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تانسبهایزماندر و مستمر صورتبهکهاستافرادیاجتماعبرایاجتماعیتعاملمکان
ی گو،باز و گفتبهآندر افرادو استآزادانهآندر حضور میکنندو استفادهآناز ثابت

 وعموضاینبارابطهدر اصلینکته.میپردازند...وکردناطالعات،استراحتکردن،کسب
االییباهمیتاز شهری مناطقو عمومیفضاهایدر ماندنامکاناتتعبیه.فضاستدر ماندن

.استبرخوردار 

نشستنبرایمطلوبهایفرصتوجود
دهستنشهر عمومیفضایاصلیهایجاذبهاز هاییفعالیتبرایمناسبیزمینه

گوو گفتو مردمجمعی،تماشایهایکردن،بازی استراحت:مانند

هجامعو فرهنگدر دیرباز از که.استاجتماعیو عمومیعملکردیکاجتماعیتعاملمکان
نگیفرهبعدبهتوجهبااستدادهاختصاصخودبهراایویژهجایگاهو داشتهوجودیران
دمیتوانمتعددیگروهیهایاجتماعو هانشستو هاجنبشگیری شکلفضا،مرکز این

.باشد
عینو بهکهاستبستهو باز فضایشاملاست،شهری فضاییکاجتماعیتعاملمکان
.میباشدجمعیتعاملو زندگیماهیتتبلور 

.ذاردبگتعاملبهشهروندانباراخودهویتتواندمیآنطریقاز شهر کهاستفضایی
فضاييمعمو هايظرفیتاز یکی.کندمیپیدابروز آندر شهر يشاکلهکهاستفضایی
و کندراسرزندهشهري فضاهايتواندمیکهاستشهر کارکردکیفیبهبودبرايشهري 
فضايز اجزئیکهبستهیاباز فضایی.دهدافزایششهر بهراشهروندانخاطر تعلقحس

فضايیکاز جزئیتواندمیو استشدهتعریفايمحدودهدارايو استشهر عمومی
.باشدداشتهمستقلهویتیاباشدتر بزرگ
 ر سایکنار در کهاستانساناجتماعیبعدنیازهايبهپاسخیاجتماعیتعاملمکان

شهري زندگیضروریاتاز ...وهاپاركها،راهپیادهها،گاهمیداننظیر شهري باز فضاهاي
 موردآنکهبرايو استجامعهتوجهقابلمسایلاز هاآنتقویتو تولیدو هستند

از ادهاستفبابایدباشندداشتهمؤثرتري عملکردو گیرندقرار شهرونداناستقبال
.شوندتقویتو مدیریتطراحی،مناسبراهکارهاي
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ضرورت طراحی

ر دعمومیزندگیو روزمرههاینیاز رفعاجتماعیتعاملبرایمکانیهاشهر در عمومیفضاهای
 ییر تغاقتصادی،فرهنگیاجتماعی،شرایطاساسبر و زمانطول در فضاهااین.هستندشهرها
.میابند

 عرصهیار شههایفعالیتو شهروندیتعامالتکنشبلکهنیستکالبدیمفهومیکشهری فضای
و تعاملآندر کهاستاینشهری تعاملفضایشرطعبارتیبه.استاجتماعیتعامالتبروز 

.گیردصورتمراوده

و زیکیفیدسترس یآنبهمردمعمومکهبردناممیتوانفضاییرامناسباجتماعیتعاملفضای
 عامالتتبرایبستری و شهری هایفعالیتظرفشهری تعاملفضایدیگر بیانبهدارندبصری 

.آیندمیشمار بهاجتماعیسرمایهگیری شکلساز زمینهو اجتماعی
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زایشفجهتهاشهر و هامحلهدر شهری تعاملفضایجایگاهشدهذکر مواردبهتوجهبا
ری ضرو امری جامعهدر فردگراییاز پیشگیری و جامعهو افرادمیاناجتماعیتعامالت

بهنیاز احساسدلیلبهبستکشهر در اجتماعیتعاملمکانطراحیمنظور همینبهاست
.گردیدپیشنهادشهری تعامالتمکان
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هايویژگیترینمهماز یکیدادتکیهآنهابهبتوانکهجاهاییو پلهنیمکت،سکو،مانندنشیمنگاهیمبلمانوجود

.هستندمؤثر فضابازدهیافزایشجهتکهشودمیمحسوبتعاملمکانهايویژگیمهمترین
برخوداری از تسهیالت جهت 

نشستن 

از جلوگیري منظور بههمو روز مختلفساعاتدر برداري بهرهامکانمنظور بههمفضامناسبنورپردازي 

گذار تاثیر افضارتقاو بهبوددر شب،در آفرینخطر و دنجتاریک،فضاهايبهفضااینشدنتبدیلاز جلوگیري 

.هستندگذار تاثیر فضا

الزملذا.باشدمیکاربرانآسایشتامینبرايعواملمهمتریناز یکیسایهوجود:آفتابو سایهدر تعادلوجود

وششپجملهاز مختلفیعناصر باکار ایننمودسایهایجادفضادر تمهیداتیاتخاذبااستالزملذا.باشد

.باشدمیپذیر امکان..وبانسایهگیاهی،پوشش

فضانورپردازي 

و کنندهگرمسر تسهیالتسایر یاپاركفضايباشهري تعاملهایمکانکهنمودتوجهنکتهاینبهبایدهمواره

