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 لاتل هیساى خَد تلَغ هرحلِ تا هیالدی( 0691تَلذ ) لحظِ از وِ است یاتٌذُ تحَل ٍ پَیا ایحرفِ ٍ داًطی حَزُ یه «ضْری طراحی»

 ترگیرًذُ در تَاهاً است وِ« گرٍّی ٍ ایرضتِهیاى» فعالیتی است. طراحی ضْری ًوَدُ تجرتِ را ضٌاختی رٍش ّایپیطرفت ٍ ًظری تىاهل از تَجْی

ارتماء  هَجة وِ است ًحَی تِ «ضْر عوَهی عرصِ والثذی سازهاًذّی» ّاآى ّذف وِ تاضذّایی هیّای فرآٍردُحلراُ ٍ «گطایی هسألِ فرایٌذ»
  .تاضذ اًساى زًذگی ویفیت ارتماء هَجةِ طریكآى از ٍ ،گردد ضْری ّایهىاى« زیثاضٌاختی تجرتِ ٍ هحیطیزیست عولىردی، ویفیت»

تِ هثاتِ داًصِ تٌُیادیيِ طراحی ٍ ساهاًذّی فضاّای ضْری، در تالش است تا خَد را تِ عٌَاى حَزُ اًذیطیذگی ًَیٌی در علن « طراحی ضْری»
علَم حَزُ ضْری دارد، از ای تَدى ٍ ارتثاط تٌگاتٌگی وِ تا دیگر رضتٍِاسطِ هیاىضْرسازی ًوایاى وٌذ. در عیي حال، تایذ گفت وِ داًص ضْرسازی تِ

لاتل تحث ٍ هذالِ خَاّذ « رٍش ضٌاسی»ٍ « هحتَا ٍ هاّیت»، «تستر ٍ زهیٌِ»ّای فراگیری ترخَردار است وِ در تخص« للورٍی ضٌاختی»گسترُ ٍ 
ت ٍ رٍش ضٌاسی ایي علن خَاّذ تَد. تر ایي اساس، ًگاُ تِ هفَْم طراحی ضْری ٍ همَالت ٍاتستِ ٍ پیَستِ آى، هٌَط تِ درن وافی از هحتَا ٍ هاّی

 تَد. 

« ّای طراحی ضْریهثاًی ٍ رٍش»اًگیسُ تذٍیي ٍ گردآٍری وتاب حاضر تِ آغازِ تذریس ًَیسٌذُ در داًطگاُ آزاد اسالهی در راتطِ تا درس 
ر ایي راتطِ ٍ در اًطثاق تا سرفصل درٍس تار تِ ًگارش ٍ گردآٍری هطالثی چٌذ دهرتَط است؛ چٌاًچِ ًَیسٌذُ اثر حاضر را تر آى داضت تا ترای اٍلیي

، «ّای طراحی ضْریهثاًی ٍ رٍش»ضذُ در ایي درس الذام وٌذ. تر ایي اساس، در اثر حاضر ًیس تر اساس ایي رٍیىرد ٍ تا التفات تِ ضرح درس هصَب
ضْری در ایي وتاب هَرد تاویذ ًثَدُ است ٍ عٌَاى ٍ ًسثت تِ تالیف وتاب حاضر الذام ضذُ است؛ تا رور ایي ًىتِ وِ توام حَزُ هثاًی ٍ رٍش طراحی 

صَرت رٍاى ٍ ضفاف، ٍ هحتَای فصَل وتاب، تٌْا ٍ تٌْا تر اساس ضرح درس هرتَطِ تٌظین ٍ تذٍیي ضذُ است. در ضوي تالش ضذُ است وِ هطالة تِ
ٌایت پرٍردگار هتعال وِ تا تخطص سالیاى عور ترای تذٍیي ٍ پژٍّص تٌْا ترای آگاّی پیطیٌی ٍ اتتذایی داًطجَیاى، تالیف گردد. در پایاى تا لذرداًی از ع

دارد تا در حَزُ ضْر ٍ هسائل ضْری، حمیر را از سرچطوِ تی زٍال رحواًیت ٍ رحیویت خَیص هحظَظ داضتِ است؛ در ووال فرٍتٌی ٍ رجاء ٍاثك استذعا 
ّای آیٌذُ فراّن وٌٌذ. تِ اهیذ رٍزی وِ چاج ٍ تالیف تْتر ٍ واراهذتر اثر را در طثعتا تیاى ًظرات، پیطٌْادات ٍ اًتمادات ارزًذُ حىیواًِ خَیص اهىاى 

