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 هچکید

کوشوند بوا    بور ایون اسواس، طراحوان محویط موی      . ترین عوامل محدودکنندۀ رفتارهوای شوهری اسوت    شرایط سخت اقلیمی از اصلی

هوا قابول    ای از رفتارها در طیوف وسویعی از زموان    ها به منطقۀ آسایش، فضاهای شهری را برای دامنۀ گسترده اقلیم کردن خرده  نزدیک

اقلیم در الگوهای رفتاری و بررسی و اکتشاف راهکارهای تعدیل شرایط سوخت   ی تأثیرات خردههدف این پژوهش، بررس .استفاده کنند

 و  کنندگان فضوا در دو اقلویم گورم    در این تحقیع مطالعۀ تطبیقی الگوهای رفتاری استفاده. اقلیمی در معماری و شهرسازی بومی است

بورداری   عکوس ) ت الگوهای رفتاری بوا اسوتفاده از روش مشواهده   صورت گرفته است. برداش  فومن) و مرطوب  و معتدل  یزد) خشک 

هوای اقلیموی هوم در گونوۀ      دهود ویژگوی   نتوایج نشوان موی    .و تحلیل از طریع روش تحلیل مکانی محقع شده است  شده بندی زمان

هوای   را بوه فعالیوت  شورایط اقلیموی سوخت، رفتارهوای شوهری      . ها تأثیرگذارند های زمانی بروز آن های شهری و هم در چرخه فعالیت

های اختیواری و اجتمواعی    کند. چنین شرایطی اجازۀ بروز دامنۀ وسیعی از فعالیت ضروری محدود کرده است و فضا را صرفاً عبوری می

فضوایی همچوون    -فضایی تاریخی ایران در راستای تعدیل شرایط سخت اقلیمی از ابزارهای کالبودی  -دهد. در الگوهای فرمی را نمی

نشینی در همکف و طبقات، جنس مصالح و میزان سبزینگی فضا استفاده شوده   تمانی، محصوریت، سطح اشغال، میزان عقبتراکم ساخ

 .است

 واژه كلید

 .یزد شهری، فضاهای فومن، رفتاری، الگوهای اقلیم،

 . سرآغاز1

 فضاهای ار وی رفتارهای و  رنسان حضور معاصر اوررن ار

 نظررن صاحل رز بسیاری که رست یافته رهمیت رنان شهری

 ار آنچه و شهری فضای به پرارختن نوبت» رر حاضر عصر

 رهمیتت (. Soja, 2010 مثتال   بترری ) ارنند می «گ را می آن

 هتای  جنبته  رز شتهری  فضتاهای  ار گرفته صورت رفتارهای

 طررحتی  معاصتر  رابیات ار. رست بحث قابل متنوعی بسیار

 و أثیرتت  خصتو   ار شتهری  رفتارهای رهمیت به شهری 

 فرهنگتی   هویتت  همچتون ) فرهنگتی  های جنبه ار آن تأثر

 ;Castells, 1977; 1983) زنتدگی  شتیوۀ  جمعتی   مصترر 

Soja, 1971))  فترای  ربزررهای همچون) سیاسی های جنبه 

 خستروی   و خستروی ) رجتماعی های جنبش ار گروهی و

 رجتمتاعی   تعتامالت  همچون) رجتماعی های جنبه  ((1392

...  و رجتمتاعی  سترمای   تدویت تمااسازی رع عمومی  وفا 
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(Halbwachs, 1992))  رقتصتتاای هتتای جنبتته (Harvey, 

 Hamin and) محیطتی  زیستت  هتای  جنبته   (2007 ;2000

Gurran, 2009 )ستتالمت هتتای جنبتته و (Bahraini and 

Khosravi, 2013 پرارختته ( 1389 خستروی   و بحرینتی  و 

  (ستالمت ) آختر  متورا  خصتو   ار مثتال   برری. شوا می

 فضتاهای  ار روی پیتااه  میزرن که اراه نشان رخیر تحدیدات

 ,.Li, et al) ختون  فشار کاهش ار ارری معنی تأثیر شهری 

 جلوگیری  (Kelly, et al., 2011) رضطررب کاهش  (2009

 ایابتت  کتاهش   (Rohrer, et al., 2004) رستلورن پوکی رز

  (Taylor, et al., 2008; Greef, et al., 2010) او نتوف 

 ار و( Frank, et al., 2006) 1بتدنی  تتواۀ  شتاخص  کاهش

 رورن و( Kelly, et al., 2007) جستتمی ستتالمت کتتل

(Leventhal and Brooks-Gunn, 2003 )رست ارشته. 

 تتورن  می خالصه صورت به موررا  رین تمامی رساس بر

 یافت تورن می معاصر شهری طررحی نهضت کمتر که گفت

 و اهتی  کیفیتت  بلشتی   شتدت  ش رفتزری  ضترورت  بتر  که

 رذعتان  شتهروندرن  شتهری  رفتارهتای  طیتز  به بلشی تنوف

 عورمتتل رز یکتتی رقلیمتتی هتتای ویژگتتی. باشتتد ندرشتتته

 به شهری فضاهای ار گرفته صورت رفتارهای محدواکنندۀ

 و تنتتوف ررستتتای ار رستتاس  ریتتن بتتر. رونتتد متتی شتتمار

 یهتوری  و آب رلزرمات باید شهری  رفتارهای به بلشی عم 

 رر آن با همساز فضایی -کالبدی رصول و ملتلز های رقلیم

 رر شتهری  فضاهای هایرقلیم خراه آن  طری  رز و بشناسیم

 شناسی گونه بین  رین ار. کنیم نزای، بشر آسایش منطد  به

 که فضایی -فرمی رلگوهای رز استه آن بررسی یعنی رقلیمی

 اصتده  طی رر خوا آزمون رقلیمی های ویژگی خصو  ار

 .رست مناسبی رلها  منبع رند  اراه پس سال

 

 مفهومی چارچوب. 2

 کننده محدود عامل منزلۀ به محیط. 1.2

( ستتاخت رنستتان و طبیعتتی) محتتیط رصتتلی عملکراهتتای رز

 رستتت زنتتده موجتتوارت زیستتت جهتتان بتته بلشتتی نظتتم

(Rapoport, 1976; 1977 .) محتیط  ستال   هتا  میلیتون  طتی 

 موجتوارت  زنتدگی  یوۀش به رر خوا زیستی رلزرمات طبیعی

 ررستتای  ار نیتز  زنتده  موجتوارت . رست کراه تحمیل زنده

 بتا  رنطبا . 1: رند گرفته بهره عمده رویکرا او رز «بدا» تدرو 

(. Rapoport, 1976) محتتیط تعتتدیل و تغییتتر. 2 و محتتیط

 ریتن  ختاکی  کترۀ  موجتوارت  ایگر و رنسان رساسی تفاوت

 بتتا ا رنطبتت طریتت  رز صتترفا  موجتتوارت ایگتتر کتته رستتت

 کته  رستت  حتالی  ار ریتن  یابنتد؛  می بدا محیطی های ویژگی

 تغییتر  ری گونته  بته  رر محیط ایالکتی،  رربط  ی، ار رنسان

 آزرای رز نتیجته  ار و کاستته  آن تحمیلی نظم رز که اهد می

 عبتارت  بته . شتوا  برختورارر  بیشتری خواملتاری یا عمل

 2«عیطبی محیط» تبدیل رز رنسان رصلی رهدرر رز یکی ایگر 

 نیتاز ( Cowan, 2005: 125) 3«ستاخت  -رنستان  فضتای » به

 ,Deci and Ryan) رستت  4«خواملتتاری » شتناختی  رورن

 رنستتان رستتت معتدتتد کتته ایالکتیتت، رویکتترا ریتتن(. 1991

 ار گ ررا  می تأثیر آن ار و پ یرا می تأثیر محیط رز همزمان

 ,Reeve) رست معرور 5ررگانیزمی رویکرا به شناسی رنسان

et al., 2003)6 .رنسان که هایی جنبه رز یکی رویکرا  رین ار 

 رقلیمی بد شرریط ارشته  آن تعدیل ررستای ار زیاای تال 

 عمتدۀ  ار کته  کترا  راعتا  تتورن  متی  ستااگی  به. رست بواه

 آثار عمدۀ ار ایگر عبارت به و طبیعت ار رنسان مدرخالت

 بته  رقلیمی آسایش ریجاا جهان تاریخ شهرسازی و معماری

 (.Rapoport, 1990) شوا می یافت ولتسه

 

