
 
ٔحیظ ٞای پاػخذٜ ٔضٕٖٛ ٘ٛؿتاسی اػت وٝ تا ٞذف یاسی ؿٟشػاصاٖ ٚ ٔؼٕاساٖ دس عی فشآیٙذ عشاحی ٚ دػتیاتی تٝ ػأا٘ٝ 

 .تٟیٙٝ ای اص فضاٞا ٚ ٔىاٟ٘ای ؿٟشی ٚ ٍٕٞا٘ی تٟیٝ ؿذٜ اػت
 

:اصَٛ پایٝ ای جٟت استماء ویفیت ٔحیغی  
٘فٛرپزیشی -1  

ٌٛ٘اٌٛ٘ی -2  

خٛا٘ایی -3  

ا٘ؼغاف پزیشی -4  

تٙاػثات تصشی -5  

غٙای حؼی -6  

سً٘ تؼّك -7  

 

 
دس ٚالغ ٔىاٟ٘ای ؿٟشی ٚ ٍٕٞا٘ی ٔی تٛا٘ٙذ اص عشیك افضایؾ ٌضیٙٝ ٞای لاتُ ػشضٝ تٝ ٔشدْ ، یه ٔحیظ دٔىشاتیه تشای 

 .٘أیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ ٔحیظ ٞای پاػخذٜایٗ ٌٛ٘ٝ ٔىاٟ٘ا . آٟ٘ا فشاٞٓ ٕ٘ایذ

 



 ٘فٛرپزیشی 

 

 

   -٘فٛرپزیشی  :اصل اول

 .ؿثىٝ فضاٞای ػٕٛٔی چٍٛ٘ٝ ٔحیظ سا تّٛن تٙذی ٔیىٙذ

 .٘فٛر پزیشی تیـتشی ػشضٝ ٔی وٙٙذ وٛچه تّٛن ٞای  

 .  ٔتش تیـتشیٗ واسایی سا داس٘ذ 90تا  80تا اتؼاد  عِٛیتّٛن ٞای   

 

 ػّٕىشدی تٝ ٘مغٝ ٞذف –أىاٖ دػتشػی فیضیىی 

 .أىاٖ دػتشػی فیضیىی ِضٚٔاً تأٔیٗ ٕ٘یٍشدد، تّىٝ تحمك دیذ تصشی لغؼی ٔی تاؿذ

 

 

 

 

 

( .عشاحی ٘مـٝ وّی ساٟٞا ٚ تّٛوٟای ػاختٕا٘ی)أىاٖ سفتٗ یا ٘شفتٗ تٝ ٔىا٘ی ٔؼیٗ    

.تٝ ػثاست دیٍش، تؼذاد ساٟٞای تاِمٜٛ ای وٝ تشای ػثٛس اص یه ٘مغٝ تٝ ٘مغٝ دیٍش دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت   

(دػتشػی)   

PERMEABILITY 



 

 

 

 :ػٛأُ واٞؾ ٘فٛر پزیشی

 تضسي دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔمیاع ػاخت ٚ ػاص -1

 جذایی ٔیاٖ ٔؼیشٞای ػٛاسٜ ٚ پیادٜ -2

 ٘ظاْ ػّؼّٝ ٔشاتثی ساٟٞا -3

 

 

 
دٚستشٌشداٟ٘ا موجت مبهش نفورپزیشی ساههب می گشدد، ولی دس ػین حابل  ٘ظاْ ػّؼّٝ ٔشاتثی ساٟٞا 

چشامه اگش ثه ایجبد یل حق انتخابة مابػات سهاماوو داونذ     ٔٙفی ٘ذاس٘ذ همیشه مبسمشد  یا  تٗ تؼتٟا

 .پشااتیجبو پبػااخذهاذگی میااب ماای ثبداااذ و اص گاار دااذو دس مؼاایش نیااض ج ااوگیشی ماای مااااذ           

 

دس عشح ٞای تٛػؼٝ ؿٟشی، دٚس تشٌشداٟ٘ا ٚ تٗ تؼتٟا تایذ تٝ ػٙٛاٖ پـتیثاٖ تٝ یه عشح اضاافٝ  : ٘تیجٝ

 .ؿٛ٘ذ ٘ٝ ایٙىٝ اػاع عشح سا تؼاص٘ذ



 

 

 

 افضایؾ ٘فٛر پزیشی واِثذی: میبهبی دهشیاستماء ػشص٘ذٌی دشط الصم جهت 

 

