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چکیذُ
فًبٞبی ثبظ قٟطی ٔب٘ٙس ذیبثبٖ ثٖٛٙٝاٖ ٟٔٓسطیٗ ٔىبٖ ثطلرطاضی سٗربٔ ر اخشٕربٖه قرٟط٘ٚساٖ  ٚسدّرهٌربٜ
حیبر ٔس٘ه قٟط ٔ ٚحُ ٚل ٔٛضٚیسازٞب  ٚفٗبِیزٞبی اخشٕبٖه قٟط٘ٚساٖ زض ظ٘سٌه  ٚحیبر قٟطی ث ٝقرٕبض
ٔهآیٙس ..أب أطٚظ ٜزض ثیكشط قٟطٞبی وكٛض ٔطزْ فًبی قٟطی ضا ثٖٛٙٝاٖ ٔؿیطی ثطای ٌصض ٔهٍ٘ط٘س ثرٝخربی
ایٗ و ٝفًبٞب آٖٞب ضا ثٔ ٝىث ٔ ٚطاٚزر اخشٕبٖه سكٛیك وٙٙس .إٞیز ثیفاظا٘رساظ ٜثرٝؾرطٖز سىِٛٙرٛغی ٚ
ظٔبٖ ٔمیبؼٞب ضا زٌطٌ ٖٛوطز ٚ ٜثبٖث ٘بزیسٌ ٜطفشٗ ٘یبظٞبی ٖبثطاٖ دیبز ٚ ٜوٕجٛز ویفیرز زض ذیبثربٖ قرٟطی
قس ٜو ٝزض٘شید ٝثبٖث سًٗیف سٗبٔ ر اخشٕربٖه قرس ٜاؾرز .افرعایف ویفیرز ظ٘رسٌه قرٟطی  ٚسٗربٔ ر
اخشٕبٖه زض فًبی قٟطی یىه اظ چبِفٞبی حطفَ ٝطاحه قٟطی ثٛز ٜاؾز .زض دػٞٚف حبيط ٘مرف ویفیرز
ٔحیُه زض اضسمبی سٗبٔ ر اخشٕبٖه ٔس٘ٓط اؾز و ٝزض ٔشس دػٞٚف ٔؤِفٞٝبی سأثیطٌرصاض ویفیرز ٔحیُره زض
ذیبثبٖ ٔ 5ؤِف ٝاؾشرطاج قس  ٚؾذؽ ثب اؾشفبز ٜاظ دطؾكٙبٔ ٝثب ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٘ 350فط و ٝسهبزفه ثٛز ٚ ٜثب ا٘دبْ
سحّیُ ٞبی اؾشٙجبَه  ٚسٛنیفه آٔبضی ُٔبِٗ ٝحبيط اظ ٘طْافعاض  spssثٟرط ٜثرطز ٜاؾرز ور ٝقربُٔ آظٔرT ٖٛ

ٚاضیب٘ؽ یهَطف ٝضٌطؾیٌ ٖٛبْثٌٝبْ  ٚآظٔ ٖٛدیطؾٔ ٖٛهثبقرس٘ .شربیح درػٞٚف حبيرط ٘كربٖ ٔرهزٞرس ورٝ
ٔؤِفٞٝبی سأثیطٌصاض ویفیز ٔحیُه فًبی قٟطی دٛیبیه زؾشطؾه  ٚآؾربیف زاضای ثیكرشطیٗ سرأثیط ٛٞ ٚیرز
وٕشطیٗ سأثیط ضا ضٚی ویفیز ٔحیُه ٔ ٚیعاٖ حًٛض قٟط٘ٚساٖ زض فًبی قٟطی زض ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙهقٟط آُٔ
زاض٘س.
ٍاشُّای کلیذی :ویفیز ٔحیُه سٗبٔ ر اخشٕبٖه ذیبثبٖ قٟطی ذیبثبٖ قٟطی آُٔ.

 -1هقذهِ
زض َ َٛسبضید فًبی قٟط زض ؾُٛح ٔرشّف ثطای قٟط٘كیٙبٖ ثٔٝثبثٔ ٝحُ ٔ لبر ُٖٕ وطز ٜاؾزٔ .رطزْ یىرسیٍط ضا
ٔ لبر ٔهوطز٘س  ٚقٟط ٔحُ ٔ لبر ثٛز ٜاؾز (یبٖ ٌُ  .)1392فًبٞبیه ور ٝاظ٘ٓرط اخشٕربٖه فٗربَ ثرٛز ٚ ٜأىربٖ
اضسجبَبر چٟط ٜث ٝچٟط ٜا٘ؿب٘ه ٌفز ٚقٛٙز ٌخ ظزٖ حؽ زیسٖ  ٚزیس ٜقسٖ ضا فطأ ٓٞهوطز ٜاؾز .زضٌصقشٖ ٝربثط
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دیبز ٜثٖٛٙٝاٖ ٖٙهط انّه زض ثط٘بٔ ٝضیعی َ ٚطاحه قٟطی ٔٛضز سٛخ ٝثٛزٔ ٚ ٜمیبؼ ا٘ؿب٘ه حطف ا َٚضا ٔهظز ٜاؾرز.
فًبی ثبظ قٟطی ٔیساٖ  ٚذیبثبٖ ثٖٛٙٝاٖ ٟٔٓسطیٗ ٔ ٚؤثطسطیٗ ٔىبٖ ٞبی ثطلطاضی سٗبُٔ اخشٕبٖه قٟط٘ٚساٖ ثب یىرسیٍط
ث ٝقٕبض ٔهآیٙس و ٝؾبثم ٝو ٟٗزض قٟط  ٚقٟطؾبظی ایطاٖ زاقش ٝاؾز .ذیبثبٖ قٟطی سدّهٌب ٜحیبر ٔس٘ه قٟط ٔ ٚحرُ
ٚل ٔٛضٚیسازٞب ٚ ٚلبیٕ  ٚفٗبِیزٞبی اخشٕبٖه قٟط٘ٚساٖ زض ظ٘سٌه  ٚحیبر قٟطی اؾرز (ذربزٔه ٔؿرٗٛز ّٖیذرٛض
ضٚخب  .)1389أب أطٚظ ٜزض ثیكشط قٟطٞبی وكٛض ٔطزْ فًبی قٟطی ضا ثٖٛٙٝاٖ ٔؿیطی ثطای ٌصض ٔرهٍ٘ط٘رس ثرٝخربی
ایٗ و ٝفًبٞب آٖٞب ضا ثٔ ٝىث  ٚحًٛض ٔ ٚطاٚزار اخشٕبٖه زٖٛر وٙٙس ث ٝفطاض سكرٛیك ٔرهوٙٙرس .خریٗ خیىرٛثع زض
وشبة (ٔطي  ٚظ٘سٌه قٟطٞبی ثعضي آٔطیىبیه) ٘كبٖ زاز و ٝچٍ ٝ٘ٛافرعایف چكرٍٕیط ٖجرٛض ٔ ٚرطٚض اسٔٛجیرُ ٘ٓطیرٝ
قٟطؾبظی ٔسضٖ ٔهسٛا٘س قٟطٞب ضا ث٘ ٝبثٛزی وكب٘س و ٝاظ آٖ ثب ٖٛٙاٖ قرٟطٞبی ٔرطز ٚ ٜذربِه اظ ٔرطزْ یربز ٔرهوٙرس.
ذیبثبٖ ٞبی قٟطی ٖطیى ثب حبوٕیز ذٛزض ٚ ٚضقس ؾطیٕ قٟط  ٚقٟط٘كریٙه ثبٖرث اظ ثریٗ ضفرشٗ ٔمیربؼ ا٘ؿرب٘ه زض
قٟطٞب ٘بثٛزی فًبی ثبظ قٟطی افعایف ٔیعاٖ سهبزفبر ٚ ٚخٛز ؾبذشٕبٖٞبی ٔؿى٘ٛه دطاوٙرس ٚ ٜزٚض اظ ٞرٓ ثبٖرث
سى ٝقسٖ قٟط  ٚلُجه قسٖ اخشٕبٖه  ٚوبٞف إٞیز فًبی ٖٕٔٛه ٌكش ٝاؾز و ٝث ٝز٘جبَ ْٟٛض الشهبز ثربظاض آظاز ٚ
ذهٛنهؾبظی فًب ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاؾز ( .)madani pour, 1996: 243ایٗ زض حبِه اؾز و ٝانر ًٛفًربٞبی قرٟطی
ثٖٛٙٝاٖ ْطفه ثطای قىٌُیطی ؾطٔبی ٝاخشٕبٖه  ٚسٛخ ٝث ٝاضسمبء ویفیز آٖ ثٝنٛضر یىه اظ ٟٔٓسرطیٗ اٞرساف زا٘رف
َطاحه قٟطی زض زٚضاٖ ٔٗبنط ُٔطح ٔهقرٛز ( .)madani pour, 1996: 249زض ایرٗ درػٞٚف ز ٚفطيریُٔ ٝرطح ٔره
قٛزو:ٝ
ثٓ٘ ٝط ٔهضؾس و ٝاثٗبز ویفیز ٔحیُه (زؾشطؾه ایٕٙه  ٚأٙیز ضاحشه  ٚآؾبیف ؾطظ٘سٌه  ٚدٛیبیه ٛٞیرز ٚ
احؿبؼ سّٗك) زض اضسمبی سٗبٔ ر اخشٕبٖه زض ذیبثبٖٞبی قٟطی ٔؤثط اؾز.
ز ْٚایٗ و ٝثیٗ ٔیعاٖ سأثیط قبذمٞبی ویفیز ٔحیُه ٔؤثط ثط سٗبٔ ر زض ذیبثبٖٞبی قٟطی (ثِ ٝحبِ ٔشغیطٞبی
خٙؽ ؾٗ فط ٚ ًٙٞالّیٓ) سفبٚر ٚخٛز زاضز.

