
 کليات ٍ تعاسيف ضْشي، فضاّاي•
 جا تِ اي هحذٍدُ سا آى ًثایذ ٍ ّستٌذ اّویت داسای ساختواًْا تَدُ اًذاصُ تِ تاص فضاّاي
  ایي دس اًساًْا ّاي فعاليت ٍ اعوال اص هْوی تخص صیشا داًست، تٌاّا ساص ٍ ساخت اص هاًذُ
 .افتذ هی اتفاق فضاّا
  تشخَسداس ای القادُ فَق اّویت اص فوَهی تاص فضاّای ،عوَهی تستِ ٍ تاص فضاّای هیاى ایي دس

  تشای ...ٍ اًذاصُ ٍ صهاى لحاػ اص ّايی هحذٍديت داساي عوَهی تستِ فضاّاي صیشا ّستٌذ
  سا اهکاًات تیطتشیي ،ٍقت ّوِ دس عوَهی تاص فضاّاي حالیکِ دس تاضٌذ، هی ضْشًٍذاى پزیشش
 .داسًذ ضْشًٍذاى حضَس تشای
 فضاّا اًَاع•

 فضاّاي ضْشي، تعاسيف ٍ کليات
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 فضاّاي خصَصی
يرا تولر    صرش   تحت تآى تخص اص فضاّای ضْش کِ 
استت، هاًٌتذ خاًتِ ّتای     اضخاظ تِ صَست خصَصری  

 خػَغیهسکًَی، حیاط ّا ٍ تاغْای 
 



 خصَصی ًيوِ/عوَهی ًيوِ فضاّاي
 دس هحذٍديت فلت تِ کِ ضْش فضاّی اص تخص آى
  افشاد اص خاصی گشٍُ تَسظ آى، کاستشي ٍ ّذ 
  هجتوـ هحَعِ :هاًٌذ گیشد، هی قشاس استفادُ هَسد
 .ّا ًوایطگاُ ٍ ٍسصضگاُ هسکًَی، ّای

 عوَهی فضاّاي
 ضْشًٍذاى عوَم تِ کِ ضْشی فضاّای اص تخص آى
  سا آًاى دس حضَس ٍ ٍسٍد حق کٌتشل، تِ ًياص تذٍى
  ٍ تاصاسّا هیادیي، ّا، پاسک ّا، خیاتاى هاًٌذ داسًذ،
   .هساجذ
 عيف ٍ عولکشدي هقياس دلیل تِ فوَهی فضاّای
  داسای ،خَد هخاعثيي گستشدُ ٍ ٍسيعی
 .است ضْشًٍذاى جوعی حياط دس سْن تیطتشیي
  جاهقِ ایجاد سثة فضاّا اص دستِ ایي کيفی استقاي
 خػَغی فضای اص تخص آى .گشدد هی سالن ضْشی
 جضٍ است، سٍیت قاتل فوَهی فضاّای اص کِ ّن

 .سٍد هی ضواس تِ فوَهی فضاّای
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 فضاّاي ضْشي، تعاسيف ٍ کليات



 اًَاع فضاّاي ضْشي

 انواع فضا های شهزی     

3 



خصَصريات کلری فضرا، حرذ خصَصری ٍ      اٍلیي فضایی است کِ تا حضتَس دس آى  : ٍسٍدي
دٍ اتصال  است تتشای ٍسٍدي هفصلی . ٍ خػَغیات ایٌچٌیٌی دس آى هطخع هی ضَدعوَهی 
 .آًْاًِ تيغِ اي تشاي تفکي  هکاى ٍ 
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 انواع فضا های شهزی     



 اًَاع فضاّاي ضْشي
 : گشُ ّا ٍ هيذاى ّا

 گشُ-
ًَع تجور   کِ اص ّش عٌاصش تصَيش رٌّی یکی اص 

دس رّي ضتْشًٍذ ضتکل   ضْش، سٍيذادّاي هختلف 
گشُ تِ فٌَاى تػتَیش رٌّتی، فت ٍُ تتش     . گشفتِ است

، کلیتِ فضتاّایی   تقاع  خياتاى ّا، هيذاى ٍ فلکِ
تجو  يا تالقی سٍيرذادّاي جوعری   سا کِ هحتل  

 .است سا دس تش هی گیشد
 هيذاى-

ِ هیذاى دس ضْشساصی  ُ   عشصر ، دس ايسرت گطراد
هحلتی  . جایی کِ اعشاف آى خاًِ ّا، دکاى ّا استت 

