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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

عات و  کارات، اخترا تایج، ابت تب بر ن مادی و معنوی متر مامی حقوق  ت

 دانشگاه محقق اردبیلیهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به نوآوری

رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام باشد. نقل مطلب از این اثر، با می

 دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است. 

 
 

مهندسی رشته  ارشد یکارشنناسنآموخته دانش  ساارا میجعفرجااده اینجانب

به دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده فنی و مهندسی  مفماریگرایش   - مفماری

نامه از پایان 8901/ 55/90که در تاریخ   0777555595دانشنننجویی  شنننماره

طجاحی مجتمع مساانینی با اراقا حم مناا اا  تحصننیلی خود تحت عنوان"  

 شوم که"ام، متعهد می  دفاع نموده طجیق طجاحی محله محیر

گونه مدرك تحصنننیلا یا ننامه را بالال  برا  دریافت هی ( این پناینان8

س عنوانبه شی ایر دانشگاههرگونه فعالیت پژوهشی در  سسات آموز ها و مؤ

 ام. و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

تحصیلی خود را بر  نامهو سنق  تمامی مندراات پایان ّحت( مسنوولیت  ن2

 گیرم. عهده می

 باشد. می اانبنیانامه، حا ل پژوهش انجام شده توسط ( این پایان9

و پژوهشنننا دیگران اسنننت اده  ( در موارد  كه از دسنننتاوردها  علما4

مربوطه و با رعایت ا ننل امانتداری  مقّررتام، مطابق ضننوابط و نموده

ست ادهعلمی، نام منالع  ست  موردا صات آن را در متن و فهر شخ سایر م و 

 ام. منابع ذكر نموده

بردار  بهره هرگونه( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، بصد است اده یا 5

نامه را داشته باش ، الت اختراع و... از این پایاناع  از نشر كتاب، ث

معاونت پژوهشا و فّناوری دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزها  الزم  از حوزه

 را اخذ نمای . 

ها، نامه در همایشمسنننتخرج از این پایان مقاله ( در  نننورت ارائه6

حقق ها و انواع مجالت، نام دانشگاه مها، سمینارها، گردهماییکن رانس

اردبیلی را در كنار نام نویسننندگان ادانشننجو و اسنناتید راهنما و 

 مشاور( ذکر نمای . 

( چنانچه در هر مقطع زمانا، خالف موارد فوق ثابت شود، عوابب ناشا از 7

، طرح شکایت توسط دانشگاه و... ( را ابطال مدرك تحصیلا ازاملهآن ا

مطابق  اانبنیادان  با پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میما

 ضوابط و مقّررات مربوطه رفتار نماید. 
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 طراحی مجتمع مسکونی با ارتقا حس مکان از طریق طراحی محله محور /سارامیرجعفرزاده نام پدیدآور: و عنوان

 دکتر یوسف جهان زمین : راهنماان استاد 

 دکتر توحید حاتمی ان مشاور:استاد

 72/60/8931  دفاع: تاریخ

 . ص 111 ات: صفح تعداد

 معماری-5779751   نامه:پایانشماره 

 چکیده:

می باشد که سعی محله محور  یطراح یکردبا رو یلبا ارتقا حس مکان در شهر اردب یمجتمع مسکون یهدف مطالعه حاضرر طراحهدف:  

 روابط نقش یشافزا جهت در انسان در موجود همخوان فرهنگی ،اجتماعی ،روانی هاییژگیو با مرتبط محیط انسانی یهاجنبه کشف در 

 هب دستیابی و ایران امروز معماری در سنتی معماری یهاارزش تداوم به منجر که امری.  باشدیم فضاها یریگشرکل در فرم بر عملکرد و

 . شودیم امروزی سکونتی فضاهای ارتقای جهت معیارهاییارائه  برای  کیفی الگوهای

 یینمربوط به تب ین. مرحله آغازگرفتو در چهار مرحله انجام  تحلیلی – ییفتوص یروش پژوهش حاضر با روششرناسری پژوهش: روش

پژوهش در مرحله دوم از  هاییه. آزمودن فرضباشدیم یدانیو مشاهدات م  یو اسناد یامطالعات کتابخانه  یقپژوهش از طر ینظر یمبان

و با در نظر گرفتن مشارکت و تعاملات اجتماعی ()پرسشنامه حس مکان  ینظر یبر مبان یپرسرشرنامه محقق سراخته مبن یطراح یقطر

در  گرفت. صورت  یآمار یافزارهاها با استفاده از نرمداده یآورحاصرل از جمع یجدر مرحله سروم نتا ی گردیدمفروض عمل یجامعه آمار

در  هادییشنپ یراهکارها قالبدر  هیرفتصورت پذ هاییلتحل یجنتا یگرد یو از سو ینظر یبرآمده از مبان یممفاه سویکاز  یانیمرحله پا
  یافت. حس مکان  جلوه  یکردمسکن معاصر با رو یطرح معمار

 های حس مکان و تعاملاتبینی شاخصهای کالبدی و عناصر طبیعی در پیشاین پژوهش باهدف بررسی نقش ویژگی: هایافته

 گرفت.  های مسکونی شهر اردبیل انجاماجتماعی و پایداری اجتماعی در مجتمع

های کالبدی و عناصررر طبیعی با ایجاد حس مکان  در بین سرراکنان مجتمع بخش نخسررت حاکی از آن اسررت که بین ویژگی

 تفاوت معناداری وجود دارد. که:

 (  738/0یی فضا یکالبد( )727/0یعی عناصر طب+ ) 683/0=  حس مکان

ر طبیعی و کالبدی فضایی به تقویت تعاملات اجتماعی منجر عناص واسطهبهپایداری اجتماعی و نتایج بخش دوم نشان داد که  

 برای همچنین. است شدهمحاسبهدرصد  08 معادلتعاملات اجتماعی بر  پایداری اجتماعی متغیر اثر مسیر ضرریبشرود. یم

ر ب اییعناصرر طبیعی و کالبدی فضاسرت. و همچنین ضرریب مسریر اثر متغیر  شردهزدهتخمین   ، =40/3tمقدار پارامتر این

 . درصد محاسبه گردیده است t=، 00 31/3مقدار باتعاملات اجتماعی 
حیط  های میژگیواز  متأثرتوان بیان کرد که ابعاد حس مکان و تعاملات اجتماعی یمیافته هلی پژوهش  بر اساسگیری: نتیجه

