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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تاثیر مؤلفههای غنای حسی در ارتقا کیفیت محیط مجموعه زندیه شیراز میباشد .این
پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری این پژوهش را تمامی مخاطبان این
محدوده تشکیل میدهند ،که طبق فرمول کوکران و به روش نمونهگیرری تصرادفی سراده تعرداد 077پرسشرنامه در ایرن
محدوده توزیع گردید .نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین مؤلفرههرای غنرای
حسی و کیفیت محیط شهری میباشد .از طرفی ،براساس آزمون  Tتک نمونهای ،از میان شراص

هرای پنجگانره غنرای

حسی ،حس بویایی با میانگین 9/02و حس بینایی با میانگین( ،9/77که بالاتر از میانه نظری  9میباشرند ،،نقرش بیشرتری
نسبت به سایر حواس دارند ،و پس از آنها ،حس لامسه 2/37و شنوایی 2/23نقش متوسط و حس چشایی 2/03از کمترین
نقش برصوردار میباشند .همچنین در میان شاص

های چهارگانه کیفیت محیطی این پژوهش ،متغیرهای ادراکی و زیبایی-

شناسی دارای بیشترین رضایتمندی میباشند و پس از آنها شاص

های عملکردی و زیست محیطی قررار مریگیرنرد .در

آصر ،این پژوهش به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود کیفیت فضاهای شهری امروز پرداصته است.
کلیدواژه ها :غنای حسی ،فضای عمومی شهری ،کیفیت محیطی ،مجموعه زندیه شیراز.
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 .8مقدمه
 .8.8طرح مسئله

با توجه به ساصتار جدید شهرها و عدم توجره بره
انسان در طراحی شهری؛ انبوهی از فضاهای دلمررده،
سرد و بیروح در شهرها مشاهده میشود کره بره دور
از هرگونه زیبایی و مطلوبیت ،هیچگونه معنا ،مفهروم و
عملکررردی را القرران نمریکننررد و نازیبررایی و آلررودگی
بصری به عنوان زصمی بر چهره شرهر ،تراثیری عمیرق
بر شهروندان و فضای شهری داشته است که ماحصرل
آن بروز نابسامانیهرای لجرام گسریخته ،بریهرویتی و
صلق فضاهای بیکیفیرت در شرهرها بروده اسرت ،ترا
جایی که به مسألهای عادی تبدیل گشرته و شرهروندان
صرفاً به دلیل رفرع نیازهرای ضرروری صرود در ایرن
فضاها حاضر میشوند .به عبارتی در فضاهای شرهری
امروز ،جایگاه زیبایی ،سرزندگی ،نشرا و ..و بردنبال
آن ایجاد کیفیرت محیطری ،بره عنروان حلقره گمشرده
شررهروندان و فضرراهای شررهری ،برره چشررم م ریآیررد
(طبیبیان و موسروی ،7930 ،ص .،207 .بره طرورکلی
یکی از مهمترین معیارهایی که در ارزیرابی شرهرها و
محیطهای شهری لحاظ میشود ،کیفیت عرصرههرای
عمومی شهری موجود در آن اسرت و ایرن واقعیرت
اجتنابناپذیر اسرت کره کیفیرت ایرن فضراها ،معیرار
سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها محسروب مری-
شود (رفیعیان و همکراران ،7937 ،ص ،،70 .یکری از
راه هررای ارتقررای کیفیررت فضرراهای عمررومی شررهری،
افزایش غنای حسی محیط به منظور بکارگیری تمرامی
حواس برای همه اقشار اجتماعی ،سنی و جنسی مری-
باشد .زیرا فضراهای شرهری از طریرق دریافرتهرای

شمارۀ دوم

حواس گونراگون احسراس و ادراک مریشروند و در
ادراک فضا هر چه اندام های حسی بیشتری تحریرک
شوند ،تأثیرگذاری فضا بیشتر و درک از فضا کاملترر
و عمیقتر صورت صواهد گرفت و احتمال جرذابیت،
نقشانگیزی و صاطرهانگیزی فضا نیز افزایش صواهرد
یافت (لطفی ،7939 ،ص .،6 .اما آنچه که در شهرهای
امروز مشاهده میشود ،غالبراً متکری برر حرس بینرایی
است و سایر حواس مورد بیمهری هستند ،درحالیکره
در فضاهای شهری گذشته با بکارگیری شاص

هرای

غنای حسی در محیطهای ساصته شده ،کیفیت محریط
مطلوبتری را ایجاد مینمودند اما امروزه آن دسرته از
محرکهای حسی که بیانگر هویرت و فرهنرم مرردم
بودند ،همچون صدای اذان ،صدای گامها و گفتگروی
مردم ،بوی نان و ادویه ،مصالح بومی و عناصر طبیعری
به تدریج جای صود را به صدای ماشرین آلرات ،بروی
دود و مصررالح اسررتاندارد شررده برریهویررت دادهانررد و
کیفیت محیطی نامطلوبی را بررای شرهرها بره ارمغران
آوردهاند .همچنین این روند علاوه برر اینکره بره عردم
تعامل حسی افراد با محیط و عدم رضرایت از کیفیرت
محیط میانجامد ،انزوای گروههای کرمتروان حسری و
ادراکی همچون نابینایران ،ناشرنوایان و معلرولین را در
پی صواهد داشت (صرداقت ،7936 ،ص .،19-10 .برا
توجه به آنچه بیان شد ،به نظر میرسرد کره بررسری و
شناصت عناصر شکلدهنده فضاهای شرهری سرنتی و
چگونگی تعامل غنای حسی با کیفیت محیط شرهری،
جهت ارائه راهکارهای سرازنده در طراحری فضراهای
شهری امروز ،امری ضرروری مریباشرد ،لرذا در ایرن
پژوهش به بررسی تاثیر غنای حسی بر کیفیت محریط
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مجموعه زندیه شیراز پرداصته شده است .که برا توجره

وضعیت حمل و نقل و دسترسی برای ساکنان در ایرن

به طرح مسئله سوال اینجاست که ،آیا میان مؤلفه هرای

منطقه اهمیت زیادی دارد و بر ارزش محرل سرکونت

غنای حسی و شاص

های کیفیت محیطی در محریط

مجموعه زندیه شیراز رابطه مثبت و معنراداری وجرود
دارد؟

تاثیرگذار است.
در کشور مرا نیرز در سرالهرای اصیرر ،مطالعراتی
پیرامون کیفیت محیط شهری و غنای حسری صرورت

 .2.8پیشینه تحقیق و مبانی نظری

گرفته است ،که ابتدا در زمینه غنای حسی میتروان بره

در این پژوهش دو مفهوم اصلی «غنرای حسری» و

تحقیررق شرراهچراغی ( ،7937اشرراره نمررود کرره در

«کیفیت محیط شهری» ،مد نظر مریباشرد .نخسرت در

پژوهشی تحت عنوان« ،باغ ایرانری و معمراری تمرکرز

زمینه غنای حسی میتوان به تحقیرق کایمراز،2772( 7

حرواس» ،معمراری حرواس در براغ ایرانری را مرورد

اشاره کرد که در پژوهش صود بیان کرد ادراک بصری

بررسی قرار داده است و اظهار داشت که نظرام آب و

بریش از بقیره حرواس در درک محریط تراثیر دارد و

کاشت و ابنیه برا هرم غنرای حسری را در محریط براغ

همچنین صدا به اندازه تصویر در درک محیط توسرط

بوجود آوردهاند .در پژوهش دیگری قلی پرور (،7939

فررد مرروثر اسرت .هیلرریگن و هرسررنس ،،2772( 2در

به بررسری تفراوت ادراکری مخاطبران سرواره و پیراده

پژوهشی ،بر حس لامسه تمرکرز دارنرد و هردف آنهرا

پرداصته است و بره ایرن نتیجره رسریده اسرت کره برا

کمرک بره طراحران جهرت اسرتفاده حرس لامسره در

دصالررت دادن تمررامی حررواس در ادراک یررک مکرران،

9

بستر قدرتمندی برای تعلق بره آن ایجراد صواهردشرد.

