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 چکیده

ی در زنادگی روزمارة   های مختلف، از تأثیرگذارترین عناصار شاهر   دلیل وجود کاربری های شهری به امروزه، خیابان

شاهری، آثاار ناامطلوبی بار      در طراحای  اجتمااعی  ابعااد  توجهی به شوند، اما متأسفانه بی شهروندان محسوب می

 و اخاالق و  فضاا  میاان  رابطاه  مفهومی با تحلیل ها داشته است. این پژوهش الگوهای رفتاری شهروندان در خیابان

تأثیر معیارهاای کالبادی و    گذارد و می بحث به را ارهای شهریرفت مدیریت در فضامحور رویکرد رفتار شهروندان،

 ها با تأکید بر سه خیابان امام، کاشانی و مادرس شاهر ارومیاه بررسای     محوربودن خیابان بصری را بر میزان اخالق

نفار باا ضاریب     80اسات و   کااربردی پژوهش از نوع  ایندر  کاررفته به همبستگی-تحقیق توصیفیروش کند.  می

زدن در هر  نمونه با استفاده از مدل کوکران از میان افرادی که تجربة حضور و قدم عنوان حج  درصد به 95ن اطمینا

های  صورت پیمایشی )داده بصری( به-شاخص کالبدی 18ها ) اند. گردآوری داده اند انتخاب شده سه خیابان را داشته

طاور   ای میان دو گروه زنان و مردان به صورت خوشه به اولیه( و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه  صورت گرفت که

 spss افازار  های آماری توصیفی و استنباطی، در قالب نرم ها از شیوه برای ارزیابی و پردازش داده مساوی توزی  شد.

محوربودن خیابان  بصری و میزان اخالق-دهد رابطة نزدیکی میان محیا کالبدی استفاده شده است. نتایج نشان می

کند از لحا  میزان مطلوبیت عناصر کالبدی و بصری و   آمده از پرسشنامه بیان می دست وجود دارد و امتیازات وزنی به

هاای کاشاانی و مادرس     محوری بودن، خیابان امام بیشترین امتیاز را داشته اسات و خیاباان   کیفیت اخالق و رفتار

ان، معیارهای کالبدی و بصری تأثیر بیشتری بر زنان نسابت باه   اند. در این می های بعدی قرار گرفته ترتیب در رده به

رفتااری   الگوهای کنندة کنترل عنوان ابزار به فضای خیابان ساماندهی برای فضایی مردان دارند. بدین منظور، مداخلة

 .شده است پیشنهاد ها خیابان در( جمعی و فردی) و اخالق

 های شهری، طراحی شهری، معیارهای کالبدی و بصری. ، خیاباناخالق و رفتارهای شهری، ارومیه :اه کلیدواژه
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 مقدمه

 جدید، فضای خلق با و دگرگون کرده را محی  ابزاری، های توانمندی و اهداف با متناسب و نیازها براساس دیرباز از انسان

 مهـم  اتفـاق  دو بیستم، قرن یول در است. بوده )محی  مصنوع( ایجادشده فضای تأثیر تحت ناخواسته و خواسته نیز خود

 و اجتمـاعی  زندگی غالب الگوی به شهرنشینی تبدیل نخست است. افزوده انسان در زندگی فضا اهمیت بر هم موازات به

 سـاختارهای  و سـاختارهای فضـایی   میـان  ارتباط درک رو، این از مصنوع. یور عمده به فضاهایی به شهرها دیگری تبدیل

 فضـاهایی  بـا  شهرسـازی  و (. معمـاری 144: 1385اکبری،  است )علی شهری زندگی اینیازه ترین مهم از یکی اجتماعی

 مفهـوم  و معنی فضاها این به درحقیقت افتد و می اتفاق ها آن در متفاوت های چارچوب در ها انواع فعالیت که دارند سروکار

از عوامـل   باشـند،  محیطی عوامل تأثیر تحت آنکه بیش از رفتاری الگوهای بهتر عبارت به یا انسانی های فعالیت دهند. می

 نظـر  از نکتـه  ایـن  و کـرد  انکـار  شهری فضای ها در آن بر را محیطی عوامل تأثیر توان نمی اما پذیرند، می تأثیر فرهنگی

را  شهری فضاهای گذاشت و تأثیر ها بر فعالیت توان یراحی می از استفاده با زیرا دارد، زیادی بسیار شهری اهمیت یراحی

 سـوی  از نـامطلوب  رفتارهای دادن انجام از مانط رفتاری مناسب، الگوهای بروز زمینة ایجاد ضمن که داد شکل ای گونه به

 شـهری  های محی  یراحی و ریزی برنامه از فرهنگی ناشی و اجتماعی تأثیرات (.4: 1392شهروندان شوند )آرام و فرخی، 

 و شـهر  کالبدی نقش متقابل تأثیرات و ها ویژگی مسکونی، تبیین حینوا محی  کیفی بهبود و شهروندی رفتار الگوهای بر

شـود   مـی  اشـاره  آن بـه  شهرسـازی  نـوین  هـای  تئوری قالب در که است و مهم مستقل موضوعی شهری، جرایم کاهش

انـد   متفـاوت  مختلـف  هـای  محی  در رفتارها دهد می نشان محی  با رفتار ارتباط (. بررسی326: 1394)محمدی حمیدی، 

(Diener et al., 2003: 187-219همچنین، فضا و ویژگی .) ها وابستگی شدیدی به نحـوة فعالیـت و الگوهـای     های آن

نمـای   سـو آیینـة تمـام    کـه فضـاها از یـک   یور همانیرفه نیست.  ها دارد. البته این رابطه یک آن کنندگان استفادهرفتاری 

 گذارنـد  ها و رفتارهای ساکنان تـأثیر زیـادی مـی    دیگر بر فعالیت ها و الگوهای رفتاری یک جامعه هستند، از سوی فعالیت

(. براساس تجربه، اگر مردم با مشکلی در فضاهای شهری مواجه شوند، از گذراندن 29: 1389 پور، خادمی، پورجعفر و علی)

نـویی،   قلعـه  دی وون یابد )شاهی ها در این فضا کاهش می شوند و امکان حضور آن وقت در این فضاهای شهری ناامید می

 مرزهـای اجتمـاعی   برخـی  کـه  دارد وجـود  آن فرصـت  فضاها )فضاهای عمومی( این (. درTan, 2006: 31؛ 74: 1391

 یابند هم اختالط با جدید اجتماعی محی  در یک افراد و پیوندند وقوع نیافته به تدوین پیش از برخوردهای و شوند شکسته

یور ویژه بخشی از فضـاهای دسترسـی    عنوان بخشی از فضاهای عمومی و به به های شهری (. خیابان81: 1395 )پاکزاد،

شـوند کـه    بر اینکه فضایی ارتبـایی محسـوب مـی    عالوه ها خیابان هستند که بازدهی اجتماعی و فرهنگی دارند. درواقط،

 در کـاربران  رفتـار  نـوع  و هاستفاد الگوی مستقیم با ارتباط در کنندة ساختار شهر است، کننده و تقویت دهنده، تقسیم جهت

باشـند. در   رفتاری دهی الگوهای سازمان برای ای عرصه و اجتماعی تعامالت گیری شکل ممکن است مکان و هستند فضا

 توجـه  (. با206: 1393بحرینی، است )ناپذیر  یراحی فضاهای دسترسی توجه به الگوهای رفتاری امری ضروری و اجتناب

نـدرت   به این فضاها و یابد ها بروز می شهری از جمله خیابان عمومی فضاهای های رفتاری در اینکه بیشترین ناهنجاری به

 انـد، یراحـی   اخالقی و رفتاری الزم برای مخایبـان خـود فـراهم آورده    الگوهای دهی سازمان برای را مناسب های زمینه

ویـژه   لگوهـای یراحـی خیابـان بـه    مباح  مهم یراحی شـهری اسـت. ا   از اخالق و رفتار مناسب برای مدیریت فضاهای
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 بـه  بـا توجـه   ایـران  ویژه در به مسئله شود. این توجهها  جملة این موارد است که باید به آن ازمعیارهای کالبدی و بصری 

سیاسـی  -عنـوان مرکـز اداری   به ارومیه شهر زمینه، این در فراوانی دارد. اهمیت اخیر های دهه در شدید شهرنشینی تجربة

قـومی و نـژادی اسـت و از سـوی      سو دارای تنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و غربی، از یک یجاناستان آذربا

 افـزایش  شـهرها،  رویـة  بـی  مانند توسـعة  مشکالتی و مسالل شهرنشینی با پدیدة رشد و افزایش جمعیت به توجه دیگر با

های پرتـردد و مهـم ارومیـه     کاشانی و مدرس خیابان های امام، است. خیابان شده رو روبه بصری و... های جمعیت، آلودگی

در دورة  1312که خیابان امام )پهلوی سـابق( در سـال    یوری اند، به آیند که در قسمت مرکزی شهر قرار گرفته شمار می به

 ها و مذاهب مختلف، بـه  ترین یول محدودة بافت قدیم و محالت با قومیت حکومت پهلوی تأسیس شد و در امتداد بزرگ

ترین بافت از لحاظ تاریخی و هویتی در کل شهر در این خیابـان   مرکز شهر )به سمت بازار( کشیده شد که امروزه باارزش

 هـای  سیاسی، تجاری و درمانی استان و شهر در این سه خیابان قـرار دارنـد. سـاختمان   -است. درواقط، بیشتر مراکز اداری

شـهر   زیباسازی و بندی آذین هماهنگ شیوة به توجهی بی و محیطی غاتتبلی حجم مجاور، افزایش های بافت با ناهمگون