 رفتاری الگوهای و محیط .2.2

 رست ممکن فضا و  محیط رفتار  رنجا  و بروز خصو  ار

 ممکتن  مدابتل  طرر ار یا «باشند محدواکننده و بازاررنده»

 بحرینتی  ) «باشتند ( کننتده  تشوی  یا) پشتیبان حامی » رست

 تورنتد  متی  یطمحت  کته  رمتر  رین بر تدریبا  رمروزه(. 3: 1375

 کنتد   مشتلص  رر رفتتار  یت،  بتروز  «رحتمتال » یا «رمکان»

 طررحتی  رابیتات  ار(. Philo, 2009) اررا وجتوا  نظر رتفا 

 بتته او  رویکتترا و 7«گتترر رمکتتان» بتته رول رویکتترا محتتیط

 رویکراهتا   ریتن  او هتر  ار. رستت  معترور  8«گرر رحتمال»

 :9اهد می نظم رفتار رز بعد سه به محیط
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 مشتلص  رر رفتتار  بتروز  زمتانی  های خهرر یا زمان. 1

 کند؛ می

 کند؛ می مشلص رر رفتار نوف و گونه. 2

 .کند می مشلص رر رفتار ملاطبان و ررتباطات. 3

 گت ر » ار رفتتار  رینکته  ار فضا زمان  بعد خصو  ار

 ,Rapoport, 1990) «اوررنی گ ر» ار یا اهد رخ 10«طولی

Lynch, 1972: 65)ار اقتت  نمیتزر ) زمتان  ررز  بر فضا ؛ 

( تتتر کورتت، زمتتانی ورحتتدهای ار رفتارهتتا بنتتدی تدستتیم

(Simmel, 1903 )رته  بتا  اوررنتی  رفتارهای رینکه اورۀ و 

 رینکته  نهایتت   ار و شتوا  تکتررر  فرکانسی یا زمانی فاصل 

 آغتاز  رز فاصتله  رینجتا  ار) مبتدأ  رز ری فاصتله  ره ار رفتار

 پتت یرا  صتتورت( روز آغتتاز یتتا شمستتی ستتال قتترررارای

 Gehl and) گمتزو  و گتل  مثتال   بترری . گت رر رستت  تأثیر

Gemzoe, 1996, 48 )کپنهتاا  شتهروندرن  رفتار تحلیل ار 

 شهری فضاهای رز کنندگان رستفااه تعدرا که کراند مشاهده

 مت کور  فضاهای ار ها آن حضور زمان برربر  او تابستان ار

 .رست زمستان برربر هشت ها آن تررکم و برربر رهار

 عمتدۀ  رینکته  ار هتا  محتیط  رفتتار   گونت   خصو  ار

 یتتا باشتتند 11ضتتروری فضتتا ار گرفتتته صتتورت رفتارهتتای

 محیط. تأثیرگ ررند( Gehl, 1980) 13رجتماعی یا 12رختیاری

 Bahraini) 15هدفمنتد  یا باشند 14تفریحی رفتارها رینکه ار

and Khosravi, 2013 ) عبتور  بترری  فدتط  فضتا  رینکته  یتا 

 ,Whyte) کنتد  حضتور  بته  تشوی  رر مرا  یا شوا رستفااه

 رفتتار  رینکته  ار ها محیط تر مهم همه رز. رست مؤثر  (1980

 تأثیرگ ررنتد  17خوارنگیلته یا باشد 16رجتنابی گرفته صورت

(Reeve, 2005 .)هتر  رز بیش م کور های بندی استه رهمیت 

 رفتتار  ملتلز های گونه که رست تأثیری خصو  ار ریز

 ررستتتای ار رجتنتتابی رفتارهتتای. اررنتتد رورن ستتالمت ار

 هتای  رضتطررب  و ها تنش ها  کاستی کمبواها  کران برطرر

 بته  وجته    هتی    بته  نظتر  رین رز و گیرند می صورت محیطی

 19تسکین صرفا  آن نتیج  بلکه شد  نلورهند ختم 18شاامانی

 ملتالز   جهتت  ار(. Ryan and Deci, 2000) بوا خورهد

 بلکه محیطی زرماترل رساس بر نه که خوارنگیلته رفتارهای

 فترا  ارونتی  تمتایالت  رساس بر و 20خواملتار صورت به

 همچتون  شتناختی  رورن رصتلی  نیازهتای  گیرند  می صورت

  21کتتارکرا بهبتتوا بتته و کننتتد متتی ررضتتا رر خواملتتتاری

 ختتتم رورن ستتالمت نهایتتتا  و 23مثبتتت خلتت   22شتتااکامی

 و گتل  خصتو    ریتن  ار(. Reeve, 2005) شتد  خورهنتد 

 کته  کراند مشاهده( Gehl and Gemzoe, 1996, 48) گمزو

 اررنتد  برمی سریع و بلند رر ها قد  کپنهاا مرا  زمستان  ار

 جنبت   رز و تتر  آرر  هتا  آن زان قتد   تابستتان  ار که حالی ار

 زمستان ار ایگر  عبارت به. رست برخورارر باالیی تفریحی

 کننتد  رجتنتاب  محیطی بد شرریط رز که رند ارشته سعی مرا 

 خواملتتاری  رز رفتتار   رنتلاب ار تابستان ار که حالی را

 رز فترا  رنگیتزۀ  رستت  پرورضتح . رند بواه برخورارر بیشتری

 ریتن  بتر . رست رهمیت حائز رفتار نوف تبیین ار رفتار رنجا 

 با پیااه سفرهای) هدفمند روی پیااه همچون رفتاری رساس 

( یزن پرسه یا زان قد ) تفریحی و( مشلص پیش رز مداصد

 الیتل  بته  خصوصا ) راهر ار  (1389 خسروی  و بحرینی)

 لحتاظ  بته  رما اررند  ناریزی بسیار تفاوت( فرهنگی عورمل

 حتال  ریتن  بتا  اررنتد   رساسی تفاوت هم به نسبت محتوریی

 هتا  آن بین تفاوت تبیین رز معاصر متدرول های تحدی   رو 

 .رست مع ور

 کته رین ار ستو  یت،  رز محیط ررتباط  بعد خصو  ار
 ارشتته  ررتبتاط  ری زمینته  ره ار و کجا کس  ره با شلص»

 ایگر سوی رز و ؛(Rapoport, 1977) رست تأثیرگ رر «باشد
 و حجتم  تررکم  ماهیت  کنندۀ کنترل حال  عین ار و بیانگر»

 متوررا   ریتن  بتر  عتالوه (. Ibid) «هستتند  ررتباطتات  جهت

 برخوراهتای  تعتدرا  ررتباطتات   تتدور   میتزرن  ار ها محیط

 تأثیرگ ررنتد  نیتز  آن رمثتال  و روربتط  عمت    24رهره به هرهر

(Fleming, et al., 1985; Moos, 1976; Becker, 1995; 

McCoy, 2002; Sundstrom, 1986 .)همچنتتین محتتیط 

 ار یتا  مشتلص  رجتماعی گروه ی، صرفا  که کند می تعیین

 فضتا  رز کته  مجازنتد  رجتمتاعی   هتای  گروه هم  آن  مدابل
 هتا  محیط برخی(. 1393 خسروی  و بحرینی) کنند رستفااه

 مفهو  به شدن نزای، با ها کلونی و ها کمون گتوها  همچون

 رفتررا  بتا  ضروری و فرای تعامالت رجازۀ صرفا  25جماعت
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 رز ورث تتورن بته مطالعت     متی  مثال  برری) اهند می رر آشنا

 گنتز  مطالعت   یا Wirth, 1928) رمریکا ار یهوای رجتماعات
 ,Gans) بوستتون  رنتد   وست ار ساکن ریتالیایی مهاجررن رز

 بتا  هتا  محتیط  ایگتر  کته  حتالی  ار ؛(رشاره کترا  (4 :1928

 سترزنده  شتهری  فضتای  یا 26رجتماف مفهو  به شدن نزای،
  (Jacobs, 1961) کشتد  متی  تصتویر  بته  جیکوبز که آنچنان