 (تّٛن ٞای عِٛی ) افضایؾ ػغح فؼاِیتٟا دس ِثٝ ٞای فضاٞای ػٕٛٔی 

 افضایؾ ٚسٚدیٟای لاتُ اػتمشاس دس پیشأٖٛ ِثٝ ٞای فضاٞای ػٕٛٔی 

 

 

 



 

چٙا٘چٝ  . دػتشػیٟای ٔٛجٛد جٟت تحّیُ ٘فٛرپزیشی تافت ضشٚسی ٔی تاؿذ ٔمغغ ٚ ػشضتٛجٝ تٝ 

ایٗ ٟٔٓ ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٍ٘یشد ٕٔىٗ اػت تٝ اؿتثاٜ، تؼیاسی اص تافتٟای ؿٟشی ٘ظیش تافتٟای فشػٛدٜ وٝ  

 .فالذ دػتشػی ػٛاسٜ الصْ ٔی تاؿٙذ تٝ ػٙٛاٖ یه ػایت ؿٟشی تا ٘فٛرپزیشی تاال تّمی ٌشد٘ذ

 

ؿشیاٟ٘ای ؿٟشی تش اػاع ػّٕىشد ٚ اتؼادی وٝ تشای آٟ٘ا ٔٙظٛس ٌشدیذٜ تٝ چٙذ دػتٝ تمؼیٓ تٙذی    ٔی  

  .، جٕغ ٚ پخؾ وٙٙذٜ ٚ  فشػی2، اصّی دسجٝ 1اصّی دسجٝ : ٌشد٘ذ

 

دس اسصیاتی ٔیضاٖ ٘فٛر پزیشی یه تافت تایؼتی ٞشػٝ ٘ٛع ٘فٛرپزیشی ٔمیاع والٖ، ٔیا٘ی ٚ خشد تشاػاع  

 .تمؼیٓ تٙذی فٛق اِزوش  تشسػی ٌشدد



 DIVERSITY -( تاوع )  ٌٛ٘اٌٛ٘ی :اصل دوم

اػتمشاس ا٘ٛاع واستشی ٞا دس یه  . ) ػثاست اػت اص تٙٛع لاتّیتی وٝ تٝ ٔشدْ ػشضٝ ٔی ٌشدد: ٌٛ٘اٌٛ٘ی

 (ٔٛضغ عشاحی 

،  ٌٛ٘اٌٛ٘ی  (واستشی)ٌٛ٘اٌٛ٘ی دس اػتفادٜ : ایٗ اصُ دس لاِة ػٝ ٔٛضٛع ٔتٕایض لاتُ اسصیاتی ٔی تاؿذ

 ٚ ٌٛ٘اٌٛ٘ی دس ٔؼٙی( واِثذ)دس فشْ 

وّیذ ساٍٞـای تحمك ٞش ػٝ ٘ٛع  واستشیٌٛ٘اٌٛ٘ی 

صیشا ٌٛ٘اٌٛ٘ی دس اػتفادٜ . ٌٛ٘اٌٛ٘ی فٛق اِزوش ٔی تاؿذ

ػثة تحمك فشٟٔای ٔتٙٛع تا تاسٔؼٙایی ٚ تصٛسات رٞٙی 

 .ٔتٕایض ٔی ٌشدد



 :ػوامل مؤثش ثش گونبگونی مبسثشی هبی یل پشوطه

 فضای دس خٛس اػتغاػت -ة                   تماضا -الف        

 تثذیُ ٘ٛاحی ٔختّف تٝ حٛصٜ ٞای تا واستشی ٚاحذ -  

 دس آٔیختٗ ػشصٝ ٞای عشاحی ٚ تـىیُ ٚاحذ ٞای تضسٌتش -

 یىپاسچٝ وشدٖ ػیٕا -

 واٞؾ ٌٛ٘اٌٛ٘ی

می توانذ دس تشخیص ( دس یل ثاب ، یل خیبثبو یب یل نبحیه ) اختالط واستشی ٞا  •

حٕایات اص فؼاِیات ٞاای التصاادی ٚ     حؼن اػتفبده اص یل منبو و چگاونگی  

 .تؼیین مااذه ثبدذاجتٕاػی 

ص٘اذٌی ، وااس ٚ   می تواناذ دس جازة ماشدم ثاشای     تشویثی اص واستشی ٞا خ ق  •

 .دس یاااااااال مناااااااابو خااااااااب  مااااااااوثش ثبدااااااااذتفااااااااشیح 

ٖ ( یل مابسثشد ثابالی دیگاشی    ) ٔمیاع تٙا این تشمیت می توانذ دس  یال  )  خیاتاا

