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چکیذٌ

اص ٔیبٖ ا٘ٛاؿ فضبٞبی ؿٟشی دس یه ؿٟش ،خیبثبٖٞبی اكّی اص إٞیز ٚیظٜای ثشخٛسداس٘ذ .صیشا خیبثبٖٞب ٔىبٖٞبیی ٞؼشٙذ و ٝسقبٔالر
اخشٕبفی دس آٖٞب ث ٝثیـششیٗ ٔیضاٖ خٛد سػیذ ٚ ٜا٘ٛاؿ سفشبسٞبی ٔشٛٙؿ ٔب٘ٙذ سفز ٚآٔذ فبثشاٌٖ ،فشٍ ٛوشدٖ ،سٕبؿب وشدٖ ،خٛسدٖ ،خشیذ
وشدٖ  ... ٚدس آٖ ث ٝچـٓ ٔیخٛسد .دس ٚالـ سفشبسٞبی ٔشٛٙؿ فبثشا٘ی و ٝدس ػبفبر ٔخشّف ؿجب٘ٝسٚص دس فضب حضٛس ٔییبثٙذ ،خیبثبٖ سا ثٝ
فضبی ؿٟشی ػشص٘ذ ٜثذَ ٔیوٙذ .دظٞٚؾ حبضش سأثیش ِٔٛفٞٝبی ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٞٛبی سفشبسی سا دس یه ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ
ِٚیقلش(فح) سٟشاٖ (اص ٔیذاٖ سا ٜآ ٗٞسب چٟبسساِٛٛٔ ٜی) ،ث ٝفٛٙاٖ ٔحیغی اص فضبٞبی فضیىی ؿٟشی ٔٛسد اسصیبثی لشاس داد ٜاػزٞ .ذف اص
ایٗ ٔغبِق ،ٝؿٙبػبیی  ٚاسصیبثی ٔحشنٞب  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی وبسثشاٖ دس لبِت ٘یبصٞب  ٚویفیزٞبی ٔحیغی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اػز.
دظٞٚؾ حبضش ،یه سحمیك ٔیذا٘ی ثب سٚیىشد سٛكیفی  -سحّیّی اػز  ٚث ٝد٘جبَ دبػخ ث ٝایٗ ػئٛاَ اػبػی اػز و ،ٝاٍِٞٛب  ٚلّٕشٞٚبی
سفشبسی چ ٝسأثیشی دس اسسمبی ویفیز ٔحیغی دس فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی داس٘ذ؟ دس ایٗ دظٞٚؾ ثشای سذٚیٗ چبسچٛة ٘ؾشی ،اثشذا ثب اػشفبد ٜاص
سٚؽ اػٙبدی ،ادثیبر ٔ ٚجب٘ی ٘ؾشی ٔٛضٛؿ ث ٝسفلیُ ثیبٖ ؿذ ٚ ٜػذغ ثب سحّیُ سٚیىشدٞبی ٔٛخٛد ثب سأویذ ثش اٍِٞٛبی سفشبسی ،ػقی دس
اػشذالَ ٔٙغمی ٔجبحث  ٚدس ٘شید ٝسذٚیٗ چبسچٛة ٔفٟٔٛی ثشای دظٞٚؾ ؿذ ٜاػز .ثذیٗ ٔٙؾٛس ،فال ٜٚثش سحّیُ ویفی فضبی ؿٟشی
ٔٛسد ٔغبِق ٚ ٝثشسػی چٍٍ٘ٛی سفشبسٞبی ؿىُ ٌشفش ٝؿذ ٜدس فضب ث ٝػجت ٚخٛد ٚیظٌیٞبی فضبیی ٔٛخٛد دس آٖ ،ث ٝسحّیُ وّٕی ؿبخقٞب
ثب اػشفبد ٜاص عشاحی دشػـٙبٔ٘ ٚ ٝمـٞٝبی سفشبسی ثش اػبع حدٓ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛسجذیُ یبفشٞٝبی ویفی ثٔ ٝؤِفٞٝبی وّٕی اص عشیك ٘شْافضاسSSPS
دشداخش ٝؿذ ٜاػز٘ .شبیح ایٗ دظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ اص ػٛیی ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ٘شیدٝی سأثیش سفشبس ثش فضب ٔ ٚحیظ اػز  ٚلبثّیز ٔحیظ،
صٔیٝٙػبص ا٘دبْ سفشبسٞبػز  ٚاص ػٛیی دیٍش ،اسسمبی ویفیز ٔحیغی  ٚسأثیش ٔؤِفٞٝبی آٖ ثش لّٕشٞٚب  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی
ؿٟشی كشفبً ٔفٟٔٛی وّٕی  ٚسىٙیىی ٘جٛد ،ٜثّى ٝثب ٔفبٞیٓ ویفی ٘یض دس اسسجبط اػز.

ياشگان کلیذی

فضبٞبی فضیىی ؿٟشی ،اٍِٞٛبی سفشبسی ،ویفیز ٔحیظ ،خیبثبٖ ِٚیقلش(فح)سٟشاٖ.

* دا٘ـدٛی دوششی سخللی ٔقٕبسی ،دا٘ـىذٙٞ ٜش ٔ ٚقٕبسی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ػٙٙذج ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ػٙٙذج ،ایشاٖ
i.etessam@srbiau.ac.ir
** اػشبد دا٘ـىذٙٞ ٜش ٔ ٚقٕبسی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ فّ ْٛسحمیمبر ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیٚ ،احذ فّ ْٛسحمیمبر سٟشاٖ ،ایشاٖ
a.tahmasebi@iausdj.ac.ir
*** اػشبدیبس دا٘ـىذٙٞ ٜش ٔ ٚقٕبسی ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ػٙٙذج ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیٚ ،احذ ػٙٙذج ،ایشاٖ
 -1ایٗ ٔمبِ ٝثشٌشفش ٝاص سػبِ ٝی دوششی ٔقٕبسی ٞظیش سػ َٛدٛس سحز فٛٙاٖ( :سأثیش فشْ ٔقٕبسی ثش اٍِٞٛبی سفشبسی ا٘ؼبٖ دس فضابٞبی فیضیىای (ٕ٘٘ٛأ ٝاٛسد ٔغبِقا:ٝ
خیبثبٖ ِٚی فلش (فح) سٟشاٖ) ث ٝسإٙٞبیی دوشش ایشج افشلبْ ٔ ٚـبٚس دوشش اسػالٖ عٕٟبػجی دس دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ػٙٙذج ٔیثبؿذ.
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یىی اص ٔجبحث ٔ ٟٓدس اسسجبط ثب فضبٞبی فٕٔٛیٔ ،ف ْٟٛا٘ؼبٖؿٙبخشی  ٚث ٝد٘جبَ آٖ سفشبسؿٙبػی دس فضبٞبی ؿٟشی اػز .أشٚص ٜا٘ضٚاعّجی
 ٚوبٞؾ سقبٔالر اخشٕبفی یىی اص ٕٟٔششیٗ ٔـىالسی اػز و ٝص٘ذٌی اخشٕبفی ػبوٙبٖ ؿٟشٞب سا سٟذیذ ٔیوٙاذ ،اص ایاٗ س٘ ،ٚیابص ٔاشدْ ثاٝ
ٔىبٖٞبیی ثشای سقبٔبِز اخشٕبفی  ٚسفـ ٘یبصٞبی سٚا٘ی ث ٝیىی اص ّٔضٔٚبر ص٘ذٌی ؿٟشی سجذیُ ؿذ ٜاػز .ثب سٛخ ٝث ٝایٙى ٝفضبٞبی فٕٔٛی
دس ؿٟشٞب ،وب٘ ٖٛثیـششیٗ ٘بٙٞدبسیٞبی سفشبسی ٞؼشٙذ  ٚوٕشش سٛا٘ؼشٝا٘ذ صٔیٞٝٙبی ٔٙبػت سا ثشای ػبصٔب٘ذٞی ٘یبصٞب  ٚاٍِٞٛبی ٙٞدبسی ٚ
سفشبسی ٔخبعجبٖ خٛد فشا ٓٞآٚس٘ذ ،عشاحی یه ساٞجشد وبسآٔذ ٔذیشیز سفشبس ،اص خّٕٕٟٔ ٝششیٗ ٘یبصٞبی ثش٘بٔٝسیضی ٔ ٚاذیشیز ؿاٟشی ثاشای
ای ٍٝ٘ٛٙفضبٞبػز .اص ٔیبٖ ا٘ٛاؿ فضبٞبی ؿٟشی دس یه ؿٟش ،خیبثبٖٞبی اكّی اص إٞیز ٚیظٜای ثشخٛسداس٘اذ .صیاشا خیبثابٖٞاب ٔىابٖٞابیی
ٞؼشٙذ و ٝسقبٔالر اخشٕبفی دس آٖٞب ث ٝثیـششیٗ ٔیضاٖ خٛد سػیذ ٚ ٜا٘ٛاؿ سفشبسٞبی ٔشٛٙؿ ٔب٘ٙذ سفاز ٚآٔاذ فابثشاٌٖ ،فشٍا ٛواشدٖ ،سٕبؿاب
وشدٖ ،خٛسدٖ ،خشیذ وشدٖ  ... ٚدس آٖ ث ٝچـٓ ٔیخٛسد .دس ٚالـ سفشبسٞبی ٔشٛٙؿ فبثشا٘ی و ٝدس ػابفبر ٔخشّاف ؿاجب٘ٝسٚص دس فضاب حضاٛس
ٔییبثٙذ ،خیبثبٖ سا ث ٝفضبی ؿٟشی ػشص٘ذ ٜثذَ ٔیوٙذ .دس ایٗ ثیٗ فٛأُ ثؼیبسی ثش حضٛسدزیشی  ٚػشص٘ذٌی فضبٞبی ؿٟشی ٔؤثش٘ذ و ٝاص
خّٕ ٝایٗ فٛأُ ٔیسٛاٖ ث ٝسأثیش ِٔٛفٞٝبی ٔحیغی اؿبسٕٛ٘ ٜد .خیبثبٖ ِٚی فلش(فح) سٟشاٖ ث ٝدِیُ ػابثمٝی سابسیخی  ٚفشٍٙٞای خاٛد دس
صٔشٔ ٜحیظٞبی ثب سٛاٖ ثبِم ٜٛدس صٔیٝٙی فضبٞبی فٕٔٛی اص خّٕ ٝفضبٞبی فیضیىی ؿٟشی اػز .خیبثبٖ ِٚی فلش(فح) ث ٝفٛٙاٖ عاٛیّششیٗ
خیبثبٖ خبٚس ٔیب٘ ٝاص ؿٕبَ ث ٝخٛٙة سٟشاٖ ،وب٘ ٖٛحضٛس ثؼیبسی اص ؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚؼبفشاٖ ثب فشًٞٙٞب  ٚخلٛكیبر سفشبسی ٔخشّف اػز  ٚاص
ایٗ ثبثز سفشبسٞبی ٌ٘ٛب ٌ٘ٛی دس آٖ ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد .ثب سٛخ ٝث ٝإٞیز ُثقذ سفشبسی فضب ،ایٗ دظٞٚؾ ػقی داسد سب ثش اػبع ؿٙبخز اٍِٞٛبی
سفشبسی وبسثشاٖ دس خیبثبٖ ِٚی فلش(فح)٘ ،ؼجز ث ٝثش٘بٔٝسیضی ثٙٔ ٝؾٛس اسسمبی ویفیز ٔحیغی فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی  ٚسمٛیاز فضابٞبی
سقبّٔی اص عشیك ٔغبِقبر سفشبسی دس ٔحیظ ثٔ ٝقیبسٞبی اػبػی دػز یبثذ  ٚثش ایٗ اػبع دیـٟٙبد ٘ ٚشیدٌٝیشی ٕ٘بیذ .دس داظٞٚؾ حبضاش دٚ
فشضیٔ ٝغشح اػز؛ ٘خؼز ایٙى ٝث٘ ٝؾش ٔیسػذ اثقبد ویفیز ٔحیغی دس اسسمبی اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فیضیىی ؿاٟشی ٔاؤثش اػاز ٚ
د ْٚایٙى ٝثیٗ ٔیضاٖ سأثیش ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فیضیىای ؿاٟشی ثاِ ٝحابػ ٔشریشٞابی خٕقیاز
ؿٙبخشی (خٙغ ،ػٗ ٔ ٚیضاٖ سحلیبِز) سفبٚر ٚخٛد داسد .دس ادأ ٝث ٝسحّیُ ایٗ فشضیبر دشداخش ٝخٛاٞذؿذ.

