ساناز حقشناس ،مهناز محمودی زرندی ،نسیم خانلو

مقدمٍ

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره سیودوم /سال هشتم /تابستان 1399

62
62

اؾتفبز ٜاظ لطبض قٟطی ثٝعٛٙاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ظیطؾبذتبضٞبی حُٕ٘ٚمُ قٟطی حبئع إٞیت ٔیثبقسٔ .تط ٚنطفبً ثط قویٜٞٛوبی حطووت ٚ
ضفتٚآٔس تأثیط ٕ٘یٌصاضز  ٚیب نطفبً زالِتٞبیی طجیعی  ٚحتی اختٕبعی آقىبض ٔب٘ٙس آِٛزٌی تطافیه اظزحبْ ٘ ...ٚساضز؛ ثّى ٝتٛخ ٝثو ٝتوأثیطا
ٌؿتطزٔ ٜتط ٚثط ضٚاٖ قٟط٘ٚساٖ ضٚاثط ضفتبض قٟط٘ٚسی تعبٔال  ...ٚو ٝضیك ٝزض ضٚا٘كٙبؾوی ٔحیطوی  ٚضفتوبض  ٚازضان قوٟط٘ٚساٖ زض ایوٗ
فضبٞب زاضز ثؿیبض ضطٚضی ث٘ ٝرط ٔیضؾس؛ أب یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔكىال فضبٞبی ایؿتٍبٞی حُٕ٘ٚمُ ضیّی عسْ ٚخٛز فضبٞبی ذٛا٘وب  ٚثوب
ٛٞیت اؾت .چٙب٘چ ٝأىبٖ ذّك «ٔىبٖ» زض ایٗ ایؿتٍبٜٞب فطاٌ ٓٞطزز ث ٝثؿتط ٔٙبؾجی خٟت پبتٛقٞبی قٟطی فضبٞبی تعبّٔی ٔىبٖٞبی
ؾطظ٘س ٜزاضای لبثّیتٞبی ٔتعسز ٔ ٚت ٛٙتجسیُقس ٚ ٜاظ ثیٛٞیتی ضٞبیی ٔییبثٙسٞ .سف اظ ططاحوی ٔحیطوی آفوطیٙف ٔىوبٖٞبؾوت (ووب٘تط
 .)256 :1997یه ٔىبٖ لطعٝای اظ ٔحیط اؾت و ٝتٛؾط حؽٞب ثیبٖقسٕٞ ٚ ٜیٗ حؽ اؾت و ٝقٙبذت ثٟتوطی اظ طجیعوت ٔىوبٖ ثؤ ٝوب
ٔیزٞس (حجیجی .)12 :1387
زضایٗثیٗ ؾیٕبی فیعیىی فعبِیتٞوب ٔ ٚعوب٘ی ٔوٛاز ذوبْ ٛٞیوت ٔىوبٖ ٞؿوتٙس  ٚزیبِىتیوه ثویٗ آٖٞوب ضٚاثوط ؾوبذتبضی ثویٗ ایوٗ ٛٞیوت
اؾت (افطٚغ  .)23 :1377پؽ ث٘ ٝرط ٔیضؾوس ووبض طوطا قوىُزٞوی ثو ٝؾوبذتبضی زض ٔحویط اؾوت وو ٝأىوبٖ ٔجوسَ قوسٖ ثؤ ٝىوبٖ ضا
زض آیٙس ٜثیبثس .ططا ٔیثبیؿت ثب تٕبْ تٛاٖ ذٛز فضب ضا ثیبفطیٙس؛ أوب زضنوٛضتیوو ٝایوٗ فضوب لبثّیوت تجوسیُقوسٖ ثؤ ٝىوبٖ تٛؾوط ٔوطزْ یوب
ثٟطٜثوطزاضا٘ف ضا زض آیٙوس ٜزاقوت ٝثبقوس اؾوتفبزٜوٙٙوس ٜاظ فضوب ٔویتٛا٘وس آٖ ضا ٔجوسَ ثؤ ٝىوبٖ وٙوس .آفطیٙٙوسٜی ٔىوبٖ ٔوطزْ ٞؿوتٙس؛ أوب
ططاحبٖ أىبٖ ایٗ ضذساز  ٚؾبذتبض فضوبیی آٖ ضا ذّوك ٔویوٙٙوس  .اٌوط ایوٗ ؾوبذتبض فضوبیی ٚاخوس ظیجوبیی ٔحیطوی ثبقوس افوطاز ٔ ٚربطجوبٖ
ذٛز ضا ٚاضز ؾط« ٛحؽ ٔىبٖ» ذٛاٞس وطز.
اٌط فضبٞب ثیٔىوبٖ  ٚالٔىوبٖ ٘جبقوٙس فوطز ثوٝآضأوی ٔویتٛا٘وس ٘ؿوجت ثؤ ٝىوبٖ آٌوب ٜقوٛز ٘ؿوجت ثؤ ٝىوبٖ تعّوكذوبطط پیوسا وٙوس
زَثؿتٍی ٚ ٚاثؿوتٍی ثؤ ٝىوبٖ ثیبثوس زض قوىُزٞوی پٛیوب ثؤ ٝىوبٖ ٔساذّو ٝووطز ٚ ٜاظ آٖ ثوب فوساوبضی حفب وت وٙوس (قوِٛتع :1988
 .)215زض حمیمووت حووؽ ٔىووبٖ ثطٌطفتوو ٝاظ زٚ ٚاغ ٜحووؽ ٔ ٚىووبٖ اؾووت ووؤ ٝجتٙووی ثووط یىووی اظ حووٛاؼ ا٘ؿووب٘ی ثووط فضووبیی ووو ٝزض آٖ
ٚالعقس ٜاؾت ٔٛخت ذّك  ٚتعّوك ثؤ ٝىوبٖ ٔویقوٛز .زض ٔمیوبؼ قوٟط خٟوت «آفوطیٙف» حوؽ ٔىوبٖ ٘جبیوس حضوٛض ٔوطزْ ٘حوٜٛی
اؾتفبزٔ ٜطزْ اظ فضب عطف  ٚفط ًٙٞاؾتفبزٜوٙٙس ٜضا فطأٛـ وطز (پبوعاز .)153 :1385

