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 چکیده
هاي پژوهش حاضر واکنش مشتریان را به درختان در محیط

خرید شهري بررسي کرده است تا به این مسئله پرداخته شود 
ها و رفتارهاي مشتري در در واکنش نقشيکه آیا درختان 

برخي  ،کنند؟ در این راستاهاي خرید شهري ایفا ميمحیط
شهر مشهد صورت  کالن مطالعات در مناطق تجاري مختلف

گرفته که نتایج این بررسي به شکل قابل توجهي همسان است. 
این تحقیق به شکل میداني و با استفاده از طرح تحقیق 

ها و اطالعات از پیمایشي انجام شده است.  براي گردآوري داده
تکنیک مصاحبه، مشاهده و رونویسي مصاحبات استفاده گردید. 

ها از ها و آزمون آماري فرضیهدادهبراي تجزیه و تحلیل 
آمارهاي توصیفي نظیر فراوني، درصد میانگین و انحراف 

ها از و در سطح آمار استنباطي، متناسب با نوع داده ،استاندارد
داري استفاده استودنت و تحلیل معني tاي، نمونهتک tآزمون 

ي دهد که درختان تأثیر مثبتگردید. نتایج این پژوهش نشان مي
کیفیت بصري، احساس مکاني، حمایت از خریدار و احساس  در

پرداخت در مراکز خرید شهري دارند. نتایج چنین تحقیقي عالوه 
کند، همچنین موجب بر اینکه به درختکاري شهري کمک مي

خواهد شد تا فروشندگان از درختان به عنوان عناصر چشمگیري 
تفاده کنند که این هاي تجاري خود اسدر بازاریابي مکاني محیط

 تواند به معناي سود و فروش باالتر براي آنها باشد.مي

درختان، روانشناسي محیطي، مشتري،  های کلیدی:واژه

 شهر مشهدهاي تجاري، کالنمحیط

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This study investigated  the reaction of 
customers about  trees in urban shopping 
environments to find  whether the trees affected 
on customer behavior and respons in urban 
shopping environments? In this regard, some 
studies were conducted in Mashhad 
metropolitan business areas that is similar to the 
results considerably. This is a  survey research. 
for collecting data interviews, observations and 
interviews were used. To analyze the data and 

test the hypotheses, descriptive statistics such as 
frequency, percentage and mean and standard 
deviation of the inferential level, depending on 
the type of data One-Sample T test, Student T 
test analysis were applyied. The results of this 
study indicate that trees have a positive impact 
on  the quality of visual, spatial sense, and a 
sense of buyer support payments in urban 
shopping centers.  
Keywords:Trees, Environmental psychology, 
Consumer, Commercial environments, Mashhad 
Metropolis 
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 مقدمه
هاي توسعه پایدار شهري و به عنوان یکي از امروزه جایگاه فضاي سبز شهري به عنوان یکي از شاخص

بر شناختي و تأثیرات مستقیم ترین فضاهاي گذران اوقات فراغت شهروندان، عالوه بر فواید بوممهم
(. پژوهشگران 1021نژاد و همکاران، اهمیت معنوي و روحاني است )خلیل دارايجسم و روان شهروندان، 

هاي عمومي )ون اند که باغهاي خاص محیط طبیعي را در جوامع شهري بررسي و بیان کردهتأثیر ویژگي
 ( بر نحوه1001، 1ان؛ سامر و همکار1001، 1هاي درختکاري )آستین و کاپالن( و برنامه1005، 2هاسل

شاید  گذارند.شان به عنوان اعضاء آن جوامع تأثیر ميو هویت آنان تفکر مردم در مورد محل زندگي
اما بسیاري  tاستفاده از درختان در فضاي شهري نقش مستقیم در زندگي روزانه افراد جامعه نداشته باشد

دهنده این است کنند. این موضوع نشاني ميگیاه را امري لذت بخش تلق از افراد زندگي در کنار گل و
. نقش دیگر درختان در حریم شهرها، نمایش شدیدي براي بازگشت به طبیعت دارندها تمایل که انسان

تغییرات لحظه به لحظه فصول سال است که موجب اطالع رساني به مردم و ایجاد زیبائي و طراوت در 
کنند هاي مصنوعي ایجاد مياشکال مختلفي را در محیطگردد. درختان، رنگ، بافت و محیط شهري مي
باشند. تأثیرات ها ميها و ساختمانهاي طبیعي در الگوهاي هندسي خیابانها و رنگو بازگوکننده فرم