طراحی است .در پژوهش دیگر ،اس زی سی پانسکا

( ،،2779به شناسایی چشم اندازهایی در شهر پوزنران

علاوه بر این در ایران ،در زمینه کیفیت محریط شرهری

برا اسرتفاده از حرواس شرنیداری ،بویرایی و لامسره

تحقیقات متعددی انجام شده اسرت ،کره از میران آنهرا

پرداصته و بیان کرد ،جدا از حس بینایی ،ادراک منظرر

میتوان به رفیعیان و همکاران ( ،7937اشاره کررد کره

به وسیله حس بویایی و شنیداری است .علاوه بر ایرن،

بره سرنجش کیفیررت محریط شررهری در شرهر جدیررد

در ارتبا با بحث کیفیت محیط شرهری ،چایرارازو 0و

هشتگرد پرداصتهاند .براساس یافتههای بدست آمرده از

همکاران ( ،2770در پژوهشری بره تراثیرات وضرعیت

این تحقیق ،کیفیت محریط شرهری ،شرهر هشرتگرد از

محیط برر انتخراب محرل سرکونت در ترارانتو ایتالیرا

دیدگاه ساکنین در سرطح پرایینی قررار دارد و برین دو

پرداصتهاند و با تمرکز بر تاثیرات کیفیرت محیطری برر

سطح محیط شهری و محیط سکونتی شرایط متفراوت

ارزش ملک محل سکونت در این ناحیه ،به این نتیجره

است .به طوریکه کیفیرت محریط سرکونتی در سرطح

رسرریدند کرره پارامترهررای کیفیررت هرروا ،سررر و صرردا،

بالاتری نسربت بره کیفیرت محریط شرهری قررار دارد.
ملکی و حبیبی ( ،7937در پژوهشی با هدف ارزیرابی

1. Kaymaz
2. Szcsepanska
3. Heylighen and Herssens
4. Chiarazzo

کیفیت محیط محله چیذر با در نظر گررفتن معیارهرای
زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بره ایرن
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نتیجه رسیدند که به رغم پایین بودن برصی از معیارهرا،

که تاثیرات عاطفی ،عقلانی صاص بر انسان می گرذارد

محله چیذر از لحاظ کیفیت محیط شهری نسبتاً پایردار

(پاکزاد ،7920،ص .،00-90 .همچنین ،کیفیت محریط

است .مشکینی و همکاران ( ،7930پژوهشی با هردف

مجموعرره ای از صصوصرریات و ویژگرریهررای محرریط

سنجش کیفیت محیط شرهری در شرهرهای عجبشریر،

است ،که این صفات و ویژگیها میتواننرد عمرومی و

ایلخچی ،ملکان و آذرشرهر انجرام دادهانرد .برراسراس

محلی باشند .و اثر مستقیم برر کیفیرت زنردگی دارنرد

نتایج به دست آمده در این تحقیرق ،وضرعیت کیفیرت

(بنزهررراف ،2770 ،7ص .،662-660 .بررره طرررورکلی،

محیط شهری در چهار شهر مورد مطالعره پرایینترر از

کیفیرت محریط را مریتروان یکری از مهمتررین دل

حد متوسط قررار گرفرت؛ در ایرن برین برا توجره بره

مشغولیهای دانش طراحی شهری دانست .و بسریاری

ویژگرریهررای صرراص شررهرهای کوچررک از لحرراظ

از نظریه پردازان ارتقرای کیفیرت محریط را مهمتررین

اجتمرراعی و روابررط بررین سرراکنین ،ویژگرری کیفیررت

وظیفه در طراحیهای شهری میدانند (پراکزاد،7920 ،

محتوایی از وضعیت مناسبی در این شهرها برصروردار

ص .،11 .در جردول  ،7برصری تعراری

مررتبط برا

بود و در بین مؤلفههای موثر بر کیفیت محریط شرهری

کیفیت محیط نشان داده است.

در مجموع کیفیت محیط سکونتی بالاترین رتبره را بره

صود اصتصاص داده است .به طرورکلی ،در پرژوهش-

های انجام شده در زمینه غنای حسی و کیفیت محریط

جدول .8تعریف کیفیت محیطی از دیدگاه محققان و
مجامع بین المللی مختلف
تعریف کیفیت محیط

محققان

شرهری ،کمتررر پژوهشرری برره تراثیر هررر دو مؤلفرره بررر
یکدیگر پرداصته است ،و نیز توجه بیشتر پژوهشرگران

یررک محرریط بررا کیفیررت بالررا حسرری از رفرراه و
لانسینم و ماران

2

(،7363

رضایت را برای افراد از طریرق شاصصرهای کره
ممکن است ،فیزیکری ،اجتمراعی و یرا نمرادین

بر سنجش این مؤلفهها در محورها یا محلههای جدیرد

باشد به همراه دارد.

صورت گرفته است و کمتر به فضاهای عمومی سرنتی

کیفیت محیطی موضوع پیچیدهای اسرت کره در

پرداصتهاند .لذا در ایرن پرژوهش بره سرنجش کیفیرت

پورتئوس،7317( 9

محیطی مجموعه زندیره شریراز براسراس مؤلفرههرای

کیفیت محیطی ناشی از کیفیت عناصرر تشرکیل

 .8.2.8مفهوم کیفیت و کیفیت محیط

و چه و  Qualityچگونگی آمده qol ،از نظرر واژه بره

معنی چگونگی زندگی است و در برگیرنرده تفراوت-

هایی است که در بین گروه ها و افرراد متفراوت
میباشد.

حواس پنجگانه پرداصته شده است.
واژه کیفیت در زبان لاتین ( ،qualبه معنری چیرزی

بردارنرده ادراک انتزاعرری ،طررز تلقرری و ارزش-

دهنده یک منطقه امرا چیرزی بیشرتر از مجمروع
آر .ام .بی،7336( 0

عناصر است ،کیفیرت محیطری ادراک مکران بره
طور تمام و کمال است .عناصر تشرکیل دهنرده
(طبیعت ،فضای براز ،زیرر سراصتهرا ،محریط
ساصته شده ،امکانات و منابع محیط طبیعی ،هرر

های آن است که برای هر فرد منحصر به فررد بروده و
با دیگران متفاوت است (فاضل نیا و همکاران،7932 ،
ص .،732 .کیفیت ،چگونگی یک چیز یا پدیده است

1. Banzhaf
2. Lansing and Marans
3. Porteous
4. RMB

سال پنجم

نقش مؤلفههای غنای حسی در ارتقا کیفیت محیطی فضای شهری ...
تعریف کیفیت محیط

نظریه

شاخصههای تحلیل

کدام دارای ویژگیهای صاص صرود و کیفیرت

پرداز

کیفیت محیط

محققان

نسبی هستند.
آر .آی .وی .ام:7
(،2772

کیفیت محیطی میتواند به عنوان بخرش اصرلی

مفهوم وسیعتر (کیفیت زندگی ،همانند کیفیرت-
های اصرلی )سرلامتی و امنیرت( در ترکیرب برا

ورکشاپ
لیوابیلیتی2772

جنبههایی همچون راحتری و جرذابیت تعریر

دتر
(،2777

میشود.

کیفیت محیط

پذیری -تناسبهای
بصری

نظم

هویت -تداوم و

فاصله -امنیت-

محصوریت -کیفیت
عرصه همگانی-
آسانی حرکت-

فرانک
(،2777

دلپذیری محیط-

ارزشها و نگرش-
ها -عادتهای
شخصی -راحتی

کیفیت پایداری

 .2 .2 .8مفهوم کیفیت محیط شهری

زیست محیطی-
کرمونا

کیفیت منظر شهری-

(،2779

کیفیت دیدها-

اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی محیط شرهری کره نشران

کیفیت فرم شهر و

دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شرهروندان از آن

فرم ساصتمان

محیط است؛ در واقع یک محیط با کیفیت بالرا ،حرس

شاخصههای تحلیل

تعلق -صوانایی-

صوانایی

مأصذ( :لطیفی و سجادزاده ،7939 ،ص،1 .