 نیتز  رر هتا  غریبته  بتا  اروطلبانته  و غیرفرای تعامالت رجازۀ

 (.28 -20: 2005 تانکیس ) اهند می

 رینجتا  ار) فضا که هایی محدوایت بررسی رز پس حال

 ار) رفتتار  گون  و ررتباط زمان  ار تورند می( شهری فضای

 بحتث  هتر  رز پتیش  کنتد   تحمیتل ( شهری رفتارهای رینجا

 با فضایی ره رینکه: رست ضروری نکته ی، به توجه ایگر 

 مطلتوب  رر «خواملتتاری » و 27«بلشی رهایی» رز میزرن ره

 -سیاستی  رتارروب  و رویکترا  رز متتأثر  شدت به بدرنیم 
 رویکترا  ار مثتال   برری. رست گیرنده تصمیم نظا  فرهنگی

 28ررتبتاطی  عدالنیتت  هابرماس  رنانکه اموکررسی  -لیبررل

 حتوزۀ  وجتوا  اموکررتیت،  نظا  شرط پیش کند  می تبیین رر

 29وفتا   بته  نیل ررستای ار آن ار که رست مستدلی عمومی
 اهتد  رخ( 30گفتگتویی  متدابتل  کتنش ) آزرا رجتماعی کنش

(Habermas, 1970; 1984 .)شترط  پتیش  تر  سااه عبارت به 
 تمتا   ار خواملتتاری  رز بتاالیی  میتزرن  اموکررتیت،   نظا 

 ار ریتن . رست شهری فضاهای جمله رز عمومی  های عرصه

 بته  رستالمی   نظتا   ار» ررپوپورت  رعتداا به که رست حالی
 نظتر  متورا  آن محدوایت استرسی  و حرکت تسهیل جای

 «کتترا کنتتترل رر رفتارهتتا بتتتورن طریتت  ریتتن رز تتتا رستتت 

(Rapoport, 1977 .)لیبتررل  رویکترا  رتلتاذ  با حال هر به- 

 که هستند  مطلوب شهری فضاهای رز استه آن» اموکررسی
 ار رر شتهری  رفتارهتای  رز ری گستتراه  طیتز  بتروز  رجازۀ

 رستاس  بتر  رفتررا  تتا  بدهنتد   اهت  زمتان  رز ری گستراه طیز

 .«کنند رنتلاب رر مطلوب رفتار ارونی تمایالت

 رفتارهتتای محدواکننتتدۀ عورمتتل رز یکتتی بتتین ریتتن ار

 شتد   گفتته  رنانکته . رست رقلیمی نامطلوب شرریط شهری 

 آن تبدیل و طبیعی محیط ار رنسان مدرخالت االیل رز یکی

 و یعتی طب نظتم  تحمیلی آثار کاهش ساخت  رنسان محیط به

 ار قاعده رین. رست رفتار به رنسانی خوارنگیلت  نظم رعمال

 رز رنستانی  هتای  گتاه  ستکونت  تمامی شهرسازی و معماری

 قابل رمروزی شهرهای تا گرفته بشری رولی  های گاه سکونت

 .رست بازیابی

 

 رفتاری الگوهای و اقلیم خرده اقلیم، .2.3

( Bortman, et al., 2003) 31زیستت  محتیط  ارنشتنام   طبت  

 ی، مدیاس کالن هوریی و آب های ویژگی به رقلیمی عورمل»

 بته  رقلتیم  خراه که حالی ار شوا  می گفته جغررفیایی منطد 

 فضتای  یت،  یتا  محتدواه  یت،  هتوریی  و آب هتای  ویژگی

 هتای  ویژگتی » ؛«شتوا  متی  رطتال   شتده  محتاط  و مشلص

 میتزرن  و خورشیدی رنرژی ج ب میزرن به بسته رقلیم خراه

 ارون بته  بتاا  هتدریت  میزرن و] خوا ار رطوبت تارش نگه

 توجهی قابل تفاوت ار رست ممکن[ آن رز ممانعت یا فضا

 هتر  گترفتن  نظتر  ار با. «باشند رقلیمی های ویژگی به نسبت

 بتر  شتهری  طررحان سعی    رقلیم خراه منزل  به شهری فضای

 کننتد  تعدیل رقلیم خراه ار رر رقلیم ری گونه به که رست رین

 آسایش منطد  ار( شهری فضای) رقلیم خراه های یژگیو که

 منطدت   ار شتهری  فضتای  قرررگترفتن  بتا . گیرا قررر رنسان

 فضای رین ار رفتار رنجا  و حضور به مرا  تمایل آسایش 

 .یابد می رفزریش شهری

 بایستت  متی  رنستان  آستایش  منطدت   کران مشلص برری

. کترا  رسیبر رر 32بیوکلیماتی، یا رقلیمی -زیست نمواررهای

 ترستیم  ملتلتز  های گونه به که) نموارر رین رصلی محور او

 ایگتر  که حالی ار اررا  رختصا  رطوبت و اما به( شوا می

 رطالعتات  صتورت  بته  نیتز  وز  و تابش همچون رطالعات

 نمتوارر   ریتن  طبت  (. 1 نمتوارر ) شوا می رفزواه بدرن رضافی

 یش آستتا منطدتت  تعیتتین ار رقلیمتتی  عامتتل تأثیرگتت ررترین

 ارجت   75 تتا  70 بتین  محتدواۀ  تنها 1 نموارر طب . اماست

 قررر آسایش منطد  ار( سلسیوس ارج  24 تا 21) فارنهایت

 نستبی  رطوبتت  آستایش   منطد  که رست حالی ار رین. اررا

 .اهد می پوشش رر ارصد 80 تا 20 بین وسیعی محدواۀ

 ررستتتای ار شتتهری طررحتتان شتتد   گفتتته رنانکتته

 اررنتد  ستعی  شتهری   رفتارهای بروز مانز ترکران گستراه
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 بته  رر( شتهر  ارون های رقلیم خراه منزل  به) شهری فضاهای

 منطدت   ار بیشتتری  هتای  زمتان  ار که کنند طررحی ری گونه

 ررستتای  ار و رستاس  ریتن  بتر . گیرنتد  قررر رقلیمی آسایش

 تابش  هدریت یا کاهش کنترل  به رقدر  محیط  امای تعدیل

 .کنند می شهری اهایفض به رطوبت و وز 

 ریتن  بته . اررند یکدیگر با مشلصی ررتباط اما و تابش

 اماهای( غیرمستدیم و مستدیم) تابش رفزریش با که صورت

 قتتررر آستتایش منطدتت  ار نیتتز آستتایش منطدتت  رز تتتر پتتایین

 و ستتال سترا  اورۀ ار تتتابش رستاس   ریتن  بتتر. گیرنتد  متی 

 کمت،  لیمرق خراه آسایش به سال گر  اورۀ ار رندرزی سایه

 تتر  پیچیتده  حدوای تا رطوبت و اما با وز  رربط . کند می

 رته  وز   ش، بی بدن  امای رز تر پایین اماهای ار. رست

 موجل  34سطحی تبلیر طری  رز ره و 33همرفت طری  رز

 سترا  اورۀ ار وز  رساس  رین بر. شوا می بدن سراشدن

 تتا  رر آن باید و شوا می رقلیم خراه حااترشدن موجل سال

 اماهتای  ار کته  رستت  حالی ار رین. ارا کاهش رمکان حد

 موجتل  ستطحی  تبلیتر  طترر  ی، رز بدن  امای رز باالتر

 شتدن  گر  موجل همرفت ایگر طرر رز و بدن شدن خن،

 امتایی  شترریط  ار حتتی  تنتاق    رین رغم به. شوا می بدن

 تعتر   کتران  خشت،  الیل به وز   نیز بدن امای رز باالتر

 ار شتدید  وز . کنتد  متی  تتر  تحمل ابلق رر محیط پوست 

 موجتل  پوستت   کتران  خشت،  رز پتس  بتاال   خیلی امای

 که ارشت توجه باید. رست نامطلوب و شوا می اما رفزریش

 تبلیتر  ار وز  تورنتایی  یابتد   رفزریش هور رطوبت هرره

 موضتوف  ریتن ) یابتد  متی  کاهش پوست سطح روی رطوبت

 رست میتره حائز مرطوب و گر  رقلیم خصو  ار بیشتر

 (.ندررا موضوعیت رینجا ار و

 
 را آسایش منطقۀ از باالتر دماهای وزش، شدت افزایش و آسایش منطقۀ از تر پایین دماهای تابش شدت افزایش) اقلیمی زیست جدول. 1 نمودار

