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مقدمه
 اهمیت آن از ستهخابر های یامپ و معانی ،محیط محسوس های یژگیو کالبدی، عناصر اختشن محیط، و انسان ةرابط بررسی در

 و سیاسی یاقتصاد فرهنگی،-اجتماعی اکولوژیک، -محیطی یها ساخت بر که دارند وجود عواملی میان این در همچنین .دارد

 یکارکرد-یساختار پویش به و دندار یجد دیتأک هستند ةجامع متنوع ینیازها یپاسخگو که گوناگونی های یتفعال بر و حقوقی

 هرچند ؛آید یم شمار به انسان فرهنگ و تاریخ مشترک بخش مکان به عشق میان، این در .(21 :2931 )سعیدی، هستند معروف

 Manzo and) کردند یبررس مند نظام صورت به را مکان و انسان میان ارتباط 2335 دهة اواسط در رفتاری دانشمندان

Wright, 2017: 19). کالبدی های یژگیو و عناصر بررسی بر عالوه که یابد یم بیشتری ارزش زمانی محیط بهتر شناخت 

 از بصری آسایش رو ینا از شوند؛ یوواکا نیز ها انسان یعنی ، آن اصلی کنشگران ادراک و آن از استهبرخ مفاهیم و معانی محیط،

 یتدرنها و رساند یاری گوناگون های ینهزم در ریزان برنامه و پژوهشگران به تواند یم آن بیشتر ختاشن که است مفاهیمی جمله

 در یژهو به ،ساخت انسان های یطمح اساسی و مهم یها مؤلفه جمله از بصری آسایش امروزه شود. منجر محیط ةتوسع به

 و خانه یعنی ،انسان گیزند داخلی محیط که طور همان بنابراین ؛(Ramirez and Hamza, 2018: 1) است یشهر یهافضا

 دارای و زیبا نیز آن مختلف های همحل و شهر یعنی ،بیرونی محیط است ضروری ،باشد برخوردار کافی زیبایی از دبای او مسکن

 .(Castillo-Martinez and Medina-Merodio, 2018: 2) باشد مناسب بصری کیفیت

 یزد شهر جمله از ایرانی شهرهای در یژهو به رها،شه در زندگی و سکونت مهم یها مؤلفه از یکی بصری آسایش

 راندمان افتعامل  و شهری محیط با انسان ارتباط کاهش اصلی دالیل از یکی بصری آلودگی اخیر، های سال در .است

 متأثر ،گیرد یم صورت شهر در که یمشاجرات و برخوردها از بسیاری یگرد  عبارت  به ؛است بوده شهروندان میان در کاری

 همچنین .(Capeluto, 2003: 746-747) است بصری و صوتی های یآلودگ یژهو به شهری، های یندهآال و ها نظمی یب از

 و تمایالت رفتن بین از آن تبع به و شهری جمعی اماکن و فضاها در شهروندان حضور کاهش سبب بصری آلودگی

 ،شهری فضاهای در کافی و مؤثر نداشتنحضور همراه به اجتماعی و فردی تمایالت نبود .شود یم اجتماعی های  بستگی هم

 بین از سبب وار یرهزنج صورت به موارد این همة درنتیجه دهد؛ می کاهش محیط در را امنیت حساسا و تعلق احساس

 منزلة به که یزد جهانی شهر میان، این در .شود می شهری فضای از منطقه و ناحیه ،محله آن در مکان حس رفتن

 عناصر از یا مجموعهعنوان  به و شده  ثبت یونسکو جهانی میراث فهرست در 2937 سال در ایران تاریخی شهر نخستین

 موضوع بررسی رو از این ؛است برخوردار ای یژهو اهمیت از ،است شده معرفی مختلف یها دوره در اسالمی معماری

 است. ممه مکان حس بهبود و ارتقا در محیطی های یفیتک نقش و بصری آسایش

 حس میزان باید ،مکان حس و بصری آسایش پایداری مختلف ابعاد و مفهوم به رسیدن برای ،فوق مطالب به توجه با

 آسایش مانند مفاهیمی گیرد.ب قرار مطلوبی وضعیت در مطالعه مورد ةمحدود در بصری آسایش سطح و مکانی تعلق مکان،

 از انسان درک و نگاه ةنحو ،نوع به توجه با که هستند شهری اهایفض در مهم یها مؤلفه و عناصر از مکان حس و بصری

 دوسویه ةرابط تعیین یکدیگر، ساخت و ایجاد در هریک ةسازند یها مؤلفه یراتتأث میزان و شهری کالبد عناصر عملکرد و اهرظ

 این واکاوی و بررسی به وجهت معماری، در محیطی شناسی روان دیدگاه از موضوع این اهمیت به توجه با دارد. ضرورت ها آن

 حس و بصری آسایش متغیرهای ارزیابی از پس حاضر پژوهش در منظور بدین است. ضروری مطالعه مورد ةمحدود در مفاهیم
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 ةسازند یها مؤلفهو  و... بناها معماری ،نما نور، و رنگ پیامدهای جمله از بصری، آسایش ةسازند یها مؤلفه ةرابط شدت مکان،

 که است این پژوهش پرسش بنابراین است؛ شده بررسی یزد شهر در و... تعلق احساس خوانایی، امنیت، قبیل از مکان، حس

 دارد؟ مکان حس با ارتباطی چه بصری آسایش و دارند قرار وضعیتی چه در یزد شهر در مکان حس و بصری آسایش متغیرهای

پژوهشةپیشین
 بررسی را ها مکان با هیجانی ارتباط ،محیطی شناسان روان و معماران ،گرا انسان دانان جغرافی متمادی، های سال طی

 مردمها  کمک آن به که دانست ییها راه بررسی در اثر نخستین را (2311-2311) توان کالسیک مطالعة توان می .کردند

 زمینه، این در ها تهنوش اولین از همچنین، (.213 :2939 ،همکاران و )زنگنه یابند می مکان با معنایی تعلق و احساس

 با هیجانی ارتباطات بیشتر جویو جست منظور به محلی اتاجتماع و محیطی شناسی روان در ها مدل و مفاهیم از تنوعی

 بصری آسایش  بارةدری ا گسترده های پژوهش .است یافته  گسترش مکانی حس مفهوم به توجه با ویژه  به که است مکان

 به ،کتاب این در وی .کرد اشاره بل یموناس معروف کتاب به توان یم اما ،است گرفتهن صورت مکان حس اب آن ةرابط و

 طراحی در بصری هدف غایت و پردازد یم یبفر دل منظرهای طراحی اساس ةمثاب به ،پیرامون جهان بصری ساختار درک

 (.2931 )بل، کند یم بیان مکان و روح به توجه با تنوع و وحدت عناصر، میان تعادل را شهری

 ساختمان هفت تحلیل و  تجزیه و لوکوربوزیه معماری در بصری آسایش و نور عملکرد بررسی با (1523) آیومی

 نور از کمی توصیف گرافیکی، های یشنما و ها شاخص مقادیر، با شده پردازش و سازی یهشب یها یافته گرفت نتیجه یرمسکونیغ

 طراحی راهبرد در اساسی یپارامتر را آن ،نور از لوکوربوزیه آگاهی به توجه با چنینهم .دنده یم ارائه باال اطمینان یتقابل با را

