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Abstract
Researchers believe that population density is defined as the estimation of the amount of
population and their activities. Put it differently, it is equivalent of spatial congestion. This
concept is measured based on some environmental indexes. Also, it is closely related to the
environment`s design style and culture and environmental indexes. Thus, the environment has a
substantial influence on the perception of density which is assessed as spatial configuration. As a
result, the environment has a great impact on density perception, which we consider as a spatial
configuration. Configuration, in other words, is a set of relationships between spaces that exist in
a particular situation in time and affect the perception of density by citizens and environmental
quality. In this regard, the present study was conducted with the aim of using condensation tools
in urban planning and trying to create a favorable environment for the residents of Shahid
Beheshti residential town of Hamadan. The type of research is applied and its method is
descriptive. The information is collected through observation and questionnaire adjusted with
the Likert spectrum. The statistical population of the study in Beheshti town of Hamedan is 7652
people, and the sample size is 366 people using Cochran formula. Data analysis was also
performed through Spatial Distance Index (SOI) calculations and one-way ANOVA and
multiple regression (HMR) tests. Finally, it was found that the lower the spatial distance index
(SOI), the more enclosed and compact space, the lower the environmental quality, and the
higher the SOI, the higher the openness and extent, and ultimately the higher the environmental
quality. As a result, the present study has presented a conceptual framework for planning and
designing standard and appropriate spatial configuration of urban space with respect to the level
of citizens' perception to improve the quality of the urban environment.
Keywords
Spatial configuration, Impacts of density perception, Perceptual density, Spatial distance
(SOI), Environmental quality.
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 .1کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
 .2دانشیار دانشکدۀ هنر و معماری ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
(تاریخ دریافت -0931/20/02 :تاریخ پذیرش)0931/20/01 :

چکیده
طبق نظر پژوهشگران تراکم ادراکی بهصورت تخمین تعداد مردم و فعالیتهایشان ،یعنی شدت حضور مردم در فضا تعریف میشود کهه
بر مبنای تعدادی نشانه در محیط ،قضاوت میشود و با نوع طراحی محیط ،فرهنگ و نشانههای محیطی مرتبط است .درنتیجهه محهیط
تأثیر زیادی بر ادراک تراکم میگذارد که آن را بهصورت پیکرهبندی فضایی بررسی میکنیم .به عبارتی پیکرهبندی ،مجموعهای از روابط
بین فضاهایی است که در یک موقعیت ویژه در زمان وجود دارند و بر ادراک تراکم توسط شهروندان و کیفیت محیطهی تأثیرگذارنهد .در
همین راستا پژوهش حاضر با هدف استفاده از ابزار تراکم در برنامهریزی شهری و تالش برای ایجهاد محیطهی مطلهو بهرای سهاکنان
شهرک مسکونی شهیدبهشتی شهر همدان انجام شده است .نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی است .گردآوری اطالعات از طریق
مشاهده و پرسشنامۀ تنظیمشده با طیف لیکرت است .جامعۀ آماری تحقیق در شهرک بهشتی شهر همدان برابر با  2560نفهر اسهت کهه
حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و برابر با  955نفر انتخا شده است .تجزیهوتحلیل اطالعات نیز از طریق محاسبات شاخص فاصلۀ
فضایی ( )SOIو آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چندگانه ( )HMRصورت گرفته است .درنهایت مشخص شد
که هرچه شاخص فاصلۀ فضایی ( )SOIپایینتر باشد ،یعنی هرچه فضا محصورتر و فشردهتر باشد ،کیفیت محیطی پایینتهر و بهرعکس،
هرچه این شاخص ( )SOIباالتر باشد ،یعنی میزان گشودگی و گستردگی باالتر و درنهایت کیفیت محیطی بهاالتری نیهز دارد .درنتیجهه
پژوهش حاضر به ارائۀ چارچو مفهومی درخصوص برنامهریزی و طراحی پیکرهبندی فضایی استاندارد و مناسب فضای شهری بها توجهه
به میزان ادراک شهروندان در راستای بهبود کیفیت محیط شهری پرداخته است.

واژگان کلیدی
پیکرهبندی فضایی ،تأثیرات ادراک تراکم ،تراکم ادراکی ،فاصلۀ فضایی ( ،)SOIکیفیت محیطی.

 رایانامۀ نویسندۀ مسئولy.hatami1990@gmail.com :
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مقدمه
طرح مسئله

در حالی که برنامهریزان و طراحان اغلب با دیدگاهی کل نگلر و بلا معیلار تلراک درخصلص

محلی هلا

مسکصنی تصمی گیر میکنند ،ارزیابی افراد غیرمتخصص از محی زندگیشان ،بهطلصر معنلادار متفلاو
است .جنبهها کالبد محلی  ،از طریل عبلصر از فیلتلر ادراک و ارزیلابی ،بلر رضلایتمند سلاکنان تلثییر
میگذارند .از آنجا که افراد غیرمتخصص در محی ها مسکصنی زندگی کلرد و تجربل زنلدگی هلرروز را
دارند ،مه است که افراد متخصص دیدگا ساکنان را بررسی کلرد  )Hur, Nasar & Chun, 2009: 1و ابعلاد
ذهنی تراک را در آنها مصرد مطالعه قرار دهند .تلراک ادراکلی معملص ا بلهصلصر تخملی تعلداد ملرد و
فعالیتهایشان ،یعنی شد حضصر مرد در فضا تعریف میشلصد کله بلر مبنلا تعلداد نشلانه در محلی ،
قضاو میشصد .به نظر میرسد عصام فعال در ادراک تراک  ،شام ابعاد کالبد  ،ادراک نمادی یل

محلی

و ویژگیها فرهنگی اجتماعی آن است .)Rapoport, 1977: 97; Churchman, 1999: 390
برخالف تراک قاب انداز گیر  ،تراک ادراکی مصضصعی کمیکیفی و مرتب با محی مصنصع و
کالبد است و بر مبنا ادراک ساکنان و استفاد کنندگان قرار دارد .محی مصلنصع جلز فیزیکلی
محی شهر است که با محی اجتماعی نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد .محی ها مصنصع اساسلاا همل
چیزهایی را که انسان ایجاد میکند ،تغییر میدهد و تنظی و نگهدار میکند ،در بلر ملیگیرنلد .در
مجمصع ،به محصص

و فرایندها خل انسانی در محی  ،محلی هلا مصلنصع اطلال ملیشلصد

 .)Choud hary, 2012: 3محی مصنصع بهعنصان مفهصمی نسبتاا جدید و در عی حال بسلیار فراگیلر،
تحت انتظا ها معمار  ،طراحی و برنامهریز شهر و ...مطالعه و بررسی میشلصد .فهل محلی
مصنصع بهعنصان مفهصمی فراگیر با گستردگی و تفاو ها بسیار همرا است .همچنلی درک رابطله
بی محی مصنصع و انسان همصار مصضصعا

و مباحث مه و ناشناختها را از نحصۀ تثییرگلذار

متقاب محی مصنصع بر انسان و شاخصها مشارکتی و تعاملی بی آنها برمیانگیزد.
رواب متقاب بی «انسان و محی » و «رواب بی اجزا محی » از زمینهها مه و اساسی است که در
ای راستا مصرد سؤال واقع میشصند .باید تصجه کرد که محی ها مصنصع اساساا سازماندهی فضاها اع از
فضاها ساختهشد بسته) و فضاها ساختهنشد باز) را در بر میگیرنلد فضلاهایی کله در ارتبلا بلا
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یکدیگر تشکی نصعی سیست فضایی میدهند .فضاهایی کله بلا یکلدیگر ارتبلا دارنلد و فلر و شلک
یافتهاند ،از شیص ا به نا «پیکر بند فضایی» محی ناشی میشصند .میتصان ای طصر بیان کرد که «شناخت
فضایی» بهعنصان محصصل رابط متقاب انسان و محی و پیکر بند فضایی بهعنصان اساس روابل متقابل
بی اجزا محی  ،دو رو ی

سکّه ،بر مبنا نگا سیستمی به مقصل فضا در محی ها

مصلنصع هسلتند.

