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تاریخ وصول مقاله1318/71/70 :

تاریخ پذیرش مقاله1318/70/11 :

چكيده

اصول و معیارهای مربوط به کیفیت محیط و ارتباط این کیفیت با زمینههای فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی آن در طراحی مجتمعهاای
مسکونی نادیده گرفته می شود و همین مسئله ،سبب کاهش میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمعها شده است .لذا پژوهش حاضر باا
هدف بررسی و تحلیل ارتباط بین کیفیت مجتمعهای مسکونی اردبیل و مؤلفههای زمینهگرایی به روش توصیفی -تحلیلی با اساتفاده
از ابزار پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی -خوشهای انجام گرفتهاست .نتایج یافتههای پژوهش نشان میدهد که ارتبااط خیای
بین مؤلفههای زمینهگرایی و کیفیت سکونت مجتمع ها برقرار است .از نظر تأثیرگذاری ،مؤلفه کیفیت زمینهای و مؤلفه شرایط بیرونای
واحدها به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کیفیت مجتمع های مسکونی و کیفیت واحدهای مسکونی اردبیل دارا است .از باین مؤلفاههاای
زمینهگرایی نیز ،زمینه طبیعی (بهویژه بعد احترام به طبیعت و محیطزیست) بیشترین اثرگاذاری را بار کیفیات ساکونت مجتماعهاای
مسکونی اردبیل دارد .بنابراین برای ارتقاء کیفیت سکونت در مجتمعهای مسکونی الزم است برنامهریزان و طراحان معماری و شهری
عالوه بر توجه به کیفیت زمینهای مجتمعها و نیز شرایط بیرونی واحدهای مسکونی ،به زمیناه طبیعای شاامل احتارام باه طبیعات و
حفاظت از محیطزیست توجه و تأکید بیشتری داشته باشند.
كليدواژه

اردبیل ،زمینه گرایی ،کیفیت سکونت ،مجتمع مسکونی ،واحد مسکونی.

 .1سرآغاز

مجییعهنای مسنکدن ،کدینا و بمعومریهنه یر م ینا هنای

پیشرفتهای صنعتی ،زدیانای عیتینت ید ینو نید هنای

کدچک و بنهر ،زد عیمنه زقنوزما

متیاری ندان و مفهدم یدسته عیدیی نیروهاا ،هسیعو که

مسکدن ،بدی زنو ب ،ک کیفیت دنوگ ،یر مجیدعههناا،

سیر یحدل مجییع های مسکدن ،به ز کال زمرودی رز یحت

عظیم پرعیتیت و اکعدزخت نه یعها برزی مریمان مشنر

یأثیر قرزر م،یهعنو یر زانرزن نینه هی نام بنا روننو ر نو

دمین (که به خانههاا ،با ینا هنای مرکنهی زاندزنهنای

هرنشیع ،فهزاعو سیاست ید ینو مسنکن زنهند یر قا ن

وسیع و فضاهای پرندر عای

زاجنای مجیینع هنای

یز یعو) بمکه بنرزی سناکعین

مجییعهای مسکدن ،بنهععندزن اکن ،زد رز هنای پاسنب بنه

ییام ،هرهاا ،که برزی نخسیین بار یر زانن مجیدعنههنا

مسکن به سرعت گسیرش اافینه زسنت زاجنای کندیهنای

سکع ،گهاونو نیه هیرز بنا ز سنا

بربنت بندی زسنت

مسننکدن ،بننرزی رفننع نینناد مسننکن نیادمعننوزن ز ننوز

آنچه یر برنامهراهی و طرز  ،زان مجیدعهها نیه کیینر بنه

 . 1مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری معماری خانم ساحل شاهی زارع با عنوان « واکاوی مؤلفههای زمينه گرا مؤثر بر ارتقاء کيفيت سکونت در طراحی مجتمعهای مسكکونی شكیری
مطالعه موردی چند مجتمع مسکونی در اردبيل)» با راهنمایی آقایان دکتر اسالم کرمی و دکتر مجتبی رفيعيان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبيل است.

* نداسعو مسئدل:

Email: architect_ik@yahoo.com
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میهزن رضااییعوی ساکعان زد مجییعهنا سنیر

آن یدعه و زست رعاات زصدل و متیارهای مربند بنه

به هیین ی ی

کیفیت محیط و زریها زان کیفیت با دمیعنه هنای فرهع ن،

نهو نن ،یزری (یبیحنن ،و هیکننارزن  )4931زاننن مسننئمه یر

یاراخ ،و زعییاع ،آن زد نظر هرونوزن زسنت پیامنوهای

ا  ،زست که مسنکن اکن ،زد نیادهنای زساسن ،زنسنان و

نامطمدب زان ب ،یندعه ،نک گینری یندی هنای جنیم

یزرزی یأثیرز

عیی  ،بر سالمت رفا زعییاع ،و بهر وری

بعاهای سری و ب،رو  ،زست کنه فاقنو نرزاط دم بنرزی

زقیصایی فری زست ()Jiboye, 2010

زاجای زریهاط ،پااوزر با ساکعان خدی بدی زست (بهرزم پدر و

با یدعه به فرضیه زصم ،یح ین ،کنه ز یینال من،روی

مواری  )4931و زان مدضدع م ،یدزنو نا  ،زد عوم وعدی

کاربست مؤ فههنای دمیعنهگرزان ،بنر کیفینت سنکدنت یر

بین زبعیه با دمیعه آنها بیان دی هینانطندر

طرز  ،مجییع های مسنکدن ،زریبین منؤثر با نعو و نینه

که اک ،زد زهوزف ک یهعو بنر کا هنو نهری یدعنه بنه

فرضیا

فرع ،یح ی ،ام  4 :مؤ فنه دمیعنهزی و نرزاط

دمیعهگرزا ،زست مرزی زد دمیعه هیان مین بسنیر و محیطن،

بیرون ،مجییعها بنه یریین

زست که متیاری یر آن ک م،گیری و هم محیدز و ک

مجییعهای مسکدن ،و کیفیت وز وهای مسکدن ،یزرنو 2

رز یر برم،گیری دمیعه گرزاان متی ونو که زعهزی نهر دانر

مؤ فننه طهیتنن ،بیشننیران یننأثیر رز بننر کیفیننت سننکدنت یر

پد ش نیروها اا واژگ ،های یرون ،خدی نیسنت بمکنه بنه

مجییعهای مسکدن ،زریبی یزرز هسیعو یح ین ،اضنر یر

محیط و مجیدعه پیرزمدن آن وزبسیهزنو ( نائیع ،و هیکارزن

پ ،پاسب گدا ،به سنؤزل زصنم ،دانر زسنت :آانا کاربسنت

« )4939متیاری دمیعه گرز» خدزسیار فن وضنع مدعندی

مؤ فه های دمیعه گرزا ،بر کیفیت سنکدنت یر مجیینع هنای

ف و مدمیاا ،کرین هرهای قنوای ،نینه

فرعن ،دانر

زریها معاس

نهدی و مشد

بیشنیران ینأثیر رز بنر کیفینت

مسکدن ،زریبین مؤثرننوه هیچعنین سنؤز

نیست هرچعو میکن زست یر مندزریی زانن زمنر مطمندب

ام  4 :زد نظر ساکعان کوزم مؤ فنه بیشنیران ینأثیر رز بنر

با و (برو ین  )4939زد ووی سنال  4393کار عاسنان و

کیفیت مجییع ها و وز وهای مسکدن ،هر زریبی یزرننوه

معی وزن به طندر گسنیری زی زد دمیعنه یر متیناری زسنیفای

 2زد نظر ساکعان کوزم مؤ فه دمیعهگرزا ،بیشیران یأثیر رز بر

م ،کععو متیاری دمیعه گنرز یروزقنع رزهن ،بنرزی طرز ن،

کیفیت سکدنت یر مجیینعهنای مسنکدن ،زریبین یزرننوه

ساخیاری عواو هی ن و سادگار با محنیط زطنرزف زسنت

هوف زان پژوهش مهیع ،بر یجهاهویحمی کیفیت سنکدنت

( )Aminzadeh, 2008زان دمیعه م،یدزنو یر متیاری بدم،

یر مجییعهای مسکدن ،زد طرا ،مؤ فنههنای دمیعنهگرزان،

ام سعت ها ع ااو فرهعگ و مذه

اا مسائ یاراخ ،و

زست بر زان زسا

یر بخش نخست م ا ه با مرور زیبیا

زعییاع ،با و یروزقع هوف متیاری دمیعه گرز زسیفای زد

مدعدی یر زان دمیعه زبتای مخیمف دمیعنهگرزان ،و کیفینت

روشها برزی زاجای زریها بصری سادگاریر یر میان ساد ها

سکدنت یر مجییعهای مسکدن ،یهیین م ،ندی سن د یر

زست ( )Mahlbani, 2010بهواژ یر بررسن ،روننو زاجنای

بخش روش پژوهش زبهزر و نحدة آدمدن ز دی نظری یر

مجییعهای مسکدن ،یر زارزن مشاهو م ،دی که زد یدعنه

چعو مجییع مسکدن ،معیخ

به زصدل و متیارهای هرسادی یر برنامهرانهی و طرز ن،

یزی ها یشراح م ،دی و هیچعین یر زیزمه اافیههنا یحمین

با

مجییعهای مسکدن ،کاسیه و و زانگدننه مسناکن

و و بر زسا

هر زریبین و روش یحمین

آن نییجه پژوهش زرزئه م ،دی

زد زاجای «محنیط مطمندب» مسنکدن ،و زد «دمیعنه» فاصنمه
گرفیهزنو عالو بر آن یر طرز  ،مجییعها ساکعان نایانو

 . 1 .1سؤاالت و فرضیات پژوهش

گرفیه م ،دنو و طرز  ،ساخیار زان مجییعهنا بنا نندع و

سؤال پژوهش :آاا کاربسنت مؤ فنههنای دمیعنهگرزان ،بنر

چ دن  ،بهکارگیری فضا یدسط ساکعان هیاهع  ،ننوزری و

کیفیت سکدنت یر مجییعهای مسکدن ،زریبی مؤثرنوه

تجزیهوتحلیل کیفیت سکونت در مجتمعهای ...
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سؤؤؤا ف عی ؤؤو پؤؤژوهش 4 :زد نظننر سنناکعان کننوزم

