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 چکیدُ

ٝ »  ،«چیض چٝ»  اص وٝ دا٘سسٙذٔی ٔا ٌزضسٝ ٞٙشٔٙذاٖ ٖ  ٚ وٙٙهذ  اسهسفادٜ  «وجها   دس»  ٚ «ٔمهذاس  چه ْ  تذیٙسها ً  زهذاٚ  فشٞٙه

 اص ٔٙهذی تٟهشٜ  اسر. ضیٜٛ فضا خشداخر، خا٘ٝ ٔفْٟٛ تسظ تٝ زٛأٖی آٖ تشاساس وٝ ضاخع زشیٗضذ. اغّیٔی حفؼ ٔقٕاسی

ٝ  چٙهذ  اسزثاط سٙسی، ٞایخا٘ٝ دس فضا ساصٔا٘ذٞی اسر ٚ تٛدٜ دسٍٚ٘شایا٘ٝ ضیٜٛ ایشا٘ی، ٔقٕاسی دس فضا  یىهذیٍش  تها  فضها  جا٘ثه

ٞا دس خٛد زٕاْ ضذٜ ٚ ٔسذٚد ٘یسهر، ٞشفضهایی دس فهیٗ اسهسمالَ وأهُ، أىهاٖ زشویهة تها         اسر، ٞیچ فضایی دس ایٗ خا٘ٝ

 خیشأٖٛ خٛد سا داسد.

ٞای سٙسی تٝ ٘اْ خا٘هٝ  ای اص خا٘ٝاص ساصٔا٘ذٞی فضایی دس خا٘ٝ ٞای سٙسی ضذٜ اسر ٚ سدس ٕ٘ٛ٘ٝ دس ایٗ ٔماِٝ اتسذا زقشیفی

ٞهای سهٙسی ایهشاٖ    دٞذ وٝ دس عشاحی خا٘ٝٚ ٘سیجٝ حاغُ اص ایٗ تشسسی ٘طاٖ ٔی زیض٘ٛ دصفَٛ ٔٛسد ٔغاِقٝ لشاس ٌشفسٝ اسر.

 ىذیٍش تشاساس تاٚسٞای فشٍٞٙی ٚ دیٙی داضسٝ اسر.ٔقٕاس آضٙایی وأُ تا ٘حٜٛ سأا٘ذٞی ٚ ساصٔا٘ذٞی فضاٞا تا ی

 ساصٔا٘ذٞی فضایی، سّسّٝ ٔشازة، ٔقٕاسی ایشا٘ی، اسزثاط فضایی. کلوات کلیدی:
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 هقدهِ-1

ٔقٕاسی أشٚص ٔا تٙا تٝ دالیُ ٔسقذدی، دس تسیاسی اص صٔیٙٝ ٞا دچاس ٘مػاٖ ٚ وٕثٛدٞهایی اسهر وهٝ تافهص ٔهی ضهٛد تشآیٙهذ        

ٚ جایٍاٜ ٔٛسد ا٘سؾاس اص آٖ لشاس ٍ٘یشد. دس ایٗ ٔیاٖ ٚ اصجّٕٝ ٔسائّی وٝ ٕٞیطٝ رٞٗ عشاحهاٖ سا تهٝ   ٔقٕاسی ٔٛجٛد، دس ٘مص 

 خٛد ٔطغَٛ ٔی داسد، سسیذٖ تٝ یه ٔقٕاسی اغیُ ٚ تا ٞٛیر، دس فیٗ خاسخٍٛیی ٚزٙاسة تا خٛاسسٝ ٞای جأقٝ أشٚص اسر

 .(3،ظ1391)خٛسدیٟیٕی، 

اسهسفادٜ وٙٙهذ ٚ تذیٙسهاٖ زهذاْٚ فشٞٙهً       «دس وجها » ٚ « چهٝ ٔمهذاس  » ، «چٝ چیض»  وٝ اصٞٙشٔٙذاٖ ٌزضسٝ ٔا ٔی دا٘سسٙذ 

ٚ سٚش ٞهایی وهٝ تهشای     دس ٔیاٖ زفىشاذ حاوٓ تهش جأقهٝ ٔقٕهاسی    . تٙاتشایٗ(1393 ٔخساسی،,عثسی) ٔقٕاسی حفؼ ٔی ضذ

  ٟ ی سا تهٝ خهٛد اخسػهاظ دادٜ    سسیذٖ تٝ یه ٔقٕاسی ٔغّٛب ٔٛسد ٘ؾش تٛدٜ ا٘ذ، اسجاؿ تٝ ٌزضسٝ ٘یض سٟٓ تسضا ٚ لاتهُ زهٛج

 .(1392اسر )٘ٛسٚصی، 

اغّی زشیٗ ضاخع وٝ تشاساس آٖ ٔی زٛاٖ تٝ تسظ ٔفْٟٛ خا٘ٝ خشداخر فضا اسر. فضای خا٘ٝ ٕٞاٖ دسٚ٘ی اسهر وهٝ دس آٖ   

 خیذایص ٔقٕاسی، حاغُ دسن ا٘ساٖ اص فضا دا٘سسٝ ٔی ضٛد :تشداضهر ٔطثهر ٚ ص٘هذٜ ٚاس اص فضها، تها٘ی      .ٚلٛف حاغُ ٔی ضٛد

 .(1381، ظ15تخسیاس، اْ افشیٙٙذٌی ٞای ٔقٕاسی اسر ) زٕ

 خاًِ؛ تعریف ٍ هفاّین-2

ٞش فضایی وٝ تسٛاٖ دس آٖ تٝ ٚالـ ٔسىٗ ٌضیذ، ٔفْٟٛ خا٘ٝ سا اص آٖ خٛد ٔیىٙذ. خا٘ٝ ٔىاٖ زأُٔ ٚ زقأُ سٚح ٚ جسٓ ا٘سهاٖ  

 .(11،ظ1375خٛد غشق ضٛیٓ )ٞاضٕی، اسر ٚ تٝ ٘مُ اص تطالس، تٝ ٔا ایٗ أىاٖ سا ٔی دٞذ وٝ دس آسأص دس خیاالذ

 فضا-3

وٝ زقشیف ٚاضح دستاسٜ فضا سا یٛسي ٌشٚزش چٙیٗ آسایٝ ٔیىٙذ: ٘ضدیىسشیٗ زقشیف ایٗ ٔی تاضذ وٝ فضا سا خألی دس ٘ؾش تٍیشیٓ 

حاَ فضا ٔٛجٛدیسی ٘یسر وٝ زقشیف دلیك ٚ ٔطخػی داضسٝ تاضذ، تا ایٗ  ضیی سا دس خٛد جای دٞذ ٚ یا اصچیضی آوٙذٜ ضٛد.

