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  عنوان مقاله

 مؤلفه هاي آسايش بصري و نقش آن در مناسب سازي محيط
 

  دكتراسماعيل صالحي

  ) گاه تهرانعضو هيات علمي دانشكده محيط زيست دانش(

  دهيچک
 از جمله شرايطي است كه در كنار ساير شرايط در ارزيابي كيفيت  چگونگي رابطه بصري ميان انسان و محيط ،

  . محيط حائز اهميت است 
به عبارت ديگر در صورتي كه مناسب سازي محيطي را به فراهم ساختن مجموع شرايط آسايش حركتي ، آسايش 

اين مقاله از حيث تبيين . تجزيه و تعبير نمائيم ... آسايش اجتماعي و  يميش اقلياآس  شنيداري، آسايش بصري ،
  .تهيه و ارائه شده است   ،؟ مناسب سازي محيط دارد دريچه نقشاينكه  آسايش بصري 

 هر چقدر انسان بيشتر خود را در خانه حبس كند نياز كمتري به "شود ؛  در چاچوب مقاله حاضر اين مطرح مي
اگر شخص يك بار در محيط گم شدن را تجربه . ... اطالعاتي آگاهانه طراحي شده در محيط كالبدي دارد منابع 
 حاكي از اين است كه توازن و سالمت وجود شخص تا چه  اضطراب و حتي وحشتي كه به او دست مي دهد ، نمايد ،

  " ...اندازه به آشنائي وي با محيط وابسته است 
ذيل و نقش واهميت آنها در مناسب سازي محيطي تبيين شاخص گونه هاي  هر يك از مؤلفه در چارچوب اين مقاله 

  :مي شوند 
  ) اطالعات و عالئم محيطي ( آلودگي نمادي  -
 ) حجم و عناصر  اغتشاش بصري نماها ، (آلودگي ديداري  -
 آلودگي رنگ در محيط هاي اطراف انسان  -
 آلودگي نور  -

 توسط نگارنده اين مقاله مورد بررسي نظري و 1383-84 در سال ∗•روژه مطالعاتي مؤلفه هاي مزبور در فرايند يك پ
  . تحليل ميداني قرار گرفتند و براي ارزيابي فضاهاي شهري چك ليستي تهيه و ارائه شد 

   
   يديکلمات کل
   نور ي رنگ ، آلودگي ،آلودگيداري دي ، آلودگي نمادي، آلودگ ي شهريفضاها

                                                           
  ...)پزوژه مطالعاتي ضوابط ايمني فضاهاي شهري و (  مركز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهر سازي وزارت مسكن و شهر سازي  •
∗   
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  مقدمه
-ط جرمي كه با هدف كاهش شرا“ ي شهري فضاهايسازمنين ضوابط ايتدو” موسوم به يقاتيك پروژه تحقي از يبخشن مقاله يا

 ي و شهرسازي معماريقاتي و تحقيران در مركز مطالعاتي اي و معماري شهرسازيعاليرخانه شوراي به سفارش دبي شهري فضاهايزيخ
  . ه شده استين مقاله تهي توسط مؤلف ا84 و 1383 يها ساليدر ط

  : ديل آغاز گردين به شرح ذيك پرسش آغازي با طرح ي روش علمياند هفت مرحلهين چارچوب فرايدر ا
  »  كدامند؟ي شهريدر فضاها ي رفتاريش ناهنجاريداي مؤثر در پيطيعوامل مح«

 قرار ي مورد بررسيقات قبليحقات و تي نظر“يمطالعات اكتشاف”ق، ي تحقي در مرحله دوم از روش علم،قين مسئله تحقييپس از تب
و متعاقباً در مرحله . ن شدي تدو(CPTED) شده تحت عنوان  ات مطرحي مطالعه با استفاده از نظرين اساس، چارچوب نظريو برا. گرفت

مورد  ي رفتاريناهنجاردر  مؤثر يها از مؤلفهيكي به عنوان “ يش بصريآسا”ن مدل يدر ا.  ساخته شد“قي تحقيليمدل تحل”چهارم 
  .ديگردي دسته شاخص مچهار توجه و استنتاج قرار گرفت كه خود واجد

 مزبور در كنار يهاشاخص و اعتبار يروائ)ل اطالعاتيشامل مرحله مشاهده و مرحله تحل( مطالعه يب در مراحل بعدين ترتيبد
ن مقاله پس از ي در ا.ند قرار گرفتيرسمورد بر) هرانت- ي شهريدر دوازده فضا (يمطالعه موردمطالعه در قالب  يهاشاخصگر يد
  . شوديز ارائه مين يربط  مطالعه مورديذ يهايبررس يكلج ي نتاان يموضوع در پا ين نظرييتب

  
  

  آسايش بصري 
براي سكونت و زندگي، شهر «شود، چرا كه  امن محسوب ميانسان ساخت هاي  هاي مهم و اساسي محيط آسايش بصري از مؤلفه

گونه كه خانه بايد از صفات و مزايايي برخوردار باشد تا سكونت و زندگي را مطلوب و آسايش بخش سازد،  رگ و هماناي است، بز خانه
همچنين شهر مانند خانه بايد محيطي گرم و . هايي براي تأمين آسايش، راحتي و امنيت باشد شهر نيز بايد داراي كيفيات و ويژگي

  .)؛ هفده1372لينچ، (» طلوب را فراهم سازدصميمي و دلپذير باشد تا امكان زندگي م
 انواع با يرفتار يهاي انحرافات و ناهنجاريان فراواني مي آماري از وجود همبستگي به عمل آمده متعدد حاكيهايج بررسينتا
 يهايلودگ آي وزماني مكانيش به چسبندگي گراي رفتارين است كه آلودگين مطالعه ايه ايفرض . دارند ي و بصريطي محيهايآلودگ
  .دارند )ي بصرياعم از آلودگ(يطيمح

 يطيت مطلوب اطالعات و شرايفيت وكيكمبه علت ن مكانها يكه اهايي توصيف نمود توان براي مكان در مقابل، آسايش بصري را مي
ن ياز ا باالتري را نيزهاي رسمي و يا اجتماعي و نظارت مورد استفاده واقع شده يمنتر و مطلوبتريلمتر ، اادهد  به نحو سيكه ارائه م

  .همراه دارندث يح
  : دنشو موردنظر در اين خصوص، شامل محورهاي زير ميشاخص گونه هاي  مؤلفه

  و خوانايي ) اطالعات محيطي(ـ آلودگي نمادي 1
  ) اغتشاش بصري(ـ آلودگي ديداري 2
  ) ها در فضاهاي شهري كاربرد نامطلوب رنگ(ـ آلودگي رنگ 3
  ) يتاريك(ـ آلودگي نور 4
  
  