شرراخ رری برای تبیین الگوی  عنوانبهتوان یمکالبدی مناسررب  و عناصررر طبیعی اسررت و از محیط کالبدی و عناصررر طبیعی 

یانگران است که افراد ضمن کنترل زندگی خود، بمناسرب و توسرعه روابط و رفتار در سراکنان مجتمع مسکونی استفاده کرد و 

 نمایند. یمیافته و سازگار با طبیعت را کسب انسجامدر محیط و فضاهای  مؤثرقابلیت تعامل 
  

 عی، حس مکان، مجتمع مسکونی، ساختار کالبدی، عناصر طبیعی.تعاملات اجتماهای کلیدی: واژه
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 مسئلهبیاا  -1-1

به وجود آمده است  هاخانهول و انف رال در جسم و جان معماری ، نوعی تحهاخانهامروزه با توجه به روح جاری در  

مسکن یا خانه از مفاهیمی  پذیر کرده و روح زندگی در خانه را از بین برده اسرت.یبآسرکه حیات و الگوهای زندگی را 

ندگی و زماندن نبوده بلکه شیوه  زنده وطوری که مسکن فقط برای زندگی  .یخته استدرآمی وزندگ بافرهنگاسرت که 

در جوامع  یفنّاور ییراتتغ یدر پدر ارتباط اسرررت.  الگوهاکهنیخته و با سرررایر ابعاد زندگی و درآمفرهنگ با مسرررکن 

یان، م ینهمواره مطرح بوده که در ا هایسررراز یفیتبر ک هایسررراز یتکم یتآن بر هنر و فرهنگ؛ اولو یرو تأث یامروز

 یبه فراموش یشخو یشتنشده و شناخت خو توجهییاره دستخوش بانسان است که همو یوجود یهامتأسرفانه ساحت

 یهاگرفتن جنبه یدهو ناد یرانمسکن در ا یتقاضا برا یشبا افزا یراخ یها. در دهه(8971یعتی، )شرر شرودیسرپرده م

 یداپ ییشترب یترفتار اهم -مکان  یو سرامانده یفیتک یها واژهآن یکم یاثر در کنار فزون یمعنو یو سرودمند یفیک

 و کشررف یطمح یفیک یهاشرراخص یدبا یدر حوزه مسررکن در کنار توسررعه کم یتکسررب مطلوب یبرا روین. ازاکندیم

 یطیرفتار شناسان مح روینازا(. 8939ی وایمانی، )آصف یردقرار گ یموردبررس یدهدر مطالعات برنامه یانسان یهاجنبه

ی، ، اجتماعیروان یژگیکه با و دانندیم یطیرا مح یطمح یندارند و بهتر یطمح یانسررران یهادر کشرررف جنبه یسرررع

ی م خودحس مکان به معنای درک و احساسات آگاهانه افراد از محیط داشته باشد.  یخوانموجود در انسان هم یفرهنگ

شود. یمکه فهم هر فرد با زمینه معنایی محیط یکپارچه یطوربهشرود یمباشردکه منجر به ارتباط درونی فرد با محیط 

شررود که فضررا برای افراد خاص به خ رروصرریات حسرری و رفتاری ویژه تبدیل گردد. حس مکان با یماین حس موجب 

یادآوری تجارب گذشرته و دسترسی به هویت موجب احساس راحتی شده و از روابط اجتماعی و مفاهیم فرهنگی مردم 

حس  درواقعگذارد یمیر تأثی حس مکان ی فردی و جمعی روی چگونگهاارزشمیزان  کنرد.یممحیط حمرایرت  دران

های یتفعالافراد بر اسرراس حس مکان در  ؛ وباشرردیم مؤثرمکان نیز بر رفتارهای فردی و اجتماعی افراد در یک مکان 

سه موج تغییرات اساسی در پیشرفت بشر در سه ع ر کشاورزی، صنعت و (. 8915)فلاحت،  کنندیماجتماعی شررکت 

ه و نوع زندگی را عوض کرده است. بدین ترتیب فضاهای اقامتی و سکونتی با تغییر در نوع زندگی و اطلاعات اتفاق افتاد

 ای برایینهگزبا توجه به این فرایند باید  بومرمرزوتعراملرات اجتمراعی دچار تحولات جدی خواهند گردید. معماران این 

ت، با توجه به این روند و تحول مسررکن از گذشررته با بررسرری روند تحولا ؛ وبیابند 28در قرن  وسررازهاسرراختطراحی و 

را شرناخت و برای حف  مسکن درخور ایرانی هوشیارانه دست به  دهدر حوزه تحول مسرکن آین مؤثر، باید عوامل تاکنون

محله محور  یطراح یکردبا رو یلبا ارتقا حس مکان در شهر اردب یمجتمع مسکون یهدف مطالعه حاضرر طراح اقدام زد.

 .می باشد

  



 2 مقدمه و هدف

 

 پژوهش سؤاالت -1-2

 یاهمطلوب حس مکان در مجتمع یطشرا یجادبر تحول مسکن و ا یرگذارعوامل تأث یافتن یپژوهش در جستجو این

هر ش یمسکون یهاو حس مکان در مجتمع ییو معنا یکالبد یالگوها ینپژوهش فهم ب ی. سؤال اصلباشردیم یمسرکون

 :گردندیمطرح م یرز یهراستا سؤالات پا ین. در اباشدیم یلاردب

 یست؟حس مکان چ یجادمؤثر در ا یهاشاخص

 یهرراحس مکرران را در مجتمع توانیآن م یقو چگونره از طر یسرررتمحلرره محور چ یطراح هرراییژگیو ینترمهم

 ید؟ارتقا بخش یمسکون

 پژوهش( هایفجضیه ) -1-3 

 :گرددمی بندیدسته ذیل شرح به حاضر پژوهش فرضیات شدهبیان هایمسئله به توجه با 

 شررناختی، –فضررایی، ادراکی –عناصررر طبیعی، کالبدی  : حس مکان دارای ابعادی همچون8 فرضرریه اصررلی

 کند.یمادراک این حس را فراهم  موجبات هاآناز  هرکدامکه اعمال ؛ فرهنگی هست -اجتماعی

  ی حس مکان منجر شود.پیش بینبه تواندگیری از عناصر طبیعی و کالبدی فضایی می: بهره8 یفرعفرضیه 

