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چكيدُ

فضاٞای قٟطی  ،تثّٛض واِثسی ؾغح ٔقیٙی اظ افتالی فطٍٙٞی  ،ارتٕافی ٙٔ ٚاؾثات قٟط٘ٚسی اؾت و ٝتا
ضؾٕیت زازٖ  ٚاحساث  ٚتٟط ٜتطزاضی اظ آٟ٘ا ،ضٕٗ تمٛیت فطن ٝفٕٔٛی  ،ظٔیٞ ٝٙای حضٛض ٔ ٚكاضوت
آظازا٘ٔ ٝطزْ تحمك ذٛاٞس یافتٚ .رٛز یه فطن ٝفٕٔٛی رصاب زض تأٔیٗ آؾایف  ٚؾالٔتی ا٘ؿاٖ تؿیاض
ٔ ٟٓاؾت،زض ؾٙت ٞای ٌصقت ٝف ٖٛٙؾاذتٕاٖ ؾاظی تٟٙا قأُ ؾاذت ٘ثٛز ،تّى ٝفضاٞا ضا ٘یع زض تط ٔی
ٌطفت .ایٗ ٔٛضٛؿ تایؿتی زٚتاض ٜاحیا قٛز ٚتطای ضؾیسٖ ت ٝایٗ ٞسف ٕٞ،ىاضی  ٕٝٞحطفٞ ٝای ٔطتثظ تٝ
ٔحیظ ضطٚضی ت٘ ٝؾط ٔی ضؾس٘ .مف فضا ٞای قٟطی زض پاؾد ت٘ ٝیاظ اضتثاط ضٚزضضٚی ا٘ؿاٖ ٞا تا یىسیٍط
تؿیاض تا إٞیت اؾت .اضتثاط چٟط ٜت ٝچٟط ٜاظ ٕٟٔتطیٗ ٘یاظ ٞای ا٘ؿاٖ ارتٕافی اؾت ٚ ،فمساٖ چٙیٗ
اضتثاعات تی ٚاؾغ ٝای ٔی تٛا٘س تثقات ٔٙفی ظیاز تط ؾالٔت ضٚا٘ی افطاز زاقت ٝتاقس .ایٗ ٔمأِ ٝی تٛا٘س
یه زیس وّی ت ٝتط٘أ ٝضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ ٔحّٙٔ ٚ ٝغم ٝزضتاض ٜی ٚضقیت ٔحّٔ . ٝؿایُ ٔ ٚكىالت آٖ
زٞس تا تط٘أ ٝضیعی تٟتطی نٛضت تٍیطز  ٚتٟا٘ ٝای تاقس تا پػٞٚكٍط ٔحّ ٝاظ ٌصقت ٚ ٝتط٘أٞ ٝای راضی
قٟط ٔ ٚطتثظ تا ٔحّ ٝآٌا ٜقٛز.
هقدهِ

فضاٞای قٟطی تٔ ٝف ْٟٛنح ٝٙای اؾت و ٝفقاِیت ٞای فٕٔٛی ظ٘سٌی قٟطی زض آٖ ٞا تٚ ٝلٛؿ ٔی
پی٘ٛس٘س .ذیاتاٖ ٞا ٔ ٚیازیٗ یه قٟط فقاِیت ٞای ا٘ؿا٘ی ضا قىُ ٔی زٙٞس  .ایٗ فضاٞای پٛیا زض ٔماتُ
فضاٞای حاتت  ٚتی تحطن ٔحُ واض  ٚؾى٘ٛت  ،ارعاء انّی  ٚحیاتی یه قٟط ضا تكىیُ زاز ،ٜقثىٞ ٝای
حطوت ٔ ،طاوع اضتثاعی  ٚفضاٞای فٕٔٛی تاظی ٚتفطیح ضازض قٟط تأٔیٗ ٔی وٙٙس.
فضای تاظ قٟطی اظ زیط تاظ تاو ٖٛٙتؿتط واِثسی تقأالت ارتٕافی ٔطزْ تٛز ٜاؾتٞ .ط چٙس ٚیػٌی ٞای
وٕی  ٚویفی فضای تاظ قٟطی عی ظٔاٖ  ٚزض احط فٛأُ ٌ٘ٛاٌ ٖٛتغییط وطز ٜاؾت ،أا ٕٛٞاض ٜقٟط٘ٚساٖ ٚ