مباوی وظری

تعریف معماری حًاس (معماری چىد حسی) :زض ٔعٕبضی ٞط تدطث ٝثؿبٚایی چٙس حؿی اؾت .ویفیتٞبی ٔبز ٜفضوب ٔ ٚمیوبؼ زض
چكٓ ٌٛـ ثیٙی پٛؾت ظثبٖ اؾىّت  ٚعضال ثٝطٛض ٔؿبٚی تمؿیٓقسٜا٘س (پبالؾٕب ٔ .)54 :1390عٕبضی حٛاؼ ٔعٕبضی اؾت و ٝقٕب
ٔیتٛا٘یس آٖ ضا ث ٛوٙیس ثچكیس ثكٛٙیس ِٕؽ وٙیس  ٚثجیٙیسٛ٘ .عی اظ ٔعٕبضی ؤ ٝتعّك ث ٝوّی ٝوٙف ٌطاٖ  ٚوبضثطاٖ فضوب ثوب ٞوط ٚیػٌوی ٚ
تٛا٘بیی اؾت .ثسیٗ تطتیت و ٝاظ ضاٜٞبی افعایف ویفیت ازضان ٔحیطی افعایف غٙبی حؿی ثٙٔٝرٛض ثٝوبضٌیطی تٕبٔی حٛاؼ ثبٞسف ایدبز
خصاثیت قِٕٛیت  ٚفعبِیت تٕبْ الكبض اختٕبعی ؾٙی خٙؿی  ٚافطاز وٓتٛاٖ ازضاوی  ٚحؿی چ٘ ٖٛبثیٙبیوبٖ ٘ ٚبقوٛٙایبٖ ٔ ٚعّوٛالٖ ایدوبز
ٔیقٛز وٞ ٝسف غبیی ٔعٕبضی حٛاؼ اؾت (قبٜچطاغی ثٙسضآثبز ٔ .)173 :1394یٙیٕبِیؿٓ حؿی لسض تریُ ٕٞجؿوتٍی حوٛاؼ  ٚازضان
(غٙبی حؿی) چٙسآٚایی زض ازضاوب حؿی ٙٔ ٚرط حؿی ٟٔٓتطیٗ ٔإِفٞٝبی ٔعٕبضی حٛاؼ تعطیفقسٜا٘س (ٕٞبٖ).

تعریف غىای حسی :غٙبی حؿی ت ٛٙتدطثیب حؿی اؾت وٛٔ ٝخت ِص اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ قٛز .عٙبنط ثطای ایٙى ٝثتٛا٘ٙس زض ثٟجٛز غٙبی
حؿی ٘مف ایفب وٙٙس ثبیس لبثُضؤیت ثبقٙس (ثٙتّی ٕٞ ٚىبضاٖ  .)157 :1985زض ططاحی ثبیس تهٕیٕبتی اتربش قٛز وو ٝثبعوا افوعایف زضن ٚ
تدطثیب حؿی وٙف ٌطاٖ ِ ٚص آ٘بٖ ٌطززٔ .ثالً حؽ تعّك  ٚذبططٜاٍ٘یعی آ٘بٖ ضا ثطاٍ٘یعز؛ زضٚالع زض فطآیٙس ازضان ٔحیط ثرف ظیبزی اظ
قٙبذت  ٚتٕبؼ ثب ز٘یبی ذبضج ثٚٝؾیّ ٝا٘ساْٞبی حؿی حبنُ ٔیقٛز .زض ٔحیط اقیب زیسِٕ ٚ ٜؽ ٔیق٘ٛس ثٞٛب اؾتكٕبْ ٔیق٘ٛس نوساٞب
قٙیسٔ ٜیق٘ٛس  ٚثٝایٗتطتیت تدطثٞٝبی حؿی -عبطفی ٔتٛٙعی قىُ ٔیٌیط٘س (ِطفی  ٚظٔب٘ی )44 :1393؛ ثٝعجبض زیٍط تدطثو ٝا٘ؿوبٖ اظ
ٔحیط اظ ططیك وب٘بَٞبی حؿی ٔتعسز ثیٙبیی قٛٙایی ثٛیبیی چكبیی ِٕ ٚؿی نٛض ٔیٌیطز  ٚویفیتی ضا ثطای ٔحیط ایدوبز ٔویوٙوس ووٝ
تحت عٛٙاٖ غٙبی حؿی قٙبذتٔ ٝیقٛز (نسالت .)73 :1396
رابطٍ خًاوایی ،مسیریابی ي جُت یتابی بتا غىتای حستی :ثطا٘وسٔ ٖٚؿویطیبثی ضا فطآیٙوس اؾوتفبز ٜاظ اطالعوب ففضوب ٔ ٚحویط
خٟووت فیووبفتٗ ٔؿوویط زض ٔحوویط ٔهوو ٛٙتعطیووف ٔوویوٙووس (ٔطزٔووی  .)1390زپبضتٕووبٖ ثٟساقووت اٍّ٘ؿووتبٖ ٔؿوویطیبثی ضا فطآیٙووسٞبی حووُ