  چند عمومی فضرراهای و مختلف هایکاربری بینیپیش طریق از اجتماعی پایداری : ایجاد2فرضرریه اصررلی 

 سح ارتقا به منجر و نموده تأمین را مسکونی هایمجتمع در... فضرا خوانایی و امنیت، پویایی تواندمی عملکردی

 .شود هاآن در مکان

  واسرطه عناصرر طبیعی و کالبدی فضایی به تقویت تعاملات اجتماعی منجر اعی به: پایداری اجتم2فرضریه فرعی

 شود.می

  بینی شود.تواند پیش: حس مکان از طریق ارتقا پایداری اجتماعی می9فرضیه فرعی 

 پژوهش اهداف -1-4

 زیر اهداف به دستیابی جهت در مکان حس ایجاد راستای در مسکونی مجتمع طراحی 

 اهداف اصلی:

 و توجه به کیفیت حیات فردی در قالب حیات جمعی خانه در ساکن افراد بین در ادراکی حس میزان لیلتح 

 حس القای بر مبتنی معاصررر مسررکن طراحی در نتایج کاربرد و مکان حس ادراک فرایندهای و عوامل یافتن 

 مکان

 اهداف فرعی:

 او روانی و یروح نیازهای پاسخگوی و انسان برای زندگی عادلانه شرایط ایجاد 

 هاانسان معنوی و مادی نیازهای به فضا پاسخگویی با پنداری ذات فضا، هم حسی، خوانایی پایبندی 

 پژوهش اهمیت ضجورت و -1-5

دلیل در  به همین را دارد پیچیدگی و ظرایف بیشترین ی،بازندگتنگاتنگ  ارتباط دلیل به مسکن معماری و مسرکن

 و معماری در مطرح اصررولی مبانی از گیریبهره جهت حاضررر پژوهش. ار اسررتمعماری هم از اهمیت ویژه برخورد

 گذشررتگان آثار در نهفته کیفی ابعاد شررناسررایی اسرراس بر را ایران سررنتی هایخانه مسررکن طراحی برای شررهرسررازی

 جانبههمه از حاکی و داشته گیریچشم بسریار تأثیر زیسرتی فضراهای بر اسرلامی هایارزش دهد.می قرار موردبررسری

معاصر،  جامعه در مسکن اسراسی ضرروریات و کیفی نیازهای تعیین در طرفی از. اسرت اسرلامی معماری و اسرلام نگری
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شررایط سریاسی و فرهنگی و اقت ادی و فلسفه فردی ساکنین در جوامع درواقع . دارد زیادی اهمیت گذشرتگان تجربه

 یتکیف بر سررازی هنر، کمیت و فرهنگ بر تأثیران و امروزی عجوام در فنّاوری تغییرات پی دربین افراد متفاوت اسررت. 

روانی، اجتماعی،  هایویژگی با مرتبط محیط انسررانی هایجنبه کشررف باهدف پژوهش این. اسررت یافته اولویت سررازی

که  امری. هست فضاها گیریشکل در فرم بر عملکرد و روابط نقش افزایش جهت در انسران در موجود همخوان فرهنگی

 ی معماری سنتی در جهت ارتقای فضاهای سکونتی امروزی استفاده شود.هاارزششود یم ثباع

 پیشینه پژوهش -1-6

 اسرررت موجود آنچه ندارد وجود کشرررور در اهداف این با ایمجموعه چنین نگارنده هراییرافتره اسررراس بر

 آیات از که طورست. همانا کشور در مسکن سازی کمیت راستای در شهرسازی و مسکن سرازمان هایگذاریسریاسرت

 (10 نحل«)قراردادبرای شما  آرامشیتان را خدا مایه هاخانه: سکنی کم بیوت من لکم جعل الله: »آیدبرمی

 بخش اول: مسنن -1-6-1

 اگر .باشد خویش ساکنان برای آسایش و آرامش آورنده فراهم بتواند که باشد داشرته شررایطی باید مناسرب مسرکن

 وصیاتخ  این تطبیق با توانشود، می تدوین دینی هایآموزه مبنای بر خ وصیتی و شرایط عام تصوربه مسکن برای

 .نمود اتخاذ مطلوب خانه ساخت و طراحی در را مناسب و صحیح ت میم مختلف هایمکان و هازمان بر

 مسررکن مبانی و( 8914) مطلوب مسررکن کیفی هایویژگی پیرامون زاده نقی محمد مسررکن، مطالعات یحوزه در

 در مسررکن طراحی اصررول به اسررلام، توجه در خانه اهمیت به توجه با. اسررت بوده توجه درخور( 8930) اسررلامی ایرانی

(. 8914زاده،  نقی) رسدمی نظر به ضروری فرهنگی، رفتاری-اجتماعی بعد در امروز جهان شررایط با ان تطابق و اسرلام

 اسلام، هنوز منظر از مسرکن طراحی اصرول پیرامون متعدد مقالات و کتب یهته ینهدرزم آمدهعملبه هایتلاش رغمعلی

 حل به کمک برای که تجربی محیطی شررناسرریروان. دارد وجود معاصررر معماری با اصررول این تطبیق در هاییکاسررتی

 دنبال را کدر این عملی کاربرد و محیط -انسان تعاملات نظری درک هدف دو اخیر هایدهه در جوامع مبتلا به مسرائل

 پرداختن ضرورت که است مواجه عملی و نظری هایچالش اسلامی، با جامعه برای دستاوردها این کاربرد اما؛ است کرده

 .دهدمی نشان ضروری را مسکن حوزه در اسلامی محیط شناسیروان دانش بنام چیزی به

 مناا حم بخش دوم: -1-6-2

 هایمؤلفه به وابسررته عاملی عنوانبه عمدتاً مکان حس و مکان ینهدرزم گرفته صررورت هایپژوهش و مطالعات

 بوده کیفی و کمی یهاروش از مختلفی انواع بر مشتمل مطالعات این عمده. اندیرفتهپذ صورت فضادهنده شکل مختلف

 و بناها زا مختلف هاییاسمق از و پرداخته مکان و انسرران بین متعامل روابط و مکان از مختلف تعاریف بررسرری به که

 دنبال بهها پژوهش این از برخیاند. بوده متغیّر آن مناطق و شررهر محدوده حتی و محلات تا گرفته منفرد فضرراهای

