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چکیذٌ
ًؾطیِ ثطًبهِ ضیعی قْطی ٍ اهٌیت اختوبفی اظ هکتت خبهقِ قٌبؾی قیکبگَ ٍ هغبلقبت اٍلیِ اکَلَغی قْطی زض ؾبل  9991هیالزی
آغبظ قس .ثط ایي اؾبؼ آؾیت قٌبؾی فضبّبی ظیؿتی ٍ پیسایف کیفیت،پطاکٌسگی خطائنً ،بآضاهی ّبی هحیظ ّبی ظًسگی زض هٌبعق
هرتلف خْبى هَضز ثطضؾی قطاض گطفت .ثبتَخِ ثِ ایٌکِ ثكط زض عَل قطٍى زض پی اتربش تساثیطی خْت هجبضظُ ثب پسیسُ ًبٌّدبضی
اختوبفی ٍ پیكگیطی اظ ٍقَؿ آى ثَزُ اؾتّ .سف فوسُ قٌبذت اثقبزی اظ هدتوـ هؿکًَی هی ثبقس کِ زض آى اهٌیت ؾبکٌبى هَضز
تَخِ اؾت .یقٌی زض ایي تحقیق ؾقی قسُ تب تبثیط اثقبز فطٌّگی ،اختوبفی ،ثط ثطًبهِ ضیعی کبلجسی هدتوـ ّبی هؿکًَی هَضز تَخِ
قطاض گیطًس ّ .سف ایي هقبلِ ًكبى زازى چٌسیي ضاّکبضّبیی اؾت کِ اهٌیت زض عطاحی هقوبضی ضا خْت کبّف ًبٌّدبضی ٍ خطم ضا ثب
هإلفِ ّبی اهٌیت زض هقوبضی ثطضؾی ًوَزُ زض عطاحی هٌبؾت ٍ کبضثطزی هإثط اظ فضبی هحیظ ؾبذتِ قسُ کِ هٌدط ثِ کبّف فطنت
ّبی هدطهبًِ،تطؼ اظ خطم ٍ ثْجَز کیفیت ظًسگی ثبفث ایدبز اهٌیت ضٍاًی زض هحیظ هیكَز .زض تحقیق ثب ضٍـ کیفی
(هیساًی(پطؾكٌبهِ ای)) ٍ خوـ آٍضی اع الفبت زض آى ثِ ضٍـ کتبثربًِ ای (اؾتفبزُ اظ هٌبثـ هکتَة ٍ ایٌتطًت) ٍ ّوچٌیي ثب ضٍیکطز
تحلیلی_تفؿیطی اظ هَضَؿ ثِ ّكت هإلفِ هیطؾس کِ ثب ّوبٌّگی ٍ یکپبضچگی اخعاء تأثیط ثیكتطی خْت ضؾیسى ثِ یک زؾتَضالقول
عطاحی زض هدتوـ هؿکًَی ثب ثیكتطیي ضطیت اهٌیت ضا ًكبى هیسّس .هَلفِ ّبی شکط قسُ زض یک هدتوـ هؿکًَی زض فؾیویِ کطج
هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ ٍ ًتبیح آى اضائِ گطزیسُ اؾت.
ياشگبن کلیذی :اهٌیت ،هدتوـ هؿکًَی ،عطاحی هقوبضی،کبّف خطم ً ،بٌّدبضی

 -1مقذمٍ :
ًباهٌی هؿکي یک ًگطاًی هلی ثِ فٌَاى فسم ضفبیت انَل هحطهیت ،نساقت ٍذلَت هی ثبقس ّوچٌیي تأثیط آى ثط ًیبظّبی ضٍاًی یکی
اظ هْوتطیي ثطضؾی ّبؾت کِ فسم آى هبًـ ظًسگی هؿئَالًِ ٍ ؾبذت خَاهـ ؾبلن ضا ایدبز هی کٌس.
ثب تدوـ تقسازی آپبضتوبى زض یک ثلَک قْطی کِ ثِ قکل یکپبضچِ عطاحی ٍ تطکیت قسُ اًس ٍ زاضای فضبی فوَهی هكتطکی ّؿتٌس
کِ هَضز اؾتفبزُ ّوگبًی ؾبکٌبى هدتوـ آى قطاض هی گیطز یکی اظ هؿبئلی اؾت کِ هكکالتی ضا زض حیغِ اهٌیت ثِ ّوطاُ زاضز .ثطای
ّط یک اظ زٍ هَضَفبت کلیسی تحت پَقف ًباهٌی هَاز غصایی ثی ثجبتی هؿکي ٍ تأثیط آى ثط ؾالهت ضٍحی ٍ ضٍاًی ثب تَخِ ثِ زازُ
ّبی ًؾطؾٌدی تَؾقِ تَنیفی اهٌیت زض هؿکي ثطضؾی قسُ ٍ اضائِ ثطًبهِ ثطای کوک ثِ ضفـ ًیبظّبی اهٌیتی ٍ تأثیط آى ثط ؾالهت
ضٍاًی هی ثبقس .زض ایي تحقیق کِ ثِ ثطضؾی ًؾطیبت ًؾطیِ پطزاظاًی هی پطزاظز کِ زض ظهیٌِ اهٌیت اختوبفی کبض کطزُ اًس ٍ ًتبیح

تحقیق کِ زؾتیبثی ثِ انَل کبلجسی عطاحی هدتوـ ّبی هؿکًَی اؾت اظ ًؾطیبت آًْب اؾترطاج قسُ اؾت.