 .دانسته است خود

 به دسترسی قابلیت بینی یشپ در پویا معیارهای اثربخشی ارزیابی بررسی در (1523) دوست تحصیل و زمردیان

 جهانی ةشد ثبت های ینظرسنج براساس دبای نوردهی و نور سنجش یها آستانه که رسیدند نتیجه این به بصری آسایش

 د.اد تطبیق تر یینپا یا باالتر سطوح با را افراد توان یم اقلیمی و فرهنگی یها مکان کمک به زیرا ؛شود یدنظرتجد

 ةروزمر های یطمح در ساکنان بصری آسایش برای عمودی روشنایی و روشنایی ةآستان بررسی در (1523) ساک یانگ

 کند یم کمک انعکاسی یها شاخص اعتبارسنجی و بصری آسایش پارامترهای کامل درک که رسید هنتیج این به اداری

 .باشد آمیز یتموفق ها ساختمان در نور برداشت

 موردی: ةنمون) شهری فضای در بصری آسایش های مؤلفه بر نورپردازی نقش تحلیل با (2931) حنایی و بشر یبن

 همراه به جمعیتی جاذب های ساختمان روشنایی و ترکیبی های رنگ از ادهاستف گرفتند نتیجه (مشهد ارگ خیابان

 و مهم راهکارهای از یکی زیباسازی بر عالوه ،ندارند فعالیتی گونه هیچ شب در که اداری های ساختمان مناسب نورپردازی

 .است خیابان این بصری آسایش بهبود برای تأثیرگذار

 گردشگری مقاصد مکان حس تعیین در مؤثر کلیدی های یشرانپ سنجش و شناسایی با (2931) همکاران و موالیی

 و تاریخی یها جاذبه ،سنتی هنرهای و دستی یعصنا» پیشران سه که رسیدند نتیجه این به اصفهان( شهر موردی: ة)مطالع

 مقصد، از گرفته لشک ذهنیت و تصویر» نیز معنایی عوامل میان از دارند. را امتیاز بیشترین «تمدنی و تاریخی ةسابق
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 میان در را اثرگذاری کمترین «اصفهان شهر مقصد در زندگی و محیط از شده ادراک کیفیت و سناملمو فرهنگی میراث

 .دارند اصفهان گردشگری مقصد مکان حس ةکنند یینتع عوامل

 نتیجه ریشه مسکن در مکان حس ایجاد در طبیعی محیط نقش مطالعة با (2937) امیری پورسلیمان و شیبانی

 .آید می شمار به آینده مسکن یزیر برنامه در کیفی عامل و است ناساکن مندی یترضا موجب مکان حس ایجاد که گرفتند

 با شهر محیط کیفیت ارتقای در بصری آسایش یها مؤلفه عملکرد سنجش بررسی در (2937) جوهری و صادقلو

 محیط کیفیت و بصری آسایش یها مؤلفه میان دریافتند هد(مش شهر کالن موردی: ة)مطالع وایکور تکنیک از استفاده

 .دارد وجود یمعنادار تفاوت گانه یزدهس مناطق سطح در شهری

 با و شناسایی مدنظر محیط به توجه با مؤلفه این بر مؤثر معیارهای بصری، آسایش ةحوز در پیشین مطالعات در

 بصری آسایش ةرابط پژوهشی کمتر در حال  این با .اند شده ارزیابی شهری فضای در بصری آسایش میزان معینی تکنیک

 شده استفاده MAPPAC تکنیک از حوزه این در که است بار نخستین برای همچنین است. شده بررسی مکان حس و

 نقش تنها یا اند پرداخته معین ای همحدود در مکان حس یا بصری آسایش ارزیابی بررسی به پیشین مطالعات بیشتر است.

 آسایش ةرابط حاضر، پژوهش در اما ،اند کرده ارزیابی را مکان حس یا بصری آسایش اب آن ةرابط میزان و معیار یک

 به تنها پیشین های پژوهش .است شده ارزیابی جامع و یکپارچه شکلی به یزد شهر موردی مطالعة با مکان حس اب بصری

 یها مؤلفه سنجش و بررسی از پس پژوهش این در ماا ،اند کرده بسنده مکان حس یا بصری آسایش میزان بررسی

 پیشنهاد سپس و شده بررسی یزد شهر در یکدیگر با ها مؤلفه این ةرابط و راهبردها مکان، حس و بصری آسایش

 است. شده بیان اجرایی های یاستس

نظریمبانی
بصریآسایش

 دیده، معنای به نیز بصری و بصر است. یآسان و استراحت ،یدگآسو ،یراحت معنای به شیآسا ،نیمع یفارس فرهنگ در

 برای توان یم را بصری آسایش (.2 :2931 )مظفری، است آمده ،کند مشاهده و ببیند حس این آنچه هر و چشم

 و تر یمنا ،تر سالم ،دهند یم ارائه که شرایطی و اطالعات مطلوب کیفیت و کمیت دلیل به که کرد توصیف ییها مکان

 :2932 همکاران، و دویران) اند داشته همراه به نیز بیشتری اجتماعی ای رسمی یها نظارت و اند شده استفاده تر مطلوب

 بصری آلودگی ،درواقع .کرد بررسی را بصری اغتشاش و آلودگی مفهوم باید ابتدا در بصری آسایش به رسیدن برای .(05

 زیر موارد شامل مؤلفه این .پندارد یم ندیاناخوش ار آن جامعه که است مرتبط شهری منظر یا انداز چشم از عناصری اب

 یها زباله هرز، یها علف ،پوستر برق، تلفن یها دکل خیابان، تابلوهای ،راهنما چراغ تجاری، تابلوهای ،ها ساختمان است:

 ،اند یافته رشد سبز نواحی ةمالحظ بدون و نظم بدون که گیاهانی ،سبز فضای کمبود و نیافته سازمان شهرنشینی ،رهاشده

 های ینقاش انواع جامد، زائد مواد مظنامن انباشت تجاری، هایتابلو سایر ،اند گرفته را ها ساختمان سرتاسر که یلبوردهایب

 ها مؤلفه این توان یم .(Giovannini et al., 2018: 2) ها ساختمان به شده اضافه بالکنی یها حفاظ و ها ساختمان بیرون

 گفت توان یم درمجموع .(Onder, 2006: 865-866) دانست شهری فضاهای در بصری یآلودگ ةعمد دالیل از را

 رقرا ناظر دید معرض در که هستند شهری فضاهای یها چهره و عناصر از جزئی ،بصری آلودگی و نظمی یب ،اغتشاش
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 تصاویر به و هندد می کاهش را شهری هایفضا ینواز چشم و بخشی فرح ةجرد که یطور به ؛تندنیس خوشایند و دارند

  .شوند می منجر جامعه میان در نامطلوبی ذهنی

 موجود وضع سنجش و مکان حس یها مؤلفه با بصری آسایش یها مؤلفه ةرابط میزان بررسی حاضر پژوهش هدف

 عناصر وجود و یونسکو در ثبت ،شدن یجهان به توجه با یزد شهر معماری صحیح درک رو ؛ از ایناست یزد شهر در