  و خوانايي) اطالعات و عاليم محيطي(ـ آلودگي نمادي 1
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 انسان ساخت  يطهايز در محيانسانها ن.رندي گيبهره م يعي طبي خود از نمادها ونشانه هايابير ي مسيبرا عتيوانات در طبيهمه ح

  .ندي جوي مصنوع بهره ميها شتر از نمادها و نشانهي، ب يعي طبيعالوه بر نمادها و نشانه ها
هاي مختلف شهر  نظران سيماي شهري از عوامل مهم تشخيص قسمت ها از ديد صاحب نمادها و عاليم و يا به عبارت ديگر نشانه

هستند و بدين ترتيب افراد به خصوص افراد غريبه به محيط و تازه واردين از طريق برقراري ارتباط با آنها احساس امنيت كرده و مسير 
  )92: 1372، لينچ. (يابند ي مخود را

بنابراين، تجزيه و تحليل نظام . يابند العاده زيادي افزايش مي تر شدن جوامع ما با سرعت فوق ارتباطات به موازات و به تناسب پيچيده
ها  كنيم، يا به قول كوين لينچ، به معني درك صحيح تمركز انسان ها به معني كشف رمز جهاني است كه در آن زندگي مي عاليم و نشانه

  . و شرايط تشكيالتي آنهاستها فعاليت،
اين تجسم از طريق انبوهي از عاليم كم و بيش خوانا براي انسان مقيم، .  يك شهر، تجسم كامل جوامع بر روي زمين است…«

ين او را  مفاهيمي در بردارند كه روابط ميان انسان و سرزم–اين عاليم ـ با درجات گوناگون . شود ميهمان، بومي يا غريبه محقق مي
آنها در چارچوب نظام واحدي از رفتار جمعي افراد در يك محيط برحسب مورد، داراي نوعي نقش نمادين از تاريخ، . بخشند عينيت مي

  ) 269: 1373پيرموره و همكاران؛ . (»اي از مجموع دو يا چند نوع از اين اطالعات هستند اطالعات و راهنمايي يا مقررات و يا نشانه
 هر چقدر انسان بيشتر خود را درخانه …«آن چنان واجد اهميت كاربردي هستند كه،  انسان ساخت يها ات در محيطاين اطالع

  )243: 1377بحريني، . (»…حبس كند، نياز كمتري به منابع اطالعاتي آگاهانه طراحي شده در محيط كالبدي دارد
دارد كه توازن و سالمت وجود  دهد، اين نكته را روشن مي اگر شخص يك بار گم شود؛ اضطراب و حتي وحشتي كه به او دست مي

گشتگي؛  است، تنها به گم “شدن گم” كه معني لغويش “Lost”لغت انگليسي . شخصي تا چه اندازه به آشنايي وي با محيط وابسته است
دارد شخص  ي كه ميسر ميعامل. شود و بيان دارندة درماندگي محض است عدم اطمينان از محلي كه شخص در آن است اطالق نمي

اين . دارد هايي كلي كه ذهن شخص از جهان خارج برمي بتواند راه و جهت خود را بيابد تصويري است كه وي از محيط خود دارد؛ عكس
هايي چنان استوار   نياز به شناسايي محيط از ريشه.تصوير هم حاصل احساس آني شخص است و هم مبتني بر خاطرة تجارب گذشته او

واضح است . گذشته برخوردار است كه يافتن چنين تصويري هم از نظر احساس و هم براي مقاصد عملي انسان اهميت فراوان دارداز 
  )همان. (سازد به آساني از جايي به جايي ديگر رود كه داشتن تصويري روشن از محيط، شخص را قادر مي

گشتگي كنند و در تشخيص   احساس گم يشهر يطهايمح مختلف در  اين نكته حايز اهميت است كه غالباً افرادي كه به داليل
  . شوند هاي خوبي محسوب مي موقعيت و مسير خود با مشكل مواجه شوند، از نظر بزهكاران طعمه

ه توانيم ببينيم چگون دانيم و نمي ايم، نمي  امروزه ما در شهرهاي خود بيگانه…«هاي نمادي سبب شده است كه اغلب؛   وجود آلودگي
استفاده از تابلو در فضاهاي شهري از كنترل خارج شده و به . هاي ضد و نقيض است ها مملو از پيام خيابان. گيرد ها انجام مي فعاليت

در شهرهاي امروز ذهن بيننده با انبوهي از اطالعات كه . اند كه به روشن كردن معني محيط كمك كنند، آن را مخدوش كرده جاي اين
هاي گوناگون تبليغاتي كه اكثراً ربطي به مقاصد وي ندارند  كنند، خسته و آزرده شده و قدرت او با پيام ي رقابت ميبراي جلب توجه و

   .)234: 1377بحريني، (» مورد تجاوز قرار گرفته است
ن است كه متحرك اي) ارگانيسم(شود كه الزمة زندگي هر موجود  گشتگي از اين جا ناشي مي ساس عدم امنيت و وحشت از گماح

اي از آفريقاييان چون جهت حركت خود را از  نويسد كه قبيله  مي“جاكارد”. وي جهت حركت خود را در محيط زندگي خود تميز دهد
دارد كه اتفاقاً جهت حركت خود را   از خلباني مجرب صحبت مي“ويتكين”. دست داد، چنان چادر ترس و اضطراب شد كه نابود گشت

نويسندگان بسيار . نامد ترين تجربه زندگي خود مي ت داد و چنان دچار وحشت گشت كه خود آن را وحشتناكدر امتداد قايم از دس
كنند، از احساس نااميدي و وحشتي كه همراه با آن است  ديگر نيز وقتي از مسألة از دست دادن جهت حركت در شهرهاي امروز ياد مي

  . دارند صحبت مي
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اي است كه  ستين خصوصياتي است كه بايد بر تصويري خوب از محيط مترتب باشد و پايهاز نخ،تسهيل در امر تشخيص جهت 
اي كه جهت حركت را  نقشه: اما ارزش يك تصوير تنها به اين خصوصيت. پيوندها و خاطرات احساسي ممكن است بر آن استوار گردد

كلي به وجود آورد كه در آن شخص به عمل بپردازد و يا اي  تواند زمينه تر مي شود؛ بلكه به تعبيري وسيع مشخص دارد، محدود نمي
  )228ـ29: 1372لينچ، . (دانش و اطالع خود را بدان پيوند دهد

اي موزون بين خود و جهان خارج به وجود  تواند رابطه وي مي. دهد تصويري نيكو از محيط، به شخص نوعي احساس امنيت مي«
معناي اين . شود، وقتي كه راه و جهت خود را گم كرده باشد  بر شخص مستولي ميآورد و اين درست برخالف احساس ترسي است كه

سخن آن است كه احساس شيريني كه شخص از خانه و شهر خود دارد نه تنها به سبب آشنا بودن با آن است بلكه به اين دليل كه 
مشخص باشد نه تنها احساس امنيت بوجود به راستي، محيطي كه در ذهن واضح و . تصويري دقيق از آن در ذهن او موجود است

