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 22/72/7932تاریخ تصویب:                               71/70/7931تاریخ دریافت: 

 188-002صص 

 هچکید

باشد. این یفیت محیط مجموعه زندیه شیراز میهای غنای حسی در ارتقا کام این پژوهش، بررسی تاثیر مؤلفههدف از انج

می مخاطبان این اتحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را تم -توصیفی نظر روش و از کاربردیهدف پژوهش، از نظر 

در ایرن پرسشرنامه  077تصرادفی سراده تعرداد گیررینمونه فرمول کوکران و به روشطبق که  ،دهندمحدوده تشکیل می

ی غنرای هراده وجود رابطه معنادار بین مؤلفرهتوزیع گردید. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنمحدوده 

هرای پنجگانره غنرای ای، از میان شراص تک نمونه T، براساس آزمون باشد. از طرفیحسی و کیفیت محیط شهری می

باشرند،، نقرش بیشرتری می 9 ، )که بالاتر از میانه نظری77/9و حس بینایی با میانگین 02/9حسی، حس بویایی با میانگین

از کمترین  03/2ینقش متوسط و حس چشای 23/2و شنوایی 37/2نسبت به سایر حواس دارند، و پس از آنها، حس لامسه

-و زیبایی، متغیرهای ادراکی این پژوهش نه کیفیت محیطیهای چهارگاد. همچنین در میان شاص نباشنقش برصوردار می

گیرنرد. در مریهای عملکردی و زیست محیطی قررار باشند و پس از آنها شاص میرضایتمندی شناسی دارای بیشترین 

 داتی جهت بهبود کیفیت فضاهای شهری امروز پرداصته است.این پژوهش به ارائه راهکارها و پیشنها ،آصر

 .مجموعه زندیه شیرازکیفیت محیطی، فضای عمومی شهری، غنای حسی، کلیدواژه ها: 
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 مقدمه. 8

 ه. طرح مسئل8.8

شهرها و عدم توجره بره  دیجه به ساصتار جدبا تو

مررده، دل یانبوهی از فضاها ؛یشهر یانسان در طراح

شود کره بره دور ا مشاهده میروح در شهرهیسرد و ب

گونه معنا، مفهروم و چیه ،تیو مطلوب ییبایگونه زاز هر

 یو آلررودگ ییبررایکننررد و نازیرا القرران نمرر یعملکرررد

 قیرعم یریتراث ،هربر چهره شر یبه عنوان زصم یبصر

ماحصرل است که  داشته یشهر یبر شهروندان و فضا

و  یتیهرویبر خته،یلجرام گسر یهرایآن بروز نابسامان

ترا  ،بروده اسرت در شرهرها تیرفیکیب یصلق فضاها

و شرهروندان  تبدیل گشرته یعاد یامسأله که بهجایی 

 نیرصرود در ا یضررور هرایازیرفرع ن لیبه دل اًصرف

به عبارتی در فضاهای شرهری  .شوندیفضاها حاضر م

بردنبال و  و.. نشرا  ،یسرزندگ ،ییبایز گاهیجاامروز، 

شرده بره عنروان حلقره گم ،طریکیفیرت محی ایجاد آن

آیررد یبرره چشررم مرر ،یشررهر یشررهروندان و فضرراها

کلی بره طرور،. 207، ص. 7930)طبیبیان و موسروی، 

 و شرهرها ارزیرابی در که معیارهایی ترینمهم از یکی

 هرایعرصره کیفیت شود،می لحاظ شهری هایمحیط

 واقعیرت ایرن و اسرت آن در شهری موجود عمومی

 معیرار ،فضراها ایرن کیفیرت کره اسرت ناپذیراجتناب

-مری شهرها محسروب مطلوبیت میزان برای سنجشی

یکری از  ،،70ص. ، 7937شود )رفیعیان و همکراران، 

کیفیررت فضرراهای عمررومی شررهری، راه هررای ارتقررای 

افزایش غنای حسی محیط به منظور بکارگیری تمرامی 

-مه اقشار اجتماعی، سنی و جنسی مریحواس برای ه

 هرایدریافرت طریرق از ریشره یهافضرا زیرا .باشد

 در و دنشرومری و ادراک احسراس گونراگون حواس

 تحریرک بیشتری حسی های اندام چه هر فضا ادراک

 تررکامل فضا از درک و بیشتر فضا تأثیرگذاری شوند،

 جرذابیت، احتمال و گرفت صواهد صورت ترو عمیق

 صواهرد افزایش نیز فضا انگیزیصاطره و انگیزینقش

اما آنچه که در شهرهای . ،6، ص. 7939لطفی، ) یافت

شود، غالبراً متکری برر حرس بینرایی امروز مشاهده می

، درحالیکره مهری هستنداست و سایر حواس مورد بی

هرای شاص در فضاهای شهری گذشته با بکارگیری 

کیفیت محریط  ،های ساصته شدهغنای حسی در محیط

ه از نمودند اما امروزه آن دسرتتری را ایجاد میمطلوب

های حسی که بیانگر هویرت و فرهنرم مرردم محرک

 ها و گفتگرویبودند، همچون صدای اذان، صدای گام

مردم، بوی نان و ادویه، مصالح بومی و عناصر طبیعری 

به تدریج جای صود را به صدای ماشرین آلرات، بروی 

انررد و هویررت دادهاسررتاندارد شررده برری دود و مصررالح

ی شرهرها بره ارمغران کیفیت محیطی نامطلوبی را بررا

این روند علاوه برر اینکره بره عردم  اند. همچنینآورده

تعامل حسی افراد با محیط و عدم رضرایت از کیفیرت 

تروان حسری و های کرمانزوای گروهانجامد، محیط می

ادراکی همچون نابینایران، ناشرنوایان و معلرولین را در 

برا  ،.19-10ص.  ،7936 )صرداقت،پی صواهد داشت 

رسرد کره بررسری و ه آنچه بیان شد، به نظر میتوجه ب

دهنده فضاهای شرهری سرنتی و شناصت عناصر شکل

چگونگی تعامل غنای حسی با کیفیت محیط شرهری، 

جهت ارائه راهکارهای سرازنده در طراحری فضراهای 

باشرد، لرذا در ایرن شهری امروز، امری ضرروری مری

پژوهش به بررسی تاثیر غنای حسی بر کیفیت محریط 
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برا توجره موعه زندیه شیراز پرداصته شده است. که مج

میان مؤلفه هرای سوال اینجاست که، آیا به طرح مسئله 

های کیفیت محیطی در محریط غنای حسی و شاص 

مجموعه زندیه شیراز رابطه مثبت و معنراداری وجرود 

 دارد؟

 و مبانی نظری پیشینه تحقیق .8.2

 و« غنرای حسری»در این پژوهش دو مفهوم اصلی 

نخسرت در  باشرد.نظر مریمد  ،«کیفیت محیط شهری»

، 2772) 7کایمرازتوان به تحقیرق زمینه غنای حسی می

 بصری ادراک بیان کرداشاره کرد که در پژوهش صود 

دارد و  تراثیر محریط درک در حرواس بقیره از بریش

 توسرط محیط درک در تصویر اندازه به همچنین صدا

در ، ،7227) 2هیلرریگن و هرسررنس مرروثر اسرت. فررد

آنهرا  هردف و دنرتمرکرز دار لامسه حس برپژوهشی، 

در  لامسره کمرک بره طراحران جهرت اسرتفاده حرس

 9اس زی سی پانسکا در پژوهش دیگر،. است طراحی

 پوزنران شهر در اندازهایی چشم ،، به شناسایی2779)

