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 دهیچك
شدهر شدیراز   « حداظ  »های اخیر با مدداخت  االدددی در خیابدان    در دهه

عنوان محور اتصال و پیوند دروازه قرآن با دروازه اصفهان، انسجام بصری  به
در تصویر  خود را از دست داده است. از این رو، شناخت تاثیر این مداخت 
 از هدف ذهنی و ساختار ادراای شهروندان، نیازمند شناخت و تحلیل است.

مدوثر بدر    یاالددد  یها هاز مؤلف کی تاثیر هر زانیم ییشناسا ،پژوهش نیا
هدا اسدت. رو    آن میدان  ۀرابطد  یشهروندان و بررس دیاز د یادراک بصر

بوده و به امک مطالعدا    «یو همدستگ یشیمایپ» ،پژوهش مورد استفاده
پرسشنامه  زیو ن یبردار ادداشتینقشه و  هیته ،یبردار عکس همچون یدانیم

بدا   آمداری  حجم نمونهو  یآور جمع ازیمورد ن یهاداده ی،و مطالعا  اسناد
در دسدتر    یرید گ نمونده  وهیاستفاده از ظرمول ادواران محاسدده و از شد   

 ونیاز آزمون رگرس نیهمچن .استشده پرسشنامه استفاده  لیمنظور تکم به
پژوهش  جینتات. ها استفاده شده اس داده لیو تحل هیمنظور تجز به رهیچندمتغ
 بصری تاثیر بر ادراک نیشتریب یدارا «ییخوانا»از آن است اه مؤلفه  یحاا

 ا ید مق»و « وضدو  » یهدا  مؤلفده  یبعد یها تیشهروندان بوده و در اولو
 یبر ادراک بصر« محیطوجود تنوع در » گرید یقرار دارند. از سو «یانسان
 جهدت  کارهدایی راه نهایدت  درتاثیر بوده است.  نیامتر یدارا ابانیخ نیا

ِ ذهندی   شد تا عتوه بدر تشدکیل تصداویر    ارائه ناظران یبصر ادراک ارتقاء
 قویتری از شهر و عملکرد ظضاهای موجود شهری نیز بهدود یابند.
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Abstract 
Hafez Street in Shiraz, as the axis connecting the Quran 
Gate to the Isfahan Gate, has lost its visual coherence 
due to the interventions of recent decades. Therefore, its 

place in the mental image and perceptual structure of 
citizens needs to be examined. The purpose of this study 
is to identify the effect of each of the physical 
components affecting the visual perception of citizens 
and to examine the relationship between them. The 
research method is "survey and correlation" and the 
required data have been collected through field studies 
such as photography, mapping and taking notes, as well 

as questionnaires and documentary studies. The sample 
size was calculated using the Cochran's formula and the 
available sampling method was used to complete the 
questionnaire. Multivariate regression test was used to 
analyze the data. The results indicate that the 
"readability" component has the greatest impact on 
citizens' visual perception, and in the next priorities are 
the "clarity" and "human scale" components. On the 

other hand, the "diversity in the environment" has had 
the least effect on the visual perception of this street. 
Finally, some strategies were proposed to improve the 
visual perception of observers in order to improve the 
performance of existing urban spaces in addition to 
creating stronger mental images of the city. 
 
Keywords: Visual Perception, Physical Ccomponent, 

Legibility, Shiraz. 
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 مقدمه
 طراحی محصوال  مهمترین از یکی شهری ظضاهای

 از اه یاظت خواهند دست خود اهداف به زمانی شهری،

 و انسان میان رابطۀ در به خوبی درک شوند، مردم سوی
 ها وجودآن بین ارتداطی پل و محیط ظرد، عامل سه محیط،
 یبرقرار یطور ظعال در تت  برا ها همواره به نساندارد. ا

در  طیاه از مح یریاطراف خود هستند. تصاو طیرابطه با مح
دو جانده  یانیحاصل جر یراست به د،یآ یذهن ناظر به وجود م

 .(91: 9332 لینچ،) اوست طیناظر و مح نیب
حوا  گوناگون  قیاز طر طیاگرچه ارتداط انسان با مح

حس ادراک  نیتر یعنوان اصل به یینایاما حس ب شود، یبرقرار م
بصر صور   ۀانسان با قو اظتیدر شتریانسان مطر  است و ب

با ادراک  زین یشهر طیاو و مح نیلذا عمده تعامل ب رد،یگ می
 Perovic و 92: 9312 پاالسما،) دست خواهد آمد به یبصر

& Folic, 2012) .خام و بدون  یا احسا ، تجربه یاز طرظ
عنوان  را به ها پدیدهادراک است اه  نیو ا دهد یرا ارائه م ریتفس
در  زیچ چی. از آنجا اه هاند یم یها معرظ ها و گروه دسته یاعضا

 یخارج از ذهن وجود ندارد و ذهن متشکل از ادرااا  مختلف
به  وحوا  وارد ذهن شده  قیطر از یطیمح یها لذا داده ،است

 ،یمتوال یخط لیاتصال و تشک ب،یامک انتخاب، تواظق، ترا
. اند یم جادیشده، ا دهیخاص د ءیدر مورد ش ی رانگرش
 یها داده وندیاحسا  و ادراک به امک پ نیب یشناخت یها پل

رابطه برقرار  یذهنحاصل از احسا  با انتظارا  و تصورا  
ظرد نقش ادراک  اارآمد و منحصربه ندیظرآ نیو در ا اند یم

 Perovic & Folic, 2012 Ahl) روشن است یبصر

& Allen, 1996: 37 & .)اظتیدر ندیادراک ظرآ ،نیبنابرا 
خصوص حس  گانه به به امک حوا  پنج طیاطتعا  از مح

 ریخاطرا  و سا ق،یعت ازها،یاست اه تحت تاثیر ن یینایب
لذا پرداختن به  باشد؛ یم زیانسان ن یو ذهن ینیع یها مؤلفه

  است. تیحائز اهم اریبس یشهر یادراک ظضا
 یادراا یهاعدم توجه به جنده یشهر یظضاها یدر طراح

از جانب مردم،  یادراا یخطاها لیاز قد یشهروندان مشکتت
و  یابیجهت یهالیها، امدود پتانسامتر نشانه ییخوانا
اغتشاشا   وجود یاز طرظ .را به دندال دارد هویتی ظضاها بی
 یچشم انسان و اجزا نیب مناسب رابطهبرقراری مانع از  یبصر
ااهش  زین هاآن تیو احسا  امن یریپذ دل شده و محیط

اظراد از محیط شهری  یتوجه به ادراک بصر ،رو نی. از ادهد یم
داشته موثر  نقشی یشهر یظضاها تیدر بهدود وضع تواند یم