 -2پیطیٌِ تحقیق
سبو ٖٛٙدػٞٚف ٞبی ظیبزی زض ظٔی ٝٙاضسمبی ویفیز فًبٞبی قٟطی و ٟٓٔ ٝسطیٗ ٔىبٖ ضٚیساز سٗبٔ ر اخشٕبٖه ٚ
ؾطچكٕ ٝؾطظ٘سٌه  ٚدٛیبیه قٟطٞب ٞؿشٙس  -و ٝضٚیىط ز سمٛیز سٗبٔ ر اخشٕبٖه زض فًبٞبی ٖٕرٔٛه زض زٚضٜ
ز ْٚیٗٙه اظ ؾبَ  1960سب ٛٔ 1990ضز سأویس لطاض ٌطفز – ا٘دبْ قس ٜاؾز و ٝاظ آٖ ٔیبٖ ٔه سٛاٖ ث ٝخیٗ خیىٛثع
یبٍُ٘ وبِٗ اِشٕٗ ٚایز  ٚاِٚس٘جطي اقبض ٜوطزٞ .ط یه اظ ٘ٓطی ٝدطزاظاٖ زض ثیبٖ ذهیهٞ ٝبی فًربٞبی ثبویفیرز
ق ٟطی و ٝثؿشط سٗبٔ ر اخشٕبٖه ثبقٙس ٔف ْٟٛذبنه ضا ث ٝوبض ٌطفشٙس و ٝثًٗب ثط خٙجٞ ٝربیه ذربل اظ ٚیػٌره
چٙیٗ فًبٞبیه اقبض ٜزاض٘س؛ اظ قبذم سطیٗ افطاز خیٗ خیىٛثع ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبض  ٚنبحت ٘ٓط ثطخؿشٔ ٝؿربلُ قرٟطی

زض وشبة « ٔطي  ٚحیبر قٟطٞبی ثعضي آٔطیىبیه» ثط ٘مف فًبی ٖٕٔٛه ق ٟطی زض ایدبز سٗبٔ ر اخشٕبٖه سأویس
ٔه وٙس .ث ٝثبٚض ا ٚآ٘چ ٝاظ یه قٟط زض ش ٗٞثیكشط ٔه ٔب٘س فًبی ٖٕٔٛه قٟط ثٚ ٝیرػ ٜذیبثربٖ ٞرب  ٚدیربز ٜضٚی آٖ
اؾز و ٝافعایف ٘كؿز  ٚثطذبؾز  ٚأٙیز دیبز ٜض ٚسأثیط ٚاض ٝ٘ٚای ثط خسایه  ٚسجٗیى ٘ػازی زاضز (دبوعاز :1386
 .) 135ثٙبثطایٗ دیبز ٜضٞٚب ثبیس ؾطظ٘س ٜثبقٙس ثطای آٖ و ٝثشٛا٘ٙس ؾبوٙبٖ ثیكشطی ضا ث ٝذرٛز خّرت وٙٙرس ( Jacobs,

" .)1993: 32وبِٗ" ث ٝحؽ اوشكبف  « ٚخصث ٚ ٝضاظ آٔیعی» زض قٟط  ٚفًبٞبی قٟطی يٕٗ یىذبضچٍه زض وّیشه
ٔٙؿدٓ سٛخٔ ٝه وٙس ٞ ٚسف َطاحه قٟطی ضا اضسمربی ویفیرز ٞربی اخشٕربٖه  ٚظ٘رسٌ ه اخشٕربٖه قرٟط٘ٚساٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ ِع ْٚسٛخٕٞ ٝب ًٙٞث ٝفطْ  ٚؾبذشبض قٟط ٖٛ ٚأُ ا٘ؿب٘ه ٔه زا٘س (" .)Cullen, 1961: 57اِشٕٗ" َطاحه
ٔحیٍ ٞبی زِذصیط ضا ضا ٜحُ وبضثطز ٘ٓطی ٝضٚاٖ قرٙبذشه ٔحریٍ زض قٟطؾربظی ٔره ذٛا٘رس  ٚآٖ ضا دبؾررٍٛیه ثرٝ
ٌطایف ٞبی ٔشغیط افطاز ٔه زا٘س؛ ٔحیُه و  ٓٞ ٝسأثیطدصیط ثبقس ٓ٘ ٓٞ ٚبضر ثط سٗبٔ ر اخشٕبٖه ضا ٕٔىرٗ ؾربظز.
ٚی ٔ ٟٓسطیٗ ٞسف َطاحه ٔحیٍ ضا ذّك ٔحیٍ ٞبیه ٔه زا٘س و ٝثیكشطیٗ دی٘ٛس ضا ثب ضفشبض اؾشفبز ٜوٙٙسٌبٖ زاقشٚ ٝ
اضسمبء زٙٞس ٜحؽ ٔىبٖ زض قٟط٘ٚساٖ ثبقس ( "ٌُٟ" .)Altman, 1975: 255سٛخ ٝث ٝظ٘سٌه زض ٔیبٖ ؾبذشٕبٖ ٞب ٚ
چٍٍ٘ٛه اؾشفبزٞ ٜبی اخشٕبٖه اظ فًبٞبی ٍٕٞب٘ه ٕٞ ٚچٙیٗ چٍٍ٘ٛه سأثیط سٛا٘بیه ٞبی حؿره ا٘ؿربٖ ثرط قریٜٛ
اؾشفبز ٜاظ فًب ضا ُٔطح ٔه وٙسٚ .ی خصاثیز یه قٟط ضا ثب سٛخ ٝث ٝا٘جٔ ٜٛطزٔه سٗطیف ٔه وٙرس ور ٝزض فًربٞبی
ٍٕٞب٘ه آٖ ٌطز ٔ ٓٞه آیٙس ٚ ٚلز ذٛزقبٖ ضا زض آ٘دب ٔه ٌصضا٘ٙسٕٞ .چٙیٗ قٟط زٖٛر وٙٙس ٜضا قٟطی ٔره زا٘رس
و ٝزض آٖ ثشٛا٘یٓ ثب ٕٞكٟطی ٞبیٕبٖ چٟط ٜث ٝچٟط ٜزیساض وٙیٓ  ٚثَٛ ٝض ٔؿشمیٓ اظ ضا ٜحٛاؾٕبٖ ث ٝسدطثر ٝا٘رسٚظی
ثذطزاظیٓ (ٚ" .)gehl, 1987: 77ایز" ثط سٕطوع َطح ٞبی قٟطؾبظی ثط ا٘ؿبٖ  ٚضفشبضٞبی ا٘ؿب٘ه ث ٝخبی سٕطوع ثرط
ٔؿبلُ سطافیىه الشهبزی  ٚیب سٛخ ٝنطف ثٔ ٝؿبلُ ظیجبیه قٙبؾب٘ ٚ ٝفطْ قٟطی سأویس ٔه وٙسٚ .ی يٕٗ سأویس ثط
فًبٞبی ٔطزْ ٌطا ٔف ْٟٛظ٘سٌه ذیبثب٘ه ضا ثیبٖ وطز ٜاؾز .زض ٘ٓط ٚایز فًبی ٔطزْ ٌطا ث ٝخبیه اَ ق ٔه قرٛز
ؤ ٝطزْ زض آٖ ؾبٖز ٞب ثب ٓٞحطف ٔه ظ٘ٙس یب ذساحبفٓه ٞبی ًَ٘ٛه ٔسر زاض٘س؛ فًبٞبیه ؤ ٝطزْ زض آٖ آؾٛزٜ
ثبقٙس  ٚثطای حًٛض اظ آٖ اؾشمجبَ وٙٙس (" .)whyte, 1980اِٚس٘جطي" زض وشبة ذٛز ٔىبٖ ذیّه ذٛة :وبفٞ ٝرب
وبفه قبح ٞب فطٚقٍبٞ ٜبی وشبة ثبضٞب ؾبِٗ ٞبی آضایف  ٚؾبیط دبسٛق ٞب زض لّت یه اخشٕبٔ ضا ثب سجییٗ انُ ح
ٔىبٖ ؾ ْٛثط فًبٞبی ٖٕٔٛه قٟطی ٘ ٚمكه و ٝثب ٘عزیه قسٖ ٔىبٖ ٞبی ا ٚ َٚز ( ْٚلّٕطٞٚبی ذب٘ ٚ ٝوبض) ثرٝ
یىسیٍط ٔه سٛا٘ٙس ثٖٛٙ ٝاٖ ٖبُٔ انّه ٛٞیز ثركه ث ٝیه قٟط ایفب ٕ٘بیس ضا ثیبٖ ٔه وٙس.

جذٍل  -1هؤلفِّای کلیذی صاحةًظراى
٘ٓطیٝدطزاظ

ؾبَ

ٖٛٙاٖ ٔشٗ ٓ٘/طیٝ

خیٗ خیىٛثع

1961

ٔطي  ٚظ٘سٌه قٟطٞبی ثعضي

یبٖ ٌُ

1987

ظ٘سٌه زض ٔیبٖ ؾبذشٕبٖٞب

وبِٗ

1961

ٔٓٙط قٟطی

اِشٕٗ

2003

ٔحیٍ  ٚضفشبض اخشٕبٖه

ٚایز

1980

ظ٘سٌه اخشٕبٖه فًبی قٟطی

ٌبفٕٗ

1967

ُٔبِ ٝضفشبض زض فًبی ٖٕٔٛه

ضادبدٛضر

1977

خٙج ٝا٘ؿب٘ه فطْ قٟط

اِٚس٘جطي

1989

ٔىبٖ ذٛة وبفٞٝب وبفهقبحٞب ٚ

ٔفبٞیٓ وّیسی
دیبزٜضٞٚب ٖبُٔ ایدبز أٙیز  ٚسمٛیز سٗبٔ ر اخشٕبٖه

آٔطیىبیه
ؾٌ ٝط ٜٚفٗبِیز زض فًبی قٟطی يطٚضی ا٘شربثه اخشٕبٖه
فطا ٓٞوطزٖ فًبٞبیه خٟز حًٛض افرطاز ثرب ایدربز ٔىربٖٞربیه
خٟز ٔىث ٌ ٚفز ٚ ٌٛٚسٗبٔ ر
٘ٓطی ٝضٚاٖقٙبذشه ٔحیٍ ذّك ٔحیٍٞبیه ثرب ثیكرشطیٗ دی٘ٛرس ثرب
ضفشبض اؾشفبزٜوٙٙس ٚ ٜاضسمبء زٙٞس ٜحؽ ٔىبٖ
سأویس ثط ٘مف اخشٕبٖه فًبٞبی قٟطی

وٛچه
٘عزیه قسٖ ا٘ؿبٖٞب ث ٝیىسیٍط  ٚسمٛیز سٗبٔ ر اخشٕبٖه
ٔٛلٗیز غیط ا٘فٗبَ ا٘ؿبٖ زض ٔمبثُ ٔحیٍ خٟزیبثه ٖبثطاٖ دیربزٜ
زض ٔحیٍٞبی قٟطی
زیٍط دبسٛقٞب زض لّت اخشٕبٔ

