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 چکيده

  ايرانی  ميدان  وجود.  اند  کرده  می  نقش  ايفای  جمعی  فضای  يک  عنوان  به   شهر  بافت  در  ديرباز  از  ها  ميدان

  طراحی   در  معيار  و  مبنا  پيداکردن  برای  مناسبی  حل  راه  يافتن.  است  نشدنی  انكار  ضرورتی  ايرانی،  شهر  در

  خود   به  را  شهری  طراحان  و  معماران  اخير،  های  سال  در  خصوص  به  که  است  ای  مسئله  فضاها،  گونه  اين

  و   شهروندان  رفتار  و  زندگی  بر(  ميدان  اينجا  در)  شهری  فضای  مهم  اثرات  به  توجه  با.  است  کرده  مشغول

  اين   هدف  است،  شهروندان  بين  اجتماعی  تعامالت  و  روابط  که  فضاها  اين  اصلی  محتوای  گرفتن  نظر  در  با

  با   رابطه  در  حوزه  اين  مختلف  انديشمندان  ديدگاه  از  که  است  معيارهايی  و  ها  شاخص  بررسی  پژوهش،

  مهم   موضوع  دو  از  استفاده  با  پژوهش   اين  در.  باشد  می  فضايی  آوری  تاب  بر  تاکيد  با  شهری  فضای  کيفيت

  و   بهبود  برای  نوين  روشی  به  "شهری  فضای  کيفی  های  مؤلفه  و  آوری تاب"  يعنی  شهری  مسائل  حل  در

 تحليل   رويكرد  با  و  کيفی  پژوهش،  روش.  يافتيم  دست  شهرسازی  و  معماری  زمينه  در  مسائل  حل

  در  موردی  های  نمونه  بررسی  با  همچنين  و  مطالب  گردآوری  و  معتبر  منابع  به  مراجعه  با  ابتدا.  محتواست

  عنوان  به  شهری  فضای  کيفيت  های  مؤلفه  و  آوری  تاب  های  معيار  شامل   اطالعات،  ها،  داده  تدقيق  جهت

  های   مؤلفه  روی  بر  آوری  تاب  های   معيار  تاثير.  است  شده  ارايه  پژوهش  اين  مفهومی  مدل  اصلی  قطب  دو

 و  نتيجه و شد بررسی ،(است شده بندی تقسيم کانتر مكان مدل مؤلفه سه به که) شهری فضای  کيفی

  فضايی  آوری  تاب  رويكرد  با(  شهری   ميدان  طراحی  اينجا  در)  معماری  طراحی  راهكارهای  آن،  خروجی

 . است

  شهری،   فضای  کيفی  های  مؤلفه  فضايی،   آوری  تاب  شهری،  ميدان  مجموعه  :يديکل  واژگان

 . آباد دولت
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 2حميدرضا رزمی  ،1نرگس فتاحی 
 .ايران آباد، دولت  اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، دولت واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه  1
 .ايران آبادکتول، علی  اسالمی، آزاد دانشگاه  آبادکتول، علی   واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران  باشگاه 2
 

 نام نويسنده مسئول: 
 رزمی  حميدرضا

 شهري ميدان مجموعه طراحی در موثر راهبردهاي  و اصول ارائه و تدوین

 ( آباد دولت شهر موردي؛ نمونه) فضایی آوري تاب  رویکرد به استناد با
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 مقدمه 
ست از روابط اجتماعی در کالبدی از شهر که افضای شهری ترکيبی    امروزه شهرهای ما بيش از هر چيز نيازمند فضاهای جمعی هستند.

مكانی است برای جريان يافتن زندگی اجتماعی افراد و بسترساز    اين محيط، ت.در بستری معنايی، پاسخگوی نيازهای شهروندان يک شهر اس

ست ديگر هيچ شباهتی به معنای واقعی فضای  تعامالت اجتماعی شهروندان يک شهر است. اما آنچه هم اکنون در شهرها قابل مشاهده ا 

در واقع اين طراحان محيط های    از آن باقی مانده است.  یمعنايی و اجتماعی آن کاسته شده و تنها کالبد   شهری ندارد و رفته رفته از بعد

م ساخت و سازها، پهنه هايی  شهری و معماران هستند که می توانند با خلق فضاها و عرصه های عمومی با کيفيت و مطلوب در ميان تراک 

برای شكل گيری رويداد های جمعی مهيا سازند. فضاهای عمومی تعريف شده، واضح و روشن، سرزنده، منعطف، پر رونق، دوستدار محيط  

به آن ها در  زيست و دارای بار معنايی ويژه که خلق آن ها، جامعه را تعريف کنند و نه صرفاً تجمعی از انسان ها را. مكان هايی که نياز  

حضور مردم در فضاهای شهری منجر به   شهرهای آشفته امروزی، به واسطه برقراری تعاملی پويا با انسان، پاسخگويی نيازهای اجتماعی است.

فردی و جمعی و کاهش جرم و جنايت    رهافزايش امكان وقوع خاط   ارتقای سطح روابط اجتماعی، افزايش امنيت، ايجاد حس تعلق به مكان با

وجود ميدان ايرانی در شهر ايرانی،    اند.  کرده  عنوان يک فضای جمعی ايفای نقش می  ها از ديرباز در بافت شهر به  ميدان  شود.  در شهر می

ای است که به خصوص در    هفضاها، مسئل  اين گونه  پيداکردن مبنا و معيار در طراحی  برای  حل مناسبی  يافتن راه.  ضرورتی انكار نشدنی است

شهروندان و با    با توجه به اثرات مهم فضای شهری بر زندگی و رفتار   است.های اخير، معماران و طراحان شهری را به خود مشغول کرده    سال

معيارهايی    بررسی شاخص ها و  به  حاضر  پژوهشدر نظر گرفتن محتوای اصلی اين فضاها که روابط و تعامالت اجتماعی بين شهروندان است،  

   .می باشد، پرداخته است  تاب آوری فضايیديدگاه انديشمندان مختلف اين حوزه در رابطه با کيفيت فضای شهری با تاکيد بر    که از

 

 بيان مسأله 
  اغلب  آوریتاب. است شده معنی وارده تغييرات  طی در  قبلی شكل و فرم به بازگشت توانايی مفهوم به وبستر فرهنگ در آوریتاب  واژة

  جديد  مجموعه  يک  در  را  خود  اينكه  از  قبل  دارد،  گوناگون  تغييرات  برابر  در  آوریتاب   و  تحمل  به  قادر  معين  سيستم  يک  که  حدی  يا  ميزان  به

  آوری تاب  تفاوت  بر  دارد  وجود  آوریتاب  مورد  در   که  متعددی  تعاريف  تمام  در.  دارد  اشاره  کند،  سازماندهی  مجدداً  فرآيندها  و  ساختارها  از

  تأمين  را موقتی اختالل يک  از پس تعادل حالت به بازگشت برای سيستم توانايی آوریتاب است معتقد هولينگ. است شده تأکيد  وپايداری

 گيردمی   نتيجه  او  است پايدارتر  و  ترثبات   با  سيستم  نمايد  بروز  کمتری  تغييرات  و نوسانات  و بيشتر  تعادل  به  بازگشت  سرعت هرچه.  کندمی

  و   دارد  زيادی  نوسانات  که  حالی  در  باشد  داشته  بااليی  آوریتاب  تواندمی  سيستم  و  هستند  سيستم  يک  مهم  خاصيت  دو  ثبات  و  آوریتاب  که

  های راه  جستجوی  در  آوری تاب  که  حالی در  است  تعادل  حالت  به  بازگشت   منظور به  پايداری  اهداف سو ديگر  از .  [1]است  پايين  آن پايداری

  عنوان  به  پايداری  که  حالی  در  باشد  توصيفی  مفهومی  هم  و  هنجاری  مفهومی  هم  تواندمی   آوریتاب.  است  نامتعادل  جامعه  يک  در  مديريت

 به   مهندسی  و  رياضيات  در   مقاومت   .است  گرفته   نشئت  نسلی   برون  و  نسلی  درون  عدالت  اساسی  ايده  از  درواقع  که  است  هنجاری  مفهومی

  اشاره   تعادل  به  بازگشت  برای  نياز  مورد  زمان  به  آوریتاب  که  حالی  در  شودمی  تعبير  تعادل  از  سيستم  تغيير  عدم  برای  نياز  مورد  نيروی  عنوان

  مطرح   است  محور  فرآورده  از  بهتر  که  محور  فرآيند  ايده  يک  عنوان  به  آوریتاب  اول:  دارد  عموميت  مهم  نكته  دو   تعاريف  اين  در  و  نمايدمی

.  دارد  ارجحيت(  مقاومت)  ثبات  و  پايداری  به  نسبت  که  شودمی   مطرح  سازگاری  معنای  در  مفهومی  عنوان  به  آوریتاب  اينكه  دوم  و  گرددمی

  ادامة  به که است بعدی آوریتاب فضايی بعد. شودمی... و فضايی معيشتی، نهادی، اقتصادی، اجتماعی،  کالبدی، متعدد ابعاد دارای آوریتاب

  عينيت،   تعامل  از شهری فضای  يک  اساساً:  گفت  توانمی   فضايی  آوریتاب   تشريح  در.  [2] پردازدمی   هويتشان  حفظ  با  شهری  فضاهای  حيات

  هويت   و  کالبدی  هويت  با  فضايی  آوری  تاب  جهت  اين  از.  پيوندد  می  هم  به  را  فرد  و  اجتماع  واقع،  امور  که  گيرد  می  شكل  ذهنيت  و  هنجار

  که   درحالی  تغييرات  و  تنوع  با  فضاها  يا  ها  محيط  مقابله  توان  صورت  به  سادگی  به  توان  می  را  فضايی  آوریتاب .  است  ارتباط  در  اجتماعی

  برآمدن  عهده از ها، تطبيق متفاوت،  های کاربری احتمال دهنده نشان  فضايی آوری تاب بنابراين. کرد تعريف کنند، می حفظ را خود هويت

  کارايی،   تنوع،  افزونگی،  شامل  که  است  شده  گرفته   درنظر  هايیشاخص   فضايی  آوریتاب  برای.  است  هويت  تغيير  بدون  تغييرات  پذيرفتن  حتی  و

  اهداف   و  پروژه  مقياس  به  توجه  با  که  است؛...    و  پذيریانعطاف   و  استحكام  انطباق،  يا  سازگاری  ظرفيت  اتصال،  يا  ارتباط  خودمختاری،  وری،بهره 

  طراحی  کيفيات و هایويژگی  برخی که شودمی  استنتاج فوق مطالب  از. [3]شودمی  گرفته درنظر هاشاخص اين  از  تعدادی يا همه نظر مورد

  بر  عالوه  ها،بحران   و  حوادث  برابر  در  ايمن  چندمنظوره  فضاهای  توسعه  همچنين  و  شهری  هاینشانه   و  خوانايی  هويت،  مانند  شهری  و  معماری

  مهمی   نقش  تواندمی  فضايی  ريزی  برنامه  و  طراحی  طرفی  از.  کند  کمک  فضايی  ديد  از  شهرها  آوریتاب  به  تواندمی  شهرها،  پذيریآسيب  تقليل

.  باشد داشته...  و انطباق سازگاری، زمين، کاربری مديريت طريق از  هويتی و اجتماعی اختالالت با مقابله برای شهری آوریتاب پيشرفت در

. کنندمی   ايفا  بسزايی  نقش  شهروندان   تعلق  حس  تعيين  در  پيونددمی   وقوع  به  هاآن   در  شهری  تعامالت  که  مكانی  عنوان  به  شهری  ميادين
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  که   هستند  شهری  فضاهای  جمله  از  فضاها  اين  حاضر  درحال.  اند  بوده  اسالمی  -ايرانی  شهرهای  فضای  کليدی  و  اصلی  اجزای  از  يكی  هاميدان 

  فوق   شده  ذکر  مسائل  کليه  به  توجه  با.  [4]شوند می  محسوب  آنها  فضايی  آوری  تاب  از   نمودی  عنوان  به  تاريخی  شهرهای  ساختار  در  عموماً

  نزديكترين   و  برخوار  شهرستان  مرکز  آباددولت .  پردازيممی  آن  به  ادامه  در  که  است  جدی  مسأله  آباددولت   شهر  در  شهری  ميدان  فقدان

  اين  به نيز...  و کربكند لودريچه، مانند آباددولت  اطراف روستاهای جديد، شهری هایبندی تقسيم در. است  اصفهان شهر مرکز به شهرستان

.  است   شهری  ميدان  يک  وجود  مانند  کارا  شهری  فضاهای  نيازمند  و  است  بزرگی  شهر   نسبت  به  آباددولت  شهر   نتيجه  در  و  اند  پيوسته  شهر

  برای   بستری  نيازمند  اجتماعی  رويدادهای  کليه.  است  فضاها  اين  به  وابسته  شهر  هويت  و  است  شهری  فضاهای  وجود  به  شهر  شناسنامه  اساسا

  مراسم   ديگر  و  هاراهپيمايی  ها،آيیگردهم  همچنين  و  اجتماعی  رويدادهای  انجام  برای  شاخص  فضايی  آباد دولت   شهر  در.  [5]است  آن  وقوع

  اين   به  تواندمی  اجتماعی  تعامالت  و  حضورپذيری  برای  مرکزی  عنوان  به  شهری  ميدان  مجموعه  طراحی  که  ندارد؛  وجود...    و  فرهنگی  مذهبی،

  های چالش   با  مواجهه  در  مؤثر  توانمندی   برای  جامعه  اعضای  ترغيب  برای   مهمی   منبع  محلی،  جامعه  در  عضويت  نوريس  نظر  به.کند  کمک  مهم

  گيرد می  شكل  اجتماعی  هایشبكه  در  مشارکت  محلی  جامعه  حس  با.  باشد  آوریتاب   ملزومات  از  تواندمی  محلی  جامعه  حس  لذا  است؛  زندگی

  آباد دولت   شهر.  بردمی  باال  وارده،  هایبحران   با  مواجهه  برابر  در  داخلی  منابع  از  استفاده  برای  را  جامعه  هایتوانمندی   افراد،  هایتوانمندی   و

  نام   همين  به  قديم  از  که  است  شترخوان  محله  و  سرجوب  محله  نشين،   شاه  محله  گرگو،  محله  هاینام   به  اصلی  و  قديمی  محله  چهار  دارای

  زندگی   شهر  همين  در  خانواده  يک  از  نسل  چندين  همچنين  ندارند؛  مهاجرت  به  تمايلی  و  هستند  بومی  افراد   از  شهر  اين  ساکنان  اکثر.  اندبوده 

  تعلق   حس و  دلبستگی  شان زندگی  مكان  به  شهر اين  شهروندان  دهد می   نشان  و  دارد  شهر  اين  محلی  هويت   از نشان  نكته  اين  که  کنند،می

  آور تاب   شهری  و  معماری  فضای  طراحی  که  است،  فراموشی  به  رو  تدريج  به  شهر  اين  فرهنگی  هایسنت   و   ها  ارزش  از  برخی  حال،  اين  با  .دارند

  شهر   در  شهری  ميدان  فقدان  فوق،  شده  ذکر  توضيحات  به  توجه  با.  باشد  کننده  کمک  تواندمی  دارد،  نگه   زنده  را  شهر  اين  هويت  بتواند  که

  شهرهای  در  موفق  شهری  فضاهای  ساير  مانند  فضا  اين  داريم  انتظار  زيرا  فضاست،  اين  بودن  آورتاب  بعدی   مسأله  و  است  مسأله  آباددولت 

 . نمايد  برآورده  را  شهری  نيازهای  و  باشد  داشته  کارآيی  طوالنی  هایزمان   تا  هويت،  دارای  و  تاريخی

 

 ضرورت پژوهش 
اش و بستری که برای فعاليت آماده می کند، در طول  در ديدگاه انديشمندان پديدارشناس، مكان از طريق عناصر معنادار بوجود آورنده

همان مكانی که در دوران مدرن به دور    هويت می شود.  آورد، که توسط آن محيط برايش دارایوجود میه  هايی ذهنی در انسان بزمان داشته

های جغرافيايی، شامل  معماری ايرانی، به جز ويژگی  اين عناصر برای  .ی نامكان شداز شناخت معنا و ويژگی های آن، تنها ترويج دهنده 

يكی از «  بودن در فضا»ی شهری با هدف  حضور مردم در فضاها.  گی، پيچيدگی و تودرتو بودن و... می باشندمفاهيم کيفی همانند شاعرانه

ارتقای سطح روابط اجتماعی، افزايش امنيت طبيعی، ايجاد حس تعلق به مكان با    های سرزندگی فضاهای شهری است که منجر به  مؤلفه

رفتارهای   زای برای حضور و برو فضاهای شهری عرصه شود. کاهش جرم و جنايت در شهر می افزايش امكان وقوع خاطرة فردی و جمعی و

شناسی و    شناسی، روان  شناسی، جامعه  زيبايی)اجتماع، هم در علوم اجتماعی    ميان فضا و رفتار يا محيط و   همختلف شهروندان هستند. رابط

های شهری فضاهايی قابل دسترس  . از طرفی ميدان [6]( بررسی شده است معماری، جغرافيا و شهرسازی )و هم در علوم محيطی    (مديريت

های اجتماعی،  افتد. اين فضاها منعكس کننده بسياری از ويژگیبرای همگان هستند که در آن خريد و فروش، و عبور و مرور و ... اتفاق می

آيد و شهروندان در تعامالت اجتماعی با يكديگر  ها امكان مالقات افراد به وجود می هنجارها و رفتارهای افراد در شهر هستند. در اين مكان 

شود. از طرفی وجود نظارت  گيرد؛ که خود به خود باعث تقويت حس مكان در شهر می گيرند؛ در نتيجه حيات شهری شكل میر می قرا

شود. همچنين به بسياری از مسائل  . اين فضا باعث ارتقای فرهنگ جامعه و روابط اجتماعی سالم می [7] دهداجتماعی به اين فضا امنيت می 

شی از کمبود يا فقدان تعامالت سالم برای گذران اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان است، پاسخ  و مشكالت اجتماعی که نا

شود که حيات شهری پويا، تعلق خاطر، حس مكان و ساير ويژگی های کيفی فضای شهری نقش مهمی  دهد. از آنچه گفته شد استنباط می

آوری  تواند برای ارتقای سطح کيفی شهرها و افزايش تابآوری فضايی، میرويكرد تاببا  ن شهری  آوری دارد. طراحی مجموعه ميدادر ايجاد تاب

توان بخشی از کيفيت فضای شهری را زنده کرد، ضرورت دارد که به طراحی ميدان بپردازيم.  نقش بسزايی داشته باشد؛ پس در جايی که می

ر و در ميان شهروندان و وجود مناظر عينی مطلوب در فضاهای باز در کنار ايجاد (، اعتقاد دارد، افزايش حس مكان در شه2008)  1کاتر

آوری شهرها در برابر سوانح مؤثرند. وايل  ها را در زمان مديريت بحران فراهم نموده و در افزايش تاب طراوت و چاالکی، قابليت استفاده از آن

آوری شهرها مؤثر دانسته و فرايند بازتوانی در جوامع  ريزی را در تاب انی و برنامه(، توجه به موضوعات هويت شهری، بازتو 2005)  2و کامپنال 

 
1- Cutter 
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آموزی  ها، يادآوری گذشته و درسويرانی   سازی آور را شامل پاسخگويی مناسب در شرايط اضطراری از طريق احيای سريع عملكردها، دوباره تاب

گيريم ميدان های شهری از جمله فضاهای  . از مطالب گفته شده نتيجه می[6]نماينداز آن در راستای بهبود شرايط و توسعه آينده مطرح می

توانند حس تعلق خاطر را در کليه اعضای جامعه تقويت کنند. از سوی ديگر وجود حس  عمومی شهری هستند که اگر خوانا و پويا باشند، می

آوری شامل شرايطی  شود. همچنين تابيی و اجتماعی در جامعه میآوری فضاتعلق و ساير ويژگی های کيفی فضای شهری باعث ايجاد تاب 

ها است.  يابند و درواقع بيانگر توان جامعه برای پاسخ به بحران های اجتماعی با تغييرات محيطی انطباق میاست که تحت آن افراد و گروه 

 آباد قابل توجيه است. نهايتا ضرورت طراحی يک ميدان شهری کارا در شهر دولت 

 

 ( مبانینظري) نظري چارچوب و  تحقيق يشينهپ
 پيشينه پژوهش 

اين مفهوم  .  استميالدی مورد توجه قرارگرفته 1990 آوری در شهرسازی مفهوم نوظهوری است که در سطح جهانی از اوايل دهه  تاب

مرتبط با جوامع شهری،    ابعاد و مسايل ديگرگام توسعه يافت و به    به  در ابتدا دارای ديدگاهی صرفاً اکولوژيكی بود، ليكن در طی زمان گام

ديگر تفاوت در ميزان    عبارت ميزان متفاوت حيات آنها و به. در بررسی تاريخی فضاهای شهری،  چون اجتماعی، اقتصادی و ... نيز توجه شد

هری« در کشورهای مختلف  آوری« و »کيفيت فضای ش تحقيقات متعددی به طور جداگانه در زمينه »تاب  .آوريشان مورد توجه است  تاب

 نمود:    می توان به عنوان نمونه به موارد ذيل اشارهانجام شده است؛ که  

با توجه به اهميت موضوع  کند بيان می  ضرورت مديريت بحران های هويتی در فضاهای شهری(، در مقاله 1390)نقی زاده و همكاران، 

و آثار وى از يک سو و اهميت شهرها و فضاهاى شهرى به عنوان يكى از دستاورد   هويت در زندگى انسان و رابطه دو سويه بين هويت انسان 

و اهميت هويت و بحران هويت در فضاهای شهری ضرورت مديريت    جوامع هستند از ديگر سو  که نمادى از فرهنگ و تمدن  هاى انسانى

ضمن بررسی  ، در مقاله از سبک تا هويت در معماری،  (1391های هويتی در اين فضاها تبيين گرديده است. )سيد حسين تقوائی،  بحران 