 ؛است داده جای خود در را بسیاری گردشگرانی که آید می شمار به تاریخی شهری یزد است. یضرور ،اسالمی معماری

 ةاستفادبه  منظور این برای دریابد؛ را آن بودن جهانی و تاریخی گردشگر که باشد یا گونه به باید آن معماری یجهدرنت

 مبلمان معابر، سازی کف ،بناها معماری و نما گیاهی، پوشش نور، رنگ، قبیل از بصری آسایش یها مؤلفه از مناسب

 است. نیاز و... ها ساختمان تیاالحاق شهری،

مکانحس

 ،معین) است آمده محل و جایگاه ،جا معنای به مکان و ردنک ادراک و دریافتن معنای به حس ،نیمع یفارس فرهنگ در

 که است خود محیط از ها آن ةآگاهان یشوب کم ساتاحسا و محیط از مردم ذهنی ادراک معنای به مکان حس (.2939

 یکپارچه و خورد می پیوند معنایی ةزمین با او احساس و فهم که یطور به ؛دهد می قرار محیط با درونی ارتباط در را شخص

 در آن توانایی یا مکان کلی ةتجرب و قضاوت مفهوم به مکان حس دیگر، عبارت به (.22 :2932 نوحی، و فالحت) شود می

 انسان، درونی ارتباط حاصل مکان حس ،درواقع (.23 :2937 همکاران، و فالحت) است افراد در تعلق یا خاص حس ایجاد

 خاطره، مانند ذهنی، های تجربه در ریشه سو یک از حس، این که یطور به ؛است محیطی های ویژگی و او ذهنی تصورات

 متأثر صدا و بو منظره، طرح، مانند محیط در بیرونی و عینی های مینهز از دیگر سوی از و دارد اجتماع و فرهنگ تاریخ،

 ةاستفاد و انطباق اثر در که است محیط به انسان یبستگ دل و احساسات از پیچیده مفهومی مکان حس اساس براین است.

 (.3 :2937 ،بین یقتحق) آید می وجود هب مکان از انسان

پدیدارشناساندیدگاهازمکانسح

 حس نیا است. روزمره های یتفعال و نمادها درک از استفاده با مکان با شدن مرتبط معنای به مکان حس ،پدیدارشناسان اهنگ از

 یها ارزش که یطور به ؛(Relph, 2008: 5) یابد گسترش و رشد زمان گذر با و بیاید وجود به فرد زندگی مکان در تواند یم

 و فردی تعامالت و رفتار یژهو به ،ها نگرش و ها ارزش بر نیز مکان حس ارند.د یرتأث مکان حس چگونگی در جمعی و فردی

 خود مکان حس چگونگی به توجه با اجتماعی های یتفعال در معموالً افراد میان، این در است. گذاریرتأث مکان در افراد اجتماعی

 و یهپا دانش) هستند دخیل مکان حس خلق در تصورات و فعالیت کالبد، ةمؤلف سه گفت توان یم بنابراین د؛کنن یم شرکت

 برای عاملی بلکه ،شود می انسان و معماری فضای مناسب کارکرد و هماهنگی سبب تنها نه مکان حس .(15 :2937 حبیب،

 و )قیاسی کند یم کمک مکان به ها آن تعلق احساس و مندی هویت به و است افراد عاطفی ادراک و لذت امنیت، احساس

 ةتجرب دوستی، مکان یها واژه مکان، حس بیان در مرتبط مفاهیم ینتر مهم ،پدیدارشناختی دیدگاه از .(207 :2930 گهر، صرافی

 به نزدیک معنایی که است مکان شخصیت یا غیرمادی های یژگیو معنای به نیز مکان حس .است مکان شخصیت و مکان

  عبارت که کرده معرفی را مکان حس  پنج هیومن ارد.د مختلفی سطوح مکان حس .(Jackson, 1994: 62) دارد مکان روح
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پژوهشمفهومیمدل.8شکل

نگارندگانمنب :

: 2937مکانی )فالح و رحمن ستایش،  یب و مکان با بیگانگی نسبی، مکان ناخودآگاه،داری  یشهر عقیدتی،داری  یشهر از است

 با رابطه او .کند یم تعریف اجتماع در حضور حس و مکان با رابطه از ترکیبی را مکان حس من،هیو از تبعیت به نیز کراس(. 71

 هویت، مانند عواملی همراه به کهکند  یمی بند دسته وابستگی و مادی روایتی، اعتقادی، معنوی، ،ای نامه یزندگبه  را مکان

 و مکان با بیگانگی نامنسجم،داری  یشهر منسجم،داری  یشهر) مکان حس از مختلف سطح چهار ،مندی یترضا و درونیت

 مکان حس ادراک در مؤثر کالبدی عواملین تر مهم نیز استیل نظر از. (Cross, 2001: 3) دهند می تشکیل را مطلق(مکانی  یب

رغالمی و می) بصری تنوع و صدا بو، رنگ، بافت، فاصله، انسانی، مقیاس تضاد، محصوریت، درجة مکان، اندازة از است عبارت

حسی و  های ویژگیعاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با  حس مکانتوان گفت  یم درمجموع. (11: 2930آیشم، 

، از دنبال دارد را بهاز محیط و آسایش احساس راحتی  ینکهحس مکان عالوه بر ااین . شود میرفتاری ویژه برای افراد خاص 

و تجارب گذشته و  کند میمشخص حمایت  یابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در مکانرو و نظر مردم مفاهیم فرهنگی مورد

بخشی به  و وحدتمکان حس به رو توجه  ینا ازکند؛  مییادآوری و رسیدن به آسایش بصری را به هویت برای افراد  یابی دست

 ای همتقابل را زمین حسبتوانند این  . شاید مدیرانباشدافراد  میانمتحدساز  یتواند پیوند میاین حس در میان شهروندان 

 :Van Putten et al., 2018)کند  آورد و عملکرد اجتماعی و مدنی را تشویق می که شهروندان را کنار هم میبدانند مشترک 

 عملکردیةمؤلف اجتماعیةمؤلف

 فعالیت عملکردی -
 تسهیالت -
 پایایی -
 فضاهای همگانی -
 برداری از کاربری الگوهای بهره -
 های جاذب جمعیت کاربری -

 تنوع رفتاری -
 تعامالت اجتماعی -
 امنیت اجتماعی -
 حس اجتماع -
 نظارت -
 ها و رفتارها فعالیت -

 حسمکان

 ادراکیةمؤلف

 و اصالتهویت  -
 زیبایی -

 سبزینگی جذابیت و -
 خاطرات و تعلقات -
 ارزش -
 میزان خوانایی -
 توقع از مکان -
 بو و صدا -

 





آسایشبصری

 کالبدیةمؤلف

 تناسبات -
 فرم و اندازة قطعات -
 ی تاریخیها بافت -
 روابط و چیدمان -
 درجة محصوریت -
 ها نمادها و نشانه -
 مبلمان شهری -
 عناصر کالبدیایمنی  -
 رعایت مقیاس انسانی -
 سازی معابر کف -

 

کیفیت

رنگو

 نور

سطح

پوشش

 گیاهی

 

یا الحاق

ساختمان

 ها

مبلمان

 شهری

کیفیت

سازیکف

 معابر

 

کیفیت

معماری

 بناها

 

