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  چكیده
 دیگر سوی از. است بوده خوردار بر باالیی اهمیت از همیشه آن کیفیت و محیط و انسان میان بصری رابطه چگونگی

 کیفیت آمدن پایین و تخریب به آنها تمامی که دارد وجود شهری محیط های شدن آلوده برای مختلفی منابع امروزه

 آلودگی و، نوری آلودگی، صوتی آلودگی، هوا آلودگی، ها آلودگی این جمله از .می شود منجر ربش زندگی و زیست محیط

 رابطه کیفیت بر است محیط آلودگی موثر عوامل از یکی که بصری آلودگی .هستند نا زیبایی رشد از ناشی روانی و بصری

 می خوانایی جمله از محیطی کیفیات طحس آمدن پایین موجب کنترل عدم صورت در و است گذار تاثیر محیط و انسان

با اتکا به منابع و مطالعات  ادبیات مرور از پس پژوهش این در. می گذارد انسان بر روانی بد تاثیرات آن متعاقب که شود

 بر عوامل این تاثیر بررسی به ها آن کننده تعریف فاکتورهای استخراج و بصری آلودگی عوامل به مربوطکتابخانه ای 

 در .است شده پرداخته محیط از ذهنی تصویر یک گیری شکل چگونگی آن متعاقب و محیط ادراک  کیفیت یچگونگ

 نمونه در بصری آلودگی عوامل شده سعی(، پرسشنامه)مستقیم غیر و مستقیم مشاهده های از روش استفاده با انتها

مورد بحث  محیط و ها جداره خوانایی فیتکی و ذهنی تصویر گیری شکل بر ها آن تاثیر و شناسایی موردی شهر کرمان

 از استفاده با است شده نفر تهیه 06 آماری جامعه با پرسشنامه از حاصل نتایج تحلیل از آمده دست به نتایج قرار گیرد.

 برای شهری محیط خوانایی کاهش و دیداری های آلودگی دو پدیده بین مستقیم رابطه وجود از حاکی، spss افزار نرم

 .  باشد می انشهروند

 

 ، کرمانذهنی تصویر، خوانایی، محیط ادراک، بصری آلودگی کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 افووزایش. دهوود تغییوور هووایش خواسووته براسووا  را اطوورافش محوویط تووا بوووده توو ش در همووواره انسووان توواری  طووول در

 انسووان محوویط بوورای را مسووایلی تغییوورات ایوون کووه اسووت کوورده ایجوواد محوویط در تغییراتووی صوونعت در توسووعه و جمعیووت

 و آب آلوودگی  توا  گرفتوه  هووا  آلوودگی  از، کننود  موی  تهدیود  را موا  شوهرهای  زیوادی  هوای  آلوودگی  اموروزه . انود  آورده بوجود

 ادراک و رفتوار  کوه  آلوودگی  از دیگوری  نوو   اموا . شهرهاسوت  در انسوان  هوای  فعالیوت  از ناشوی  اینهوا  هموه  که صوتی آلودگی

 آلوودگی  دیگور  ماننود  هوم  نودان چ البتوه  و شوود  موی  افوزوده  آن اهمیوت  بور  هوم  روز هور  و داده قرار تأثیر تحت را شهروندان

 خوورد  موی  چشوم  بوه  آنچوه  موا  شوهرهای  در (Demet, 2010).اسوت  شوهر  کالبود  در بصوری  آلوودگی ، نیسوت  درک قابل ها

 غیوور الحاقووات ایوون توسووط هووا شووهر چهووره زیبووایی و، اسووت مطلوووب نووا و روح بووی و سوورد هووای ضوولع از نوواهمگون ترکیووب

 طراحووی مثووال بوورای. اسووت کوورده مغشوووش و آشووفته جدیوود هووای طراحووی و خودسوورانه هووای رسووانی روز بووه ،اصووولی

 شووهری عناصوور دیگوور و خیابووانی مبلمووان هووای، معووابر بدنووه بوور شووده رهووا تأسیسووات، تبلیغوواتی تابلوهووای، سوواختمان هووا
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هور   در، شوهرها  مختلوف  مکوان هوای   شورایط  بوه  توجوه  بودون  و تغییوری  گونوه  هوی   بودون  کوه  انود  شده مد نوعی به تبدیل

   می گیرند. قرار استفاده مورد جایی

 از و پووذیرد مووی تووأثیر آن از متقوواب  و گووذارد مووی تووأثیر آن بوور و اسووت ارتبوواط در اطوورافش محوویط بووا همووواره انسووان

 توسوط  آن خوانوایی  و رشوه  ادراک بور  توانود  موی  موا  شوهری  فضواهای  در بصوری  اغتشواش  و نظموی  بوی  چنوین  دیگور  طرف

 عوودم و ذهنووی پریشووانی دچووار را انسووان درازموودت طووی شووهر در بصووری هووای آلووودگی. بگووذارد بسووزایی تووأثیر شووهروندان

 اصولی  دالیول  از یکوی  مسوئله  ایون  و کنود  موی  فضوا  در گشوتگی  گوم  احسوا   اداموه  در و شوهر  از درسوت  تصوویری  داشتن

 و سوورزنده و سووالم شووهرهایی داشووتن بوورای حاضوور حووال در ابراینبنوو. باشوود مووی شووهروندان میووان در کوواری بووازده کوواهش

 گورفتن  نادیوده  و اسوت  ضوروری  اموری  آن موجوود  بصوری  هوای  آلوودگی  کواهش  بورای  تو ش ، شوهر  کالبود  بوه  توجه و پویا

 .شود می جامعه روانی س مت ارتقا و حفظ در آن های فعالیت و شهر نقش شدن تر کمرنگ باعث مسئله این

شوهری را بوه خوود جلوب نمووده اسوت،        و طراحوان مهم ترین مسوایلی کوه نظور معمواران، برناموه ریوزان        امروزه یکی از

مسووئله ارتقووا کیفیووت دیوود و منظوور شووهری بووا توجووه بووه کیفیووت هووای بصووری و رویکردهووای زیبووا شناسووانه اسووت. فقوودان  

ودگی عوو م و نشووانه هووای هویووت، نابسووامانی بصووری، کمبووود امنیووت روانووی و سووردرگمی افووراد در فضوواهای شووهری، فرسوو 

شووهری، اغتشوواش در جووداره هووا، مشووکل در خوانووایی و راهیووابی و جهووت یووابی و در کوول کوواهش حووس تعلوو  بووه فضوواهای  

)پووورجعفر و  شووهری ضوورورت توجووه بووه آلووودگی هووای بصووری و توو ش در بهبووود وضووعیت را دو چنوودان مووی نمایوود.       