پردازان پديدارشناس و روانشناسان محيطی و ارتباط در هم  بردار از معماری، به بررسی مكان از ديدگاه نظريهجايگاه انسان مولف و بهره

ی آن، بلكه  دادی و معطوف به گذشته و متوجه آينده زمان، نه صرفا در نوع قرار  یه مولف  پردازد،میی آن با انسان و تاثير خاطره مكانی  تنيده

ی  مقاله و سامانه   اين  اهدافزا   تحقق زندگی مورد مداقه قرار می گيرد. ايجاد چارچوب فكری مناسب برای مفهوم هويت،  به عنوان عرصه

  در  مكان درک برای چارچوبی: اجتماعی تاب آوری و مكانی های(، در مقاله سيستم2014، 3. )کريستوفر ليون جستجوی آن نيز کيفی است

 در  سيستمی  عنوان  به  مكان  های فيزيكی و اجتماعیمحاسبه مولفه   برای  بخشی  سه  چارچوب  تحول، يک  و  تاب آوری،  اجتماعی،  سازواری

  و   جامعه محلی  تاب آوری  زمينه  در  تحقيقات  در  مكان  هایايده   که  حالی  بحران، پيشنهاد می کند. در  با  جامعه محلی  تطبيق و سازواری

  يا   ويژه  هاینقش   مقاله به  اين  کلی،  طور  به  .دارد  دلبستگی مكان  يا   مكان  حس  روی  بر  تمرکز  به  تمايل  فعلی  کار  اند،شده   گنجانده  اجتماع

  ارائه  برای-  موهوم) تخيلی(  مكان مادی، غيرمادی و  -نام  به  بخشی نوين  سه  چارچوب  يک  مقاله  اين  .دهدنمی   اهميت  محلی  هایزيرساخت 

تغيير را توسعه می دهد.   يا و جامعه محلی  ها، تاب آوریبحران با اجتماع تطبيق شرايط  برای سيستم يک  عملكرد نحوه از بهتر توصيف يک

است.  کانادا تشريح داده شده    کلمبيا،  بريتيش  در  )وابسته به جنگل(  Forestdependent  جامعه  دو  موردی  مطالعات  طريق  از  چارچوب  اين

موضوع تاثير هويت شهری و پايداری    بم،  1382آور از ديدگاه طراحی شهری، پس از زلزله  (، در مقاله بازسازی تاب1392)فالحتی و همكاران،  

 های مناسب همهآوری بازسازی پس از زلزله، با توجه به کمبود فضاهای ايمن چند عملكردی، فقدان نفوذپذيری و دسترسیرا در افزايش تاب

شمول در بافت شهر، همچنين ناخوانايی برخی نشانه های شهری و وجود اغتشاش در مناظر عينی و ذهنی شهروندان در بم مورد بررسی  

دهد که توجه به برخی مختصات طراحی پايدار شهری مانند هويت شهری، خوانايی و نشانه های شهری  دهد. نتايج حاصل نشان میقرار می

سازی  پذيری و مقاوم ی چندمنظوره ايمن در برابر زمين لرزه های آتی در درون بافت مسكونی عالوه بر تقليل آسيبو همچنين توسعه فضاها

(، در مقاله خوانش مؤلفه  1396آور از ديدگاه طراحی شهری بم کمک نمايد. )صادقی و همكاران،  توانند به بازسازی تابها، میکالبدی جداره

ی )نمونه موردی: ميدان های تاريخی نقش جهان، گنجعلی خان، دل کمپو و گراندِ پليس(، با هدف بررسی  های مكان در طراحی محيط شهر 

های موفق گذشته به منظور به دست آوردن ايده های طراحی  مكان الگو ها و ويژگی های کالبدی، عملكردی، معنايی و زيست محيطی ميدان

رداخته است چراکه در حال حاضر ميدان های شهری مفهوم گذشته خود را از دست داده  و ارتقا کيفيت محيطی ميدان های آشفته امروزی پ

نتايج حاصل از تحقيق حاکی از آن است که ويژگی هايی که در پس آثار    .و به فلكه هايی که عمدتا گره های ترافيكی هستند تبديل شده اند

ی و کاربست آنها در طراحی ميدان های جديد، به خلق مكان های عمومی زنده،  ماندگار گذشته وجود دارند که می توان با بازخوانی، بازآفرين

پويا و موفق همت ورزيد. اين ويژگی ها در قالب مؤلفه های مكان شامل فرم، معنا و تصورات، فعاليت و اکوسيستم خالصه می گردند. )قرايی  
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فضايی شهری: مرور فشرده ادبيات نظری، شاخص های    -انی  آوری مك(، در مقاله بسط شاخص های کليدی سنجش تاب1396و همكاران،  

فضايی شهری شامل چهار نوع شاخص تنوع، ارتباط    -آوری مكانیشود. براساس يافته های پژوهش، سنجش تابآوری بررسی میسنجش تاب

ها و  ، فضاهای سبز و باز، خيابانهای شهری يا اتصال، افزونگی و استحكام است که بر اساس مولفه های سازمان فضايی شهر )شامل بلوک

فضايی   -آوری مكانیهای اين پژوهش، سنجش تابشود. يافتهپهنه های عملكردی( در دو الگوی ساختاری و عملكردی پيشنهاد می  - محورها

(، در مقاله  1396مكاران،  سازد. )شيرانی و هگيری هر شاخص ميسر میهای قابل اندازه  ها و دادهدر شهر را با ارائه تعريف عملياتی شاخص

های مدل  آور به عنوان شاخصآوری فضايی بازارهای سنتی )مورد پژوهشی: بازار قيصريه اصفهان(؛ دو عامل اجتماعی و کالبدی تابتاب

مراه با  پذير و مستحكم بازار هآوری فضايی ارائه شده است. نتايج اجمالی اين پژوهش حاکی از اين است که ساخت انعطاف مفهومی تاب

های متنوع، هويت منحصر به فرد فضا، آسايش محيطی و زيبايی در فضا، امكان دسترسی  حفاظت و مرمت مستمر از آن در کنار وجود کاربری

آوری فضايی اين فضای شهری  های مختلف از اين فضا و سرانجام تعلق خاطر به مكان در بازار قيصريه اصفهان به تاببه فضاها و کاربری

(، در مقاله سنجش قابليت پياده پذيری معابر شهری مبتنی بر روش چيدمان فضا )مطالعه  1396ی انجاميده است. )صيامی و همكاران،  تاريخ

شهرداری مشهد، بيان می کند که تكنيک چيدمان فضا رويكردی نوظهور در پيش بينی حرکت عابر پياده و سواره است.    9موردی: منطقه  

شهرداری مشهد بر اساس پنج شاخص عمده پياده پذيری است: امنيت    9بليت پياده پذيری معابر منطقه  هدف اين پژوهش، سنجش قا

محيطی، امكانات پياده روها، شرايط فيزيكی، دسترسی و مطلوبيت محيطی و تحليل الگوی حرکت طبيعی آن به روش چيدمان فضا با به  

ر تحليل کانال های حرکتی به روش چيدمان فضا نشان داد ميزان تمايل به کارگيری مفهوم ارزش هم پيوندی است. نتايج اين پژوهش د

و همكاران،    4پياده روی در محورهای با متوسط ارزش هم پيوندی باال، دارای پتانسيل بيشتری برای پياده روی و پياده پذيری است. )هوی زو 

  فرهنگ،   ماده، عملكرد با  شهری  عمومی  کنند که فضایشهری بيان می  عمومی  فضاهای تاب آوری برای  کليدی  های(، در مقاله شاخص 2017

  توانايی  نوعی  آوری  تاب  است. همچنين  شهری  جوامع  هایمشخصه  وآينه  شهری  طراحی  نظريه  اصول  بر  کامل  ایمقدمه   تاريخ،  و  اقتصاد  روح،

  ارائه   ريسک  کاهش  برای  بااليی  اهميت  که  است  نرمال  عمليات  وضعيت  بازيابی  و  رويدادها  خسارت  جذب  خطرات،  برابر  در  مقاومت  برای

  خطرات  از  ای گسترده طيف  با مقابله  برای بيان می کند شهرها  کالن تحليل يک: آور تاب شهر  (، در مقاله اشكال2019، 5دهد. )شريفیمی

  تاب  مفهوم  نياز،  اين  درک  با  .گيرند  کار  به  را  خود  آوری  تاب  بايد  آنهاست،   عملكرد  و  زندگی  قابليت  ،رقابت  کننده  تهديد که  انسانی  و  طبيعی

  استفاده  مورد تر آگاهانه گيری  تصميم فرايند  تسهيل و تحقيق طراحی هدايت برای سازماندهی اصل يک عنوان به ای فزاينده طور به آوری

  پراکنده   و  محدود  شهری  شهرسازی  و  فرم  بين  پيوند  مورد  در  تحقيقات  شهری،  آوری  تاب   مورد  در  فراوان  مطالعات  وجود  با  .گيرد  می  قرار

  آوری   تاب  از  مانع  يا  تسهيل  تواند   می  شهرها  فيزيكی  ساختار  چگونگی  مورد  در  تجربی  و  نظری  شواهد  تلفيق  و  بررسی  با  مطالعه  اين  .است

  های  جنبه  فقط  شود،  می  مشخص  مقياس  پويايی  با  که  است  شده  واقع   تو  در  تو  مراتب  سلسله  يک  در  شهر  هر  اينكه  به  اذعان  با  .شود  شهری

  ، "شهر  اندازه "  ،"مقياس  مراتب  سلسله"  از  عبارتند  اينها  .است  گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  مقاله  اين  در  شهری  شكل  عناصر  و  کالن  سطح

  عنصر   هر  آوری  تاب  تحليل  و   تجزيه  برای  اصلی  های  شاخص  و  معيارها  ."زيستگاه/    انداز  چشم  اتصال"  و   "بندی  خوشه  درجه"  ،"توسعه  نوع"

  از  مختلفی  آوری  تاب  خواص  با  کالن  مقياس  در  شهری  شكل  ارتباط  چگونگی  مورد  در  تا  گيرد  می  قرار  استفاده  مورد  و  شده  مشخص  جنبه  /

  شهری   شكل  که   است  آن  از  حاکی  ها  يافته  .شود  استفاده  کارآيی  و  سازگاری   پذيری،  انعطاف  بودن،  مدوالر  کارآمدی،  افزونگی،  استحكام،  قبيل

  نقش   هاآن  آوری  تاب  و  مقاومت  تقويت  در  تواند  می  و  دارد  شهرها  اقتصادی   و  محيطی  زيست  اجتماعی،  عملكردهای   برای  ای  عمده  پيامدهای

 باشد.   داشته  اساسی

 

 و اجزاي تشکيل دهنده آن 6ميدان 

اين واژه مفهوم   واژة »ميدان« در فارسی به معنای »پيالة می« است؛ همچنين عيش فراخ خوش، صفحه، زمين بی عمارت. معنای 

  ظرفيت، جا و مكانی را برای بودن چيزی و محتوايی دربردارد. صاحب نظران در تعريف ماهيت ميدان اذعان دارند مكان توانا و آزاد که برای 

.  [8]شخص پياده« وجود می دهد؛ همان آگاهی از شهروند بودن نزد »هابرماس« و »آرنت««اده می شود؛ مكانی که به  »عبور« و »قرار« استف

»ريچارد سنت « نيز آن را فضای آموزشی و پرورشی می داند که انسان به واسطة آن مكالمه می آموزد و هويت شهری و شهروندی به دنبال  

شكل می گيرد؛ چنانكه ميدان در طول شكل گيری شهرها تا دوران پيش از مدرنيته، عنصری حياتی در  برگزاری فعاليت های جمعی در آن  

ميدان، پياتزا و پالزا، اسامی مختلفی است که در جوامع مختلف به اين عملكرد مشابه    -بازار  ،فوروم  ،تقويت هويت شهر به شمار می رود؛ آگورا

الگوی طراحی و سنجه های متفاوت فرهنگی هر جامعه همگی براساس همان نياز و مفهوم واحد  شهری داده شده و با وجود تغييراتی در  

 
4- Xu et al 
5- Sharifi ، 
6 Urban Square 

http://www.racj.ir/


 1 -33 ، ص1401 تابستان، 25مهندسی عمران و معماری ایران، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 
قرن بيستم تاکنون، مفهوم فضای شهری، به عنوان جزيی از ساخت شهر استنباط شده که از کليتی   60. از آغاز دهه  [9]اوليه طراحی شده اند

ای محصورکننده دارد. اين فضا بايد دارای نظم و زيبايی باشد. ميدان حاصل و  هماهنگ و پيوسته برخوردار است و از حيث فيزيكی، بدنه  

است که مجموعه آنها هويت ميدان را تعريف می کند. هر ميدان به طور عام واجد    "فعاليتی"و    "ميانه"،  "کناره"برآيند سه عنصر اصلی  

. از ميان عناصر و مفاهيم تعريف کننده ميدان،  [6]كرد غالب است عناصر کناره، بدنه، عنصر )يا عناصر ميانی(، ميانه، دسترسی ها و عمل 

مهم ترين ارکان هستند که عالوه بر تعريف ظاهری و مادی ميدان، در تعريف هويت ذهنی و غيرمادی آن نيز ايفای نقش    "ميانه"و    "جداره"

فضا قابل انكار نيست؛ ولی آنچه در ميدان بيشترين    می کنند. نقش کاربری های ساخته شده در بدنه ميدان ها بر روی سرزندگی و کارايی

انواع مختلفی از فضاها و همچنين   اتفاق می افتد. در ميانه ميدان  اهميت را دارد، فعاليت ها و روابط اجتماعی است که در ميانه ميدان 

 . [10]می کننداحساسات و کيفيات متنوعی به وجود می آيد که همه اين موارد هويت و مفهوم ميدان را تعريف  

 

  7آوري تاب 

.  به معنای جهش و به حال خود بازگشتن، وارد زبان انگليسی شد  "Resilire" ميالدی از فعل التين 17آوری در اوايل قرن  واژه تاب

آوری    اباصطالح ت  .آوری در فرهنگ وبستر به مفهوم توانايی بازگشت به فرم و شكل قبلی در طی تغييرات وارده معنی شده است  واژة تاب

با ديد   "های اکولوژيكی  پايداری سيستم  تاب آوری و"در مقاله ای به نام   (شناختی  پرداز بوم  نظريه)توسط هولينگ   1973اولين بار در سال

مانده  از تغييرات همه چيز، هيچ چيز هنوز باقی  "آوری را مبتنی بر نظر هراکليوس   توان ايده تاب  از ديگرسو می  .گاه محيط زيستی مطرح شد

را جذب کند    (تغييرات)تواند اختالالت    کند که يک اکوسيستم می  ای تعريف می  آوری را اندازه  اصطالح تاب ( 1973)  هولينگ ". [11]است 

 آوری اغلب اشاره به ميزان يا حدی که يک سيستم معين قادر به تحمل و تاب   طورکلی تاب  حياتش است. به  قادر به ادامه  درحاليكه هنوز

آوری    تاب .رابر تغييرات گوناگون دارد، قبل از اينكه خود را در يک مجموع جديد از ساختارها و فرآيندها مجدداً سازماندهی کندآوری در ب

ابتدا دارای   اين مفهوم در ت.ميالدی مورد توجه قرار گرفته اس 1990در شهرسازی مفهوم نوظهوری است که در سطح جهانی از اوايل دهه 

گام توسعه يافت و به ابعاد و مسايل ديگرمرتبط با جوامع شهری، چون اجتماعی،    به  صرفاً اکولوژيكی بود، ليكن در طی زمان گامديدگاهی  

 . [12]اقتصادی و ... نيز توجه شد 

 

 گونه شناسی ميادین شهري  

ه ای در بين صاحب نظران و مردم  برخی ريخت شناسی ميادين را به دو دسته کلی منظم و نامنظم يا ارگانيک تقسيم می کنند. نظري

عادی رايج است. آن ها بر اين باورند که اين معماری های نامنظم و ارگانيک زيباتر از مجتمع ساختمان های شهری است که به صورت هم 

س و باکيفيتی باال  زمان بنا شده اند. به طور قطع واقعيت امر اينگونه نيست. شكل دقيق هندسی در فضای شهری مستلزم معماری بسيار نفي

است. کوچكترين اشتباه معماری به راحتی ديده می شود و به پرداخت کلی صدمه می رساند. در مورد شكل های نامنظم، تنوع يک مشخصه  

اندازه های  . جزئيات ناقص معماری به طور چشمگير نمايان نيست بلكه عمال پوشيده شده است.  [13] غالب است ميادين در شكل ها و 

ميدان های   تی ساخته می شوند. ميادين غالباً فضاهای ايستای شهری هستند که می توانند به صورت رسمی و غيررسمی فعاليت کنند.متفاو

رسمی حس بااليی از محصوريت دارند و با بناهايی احاطه شده اند که رسمی بودن آن را تشديد می کند. در مقابل ميادين غيررسمی آرام تر  

وسيعی از بناها با سبک های معماری متنوع آنها را احاطه کرده است. بسياری از ميادين ممكن است برای به نمايش گذاردن  هستند و طيف  

در   برای گونه شناسی ميدان ها از رويكردهای متنوعی استفاده شده است. »پاول زوکر«.  [14]يک بنا يا برای عملكردی شهری ساخته شوند

ناسانه در کتاب »شهر و ميدان« خود در مورد ميدان های مختلف بحث می کند و رابطه ميان فضای باز ميدان،  با رويكردی زيباش  1959سال  

 بناهای اطراف و آسمان ميدان را بيان می نمايد. وی شكل ميدان ها را به پنج دسته تقسيم می کند:  

 ميدان های محصور و بسته،    -1  

 ع،  ميدان هايی با شاخص های بصری در يک ضل -2

 ميدان هايی با هسته های مرکزی،   -3

 تكثری از ميدان ها و    -4

 ميدان هايی بدون شكل معين    -5

در کتاب فضای شهری خود با رويكردی مورفولوژيک و ريخت شناسانه و با تاکيد بر الگوهای هندسی،    1991»راب کرير« نيز در سال  

تقسيم کرده است. اين اشكال می تواند تغيير کنند يا تطبيق پيدا کنند همين طور می توانند  ميدان ها را در سه دسته مربع، مثلث و دايره 
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همچنين »مارکوس« در يک گونه شناسی عملكرد محور از ميدان های  .  با هم ترکيب شوند. می توانند دارای شكل منظم و غير منظم باشند

 قسيم بندی می کند:  شهری و بر اساس مقياس تاثيرگذاری، آنها را در شش دسته ت

 پالزا خيابانی،    -1

 فضای عمومی مجتمع های ساختمانی،    -2

 واحه شهری،    -3

 فضاهای عمومی گذرگاهی،    -4

 پالزاهای خطی تجاری پياده محور و پر درخت و    -5

 مكان های عمومی بزرگ    -6

نظامی،    -الب در پنج دسته ی عمده تجاری، حكومتیهمچنين در رويكرد عملكرد محور، ميدان ها بر اساس نوع کاربری و عملكرد غ 

. فضاهای مرکز شهر را می توان با شيوه های بسياری بسته به ابعاد، مورد کاربرد،  مذهبی، ورزشی و ارتباطی تقسيم بندی می شوند  -فرهنگی

( انواع ميدان  1)شماره  در جدول    .[15]دارتباط با خيابان، شكل و طرح، کارکرد غالب، شكل معماری، موقعيت مكانی و غيره طبقه بندی کر

 از نظر مورفولوژيک و زيباشناسانه دسته بندی شده است. 

 (با استفاده از مبانی نظري پژوهش گان(: انواع ميدان از نظر مورفولوژیک و زیباشناسانه )منبع: نگارند1) شماره جدول

 مثال انواع ميدان از نظر مورفولوژيک و زيباشناسانه 

 ورسای، ميدان دوفين  ميادين مربع و مستطيل شكل  -1

 ميدان های قائم الزاويه  -2
تورين ايتاليا، ميدان سرکارلو، قرن هجدهم، اثر کارلودی  

 کاستالمونت.

 ميدان مادلن، پاريس، طرح اوليه  ميادين چهارگوش با ساختمانی در مرکز آن  -3

 قرارگيری يک ساختمان مجزا در طرف باز ميدان  ميدان های باز با ساختمانی در مقابل آن -4

فضاهايی به صورت تقسيم بندی، ادغام يا روی هم اندازی شده   -5

 با زوايای مختلف 
 فلورانس، ميدان سانتاماريانووال 

 ميدان سن مارکو، ونيز، قرن پانزدهم و شانزدهم  سيستم های پيچيده هندسی  -6

 کاپتيول، رم؛ اثر ميكل آنژ  مشتقات آنميدان های مثلثی شكل و  -7

 طرح های مرکب با مقياس بزرگ  -8
فوروم امپراطوری رم، تكميل شده در زمان امپراطور تراژان، معمار  

 آنولودور داماسكوس 

 

 (: ميدان سرکارلو 2-3شکل )                                   (: ميدان دوفين2-2شکل )
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 (: ميدان باز با ساختمانی در مقابل آن 2-5شکل )                                 (: ميدان مادلن2- 4شکل )

 

 معيارها  و اصول بازشناسی :پایه هاي  یافته شرح 

 فضایی  آوري  تاب  رویکرد  با  شهري ميدان طراحی طراحی اصول استخراج 

 8آوري فضایی تاب 

 .شد  آوری چهار بعد کلی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زيست محيطی در نظر گرفته   گوتنبرگ سوئد برای تاب  2005در اجالس سال  

... نيز لحاظ شده است. چندين دهه پس از معرفی   آوری ابعاد گوناگون ديگری چون فضايی، معيشتی، فرهنگی و  حاضر برای تاب  ليكن درحال

آوری فضايی و    آوری فضايی در پژوهش نيستروم و فولک تحت عنوان تاب  تاب  بار  اولين.  ی مطرح شدآوری فضاي  آوری، ايدة تاب  مفهوم تاب

  آوری فضايی بيشتر تاب   نويسد تاب  آوری فضايی می  در تعريف تاب  (2011)  کامينگ . مورد سؤال قرار گرفت  (2001  )های قرمز    بادبان

را مشاهده می    تعاريف تاب آوریانواع  خالصه دسته بندی    (2جدول شماره )در    .[14]آوری يک مكان است تا يک واحد خاص موردعالقه

 کنيد.