ؾایط اؾتفاز ٜوٙٙسٌاٖ اظ قٟط ت ٝچٙیٗ فضا ٞایی ٘یاظٔٙس تٛز ٜا٘س٘ .یاظ ت ٝحضٛض زض فضای قٟطی  ٚاضتثاط
ضٚزضض ٚتا ؾایط قٟط٘ٚساٖ ٔٙثقج اظ ٚیػٌی ٞای ضٚا٘ی ا٘ؿاٟ٘ا ؾتٔ ،ا٘ٙس ٘یاظ ت ٝاضتثاط آٌاٞا٘ٔ ٚ ٝتماتُ تا
ٔحیظ ٔهٛٙؿ٘ ،یاظ ت ٝتیاٖ اضتثاط  ٚاضائ ٝا٘سیكٞ ٝا  ٚافىاض زض فضای قٟط ٘ ٚیاظ ضٚا٘ی ت ٝایزاز ٔطوع زض
ٔزتٕـ ظیؿتی و ٝاظ ایٗ ٌ ٝ٘ٛا٘س . .أطٚظ ٜفّی ضغٓ ضٚاد پسیسٞ ٜای ٘ٛیٗ اضتثاعی چٔ ٖٛغثٛفات ٔاٛٞاضٜ
 ٚایٙتط٘ت ،اؾتفاز ٜاظ فضای تاظ قٟطی ٘ ٝتٟٙا إٞیت ذٛز ضا اظ زؾت ٘ساز ٜتّى ٝپؽ اظ ٔستی وٓ تٛرٟی
ٔزسزا رایٍاٚ ٜالقی ذٛز ضا تاظ یافتٛٔ ٚ ٝضز تٛرٚ ٝالـ قس ٜاؾت  .فضای تاظ قٟطی تٔ ٝىا٘ی اعالق ٔی
قٛز و ٕٝٞ ٝقٟط٘ٚساٖ تتٛا٘ٙس آظازا٘ ٝاظ آٖ تٟط ٜتط٘س  ٚزض اضتثاط تا یىسیٍط لطاض ٌیط٘س .
آ٘چ ٝزض زا٘ف عطاحی قٟطی تطای فضای تاظ قٟطی اضظـ ٔی تاقس ٘مف ارتٕافی  ٚتقأّی اؾت و ٝایٗ
فضا زض ظ٘سٌی رٕقی قٟط٘ٚساٖ ایفا ٔیىٙس فضای تاظ قٟطی ،تطای قٟط٘ٚساٖ  ٚتثّٛض ظ٘سٌی رٕقی آٟ٘اؾت،
 ٚتایس پاؾرٍٛی ٘یاظ ظ٘سٌی ارتٕافی  ٚرٕقی آٖ ٞا تاقس.زض ایٗ فضا ٞا قٟط٘ٚساٖ تا ٕٞسیٍط تطذٛضز ٞای
ارتٕافی چٟط ٜت ٝچٟط ٜزاض٘س  .تهٛیط شٙٞی قٟط٘ٚساٖ اظ ایٗ فضا ٞا ٔ ٚمیاؼ آٟ٘ا ت ٌٝ٘ٛ ٝای اؾت وٝ
ٌ ،طٜٚ
فضایی ٔتٛٙؿ  ٚپط اظ ضٚیساز ضا تٛلـ زاض٘سٔ .راعثاٖ ایٗ فضاٞا ضا عیف ٚؾیقی اظ الكاض ارتٕافی
ٞای ؾٙی ٔرتّف ٘ ٚؾایط ایٗ ٞا تكىیُ ٔی زٙٞس (لاؾٕی1383 ،؛)22
تطضؾی تاضیری قٟطٞای ٔغطب ظٔیٗ ٘یع قاٞسی اؾت تط ایٗ ازفا .اظ زٚضاٖ ی٘ٛاٖ تاؾتاٖ تا لطٖ تیؿتٓ
قٟط٘ٚس اضٚپایی ٕٟٔتطیٗ ٔ ٚطزٔی تطیٗ ضٚیساز ٞای رٕقی ذٛز ضا زض ٔیساٖ تطٌعاض ٔی وطزٚ .اغ ٜی٘ٛا٘ی
آٌٛضا  ٚضٔٚی فٛض ْٚتٔ ٝقٙای تزٕـ قٟط٘ٚساٖ تٛز .پالظا  ٚا٘ٛاؿ فضا ٞای ٔكات ٝزض ٔیاٖ الٛاْ اضٚپایی  ،ذٛاٜ
(
اٍّ٘یؿی ،إِٓا٘ی یا فطا٘ؿٛی ٔ ٚا٘ٙس ایٗ ٞا لّة تپٙس ٜقٟط ٔ ٚحُ ٌطزٕٞایی  ٚتقأُ ارتٕافی تٛز
پاوعاز1383،؛)9-10
ؾاتم ٝفضا ٞای تاظ قٟطی زض ایطاٖ ت ٝفضا ٞای تاظ ٚؾیقی تطٔی ٌطزز  ،و ٝزاضای ٔحسٚز ٜای ٔحهٛض یا وٕا
تیف ٔقیٗ تٛز٘س  ٚزضوٙاض ضاٞ ٜا یا زضٔحُ تماعـ آٖ ٞا لطاض زاقت ٚ ٝزاضای واضوطزی اضتثاعی ،ارتٕافی،
تزاضیٚ ،ضظقی٘ ،ؾأی یاتطویثی اظ ز ٚیا چٙسواضوطز ٔعتٛض تٛز٘سٔ ٚیساٖ ٘أیسٔ ٜی قس٘س ٘ ٚیع ٔیساٖ ٞای
وٛچه ،ترهٛل ٔیساٖ ٞای وٛچه اضتثاعی زضٔ ٖٚحّٞ ٝای ٔؿى٘ٛی ؤ ٝیسا٘چ٘ ٝاْ زاقتٙس

(ؾّغاٖ

ظاز1370، ٜ؛) 82
زض زٚضاٖ ٔقانط فضاٞای تاظ قٟطی اغّة تطای اتٔٛثیُ عطاحی قس ٜا٘س ،و ٝ٘ ٝتٟٙا تطای اضضای ٘یاظٞای
ارتٕافی ٔٙاؾة ٘ثٛز ،ٜؾثة لغـ ضاتغ ٝارتٕافی ٘ ٚازیسٌ ٜطفتٗ ؾٙت ٞا  ٚفط ًٙٞرٛأـ ٘یع قس ٜاؾت.
ت ٝایٗ تطتیة قىُ ؽاٞطی فضاٞای تاظ قٟطی تطای حطوت اتٔٛثیُ ٘مف انّی ضا یافت٘ ٚ ٝمف ٔطزٔی وٝ
لطاض اؾت اظ فضاٞای تاظقٟطی ت ٝفٛٙاٖ فضاٞای ارتٕافی  ،فطٍٙٞی اؾتفاز ٜوٙٙس ٘ ،ازیس ٜاٍ٘اقت ٝقسٜ
اؾتٕٞ .چٙیٗ تس٘ٞ ٝای ؾاذتٕا٘ی و٘ ٝمف ٕٟٔی زضذٛا٘ایی فضا زاض٘س اغّة تس ٖٚاضتثاط تا ایٗ فضاٞا
لطاضٔی ٌیط٘س  .ایٗ ضٚیىطز ٔكىالتی ضا ت ٝز٘ثاَ زاقت ٚ ٝنسٔاتی ضا تطرٛأـ ٛٞ ٚیت قٟطٞا ٚاضز وطزٜ
اؾت  ،زضایٗ ضاؾتا ٔتفىطیٗ تط آٖ قس٘س و ٝفضاٞای تاظ قٟطی ضا تطای فّٕىطزٞای ٔرتّف تٚ ٝرٛز آٚض٘س.

ِصاایزاز فضا  ٚذٛا٘ایی آٖ اظ عطیك تؾاٞط تهطی تس٘ٞ ٝا ،و ٝتٛؾظ حؽ تاظٕ٘ایی ،تسافی وٙٙسٌی  ٚفطآیٙس
تاظقٙاؾی تٚ ٝرٛز ٔی آیسٔ ،س ٘ؾط لطاض ٌطفت  .اظ ایٗ ض ٚتا اِٟاْ اظ تافت ٞای ؾٙتی  ٚایس ٜتٛر ٝت٘ ٝیاظٞای
فطٍٙٞی رأق ٝتٛنیٕٛ٘ ٝز٘س و ٝفضاٞای تاظ قٟطی ضا ٔی تٛاٖ تٛؾظ تس٘ٞ ٝای ؾاذتٕا٘ی ت٘ ٝحٛی ایزاز
ٕ٘ٛز و ٝضطٚضیات ظ٘سٌی أطٚظضا زض تطزاقت ٝتاقس  .ت ٝایٗ تطتیة فاوتٛضٞای فطٍٙٞی ٞطرأق ٝتطویثی اظ
فضاٞای تاظ ٚتؿت ٝای ضاتٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٚضز و٘ ٝیاظٞای واِثسی ٔ ،حیغی ٚضٚاٖ قٙاذتی رٛأـ ضا تطآٚضزٜ
ٕ٘ایس .زض ایٗ زیسٌا ٜقىُ واِثسی فضاٞا ٘ ٚیاظٞای فطٍٙٞی رأق ٝتا  ٓٞتطویة قسٚ ٚ ٜرٔ ٝكره ٝذٛز
ضا زض قىُ ٔزٕٛف ٝت ٝرای ٔی ٌصاضز ٕٞ .یٗ أط لإ٘ٙ٘ٛسی ضا ؾثة ٔی قٛز وٛٞ ٝیتی ذال  ،وّیتی
ٔٙؿزٓ تٕٞ ٝطإٞ ٜاٍٙٞی تا قىُ ٔحیظ نٙقتی  ٚتٔٛی ذٛاٞس زاقت .فال ٜٚتط آٖ رٌّٛیطی اظ آقفتٍی
ٞای ٔحیغی  ٚایزاز ضٚاتظ ارتٕافی ٔٙاؾة ضا ت ٝز٘ثاَ ذٛاٞس زاقت ٚ ،زض ٟ٘ایت حانُ آٖ ٔزٕٛف ٝای
ذٛاٞس تٛز و ٝپی٘ٛسی تٍٙات ًٙتا ٔحیظ  ٚرأق ٝزاضز .
فضاّاي باس شْزي ٍ گذراى اٍقات فزاغت

