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چکیده
ارتقاء کیفیت  به اهمیت عناصر و مؤلفه های معماری و نقش آن ها در  با توجه  این است که  بر  این پژوهش تالش  در 
فضاهای شهری به ویژه معابر شهری در قالب مفهومی تحت عنوان سرزندگی بتوان ارتباط مؤثری میان عناصر کالبدی 
معماری و سرزندگی شهروندان به دست آورد. هدف این پژوهش بررسی و شناخت مهم ترین مؤلفه های کالبدی معماری 
در معابر شهری و تأثیر آن ها بر سرزندگی شهروندان است. مقاله حاضر ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سرزندگی، 
رابطه همبستگی بین این مؤلفه ها را با زیرعامل های عناصر کالبدی معماری معابر شهری در قالب یک مدل تحلیلی ترسیم 
می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی بوده و با عنایت به نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه آماری از 
روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند در این پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عوامل 
روانی- اجتماعی با میزان 0.749 در مقایسه با عوامل کالبدی- فضایی به میزان 0.547، عوامل محیطی به میزان 0.312 
و تسهیالت رفاهی و خدماتی به میزان 0.514 در خیابان عفیف آباد شیراز بیشترین تأثیر را در ارتقاء سرزندگی شهروندان 
دارد. همچنین براساس نتایج پژوهش مشخص شد که توجه به نوع مصالح و رنگ نمای ساختمان ها، وجود پارکینگ 
مناسب برای مراجعین، هماهنگی و تناسب بصری ساختمان های مجاور معبر، وجود فضاهای سبز و ورزشی و تفریحی و 
همچنین توجه به وجود کاربری های خدماتی در عصر و شب، مهم ترین نکات کلیدی هستند که در جهت ارتقاء سرزندگی 

شهروندان در معابر شهری باید مد نظر معماران و طراحان شهری قرار گیرند.
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مقدمه
فضاهای شهری و به طور خاص معابر شهری از گذشته تا جامعه مدرن امروز، یکی از مکان های بالقوه حضور اجتماعی 
شهروندان بوده که برای ادامه حیات به سرزندگی، نشاط و آسایش مخاطبین خود نیازمند است. نقش فضاهای شهری که 

محل تعامالت اجتماعی شهروندان است در شهرهای ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
عدم هماهنگی فضاهای باز شهری موجود با شرایط فعلی یا تغییر کاربری فضاهای باز به کاربری های دیگر باعث کمرنگ 
شدن نقش این فضاها شده است )Falahat & Kalami, 2008(. شرایط حاکم بر نحوه زندگی امروزی، شیوه جدیدی را 
رقم می زند که پیاده روی در آن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مثال خرید کردن و حتی تماشای مغازه ها در 
یک معبر شهری یکی از فعالیت های جذاب و پرمخاطب شهری است. فضاهای شهری، عرصه ای را برای وقوع رویدادهای 
اجتماعی، سیاسی، ایجاد خاطره و بیان احساسات جمعی به وجود می آورند. حضور و حرکت پیاده در فضای شهری امروز با 
وارد شدن اتومبیل کمرنگ شده و کاهش حس سرزندگی را موجب شده است )Khasto & Saeedi Rezvani, 2010(. در 
این میان معبر شهری، از مهم ترین عناصر شهری محسوب می شود که به واسطه عناصر کالبدی معماری می تواند مردم را 
به حضور در شهر ترغیب نماید. تحقیقات بسیاری در جهت ارتقای سرزندگی صورت پذیرفته است. در این مقاالت کمتر 
به تأثیر عناصر کالبدی معماری و اولویت بندی این عناصر و مؤلفه ها در راستای ارتقای سرزندگی شهروندان در معابر 
شهری پرداخته شده است. واضح است که الزمه سرزندگی معابر شهری، حضور مردم است؛ اما امروزه به معبر شهری 
و فضای پیاده آن به عنوان یک فضا برای گذراندن اوقات فراغت توجه نمی شود؛ به گونه ای که گذراندن وقت در معابر و 
خیابان ها حتی به عنوان امری مذموم برای جوانان در بین خانواده ها تلقی می شود. بدیهی است با حضور فعال شهروندان و 
به تبع آن ارتقاء سرزندگی، این امر محقق خواهد شد و می توان با شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرزندگی معابر 
شهری به ویژه عناصر کالبدی معماری به احیاء و باززنده سازی معابر شهری دست یافت. پیاده پذیر بودن بازتاب دریافت 
کیفیت مکان توسط عناصر معماری برای شهروندان است و همچنین رفتار مردم پیاده، معیاری است که  به کمک آن 
می شود کیفیت عناصر معماری در معابر شهری را بررسی و ارزیابی نمود. تبیین عناصر معماری که در پیاده پذیری و حضور 
شهروندان در فضاهای شهری و ارتقاء ویژگی های کیفی مکان تأثیرگذار هستند، می تواند پایه ای برای ارتقاء سرزندگی 
شهروندان متأثر از عناصر کالبدی معماری، در فضاهای شهری به ویژه معابر شهری محسوب شود. هدف از این پژوهش 
ارزیابی دیدگاه مخاطبین به منظور شناسایی عوامل مؤثر معماری بر سرزندگی فضاهای شهری با محوریت معابر شهری 
می باشد. به نظر می رسد عناصر کالبدی معماری در افزایش حضور و در نتیجه ارتقاء سرزندگی شهروندان در معابر شهری 
تأثیرگذارند. در این راستا این پرسش مطرح می شود: کدام مؤلفه کالبدی معماری بر ایجاد و ارتقاء هر چه بیشتر سرزندگی 