ريش تحقیق

دظٞٚؾ حبضش و ٝدس لبِت یه ٔغبِقٝی ٔٛسدی ا٘دبْ ٔی ؿٛد ،یه سحمیك ٔیذا٘ی ثب سٚیىشد سٛكیفی _ سحّیّی اػز .دس ایٗ دظٞٚؾ ثاشای
سذٚیٗ چبسچٛة ٘ؾشی اثشذا اص سٚؽ اػٙبدی اػشفبد ٜؿذ ٜاػز .ث ٝایٗ كٛسر و ٝثب ٔشاخق ٝث ٝوشبةٞب٘ ،ـشیٞٝاب  ٚػابیزٞابی ٔشثٛعا ٝثاٝ
ٚػیّٝی یبدداؿزثشداسی  ٚفیؾثشداسی ،اعالفبر ٔٛسد ٘ؾش ثشای ثیبٖ ادثیبر ٔٛضٛؿ ٔ ٚفبٞیٓ ٔٛسد ٘ؾش ٕٞ ٚچٙیٗ دیذٌبٜٞب  ٚسٚیىشدٞابی
ٔشسجظ ثب ػئٛاَ دظٞٚؾ ٌشدآٚسی ؿذ ٜاػز  ٚػذغ ثب اػشفبد ٜاص سٚؽٞبی سٛكیفی  ٚسحّیّی الذاْ ثا ٝسٟیا ٚ ٝساذٚیٗ چابسچٛة ٔفٟأٛی
دظٞٚؾ ثٙٔ ٝؾٛس اسائٝی دیـٟٙبدٞب ٘ ٚشیدٌٝیشی ٟ٘بیی ؿذ ٜاػز .دس ثخؾ اكّی ایٗ دظٞٚؾ یقٙای ٔغبِقاٝی ٔاٛسدی اص سٚؽ دیٕبیـای
اػشفبد ٜؿذ ٜاػز .اثضاس ٌشدآٚسی اعالفبر دس ایٗ سٚؽ ،دشػـٙبٕٔٞ ٚ ٝچٙیٗ سٟیٝی ٘مـٞٝبی سفشبسی ٔ ٚـبٞذار ٔیاذا٘ی ثاٛد ٜاػاز .ثاب
اػشفبد ٜاص ٔغبِت  ٚاعالفبر ٌشدآٚسی ؿذ ٜدس ثخؾ ٔجب٘ی ٘ؾشیٔ ،شریشٞبی ٔٛسد ثشسػی ٔـخق ؿاذ ٚ ٜػذغ ثشای ػٙدؾ ٞاش یاه اص
ٔشریشٞب ،سقذادی ٌٛی ٚ ٝػٛاَ سذٚیٗ ؿذ ٜاػز ؤ ٝدٕٛؿ ٌٛیٞٝب  ٚػٛاالر سىٕیّای ،ػابخشبس دشػـاٙبٔ ٝسا سـاىیُ ٔایدٙٞاذ .دس ساذٚیٗ
ػٛاالر دشػـٙبٔ ٝسالؽ ؿذو ٝػٛاالر دس ساػشبی ؿبخقٞبی ث ٝدػز آٔذ ٜدس چبسچٛة ٔفٟٔٛی دظٞٚؾ ث ٝفٛٙاٖ اسصیبثی سأثیش ٔؤِفٞٝب ٚ
ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی عشاحی ؿٛد  ٚاص ایٗ عشیك ؿبخقٞب  ٚصیشؿبخقٞابی ٔاذ٘ؾش
دظٞٚؾ دس لبِت ػٛاالر ّٕٔٛع  ٚثذ ٖٚاثٟبْ ،اص اػشفبدٜوٙٙذٌبٖ اص فضبی خیبثبٖ دشػیذ ٜؿٛد  ٚػذغ ٔٛسد سحّیُ لاشاس ٌیاشد .ثا ٝفٙاٛاٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٔجحث فٛأُ وبِجذی ،فیضیىی  ٚػبخشبسی الذاْ ث ٝعشح دشػؾٞبیی دس ساثغ ٝثب صیشؿبخق اسسجبعاابر  ٚدػششػایٞاب ٌشدیاذ؛ ثاٝ
فٛٙاٖ ٔثبَ سضبیشٕٙذی اػشفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص فشْ وفذٛؽٞبی خیبثبٖ ثٙٔ ٝؾٛس افضایؾ ایٕٙی .سقذاد دشػـٙبٔ ٝدس ایٗ دظٞٚؾ (ثش اػبع حدٓ
ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛفشٔ َٛوٛوشاٖ)  200فذد ثٛد ٜو ٝدس سبثؼشبٖ عی ػ ٝسٚص  ٚدس ػبفزٞبی  10كجح سب  1ثقذاصؽٟش  5 ٚفلش سب  9ؿت ثیٗ ثٟشٚ ٜساٖ
اص خیبثبٖ (ػبوٙیٗ ،وؼج ٚ ٝفبثشاٖ) دس ػىب٘غ ا٘شخبثی (ٔیذاٖ ِٚی فلاش (فاح) ساب چٟابسساِٚ ٜای فلاش (فح))سٛصیاـ ؿاذ ٜاػاز٘ .حاٜٛی
دبػخٍٛیی ث ٝػٛاالرٔ ،شاخق ٝدشػـٍشاٖ ث ٝدبػخٍٛیبٖ  ٚث ٝؿیٜٛی ٔلبحج ٝسٚدس س ٚثٛد ٜاػز .دس ساػشبی اٞذاف سحمیك فال ٜٚثش اػشفبدٜ
اص اعالفبر ث ٝدػز آٔذ ٜاص عشیك سٟی ٚ ٝسحّیُ دشػـٙبٔ ،ٝالذاْ ث ٝسٟیٝی ٘مـٞٝبی سفشبسیٔ ٚ 1ـبٞذار ٔیذا٘ی دس ثبصٜٞبی صٔب٘ی ٔخشّف
ث ٝخلٛف دس ػبفبر اٚج اػشفبد ٜاص خیبثبٖ  ٚاص عشیك سمؼیٓثٙذی فضبی ٔٛسد ٔغبِق ،ٝث ٝكٛسر دیٕبیـی ٔ ٚـبٞذار ٔؼشمیٓ ؿذ ٜاػاز.

ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری

ٕٞچٙیٗ فقبِیزٞبیی و ٝث ٝعٛس ٔقٕ َٛدس ثخؾٞبی ٔـخلی اص فضبی ٔٛسد ٔغبِق ٝؿىُ ٔیٌشفزٛٔ ،سد ثشسػی  ٚسحّیُ لشاس ٌشفز  ٚثب
سٛخ ٝث ٝؿبخقٞبی ثیبٖ ؿذ ٜدس چبسچٛة ٔفٟٔٛی داظٞٚاؾ ،فقبِیزٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ،ٜدس لبِت فقبِیزٞبی ٔغّٛة ٘ ٚبٔغّٛة دػشٝثٙاذی
ٌشدیذ  ٚػذغ ثشای سدضیٚٝسحّیُ ایٗ اعالفبر  ٚسذلیك ٔقیبسٞبی ٔؤثش ثش سفشبس دس فضب اص آصٖٔٞٛبی آٔبسی دبسأششیه اػشفبد ٜث ٝفُٕ آٔذ.

پیطیىٍ تحقیق
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سب و ٖٛٙدظٞٚؾٞبی صیبدی دس صٔیٝٙی اسسمبی ویفیز فضبٞبی ؿٟشی ؤٕٟ ٝششیٗ ٔىبٖ سٚیذاد سقبٔبِز اخشٕبفی  ٚػشچـٕٝی ػاشص٘ذٌی ٚ
دٛیبیی ؿٟشٞب ٞؼشٙذ ،ثب سأویذ ثش سأثیشار ٔحیغی-سفشبسی ،دس داخُ  ٚخبسج اص وـٛس ا٘دبْ ؿذ ٜاػز .ث٘ ٝؾش ٔیسػاذ وا ٝساب دایؾ اص خٙاً
خٟب٘ی د ،ْٚسحمیمبر فّ ْٛسفشبسی سأثیش چٙذا٘ی ثش عشاحی ؿٟشیٔ ،قٕبسی ٘ ٚؾشیٞٝبی ٔشسجظ ثب آٖ ٘ذاؿش ٝاػز .دس حٛصٜی سدشثیبر خٟب٘ی،
اص كبحت ٘ؾشاٖ ٔغشحی و ٝث ٝثشسػی سأثیشار سٚا٘ی -رٙٞی فضبٞبی ؿٟشی ثش سفشبس ٔشدْ سٛخ٘ ٝـبٖ دادٜا٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس ساثغ ٝثب ساأثیشار
ٔحیغی -سفشبسی ث ٝاسائ٘ ٝؾشیبسی دشداخشٝا٘ذٔ ،یسٛاٖ ث ٝوٛیٗ ِیٙچ ،آسٚیٗ ٌبفٕٗ ،ساخش ثبسوش ،آسٚیٗ آِشٕٗ ،آٔاٛع سادابدٛسرٚ ،یّیابْ ٚایاز،
ٞبثشٔبع ،سٔٚذی دبػیٙی ،اِشٕٙزِٛٛٞ ،یُ ٛٔ ٚس ،یبٖ ٌ ٚ ُٟخبٖ ِ ًٙاؿبس ٜوشد .اص ٔیبٖ كبحت٘ؾشاٖ ایشا٘ی ،ؿبخقسشیٗ فشدی و ٝسٕشوض
خٛد سا ثش سٚی سأثیشار ٔحیغی -سفشبسی لشاس داد ،ٜحؼیٗ ثحشیٙی اػز .ا ٚدس وشبة سحّیُ فضبٞبی ؿٟشی ث ٝاسصیبثی وّٕی  ٚویفی اٍِٞٛبی
سفشبسی اػشفبدٜوٙٙذٌٜبٖ اص خیبثبٖ و ٝاص ٘ؾش ٚی فٙلش اكّی فشْ ؿٟش اػزٔ ،یدشداصد .ثٟٙبص أیٗصاد٘ ٜیض دس دظٞٚـی ثب فٙاٛاٖ « عشاحای ٚ
اٍِٞٛبی سفشبسی دیـٟٙبدی ثشای ثٟؼبصی دبسنٞبی ؿٟشی» ػبصٌبسی  ٚا٘قغبفدزیشی ٔىبٖ سفشبسی سا اص عشیك ػّؼّٔ ٝشاست ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ
ٔٛسد ٔغبِق ٝلشاس داد ٜاػز .دس دظٞٚـی دیٍش آریٗ ٔؼشٛفی ٕٞ ٚىبسا٘ؾ ،سأثیش وبسثشی صٔیٗ ثش سفشبس فابثشاٖ دس خیبثابٖ ٞابی ؿاٟشی سا دس
خیبثبٖ دا٘ـدٛی ٔـٟذ ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٜا٘ذ .دس ایٗ دظٞٚؾ و ٝثب اػشفبد ٜاص سٚؽ سٛكیفی -سحّیّی دس د ٚحاٛصٜی خٕاـآٚسی  ٚسحّیاُ
اعالفبر ا٘دبْ ؿذ ٜاػز ،ؿٙبخز وّیٝی الیٞٝبی فیضیىی ،ثیِٛٛطیىی ،اخشٕبفی ،فشٍٙٞی  ٚصیجبییؿٙبػی ٔٛسد ثشسػی لاشاس ٌشفشا ٚ ٝثاشای
ثٟجٛد وبسوشد اوِٛٛطیىی  ٚاخشٕبفی خیبثبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه فضبی فضیىی ؿٟشیٔ ،غبِق ٝدس حٛصٜی اٍِٞٛبی سفشبسی اػشفبدٜوٙٙذٌبٖ اص خیبثابٖ
ِٚی فلش(فح) سٟشاٖ ٘یض ا٘دبْ ٌشفش ٚ ٝثٙب ثش سحّیُٞبی كٛسر ٌشفش ٝاص عشیك خذ ٚ SWOT َٚثٙٔ ٝؾٛس سفـ ٘بسػبییٞبی ٔٛخٛد ،الاذاْ
ث ٝعشح دیـٟٙبدٞبیی ثشای ٔٙبػت ػبصی فضبی خیبثبٖ ثٙٔ ٝؾٛس اػشفبد ٜسٕبْ ٌشٞ ٜٚب ؿذ ٜاػز.دس خذ )1( َٚثٔ ٝؤِفٞٝبی وّیاذی ٘ؾشیابر
كبحت٘ؾشاٖ  ٚدظٞٚـٍشاٖ دس ایٗ صٔی ٝٙاؿبس ٜؿذ ٜاػز.
خذ٘ -1َٚؾشیٝدشداصاٖ ثب سأویذ ثش سأثیشار ٔحیغی _ سفشبسی
ِٔٛفٞ ٝبی وّیذی
٘ؾشیٝ
ػبَ
٘ؾشی ٝدشداص
ٌشِ -ٜج٘ -ٝـب٘ٔ -ٝؼیش -حٛص -ٜفٙبكش ٌ5ب٘ ٝػبص٘ذ ٜػیٕبی ؿٟش
ػیٕبی ؿٟش
1960
وٛیٗ ِیٙچ
٘ضدیه ؿذٖ ا٘ؼبٟ٘ب ث ٝیىذیٍش  ٚسمٛیز سٕبیبِز اخشٕبفی
ٔغبِق ٝسفشبس دس فضبی فٕٔٛی
1967
اسٚیٗ ٌبفٕٗ
فقبِیز ٔؼشٕش ،لّٕشٔ ٚحیظ ،ػبخشبس ٔحیظ ٔىبٖ -سفشبس ،ثبصٜ
لشاسٌب ٜسفشبسی
1968
ساخش ثبسوش
صٔب٘ی
خّٛر ،فضبی ؿخلی ،لّٕش ٚ ٚاصدحبْ
ٔحیظ  ٚسفشبس اخشٕبفی
1975
اسٚیٗ آِشٕٗ
ٔٛلقیز غیشا٘فقبِی ا٘ؼبٖ دس ٔمبثُ ٔحیظ خٟزیبثی فبثشاٖ دیبدٜ
دس ٔحیظٞبی ؿٟشی فش ،ًٙٞادسا ن ،ؿٙبخز ،ثؼششٞبی سفشبسی
خٙجٞٝبی ا٘ؼبٖ ،فشْ ؿٟش
1977
آٔٛع سادبدٛسر
ٔ ٚحیظ ػبخش ٝؿذٜ
ص٘ذٌی اخشٕبفی فضبٞبی ؿٟشی
سأویذ ثش ٘مؾ اخشٕبفی فضبٞبی ؿٟشی
1980
ٚیّیبْ ٚایز
وٛچه
اسسجبط ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ
وٙؾ اثضاسی  ٚاسسجبعی
1980
ٞبثشٔبع
خٟزیبثی ٔشدْ دس فضبی ؿٟشی  ٚسٛخ ٝث٘ ٝیبصٞبی ٚیظ ٜوبسثشاٖ
ٔؼیشیبثی دس ٔقٕبسی
1984
سٔٚذی دبػیٙی
ثشسػی سأثیشار سٚا٘ی _ رٙٞی فضبٞبی ؿٟش ثش ٔشدْ
اسصیبثی ػیٕبی ؿٟش
اِشٕٙزِٛٛٞ ،یُ ٛٔ ٚس 1985
ػٌ ٝش ٜٚفقبِیز دس فضبی ؿٟشی (ضشٚسی ،ا٘شخبثی  ٚاخشٕبفی )
ص٘ذٌی دس ٔیبٖ ػبخشٕبٖٞب
1987
یبٖ ٌُٟ
دسیبفز آدٔی اص فضب ،سلٛسار ٔشدْ اص ٔحیظ ث ٝفٛٙاٖ ٘ٛفی
آفشیٙؾ ٘ؾشیٔ ٝقٕبسی (٘مؾ فّْٛ
1987
خبٖ ًِٙ
عشحٛاس ٜرٙٞی
سفشبسی دس عشاحی ٔحیظ )
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حؼیٗ ثحشیٙی

1375
ؿٕؼی

ثٟٙبص أیٗ صادٚ ٜ
ٕٞىبساٖ

1381
ؿٕؼی

آریٗ ٔؼشٛفی ٚ
ٕٞىبسا٘ؾ

1395
ؿٕؼی

سحّیُ فضبٞبی ؿٟشی دس ساثغ ٝثب
اٍِٞٛبی سفشبسی اػشفبد ٜوٙٙذٌبٖ
عشاحی  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی
دیـٟٙبدی ثشای ثٟؼبصی دبسنٞبی
ؿٟشی
سأثیش وبسثشی صٔیٗ ثش سفشبس فبثشاٖ
دس خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی

اسائ ٝضٛاثظ ٔٙبػت عشاحی ثب سحّیُ وٕی ٚویفی فضبی خیبثبٖ
 ٚاٍِٞٛبی سفشبسی اػشفبدٜوٙٙذٌبٖ ثٚ ٝیظ ٜفبثشاٖ دیبدٜ
ػبصٌبسی  ٚا٘قغبفدزیشی ٔىبٖ سفشبسی اص عشیك ٔغبِق ٝػّؼّٝ
ٔشاست ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ
ػغح ٔقٙبداسی -ضشیت ٕٞجؼشٍی -فقبِیزٞبی سٚصا٘ٝ

