبف ثٛزٖ فًب ،ثب اضتجبٌ ثهطی  ٚاظ َطیك ٌؿتطـ فهُ ٔكتطن ٔیبٖ وبضوطزٞبی ثٙب ثسؾت ٔیآیس ،زض ٔؼٕابضی
ؾبذتٕبٖ ٞبی ؾٙتی ایٗ فهُ ٔكتطن ثیكتط اظ َطیك فًبی چٙس وبضوطزی  ٚچٙس ٔٙظٛض ٚ ٜؾیبَ ثٛزٖ ػّٕىطزٞب ثٛخٛز ٔی
آیٙس.
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قىُ( :)14فًبیی ا٘ؼُبفپصیط زض ذب٘ٞٝبی غاپٙی
تاثیش ساصٌ دس ایجاد اوؼغافپزیشی
زض َط ٞبی ا٘ؼُبفپصیط ،ؾبظٔ ٜی تٛا٘س أىبٖ تغییط  ٚپبؾد ٌفتٗ ث٘ ٝیبظٞبی ٔرتّف ضا فطا ٓٞآٚضز .ایاٗ ٘اٛع ا٘ؼُابفپاصیطی
ثیف اظ آٖ اؾت و ٝثٚ ٝؾیّٝی ػٙبنط ٘یٕ ٝثبثت فًب تبٔیٗ قٛز .زض یه والؼ ا٘ؼُبفپصیط زض نٛضت ایدبز ٕٞبٍٙٞیٞابی
الظْ ثب ٘ظبْ ؾبظ ،ٜزیٛاضٞبی زاذّی ثطای پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔرتّف زض ظٔبٖٞبی ٔرتّف لبثُ خبثٝخبیی ٞؿتٙس .قبذتٕبٖ-
ٞبیی و ٝا٘ؼُبفپصیط  ٚتُجیكپصیط َطاحی  ٚؾبذت ٝقس ٜثبقٙس زض َ َٛظٔبٖ أىبٖ پبیساضی ثیكتطی زاض٘س .اؾتفبز ٜػّٕی اظ
ٔف ْٟٛا٘ؼُبفپصیطی ٘یبظٔٙس ؾبظٔب٘سٞی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی لجّی اؾت .زض غیط ایٗ نٛضت ؾبظٔب٘سٞی فًبٞبی زاذّای ذب٘ا ٝزچابض
ثی٘ظٕی  ٚآقفتٍی ٔیقٛز.
فًبی چٙس ػّٕىطزی ٘یع زض ؾبذتٕبٖٞبی ٔرتّف ز٘یب ؾٛاثك ٔتفبٚتی زاضز .ثطای ٔثبَ زض ثطذی اظ ایٗ فًبٞب ،ثب چیسٔبٖٞبی
ٔرتّف ،ثؿتطی ضا ثطای ػّٕىطزٞبی ٔتفبٚت فطأ ٓٞیوٙٙس .فؼبِیتٞبیی چ ٖٛثطٌعاضی ٕ٘بیف ،ثبظیٞبی ٌطٞٚی ،آٔٛظـ ...ٚ
ثب تٛخ ٝث ٝتغییط زض چیسٔبٖ ٔیتٛا٘س ا٘دبْ قٛز .ذب٘ٞٝبی ؾٙتی غاپٙی ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ؾبذتٕبٖٞبی لبثُ تغییاط  ٚخٙاسػّٕىطزی
اؾت .ث ٝزِیُ ظِعِٝذیعی  ٚقطایٍ الّیٕی ٔ ٚهبِح زض زؾتطؼ ،تمطیجب تٕبْ ؾبذتٕبٖٞبی لسیٕی غاپٗ ثب اؾىّت چٛثی ؾبذتٝ
ٔی قس٘س .ذب٘ ٝغاپٙی ثب زیٛاضٞبی خساوٙٙس ٜزائٕی وٓ  ٚاؾتفبز ٜاظ تبتبٔی وٚ ٝاحسی تىطاض ق٘ٛس ٜث ٝاثؼبز قاف زض ؾا ٝفاٛت
ثطای پٛقف وف اؾت ،قٙبذتٔ ٝیقٛز .ث ٝزالیُ آة ٛٞ ٚایی ٘ ٚیع ث ٝذبَط زیسٌب ٜذبل غاپٙیٞب ٘ؿجت ثاَ ٝجیؼاتٞ ،طٌاع
فبنّٔ ٝبثیٗ ؾتٖٞٛبی ؾبذتٕبٖ  ٚزیٛاضٞب پط ٕ٘یقس .زض ٌصقت ٝزٚض فبنّ ٝؾتٖٞٛب ضا اظ ٘ی ثبٔج ٛو ٝثَ ٝطف ثبال ِِٛأ ٝای-
قس ،پط ٔیوطز٘س  ٚاظ لطٖ چ ٟبضْ ٔیالزی ث ٝثؼس زیٛاضٞبی وكٛیی ٘یاع وا ٝأاطٚظ ٜثا ٝوٕاه آٖ ٞاب فًابٞب ضا اظ یىاسیٍط ٚ
ٕٞچٙیٗ اظ ایٛاٖ خسا ٔیوٙٙس ٔتساٌ َٚطزیس .اظ آٖخب و ٝزض ذب٘ٝی غاپٙی ثیكتط فًبٞب فبلس ػّٕىطز ترههی ٔایثبقاس  ٚزض
آٖٞب اظ ٔجّٕبٖ ا٘سوی اؾتفبزٔ ٜیقٛز ،تطویت فًبٞب ث ٝذٛزی ذٛز ا٘ؼُبفپصیطی ظیبزی زاضز  ٚثط حؿت ٘یبظ ،ثبظ  ٚثؿت ٚ ٝیب
ثب یىسیٍط ٔطتجٍ ٔیق٘ٛس(ٌطٚتط)275 :1386،
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ضىل ( :)15اوؼغافپزیشی دس خاوٍَای طاپىی
ضىل ( :)16اوؼغافپزیشی دس خاوٍَای طاپىی
اٌطچ ٝاؾىّت ؾبظی ضاٍٞكبی ثؿیبضی اظ تحٛالت ٔؼٕبضی ٔسضٖ ثٛز ِٚی تىی ٝثط اؾتفبز ٜاظ فٗآٚضیٔ ،ف ْٟٛا٘ؼُبفپاصیطی ضا
ث ٝؾٕت ضاٜحُٞبی ذكه وبِجسی  ٚثٟطٌ ٜیطی اظ آٖ زض تِٛیس نٙؼتی ؾبذتٕبٖ ض ٖٕٛٙٞؾبذت  .زض ٘یٕ ٝز ْٚلاطٖ ثیؿاتٓ
ٔیالزی ثب اؾتفبز ٜاظ اٍ٘بضٜٞبی ٔفٟٔٛی اِٚی ٚ ٝث ٝوبضٌیطی أىب٘ابت فٙای خسیاس  ٚثاب تمٛیات احؿابؼ ٔكابضوت ٔ ٚؿاِٛیت
اختٕبػی زض ٔیبٖ ؾبوٙیٗ ٔدٕٛػٞٝب ،ثبض زیٍط ا٘ؼُبفپصیطی ثٔ ٝفٟٔٛی اختٕبػی-فًبیی تجسیُ قس.