 .(شود می بیشتر باال دماهای نکرد  تحمل قابل در وزش تأثیر( رطوبت کاهش) هوا ترشدن خشک با دهد، می قرار اقلیمی آسایش محدودۀ در

 (Olgyay, 1963) منبع
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 اقلیمی شناسی گونه .2.4

 اربتارۀ  خصوصتا   کالبتدی   شناستی  گونه معاصر  اوررن ار

 رونت   رز مجدار  شهرسازرن  و معماررن بین ار رقلیمی  ربعاا

 ;Kelbaugh, 2002) 35رستتت شتتده برختتورارر بتتاالیی

Moudon, 1994; Hillier, 1996 .) رقبتال  ریتن  الیتل  عمتده 

 ربتتدرف بتته نستتبت شناستتی  گونتته بتتوان تتتر مطمتتئن مجتتدا 

 بتا  منطبت   شتهری  فضتاهای  طررحی ار جدید  های ترکیل

 بته (. Gelernter, 1988: 112) رستت  رقلیمتی  خصوصتیات 

 گ شتته  ار رمتروز  فضتاهای  مشتکل  تما » کریر  لئون گفت 

 هتای  گونته  کننتدۀ  نمایتان  گ شتته  فضاهای رست؛ شده حل

 رر ختوا  رمتحتان  و یافتته   تکامتل  زمان طی که رند یماندگار

 :Krier, 1998) «رنتد  اراه پس[ رقلیم با ررتباط ار خصوصا ]

 هتایی  گونه کاربست رقلیمی  های ویژگی خصو  ار(. 89

 هتای  تیت   ربتدرف  بته  نستبت  رنتد   گ شته زمان آزمون رز که

 بته (. Cesar, 1999: 10-12) رستت  خطرتر کم بسیار جدید 

 ریتن  بته  پاستخ  جستتجوی  ار شناستی  گونته  یگر ا عبارت

 ار رمتروز   رقلیمتی  مشتکالت  بته  رگونته  که رست پرسش

 رست  شده اراه پاسخ تاریلی  مشابه های موقعیت

 مدالته  ریتن  مفهتومی  رتارروب  شد  گفته آنچه رساس بر

 تأثیرگت ررترین  منزلت   بته  رقلیمتی   هتای  ویژگی که رست رنین

 رفتتار   زمتان  بعتد  سه ار رر رنسان رفتارهای محیط  های جنبه

 ایگتر   ستوی  رز. کنتد  می محدوا رفتار ملاطل و رفتار گون 

 کتته رستتت ارشتتته آن بتتر رر رنستتان خواملتتتاری  بتته میتتل

 محدواکننتدۀ  هتای  جنبته  کتاهش  ررستتای  ار رر ها رقلیم خراه

 رز رستت  مملتو  تتاریلی  شناستی  گونته . کنتد  طررحتی  محیط

 هتتای ژگتتیوی بتته پاستتلگویی ار ررزشتتمند  هتتایی رو 

 .رقلیمی محدواکنندۀ

 

 نظری . چارچوب3

 تحقیق روش .3.1
 تتتأثیر بررستتی پتتژوهش ریتتن هتتدر شتتد  گفتتته رنانکتته

 رلگوهتتای ار شتتهری فضتتای فتتر  و رقلیمتتی هتتای ویژگتتی

 رز هتدر  ریتن  به استیابی ررستای ار. رست ساکنان رفتاری

 گر  رقلیم او ار رفتاری رلگوهای بین تطبیدی مطالع  رو 

 کتامال   هتای  ویژگتی  الیل به) مرطوب و  معتدل و خش،  و 

 هتای  ویژگتی  برارشتت . رست شده رستفااه( رقلیمی متفاوت
 مشتتاهده رو  رز رستتتفااه بتتا هتتا آن بررستتی و رفتتتاری

 رو  ریتن . رست شده رنجا ( شده بندی زمان برارری عکس)

 رفتارهتای  برارشتت  بترری  تصتاافی  روشی برارری  عکس
 جتزن  رر آن باید و رست مشلص زمانی های بازه ار شهری

 ریتن  گت رررن  پایه. آورا حساب به رفتاری -بصری مطالعات

 رز ایتد  کتتاب  ار متایر  و لین  رپلیارا  باید رر تحدی  رو 
 بتر  م کور  نویسندگان(. 10: 1375 بحرینی ) ارنست جااه

 شتتهری فضتتای ار رو  پتتیش مدالتت  تحدیتت  رو  ختتالر

 کتار  بته  سورره عابر طری  رز متحرا  صورت به رر اوربین

 کته  مشابه تحدی  او ار(. Appleyard, et al., 1964) براند

 ویلیتا   رستت   مشتهور  36تعدیل رو  به آن تحدی  رو 

 ار رفتررا  رفتتاری  رلگوهتای  شتناخت  هتدر  بتا  مایکلسون
( ماهیانتته و هفتگتتی روزرنتته ) ملتلتتز زمتتانی هتتای اوره

(Michelson, 1975 )حرکتتتت ساستتتانز و وینکتتتل و 

 کرانتتد انبتتال رر ملتلتتز فضتتاهای ار یدکننتتدگانبازا

(Winkel and Sasanoff, 1966 .)حرکت تحدیدات رین ار 
 روی فلتش  بتا  حرکتت  جهت و ممتد خط صورت به رفررا

 (.1 شکل) شد منعکس فضاها پالن
 نیتز  معتایبی  رز م کور های تحدی  رو  بدرعت  رغم به

 تارهتای رف ثبتت  رمکتان  رینکته   همته  رز تر مهم. برا می رن 

. رست ندرشته وجوا تحدی  ار آن مدایس  نتیجه ار و متنوف
 رز متتأثر  مدالته   ریتن  ار شتده  گرفته کار به تحدی  رو  ار

 تفکیت،  بته  شتهری  رفتارهتای  مفهتومی   رارروب بلش

 -ضتتروری رفتارهتتای و حضتتوری -عبتتوری رفتارهتتای

 خطوط که صورت رین به. رند شده ثبت رجتماعی -رختیاری
 ندتاط  ضروری  و عبوری رفتارهای اهندۀ شانن مشکی ممتد

 غت رخوران   نشستتن  ) رختیتاری  رفتارهای اهندۀ نشان اریره

 رفتارهتتای ختتراه اهنتتدۀ نشتتان مثلثتتی ندتتاط و...(  و مطالعتته

 تتا  5 تصتاویر ) و...( بتازی و   گفتمان  و گ ) 37رند رجتماعی

 رز شتده  بندی زمان برارری عکس ار رینکه  ایگر مهم نکت (. 8

 میزرن کمترین رساس رین بر شوا  نمی رؤیت نارر پرنده  دای
 شتده  ریجاا فضا کنندگان رستفااه رفتاری رلگوهای ار مدرخله

 .رست مناسل تحدی  هدر برری نیز نظر رین رز و
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 (ساسانف و وینکل تحقیق چپ سمت تصویر و مایکلسون تحقیق راست تصویر) فضا در افراد حرکت الگوی ترسیم. 1 شکل

 