مباوی وظری
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کیفیت محیغی« :ویفیز ٔحیظ» سا ٔیسٛاٖ یىی اص ٕٟٔششیٗ دَٔـرِٛیٞبی دا٘ؾ عشاحی ؿٟشی دا٘ؼز .ایٗ أش ثٌٝ٘ٛ ٝای اػاز واٝ
ثؼیبسی اص ٘ؾشیٝدشداصاٖ «اسسمبی ویفیز ٔحیظ» سا ٕٟٔششیٗ ٚؽیفٝی فقبِیز عشاحی ؿٟشی ٔیدا٘ٙذ (دابوضاد .)77: 1385 ،دس ٔشا٘ ٖٛؾاشی
ثش٘بٔٝسیضی  ٚعشاحی ؿٟشی ،سقشیفٞبی ٔشقذدی اص ٔف ْٟٛویفیز ٔحیظ ٚخٛد داسد .ایٗ ثشداؿزٞبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛثاش اػابع صٔیٙاٝی فىاشی
كبحت٘ؾشاٖ یب ٘حٜٛی ا٘شخبة ؿبخقٞب اص ػٛی آٖٞب ؿىُ ٌشفش ٝا٘ذ .ثٙبثشایٗ فمذاٖ سقشیفی خابٔـ ،دلیاك ٔ ٚاٛسد سٛافاك كابحجٙؾشاٖ اص
ٔف ْٟٛویفیز ٔحیظ ،یب ٘ح ٜٛا٘شخبة ٔشفبٚر ؿبخقٞب اص ػٛی آٖٞب دس ٔجب٘ی ٘ؾشی عشاحی ؿٟشی خٛدٕ٘بیی ٔیوٙذ .ایٗ أش ٔیسٛا٘اذ دس
٘شیدٝی اسسجبط یب ٓٞدٛؿب٘ی ایٗ ٔف ْٟٛثب ٔفبٞیٓ ٔج ٚ ٟٓدیچیذٜی دیٍش ٕٞچ ٖٛویفیاز ص٘اذٌی ،لبثّیاز ص٘اذٌی  ٚدبیاذاسی ثبؿاذ( Van
 .)Kamp, 2003: 518دس خذ )2( َٚثشخی ٔفبٞیٓ ٔشسجظ ثب ویفیز ٔحیظ ثشسػی ؿذ ٜاػز.
خذ -2 َٚسقشیف ویفیز ٔحیغی اص دیذٌبٔ ٜحممبٖ ٔ ٚدبٔـ ثیٗإِّّی ٔخشّفٙٔ ،جـ)Van Kamp, 2003: 7( :
ٔف ْٟٛویفیز ٔحیظ
سحمیك
یه ٔحیظ ثب ویفیز ثبال ،حؼی اص سفب ٚ ٜسضبیز سا ثشای افشاد اص عشیك ؿبخقٞبیی ؤٕ ٝىٗ اػز
Lansing and Marans
)(1969
فیضیىی ،اخشٕبفی  ٚیب ٕ٘بدیٗ ثبؿذ سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد.
ویفیز ٔحیغی ٔٛضٛؿ دیچیذٜای اػز و ٝدس ثش داس٘ذ ٜادسن ا٘شضافی ،عشص سّمی  ٚاسصؽٞبیی اػز و ٝدس
)Porteous (1971
ثیٗ افشاد ٌ ٚشٜٞٚب ٔشفبٚر اػز.
ویفیز ٔحیغی ٘بؿی اص ویفیز فٙبكش سـىیُ دٙٞذ ٜیه ٔٙغم ٝأب چیضی ثیـشش اص ٔدٕٛؿ فٙبكش اػز،
ویفیز ٔحیغی ادسا ن ٔىبٖ ث ٝعٛس سٕبْ  ٚوٕبَ اػز .فٙبكش سـىیُ دٙٞذ( ٜعجیقز ،فضبی ثبص،
)RMB (1996
صیشػبخزٞبٔ ،حیظ ػبخش ٝؿذ ،ٜأىب٘بر ٙٔ ٚبثـ ٔحیظ عجیقی) ٞشوذاْ داسای ٚیظٌیٞبی خبف خٛد ٚ
ویفیز ٘ؼجی ٞؼشٙذ.
RIVM (2002):
Workshop Livability
2002

الگًَای رفتاری

ویفیز ٔحیغی ْیشٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ ثخؾ اكّی ٔفٚ ْٟٛػیقشش «ویفیز ص٘ذٌی» ٕٞب٘ٙذ ویفیزٞبی اكّی
ٔب٘ٙذ ػالٔشی  ٚأٙیز دس سشویت ثب خٙجٞٝبی ٕٞچ ٖٛساحشی  ٚخزاثیز سقشیف ؿٛد.

الگًَای رفتاری در فضای ضُری :فضبی ؿٟشی دس فیٗ داسا ثٛدٖ اسصؽٞبی اخشٕبفی  ٚفشٍٙٞی خبٔق ،ٝؽشف فقبِیزٞابی ؿاٟشی ٚ
ضشٚسرٞبی ٔششست ثش آٖ ٘یض ٔحؼٛة ٔیٌشدد(ٔ )Aydin and Ter, 2008: 190غبثك ثب ٘ؾش ٌ )1987( 2ُٟفقبِیزٞابی ٔاشدْ سا دس
فضبٞبی فٕٔٛی ٔیسٛاٖ دس ػٌ ٝش ٜٚعجمٝثٙذی وشد وٞ ٝش یه ثٚ ٝیظٌیٞبی ٔشفبٚسی دس ٔحیظ وبِجذی ٘یبص داس٘ذ؛ فقبِیازٞابی ضاشٚسی،3
فقبِیزٞبی ا٘شخبثی ٚ 4فقبِیزٞبی اخشٕبفی .5دس حبِز وّی فقبِیزٞب ػ ٝعیف ٔشفابٚر سا ؿابُٔ ٔایؿا٘ٛذ :دػاشٝی ٘خؼاز ،فقبِیازٞابی
ضشٚسی سا ؿبُٔ ٔی ؿ٘ٛذ و ٝحبِشی وٕبثیؾ اخجبسی داس٘ذ  ٚسحز ٞش ؿشایغی اسفبق ٔیافشٙذ ٚ ٚلٛؿ آٖٞب وٕشاشیٗ سأثیشدازیشی سا اص ٔحایظ
اعشاف داسد .فقبِیزٞبیی ٔب٘ٙذ سفشٗ ثٔ ٝذسػ ٝیب ػش وبس ،خشیذ  ٚػبیش فقبِیزٞبی فٕٔٛی  ٚسٚصٔش ٜدس ایٗ دػش ٝخبی ٔیٌیش٘ذ .دػاشٝی دْٚ
اص فقبِیز ٞبیی و ٝدس فضبی ؿٟشی ا٘دبْ ٔیؿ٘ٛذ سا فقبِیزٞبی ٌضیٙـی  ٚا٘شخبثی سـىیُ ٔیدٙٞذ ،و ٝسٟٙب صٔب٘ی كاٛسر ٔایدزیش٘اذ واٝ

ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری

سٕبیُ ث ٝا٘دبْ آٖٞب ٚخٛد داؿش ٝثبؿذ  ٚصٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٘یض فشا ٓٞآٚس٘ذٜی صٔیٔ ٝٙؼبفذ ثبؿٙذ .فقبِیزٞبیی چ ٖٛدیبدٜسٚی٘ ،ـؼشٗ  ٚاػششاحز
دس ٔىبٖٞبی خزاة دس ایٗ دػش ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ .دػشٝی ػ ،ْٛفقبِیزٞبی اخشٕبفی ٞؼشٙذ و ٝثؼاش ٝثاٚ ٝیظٌایٞابی فضابی ؿاٟشی عیاف
ٌؼششدٜای اص سٚاثظ ٔشمبثُ افشاد سا دسثش ٔی ٌیش٘ذ .ؿشایظ خبف فضبٞب ثشای ایؼاشبدٖ٘ ،ـؼاشٗ ،خاٛسدٖ ،ثابصی واشدٖ ٞ ... ٚؼاشٙذ وا ٝایاٗ
فقبِیزٞب سا سحز سأثیش خٛد لشاس ٔیدٙٞذٍٙٞ .بٔی ؤ ٝحیظ اص ویفیز دبییٙی ثشخٛسداس ثبؿذ ،سٟٙب فقبِیزٞبی ضشٚسی ا٘دبْ ٔیخریش٘ذ ،أاب دس
ٔحیظ داسای ویفیز ثبالٝ٘ ،سٟٙب فقبِیزٞبی ضشٚسی ا٘دبْ ٔی ؿ٘ٛذ ثّى ٝث ٝدِیُ ٚخٛد ؿشایظ ثٟشش سٕبیُ ثشای كشف صٔبٖ ثیـششی ثشای ایاٗ
فقبِیزٞب ٘یض افضایؾ ٔییبثذ( .)Gehl, 1987: 914دس خذ )3( َٚساثغٝی ٔیبٖ ویفیز فضبٞبی ثیش٘ٚی ٔ ٚیضاٖ ٚلٛؿ فقبِیازٞابی ثیاشٖٚ
٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز.
خذ -3َٚا٘ذاص ٜفقبِیزٞب دس فضبٞبی ٔؼبفذ ٘ ٚبٔؼبفذ ؿٟشیٙٔ .جـ)Gehl, 1987( :
ؿشایظ ٔؼبفذ
ؿشایظ ٘بٔؼبفذ
٘ٛؿ فقبِیز
فقبِیز ٞبی ضشٚسی
فقبِیز ٞبی ا٘شخبثی
فقبِیز ٞبی اخشٕبفی
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الگًَای رفتاری در محیظ :سفشبس فضبیی ا٘ؼبٖ ،دس دیذٌب ٜعشاحی ؿٟشیٔ ،فٟٔٛی اػز و ٝساثغٝی ٔیبٖ ٔحیظ ػبخش ٝؿذ ٚ ٜا٘ؼبٖٞبی
ػبوٗ دس آٖ سا سٛكیف ٔیوٙذ .سفشبس فضبیی «خٛة« ؿبخق عشاحی ؿٟشی ٔٛفك اػز ،دس حبِی و ٝسفشبس فضبیی «ثاذ» ٔایسٛا٘اذ ؿابخق
ضبیـ ؿذٖ ٔٙبثـ  ٚدِیُ ٘بسضبیشی ػبوٙبٖ ثبؿذ ( .)Wei et al, 2009: 1اص آ٘دبیی و ٝسٚا٘ـٙبػی ٔحیظ خبیٍبٕٟٔ ٜی دس ٔغبِقٝی سقبُٔ
ٔیبٖ ا٘ؼبٖ ٔ ٚحیظ داسدٔ ،خبِف سٚؽٞبیی اػز ؤ ٝحیظ یب افشاد سا ث ٝكٛسر ٔٛخٛدیز خذا ٌب٘ ٝثشسػی ٔیوٙذ .اص ایٗ س ٚایٗ فّٓ ٔقشماذ
اػز ،ثشای دسن ٔـىبِز ٔحیغی ثبیذ ثٚ ٝاثؼشٍی اسسجبط سٛخ ٝواشد ( .)Ekici, 2004: 16دس ٚالاـ ٔحایظ ؽاشف  ٚا٘ؼابٖ ثا ٝكاٛسر
ٔؾشٚف ٔغشح ٔیثبؿذ .ا٘ؼبٖٞب ث ٝفٛٙاٖ ٔؾشٚف دس فضب دس ثشخٛسد ثب ٔحیظ ،سفشبسٞبی ٔخشّفی ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ؛ سفشبسٞبیی ؤ ٝیسٛاٖ آٖٞاب
سا ثش اػبع سٚیىشدٞبی ٔخشّف دػشٝثٙذی وشد .ثش ایٗ اػبع ،دس ٘ٛؿ ٘ ٚحٜٛی ا٘دبْ سفشبس د ٚفبُٔ ثؼایبس ٟٔآ ،سأثیشٌازاس ٞؼاشٙذٔ :حایظ
(اعبِقبسی و ٝاص آٖ ث ٝدػز آٚسدٜایٓ)  ٚفشد (ثب سٕبْ ٚیظٌیٞبی خٛد) .دس فُٕ دبی ٚ ٝاػبع سفشبس ٔبٚ ،یظٌیٞبی ٔحیظ  ٚخلٛكیبر فشدی ثٝ
كٛسر سٛأْ اػز؛ ثٙبثشایٗ سفشبس ٔب ثشآیٙذی اص ٘یبصٞب ،اٍ٘یضٞ ٜب ،لبثّیز ٔحیظ ،ادسا ن ،سلٛیش رٙٞی  ٚدس ٟ٘بیز ٔقٙی اػز و ٝاص ٔحیظ ثاشای
خٛد ػبخشٝایٓ (سلٛیش .)1اص ایٗ سٚ ٚاضح اػز و ٝفقبِیزٞبی ٔب سحز سأثیش ایٗ فٛأُ (ٔحیغی  ٚفشدی) ٔیسٛا٘ذ اؿاىبَ ٔخشّفای ثا ٝخاٛد
ثٍیشد(دبوضاد .)229 :1391 ،سفشبس ٔحلٔ َٛحیظ  ٚسقبُٔ ایٗ د ٚثب یىذیٍش اػز .فٛأُ فیضیىی ٌ٘ٛاب ٌا ٖٛاص خّٕا ٝػاش ٚكاذا ،آةٞٚاٛا ٚ
فضبٞبی ٔحلٛس ؿذ ٜث ٝعٛس ٔذا ،ْٚدس ا٘ؼبٖ  ٚحشوبسی و ٝاص ٚی ػش ٔیص٘ذ ،سأثیش ٔیٌزاس٘ذ .ایٗ حشوبر ٚ ٚا وٙؾٞب سفشبس ٘بٔیذٔ ٜیؿا٘ٛذ
(آِشٕٗ .)11: 1382 ،آ٘چ ٝدس ثشسػی سقشیف سفشبس ٔٔ ٟٓیثبؿذ ،ؿبُٔ فٛأُ فیضیىی (دس فضب ٚخٛد داسد)  ٚغیشفیضیىای (دس خلٛكایبر افاشاد
ٚخٛد داسد) اػز .دس ایٗ ساػشب فٛأُ فیضیىی ثب ثشسػی ٔف٘ ٚ ْٟٛؾشیبر فضبی فٕٔٛی  ٚفٛأُ ا٘ؼب٘ی ثب ثشسػی ٘ؾشیابر سفشابس  ٚاٍِٞٛابی
سفشبسی ث ٝدػز ٔیآیٙذ؛ ثٙبثشایٗ ثبیذ سفشبس سا ؿٙبخز سب ثشٛاٖ ث ٝفٛأُ ٔحیغی  ٚفشدی ٔؤثش دس سفشبس دػز یبفز.
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اوًاع رفتار در محیظ