در معابر شهری تأثیر و نقش به سزایی را ایفاء می کند؟

1. روش تحقیق و جمع آوری اطالعات
و  ابعاد  نخست  شهری،  معابر  در  شهروندان  سرزندگی  بر  معماری  کالبدی  عناصر  تأثیر  ارزیابی  برای  پژوهش  این  در 
جنبه های مختلف عناصر تأثیرگذار معماری در فضای شهری رده بندی شده است؛ سپس آرا اندیشمندان درباره انگاره های 
سرزندگی فضاهای شهری در این رده بندی منظور شده است. با واکاوی این آرا، بن مایه های سرزندگی در آن ها روشن شده 
و در رده مربوط قرارگرفته است. پس  از آن با روش کتابخانه ای به بررسی و شناخت مؤلفه های عناصر کالبدی معماری که 
موجب سرزندگی در معابر شهری می شوند پرداخته شده است. سپس برای شناخت دیدگاه مردم اعم از کسبه، ساکنین و 
عابران رهگذر، از ابزار پرسش نامه با 43 گویه مرتبط با مؤلفه های سرزندگی استفاده  شده است. روش مورد استفاده در این 
پژوهش، پیمایشی بوده و با عنایت به نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه آماری از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند 
در این پژوهش استفاده شد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و به منظور افزایش دقت داده ها، 
تعداد 400 پرسش نامه به صورت حضوری در این خیابان توزیع شد. در این پژوهش برای تدوین چارچوب نظری با استفاده 
از روش اسنادی، ادبیات و مبانی نظری موضوع بیان شده است. عالوه بر مشاهده مستقیم و تحلیل کیفی فضای شهری 
مورد مطالعه و بررسی چگونگی رفتارهای شکل گرفته در فضا، به تحلیل کمی شاخص ها با استفاده از ابزار پرسش نامه 
 SPSS محقق ساخته براساس حجم نمونه با توضیحات فوق و تبدیل یافته های کیفی به مؤلفه های کمی از طریق نرم افزار

نسخه 24 پرداخته شده است.

2. پیشینه تحقیق
جیکوبز1 چهار شرط مهم برای ایجاد تنوع در معابر و فضاهای شهری برای رسیدن به سرزندگی را این گونه بیان می کند: 
1( محدوده مورد نظر ترجیحاً بیش از دو کارکرد اصلی داشته باشد. 2( اکثر بلوک ها کوتاه باشند. 3( محدوده تلفیقی از 
ساختمان هایی با سن و وضعیت متفاوت باشد. 4( تراکم و فشردگی کافی مردم بدون در نظر گرفتن علت حضورشان وجود 
داشته باشد. وی در اولین شرط بر تنوع کاربری، در شرط دوم و سوم بر تنوع کالبدی و در شرط چهارم بر تنوع فعالیت ها 
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.)Jacobs, 2007( تأکید دارد. به اعتقاد او تنوع، سرزندگی را به دنبال خواهد داشت
نتایج یک تحقیق دیگر در این رابطه نشان می دهد که به منظور ایجاد فضایی سرزنده الزم است فعالیت های جذب کننده 
ازجمله فضاهایی برای نقاشی دیواری، اسکیت و موسیقی، تئاتر خیابانی، ورزش، بازی کودکان، فضاهایی چندمنظوره برای 
برگزاری مراسم باستانی و مذهبی، کیوسک های روزنامه فروشی و اطالع رسانی، مراکز شبانه روزی دستگاه های خود پرداز و 
سرویس های بهداشتی پیش بینی شود؛ به عالوه ارتقاء کیفیات زیبایی شناسانه فضا ازجمله اصالح کف و جداره ها، ساخت 
آب نما و کاشت گیاهان به منظور تلطیف هوا، ایجاد گزینه های متنوع نشستن و همچنین نورپردازی در شب پیشنهاد شده 
است )Khasto & Saeedi Rezvani, 2010(. در تحقیق دیگری نیز با تمرکز بر روی مناطق تاریخی شهر کواالالمپور، 
مؤلفه هایی چون کیفیت کف سازی، فضای نشستن، سایه بان ها، نورپردازی، تابلوها و عالئم، فضای سبز، مجسمه و آب نما، 
پارکینگ،  فضای  و حرکتی،  ناتوان جسمی  افراد  و  معلولین  موردنیاز  امکانات  ساختمان ها،  و شکل  نما  بین  هماهنگی 
دسترسی، نظافت و نگهداری فضای معبر و حمل ونقل و دسترسی، بیشترین تأثیر را در ارتقاء سرزندگی معابر داشته اند 
)Mohammadi et al., 2015(. پژوهش دیگری در این حوزه نشان می دهد که به واسطه انجام دادن فعالیت های جدید 
و متناسب با معنا و تاریخ خیابان ولیعصر در تهران، به تدریج حس تعلق افراد نسبت به فضا زیاد شده و به حس مکان 
.)Mortazi Mehrbani et al., 2017( تبدیل می شود و در نتیجه تداوم و سرزندگی خیابان و فضای شهری تضمین می شود

3. مبانی نظری تحقیق
نظریه های متعددي در حوزه تحلیل فضاهای شهری از سوي نظریه پردازان و صاحب نظران در حوزه معماری و طراحی 
شهری مطرح شده که هر یک به بخشی از جنبه هاي مختلف فضاهای شهری و به طور خاص معابر شهری پرداخته اند. 
البته این کاربری ها هستند که فعالیت ها را پدید می آورند و با وجود کاربری های متفاوت، طبیعتاً تنوع فعالیت ها نیز باال 
رفته و درنتیجه، تنوع مراجعین در ساعات مختلف روز افزایش می یابد. بنابراین یکی از الزامات سرزندگی معابر، وجود 
کاربری های متنوع است ولی تنوع تنها یکی از شروط سرزندگی و پویایی یک فضا بوده و مؤلفه های مهم دیگری نیز وجود 
دارند که در ایجاد فضای شهری سرزنده مؤثر هستند. پامیر2 در خصوص عوامل موثر بر سرزندگی و موفقیت یک مکان 

عمومی می گوید:
جایگاه یک فضای عمومی موفق باید به گونه ای باشد که پذیرای جمع زیادی از مردم باشد؛ همچنین در مجاورت مراکز 
خرده فروشی باشد تا بتواند جاذب و ایجاد کننده حضور افراد پیاده شد. ابعاد یک فضای عمومی موفق باید ظرفیت تفریحات 
جمعی و رویدادهای اجتماعی را داشته باشد؛ اما این ابعاد نباید آن قدر بزرگ باشد که محصوریت فضا خدشه دار شود. 
ایجاد یک فضای سرزنده و دوستدار مردم زمانی امکان پذیر است که در مجاورت و نزدیکی آن مغازه های خرده فروشی، 
در  موفقیت  راه های کسب  از  یکی  وی  نظر  از   .)Paumier. 2007. pp. 69-73( باشد  داشته  وجود  کافه ها  و  رستوران ها 
فضاهای شهری، ایجاد فعالیت های تجاری به ویژه خدمات خوراکی است. طراحی یک مکان باید ظرفیت فضا را برای جذب 
و مطابقت فعالیت ها افزایش دهد. در این رابطه به مواردی نظیر نشیمن گاه مناسب، کاربری منعطف، راحتی، سازگاری 
و کیفیت باال در عین سادگی اشاره می کند.)Khasto & Saeedi Rezvani, 2010( گلکار نیز در پژوهشی که در رابطه با 
سرزندگی شهر انجام داده است سرزندگی شهری را معادل واژه livability یا liveliness دانسته و آن را به عنوان یکی از 