ضىل ( :)17دبستان بامبً دس فیلیپیه

ضىل ( :)18استفادٌ اص ساصٌ سبه چادس دس مذاسع

ػطایش
تفبٚتٞبی ٘ظبْ ؾبذتبضی  ٚؾبظ ٜزض َطاحی  ٚاؾتفبز ٜاظ ٌٞٝ٘ٛبی ا٘ؼُبفپصیطی ٘مف اؾبؾی زاقت ٝاؾت .زض ٔؼٕبضی ؾاٙتی
ایطاٖ اتىبی ؾبذتٕبٖ ث ٝػٙبنط ثبضثط  ٚزض ٘تید ٝتجؼیت اثؼبز  ٚا٘ساظ ٜفًبٞب اظ ٘ظبْ پٛقف ،زض قىٌُیاطی فًابٞبی ٔؼٕابضی
ػبُٔ تؼییٗ وٙٙسٜای ثٛز ٜاؾت .زض ٔؼٕبضی غاپٗ ث ٝزِیُ اؾتفبز ٜاظ ؾبظ ٜؾجه  ٚچٛة ،ث ٝخبی آ٘ى ٝپٛقف تؼیایٗ وٙٙاس-ٜ
ت طویت فًبٞب ثٛز ٚ ٜؾمف تٟٙب تٕبْ وٙٙسٔ ٜؼٕبضی  ٚثٚ ٝخٛز آٚض٘س ٜؾطپٙب ٜؾبذتٕبٖ ثٛز ٜاؾت .زض ٔؼٕبضی ٔسضٖ فٙابٚضی ٚ
اؾتفبز ٜاظ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی  ٚثب ذٛال وككی ثكست ثط تٛٙع اؾتفبز ٜاظ٘ظبْٞبی ؾبظٜای  ٚزض ٘تید ٝضاٜحاُٞابی ا٘ؼُابف-
پصیطی ٔٛثط ثٛزٜاؾت .زض ٔؼٕبضی ٔسضٖ ٘یع ضا ٜحُٞبی َطاحی ٔتٛٙع ظیبزی ٚخٛز زاضز  ٚثب اؾتفبز ٜاظ لبثّیتٞبی ایاٗ تٙاٛع
ٔؼیبضٞبی ٔرتّفی چ ٖٛؾبظٔ ٜؿتمُ یب خساؾبظی فًبٞبی ذكه  ٚتط  ٚیب تفىیه فًبٞبی اضتجبَیٔ ،جٙبی َطاحی ا٘ؼُابف-
پصیط لطاض ٌطفت(ٞبثطاوٗ  ٚزیٍطاٖ .)1367،زض تٕبْ ایٗ ضاٜحُٞب ثیٗ ػٙبنط ثبثت ٔ ٚتغیط ؾبذتٕبٖ تٕبیع ایدبز قس.
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ضىل ( :)19ومًوٍ ای اص ساصٌ مذسن اوؼغافپزیش

ضىل ( :)21ساصٌ اوؼغافپزیش

تاثیش چیذمان فضایی دس ایجاد اوؼغافپزیشی
٘ظطیٝی چیسٔبٖ فًبیی اغّت زض َطاحیقٟطی ٔ ٚؼٕبضی ُٔط ٔیقٛز ث ٝثحث پیطأ ٖٛضٚقی ثطای زضن پیىطٜثٙسی فًب ثٝ
٘حٛی وُٙٔ ٝك ػٛأُ اختٕبػی ثٚ ٝخٛز آٚض٘س ٜآٖٞب ٘یع لبثُ تكریم ثبقس ٔیپطزاظز .زض ٔمیبؼ ذطز چیاسٔبٖ فًابیی ثاٝ
ٔحُ اؾتمطاض ٔجّٕبٖ ٛ٘ ٚع آٖ ٞب ٚاثؿت ٝاؾت .پتب٘ؿیُ تغییطپصپط ٔجّٕبٖ زض والؼ ٞب ثبػث افعایف ا٘ؼُبفپصیطی ٔیقٛز .زض
ثطذی ٔٛالغ ٚخٛز ظیطا٘ساظ زض والؼ زضؼ ٔٛخت افعایف تؼبُٔ ٔؿتمیٓ ٔیقٛز.

ضىل ( :)21استفادٌ اص صیش اوذاص دس فضای آمًصضی

ضىل ( :)22تىًع دس اوًاع گًوٍَای مبلمان

تحمیمبت فطاٚا٘ی ا٘دبْ قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ٘حٜٛی چیسٔبٖ ٘یٕىتٞب ثط ٔیعاٖ یابزٌیطی زا٘افآٔاٛظاٖ زض فًاب ٔاٛثط
اؾت .ثطای ٔثبَ ٍٙٞبٔی و ٝث ٝخبی ٘كؿتٗ اَطاف ٔیع ث ٝنٛضت ضزیفی ٔی٘كیٙٙس ،تٛخ ٝوٕتطی ث ٝثحاث آٔاٛظـ اظ ذاٛز
٘كبٖ ٔیزٙٞسٔ.حممبٖ اؾتسالَ ٔیوٙٙس ؤ ٝؼّٕبٖ ثطای ایدبز یه چیسٔبٖ نٙسِی تبثیطٌصاض ث٘ ٝظطات زا٘فآٔٛظا٘كبٖ ٘یبظ
زاض٘س .اٌط ٔبِىیت والؼٞبی زضؼ اذتهبنی ث ٝزا٘فآٔٛظاٖ زازٜقٛز ٔیعاٖ ػالل ٚ ٝتؼّك زا٘فآٔٛظاٖ ثٔ ٝسضؾ ٝافعایف ٔی-
یبثس  ٚاظ ایٗ َطیك ٔكبضوت آٖٞب ٘یع افعایف ٔییبثس .زا٘فآٔٛظاٖ تٕبیُ زاض٘س تب ٔجّٕبٖ  ٚآضایٝی ٔحیٍ ضا ث ٝزِرٛا ٜذاٛز ٚ
ٔتٙبؾت ثب ٘ٛع فؼبِیت  ٚتؼساز ٌطٜٞٚب تغییط زٙٞس .چیسٔبٖ ٘كؿتٗ ٔیتٛا٘س اضيی( فًابی ؾابظٔبٖیبفتا ٚ ٝثاٚ ٝؾایّٝی ٔیاع
فطزی ذهٛنی) یب ػّٕىطزی (فًبی ؾبظٔبٖ یبفت ٝتٛؾٍ یه فؼبِیت ذبل) ثبقس .اغّت ٔیتٛا٘س ث ٝنٛضت ٔحُ فؼبِیتی ثبـ
و ٝزض آٖ ٔكبضوت ثیٗ ٔؼّٓ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ افعایف یبثس .ثب تٛخ ٝث ٝآٔٛظـٞبی ٔرتّف زض ٔسضؾَ ٝطاحای یاه ٔاسَ ٚاحاس
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والؼ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝثب ٕٝٞی ػّٕىطزٞب ٔتٙبؾت ثبقس ،أىبٖپصیط ٘یؿات  ٚثاطای یابزٌیطی  ٚآٔاٛظـٞابی ٔتفابٚت چیاسٔبٖ
ٔتفبٚتی ٘یبظ اؾت .اظ آٖخبیی و ٝزض چیسٔبٖ ٘ؼُ اؾجی ٔیعاٖ تٛخ ٝزا٘فآٔٛظاٖ افعایف ٔییبیس ،ثب ٔجّٕابٖ  ٚآضایاف فًابیی
ٔیتٛا٘س زا٘فآٔٛظاٖ ضا ث ٝنٛضت ذٛقٝای  ٚزض ٌطٜٞٚبیی ثب ا٘ساظ ٜث ٝنٛضت آٔٛظـٔحٛض ؾبظٔبٖزٞی وطز.

قىُ ( :)23چیسٔبٖ فًبیی ٔرتّف زض والؼ
وٛزوبٖ ث ٝتحطن ٘یبظ اؾبؾی ٔ ٚجطْ زاض٘س  ٚا٘ؼُبفپصیطی ٔجّٕبٖ ٔسضؾ ٝث ٝزا٘فآٔٛظاٖ اخبظٔ ٜیزٞس ٔىبٖ ذاٛز ضا تغییاط
زٙٞس ،زض ؾُح والؼ حطوت وٙٙس  ،ثچطذٙس  ٚثٔ ٝسَ ٞبی ٔٛز ٘یبظ  ٚزِرٛاٞكبٖ چیسٔبٖ ا٘دبْ زٙٞاس .ناٙسِی ٔ ٚیعٞاب ثاب
چطخ  ٚلبثّیت وٛتب ٚ ٜثّٙس قسٖ ث ٝزا٘فآٔٛظاٖ اخبظٔ ٜیزٞس زض َٔ َٛست والؼ ثٙكیٙٙس  ٚیب ثبیؿتٙس  ٚفؼبِیتٞبی ٔتٛٙع
 ٚزِرٛا ،ٜقیٜٞٛبی ٔتفبٚت تسضیؽ ضا تدطث ٝوٙٙس(ؾبیٕ.)2011،ٖٛ