. اندها بودهآن اعتبارسررنجی و ، متدلوژیهامدل این تبیین به و بوده مکان حس ارزیابی پیرامون جدید مدلی معرفی

 در آن متغیرهای و مکان سررنجش و ارزیابی برای کمی یهاروش از اسررتفاده و بررسرری به مطالعات این از زیادی تعداد

 طمرتب یهاپژوهش زیر جدول دراند. پرداخته رفتاری یا و کالبدی متغیرهای باها آن ارتباط و مختلف یهابافت و فضاها

فراوان  مطالعات وها پژوهش رغمی. علاندیدهگرد بیانها آن نتایج و خارجی و داخلی حوزه دو در مکان حس موضرروع با

 خالی جای رسردیم نظر گردید، به اشرارهها آن از برخی به که مکان حس متغیرهای ارزیابی و مفاهیم بررسری ینهدرزم

 مختلف یهاگونه یژهوبهی مسرررکونی هامجتمع در مکان حس سرررنجش و ارزیابی مدل ارائه به که ییهراپژوهش

 و بر مؤثر مختلف عوامل اثرات؛ و بپردازند شررهری معاصررر محلات و اریخیت محلات همچون که ی مسررکونیهامجتمع

 .است محسوس کاملاً کنند تلاش مکان حس از متأثر
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 ایسط اندیشمنداا شده در رابطه با پیشینهنظجیات مطجح -8-8عدول 

 نظریه سال پردازنظریه

 1331 زاده نقی

 ربش مهم مثال از یکی مسکن باشد.و امنیت میصورت فطری در جستجوی آرامش هر انسانی به ازآنجاکه

. گیرد قرار مدنظر بایستمی انسان معنوی و مادی نیازهای تأمین راستا این در و شودمی محسوب

باشد که او در برابر عوامل جوی و آسیب همنوعانش نمی صورت سرپناهمعیارهای مسکن مطلوب تنها به

 دسترسی و مناسب باشد.برای هرکسی قابل

 1331 الکساندر
دی را بعکنندگان آثار معماری متأسفانه با نگرش کمی بدون توجه به ابعاد وجودی انسان فضاهای تکخلق

 ایجاد کردند که با حیات بشری متناقض و پوچ بود.

 1331 مازلو
 شتن یکها برای دارود که به عقیده مازلو پاسخ به آنشناسانه یک ارزش به شمار میتأمین نیازهای روان

 باشد.زندگی سالم شرط لازم می

 اگر بنادر راستای انتظارات فرد نباشد باعث اضطراب او خواهد بود. 1331 مایس

 معماری باید به انسان پایگاه وجودی ببخشد. 1331 شولتز

 1331 اردلان نادر
با حمایت از  برای به تعادل رساندن دنیای مادی و روانی او دو جنبه کیفی و کمی را سنتی معماری

 دهد.موجودیت انسان در معماری خودپاسخ می

 1334 گروزت
غایت خود و در راستای پاسخ به آن همواره در چهارچوب متعارف در راستای انسان سعی دررسیدن به

 شود.ارزشی میغایت خود دچار بیرسیدن به

 1331 نایس
اش تأمین و اگر این بنادر راستای انتظارات فرد بودن موقعیت مکانی مناسب نیازهای درونی انسان با دارا

 نگرانی او خواهد بود.نباشد باعث دل

 بخشد.ای به انسان پایگاه وجودی میمعماری با ارائه وسیله 1331 شولتز

 اعتماعی افامالت بخش سیم: -1-6-3 

رد ک آغاز رفتارگراستی شناسردمم که« هال»با زمینه مطالعات  توانیمی تعاملات اجتماعی در حوزه مسکن را بررس

چگونگی ارتباط مردم با فضا را بالا برد و چگونگی ارتباط و نسبت  درباره(. مطالعات وی آگاهی طراحان را 8317، 1لنگ)

کند هرچه وضعیت اجتماعی بهتر باشد مردم یمای که هال بیان یجهنت ازجملهو چگونگی تعامل این دو را نشان داد. 

 ی اجتماعیهافاصلهفضای تعامل و ارتباط در حد  عنوانبهی جوارهمیه نظراز  «. هالادواردت» گیرند.یمفضای بیشتری 

نسبت به کارایی این مطالعات برای طراحان ابراز تردید کرده  «بردانتجفری »(. 8337، 2هالکنند )یممشورتی یاد  -

مکان و خلق  شأن(، 8368، 6جا کوب( )8361، 5( )کلر8370، 4(. برخی پژوهشگران، )لی8379، 3است )برود بنت

 . از سوییانددانستهتسهیل امکان تعامل اجتماعی  آن موجببهای در جهت حس مکان و ینهزم عنوانبهتجارب معنادار را 

 اندانستهدطبیعت را عاملی برای تقویت تعامل بین افراد  حضوردیگر، برخی ارتباط با طبیعت از طریق م الح طبیعی یا

(، در بسیاری موارد 8317، 8پذیری )لنگیقتطبیری و پذانعطاف(. این در حالی است که مفاهیم 2004 7)بنت استدمن

معتقد  «ونتوری»که  طورهمان(. 8366، 9یرثابت فضا را شامل شده است )هالغچگونگی چیدمان عناصر نیمه ثابت و 

 (.8366، 10بوده است )ونت هاآنپذیری یقتطبدلیل  و آن به اندماندهی مهم تاریخی پایدار هاساختماناست، 

                                                             
1 lang  
2 hal 
3 broadbent 
4 lee 
5 keller 
6 jacob 
7 bentstedman 
8 lang 
9 hall 
10 vent 
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. کالبدی هستند–ی اجتماعی واحدها صورتبهباشد یم هاانسانی مسکونی که نیاز مشترک برای هامحلهایجاد نظام 

باشند و از طرفی نیازهای روحی و روانی و نیازهای اقت ادی و یم ترسالمی دارای روابط امحلهافراد در قالب نظام 

 واسطهبهباشد یممحله علاوه بر اینکه دارای روابط اجتماعی (. 8963شود )پاکزاد،یمین تأماجتماعی و امنیتی ان ها 

 مساعییکتشروجود معیارهای ذهنی مانند احساس سرنوشت و هویت مشترک و تعلق فرهنگی و معیارهای عینی چون 