 است. کرده تبدیل آور مالل و آشفته اندازی چشم به این محدوده را بافت گذشته های سال یی همراه با مشکالت ترافیکی

ی با تأکیـد بـر سـه    های شهر در این راستا، در پژوهش حاضر تأثیر یراحی شهری بر رفتار و اخالق شهروندان در خیابان

 شود: های زیر پاسخ داده می اساس، به پرسش خیابان امام، کاشانی و مدرس شهر ارومیه بررسی شده است. براین

 شود  آیا معیارهای بصری و کالبدی در خیابان موجب بروز احساسات مطلوب یا نامطلوب می .1

 گذارد  ن تأثیر میآیا الگوی یراحی در خیابان بر نحوة رفتار افراد حاضر در خیابا  .2

 گذارد  آیا معیارهای کالبدی بر احساسات و رفتار زنان بیشتر از مردان تأثیر می .3

آیـا میـزان    شـود کـه   منظور مقایسة سه خیابان امام، مـدرس و کاشـانی ایـن پرسـش مطـرد مـی       درنهایت، به .4

 های امام، مدرس و کاشانی متفاوت است. محوری در خیابان اخالق

 

 مبانی نظری

یا را بـه خـود جلـب کـرده اسـت.      جغرافیشمندان علم اندیرباز توجه مکاتب و دیر فضا بر رفتار از تأث فضا و رفتار: الف(

یقـی  تطبی اکولوهین و مکتب نوی اجتماعی اکولوهیکاگو، مکتب شیایی جغرافگرایی، مکتب  ی محیل مکتب قبی از مکاتب

شـده اسـت    یرفتـه  پذی رفتـار انسـان   دهـ  شکلی  بر محمؤثر  دهد نقش یمی مکاتب مختلف نشان بررس. اند جملهین ااز 

شـهر   در هـا  یمکـت ن یزرکـوب  یـا  شـهرها  یمایس به یده شکل یبرا ییفضا مداخلة یةاول یالگوها(. 63: 1390)رحمت، 

 یـت تقو) ویـژه  یمـوارد در  جز به ( وChandler, 2004: 1; PB, 2001: 2) اند داشته یوکارکرد دکورات اغلب یزن اند و بوده

 یو شهرسـاز  یمعمـار  در .انـد  کار رفته هب یرفتاری الگوها یتهدا یبرا یعنوان ابزار کمتر به ی(مذهب یرفتارها و باورها

 گرفته انجام یشهر یزندگ یبصر های یتجذاب یشافزا یبرا یمنظرساز هدف با ابتدا یشهر یفضاها ییراحیز ن معاصر

 توجـه  یزنـاچ  یحد یا در نشده توجه یممستقیور  به یا رفتارها بر یرگذاریأثت یبرا ارتباط یبرقرار در آنکاربرد به و است 
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 . الگـوی 1 اسـت:  گرفتـه  شـکل  الگـو  چند در آن 1بودن ای رشته میان دلیل به رفتار و فضا رابطة نظری شده است. پشتوانة

 )آلتمن، شناختی بوم الگوی .4 رفتاری، . الگوی3انگیزشی، -ادراکی-شناختی الگوی .2 ماشین،-انسان سیستم یا مکانیکی

1382 :248.) 

موجـودی   و هـای مکـانیکی   توانمنـدی  با ای پدیده را انسان دارد، مهندسی های سیستم در ریشه که مکانیکی رویکرد

 تـوجهی دارد. درنتیجـه، در   شایان های توانایی دادهای محیطی درون پردازش و کردن حس زمینة در که داند می عملکردگرا

 هوشی( و حرکتی انسان )حسی، های با توانمندی متناسب مصنوع فضایی خلق سازماندهی و آن هدف فضا، یراحی زمینة

 یـا  انسـان  و فضا رابطة به رویکرد ترین رایج .باشد داشته مؤثر )رفتاری( عملکردی سازد قادر را انسان است که ای گونه به

 بررسـی  را فضـایی(  محـی  )ادراک  بـه  ادراکـی  های شواکن که انگیزشی است-شناختی-ادراکی الگوی اجتماع، و محی 

 آن واکنش به کند و می احساس کند، می بیند، درک می را محی  چگونه انسان که است این موضوع بررسی هدف کند. می

 کنـد،  مـی  سـازماندهی  و را درک بـد(  یـا  خوب محیطی )محی  های محرک چگونه انسان عبارت دیگر، دهد؛ به می نشان

شـناختی   هـای  واکـنش  و چیسـت  یادشـده  هـای  بـا محـرک   مرتب  منفی( و مثبت )احساسات انگیزشی و یعایف حاالت

 را انسـان  الگـو  ایـن  گیرنـد. درنتیجـه،   مـی  شکل چگونه محی  به ناخوشایند( و های خوشایند برداشت یا ذهنی )تصورات

 محـی   در ذهنی انسان و درونی رایندهایف تحلیل به بیشتر و است درونی پردازشگر دارای که داند می گرا موجودی درون

 و فـردی  قلمـرو  در درنهایـت  درونی و ذهنی فرایندهای است آن. بدیهی عینی و آشکار رفتاری های واکنش تا دارد توجه

الگـوی   در دلیـل،  همـین  آیند. بـه  درمی عینیت به ذهنیت از ترتیب بدین و کنند می پیدا بازتاب رفتاری جمعی های عرصه

 تأکیـد  فضـا  در رفتـاری انسـان   نمودهـای  و آشـکار  هـای  جنبه بررسی به درونی های واکنش و احساسات جای به رفتاری

 )انسـان  شـود  می متجلی رفتاری قالب الگوهای در یور عمده به که رفتارگراست موجودی انسان رویکرد، این در شود. می

 تأکید رفتار کنندة تعیین عوامل عنوان به فضایی ویالگ و محیطی های محرک نقش بر زمینه این در ولی رفتار(، در متجلی

این رویکـرد بـا    داند. می ضروری فضا سازماندهی و یراحی در را آن به توجه و رفتاری شناخت نیازهای کند؛ بنابراین، می

 الگـوی  تـار رف و فضا حوزة در رویکرد شد. آخرین گذاری پایه واقعی های محی  در رفتار مشاهدة زمینة در 2بارکر مطالعات

 . محـی  1 شود: می متمایز الگوها سایر از بارز ویژگی چند با و داند می بر بوم مبتنی ای پدیده را انسان که است شناختی بوم

 تأثیرگـذار  و رواب  متقابل رفتار و محی  . میان2 است، بررسی قابل محیطی بستر در رفتار و ناپذیرند هم تفکیک از رفتار و

 تغییرپـذیر  و پویـا  محـی   و انسـان  روابـ   . کیفیت3است،  تأثیرگذار آن بر و تأثیرپذیر محی  از رفتار دارد؛ وجود دوسویه

کنـد   مـی  عمـل  یکوارچـه  نظـامی  در رفتـار  و محـی   روابـ   .4 تأکید دارد، پذیر انعطاف محی  یراحی بر بنابراین، است؛

 (.145: 1385اکبری،  )علی

بـرای مـردم اسـت و کـارکرد      هـا  مکـان شهری هنر آفرینش  یراحی ی:شهر یدر فضا یرفتار یالگوها ب(

 شـهری  (. فضای2: 1394گیرد )تکلو و همکاران،  یبرمو مباحثی از قبیل رفتار، ایمنی و امنیت جامعة محلی را در ها مکان

 محسوب نیزمترتب بر آن  های ضرورتو  های شهری فعالیتجامعه، ظرف  فرهنگیو  اجتماعی های ارزشن شتدا عیندر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Interdisciplinary 
2. Barker 
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 برخـی  ولی بینند، می ها نگرش و ها ارزش در را زندگی سبک شناسان جامعه (. برخیAydi & Ter, 2008: 190) شود می

 در انسـان  فضـایی  (. رفتار83: 1382کنند )فاضلی،  می تعریف رفتاری ییف قالب در و دانند می رفتار جنس از را آن دیگر

. کنـد  مـی  توصـیف  را آن در سـاکن  های انسان و شده ساخته محی  میان رابطة که است مفهومی شهری، دیدگاه یراحی

 شـدن  ضایط شاخص ممکن است «بد» فضایی رفتار که درحالی است، موفق شهری یراحی شاخص «خوب» فضایی رفتار

(. مؤثرترین نقش تصویر روشن در ذهن شخص آن است که Wei et al., 2009: 1باشد ) ساکنان نارضایتی دلیل و منابط

سازد برای تعقیب مقاصد خود در شهر حرکت کند. این تصویر خوب از شـهر بـه شـخص نـوعی احسـاس       قادر می وی را

 میـان تعامـل   ةدر مطالعـ  مهـم  محی  جایگـاهی  شناسی روانکه آنجااز (. 36: 1393دهد )بازوندی و شهبازی،  امنیت می

 رو، ایـن از  کنـد.  می جداگانه بررسی موجودیت رتصو بهافراد را  یا محی است که  هایی روش دارد، مخالف محی انسان و 

 درواقـط،  Ekici, 2004: 16).ارتبـاط توجـه کـرد )    وابسـتگی به  باید محیطی درک مشکالت برایعلم معتقد است  این

رفتارهـای  ، محـی  مظروف در فضا در برخـورد بـا    عنوان به ها شود. انسان درنظر گرفته میظرف و انسان مظروف  محی 

اساس، در نـوع   اینبر .کرد بندی دستهمختلف  رویکردهای را براساس ها آن توان میکه  رفتارهایی؛ دهند می نشان مختلفی

با تمـام  )و فرد  ایم( آوردهدست  که از آن به)ایالعاتی  محی  :ستا تأثیرگذارمهم  بسیاررفتار دو عامل  دادن انجامة و نحو

رفتـار مـا    بنـابراین، تـوأم اسـت؛    صـورت  فردی بـه و  محی  های ویژگیو اساس رفتار ما،  پایه ،درعمل (.خود های ویژگی

خـود   بـرای  محـی   اسـت کـه از   ای معنـی  درنهایـت و  ذهنـی  تصویر، ادراک، محی  قابلیت ،ها انگیزه، نیازهااز  برآیندی

پـاکزاد،  دارد ) های مختلفـی  شکل فردی(و  )محیطیعوامل  این تأثیرما تحت  های فعالیت رو، ایناز  (.1 )شکل ایم ساخته

1391 :229.) 