 .باشد

ها و میادین هستند  دو عنصر اساسی در ساخت شهر، خیابان
( اه همچون سایر ظضاهای شهری جنده 40: 9312)توسلی، 

 نقاط اتصال ارتداط و شهروندان ذهن ادراای داشته و در
 داشتن با تاریخی محورهای انند. می میسر را شهر فمختل

 همواره مورد شهر، یک تاریخ متمادی دوران در پیشینه تاریخی
انند.  ایفا می را میان عناصر شاخص رابط نقش اند و بوده توجه
ورود به  ریمس نیتر یمیعنوان قد بهنیز « حاظ  شیراز»محور 

دروازه قرآن، همواره از  یاز راه اصفهان در راستا رازیش
این  .شهر بوده است نیا ییمحورها در ساختار ظضا نیتر مهم

شهر  تاریخی منظر در ساخت انسان اجزای مهمترین بین خیابان

 برقرار رابطه (قرآن دروازهو )ع( حمزه بن علی بقعه) شیراز

مورد توجه (. و از دیرباز 1: 9310 اسدپور، و ظیضی) اند می
اند. قرار داشته و بسیاری از آن یاد و توصیفش اردهجهانگردان 

سازمان ظضایی  تحول هایی نیز به سیرعتوه بر این، پژوهش
شیراز با تأاید بر این محور، سیر تحول رابطه ساختاری  شهری

حتی بررسی اجزای آن  و باغ و شهر، بازشناسی دوباره محور
صوری و ، من9331، طهماسدی، 9331توجه داشتند )اسدپور، 

(. اما ادراک آن در 9314، رظعت و همکاران، 9314سلغار،  عرب
 ذهن شهروندان همچنان مغفول مانده است.

 یاساس یراتییخو  تغ دست ،ریاخ یها در دهه مسیر نیا
متنوع  مناظر ایجادو  یدر نظام بصر  یشده اه منجر به دگرگون

پی آن تاریخی شده است اه در  های دوره علت وجود بقایای به
اظزایش اغتشا  بصری از یک سو و ااهش انسجام بصری و 
 ادراک این محور به مثابه ال، تددیل به مسأله جدی شده است.

زیر سؤال اند به  رو تت  می پژوهش پیش ارتداط نیدر ا
 یاالدد های لفهؤاز م کیو شد  تاثیر هر  زانیمپاسخ دهد اه 
چه  «رازیحاظ  ش» یخیااربران در محور تار یبر ادراک بصر

 است؟ زانیم
 ظضاهای محیطی ایفیت ارزیابی برای هاتت  اولین
قرن بیستم  12و 02 دهه اواخر در ادراک، اسا  بر شهری

 روانشناسی، معماری، در ای رشته بین مطالعا  میتدی نتیجه
شاید بتوان مشهورترین  بود اه شناسیجامعه و شناسی انسان
از اوین « سیمای شهر»را اتاب  ها در مطالعا  شهرسازیآن

. پس از آن (Morello & Ratti, 2009, 2) لینچ دانست
های مختلف ظضاهای  هایی بر روی ادراک در گونه پژوهش

 9وانگ و دومرو شهری از قدیل خیابان و میدان انجام گرظت. 

از  سکانسیاه  نددهندگان خواست از پاسخ( در پژوهشی 0220)

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Wong & Domroes 
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را اه دوست  سکانسیپارک اولون را اه دوست داشته و 
، وجود ینگیزان سدزیماه  دادج نشان ینداشته، انتخاب انند. نتا

 یدوست داشتن سکانسآب و عکس خوب از پارک در انتخاب 
ن و ییپا ی، ناامن و سطح اجتماعیمصنوع یها و قسمت

ها موثر بوده آن یدوست نداشتن سکانسدر انتخاب  ی،نظم یب
ادراک ساانان و ( 0223) . در مطالعه دیگری گاروداست

دو  این پژوهش ازشان بررسی ارد. در مقصد از را گردشگران
تجربه  ینظر برا مورد یها یژگیاز و ه شد اهگروه خواست

 یعکاس 9تیستریآب یولز یتفرجگاه ساحلاز خود  یشخص
. نتایج این مطالعه نشان داد اه انند( 0)عکاسی داوطلدانه

متفاوتی از محدودۀ مورد مطالعه  ساانان و گردشگران درک
اظت یغ و دریتدل، ر مقصدیاه در آن تصاو یروشندارند و 

 . است های آنواقعحالت شوند، آشکارتر از  یم
 رِیوِ توسط اه تحلیلی رو  ای از( در مطالعه0292) 3ردهجِ

 ارائه خیابان منظر طولی ارزیابی برای( 0221)همکارانش  و
 به امتیازی خاص، های سکانس به شده بود، استفاده ارد و

 مقیا  نظم، حس بصری، عتقه» مجزا عنوان پنج امک
داد. از  اختصاص «انسانی حفاظت و ظعالیت از شواهدی انسانی،

آنجایی اه عامل مهم در درک محیط پیرامون وجود نور و 
 بررسی ( با0291) 4ژاک و زالشاکبازتاب آن از سطو  است، 

 این در خیابان به بصری ادراک بر متفاو  نوری منابع تاثیر
 نور مندع نوع به بسته درخشندگی رسیدند اه مقدار نتیجه
 میزان یا اوچک اشیا دیدن توجهی قابل طوربه بوده و متفاو 
 با. دهد می قرار تاثیر تحت را بزرگتر سطو  در انسان دید انطداق
عمومی و  ظضاهای توان ظاهر این موضوع می گرظتن نظر در

 ارد.  را تقویت مردم نقل و و حمل امنیت
 ظضا ذهنی ارزیابی طریق ( نیز از0290) 0و ظولیک پروویچ

 و بصری بعد بر تأاید با بصری، منابع از تصویر 90 امک به
 ااربردی، عملکردی، چند ظضاهای شناختی دریاظتند اه زیدایی
 از بسیاری با معتدر و شمول همه همگن، پذیر، مشارات پویا،
 ااربران روی بر را (دلخواه) نظر مورد بصری اثر طدیعی، عناصر
ای از اظراد خواست اه ( در مطالعه0294) 1شان هِهگذارند.  می

در قالب  مختلف میدان شهری هاروارد را یها مکان
 یلو تحل یهتجزحد  بزنند، سپس با  1«ی تعاملیها تجسم»

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Welsh seaside resort of Aberystwyth 
2. Volunteer-Employed Photography 
3. Gjerde 
4. Žák & Zálešák 
5. Perovic & Folic 
6. He Shan  
7. Interactive Visualizations 