درختان در سالمتي و آسایش  .هاي شهري نیز بسیار حائز اهمیت استفیزیولوژیکي درختان در محیط
گردانند، کنند، آب را به چرخه طبیعت باز مياکسیژن تولید ميزیرا  ،ندساکنان شهرها سهم بزرگي دار

گردند. همچنین بخشند و ایجاد سایه کرده و موجب کاهش دماي محیط ميکیفیت خاک را بهبود مي
در  ها شوند.توانند گرد و غبار را تا حدودي از اتمسفر جذب کرده و موجب پاک شدن هوا از آالیندهمي
هاي خرید هاي تجاري و فعالیتاند که بین نوع محیطیر دانشمندان علوم اجتماعي ثابت کردههاي اخدهه

-(. همچنین روانشناسان و فیلسوفان مشهور، قرن1022، 4داري وجود دارد )دابس و همکارانارتباط معني

اهان در ها بیشتر مربوط به نقش گیاند. این لذتهاست که لذت از درختان و طبیعت را بیان کرده
 6طوري که اُلمشتدبه ،(1007، 5باشد )ولفها ميشناختي، نمادگرایي فرهنگي و درمان بیماريزیبایي

هاي طبیعي با هواي پاک و تنوع مند به مشاهده محیططور طبیعي عالقهرسد که ما بهنظر ميگوید: بهمي
هاي ا و رنگهوع سبز، به شکلسبز در سیماي سرزمین هستیم. پاسخ فیزیولوژیک ما به زیبایي و تن

هاي کیفیت گیري نیست، اما بهتر است که در مطالعهو صداي حیوانات قابل اندازه طبیعي )به ویژه سبز(
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اي کامپیوتري به برنامه (.2196، ترجمه آذري دهکردي، 2)درامشتاد و همکاران شود محیط در نظر گرفته
هاي مرتبط با کاشت و رسیدگي به آنها و همچنین عواید منظور ارزیابي ارزش اقتصادي درختان، هزینه

اکسیدکربن از هوا و شود، فواید آنها در زدودن ديها ميحاصل از آنها که موجب افزایش ارزش دارایي
(. نتایج 1008، 1طراحي شده است )تیلور ،آورندکاهش مصرف انرژي از طریق سایه خنکي که فراهم مي

داد که میزان سودآوري درختان نشان ،هاي شهر نیویورک به عمل آمده پارکبررسي اخیر که توسط ادار
میلیون دالر است. طبق محاسبات انجام گرفته، این به  211هاي شهر نیویورک ساالنه حدود خیابان

، 1دالري است که براي آنها هزینه شده است )کالیتون و مایرز 2دالر به ازاي هر  60/5معناي بازگشت 
(. محاسبات روانشناسان و اقتصاددانان از سودهایي که افراد از تجربه 2180نیا و همکاران، اريترجمه صف

ریزي براي حفاظت از این برند، نقش مهمي را در برنامههاي خرید شهري ميکردن طبیعت در محیط
ومي بیرون از زارها در فضاهاي عموجود درختان و علف ،کهطوريه(. ب1007)ولف،  کندها ایفا ميمحیط

شوند را تقویت تر ميهاي اجتماعي که در شهرهاي امروزي روز به روز از هم گسستهخانه، وابستگي
شوند. کند و ضمن کاهش پرخاشگري و رسیدن به آرامش روحي، عاملي براي صمیمیت محسوب ميمي

منابع و منافع اقتصادي ها به عنوان توان از این مکانکنند که مي( بیان مي2196محمدي و همکاران )
تواند فضاي براي شهروندان بهره جست. رنگ سبز از نظر روانشناسي، اصوالً رنگ آرام بخشي است و مي

  شهر را از نظر رواني براي انبوه مردمي که در مراکز انساني تجمع دارند، قابل تحمل نماید.
هاي طبیعي، دوري بیشتر انسان از محیطامروزه به دالیلي از جمله گستردگي شهرها و به تبع آن       

هاي ذهن بشري و لزوم هاي محیطي، رشد زندگي ماشیني، افزایش تماس و کار با ساختهافزایش آلودگي
تلطیف روح بشري، نیاز به حضور طبیعت و عناصر طبیعي در زندگي انسان را هر روز بیشتر محسوس 

منظور ارزیابي ارزش اشیاء طبیعي که قابل خرید و فروش  ها اغلب به(. پژوهش2178زاده، نماید )امینمي
(، این سؤال را 1022، 5نامند )بیز و هریرومي 4نیستند، از طریق روشي که آن را ارزشگذاري مشروط