کیفیت

نمای

 بناها
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کمک  های حس مکان به ای از ویژگی (. در این پژوهش از مخاطبان خواسته شد شرایط فعلی خود را براساس مجموعه2

ة محوری و کلیدی حس مکان، یعنی کالبدی، ادراکی، اجتماعی و عملکردی توجه دارد. مؤلفرزیابی کنند که به چهار پرسشنامه ا

ین تصویر برای حس مکان بسیار ضروری است؛ تر جامعمنظور دستیابی به  یری معیارهای بسیار بهکارگ بهباید توجه داشت که 

شود. در  یمید تأکة کالبدی، ادراکی، اجتماعی و عملکردی مؤلفحس مکان بر چهار  ها در زمینة بنابراین با استناد به سایر پژوهش

 است. شده مشخص ها مؤلفه، زیرمعیارهای هریک از این 2شکل 

پژوهشروش
 شده آوری جمع پیمایشی و اسنادی ای، کتابخانه ةشیو به آن اطالعات که است پیمایشی و یفیتوص ،یاربردک حاضر پژوهش

 2یزد شهر 1 ةمنطق سال 15 باالی افراد آماری ةجامع .شد استفاده ساده تصادفی یریگ نمونهروش از پژوهش نیا در است.

 ةنمون حجم دارد. جمعیت نفر 271 و هزار 209 از بیش ،2937 سال در یزد شهر تفصیلی طرح دومین براساس منطقه این بودند.

 ابزار روایی .است بوده 21/5 پرسشنامه ابزار پایایی سطح تعیین برای خکرونبا آلفای ضریب میزان و نفر 155 بیش از نیز آماری

 جمعی خرد روش با مؤثر متغیرهای و ها مؤلفه ابعاد، یبند جمع و حوزه این نامتخصص های دیدگاه از یریگ بهره با نیز پرسشنامه

 استفاده با و حوزه این ادبیات از یریگ بهره با پژوهش این در .است شده تأیید (Pre-Test) آزمون یشپ انجام و (Delphi) دلفی

 از یزد شهر در مکان حس اب آن ةرابط و بصری آسایش یها مؤلفه عملکرد ارزیابی شدن مشخص منظور به توصیفی، روش از

 برای همچنین بگیرد. صورت پژوهش مدنظر یها مؤلفه یبند رتبه و ارزیابی تا شد استفاده MAPPAC بندی رتبه تکنیک

 .شد استفاده 1بستگی هم ضریب آزمون و است آماری -تحلیلی یافزار نرم که SPSS افزار نرم از عوامل ةرابط بررسی

 ادبیات به توجه با که هستند مکان حس و بصری آسایش ،ها یافته تحلیل و پژوهش برای سازنده یها مؤلفه ینتر مهم

 یها مؤلفه 2 جدول در شدند. شناسایی حاضر موضوع با مرتبط های یشینهپ بخش از ها آن از برخی استخراج و نظری

 .است شده  یمعرف مکان حس و بصری آسایش مفاهیم از هریک آماری های یلتحل برای سازنده

مکانحسوبصریآسایشمفاهیمةسازندیهامؤلفه.8جدول

مکانحسةسازندیهامؤلفهبصریآسایشةسازندیهامؤلفه
 اجتماعی امنیت رنگ کیفیت

 خوانایی میزان نور کیفیت
 تعلق احساس گیاهی پوشش سطح

 همگانی فضاهای و...( ساختمان نماهای یکپارچگی بدقواره، های ساختمان )نبود بناها نمای کیفیت
 اجتماعی تعامالت بناها معماری کیفیت
 شهری مبلمان معابر سازی کف کیفیت

 معابر سازی کف (دیده یبآس و فرسوده شهری مبلمان )نبود شهری مبلمان کیفیت
 کالبدی عناصر ایمنی (و... دیوار روی تبلیغاتی های برچسب و کثیف تابلوهای نبود) ها ساختمان یاتالحاق

 نگارندگان منبع:

                                                           
ها در محددودة مشخصدی صدورت گیدرد؛ بندابراین ایدن        فهاین مؤل میانوع حاضر، باید ارزیابی و رابطة های آسایش بصری و حس مکان مرتبط با موض با توجه به مؤلفه .2

 های جدید شکل گرفته، انتخاب شده است. ها، هسته های اولیه و قدیمی شهر یزد است که طی سالیان اخیر در کنار این هسته دلیل اینکه جزء هسته منطقه به

 است.ه  در کنار یکدیگر آمد (Cramer's V) کرامر و وی (Phi) فی ضرایب SPSS در نرم افزار .1
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MAPPACتکنی 

 ،گیری اندازه بر مبتنی ةچندمعیار بندی رتبه شاخص بیان در )مپک( ای مقایسه ةچندشاخص گیری تصمیم تکنیک ویژگی

 پیش دو از که است چندهدفه بندی رتبه ةشیو ،تکنیک این ست.ها گزینه بندی طبقه برای آل ایده حل راه ترین زدیکن

 و )متغیرها ورودی های داده تعریف است: شده تشکیل قسمت سه از نیز آن الگوریتم .شود می تشکیل کامل بندی رتبه

 در ها اولویت تجمیع و تفاوتی بی و رجحان روابط تعریف در معیارها نتایج از جفت هر برای معیارها زوجی ةمقایس معیارها(،

 از ،چندشاخصه گیری تصمیم مشابه های تکنیک از تکنیک این که است شده سبب ها ویژگی این .نهایی بندی رتبه ساخت

 باشد. داشته برتری و... کوپراس ساو، ،آراس قبیل

مطالعهموردةمحدود
 دقیقه 00 و درجه 92 عرض تا ثانیه 01 و دقیقه 11 ،درجه 92 عرض بین کیلومترمربع 205 از بیش مساحتی با یزد شهر

 در شرقی ةثانی 99 و دقیقه 19 و درجه 01 طول تا ثانیه 29 و دقیقه 21 و درجه 01 طول بین همچنین ،شمالی ةثانی 12 و

 است گرفته قرار 1 ةمنطق در تاریخی تباف ةمحدود که دارد شهری ةمنطق سه شهر این .واقع شده است یزد استان مرکز

 ،2930 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرین براساس .(1 و 9 ،1 )شکل (17: 2931)رضایی و حج فروش، 

 آمار )مرکزاند  کرده می زندگی خانوار 291 و هزار 230 در تعداد این که است بوده نفر 111 و هزار 707 یزد شهر جمعیت

 (.2930 ایران،

  

کشورواستاندریزدشهرموقعیت.5شکل

نگارندگانمنب :
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یزدشهرمناطقمحدودة.3شکل

نگارندگانمنب :

یزدشهرتاریخیبافتمحدودة.0شکل

نگارندگانمنب :

هایافتهبحثو
 تکنیک از،یزد شهر رد مکان حس با آن رابطة و بصری آسایش یها مؤلفه عملکرد ارزیابی و سنجش برای بخش، این در

 و ارزیابی برای ابتدا در شد. استفاده (Phi and Cramer's V) کرامر وی فی بستگی هم ضریب و MAPPAC بندی رتبه

 MAPPAC تکنیک از شهروندان نظر از یزد شهر در مکان حس و بصری آسایش ةسازند یها مؤلفه پیامدهای یبند رتبه