اگر چه با آشفتگي بصري كه در شهرهاي جديد موجود است زندگي در . كند آورد بلكه عمق و شدت تجارب انساني را افزون مي مي
بصورت . دياب تر صورت پذيرد معاني تازه مي تر و مشخص اي روشن ها هنوز به حد غيرممكن نرسيده است اما اگر زندگي در زمينه آن

اگر جنبة بصري آن را تقويت كنيم بر معني . دارد بالقوه، شهر به خودي خود نموداري است روشن كه وضع پيچيدة جامعه را روشن مي
  ) 16: همان. (»ايم و تأثير آن افزوده

را در تاريخ و شهري ممكن است، نقش اجتماعي غيرمستقيم يا نمادين نيز داشته باشند و فرد ط انسان ساخت يدر محعاليم 
هاي شهري باقي مانده از اجداد دور و  ها و به طور كلي، نشانه ها، ميدان هاي قديمي، خيابان بناهاي تاريخي، محله. شهرش جاودان سازد

كنند تا هستي خود و وابستگي به يكديگر را باز يافته و هويت جمعي خود را  نزديك ما، به مثابه عاليمي هستند كه به ما كمك مي
  ).269: 1373پيرموره، . (عيين كنيمت

كننده ارائه  هايي مرتبط است كه توسط نمادها در فضاهاي محاط  اساساً استفاده از فضاي شهري به زمينه اطالعاتي و داده…«
هاي  دادهكه محتواي ) و حتي صوتي(تواند توسط عابرين پياده دريافت شود، عاليم بصري  كه به چه ميزان اطالعات مي شود، و اين مي

فضاهاي شهري موفق همچنين اطالعات ملموسي از شرايط مكاني و محلي كه به طور . كنند سازي مي كنند را بهينه محيط را منتقل مي
يابي،  هايي كه كالً مكان دهند و مجموعه اطالعات و داده بيني شده است را نيز ارائه مي  پيش…معمول براي نشستن، ايستادن و 

  (Salingaros, 1999: 12). »كنند ها را تعيين مي و گروهمسيريابي افراد 
 روح مكان، مظهر “رنه دوبوا”به گفتة . اند را از اشيايي مملو كرده كه بيانگر ظرافت و احساس انسان ساخت  يطهايمحدنياي هنر، 

  . كند  ظاهري اشياء پنهان بوده و هويت هر مكان را مشخص مي نيروهايي است كه معموالً در پشت چهره
زيرا اين . كند، بستگي دارد هايي كه از محيط زندگي و اطراف خود دريافت مي به طور كلي كيفيت زندگي انسان به انواع پيام

  ) 270: پيشين. (كند ريزي مي طبيعت محيط است كه طبيعت زيستي و ذهني انسان را پي
، اين سؤال را مطرح (Urban space and its information field) “فضاهاي شهري و حوزه اطالعاتي” در مقاله 1 گاروس سالين

هاي  دارد كه از فضاي شهري استفاده يا از آن اجتناب كنيم؟ و در پاسخ به آن به زمينه كند كه؛ چه چيزهايي ما را بر آن مي مي
آن را به يك منطق اجتماعي كند كه موجب افزايش و يا كاهش كيفيت فضاي شهري شده و از اين طريق  اطالعاتي و نمادي اشاره مي

  .گردد بدين ترتيب اين شرايط خود به موفقيت فضاي شهري معطوف مي. كند هاي اطالعاتي است، مرتبط مي كه در كنش با آن زمينه
(Salingaros, 1999: 12)  

اين عاليم، به .  است ه، نياز به عاليم را نيز افزايش داد بزرگ يهاشهرژه دري انسان ساخت به ويطهايها در محيدگيچيپگسترش 
شمارشان، به سرعت از قلمرو و رمز و نماد خارج شده و به نوعي زبان تبديل شده و به صورت نوشته و حتي زبان انتزاعي  دليل تعداد بي
  .آمدند سواد در براي افراد بي
 عنصر با دو مرحله از فرايند در محيط شهري، اين دو. ، براي ايجاد يك عالمت الزم است“درك آن مفهوم” و “مفهوم”دو عنصر 

  .شناخت انسان از عنصر و محيط پيرامون آن ارتباط دارند: اند از شناخت انساني ـ كه عبارت

                                                           
1 - Salingaros 
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  . ظرفيت درك انسان، حداقل از طريق حواس پنجگانه، نامحدود نيست، عنصر مورد شناخت بايد در حوزة ادارك آدمي قرار گيرد
در حس بينايي، اين ابعاد از چند كيلومتر، براي عناصر .  محدود ـ براي هر شخص متفاوت استابعاد اين حوزه ـ در چارچوبي نسبتاً

  . بسيار بزرگ و تا چند متر براي اشياي كوچكي مانند تابلوهاي آگهي و پوستر، متغير خواهد
 اطالعات قبلي موجود در شود، انطباق عالمت با العمل منجر مي چه به كشف رمزو و در نهايت عكس پس از درك يك عالمت، آن

  .حافظه شخص است
اي از   ثانيه و براي يك عالمت پيچيده و مبهم يا عالمتي كه حاوي مجموعه4 تا 3زمان اين فرايند براي يك عنصر ساده تقريباً 

  ) 270ـ71: پيشين. (انجامد  ميل عناصر است، تقريباً چند دقيقه به طو
 عاليم جاده بايستي واضح بوده و در يك …«دارد كه؛  نظر شهري صراحتاً اظهار مياز همين روست كه گوردون كالن در كتاب م

  )96: 1377كالن، . (»نظر اجمالي پيام خود را آشكار سازد
  .بنابراين آلودگي نمادي عبارتست از هرگونه خللي كه در هر يك از دو عنصر مفهوم و درك آن مفهوم پيش آيد

همچنين . شود  نوعي آلودگي نمادي محسوب مي…م، غيرقابل درك و يا نامربوط با مكان و به عنوان مثال، وجود اطالعات مبه
  .جا ممكن است به معني از بين رفتن آن اطالعات تفسير شود وجود شمار زيادي اطالعات در يك

عد، پرسپكتيو خطي، به بافت عنصر، ب“درك جهان بصري“ در كتاب 2هاي تشخيص اين نوع آلودگي به تعبير جيمز جيبسون مكانيزم
  . بستگي دارد… سايه و روشني محيط و ،جايي ناظر حركت، سرعت جابه

يابي در فضايي كه به زندگي آدميان اختصاص يافته، ارزشي مترتب باشد،  به طور كلي، اگر بر عاليم، نمادها و اطالعات  براي جهت
نقشة . اند، در عمل باز گذارند اي كه مايل  باشد و دست افراد را تا درجهبايد واجد چندين صفت باشد؛ بايد كافي باشد، عمالً وجود داشته