ٔٙجٍٕ٘ :بض٘سٌبٖ

سأویس ثط ٖطنٞٝبی ٖٕٔٛه قٟط ثٖٛٙٝاٖ ٔىبٖ ؾ( ْٛذب٘ٔ ٚ ٝحُ
وبض ثب ٔىبٖ ا ٚ َٚز)ْٚ

 -3کیفیت هحیطی ٍ طراحی ضْری
ویفیز ٔحیٍ یه ٔف ْٟٛچٙسثٗسی اؾز و ٝثب ٔفبٞیٕه ٕٞچ ٖٛویفیز ظ٘سٌه ویفیز ٔىبٖ ازضان  ٚضيربیز قرٟط٘ٚسی ٚ
لبثّیز ظ٘سٌه ٘مبٌ ٔكشطوه زاضز؛ ثَٛٝضیو ٝزض ثؿیبضی ٔٛاضز ثٖٛٙٝاٖ ٔٗب٘ه ٔكبث ٝزض ٘ٓط ٌطفشٔ ٝهقٛز .زضٚالرٕ ٔرهسرٛاٖ
(ویفیز ٔحیٍ) ضا یىه اظ ٟٔٓسطیٗ زَٔكغِٛهٞبی زا٘ف َطاحه قٟطی زا٘ؿرز .ایرٗ أرط ثرٌ٘ٛٝرٝای اؾرز ور ٝثؿریبضی اظ
نبحت٘ٓطاٖ اضسمبء ویفیز ٔحیُه ضا ٟٔٓسطیٗ ْٚیف ٝفٗبِیرز َرطاح قرٟطی زا٘ؿرشٙس (دربوعاز  .)77 :1385زض ٔشرٓ٘ ٖٛرطی
ثط٘بٔٝضیعی َ ٚطاحه قٟطی سٗطیفٞبی ٔشٗسزی اظ ٔف ْٟٛویفیز ٔحیٍ ٚخٛز زاضز .ایٗ ثطزاقزٞربی ٌ٘ٛربٌ ٖٛثرط اؾربؼ
ظٔی ٝٙفىطی نبحت٘ٓطاٖ یب ٘ح ٜٛا٘شربة قبذمٞب اظ ؾٛی آٖٞب قىٌُطفشٝا٘س .ثب ایٗٚخٛز فمرساٖ سٗطیفره خربٕٔ زلیرك ٚ
ٔٛضزسٛافك نبحت٘ٓطاٖ اظ ٔف ْٟٛویفیز ٔحیٍ زض ٔجب٘ه ٘ٓطی َطاحه قٟطی ذٛزٕ٘بیه ٔهوٙس .ایٗ أط ٔرهسٛا٘رس زض٘شیدرٝ
اضسجبٌ ٕٞ ٚذٛقب٘ه ایٗ ٔف ْٟٛثب ٔفبٞیٓ ٔج ٚ ٟٓدیچیرس ٜزیٍرط ٕٞچر ٖٛویفیرز ظ٘رسٌه لبثّیرز ظ٘رسٌه  ٚدبیرساضی ثبقرس
(.)Vankamp, 2003: 5-8
جذٍل  -2تررسی ترخی هفاّین هرتثط تاکیفیت هحیط
سحمیك

ٔف ْٟٛویفیز ٔحیٍ

Lansing and
)maranas (1969

یه ٔحیٍ ثبویفیز ثبً حؿه اظ ضفب ٚ ٜضيبیز ضا ثطای افطاز اظ َطیك قبذمٞبیه ؤٕ ٝىٗ اؾز فیعیىره اخشٕربٖه  ٚیرب
ٕ٘بزیٗ ثبقس ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.

)Proteous (1971

ویفیز ٔحیُه ٔٛي ٔٛدیچیس ٜای اؾز و ٝزضثطزاض٘س ٜازضان ا٘شعاٖه َطظ سّمه  ٚاضظـٞبیه اؾرز ور ٝزض ثریٗ
افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ٔشفبٚر اؾز.
ویفیز ٔحیٍ ٘بقه اظ ویفیز ٖٙبنط سكىیُ زٙٞس ٜیه ُٔٙم ٝأب چیرعی ثیكرشط اظ ٔدٕرٖٙ ٔٛبنطاؾرز ویفیرز

)RMB (1996

ٔحیُه ازضان ٔىبٖ ثَٛٝض سٕبْ  ٚوٕبَ اؾز ٖٙبنط سكىیُزٙٞسَ( ٜجیٗز فًربی ثربظ ظیطؾربذزٞرب ٔحریٍ
ؾبذش ٝقس ٜأىب٘بر ٙٔ ٚبثٕ ٔحیٍ َجیٗه) ٞطوساْ زاضای ٚیػٌه ذبل ذٛز  ٚویفیز ٘ؿجه ٞؿشٙس.

)RIVM (2002

ویفیز ٔحیُه ٔهسٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ ثرف انّه ٔفٚ ْٟٛؾیٕسط (ویفیز ظ٘سٌه) ٕٞب٘ٙرس ویفیرزٞربی انرّه ٔب٘ٙرس
ؾ ٔشه  ٚأٙیز زض سطویت ثب خٙجٞٝبی ٕٞچ ٖٛضاحشه  ٚخصاثیز سٗطیف قٛز.

ٔٙجٕ)Van kamp, 2003: 7) :

 -1-3کیفیت هحیطی ٍ فضای ضْری
ویفیز یه فًب زض قٟط اظ ثطایٙس ٔؤِفٞٝبیه حبنُ ٔهقٛز و ٝثب قٙبؾبیه وبضوطزٞب  ٚسرأثیطار ٔٙبؾرت ٞرط یره اظ
آٖٞب ثط فًب ٔهسٛاٖ ضاٞىبضٞبیه ضا ثطای ثٟجٛز ویفیز فًبٞبی قرٟطی اضالر ٝزاز (ّٖره درٛض ٕٞ ٚىربضاٖ  .)1391یىره اظ
ضاٜٞبی ؾٙدف ویفیز ٔحیٍٞبی قٟطی اؾشفبز ٜاظ قبذمٞبی ویفیز ٔحیٍ اؾز ( .)vanpoll, 1997: 5ایٗ قربذمٞرب
اظ٘ٓط ٔحشٛا  ٚظٔب٘ه زض ز ٚزٚضٔ ٜشأذط ٔ ٚشمسْ ثب یىسیٍط لبثُ ٔمبیؿٝا٘س .زض زٚضٔ ٜشأذط ویفیز ثیكشط اظ زیرسٌبَ ٜطاحره
قٟطی ٕٗٔ ٚبضی ٔٛضز سٛخ ٝلطاض ٌطفش٘ ٚ ٝشبیح آٖ اضالٗٔ ٝیبضٞبیه وّه ثطای ضؾریسٖ ثر ٝقرٟط ُّٔرٛة َطاحره قرٟطی
ثٟیٔ ٝٙىبٖٞبی ٔٛفك ٔٗیبضٞبی ؾٙدف فًب  ...ٚثٛز ٜاؾز .اغّت ایٗ ٔٗیبضٞب زض ٔمیبؼ وُ قٟط  ٚیب ٔىربٖٞربی ذربل
ٕٞچ ٖٛفًبٞبی ٖٕٔٛه ُٔطح قسٜا٘س .زض ایٗ ٔطحّ ٝقبذمٞبی ؾٙدف ویفیرز ٔحریٍ ضا اظ ٔٓٙطٞرب ٘ ٚمُرٓ٘ٝطٞربی
ٌ٘ٛبٌُٔ ٚ ٖٛبِٗٔ ٝشٔ ٖٛرشّف زض لبِت خس َٚقٕبضٛٔ 3 ٜضز ثطضؾه لطاض ٔهزٞیٓ.
جذٍل  -3کیفیت هحیطی هَرد تأکیذ صاحةًظراى.

ای یٗ ثٙشّه ٕٞ ٚىبضا٘ف زض وشبة
(ٔحیٍ دبؾدز)ٜ
خبٖ دب٘شط ٔ ٚشی ٛوطٔ٘ٛب زض وشبة
(اثٗبز َطاحب٘ ٝثط٘بٔٝضیعی قٟطی)
))punter & Carmonat, 1997
ٔشی ٛوطٔ٘ٛب ثب ٖٛٙاٖ
(ٔىبٖٞبی ٖٕٔٛه-فًبٞبی قٟطی)

٘ .1فٛشدررررررصیطی ٌ٘ٛ .2رررررربٌ٘ٛه  .3ذٛا٘رررررربیه  .4اُ٘ٗرررررربفدررررررصیطی
 .5سٙبؾجبر ثهطی  .6غٙبی حؿه  .7ضً٘ سّٗك
 .1ویفیز دبیساضی ٔحیٍ  .2ویفیز ٔٓٙط قٟط  .3ویفیز زیسٜٞب  .4ویفیز فطْ قٟط .5
ویفیز فطْ ؾبذشٕبٖ  .6ویفیز ٖطنٕٖٔٛ ٝه
 .1زؾشطؾررررره  .2ؾررررررز فًرررررب ٘ ٚرررررطْ فًرررررب  .3فًررررربی ٍٕٞرررررب٘ه
 .4ایٕٙه  ٚأٙیز ٓٙٔ .5ط قٟطی  .6اذش ٌ  ٚسطاوٓ ٕٝٞ .7قٕ َٛثٛزٖ

)(Carmona Theath & Tiesdell, 2003

آِٗ خیىٛثع  ٚز٘ٚبِس ادّیبضز
( 1987ث٘ ٝمُ اظ دبوعاز )1380
قبذم ویفیز ٔحیٍ اظ زیسٌبٜ
ِیٙچ
زسط

P.P.S

 .1ؾطظ٘سٌه ٛٞ .2یز  ٚوٙشطَ  .3زؾشطؾه ث ٝفطنزٞب سریُ  ٚقبزی  .4انربِز ٚ
ٔٗٙرررررررررررررب  .5ظ٘رررررررررررررسٌه اخشٕررررررررررررربٖه ٍٕٞ ٚرررررررررررررب٘ه
 .6ذٛزاسىبیه قٟطی ٔ .7حیُه ثطای ٕٝٞ
زؾشطؾه  ٚثٓٞٝدیٛؾشٍه آؾبیف ٓٙٔ ٚط اؾشفبزٜٞب  ٚفٗبِیزٞب اخشٕبٖه ثٛزٖ
ؾطظ٘سٌه ٔٗٙه سٙبؾت زؾشطؾه ٘ٓبضرٚاذشیبض وبضایهٖٚساِز
ٛٞیز سسأ ٚ ْٚحهٛضیز ویفیز ٖطنٍٕٞ ٝب٘ه آؾب٘ه حطوز ذٛا٘بیه سُبثك ٚ
سٔٛٙ

ٔٙجٍٕ٘ :بض٘سٌبٖ.