 

 دهندة فرد در محیا  . عوامل تشکیل1شکل 

 (9: 1394) سجادزاده و لطیفی: منبط

 

 سـنی،  گـروه  بـه  توجه با آن، از افراد درک و است جمعی فضاهایی شهری های خیابان الکساندر، کریستوفر دیدگاه از

 و اجتمـاعی  محـی   یـک  عنـوان  بـه  بلکـه  فیزیکی، فق  عبرم عنوان به نه خیابان. است متفاوت آنان فرهنگی و اجتماعی

 (.4: 1393 داوری،) است داشته اهمیت فرهنگی
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 هـای  معیـار ایـن دو مکتـب بـا     شده است.ارزیابی  2و رمانتیسیسم 1کالسیسیسمخیابان شهری در قالب مبانی دو مکتب 

 کالسیسیسـم  انـد.  کـرده  ظهور متمادی دوران در دخو زمان سیاسی-از شرای  اجتماعی متأثرمتفاوت و  کامالً شناختی زیبایی

 .تسل  حاکمیت اجتماعی اسـت بیانگر  هویت آنقدرت بوده است و  تمرکزمظهر شکوه و جالل، تشخیص، اشرافیت، نظم و 

شخصی  های گرایشفردی و  های ارزش بیانگر تسل بودن و دموکراسی است و هویت آن  رمانتیسیسم مظهر تنوع فرم بومی

نظـم تقـارن و    ،متفاوت ظهور کـرده اسـت   های ضعفنی اصلی مکتب کالسیسیسم که در ادوار مختلف با شدت و امب. است

را  در دوران روم باستان است که فضاهای اصلی شـهر  شده یراحی های خیابانباستانی این سبک  های نمونه .پرسوکتیو است

 مطلق زیبـایی از  های ارزشتقارن و  ،نظم دارند. ای ویژهجایگاه  ریتم و ستون ها خیاباندر معماری این  دادند. می به هم پیوند

مربوط به اواخر قـرن   های خیابانسبک نئوکالسیسیسم در یراحی  های بازتابآخرین  .ابعاد مشهود است همةزوایا و در  تمام

 .(75: 1371شود )ذکاوت،  می مشاهده ،دکرپاریس احداث  شهر درکه هوسمان  هایی خیاباننوزدهم و 

فـرم و نـوع و ارتفـاع    کردند.  میدر یول خود حفظ  کل یک خ  بام مشخص رادردر پاریس  شده یراحی های خیابان

اصل رعایت پرسوکتیو مبنـای   تناسب ریاضی و نظم و ریتم وشدند.  میتکرار  اندازه همو  شکل هم ای گونه بهنیز  ها پنجره

. منطبق با استقرار یـک یـادبود باشـکوه اسـت     شده یراحی های ابانخیتمرکز پرسوکتیو در غالب  ةزیبایی بوده است. نقط

در  و سـاختند  مـرتب  مـی  به هـم   مستقیمی که این نقاط را های خیابانتمرکز بود و  نقطةمبنای یراحی شهر درکل، چند 

 بدنـة ر تئاتر و کنسـرت یـا شـهرداری د    های سالنمواردی هم بناهای سمبلیک و شکوهمند با عملکردهای عمومی مانند 

 توسـ   محـی   از معـانی  درک به را زیباشناختی نمادین گرفتند. مجموعة این عوامل بعد میمتقارن جای  ای گونه به ها آن

 مـردم  جذب و میزان خوشایندی در که هستند عواملی جمله از شهر کالبدی عناصر و دهند. عامل زیبایی می ارتباط مردم،

 (lokaitou-sideris & Banerjee, 2006: 277) دارند زاییبس و نقش مؤثر شهری های خیابان سوی به

گرفتنـد.  شکل  تدریج به رمانتیسیستیاست که با معیارهای  هایی خیابان یادشده شناختی زیبایی های ارزشمقابل  نقطة

کـردن   نیـز بـا فـروکش    گرایـی  تنـوع  ظهور .این سبک شهرسازی تنوع فرم، شکل، مصالح و رنگ است اصول زیبایی در

تحوالت اجتمـاعی و هنـری    با .اوج آن در دوران قرون وسطی بود . نقطةایالت کالسیسیستی به اوج خود رسیده استتم

هنـری و معمـاری    هـای  وجود آمده است. دیـدگاه  بهنئوکالسیسیستی تردید  های ارزش درمورد تدریج بهدوران معاصر نیز 

ذکر است تنـوع فـرم و ترکیـب کـه     . شایان موجود پذیرفت های نخیابا در فرم ترکیب را تنوع در های پایهتدریج  بهمدرن 

دوره سـاختار فضـایی    ایـن  دربلکـه   ،تحول کالبدی خیابان نبـود  زمینةدوران معاصر پدید آمد، تنها  های خیاباندر کم  کم

دیـد   زاویـة ن سیمای خیابان، عواملی چو نظارةدر . تغییری اساسی شد که در شکل و تداوم آن تأثیر گذاشت چارخیابان د

مختلـف مسـتلزم    هـای  دیـدگاه بیان مفـاهیم و انتقـال    ،به همین دلیل. است کننده تعیینپرسوکتیو و حرکت دارای نقش 

 توجـه  (. با22: 1394)وحدت و همکاران، کالبدی خیابان شهری است  های ویژگیالفبا و نگرشی ویژه در قبال  گذاری پایه

 2شـکل  در مبح  یراحی خیابان شهری به شـرد   تعریف قابلشاخص و  بصری عناصر کالبدی و یادشده،نکات تمام به 

 .است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Classicism  

2. Romanticism 
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 . چارچوب مفهومی پژوهش 2شکل 
 های پژوهش  یافته منبط:

 

 پیشینة پژوهش

 انجام کشور از خارج و داخل در ای رشته میان و تخصصی صورت به متعددی های پژوهش یادشده، های دیدگاه چارچوب در

 .است شده بیان داخلی و خارجی مشابه مطالعات از تعدادی حاضر نتایج پژوهش در ین،بنابرا است؛ گرفته
 

 . پیشینة پژوهش1جدول 

 های پژوهش یافته عنوان پژوهش
نویسنده و سال 

 پژوهش

زاهای محی  شهری  استرس

و انطبــاق رفتــاری در شــهر 

 بیول هند

شـهری بررسـی   زا را در محـی    ریشی و کنتیا در شهر بیول هند عوامل استرس

منظور اصـالد و   ریزان و یراحان شهری به اند و راهکارهایی را برای برنامه کرده

 اند. زا اراله داده افزایش کیفیت فضاهای استرس

Rishi & 

Khuntia, 

2012 

ــت ــزایش رقابـ ــذیری  افـ پـ

 ونقل حمل

دهـد اسـتفاده از نمادهـا و نماهـای      نتایج مطالعات شالر در نیویورک نشان مـی 

های تأثیرگذار بر  ترین شاخص یبا و همراه با موسیقی زیبا و مالیم، مهمبصری ز

 ونقل عمومی در شهر هستند. رفتار شهروندان در وسایل حمل

Shaller, 1999 
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 . پیشینة پژوهش1جدول ادامه 

 های پژوهش یافته عنوان پژوهش
نویسنده و سال 

 پژوهش

 یراحی فضای شهری

 کـرده اسـت. بعـد    مطالعـه  بصری و کارکردی بعد دو از شهر را وی زیباشناسی

و  مبلمـان  هـا،  اِلِمـان  بناهـا،  محـی ،  عناصـر  عملکردی های به جنبه کارکردی

شـهروندان   جسـم  بـر  یـور عمـومی   بـه  و پـردازد  می شهری منظر های یراحی

 و محـی   فضـا  ترکیـب  و فـرم  رنـگ،  مقولـة  به نیز بصری بعد است. تأثیرگذار

 از بخشـی  دهد. قرار می نظر مورد را روانی و روحی یها مؤلفه اغلب و پردازد می

 ارتبایـات  و شـهری، تعامـل   فضاهای کیفیت گرو در ها انسان شادی و سالمت

 شـهری  منظر زیبایی مظاهر زیباشناختی است. تأثیرات از ناشی روانی-اجتماعی

 و تأثیرگـذاری  البتـه  کـه  )جـنس(  مصـالح  مواد و فرم، نور، و رنگ از: اند عبارت

 گرفت. نادیده ها آن کاربرد در توان را نمی فرهنگ یرپذیریتأث

Golany,2011 

انداز پایدار و  استفاده از چشم

ــاب ــة ادراک   بازت ــای اولی ه

ــایی  ــایی در زیب ــی  زیب شناس

 انداز آینده چشم

 فعالیـت  و ذهنـی  عملکـرد  مرحلـة  از کـه  است ادراکی فرایندی زیبایی شناخت

 محقق .یابد می ادامه رفتاری الگوهای بروز و عملی های فعالیت مرحلة تا حواس

 قالـل  شـناختی  زیبایی ادراک مختلف سطح چهار ادراکی فرایند این گسترة برای

 ادراک سـطح  معنـایی،  ادراک حسـی،  ادراک سـطح  از: اند عبارت شده است که

 محـی   هندسـی  سـاختار  بـه  وی موارد مربوط .نمادین ادراک سطح و ای نشانه

 را و... رنـگ  پیچیـدگی،  و مقیاس ریتم، تناسبات، اشکال، تأثیر و نقش همچون

 دانند. می شناسی زیبایی فرمی بعد شامل

Nohl, 2008 

ــل   ــهری و تعام ــی ش یراح

ــان  ــاعی در خیاب ــا را  اجتم ه

دقیق نگاه کنید و ببینید، بـا  

 دقت گوش کنید و بشنوید. 