لامسره  و بویرایی حرواس شرنیداری، از اسرتفاده برا

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

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

و  0چایرارازوارتبا  با بحث کیفیت محیط شرهری، در 

تراثیرات وضرعیت  بره پژوهشریدر  ،2770) همکاران

محیط برر انتخراب محرل سرکونت در ترارانتو ایتالیرا 

برر تمرکز بر تاثیرات کیفیرت محیطری  و بااند پرداصته

، به این نتیجره در این ناحیه سکونت ارزش ملک محل

صرردا،  و رسرریدند کرره پارامترهررای کیفیررت هرروا، سررر

                                                           
1. Kaymaz 

2. Szcsepanska 

3. Heylighen and Herssens 

4. Chiarazzo 

و نقل و دسترسی برای ساکنان در ایرن وضعیت حمل 

منطقه اهمیت زیادی دارد و بر ارزش محرل سرکونت 

 تاثیرگذار است.

هرای اصیرر، مطالعراتی ر کشور مرا نیرز در سرالد

رت پیرامون کیفیت محیط شهری و غنای حسری صرو

تروان بره می ابتدا در زمینه غنای حسی گرفته است، که

در اشرراره نمررود کرره ، 7937شرراهچراغی )تحقیررق 

تمرکرز  معمراری و ایرانری باغ»پژوهشی تحت عنوان، 

ایرانری را مرورد  براغ در حرواس ، معمراری«حرواس

 و آب بررسی قرار داده است و اظهار داشت که نظرام

براغ  محریط در را حسری غنرای هرم برا ابنیه و کاشت

 ،7939قلی پرور )در پژوهش دیگری  اند.هدآور بوجود

به بررسری تفراوت ادراکری مخاطبران سرواره و پیراده 

پرداصته است و بره ایرن نتیجره رسریده اسرت کره برا 

دصالررت دادن تمررامی حررواس در ادراک یررک مکرران، 

شرد. ندی برای تعلق بره آن ایجراد صواهردبستر قدرتم

زمینه کیفیت محریط شرهری  دردر ایران، این  علاوه بر

اسرت، کره از میران آنهرا تحقیقات متعددی انجام شده 

اشاره کررد کره ، 7937رفیعیان و همکاران ) توان بهمی

شررهری در شرهر جدیررد بره سرنجش کیفیررت محریط 

های بدست آمرده از اند. براساس یافتههشتگرد پرداصته

این تحقیق، کیفیت محریط شرهری، شرهر هشرتگرد از 

نین در سرطح پرایینی قررار دارد و برین دو دیدگاه ساک

سطح محیط شهری و محیط سکونتی شرایط متفراوت 

. به طوریکه کیفیرت محریط سرکونتی در سرطح است

 بالاتری نسربت بره کیفیرت محریط شرهری قررار دارد.

، در پژوهشی با هدف ارزیرابی 7937ملکی و حبیبی )

کیفیت محیط محله چیذر با در نظر گررفتن معیارهرای 

محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بره ایرن  زیست
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نتیجه رسیدند که به رغم پایین بودن برصی از معیارهرا، 

محله چیذر از لحاظ کیفیت محیط شهری نسبتاً پایردار 

با هردف ، پژوهشی 7930مشکینی و همکاران ) است.

 ر،یعجبشر یدر شرهرها یشرهر طیمح تیفیسنجش ک

اسراس برر .انردانجرام دادهملکان و آذرشرهر  ،یلخچیا

 تیرفیک تیوضرعدر این تحقیرق،  به دست آمده جینتا

از  تررنییدر چهار شهر مورد مطالعره پرا یشهر طیمح

توجره بره  برا نیبر نیرحد متوسط قررار گرفرت؛ در ا

کوچررک از لحرراظ  یصرراص شررهرها یهررایژگرریو

 تیررفیک یژگرریو ن،یسرراکن نیو روابررط برر یاجتمرراع

برصروردار شهرها  نیدر ا یمناسب تیاز وضع ییمحتوا

 یشرهر طیمحر تیفیموثر بر ک یهالفهؤم نیدر بو  بود

رتبره را بره  نیبالاتر یسکونت طیمح تیفیدر مجموع ک

-پرژوهشدر  به طرورکلی، ه است.صود اصتصاص داد

کیفیت محریط و غنای حسی  انجام شده در زمینههای 

لفرره بررر ؤدو م ، کمتررر پژوهشرری برره تراثیر هرررشرهری

شتر پژوهشرگران توجه بی و نیز است،یکدیگر پرداصته 

های جدیرد ها در محورها یا محلهبر سنجش این مؤلفه

تر به فضاهای عمومی سرنتی صورت گرفته است و کم

سرنجش کیفیرت  بره لذا در ایرن پرژوهشاند. پرداصته

هرای ؤلفرهزندیره شریراز براسراس ممحیطی مجموعه 

 .پرداصته شده استحواس پنجگانه 

 محیط تو کیفی کیفیتمفهوم . 8.2.8

، به معنری چیرزی qualواژه کیفیت در زبان لاتین )

از نظرر واژه بره  qolچگونگی آمده،  Qualityو چه و 

-ی زندگی است و در برگیرنرده تفراوتمعنی چگونگ

های آن است که برای هر فرد منحصر به فررد بروده و 

، 7932با دیگران متفاوت است )فاضل نیا و همکاران، 

 است پدیده یا چیز یک یچگونگ کیفیت،،. 732ص. 

می گرذارد  انسان بر صاص عاطفی، عقلانی تاثیرات که

یط همچنین، کیفیت محر ،.00-90، ص. 7920)پاکزاد،

هررای محرریط مجموعرره ای از صصوصرریات و ویژگرری

تواننرد عمرومی و ها میاین صفات و ویژگی کهاست، 

 دنراثر مستقیم برر کیفیرت زنردگی دار ومحلی باشند. 

بررره طرررورکلی، ،. 662-660، ص. 0277، 7)بنزهررراف

 دل مهمتررین از یکری تروانمری را محریط کیفیرت

بسریاری  و دانست. شهری طراحی های دانشمشغولی

 مهمتررین را محریط کیفیرت پردازان ارتقرای نظریه از

، 7920دانند )پراکزاد، می شهری هایطراحیدر وظیفه 

 برا مررتبط تعراری  برصری، 7 جردولدر ،. 11ص. 