 -2-3کیفیت هحیطی ٍ تعاهالت اجتواعی
سٗبٔ ر ٔشمبثُ ضٚزضض ٚقبِٛز ٜانّه  ٕٝٞقىُٞبی وٙف ٞبی ٔشمبثُ اخشٕبٖه اؾز .ثٙبثطایٗ ثرَٝرٛضوّه ا٘رٛأ
ٔرشّف وٙفٞبی ٔشمبثُ اخشٕبٖه ضا ٔهسٛاٖ ث ٝزٚزؾش ٝاضسجبَبر و ٔه  ٚغیطو ٔه (یب ظثبٖ ثسٖ) سمؿیٓ ٕ٘ٛز (ٌیرس٘ع
٘ .)120 :1390ىش ٝثؿیبض ٔ ٟٓزض  ٕٝٞوٙفٞبی ٔشمبثُ ٚيٗیز ٔٙس ثٛزٖ آٖٞب اؾز .وٙف زض ٔىب٘ه ذبل ضخ ٔهزٞس
ٔ ٚسر ظٔبٖ ٔكرهه زاضز .ثٙبثطایٗ ٚاخس ٖ٘ٛه ٕٞؿٛیه ظٔبٖٔ-ىبٖ اؾز .فًبٞبی ثبظ قرٟطی ٘مرف ٟٔرٓ زض سرأٔیٗ
٘یبظٞبی اخشٕبٖه افطاز سٗبُٔ ثب یىسیٍط  ٚسٛؾٗ ٝضٚاثٍ فطزی  ٚاخشٕبٖه زاض٘س (ف حرز  ٚو ٔره  )92 :1387درؽ
قطٌ انّه فًبٞبی ٖٕٔٛه ایٗ اؾز و ٝزض آٖٞب سٗبُٔ ٔ ٚطاٚز ٜاخشٕبٖه نٛضر ٌیطز دؽ آٖ زؾش ٝاظ ٘طْ فًربٞب ٚ
ؾرز فًبٞب و ٝثؿشط سٗبُٔ اخشٕبٖه ٘یؿشٙس فًبٞبی قٟطی ٘بٔیسٕ٘ ٜهق٘ٛس (دبوعاز  .)84 :1389فًبی ثربظ ٖٕرٔٛه
أىبٖ اٍ٘یعـ  ٚا٘شربة آظاز ٔیبٖ ضفشبضٞب حطوزٞب  ٚاوشكبفبر ثٗسی ضا ثطای سٗساز ٔٗٙهزاضی اظ ٔرطزْ  ٚقرٟط٘ٚساٖ
فطأ ٓٞهآٚضز ( .)Lynch, 1972: 108یبٖ ٌُ (ٗٔ )gehl, 1987: 12شمس اؾز اٌطچ ٝچربضچٛة فیعیىره قرٟط سرأثیطی
ٔؿشمیٓ ثط ضٚی ویفیز ٔحشٛا  ٚقسر اضسجبَبر اخشٕبٖه ٘ساضز أب ٕٔٗبضاٖ  ٚثط٘بٔٝضیعاٖ ٔهسٛا٘ٙس ثرط أىربٖ ٔ لربر
زیسٖ  ٚقٙیسٖ ٔؤثط ثٛز٘ ٚ ٜمُ ٝآغبظیٙه ثطای زیٍط اقىبَ اضسجبٌ فطا ٓٞآٚض٘س .فٗبِیرز يرطٚضی فٗبِیرز اذشیربضی ٚ
فٗبِیز ٞبی اخشٕبٖه ؾٌ ٝط ٜٚفٗبِیز ٞبی لبثُ ا٘دبْ زض فًبٞبی قٟطی ٞؿشٙس و ٝاظ ٔیربٖ ایرٗ ؾرٌ ٝرطٔ ٜٚشٕربیع اظ
فٗبِیز ٞبی يطٚضی فٗبِیز اخشٕبٖه  ٚاذشیبضی زض ویفیزثركه ث ٝقٟط  ٚفًبی قٟطی ثؿیبض ٔؤثط٘رس .فٗبِیرزٞربی
يطٚضی زض ٞط قطایُه  ٚثس ٖٚسٛخ ٝث ٝویفیزٞبی ٔحیٍ وبِجسی ضخ ٔهزٞس .ظیطا ٔطزْ ٘بچبض ث ٝا٘دبْ آٖٞرب ٞؿرشٙس.
ٔب٘ٙس ضفشٗ ثٔ ٝسضؾ ٝیب ؾطوبض ذطیس وطزٖ ٔٙشٓط اسٛثٛؼ یب سبوؿه ثٛزٖ  ٚدیه ٘ ٚبٔٝضؾب٘ه .زؾش ٝز ْٚفٗبِیرزٞربی
اذشیبضی (فطاغز قٟطی) ثٍٙٞ ٝبْ ٚخٛز قطایٍ الّیٕه خصاثیز  ٚزٖٛروٙٙسٌه ٔحیٍ دیطأ ٖٛثٚ ٝلرٔ ٔٛرهدی٘ٛس٘رس.
ایٗ ٌط ٜٚقبُٔ فٗبِیزٞبیه چ ٖٛلسْ ظزٖ ثٛٓٙٔٝض سٙفؽ ٛٞای سربظٌٛ ٜقرٝای ایؿرشبزٖ  ٚاظ ظ٘رسٌه ِرصر ثرطزٖ یرب

٘كؿشٗ ٔهقٛز .ایٌٗ ٝ٘ٛفٗبِیزٞب ٘ؿجز ث ٝویفیز ٔحیُه حؿبؼا٘س  ٚسٟٙب زض قطایُه ضخ ٔهزٙٞس و ٝویفیز ٔحیُه
ُّٔٛة ثبقس  ٚزؾش ٝؾ ْٛفٗبِیزٞبی اخشٕبٖه ظٔب٘ه اسفبق ٔهافشٙس ؤ ٝطزْ زض فًبٞبی ٕٞؿب٘ه سطزز وٙٙس ٔ ٚرٛاضزی
ٕٞچ ٖٛسٕبقب وطزٖ ٌفز ٚقٛٙز سدطثٛٔ ٝاخ ٝثب زیٍطاٖ ٔ ٚكبضوز فٗبَ یرب غیطفٗربَ ضا قربُٔ ٔرهقرٛز .یره قرٟط
ذٛة َیف ٌؿشطزٜای اظ فٗبِیزٞبی اذشیبضی ضا ٖطئ ٝهوٙس ( .)Gehl, 2004: 5فٗبِیرزٞربی اخشٕربٖه ضا ثر ٝزِیرُ
سأثیطدصیطی اظ فٗبِیزٞبی زیٍط فٗبِیز ٟ٘بیه ٘یع ٔهذٛا٘ٙس ( .)Gehl, 1987زض ٘ٛاحه ثهویفیز قٟطی نرطفب ٔرهسرٛاٖ
فٗبِیزٞبی يطٚضی ضا یبفز .زضنٛضسهو ٝزض ٘ٛاحه قٟطی ثبویفیز ُّٛٔ ٚة ثٛزٖ ویفیز ٔحیُه ٘ٝسٟٙب فٗبِیرزٞربی
يطٚضی ثّى ٝثؿیبضی اظ فٗبِیز ٞبی سفطیحه  ٚاخشٕبٖه ٔٛضزٖ لٔ ٝطزْ ٘یع نٛضر ٔره ٌیرطز؛ یٗٙره قرٟط فًربٞبی
ثبویفیز ٚ ٚؾٛؾٝاٍ٘یع ( )Gehl, 2004: 5اضالٔ ٝهزٞس.

 -4هؤلفِّای کیفیت هحیطی
"ٔشی ٛوطٔ٘ٛب" زض وشبة ٔىبٖٞبی ٖٕٔٛه–فًبٞبی قٟطی ثٚ ٝخٛز زؾشطؾه  ٚایٕٙه  ٚأٙیز زض ویفیزٞربی ٔحیُره
اقبضٔ ٜهوٙس  ٚث ٝاٖشمبز "ثٙشّه" فمٍ ٔىبٖٞبیه و ٝثطای ٔطزْ زض زؾشطؼ ثبقٙس ث ٝآٖٞب حك ا٘شربة ٔهزٙٞس (ثٟعاز فط
 ٚ .)1382اظ َطفه زؾشطؾه ضا ثبیس ٟٔٓسطیٗ ٖٙهط ذهٛنیز  ٚاؾبؾهسطیٗ ّٖٕىطز دیبز ٜضاٜٞب زا٘ؿزٔ .حرٛض دیربزٜ
سب حس أىبٖ ثبیس ثس ٖٚاذش ف ؾُح وّی ٝفٗبِیزٞب  ٚوبضثطیٞبی ٔشٖٛٙه و ٝزض ذٍ زیس ٚخٛز زاض٘س ضا ثٔ ٓٞ ٝشهرُ
وطز ٚ ٜثب ایدربز سٕربیعار ثهرطی ٚحرسر  ٚدیٛؾرشٍه ٔؿریط ضا اِمربء وٙرس (سیجباِرسظ ٔ .)1992میربؼ دیربز ٜاظخّٕرٝ
قبذمٞبیه ٔهثبقس و ٝفًب ضا ّٕٔٛؼسط  ٚلبثُثبٚضسط ٔهؾبظز  ٚظٔی ٝٙضا ثطای ثطٚظ سٗبٔ ر اخشٕربٖه ثیكرشط فرطآٞ
ٔه وٙس .ایٗ ٔ ٟٓزض وٙبض ضٖبیز انُ اضسجبَبر فًبیه زض دیبز ٜضاٜٞب أىبٖ اسهبَ  ٚاضسجبٌ فًبٞب  ٚفٗبِیزٞبی قرٟطی
ضا ث ٝیىسیٍط فطأ ٓٞهوٙس .اظ زیٍط ٔٛاضز زض ٘ٓط ٌطفش٘ ٝكس ٜزض ضاثُ ٝثب زؾشطؾه زؾشطؾه ضاحز  ٚؾرطیٕ ثرٚٝؾریّٝ
حُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛه اؾز (ثٟجٟب٘ه حٕیس حبٔسی دیٕبٖ  .)91 :1379اظ َطفه فًبٞبی قٟطی أٗ فًبٞبیه ٞؿشٙس ورٝ
 ٓٞاظ٘ٓط ٖیٙه  ٓٞ ٚاظ٘ٓط شٙٞه أٙیز  ٚآؾبیف ذبَط ضا ثطای حبيطیٗ ٖبثطیٗ ٘ ٚبْطیٗ ثٚ ٝخٛز ٔهآٚض٘س .زضٚالٕ
أٗ ثٛزٖ فًب زاضای زٔ ٚؤِف ٝایٕٙه  ٚأٙیز ٔهثبقس (نبِحه  .)111 :1387حؽ ایٕٙه  ٚأٙیز ز ٚانُ  ٚقطٌ ٟٔرٓ
ٞؿشٙس و ٝسأثیط غیطلبثُا٘ىبضی زض ٔیعاٖ  ٔٛ٘ ٚاؾشفبز ٜاظ ٞط فًبیه زاض٘رس (٘بنرطیبٖ  .)60 :1387ذیبثربٖ ثبیرس َرٛضی
َطاحه ٔ ٚجّ ٝقٛز و ٝایٕٙه  ٚأٙیز ضا ثطای  ٕٝٞاظخّٕٖ ٝجٛض ٔ ٚطٚض ضا٘ٙسٌبٖ ٔكشطیبٖ ذطیرساضاٖ  ...ٚفرطا ٓٞآٚضز
( .)Reeman, 2012ایدبز أٙیز اظ َطیك ضٚقٙبیه ٔٙبؾت أىبٖ ٔطالجزٞبی ثهطی  ٚزالٕه ٘ٓربضر  ٚوٙشرطَ ٚخرٛز
وبضثطیٞبی فٗبَ  ٚخبشة  24 ٚؾبٖش ٕٝٞ ٝاظخّٕٛٔ ٝاضزی ٞؿشٙس و ٝثط أٙیز ذیبثبٖ سأثیطٔه ٌصاض٘س .زض ذیبثربٖٞربی
قٟطی ث ٝاٖشمبز لطاله ضاحشه دیف ٘یبظ یه فًبی ٖٕٔٛه ٔٛفك اؾز  ٚثٌ ٝفش ٝثحطیٙه ٞط فٗبِیشه و ٝزض قٟط ٔٛضز٘ٓط
ثبقس ضاحشه ثبیس زض آٖ ٔس٘ٓط لطاض ثٍیطز (ثحطیٙه  .)252 :1390ثًٗره اظ ضاحشرهٞربی اثشرسایه زض فًربٞبی قرٟطی
ٖجبضسٙس اظ :آؾبیف الّیٕه ٔجّٕبٖ قٟطی ٔٙبؾت  ٚخبٕ٘بیه زضؾرز  ٚأٙیرز ضٚا٘ره  ٚفیعیىره (ضًٔرب٘ه  ٚحمیمشره
 .)323 :1391حبِز آؾبیف ثؿیبض ثبًسط اظ حبِز ضاحشه اؾز  ٚاحؿبؼ آؾبیف ظٔب٘ه ث ٝزؾز ٔه آیسو ٝثرسٖ  ٚفىرط