درنهایت در راستا ای ارتبا سؤال اصلی پژوهش حاضر ای است که نصع پیکر بند فضایی و نحلصۀ
شک و چیدمان فضایی ،بر میزان تراک ادراکشد تصس ساکنان و درنهایت بر کیفیلت محیطلی منلاط
مسکصنی تثییرگذار است یا خیر؟ آنچه مشخص است ای است که رشد شهرنشینی شهر همدان از اولی
سرشمار عمصمی کشصر در سال  5331تا به امروز  )5331بسیار زیاد بصد و ه اکنصن نیز درحال رشلد
صعصد است .طبیعی است که ای رشد شهرنشینی بر تراک شهر افزود و درنهایت بر کیفیت محیطی
شهر و مجتمعها مسکصنی آن تثییرگذار است .باید تصجه کرد که شهرک بهشتی شهر همدان بلهواسلط
داشت تراک جمعیتی و ساختمانی زیاد که دارد ،نیازمند تصجه زیاد در جهت بهبصد کیفیلت محیطلی
است .در واقع مسئل اصلی افت کیفیت محیطی شهرک بهشتی و نارضایتی ساکنان ای شهرک از شرای
محیطی مصجصد ،با تصجه به افزایش تراک و جمعیت در ای منطقه است.
در واقع ای پژوهش در ی

مسیر ،دو هدف اصلی را پیش گرفته است :یکی ارائ راهکارهایی

بهمنظصر بهبصد کیفیت محیطی شهرک بهشتی و دیگر تحلی رابطه بی ادراک تراک و پیکر بنلد
فضایی و کیفیت محیطی .درنتیجه ضرور

انجا ای پلژوهش درخصلص

پیکلر بنلد فضلایی،

ادراک تراک و کیفیت محیطی در شهرک بهشتی شهر همدان که یکی از متلراک تلری بخلشهلا
شهر همدان است در راستا رسیدن به هلدف ایل پلژوهش برناملهریلز و طراحلی در جهلت
پیکر بند فضایی استاندارد و مناسب فضا شهر با تصجه به میزان ادراک شهروندان در راسلتا
بهبصد کیفیت محی شهر ) مشخص میشصد.
مفاهیم و دیدگاهها و مبانی نظری
پیکرهبندی فضایی

پیکر بند  ،مجمصعها از رواب بی فضاهایی است که در مصقعیت ویژ ا در زمان وجصد دارند .پیکر بنلد
ممک است شرایطی برا تسهی یا محدودیت پیصندها بصر و فیزیکی فراه کند در حالی که انسانهلا
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ضم استفاد از محی مصنصع ،سعی در ساختاردادن به ای پیصندها و کنترلپلذیرکردن آنهلا دارنلد .ز بله
اشار و تصجه است که براساس تعریف ای فرایند ،تصمی گیر در حصزۀ رفتار ،دربارۀ چیز که در محیطلی
مصنصع انجا شد است و اینکه کجا ،چه وقت و چطصر اینجا از آنجلا متفلاو ملیشلصد ،شلناخت فضلایی
نامید میشصد  .)Rapaport, 1977: 246پس میتصان چنی بیان کرد که پیکر بند فضایی مستقیماا بلر رفتلار
پاسخگص نیست لیک ساختاردادن ذهنی پیکر بند فضایی بر مبنا شناخت فضایی بر رفتار پاسخگلص اسلت.
به عبارتی ،بی شناخت فضایی و پیکر بند فضایی ،رابطها دوسصیه برقرار است .پیکر بند فضلایی بلرا
شک دادن به شناخت تثییرگذار است و برا بیش از ی

دورۀ زمانی ،ای ساختها شناختی هستند که بله

پیکر بند فضایی شک میدهند .پیکر بند نهتنها نیرو محرکه برا فعالیت انسان در محی هلا مصلنصع
شهر است ،بلکه مقد تری چیز است که شناخت فضایی انسانها را که با حرکت در فضاها شلک یافتله
است ،تحتتثییر قرار میدهد و تعیی میکند .)Jiang, 1998: 158
تراکم ادراکشده (بعد کمّی -کیفی)

ادراک تراکمی از محی  ،نصعی قضاو دربارۀ میزان تراک آن محی است و باید تصجه کرد کله در هلر حلال
چنی قضاوتی بهخصد خصد ارزیابیِ تراک محی نیست .ارزیابی مرحلها است که طلی آن میلزان تناسلبا
ای سطح از تراک بررسی و تعیی میشصد .از طری ارزیابی میتصان احساس ازدحا را بررسی کلرد و بلرا
واکاو تراک ادراکی از قضاو ذهنی افلراد اسلتفاد کلرد  .)Forsyth, 2005: 116تلراک ادراکلی معملص ا
بهصصر تخمی تعداد مرد و فعالیتهایشان ،یعنی شد حضصر مرد در فضا تعریف میشصد که بر مبنلا
تعداد نشانه در محی قضاو میشصد .برخالف تراک قاب انداز گیر  ،تراک ادراکی مصضصعی مرتب بلا
محی کالبد است و به ای مصضصع اشار میکند که تراک ها یکسان بهوسیل افراد متفاو  ،در زمینههلا و
فرهنگها مختلف بهصصر متمایز از یکدیگر ادراک میشصند  .)Forsyth, 2005: 171سه مفهص اصللی
درخصص

تراک و چگصنگی تلثییر آن در زنلدگی ملرد وجلصد دارد :معیارهلا سلنجش و تعیلی تلراک

مطلصب ،تراک ادراکی و ازدحا  .)Alexander, 1993: 198تراک ادراکشد بر نصع استفادۀ افراد و شیص هلا
رفتار آنان تثییر میگذارد .راپاپصر تعریف اولی تراک ادراکشد را بر میزان اطالعا یلا میلزان تحریل
ادراکی بنا میگذارد .به عبار دیگر ،ی

محی با محرکها بصر مانند تعداد بیشتر ماشلی  ،تعلداد زیلاد

نشانهها ،نصرها و افراد ،میتصاند با تلراک بیشلتر ادراک شلصد

Churchman, 1999: 403; Rapoport, 1975:
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 .)144همی طصر سطح تعام اجتماعی زیاد ،نبصد تجانس فرهنگی و اجتماعی و نبصد مرز قلمروهلا و قلصانی ،
سبب ادراک تراک زیاد میشصد .راپاپصر درحقیقلت نقلش فاصلل اجتملاعی را در مفهلص تلراک در نظلر
میگیرد :فاصل میان فرد و سایر افراد ،فاصل بی ملرد و اشلیا و فاصلل بلی اشلیا و اشلیا
 .)312بصیکص و کصپر در مقالها با مرور جامع مطالعا مرتب با تراک  ،آن را بلیش از یل

Bassand, 2009:

مفهلص علدد و

مرتب با نیازها و ادراکا انسان و جنبهها کیفی و کمی محی ملیداننلد .درحقیقلت نکتل درخلصر تصجله
دربارۀ مقصل تراک  ،ماهیت کیفی -کمّی آن است عزیز و جمالآباد  .)15 :5331 ،تلراک ادراکلی معملص ا
بهصصر تخمی تعداد مرد و فعالیتهایشان ،یعنی شد حضصر مرد در فضا تعریف میشصد که بر مبنلا
تعداد نشانه در محی قضاو میشصد .برخالف تراک قاب انداز گیر  ،تراک ادراکی ،مصضصعی مرتب بلا
محی کالبد است و به ای مسئله اشار میکند که تراک ها یکسان بهوسیل افراد متفلاو  ،در زمینلههلا و
فرهنگها مختلف بهصصر متمایز از یکلدیگر ادراک ملیشلصند  .)Forsyth, 2005: 171در جلدول 5
بخشی از مفاهی ارائهشد تصس راپاپصر درخصلص

انلصاع تلراک ارائله شلد اسلت .تلراک ادراکلی و

احساسشد  ،با نیازها هر شخص و با پردازش اطالعاتی که هر فرد در فضا محدود با آن مصاجه میشلصد،
مرتب است .از سص دیگر ،هر دو جنب تراک ادراکی و احساسی بله جنبل ویلژ ا از آگلاهی بشلر د للت
میکنند و آن آگاهی از حضصر دیگر  ،از طری دریافت از اندا ها حسی بیواسطه و با وجصد نشلانههلا
فیزیکی) است .)Rapoport, 1975: 145
ارنست الکساندر تراک ادراکی را حاصل ایلر تلراک فیزیکلی و فاکتصرهلا فلرد شلناختی و
اجتماعیفرهنگی میداند تصصیر  .)5تراک فیزیکی همصار با تراک قاب انداز گیر مساو نیست.
تراک فیزیکی تصأمان بر تراک قاب انداز گیر و معیارها کیفی محی د لت ملیکنلد

Fouchier,

.)1997: 152; Alexander, Reed & Murphy, 1988: 4
جدول  .1ارزیابی تراکم ازنظر راپاپورت

اندازهگیری 

تراکم قابل
Density

عدد و کمّی
ارزیابی عینی

تراکم ادراکی 
 Perceived density
پایی
متصس
با
ارزیابی عینیذهنی

بیتطابقی با 
در تطابق یا 
استانداردها
هنجارها
درجا تعام مطلصب
-

تراکم عاطفی 
 Affective density
انزوا
شرای مطلصب و مناسب
ازدحا  ،بیشانبصهی
ارزیابی ذهنی
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)Alexander, Reed and Murphy 1988: 4(  عوامل مؤثر بر تراکم ادراکشده.1 تصویر

معرفی متغیرها و شاخصها
 نحوۀ سنجش تراکم ادراکشده بر اساس تحلیل و دستهبندی متغیرها.2 جدول



 نوعمتغیر

 متغیرهای مرتبط با تعریف عملیاتی
ادراک ساکنان از محلهشان ازنظر فاصل میان ساختمانها

Residents’ perception of their neighborhood in terms
of space between buildings (measuring crowding
of)buildings)

Dave 2011
Stamps and Zacharias 2004

Dave 2011

وابسته

ادراک ساکنان از محلهشان ازنظر تعداد افراد ازدحا ناشی از
 حضصر، ازجمله تردد عابران،حضصر مرد و نشانهها آنها
 دیصارنصشتهها و، شیصۀ سازماندهی پارکینگها، ماشی
)...تخریبگر ها و

Residents’ perception of their neighborhood in terms
of number of people (measuring crowding of people)

Dave 2011
Altman 1975
Moche, Bordas, and Hermand
1995

Residents’ perception of their size of home
(measuring crowding within dwelling)

Kearney2006

)دید از سایر واحدها مسکصنی اشراف

ادراک ساکنان از اندازۀ خانهشان

View of other dwelling units (visual exposure)