 .است هداد شانن محیط کیفیت
 

تعریف کیفیت محیطی از دیدگاه محققان و  .8جدول

 مجامع بین المللی مختلف
 کیفیت محیط تعریف انمحقق

 2لانسینم و ماران

(7363، 

یررک محرریط بررا کیفیررت بالررا حسرری از رفرراه و 

ای کره رضایت را برای افراد از طریرق شاصصره

ممکن است، فیزیکری، اجتمراعی و یرا نمرادین 

 اه دارد.باشد به همر

 ،7317) 9سپورتئو

ای اسرت کره در کیفیت محیطی موضوع پیچیده

-بردارنرده ادراک انتزاعرری، طررز تلقرری و ارزش

هایی است که در بین گروه ها و افرراد متفراوت 

 باشد.می

 ،7336) 0آر. ام. بی

کیفیت محیطی ناشی از کیفیت عناصرر تشرکیل 

دهنده یک منطقه امرا چیرزی بیشرتر از مجمروع 

ر است، کیفیرت محیطری ادراک مکران بره عناص

طور تمام و کمال است. عناصر تشرکیل دهنرده 

هرا، محریط )طبیعت، فضای براز، زیرر سراصت

ساصته شده، امکانات و منابع محیط طبیعی، هرر 

                                                           
1. Banzhaf 

2. Lansing and Marans 

3. Porteous 

4. RMB 
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 کیفیت محیط تعریف انمحقق

های صاص صرود و کیفیرت کدام دارای ویژگی

 نسبی هستند.

: 7آر. آی. وی. ام

(2772، 

ورکشاپ 

 2772لیوابیلیتی

تواند به عنوان بخرش اصرلی ی میکیفیت محیط

-تر )کیفیت زندگی، همانند کیفیرتمفهوم وسیع

در ترکیرب برا  )امتی و امنیرتسرل(های اصرلی 

ی همچون راحتری و جرذابیت تعریر  هایجنبه

 شود.می

 ،1، ص. 7939زاده، : )لطیفی و سجادمأصذ
 

 شهری محیطکیفیت  مفهوم. 2. 2. 8

یط کیفیرت محریط شرهری عبرارت اسرت از شرررا

اجتماعی، فرهنگی و کالبدی محیط شرهری کره نشران 

دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شرهروندان از آن 

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

انرد مندی را به جمعیتی که در آن سراکنرفاه و رضایت

هرایی کره ممکرن اسرت فیزیکری، به واسرطه ویژگری

کنرد )براتری و یاجتماعی یا نمادین باشرند، منتقرل مر

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

های کیفیت محریط شرهری از دیردگاه صراحب لفهؤم

 نظران مختل  پرداصته شده است.
 

کیفیت محیط شهری از دیدگاه  هایهلفؤم .2جدول

 نظرانصاحب
نظریه 

 پرداز

های تحلیل شاخصه

 کیفیت محیط
 پردازنظریه

های تحلیل شاخصه

 حیطکیفیت م

 لینچ

(7927، 

 -معنی -سرزندگی

 -دسترسی -تناسب

 کارایی -نظارت

 حبیبی

(7927، 

 -ایمنی -تنوع

 -همجواری -امنیت

 -انگیزیصاطره

 صوانایی

بنتلی و 

دیگران 

(7922، 

 -نفوذپذیری -محور

 -گوناگونی

غنای  -صوانایی

-انعطاف -حسی

تیبالدز 

(7929، 

-کارکرد -دسترسی

 -ی تفریحیها

کارکردهای 

حس  -اجتماعی

                                                           
1. RIVM 

نظریه 

 پرداز

های تحلیل شاخصه

 کیفیت محیط
 پردازنظریه

های تحلیل شاخصه

 حیطکیفیت م

های تناسب  -پذیری

 بصری

 -صوانایی -تعلق

 نظم

 دتر

(2777، 

تداوم و  -هویت

کیفیت  -محصوریت

 -عرصه همگانی

 -آسانی حرکت

 صوانایی

 فرانک

(2777، 

 -امنیت -فاصله

 -دلپذیری محیط

-ها و نگرشارزش

های عادت -ها

 راحتی -شخصی

 اکرمون

(2779، 

کیفیت پایداری 

 -زیست محیطی

 -ر شهریکیفیت منظ

 -کیفیت دیدها

کیفیت فرم شهر و 

 فرم ساصتمان

امین 

صالحی 

(7921، 

 روشنایی -معابر

جیکو

بز و 

 اپلیارد

(7367، 

هویت و  -سرزندگی

دسترسی به  -کنترل

تخیل و  -هافرصت

اصالت و  -شادی

زندگی  -معنا

 اجتماعی

چپ من 

(7926، 

های کارکرد

 -اجتماعی

 -صوانایی -فرهنگی

حس  -هویت

قیاس م -تعلق

 نظم -انسانی

کرمونا 

(7937، 

سخت  -دسترسی

 -فضا و نرم فضا

 -فضای همگانی

 -تایمنی و امنی

 شهریمنظر

پاکزاد 

(7920، 

سرزندگی  -ایمنی

 پذیریانعطاف -فضا

پی. پی. 

اس 

(2773، 

دسترسی و بهم 

آسایش و  -پیوستگی

استفاده ها و  -منظر

اجتماعی  -هافعالیت

 بودن

راپاپورت 

(7920، 

دسترسی  -تامنی

 -کالبد -به صدمات

 -های ادراکویژگی

 -سایه -فرشسنم

 اقلیم -آفتاب

 هاندی

(2776، 

کاربری مختلط، 

-پذیری صیابانارتبا 

 -مقیاس مسیر -ها

-کیفیت زیبایی

فضای سه  -شناسی

 بعدی

 استرنبرگ

(2777، 

 -هاارتبا  کاربری

های کاربری

 -امنیت -مختلط

 -های توق ایستگاه

 -ریتناسبات بص

 -دیدهای متوالی

 صرد اقلیم

 ،7930های پژوهش، )یافتهمأصذ: 
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-های مطررح توسرط صراحببا توجه به شاص 

را  عوامل ایجاد کننرده کیفیرت محریط شرهرینظران، 

-عملکرردی، تجربریلفره اصرلی ؤچهار م در توانمی

 و معنرایی و ادراکری محیطریزیسرت ،شناسریزیبایی

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

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

 اند.نشان داده شده 7

 

 
 (8931های پژوهش، )یافتهمأخذ: جش کیفیت محیط شهری در این پژوهش، . مدل مفهومی سن8شکل

 

 غنای حسیمفهوم . 8.229

از شناصت و  یادیبخش ز طیادراک مح ندیآدر فر

 یحسر یهراانردام لهیوسرصرار  بره  یایتماس با دن

شروند، یو لمس م دهید ایاش محیطشود. در یحاصل م

شروند و بره یمر دهیشوند، صداها شنیبوها استشمام م

شرکل  یمتنروع یعاطف _ یحس یهاتجربه بیترتنیا

به عبرارت  ،.00، ص. 7939)لطفی و زمانی،  رندیگیم

هرای تجربه انسان از محیط شهری از طریق کانالدیگر 

بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لمسری حسی متعدد 

-که کیفیتی را برای محیط ایجراد مری گیردصورت می

 شرودشرناصته مریتحت عنوان غنرای حسری  کند که

 غنرایبره گفتره بنتلری،  ،.19، ص. 7936)صرداقت، 

 فضا متنوع حسی تجربیات گیریموجب شکل حسی

 ،7)بنتلری گررددمی فضا دهنگی بیشترپاسخ نتیجه در و

ها و فضرراهای شررهردر ایررن راسررتا،  ،.72، ص. 2772

هسرتند  حسری هرایفرصرت از یهرایقلمرو شرهری
                                                           
1. Bentley 

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

 بینرایی، حرس برا مررتبط متفراوتی ادراکی احساسات

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

لفره ؤبره م 9در جردول  ،.0، ص. 7920د )مدنی، نآور

-حسی و تعاری  آنها از دیردگاه صراحبهای غنای 

 نظران مختل  پرداصته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2. Picker 
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 نظرانای غنای حسی محیط از دیدگاه صاحبهلفهؤتعاریف م .9جدول
های لفهؤم