.)Golkar, 2007( مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری تعریف می نماید

3-1- سرزندگی
Vitality ،Viability ،Liva-  برای مفهوم سرزندگی، معادل های گوناگونی در غرب وجود دارد که از آن ها می توان به

bility و Liveliness اشاره نمود که البته به جز Vitality، سایر لغت ها بیشتر به مفهوم زیست پذیری و قابلیت زندگی 
نزدیک هستند. در لغت نامه شهرسازی کوان3، سرزندگی و زیست پذیری در کنار هم آمده و این گونه معنی شده است: 
“vitality and viability” ا)Cowan, 2005, p. 442(.  سرزندگی شهر بازتاب سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در 
بخش های مختلف است؛ درصورتی که زیست پذیری، میزبانی برای سنجش ظرفیت آن به منظور جذب سرمایه برای بقاء، 
بهبود و تطابق نیازهای متغیر است. با عنایت به تعاریف ارائه  شده در رابطه با فعالیت و سرزندگی، یک فضای شهری 
سرزنده عبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آن ها به لحاظ سن و جنس 
در گستره زمانی وسیعی از روز که فعالیت های آن ها عموماً به شکل انتخابی اجتماعی بروز می کند، به چشم می خورد 

.)Khasto & Saeedi Rezvani, 2010(

3-2- سرزندگی شهری و حضور مردم
یکی از مؤلفه های مهم در طراحی معابر شهری سرزندگی و نشاط آن می باشد. حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن 
 .)Pakzad, 2003, p. 98( است و آنچه به یک فضا زندگی می بخشد مردم و حضور فعال و پرشور و نشاط آن ها در فضاست
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.)Zahed Zahedani & Azizi, 2012( فضای اجتماعی شهر، تأثیر مثبت و معناداری بر گذران اوقات فراغت جوانان دارد
پیاده راه ها، محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعی شان می باشند. در آنجا شهروندان در یک رابطه 
تعاملی با یکدیگر، با هم بودن را آموخته و در جهت ارتقاء حیات جمعی می کوشند؛ لذا سرزندگی از ویژگی های اساسی 
و اصلی فضاهای شهری به ویژه معابر شهری است. دو کیفیت مهم که منجر به سرزندگی معابر شهری می شوند تنوع و 
نفوذپذیری این فضاهاست )Pakzad, 2003, p. 282(. محیط کالبدی مناسب خودبه خود به ایجاد سرزندگی می انجامد 

.)Pakzad, 2003(
در  و  یکدیگر  کنار  در  آن ها  می شود  موجب  فضاها  طراحی  و  برنامه ریزی  حین  در  پذیری  اجتماع  معیارهای  به  توجه 
یا  و  زنده  به شهری  یافتن  برای دست   .)Shojaee & Partovi, 2015( دهند  ادامه  به حیات خود  مختلف  مقیاس های 
 Lennard &( سرزندگی در محیط شهر، باید مکان ها و موقعیت هایی برای ایجاد تجربه های دوست داشتنی فراهم آورد
Lennard, 1998(. تنوع فعالیت هایی که در یک مکان در 24 ساعت در روز رخ می دهد، شاخصی از سرزندگی مکان است 
)Chapman, 2007(. اساساً هیچ فضای کالبدی ای از نظر مردم درست به نظر نمی رسد مگر آن که با فضای جامعه که با 

 .)Alexander, 1977( فعالیت ها و گروه های انسانی تعریف می شود قابل انطباق باشد
در واقع موفق بودن فضای شهری، امروزه با توجه به اندازه گیری تعداد زنان و مردان استفاده کننده و تنوع ویژگی های 
افرادی که در این فضاها فعالیت می کنند، ارزیابی و بررسی می شود )Haji Ahmadi Hamedani et al., 2015(. فضایی 
می تواند امکان استفاده کنندگان را فراهم کند که از یکسو گزینه های متنوعی را برای فعالیت استفاده کنندگان عرضه کند 
 Behzadfar & Mahmoodi( و از سوی دیگر قابلیت انطباق با نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده را داشته باشد
Kordestani, 2009(. خیابان شهری به عنوان مهم ترین مکان زندگی جمعی شهروندان بیش از هر چیزی باید سرزنده 
باشد. ایجاد تنوع در عین سازگاری عملکردهای یک خیابان شهری یک گام اساسی در جهت سرزنده تر نمودن آن است. 
ایجاد تنوع در کاربری های همجوار خیابان شهری به نحوی که در ساعات متفاوتی ارائه خدمات نمایند و آغاز و پایان کار 
همه آن ها هم زمان نباشد، موجب می شود که در زمان های متفاوت در طول شبانه روز نقاط فعال و روشنی را در خیابان 
داشته باشیم. همچنین اختالط اقشار مختلف شهروندان در این فضا عامل بسیار مهمی در جهت هرچه سرزنده تر نمودن 
این خیابان ها است. خیابان باید برای تمامی گروه های مردمی اعم از سالمندان، کودکان و زنان و ناتوانان جسمی نیز 
قابل استفاده باشد. در بین این گروه های اجتماعی جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردارند، چرا که آنان حضور ملموسی در 
.)Alikhah & Shadmnfaat, 2017( فضاهای عمومی   شهر دارند و حیات اجتماعی شهر نیز از حضور آنان تأثیر می پذیرد

در  زنان  امنیت  احساس  فقدان  می شود؛  محسوب  عمومی  فضاهای  سرزندگی  مؤلفه های  از  اجتماعی  امنیت  احساس 
 Akbari &( فضاهای باز عمومی شهرها باالخص محله های مسکونی منجر به کاهش سرزندگی در این مکان ها می شود