بیشتر ، مکان یقدق تعیین جای یاه حاظظه براها متوجه شد آن
 یابد تا با تعداد بهدود می ،به مراز یکیبا درجه تعامل و نزد

 میانحاظظه  ی خاص،مکان ی. برادظعا  مواجه و برخورد با ظضا
 بوده ومتفاو   یریمختلف به طرز چشمگ یها یدگاهد

 یذهن یرتصاو یریگ مانع از شکل یشهر بودن ساختار نامنظم
  شود. ینم یقو

( در مقاله خود با ابزار 9319ی )و آزاد ارمک یحناچ
نارضایتی از ظضاهای اظراد، رضایت و  الی پرسشنامه احسا 

مختلف محله، میزان رضایت از ظضاهای با اهمیت محله، 
ظضای سدز، ظضای ورزشی و ظرهنگی را بررسی اردند و نتایج 

محله، نتوانسته  ظضاهای مجموعه ها نشان داد اهپژوهش آن
. انند ایجاد محله نوجوانان میان در را الزم عتقۀ است احسا 

ا و عناصر سنتی دارای ارز  تاریخی هها به تک المانتوجه آن
مشخص ارد اه هنوز واانش به عناصر سنتی مثدت است. 

 را ارزیابی ادراک ( معیارهای9313یی )اسکو یو نورالله یریمد
 تناسب، ریتم، اشش، تعادل،: پردازان نظریه نظرا  بندی جمع با

 تشابه و نزدیکی رنگ، اندازه، شکل، ظضا، ظرم مقیا ،
 خوانایی معنی، تداعی شان، زمینه از و یکدیگر زا اجزا تشخیص

 مقدم انیمینژادمقدم و رح یداوردر میدان بررسی اردند. 
 مشهد به وجود احمدآباد ( در پژوهش خود در خیابان9311)

 در هاسزای آن به تاثیر شکل و قوسی و ای دایره های ظرم
 اشاره نموده، بصری اغتشا  ااهش و ظضایی ایفیت اظزایش

 شهروندان درک باالبردن راستای در راهکارهایی اسا  آن بر
( نیز در باغ ارم شیراز با 9313) پور و همکاران یتقارائه اردند. 

رو  ترایدی امی و ایفی و پرسشنامه و مصاحده، ادراک 
بصری را ارزیابی ارده و دریاظتند اه در هندسه منظم باغ 
بیشترین درک ااربران نسدت به مقیا  ظضایی و میزان 
خوانایی محیط بوده در حالیکه در هندسه نامنظم عوامل 

 اند. ن تاثیر را بر ادراک داشتهاحساسی و تنوع ظضا بیشتری
ت یقابلای ( در مطالعه9313) دل و همکاران طاهرطلوع
ق یاز طر یت مجازیستم واقعیط در سیمح یادراک بصر

م و استفاده از یط به دو صور  مستقیادراک مح یقیسه تطدیمقا
. مخاطب در ادراک از اند بررسی ارده ی رات مجازیواقع یظناور

، یر ذهنیظضا، تصو ییدایزان زی، میریرنگ، حضورپذ
، توقع ظرد از ظضا، تنوع، یمعان ی، تداعیریپذ ، انعطافیابی جهت

نسدت به  یت مجازیله واقعیوس به یبصر یریو دلپذ یدگیچیپ
اند. بر اسا   یاظت میرا در یشتریب یها م، دادهیادراک مستق

در سطو   یت مجازیواقع ،ارد یریگ جهیتوان نت یها م اظتهی
قابل اعتماد است و تنها در  یگذار و ارز  یری، تفسیاحساس
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را به طور مطلوب  یقیتواند ادراک حق ینم یشناخت   سطح
 اند. یساز هیشد

ای از ها اه هر یک تت  نموده تا جندهمرور این پژوهش 
ها و یا ابعاد مشخصی از ادراک بصری شهروندان را در حوزه

ایند، حکایت از آن دارد اه تا به ظضاهای شهری بررسی نم
های داخلی به موضوع شناسایی امروز و به ویژه در پژوهش

های موثر بر ادراک بصری شهروندان در ظضاهای شهری مؤلفه
 ها امتر پرداخته شده است. بندی این مؤلفهو همچنین اولویت

 ظهمیدن، دریاظتن، چیز، هر نهایت عنوان درک به ادراک
مشاهده، احسا ، قدر  دریاظت، بصیر ، بینش، آگاهی، 

هوشمندی، ذااو ، ظراست، تیزبینی، استنداط، برداشت، تلقی، 
و 9300: 9313 ها تعریف شده )دهخدا،نامهتعدیر در لغت

شنا  و و حق 130: 9311آریانپورااشانی و آریانپورااشانی، 
 وقایع یا اشیا از اه مستقیمی ( شناخت9009: 9333همکاران، 

 ما برای حسی میدان یک با رابطه در پیچیده، بیش و ام
نیز از  اطتعا  حسی ظهم و آگاهی اسب شود یامی حاصل

 Ewing & Handy, 2009) دیگر تعاریف ارائه شده است
گونه رظتار  ادراک در مراز هر (31: 9310 همکاران، و و منصور

محیطی قرار دارد، زیرا مندع تمام اطتعا  محیطی است 
ادراک در سطو  مختلف اار  (9319:01 همکاران، و امامقلی)
 یطمطابق با خلق و خو، تجربه و شرا یادراک ظرد ؛اند یم

، ادراک با یاما در سطح جمع ،ممکن است در نوسان باشد
 یاجتماع یو معان دهاو درک مشترک از نما یا استفاده از تجرب

  (.Hartshorne, 2004: 34گیرد ) شکل می

 حسی تجارب آن طی در اه است ذهنی ادراک ظرآیندی
اشیا  معانی و امور روابط انانس طریق این از و شودمی دارمعنی
گردد اه حوا  ما  های مستقیمی باز می یابد و به پاسخدرمی را

 خداپناهی، و ایروانی) دهند ها نشان می را به ساختار یا ظرم
پس حوا  پنجگانه  (.992: 9310 اسدپور، و ظیضی، 00: 9312

اطتعا  الزم را برای تفسیر رویدادهای اطراظمان در اختیار ما 
 و هاتجربه . نخستین(19: 9313 گذارند )پاازاد و بزرگ،می

 نام با مختلف حسی هایگیرنده طریق از آدمی هاییادگیری
(. 32: 9311 نراقی، سیف و نادری)شود می شروع «احسا »

شنود و  بوید یا می اند یا می بیند یا لمس می انسان شیء را می
در ذهن او نقش  چشد و از این طریق، صورتی از آن شیء یا می
بندد اه مدتنی بر اطتعا  دریاظتی از حوا  پنجگانه است  می