بايد . اي خوب باشد كه با استفاده از آن بتوان به مقصد رسيد ، اگر چه ممكن است دقيق نباشد، اما بايد به اندازهط انسان ساخت يمحهر
تر، نقشه بايد  حداقل كوشش مقصد موردنظر را يافت؛ يا به عبارت واضحتمام نقاط آن كامالً واضح و در رابطه با يكديگر باشد تا بتوان با 

هاي مختلف به مقصد برسد ممكن گردد و  اي باشد كه اگر شخص بخواهد از راه ها در آن به اندازه بايد عاليم و راهنمايي. خوانا باشد
 باشد، با خرابي برق ممكن “زن چشمك”ناگهاني يك چراغ اگر در شهري، تنها عالمت براي يك پيچ . امكان اشتباه، بيش از اندازه نباشد
   .)23 و 24: 1372لينچ؛ (است نتايج خطرناك به وجود آيد 

  
  ) ها و عناصر اغتشاش بصري نماها، حجم(ـ آلودگي ديداري 2

 نفيس معماري،  شهر نيز مانند يك بناي".، هر چقدر كه مناظر آن معمولي باشد، دلپذير خواهد بودط انسان ساخت يمحتماشاي 
افرازد، با اين تفاوت كه مقياسي بزرگتر دارد و تنها با گذشت زمان شكل و سيماي نهايي خود را  ساختماني است كه در فضا قد برمي

المثل مانند موسيقي، هنري است كه به زمان بستگي دارد، اما بر خالف موسيقي  توان گفت كه طرح شهر في از اين رو مي. يابد مي
يابد،  تسلسل زماني كه در طي آن شهر نشو و نما مي. ن در طرح شهر زمان را تنظيم كرد يا بر فواصل آن حدي متصور داشتتوا نمي

  .تحت شرايط گوناگون و براي مردم مختلف ممكن است دگرگون شود، قطع گردد، از ميان برود و يا به اصطالح ميان بر شود
و (گيرد  اي كه داشته باشند قرار مي ها مردم از هر طبقه كه باشند و هر روحيه ليونشهر نه تنها عاملي است كه مورد مشاهدة مي

، بلكه محصول كار سازندگان بسيار است كه مدام ساختمان آن را بسته به احتياج و )شود احياناً تماشاي آن موجب تفريح خاطر مي
رشد و فرم . يابد  مدتي ثابت بماند، اما اجزاء آن دايم تغيير ميدر حالي كه سيماي كلي آن ممكن است براي. دهند اميال خود تغيير مي

  از همين رو، هنر طرح شهر به قسمي كه به ...توان به نظارت آورد و حدي نهايي بر آن متصور نيست، اي مي آن را نيز فقط تا اندازه
ممكن است اين هنر، از هنرهاي . دبيات جدا استديده بنشيند و حواس را محفوظ دارد، هنري است كه كامالً از معماري، موسيقي و ا

  ) 11: 1372لينچ، . (»روي آنان نيست ديگر متأثر باشد، اما هرگز دنباله

                                                           
2  - James Gibson 
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دهد، فعاليت هاي شهري در آن  آيد در حقيقت ظرفي است كه امكان مي شكل شهر كه ركن اساسي طراحي شهري به حساب مي«
به اين معني كه شكل شهر در برگيرنده بافت فيزيكي، .  شكل شهر مورفولوژي شهر استنظران، از نظر برخي از صاحب. بوقوع بپيوندد

  . هاي شهري هستند هايي است كه معرف فضايي پديده عملكردهاي اداري و صنعتي و مجموع ساختمان
  ممكن است فضاييهاي كالبدي محيط خواهد بود كه خود  را در اين مورد بكار بريم، شكل شهر همان جنبه“فولي”اگر اصطالح 

(spatial)  و يا غيرفضايي (A spatial)چه به  منظور فولي از عوامل غيرفضايي اموري هستند مثل كيفيت محيط جغرافيايي، آن.  باشد
 توزيع فضايي اين عناصر و الگوهايي). به عنوان عناصر فيزيكي(وسيله بشر ساخته و پرورده شده و تغييرات وارد شده بر محيط و افراد 

ها، مردم و غيره و توزيع فضايي اين عناصر از  ها، جاده ايد و همچنين توزيع شكل اراضي، ساختمان كه در اثر چنين توزيعي پديد مي
  .دهند هاي كالبدي محيط را تشكيل مي نظر كيفيت متفاوت آنها همه جنبه

ها را در خود جاي  د كه از نظر كالبدي فعاليتنام   مي(Adapted space) “فضاي تطبيق داده شده”در اين رابطه لينچ اصطالح 
  ) 57: 1377بحريني، . (»دهند مي

مورد توجه قرار  انسان ساخت يط هايدر مح (Art of relationship) “هنر تناسبات”گوردن كالن اين موضوع را با مطرح ساختن 
در حقيقت هنر تناسبات . دن در اندازه تناسبات است تفاوت در معني بين بزرگ بودن و افراشته بو…«كند كه؛  وي عنوان مي. دهد مي

دليل وجود آن نيز به خاطر ايجاد نظم معقول بين تمام عناصري است كه در تكوين . كه هنر معماري وجود دارد وجود دارد، هم چنان
اي به هم مرتبط كنيم تا   بايد به گونهها را ها، درختان، طبيعت، آب، ترافيك، عاليم تبليغاتي و مانند آن ساختمان. اند محيط به كار رفته

  )6: 1377كالن، . (»باشد انگيز در محيط مي زيرا يك شهر يك رويداد هيجان. اين كه نمايش هنري به حقيقت بپيوندد
ن يهمچن .معطوف استترين اهداف هنر  مورد اشاره كالن و هنر مورد اشاره لينچ در طراحي شهري، به تأمين آسايش بصري  مهم

 اين …«آمده است ؛دهندگي محيط  به عنوان يكي از عوامل پاسخ،) (Responsive Environment“هاي پاسخده محيط”تاب در ك
چه طراحان مايل باشند و چه نباشند مردم از . موضوع مهمي در شكل شهر است، زيرا قوياً بر تفسير مردم از مكان تأثير خواهد گذاشت

كه يك مكان بتواند به وسيله كيفيات ظاهري خويش   همين…گيرند ر خود نسبت به مكان وام ميجزئيات برتافته از ابنيه براي تفسي
بنتلي و همكاران، (هايشان آشنا كند، آن مكان داراي تناسبات بصري است  مفاهيمي را به مردم منتقل كند كه آنها را با حق انتخاب

1382 :8(.  
توان از خيابان  براي مثال مي. تواند براي ساكنين يك شهر انجام دهد  كه مياهميت شكل شهر به خاطر عملكردهايي است«البته، 
هاي يك شهر معموالً معرّف و  ، زندگي در خيابان...هاي متعددي را بر عهده دارد ترين جزء شكل شهر است نام برد كه نقش كه مهم