کیفیرت محریط شرهری عبرارت اسرت از شرررایط

نظریهپرداز
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امین
صالحی

معابر -روشنایی

(،7921

سرزندگی -هویت و

کارکردهای

جیکو

کنترل -دسترسی به

اجتماعی-

رفاه و رضایتمندی را به جمعیتی که در آن سراکنانرد

بز و

فرصتها -تخیل و

چپ من

فرهنگی -صوانایی-

به واسرطه ویژگریهرایی کره ممکرن اسرت فیزیکری،

اپلیارد

شادی -اصالت و

(،7926

هویت -حس

اجتماعی یا نمادین باشرند ،منتقرل مریکنرد (براتری و

(،7367

معنا -زندگی

تعلق -مقیاس

اجتماعی

انسانی -نظم

کاکاونررد ،7932 ،ص .،21 .در جرردول  2برره معرفرری

دسترسی -سخت

مؤلفههای کیفیت محریط شرهری از دیردگاه صراحب
نظران مختل

کرمونا
(،7937

پرداصته شده است.

نظریه

شاخصههای تحلیل

پرداز

کیفیت محیط

لینچ
(،7927

بنتلی و
دیگران
(،7922

سرزندگی -معنی-
تناسب -دسترسی-
نظارت -کارایی

نظریهپرداز

پی .پی.

پیوستگی -آسایش و

شاخصههای تحلیل

اس

منظر -استفاده ها و

کیفیت محیط

(،2773

فعالیتها -اجتماعی

حبیبی

امنیت -همجواری-

(،7927

صاطرهانگیزی-
صوانایی

دسترسی -کارکرد-

گوناگونی-

تیبالدز

های تفریحی-

صوانایی -غنای

(،7929

کارکردهای

حسی -انعطاف-

ایمنی و امنیت-

اجتماعی -حس

(،7920

فضا -انعطافپذیری

دسترسی و بهم

تنوع -ایمنی-

محور -نفوذپذیری-

فضای همگانی-
منظرشهری

جدول .2مؤلفههای کیفیت محیط شهری از دیدگاه
صاحبنظران

فضا و نرم فضا-

پاکزاد

ایمنی -سرزندگی

امنیت -دسترسی
راپاپورت
(،7920

بودن

(،2776

کیفیت زیبایی-

شناسی -فضای سه
بعدی

سنمفرش -سایه-
ارتبا کاربریها-
کاربریهای

ارتبا پذیری صیابان-
هاندی

ویژگیهای ادراک-
آفتاب -اقلیم

کاربری مختلط،

ها -مقیاس مسیر-

به صدمات -کالبد-

استرنبرگ
(،2777

مختلط -امنیت-
ایستگاههای توق -
تناسبات بصری-
دیدهای متوالی-
صرد اقلیم

مأصذ( :یافتههای پژوهش،7930 ،
1. RIVM

726

شمارۀ دوم

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

های مطررح توسرط صراحب-

شهرها در نظر گرفرت (گلکرار ،7927 ،ص 92-60 .و

نظران ،عوامل ایجاد کننرده کیفیرت محریط شرهری را

پورجعفر و همکاران ،7922 ،ص ،،17 .کره در شرکل

میتوان در چهار مؤلفره اصرلی عملکرردی ،تجربری-

 7نشان داده شدهاند.

با توجه به شاص

زیباییشناسری ،زیسرتمحیطری و معنرایی و ادراکری

شکل .8مدل مفهومی سنجش کیفیت محیط شهری در این پژوهش ،مأخذ( :یافتههای پژوهش)8931 ،
 .922.8مفهوم غنای حسی

(پیکررر ،2779 ،2ص ،،3 .کرره هررر یررک در انسرران

در فرآیند ادراک محیط بخش زیادی از شناصت و

احساسات ادراکی متفراوتی مررتبط برا حرس بینرایی،

تماس با دنیای صرار بره وسریله انردامهرای حسری

شنوایی ،بویایی ،رطوبت و دما و حرکرت پدیرد مری-

حاصل میشود .در محیط اشیا دیده و لمس میشروند،

آورند (مدنی ،7920 ،ص .،0 .در جردول  9بره مؤلفره

بوها استشمام میشوند ،صداها شنیده مریشروند و بره

آنها از دیردگاه صراحب-

اینترتیب تجربههای حسی _ عاطفی متنروعی شرکل

های غنای حسی و تعاری
نظران مختل

پرداصته شده است.

میگیرند (لطفی و زمانی ،7939 ،ص .،00 .به عبرارت
دیگر تجربه انسان از محیط شهری از طریق کانالهرای
حسی متعدد بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و لمسری

صورت میگیرد که کیفیتی را برای محیط ایجراد مری-
کند که تحت عنوان غنرای حسری شرناصته مریشرود
(صرداقت ،7936 ،ص .،19 .بره گفتره بنتلری ،غنرای
حسی موجب شکلگیری تجربیات حسی متنوع فضا
و در نتیجه پاسخدهنگی بیشتر فضا میگرردد (بنتلری،7
 ،2772ص .،72 .در ایررن راسررتا ،شررهرها و فضرراهای
شرهری قلمروهرایی از فرصرتهرای حسری هسرتند
1. Bentley

2. Picker

نقش مؤلفههای غنای حسی در ارتقا کیفیت محیطی فضای شهری ...
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جدول .9تعاریف مؤلفههای غنای حسی محیط از دیدگاه صاحبنظران
مؤلفههای
غنای حسی

نظریهپردازان

ساینوت (،7337
سیمون (،7339
حس بینایی

روسی (،7366
گلکار (،2772

تعاریف و ویژگیها

بالاترین موقعیت در رتبهبندی حواس
اصرلیتررین نقرش در نمرایش و ادراک فضرای شرهری و دریافرت بیشرترین اطلاعرات از محریط در قالرب
منظربصری.
موقعیت برجسته حس بینایی در مدرنیته شهری به وسیله اقتصاد تجاری و تبلیغات در قرن نوزدهم.
تلقی منظرشهری معادل منظربصری و طراحی شهری معادل مدیریت منظرشهری (منظرعینری و ذهنری ،توسرط
بسیاری از نظریهپردازان.
طبقهبندی انرواع منراظر صروتی  :Biophony -7صردای موجرودات زنرده ماننرد پرنردگان و حیوانرات -9

کروس (،2772

 :Geophonyصداهای ناشی از زمین و طبیعت مانند رعرد وبرر ،،صردای آب و براد: Anthrophony -9
صداهای مصنوعی انسان ساصت مانند صدای ماشین آلات و آژیر.

حس شنوایی

روداوی (،7330
ادامز (،2772
برون (،277
پیتر و همکاران (،2779
پورتئوس (،7320
کلازن و همکاران

حس بویایی

(،7330
کوربین (،7322
دیگن (،2772

حس چشایی

طبقه بندی انواع صداها در محیط:
 -7صداهای پس زمینه)(Backgroundمانند صدای ناشی از کارکردهای عمده فضا شامل صحبت کرردن و
بو ،اتومبیل ها -2 .صداهای پیش زمینه ) (Foregroundمانند صدای ناگهانی آژیر یا اذان.
صداها ،سیگنال ها و نشانه های صوتی یک مکان مشخ

نشان دهنده هویت یک جامعه.

صاطرهانگیزی بسیار حس بویایی و عامل شکل گیری احساسات قوی در فرد.
درک قوی از مکان و موقعیت با استفاده از حس بویایی در هنگام شناسایی فضا.
طبقهبندی بو در زمران افلراطون :صوشرایند و ناصوشرایند .طبقرهبنردی ارسرطو و بعرد از آن لینره در قررن ،76
معطر)گیاهان( ،عطری)گلها( ،بسیار مطبوع)مشک( ،دفع کننده و تهوع آور.
دلالت مناظر چشایی بر زندگی شهری موفق از نظر اقتصادی با ظهور فرهنم قهوه صانه.

انجن (،7313

تبدیل انواع مواد غذایی و شیوههای مصرف به شاص

وسل (،2777

مدرنیته شهری با تنوع بیشتر مواد غذایی.

زوکین (،7330

رستوران ها و کافه ها نشاندهنده فرهنم نمادین شهر هم از لحاظ اجتماعی و هم مادی و معنوی.