ٌصضاٖ اٚلات فطاغت ٕٞا٘ٙس ٞط فقاِیت فطزی  ٚارتٕافی تٔ ٝحیظ
واِثسی و ٝلاتّیت تطعطف وطزٖ ٘یاظٞای فقاِیتی  ٚضٚا٘ی آٖ ضا
زاقت ٝتاقس٘ ،یاظ زاضز ٞ.طچٙس فضاٞای ٔرتّف ٚضظقی ،تفطیحی ٚ
فّٕىطزی زض قٟطٞا تطای ٌصضاٖ اٚلات فطاغت افطاز زض ؾٙیٗ ٔتفاٚت
ایزاز قس ٜا٘س أا فضاٞای تاظ  ٚتاویفیت قٟطی ٔی تٛا٘ٙس ت ٝفٛٙاٖ یه لطاضٌا ٜضفتاضی  ،تؿیاضی اظ
٘یاظٞای اٚلات فطاغت ضا تطآٚضز ٜؾاظ٘س .تطای تحّیُ ضاتغ ٝتیٗ فضاٞای قٟطی  ٚاٚلات فطاغت ٔی تٛاٖ اظ
ٔف ْٟٛلطاضٌا ٜضفتاضی اؾتفازٕٛ٘ ٜز .لطاضٌا ٜضفتاضی یا ٔىاٖ -ضفتاض فٙهطی تطای تحّیُ ٔحیظ اؾت ٚ
ٚاتؿتٍی ٕٞ ٚاٍٙٞی زٔ ٚفٔ ْٟٛىاٖ  ٚفقاِیت ضا تٛضیح ْیزٞس .ضٚاٖ قٙاؾی ٔحیغی انغالح لطاضٌاٜ
ضفتاضی ضا تطای تحّیُ ضفتاض افطاز زض ٔحیظ ت ٝواض ٔی تطز .لطاضٌا ٜضفتاضی یه ٚاحس وٛچه ارتٕافی اظ
تّفیك یه فقاِیت پایساض  ٚیه ٔىاٖ اؾت ،ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض فطآیٙسی ٔٙؾٓ ٔی تٛا٘س فّٕىطزٞای
ضطٚضی آٖ ٔحیظ ضا تطآٚضز ٜؾاظز .زض لطاضٌاٞ ٜای ضفتاضیٔ ،حطن ٞای لاتُ تكریم قأُ رٙثٞ ٝای
واِثسی  ٚارتٕافی ٔحیظ اؾت ٔ ٚیاٖ افطازی و ٝزض یه لطاضٌا ٜضفتاضی ٔكات ٝلطاض زاض٘س ،تكات ٝظیازی
ٚرٛز زاضز))1381 ،ًِٙ.
تا تٛر ٝتٔ ٝغاِة ٌفت ٝقس ٜزضتاض ٜفضاٞای تاظ قٟطی ٌ ٚصضاٖ اٚلات فطاغت ،ا٘تؾاض ٔیطٚز و ٝایٗ فضاٞا
ت ٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی ق٘ٛس و ٝتا زاقتٗ قطایظ ٚ ٚیػٌی ٞایی ذال ،ظٔی ٝٙضا رٟت فّٕىطز ٔتٙاؾة  ٚتطٚظ
ضفتاضٞای ٔٙاؾة ٌصضاٖ اٚلات فطاغت زض آٖ ٔحیظ واِثسی فطا ٓٞآٚضز .ایٗ قطایظ ضا ت ٝؾٌ ٝط ٜٚوّی
ظیط ٔیتٛاٖ تمؿیٓ وطز:
 -تَسعِ ٍ تسْيل تعاهالت اجتواعي

تقأُ تزطتٞ ٝای ارتٕافی ٚ ٚیػٌی ٞای لطاضٌا ٜضفتاضی ٔٛضٛؿ انّی تحج تقأُ ارتٕافی اؾت ٔ.حیظ
واِثسی ضا ٔی تٛاٖ ٔؤِف ٝای ٔ ٟٓزض تقأُ ا٘ؿاٖ تا زیٍطاٖ زا٘ؿت .ا٘ؿاٖ ت ٝفٛٙاٖ ٘ؾأی ؾاظٔا٘سٞی