حیات »سازی فراّن وطَر عسیس ایراى در زیر سایِ عٌایات آلا اهام زهاى )عج( ٍ در پرتَی هَّثات فراگیر پرٍردگار، هْذ ٍ الگَیِ پیطرفت ٍ تَسعِ ّوراُ تا
 ترای ضْرًٍذاى هُسلواى تاضذ.« طیثِ

 سید مناف هاشمی
 ریسی ضْری ٍ پژٍّطگر دٍرُ دوتری ترًاهِ

 ریسی ضْرداری تْراىٍ ترًاهِ هعاٍى تحمیمات، تَسعِ
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           13    ريش ي شیًٌ در طراحی شُری  1

تفاٚت رٚػ ٚ رٚػ ؽٙاعی ، در ػّٓ ٚ ٞٙزتفاٚت رٚػ ٚ ؽیٜٛ ٚ رٚػ ؽٙاعی،  رٚػدر لٛاػذ اعاعی )
 (ٚ ؽیٜٛ در عزاحی ٔؼٕاری ٚ ؽٟزی

 25  طراحی شُریريش ي فه   2 

 ( ٞذف عزاحی ؽٟزی، تؼاریف عزاحی ؽٟزی، ٔؼٙی ٚ ٔفْٟٛ)

 39  َای فضايی ي الگًَای دسترسیاوًاع سازمان 3

ای تزای ٘احیٝ، ایچٙذ ٞغتٝ ای ٚٞای عاسٔا٘ذٞی فضایی ٔجٕٛػٝ٘ظزیٝ، ایدٞی ٔجٕٛػٝعاسٔاٖ)
عاسٔا٘ذٞی خغی ٚ ، ػٕٛٔی ذٞیعاسٔا٘: عزح رادتزٖ، ٘ظزیٝ عاخت ؽٟز، عزح وّز٘ظ اؽتایٗ؛ س٘ذٌی

ٞای عاسٔا٘ذٞی ٘ظزیٝ، ذٞی ؽؼاػی ٚ خصٛصیات آٖعاسٔا٘، تٛعؼٝ عِٛی ؽٟز ٘ظزیٝآٖ،  خصٛصیات
، عاسٔاٖ دٞی ؽغز٘جی ٔٙظٓ ٚ خصٛصیات آٖ، ٘ظزیٝ تٛعؼٝ ؽؼاػی )عاخت لغاػی(، فضایی ؽؼاػی

، «ٔؼاتز اصّی»: ا٘ٛاع ٔؼاتز در ؽٟز عٙتی، تزرعی ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف ٌذرتٙذی در عزاحی ؽٟزی ٚ ٔحّٝ
؛ «ٔؼاتز درجٝ یه» -ٞا: اِف٘ظاْ عّغّٝ ٔزاتة راٜ؛ «ٞاوٛچٝ تاؽ»، «ٔؼاتز تٗ تغت» ،«ٔؼاتز فزػی»
ا٘ٛاع راٜ ٞا ٚ دعتزعی ٞای ، ٞاتماعغ؛ «4ٔؼاتز درجٝ » -د «:3ٔؼاتز درجٝ » -ج؛ «2ٔؼاتز درجٝ » -ب

راٜ فزػی »، «راٜ اصّی ٔؼِٕٛی»، «راٜ اصّی ػزیض»، «راٜتشري» ،«آساد راٜ»: درٖٚ ؽٟزی ؽٟز ٔذرٖ
  «(راٜ رٚعتایی»، «راٜ فزػی درجٝ دٚ»، «زػی درجٝ یهراٜ ف»، «ػزیض

  

 

 فهرست



 63   دَی فضاَای شُری؛ فضاَای محصًر، ايستا ي پًياريش شکل  4

ارتفاع ، ا٘ذاسٜ: ٔحصٛریت، دالیُ تحَٛ در فضاٞای ؽٟزی، فضاٞای تاسؽٟزی، ا٘ٛاع فضاٞای ؽٟزی)
ٞایی در ٔذَ، ٔجغٕٝ، ٞای ٔؼٕاریٚیضٌی، پظ سٔیٙٝ تصزی، تذاْٚ، وف عاسی، ؽىُ، چٟارچٛب تذ٘ٝ