کوئن و استیوارد
(،2771
هال (،7363
حس لامسه

صدا تنها حس نبوده بلکه اطلاعات است و ما صرفاً نمیشنویم بلکه به صورت فعالانه گوش میدهیم.

روداوی (،7330
فاستر (،7332
ماکور (،2770

های مهرم تمرایز اجتمراعی و فرهنگری و نشرانههرای

طبقه بندی لامسه به عنوان پایین ترین حس در سلسله مراتب حواس.
لامسه به عنوان ابزاری مهم در توسعه فضاهای عمومی دموکراتیک با ایجراد امکران دسترسری و فعالیرت بررای
اقشار مختل

)کودکان ،زنان ،کهنسالان ،معلولان ،افراد نابینا ،ناشنوا،

لامسه یکی ازمهمترین اشکال تجربه حسی در شرهرهای گذشرته و نقرش پراهمیرت در فرهنرم ،معمراری و
شهرسازی مانند صانهها و معابر کاهگلی و صاکی ،رودهای جاری در معابر ،لمس کالا و مرواد غرذایی ،مشراغل
دستی.

مأصذ( :لطفی و زمانی ،7939 ،ص،02-01 .
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شمارۀ دوم

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

جدول .4جامعه آماری پژوهش

 .2روش شناسی پژوهش
 .8.2روش پژوهش

براساس

 Zبا سطح

این پرژوهش ،از نظرر هردف کراربردی و از نظرر

فرمول

اطمینان %31

روش توصیفی -تحلیلی است .به طوریکه برا اسرتفاده
از مطالعات کتابخانهای و اسناد و مدارک ،مبانی نظرری

کوکران

 Dخطای
تعداد نمونه

استاندارد
میانگین

7/36

044 ≈ 920

7/70

مأصذ( :یافتههای پژوهش،7930 ،

تحقیرق گررردآوری شررده اسررت ،سررپس براسرراس آن،

 .2.2متغیرها و شاخصهای پژوهش

معیارهای مؤثر بر کیفیت محیط شهری و غنای حسری

در این پژوهش متغیر غنای حسی به عنوان متغیرر

در چهار سطح استخرا گردیرد ،و در آصرر براسراس

مستقل و متغیر کیفیت محیط شهری بره عنروان متغیرر

پنج گزینرهای لیکررت

وابسته میباشد .که با توجه به تحقیقرات انجرام شرده،

(بسیار کم ،کرم ،متوسرط ،زیراد ،بسریار زیراد ،،تنظریم

هایی مریباشرند.

معیارهای سطح چهارم و طی

هر یک از این متغیرها دارای شاص

پرسشنامهها انجام گرفت؛ بره منظرور بررسری روایری

در جدول  0به معرفی شاص

پرسشنامهها ،از نظرات اساتید معمراری و متخصصرین

این پژوهش پرداصته شده است.

شهری استفاده شد ،همچنین به منظور بررسری پایرایی
پرسشنامهها ،ابتدا تعداد  97پرسشنامه به عنوان نمونره-

جدول .1معرفی متغیرهای تحقیق و شاخصهای
آنها

گیری مقدماتی توزیع شد ،سپس برا اسرتفاده از روش

متغیرها

آلفای کرونباخ پایایی آنها محاسبه گردیرد ،بره طروری

متغیر

که ضریب آلفای کرونبراخ پرسشرنامه کیفیرت محریط

مستقل

شهری 7/19و غنای حسی 7/17بدست آمد که چرون

از 7/1بیشتر می باشند ،از پایایی لازم برصروردار بروده-
اند .برای تحلیل دادهها با استفاده از نرم افرزارSPSS21

از آزمونهای  tترک نمونرهای و همبسرتگی پیرسرون

های مرورد اسرتفاده در

متغیر
وابسته

شاخصها
حس بینایی -حس شنوایی -حس

غنای حسی

بویایی -حس چشایی -حس
لامسه

کیفیت
محیط
شهری

عملکردی -زیبایی شناسی-
زیست محیطی -معنایی /ادراکی

مأصذ( :گلکار 7927 ،و لطفی و زمانی،7939 ،

استفاده شده است .جامعه آماری ایرن پرژوهش شرامل

در جدول 6زیرمعیارهای کیفیرت محریط شرهری

تمامی مخاطبان محیط مجموعه زندیه شیراز میباشرد.

این پژوهش در چهار سطح گردآوری شده است ،کره

در جداول 0و 0به ترتیب جامعره آمراری و متغیرهرای

براساس معیارهای سطح چهارم ،به طراحی پرسشرنامه

پژوهش نشان داده شده است.

کیفیت محیط ،پرداصته شده است.

جدول .6معیارها و زیرمعیارهای موثر بر دستیابی به کیفیت محیط شهری
معیار سطح اول
کیفیت محیط
شهری

معیار سطح دوم

معیار سطح سوم

عملکردی

دسترسی

معیار سطح چهارم

دسترسی حمل و نقل عمومی
دسترسی پارکینم

نقش مؤلفههای غنای حسی در ارتقا کیفیت محیطی فضای شهری ...
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ادامه جدول 6
معیار سطح اول

معیار سطح دوم

معیار سطح چهارم

معیار سطح سوم

پیاده ،دوچرصه ،زنان و کودکان ،افراد ناتوان و معلول

دسترسی برای اقشار مختل

مغازه های متنوع

کاربری های مختلط

فعالیت های فرهنگی و مذهبی

عملکردی

امنیت در شب

امنیت

کیفیت محیط
شهری

تعاملات اجتماعی

مکان ملاقات با دوستان

منظر شهری مهیج

رنم ،مصالح ،مبلمان

نشانه ها

نشانه های واضح و نمایان

صوانایی

محورهای دید

آلودگی محیطی

زباله -فاضلاب

آسایش اقلیمی

گردو غبار ،سایه بان

استفاده کمتر از سوصت های فسیلی

فعالیت های صنعتی

توجه به پیوند بومی

کاربری ناسازگار

زیبایی شناسی -فرمی

زیست محیطی

امنیت زنان و کودکان

معنایی -ادراکی

صاطره انگیزی

حس مکان

تمایل به حضور

مأصذ( :امینی و همکاران :7932 ،ص ،33 .گلکار ،7927 ،ص ، 92-60 .پورجعفر و همکاران ،7922 ،ص،،17 .

در جردول 1زیرر معیارهرای غنرای حسری ایرن
پژوهش در چهار سرطح گرردآوری شرده اسرت ،کره

براساس معیارهای سطح چهارم ،به طراحی پرسشرنامه
غنای حسی پرداصته شده است.

جدول .7معیارها و زیرمعیارهای محرک غنای حسی در محیط شهری
معیار سطح اول

معیار سطح دوم

معیار سطح سوم

تنوع بصری
بصری(بینایی،

هویت کالبدی
تشخی

و صوانایی

تنوع شنوایی
صوتی(شنوایی،
غنای حسی در
محیط

صوانایی و صاطره انگیزی

بساوایی(لامسه،

وجود نشانه های شاص

و مناظر بصری

دید بصری مطلوب به نشانه ها و مناظر
وجود صداهای متنوع و مطلوب در فضا
قابلیت تشخی

فضا و ایجاد صاطره با استفاده شنیدن صداها

آرامش
هویت منحصر به فرد

وجود صداهای منحصر به فرد زمینه ای مانند :چکش مس گرها و..

صوانایی
هویت منحصر به فرد

چشایی

تنوع در رنم ،فرم و مصالح اجزای فضا

صداهای نامطلوب و اغتشاشات صوتی مانند :ترافیک ،شلوغی و...

صاطره انگیزی
بویایی

معیار سطح چهارم

استفاده از مصالح دارای بو ،مانند :صاک و کاهگل
قابلیت تشخی

فضا با استفاده از بوهای قابل استشمام در فضا

وجود بوهای منحصر به فرد زمینه ای مانند :عطاری ،شیرینی و...