لب، ايمن، راحت و سالم باشند، شهر نيز به طور كلي ها جا  خيابانطيمحبه اين ترتيب كه اگر. منعكس كننده زندگي تمام شهر است
  .يك چنين خصوصياتي را خواهد داشت

يابي در  شكل شهر ممكن است عملكردهاي متعدد ديگري نيز دارا باشد، مثل ايجاد تصور ذهني از شهر در مردم، ايجاد حس جهت
 در مردم و تحت تأثير قرار دادن ساير عوامل اجتماعي، شهر، باال بردن راندمان و كارايي شهر، ايجاد حس ايمني، امنيت و شادي

  .)58: 1377بحريني، (» …فرهنگي و اقتصادي شهر
 جنبه ادراكي و بصري ،هاي متفاوتي  مثل زيبايي، احساس امنيت و شادي عملكردهاي شكل شهر ممكن است ماهيتن يچنهم

  .ي از جنايات را نيز به خود بگيردهاي عملكردي  نظير كارايي، دسترسي و پيشگير و حتي جنبهافته ي
هر . عملكردهاي شهريست ازي برخاما مشكل اصلي كه در اين زمينه وجود دارد، فقدان يك رابطه مستقيم تعيين كننده بين فرم و

 آنچه مسلم است اين است كه اين. توان شك نمود ولي كامالً براي ما مشخص نيست اي نمي چند كه در ماهيت وجود چنين رابطه
  . رابطه بيشتر از نوع احتمالي و امكاني است تا مستقيم و علت معلولي

 كه از سوي لينچ “شكل خوب شهر”تئوري . سازد هاي زيادي در اين راه آغاز شده كه راه را براي تهيه چنين تئوري هموار مي تالش
 مطالعه جالبي تحت عنوان 1981 يارد نيز در سال اپل. دهد هاي مربوط به هنجارهاي شكل شهر ار مورد بحث قرار مي ارائه شده، جنبه
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ها و همچنين   ارائه داده كه شامل ضوابط عملي و واقعي براي تجزيه و تحليل و ارزيابي كيفيت ساختمان“هاي قابل زيست خيابان”
  .هاي امن و قابل زيست است هاي ايجاد خيابان راه

تواند از طريق احساسي و ادراكي بر روي رفتارهاي  اغتشاش بصري در شكل شهر ميا ي شود كه آين سئوال مطرح ميابر اين اساس 
 قدر مسلم فضاهاي ؟را در فضاي شهري توجيه نمايد) ناهنجاري رفتاري و يا رفتار آنوميك(اجتماعي انعكاس يافته و اغتشاش رفتاري 

توان گفت كه كمتر به آسايش بصري  به جرأت ميدهند كه  شهري طراحي نشده اغلب فضاهاي شهري را در شهرهاي ما تشكيل مي
  .معطوف هستند

هاي ديگر در  مهارتي كه آن را از فعاليت. باشد طراحي مهارتي بنيادي جهت سازماندهي مجدد فضاهاي شهري مي«ان ، ين ميدر ا
فقدان عقايد زيباشناختي و سازي مدرن در  بدون طراحي منظره. شناساند ريزي و مهندسي محيط ساخته شده باز مي زمينة برنامه

نظم مبتني بر آرايش منطقي و قابل : شود طراحي باعث ايجاد نظم، زيبايي و مقياس مي. گيرد كيفيت بصري، مسايل اجتماعي شكل مي
زيبايي در واقع همان كيفيت تعالي . گيرد باشد، كه ترتيب و رابطه يك عنصر با عناصر ديگر را در بر مي فهم عناصر مستقل مي

حساسات و درخشش ذهن است، كه حس زيباشناختي و تأثير بصري خارجي را به همراه دارد، و مقياس در جهت متناسب نمودن ا
  (Trancik, 1986: 225). »…شود كند و سبب بوجود آمدن رفاه و آسايش در روابط فضايي با محيط مي عناصر در ابعاد انساني حركت مي

آسايش بصري و زيبايي در گرو قرارگيري بجا و مناسب اجزاء تشكيل دهنده . محيطي استطراحي فضاي شهري، هنري «در واقع ،
تري  تر و فرهنگي هر چه بينش وسيع.  نمايد ساختاري كه سبك و سياق طراحي را معين مي. باشد در يك ساختار فضايي بزرگتر مي

  (Ibid). »…گردد تري حاصل مي تر و غني هاي مطلوب حل مدنظر باشد، راه
كنيم؛ آن بخش از فضاهاي شهري كه واجد تناسبات بصري مطلوبي  بنابراين، ما با استفاده از اين نظريات، اين چنين استنتاج مي

هاي رفتاري  هستند و به عبارت ديگر در آن اغتشاش بصري كمتري وجود دارد، نسبت به ساير فضاها احتماالً كمتر با اغتشاش
  . شوند  عجين مي)هنجار و آنوميك رفتارهاي نابه(

  
   انسان ساخت يطهايمحرنگ در ـ آلودگي3

از دو عنصر مهم تجسمي تشكيل شده است، اين دو اطراف دنيايي « يبطور كل.شده است  احاطه توسط رنگها اطراف بشر ط يمح 
  .)42: 1380بهادري، (»فرم و رنگ كه هر كدام الزم و ملزوم يكديگرند: اند از عنصر عبارت

در وضعيت روحي  انسان ساخت يهاهاي استفاده شده در محيط كه نوع تركيب رنگست ا ثابت كردهط ي محيشناسروانقات يتحق
  . باشد يممردم مؤثر 

هاي محيطي غيرقابل تحمل،  ها و نابساماني تنش«ها انجام داده به اين نتيجه رسيد كه  ماكس لوچر، بعد از آزموني كه درمورد رنگ
با اين همه، اين تأثيرات لزوماً دائمي نيستند و اگر به موقع . تواند بر شخصيت فرد تأثير بگذارد ود و ميش موجب رفتاري نامناسب مي

توان با تغيير رنگ محيط، وضعيت مناسبي را به وجود آورد و شخصيت نامتعادل را تحت درمان قرار داد و از  تشخيص داده شود، مي
  )126: 1369لوچر، . (»دهاي شخصيتي را بر طرف كر اين طريق ناهنجاري

ها توسط اشيا  رنگ يك انعكاس مريي است كه در اثر عبور يا انتشار يا بازتاب تركيب رنگ: ترين تعريف علمي رنگ اين است دقيق
  .آيد به وجود مي

ا مشكلي در توانند باعث تحريك چشم، سردرد و ي ها با هم مي رنگ آنهاهاو يا تركيب بعضي رنگ. دلچسب نيستندرنكها  بعضي از 
تواند كارايي را به حداكثر  ها مي استفاده صحيح از رنگ. ها يا تركيبات آنها آرامش بخش هستند تعداد ديگري از رنگ. بينايي شوند