ٞای ادران ب( ٔذَ اپّیارد؛ حاِت، اِف( ٔذَ ٘یاسٞای ا٘غا٘ی )ٔذَ جاٖ ًِٙ(: پایذاری فضاٞای ؽٟزی
 (ٞای ٔىاٖ ٔٛعْٛ تٝ ٔذَ وا٘تزٔؤِفٝج( ٔذَ ، ا٘غا٘ی

  89             ی فضايیقلمري  5

ٚیضٌی تمارٖ در فضاٞای ، ٔمیاط ٚ تٙاعةاصُ ، اصَٛ حاوٓ تز عزاحی فضاٞای ؽٟزی عٙتی ایزاٖ)
 (تزویة تٛدٜ ٚ فضا، اصُ تزویة )وٕپٛسیغیٖٛ(، اصُ لّٕزٚ، ثایٗ فضاییتاصُ ، ؽٟزی

 103         طراحی شُری ي تاثیر عًامل اقلیمی  6

وّیات تافت ؽٟزی ٚ رٚعتایی الّیٓ ، ٞای فالتخصٛصیات وّی ؽزایظ الّیٕی دؽت، تٙاعثات فضایی)
ٞای ؽٟزی ٚ رٚعتایی ػٙاصز ٚیضٜ ٔجٕٛػٝ، ٔؾىالت ػٕذٜ ٔزدْ ٘ٛاحی ٌزْ ٚ خؾه، خؾهٌزْ ٚ 

   ،«تٙذی تاْ ٌٙثذی ٚ عاقتزویة» -ج ، «حیاط ٚ ایٛاٖ» -ب ، «ٌذر» -اِف : در ٘ٛاحی ٌزْ ٚ خؾه
ػٛأُ ، «درخت، پٛؽؼ ٌیاٞی ٚ آب» ،«تادٌیز ٚ تزویة آٖ در تٙاٞای ٔختّف ؽٟزی ٚ رٚعتایی» -د

ٞای ٔغىٛ٘ی در  تجٕیغ عاختٕاٖ، جٟت اعتمزار خا٘ٝ، ٔٛثز در عزاحی ؽٟزی الّیٓ عزد ٚ خؾه عثیؼی
ٔٙظزعاسی ٚ دخُ ٚ تصزف در ، حجٓ عاختٕاٖ، ؽىُ عاختٕاٖ، عزاحی ؽٟزی الّیٓ عزد ٚ خؾه

، ٞای ٔؼٕاری تٛٔی ٔٙاعك عزد ٚیضٌی، ٞای الّیٓ عزد ٚیضٌی، عزاحی فضای داخّی خا٘ٝ، تٛپٌٛزافی
، واٞؼ اتالف حزارت در عاختٕاٖ، اٞذاف ػٕذٜ عزاحی الّیٕی، تٟٛیٝ عثیؼی، ٔصاِح عاختٕا٘ی ا٘تخاب

، ٌیزی اس ا٘زصی خٛرؽیذی در ٌزٔایؼ عاختٕاٖ تٟزٜ، واٞؼ تأثیز تاد در اتالف حزارت عاختٕاٖ
 (ٌیزی اس ٘ٛعاٖ رٚسا٘ٝ دٔای ٞٛا تٟزٜ

 123         استخًان بىذی کالبذی شُر  7

ایجاد ،تزویة ػّٕىزدٞا جٟت خّك ٚحذت فضایی، خّك ٘ؾا٘ٝ ؽٟزی، ٚحذت ؽىّی، «ٔحٛرتٙذی)»
ٞای ویفی ٚواِثذی ٟ٘فتٝ در ارسػ، ٘مؼ ٔحٛری ٌذر پیادٜ، عّغّٝ ٔزاتة فضایی، ٞای ػٕٛٔیػزصٝ
، «اوِٛٛصیىی ٔفْٟٛ» ،«ٔىا٘ی -ٔفْٟٛ جغزافیایی»، ٞای ؽٟزیٔحّٝ ٚ تإٞغتاٖ، ٞای وٟٗتافت



تافت »، «تافت پیٛعتٝ» ،«تافت: »ٔحالت ٔؾخصات واِثذی، عٙتی در ایزاٖٞای ٖٚ تإٞغتأحّٝ 
     ػٛأُ ٔغّٛتیت وؼثٝ؛ تٝ ٔثاتٝ آیت وٕاَ، ٌٙثذ آعٕاٖ؛  :«ؽىُ«: »ا٘ذاسٜ ٚعؼت ٚ»، «ٌغغتٝ