 هریشـ  های خیابان در مختلف وکارهای کسب دهد می نشان وی پژوهش نتایج

 هـای  هـدف  با مردم هفتگی و روزانه حضور برای ای زمینه آوردن فراهم بر عالوه

همچنـین، نتـایج نشـان     شـود.  مـی  گونـاگون  هـای  فعالیت ایجاد سبب متفاوت،

 در مهـم  نقشـی  اجتمـاعی،  و فیزیکـی  همراه عوامـل  به ها کاربری نوع دهد می

 دارند. شهری های در خیابان سرزندگی ایجاد

Mehta,2009 

ــرگ ــدگی و م  شــهرهای زن

 آمریکا بزرگ

 عامـل  یک ایجاد و عابران جذب منظور به شهری خیابان یک جیکوبز، اعتقاد به
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 . پیشینة پژوهش1جدول ادامه 

 های پژوهش یافته عنوان پژوهش
نویسنده و سال 

 پژوهش

آلودگی بصری و تحقیقی بر 
ــه،   ــورت گرفت ــات ص مطالع

 ای موردی شهر قونیه نمونه

 بـه  کلـی  یور به بصری ها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آلودگی آن 
ناخوشـایند   را آن جامعه که گردد برمی شهری منظر یا انداز چشم از عناصری آن
 خیابـان،  تابلوهـای  و راهنمـا  چراغ تجاری، تابلوهای ها، مانند ساختمان یابد؛ می
 شهرنشـینی  هـای رهاشـده،   زبالـه  هـرز،  هـای  علـف  پوسـتر،  برق، و تلفن دکل

 سبز. سطود کمبود و نیافته سازمان

Onder & 

Konakli, 

2002 

ــأثیر ــر   ت ــهری ب ــی ش یراح
ارتقــای کیفیــت محیطــی و 

 رفتاری شهروندان الگوهای

 تـأثیر عوامـل   تحت آنکه از بیش رفتاری دهد الگوهای نتایج پژوهش نشان می
 عوامـل  تـأثیر  تـوان  نمـی  اما هستند، فرهنگی عوامل تأثیر تحت باشند، محیطی
 یراحـی  نظـر  از تـه نک ایـن  و کـرد  شهری انکـار  فضای در ها آن بر را محیطی
بـر   تـوان  مـی  یراحـی  از اسـتفاده  بـا  چراکـه  دارد، زیادی اهمیت بسیار شهری
 ضـمن  کـه  داد شـکل  ای گونـه  بـه  را شهری فضاهای گذاشت و تأثیر ها فعالیت
 نامطلوب دادن رفتارهای انجام از مانط مناسب، رفتاری الگوهای بروز زمینة ایجاد

 باشند. شهروندان سوی از

 آرام و فرخی

(1392) 

 بــر مــؤثر عوامــل شناســایی
 بـا  شـهری  های بدنه یراحی
 ابعاد بر تأکید

 )مطالعـــة شناســـی زیبـــایی
عصـر   ولـی  خیابـان  موردی:
 قشم( شهر) )عج(

اسـت   از دیـدگاه مـردم و متخصصـان نشـان داده    شناسی  زیباییدر بعد ها  یافته
مکـان،   تعادل و نظم در بعد عینی و دلبستگی به تناسبات، تمیزی، های شاخص

 بامعنابودن، آرامـش، خوانـایی و جـذابیت در بعـد ذهنـی در اولویـت ارزشـیابی       
در ابعــاد هــا  اولویــتبــا توجــه بــه شــناخت  . درنتیجــه،نمــا قــرار دارنــد زیبــایی

 .یک منظر شهری مطلوب را پدید آوردتوان  شناسی می یزیبای

زند و  خاک

همکاران 

(1393) 

بررسی رابطـة بـین سـیمای    
هر تهران و بصری منایق ش
 رفتار شهروندان

بخش و برقـراری تحـرک و تعـادل اجتمـاعی شـهروندان از       ایجاد محیطی آرام
های شاد و متنوع در یراحـی   یریق تأمین روشنایی و نور کافی، استفاده از رنگ

 ها شهر. ها از معابر و خیابان آوری زباله و گرافیک محیطی، جمط

زیبایی و 

 (1389رضازاده )

ــأ ــابی ت ــهارزی ــای  ثیر مؤلف ه
کیفیت محیطی بر الگوهـای  

های شـهری،   رفتار در پارک
نمونة مـوردی پـارک مـردم    

 همدان

آن بر قلمروها و الگوهـای رفتـاری در    های مؤلفهو تأثیر  ارتقای کیفیت محیطی
 ، بلکه با مفـاهیم کیفـی  یستی و تکنیکی نممفهومی ک فق شهری های  پارک

اجتمـاعی،   ای اجتمـاعی و تعـامالت  همچون کیفیت محی  کالبدی، تنـوع فضـ  
شـهری یـا    زیسـت  محـی   مکانی و کیفیت های وابستگیاجتماعی،  های فعالیت
 .نیز در ارتباط است بوم زیست

لطیفی، 

سجادزاده 

(1394) 

 بر زمین کاربری تأثیر بررسی
 هـای  خیابـان  در عابران رفتار

ــة  ــهری )مطالع ــوردی: ش  م
 مشهد(-دانشجو خیابان

 هـای  فعالیـت  تأثیرگذاری بـر  نظر از را ها کاربری توان ، میپژوهش براساس این
 کرد: تقسیم دسته دو به عابران
 واسـطة  هـا بـه   این کاربری گوناگون، رفتارهای مولد های کاربری نخست: دستة
 جمعیـت  جـاذب  و تفریحـی  داشـتن جنبـة   خدماتشان، و ها زیریبقه بودن متنوع
 کنند. نمی ایجاد عابران حضور رایب و محدودیتی دارند تری عمومی جنبة بودن،

 ارتبـاط  دلیـل عـدم   بـه  دسته این های کاربری های غیرمولد، کاربری دوم: دستة
 در تنـوع  عـدم  حضـور آنـان،   بـرای  انگیـزه  نکـردن  فـراهم  عـابران،  با مستقیم
 متنـوع  رفتارهای گیری شکل فعالیتشان، امکان زمان در محدودیت و ها زیریبقه

 کنند. نمی فراهم را

ستوفی و م

 (1395سروری )

 های تحقیق یافته :منبط
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های شهر یـا   شناسانة یراحی خیابان های زیبایی اند و بیشتر ویژگی مطالعات یادشده بیشتر در سطح کالن انجام گرفته

ی ها بصری مؤثر در یراحی خیابانو  کالبدی که پژوهش حاضر تأثیر عناصر اند، درحالی ها را مطالعه کرده عملکردهای آن

شهری بر رفتار و اخالق شهروندان ارومیه را با تأکید بر سه خیابان مهم و پرتـردد ایـن شـهر )امـام، کاشـانی و مـدرس(       

 بررسی کرده است.

 

 روش پژوهش

تحلیلی، همبسـتگی اسـت. روش گـردآوری    -ماهیت توصیفی نظر ازهدف کاربردی و  نظر ازنوع تحقیق در این پژوهش 

هـای ثانویـه( و    های تحقیق در محـدودة مـورد مطالعـه بـه دو صـورت اسـنادی )داده       پرسش ها برای پاسخگویی به داده

صورت  های اولیه( و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه بوده است. ابزار پرسشنامه به پیمایشی )داده

ای لیکرت استفاده شـده   ییف سه درجه دهی معیارها از یراحی شده و برای وزن 1های بسته در قالب ییف لیکرت پرسش

 است.