 (1811همکاران، 

 در و مهووم موضووو  آن خوانووایی همچنووین و بصووری محوویط کیفیووت کووه دمعتقدنوو مسووئله ایوون بووه ف سووفه و طراحووان

 کیفیووات، بصووری آلوودگی  مووورد در متعوددی  هووای پوژوهش  دلیوول هموین  بووه، باشود  مووی مطالعوه  بوورای جوالبی  حووال عوین 

 Demet پووژوهش از توووان مووی نمونووه بوورای. اسووت شووده مطوورح برجسووته صوواحبنظران از شووهر خوانووایی و شووهرها بصووری

Ylmaz  شووگاهدان محقوو Karadeniz شووهر در بصووری آلووودگی عواموول معرفووی بووه کووه بوورد نووام Trabzon و پرداختووه 

 کیفیوات  ارتبواط  همچنوین  و اسوت  پرداختوه  کنوون  توا  گذشوته  از شوهر  ایون  سویمای  بور  عوامول  ایون  تاثیر به بررسی سپس

 و شوهر  سویمای  پوذیری  یرتواث  بوه  تصوویری  تحلیول  بوا  درنهایوت  و اسوت  داده قورار  بحوث  موورد  را خوانوایی  با موجود بصری

 شووهر سوویمای کتوواب در. اسووت کوورده اشوواره یافتووه افووزایش دهووه چنوود طووول در کووه بصووری هووای آلووودگی از آن خوانووایی

 یواد  امون  سواخت  انسوان  هوای  محویط  اساسوی  و مهوم  هوای  مؤلفوه  از یکوی  عنووان  بوه  "بصری آسایش "از نیز (1832)لین 

 . باشوود امنیووت و راحتووی، آسووایش تووأمین بوورای هووایی ویژگووی و یوواتکیف دارای بایوود نیووز شووهر " اسووت معتقوود و کنوود مووی

 بحوث  موورد  را شوهر  شوکل  هنجارهوای  بوه  مربووط  هوای  جنبوه ، شوده  ارایوه  لیون   سووی  از کوه “  شوهر  خوب شکل”  تئوری

 ضووابط  شوامل  کوه  داده ارایوه “  زیسوت  قابول  هوای  خیابوان " عنووان  تحوت  جوالبی  مطالعوه ( 1811)یوارد  اپول  .دهود  می قرار

 و  اموون هووای خیابووان ایجوواد هووای راه همچنووین و هووا سوواختمان کیفیووت ارزیووابی و تحلیوول و تجزیووه بوورای واقعووی و عملووی

؛ آشوونا، 1888تقووی یوواره،  ؛1888عوو وه بوور ایوون در سووطح کشووور نیووز پایووان نامووه ها)بنووایی خوووی،    .اسووت زیسووت قابوول

؛ 1888؛ مبهوووت و ضوومیری جعفووری،   1882؛ طبیبیووان و موسوووی،  1888(  و مقاالتی)طوواهر خووانی و همکوواران،   1811

 (در ارتباط با موضو  آلودگی بصری یافت می شود.1888اکبرپور و همکاران، 

 افووزایش باعووث توانوود مووی، مطلوووب بصووری محوویط بووا شووهرهایی کووه دارنوود عقیووده شووهری کارشناسووان کلووی طووور بووه

دو بخوش   در پوژوهش  ایون  .شوود  معوه جا ذهنوی  تصوویر  ارتقوای  باعوث  اداموه  در و شوهروندان  شوناختی  زیبوا  تجربوه  وسعت

 می پردازد. در شهر کرمان سنجش کیفیت بصری  کلی به بررسی مفاهیم و عوامل موثر بر آلودگی بصری و سپس
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 ادبیات پژوهش -2

 مفهوم آلودگی بصری -2-1
عالیت های انسوانی  از نظر لغوی واژه آلودگی در درجه اول به فرسایش خاک، آلودگی آب و زمین و یا جنبه هایی ناشی از ف

از مفاهیم را به خود اختصاص داده است. اشکال مختلف آلوودگی عبارتنود    اط ق می گردد؛ اما در سال های اخیر طیف وسیعی

و آلوودگی بصوری؛ کوه در یوک     ب، آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی رادیو اکتیو، آلودگی صوتی، آلودگی حرارتی آاز: آلودگی 

رده شیمیایی، صوتی و بصری قابل بحث می باشند. موضو  بحث این مقاله آلودگی بصری می باشد که  کلی در سه دیدسته بن

 شاید به نظر بی خطرترین نو  آلودگی به شمار رود.

در تعریووف سوواده و قابوول فهووم منظووور از آلووودگی بصووری هوور نووو  آسوویبی بووه محوویط و چشووم انووداز هووای اطووراف کووه 

در ایوون رده قوورار مووی گیوورد. بووه عبووارت دیگوور  ،باشوود و بوور روح و روان او تاثیرگووذار توسووط حووس بینووایی افووراد قابوول درک

بوات تواثیر منفوی بور شورایط روانوی موا را بوه         جهر آنچوه در اطوراف موا قورار داشوته و باعوث رضوایت نگوردد و چوه بسوا مو          

توواثیر روانووی کووم ممکوون اسووت ایوون  (Enache, et al., 2012 )همووراه داشووته باشوود آلووودگی بصووری بووه شوومار مووی رود.