کِ ًِ فقظ خاًِ ّا ٍ دکاى ّا دس جتذاسُ ّتا تجوتـ    
ى عشصِ تجو  اًسراى  کشدُ اًذ تلکِ خَد تِ فٌتَا 
ٍ دس فیي حال سٍیتذادّای   ّا، فعاليت ّا، سفتاسّا
 (فشٌّگ دّخذا. ) هختلف فول هی ًوایذ
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 انواع فضا های شهزی     



 :هسيشّا
تشیي سْن سا ًسثت تِ سایش فضتاّای ضتْشی تتِ    فوذُ -

 .خَد اختػاظ هی دّذ
ًِ تٌْا خغَعی ّستٌذ کِ استثاط ٍ اتػال ًقاط هختلف -

 ضْش سا هیسش هی ساصد؛
فضاّایی سا تػَیش هی کٌٌذ کِ تیطتشیي حیات جوقتی  -

 .سا دس خَد جای هی دٌّذ
 (هحلی تشای فثَس)هقثش = هسیش
تستتش تقتاه ت اجتوتافی ًیستتٌذ ٍلتی      تضسگشاُ ّا اگشچِ 

هقثش غشف ًثَدُ اًذ ٍ تِ دالیتل هختلتف ًیتاص تتِ تشقتشاسی      
 .تقاهل تا هحیظ دس آى احساس هی ضَد
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 انواع فضا های شهزی     



 :آبلثِ 
آب . ّشجا دس ضْش آب اهکاى تجلی پیذا هی کٌذ، ًقص تاسصی دس جزب هشدم آى ضْش ایفا هی کٌتذ 

 .  دس تػَیش رٌّی ضْشًٍذاى تِ فٌَاى فٌػشی ضاخع، ًقص کلیذی ایفا هی کٌذ
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 انواع فضا های شهزی     



 :پلِ
تستش ًاّوَاس داسًذ ٍ داساي پسرتی  دس ضْشّایی کِ 

ّستتٌذ، اهکتاى ؽْتَس دستتِ ای اص فضتاّای      ٍ تلٌذي 
هٌؾتَس اص پلتِ   . ضْشی یقٌی پلِ ّا ًیض فشاّن هتی ضتَد  

دستشسی عوَدي یک اتفاق کالثذی سادُ جْت تٌْا 
اتفاقرات ٍ سٍاترظ   پلِ ًِ تٌْا هی تَاًذ اًتَاؿ  . ًيست

اًگيضُ اي ترشاي  سا دس خَد جای دّذ، تلکِ اجتواعی 
 .  ایجاد کٌذٍقَع آًْا 
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 انواع فضا های شهزی     



 .دس صًذگی جوقی ضْشًٍذاىًقص اجتواعی ٍ تعاهلی آى : دس عشاحی ضْشی اّویت یک هیذاى
 :دس ًؾام سٌتی ایشاى دٍ ًَؿ اغلی هیذاى ٍجَد داسد

 هيذاى سسوی ٍ تطشيفاتی -2هيذاى هحلی ٍ تکايا     -1
 
هحتل تجوتـ ٍ تقاهتل اّتالی      -فوَهی تشیي ٍ هشدهی تشیي فضاّای ضْشی: هیذاى هحلی ٍ تکایا -1

 هحل
 دس خذهت ًْادی حکَهت ٍ حاکن ضْش: هیذاى سسوی ٍ تطشیفاتی -2

 فلکِ

 .فلکِ فثاستست اص گطَدگی دس تقاعـ هحَسّا ٍ جضیشُ ای دس ٍسظ ایي گطَدگی
جضیشُ هیاًی داسای پَضص گیاّی، آتٌوا، فَاسُ ٍ تقضا هجسوِ هی تاضذ، کِ فولکتشد غالتة آًْتا تتش     

 .استتَصي  حشکت خَدسٍّا خ ف هیذاى، 
دس عشح فلکِ تٌْا چيضي کِ هغشح ًثَدُ، حضَس اًساًْا ٍ هفاّين عويق ًْفترِ دس فضراي   

 .ضْشي است
 

 میدان و فلکه       



 :تَقعات هَضَعی اص هيذاى
 سکَى -1
 تجو  پزيشي -2
 يکپاسچگی -3

 توقؼات موضوػی میدان   



سفتاسّتای  اص  سلة حاکويت تشافي   عثَسيتِ هقٌی حزف کاهل حشکت ًیست، تلکِ  سکَى -1
 (دس هقاتل حشکت ٍ پَیایی اجتٌاب ًاپزیش حاکن تش خیاتاىکاستي اص سشعت )حشکتی 