طراحی ایستگاههای حملونقل ریلی شهر تهران مبتنی بر معماری حواس

).Egenhofer, 1998: 895

چارچًب پژيَص

ثووب تٛخوو ٝثوؤ ٝحووسٚزیت ٔٙووبثع زض زؾووتطؼ زض ذهووٛل ٔٛضوو ٛپووػٞٚف خٟووت زؾووتیبثی ثوؤ ٝإِفووٞٝووبی ٔووإثط ثط ذّووك ٔىووبٖ زض
فضبٞبی ایؿتٍبٞی ضیّی اثتسا ثو ٝثطضؾوی ٔفوبٞیٓ وّوی ٔىوبٖ ٔ ٚىوبٖ ؾوبظی پطزاذتوٝقوسٔ ٚ ٜإِفوٞٝوبی ٔىوبٖ اظ ٔوسَٞوبی ٔكوٟٛض
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ذٛا٘بیی ثٔ ٝف ْٟٛلبثّیوت زضن ٔحویط  ٚضاٜیوبثی ا٘ؿوبٖ ثو٘ ٝموبث ٘ ٚكوب٘یٞوبی ٔوٛضز٘رط اؾوت (ثٙتّوی  .)1985ذٛا٘وبیی ٔویتٛا٘وس ثوط
چٍٍ٘ٛی  ٚؾِٟٛت زضن ٔطزْ اظ فطنوتٞوب ٛٔ ٚلعیوتٞوب وؤ ٝحویط ثو ٝآ٘وبٖ عطضؤ ٝویزاضز توأثیط ثٍوصاضزٙٔ .روٛض اظ ذٛا٘وبیی فضوب
ذّك فضبیی اؾت و ٝؾوبٔب٘سٞی فاطال عوب ف ثهوطی آٖ خٟوت ایدوبز ٔجٙوبیی ٔٙؿودٓ ثوطای عٕوُ  ٚحطووت افوطاز زض ٔحویط ثوٝآؾوب٘ی
نٛض پصیطز .ثطضؾی ٔطبِعوب ٔٛخوٛز ٘كوبٖ ٔویزٞوس وو ٝثط٘بٔوٝضیوعی فضوبیی ؾوبٔب٘سٞی چیوسٔبٖ فضوبٞب  ٚتٛخو ٝثو ٝفضوبٞبیی ثوب
ٙٞسؾ ٝفضبیی ٔعیٗ اظ ٟٔوٓتوطیٗ عٛأوُ زض ایدوبز فضوبٞبی ذٛا٘وب اؾوت .زض٘تیدؤ ٝؿویطیبثی  ٚخٟوتیوبثی زٔ ٚإِفؤ ٝىٕوُ  ٚانوّی
ٞؿتٙس وٞ ٝطٌب ٜثب غٙبی حؿی ٕٞطاٌ ٜطزز ٔٙدط ثٟ٘ ٝبیت ذٛا٘بیی ٔیق٘ٛس.
ثیتفبٚتی  ٚعوسْ حضوٛض زض فضوبٞبی قوٟطی ثبعوا عوسْ احؿوبؼ تعّوك افوطاز ثو ٝفضوب ٔویقوٛز .ایوٗ ثویتفوبٚتی عبٔوُ انوّی افوت
ویفیت فضبٞب  ٚایدبز فضبٞبی پطذطوط ٘وبأٗ  ٚثویٛٞیوت اؾوت .ثویتفوبٚتی ٘ؿوجت ثو ٝایوٗ فضوبٞب آؾویتٞوبیی ضا ثوٕٞ ٝوطا ٜزاضز ووٝ
ثطذووی اظ آٖٞووب عجووبض ا٘ووس اظ :عجووٛض ؾووطیع فمووساٖ ذٛا٘ووبیی  ٚتدطثوو ٝظیؿووت ٝاِمووبی حووؽ ؾطٌكووتٍی  ٚعووسْ أىووبٖ ٔؿوویطیبثی عووسْ
ٚخٛز قرهیت ٛٞ ٚیت فمساٖ حؽ ٔىبٖ عسْ ٚخٛز ذبطط٘ ٜبأٙی آؾیتپصیطی . ...ٚ
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ٔؿووئّٝی افووطاز خٟووت پیووسا ٕ٘ووٛزٖ ضاٛٔ ٜضز٘رطقووبٖ زض ٔحوویط ٔوویزا٘ووس .زض تعطیووف ٔفهووُتووطی ایووٌٗ٘ٛوو ٝتكووطیش قووس ٜووؤ ٝمسٔووٝ
ٔؿیطیبثی خٟتیبثی ٔىب٘ی یه فطز ٔیثبقوس .خٟوتیوبثی ٔىوب٘ی یوب تكوریم ٔٛلعیوت ٔىوب٘ی یوه ضاثطوٝی ثبثوت فوطز ثوب ٔىوبٖ یوب
ٔحویط اؾووت .ایوٗ ضاثطوؤ ٝؿوتّعْ آٖ اؾووت ووو ٝووبضثط یووه تهوٛیط شٙٞووی وّوی اظ طووط قووٕبتیه ٔحویط ثؿووبظز وو٘ ٝمكوو ٝقووٙبذتی
ٔحیط ٘بٔیوسٔ ٜویقوٛز  ٚزض ٔؿویطیبثی فطآ یٙوس ٘مكو ٝفؾوبظی فقوٙبذتی خٟوت حوُ ٔؿوبئُ ٔىوبٖیوبثی ثىوبض ٌطفتؤ ٝویقوٛز ( 2007,
)Huelat؛ ثٝعجبضتی ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝؿیطیبثی ثوطذالف خٟوتیوبثی وو ٝاضتجوبث ثبثوت (اؾوتبتیه) فوطز ثوب ٔىوبٖ اؾوت اضتجوبث پٛیوبی
(زیٙبٔیه) فطز ثب ٔىوبٖ ٔویثبقوس«.ضاٜیوبثی» ٔفٟو ْٛتوبظٜای اؾوت وو ٝخوبیٍعیٗ «خٟوتیوبثی فضوبیی» قوس ٜوو ٝضٚقوی خسیوس ثوطای
ٔطبِع ٝحطوب ٔوطزْ  ٚضٚاثطكوبٖ زض فضوب ضا ثوبظٌٔ ٛویوٙوس ٟٔ ٚوٓتوط ایٙىو ٝضٚـ ٔوصوٛض ضاٜٞوبی توبظٜای ضا ٘یوع ثوطای ططاحوی ضفتوبض
فضبیی افطاز تعطیف ٔیٕ٘بیس .زض ایٗ ضاؾتبؾوت وؤ ٝحمموبٖ ظیوبزی ثو ٝقٙبؾوبیی عٛأوُ ٔحیطوی ٔوإثط زض ضاٜیوبثی پطزاذتوٝا٘وس .عٛأوُ
ثؿیبض ٔب٘ٙس احؿبؾی و ٝضً٘ٞب اقىبَ تحوطن  ٚتٙو٘ ٛوٛض چكوٓ ثوٚ ٝخوٛز ٔویآٚضز ؛ ثو ٛنوسا حوؽ الٔؿو ٚ ٝیوب حتوی لوطاض ٌوطفتٗ
زض ٔیساٖ اِىتطیىی  ٚیب ٔیساٖ ٔغٙبطیؿی ظٔیٗ و ٝث ٝایٗ قٙبؾبیی وٕه ٔیوٙس (ِیٙچ .)13 :1959
ثٙبثطایٗ ٔؿیطیبثی ٔتىی ثط ؾّؿوّ ٝضإٙٞبٞوبیی اضائوٝقوس ٜاظ ضا ٜؾیؿوتٓٞوبی حؿوی چٙسٌب٘و ٝا٘ؿوبٖ اظخّٕو ٝؾیؿوتٓ ثهوطی قوٛٙایی
الٔؿوو ٚ ٝثٛیووبیی اؾووت .زض ٔمیووبؼ قووٟطی اِٚوویٗ ٔجبحووا ترههووی ٔؿوویطیبثی ضا وووٛیٗ ِیووٙچ ٔطووط وووطزٔ .ؿوویطیبثی زض ازثیووب
قٟطؾووبظی ثوؤ ٝعٙووبی یووبفتٗ «یووه ٔؿوویط زض ضا »ٜاؾووتٔ .عٕووٛالً ٔؿوویطیبثی ثوو ٝؾیؿووتٓٞووبی ٔووسضٖ ٘كووب٘ٞٝووب ٘مكووٞٝووب  ٚزیٍووط
ٌطافیوهٞوبی ٘ٛقوتبضی یوب ضٚـٞوبی قوٙیساضی ثوطای تٛضویش یوه ٔىوبٖ یوبفتٗ ٔؿویط  ٚخٟوت ثوطای ٔؿوبفطاٖ تٛخو ٝزاضز؛ ثٙووبثطایٗ
چٟووبض خووع اِٚیووٝی ٔؿوویطیبثی عجووبض ا٘ووس اظٔ :عٕووبضی ٌطافیووه اضتجووبث ِٕؿووی  ٚقووٛٙایی ثووٝعووال ٜٚضٕٙٞبیووب٘ی ٔثووُ ثٞٛووبی ذووٛـ
وووبفیقووبحٞووب ضؾووتٛضاٖٞووب ٌیبٞووبٖ ٔعطووط ٌ ٚووُٞووب ووو ٝثووٝعٙووٛاٖ وٕووهٞووبی خٟووتیووبثی ثووطای افووطازی ٕٞب٘ٙووس ٘بثیٙبیووبٖ ٞؿووتٙس.
ٔؿیطیبثی ز ٚؾوطش زاضز :خٟوتیوبثی  ٚحطووت .خٟوتیوبثی ٔطثوٛث ثو ٝتٛا٘وبیی قورم زض قوٙبذت ٔٛلعیوت ذوٛز زض اضتجوبث ثوب ٔحویط
اؾووت ٙٔ ٚرووٛض اظ حطوووت تٛا٘ووبیی قوورم زض حطوووت ایٕووٗ وكووف ٔؿ ویط  ٚزٚضی اظ ٔٛا٘ووع ٔثووُ ذطووطا پٟٙووبٖ ٔوویثبقووس .آضتووٛض ٚ
پؿیٙی زض ؾبَ  1992ث ٝز ٚخٙج ٝانّی و ٝث ٝف ٟٓؾبذتٕبٖ  ٚزض٘تید ٝؾِٟٛت ٔؿیطیبثی وٕه ٔیوٙٙس اقبض ٜوطز٘س:
 -1خٙج ٝفضبیی و ٝث ٝاثعبز وّی ؾبذتٕبٖ ثطٔیٌطزز (یعٙی زیٛاضٞبیی و ٝفضب ضا زضثطٔی ٌیطز  ٚاخعایی ٔثُ ایٛاٖ زاذّی).
 -2خٙجوو ٝتطویجووی (ؾّؿوؤّ ٝطاتجووی) ووو ٝیووه ؾووبذتٕبٖ ضا ثطحؿووت ٔؿوویطٞبی ٔمهووسـ ٔووس٘رط لووطاض ٔوویزٞووس & (Raubal
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تهٛیط ٕٛ٘ -1زاض ثطضؾی ٔ ٚمبیؿٔ ٝسَٞبی ٔىبٖ