 طوالنی مدت می تواند به موضوعی دراماتیک و مشکل آفرین تبدیل گردد. دراهمیت به نظر آید ولی 

 بصوری  آلوودگی . شووند  موی  شوهروندان  رضوایت  و آراموش  توامین  جهوت  مناسوب  فضوای  کمبوود  موجوب  بصری آلودگی

 تواثیر  و شووند  موی  دیوده  مسوتقیم  غیور  تصوور  بوه  کوه  طبیعوی  یوا  مصونو   محویط  در که معمولی غیر های فرم توان می را

 آلووودگی همچنووین(،  Oner & Konaklو  از نقوول بووه Ylmaz, 2010)کوورد تعریووف گذارنوود مووی انسووان ذهوون بوور منفووی

 از بوردن  لوذت  میوزان  در شوخ   توانوایی  بور  و بووده  جوذاب  غیور  کوه  انسوان  توسوط  شوده  سواخته  عنصور  گونه هر به بصری

 نیوز  مکوان  بوا  مربووط  نوا  یوا  و درک غیرقابول ، موبهم  اط عوات  وجوود  .شوود  موی  گفتوه  گوذارد  موی  اثور  زیبوا  عناصر و مناظر

 (1811.)صالحی، شود می محسوب بصری  آلودگی نوعی

 از پوس  کوه  اسوت  محویط  در آلوودگی  نووعی  1بصوری  آلوودگی  گفوت  تووان  موی  بصوری  آلودگی از فوق تعاریف اسا  بر

 داشوته  تووجهی  قابول  منفوی  تواثیرات  انسوان  رفتواری  و نوی روا، جسومی  سو مت  بور  توانود  موی  شوخ   وسویله  به آن ادراک

   .باشد

توواثیر آلووودگی بصووری بوور انسووان بوور دو نووو  کلووی شووناخته شووده اسووت: توواثیر مسووتقیم)اثرات روانووی و فیزولوووژیکی( و 

 (Enache, et al., 2012) تاثیر غیرمستقیم)تصادفات ناشی از پرت شدن حوا  تا مشک ت اقتصادی(.

یی کووه موضووو  آلووودگی بصووری بووه حووس بینووایی افووراد وابسووته اسووت تصوواویر دریووافتی قابوول کنتوورل در واقووع از آنجووا

نمی باشد و چه بسوا حوالتی از هیبنووتیزم را در فورد ایجواد نمایود کوه قابلیوت تشوخی  محویط اطوراف را از او سولب کنود.              

اموا مسوئله بوه پیجیودگی آلوودگی      فواق افتود   تجالب است که بدانیم این آلودگی بصوری در یوک روزناموه هوم ممکون اسوت ا      

در محیط شهری نیسوت؛ چراکوه روزناموه در اختیوار فورد اسوت و صورفا بوا ورق زدن و یوا کنوار گذاشوتن آن تواثیر منفوی از              

 بین می رود و یا حداقل کاهش می یابد.

 

 عوامل ایجادکننده آلودگی بصری -2-2
. اسوت  مشواهده  قابول  شوده  حسواب  و مشوخ   یحلو  راه یوافتن  بوه  توجوه  عودم  دلیول  بوه  جوا  هموه  در بصوری  آلودگی

همووانطور کووه ذکوور گردیوود آلووودگی بصووری طیووف وسوویعی از موووارد را در بوور مووی گیوورد، از جملووه: سوواختمانی متووروک کووه 

مخروبوه رهوا شوده اسوت، زموین هووای بوایر و ب اسوتفاده، تابلوهوای تبلیغواتی بوزر  کووه بوه بدنوه هوای سواختمانی متصوول               

ایعات ضووارنوودگی و شوورایط آب و هوووایی نیووز دچووار آسوویب گشووته انوود، دفووع زبالووه هووا و    شووده و چووه بسووا کووه در اثوور ب 

                                                 
1 visual pollution 
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سوواختمانی در گوشووه و کنووار فضوواهای شووهری و ... . قابوول ذکوور اسووت کلیووه جانداران)پرنوودگان، حشوورات، گیاهووان( و نووه    

 (Enache, et al., 2012)تنها انسان از این الودگی بصری دچار آسیب خواهند شد.

 کننوده  ایجواد  عوامول  کوردن  پیودا  دیگور  طورف  از اموا ، اسوت  آسوان  محویط هوای دارای آلوودگی بصوری     رفیمع واقع در

 موی  و ضوروری  اصولی  مسوئله  ،محویط  در موجوود  بصوری  هوای  آلوودگی  کواهش  بورای  مناسوب  حول  راه یافتن ادامه در و آن

در دو سوطح   تووان  موی  را شوود  موی  کننوده  آلووده  عناصور  ایجواد  موجوب  کوه  عوامول ، ای پایوه  و دقی  شناسایی جهت، باشد

 ک ن و خرد دسه بندی نمود. در سطح ک ن عوامل ایجاد کننده آلودگی عبارتند از:

  قوووانین نقوو ، اشووتباه تصوومیمات :شووامل کووه شووهرها در موجووود سوواختی زیوور و گووذاری قووانون سیسووتم نووواق، 

 موی  شوده  رهوا  فضواهای  و هکوار  نیموه  بناهوای  بوه  توجوه  عودم ؛ محلوی  مسوئولین  توجوه  عودم ، الزم نظارت کمبود

 باشند.  

 طراحووی بووه توجووه عوودم، توووان مووی را متخصصووین جامعووه بووه موورتبط عواموول از: شووهری نیمتخصصوو جامعووه 

 سوواختمان نموای  در همواهنگی  ایجواد  در تووجهی  بوی  ،عملکورد  و فوورم تطواب   عودم ، موجوود  زمینوه  بوا  هماهنوگ 

 مسوایل  بینوی  پویش  بوه  توجوه  عودم  و طراحوی  در اقلیموی  و اجتمواعی ، فرهنگوی  مسوایل  گورفتن  نظر در عدم، ها

 . برشمرد را بنا تاسیساتی و فنی

  هووا نیوواز و مسووایل از افووراد آگوواهی عوودم، سوواز و سوواخت در شخصووی هووای سوولیقه اعمووال: سوواکنین و مووالکین 

. بورد  نوام  آنهوا  شناسوی  زیبوایی  بیونش  بوودن  پوایین  حودی  توا  و زموین  سووداگری ، مطلووب  محیطوی  ایجاد جهت

(Ylmaz, 2010 و  از نقل هبOner & Konakl ) 