.)Pak Bonyan, 2012
باید حتی االمکان از استقرار کاربری های غیرفعال و درشت دانه مانند ساختمان های اداری که صرفاً در ساعات کار اداری 
فعال اند در حاشیه خیابان های شهری اجتناب شود. استقرار کاربری های مرتبط با اوقات فراغت در سرزنده نمودن خیابان 
شهری بسیار کاراست. کاربری هایی از قبیل رستوران ها، کافه ها، انواع اغذیه فروشی ها، سینما، تئاتر، بازی های کامپیوتری 
برای کودکان و غیره از این  دست می باشند )Pakzad, 2003(. تعامالت و واکنش های اجتماعی وقتی که شرایط محیطی 
نامناسب باشد انجام نمی گیرد و در صورت وجود شرایط مطلوب، رونق می یابد )Lotfi et al., 2014(. لینچ، سرزندگی را 
یکی از هفت محور اصلی کیفیت یک شهر می داند. این هفت محور اصلی عبارت اند از: سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی، 
نظارت و اختیار، کارایی و عدالت. وي سرزندگی را این گونه تعریف می کند: »سرزندگی، یعنی این که تا چه اندازه شکل 
شهر حامی عملکردهاي حیاتی و نیازهاي بیولوژیکی بوده و از همه مهم تر چگونه بقاء همه موجودات را ممکن می سازد« 

.)Lynch, 1997, p. 154(
جیکوبز مدعی بود که شهرهاي سالم و با نشاط، شهرهایی ارگانیک، خودجوش و خوش اقبال اند. آن ها بر پایه پویایی و 
تنوع اقتصادي و انسانی، معماري، جمعیت های متراکم و اختالط کاربری ها می بالند. او پویایی و احساس زنده بودن شهر 
را درگرو مراکز شهري پیچیده، متراکم و پرازدحام می داند و به آثار مثبت اقتصادي-  اجتماعی و روانی-  عاطفی این گونه 
مراکز اشاره می کند )Habibi & Behnamifard, 2015, pp. 139-155(. از نظر کریر4 نیز یکی از عوامل مؤثر در سرزندگی 
فضاهاي شهري ورودی های ساختمان هاي مجاور این گونه فضاهاست که بهتر است به داخل خیابان یا میدان باز شود تا 
فضاي شهري از فعالیت حیاتی خود محروم نشود. همچنین باید کاربری هایی در اطراف میدان و فضاهاي شهري ایجاد کرد 
که عملکرد شبانه روزی داشته باشند. او عالوه بر توجه به حرکت پیاده در سطح شهر به سلسله مراتبی از توزیع کاربری ها 
در سطح شهر معتقد است. این الگو می تواند شامل سرزندگی فضاي شهري و جلوگیري از اتالف هزینه های زیاد جهت 
حمل ونقل گسترده باشد  )Habibi & Behnamifard, 2015, pp. 139-155(. وجود فضاهای سبز طراحی شده به همراه 
آبنما و مبلمان شهری، شرایط حضورپذیری شهروندان را فراهم آورده و در عین حال امکان رها شدن از ترافیک شدید 

.)Feyzi & Asadpour, 2013( خودروها در پیرامون فضای شهری تا حد زیادی میسر می شود
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3-3- معابر و خیابان های شهری
از آنجا  که خیابان های شهری مکان هایی پرجنب وجوش با تعامالت اجتماعی زیاد هستند، خیابان به مثابه فضای شهری و 
عنصری اساسی از ساخت فضایی شهر است )Tavasoli & Bonyadi, 1992(. از دید عملکردگرایان، خیابان فضایی ارتباطی 
اهمیت خیابان چنین می گوید:  درباره  است. جیکوبز  تقویت کننده ساختار شهر  و  تقسیم کننده  است که جهت دهنده، 
»فکر کردن به شهر یعنی به تصویر درآوردن خیابان های آن« )Jacobs, 1961(. احتماالً مفهوم خیابان برای نخستین بار 
توسط ویترویوس معمار روم باستان به کار گرفته شده است. در فرهنگ های مختلف و در طی زمان های متفاوت تغییراتی 
داشته و شکل کارکردی و کالبدی آن تفاوت هایی داشته است. خیابان تنها کالبدی برای استفاده عموم نیست، بلکه تجلی 
حیات در جامعه شهری است )Aminzadeh & Daeinejad, 2002(. در واقع خیابان ویژه اشخاصی است که قباًل به مقصد 
رسیده اند. خیابان ها از مهم ترین فضاهای عمومی هستند، چراکه از دیرباز خیابان ها برای دیدار، مراوده، گذراندن اوقات 

 .)Moeini, 2011( فراغت، دادوستد و همچنین تردد مورد استفاده مردم قرار می گرفته است
به طورکلی خیابان های شهری به عنوان بسترهای جریان ساز در بازتاب شیوه های معیشت ساکنین یک شهر، فضاهایی را 
تصویر می کنند که به صورت روزمره بیشترین حیات جمعی را در خود، جای می دهند. بر این مبنا دیگر نمی توان آن ها 
را معبر یعنی محل عبور لقب داد )Pakzad, 2003(. خیابان های شهری همواره به منزله کلیدی ترین و مؤثرترین فضاهای 
عمومی شهری محسوب می شوند که اکثر فعالیت های روزمره، خاطرات، تجربه ها، عواطف و احساسات در این فضاها شکل 
می گیرند و نقش به سزایی در شکل گیری شخصیت اجتماعی انسان ایفا می کنند )Golkar, 2007(. محصوریت معبر و 
نوع و کیفیت کالبد آن باید متناسب با حضور پیاده و دارای مقیاس انسانی باشد )Behzadfar, 2009(. بنابراین، سنجش 
مطلوبیت و عدم مطلوبیت کیفیت آن و بررسی عوامل و معیارهای دخیل در باال و پایین رفتن میزان کیفیت آن از اقدامات 
رایج و غالبی است که طراحان و برنامه ریزان شهری در راستای ایجاد و رسیدن به یک خیابان شهری مناسب و مطلوب 
انجام می دهند )Atashinbar, 2009(. بر اساس مبانی نظری بیان شده و تحقیقات پیشین، در جدول 1 به عناصر کالبدی 

مؤثر بر سرزندگی اشاره شده که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است.