 از ادراک آتنیو معتقد است (.99: 9310 ظتمکی، و )اادری
 از قدل اطتعا  آن در اه شده تشکیل ظرآیند ایمجموعه
 آینددرمی ظهم قابل و ساده زبان به آگاهی، به رسیدن

(Attneave, 1954).  
 و ارده آوریجمع را محیط اطتعا  ما احسا ، مرحله در

 ظیزیولوژیک اامتً اساسی مرحله، این انیم،می مخابره مغز به
 و تجزیه شروع با رسید، مغز به اطتعا  اینکه از بعد. دارد

: 9313 بزرگ، و پاازاد)شود می آغاز ادراک مرحله ذهنی تحلیل
با وجود اینکه اطتعا  محیطی از طریق تمامی حوا   (.04

قوه بصری در این  درصد 32 از قابل احسا  است، اما بیش
 توسط آن ادراک و مناظر مشاهده بنابراین ظرآیند موثر بوده،

 تعیین و محیط از وی شناخت و ادراک در مهمی نقش انسان
 بهدهانی، ایرانی گلچین و) دارد آن مطلوبیت عدم و مطلوبیت
 عناصری مجموعۀ دربرگیرنده بصری انتقال وسایل .(99: 9310
در  (.11: 9331 موناری،)اند می رؤیت قابل را پیام اه است

ادراک بصری این وظیفه به عهده چشمان است و مشاهده نیز 
اند اه  به عنوان رابطی میان ادراک و شناخت عمل می

 تواند به تجارب انسان ساختار بخشد. می
 نیازمند ظرآیند است، این ایپیچیده ظرآیند بصری دراکا
 و( انندمی حس را ها محرک اه) چشم های گیرنده بین تعامل
 تفسیر و رابطه برقراری مسئولیت اه) مغز و عصدی سیستم
است. در این ظرآیند  (دارند را شده بصریِ احسا  اطتعا 

قدلی  تجربیا  نحوۀ نگر  ما به محیط مدتنی بر مقاصد و
جزئیا  ریز و عناصر  بین آموزند با تجربه است و ناظران می

 اسدپور، و ظیضی)های محیط تمایز قائل شوند  تر بین پدیده الی

مکتب  نظریا . با توجه به (Lukac, 2017و  992: 9310
 و «اُهلر» ،«ورتایمر» ادراک اه توسط مورد در گشتالت

شود و  نخست الیت موضوع درک میشدند،  مطر  «ااظکا»
)ظیضی، شود، شناخته میدهنده آن  سپس اجزای تشکیل

 (.949: 9312 خداپناهی، و و ایروانی 11: 9310اسدپور، 
 اه داشت توجه واقعیت این به نیز (میتدی 9312)9اِهرِنفِلس
 اجزاء با ایفیت اه آورند می دستبه را ایفیتی ها، محرک  گروه

 لذا مطابق .(Gordon, 2004) دارد تفاو  مجزا طوربه
 بصری عناصر ظرمی های ویژگی شناخت تئوری، این های آموزه
 با هاآن میان متقابل روابط همچنین و محیط یک در موجود
. بنابراین (11: 9313 اسکویی،  نوراللهی و مدیری)است  اهمیت

های موثر بر ادراک بصری باید به روابط بین  در میان شاخص
 اجزای محیط نیز توجه شایانی داشت.

 رظتار انسان، بر مستقیم غیر و مستقیم تاثیری بصری محیط

  سروینه موسوی) دارد ظیزیولوژیک آن های ویژگی حتی وی و

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Ehrenfels 
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مردم  ادرااا  بر تاثیرگذار عناصر (.929: 9314 صادقی، و باغی
های وقوع خاطرا  و به سه دسته عناصر طدیعی، ذهنی )محل

 و گوهری)شوند رویدادها و وقایع( و مصنوع تقسیم می
 نیازها، ها،توانایی اسا  بر اظراد (.023: 9310 همکاران،

 توسط آنکه از پیش اه) عینی محیط از بخشی تنها ...و عا توق
: 9319 گلرخ،) انندمی دریاظت را( دارد وجود شود ادراک ظرد
های  . ادراک محیط تابعی است از امکان دریاظت گیرنده(99

حسی اه خود تابعی از شرایط محیطی موثر بر حواسی مثل نور، 
 زاده،ابراهیم و ظرجی) دما، رطوبت، ظشار باد، سروصدا و بو است

: جزء سه تعامل تاثیرتحت مردم بصری ادراک (.9: 9314

 Žák) است انسان چشم و اشیا با ظضا مشاهده، قابل پرتوهای

& Zálešák, 2016). 
 از را شکل اه است چیزی همان روشنایی، و تاریکی ارز 
بعد از  (.91: 9331 ونگ،) اندمی متمایز اامتً اطراظش محیط

 حس محیط، و تجربه در ضروری عنصر ترین روشنایی، مهم
 به دیگر بصری عناصر تمامی. است تونالیته یا رنگمایه وجود
 با مقایسه در آنها نتیجه در و شوند می مکشوف ما بر نور وسیله
 داندیس،)دارند  قرار اهمیت بعدی درجا  در رنگمایه، عنصر
 در را شناختی زیدایی لذ  تواند می حتی رنگ (.41: 9332

 اند تحریک ادراک شناختی سطحِ در همچنین و ناخودآگاه

(Geisler, 2008). خود اطراف محیط از ظرد هر اه درای 
 دهنده تشکیل عناصر به زمان، عامل گرظتن نظر در بدون دارد

 طدیعی محیط عناصر شامل اه عناصر این. دارد بستگی محیط،
 جنس، ظرم، مشخصا  طریق از هستند، ساخت انسان عناصر و

 القا ظرد به را محیط هایویژگی صو  و و باظت بو، رنگ، ابعاد،
نیاز به استفاده از  (.913: 9310 همکاران، و گوهری)اند می

ها حائز نتر نیز از حیث انعکا  نور از آباظت و مصالح طدیعی
 (.941 :9319 بالمعنی، علوی اهمیت است )پورجعفر و

ترین عوامل االددی موثر  ظریتز استیل معتقد است اه مهم
مکان، درجه محصوریت،  در ادراک به قرار زیر هستند: اندازه

تضاد، مقیا ، تناسب، مقیا  انسانی، ظاصله، باظت، رنگ، بو، 
پرداختن به (. 10: 9310 آیشم، صدا و تنوع بصری )میرغتمی،

دی یعنی پرداختن به مداحثی اه حس بینایی محیط از جنده االد
ادراای شهروندان _پیوند شناختی سازرا مدنظر قرار داده و سدب
: 9313 اسکویی، نوراللهی  و مدیری) از ظضاهای شهری است