کا هوی بسیر بعا رعدع به زبتنای فرهع ن ،دمیعنهزی آن نینه

مؤ فه ها بیشیران یأثیر رز بر کیفیت مجییع هنا و وز نوهای

ضروری زسنت رزپناپدر

یر

مسکدن ،هر زریبی یزرنوه  2زد نظر ساکعان کنوزم مؤ فنه

دمیعهزی فرهع  ،متعا م،اابو و بر زان زسا

دمیعننهگرزانن ،بیشننیران یننأثیر رز بننر کیفیننت سننکدنت یر

می اب مینان زنسنان و محنیط رز پیشنعهای من،یهنو کنه یر

مجییعهای مسکدن ،زریبی یزرنوه

طرز  ،متیاری دمیعهگرز و بهواژ یر ساخت مسکن بااو

عیضیه اصلو پژوهش :مؤ فههای دمیعهگرزا ،بر کیفیت

یأکینو من،کعنو کنه نک

نندع ،کنعش

به آن یدعه دی هنوف زد متیناری دمیعنهگنرز برقنرزری

سکدنت یر طرز ن ،مجیینعهنای مسنکدن ،زریبین منؤثر

یتام بین محیط و زنسان زست و فرهعگ برآاعو زان یتام

هسیعو

زست ( رافیان و عهانیان )4932

عیضیه عی و پؤژوهش 4 :مؤ فنه دمیعنه زی و نرزاط

 -یح ی ،یا ر یدسط قعهری و ا انه با ععندزن «زصندل

بیشنیران ینأثیر رز بنر کیفینت

طرز  ،بعاهای فرهع  ،با رواکری دمیعهگرزان ،یر متیناری

مجییع های مسکدن ،و کیفیت وز وهای مسنکدن ،یزرننو

متاصر زارزن» به روش یدصیف ،یحمیم ،زنجام و و به زان

 2مؤ فه طهیت ،بیشنیران ینأثیر رز بنر کیفینت سنکدنت یر

نییجه رسیو زنو کنه سنه رواکنری زصنم ،ی ابن

یهتینت و

مجییعهای مسکدن ،زریبی یزرز هسیعو

رزهکار میانه یر برخدری با دمیعه زسنت کنه ز ندی رزهکنار

بیرون ،مجییعها بنه یریین

میانه بیشیران و اخصیران آثار رز پواوزر کری زست بنه
 . 2 .1مروری بر پیشینه تحقیق
یر دار برخن ،مطا تنا

هیین ی ی پیشعهای م ،دی طرز ان ضین زهییت یزین بنه

نداسنعوگان و مح نان بنههینرز

ععدزن روش یح ی ،و نییجهگیری زرزئه م ،دی:
 -ماعوی و هیکارزن ( )4933یر یح ی ،خدی با ععندزن

دمیعه و زسیفای زد خالقیت و یدزناا ،متیارزنه خدی ست ،یر
زری ای کیفیت بصری دمیعه یز نیه با نعو (قعهنری و ا اننه
.)4931

« هر نشانیزر به مثابه هر دمیعهگرز» به عاخت فرزاعوهای

 -بهیعنن ،و هیکننارزن ( )4931یر یح ی نن ،بننا ععنندزن

زنسجام ساخیارهای عواو یر هر و رفع ی اب واژگ،های

«بررس ،عاخت عدزم دمیعهگرز یر کا هو خانههنا و بافنت

هرها یر گذ یه با هرهای یدسته اافینه عوانو پریزخینه

کهن سععوج با ن اه ،به واژگ،های عیار وکین ز یمنک»

زست زد زانرو یست ااب ،به رو  ،بنرزی بررسن ،و زخنذ

نشان یزی که با یدعه به متیناری بندم ،خاننههنای سنععوج

نشانهها و طه هبعنوی آنهنا یر انک نظنام نشنانهزی کنه زد

م،یدزن با مؤ فن دمیعهگرزا ،به بادید ینو و ز ینای زصندل و

فرهعگ باورها و یاراب زردشهای اکم بر عامته و یا ر

متیارهنای خاننههنای آن یسنت اافنت هیچعنین یر یورة

مدضدعهای مریهط نشئت م،گیری با یأکیو بر دمیعنهگرزان،

متاصر زرزئة متیاری یر بافت قنوام مهیعن ،بنر زردشهنای

نشانههای هری به مثابه رهیافت زصم ،مدرینظر زست

معاط  ،زد هر سنععوج زمکنانپذارزسنت اافینههنای زانن

 -یح ی  ،با ععدزن «بررس ،ضرور

یدعنه بنه مؤ فنه

فرهع  ،یر طرز  ،متیاری دمیعنهگنرز بنر مهعنای رواکنری
زنسان عاس ،آمد

رزپاپدر » با هوف بررس ،ن ش مؤ فة

پژوهش اک ،زد وعدی عدزم دمیعهگرز یر دمیعنة طه نا
پالن عهت بای عهت و فرم پالن ندرگیرها و بیر یر کا هو
خانههای سععوج زست

فرهع  ،یر ک گیری متیاری دمیعهگرز بر مهعای رواکنری

 -نیااپ یح ی ،عها دزی و هیکارزن با ععدزن «بررسن،

کیف ،و بنا روش

یأثیر عدزمن کیفینت محیطن ،بنر رضنااییعوی سناکعان یر

یدصیف- ،یحمیم ،زنجام گرفیه زسنت نینااپ پنژوهش بینان

مجییعهنای مسنکدن ،یر مشنهو» نشنان یزی کنه مجیدعنه

م،یزری که یر طرز  ،دمیعهگرز عالو بنر یدعنه بنه زبتنای

عدزم کیفیت محیط ،اتعن ،عدزمن عیمکنریی یجربن-،

زنسان عاخی ،آمد

رزپاپدر

بهصدر
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داها عاخی ،و داستمحیط ،بر میهزن رضااییعوی سنکدنی،

-یر م ا ه زی یا ر که یر کشدر ما واد زنجام و زست

یأثیرگذزر هسیعو عام عیمکریی با دارعام های خص،

به سعجش میهزن رضاات سکدنی ،یر مسکن عیندم ،نهر

زعیینناع ،و فرهع نن ،زد عام ن رضننااییعوی یزرزی رزبطننه

هدل هدما ه پریزخیه و زست یر زان م ا نه چهنار عامن

متعایزر زست زما با دارعام محیط ،رزبطة متعایزری ننوزری

زصم ،یر رضااییعوی هرونوزن زد وضتیت سکدنت یهینین

دزی و هیکارزن )4931

(عها

 یح ینن ،عتفننری مهرآبننایی و هیکننارزن بننا ععنندزن«سعجش کیفیت محیط سنکدنی ،محنال
مدریی :محال

نهری (مطا تنة

خرمشهر و ضیابری نهر ر نت)» نشنان

یزینو که یر محمه بمدزر خرمشهر بنه یریین

واژگن،هنای

و زست زان عدزم

ام عدزم کا هوی خوما رسان،

و سرواد یه ،زمکانا

عیدم ،یر یزخ مجیدعه سناات

مسکن عیدم ،هر و نهیاک ،آن و محیط زعییاع ،هسیعو
( ) Azim, 2012&Mohit
 -نیااپ مطا تة زنجام و به روش یدصیف ،ن یحمیمن،

فیهاکن ،محنیط واژگن،هنای زعییناع ،محنیط خنوما

با ععدزن «دمیعهگرزا :،اک زسیرزیژی برزی متیناری پاانوزر»

عیدم ،کیفیت وز نو مسنکدن ،و یسیرسن ،و یر محمنه

نشان م ،یهو که متیاری پااوزر یرکیه ،چعوگانه زست کنه

واژگ،های زعییاع ،محیط واژگ،های

م،یدزنو یر فرزاعوی کام بنا نوزکثر سنادگاری بنا دمیعنه

ضیابری به یریی

فیهاک ،محیط یسیرس ،کیفیت وز و مسکدن ،و خوما

ظاهر دی ()Shahbazi, 2016

عیدم ،زد نظر هرونوزن ائه زهییت هسیعو هینین طندر

 -یر یح ی ،یو ی )2149( ،با ععدزن «برنامههاا ،بنرزی

نیااپ نشنان یزی کنه مینان رضناات زد وز نو مسنکدن ،بنا

متیاری مهیع ،بر محیدز و دمیعنه یر طرز ن ،مجیینع هنای

رضاات زد محیط سکدنی ،یر محمه بمدزر خرمشنهر رزبطنه

مسکدن ،و مجیینعهنای گری ن ری مندری پژوهن :،بنار

میدسط و یر محمه ضیابری رزبطه مثهنت بنا

عمنن،صننور هیننوزن» کننه بننه روش یدصننیف -،یطهی نن ،و

نسننهیای قنندی وعنندی یزری (عتفننری مهرآبننایی و

زسعایی زنجام نو زسنت نینااپ پنژوهش نشنان

مثهت با و
ننو

هیکارزن )4931

مطا تا

م،یهو که هر مجیینع (مسنکدن ،و گری ن ری) نیادهنای

 -یح ینن ،یا ننر یدسننط عیهنندی بننا ععنندزن «زردانناب،

خاص خدی رز یزری که بااو یر زبینوزی برنامنهرانهی کنامالی

ز دهای کیفیت سکدنت یر نیجرانه مندری پژوهن :،نهر

بررس ،و پد زد زان بررس،ها نیادها و ز هزما

زوسدعیهد» به روش یدصیف -،یحمیم ،زنجام نو زسنت و

طرز  ،مشخص دی

و عهئیا

نیااپ آن نشان م،یهنو کنه ز دهنای کیفینت سنکدنی ،یر

 -عابننوی و زاروزننن )2141( ،یر یح ی نن ،بننا ععنندزن «

معاط ،مخیمف میفاو

زست بعنابرزان باانو سیاسنت هنا و

یجهاه ویحمی متیناری دمیعنهگنرز و ینأثیر آن بنر سناخیار

زسیرزیژی های معاس

برزی بههدی کیفیت سکدنی ،یر معاط،

مجییع های مسکدن ،مدری پژوه :،محمنه یر ی نت نهر

مخیمف زیخای دی ()Jiboye, 2009

زصفهان » با هوف یتیین واژگ،های متیناری دمیعنهگنرز و

 )2142( Çizgen -یر یح ی  ،با ععدزن «بادمروری بنر

نیه عاخت و یحمی واژگن،هنای مجیینعهنای مسنکدن،

ن ش دمیعه و محیدز یر متیناری و طرز ن »،کنه بنه روش

محمه سری ت زصفهان و زنطها آن با متیاری متاصنر بنه

زسنعایی زنجنام نو زسنت

زسعایی نشان م،یهعو

یدصیف -،یطهی  ،و مطا تنا

روش یدصیف -،یحمیم ،و مطا تا

نشان یزی متیاری دمیعهگرز بر یدعه بنه زریهنا بنا محنیط

که مؤ فههای متیاری دمیعنهگنرز اکن ،زد ععاصنر زصنم ،و

زطرزف یأکیو یزری بعابرزان بااو محیط ،که ،ء طرز  ،یر

مدری یدعه متیارزن عصنر اضنر یر بافنتهنای سنعی ،و

آن قرزر یزری مانعو دمین هر معط ه و بهععدزن اک زبهزر

بهوِاژ محووی مدری مطا ته زست

طرز  ،مونظر قرزر گیری

بحث دمیعه اا دمیعهگرزا ،زد مها ث ،زست که زمرود یر
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عهان به و