ضىل ( :)24صىذلی َای مىؼغف ي لابل جابٍ-

ضىل ( :)25چیذمان مخصًظ

ضىل ( :)26چیذمان اتاق

جایی ضشایظ آمًصش گشيَی سا مُیا میساصوذ.
آصمایطگاٌ
سمؼی -بصشی
پكتیجب٘ی اظ ا٘ٛاع ؾیؿتٓٞبی آٔٛظقی  ٚتغییط اظ ٔسَ ٔؼّٓ ٔحٛض ث ٝزا٘فآٔٛظ ٔحٛض ٘یع زض ٘ٛع  ٚچیسٔبٖ ٔجُٞب ٔٛثط اؾات.
یه والؼ ا٘ؼُبفپصیط ثبیس تٛٙػی اظ تىِٛٛٙغی ٞبی آٔٛظقی قبُٔ فؼبِیت ٌطٞٚی ،ا٘فطازی ،أٛظـ ثط ٔجٙبی تىِٛٛٙغی ٔاسضٖ
ضا فطا ٓٞوٙس .ثبیس ثتٛا٘س زض یجه ضٚظٌ ،طٞ ٜٚبی وٛچه ضا زض نجح ،اضای ٝیه وٙفطا٘ؽ ضا زض ظٟط ،آٔٛظـ ا٘فطازی ضا زض ػهط،
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ثبظی وطزٖ زض ثؼس اظ ظٟط ضا ز ض یه ٔىبٖ فطا ٓٞآٚضز  .ث ٝػجبضتی ثتٛا٘س تُجیك پصیطی  ٚتٛٙاع پصیطی ضا فطا ٓٞوٙاس .زض ػایٗ
حبَ ثتٛا٘س ثٌٝ٘ٛ ٝای َطاحی قٛز وٌ ٝطٜٞٚبی وٛچه  ٚثعضي ضا ٘یع حٕبیت وٙس(ٔدّٔ ٝسضؾ ٝتٛوبٔب.)2014،
تاثیش سوگ ي وًس دس افضایص تحشن ي اوؼغافپزیشی
٘ٛض ػٙهطی اؾت و ٝثٔ ٝىبٖ خبٖ ٔی ثركس ،ثطای ایٙى ٝفًب حبِت ظ٘ساٖ ٘ساقت ٝثبقس ،ثبیس زض فًب ٔٙبفصی خٟات اؾاتفبز ٜاظ
٘ٛض ٚخٛز زاقت ٝثبقس(ٔحممی .)199 :1366 ،تحمیمبت ٘كبٖ ٔیزٞس اؾتفبز ٜاظ ٘ٛض َجیؼی ٝ٘ ،تٟٙب ٘مف ػٕسٜای زض یابزٌیطی
ایفب ٔیوٙس ،ثّىٔ ٝیتٛا٘س ضٚی ؾُح ؾالٔت  ٚتٛخ ٝقبٌطزاٖ ٘یع تبثیطٌصاض ثبقس(ثطا٘تع .)2007 ،ؾیؿاتٓٞابی ٔتٙاٛػی ثاطای
َطاحی ضٚقٙبییٕهٛٙػی ٚخٛز زاض٘س( ٞبٚؼ ٕٞ ٚىبضاٖ .) 2012 ،تغییط ٔیعاٖ ٘ٛض َجیؼی  ٚتٛٙع ثركی ثٛ٘ ٝض ٔهٛٙػی زض فًب
ٔی تٛا٘س ثط ػّٕىطزٞبی وٛزوبٖ تبثیط ثجٍصاضز  ٚثب تغییط زض آٖٞب ثط ا٘ؼُبفپصیطی فًب ثیفعایس.
ضً٘ ٘یع اظ ٘ظط ضٚا٘ی ثَٛ ٝض ٔكٟٛزی ثط وٛزوبٖ اثط ٔی ٌصاضز ٚثب وٙتطَ وطزٖ ضٚقٙبیی فًب ،ثبػث ٔیقٛز وٛزوبٖ ٘ؿجت ثٝ
آٖ ػىؽ اِؼُٕ ٘كبٖ زٙٞس؛ ضً٘ زض تؼطیف فًب ث ٝذهٛل فًبی ٔطث َٝٛث ٝوٛزوبٖ اظ ُ٘ط فطْ  ٚتىٙیه ٘مف ثؿعایی زاضز
ضً٘ٞبی آثی ضٚقٗ ،ظضز ،ؾجع ٘ ٚب ض٘دی ثط تٛا٘بیی یبزٌیطی وٛزوبٖ ٔی افعایس  ٚتٛا٘بیی ٛٞقی ضا تب  12زضخ ٝافاعایف ذٛاٞاس
زاز .ضً٘ٞبی ؾفیس ،ؾیب ٚ ٜلٜٟٛای ،ؾجت وبٞف يطیت ٛٞقی ٔیق٘ٛسٚ « .اِتػ ث ٝایٗ ٘تیدا ٝضؾایس وا ٝض٘اًٞابی ؾافیس،
ذبوؿتطی یب زیٛاضٞبی ثس ٖٚضً٘ زض ٔحیٍٞبیی و ٝافطاز ٌ ٚطٜٞٚب ٌطز ٔ ٓٞیآیٙسٙٔ ،بؾت ٕ٘یثبقس.
تاثیش گًوٍَای گیاَی دس اوؼغافپزیشی فضا
وٛزوبٖ اضظـ ظیبزی ثطای ٔىبٖٞبی َجیؼی لبیُ ٞؿتٙس .آٖٞب ثٙٔ ٝبظط زض ٓٞضیرتٔ ٝب٘ٙس ٔحیٍٞبیی ؤٕ ٝىٗ اؾت قبُٔ
تٛزٞ ٜبیی اظ قٗ  ٚذبنٌ ٚ ،یبٞبٖ پط تطاوٓ ثبقٙس ٌطایف زاض٘س .زض ایٗ ثراف ثا ٝخٙجاٞٝابی ٔرتّاف وابضوطز َجیؼات زض
فًبٞبی آٔٛظقی اقبض ٜقس ٜاؾت .تفبٚت زض وبضوطزٞب اظ ایٗ ٘ظط ٔٛضز إٞیت اؾت ؤ ٝایتٛا٘اس ػبٔاُ ٕٟٔای زض چٍاٍ٘ٛی
َطاحی فًبٞبی َجیؼی  ٚحًٛض آٖٞب زض فًبٞبی آٔٛظقی  ٚزض ٘تید ٝوبضآٔس وطزٖ ایٗ فًبٞب ثبقس .زض حبِت وّای فًابٞبی
َجیؼی زض ٔسا ضؼ ثبیس لبزض ث ٝتبٔیٗ ؾ ٝزؾت ٝاظ ٘یبظٞبی ٔكرم وٛزوبٖ ثبقٙس .تبٔیٗ ایٗ ٘یبظٞب قبُٔ٘ :یبظٞابی آٔٛظقای،
٘یبظٞبی پطٚضقی ( ضقس اختٕبػی  ٚضقس فیعیىی) ٘ ٚیبظٞبی ضٚحی  ٚاحؿبؾی اؾت .تبٔیٗ ایٗ ٘یبظ ٞب ٔحیٍ فیعیىی ٔاساضؼ
ضا ثٔ ٝحیُی ٔٛثط  ٚا٘ؼُبفپصیط تجسیُ ٔیوٙس.

ضىل ( :)27بشلشاسی استباط بیه عبیؼت ي وًدن

ضىل ( :)28تجشبٍ ي تىًع بستش عبیؼی دس محیظ َای

دس مذاسع مىؼغف

یادگیشی

زض ٌط ٜٚا ،َٚفًبٞبی َجیؼی ثبیس ٔٙبؾت ضقس قٙبذتی وٛزوبٖ  ٚثب ٞسف افعایف زا٘ف زض ٔٛضز َجیؼتٌ ،طایفٞاب ٘ؿاجت
ثَ ٝجیؼت ٟٔ ٚبضتٞبی ث ٝزؾتآٔس ٜاظ ٔحیٍ ٞبی َجیؼی ثبقٙس .زض ٌط ٜٚز ْٚفًبٞبی َجیؼی ثبیس ثؿتط ٔٙبؾجی ثاطای ضقاس
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فیعیىی  ٚاختٕبػی وٛزوبٖ ثبقٙس .فًبٞبی اختٕبػی و ٝزض ٔحیٍٞبی َجیؼی َطاحی ٔیق٘ٛس ،أىبٖ تؼبٔاُ  ٚاضتجبَابت ٚ
ضٚیبضٚیی وٛزوبٖ ثب یىسیٍط ضا ایدبز ٔیٕ٘بیٙس  ٚفًبٞبی ثبظی زؾتٝخٕؼی  ٚا٘فطازی ثبػث ضقس فیعیىی  ٚاختٕابػی وٛزوابٖ
ٔی ق٘ٛس .زض ٌط ٜٚؾ ْٛفًبٞبی َجیؼی زض تطویت ثب فًبٞبی ٔهٛٙع ثب ٞسف ایدبز ُِبفت ثهطی  ٚایدبز فًبیی ظیجب و ٝحاؽ
تؼّك ذبَط ضا ثطای وٛزوبٖ ایدبز ٕ٘بیسَ ،طاحی ٔیق٘ٛس(پبضوبـ.)2005 ،
اظ ٟٔٓتطیٗ ضاٞىبضٞبی َطاحی فًبٞبی َجیؼی زض ٔساضؼ ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:
جذيل ( :)5ساَىاسَای ایجاد فضاَای عبیؼی دس مذاسع (مظفش)1388 ،