زض حبِز آظازی ث ٝؾط ثجط٘سٚ .خٛز زضذشبٖ  ٚؾطؾجعی زض فًب  ٚدبویعٌه ٓ٘ ٚبفز ذیبثبٖٞبی قٟطی  ٚخٞٛط ظ٘رسٌه
قٟطی ث ٝل" َٛخیىٛثع" زض یه س ٔٛٙؾطظ٘سٟ٘ ٜفش ٝاؾز و ٝثبیس زض ٞط ظٔبٖ  ٚثرطای ٕٞر ٝزض زؾرشطؼ ثبقرس  ٚزأٙرٝ
ٚؾیٗه اظ حك ا٘شربة ٞب ضا زض اذشیبض لطاض زٞس .قبیس ثشٛاٖ س ٚ ٔٛٙفٗبِیز درصیطی ضا ثرٖٙٝرٛاٖ زٔ ٚؤِفر ٝسأثیطٌرصاض زض
ؾطظ٘سٌه فًبٞبی قٟطی زا٘ؿز .اظ زیٍط ٖٛأُ ؾطظ٘سٌه  ٚدٛیبیه س ٔٛٙدیربز ٜضاٜٞرب ایدربز وربضثطیٞربی ٔشٙرٚ ٔٛ
ٔشٙبؾررررررت ثررررررب ٞررررررط ؾررررررىب٘ؽ اؾررررررشمطاض ورررررربضثطیٞرررررربی ذررررررسٔبسه ورررررر ٝسررررررساْٚ
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.
اضظیبثه سأثیط ٔؤِفٞٝبی ویفیز ٔحیُه

زؾشطؾه

 خساؾبظینحیح ؾٛاضٚ ٜ
دیبزٜ
 اِٛٚیزحطوز دیبزٜ

زؾشطؾه
حُٕ٘ٚمُ ٖٕٔٛه
ضٖبی
ر انُ اضسجبَبر
فًبیه

ایٕٙه ٚ

ؾطظ٘سٌه

ضاحشه ٚ

أٙیز

 ٚدٛیبیه

آؾبیف

ضٚ
قٙبیه ٔٙبؾت
ذیبثبٖ
أىب
ٖ ٔطالجز
ثهطی  ٚزالٕه
اظ َطیك ٘ٓبضر
 ٚوٙشطَ
ٖجٛ
ض دیبز ٜاظ ٖطو
ذیبثبٖ زض ٘مبٌ
سٗییٗقسٜ

ٛٞیز ٚ
حؽ سّٗك

 سٚ ٔٛٙاذش ٌ ٔ -جّٕبٖ قٟطی  - ٚحفّ  ٚسمٛیزفٗبِیزٞب
خبٕ٘بیه زضؾز ٘كب٘ٞٝبی شٙٞه
 حفّ ٚسمٛیز ٚ -خٛز زضذشبٖ خٕٗهوبضثطیٞبی
ؾطؾجع
 ٚظ٘س ٜثٛزٖخبشة24ٚؾبٖشٝ
 ٚخٛز دبویعٌه ذیبثبٖ ٓ٘ ٚبضٜ ٕٞجؿشٍه  ٚ ٚظیجبیهوطزٖ ٔطزْ
ؾبظٌبضیوبضثطی
 سٗسیُ قطایٍ  -ذبَطارٞبی دكشیجبٖ
الّیٕه ٔحیٍ
فًبیه ٔٗٙبزاض ٚ
سٛٙ
 سمّیُ آِٛزٌه حؽ ٔىبٖٔ ٔجّٕبٖ زض
نٛسه اظ َطیك
 ذٛا٘بیه َٚٔ َٛؿیط ٚ
ٔحیٍ
ٕ٘بیب٘ه
ضٚقٙبیه ثس٘ٝ

سٗییٗ ان َٛثط٘بٔ ٝضیعاَ٘ ٚ ٝطاحب٘ ٝثطای سٗبٔ ر اخشٕبٖه

ٔٙجٍٕ٘ :بض٘سٌبٖ

حًٛض قٟط٘ٚس ضا زض ده زاضز ٕٞ ٚچٙیٗ اؾشمطاض وبضثطیٞبی اٚلبر فطاغز سٔ ٔٛٙجّٕربٖ زض َرٔ َٛؿریط ٕٞ ٚربٍٙٞه
ضٚقررررررررٙبیه ٔؿرررررررریط ثس٘ررررررررٞٝررررررررب ورررررررر ٝسأویررررررررس ضٚقررررررررٙبیه ضٚی ٖٙبنررررررررط
 ٚثٙبٞبی قبذم ٔهثبقس (دبوعاز  .) 1384ث ٝاٖشمبز زسط  ٚآِٗ خیىٛثع  ٚز٘ٚبِس ادّیبضز ٛٞیرز  ٚحرؽ سّٗرك اظخّٕرٝ
ویفیزٞبی سأثیطٌصاض زض ٔحیٍ قٟطیا٘سٚ" .اِشط ثٙیبٔیٗ" زضثبضٛٞ ٜیز فًربٞبی قرٟطی ایرٗ اٖشمربز ضا زاضز ور ٝضاثُرٝ
دیچیس ٜای ثیٗ ٔٗٙبٞبی فطزی  ٚخٕٗه  ٚذبَط ٜقرهه  ٚفطٍٙٞه زض قٟط ٚخٛز زاضز .زضٚالٕ قٟط یه ٖطن ٝدیچیرسٜ
ازضان  ٚذبَطار اؾز (ضثب٘ه  ٚحجیجه ٔ .)1 :1390ىبٖ ٖٙهط انّه ٛٞیز اؾز .زضٚالٕ ٕٞیٗ ٛٞیرز ٔىرب٘ه اؾرز
وٙٗٔ ٝب  ٚذبَطٔ ٜىبٖ ضا زض ثط زاضز  ٚاحطاظ ٛٞیز اؾز و ٝقٟط ضا ذبَط ٜزاض ٙٗٔ ٚبزاض ٔ ٚىبٖٞب ضا زاضای حؽ ٔىربٖ
 ٚضٚح ٔهوٙس (ٔحٕٛزی ٘ػازدٛض خٗفط  .)4 :1386آ٘چ ٝاظ سحّیُ  ٚثطضؾه ویفیزٞبی قٟطی ُٔ ٚبِٗ ٝدیكری ٝٙسحمیرك
زض ایٗ ثبة اؾشٙشبج ٔهقٛز اضسجبٌ سٍٙبس٘ ٚ ًٙبٌؿؿشٙه ثطذه اظ ویفیزٞبی ٔحیُه ثرب ٓٞاؾرز یرب ثرٖٝجربضرزیٍرط
ویفیز ٞبی ٔحیُه چ ٖٛزؾشطؾه ایٕٙه  ٚأٙیز ضاحشه  ٚآؾبیف ؾطظ٘سٌه  ٚدٛیبیه ٛٞیز  ٚاحؿبؼ سّٗرك ٞرٓ
دبی یىسیٍط زض اضسمبء سٗبٔ ر اخشٕبٖه ٘مف زاض٘س.
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دػٞٚف حبيط و ٝزض لبِت یه ُٔبِٗٛٔ ٝضزی ا٘دبْ ٔهقٛز یه سحمیك ٔیسا٘ه ثب ضٚیىطز سٛنیفه-سحّیّره اؾرز .زض ایرٗ
دػٞٚف ثطای سسٚیٗ چبضچٛة ٘ٓطی اثشسا اظ ضٚـ اؾٙبزی اؾشفبز ٜقس ٜاؾز .ث ٝایٗ نرٛضر ور ٝثرب ٔطاخٗر ٝثر ٝوشربةٞرب
٘كطیٞٝب  ٚؾبیزٞبی ٔطث َٝٛثٚٝؾیّ ٝیبززاقزثطزاضی  ٚفیفثطزاضی اَ ٖبر ٔٛضز٘ٓط ثطای ثیبٖ ازثیربر ٔٛيرٔ ٚ ٔٛفربٞیٓ
ٔٛضز٘ٓط ٕٞ ٚچٙیٗ زیسٌبٜٞب  ٚضٚیىطزٞبی ٔطسجٍ ثب ؾؤاَ دػٞٚف ٌطزآٚضی قرس ٜاؾرز  ٚؾرذؽ ثرب اؾرشفبز ٜاظ ضٚـٞربی
سٛنیفه  ٚسحّیّه الساْ ث ٝسٟی ٚ ٝسسٚیٗ چبضچٛة ٔفٟٔٛه دػٞٚف ثٛٓٙٔٝض اضال ٝدیكٟٙبزٞب ٘ ٚشیدٌٝیطی ٟ٘بیه قس ٜاؾز.
زض ثرف انّه ایٗ دػٞٚف یٗٙه ُٔبِٗٛٔ ٝضزی اظ ضٚـ دیٕبیكه اؾشفبز ٜقس ٜاؾز .اثعاض ٌطزآٚضی اَ ٖبر زض
ایٗ ضٚـ دطؾكٙبٕٔٞ ٚ ٝچٙیٗ سٟی٘ ٝمكٞ ٝبی ضفشبضی ٔ ٚكبٞسار ٔیسا٘ه ثٛز ٜاؾز .ثرب اؾرشفبز ٜاظ ُٔبِرت ٌرطزآٚضی
قس ٜزض ثرف ٔجب٘ه ٘ٓطی ٔشغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾه ٔكرم قس ٚ ٜؾذؽ ثطای ؾرٙدف ٞرط یره اظ ٔشغیطٞرب سٗرسازی
ٌٛی ٚ ٝؾؤاَ سسٚیٗ قس ٜاؾز ؤ ٝدٌٕٛ ٖٝٛیٞٝب  ٚؾؤاًر سىٕیّه ؾبذشبض دطؾكٙبٔ ٝضا سكىیُ ٔهزٙٞس .زض سرسٚیٗ
ؾؤاًر دطؾكٙبٔ ٝس ـ قس و ٝؾؤاًر زض ضاؾشبی قبذمٞبی ثٝزؾزآٔس ٜزض چبضچٛة ٔفٟٔٛه درػٞٚف ثرٖٙٝرٛاٖ
اضظیبثه سأثیط ٔؤِفٞٝب  ٚقبذم ٞبی ویفیز ٔحیُه ثط اضسمبء سٗبٔ ر اخشٕبٖه زض ذیبثبٖٞبی قٟطی َطاحه قرس ٚ ٜاظ
ایٗ َطیك قبذمٞب  ٚظیط قبذم ٞبی ٔس٘ٓط دػٞٚف زض لبِت ؾؤاًر ّٕٔٛؼ  ٚثس ٖٚاثٟربْ اظ اؾرشفبزٜوٙٙرسٌبٖ اظ
ذیبثبٖ دطؾیس ٜقٛز  ٚؾذؽ ٔٛضز سحّیُ لطاض ٌیطز .خبٔٗ ٝآٔبضی زض ایٗ دػٞٚف اثشسا سب ا٘شٟبی ذیبثربٖ  ٚسٗرساز ٕ٘٘ٛرٝ
آٔبضی زض ایٗ دػٞٚف (ثط اؾبؼ حدٓ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛفطٔ َٛوٛوطاٖ) ٖ 350سز ثٛز .ٜثٙبثطایٗ ثطای ثطضؾه ایٗ دیففرطو ثرب
سٛخ ٝث ٝایٗ و ٝسٗساز ٕ٘ ٝ٘ٛثیكشط اظ ٘ 200فط اؾز خٟز سكریم دبیبیه دطؾكٙبٔٞٝب اظ آِفبی وط٘ٚجربخ اؾرشفبز ٜقرسٜ
اؾز .ثب سٛخ ٝث ٝایٗ و ٝوط٘ٚجبخ ایٗ دطؾكٙبٔٔ 0/806 ٝهثبقس  ٚچ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ ثعضيسط اظ ٔ 0/7هثبقس ثٙربثطایٗ