مدری یدعنه قنرزر یزری عنوم زریهنا بنین

دمیعه گرزا ،یر یورزن متاصر زریها یع ایع  ،با یدسته

طرحهای زعرز و با دمیعههای محیط ،بهواژ یر زارزن بنه

پااوزر یزری متیاری دمیعهگرز به بافت دمیعه فضا و زریهنا

برود مسائم ،هیچدن زبیشاش و ناهیاهع  ،بحرزن هدات

میننان زاننن یو یدعننه یزری یر نییجننه منن،ینندزن گفننت کننه

و عوم مطمدبیت و نارضناای ،زد سنکدنت یر مجیینعهنای

ساخییان بخش کدچک ،زد طهیتت زطنرزف زسنت یر زانن

ها زیخنای

نرزاط فرهع ن،

مسکدن ،زنجامیو زست زد زانرو اک ،زد رز

ندع متیاری هنر سناخییان بنر زسنا

رواکری طرز  ،دمیعه گرز زست یربارة وزکاوی مؤ فنه هنای

زعییاع ،یاراخ ،فیهاک ،و محیط ،و نرزاط خناص آن

دمیعه گرزا ،مؤثر بر زری ناء کیفینت سنکدنت مجیینع هنای

ساات طرز  ،و زعرز م ،دی یر نییجه دمیعهگرزا ،رو ن،

ن رفیه زسنت بعنابرزان یکنرزری

متیناری و

مسکدن ،یح ی  ،صدر

نهدین مدضدع و برخدریزری زد ن اه ،ند به مسئمه مسنکن
ضرور

زد متیاری زست که بنا هنوف رعاانت مینرز
یفسیر آن یر قا

چارچدب هری بهکارگرفینه من ،ندی

بررس ،اضر رز مدعه م،سادی زنجنام پنژوهش

( )Schultz,2015ساخییان هناا ،کنه محنیط زطنرزف و یر

اضر م،یدزنو بنه سیاسنتگنذزری و برنامنهرانهی بنرزی

ا ت کم ،دمیعه رز نایاو من،گیرننو و معحصنرزی زد معنابع

طرز  ،متیاری عیین ،و کارآمنو مجیینعهنای مسنکدن،

طهیت ،زسیفای م،کععو یا رزاط رز ی ،رز برزی خدی فرزهم

میعاس

با نیادهای ساکعان

نیااعو به محیطداسنت و نا ینه خندی آسنی

کیک کعو.

م ،نیااعو و یأثیر بسیار عوی بنر کن زکدسیسنیم خدزهعنو

 . 3 .1مبانی نظری تحقیق

یز ت زریهنا سناخییان بنا سناات عامتنه و زطنرزف آن

 .1 .3 .1زمینهگیایو در معماری
دمیعهگرزا ،نخسیین بنار یدسنط یدمنا

ندماخر ( )4394یر

م ا ه «دمیعهگرزا :،آرمانهای هری و یگریاس »،زسیفای نو
دماخر زان زصطالح رز یربارة نظراا

عنوی وزری

رو کدیر یر م ا ه هر

چه یکه بنهکنار بنری (نسنهیت  )1386طرز ن ،سناخییان،
سادگار با دمیعة آن یر هر یور زی نیادمعو خالقینت زسنیایی و
زسیفای خریمعوزنه زد مهار طرح بدی زست زان زمر هرگه بنر
ی میو صرف میک ،نهدی زست (برو ین )4931

باعث م ،دی که زان ساخییان بنا بسنیر آن زریهنا برقنرزر
نیااو یا بنا زسنیفای زد یتامن مدفن ،بهنر وری زننریی یر
ساخییان رز زفهزاش یهو ()Shahbazi,2016
یر

ی ننت دمیعننهگرزانن ،یاننوگاه ،زسننت کننه بننه

واژگ،های خاص اک مکان و بهکارگیری آنها یر طرز ،
متاصر یدعه یزری زد زانرو یر عین ال کنه بنهگدننهزی
ضنیع ،بنه ییننااه مکنان ،نظنر یزری بننه صنرز ت یننوزوم
زردشهای کا هوی مکان با دمیعه مدعدی رز خدزسیار زسنت

یر یزئر ز یتارف متیاری قرن بیسیم مفهدم دمیعهگرزا،

بازان ال زاجای زردش های عواو (یحدل) رز نف ،نی،کعو

هرسننیان و یر

زد سدی یا ر زد آنجا که به زریها میان نک -دمیعنه انا

برنامه راهی هر مورن پد زد ععگ عهنان ،یوم یدصنیف

اصن زد زانن رز زرد نیعو

بننهععنندزن مفهنندم ،زاننوئال یر م یننا

یدی  -فضا نظر یز نیه و کن

و زست هیچعنین بافنت هنای یناراخ ،و مرزکنه سنعی،

م ،یزنو به طدر ضیع ،به زصن و نو ثکثر

هرها یر زثر ب،یدعه ،متیارزن بنه دمیعنه ن نش خندی رز

یزری رواکری زصم ،دمیعهگرزا ،یرک زردشهنای دمیعنه و

بهععدزن ن ا فرهع  ،زد یست یزی زنو به هیین ی ی دمیعه

یوزوم آنها یر آاعو زست ( )Altman et al., 2007زد نظنر

مدعدی بنهععندزن روش برنامنهرانهی متیناری بنه مینرز

مح ان دمیعه گرزا ،یر مکان ،یجم ،م ،اابو که واژگ ،های

مدعدی یر دمیعه ز ینرزم من،گنذزری و آن رز یر چنارچدب
هری یفسیر م،کعو مفهدم دمیعنهگرزان ،زد پنارزیزام مهنم

فضاا ،و یناراخ ،آن فن
ساخییان زنتکا

نینه ز نار

نو و زریهنا مینان ععاصنر

اابو ( )Stern, 1983نداسعوگان مخیمف،

یفکر هری و متیاری زست که زد یهه  4311مدری یدعنه

زد عیمه  )4311( Collinsو  )4394( Macleodبیان کریننو

متیارزن قرزر گرفت ( )Shirazi, 2009

که دمیعهگرزا ،ساب ه یاراخ ،طد ن ،یزری و بنهطندر کمن،
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زمرود بحنث متیناری رز یحنت ز شنتاع قنرزر یزی زسنت
زان زست که:

زسیو ل با

ی ی زریها عیی ،یر با نیادهای وزقتن ،منریم انک معط نه
به خدب ،قایر زست یر ینأمین خدزسنیههنای انک متیناری

 -4برزی زاعکه انک خیابنان نهری زد کیفینت بنا ا،
برخدریزر دی پیدنو بصری ساخییان ها بنا اکنوا ر و بنا

دمیعهگرز مدفن ،عین کعنو (گعجن ،و یا نرزن  )4931یر
ک ( )4زهوزف متیاری دمیعهگرز زرزئه م ،دی
دمیعهگرزا ،یر متیاری به زان متعا زست که متیاری بنر

محیط زطرزفشان بسیار مهم زست
()Cullen, 1961

ییامیت محیط زطرزف آن یأثیر م،گذزری و بافرهعگ یاراب و

 -2ساخییان های عواو نیناد بنه یکنرزر یقین ،ز ندی

سعت یر زریها زست( )Liu,2008دمیعهگرزهنا هیچعنین بنر

ساخییانهای مجاور نوزرنو بمکه بااو ساخیار آنها زریهنا
و هیکناری بنا اکنوا ر یز نیه با نعو (

ییااههای میان قسیتهای مخیمف اک معط ه نهری یأکینو

; Venturi, 1972

یزرنو ( )Hubbard,1996بعابرزان م ،یدزن گفت که طنرح بنا

 )Venturi et al., 1966خم ،آگاهاننه و زنواشنیعوزنه فضنا

رواکری دمیعهگرز نهااو بهطدر کام یارابگرز اا فرهعگگرز انا

برزی دننوگ ،فنری و عامتنه زد زهنوزف زصنم ،متیناری و

بهطدر کام بدم ،با و مفهدمگرزا ،بنرخالف چشنمزننوزد

هرسادی دمیعه گرز زست یر عوول ( )4زندزع یاوگا هنای

محافظهکار اک ندآوری کام زسنت و یر انک ن نا نام

نظراهپریزدزن یر رزبطه با دمیعهگرزا ،بیان و زست
اک ،زد زهوزف زساسن ،یدعنه بنه دمیعنه و بنه عهناری،