 نادرسوت  اقودام  از جلووگیری  بورای  جوامع  و شوده  تودوین  ضووابط  وجوود  عودم  یوا  کمبوود  ،عوامول  این وجود اصلی دلیل

 آلوودگی  کواهش  در تووجهی  قابول  تواثیر  ضووابطی  چنوین  وجوود  کوه  باشود  موی  شوهرها  در شوده  ذکور  هوای  گروه از یک هر

 .داشت خواهد شهر چهره از بصری های

 سوواختار بووا هووایی محوویط توووان مووی را اخیوور هووای پووژوهش در شووده مطوورح کننووده آلوووده عواموولاه خوورد در نگوو

، هووم مجوواور بناهووای هماهنووگ نووا هووای گشووودگی و شووده رهووا هووای سوواختمان، سووبز عناصوور بوودون و متووراکم و یکنواخووت

، بوورق هووای سوویم و هووا کابوول، بووزر  تبلیغوواتی تابلوهووای از اعووم شووهری هووای سوواختمان جزییووات ایوون بوور عوو وه

 نووام و ... را هوا  سواختمان  بیرونوی  دیوارهوای  بوه  متصول  مطبوو   تهویوه  هوای  سیسوتم ، تلفون  هوای  کابول ، هوا  ترانسوفورماتور 

   .برد

 فورد  کوه  افتود  موی  اتفواق  هنگوامی  هوا  جوداره  بصوری  آلوودگی ، بصوری  آلوودگی  موورد  در شوده  مطرح تعاریف اسا  بر

 دیود  مقابول  کالبود  یوا  و باشود  نداشوته  آراموش  حوس  آن بوه  دیود  شودن  شمغشوو  دلیول  بوه  کالبود  بوه  کردن نگاه هنگام در

 کوه  کورد  گیوری  نتیجوه  اینگونوه  تووان  موی  مسوئله  ایون  بوه  توجوه  بوا  .باشود  شناسوی  زیبوایی  ارزش فاقود  بصوری  نظر از فرد

   :باشند زیر های ویژگی شامل ها جداره در خصوصا بصری آلودگی کننده ایجاد عوامل

 را نموا  الحاقوات  از تووان  موی  کوه . شووند  موی  محویط  در مطلووب  عناصور  بوه  دیود  موانع  کوه  جاذب غیر عناصر 

 (1)جدول .برد نام

 بووا بناهووایی و شووده رهووا بناهووای. دارد قوورار دیوود معوور  در کووه بصووری ارزش فاقوود و تناسووبات بوودون کالبوود 

 (1810)صالحی، (2)جدول .هستند عناصر این از گویا ای نمونه تناسب بدون های گشودگی
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 ارندگان.نگ منبع: عناصر غیر جاذب مانع دید.: 1 جدول

 تصویر توضیحات عنوان ردیف

1 
تابلوهای 

 تبلیغاتی

 بصوری  آلودگی ایجاد در عامل مهمترین و بیشترین نیز تبلیغاتی های تابلو

 و اجتمواعی  هوای  فعالیوت  پیام انتقال برای پیشرفته کشورهای در. هستند

 های رسانه یا محیطی رسانی پیام های اهایستگ مانند ابزارهایی از اقتصادی

 هوای  فعالیوت  بوه  مربووط  هوای  پیامود  و شود می استفاده ارتباطی محلی

.)تی مک شود می رسانده شهروندان آگاهی به طری  این از بزر  و کوچک

( در ایران عدم تعریف و نبوود ضووابط روش صوحیح تبلیو  و     1813اندرو، 

 موده است.معرفی فعالیت این اغتشاش را بیشتر ن
 

 تیرهای برق 2

 گونه هی  وجود عدم دلیل به و شوند می دیده جا همه در که برق تیرهای

، دنشو می محیط در اغتشاش ایجاد و آلودگی سبب موجود زمینه با ارتباط

 بوه  راهنموایی  ع یوم  و تبلیغاتی تابلوهای، ها ترانسفورماتور نسب همچنین

 گردد. می آلودگی تشدید موجب ها آن

 

8 

 و کولرها

کمپرسورها

 تهویه ی

 مطبو 

 قورار  دیود  مقابول  در بوالکن  در یا و جداره به متصل معموال که عناصر این

. انود  کننوده  آلووده  عوامول  از زمینه با ارتباطشان و موقعیت دلیل به دارند

 فضوای  گورفتن  نظور  در عودم  دلیول  به اکثرا ما شهری بناهای های جداره

 ها کولر گرفتن قرار با، نما مناسب طراحی ع رغم تاسیسات ی برا مناسب

 .اند شده بصری آلودگی دچار ها آن نمای در مطبو  تهویه عناصر و

 

1 
چراغ های 

 روشنایی

 تزیینوی  عملکورد  دارای روز در، شوب  در شونایی رو تامین ع رغم ها چراغ

 در هوا  آن عملکورد  دو هور  به صحیح توجه عدم دلیل به تقریبا اما .هستند

 موارد برخی در که آمده وجود به کف و جداره با ناهماهنگ عناصری، شهر

 .نیستند نیز شب در الزم نور تامین به قادر

 

 ها بان سایه 5

 طراحوی  صورت در که هستند تجاری هایبنا نشدنی جدا جزء ها بان سایه

 عودم  صوورت  در و شوود  جوداره  پیوستگی تقویت موجب تواند می درست

 تصویر این که، شوند می نازیبا منظری ایجاد موجب ها آن میان هماهنگی

 آید می چشم به زیاد ما شهری معابر در
 

0 

علمک گاز، 

لوله کشی و 

سیستم 

 تاسیسات

 نموی  ایجواد  را زیبوایی  تصوویر  بنا نمای در شتندا قرار دلیل به عناصر این

 است رویت قابل بناها تمام ورودی کنار در و معابر تمام در و کنند

 

 ع یم راهنما 3

 تیرهووای روی عمومووا و متفواوت  هووای شووکل در راهنموایی  ع یووم بیشوتر 

 بناهوا  دیوار به متصل توان می را ها آن از برخی اما هستند نسب مخصوص

 .شود می بصری آلودگی ایجاد باعث که کرد مشاهده
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 ارندگان.نگ . منبع:دید معرض در بصری ارزش فاقد بدکال: 2جدول 