( دس مابس هر ٌشٜٚ ٞایی اص واستشی ٞا )  ٕٞؼایٍیو یب ( مبسثشی دس مابس دیگشی 

 .دیذه دود
By Design - 1387 



 ػاصٌاسیه تشویة ٔٛفك اص واستشی ٞا صٔا٘ی اتفاق ٔی افتذ وٝ واستشی ٞا تا یىذیٍش  •

 .تٛدٜ ٚ تٝ عشص ٔثثتی تا یىذیٍش تؼأُ داؿتٝ تاؿٙذ

مه هش یل داسای  وٛچه تش صمین ثه قطؼبت توػؼه هب ی تمؼیٓ لغؼات تضسي   •

.  ممل می مااذتٙٛع هؼتاذ ثه دػتشػی ٔؼتمیٓ تٝ ٔؼیش ٞا یا فضاٞای ػٕٛٔی 

 .ثبدذٔؼٕاساٖ ٔختّف ثه خصو  اگش طشاحی مؼمبسی آنهب ثب اػتفبده اص 

DIVERSITY 

.تشٞای پّىا٘ی ٔضاحٓ جّٜٛ ٌشی واستشیٟاػت -  

 

ِضْٚ ٔىاٖ یاتی واستشیٟای ٘یاصٔٙذ -  

تٝ جشیاٖ پیادٜ دس ٔؼیشٞای ٔٛاصالتی   

(جارتٝ ٞای ؿٟشی)تیٗ ػٙاصش جزاب    

:ؿؼاع ٘فٛر ػٙاصش جارب جٟت ایجاد تٙٛع  

- ٔتش 90-120                          



یل منبو سا ادسان  میفیتی مه موججبت -

 .  مشاهر می آوسد

ثه ػجبست دیگش چگونگی دسك مشدم اص  -  

مه ثبمت ثه فشصتٟا ٚ ٔٛلؼیتٟایی 

 .آنهب ػشضه می داسد

  ٔحصٛسیتػبختمبو هب و عشاحی تٛدٜ  -

 هبی میبهبی ػمومی

 LEGIBILITY - خٛا٘ایی :اصل ػوم

 خٛا٘ایی 

 اٍِٛٞای فؼاِیت 

 فشْ واِثذی 



   اینکه به چه راحتی هکانی ادراک هی ضود را هی تواى به روش های هتنوعی هورد بزرسی قزار داد ،
 

 هصاحبه و هطاهذه ی رفتارهای هزدمو  انجام هطالعات، بزداضت نقطه ها: ضاهل 

 :کًیه لیىچ ريش َایی برای تجسیٍ ي تحلیل ضرایط محلی ابذاع کردٌ است کٍ ضامل بررسی َای زیر است

دريازٌ َا ي وقاط اوتقال 
 در وقاط يريدی اصلی ، بیه وًاحی مختلف ي در وقاط اوتقال میان کاربری متفايت

گرٌ َا   
 اتصاالت مُم ي وقاط ارتباطی مُم

وطاوٍ َا ي عىاصر مُم 
 بىاَای مُم ، گًضٍ َا ، سمبل َا ي کارَای َىری عمًمی

دیذَا ي مىظر َا   
 کٍ از داخل محذيدٌ ي از خارج آن دیذٌ می ضًد

لبٍ َا، مرزَا ي حاضیٍ َا 
 از جملٍ مرز میان وًاحی مختلف ي محذيدٌ َا ي 

 .خیابان َایی کٍ وقص اتصال دَىذٌ ي َماَىک کىىذٌ داروذ
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 :ػٙاصش واِثذی وّیذی جٟت تحمك خٛا٘ایی تافت 

ٚ  ٘ـا٘ٝ ٞا  .ٌشٜ، ساٜ، ِثٝ، حٛصٜ ٞا 

ػٙصش   5تصٛسات رٞٙی ٔشدْ اص تافت تش اػاع 

 .فٛق اِزوش ؿىُ ٔی ٌیشد

تصٛسات رٞٙی ٔشدْ اص ٚیظٌیٟای یه فضای  

پیذا  ٞٓ پٛؿیواِثذی ٔـخص دس یه جاٞایی 

تصٛسات رٞٙی  ٔیضاٖ ٞٓ پٛؿا٘ی. ٔی وٙذ

ٔیضاٖ افشاد ٔتفاٚت اص یه تافت ٔؼیٗ تیاٍ٘ش 

 .آٖ تافت ٔی تاؿذ خٛا٘ایی



تشویة ػٙاصش جذیذ هاگبم اجشای طشح هبی توػؼه دهشی ثبیؼتی ثه نحوی ػمل گشدد مه 

 .ػاصش لیاچی گشدد 5اص طشیق تقویت  خٛا٘ایی استماء، ػجت ٚ ٔٛجٛد

 