 -2سًال تحقیق:
چگًَِ هیتَاى ثب ثطًبهِ ضیعی نحیح عطح هدتوـ هؿکًَی اظ اضتکبة خطم خلَگیطی کطزُ ٍ اهٌیت ضا افعایف زّین؟

َ -3ذف تحقیق:
ّسف فوسُ  ,قٌبذت اثقبز ی اظ هدتوـ هؿکًَی هی ثبقس کِ زض آى اهٌیت ؾبکٌبى هَضز تَخِ اؾت .یقٌی زض ایي تحقیق ؾقی قسُ
تب تبثیط اثقبز فطٌّگی ،اختوبفی ،ثط ثطًبهِ ضیعی کبلجسی هدتوـ ّبی هؿکًَی هَضز تَخِ قطاض گیطًس.

 -4ريش تحقیق:
ایي تحقیق اظ ًَؿ کبضثطزی ٍ ضٍـ تحقیق آى ثِ نَضت کیفی اؾت ٍ خوـ آٍضی اعالفبت زض آى ثِ ضٍـ هیساًی ٍ کتبثربًِ ای
(اؾتفبزُ اظ هٌبثـ هکتَة ٍ ایٌتطًت) هی ثبقس.
ایي تحقیق ّوبًٌس ؾبیط تحقیقبت کیفی ،هبّیتی چٌس ضٍقی زاضز کِ ضٍیکطی تفؿیطی _ تحلیلی ثِ هَضَؿ زاضز.

 -5پیطیىٍ ي زمیىٍ وظریٍ َبی مرتبط بب بروبمٍ ریسی ضُری ي امىیت اجتمبػی :
ایي ًؾطیِ اظ هکتت خبهقِ قٌبؾی قیکبکَ ٍ هغبلقبت اٍلیِ اکَلَغی قْطی زض ؾبل  9991هیالزی آغبظ قس.ثط ایي اؾبؼ آؾیت
قٌبؾی فضبّبی ظیؿتی ٍ پیسایف ،کیفیت ،پطاکٌسگی خطائن ،اهطاوً ،ب آضاهی ّبی هحیظ ّبی ظًسگی زض هٌبعق هرتلف خْبى هَضز
ثطضؾی قطاض گطفت.

 -6تؼبریف پبیٍ تحقیق:
امىیت:
ٍاغُ ای ثب اثقبز ٍ قبذم ّبی ٍیػُ کِ ثِ آضاهف ٍ آؾبیف هَخَز زض ؾبذت هحیظ اقبضُ زاضز(.ثوبًیبى)88،22،
زض فطٌّگ ًبهِ آکؿفَضز ٍاغُ  SECURITYیب اهٌیت ثِ هقٌی زض حفؼ ثَزى فطاغت اظ ذغط یب اضغطاة ٍ تكَیف آٍضزُ قسُ اؾت.
زض فطٌّگ هقیي اهٌیت ثب هقبًی ایوي قسى ،زض اهبى ثَزى ٍ ثی ثیوی ثَزُ اؾت( .هقیي)941:9884،

جرم ػببرتست از :
کلیِ ضفتبضّبیی کِ ثِ ؾبذتبضقکٌی فطٌّگی ٍ اختوبفی هی اًدبهس ٍ قَاًیي ضا ظیط پب هیگصاضز ٍ ثبفث آؾیت ثِ افطاز زیگط اختوبؿ
هیكَز.

 -7مببوی وظری تحقیق:
فضب هدوَفِ ای اظ اًؿبًْب  ،فقبلیت ّب ،هحیظ عجیقی ٍ ههٌَؿ ضا زضثطهیگیطز .عطاحی قْطی ٍ هقوبضی هی تَاًس اظ عطیق ثطًبهِ ضیعی
نحیح ثطای کبلجس هحیظ ّبی قْطی ٍ هقوبضی هبًـ اظ اضتکبة خطم ٍ ضفتبض هدطهبًِ قًَس .عطاحی قْطی اثعاضّبی الظم زض ایي
ذهَل اظ قجیل:

•

ایدبز هحسٍزیت ٍ کٌتطل زؾتطؾی

•

ایدبز هَاًـ ٍ ؾس کطزى هَققیت ّبی اضتکبة خطم

•

زقَاض کطزى اّساف هدطهبًِ کٌتطل

•

هطاقجت فطنِ ّبی فوَهی پیَؾتگی ّبی اختوبفی هحلِ ای

•

اظ ثیي ثطزى هکبًْبی اذتفب یب ضاّْبی فطاض هدطهبى

•

هكطف ثَزى

•

ًَضپطزاظی نحیح فضبّبی فوَهی

.
•

ایدبز حؽ تقلق ٍ ثِ زًجبل آى احؿبؼ هؿئَلیت ثیكتط
تدوـ قغقبت ثبظ ٍ ؾجع ٍ اؾتفبزُ اظ حساکثط تطاکن هی ثبقس ،زض ًتیدِ قجکِ ّبی زؾتطؾی زضخِ ؾِ ٍ چْبض ثؿیبض کَتبُ ٍ

کوتط هی قًَسّ ،وچٌیي ایوٌی ثیكتط ٍ ضفت آهس کوتطی ضا زاضا هی ثبقٌس.