ضاٞىبض
ٞبی
آٔٛظقی

ایدبز اضتجبٌ ثیٗ ٔحیٍٞبی زضؼ ٔ ٚحیٍ ٞبی ثیط٘ٚی ٔساضؼ  ٚفًبٞبی َجیؼی ثٙٔ ٝظٛض تّفیك آٔٛظـٞبی
زاذُ والؼ ثب آٔٛظـٞبی ذبضج اظ والؼ
ایدبز آظٔبیكٍبٞ ٜبی َجیؼی زض وٙبض والؼ ٞبی زضؼ ،ثطای ظٔی ٝٙؾبظی تدطثٔ ٝؿتمیٓ وٛزوبٖ زض وٙبض زضؼ
ٞبی تئٛضی
ایدبز تطاؼ ٞبی آٔٛظقی ٔ ٚىبٖ ٞبیی ثطای ضقس ٌیبٞبٖ ٔرتّف ٔ ٚكبٞس ٜضقس آٟ٘ب ،ثَٛ ٝضی و ٝاظ َطیك
والؼ ٞبی زضؼ لبثُ زؾتطؾی ثبقٙس.
ایدبز فًبٞبیی ثطای وكت ٌیبٞبٖ زض حیبٌ ٞبی ٔساضؼ  ٚزض نٛضت أىبٖ ایدبز فًبٞبیی ثطای پطٚضـ آثعیبٖ
َطاحی حیبٌ ٞبی ٔساضؼ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘یبظٞبی آٔٛظقی زضٚؼ ٔرتّف

ضاٞىبضٞبی ایدبز فًبٞبی ثبظی ٞبی خٕؼی زض َجیؼت ٔٛخٛز زض فًبٞبی ثبظ ٔساضؼ
پطٚضقی( اضتمبی تؼبُٔ اختٕبػی وٛزوبٖ اظ َطیك َطاحی فًبٞبی ثبظی ٔتٙبؾت ثطای ٞط ضز ٜؾٙی  ٚوبقت ٌیبٞبٖ
ٔٙبؾت زض اَطاف فًبٞبی ثبظی
ضقس
اختٕبػی  ٚأىبٖ ٘هت ثبظی ٞبی فىطی وٛچه ث ٝنٛضت ٔیع وبض زض ٔیبٖ فًبی َجیؼی زض حیبٌ ٔسضؾٝ
فیعیىی) َطاحی فًبٞبیی ثطای ٘كؿتٗ ٌطٞٚی وٛزوبٖ زض ٔیبٖ فًبٞبی َجیؼی ٔساضؼ
ایدبز چكٓ ا٘ساظٞبی ٔٙبؾت ٔیبٖ فًبٞبی ثؿتٔ ٝسضؾ ٚ ٝفًبٞبی َجیؼی
ایدبز اضتجبٌ فیعیىی ٔیبٖ فًبٞبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ٔسضؾٝ
ضاٞىبضٞبی اؾتفبز ٜاظ ٌُ ٌ ٚیبٞبٖ ظیجب زض فًبٞبی زاذّی ٔسضؾٔ ،ٝثالر زض فًبی ٚضٚزی ،زض ثبِىٗ  ٚتطاؼ ٞبی آٔٛظقی
ظیجبییٔ -طتجٍ ثب والؼ ٞب
قٙبؾب٘ ٚ ٝایدبز أىبٖ وبقت ٌیبٞبٖ تٛؾٍ وٛزوبٖ زض فًبٞبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی
احؿبؾی َطاحی فًبی ثبظ ٔساضؼ ثب اؾتفبز ٜاظ فًبٞبی ؾجع  ٚآة  ٚآثٕٙب ث ٌٝ٘ٛ ٝای آضأف ثرف.
اؾتفبز ٜاظ آوٛاضی ْٛزض فًبٞبی ػجٛضی ٔسضؾ ٝثب ٞسف ایدبز خصاثیت  ٚظیجبیی خٟت افعایف حؽ تؼّك ذبَط
وٛزوبٖ ث ٝفًب.
ممیاع میاوی؛ پالن اوؼغافپزیش ،محیظ یادگیشی اوؼغافپزیش
پالٖ زض فًبٞبی آٔٛظقی ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؾبٔب٘سٞی قٛز و ٝثطحؿت قطایٍ اختٕبػی  ٚالتهابزی ٔرتّاف ،لبثّیات ٌؿاتطـ
زاقت ٝثبقس .ثط اؾبؼ پالٖ ا٘ؼُبفپصیط ،ذب٘ ٝزض ٔمیبؼٞبی ٔرتّف ٔیتٛا٘س ٓٞظٔبٖ ثطای چٙس ػّٕىطز  ٚػّٕىطزٞبی ٔرتّف
زض ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف اؾتفبز ٜقٛز.ؾیبِیت زض پالٖ  ٚفطْ وبِجسی ٕٞب٘ٙس ؾبذتٕبٖٞبی ؾٙتی زض ایدابز ا٘ؼُابفپاصیطی ٘ماف
ٕٟٔی زاضز .زضن تبثیط ٌصقت ظٔبٖ زض ٌٝ٘ٛی تُجیكپصیطی  ٚخبثٝخبیی زض ثرفٞب  ٚفًبٞبی ٔسضؾ،ٝث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ ظٔابٖ ٚ
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تغییط ضٚظ  ٚقت  ٚفهُٞبی ؾبَ ٚاثؿتٍی ٚايح تطی زاضز .تغییاط پاصیطی ،تفىیاه  ٚتدٕیاغ لؿإتٞابی ٟٔآ زض ٔسضؾا،ٝ
تغییطات خٕؼیتی زض زا٘فآٔٛظاٖ ث ٝپالٖ ثبظ ٘یبظ ٔجطْ زاضز.
تفىیه فًبٞبی تبثؿتب٘ی  ٚظٔؿتب٘ی ٕٞب٘ٙس ؾبذتٕبٖٞبی ؾٙتی زض ایطاٖ ،زض تُجییك فًبٞب ثب ٘یبظ ؾابوٙیٗ زض ایاٗ ٔمیابؼ
٘مف ٕٟٔی ضا ایفب ٔیوٙسٔ .ؼٕٛال خجٟٝی پكت ث ٝآفتبة ،ثب ػٕك  ٚایدبز ؾبیٝی ثیكتط زض فهُ تبثؿتبٖ ثاطای فؼبیّاتٞابی
ٔرتّف زا٘فآٔٛظاٖ الظْ اؾت اؾتفبز ٜقٛز  ٚخجٟٝی ض ٚث ٝآفتبة ٔرهٛل فًبٞبی ظٔؿتب٘ی اؾت .خجٟٞٝبی غطثی ٔسضؾاٝ
وٛ٘ ٝض قطق ٔیٌیط٘س  ٚوالؼٞبیی و ٝػٕك وٕی زاض٘س؛ تمطیجیب زض تٕبْ فه َٛؾبَ ،لبثُ اؾتفبزٞ ٜؿتٙس.