 غنای حسی
 هاتعاریف و ویژگی پردازانظریهن

 حس بینایی

 حواس بندیرتبه در موقعیت بالاترین ،7337ساینوت )

 ،7339یمون )س
 قالرب در محریط از اطلاعرات بیشرترین دریافرت و شرهری فضرای ادراک و نمرایش در نقرش ترریناصرلی

 .منظربصری

 .نوزدهم قرن در تبلیغات و تجاری اقتصاد وسیله به شهری مدرنیته در بینایی حس برجسته موقعیت ،7366روسی )

 ،2772گلکار )
 ذهنری، توسرط و منظرشهری )منظرعینری مدیریت دلمعا طراحی شهری و منظربصری معادل منظرشهری تلقی

 .پردازاننظریه بسیاری از

 حس شنوایی

 ،2772کروس )

 -9حیوانرات  و پرنردگان ماننرد زنرده موجرودات : صردایBiophony -7 صروتی منراظر انرواع بندیطبقه

Geophony9براد و آب صردای وبرر،، رعرد مانند طبیعت و زمین از ناشی : صداهای-  Anthrophony :

 .آژیر و ماشین آلات صدای مانند انسان ساصت مصنوعی صداهای

 .دهیممی گوش فعالانه به صورت بلکه شنویمنمی صرفاً ما و است اطلاعات بلکه نبوده حس تنها صدا ،7330روداوی )

 ،2772ادامز )

 ،277برون )

 محیط: در صداها انواع طبقه بندی

 و صحبت کرردن شامل عمده فضا کارکردهای ناشی از صدای مانند(Background)پس زمینه صداهای -7

 .اذان یا آژیر ناگهانی صدای مانند  (Foreground)پیش زمینه صداهای -2اتومبیل ها.  بو،

 .جامعه یک هویت نشان دهنده مشخ  مکان یک صوتی نشانه های و سیگنال ها صداها، ،2779پیتر و همکاران )

 حس بویایی

 .فرد در قوی احساسات گیری شکل عامل و بویایی حس بسیار انگیزیاطرهص ،7320پورتئوس )

کلازن و همکاران 

(7330، 
 .فضا شناسایی هنگام در بویایی حس از استفاده با موقعیت و مکان از قوی درک

 ،7322) کوربین
، 76قررن  در ینرهل آن از بعرد و ارسرطو بنردیطبقره .ناصوشرایند و افلراطون: صوشرایند زمران در بو بندیطبقه

 .آور تهوع و کننده دفع ،)مشک(مطبوع بسیار ،)گلها(عطری ،)گیاهان(معطر

 حس چشایی

 .قهوه صانه فرهنم ظهور با اقتصادی نظر از موفق زندگی شهری بر چشایی مناظر دلالت ،2772دیگن )

 ،7313انجن )

 ،2777وسل )

 هراینشرانه و فرهنگری و اجتمراعی تمرایز مهرم هایشاص  به مصرف هایشیوه و غذایی مواد انواع تبدیل

 .غذایی مواد بیشتر تنوع با مدرنیته شهری

 .معنوی و مادی هم و اجتماعی لحاظ از هم شهر نمادین فرهنم دهندهننشا کافه ها و رستوران ها ،7330زوکین )

 حس لامسه

کوئن و استیوارد 

(2771، 
 .حواس مراتب لسلهس در حس پایین ترین عنوان به لامسه طبقه بندی

 ،7363هال )

 ،7330روداوی )

 بررای فعالیرت و دسترسری امکران ایجراد با دموکراتیک عمومی فضاهای توسعه در مهم ابزاری عنوان به لامسه

 ،ناشنوا نابینا، افراد معلولان، کهنسالان، زنان، کودکان، (مختل  اقشار

 ،7332فاستر )

 ،2770ماکور )

 و معمراری فرهنرم، در پراهمیرت نقرش و گذشرته شرهرهای در حسی تجربه کالاش ازمهمترین یکی لامسه

 مشراغل غرذایی، مرواد و کالا لمس معابر، در جاری رودهای صاکی، و کاهگلی معابر و هاصانه مانند شهرسازی

 .دستی

 ،02-01، ص. 7939، لطفی و زمانیمأصذ: )
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 پژوهش شناسی روش. 2

 . روش پژوهش2.8

نظرر  و از کراربردیهردف ش، از نظرر ژوهن پرای

برا اسرتفاده به طوریکه  تحلیلی است. -توصیفی روش

مبانی نظرری  ای و اسناد و مدارک،مطالعات کتابخانه از

براسرراس آن، ، سررپس ه اسررتگررردآوری شررد تحقیرق

 و غنای حسری شهریمحیط  کیفیت بر ثرؤمعیارهای م

براسراس  در آصرر و در چهار سطح استخرا  گردیرد،

ای لیکررت طی  پنج گزینره ورهای سطح چهارم معیا

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

بره منظرور بررسری روایری  ؛گرفتانجام  هاپرسشنامه

، از نظرات اساتید معمراری و متخصصرین هاپرسشنامه

به منظور بررسری پایرایی  همچنین، شداستفاده  شهری

-نمونرهبه عنوان نامه پرسش 97تعداد ، ابتدا هاپرسشنامه

سپس برا اسرتفاده از روش  ،گیری مقدماتی توزیع شد

بره طروری محاسبه گردیرد، ها ی آنیپایاآلفای کرونباخ 

کیفیرت محریط  پرسشرنامه آلفای کرونبراخضریب  که

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

-از پایایی لازم برصروردار بروده بیشتر می باشند، 1/7از

 SPSS21نرم افرزار با استفاده از هاتحلیل دادهبرای  .ندا

همبسرتگی پیرسرون و  ایترک نمونره t هایآزمون زا

جامعه آماری ایرن پرژوهش شرامل  .ه استاستفاده شد

 .باشردمی محیط مجموعه زندیه شیراز تمامی مخاطبان

به ترتیب جامعره آمراری و متغیرهرای  0و0ول ادر جد

 شده است. پژوهش نشان داده
 

 جامعه آماری پژوهش .4جدول

براساس 

فرمول 

 کوکران

Z  با سطح

 %31اطمینان 

D  خطای

استاندارد 

 میانگین

 تعداد نمونه

36/7 70/7 920 ≈ 044 

 ،7930، های پژوهشیافتهمأصذ: )
 

 ی پژوهشهاو شاخص غیرهاتم. 2.2

در این پژوهش متغیر غنای حسی به عنوان متغیرر 

عنروان متغیرر  مستقل و متغیر کیفیت محیط شهری بره

تحقیقرات انجرام شرده، به باشد. که با توجه وابسته می

 باشرند.هایی مریهر یک از این متغیرها دارای شاص 

های مرورد اسرتفاده در به معرفی شاص  0در جدول 

 این پژوهش پرداصته شده است.
 