یعدع ،زد دمیعهگرزا ،بدی و زد سعتگرزا ،یاراخ ،پیشنین و
زرعاعا

نیایان مورن و ی ،ی میو زد دمیعنه بنه یور زسنت

دمیعننهگرزانن ،مشننارکت مننریم یر فرزاعننو طرز نن ،زسننت

( )Uraz, et al., 2010بااو دمیعه رز نه عامم ،زاسیا یر دمنان

مخیمنف من،یندزن زفنرزیی خنارج زد

بمکه بااسی ،عامم ،پداا و میغیر و سیال یر نظر گرفت بوان

کننری و زد

معظدر نین،یندزن مهعنای متیناری رز کنه منین ننام یزری یر

زردااب ،زفرزی یر یسییاب ،به فرم نهناا ،بهنر عسنت زانن

دمیعهزی میغیر و سیال و یر نال یحنرک بنهصندر زاسنیا

یتام نه یعها یر نییجه نهاا ،طرز  ،مؤثر زسنت بمکنه بنه

طرز  ،کری (زایان)4931 ،

بهنحدیکه یر مرز

محنووی طرز نان رز بنه رونننو طرز ن ،یعند

هایزمینهگرایی


دیدگاه
جدول.1

یاوگا

نظراه پریزدزن
چار ه واالری مدر
کدربدداه
دئ ،کان
کاپن

4

2

برخ ،واژگ،های مشیرک برزی یتوزیی زد ز یاء
زریها ساخییانها

9

زریها ساخییانها بهععدزن بخش ،زد عامع فضاا،

1

زریها ساخییان با محیط
1

آنیدنیای
زرسکیعه

یدعه به ییام زعهزی دمیعه و و و

1

یر عین عوم بریری

ف ععاصر متیاری سعی ،زریها میان ساخیارهای یاد و محیط زطنرزف آنهنا
ف هدات فرهع  ،ساکعان

کالف وامیامه ز ین
و گارنهام

یدما

پابمد بدنید
ویهل

3

41

منبع :نگارندگان

9

3

رعاات زصدل دمیعهگرزا ،و هومای و و

با دمیعه یر متیاری ساخییان

یدعه به زریها متیاری با دمیعه
هوم یدعه به متیاری دمیعهگرز یر م یا

گسیری

قرزر یزین آگاهانه اک ساخییان یر عامته مدعدی
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اهداف معماری زمینه گرا

تعیینکننده
هندسه و
شکل معماری

احترام به
میراث معماری

ایجاد
هماهنگی
میان
ساختمانهای
مجاور در
دورهها و نیز
سبکهای
مختلف

ایجاد دید
بصری زیبا

ایجاد تعادل
مطلوب بین
ساختمانها و
بافت شهری

ایجاد روشها
برای ایجاد یک
رابطه سازگار
بین
ساختمانها و
محیط طبیعی

ایجاد دید
بصری زیبا

اهدافمعماریزمینهگرا

شکل.1
منبع)Shahbazi, 2016( :

ینند ا )4931( ،دمیعننهگرزانن ،رز هینناهع  ،بننا دمیعننه

زیرزکا

و رضاات هرونوزن زد دننوگ ،نهری و محنیط

فیهاک ،یاراخ ،و زعییاع -،فرهع  ،یتراف م،کعنو کنه

سکدنی ،آنان اا با زسیفای زد اخصهای عیعن ،اصن زد

یر آن طرزح دمیعهگرز بااو بیدزنو واژگ،های انک مکنان رز

یزی های ثانداه زنوزد گیری م ،دی یا سعجش ،سیسییاییک

کشف کعو و آن رز بخش ،زد فرزاعو طرز  ،بوزنو عالو بر

یر خصدص میهزن رضااتمعوی و بهر معوی نهرونوزن زد

زان سه مؤ فه دمیعه طهیت ،هم یر یکیی ععهههای مخیمف

واژگ،های محیط ،زعییاع ،فرهع  ،زقیصایی و کا هوی

دمیعه گرزا ،یر نظر گرفیه م ،دی که پژوهش اضر زد زان

محیط سکدنت بنه یسنت آانو (برزین ،و کاکاوننو

.)4932

رواکری ید ا ،زسیفای کری زسنت عامتنه منورن زارزنن،

زمرود با یدسته عدزمنع زنسنان ،و یغیینر نید دننوگ ،و

بهمعظدر زرزئه محیط مطمدب یر متیناری و نینه یر م ینا

سکدنت مریم یدعنه طرز نان و برنامنهرانهزن بنه کیفینت

بهر ،یر زد متیاری بااو روح دمان واژگ،های عغرزفیاا،

فضاها و محیط ساخیه و بهمعظدر یأمین رضاات سناکعان

زقمیی ،کا هنوی بصنری و زعییناع ،محنیط و هیچعنین

زفهزاش اافیه زست یر نظر گنرفین یانوگا هنا و زنیظنارز

آمددش معاسن

متینارزن و کارفرماانان رز یر نظنر ب ینری

ساکعان یر طرز  ،و خم ،فضا و

د یتم ،به محیط رز

( )Faraji Asl,2014یدزننناا ،متینناری دمیعننهگننرز بننرزی

یر آنهننا زفننهزاش یزی زسننت و یر رضننااییعوی سنناکعان

پاسخ دا ،به نیادهای زنسان ،یر زبتنای مخیمنف من،یدزننو

مجییعهای مسکدن ،مؤثر زسنت ()Campbell et al.,1976

اک ،زد اخص های مهم یر مطا ته متیاری دمیعهگرز با و

هیچعننین یر مطا تننة یا ننری یر دمیعننه سنناخییانهننای

()Darbandi et al.,2014

مسکدن ،یر میان  13م ا ه رزاط کیفیت محیط یزخم ،یر
مسکن زعییاع ،بررس ،و بنر بمظنت آ اعنو هنای هندز و

 .2 .3 .1کیفیت محیط و رضایتمندی در مجتمع مسکونو

آسااش رزری ،هیرز با آثار آن بر سالمی ،ییرکه و زان

کیفیت محیط اک مفهدم چعوبتوی زست کنه بنا مفناهیی،

مطا ته نشان یزی که ساکعین م ،یدزنعنو یر متنرس سنطدح

هیچدن :کیفیت دنوگ ،کیفینت مکنان زیرزک و رضناات

با ی آ اعو ها و آسااش رزری ،کم قرزر گیرنو کنه زانن

هرونوی و قابمیت دنوگ ،ز یرزکای ،یزری بهطدریکنه یر

مشک مکرر یر زان ندع مسکنهنا زسنت (

Diaz Lozano

بیشیر مدزری بهععدزن متان ،مشابه یر نظنر گرفینه من ،ندی

 )Patino & Siegel, 2018عام کمیوی برزی یستااب ،بنه

( )Van Kamp, 2003کیفیت محیط سکدنت هری متید ی

محیط های سا م یر ساخییان های مسنکدن ،زرزئنه کیفینت

زد طرا ،اخصهای یهع ِ،اصن زد پیینااش و زرداناب،

محیط یزخم ،با یدعه به پنذارش ز نخاص آن بنر زسنا
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سطح پارزمیرهای فیهاک ،زست که به کیفیت محیط یزخمن،
کیک

م،کعو.

یسننهیال )  Stokolsعهننار

عواننو «ن شننه دمیعننهزی» رز

زضافه کری یا زعیهار محیدزی اخص رز با زاجنای آانیمهنای

سننعجش رضننااییعوی سننکدنی ،بننهععنندزن اکنن ،زد

عواو و زصالح آایمهای قهم ،بنهمعظندر ن ن نصهنای

اخصهای کیفیت محیط سکدنی ،زد عیمه مها ث زصنم،

میوو دیی نسخههای قهم ،زفهزاش یهنو ()Stokols, 1992

Cao,

پننژوهشهننای یجربنن ،عواننویر هیچنندن پننژوهشهننای

یربننار رضننااییعوی

 )2111( Bonaiutoو  )2141( Aielloبتو چهنارم یا نری

زروپاا ،و آمراکناا ،یر عهنتهنای

ام میغیرهای دمیعه زی هیچدن نحد دنوگ ،عیتینت و

مخیمف یدستهاافیه زست که قنهالی بیشنیر بنر یفناو هنای

ن هوزری رز به ز دی کنانیرر زضنافه کریننو کنه یر یح ین،

وضتیت زعار و ما کیت مییرکه و بدی زما بتوها یربارة

اضر نیه مول بهکاررفیه مربد بنه کیفینت محنیط منول

(Pelin Sarioglu-

بعیید و هیکنارزن ( )2119زسنت کنه زد چهنار بتنو زصنم،

رضااییعوی برمهعای سنن بیشنیر

ننو زسننت :ععهننههننای کا هننوی (متینناری و

هری زست (

و مدری یدعه پژوهش رزن یر مطا تا
 )2016 ;Lin and Li, 2017زیبیننا
مسکدن ،یر مطا تا

ععسننیت قدمیننت و زخننیالف سننن
 )Erdogdu, 2015زیبیا

یشننکی

بر سا یعوزن مییرکه نو زسنت کنه بنهوانژ یر متنرس

برنامه راهی هری) ععهه های روزبط زعییاع ،ععهنه هنای

زد ععهههای عسی ،عیمکریی و زعییاع ،محنیط

عیمکریی ععهههای دمیعهزی هر چه کا هو و عرصه دنوگ،

دنوگ ،خدی قرزر یزرننو و بیشنیر بنه ی ین بادنشسنی  ،و

زنسان ،با عدزم پیرزمدن خدی سادگاریر با و و مطمدبیت رز

یحرک کییر وزبسیه هسنیعو (  ) Zhang, 2017&Zhangزد

به حاظ فیهاک ،و بصری یزرز با و و به عهنار

بنا دمیعنه

سدی یا ر ساکعان عدزن یر – به طدرکم ،با یحرک بیشنیر

خنندی سننادگاریر با ننو زنسننان یر آن دمیعننه بننا ننعاخت

یغییرز

کییر به محن زقامیشنان وزبسنیه هسنیعو (
 )2016بعننابرزان زبمنن

یربننارة رضننااییعوی

برخدریزر خدزهو بدی مهان ،پااوزری مجییع های مسنکدن،

مسکدن ،بیشیر بر پیشبیعن،کععنو هنای «زسنیاییک» ییرکنه

متاصر نیه بر زسا

آرزمش آسااش یسیرس،های مطمدب

م،کععو ()Krūmiņš et al., 2018

و ز یرزم به متیاری دمیعه زست م،یدزن زان پنارزیزامهنا رز

زیبیا

مطا تننا

Ning & Chen,

قابمیننتهننای محیطنن ،زد مکننان ،بننا کیفیننت سننکدنت بننا

کیفیت محیط ،سه ععهه زصم ،زرداناب ،محنیط

برزی طرز  ،مسنکن میفناو

نینه بنهکناربری (ات دبمند و

رز آ ننکار منن،کعننو (:)Canter, 1983; Amerigo, 2002

ز هردی  )2015یر ک ( )2منول مفهندم ،یح ین ،زرزئنه

فضاا( ،نیدیهای متیاری و برنامه راهی نهری) زنسنان،

م ،دی

(نیدیهننای روزبننط زعیینناع )،و عیمکننریی (خننوما

و
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خیم ،داای) زنجام م ،دی زد آنجاا ،که یح ی ،به بررس ،و