قکل  -9الگَ ثٌسی ؾبذتوبى

قکل  -2هقبیؿِ زٍ ؾبذتوبى زض تقؿین ثٌسی

قکل -8ایدبز هحسٍزُّبی ذهَنی ٍ تقییي هحسٍزُ حطکت

 -8مببوی وظری در زمیىٍ امىیت :
 -8-1جیه جیکًبس  :ایكبى زض کتبة هطگ ٍ ظًسگی زض قْط ّبی آهطیکب ثِ پبضاهتطّبی ظیط ثطای اهٌیت اقبضُ هی کٌس(.خساؾبظی
هکبى ّبی فوَهی ٍ ذهَنی ،تٌَؿ کبضثطی،حضَضفبثطاى پیبزُ زض هٌبعق قْطی ثطای کبّف احتوبل ٍقَؿ خطائن زض پی اهکبى ًؾبضت
ثیكتط هیپطزاظز ،تٌَؿ کبضثطی ،هطزم هحَض (هكبضکتی)،هكبضکت هطزم ثطای کكف ًیبظّب ٍ آضهبًْبی آًْب ثِ یک فضب )
 -8-2الیسابت ييد ( :ایدبز فضبّبیی کِ ؾبکٌیي زض آى ثِ زٍض ّن خوـ قًَس ،افعایف اهکبى ًؾبضت ثط ؾبکٌیي ،تعییي ًوبی
ؾبذتوبًْب
 -8-3اسکالمً آوجل  :زض کتبة تضقیف خطم تَؾظ عطاحی قْطی ثِ هَاضز ظیط اقبضُ کطزُ اؾت .هكرم کطزى حسٍز هبلکیت ،زض
کبّف خطائن تأثیط هؿتقین افوبل ًوَز .کبّف ٍ یب افعایف زؾتطؾی ثِ هحل ٍ اًدبم اقساهبتی (ثٌیبز اهبًی)44 ،9888،
 8-4اسکبر ویًمه( : )Oscar Newman,1972زض ًؾطیِ پیكگیطی ًؾطیِ خطم ًیَهي ثِ ایي ثحث هی پطزاظز کِ هی تَاى ثب
تغییط زض فضبّبی هؿکًَی تدبضی ٍ فوَهی ٍ ایدبز فضبّبی قبثل زفبؿ اظ خطم پیكگیطی کطز .هیتَاى ثب تغییط زض عطح فضبّبی
هؿکًَی تدبضی ٍ فوَهی ٍ ایدبز فضبّبی قبثل زفبؿ ،اظ خطم پیكگیطی کطز.

فضبی قبثل زفبؿ )ٍ(defensible spaceاغُ ای اؾت ثطای ؾلؿلِ ای اظ ًؾبهْبی فضبیی قبهل،هَاًـ ٍاققی ًٍوبزیي ،حَظُ ّبی ًفَش
تقطیف قسُ ٍاهکبى هطاقجت ثیكتط ،کِ ثِ ّوطاُ ّن یک هحیظ ضا ثِ کٌتطل ؾبکٌیي زض هی آٍضز
فضبی قبثل زفبؿ زضیک هحیظ هؿکًَی ثِ گًَِ ای ؾبهبى زازُ هیكَز کِ اهٌیت ذبًَازُ ّب ّ،وؿبیگبى ٍ زٍؾتبى ضا تبهیي هی کٌس.
ٍقتی فضبّبی فوَهی زضؾبذتوبى ّبی ثلٌس ٍخَز زاضز،اظقجیل فضبّبی اختوبفبت ٍظهیي ّبی ثیطًٍی،ثِ زلیل فسم ٍخَز هبلک
هكرم یب ثبظ ثَزى آى زضهقبثل اؾتفبزُ کٌٌسگبى ظیبز ،ؾبکٌبى ًوی تَاًٌس ازفبی هؿئَلیت اهٌیت ًٍگْساضی آًْب ضا زاقتِ ثبقٌس ٍایي
فضبّب زضهقبثل ذطاثکبضی آؾیت پصیط ذَاٌّس ثَز.
هغبلقِ پیكتبظ اؾکبضًیَهي زض ًیَیَضک ًكبى هی زّس کِ ثبالتطیي ًطخ خطاین زض فضبّبی هحهَض ثیي فضبّب یقٌی خبییکِ ًؿجت ثِ
آًْب کوتطیي کٌتطل ٍ هكبّسُ ٍخَز زاضز اًدبم هیپصیطز .ضاُ پلِ ّب ،آؾبًؿَضّب ،قؿوت ّبی غیط قبثل زیس فضبّبی ٍضٍزی ،ضاّطٍّب،
پكت ثبم ّب ٍ ّط گًَِ فضبی ثسٍى فولکطز ًبهغوئي تلقی هیكَز .ایٌْب فضبّبیی اًس کِ ّیچکؽ هتقلق ثِ ذَز ًویساًس.
ًیَهي پیكٌْبز هیکٌس کِ ایدبز یک ؾلؿلِ هطاتت فضبیی ،اظ قرهی(هتقلق ثِ افطاز ذبًَازُ ّب ) ٍ ًیوِ قرهی (هتقلق ثِ گطٍّی اظ
هطزم کِ یکسیگط ضا حساقل اظ چْطُ هیكٌبؾٌس) تب فوَهی (هتقلق ثِ زٍلت ّبی هحلی یب زیگط زؾتگبُ ّب) کوک هإثطی ثطای خلَگیطی
ٍ تَؾقِ خطائن ٍ ثعّکبضیؿت .زض هَضز ًَؿ فضب ّیچ قجِْ ای ًجبیس ٍخَز زاقتِ ثبقس .ثطای اعویٌبى اظ حهَل ایي اهطّ ،ط یک اظ گًَِ
ّبی فضبیی ثبیس ثِ قکل هتفبٍتی عطاحی قَز .تٌْب زض ایي هَقـ ثرت زؾتیبثی ثِ ؾغَح اهٌیت قبثل قجَل ٍخَز زاضز(.ثییط
ّیگیٌع؛)271،9881
 -8-5کلر کًپر مبرکًس ي يیىذی سرکیسیبن :آًْب زض کتبة "هؿکي ؾبظی ثب ثِ حؿبة آٍضزى هطزم " زض ؾبل  9981م ثِ
خعئیبتی اظ قیَُ ّبی هرتلف عطاحی هی پطزاظًس کِ قبزض ثِ تأهیي ؾغح اهٌیت هَضز لعٍم زض هکبى ّبی هرتلف هی ثبقس .ثطذی اظ
ایي ضاُ حلْبی اضائِ قسُ فجبضتٌس اظ  :کٌتطل زؾتطؾی تَؾظ هَاًـ ٍضٍزی ،کٌتطل هؿیطّب ،حصف ضاّطٍّبی پٌْبى ،قبثل هكبّسُ ٍ
ثبظضؾی ثَزى ٍضٍضزی ّب  ،فسم قغـ زیس اظ عطف ٍاحس ّب ثِ ٍضٍزی ،قطاضگیطی ؾبذتوبًْب ثِ گًَِ ای کِ فضبّبی ثیطًٍی تحت هطاقجت
غیط ضؾوی ثبقٌس ٍ ًَضپطزاظی هٌبؾت هکبًْبیی کِ هطاقجت غیط ضؾوی آًْب زض ؾغح پبئیٌی قطاض زاضز.