 .شود یم ذکر زمونآ این ةنتیج ادامه در کهشد  استفاده

 ها مؤلفهمیان  زوجیهای  همقایس فولر، مراتبی سلسله روش از استفاده با ها، مؤلفه شناسایی از پس پژوهش این در

 شهروندان از پرسشنامه در شده مطرح های پرسش از هریک که )وزنی شد 2دهی وزن مربوط های مؤلفه وصورت گرفت 

ها  از آن یکی باید مؤلفه، هر برتری به توجه با دوم،ة مرحل رد است(. آمده مؤلفه هر مقابل در شده پرسیده یزد شهر

براساس  چهارم لةمرح درشد و  داده امتیازی ها آن به مؤلفه، هر های برتری تعدادبراساس  سوم، ةمرحل در شد. می انتخاب

 .(9 و 1 های ول)جدبیاید  دست به ها مؤلفه از هریک وزن تا شد نرمالمؤلفه  آن مؤلفه، هر امتیاز

( 0 و 1 های جدول )با توجه به متغیرها از هریک مقادیر باید ابتدا مؤلفه، هر از آمده دست به وزن افزودن از پس

 تکنیک .شوند بندی خوشه و بندی رتبه موردنظر های شاخص MAPPAC تکنیک از استفاده با تا شود مشخص

MAPPAC برای آل ایده حل راه ترین نزدیک گیری اندازه آن، اصلی ویژگی که آید شمار می به چندهدفه بندی رتبهة ویش 

 .هاست گزینه بندی طبقه

 

                                                           
 .ردیگ یمدر اولویت باالتر قرار ، کندحرکت  2به سمت  هرچقدر. کند یتغییر م 2 وبین صفر  وزنمقدار . 2
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فولرمدلبراساسبصریآسایشهایمؤلفهبهدهیوزنةمحاسب.5جدول

کردننرمال امتیاز تکرارتعداد هامؤلفه
 رنگ کیفیت 9 1 151/5
 نور کیفیت 0 7 953/5
 گیاهی پوشش سطح 5 2 573/5
 بناها نمای کیفیت 1 0 173/5
 بناها معماری کیفیت 7 1 922/5
 معابر سازی کف کیفیت 1 9 211/5
 ها ساختمانیات الحاق 2 1 532/5

 نگارندگان منبع:

فولرمدلبراساسمکانحسیهامؤلفهبهدهیوزنةمحاسب.3جدول

کردننرمال امتیاز تکرارتعداد هامؤلفه
 اجتماعی امنیت 7 1 132/5
 خوانایی میزان 1 9 212/5
 تعلق احساس 0 7 111/5
 همگانی فضاهای 1 0 121/5
 اجتماعی تعامالت 9 1 200/5
 شهری مبلمان 2 1 512/5
 کالبدی عناصر ایمنی 5 2 599/5

 نگارندگان منبع:

MAPPACتکنی ازاستفادهبابصریآسایشیهامؤلفهبرایMaxوMinریمقادتعیین.0جدول
MinMinMinMinMaxMinMin

 ها ساختمان یاتالحاق معابر سازی کف بناها معماری بناها نمای گیاهی پوشش سطح نور کیفیت رنگ کیفیت
 نگارندگان منبع:

MAPPACتکنی بامکانحسیهامؤلفهبرایMaxوMinریمقادتعیین.5جدول
MaxMinMinMinMinMinMin

 کالبدی عناصر ایمنی شهری مبلمان اجتماعی تعامالت همگانی فضاهای تعلق احساس خوانایی میزان اجتماعی امنیت
 نگارندگان منبع:

MAPPACتکنی ازاستفادهبامکانحسوبصریآسایشیهامؤلفهنهاییبندیرتبه.6جدول

رتبهمکانحسیهامؤلفهرتبهبصریآسایشیهامؤلفه
 2 اجتماعی امنیت 2 بناها معماری کیفیت

 1 تعلق احساس 1 نور کیفیت
 9 همگانی فضاهای 9 بناها نمای کیفیت

 1 اجتماعی تعامالت 1 رنگ کیفیت
 0 خوانایی میزان 0 معابر سازی کف کیفیت
 7 شهری مبلمان 7 ها ساختمان یاتالحاق
 1 کالبدی عناصر ایمنی 1 گیاهی پوشش سطح

 نگارندگان منبع:



 503...مکانحسباآنرابطةوبصریآسایشیهامؤلفهارزیابیعملکرد

 تکنیکرو با استفاده از  ؛ از ایناست مکان حس و بصری آسایش یها مؤلفه عملکرد بیارزیاحاضر، پژوهش هدف

MAPPAC مقدار ،دارد مکان حس و بصری آسایش از بیشتری وزن که ای مؤلفه Max که هایی مؤلفه وشده  داده قرار 

 های مؤلفه نهایی بندی رتبهدرنهایت،  .اند گرفته قرار Min مقدار دارند، مکان حس و بصری آسایش از کمتری وزن

 است. شده  مشخص MAPPAC تکنیک همچنینو  7 جدول به توجه با مکان حس و بصری آسایش

 وبناها  معماری کیفیت، مردم بصری آسایش بر اثرگذارمؤلفة  ینتر مهم پاسخگویانبا توجه به آنچه بیان شد، از دیدگاه 

 در و ها ساختمانیات الحاق ،معابر سازی کف کیفیت رنگ، ،ها تمانساخ نمای کیفیت یها مؤلفه است. نور کیفیت آن از  پس

 گردشگری، فرد منحصربه های ویژگی با یزد شهر، یبند رتبه اینبراساس  .دندار قرارهای بعدی  در رتبه گیاهی پوشش انتها

 معماری ساخت و بافت چنینهم .است همراه خشتی قدیمی های خانه و گنبدها ،ها مناره ،بادگیرها ،العاده خارق های یمعمار

 با این معماری تناسب .َشود محسوب می جهان در خشک و گرم های اقلیم خاص معماری های نمونه بارزترین ازة آن ویژ

 در معموالً .آید شمار می به آن های ویژگی از معماری، این خاص زیبایی افزون بر مردم، فرهنگی-اقلیمی شرایط و نیازها

 قرار (قنات به دسترسی برای) آب جوی و کوچک های کارگاه لرد، حسینیه، مسجد، ،انبار آب بازارچه، حمام، محله هر مرکز

دلیل آن  مواجه است که  سبز سطوح کمبود با شهر این همچنین .هستند پابرجا هنوز امکانات این از بسیاری که دارد

 اثرگذار عامل ینتر مهم افزون بر این، .(17 :2931 شهرکی، و )محسنی است آب کمبود و بیابانی خشک مناطق در قرارگیری

 خوانایی، میزان اجتماعی، التتعام ،همگانی فضاهای ،تعلق احساس آن از  پس است و اجتماعی امنیت مردم، مکان حس بر

 فرهنگ یزد شهر گرفت نتیجه توان یم؛ بنابراین های بعدی قرار دارند در رتبه کالبدی عناصر ایمنی و شهری مبلمان کیفیت

 است. شده مجسم آن در مدرنیته و سنت پارادوکس ترتیب بدین و کرده حفظکنون تا را خود سنتی عناصر از بسیاری و