٘ماط ثشای مثبل نشبنه هبی دهشی جذیذ ثبیؼتی دس نقبطی اص مؼیش جبنمبیی گشدنذ مه اص م یه   

 .دس ثبمت تحقق یبثذ تٛاِی ٘ـا٘ٝ ٞاثه ػجبست دیگش ثبیؼتی . ثبداذٔؼیش لاتُ سؤیت 



چٍٍٛ٘ی فشایٙذ تؼییٗ ٔٛلؼیت اػتمشاس  

٘ـا٘ٝ ٞای جذیذ دس تافت ٔٛجٛد جٟت 

 استماء خٛا٘ایی تافت



ٌا٘ٝ دس  ؿىُ ٌیشی تصٛس رٞٙی ٔشدْ اص تافت ٚ استماء خٛا٘ایی یه   5ٔإثشتشیٗ ػٙصش اص ٔیاٖ ػٙاصش  -1

 .  ٔی تاؿٙذ “ساٟٞا”ػایت ؿٟشی 

 .تٝ ػاتشی اػت وٝ آٖ ساٜ سا ٔی پیٕایذ اِماء حغ ٔحصٛسیت“  ساٟٞا”اص ٟٕٔتشیٗ ػٛأُ خٛا٘ا تٛدٖ  -2

واقغ دس ثذنه هبی دهشی ثه  فضاٞای خاِی ٚ تٟی ساههب ثه دشطی ػم ی می گشدد مه  ٔحصٛسیت

 .حذاقل ثشػذ

لزا  . ثشای حل مؼئ ه ادشاف دس چاین مؼبثشی ثبیؼتی اص تناینهبی نظیش ث ومهبی ػمود ثش هر اػتفبده نمود

 .ثبیؼتی حتی المقذوس ثذنه ساههب ثب توده مبمل دود نه میب



دس ٌشٜ ٞای ؿٟشی ٘ظیش ٔیادیٗ، اصُ ٔحصٛسیت  

جٟت ٔحصٛسیت  . اتؼاد جذیذتشی پیذا ٔی وٙذ

تیـتش ٔیذاٖ ٔی تٛاٖ استثاط ٔؼتمیٓ دیذ تیٗ  

اِثتٝ ٘ثایذ دس چٙیٗ . ٚسٚدیٟا ٚ خشٚجیٟا سا وٕتش ٕ٘ٛد

حاِتی افضایؾ ٔحصٛسیت ٔٛجة اص دػت سفتٗ  

 .٘فٛرپزیشی ٌشدد

. تٝ عٛس تاِمٜٛ ٕٞٝ تماعغ ٞا ، ٌشٜ ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ  

:ٔیضاٖ تاویذی وٝ الصْ اػت سٚی ٞش ٌشٜ تـٛد تٝ ػٝ ػأُ تؼتٍی داسد   

 

 

.٘مؾ واسوشدی خیاتاٖ ٞایی وٝ تماعغ سا ؿىُ ٔی دٞٙذ -1  

٘ٛع فؼاِیت ٞا دس ػاختٕاٖ ٞای ٔجاٚس ٞٓ -2  

(ٕٞؼاص وشدٖ ػایش ٌشٜ ٞا تا ٌشٜ پش جارتٝ ) ا٘تظاسات ٔتشتة دس ٌشٜ ٞای دیٍش ٔٛجٛد دس حٛصٜ  -3  



 افسایص خًاوایی

هی توانذ در کوک به راهیابی ضخص و تقویت حس هکاى   توانایی دیذى هسیزها ی ههن و نطانه ها
 .او و خوانایی نقص ههوی داضته باضذ

هی تواننذ هویت و کاراکتز هسیز ها و فضاهایی را که در خذهت آى   طزح ، هوقعیت و عولکزد بناها
 .هستنذ ، تقویت کننذ

هایی که به خوبی طزاحی ضذه انذ خوانایی را به دلیل خلق جذابیت بصزی افشایص داده و به ایجاد  کنج
 .هویت هتوایش هحل کوک هی کنذ

   در ساخت و ساسهای جذیذ هی تواى خوانایی را افشایص  داد طزاحی جشییات و کیفیت هصالحاس طزیق. 

هی توانذ به جذابیت فضا افشوده و به خوانایی آى کوک کنذ تنوع هصالح. 

