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 بازار معماری در محیط رياوشىاسی مىظر از مکان حس ی مؤلفٍ ارزیابی

 (تُران بازار :مطالعٍ مًرد ومًوٍ)
 

 2یبشًرا مُرگان ،1اصاولً حسه

 سَسُ داًطگبُ ضْشسبصی ٍ هعوبسی داًطکذُ سیبست ٍ گشهسبس جبهع داًطگبُ علوی ّیئت عضَ ٍ استبدیبس ضْشسبصی، ٍ هعوبسی دکتشای  7

 سَسُ داًطگبُ هعوبسی هٌْذسی اسضذ داًطجَی-سَسُ داًطگبُ هعوبسی هٌْذسی صیلالتح فبسغ 2

 

 چکیدٌ

خغَط  ّب آى دّی ثشًبهِثبصاسّب، دچبس تحَالت اسبسی ضذُ است ٍ دس فشآیٌذ  اصجولِدس حبل حبضش عشاحی فضبّبی هعوبسی 

سٍاًطٌبسی هحیظ دس ثیي علَم دیگش علن است. علن  ٍاسدضذُسٍاًطٌبسی هحیظ  اصجولِاص علَم هختلف  هتأثشفکشی جذیذی 

ٍ ثحث کبسثشدی آى عشاحی هحیظ  ضَد هیًسجتبً جذیذی است کِ دس آى سٍاًطٌبسی ادساک دس کٌبس سٍاًطٌبسی سفتبسی هغشح 

 سد کِ ایي ثِ تَجِ ثب ٍ هعوبسی اّذاف تحقق دس کبسثشاى سفتبس اّویت ثِ . ًظشثبضذ هیهتٌبست ثب ادساک کبسثشاى هختلف 

تالش  ًَضتبس ایي دس است، ضذُ پشداختِ سٍیکشد ایي ثب سفتبسی هشتجظ ضٌبختی سٍاى ّبی جٌجِ ثِ ، کوتشضذُ اًجبم ّبی ّصپژٍ

کبسثش دس ثبصاس دائوبً دس حبل  چشاکِگیشد،  قشاس هذًظش هعوبسی دس هحیظ ثبصاس ٍ ضٌبختی سٍاى ّبی حَصُ هیبى پیًَذ ،ضَد هی

گشایبًِ  ثش الگَّبی سفتبسی فشد اثش گزاضتِ ٍ هَجت ایجبد حبلت دسٍى ّب دادُ، ایي ّذ ثَدخَاحسی اص هحیظ  ّبی دادُدسیبفت 

. پژٍّص حبضش ثِ سٍش کیفی ٍ اص عشیق استذالل ضَد هیسفتبسی  ّبی ٍاکٌصٍ ثشٍص  گیشی تصویندس تفکشات رٌّی ٍ ًْبیتبً 

 ثبّذفًوًَِ هَسدی ثبصاس ثضسگ تْشاى ٍ  ثشسسیی ثب دس ثبة هجبًی ًظشی حس هکبى ٍ َّیت ثخط ای کتبثخبًِعیٌی ٍ هغبلعبت 

، هٌجش ثِ ًتبیج تحلیلی ضٌبختی سٍاى ًظش ًقغِ اصکوک ثِ عشاحبى ٍ ثشًبهِ سیضاى دس جْت حل هطکالت ساثغِ اًسبى ٍ هحیظ 

  استفبدُثِ سفتبس  دّی جْتٍ القبی َّیت، ثش ًگشش ٍ  هکبى حس ّبی هؤلفِ تأثیشٍ تکویلی دس قبلت ساّکبس ٍ الگَ خَاّذ ضذ. 

جٌس ٍ سي ٍ استقبی کیفیت صًذگی  اصًظشپبیذاس اص سَی هخبعجیي هختلف  ّبیهٌجش ثِ ثشٍص اعوبل ٍ سفتبس تَاًذ هی کٌٌذگبى

 اجتوبعی گشدد.

 

 .ثبصاس ،َّیت ،حس هکبى ،هعوبسی ،سٍاًطٌبسی هحیظَای كلیدی:  ياژٌ
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