 .2مواد و روش بیرسو
یدصنیف-،

یدصیف روزبط بین میغیرهنا اتعن ،دمیعنهگرزان ،و کیفینت

م طت ،آاعو ن ر

سننکدنت (کیفیننت مجییننعهننا و وز ننوهای مسننکدن)،

کاربریی و به حاظ فرزاعو

م،پریزدی و نیه واژگ،های عیدم ،و فریی پاسبگدانان و

عننهء روش کینن ،محسنندب منن ،نندی زبننهزر گننریآوری

میان ین میغیرهای زصم ،یح ی ،رز یدصیف م،نیاانو و یر

زو یه یر مطا تة اضر پرسشنامه مهیع ،بر زبتنای

زیزمه با زسیفای زد یحمی هاا ،هیچندن یحمین هیهسنی ،

مخیمف میغیرهای یح ی( ،مؤ فه های دمیعهگرزا ،و کیفینت

یحمی رگرسیدن و یحمی مسیر میهزن روزبط و یأثیرگذزری

ساکعین مجییعهای

بر وزبسیه (مؤ فهها و زبتای دمیعهگرزا ،بنر

یح ی ،اضر به حاظ ماهیت زد ندع یح ی نا
یحمیم ،و به حاظ دمان ،زد ندع یح ی ا
و به حاظ هوف عهء یح ی ا
زطالعا

مجییع مسکدن )،عهت زردااب ،نظرز

میغیرهای مسی

مسکدن ،یر بافت عواو و مرکهی هر زریبی زست که یر

کیفیت سکدنت و نیه ینأثیر عدزمن فنریی بنر میغیرهنا) رز

پنعپ گهاعنهزی

یحمین و بررسنن ،منن،کعننو ننذز روش یح ینن ،یدصننیف-،

زبیوز مطا ته و پاامد
یکر

زو یه یر قا

م ینا

( -4خیم ،کم -2کنم  -9میدسنط  -1دانای و -1

یحمیم ،برزی پژوهش اضر زنیخاب و

هایزمینهوتعدادجمعیتمجتمعها


هابههمراهویژگی

گیریونحوهانتخابمجتمع

نمونه
جدول.2

نام مجییع مسکدن،

دمیعه مجییع

یتوزی عیتیت

مسکدن،

مجییع ن ین سرسیدن

کا هوی-

( هرک نیااش)

یاراخ،

مجییع آبروزن

فرهع ،

عیتیت

یتوزی وز وها

رکت کععو

 942وز و ( 1بمدک یو
 311نفر عیتیت ساکن ( 211وز و ساکن)

خدزبه و  3بمدک یک

91

خدزبه)
 31وز وی (سه بمدک چهار
 921نفر عیتیت ساکن ( 31وز و ساکن)

طه ه و چهار بمدک سه

91

طه ه)
مجییع معصدراه
مجییع مهیاب
مجییع بهساد سهالن

یاراخ-،
فرهع ،
طهیت،
یاراخ-،
فرهع ،

 491نفر عیتیت ساکن(معصدراه(21 )4

 93وز و ساکن (یو بمدک

وز و ساکن و معصدراه( 43 )2وز و

سه طه ه و یو بمدک

ساکن)

چهارطه ه)

 911نفر عیتیت ساکن ( 33وز و ساکن)

 411وز و

91

 31نفر عیتیت ساکن ( 21وز و ساکن)

 91وز و

91

91

کا هوی-
مجییع نسیرن

فرهع -،

 931نفر عیتیت ساکن ( 243وز و ساکن)

 944وز و ( 21بمدک)

91

محیط،
مجییع وصال( هرک

طهیت-،

رسا ت)

فرهع ،

مجییع آسیان ( هرک
کدثر)

یاراخ -،طهیت،

منبع :نگارندگان
هر زریبی یر یالبربن ،زانرزن بنهصندر

 4911نفر عیتیت
 311نفر عیتیت

نندزری زد

91

 132وز و
 121وز و ( 291وز و
ساکن)

یالبرب ،به ععدب رق ،کشیو

91

و زست (ظهندری قنر
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دمیعة کا هوی دمیعه زعییاع -،فرهع ن ،دمیعنة یناراخ ،و

یرواشمد  )4931طه ،سر یاری سال  4931نهر زریبین
با  123991نفر عیتیت و  44 134هکینار وسنتت یزرزی 1

دمیعة طهیت ،بهععدزن میغیرهنای مسنی

معط ه هریزری زست عامته هوف یح ی ،اضنر سناکعین

مسکدن ،به ععدزن میغیر وزبسیه و عدزمن فنریی ععسنیت

مجییعهای مسکدن ،زریبی هسیعو که به روش نیدننهگینری

ما کیت گرو های سنع ،وضنتیت یأهن و منو

زقامنت

کدکرزن با سطح زطییعان ووی  1یرصو یتنوزی  211نفنر زد

بهععدزن عدزم کعیرل کععو یر نظر گرفینه من ،ندی بنرزی

ساکعین مجییع ها زنیخاب م ،دنو برزی یتیین نیدنه آماری

پاااا ،پرسشعامه زد ضرا

نو

نخست به روش خد هزی با مشاهو و بررسن ،ن ارننوگان

زست برزی  29سؤزل پرسشنامه مربد بنه دمیعنهگرزان ،و

هشت مجییع مسکدن ،به نامهای مجییع ن ین سرسیدن (بنا

کیفیت مجییع مسنکدن ،ضنرا

آ فنای کرونهناا 333ث1

دمیعه کا هوی) مجییع آبروزن (بناد میعنه کا هنوی طهیتن ،و

زسیخرزج نو کنه نشنانه پااناا ،خیمن ،معاسن

ینناراخ )،مجییننع معصنندراه (ینناراخ ،و طهیتنن )،مجییننع

پرسشعامه زست برزی یجهاه ویحمی یزی های پرسشنعامه زد

مهیاب (طهیت )،مجییع بهساد سنهالن (کا هنوی یناراخ ،و

آدمدن های میان ین و  Tیک نیدننهزی و یحمین رگرسنیدن

فرهع  )،مجییع نسیرن (کا هوی و محیط )،مجییع وصنال

چعوگانننه یر محننیط نننرمزفننهزر  SPSSزسننیفای منن ،نندی و

(کا هوی و طهیت )،و مجییع آسیان (کا هوی) بنا دمیعنههنای

هیچعین یر زنیها مول یحمی مسیر یر سه سطح بنر زسنا
ضنرزا

مخیمف یکر و زنیخاب ونو (عوول )2
یر پژوهش اضر چهار مؤ فه زصم ،دمیعهگرزا ،اتع،

عوامل
کننده):

و کیفینت مجیینع

آ فنای کرونهناا زسنیفای

سنؤز

رگرسنیدن یرسنیم من ،ندی یر نک ( )9مننول

عیمیای ،پژوهش زرزئه م ،دی

فردی(کنترل
سن ،جنسیت،

وضعیت تحصیالت ،وضعیت
شغل،

وضعیت

تأهل،
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 .3نتایج

 94سال سکدنت یزرنو که نشان م،یهو بیشیر پاسنخ داان

 .1 .3متغیرهااای عیتیاا شااانا تی دهاه هاااای

دمان بیشیری یر زریبی دنوگ ،م،کععو

مو

توصیفی)
نیااپ بهیستآمو زد عدزم فریی یزی هنای آمناری نشنان

 .2 .3بررسی تأثیر عوامل فرهی بار زمیناهگرایای و

م،یهو که زد کن پاسنخ داان هنر معط نه ( 211نفنر کن

کیفی

پاسخ داان و  91نفر برزی هر مجیینع مسنکدن ،اتعن ،یر

گیوههای سنو :بیشیران میان ین دمیعنهگرزان ،مربند بنه

ک  3مجیینع مسنکدن ،مشنارکت یز نیعو) 3ث 19یرصنو

گرو سع )11-11( ،سال و کییران میهزن مربد به گنرو

گرو مری (اتع 441 ،نفر) و 9ث 14یرصو گنرو دن (اتعن،

سع )43-91( ،سال زست نیااپ زان بررس ،نشان من،یهنو

 421نفر) مشارکت یز یعو که زد مینان آن هنا 3ث 22یرصنو

کننه :بننا گذ ننت دمننان و زفننهزاش سننن میننهزن میننان ین

مجری و 4ث 99یرصو میأه هسیعو 9ث 94یرصنو یر گنرو

دمیعهگرزا ،زفهزاش م،اابو

سکون

هر مجتیعهای مسکونی

سننع9 )91-43( ،ث 14یرصننو یر گننرو سننع)11-94( ،

جنسؤؤیت :بننین ععسننیت و دمیعننه ینناراخ ،یفنناو

3ث 49یرصننو یر گننرو سننع )11-11( ،و 3ث 3یرصننو یر

متعا یزری وعدی یزری میان ین کیفیت وز وهای مسکدن ،و

گرو سع ،با ی  14سال هسیعو و زد بین پاسنخ داان 21

دمیعههای کا هوی یاراخ ،و فرهع  ،و یر ک دمیعهگرزان،

غم ،خانهیزر 1ث 41یرصو گرو یزنشنجد

یر گرو دنان بیشنیر زد منریزن زسنت زمنا مینان ین کیفینت

و  91یرصو نغ آدزی 9ث 43یرصنو گنرو کارمعنو 9ث1

مجییع مسکدن ،و دمیعه طهیت ،یر گنرو منریزن بیشنیر زد

یرصو یر گرو

یرصو متمم و 1ث 2یرصو گرو مهعو

9ث 4یرصو زسنیای

دنان زست

یزنش ا و 3ث 1یرصو په نک هسنیعو کنه بیشنیران مینهزن
مربد به گرو
یحصنیال

نغم ،آدزی زسنت یربنار فرزوزنن ،مینهزن

ننرکتکععننوگان 9ث 24یرصننو یر گننرو داننر

یا مم  21یرصو یر گنرو یان مم 1ث 41یرصنو یر گنرو

وضعیت تأهل :مینان ین کیفینت سنکدنت و مینان ین
دمیعه های طهیت ،و فرهع  ،و یر ک دمیعهگرزا ،یر گنرو
مجری بیشیر زد گرو میأه زست زما میان ین دمیعه کا هنوی
و یاراخ ،یر گرو میأه بیشیر زد مجری زست