ضىل ( :)29پالن بخطی اص خاوٍ سسًلیان ،داوطىذٌ

ضىل ( :)31ومایی اص خاوٍ سسًلیان دس صمستان،

َىش ي مؼماسی یضد

داوطىذٌ َىش ي مؼماسی یضد

پالن آصاد  ،افضایص اوؼغافپزیشی فضا
اظ خّٕ ٝػٛأُ ٔٛثط ثط اضتمبی ویفیت آٔٛظقی ،ا٘ؼُبفپصیطی  ٚاثؼبز فًبیی اؾت .ا٘ؼُبف پاصیطی تٛؾاٍ پاالٖ ثابظ زض اغّات
فًبٞبی آٔٛظقی  ٚخٕؼی ٔساضؼ خٟت پبؾدٌٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔتٙفبٚت ُّٔٛة اؾت .فًبٞبیی و ٝأىبٖ تفىیه قسٖ تٛؾٍ
زیٛاضٞبی وٛچه ؾجه  ٚلبثُ حُٕ ضا زاقت ٝثبقس زض ثطاثط ػّٕىطزٞبی ٔرابِف ا٘ؼُابفپاصیطی اؾات٘ ( .ب٘ؿای . )2001 ،ثاب
پیكطفت  ٚتحٛالت فٗ آٚضی ،تفىیه ػٙبنط ثبضثط  ٚخساوٙٙس ٜث ٝنٛضت یىی اظ خٙجٞٝبی ٔ ٟٓا٘ؼُبفپصیطی زض آٔس .زض ٘تیداٝ
ؾبثم ٝا٘ؼُبف پصیطی فًبٞبی ٔؼٕبضی ثب زٚضاٖ تىبُٔ اؾىّت ؾبظی ؾبذتٕبٖ اضتجبٌ تٍٙبتٍٙی پیسا وطز .پیكاطفت تٕابیع ثایٗ
اؾىّت ؾابذتٕبٖ  ٚزیٛاضٞابی خساوٙٙاس ٜثاٚ ٝخاٛز آٔاس  ٚاؾاتفبز ٜاظ اؾاىّت ،قاىٌُیاطی َ ٚطاحای آظاز پاالٖ ضا ٔیؿاط
ؾبذت(ٌیسیٞ .)1365،ٖٛط چٙس ا٘تمبَ ؾط ٚنسا اظ ٔكىالت قبیغ ایٌٗ ٝ٘ٛفًبٞبؼ؛ أب ثطای فؼبِیتٞبی خٕؼی وا٘ ٝیابظ ثاٝ
ؾىٛت وبُٔ ٘ساضزٙٔ ،بؾت اؾت.خؼجٞٝبی ؾٙتی  ٚثؿتٝی والؼٞبی زضؼ ثب ٔیعٞبیی و ٝذُی  ٚزض چٙس ضزیف چیس ٜقس-ٜ
ا٘سٔ ،ب٘ؼی ثطای زاقتٗ ٌطٜٚثٙسیٞبی ٔتٛٙع  ٚا٘ؼُبفپصیط اؾت(٘ب٘ؿی.)2001،
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ضىل ( :)31عشاحی پالن آصاد دس فضاَای آمًصضی

ضىل ( :)32تاثیش پالن آصاد بش میضان اوؼغافپزیشی

َطاحی ٔسضٖ والؼ ٞب اظ زضٞبی وكٛیی  ٚزیٛاضٞبی زاذّی لبثُ حطوت و ٝاخبظ ٜاتهابَ  ٚتفىیاه واالؼ ٞاب ضا ٔای زٞاس
ؾبذت ٝقسٜا٘س .ایدبز فًبٞبی ٔكتطن اظ ایٗ َطیك ث ٝزا٘فآٔٛظاٖ اخبظٔ ٜیزٞس ث ٝنٛضت ٌطٞٚی ػّا ،stem ْٛتحهایالت
فٙی  ٚحطف ٝای  ٚزیٍط ٔٛاضز ضا یبزٌیط٘س .فًابٞبی آٔٛظقای ٔٙؼُاف ثاطای ایدابز تؿاٟیالت آٔٛظقای ثا ٝقایٜٛی ٔاسضٖ ٚ
ؾبذتبضٞبی ٔسضٖ لبثُ زؾتطؼ ٞؿتٙس(ٔدّٔ ٝسضؾ ٝتٛوبٔب.)2014،

فشم پالن ،چگًوگی تاثیش گزاسی بش اوؼغافپزیشی
تبثیط قىُ یه والؼ زضؼ زض ٔیعاٖ ا٘ؼُبفپصیطی آٖ أطی حتٕی اؾاتُٔ .ابثك ثیابٖ ٔابضن زٚزن ،زض ٌصقاتٞ ٝاسف اظ
آٔٛظـ وٛزوبٖ ،آٔبز ٜوطزٖ آٖٞب ثطای ظ٘سٌی زض یه وبضذب٘ ٝثٛز ٜاؾت( زٚزن .)2000 ،یه واالؼ زضؼ ثا ٝػٙاٛاٖ یاه
لطاضٌب ٜضفتبضی زض ثؿتط یه ٔطوع یبزٌیطیٛٔ ،خٛزیتی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ُٔبثك ٔطؾ ْٛث ٝقىُ ٔطثاغ یاب ٔؿاتُیُ َطاحای
قٛز ،أب ایٗ فطْٞب زاضای ٔؼبیت ظیط ٔیثبقٙس:
 يؼیف ػُٕ ٕ٘ٛزٖ زض أط تفىیه ػّٕىطزٞب ػّیضغٓ پبؾرٍٛیی ٔٙبؾت ث٘ ٝیبظ یىپبضچٍی والؼ


احؿبؼ یىٛٙاذتی  ٚاحبَ ٝقسٖ افطاَی



ٔحسٚزیت قىٌُیطی حٛظٜٞبی فؼبِیتی ث ٝنٛضت ٌطٜٞٚبی وٛچه
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ضىل ( :)33الگًی  Lضىل والع
زض ٔدٕٛع ث ٝزِیُ ٓٞاضظـ ثٛزٖ تٕبْ ثرفٞبی فًب زض ایٗ فطْٞب ثؿت ٝث ٝایٗو ٝآضایف والؼ چٍ ٝ٘ٛثبقس ،تٟٙب ٔیتٛاٖ ثٝ
یىی اظ حبِت ٞبی فؼبِیتی پبؾرٍ ٛثٛز ،ایٗ زض حبِی اؾت و ٝضٚیىطزٞبی ٘ٛیٗ آٔٛظقی ،أىبٖ فؼبِیاتٞابی چٙسٌب٘ا ،ٝأاطی
يطٚضی اؾت .ثط ایٗ اؾب ثبیس قىّی ثطای والؼ زضؼ ا٘تربة ٕ٘ٛز و ٝثٚ ٝاؾُٝی پبؾرٍٛیی ث ٝقطایٍ ظیطٔ ،حیُی ا٘ؼُبف-
پصیط زض خٟت تجسیُ وطزٖ آٔٛظـ ث ٝیه فؼبِیت پٛیب ،ظ٘س ٚ ٜذبضج قسٖ اظ حبِت یه ؾرٙطا٘ی ثاب ٔطوعیات ٔؼّآ ضا فاطآٞ
آٚضز:


حٛظ ٜثٙسی ثطای ٌطٜٞٚبی ٔتؼسز یبزٌیطی زض اثؼبز ٔتفبٚت



احؿبؼ تفىیه ٔیبٖ فطْ  ٚػّٕىطز ٌطٜٞٚبی یبزٌیطی زض ػیٗ ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ آٖٞب



احؿبؼ یىپبضچٍی  ٚثبظ ثٛزٖ فًب ،خٟت ٌؿتطـ ٔیساٖ زیس ،ؾِٟٛت حطوت  ٚأىبٖ ٘ظبضت ثط وُ والؼ



ثطذٛضزاضی اظ ویفیبت ت ٛزض تٛیی  ٚػُٕ ٕ٘ٛزٖ ث ٝنٛضت یه ؾیتؿٓ الیٙٔٝس.