(. با این ویژگی در یک 8332، 1)صرافی یخته استآمهمدر  مباهین نیازهای اولیه تأممشارکت در جهت ارتقا زندگی و 

گردد. عدالت اجتماعی یممحله اجتماعی بین فرد و طبیعت و افراد دیگر تضاد نخواهد بود که منجر به توسعه پایدار 

ست ا مواهبیع عادلانه توزی برابر همراه با کارایی بیشتر و بهتر هافرصتمشارکت جمعی و فراگیر حق انتخاب و ایجاد 

ری ین راه برای دستیابی به توسعه پایدار شهترمناسبیابد که یمی و محلات شهری عینیت امحلهکه تنها با ایجاد توسعه 

 باشد.یماجتماع محلی 

 ها( و روش احقیقمیاد )داده -1-7

 بخش دو در که یکم و کیفی هایروش از ترکیبی انجام آن روش باشد.ای میتوسعه –روش این پژوهش کاربردی  

 جهان و ایران در موضوع با مرتبط ادبیات بر مروری با ابتدا پژوهش این نظری چهارچوب :گیردمی انجام طراحی و نظری

 و نیمسکو محیط ای و نوشتارهای تخ  ی مربوط به مسکن،از طریق مطالعات کتابخانه مرتبط هایدیدگاه بررسی و

 توجه با و شدهتعیین هایشاخص اساس بر پژوهش موردی هاینمونه آن در هک شودمی تعیین هاآن در کیفیت مبحث

 .گیرندمی قرار ارزیابی مورد اصلی عوامل به

 .است شدهارائه  1-1نمودار  مطابق مند سامانه و نمایشی صورتبه تحقیق اقدامات مجموعه

 یاا بجای انجام پژوهشمیردنوسایل و ابزار  -1-8

 گرفته ( بهرهو مدارک مربوطه اسنادی، اکتابخانهی اطلاعات )آورجمعتبیین موضوع از ابزارهای در مرحله مطالعات و 

یری از روش گبهرهی مسکونی به استناد به هامجتمعو با روش میدانی به مطالعه رفتار و نظرات اهالی ساکن در 

بررسی در این زمینه خواهیم پرداخت  به Lisrel و Spssافزار نرمو به کمک  شده( پرداختهمحقق ساخته) یاپرسشنامه

ی تخ  ی معماری )اتوکد، افزارهانرمو  ماکتطرح از ابزارهای بیان معماری همچون نقشه،  ارائهو در مرحله نهایی و 

 گردد.یماستفاده  ارائهی ..( براو. اسکچاپی دی مکس، تر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 sarrafi 

 مطالعه مبانی نظری و پژوهش های صورت گرفته در این امر

 فی و کمی موثر در القای حس مکان  و ارتقا تعامالت اجتماعی در مجتمع مسکونیتبیین شاخص های کی

 تهیه ابزار پژوهش

 انجام مشاهده و اجرای مصاحبه و نظرسنجی از جامعه اماری تبیین شده پژوهش 
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 فرایند پژوهش -8-8شکل 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل داده های گرد اوری شده 

 ازمون فرضیه های تحقیق  

 ی موثر در القای حس مکان در مجتمع های مسکونیسنجش الکوی ارایه شده برای مولفه ها

 تبیین پیشنهادات، راهکارها و روش های القای حس مکان در روند طراحی مجتمع های  مسکونی



 

 

 قیاحق نهیشیو پ ینمبا -2

 

 مقدمه -2-1

داشررته اسررت.  یمتقد یبه عرصرره هنر معمار نظیرییارزنده و ب یهانمونه یخدر طول تار یرانیا یمسررکون یمعمار

. متأسررفانه گذاردیم یشانسرران را به نما یعتطب یاتو درخور ح یانسرران یاز فضررا بدیلییب یقکه م رراد ییهانمونه

 یرانیو ا یشررررق یبازندگ که یسرررتنز یغرب گوهایبا ورود ال یراندر ا یمسرررکون یمعمارتبع آن و به یرانیا یمعمرار

 یغرب یو افول نهاد. ورود معمار یروز رو به کاسررترا روزبه یرانا یسررکونت در معمار یفیتک، ناهماهنگ و ناسررازگار بود

خود  یشرررینپ یمعنو یفیت، آن را از ککرده یقتزر یرانیا یاترا به ح یغرب یزندگ یبه همراه خود الگو ینکهعلراوه بر ا

کنار  یسررتن، درز ینفس در سرراختن و حتاعتمادبه یجیو از دسررت رفتن تدر یشررتن. عدم باور به خوسررازدیم یته

از  یمسکن باعث شد تا روند نزول یخ وص در معماردر عرصره ساخت به یشرینپ هایییها و تواناشردن ارزشفراموش

ازنظر  مرتفع نشده و گاهیچه یسازو خانه کنبه مس یازاست که ن یدر حال ین. اابدیسرکونت شتاب  یفیتدسرت رفتن ک

اخل تد یزن یاتح یفیتبه مسررکن با مسررئله ک یکم یازموضرروع و ن یناسررت. البته ا فزونیوسررازها رو به سرراخت یکم

ه ب یشرریدنحوزه، اند ینو مشررکلات ا ینوسرراز مسررکن، کمبود زمبه سرراخت یازن همهینمعتقدند که باا ی. افرادیابدیم

سرررخن از بحث  کهیهنگام یموضررروع پاسرررخ داد. حت ینبه ا یازنظر کم یداسرررت و تنها با یفرع یامر یزندگ یفیتک

که  آورندیم یشکرده و بحث مشررکلات نبود مسررکن را پ یریگموضررع یعسررر شررودیو سررکونت م یمعمار یفیاتک

 یو امر یماد یازین حدزه نگاه به مقوله مسررکن و سررکونت تا ادعاسررت. امرو ینبر ا یلدل« مسررکن مهر» یهاآپارتمان

 یعالرشد و ت یخانه را برا یگردر حوزه مسکن د یکل هاییاستو س یداکرده)بسازوبفروش( تنزل پ یهمانند سرود و سرما

روح  یو بزرگ یکه به تعال یمیمفاه یرو آرامش و سررا یم، حرمت، انس، سررکون. حردهدیانسرران مدنظر قرار نم یروحان

تحولات  ی(. در راستا8935یادگاری، )زهره  گیردیمورد غفلت قرار م یامروز یزیردر حوزه برنامه کندیانسان کمک م