 ااراردی، ایفیا  معنایی، االددی، مختلف عوامل بین از(. 11

 انندمی ایفا شهری ظضای ایفیت در مهمی نقش بصری

آشفتگی محیط موجب  (.10 :9311 راد،رضایی و وحد )
ای باشد اه وضو   شگفتی شده و دلپذیر است، اما باید به اندازه

(. برای مثال، ااهش 99: 9332الی محیط را از بین ندرد )لینچ، 
در ظضاهای شهری، امکان تشخیص و درک  خوانایی ایفیت

ر رساند و مشکتتی د محیط توسط ناظران را به حداقل می
هویتی برای  های متفاو ، از عدم احسا  امنیت تا بی مقیا 

  (.1: 9310 مجیدی، و ترااشوند) اند شهروندان، ایجاد می
عنوان  ایفیتی  در مدحث ادراک بصری ایفیت وضو  به

اه رابطۀ نزدیکی با خوانایی دارد نیز مطر  است، هنگامی اه 
خود را  تری دارد؛ تر و اامل عنصری وضو  و نمایانی بیش

 مجیدی، ترااشوند و) سازد تر می تر و قابل درک مشخص
 بهتر را تصاویر چشم، شودمی باعث اه هاییویژگی (.3: 9310

 معروف بینایی غنای به بینایی ظیزیولوژی علم در اند، شناسایی
 اه هاییاز ویژگی (.01: 9319 بالمعنی، علوی و پورجعفر) است
و مشخص بودن عناصر  شود وضو  می بینایی غنای موجب

تصویر در زمینه است اه چشم برای جستجو به راحتی بر 
اند. وجود جزئیا  به دلیل موضعی جدید عناصر تمراز می

برای تمراز اردن و نقاط الیدی و برجسته در تصویر اه چشم 
اند. تنوع عوامل جو میوها را جستای مهم آنعنوان نقطه به

ایجاد موضوع جدید به ظواو  دهنده تصویر نیز با تشکیل
 (. 12: 9319 بالمعنی، علوی و پورجعفر)اند بیشتر امک می

 با در نظر گرظتن مکانیسم دید دو چشمی، از جمله نیازهایی
 شرایط تعدیل و بهدود برای تهاجمی و های یکنواختمحیط اه

دارد نیاز به تنوع و تفاو  در عناصر و سطح نما  خود بصری
چشم در محیط« حراا  سااادی»توجه به  است. همچنین با

های تهاجمی نیاز به تعدیل در تعداد عناصر یکسان و مشابه 
عتوه بر  (.941: 9319 بالمعنی، علوی و پورجعفر)هم وجود دارد 
 است تاثیرگذارتر ظضا تجربه نیز در محصوریت این، احسا 

نسدت »این ایفیت محیطی با شاخص  (.932: 9331 من،چپ)
قابل پیگیری است. « رواندازه ارتفاع نماها به عرض پیاده

های محیط به دو دسته عنوان یکی از ایفیت پیوستگی به
پیوستگی نمادین )خوانایی االددی، هماهنگی، نظم و زیدایی 

و پیوستگی ظضایی )پیوستگی  ظاهری، پیوستگی و یکپارچگی(
ها، ها و نفوذپذیریها، پیوستگی دسترسیمنظر در دیدها و

ها با ظضای خیابان( ارتداط مناسب طدقا  همکف ساختمان
 های مؤلفه (.3: 9313 همکاران، و یگانه)قابل تقسیم هستند 

محیط بر اسا  مرور ادبیا   از بصری ادراک بر موثر االددی
ها را با توجه به نظریه های مربوط به آنموضوع و شاخص

جزئیا  و رابطه بین اجزای محیط یا پدیده با  ، تجربهگشتالت
هایی تحت عنوان نسدت ارتفاع و عرض، اندازه و رنگ شاخص

تابلوها، عدم وجود عناصر الحاقی به بدنه و اندازه مسیرهای 



  شهری یمحورها در یبصر ادراک بر یاالدد یهالفهؤمشناسایی میزان تاثیر  :اسدپور و همکاران         211

 

 ( ارائه شده است.9سواره و پیاده در جدول)
 

شهری محیط بصری ادراک بر موثر االددی های مؤلفه .2 جدول

 
 زاگر  اوهستانی منطقه در ظار  استان مراز شیراز

. دروازه قرآن از مهمترین دارد معتدل هوای و  آب و شده واقع
 بن علی پل تا قرآن دروازه محورهای تاریخی شهر است.  دروازه

 از و شهر های زیرسیستم از یکی اه شیراز شهر در)ع( حمزه

 همکاران، و رظعت) شودمی محسوب آن اصلی ساخت اجزای
ورودی اصلی شهر در شمال آن شروع  از محور این (.9314

 هایدوره در رود وپیش می شهر تاریخی هستهشده و تا 
 اصفهان از سمت شهر به ورود اصلی محور تاریخی، مختلف
 از شهر شیرازو تاریخی  مهم هاینشانه از بسیاری. است بوده

 اتابخانه سیلو و نما، جهان باغ ،)ع( حمزه بن علی بقعهجمله 

محور مورد موقعیت ( 9شکل). اندشده واقع خیابان این در ملی
 دهد. را نمایش میمطالعه 

 منابع شاخص مؤلفه بعد

 االدد

  انسانی مقیا 
(Human scale) 

(، گیاهی پوشش) درختان ارتفاع رو،پیاده هایبدنه ارتفاع
 روپیاده عرض به نماها ارتفاع نسدت: محصوریتمیزان 

 ؛9313 همکاران، و پورتقی
؛ بحرینی و 9331 من، چپ

 9313خسروی، 

 وضو 
(Clarity) 

بدنه بودن نمایان میزان شب، در روهاپیاده روشنایی میزان
 هامغازه تابلوهای بودن نمایان میزان ها،

 مجیدی، و ترااشوند
؛ بحرینی و 9310

 9313خسروی، 

 پیوستگی

(Coherence) 

 هماهنگ میزان روها، پیاده افسازی بودن یکپارچه میزان
 درختان ریتم بهم، متصل نماهای نماها، ارتفاع بودن
 نماها رنگ تشابه میزان ،(ممتد گیاهی پوشش)

؛ 9313 همکاران، و پورتقی
بحرینی و خسروی، 

 همکاران، و یگانه؛ 9313
 9331 آرنهایم،؛ 9313

 تنوع
(Diversity) 

 هایظرم وجود نماها، در متفاو  مصالح وجود میزان
 بدنه در بازشوها متفاو 

؛ 9313 همکاران، و پورتقی
 بالمعنی، علوی و پورجعفر
؛ بحرینی و 9319

 9313خسروی، 

 خوانایی
(Legibility) 