Kearney 2006
Day 2000

دید از داخ واحد مسکصنی

Gifford 2007
Jain 1987
Gifford 2007
Bonnes, Bonaiuto, and
Ercolani1991

منابع و جانمایی مناسب خدما جمعی

View

Resources

کنترل

Community size
Mixed land use

اندازۀ بلصکها

Flachsbart 1977
Chuang 1998

Fouchier 1997
Kearney 2006

اندازۀ اجتماع

اختال کاربر ها

Schmidt 1979

Mc Carthy and Saegert 1978
Raman 2010

 مفهوم

Block size

مستق

گصن مسک

Housing type

چیدمان ساختمانها و تعداد بنادر میدان دید

Number of buildings in visual domain

تراکم
ادراکشده

Perceived
density
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محاسبۀ شاخص فاصلۀ فضایی ()SOI
به دنبال فه ایر فر ها ساختهشد بر ادراک محی  ،در مطالعا پیشی هلر دو بعلد کمّلی و کیفلی
مصرد تصجه قرار گرفتهاند .هردو ای ابعاد ،برا مطالعه در حلصز هلا مختللف اعتبلار دارنلد .در
رویکردها کمّی و کالبدمحصر ،مصارد همچصن میزان و مد زملان رؤیلتپلذیر عناصلر محلی
مطرح است .در ای رویکردها هرچه میزان و مد زمانِ در معرض دید بصدن ی

عنصر یا اصطالحاا

رؤیتپذیر آن بیشتر باشد ،تثییرا بصر آن نیز بیشتر خصاهد بصد کریمی مشاور.)1 :5333 ،
به اعتقاد ترنر ،برتر دیدگا ها کمّلی درخصلص

مطالعل ویژگلیهلا کالبلد محلی  ،از

رضلایت حاصل از اطمینلان محاسلباتی ناشلی ملیشلصد  .)Turner, 2003: 658بلهطلصر یقلی
محدودیتهایی درخصص

دیدگا ها کمّی ،بهویژ در بحث ادراکا

بصر انسلان وجلصد دارد.

محی ها مصنصع بسیار پیچید تر از آن هستند که تصس تحلی کمّی استاندارد فه شلصند

Fisher-

 .)Gewirtzman& Wagner, 2003اما بهخصد خصد ،پیچیدگی آنها با بهکارگیر ابزارها تحلیللی و
مطالعهشان در ارتبا با ادراک فضا منافاتی ندارد  .)Putra, 2006: 45در مصقعیتها و پیکر بند ها
فضایی متفاو  ،دید و کمیت فضاها باز تغییر میکند .به همی دلی در تحقیقا پیشلی اغللب از
روشها تحلی بصر بهمنظصر مطالعه و مقایس انتظا و پیکر بند ها فضایی استفاد شد است.
ای روشها طیف گسترد ا از شیص ها دوبعد و شیص ها مبتنی بر سه بعد را شلام ملیشلصند
.)Lin et al., 2017: 3
با اینکه تحلی ها بصر دوبعد

مانند ایزوویست و نملصدار تحلیل بصلر ) در بسلیار از

پژوهشها استفاد شد اند ،باید گفت که ای روشها نمیتصانند تمامی شرای محلی سلهبعلد را
منعکس کنند و به ادراک انسانی چندان نزدی

نیسلتند  .)Yang et al., 2007: 974در تحلیل هلا

دوبعد  ،ارتفاع در نظر گرفته نشد و صرفاا تغییر در محلدودۀ رؤیلتپلذیر در پلالن ،ملدنظر اسلت
 ،)Fisher-Gewirtzman et al., 2005: 24در حالی که شیصۀ فاصلهگذار ها و دید ،قصیلاا تحلتتلثییر
شرای سهبعد قرار دارد .با تصجه به ضعفها روشها مبتنی بلر دو بعلد ،در سلالهلا اخیلر
تحلی ها بصر از دو بعد به سه بعد تغییر جهت داد اند .روشها سهبعد  ،خصد به دو دیلدگا
آسمان-مبنا و فضا -مبنا تقسی ملیشلصند  .)Putra, 2006: 45دیلدگا فضلا-مبنلا ،بلر فضلا میلان
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ادراککنند و محی ساختهشدۀ اطرافش تثکید میکند و ازنظر محاسبه ،بهصصر نسبت میان حجل
رؤیتپذیر به حج کرۀ دید مجاز ) انداز گیر میشصد.
یکی از معیارها پیشنهاد در دیدگا ها فضا-مبنا ،شاخص فاصل فضایی

)(SOI

است .ایل

شاخص تصس فیشر ،برا مطالع تراک ادراکشد و ایر پیکر بند فضایی پیشنهاد شد تصصیر .)1
طریق محاسب شاخص فاصل فضایی ) ،)SOIبر اساس ک کردن حج پنهانشد بلهواسلط وجلصد
مصانع و ساختمانها ،از حج کرۀ دید بنا شد است .)Fisher-Gewirtzman et al., 2005: 30

تصویر  .2چپ :شاخص فاصلۀ فضایی بهصورت حجم فضای رؤیتپذیر از یک نقطه تعریف میشود ( Fisher-Gewirtzman et

 .)al., 2005: 25راست :تحلیل بصری در روش کرۀ دید ()Yang et al., 2007: 980

در تحقی دیگر  ،یانگ و همکارانش با تعریف شاخص کرۀ دید بهصصر نسلبت حجل  Bبله
مجمصع  Aو  Bدر تصصیر  ،4ه بستگی آن با تراک ادراکشلد را نشلان دادنلد

Yang et al, 2007:

 .)974ای شاخص درحقیقت همان شاخص فاصل فضایی فیشر است که میان حج محصلصر میلان
احجا معمار و سه آسمان تمایز قائ میشصد .در ای تحقی نیز برا مطالع پیکر بند فضلایی
از شاخص فاصل فضایی استفاد شد است .به ای ترتیب که برا هر واحد مسلکصنی ،نقطل مبنلا،
مقاب جدارۀ اصلی و در وس خیابان یا فضا باز میان احجا  ،در نظر گرفته شد است.
کیفیت محیطی

بسیار از دانشمندان علص شهر  ،کیفیت محی شهر را یکی از مؤلفهها کیفیت زندگی میدانند.
بنابرای میتصان گفت کیفیت محی ی

قسمت از کیفیت زندگی است و شلام تملا فاکتصرهلایی

میشصد که بخشی از رضایتمند انسانها را تشکی میدهنلد  .)Rafieian et al., 2007: 2در واقلع
جنبهها خا

محی بهعنصان عناصر کلید مربص به کیفیت زندگی فلرد شلناخته ملیشلصند .بله

عبار دیگر میتصان گفت کیفیت زندگی شهر در ارتبا مستقی با کیفیت محی آن است یعنی اگر
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کیفیت زندگی در شهر مناسب باشد ،ای امر به خاطر کیفیت خصب محی شهر است .کیفیت محلی
شهر ی

مفهص مبه است که از عصام انسانی و طبیعی که در مقیاسها متفلاو فضلایی عمل

میکنند منتج میشصد .به عبار دیگر ،کیفیت محی شهر نصعی پلارامتر متغیلر فضلایی و پیچیلد
است که از عملکرد فاکتصرها به ه پیصسته ،ازجمله جزیرۀ گرمایی شهر ،تصزیع فضا سبز ،تلراک
ساختمانها ،شک و طرح آنها و کیفیت هصا تشکی شد است .)Nichol, 2005: 49
کیفیت محی شهر مد هاست که در نصشتهها و تحقیقلا

جغرافیلایی مطالعله و بررسلی شلد

است .ای امر با استفاد از داد ها کمی ،تصصیفا کیفی ،تبیی ها اندیشمندانه و ویژگیها محلی
تصصیف و تشریح شد است .اما بهکارگیر کیفیت محی شهر در عم دشصار بلصد و درک و فهل
کام آن هنصز در دسترس نیست .کیفیت محی شهر اساساا ی

مفهص چندبعد بصد و شلام ابعلاد

فیزیکی ،فضایی ،اقتصاد و اجتماعی محی زیست شهر است .ای مفهص ملیتصانلد از جنبلههلا
متفاوتی ازجمله طرحریز فیزیکی شهر  ،زیرساختها ،تثییرا اقتصاد  ،خ مشیهلا حکصملت،
اعتقادا عمصمی و عصام و واقعیتها اجتماعی سنجید شصد .)Liang & Weng, 2011: 43
پیشینۀ تحقیق

مطالعا تجربی مختلفی در ای زمینه ،ه در مقیاس معمار و ه شلهر صلصر گرفتله کله بلر
اساس هدف ،نتایج گصناگصنی استخراج شد است .هیلیر  )5311استد ل کرد که تفاوتی بنیاد بی
محی ها مسکصنی قدی و جدید وجصد دارد .او با تحلی ساختارها شهرها قدی که معملص ا از
دید پرند بینظ به نظر میآیند ،ولیک در رو زمی از خصانایی برخصردارند ،ای شهرها را واضلح
تشخیص داد .به ای معنی که سیست شهر آنها فه شدنی است و شخص ملیتصانلد روابل کللی
پیکر بند را براساس ساختار یا اطالعا محلی به دست آورد .چانگ و پِ