 .(1386لاتُ ا٘ذاصٜ ٌیشی اسر ) ٌشٚزش،

 سازهاًدّی فضایی-4

ا٘سؾاْ فضایی، ٘ؾأی وٝ ساخساس تایذٞا ٚ ٘ثایذٞای اٍِٛی حشوسی ٚ ص٘ذٌی سا ٔطخع ٔی وٙٙذ ٚ ٔفشٞای سا ایجاد ٔی ٕ٘ایٙهذ  

 .(51،ظ1386) زمٛایی،  وٝ لاتّیر زحمك فّٕىشدٞای ٔخسّف دس آٖ فشاٞٓ ٔی ضٛد

 هعواری ایراىًظام فضایی  4-1

تٟشٜ ٔٙذی اص فضا دس ٔقٕاسی ایشا٘ی، ضیٜٛ دسٍٚ٘شایا٘ٝ تٛدٜ اسر. ٘ؾاْ ٞای ٔقٕاسی ایشاٖ ٞٓ دس تخص ٞای اغّی ٚ ٞٓ ضیٜٛ 

تٙا دیذٜ ٔی ضٛ٘ذ ٚ ٔجٕٛفٝ ای اص فضاٞای تاص، تسسٝ ٚ ٘یٕٝ تاص ٚ ٔشزثظ تا یىذیٍش سا ایجاد وشدٜ ا٘هذ وهٝ   دس تخص ٞای فشفی 

ؾاْ ٞا خاسأسشٞای الّیٕی ٚ ٔساضش اص عثیقر ٔٛسد زٛجٝ لشاس ٔیٍشفسٙذ. دس وُ ایٗ ٘ؾاْ ٞها اص یهه صیهش ٘مهص     دس ساخساس ایٗ ٘

وّی تٝ ٘اْ سّسّٝ ٔشازة ٔفٟٛٔی زثقیر ٔی وشدٜ ا٘ذ وٝ ایٗ ٘ؾاْ خٛد سا دس ٔقٕاسی تٝ غٛسذ سّسهّٝ ٔشازهة دسسشسهی اص    

شیٗ تهٝ ٟٕٔسهشیٗ آٟ٘ها، تهٝ ٔٙػهٝ ؽٟهٛس سسها٘ذٜ اسهر )سهّغا٘قّی،          تیشٚ٘ی زشیٗ فضا تٝ ا٘ذسٚ٘ی زشیٗ ٚ یا اص وٓ إٞیهر زه  

 .(11،ظ1391
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ٔسىٗ یىی اص ٟٕٔسشیٗ فضاٞای ٔقٕاسی اسر وٝ تٝ فٙٛاٖ خػٛغی زشیٗ فضای ص٘ذٌی ا٘ساٖ ساتغٝ ٔسسمیٓ تا اٚ تشلشاس ٔهی  

دسن ٚ زجسٓ فضایی، زٙاسثاذ ٚ  . ٔقٕاساٖ سٙسی تا زٛسُ تٝ ٞٙذسٝ تٝ فٙٛاٖ ٘ؾاْ زٙؾیٓ ٚ وٙسشَ فضاٞای ٔخسّف ٚ تإ٘ایذ

 .(34،ظ1388)ٔسائّی،  اتقاد سا زقییٗ ٚ ساخساس اغّی خا٘ٝ سٙسی سا ایجاد ٔی وشدٜ ا٘ذ

 هسکي سٌتی ٍ سازهاى دّی فضا 4-2

چٙیٗ ضیٜٛ ای اص زقشیف ٚ زشویهة فضها   جا٘ثٝ فضا تا یىذیٍش اسر. تش اساس  ساصٔا٘ذٞی فضا دس خا٘ٝ ٞای سٙسی، اسزثاط چٙذ

ٞیچ فضایی دس ایٗ خا٘ٝ ٞا دس خهٛد زٕهاْ ضهذٜ ٚ ٔسهذٚد      زجشتٝ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تشای حضٛس آدٔی فشاٞٓ ٔی ضذٜ اسر.أىاٖ 

ضاتغٝ جٟر ساصٔا٘ذٞی فضای خا٘هٝ ٞهای   ، أىاٖ زشویة تا خیشأٖٛ خٛد داسد. اسسٛاسزشیٗ ٘یسر. ٞش فضایی دس فیٗ اسسمالَ

وٝ تش ایٗ اساس ساصٔا٘ذٞی زٛأٔاٖ فضاٞای تاص، خٛضیذٜ ٚ تسسٝ ٔهذ٘ؾش  ٕٞضٔاٖ تیشٖٚ ٚ دسٖٚ ٔی تاضذ  زاسیخی دس٘ؾش ٌشفسٗ

تٛدٜ اسر. دس ایٗ ساتغٝ فضاٞای خٛضیذٜ دسحذ فاغُ ایٗ دٌٚٛ٘ٝ فضا، ٘مص ٔفػُ ٚ ازػهاَ سا تشفٟهذٜ داضهسٝ ا٘هذ )واضها٘ی      

 .(51،ظ1391جٛ

ٚ جفر ٚ  وٝ ازاق ٘اْ داسد ٚضىُ تٝ ٞٓ خیٛسسٗوٛچىسشیٗ ٚاحذ ٔقٕاسا٘ٝ سا دس ٔقٕاسی ایشاٖ، سشخٛضیذٜ سادٜ ای تذا٘یٓ  اٌش

جٛس ضذٖ ایٗ سشخٛضیذٜ ٞا ٚ ازاق ٞا سا دٚس حیاط ٘ٛفی زشویة دس ٘ؾش ٌیشیٓ، ٔی زٛا٘یٓ یىی اص غٛسزٟای خایذاس ٚ ٕٞیطٍی 