های معرفی متغیرهای تحقیق و شاخص .1جدول

 آنها
 هااخصش متغیرها

متغیر 

 مستقل
 ای حسیغن

حس  -حس شنوایی -حس بینایی

حس  -حس چشایی -بویایی

 لامسه

متغیر 

 وابسته

کیفیت 

محیط 

 شهری

 -زیبایی شناسی -عملکردی

 معنایی/ ادراکی -زیست محیطی

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

 کیفیرت محریط شرهری زیرمعیارهای 6در جدول

کره ، ه استدر چهار سطح گردآوری شد پژوهش این

معیارهای سطح چهارم، به طراحی پرسشرنامه  براساس

 محیط، پرداصته شده است. کیفیت

 معیارهای موثر بر دستیابی به کیفیت محیط شهری. معیارها و زیر6جدول
 معیار سطح چهارم معیار سطح سوم معیار سطح دوم معیار سطح اول

کیفیت محیط 

 شهری
 دسترسی عملکردی

 دسترسی حمل و نقل عمومی

 دسترسی پارکینم
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 6ادامه جدول 
 معیار سطح چهارم معیار سطح سوم معیار سطح دوم معیار سطح اول

کیفیت محیط 

 شهری

 عملکردی

 پیاده، دوچرصه، زنان و کودکان، افراد ناتوان و معلول دسترسی برای اقشار مختل 

 کاربری های مختلط
 مغازه های متنوع

 یفعالیت های فرهنگی و مذهب

 امنیت
 امنیت در شب

 امنیت زنان و کودکان

 مکان ملاقات با دوستان تعاملات اجتماعی

 فرمی -زیبایی شناسی

 رنم، مصالح، مبلمان منظر شهری مهیج

 نشانه های واضح و نمایان نشانه ها

 محورهای دید صوانایی

 زیست محیطی

 فاضلاب -زباله آلودگی محیطی

 گردو غبار، سایه بان یآسایش اقلیم

 فعالیت های صنعتی استفاده کمتر از سوصت های فسیلی

 کاربری ناسازگار توجه به پیوند بومی

 حس مکان ادراکی -معنایی
 صاطره انگیزی

 تمایل به حضور

 ،،17 ، ص.7922، پورجعفر و همکاران،  92-60، ص. 7927گلکار، ، 33: ص. 7932امینی و همکاران، ) ذ:مأص
 

 ایرن غنرای حسری معیارهرای زیرر 1در جردول

کره ، ه اسرتدر چهار سرطح گرردآوری شرد پژوهش

 به طراحی پرسشرنامه ،معیارهای سطح چهارمبراساس 

 پرداصته شده است. غنای حسی
 

 معیارهای محرک غنای حسی در محیط شهری. معیارها و زیر7جدول
 ار سطح چهارممعی معیار سطح سوم معیار سطح دوم معیار سطح اول

غنای حسی در 

 محیط

 بصری)بینایی،

 تنوع در رنم، فرم و مصالح اجزای فضا تنوع بصری

 وجود نشانه های شاص  و مناظر بصری هویت کالبدی

 دید بصری مطلوب به نشانه ها و مناظر تشخی  و صوانایی

 صوتی)شنوایی،

 وجود صداهای متنوع و مطلوب در  فضا تنوع شنوایی

 قابلیت تشخی  فضا و ایجاد صاطره با استفاده شنیدن صداها وانایی  و صاطره انگیزیص

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

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

 بویایی

 الح دارای بو، مانند: صاک و کاهگلاستفاده از مص صاطره انگیزی

 قابلیت تشخی  فضا با استفاده از بوهای قابل استشمام در فضا صوانایی

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

 چشایی
 وجود کاربری های مختل  فراهم کننده غذا و نوشیدنی تنوع چشایی

 وجود درصتان میوه دار و قابل استفاده برای عموم در فضا انگیزی صاطره

 تنوع در جنس بافت و مصالح و ک  سازی تنوع لمسی بساوایی)لامسه،
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 7ادامه جدول 
 معیار سطح چهارم معیار سطح سوم معیار سطح دوم معیار سطح اول

 بساوایی)لامسه، 
 حوجود فرورفتگی، برجستگی و اصتلاف سط تنوع لمسی

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

 ،09، ص.7939، ذ: )لطفی و زمانیمأص
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 2.9

 دوران در شده ایجاد شهری مرکز زندیه، مجموعه

 ایرن اسرت. شریراز شرهر در زنرد کریمخان حکومتی

 -فرهنگری محرور تررینمهم مرکز در شهری مجموعه

 شربکه و فضایی سازمان در که دارد قرار تاریخی شهر

جایگراه  شریراز شرهر فرهنگری و اقتصادی -اجتماعی

 گذاریسیاست و گیریتصمیم هرگونه و دارد ایویژه

 کالبردی، ارتبراطی، موقعیرت دلیل به آن صصوص در

 کننرده تعیرین اثری آن تاریخی هایارزش و اقتصادی

در  داشرت. صواهد ماعی شهراجت و فضایی ساصتار در

 کرریم ارگ همچرون با ارزشی بناهای زندیه مجموعه

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

 دیوانخانره عمرارت و توپخانره میدان وکیل، آب انبار،

-کراربری شریراز و شهری هاینشانه عنوان به همواره

 انرد. ترأثیرشده شناصته و معرفی جمعیت جاذب های

 ملری هایکه مراسم است ایگونه به شهر در ناهاب این

 میدان یعنی مجموعه باز فضای در بسیاری مناسبتی و

 هرایکیفیرت بررسری در .گردنردمری برگزار توپخانه

 برار که است هاییمکان جمله از مجموعه این معنایی،

بره  کشرد.می دوش به را شهر ایصاطره -ذهنی حیات

 حیرات تجلری پتانسریل زندیه تاریخی مرکزطورکلی 

محردوده مرورد مطالعره  2در شرکل  دارد. را جمعری

 نمایش داده شده است.

 

 
 معرفی محدوده مورد مطالعه .2شکل

 ،7930، های پژوهشیافتهمأصذ: )
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 های پژوهشیافته. 9

 پاسخگویان فردیویژگی های  .8. 9

 077تعرداد در ایرن پرژوهش ، 9با توجه به شکل 

 زندیه شریرازمحدوده کننده از تفادهشهروندان اس نفر از

اند. که از تعرداد کرل جامعره مورد سنجش قرار گرفته

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

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

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

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

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

درصد زیرر  6از لحاظ میزان تحصیلات  متأهل هستند.

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

انرد. و در برودهدرصد کارشناسی ارشد و بالراتر  20/2

درصرد کاسرب،  00آصر از این تعداد جامعره آمراری، 

درصررد سرراکن  07/2درصررد بازدیدکننررده و  07/91

 باشند.محیط می

 

 
 پاسخگویان فردیهای ویژگی .9شکل 
 ،7930، های پژوهشیافته)مأصذ:  

 

تحلیل سطح رضایتمندی معیارهای غناای . 9.2

 حسی و کیفیت محیطی مجموعه زندیه

-محررکمیرزان در این پژوهش به منظور ارزیابی 

مجموعره  یکیفیرت محیطر میرزان های غنای حسی و

بررای  7ایترک نمونره  tاز آزمرونابتردا راز، زندیه شی
                                                           

 بر جامعه یک میانگین که ای، آزمونی استنمونه تک t آزمون .7

 شودمی پرداصته موضوع این به آن در و باشدمی t توزیع مبنای

 یا و بیشتر ثابت مقدار یک از میزان چه به جامعه، یک میانگین که

 است. کمتر

ی ایرن دو هرر یرک از متغیرهرا سنجش میرزان تحلیل

در نهایرت استفاده شرده اسرت. در محیط زندیه  لفهؤم

در  لفرهؤبه منظور سنجش رابطه معنی دار بین این دو م

از آزمررون همبسررتگی پیرسررون اسررتفاده  ایررن محرریط

 tیج آزمرون ، به ترتیب، نتا3و  2جداول  گردیده است.