 .[18]ماخذ؛  ، : دسته بندي انواع تعاریف تاب آوري(2)  شماره جدول

 عكس آسيب پذيری  مفهوم پايداری  مفهوم سازگاری  چشم انداز بلندمدت  ديدگاه اکولوژيكی 

ساختار يک   :تأکيد بر

  ظرفيت سيستم و

مجدد آن   خودسازماندهی

در برابر سوانح   تاب آوری

فرآيند است   عنوان يک به

 . نتيجه و پيامد  يک تا

  فرآيند بازيابی : تأکيد بر

بعد از يک   بلندمدت

سانحه معياری درطول  

بازيابی يا   زمان برای

جهت   برگشت به عقب

حفظ تعادل باشد برگشت  

 . قبلی رشد  سريع به مسير

توانايی سيستم  

  :رد اجتماعی

حفظ    خودسازماندهی

ساختارهای بنيادين  

  افزايش ظرفيت

 . يادگيری

پايداری به بقای   تاکيد بر

بدون کاهش    مدت، طوالنی

 .زندگی، اشاره دارد کيفيت

  وابستگی به منابع طبيعی

 از منابع  استفاده پايدارتر

 .جامعه

  موجب دور تسلسل می

جامعه   شود؛ يعنی

است چون    پذير آسيب

  نيست و تاب  تاب آور

چون آسيب   آور نيست

 .پذير است

 

 گردآوری شده است.   (3)  شماره  جدولآوری در شاخه های علمی مختلف در  به طور خالصه تعاريف تاب

 ( گانآوري در شاخه هاي علمی مختلف )منبع: نگارندتعاریف و مفاهيم تاب :(3) شماره جدول

 اکولوژی 

که سيستم پتانسيلی دارد که در شرايط ويژه کارکردهای خود را حفظ  تاب آوری در اين حوزه به اين معنی است 

کند و بعد از تغييرات بتواند اختالالت پيش آمده را سازماندهی کند. همچنين شامل سرعتی است که سيستم بعد از  

 اختالل می تواند به شرايط قبل بازگردد. 

 اجتماعی 
ظرفيت و توانايی يک شهر برای بهبود يافتن و نجات از وضعيت بد،  شامل: توانايی تحمل در برابر تنش های زياد، 

 قابليت ادامه عملكردهای اصلی در برابر بحران.

 اقتصاد
واکنش جوامع به تنش ها به صورتی که خسارت های پيش آمده حداقل باشد و يا جوامع ظرفيت جبران خسارت را  

 داشته باشند.
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 روان شناسی 
در برابر شرايط پرتنش است و از افراد محافظت می کند. همچنين باعث رشد فرد و انعطاف  تاب آوری مانند سپری 

 پذيری و بازيابی در فرد می شود.

 به سرعت سيستم برای بازگشت به حالت تعادل بعد از نوسانات پيش آمده اشاره دارد. علوم پايه 

 مهندسی 
های فيزيكی و چه اجتماعات انسانی( برای مقاومت در برابر سوانح  به توانايی شهرها و روستاها )چه از لحاظ سيستم 

 و تنش ها اشاره دارد. 

 

طور واضح متفاوت از   آوری وجود دارند و تعاريف بهتوان گفت تعاريف متعددی از تاب آوری که ارائه شد، میببا توجه به تعاريفی از تا

   .اند  شده  آوری بيانهای متفاوتی از تاب  به شاخصهم ولی در راستای هم هستند. اين تعاريف با توجه  

 

 ابعاد و ویژگی هاي تاب آوري 

که جوامع شامل ساختارهای فيزيكی، روحی،    ازآنجايی.  ميالدی مورد توجه قرار گرفته است 1990آوری در شهرسازی از اوايل دهه  تاب

بنابراين در بحث در رابطه با  . کند مشكل است  ری را تقويت میآوسنجش کامل همه اين اجزايی که تاب  روانی و فرهنگی متفاوتی هستند،

  آور باشد را مشخص می چيز اول نوع سيستمی که بايد تاب  چيز؟ جواب چه  چيز به چه  آوری چهشود که تاب  آوری اين سؤال مطرح میتاب

آوری دارای ابعاد متعدد  کند. بر همين اساس تاب  آور باشد اشاره میتاب  چيز دوم به نوع بحرانی که سيستم بايد در برابر آن  کند و چه

آوری بعدی است که به ادامة حيات فضاهای شهری با  بعد فضايی تاب.  شود  و.... می  معيشتی، فضايی  کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی،

 . [17]ابعاد تاب آوری ذکر شده است  (4جدول شماره ). در  می پردازدحفظ هويتشان  

 [18]معرفی ابعاد تاب آوري، ماخذ؛  :(4) شماره جدول

 ابعاد تاب آوری شاخص های تاب آوری 

، آسيب پذيری، سالمت خانوار و (بخش های مختلف سيستم اجتماعی) اتصال ظرفيت سازگاری يا انطباق، شاخص ارتباط يا 

  طبقات اجتماعی، تنوع  آگاهی،جمعيت، خدمات فرهنگ، کاهش خشونت و ناامنی و جرم و جنايت شهری، ظرفيت يادگيری و 

 خالقيت و نوآوری، کاردانی و توانايی منابع انسانی، سرعت پاسخگويی به موقع، سرمايه اجتماعی 

تاب آوری  

 اجتماعی 

بخش های مختلف سيستم ) اتصال معيشت و زيست پذيری، استراتژی ها و سياست های اقتصاد شهری، شاخص ارتباط يا 

 اقتصادیتنوع  ، ثروت و اشتغال، (اقتصادی

تاب آوری  

 اقتصادی

شاخص   تطبيقی( ، سالمت آب و هوا و خاک، طراحی(بخش های مختلف سيستم زيست محيطی) اتصال، شاخص ارتباط يا تنوع

پيمانه ای   (مدوالر )، زيرساخت شهری، خدمات اکوسيستمی،  )کيفيت محيط شهری از طريق نقش طراحی و سازماندهی فضا

، ظرفيت سازگاری يا  (مقاومت عناصر و مولفه های فيزيكی شهر مثل راه ها و ساختمان ها )استحكام  بودن و قابليت اندازه گيری،

 ، پايداری، سرمايه طبيعیافزونگی  انطباق،

تاب آوری زيست  

محيطی/زيرساخت  

 شهری 

سطوح سازمانی و ارتباطات    تنوع ساختارهای نهادی، سياست های تصميم سازی و تصميم گيری، مديريت يكپارچه،مهارت ها و 

سرعت  ، ظرفيت سازگاری يا انطباق،(بخش های مختلف سيستم سازمانی و نهادها)اتصال  ميان سازمانی/ شاخص ارتباط يا

 پاسخگويی به موقع 

تاب آوری  

 سازمانی و نهادی 

 

 پردازان  نظریه دیدگاه از  آوري فضاییتاب 

  های ريشه  فضايی،  آوری  تاب  مفهوم.  می پردازدآوری بعدی است که به ادامة حيات فضاهای شهری با حفظ هويتشان  بعد فضايی تاب

  مربوط   مفاهيم  اعمال  و  توسعه  در  عاليق  با  متخصصان  و  محققان  المللیبين   کنسرسيوم  ،Resilience  اتحاد   هایبحث  و  هانشست  در  را  خود

آوری چهار بعد کلی اجتماعی،   گوتنبرگ سوئد برای تاب 2005در اجالس سال . دارد اکولوژيكی، -اجتماعی پايداری زمينه در آوری تاب به

آوری ابعاد گوناگون ديگری چون فضايی، معيشتی،    حاضر برای تاب  ليكن درحال.  شد  اقتصادی، کالبدی و زيست محيطی در نظر گرفته

آوری فضايی    تاب  بار  اولين.  آوری فضايی مطرح شد  آوری، ايدة تاب  ... نيز لحاظ شده است. چندين دهه پس از معرفی مفهوم تاب  فرهنگی و

در    (2011)  کامينگ.  [18]مورد سؤال قرار گرفت  (2001  )های قرمز    آوری فضايی و بادبان  در پژوهش نيستروم و فولک تحت عنوان تاب

آوری فضايی به  تاب   آوری يک مكان است تا يک واحد خاص موردعالقه  آوری فضايی بيشتر تاب  نويسد تاب  آوری فضايی می  تعريف تاب

 .آوری فضايی استسيستمی از جنبه ِهای حياتی تاب شناختی و روابط درون محيط و روابط انسان با آن محيط داللت دارد. حافظه زيست

از اينگيرد که امور واقع، اجتماع و فرد را به هم میی از تعامل عينيت، هنجار و ذهنيت شكل می اساساً يک فضای شهر  جهت    پيوندد. 

  ها در شهرسازی مشتمل بر مسايل فضايی است. ازآنجايی سياری از چالش ب  اجتماعی در ارتباط است  آوری فضايی با هويت کالبدی و هويتتاب
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آوری از مقياس توسعه شهری تا مقياس طراحی يک محصول کوچک  ی مباحثی درمورد پايداری يا تابريزی شهر   که دانش طراحی و برنامه

فضاهای    نظر فضايی، مفهوم  ريزی فضايی الزامی است. از يک نقطه  ها در طراحی و برنامهگيرد لذا لزوم توجه به تمام مقياس را در بر می

به بعد توسط  1950 پذيری به ميزان زيادی از پذير است. انعطاف  هايی با مفهوم معماری انعطاف آور در بردارنده تشابهيا يک شهرتاب   آورتاب

پذيری اغلب برای نشان دادن احتمال تغيير    مفهوم، انعطاف و به عنوان يک .[19]طراحان و معماران ساختارگرا مورد توجه قرار گرفته است 

يا شيوه  ساختار  به  ساختمان  بهترکيب  متفاوت  می ک  های  گرفته  هرتزبرگر  .شود ار  توسط  بعداً  مفهوم  مفهوم    9اين  با  و  شده  بروزرسانی 

های متفاوتی  توان از آن استفادهدهنده يک شكل يا ترکيب است که می  چندظرفيتی نشان  چندظرفيتی مرتبط شد. براساس نظر هرتزبرگر

دادن خود با تنوع و تغييرات است درحالی ِکه هويت خود را   تطبيقداشت بدون اينكه اصل آن تغيير پيدا کند و چندظرفيتی دارای توانايی 

ريزی شهری اين امكان وجود    انداز برنامه  آوری فضايی است و شايد از چشممفهوم چندظرفيتی هرتزبرگر خيلی مشابه تاب   .کند  حفظ می

ها يا فضاها با تنوع و تغييرات درحاليكه  صورت توان مقابله محيط  آوری فضايی را به سادگی به داشته باشد که از هرتزبرگر پيروی کرده و تاب

برآمدن و    ها، از عهدههای متفاوت، تطبيق دهنده احتمال کاربری   آوری فضايی نشانکنند، تعريف کرد. بنابراين تابهويت خود را حفظ می

  شود. طراحی و برنامه اش می  ری نسبت به حالت اوليهتبديل به چيز ديگ  رفته   هم  حتی پذيرفتن تغييرات بدون تغيير هويت است که روی

آوری شهری برای مقابله با اختالالت اجتماعی و هويتی از طريق مديريت کاربری زمين،  تواند نقش مهمی در پيشرفت تابريزی فضايی می

در نظر گرفته شود، تاب آوری فضايی  اگر تاب آوری به عنوان توانايی يک سيستم برای حفظ هويت آن . [20]داشته باشدسازگاری، انطباق 

با تنوع فضايی هم در تاثيرات داخلی و هم در تاثيرات خارجی بر هويت ارتباط دارد. همان طور که توسط کامينگ و همكاران بيان شده است  

  در   .[21]فراهم می کند(. تمرکز بر هويت و آستانه مربوط به هويت، راهی برای پيوند اهداف مديريت ملموس و نظريه تاب آوری  2005)

  سيستم  مختلف  اجزای  و  سيستم  فضايی  هایويژگی  بين  مختلف،  هایمقياس  در  تعامل  يک  عنوان  به  تواند  می   فضايی  آوری  تاب  نتيجه،

های    شاخص  .شوندمی   گنجانده  آوری  تاب  تعاريف  در   معموال  که  (تاريخ  و  حافظه  انطباقی،  ظرفيت  انفعاالت،  و  فعل  عناصر،  مانند)شود  آميخته

عبارتست از  10 شوند که براساس تعريف اسپاليوير فضايی شهری، بسط داده شده و ارايه می -آوری مكانی آوری شهری با تمرکز بر تاب تاب

اين  . به «ها از راهی که موجب ارتقای نگهداری و ترميم کيفيت محيط زيست طبيعی شود طراحی و سازماندهی فضاهای شهری و فعاليت«

آوری    آوری شهری است، تاب  ها و فضاهای شهری متكی است و تا حدودی مستقل از ديگر ابعاد تاب  آوری شهری که بر فعاليت  بعد تاب

آوری شهری با تأکيد بر فعاليت و فضا، هر دو زمينه محيط زيست طبيعی و محيط   فضايی شهری اطالق شده است. اين بعد تاب- مكانی

شهری، مستقيماً مربوط به ابعاد فيزيكی و زيست   «فضايی -مكانی» آوری  های سنجش تاب شاخص .گيرد ر بر میانسان ساخت شهری را د

- گيرند. سازمان فضايی شهر تبلور بعد مكانی  های اصلی سازمان فضايی شهر قرار می  سيستم شهری بوده و در ارتباط با مؤلفه  محيطی

تواند دربرگيرنده نيروی    نيروها و عوامل موجود در شهر بستگی دارد. اين عوامل می  متقابل تمامیضايی شهری است که به روابط مختلف و  ف

مقصود از سازمان    .[22]اند  های شهری و خدمات گوناگون باشد که همواره ارتباطی پيچيده و متقابل داشته  ها، زيرساخت  بازار، فعاليت

شهر و مناطق و نواحی    در مقياس کل)  (راکز مختلط تجاری، اداری، فرهنگی و غيره م (ای است که عناصر آن را مراکز شهری   فضايی، شبكه

در مقياس شهر و مناطق و نواحی  )های عمده  عملكردی و کاربری معابر اصلی و خطوط مترو، محورهای مهم،  ، محورهای مهم ارتباطی(آن

  های اصلی، ساختمان   شود که عبارتند از: راه  ساخت شهر میبنابراين سازمان فضايی شهر شامل عناصر اصلی    .[21]دهند  تشكيل می  (آن

براساس مرور ادبيات نظری،    .های اصلی شهر با کاربری خدماتی اصلی در مقياس عملكردی شهر و فضاهای عمومی و سبز و باز شهری است

ميالدی با عنوان پنج شاخص طراحی و   2012در سال  11آوری شهری از منظر اکولوژيست منظر؛ جک آهرن های تاب دسته بندی شاخص

  ، چندعملكردی بودن سيستم شهری، (زيستی)افزونگی، تنوع   :شود که عبارتند از   آوری شهری مطرح می  ريزی شهری برای ايجاد تاب  برنامه

بر ترکيب اصول اکولوژيكی و شهرسازی  يا سازگار با تغييرات، وی همچنان   های اکولوژيكی شهری و ارتباط يا اتصاالت، طراحی تطبيقی  شبكه

های ارايه شده توسط واکر   های ديگر در همين زمينه، از ميان شاخص شاخص استخراج .کند آوری شهری تأکيد می برای دستيابی به تاب

کاربرد در زمينه ها توسط محققان برای  اين شاخص [23] .آوری هستند های سنجش تاب که از پيشگامان ارايه و بسط شاخص 12و سالت 

  های مورد توافق قرار گرفته برای کاربردشان در شهرها عبارتند از: افزونگی، تنوع، کارايی و بهره  شاخص .اند شهری مورد بررسی قرار گرفته

ير نظريه پردازان  . معيارهای تاب آوری از ديدگاه ساوری، خودمختاری، ارتباط يا اتصال، ظرفيت سازگاری يا انطباق، استحكام و انعطاف پذيری

 بيان شده است.   (5)  شماره  جدول  در جدول

 

 
9- Hertzberger 
10- Spaliviero 
11- Ahren 
12- Walker & Salt 
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 آوري از دیدگاه سایر نظریه پردازان: معيارهاي تاب(5) شماره جدول

 منبع  معيارها  نظريه پرداز  شماره 

1 
 گادزچاک 

(2003 ) 

  / خودمختاری و همكاری  /استحكام و انعطاف پذيری / تفكيک و وابستگی /و کارآمدی فراوانی 

 برنامه ريزی و سازگاری 
 ( 2003)گادزچاک، 

2 
واردکر و همكاران  

(2010 ) 
 مجزا بودن  /افزونگی  /ظرفيت مازاد / مشارکت /پاسخ دهی سريع / تنوع /خودسازماندهی -

)مسلمان فرکوش و  

 ( 1395دوستی، 

3 
اشميت و گارلند  

(2012 ) 

  /آوری به عنوان ُبعد مخالف آسيب پذيری تاب /توانايی انطباق  /بلند مدتی /حفظ عملكرد 

 ر آوبپايداری جوامع تا

)مسلمان فرکوش و  

 ( 1395دوستی، 

4 
 بارتل و همكاران 

(2013 ) 
 تنوع دانش و يادگيری، تغيير در برابر اختالل، خودسازماندهی، 

)بارتل و همكاران،  

2013 ) 

 
آوری  سازمان تاب

 ( 2014شهری )

 / قابليت انطباق  /حساسيت /و مستقل بودن اجزا سيستمی مدوالر  /تنوع و گوناگونی

 پاسخگويی يكپارچه 

)سازمان تاب آوری  

 ( 2014، 13شهری 

5 
فليسيوتی 

(2015 ) 

پذيری،   متقابل، انعطاف سازمان، خودمختاری، استقالل داخلی، انسجام، وابستگی -خود

اتصال بدون  ،  مدوالر بودن، افزونگی، تنوعنوآوری،  /منابع، بازخورد، خالقيت/پاسخگويی

 بهره وری / سلسله مراتب، مقياس، تعادل /   مقياس

)فليسيوتی و  

 ( 2015همكاران، 

6 

گادزچاک و  

 همكاران 

(2018 ) 

، کاردانی، شكست ايمن، پاسخگويی، ظرفيت يادگيری، وابستگی به  فراوانیانعطاف پذيری، 

، کارايی، استقالل، قدرت و نيرو، وابستگی متقابل، سازگاری،  تنوعاکوسيستم های محلی، 

 همكاری 

)کتابچی و رسائی  

 ( 1397پور، 

7 
شيرانی و  

 ( 2017)همكاران 

يا استانداردسازی، تناسب مطلوب توده به فضا، فرم مطلوب و   مدول سازیانعطاف پذيری )

متناسب با کاربری، استفاده از مصالح بوم آورد(، استحكام بنا، حفاظت و مرمت مستمر،  

، دسترسی و حرکت آسان، وجود آسايش محيطی و عوامل رفاهی،  وجود کاربری های متنوع

 يت اجتماعی و کالبدی منحصر به فرد، حس تعلق به مكان عوامل زيبايی شناختی، هو 

)شيرانی و همكاران،  

1396 ) 

 و استحكام افزونگی يا ارتباط،  اتصال، تنوع ( 2018)قرايی  8
)قرايی و همكاران،  

1396 ) 

 ( 2019)شريفی،  وری بهره ، خود سازماندهی، مدوالر بودن، انعطاف پذيری،  تنوع، افزونگی،  ثبات، نيرومندی ( 2019)شريفی  9

 

 راهکارها  پيشنهاد و عملی یافته هاي  تحليل

 آوری فضايیطراحی ميدان شهری با رويكرد تاب برای  راهكارهايی پيشنهاد

تا    (6) شماره  آوری بر روی سه مؤلفه مدل مكان کانتر )کالبد، فعاليت و تصورات(، در جداولتاثير معيار های تاب  در تاييد مطالب فوق،

 آوری فضايی است. ای طراحی معماری )در اينجا طراحی ميدان شهری( با رويكرد تابکبررسی شد و خروجی آن، راهكار  (10)

 (با استفاده از مبانی نظري پژوهش گانهاي طراحی )تنوع()منبع: نگارند: راهبردها و سياست(6) شماره جدول

 
 شاخصه های تاب آوری

 تنوع  -1

م
ی  

ؤلفه ها

ت 
کيفي

ی  
ضا

ف

ی 
شهر

 

کالبد 
ی   
نفوذپذير

ت 
و حرک

و   پذيری در رابطه با دسترسی بصری توان استدالل منطقی کرد که تنوع  های چيدمان فضا، می با شناخت شاخص - 

  طه معكوس برای نفوذپذيری بيشتر فضا بايد ميان دسترسی بصری و ميانگين عمق نسبی راب  فضا قرار دارد .عمق 

 [21] .اگر شكل و اندازه بلوک ها متنوع باشد، در نتيجه راه های متنوع داريم - /.باشد  برقرار

 
13- resilient city organization 
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ی 
ت عرصه همگان

کيفي
، روی کيقيت فضا  ار، زندگی، رويدادها و برخوردهای مدنی و گذران اوقات فراغتعملكردهای متنوع همچون ک  ايجاد  - 

از عوامل مطلوبيت در عناصر    های تناسبات مختلف در توالی فضا   تجربه   تجربه مكرر فضاهای روشن و تاريک  .مؤثر است

ای مجاور، پيوند ميان آنها را  ه  های مكمل در بافت  کارگيری کاربری  دوده و بها در يک مح ه  وع کاربریتن  .فضا است

، در  (تاکسی و مترو  های اتوبوس،   تعداد و محل ايستگاه)  ونقلی   روش حمل   چند   دهامكانات استفا  -  / .دهدافزايش مي

اختالف سطح، گياه کاری و  برای تقسيم فضا می توان از آيتم های متنوع همچون  - /.بهبود کيفيت فضا تاثيرگذار است

... استفاده کرد شبكه راه های پياده با الگوی متنوع خود به شهر يک حالت    -   /.فضای سبز، المان ها، نشيمن گاه و 