ُ »ٌزضسٝ ٔقٕاسی ایشاٖ سا ازاق ٞایی دٚس حیاط تذا٘یٓ. ساتغٝ ٔیاٖ  زطهىیُ  وهذاْ اص اجهضای    سهٛیی ٞهش  اسهر. اص  « جضء ٚ وه

یافسٝ اسر ) غاسٔی، سادٟٔش، « وُ وٕاَ»ٚ « یافسٝ جضء وٕاَ»ا٘ذٚ آ٘چٝ تا آٖ سٚ تٝ سٚییٓ « وُ»دٞٙذٜ، خٛد تٝ ٌٛ٘ٝ ای یه 

1376). 
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٘ی ضهخع خهس   خس اص ٌزضسٗ اص سّسّٝ ٔشازة ضٟش ٚ سسیذٖ تٝ خا٘ٝ ٚسٚد تٝ آٖ ٘یض داسای سّسّٝ ٔشازثی اسر. دس خا٘ٝ ایشا

اص ٌزس اص دس تٝ فضای ٞطسی ٔی سسذ وٝ ٘یٕٝ فٕٛٔی اسر ٚ ٘یٕٝ ایسسا، سدس اص داالٖ ٔی ٌزسد ٚ تٝ حیاط خا٘ٝ ٔی سسهذ.  

حیاط تٝ فٙٛاٖ یه فضای ٚاسظ تٝ فضای خیشأٖٛ خٛیص ٔقٙی دادٜ ٚ سٚاتظ فّٕىشدی ٚ ٔشازة تقذی دسسشسی سا سأاٖ ٔی 

تسسٝ( دس الیٝ ٞای تقذی تذ٘ٝ حیهاط لهشاس ٔهی ٌیش٘هذ. دس خا٘هٝ      -ص ٚ سدس ازاق)خػٛغیتخطذ. ایٛاٖ ٘یٕٝ خػٛغی، ٘یٕٝ تا

  (.1391دس اسزثاط تا فضا ٚ صٔاٖ دس ٔی یاتذ) خٛسدیٟیٕی، ایشا٘ی ٘یض ضخع ٌزس اص وُ تٝ جضء سا 

 اصَل ٍ ٍیژگی ّای سازهاى فضایی خاًِ ّای سٌتی -5

س وذاْ جثٟٝ وذاْ فضا سا لشاس دٞٙذ، دسغذ سٟٓ ٞشفضا اص ٔجٕٛؿ صیشتٙها  سا  ٔقٕاساٖ ٌزضسٝ لثُ اص ایٙىٝ زػٕیٓ تٍیش٘ذ وٝ د

ٔطخع ٔی وشد٘ذ. تٝ عٛس ٔطاَ دسغذ ٔطخػی اص ٔساحر وُ خا٘ٝ سا تٝ ایهٛاٖ اخسػهاظ ٔهی داد٘هذ، ایهٗ سهٟٓ تهٝ عهٛس         

سا تٝ فػُ ٚ سافسی ، ٞش جثٟٝ ٔیاٍ٘یٗ ٔطخع ضذٜ اسر، سدس تا زٛجٝ تٝ زاضیش ٌشدش خٛسضیذ تش جثٟٝ ٞای ٔخسّف خا٘ٝ

ه آسایطٍاٜ الّیٕی اسر. دس لشاس دادٖ فضا دس اعشاف ٔیا٘سشا، آٖ چیهضی وهٝ ٟٔهٓ    اخسػاظ ٔی داد٘ذ. تا زٛجٝ تٝ ایٙىٝ تٙا ی

فضای خطر تٝ آفساب ٚ سٚ تٝ آفساب اسر وٝ تایذ دس دٚ سٛی ٔحٛس اغّی تٙا لشاس تٍیش٘ذ ٚ ٕٞضٔاٖ سقی ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ایٗ  اسر،

( اص ایٗ سٚ جثٟهٝ سٚ  1384 ٔقٕاسیاٖ،) ٝ ٕٞاًٞٙ وٙٙذ ٚ ایٗ تٝ ٔقٙی چٙذ جٙثٝ ٍ٘شی ٔقٕاساٖ ایشا٘ی ٔی تاضذٔحٛس سا تا لثّ

تٝ آفساب تخص صٔسساٖ ٘طیٗ ٚ جثٟٝ خطر تٝ آفساب تخص زاتسهساٖ ٘طهیٗ ٚ جثٟهٝ غشتهی تهشای سهافازی اص سٚصٞهای سهشد         

اد تههٝ جثٟههٝ ضههشلی تههشای آٖ، عالٕٙهها زقثیههٝ ٔههی صٔسههساٖ دس ٘ؾههش ٌشفسههٝ ٔههی ضههٛد ٚ تههشای خشٞیههض اص زههاتص آفسههاب صیهه 

( زمسیٓ تٙذی ٞای یاد ضذٜ تشاساس اِٚٛیسٟا ٞسسٙذ ٌٚش٘ٝ تا ازخار فٛأُ ٔٙاسة ٔخسّهف ٔهی زهٛاٖ ٞهش     1387خیش٘یا،وشد٘ذ)

تذیٗ زشزیة دس لسٕر ضهٕاِی تٙها وهٝ     چٟاس عشف سا دس چٟاس فػُ ساَ لاتُ اسسفادٜ ٕ٘ٛد ٍٔش لسٕر ضشلی دس زاتسساٖ سا.