قس ،ٜپٛیا ٔ ٚؿتقس یازٌیطی ،لازض ت ٝانالح ضفتاض زض ٔماتُ تغییطات ٔحیظ اؾت .تقأُ ارتٕافی ت٘ ٝمف
ارتٕافی  ٚضٚاتغی و ٝفطز زض ٌط ٜٚزاضز تؿتٍی زاضزٞ .ط تقأُ ارتٕافی ٔٛلقیتی زاقت ٚ ٝزض رایی
ذال  ٚزٚض ٜظٔا٘ی ٚیػ ٜای ضخ ٔی زٞس؛ تٙاتطایٗ تقأُ ارتٕافی ت ٝتمؿیٕات ٔىا٘ی  ٚظٔا٘ی ٔحسٚز ٔی
قٛز .تقضی اظ ایٗ ٘مف ٞا تا اضتثاط چٟط ٜت ٝچٟط ٚ ٜزض ٌطٞ ٜٚای تعضي تط تا نحثت ،ؾیٕای ؽاٞطی ٚ
ٚضقیت تسٖ نٛضت ٔی ٌیطز .زض ٞط نٛضت ٔىاٖ ٚ ٚیػٌی ٞای آٖٛٔ ،ضٛؿ ٕٟٔی زض فطآیٙس تقأُ
ارتٕافی اؾت .ت ٝعٛض وّی ٕٞزٛاضی ،تزا٘ؽ ،تطاوٓٛٔ ،لقیت ٞ ٚسف ،فٛأُ اِٚی ٚ ٝانّی ایزاز تقأُ
ٔیاٖ افطاز ٞؿتٙس ٔ ٚی تٛا٘ٙس تافج ٕٞىاضی  ٚضلاتت ق٘ٛس)ٔاٖ(1363 ،تٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض ٘ؾاْ  ٚعطح
فضاٞای تاظ قٟطی ٔی تایؿت ٕٞا ًٙٞتا ٚیػٌی ٘ ٚمف ٞای ٔتفاٚت اؾتفاز ٜوٙٙسٌاٖ رٟت ایزاز ٚ
تؿٟیُ ضٚاتظ ارتٕافی تاقس .ت ٝفٛٙاٖ ٔخاَ ٚرٛز فضاٞای ز٘ذ  ٚذهٛنی تطای ٔاللات  ٚنحثت چٟطٜ
ت ٝچٟط ٜافطاز تا یىسیٍط تا تٛر ٝت ٝقطایظ ؾٙی ،رٙؿی ،ارتٕافی  ٚایزاز فضاٞایی تطای اضائٟٔ ٝاضت ٞای
فطزی ٌ ٚطٞٚی ٔی تٛا٘س زض تمٛیت ایٗ ٔٔ ٟٓؤحط ٚالـ ٌطزز؛ ت ٝعٛضی و ٝایٗ لطاضٌا ٜضفتاضی أىاٖ ایزاز
اضتثاط ارتٕافی رسیس ضا ت ٝافطاز زاز ٚ ٜضٚاتظ فاعفی رسیسی ضا تقطیف وطز ٚ ٜتٛؾقٔ ٝی زٞس.
 -ايجاد احساس اهٌيت ٍ آسايش رٍاًي ٍ جسوي

یىی اظ قطایظ الظْ زض فضاٞای تاظ قٟطی تطای فّٕىطز ٔغّٛب آٟ٘ا  ٚتؿٟیُ تطٚظ ضفتاضٞای ٔٙاؾة زض
اٚلات فطاغت ٚرٛز أٙیت  ٚآؾایف رؿٕی  ٚضٚا٘ی  ٚاؾتفاز ٜاظ ایٗ لاتّیت تٛؾظ اؾتفاز ٜوٙٙسٌاٖ اظ
آٖ ٔحیظ واِثسی اؾت ،ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝایٗ ٔحیظ واِثسی تا زاضا تٛزٖ ایٗ قطایظ زض ؾغٛح ٔرتّف
ضٚا٘ی تأٔیٗ وٙٙس ٜضفتاضٞای ذال زض افطاز اؾت ٕٞ ٚؿاذتی ضفتاض ٔ ٚحیظ ضا تأٔیٗ ذٛاٞس وطز .اظ
آٖ رایی و ٝتطٚظ ٞط ضفتاضی اظ قرم٘ ،تیز ٝتفىطات ٔ ٚؿائُ ضٚا٘ی  ٚاحؿاؾی اٚؾت ِصا تا احؿاؼ
أٙیت تٛؾظ قرم زض یه فضای قٟطی ت ٝفٛٙاٖ لطاضٌا ٜضفتاضی ،أىاٖ تطٚظ ضفتاضٞا  ٚفقاِیتٟای
ٔخثت ٕٞطا ٜتا احؿاؼ آضأف ِ ٚصت اظ فطز ا٘تؾاض ٔی ضٚز.
تط ٕٞیٗ اؾاؼ زض عطاحی ٔحیظ ٞای واِثسی تطای اٚلات فطاغت تایس ؾقی قٛز و ٝت ٝایٗ أط ٔ ٟٓتٛرٝ
ٌطزز  ٚتا حس أىاٖ تطای  ٕٝٞواضتطاٖ تا تٛر ٝتٚ ٝضقیت رؿٕی  ٚضٚا٘ی آٟ٘ا ایٗ قطایظ فطا ٓٞقٛز تا
زض ٔزٕٛؿ تا ایزاز قطایظ ٔٙاؾة تتٛاٖ ت ٝآؾایف  ٚاؾتفاز ٜنحیح افطاز ٘ائُ قس.
عطاحی  ٚارطای فضاٞای قٟطی تایس ٔغاتك تا اؾتا٘ساضزٞاٚ ،یػٌی ٞای فیعیىی  ٚتٛا٘ایی ٞای رؿٕی
افطاز تاقس تا زض ٔزٕٛؿ اؾتفاز ٜاظ ایٗ فضاٞا ت ٝضاحتی ا٘زاْ ٌطفت ٚ ٝفّٕىطز ٔٙاؾثی زاقت ٝتاقٙس .فالٜٚ
تطایٗ ،تٛر ٝت ٝفّٕىطز ،تطاوٓ ٚ ٚؾقت فضاٞای قٟطی ،ارعا ،اضتثاطٛٔ ،لقیت  ٚؾاظٌاضی آٟ٘ا تا قطایظ
رؿٕی  ٚضٚا٘ی افطاز اظ رّٕٔ ٝثاحج ٔ ٟٓزض عطاحی ایٗ فضاٞا ت ٝقٕاض ٔی آیس؛ چٙا٘چ ٝت ٝعٛض ٔخاَ
فسْ تٙاؾة ٚؾقت ٔ ٚمیاؼ فضاٞا تا ٔمیاؼ ا٘ؿا٘ی ،فسْ آؾایف ضٚا٘ی فطز ضا ت ٝز٘ثاَ ذٛاٞس زاقت .
ٕٞچٙیٗ زض ٔىاٖ یاتی ارعای ٔرتّف فضاٞای قٟطی تط اؾاؼ فّٕىطز تایس ت ٝفٛأُ ٔعاحٓ ٔ ٚرُ
آؾایف اظ رّٕ ٝآِٛزٌی نٛتی ٛٞ ٚا  ٚقطایظ حطاضتی تٛرٕٛ٘ ٝز؛ چٙا٘چ ٝفضاٞای ز٘ذ  ٚذّٛت تایس تٝ
زٚض اظ ایٗ فٛأُ ٔعاحٓ لطاض ٌیط٘س ٛٔ.ضز ٔ ٟٓزیٍط تٛر ٝت ٝتطاوٓ  ٚپطاوٙسٌی فضاٞای تاظ قٟطی تط
اؾاؼ ٘ٛؿ اؾتفاز ٚ ٜرإ٘ایی ٔٙغمی آٟ٘اؾت.
 -ايجاد احساس لذت ،رضايتوٌدي ٍ تعلق