 توضیحات عنوان ردیف

 ناهماهنگ مصالح 1

 رویوت  قابول  محویط  از مطلوب تصویری ایجاد در موثر عوامل از ها آن ترکیب و رنگ و بناها مصالح نو 

 دراکثور  هوا  نوا ب دیگور  با هماهنگ و اقلیم با ناسب مصالح از استفاده عدم متاسفانه که،هستند ما اطراف

، ندارند نیز کننده آلوده الحاقات چندان که هایی جداره در حتی که است شده باعث شهری های جداره

 . نباشد عابران برای زیبا سیمایی دارای

2 
 نشده طراحی نماهای

 ای نرده و

 و اسوب نامن های نرده ،نشده طراحی نماهای وجود شهرها در آلودگی ایجاد در مهم عوامل از دیگر یکی

 همچنوین  و اطوراف  هوای  جوداره  با الزم پیوستگی بودن دارا عدم دلیل به ها آن اکثر که طراحی بدون

 .کنند می ایجاد را نامناسبی منظر ها جداره با ارتفا  در تفاوت

8 

 پیوستگی رعایت عدم

 بصری تناسبات و

 نما در ها گشودگی

 عودم . باشد می جداره در بصری آلودگی مهم عوامل از یکی بناها گشودگی بصری تناسبات رعایت عدم

 جداره پیوستگی رفتن میان از موجب مجاور نمای به نسبت نماها های بازشو هماهنگ طراحی در توجه

 .شود می ها

 زمین های خالی 1
 آلودگی ایجاد عوامل از دیگر یکی ها ان در پیوستگی عدم ایجاد و معابر امداد در خالی های زمین وجود

 باشد تواند می بصری

5 
ساخت و سازهای 

 غیرمجاز

 موی  مجواور  بناهوای  میان نسبی هماهنگی زدن هم بر موجب که ها بنا برخی قانونی غیر ساز و ساخت

 .شود می آلودگی ایجاد موجب ساختمانی ضوابط و اصول رعایت عدم همچنین و شود

 
 قابل عوامل اما .باشند بصری آلودگی نظر از ها رشه در آمده وجود به مسایل از کوچکی بخش توانند می شده ذکر موارد

 اهمیت توان می را مسئله این عمده دالیل از که شوند می دیده ما امروز های شهر سطح در که هستند محسوسی و مشاهده

 موجی با را مردم که دانست شهر سطح در تبلیغات گسترش همچنین و شدن ماشینی و صنعت توسعه و اقتصادی سود یافتن

 .است کرده رو روبه ابهامات زا
 

 محیط خوانایی و ادراک بر بصری آلودگی تاثیر -2-3
. اسووت محیطووی اط عووات تمووام منبووع زیوورا دارد قوورار محیطووی رفتووار هرگونووه مرکووز در کووه اسووت فراینوودی ادراک

 بنوابراین . ندسواز  موی  روبورو  پردازشوش  تووان  از بویش  اط عواتی  بوا  را فورد  و کننود  موی  تحریوک  را حووا   تموام  هوا  محیط

)توی موک   .اسوت  فورد  توسوط  گرفتوه  صوورت  پوردازش  تصوفیه  نتیجوه  عوو   در بلکوه  نیسوت  کردن حس مثل چیزی ادراک

 گیوورد مووی شووکل فوورد ذهوون در کووه تصووویری وسوویله بووه محوویط ادراک کووه کنوود مووی مطوورح (1832)لیوون ( 1813انوودرو، 

 را محویط  اط عوات  فورد  آن در کوه  گیورد  موی  صوورت  روانوی  تغییورات  یکسوری  وسویله  بوه  ذهنوی  تصوویر  و ،افتد می اتفاق

 .کند می رمزگشایی نهایت در و بازخوانی، سازی ذخیره ،رمزگذاری، دریافت

 مفهوومی . نموود  توصویف ، گذارنود  موی  فورد  اختیوار  در کوه  اط عواتی  مقودار  حسوب  بور  تووان  موی  را ها محیطاز اینرو  

 ارایوه  حسوی  اط عوات  زیوادی  مقودار  کوه  اسوت  محیطوی  بواال  بوار  دارای محویط  بنوابراین . نامنود  موی  2محیطوی  بار را آن که

 بواال  بوار  بوا  هوای  محویط ، برابور  شورایط  در. اسوت  پوایین  تحریکوی  اط عوات  دارای محیطوی ، پوایین  بوار  بوا  محیط و کند می

)توی موک   .. کننود  موی  ایجواد  افوراد  در را بیشوتری  فعالیوت  سوطوح  و هسوتند  پوایین  بوار  بوا  های محیط از تر کننده تحریک

. شوود  تفسویر  اط عوات  آن رفوتن  بوین  از معنوی  بوه  اسوت  ممکون  یکجوا  در اط عوات  بوار  زیواد  شومار  اماوجود (1813درو، ان

                                                 
2 Environmental load 
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، متفوواوت ای درانوودازه شوومار بووی تبلیغوواتی تابلوهووای وجووود مثوول هووا نمووا در متفوواوت عناصوور وجووود دیگوور عبووارت بووه

 . شود می فضا در ناظر گمی در سر ایجاد باعث... و بناها نمایان تاسیسات

 فضوواهای در نمادهووا توسووط کووه اسووت موورتبط هووایی داده و اط عوواتی زمینووه بووه شووهری فضووای از اسووتفاده اساسوواً

 تصووور ایجوواد مثوول متعووددی عملکردهووای شووامل اسووت ممکوون شووهر شووکل (1812.)بنتلی، شووود مووی ارایووه کننووده محوواط

 و ع یووم موودد بووه جهووت و راه (1833ی، .)بحرینبشووود ...و شووهر در یووابی جهووت حووس ایجوواد، مووردم در شووهر از ذهنووی

 نظووام. گوردد  موی  مشوخ   دهود  مووی نظوام  ذهون  در و آورد موی  بدسوت  خوارج  جهووان از مودام  آدموی  حووا   کوه  اشواراتی 