 کتار  بته  تحدیت   رو  محتدوایت  متوررا   ریتن  رغم به

 رفتارهتایی  بتین  تفکیت،  ار آن ناتورنی به مربوط شده  براه

 ایگر سوی رز مرور و عبور و سو ی، رز زنی پرسه همچون

 و تفریحتی  رفتارهتای  استت   ار باید زنی پرسه رفتار: رست

 رتاهری   مشتابهت  الیل به حال رین با گیرا   قررر رختیاری

 وجوا عبوری رفتارهای رز آن تفکی، رمکان تحدی  رین ار

. گیترا  می قررر ضروری رفتارهای است  ار رشتباه به و ندررا

 فترای  هتای  رنگیزه به رفتار  او رین بین تفکی، حال هر به

 شرریط باید  نیز فرا رنگیزۀ کران مشلص برری. رست مرتبط

 وضتتعیت و رهتتره حتتاالت یتتا مشتتلص وی 38پیشتتایندی

 ختون   پالستمای  محتویتات  بررسی همچون) وژی،فیزیول

 شتوا  پر نامه پرسش نهایتا  یا بررسی فرا...(  و مرام، قطر

(Reeve, 2005: 9-13)39 .بتتاالی تعتتدرا بتته توجتته بتتا 

 شناستتی رورن ار شتتهری  فضتتاهای رز کننتتدگان رستتتفااه

 رست شده پیشنهاا نامه پرسش رز رستفااه تکررر  به رجتماعی

(Carlsmith, et al., 1976 .)بستیاری  که رست حالی ار رین 

 های پاسخ مطابدت رعتبار بر رنگیز   حیط  پرارزرن نظریه رز

 جتتدی هتتای ستتؤرل عالمتتت فتترای رنگیتتزۀ و نامتته پرستتش

 رو  متوررا   ریتن  نتیجت   ار(. Wicker, 1969) رند گ رشته

 عمیت   مصتاحب   رو  تورند می جایگزین پیشنهاای تحدی 

 اقت به فرای های رنگیزه نیز عمی  مصاحب  رو  ار. باشد

 استت  بربتوان   زمتان  لحاظ به رما د نشو می آشکار بیشتری

 شتاید  رساس رین بر. دنندرر فیزیولوژی، های تست رز کمی

 رو  محتدوایت  بتا  کنارآمدن جز ری راره حاضر حال ار

 .باشد ندرشته وجوا فعلی تحدی 

 مشتکلی  رنتین  نیتز  رجتمتاعی  رفتارهتای  خصو  ار

 ایگتتر همچتتون مدالتته ریتتن تحدیتت  رو  ار. رراا وجتتوا

 هتای  گونته  کتالن  تفکیت،  رمکتان  حتتی  شهری  تحدیدات

 یتتتتا خوارنگیلتتتتته) رجتمتتتتاعی رفتارهتتتتای ملتلتتتتز

 به منحصر یا تکرررشونده مندطع  یا متدرو  شده  ریزی برنامه

 عمت    همچتون  موضتوعاتی  به رسد ره ندررا وجوا( فرا

 قرررگتترفتن  تحدیتت ریتتن ار. رربطتته صتتررحت و صتتدرقت
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 رفتارهتای  رنجتا   معتاال  یکدیگر به رو و کنار ار ها رنسان

 .رست  شده گرفته نظر ار رجتماعی

 

 بررسی تحت های نمونه 3.2

 شتهر  او قبتل   بلتش  ار م کور رهدرر به نیل ررستای ار

 رمیررلما  میدرن: رست شده رنتلاب مورای نمون  منزل  به

  و  گتر   رقلتیم  نمایندۀ منزل  به یزا سرخ گل سید رهاررره و

 نماینتدۀ  منزلت   بته  فتومن  شهدری و ولیعصر میدرن و خش،

 وهل  ار شهر او رین رنتلاب االیل. مرطوب و  معتدل رقلیم

 تفتاوت  هتا   آن تتاریلی  قتدمت  پ یری مدایسه و تشابه رول

 ار هتتوریی و آب و رقلیمتتی هتتای شتتاخص رکثتتر ارر معنتتی

 ار ررز  بتا  ریلیتتا  بافت وجوا نهایتا  و م کور شهرهای

 رقلتیم  تتأثیر  بررسی و کالبدی رلگوبرارری برری شهر او هر

 رقلیمتی  هتای  ویژگتی . رستت  کالبتد  گیتری  شتکل  نحوۀ را

 :رند شده آوراه 1 جدول ار منتلل شهرهای تأثیرگ رر

 

 منتخب شهرهای در شهری رفتارهای در تأثیرگذار اقلیمی های ویژگی. 1 جدول
 

 فومن یزا ویژگی رقلیمی یزرا

 ری جلگه بیابانی موقعیت جغررفیایی 1

 متر باالتر 15 متر باالتر 1230 ررتفاف رز سطح اریای آزرا 2

 رواخانه آب زیرزمینی و قنورت منابع آب 3

 3/30و میانگین حدرکثر  5/3میانگین حدرقل  44و میانگین حدرکثر  2/8میانگین حدرقل  اما 4

 متر میلی 6/1071 متر میلی 140 ینزوالت جو 5

 ارصد 5/85و حدرکثر  5/74حدرقل  ارصد 53و حدرکثر  17حدرقل  رطوبت نسبی  6

 زرر( پوشش گیاهی متررکم )جنگل و رمن های مداو  به خشکی گونه پوشش گیاهی 7

8 

 باا

 باا جنوب و جنوب باختری ار تابستان و بهار

 باا شمال ار زمستان

   فصولباا جنوب ار تما

 باا غالل غرب

 گررا ارج  سانتی 5ار تابستان حدرکثر  گررا ارج  سانتی 20ار تابستان حدرکثر  رختالر امای شل و روز 9

 روز بار  برر 7روز یلبندرن و  35 تنها ار برخی رز روزهای بهمن ماه برر و یلبندرن 10

؛ ستازمان  35: 1385 نتژرا   و حتاتمی  ؛ کالنتری1386ین مشاور پویا ندش شهر و بنا  ؛ مهندس1382)مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه   :بعامن

 (50:1361 ؛ قباایان 12: 1361 جغررفیایی نیروهای مسلح 

 

 ها داده  آوری جمع روش 3.3

 تحلیتل  و شتناخت  تحدیت   ریتن  رز هتدر  شتد  گفته رنانکه

 ار شتتهری فضتتاهای رز کننتتدگان رستتتفااه رفتتتاری رلگوهتتای

 رز رستتفااه  نحوۀ به بتورن طری  رین رز تا رست لیمرق خصو 

 شتهری  طررحی ضوربط آن مبنای بر و برا پی شهری فضاهای

 به هدر رین تحد  برری. کرا تدوین رقلیم هر برری رر مکملی

 ار شهری فضای رهار ار رفتاری رلگوهای بررسی و شناخت

 بتترارری عکتتس رو  رز رستتتفااه بتتا فتتومن و یتتزا شتتهر او

 میتدرن  فضتای  او یتزا  ار) شتوا  متی  پرارخته شده ندیب زمان

 فضتای  او فتومن  ار و سرخ گل سید رهاررره و رمیررلما 

 فضتاهای  همگتی  رنتلتاب شتدند کته    شهدر و ولیعصر میدرن

 ها آن ار سورره و پیااه حضور و شوند می محسوب شهر رصلی

 بته  مت کور  بترارری  عکس رو (. شوا می مشاهده روشنی به

 رین. رست شده رنجا  ثانیه پن  زمانی تورتر با و اقیده اه مدت

 رلگوهتای  خصتو   ار اقیدتی  بستیار  عینتی  رطالعات رو 

 و 2 تصتاویر ) اهتد  می است به ها آن ار رقلیم تأثیر و رفتاری

 ایگری اید زروی  رز کور نداط رطالعات تکمیل ررستای ار(. 3

 .(4 شکل) شد برارری عکس به رقدر  نیز
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 یزد امیرچخماق میدان از برداری کسع نمونۀ. 2 شکل

 
 فومن ولیعصر میدان از برداری عکس نمونۀ. 3 شکل

 

 
 پرنده دید برداری عکس در کور قسمت اطالعات تکمیل راستای در مجدد، برداری عکس. 4 شکل

 

 ار و ستترما روج روزهتتای ار زمستتتان  هتتای برارشتتت

 ار و عصتر  4:40 تتا  4:30 و صبح 10:40 تا 10:30 ساعت

 تتتا 10:30 ستتاعت ار و گرمتتا روج روزهتتای ار تابستتتان 

 علتت . رست گرفته صورت عصر 8:10 تا 8 و صبح 10:40

 بته  استتیابی  متفتاوت  کامال  فصل او ار رطالعات برارشت

 و خشت،  و گتر   رقلتیم  او ندتش  خصو  ار اقی  نتای 

 بستیار . رستت  بتواه  رفتتاری  رلگوهای بر مرطوب و معتدل

 تصتویری   هتای  اراه آوری جمتع  گتا  هن رگر بوا  تر مناسل

 و وز  شتتدت امتتا  جملتته رز) رقلیمتتی اقیتت  رطالعتتات

 تحدی  رین ار که به آن موضوعی شد  می ثبت نیز( رطوبت

 .توجه نشد آن های محدوایت به توجه با

 تتابع  شتدت  بته  شتهری  فضاهای رز رستفااه که آنجا رز

 زمتان  او ار فضتا  یت،  ماهیتت  گتاهی  حتی و رست زمان

 رز متتتأثر) آن رمثتتال و هفتتته یتت، یتتا روز یتت، رز تمتفتتاو

 قابتل ( گیرا می صورت آن ار که متفاوتی کامال  های فعالیت

 بتین  مدایست   رمکتان  آوران فتررهم  منظور به نیست  مدایسه

 بترری  نشده  بینی پیش عورمل تأثیر و شانس ح ر و فضاها

 حت ر  با) متورلی روز شش ار  ها برارشت زمانی  اورۀ هر

 ار آنچته . رستت  گرفته صورت( جمعه و پنجشنبه یروزها

 شتش  ریتن  برآینتد  و میتانگین  رستت   شده آوراه مداله رین

 .رست برارشت

 مبلمتان  تأثیر بر زیاای تأکید تحدی  پیشین  ار همچنین
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 برری) رست شده فضا ار گرفته صورت رفتارهای ار شهری