جدول 1: مؤلفه های سرزندگی و با توجه به مبانی نظری پژوهش

سرزندگی

تنوع رنگ در ساختمان های مشرف به خیابان
استقرار واحدهای تجاری کوچک متنوع به جای واحدهای تجاری بزرگ

وجود صندلی برای نشستن
قرارگیری میز و صندلی کافه ها و رستوران ها در طول شبانه روز در پیاده رو

وجود فضاهای سبز و ورزشی و تفریحی
وجود آب نما و یا حوض آب در پیاده رو

فرم و قرارگیری آب نما یا حوض
قرارگیری و فرم باغچه ها
رنگ و جنس کف سازی

وجود کاربری هایی مثل آب میوه فروشی ها، غذاهای فوری  و رستوران ها
حضور دست فروشان

برقراری بازارهای موقت و حضور فروشندگان خیابانی در مکان های مشخص
پاکیزگی

بوی بد در محدوده
روشنایی محدوده

نورپردازی پیاده روها و بدنه ساختمان ها در طول شب
کیفیت مناسب مکان های نشستن و استراحت در پیاده رو

وجود خدمات شهری مانند کیوسک تلفن شهری و مراکز خدمات بانکی
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امکان تفریح و شادی برای کودکان
تنوع کاربری های تجاری و خدماتی

وجود کاربری های خدماتی مثل دستگاه های عابر بانک، کیوسک های مطبوعاتی، سرویس های بهداشتی عمومی و غیره
وجود فعالیت های خدماتی و رفاهی در عصر و شب

حضور گروه های فعال فرهنگی مثل گروه های موسیقی، تئاتر و نمایش های خیابانی
دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی
هماهنگی شکل و نماهای ساختمان ها

هماهنگی و تناسب مصالح و رنگ های به کار برده شده در نماها
وجود پارکینگ و پیدا کردن جای پارک

ایجاد مسیر دوچرخه سواری

4. مشاهده مستقیم
خیابان عفیف آباد، محوری به طول 950 متر دارای عرض میانگین 10 متر در هر طرف پیاده رو و 13 متر فضای سواره 
است که این محدوده از تقاطع خیابان قصرالدشت تا جلوخان باغ عفیف آباد امتداد دارد. خیابان عفیف آباد در شهر شیراز 
جزء یکی از معابر پرجنب وجوش شهری است که به لحاظ جذابیت خرید دارای بافت تجاری بسیار قوی می باشد. همچنین 
خیابان عفیف آباد دارای حجم زیادی از فعالیت های متنوع بوده و به تبع آن مخاطبین فراوانی دارد. محور پیاده در هر 
طرف معبر در بخش های مختلف عرضی میانگین بین 5 تا 10 متر دارد. این حضور در روزهای پایانی هفته و روزهای 
تعطیل به ویژه  ایام پایانی سال به اوج خود می رسد. هدف از این اقدام ثبت چگونگی استفاده و یا عدم استفاده از مکان 
است و به منظور تعیین اصالحات مناسب برای مکان موردنظر از جمله بازطراحی مجدد فضاهای شهری مخصوص عابر 
 .)Dryskle, 2008( پیاده، بازطراحی مجدد مسیرهای عابر پیاده و یا برنامه ریزی مجدد برای کاربری ها بسیار مفید است
عمده نقش حمل ونقل عمومی در این محدوده بر عهده خطوط اتوبوسرانی است. بهره برداری از ایستگاه مترو شهید آوینی 
)شکل1( تأثیر قابل مالحظه ای در ترغیب شهروندان به تجربه پیاده روی حدفاصل ایستگاه مترو تا باغ عفیف آباد از مسیر 

خیابان عفیف آباد داشته است.

شکل 1: موقعیت خیابان عفیف آباد، باغ عفیف آباد و ایستگاه مترو شهید آوینی

 

معبر عفیف آباد ازجمله خیابان هایی است که در سطح شهر عملکرد تجاری تفریحی دارد. این موضوع موجب استقبال 
شهروندان از محور عفیف آباد شده است. 

4-1- نظام عملکردی

4-1-1- نقاط قوت
درمانی،  فرهنگی،  کاربری های  وجود   )2 عفیف آباد؛  و  قصرالدشت  خیابان های  در  تجاری  متنوع  کاربری های  وجود   )1
آموزشی در خیابان عفیف آباد؛ 3( وجود کاربری های شبانه روزی در خیابان عفیف آباد مانند داروخانه و فعال بودن غالب 

جداره های تجاری در شب )شکل 2(؛ 4( وجود باغ عفیف آباد در انتهای محور عفیف آباد.

4-1-2- نقاط ضعف
1( عدم وجود فضاهای مکث به میزان کافی در طول محور؛ 2( وجود ناهماهنگی در مبلمان و تسهیالت شهری؛ 3( عدم 

تعریف فضای مناسب شهری در برخی از نقاط خیابان عفیف آباد ازجمله مقابل مجتمع تجاری ستاره فارس و حافظ.
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شکل 2: میزان فعال بودن جداره ها در ساعات پایانی شب

 
در بررسی پژوهشگران، خیابان عفیف آباد با دارا بودن ویژگی های زیر نمونه مطالعاتی موفق و مناسبی برای این پژوهش 
تشخیص داده شد: 1( فعال بودن و حجم باالی فعالیت های این خیابان )شکل 3(؛ 2( تراکم فعالیت های تجاری؛ 3( یکی 
از سرزنده ترین خیابان های شهر )شکل 4(؛ 4( پوشش گیاهی مناسب در بر خیابان؛ 5( قرارگیری باغ تاریخی عفیف آباد 
در انتهای کریدور بصری خیابان به عنوان یک مقصد گردشگری؛ 6( غالب بودن نقش عملکردی بر نقش دسترسی این 

خیابان؛ 7( مواجه بودن با معضل ترافیک و پارک وسایل نقلیه در برخی نقاط پیاده رو )شکل 5(.