 [23] .پيوستگی می دهد

ی 
ش اقليم

آساي
باشد، از يک سو جهت  در تامين آسودگی کاربران که بستر شكل گيری احساس، عاطفه و بروز خالقيت در انسان می   - 

سبز چندمنظوره، مبلمان   گيری اقليمی و از ديگر سو، سازگاری و راحتی محيط مصنوع با وجود عناوينی چون فضای

های مناسب شهری و نورپردازی موثر می باشد. در يک طراحی بيوکلماتيک هوشيارانه با به کارگيری انواع عناصر فضايی  

صيت گياهان، به کارگيری باد شكن ها در صورت لزوم، طراحی فضاهايی گرم در زمستان  مثل: سايه بان ها، استفاده از خا

 . تا حد زيادی می توان آسايش بدنی انسان در محيط را تامين کرد

ی 
ايمن

 

مقياس    ،روی  تسهيالت پياده ،ترافيک سواره ،مبلمان و تجهيزات ،تابلوها و عالئم ،تعمير و نگهداری  شامل:  کالبدمسائل    -

 . در ايمنی فضا تاثيرگذار است آسايش اقليمیی، انسان 

ا
ی 

ف پذير
نعطا

 

  - در درون يک ميدان  -  /.در فضاهای عمومی حضور همزمان نور خورشيد و سايه به انعطاف پذيری فضا کمک می کند  -

های پيچيدگی و سختی متفاوتی  مكان موفق، مسير های دسترسی و همچنين مسيرهای حرکت پياده در ميدان از درجه  

برخوردارند. اين تفاوت بين نوع دسترسی ها با هدف تامين طيف وسيعی از فرصت و زمينه ی کسب تجارب حسی و  

بصری متفاوت برای مردم طراحی می شود. طراح با به چالش کشيدن قابليت های سايت و توانايی های شهروندان، به  

  / .ا می پردازد و بدينوسيله انعطاف پذيری حرکتی مكان عمومی را باالتر می بردطراحی سطوح صاف، شيب دار و پله ه 

های مختلف   پذيری که بهتر است از آن به عنوان يک پتانسيل فضايی ياد شود، به معنی قابليت استفاده مفهوم تنوع  -

از جمله خواص    .است  فضا  ە تغيير اندازمدت و بدون   صورت روزانه و کوتاه   های مختلف به   از فضا در يک زمان و يا زمان

  - /.ها است به سبب تنوع فعاليت فردی و جمعی های  عملكردهای متنوع در يک فضا و ايجاد خلوت اين قابليت، تلفيق

پذيری    توان ميزان تنوع  گذارند، می  می  بودن يک فضا تأثير  عمومی و يا خصوصی  ميزان   بر  که   عواملی  عهبا تحليل مجمو

 .[24]پذيری آن را مورد تحليل و ارزيابی قرار داد فعاليتی جاری در آن و در نتيجه ميزان انعطاف

ت
صي

شخ
ب   

ی 
صر

 

 -1  از جمله شاخصه های محيطی که در شخصيت بصری فضا تاثير گذار است، می توان به موارد زير اشاره کرد:  -

بكارگيری الگوهای متنوع بصری    -2  اوته و ... متفا، هندسه  ا، رنگ ه   كال، مقياساشی در  ای فيزيكر فضری عناصبكارگي

  درختان مانند بناها دارای ساختارهايی هستند که منجر به ايجاد و در هم تنيدن يک   -  /.های خرد محيط  در مقياس

اخل شدن به فضا يا خارج شدن  سبک معماری گياهی می شوند.ايجاد فضای محصور شده با درخت که می توان د  نوع 

سيستم های رنگ در منظر شهر ايرانی )مؤثر بر کيفيت بصری    -  /.تجربه کرد، از نظر بصری قابل توجه است  فضا را   از

: خواهان يكپارچگی و وحدت بصری در کل / اجتناب از تزئينات در نمای خارجی  تک مصالح  –سيستم تک رنگ    .محيط

: همخوانی و وحدت بصری و در عين حال توجه به جزئيات /  چند مصالح  - سيستم تک رنگ  ساختمان در حد ممكن.

: ايجاد ترکيب  تک مصالح  – سيستم چند رنگ    استفاده از مصالح متفاوت نظير آجر و چوب دارای زمينه رنگی نزديک.

: خلق تعادل  د مصالحچن  –سيستم چندرنگ   .[25]متعادل از رنگ های متنوع / خلق نهايت هماهنگی بين فرم و رنگ

استفاده از پيش    -   /بصری با استفاده تنوع رنگ / ترکيبات رنگی مكمل با استفاده از آجر و کاشی و ديگر مصالح رنگی.

آمدگی و عقب نشينی در نما جهت افزايش گستره رنگی قابل تغيير با نور )افزايش تنوع بصری(. ايجاد سايه روشن ها  

و تباين رنگی می شود  ايجاد می کند  سبب خلق  را  از يک رنگ  ايجاد خستگی    -  /.توناليته ای هماهنگ  از  )پرهيز 

شناختی( استفاده از ترکيب رنگی ساده )سطح اطالعات زيبا شناختی پايين( برای زمينه، در مساحت بزرگتر و استفاده  

استفاده از رنگ های متمايز    -  /.کوچكتراز ترکيب های رنگی پيچيده )سطح اطالعات زيباشناختی باال( در مساحت های  

بدنه در تعريف خط زمين و مخصوصا خط آسمان بدنه فضاهای    -  /.از  با استفاده از رنگ در  بصری  بر تعادل  )تاکيد 

 .[26] شهری( تغيير رنگ در جزئيات جداره ها جهت تاکيد بر کشش های افقی و عمودی )تاکيد بر ريتم در فضا(

ی  
با همساز

ت 
طبيع

 

 

ی  
انرژ

ی 
کاراي
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ی  
پاکيزگ

ط
محي

 

 
ف

ت 
عالي

 

ی 
ط کاربر

اختال
 

به عنوان شاخصی برای ارزيابی معابر محله از نظر معيار گوناگونی و اختالط کاربری، لولين ديويس مقياسی را برای    -

ارزيابی طرح ها با توجه به زنده بودن جداره آن ها ارائه می دهد. از روش وی برای اندازه گيری معيار گوناگونی استفاده  

. درصد طول کاربری های اشاره شده در هر معبر: اختصاص بيشترين امتياز  1  شد و بر مبنای آن، دو روش پيشنهاد شد:

طول معبر    %30به معابری که در آن ها طول راسته تجاری، کاربری های فرهنگی، مذهبی، آموزشی و ... در معبر محلی  

ترين امتياز به معابری که  . تعداد اين کاربری ها در هر صد متر: اختصاص بيش2 .%10و کمترين امتياز به طول کمتر از 

کاربری فعال در هر    2تا    1متر و کمترين امتياز به تعداد    100در هر    15در آن ها تعداد کاربری های فعال بيش از  

بهتنوع فضايی حاص  .متر100 چرخش    .شود  های متنوع موجب افزايش پيوند دو بافت مجاور می  کارگيری فرم  ل از 

 . [26]دهد گيری پيوند را افزايش می ی متنوع، امكان شكل  هايجاد هندس معابر به درون بافت و 

ه
مه شمول بودن 

 

بيشتر   اند افراد را تشويق به حضور  های همگانی که در گذشته در ميدان حضور داشته توان با ارائه انواعی از بازی می -

گيری الگوهای مختلف در    افزايش حضورپذيری و شكلهای انتخابی و اجتماعی باعث   تقويت فعاليت  -  /.در ميدان نمود

ايجاد فضای توقف و   -/.شود  های سنی، جنسيتی و اقشار مختلف می  ساز حضور گروه  فضاهای شهری شده و زمينه

فرايند اجتماع پذيری و ارتقا حيات جمعی درون فضاهای عمومی    -   / .مكث به منظور افزايش ماندگاری افراد در ميدان

بر   استمبتنی  زير  مختلف1  :مراحل  اجتماعی  های  گروه  و  افراد  برای  فضا  پذيرابودن  و   .2  .  روانی  آسايش  تأمين 

های خيابانی که    يقی و نمايشاجرای موس  -  /گروه های اجتماعی از حضور در فضا.لذت بردن افراد و    .3  [26]فيزيكی

گيری اجتماعات و ايجاد مكانی مملو    ، موجب شكلشوند  کنندگان ارائه می  ورت آزاد در فضای شهری به استفادهص  به

ها به    شود و در ادامه فعاليت   کنندگان تبديل می  ده از استفادهاز شور و احساس می شوند. در نتيجه فضا به ظرفی پرش 

تمرکز واحدهای مسكونی و محل های کار )کاربری های اوليه(    -   /.گيرند  مثابه آجرهای اصلی ساختمان فضا شكل می

دسترسی بصری و کالبدی )تنوع دسترسی( موجب   -  /کنار فروشگاه ها و مراکز تجاری موجب جذب مردم می شود.در 

 . [25]دعوت کنندگی فضا و در نتيجه اجتماع پذيری می شود

ت
امني

 

تاثيرپذ  ها  کنترل ورودی ،نظارت غيررسمی  ،نظارت رسمیشامل:    نظارتانواع    - امنيت فضا  جمله    از  -  /ر است.ي بر 

  نايی، اغذيه روش  های نشستن،   وع مكانتوان به عالئم، مالكيت، استراحتگاه، تن  میتاثيرگذار بر تامين امنيت  های    اخصش

حضور    -  /.کرد  های امنيتی و غيره اشاره  ها، تزيينات بصری و هنری، دسترسی، خرد اقليم، ناحيه تجاری، دوربين   یفروش

حضور زنان در    -  /.ان های مختلف در اوقات گوناگون با منظورهای گوناگون موجب پويايی و امنيت محيط می شودانس

 .[27]موفق بودن پالزا مهم است

س
ی 

ی و سازگار
رزندگ

 

برای    - راه حلی  پرحوصله،  با فروشندگانی  غذا  به کاربردن يک چرخ دستی  يا  غذا  کيوسک  افزايش  مهيا کردن يک 

های خيابانی    گاهنمايش  -  /.تماس آب و خشكی موجب سرزندگی فضا می شود  -  / .سرزندگی و فعاليت زايی فضا است

شوند، ارتقاء حيات    ها عالوه بر اينكه موجب سرزندگی فضا می  ند، اين نمايشگاهباش  آخرين نوع هنرهای عمومی می

مهمترين وظيفه    -  /.های اقتصادی برای مكان باشند  دهنده پايه  كيلتوانند تش  ه را در پی دارند و میاقتصادی جامع 

ن  اي .هری در فضای شهری ارتقاء سطح کيفی محيط شهری در جهت پاسخگويی به نيازهای شهروندان استمبلمان ش

ب   عناصر می نيازه توانند  برطرف کردن  استفادها  زيباشناختی  و  را  ای کالبدی  ارتقاء    کنندگان محيط  و  نموده  انسانی 

اده رو تا  ازی پيای از کفس  ند، بر اين اساس مبلمان شهری دارای دامنهته باشرضايتمندی افراد از فضا را به همراه داش 

کارگيری مبلمان شهری با   های خاصی به محيط اعطا نمايند. به توانند جلوه باشند و می  بدهای گل و نورپردازی میس

اجرای    -  /.نمايد  راحتی و آسايش فضای شهری موفق هدايت می  معيار   ده فضا را در راه دستيابی به دوش اهداف ذکر  

های خاص    صورت اجرای برنامه  به  تواند  ها می  های خيابانی از ديرباز در ميدان وجود داشته است اين نمايش   نمايش 

با    -   /. اجرای تعزيه که دارای ريشه فرهنگی مذهبی است های ويژه و يا مراسم عزاداری و    ن باشد؛ از جمله اجرای جش

صورت موقت در ميدان    بک در ميدان بههای س هايی با سازه گاه توان نمايش  تی در ميدان میتوجه به توليد صنايع دس

  دهند  ر صورت آزاد هنرها و محصوالت خود را در معرض نمايش عموم قرا  دان بتوانند بهايجاد نمود که در آن هنرمن

[28] . 

ح
س زمان 

 

مكان در ساعات مختلف شبانه روز بيانديشد تا اينكه فضای ميدان در شب    - يک طراح بايد به استفاده از فضای ميدان    -

هنگام به فضايی خاموش و مرده بدل نشود. به نظر می رسد نمايش های خيابانی، کنسرت های محلی، گروه های سرود  

اجتماعی را   هايی از اين قبيل برای تنوع و گردهمايی در ساعات مختلف شبانه روز بتواند شور و نشاطکودکان و برنامه 

عرضه کند. همچنين با طراحی کافه ها و رستوران ها، دست فروش ها با تعداد کنترل شده می توان هيجان خريد را به  

 .داخل ميدان آورد
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ی 
آموزندگ

 

موفقيت پالزا: مهيا کردن غذا و فراهم کردن برنامه هايی جهت اجرا در پالزا است. اجرای موسيقی،  يک فاکتور مهم در    -

حرکات نمايشی و تئاتر و نهار. يک نمونه موردی برنامه ها در پالزا نه تنها موجب روح بخشيدن به فضا و به جنب و  

 .ی می دهد و برای تجارت نيز مفيد استجوش درآوردن آن فضا می شود، بلكه راجع به مرکز شهر به مردم آگاه
ت

ت 
صورا

 

خ
ی 

واناي
تنوع و کيفيت بافت، رنگ، جنس، حجم، صدای محيط و اثرات حس بويايی، هم باعث جذب عابران و هم درک عابران    - 

بيرون آمدن از آن و  برانگيختن حس موقعيت به وسيله حرکت از يک محل وسيع به يک تنگنا و    -   /.از فضا می شود

رنگ،   ه و زمينه هارمونی شكل، فرم، هندس  در پيش  -  /.حرکت به سوی يک فضای جديد در خوانا بودن فضا مؤثر است

 .[26]دنماي   ک میخوانايی بافت نيز کم هوه بر القاء حس تنوع، بالهای بصری خاص، ع  خصه وجود مش
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غ
ی

ی حس
نا

 

کاربران مختلف با شيوه های    -   /فرم ها و مردمان موجب فهم و تصوير ذهنی مرکب و غنی می گردد.  ، انواع فعاليت ها  -

متمرکز کردن توجه روی منابع    -  /گوناگون به تفسير و فهم مكان می پردازند و اين امر معانی متنوعی را عرضه می دارد.

ده از انواع فضاهای بزرگ و کوچک حس  استفا  -  /مختلف موجب تجربيات حسی به تناسب فرصت های مختلف می شود.

جا به جا شدن يا حرکت از يک منبع به طرف منبع   - 1 های مختلفی در افراد استفاده کننده از فضا به وجود می آورد:

حس جا به جايی غالبا با فضاهای بزرگ که امكان حرکت در آن ها بيشتر    .ديگر موجب تجربيات حسی متفاوتی می شود

بويايی فقط    -2  .می کند. مثل مكان های بيرونی و مسيرهای عبور و مرور بين ساختمان هااست تناسب پيدا   حس 

زمانی که از يک منبع به سوی منبع ديگری جابه جايی صورت پذيرد. اين حس در مكان های نسبتا فراخ تجربه می  

  - 4  های کوچک حاصل شود.ی تواند در فضاعمل شنيدن امری غير ارادی است. غنای حس شنوايی صرفا م  -3  .شود

حس بساوايی هم جنبه ارادی دارد هم غير ارادی. غنای حسی بافت ها و سطوح می تواند در داخل کوچكترين فضاها  

غنای حسی بصری به طور قابل توجهی    -  /.عمل ديدن نيز با جابه جايی در فضا صورت می پذيرد  -5  .هم قرار داده شود

( تاثيرگذاری ابزار دستيابی به چنين تضادهايی به دو  1)  ورد بررسی وابسته است.به حضور تضادهای بصری در سطوح م

چگونگی جهت گيری سطوح مورد بررسی و موقعيت يا جايگاه های احتمالی، که سطوح   عامل اساسی زير بستگی دارد:

و چگونگی ارتباطات  غنای حسی به شمار عناصر بصری حاضر در هر سطح    -   /. مورد بررسی از آنجا مشاهده خواهند شد

بين آن ها بستگی دارد. يعنی با افزايش شمار عناصر شاخص غنای حسی هم قوی تر می شود. ولی اگر از حد معمول  

زيادتر شود، طوری که مجموعه عناصر با هم به مثابه الگوی واحدی تجسم يايند، ديگر تاثيری روی غنای حسی ندارد. 

دامنه فاصله يا مسافتی که سطح موردنظر از آنجا    -1  :کليدی زير تغيير می کنددر عمل اين قاعده به تاثير دو عامل  

قابل رويت خواهد شد. دامنه فاصله ديد روی دامنه مقياس هايی که پايه بررسی و مالحظه غنای حسی است، تاثير می  

غنای حسی از دامنه ديد فراخ به دامنه  گذارد. يعنی اينكه ديد فراخ يا بسته باشد. بنابراين برای سامان دهی و توسعه  

ديد کم، ما به يک نظام سلسله مراتبی و عالئم شاخص از مقياس بزرگ به کوچک نياز داريم. غالبا در عمل، غنای حسی  

است. تر  باارزش  بسته  دامنه ديد  تجربه    -2  در يک  به  برهه  آن  مناظر در  از  يا طول مدتی که هر يک  زمانی  دامنه 

هرگونه    - /.اين امر مهمی است که سطح موردنظر در دامنه زمانی طوالنی تر غنی و پربارتر به نظر برسددرخواهند آمد.  

عكس العمل های انسان نسبت به موقعيت )مكان( بايستی تغيير انواع سطوح را نيز شامل شود. طبقه زير صميميت،  

  -   /.كندهی، برتری، در مال بودن و شور القا ميپست بودن، بسته بودن و هراس ايجاد می کند. طبقه باال شادی، فرماند

  / .كندعامل پايين رفتن، ما را به سوی دانستنی ها رهنمون می کند و عمل باال رفتن، ما را به سوی مجهوالت رهنمون مي

ميدان  - ها    -خلق  موزه  ها،  )کتابخانه  عمومی  های  کاربری  با  عناصر شاخص  وجود  همگانی،  اجتماع  برای  ها  مكان 

، به کارگيری مفاهيم برآمده از فرهنگ بومی جامعه در قالب منومان ها، مجسمه ها، نقاشی  (سراها و مانند آن ها فرهنگ

ها و مانند آن ها می توانند در ايجاد تصوير و خاطره ی ذهنی نقش موثری داشته و در نهايت تضمين کننده ی حضور  

مكان نيز در    -يگر تامين آسايش و راحتی شهروندان در ميداناز سوی د   مكان عمومی باشند.  - مكرر افراد به يک ميدان

تغيير احجام هندسی مكعب،    -  /.[29]اهميت است  ثبت خاطره و تصوير ذهنی روشن و دلپذير ايشان از مكان حائز

حس    -1  انواع هنر در يک مكان عمومی بايد:  -  /.مخروط و ... در فرم بناها باعث ايجاد حس اکتشاف و جذبه می شود

هنر عمومی معطوف به افسانه ها، استعاره، اسطوره و تاريخ است   -2 لذت، شادی و انبساط خاطر به زندگی شهر بخشد.

و يا با ايجاد شكل ها و فرم هايی منعطف و قابل دستكاری بوده، که قابليت نشستن روی آن يا راه رفتن در زير آن را  

ريک کند(. مجسمه و آبنماهايی که کنجكاوی کودکان را برمی انگيزد و  داشته باشد )خالقيت و تصورات آدمی را تح

باعث باال بردن ارتباطات و تماس ها می گردد.تشويق افراد به ايستادن يا نشستن در    - 3  بزرگساالن را به شگفتی وادارد.

تكيه دادن نزديک اثر هنری.   فراهم آوردن رفاه و آسايش با گنجاندن سكو، لبه يا نرده برای نشستن و  - 4  کنار آن ها.

)تجارب حسی، مانند جنس و بافت يک مجسمه قابل لمس، صدا و حس يک آبنما می تواند موجب تعامالت کوتاه ولی  

لذت بخش شود. هنر با استفاده از عناصر طبيعی و جلب توجه به آن ها )مانند مه، باد، باران، آتش( به يک جاذبه طبيعی  

عكس العمل متقابل و نقش دادن به مردم به جای تماشاچی بودن. مثل بازی در آب و باال  مشوق    -5  منجر می شود.