ٔهسٛاٖ ٘شیدٌ ٝطفز و ٝدطؾكٙبٔ ٝسحمیك اظ لبثّیز اٖشٕبز  ٚیب ثٖٝجبضرزیٍط اظ دبیربیه ًظْ ثطذرٛضزاض اؾرز .ثر ٝزِیرُ
آٖؤ ٝشغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾه َجك خس 5 َٚزاضای ؾُح ٔٗٙهزاضی ثیف اظ ٔ 0/05هثبقٙس دؽ ثرب إَیٙربٖ ٘ 0/95طٔربَ
ثٛزٖ زازٜٞب ٔٛضز سأییس اؾز .زض ازأ ٝاظ آظٔٞ ٖٛبی دبضأشطیه اؾشفبزٕ٘ ٜرٛزیٓ .زض ضاؾرشبی اٞرساف سحمیرك ٖر  ٜٚثرط
اَ ٖبر ثٝزؾز آٔس ٜاظ َطیك سٟی ٚ ٝسحّیُ دطؾكٙبٔ ٝث ٝضٚـ آظٔ ٚ T ٖٛآظٔ ٖٛضٌطؾیٌ ٖٛبْثٌٝبْ آظٔٚ ٖٛاضیب٘ؽ
یهَطف ٚ ٝيطیت ٕٞجؿشٍه دیطؾ٘ ٖٛیع دطزاذش ٝقس ٜاؾز  ٚثب سٛخ ٝث ٝچبضچٛة ٔفٟٔٛه دػٞٚف ث ٝسدعیرٚٝسحّیرُ
آٖ دطزاذشیٓ.
ؾؤاَ

آِفبی وط٘ٚجبخ
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جذٍل ً -5رهال تَدى تَزیع هتغیرّا
ٔشغیط

(ٔ zمساض آٔبض ٜآظٔ)ٖٛ

ؾُح ٔٗٙهزاضی

دٛیبیه  ٚؾطظ٘سٌه

1/332

0/057

زؾشطؾه

0/862

0/052

ضاحشه  ٚآؾبیف

1/349

0/053

ایٕٙه  ٚأٙیز

1/349

0/446

ٛٞیز  ٚحؽ سّٗك

1/348

0/053
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ً -6وًَِ هَردی
ایٗ دػٞٚف زض فًبٞبی ثبظ قٟطی  ٚثَٛٝض ذبل زض ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙه قٟط نٛضر ٌطفش ٝور ٝخرعء ٞؿرش ٝانرّه
قٟط آُٔ ٔحؿٛة ٔه قٛز .ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙه قٟطؾشبٖ آُٔ زض حسفبنرُ ثریٗ ٔیرساٖ ٞفرس ٜقرٟطیٛض ٔ ٚیرساٖ لربلٓ
لطاضٌطفش ٝاؾز  ٚثَٛٝض سمطیجه َ َٛایٗ ذیبثبٖ ٔ 1822شط اؾز ثب ٖطو ٔ 45شط  ٚزاضای ٘ٛاض ضفزٚثطٌكز اؾز .ایٗ
ذیبثبٖ زاضای ّٖٕىطزٞب  ٚوبضثطیٞبیه چ ٖٛسدبضی ازاضی فطٍٙٞه ٔ ٚؿى٘ٛه ٔهثبقسٟٓٔ .سطیٗ ّٖٕىطز ایٗ ذیبثربٖ
فًبی سفطیحه ٌ ٚطزقٍطی آٖ اؾز  ٚقبُٔ فٗبِیزٞبی يطٚضی اذشیبضی اخشٕبٖه ٔب٘ٙس :دیبزٜضٚی ذطیرس سفرطیح
زیسٖ  ٚزیس ٜقسٖ ٔ ...ٚهثبقس .ثب سٛخ ٝثٛٔ ٝيٛٔ ٔٛضز٘ٓط زض ایٗ دػٞٚف سأثیط ویفیز ٔحیٍ ثط سٗبٔ ر اخشٕبٖه ثرط
ٔطزْ ٔٛضز ثطضؾه ٚالٕ قس ٜاؾز.

 -7تحلیل یافتِّا
فطيی٘ ٝرؿز :ثٓ٘ ٝط ٔهضؾس و ٝاثٗبز ویفیز ٔحیُه زض اضسمبء سٗبٔ ر اخشٕبٖه زض ذیبثبٖ قٟطی ٔؤثط اؾز:
)Sig (2-tailed

Df

T

Mean

0/00

199

10/79

3/32

ٔٙجُٕٔ :بِٗبر ٔیسا٘ه  ٚدطؾكٙبٔٝای ٍ٘بض٘سٌبٖ

٘شبیح آظٔٔ T ٖٛیبٍ٘یٗ ویفیز ٔحیُه ضا ٘ 3/32كبٖ ٔهزٞس و ٝثعضيسط اظ ٔیبٍ٘یٗ آٔبضی ٔ 3هثبقس  ٚثرب سٛخرٝ
ث ٝایٗ و ٝؾُح ٔٗٙبزاضی آظٔ )p-valu( ٖٛوٛچهسط اظ ٔ 0/001هثبقس دؽ ٔهسٛاٖ ٌفز ثب احشٕبَ  99زضنس إَیٙربٖ
قبذمٞبی ویفیز ٔحیُه زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٘ٓط ثط سٗبٔ ر اخشٕبٖه ثبًسط اظ حس ٔشٛؾٍ اؾز.
جذٍل  -6اٍلَیتتٌذی ضاخصّای کیفیت هحیطی تر ارتقاء تعاهالت اجتواعی تا آزهَى رگرسیَى گامتِگام
ٌبْٞب

ویفیز ٔحیُه

ٌبْ اَٚ

يطیتٕٞجؿشٍه

يطیت سٗییٗ

يطیت ضٌطؾیٖٛ

چٙسٌب٘ٝ

ٌبْ زْٚ

ٌبْ ؾْٛ

دٛیبیه

0/741

0/549

0/536

دٛیبیه  ٚزؾشطؾه

0/891

0/794

0/453

0/626

0/236

0/508

دٛیبیه  ٚزؾشطؾه ٚ

0/943

0/89

0/325

0/449

0/211

0/455

0/264

0/366

0/274

0/378

زؾشطؾه ٚ

0/205

0/442

ضاحشه ٚ

0/254

0/352

ایٕٙه

0/181

0/245

0/2

0/276

زؾشطؾه ٚ

0/2

0/431

ضاحشه ٚ

0/2

0/278

ایٕٙه ٚ

0/2

0/270

ٛٞیز

0/2

0/283

ضاحشه

دٛیبیه ٚ
ٌبْ دٙدٓ

اؾشب٘ساضزقسٜ
0/741

دٛیبیه ٚ
ٌبْ چٟبضْ

يطیت

0/971

1

0/943

1

ٔٙجُٕٔ :بِٗبر ٔیسا٘ه  ٚدطؾكٙبٔٝای ٍ٘بض٘سٌبٖ

ثط اؾبؼ سحّیُ ضٌطؾیٌ ٖٛبْثٌٝبْ زض خس َٚقٕبضٔ 6 ٜهسٛاٖ ٘شیدٌ ٝطفز و ٝاظ ثیٗ اثٗبز ویفیز ٔحیُه  5ثٗس
دٛیبیه  ٚزؾشطؾه ضاحشه ایٕٙه ٛٞ ٚیز ثٖٛٙٝاٖ ٔشغیطٞبی دیفثیٗ ٔٗیبض ٚضٚز ثٗٔ ٝبزِٟ٘ ٝبیه ضٌطؾی ٖٛثطای

سٛيیح ویفیز ٔحیُه ضا زاضا ٞؿشٙسٕٞ .بَٖٛض و ٝزض خسٔ 6 َٚكبٞسٔ ٜهٌطزز زض ٌبْ ا َٚثٗس دٛیبیه ٚاضز ٔٗبزِٝ
قس ٜاؾز ٔمساض يطیت ٕٞجؿشٍه ثطاثط  0/741اؾز ثسیٗ ٔٗٙه و ٝثٗس دٛیبیه سٛا٘ؿش 0/549 ٝاظ ٚاضیب٘ؽ ویفیز
ٔحیُه ضا سجییٗ ٕ٘بیس .زض ٌبْ ز ْٚو ٝثٗس زؾشطؾه ٚاضز ٔٗبزِٔ ٝهقٛز ٔیعاٖ ٕٞجؿشٍه ثٖ ٝسز  0/891افعایفیبفشٚ ٝ
ثب سٛخ ٝث ٝایٗ و ٝيطیت سٗییٗ ثطاثط  0/794اؾز ٔهسٛاٖ ٘شیدٌ ٝطفز و ٝایٗ ز ٚثٗس ضٚی 0/794 ٓٞاظ ٚاضیب٘ؽ
ویفیز ٔحیُه ضا سجییٗ ٕ٘ٛزٜا٘س .زض ٌبْ ؾ ْٛثب ايبف ٝقسٖ ثٗس ؾ ْٛیٗٙه ضاحشه ٔیعاٖ ٕٞجؿشٍه ث0/943 ٝ
افعایفیبفش ٝاؾز یٗٙه ایٗ و ٝؾ ٝثٗس ضٚی 0/89 ٓٞاظ ٚاضیب٘ؽ ویفیز ٔحیُه ضا سجییٗ ٔهوٙٙس .زض ٌبْ چٟبضْ ثب ايبفٝ
قسٖ ثٗس چٟبضْ یٗٙه ایٕٙه ٔیعاٖ ٕٞجؿشٍه ث 0/971 ٝافعایفیبفش ٝاؾز یٗٙه ایٗ و ٝچٟبض ثٗس ضٚی 0/943 ٓٞاظ
ٚاضیب٘ؽ ویفیز ٔحیُه ضا سجییٗ ٔهوٙٙس .ثٙبثطایٗ ثب سٛخ ٝث ٝخس 6 َٚث ٝزِیُ ایٗ وٖ ٝبُٔ ٛٞیز وٕشطیٗ سأثیط ضا ضٚی
ویفیز ٔحیُه زاضز ٔهسٛاٖ آٖ ضا اظ ٔٗبزِٟ٘ ٝبیه وٙبض ٌصاقز.
فرضیِ دٍم :ثیٗ ٔیعاٖ سأثیط قبذمٞبی ویفیز ٔحیُه ٔؤثط ثط سٗبٔ ر اخشٕبٖه زض ذیبثبٖٞبی قٟطی ثِ ٝحربِ
ٔشغیطٞبی خٕٗیزقٙبؾه (خٙؽ ؾٗ ٔ ٚیعاٖ سحهی ر) سفبٚر ٚخٛز زاضز.
جذٍل  -7هیساى تأثیر ضاخصّای کیفیت هحیطی تر ارتقاء تعاهالت اجتواعی تِ لحاظ جٌسیت تا آزهَى T
ٔشغیط