 -9ػًامل اجتمبػی ایجبد کىىذٌ امىیت در مجتمغ َبی مسکًوی:
اهٌیت زض هدتوـ ّبی هؿکًَی زاضای فَاهل هرتلفی اؾت لصا زض تسٍیي انَل ٍ هقیبضّبی ثطًبهِ ضیعی کبلجسی ثبیس ثِ آًْب تَخِ کطز.
اثقبز اختوبفی ٍ فطٌّگی زض تحقیق پیف ضٍ اظ اّویت ثیكتطی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ لصا زض ثطضؾی فَاهل اختوبفی ثِ تؿْیالت

اختوبفی،هكبض کت اختوبفی ٍ اذتالط اختوبفی پطزاذتِ قسُ ٍ ضاّکبضّبی تئَضیک ٍ هقوبضی ثطای افعایف اهٌیت هدتوـ ّبی
هؿکًَی زض ظیط آٍضزُ قسُ اؾت.
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جمغ بىذی ػًامل کبلبذی مؤثر در بروبمٍ ریسی برای افسایص امىیت بر مبىبی دیذگبَبی وظریٍ پردازان
جذيل -1وظریٍپردازان در مًرد امىیت در سبختمبن

وظریٍ پردازان

جیه جیکًبس

مًارد مًرد بررسی برای امىیت
-

تفکیک

هکبى

ّبی

مؼبدل کبلبذی برگرفتٍ از دیذگبٌ وظریٍ پردازان

فوَهی  -زؾتطؾی فضبّبی فوَهی ثِ ذهَنی ثب ضفبیت ؾلؿلِ

ذهَنی،
 تٌَؿ کبضثطی ٍ اذتالط آًْب -حضَض فبثطاى پیبزُ ٍ زیس ًبؽط

هطاتت
 تلفیق کبضثطی ّبیی کِ ًیبظ ضٍظاًِ ضا ثطآٍضزُ هیکٌس. عطاحی هٌبؾت پیبزُ ضٍّب ٍ زیس اظ ثبلکٌْب ٍ پٌدطُ ّب ثِفضبّبی ًیوِ فوَهی ٍ فوَهی

الیسابت ييد

 ثْجَز ًوبّبی ؾبذتوبى -ایدبز فضبی تدوـ

 تَخِ ثِ آلَزگی ّبی ثهطی عطاحی فضبّبی ثبظی کَزک ،فضبّبی ًكؿتي ؾبلوٌساى،فضبّبی ٍضظقی خَاًبى ٍ ًَخَاًبى ،فضبّبی ٍضظقی ثعضگؿبالى

اسکبر ویًمه

 تَخِ ثِ ؾلؿلِ هطاتت فضبّبی فوَهی ٍ ذهَنی ایدبز فضبّبی قبثل زفبؿ خلَگیطی اظ اذتفبء زض هؿیطّب هحسٍز کطزى زؾتطؾی فوَهی کٌبضّن قطاض گطفتي تؿْیالت  -قبثل زؾتطؼ ثَزى ٍ زض زیس ثَزى ٍضٍزی ّب پلکبًْب ٍآؾبًؿَضّب
هؿکًَی زض کٌبض تؿْیالت زیگط
 -حفبؽت اظ هؿیطّبی زؾتطؾی ثِ کبضثطی ّبی فوَهی