رفتار فردی :سفشبسٞبی فشدی ؿبُٔ آٖ دػش ٝاص سفشبسٞبیی ٞؼشٙذ و ٝث ٝسٟٙبیی ا٘دبْ ٔیؿ٘ٛذ٘ .ىشٝی ٔ ٟٓدس ٔٛسد ایٗ سفشبسٞاب ایاٗ اػاز
و ٝایٗ سفشبسٞب ث ٝكٛسر فشدی ا٘دبْ ٔیؿ٘ٛذ ،ؤٕ ٝىٗ اػز دس خّٛر  ٚیب دس خٕـ ثشٚص دیذا وٙٙذ .ث ٝفجبسر ثٟشش حشای ٔایساٛاٖ دس ٔیابٖ
خٕـ ،سفشبسی فشدی ا٘دبْ داد.
رفتار اجتماػی :سفشبس اخشٕبفی ،سفشبسی اػز ؤ ٝؼشّضْ اسسجبط ثیٗ د ٚیب چٙذ ٘فش اػز ،یقٙی ثب ٚخٛد حذالُ د٘ ٚفش ا٘دابْ دازیش ٔایثبؿاذ؛
ٔب٘ٙذ ٌفشٍ ٛوشدٖ ،ثبصیٞبی ٌشٞٚی  ...ٚایاٗ ٘اٛؿ سفشبسٞب ٘ ٝسٟٙب ثب فقبِیز د ٚیب چٙذ ٘فش ا٘دبْ ٔیؿا٘ٛذ ،ثّىا ٝدس آٖٞاب افاشاد سحازساأثیش
یىذیٍش ٘یض لشاس ٔیٌیش٘ذ (دبوضاد.)234: 1391 ،
رفتار فضایی :سفشبس فضبیی ؿبُٔ سفشبسٞبیی ٞؼشٙذ و ٝدس ٔىبٖ ٔ ٚشأثش اص ٔحیظ دیشأ ٖٛا٘دبْ ٔایؿا٘ٛذ .دس ٚالاـ ،دس ثشسػای سفشبسٞابی
فضبیی ٘ ٝسٟٙب سفشبس ثیٗ ا٘ؼبٖٞب  ٚسفشبس ثیٗ ا٘ؼبٖ ٔ ٚحیظ ،ثّى ٝسأثیشار ٔشمبثُ ا٘ؼبٖ ٔ ٚحیظ ٘یض ٔٛسد ٘ؾش لشاس ٔیٌیشد .چٍٍ٘ٛی اػشفبدٜ
ٔب اص ٔحیظ فیضیىی اعشافٕبٖ دس ثشلشاسی سٚاثظ اخشٕبفی دس حٛص ٜی ثشسػی سفشبس اخشٕبفی ا٘ؼبٖ دس دی٘ٛذ ثب ٔحیظ فیضیىی ٔٛسد ثشسػی لاشاس
ٔیٌیشد (.)Wei et al, 2009: 1
رفتار غیر فضایی :آٖ دػش ٝاص سفشبسٞبیی ٞؼشٙذ و ٝدس اسسجبط ثیٗ ا٘ؼبٖٞب ثٚ ٝخٛد ٔیآیٙذ  ٚفبسك اص ثُقاذ ٔىاب٘ی  ٚؿاشایظ دیشأأ ٖٛاٛسد
ثشسػی لشاس ٔیٌیش٘ذ (دبوضاد.)253: 1391 ،
خیابانَای ضُری
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خیابان بٍ ػىًان یک فضای ػمًمی :فضبٞبی فٕٔٛی ؿٟشی ث ٝفٙاٛاٖ ضاشٚسر  ٚػاشٔبیٝای اخشٕابفی ثاشای سفٛیاز یىذابسچٍی ٚ
ٕٞچٙیٗ ایدبد ثؼشش ٔىب٘ی وبسوشدٞبی اخشٕبفیٛٔ ،خت سؼٟیُ سٚاثظ  ٚدبالیؾ ػابخز اخشٕابفی ٔایؿا٘ٛذ(حجیجیٚ .)1379 ،یظٌای اكاّی
فضبٞبی فٕٔٛی ایٗ اػز و ،ٝص٘ذٌی خٕقی ،فش ًٙٞؿٟشی ٔ ٚجبحث سٚصٔشٜی ٔب سا ثیبٖ وشد ٚ ٜدس ضإٗ ثاش آٖٞاب ٘یاض سابثیش ٔایٌازاسد.
(فشا٘ؼیغ سیجبِذص ،)1 : 1992 ،فشكٝی فٕٔٛی سا چٙیٗ ٔیدا٘ذ "سٕبْ ثخؾٞبی ثبفز ؿٟشی و ٝفٕأ ْٛاشدْ ثا ٝآٖ دػششػای فیضیىای ٚ
ثلشی داس٘ذ .ثذیٗ سشسیت ،خیبثبٖٞب ،دبسنٞب ٔ ٚیبدیٗ ؿٟشن یب ؿٟش ،ث ٝػبخشٕبٖٞبیی ؤ ٝحلٛسؿبٖ ٔیوٙٙذ ٔ ٚحاذٚدٜؿابٖ سا ٔـاخق
ٔیوٙٙذٌ ،ؼششؽ ٔییبثذ" .دس ع َٛسبسیخ فضبٞبی ؿٟش دس ٘مبط ٔخشّف ثشای ؿٟش٘ـیٙبٖ ثٔ ٝثبثٝی ٔحُ ٔاللبر فُٕ واشد ٜاػازٔ .اشدْ
یىذیٍش سا ٔاللبر ٔیوشد٘ذ  ٚؿٟش ٔحُ ٔاللبر ثٛد ٜاػز (ٌُ .)1392 ،فضبٞبیی و ٝاص ٘ؾش اخشٕبفی فقبَ ثٛد ٚ ٜأىبٖ اس چٟش ٜثا ٝچٟاشٜ
ا٘ؼب٘یٌ ،فز  ٚؿٛٙدٌ ،خ صدٖ ،حغ دیذٖ  ٚدیذ ٜؿذٖ سا فشأ ٓٞیوشد ٜاػز .خیبثبٖ ؿٟشی سدّیٌاب ٜحیابر ٔاذ٘ی ؿاٟش ٔ ٚحاُ ٚلاٛؿ
سٚیذادٞب ٚ ٚلبیـ  ٚفقبِیز ٞبی اخشٕبفی ؿٟش٘ٚذاٖ دس ص٘ذٌی  ٚحیبر ؿٟشی اػز (خبدٔی ٕٞ ٚىبساٖ .)1389 ،خیٗ خیىاٛثض 6سٚص٘بٔاٍ٘ٝابس ٚ
كبحت٘ؾش ثشخؼشٝی ٔؼبئُ ؿٟشی دس وشبة ٔشي  ٚحیبر ؿٟشٞبی ثضسي آٔشیىبیی ثش ٘مؾ خیبثابٖ دس فضابٞبی فٕأٛی ؿاٟشی  ٚایدابد
سقبٔالر اخشٕبفی سأویذ ٔی ٕ٘بیذ .ث ٝثبٚس ا ٚآ٘چ ٝاص یه ؿٟش ثیـشش ث ٝرٔ ٗٞیٔب٘ذ فضبٞبی فٕٔٛی ؿٟش ثٚٝیظ ٜخیبثبٖٞب  ٚدیابدٜسٞٚابی آٖ
ٔیثبؿٙذ .خیىٛثض اؿبسٔ ٜیوٙذ و ٝافضایؾ ٘ـؼز  ٚثشخبػز  ٚأٙیز دیبدٜس ٚسأثیش ٚاسٝ٘ٚای ثش خاذایی  ٚسجقاین ٘اظادی داسد (دابوضاد1386 ،
.)135:
خیابان یک قرارگاٌ رفتاری :خیبثبٖ یه لشاسٌب ٜسفشبسی اػز صیشا دس فٛاكاُ صٔاب٘ی ٔـاخق اٍِٞٛابی ثبثاز سفشابسی دس آٖ ٔـابٞذٜ
ٔیؿٛد .لشاسٌب ٜسفشبسی  ٚیب یه «ٔىبٖ _ سفشبس» فٙلشی سحّیُ وٙٙذ ٜثشای سحّیُ ٔحیظ اػز و ٝثشای سـشیح وبسوشدٞبی اكّی فضابٞبی
ٔقٕبسی  ٚعشاحی ؿٟشی ث ٝوبس ٌشفشٔ ٝیؿٛد .ایٗ ٔف ،ْٟٛثشای اِٚیٗ ثبس ثٚ ٝػیّٝی ساخش ثبسوشٕٞ ٚ 7ىبسا٘ؾ ثشای سدضیاٚ ٝسحّیاُ ٔحایظ
اخشٕبفی ،سٚا٘ـٙبخشی وبِجذی وٛدوبٖ اثذاؿ ؿذ .فٙبكش سـىیُ دٙٞذٜی یه لشاسٌب ٜسفشبسی ثٌ ٝفشٝی ثبسوش فجبسر اػاز اص )1 :فقبِیازٞابی
ٔؼشٕش  ٚدبیذاس دس یه ٔىبٖ  ٚیب اٍِٛی دبیذاس یه سفشبس )2 ،لّٕش ٚ ٚیب آسایؾ ػ ٝثقذی ٔحیظ یه ٔىابٖ _ سفشابس )3 ،ػابخشبس ٔحایظ یاه
ٔىبٖ _ سفشبس و ٝحبكُ ٕٞضیؼشی ثیٗ د ٚفٙلش ٘خؼز  ٚد ْٚاػز ٚ )4 ٚخٛد یه دٚسٜی صٔب٘ی.
یه لشاسٌب ٜسفشبسی یه ٚاحذ وٛچه اخشٕبفی اػز و ٝاص سّفیك دبیذاس یه فقبِیز  ٚیه ٔىبٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای حبكُ ٔیآیذ سب دس فشآیٙذی ٔٙؾٓ
ثشٛا٘ذ فّٕىشدٞبی ضشٚسی آٖ ٔحیظ سفشبسی سا ثشآٚسد ٜػبصد .ثبسوش ٔقشمذ اػز یه لشاسٌب ٜسفشبسی ثٔ ٝدٕٛفاٝی ثابثشی اص فقبِیاز ٔ ٚىابٖ
ٌفشٔ ٝی ؿٛد و ٝیه فقبِیز سىشاسی یب یه اٍِٛی ثبثز سفشبسی دس آٖ اسفبق ثیفشذ ،عشحی خبف اص ٔحیظ سا داسا ثبؿذ  ٚاسسجابط ٔٙبػاجی ثایٗ
فقبِیز سىشاسی ٔ ٚحیظ ثشلشاس ٕ٘بیذ و ٝدس یه دٚس ٜصٔب٘ی ٔقیٗ ا٘دبْ ٌیشد .یه لشاسٌب ٜسفشبسی ٔب٘ٙذ خیبثبٖ ،ؿخق سا لبدس ٔیػبصد ساب ثاٝ
ٔدٕٛفٝای اص فالیك خٛد دػز یبثذ .ایٗ فالیك ثشای افشاد ٌ٘ٛب ٌٔ ٖٛی سٛا٘ذ ثؼیبس ٔشفبٚر ثبؿذ .ثیشٚحی ٔ ٚالِز فضب ،اغّت ث ٝفّز وٕجٛد
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ا٘ٛاؿ اٍِٞٛبیثبثز سفشبسی دس ٔحیظ اػز .فضبٞبیػٙشی دس ٔمبیؼ ٝثب فضبٞبیٔذسٖ وٕشش ثب ایٗ ٘میل ٝسٚثش ٚثٛدٜا٘ذ (أیٗصاد ٚ ٜافـبس1382 ،
 .)47:ث ٝفجبسسی اٌش دس یه ثؼشش سفشبسی ٔـخق ،دس صٔبٖٞبی ٔخشّف اٍِٞٛبی سفشبسی دائٕی ٔ ٚشفابٚسی ثاشٚص ٕ٘بیٙاذ ،آٖٔحایظ ثأٝب٘ٙاذ
لشاسٌبٞی سفشبسی فُٕ ٔیوٙذ( .)Lang, 1987: 128سٚاثظ اخشٕبفی ٔ ٚقبؿشر فٕأٛی ٔاشدْ دسلشاسٌابٜٞابیسفشابسی فٕأٛی كاٛسر
ٔیٌیشد .آ٘بٖ خزة لشاسٌبٞی ٔی ؿ٘ٛذ و ٝسٛا٘بیی ٔ ٚیُ ث ٝػبصٌبسی ثب اٍِٞٛبی ثبثز سفشبسی و ٝدس آ٘دب سٚی ٔیدٞذ سا داؿش ٝثبؿاٙذ٘ .ىشاٝ
ٔ ٟٓدس ٘یبص ث ٝایدبد ٕٞبٍٙٞی ،لبثّیز ا٘غجبق  ٚػبصٌبسی ثیٗ یه اٍِٛی سفشبسی ثب ٔحیظ فیضیىی آٖ اػز و ٝسفشبس دس آٖ ثٚ ٝلٛؿ ٔیدی٘ٛذد.
ایٗ ٚیظٌی ػجت ٔیؿٛد سب ثشخی ٔىبٖٞب دس اسسجبط ثب ثشخی اٍِٞٛبی سفشبسی ٔٙبػتسش ثٛد ٚ ٜداسای لبثّیز ثیـششی ثبؿٙذ.
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مؤلفٍَای کیفیت محیغی :دس ٔٛسد ویفیز سقبُٔ ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ ،ػ٘ ٝؾشیٝی سٚا٘ـٙبخشی ٔغشح ؿذ ٜو ٝؿبُٔ ٘ؾشیٝی « سقییٗوٙٙذٌی
ٔحیغی »٘ ،ؾشیٝی «ٔىبٖ دٙٞذٌی ٔحیغی» ٘ ٚؾشیٝی « احشٕبَ دٙٞذٌی ٔحیغی« ٔیثبؿٙذ (داٛسخقفش ٕٞ ٚىابساٖ .)70: 1388 ،دیاذٌبٜ
سقییٗوٙٙذٌی ٔحیغی ثش آٖ اػز و ٝسرییش دس ٔبٞیز ٔحیظٞبی خرشافیبیی ،اخشٕبفی ،فشٍٙٞی ٔ ٚحیظ ػابخش ٝؿاذٜی عجیقای یاب ٔلاٛٙؿ
ٔی سٛا٘ذ ث ٝسرییش دس ادسان  ٚسفشبس ا٘ؼب٘ی ٔٙدش ؿٛد  ٚا٘ؼبٖ سؼّیٓ ؿشایظ ٔحیغی اػز .دس حبِی و٘ ٝؾشیٝی أىبٖ دٙٞذٌی ٔحیغی ثاش آٖ
اػز ؤ ٝحیظ ٔدٕٛفٝای اص لبثّیزٞبی ثبِم ٜٛثشای ثشخی سفشبسٞب سا فشأ ٓٞیػبصد  ٚا٘ؼبٖ دس ٔمبثُ ٔحایظ كذدسكاذ سؼاّیٓ ٘یؼاز  ٚاص
ا٘شخبة ٘ؼجی ثشخٛسداس اػز .اِجش ٝلبثّیز ٔحیظ اِضأب ً ث ٝسفشبسی خبف ٔٙدش ٕ٘یؿٛد ،أب ا ٌش لبثّیشی دس ٔحیظ ٚخٛد ٘ذاؿش ٝثبؿذ ،لغقبً سفشبس
ٔحمك ٕ٘ی ؿٛد .دس ایٗ ٘ؾشیٔ ،ٝحیظ أىبٖ  ٚیب ٔحذٚدیز فشأ ٓٞیػبصد  ٚسفشبس ثش اػبع ٔؼبئُ فشٍٙٞی ؿىُ ٔایٌیاشد (خغیجای1392 ،
 .)67:أب اص دیذٌب ٜاحشٕبَ دٙٞذٌی ٔحیغیٔ ،حیظ سٟٙب لبدس اػز صٔی ٚ ٝٙاحشٕبَ سٚیذاد سفشبسی یب ادساوی خبی سا فشإ٘ ٓٞبیذ  ٚلبدس ث ٝسقیایٗ
لغقی سفشبس ٘یؼز  ٚثٙبثشایٗ ا٘ؼبٖ دس ا٘شخبة ؿشایظ ٔحیغی آصاد اػز .دس ایٗ ٘ؾشیٔ ،ٝحیظ ث ٝدالیُ ؿشایظ وبِجاذی خابف احشٕابَ ثاشٚص
ثشخی سفشبسٞب سا افضایؾ ٔیدٞذ ،ث ٝفجبسر دیٍش ٔحیظ ؿشایغی ایدبد ٔیوٙذ و ٝاحشٕبَ ثشٚص ثشخی سفشبسٞب سا ٘ؼجز ث ٝثشخی دیٍاش افاضایؾ
ٔیدٞذ .دس ایٙدب ثحث ٌ٘ٛب ٌ٘ٛی  ٚحك ا٘شخبة دیؾ ٔیآیذ (فجبع صادٌبٖ.)81: 1384 ،
ٌّىبس (ٔ )38: 1380قشمذ اػز و ٝویفیز عشاحی ؿٟشی سا ٔیسٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ثشآیٙذ ػ٘ ٝیشٚی (ٔؤِف )ٝویفیز فّٕىشدی ،ویفیاز سدشثای _
صیجبؿٙبخشی  ٚویفیز صیؼز ٔحیغی ؿٟشٞب دس ٘ؾش ٌشفزٔ .ؤِفٝی »فّٕىشدی» اص یه ػ ٛدس ثشٌیش٘ذٜی سأٔیٗ حشوز  ٚدػششػای ػاٚ ُٟ
ٔٙبػت دیبدٜٞب  ٚػٛاسٜٞب ثٔ ٝشا وض خبرة ؿٟشی اػز  ٚاص ػٛی دیٍش ،دس ثش ٌیش٘ذ ٜفّٕىشدٞبی دیٍشی ٕٞچ ٖٛسفاشیح غیشفقابَ ،سٕبؿابی
ٔشدْ ٔ ٚشاػٓ ٌ٘ٛب ٌ٘ ٖٛیض ثٛد ٜسب ضبٔٗ ػشص٘ذٌی  ٚغٙبی سدشثٝی فضبیی ؿٟش ٌشد٘ذٔ .ؤِفٝی « سدشثی _ صیجبؿٙبخشی« ثاب دسیبفازٞابی
ادساوی ،ؿٙبخشی  ٚسشخیحبر ٔحیغی افشاد دس لجبَ فضبٞبی ؿٟشی ػشٚوبس داسد ٚ .دس ٟ٘بیزٔ ،ؤِفٝی «صیؼز ٔحیغیی» دس ثُقذ خُشد آٖ دس ثش
ٌیش٘ذٜی ٔمٛالسی ٕٞچ ٖٛسٙؾیٓ الّیٓ خُشد فضبٞبی ؿٟشی اػز  ٚدس ثُقذ والٖ دغذغٝی دبیذاسی صیؼزٔحیغیِ ؿٟشی سا داسد.
ارتباط بیه کیفیت محیغی ي الگًَای رفتاری :اص اٍِٞٛبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثشای ثشسػی ٔحیظ  ٚسفشبس ا٘ؼبٖٞب اػشفبد ٜؿاذ ٜاػاز .اٍِاٛی
سفشبسی ،ا٘ؼبٖ سا ٔٛخٛدی سفشبس ٔحٛس لّٕذاد ٕ٘ٛد ٜاػز .ایٗ سٚیىشد وٙؾٌشا٘ ٝثش ٚاثؼشٍیٞبی ٔحیغی ثٔ ٝثبثٝی فٛأاُ سقیایٗ وٙٙاذٜی
سفشبس سأویذ وشد ٚ ٜسالؽ ٔیوٙذ آٖٞب سا ؿٙبػبیی  ٚدس عشاحی ِحبػ وٙذ .دس اٍِٛی ثْٛؿٙبخشی ،سفشبس ٔ ٚحیظ چٙبٖ دس  ٓٞسٙیاذ ٜؿاذ ٜواٝ
سفىیه آٖٞب دؿٛاس اػز .سفشبس دس ثؼشش ٔحیظ سقشیفدزیش اػز .عجك ایٗ سٚیىشدٔ ،حیظ ادأٝی ٞؼشی  ٚؿخلیز افشاد ث ٝؿٕبس ٔایسٚد .دس
ٚالـ افشاد فبُٔ سرییش ٔحیظ ٞؼشٙذ  ٝ٘ ٚدزیش٘ذٜی كشف سأثیشار ٔحیغی (خغیجی .)67 :1392 ،ایٗ سٚیىشد ساثغٝی ا٘ؼبٖ سا ثاب ٔحایظ خاٛد
دٛیب  ٚدائٓ دس حبَ سرییش ٔیدا٘ذ .عجك ایٗ سٚیىشد ،ساثغٝی ا٘ؼبٖ ثب ٔحیظ دس ػغٛح ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشلشاس ٔیؿٛد ،صیشا سأویذ ثیؾ اص حاذ ثاش یاه
ػغح ،فشد سا اص یه ویفیز ٘ؾبْٔٙذ ساثغٝی سفشبس ٔ ٚحیظ غبفُ ٔیوٙذ .ایٗ سٚیىشد لبثّیز دی٘ٛذ دادٖ سٚیىشد ٔىبٖٔحٛس عشاح سا ثب سٚیىاشد
فشآیٙذٔحٛس دظٞٚـٍش داسد (آِشٕٗ .)97: 1382،اٍِٞٛبی سفشبسی ٘بؿی اص فش ،ًٙٞافشمبدار ،فبدارٔ ،حیظ ص٘ذٌی ،لاٛا٘یٗ حابوٓ ثاش خبٔقاٚ ٝ
خلٛكیبر فشدی اػز ٞ ٚش وذاْ اص ایٗ ؿبخلٞٝب ث ٝسٟٙبیی یب ثٕٞ ٝشا ٜػبیش فٛأُ ،سفشبسٞبی ٔشفبٚر افشاد سا سٛخیٔ ٝیوٙاذ .دس ٞاش حابَ
اٍِٞٛبی ٔشفبٚر سفشبسیٔ ،حیظٞبی خبف خٛد سا ثشای ثشٚص یب وٙششَ احشیبج داس٘ذ.
دس ٔحیظٞبی ؿٟشی ٔخشّف ،افشاد ٌ ٚشٜٞٚبی ٔشدب٘غ ؿٟش٘ٚذاٖ ثٙب ثٞ ٝذفی و ٝداس٘ذ ،سفشبسٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی سا اص خٛد ثشٚص ٔیدٙٞذ؛ ثٙاب ثاٝ
٘ؾش چذیٗ  ٚثشیُ ،فقبِیز ٞش فشد دس فضب سبثـ اٍِٛی فضبیی ػیؼشٓ فقبِیز اٚػاز .ػیؼشٓ فقبِیز دس ٚالاـ خبسی ؿذٖ فقبِیز دس عی صٔب٘ی
خبف ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذفی خبف اػز .دس ػیؼشٓ فقبِیز ،فشد ٚاحذی اص سفشبس سا خٛد ثشٚص ٔیدٞذ و ٝاكغالحب ً ث ٝفٙاٛاٖ یاه ادیؼاٛد دس
ٔىبٖ اص خبف ؿٙبخشٔ ٝیؿٛد .ثش ایٗ اػبع دیٛیذ ٞبٚیال٘ ٝاكغالح » فضبی فقبِیز» سا ٔغشح ٔیػبصد ٕٞ ٚبٖعٛس و ٝدیـاشش اؿابس ٜؿاذ،
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ساخش ثبسوش اكغالح « لشاسٌب ٜسفشبسی» سا ٔقشفی ٔیوٙذ .ثبسوش اٍِٞٛبی سفشبسی سا ث ٝؿىّی ٔاشسجظ ثاب ٔىابٖ وبِجاذی ٕٞابٖ سفشابس سٛضایح
ٔیدٞذ .ثبسوش اص عشیك ٔـبٞذٜی سفشبس ٔشدْ دس خبسج اص آصٔبیـٍب ٚ ٜدس ٔحیظ ٚالقی ؿٟش ،لشاسٌبٜٞبی سفشبسی ٔحیظ ٔلٛٙؿ اص یه ػبخشٕبٖ
ٌشفش ٝسب یه ؿٟش سا فال ٜٚثش اٞذاف صیجبییؿٙبػب٘ ،ٝثٙٔ ٝؾٛس سأٔیٗ ٔحیظ سفشبسی افشاد ریٙفـ دس ٔحیظ (فضبی فقبِیز یاب لشاسٌاب ٜسفشابسی)
ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٔیدٞذ .ثش اػبع ٘ؾشیٝی ثبسوش ،لشاسٌب ٜسفشبسی ث ٝفضبیی اعالق ٔی ؿاٛد وا ٝثاب دٔ ٚدٕٛفا ٝفٙبكاش اسسجابط داسد :فٙبكاش
سٚا٘ـٙبػی  ٚفٙبكش غیش سٚا٘ـٙبػی .فٙلش سٚا٘ـٙبػی اص ٘ؾش ٚی ث ٝؿىُ خبكی اص سفشبس اؿبسٔ ٜیوٙذ  ٚفٙلش غیش سٚا٘ـٙبػی ؿبُٔ اؿایبی
ٔبدی اػز و ٝثشٚص سفشبسٞبی خبكی سا سؼٟیُ ٔیوٙذٔ .ـبٞذ ٜؿذ ٜو ٝاحشٕبَ ثشٚص سفشبسی خبف دس یه لشاسٌب ٜسفشابسی ٔـاخق ثایؾ اص
احشٕبَ ثشٚص سفشبسی دیٍش اػز .چٙیٗ احشٕبَ سفشبسی ث ٝعٛسٔؼشمیٓ ث ٝدسن ٔب اص ٛٞیز ٔىبٖ اسسجبط دیاذا ٔایوٙاذ(فجبعصادٌابٖ .)1386،اص
عشفی ثبسوش چٙیٗ ثیبٖ ٔیداسد« :لشاسٌب ٜسفشبسی داسای د ٚدػشٚ ٝیظٌی ضشٚسی ػبخشبسی  ٚدٛیبػز .دس ثخؾ ػبخشبسی ،یه لشاسٌب ٜسفشابسی
ؿبُٔ یه یب چٙذ اٍِٛی خبسی سفشبس ٔ ٚحیظ ٔ ٚحیغی احبع ٝوٙٙذ ٚ ٜاسسجبط ٓٞػبخشی ثب سفشبس داسد  ٚدس ثخؾ دٛیب اخاضای ٔحایظ _ سفشابس
یه لشاسٌب ٜوٓٞ ٝػبخزٞب ٘بٔیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ ،دس ٔیبٖ یىذیٍش داسای یه دسخٚ ٝاثؼشٍی ٞؼشٙذ و ٝایٗ دسخٚ ٝاثؼشٍی اص دسخٚ ٝاثؼشٍی آٖٞب
ثب ٕٞؼبخزٞبی لشاسٌبٜٞبی سفشبسی دیٍش ثیـشش اػز»  ٚػذغ ث ٝثیبٖ ٞفز ؿبخق اص ایٗ سقشیف ٔیداشداصد :اٍِاٛی خابسی سفشابس ،اٍِاٛی
خبسی سفشبس ٔ ٚحیظٔ ،حیظ ثش اٍِٛی سفشبس احبع ٝداسدٔ ،حیظ ثب اٍِٛی سفشبس ساثغٝی ٓٞػبخشی داسد ،اخضای سفشبس _ ٔحیظ ٓٞػبخزٞب ٘بٔیذٜ
ٔیؿ٘ٛذٓٞ ،ػبخزٞبی یه لشاسٌب ٜسفشبسی ٔقیٗ دسخٚ ٝاثؼشٍی سقییٗ ؿذٜای داس٘ذ ٓٞ ٚػبخزٞبی یه لشاسٌب ٜسفشابسی ٔقایٗ٘ ،ؼاجز ثاٝ
ثخؾٞبی ػبیش لشاسٌبٜٞبی سفشبسیٔ ،یضاٖ ٚاثؼشٍی ثیـششی ثب خٛدؿبٖ داس٘ذ(ٔ )Barker, 1968: 94حیظ  ٚسفشبس  ٚساثغٝی ٞآػابخشی
آٖٞب ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔششیٗ خضء لشاسٌب ٜسفشبسی  ٚث ٝسجـ آٖ ٕٟٔششیٗ خضء ٔحیظ ػبخش ٝؿذ ٜچ ٝدس ثشسػای ٔحایظٞابی ػابخش ٝؿاذ ٜاص ٔٙؾاش
سفشبسی  ٚچ ٝعشاحی ٔح یظ ثب سٚیىشد سفشبسی ثؼیبس داسای إٞیز اػز .ثب ثشسػی ٔٙبثـ ٔشقذدی و ٝث ٝثشسػای ٔحایظٞابی ػابخش ٝؿاذ ٜثاب
سٚیىشدٞبی ٔخشّف ،اص ا٘ؼبٖؿٙبػب٘ ٝسب فشٍٙٞی  ٚثٔٛی دشداخشٔ ،ٝـخق ٔیؿٛد و ٝسٛخ ٝثٓٞ ٝػبخزٞب  ٚدیٍش اخضای لشاسٌاب ٜسفشابسی دس
عشاحی ثب ٞش سٚیىشدی ثؼیبس ٔ ٟٓاػز .اص ایٗ سٚػز و ٝثبسوش ثب ٚخٛد سفبٚر دس سضبیزٔٙذیٞب اثشاص ٔیداسد و ٝیه لشاسٌب ٜسفشابسی فاشد سا
لبدس ٔیػبصد ث ٝسضبیزٔٙذی ثشػذ.
ضاخصَای پیطىُادی محیغی _ رفتاری در راستای مًضًع پصيَص :ثش اػبع ٔغبِقابر ا٘دابْ ؿاذ ٚ ٜسحمیمابر ٌؼاششدٜی
ٍ٘بس٘ذٌبٖ اص یه عشف  ٚاػشٙبد ث٘ ٝؾشیبر ٌ٘ٛب ٌ ٖٛكبحت ٘ؾشاٖ داخّی  ٚخبسخی اص عشف دیٍش  ٚؿشایظ و٘ٛٙی فضابٞبی فضیىای ؿاٟشی،
ٔیسٛاٖ ؿبخقٞب  ٚصیشؿبخقٞبی ٔؤثش دس اسسمبی ویفیز ٔحیغی خیبثبٖٞبی ؿٟشی ثب سأویذ ثش ٘مؾ سفشبس  ٚػبصٔب٘ذٞی اٍِٞٛبی سفشبسی دس
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی سا ث ٝكٛسر صیش اسائ ٝداد:
ػًامل کالبذی ،فیسیکی ي ساختاریٔ :دٕٛفٝی فضبیی دس لبِت وبِجذ  ٚػبخشبس ،ثیـششیٗ سأویذ سا ث ٝاسسجبعابر فیضیىای  ٚحشوشای ثاٝ
كٛسر دیبد ٚ ٜػٛاس ٜداسد ،و ٝدس ٚالـ ایٗ اسسجبط فضبیی ٞش یه اص فّٕىشدٞب سا ػبصٔب٘ذٞی ٔیوٙذ ،ثٙبثشایٗ دػششػی فیضیىی ،ؿٙبػبیی ٘مابط
حشوشی ٔ ٚىث ،ؿٙبػبیی ِجٞٝب ،سقییٗ ٘مبط ٔ ٚىبٖٞبی سدٕـدزیش یب لشاسٌبٜٞبی سفشبسی  ...ٚدس وٙبس فّٕىشد ٞش یه اص فٙبكش ٔٛخٛد دس فضب
ٔیسٛا٘ذ وٙؾ ٚ ٚاوٙؾ سفشبسی سا ٔٛسد سأییاذ لاشاس دٞاذ .ثٙابثشایٗ دس داظٞٚؾ حبضاش ،ایاٗ ؿابخق ؿابُٔ د ٚصیشؿابخق » اسسجبعابر ٚ
دػششػیٞب» « ٚویفیبر فیٙی» ٔیثبؿذ.
فؼالیت :ػبخشبس خیبثبٖ ٞبی ؿٟشی دس اسسجبط ثب سفشبس ،ثبیذ دس چبسچٛة فقبِیزٞبٚفّٕىشدٞبٛٔ ،سد ثشسػیلشاس ٌیشد .چشاوٚ ٝخٛد یبفاذْ ٚخاٛد
فقبِیزٞب ثب سٛخ ٝث ٝفّٕىشد غبِت یه ٔحذٚدٔ ٜیسٛا٘ذ ثبفث ایدبد فشكز یب ضقف دس فضب ؿذ ٚ ٜدس دی آٖ سفشبسی ٘بٔشٙبػت ثب فضاب ثبفاث
ؿىٌُیشی فقبِیزٞبیی ٘بثدبؿٛد .دسایٗ دظٞٚؾ ،ایٗ ؿبخق ؿبُٔ د ٚصیشؿبخق« سٙاٛؿ فقبِیازٞاب» » ٚسمٛیاز لشاسٌابٜٞابی سفشابسی _
فقبِیشی» ٔیثبؿذ.
تؼامالت اجتماػی در فضا :دس ثشسػی ویفیز ٔحیغی خیبثبٖٞبی ؿٟشی دس ؿبخق سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب ،سأویذ ثاش دبػاخدٞای ثاٝ
اسصؽٞبی اخشٕبفی ٔیثبؿذ .دس ایٗ اسسجبط ٔیثبیؼز ثا ٝؿٙبػبیی ٌاشٜٞٚبی اخشٕبفی ٚاثقبد اخشٕبفی ٔٛسد ٘یبص دشداخش ٝؿذ ٚ ٜػاغح أٙیاز
ٔذ٘ؾش لشاس داد ٜؿٛد .دس سحمیك حبضش ،ایٗ ؿبخق ؿبُٔ د ٚصیشؿبخق « ػغح أٙیاز ٚاسسجبعابر اخشٕابفی»  « ٚدیـاٍیشی اص سفشبسٞابی
٘بٙٞدبس» ٔیثبؿذ.
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زیست بًم :فضبی ػجضخیبثب٘ی دس ٔیبٖ فضبٞبی ػجض ؿٟشی ث ٝفٛٙاٖ خضء ضشٚسی ٚالیٙفه دیىشٜی یٍب٘ٝی ؿٟشٞب ثاٛدٚ ٜدس ٔشبثِٛیؼآ
آٖٞب ٘مؾ اػبػی سا داسا ٔیثبؿٙذ و ٝوٕجٛد آٖٞب ٔی سٛا٘ذ اخشالالر خذی دس حیبر ؿٟشٞب  ٚث ٝخلٛف فضبٞبی فٕٔٛی ؿٟشی ثاٚ ٝخاٛد
آٚسد .ایٗ ؿبخق ؿبُٔ د ٚصیشؿبخق « ٔذیشیز دغٔب٘ذ  ٚصثبِٞٝب» ٚ » ٚیظٌیٞبی صٔیٌٝٙشایی  ٚاوِٛٛطیىی» ٔیثبؿذ.
دس ثشسػی فٛأُ ٔؤثش ثش سفشبس ٔشدْ دس حٛصٜی فضبی فیضیىی ٚخیبثبٖٞبی ؿٟشی ٔیسٛاٖ ٌفز وا ٝدس ٚالاـ اسسجابط ثایٗ فٛأاُ ٔحیغای
ٚسفشبسی دسؿىٌُیشی اٍِٞٛبی سفشبسی ،ؿبُٔ ثشٓٞوٙؾ فٛأُ ٔٛسد اؿبس ٜدس ثبال اػز و ٝدس چبسچٛة ؿبخقٞبی سفشبسی دس ٔحایظ لاشاس
داس٘ذ .دس كٛسر ا٘غجبق ایٗ ؿبخقٞب ٔیسٛاٖ ویفیز ٔحیغی ٔٛسد ٔغبِق ٝسا اسسمب  ٚاحششاْ ث ٝفضب سا افضایؾ داد سب اٍِٞٛابی سفشابسی ٔثجاز
سمٛیز ؿٛد ٚػغح وبسایی فضب ٘یض افضایؾ یبثذ .دس ایٗ ساػشب ثب ثشسػی ٔفبٞیٓ ٘ ٚشبیح حبكُ اص ٔجب٘ی ٘ؾشی دس اسسجبط ثب ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٔغبِق،ٝ
دظٞٚؾ ث ٝػٕز سقییٗ یه چبسچٛة ٘ؾشی ٔٙؼدٓ ٞذایز ٔیؿٛد .ثٙبثش ایٗ چبسچٛة ،ثش ٔجٙبی ؿبخقٞبی فٛأاُ وبِجاذی _ فیضیىای ٚ
ػبخشبسی ،فقبِیز ،سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب  ٚصیؼشت ْٚدػشٝثٙذی ؿذٔ ٚ ٜیسٛاٖ دالیُ ا٘دبْ سفشبسٞبی ٔغّٛة ٘ ٚبٔغّٛة دس فضب سا ثشسػی
ٕ٘ٛد .چبسچٛة ٔفٟٔٛی ث ٝكٛسر ٌٛیب دس سلٛیش ( )2لبثُ ٔـبٞذ ٜاػز.