 ،)5311دربارۀ رفتلارِ

حرکت پیاد در دو مجمصع شهر چندسطحی در لندن تحقی کردند.
کی

 )1005مطالعها رو باغ هامپستید در حصم شمالی لندن برا فه رابط بی پیکر بند ،

شناخت و رفتار انجا داد .تکنی ها مشاهد  ،مصاحب تصأ با پرسشنامه ،کروکیپرداز و تکنی
چیدمان برا آنالیز پیکر بند فضایی ،مصرد استفادۀ او قرار گرفت .لی و همکاران  ،)1001روابل
بی پیکر بند فضایی ،رفتار فضایی و شناخت فضایی را رو خصانایی و نمایانی ،بررسی کردند .بر
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پای یافتهها آنها ،محققان نتیجهگیر کردند که تصصیف چیدمانیِ پیکر بند فضایی میتصانلد بلا
مصاضع نظر شناخت فضایی برا تحقی تجرب فضایی انسان ترکیب شصد و مشارکت پیکر بنلد
فضایی نصعی اساس ویژ را در فه نقش پیکر بند در شناخت و رفتار محیطی فراه میکند.
دالتصن و بَنفا  ،)1003کی و پِ

 ،)1004نلگ و بَلرنن  ،)1002ترنلر  ،)1001اُملر و جیانلگ

 ،)1001عبدالباصر  )1051و چَدر و همکاران  )1053نیز تحقی ها مشابهی را در ای زمینه ،با
اهداف مختلف انجا دادند .نکت درخصر تصجه در ای بخش ،تفاو

ای پژوهش با پلژوهشهلا

صصر گرفته در سالها قب است که میتصان گفت به نلصعی ایل پلژوهش را نسلبت بله سلایر
پژوهشها رو به جلص و بهروزتر کرد است .تفاو

اصلی که در ای پژوهش وجلصد دارد در گلا

اول ،نصع نگا به مصضصع پیکر بند فضایی و گر زدن ای مه با ادراک تلراک و کیفیلت محیطلی
است .باید تصجه کرد که در هیچیل

از مطالعلا

صلصر گرفتله در سلالهلا گذشلته ،بررسلی

پیکر بند فضایی و سنجش تراک ادراکشد تصس شهروندان در نصع پیکر بند شناسلاییشلد
صصر

نگرفته است و یا حداق در ای مقیاس نبصد و بیشتر در حصزۀ کار معملار و در حلدود

ت بنا انجا شد است .ای مصضصع در شهرساز گامی مثبت تلقی میشصد .همچنی بایلد تصجله
کر د که در ای پژوهش در جهت سنجش ادراک تراک و تحلی میلزان تلراک ادراکشلد تصسل
شهروندان ،از روش سهبعد در دیدگا فضا-مبنلا و بلا محاسلب شلاخص فاصلل فضلایی
تصصیر  )1استفاد شد است که در هیچی

از مطالعلا

مقیاس شهر دید نشد است و میتصاند بزرگتری تفاو

(SOI

و پلژوهشهلا سلالهلا گذشلته در
کار ای پژوهش با سایر پژوهشها

در ای زمینه باشد.
مطالعۀ موردی پژوهش
با تصجه به بررسی پیکر بند فضایی و ادراک تراک و کیفیت محیطلی در شلهرکهلا مسلکصنی،
شهرک شهیدبهشتی شهر همدان برا مطالع مصرد پژوهش انتخاب شد .دلیل ایل انتخلاب نیلز
وجصد تراک ساختمانی نسبتاا زیاد ،تراک جمعیتی فراوان و مشلکال

و مسلائ محیطلی و ...ایل

شهرک است .ای شهرک در قسمت جنصب غربی شهر همدان قرار دارد و یکی از شلهرکهلا در
حال تصسعه و افزایش تراک در شهر همدان است.

پیکرهبندی فضایی ،ادراک تراکم و کیفیت محیطی در شهرکهای مسکونی ...
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نقشۀ  .1موقعیت شهرک بهشتی در شهر همدان

روش تحقیق

در ای پژوهش ،نصع تحقی کاربرد و روش آن تصصیفی -تحلیللی اسلت .گلردآور اطالعلا ،
نخست از طری مطالعا

کتابخانها و مشاهدا

میدانی و پرسشنامها اسلت .همچنلی بلرا

تنظی پرسشنامه ،بر اساس دستهبند و تحلی مطالعا

مربص به مصضلصع ادراک تلراک و کیفیلت

محیطی ،جداول هدف -محتصا تنظی شد و با مشصر صاحبنظلران و متخصصلان فعلال درزمینل
تحقی  ،محتصا و گصیهها پرسشنامه شک گرفت .درنهایت بهوسیل پرسشنامها بلا  34گلزار و
طیف لیکر  ،داد ها در مقیاس 1درجها از  5کامالا مخالف ) تا  1کامالا مصافق ) گردآور شدند.
برا بررسی پایایی پرسشنامه و نیز تعیی حج نمصنه ،تعداد  10پرسشنامه بلهعنلصان پلایلص در
شهرک بهشتی  1نقط انتخابی) تکمی و بررسی شد .ابتدا با استفاد از نر افزار  ،spssپایلایی ابلزار
پژوهش محاسبه شد .با تصجه به اینکه حد نصاب آلفا کرونباخ عدد  331درصد است ،عدد حاص
ضریب قاب قبصلی است که د لت بر اعتبار پرسشنام تحقی حاضلر دارد .بلر اسلاس فرملصل زیلر
کصکران) با دقت  31درصد ،حج
فرمصل شمارۀ  5کصکران:

نمصنه تقریباا برابر  322خصاهد بصد.

z 2 pq
d2
n
1  z 2 pq 
1   2  1
N d


011

آمایش سرزمین ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1931

در ای پژوهش در ابتدا با تصجه به متغیر پیکر بند فضایی بهعنصان متغیر مستق و امکان مطالع
ایر آن بر تراک ادراکشد و کیفیت محیطی در شهرکهلا مسلکصنی ،یکلی از شلهرکهلا شلهر
همدان شهرک بهشتی) انتخاب شد .در مرحل بعد تعداد هفت نقطله نقلا پراهمیلت بله لحلا
حج استفادۀ ساکنان از نقا و تراک ساختمانی و جمعیتی در نقلا انتخلابی) از شلهرک بهشلتی
برا بررسی پیکر بند فضایی ،ادراک تراک و کیفیت محیطی در شهرک انتخاب گردید .سپس بلا
استفاد از دیدگا فضا-مبنا ،برا سنجش ادراک تراک  ،شاخص فاصل فضایی ) (SOIدر هفت نقط
انتخابشد محاسبه شد .درنهایت با استفاد از آزمصنها پارامتریل
 )HMRو تحلی واریانس ی طرفه

Test

تحلیل رگرسلیصن چندگانله

 )One-Sampleتلراک ادراکشلد در  1نقطله و میلزان

تثییرگذار پیکر بند فضایی بر ادراک و کیفیت محیطی پرداخته خصاهد شد.

نمودار  .1مدل نظری تحقیق

نمودار  .2مدل مفهومی پژوهش
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تجزیهوتحلیل یافتهها
در ای بخش با استفاد از تجزیهوتحلی دقی به بررسی پیکر بند فضایی ،ادراک تراک و کیفیت محیطی
در شهرک بهشتی شهر همدان خصاهی پرداخت .برا ای مه باید در ابتداییتری گلا  ،میلزان شلاخص
فاصل فضایی  )SOIرا بهمنظصر بررسی و تجزی ایرگذار پیکر بند فضایی بر ادراک تلراک محاسلبه
کنی  .در گا بعد به بررسی و سنجش تراک ادراکشد در شهرک مصرد مطالعه خلصاهی پرداخلت تلا
میزان ای ادراک تصس شهروندان را خارج کنی  .در گا بعلد ایل پلژوهش بله بررسلی ارتبلا بلی
پیکر بند فضایی با شاخص فاصل فضایی  )SOIو ادراک تلراک در نقلا ملصرد بررسلی در شلهرک
بهشتی شهر همدان خصاهی پرداخت و درنهایت و در گا آخرِ ای تحلی  ،به بررسی میزان تثییرگلذار
پیکر بند فضایی و ادراک تراک بر کیفیت محیطی در هری

از نقا مصرد بررسلی در شلهرک بهشلتی

شهر همدان پرداخته خصاهد شد تا به نتایج مصرد نظر در راستا هدف ای پژوهش دست یابی .
محاسبۀ شاخص فاصلۀ فضایی ( )SOIدر هفت نقطه از شهرک بهشتی شهر همدان

جدول شمارۀ  ،1نحصۀ محاسب هفت نقطه از محدودۀ مصرد مطالع ایل پلژوهش شلهرک بهشلتی
شهر همدان) را نشان میدهد .ای مه

شاخص فاصل فضایی) در بررسیها و تجزیهوتحلی هلا

ایرگذار پیکر بند فضایی بر ادراک تراک و درنهایت کیفیت محیطلی در شلهرک بهشلتی شلهر
همدان بسیار کم
بهصصر

خصاهد کرد .شاخص فاصل فضایی مصرد محاسبه با استفاد از شاخص کرۀ دید

نسبت حج فضایی رؤیتپذیر به مجملصع آسلمان و فضلا رؤیلتپلذیر تصلصیر ،)1

ه بستگی آن با تراک ادراکشد را نشان میدهد و به نصعی ادراک تراک تحتتلثییر شلیصۀ آرایلش
فضا و سازمان فضایی قرار میگیرد .بدی ترتیب عصام مؤیر بر ادراک تراک را ملیتلصان ملرتب بلا
شیصۀ پیکر بند تصد واحدها مسکصنی) و پیکر بند فضایی شیصۀ فاصلهگذار میان احجلا )
دانست .ملصرد کله بلا اسلتفاد از شلاخص  Soiدر جلدول  3بررسلی شلد اسلت .طبل نتلایج
بهدستآمد از جدول شمارۀ  1مشخص شد که در نقا شمارۀ  5و  1شاخص فاصل فضایی