       شکل 3: تمایل به پیاده روی در خیابان عفیف آباد                     شکل 4: تنوع فعالیت در خیابان عفیف آباد

             

شکل 5: پارک خودروها در پیاده روها

 

4-2- فعالیت های خیابانی

4-2-1- خوردن و آشامیدن
این دسته از فعالیت ها در خیابان عفیف آباد در دو حوزه قابل مشاهده است: 1( بخش اول، سرریز کاربری های رستوران ها 
و اغذیه فروشی ها به فضای پیاده رو بوده و قرارگیری میز و صندلی کافه ها و رستوران ها در فضای پیاده رو از این دسته 
است )شکل 6(؛ 2( فعالیت ها در این بخش هم شامل فعالیت هایی است که از جنس سرریز سایر کاربری ها به داخل فضای 

پیاده روها است.
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شکل 6: قرارگیری میز و صندلی کافه ها و رستوران ها در پیاده روها

 

شکل 7: رستوران ها و اغذیه فروشی ها

4-2-2- توقف و ایستادن
1. برخی از فعالیت ها در این بخش به دلیل حضورکاربری های تجاری رونق بیشتری دارد )شکل 8(

2. دیدن دست فروش ها
3. تماشای ویترین مغازه ها

شکل 8: فعالیت های توقف و ایستادن در طول خیابان عفیف آباد 

4-3- نشستن
1( فعالیت نشستن به دلیل حضور اغذیه فروشی ها در طول خیابان )شکل 9(؛ 2( در این بخش فعالیت نشستن به دلیل 
حضور کاربری های فرامنطقه ای و همچنین وجود گشایش های فضایی صورت می پذیرد؛ 3( وجود فضای سبز و باغچه ها 

در این بخش از خیابان موجب رونق فعالیت نشستن و تماشای ویترین مغازه ها می شود.

شکل 9: فعالیت های نشستن

 
در چشم انداز طراحی خیابان عفیف آباد، بازتعریف نقش خیابان به عنوان مکانی برای تعامالت اجتماعی و افزایش سرزندگی 
از:         عبارت اند  عفیف آباد  پیاده رو محور  اهداف کالن طراحی  منظور  بدین  است.  گرفته  قرار  مدیریت شهری  توجه  مورد 
1( ارتقاء پیاده مداری در خیابان عفیف آباد؛ 2( ارتقاء کیفیت کالبدی- محیطی فضای پیاده رو خیابان عفیف آباد که منجر به 
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حضور افراد و افزایش سرزندگی خیابان و در نهایت افزایش تعامالت اجتماعی می شود؛ 3( تأکید بر نقش گردشگری، بهبود 
سطح خدمات دهی و ارتقاء کیفی محور عفیف آباد از جنبه کالبدی، زیباسازی و تسهیالت شهری؛ 4( بازطراحی خیابان 

عفیف آباد به  عنوان یک فضای شهری پیاده مدار. 

5. مشاهده غیرمستقیم با استفاده از ابزار پرسش نامه
به منظور دریافت نقطه  نظرات کاربران در این تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسش نامه شامل 
43 سؤال است که 6 سؤال ابتدایی در خصوص اطالعات فردی پاسخگو شامل جنسیت، سن، شغل و همچنین مدت و 
وضعیت حضور در خیابان بوده است. به منظور رواسازي این پرسش نامه و پاسخ به این سؤال که پرسش نامه واقعاً آنچه را 
 construct( و روایي سازه )content – validity( که براي آن طرح شده است مي سنجد یا نه، از دو روش روایي محتوا
validity –( استفاده شده است. اعتبار محتوا، براساس ادبیات نظري همچنین به منظور بررسی روایی پرسش نامه از 16 
نفر از صاحب نظران، اساتید و متخصصان فعال در حوزه طراحی شهری و ساماندهی معابر شهری با رویکرد ساماندهی 
فضای شهری مشورت شد و  اصالحات موردنظر ایشان در تهیه و تنظیم این پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفت. الزم 
به توضیح است از لحاظ قابل فهم بودن کلیه سؤاالت، پرسش نامه در اختیار 30 نفر از ساکنین نیز قرار گرفت. سپس با 
اندکی تغییرات، ابزار نهایي در اختیار 400 نفر از پاسخگویان قرار گرفت. آلفای کرنباخ به دست آمده  مطابق جدول2 عدد 

0.719 می باشد که نشان دهنده پایایی پرسش نامه است.

جدول 2: آزمون پایایی کرونباخ 
Cronbach’s Alpha N of Items

0.71943

6. تجزیه و تحلیل یافته ها
مشاهده  و  رفتاری  نقشه های  و  میدانی  اطالعات  برداشت  شامل  مستقیم  مشاهده  طریق  دو  از  پژوهش  این  یافته های 
غیرمستقیم با استفاده از ابزار پرسش نامه تدوین و با تجزیه و تحلیل نتایج، جمع بندی شده است. همچنین با توجه به 
تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 24 و با آزمون کای اسکوئر، با معناداری بیش از 95 درصد مشخص شد 
زن ها بیشتر از مردان اعتقاد دارند که وجود صندلی در پیاده روها به افزایش حضور و درنتیجه سرزندگی مردم می انجامد. 
همچنین حساسیت نسبت به بوی بد خیابان نیز در زنان بیشتر از مردان قابل مشاهده است. پاسخ دهندگان شامل 125 نفر 
زن و 275 نفر مرد بودند. به عبارت دیگر 5/31 درصد از پاسخگویان زن و 68.5 درصد مرد بودند. 61 درصد پاسخ دهندگان 
را جوانان بین 19 تا 34 سال، 15 درصد افراد بین 10 تا 18 سال و 3.5 درصد را نیز سالمندان باالی 55 سال تشکیل 
دادند. الزم به ذکر است 23.5 درصد سؤال شوندگان کاسب، 21 درصد محصل، 16 درصد کارمند، 8/4 درصد زنان خانه دار 
و 5/27 درصد نیز دارای شغل آزاد بودند. 18 درصد پاسخگویان جزء ساکنین این خیابان، 34 درصد از کسبه حاضر در 
خیابان و 44 درصد نیز عابرین و رهگذرانی بودند که از این معبر استفاده می کردند. از میان 43 سؤال، پاسخ 34 سؤال با 
استفاده از طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس امتیاز هریک از سؤاالت در جدول 3 مشخص و نظر مردم 
در رابطه با مؤلفه های سرزندگی و ارزش هر مؤلفه از دید پاسخ دهندگان به دست آمد که در جدول 3 مشخص شده است.