زض خٕعثٙسی ٟ٘بیی ٔإِفٞٝبی ذّك ٔىبٖ زض فضبٞبی حُٕ٘ٚمُ ضیّی ثط اؾبؼ ٔطبِعب وتبثرب٘ٝای  ٚثطضؾی ٔٙبثع زض لبِت ٔسِی ٔجتٙوی ثوط
چٟبض ٘ربْ انّی (٘ربْ زؾتطؾی  ٚحطوت٘ -ربْ ازضاوی-حؿی ٘ربْ وبضثطزی – فیعیىی ٘ربْ عّٕىطزی –فعبِیتی) ٔ ٚطتجط ثب ٔجب٘ی ٘روطی
تٛؾع ٝثب ٔحٛضیت حُٕ٘ٚمُ ٍٕٞب٘ی ٔ ٚعٕبضی حٛاؼ زض لبِت ٔسَ اِٚی ٝظیط اؾترطاج ٌطزیس (تهٛیط .)2
ستتالا  ،فرضتتیا ي متریرَتتای مستتتقل ،يابستتتٍ ي میتتاوجی :ثووب تٛخوو ٝثوو ٝپیكووی ٝٙپووػٞٚف ٔ ٚطبِعووب ا٘دووبْقووس ٜؾووإاَ
ٔطووط قووس ٜزض ایووٗ پووػٞٚف ایووٗ اؾووت ووو ٝچوو ٝضاثطووٝای ٔیووبٖ ٔإِفووٞٝووبی ٔعٕووبضی حووٛاؼ ٔ ٚإِفووٞٝووبی ذّووك ٔىووبٖ زض فضووبٞبی
ایؿتٍبٞی حُٕ٘ٚمُ ضیّی قٟط تٟطاٖ ٚخٛز زاضز؟
َمچىیه فرضیٍ اصتلی مطتر ضتدٌ :ثو٘ ٝروط ٔویضؾوس ذّوك ٔىوبٖ (ثوب افوعایف ذٛا٘وبیی  ٚتؿوٟیُ ٔؿویطیبثی  ٚخٟوتیوبثی) اظ
ططیك ططاحی فضبٞبی ایؿوتٍبٞی حٕوُ٘ٚموُ ضیّوی قوٟط تٟوطاٖ ثوط اؾوبؼ ثطذوی ٔإِفوٞٝوبی ٔعٕوبضی حوٛاؼ (ٔب٘ٙوس غٙوبی حؿوی
تدطث ٝقرم  ٚذهٛنیب ٔىب٘ی) أىبٖپوصیط اؾوت .ثوط ایوٗ اؾوبؼ ٔتغیطٞوبی ٔؿوتمُ ٚاثؿوتٔ ٚ ٝیوب٘دی ٕٞ ٚچٙویٗ ظیوط ٔإِفوٞٝوب
اٞساف ٔ ٚهبزیك ٔعٕبضی تجییٗ ٌطزیس (خس.)1 َٚ
pps: project for public space -1