فد یان مم  21یرصنو یر گنرو یسناند 4ث 9یرصنو یر

نیدیزرها نشان م،یهو که :کییران میهزن دمیعهگرزان ،و

گرو فد یساند 9ث 1یرصو یر گرو یکیری قنرزر یزرننو

کیفیت سکدنت مربد به گرو خانه یزر و بیشنیران مینهزن

که بیشیران میهزن مربد به گرو یحصیم ،یا مم و یساند

مربد به گرو په ک زست

زست زد نظر میهزن ما کیت 3ث 49یرصو یر گنرو رهنن و
زعار و 2ث 93یرصو یر ما کیت خص ،قرزر یزرنو یربارة
مننو

سننکدنت سنناکعین مجییننعهننا 3ث 91یرصننو زد

پاسخ داان یر گرو سا  1-4( ،سال)  21یرصو یر گرو
( 41-1سال) و 2ث 3یرصو یر گنرو ( 21-44سنال) قنرزر
یزرنو زد میان رکتکععوگان 9ث 41یرصو زفنرزی بیربندم،
هسننیعو زد نظننر مننو

سننکدنت یر ننهر 2ث 3یرصننو زد

رکت کععوگان یر گرو ( )1-4سال 1ث 3یرصو یر گنرو
( )41-1سننال 1ث 41یرصننو یر گننرو ( )21-44سننال 21
یرصو یر گرو ( )91-24سال و  11یرصو یر گرو بنا ی

وضعیت تحصیالف :بین وضتیت یحصیال
سنکدنت و نینه بنین وضنتیت یحصنیال
یفاو

و کیفیت

و دمیعنهگرزان،

متعا یزری وعدی یزری نیدیزرها نشان من ،یهنو کنه:

کییران میهزن دمیعه گرزان ،و کیفینت سنکدنت مربند بنه
گرو داریا مم و بیشیران میهزن مربند بنه گنرو یکینری
زسننت میننان ین کیفیننت مجییننعهننای مسننکدن ،و کیفیننت
وز وهای مسکدن ،و دمیعه گرزان ،بنا زفنهزاش یحصنیال
زفهزاش م ،اابو (اتع ،رزبطة خط ،بنین مینهزن مؤ فنه هنا و
میهزن یحصیال

برقرزر زست)

مدف سکونت در مجتمع هؤا :بنین منو

سنکدنت و

 554

دورة 54

دمیعهگرزا ،و نیه بنین منو
یفنناو



شمارة 3

پاییز 8331



سنکدنت و کیفینت سنکدنت

متعننایزری وعنندی یزری رزبطننه خطنن ،بننین مننو

سکدنت و کیفیت سنکدنت و نینه بنین منو
دمیعهگرزا ،برقرزر زست اتعن ،بنا زفنهزاش منو

 .1 .3 .3سنجش میزان کیفیت مجتمعهای مسکونو اردبیل
عوول میان ین مربد به زبتای کیفیت مجییع های مسکدن،

سنکدنت و

نشان م ،یهو که 4ث 9یرصنو مربند بنه کیفینت کا هنوی

سنکدنت

92ث 9یرصو مربند بنه کیفینت عیمکنریی 13ث 9یرصنو

میهزن کیفیت سکدنت و دمیعهگرزا ،زفهزاش م،اابو

مربد به کیفیت زعییاع ،و 22ث 9یرصو مربد به کیفینت

مدف سکونت در شهی اردبیؤل :بیشنیران مینهزن کیفینت

دمیعهزی و یر ک 91ث 9یرصو مربد به کیفیت مجییعهای

سننکدنت و بیشننیران میننهزن میننان ین دمیعننه کا هننوی دمیعننه

مسکدن ،زست بررس ،میان ینها نشان م،یهو که بیشیران

فرهع  ،دمیعه طهیت ،و یر ک دمیعهگرزان ،یر سناکعین نهر

میهزن میان ین مربد به کیفیت زعییاع ،و کییران مینهزن

زریبی با دمان ( )1-4سال زما بیشیران میهزن دمیعه یناراخ ،یر

میان ین مربد به کیفیت کا هوی زست( ک )1

ساکعین هر با مو دمان بنا ی  91سنال زسنت بنا زفنهزاش
مو سکدنت یر هر میان ین دمیعه یاراخ ،زفهزاش م،اابو
 .3 .3بررسی میزان کیفی

هر مجتیعهاای

سکون

مسکونی ارهبیل
برزی سعجش میهزن کیفیت سکدنت یو ندع کیفیت بررسن،
و زست:
 4کیفیت یر مجییعهای مسکدن :،که خدی ام چهار
بتو کیفیت کا هوی کیفیت عیمکریی کیفینت زعییناع ،و
کیفیت محیط -،دمیعهزی زست
 2کیفیت یر وز وهای مسکدن :،ام چهار بتو زبتنای و
یسهیال

وز و مسنکدن ،نرزاط یرونن ،وز نو مسنکدن،

رزاط بیرون ،وز نو مسنکدن ،و ههاعنههنای عناری وز نو

 .2 .3 .3سنجش میزان کیفیت واحدهای مسکونو اردبیل
عوول میان ین مربد به زبتای کیفیت وز نوهای مسنکدن،
نشان م ،یهو که 99ث 9یرصو مربد بنه یسنهیال

مسکدن11 ،ث 9یرصنو مربند بنه نرزاط بیرونن ،وز نو
مسکدن21 ،ث 9یرصنو مربند بنه نرزاط یرونن ،وز نو
مسکدن ،و 29ث 9یرصو مربد به ههاعههای عناری وز نو
مسکدن ،و یر ک 92ث 9یرصو مربد به کیفیت وز وهای
مسکدن ،زست بررس ،میان ینها نشان م،یهو که بیشیران
میهزن میان ین مربد به رزاط بیرون ،وز وهای مسکدن،
و کییران میهزن میان ین مربد به ههاعه های عاری وز نو
مسکدن ،زست ( ک )1

مسکدن ،زست

میانگین کیفیت مجتمع مسکونی

3.59
3.32
3.22
3.1
کیفیت زمینه

کیفیت اجتماعی

وز نو

کیفیت عملکردی

کیفیت کالبدی


شکل .4نمودارمیانگینکیفیتمجتمعمسکونیدراردبیل
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میانگین کیفیت واحد مسکونی

3.45
3.37
3.26

3.23
هزینه واحد مسکونی

شرایط درونی واحد
مسکونی

شرایط بیرونی واحد
مسکونی

3.5
3.45
3.4
3.35
3.3
3.25
3.2
3.15
3.1

تسهیالت واحد مسکونی


شکل .5نمودارمیانگینکیفیتواحدهایمجتمعمسکونیدراردبیل


 .4 .3سنجش میزان زمیناهگرایای هر مجتیاعهاای

دمیعهگرزا ،کییر زد و میدسط قرزر یزری

مسکونی ارهبیل

 .1 .4 .3بیرسو میزان زمینه گیایو کالبؤدی بؤه تفکیؤ

برزی سعجش میهزن دمیعهگرزا ،چهار مؤ فة دمیعنة کا هنوی

ابعاد

دمیعة یاراخ ،دمیعة فرهع  ،و دمیعة طهیت ،بررسن ،نو

عوول میان ین مربد به زبتای دمیعه کا هوی نشان من،یهنو

زست عوول میان ین مربد بنه زبتنای دمیعنهگرزان ،نشنان

که میهزن 11ث 2میان ین مربد به دمیعة کا هوی فنرم 99ث2

م،یهو که 31ث 2میان ین مربند بنه دمیعنة کا هنوی 11ث2

میان ین مربد بنه دمیعنه کا هنوی مصنا ح 31ث 2مینان ین

میان ین مربد به دمیعة یاراخ19 ،ث 2میان ین مربند بنه

مربد به دمیعة کا هوی یسیرسن ،و 32ث 2مینان ین مربند

دمیعه فرهع  ،و 94ث 2میان ین مربد به دمیعه طهیت ،و یر

به دمیعة کا هوی بافنت نهری 39ث 2مینان ین مربند بنه

ک 11ث 2میان ین مربد بنه دمیعنه گرزان ،زسنت بررسن،

دمیعة کا هوی خط آسیان 33ث 9میان ین مربند بنه دمیعنة

میان ینها طه ،ک ( )9نشان م،یهو که بیشنیران مینهزن

کا هننوی خدزننناا ،و یر کنن 31ث 2میننان ین مربنند بننه

میان ین مربد به دمیعه کا هوی و کییران مینهزن مینان ین

دمیعهگرزا ،کا هوی زست بررس ،میان ینها نشان من،یهنو

مربد به دمیعه یاراخ ،زست (به یریین

که بیشیران میهزن میان ین مربد به دمیعة کا هوی خدزناا،

دمیعنه کا هنوی>

دمیعه طهیت >،دمیعنه فرهع ن >،دمیعنه یناراخ )،بررسن،

و کییران میهزن میان ین مربد به دمیعة کا هوی فرم زست

میننان ینهننا زد نظننر پاسننخ داان نناک ،زد آن زسننت کننه

میانگین زمینه گرایی

2.71

2.53

زمینه طبیعی

زمینه فرهنگی

2.95
2.06

زمینه تاریخی

زمینه کالبدی


زمینهگراییمجتمعمسکونیدراردبیل
شکل .6نمودارمیانگین 
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ابعاد