تا  8شود که در یک روز غیرتعطیل و در زمان تهیة پرسشنامه )ساعت  شامل شهروندانی می مطالعه مورد آماری جامعة

زدن در هر سه خیابـان   بار تجربة حضور و قدم اند و در یک ماه گذشته حداقل یک در محل مورد مطالعه حضور داشته( 20

درصد  95نفر با ضریب ایمینان  80ترتیب، حجم نمونه براساس فرمول کوکران  این اند. به رس و کاشانی را داشتهامام، مد

یور مسـاوی توزیـط شـد. بـرای تعیـین پایـایی کمـی         ای میان دو گروه زنان و مردان به صورت خوشه دست آمد که به به

برآورده شده است. برای تجزیه  81/0یت مقدار آلفای کرونبا  پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونبا  استفاده شد که درنها

ای فریـدمن و آزمـون    های آمـاری توصـیفی و اسـتنبایی همچـون آزمـون رتبـه       آمده از شیوه دست و تحلیل ایالعات به

بر رفتـار  منظور بررسی تأثیر یراحی شهری  استفاده شده است. در این راستا، به spssافزار  همبستگی پیرسون در قالب نرم

تناسـب، تـوازن، تجـانس، تقابـل، تضـاد،       بصری )تعادل،-شاخص کالبدی 18های شهری،  و اخالق شهروندان در خیابان

آسمان، آلودگی بصری، مبلمان، محصوریت، نشانه، نورپردازی و  سازی، خ  ردیفی، کف خوانایی، ریتم، تداوم، هم وضود و

 ام، مدرس و کاشانی به بح  گذاشته شد.در هر سه خیابان ام( پیاده کیفیت خطوط عابر

 

 شناخت محدودة مورد مطالعه

 شهرستان ارومیهشود.  محسوب می غربیآذربایجاناستان  سیاسی-و مرکز اداری یرانا شهرهای کالنشهر ارومیه یکی از 

و  70 ای بـه یـول   این شهر در جلگـه . است ایران غرب شمال ةشهر در منطق ترین قدیمی ،هزار سال قدمت 3از  بیشبا 

دقیقـة یـول    4درجه و  45دقیقة عرغ شمالی و  33درجه و  37ای به همین نام و در  کنار دریاچه در کیلومتر 30عرغ 

کیلـومتر اسـت    951ه تا تهران حدود متر و فاصلة زمینی ارومی 1313ن شهر از سطح دریا شرقی واقط شده است. ارتفاع ای

، جمعیت ساکن در شـهر ارومیـه   1390(. براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 157: 1393)رهنما و آفتاب، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Likert-scale 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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شـهر   دومـین و  یـران ا پرجمعیـت شـهر   زن( بـوده اسـت. ارومیـه دهمـین     333363مرد،  334136نفر ) 667499بال  بر 

 (.1390آید )سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  می شمار به ایران غرب  شمال ةمنطق پرجمعیت

 

 

 های امام، مدرس و کاشانی در شهر ارومیه  . موقعیت خیابان3 شکل

 تحقیق های یافته: منبط

 

در دورة حکومـت   1312بـان در سـال   های مهم و پرتردد ارومیه است. این خیا خیابان امام خمینی )ره( یکی از خیابان

دهنـد. وجـود    های تجاری شکل می پهلوی تأسیس شده است. این خیابان در مرکز شهر قرار دارد و سرتاسر آن را کاربری

ای ویژه بخشیده است. خیابان امام از نظر نوع  های مهم اداری و آموزشی و چند بنای تاریخی به این خیابان چهره کاربری

خدمات تولیدی و تعمیراتی بسیار متنوع است. عناصر مهمی در ایـن خیابـان وجـود دارنـد کـه از آن جملـه       فروشی،  خرده

های مهم منشعب  بهمن، پاساهها و سینماهای قدیمی و همچنین خیابان 22توان به بازار ارومیه، مسجد سردار، مدرسة  می

اهلل مـدرس در   یی و بعثـت اشـاره داشـت. خیابـان آیـت     از این خیابان مانند راستة غالمخان، خیام جنوبی و شمالی، عطـا 

شهر ارومیه  5و منطقة  2چایی و تقایط غیرهمسطح مدرس قرار دارد. این خیابان مرز بین منطقة  حدفاصل بین تقایط دره

هـای تجـاری، آموزشـی، اداری و انتظـامی اسـت. خیابـان        شود. کاربری عمدة خیابان مدرس شامل کاربری محسوب می
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شهر  4 کاشانی در حدفاصل بین تقایط غیرهمسطح نبوت و میدان انقالب قرار گرفته است. این خیابان در منطقة اهلل آیت

های پرتردد و مهم ارومیه  ارومیه قرار دارد و کاربری عمده در آن، اداری، درمانی، خدماتی و تجاری است و ازجمله خیابان

 آید. شمار می به

 

   تحلیل و تجزیه بحث و

 توصیفی نتایج

صـورت   اند که به درصد آنان مرد بوده 50ها زن و  درصد آن 50شوندگان،  های دموگرافیک پرسش براساس بررسی ویژگی

سال، سـن   30تا  21درصد آنان بین  50سال، سن  20 درصد نمونة آماری زیر 12اند. همچنین، سن  شده هدفمند انتخاب 

بـوده اسـت. از    و بیشتر 51درصد آنان  8سال، سن  50 تا 41ها بین  آن درصد 6سال، سن  40تا  31ها بین  درصد آن 24

درصد بوده است. درنهایت در زمینـة وضـعیت    37نظر تحصیالت پاسخگویان، بیشترین فراوانی مربوط به مدرک دیولم با 

 اند. درصد افراد درحال تحصیل بوده 38درصد افراد بیکار و  6درصد افراد شاغل،  65اشتغال، 

 

 مطالعه مورد نمونة فردی مشخصات. 2 لجدو

 جنسیت گروه سنی

 مرد )درصد( زن )درصد( سال و کمتر 20 30-21 40-31 50-41 سال و باالتر 51

8 6 24 50 12 50 50 

 تحصیالت وضعیت اشتغال

 زیر دیولم دیولم کارشناسی کارشناسی ارشد و باالتر شاغل بیکار درحال تحصیل

38 6 65 10 7/43 2/46 0 

 های پژوهش یافته منبط:

 

 نتایج استنباطی

شـده   های اراله ها با توجه به پاسخ های حاصل از پرسشنامه، ابتدا امتیاز خام هریک از پرسش منظور تجزیه و تحلیل داده به

ـ   ها محاسبه شد. با توجه به حاصل آمد و سوس میانگین وزنی هریک از پرسش دست  به ی ضرب امتیاز خام و میـانگین وزن

صـورت   اهلل کاشـانی بـه   اهلل مـدرس و آیـت   های امام خمینـی )ره(، آیـت   ها، امتیاز وزنی هریک از خیابان هریک از پرسش

 جداگانه محاسبه شد.

، میزان بروز احسـاس آرامـش در خیابـان    1آمده در جدول  دست گرفته و امتیازات وزنی به های انجام با توجه به بررسی

ترتیـب بـا    مردان بیشتر از زنان است، ولی در خیابان مدرس و کاشانی میزان احساس آرامش به برای 34/88امام با امتیاز 

آمده از یریق امتیازات وزنی عناصر آلودگی  دست برای زنان بیشتر است. با توجه به بررسی امتیازات به 04/96و  49امتیاز 
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 4آمده در جـدول   دست ذار است و بنابر امتیازات بهسازی بر میزان بروز احساس آرامش و شادی تأثیرگ بصری، تضاد و کف

در خیابان امام دارای بیشترین نامطلوبی است؛ بنابراین، در زنان نسبت بـه مـردان تـأثیر     3عنصر آلودگی بصری با امتیاز 

مـدرس و   در خیابـان  2و  3بیشتری در عدم بروز احساس آرامش و شادی دارد و در مقابل عناصر تضاد در جداره با امتیاز 

های مدرس و کاشانی در مردان نسبت به زنـان تـأثیر بیشـتری در     در خیابان 3و  2سازی نامناسب با امتیاز  کاشانی و کف

 بروزنکردن احساس آرامش و شادی دارد.

هـای عـایفی منفـی از جملـه      علت ایجاد فضای تهدیدآمیز موجب بروز واکنش وجود برخی عناصر محی  فیزیکی به

آمده، میـزان احسـاس اسـترس و عصـبانیت در      دست شود. با توجه به امتیازات به ویژه زنان می در افراد به استرس و ترس

 93/73افتد و این احساس در خیابان کاشـانی بـا امتیـاز     برای زنان بیشتر از مردان اتفاق می 56/134خیابان امام با امتیاز 

این احساس در خیابان مدرس برای هر دو جنسیت برابر است. با توجـه  دهد، اما میزان  برای مردان بیشتر از زنان بروز می

 آمده از یریق امتیازات وزنی عناصر وضود و خوانایی، نبود آلودگی بصری و نبود محصوریت در خیابان دست به امتیازات به

در خیابـان   3بـا امتیـاز   بر میزان بروز حس استرس و عصبانیت تأثیرگذار است. با توجه به اینکه عنصر وضود و خوانـایی  

بیشترین امتیـاز را   3کاشانی دارای بیشترین مطلوبیت است و عناصر آلودگی بصری و محصوریت در خیابان امام با امتیاز 

 احسـاس  عدم بروز بر بیشتری تأثیر مردان به نسبت زنان توان گفت این عوامل دربودن دارد، بنابراین می از نظر نامطلوب

 .دارد عصبانیت و استرس

ترتیـب بـا    آمده، میزان بروز حس پوچی و انزوا در هر سـه خیابـان امـام، مـدرس و کاشـانی بـه       دست بنابر امتیازات به

برای زنان بیشتر از مردان تأثیرگذار است. با توجه به امتیازات وزنی اثرگـذاری عناصـر    84/60و  36/88، 16/92امتیازات 

نیافتن حس پوچی و انزوا بیشتر اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه میـزان احسـاس        تعادل، توازن و خ  آسمان مطلوب در بروز

افتد، این عناصر تأثیر بیشتری در زنان نسـبت بـه مـردان     کسالت و خستگی در هر سه خیابان بیشتر برای زنان اتفاق می

کنند؛  ت نقش مهمی ایفا میآمده در امکان بروز حس غرور و عظم دست دارد. البته این عناصر با توجه به امتیازات وزنی به

عبارت دیگر، میزان مطلوبیت این عناصر در بروز حس غرور و عظمت نقش مسـتقیم دارد و در مقابـل در امکـان بـروز      به

 یابد. حس پوچی و انزوا تأثیر معکوس دارد و با افزایش مطلوبیت این عناصر میزان بروز حس پوچی و انزوا کاهش می

و خیابان کاشـانی   49، خیابان مدرس با امتیاز 64احساس کسالت در خیابان امام با امتیاز  میزان جذابیت نماها و عدم

برای مردان بیشتر از زنان است و با توجه به نتایج امتیازات وزنی عناصر تعادل، تـوازن و تناسـب کـه بـر      16/92با امتیاز 

زنـان تـأثیر بیشـتری در عـدم بـروز احسـاس        میزان بروز احساس کسالت و خستگی تأثیرگذار است، در مردان نسبت به

های امام و مدرس بیشتر است که  کسالت و خستگی و یکنواختی دارد. همچنین، عناصر تضاد و آلودگی بصری در خیابان

 بر هر دو گروه مردان و زنان تأثیرگذار است.