)استفاده از طيف های رنگی متنوع و شاد در جهت افزايش غنای حسی فضای شهری(    -   /.رفتن از فرم ها برای جوانان

رنگ ها برداشت شده از تحليل رنگ  به عنوان مثال رنگ های سياه، قهوه ای، زرد، سفيد، آبی تيره و فيروزه ای که اين  

انتخاب اين رنگ جزئيات جداره ميدان نقش جهان است.   بر بحث جذابيت بصری  نمادين،    عالوه  ها بر مبنای اهداف 

 .عرفانی و زيباشناسانه انجام شده است

ق 
گ تعل

رن
 

دلبستگی به ميدان های شهری، می توان  در مورد ويژگی های عملكردی و فعاليتی در ميدان و تاثير آن در ارتقای    -

گفت برآورده کردن توقعات و انتظارات افراد از فعاليت های موجود در ميدان های شهری و ارضای نيازهای فيزيولوژيكی،  

 .[28]حياتی و اقتصادی شهروندان از عوامل مهم در ايجاد دلبستگی است
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 ( گان )افزونگی()منبع: نگارندهاي طراحی : راهبردها و سياست(7) شماره جدول

 
 شاخصه های تاب آوری

 افزونگی  -2

م
ی 

ی شهر
ضا

ت ف
ی کيفي

ؤلفه ها
 

کالبد 
 

ن 
ت 

ی و حرک
فوذپذير

 
معنای    به)   کم  افزونگی فضايی  و  (زمين  تقسيم  در  باال  وضوح  و  زياد  دسترسی  معنای  به)   باال   فضايی  افزونگی  مفاهيم  -

  طراحی   های  استراتژی   عنوان   به  استكهلم  در   گسترده   مطالعه   يک   در   ( زمين  تقسيم  در   پايين   وضوح  و   دسترسی کم 

  با  ،اند  شده  طراحی  فضايی  افزونگی  از  بااليی  درجه  با  که  مناطقی  ،مطالعه  آن  در   است  گرفته  قرار  آزمايش  مورد  عمومی

  ارتباط شدت  به  ، آن های  ساختمان  در موجود  مشاغل  انواع   زياد  مقادير و عمومی فضای  در پياده عابر  زياد مقدار  دو هر

  مطابقت   ها   رستوران   فروشی،  خرده   زيادی  تعداد   با   شهری   جوش   و  جنب   پر   مناطق  با   معمول  طور   به   ها   ويژگی   دارند؛ اين

  ميزان   و   ها  خيابان  در   حرکت   کم   اند،  شده   طراحی   فضايی   افزونگی  از  کم   درجه  با   که  ديگر مناطقی   طرف   از   . دارند

  با  و  ساکت  معمول  طور   به  مسكونی   شهری منطقه   های   ويژگی   يعنی ، اقتصادی در ارتباط است  های   فعاليت   از  محدودی

تعداد و   - /.برای جا به جايی سريع و آسان تا مقصد  های معبر با ساير معابر سواره تعدد تقاطع -  /.است کمتری سرعت

 .[29]زياد شود تاکسی و متروهای اتوبوس،  محل ايستگاه

ت عرصه  
کيفي

ی 
همگان

 

  باليای  بروز  اثر  در  بخصوص)   توجه  قابل  خسارات  از  جلوگيری  به  امر  اين  .بخشد  می  بهبود  را  افزونگی  ،مرکزيت  چند

  در  ، که حالی  در  .کند می  کمک ،دهد  رخ محدود فضای  يک   در منابع و افراد  زياد تمرکز  صورت   در تواند  می که ( سريع 

  افزونگی  ،تنوع بهبود. بود  شهر خواهد  سطح در اساسی  تأثيرات دارای منطقه مرکز در موفقيت عدم  ،مرکز تک شهرهای 

  جبران   مراکز  زير   عملكرد  در   خسارت  لزوم جبران،  صورت  در  شود   می  باعث   مرکز  چند   شهرهای   در  همكاری  ظرفيت  و

 .شود

ش  
آساي

ی 
اقليم

]تعدد درختان و پوشش گياهی در آسايش اقليمی    -  / .در آسايش اقليمی مؤثر استها  مسيرفضای سبز مجاور  تعدد    - 

]استفاده از    -  /]امكان ايجاد سايه های متعدد برای افراد و خانواده ها برای نشستن فراهم شود.[  -  /فضا مؤثر است.[

 حوضچه های متعدد آب برای تعديل هوا استفاده شود.[

ی 
ايمن

 

 

ا
ی 

ف پذير
نعطا

 

  توان  می که   مسير چندين  و دارد تمرکز انتخاب برای  چندگانگی  های گزينه   روی افزونگی  ،شهری های  سيستم در -

  امكان  افزونه نقل  و حمل های. شبكه داد  انجام نياز   همان کردن برآورده يا کارکرد همان به   دسترسی يا انجام  برای

  مشابه طور  به  .کنندمی فراهم  را  شهر  سرتاسر در  يا ناحيه  يک   در حرکت  برای مشترک کيفی  هایگزينه بين  انتخاب

  شده، ساخته  بافت  در - /.دارند زيادی های  گزينه  ترجيحی مسير  يک انتخاب در افراد افزونه، خيابانی شبكه  يک در

  تجاری  های فعاليت ، ها خانه مثال عنوان  به)  متوسط ،کوچک کاربردهای  از وسيعی  طيف  ترکيب و افزايش  با افزونگی 

  راحتی به   توان می را موضعی شكست يا   و خسارت موارد، تمام در .شود می کاربر انتخاب افزايش باعث  ،(ها  مغازه  و

  هایسيستم  در .شوند  جايگزين  راحتی به   فردی  اجزای و کند تغيير دوباره  تواندمی جريان  چون کرد  مغلوب

  شكارچيان يعنی)  دارند  متفاوتی واکنش اما دارند مشابهی عملكرد  که  ها گونه از  زيادی تعداد حضور بيولوژيكی،

  غنای و تماميت حفظ و اکوسيستم توسط  شده ارايه  خدمات  تداوم(آلودگی سطح هوايی، و آب تغييرات طبيعی،

 .[30]کنندمی تضمين را  زيستگاه 

ی 
صر

ت ب
صي

شخ
 

 )ازنده آنکليت محيط و هم عناصر سم ه) یمقيد بودن به سبكی مشخص در طراح - 1

 ).. گ ول، مقياس، رندر شك یهارمون )ابه های فيزيكی مش  خصهبكارگيری مش  -2

  در شده   حافظه )هويت( نوشته ميزان  فضايی، افزونگی  از بااليی ميزان - /.هماهنگی فرم با عملكرد در طراحی - 3

 .[31]کند می کار  مقابل نقطه   مسير در  افزونگی پايين  درجه  که حالی در  ،دهد می  کاهش را سيستم

ه
ت 

ی با طبيع
مساز

 

د بين  نفوذپذير در مرز آن، برقراری ارتباط و پيون  های  های ورودی و خروجی بافت با استفاده از بلوک  با افزايش راه -

ه افزايش فرصت  افزايش ورودی و درنتيجکوچک شدن مقياس قطعات،  - /.شود می  برقرار  آن پيرامون  دهدوبافت با مح 

  انداز   چشم و شهر   يک بين  اتصال  از خاصی   درجه -  /.برای پيوند بين توده و فضا از طريق مرز بين آنها را به دنبال دارد

  افزايش  معنای به   اتصال .است نياز  مورد اکوسيستم خدمات  جريان  حفظ و  زيستی  تنوع از محافظت برای آن  اطراف

 .[29]کنند می متصل مقياس  در  و داخل در را اکوسيستم مراکز  که  است  پيوندهايی افزونگی و تنوع

ی  
انرژ

ی 
کاراي
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ی  
پاکيزگ

ط
محي

 

 . تعداد کافی به وجود مبلمان خيابانی همچون سطل زباله  -
ت 

فعالي
 

ط  
اختال

ی 
کاربر

 

سهولت تطبيق تنوع کاربری ها در يک ساختمان  تعداد نقاط دسترسی می تواند يكی از عوامل کليدی ساماندهی جهت    -

 . باشد
همه شمول  

بودن 
 

  خانه   مثال  عنوان  به)   متوسط  ،کوچک  کاربردهای   از  وسيعی  طيف  ترکيب  و  افزايش  با  افزونگی  شده،  ساخته  بافت  در  -

 . شود می  کاربر انتخاب افزايش  باعث   ،(ها مغازه و تجاری  های فعاليت  ،ها

ت
امني

 

 .امكانات روشنايی مناسب و کافی -

ی و  
سرزندگ

ی 
سازگار

 

  کاهش   را  سيستم  در   شده  حافظه نوشته ميزان  اما   بخشد  می  ارتقا   را  سازماندهی   خود   فضايی،   افزونگی   از   بااليی  ميزان  -

 . کند می کار  مقابل نقطه   مسير در افزونگی  پايين درجه که  حالی   در ،دهد می

س  
ح

زمان 
 

 

 

ی 
آموزندگ

 

 

ت 
صورا

ت
 

خ
ی 

واناي
 

معنای    به)   کم  افزونگی فضايی  و  (زمين  تقسيم  در  باال  وضوح  و  زياد  دسترسی  معنای  به)   باال   فضايی  افزونگی  مفاهيم  -

  طراحی   های  استراتژی   عنوان   به  استكهلم  در   گسترده   مطالعه   يک   در   ( زمين  تقسيم  در   پايين   وضوح  و   دسترسی کم 

  با ،اند  شده طراحی فضايی افزونگی از  بااليی  درجه با که مناطقی ،مطالعه آن است. در گرفته قرار آزمايش  مورد عمومی

  ارتباط شدت  به  ، آن های  ساختمان  در موجود  مشاغل  انواع   زياد  مقادير و عمومی فضای  در پياده عابر  زياد مقدار  دو هر

 [32] .محيط اثرگذار است[ها روی خوانا بودن و با معنا بودن  ويژگی  دارند؛ ]اين

ی 
غنا

ی
حس

 

 

گ  
رن

ق 
تعل

 

 

 هاي طراحی )مدوالر بودن()منبع: نگارنده( راهبردها و سياست: (8) شماره جدول

 
 شاخصه های تاب آوری

 مدوالر بودن  -3

ی
مؤلفه ها

ک 
ی 

ی شهر
ضا

ت ف
يفي

 

کالبد 
 

ت 
ی و حرک

نفوذپذير
 

  فرکتال  هها. در برقراری پيوند، هندس   ر درون آنود، نه از طريق عناص ش ها انجام می مرز آنا از طريق ه اتصال مدول -

ای نفوذپذيری و بازدارندگی را  ه   خاصيت  ها  کارگيری اصول آن، کارايی زيادی دارد. اين فرم  و به  (های فرکتال  يا رابط )

ه اين طريق اتصال فضا به کالبد و اتصال مردم به  . بقرار گيرد تفادهها مورد اس  رز مدول تواند برای م با هم دارند که می 

  نقش   مفصل  شود،   استفاده   فضايی   مفصل  لهيدر شرايطی که از پيوند به وس.    گيرد  صورت می  (گری فضا   طه با واس) کالبد  

مشترک دو فضا اين نقش را بر  تقيم استفاده شود، مرز و زمانی که از پيوند مس کند  ال همزمان را ايفا می ل و انفص اتصا

استفاده از قطعات   -   /.کوچک شدن مقياس قطعات، افزايش ورودی از طريق مرز بين آنها را به دنبال دارد -  / .عهده دار

شود که دو مدول هم مقياس برای پيوند در    گيرند، موجب می  با ابعاد متناسب با معبری که در مجاورت آن قرار می

شود که عالوه بر هم مقياس شدن معبر با    گيرند. در مقياس محلی استفاده از قطعات کوچک موجب میکنار هم قرار  

در طراحی    فرکتال   سهکارگيری هند  ها بيشتر شود و اين امكان فراهم باشد که با به  ها و روزنه  قطعات، تعداد ورودی 

 .[27]جداره، پيوند آن با فضا بيشتر شود
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ت عرصه  
کيفي

ی 
همگان

.  ناميدند  می  «پيمون»شد که آن را    گرفته می بهره  معمول  مدول  با  مشابه  ضابطه ای   از  ايران  تهدر معماری گذش  - 

اندازه تكرار می  پيمون  بود که در طرح  و مشخصی  آن،  های معين  از  پيروی  و  دربارهرگونه    شد  را    ەە نگرانی معمار 

 .برد و نازيبايی از بين می نااستواری
ش  

آساي

ی 
اقليم

 
 

ی 
ايمن

 

 

انعطاف  

 پذيری 

  معماران ايرانی با اينكه از يک پيمون بهره می   -  /.کردن مدولی ديگر يا حذف آن  حل جديد با اضافه  دستيابی به راه  -

پذيری    بندی، مفاهيمی چون انعطاف و تنوع  درواقع پيمون .  آوردند  کار در می ها را بسيار گوناگون از    بردند، اما ساختمان

  قطعه   حقيقت  است. در  زمين   کاربری  واحد  ترين  اساسی  و  کوچكترين   پالک  ، شهری  بافت  در  -   /.را در خود نهفته دارد

  گسترده   طيف  به  قادر  مشخصی  حدود  در  مشابه، اما  تقريباً  اندازه  نظر  از  هستند و  مستقل  جداگانه  صورت  به(  ها   پالک)  ها

  ، نيازها  براساس  تفكيک  يا (  ها   شهرک   ،ها  ناحيه  ، ها  بلوک )   باالتر   مرتبه  عنصر  يک  ايجاد  برای   .هستند  کارکردها  از   ای

 .[27]شوند  جمع کل در  توانند می قطعات

ی 
صر

ت ب
صي

شخ
 

غلبه بر هرج و مرج بی نظمی فضايی، تحميل نظم  يكی از روش های    :ايجاد وحدت شكلی با استفاده از پيمون سازه  -

پيمون بندی شده و تكرار آن در بخش هايی از استخوان بندی سازه ها است . به گونه    ،از طريق ايجاد شكلی آهنگين

موزون در پيوند با يكديگر قرار گرفته و کلی يكپارچه را به ذهن   ای که عناصر استخوان بندی به مدد اين شكل و آهنگ

بادر می سازد. تكرار آهنگ مورد نظر در واحدهای مسكونی با ضريب آهنگی که در هر رده سلسه مراتب کالبدی در  مت

زمينه پيوند دهنده ای را فراهم می    ،مقياس کوچک ماليم تر و خصوصی تر می شود ؛ همانند نت های پايه در موسيقی

اين ضرب آهنگ در پايين ترين رده تقسمات کالبدی    . ه شوندتا ساير سازه ها با آزادی و تباين بيشتری نواخت   ، سازد

مدوالسيون   يعنی اين  شوند.  می  آميخته  معماری  زمينه شكل  در  به خصوص  بيشتری  تنوع  با  مسكونی،  واحدهای 

موسيقيايی در فضای کالبدی و شكل معماری می تواند به وحدتی پيمون بندی شده ) مدوالر ( منجر شود و هرج و  

لی ناشی از تنوع ساليق را تابع نظمی آهنگين سازد. ترکيب گنبد بزرگ مسجد جامع در شهرهای ايرانی و  مرج احتما

گنبدهای کوچک تر در حسينيه ها، تكايا و ساير عناصر تا واحدهای مسكونی و يا ترکيب سه و پنج دری ها در معماری  

ين آنها در فضای شهری از مصاديق بارز کارا بودن  ايرانی با مقياسی متناسب با بزرگی و اهميت بنا و نقش وحدت آفر

هماهنگی ابعاد عبارت است از تنظيم   -  /.اين شيوه در سازمان دهی و يكپارچه سازی عناصر استخوان بندی می باشد

ابعاد در ساختمان به منظور تقليل تنوع عددی و بعدی قطعات ساختمان و امكان قرار گرفتن آن ها در کنار يكديگر  

ين که نيازی به اندازه در آوردن در محل کارگاه باشد . اين هماهنگی زمانی حاصل می شود که ابعاد تمام قطعات  بدون ا 

اندازه استاندارد پايه براساس شرايط عمومی    باشد. Module Basic  و خود ساختمان مضربی از يک  تعيين مدول 

المللی( و شرايط   بين  با سيستم مقياس های  قابليت تطبيق  با طراحی، ساده و کامل،  )اندازه جهت ساخت متناسب 

)تطبيق با سنت های اجتماعی و فرهنگی ايران، شرايط اقليمی و ابعاد مصالح ساخت بومی   محلی در نقاط مختلف ايران

در معماری گذشته ايران شاهد استفاده از پيمودن به عنوان اندازه و مقياس هستيم؛ اندازه    بگيرد.منطقه ( بايد شكل  

تاثير گذارند پيمون و اتصاالت    -   /.های معين و مشخصی که در طرح تكرار شود اندازه مدول  عواملی که در تعيين 

ب   ، طراحان  خواهند بود. در بعضی از موارد راساس اصول ساده توليد صنعتی تقسيم می  سيستم تشكيل دهنده بنا را 

هماهنگی با ابعاد و اندازه مصالح بومی منطقه و اقليم و به طور کلی توليد شده در کشور نيز از جمله عوامل تعيين    .کنند

کننده است. ايجاد يک شبكه شطرنجی متناسب با سازه و سرانه ساختمان مورد نظر در رسيدن به ابعاد دقيق مدول و  

همه شاهد اين ادعا    ...در ژاپن، پيمون در ايران و مدوالر در دنيای مدرن، کن  -  /.مدوالر راهنمای مناسبی استشبكه  

های    تئوری  يهطراحی مدوالر در معماری با شدت و ضعف وجود داشته است. هدف اصلی کل  هستند که همواره مفهوم

به طور کلی در تمام مراحل مربوط    .بصری يک ساختمان استتناسبات، ايجاد حسی از نظم و هماهنگی ميان عناصر  

ای    ها، عامل دستيابی به نتيجه  به تكوين يک اثر معماری، کاربرد تناسبات هندسی در تعيين و کنترل ابعاد و اندازه

 .[28]مطلوب است

ی با  
همساز

ت
طبيع

های فرهنگی و اجتماعی، شرايط اقليمی    تطبيق با سنت)  تعيين مدول پايه بايد براساس شرايط محلی در نقاط مختلف  - 

سيستم ساخت، دهانه و سازه با مصالح مورد استفاده قابليت ايجاد    -   /.شكل بگيرد ( و ابعاد مصالح ساخت بومی منطقه

  / .دطرح های متفاوت را با توجه به بوم و فرهنگ محل می دهند و حتی استفاده در شرايط بحران را نيز ايجاد می نماين

 .[29]شود  های هم مقياس، موجب افزايش انسجام بافت می ش احتمال پيوند مدولها با افزاي  وع کاربری افزايش تن -
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ی  
انرژ

ی 
کاراي

 

 

ی  
پاکيزگ

ط
محي
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ت                
فعالي

 

ا
ی 

ط کاربر
ختال

 

ازجمله    نظران مختلف   ای است که صاحب   بافت شهر مسألهخورند. وجود تنوع در    ابه به هم پيوند نمیعناصر مش   -

ود. زيرا برخی  خوبی انجام ش  ته باشد تا پيوند بههمواره تنوعی از عناصر بايد وجود داشند.  ا   جيكوبز نيز به آن اشاره کرده 

اری پيوند را دارند.  ی به برقررعت بخشوند و برخی نيز نقش سش  از عناصر موجب برقراری پيوند بين عناصر ديگر می

ده که در  توده و فضا موجب شرابطة  تغيير    تنوع کالبدی:  .شود  تنوع مورد نظر در دو بعد کالبدی و عملكردی مطرح می

  شوند و نقش اتصال  های پيرامون بافت تاريخی، فضاها در کنار هم قرار گيرند درحاليكه فضاها به هم متصل نمی  توسعه

هر  ها تا مرکز ش ی که از دروازه های اصل تهتنوع عملكردی راس تنوع عملكردی: .دارند عهده  به   توده ها  را فضاها  ەە دهند

فزايش تنوع عملكردی در سطح  ا  -  /.شده است   ها به هم می  ير و اتصال کاربریتند، موجب اتصال دو طرف مسادامه داش

ردد و حرکت در عرض خيابان  طرف ت  شود که ازيک  های مكمل در دو طرف خيابان، موجب می  و قرار دادن کاربری

افزايش  .ط نقش يک پيونددهنده ميان دو کاربری ديگر را داشته باشندهای واس  ش يابد و از طرف ديگر، کاربری افزاي

امتن به فضای    های  ط ساختمانهای واس  کند که کاربری   كان را فراهم میوع عملكردی در ارتفاع اين  را  چندطبقه 

ايجاد انسجام در ساختار   وند. برایش تدريج و از کوچک به بزرگ ايجاد می اجزاء يک سيستم به   - /.خيابان پيوند دهند

اختار درختی و طراحی از مقياس کالن به  کارگيری س   بهکرد.  روع  شهر، نبايد طراحی را از مقياس بزرگ به کوچک ش 

در معماری و    -   /.های بزرگتر شود  دای پيوند در مقياساس کوچک تر فجام در عناصر مقيود که انسش   باعث می  ،خرد

ه از اتصال  کطوح و فضاهای خالی به وجود آمد  س  ات،مدرن، به دليل کاهش از ميزان جزئيات و اطالعدورة  شهرسازی  

های    های کوچكتر بر مقياس   درمقياس خرد و به دنبال آن از ايجاد انسجام در بافت کل شهر جلوگيری کرد زيرا مقياس 

  -  /.آيد  های بزرگ به وجود نمی   گذارند و زمانی که مقياس کوچک موجود نباشد، اتصال در مقياس  بزرگتر تأثير می

مراتب سطوح ميانی رابط بين    در اين سلسله   .مختلف ساخته شده است  مراتبی از سطوح  شهر از يک ساختار سلسله

طوح باالتر همواره به  هستند. به اين صورت که س  (های بزرگ  مقياس)طوح باال  و س   (های کوچک  مقياس)  سطوح پايين

پايينی متكی هستند. در اين شرايط مرزهای مرزها، مقياسس به وجود می  طوح    آورد  های کوچكتر و کوچكتری را 

کند. خطوط منحنی که در شهرهای سنتی   های معماری ادامه پيدا می و اين فرايند تا فرم ( های فرکتال فرم تخاصي)

تر از خطوط مستقيم   مراتبی غنی  لهاختار سلسهای خود دارند و به لحاظ س   ودند، چند مقياس مختلف را در قوسرايج ب

های    های هم مقياس، مدول   د؛ و از اتصال مدولآي  ت می دول از اتصال عناصری در يک مقياس به دسيک م  -  /.هستند

؛ بنابراين، دستيابی به انسجام  طح خصوصيات خاص خود را داردسر آيد که هر مدول در ه ت میبا مقياس باالتر به دس

ها بايد به    نيست؛ بلكه بزرگراه   ها و عناصر با مقياس کالن   کالبدی بيشتر در شهرهای کنونی، به معنی حذف بزرگراه 

تفاده  اس  -   /.باشندشهری پيوند داشته    هر مانند مناطق بزرگ شهری يا عملكردهای کالنعناصر هم مقياس خود در ش 

ايجاد می  را  با مقياس مشابه، دو مدول هم مقياس  افزايش میکن  از قطعاتی  را  پيوند  برقراری  امكان  امر  اين    د که 

ود که دو مدول هم مقياس در کنار هم قرار  ش  مت يک خيابان موجب می دن قطعات دو سهم مقياس ش - /.[30]دهد

ها يا    ورودی  ايجاد  طريق  از  انخياب   يهبا کوچک کردن قطعات حاش  -  /.تر شود  ا راحتبگيرند و برقراری پيوند ميان آنه

توان شرايطی را فراهم کرد که ارتباط توده و فضا در دو سمت خيابان مشابه شود که اين مسأله   مینماسازی   لهيوس به

نشينی   در بعد ارتفاعی نيز با عقب.دهد  پيوند  هم  به  را  آنها  خيابان،  بهعنوان واسط بين دو ل  کند تا فضا به   کمک می