بررس ،میان ین ها نشان م ،یهو که بیشیران میهزن مینان ین

عوول میان ین مربد به زبتای دمیعه یاراخ ،نشان م،یهنو

مربنند بننه دمیعننه فرهع نن ،هینناهع  ،و کییننران میننهزن

که 31ث 4میان ین مربد به دمیعنه یناراخ ،زصنا ت بندم،

میان ین مربد به دمیعه فرهع  ،نیای زست

 .2 .4 .3بیرسو میزان زمینهگیایو تاریخو به تفکی

2ث 2میان ین مربد به دمیعنة یناراخ ،هدانت و خناطرز
ابعاد

عیت91 ،ث 4مینان ین مربند بنه دمیعنة یناراخ ،زصندل

 .4 .4 .3بیرسو میزان زمینهگیایو طبیعو به تفکی

گذ یه و 19ث 4میان ین مربد بنه دمیعنه یناراخ ،بعاهنای

عوول میان ین مربد به زبتای دمیعه طهیت ،نشان من،یهنو

یاراخ39 ،ث 2میان ین مربد به دمیعه یناراخ ،پیدسنی ،

که میهزن 13ث 9میان ین مربد به دمیعنه طهیتن ،زنطهنا بنا

فضای هری و یر ک 11ث 2میان ین مربد به دمیعهگرزا،

رزاط زقمیی91 ،ث 2میان ین مربد به دمیعه طهیت ،ز یرزم

یاراخ ،زست بررس ،میان ینها نشان م،یهو که بیشنیران

به طهیتت و محیطداست و یر ک 94ث 2مینان ین مربند

میهزن میان ین مربد به دمیعنه یناراخ ،پیدسنی  ،فضنای

دمیعهگرزا ،طهیت ،زست بررس ،میان ینها نشنان من،یهنو

هری و کییران میهزن میان ین مربد بنه دمیعنه یناراخ،

که بیشیران میهزن میان ین مربد به دمیعه طهیت ،زنطها بنا
رزاط زقمیی ،و کییران میهزن مینان ین مربند بنه دمیعنه

بعاهای یاراخ ،زست

طهیت ،ز یرزم به طهیتت و محیطداست زست

 .3 .4 .3بیرسو میزان زمینه گیایو عیهنگو -اجتما و به
تفکی

ابعاد

 .5 .3سنجش میزان کیفی

سکون

و زمیناهگرایای

عوول میان ین مربد به زبتای دمیعنه فرهع ن -،زعییناع،

مجتیعهای مسکونی ارهبیل به تفکیک مجتیعها

نشان م ،یهو کنه مینهزن 11ث 2مینان ین مربند بنه دمیعنه

نیدیزر میمهزی میان ینها نشان م،یهو که کییران مینان ین

فرهع نن ،زردش عامتننه 14ث 4میننان ین مربنند بننه دمیعننه

کیفیت سکدنت و نیه کیفیت مجییعهای مسنکدن ،مربند

فرهع  ،نیای 39ث 2میان ین مربد به دمیعه فرهع  ،نید

به مجیینع وصنال و کیینران مینان ین کیفینت وز نوهای

دنوگ ،و 11ث 2میان ین مربد به دمیعنه فرهع ن ،منذه

مسکدن ،مربد به مجییع سرسیدن ن ین زسنت بیشنیران

93ث 2م میان ین مربد به دمیعه فرهع ن ،صنییییت 19ث9

میان ین کیفیت سکدنت کیفینت مجیینعهنای مسنکدن ،و

میان ین مربد به دمیعه فرهع  ،هیاهع  ،و یر کن 19ث2

کیفیت وز وهای مسکدن ،مربد به مجییع نسیرن زست

میان ین مربد به دمیعه گرزا ،فرهع ن -،زعییناع ،زسنت

میانگین مؤلفهها در هشت مجتمع مسکونی اردبیل
5
4
3
2
1
0
سرستون نگین

آبروان

منصوریه

کیفیت واحد مسکونی

سبالن بهساز

مهتاب

کیفیت مجتمع مسکونی

نسترن

آسمان

زمینه گرایی

نمودارمیانگینمؤلفههادرهشتمجتمعمسکونیاردبیل

شکل.7
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هیچعین نیدیزر میمه زی میان ین ها نشنان من ،یهنو کنه

زست که بیشیران ضرا

مربد به هیهسی  ،دمیعه کا هوی

کییران میان ین دمیعة کا هوی دمیعة فرهع  ،دمیعة طهیتن،

و دمیعه فرهع  ،زسنت هیچعنین بنین کیفینت سنکدنت و

و یر ک دمیعهگرزا ،مربد بنه مجیینع وصنال و کیینران

دمیعه کا هوی بنا ضنرا

933ث 1بنین کیفینت سنکدنت و

میان ین دمیعة یناراخ ،مربند بنه مجیینع آسنیان زسنت

دمیعه یاراخ ،بنا ضنرا

111ث 1بنین کیفینت سنکدنت و

بیشیران میان ین دمیعة کا هوی دمیعة فرهع  ،دمیعة طهیت،

دمیعه فرهع  ،با ضنرا

291ث 1بنین کیفینت سنکدنت و

و یر ک دمیعهگرزا ،مربد به مجیینع نسنیرن و بیشنیران

دمیعه طهیت ،با ضرا

میان ین دمیعة یاراخ ،مربد بنه مجیینع معصندراه زسنت

بیشیران ضرا

( ک )9

دمیعه کا هوی زست

492ث 1هیهسی  ،برقنرزر زسنت کنه

مربد بنه هیهسنی  ،کیفینت سنکدنت و

بررسنن ،عننوول هیهسننی  ،پیرسنندن بننرزی مجییننع
 .6 .3بررسی ضرایب هیبستگی بین زمیناه گرایای و
کیفی

سکون

هر مجتیعهای مسکونی ارهبیل

بررس ،عوول هیهسی  ،پیرسدن برزی مجییع های زریبین
نشان م ،یهو که بنین دمیعنة کا هنوی و دمیعنة یناراخ ،بنا
ضننرا
ضرا

112ث 1بننین دمیعننه کا هننوی و دمیعننه فرهع نن ،بننا
192ث 1بین دمیعه کا هوی و دمیعه طهیت ،با ضنرا

193ث 1بین دمیعنه یناراخ ،و دمیعنه فرهع ن ،بنا ضنرا
141ث 1بین دمیعه یاراخ ،و طهیت ،با ضنرا

معصدراه نشان من ،یهنو کنه بنین دمیعنه کا هنوی و دمیعنه
ینناراخ ،بننا ضننرا
فرهع  ،با ضرا
با ضرا
ضرا

911ث 1بننین دمیعننه کا هننوی و دمیعننه
913ث 1بین دمیعه کا هوی و دمیعه طهیت،

923ث 1بین دمیعه یناراخ ،و دمیعنه فرهع ن ،بنا
134ث 1بین دمیعه طهیت ،و دمیعه یاراخ ،با ضرا

119ث 1بین دمیعه طهیت ،و دمیعه فرهع  ،با ضرا
هیهسی  ،برقرزر زسنت کنه بیشنیران ضنرا

943ث1

مربند بنه

191ث 1بنین

هیهسی  ،دمیعة فرهع  ،و دمیعة یناراخ ،زسنت هیچعنین

141ث 1هیهسنی ،

بین کیفیت سکدنت و دمیعة کا هوی با ضرا

939ث 1بنین

برقرزر زست هیچعین بین کیفیت سکدنت و دمیعه کا هنوی

کیفیت سکدنت و دمیعنة یناراخ ،بنا ضنرا

149ث 1بنین

139ث 1بین کیفیت سکدنت و دمیعنه یناراخ ،بنا

کیفیت سکدنت و دمیعة فرهع ن ،بنا ضنرا

939ث 1بنین

دمیعه فرهع  ،و دمیعه طهیت ،با ضرا
با ضرا
ضرا

941ث 1بین کیفیت سنکدنت و دمیعنه فرهع ن ،بنا

ضرا

111ث 1بنین کیفینت سنکدنت و دمیعنه طهیتن ،بنا

برقرزر زسنت کنه بیشنیران ضنرا

ضرا

193ث 1هیهسی  ،برقرزر زست که بیشیران ضنرا

کیفیت سکدنت و دمیعه یاراخ ،سن د هیهسنی  ،کیفینت

مربد به هیهسنی  ،کیفینت سنکدنت و دمیعنه طهیتن ،و
کییران ضرا

مربند بنه هیهسنی ،

سکدنت و دمیعة طهیت ،زست

مربند بنه هیهسنی  ،کیفینت سنکدنت و

دمیعه یاراخ ،زست

 .7 .3بررساای میاازان اثرگااماری زمینااهگرایاای باار

بررس ،عوول هیهسی  ،پیرسدن برزی مجیینع نسنیرن
نشان م ،یهو که بنین دمیعنه کا هنوی و دمیعنه یناراخ ،بنا
ضرا

کیفیت سکدنت و دمیعة طهیت ،با ضرا

191ث 1هیهسی ،

214ث 1بین دمیعه کا هوی و دمیعة فرهع  ،با ضرا

133ث 1بین دمیعة کا هوی و دمیعة طهیت ،با ضنرا

آزمون رگرسیون
بررس ،عوول رگرسیدن نشان م،یهو که بنین مؤ فنههنای

449ث1

دمیعه گرزا ،و کیفیت سکدنت زریها خط ،برقرزر زست بنه

911ث 1بنین

عه دمیعه یاراخ ،بعابرزان با یدعه به زاعکه رزبطة متعایزری

122ث -1بین دمیعه

بننین کیفیننت سننکدنت و دمیعننه ینناراخ ،وعنندی نننوزری

149ث 1هیهسی  ،برقنرزر

(11ث )siq>1ذز یر رزبطة خط ،مؤ فه دمیعة یاراخ ،نذف

بین دمیعة یاراخ ،و دمیعة فرهع  ،با ضنرا
دمیعة طهیت ،و دمیعة یاراخ ،با ضرا
طهیت ،و دمیعه فرهع  ،با ضرا