مطالعات محیطی هفت حصار
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سلٛیش -2چبسچٛة ٔفٟٔٛی دظٞٚؾ
ضىاسایی قلمريَا ي الگًَای رفتاری ي فؼالیتَای مًجًد در فاز اوتخابی خیابان يلی ػصر (ػج)
ثٙٔٝؾٛس ؿٙبػبیی سفشبسٞب  ٚسأثیشار ٔشمبثُ فضب  ٚسفشبس ،فقبِیزٞبی ٔشٛٙفی ؤ ٝشدْ دس فضب دس لؼٕزٞبی ٔخشّف خیبثبٖ ا٘دبْ ٔیدٙٞذ،
عجك ٔـبٞذار ثشداؿز ؿذ ٜاػز  ٚػذغ ثب دػشٝثٙذی ایٗ فقبِیزٞب دس لبِت فقبِیزٞبی ٔغّٛة ٘ ٚبٔغّٛة الذاْ ث ٝسٟیٝی ٘مـٝی سفشبسی
ثشای فضبی ٔٛسد ٔغبِق ٝؿذٌ .فشٙی اػز ؤ ٝالن عجمٝثٙذی فقبِیزٞب دس ایٗ ثخؾ اص دظٞٚؾٔ ،یضاٖ سضبیزٔٙذی ثٟشٜٚساٖ فضب اص
فقبِیزٞبی ؿىُ ٌشفش ٝدس آٖ ٔیثبؿذ ،و ٝثش اػبع دبػخٞبی ایـبٖ ث ٝػئٛاالر دشػـٙبٕٔٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔلبحجٞٝبی ٍ٘بس٘ذٌبٖ ثب افشاد دس فبص
ٔٙشخت اص خیبثبٖ ِٚی فلش (فح) سٟشاٖ ثٛد ٜاػز .ثشخی اص ثبسصسشیٗ ایٗ فقبِیزٞب فجبسسٙذ اص٘ :ـؼشٗ ٔشدْ دسٌـبیؾ فضبیی یب ٘یٕىزٞب،
دیبدٜسٚی ،دٚچاشخا ٝػاٛاسی ،خٛسدٖ  ٚآؿبٔیذٖ ،وـیذٖ ػیٍبس ٕٞ . ...ٚ ،چٙیٗ ٘ٛؿ فقبِیز ٘یض و ٝؿبُٔ فقبِیزٞبی ضاشٚسی ،ا٘شخبثی ٚ
اخشٕبفی ٔی ثبؿذ لبثُ سـخیق اػز سب ٔیضاٖ ویفیز ٔحیظ ٘یض اص ایٗ عشیك ؿٙبخش ٝؿٛد .ایٗ فقبِیزٞب  ٚسفشبسٞب دس سٕبٔی لؼٕزٞبی
خیبثبٖ ٔـبٞذ ٜؿذ ٚ ٜدس ٟ٘بیز ٘مـٝی اٍِٞٛبی سفشبسی و ٝدس صیش آٔذ ،ٜث ٝكٛسر سلٛیشی اسائ ٝؿذ ٜاػز.
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یافتٍَای پصيَص