ای غنای حسی و کیفیرت محیطری را نشران تک نمونه

از آنجرایی کرره در براسراس ایررن جرداول،  دهنرد.مری

ای لیکرت اسرتفاده گردیرد گزینه 0پرسشنامه از طی  
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ها اصتصاص داده شد، عردد به پاسخ 0تا  7های و رتبه

ابعراد  و ها به دسرت آمردنظری پاسخ به عنوان میانه 9

بره عنروان  مقایسه گردید. 9، با عدد هاهر یک از متغیر

 12/2مثال: معیار تنوع بصری در غنای حسری محریط، 

چون این مقدار نزدیرک بره بدست آمده است بنابراین 

گیررد. باشرد، در سرطح متوسرط قررار مریمری 9عدد 

هر کردام از زیرر معیارهرایی کره تعدادشران همچنین، 

تقسیم شرد ا هم جمع و بر تعداد آنهبود، با  7بیشتر از 

محاسرربه  یررکر و در نهایررت میررانگین مربررو  برره هرر

ی در متغیرر به عنوان مثال، معیار دسترساست.  یدهدگر

دسترسری حمرل و نقرل معیار، کیفیت محیط که از زیر

عمررومی و دسترسرری پارکینررم تشررکیل شررده اسررت، 

بدست آمده اسرت.  66/9عدد  معیار دسترسیمیانگین 

-مری 9ین معیار بالراتر از بنابراین بدلیل اینکه میانگین ا

باشد، بدین معنی است، که رضرایتمندی از دسترسری 

در ایجاد کیفیت محریط در ایرن مجموعره، در سرطح 

 .زیاد ارزیابی شده است

 

 زغنای حسی محیط مجموعه زندیه شیرا اینمونه تک t آزمون نتایج .1جدول
 N Min minT Std,Deviation زیر معیار معیار ابعاد متغیر

ای غن

حسی در 

 محیط

 بصری)بینایی،

 12/2 077 تنوع در رنم، فرم و مصالح اجزای فضا تنوع بصری

77/9 

792/7 

 723/7 99/9 077 های شاص  و مناظر بصریوجود نشانه هویت کالبدی

 772/7 29/9 077 ها و مناظردید بصری مطلوب به نشانه تشخی  و صوانایی

 صوتی)شنوایی،

 02/9 077 فضا ود صداهای متنوع و مطلوب دروج تنوع شنوایی

23/2 

319/7 

-صوانایی و صاطره

 انگیزی

قابلیت تشخی  فضا و ایجاد صاطره با استفاده 

 شنیدن صداها
077 06/9 307/7 

 آرامش
صداهای نامطلوب و اغتشاشات صوتی مانند: 

 ترافیک، شلوغی و...
077 20/2 223/7 

 هویت منحصر به فرد
ای مانند: داهای منحصر به فرد زمینهوجود ص

 چکش مس گرها و..
077 17/7 207/7 

 بویایی

 30/9 077 استفاده از مصالح دارای بو، مانند: صاک و کاهگل انگیزیصاطره

02/9 

332/7 

 صوانایی
قابلیت تشخی  فضا با استفاده از بوهای قابل 

 استشمام در فضا
077 61/9 320/7 

 فردهویت منحصر به 
 ای چون:وجود بوهای منحصر به فرد زمینه

 عطاری، شیرینی و..
077 31/2  737/7 

 چشایی

 تنوع چشایی
های مختل  فراهم کننده غذا و وجود کاربری

 نوشیدنی
077 02/2 

03/2 

710/7 

 انگیزیصاطره
وجود درصتان میوه دار و قابل استفاده برای عموم 

 در فضا
077 61/2 712/7 

 ی)لامسه،بساوای

 تنوع لمسی
 62/2 077 تنوع در جنس بافت و مصالح و ک  سازی

37/2 

772/7 

 369/7 12/2 077 سطحوجود فرورفتگی، برجستگی و اصتلاف

 پذیریانعطاف
سازی ویژه پیاده، سواره، دوچرصه و افراد ک 

 نابینا و ناشنوا
077 97/9 730/7 

 ،7930های پژوهش، مأصذ: )یافته
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 مجموعه زندیه شیراز یکیفیت محیط اینمونه تک t آزمون نتایج .3جدول 
 N Min MinT Std,Deviation زیر معیار معیار ابعاد متغیر

کیفیت 

محیط 

 شهری

 عملکردی

 دسترسی

 11/2 077 دسترسی حمل و نقل عمومی

31/2 

709/7 

 032/7 06/0 077 دسترسی پارکینم

 .... 66/9 .... میانگین

ترسی برای اقشار دس

 مختل 

پیاده، دوچرصه، زنان و کودکان؛ افراد ناتوان و 

 معلول
077 07/2 339/7 

 های مختلطکاربری

 722/7 96/2 077 های متنوعمغازه

 712/7 99/2 077 های فرهنگی و مذهبیفعالیت

 .... 90/2 .... میانگین

 امنیت

 323/7 67/9 077 امنیت در شب

 769/7 06/2 077 امنیت زنان و کودکان

 .... 79/9 .... میانگین

 762/7 97/9 077 مکان ملاقات با دوستان تعاملات اجتماعی

زیبایی 

 -شناسی

 فرمی

 12/2 077 رنم، مصالح، مبلمان منظر شهری مهیج

00/9 

792/7 

 723/7 99/9 077 های واضح و نمایاننشانه هانشانه

 032/7 06/0 077 محورهای دید ییصوانا

زیست 

 محیطی

 70/2 077 فاضلاب -زباله آلودگی محیطی

77/2 

779/7 

 727/7 07/2 077 بانگردو غبار، سایه آسایش اقلیمی

استفاده کمتر از 

 های فسیلیسوصت
 222/7 31/7 077 فعالیت های صنعتی

 367/7 39/7 077 کاربری ناسازگار توجه به پیوند بومی

 -معنایی

 ادراکی
 حس مکان

 30/9 077 انگیزیصاطره

17/9 

332/7 

 760/7 03/9 077 تمایل به حضور

 .... 17/9 .... میانگین

 ،7930های پژوهش، مأصذ: )یافته
 

 
 ایتک نمونه tبراساس آزمون  های کیفیت محیطی و غنای حسی مجموعه زندیه شیرازوضعیت شاخص. 4شکل 

 ،7930، های پژوهشیافته)صذ: مأ 
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، در شراص  کیفیرت محیطری، 0با توجه به شکل

شناسرری دارای معنررایی و زیبررایی-میررانگین ادراکرری

باشند، و بعرد از آنهرا رضایت مندی میبیشترین میزان 

یطری در های عملکردی و زیست محانگینبه ترتیب می

انرد. همچنرین برا سطح رضایتمندی کمتری قرار گرفته

های غنای حسی، میرانگین شراص  به شاص  توجه

بویایی و سپس بینایی در بالاترین سطح رضایتمندی و 

پس از آنها شاص  شنوایی و لامسه با اصتلراف کرم و 

در نهایت شاص  چشایی بره عنروان کمتررین میرزان 

 رضایت مندی ارزیابی گردیده است.