 را حرکووت بووازده و اسووت حرکووت در اختیووار بقوواء در اساسووی بووس عوواملی خووارج محوویط از ذهوون هووای برداشووت یووافتن

 محویط  از وی کوه  اسوت  تصوویری  بیابود  را خوود  جهوت  و راه بتوانود  خ شو  دارد موی  میسور  کوه  عواملی . دهود  موی  افزایش

 نخسوتین  از ،جهوت  تشوخی   امور  در تسوهیل . دارد برموی  خوارج  جهوان  از شوخ   ذهون  کوه  کلوی  هوایی  عکوس ، دارد خود

 بوه  کوه  شویء  در اسوت  کیفیتوی  خوانوایی  از موراد  .باشود  مترتوب  محویط  از خووب  تصوویری  بور  بایود  کوه  اسوت  خصوصیاتی

 کووه اسووت سووامانی و نظووم و رنووگ، شووکل آن، مووراد. آورد مووی بوجووود نوواظر هوور ذهوون در روشوون تصووویری ربسوویا احتمووال

. دارد موی  میسور  و آسوان  آدموی  زنودگی  محویط  از را بسویار  مزایوای  و مسوتحکم  بوافتی  بوا  مشوخ   و روشون  تصویری ایجاد

 .کننود  موی  عرضوه  آدموی  حووا   تموام  بوه  را خوود  تموام  وضووح  بوه  و شودت  بوه  بلکه، اند رؤیت قابل تنها نه اشیاء که جایی

  (1832)لین ، 

 بوه  قوالبی  در را آنهوا  بتووان  و شوناخت  بتووان  را شوهری  اجوزاء  آسوانی  بوه  کوه  اسوت  ایون  خوانوایی  از ما غر  نتیجه در

 محیطووی بووه بتوووان آن موودد بووه کووه ، (Nasar, 1988)داد شووکل را ذهنووی تصووویر و داد ارتبوواط یکوودیگر بووه پیوسووته هوم 

 کشوف  بوه  قوادر  را انسوان  کوه  دانسوت  محویط  کیفیوات  از یکوی  تووان  موی  را خوانوایی از نظر لین   واقع در. تدست یاف خوانا

 از را سوادگی  و همواهنگی ، چیودمان  . نحووه گوردد  موی  محویط  در گشوتگی  گوم  موانع  کوه  سوازد  موی  کامول  طوور  بوه  محیط

 باشد. می خوانایی مهم های ویژگی

 

 محدوده مورد مطالعه -3
جغرافیایی شرقی و دقیقه طول 28درجه و  58دقیقه تا  20درجه و  58وب شرقی ف ت مرکزی و بین استان کرمان در جن

استان  و خراسان جنوبی هایاستانجغرافیایی شمالی قرار دارد. این استان از شمال بهدرجه عر  82دقیقه تا  55درجه و  25

 .شودمحدود می هرمزگان و از جنوب به استان فار  ، از غرب به استانسیستان و بلوچستان ، از شرق به استانیزد

 پهناورترین ،استان کرمان و مرکز ایران شد( یکی از ک ن شهرهایکرمان)که در پارسی باستان، کارمانیا نامیده می

 غیره و گواشیر کرمانیا، بوتیا، های دیگری چونباشد. اگرچه کرمان در گذشته نامجنوب شرقی این کشور، می در ایران استان

 زمان طول در( مکان و محل معنی به مان و سازندگی، و ت ش معنی به کار) کارمان نام که نظر این مجمو  در اما ته،داش

ه اصوالً زندگی سخت و دشوار در کویر، همتی بزر  و واال و ت شی ک چرا است، منطقی و مأنو  بیشتر شده تبدیل کرمان به

ترین شهر تاریخی ایران است و از لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی نیز مهم طلبیده است. کرمان یکی از پنجافزون را می

 آید.حساب میشهر جنوب شرق کشور به

 این. است شده کشیده شهر جنوب سمت به شهر مرکز از که است کرمان شهر اصلی های خیابان از یکی استق ل خیابان

 های کاربری که شود می محسوب شهر تجاری فعال های خیابان از یکی اردد قرار شهر مرکز امتداد در اینکه واسطه به خیابان

 چهارراه و شهر مرکزی میدان فاصل حد بین خیابان این شرقی ازجداره بخشی دلیل همین به. شود می شامل را مختلفی

 در و پرسشنامه لهوسی به جداره ادراک کیفیت بر ها تاثیرآن همچنین و بصری آلودگی عوامل یافتن جهت کرمانی خواجوی

 . است شده انتخاب بصری نظر از جداره خوانایی بر تاثیر چگونگی نظر از ها آن تحلیل نهایت

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مطالعه. ورد. موقعیت مكانی محدوده م1شكل 

 

 معرفی جامعه آماری -3-1
 متخصصووین و سووواره عووابران، خیابووان ایوون فروشووندگان، پیوواده عووابران گووروه چهووار، را تحقیوو  ایوون آموواری جامعووه

 موورد  نفور  15 گوروه  هور  از کوه  باشود  موی  نفور  06 پوژوهش  ایون  در کننوده  شورکت  نمونوه  گوروه  حجوم . دهنود  می تشکیل

 مووورد در سووؤاالت طوورح بووه پووژوهش نظووری مبووانی از حاصوول نتووایج از اسووتفاده بووا و ادامووه در. انوود گرفتووه قوورار مصوواحبه

 شووده ذکوورهووای  گووروه  دیوود از جووداره خوانووایی بوور هووا آن تاثیرگووذاری میووزان و اسووتق ل خیابووان بصووری آلووودگی عواموول

 .است بوده مؤثر سواره و پیاده عابران رفتار مشاهده، سؤاالت این تبیین در. شد اقدام

 

 بررسی یافته ها -3-2
 اسووت شووده اسووتفاده ارزیووابی جهووت spss افووزار نورم  از پووژوهش ایوون در کننوودگان شوورکت شووناختی جمعیووت ویژگوی 

 مووی یلتشووک زن را هووا آن از % 10 و موورد را کننوودگان شوورکت از % 51 تحقیوو  ایوون در. تاسوو یوولذ شوورح بووه کووه