طراحی ایستگاههای حملونقل ریلی شهر تهران مبتنی بر معماری حواس

ٔتغیط

ٔتغیط ٔؿتمُ

قبذمتطیٗ ٔحطنٞبی حؿی ثهطی /قیٕیبییِٕ /ؿی /نٛتی فضبی ایؿتٍبٞی

ٔتغیط ٔؿتمُ
ٔیب٘دی

غٙبی حؿی

حؽ ثیٙبیی /حؽ چكبیی/
ثٛیبیی /الٔؿ /ٝقٛٙایی/
عضال٘ی

لبثُ پیفثیٙی قسٖ فضبی ایؿتٍبٞی
خٟتیبثیٔ /ؿیطیبثی  ٚتعییٗ ٔؿیط زض ایؿتٍبٜ
ٔعطفی فضب  ٚفعبِیتٞبی خبضی زض فضبی ایؿتٍبٞی
اؾتفبز ٜاظ عٙبنط قیٕیبیی ِٕؿی نٛتی ثهطی ثطای ٘كب٘یزٞی

شماره سیودوم /سال هشتم /تابستان 1399

ٔتغیط ٚاثؿتٝ

خسٔ -1 َٚتغیطٞبی ٚاثؿتٔ ٝؿتمُ ٔیب٘دی  ٚظیط ٔإِفٞٝب ٔ ٚهبزیك ٔعٕبضی پػٞٚف
ٔفبٞیٓ ازضاوی
ظیطِٔٛفٝ
ِٔٛفٝ
ؾِٟٛت حطوت /ؾیطوٛالؾی /ٖٛؾِٟٛت زؾتطؾی/
ِٔٛفٞٝبی ٔعٕبضی
عسْ ٌٍٕكتٍی /أٙیت ضٚا٘ی
ٔؿیطیبثی /خٟتیبثی
ِٔٛفٞٝبی ٌطافیىیِٛٔ /فٞٝبی حؿی٘ /كب٘ٞٝبی قبذم
ِٔٛفٞٝبی اطالعبتی
تٕبیع  ٚقرهیتپصیطی /ت ٛٙچٙسٔٙرٛضٌی/
ِٔٛفٞٝبی ٔعٕبضی
٘ربض پصیطی /أٙیت /اختٕب پصیطی
ذٛا٘بیی
ِٔٛفٞٝبی ٌطافیىیِٛٔ /فٞٝبی حؿی٘ /كب٘ٞٝبی قبذم
ِٔٛفٞٝبی اطالعبتی
ِٔٛفٞٝبی ٔعٕبضی
ازضان الی ٝؾطش تطاظ ط َٛعطو اضتفب عٕك فبنّ ٝخٟت خغطافیبیی
ٔرتهب وبِجسی
چٙسحؿی زض فضبٞبی
عىؽاِعُٕٞب /چكٓا٘ساظ /تساعیٔ /ب٘سٌبضی /فعبِیتٙٔ /حهطثٝفطزی
تدطث ٝقرهی
ایؿتٍبٞی حُٕ٘ٚمُ
زاضای وبضاوتط /چٙسحؿی /أٙیت٘ /ربض پصیط /چٙسٔٙرٛض /ٜت / ٛٙزاضای تساْٚ
ذهٛنیب ٔىب٘ی
ضیّی