ویفیت عطاحی فضاٞای تاظ قٟطی ت ٝفٛٙاٖ یه لطاضٌا ٜضفتاضی تطای اٚلات فطاغت ٘مف ٕٟٔی زض ٔیعاٖ
ضضایتٕٙسی افطاز زاضز .چٍٍ٘ٛی ٌصضاٖ اٚلات فطاغت تط اؾاؼ ایٗ زیسٌا ،ٜتٛلقات  ٚا٘تراب فطزی
اقرال ٔتفاٚت اؾت .أا آ٘چ ٝو ٝزض اوخط افطاز ٔكتطن ت٘ ٝؾط ٔی ضؾس تٛر ٝتِ ٝصت  ٚتٟطٙٔ ٜسی اظ
ایٗ اٚلات اؾت .احؿاؼ ِصت ظٔا٘ی اتفاق ذٛاٞس افتاز و ٝفطز ت ٝحس ٘ؿثی ت ٝآؾایف رؿٕی  ٚضٚحی
ضؾیس ٚ ٜفاضك اظ أٛض ٔمیسوٙٙس ٜتاقس .تٙاتطایٗ تٛر ٝت ٝایٗ ٔ ٟٓزض فضاٞای تاظ قٟطی تطای اٚلات فطاغت
ضطٚضی اؾت  ٚایٗ أط ٔحمك ٘رٛاٞس قس ٍٔط ایٗ و ٝعطاحی فضاٞا تا تٛر ٝتٛٔ ٝلقیت ارتٕافی  ٚؾٙی
افطاز  ٚتط اؾاؼ فالئك ،ذٛاؾتٞ ٝا  ٚفقاِیت ٞای راضی افطاز ا٘زاْ قٛز ٕٞ ٚؿاذتی تیٗ فضاٞای تاظ
قٟطی) ٔحیظ واِثسی ( ٚضفتاضٞای ا٘ؿاٖ تٚ ٝرٛز آیس  ٚت ٝفثاضت زیٍط زض ایٗ فضاٞا ضاتغ ٝای ؾاظٌاض
تیٗ ضفتاضافطاز ٔ ٚىاٖ ایزاز قٛز .ت ٝعٛض ٔخاَ ٚرٛز فضاٞای ٔرهٛل تاظیٚ ،ضظـ  ٚأٛض فطٍٙٞی ٞط
وساْ تٛ٘ ٝفی تركی اظ ٘یاظٞای افطاز زض ٌطٞ ٜٚای ٔرتّف ضا تطآٚضزٔ ٜی وٙس  ٚایزاز ِصت ٔی ٕ٘ایس .
احؿاؼ ِصت اظ یه فضا تافج ایزاز اضتثاط ٔؤحط تیٗ فضا  ٚقرم ٔی قٛز ،ت ٝعٛضی و ٝقرم احؿاؼ
تقّك ْیوٙس  ٚتٕایُ افطاز ت ٝاؾتفاز ٚ ٜحضٛض زض ایٗ ٔحیظ تیكتط ٔی قٛز .فأُ ٔ ٟٓزیٍط زض عطاحی
فضاٞای تاظ قٟطی ،تٛر ٝت ٝظٔاٖ اؾتفاز ٜاظ ایٗ فضاٞا  ٚفّٕىطز ٔٙاؾة تركٟای ٔرتّف فضاٞای تاظ
قٟطی زض ظٔاٖ ٞای ٔتفاٚت ت ٝفٛٙاٖ لطاضٌاٞ ٜای ضفتاضی ذطز اؾت؛ ت ٝعٛضی و ٝایٗ لطاضٌاٟٞای
ضفتاضی تایس ٔتٙاؾة تا ظٔاٖ اؾتفاز ٜاظ آٟ٘ا عطاحی ق٘ٛس تا زض ظٔاٖ ٞای ٔتٙاؾة تٟتطیٗ فّٕىطز ضا تٝ
اؾتفاز ٜوٙٙسٌاٖ اضائٕ٘ ٝایٙس
قٟط ت ٝفٛٙاٖ یه ؾیؿتٓ اؾت و ٝزاضای فٙانط ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٔیتاقس  ٚت ٝنٛضت ٔسا ْٚتط آٖٞا احط ٔیٌصاضز
 ٚیا اظ آٖٞا تأحیط ٔیپصیطز .ایٗ ؾیؿتٓ زاضای تمؿیٕات وٛچىتطی تحت فٛٙاٖ ٔحّٔ ٝیتاقسٔ .ساذّ ٝزض
یه ؾیؿتٓ  ٚیا ظیط ؾیؿتٓ تایؿتی تا تٛر ٝت ٝقطایظ ٔ ٚمتضیات ؾیؿتٓ نٛضت ٔیپصیطز تا تتٛا٘س
پصیطای ٔساذّ ٝتاقس  ٚآٖ ضا زض چطذ ٝفطایٙس تٛؾق ٝزذاِت زٞس؛ ٔساذّ ٝزض قٟطٞا ٔ ٚحالت تایؿتی
ٕٞؿاظ تا قطایظ ارتٕافی ،التهازی ،واِثسی ٔ ٚحیغی نٛضت ٌیطز تا پیأسٞای ؾٛیی اظ ذٛز تطرای
ٍ٘صاضز؛ انغالح ؾیؿتٓ  ٚیا ظیطؾیؿتٓ اظ عطیك ٘یطٚی زض٘ٚی تٟتطیٗ ٘ٛؿ ٔساذّٔ ٝیتٛا٘س ٔحؿٛب قٛز ٚ
ت ٝتثـ آٖ تٛؾقٔ ٝحالت تا اؾتفاز ٜاظ أىا٘ات ٔٛرٛز زض ٔحّ٘ ٝتیزٔ ٝغّٛتی ضا تٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت.
ٔحّ ٝزض لا٘ ٖٛتمؿیٕات وكٛضی تٔ ٝزٕٛف ٝؾاذتٕاٖٞای ٔؿى٘ٛی  ٚذسٔاتی تقطیف قس ٜاؾت وٝ
ؾاوٙاٖ آٖ اظ ِحاػ تافت ارتٕافی ذٛز ضا ا ُٞآٖ ٔحُ ٔیزا٘ٙسٞ .ط ٔحّ ٝاظ ٔزٕٛف ٝتّٛنٞای
ؾاذتٕا٘ی تكىیُ ٔیٌطزز و ٝتٚ ٝؾیّ ٝقثىٞٝای اضتثاعی اظ  ٓٞرسا ٔیق٘ٛس  ٚحسٚز ٔحّٞٝا تاتـ
تمؿیٕات قٟطزاضی اؾت  ٚاظ ت ٓٞ ٝپیٛؾتٗ چٙس ٔحّ ٝین ٔٙغم ٝقٟطی تٚ ٝرٛز ٔیآیس.
تسیٗ تطتیة رایٍا ٜلا٘٘ٛی ٔحّٞٝا تا تٛر ٝت ٝلا٘ ٖٛتقاضیف  ٚضٛاتظ تمؿیٕات وكٛضی وأالً ٔكرم اؾت
 ٚزض ظٔاٖ حاضط ؾاظٔاٖزٞی قٟطزاضیٞا تا اؾتٙاز تٔ ٝاز 54 ٜلا٘ ٖٛقٟطزاضی تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ ٔیٌطزز.
تغییط زض قطایظ ظ٘سٌی ٘ ،یاظٞا  ٚافعایف رٕقیت ِع ْٚتاظٍ٘طی زض ٔسیطیت قٟط ٔ ٚكاضوت قٟط٘ٚساٖ
زض ازاض ٜتٟتط قٟط اظ رّٕٔ ٝؿایّی اؾت ؤ ٝسیطاٖ قٟطی ٕٛٞاض ٜت ٝز٘ثاَ آٖ تٛز ٜا٘سٌ.ؿتطـ قٟطٞا ٚ