 Gehl and Gemzoe, 1996; Carmona and مثتتال 

Tiesdell, 2003 .)ار متغیر  رین بررسی و کنترل ررستای ار 

 نیتز  شتهری  های مبلمان مکان فضا  پالن ار  8 تا 5 تصاویر

 ریتن  منظتور  که رست یااآوری شایان. رست شده اراه نشان

 صتورت  بته  که عناصری به صرفا  شهری  مبلمان رز تحدی 

 شتوا    نمتی  محدوا رند  شده طررحی هدر رین برری متدرول

 کنند می یاا آن رز ایگررن و بنتلی رنانکه) فضا ایه لبه بلکه

(Bentley, et al., 1985))   هتر  و آب حتوه  هتای  کنتاره 

 باشتد  رستفااه قابل شهری رفتارهای برری که ایگری مکان

 .رست شده گرفته نظر ار شهری مبلمان منزل  به نیز

 

 
 ،(چپ) عصر های برداشت ،(راست) صبح های برداشت) یزد امیرچخماق میدان فضای از کنندگان استفاده رفتاری الگوی. 5 شکل

 ((پایین) زمستان های برداشت و( باال) تابستان های برداشت

 
  ،(چپ) عصر های برداشت ،(راست) صبح های برداشت) یزد سرخ گل سید چهارراه از کنندگان استفاده رفتاری الگوی. 6 شکل

 ((پایین) زمستان های برداشت و( باال) تابستان های برداشت
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 های برداشت ،(چپ) عصر های برداشت ،(راست) صبح های برداشت) فومن ولیعصر میدان از کنندگان استفاده رفتاری الگوی. 7 شکل

 ((پایین) زمستان های برداشت و( باال) تابستان

 

 
 های برداشت ،(چپ) عصر های برداشت ،(راست) صبح های برداشت) فومن شهدا میدان از کنندگان استفاده رفتاری الگوی. 8 شکل

 ((پایین) زمستان های برداشت و( باال) تابستان

 

 نتایج و . تحلیل4

 تصتاویر : خش، و گر  رقلیم ار رفتاری رلگوهای  1 تحلیل

 ار حضتور  و عبتور  هتای  فعالیتت  که اهند می نشان 6 و 5

 رهتاررره  ار عبتور  های فعالیت صرر و رمیررلما  میدرن

 بیشترین به تابستان عصر و زمستان صبح ار سرخ گل سید

 میتدرن  ار زمتانی  هتای  اوره ریتن  ار. رستند  می خوا تررکم

( رجتماعی و رختیاری) حضور رفتارهای نسبت رمیررلما 

 زمستتان  عصر و تابستان صبح رز بیشتر عبوری رفتارهای به
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 رفتارهتای  تابستان عصر م کور یزمان های بازه ار. شوا می

 فضتای  هتای  لبه حوه  های لبه باالآمدگی محل ار حضور

. برخوراررنتد  باالتری تررکم رز شهری های مبلمان و شهری

 رطوبتت  میتزرن  رفزریش ها حوه  لب  ار حضور تررکم الیل

 و( بیوکلیماتی، جدول ار آسایش محدواۀ به شدن نزای،)

 ار الیل رین. رست رطوبت رفزریش رثر ار اما جزئی کاهش

 رفتزریش  بتر  عتالوه ) رست صاا  نیز سبز عورمل خصو 

 پوششتی  و ری بوتته  ستبز  عناصتر  و تابش ارختان رطوبت 

 همچنتین  (. کننتد  متی  تعتدیل  رر بازتتابش ( رمن همچون)

 نتیجته  ار و طبیعتی  تهوی  رز بیشتر بهرۀ علت به فضا مرکز

 تتررکم  رز پوستت  سطحی تبلیر طری  رز بدن امای کاهش

 .رست برخورارر بیشتری رفتاری

 فصتل  عصرگاهان و گر  فصل  صبحگاهان ار برعکس

 رفتارهتای  تابستان  عصر و زمستان صبح با مدایسه ار سرا

 گل سید رهاررره ار ره و رمیررلما  میدرن ار ره شهری

 زمتانی  اورۀ ریتن  ار. برخوراررنتد  کمتتری  تتررکم  رز سرخ

 رختیاری ساکن  رفتارهای رز عاری تدریبا  رمیررلما  میدرن

 مجموعته  بته  صترفا   شتهری  رفتارهتای  رستت   رجتماعی و

 صتبح  ار. شتوند  متی  محتدوا  ضروری و عبوری رفتارهای

 زمتتانی -مکتتانی رلگتتوی و عبتتور مستتیرهای گتتر  فصتتل

 رنتدرزی  ستایه  رلگتوی  رز متتأثر  شتدت  به حضور رفتارهای

 رفتارهتای  ختراه  کته  صتورت  ریتن  به رست؛ شهری فضای

 ار. گیرنتد  متی  صورت فضا جنوبی جبه  ار عمدتا  حضور

 جبهت   ار( ملصوصتا  ) حضتور  و عبتور  رفتارهای زمستان

 فتررر  محدواه رین ار برخوراررند؛ بیشتری تررکم رز شمالی

 رز متنعکس  بازتتابش  رز گیتری  بهره رمکان و ممکن سایه رز

 محیتا  نیتز  بتاا  جریتان  کتاهش  همترره  شتهری  هتای  جدرره

 شتهری  مبلمتان  نبوا یا وجوا زمانی  رۀاو رین ار. شوا  می

 نتدررا  شهری فضای ار مرا  حضور مکان ار رندرنی تأثیر

 ار) رنتدرزی  ستایه  ار کته  شتهری  مبلمان رز استه آن صرفا )

 اررنتد  قتررر ( سترا  فصتل  ار) آفتاب زیر ار یا( گر  فصل

 بته  فضتا  هتای  لبته  ار حضتور  بترعکس (. شوند می رستفااه

 و تتابش  بتر  عتالوه  رر رمتر  یتن ر الیتل . رست بیشتر مررتل

 حرررتتی  ذخیترۀ  و حرررتتی  مداومتت  به تورن می بازتابش 

 توجته  بایتد  همچنتین ) ارا نستبت  شتده  بتراه  کار به مصالح

 ریتن  رست  کمتر نیز فضا های لبه ار وز  میزرن که ارشت

 مداومتتت(. رستتت رهمیتتت حتتائز ستترا فصتتل ار موضتتوف

 حرررتتی  مداومتت  بتا  فضتا  های لبه آجری مصالح حرررتی

 مصتالح  حتال  ریتن  بتا  رستت   یکسان مبلمان روبی مصالح

 ریتتن و برخوراررنتتد بتتاالتری حرررتتتی ررفیتتت رز آجتتری

 و کننتد  منتدتل  شتل  بته  رر روز گرمای که اررند رر تورنایی

 . برعکس

: مرطتوب  و معتدل رقلیم ار رفتاری رلگوهای  2 تحلیل

 متتررک  معتتدل   رقلتیم  ار کته  اهند می نشان 8 و 7 تصاویر

 رز تتوجهی  قابتل  صورت به تابستان ار رنسانی های فعالیت

 ریتن . رستت  بیشتتر  زمستتان  ار رنستانی  هتای  فعالیت تررکم

 زمتانی  ررخت   رقلتیم   ریتن  ار کته  اهتد  متی  نشان موضوف

 نتته و رستتت فصتتلی شتتهری رفتارهتتای ار تأثیرگتت رر

 و روز بین شدید امای رختالر نبوا عبارتی به. روزی شبانه

 بنتدی  زمتان  هتای  ررخه ار عامل رین أثیرت کاهش به شل 

 رطوبت باالبوان علت به عوه ار. رست شده ختم شهری

 تابستتان  ار  (خشت،  و گتر   رقلیم با مدایسه ار خصوصا )