 6تمایل به پرداخت .کنند که مردم در قبال طبیعت تا چه اندازه مایل به پرداخت هزینه هستند؟مطرح مي
(WTPاز مردم مي )هد تا میزان پرداخت خود را در قبال دستیابي مداوم به منابع طبیعي یا آگاهي خوا

ي استمرار وجود آن مشخص کنند. مقیاس تمایل به پرداخت، بازنمایي کامل ارزش خود را درباره
دهد طبیعت براي آورد که نشان ميولي با این وجود شواهدي را فراهم مي ،اقتصادي طبیعت نیست
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سازد )کالیتون و رزشي عیني است و برخي از متغیرهاي مؤثر بر این ارزش را هم آشکار ميمردم، داراي ا
هاي خرید اخیراً تحقیقات در زمینه فضاي پیرامون محیط (.2180نیا و همکاران، مایرز، ترجمه صفاري

 شهري نشان داده است که چگونه عوامل محیطي از قبیل نور، صدا، رنگ و موقعیت محصول، احساس
دهد. این تحقیقات نشان داده است که احساس در عمل، رفتار را خرید مشتریان را تحت تأثیر قرار مي

ها انجام شده است دهد. الزم به ذکر است که بیشتر این تحقیقات در داخل فروشگاهتحت تأثیر قرار مي
راي جذب مشتریان محسوب ب که ظاهر فروشگاه و مراکز خرید، از عوامل اولیه (. از آنجا1000، 2)تورلي

عناصر گیاهي مورد  شود، توجه به شرایط بیروني مراکز خرید از اهمیت بیشتري برخوردار است.مي
هاي تجاري عمدتًا شامل دو گروه از گیاهان است: گیاهان پرچیني و درختان، عدم استفاده در محیط

مهمترین آن کمبود فضاي اختصاص ها دالیل مختلفي دارد که استفاده از گیاهان پوششي به درختچه
شود که درخت و اما از درخت به این دلیل استفاده مي ،روهاستداده شده به کاشت گیاهان کنار پیاده

خصوص بهتوان کیفیت فضاهاي شهري اي بوده که از طریق آن ميترین وسیلهارزانترین و ساده
ختان مطرح شد، منتقدین چندین اثر مخرب را به که اثرات مفید درحالي در ها را ارتقاء بخشید.خیابان

ها و هاي درختان باعث صدمه به ساختماندهند. اغلب منتسب است که ریشهدرختان نسبت مي
( به این نتیجه رسیدند که با 1022شود. ولي بیز و هریرو )ها ميفونداسیون آنها و نیز صدمه به زهکشي

، از 2896افتد. در تحقیقي در سال ها برخورد کمي اتفاق مينرعایت فاصله مناسب بین درختان و ساختما
به ترتیب  درصد 21و  درصد 10کل درختان(،  درصد 21درخت خیاباني ارزیابي شده در منچستر ) 1111

  هاي حاشیه خیابان شدند.رو و جدولهاي پیادهباعث خسارت به سنگفرش
، ترجمه پارسائیان و اعرابي، 1گذارند )استیفنما اثر ميهاي اجزاي محیط اطراف، بر پنداشت و ادراک      

هاي نمایش، معماري ها، پنجره، وروديهایي از قبیل نماي فروشگاه(. در یک مرکز خرید، ویژگي2179
توانند اثرات مطلوب و یا نامطلوب را در فراواني اي هستند که ميهاي عمدهساختمان و پارکینگ، ویژگي

شده در ان صرف شده در طي بازدید، نوع محصوالت خریداري شده و زمان صرفبازگشت، میزان زم
محل فروشگاه ایجاد کند. این عناصر محیطي در یک فروشگاه تجاري باید دلپذیر و جذاب باشند تا باعث 

  (.1007جذب مشتري شوند )ولف، 
چرا که اوالً مهمترین  هاي خرید شهري است؛ انتخاب مکان یکي از مهمترین تصمیمات در محیط      

توان گفت که مهمترین عامل در و مي دارد ،تأثیر را در تصمیم خرید مشتري )که از کجا خرید کند؟(
تواند به مزیت باشد. دوم اینکه انتخاب مکان اهمیت استراتژیک دارد؛ چون ميجذب یک مشتري مي

رود که منحصر به فرد است و رقبا مار ميرقابتي پایدار منجر شود و از جمله عناصر مهم بازاریابي به ش
                                                           

1. Turley et al 
2. Stefan 



 ... هاي خرید شهريحیطتحلیلي روانشناختي از نقش درختان در م

81 

 