اس جوله تابلوی هغاسه ها و سایز تبلیغات تجاری ههن بوده و هی توانذ بز هویت و   کیفیت عالین و نطانه ها
 .خوانایی بیفشایذ

By Design - 1387 



 !خوانایی یا عذم خوانایی

Carmona.M – (2006) 



 ADAPTABILITY -ا٘ؼغاف پزیشی :اصل چهبسم

 :  ا٘ؼغاف پزیشی

وااستشی ٔـاخص ٚ   ثه مبس آیاذ، دس مقبیؼه ثب منبو هابیی ماه ثاشای    ٔٙظٛسٞای ٔتٙٛػی مه ثتواناذ ثشای ٔىاٖ ٞایی 

محیط هبیی مه قبث یت ػشضه چاین گضیااه  . طشاحی دذه انذ حق انتخبة هبی ثیشتشی سا ثه مبسثشاو ػشضه می داسنذٔحذٚدی 

 .   هبیی سا دادته ثبداذ داسای میفیتی هؼتاذ مه آو سا انؼطبف پزیشی می گویاذ

منبنی مه این ویظگی سا داسا ثبدذ  . آنهب اػتتأٔیٗ ٔٙظٛسٞای ٔتٙٛع جهت أىاٖ ا٘تخاتٟای تیـتش تٝ واستشاٖ  اسائه

 .  یل منبو انؼطبف پزیش اػت

 .  ٔمیاع خشد ٚ والٖ: ٔمیاع ا٘ؼغاف پزیشی  .انؼطبف پزیشی میب هبی ػمومی اص میبهبی مجبوس تبثیش می پزیشد  

 .ٔتفاٚتالضام طشاحی انؼطبف پزیش دس هش دو مقیبع دس دو مشح ه 



 ADAPTABILITY -ا٘ؼغاف پزیشی :اصل چهبسم

 

ػٝ ػأُ وّیذی جٟت پـتیثا٘ی ا٘ؼغاف پزیشی دس 

 ػٕك،  دػتشػی، استفاع: ٔمیاع والٖ 

دهشی اص جمؼیت  تخّیٝ تافتٟای فشػٛدٜ اص دالیل مهر 

این نوع ثبمتهب می ثبدذ  ػذْ ا٘ؼغاف پزیشی اصیل ثومی، 

الزمش  فاوتٛس فٛق  3فمذاٖ مه این امش ثه نوثه خود حبصل 

 .می ثبدذ

 



٘ٛس ٚ تٟٛیٝ ثبدذ آو مبلجذ نمیتوانذ ثه ساحتی پبػخگوی خیّی صیاد یب طول یل مبلجذ مؼین  ػٕكچابنچه  :ػٕك

 .ثبدذ و لزا تغییش مبسثشی احتمبلی و انؼطبف پزیشی دس آو ماتفی می گشددعثیؼی 

 .دس یل ػبختمبو ثبدذتغثیك تٙٛع واستشیٟا می توانذ ػبم ی م یذی ثشای تؼذاد ٘ماط دػتشػی : دػتشػی

ثه خبسج داسنذ و  ػِٟٛت دػتشػی ثیشتشی دس استفاع صیاد، عثمات تاالتش ٔحذٚدیت دس ػبختمبنهبی ثب : استفاع

 .می توانذ دس آنهب مؼتقش گشددعیف ٔحذٚدتشی اص واستشیٟا لزا 



   :پالوٟای ٔٙؼغف ؿٟشیدس ٘ٛػاصی ٚ تاصػاصی قبلت تشجیحی پیشاهبدی جهت 

 ػٕك ٘ؼثتاً وٓ دس پالٖ -1

 ٘ماط دػتشػی فشاٚاٖ -2

 ٔحذٚدیت ٘ؼثی استفاع -3

میبهبی داخ ی ثاب صمبنی تبمین می دود تاالتشیٗ ٔیضاٖ ا٘ؼغاف پزیشی  ---  

تاظیر نمود تٟٛیٝ ٚ ٘ٛس مه ثتواو ثه طوس طجیؼی دشایط محیطی آو سا اص نظش   

.متش داسنذ 9-13ػٕمی تیٗ ثابثش این اػتذالل ػبختمبو هبی انؼطبف پزیش     

   .دهاذ می دػت اص سا خود پزیشی انؼطبف عثمٝ 4تاالی هبی ػبختمبو ---

 ثاب ػمق ، ثاب استفبع امضایش ثب ه همشا پزیشی انؼطبف حفظ ثشای این ثابثش

 .یبثذ امضایش ثبیذ نیض  

یب ثیشتش دذه و  ٔیضاٖ فشصتٟای ٔـاٞذٜ تضسٌتش ثبدذ تٝ ٔؼاحت فضا تیـتش ( ٔحیظ)ثضسگی لجه ٘ؼثت  هشچه ---