خٙؽ

ٔیبٍ٘یٗ

آٔبضT ٜ

زضخ ٝآظازی

ویفیز ٔحیُه

ٔطز

3/3

0/806

198

ظٖ

3/35

ٔطز

3/77

ظٖ

3/64

ٔطز

3/42

ظٖ

3/55

ٔطز

3/32

ظٖ

3/40

ٔطز

3/07

ظٖ

3/20

ٔطز

2/91

ظٖ

2/93

ؾُح
ٔٗٙهزاضی

زؾشطؾه
دٛیبیه  ٚؾطظ٘سٌه
ٛٞیز  ٚحؽ سّٗك
ضاحشه  ٚآؾبیف
ایٕٙه  ٚأٙیز

ٔٙجُٕٔ :بِٗبر ٔیسا٘ه  ٚدطؾكٙبٔٝای ٍ٘بض٘سٌبٖ

1/20
1/64
0/854
1/98
0/182

198
198
198
198
198

0/421
0/23
0/10
0/395
0/049
0/85

٘شبیح آظٔ T ٖٛثطای ٌطٜٞٚبی ٔؿشمُ زض خس٘ ) 7( َٚكبٖ زاز و ٝثیٗ ٘ٓط ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ زض ٔٛضز سأثیط قبذمٞبی
ٖٛأُ ویفیز ٔحیُه ثط سٗبٔ ر اخشٕبٖه زض ذیبثبٖ قٟطی ثرٝغیرطاظ یره ٔؤِفر ٝاظ٘ٓرط ٕ٘٘ٛرٛٔ ٝضزُٔبِٗر ٝسفربٚر
ٔٗٙه زاضی ٚخٛز ٘ساضز ظیطا  )p-value( <0/05زض ٕ٘ ٝ٘ٛحبيط ٔؤِف ٝضاحشه  ٚآؾبیف ث ٝزِیرُ ایرٗ ور ٝزاضای >0/05
( )p-valueدؽ ٔٗٙهزاض ثٛز ٜاؾز.
جذٍل  -8هیساى تأثیر ضاخصّای کیفیت هحیطی تر ارتقاء تعاهالت اجتواعی
آٔبض F

ٔشغیط
قبذمٞبی ویفیز
ٔحیُه ثط اضسمبء سٗبٔ ر
اخشٕبٖه
زض ذیبثبٖٞبی قٟطی

زؾشطؾه

0/580

2 =196

1 =3,

0/00

دٛیبیه  ٚؾطظ٘سٌه

6/48

2 =196

1 =3,

0/00

ٛٞیز  ٚحؽ سّٗك

3/91

2 =196

1 =3,

0/1

ضاحشه  ٚآؾبیف

1/86

2 =196

1 =3,

0/138

ایٕٙه  ٚأٙیز

0/262

2 =196

1 =3,

0/853

زؾشطؾه

1/224

2 =196

1 =3,

0/306

دٛیبیه  ٚؾطظ٘سٌه

1/552

2 =196

1 =3,

0/194

ٛٞیز  ٚحؽ سّٗك

2/228

2 =196

1 =3,

0/066

ضاحشه  ٚآؾبیف

1/836

2 =196

1 =3,

0/128

ایٕٙه  ٚأٙیز

1/569

2 =196

1 =3,

0/198

ؾٗ
قبذمٞبی ویفیز
ٔحیُه ثط اضسمبء سٗبٔ ر
اخشٕبٖه
زض ذیبثبٖٞبی قٟطی

زضخ ٝآظازی

ؾُح ٔٗٙهزاضی

ٔٙجُٕٔ :بِٗبر ٔیسا٘ه  ٚدطؾكٙبٔٝای ٍ٘بض٘سٌبٖ

٘شبیح آظٔ ٖٛسحّیُ ٚاضیب٘ؽ یهَطف ٝزض خس٘ 8 َٚكبٖ زاز و ٝثیٗ قبذمٞبی ٔؤثط ویفیز ٔحیُه ثط سٗربٔ ر اخشٕربٖه
زض ذیبثبٖ قٟطی اظ٘ٓط ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزُٔبِٗ ٝزض ٔشغیط ؾٗ ٔؤِف ٝزؾشطؾه  ٚدٛیبیه  ٚؾطظ٘سٌه چر ٖٛزاضای ؾرُح ٔٗٙرهزاضی 0/00
اؾز دؽ ٔٗٙهزاض ثٛز ٜأب زض ٔؤِفٞٝبی زیٍط سفبٚر ٔٗٙهزاضی ٚخٛز ٘ساضز ظیطا  )p-value( <0/05زض ظٔیٙر ٝسحهری ر
٘یع ثب اؾشفبز ٜاظ ٕٞیٗ ٚاضیب٘ؽ یهَطف ٝث ٝایٗ ٘شید ٝضؾیسیٓ ور ٝسحهری ر زض ٕ٘٘ٛرٛٔ ٝضزُٔبِٗر ٝسفربٚر ٔٗٙرهزاضی ٚخرٛز
٘ساضز ظیطا .)p-value( <0/05

آزهَى ّوثستگی تیي هتغیرّا
اضسجبٌ ثیٗ قبذم ٞبی ٔؤثط ویفیز ٔحیُه ثط سٗربٔ ر اخشٕربٖه زض ذیبثربٖ قرٟطی ٔرٛضز ُٔبِٗرٔ ٚ ٝؿرئّ ٝانرّه
دػٞٚف ثط اؾبؼ ٘شبیح ثٝزؾز آٔس ٜاظ دطؾكٙبٔ ٚ ٝآظٖٔٞٛبی آٔبضی (آظٕٔٞ ٖٛجؿشٍه دیطؾ )ٖٛثیربٖ ٔرهٌرطزز .ایرٗ

آظٔ ٖٛضاثُ ٝثیٗ ٔشغیطٞب  ٚقبذم ٞبی ٔٛضز ُٔبِٗ ٝضا ثطضؾه  ٚسحّیُ وطز ٚ ٜزضٟ٘بیز ث ٝایٗ ٘شبیح ٔؿرشٙس ٔرهضؾرس.
ثیٗ قبذمٞبی ٔؤثط ویفیز ٔحیُه ثط سٗبٔ ر اخشٕبٖه زض ذیبثبٖ قٟطی اظ٘ٓط ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ُٔبِٗ ٝضاثُرٙٗٔ ٝرهزاضی
ٚخٛز زاضز و ٝایٗ ضاثُ ٝزض خرس َٚظیرط ثیربٖ قرس ٜاؾرز .زض ایرٗ خرس r َٚيرطیت ٕٞجؿرشٍه دیطؾر sig ٖٛؾرُح
ٔٗٙهزاضی ثٙٗٔ ٝبی زض ؾُح دٙح زضنس ٔٗٙهزاض  ٚثٙٗٔ ٝبی زض ؾُح یه زضنس ٔٗٙهزاض اؾز.

جذٍل ً -9تایج آزهَى ّوثستگی پپرسَى ضاخصّای هؤثر کیفیت هحیطی تر ارتقاء تعاهالت اجتواعی
ٔشغیط

ؾطظ٘سٌه

حؽسّٗك

آؾبیف

أٙیز

0/649

0/741

0/637

0/714

0/507

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

1/00

0/226

0/174

0/254

0/133

0/00

0/001

0/014

0/00

0/06

0/226

1/00

0/476

0/5106

0/331

0/001

0/00

0/00

0/00

0/00

0/174

0/476

1/00

0/439

0/187

0/014

0/00

0/00

0/00

0/094

0/254

0/516

0/439

1/00

0/221

0/00

0/00

0/00

0/00

0/002

1/33

0/331

0/187

0/221

1/00

0/060

0/00

0/014

0/002

0/00

زؾشطؾه

ویفیز ٔحیُه
زؾشطؾه
دٛیبیه ٚ
قبذمٞبی

ؾطظ٘سٌه

ویفیز ٔحیُه

ٛٞیز  ٚحؽ

ٔؤثط ثط اضسمبء

سّٗك

سٗبٔ ر اخشٕبٖه

دٛیبیه ٚ

ٛٞیز ٚ

ضاحشه ٚ

ایٕٙه ٚ

r
sig
r
sig
r
sig

ضاحشه  ٚآؾبیف

r
sig

ایٕٙه  ٚأٙیز

r
sig

ٔٙجُٕٔ :بِٗبر ٔیسا٘ه  ٚدطؾكٙبٔٝای ٍ٘بض٘سٌبٖ

٘شبیح آظٕٔٞ ٖٛجؿشٍه دیطؾ ٖٛزض خس٘ )9( َٚكبٖ ٔهزٞس و ٝثیٗ قبذمٞبی ٔؤثط ویفیز ٔحیُه ثرط سٗربٔ ر
اخشٕبٖه زض ذیبثبٖ قٟطی اظ٘ٓط ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ُٔبِٗ ٝضاثُٔ ٝثجز ٙٗٔ ٚره زاضی ٚخرٛز زاضز ظیرطا  )p-value( >0/05ثرٝ
ٖجبضسه ثب افعایف ویفیز زض قبذمٞبی ٔٛضز اقبض ٜویفیز ٔحیُه ذیبثبٖ اضسمبء ٔهیبثس  ٚثطٖىؽ.