  .)(www.color.Mattersdata.com. تواند باعث آرامش تمام بدن شود اين كار مي. رسانده و خستگي چشم را به حداقل برساند
رنگ از جمله خصوصياتي است كه در كنار شكل، ابعاد، جنسيت و بافت هر . هاي مهم زندگي شهري است هرنگ يكي از جنب«

كند، رنگ آن  در بيشتر موارد اولين چيزي كه بيننده در مورد يك شكل شناسايي مي. شناساند شيئي، حجم يا فضا، آن را به ما مي
  .است



٨

توان ديد؛  در محيط شهري رنگ را در همه جا مي. چ يك از ما ممكن نيستحقيقت اين است كه تصور دنيايي بدون رنگ براي هي
آميزي لباس  ها، مبلمان شهري، فضاي سبز، خودروها و حتي آسمان شهر و رنگ سازي ها، پوشش بام، كف در بدنه و نماي ساختمان

هاي تيره و كدر غالب هستند كه مسلماً  نگبراي مثال در برخي جوامع ر. افراد كه همگي نقش مهمي در تعيين چهره رنگي شهر دارند
  .هاي تند و شاد دارند آميزي كند كه مردم آن تمايل به رنگ  آن جوامع را متفاوت از شهرهايي ميياين موضوع شهرها

دوست كنند و  هايي كه استفاده مي توان خصوصيات افراد يا جامعه را از روي رنگ ها تعابير رواني مختلفي دارند و حتي مي رنگ. 
فضاهاي تيره و . از اين جهت رنگ ابزاري مهم در جهت هدايت و القاي حاالت رواني خاص به افراد و جوامع است. دارند، شناسايي كرد

  .كند، در حالي كه خود افراد نيز از داليل واقعي آن با خبر نيستند ناهمگون، افراد را دچار افسردگي و فشارهاي رواني ناخواسته مي
. كند   رنگ به كاهش خستگي و برانگيختن چشم كمك مي.  هدفمند مكانهاكاربرد دارد ي ومناسب سازنگ در طراحير نيبنابرا

آورند و فضا را متنوع  هاي جديدي به وجود مي  را در ساعات مختلف روز پديد آورده و در هر ساعت، سايه روشن يها زمينه متنوع رنگ
. توان به فضا يكپارچگي و وحدت بخشيد يا آن را متمايز و قابل شناسايي نمود ده از رنگ ميكه با استفا ضمن اين. كنند و سرزنده مي

  .كند كننده تحميل نمي كه اين استفاده معموالً هزينه خاصي را به سازنده و استفاده جالب اين
اي و آبي  هاي فيروزه مثالً رنگ. شود هاي خاص تداعي مي ها معاني نمادين دارند و حتي در تصورات ذهني ما نيز هر بنا با رنگ رنگ

توانند يادآور  هاي مختلف مي رنگ. افتيم هاي تند و شاد به ياد فضاهاي كودكان مي يادآور بناهاي مذهبي و مساجد هستند و يا از رنگ
نارنجي يادآور فصل پاييز و هاي سبز تيره و سياه براي مراسم عاشورا و زرد، سرخ و  براي مثال رنگ. ها، معاني و وقايع خاص باشند زمان

  ) 16: 1380حسينيون، . (»دهند آغاز مدارس است كه هر يك چهره متفاوتي به فضاي شهري مي
 هر حال در فضا وزن  توانند با سردي و گرمي خود با تظاهر يا فروتني خود، ايجاد تنش و يا آرامي كرده و به ها مي به طور كلي، رنگ

  . ايجاد نمايند
گيرد و  ها انجام مي تمام ارتباطات به كمك رنگ. كند اي است كه در همه جا حضور دارد و نقش بازي مي  رنگ پديدهبا وجود آنكه

ها،  ها، در كارخانه ها، در تقاطع جاده در روي تابلوهاي راهنمايي، در باند فرودگاه. شود ها حاصل مي هاي عيني بوسيلة رنگ تمام دريافت
. شوند تا بهتر به چشم بخورند آميزي مي هاي مختلف رنگ ها با رنگ آالت و اتومبيل ماشين.  نيز چنين استروها ها و پياده در خيابان

شوند  ها انتخاب مي  همه با توجه بر ارزش رنگ…هاي چوبي و فلزي،  هاي رنگارنگ، در و پنجره پوش ديوارهاي سنگي و آجري، كف
 هاي و فضاهاي مكث، اغلب با توزيع فضايي ميادين به لحاظ آنكه گره ي شهرها در ميادين ، ولي نقش رنگ)247: 1377بحريني؛ (

  .آورد از نظر احساسي و ادراكي اثر ماندگارتري بوجود مي انسان ساخت يطهايمحيابد نسبت به ساير نقاط  انطباق مي
شود و  انسان از رنگ محيط ميبا اين شرايط، منظور از آلودگي رنگ تمام شرايط نامطلوبي است كه ناشي از ادراك و احساس 

  . موجب ناخشنودي او شده و ممكن است موجب رفتارهاي نامطلوب و ناهنجار او گردد
داد و با  اي هماهنگ و همگون مي شد، به شهر چهره هاي طبيعي، مصالح محلي كه بناها به وسيله آنها ساخته مي در گذشته، رنگ

اي از هويت آن محسوب  به اين ترتيب رنگ هر شهر تثبيت شده بود و جنبه. كرد  ميروحيه، اقليم و فرهنگ مردم نيز بيشتر تطبيق
هر شهر هويت رنگي خاص . آمد بنابراين، با وجود تفاوت در مقياس و عملكردها، نوعي وحدت كلي در سراسر شهر به وجود مي. شد مي

اي رنگ خود در زمينه خاكي شهر  كاشي فيروزهدر اين شهرها بناهاي شاخص شهري بويژه بناهاي مذهبي با تزئينات . داشت
اي رنگ،  شهرهاي كويري با آسمان آبي، درختان سبز و بناهاي خاكي و گنبدهاي فيروزه. كردند درخشيدند و خود را متمايز مي مي

 آن، آرامش تجربه حضور در چنين فضاهاي شهري به دليل وحدت. كردند اي حك مي نواز در ذهن و خاطره هر بيننده تصويري چشم
  .بخش و به دليل تنوع رنگي بجا و حساب شده، سرزنده و متنوع بود

برعكس در شهرهاي امروز استفاده از رنگ به معضلي بدون پاسخ تبديل شده كه سازندگان، معماران، طراحان و مردم عادي را به 
ويت و مغشوش هستند كه تنها موجب افسردگي، ه ميادين شهري ما يك بوم رنگي بي. استفاده ناشيانه و كور از رنگ كشانده است

  .شوند پريشي و عصبيت افراد جامعه مي روان
  . در برخي جوامع حساسيت افراد نسبت به فضا از ميان رفته و افراد فاقد نگرشي منسجم در مورد چگونگي فضاها هستند
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وجود ندارد تا بسته به محيط، اقليم و فرهنگ و  ن منظورياگونه اصول و مباني مدوني براي   هيچ انسان ساخت يطهاي محدر اغلب
  .شان هدايت كند هاي مناسب براي محيط زندگي  را در انتخاب رنگ براساس اصول طراحي رنگ بتواند مديران و طراحان و حتي مردم