لبثّیت ؾبظٔب٘سٞی ٔدسز ثطای ایدبز ٔحسٚزٜٞبی فؼبِیتی اختٕبػی ٔطوعٌطا ٔ ٚطوعٌطیع
لبثّیت ٌطٜٚثٙسی ث ٝنٛضتٞبی زؾتٝای ،الیٝالی ٚ ٝقبذٝای

 ایدبز یه والؼ چٙس ثؼسی خٟت ضقس ٟٔبضتٞبی اؾتمطایی زا٘فآٔٛظاٖ( اوؿتٛت ،اض٘ىطا٘تع)1999،
زض ایٗ ٔیبٖ خیٕع زیه فطْ  Lػطیى ضا ث ٝػٛٙاٖ اٍِٛیی ٔؼطفی ٔیٕ٘بیس ؤ ٝؼیبضٞبی یه والؼ أاطٚظی ا٘ؼُابفپاصیط ضا
زاضاؾت  ٚثٔ ٝؼّٕبٖ حك ا٘تربةٞبی ٔتفبٚتی زض ؾبظٔب٘سٞی والؼٞبیكبٖ خٟت تؿٟیُ ضقس زا٘فآٔاٛظاٖ ،زض فؼبِیاتٞابی
ٔتفبٚت یبزٌیطی ضا ٔیزٞس(ِیپٕٗ( ٚ )2002،زٚن.)45-41 ،1994 ،
َطاحی قىُ یه والؼ ثبیس اظ زضن تؼابٔالت أىابٖپاصیط زض ٔحایٍ فیعیىای – اختٕابػی  ٚشات تؼیایٗ وٙٙاس ٜیابزٌیطی،
ؾطچكٕ ٝثٍیطز ٕ٘ ٚیتٛاٖ یه قىُ ذبل ضا ث ٝتٕبٔی والؼٞب زض ثؿتطٞبی ٔتفبٚت اختٕبػی تحٕیُ ٕ٘ٛز.
تاثیشات سيانضىاختی فشم دس اوؼغافپزیشی فضای آمًصضی وًدوان
اقىبَ فیعیىی ٔرتّف ،اظ َطیك تبثیط ثط ٚیػٌی ٞبی ازضاوی  ٚضٚا٘ی وٛزوبٖ ٘یع ثط ٔیعاٖ ا٘ؼُبفپصیطی فًب ٘یاع تابثیط زاض٘اس.
فطْ فًبی آٔٛظقی ثب تبثیطٌصاضی ثط یبزٌیطی  ٚحٛاؼ زا٘فآٔٛظاٖ ،اَالػبت ٔ ٚفبٞیٓ ٔكرهی ضا ثبظٌٔ ٛایوٙاس( قایطٔجه،
.)1378
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ثَٛ ٝض ذالن٘ ٝمُ ،ٝذٍ ،نفح ٚ ٝحدٓ ،ػٙبنط پبی ٚ ٝتٛز ٜای ثیبٖ ثهطی اؾتٞ .ط فطْ زیساضی یب تدؿٕی ظ٘سٌی ٔایتٛا٘اس
نٛضت ؾبز ٜای اظ یىی اظ ایٗ ػٙبنط یب آٔیعٜای اظ چٙسٌ ٝ٘ٛآٖٞب ضا ث ٝذٛز ٌیطز (ٌطتٔ .)1969 ،ی تٛاٖ ٚیػٌای ٞابی فاطْ
ٞبی ٙٞسؾی 2ضا ث ٝنٛضت ظیط زض ٘ظط ٌطفت:
خسٚ :)6( َٚیػٌی فطْ ٞبی ٙٞسؾی( ثطٌطفت ٝاظ ٌطٚتط ٚ 1390،زی وی چیّٔ ،1387،ًٙه)1392،
فطْ ٙٞسؾی(ثب لبػس)ٜ

ذهٛنیبت

فطْ افمی

لبثّیت زضن آؾبٖ ،ثساػت پبییٗ ،ایدبز آضأف

فطْ ػٕٛزی

إٞیت  ٚثساػت ثبال  ،ایدبز تبویس ،چكٍٕیط ثٛزٖ فبنّ ٚ ٝاضتفبع

فطْ ٔبیُ

اثط تحطیه وٙٙسٌی ثبال زض ثیٙبیی

فطْ ٔٙحٙی

اثط تحطیه وٙٙسٌی ثبال زض ثیٙبیی ،ؾبظٌبضی ثب َجیؼت

فطْ زایط ٜای

 ،ٍٕٗٞفبلس خٟت ،حطوت ثی پبیبٖ ،زاضای اضظـ ٔ ٚفٕ٘ ْٟٛبزیٗ زض ٞط فط٘ ،ًٙٞطْ ٚ
خصاة(فطْ ٔٛضز ػالل ٝزض وٛزوبٖ) ،اِمبی ٔفٔ ْٛطوعیت  ٚتٕطوع ثهطی ،اِمبی ٔفٔ ْٟٛىث ،
٘كب٘سٙٞس ٜوٕبَ  ٚثؿت ٝثٛزٖ

فطْ ثیًی قىُ

اِمبی ز ٚخٟت ػٕٛزی  ٚافك زض ضاؾتبی ٔحٛض ٞبی تمبضٖ

فطْ وطٚی

٘ظٓ ثبال ،ؾبزٌی ،ثؿت ٝثٛزٖ ،اِمبی آضأف ،فبلس خٟت

فطْ ٔطثغ قىُ

زاضای ز ٚخٟت  ٓٞاضظـ ،اِمبی ٔىث ،ایؿتب  ٚتٕطوع ٌطا ،اضظـ ٔتفبٚت زض ايالع  ٚوٙح ٞب،
اِمبی ثطزاض ٘یط ٚزض وٙح،زاضای ٘مُ ٝآغبظیٗ  ٚپبیب٘ی ،زاضای اضظـ ٕ٘بزیٗ ٔتٙبؾت ثب ٞط فطًٙٞ

فطْ ٔؿتُیُ قىُ

پٛیب  ٚتحطیه وٙٙس ، ٜزاضای اضظـ ٔتفبئت زض ايالع  ٚوٙح ٞب ،خٟت زاض زض ضاؾتبی ٔحٛض ََٛ
ٞب ،زاضای ٘مُ ٝآغبظیٗ ٘ ٚمُ ٝپبیبیٙی ،تبویس ثط حطوت  ( ،ثٟتطیٗ حبِت ازضان زض ظٔب٘ی اؾت
ؤ ٝؿتُیُ اظ تٙبؾجبت َالیی ثٟط ٜثطز ٜثبقس3).

فطْ ٔثّثی ٞ ٚطٔی قىُ

ثطٍ٘ٚطا  ٚپٛیب ،زاضای تحطن ث ٝؾٕت ضاؼ ،لبثّیت اِمبی ٔف ْٟٛؾبظ٘سٌی  ٚتٟبخٓ ،ػٙهط پبیٝ
ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی

فطْ ٞبی قف يّؼی ٚ
ٞكت يّؼی

زاضای ػٕك ،زاضای خج٘ ،ٟٝكبٖ زٙٞس ٜخٟت

فطْ اؾتٛا٘ ٝای

زاضای پٛیبیی  ٚتحطن ،إٞیت  ٚثساػت ثبال ،لبثّیت ایدبز ضیتٓ تٛؾٍ اؾتٛا٘ ،ٝچكٍٕط ثٛزٖ
اضتفبع  ٚفبنّٝ

اظ ایٗ ضٕٛٞ ٚاض ٜثبیس زض َطاح ی فطٔی ضا ا٘تربة وطز و ٝثب ٔحتٛای ذٛیف ٕٞرٛا٘ی زاقت ٝثبقسٚ .لتی فاطْ ثاب ویفیات فًاب
ٔتٙبؾت ثبقس زض قرم احؿبؼ إَیٙبٖ ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز .زض خس َٚظیطث ٝا٘ٛاع فطْٞبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛاِمبی حٛاؼ ثطاٍ٘یعا٘ٙسٜ
زض ٞط یه پطزاذت ٝقسٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٘ىبت ٔیتٛاٖ اظ ٞط فطْ ثطای ایدبز فًبیی ٔرهٛل اؾتفبزٕٛ٘ ٜز.
خس :)7( َٚتبثیطات ضٚاٖ قٙبذتی فطْ ثط ا٘ؿبٖ (ٔحٕٛزی)1390 ،
وًع فشم

احساع بشاوگیضاوىذٌ

مىان استفادٌ

ثیلبػسٜ

ذیبَپطزاظی ،ذاللیت

فًبی ثبظی وٛزوبٖ

ٚ 2یػٌی انّی فطْ ٞبی ٙٞسؾی زض ازضان وبضثطاٖ لبثّیت پیف ثیٙی ثبال ،لبثّیت ؾبز ٜقسٖ،پطت اَالػبتی ظیبز اؾت.
 3ظٔب٘ی یه ٔؿتُیُ زاضای تٙبؾجبت َالیی اؾت و ََٛ ٝآٖ ٔ( 1.63یعا٘ی و ٝزض ثطـ َالیی ُٔط قس )ٜثطاثط ػطو آٖ ثبقس.
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ٚضٚزی