تن از  کاس  - /.شود رای برقراری پيوند ميان آنها فراهم میرايط بو هم مقياس کردن دو لبه، ش  به خيابان طبقات بااليی ل

به  آورد که    ها، دو مدول هم مقياس را در کنار هم پديد می  لط سوارهکردن تس  کم  و  مجاور  ایبافت ه   کالبدی  لهفاص

جبهة   توان  ات کوچک اطراف، میقطع با  بزرگ مقياس   عه ک قطور برقراری پيوند ميان ي منظ  به  -   /.خورند  هم پيوند می 

  و  ورودی ها   قطعات،  ەە د و در اندازشود، تغيير مقياس ده  رويی بنا که از طريق آن با قطعات پيرامون مرتبط می   به   رو

قطعات بزرگ    هلبهای زياد در    ها و روزنه  استفاده از ورودی  -  /.قطعات پيرامون خود تبعيت کند  از  ارتفاع  در  همچنين

  به ، يا ريزدانه کردن ل(قطعات از مقياس معبر بزرگتر باشد   مقياس   که  زمان   هر   )در   کوچک   مقياس   با  معابری  يه حاش

ای خيابان را افزايش  د ميان بافت و فضتوان پيون  می ،  (ی رديف  های   مثال با کاربری تجاری و مغازه )مقياس    ات بزرگ قطع

شود    کند و موجب می  ترمی  پيوند ميان اين دو را محكم  فضا  و  توده  بين  ارتباط  برقراری   وهوع در نحافزايش تن  -  /.داد

به توده بين جدا ی مجاور آن متصل ش  که فضای خيابان    .شودمی    مجاور  بافت  دو  رهود و فضای نقش واسط پيوند 

بعدی واحد را    عنوان يک فضای سه  ش تعيين فضايی فضای خيابان بين دو بافت مجاور، درک فضای خيابان بهافزاي

  - /  .[30]عنوان عامل منفصل کنده ثبت نشود  شود که در تصوير ذهنی افراد خيابان به   دهد و موجب می   افزايش می 

شود که دو مدول هم مقياس    گيرند، موجب می   مجاورت آن قرار میاستفاده از قطعات با ابعاد متناسب با معبری که در  

شود که عالوه بر هم مقياس   برای پيوند در کنار هم قرار گيرند. در مقياس محلی استفاده از قطعات کوچک موجب می

  فرکتال  سهندکارگيری ه ها بيشتر شود و اين امكان فراهم باشد که با به ها و روزنه شدن معبر با قطعات، تعداد ورودی

 .در طراحی جداره، پيوند آن با فضا بيشتر شود
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عنوان دو مدول هم مقياس    ير به شود که توده و فضای مس  ی مسير با مقياس آن موجب می  منطبق کردن هندسه  -

اس محلی  تقيم با ديدهای بينهايت در مقي کارگيری مسيرهای مس  در کنار هم قرار بگيرند و با هم پيوند بر قرار کنند. به

ی متنوع،    هعابر به درون بافت و ايجاد هندسيم شود درحاليكه چرخش مود که بافت به دو بخش مجزا تقسش   موجب می

ها    ها را در جداره  مراتبی از مقياس  له فرکتال سلسة  هندستفاده از  اس  -  /.دهد  گيری پيوند را افزايش می  امكان شكل

کوچک شدن مقياس قطعات، افزايش ورودی و   -  /.شود  بين توده و فضا میکند که موجب افزايش پيوند    ايجاد می

 .[28]ه افزايش فرصت برای پيوند بين توده و فضا از طريق مرز بين آنها را به دنبال دارددرنتيج

ه
مه شمول بودن 

 

تعامل بيشتری با کاربر  کوشد    يک طرح مدوالر محصولی است که می  -  /.تنظيم براساس اصول ارگونوميكی انسان  -

سازماندهی شود و متقابال آنها را سازماندهی    ها و توانايی های کاربر   ها، فعاليت  خود داشته باشد، لذا بايد براساس خواسته 

کند، منطبق باشد و در تمام    گيری می  کند. بايد براساس روش شناختی که ذهن کاربر اطالعات را پردازش و تصميم

مدوالر، طراحی محصوالت در ساختارها، قطعات   - /.کامل کاربر و آگاهی از وضعيت را فراهم کند مدت استفاده، کنترل

  -  /.های مختلف مشتريان را برآورده سازند  ای است که بتوانند نيازهای گروه  های مختلف به گونه  استاندارد و مدول

اتصاالت خواهند بود. ايجاد يک شبكه شطرنجی متناسب با سازه  مدول تاثير گذارند پيمون و    عواملی که در تعيين اندازه 

 .[30]و سرانه ساختمان مورد نظر در رسيدن به ابعاد دقيق مدول و شبكه مدوالر راهنمای مناسبی است

ت
امني

 

 

ی 
ی و سازگار

سرزندگ
با توجه به نحوه اجرا می توان قابليت    ]با توجه به نيازهای خاص افراد به فضاهای مختلف در فرهنگ های متفاوت و  - 

  شهرها   به که  است  ای مشخصه  ،مقياس مراتب سلسله  اصول بر مبتنی افزايشی  رشد  - /. تغيير فضاها را نيز ايجاد کرد[

  پردازان   نظريه  ،راستا  همين  در   .باشند  ناگوار  حوادث  با  سازگاری و  تحمل  قادر به خود،  تكامل  طول  در   است  کرده  کمک

  تكامل  طول در  ،چگونه که   اند داده  توضيح گدز پاتريک  و  الكساندر  کريستوفر ، جيكوبز جين  مانند ريزی  برنامه  برجسته 

  خود   ظرفيت   افزايش   باعث  اين  .اند  يافته   بهبود  تدريج  به  باال  به   پايين  از   شهرها  بومی  و  ارگانيک   ساختارهای  ،خود

 .[27]است شده   آنها سازماندهی

س  
ح

زمان 
 

 

ی 
آموزندگ

 

 

    

ت 
صورا

ت
 

 

ی 
خواناي

 

  سطح  در   ،معمول  طور   به   ، اين  بر   کند. عالوه  می   کمک  شهری   آوری  تاب   به  فراکتال   هندسه   که  است   اين   بر  اعتقاد   -

  فراکتال يک   ساختمان . اجزای کنند  می پيروی فراکتال توزيع از  اندازه و رتبه  نظر از شهری کارکردهای و عناصر شهر،

  حالی   در الگوهای فراکتال، .است کل  از  کوچک نسخه يک  تقريباً مؤلفه زير هر  و اند شده چيده  مقياس نزولی ترتيب به

  ، مجموع  در   و  هستند  مرتبط  هم  به  ،هستند  (ها   ماژول)  جداشده  عناصر   به   شدن  جدا  صورت   در  مستقل  کار   به  قادر  که

  سلسله   شهری  های  شبكه  که  کنند  می  استدالل  بورديک   و  ساالت   -   /.دهند  می  تشكيل  را   يكپارچه   و  هارمونيک   کل  يک 

  طور   به  .هستند  آورتر  تاب  و  پايدارتر  ،دهند  می  نشان  را  فراکتالی  های   ويژگی  که   اند   شده  ساخته   شكلی  به  که  مراتبی

 .[30]شد می آشكار  بشری شهرک های   فيزيكی شكل  در نظم  فراکتالی، و مراتبی سلسله  سنتی، با الگوهای

ی 
غنا

ی
حس

 

کاربرمحوری به   -  /.مدوالر عالوه بر مباحث ارگونوميک، نيازهای روانی کاربر نيز مد نظر هستند به صورت در طراحی  -

 . منظور تأمين نيازهای روانی

ق 
گ تعل

رن
 

می تواند به افزايش رنگ تعلق کمک  تنظيم و تطبيق براساس نياز و يا سليقه    ،کننده در طراحی  مشارکت مصرف ]  -

تامين می    -  /کند[. تعلق  با رنگ  ارتباط  را در  تغيير  امكان  بيشترين  پذيری  انعطاف  از  بااليی  با درجه  ها  ساختمان 

 . [31]کنند

 ( گان)اتصال()منبع: نگارند هاي طراحی : راهبردها و سياست(9)  شماره جدول

 
 شاخصه های تاب آوری

 اتصال و هم پيوندی  -4

م
ی  

ؤلفه ها

ت 
کيفي

ی  
ضا

ف

ی 
شهر

 

کالبد 
 

ن 
ی  

فوذپذير

ت 
و حرک

ايجاد  ،  شبكه گذربندی  درون شهر با اعمال تغييرات خاص در  صراحت بخشی به پيوندهای:  يكپارچگی شبكه دسترسی  - 

پيوند و اتصال    -  /.پيوستگی مراکز محالت و مراکز شهر از طريق گذرهای اصلی،  امكان حرکت آسوده شهروندان در شهر

،  ساختن اتصاالت به منظور تسهيل حرکت،  روی و مسيرهای پياده  توسعه قابليت پياده :  نقل  و   شبكه دسترسی و حمل
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آمدوشد افزايش  به منظور  اتصاالت  فضاهای ،  ساختن  پياده  يكپارچگی  و  در  )  دسترسی سواره  مشارکت جامعه محلی 

  ادهعدم تمايز بين خيابان و پي،  کننده ترافيک در مسيرهای دسترسی  اثرات آرام،  طراحی و مديريت مسيرهای دسترسی

در فضاهای مسكونی و رفع تداخل    سواران، پياده و کودکان   ذاری فضای دسترسی با رانندگان، دوچرخه گ   ک به اشتراو    رو

و کندی   درنظر گرفتن پارکينگ برای جلوگيری از راهبندان - /.[30] ( ه و پياده در فضاهای عمومی پر رفت و آمدسوار

موجب ارتقاء معيار   ی با يكديگر شده وعامل اتصال کالبدی و بصری فضاهای چندبخش  توانند ها می جسمهم  - /.حرکت

يكديگر به وسيله پله ها، پل ها و کف های مختلف و شاخص و يا  مكان ها را به    -  /.دسترسی در فضاهای شهری باشند

 .[29]هر وسيله ديگر در حدی که تداوم و دسترسی حفظ شود، به هم می پيوندند

ت عرصه  
کيفي

ی 
همگان

 

های خنک    ردازی و دستگاهورپهای آب، ن   نشستن، فواره  بايد محل هايی برایفضاهای حرکتی و مسيرهای پياده،    -

 . داشته باشندکننده 

ش  
آساي

ی 
اقليم

 

 .پياده از باد و باران و آفتابافراد مسيرهای مسقف در حفاظت استفاده از  -

ی 
ايمن

 

به عنوان يک عالمت بازدارنده، تغيير سطح شايد يكی از ماهرانه ترين و متقاعدکننده ترين تدابير    برای تامين ايمنی و  -

 .[25]تدابير باشددر بين ديگر 

ی 
ف پذير

انعطا
 

 

ش
ی 

صر
ت ب

صي
خ

 

تكرار قوی، منظم و پيوسته  ،  هماهنگی شكلی بناهای مختلف محصور کننده فضای شهری:  پيوند و اتصال بدنه فضا  -

ايجاد  تداوم و پيوستگی بصری با  ،  های هندسی با نظمی پياپی يا چرخشی مانند تكرار يک دهنه طاق در نماها  شكل

ريتم    دارایهماهنگ،    از نظر شكلیبايد    های اصلی،  جداره ساختمانهای محصورکننده ميدان و خيابان  -  /.افق ديد مداوم

ايجاد ارتباط های افقی قوی   -  /.باشندنظمی پياپی مانند تكرار يک دهنه طاق در نما   دارای مشخص در شكل بازشوها، 

طريق تكرار پيوسته پنجره های نمايشی، انسجام ازاره ابنيه، سايبان های    در نماهای خيابان های اصلی مرکز شهر از 

نمای فوقانی متشكل از قرنيزها و خطوط ازاره هايی است که   - /.[22]رنگی که ساختمان ها را به هم مرتبط می سازند 

باال   باعث جذابيت معماری طبقات  هستند را دربر می  نمای جلوی ساختمان و مغازه های فوقانی و پنجره هايی که 

گيرند. اين نماها همچنين شامل ستون هايی می شود که تا طبقه همكف ادامه داشته و باعث قوام بصری نما و ايجاد  

های شهر به مرکز شهرو ايجاد ساختار    اتصال بصری و کالبدی کليه جاده  -  / .چارچوب برای نمای مغازه ها می شوند

برای شهر ارتفاع ساختمان ها می تواند عامل مهمی در ايجاد حس تداوم    چه يكسان نمودن اگر    -  /.واحد و متمرکز 

بصری باشد، اما به دليل حدی از خطای بصری که از بديهيات ديد انسانی است، نمی تواند قطعی، يا بی کم و کاست  

می تواند به کاهش عدم  تلقی گردد. با اين وجود مفصل های انتقالی دقيق بين ساختمان هايی با ارتفاع های متفاوت  

هماهنگی خطوط آسمان )همگونی در ارتفاع ساختمان ها(: استفاده از ساختمان های    -  /.تداوم و يكپارچگی کمک نمايد

ايجاد پيوستگی بصری از طريق مشابهت هايی در    -  /.هم ارتفاع در بدنه و هماهنگی در خط آسمان بدنه های ميدان

 / .[28]ان دهی کلی نماها، استفاده از مصالح، رنگ ها و شكل سقف ها در ساختمان هاارتفاع، مقياس، توده گذاری، سازم 

سنگ فرش های ويژه معابر اگر به صورت يكپارچه به کار برده شوند، به عنوان يک عنصر ارتباط دهنده بصری در    -

با ساختمان ها و حتی    جهت تقويت سيستم عابر پياده عمل می کنند. الگو، رنگ و بافت سنگ فرش ها بايد هماهنگ 

در ارزيابی   .ميانه اصلی ترين جز ميدان است که با بودن آن معنای ميدان ممكن می شود  -   /.خيابان های اطراف باشد

ميانه يک ميدان می توان از فاکتورهايی مثل شكل ميانه ميدان و تناسبات آن سخن به ميان آورد. شكل، ابعاد و اندازه  

نيز در تعريف شدگ باشد. چون که  ی فضای ميدان شهری بسيار موثر است.  ميدان  بالنسبه ساده  بايد  نيز  فرم ميدان 

فرم يک    -  /.ا تكه تكه کرده و آن را به چند زيرفضا تقسيم می کندپيچيدگی و شكست زياد در فرم ميدان فضای آن ر

طراح بايد هوشمندانه راهكارهايی ارايه    .مكان موفق بايد از بافت شهری احاطه کننده خود قابل تشخيص باشد  -ميدان

قابل تشخيص، شناخته شود و هم ارتباط موثر آن با لبه های بافت شهری    دهد تا هم ميدان به عنوان يک فضای مجزا

يكی از عناصر پيوستگی و يكپارچگی در يک شهر، عنصر کف است.    -  /.[30]احاطه کننده خود قطع و کمرنگ نشود

 . زمين صاف و گسترده ای با بستر خاکستری باشد، ساختمان ها جدا از آن به نظر می آيند کف وقتی به صورت يک
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ی  
همساز

ت 
با طبيع

 

با    - به صورتی  يا مخملی، هر کدام  براق  نامنظم،  يا  آويزان، هندسی  باالرونده،  انواع درختان مثل:  به وجود  توجه  با 

 . آيندساختمان ترکيب می شوند و به صورت تاروپود درمی 

ی  
انرژ

ی 
کاراي

 
 

ی  
پاکيزگ

ط
محي

 

ها از آنها    موتورسيكلت   ب در معابر سرپوشيده و مسقف که عبورومرور و ازدحام عابر پياده و گاهیتهويه هوای مناس  -

 .[27]در نظر گرفته شود گيرد، انجام می

ف
ت 

عالي
 

ا
ی 

ط کاربر
ختال

 

اتصال کاربری  - و  و    پيوند  اتصال عملكردها : عملكردها ها  و  به منظور  )  ترکيب  پيوند  تنوع عملكردها  و  يكپارچگی 

که  اجتماعی عملكردهايی  از  استفاده  يكديگر،  با  عملكردها  ترکيب  دارد(،    پتانسيل  يكپارچهرا  زمين  تعيين  )  کاربری 

محدود ننمودن کاربری  ، اندازهای جامعه استانداردهايی بر پايه اهداف عملی عمومی و چشم کاربری زمين با استفاده از 

به يک کاربری خاص و تعيين شدت کاربری زمين  بناها و فضای  _: پيوند کالبدیپيوند توده و فضا  -   /.(زمين  فضايی 

های اصلی، اجزا، فضای باز داخلی، نور، حرکت در درون ساختمان،    ها، راه  پيوستگی و هماهنگی ورودیپيرامون آن ها )

مثبت بودن فضای ميان بناها به اين شكل که هر بنا از فضای عمومی  ،  تمان در خيابان و واحد همسايگیموقعيت ساخ  با 

،  کالبدی آن با احجام و فضاهای ساختمان  سازماندهی سه بعدی بنا و هماهنگی ساختار ،  پيوسته با خود برخوردار شود

(،  ی با بافت پيرامون و خالی ننمودن اطراف بناهاعناصر يادوارها پيوستگی، هماهنگی نمای خارجی بنا با فضای عمومی

عناصر ميدان_پيوندکالبدی   و مجموعه)ا  فضايی  بيانگر يک کل  بناهای  با  و  ،  ای هماهنگ  حاطه ميدان  حفظ کليت 

پيوند و اتصال    -  /.هماهنگی و روابط موزون ميان فضاها(،  ها به آن  رغم باز شدن خيابان  يكپارچگی جداره ميدان علی

،  ايجاد شبكه فضاهای عمومی متصل به يكديگر به وسيله مسيرهای متنوع،  های کوچک  حفظ و توسعه بلوک:  توده و فضا

حياط    پيوندی واحدهای مسكونی با  پيوستگی عناصر يادوارهای با بافت پيرامون و خالی ننمودن اطراف بناها مانند هم

عناصر شهری و  به خدمات گردشگری   -  /.[26]مرکزی  عملكردها   اشاره  ديگر  با  ترکيب  برای  بااليی  پتانسيل  از    که 

آمفی مانند هتل، رستوران، چايخانه،  پيشنهادی    برخوردارند  اساسی  عناصر  و فرهنگی در  نمايشگاهی  فضاهای  تئاتر، 

... که از    پيشنهاد فضاهای فرهنگی مانند کتابخانه، مراکز فروش محصوالت فرهنگی، آموزشكده  -   /.کليات طرح ها و 

بينی شده    پيشنهاد تغذيه عناصر تجاری و خدمات پيش  -  /.انسيل بااليی برای ترکيب با ديگر عملكردها برخوردارندپت

های سرويس دهنده به   در بدنه ميدان با استفاده از گذرهای موجود منطبق بر بافت مسكونی همجوار و ايجاد دسترسی

به خيابانم بايد از    -  /.  گردند  نطقه منتهی میهای اصلی واقع در م  وازات بدنه ميدان که  ساختمان های مرکز شهر 

طريق پياده روهای منظرسازی شده، حياط ها، پارک ها، پارک های خرد مقياس، مسيرهای پياده روی و فضاهای عمومی  

 .[32]به يكديگر متصل گردند
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ه
مه شمول بودن 

 

ساختمان ها، به سبب تاثيرگذاری بيشتر بر تجربه عابران پياده، از اهميت  تداوم و يكپارچگی در سطح طبقات همكف   -

بيشتری برخوردار است. در اين جا استفاده از مصالح مشابه ساختمانی و نيز مشابهت در حجم و فرم ابنيه بايد تشويق  

ای موجود در نمای ابنيه  شود. همچنين بايد فواصل ميان ساختمان ها، ارتياط مثبت در مكان قرارگيری و نسبت بازشوه

بايد ارتباطات    -  /.طبقات همكف و فوقانی لحاظ گردند  و نيز سازماندهی و ايجاد نماهای تعريف شده با وضوح باال در

برقرار گردد. به خيابان در    -  /بصری و فيزيكی بين فضاهای فعال داخل ساختمان ها و پياده روهای مجاور  نمای رو 

به دو جز اصلی سازماندهی شود: نمای مغازه در طبقه همكف و معماری  ساختمان های پرکننده فضاه بايد  ای خالی 

طبقات فوقانی؛ با عناصر افقی قوی که اين دو جز را از يكديگر تفكيک می کند. به خصوص در معابر پياده که در آن ها  

های طبقه همكف بايد دارای  وجود حس مقياس انسانی و وجود تسهيالت و امكانات رفاهی حياتی است، نمای مغازه  

تداوم تجهيزات    -  /.  [31]پنجره های بزرگ باشد تا از اين طريق فعاليت های داخل ساختمان ها را با خيابان سهيم نمايند

عنصر کف بايستی    -   /به شهر مقياس انسانی می دهد. مثل منظر کف، پايه، سايبان، فضای نيمه بسته،کامال بسته و ....

اثر اجتماع    به صورت يک شريک بافت و اولويت عمومی آن،  به مدد ماهيت سطوح، مقياس،  ها، و  با ساختمان  برابر 

فضای نيمه بسته، از نوعی بی نظمی و عدم تقارن در طرح ناشی می شود، که به    -  /پذيری و يكنواختی را ايجاد کند.