های  دان در مقایسه با زنان جهتتر از زنان است که به کمک آن مر بعدی مردان قوی پزشکان ذهن سه از دیدگاه روان

سـازی، وضـود و    ، عناصری مثل کف2و  1های  کنند. بنابر توضیحات یادشده و نتایج جدول تر آنالیز می جغرافیایی را قوی

خوانایی، نشانه و خ  آسمان مطلوب بر توانایی زنان برای مسیریابی تأثیر بیشتری دارد و مطلوبیت این عناصر با توانـایی  

توجهی به این عناصر امکان بروز سردرگمی را در افـراد حاضـر در    عبارت دیگر، بی ی زنان ارتباط مستقیم دارد؛ بهمسیریاب
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و  64/116کند. از لحاظ میزان سهولت دسترسی و مسیریابی خیابان کاشانی با امتیاز وزنـی   ویژه زنان تقویت می خیابان به

متیاز را از لحاظ میزان دسترسی و مسیریابی کسب کرده است. میزان این ترتیب برای زنان و مردان بیشترین ا به 16/108

 امتیاز در دو خیابان امام و کاشانی برای زنان بیشتر از مردان است.

شـود کـه بنـابر     هـا مـی   آن تسل  و اشرافیت افراد در فضای شهری موجب بروز حس امنیت و عدم احساس ترس در

ردیفـی در جـدارة    ، وجود عناصر بصری و کالبدی ماننـد نـورپردازی مناسـب، هـم    2 آمده از یریق جدول دست امتیازات به

دهد و با توجه بـه امتیـازات    خیابان، وضود و خوانایی و محصوریت احساس ناامنی را در افراد حاضر در خیابان کاهش می

، 24/139خیابان امام بـا امتیـاز    آمده میزان احساس ناامنی و ترس برای زنان در مقایسه با مردان در هر سه دست وزنی به

افتد. درنتیجه، تأثیرگذاری این عوامل در زنان نسـبت   بیشتر اتفاق می 04/104و کاشانی با امتیاز  76/158مدرس با امتیاز 

 به مردان بیشتر است. در این میان، خیابان کاشانی بیشترین مطلوبیت را دارد.

شده در محی  کالبدی  ، نیاز کمتری به منابط ایالعاتی آگاهانه یراحیهرچه انسان بیشتر خود را در خانه احساس کند

دهد و در مقابل آلـودگی   دارد. عناصری همچون نشانه، وضود و خوانایی، تعادل و توازن احساس سردرگمی را کاهش می

ردان در هر سه شود. براساس نتایج، میزان احساس سردرگمی برای زنان در مقایسه با م بصری موجب بروز سردرگمی می

برای زنان بیشتر از مردان است. میـزان   76/57و  76/57، 96/40ترتیب با امتیازات وزنی  خیابان امام، مدرس و کاشانی به

 های کاشانی و امام بیشتر از مدرس است. مطلوبیت عناصر در خیابان

رو و میـزان اسـتفادة عـابران     پیـاده کردن مکان مناسب برای خطوط عابر پیاده، نحوة ارتباط آن با  در زمینة مشخص 

دهد میزان استفادة زنان از خطوط عابر پیاده در مقایسه با مردان در هر سـه خیابـان امـام بـا امتیـاز       پیاده، نتایج نشان می

خیابان امـام و   بیشتر است. کیفیت خطوط عابر پیاده در دو 24/139و کاشانی با امتیاز  96/129، مدرس با امتیاز 04/104

 شانی بیشتر از خیابان مدرس است.کا

ها در خیابان بر میزان استفادة افراد تأثیر مثبت دارد. با توجه بـه   های باکیفیت و جانمایی مناسب آن استفاده از نیمکت

نتایج پرسشنامه، میزان مطلوبیت مبلمان در خیابان امام نسبت به مدرس و کاشانی بیشتر است و همچنین میـزان تمایـل   

ها نسبت بـه مـردان در    های مستقر در این خیابان بیشتر است، اما میزان استفادة زنان از نیمکت استفاده از صندلی افراد به

 خیابان امام، نسبت به مدرس و کاشانی کمتر است.

شـود. میـزان    ها موجب تجمط دستفروشان و ایجاد ازدحـام مـی   ردیفی در جدارة خیابان و همچنین وجود کنج عدم هم

چینان در خیابان امام بیشتر از دو خیابان دیگـر   که تعداد بساط ردیفی در هر سه خیابان مساوی است، درحالی هم مطلوبیت

 است.

های عمومی شهرها و در فاصلة زمانی عصر تا شب و در روزهای تعطیل هفتـه ر    وندالیسم بیشتر در منایق و مکان

هـای شـهری اسـت. از     ی از عناصر مؤثر وندالیسـم در خیابـان  (. نورپردازی و آلودگی بصرWikstrome, 2009) دهد می

لحاظ میزان بروز وندالیسم، خیابان امام بیشترین امتیاز را دارد. میزان آن برای زنان در مقایسه با مردان در هر سه خیابان 

 ت.برای زنان بیشتر از مردان اس 24/67و  64، 81ترتیب با امتیازات وزنی  امام، مدرس و کاشانی به

ها برای مسیریابی با افزایش آلودگی بصـری، نبـود نشـانه و عـدم وضـود و خوانـایی افـزایش         میزان مک  در تقایط
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یابد. خیابان مدرس بیشترین میزان مک  را برای مسیریابی دارد و این مک  در هر سه خیابـان بـرای زنـان بیشـتر از      می

 مردان است.

 درس و کاشانیها امام، م دهی خیابان . جدول وزن3جدول 

 پرسش ردیف

 خیابان کاشانی خیابان مدرس خیابان امام

 امتیاز وزنی امتیاز وزنی امتیاز وزنی

 مرد زن مرد زن مرد زن

 64/84 04/96 24/46 49 34/88 64 میزان احساس آرامش و تنوع و شادی و لذت 1

 96/73 24/67 36/112 36/112 04/96 56/134 میزان احساس استرس، هیجان و عصبانیت 2

3 

ها در این خیابان که  میزان جذابیت نمای ساختمان

ها احساس خستگی و کسالتتان از بین  با مشاهدة آن

 رود می

56/43 64 24/46 49 56/70 16/92 

 76/54 84/60 64/84 36/88 24/96 16/92 ها امکان بروز حس پوچی و انزوا در این خیابان 4

5 
عظمت با حضور در این امکان ایجاد حس غرور و 

 خیابان و تماشای مناظر ایراف
56/43 96/73 49 44/38 64 76/57 

6 
در  قابلیت دسترسی سریط و راحت که بر حضور شما

 گذارد ها تأثیر می این خیابان
36/112 36/88 44/77 36/88 64/116 16/108 

7 
تنهایی یا  میزان رضایت خانوادة شما از حضورتان به

 تان در این خیابانهمراه با دوس
100 84/163 81 96/129 84/148 84/163 

8 

میزان فضای تفریحی که برای کودکان مناسب 

ها در این  شما را برای به همراه داشتن آن است و

 کند خیابان تشویق می

16/29 44/38 36/1 36 36 16/29 

9 
میزان حس ناامنی که در هنگام شب در این خیابان 

 دشو در شما ایجاد می
24/139 76/57 76/158 44/125 04/104 49 

10 

نبودن مسیر  مشاهده دلیل قابل احساس سردرگمی به

کامل خیابان یا نبود ایالعات کافی مانند تابلوی 

 اعالم مسیر در خیابان

96/40 44/38 76/57 84/51 76/57 44/38 

11 
میزان توجه و دقت شما برای استفاده از خطوط عابر 

 یابانپیاده در این خ
04/104 16/92 96/129 04/96 24/139 16/108 

12 
ها و  میزان تمایل شما برای استفاده از صندلی

 مبلمان مستقر در این خیابان
96/40 84/60 64/33 36/31 96/40 64/33 

13 
میزان فضاهای جمعی مناسب برای نشستن، 

 کردن در این خیابان تماشاکردن و صحبت
96/40 24/46 36 16/29 56/43 16/29 
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 ها امام، مدرس و کاشانی دهی خیابان . جدول وزن3جدول ادامه 

 پرسش ردیف

 خیابان کاشانی خیابان مدرس خیابان امام

 امتیاز وزنی امتیاز وزنی امتیاز وزنی

 مرد زن مرد زن مرد زن

14 

رسانی به افراد نیازمند  میزان تمایل شما برای کمک

، نابینایان و...( افراد کهنسال، معلوالن) کمک

 درصورت مشاهده

16/108 100 04/104 96/73 36/112 36/112 

 76/153 100 16/108 96/73 76/158 36/88 روها در این خیابان پوش پیاده میزان کیفیت کف 15