ٔمؼط

زػٛتوٙٙسٜ

ٔحسة

پؽظ٘ٙسٜ

٘طْ  ٚلٛؼزاض

٘طٔی  ٚآضأف

ٌٛقٝزاض  ٚقىؿتٝ

ؾرت

ٌؿتطـ یبفت ٝافمی

ضاحتی  ٚپٛیبیی

ضاٞطٚ

ایؿتب

ثسػت  ٚپیچیسٌی

٘مبٌ تبویس  ٚفًبی ٔىث

ؾبزٔ ( ٜتمبضٖ)

تؼبزَ

فًبی وبض  ٚفؼبِیت وٛزوبٖ

قىُ ؾبذتٕبٖ ٔی تٛا٘س تبثیط ظیبزی زض ٕٞب ًٙٞؾبذتٗ ثب الّیٓ ٘ ٚیع تؼسیُ ا٘تمبَ قاطایٍ ثحطا٘ای ٞاٛای ذابضج ثا ٝزاذاُ
ؾبذتٕبٖ زاقت ٝثبقس .قست ظیبز تبثف آفتبة ثبػث وكیسٌی ؾبذتٕبٖ زض خٟت ٔحٛض قاطلی– غطثای ٔایٌاطزز .زض تؼیایٗ
ٔٙبؾت تطیٗ فطْ ؾبذتٕبٖ ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝوطز و ٝثٟتطیٗ فطْ ؾبذتٕبٖ فطٔی اؾت و ٝوآتاطیٗ ٔماساض حاطاضت ضا زض
ظٔؿتبٖ اظ زؾت زٞس  ٚزض تبثؿتبٖ ٘یع وٓ تطیٗ ٔمساض حطاضت ضا اظ آفتبة ٔ ٚحیٍ اَطاف ذٛز وؿت ٕ٘بیس(ّٔه.)1392،
فطْٞبی ٔىؼت قىُ یب فطْٞبیی و ٝايالع قٕبِی  ٚخٛٙثی آٖ ٞب ثعضيتط اظ ايالع قاطلی– غطثای آٖ اؾاتٔ ،فیاستط ثاٛزٚ ٜ
ؾبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس ٘ؿجت ث ٝؾبذتٕبٖ ٞبی وٛتبٜتط ٘ٛض ثٟتطی ضا زضیبفت ٔیوٙس .ثَٛ ٝض وّی خٟت اؾاتمطاض ثٙاب ثا ٝػاٛأّی
چٚ ٖٛيغ َجیؼی ظٔیٗٔ ،یعاٖ ٘یبظ ث ٝفًبٞبی ذهٛنی ثب وٙتطَ وبٞف ٛٞا ،ثبز  ٚتابثف ثؿاتٍی زاضز  ٚػٕاس ٜتاطیٗ الاساْ
ٔؼٕبض آٖ ذٛاٞس ثٛز و ٝؾبذتٕبٖ ضا ث٘ ٝحٛی لطاض زٞس و ٝثیف تطیٗ اؾتفبز ٜاظ ٘ٛض ذٛضقیس نٛضت ٌیطز  ٚقاطایٍ ٌطٔابیی
ُّٔٛة اظ ٘ظ ط ثٟساقتی  ٚضٚا٘ی حبنُ آیس .زض َطاحی فًبٞبی آٔٛظقی تب حس ظیبزی فطْ  ٚا٘ترابة فاطْ ثاطای فًابٞب ،تابثغ
ػّٕىطز آٖ فًب ٔیثبقس(ّٔه.)1392،
ثب تٛخ ٝث ٝتٛا٘بیی ٔحسٚز وٛزن زض تٕطوع ثط ضٚی چٙس نفت زض یه ظٔبٖ ٚاحس  ٚوكف ضٚاثٍ فًابیی تٛؾاٍ ا ،ٚاؾاتفبز ٜاظ
فطْ ٞبی ؾبز ٚ ٜذٛا٘ب ث ٝفطْٞبی پیچیس٘ ٚ ٜبٔٙظٓ اضخحیت زاضز؛ ٔب٘ٙس اؾتفبز ٜاظ فطْٞبی ؾبز ٜزض ٔساضؼ اثتسایی ا٘اسضِیاه
زض ٚاقٍٙتٗٔ ،سضؾ ٝاثتسایی ثبضؾّ٘ٛبٔ ٚ 4سضؾ ٝاثتسایی تیب٘دیٗ 5زض چیٗ.
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Barcelona Elementary School
8Tianjin Elementary School
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ضىل ( :)34مذسسٍ ابتذایی اوذس لیه دس ياضىگته

ضىل ( :)35مذسسٍ ابتذایی تیاوجیه

ضىل ( :)36ومای مذسسٍ ابتذایی باسسلًوا دس ویً مىضیىً
ثَٛ ٝض وّی پیچیسٌی ؾجت ذؿتٍی وٛزن ٔیٌطزز .اؾتفبز ٜاظ فطْ ٞبی ٔٙبؾت زض فًبٞبی ٔرتّف آٔٛظقی ُٔ ٚبثمت فاطْ
فًب ثب قرهیتٛٞ ،یت  ٚػّٕىطز فًب ثؿیبض ٔٛضز تٛخٔ ٝی ثبقس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثابَ :اؾاتفبز ٜاظ فاطْ ٞابی پٛیاب  ٚپاط ا٘اطغی زض
َطاحی فًبٞبی حطوتی ،فطْ ٞبی ایؿتب  ٚؾبوٗ خٟت َطاحی فًبٞبی خٕؼیٔ ،ىث  ٚتهٕیٓ ٌیطی وابضثطز زاضز .فاطْ ٞابی
ثبلبػس ،ٜؾبز ٚ ٜؾٍٙیٗ خٟت َطاحی فًبٞبی آٔٛظقی ،ازاضی  ٚثَٛ ٝض وّی فًبٞبی ثب اثٟت پیكٟٙبز ٔیقٛز .فاطْٞابی ثای-
لبػس ٜوٛزن ضا ٚازاض ث ٝذیبَپطزاظی ٔیوٙس .ایٗ فطْ ٞب خٟت َطاحی فًبٞبیی چ ٖٛوتبثرب٘ ،ٝؾبِٗ ٞابی چٙاس ٔٙظاٛض ٚ ٜیاب
ؾبِٗ ٞبی ٚضظقی  ٚاظ ایٗ زؾت وبضثطز زاضز .ذُ ٚ ٌٛفطْ ٞبی زٚاض ٙٔ ٚحٙی و٘ ٝطْ ث٘ ٝظط ٔی ضؾس ،خٟت َطاحی ِجٞٝاب ٚ
وٙحٞب ث ٝزِیُ ایٕٙی ثیف تط زض فًب وبضثطز زاضز.
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ضىل ( :)37مشوض امًصضی Benagalbon Tower

ضىل ( :)38ایجاد خلل ي فشج دس دیًاس بشای تشغیب
وىجىايی وًدوان ي ایجاد تىًع دس فضا

وتیجٍ گیشی ي اسائٍ ساَىاس َای عشاحی
ٔحیٍ یبزٌیطی ا٘ؼُبفپصیطی لبثُ تكجی ٝث ٝنحٝٙی تئبتط اؾت ،ثٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝؼّٓ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ ،ثبظیٍطزاٖ  ٚثبظیٍطاٖ آٖ
ٞؿتٙس  ٚآٖٞب تؼطیف وٙٙس ٜچٍٍ٘ٛی اؾتفبز ٜاظ فًب ٔیثبقٙس ،اظ ایٗ ضٛ٘ ٚع یبزٌیطی وا ٝزض ایاٗ ثابظی اتفابق ٔایافتاس زض
تٙبؾت ثب ٘یبظٞبی یبزٌیط٘سٛٔ ،ٜيٛع زض حبَ یبزٌیطی  ٚاثعاض زض حبَ اؾتفبزٔ ٜیثبقس.
خس :)8(َٚضاٞىبضٞبی َطاحی فًبٞبی آٔٛظقی ٔٙؼُف
ٔمیبؼ
َطاحی
ٔمیبؼ
ذطز