میزان قابل رؤیت بودن ابتدا و انتها محور، سهولت در 
رسانی، میزان دیده شدن  دهی، تعداد تابلوهای اطتعآدر 
رسانی یا ها )اطتعها، رنگ تابلوها، اندازه تابلو مغازه نشانه
 ها ها( و میزان شفاظیت )شیشه یا نرده( نمای ااربریمغازه

ترااشوند و مجیدی، 
و  ؛ نادری9310
؛ 9311 نراقی، سیف
؛  لینچ، 9312 حقگویی،

9332 

 پذیری دسترسی
(Availability) 

رو، رو، اندازه عرض مسیر پیادهاندازه عرض مسیر سواره
 وجود پوشش گیاهی جدااننده مسیر سواره و پیاده

 9332لینچ، 

 عدم وجود آلودگی
  )اغتشا ( بصری

(No Visual 

Pollution) 

 عدم وجود عناصر الحاقی به بدنه )لوله گاز و اولر و...(، 

 اثیف و مخدو  ندود نماهای
 ؛ 9332لینچ، 

 9311حیدری و همکاران، 
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 شیراز محدوده مورد مطالعه در شهر موقعیت .2شکل 

 

 و مهم بناهایوجود  شود، میمتحظه  اه همانگونه
 دوچندان را آن بصری ادراک بررسی مسیر این در تاریخی
 هایی در طول محور سدب ایجاد سه سکانس . وجود گرهاند می
 

 
ها نقش بسزایی در در طول آن شده است. این سکانس

( و 0مطالعا  ادراک بصری در پژوهش حاضر را دارند. شکل)
 دهد. ( تصاویری از این محدوده مورد مطالعه را نشان می3)

 

 
 محدوده مورد مطالعهتصاویری از دید عابر پیاده در  .1شکل 

 محدوده مورد مطالعهتصاویری از دید عابر پیاده در . 1شکل 
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 کار ها و روش داده
در پژوهش حاضر، از رو  پژوهش پیمایشی و همدستگی 

 ابزار از پژوهش انجام برای استفاده شده است. همچنین

 ساختار و شده استفاده ایاتابخانه متون و اسناد پرسشنامه،

( تنظیم 9جدول) هایها و شاخصمؤلفه پرسشنامه بر اسا 
 های االددی منظور بررسی نقش هر یک از مؤلفه شده است. به

ها در ادراک بصری شهروندان و همچنین میزان اثر آن و
چندمتغیره و به  رگرسیون آزمون ها، از فهبندی این مؤل اولویت

 نمونه شده است. حجم استفاده SPSSاظزار امک نرم

ظرمول اواران با ظرض عدم مشخص بودن حجم  براسا 

(، P= 0.5 , d=0.1% )10جامعه در سطح اطمینان باالی 
نمونه محاسده شد، اما به منظور بدست آوردن نتایج بهتر و  11

 نظرسنجی پرسشنامه توزیع و تکمیل شد و این 912تر،  دقیق

در یک  (02:32-9122و  93:22-3:32زمانی ) دو دورۀ طی
شد.  انجام دستر  در گیری نمونه رو  از با استفاده و هفته

 اساتید توسط سؤاال  ظاهری الزم به ذار است اه روایی

 شد. تایید دانشگاه یزد معماری و هنر دانشکده

 

 شرح و تفسیر نتایج
مسیر میان  در اه شهروندانی توسط پرسشنامه 912مجموع  در

 به و تکمیل داشتند، حضور )ع(دروازه قرآن تا پل علی بن حمزه
 استفاده ارونداخ آلفای آزمون از پرسشنامه پایایی بررسی منظور
 آنجایی اه از. بود 313/2 ارونداخ آلفای ضریب میزان .شد

 بین درونی همدستگی ینبنابرا است، بیشتر 1/2 از آلفا ضریب
 برای. است مطلوب پژوهش ابزار پایاییِ نتیجه در و زیاد هاگویه

 -اولموگروف آزمون از نیز توزیع بودن نرمال تشخیص

( sig) تصمیم معیار آزمون این طدق. شد استفاده اسمیرنوف
 ظرض پذیر  با. است 20/2 از باالتر ها شاخص تمامی برای
 توزیع از نظر مورد نمونه اه ظرضیه این رد برای دلیلی صفر
 این توزیع عدارتی به. ندارد وجود است، آمده دست به نرمال
درصد  0/03 با زنان دهندگانپاسخ میان از .است نرمال نمونه،

 02-32 بین سن. اندهداد اختصاص خود به را میزان بیشترین
پاسخ سن بیشترین ،درصد 3/41 ظرآوانی و نفر 10 تعداد با سال

 تحصیت  دارایدرصد(  3/32) اظراد اغلب. بود دهندگان
/ 3 ظرآوانی با غالب شغل عنوان به آزاد شغل و بوده اارشناسی

 ازدرصد  3/10. شودمی مشاهده نتایج بین دردرصد  91
 حضور عنوان رهگذر به «حاظ » تاریخی محور در شهروندان
 انجام از پس. بودند شیراز ساان دهندگانپاسخ اغلب و داشته
 ضریب( 4جدول) هاداده روی بر چندمتغیره رگرسیون آزمون

 از حکایت ضریب این و شد محاسده 313/2 همدستگی
 مجموع در. دارد وابسته و مستقل متغیرهای باالی همدستگی
 اند توانسته باالیی حد تا پژوهش مدل در منتخب های شاخص
مؤلفه از شده ارائه مدل و نمایند تدیین را وابسته متغیر واریانس
 سنجش منظور به( 0جدول) بصری ادراک بر موثر االددی های
 تعیین برای. است بوده مناسب «حاظ » خیابان از ناظران ادراک

 شد استفاده F آماره و واریانس آنالیز از نیز مدل داری معنی
 آنالیز داری معنی سطح شود می مشاهده اه همانطور(. 4جدول)

F مقدار بنابراین، است، 20/2 از باالتر واریانس
 مدل برای 

 مستقل متغیرهای گفت توان می صور  این در. است دار معنی
 با مستقلی و خطی ترایب( االددی بعد هایمؤلفه) پژوهش
 رگرسیونی ضریب، 1جدول. دارند( بصری ادراک) وابسته متغیر

 .دهد می نشان را بصری ادراک بر مستقل متغیرهای

 

 پژوهش رگرسیون مدل براز  به مربوط های آماره .1 جدول
 

9ضریب همدستگی مدل
 

ضریب 
 0تعیین

ضریب تعیین 
3تعدیل شده

 
4برآورد خطا

 

9 313/2a 111/2 133/2 90930/2 

 

 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. R 

2..R Square 

3. Adjusted R Square 
4. Std. Error of the Estimate
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پژوهش رگرسیون واریانس مدل آنالیز. 1 جدول  

 معناداری سطح Fآماره مربعا  میانگین آزادی درجه مربعا  مجموع مدل

1 

 222/2 232/31 134/9 1 331/93 رگرسیون

 - - 203/2 903 003/3 9رگرسیون باقیمانده

 - - - 912 494/91 ال

 

 «حاظ  شیراز»وابسته )ادراک بصری( در خیابان تاریخی های بعد االدد( بر متغیر ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل )مؤلفه .1جدول 

 مدل
 شده استاندارد ضرایب نشده استاندارد ضرایب

 tآماره 
Sig.  