 از مفهوم دو بستگی هم ،یزد شهر در یجادشدها مکان حس اب بصری آسایش ةرابط شدن مشخص برای بعد ةمرحل در

 بستگی هم ةرابط و دو دوبه صورت به مفاهیم از هرکدام یها لفهمؤ که ینحو به ؛مشخص شد ها آن ةسازند یها مؤلفه طریق

 از مفاهیم( ةسازند یها مؤلفه) متغیرها بستگی هم ةرابط یافتن برای منظور بدین ؛شد  دنبال آماری آزمون با استفاده از ها آن

 درنظرگرفتن با ضریب این .شد استفاده 2(Phi and Cramer's V) کرامر وی فی ضریب آماری آزمون و بستگی هم روش

 است. شده  محاسبه متغیرها برایدرصد  30 معناداری سطح و درصد 0 خطای سطح

 ایجاد شهری، مبلمان مانند ییها مؤلفه با نور و رنگ کیفیت مؤلفة یزد، شهروندان نظر از، 1 جدول های یافتهبراساس 

 امنیت مانند ییها مؤلفه بای دارد، اما دار انمعبستگی  هم درصد( 30 سطح )در اجتماعی تعامالت و همگانی فضاهای

اساس  براین .ی ندارددار امعنبستگی  هم ،مطالعه مورد محدودة در ایمنی و معابر سازی کف تعلق، حس خوانایی، اجتماعی،

 بیشتر ها آن مانند و ها دیوارنگاره تابلوها، ،ها یترینو سبز، فضای نما، از اعم ،یزد شهر سیمدای در نور و رنگ کیفیت هرچه

 حیات و عمومی فضاهای در ،است یزد شهر سیمایة دهند تشکیل عناصر ازای  عمده بخش که شهری مبلمان در ،باشد

 شهر از فراغت برای مجالی و ویژهات اتفاقبرای  هایی حوزه طبیعی، فضای در تفرج تفریح، برای را هایی فرصت که مدنی

                                                           
، کندد حرکدت   2مقدار ضریب به سدمت   رچقدره .بستگی وجود ندارد صفر باشد، بین دو متغیر همضریب . اگر کند یتغییر م 2 وبستگی بین صفر همضریب مقدار  .2

 ةرابطد  7/5تدا   1/5قوی، مقادیر بدین   ةرابط 2/5تا  7/5بسیار قوی، مقادیر بین  ةرابط 2/5تر از  مقادیر بزرگبستگی کامل میان دو متغیر است ) هم ةدهند نشان
 .شود می استفاده. این ضریب برای متغیرهای کیفی (دهند را نشان میضعیف یا بسیار ضعیف بین دو متغیر  ةرابط 1/5متوسط و مقادیر کمتر از 
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 اینکهمنظور  ؛ بنابراین بهگذارد یم یرتأث بیشتر مطالعه مورد محدودة 2اجتماعی تعامالت در و کند می ایجاد تنفس برای یزد

 به است الزم افزایش داد، یزد شهر در را اجتماعی تعامالت و همگانی و عمومی فضاهای شهری، مبلمان کیفیت بتوان

 شود. خاصی و ویژه یتوجه نور و رنگ کیفیت

یزدشهردرمکانحسوبصریآسایشةسازندیهامؤلفهبستگیهمضریب.7جدول
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 59/5 اجتماعی امنیت
 10/5 خوانایی 59/5 خوانایی 00/5 خوانایی

 19/5 تعلق حس 21/5 تعلق حس 91/5 تعلق حس
 51/5 همگانی فضاهای 11/5 همگانی فضاهای 52/5 همگانی فضاهای
 59/5 اجتماعی تعامالت 70/5 اجتماعی تعامالت 51/5 اجتماعی تعامالت
 552/5 شهری مبلمان - شهری مبلمان 51/5 شهری مبلمان

 559/5 معابر سازی کف 51/5 معابر سازی کف 20/5 معابر سازی کف
 59/5 ایمنی 91/5 ایمنی 72/5 ایمنی
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 52/5 اجتماعی امنیت
 37/5 خوانایی 01/5 خوانایی 21/5 خوانایی

 51/5 تعلق حس 11/5 تعلق حس 551/5 تعلق حس
 27/5 همگانی فضاهای 71/5 همگانی فضاهای 52/5 همگانی فضاهای
 13/5 اجتماعی تعامالت 51/5 اجتماعی تعامالت 79/5 اجتماعی تعامالت
 551/5 شهری مبلمان 51/5 شهری مبلمان 552/5 شهری مبلمان

 92/5 معابر سازی کف - معابر سازی کف 21/5 معابر سازی کف
 551/5 ایمنی 11/5 ایمنی 13/5 ایمنی

 نگارندگان منبع:

 30 سطح )در شهری معابر سازی کف و خوانایی میزان اجتماعی، امنیت مانند ییها مؤلفه با شهری مبلمان ةمؤلف

 در ایمنی و اجتماعی امالتتع همگانی، فضاهای تعلق، حس مانند ییها مؤلفه با دارد، اما یدار امعن بستگی هم درصد(

 و فرسوده شهری مبلمان )نبود شهری مبلمان فیتکی هرچه اساس، ری ندارد. برایندا نامع بستگی هم مطالعه مورد ةمحدود

 احساس از سطحی و نوع که اجتماعی امنیت درهای زیر تأثیرگذارتر است:  در مؤلفه ،باشد بیشتر یزد شهر در (دیده یبآس

 مانند )احساسی کالبدی فرم سطح دو در که خوانایی در ،دارد اساسی نقش آن در یزد شهر که است خاطر اطمینان

 محل از مردم یذهن تصویر مطالعة با آن مشاهدة که بصری وضوح) فعالیت الگوهای و سطح( یک در زیباییاز  بردن لذت

 شهر ةپیاد عابران در آرامش و راحتی دایجا سبب که شهری معابر سازی کف در ووجود دارد  (شود یم انجام خود زندگی

 مبلمان کیفیت بهباید  در شهر یزد معابر سازی کف کیفیت و خوانایی اجتماعی، امنیت افزایش برای رو ؛ از اینشود می یزد

 .داشت خاصی و ویژه یتوجه شهر این در شهری

                                                           
گیری تعامل  ایجاد و شکل ةهمچنین در زمین .تعامل اجتماعی صورت گرفته است ،گاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشدهر. 2

 .ها را مدنظر قرار دهد طه با دیگران باید حضور آنکه شخص در راب طوری به ؛استاجتماعی حضور و وجود اشخاص دیگر ضروری و مهم 



 505...مکانحسباآنرابطةوبصریآسایشیهامؤلفهارزیابیعملکرد

 تعامالت همگانی، فضاهای جادای اجتماعی، امنیت یها مؤلفه با شهری ةابنی نماهای و معماری کیفیت ةمؤلف

 بستگی هم درصد(، 33 سطح )در معابر سازی کف و شهری مبلمان ،درصد( 30 سطح )در کالبدی عناصر ایمنی اجتماعی،

 اساس براین .ندارد دار امعن بستگی هم ،مطالعه مورد ةمحدود در تعلق حس و خوانایی یها مؤلفه با اما ی دارد،دار نامع