تحلیل همبستگی متغیرهای غنای حسای و . 9.9

 موعه زندیهمجکیفیت محیطی 

 -7ترا  7ضریب همسبتگی همیشره عرددی برین 

بره معنری  7ترا  7ضریب همبسرتگی برین  باشد ومی

داشتن همبستگی مثبت است و هرچه این ضرریب بره 

از . تر اسرتهمبسرتگی قرویدارای تر باشرد نزدیک 7

باشد نشان دهنرده  70/7اگر کمتر از  ،P-Valueطرفی

سرت. در اینجرا دار بودن رابطره برین دو متغیرر امعنی

غنای حسی و افرزایش کیفیرت ضریب همبستگی بین 

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

وجود  کمیهد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی د

یررا همرران  Sig همچنررین بررا توجرره برره میررزان، دارد

 شود کرهمشاهده میبدست آمده،  777/7که معناداری، 

رابطره ایرن دو محریط غنای حسی و افزایش کیفیرت 

   .باشدمتغیر معنادار می

 

 بین دو متغیر غنای حسی و کیفیت محیط مجموعه زندیه پیرسونهمبستگی ضریب آزمون  .80جدول
 کیفیت محیط غنای حسی 

 کیفیت محیط

 730/7 ضریب پیرسون
7 

 777/7 معناداری

 077 تعداد

 غنای حسی

 ضریب پیرسون
7 

730/7 

 777/7 معناداری

 077 تعداد

 ،7930های پژوهش، )یافتهمأصذ: 

 

 هاو پیشنهاد نتیجه گیری. 4

 نمررپ رحضو، رشررد سررریع شهرنشررینی هوزمرا

منجرر بره  ،هرای شرهریصیابرانافرزایش و  هاتومبیلا

کاهش کیفیت فضاهای عمرومی شرهری شرده اسرت، 

 بخرش مهمترین شهری عمومی هایعرصهدرحالیکه 

آنهرا،  در کره باشرندمری هرای شرهریمحیط و شهرها

-مری رخ هاانسان میان تعامل ارتبا  و تماس، بیشترین

هرای ارتقرای یکی از راههمانطور که بیان گردید،  دهد.

کیفیت فضاهای عمومی شهری، افزایش غنرای حسری 

محیط به منظور بکارگیری تمامی حرواس بررای همره 

، امرا امرروزه از باشداقشار اجتماعی، سنی و جنسی می
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هرای پنجگانره غنرای حسری، طراحری ن شراص میا

فضاهای شهری بیشتر متکی بر حس بینایی بوده است 

-کمتر مرورد توجره طراحران و برنامره و سایر حواس

این در حالی است کره  ریزان شهری قرار گرفته است.

ان در گذشته شهر و فضاهای شهری تماماً حواس انسر

ا بر ،کرده اند و موجب صلرق فضراهاییرا تحریک می

کره  نرد،شده اصاطره انگیز، اجتماع پذیر و.. میهویت، 

را برررای تررری مطلرروببرره دنبررال آن کیفیررت محرریط 

شناسرایی برا  لرذا. آوردندبه ارمغان می کنندگاناستفاده

 کرراربرد سررایر حررواس در طراحرری فضرراهای شررهری

راهبردهایی سازنده در طراحی های  به توانمی گذشته

یابی به ایرن مهرم، تدسکه جهت دست یافت. امروز 

این پژوهش به سنجش غنای حسری در مجموعره در 

برا توجره بره نترایج آزمرون ، شدزندیه شیراز پرداصته 

هرای مؤلفره همبستگی پیرسون، رابطه معنراداری برین

در  کیفیرت محریط شرهریهرای ؤلفرهمغنای حسی و 

که بردلیل  ایگونهوجود دارد، به  مجموعه زندیه شیراز

محریط، ایرن غنای حسری در  هایهلفؤوجود تمامی م

ایرن محردوده در حرد مطلروبی میزان کیفیت محیطی 

ایرن  غنرای صروتی در مثرال بررای .قرار گرفته اسرت

و  طبیعری صرداهای تنروع نظیرر هاییکیفیت محدوده،

)مانند صدای چکرش  فرد محیطی به منحصرصداهای 

هرای کیفیرت ،هابدنبال آن که وجود دارندمسگرها و..، 

 تعلرق حس ،صوانایی انگیزی،صاطرهنظیر،  ایمحیطی

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

در  ،ایترک نمونره tی تحقیق آزمرون هایافتهبراساس 

امتیراز و  بیشرترین 02/9 برا حس بویاییاین محدوده، 

رضرایت را  امتیاز کمترین میزان 03/2حس چشایی با 

 لامسرره وانررد. و بقیرره حررواس )بینررایی، کسررب کرررده

انرد. همچنرین در شنوایی، در حد متوسط قرار گرفتره

 17/9ی برا ادراکر -معناییلفه کیفیت محیطی، معیار ؤم

امتیراز بیشرترین  00/9شناسری برا امتیاز و معیار زیبایی

میزان رضایت از کیفیرت محریط در ایرن مجموعره را 

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

رار دارد و معیرار زیسرت محیطری برا سطح متوسط قر

لفه کیفیرت ؤامتیاز کمترین میزان رضایت را در م 77/2

بر اسراس نترایج حاصرله،  محیطی کسب نموده است.

به منظور اهمیت موضوع غنای حسی و کیفیت محیط 

سررعی شررده تررا راهکارهررا و  77شررهری، در جرردول 

پیشررنهاداتی جهررت ارتقررا غنررای حسرری و برردنبال آن 

یت محریط فضراهای شرهری امرروز ارائره افزایش کیف

 گردد:
 

 راهکارها و پیشنهادات تحقیق. 88جدول
کیفیت 

 محیطی
 زیر معیار معیار

غنای حسی مرتبط 

 با کیفیت محیطی

 عملکردی

 دسترسی
های جداگانه برای سواره ایجاد دسترسی

 و پیاده

های کینم رپا مانند،صدماتی  یهایبررکا دیجاا

، افزایش ایستگاه ها مومیع نقلیه سایلو طبقاتی،

 و..
بینایی، لامسه، 

 شنوایی
دسترسی برای 

 اقشار مختل 

پیاده، دوچرصه، زنان و کودکان؛ افراد 

 ناتوان و معلول

 یپیاده و دوچرصه در سیکل یتعری  مسیرها

 بسته به همراه تعری  مقاصد جذاب
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 88ادامه جدول 
کیفیت 

 محیطی
 زیر معیار معیار

غنای حسی مرتبط 

 ا کیفیت محیطیب

 عملکردی

دسترسی برای 

 اقشار مختل 

ایجاد مسیرهای متنوع و متناسب برای پیاده، 

 دوچرصه و افراد ناتوان و معلول
 نبود موانع حرکتی در طول مسیر

بینایی، لامسه، 

 شنوایی
 عدم قطع مسیر پیاده در مرز میان دو محله

اتصال مناسب مسیرهای پیاده و دوچرصه 

 یحمل و نقل عموم یهابه ایستگاه

های کاربری

 مختلط

 فضا به زنیا ونبدی فعالیتها دیجاا ایبر تیاتمهید

 ...وشیوستفرد ،بساطی نظیر

 بجذ ظلحا به هایبررکا اعنوا در عتنو

 جنسی و سنی یهاوهگر
 بینایی، شنوایی

 انعنو به و ورزشیغتی افر-تفریحی تصدما ئهارا

 نپشتیبا یبررکا

 نظیر جتماعیا یهافعالیت برپایی قابلیت

 هغیرو  جشن ال،فستیو ،موقت هنمایشگا

 جهت گردهمایی ها عیوس وستهیپ هاییوجود فضا

ها و ایجاد بوهای تنوع اغذیه فروشی

منحصر به فرد مانند: شیرینی و شکلات 

فروشی، آش فروشی، میوه فروشی، 

 نانوایی، عطاری، رستوران و...