، ؽىُ ٞٙذعی ٔیذاٖ: ٞأیذاٖٞای ؽٟزی، تز ٔحّٝتاثیز ػٛأُ ٔذٞثی ٚ فزٍٞٙی ، ٞای عٙتیٔحّٝ
٘حٜٛ اتصاَ ، ٞااتؼاد ٔمیاط ٔیذاٖ ،ؽىُ ٞٙذعی فضای درٚ٘ی ٔیذاٖ، ؽىّی پیزأٖٛ فضا ٘حٜٛ تزویة

عّغّٝ »، «ٔغیز» :«ٌزٜ»، «ٔزوش ٔحّٝ»: ٞای عٙتیٞای اجشاء عیٕای ٔحّٝ در تافتٚیضٌی، یا جذایی
اجشاء تؾىیُ دٞٙذٜ عیٕای ، «تٗ تغت» ،«ٞا یا ٔؼاتز فزػیوٛچٝ» ،«ٌذر اصّی»: «ٔزاتة دعتزعی

 (ٞای عزاحی در ٔمیاط ٔحّی٘ىات اصّی پزٚصٜ، ٔحالت ٔغاتك وٛیٗ ِیٙچ

 149            َای قذيم شُرَای تاريخیاوًاع مذاخلٍ ي طراحی شُری در بافت  8

رٚػ »، «ٔذاخّٝ ٔزدْ ٌزایا٘ٝ»، «ٔذاخّٝ فزاٌ٘ٛزایا٘ٝ»، «ٔذاخّٝ فزًٞٙ ٌزایا٘ٝ» ،«ٔذاخّٝ ٘ٛ ٌزایا٘ٝ)»
 –رٚػ ٔذاخّٝ ٔٛضؼی »، «رٚػ تاسعاسی ؽٟزی»، «تشئیٙی  -رٚػ حفاظتی »، «تٟذاؽتی –حفاظتی 
راٞثزد عزاحی ؽٟزی در ، ٞای وٟٗ ؽٟزیتٟغاسی تافت ،«رٚػ جأغ ٔزٔت ؽٟزی» ،«ٔٛضٛػی

 (ٞااصَٛ اعاعی راٞىارٞای ایٗ پزٚصٜ، ٔمیاط ٔتٛعظ

 159            تحلیل وماَای خیابان شُری  9

فزْ ٚ ؽىُ ، ٞا ٚ دیٍز ػٙاصزٞا، دربتٙاعة پٙجزٜ، ٞای ٕ٘اٞا ٚ فزٚرفتٍیتزجغتٍی، فاصّٝ ٌذاری، خظ افك)
٘ٛػی ارسیاتی ، ٔمیاط تٙاٞا، عایٝ ٚ ٘ٛر، جٙظ ٔصاِح، پزداخت ٚ تافت ٕ٘ا، ٔحُ ٚ ٘حٜٛ ٔذخُ ٚرٚدی، وّی تٙا

رٚػ ، َ ٚ لٛا٘یٗعٛء اعتفادٜ اس اصٛ، ٔٙاعك حغاط، ایجاد سٔیٙٝ جذیذ، اس اػتثار یه ٔجٕٛػٝ اس ضٛاتظ
، ٕٞاٍٞٙی ٚ تضاد، اعتفادٜ اس تثایٗ، خاللیت ٚ ٘ٛآٚری: تثایٗ ٔؤثز، ٞای تذٖٚ سٔیٙٝ ٔٛجٛد دیٍزی تزای تخؼ

ػذْ أىاٖ »، «عزاحی یىٙٛاخت» ،«عزاحی ٍٕٖٞٛ ٚ ٔتٙاعة تا سٔیٙٝ» ،«تٕزوش تصزی» ،«اغتؾاػ تصزی»
آسادی ػُٕ )در » ،«آسادی ػُٕ )در پظ درختاٖ(» ،«تفاٚت ؽزایظ» ،«یا ػذْ ِشْٚ عزاحی ٔتٙاعة تا سٔیٙٝ

 ،«ؽثیٝ عاسی»، «ٍٕٞٛ٘ی ؽذیذ» ،«ٕٞاٍٞٙی ٘غثی )ٍٕٞٙی(» ،«ارتثاط اختیاری» ،«ٔٙاعك در حاَ تحَٛ(
  «(رإٞٙای عزاحی»

 173             شُری طراحی چارچًبراَىما ي  تُیٍ  10

 183             ىابع ي کتاب شىاسیم