ٔشغٛب زشیٗ فضا اسر یه ایٛاٖ سسٖٛ داس تٝ ٕٞشاٜ فضاٞای زطشیفازی ٔا٘ٙذ عٙثی ٚ عٟشا٘ی لشاس ٔی ٌیشد. ایٗ خیص آٔذٌی 

وٝ دس صٔسساٖ آفساب زا ا٘سٟای فضا فثٛس وٙذ ٚ دس زاتسساٖ تٝ دِیُ فٕٛد تٛدٖ صاٚیٝ خٛسضیذ آفسهاب ٚاسد فضها   تافص ٔی ضٛد 
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ٚ دس لسٕر جٙٛتٍ٘شدد. تٝ ٕٞیٗ زشزیة   دس لسهٕر غشتهی ٘یهض فضهاٞای دٚ دسی ٚ سهٝ دسی ٚ... لهشاس ٔهی دٞٙهذ         ی زخسٍهاٜ 

دس ضشق تیطسش فضاٞای وٓ إٞیر ٔطُ ا٘ثاس ٚ ... سا لشاس ٔی دٞٙهذ یها آٖ لسهٕر سا تهٝ سفهـ ٘اٌٛ٘یهایی        .(1384 اتٛاِماسٕی،)

اٖ اص تشخی فٙاغش ٕٞا٘ٙذ زهاتص تٙهذ،   صٔیٗ اخسػاظ ٔی دٞٙذ. دس ایٗ ساسسا تشای واٞص زاتص ٘ٛس خٛسضیذ دس فضاٞا، ٔقٕاس

 .(1379ویا٘ی، ) ٌّجاْ، خشن خٛش ٚ... اسسفادٜ ٔی ٕ٘ٛد٘ذ

 سلسلِ هراتب فضایی 5-1

سّسّٝ ٔشازة فضایی دس خا٘ٝ سٙسی دسجاذ زغییش فضا اص یه فشغٝ تٝ فشغٝ دیٍش ٔی تاضذ، اص فشغٝ وأال فٕٛٔی تهٝ فشغهٝ   

ٖ )دسٖٚ ٚ تیشٖٚ ٔی تاضذ.  وأال خػٛغی، ایٗ ٔفْٟٛ ٔسضٕٗ زفاٚذ ٔیاٖ فضهاٞای خا٘هٝ ٞهای     .(1391 جهٛ،  ضهشٚذ  ٚ اسٔغها

سٙسی ٞٓ تٝ غٛسذ فٕٛدی ،ٞٓ افمی ساصٔا٘ذٞی ٔی ضٛ٘ذ. دس سغح افمی ایٗ عشاحی تشاساس سّسّٝ ٔشازة حشیٓ خػٛغی 

ض حیهاط ٔهی ضهٛد. دس    وٝ ٔٙسٟی تٝ ٔشوه  اص تیشٖٚ خا٘ٝ زا فضای داخّی خا٘ٝ ٚ ٕٞچٙیٗ، زٙٛؿ دسجاذ لٛذ ٘ٛس ٚزاسیىی اسر

سغح فٕٛدی،ایٗ عشاحی تشاساس جٟر ٚ افضایص فطاس آب ٚسٚدی، ٞطسی ٚ داالٖ ٚ حیاط ٔجٕٛفهٝ ای اص فضهاٞای تهٝ ٞهٓ     

خیٛسسٝ ا٘ذ وٝ تٝ عٛس ٘ؾاْ ٔٙذ تٝ تخص خػٛغی ٔٙسٟی ٔی ضٛ٘ذ، تا ایٗ ٚیژٌی وٝ دس ٟ٘ایر حشیٓ خػٛغهی سا حفهؼ ٔهی    

 (.338،ظ1385وٙذ )وازة 

 فضاییهحرهیت  5-2

ٔحشٔیر ٘ٝ زٟٙا تش زٕایض دسٖٚ ٚ تیشٖٚ خا٘ٝ تّىٝ تش زٕایض دسٖٚ تا دسٖٚ خا٘ٝ ٘یض حاوٓ اسر. ٔحشٔیر تیشٚ٘ی سا ٘ؾاْ سّسهّٝ  

 .(1391 جٛ، ضشٚذ حٕیذ ٚ ٟٔساب, اسٔغاٖ)ٔشازة فضایی ٚ ٔحشٔیر دسٚ٘ی سا ازاق ٞا ٚ دّٞیضٞا زضٕیٗ ٔی وٙذ 

ی ٚ حشٔر آٖ تٛدٜ وٝ ایٗ أش تٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔقٕاسی ایشاٖ سا دسٖٚ ٌهشا سهاخسٝ اسهر.    یىی اص تاٚسٞای ٔشدْ ایشاٖ ص٘ذٌی ضخػ

ٔقٕاساٖ ایشا٘ی تا سأا٘ذٞی ا٘ذاْ ٞای ساخسٕاٖ دس ٌشداٌشد یه یا چٙذ ٔیا٘سشا، ساخسٕاٖ سا اصجٟاٖ تیشٖٚ جذا ٔی وشد٘هذ ٚ  

 .(1386زٟٙا یه ٞطسی ایٗ دٚ سا تٝ ٞٓ خیٛ٘ذ ٔی داد )٘ٛسآلایی، 

 رىتقا 5-3

سا تهشای   زماسٖ فٕٛٔا تا ٔحٛس ٚ ٔشوضیر ٕٞشاٜ اسر. زماسٖ دس خا٘ٝ ٞای سٙسی ایشاٖ تا ضشتاًٞٙ ٚ سیسٓ خٛد، زقهادَ ٚ زٙهٛؿ  

أذ ٔهی ٌیهشد وهٝ سهقی     زماسٖ اص ٘ٛفی ٍ٘اٜ ٔقسذَ ٚ ا٘ذیطهٕٙذا٘ٝ ٘طه   .( 1391 جٛ، ضشٚذ ٚ اسٔغاٖ)فضاٞا ایجاد وشدٜ اسر 

 .(415، ظ1366ٔؾّٛٔی،تػشی ٕ٘ای ساخسٕاٖ زقادَ ایجاد ٕ٘ایذ )سجثقّی، ٔیىٙذ تیٗ ٚصٖ ٞای ٔخسّف دسٌسسشدٜ 

 هحَر  5-4

فشْ ٞا ٚ فضاٞای ٔقٕاسی اسر. ٔحٛس ٌاٜ حضٛسی تاسص ٚ ضاخع داضسٝ ٚ صٔا٘ی فشضهی  ٔحٛس اتسذایی زشیٗ ٚسیّٝ ساصٔا٘ذٞی 

ور سا دسجٟر خٛد زمٛیر خٛد، ٔسیش ٚ حشٚ غیشلاتُ سٚیر اسر. ٔحٛسٞا فٕٛٔا زماسٖ سا اِما ٔی وٙٙذ ٚ تٝ دِیُ ضىُ خغی 