ػٛأُ زض ٞط ضاٞىبضٞبی َطاحی
ٔمیبؼ
ػٙبنط ٚ
ٔجّٕبٖ

ثٟطٌٜیطی اظ ٔجّٕبٖ ٔتحطن ،لبثُ تغججط  ٚلبثُ خبثٝخبیی
َطاحی آالچیكٞب  ٚیب فًبٞبیی زض ٔحَٝٛی ثبظ ثب ؾبیٝثبٖ ٔتحطن
تٛٙع زض ا٘ساظٜٞبی ٔجّٕبٖ ثطای وبضثطاٖ ٔتفبٚت
تطویت پصیطی ٔجّٕبٖ زض قىُٞبی ٔرتّف ثب فطا ٓٞآٚضزٖ أىبٖ اضتجبٌ ثهطی  ٚوالٔی
ٔكبضوت زازٖ وبضثطاٖ زض تغییط آضایف ٔجّٕبٖ  ٚفًب

ؾبظٜ

اؾتفبز ٜاظ ؾبظٜٞبی ؾجه ٔ ٚتحطن ( زیٛاضٞب ثب لبثّیت خبثٝخبیی)
اؾتفبز ٜاظ ؾبظٜٞبیی و ٝلبثّیت حصف ؾط  ٚنساٞبی ٔعاحٓ ضا زاضز

ػٙبنط
َجیؼی

ایدبز تٛٙع ثٚ ٝؾیّٝی ػٙبنط َجیؼی ٔتٙبؾت ثب ٚیػٌی تغییطپصیطی آٖٞب
اؾتفبز ٜاظ ٌٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی ٘بزض
تٛٙع ثركی ث ٝفًب زض ظٔبٖ ٞبی ٔتفبٚت ثب تغییط زض ضً٘  ٚقىُ( ٘بظ اٛٞاظی٘ ،بظ اضغٛا٘ی ٚحؿٗ
یٛؾف )...ٚ
ایدبز فًبٞبی ثبظی ثٚ ٝؾیّٝی ػٙبنط َجیؼی
ایدبز تٕٟیسا٘ی ثطای ثٟطٜٙٔسی اظ نساٞبی ذٛقبیٙس ٙٔ ٚبؾت زض فًبٞبی زاذّی  ٚثبظ زض٘ٚی (
نسای آة  ٚپط٘س)ٜ
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فطا ٓٞآٚضزٖ چكٓ ا٘ساظ ٔٙبؾت ض ٚث ٝفًبی ثبظ َ ٚجیؼت زض ضاٞطٞٚب ،ؾبِٗ  ٚوالؼٞبی زضؼ
َطاحی فًبٞبی اؾتطاحتی ٘یٕ ٝثبظ زض وٙبض فًبی ؾجع

ٔمیبؼ
ٔیب٘ی

ضً٘ ٚ
٘كب٘ٞٝب

تٛٙع ثركیسٖ ث ٝضً٘ زض وف  ٚپٙدط ٚ ٜزیٛاضٞب
ثبظی ثب ٘ٛض  ٚؾبی ٚ ٝایدبز تٛٙع فًبیی زض ٔحیٍ زض ؾبػبت ٔرتّف قجب٘ٝضٚظ
اؾتفبز ٜاظ لبة قیكٝای ضٍ٘یٗ زض پٙدطٜ
ػسْ ایدبز تٛٙع قسیس ضٍ٘ی  ٚاؾتفبز ٜاظ غّظت ثبالی ضً٘
اؾتفبز ٜاظ ضً٘ٞبی قبز ثب تٛخ ٝث ٝاثط احتٕبِی ٞط ضً٘ زض فًب
ػسْ اؾتفبز ٜاظ وٙتطاؾت ثبال زض ٘ٛضپطزاظی  ٚثٟطٌٜیطی ٞط چ ٝثیكتط اظ ٘ٛض َجیؼی
افعایف ذٛا٘بیی ثب ایدبز ٘كب٘ٞٝبی ٔتٛٙع ثطای وٛزوبٖ

فًبٞبی ثبظ

افعایف تؼسز زض فًبٞبی ثبظ َجیؼی ٔیبٖ فًبی ثؿتٝ
چٙس حیبَ ٝوطزٖ فًبٞبی ثبظ  ٚایدبز یىسؾتی زض فًب6
ایدبز ثبؽ ث ٝػٛٙاٖ فًبی ثبظ ث ٝنٛضت ٔتٛٙع ( ثبؽ اِفجب ،ثبؽ ضیبيیٌ ،یبٜقٙبؾی )...ٚ
َطاحی فًبٞبی ٘یٕ ٝثبظ ثطای ا٘دبْ فؼبِیتٞبی زضؾی ٌطٞٚی زض ٔدبٚضت والؼٞبی ثؿتٝ
َطاحی حیبٌ ٞبی یبزٌیطی ثب فطا ٓٞآٚضزٖ فطنتٞبی آٔٛظقی

ٔؿیطٞبی
اضتجبَی

تٛٙع  ٚافعایف حك ا٘تربة وٛزوبٖ زض ٔؿیط
ؾِٟٛت زؾتطؾی ثطای  ٕٝٞالكبض ( انُ  ٕٝٞقِٕٛی) ثب تٛخٔ ٝمیبؼ وٛزن  12-7ؾبِٝ
ضػبیت ؾّؿّٔ ٝطاتت اضتجبَی ثرفٞبی ٔرتّف آٔٛظقی ،ازاضی .... ٚ
تجسیُ ٔؿیطٞبی حطوتی  ٚاضتجبَی ثٔ ٝحیٍ ٞبی یبزٌیطی ثب پیفثیٙی ٔحُ ٞبی ٔرتّف ثٝ
ٔٙظٛض ثطلطاضی اختٕبع پصیطی
أتساز زازٖ فًبٞبی ثؿت ٝث ٝؾٕت حیبٌ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚاق ،ضاٞطٞٚبی ٘یٕ ٝثبظ  ٚاؾتفبز ٜاظ
زیٛاضنٞبی ؾبی ٝا٘ساظ  ٚزضة ٞبی ؾطتبؾطی خٕغ ق٘ٛسٜ

اثؼبز فًب ٚ
تٙبؾجبت
فًبیی

زض ٘ظط ٌطفتٗ اثؼبز ٔٙبؾت ثطای والؼٞب ٔتٙبؾت ثب ؾٗ وٛزوبٖ
تٛٙع ثركیسٖ ث ٝضفتبضٞب زض فًب
تطویت  ٚتسا ْٚفًبٞبی ثبظ  ٚثؿت ٝث ٝنٛضت پطاوٙسٜ
َطاحی ٔسؾ ٝث ٝنٛضت پالٖ آظاز
اؾتفبز ٜاظ فطْٞبی ٔٙحٙی  ٚذٕیس ٜزض َطاحی
أىبٖ تغییط والؼ ثطای ا٘دبْ فؼبِیتٞبی ٔرتّف فطزی ٌ ٚطٞٚی
ایدبز اذتالف ؾُح زض وف حیبٌ  ٚایدبز فًبٞبی اؾتطاحت خٕؼی ثطای ٌطٜٞٚبی ثعضي ٚ
وٛچه

 6فًبٞبی ثبظ وٛچه تٛخٔ ٝتٕطوع  ٚزلت ثبالی وٛزوبٖ ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.

www.SID.ir

Archive of SID
ٞكتٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی قٟطؾبظی ٔ،ؼٕبضی،ػٕطاٖ ٔٚحیٍ ظیؿت
ٔمیبؼ
والٖ

وبضثطی

تٛخ ٝثٔ ٝىبٖ لطاضٌیطی  ٚوبضثطی ٞبی ٓٞخٛاض
ٚخٛز وبضثطی ٞبی پكتیجبٖ ثطای ٔسضؾ ( ٝفطًٙٞؾطا ،وتبثرب٘ ،ٝپبضن ثبظی وٛزوبٖ )....ٚ
ایدبز تٛٙع زض ػّٕىطزٞبی
اذتهبل زازٖ فًبی ٔؿتمُ  ٚا٘ؼُبف پصیط ث ٝفؼبِیت ٞبی ٔرتّف ٌطٞٚی  ٚفطزی

زؾتطؾی

ؾبظٔب٘سٞی فًبیی ٔٙبؾت
تٛٙع ثركیسٖ زض زؾتطؾیٞب
افعایف أٙیت زض ٘فٛش پصیطی ثٔ ٝسؾ ٚ ٝذیبثبٖٞبی ٔٙتٟی ثٔ ٝسضؾٝ
ایدبز تٙبؾت ثیٗ زؾتطؾی ثب ٔمیبؼ وٛزوبٖ
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