سلٛیش٘ -3مـ ٝلّٕشٞٚب  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی دس خیبثبٖ ِٚی فلش(فح)

دس ایٗ لؼٕز اص دظٞٚؾ ثب اػشفبد ٜاص سٚؽٞبی آٔبس سٛكیفی  ٚآٔبس اػشٙجبعی ٔٙبػت ،دادٜٞبی خٕـآٚسی ؿذٛٔ ٜسد سحّیُ لاشاس ٔایٌیش٘اذ.
ثشای ایٗ ٔٙؾٛس ثب اػشفبد ٜاص دػشٝثٙذی افشادی و ٝث ٝدشػـٙبٔ ٝدبػخ داد ٜا٘ذ ،ثشاػبع اعالفبر خٕقیز ؿٙبخشی اص لجیُ خٙؼیز ،ػٗٔ ،یضاٖ
سحلیبِز  ... ٚث ٝسحّیُ ػٛاالر  ٚفشضیٞٝبی دظٞٚؾ ،دشداخش ٝؿذ ٜاػز .دس عشاحی ػئٛالر دشػـٙبٔ ٝػقی ؿاذ ٜوا ٝػائٛالِز دس چٟابس
ثخؾ ث ٝدػز آٔذ ٜدس چبسچٛة ٔفٟٔٛی لشاس ثٍیش٘ذ  ٚثذیٗ ٔٙؾٛس اص ٔدٕاٛؿ  41ػااٛاَ ٔغاشح ؿاذ ٜدس دشػـاٙبٔ ،ٝسااقذاد  10ػاٛاَ دس
صٔیٝٙی فٛأُ وبِجذی ،فیضیىی  ٚػبخشبسی اص لجیُ ٔیضاٖ دػششػی ث ٝوبسثشیٞبی ٔٛسد ٘یبص دس دیشأ ٖٛخیبثبٖٔ ،یضاٖ سضبیز اص وفدٛؽٞاب،
ٔؼیشٞبی دیبد ،ٜدٚچشخٔ ... ٚ ٝغشح ؿذٕٞ .چٙیٗ سقذاد  8ػٛاَ دس صٔیٝٙی فقبِیزٞبی ٔٛخٛد دس خیبثبٖ اص خّٕ :ٝایؼاشبدٖ ،كاحجز واشدٖ،
سٕبؿبی ٚیششیٗٞب٘ ،ـؼشٗٔ ،ىث وشدٖ ٛٔ ... ٚسد دشػؾ لشاس ٌشفز .سقذاد  8ػٛاَ دس ٔٛسد ٔیضاٖ سضابیز افاشاد اص ٚیظٌایٞابی ٔاشسجظ ثاب
صیؼشت  ْٚفضبی ٔٛسد ٔغبِقٕٞ ٝچ ٖٛفٙلش آةٚ ،ضقیز فضبی ػجض ،دبویضٌی ٘ ٚؾبفز ٔحایظ  ٚآِاٛدٌیٞابی كاٛسی  15 ٚػاٛاَ ٘یاض دس
صٔیٝٙی ػبخشبس  ٚچٍٍ٘ٛی سقبٔالر اخشٕبفی دس ػىب ٘غ ا٘شخبثی خیبثبٖ ِٚی فلش(فح) عشاحی ؿذ ٜاػز .دس ٟ٘بیز ثب اػاشفبد ٜاص ٘اشْ افاضاس
SPSSدادٜٞبی ویفی سجذیُ ث ٝآٔبس وٕی ؿذ ٜاػز و ٝدس صیش ث ٝآٖٞب اؿبسٔ ٜیؿٛد.