ً -8تیجِگیری
زض قٟطٞبی أطٚظی آٖ چیعی و ٝثیكشط اظ  ٕٝٞؾجت سٗبٔ ر اخشٕبٖه ٔهقٛز سٛخر ٝثرٔ ٝؤِفرٞٝرب  ٚاثٗربز ٔرشّرف
ویفیز ٔحیُه اؾزٚ .خٛز لبثّیزٞب  ٚویفیزٞبی ٔحیُه ثطای زضن  ٚزضیبفز فًب ٔىث  ٚحًٛض افرطاز ظٔیٙرٝؾربظ
زیسٖ  ٚزیس ٜقسٖ سٗبٔ ر ٔ ٚطاٚزر اخشٕبٖه ٔهثبقس .زض ثط٘بٔٝضیعی ثطای اضسمبء  ٚثٟجٛز ویفیرز ٔحیُره فًربٞبی
ٖٕٔٛه  ٚذیبثبٖ قٟطی ؤ ٝحٛض انّه دػٞٚف حبيط اؾز ًظْ اؾز ٘یبظٞب  ٚالسأبسه و ٝؾجت سٗربٔ ر اخشٕربٖه
اؾشفبزٜوٙٙسٌبٖ اظ فًب ٔه قٛز ضا زض ٘ٓط ٌطفز .ضٚیىطز ٔٛضز ُٔبِٗ ٝزض ایٗ دػٞٚف زض لبِت یه ذیبثبٖ قٟطی ٔب٘ٙرس
ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙه آُٔ ٔه ثبقس .ثب ٍ٘بٞه ث ٝقطایٍ ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙه آُٔ ٔهسٛاٖ آٖ ضا ثرٖٙٝرٛاٖ ٔحرٛضی ور ٝزض آٖ
سٗبٔ ر اخشٕبٖه زض وٙبض خٙجٞٝبی سفطیحه الشهبزی ٌ ٚطزقٍطی لطاض زاض٘س سٗطیف وطز .زض ایٗ دػٞٚف  5قبذم
ویفیز ٔحیُه ث ٝسطسیت قبُٔ دٛیبیه  ٚؾطظ٘سٌه زؾشطؾه ضاحشه  ٚآؾبیف ایٕٙه  ٚأٙیز ٛٞ ٚیز  ٚحرؽ سّٗرك
ٚخٛز زاضزٕٞ .بَٖٛض و ٝاظ ٘شید ٝثٝزؾزآٔس دٛیبیه  ٚؾطظ٘سٌه ثیكشطیٗ سأثیط ضا ثط سٗبٔ ر اخشٕبٖه ذٛاٙٞرس زاقرز
ٛٞ ٚیز  ٚحؽ سّٗك زاضای وٓسطیٗ سأثیط ذٛاٙٞس ثٛز و ٝاضسجبٌ ٔٗٙهزاضی ثب ؾُح سٗبٔ ر اخشٕبٖه ٔ ٚیرعاٖ حًرٛض
قٟط٘ٚساٖ زض فًبی قٟطی زض ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙهقٟط آُٔ زاض٘س .زض ٔیبٖ ٔشغیطٞبی فطزی ؾٗ ٘یع زض ٔؤِف ٝزؾشطؾره ٚ
ؾطظ٘سٌه ٔؤثط ثٛز ٚ ٜاظ َطفه ثیٗ قبذم ٞب اضسجبٌ ٕٞ ٚجؿشٍه ٚخٛز زاضز .ثب اضال ٝایٗ ضاٞىبضٞب ٔهسٛاٖ ثر٘ ٝشربیده
اظخّٕ ٝاضسمبی ویفیز ٔحیٍ َجیٗه اخشٕبٖه  ٚفطٍٙٞه زض ذیبثبٖ ٔ ٕٝٞكِٕٛه ذیبثبٖ  ٚسجسیُ آٖ ثٔ ٝحیُره دٛیرب ٚ
فٗبَ ثب سأٔیٗ ٘یبظٞبی اؾشفبزٜوٙٙسٌبٖ زؾز یبفز .ثط٘بٔ ٝضیعاٖ َ ٚطاحبٖ قرٟطی ثبیرس ذیبثربٖٞربی قرٟطی ضا َرٛضی
َطاحه  ٚسدٟیع ٕ٘بیٙس و ٜٚ ٖ ٝثط خٙج ٝسفطیحه  ٚالشهبزی  ... ٚثبٖث حًٛض دصیطی ٔ ٚب٘رسٌبضی ٞرط چر ٝثیكرشط زض
فًب ق٘ٛس و ٝایٗ ٔ ٟٓاظ َطیك سٗبٔ ر اخشٕربٖه زض ذیبثربٖ قرٟطی اؾرز ور ٝآٖ ضا اظ ٔؿریطی نرطف ثرطای ٌرصض
ٔهضٞب٘س  ٚثٔ ٝب٘سٖ سكٛیك ٔهوٙرس .سٛخر ٝثر ٝسحّیرُ  ٚاضظیربثه ا٘دربٌْطفشر ٝاظ َطیرك دطؾكرٙبٔ ٚ ٝزضن ٘رٛالم ٚ
٘بضؾبیهٞب زض ٔحیٍ دیكٟٙبزٞبی دػٞٚف ضا ٔهسٛاٖ زض ضاؾشبی ضؾیسٖ ث ٝاٞرساف ٔرٛضز٘ٓط  ٚدبؾرد ثر ٝؾرؤاَ انرّه
دػٞٚف ثیبٖ وطز.
جـذٍل  -11پیطٌْادّا
ٚخٛز وبضثطی ٞبیه و ٝدشب٘ؿیُ ٘كؿشٗ ضا زض ذیبثبٖ قٟطی زاض٘س أب چ ٖٛفًبی ُٕٔئٙه ثطای آٖٞب سٗطیف ٘كسٔ ٜهسٛاٖ ثب وٕره
ٖمت٘كیٙه ٔ ٚدٟع ٕ٘ٛزٖ ثبٖث حًٛض دصیطی ق٘ٛس.
حصف وبضثطیٞبی زضقززا٘ ٚ ٝغیطفٗبَ  ٚسجسیُ آٖٞب ث ٝوبضثطیٞبی فٗبَ ذطز خبشة خٕٗیز  ٚسطغیت ٞط چ ٝثیكشط ٔطزْ ثٝ
ٔب٘سٖ زض ذیبثبٖ.
٘ٛضدطزاظی ٔٙبؾت  ٚاضسمبء ؾُح أٙیز زض قت
حصف دُ ٛٞایه  ٚسسا ْٚحطوز دیبز ٜزضٌصضٞبی ٖطيه زض ؾٛاضٜض ٚ ٚخعیطٔ ٜیب٘ه ثٝنٛضر ٓٞؾُح ثبیس حفّ قٛز.

حصف ؾطٖزٌیط زض ذیبثبٖ قٟطی  ٚآضاْؾبظی  ٚاظ َطیك وفذٛـ ؾرز ٚ ٚخٛز ٖمت ضفشٍه  ٚدیفآٔسٌه.
افعایف ٖطو دیبزٜض ٚ ٚاضسمبء فٗبِیزٞب  ٚاذشهبل ٔؿیط ث ٝزٚچطذ ٝثطای اضسمبء ؾُح سفطخٍبٞه  ٚویفه ذیبثبٖ.
اذشهبل فًبی ؾجع ثس ٖٚاؾشفبز ٜثٌ ٝطٜٞٚبی اخشٕبٖه  ٚفٗبِیشه  ٚوٛزن ٔساضی ٞط چ ٝثیكشط ذیبثبٖ.
ٔسیطیز دؿٕب٘س ظثبِٞٝب اظ َطیك خبٕ٘بیه ٔٙبؾت ؾُُٞبی ظثبِ ٝزض فٛانُ ٔكرم.
اؾشفبز ٜاظ نٙسِه ٔشحطن ثٛٓٙٔٝض َطاحه ٔشٙبؾت ثب الّیٓ زض لؿٕزٞبی ٔرشّف
ایدبز دیفآٔسٌه زض ذیبثبٖٞبی فطٖه  ٚیب ایدبز وفذٛـ ؾرز ؾطٖز ؾرٛاض ٜضا وربٞف زاز ٚ ٜثبٖرث ؾرِٟٛز حطورز دیربزٜ
قٛیٓ.
ٚخٛز فٗبِیز ٚضظقه دیبزٜضٚی زض ذیبثبٖ ضا ٔهسٛاٖ ثب ایدبز ٔجّٕبٖ ٚضظقه اضسمبء ویفه زاز.
ٔٙجٍٕ٘ :بض٘سٌبٖ.
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 ضًٔب٘ه ح؛ حمیمشه ذٕبٞه ْ (٘ )1391مف ٔٓٙط قٟطی زض اضسمبی ٛٞیز فًبٞبی قرٟطی هجوَعـِ هقـاالت
اٍلیي ّوایص هلی هٌظر ضْری سازهاى زیثاسازی ضْر تْراى سٟطاٖ.

 سحمیمربسهٚ  ٔطورع ُٔبِٗربسه:ٖرطاٟ) ٍیصگیّای هحیطـی فضـاّای ضـْری اهـي س1387( .ُ نبِحه اؾرٕبٖی
.طؾبظیٟ قٚ ٗظاضر ٔؿىٚ  ٕٔٗبضیٚ طؾبظیٟق
 ثبفرزٜزٚ زض ٔحرسٝبی ٔساذّرٞیزِٛٚبؾبیه اٙبی ویفیز ٔحیُه زض قٞٝ) ثطضؾه قبذه1391( .خبٚض ضٛ ّٖه د
.)20( 9  فصلٌاهِ تاغ ًظرٍِٝٙسضٙط ثٟ قٜزٛفطؾ

٘ساٖ فصـلٌاهِ هـذیریتٚطٟلبر فطاغز قٚطی ثط ویفیز ٌصضاٖ اٟبی ثبظ قٞ) سأثیط فًب1387( .ٓ ف حشٓ و ٔی
.22 ضْری ـ
ربزٞ فط:ٝ) طراحی فضاّای ضـْری؛ (ًگرضـی تـر فرایٌـذ اجتوـاعی –هکـاى) سطخٕر1384( .ض ّٖهٛ ٔس٘ه د
.طیٟضیعی قٝٔ ثط٘بٚ  دطزاظـ:ٖطأٟطسًبیه س
 سرأّٔه زض:طیٟبؾه ٔحیٍ قٙ) دسیساض ق1386( .ٔ ایهٛض خٗفط ْ؛ ثٕب٘یبٖ ْ؛ ا٘هبضی ْ؛ سمٛ؛ دٜ زی ٘ػازٕٛ ٔح
.4 ٜطی هجلِ علَم ٍ تکٌَلَشی هحیطزیست قٕبضٟبی قٖٞ ٔىبٝاضسمبی فًب ث
. ٘كط ٘ه:ٖطاٟقیبٖ سٚ حؿٗ چب:ٕٝ) گسیذُ جاهعِضٌاسی سطخ1390( .٘هٛ ٌیس٘ع آ٘ش
ٖضزی ذیبثربٛ ٔرٝ٘رٕٛ٘( ) طراحی هٌظر سثس خیاتاى تا تأکیذ تـر تذًـِّـای اکَلـَشی1387( .ٖ ٘بنطیبٖ ٘ؿرشط
.ٖطاٟ سٜ زا٘كٍب:ٖطاٟقطیٗشه) س
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