جدول 3: امتیازدهی به سؤاالت و دسته بندی پاسخ های کاربران از بیشترین به کمترین امتیاز 

امتیازعنوان سؤالردیف

1.45هرچه خیابان پاکیزه تر باشد مردم بیشتر در خیابان حضور خواهند داشت.1
1.32اگر در خیابان صندلی برای نشستن باشد بهتر است.2
1.31بوی بد در محدوده باعث نیامدن مردم می شود.3

ایجاد عقب نشینی و ایجاد فضاهای مناسب برای توقف، نشستن و فضایی برای دیدن ویترین مغازه ها برای 4
1.23پیاده روی و حضور بیشتر مردم در فضا تأثیرگذار است.

1.06استفاده از تنوع رنگ در ساختمان های مشرف به این خیابان موجب شادی ساکنین و عابرین پیاده می شود.5
1.06وجود آب نما و یا حوض آب در این پیاده راه موجب نشاط و افزایش حضور مردم می شود.6
1.04نورپردازی پیاده روها و بدنه ساختمان ها در طول شب موجب افزایش امنیت می شود.7
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وجود کاربری های خدماتی مانند دستگاه های عابر بانک، کیوسک های مطبوعاتی، سرویس های بهداشتی 8
1.035عمومی و غیره باعث رفاه و آسایش و تشویق عابرین به حضور مردم در این خیابان می شود.

حضور گروه های فعال فرهنگی مانند گروه های موسیقی، تئاتر و نمایش های خیابانی موجب شادی مردم 9
1.032می شود.

0.985قرارگیری میز و صندلی کافه ها و رستوران ها در طول شبانه روز موجب افزایش نشاط و حضور مردم می شود.10
0.985گوشه های خلوت و تاریک در طول این خیابان موجب افزایش ناامنی و درنتیجه عدم حضور مردم می شود.11

وجود کاربری هایی مانند آب میوه فروشی ها، غذای فوری ها و رستوران ها در افزایش نشاط و حضور مردم در 12
0.982این محیط مؤثر است.

همان طور که از خروجی جدول 3 مشخص می شود، از میان مؤلفه های کیفی محیط، به ترتیب پاکیزگی خیابان و عدم 
وجود بوی بد در خیابان بیشترین امتیاز را در جهت افزایش سرزندگی مردم از دیدگاه پاسخگویان به خود اختصاص 
داده اند؛ همچنین در میان عناصر کالبدی معماری نیز وجود صندلی و فضای نشستن، ایجاد عقب نشینی و ایجاد فضاهای 
مناسب برای توقف، نشستن و فضایی برای دیدن ویترین مغازه ها، تنوع رنگ در ساختمان های مشرف به این خیابان، وجود 

آب نما و یا حوض آب، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. 

جدول 4: محتوا و بار عاملی پرسش های موجود در هر یک از عوامل 
عوامل روانی- 

اجتماعی
ساختار کالبدی- 

فضایی
استقرار عوامل 

محیطی
تسهیالت رفاهی و 

خدماتی

0.459وجود صندلی در خیابان
0.4160.577قرارگیری میز و صندلی کافه و رستوران

0.621فضاهای سبز و ورزشی و تفریحی
0.562محل قرار گیری آبنما یا حوض

0.614محل قرارگیری باغچه
0.496وجود آب میوه فروشی، فست فود و رستوران

0.402حضور دستفروشان در خیابان
0.530پاکیزگی خیابان
0.518بوی بد خیابان

0.506روشنایی محدوده و احساس امنیت
0.597نورپردازی پیاده رو و بدنه ساختمان
0.582کیفیت فضای نشستن و استراحت

0.407-وجود خدمات شهری مانند کیوسک تلفن و غیره
0.572احساس شادی فرزندان
0.465تنوع کاربری های تجاری

0.571وجود عابربانک، کیوسک و غیره
0.561فعالیت های خدماتی و رفاهی در عصر و شب

0.476حضور گروه های تئاتر  و نمایش
0.475دسترسی به حمل و نقل عمومی

0.662هماهنگی شکل و نمای ساختمان ها با فضای محدوده
0.678مناسب بودن مصالح و رنگ نماها

0.665وجود پارکینگ
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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مبنای  بر  عوامل  از  توجهي  قابل  طیف  پاسخ دهندگان،  نظر  از  عوامل  مهم ترین   ،4 جدول  از  حاصل  نتایج  بـراساس 
تجزیه و تحلیل عاملی در چهار دسته اصلي را تشکیل مي داد. مجموعه این عوامل با مشاوره بـا 16 نفـر از اساتید و صاحب 
نامگذاري شدند. »عوامل روانی- اجتماعی«، »ساختار کالبدی- فضایی«،  به شرح ذیل  این زمینه  نظران متخصص در 
»استقرار عوامل محیطی«، »تسهیالت رفاهی و خدماتی«.  در مرحله بعد با محاسبه همبستگي بین شاخص هـاي اصـلي 
به دست آمده، در جدول 5 رابطـه همبسـتگي هـر یـک از عوامل به دست آمد و نشانگر سطح معنی دار تمام مؤلفه های 
عناصر کالبدی معماری در ارتقاء سرزندگی است که در این تحقیق عامل روانی- اجتماعی بـا ضـریب همبسـتگي 0.749 

اهمیـت بیشـتري را نسـبت بـه سایر مؤلفه های مذکور دارد.

جدول 5: جدول ضریب همبستگی عامل های اصلی

مؤلفه های کالبدی معماری

عوامل روانی- 
اجتماعی

ساختار کالبدی- 
فضایی

استقرار عوامل 
محیطی

تسهیالت رفاهی و 
خدماتی

سرزندگی

0.514**0.312**0.547**0.749**ضریب همبستگی پیرسون
0.0000.0000.0000.000سطح معنی داری

400400400400تعداد

7. نتیجه گیری
با توجه به سؤاالت، فرضیات و روند انجام این پژوهش مشخص شد که عناصر کالبدی معماری از جمله وجود صندلی و 
مبلمان شهری مناسب، ایجاد فضای مکث و عقب نشینی مقابل مغازه ها، تنوع رنگ در بدنه خیابان و ساختمان ها، همچنین 
طراحی و مکان یابی مناسب آب نما و فضای سبز در ارتقاء سرزندگی شهروندان تأثیرگذار هستند. بنابراین ضرورت توجه 
مدیران و طراحان شهری به طراحی و مکان یابی صحیح این عناصر در معابر شهری، می تواند تأثیر چشم گیری در افزایش 
نشاط، حضور و سرزندگی مردم در این فضاهای عمومی شهری داشته باشد. در ادامه، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء 
سرزندگی، رابطه همبستگی بین این مؤلفه ها، با زیرعامل های عناصر کالبدی معماری معابر شهری در قالب یک مدل 