بینایی، شنوایی، 

 ویاییچشایی، ب

وجود کارناوال ها و تثاترهای صیابانی جهت ایجاد 

 های متوع در فضاموسیقی

های هویتی جهت ایجاد وجود کاربری

صداهای منحصر به فرد )زنم زورصانه، 

 قلم زنی و..،

 شنوایی

 امنیت

 شبانه و نورپردازی مناسب معابر یهافعالیت برپایی
ناظر و نظارت غیر  یافزایش چشم ها

 در ساعات شب یحت یرسم
 بینایی، شنوایی

 به فضاهای مختل  گسترش میدان دید
کاهش نقا  بلا استفاده و مستعد جرم 

 یصیز

تعاملات 

 اجتماعی

 یهاوهگر زیباو  گفتگو ،نشستن نمکا دنکرهمافر

 فمختل

 مدرآکاو  مناسب ارستقرو ا یابینمکا

 یشهر اتتجهیزو  نمبلما

لامسه، بینایی، 

 شنوایی

یبایی ز

 -شناسی

 فرمی

منظر شهری 

 مهیج

ع جهت جلوگیری از تفاار و مصالح ،نمر نیاهمخو

 اغتشاش در حس بینایی

 ،یخیتار هیآثار و ابن یباسازیو ز انیاح

 رهیو غ یفرهنگ ،یمذهب ،یهنر

 لامسه، بینایی
سازی ویژه مسیرهای پیاده، دوچرصه و ایجاد ک 

 افراد نابینا و ناشنوا

 ن،گیاها نظیر منر یهاارهدج با زیبدنهسا

 و لیاتوهماهنگی،  دیجاا ایبر... و هانلماا

 یتمر

 بینایی، لامسه ی )صاطرات،آجر یاستفاده از مصالح سنت بایالحاقات ناز یعناصر و اجزاحذف 

کنترل صدا با ایجاد جداره ها و پوشش گیاهی و 

 منعکس کردن صدای مزاحم در لبه ها

 ها، آب نماقی، آلاچهامکتیوجود نتنوع و 

 کودک لیوساو 
 شنوایی، بینایی

تغییر انعکاس صوت با تنوع جنس ک  پوش ها در 

 هر سکانس

ساصت جوهای آب با اصتلاف سطح در 

مسیر جهت ایجاد صدای جریان آب و 

 کنترل صداهای مزاحم صیابان

 شنوایی

 بویایی، لامسه الح بومی معطراستفاده از مص های گلکاشت گیاهان صوش رایحه و ایجاد باغچه
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 88ادامه جدول 
کیفیت 

 محیطی
 زیر معیار معیار

غنای حسی مرتبط 

 با کیفیت محیطی

زیبایی 

 -شناسی

 فرمی

 منظر شهری مهیج

و لحاقی اعناصر ف طریق حذاز چگی نما ریکپا

به سخده پاو پذیر فنعطای اهانلمااحی اطر

 های گوناگونکارکرد

اریخی منطقه در بازصوانی کالبد هویت ت

 رهاجی محورصااره جد
 بینایی

 نشانه ها
دار بودن فضاها با استفاده از بوها و نشانه

 صداهای منحصر به فرد محیطی

ر محول طوع در متنوی هاتعری  سکانس

 یطریق عناصر کالبدص از با هویت صا

بینایی، بویایی، 

 شنوایی

 صوانایی
ص صان با مبلمای مختل  هایبررکاطراحی 

 تواند به صوانایی فضا کمک کندد میصو

مکث با و حرکت ی مسیرهادن کرم معلو

دازی پررنوع، ک  سازی و تفاف ارصتالا

 و...

 بینایی، لامسه

زیست 

 محیطی

 آلودگی محیطی

مکانیابی سرویس های بهداشتی در پایین تر 

سطح فضاهای شهری و کاشت گیاهان معطر در 

 طبوعکنار آن جهت جلوگیری از بوهای نام

مدیریت سیستم دفع زباله و پاکیزگی 

 فضاهای عمومی شهری

 بویایی، بینایی

 آسایش اقلیمی
آوری آب جمعی هایرساصتده از زستفاا

 سبزی فضاهاری بیار آسطحی به منظو

تشویق ای قلیم مناسب برد اصرد یجاا

ی  هانمات و زساعااد در فرر احضو

 روز و فصول گوناگونمختل  شبانه 

ستفاده عدم ا

سوصت های 

 فسیلی

-مکانیابی مناسب فضای شهری نسبت به فعالیت

 های صنعتی

هایی نظیر جوشکاری، عدم تقابل با کاربری

 مکانیکی و..

شنوایی، بویایی، 

 بینایی

توجه به پیوند 

 بومی

های اقلیمی هماهنگی بافت و مصالح با ویژگی

 محیط

های ایجاد شده با بافت هماهنگی کاربری

 منطقه

لامسه، بینایی، 

 بویایی

 حس مکان 

هویت بخش به و شاص  ی بناهاده از ستفاا

یخی رهویت تاو یادآوری تقا شخصیت ر ارمنظو

 منطقهد در موجو

کاشت درصتان میوه دار و منحصر به فرد 

آن منطقه مانند درصت نارنج و امکان 

 چشیدن محصولات منحصر به فرد محیط

لامسه، بویایی، 

 چشایی، بینایی

ی نماهان و آب لما، اسبزی فضاش گستر

 رمحول طودر هدفمند 

عناصر با از پرهیز و مناسبازه نداشتن دا

 نحس مکاد یجاای ابرن ناهمگوس مقیا

بینایی، شنوایی، 

 بویایی

 ،7930، های پژوهشیافتهمأصذ: )

 هکتابنام

. مناسرب راهکارهرای ارائره و رتبهبلند م در مجتمع های سکونت محیط کیفیت ارتقای  ،.7921ف. ) صالحی، امین .7

 .تهران مدرس تربیت دانشگاه معماری، و هنر دانشکده ارشد، گروه شهرسازی، کارشناسی نامه پایان

،. ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تأکید بر تصویر ذهنی شرهروندان 7932براتی، ن.، و کاکاوند، ا. ) .2

 .20-92 ،،9)72ای زیبا و معماری و شهرسازی، نشریه هنره)نمونه موردی: شهر قزوین،. 
 صنعت. و علم دانشگاه انتشارات مرکز تهران: بهزادفر، مصطفی ترجمه: .پاسخده های محیط،.  7922ی. ) بنتلی، .9
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