تنوع چشایی

وجود کاربری های مختل

صاطره انگیزی

وجود درصتان میوه دار و قابل استفاده برای عموم در فضا

تنوع لمسی

فراهم کننده غذا و نوشیدنی

تنوع در جنس بافت و مصالح و ک

سازی
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معیار سطح اول

معیار سطح دوم

بساوایی(لامسه،

معیار سطح سوم

تنوع لمسی
انعطاف پذیری

معیار سطح چهارم

وجود فرورفتگی ،برجستگی و اصتلاف سطح
ک

سازی ویژه پیاده ،سواره ،دوچرصه و افراد نابینا و ناشنوا

مأصذ( :لطفی و زمانی ،7939 ،ص،09.

 .9.2قلمرو جغرافیایی پژوهش

وکیل ،آب انبار ،میدان توپخانره و عمرارت دیوانخانره

مجموعه زندیه ،مرکز شهری ایجاد شده در دوران

همواره به عنوان نشانههای شهری شریراز و کراربری-

حکومتی کریمخان زنرد در شرهر شریراز اسرت .ایرن

های جاذب جمعیت معرفی و شناصته شدهانرد .ترأثیر

مجموعه شهری در مرکز مهمتررین محرور فرهنگری-

این بناها در شهر به گونهای است که مراسمهای ملری

تاریخی شهر قرار دارد که در سازمان فضایی و شربکه

و مناسبتی بسیاری در فضای باز مجموعه یعنی میدان

اجتماعی -اقتصادی و فرهنگری شرهر شریراز جایگراه

توپخانه برگزار مریگردنرد .در بررسری کیفیرتهرای

ویژهای دارد و هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری

معنایی ،این مجموعه از جمله مکانهایی است که برار

در صصوص آن به دلیل موقعیرت کالبردی ،ارتبراطی،

حیات ذهنی -صاطرهای شهر را به دوش میکشرد .بره

اقتصادی و ارزشهای تاریخی آن اثری تعیرین کننرده

طورکلی مرکز تاریخی زندیه پتانسریل تجلری حیرات

در ساصتار فضایی و اجتماعی شهر صواهد داشرت .در

جمعری را دارد .در شرکل  2محردوده مرورد مطالعره

مجموعه زندیه بناهای با ارزشی همچرون ارگ کرریم

نمایش داده شده است.

صان ،موزه پارس ،بازار وکیرل ،حمرام وکیرل ،مسرجد

شکل .2معرفی محدوده مورد مطالعه
(مأصذ :یافتههای پژوهش،7930 ،

سال پنجم
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لحاظ جنسیت  97/20درصد زن و  62/10مررد مری-

 .9یافتههای پژوهش
 .8 .9ویژگی های فردی پاسخگویان

باشند .از لحراظ میرزان تأهرل  06/20مجررد و 09/10

با توجه به شکل  ،9در ایرن پرژوهش تعرداد 077

متأهل هستند .از لحاظ میزان تحصیلات  6درصد زیرر

نفر از شهروندان استفادهکننده از محدوده زندیه شریراز

دیپلم 90/20 ،درصد دیپلم 07/07 ،درصد کارشناسری،

مورد سنجش قرار گرفتهاند .که از تعرداد کرل جامعره

 2/20درصد کارشناسی ارشد و بالراتر برودهانرد .و در

آماری ،از لحاظ سن  00/10درصد بین  27-90سرال،

آصر از این تعداد جامعره آمراری 00 ،درصرد کاسرب،

 90/07درصد بین  90-07سال 72 ،درصرد برین -60

 91/07درصررد بازدیدکننررده و  2/07درصررد سرراکن

 07سال و  7/10درصد از  60سال به بالرا برودهانرد .از

محیط میباشند.

شکل  .9ویژگیهای فردی پاسخگویان
مأصذ( :یافتههای پژوهش،7930 ،

 .2.9تحلیل سطح رضایتمندی معیارهای غناای
حسی و کیفیت محیطی مجموعه زندیه

تحلیل سنجش میرزان هرر یرک از متغیرهرای ایرن دو
مؤلفه در محیط زندیه استفاده شرده اسرت .در نهایرت

در این پژوهش به منظور ارزیابی میرزان محررک-

به منظور سنجش رابطه معنی دار بین این دو مؤلفره در

های غنای حسی و میرزان کیفیرت محیطری مجموعره

ایررن محرریط از آزمررون همبسررتگی پیرسررون اسررتفاده

زندیه شیراز ،ابتردا از آزمرون  tترک نمونرهای 7بررای

گردیده است .جداول  2و  ،3به ترتیب ،نتایج آزمرون t

 .7آزمون  tتک نمونهای ،آزمونی است که میانگین یک جامعه بر
مبنای توزیع  tمیباشد و در آن به این موضوع پرداصته میشود
که میانگین یک جامعه ،به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر و یا
کمتر است.

تک نمونهای غنای حسی و کیفیرت محیطری را نشران
مریدهنرد .براسراس ایررن جرداول ،از آنجرایی کرره در
پرسشنامه از طی

 0گزینهای لیکرت اسرتفاده گردیرد
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و رتبههای  7تا  0به پاسخها اصتصاص داده شد ،عردد

گردیده است .به عنوان مثال ،معیار دسترسی در متغیرر

 9به عنوان میانه نظری پاسخها به دسرت آمرد و ابعراد

کیفیت محیط که از زیرمعیار ،دسترسری حمرل و نقرل

هر یک از متغیرها ،با عدد  9مقایسه گردید .بره عنروان

عمررومی و دسترسرری پارکینررم تشررکیل شررده اسررت،

مثال :معیار تنوع بصری در غنای حسری محریط2/12 ،

میانگین معیار دسترسی عدد  9/66بدست آمده اسرت.

بدست آمده است بنابراین چون این مقدار نزدیرک بره

بنابراین بدلیل اینکه میانگین این معیار بالراتر از  9مری-

عدد  9مریباشرد ،در سرطح متوسرط قررار مریگیررد.

باشد ،بدین معنی است ،که رضرایتمندی از دسترسری

همچنین ،هر کردام از زیرر معیارهرایی کره تعدادشران

در ایجاد کیفیت محریط در ایرن مجموعره ،در سرطح

بیشتر از  7بود ،با هم جمع و بر تعداد آنها تقسیم شرد

زیاد ارزیابی شده است.

و در نهایررت میررانگین مربررو برره هرر یررک محاسرربه
جدول .1نتایج آزمون  tتک نمونهای غنای حسی محیط مجموعه زندیه شیراز
متغیر

ابعاد

بصری(بینایی،

معیار

زیر معیار

N

Min

تنوع بصری

تنوع در رنم ،فرم و مصالح اجزای فضا

077

2/12

و مناظر بصری

077

9/99

دید بصری مطلوب به نشانهها و مناظر

077

9/29

7/772

وجود صداهای متنوع و مطلوب در فضا

077

9/02

7/319

077

9/06

7/307

077

2/20

077

7/17

7/207

077

9/30

7/332

077

9/61

077

2/31

7/737

077

2/02

7/710

هویت کالبدی
تشخی

و صوانایی

تنوع شنوایی

صوانایی و صاطره-

وجود نشانههای شاص

فضا و ایجاد صاطره با استفاده

قابلیت تشخی

انگیزی
صوتی(شنوایی،

آرامش
هویت منحصر به فرد
صاطرهانگیزی

غنای
حسی در
محیط

بویایی

صوانایی
هویت منحصر به فرد
تنوع چشایی

چشایی
صاطرهانگیزی
تنوع لمسی
بساوایی(لامسه،
انعطافپذیری

شنیدن صداها
صداهای نامطلوب و اغتشاشات صوتی مانند:
ترافیک ،شلوغی و...
وجود صداهای منحصر به فرد زمینهای مانند:
چکش مس گرها و..
استفاده از مصالح دارای بو ،مانند :صاک و کاهگل
قابلیت تشخی

فضا با استفاده از بوهای قابل
استشمام در فضا

وجود بوهای منحصر به فرد زمینهای چون:
عطاری ،شیرینی و..
وجود کاربریهای مختل

فراهم کننده غذا و

نوشیدنی
وجود درصتان میوه دار و قابل استفاده برای عموم

minT

Std,Deviation

7/792
9/77

2/23

9/02

7/723

7/223

7/320

2/03
077

2/61

7/712

سازی

077

2/62

7/772

وجود فرورفتگی ،برجستگی و اصتلافسطح

077

2/12

7/369

در فضا
تنوع در جنس بافت و مصالح و ک

ک سازی ویژه پیاده ،سواره ،دوچرصه و افراد
نابینا و ناشنوا

مأصذ( :یافتههای پژوهش،7930 ،

077

9/97

2/37

7/730
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جدول  .3نتایج آزمون  tتک نمونهای کیفیت محیطی مجموعه زندیه شیراز

متغیر

زیر معیار

N

Min

ابعاد

معیار

دسترسی حمل و نقل عمومی

077

2/11

7/709

دسترسی پارکینم

077

0/06

7/032

میانگین

....