Soi

 indexپایی تری مقدار و نقا  2و  1با تری مقدار را دارند و ای بدان معناست که نقلا شلمارۀ
 5و  1بیشتری تراک و فعالیت و میزان محصصریت و برعکس ،نقا شمارۀ  2و  1ک تری تلراک
و فعالیت و کمتری میزان محصصریت و بیشتری میزان گشصدگی را دارند .به عبلارتی هرچله ایل
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index

 )Soiپایی تر باشد ،فضا مصرد بررسی متراک تر ،پیچیلد تلر ،محصلصرتر و دارا

فعالیت با تر است و همچنی هر چقدر ای شاخص با تر باشد ،وضعیت برعکس است.
پس از محاسبا

شاخص فاصل فضایی  )SOIدر هفت نقطه از شهرک بهشتی شلهر هملدان،

در ای بخش به بررسی میزان ادراک تراک در ای هفت نقطه خصاهی پرداخت تا مشخص شصد که
نحصۀ پیکر بند فضایی در ای نقا که با شاخص  SOIارزیابی شد ،چه تثییر بلر ادراک تلراک
میگذارد .به عبارتی شاخص فاصل فضایی مصرد محاسبه با استفاد از شاخص کرۀ دید بهصلصر
نسبت حج فضایی رؤیتپذیر به مجمصع آسمان و فضا رؤیتپذیر تصصیر  ،)1ه بستگی آن بلا
تراک ادراکشد را نشان میدهد و به نصعی ادراک تراک تحتتثییر شلیصۀ آرایلش فضلا و سلازمان
فضایی قرار میگیرد .بدی ترتیب عصام مؤیر بر ادراک تراک را میتصان مرتب با شیصۀ پیکلر بنلد
تصد واحدها مسکصنی) و پیکر بند فضایی شیصۀ فاصلهگذار میان احجلا ) دانسلت .ملصرد
که با استفاد از شاخص  SOIدر جدول شمارۀ  3بررسی شد .حلال بلا اسلتفاد از آزملصن تحلیل
رگرسیصن چندگانه  )HMRتراک ادراکشد تصس ساکنان را در ای نقا نیز بررسی خصاهی کرد
تا مشخص شصد که هر نقطه در چه میزان ادراکی قرار گرفته و با شاخص  SOIچه ارتباطی دارد.
جدول  .3محاسبۀ شاخص فاصلۀ فضایی برای  7نقطه در شهرک بهشتی شهر همدان
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آنچه در ای مرحله بسیار حائز اهمیت است ،بررسی و نحصۀ مقایس ای هفت نقطه اسلت .بلرا
ای مصضصع ،در ای پژوهش اطالعا
میدانی را بهصصر

جمعآور شد تصس پرسشنامه و مشاهدا

و برداشتهلا

داد هایی طیف لیکر ) درآورد و آنها را با استفاد از نر افلزار  spssآزملصدی .

ای آزمصن از نصع آزمصنها پارامتری

بصد و میزان دقت بسلیار در بررسلی متغیرهلا مسلتق و

وابسته وجصد دارد که نا آن تحلی رگرسیصن چندگانه یا بهاختصار HMR ،است .در ابتدا بایلد تصجله
کرد که آزمصن تحلی رگرسیصن چندگانه  )HMRبرا سنجش رابطه بی متغیرهلا مسلتق و متغیلر
وابسته به کار میرود و تثییرا مجمصعلها از متغیرهلا مسلتق را رو متغیلر وابسلته ملیسلنجد.
همچنی ای روش برا سنجش وزنها رگرسیصن استانداردشد بله کلار ملیرود .یعنلی وقتلی کله
ضریب بتا برا مشخصکردن اهمیت نسبی شاخصها سطح پایی تر به کار میرود ،سنجش وزنهلا
بسیار حائز اهمیت است .در ای پژوهش از ای آزمصن بلرا بلهدسلتآوردن میلزان ادراک تلراک در
هفت نقط مصرد بررسی در ای پژوهش استفاد شد اسلت .بلرا ایل مهل متغیرهلا وابسلته یلا
تثییرگذار بر ادراک تراک  ،بهعنصان متغیر کلی در نظر گرفته شد اند بله کمل

نلر افلزار  .)SPSSدر

قسمت کادر ،متغیرها وابسته ) )Dependentای آزمصن جا گرفتله و در مرحلل بعلد متغیلر ادراک
تراک نیز بهعنصان متغیر مستق در ای آزمصن در داخ کادر  Independentدر نظر گرفته شلد اسلت.
درنهایت میزان تثییرگذار متغیرها ادراک تراک در هری

از نقا بلر ادراک تلراک شلهروندان در

هر نقطه را از مه تری جدول خروجی آن جدول  )Coefficientsبه دست میآوری که نشلاندهنلدۀ
میزان ادراک تراک در هری

از نقا است و در مرحل بعد تصضیح داد شد است.

بررسی تراکم ادراکشده در هفت نقطۀ مورد مطالعه در شهرک بهشتی شهر همدان

در ای مرحله نیز تراک ادراکشد در هفت نقط مصرد نظر در ایل پلژوهش را بلا یکلدیگر مقایسله
میکنی تا مشخص شصد که هری
کله بررسللی شللد و در هریل

از نقا چه میزانی از ادراک را دارند و ای مه بلا شلاخص

SOI

از نقللا خللارج گردیللد چلله ارتبللاطی دارد .در ایل آزمللصن جللدول

 ،Coefficientsدر ستصن Coefficients

 Standardizedبیانگر ضریب رگرسیصنی استانداردشد یا مقلدار

بتاست که ای ستصن و میزان  Betaنشاندهندۀ میزان تثییر متغیلر مسلتق
متغیرها ادراک تراک ) است .ای مه در هری

ادراک تلراک ) بلر وابسلته

از نقا هفتگان شهرک بهشلتی بررسلی شلد و
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بهوسیل آزمصن تحلی رگرسیصن چندگانه  )HMRصصر

گرفته است .ای آزمصن نشان میدهلد کله

هرچقدر میزان تثییرگذار متغیرها ادراک تراک بر ادراک تراک  ،بهعنصان متغیر مستق بیشتر باشلد،
در آن نقطه میزان ادراک تراک شهروندان بیشتر است .درنتیجه طبل نتلایج بلهدسلتآملد از آزملصن
شمارۀ  5تحلی رگرسیصن چندگانه مشخص شد که نقا شمارۀ  5و  1که در بررسلیهلا محاسلب
شاخص فاصل فضایی  )SOIبه نا ها  soi1و  soi2مشخص شد اند ،بیشلتری میلزان ادراک تلراک ،
به ترتیب با میزان 0.438

= Bو  B=0.318را دارند .همچنی پایی تری میزان ای ادراک نیز در نقا 2

و  1است که در نقش شمارۀ  5بهصصر

 Soi6و  soi7نشان داد شد است.

آزمون  .1بررسی تراکم ادراکشده در هفت نقطۀ مورد مطالعه در شهرک بهشتی شهر همدان

Std. Error of the
Estimate
.07876

Model Summary
Adjusted R
R Square
Square
.995
.995

R

Model

.997a

1

ANOVAa
F
7244.725

Sig.
.000b

Mean Square
44.940
.006

df
7
257
365

Sum of Squares
314.581
1.594
316.175

Model
Regression
Residual
Total

1

Coefficientsa
Sig.

t

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

5.167
9.174
6.910
6.491
6.447
4.599
5.196
-5.677

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B
Std. Error
Beta
)(Constant
.099
.019
1
.373
.041
.438
2
.278
.040
.318
3
.208
.032
.224
1
4
.113
.018
.133
5
.076
.017
.096
6
.082
.016
.084
7
-.246
.043
-.281
a. Dependent Variable: moteghaer Adrak tarakom
Model

بررسی ارتباط بین پیکرهبندی فضایی با شاخص فاصلۀ فضاایی ( )SOIو ادراک تاراکم در هفات
نقطۀ مورد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان

در ای بخش به بررسی ارتبا بی ادراک تراک و پیکر بند فضلایی خلصاهی پرداخلت .در ایل
بخش باید ابتدا به شاخص فاصل فضایی  )SOIمحاسبهشد در هفت نقط ملصرد بررسلی در ایل
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شهرک نگاهی انداخت جدول  .)3طب گفت فیشر ای شاخص برا مطالع تراک ادراکشد و ایر
پیکر بند فضایی پیشنهاد شلد اسلت تصلصیر  .)1در واقلع هرچله ایل شلاخص بلا تر باشلد،
نشاندهندۀ فضاها گسترد تر و بازتر است و حج فشردگی و فعالیتها پایی تر است .بلرعکس،
هرچه ای شاخص پایی تر باشد ،نشاندهندۀ فشردگی و میزان فعالیت با در آن نقطله اسلت .املا
آنچه از مقایس ای شاخص در هری

از نقا با نتایج آزمصن تحلی رگرسلیصن چندگانله )HMR

در آن نقا مشخص میشصد نشاندهندۀ آن است که ای دو ارتبا شدید با یکلدیگر دارنلد .در
واقع هرچقدر شاخص فاصل فضایی  )SOIپایی تر است ،میزان ادراک تراک با تر است .ای مه
را میتصان از مقایس آزمصن  HMRو محاسبا

 SOIدر ای پژوهش دریافت کرد.