 که و...( ساختمان نماهای یکپارچگی بدقواره، های ساختمان )نبود شهری ةابنی نماهای و یمعمار کیفیت هرچقدر

 یزد شهر در ،کند می مشخص را بناها اجزای ةبقی برای کار چارچوب زیرا ؛است یزد شهر ةابنی طراحی بخش ترین مهم

 ایمنی ،اجتماعی تعامالت ،مدنی حیات و یعموم فضاهای ،اجتماعی امنیتهای زیر تأثیرگذارتر است:  مؤلفه در باشد بیشتر

 و شهری مبلمان کیفیت در آن باالتر سطح در و شود یم یزد شهر کالبد پذیری یبآس کاهش سبب که کالبدی عناصر

 عناصر ایمنی اجتماعی، تعامالت همگانی، فضاهای ایجاد اجتماعی، امنیت کیفیت برای افزایش بنابراین؛ معابر سازی کف

 شهری ةابنی نماهای و معماری کیفیت به، باید یزد شهر در معابر سازی کف و مناسب شهری مبلمانویژه  به و کالبدی

 شود. خاصی و ویژه یتوجه

 شهری مبلمان و تعلق حس ،درصد( 30 سطح )در همگانی فضاهای ایجاد مانند ییها مؤلفه با گیاهی پوشش ةمؤلف

 اجتماعی، تعامالت خوانایی، اجتماعی، امنیت مانند ییها مؤلفه با ارد، امای ددار امعن بستگی هم درصد(، 33 سطح )در مناسب

 پوشش کیفیت هرچه یزد شهر دراساس  براین .ی ندارددار امعن بستگی هم ،مطالعه مورد ةمحدود در ایمنی و معابر سازی کف

 دربیشتری های زیر تأثیر  همؤلف براساس باشد بیشتر -دده یم تشکیل را یزد شهر سبز فضاهایعمدة  بخش که -گیاهی

 و مشخصات به وابسته سو یک از که تعلق حس در آن باالتر سطح در و مدنی حیات و عمومی فضاهایدارد:  شهری مبلمان

 فرد ارتباط و اجتماعی تعامالت در دیگر سوی از واست ( مکان از افراد شناخت و شایستگی ،ها یزشانگ) فردی های یژگیو

 مبلمان و تعلق حسویژه  ، بههمگانی و عمومی فضاهای کیفیت افزایش برای یجهدرنت. داردریشه  زدی شهر در دیگران با

 شود. خاصی و ویژه یتوجه شهر این در گیاهی پوشش کیفیت بهدر شهر یزد باید  شهری

 30 سطح )در شهری مبلمان و اجتماعی تعامالت اجتماعی، امنیت مانند ییها مؤلفه با شهری معابر سازی کف ةمؤلف

 مورد ةمحدود در ایمنی و همگانی فضاهای تعلق، حس خوانایی، مانند ییها مؤلفه با دارد، اما دار امعن بستگی هم درصد(

 ،اجتماعی امنیت در ،باشد بیشتردر شهر یزد  شهری معابر سازی کف هرچه اساس، براین .ندارد دار امعن بستگی هم مطالعه

 و اجتماعی تعامالت اجتماعی، امنیت افزایش برای بنابراینبیشتری دارد؛  یرتأث شهری، مبلمان و اجتماعی تعامالت

 شود. خاصی و ویژه توجه شهر این در شهری معابر سازی کف کیفیت بهباید  یزد شهر در شهری مبلمان

 ایمنی و شهری مبلمان ،درصد( 30 سطح )در تعلق حس امنیت، مانند ییها مؤلفه با ها ساختمان یاتالحاق ةمؤلف

 تعامالت همگانی، فضاهای خوانایی، مانند ییها مؤلفه با دارد، اما یدار امعن بستگی هم درصد( 33 سطح )در کالبدی عناصر

 حاقیاتلا کیفیت هرچه اساس براین .ندارد یدار امعن بستگی هم مطالعه مورد ةمحدود در معابر سازی کف و اجتماعی

 حس ،امنیت در ،باشد بیشتر یزد شهر در ...و دیوار روی تبلیغاتی های برچسب و یفکث تابلوهای نبود قبیل از ،ها ساختمان

ویژه  ، بهتعلق حس و امنیتافزایش  برای یجهدرنت .است تریرگذارتأث ایمنی و شهری مبلمان در آن باالتر سطح در و تعلق

 ویژه یتوجه شهر این در ها ساختمان الحاقیات کیفیت بهدر شهر یزد باید  کالبدی عناصر ایمنی و شهری مبلمان کیفیت

 .داشت خاصی و
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 مکان حس یها مؤلفه و بصری آسایش یها مؤلفه میان کرامر، وی فی بستگی هم ضریب آزمون و 2 جدول به توجه با

 در بصری آسایش یها مؤلفه هرچه گفت توان یم پس ؛دارد وجود داری امعن ةرابط درصد( 30 سطح )در یزد شهر در

 .دارد بیشتری یرگذاریتأث مکان حس یها مؤلفه بر ،باشد بیشتر مطالعه مورد محدودة

یزدشهردرمکانحسوبصریآسایشبستگیهمضریب.1جدول
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 نگارندگان منبع:

گیرییجهنت
 گرفته قرارمدنظر  امروزی شهرهای در کهاست  مسائلی از کیی شهروندان زندگی کیفی سطح بودن پایین و هویت بحران

 که مکانی ؛است آن واقعی معنای به مکان حس نبود از ناشی مکان، هویت بحران تر یقدق عبارتی به یا بحران این است.

 خود خویشتن و پیرامون محیط از انسان شناخت به ها یهال این و کند مرتبط می خویش وجود دیگر های یهال با را انسان

 انسان ذهن در متفاوت یها مکان از گوناگون تصاویر و معانی ایجاد سبب خویشتن و محیط از شناخت .دنکن یم کمک

 اب که مسئله این در شده  فرض مفاهیم از یکی .کرد شناساییرا  آن اب مرتبط عوامل باید مکان حس ایجاد برای .شود یم

 پژوهش این در کهدارند  سازنده ییها مؤلفه مکان حس و بصری آسایش است. بصری آسایش ،دارد رابطه مکان حس

 میزان تحلیل وجش سنشد. درنهایت نیز  بررسی شهروندان برها  آن از هریک تأثیر میزان و شده  ییشناسا ها یک از آنهر

 صورت گرفت. ها آن بستگی هم

 هرکدام که سنجیده شدند افراد از نفر 155 است: دهآم  دست به زیر نتایج پژوهش این های یافته و مطالعات به توجه با

 نور، و رنگ کیفیت مانند گوناگونی یها مؤلفه از ها پرسش در کردند. بیان را هایی پاسخ خود متفاوت شرایط به توجه با

 بصری آسایش های مؤلفه عملکرد چگونگی با متناسب ها پرسش طورکلی به و شد  استفاده و... اجتماعی تعامالت و امنیت

 کیفیت مؤلفة دهد می نشان MAPPAC تکنیک به توجه با مردم های پاسخ .ندتنظیم شد یزد شهر در مکان حس و

 ةمؤلف .است مردم بصری آسایش بر اثرگذار عامل ینتر مهم ،است گرفته که بیشتری وزن به توجه با بناها معماری