پیچیسٌی ٔؿایُ ٔ ٚكىالت قٟطی .تط٘أ ٝضیعاٖ ضا ٘اٌعیط ٔی وٙس تا تٚ ٝؾیّ ٝی ضٚیىطز ٔحّٔ ٝحٛضی
ت ٝفٛٙاٖ ٔىّٕی زض رٟت اضتماء ؾغح حمٛق قٟط٘ٚساٖ تطای ٔكىالت تط٘أ ٝضیعی وٙٙس .ایٗ ضٚیىطز
ٔٛرة ٔی قٛز تا قٟط٘ٚساٖ ٌطایف تیكتطی تٔ ٝكاضوت زاقت ٝتاقٙس.
زض قٟطٞای و ،ٟٗتمؿیٓتٙسی قٟط تٔ ٝحالت ٌ٘ٛإٌٛٞ ٖٛاض ٜتا ا٘قغاف ظیازی ٕٞطا ٜتٛز ٜاؾت ٚ
قىٌُیطی ٔطاوع ٔحالت تاتـ فٛأُ ٔتقسزی تٛز ٜاؾت و ٝزض ازأ ٝتحج ٔفهالً ت ٝآٖ ذٛاٞیٓ پطزاذت.
ایٗ ٔطاوع زض پی پاؾرٍٛیی ت٘ ٝیاظٞای فطزی  ٚارتٕافی ؾاوٙیٗ تٛزٜا٘س .زض پی ٌؿتطـ قٟطی  ٚایزاز
ٔحالت رسیس قٟطی٘ ،مف  ٚرایٍا ٜایٗ ٔطاوع اظ إٞیت فطاٚا٘ی تطذٛضزاض اؾتٔ .طاوع تؿیاضی اظ ٔحالت
رسیس اظ حیات  ٚض٘ٚك ٌصقت ٝتطذٛضزاض ٘یؿتٙس .
ٔحّٔ ٚ ٝطوع ٔحّ ٝت ٝفٛٙاٖ ؾّ َٛقٟطی زض قٟط ایطا٘ی ا٘قىاؾی اظ رأق ٝتٛزٔ ٚ ٜفاٞیٕی ٕٞچٛٞ ٖٛیت ،
أا تٝ

ٚحست ،ذٛا٘ایی ٕ٘ ،ایا٘ی ٕٞ ،اٍٙٞی  ،ؾاظٌاضی  ٚتؿیاضی اظ ٔفاٞیٓ زیٍط ضا زض ذٛز رای زاز ٜتٛز
تسضیذ  ٚتا ٘فٛش ؾثه ٔقٕاضی ٔسضٖ ٔحّٞ ٝا ا٘ؿزاْ  ٚپیٛؾتٍی ٛٞ ٚیت  ٚقرهیت ٔؿتمُ ذٛز ضا اظ
زؾت زازٔ ٚ ٜف ٚ ْٟٛاضظقٟای ٔحّ ٝتی افتثاض قس ٔ.حالت ٕٛٞاض ٜوا٘ ٖٛتح َٛقٟط تٛز ٜا٘س  ٚفضای
ٔحّ ٝتٟتطیٗ ٔىاٖ تطای زض٘ٚی وطزٖ ٔف ْٟٛقٟط٘ٚسی اؾت ٔ .حّ ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ تٙیاٟ٘ای ارتٕافی

اؾت وٕٛٞ ٝاضٛٔ ٜضز تٛر ٝتط٘أ ٝضیعاٖ  ٚناحة ٘ؾطاٖ قٟطی تٛز ٜاؾت .زض حاَ حاضط ٔحالت ضا ٔیتٛاٖ
زض زٌ ٚطٔ ٜٚتفاٚت تمؿیٓ تٙسی ٕ٘ٛز ٘ .رؿت ٚرٛز ٔحالت زض تافت ٞای لسیٕی  ٚفطؾٛز ٜقٟط ٞاؾت
و ٝزض ٔقطو ٘اتٛزی لطاض ٌطفت ٝا٘س  ٚاظ تقس زیٍط قاٞس تحٛالت زض لؿٕتٟای تٛؾق ٝقٟطٞا تا تٛر ٝتٝ
اٍِٞٛای عطحٟا ی تفهیّی  ٚآٔاز ٜؾاظی ٔی تاقیٓ ؤ ٝقٕٛال تس ٖٚتٛر ٝت ٝضٚقٟای فطٍٙٞی  ،ارتٕافی ٚ
واِثسی رأق ٝپیكٟٙاز قس ٜاؾت .
ایٗ فضاٞای تاظ قٟطی ٔقٕٛالًت ٝنٛضت ٔیساٖ ٞایی زض وٙاض فضاٞایی
اظ لثیُ ٔؿزس ،تىی ،ٝحٕأْ ،طاوع ذطیسزضٚظا٘ ٚ ٝزیٍط ٔطاوع فٕٔٛی
قٟطی لطاض ٌطفت ٝا٘س  .اوخط ایٗ فضاٞا زض لاِة ٔطاوع تاظ ٔحّ ٝای ٚ
٘احی ٝای٘ ،مف اؾاؾی زض ظ٘سٌی قٟطی ضٚظٔطٔ ٜطزْ ایفا وطزٚ ٜ
زاضای اٍِٞٛای ٔكرم واِثسی ٔی تاقٙس ،ت ٝعٛضی و ٝتا حفؼ
فّٕىطز ٔ ٚاٞیت ذٛز ٘مف ٕٟٔی زض پٛیایی فضاٞای قٟطی زاقتٝ
ا٘س .زض ایٗ فضاٞا ٕٞزٛاضی تا زیٍط فقاِیت ٞا  ٚظٔاٖ اؾتفاز ٜاظ ایٗ
فقاِیت ٞا ؤ ٝحسٚز ت ٝظٔاٖ ذانی ٘یؿت ٕٞ ٚچٙیٗ اؾتفازٜ
وٙٙسٌاٖ اظ ایٗ فضاٞا و ٝتا حسی تقطیف قسٔ ٚ ٜكرم ٞؿتٙس،
ٔٛرة زِثؿتٍی افطاز ت ٝایٗ ٔحیظ قسٟ٘ ٚ ٜایتاً ٔٙزط ت ٝایزاز ٔحیظ ٔٙاؾثی تطای ٔاللات ،نحثت ٚ
تقأالت ارتٕافی ضٚظا٘ ٝافطاز ٘ ٚیع تاظی ٞای وٛزواٖ قس ٜاؾت .تطویة ٕٞ ٚزٛاضی ایٗ فضاٞای تاظ تا
زیٍط فضاٞا  ٚترف ٞای ٔؿى٘ٛی  ٚؾاظٌاضی آٟ٘ا تا ٘یاظٞا ٚ ٚیػٌی ٞای ٔطزْ زض ٌصقت ،ٝاؾتفاز ٜاظ آٖ
ضا تطای واضتطاٖ أطٚظ ؾاز ٜتط ٕ٘ٛزٛٔ ٚ ٜرة ایزاز اضتثاط  ٚحؽ تقّك ت ٝایٗ فضاٞا زض ٔطزْ قس ٜاؾت؛
ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝت ٝفٛٙاٖ یه لطاضٌا ٜضفتاضی ٘مف ٕٟٔی زض ایزاز تقأالت ارتٕافی ،احؿاؼ آؾایف ٚ
تقّك افطاز ،تٚ ٝیػ ٜزض اٚلات فطاغت زاقت ٝا٘س.