حٛصٜ ٞای فضایی سا دس سغح خیٛ٘ذ ٔی دٞهذ. دس ٔحهُ زاللهی ایهٗ     (. ٔحٛس تٙذی افمی 1391 جٛ، ضشٚذ ٚ اسٔغاٖ ) ٔی وٙٙذ

ٔحٛس تا ٔحٛس فٕٛدی تٝ وٕه زٙاسثازی وٝ تا اسزفاؿ ٔسٙاسة تذ٘ٝ ٞا ٚ سمف ٞا ایجاد ٔی ضهٛد، ایهٗ ٘مهاط فغهف ٚ ٚحهذذ      

 .( 1379 ) ٘مشٜ واس، صٔیٗ وٙذٜ ضذٜ ٚ سثه ٚ سیاَ دس فضا لشاس ٔی ٌیش٘ذ آفشیٗ اص

 آسایش اقلیوی   5-5

ٔقٕاسی سٙسی ایشاٖ ٕٞٛاٜ دس زٕأی سغٛح، ٔقٕاسی ٔسماتُ تا الّیٓ ٚ خاسهخٍٛیی ٘یاصٞهای آسایطهی سهاوٙیٗ تهٛدٜ اسهر ٚ       

 .(1381 )زٛسّی، شغٝ ٔقٕاسی خایذاس سا دس تش داسدفٙاغش تٝ واس ٌشفسٝ ضذٜ دس ایٗ ٔقٕاسی تسیاسی اص ٔفاٞیٓ ٘ٛیٗ دس ف
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 الگَّای فضایی 5-6

تسهسٝ، ٌهشٜٚ ٞهای    ٌشٜٚ ٞای فضهایی   ٌشٜٚ فضاٞای تاص،سٝ ٌشٜٚ فضایی وأال ٔطخع ٚ ٔسٕایض دس زٕأی خا٘ٝ ٞا ٚجٛد داسد،

سمیٓ ٚ فٕهذزا اص عشیهك فضهای    فضایی سشخٛضیذٜ )٘یٕٝ تسسٝ، ٘یٕٝ تاص(. ٌشٜٚ فضاٞای تاص ٚ ٕٞٝ فضاٞای تسسٝ تٝ عٛسغیشٔسه 

 .(18)حایشی، ٔجّٝ ٔقٕاس  سشخٛضیذٜ تا حیاط اسزثاط داس٘ذ

 خاًِ تیسًَ دزفَلدرالگَّای فضایی 

ٚص تهٝ حمهٛق دیٍهشاٖ    ، اص تقذ دیٙی ٕ٘ایاٍ٘ش افسماد ٔشدْ تٝ فهذْ زجها  (1)زػٛیش فمة ٘طیٙی ٚسٚدی اص ٌزس ٍرٍری خاًِ : -1

 .(176ظ ،1372)سّغاٖ صادٜ، اسر

ٗ  خاسظ ٚ داخُسٚدی، دسحمیمر وٙسشَ وٙٙذٜ اسزثاط دس ٚ ٝ  تٙاسهر.ای ٝ  ضهذٜ  سهثة  ٔسهلّ  زٕٟیهذازی  عشاحهی ٚسٚدی  دس وه

ٗ  زٕهایض  جٟر وٝ وشد ٌزس اضاسٜ سغح ٚ دس آسسا٘ٝ تیٗ سغحی اخسالف ایجاد تٝ زٛاٖ ٔی جّٕٝ اص ضٛد، ا٘ذیطیذٜ  فضها  دٚ تهی

ْ  دیٙی تقذ ٚ ّٔی ی سٞا ٞٙجا تقذ دس ٔسلّٝ ایٗ اص اسر زأ٘ی تا دیٍش فضای تٝ فضا اص یه افشاد ا٘سماَ ٚ ضىُ تٟسشیٗ تٝ  )ٔهشد

ٖ  ی ٞا دس دسعشاحی زٛجٝ جاِة ٘ىسٝ . ٔی ٌیشد ٚاسی(جای ٖ  ٔطهخع  سهٙسی،  ی ٟٞها  خها ـ  جٙسهیر  ضهذ  عشیهك  اص ٔشاجه

 سٕر ساسهر(  وّٖٛ- حّمٝ ٘اْ تٝ )ص٘ا٘ٝ صیش ٚ چح( سٕر وّٖٛ -وٛتٝ ٘اْ تٝ )ٔشدا٘ٝ تٓ اٞای ٔسفاٚذ غذ تا وٛتٝ دٚ لشاسٌیشی

 .(93ٕٞاٖ ظ)  اسر تٛدٜ دیٙی تقذ اص ٔحشٔیر إٞیر ٘طاٍ٘ش ٔسلّٝ ایٗ وٝ

ٖ   اص ،(2)زػٛیشاسر ضذٜ ا٘ذیطیذٜ زٕٟیذازی ٚسٚدی، فضای خیص فٙٛاٖ تٝ فضا، ایٗ عشاحی دسّشتی: -2 ٝ  جّٕٝ ٔهی زهٛا  ته

ٗ   خػٛغی ٚجٛد فضای داخُ تٝ ٔسسمیٓ دیذ ٔٙضَ دس ضذٖ تاص تا ٔحشٔیر( )اغُ دیٙی تقذ ِحاػ ٗ  ٘هذاسد. ٕٞچٙهی  فضها  ایه

ٗ  تها  ٔشحّٝ ایٗ دس ٔقٕاس دسحمیمر، .اغّی اسر تٝ فضای ٚسٚد تشای آیٙذٌاٖ رٞٙی آٔادٌی ایجاد تشای  فضها  سٚضهٙایی  واسهس

 ٚ جذیذوٙجىاٚ وشدٜ فضایی دیذٖ تشای سا ضخع حیاط سٕر تٝ ٔسیشحشور دس ٘ٛس ٔشحّٝ تٝ ٔشحّٝافضایص  ٚ ٌزس تٝ ٘سثر

ٔهی   آضٙا ٔٙضَ زضییٙاذ تا ٔشحّٝ ٔشحّٝ تٝ ضخع وٝ تشایٗ فالٜٚ فضا، ایٗ سمف دس واستٙذی ٚجٛد ٕٞچٙیٗ. ٔی ٕ٘ایذ آٔادٜ