 اهکاى حضَس -یا آسَدى قثل اص اداهِ دادى تِ ساُ اهکاى هکث
 استثاط ٍ سٍاتظ اجتواعیاهکاى تشقشاسی 

 اهٌیت حضَس گشٍُ ّای اجتوافی-
 اهٌیت الصم تشای حضَس صًاى، سالوٌذاى ٍ هقلَالى-
 ٍجَد فشغِ ٍ تجْیضات هَسد ًیاص گشٍُ ّای سٌی یا اجتوافی هختلف-

 سکون      توقؼات موضوػی میدان      



 تجو  پزيشي  -2
 ضْشًٍذاى دس فضای هیذاىاهکاى جو  ضذى 
 اعشاف هیذاى ٍ حشین آى سا تش ّن ًضًذ هسيش ّاي حشکتیایجاد فضایی کِ 

 تقَیت حس هشکضیت -اجاصُ جوـ ضذى سا تِ افشاد تذّذضکل ٌّذسی تِ لحاػ 
 .تایذ جَاتگَی تقذاد افشاد ٍ فذم اخت ط حَصُ ّای سکَى ٍ حشکت تاضذاتعاد فضا 

 اهکاى جوـ ضذى ضْشًٍذاى
 سَْلت ٍ ًحَُ دستشسی تِ هیذاى-
 فشاّن تَدى حذاقل ضشایظ صیست هحیغی دس فضا-

 تجوـ پزیشی -جوـ ضذى ضْشًٍذاى
 جزب فقالیت ّای هتٌَؿ  هختلف

 اهکاى گضیٌص -اهکاى اًتخاب فشد اص فقالیت ّای هختلف دس فضا
 اهکاى تشکیثی -اهکاى دسگیشی ٍ حضَس فشد دس چٌذ فقالیت دس فضا

 

 تجمغ پذیزی     توقؼات موضوػی میدان      



 
 يکپاسچگی -3
 .داسای کف ٍ تذًِ پیَستِ: پيَستگی دس عٌاصش کالثذي -1
 احتشاص اص اخت ف سغح صیاد کِ هسثة قغـ استثاط ادساکی ٍ فقالیتی هی ضَد،  -
 کف ساصی یکذست ٍ یک ساختاس،  -
 پیَستگی دس خظ آسواى،  -
 .احتشاص اص اًقغاؿ تذًِ هیذاى تِ خػَظ دس هحل اتػال ساُ ّا یا جذاسُ هیذاى-
 :پيَستگی فضايی -2
 تحت تاثیش پیَستگی فٌاغش کالثذی،-
تا تذاتیشی چَى اخت ف هػالح، کتف فضتاّا سا اص    -تِ حذاقل سساًذى تفکیک فضاّا اص ًؾش تػشی-

 .ّن تفکیک ًوَد
 

 یکپارچگی          توقؼات موضوػی میدان      



 :پيَستگی فعاليت ّا -3
 حَصُ فقالیت ّا تایذ داسای هشص قاتل اًقغاف تاضذ؛-
 فذم تخػیع فضای هطخػی تِ فقالیت هطخػی؛-
 .فضای چٌذفولکشدی -تشکیة حَصُ فقالیت ّا تا دیگش فقالیت ّای ساصگاس-
 :ٌّذسِ سادُ، آضٌا ٍ قاتل تاصضٌاسی دس رّي -4
 سثة دسک آساى تش فضا هی گشدد؛-
 هیذاى تایذ خَد سا اص فضاّای هجاٍس ٍ ساُ ّای هٌتْی تِ آى، هٌفک کٌذ؛-
 .هیذاى تایذ داسای هشصی تِ فٌَاى یک کلیت تشای خَد تاضذ-
َّیت هیذاى هی تَاًذ، ضلَك ٍ پش ّیاَّ، آسام ٍ ساکت، فولکشدی یا ًوادیي تاضذ، اها ّشگض ًثایتذ  -

 فضایی تذٍى سٍیذاد تاضذ،

 یکپارچگی          توقؼات موضوػی میدان      



 
 

 :هسيشّاهَضَعی اص تَقعات 
 حضَسپزيشي -1
 پَيايی -2
 

 توقؼات موضوػی مسیز      



 
 حضَسپزيشي -1

اص آًجا کِ هسیشّا جضٍ کثیشتشیي ًَؿ فضاّای ضْشی اًذ ٍ ّش ضْشًٍذی تشای صًذگی دس ضْشّا، حتی 
تشای سفـ ًیاصّای ضخػی، ًاگضیش تِ هَاجِْ تا آى هی تاضذ، هْوتشیي ٍ اغلی تشیي ٍیژگی ّتش هستیش   