بهطصر مشخص ،همانطصر که در آزمصن  HMRملصرد بررسلی نشلان داد شلد ،میلزان ادراک
تراک در  1نقط  5و  1با تر از سایر نقا است و همچنی دو نقط  2و  1نیز پلایی تلری ادراک
تراک را نشان دادند و ای مصضصع کامالا با شاخص فاصل فضلایی محاسلبهشلد  )SOIدر هملان
نقا صد میکند .در واقع در نقا  Soi1و  Soi2پایی تری مقدار را داشته و میلزان  Soi6و

Soi7

نیز با تری میزان را نشان میدهند که همانطصر که گفته شد هرچه ای شلاخص پلایی تلر باشلد،
نشاندهندۀ میزان با یی از فشردگی و فعالیت است و برعکس .ایل مصضلصع نشلان ملیدهلد کله
هرچه میزان فشردگی و میزان فعالیتها و محصصریت و پیچیدگی فضا با تر باشلد ،ادراک تلراک
در آن نقا بیشتر است که ای مه را در ای پژوهش بهوسیل رابط شاخص فاصل فضایی ))SOI
و آزمصن  HMRنشان دادی  .آنچه در ای بررسی نیز از نتلایج محاسلبا

شلاخص فاصلل فضلایی

 )SOIو آزمصن تحلی رگرسیصن چندگانه  )HMRمشخص شد نشاندهنلدۀ ایل مهل اسلت کله
هرچه فضا محصصریت بیشتر داشته و اختال و میزان فعالیت با تر و پیچیلد تلر و بلهطلصر کللی
متراک تر باشد ،ادراک تراک با تر در مقایسه با فضاها دیگر دارد.
به عبارتی احساس تراک از طری مشاهدۀ اشیا و اطالعا

یانصیه حاص میشصد کله ایل مهل

دقیقاا مرتب با نحصۀ پیکر بند و چیدمان فضاست .به عبارتی پیکر بند  ،مجمصعها از رواب بی
فضاهایی است که در مصقعیت ویژ ا در زمان وجصد دارند .پیکر بند ممک است شلرایطی بلرا
تسهی یا محدودیت پیصندها بصر و فیزیکی فراه کند در حالی که انسانها ضلم اسلتفاد از
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محی مصنصع ،سعی در ساختاردادن به ای پیصندها و کنترلپلذیرکردن آنهلا دارنلد .درنتیجله طبل
بررسی شاخص فاصل فضایی  )SOIو آزمصن تحلی رگرسیصن چندگانه  )HMRمشخص شد که
میزان تراک ادراکشد در محی ها متراک بیشتر اسلت و ایل مصضلصع دقیقلاا ملرتب بلا نحلصۀ
پیکر بند و چیدمان عناصر و فعالیتها و نحصۀ ارتبا بی آنهاست .به عبارتی هرچه ایل فضلا
متراک تر و دارا پیچیدگی و ناخصانایی بیشتر باشد ،ادراک تراک بیشتر خصاهد داشت درنتیجله
میتصان با اصالح و ساماندهی نحصۀ ای پیکلر بنلد و چیلدمان فضلایی در جهلت بهبلصد ادراک
تراک شد گا برداشت.
بررسی میزان تأثیرگذاری پیکرهبندی فضایی و ادراک تراکم ،بر کیفیت محیطی در هریک از نقاط
مورد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان

پس از بررسی ارتبا بی پیکر بند فضایی با شاخص فاصلل فضلایی  )SOIو ادراک تلراک در
هفت نقط مصرد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان ،مشخص شد نلصع پیکلر بنلد و چیلدمان
فضایی بر میزان ادراک تراک تصس استفاد کنندگان از محی تثییرگذار است .ای مه با استفاد از
نتایج بهدستآمد از محاسب شاخص فاصل فضایی و نتایج تحلی رگرسلیصن چندگانله مشلخص
شد .درنهایت در ای بخش به بررسی میزان تثییرگلذار پیکلر بنلد فضلایی و ادراک تلراک بلر
کیفیت محیطی در هر ی

از نقا مصرد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان خصاهی پرداخت.

به عبارتی ،پس از بررسیها مرحل قب  ،حال باید مشلخص شلصد ایل پیکلر بنلد فضلایی
عالو بر تثییرگذار بر ادراک تراک  ،بر کیفیت محیطی چه تثییر ملیگلذارد .هملانطلصر کله در
مرحل قب نیز تصضیح داد شد ،ادراک تراک در محی ها متراک و محصلصر و دارا عملکلرد و
فعالیتها متنصع بیشتر است و برعکس .درنتیجه ای مصضصع کامالا با نصع پیکر بنلد و چیلدمان
فضایی محی مرتب است .مصضصعی که با مقیاس کصچ تر از ای پژوهش در مطالعا
198

 »1975:و

«Bordas and Hermand, 1995: 123

 »Moche,درخصللص

ساختمانی و میزان ادراک تراک دریافلتشلد از آنهلا و مطالعلا

انللدازۀ واحللدها

« »Gifford, 2007: 444دربلارۀ

اندازۀ مجمصعهها مسکصنی و اندازۀ اجتماع و همسلایگی و میلزان تلراک ادراکشلد
 )1998: 522درخصص

« Altman,

Chuang,

مقایس شش فر کالبد و انلدازۀ بللصکهلا و تثییرگلذار آن بلر ادراک

011

پیکرهبندی فضایی ،ادراک تراکم و کیفیت محیطی در شهرکهای مسکونی ...

تراک و همچنلی مطالعلا
متفاو

« »Moche, Bordas and Hermand, 1995: 124درخصلص

شهر و گصنهها متفاو

فلر هلا

مسک و تثییرگذار آن بر تراک ادراکشد مصرد بررسی قرار

گرفته است و تما مصارد مصرد مطالعه ،درخصص

عصام مرتب با پیکر بند فضایی و همچنلی

تثییرگذار بر کیفیت محیطی است.
در ای بخش از پژوهش نیز با استناد از ای مطالعا  ،به بررسی میزان تثییرگذار پیکر بنلد
فضایی و ادراک تراک بر کیفیت محیطی در هری

از نقا مصرد بررسی در شلهرک بهشلتی شلهر

همدان میپردازی  .درنهایت پس از تجزیهوتحلیل مؤلفلههلا کیفیلت محیطلی کله از سلاکنان و
استفاد کنندگان هری

از نقا هفتگانه در شهرک بهشتی به دست آمد ،مشخص شد نقا شمارۀ

 5و  1پایی تری کیفیت محیطی و نقا شمارۀ  2و  1با تری کیفیت محیطی و میلزان رضلایت از
محی تصس ساکنان را دارند .ای مه با استفاد از آزمصن تحلی واریانس ی طرفله درخصلص
مؤلفهها تثییرگذار بر کیفیت محیطلی همچلصن ویژگلیهلا کالبلد  ،ویژگلیهلا محتلصایی و
ویژگیها عملکرد صصر

گرفته است .آنچه از نتایج ای بررسی در آزملصن تحلیل واریلانس

ی طرفه مشخص است نشان میدهد که میزان کیفیت محیطی در نقا  5و  1با میلزان
و

T= 38.017

T=34.949

و اختالف میانگی  Mean Difference=2.40755 , 2.81132بهمراتلب کمتلر از ایل

میزان در نقا بررسیشدۀ دیگر است .همچنی بیشتری میزان کیفیت محیطی در ای نقا مربلص
بلله نقللا  2و  1اسللت کلله بللا میللزان
49.271

T=46.164 , 49.271

و اخللتالف میللانگی

Mean

 Difference=3.38868,در ای شهرک قرار دارنلد .ایل مهل بلا اسلتفاد از بررسلیهلا

صصر گرفته رو پاسخ استفاد کنندگان از ای فضاها و ساکنان نقا به دست آمد است و میلزان
رضایت آنها از کیفیت محیطی را نشان میدهد.
با تصجه به نتایج بهدستآمد میتصان ای طصر استنبا کرد که پیکر بند و نحصۀ چیدمان فضلا
و نصع ارتبا بی عناصر در فضا بر کیفیت محیطی تثییر بسیار میگذارد .بله عبلارتی ایل نتلایج
مرتب با نتایج بهدستآملد از محاسلب شلاخص فاصلل فضلایی و ادراک تلراک و در کل تلثییر
پیکر بند فضایی بر ادراک تراک است .ای مهل بلا مشلاهدۀ نتلایج محاسلبا
فضایی  )SOIو تحلی رگرسیصن چندگانه  )HMRدرخصص

شلاخص فاصلل

بررسی تراک ادراکشد در هفلت
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نقط مصرد مطالعه در شهرک بهشتی شهر همدان و همچنی تحلی هلا مرحلل قبل درخصلص
بررسی ارتبا بی پیکر بند فضایی با شاخص فاصلل فضلایی  )SOIو ادراک تلراک در هفلت
نقط مصرد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان مشخص میشصد .به ای صصر
و نتایج آزمصن تحلی واریانس ی طرفه درخصص
بر کیفیت محیطی هری