 121 56/134 64/84 100 84/163 64/116 میزان کیفیت نورپردازی در شب 16

17 

ها در ساعات  ازهچینی یا جلوآمدگی مغ میزان بساط

پرازدحام که موجب استفادة شما از مسیر سواره در 

 شود این خیابان می

144 144 36/88 76/57 84/60 76/57 

18 

ها،  شکستن شیشه) میزان تخریب اموال عمومی

های عمومی و...( که  های زباله، تابلوها، تلفن سطل

 خورد در این خیابان به چشم می

81 84/51 64 84/60 24/67 96/40 

19 
میزان دیوارنویسی که در این خیابان به چشم 

 خورد می
16/92 24/46 04/96 64 64/84 56/43 

20 
میزان رضایت شما از فضای سبز موجود در این 

 خیابان
96/40 57 76/54 67,24 44/38 84/51 

21 
های این خیابان برای  میزان مکثی که در تقایط

 افتد مسیریابی اتفاق می
44/77 64 04/104 64/84 36/88 64 

 36/88 121 121 76/153 24/139 84/163 ها گویی و مزاحمت خیابانی برای خانم میزان متلک 22

23 
گران که در این خیابان درخواست  نسبت تعداد تکدی

 کنند پول و کمک می
76/158 04/104 96/129 56/70 125,44 76/57 

24 
در این  یور کلی میزان رفتارهای بد اجتماعی به

 خیابان
169 81 56/134 04/96 81 76/57 

 های تحقیق منبط: یافته

 

های کالبدی و بصری در سه خیابان امام، مدرس و کاشانی با استفاده از تحقیق میـدانی و بـا    منظور بررسی شاخص به

هریـک از ایـن    صورت جداگانه امتیازدهی شـده اسـت. امتیـاز    ها در هر خیابان به کمک متخصصان به هریک از شاخص

 شود. مشاهده می 4آمده است، در جدول  دست  های امام، مدرس و کاشانی که از یریق مشاهده به ها در خیابان شاخص
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 های کالبدی و بصری دهی شاخص . جدول وزن4جدول 

 خیابان کاشانی خیابان مدرس خیابان امام شاخص ردیف

 2 1 3 تعادل 1

 2 1 3 توازن 2

 3 2 3 تناسب 3

 2 2 3 تجانس 4

 1 1 1 تقابل 5

 2 3 1 تضاد 6

 3 1 2 وضود یا خوانایی 7

 1 3 2 ریتم 8

 2 3 1 تداوم 9

 3 3 3 ردیفی هم 10

 3 2 3 سازی کف 11

 2 1 3 خ  آسمان 12

 1 1 3 آلودگی بصری 13

 2 1 3 مبلمان 14

 2 1 3 محصوریت 15

 2 1 3 نشانه 16

 3 1 2 نورپردازی 17

 2 1 2 بر پیادهخطوط عا 18

 های تحقیق منبط: یافته

 

هاای اماام و مادرس و کاشاانی باا       اخالق( محور بودن خیابان) تحلیل و ارزیابی میزان رفتار

 1آزمون فریدمن

هـای امـام،    ، هرکدام از خیابـان SPSSافزار  گرفته با مدل فریدمن از یریق نرم براساس مطالعات محاسبات آماری صورت

هـا محاسـبه شـود. در     بنـدی و میـانگین آن   شده رتبه گانه با این آزمون بررسی شد تا موارد استخراجمدرس و کاشانی جدا

 توان رتبة فریدمن هر خیابان و نیز درجة آزادی و سطح معناداری آزمون را مشاهده کرد. می 5جدول 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Friedman test 
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 اخالق( محوری خیابان) . نتایج آزمون فریدمن میزان رفتار5 جدول

 داری سطح معنی کای اسکوار درجة آزادی های رفتاری دمن شاخصرتبة فری خیابان

 29/2 خیابان امام

 81/1 خیابان مدرس 204/0 179/3 2

 90/1 خیابان کاشانی

 های تحقیق منبط: یافته

 و دارد رفتـارمحوری  میـزان  لحـاظ  از را رتبـه  بیشـترین  کـه  اسـت  29/2 امام خیابان فریدمن با توجه به جدول، رتبة

 90/1 کاشانی خیابان فریدمن رتبة در نهایت و را دارد امتیاز کمترین که است 81/1 مدرس خیابان فریدمن رتبة همچنین

است که بیانگر معناداری آزمـون   204/0و سطح معناداری آزمون  179/3، کای اسکوار آزمون 2است. درجة آزادی آزمون 

محـوری، خیابـان امـام دارای بیشـترین رتبـه در مقایسـه بـا سـایر          است. بنابر نتایج رابطـه بـا میـزان مطلوبیـت اخـالق     

 هاست. خیابان

 

تحلیل و ارزیابی میزان تأثیرگذاری عناصر کالبدی و بصری بر میازان اخاالق و رفتاار محاور     

 بودن خیابان

ی یراحـی در  محوربـودن خیابـان، الگـو    در زمینة میزان تأثیرگذاری عناصر کالبدی و بصری در خیابان بر میـزان اخـالق  

اسـتفاده   1گذارد. بدین منظور، از آزمون فریدمن و همبستگی پیرسون خیابان بر نحوة رفتار افراد حاضر در خیابان تأثیر می

کیفیت کالبدی در هرکدام  SPSSافزار  گرفته با مدل فریدمن از یریق نرم شد. براساس مطالعات محاسبات آماری صورت

بنـدی و   شـده رتبـه   صورت جداگانه با این آزمون بررسی شـد تـا مـوارد اسـتخراج     شانی بههای امام، مدرس و کا از خیابان

توان رتبة فریدمن هر خیابان و نیز درجة آزادی و سطح معنـاداری آزمـون را    می 6ها محاسبه شود. در جدول  میانگین آن

 مشاهده کرد.

 

 . نتایج آزمون فریدمن برای کیفیت کالبدی6جدول 

 داری سطح معنی کای اسکوار درجة آزادی های کالبدی دمن شاخصرتبة فری خیابان

 47/2 خیابان امام

 44/1 خیابان مدرس 02/0 691/12 2

 08/2 خیابان کاشانی

 های تحقیق منبط: یافته

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pearson correlation 
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را  است که بیشترین رتبه 47/2های کالبدی  ، رتبة فریدمن خیابان امام در زمینة مطلوبیت شاخص6با توجه به جدول 

است که شـامل کمتـرین امتیـاز     44/1های کالبدی دارد و همچنین رتبة خیابان مدرس  از لحاظ میزان مطلوبیت شاخص

و سطح معناداری  691/12، کای اسکوار آزمون 2است. درجة آزادی آزمون  08/2شود و درنهایت رتبة خیابان کاشانی  می

 است که بیانگر معناداری آزمون است. 02/0آزمون 

 میـزان  بـا  بصـری  و کالبـد  عناصر بین ، نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطة7توجه به جدول  با

اسـت. از آنجاکـه    884/0آمـده برابـر بـا پیرسـون      دسـت  دهـد ضـریب همبسـتگی بـه     می نشان ها خیابان محوریاخالق

توان گفت بین (، بنابراین می1388پور،  )حبیب است متغیردو  بین نزدیک ةرابط دهندة نشان 85/0باالتر از  های همبستگی

 محوربودن خیابان رابطة نزدیکی وجود دارد. بصری و میزان اخالق–معیارهای کالبدی

 . جدول ضریب همبستگی پیرسون7 جدول

  اخالق و رفتارها عناصر کالبدی و بصری

884/0 

309/0 
1 

 همبستگی پیرسون

 سطح معناداری
 اخالق و رفتارها

1 
884/0 

309/0 

 همبستگی پیرسون

 سطح معناداری
 عناصر کالبدی و بصری

 های تحقیق  منبط: یافته

 

 مقایسة میزان بروز احساسات و ادراکات محیطی در زنان و مردان در خیابان

یـن  گرفته با مدل فریدمن، میزان بروز احساسات در زنان و مردان در خیابان با ا براساس مطالعات محاسبات آماری صورت

، رتبة فریدمن 8با توجه به جدول  ها محاسبه شود. بندی و میانگین آن شده رتبه آزمون بررسی شده است تا موارد استخراج

است که بـا توجـه بـه ایـن نتـایج میـزان        38/1و برای مردان  63/1در زمینة میزان بروز احساسات در خیابان برای زنان 

و سـطح   5/1، کـای اسـکوار آزمـون    1ا مردان بیشتر است و درجة آزادی آزمون تأثیرگذاری کالبد برای زنان در مقایسه ب

است که بیانگر معناداری آزمون است. با توجه به این نتایج و همچنین با توجه بـه وجـود رابطـه     221/0معناداری آزمون 

أثیرگذاری عناصر کالبدی و توان نتیجه گرفت میزان ت محوربودن خیابان می میان عناصر کالبدی و بصری با میزان اخالق

 بصری برای زنان در مقایسه با مردان بیشتر است.
 