 کاربران در خانه و یازهایتوجه به ن یزانمی، تا امروز یمسکن درگذر زمان از سنت یالگو ییرگرفته در خ روص تغانجام

به ، معنا است یدارا ییفضا مکانشده است.  ییرخوش تغدست یزر مسکن نانسان د یادینبن یازهایپوشرش قرار دادن ن

. ت رررف خانه در ذهن مردم با آداب و سررنن و (8917یری، )مدگردد یمخار همین توسررط روابط اجتماعی مشررخص 

افزایش منجر به عنوان سررازنده فضررا، به یمعماربین، ین(. درا8930زاده،  یو شرراکر یری)م ارتباط دارد هاآنفرهنگ 

و یطی، هدفمند اسررت و به تفکر و مح ی(. ادراکات حسرر8911، 12)پالاسررما شررودیمادراکات حسرری و ارتقا کیفیت آن 

جامعه  یک یهاارزش ینب یارابطهین، (؛ بنابرا8910ی، )مطلب دارد بسرررتگی کنندهادراکی هاارزشو نگرش  فرهنگ

بین انسان و محیط ارتباط دوسویه وجود داردکه بر  باشدیم اانسان در قالب فض یازهاین یریگعنوان فرهنگ و شرکلبه

در  توانیرا م یط(. ف ررل مشررترک انسرران و مح8938و همکاران،  ی)امامقل پذیرند.یمیر تأثگذارند و از هم یمهم اثر 

سررران، توجه به روان ان یزانبه میط، مح یکانسررران در  یازهاین ینتأم یزانم کهیطورت بهیاف یطیمح یروانشرررناسررر

یدادهای زندگی و فضررا رویعنی بین بالعکس،  یندارد و همچن یو ادراکات آن در جامعه بسررتگ یها، سرربک زندگارزش
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باشد که یمدر جهت ارتباط دوسویه  هاانسرانمحیط و رفتار  (. درواقع8916 ،13لکسراندر)ا ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

توان رابطه درونی افراد را مسرررتقل از محیط ینمباشرررد و یمبا محیط  رفتار در رابطه تنگاتنگ درواقعناپذیرند. یکتفک

انسران را نداشته  یاسراسر یازهایپاسرخ به ن ییتوانا یامروز یهامسرکن رسردی(. به نظر م8912، 14)آلتمن درک کرد

 باشد.

 پدیده مناا -2-2

به معنی نبود  هاانسانالب باشریدن از دلایل عدم توانایی فضراها برای ایجاد محتوا در قدر حال حاضرر بحران مکان 

چراکه هویت بشرر  مستلزم هویت مکان است  گردد.یممعنی اجتماعی در فضرا و زمان، منجر به بحران هویتی جوامع 

در  نیکارکرد  هویت پرداز ایفا نماید. ا تواندیها نمنهادن امکانات غنى در تعیین هویت انسرران اختیارو مکان بدون در 

 یشده است. در بحبوحه زندگسرپرده یبه فراموشر یشرهر یدجد یمسرکون یهادر مجتمع یفیتک ینااسرت که  یحال

 یمشهرها و ک یتوجّه صرف به ابعاد کالبدشود، یکه دنبال م یتنها امر مهم ینیشرهرنش یشو روند رو به افزا ینیماشر

 نقش و یزها نانسرران یمحل زندگ یتیفک ینکهدر شررهرها اسررت. گو ا یزندگ یها براانسرران یوجوه زندگ ینمودن تمام

 اییازهبه برطرف نمودن ن یتوجهدر نظر نگرفتن و کم حالینجوامع ندارد. باا یاجتماع یاتدر بهبود ح یاسراس یگاهجا

 نیجامعه به دنبال داشته است. از ب یافراد و هم برا یهم برا یها مشکلات فراوانانسان یو روا نشناخت یادراکی، اجتماع

 بروز یتاً نداشتن حس تعلق شهروندان و نهای، شهر یفضراها هویتییبید، جد یهاهوم مکان در شرهرها و محلّهرفتن مف

 است. یزندگ یفیبه مقولات ک توجهییب یجدر شهرها از نتا یاجتماع هاییبانواع آس

این حس در مکان  شررد که آشررناتوان با حس مکان یمهای روزمره یتفعالو  نمادهاپدیدار شررناسرران با درک  ازنظر

ی فردی و جمعی افراد در مکان رفتارهابر نگرش و  (. آنچه8376، 15رلف) یابدیمو توسررعه  آمدهزندگی افراد به وجود 

افراد با توجه به چگونگی حس مکان در محیط شررررکت  معمولاً ود باشررری فردی و جمعی می هاارزشگذارد یمیر تأث

 ه؛ کشودیمیک کاتالیزور موجب تبدیل محیط به مکان  عنوانبهحس مکان  یزن(. ازنظر روانی 8378، 16کنند )کانتریم

یابد. یم انطباقدرپی یپمتقابل و صورت بهیک ارگانیسرم زنده اسرت که  عنوانبهتوان گفت تجربه و شرناخت مکان یم

ط فراهم محی و نظم انسررانی ترکیب نظم طبیعی به ثبات نیاز دارد که محیط این ویژگی را از طریق روابط در میان افراد

 ینبه هم یستها نانسان یستز یسراخت فضرا برا یا یطراح یمسرکن صررفاً به معنا ی(. معمار8915)فلاحت،  مکند.

و  یاتاز ح یگریبه ابعاد د یدبا یسررکونتگاه انسررران یجدا از طراح یمسررکن اجتماع یژهومسررکن به یدر معمار یلدل

 هایییطمح ینچن یدر معمار یمر پاراداییمستلزم تغ یانسان یسرتگاهبه ز ینگاه ینتوجه کرد. چن یزها نسرکونت انسران

 یواردان در معمارو تازه ینمهاجر یاجتماع یهابحران یریتمد یدوم و در راستا یکه بعد از جنگ جهان یاسرت )اتفاق

 یدها تأکاعمال و کردار انسرررانبر  یطمح یربر تأث یاًکه قو یدجد یمپارادا ینغرب رخ داد(، در ا یعموم یهاسرررکونتگراه

در  یبرخوردار اسررت. امروزه زندگ اییژهو یتاز اهم یمسررکن عموم یو فرهنگ یاجتماع یکردهایتوجه به رو شررودیم