رنجی در چشم ناظر آشكار نمی شود. اين  وسيله معبر از مبدا تا مقصد به طور اتوماتيک و به طور قطع نظير شبكه شط

بی نظمی مسير را به يک دسته از بيان های عينی قابل تشخيص تقسيم می کند، که هرکدام از آن ها به طور موثر در  

بعضی موارد به طور شگفت انگيز با معانی ديگری پيوندخورده است. بنابراين قدم زدن در اين فضاها به علل زير جالب  

  -  /وجود تقسيم بندی ها که در مقياس انسانی هستند، وجود رويداد، احساس بازشدگی يا آشكاری، هويت توجه است: 

مكان عالوه بر ايجاد تعامل بين توده و فضای ميدان، ساختار فيزيكی ميدان را    -وجود ساختمان ها در بدنه ی ميدان 

 بطه ميان عناصر به وجود آورنده خود شكل میتعريف می کند. از آنجايی که ميدان يک کل است که از عناصر و را 

گيرد، عالوه بر بدنه های ميدان بايد رابطه ی ميان اين بدنه ها نيز برای مخاطب قابل درک باشد. تنها در اين صورت  

 . [27]مكان هدفمند بوده و بستری برای رويداد های جمعی فراهم می آورد -است که ميدان 

ت
امني

 

 . (تاريخی فاقد ارزش) معابر اصلی وفرعیو پيوستگی  تأکيد بر افزايش امنيت عابر پياده با پيشنهاد تعريض  -

س
ی 

ی و سازگار
رزندگ

 

ا  ه  بهبود کيفيت راه  معلول  افزايش دادوستد و رونق تجارت،  تراکم باالی جمعيت)تراکم( :    تمرکز و تجمع در شهرها  -

متر، بدون پنجره، ورودی و هرگونه بازشو و اجزا و    4.5ديوارهای خالی با طول بيش از    -  /است.  نقل عمومی  و  و حمل

عناصر معمارانه )تفكيک کننده و تقسيم کننده نمای ساختمان( نبايد رو به مكان ها و فضاهای عمومی و خيابان های  

* ايجاد قسمت های خاص برای گياهان يا    زير است:پرتردد و اصلی مرکز شهر قرار گيرند. راه حل اين مورد به قرار  

درصد از سطح ديوار طی سه سال با    30* منظره سازی به گونه ای که حداقل    نصب داربست برای گياهان باالرونده

...(  کاشت گياه پر شود. * استفاده از    * استفاده از مصالح خاص )مانند سنگ های تزئينی طرح دار، کاشی کاری و 

* نصب ادوات و تجهيزات    * مفصل بندی عمودی  ری، ايجاد پنجره های نمايشی، شيشه های مات . کدر و ...کارهای هن

نوارهای ممتد از   روشنايی، سايبان های فلزی برجسته، قرنيزهای برجسته، گلدان ها و پاسنگ هايی در قاعده ديوار، 

اختمان هايی می سازد که پشت خود را به شهر می  از معماری هايی که س  -  /بافت و رنگ متفاوت در طول ديوار و ...

کنند و ديوارهای خالی و ممتد در ميدان ديد عابران خيابان قرار می دهند، يا همه فعاليت های خود را معطوف به داخل  

* تلفيق و ترکيب ساختمان ها و نماهای موجود در    می کنند بايد اجتناب گردد. راهكار اين مورد به شرح زير است:

* ايجاد توالی از مكان های عمومی و پياده روی های در امتداد هم که به شبكه بندی خيابان متصل    جتمع های بزرگم

*    * استفاده از نماهای طبقه همكف مغازه ها و فعاليت های تجاری برای تلفيق عملكرد ساختمان ها با خيابان و    اند.

ی بزرگ و ساختارهای موجود و يا برنامه ريزی شده در همسايگی  طراحی گذرهای انتقالی بين ارتفاع و حجم پروژه ها

يک نوار ممتد ازپنجره های نمايشی و ورودی ها در سطح خيابان ها باعث ايجاد سرزندگی در محيط خيابان شده    -  /.آن

 .[26]و عنصر يكپارچه کننده مهمی در نمای بلوک به شمار می آيد
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ح
س زمان 

 

بناهای قديمی و زمين پيوند و اتصال از    - بنای فرسوده:  های خالی  طريق احيای  تغيير در  ،  تغيير کاربری و عملكرد 

تداوم و پيوستگی    -   /.و مخروبه ها، تنوع بناهای قديمی و جديد  های خالی يا باير   احيای زمين ،  ساخت و معماری بنا

  مراکز محالت از طريق گذرهای اصلی يا خيابان های تاريخی در    در بافت  موجود  فضايی طرح جديد با مجموعه فضايی 

  -   / .تاريخی و محور بازار  تأکيد بر حرکت پياده و در موارد اضطرار سواره کنترل شده در رابطه با گذرهای   -  /.[26]ها

  يكپارچه زدن يا    پيوند   -   /.استفاده از مصالح و رنگ های مناسب در حس تداوم بصری و پايداری در گذر زمان مؤثر است

  های گذشته به منظور تعريف مجدد سازمان فضايی موجود يا ديگر بخش   سود بردن از فعاليت)   سازی سازمان فضايی

بافت شهر  برقرارکردن هم،  (های آن تاريخی و قديمی و کل  بين مرکز  به ساختار فضايی    کل،  پيوندی  نسبت  نگری 

 .[29]شهر

ی 
آموزندگ

 

 

           

ت 
صورا

ت
 

خ
ی 

واناي
 

ساختمان هايی   -  /.شكلی، محتوايی _روشن و عناصر عملكردی   _شهودی و علمی  _عناصر ذهنی  طراحی با انسجام  -

که خيابان های مرکز شهر و مكان های عمومی را شكل می دهند، بايد به نحو مثبتی به خيابان و به يكديگر مرتبط  

ساختار سازمان دهنده واضح و سطح بااليی از يكپارچگی عملكردی را ايجاد  باشند تا بتوانند در مرکز شهر تداوم بصری،  

ساختمان ها ديوارهايی را پديد می آورند که فضای خيابان ها را به گونه ای واضح تعريف می کنند. عقب    -   /.نمايند

تعريف شده تقويت    نشينی های هماهنگ و جهت گيری به سمت خيابان، تصور بيننده را از خيابان به عنوان يک فضای 

عقب نشينی های منظم و پيوسته حياط های رو به روی ساختمان ها و پر کردن فواصل ميان ساخت و    -  /.می کند

ترکيب عناصر جديد    -   /.سازهايی که بافت شهری را حفظ و تقويت می نمايند، به ساختار مرکز شهر وحدت می بخشند

جدا نكردن مسير پياده و سواره ميزان خوانايی مقياس پياده را   -  /.دو موجود )قديم( باعث خواناتر شدن محيط می شو

دادن يک شخصيت قوی به راه ها به ترتيبی که برای کاربران   - /.در بخش مرکزی و هم حومه های شهر حفظ می کند

درنظر گرفته  برجسته و قابل تمايز باشد، موجب تقويت خوانايی می شود . همچنين برای هر راهی يک اهميت نسبی  

مكان موفق از طريق مشخص کردن ورودی ها، عاليم، نشانه ها و حتی تغيير در    - نحوه ی دسترسی به ميدان  -   /.شود

 .[29]کف سازی بايد تعريف شود تا فضای آن دارای خوانايی کافی باشد

ی 
غنا

ی
حس

 

 

ق 
گ تعل

رن
 

،  با تصاوير ذهنی اشخاص از محيط کالبدی قبل از اجرای طرحانطباق محيط کالبدی احيا شده    :پيوند شكل و عملكرد  -

استفاده از عناصر و خصوصيات کالبدی در طرح جديد با  ،  ها  کنندگان در طراحی و اجرای پروژه   دادن استفاده   مشارکت 

 . کنندگان از فضا معنای واحد برای همه استفاده 

 ( گان )کارایی()منبع: نگارندهاي طراحی : راهبردها و سياست(10) شماره جدول

 
 شاخصه های تاب آوری

 کارائی -5

م
ی 

ی شهر
ضا

ت ف
ی کيفي

ؤلفه ها
 

ک
البد 

ن  
ت 

ی و حرک
فوذپذير

بايد   -  /.به کارگيری جبهه های جلويی )عمومی( و عقبی )خصوصی( و ساخت و ساز طولی روی نفوذپذيری تاثير دارد  - 

طراحی شبكه دسترسی پياده مقدم بر طراحی شبكه سواره باشد، چرا که علی رغم سازگاری باالی کاربران پياده، حيات  

اختالف سطح نتايج بصری، عملكردی و روان    -  /اجتماعی يک فضای شهری وابسته به راحتی و آسايش پياده ها است.

هر چه   - /.، فضاهای مكث و حرکت را از هم جدا کردشناختی مهمی دارد. می توان به واسطه يک اختالف سطح جزئی

بلوک کوچكتر باشد، مسيرها بيشتر و کوتاه تر می شود و نفوذپذيری بيشتری نسبت به بلوک های بزرگتر حاصل می  

 .[27]هر چه طبقات کمتر باشد، محدوديت کمتری در سهولت دسترسی به خارج به وجود می آيد - /.شود

ت عرصه 
کيفي

ی 
همگان

 

اف  - تج زاپيشنهاد  و رونق  بهبود کيفيت راهيش دادوستد  تشويق فرصت  و  ا و حمله  ارت،  های جديد    نقل عمومی، 

گذاران داخلی و خارجی در ورود سرمايه به    اشتغال متناسب با خدمات مورد نياز مراکز شهر، جلب مشارکت سرمايه 

طراحی کردن حاشيه ها و لبه ها و مرز پالزا برای نشستن و    -  /.محدوده و تزريق عملكردهای جديد در مراکز محالت

 .[26]تماشا کردن
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ی 
ش اقليم

آساي
 

  - /استفاده از رنگ کرم آجر )رنگ غالب در اقليم های گرم( به عنوان رنگ غالب فضا به دليل جذب حرارت پايين.  -

رنگ   مكمل  رنگ  عنوان  به  و الجوردی  ای  فيروزه  رنگ  از  اقليم  استفاده  در  سرد  رنگ  روانی  تاثير  به  توجه  با  آجر 

مولفه اکوسيستم، در توجه    - /دما، آفتاب، رطوبت و باد نامطلوب با استفاده از گل و گياه متعادل می شود.  -/.[27]گرم

مكان و پديده های محيط طبيعيی چون باد، باران، برف، خورشيد و آب   - به طبيعت و درک ارتباط بين انسان، ميدان

تحقق می يابد. به واقع در تامين آسودگی کاربران که بستر شكل گيری احساس، عاطفه و بروز خالقيت در انسان می  

سبز   باشد، از يک سو جهت گيری اقليمی و از ديگر سو، سازگاری و راحتی محيط مصنوع با وجود عناوينی چون فضای

می   موثر  نورپردازی  و  شهری  مناسب  های  مبلمان  به  چندمنظوره،  با  هوشيارانه  بيوکلماتيک  طراحی  يک  در  باشد. 

در صورت لزوم، طراحی فضاهايی گرم در   کارگيری سايه بان ها، استفاده از خاصيت گياهان، به کارگيری باد شكن ها

زمستان تا حد زيادی می توان آسايش بدنی انسان در محيط را تامين کرد. گياهان نيز نقش بسيار مهمی در به وجود  

انگيزی فضا کمک شايانی   تنوع در رنگ، بافت و زيبايی ميدان دارند و با يک طراحی صحيح می توانيد به دل  آوردن

در انتخاب گونه های مختلف گياهی برای فضاهای عمومی بايد مضرات آن ها را در نظر داشت. به طور اخص،    .کنند

ز مردم ايجاد حساسيت نمايند يا استفاده از درختان با  گياهان با عطر بسيار تند عليرغم زيبايی می توانند برای قشری ا

ريشه های سطحی در مسير عبور عابران و معلولين می تواند آن ها را با خطر جدی مواجه نمايد. اهميت مبلمان ها به  

قابل  حدی است که می تواند شرايط متفاوت فصلی و آب و هوايی را تعديل کند. با ايجاد سايبان ها، ميز ها، چترهای  

حرکت، امكانات پوشش بخشی از فضای باز در صورت لزوم و نورپردازی شبانه می توان حضور بيشتر انسان ها در فضا  

ساختمان های بلند، باد را به طرف پايين هدايت می کنند. به همين دليل بايد به کاربری های اطراف   -/.را تضمين کرد

 .[32]اين مكان ها دقت شود

ی 
ايمن

 

 .روی کيفيت ايمنی مؤثر است نقل عمومی و ا و حمل ه بهبود کيفيت راه -

ی 
ف پذير

انعطا
 

ها پيرامون آن، امكان دسترسی به فضاها بر اساس    در الگوهای سنتی، با استقرار ميانسرا در مرکز بنا و ساماندهی اتاق  -

و يا تفكيک    پيوستگی  هم   فضاها با يكديگر امكان بههای داخلی    مراتبی ايجاد شده است. همچنين ارتباط   الگوی سلسله 

  افزايش انعطاف  موجب   ذکرشده،   ويژگی های  مه اين کند که در نهايت، ه   آنها از يكديگر را در شرايط مورد نياز فراهم می 

  اکثر کاربران به نور و تهويه طبيعی نياز   -   / .(98)کيائی و همكاران،    پذيری فضاهای مختلف الگوی سنتی شده است 

تنظيم اندازه    -  / .دارند. پس اگر ساختمان عمق يا طول مناسب نداشته باشد، نمی تواند پاسخگوی تغييرات کاربری باشد

اندازه کوچک اتاق باعث فعاليت کم می شود و بالعكس ولی اگر اندازه اتاق بيشتر   اندازه اتاق: و شكل اتاق ها مهم است:

: اتاق های فشرده به اتاق های باريک و  شكل اتاق  فعاليت ها کاهش می يابد.از حد معمول بزرگ شود، سير صعودی  

طراحی جزئيات هر يک   -  /.کشيده ارجحيت دارند و قدرت انتخاب هايی که فراهم می نمايند، مقرون به صرفه تر است

بدون هزينه اضافی تاثير  از اتاق ها: عواملی نظير محل درها، پنجره ها، خروجی کليد و پريزها و رادياتورها می تواند  

بلوک های طولی، فضاهای خصوصی با انعطاف پذيری باال در بيرون    -  / .زيادی بر افزايش انعطاف پذيری داشته باشد

 .[32]ساختمان عرضه می کنند
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ش
ی 

صر
ت ب

صي
خ

 

جدا کردن    - /جذابيت بصری به وجود می آيد.والی  استفاده از اختالف سطح و در استتار قرار دادن بنا در ديدهای مت -

توسلی    -  /.فضای نشستن و رفت و آمد از هم در يک پارک يا ميدان، برای جلوگيری از يكنواخت بودن )جنبه بصری(

از محصور کردن فضا به عنوان نخستين اصل حاکم بر طراحی مكان های شهری ياد کرده است. اين اصل را در شهرهای  

قاط جهان می توان يافت. تنها تفاوت در چگونگی محصور شدن آن از نظر ابعاد، شكل، دسترسی،  قديمی در بيشتر ن 

شكل، دو    Lساخت،    % 60بدنه محصورکننده و مانند آنها است. مثال محله جماله: دسته بندی قطعات به گونه های  

محصوريت فضای    -   / .گونه هابه ترتيب به اين    5تا    1شكل، حياط مرکزی و اختصاص امتياز    Uطرف ساخت موازی،  

ساخت،    %60به ترتيب به گونه های    5تا    1باز عمومی )شكل قطعات و تاثير آن بر محصوريت معابر(: اختصاص امتياز  

ساخت؛   بدون  و  ساخت  طرف  موازی؛    Lيک  ساخت  طرف  دو  و    Uشكل،  مرکزی  حياط    -  /.ساخت  % 100شكل؛ 

رابطه بين طول، عرض و ارتفاع اهميت زيادی در درجه محصوريت فضا   محصوريت معابر )نسبت ارتفاع به عرض معابر(:

( نگاشته،  1371دارد که البته نسبت عرض به ارتفاع جداره ها از اهميت بيشتری برخوردار است. در پژوهشی که غفاری )

، خيابان تنگ  1به    1يان شده است که در نسبت عرض به ارتفاع  نحوه ادراک ناظر از تناسبات خيابان بدين صورت ب 

، تناسبات مطلوب است  1به  3، خيابان محصور ولی تنگ به نظر نمی رسد. در نسبت 1به   2درک می شود. در تناسب 

ز به  ، محصوريت ضعيف است. بنابراين در امتيازدهی معابر بر اساس معيار محصوريت، بيشترين امتيا1به  6و در نسبت  

  عرض "محصوريت، از دو زير عامل    -   /.[30]، اختصاص يافت1به    6و کمترين امتياز به تناسب    1به    3تناسب عرض  

جداره تمهيدی برای ايجاد محصوريت در ميدان    -   /.تشكيل شده است"ها  پيوستگی جداره"و   "عرضنسبت ارتفاع به  

نشود.    کند که ديدش در آن در بی نهايت گم  راحتی میويد شخص در فضايی احساس  است )نژادستاری( زيته می گ

ميزان محصوريت و در  هرچه کرانه های ميدان صلب تر باشند، حس حضور در داخل يک فضا را قوی تر القا می کند .  

احساس   -  /.بخشی به نسبت عرض فضا به ارتفاع ديوارهای محصور کننده برمی گردد  عريف مرزهای آن، ت نتيجه ميزان 

ه فضا استوار است. اين رابطه را بر  ر کنندودن در فضا، اساسا بر رابطه فاصله چشم ناظر از ارتفاع بدنه محصومحصور ب 

:/  پايه زاويه بين خط عمود از چشم ناظر بر بدنه و خط واصل ميان چشم ناظر و لبه بااليی بدنه مورد بحث قرار می گيرد

، در اين حالت لبه بااليی بدنه فضا داخل ميدان ديد قرار  احساس محصور بودن کامل(  1:1درجه )نسبت    45حدود    -

واقع می    حداقل احساس محصور شدن،لبه بااليی بدنه درون ميدان ديد  ،(1:3درجه )نسبت    18حدود    -  /.می گيرد

فضای محصور ممكن است با ايجاد يک    -   /.فقدان احساس محصور شدن در فضا(،  1:4درجه )نسبت    14حدود    -   /شود.

  بخشی به فضاها و خاطره   ها به عنوان يكی از عناصر مؤثر در هويت  رنگ  -  /.شكستگی در مسير خيابان به وجود آيد

توانند بر روان و احساسات انسان تأثيراتی عميق    های مختلف می  های شهری مطرح هستند و به شيوه  انگيزی محيط

آن رنگ در فضاهای شهری به عنوان جزئی از هويت    در شهرهای با رنگ خاص هويت بخش استفاده از  -   /.داشته باشند

طبق ادعای کارمونا    -   /.بودن  ی خاص جهت تاکيد بر منحصر به فردمكان و در شهرهای فاقد اين ويژگی تعريف رنگ

( در ميدان های شهری نيز اين سه  مبنی بر شكل گيری فضاهای شهری براساس سه بعد فرم، عملكرد و معنا )کارمونا 

تماس    -  /.[30]، در دو بعد عينی و ذهنی صدق می کندکلی آن  زيبايی شناسی در معنای برای ادراک هر چه بيشتربعد  

تناسبات ميدان سه  نقی زاده درمورد  -  /.بصری با فعاليت های داخلی می تواند آن مكان را برای تماشاگر دلپذيرتر کند

نسبت به يكديگر مطرح کرده است. )نقی    قعيت عناصر فضااصل مقياس انسانی، نسبت ابعاد مختلف فضا و رابطه و مو 

باشد، حرکت پويا در فضا به وجود می آيد. اين نسبت    3به    1طول پالن بيشتر از    اگر نسبت عرض به زاده و همكاران(

د است  زيته معتق  -  /.مرز باالی تناسبات ميدان را تعريف می کند و مرز پايين ابعاد خيابان به حساب می آيد )کرمونا(

باشد. او معتقد است زيبايی اصلی ساختمان هنگامی نمايان    1به    3که نسبت عمق ميدان به عرض آن نبايد بيشتر از  

المان مرکزی است. زيته به    نكته ديگر در بخش ميانه ميدان،   -  /می شود که از داخل فضای شهری بتوان آن را ديد.