کنند. سوم اینکه انتخاب مکان یک تصمیم مخاطره آمیز است،  توانند به سادگي از آن تقلیدنمي
شود و بر تعهد سرمایه بلند مدت محسوب ميبر است و یک تصمیم بلندد، هزینهپیچیدگي زیادي دار

دلیل ماهیت ثابت آن بر خالف دیگر عناصر آمیخته مدت داللت دارد؛ چرا که با انتخاب یک مکان، به 
 توان آن را به راحتي تغییر دارد.بازاریابي چون قیمت، خدمات، تبلیغات و تنوع محصول نمي

هاي خرید شهري بررسي کرده است تا به پژوهش حاضر، واکنش مشتریان را به درختان در محیط      
هاي خرید ایفا ها و رفتارهاي مشتري در محیطیري در واکنشاین مسئله پرداخته شود که آیا درختان تأث

 هاي خرید شهري، توجیه اقتصادي دارد؟ کردن براي کاشت درختان در محیطکنند؟ و آیا هزینهمي
 

 روش
با استفاده از طرح تحقیق پیمایشي انجام شده است. با توجه به ماهیت  این تحقیق به شکل میداني و

ها ها و اطالعات از تکنیک مصاحبه استفاده گردید. مصاحبهموضوع و روش تحقیق براي گردآوري داده
روِ مراکز خرید شهري، زدن خریداران )به شرطي که صرفاً به منظور خرید آمده باشند( در پیادهدر طي قدم

رو کنندگان انجام گردید. پیادهشناسي، توسط گروه مصاحبهي دانش جامعهشدههاي شناختهروش توسط
روها به وسیله شود. گاهي پیادهراهي است که در امتداد خیابان و براي عبور عابرین پیاده ساخته مي

نمونه را از میان  شوند.جدول و یا باغچه با پوشش گیاهي )درخت، چمن، شمشاد و...( از خیابان جدا مي
هاي مختلف سني و مردان و زنان انتخاب کردیم و صرفاً گروه سني و یا جنس خاصي در نظر گروه

ها ضبط و رونویسي گردید و سپس اطالعات به دست آمده مورد گرفته نشد. بنابراین در ابتدا مصاحبه
ي چهار قسمتي استفاده گردید تا تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براي مصاحبه با خریداران از یک پرسشنامه

تأثیر درختان را بر چهار فاکتور کیفیت بصري، احساس مکاني، حمایت از خریدار و احساس پرداخت را 
 بررسي کند.

در این پژوهش منظور از کیفیت بصري، جایگاهي است که افراد در آن از مطلوبیت و رضایت بیشتري 
شود که افراد نسبت به ظهارات یا فرضیاتي ذهني تعریف ميبرخوردار هستند. احساس مکاني به صورت ا

یک مکان دارند. حمایت خریدار به معني فراواني و مدت عملکردهاي مشتریان از قبیل مدت زمان بازدید 
ها است. و در نهایت، احساس پرداخت با تمایل پرداخت مشتریان نسبت به محصوالت و سرویس

کم، کم، ها بر اساس مقیاس پنجگانه لیکرت شامل خیليوهش پرسشگیري شده است. در این پژاندازه
 (.2بردن دقت، گزینه متوسط حذف شده است )جدول شماره زیاد تنظیم شده است. براي باال زیاد، خیلي
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 . تعداد سؤاالت و تکنیک سنجش متغیرهای مورد بررسی1جدول شماره 

 تکنیک سنجش تعداد سؤال متغیرها

 طیف لیکرت 5 کیفیت بصري

 طیف لیکرت 7 احساس مکاني

 طیف لیکرت 29 حمایت از خریدار

 طیف لیکرت 9 احساس پرداخت

 
 

هاي مورد استفاده در این تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده در خصوص بررسي پایایي پرسشنامه
 باشد که در آن؛شده است. رابطه این ضریب به این شکل مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

شود، مقدار و مطابق با آزمون آلفاي کرونباخ انجام شده مالحظه مي 1اساس اطالعات جدول شماره  رب
شود باالتر است و نتیجه مي 7/0آلفا براي سؤاالت مربوط به متغیرهاي مورد بررسي از مقدار استاندارد 

یند مصاحبه، تصاویري که سؤاالت پایایي الزم را دارند. همچنین براي درک بیشتر سؤاالت در طول فرآ
تر باشد )تصویر دهندگان راحتبه همراه هر سؤال به خریداران نشان داده شد تا درک آن براي پاسخ