اسکالمً آوجل
کلر کًپر
مبرکًس ي
يیىذی
سرکیسیبن

 حسٍز هبلکیت -اّویت زؾتطؾی ّب

 کبّف ًؿجت هؿتدطیي ثِ هبلکیي ثطای ؾبکٌبى -کبّف ٍضٍزی ّب ٍ ذطٍخی ّب ثطای کٌتطل آًْب

 هحسٍز کطزى ٍ کٌتطل کطزى  -کٌتطل زؾتطؾی تَؾظ هَاًـ ٍضٍزی ،قبثل هكبّسُ ٍغیطهؿتقین زؾتطؾی ّب تَؾظ ثبظضؾی ثَزى ٍضٍضزی ّب
 کٌتطل هؿیطّب ،حصف ضاّطٍّبی پٌْبىؾبکٌیي
 فسم قغـ زیس اظ عطف ٍاحس ّب ثِ زؾتطؾی ّبی فوَهی عطاحی هٌبؾت فطم فضب قطاضگیطی ؾبذتوبًْب ثِ گًَِ ای کِ فضبّبی ثیطًٍی تحت هحبفؾت قجبًِ فضبّبی فوَهیهطاقجت غیط ضؾوی ثبقٌس
 ًَضپطزاظی هٌبؾت هکبًْبیی کِ هطاقجت غیط ضؾوی آًْب زضؾغح پبئیٌی قطاض زاضز

-1-1مؤلفٍ َبی کبلبذی مؤثر بر امىیت محیطی مجتمغ َب مسکًوی
ثب زض ًؾط گطفتي ًؾطیبت ًؾطیِ پطزاظاى شکط قسُ ٍ ثب تقییي ثطایٌس ًؾطیبت آًْب هی تَاى هَلفِ ّبی کلی کبلجسی ٍ اختوبفی ضا ثقٌَاى
زٍ فبهل کلی هَثط ثط اهٌیت هحیغی هدتوـ ّبی هؿکًَی ثطقوطز .هَلفِ ّبی اختوبفی ضا هی تَاى ثِ فبکتَضّبیی هبًٌس:
 کبّف ًؿجت هؿتبخطیي ثِ هبلکیي زض ؾبکٌبى یکسؾت ثَزى ؾبکٌیي ثِ لحبػ فطٌّگیٍ -ضقیت اقتهبزیاقبضُ کطز.
هَلفِ ّبی کبلجسی ثیكتط هَضز اؾتفبزُ هقوبضاى زض ثطًبهِ ضیعی کبلجسی هقوبضی هی ثبقٌس کِ ایي هَلفِ ّب ثط هجٌبی زیسگبّْبی
ًؾطٍضاى اًتربة قسُ ٍ هَضز ثطضؾی قطاض هی گیطًس ٍ فجبضتٌس اظ:
 -11-1تأثیر گًوٍ َبی مسکًوی بر کىترل محیط
گًَِ ّبی هرتلف هؿکي ثِ ؾِ زؾتِ تقؿین هیكًَس:
ذبًِ ّبی تک ٍاحسی
ذبًِ ّبی زٍ یب ؾِ عجقِ
هدتوـ ّبی پطٍاحس(ثبالی ٍ 92احس زض ّط ثلَک)
ؾبذتوبًِ ّبی ثلٌس هطتجِ
ّط چِ تقساز ٍاحس ّب ٍ تقساز ؾبکٌیي زض ّط ثلَک ؾبذتوبًی ثیكتط ثبقس اهٌیت کبّف هی یبثس.
هیعاى کٌتطل زض ؾبذتوبى ّبی ثلٌس هطتجِ ثب تَخِ ثِ افعایف فضبی فوَهی کبّف هیبثس.
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تأثیر وًع سبختمبن بر ضکل گیری رفتبر

احبعِ چٌس ذبًَازُ ثطیک قلوطٍ هٌبؾت هیتَاًس یک فضبی ًیوِ فوَهی ایدبز ثکٌس کِ ثِ فلت اؾتفبزُ هكتطک چٌس ذبًَازُ ٍ احؿبؼ
هبلکیت آًْب ثط آى فضب زؾتیبثی افطاز غطیجِ ضا ثِ آى ثب هكکل هَاخِ هیؿبظز ٍ اهٌیت ضا ثبال هیجطز .ثلَکْبیی کِ ثب فطهْبیی هبًٌس U ٍ L
عطاحی هیكًَس اهکبى ایدبز ّفضبّبی ًیوِ فوَهی ضا فطاّن هیکٌٌس.
ًیَهي  9991زض کتبة هقطٍف"ایدبز فضبی قبثل زفبؿ" ثب هقبیؿِ هیعاى خطم زض ؾبذتوبًْبی کن اضتفبؿ ،ثب اضتفبؿ هتَؾظ ٍ ثلٌس هطتجِ
ًكبى هیسّس کِ هیعاى ثطٍظ خطم زض فضبی ثیطًٍی ؾبذتوبًْبی ثلٌس هطتجِ ثِ قکلی هقٌبزاض افعایف هیبثسً .تبیح ایي هغبلقبت ًكبى

هیسّس کِ اگط چِ هیعاى خطم زضٍى آپبضتوبًْب زض ّط ؾِ حبلت ؾبذتوبًْبی کن اضتفبؿ هتَؾظ ٍ ثلٌس هطتجِ تقطیجبً ثطاثط ثَزُ اؾت ایي
هیعاى زض فضبی قْطی هدبٍض ؾبذتوبًْبی هطتفـ افعایف یبفتِ اؾتً .کتِ قبثل تَخِ اذتالف فبحف هَخَز زض هیعاى خطم ذیعی
فضبّبی ًیوِ فوَهی هدوَفِ ّبی ثلٌس هطتجِ ز ض هقبیؿِ ثب ؾبذتوبًْبی کن اضتفبؿ اؾت.