 دیٙی( تقذ ٚ ٚاسی )ٔشدْ ٕ٘ی وٙذ حماسذ احساس ضٛ٘ذٜ ضخع ٚاسد ٚ ٔی وٙذ ٘ضدیه ا٘سا٘ی اسزفاؿ تٝ سا ٔحیظ اسزفاؿ ضٛد،

 .( 1389تٕا٘یاٖ،غالٔی سسسٓ،سحٕر خٙاٜ،) ٔی یاتذ تشای زػٕیٓ ٌیشی فشغسی فشد ٔشحّٝ ٕٞیٗ دس ٚ
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ٝ  ،(3)زػهٛیش  ٔهی تهشد   تیشٚ٘هی  حیهاط  ٕرس ٞطسی تٝ زاسیه ٘سثساً فضای اص سا ضخع ٞٛضٕٙذی تا ٔقٕاسداالى : -3  سّسهّ

 سسهسٓ،سحٕر  تٕا٘یهاٖ،غالٔی ) ٔهی وٙهذ   آٔهادٜ  حیهاط  خش٘هٛس  تٝ فضهای  ٚسٚد تشای سا اٚ ٚ ٔی وٙذ ایجاد ٘ٛسخشداصی ٔشازثی دس

 .( 1389خٙاٜ،

 

 داالٖ خا٘ٝ زیض٘ٛ دصفَٛ-3زػٛیش

 

 (5ٚ  4)زػٛیشحیاط خا٘ٝ زیض٘ٛ داسای ٚیژٌی ٞایی تٝ ضشح صیش اسر. حیاط:-4

ٖ  ٚیژٌی ٞهای اغهّی   اص ٚیىی خّمر واس دس ا٘ذیطٝ خٛد، خذای تا دسٍٚ٘شایی )خّٛذ اتسذا دیٙی تقذ تٝ ِحاػ ٖ  ایشا٘یها  ٔسهّٕا

ٝ  ٔقٕهاسی  حیغٝ دس زفىش تٝ رٞٙی دسٍٚ٘شا تا  ا٘ذیطٝ ٚسص یه ٖ فٙٛا تٝ ایشا٘ی ٔسّٕاٖ ٔقٕاس وٝ اسر اسر( تذیٟی  ٚ خشداخسه

 دیٍش اص خا٘ٝ، تٝ ٘أحشْ ٍ٘اٜ ٘یافسٗ ساٜ ٚ افشاد ضخػی ص٘ذٌی حشٔر ایٙىٝ دْٚ .اسر تٛدٜ شادسٍٚ٘ ٔقٕاسی خیذایص آٖ ٘سیجٝ

 .(371،ظ1386ی،ساسر.) عث ٔؤضش دسٍٚ٘شا ٔقٕاسی دس ضىُ ٌیشی ٟٔٓ ٔٛاسد

 

                  ا٘ٝ زیض٘ٛ دصفَٛحیاط خ -5زػٛیش                                               دصفَٛ زیض٘ٛ خا٘ٝ حیاط -4زػٛیش           

 ٚسٚدی ٞطسی.1

 ٚسٚدی داالٖ.2

 اغغثُ.3

 (ا٘ذسٚ٘ی)حیاط.4

 ا٘ثاس آب ٔحُ.5
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 ایٛا٘چٝ.6

 غفٝ.7

 اغّی ایٛاٖ.8

 ٌشدش غالْ.9

                                                                                                  ازاق.11

 ٟٕٝٔا٘خا٘.11

           

 دصفَٛ زیض٘ٛ خا٘ٝ فضاٞای اجضاء خالٖ-6زػٛیش

 ایَاى

ٗ  فهاِی  زٕٟیهذاذ  اص یىهی  تاضهذ  ٔهی  تسسٝ ٘یٕٝ تاص ٘یٕٝ فضایی وٝ ایشاٖ ٔقٕاسی ٚیژٜ فٙاغش اص یىی ایٛاٖ  ٚ ٍ٘هشش  ٘هٛؿ  ایه

( ٞها  سٚضٗ سایٝ) ٔیا٘ٝ یضذٜ،سٚضٙای ٔحاسثٝ زػٛیشی لاِة دس ٔٙؾش زٙؾیٓ اص غیش زیض٘ٛ خا٘ٝ ایٛاٖ.اسر عثیقر تا ٕٞضیسسی

ٗ  دس ٔغّهٛب  ٞهٛای  ویفیهر  زٙؾیٓ ٚ زقذیُ دس وٝ.اسر داخّی ٚ خاسجی فضای تیٗ ساتظ حذ ٚ تشٌشفسٝ دس ٘یض سا ٝ  ایه  ٔٙغمه

 .(47،ظ1353 سحیٕیٝ) اسر تٛدٜ ٔٛضش وأال

 اتاق-5

 تٍیش٘هذ،ٔٙسٟا  لشاس زٛا٘ٙذ ٔی ای جثٟٝ ٞش دس خا٘ٝ تٝ ٚسٚد ٘حٜٛ ٚ صٔیٗ ٔٛلقیر تٝ تسسٝ خا٘ٝ یازالٟا دصفَٛ سٙسی ٔسىٗ دس

ٝ  حهاِی  دس.(7)زػهٛیش وٙذ ٔهی  زفهاٚذ  الّیٕهی  ضشایظ تا ٔماتّٝ تشای فضا زٕٟیذاذ لشاسٌیشی، جثٟٝ تٝ تسسٝ ٖ  وه  ایجهاد  أىها

َ ) ضهٕاِی  ٞای جثٟٝ تٝ سٚ فضاٞای اص تٛدٜ ٘طیٗ صٔسساٖ ٚ ٘طیٗ زاتسساٖ فضاٞای َ -غشتهی  ضهٕا ٖ  دس( ضهشلی  ضهٕا  زاتسهسا

 حههذ وٕسههشیٗ دس ٌشٔهها ٘فههٛر ٔیههضاٖ زهها سسهها٘ذ٘ذ ٔههی حههذالُ تههٝ ٘یههض سا  ٞهها تاصضههٛ زقههذاد ٚ ذٔیىشد٘هه اسههسفادٜ