ممنوعاهافضایندر نیازهاسایر رفعجهتفضاگونههر احداثو اندمتفاوتشهر در تفریحیو کنندهسرگرم

ایر سباراحتو مناسبدسترس یدر فضاهاایناستبهتر مذکور نیازهايرفعبرايلذااستممنوعفضاها

.باشندمجاور هايکاربري سایر باراحت

ر دسترس ی آسان و مناسب به سای
سایر فضاها
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مزاحمتجادایو شرورافرادتجمعفضايبهشهری تعاملمکانشدنتبدیلقبیلاز مشکالتیبروز از جلوگیري برای

بر کنانسانظارتو مداومبازرس یامکانکهشودطراحیايگونهبهشهری تعاملفضاياستالزمشهروندانبراي

روير بايگونهبهمجاور هايکاربري صاحبانو ساکنانکندمیکمکموضوعاینباشدداشتهوجودفضاهااین

.باشندداشتهتسلطفضاهااین

نظارتقابلیت

بهتنظار ایننبایدکهاستایناستمسلمآنچهاماشدصحبتفضاهااینبر نظارتاز قبلیقسمتدر گرچه

گونهبهبایدافضاهاینقرارگیري محلهمچنین.ببردبیناز کنندگاناستفادهبرايرافضاآرامشکهباشدايگونه

ببس...وصداو سر شلوغی،هوایی،و آبشرایطخودروها،اندازهاز بیشترددقبیلاز عواملیکهشودانتخاباي

.نشودمحیطآرامشخوردنهمبر 

آرامش

-یماول درجهدر .نمودتوجههمزماناصلدو بهبایستمیفضاطراحینیز و تعاملمکانایجادمحلانتخابدر 

به.شودفراهمشهروندانسایر و مجاور هايکاربري صاحباننظارتامکانکهباشدايگونهبهطراحیبایست

رافضانبوددنجکهباشدايگونهبهنبایدنظارتاینکهاستالزامینکتهاینرعایتدوماصلعنوانبهعالوه

.کنددار خدشه

دنج بودن

:موضوع 

مکان تعامل اجتماعی 



عوامل کالبدی اثر گذار  بر مکان تعامل اجتماعی 

5

مسابقه در سایت شهری بستک 

فضاستدر میتالقاي حس خودمانی بودن و صمیاجتماعی تعاملیکی از مهمترین اصول در طراحی فضاي 

. بازدیدکنندگان باید در فضا حس نزدیکی داشته باشند تا تعامالت اجتماعی در فضا برقرار شود

.از مبلمان در فضا در افزایش بازدهی فضا موثر استکردناستفاده: حاوي مبلمان

بودنخودمانی

.تدر ایجاد و افزایش میل و رغبت در بازدیدکنندگان در استفاده از فضا مؤثر اسمکان تعامل زیبایی محوطه 

بب استفاده از مجسمه و یا طراحی و نقاش ی هاي بر روي زمین که س: استفاده از هنر در طراحی و آراستن محوطه

.افزایش دعوت کنندگی شهروندان می شود

سازي منظر 

طح در س. ، جمع نمودن اقشار و گروه هاي مختلف جامعه باشدتعامل شهری در واقع عملکرد اولیه و اصلی فضاهاي

ت بهترین گزینه براي ایجاد تعامال تعامل شهری،فضاهایمحالتی که زمین الزم براي احداث پارك وجود ندارد،

.اجتماعی در محله هستند

هروند شوند شهري براي اینکه بتوانند به خوبی ایفاي نقش کنند و سبب هویت بخش ی به محله و شتعامل فضاهای

.خود نیز باید داراي هویت باشند

ه نمودن شکل مناسب محوطسازگار
با عملکرد خاص فضا
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:تامین شرایط محیطی مناسب 

خصوصیات فضای موردنظر 
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تامین شرایط محیطی مناسب 

پنکهاز ادهاستفباحداکثر یاو طبیعیتهویهامکانباانداز سایهمناسبپوششبا 
از شبانهساعاتدر دورهمیبرگذاری جهتنیاز موردروشناییتامینهمچنینو 

.استبرخوردار خاصامتیاز 

یکی برگزار مکانکهشودریزی برنامهنحوی بهنشستنمحلاستقرار ینحوه
.باشدفراهمکوچکجلساتتعدادییاو بزرگمجلس

استارجحثابتسکوی صورتبهنشستنهایمحل.

امکان بهره گیری از مکان یاد شده در تمامی ساعات شبانه روز فراهم باشد.
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(متعارفشدهکنترل هایورودیبدون )بازو خودکفاصورتبهمجموعه

نگهداری خصوصدر مالیبار حداقلکهشودریزی برنامهنحوی به
.گرددوریبهرههزینهکمترینباو باشدداشتهنیاز راساختمان

 موردنظرهایکاربری

جدول متراژ کاربری های مورد نظر 

فضای انتخاب شده متراژ عنوان فضا 

متر 50 تجاری طراحی فضای 1

متر 500 فضای اصلی گرد طراحی
همایی 

2

متر ( انبار)30+30 طراحی فضای سرویس و 

خدماتی 
3

متر 610محوده طراحی 



معرفي محدوده و کاربری های سایت 

A
B

Aمرحله اول طراحی در محدوه 

Bمرحله دوم توسعه طرح در محدوده 
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محدوده طراحی 

محدوده طراحی 

قلعه تاریخی بستک 

منطقه مسکونی  

حمام تاریخی   
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