 میزان بروز احساسات زنان و مردان بندی فریدمن در . رتبه8جدول 

 معناداری کای اسکوار درجة آزادی رتبة فریدمن جنسیت

 63/1 زنان
1 5/1 221/0 

 38/1 مردان

 تحقیق  های  منبط: یافته                     
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 گیری نتیجه

تـأثیر   عوامـل  دیگـر  از زندگی سالم شهروندی و حیات شهری بـیش  شهری بر در یراحی اجتماعی ابعاد به امروزه، توجه

 و باشـد  داشته تناسب افراد حاضر در فضا رفتارهای و فرهنگ با که است مکانی خوب و مطلوب شهری گذارد. فضای می

پیرامـون وی باشـد.    یبیعـت  و زمان، محی  شهری، حیات تاریخ، و گذشته ،جامعه و فرد بین برقراری پیوند برای ابزاری

 رفتـار  بـه  را انسـان  نـاموزون  فضـای  و مـوزون  رفتار به را انسان فضای موزون دارد؛ یعنی رفتاری بازنمود فضای شهری

خـوب باشـد،    فضـا  کـی فیزی سـاختار  یـا  محـی   کیفیـت  گرفته، وقتی های صورت کند. براساس بررسی می وادار ناموزون

این عوامل بر میزان حضور افراد در  و همچنین شود می تکرار روزافزون صورت به رفتارهای مطلوب افراد حاضر در خیابان

هـای   پدیـده  و فراینـدها  بستر تنها نه شود. فضا این فضا تأثیرگذار است و موجب حضور بیشتر افراد در چنین فضاهایی می

 معرفـی  و درک بـا  ایـن رویکـرد   گذارد. می تأثیر ها آن بر و شود می ساخته  ها آن واسطة به لکهب است، فرهنگی و اجتماعی

های کالبدی مانند نحوة یراحـی جـداره، کـف و خـ  آسـمان و       بر نقش ویژگی شده، ساخته فضای و انسان عمیق رابطة

 کند. کید میشناسی در میزان بروز رفتارهای مطلوب و نامطلوب تأ های بصری و زیبایی ویژگی

براساس نتایج، بروز حس پوچی و انزوا، ناامنی و ترس، احساس سردرگمی، استفاده از خطوط عابر پیـاده، وندالیسـم و   

 میزان مک  برای مسیریابی در هر سه خیابان امام، مدرس و کاشانی بر زنان بیشتر از مردان تأثیرگذار است.

تهران همخـوانی دارد؛   سوهساالر خیابان راه ( در پیاده1393و شهبازی ) بازوندی های پژوهش این نتایج با نتایج یافته

 نشسـتن،  فضای ایجاد فضا، دسترسی قابلیت مناسب، نورپردازی دهد نما، ها نشان می عبارت دیگر، نتایج مشترک یافته به

 عوامـل  مناسب از سازی کف و پیاده به خیابان فضای دادن اختصاص عابران، ایمنی فضا، از های استفاده زمان کردن متنوع

شود. میزان بروز احساس آرامش، سـهولت دسترسـی و مسـیریابی، احسـاس      می گرفته درنظر فضا از استفاده تأثیرگذار بر

غرور و عظمت در خیابان امام برای مردان بیشتر از زنان است، ولی در خیابـان مـدرس و کاشـانی در زنـان بیشـتر بـروز       

شود و ایـن احسـاس در خیابـان     صبانیت در خیابان امام برای زنان بیشتر از مردان ایجاد مییابد. احساس استرس و ع می

کاشانی برای مردان بیشتر از زنان و در خیابان مدرس برای هر دو جنس برابر است. جذابیت نماها و عدم احساس کسالت 

 ( در زمینة تأثیر عناصر1395مستوفی و سروری ) های در هر سه خیابان برای مردان بیشتر از زنان است. این نتایج با یافته

 بر رفتارهای متنوع شهروندان همخوانی دارد. دسترسی و... قابلیت کالبدی،

 بندی فریـدمن، میـزان کیفیـت اخـالق و رفتـار      آمده از یریق رتبه دست های به بنا به موارد ذکرشده و با توجه به رتبه

های کاشانی و مدرس بیشتر است و خیابان مدرس کمترین رتبه را  ایسه با خیاباندر مق 29/2محوری خیابان امام با امتیاز 

بیشترین امتیاز را کسب کرده و  47/2دارد. همچنین، از لحاظ میزان مطلوبیت عناصر کالبدی و بصری خیابان امام با رتبة 

–ور بررسی رابطه میان کیفیت کالبدیمنظ کمترین امتیاز را از این لحاظ کسب کرده است. به 44/1خیابان مدرس با رتبة 

بصری خیابان با میزان کیفیت اخالق و رفتار محوری هر خیابان از ضریب همبستگی پیرسون اسـتفاده شـده اسـت و بـا     

هاسـت.   دهندة وجود رابطة نزدیک بـین آن  دست آمده است که نشان به 884/0توجه به نتایج، ضریب همبستگی پیرسون 

 امنیـت،  هـای شـهری در راسـتای تـأمین     ر زمینة انتظارات شهروندان از سیمای بصـری خیابـان  های این پژوهش د یافته

( 1389هـای پژوهشـی زیبـایی و رضـازاده )     است کـه بـا یافتـه    یابی جهت در کمک و وندالیسم از بروز جلوگیری آرامش،
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شدن احساسات و ادراکات زنان با  همخوانی داشته است. درنهایت، کیفیت فضای شهری تأثیر بیشتری بر میزان برانگیخته

دهنـد،   دارد. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت یک جامعه را زنان تشکیل مـی  38/1در مقایسه با مردان با رتبة  63/1رتبة 

تـرین فضـاهای عمـومی را     هـا کـه اصـلی    ویژه خیابـان  توجه به روحیات این قشر از جامعه در یراحی فضاهای شهری به

ناپذیر است. در راستای افزایش کیفیت یراحی در جداره، کف و خـ  آسـمان و    امری ضروری و اجتنابدهند،  تشکیل می

 شود: ها راهکارهای زیر پیشنهاد می منظور دستیابی به فضاهای اخالق و رفتار محور در خیابان به

 

 ها برای هر سه خیابان مورد مطالعه پیشنهاد

منظم و پیوسته باشد تا با ایجاد یک محور دید مناسب، دید را به سمت عناصـر  . توجه به خ  آسمان در خیابان که باید 1

صورتی متعادل و نه خیلی پرشکستگی و نـامنظم و نـه خیلـی نـرم      شاخص دیداری هدایت کند. همچنین، خ  آسمان به

 یراحی شود؛

 ویت شود؛. عناصر شاخص در کالبد با استفاده از عناصری مانند نور و رنگ و همچنین مصالح تق2

 شود؛ ها که موجب افزایش اضطراب و تشویش و سردرگمی می . کاهش تراکم رنگی در تقایط3

های تنـد و زنـده اسـتفاده     دلیل داشتن اقلیم سرد که دارای آسمان خاکستری و تابش کم خورشید است از رنگ . به4

 شناسایی شود و فضا شادتر شود؛ راحتی  شود تا به

ها توجه شود و همچنـین از مـواد و مصـالح مختلـف و      های گوناگون در یراحی جداره ها و شکل ها، رنگ اندازه . به5

 ها استفاده شود؛ کردن آن منظور جذاب متناسب و نورهای متنوع به

 رو استفاده شود؛ پوش بومی و همساز با محی  و یکدست در تمام یول مسیر پیاده . از کف6

هـا و ایجـاد راحتـی در     ظور پاسخگویی به تأمین روشنایی مطمئن برای خیابانمن . از یک سیستم روشنایی معقول به7

 روها برای افراد پیاده استفاده شود؛ حرکت و جذابیت پیاده

 منظور افزایش تنوع فضایی استفاده شود؛ ها در ترکیب با درختان به از گل .8

کننـدگان   با توجه به آرگونومی استفاده . نسبت ارتفاع به عرغ و یول مبلمان و همچنین نسبت عرغ به یول آن9

درجه داشته باشد و از آنجاکه میانگین قـد   120تا  110ای حدود  ها باید زاویه رعایت شود؛ برای مثال، زاویة پشتی نیمکت

 ها باید متناسب با آنان ساخته شود. کیلو است، این نیمکت 70با وزن  170ایرانیان 

 

 های خیابان امام )ره( پیشنهاد

 اجتماعی؛ مختلف اقشار و سالمندان و زنان برای جمعی حیات مشارکت های فرصت . ایجاد1

 عمـومی  دانش و درک توسعة برای در خیابان امام نمادین های ارزش و هنر زمینة در آموزشی های فعالیت به . توجه2

 خیابان؛ هویتی عناصر و نقش مردم درمورد آثار،

مختلـف   اقشـار  حضورپذیری برای ساعته 24 های کاربری تزریق یریق از فضا بر یبیعی و اجتماعی امنیت . ارتقای3

 مختلف. ساعات در اجتماعی
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 های خیابان کاشانی پیشنهاد

 واسـطة  به فضا، بر مسل  بناهای یا ها کنج مناسب یراحی یریق از یکنواخت های زمینه در مطلوب تباین از گیری . بهره1

 کالبد؛ یا کاربری

 هنری؛-بصری های ارزش ارتقای برای محیطی گرافیکی عناصر و عمومی نره به . توجه2

ادراک  و خوانـایی  عامـل  بـر  تأکیـد  منظـور  بـه  نقلیه وسایل عبوری سرعت کاهش و ها خیابان ترافیکی . کاهش بار3

 عابران. توس  دید کریدور بصری

 های خیابان مدرس پیشنهاد

 حضـور  افـزایش  و فضـا  پـذیری  اجتمـاع  سطح ارتقای برای ها جداره در مناسب غیررسمی و رسمی های فعالیت . تقویت1

 اجتماعی؛ مختلف های گروه

 . اصالد و ساماندهی آلودگی بصری در جدارة خیابان؛2

سـاماندهی   بـرای  آور التـزام  قـوانینی  تـدوین  و جدید وسازهای ساخت کیفی کنترل برای چارچوب و ضواب  . تدوین3

 ها؛ خیابان هویتی و کالبدی ابعاد به توجه با پیرامون نماهای

علت تأثیرات مثبت روانی در افراد پیاده و افـزایش   های تقریباً بزرگ مات به . استفاده از تیرهای چراغ کوتاه با حباب4

 ایمنی.
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