مفهومی در شکل 10 ترسیم شد.
با تحلیل و دسته بندی عوامل، زیرمؤلفه های عوامل روانی- اجتماعی در عناصر کالبدی معماری که بیشترین تأثیر را در 
ارتقاء سرزندگی شهروندان در معابر شهری دارند، ذکر چند نکته ضروری است. در میان مؤلفه های مذکور، توجه به نوع 
مصالح و رنگ نمای ساختمان ها، وجود پارکینگ مناسب برای مراجعین، هماهنگی و تناسب بصری ساختمان های مجاور 
معبر، وجود فضاهای سبز و ورزشی و تفریحی و همچنین توجه به وجود کاربری های خدماتی در عصر و شب، نکات کلیدی 

هستند که باید مدنظر معماران و طراحان فضاهای شهری قرار گیرند. 

شکل 10: مدل مفهومی تحقیق

 

 

بـر مننـا    دهنــواا،، يفـق بابـ  تـاجه  از واامـ       تـرج  واامـ  ازنرــر ـاســ     مهـ  ، 4از جـول   حاصـ    اسـاس نتــاج  بـر
ل  نفــر از اســاتفو   61مجماوـه اجـ  واامـ  بـا مشـالر  بــا        .تشــيف  مــفواد  را دسـته اصـل     چهـار در تحلفـ  وـامل    لتجزجه

 -ســااتار لادنــو  "،" اجتمــاو  -انــ واامــ  رل ". متخصــد در اجــ  زمفنــه بــه نــرذ رجــ  نام ــ ار  نـونو صـاح  نرــرا،  
ــاج  ــ   " "فض ــ  محف  ــتارار واام ــومات   "، "اس ــاه  ل ا ــهف ر رف ــف      ".  تس ــت   ب ــنه همنس ــا محاس ــو ب ــه ب  در مرحل
ل نشـان ر سـ      واامـ  بـه دسـ  آمـو     راب ــه همنســت   هــر جــ  از     5در جـول    ،آمـو   دسـ   بـه  هـا  اصــل   نااد

 اجتمـاو   -رلانـ   اجـ  تحافـع وامـ    در  نـو  م مـار  در ارتاـار سـرزنوا  اسـ  لـه      م ن  دار تمام مادفـه هـا  وناصـر لاد   
 .اردها  م لار ددفهؤه ساجر مبـاهمفـ  بفشـتر  را نسـن   94740 بـا ضـرج  همنسـت  
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و لـه وناصـر لادنـو  م مـار  از جملـه لجـاد صـنود         ل رلنـو انجـام اجـ  ــ لهخ مشـخد نـ      االر، فرضـفار  ؤبا تاجه به س

هـا،  هـا، تنـار رنـر در بونـه افابـا، ل سـااتما،      نشـفن  ماابـ  مزـاز    ناسـ ، اججـاد فضـا  ميـع ل واـ      ل منلما، نـهر  م 
ــابراج       ــ ار هســتنو. بن ــار ســرزنوا  نــهرلنوا، تاافرا ــا ل فضــا  ســنز در ارتا ــاب  مناســ  آف نم ــف  يراحــ  ل ميانف همچن

ــه يراحــ  ل ميانفــاب  صــحف  اجــ  وناصــر د   ــ ضــرلرر تاجــه مــوجرا، ل يراحــا، نــهر  ب ــو ت افر أر م ــابر نــهر ، مــ  تاان
 افر  در افزاجخ نشاط، حضار ل سرزنوا  مردم در اج  فضاها  ومام  نهر  دانته بانو.چش 

 وناصـر   هـا وامـ   رجـ ز بـا  ،هـا دفـه ؤم  جـ ا  فبـ   همنسـت   راب ـه  ، سـرزنوا  ارتاـار  بـر  ارؤمـ  واامـ   ج نناسا ضم در ادامه، 
 .نو  فترس 69 ني مفهام  در  مو   ج باد  در  نهر م ابر  م مار  لادنو

افر را أاجتمـاو  در وناصـر لادنـو  م مـار  لـه بفشـترج  تـ        -هـا  واامـ  رلانـ    دفـه ؤبنـو  واامـ ، زجـر م   با تحلف  ل دسـته 
هـا  مـ لار، تاجـه بـه     دفـه ؤدر ارتاار سرزنوا  نهرلنوا، در م ابر نـهر  دارنـو، رلـر چنـو نيتـه ضـرلر  اسـ . در مفـا، م        

هـا   هـا، لجـاد ـارلفنـر مناسـ  بـرا  مـراج ف ، همـاهن   ل تناسـ  بصـر  سـااتما،          مـا  سـااتما،  نار مصاد  ل رنر ن
هـا  اـومات  در وصـر ل نـ ،     مجالر م نـر، لجـاد فضـاها  سـنز ل لرزنـ  ل تفرجحـ  ل همچنـف  تاجـه بـه لجـاد لـاربر            

  ل يراحا، فضاها  نهر  برار افرنو. نو له باجو مو نرر م مارا،نيار للفو  هست
 

 

 

 

 

 
 ها  لادنو  م مار مادفه

 ومات تسهف ر رفاه  ل ا استارار واام  محف   فضاج  -سااتار لادنو  اجتماو  -واام  رلان 

سرزندگ
 ی

ضرج  همنست   
 ـفرسا،

.740** .547** .263** .564** 

 000. 000. 000. 000. دار س   م ن 

 400 400 400 400 ت واد

 ها  اصل : جول  ضرج  همنست   وام 5جول  

 

 تسهف ر رفاه  ل اومات 
.415** 

 

 

 سرزندگی

استقرار عوامل محیطی 
.213** 

 

 

 فضاج  -سااتار لادنو 
.457** 

 

 

اجتماعی -عوامل روانی  
94750 

 

 

 مو  مفهام  تحافع: 69ني 
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