 Beta(بتا)ضریب  استاندارد خطای Bضریب یسطح معنادار

9 

 319/2 913/2 - 913/2 201/2 (ثابت عدد)

 220/2 942/3 991/2 293/2 203/2 تنوع

 222/2 113/0 009/2 294/2 211/2 بصری آلودگی وجود عدم

 222/2 104/1 004/2 201/2 910/2 وضو 

 222/2 199/90 090/2 203/2 010/2 خوانایی

 222/2 013/4 913/2 230/2 930/2 پیوستگی

 222/2 923/1 031/2 202/2 909/2 انسانی مقیا 

 222/2 119/0 002/2 200/2 901/2 پذیری دستر 

 بصری ادراک: وابسته متغیر

 واحد یک ازای به وابسته متغیر در تغییر بررسی منظور به
 بتای ضریب به بایستمی مربوطه مستقل متغیر در تغییر

 قابل اه همانطور. رجوع شود 1جدول در شده استاندارد
 (090/2با توجه به ضریب بتا ) خوانایی مؤلفه بود، بینی پیش

 و داشتهمحیط  در بصری ادراک رابطه مستقیم و معناداری با
 بتای ضرایب با انسانیمقیا  و وضو  های آن مؤلفه از بعد
 سایر خوانایی،مؤلفه  جز به اما، دارند قرار( 031/2 و 004/2)

امتر  تاثیر میزان دارای اغلب بصری ادراک بر موثر هایمؤلفه
 و دارند ادراک و نسدتاً مشابهی به لحاظ شد  رابطه با

 بر های موثر در جایگاه آخرین مؤلفه تنوع و پیوستگی های مؤلفه
 نیز پژوهش ادبیا  در اه همانطور. بودند ادراک بصری ناظران

 اجزای به ظردی هایویژگی بر عتوه ظرد ادراک شد، اشاره
 ایفیت در بصری ایفیا . است وابسته نیز بصری محیط

. انندمی ایفا اساسی نقشی هاآن بهتر ادراک و شهری ظضاهای
 090/2 بتای ضریب با خوانایی ایفیت اه داد نشان 1جدول
 خیابان از ناظران بصری ادراک بر موثر اول مؤلفه عنوان به

 وجود اهمیت به نتیجه این. است مطر  «شیراز حاظ » تاریخی
 صحه ناظران توسط محیط درک و تشخیص در خوانایی ایفیت
 و ابعاد شناسایی امکان اظزایش بر عتوه خوانایی. گذاردمی

 را حضورپذیری محیطی، امنیت اظزایش با بصری محیط اجزای
 .بخشد می ارتقانیز 

 با بصری ادراک بر موثر ایفیت دومین وضو ، ایفیت
 با نزدیکی رابطه ایفیت این. شد تعیین 004/2 بتای ضریب
 بدنه نمایانی و روشنایی میزان هایشاخص با و داشته خوانایی

ی محیط اجزا نمایانی. گرظت قرار سنجش مورد هامغازه تابلو و
 داشتن با هامغازه تابلوهای. نماید می درک قابل تر ومشخص را

 اظزایش با و ارده متمایز بدنه از را خود آبی و قرمز های رنگ
 . داد اظزایش را وضو  ایفیت توانمی هانآ نمایانی

اننده  مقیا  انسانی ظضا با اندازه ارتفاع اجزای محصور
ها قابل پیگیری رو )بدنه، درختان و اف( و نسدت بین آنپیاده

( قرار 031/2است. این مؤلفه در جایگاه سوم )ضریب بتای 
گرظته و رابطه معناداری با ادراک بصری دارد. یعنی به ازای 

، «حاظ »یر در مقیا  انسانی در خیابان تاریخی یک واحد تغی
 گیرد. تاثیر قرار نمیادراک بصری ناظران به شد  تحت

 بتای ضریب با پذیریدستر  و بصری آلودگی وجود عدم
 نتیجه این .موثرند بصری ادراک بر( 00/2) یکسانی تقریداً
 معابر اندازه و بصری آلودگی ندود اه است بحث قابل اینگونه
قرار  محیط بهتر درک برای مطلوب وضعیت در پیاده و سواره
 و دیداالد پیوستگی وددند علت هدب وستگیدپی هدمؤلف. ددندارن

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Residual 
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 ادراک ( در913/2نمادین مطلوب در طول خیابان )ضریب بتای 
 های بخش در «حاظ » خیابان. هستند موثر محیط، از بصری
 با بود همراه االددی پیوستگی با ملی باغ و نماجهان باغ مجاور
 دید پیوستگی حتی و االددی پیوستگی نقاط سایر در حال این

 غنای باعث اه محیطی هایویژگی از. است مغفول مانده
 به جزئیا  و متفاو  اجزای وجود شود،می اجزا وضو  و بینایی
 دید با متناسب همچنین. آنهاست روی بر تمراز چشم منظور

 تنوع وجود لذا. دارند تنوع به نیاز یکنواخت ظضاهای دوچشمی،
 ضرایب جدول در حال این با. است اهمیت با محیط ادراک در

 خیابان در اه شد مشخص( 1جدول) ادراک بر موثر رگرسیونی
مؤلفه سایر بین از را اولویت آخرمؤلفه تنوع،  «حاظ » تاریخی
 به خود اختصاص داده ناظران بصری ادارک بر االددی های
 مطلوب تنوع وجود عدم دهندۀنشان تواند می موضوع این. است
مؤلفه تمامی آنجایی اه از. باشد بینایی غنای برای نیاز مورد و

 ضریب مدل، شده ارائه بصری ادراک بر موثر االددی های
 دهد، می نشان مناسب مطلوبی بسیار حد در را رگرسیونی
 تاثیر ضریب ترتیب بههای موثر بر ادراک بصری  مؤلفه بنابراین

رگرسیونی شامل: خوانایی، وضو ، مقیا  انسانی، عدم وجود 
پذیری، پیوستگی و تنوع هستند اه  آلودگی بصری، دستر 

همگی رابطۀ مستقیم و معناداری با ادراک بصری شهروندان 
 داشتند.