 براي ساماندهي شهرهاي امروز نيازمند نگرشي جامع نسبت به مسأله رنگ هستند تا در كنار ساير مسايل شهري، رنگ نيز طرحي
. شوند اي، موردي و بدون توجه به محيط اطراف به كار گرفته مي روند، اكثراً سليقه هايي كه امروز در شهرهاي ما به كار مي رنگ. بيابد

هايي كه نه مكمل يكديگرند و نه از قانون رنگي خاصي استفاده  ايم؛ رنگ در نتيجه در فضاهاي شهري با نوعي اغتشاش رنگي مواجه
  .كنند مي

هاي به كار رفته در  هاي عملكردي و فيزيكي رنگ بدون توجه به ابعاد و تأثيرات رواني آن باعث آزاردهنده بودن رنگ توجه به جنبه
كنند و سپس با وجود صرف هزينه و  مديران از افراد غيرمتخصص در طراحي و تجهيز فضاهاي شهري استفاده مي. شود محيط مي

  .نگرند بار به وجود آمده مي به نتايج تأسفانرژي زياد با تعجب 
فروشي و متمايز كردن بنا از ساير بناهاي مجاور از  بناها نيز افراد غيرمتخصص و گاه حتي متخصص تنها براي جلوه در معماري تك

مان، نادرستي اين كنند كه به مرور ز هايي ناهمگون و نامتجانس با زمينه، عملكرد و شخصيت بنا و محيط اطراف استفاده مي رنگ
   )17: 1380حسينيون، . (شود ها آشكار مي انتخاب

هاي اجتماعي و  بنابراين با توجه به اهميت تأثيرپذيري شهروندان از كاربرد رنگ در شهر، نقش آلودگي رنگ در پرخاشگري
كه كدام  شناسان در خصوص اين انبايست به نتايج مطالعات رو در اين خصوص مي. بايست مورد توجه قرار گيرد هاي شهري مي خشونت

چرا؟ علم . شود ترين رنگ معرفي مي كننده زرد ليمويي روشن به عنوان خسته«به عنوان مثال . تر است توجه نمود رنگ آزاردهنده
نعكس  همانند ساير رنگ هاي روشن درصد بيشتري از نور را م فيزيك و نورشناسي به اين سؤال پاسخ داد، و ثابت كرده كه اين رنگ

  .شود كند و در نتيجه باعث برانگيختگي زياد چشم مي مي
بنابراين توصيه شده كه در رنگ ...وكنند هاي زردبيشتر دعوا مي كنند، زن و مردها در خانه بچه ها در اتاق زرد بيشتر گريه مي

  )(www.color.Matters data.com    . »گيرد، از رنگ زرد استفاده نشود هايي كه وظايف بحراني در آنجا انجام مي آميزي ديوار محيط
انديشيدن درباره اين رنگ، از . نشان دهنده آرامش كامل است) اي سرمه( رنگ آبي تيره …«شود كه،  يا به عنوان مثال عنوان مي

هاي خود  مدر حالي كه مكانيس. يابد فشار خون، نبض و تنفس كاهش مي. بخش در سيستم اعصاب مركزي برخوردار است يك تأثير آرام
دهد، به طوري كه در  بدن انسان خود را با آرامش و تجديد قوا تطبيق مي. نمايند ـ محافظ براي تجديد نيروي موجود زنده فعاليت مي
آزرده شدن نيز  شناسي، گرايش به حساس بودن و سهولت دل از نظر روان. شود هنگام بيماري و خستگي نياز به اين رنگ بيشتر مي

نمادي از ) همچون خون(رنگ قرمز . آور است فضاي قرمز، فضايي هيجان«و يا اينكه ) 199: 1380سيدصدر، . (»…بديا افزايش مي
 خردساالن به فضاي صورتي نياز دارند، فضايي …تواند قرمز رنگ باشد   ميدان تايمز در شهر نيويورك مي…هيجان در همه كشورهاست

  )361ـ367: 1376ترنر، . (»…ت بسيار امن استرسد اما در حقيق انگيز مي كه به نظر هيجان
توانند به فضا عمق دهند و حتي فضا را خلق كنند، بنا را قابل فهم و خوانا نمايند و حتي  ها مي جا كه رنگ ها، از آن عالوه بر اين

اي شهري را شاخص كنند، ه عملكرد آنها را نشان دهند، حس وحدت ايجاد كنند، تداوم و نظم را القاء كنند، بناهاي مهم و نشانه
  .  حايز اهميت هستند…ها را خوانا كنند و  هاي معروف و خيابان مسيرها، ميادين و ميعادگاه

  
  ) تاريكي(ـ آلودگي نور 4

عدم ( يخود آلودگها  هاي خواب و آسايشگاه ها بويژه اتاق هر چند كه شدت زياد نور و نيز نور كنترل نشده در برخي از مكان
  .شماريم شود ولي در فضاهاي شهري و عمومي فقدان روشنايي محيطي را نيز آلودگي مي محسوب مي)  با عملكرد فضاسازگاري نور

خيزي مكان را  جاست كه عامل زمان، شرايط جرم از اين روست كه فراواني وقوع جرايم در روز وشب تفاوت معناداري دارد و اين
  .3يابد جتماعي احتماالً فراواني وقوع جرايم شبانه نيز افزايش ميهاي حيات ا با افزايش پيچيدگي. كند تشديد مي
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بعد از تقويت روشنايي، در . دهد  بهبود روشنايي، ترس از جرايم را كاهش ميانجام گرفته ، طبق تحقيقات …«گر ،ياز طرف د
و تعداد وقايع و فجايع به طرز د خواهند كر درصد از ساكنين احساس ايمني بيشتري62ها،  هايي با روشنايي بد و تونل خيابان

  (Wekerle and whitzman: 1995:28, 29)» …اي كاهش يافت سابقه بي
شود و فرصت مناسبي را براي افراد بزهكار  خيزي در زمان شب، تاريكي است كه بر شهر حاكم مي  شرايط جرم ترين ويژگي مهم

دن امكان ديده شدن نسبت به اعمال بزهكارانه و رفتارهاي آنوميك خود  بو سازد كه در پوشش تاريكي با اطمينان از پايين فراهم مي
   .ثر است ز متاي نيت معماريفي بر كي انسان ساخت حتيطهايت نور در محين اهميعالوه بر ا. اقدام نمايند

اند كه  ن ما تربيت شدهچشما. باشد معماري بازي استادانه، صحيح و با شكوهي از احجام تركيب شده زير نور مي: به قول لكوربوزيه
  .سازد ها را آشكار مي  و روشن، اين فرم ها را زير نور ببينند، سايه فرم