 .امنبو استقبء انؼطبف پزیشی میؼشتش می گشدد



 :عشاحی ِثٝ فضا

ینی اص اصول پشتیجبنی انؼطبف پزیشی آو  

تٙٛػی اص فؼاِیتٟا  اػت مه تب حذ ممنن 

ثه ثبالتشین حذ ممنن  دس لّٕشٚ ٍٕٞا٘ی

 .همضیؼتی ثشػاذ

ِثااٝ ٞااای اػااتفبده ثهیاااه اص  ِااضْٚ

ػمومی جهت جشیابو یابمتن   فضاٞای 

 دس مجبوست آنهبفؼاِیتٟای ٔتٙٛع 



فشْ ا٘ؼغاف پزیش ایٗ تشج تجاسی اجاصٜ ٔی دٞذ  صٔا٘ی وٝ 

.التصاد تاصاس تغییش وشد ، تٝ ٔجٕٛػٝ ٔؼىٛ٘ی تثذیُ ؿٛد  

 تثذیُ واستشی ا٘ثاس اص فشْ آصاد 

.ٚ ا٘ؼغاف تٙا ػٛد ٔی جٛیذ  

 یه ا٘ثاس ٌاٜ دس ّٞٙذ وٝ 

 تٝ دفتش واس ٚ اصغثُ

.تثذیُ ؿذٜ اػت  

 فضای یىپاسچٝ ٚ تمؼیٓ ٘ـذٜ دس عثمٝ ٕٞىف 

 ایٗ تٙاٞا اػتفادٜ اص آٟ٘ا سا ساحت ٚ ا٘ؼغاف

  .پزیش ٔی وٙذ
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 VISUAL APPROPRIATENESS -تٙاػثات تصشی :اصل پاجر

 .عشاحاای ػاایٕای تیشٚ٘اای : تٙاػااثات تصااشی 

ٔؼا٘ی ٔتشتة و میبهب سا ثش مجابی ٔشدْ أاوٗ  

ٚلتی واٝ ایاٗ   . تؼثیش ٚ تفؼیش ٔی وٙٙذ تش آٖ

ثبدااذ   ٔؼا٘ی پـاتیثاٖ پاػاخذٞٙذٌی ٔحایظ   

تٙاػااثات اػات مااه آو سا  ٔىااٖ داسای ویفیتاای  

 .می نبمیرتصشی 



محیط سا ػغح پاػخذٞی  3 سا ایجبد می ماذ مه می توانذ دسٔٙاػثتٟای تصشی اص یل منبو تفؼیش ٔشدْ 

 . تقویت ماذ

 دس مشم و ػم نشدخٛا٘ا تٛدٖ پشتیجبنی اص  -

 ٌٛ٘اٌٛ٘یپشتیجبنی اص  -

 ا٘ؼغاف پزیشیپشتیجبنی اص  -



تشای پـتیثا٘ی اص خٛا٘ایی، ٔا ٘یاصٔٙذ ؿاخص ٞایی ٞؼتیٓ وٝ تٝ ػٙٛاٖ ساتظ تیٗ ػاختٕاٖ ٔٛسد 

خٛاٜ ایٗ ؿاخص ٞا تا تمٛیت ساٜ ٞا، ٌشٜ ٞا، ٘ـا٘ٝ ٞا، اتٝ ٞا ٚ . ٘ظش ٔا ٚ صٔیٙٝ آٖ تؼثیش خٛاٞٙذ ؿذ

٘ٛاحی ٟٔٓ، اص خٛا٘ایی پـتیثا٘ی وٙذ ٚ خٛاٜ ٔؼتمال دس جٟت خٛا٘ایی تٝ واس ٌشفتٝ ؿٛد، ایٟٙا سا 

 .ؿاخص ٞای صٔیٙٝ ای ٔی ٘أیٓ

اص عشف دیٍش تأیٗ ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٚ ا٘ؼغاف پزیشی، تا ٔؼیشی وٝ پشٚطٜ ٔٛسد اػتفادٜ واستشاٖ لشاس ٔی 

تشای پـتیثا٘ی اص ایٗ ویفیات، ٔا تٝ ؿاخص ٞایی ٘یاص داسیٓ وٝ تٝ ٔثاتٝ . ٌیشد، استثاط پیذا ٔی وٙذ

 .ػٙاصش ٔتٙاػة تا تٙٛع واستشی ٞا تاؿذ، تٝ ایٗ ٞا ؿاخص ٞای واستشی ٔی ٌٛییٓ



: ؿاخص ٞای صٔیٙٝ ای   

 