 (8و   2، 1.)نمودار دهد

  

 
 . نسبت سنی. منبع: نگارندگان3نمودار                   . تعداد هر گروه. 2نمودار                      .  جنسیتنسبت  .1نمودار 

 

 آورده شده است. 0و  5، 5اصلی پژوهش در نمودار های  نظرات جامعه آماری در مورد سوال
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 . پرسشنامه 9سوال . 6نمودار            . پرسشنامه 8سوال . 5نمودار       .  پرسشنامه پیوست 7تا  1سواالت . 4نمودار 

 
 کننده آلوده تاثیرعوامل بین رابطه 0و  5، 1 نمودارهای به توجه با، پژوهش این های داده تحلیلی بررسی بخش در بنابراین

 یوافتن  در توانوایی  برکواهش  ناخوانوا  ذهنوی  تصویر این گیری شکل تاثیر همچنین و ناخوانا ذهنی تصویر گیری شکل بر بصری

همانطور که دیده می شود تقریبا بیش از نیمی از هور   .باشد می واضح کام  مشاهدات از حاصل نتایج اسا  بر نظر مورد مکان

ری محدوده موورد  نه وجود تابلوهای تبلیغاتی، مصالح، تاسیسات را به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار در آلودگیب صچهار گروه نمو

 نظر دانسته اند.  

 تقسویم  قطعوه  0 بوه  جوداره  این، بهتر معرفی جهت و است شده داده نشان قرمز رنگ با که شرقی جداره پ ن 2 شکل در

 به تصویر کشیده شده است. و نو  آلودگی بصری در هر بخش .است شده

 جامعوه  % 166، باشود  موی  پرسشونامه  3 الوی  1 سوواالت  نتوایج  شوامل  کوه  ،1نموودار    هوای  یافته اسا  بر کلی طور به

 سوواره  عابرین برای میزان این. اند داشته تاکید زیر برده نام بصری کننده آلوده عوامل گذاری تاثیر بر مصاحبه مورد متخصصین

 تواثیر  بور  % 83 نیوز  فروشندگان همچنین .اند کرده اشاره عوامل این تاثیرگذاری بر پیاده عابرین % 82 و ستا مقدار همین نیز

عناصور   بخش دو شامل که آلودگی عناصر تصویری تحلیل نتیجه در. اند داشته تاکید بصری آلودگی ایجاد بر عوامل این گذاری

مجمو  عوامول دیوده    2. که در شکل است گرفته انجام شده ذکر نتایج به عنایت با، جاذب و کالبد فاقد ارزش دیداری می باشد

 می شود.

 عناصر غیر جاذب مانع دید:

 سووردر بوور نوواهمگون هووای تووابلو از انبوووهی وجووود 5 و 1 شووماره قطعووه در: هووا فروشووگاه تبلیغوواتی تابلوهووای 

 در اغتشوواش ایجوواد جووبمو نوشووتار نووو  حتووی یووا و رنووگ در هموواهنگی و پیوسووتگی رعایووت بوودون هووا فروشووگاه

 باشد می سردرگمی ایجاد مسبب و بصری آلودگی عوامل مهمترین از عامل این. است شده جداره

 بورق  هوای  کابول  ،دودکوش  هلوی  لولوه ، کولرهوا  شوامل  هوا  بنوا  تاسیسوات  5 شوماره  قطعوه  : درساختمانی تاسیسات 

 ایون  تواثیر  تحوت  بناهوا  نموای  و دانو  کورده  مغشووش  را جوداره  نموای  مونظم  نوا  صوورت  به و اصول رعایت بدون که

 .است گرفته قرار الحاقات

 عنصوری  نماهوا  مقابول  از عبووری  بورق  هوای  کابول  آنهوا  دنبوال  بوه  و بورق  هوای  تیر 0 شماره قطعه در: برق تیرهای 

 .شوند می ها آن به مطلوب دید ایجاد مانع که هاست جداره با هماهنگ نا و نامانو 
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 ید:کالبد فاقد ارزش بصری در برابر د

 :در بوودون بناهووا نمووای در متفوواوت مصووالح وجووود قطعووات دیگوور بووه نسووبت  8و  2، 1 شووماره قطعووات در مصووالح 

 محویط  از را زیبوا  نوا  تصوویر  مجواور  بناهوای  میوان  مصوالح  همواهنگی  بوه  توجوه  بودون  و اقلیموی  مسایل گرفتن نظر

 .است شده آلودگی ایجاد باعث که است کرده ایجاد

 جووداره در طراحووی بوودون و یکنواخووت هووای دیوووار وجووود 0 شووماره قطعووه در :ای دهونوور نشووده طراحووی نماهووای ،

 موی  بخوش  ایون  در آلوودگی  کننوده  ایجواد  عوامول  جملوه  از پشوتی  بناهوای  شوده  رهوا  نموای  شودن  دیده همچنین

 .باشند

  نوا  هوای  گشوودگی  وجوود  8 شوماره  قطعوه  نموا: در  در هوا  گشوودگی  بصوری  تناسوبات  و پیوسوتگی  رعایوت  عودم 

 نقصوان  ایون  کوه  اسوت  مشوهود  هوا  در نموا  پیوسوتگی  عودم  و مجواور  بناهوای  به نسبت بناها هماهنگ نا و متناسب

 .باشد می بناها نمای پیوستگی حفظ به طراحان توجه عدم دلیل به

 از مجوواور بنووای بووا بناهووا تناسووبات رعایووت عوودم 0و  8 شووماره قطعووات در :هووا بنووا آسوومان خووط در همووانگی عوودم 

 یوابی  جهوت  و خوانوایی  افوزایش  جهوت  شواخ   بنوایی  بودون  تقریبوا  البتوه  و نواهمگون  سومان آ خوط ، ارتفواعی  نظر

 .عابران

 

 
 خیابان استقالل. منبع: نگارندگان.آلودگی بصری در جداره شرقی . 2شكل 
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 وضوعیت  ایون  در شود  ذکور  قبول  بخوش  در کوه  پرسشونامه  بررسوی  از حاصول  نتوایج  بررسوی  و شوده  ذکر موارد توجه با