-11-3تأثیر سلسلٍ مراتب فضبَبی ػمًمی ي خصًصی بر امىیت
هیعاى تَاًبیی ؾبکٌبى زض کٌتطل هحیظ زض فضبّبی ذهَنیً ،یوِ ذهَنیً ،یوِ فوَهی ٍ فوَهی هتفبٍت اؾت.کٌتطل ؾبکٌیي زض
فضبّبی ذهَنی ًؿجت ثِ فضبّبی فوَهی ثیكتط ثَزُ ٍ ّطچِ ؾلؿلِ هطاتت ضؾیسى اظ فضبّبی ذهَنی ثِ فوَهی ثْتط عطاحی
قسُ ثبقس اهٌیت افعایف هیبثسً .یَهي هقتقس اؾت اهٌیت ؾبیت ضا هی تَاى اظ عطیق ایدبز ؾلؿلِ هطاتت زض فضب هی تَاى ایدبز ًوَز ،ثِ
گًَِ ای کِ فضبّبی فوَهیً ،یوِ فوَهی  ،ذهَنی ٍ ًیوِ ذهَنی هكرم قسُ ٍ هقیي گطزز .چِ کؿی هدبظ اؾت زض کسام فضب
ثبقس .تقؿیوبت فطفی زض نَضتی کِ فضبّبی تقطیف قسُ هٌبؾجی زض ذهَل ضاُ ّبی زؾتطؾی ٍ ذسهبت خبًجی ٍ ٍضٍزی ّب ایدبز
کٌس ،ثبظزاضًسُ عجیقی ذَثی زض هقبثل افوبل ذالف هی گطزًس .فولکطز هٌبؾت ایي هکبًیؿن ،هَخت افعایف احؿبؼ هؿئَلیت ٍ
هطاقجت ؾبکٌیي اظ هحیظ ظًسگیكبى هیكَزً .ؾبضت ظهبًی هیكَز ثِ قکل هغلَة اًدبم پصیطز کِ هحل تحت ًؾبضت زض حیغِ فقبلیت
ٍ هؿئَلیت افطاز قٌبذتِ قَز .زض ثْتطیي حبلت یقٌی ظهبًی کِ ؾبکٌبى هٌغقِ تحت ًؾبضت ضا زض هبلکیت ذَیف احؿبؼ کٌٌس،
هحبفؾت ثِ عَض کبهل نَضت هی پصیطز .زض قطایغی کِ هحیظ فبقس فضبی تقؿین قسُ ثبقس ،ثبیس تقساز ضاّْبی زؾتطؾی هحسٍز ثبقس
تب ثِ لحبػ اهٌیتی ،خوقیت ثؿیبضی اظ آًْب فجَض کٌس ٍ اهکبى ًؾبضت کبفی ٍخَز زاقتِ ثبقس .ایي ضاُ ّب ثبیس ثِ ًحَی عطاحی گطزًس کِ
قجل اظ فجَض قبثل ضؤیت ثبقٌس(.عبلجی)9871714،

قکل -4ؾلؿلِ هطاتت

وظبم سلسلٍ مراتب
11-4

تأثیر خیبببوُبی پیرامًوی سبختمبن بر امىیت

ٍیػگی ّبی زؾتطؾی ٍ قجکِ ّبی اضتجبعی ًقف ثؿیبض ظیبزی زض تأهیي ایوٌی ٍ اهٌیت فضبّب،هکبًْب ٍ هحالت زاضًس .ؾَْلت زؾتطؾی
ثِ هکبى ٍقَؿ ٍ اهکبى فطاض ؾطیـ اظ آى اهٌیت ضا ثِ هربعطُ هی اًساظز.
ضاّجطزّب ثِ هکبى ّبی زاضای تؿْیالت کوک هی کٌس تب ثِ اّساف عطح ضؾوی یقٌی ضاحتی ،اهٌیت ٍقجکِ پیبزُ ضٍخصاة ٍگؿتطزُ
ز ضاهتسازقْط ٍهٌغقِ فوَهی ثبکیفیت ثبالزؾت یبثٌس ٌّ .گبهیکِ ذیبثبى ّب ثِ ؾوت پیبزُ ضٍ ّب کكیسُ هی قَز ،فقبلیت ّبی ظًسگی
ذیبثبًی هْن تط هی گطززٍثب اهٌیت ٍ ؾالهت اقتهبزی هٌبعق هحلی ،ثَهی هطتجظ هی قَز .خٌجِ ّبی هْن عطاحی یک هکبى هٌبؾت
کِ ثِ زؾتیبثی ثِ هٌغقِ فوَهی ثب کیفیت کوک هی کٌس ثِ نَضت ظیط اؾت:
 قطاضزازى ؾبذتوبى ّب زض حبقیِ ذیبثبى
 قطاضزازى ٍضٍزی ّبی انلی زضذیبثبى ثب هؿیط هؿتقین اظ پیبزُ ضٍ فوَهی
 تفکیک کطزى تطافیک پیبزُ ضٍ ٍ ٍؾبئظ ًقلیِ