مطالعات محیطی هفت حصار

تهٛیط ٕٛ٘ -2زاض ٔإِفٞٝب ٔ ٚعیبضٞبی انّی  ٚفطعی پػٞٚف ثط اؾبؼ ٔطبِعب پبیٝ
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ایٗ پػٞٚف اظ ٘ ٛضٚـ ثٙیبزی-وبضثطزی اؾت .ضٚـ تحمیك اظ ٘ ٛتٛنیفی-تحّیّی ثٛز ٜو ٝثط اؾوبؼ پیٕوبیف  ٚاؾوتفبز ٜاظ قویٜٞٛوبی
ٔطٚضی ٔت ٖٛاؾٙبز پػٞٚفٞب  ٚیبفتٞٝبی پیكیٗ ٔ ٚطبِعب وتبثرب٘ٝای قىٌُطفت ٚ ٝثب ضٚـٞبی ٔهبحج ٝپطؾكٙبٔٔ ٝهٛض  ٚایدبز قطایط
حؿی ذبل تىٕیُقس ٜاؾت .خبٔع ٝآٔبضی زض ایٗ پػٞٚف وبضثطاٖ ایؿتٍبٜٞبی ٔتط ٚتدطیف ٔیساٖ ِٚیعهط  ٚفطٚزٌبٟٔ ٜطآثبز ٔیثبقٙس ووٝ
ثب ضٚـ تهبزفی ذٛقٝای ا٘تربة ٌطزیس .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثط اؾبؼ ٘رطی ٝوالیٗ ( )2010 2005ثطای ٞط ٔتغیط ٘ 40-20فط  ٚیب ثوطای ٞوط آیوتٓ
پطؾكٙبٔ 2/5 ٝاِی ٘ 5فط تعییٗ قس ؤ ٝدٕٛعبً  300وبضثط ٔٛضزؾٙدف لطاض ٌطفت.
زض ٌبْ ٘رؿت  ٚثطای ضتجٝثٙسی ٔعیبضٞبی ذّك ٔىبٖ زض فضبٞبی ایؿتٍبٞی حُٕ٘ٚمُ ضیّی پؽ اظ اذص ٘رطا ٔترههیٗ  ٚنبحت٘رطاٖ
ایٗ حٛظ ٜزض لبِت زِفی چٙسٔطحّٝای (پطؾكٙبٔٔ ٚ ٝهبحج )ٝثطای اِٛٚیتثٙسی ٔإِفٞٝبی ٔإثط ثط ذّك ٔىبٖ زض فضبٞبی ایؿتٍبٞی اظ آظٖٔٛ
فطیسٔٗ ٔٗ اؾتفبزٌ ٜطزیس (خس.)2 َٚ
زض ٌبْ ز ْٚخٟت ثطضؾی تأثیطپصیطی ٔإِفٞٝبی ٔٙترت اظ ٔتغیط ٔیب٘دی «غٙبی حؿی» ٔإِفٞٝب ظیط ٔإِفٞٝب ٔ ٚهبزیك ٔعٕبضی ٔطثوٛث ثوٝ
ایٗ ٔتغیط زض اؾترطاج  ٚپطؾكٙبٔٙٔ ٝطجك ثب آٖ تسٚیٗ ٌطزیس  ٚپؽ اظ اذص ٘رطا ٔترههیٗ  ٚا٘دبْ انالحب الظْ زض ؾ ٝایؿوتٍبٕ٘ٛ٘ ٜوٝ
(ایؿتٍبٜٞبی تدطیف ٔیساٖ ِٚیعهط  ٚفطٚزٌبٟٔ ٜطآثبز) ٔٛضزؾٙدف لطاض ٌطفوت .الظْ ثو ٝشووط اؾوت ٚیػٌویٞوبیی ٔب٘ٙوس ٚضوعیت افوطاز
پبؾدزٙٞس ٜاظ٘رط خٙؿیت ؾٗ ؾطش تحهیال زض ثطضؾی ٔیسا٘ی ٔس٘رط ثٛز ٜاؾت .اظآ٘دبییو ٝپیچیسٌی پسیوسٜٞوبی اختٕوبعی-التهوبزی
ثبعا ٌطزیس ٜاؾت و ٝثطذی ضٚـٞبی آٔبضی ٔتعبضف لبزض ث ٝتجییٗ زلیك ایٗ ٔٛضٛعب ٘جبقوٙس ثوطای فوبئك آٔوسٖ ثو ٝایوٗ وبؾوتیٞوب زض
تحمیمب اختٕبعی-التهبزی ٔحممیٗ تالـ ٔیوٙٙس تب اظ تحّیُ ؾبذتبض ٚاضیب٘ؽ یوب ٔوسَؾوبظی ٔعوبزال ؾوبذتبضی  2SEMوو ٝیىوی اظ
انّیتطیٗ ضٚـٞبی تدعیٚٝتحّیُ چٙسٔتغیط ٜاؾت اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس .زض پػٞٚف حبضط ثٙٔٝرٛض آظٔو ٖٛفطضویٞٝوب اظ تدعیوٚٝتحّیوُ حوسالُ
ٔطثعب خعئی اؾتفبزٜقس ٜاؾت .تدعیٚٝتحّیُ حسالُ ٔطثعب خعئی تىٙیىی چٙس ٔتغیط ٜاؾت ؤ ٝتغیطٞبی ٔىٙو ٖٛغیطلبثوُ ٔكوبٞس ٜضا اظ
ططیك قبذمٞبی ٔرتّف  ٚثطضؾی ٔؿیط ثیٗ ایٗ ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙترٕیٗ ٔیظ٘س .تدعیٚٝتحّیُ ٔجتٙی ثط حسالُ ٔطثعب خعئی ٘یبظی ثوٝ
فطو ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیع زازٜٞب  ٚحدٓ ثعضي ٕ٘٘ ٝ٘ٛساضز.
ٕٞچٙیٗ ثٙٔٝرٛض ططاحی ؾإاال ٔطتجط  ٚاذتهبنی ثطای ٞط یه اظ ٔعیبضٞب ؾعی قس ٜضٕٗ طط ؾإاال ؾبزّٕٔ ٚ ٜوٛؼ ثوطای ووبضثطاٖ
"طیف پٙح لؿٕت ِیىط " ٔس٘رط لطاضٌطفت ٚ ٝتالـ ٌطزیس ثب ٔهٛض قسٖ پطؾكٙبٔ ٚ ٝایدبز تهٛیط شٙٞی ٔٙبؾت وبضثطاٖ ثٚٝؾویّٕ٘ ٝوبیف
فیّٓ ایدبز ٔحطنٞبی حؿی ثٛیبیی چكبیی الٔؿ ٝثیٙبیی  ٚقٛٙایی (اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبیی ٔب٘ٙس ثوٛی ازٚیوٝخوب ٌوالة لٟو ٜٛغوصاٞب ٚ
٘ٛقیس٘یٞبی ذبل ٔٛؾیمی ٔتٙبؾت ثب ٞط فضب تحطیه حؽ الٔؿ ٝثٚٝاؾط ٝاؾتفبز ٜاظ ثبفتٞبی ٔرتّف زض خساضٜٞب  ٚوف فضب اؾوتفبزٜ
اظ ضً٘  ٚایدبز تٕبیع زض فضبٞب  )...ٚثط غٙبی ٘تبیح حبنّ ٝافعٚزٌ ٜطزز .پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝثب اؾتفبز ٜاظ زٔ ٚعیبض آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚپبیبیی تطویجوی
 ٚضٚایی پطؾكٙبٔ ٝاظ تحّیُ عبّٔی تبئیسی  3CFAاؾتفبز ٜقسٔ .سَ أ َٚسَ ثیط٘ٚی یب ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی اؾت و ٝث ٝثطضؾی اعتجوبض  ٚپبیوبیی
پطؾكٙبٔٔ ٝی پطزاظز  ٚثطای ایٗ ٔٙرٛض اظ ؾ ٝقبذم ٔ ٟٓوٕه ٔیٌیطیٓٔ :تٛؾط ٚاضیب٘ؽ اؾترطاجقس 4AVE ٜپبیبیی ٔطووت  5CRثوبض
عبّٔیٔ .سَ زٔ ْٚسَ زض٘ٚی یب ٔسَ ؾبذتبضی اؾت و٘ ٝكبٍ٘ط اضتجبث ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙپػٞٚف اؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ زض٘ٚی ٔی توٛاٖ
ث ٝثطضؾی فطضیٞٝبی پػٞٚف پطزاذتِ .صا زض ایٗ پػٞٚف تحّیُ عبّٔی تأییسی ثط ضٚی ٌٛیٞٝبی پطؾكٙبٔ ٝنٛض ٌطفت ٝاؾت.
زض ٟ٘بیت فطضیب پػٞٚف ثطاؾبؼ ضطایت ٔعٙبزاضی ٔ( Zمبزیط ٛٔ )t_valuesضز تبئیس لطاض ٌطفت  ٚثط اؾوبؼ ٔوسَ )ٔ (plsوسَ ٔفٟؤٛی
ٟ٘بیی ثطای ٘كبٖ زازٖ ضاثط ٝثیٗ ٔتغیطٞب تطؾیٓ ٌطزیس.