وٕثٛز یا فسْ ٚرٛز فضاٞای تاظ قٟطی ٔٙاؾة  ٚتط٘أ ٝضیعی ٘كس ٜتٛزٖ آٟ٘ا زض اوخط قٟطٞا تٙات ٝزالیّی
ٕٞچ ٖٛلسٔت  ٚتطاوٓ تاالی تافت ،اظ انّی تطیٗ ٔكىالت فضاٞای قٟطی ایطاٖ اؾت .فسْ ٕٞاٍٙٞی
فضاٞای تاظ قٟطی ٔٛرٛز تا قطایظ فقّی یا تغییط واضتطی فضاٞای تاظ ت ٝواضتطی ٞای زیٍط تافج وٓ ضً٘
قسٖ ٘مف ایٗ فضاٞا قس ٜاؾت .زض ٔٛاضزی ٘یع ٘ثٛز زؾتطؾی ٔٙاؾة ت ٝفضاٞای تاظ ٔٛرٛز تِ ٝحاػ
ٔٛلقیت ،پطاوٙسٌی  ٚفانّ ٝآٟ٘ا اظ ٔطاوع قٟطی تافج فسْ اؾتمثاَ قٟط٘ٚساٖ اظ ایٗ فضاٞاؾت .زض ٚالـ
 ٕٝٞایٗ ٔكىالت ٘اقی اظ فسْ تٙاؾة تط٘أ ٝضیعی قٟط تا ٘یاظٞای و٘ٛٙی قٟط اؾت .
اظ ؾٛی زیٍط ٔغاِق ٝفّٕىطز فضاٞای تاظ ؾٙتی زض قٟطٞا ٘كاٖ ٔی زٞس و ٝتطذی ٚیػٌی ٞای وٕی
ٚویفی ایٗ فضاٞا اظ لثیُ فّٕىطزٚ ،ؾقت ،ویفیت عطاحی  ٚفسْ ؾاظٌاضی آٟ٘ا تا قطایظ رؿٕی  ٚضٚا٘ی
ٌطٞ ٜٚای ٔرتّف ؾٙی ٔٛرة قس ٜو ٝایٗ فضاٞا ت ٝعٛض وأُ لاتّیت تأٔیٗ ٘یاظٞای رسیس ٔطزْ ،تٝ
ذهٛل رٛا٘اٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ضا ٘ساقت ٚ ٝفٕالً تیكتط رٟت ٌصضاٖ اٚلات فطاغت افطاز ٔؿٗ ٔٛضز اؾتفازٜ
لطاض ٌیط٘س .تٙاتطایٗ ت ٝزِیُ فسْ ؾاظٌاضی تیٗ فقاِیت ٔ ٚحیظ واِثسیٕٞ ،ؿاذتی تیٗ ضفتاض ٔ ٚىاٖ
ایزاز ٘كس ٚ ٜایٗ فضاٞای قٟطی لاتّیت ایزاز ضضایتٕٙسی وأُ اظ فضا  ٚظٔی ٝٙتطٚظ ضفتاضٞای ٔٙاؾة
ارتٕافی زض تطذی ٌطٞ ٜٚای ؾٙی ضا ٘ساقت٘ ٚ ٝتٛا٘ؿت ٝت ٝعٛض ٔٙاؾة اظ ؾٛی تٕأی قٟط٘ٚساٖ ٔٛضز
اؾتفاز ٜلطاض ٌیط٘س.
فسْ تٛا٘ایی فضاٞای تاظ زض ایزاز اضتثاط  ٚؾاظٌاضی تا واضتطاٖ ت ٝفّت تی تٛرٟی تٚ ٝیػٌی ٞا ٘ ٚیاظٞای
رؿٕی ،ضٚا٘ی  ٚارتٕافی ٌطٞ ٜٚای اؾتفاز ٜوٙٙس ٚ ٜظٔاٖ اؾتفاز ٜاظ ایٗ فضاٞا ،زض عطاحی آٟ٘ا تٚ ٝرٛز
ٔی آیس ٕٞ.چٙیٗ فسْ تٛر ٝت ٝقطایظ رغطافیایی ،فطٍٙٞی ،ارتٕافی  ٚالتهازی قٟط٘ :اؾاظٌاضی تطذی اظ
فضاٞای تاظ قٟطی تا قطایظ الّیٕی ٔا٘ٙس ؾطٔا ،تاز  ٚآفتابٕٞ ،چٙیٗ فسْ تٛر ٝتٔ ٝؿائُ فطٍٙٞی ٚ
ارتٕافی وٛٔ ٝرة تی ٛٞیتی فضا  ٚفسْ زِثؿتٍی ٔطزْ ت ٝآٖ فضاٞا ٔیكٛز..
فسْ ضضایت قٟط٘ٚساٖ اظ ٔحیظ ظ٘سٌی قاٖ ٔی تٛا٘س ٚاوٙف ٞای ٔتفاٚتی ضا ت ٝز٘ثاَ زاقت ٝتاقس .
٘رؿتیٗ ٚاوٙف تالـ تطای تغییط ٔحیظ تٙٔ ٝؾٛض ایزاز تٙاؾة تیٗ ٚیػٌی ٞای ٔحیغی ٘ ٚیاظ فیٙی یا
ایس ٜاَ شٙٞی ٔرتم اؾت  .زٔٚیٗ ٚاوٙف ا٘غثاق یا ؾاظٌاضی تا ٔحیظ اؾت .أا ٚاوٙف زیٍط و ٝزض پی
واٞف تقّك ٔىا٘ی قىُ ٔی ٌیطز ٌ ،ؿؿت اظ ٔحیظ اؾت .
قٟط لعٚیٗ ٘یع اظ ایٗ لافسٔ ٜؿتخٙی ٘ثٛز ٚ ٜتا ٚرٛز ضقس ٌ ٚؿتطـ  ٚتٛؾق ٝقٟط عی ؾاِٟای اذیط قاٞس
تٛر ٝتیف اظ پیف ٔسیطیت قٟطی ت ٝایٗ ٔم ِٝٛتٛز ٜایٓ  .تاو ٖٛٙقٟطزاضی لعٚیٗ زض ضاؾتای حفؼ ٛٞیت
قٟطی ٕٞ ٚا ًٙٞؾاظی آٟ٘ا تا ٘یاظ ٞای أطٚظ ٔثازضت ت ٝتٟی ٝعطح ٞای احیای ٔحالت  ٚتكىیُ فضاٞای
قٟطی ٔغّٛب  ٚپاتٛق ٞای ٔحّ ٝای ٕ٘ٛز ٜاؾت  .اظ رّٕ ٝایٗ فضاٞای قٟطی و ٝت ٝذهٛل زض لّة
ٔحالت لسیٕی  ٚتاضیری قٟط لعٚیٗ ٚالـ قس ٜا٘س ٔی تٛاٖ ت ٝعطاحی ٔطوع ٔحّ ٝقید آتاز  ،زیٕذ ،
عطاحی  ٚارطای ٔطوع ٔحّ ٝآذ٘ٛس  . . . ٚاقاضٕٛ٘ ٜز  .فّٕىطز قٟطزاضی زض ایٗ حٛظٞ ٜای ٔحّی تا تٛر ٝتٝ
واٞف تسضیزی فقاِیتٟا  ٚتقأالت ارتٕافی  ٚت ٝذغطافتازٖ لطاضٌاٟٞای ضفتاضی  ٚاحیاء  ٚتمٛیت ؾطظ٘سٌی
زض ٔحّ ٝاظ عطیك احیاء فقاِیتٟای ٔصٞثی  ،تمٛیت  ٚؾاظٔا٘سٞی لطاضٌاٟٞای ضفتاضی  ٚاحیاء فٙانط تا اضظـ
اظ عطیك تعضیك فقاِیتٟای رسیس  ٚتمٛیت ؾایط فقاِیتٟا زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .

ًتيجِ گيزي :

تا تٛر ٝتٔ ٝكىالتی و ٝزضتاض ٜفضاٞای تاظ قٟطی تیاٖ قس ،پیكٟٙازٞای ظیط تطای
تٟثٛز  ٚاضتمای ویفیت آٟ٘ا تطای ٌصضاٖ اٚلات فطاغت قٟط٘ٚساٖ اضائٔ ٝیٍطزز:
تط٘اْ ٜضیعی ،عطاحی  ٚایزاز فضاٞای تاظ قٟطی ٔتٙاؾة اظ ِحاػ تقسازٔ ،ؿاحت
ٛٔ ٚلقیت ٔغاتك تا رٕقیت زض ٔٙاعك ٔرتّف قٟطٞا .تٛر ٝت ٝفضاٞای تاظ
قٟطی ت ٝفٛٙاٖ یىی اظ فٙانطؾاذتاضی عطاحی قٟطی ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض عطاحی
قٟط ،زیٍط فٙانط قٟطی تط اؾاؼ فضاٞای تاظ قٟطی قىُ تٍیط٘س .اظ ایٗ ض ٚتایس
اظ اذتهال فضاٞای پؿٕا٘س ت ٝفضاٞای قٟطی ارتٙاب ٕ٘ٛز .حفؼ  ٚتٟثٛز
ٚضقیت فضاٞای تاظ ؾٙتی تٙٔ ٝؾٛض حفؼ ٛٞیت قٟطی ٕٞ ٚا ًٙٞؾاظی آٟ٘ا تا
٘یاظٞای أطٚظی ،ت ٝعٛضی و ٝضٕٗ حُ ٔكىالت قٟطؾاظی تٛٔ ٝضٛؿ پایساضی
فطٍٙٞی  ٚارتٕافی رأق ٝقٟطی ٘یع تٛر ٝقٛز.اضتمای ویفی فضاٞای تاظ قٟطی
تط اؾاؼ ضٛاتظ عطاحی ٘ ٚیاظٞای رؿٕی  ٚضٚا٘ی افطاز ت ٝذهٛل رٛا٘اٖٕٞ ،چٙیٗ تٛر ٝت ٝظٔاٖ
اؾتفاز ٜاظ ایٗ فضاٞا  ،عطاحی فضاٞای تاظ قٟطی تط اؾاؼ ٚیػٌی ٞای الّیٕی قٟطٞا  ٚایزاز آؾایف
الّیٕی زض ایٗ فضاٞا تطای واضتطاٖ .تٛر ٝت ٝقطایظ فطٍٙٞی ،ارتٕافی قٟط زض ایزاز فضاٞای تاظ قٟطی
رٟت ایزاز تقّك  ٚتٚ ٝرٛز آٔسٖ أٙیت ضٚا٘ی ت ٝذهٛل تطای ذا٘ٓ ٞا  ٚوٛزواٖ .تٛر ٝت ٝایزاز
فضاٞای تاظ قٟطی ٔٙاؾة  ٚتا ٛٞیت اظ ِحاػ زضرٔ ٝحهٛضیت  ،فطْ ٔٙاؾة ،تافت ٔ ٚهاِح ،إِاٖ ٞا ٚ
ٔثّٕاٖ ٔٙاؾة .تا تٟطٌ ٜیطی اظ ان َٛپایساضی تا تٕطوع تط ٔٙاؾة ؾاظی فضاٞا تطای ٔقِّٛیٗ  ٚؾإِٙساٖ.
ضفایت ٔمیاؼ ا٘ؿا٘ی زض عطاحی ،عطاحی ٔتٙاؾة تا قطایظ ٔحیغی  ٚالّیٕی  ،تاظٌطزا٘یسٖ پٛیایی ٚ
ؾطظ٘سٌی ت ٝؾغح ٔحالت  ،اؾتفاز ٜاظ ا٘طغی ٞای تزسیس پصیط ت ٝرای ا٘طغی ٞای تزسیس٘اپصیط ٙٔ ،اؾة
ؾاظی فضاٞا تطای ٔقِّٛیٗ  ٚؾإِٙساٖ  ،اؾتفاز ٜتٟی ٝٙاظ فضاٞای ؾثع  ٚعطاحی ٔٙاؾة  ٚتٟی ٝٙآٟ٘ا ،
تأویس تط ضٚاتظ ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی  ٚتأٔیٗ فطنٔ ٝثازالت ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی .
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