تحلیل یافتٍَا

فرضیٍی وخست :ث٘ ٝؾش ٔیسػذ و ٝاثقبد ویفیز ٔحیغی دس اسسمبی اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی ٔؤثش اػز.
ثب سٛخ ٝث ٝاعالفبر خذ٘ ٚ )4( َٚشبیح ث ٝدػز آٔذ ٜاص دشػـٙبٔ ،ٝسقذاد ٘10فش ( 5دسكذ) اص ٕ٘٘ٛاٝی ٔاٛسد ٔغبِقأ ،ٝیاضاٖ ویفیاز ٔحیغای
خیبثبٖ ِٚی فلش(فح) سا خیّی وٓ٘ 22 ،فش (11دسكذ) وٓ٘ 60 ،فش (30دسكذ) ٔشٛػظ٘ 62 ،فش (31دسكذ) صیبد ٘ 46 ٚفش (23دسكذ) خیّای صیابد
ثیبٖ وشدٜا٘ذ٘ .شبیح آصٔٔ ، T ٖٛیبٍ٘یٗ ویفیز ٔحیغی سا ٘ 4/06ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثضسٌشش اص ٔیبٍ٘یٗ آٔبسی "" 3اػز  ٚایٗ سفابٚر دس ػاغح
یه دسكذ ٔقٙیداس ؿذ .ثٙبثشایٗ ثب 98/01دسكذ اعٕیٙبٖ ٘شیدٔ ٝیٌیشیٓ ؤ ٝیضاٖ سأثیش ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی
دس ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٔغبِق ٝثبالسش اص حذ ٔشٛػظ اػز .فال ٜٚثش خاذ)4( َٚو ٝث ٝسٛكیف ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٞٛابی سفشابسی دس
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٔغبِقٔ ٝیدشداصد٘ ،شبیح آصٔ ٖٛفشیذٔٗ دس خذ٘ )5( َٚیض ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝسقبٔالر اخشٕبفی دس فضب ث ٝثبالسشیٗ ٔیبٍ٘یٗ سسج ٝداسای
ثیـششیٗ سأثیش اص ثیٗ ؿبخقٞبی دیٍش ثش ویفیز ثخـی ٔحیغی اص ٔٙؾش اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿاٟشی اص ٘ؾاش ٕ٘٘ٛاٝی ٔاٛسد
ٔغبِق ٝاػز  ٚؿبخق صیؼز ث ْٛثب وٕششیٗ ٔیبٍ٘یٗ سسج ٝداسای وٕششیٗ سأثیش اص ثیٗ ؿبخقٞبی دیٍش ثاش ویفیاز ثخـای ٔحیغای اص ٔٙؾاش
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اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛسد ٔغبِق ٝاػز؛ ثٙبثشایٗ ٔیضاٖ سأثیش ؿبخقٞبی ٔؤثش دس ویفیز ثخـی ٔحیغی
اص ٔٙؾش اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛسد ٔغبِق ٝث ٝسشسیت اِٛٚیز ث ٝكٛسر صیش اػز:
-1سقبٔبِز اخشٕبفی دس فضب- 2 ،فاٛأاُ وبِجذی ،فیضیىی  ٚػبخشبسی- 3 ،فقبِیز – 4 ٚصیؼزث.ْٛ
فرضیٍی ديم :ثیٗ ٔیضاٖ سأثیش ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی ثِ ٝحبػ ٔشریشٞبی خٕقیز
ؿٙبخشی (خٙغ ،ػٗ ٔ ٚیضاٖ سحلیالر) سفبٚر ٚخٛد داسد.
٘شبیح آصٔ T ٖٛثشای ٌشٜٞٚبی ٔؼشمُ دسخذ٘ )6( َٚـبٖ داد و ٝثیٗ ٘ؾش ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ دس ٔٛسد ٔیضاٖ سأثیش ؿبخقٞابی فٛأاُ وبِجاذی _
فیضیىی  ٚػبخشبسی  ،فقبِیز  ٚصیؼز ث ْٛثش ٔؤثش ثٛدٖ ٞش یه اص ایٗ ؿبخقٞب ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٝ٘ٛی
ٔٛسد ٔغبِق ٝسفبٚر ٔقٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسد ،صیشا (.).P > 0.05
خذ -4َٚسٛكیف ٔیضاٖ ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش(فح) سٟشاٖ

فشاٚا٘ی

دسكذ

فشاٚا٘ی

دسكذ

فشاٚا٘ی

دسكذ

فشاٚا٘ی

35
31
31
29
31

52
44
44
46
46

26
22
22
23
23

70
26
52
9
18
4
62
30
60
10
20
7
62
31
62
12
24
4
58
32
64
13
26
3
62
30
60
11
22
5
 = 23/12آٔبس T
ٔ = 4/06یبٍ٘یٗ
 Sig = 0/001ػغح ٔقٙی داسی  df = 98/01دسخ ٝآصادی

اص عشفی ٘شبیح ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ٔٛسد ٔیضاٖ سأثیش ؿبخق سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب ،ثیٗ ٘ؾش ٔشداٖ  ٚص٘بٖ سفبٚر ٚخٛد داسد ٔ ٚشداٖ ٘ؼجز
ث ٝص٘بٖٔ ،یضاٖ سأثیش ایٗ ؿبخق سا ثش ویفیز ثخـی ٔحیغی اص ٔٙؾش اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛسدی ثیـشش
اص سأثیش ػبیش ؿبخقٞب ٔیدا٘ٙذ.
٘شبیح آصٔ ٖٛسحّیُ ٚاسیب٘غ یىغشف ٝدس خذ٘ )7(َٚـبٖ داد و ٝثیٗ ؿبخقٞبی ٔؤثش ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىای
ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٔغبِق ٝثِ ٝحبػ ػٗ ٔ ٚیضاٖ سحلیبِز سفبٚر ٔقٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسد ،صیشا ().P > 0.05؛ ثٙبثشایٗ ٘ؾاشٕ٘ٛ٘ ،اٝی
ٔٛسد ٔغبِق ٝدس ٌشٜٞٚبی ػٙی ٔخشّف  ٚثب سحلیالر ٔخشّف دس ٔٛسد ٔیضاٖ سأثیش ؿبخقٞبی ثیبٖ ؿاذ ٜثاش اٍِٞٛابی سفشابسی دس فضابٞبی
فضیىی ؿٟشی ٔـبث ٝاػز.
ارتباط بیه ضاخصَا :اسسجبط ثیٗ ؿبخقٞبی ٔؤثش ویفیز ٔحیغی ثاش اٍِٞٛابی سفشابسی دس فضابٞبی فضیىای ؿاٟشی ٔاٛسد ٔغبِقاٚ ٝ
ٔؼئّٝی اكّی دظٞٚؾ ،ثش اػبع ٘شبیح ث ٝدػز آٔذ ٜاص دشػـٙبٔ ٚ ٝآصٖٔٞٛبی آٔبسی (آصٔإٞ ٖٛجؼشٍی اػذیشٔٗ) ثیبٖ ٔیٌشدد .ایٗ آصٖٔٛ
ساثغٝی ثیٗ ٔشریشٞب یب ٕٞبٖ ؿبخقٞبی ٔٛسد ٔغبِق ٝسا ثشسػی  ٚسحّیُ وشد ٚ ٜدس ٟ٘بیز ث٘ ٝشبیح ٔؼشٙذ ٔیسػذ.
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خذ -5َٚاِٛٚیزثٙذی ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش(فح) سٟشاٖ ثب آصٔ ٖٛفشیذٔٗ
آٔبس ٜخی د ٚدسخ ٝآصادی ػغح ٔقٙیداسی
اِٛٚیز
ٔیبٍ٘یٗ سسجٝ
ٔشریشٞب
1
4/02
سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
2
3/12
فٛأُ وبِجذی ،فیضیىی  ٚػبخشبسی
0/000
4
52/12
3
3/01
فقبِیز
4
2/24
صیؼز ثْٛ

مطالعات محیطی هفت حصار

ویفیز ٔحیغی (ٔیبٍ٘یٗ)

دسكذ

فٛأُ وبِجذی ،فیضیىی  ٚػبخشبسی
فقبِیز
سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
صیؼز ثْٛ

8
14
8
6
10

فشاٚا٘ی

ؿبخق ٞبی ٔٛسد ٔغبِقٝ

خیّی وٓ

صیبد

دسكذ

ٌضیٝٙ

وٓ

ٔشٛػظ

خیّی صیبد
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ثیٗ ؿبخقٞبی ٔؤثش ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٞٛبی سفاشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی اص ٘ؾش ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛسد ٔغبِق ٝساثغٝی ٔقٙیداس ٚخٛد داسد
و ٝایٗ ساثغ ٝدس خذ َٚصیش ثیبٖ ؿذ ٜاػز .دس ایٗ خذ r َٚضشیت ٕٞجؼشٍی اػذیشٔٗ sig ،ػغح ٔقٙیداسی )*( ،ثأ ٝقٙابی دس ػاغح داٙح
دسكذ ٔقٙیداس  )**( ٚثٔ ٝقٙبی دس ػغح یه دسكذ ٔقٙیداس اػز.
٘شبیح آصٔإٞ ٖٛجؼشٍی اػذیشٔٗ دس خااذ٘ )8( َٚـابٖ ٔایدٞاذ وا ٝثایٗ ؿابخق ٞابی ٔاؤثش ویفیاز ٔحیغای ثاش اٍِٞٛابی سفشابسی دس
فضاابٞبی فضیىاای ؿااٟشی اص ٘ؾااش ٕ٘٘ٛااٝی ٔااٛسد ٔغبِقاا ٝساثغااٝی ٔثجااز ٔ ٚقٙاایداس ٚخااٛد داسد ،صیااشا ( ،).P < 0.05ثاا ٝفجاابسسی ثااب
افضایؾ ویفیز دس ؿبخق ٞابی ٔاٛسد اؿابس ،ٜویفیاز ٔحیغای فضابی خیبثابٖ اسسماب ٔاییبثاذ  ٚثاشفىغٕٞ .چٙایٗ ثایٗ ؿابخق فٛأاُ
وبِجااذی _ فیضیىاای  ٚػاابخشبسی ثااب ؿاابخقٞاابی فقبِیااز  ٚسقبٔبِااز اخشٕاابفی ساثغااٝی ٔثجااز ٔ ٚقٙاایداس أااب ثااب ؿاابخق صیؼاازثااْٛ
ساثغ ٝای ٚخٛد ٘ذاسد .ثا ٝفجابسسی ثاب افاضایؾ ویفیاز دس فٛأاُ وبِجاذی ،فیضیىای  ٚػابخشبسی ،ویفیاز ؿابخقٞابی فقبِیاز  ٚسقابٔالر
اخشٕاابفی دس فضااب اص ٔٙؾااش اٍِٞٛاابی سفشاابسی اسسمااب ٔااییبثااذ  ٚثااشفىغ .ثاایٗ ؿاابخق فقبِیااز ثااب ؿاابخق سقاابٔالر اخشٕاابفی دس فضااب
ساثغٝی ٔثجز ٔ ٚقٙیداس ٚخٛد داسدِٚ ،ی ثاب ؿابخق صیؼازثا ْٛساثغا ٝای ٚخاٛد ٘اذاسد .ثا ٝفجابسسی ثاب افاضایؾ ویفیاز ؿابخق فقبِیاز،
ویفیااز سقاابٔالر اخشٕاابفی دس فضااب اص ٔٙؾااش اٍِٞٛاابی سفشاابسی اسسمااب ٔااییبثااذ  ٚثااشفىغ .ثاایٗ ؿاابخق سقاابٔالر اخشٕاابفی دس فضااب ثااب
ؿبخق صیؼازثا ْٛساثغاٝی ٔثجاز ٔ ٚقٙایداس ٚخاٛد داس د .ثا ٝفجابسسی ثاب افاضایؾ ویفیاز ؿابخق سقابٔالر اخشٕابفی دس فضاب ،ویفیاز
ؿبخق صیؼزث ْٛاص ٔٙؾش اٍِٞٛبی سفشبسی اسسمب ٔییبثذ  ٚثشفىغ.
خذ -6 َٚثشسػی ٔیضاٖ سأثیش ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش(فح) سٟشاٖ
ثِ ٝحبػ خٙؼیز ثب اػشفبد ٜاص آصٔTٖٛ
ٔشریش

مطالعات محیطی هفت حصار

ؿبخقٞبی ویفیز
ٔحیغی ٔؤثش ثش
اٍِٞٛبی سفشبسی دس
فضبٞبی فیضیىی
ؿٟشی

فٛأُ وبِجذی ،فیضیىی  ٚػبخشبسی
فقبِیز
سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
صیؼزثْٛ

ٔشد
صٖ
ٔشد
صٖ
ٔشد
صٖ
ٔشد
صٖ
ٔشد
صٖ

4/12
4/10
4/21
4/18
4/02
4/08
4/52
4/20
4/05
4/11

0/812

98

0/542

1/517

98

0/193

1/010

98

0/412

2/105

98

0/041

0/825

98

0/617

خذ -7 َٚثشسػی ٔیضاٖ سأثیش ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش(فح) سٟشاٖ
ثِ ٝحبػ ػٗٔ ،یضاٖ سحلیبِز  ٚؿرُ ثب اػشفبد ٜاص آصٔ ٖٛسحّیُ ٚاسیب٘غ یىغشف.ٝ
ػغح
دسخبر آصادی
آٔبسF ٜ
ٔشریش
ٔقٙیداسی
ویفیز ٔحیغی

ػٗ
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30
30

ویفیز ٔحیغی

خٙغ

ٔیبٍ٘یٗ

آٔبسT ٜ

دسخ ٝآصادی

ػغح ٔقٙیداسی

ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی
ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس
فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی

فٛأُ وبِجذی ،فیضیىی  ٚػبخشبسی
فقبِیز
سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
صیؼزثْٛ

1/315
1/815
1/700
2/072
0/817

df1=4.01 ٚ df2=94
df1=4.01 ٚ df2=94
df1=4.01 ٚ df2=94
df1=4.01 ٚ df2=94
df1=4.01 ٚ df2=94

0/377
0/227
0/264
0/119
0/675

سحلیالر

ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری

ویفیز ٔحیغی
فٛأُ وبِجذی ،فیضیىی  ٚػبخشبسی
ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی
فقبِیز
ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس
سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی
صیؼزثْٛ

2/511
1/421
1/724
2/476
1/907

df1=4.01 ٚ df2=94
df1=4.01 ٚ df2=94
df1=4.01 ٚ df2=94
df1=4.01 ٚ df2=94
df1=4.01 ٚ df2=94