 (.2شماره 
 

    ضريب آلفاي كرونباخkسئواالت  تعداد 
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 . پایایی سؤاالت مربوط به متغیرهای مورد بررسی2جدول شماره 

 ضریب آلفا همبستگی کواریانس واریانس میانگین تعداد متغیر

 8071/0 6717/0 5694/0 9598/0 8672/1 5 کیفیت بصري

 8149/0 6298/0 2127/2 7761/2 6187/1 7 احساس مکاني

 8411/0 4788/0 1689/0 7779/0 8788/1 29 حمایت از خریدار

 8069/0 5654/0 4217/0 7512/0 7299/1 9 احساس پرداخت

 
 

 ای از تصاویر حمایت شده برای سؤاالت پرسشنامه. نمونه1تصویر شماره 

 ون درخت و دارای درخت()بد 
 

شهر مشهد است. مشهد به علت در برداشتن یکي از محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، کالن
هاي اقتصادي، هاي مقدس شیعیان، حرم مطهر رضوي، یکي از شهرهاي مهم ایران از نظر ارزشمکان

(. 1022ودي و همکاران، کند )میبتاریخي و مذهبي است که ساالنه مردم زیادي را به خود جذب مي
 2182شهر مشهد را در سال هاي اصلي کالني مراکز خرید خیابانجامعه آماري این پژوهش را کلیه

شهر مشهد از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و دهند. براي انتخاب نمونه آماري، در ابتدا کالنتشکیل مي
صلي واقع در حوزه شمالي، حوزه هاي امورد از خیابان 5حوزه تقسیم بندي و سپس  5فرهنگي به 

مرکزي، حوزه جنوبي، حوزه شرقي و حوزه غربي که در آنها مراکز خرید وجود داشت به صورت تصادفي 
مصاحبه انجام شد. با توجه به اینکه حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  791طوري که انتخاب شد. به

بندي هر نظرسنجي با یک آزمون رتبه آن استناد کرد. هايتوان به یافتهباشد لذا مينفر مي 760برابر با 
هاي متفاوتي استفاده شده است. در این اولویت آغاز شده است که در آن از تصاویر حمایت شده با ویژگي

هاي خرید تصاویر، تنوع سایر موارد بصري تا حد امکان کاهش یافته است. برخي از تصاویر از محیط
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گان با آنان آشنایي داشتند، در حالي که سایر تصاویر از شرایط فرضي بودند واقعي بودند که شرکت کنند
هر نظرسنجي همچنین شامل یک سناریو بود که یک مکان  که با ویرایش دیجیتالي ایجاد شده بودند.

بندي هاي رتبهخواست که رفتار خرید خود را در مقیاسدهندگان ميکشید و از پاسخخرید را به تصویر مي
« بودنبدون درخت»و « بودنبا درخت»طور مقدماتي بندي شده ارائه کنند. سناریوها بههاي دستهاسخو پ

کردند. مواردي که داراي درخت بودند، هم به صورت درختان هاي خرید شهري توصیف ميرا در محیط
 پراکنده و هم به صورت درختان یکنواخت قرار گرفته بودند. 

 

 تجزیه و تحلیل
دهد که افراد در تمامي سنین و ها و چشم اندازها نشان ميسال گذشته در مورد انسان 40مطالعات 

هاي ساخته شده به دست بشر ي ترجیح مناظر طبیعي نسبت به جایگاهها داراي پیش زمینهفرهنگ
براي  .(1007هستند. نقش درختان در مطالعات اقتصادي نیز به تازگي در این حوزه وارد شده است )ولف، 

ها در دو سطح توصیفي و استفاده شده است و داده 28نسخه  SPSSافزار ها از نرمتجزیه و تحلیل داده
ها از آمارهاي ها و آزمون آماري فرضیهاستنباطي تجزیه و تحلیل شدند. براي تجزیه و تحلیل داده

ها مار استنباطي، متناسب با نوع دادهتوصیفي نظیر فراوني، درصد میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آ
داري استفاده گردید. بر اساس اطالعات جدول شماره و تحلیل معني1استودنت t، 2اينمونهتک tاز آزمون 

 10/15با انحراف استاندارد  58/60شود، میانگین ترجیح درختان در کیفیت بصري برابر مالحظه مي 1
باشد. ضریب کجي مي 200و مناطق پردرخت آن  5برابر  درختبدست آمده است بطوریکه مناطق کم

دهد ترجیح درختان اکثر نمونه مورد مطالعه، باالتر از میانگین است که نشان مي sk= -014/0برابر 
بدست آمده  65/17با انحراف استاندارد  74/65میانگین ترجیح درختان در احساس مکاني برابر  است.