( ؿأُ جضییات دیٛاس، پٙجشٞا ، دس ٚ جضییات ػغح ٕٞىف ) ػٙاصش  -1    

ؿأُ تىشاس ٞای ٔٛصٖٚ ػٕٛدی ٚ افمی) استثاط تیٗ ػٙاصش  -2    

(ٚ استثاعات خظ آػٕاٖ    

چگونگی دنل گیشی  

تابػجبت ثصشی متفبوت  

ثش پبیه ػابصش و  

استجبطبت متشبثه یب  

 متمبیض



 RICHNESS -غٙای حؼی :اصل دشر

ثبدذ ، آو میب یب  ِزت اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ موجت تٙٛع تجشتیات حؼی چابنچه یل منبو یب میب داسای 

 .می نبمیرغٙای حؼی منبو داسای میفیتی اػت مه آو سا 

 ...، تٛیایی، ؿٙٛایی، تؼاٚایی، تیٙایی ٚ ( حشوت )جاتجایی : دس این اصل ػجبستاذ اصحؼٟای دخیُ 

 . می ثبدذ حغ تیٙاییدخیل دس این اصل ٟٕٔتشیٗ حغ امب 

تضادٞای تصشی غابی حغ ثصشی واثؼته ثه حیوس  
جٟت ٌیشی ػغٛح چگونگی   

احتمبلیٔٛلؼیت یا جایٍاٜ     



 :از دي راٌ می تًان تجربیا ت حسی متفايتی داضت

 تذٖٚ ٌضیٙؾ

 ا٘تخاب ٌضیٙٝ ٞا اص عشیك تغییش فشصت ٞا

 تٛیایی ٚ جاتجایی

 

 تؼاٚایی ٚ ؿٙٛایی

 

 تیٙایی

 

  ا٘تخاب ٌضیٙٝ ٞا اص عشیك تٕشوض سٚی تٙٛػی اص ٔٙاتغ

 تا ٌضیٙؾ

ؿشایظ ٔحیغی ثاتات  چابنچه 

ْ ثبدذ  مای  ص دٚ ساٜ مقاط ا  ٔاشد

تجشتیاااات حؼااای  توانااااذ 

 : دادته ثبداذٔتفاٚتی 

سوی ٔتٕشوض وشدٖ تٛجاٝ   -1

مابثغ مخت ف تجشثیابت حؼای ثاه    

 .تابػت مشصت هبی مخت ف

اص جاتجا ؿذٖ یا حشوات   -2

 .دیگشیه ٔٙثغ تٝ عشف ٔٙثغ 



چٍٛ٘ٝ ٔی تاٛاٖ تاٝ غٙاای حؼای     

 دػت یافت؟

ثشسػی و تصمیر گیشی دس ماوسد ایاناه    -1

چٝ جاٞایی تشای غٙای حؼای غیاش   

و طشاحی مجتای ثش مبسایی تجشثیبت تصشی 

حااغ هاابی جبثجاابیی، ثویاابیی، داااوایی و 

 .داسدأىا٘ات تاِمٜٛ ثؼبوایی 

ٔٙاػة  ثشسػی دود تبػغٛح عشح  -2

تثااایٗ دػااتیبثی ثااه تااشیٗ ساٜ ٞااای 

 .ایجبد دودتصشی 

سٚیاات احتماابلی فاصااّٝ ٚ صٔاااٖ  -3

 .  تجضیه و تح یل دودػغٛح 

حذاوثش فاصّٝ ثب دس نظش گشمتن : تصٛیش

تؼاذاد ػٙاصاش لاتاُ    دیذ اص ػابختمبو  

 .طشاحی مایر 9تا  5سا ثین ؿٕاسؽ 



 PERSONALISATION -سً٘ تؼّك :اصل هفتر

ثش آو سا پیذا مشده  ٔشدْ أىاٖ صدٖ ٟٔش ٚ ٘ـاٖ خٛیؾ ثبمت یب مبلجذی مشمول این اصل می ثبدذ مه 

 .  ثه ػجبست دیگش آو ثبمت سا اص آو خود دانؼته و نؼجت ثه آو تؼ ق خبطش دادته ثبداذ. ثبداذ

 مشاركت مردمي

ػذْ دهشی همین تافتٟای ؿٟشی تٝ ٚیظٜ تافتٟای فشػٛدٜ ینی اص مؼیالت اػبػی ثؼیبسی اص 

این مؼیل نتیجه . ثبمت می ثبدذتٟؼاصی،  ٘ٛػاصی یا تاصػاصی دس مشایاذ تحمك ٔـاسوت ٔشدٔی 