9/66

....

077

2/07

7/339

مغازههای متنوع

077

2/96

فعالیتهای فرهنگی و مذهبی

077

2/99

میانگین

....

2/90

....

امنیت در شب

077

9/67

7/323

امنیت زنان و کودکان

077

2/06

7/769

میانگین

....

9/79

....

تعاملات اجتماعی

مکان ملاقات با دوستان

077

9/97

7/762

زیبایی

منظر شهری مهیج

رنم ،مصالح ،مبلمان

077

2/12

7/792

شناسی-

نشانهها

نشانههای واضح و نمایان

077

9/99

فرمی

صوانایی

محورهای دید

077

0/06

7/032

آلودگی محیطی

زباله -فاضلاب

077

2/70

7/779

آسایش اقلیمی

گردو غبار ،سایهبان

077

2/07

7/727

دسترسی
دسترسی برای اقشار
مختل
عملکردی

کاربریهای مختلط

امنیت
کیفیت
محیط
شهری

زیست
محیطی

استفاده کمتر از
سوصتهای فسیلی
توجه به پیوند بومی

معنایی-
ادراکی

حس مکان

پیاده ،دوچرصه ،زنان و کودکان؛ افراد ناتوان و
معلول

MinT

2/31

9/00

2/77

Std,Deviation

7/722
7/712

7/723

فعالیت های صنعتی

077

7/31

کاربری ناسازگار

077

7/39

7/367

صاطرهانگیزی

077

9/30

7/332

تمایل به حضور

077

9/03

میانگین

....

9/17

9/17

7/222

7/760
....

مأصذ( :یافتههای پژوهش،7930 ،

شکل  .4وضعیت شاخصهای کیفیت محیطی و غنای حسی مجموعه زندیه شیراز براساس آزمون  tتک نمونهای
مأصذ( :یافتههای پژوهش،7930 ،
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کیفیرت محیطری،

داشتن همبستگی مثبت است و هرچه این ضرریب بره

میررانگین ادراکرری-معنررایی و زیبرراییشناسرری دارای

 7نزدیکتر باشرد دارای همبسرتگی قرویتر اسرت .از

بیشترین میزان رضایت مندی میباشند ،و بعرد از آنهرا

طرفی ،P-Valueاگر کمتر از  7/70باشد نشان دهنرده

به ترتیب میانگینهای عملکردی و زیست محیطری در

معنیدار بودن رابطره برین دو متغیرر اسرت .در اینجرا

سطح رضایتمندی کمتری قرار گرفتهانرد .همچنرین برا

ضریب همبستگی بین غنای حسی و افرزایش کیفیرت

توجه به شاص

های غنای حسی ،میرانگین شراص

محیط  7/730است .این ضریب همبستگی نشان مری-

بویایی و سپس بینایی در بالاترین سطح رضایتمندی و

دهد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی کمی وجود

پس از آنها شاص

شنوایی و لامسه با اصتلراف کرم و

دارد ،همچنررین بررا توجرره برره میررزان  Sigیررا همرران

در نهایت شاص

چشایی بره عنروان کمتررین میرزان

معناداری ،که  7/777بدست آمده ،مشاهده میشود کره

رضایت مندی ارزیابی گردیده است.

غنای حسی و افزایش کیفیرت محریط رابطره ایرن دو

 .9.9تحلیل همبستگی متغیرهای غنای حسای و

متغیر معنادار میباشد.

کیفیت محیطی مجموعه زندیه

ضریب همسبتگی همیشره عرددی برین  7ترا -7
میباشد و ضریب همبسرتگی برین  7ترا  7بره معنری
جدول .80آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر غنای حسی و کیفیت محیط مجموعه زندیه
غنای حسی

کیفیت محیط

ضریب پیرسون

7/730

معناداری

7/777

تعداد

7
077

ضریب پیرسون
غنای حسی

کیفیت محیط

معناداری

7/730

7

تعداد

7/777
077

مأصذ( :یافتههای پژوهش،7930 ،

 .4نتیجه گیری و پیشنهادها

امروزه رشررد سررریع شهرنشررینی ،حضور پررنم
اتومبیلها و افرزایش صیابرانهرای شرهری ،منجرر بره
کاهش کیفیت فضاهای عمرومی شرهری شرده اسرت،
درحالیکه عرصههای عمومی شهری مهمترین بخرش

شهرها و محیطهرای شرهری مریباشرند کره در آنهرا،
بیشترین تماس ،ارتبا و تعامل میان انسانها رخ مری-
دهد .همانطور که بیان گردید ،یکی از راههرای ارتقرای
کیفیت فضاهای عمومی شهری ،افزایش غنرای حسری
محیط به منظور بکارگیری تمامی حرواس بررای همره
اقشار اجتماعی ،سنی و جنسی میباشد ،امرا امرروزه از

سال پنجم
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هرای پنجگانره غنرای حسری ،طراحری

صداهای منحصر به فرد محیطی (مانند صدای چکرش

فضاهای شهری بیشتر متکی بر حس بینایی بوده است

مسگرها و ،..وجود دارند که بدنبال آنها ،کیفیرتهرای

و سایر حواس کمتر مرورد توجره طراحران و برنامره-

محیطیای نظیر ،صاطرهانگیزی ،صوانایی ،حس تعلرق

ریزان شهری قرار گرفته است .این در حالی است کره

به مکران و ..ایجراد گردیرده اسرت .از طررف دیگرر،

در گذشته شهر و فضاهای شهری تماماً حواس انسران

براساس یافتههای تحقیق آزمرون  tترک نمونرهای ،در

را تحریک میکرده اند و موجب صلرق فضراهایی ،برا

این محدوده ،حس بویایی برا  9/02بیشرترین امتیراز و

هویت ،صاطره انگیز ،اجتماع پذیر و ..میشده انرد ،کره

حس چشایی با  2/03امتیاز کمترین میزان رضرایت را

برره دنبررال آن کیفیررت محرریط مطلرروبتررری را برررای

کسررب کررردهانررد .و بقیرره حررواس (بینررایی ،لامسرره و

استفادهکنندگان به ارمغان میآوردند .لرذا برا شناسرایی

شنوایی ،در حد متوسط قرار گرفترهانرد .همچنرین در

کرراربرد سررایر حررواس در طراحرری فضرراهای شررهری

مؤلفه کیفیت محیطی ،معیار معنایی -ادراکری برا 9/17

گذشته میتوان به راهبردهایی سازنده در طراحی های

امتیاز و معیار زیباییشناسری برا  9/00امتیراز بیشرترین

امروز دست یافت .که جهت دستیابی به ایرن مهرم،

میزان رضایت از کیفیرت محریط در ایرن مجموعره را

در این پژوهش به سنجش غنای حسری در مجموعره

دارند و پس از آن معیار عملکردی برا  2/31امتیراز در

زندیه شیراز پرداصته شد ،برا توجره بره نترایج آزمرون

سطح متوسط قررار دارد و معیرار زیسرت محیطری برا

همبستگی پیرسون ،رابطه معنراداری برین مؤلفرههرای

 2/77امتیاز کمترین میزان رضایت را در مؤلفه کیفیرت

غنای حسی و مؤلفرههرای کیفیرت محریط شرهری در

محیطی کسب نموده است .بر اسراس نترایج حاصرله،

مجموعه زندیه شیراز وجود دارد ،به گونهای که بردلیل

به منظور اهمیت موضوع غنای حسی و کیفیت محیط

وجود تمامی مؤلفههای غنای حسری در ایرن محریط،

شررهری ،در جرردول  77سررعی شررده تررا راهکارهررا و

میزان کیفیت محیطی ایرن محردوده در حرد مطلروبی

پیشررنهاداتی جهررت ارتقررا غنررای حسرری و برردنبال آن

قرار گرفته اسرت .بررای مثرال در غنرای صروتی ایرن

افزایش کیفیت محریط فضراهای شرهری امرروز ارائره

محدوده ،کیفیتهایی نظیرر تنروع صرداهای طبیعری و

گردد:

جدول .88راهکارها و پیشنهادات تحقیق
کیفیت
محیطی

معیار

دسترسی
عملکردی
دسترسی برای
اقشار مختل

غنای حسی مرتبط

زیر معیار

ایجاد دسترسیهای جداگانه برای سواره
و پیاده
پیاده ،دوچرصه ،زنان و کودکان؛ افراد
ناتوان و معلول

با کیفیت محیطی

ایجاد کاربریهای صدماتی مانند ،پارکینم های
طبقاتی ،وسایل نقلیه عمومی ،افزایش ایستگاه ها
و..
تعری

مسیرهای پیاده و دوچرصه در سیکلی
بسته به همراه تعری

مقاصد جذاب

بینایی ،لامسه،
شنوایی
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کیفیت
محیطی

معیار

زیر معیار

ایجاد مسیرهای متنوع و متناسب برای پیاده،
دسترسی برای
اقشار مختل

دوچرصه و افراد ناتوان و معلول
عدم قطع مسیر پیاده در مرز میان دو محله

بینایی ،لامسه،
شنوایی

به ایستگاههای حمل و نقل عمومی

نظیر بساطی ،دستفروشیو...
ارائه صدمات تفریحی-فراغتی و ورزشی به عنوان

قابلیت برپایی فعالیتهای اجتماعی نظیر

کاربری پشتیبان

نمایشگاه موقت ،فستیوال ،جشن و غیره

بینایی ،شنوایی

تنوع اغذیه فروشیها و ایجاد بوهای
وجود فضاهایی پیوسته وسیع جهت گردهمایی ها

منحصر به فرد مانند :شیرینی و شکلات

بینایی ،شنوایی،

فروشی ،آش فروشی ،میوه فروشی،

چشایی ،بویایی

نانوایی ،عطاری ،رستوران و...

موسیقیهای متوع در فضا

وجود کاربریهای هویتی جهت ایجاد
صداهای منحصر به فرد (زنم زورصانه،

شنوایی

قلم زنی و،..

برپایی فعالیتهای شبانه و نورپردازی مناسب معابر
امنیت
گسترش میدان دید به فضاهای مختل

افزایش چشم های ناظر و نظارت غیر
رسمی حتی در ساعات شب
کاهش نقا بلا استفاده و مستعد جرم

بینایی ،شنوایی

صیزی

تعاملات

فراهمکردن مکان نشستن ،گفتگو و بازی گروههای

مکانیابی و استقرار مناسب و کارآمد

لامسه ،بینایی،

اجتماعی

مختلف

مبلمان و تجهیزات شهری

شنوایی

همخوانی رنم ،مصالح و ارتفاع جهت جلوگیری از

احیان و زیباسازی آثار و ابنیه تاریخی،

اغتشاش در حس بینایی

هنری ،مذهبی ،فرهنگی و غیره

ایجاد ک سازی ویژه مسیرهای پیاده ،دوچرصه و
افراد نابینا و ناشنوا

فرمی

اتصال مناسب مسیرهای پیاده و دوچرصه

گروههای سنی و جنسی

وجود کارناوال ها و تثاترهای صیابانی جهت ایجاد

شناسی-

نبود موانع حرکتی در طول مسیر

تمهیداتی برای ایجاد فعالیتهای بدون نیاز به فضا

عملکردی

زیبایی

با کیفیت محیطی

تنوع در انواع کاربریها به لحاظ جذب

کاربریهای
مختلط

غنای حسی مرتبط

بدنهسازی با جدارههای نرم نظیر گیاهان،
المانها و ...برای ایجاد هماهنگی ،توالی و
ریتم

منظر شهری

حذف عناصر و اجزای الحاقات نازیبا

استفاده از مصالح سنتی آجری (صاطرات،

مهیج

کنترل صدا با ایجاد جداره ها و پوشش گیاهی و

تنوع و وجود نیمکتها ،آلاچیقها ،آب نما

منعکس کردن صدای مزاحم در لبه ها

و وسایل کودک

تغییر انعکاس صوت با تنوع جنس ک

لامسه ،بینایی

پوش ها در

هر سکانس
کاشت گیاهان صوش رایحه و ایجاد باغچههای گل

بینایی ،لامسه
شنوایی ،بینایی

ساصت جوهای آب با اصتلاف سطح در
مسیر جهت ایجاد صدای جریان آب و

شنوایی

کنترل صداهای مزاحم صیابان
استفاده از مصالح بومی معطر

بویایی ،لامسه

سال پنجم
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کیفیت
محیطی

معیار

زیر معیار

یکپارچگی نما از طریق حذف عناصر الحاقی و
منظر شهری مهیج

طراحی المانهای انعطافپذیر و پاسخده به

با کیفیت محیطی

بازصوانی کالبد هویت تاریخی منطقه در
جداره صارجی محورها

کارکردهای گوناگون

زیبایی
شناسی-

غنای حسی مرتبط

نشانه ها

فرمی
صوانایی

نشانهدار بودن فضاها با استفاده از بوها و
صداهای منحصر به فرد محیطی
با مبلمان صاص

طراحی کاربریهای مختل

صود میتواند به صوانایی فضا کمک کند
مکانیابی سرویس های بهداشتی در پایین تر

آلودگی محیطی

سطح فضاهای شهری و کاشت گیاهان معطر در

تعری

سکانسهای متنوع در طول محور

با هویت صاص از طریق عناصر کالبدی

زیست
محیطی

آسایش اقلیمی
عدم استفاده

سطحی به منظور آبیاری فضاهای سبز

بینایی ،بویایی،
شنوایی

معلوم کردن مسیرهای حرکت و مکث با
اصتﻼف ارتفاع ،ک

سازی و نورپردازی

بینایی ،لامسه

و...
مدیریت سیستم دفع زباله و پاکیزگی
فضاهای عمومی شهری

کنار آن جهت جلوگیری از بوهای نامطبوع
استفاده از زیرساصتهای جمعآوری آب

بینایی

ایجاد صرد اقلیم مناسب برای تشویق

بویایی ،بینایی

حضور افراد در ساعات و زمانهای
مختل

شبانه روز و فصول گوناگون

مکانیابی مناسب فضای شهری نسبت به فعالیت-

عدم تقابل با کاربریهایی نظیر جوشکاری،

شنوایی ،بویایی،

های صنعتی

مکانیکی و..