 نزایت،  آستایش  شترریط  بته  بیشتتری  حد تا شهری فضای

 رقلتیم   ریتن  ار. شتوا  متی  رستتفااه  بیشتتر  نتیجه ار و رست

 طیتز  بتروز  بترری  مناستبی  زمینت   مناستل  جتوی  شرریط

 همچتتون رجتمتتاعی و رنتلتتابی رفتارهتتای رز ری گستتتراه

 و زان گت   خوران  غ ر شدن  ایده ایدن  نشستن  زان  قد 

 رطوبتت  باالبوان به توجه با. رست آوراه فررهم رر آن رمثال

 تتتابش نستتبی بتتاالبوان نتیجتته ار و ربتتری هتتوری هتتور 

 هتای  قسمت یتمام تدریبا  مستدیم  با مدایسه ار غیرمستدیم

. رستت  شده رستفااه آن ار ورقع های مبلمان و شهری فضای

 بتاا  وز  رز فضا مرکز بیشتر مندی بهره الیل به حال رین با

 خصوصتتا  شتتهری هتتای فعالیتتت تتتررکم طبیعتتی   تهویتت  و

 بیشتتر  فضا قسمت رین ار رجتماعی و رختیاری های فعالیت

 که ر گ فصل ار جوی های ریز  حتی رقلیم رین ار. رست

 شتهری  رفتارهای برری نیز گیرند می صورت پررکنده رغلل

 .کنند نمی ریجاا جدی مزرحمت
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 تنهتا  نته  کته  اهتد  متی   نشان رقلیم او مدایس  نهایت ار

 نستبت  مرطتوب  و معتتدل  رقلیم شهری فضاهای رز رستفااه

 بلکته  رستت   بیشتتر  خش، و گر  رقلیم شهری فضاهای به

 مجمتوف  بتین  یتا  رنتلابی به رجتماعی رفتارهای بین نسبت

 رفتارهتتای و ستتو یتت، رز رنتلتتابی و رجتمتتاعی رفتارهتتای

 بیشتتر  مرطتوب  و معتتدل  رقلتیم  ار ایگر سوی رز رجباری

 و معتتدل  رقلتیم  شتهری  فضتاهای  ایگتر   عبارت به. رست

 بیشتتر  خشت،  و گتر   رقلیم فضاهای با مدایسه ار مرطوب

 .شوند می رستفااه غیرعبوری رفتارهای برری

 

 گیری یجه. نت5

 هتای  فعالیتت  گونت   ار رقلتیم  کته  اهد می نشان تحدی  رین

 فترای  ار همچنین رفتارها  بروز زمانی های ررخه شهری 

 رز که صورت رین به. رست تأثیرگ رر ها نآ بوان رجتماعی یا

 بته  شتهری  رفتارهتای  سلت  رقلیمی شرریط ار طرر ی،

 عبتتوری فضتتا و خالصتته و محتتدوا ضتتروری رفتارهتتای

 بتروز  رمکتان  رقلیمتی   مطلوب شرریط که حالی ار ا شو می

 نیتز  رر رجتماعی و رختیاری های فعالیت رز ری گستراه طیز

 پیوستتار  ار ایگتر   عبارت به. کند می ریستا رر فضا و محد 

 محتیط  حکتم  ار مطلوب رقلیم بلش  رهایی -محدواکننده

 محتتیط حکتتم ار رقلیمتتی بتتد شتترریط و بلتتش رهتتایی

 . کند می عمل محدواکننده

 ملتلتز  هتای  رقلتیم  ار زمتانی   ررخت   ایگر  طرر رز

 زمتانی  ررخت   مرطتوب   و معتتدل  رقلیم ار رست؛ متفاوت

 ررخت   خش، و گر  رقلیم ار و فصلی شهری های فعالیت

 ایگتر   طترر  رز. رستت  روزرنته  شتهری  های فعالیت زمانی

 تفتاوت ) خشت،  و گتر   رقلیم زمانی های اوره بین تفاوت

 زمانی های اوره بین تفاوت رز بیشتر یاربس( شل و روز بین

( تابستتان  و زمستتان  بتین  تفتاوت ) مرطوب و معتدل رقلیم

 هتای  اوره بتین  شتدیدتری  تفاوت حاا  رقلیم ار ل ر. رست

 بینتی  پتیش  نتیجته  ار شوا  می ایده شهری رفتارهای زمانی

 و  ورضتح  رقلتیم  ریتن  ار زمتانی  هتای  اوره راررا شتوا  می

 .باشد تأثیرگ ررتر

 تأثیرپتت یری میتتزرن کتته ارا نشتتان تحدیتت  مچنتتین ه

 حااتر های رقلیم ار رقلیمی  های ویژگی رز شهری رفتارهای

 و معتتدل  رقلتیم  بته  نستبت  خشت،  و گر  رقلیم رینجا ار)

 رقلیمتی  هتای  ویژگتی  هرره بنابررین رست  بیشتر( مرطوب

 ار رقلیمتی  طررحتی  به توجه ضرورت شدیدتر  و تر خشن

 توجه باید همچنین . شوا می بیشتر یشهر فضاهای طررحی

 ملتلتز  هتای  رقلتیم  ار رقلیمتی  طررحی رلزرمات که ارشت

 و معتتتدل رقلتتیم ار کتته صتتورت ریتتن بتته رستتت  متفتتاوت

 وز  و رطوبتت  با مرتبط رلزرمات گرفتن نظر ار مرطوب 

 نظتر  ار خش،  و گر  رقلیم ار و( گر  فصل ار خصوصا )

 رهمیتت  رز بازتتابش  و تتابش  امتا   رقلیمتی  رلزرمات گرفتن

 . رست برخورارر بیشتری

 بتروز  مکتان  تبیین ار که ارا نشان همچنین تحدی  رین

 مبلمتان  مکتان  بتر  رقلیمتی  هتای  ویژگتی  شهری  های رفتار

 مبلمان رز استه آن صرفا  که صورت رین به. رند مدد  شهری

 رستتفااه  باشتند  گرفتته  قتررر  رقلیمتی  آسایش ار که شهری

 و حضتور  مکتان  آنکته  رز بتیش  ایگر  عبارت به. شوند می

 مکتانی  موقعیت کند  مشلص شهری مبلمان رر مرا  عبور

 یتا  شتمال  پیررمتون   و مرکتز ) فضا کل به نسبت فضا خراه

 بتروز  ار کته  صورت رین به. کند می مشلص( فضا جنوب

 -شتمال  اوتتایی  خشت،  و گر  رقلیم ار شهری رفتارهای

 و معتتدل  رقلیم را که حالی ار رست؛ تأثیرگ رر فضا جنوب

 ریتن  ار. اررا رهمیتت  فضا پیررمون -مرکز اوتایی مرطوب

 .تأثیرگ ررند نیز آب و سبز عناصر رفتار  مکانی تبیین

 و گتر   رقلیم ار فضای -فرمی تاریلی رلگوهای مطالع 

 جریتان  کته  حتدی  تتا  هتور  کوررن که اهد می نشان خش،

 رستت  بهتتر . رستت  مناسل نشوا حد رز بیش تعر  موجل

 بتا  رر رطوبت که گیرا صورت ری گونه به فضا به هور رواو

 رز رلگتوبرارری ) کنتد  منتدتل  شتهری  فضتای  ارون به خوا

 ار حفارتت  بایتد   همچنتین  (. شهری فضاهای برری بااگیر

 صتورت  ریتن  به. گیرا صورت زمستانی سرا بااهای مدابل

 جهتت  ار و تابستتانی  بااهای ررستای ار فضا کشیدگی که

 هتای  مکان طررحی ار. گیرا قررر زمستانی ایبااه بر عموا
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 مداومتت  بتر  عالوه( شهری مبلمان و فضا های لبه) نشستن