بحث ي یافتٍَا

ايلًی بىدی معیارَای خلق مکان در فضاَای ایستگاَی حمليوقل ریلی بر اساس آزمتًن فریتدمه :چٙب٘چو ٝزض ثروف
تٛضیش ضٚـ تحمیك شوط قس اثتسا ٔإِفٞٝبی ٔؿترطج اظ ٘ربٔب چٟبضٌب٘( ٝوبِجسی-فیعیىی) (ازضاوی-قٙبذتی-حؿی) (زؾتطؾی-حطووت)
(فعبِیتی-عّٕىطزی) ثط اؾبؼ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ اِٛٚیتثٙسی ٌطزیس ٜاؾت (خس.)2َٚ
Structural Equation Modeling -1
Confirmatory Factor Analysis -2
Average Variance Extracted -3
Composit Reliability -4

طراحی ایستگاههای حملونقل ریلی شهر تهران مبتنی بر معماری حواس

ضزیف
1
2
3
4
5
6
7
8

خس -2 َٚاِٛٚیتثٙسی ٔعیبضٞبی ذّك ٔىبٖ زض فضبٞبی ایؿتٍبٞی حُٕ٘ٚمُ ضیّی
ضتجٞٝب
ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝ
ٔإِفٞٝبی ذّك ٔىبٖ
ذٛا٘بیی
5.22
ٔؿیطیبثی -خٟتیبثی
5.22
٘ ٛفضبی ایؿتٍبٞی
4.84
٘كب٘ٝقٙبؾی
4.69
آؾبیف ٔحیطی
4.63
٘فٛشپصیطی
3.91
عّٕىطز فضبیی ایؿتٍبٞی
3.84
تهٛیط شٙٞی
3.66

مطالعات محیطی هفت حصار

زض خس َٚثبال ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ و ٝثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ضتجٔ ٝطثٛث ثٔ ٝعیبض ذٛا٘بیی  ٚوٕتطیٗ آٖ ٔطثٛث ثٔ ٝعیبض تهٛیط شٙٞی اؾت .ثطای ثیبٖ
ٔعٙبزاضی  ٚعسْ ٔعٙبزاضی اذتالف ٔیبٍ٘یٗ ضتج٘ ٝربْٞب اظ ؾطش ٔعٙبزاضی آظٔ ٖٛفطیسٔٗ اؾتفبزٜقس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝآظٔ ٖٛفطیسٔٗ ٔكبٞسٜ
ٔیقٛز و ٝزض ؾطش ذطبی وٕتط اظ  5نسْ ٔیبٍ٘یٗ ضتجٔ ٝتغیطٞب اذتالف ٔعٙبزاضی ٘ساض٘س .ایٗ ثساٖ ٔعٙبؾت و ٝزض ؾطش اطٕیٙبٖ  95نسْ
تٕبٔی ٘ربْٞب زض یه ؾطش لطاض زاز٘س.
تحقیق در برازودگی مدل پیطىُادی معیارَای خلق مکان در فضاَای ایستگاَی حمليوقل ریلی :زض ایٗ ثرف ثطاظ٘سٌی
ٔسَ پیكٟٙبزی ٔعیبضٞبی ذّك ٔىبٖ زض فضبٞبی ایؿتٍبٞی حُٕ٘ٚمُ ضیّی (تهٛیط  ٚ )3اعتجبض ؾبظ ٜتسٚیٗقس ٜا٘دبْ پصیطفت ٝاؾت.
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ثطای ثطضؾی ثطاظـ ٔسَ زض حسالُ ٔطثعب خعئی اظ ٔعیبض ویفیت خٟب٘ی و ٝتٛؾط آٔبتٕٞ ٚ ٛىبضاٖ زض ؾبَ ٔ 2004طط قس اؾتفبزٜقسٜ
اؾت .ؾٔ ٝمساض  0.36 ٚ 0.25 0.01ضا ثٝعٛٙاٖ ٔمبزیط ضعیف ٔتٛؾط  ٚلٛی ثطای ٔ 6GoFعطفیقس ٜاؾت (ٚتعِؽ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2009
ٔتغیط
ذٛا٘بیی
ٔؿیطیبثی-خٟت یبثی
خغطافیبی حؿی
غٙبی حؿی
ذهٛنیب ٔىب٘ی
تدطث ٝقرم
قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ

R
0.285247
0.34249

Communality
0.503929
0.520181
0.510508
0.525716
0.527974
0.522102

0.557174

GoF = 0.44

مطالعات محیطی هفت حصار

ٕٞبٖطٛض و ٝزض خس َٚقٕبضٔ 3 ٜكبٞسٔ ٜیٕ٘بییس ٔمساض قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ ٔعبزَ  0/44اؾت و٘ ٝكبٖ اظ ثطاظـ وّی ثبالی ٔتٛؾط
ثطای ٔسَ ؾبذتبضی اؾت .ثسیٗ ٔعٙی ؤ ٝسَ زض٘ٚی لسض وبفی ثطای آظٔ ٖٛفطضیب ضا زاضز ٘ ٚتبیح آظٔ ٖٛضا ٔیتٛاٖ ثِ ٝحبظ آٔبضی نس
زض نس لبثُاتىب زا٘ؿت.
بررسی ،تائید یا رد فرضیا بر اساس مدل دريوی  :plsثط اؾبؼ ٔسَ زض٘ٚی ثٝزؾتآٔس ٜاظ آظٔ ٖٛفطضیب تحمیك ث ٝثطضؾی
تأییس یب ضز فطضیب ٔیپطزاظیٓ .ثطای تبئیس یب ضز فطضیب اظ ضطیت ٔعٙیزاضی (آٔبض )t ٜاؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ چٙب٘چ ٝآٔبض t ٜثیكتط اظ  1.96یب وٕتط
اظ ( -1.96زض ؾطش ذطبی  5زضنس) ثبقس فطضی ٝتبئیس قس ٚ ٜضاثطٔ ٝعٙبزاض ثیٗ زٔ ٚتغیط پٟٙبٖ حبنُ ٔیقٛز.
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خسٔ -3 َٚحبؾج ٝثطاظـ ٔسَ زض٘ٚی
2

تهٛیط ٔ -4سَ ضاثطٔ ٝعٙبزاضی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚاثؿتٔ ٚ ٝیب٘دی
Goodness of Fit -1

طراحی ایستگاههای حملونقل ریلی شهر تهران مبتنی بر معماری حواس

٘تبیح ٔیعاٖ تأثیط ضٚاثط ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ عٛأُ ثط یىسیٍط ثب تأثیط لبثُتٛخٔ ٝتغیط ٔیب٘دی (غٙبی حؿی) ٘ؿجت ث ٝعسْ ٚخٛز ٔتغیط
ٔیب٘دی ضا ٘كبٖ زاز ٛٔ ٚخت اثجب فطضیٞٝبی انّی  ٚفطعی تحمیك ٌطزیس.
ثسیٗ ٔعٙب و ٝثبثت قس ٔإِفٞٝبی ٔعٕبضی حٛاؼ زض فضبٞبی ایؿتٍبٞی (ٔرتهب وبِجسی تدطث ٝقرهی  ٚذهٛنیب ٔىب٘ی) ثط ٔؿیط
یبثی-خٟت یبثی تأثیط زاضز  ٚایٗ تأثیط ثب ٚضٚز ٔتغیط ٔیب٘دی یعٙی غٙبی حؿی ثٝطٛض لبثُٔالحرٝای افعایف ٔییبثس.

وتیجٍگیری

پػٞٚف حبضط ثب ٞسف یبفتٗ ٔإِفٞٝبی ذّك ٔىبٖ زض ایؿتٍبٜٞبی حُٕ٘ٚمُ ضیّی قٟط تٟطاٖ ٔجتٙی ثط ٔعٕبضی حٛاؼ ث ٝثطضؾی ؾٛاثك ٚ
ضٚیىطزٞبی ٔتعسز زض ایٗ ذهٛل پطزاذت ٝتالـ ٕ٘ٛز تب وّیٔ ٝإِفٞٝبی ٔؿترطج اظ ٘ربٔب انّی ذّك ٔىبٖ زض فضبٞبی ایؿتٍبٞی
حُٕ٘ٚمُ ضیّی ضا اِٛٚیتثٙسی ٕ٘ٛز ٚ ٜزضٟ٘بیت ثٔ ٝسَ ٔفٟٔٛی خبٔعی و ٝزضثطٌیط٘س ٜوّی ٝقبذمٞبی ٔإثط زض فطآیٙس ذّك ٔىبٖ زض ایٗ
فضبٞبؾت زؾت یبثس .اظ پػٞٚف  ٚثطضؾیٞبی ٔیسا٘ی ثٝعُٕآٔس٘ ٜتیدٌٝیطی ٔیقٛز ؤ ٝإِفٞٝبی ططاحی فضبٞبی ایؿتٍبٞی حُٕ٘ٚمُ
ضیّی (ٔجتٙی ثط ذّك ٔىبٖ) یعٙی ٔرتهب وبِجسی تدطث ٝقرهی  ٚذهٛنیب ٔىب٘ی ثٚٝاؾط ٝغٙبی حؿی زاضای تأثیط ٔؿتمیٓ ٚ
لبثُٔالحرٝای ثط افعایف ؾطش ذٛا٘بیی  ٚتؿٟیُ زض ٔؿیطیبثی  ٚخٟتیبثی اؾت .ث٘ٝحٛیوٞ ٝطلسض زضٌیطی حٛاؼ ا٘ؿب٘ی ثب ٔحیط پیطأٖٛ
ثیكتط ثبقس ثط ویفیت ٔؿیطیبثی خٟتیبثی-ذٛا٘بیی ٔؿیطٞب  ٚوطیسٚضٞب تأثیط ٌصاقت ٝاظ آؾیت ٘بقی اظ ٔىبٖ فبلس ٛٞیت  ٚآؾیتپصیط وبؾتٚ ٝ
ثط فبوتٛضٞبی ذّك ٔىبٖ ذٛا٘ب زض فضبٞبی ایؿتٍبٞی حُٕ٘ٚمُ ضیّی افعٚزٔ ٜیقٛز .إٞیت ایٗ ٔٛض ٛظٔب٘ی پطضً٘تط ٔیقٛز وٝ
ثٚٝاؾط٘ ٝتبیح حبنُ اظ ایٗ پػٞٚف أىبٖ ثٟطٌٜیطی افطازی ثب قطایط ذبل خؿٕب٘ی یب ضٚا٘ی (ٔعّٛالٖ  ٚافطاز وٓتٛاٖ خؿٕی  ٚضٚحی) ٚ
ضزٜٞبی ؾٙی ٔرتّف (ؾبِٕٙساٖ  ٚوٛزوبٖ) ٘ ٚیع افطاز ثب ؾطش ؾٛاز  ٚآٌبٞی ٔتفب٘ ٚیع فطا ٓٞآٔس ٚ ٜایٗ قٟط٘ٚساٖ ٘یع ٔیتٛا٘ٙس ث ٝخبٔعٝ
ثٟطٜثطزاضاٖ ٟٔٓتطیٗ  ٚأٗتطیٗ ؾیؿتٓ حُٕ٘ٚمُ عٕٔٛی ٚاضز ٌطز٘س.

مطالعات محیطی هفت حصار
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