وتیجٍگیری

5
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سٚیىشد ٔٛسد ٔغبِق ٝدس ایٗ دظٞٚؾ  ٚوبسثؼز آٖ دس لبِت یه فضبی فضیىی ؿٟشی ٔب٘ٙذ خیبثبٖ ِٚیقلش (فاح) سٟاشأٖ ،ایسٛا٘اذ ساب حاذٚد
صیبدی ث ٝػبیش ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔـبث ٓٞ ٝسقٕیٓ داد ٜؿٛد .ثب ٍ٘بٞی ث ٝؿشایظ ٔحیغی ػىب٘غ ٔٙشخت ٔیسٛاٖ ٌفز و ٝایٗ ػىب٘غ اص خیبثابٖ دس
ٔمیبع ؿٟشی  ٚفشاؿٟشی ٔی سٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ یه وب٘ ٖٛاكّی سقبٔالر اخشٕبفی  ٚسفشبسی دس وٙبس خٙجٞٝبی الشلبدی آٖ دس خیبثابٖ ِٚیقلاش
(فح) سقشیف ؿٛد .اص ایٗ سِ ٚض ْٚسٛخ ٝثٔ ٝؼبئُ ٔشسجظ ثب لّٕشٞٚب  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی وبسثشاٖ ٙٔ ٚغجك وشدٖ آٖٞب اص ٞش حیث ثب ؿبخقٞبی
ویفیز ٔحیغی ،أشی ضشٚسی ث٘ ٝؾش ٔی سػذٞ .ذف اص ایٗ دظٞٚؾ ایٗ اػز و ٝثب ثشسػی  ٚسحّیُ ویفیز ٔحیغی فضبٞبی فضیىی ؿاٟشی
اص یه عشف  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی اػشفبدٜوٙٙذٌبٖ ٔشقذد ٔ ٚشٛٙؿ ایٗ فضبٞب اص عشف دیٍش٘ ،مبط لٛر  ٚخٙجٞٝابی ثحشا٘ای ویفیاز ٔحیغای دس
خیبثبٖ اص ٘ؾش ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛسد ٔغبِق ٝؿٙبخش ٝؿٛد سب ثش ٔجٙبی آٖ ثشٛاٖ ٚضقیزٞبی ٘بٔغّٛة ٔحیغی سا اص عشیك ػبصٔب٘ذٞی اٍِٞٛابی سفشابسی
وبسثشاٖ ثٟجٛد ثخـیذ .دس ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای اسسمب  ٚثٟجٛد ػغح ویفیز ٔحیغی فضبٞبی فٕٔٛی  ٚدس سأع آٖ فضابٞبی فیضیىای ؿاٟشی واٝ
ٔحٛس اكّی دظٞٚؾ حبضش اػز ،الصْ اػز ٘یبصٞب  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی اػشفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص فضب دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿٛد .ثاب داؿاشٗ چٙایٗ دیاذٌبٞی
ویفیز ثخـی ث ٝای ٍٝ٘ٛٙفضبٞب ثٛٔ ٝضٛفی كشفبً سه ثُقذی ٔ ٚشىی ثش ؿبخلٞٝبی وّٕی ٔحذٚد ٕ٘یؿٛد  ٚاص ػبیش دشب٘ؼیُٞبی ویفی ثشای
ایدبد یه فضبی فٕٔٛی دٛیب ،ػشص٘ذ ٚ ٜاخشٕبفی سٛأْ ثب سفشبٞبی ٔغّٛة اػشفبدٔ ٜیؿٛد .ثٙبثشایٗ ٔیسٛاٖ ٘شیدٌ ٝشفاز وا ٝاسسمابی ویفیاز
ٔحیغی  ٚسأثیش ٔؤِفٞٝبی آٖ ثش لّٕشٞٚب  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی دس فضبٞبی فضیىی ؿٟشی كشفبً ٔفٟٔٛی وّٕی  ٚسىٙیىی ٘جٛد ،ٜثّىا ٝثاب ٔفابٞیٓ
ویفی ٕٞچ ٖٛویفیز ٔحیظ وبِجذی ،سٛٙؿ فضبی اخشٕبفی  ٚسقابٔالر اخشٕابفی ،فقبِیازٞابی اخشٕابفیٚ ،اثؼاشٍیٞابی ٔىاب٘ی  ٚویفیاز
ٔحیظصیؼز ؿٟشی یب صیؼزث٘ ْٛیض دس اسسجبط اػزٔ .ؤِفٞٝبی اثشٌزاس ثش ویفیز ٔحیغی فضبٞبی فٕٔٛی اص خّٕ ٝفضبٞبی فیضیىای ؿاٟشی،
ٔب٘ٙذ :خیبثبٖ ،ساثغٝی د ٚػٛی ٝثب اٍِٞٛبی سفشبسی ثٟشٜٚساٖ اص ایٗ فضبٞب داس٘ذ .اص ػٛیی لشاسٌبٜٞبی سفشبسی ٘ؼجز ث ٝاٍِٞٛبی خبسی سفشبس یب
ٔحیظ فیضیىی خجشی سش ٞؼشٙذ .دس ٘شید ٝػبصٌبسی ٔحیظ  ٚسفشبس ،ثؼشٍی ثٔ ٝیضاٖ ؿبیؼشٍی وبسثشاٖ حبضش دس فضب ٚ ٚیظٌیٞبی ا٘اذاْٚاسٜای
آٖٞب داسد .سحّیُ خیبثبٖٞبی ؿٟشی ثٔ ٝثبثٝی فضبی فضیىی ؿٟشی ث ٝفٛٙاٖ لشاسٌبٜٞبی سفشبسی ،ؿٙبخز غٙیسشی سا اص سفشبس ا٘ؼبٖ٘ ،ؼاجز
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خذ٘ -8 َٚشبیح آصٕٔٞ ٖٛجؼشٍی اػذیشٔٗ ثیٗ ؿبخقٞبی ٔؤثش ویفیز ٔحیغی ثش اٍِٞٛبی سفشبسی
دس ػىب٘غ ٔٙشخت خیبثبٖ ِٚیقلش(فح) سٟشاٖ
4
3
2
1
ساثغٝی ٔشریشٞب
r
ویفیز ٔحیغی
sig
0/691
فٛأُ وبِجذی ،فیضیىی ٚ
r
**
sig
0/000
ػبخشبسی
0/318
0/687
r
فقبِیز
ؿبخقٞبی ویفیز ٔحیغی
**
**
sig
0/002
0/000
ٔؤثش ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس
0/385
0/412
0/789
r
فضبٞبی فیضیىی ؿٟشی
سقبٔالر اخشٕبفی دس فضب
**
sig
0/000 **0/000 **0/000
0/265
0/108
0/143
0/551
r
صیؼزثْٛ
**
**
sig
0/027 0/378
0/206
0/000

0/084
0/331
0/214
0/089
0/131
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ث ٝؿٟٛد سٟٙب ،ث ٝدػز ٔیدٞذ .چٙیٗ سحّیُٞبیی اعالفبسی سا ٘یض دس خلٛف سفبٚرٞبی فشدی ٌ ٚشٞٚی دس اٍِٞٛبی سفشبسی فشأ ٓٞایآٚسد
ؤ ٝیسٛا٘ذ عشاحبٖ سا اص سلٛس لبِجی و ٝدس ٔٛسد ٔشدْ  ٚفقبِیزٞبیی و ٝآٖٞب ا٘دبْ ٔیدٙٞذ ،سٞب ػبصد .ثٙبثشایٗ ثش٘بٔٝسیضی  ٚعشاحی ؿاٟشی
ثٞ ٝیچ ٚخ٘ ٝجبیذ للذ سٚیبسٚیی  ٚثشخٛسد ٔؼشمیٓ ثب اٍِٞٛبی سفشبسی حبضشاٖ دس فضبٞبی فٕٔٛی  ٚوبسثشاٖ فضبٞبی فضیىی ؿٟشی  ٚسرییش ٚ
یب اكالح سفشبسٞب سا داؿش ٝثبؿذ .ثّى ٝثبیذ ػقی وٙذ ثب اػشفبد ٜاص اثضاس ٚ ٚػبیُ ٔٛخٛد  ٚث ٝوبسٌیشی سىٙیهٞبی ٔفیذ ٔ ٚاؤثش ،فضابی فضیىای
ؿٟشی سا ثٌٝ٘ٛ ٝای عشاحی ٕ٘بیذ و ٝفال ٜٚثش ٍ٘ب ٜا٘ؼبٖٔذاسا٘ ٝث ٝآٖ ،ثؼشش الصْ ثشای اسسمبی ویفیز ٔحیغی خیبثبٖٞب دس آیٙذ ٜسا ثاش عجاك
ٔمشضیبر صٔبٖ فشا ٓٞػبصد.
ٔغبِقبر ا٘دبْ ؿذ ٜثش سٚی ػىب٘غ ا٘شخبثی خیبثبٖ ِٚیقلش(فح) سٟشاٖ ٘ـبٖ ٔایدٞاذ٘ ،اٝسٟٙاب افٕابَ سرییاشار ػاّیمٝای ثاٙٔ ٝؾاٛس سفاـ
٘بسػبییٞبی ٔٛخٛد دس خیبثبٖ  ٚاػشفبد ٜاص فقبِیز ٞبی غیشٔشسجظ ثب اٞذاف خیبثبٖ ،ػجت ثٚ ٝخٛد آٔذٖ ٘بػبصٌبسی ثیٗ ؿبخقٞابی ٔاؤثش ثاش
ثٟجٛد  ٚاسسمبی ػغح ویفیز ٔحیغی  ٚاٍِٞٛبی سفشبسی حبضشاٖ دس آٖ ٔیٌشدد ،ثّىٞ ٝش لذس فضب ٘ؼجز ث ٝاػشفبدٜٞابی ٔغّاٛة  ٚفٕأٛی
لبثّیز  ٚخزاثیز ثیـششی داؿش ٝثبؿذ٘ ،ؼجز ث ٝاػشفبدٜٞبی ٘بٔغّٛة یب ٘بٙٞدبس ٔحاذٚدسش ٔایٌاشدد .دس داظٞٚؾ حبضاشٔ ،غبِقاٝی ویفیاز
ٔحیغی  ٚسأثیش ؿبخقٞب ٔ ٚؤِفٞٝبی آٖ ثش اٍِٞٛبی سفشبسی دس ػىب٘غ ا٘شخبثی خیبثبٖ ِٚیقلش(فح) سٟشاٖ ا٘دبْ ؿذ  ٚثب سٛخ ٝثا٘ ٝیبصٞابی
اػشفبدٜوٙٙذٌبٖ ٘ ٚیض ثشسػی وٕجٛدٞبی ٔٛخٛد ثٙٔ ٝؾٛس سأٔیٗ ٘یبص آٖٞب ،دیـٟٙبدٞبیی ثٙٔ ٝؾٛس ثٟجٛد وّٕای  ٚویفای وّیاٝی فّٕىشدٞاب دس
لبِت چٟبس ؿبخق ثیبٖ ؿذ ٜدس دظٞٚؾ  ٚدس ٟ٘بیز ایاذٜآَ وشدٖ خیبثبٖ ثشای اػشفبدٜی سٕبٔی ٌشٜٞٚبی حبضش دس آٖ اسائٔ ٝیٌشدد .ثب اسئاٝ
ایٗ ساٜوبسٞب ٔی سٛاٖ ث٘ ٝشبیدی ٔب٘ٙذ اسسمبی ویفیز ٔحیظ عجیقی ،اخشٕبفی  ٚفشٍٙٞی فضبی فٕٔٛی ،دػشیبثی ث ٝدبیذاسی ٘ؼجی دس ٔحیظ ثب
حضٛس فقبِیزٞبی اخشٕبفی  ٚفشٍٙٞی ثشآٔذ ٜاص اٍِٞٛبی سفشبسی وبسثشاٖ  ٚسجذیُ خیبثبٖ ثٔ ٝحیغی دٛیب  ٚفقبَ ثب ٍ٘شؽ فٕیك ث ٝاسصؽٞبی
آٖ ٘ ٚیض سأٔیٗ ٘یبصٞبی ثٟشٜٚساٖ دػز یبفز.
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پیطىُادَا

ثب سٛخ ٝث ٝسحّیُ  ٚاسصیبثیٞبی ا٘دبْ ٌشفش ٝاص عشیك ٔغبِقبر دشػـٙبٔٝای ٕٞ ٚچٙیٗ دسن ٘بسػبییٞبی ٔٛخاٛد دس فضابی ٔاٛسد ٔغبِقا ٝاص
عشیك سحّیُ ٘مـٝی سفشبسی ث ٝدػز آٔذ ،ٜدیـٟٙبدٞبی دظٞٚؾ سا ٔی سٛاٖ دس ساػشبی سػیذٖ ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘ؾش  ٚدبػخ ثا ٝػائٛاَ اكاّی
دظٞٚؾ ،دس د ٚػغح ثیبٖ ٕ٘ٛد .ایٗ دیـٟٙبدٞب دس ػغح ٘خؼز دس لبِت ساٞجشدٞب  ٚساٞىبسٞب  ٚدس ػغح د ْٚؿبُٔ دیـٟٙبدٞبی ٔٛضاٛفی _
ٔٛضقی ٔیثبؿذ خذ.)9(َٚ

دیـٟٙبدٞب دس دس لبِت ساٞجشدٞب ٚ
ساٞىبسٞب

دیـٟٙبدٞبی ٔٛضٛفی _ ٔٛضقی

اخشای ٔجّٕبٖ ؿٟشی دس لؼٕزٞبیی و ٝدشب٘ؼیُ ٘ـؼشٗ سا داؿشِٚ ٝی ث ٝدِیُ ایٙىٔ ٝحُ ٔغٕئٙی
ثشای ٘ـؼشٗ ،كحجز وشدٖ  ...ٚدس ٔحذٚدٜٞبی ٔـخق ؿذٚ ٜخٛد ٘ذاسد فبلذ ایٗ سدٟیضار اػز.
ایدبد ٌشٜٞبی فقبِیشی  ٚاخشٕبفی دس ٘مبعی و ٝث ٝدِیُ اسسجبعبر وبسثشاٖ ثب یىذیٍش دشسشدد ٔیثبؿذ،
ثٙٔ ٝؾٛس ػٛق دادٖ اػشفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص خیبثبٖ ث ٝػٕز ا٘دبْ فقبِیزٞبی ٔغّٛة.
ایدبد ٌـبیؾ فضبیی ثب ٔجّٕبٖ ٔٙبػت دس ٔحذٚد ٜاعشاف خیبثبٖ ٔ ٚیذاٖ سا ٜآ.ٗٞ
سٛخ ٝثٚ ٝیظٌیٞبی صٔیٌٝٙشایی  ٚاوِٛٛطیىی فضبی ػجض دس حبؿی ٝاعشاف خیبثبٖ ،ثب سٛخ ٝث٘ ٝمؾ
دسخز وبسی دس خیبثبٖ ِٚیقلش(فح)سٟشاٖ.
سمٛیز دیذ دس ؿتٛ٘ ٚ ،س دشداصی ٔٙبػت خٟز ایدبد فضبیی ثب ػغح أٙیز ثیـشش دس ؿت.
ایدبد ٔؼیشٞبی حشوشی ٔ ٚىبٖٞبی سٛلف ثشای سٕبع ٔؼشمیٓ اػشفبدٜوٙٙذٌبٖ اص خیبثبٖ ثب ٔحیظ
 ٚحذاوثش ثٟشٜٚسی  ٚسدشثٝی حؼی اص چـٓا٘ذاصٞبی ٔٛخٛد دسخیبثبٖ.
سمٛیز لّٕشٞٚبی سفشبسی ثب ایدبد سٛٙؿ دس فقبِیزٞبی ٔٛخٛد دس فضب.
عشاحی ٔٙبػت دس ٔحُ سمبعـ ٞب خٟز فجٛس ٔ ٚشٚس فبثشیٗ دیبدٕٞ ٜشا ٜثب حفؼ حك ػٛاس.ٜ
أىبٖ فمت٘ـیٙی ٔشاوض سدبسی دس فشْ ٚسٚدی ثٙب ،خٟز ایدبد فضبی ٔىث ثشای سٕبؿبی ٚیششیٗ
ٔربصٜٞب.
ایدبد فضبٞبی ٔىث ثب عشاحی ٔٙبػت ِجٞٝبی خیبثب٘ی ثشای سفشبسٞبیی چ :ٖٛكحجز وشدٖ،
٘ـؼشٗ . ... ٚ
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.ٖشاٟ س،ٖشاٟ سٜ ا٘شـبسار دا٘ـٍب.ٓدٙ چبح د.یٙ ػیذحؼیٗ ثحشیٕٝ سشخ.شٟسی ؿىُ ؿٛ سئ.)1390( . ن،چٙ ِی ا٘شـبسار.ْٛ اػّٕؼشچابح ػ.بد ٔشسضبییٞ فشٕٝ سشخ. ٔىب٘یٚ ذی اخشٕبفیٙ ٍ٘شؿی ثش فشآی.شیٟ عشاحی فضبی ؿ.)1387(. ؿ،سٛ ٔذ٘ید.شیٟسیضی ؿٝٔ ثش٘بٚ ؿشوز دشداصؽ
.ٖشاٟس.ـشیٟیذ ثٟ ؿٜ ا٘شـبسار دا٘ـٍبٚ  ٔشوض چبح.َٚ چبح ا.ٖ وبسثشد آٚ بػی ٔحیظٙا٘ـٚ س.)1380( . ؽ،یٛ ٔشسض-
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