 رهمیتت  حتائز  نیتز  حرررتی ررفیت گرفتن نظر ار حرررتی

 و گتر   رقلتیم  ار تتاریلی  رلگوهای مطالع  همچنین . رست

 و فشتراه  و متمرکز باید  فضا پالن که اهد می  نشان خش،

. یابد رفزریش رندرزی سایه سطح و شوا االب ساختمانی تررکم

 و مجور سطوح مات  سفید مصالح رز رستفااه رقلیم رین ار

 رز بایتد  رستاس  ریتن  بتر  و رست متدرول ارر بافت و زملت

 تتابش  مدابتل  گستتراه  هتای  پنجتره  یتا  برر  سطوح کاربرا

 عناصتر  رنتورف  رز رستتفااه  رقلیم رین ار. کرا پرهیز خورشید

 فضتاهای  ارون( آویتز  و پوشتش  تچته  ارخ ارخت ) سبز

 ارشتت  توجته  باید حال رین با. رست بواه متدرول محصور

 بته  رقلیم رین ار( رمن همچون) پوششی عناصر کاشت که

 ار. رستت  پایتدرری  ملتالز  جهت ار آب به باال نیاز الیل

 برگریتتز ارختتتان زمستتتان آفتتتاب رز بهتتره بتترری نهایتتت

 رلگوهتای  ار وه عت  ار. رستت  بتواه  متدرول( پ یر خزرن)

 رلگتوی  رینکته  بته  توجته  با مرطوب و معتدل رقلیم تاریلی

 هتتور کتتوررن بتته نستتبت کمتتتری رهمیتتت رز رنتتدرزی ستتایه

 های ساختمان بین پیوستگی رز تنها نه رست  بواه برخورارر

 ررستتای  ار بلکه رست  شده می جلوگیری فضا کنندۀ محاط

 شتده  متی  اراه قررر هایی شکار ها آن بین تعمدر  هور کوررن

 ارر  شیل های سدز رز رستفااه کنار ار ررتفاف  کاهش. رست

 فضتا  مرکز ار ارختچه رز رستفااه رز خواارری و روها گربه

 ارشتت  توجه باید) کند می کم، فضا بیشتر پ یری تهویه به

 و پیوستتگی  عتد   نتیجت   ار یافتته  کاهش فضایی تعیین که

 طررحتی  هتای  رو  بتا  تتورن  متی  رر جتدرره  ررتفاف کاهش

 (.ارا ررتدا فضایی رارروب تدویت همچون بصری 

 کته  رنتد  کراه مشلص تحدی  رین های تحلیل نهایت ار

 بته  نستبت  شتهری  رفتارهتای  تعدرا) رفتاری تررکم کل ار

 صورت به مرطوب و معتدل رقلیم فضاهای ار( سطح ورحد

 بیشتتر  خشت،  و گتر   رقلتیم  رفتاری تررکم رز توجهی قابل

 و معتتدل  رقلتیم  ار محیطتی  شرریط ایگر  تعبار به. رست

 بتتورن  شتاید . رست تر مناسل فضا رز رستفااه برری مرطوب

 فرهنگتی  متدررری  و گرریتی  کثترت  گرریتی   بترون  رز بلشی

 رستتفااۀ  ار بتاال  تتورتر  به رر مرطوب و معتدل رقلیم ساکنان

 طیتز  بتروز  رؤیت آن رز تر مهم و شهری فضاهای رز ها آن

 شتهروندرن  ایگتر  سوی رز شهری تارهایرف رز تری گستراه

  زمینت   حکتم  ار معتتدل  رقلتیم  ایگر  عبارت به. ارا نسبت

 41شتمول  همته  و 40نتر   گرریتی  نستبی  فرهن  برری مناسبی

 نه خش، و گر  رقلیم سلت شرریط مدابل  طرر ار. رست

 ستاکنان  بته  رر خانته  ارون بیشتتری  حضتور  ستاعات  تنها

 رز محدواتری بسیار طیز بروز رمکان بلکه کند  می تحمیل

 بتتورن  شتاید  رستاس   ریتن  بتر . اهد می رر شهری رفتارهای

 بته  رر جغررفیتایی  پهنت   ریتن  مرامتان  گرریی ارون رز بلشی

 لتزو   یتا  ارا نستبت  رقلتیم  رز شده تحمیل رفتاری رلگوهای

 رز رر رقلتیم  ریتن  ار 42رجتمتاعی  هنجتاری  همنتوریی  شدید

 شتهری  اهایفضت  ار ممکتن  رفتارهای محدوا طیز طری 

 مطالعتات  حیطت   ار بتاره  رین ار پرارزی نظریه. کرا توجیه

 . گیرا می قررر ری رشته بین

 و سترا  رقلتیم  او رز ریتررن  کته  شتوا  ذکتر  باید رنتها ار

 تحدیدتات . رست برخورارر نیز مرطوب و گر  و کوهستانی

 ار شده براه کار به تحدی  رو  با م کور های رقلیم ار ایگر

 مت کور  های رقلیم ار رر تحدی  رین نتای  تورند می مداله  رین

 نکتته  او بته  توجته  آتی تحدیدات ار همچنین . بسنجد نیز

 بین اقی  تفکی، برری روشی رینکه نلست: رست ضروری

 تعتامالت  ملتلز های گونه و رختیاری و رجباری رفتارهای

 هتای  اراه آوری جمتع  زمتان  ار سپس شوا  یافت رجتماعی

 بته  و منتلتل  شتهری  فضتاهای  قلیمتی ر رطالعات بصری 

 .شوند ثبت محلی صورت

 

 قدردانی و تشکر

 تتأثیر » عنتورن  بتا  پژوهشتی  طترح  رز برگرفتته  تحدیت   رین

 که رست «شهروندرن رفتاری رلگوهای بر رقلیمی های ویژگی

 و زیبا هنرهای پرایس پژوهشی معاونت رعتبار رز رستفااه با

 .رست دهش رنجا  بحرینی سیدحسین اکتر هدریت به

 

 



 ... اقلیم های خرده  ویژگی تأثیر تطبیقی بررسی

 سیدحسین بحرینی و حسین خسروی
479 

 ها  یادداشت
1. BMI (Body Mass Index) 

2. Natural Environment 

3. Human-Built Space 

4. Autonomy 

5. Organismic 

شناسی شهری رین رویکرا رر نلستین بار لفور  . ار جامعه6

کند. ار تضاا با رین رویکترا  رویکترا مکتانیکی     مطرح می

(Mechanisticبر رین باور رست که مح )  یط ار رنسان تتأثیر

 اهد. گ ررا و رنسان صرفا  ورکنش نشان می می

7. Possibilistic Approach 

8. Probabilistic Approach 

. رگر با رتلاذ رویکرای هرمنوتیت، محتیط رر منطبت  بتا     9

زمینه یا متن ار نظر بگیریم  محتیط حتتی ار بعتد رهتار      

دش بتازی  ها نیز ن رفتارهای شهری  یعنی معنی و تفسیر آن

 کند. می

شوا رین نتوف گت ر زمتانی ملتتص بته اوررن       . راعا می10

مدرن رستت. بته ریتن صتورت کته ریتن استته رز رفتارهتا         

فراند و  های شهری( منحصربه ها یا جنبش )همچون رندالب

 تکرررشونده نیستند.

11. Necessary Activities 

12. Optional Activities 

13. Social Activities 

14. Recreational 

15. Purposed 

16. Avoidance behavior 

17. Approach behaviors 

18. Eudemonia 

19. Relief 

20. Self-determined 

21. Performance 

22. Happiness 

23. Good mood 

24. Social interaction 

 شافت . گمن25

 شافتی . گزل26

27. Liberating 

28. Communicative Reasoning 

29. Consensus 

30. Discursive Interaction 

31. Environmental Encyclopedia 

32. Bioclimatic 

33. Convection 

34. Evaporation 

هتا و   رغم تما  رنتدااهتا  متأستفانه ار برختی برنامته     . به35

های شهری کشور )رز جملته مستکن مهتر(  رثتری رز      طرح

 شوا. نمی ترین رلزرمات رقلیمی ایده  رعایت کور،

36. Tracking 

مدیتاس )مررستم و مناست،      . رفتارهای رجتماعی کتالن 37

شده ار  ها و ...( جزن رلگوهای رفتاری ثبت تظاهررت  جشن

 رین تحدی  قررر ندررند.
38. Antecedents 

رنگیز  ». رین کتاب رر یحیی سیدمحمدی  تحت عنورن 39

 ترجمه کراه رست.« و هیجان

40. Soft Relativism 

41. Inclusiveness 

42.NormativeSocial Conformity 
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