 ذهنووی تصووویر بووه دادن شووکل بووه قووادر افووراد ذهوون بناهووا یکسووان تقریبووا وضووعیت و موجووود بصووری شوواشاغت دلیوول بووه

 .باشد نمی نظر مورد کاربری یابی مکان برای درستی

 

 نتیجه گیری -4
 بووه مووا شووهرهای در آن میووزان امووا، باشوود مووی طبیعووی ای مسووئله امووروز شووهرهای در بصووری هووای آلووودگی وجووود

 از توور کمرنوگ  مووا کشوور  در مسووئله ایون  بووه توجوه  مقابول  در و. اسووت یافتوه  توسووعه کشوورهای  شووهرهای از بیشوتر  مراتوب 

 مووی نمایووان را خووود هنگووامی مقولووه ایوون در بووازنگری ضوورورت و توجووه لووزوم کووه اسووت حووالی در ایوون. اسووت نقوواط دیگوور

 در. دهوویم قوورار طالعووهم و بررسووی مووورد انسووانی نیازهووای بووه پاسووخگویی در حیوواتی ای عرصووه عنوووان بووه را آن کووه سووازد

 سووطح افووزایش همچنووین، اسووت اطووراف محوویط بووا هووایش نیوواز و انسووان میووان متقابوول کوونش محصووول کالبوود هوور واقووع

 جهووت بصووری مناسووب محوویط سوواختن فووراهم بنووابراین. سووتا شووهری محوویط در انسووان نیازهووای از یکووی محوویط کیفیووت

 توجووه بووا همچنووین و تفاصوویل ایوون بووا. ضروریسووت مووریا آن خوانووایی و محوویط از مطلوووب ذهنووی تصووویر ایجوواد و، ادراک

 و تاسیسووات داشووتن قوورار، بناهووا مصووالح هموواهنگی عوودم، تبلیغوواتی تابلوهووای بوواالی حجووم آموواری جامعووه نظوورات بررسووی

از ... و بوورق تیرهووای و نشووده طراحووی نماهووای وجووود، هووا گشووودگی تناسووبات رعایووت عوودم ،نمووا در بناهووا اضووافی الحاقووات

 بواالی  وحجوم  آلوودگی  عوامول  دارای جوداره  همچنوین  لوودگی بصوری در محودوده موورد مطالعوه موی باشوند.       جمله عوامل آ

 جهوت  از مطلووبی  ذهنوی  تصوویر  گیوری  شوکل  باعوث ، محویط  از کننودگان  اسوتفاده  نیواز  بوه  مورتبط  چنودان  نوه  و اط عات

 و یووابی جهووت حووس ایجوواد بوورای قبووولی قابوول خوانووایی دارای جووداره نتیجووه در و شووود نمووی خوانووایی کیفیووت بووودن دارا

، ادراک فراینوود بصووری آلووودگی وجووود نتیجووه در.باشوود نمووی محوویط از کننوودگان اسووتفاده بوورای نظوور مووورد مکووان یووافتن

 در کوه  حالیسوت  در ایون  و دهود  موی  قورار  تواثیر  تحوت  را محویط  از خوانوا  تصوویری  بوه  یوافتن  دسوت  و ذهنوی  تصویر ایجاد

 شوکل  محویط  از خوانوا  و کامول  ذهنوی  تصوویر  و پوذیرد  موی  صوورت  محویط  تدرسو  ادراک، بصوری  آلوودگی  کواهش  صورت

 . شود نمی محیط در گشتگی گم حس و پریشانی دچار فرد نهایت در و گیرد می
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 پی نوشت
 نمونه پرسشنامه-

 
 بسمه تعالی

 خیابان این خوانایی بر کرمان استق ل شرقی خیابان جداره بصری آلودگی تاثیرگذاری سنجش پرسشنامه

 سن: ........... مرد      جنسیت:    زن   

 .کنید بیان را استق ل خیابان شرقی نمای بصری آلودگی ایجاد در را نامبرده عوامل از یک تاثیر هر میزان

 رسانی اط   های بنر  و تبلیغاتی تابلوهای -1

 تاثیر ندارد کم زیاد خیلی زیاد

 ساختمانی تاسیسات -2

 تاثیر ندارد کم زیاد خیلی زیاد

 قتیرهای بر -3

 تاثیر ندارد کم زیاد خیلی زیاد

 مصالح نامناسب -4

 تاثیر ندارد کم زیاد خیلی زیاد

 ای ونرده نشده طراحی نماهای -5

 تاثیر ندارد کم زیاد خیلی زیاد

 نما در ها ورودی و ها پنجره میان تناسب رعایت عدم -6

 تاثیر ندارد کم زیاد خیلی زیاد

 ها بنا ارتفا  در هماهنگی عدم -7
 تاثیر ندارد کم زیاد ادخیلی زی

 است؟ گذار اثر شما ذهن در آن فروشگاهای و خیابان از ناخوانا تصویری ایجاد بر باال چقدر شده ذکر عوامل افزایش -8

 تاثیر ندارد کم زیاد خیلی زیاد

 شود؟ می خیابان این در ودخ نظر مورد فروشگاه یافتن در شما توانایی کاهش موجب میزان چه تا شما ذهن در خوانا تصویری ایجاد عدم -9

 تاثیر ندارد کم زیاد خیلی زیاد

 

 مراجع
 

 .1833. تهران دانشگاه انتشارات.شهری طراحی فرایند، ح. بحرینی [1]

 .1812. ایران صنعت و علم دانشگاه انتشارات. بهزادفر مصطفی ترجمه. پاسخده های محیط.ین  ای.بنتلی [2]

خوانش تاثیر ساماندهی محورهای بصری بر ارتقای کیفیت محیط فضاهای عمومی شهری)نمونه  .صادقی،  ؛ تقوایی،م؛ پورجعفر، [8]

 05-16. 1811. 21موردی خیابان آزادی تهران(. مدیریت شهری. شمار 

 .1813. اصل زرباف انتشارات .محمودی غ مرضا ترجمه .محیطی شناسی ان. ف. رواندرو مک [1]
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