ٖ  دس( ضهشلی  جٙهٛب  – غشتی جٙٛب)جٙٛتی ٞای جثٟٝ تٝ سٚ فضاٞای اص ٘یض زیض٘ٛ خا٘ٝ دس( 39،ظ1371حثیثی،.)تاضذ  صٔسهسا

 .تٛد فضا زٙاسة ٚ اتقاد تا ٔسٙاسة تاصضٛٞا زقذاد ٚ ٔیىشد٘ذ اسسفادٜ

  

      

 ازاق ٞای خا٘ٝ زیض٘ٛ دصفَٛ   -7زػٛیش                                                                                                   
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 ىاشَاد ٍ شبستاى-6

 ٚ ٞٛا زٟٛیٝ واس جّٕٝ اص اسر داضسٝ ٔسٙٛفی ٞای واستشی وٝ اسر دصفَٛ ٔقٕاسی ٚیژٜ ٚ خاظ ٞای ٚیژٌی اص یىی ٞا ضٛاداٖ

ٝ  ٞهٛا  ٚسٚد تهشای  خا٘ٝ داخُ دس ٚ تیشٖٚ دس ای دسیچٝ ضٛاداٖ وٝ غٛسذ ایٗ داضسٝ،تٝ ذٜفٟ تش سا ساخسٕاٖ خٙىی  تها  ٚ داضهس

َ  عشیك اص خٙه ٞٛای ایٗ ٞٛای ٌشدش ٕٞچٙیٗ ٚ آٖ دس ٔٛجٛد سعٛتر ٚ ضٛاداٖ فٕك تٝ زٛجٝ  ٞهای  تخهص  دس ٞهایی  وا٘ها

                                                                         .ٍ٘اس٘ذٜ() اسر ضذٜ ٔی زٛصیـ ساخسٕاٖ ٔخسّف

ٔسلّٝ سِٟٛر  . فّر زماسٖ دس ٕ٘ای داخّی فالٜٚ تش(8)زػٛیش اِٚیٗ ٚیژٌی ٕ٘اٞا ٚجٛد زماسٖ دس آٟ٘ا اسر بررسی ًواّا: -7

دس ٕٞهٝ چیهض    ٔقٕاس ٔسّٕاٖ ٕٞهٛاسٜ  دس عشاحی ساخساس ٚ ساصٜ تٙا، اص ٘ؾش تقذ دیٙی ٕ٘ایاٍ٘ش یٍاٍ٘ی ٚ ٔحٛسیر خذاٚ٘ذ اسر.

، سثة ضىُ ٌیشی اضىاِی ضذٜ وٝ ٔحٛس ایٗ اغُ اساسی ٕٞٛاسٜ دس ٔقٕاسی اسالٔی  ٔشوض سا ٔیثیٙذ ٚ ا٘ذیطٝ ٔشوضٌشا داسد.

 .(415ظ،1366،  ) ٔؾّٛٔی یا ٔشوضی ٔطخع داسد وٝ سشچطٕٝ زٕأی اجضا ٔی تاضذ

 ٕ٘ها  دس فٙػش اصیه آسا٘ی ٚ ساحسی تٝ چطٓ وٝ.دٞذ ٔی عٛسی لشاس سا ٞا سٚص٘ٝ ٕ٘ا، دس تػشی آسأص ایجاد تشای سٙسی ٔقٕاس 

 .(175)رٚاِفماسصادٜ، ظ اسر خاسخ فٕٛدی سٚضٗ زشیٗ ٚ افمی اساس خغٛط تش ضغش٘جی زشزیة. وٙذ حشور دیٍش فٙػشی تٝ

 

 

 

 

                                                                   

 ٕ٘ای جٙٛتی خا٘ٝ زیض٘ٛ دصفَٛ-8زػٛیش                                                              

 .ٔی دٞهذ  جّٜٛ ضقیف سا ٕ٘ا تػشی ٘ؾش اص زٙاسة تی ی ٞا خٙجشٜ تضسي یا ی ٞا خٙجشٜ سغٛح تٝ تاستش ٘أغّٛب سغٛح ٘سثر

 دْٚ ٕرأها دسلسه  . اسهر  وهشدٜ  ضهقیف  سا آجهشی  ٕ٘ای اسسحىاْ خٙجشٜ ٚسیـ سغٛح وٝ ٔی دٞذ ٘طاٖ 9 زػٛیش اَٚ لسٕر

  .ضٛد ایجاد اسسٛاس ٕ٘ایی تػشی ٘ؾش اص وٝ ٔی ضٛد تافص آجشی تذ٘ٝ سغح غّثٝ ٚ ٚسقر

ٝ  ٕ٘اسر دس تػشی ی ٞا ٚصٖ تسسٍی ٞٓ زشاصی یا ٞٓ تشاتشی، ٔقٙای تٝ تذ٘ٝ ٞا، دس زقادَ ٗ  دس وه ٝ  ایه  تهشای  ٚجهٛد داسد.  خا٘ه

 ٘یسر زقادَ ٞا ٘یشٚ لسٕر اِف ٔیاٖ 11 زػٛیش دس. وٙٙذ خٙطی سا یىذیٍش ٕ٘ا دسیه تػشی ی ٘یشٚٞا تایذ زٕاْ ٕ٘ا دس آسأص

 .(214-174ظ ،1385ِفماسصادٜ، ا)رٚ اسر تشلشاس زقادَ ب لسٕر دس ٚ

 

                                    

 تػش اسسحىاْ-5زػٛیش                 
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                          ٕ٘ا دس زقادَ-6زػٛیش                                                       

 گیری ًتیجِ

ٝ  ایجهاد  ٚ فضایی تٟیٙٝ ساصٔا٘ذٞی.اسر تٛدٜ فضا خالق ساصٔا٘ذٞی فٗ ٚ ٞٙش ایشا٘ی سٙسی ٔقٕاسی  دس ٔؾّهٛب  ٔشازهة  سّسهّ

ٖ  سهٙسی  ٔقٕهاسی  خیچیذٜ ٔفاٞیٓ ٚ فضایی ساصٔاٖ.اسر ضشٚسی أشی فضا ایٗ دس ا٘ساٖ دائٕی حضٛس دِیُ تٝ سىٛ٘سٍاٜ  ایهشا