 (.اهکاى حضَس سا فشاّن کٌذ)تاضذ حضَسپزيش ایٌست کِ 
تتِ داختل   دستشسی ٍ ًفَر فيضيکی تخص افؾوی اص حضَسپزیشی هسیشّا هتَجِ  :ًفَرپزيشي-

عَل هستیش،   دسعَالًی ضذى تذًِ ّاي صلة تٌاتشایي دس عشح آى ّا هی تایست اص . هسیشّاست
 .تا هسیش سا دس عَل آى تَجَد آٍسددستشسی ٍ ًفَر پيادُ جلَگیشی ًوَد ٍ تا حذ اهکاى، ضشایظ 

اساسا ضْشًٍذاى تشای سفـ ًیاصّای ختَد ًاچتاس تتِ    : ايجاد اهکاى تذاٍم حضَس ضْشًٍذ دس هسيش -
استت، حضتَس دس آًْتا    هحَس ّا ٍاجذ کيفيت پاييٌی اها تا صهاًی کِ ایتي  . حضَس دس هسیشّا ّستٌذ

ًقتص هغلتَتی   صًذگی جوعی ضرْشًٍذاى  ٍ اساساً دس ًؾام جْت سف  ًياصّا هغشح تَدُ غشفا دس 
 .  ایفا ًوی کٌذ

تِ ایتي هقٌتا کتِ اص تکتاسگیشی     . داضتِ تاضٌذاًعغا   تشای ایجاد تذاٍم حضَس هشدم، هسیشّا هیثایست
جلَگیشی ضَد ٍ اص تکاسگیشی یتک الگتَی یکستاى دس عتشح اًتَاؿ       کف، الگَّاي يکساى دس جذاسُ

هشاسن ّا ٍ هَاق  خراظ  ٍ دس ساعات هختلف ضثاًِ سٍص قاتلیت استفادُ دس . هسیش ّا پشّیض ضَد
 .سا داضتِ تاضذ

 

 حضور پذیزی        توقؼات موضوػی مسیز      



 پَيايی -2
هسیشّا تِ فٌَاى ضشیاى ّای ضْش، حیات سا دس تواهی سغَح اص فوَهی تشیي تا خػَغتی تتشیي   -

ّش ًَؿ گشفتگی دس عَل هسیش هخل حیات دس آى تَدُ ٍ دس تٌتاق   . تخطْای آى جاسی هی ساصد
تٌاتشایي هسیشّا دس توام عَل خَد تایتذ احساستی اص پَیتایی ٍ    . تا اًتؾاس ضْشًٍذاى قشاس هی گیشد

 .  تحشک سا ایجاد کٌٌذ
 . ایجاد ضَدتٌَع دس کاستشي، کالثذ ٍ فعاليت ّا تشای حفؼ پَیایی دس هسیش هیثایست -
سرکاً   تا صهیٌِ فضاّای ضْشی دس عَل هسیش، ایجتاد  کاستشي ّاي هتٌَع ٍ هتٌاسة ایجاد -

گًَتاگَى دس  قشاسگاُ ّاي سفتاسي ٍ تقَيت فعاليرت ّراي   ، تَجِ تتِ  ّاي هتٌَع ٍ هتٌاسة
 .هسیش تِ پَیایی هسیش هٌجش هی ضَد

 پویایی            توقؼات موضوػی مسیز      



 :لثِ آبتَقعات هَضَعی اص 

 مفزح بودن        توقؼات موضوػی لبه آب      



 :لثِ آبتَقعات هَضَعی اص 

 طزاوت        توقؼات موضوػی لبه آب      



 :لثِ آبتَقعات هَضَعی اص 

 فزاغت بال        توقؼات موضوػی لبه آب      



 :اصپلِتَقعات هَضَعی 

 راحتی          توقؼات موضوػی پله      



تَقعات 
هَضَعی 
 :اصپلِ

 توقؼات موضوػی پله      

 خوش منظزه بودن       



 تؼزیف کیفیت و کمیت         

تستیاسی اص  . فضا اص هْوتشیي دلوطغَلی ّای داًص عشاحی ضْشی هی تاضذ کيفيت
سا هْوتشیي ٍؽیفتِ فقالیتت عشاحتی    « استقای کیفیت هحیظ ٍ فضا» ًؾشیِ پشداصاى 
 . ضْشی هی داًٌذ