بینایی

توجه به پیوند

هماهنگی بافت و مصالح با ویژگیهای اقلیمی

هماهنگی کاربریهای ایجاد شده با بافت

لامسه ،بینایی،

بومی

محیط

منطقه

بویایی

سوصت های
فسیلی

استفاده از بناهای شاص
حس مکان

و هویت بخش به

کاشت درصتان میوه دار و منحصر به فرد

لامسه ،بویایی،

منظور ارتقا شخصیت و یادآوری هویت تاریخی

آن منطقه مانند درصت نارنج و امکان

موجود در منطقه

چشیدن محصولات منحصر به فرد محیط

گسترش فضای سبز ،المان و آب نماهای

داشتن اندازه مناسبو پرهیز از عناصر با

بینایی ،شنوایی،

هدفمند در طول محور

مقیاس ناهمگون برای ایجاد حس مکان

بویایی

چشایی ،بینایی

مأصذ( :یافتههای پژوهش،7930 ،

کتابنامه
 .7امین صالحی ،ف .،7921( .ارتقای کیفیت محیط سکونت در مجتمع های بلند مرتبه و ارائره راهکارهرای مناسرب.
پایان نامه کارشناسی ارشد ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .2براتی ،ن ،.و کاکاوند ،ا .،7932( .ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تأکید بر تصویر ذهنی شرهروندان
(نمونه موردی :شهر قزوین .،نشریه هنرهای زیبا و معماری و شهرسازی.20-92 ،،9(72 ،
 .9بنتلی ،ی .،7922( .محیط های پاسخده .ترجمه :مصطفی بهزادفر ،تهران :مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
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 .0پاکزاد .،7920( . ،مبانی نظری و فرآینرد طراحری شرهری وزارت مسرکن و شهرسرازی ،معاونرت شهرسرازی و
معماری ،دبیرصانه شورای عالی شهرسازی و معماری .تهران :شهیدی.
 .0پورجعفر ،م ،.تقوایی ،ع ،.صادقی ،ع .،7922( .صوانش تاثیر ساماندهی محور های بصری برر ارتقرا کیفیرت محریط
فضاهای عمومی شهری .دو فصلنامه مدیریت شهری.60-27 ،،20(1 ،
 .6تیبالدز ،ف .،7929( .شهرسازی شهروندگرا .ترجمه :محمد احمدی نژاد ،تهران :نشرصاک.
 .1جیکوبز .،7922( . ،مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکرایی .مترجمران :حمیدرضرا پارسری و آرزو افلراطونی،
تهران :نشر اثر اصلی .7367
 .2چپ من ،د .،7926( .آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساصت .مترجمران :منروچهر طبیبیران و شرهرزاد
فریادی ،تهران :نشر اثر اصلی .7336
 .3حبیبی ،س .م .،7927( .فضای شهری ،برصورد نظریه ای .دو فصلنامه علمی-پژوهشی صفه.0-79 ،،99(77 ،
 .77راپاپورت ،آ .،7920( .معنای محیط ساصته شده .ترجمه :فرح حبیب ،تهرران :انتشرارات شررکت پرردازش و برنامره
ریزی شهری.
 .77رادجهانبانی ،ن ،.و پرتویی ،پ .،7937( .بررسی تطبیقی کیفیت محیط در محله هرای شرهری ،برا رویکررد توسرعه
پایدار .دوفصلنامه نامه معماری و شهرسازی.20-03 ،،6(9 ،
 .72رفیعیان ،م ،.تقوایی ،ع ،.صادمی ،م ،.و علی پور ،ر .،7937( .بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی
فضاهای عمومی شهری .نشریه علمی -پژوهشی معماری و شهرسازی ایران.90-09 ،،0(9 ،
 .79رفیعیان ،م ،.مولودی ،. ،و پور طاهری ،م .،7937( .سنجش کیفیرت محریط شرهری در شرهرهای جدیرد ،مطالعره
موردی :شهر جدید هشتگرد .فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا.27-92 ،،9(70 ،
 .70شاهچراغی ،آ .،7937( .باغ ایرانی و معماری تمرکز حواس ،دو فصلنامه جستارهای شهرسازی.92-02 ،،90( ،

 .70صداقت ،ز .،7936( .سنجش غنای حسی فضای شرهری :معرفری یرک چرارچوب تحلیلری .دو فصرلنامه علمری-
پژوهشی صفه.22-19 ،،16(21 ،
 .76طبیبیان ،م ،.و موسوی ،م .،7930( . .بررسی نقش زیباسازی و ارتقان کیفیت محیط برر سررزندگی شرهری نمونره
موردی :باغ شهر تاریخی مراغه .نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر.203-262 ،،71(3 ،
 .71فاضل نیا ،غ ،.شمس الدینی ،ع ،.و دهقانی ،ک .،7932( .تحلیلی برر کیفیرت مکران برر سرکونتگاه هرای روسرتایی
شهرستان ممسنی (مطالعه موردی :بخش دشمن زیاری .،فصلنامه کاوش های جغرافیرایی منراطق روسرتایی،،2(7 ،
.730-227

 .72قلی پور گشنیانی ،م .،7939( .نقش حواس غیر دیداری در کیفیرت فضرای پیراده .مجلره علمری -ترویجری منظرر،
.27-20 ،،21(6
 .73کرمونا ،م ،.و تیزدل ،ا .،7937( .صوانش مفاهیم طراحی شهری ،ترجمه :کرامران ذکراوت و فرنراز فرشراد ،تهرران:
انتشارات آذرصش.
 .27گلکار ،ک .،7927( .مولفه های سازنده کیفیت محیط شهری .دو فصلنامه علمی-پژوهشی صفه.92-60 ،،92(77 ،
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.09-06 ،،79(0 ، پژوهشی مطالعات شهری- فصلنامه علمی.،محور علیقلی آقا در اصفهان
 ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهرای رفتراری در پرارک هرای.،7939( . ح، و سجاد زاده،. ا، لطیفی.22
.0 -27 ،،77( 9 ، پژوهشی مطالعات شهری- فصلنامه علمی. پارک مردم همدان:شهری مطالعه موردی
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. انتشارات دانشگاه تهران: تهران، ترجمه سید حسین بحرینی. تئوری شکل صوب شهر.،7927( . ک، لینچ.20
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 سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای کوچک استان آذربایجران.،7930( . م، و نوروزی،. س، مؤذن،. ا، مشکینی.26
.71-22 ،،2(6 ، دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهر.شرقی

 نامره.، محلره چیرذر: ارزیابی کیفیت محیط در محله های شهری (نمونره مروردی.،7937( . م، و حبیبی،. ل، ملکی.21
.779-721 ،،1(0 .معماری و شهرسازی
28. Banzhaf, E., de la Barrera, F., Kindler, A., Reyes-Paecke, S., Schlink, U., Welz, J., &
Kabisch, S. (2014). A conceptual framework for integrated analysis of environmental
quality and quality of life. Ecological Indicators, 45, 664-668.
29. Carmona, M., & Heath, T. (2003). Public places, urban spaces. Oxford, England:
Architectural Press.
30. Chiarazzo, V., Coppola, P., Dell’Olio, L., Ibeas, A., & Ottomanelli, M. (2014). The
effects of environmental quality on residential choice location. Procedia - Social and
Behavioral Sciences, 162, 178-187.
31. Detr. (2000). By design, urban design in the planning system: towards better practice.
Landon: Thomas Telford Ltd Press.
32. Frank, L. D., & Engelke, P. O. (2001). The built environment and human activity
patterns: Exploring the impacts of urban form on public health. Journal of planning
literature, 16(2), 202-218.
33. Golany, G. S., & Ojima, T. (1996). Geo- space urban design. New York, NY: John Wiley
and Son.
34. Handy, S., Cao, X., & Mokhtarian, P. L. (2006). Self-selection in the relationship
between the built environment and walking: Empirical evidence from northern California.
Journal of the American Planning Association, 72(1), 55-74.
35. Herssens, J., & Heylighen, A. (2012, June). Haptic design research: A blind sense of
place. Paper presented at the 7th ARCC/EAAE 2010 International Conference on
Architectural Research, Washington, DC.
36. Jacobs, J. (1961). The death and Life of Great American Cities. London, England:
Jonathan Cape.
37. Kaymaz, I. C. (2012). Landscape perception. In M. Ozyavuz (Ed.), Landscape planning
(pp. 251-276). London, England: InTech.
38. Krause, B. (2012). The great animal orchestra: Finding the origins of music in the
world's wild places. London, England: Back Bay Books.
39. Lynch, K. (1972). What time is this place? Massachusetts, MA: The MIT Press.

شمارۀ دوم

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

277

40. Naghizade, M., & Ostadi, M. (2014). The application of tactile experience in urban
perception. International Journal of Architecture and Urban Development, 4(1), 53-62.
41. Picker, J. M. (2003). Victorian soundscapes. Oxford, England: Oxford University Press.
42. Szczepańska, M., Wilkaniec, A., Łabędzka, D., & Micińska, J. (2013). Non-visual
perception of landscape use of hearing and other senses in the perception of selected
spaces in the city of Poznan. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, IX(2), 6879.
43. van Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G., & de Hollander, A. (2003). Urban
environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and
demarcation of concepts; a literature study. Landscape and Urban Planning, 65(1), 1-5.