باشد. ضریب کجي برابر مي 200و مناطق پردرخت آن  72/20رابر درخت باست بطوریکه مناطق کم
560/0- =sk دهد ترجیح درختان اکثر نمونه مورد مطالعه باالتر از میانگین است.باشد که نشان ميمي 

بدست آمده است  66/25با انحراف استاندارد  48/71میانگین ترجیح درختان در حمایت از خریدار برابر 
 -056/0باشد. ضریب کجي برابر مي 200و مناطق پردرخت آن  19/40درخت برابر کمبطوریکه مناطق 

=sk میانگین  دهد ترجیح درختان اکثر نمونه مورد مطالعه باالتر از میانگین است.است که نشان مي
بدست آمده است بطوریکه  96/26با انحراف استاندارد  86/67ترجیح درختان در احساس پرداخت برابر 

 sk= -044/0باشد. ضریب کجي برابر مي 99/86و مناطق پردرخت آن  15درخت برابر ق کممناط
 دهد ترجیح درختان اکثر نمونه مورد مطالعه باالتر از میانگین است.باشد که نشان ميمي

                                                           

1. One-Sample T test 
2. Student T test 
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 . توزیع پراکندگی نتایج ارزیابی 3جدول شماره 
 پر درخت تکم درخ ضریب کجي انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 200 5 -014/0 10/15 58/60 791 کیفیت بصري

 200 72/20 -560/0 65/17 74/65 791 احساس مکاني

 200 19/40 -056/0 66/25 48/71 791 حمایت از خریدار

 99/86 15 -044/0 99/26 86/67 791 احساس پرداخت

 

اند )هر یک بندي شدهجزا تقسیمهاي اولویت تصویر در سه یا پنج دسته در هر فاکتور به طور مرتبه
 5)کم( تا  2بر مقیاس  6/4تا  6/0بندي از حداقل دو تصویر را دربر داشته است( که داراي امتیازات رتبه

ها )با انحراف استاندارد( را آرایه محتویات ارزیابي شده و میانگین پاسخ 2)زیاد( بوده است. نمودار شماره 
هاي مشتریان به طور یکنواخت با درصد بنديدهد. در تمام موارد، رتبهميدر مطالعات خیابان اصلي نشان 

هاي لوکس ولي بدون درخت در انتهاي روهاي منظم و ساختماندرختان افزایش یافته است و پیاده
هاي امتیاز را به دست آوردند، حتي پاییني امتیازات قرار دارند. تصاویر داراي درختان بزرگ، باالترین رتبه

 هاي تاریخي(.ر جاهایي که سایر عناصر تیره و محو بودند )از قبیل ساختماند
 

 بندی تصاویر. خالصه امتیازات مربوط به اولویت1نمودار شماره 
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در مورد تأثیر درختان بر احساس مکاني اینکه از پاسخ دهندگان خواسته شد تا سطح موافقت خود را با 
ها ها از دستهبندي کنند. میانگین پاسخبینند، رتبهکان مورد نظر ميسناریوها و در حالیکه آنها را در م
مقایسه شدند. در این مورد هم « بودنبدون درخت»و « بودنبا درخت»استخراج شدند و سپس با شرایط 

درختان با باالترین امتیازات سازگاري و کیفیت بصري در مطالعات قرار گرفتند. امتیازات مثبت براي 
هاي داراي به نواحي داراي درخت داده شد، اگرچه براي نمایش مناطق بدون درخت از مکاننگهداري 
هاي هاي اجتماعي و خصیصهدهندگان، ویژگيهاي شکیل استفاده شده بود. همچنین پاسخساختمان

ز رسد انتظارات مطلوب از تجربه یک خرید، قبل ابندي کردند. به نظر ميي درون مغازه را رتبهتجربه
  گردد.اینکه خریدار وارد فروشگاه شود، آغاز مي

در پژوهش حاضر براي ارزیابي تأثیر درختان در متغییرهاي مورد بررسي، ابتدا محاسبه معناداري 
هاي چهار مؤلفه کیفیت بصري، احساس مکاني، حمایت از خریدار و احساس پرداخت، با استفاده میانگین