کیفی

سکون

مجتیع های مسکونی باا اساتفاه از
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بیا بیشیران مینهزن یأثیرگنذزری بنر

کیفیت سنکدنت نام دمیعنة طهیتن ،بنه زننوزد 991ث 1و
کییران مربد به دمیعه فرهع  ،بنا ضنرا
بعابرزان رزبطة خط )4( ،برقرزر زست

431ث 1زسنت

(کیفینت سنکدنت= y

و مؤ فههای دمیعه گرزا:)x=،
() 4

زسننت رزبطننة خطنن )2( ،برقننرزر زسننت (کیفیننت مجییننع
مسکدن y =،و مؤ فههای دمیعهگرزا:)x=،
()2

)y= 0.741+ 0.230x1+0.203x2 +0.293x3

(

بررسنن ،عننوول رگرسننیدن نشننان منن،یهننو کننه بننین
مؤ فه های دمیعه گرزا ،و کیفیت وز وهای مسکدن ،زریهنا

)(y= 1.194+ 0.219x1+0.185x2 +0.370x3

بررسنن ،عننوول رگرسننیدن نشننان منن،یهننو کننه بننین
مؤ فههای دمیعهگرزا ،و کیفینت مجیینع مسنکدن ،زریهنا

خط ،برقرزر زست به عه دمیعة یاراخ ،با یدعه به ضرزا
بیا بیشیران میهزن یأثیرگنذزری بنر کیفینت سنکدنت نام
دمیعه طهیت ،به زنوزد 913ث 1و کیینران مربند بنه دمیعنة

خط ،برقرزر زست به عه دمیعة یاراخ ،بعابرزان با یدعه به

فرهع  ،با ضرا

زاعکه رزبطة متعایزری بین کیفیت سکدنت و دمیعنة یناراخ،

زست (کیفیت وز وهای مسنکدن y =،و مؤ فنههنای دمیعنه

وعدی نوزری (11ث )siq>1ذز یر رزبطة خطن ،مؤ فنه دمیعنة

گرزا:)x=،

یاراخ ،ذف و با یدعه به ضرزا

بینا بیشنیران مینهزن

()9

449ث 1زسنت رزبطنه خطن )9( ،برقنرزر

)(y= 1.6184+ 0.151x1+0.117x2+ +0.369x3

یأثیرگذزری بر کیفیت سکدنت ام دمیعه طهیت ،به زننوزد

ال برزی عیعبعوی یر ک ( )3منول یحمین مسنیر

219ث1

برزی زثرگذزری دمیعهگرزا ،بر کیفیت سکدنت زرزئه م ،دی

239ث 1و کییران مربد به دمیعة فرهع  ،با ضرا


گراییبرکیفیتسکونتمجتمعهایمسکونیاردبیلدرسهسطح


نمودارتحلیلمسیراثرگذاریزمینه
شکل.8
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بررس ،نیااپ اافیهها نشان یزی که کیفینت مجیینعهنای

پژوهش اضر با هوف عاساا ،مؤ فنههنای دمیعنهگرزان،

مسکدن ،زریبی یر محوویة میدسط به با ست کنه کیفینت

مؤثر بر کیفیت مجییع های مسکدن ،هر زریبی زنجام و

زعیینناع ،ننائه بیشننیران زمیینناد زد نظننر سنناکعین زسننت و

یر بررس ،دمیعنه گرزان ،چهنار مؤ فنه کا هنوی یناراخ،

کییران زمییاد مربد به کیفیت کا هوی زست هیانطدر کنه

فرهع  -،زعییاع ،و طهیت ،یر هشنت مجیینع زریبین بنا

زنیظننار منن،رفننت محدطننه مجییننعهننای مسننکدن ،زد نظننر

بررس ،و یربارة یأثیر عدزم فریی بنر

مشارکت زعییاعپذاری و زمعیت عام منؤثری بنر زفنهزاش

کیفیت سکدنت زد طرا ،دمیعهگرزا ،نیااپ نشان یزی کنه بنا

کیفیت زعییاع ،مجییعها زست زما میأسفانه زد نظر داهاا،

گذ ت دمان و زفهزاش سن مینهزن مینان ین دمیعنهگرزان،

یرزکم و جم بعاها یسیرس،ها و فضای سهه فاقنو کیفینت

زفهزاش م ،اابو هیچعین رزبطة خط ،بین میهزن مؤ فه هنا و

کا هنوی زد نظننر سنناکعان زسننت هیچعننین بیشننیران میننهزن

سنکدنت

میننان ین کیفیننت وز ننوهای مسننکدن ،مربنند بننه ننرزاط

یر مجییع میهزن کیفیت سنکدنت و دمیعنهگرزان ،زفنهزاش

بیرون ،وز وهاست یا رزاط یرون ،وز وها هیچدن نندر

سکدنت یر هر میان ین

رو عاا ،یاو و معظر زد طرف ،زد نظر یأثیرگنذزری مؤ فنه

دمیعه یاراخ ،زفهزاش م،اابو نیااپ اافینههنا نشنان یزی کنه

کیفیت دمیعه زی بیشیران ینأثیر رز بنر کیفینت مجیینعهنای

دمیعهگرزا ،باعث زری اء کیفینت سنکدنت یر مجیینعهنای

مسکدن ،یزری و مؤ فنه نرزاط بیرونن ،وز نوها بیشنیران

مسکدن ،زریبی م ،ندی زریهنا خطن ،بنین مؤ فنه هنای

زثرگذزری رز بر کیفیت وز وهای مسکدن ،زریبی یزرزسنت

دمیعهگرزا ،و کیفیت سکدنت مجییعها برقرزر زست بنوان

بعابرزان فرضیه فرع ،نخست یح ی ،هم زثها

م ،ندی زد

متع ،که با زفهزاش میهزن دمیعهگرزا ،میهزن کیفیت سکدنت

بین مؤ فه های دمیعه گرزا ،دمیعه طهیت( ،به واژ بتو ز یرزم

به عه دمیعه یاراخ ،زفهزاش م،اااو و بعابرزان فرضیه زصم،

به طهیتت و محیط داست) بیشیران زثرگذزری رز بر کیفینت

من ،ندی یر مینان هشنت مجیینع بیشنیران

سکدنت اتع ،هم کیفیت مجییعهای مسکدن ،و هم کیفیت

میان ین کیفیت سکدنت و نیه دمیعهگرزا ،یر مجییع نسیرن

وز وهای مسکدن ،زریبی یزری اتعن ،فرضنیه فرعن ،یوم

دمیعههای میفاو

میهزن یحصیال

برقرزر زست و با زفنهزاش منو

م،اابو هیچعین با زفهزاش مو

یح ی ،زثها

برقننرزر زسننت و نیننه کییننران میننهزن کیفیننت سننکدنت و

یح ی ،زثها

م ،دی ( ک )3

دمیعهگرزا ،یر مجییع وصالیزرزست


هایکیفیتواحدهاومجتمعهایمسکونی


هایزمینهگراییبرمؤلفه

نموداراثرگذاریمؤلفه
شکل.9

 551

دورة 54



شمارة 3



پاییز 8331

نیننااپ اافیننههننا نشننان یزی بیشننیران میننهزن میننان ین

زنیخاب ،یر مجیینع نسنیرن بیشنیران ضنرا

مربند بنه

دمیعهگرزان ،مربند بنه دمیعنه کا هنوی و کیینران مینهزن

هیهسی  ،بنین کیفینت سنکدنت و دمیعنه کا هنوی زمنا یر

میان ین مربد به دمیعه یاراخ ،زست یربارة دمیعة یاراخ،

مجییع معصدراه که یر بافت مرکهی -یناراخ ،نهر قنرزر

که اوی کییران زمییناد زد نظنر سناکعین یر مجیینعهنای

یزری بیشیران ضرا

مربد به هیهسی  ،کیفیت سنکدنت

بررس ،و زست کییران بتو مدری نظر زد عهنت زریهنا

و دمیعه یاراخ ،زست بعابرزان برزی زری اء کیفیت سنکدنت

با بعاهای یاراخ ،زست که زمرود یر طرز  ،مجیینع هنای

یر مجییعهای مسکدن ،دم زست برنامهرانهزن و طرز نان

مسکدن ،بعاها و آثار یاراخ ،پیرزمدن چعنوزن مندری یدعنه

متیناری و نهری عننالو بنر یدعنه بننه کیفینت دمیعننهزی

قرزر نی،گیری و هیین مسئمه ی یم ،زست بر زاعکه بتو نینای

مجییع ها ( ام بهوز ت محیط ،ههاعه ن هوزری و نیدة

زد دمیعه فرهع  ،نیه زد نظر ساکعان ائه کییران زمییاد و

دنوگ )،و نیه رزاط بیرون ،وز وهای مسکدن( ،هیچندن

زست زد طرف ،نیااپ آدمدن هیهسی  ،پیرسدن نشان یزی که

ندر و رو عاا ،یاو و معظر فضای سهه) بهواژ بنه دمیعنه

هیهسی  ،مربد بنه

طهیت ،ام ز یرزم به طهیتت و فاظت زد محنیطداسنت

یر هر هشت مجییع بیشیران ضرا

کیفیت سکدنت و دمیعه طهیت ،زست یر مینان مجیینعهنای

یدعه و یأکیو بیشیری یز یه با عو ( ک )41

مدلنهاییتأثیرزمینهگراییبرکیفیتسکونتدربافتتاریخیوبافتجدیدمجتمعهایمسکونی

شکل.11
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ههادی م و یایاری ن  4939ز یای روشهای بدم ،روسیاها یر طرز  ،مسکن متاصر نیدنه مندریی روسنیای

ورکانه هیوزن کعفرزند بینز یمم ،روشهای ندان طرز ن ،و سناخت یر متیناری دمیعنه گنرز یهرانه یپاریینان متیناری و
هرسادی زنسییید م دم سادی رد زی زارزن
نسهیت ک  4931نظراههای پسا مورن یر متیاری یرعیه و یووان محیورضا یرزدی زنیشارز

ن ،یهرزن
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