فزوده ا یشهر ینمهاجر یمعظ یلروز بر سکه روزبه جهتیناست ازا یزناپذیرگر یاجتماع یدهپد یک، ینیشرهر و شهرنش

منجر خواهد شد و  یمسرکن شهر مودیرشرد ع یجهو درنت یمسرکن شرهر یتقاضرا یشابه افز یروند ینچن شرودیم

 د اماکاملاً متفاوت به سر ببرن قومی – یفرهنگ هاییژگیبا و یدر کنار افراد یطشرا یتبع آن افراد مجبورند به اقتضابه

، وسروسه یاریاخت یواریددر کنار تجربه فراغت بال و داشرتن چهار تواندیم ییو ناآشرنا ییاحسراس جدا سرویکاز 

دهد که حس یمنشان  هاآنبا توجه به مطالعات و برداشت از دهد.  یشرا افزا یضرداجتماع یها و رفتارهاارتکاب کنش
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ی ذهنی چون هاتجربهاین مفهوم در . باشدیمهای محیطی یژگیوارتباط درونی انسان، ت ورات ذهنی و  مکان از طریق

اسررت که بیانگر ارتباط  ...سرروی دیگر از زمینه عینی و بیرونی در محیط مثل بو صرردا و از  وخاطره و سررنت و تاریخ 

یعنی حس مکان امری از پیش  شررود.یمپیچیده بین انسرران و محیط می باشرردکه در اثر تعامل انسرران از محیط ایجاد 

که در خلق  یطیدر شرا شرود.یمشرده نیسرت و در اثر ارتباط انسران با مکان زندگی روزمره در طول زمان ایجاد یینتع

ه است ک هایییامو پ یشرامل معان یعلاوه بر عناصرر کالبد یطاسرت که مح ینکته الزام ینتوجّه به ا یشرهر یهامکان

 ؛کنندیو درک و در مورد آن قضاوت م ییآن را رمزگشا چنینیینا یها و عوامل، تجربههایزهمردم بر اسراس توقعات، انگ

یک  عنوانبهکه حس مکان  یتعنوان مکان واجد هوبه یمسررکون یهاتا در خلق و توسررعه مجتمعلازم اسررت  ینبنابرا

 ینقش مهم شودیم یدهحس مکان نامو  گرددیمحس کلی که بعد از قضراوت و ادراک نسبت به محیط در افراد ایجاد 

 .یردرا به خود بگ

 بخش اول: حم مناا -2-3

 احیل آا یجمرهیم مناا و س 2-3-1

باور  .انددادهقرار  موردمطالعهرا  هامکاناز چند دهه اسرت که روانشرناسان محیط روابط هیجانی بین انسان و  بیش 

ی این معنا را به زندگی روزمره نسررربت اعده ؛ کهدارند که ارتباط تنگاتنگی بین محیط و ادراک ذهنی مردم وجود دارد

گر باشررد که بیانیمی مکان تعلق به مکان هابحثین ترمهم. از اسررت قرارگرفتهیدارشررناسرری مکان پدکه مبنای  اندداده

التمن بر عقیده دارد که تعلق مکان علاوه بر تجربه شناختی (. 2001، 17سریموناسرت )احسراسرات افراد نسربت به آن 

دد گریم از مکان ایجاد بلندمدتاین در طول مدت ارتباط  ؛ کهشودیمعقاید فرهنگی افراد مرتبط با مکان را هم شامل 

یعنی افراد بر اسرراس افکار و احسرراسررات و (؛ 8332، 18شررود )التمنیمیعنی مکان طی یک فرایند فرهنگی معنادار 

از  متأثریری مکان گشررکل(. 2009، 19کنند )اسررتدمنیمتفکرات فرهنگی خود در بسرتر کالبدی فضررا مکان را معنادار 

یند و درک این ارتباط و شناخت آن آی وجودمدر قالب مکان به  باشد کهیمهای درون آن یتفعالاجتماعی و  ارتباطات

ی امجموعه درواقعبر اساس دیدگاه پدیدارشناسی مکان بیش از یک محل انتزاعی و (. 8376، 20رلف)اهمیت است  حائز

دارای . ماهیتی که مکان را (8375، 21شررولتز)کند. یمیف تعر ماهیت مکان اسررت، درواقعاز عناصررر که کاراکتر را که 

یک دیدگاه انتقادی در مکان  (.8376، 22رلف) کند.یمنوع آگراهی و ادراک تعریف  بر اسررراس و عمیق پرمحتوامراکز 

هایی مثل اقت ررراد و فرهنگ و که در مکان در یژگیوو  ید بر وجود تعاملات اجتماعیتأکاینکه ارتباط درون و بیرون و 

ها انسانتفاوت بین  باوجوداز طرفی  .(8334، 23مسری) دانند.یم هامکانبودن  فردمنح رربهحال ایجاد هسرتند دلیل 

یجه ارتباط و نت ارتباط میان مردم و مکان با. (8377، 24)کانتر شرررودیماز مکان  هاآنکره بیرانگر تفاوت میان ارزیابی 

 یسرراختارهاکه  دباشررنیمربوط به آن م« یکالبد هاییژگیو»و « یممفاه» «یرفتار انسرران» متقابل منجر به سرره عامل

بحث سرراختار مکان و (. علاوه بر مباحث فوق، 96، 25یدبای ) یردپذیمی مذکور هامؤلفهمتفاوتی را بر اسراس هر یک از 

 است. مؤثردیالکتیک درون و بیرون موضوع عمده و در چگونگی حضور افراد و تجربه مکان 
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 مناا -5-9-8-8

و دارای شکل و رنگ و م الح و  شدهسراختهاز اشریا و چیزهای واقعی  یدارشرناسرانه، مکان کلیتی کهپداز دیدگاه  

یف تعر 8-2شود. در جدول یمها تعریف یناماده است و چیزی بیش از یک محل انتزاعی کاراکتر محیطی مکان توسط 