 قطاضزازى ذغَط تَقف ،ضاًٌسگی،پبضک کطزى،کبضثطزّب ٍذسهبت زٍضتط اظ ذیبثبى
 اضتقب ؾبظگبضی ،زؾتطؾی ٍ اهٌیت پیبزُ ضٍ ()www.fa.wikipedia.org
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يريدی َب ي کىترل محیط

هحلْبی ٍضٍز ثِ ؾبذتوبى ثبیس کبهالً قبثل هكبّسُ ٍ ثبظضؾی ثبقس .ضاّطٍّبی پٌْبى ثبیس حصف قًَس .زؾتطؾی اظ عطیق ضاّطٍ ًیع ثبیس
حصف قَز هگط آًکِ عطقی ثطای هطاقجت ٍ کٌتطل کبهل زؾتطؾی پیف ثیٌی قَز .زیس اظ عطیق ٍضٍزی ثِ عطف ٍاحسّب ًجبیس قغـ
قَز(.ثیط ٍ ّیگیٌع)277،9881،

-11-6تأثیر آلًدگی َبی صًتی بر امىیت مجتمغ َب
هدطهیي ثب ثطضؾی َّقوٌساًِ هَققیت ّب هکبى ّب ٍ ظهبى ّب قطایغی ضا اًتربة هی کٌٌس کِ اظ ثِ زام افتبزى خلَگیطی ًوبیٌس.
هحلْبی قلَك ٍ پط ؾط ٍ نسا ثِ نَضت ثبلغَُ خطم ظا ّؿتٌس ٍ لصا عطاحی ٍ خبیگیطی ٍ خبیگصاضی هکبى ّبی پطؾطٍنسا ًقف هْوی
زض اهٌیت زاضز.

- 11 -7تأثیر آلًدگی َبی بصری بر امىیت مجتمغ َب
فسم ضؤیت ثهطی ًبقی اظ فطم هحیظ قطایظ هٌبؾجی ثطای اّساف ٍ ضفتبضّبی ثعّکبضاى هیجبقس.
کَیي لیٌچ زض کتبة ؾیوبی قْط ثط ذَاًبیی ٍ ًكبًِ ّبی قْطی اقبضُ زاضز کِ ضوي ظیجبیی آضاهف ثهطی ثِ ّوطاُ زاضز ٍ اظ ٍقَؿ
خطم خلَگیطی هی کٌس.
 - 11-8آلًدگی وًر(تبریکی)
فطاٍاًی ٍقَؿ خطاین زض ضٍظ ٍ قت تفبٍت هقٌبزاضی زاضز ٍ فبهل ظهبى ،قطایظ خطم ذیعی هکبى ضا تكسیس هیکٌس اظ عطف زیگط عجق
تحقیقبت اًدبم گطفتِ ،تَؾقِ ؾیؿتن ضٍقٌبیی ،تطؼ اظ خطاین ضا کبّف هیسّس.
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بررسی امىیت در مجتمغ مسکًوی امیر ياقغ در ػظیمیٍ کرج

ؾبذتوبى زض ؾبل 9889ؾبذتِ قسُ ٍ قبهل 7عجقِ ثِ اضبفِ پیلَت هیجبقس کِ زاضای فضبّبی فوَهی پبضکیٌگ اًجبضی فضبی ؾجع ٍ
زض ّط عجقِ قبهل ٍ 8احس هیجبقس ثِ غیط اظ عجقِ ّفتن کِ زٍ ٍاحس ٍ عجقِ آذط کِ  pent houseهیجبقس ٍ  91ذبًَازُ زض آى
ؾبکٌٌس.
ثب تَخِ ثِ فبکتَضّبی شکط قسُ زض ضاثغِ ثب اهٌیت هحیغی کِ زض ثرف  99آٍضزُ قسُ اؾت پطؾكٌبهِ ای ثب  21ؾإال کِ زض ثط
گیطًسُ ایي فبکتَضّب ثَز تْیِ قس ٍ ً 21فط اظ ؾبکٌبى ثِ آى پبؾد زازًس.

سؤاالت پبسخىبمٍ:
.......
....ؾي

خٌؿیت.