که در ای بخش

بررسی میزان تثییرگذار پیکر بنلد فضلایی

از نقا هفتگانه در شهرک بهشتی نیز مشخص است کله از نقطل  5تلا

نقط  1میزان رضایت و کیفیت محیطی رو بله افلزایش اسلت و ایل مصضلصع دقیقلاا بلا مصضلصع
پیکر بند فضایی و ادراک تراک در ارتبا است یعنی هرچه ادراک تراک کاهش پیلدا ملیکنلد،
میزان کیفیت محیطی افزایش پیدا میکند.
اگر بخصاهی ای مصضصع را با جزئیا

بیشتر تصضیح دهی  ،باید مثالی را از ای نقلا مطلرح

کنی  :برا مثال ،نقط شمارۀ  5و نقط شمارۀ  2را بهعنصان دو نقط متفاو  ،ه در میزان شاخص
فاصل فضلایی  )SOIو هل در نتلایج دو آزملصن تحلیل رگرسلیصن چندگانله  )HMRو تحلیل
واریانس ی طرفه انتخاب میکنی  .درخصص
فاصل فضایی بسیار پلایینی دارد

نقط شمارۀ  5باید گفت کله ایل نقطله شلاخص

index= 0.4569

 )HMRنیز با میزان  BETA= .438درخصص

 .)Soiهمچنلی در تحلیل رگرسلیصن چندگانله

میزان تراک ادراکشد مشخص شلد کله بلا تری

میزان تراک ادراکشد را دارد و درنهایت در تحلی واریانس ی طرفه در ای بخش نیز مشلخص
شد که ایل نقطله در پلایی تلری حلد ازنظلر کیفیلت محیطلی بلا میلزان  T=34.949و اخلتالف
میانگی  Mean Difference=2.40755قرار دارد .اما ای مصضصع درخصص

نقطل دیگلر مثلال ملا،

یعنی نقط شمارۀ  2کامالا برعکس است .به عبارتی میزان شاخص فاصل فضایی آن بلا میلزان

Soi

 index= 0.6892در با تری حد خصد قرار دارد .در تحلی رگرسیصن چندگانه  )HMRنیز با میلزان
 BETA= .084به همی صصر
درخصص

است.

میزان تراک ادراکشد مشخص شد پایی تری میلزان تلراک ادراکشلد را دارد و

درنهایت در تحلی واریانس ی طرفه در ای بخش نیز مشخص شد که ای نقطه در با تری حلد
ازنظر کیفیت محیطی بلا میلزان  T=46.164و اخلتالف میلانگی  Mean Difference=3.38868قلرار
دارد .درنهایت از ای تجزیهوتحلی ای طصر استنبا میشصد که نحصۀ پیکر بند و چیدمان فضایی
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بر میزان کیفیت محیطی تثییرگذار است چراکه ای مه در نتایج یافتهها ه مشخص شد .بله ایل
صصر

که هرچه فضا متراک تر و محصصرتر و دارا ناخصانایی و پیچیدگی بیشتر باشلد ،درنتیجله

ادراک تراک با تر و کیفیت محیطی پایی تر دارد .درصصرتیکه هرچه فضا بلازتر باشلد و دیلد و
فضا باز بیشتر و تراک کمتر داشته باشد ،بلهعلالو دارا وضلصح و خصانلایی بیشلتر باشلد،
درنتیجه ادراک تراک کمتر و درنهایت ،کیفیت محیطی بیشلتر دارد .مصضلصعی کله بلا تشلریح و
مقایس دو نقط شمارۀ  5و  2کامالا مشخص شد.
آزمون  .2بررسی میزان تأثیرگذاری پیکرهبندی فضایی بر کیفیت محیطی هریک از نقاط هفتگانه در شهرک بهشتی

One-Sample Test
95% Confidence Interval of the Difference
Lower
Upper
2.2719
2.5432
2.6657
2.9569
2.8723
3.1730
3.2789
3.6117
3.2471
3.5454
3.2441
3.5332
3.3366
3.6144

df Sig. (2-tailed) Mean Difference
2.40755
2.81132
3.02264
3.44528
3.39623
3.38868
3.47547

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

365
365
365
365
365
365
365

t
34.949
38.017
39.587
40.776
44.837
46.164
49.271

1
2
3
4
5
6
7

نتیجهگیری
باید تصجه کرد که افزایش تراک و میزان فعالیتها ی

محی و متراک کردن آن ،همیشه پیشلنهاد

مناسبی برا رسیدن به پایدار در محی نیست و ای مصضصع با شاخص میزان تراک ادراکشلد
تصس استفاد کنندگان از فضا و ساکنان آن محی نیز در ارتبا بصد و قاب بررسی است .در واقلع
باید تصجه کرد که نصع پیکلر بنلد فضلایی و نحلصۀ شلک و چیلدمان فضلایی در میلزان تلراک
ادراکشد تصس ساکنان تثییرگذار است و ای مصضصع بهشد

بلا کیفیلت محیطلی ارتبلا دارد.

مصضصعی که در ای پژوهش بررسی شد ،ای مه را کامالا تشریح میکند.
ای ارزیابی با استفاد از آزمصنها پارامتری
از آزمصنها پارامتری  ،بهخصص

که میزان دقت بسیار دارند صصر گرفت .استفاد

آزمصن تحلی رگرسیصن چندگانله ) (HMRامکلان بررسلی تلراک

ادراکشد در هفت نقط مصرد مطالعه در شهرک بهشتی شهر همدان را فلراه آورد .ایل تحقیل بلا
درنظرگرفت مقیاس مطالعه در فضا شهر و نصع سنجش ادراک تراک شهروندان و هدف پلژوهش،
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بعد جدید به مباحث برنامهریز و طراحی شهر اضافه میکند .ای مسئله در برناملهریلز شلهر
اهمیت بسزایی دارد .جایی که سلنجش نلصع پیکلر بنلد فضلایی و تلراک ادراکشلد از آن تصسل
شهروندان ،بر کیفیت محیطی آن فضا تثییر گذاشته و فضا باکیفیت یا بیکیفیتلی را نشلان ملیدهلد.
نتایج تجزیهوتحلی ها در ای تحقی نشان داد که دستیابی به ی

محی باکیفیت و استاندارد در ابتدا بلا

تصجه و با تشخیص نصع پیکر بند فضا و شناخت فضایی است که در فضا مصجصد است که بلا تصجله
به ای مه و تشخیص ای پیکر بند ملیتلصان بله سلنجش ادراک تلراک آن فضلا و ملرتب بلا آن
پیکر بند پرداخت .با تصجه به ای مصضصع ،ارتبا بی سه مؤلف پیکر بند فضایی ،ادراک تلراک و
کیفیت محیطی را شناسایی کرد و با تصجه به آن به ارائه و تدوی نصعی چارچصب مفهلصمی بلهمنظلصر
برنامهریز و طراحی پیکر بند فضایی استاندارد و مناسب فضا شهر با تصجله بله میلزان ادراک
شهروندان در راستا بهبصد کیفیت محی شهر

دست پیدا کرد.

با تصجه به ای مصضصع ،در ای پژوهش ابتدا به بررسی شاخص فاصل فضایی ) (SOIپرداختی
که با استفاد از شاخص کرۀ دید ،بهصصر نسبت حج فضا رؤیتپلذیر بله مجملصع آسلمان و
فضا رؤیتپذیر تصصیر  ،)1ه بستگی آن با تراک ادراکشد را نشان میدهد و بله نلصعی ادراک
تراک تحتتثییر شیصۀ آرایش فضا و سازمان فضایی قرار میگیرد .بدی ترتیب عصام مؤیر بر ادراک
تراک را میتصان مرتب با شیصۀ پیکر بند تصد واحدها مسکصنی) و پیکر بنلد فضلایی شلیصۀ
فاصلهگذار میان احجا ) دانست .ملصرد کله بلا اسلتفاد از شلاخص  SOIدر جلدول شلمارۀ 3
بررسی شد و مشخص گردید که در نقا  Soi1و  Soi2پایی تری مقدار را داشته و میلزان  Soi6و
 Soi7نیز با تری میزان را نشان میدهند که همانطصر که گفته شد ،هرچه ایل شلاخص پلایی تلر
باشد نشاندهندۀ میزان با یی از فشردگی و فعالیت است و بالعکس.
ای مصضصع نشان میدهد هرچه میزان فشردگی و فعالیتها و محصصریت و پیچیدگی فضا بیشتر
باشد ،ادراک تراک در آن نقا بیشتر است .همچنی بررسی تراک ادراکشلد در هفلت نقطل ملصرد
مطالعه در شهرک بهشتی شهر همدان ،بهوسیل آزمصن تحلیل رگرسلیصن چندگانله  )HMRصلصر
گرفته است .ای آزمصن نشان میدهد که هرچقدر میزان تثییرگذار متغیرها ادراک تراک بلر ادراک
تراک بهعنصان متغیر مستق بیشتر باشد ،میزان ادراک تراک شهروندان در آن نقطه با تر است.
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درنتیجه طب نتایج بهدستآمد از آزمصن تحلی رگرسیصن چندگانه مشخص شد نقا شلمارۀ 5
و  1که در بررسیها محاسب شاخص فاصل فضایی  )SOIبه نا ها
با تری میزان ادراک تراک