 .دس این نوع ثبمتهب می ثبدذ( سنگ تؼ ق)مقذاو اصل هفتر 



ٕ٘ٛداس ٔیضاٖ سً٘ تؼّك ٘ؼثت تٝ یه واِثذ ٔؼیٗ تش  

 .پایٝ چٍٍٛ٘ی ٔاِىیت آٖ واِثذ

وٝ دس  ا٘ؼغاف پزیشایٗ أش دس ٔحیظ ٞای . یه ٔىاٖ سا سٚؿٗ تش ٔی وٙذ  اٍِٛی فؼاِیتسً٘ تؼّك 

.ٌؼتشٜ ی ٚػیغ تشی اص واسوشد ٞا سا دس خٛد جای ٔی دٞذ ، إٞیت تیـتشی داسد عَٛ صٔاٖ  

 : می دهاذدٚ عشیك تٝ فضا سً٘ تؼّك مبسثشاو ثه 

 تؼٟیالت واستشدیوضؼیت تٟثٛد ثب -

 (ٔغاتك تا ٚیظٌی ٞای ا٘ؼغاف پزیشی)

 اص منبوتغییش تصٛیش رٞٙی ثب  -

 ؿفا جٛیا٘ٝ تٛافك جٛیا٘ٝ

:اصُ تاثیش ٔی پزیشد  3سً٘ تؼّك اص   

تىِٙٛٛطی -ٌٛ٘ٝ ػاختٕا٘ی     -٘حٜٛ تصشف     -  

صٔیٙٝ ٔٛجاٛد تاا   

تصااٛیش رٞٙاای  

واستشاٖ ػااصٌاس  

 اػت

صٔیٙٝ ٔٛجاٛد تاا   

تصااٛیش رٞٙاای  

واستشاٖ ػااصٌاس  

 ٘یؼت



ٕ٘ٛداس ٔیضاٖ سً٘ تؼّك ٘ؼثت تٝ یه واِثذ ٔؼیٗ تش  

 .پایٝ چٍٍٛ٘ی ٔاِىیت آٖ واِثذ

:اصُ تاثیش ٔی پزیشد  3سً٘ تؼّك اص   

تىِٙٛٛطی -ٌٛ٘ٝ ػاختٕا٘ی     -٘حٜٛ تصشف     -  

ٔشدْ تٝ ٔىااٖ ٞاایی   : ٌٛ٘ٝ ػاختٕا٘ی

تٝ عٛس ٔاٙظٓ دس  می دهاذ ماه  سً٘ تؼّك 

: یشای مثبل. اص آنهب اػتفبده مااذٔذت عٛال٘ی 

 خبنه هب، مبسگبه هب

ػاختٕاٖ ٞا تایذ عٛسی عشاحای  ثابثشاین 

 .سا تشویق مااذسً٘ تؼّك مه ؿٛ٘ذ 

 

پشاتیجبنی اص سناگ تؼ اق مؼات ضم     : تىِٙٛٛطی

دس صمیااه   تؼٟیالت وااستشدی مشاهر آوسدو 

 ایان ثاذاو مؼاای اػات ماه     . اجشای  آو اػات 

تاا  ثنبس گشمته داذه دس ػابختمبو   دا٘ؾ فٙی 

 .مبسثشاو ػبصگبس ثبدذلاتّیت ٞای ٟٔاستی 



حُ ٔؼضُ فمذاٖ فضاٞای ؿٟشی ٔغّٛب 

دهشونذاو نؼجت حغ تؼّك خاعش دس گشو ایجبد 

ٕٞاا٘غٛس   یؼای. ثه این میبهبی دهشی می ثبدذ

سا اص آو خاود مای دانااذ    فضاای خصٛصای   مه 

نیض چاین دیذی پیذا ٘ؼثت تٝ فضاٞای ػٕٛٔی 

 .مااذ



ِٔٛفٝ ٞای 

پاػخذٞٙذٌی دس 

عشح ٞای تٛػؼٝ 

 پایذاس
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ِٔٛفٝ ٞای 

پاػخذٞٙذٌی دس 

عشح ٞای تٛػؼٝ 

 پایذاس



 تعزیف سنذ هذایت طزاحی ضهزی



 طزح جاهع



 طزح جاهع



 طزح جاهع



 طزح جاهع



 طزح جاهع



 طزح تفصیلی



 Detailed plan))طزح تفصیلی 



 Detailed plan))طزح تفصیلی 



 Detailed plan))طزح تفصیلی 



 Detailed plan))طزح تفصیلی 