  . شود پذير برداشته مي بنابراين، با عدم آشكار شدن فرم به علت تاريكي اولين گام به سوي به وجود آمدن فضايي بدون دفاع و آسيب
بدل ساخته، با تأمين روشنايي و حل  ونامناسب آنها را به فضاهايي بدون دفاعاين نوع فضاها كه داليلي غير از داليل كالبدي، 

پذير بودن  توان از آسيب د داشت و بدين وسيله مينكردن مسأله نورشان، قابليت تبديل شدن به فضاهايي بدون مسأله و با دفاع را خواه
   )229: 1373پورداتچي، . (آنها جلوگيري نمود

در واقع هدف از روشنايي . شود  ذكر ميزي نع روشنايي شهر در برخي از مقررات مربوط  انتظامي جوامع موضو…«به همين لحاظ، 
پليس شهر تنها . هاي همگاني ها و راه ها، ايستگاه ها، ميدان ها، خيابان شهر، عبارت است از تأمين امنيت عمومي، ايمني و رفاه در گذرگاه

اي كه براي تردد در اختيار عموم قرار گرفته، مسؤول شناخته  هاي خصوصي رور همگاني، و راهدر قبال تأمين ايمني مسيرهاي عبور و م
پيرموره و . (»…هاي خصوصي در مقررات رسمي مشخص نشده است اغلب چگونگي كنترل و تأمين روشنايي ساير فضاها و راه.شود مي

  )257: 1373همكاران، 
شود، به شكل مؤثري  هاي بهتر مي ها با نورپردازي ناسب از درون ساختمانهمچنين توجه به شرايطي كه موجب داشتن ديد م

  . ها را افزايش داده، ميزان جرم را كاهش دهد ها و حريم اطراف منازل و ساختمان هاي طبيعي معابر، خيابان تواند مراقبت مي
و زيبايي  انسان ساخت يطهايمحمنيت در تأمين رفاه و ان يط و همچني محيمناسب سازبدون ترديد، روشنايي، عامل اساسي در 

. بنابراين ضوابط و معيارهاي فوق بايد در طراحي صحيح تجهيزات روشنايي شهر در نظر گرفته شوند. منظره آن در شب و روز است
شهري اساساً موضوع روشنايي شهر و فضاهاي . متفاوت بودن ميزان روشنايي بر حسب مكان، در طراحي روشنايي شهر اهميت دارد

بايست به صورت جامع طراحي شده و همه پارامترهاي مؤثر و كاركردي روشنايي شامل امنيت اجتماعي، ايمني عبور و مرور و نيز  مي
  . زيبايي و منظرسازي شبانه ملحوظ نظر قرار گيرد

   يمطالعه مورد
  . ده شديبرگز شاخصهايوردمطالعه م) شگاهين آزماين و كاملتريبه عنوان بهتر( ق،شهرتهرانين تحقيا درچارچوب

 ؛ي انتظاميروي و ني وزارت مسكن و شهرسازي ، با هماهنگي شهري فضاهاي و گونه شناسيها و دسته بنديس از انجام بررسپ
 ين نقاط شهريان آلوده ترياز م )ي عملكرد شهري باز دارايابان ، سه پارك و سه فضايدان ، سه خيشامل سه م (  ي ائحجم نمونه

  . دند ي انتخاب گردي رفتاريزان آلودگيلحاظ متهران از 
 با ي رفتاريهايلودگ" ي و هم مكانيهمزمان" بريق مبنين تحقي ايه اصلي فرضيند انجام مطالعه موردي فراين اساس در اجرايبر ا

ل يذ يكهايتوسل به تكند تا با يك پرسشنامه گرديز ي و نيداني و مشاهده ميست بررسي چك له ي،اقدام به  تهيطي محيهايانواع آلودگ
  : شود ياز گردآوري مورد نيطيمحاطالعات ،

   يسه ايل مقايو تحل) ست يق چك ليبرداشت اطالعات از طر ( يدانيمشاهده م -1
ل يبا تحل)ك زن و مردين به تفكيت ساكن ، شاغل و عابري از جمعيبا حجم نمونه ا( ل پر سشنامه يمصاحبه و تكم -2

       spssق ياطالعات از طر
  يريگجهي و نتيعبندجم
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 به ي بصريهات شاخصي ،وضعي شهريست كه در همه فضاهاي حاكيدانيل مي براساس روش مشاهده و تحلي مطالعاتيهاافتهي
  : ن فضاهايدر اكه ي نحوشوند بهيم يابيارز ناسب نامياگونه

  .شت داط برداشت كند، به نحو مطلوب وجود نياز مح) كامل(كو ينكه ناظر اطالعات نيامكان ا -
  .شت  در اغلب نقاط وجود داي شهري و نماهاي در اشكال كالبديداري ديآلودگ -
 .شوديب و ناهماهنگ مشاهده مناسار نامي مورد مطالعه بسيكاربرد رنگ در اغلب فضاها -
 .شودي به آن نسبتاً نامطلوب گزارش مي منتهيرهاي در فضاها و مسزي نكاربرد نور -

ن يتر به عنوان آلودهزي ني رفتاريهايآلودگزان يماطالعات موجود  براساس ي جملگينقاط مورد بررسنكه ين با توجه به ايبنابرا
 و “ياحتمال” رابطه ي از وجود نوعي حاكي بصريهاي با آلودگين نوع از آلودگي اي و هم مكانياند، همزمان شدهي معرفي شهريفضاها

  .  دارد يبررس مورد ي فضاهايرفتار يهايدر آلودگمورد مطالعه  يها اثر شاخص“يامكان”
ر انواع ي نسبت به سايهاي از انواع آلودگي با برخيرفتار ي  آلودگ“يچسبندگ” كه است ن يازا يق تر حاكي دقيهايان بررسين مياز ا

  ك: شوديل خالصه ميبه شرح ذمطلب ن يافرجام ن رو ياز ا. شتر است يب
 شكسته و ي با پنجره و تابلوهايل وجود ساختمانهاياز قب(باشددم نظارت برمكان  از عي كه حاكيداري دي آلودگي هر چه نمادها

  ...د يشتر وجود داشته و به چشم آيب ) ... وناهنجار و زننده ي هايسيوار نويف و مخدوش ، ديث متروك ، كيظاهر
توان انتظار داشت با انجام ين رو مي هماز.شتر است ين مكانها بير نقاط در ايسه با ساي در مقاي رفتاريهايآلودگ ي مكانيچسبندگ

ن ي  ايرفتار يهايآلودگزان ياز مهم ) مي و مستقيالبته نه بصورت كامالً خط (ي تا حديطي محيهاي و بهساز ي مناسب سازاقدامات
رتر به يب پذي آسيه شهروندان از جمله گروه هاي استفاده كلي را برايشهروساختمانها  زات ي ،مبلمان وتجهوهم فضاها فضاها كاست
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