 

 گیرییجهبحث و نت
 ادراای هایجنده به توجه نکردن شهری ظضاهای طراحی در

ها از محیط اطراظشان تاثیر شهروندان بر درک یکپارچه آن
ااهند. با توجه به اینکه  گذاشته و از حضورپذیری ظضاها می

ذهنی مردم از شهر نقشی اساسی دارند،  مسیرها در تصویر
اهمیت است. حدظاصل  ها حائزهای ادراای آن پرداختن به جنده

عنوان  محور  اه از دیرباز به)ع( دروازه قرآن تا پل علی بن حمزه
های اخیر اصلی ورودی شهر از سمت شمال بوده، در دهه
عنوان  رابطی  دستخو  تغییراتی شده و در حال حاضر، تنها به

بین عناصر شاخص موجود در آن، نظیر دروازه قرآن، باغ نو، باغ 
ایفای )ع( بخانه ملی، سیلو و بقعه علی بن حمزهنما، اتا جهان

اند. ادراک ناظران )رابطه انسان و محیط( عتوه بر  نقش می
های ظردی به اجزای محیط بصری نیز وابسته است. از ویژگی

آنجایی اه ایفیا  بصری در ایفیت ظضاهای شهری و ادراک 
از  های االددیانند و مؤلفهها نقشی اساسی ایفا میبهتر آن
هایی هستند اه در  ها و شاخص ترین مؤلفهترین و ابتداییاصلی

درک پدیده یا محیط شهری موثرند، این پژوهش با هدف 

حاظ  »های االددی بر ادراک از خیابان  سنجش تاثیر مؤلفه
های برده شد. در این پژوهش با استفاده از داده پیش« شیراز

 به امک آزمون SPSSاظزار پرسشنامه و نرم 912مستخرج از 
متغیره مشخص شد اه مدل ارائه شده به منظور  رگرسیون چند

جز مؤلفه خوانایی  بررسی ادراک بصری ناظران مناسب بوده و به
عنوان مؤلفه اول موثر بر ادراک  به 090/2اه با ضریب بتای 

ها میزان تاثیر امتر و نسدتاً  بصری تعیین شد، سایر مؤلفه
رابطه با ادراک دارند. این نتیجه به مشابهی به لحاظ شد  

خوانایی در تشخیص و درک محیط توسط  اهمیت ایفیت
گذارد. از طرظی خوانا بودن به معنای خوانش ناظران صحه می

راحت محیط نیز در درک، بسیار تاثیرگذار است. این ایفیت 
عتوه بر اظزایش امکان شناسایی ابعاد و اجزای محیط بصری 

بخشد. یت محیطی، حضورپذیری را نیز ارتقا میبا اظزایش امن
 و هانشانه شدن دیده خیابان، انتهای و ابتدا بودن رؤیت قابل
 در خوانایی مؤلفه هایشاخص سایر تابلوها و رنگ و اندازه
. موثرند بسیار واحد، الی مثابه به خیابان درک و بصری ادراک

خیابان تاریخی  انتهای توانمی قرآن دروازه در قرارگیری با
 مسیر طول در متعددی هایسکانس. مشاهده ارد را «حاظ »
تر ارده  آسان را دهیآدر  اه دارد وجود ها واسطه تقاطع به

وضو  قرار دارد و در جایگاه سوم نیز   . بعد از آن، مؤلفهاست
مقیا  انسانی قرار گرظته اه از حیث نزدیک شدن ابعاد ظضا به 

تر ارده و از جمله ایفیتدرک آن را آسانابعاد انسان، امکان 
هایی است اه هر ظضای شهری موظقی باید آن را در االدد 

محصوریت « حاظ »روهای خیابان لذا در پیاده خود لحاظ اند.
مناسدی برای تجربه ظضایی و ایجاد درک مطلوب محیط توسط 
 اظراد وجود ندارد. با این وجود در برخی نقاط مانند: مقابل باغ

یاظته و دید به آسمان نیز  ها، محصوریت ااهش ملی و در تقاطع
ملی نیز یابد. محصوریت امتر در مجاور  باغاظزایش می

بستری برای ایجاد لده ظعال اجتماعی را ظراهم ارده اه با 
توان حضورپذیری و ماندن لحاظ اردن تمهیدا  االددی، می

دیده شدن ابتدا و در ظضا و تجربه و درک آن را ارتقاء بخشید. 
دهی را ظراهم نموده ها سهولت آدر انتها مسیر و وجود تقاطع

ها توانسته تا حد مطلوبی بر ادراک و از طرظی دیده شدن نشانه
بصری ناظران موثر واقع شود. از این رو، با برقراری پیوند بین 

ها به منظور رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت داشته
زیر با هدف ارتقا ادراک بصری ناظران در  هایحلمطلوب، راه
 مطر  محیط االددی بعد به توجه با« حاظ  شیراز»خیابان 

شدند تا عتوه بر بهدود عملکرد ظضاها و ارتقا ادراک مردم از 
تری از شهر در  ِ ذهنی قوی ظضاهای شهری، به تشکیل تصاویر
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 ذهن شهروندان امک اند.

 بخشی به خیابان. ها به منظور تشخصبندی سکانسمرز 

 ها( به منظور تعیین ورودی برای هر سکانس )تعریف انج
 ها.تعین حدود سکانس

 ها در هماهنگی در خط بام جهت ایجاد پیوستگی در بدنه
 راستای ایجاد پیوستگی ادراای.

  ایجاد ریتم در بین اجزای نماها به منظور اظزایش
 ها. پیوستگی بدنه

 سازی  یف شده در افاستفاده از الگوی مشخص و تعر
 جهت ایجاد پیوستگی در اف.

 ها با اننده چشم به سمت نشانهایجاد اریدور هدایت
 های موجود.های پیوسته به نشانههدف ایجاد دید

 ها در محورهای دید به منظور اظزایش قاب اردن نشانه
 ها.نمایانی آن

  استفاده از مقیا  انسانی در اجزای االددی همچون
 ، نظام ارتفاعی و تناسدا  بصری. روها پیاده
توانند با تأاید  های آتی در حوزه ادراک بصری می پژوهش

شونده  عنوان پدیده درک بر هر یک از ابعاد ظضاهای شهری )به
های  توسط ناظران( پیش برده شوند. همچنین توجه به ویژگی

ها در درک ظضا نیز با تأاید بر جنسیت ظردی و بررسی تاثیر آن
 شوند. های آینده پیشنهاد می عنوان موضوعا  پژوهش به یا سن
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