د و سپس با توجه به میانگین هر چهار مؤلفه به تبیین تأثیر آنها پرداخته شواستودنت آورده مي tاز آزمون 
اي تک نمونه tو مطابق آزمون  4در مورد کیفیت بصري اینکه، بر اساس اطالعات جدول شماره  شود.مي

 p >002/0داري با سطح معني t= 215/21، مقدار آزمون برابر 50انجام شده و مقایسه با میانگین نمره 
شود درختان تأثیر مثبتي درکیفیت کمتر است نتیجه مي 05/0داري از ت آمد که چون سطح معنيبدس

اي انجام تک نمونه tدر مورد احساس مکاني اینکه، مطابق آزمون  بصري در مراکز خرید شهري دارند.
بدست  p >002/0داري با سطح معني t= 490/27، مقدار آزمون برابر 50شده و مقایسه با میانگین نمره 

شود درختان تأثیر مثبتي در احساس مکاني کمتر است نتیجه مي 05/0داري از آمد که چون سطح معني
اي انجام شده و تک نمونه tدر مورد حمایت از خریدار اینکه، مطابق آزمون  در مراکز خرید شهري دارند.

بدست آمد که  p >002/0داري عنيبا سطح م t= 001/5، مقدار آزمون برابر 50مقایسه با میانگین نمره 
شود درختان تأثیر مثبتي در حمایت خریدار در مراکز کمتر است نتیجه مي 05/0چون سطح معني داري از 

اي انجام شده و مقایسه با تک نمونه tدر مورد احساس پرداخت اینکه، مطابق آزمون  خرید شهري دارند.
بدست آمد که چون  p >002/0با سطح معني داري  t=188/25، مقدار آزمون برابر 50میانگین نمره 

شود درختان تأثیر مثبتي در احساس پرداخت در مراکز کمتر است نتیجه مي 05/0داري از سطح معني
 خرید شهري دارند.
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 . مقایسه تأثیر متغییرهای مورد بررسی با میانگین مورد انتظار4جدول شماره 
 داريسطح معني درجه آزادي tآزمون  انحراف استاندارد تعداد متغیر

 05/0 792 215/21 10/15 791 کیفیت بصري

 05/0 792 490/27 65/17 791 احساس مکاني

 05/0 792 001/5 66/25 791 حمایت از خریدار

 05/0 792 188/25 99/26 791 احساس پرداخت

 
 

 گیرینتیجه
انگیزي داشته هاي اجتماعي خاطرهد که تجربههایي هستنتوضیح آنکه امروزه خریداران به دنبال مکان

ترین فضاهاي گذران اوقات فراغت شهروندان، هاي خرید شهري به عنوان یکي از مهمباشند. محیط
عالوه بر برطرف کردن نیازهاي یک انسان و تأثیرات مستقیم بر جسم و روان شهروندان، از دیدگاه 

ا طرح این بحث سعي نمود، واکنش مشتریان را به درختان اقتصادي نیز واجد اهمیت است. مقاله حاضر ب
نشان داده شد، درختان تأثیر  1هاي خرید شهري بررسي کند. همانگونه که در جدول شماره در محیط

مثبتي درکیفیت بصري، احساس مکاني، حمایت از خریدار و احساس پرداخت در مراکز خرید شهري 
 دارند. 
باشد. ولف نیز نتیجه گرفت که درختان در ( مي1007هاي ولف )با یافته هاي این پژوهش هماهنگیافته

چهار فاکتور کیفیت، احساس مکاني، حمایت از خریدار و احساس پرداخت در مراکز خرید کشور ایاالت 
روها در چهار فاکتور فوق اثربخش بوده متحده آمریکا تأثیر مثبتي دارند. در هر دو مطالعه درختان پیاده

هاي تجاري بسیار مهم و ریزي و مدیریت درختان در محیطو این بیانگر آن است که برنامه است،
ي آن تواند زمینه را براي ایجاد مقرراتي در این زمینه فراهم آورد که در نتیجهباشد و ميضروري مي

( 1007ولف )تري بین درختان و شهروندان ایجاد خواهد شد. تفاوت مطالعه حاضر با مطالعه پیوند امن
اینست که مطالعه حاضر عالوه بر بررسي تأثیرات، توزیع پراکندگي نتایج را نیز مورد مطالعه قرار داد. 