را بهترتیب با میزان 0.438

 soi1و soi

مشخص شد انلد،

= Bو  B=0.318دارنلد .همچنلی پلایی تلری

میزان ای ادراک نیز در نقا  2و  1دید میشصد که در نقش شمارۀ  5بهصلصر

 Soi6و  soi7نشلان

داد شد است .درنهایت به بررسی ارتبا بی پیکر بند فضایی با شاخص فاصل فضلایی  )SOIو
ادراک تراک در هفت نقط مصرد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان پرداخته شد که ای مه را در
ای پژوهش بهوسیل رابط شاخص فاصل فضایی  )SOIو آزمصن  HMRنشان دادی .
آنچه در ای بررسی نیز از نتایج محاسبا

شلاخص فاصلل فضلایی  )SOIو آزملصن تحلیل

رگرسیصن چندگانه  )HMRمشخص شد نشاندهندۀ ای مه است کله هرچله فضلا محصلصریت
بیشتر و اختال و میزان فعالیت با تر و پیچید تر و بهطصر کلی متلراک تلر داشلته باشلد ،ادراک
تراک با تر در مقایسه با فضاها دیگر دارد .به عبارتی احساس تراک از طری مشلاهدۀ اشلیا و
همچنی از طری اطالعا

یانصیه حاص میشصد که ای مه دقیقاا با نحصۀ پیکلر بنلد و چیلدمان

فضا مرتب است .در مرحل آخر به بررسی میزان تثییرگذار پیکر بند فضایی و ادراک تراک بلر
کیفیت محیطی در هری

از نقا مصرد بررسی در شهرک بهشتی شهر همدان پلرداختی  .درنهایلت

پس از تجزیهوتحلی مؤلفهها کیفیت محیطی که از سلاکنان و اسلتفاد کننلدگان هریل

از نقلا

هفتگانه در شهرک بهشتی به دست آمد ،مشخص شد که نقا شمارۀ  5و  1پلایی تلری کیفیلت
محیطی و نقا  2و  1با تری کیفیت محیطی و میزان رضایت از محی تصسل سلاکنان را دارنلد.
باید تصجه کرد که دلی افت کیفیت محیطی در نقا شمارۀ  5و  1در مقایسه با نقا شلمارۀ  2و 1
که با تری میزان کیفیت محیطی را دارنلد ،مؤلفلههلایی اسلت کله در نقلا شلمارۀ  5و  1میلزان
رضایت شهروندان از محی را کاهش داد و همچنلی بلر ذهنیلت و ادراک شلهروندان نیلز تلثییر
گذاشته و آن را در جهت منفی هدایت میکند.
در واقع باید ای طصر شرح داد که شرای محیطی در ای نقا ازنظر مؤلفلههلا تثییرگلذار بلر
کیفیت محیطی ،همچصن ویژگیها کالبد  ،ویژگیها محتصایی و ویژگیها عملکرد  ،مساعد
و باعث جلب رضایت ساکنان نشد اسلت .بلرا مثلال ،میلزان فعالیلتهلا و اخلتال کلاربر و
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همچنی خدماتی که میتصاند از طری محی به استفاد کنندگان از آن فضا ارائه شصد ،در نقلا  5و
 1بسیار ضعیفتر و محدودتر از نقا شمارۀ  2و  1است .ای مه تثییر مستقی بر میزان رضلایت
شهروندان و درنهایت کیفیت محیطی فضا میگذارد .همچنی باید تصجه کرد که ای مه بلر ادراک
شهروندان و استفاد کنندگان از فضا نیز تثییرگذار بصد و با سلنجش ادراک تلراک شلهروندان نیلز
میتصان آن را بررسی کرد .با تصجه به نتایج بلهدسلتآملد ملیتلصان ایل طلصر اسلتنبا کلرد کله
پیکر بند و نحصۀ چیدمان فضا و نصع ارتبا بی عناصر در فضا بر کیفیت محیطلی تلثییر زیلاد
میگذارد .در ای پژوهش با استفاد از محاسب شاخص فاصل فضایی  )SOIبهعنصان شاخصلی از
پیکر بند فضایی و همچنی نتایج آزمصن تحلی رگرسیصن چندگانله  )HMRدرخصلص

میلزان

تراک ادراکشد تصس استفاد کنندگان از محی و همچنی بررسی ارتبا بی پیکر بند فضلایی
با شاخص فاصل فضایی  )SOIو ادراک تراک در هفت نقط مصرد بررسی در شهرک بهشتی شلهر
همدان و درنهایت بررسی میزان تثییرگذار پیکر بند فضایی و ادراک تراک بر کیفیلت محیطلی
در هری

از نقا با استفاد از آزمصن تحلی واریانس ی طرفه مشخص شد کله هرچله شلاخص

فاصل فضایی  )SOIپایی تر باشد ،یعنی هرچه فضا محصصرتر و دارا میزان با تر از فشلردگی
و ازدحا و درصد با تر از تراک باشد ،کیفیت محیطی پایی تر و بهطلصر بلرعکس ،هرچله ایل
شاخص  )SOIبا تر باشد ،یعنی میزان با تر از گشلصدگی و گسلتردگی و میلزان پلایی تلر از
فعالیتها و همچنی وضصح و سادگی با تر داشته و درنهایت کیفیت محیطی با تر نیز دارد.
پیشنهادها
همانطصر که از نتایج ای پژوهش به دست آمد ،پیکر بند و نصع ارتبا فضاها بر کیفیت محیطلی
تثییرگذار است .بهعالو مصضصع بسیار مه ادراک تراک و سنجش آن نشاندهندۀ ای مهل اسلت
که هرچه فضا محصصریت بیشتر و اختال و میلزان فعالیلت بلا تر و پیچیلد تلر و بلهطلصر کللی
متراک تر داشته باشد ،ادراک تراک با تر در مقایسه با فضاها دیگر دارد .بله عبلارتی احسلاس
تراک از طری مشاهدۀ اشیا و همچنی از طری اطالعا

یانصیه حاص میشصد که ایل مهل دقیقلاا

مرتب با نحصۀ پیکر بند و چیدمان فضاست .ای مصضصع در شهرک بهشتی کامالا بررسلی شلد و
مشخص گردید که نقا شمارۀ  5و  1پایی تری کیفیت محیطلی و نقلا  2و  1بلا تری کیفیلت
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محیطی و میزان رضایت از محی تصس ساکنان را دارند .نکتل درخلصر تثمل در ایل مصضلصع و
با تربصدن کیفیت محیطلی در نقلا شلمارۀ  2و  1در مقایسله بلا نقلا  5و  ،1وجلصد متغیرهلا و
مؤلفههایی همچصن وجصد فعالیتها و خدما

مناسب ،اختال کلاربر  ،دسترسلیهلا مناسلب،

فضاها باز و سبز و ...است که تثییر زیاد بر کیفیت محیطی و میزان جلب رضایت سلاکنان ایل
منطقه میگذارند .درنهایت پیشنهادهایی برا بهبصد پیکر بند فضا و ادراک شلهروندان و سلاکنان
ای منطقه و در راستا ارتقا کیفیت محیطی شهرک بهشتی شهر همدان ارائه میشصد:


ارتقا میزان فعالیتها در نقا بلیکیفیلت بلا اسلتفاد از طراحلی کلاربر هلا جدیلد
همچصن تجار  ،فرهنگی ،آمصزشی



بهبصد کیفیت محیطی و ذهنیت مثبت ساکنان دربارۀ مح سکصنت خصد با طراحی فضلاها
باز و سبز در نقا ک تراک به لحا ادراکی



سرزند ساز محیطی در جهت بهبصد کیفیت محیطی و افلزایش ادراک تراکملی سلاکنان و
فضا با استفاد از اختال کاربر و کاربر هایی با راندمان و ساعت کار زیلاد در جهلت
فعالیتها شبانه



ایجاد تنصع و پصیایی در کالبد و عملکرد با استفاد از تصزیع کاربر ها متنصع و متناسب با
زمینه و مقیاس عملکرد نقا انتخابی در شهرک بهشتی ،به نحص که جلاذب گلرو هلا
مختلف سنی و جنسی باشد



امکان ایجاد رابط متقاب بصر بی مسیر و بدنه پرهیز از بدنههلا صللب و طلص نی) و
طراحی و برنامهریز فعالیتها جدید در فضاها بالاستفاد و بدون عملکرد



بهکارگیر تسهیال

و کاربر ها جاذب برا گرو ها و افراد متفاو

در نقا بلا میلزان

کیفیت پایی  .ارائ خدماتی همچصن طراحی فضاها باز و سبز و امکاناتی همچصن صندلی،
فضا باز و. ...
درنهایت تصصی ای پژوهش تصجله بلیش از پلیش برناملهریلزان و طراحلان شلهر بله نلصع
پیکر بند فضاها و تصجه به انصاع چیدمان فضا در محی ها شهر است .با تصجه بله ایل مهل ،
پیشنهاد کلی ای پژوهش ارائه و تدوی چارچصب مفهصمی درخصص

تصجه به ای مصضصع است
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که تصجه برنامهریزان و طراحان شهر به ای فرایند در برنامهریز و طراحی شهرها و تصسعهها
آتی آنها میتصاند کمکی در بهبصد کیفیت محی شهر باشد.

نمودار  .2تدوین چارچوب مفهومی بهمنظور برنامهریزی و طراحی پیکرهبندی فضایی استاندارد و مناسب فضای شهری با
توجه به میزان ادراک شهروندان در راستای بهبود کیفیت محیط شهری
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