عنصر ميانه را از اثرگذاری بر خط ديد سردرها و بخش تزيينی منع می   آزاد گذاشتن ميانه ميدان تاکيد دارد و طراحی

 .[30]به جزئيات پرداختن باعث ايجاد کيفيت و جذابيت می شود  - /.کند

ی  
همساز

ت 
با طبيع

 

رشد پيوندی  ،  ايجاد شبكه فضاهای عمومی متصل به يكديگر به وسيله مسيرهای متنوع:  پيوند و اتصال سازمان فضايی  -

 . [31]بندی تأکيد بر پيوند و اتصال مراکز و کريدورها و تشكيل استخوان ، فضاهای عمومی
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ا
ی

ی کاراي
نرژ

 

ساختار کالبدی و الگوی شكل گيری قطعات شهری در شهرهای سنتی ايران، بافت شهری را واجد کيفيت جهت    -

ساالت در برقراری ارتباط ميان فرم   -  / .تناسب قطعات می کندگيری بافت شهری برای تناسب بيشتر با اقليم و رعايت 

شهر و اثرات زيست محيطی، دو شاخص فاکتور شكلی و کارآيی فرم شهری را معرفی می کند. فاکتور شكلی از حاصل  

تقسيم سطح خارجی ساختمان به حجم آن محاسبه می شود. هر چه اين نسبت کمتر باشد، بافت فشرده تر شده و از  

نسبت حجم شفاف ساختمان به حجم ساخته    ،انرژی هم کاراتر است. شاخص دوم برای ارزيابی کارآيی فرم شهرینظر  

شده آن است. هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، تعداد فضاهايی که نياز به تهويه و نور مصنوعی در آن ها بيشتر است،  

و جهت گيری قطعه با رون اصفهان(: اهميت جهت  جهت گيری قطعات )اختالف زاويه نورگيری    -   /.[30]کمتر می شود

گيری ساختمان ها در نحوه قطعه بندی زمين، به يكی از اصول سنتی که معماران همواره در ساخت بناهايشان رعايت  

شكل و هم جهت با رون    Uکرده اند، تبديل شده است. اختصاص بيشترين امتياز به قطعات با الگوی حياط مرکزی و  

تناسب قطعات )نسبت طول    -  /ساخت و در خالف جهت رون اصفهان.  %60رين امتياز به قطعات با الگوی  اصفهان و کمت

بهترين فرم    -شرقی غربی به شمالی جنوبی قطعه(: در تعيين تناسبات بهينه برای قطعات شهری می توان گفت که 

تابستان نيز کمترين ميزان حرارت  ساختمان، فرمی است که کمترين مقدار حرارت را در زمستان از دست بدهد و در  

با وجود بيشترين حجم،   را از آفتاب و محيط اطراف دريافت کند. بنابراين بهترين فرم ساختمان، مربع است چرا که 

غربی يک ساختمان می تواند    – جنوبی يا شرقی  –کمترين سطح خارجی را دارد )کسمائی(. بنابراين کشيدگی شمالی 

در ميزان حرارت دريافتی آن در تابستان و از دست دادن حرارت آن در زمستان، موثر باشد. اختصاص بيشترين امتياز  

و کمترين امتياز به    1به    1.3غربی به شمالی جنوبی    -شكل و کشيدگی شرقی  Uبه قطعات با گونه حياط مرکزی و  

انطباق پذيری با اقليم )شكل قطعات    -   / .1به    5جنوبی به شرقی غربی    -شيدگی شمالیساخت و ک  % 60قطعات با الگوی  

و تاثير آن بر انطباق پذيری با اقليم ) اندازه گيری شده توسط اکوتكت( (: الگوی حياط مرکزی به شدت تحت تاثير  

و هوايی نيز حضور يافته  شرايط محيطی گرم خشک درون فالت بوده است اما به دليل مزيت های ديگر در مناطق آب 

است. اين ترکيب، توانسته است از شهرهای کنار خليج فارس تا جداره کوير يزد، مناطق معتدل تری چون کناره زاينده  

رود و شهرهای کوهپايه ای مانند تهران و سردسيری همچون تبريز را فراگيرد. برای بررسی واکنش گونه های حياط  

ساخت موازی در برابر دريافت گرما در تابستان و از دست دادن گرما در زمستان،   شكل، دو طرف   Lشكل،  Uمرکزی، 

ايجاد شرايط آسايش در   برای  نياز آن ها  افزار اکوتكت اين چهار گونه مدل شده و سپس ميزان گرمای مورد  نرم  با 

وات ساعت محاسبه و    زمستان و سرمای مورد نياز برای ايجاد شرايط مطلوب در تابستان در طول يک سال، بر حسب 

امتياز چهاربلوک بر اساس نوع گونه هايش، مشخص شد. اختصاص بيشترين امتياز به قطعات با گونه حياط مرکزی و  

کمترين امتياز به گونه های يک طرف ساخت بر اساس محاسبه ميزان انرژی مورد نياز برای ايجاد شرايط آسايش در  

فشردگی )درصد فضای پر و خالی بلوک(:    -  /.هر مترمربع با نرم افزار اکوتكتزمستان و تابستان بر حسب وات ساعت در  

در معيار فشردگی سطح اشغال بلوک، نسبت سطح اشغال شده با قطعات به کل مساحت بلوک، به عنوان شاخصی برای  

به لحاظ ريخت    فشردگی بافت مورد نظر بوده است. گلكار در اين باره معتقد است که در شهرهای کويری، فرم شهر چه 

شناسی استخوان بندی و چه از نظر ترکيب و توزيع کاربری های گوناگون، زمينه کاهش مصرف انرژی را از طريق کوتاه  

بوده و    % 70کردن مسيرها فراهم می آورد. اختصاص بيشترين امتياز به بلوک هايی که در آن ها درصد اشغال بيش از  

 .%60 کمترين امتياز به درصد اشغال کمتر از 

ط 
ی محي

پاکيزگ
 

 .در فضای شهری محدود شود های مزاحم و آلوده کننده کاربری  -

ف
ت 

عالي
 

ی 
ط کاربر

اختال
 

های    های اداری ميدان  اختمانت که در مقابل سهايی اس   مههر مربوط به مجس ترين نمود هنرهای عمومی در ش بيش  -

ی با  عامل اتصال کالبدی و بصری فضاهای چندبخش  توانند  ها می  جسمهم  .قرار دارندشهری و محلی و يا مراکز خريد  

دو بافت مجاور برای اينكه به هم پيوند بخورند،    -   /.موجب ارتقاء معيار دسترسی در فضاهای شهری باشند  يكديگر شده و

 .[28]ردخو مقياس کردن قطعات رقم می هم مقياس باشند که اين وضعيت از طريق کوچک بايد
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ه
مه شمول بودن 

 

مكان به عنوان يک فضای گردهمايی عمومی با مقياس حاکم بر ميدان رابطه ای تنگاتنگ دارد. در    - تثبيت ميدان    -

با يكديگر ترکييب ميی گيرد تا فضای ميدان را شايسته و درخور   به گونه ای  نمونه های موفق مقياس خرد و کالن 

مبرهن است که محيط راحت با مقياس انسانی، محيطی است که با مقياس و گام های افراد پياده  حضور انسان نمايد.  

مكان ها وابسته به يک طراحی جذاب و منعطف   -تبلور انگيزش برای حضور متعدد انسان ها در ميدان - /.طراحی شود

اختالف سطح پالزا با پياده    -  /.ی شودگسترش فضای سبز پالزاها به پياده رو باعث جذب افراد به پالزا م  -  /.می باشد

ها از زمان رنسانس به عنوان عناصر ايجادکننده مرکزيت    تفاده از مجسمهاس -  / .رو، جذب افراد به پالزا را کاهش می دهد

داده  کننده ارتقاء    تفاده توانند حس مكان را برای اس  تند که می ها از عواملی هس  در فضای شهری رونق يافت. مجسمه 

ند. در نتيجه  باش  های اجتماعی مؤثر می   مكانی برای وقوع بحث   و افراد را با محيط درگير نمايند، همچنين در ايجاد

توان گفت مناظر ايجادشده به    در حقيقت می . مشغولی فعال و غيرفعال ايجاد نمايند  ها می توانند در فضا دل  مجسمه 

های اجتماعی    گيری فعاليت  از جذب مردم و شکتوانند بسترس  ر فضا میها و ديگر انواع هنر عمومی د  واسطه مجسمه

 .در محيط باشند

ا
ت

مني
 

فضای نيمه محصور )به دور از    -  /.ايجاد سايه )وسيله آسايش و راحتی( در محيط، حس پناهگاه را تداعی می کند  -

الگوی شكل گيری قطعات شهری در شهرهای سنتی ساختار کالبدی و    -  /.سروصدا( تداعی موقعيت امن و قوی است

عوامل تبيين کننده احساس    -   /.ايران، بافت شهری را واجد کيفيت محرميت و درون گرايی ]نوعی حس امنيت[ می کند

... عوامل  »»پذيری  اجتماع«  امنيت در    « اختار محيطس »و    «آسايش محيطی»،  «نظارت مستقيم«،  »امنيت شبانه، 

آب و    ،نايی فضاو آش  خوانايی  ،رنگ و تصاوير ديواری  ،نور و روشنايیشامل:    کيفيات بصری  -  /.اند  بندی شده  تهدس

در ايجاد    جداره شفاف،  های مخفی از ديد  کنج، عدم وجود  مداری  پيادهو همچنين    پا کيزگی و عدم آلودگی  ،فضای سبز

ره در بروز  ها و غي اختمان بودن س  ه يا برآمده، کمرفتساختمانی، وجود نقاط فرو   عدم تراکم  -  / .حس امنيت مؤثر است

بر فضا، دسترسبا افزايش ميزان ارتقای ش   -  /.ها موثر هستند  انواع جرايم و خشونت به امداد،  هرت فضاها، نظارت  ی 

دستفروشی    -  /.يابد  اس امنيت درک شده از فضا افزايش مینقل عمومی ميزان احس   بانه و کارايی حمل وارتقای حيات ش

کاالهای خاص در مكان های ويژه می تواند محبوبيت و جمعيت آن محدوده را افزايش داده و محيط پالزا و پياده روها  

 .[25]ده کند و امنيت بيشتری فراهم شودرا با نشاط و سرزن 

س
ی 

ی و سازگار
رزندگ

 

  تفاوت   و  ايزوويست   با  طهپذيری در راب   منطقی کرد که تطبيقتوان استدالل    های چيدمان فضا، می  با شناخت شاخص   -

  زه قابليت تشخيص تمايز عملكردی و امكان انتخاب حو  (مخروط ديد فضا)بنابراين با افزايش ايزوويست    *  .قرار دارد  فضا

بيشتر   (يد مخروط د)هرچه تفاوت فضا و ايزوويست  *    .می يابد  مناسب جهت انجام فعاليت مورد نظر کاربر نيز افزايش

با شناخت    -   /.شود  پذيری فضا نيز بيشتر می  افزايش، قابليت تطبيق  باشد، امكان تمايز عملكردی نيز افزون و با اين

*    .قرار دارد پيوندی  توان استدالل منطقی کرد که تغييرپذيری در رابطه با حلقه و هم  های چيدمان فضا، می   شاخص

*    .يافته و در نتيجه از يكپارچگی فضا کاسته شده است  (عمق نسبی افزايش )همپيوندی کاهش  با افزايش مساحت،  

يک  کاربر به نقطه شروع بدون عبور مجدد از  که به معنی حرکت در چند فضا و امكان بازگشت)های فضا    تعداد حلقه 

در مجموع با تكيه بر  *    .شود  می  با افزايش تعداد فضا و افزايش بازشوهای درون هر فضا، بيشتر(  تكراری است   فضای

بوده و در آن امكان ارتباط مستقيم يک فضا با فضاهای همجوار و بازگشت به    های سنتی يكپارچه  ها خانه  تعداد حلقه 

های    تغييرپذيری در خانه  در صورت لزوم مهيا است. بنابراين از ُبعد يكپارچگی فضا قابليت  خود  يهماهيت مجزا و اول

استفاده از تبليغات، نمايش برازندگی و سرزندگی در صحنه شهر است. ايجاد منظری فراواقعيت گرا از    -  /است.  سنتی

 .[31]شكل ها، نورافشانی ها و جنب و جوش ها در کيفيت محيط مؤثر است

س زمان 
ح

به داليل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شكل گرفته به دليل آميختگی    -  بافت قديمی شهرها که بنا  از نظر حبيبی 

  رسد توجه به منظر اين بافت  دهد، اما به نظر می  به تدريج هويت خود را از دست می جديد نادرست با فرهنگ زندگی 

سازی جريان زندگی در    بخشی و روان  سازهای جديد و قديم به دليل هويت ها و سعی در ايجاد هماهنگی ساخت و  

 . [31]محيط شهری بايد مورد نظر قرار گيرد

ی 
آموزندگ

 

 نرده ها برای ايجاد آگاهی بصری نصب می شوند )مرز فيزيكی(. -
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 چهارراه( )سمبلی برای تجمع گرايی( به روشن کردن موقعيت کمک می کند. استفاده از نقطه عطف )ستون يا يک  -

خالی بودن، گستردگی بی کران آسمان و هندسه بعضی از عواملی هستند که احساس آشكار بودن و نمايايی را به    -

يشتر فرهنگ  جهت يابی )تغيير جهت در طول حرکت در معابر(: مفاهيم جهت يابی برای انسان در ب  -  /وجود می آورند.

ها در ارتباط با جهت آسمان، نيروی ثقل زمين و حرکت خورشيد معنا پيدا می کند. انتظام کالبدی فضاهای شهری و  

اختصاص بيشترين امتياز به    ارتباط آن ها با جهات جغرافيايی، عامل موثر در جهت يابی و ادراک فرد در محيط است.

  -  / درجه.  720رسيدن به مقصد و کمترين امتياز به چرخش بيش از    درجه در يک معبر برای   0 – 180ميزان چرخش 

  -  / ميزان يا سطح سازگاری فعاليت های جاری در ساختمان های مجاور مكان مورد نظر، در خوانايی آن مهم است.

شايند  استفاده آشكار از تغيير سطح )برای عابران پياده( در کوچه های پر پيچ و خم موجب وضوح بيشتر شده و حالت خو

برای تحكيم خوانايی بايد به طراحی جزئيات ظاهر بپردازيم. شباهت خانوادگی    -  /.[30]و متفاوتی را به خيابان می دهد

ساختمان با ساختمان های اطرافش. بعضی افراد به نسبت ها و ساختار بصری کلی طرح دقت می کنند، بعضی ديگر به  

زئيات ظاهری مكان بايد در خوانايی الگوی کارکردهای آن به مردم کمک  ج  -   / عالئم ريز و جزئيات بناها دقت می کنند.

تناسبات بصری    -   /کند. يعنی برای حداکثر کاربران سالن اجتماعات شهر شبيه سالن اجتماعات و خانه شبيه خانه باشد.

تاکيد بر نقاط شاخص    -   /به وسيله پشتيبانی از خوانا بودن در فرم و عملكرد باعث تقويت پاسخ دهندگی محيط می شود.

)توجه به بار فرهنگی رنگ ها    -  /با استفاده از شاخص نمودن فرم و استفاده از رنگ های دارای هارمونی مكمل با زمينه.

در فرهنگ بومی مكان( به عنوان مثال در ميدان نقش جهان، الجورد رنگ عالم مثال و فيروزه ای رنگ مقدس ايران  

ا و ورودی ها به کمک تغيير در رنگ و جزئيات( در ورودی بناهای شاخص ميدان ترکيب  )تاکيد بر آستانه ه  -  /باستان.

 دو رنگ آجر )کرم( و کاشی )آبی( به خوبی پيشخوان فضا و سلسله مراتب دخول به فضاها را تعريف کرده است.

برای   - بازشناسی نمودن فضاهای    پرهيز از يكنواختی )ايجاد تمايز در کالبدهای مشابه(: استفاده از تمايزات کالبدی 

ممكن است ساختمان را هماهنگ با ساختمان های اطراف آن بسازيم )ايجاد خوانايی( اما به   - /.[31]شهری از يكديگر

تكرار مناظر آشنا در فضاهای عمومی شهری، نه تنها حس    -  /کاربری آن توجه نكنيم و مردم آن را نامناسب تعبير کنند.

کند و از گم شدن احتمالی و ترس ناشی    برد، بلكه به مردم در مسيريابی کمک می  بين میغربت و اضطراب آن را از  

هری  تواند در قالب مبلمان ش همچنين اين مساله عالوه بر ساخت اماکن و فضاهای آشنا، می  .کند از آن جلوگيری می 

و نظاير آن که از جمله عناصر    اتوبوس  های  تگاههای تلفن و ايس  کها، کيو  ها و سطل  های آشنا نظير نيمكت  با سبک

 .[30]شوند، نيز قابل حصول باشد  وب میالحاقی به محيط محس

غ
ی

ی حس
نا

 

  يک سطح شيبدار در مقايسه با يک سطح افقی در موقعيت بهتری برای يک کاربری نهفته و ايجاد حس مكان دارد  -

شود  شيب های چمنی يک نوع کفسازی ماندگار است که پايمال نمی    -  /به خصوص وقتی در جاهای شلوغ، قرار دارد.

با استفاده از تنگناها، بسته شدن فضا امكان پذير خواهد شد. بدون اينكه مانع عبور وسايل    -   /.و در خاطره ها می ماند

س موقعيت به  پيش آمدگی و فرورفتگی: برانگيختن ح   -   /نقليه يا عابرين شود، احساس تنگی و فشار ايجاد می شود.

فضای بسته،   - /وسيله حرکت از يک محل وسيع به يک تنگنا و بيرون آمدن از آن و حرکت به سوی يک فضای جديد.

قرار گرفتن در ورای ماخذ اطالعاتی   -  /يک فضای کامال خصوصی به وجود می آورد که درونگرا، ساکن و خودکفا است.

زير سطح مرجع قرار    -  /.[28]حساس صميميت و حفاظت همراه استايجاد برتری و امتياز می کند؛ پايين بودن با ا

گرفتن، يک ويژگی خصوصی بودن و گرمی را به وجود می آورد. برای ايجاد احساس جدايی در جای مناسب می توان  

تناسب    فاکتوری که در ارزيابی ميانه ميدان بايد به آن توجه کرد تناسبات ميدان است. اگر  -  /از اين شيوه استفاده کرد.

های زنده افراد خود را به   مهاخت مجس رای سب   - /ناظر احساس آرامش می کند.درست و انسانی باشد، از نظر روانی در  

هروندان  ن کار زيبا از شتند و در ازای اي ايس  يک حالت و بدون حرکت می  ها به  اعتآورند و برای س   كل مجسمه در میش

دهد و در نتيجه    نمايند. اينگونه خاص هنر مدلی از کارهای تخيل انگيز ارائه می  دريافت میگران مبالغی را  و گردش

نمايد. از ديگر سو    آيد تقويت می  دست می  انگيز بودن فضا به  معيار کشف در فضای شهری موفق را که با نو و هيجان

  گيری اجتماعات و همچنين بحث  كلتوانند عاملی برای ش   دهند و می  اس میهای زنده به فضا شور و احس   مجسمه 

رويم بيشتر کشف  تغيير مسير برای ايجاد حس اکتشاف و جذبه، به طوری که هر چه جلوتر می    -   /.های اجتماعی باشند

جاذبه مربوط به صدا و تصوير حرکت آب می تواند سر و صدای ترافيک را تحت تاثير قرار دهد و به دلپذير    -  /.[28]کنيم

مكانها برای اجتماع   -خلق ميدان  -  /.اثر صدای ريزش آب در کاهش استرس افراد موثر است   -   /.بودن محيط کمک کند

همگانی، وجود عناصر شاخص با کاربری های عمومی )کتابخانه ها، موزه ها فرهنگسراها و مانند آن ها)، به کارگيری  

نقاشی ها و مانند آن ها می توانند در ايجاد  مفاهيم برآمده از فرهنگ بومی جامعه در قالب منومان ها، مجسمه ها،  

به يک ميدان  افراد  نهايت تضمين کننده ی حضور مكرر  داشته و در  مكان   -تصوير و خاطره ی ذهنی نقش موثری 

مكان نيز در ثبت خاطره و تصوير ذهنی    - از سوی ديگر تامين آسايش و راحتی شهروندان در ميدان  عمومی باشند.

 .[30]اهميت است  ن از مكان حائزروشن و دلپذير ايشا 
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در ارتباط با مؤلفه های    -  /شد، رنگ تعلق موجود است و بالعكس.اگر زمينه موجود با تصوير ذهنی کاربران سازگار با  -

و »تداعی خاطرات    احساسی و نقش آن در دلبستگی به ميدان های شهری می توان گفت، حس »آسايش و آرامش«

نهايت هويتمند شدن چنين فضاهايی  فردی و   به واسطه حضور در فضا، نقش مؤثری را در دلبستگی و در  جمعی« 

داراست. همچنين »حس مردم واری« ميدان که ناشی از عوامل مختلفی نظير حضور اقشار مختلف جامعه و تعامالت  

در مورد دلبستگی معنايی نيز می    - /آن ها در فضاست، موجبات ارتقا تصور ذهنی شهروندان نسبت به ميدان می شود.

توان گفت، رخداد معانی و مفاهيم در فضای ميدان وابسته به تجربيات شخصی و گروهی افراد است. اين امر به شدت  

متاثر از تكرار بازديد و حضور مكرر افراد در ميدان، تعامل اجتماعی افراد با همديگر، حس تفاخر به مكان )هويت مكان(،  

 .[31]رار ميدان و ويژگی های فضايی و معماری ميدان استموقعيت استق

 

 بحث، تفسير و نتيجه گيري 
.  محتواست   تحليل  با رويكرد  و  کيفی  پژوهش،  روشآوری فضايی است.  موضوع اين پژوهش طراحی مجموعه ميدان شهری با رويكرد تاب 

در جهت تدقيق داده ها، اطالعات، شامل معيار های    های موردی  نمونه  بررسی  با  معتبر و گردآوری مطالب و همچنين  منابع  به  مراجعه  با  ابتدا

است. سپس به تدوين راهكارهای    شده  ارايه  اين پژوهش  مفهومی  اصلی مدل  دو قطب  عنوان  آوری و مؤلفه های کيفيت فضای شهری بهتاب

  عنوان   به  آوری  تاب  های  شاخص  خته شده است. بررسیطراحی معماری اثرگذار در طراحی ميدان شهری در راستای يافته های پژوهش پردا 

تحقيقات    وجود  با  که  است  حالی  در  اين.  است  ضرورت  يک  شهری  امور  های  گيری  و تصميم  عمومی  های   سياست  طراحی  برای  مفيد  ابزار

  چگونه از   که  پرسش  اين  برای  روشنی  پاسخ  آوری،  تاب  های  شاخص  شناسايی  و  زمينه  اين  در  اخير  های  سال  در  مهم  های  زياد و پيشرفت

ارائه راهكار    برای  مشخص  های  روش  ارايه  به  نياز  همچنان  و  نشد  يافت  برای حل مسائل شهری و معماری استفاده شود،  «فضايی»  آوری  تاب

آوری و مؤلفه های  تاب"در اين پژوهش با استفاده از دو موضوع مهم در حل مسائل شهری يعنی  .  دارد  وجود  شهری  آوری  تاب  فضايی  بعد  در

آوری،  يكی از ابعاد پراهميت تاببه روشی نوين برای بهبود و حل مسائل در زمينه معماری و شهرسازی دست يافتيم.   "کيفی فضای شهری

  آوری فضايی به محيط و روابط تاب .  می پردازد  در طی تغييرات مختلف  که به ادامة حيات فضاهای شهری با حفظ هويتشان  است  بعد فضايی

اساساً يک فضای    .آوری فضايی استسيستمی از جنبه ِهای حياتی تاب  شناختی و روابط درون  انسان با آن محيط داللت دارد. حافظه زيست

آوری فضايی با  تاب   جهت  پيوندد. از اينمیگيرد که امور واقع، اجتماع و فرد را به هم  شهری از تعامل عينيت، هنجار و ذهنيت شكل می 

می   آوری فضايی راها در شهرسازی مشتمل بر مسايل فضايی است. تابسياری از چالش ب.  اجتماعی در ارتباط است  ی و هويتهويت کالبد

کنند، تعريف کرد. بنابراين  ها يا فضاها با تنوع و تغييرات درحاليكه هويت خود را حفظ میصورت توان مقابله محيط  به سادگی به  توان

برآمدن و حتی پذيرفتن تغييرات بدون تغيير هويت است که    ها، از عهدههای متفاوت، تطبيق دهنده احتمال کاربری   آوری فضايی نشانتاب

اوليه  رفته  هم  روی برنامهاش می   تبديل به چيز ديگری نسبت به حالت  و  تواند نقش مهمی در پيشرفت  ريزی فضايی می  شود. طراحی 

 . داشته باشدجتماعی و هويتی  آوری شهری برای مقابله با اختالالت اتاب
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