هشدم تش خ ف تشًاهِ سیضی ٍ فلَم هٌْذسی، کویت ّا سا کوتش ادساک کشدُ، آًْتا سا  
 .کیفی هی تیٌٌذ

کیفیت چگًَگی یک پذیذُ هی تاضذ کِ تاثیش فاعفی ٍ فق ًی خاظ تش اًستاى هتی   
 .گزاسد

پذیذُ ٍ یا ًؾام هی تاضتذ کتِ   هیضاى، جٌسیت اًذاصُ،  کويت،ایي دس حالی است کِ 
 .تِ غَست اًثَّی اص ٍیژگی ّا، فٌاغش ٍ کیفیت ّا ٍجَد داسًذ

 .قاتل تیاى ّستٌذاعذاد  ٍ تَسظقاتل اًذاصُ گيشي تَدُ کویت ّا 



 کیفیت های فضایی       

سا کيفيرت ّرايی   هَجَد هیاى فٌاغش ادساک ضذُ فضا،  ساتغٍِ چگًَگی عٌاصش 
. ساعـ هی کٌٌذ، کِ تِ تٌْایی ٍ یا تا یکذیگش تافث احساس ّایی دس فشد هی گشدًتذ 

 ... هاًٌذ َّیت، خَاًایی ٍ 
کیفیتت   هعلرَل ، تلکتِ  ًطذُ هحسَبکيفيت ّاي فضايی ایي احساس ّا خَد، 

تِ فٌَاى هثتال کیفیتت   . هی گَیٌذکيفيت ّاي فضايی ّایی هی تاضٌذ کِ تِ آًْا 
یک فٌػتش هتی تَاًٌتذ، احستاس     ٍضَح، تشاکن، هٌحصش تِ فشد تَدى ّای هاًٌذ 
 .سا تِ ٍجَد آٍسًذ خَاًايی

اتقاد اجضا، جایگاُ، فاغلِ کوی هیتاى  ) ٍاتستِ تِ ٌّذسِ فضا کیفیت ّای فضایی، 
است کِ اص آى سٍاتتظ ٌّذستی   هٌاسثاتی  ، تلکِ ٍاتستِ تًِثَدُ...( اجضا یک فضا ٍ 
هاًٌذ ًحَُ هجاٍست فٌاغش، تشتیة آًْا، جتذایی، هحتاط ضتذگی ٍ    . ًاضی هی گشدًذ
 .پیَستگی آًْا

 



 کیفیت های فضایی       

آًْا تتِ ستِ گتشٍُ تقستین     هٌطا ٍجَدي کیفیت ّای فضایی سا هی تَاى ًسثت تِ 
 :کشد
 کيفيت عٌصش•
 (کیفیت ًاضی اص ساصهاى فضایی) تيي عٌاصش کیفیت •

 .ایي دستِ، ساتغِ تیي هَلفِ ّای فشم ٍ فولکشد ٍ هقٌا سا تطکیل هی دّذ
کیفیت ّای ًاضتی اص ساتغتِ ًقتص ٍ    )ي  عٌصش تا ديگش عٌاصش کیفیت ساتغِ •

 (صهیٌِ
کِ کیفیت سکاًس ّا، ًتیجِ تاثیشات سٍحی، سٍاًی است کِ دس عَل هسیش تتِ عتَس   

 .هتَالی تش اًساى ٍاسد هی گشدد
 .دس ایي جلسِ تِ هقشفی دستِ اٍل پشداختِ هی ضَد 
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      Intensityضذت 

فولکتشدی ٍ هقٌتایی   ...( تػشی، ستوقی ٍ  )هیضاى قذست هَجَد دس اع فات ؽاّشی 
 .یک فٌػش فضایی سا ضذت هی ًاهٌذ
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      Tensionتٌص 

هیاى یک فٌػش ساتغِ هتقاتل سخ هی دّذ، تش اثش اًحشا  هعياس کیفیتی کِ تش اثش 
آى تتِ  اصدياد تيص اص حرذ  کِ داسای حذ ٍ حذٍدی است ٍ ( ساختاس اغلی)تا فضا 
تَسظ اًستاى هتی ضتَد صیتشا الصهتِ      عذم دسک فضا سسیذُ ٍ هٌجش تِ  اغتطاش

دسک فضا تَسظ رّي اًساى، کاستي اص تٌص ّای هَجَد ٍ یافتي ًؾتن حتاکن تتش    
  .فضا است
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