 است. شدهارائهاز مکان از دیدگاه اندیشمندان مختلف 

 منداا مختلفشده ایسط اندیشبجرسی افاریف ارائه -8-5عدول 

 تعاریف اندیشمندان

دورین مسی 
1331 

 شود.تعاملات محلی و جهانی در مکان عملی می

 درکها و معانی قابلساخت و طبیعی و فعالیتترکیب اشیای انسان 1313الف 

 مقیاس تعامل اهداف مکانی، تفاوت عملکردی، های طراحی،بخش 1311کانتر 

 دفر دیگران، محیط، 2111گوسافسون 

 معنی و کالبد فعالیت، حس مکان، پایداری، ذهنی، 1331 پالمر

 فعالیت و فرم ت ور فردی، 1333 کارمونا

 ...پیونددشده و به خاطره میشود مورد درک واقعاحساس می کهواسطه اینمکان فضایی به 1313شولتز 

 بودن در مکان ایجاد می شود. 1331هایدگر 

 هایی از محیط است که توسط حس ایجادشده استشود و مکان تکهباعث شناخت از مکان می حس است که 1313 سو آلن گا

 شود.های حوادث پرمعنا احساس میمکان از میان تجربه 1331شامای 

 از مباحث مربوط به مکان تعلق به مکان است که بیانگر احساس مثبت در فرد نسبت به مکان است. 2113سیمون 

 تجربه بلندمدت از مکان<به مکانتعلق  1332 التمن

 .شودطی یک فرایند فردی و فرهنگی و گروهی مکان معنادار می 1332 التمن

 شودگیری مکان میهای درون ان باعث شکلفرایند ارتباطات اجتماعی و فعالیت 1313رلف 

 2112استدمن 

 هانآ در که شناختیروان و اجتماعی فرآیندهای و اهفعالیت از ایرشته با بلکه فیزیکی، ایمجموعه با تنهانه هامکان
 گیرند،می مکان انجام

 کندهای دیگر مقایسه میهویت ان را با مکان برای شناخته شدن مکان 1331 لینچ کوین

ها های این رخدادبا گذر زمان هویت مکان عمق و گسترش می یابد و از ارزش فردی و جمعی نیرومی گیردکه مجموعه 1313الف 

 سازد.هویت و شخ یت یک مکان را می

 .دهدمی شکل را آن هویت یا مکان یک شخ یت هابافت و هارنگ ها،شکل رخدادها، از هایمجموع که است معتقد 1331 شولتز

 .دارد وجود مکان به مربوط هایهویت ها،انسان اندازهبه داردمی اذعان 1335 نایرن یان

 
 



 

 

 ساختار مناا -2-3-1-2

ز شولت نور برگگردیده که از آن میان، نظرات  ارائهیی چند در ارتباط با سراختار مکان، توسرط محققین هاشراخص 

 ائلقشود. از این دیدگاه، اولین گام تمایز یمی پدیدارشرناسی مکان محسوب سروبهنقطه خوبی برای عزیمت  درمجموع

هایی نظیر زمین/آسررمان یبندطبقهگام بعدی ایجاد  سرراخت اسرت. -های انسرانیدهپدهای طبیعی و یدهپدشردن بین 

ک ی عنوانبه فضا نهها دارای معانی فضایی هستند و در آن به یبندطبقهباشرد. این یمدرون و بیرون  و )افقی /عمودی(

بیانگر این موضرروع  8-2شررود. سرراختار مکان پرتوی در شررکل یمیک بعد وجودی توجه  عنوانبهمفهوم ریاضرری، بلکه 

 ست.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8915ساختار مکان )پرتوی، -8-2شکل 

 ساختار مناا یلاحل -2-3-1-3

 فضا:

گردد و از معنی انتزاعی ان فراتر یمدر بسررتر زندگی روزمره واجد معنا  گفتگو از فضررا با رویکرد پدیدار شررناختی، 

توان مداخلات یمبا محاسبات و آگاهانه  راندبین فضرای هندسری که » گوید:یمرود. در همین راسرتا اسرتفانوویک یم

« ، فرق اسرراسرری وجود داردرادارندکه راه و روش کامل هسررتی و وجود ما  یری نمود، فضرای زیسررتهگاندازهانجام داد و 

برد کننده سررراختار فضرررایی هسرررتند نام یینتعیالکتیک درون و بیرون که د ،تمرکز ،ح رررار مرز، عوامل مهم ازجمله

 (.8334 ،26استفانویک)

 کاراکتج:

محیط و مجتمع های زیسررتی و خانه ها توسررط کاراکتر جنبه واقعی تری پیداکرده و بدون وجودان کلیه سررطوح  

 ...های با کاراکتر پرمعنی اسررتسرراز هم ایجاد مکان کند که وظیفه اصررلی معمار و شررهرمحیط جنبه انتزاعی پیدا می

ر از فضا تکاراکتر دارای مفهوم واقعی دیگرعبارتشناسیم. بهروی نقشره میمثابه شرهر یا کشروری که ما آن را فقط بر به

 (.1331، 27شولتز) آورد دارای یک کاراکتر واقعی استاست و انسان زمانی که پایگاه وجودی واقعی خود را به دست می
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Abstract 

Research Aim: Purpose of present study was to design a residential complex with improve the sence 

of place in Ardebil، with a neighborhood-based design that seeks to explore aspects of the environment 

related to the psychological ،social ،and cultural humans in order to inhance the role of from and 

function in shaping spaces. this leads to the continuation of traditional architectural values in todays 

Iranian architecture and to the achievement of quality models to provide benchmarks for upgrading 

today ،s residential spaces.  
Research method: This research method is descriptive-analytical in four stages. The first step is to 
explain the theoretical foundations of the research through library and documentary studies and field 

observations. theoretical basis (sence of place and social interaction questionnaire)and assuming the 

participation of the assumed statistical community is implemented in the stage. the result of data 

collection on are done using statistical software. Finaly ،the concepts derived from the theoretical and 

on the other hand ،the results of the analysis carried out in the form of suggested solutions in the 

contemporary housing architecture design appear with the sense of place approach.  
Findings: The purpose of this study was to investigate the role of physical and natural elements in 

prediction of place sence indices and social interactions and social sustainability in Ardebil residential 
complexes. residents of the complex have a significant difference.  
Conclusion: Based on the findings ، it can be stated that the dimensions of sense of place and social 

interactions are influenced by the characteristics of the appropriate physical environment and natural 

element  ، can be used as an indicator explaining the appropriate patternand development of 

relationships and behavior in residents of residential complex used and indicate that people gain 

control of their lives ، interact effectively with the environment and coherent and environmentally 

friendly spaces.  
 

Keywords: Social interaction ، sense of place، residential complex ، physical structure    ، natural elements. 
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