9

هیعاى ضضبیت قوب اظ تفکیک فضبّبی فوَهی ٍ ذهَنی ثِ چِ هیعاى
اؾت؟

2

ضضبیت قوب اظ هیعاى زؾتطؾی فوَهی ثِ هدتوـ ثِ چِ اًساظُ اؾت؟

8

ضضبیت قوب ثطای ًَضپطزاظی فضبّب ثب زؾتطؾی هحسٍز ثِ چِ اًساظُ
اؾت؟

4

هیعاى ضضبیت قوب اظ هکبًْبی اذتفب ثِ چِ اًساظُ اؾت؟

1

ضضبیت قوب اظ کبضثطی ّبی هَضز ًیبظ ّودَاض ثب هدتوـ ثِ چِ اًساظُ
اؾت؟

1

ضضبیت قوب اظ ًؾبضت الثی زض کٌتطل ٍضٍزی ثِ چِ اًساظُ اؾت؟

7

ضضبیت قوب اظ کٌتطل ّوؿبیگبى ثطای اهٌیت هدتوـ ثِ چِ اًساظُ اؾت؟

8

ضضبیت قوب اظ هتفبٍت ٍ هتٌَؿ ثَزى فضبی هؿکًَی ثِ چِ اًساظُ اؾت؟

9

هیعاى ضضبیت قوب اظ احؿبؼ تقلق ثِ هدتوـ ثِ چِ هیعاى اؾت؟

 91ضضبیت قوب اظ فضبی ؾجع هدتوـ خْت هکبًی ثطای تقبهالت اختوبفی ٍ
آقٌبیی ثب افطاز خسیس ثِ چِ اًساظُ اؾت؟
 99هیعاى ضضبیت قوب اظ هكرم کطزى حسٍز هبلکیت زض هدتوـ ثِ چِ
اًساظُ اؾت؟
 92هیعاى ضضبیت قوب اظ فطم ٍ فضبی هدتوـ ثِ چِ اًساظُ اؾت؟
 98هیعاى ضضبیت قوب اظ فقبلیت ّبی خوقی(حؽ ّوکبضی) ثب افطاز هدتوـ
ثِ چِ هیعاى اؾت؟
 94هیعاى ضضبیت قوب اظ زاقتي اهٌیت زض قلوطٍ فوَهی زض هدتوـ ثِ چِ
اًساظُ اؾت؟
 91هیعاى ضضبیت قوب اظ هحطهیت ٍ اقطاف زض کبلجس هدتوـ ثِ چِ هیعاى
اؾت؟
 91هیعاى ضضبیت قوب اظ ذسهب ت ٍ تؿْیالت هدتوـ ثِ چِ هیعاى اؾت؟
 97هیعاى ضضبیت قوب اظ کیفیت ثهطی هدتوـ ثِ چِ اًساظُ اؾت؟
 98هیعاى ضضبیت قوب اظ حطین ذهَنی هدتوـ ثِ چِ هیعاى اؾت؟

ذیلی
ظیبز

ظیبز

هتَؾظ

کن

ذیلی
کن

 99هیعاى ضضبیت قوب اظ ؾلؿلِ هطاتت فضبیی زض هدتوـ ثِ چِ هیعاى
اؾت؟

 21هیعاى ضضبیت قوب اظ اثقبز هحل ًكؿتي خْت گفتگَ ثب زیگطاى ثِ چِ
اًساظُ اؾت؟
قکلً-1ؾطات ؾبکٌبى زض ضاثغِ ثب ّكت فبکتَض شکط قسُ

هیعاى ضضبیت اظ ؾلؿلِ هطاتت فضبّبی ذهَنی ٍ فوَهی :ظیبز
هیعاى ضضبیت اظ کٌتطل ٍضٍزی ٍ اهٌیت ٍضٍزی :کن

هیعاى ضضبیت اظ ًجَز آلَزگی ّبی ثهطی :ذیلی ظیبز
هیعاى ضضبیت اظ اهٌیت ذیبثبى ٍ زؾتطؾی آى :ظیبز
هیعاى ضضبیت اظ اهٌیت قجبًِ ٍ ًَضپطزاظی قجبًِ :کن
هیعاى ضضبیت اظ ًَؿ ؾبذتوبى :هتَؾظ
هیعاى ضضبیت اظ گًَِ ؾبذتوبى :هتَؾظ
هیعاى ضضبیت اظ ًجَز آلَزگی ّبی نَتی :هتَؾظ

وتیجٍ گیری:
ضاّجطزّبی افعایف اهٌیت زض هدتوـ هؿکًَی اهیط
ثب تَخِ ثِ ٍضقیت هَخَز ٍ ایٌکِ زض ؾبذتبض کلی هدتوـ ًویتَاى تغییطی ایدبز کطز لصا زض ثحث گًَِ ؾبذتوبًی ٍ ًَؿ ؾبذتوبى
ًویتَاى ضاّکبضی اضائِ زاز اهب زض ضاثغِ ثب ؾبیط هَاضز هیتَاى ضاّجطزّبیی اضائِ زاز کِ ثِ قطح ظیط ثبقس:
-

عطاحی فضبی ؾطایساضی ثطای کٌتطل ٍضٍزی

-

ًَضپطزاظی هٌبؾت هحَعِ ٍ کٌح ّبی حیبط ٍ پبضکیٌگْب

-

قطاض زازى کبضثطیْبی هَقتی هبًٌس ؾبلي ٍضظقی کِ ؾطظًسگی اختوبفی ضا افعایف زازُ ٍ ثبفث افعایف آقٌبیی هیبى ؾبکٌبى هیكَز.

-

ّطؼ کطزى پَقكْبی گیبّی هحَعِ خْت اظ ثیي ثطزى هٌبعق اذتفبء ٍ افعایف ًؾبضت عجیقی

-

تجسیل فضبی خلَی آؾبًؿَضّب ٍ فضبی هكتطک هیبى ٍضٍزی آپبضتوبًْب اظ فضبی ًیوِ فوَهی ثِ ًیوِ ذهَنی ثب هجلوبى فضب تب ثب

افعایف حؽ تقلق هیعاى کٌتطل تَؾظ ؾبکٌیي افعایف یبثس.

-
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