( معتقدند که تحقیقات بیشتري نیاز است تا بتوان عوامل مؤثر در واکنش 1005) 2میچون و همکاران
داد که دیگر این پژوهش نشانهاي خرید شهري بررسي کرد. از طرفي مشتریان را به درختان در محیط

 دادند.هاي خرید شهري ترجیح ميشهر مشهد، درختان را در محیطدهندگان در کالنتمامي پاسخ
( از جهت تأثیر کامالً مثبت درختان در 2888) 1هاي شیت و موليپژوهش حاضر همسو با یافته

لیزه پاریس بخاطر ن شانزهشود که خیاباباشد. در این پژوهش بیان ميهاي تجاري نیز ميمحیط

                                                           

1. Michon et al 
2 . Sheets and Moli 
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هاي جهان ترین خیابانشدهشناخته هاي ویژه و لوکسش یکي ازها و فروشگاههاي منظم، کافهدرختکاري
ها به ندرت در هایي وجود دارد که این محدودیتها محدودیتاست. براي کاشت درختان در خیابانشده

هاي اصلي در صورت ک درختان در کنار خیابانشوند. عموماً کاشت تمرحله طراحي در نظر گرفته مي
گیرد. در نقاطي که فضا بازتر است، مثل میادین، درختان به صورت گروهي وجود فضاي خالي انجام مي

ها را از بین روح خیابان و ساختمانکاشته مي شوند. کاشت درختان در سراسر خیابان حالت خشک و بي
کند. در کل باید این را در از مسیر مخصوص عابرین پیاده جدا ميبرد و مسیر تردد وسائل نقلیه را مي

هم از لحاظ زیبائي و  ها در حاشیه خیابانهاي شهر، چهره شهر رانظر گرفت که کاشت درختان و درختچه
  هم از لحاظ سالمت افراد دگرگون کرده و این امري غیر قابل انکار است.

دادند که در آن الگوها، دهندگان مناظري را ترجیح مي، پاسختوان نتیجه گرفتاز مرور پژوهش حاضر مي
کند که نگهداري خورد. این امر بیان ميشود و در منظره خیابان نظم به چشم ميگیاهان سبز دیده مي

هاي تجاري مهم است، همانطور که از دیدگاه هوشمندانه و منظم از فضاهاي سبز در محیط
ها داشت. همچنین در طي بازدیدها خریداران اي اولویت را در بین منظرههدهندگان پاکیزگي، رتبهپاسخ

دادن سطح توجه ها، راهنمایي براي نشانروِ مغازهادعا کردند که میزان توجه به درختان در پیاده
 داران به خدمات براي مشتریان بوده است.مغازه

هاي خرید شهري و مراقبت از آنان، طکردن براي کاشت درختان در محیدهد که هزینهنتایج نشان مي
کند، همچنین توجیه کامالً اقتصادي دارد. چنین تحقیقي عالوه بر اینکه به درختکاري شهري کمک مي

هاي موجب خواهد شد تا فروشندگان از درختان به عنوان عناصر چشمگیري در بازاریابي مکاني محیط
 ناي سود و فروش باالتر براي آنها باشد.تواند به معتجاري خود استفاده کنند که این مي

هاي هوائي و زیر زمیني درختان مرتب در حال شود از آنجا که شکل، اندازه، اندامدر پایان پیشنهاد مي
ها موجود باشد. درختاني ها و شاخهتغییر است از این رو باید فضاي کافي براي گسترش مناسب ریشه

کنند و هایي هستند که آب زیاد از خاک جذب ميکي از جمله گونهمثل نارون، صنوبر، بید و زبان گنجش
ها و تأسیسات زیر سطحي خود در زیر خاک ساختمان هاي سطحي و عمقي موجب رشد سریع ریشه

ها ها و مغازهها و خسارت به پي ساختمانها و پارگي سیمشوند که این امر موجب شکستگي لولهشهر مي
ش درختاني مانند صنوبر، وقتي که سر از خاک بیرون مي آورند باعث شود. و گاهي ریشه جومي

شوند. بنابراین باید در کاشت گونه درختان در مجاورت ها ميروها و آسفالت خیابانشکستگي پیاده
همچنین قبل از انتخاب درخت باید نوع خاک و آب منطقه  ها و مراکز تجاري دقت بیشتري شود.خیابان

هاي طبیعي، رار داده و مواردي چون میزان نور خورشید، میزان و پراکندگي بارشرا مورد بررسي ق
ها با هاي موجود در هوا، همچنین تناسب اندازه درختان و درختچهرطوبت، دما و میزان و نوع آالینده

 لحاظ کرد. گیرند و طول عمر گونه مورد نظر را فضائي که در آن قرار مي
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 تشکر و قدردانی
شهر مشهد که در تهیه و تنظیم این پژوهش ه از صبر و حوصله فراوان و ستودني مردم کالنبدینوسیل

 شود.مساعدت فرمودند، صمیمانه تشکر و قدرداني مي
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