ٖ  ٔحػهٛس  ٘حٜٛ.داسد یىساٖ ٔػذالی خػٛغی ٚ فٕٛٔی فضاٞای ٜدستاس ٖ  ضهاخع  ٚ ضهذ  دس فشفهی  ٚ اغهّی  ٔحٛسٞهای  ضهذ

 ٔسفهاٚذ  فضهای  دٚ تیٗ زفاٚذ ٘خسسیٗ.تاضذ ٔی اٍِٛیی زثقیر ٚاسغٝ تٝ زطاتٝ ایٗ ٚ اسر یىساٖ ٔسىٛ٘ی ٚ ضٟشی فضاٞای

ٝ  عشیهك  اص سا آٟ٘ها  اسزثاط ٚ وشدٜ فُٕ ٔاٞشا٘ٝ ،تسیاس فضا دٚ ایٗ زثذیُ دس ایشاٖ ٔقٕاسی.اسر فضا آٖ تٛدٖ تاص ٚ تسسٝ.  سّسهّ

 ا٘سؾاْ تذِیُ سٙسی تٙاٞای دس صیثایی ٚ آسأص احساس ٚ فضایی ادسان.وٙذ ٔی تشلشاس تسسٝ ٘یٕٝ ٚ تاص ٘یٕٝ فضاٞای اص ٔشازثی

ٗ .اسر دسٖٚ ٚ تیشٖٚ فضای دٚ ٖ  سهٙسی  تٙاٞهای  زشزیهة  تهذی ٝ  ایهشا ٖ  ٔحهیظ  ته ُ  خهٛد  خیشأهٛ ُ  آٖ صا ٚ دادٜ ضهى  ٔهی  ضهى

ٝ  فضهاٞای .ضهٛ٘ذ  ٔی ٔحسٛب ٔقٕاسا٘ٝ عشحی آصاد فضایی ٔاٞیر ٚجٛد تا ٚ داضسٝ ٔسسمُ ضخػیسی تاص فضاٞای.ٌشفسٙذ  ٘یٕه

ٝ  دیٍهشی  تاص فضاٞای خٛد زىشاس تا تسسٝ فضاٞای.تاضٙذ ٔی ٔٛضش تیشٖٚ ٚ دسٖٚ فضای ضذٖ زش ّٕٔٛس دس تسسٝ  ٔهی  ٚجهٛد  ته

 .آٚس٘ذ

ٝ  دیٍهشی  تاص فضاٞای خٛد زىشاس تا تسسٝ فضاٞای.تاضٙذ ٔی ٔٛضش تیشٖٚ ٚ دسٖٚ فضای لشاسٌیشی ساصٔاٖ  .آٚس٘هذ  ٔهی  ٚجهٛد  ته

 داسد ٚجهٛد  فٕیمی ساتغٝ فضا جض ٚ وُ تیٗ ٕٞٛاسٜ. اسر ٔسغییش ٞا ٌٛضٝ دس ٚ ضاتر ٘سثسا تذ٘ٝ دس فضاٞای لشاسٌیشی ساصٔاٖ

 ٘ٛس حضٛس ا٘ٛاؿ ایجاد تشای دیٛاس ٚ وف ، سمف فٙاغش فزقشی ضیٜٛ ا٘ٛاؿ ٕٞچٙیٗ ٚ. داسد فضا ٚ جشْ اص ٔقیٙی سٟٓ فٙػش ٞش ٚ

ٝ  سأا٘ذٞی فضا،دس دس ا٘ساٖ حضٛس تشای ٔخسّف ٞای ویفیر اسائٝ ٔٙؾٛس تٝ ٞٛا ٚ  ٔهی  ایفها  اساسهی  ٘مهص  سهٙسی  ٞهای  خا٘ه

ٝ  ٕ٘ٛد تیطسش ٔقاغش دٚسٜ دس ساصٔا٘ذٞی اٍِٛی زغییشاذ.وٙذ ٝ  یافسٝ،ته ٝ  ای ٌٛ٘ه ٖ  دس وه  ٚ تهاص  فضهاٞای  ٔقاغهش  ٞهای  سهاخسٕا

 تٙها  ٚ حیهاط  لسهٕر  دٚ تٝ ٔٛاسد اوطش دس ٔقاغش ٞای خا٘ٝ فضایی ساصٔاٖ ٚ اسر یافسٝ واٞص صیادی ٔیضاٖ تٝ تسسٝ ٚ خٛضیذٜ

ُ  تٝ ساوٙاٖ الّیٕی ٚآسایص.ا٘ذ وشدٜ ٔیُ تٛدٖ خٙطی ٚ ٔطاتٟر سٕر تٝ فضایی اٍِٛٞای ٞای حاِر ٚ ٔیطٛد خالغٝ  ٚسهای

ٖ  ٕ٘هی  ا٘ساٖ، ٘یاصٞای ٚ ص٘ذٌی ضیٜٛ دس ضذٜ ایجاد زغییشاذ ٚ صٔاٖ رٌزض تا أشٚص .ٌشدد ٔی ٔحَٛ ٔىا٘یىی ْ  زهٛا  ٞهای  فهش

ُ  اص آٖ دس ٟ٘فسٝ ٔفاٞیٓ ٚ سٙسی ٔقٕاسی اٍِٛٞای دسن تا ِٚی ٕ٘ٛد آفشیٙی تاص سا خیطیٗ ٝ  لثیه  ٚ تهاص  فضهاٞای  ٔشازهة  سّسهّ

ٝ  شدتواس ...ٚ فضاٞا عثیقی زٟٛیٝ ٚ سٚص ٘ٛس اص اسسفادٜ ٚ عشاحی دس آٖ فٙاغش ٚواستشد عثیقر تٝ احسشاْ ، ٔحشٔیر ، تسسٝ  تٟیٙه

 .ٕ٘ٛد ایجاد واستشاٖ ٘یاصٞای تا ٔسٙاسة اسصش تا ،آضاسٔقٕاسی ٔسىٛ٘ی فضاٞای ٔقٕاسی عشاحی دس آٟ٘ا
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