 مؤلفة بیشتر وزن همچنین .است مردم بصری آسایش بر ذارتأثیرگ عامل کمترین ،کمتر وزن به توجه بانیز  گیاهی پوشش

 ایمنی مؤلفة کمتر وزن .باشد مردم مکان حس اثرگذار بر عامل ینتر مهماین مؤلفه  است شدهسبب  اجتماعی امنیت

 آسایش برای بنابراین باشد؛ مردم مکان حس بر تأثیرگذار عامل کمترین این مؤلفه است شدهنیز سبب  کالبدی عناصر

 ،روشنایی ،بلندمرتبه های ساختمان ةانداز؛ برای مثال باشد شهری طراحی استاندارهای با مطابق ضوابط، باید افراد یشترب

 و شهرسازی مقررات و ضوابط استانداردهای رعایت گفت توان می کلی تحلیل درمدنظر قرار بگیرد.  و... سبز فضای

 در مکان حس اب بصری آسایش کرامر وی فی بستگی هم بضری آزمون در است. الزامی شهری طراحی در معماری

با  توان یمنیز  را رابطه این میزان دارد. ارتباط ها آن ةسازند یها مؤلفه میان بستگی هم دلیل به مطالعه مورد ةمحدود

 اب یزد شهر و... بناها معماری ،نما نور، و رنگ آثار جمله از بصری، آسایش ةسازند یها مؤلفه ةرابط شدت استفاده از

 شدت و بستگی هم این میزان، اما کردمشخص  و... تعلق احساس خوانایی، امنیت، جمله از مکان، حس ةسازند یها مؤلفه
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 از همچنین ندارد. وجود متغیری دو هیچ میان (2 برابر بستگی هم )ضریب کامل بستگی هم و است متغیر ها مؤلفه میان آن

 ،شهری ةابنی نماهای و معماری کیفیت مناسب، شهری مبلمان یها مؤلفه خیر،ا مفهوم دو ةسازند یها مؤلفه میان

 .دارند یزد شهر در مکان حس و بصری آسایش با را رابطه بیشترین

 آیومی های پژوهش نتایج با یزد شهرمکان حس اب آن ةرابط و بصری آسایش ةزمین در پژوهش این نتایج درمجموع

؛ زیرا رابطة مستقیمی دارد (2931) حنایی و بشر یبن و (1523) ساک یانگ (،1523) دوست تحصیل و زمردیان ،(1523)

 براساس نتایج باشد شهری یهافضا در بصری آسایش های مؤلفه از یکی ،نور معیار بایدکه  اند یدهرس نتیجه این به ها آن

 تعامالت و همگانی و عمومی ایفضاه شهری، مبلمان کیفیت یارتقاسبب  تواند یم نور و رنگ کیفیتحاضر نیز  پژوهش

 سه ها آن  پژوهشمطابقت ندارد؛ زیرا براساس  (2931) همکاران و موالیی پژوهش بامطالعة حاضر  شود. اجتماعی

 ،دارند مکان حس اب را رابطه بیشترین تمدنی و تاریخی ةسابق و تاریخی یها جاذبه سنتی، هنرهای و دستی یعصنا پیشران

 بارا  رابطه بیشترین ،شهری ةابنی نماهای و معماری کیفیت مناسب، شهری مبلمان یها ؤلفهم حاضر، پژوهش دراما 

 .دارند مکان حس و بصری آسایش

 در مکان حسها نتیجه گرفتند  ؛ زیرا آندارد خوانی هم (2937) امیری پورسلیمان و شیبانیمطالعة  باپژوهش حاضر 

 افزایش سبب تواند می شهری بناها نماهای و معماری کیفیت ضر نیزمطالعة حا . براساساست مؤثر مسکن یزیر برنامه

 مناسب شهری مبلمانویژه  به و کالبدی عناصر ایمنی اجتماعی، تعامالت همگانی، فضاهای ایجاد اجتماعی، امنیت کیفیت

براساس پژوهش خوانی دارد.  نیز هم (2937) جوهری و صادقلوپژوهش  بامطالعة حاضر  . همچنینشود معابر سازی کف و

حاضر نیز میان  پژوهش در .دارد وجود شهری محیط کیفیت و بصری آسایش یها مؤلفهمیان  یمعنادار تفاوت ها آن

 آسایش به دستیابی برای بنابراین شود؛ مشاهده می داری امعن رابطة مکان حس یها مؤلفه و بصری آسایش یها مؤلفه

 های زیر توجه کرد: ویژگی باید به مطالعاتی ةمحدود در نیز و شهری هایفضا و ها همحل در مکان حس و بصری

 رنگ با آن مناسب ترکیب و ها ساختمان نمای در رنگ صحیح انتخاب مانند ،شهر بصری عناصر به کافی توجه .2

 و باز یمهن باز، فضاهای در شهری قالب معماری سبک به توجه با نور از بهینه ةاستفاد لزوم و شهری دیگر عناصر

 .هبست

کمک  به شهر کالبدی عناصر در نآسما خطوط و بناها نمای ،معماری کیفیت بودن مناسب و تناسبات رعایت .1

 . و... ها یشهردار مجاری از وسازها ساخت هنگام آن قانونی الزام یا تشویقی یها طرح

 یزیر برنامه و شناخت نآ ةشد ساخته کالبد و انسان کنش و فضا دررا باید  شهروندان تعامالت و ها یتفعال نیازها، .9

 داد. وفق زمانی تغییرات با را شهر فضای ةسعتو و

شدنی داشته  درک اصالت و هویتباید  ،شهر یدیتأک نقاط ایجادبرای  نمادین عناصر عنوان به یزد، شهر مناطق .1

 .کنند القاآن را  وباشند 

ضروری است  ،یونسکو در ثبت و شهر این موقعیت به توجه با یزد جهانی شهر یزیر برنامه در در پایان باید گفت،

 از محله هر ارگانیک و بومی شرایط با متناسب اصول رعایت و دنشوی بیشتر یگذار ارج هویت واجد و سنتی های همحل

 های ضعف وکرد  استفاده شهری های همحل از کیهر نقاط مثبت از بتوان که یطور به مدنظر قرار بگیرد؛ ازپیش یشب شهر،
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 ةرابط دربارة یدناندیش و مکان حس و بصری آسایش یها مؤلفه شناخت گرو در امر این تحقق .رساند حداقل هب را ها آن

 مختلف، یها مؤلفه اهمیت بهتوانند توجه بیشتری  می شهر آبادانی و توسعه مجریان و ریزان برنامه مدیران، .هاست آن

 و ارزیابیاینکه  به توجه با همچنین .داشته باشند ها آنیان م ةرابط تحلیل و مکان حس و بصری آسایش اثرگذار و سازنده

 یارتقا دراین بررسی  نتایج از توان یم، شد بررسی یزد شهر در مکان حس یها مؤلفه و بصری آسایش یها مؤلفه ةرابط

 و شهری منظر معماری، حفاظت و طراحی شهری، سرزندگی شهروندان، آرامش شهری، جدید ةتوسع شهر، محیط کیفیت

 استفاده کرد. یرهامتغمیان  ةرابط واکاوی کمک به گردشگر جذب
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