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شهری محالتق به مکان در بررسی عناصر کالبدی حس تعل  
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چکیده  اطالعات مقاله
های اخیر موجب شده است که عالوه بر گسترش ی ابعاد شهرنشینی در طی دههرشد فزاینده 

ای تازه مشکالت و معضالتشهر و شهرسازی معاصر با ، مشکالت اکولوژی محیطی و اجتماعی

از معانی مهم در ارتقای کیفیت  یکی ق به مکان مواجه شود.شدن هویت و حس تعلّ رنگمانند کم

گیری در شکلمهمی ق به مکان است. این حس که عامـل حس تعلّ، های شهری و انسانیمحیط

نیز  تیفیباکهای منجر به ایجاد محیط تیدرنها، و محیط است کنندگاناستفادههای ارتباطی پایه

تعلق به مکان در محالت  بررسی عناصر کالبدی حس حاضر راستا هدف پژوهش نیدر ا .خواهد شد

 نیدر ا قیروش تحق .باشدمی رازیشهر ش منطقه ده واقع درشهرک شهید بهشتی در  شهری

 ابتدا منظور نیبد است. یلیتحل یفیخود توص تیو از بعد ماه یپژوهش از بعد هدف کاربرد

 سپس و شدههیته مختلف منابع از سنجش عناصر کالبدی حس تعلق به مکان در مؤثر هایشاخص

 .است شدهیآورجمعنامه از محله ابزار پرسش و پیمایشی صورتبه موردنیاز اطالعات و هاداده

 فرمولاست که بر اساس  بهشتی شهر شیرازشهرک شهید ساکن در  پژوهش افرادجامعه آماری 

 یهاها با روشنامهپرسش لیتحل .محاسبه شد حجم نمونه عنوانبه پرسشنامه 202تعداد  کوکران

پژوهش نشان  جینتا انجام شد. spssافزار در نرم ی پیرسونهمبستگ بیضر، اینمونه یتکآزمون ت

ای شخصیت کالبدی در آزمون تی تک نمونه موردمطالعههای که در بخش مربوط به گویهدهد می

مستقل  یهاریّمتغ نیب و در قرارگرفتهدر باالترین سطح از میانگین  06/2با میزان  فردمنحصربه

معنادار  یضعیف بوده و همچنین رابطه یهمبستگ های کالبدی آنشاخصو به مکان  قحس تعلّ

آماری وجود ندارد.

.شهرسازی، شیراز، کالبدی، قحس تعلّ: هاکلید واژه

pr.moshksar.25@gmail.comنویسنده مسئول*
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 مقدمه
 ؛ و(8:0:70:، فرحس ) حارح یاکننسدهنییعلم ا  نقس   انسا  حرمندی و عداوم حضور بهره منظوربکب بک م ا  علّق

بر ح  وابستگی ، موجوح حر م ا  دیکالب  لو شها فلالی . حهدمیمفاهیم و عجربیای م ا  را شرح ، احراک هایکالی

اسس . گساه  مسوثقرخاطرای و مفاهیم شخصی نیز بر علّب بک م سا  ، و ارعباطای فرهنگی و اجتماعیگذارح می ریعأثافراح 

شناختی افراح گسذر کسرحه و بااحسساش مشسترک جملسی حر -احساسی هایکعجرب ب م انی از سطحمم ن اس  این علّق

، بنسدر آبساح ی وچراغشساه)یک مّس  گسسترحه شسوح  یک کشور و برای ّک عا سطححم، عر از م ا ه فضایی وسیعحدوحم

40:0:40). 

ب بک م ا  اسس . ایسن حس  کسک عامسسل ح  علّق، های شهری و انسانیمحیط  یفیک یارعقای ی از ملانی مهم حر 

کیفی  نیز های بامنجر بک ایجاح محیط  یحرنها، کنندگا  و محیط اس های ارعباطی استفاحهگیری پایکحر ش لمهمی 

. ح  علّب بک م ا  بک ملنای احراک ذهنسی مسرحم از محسیط و احساسسسای (27:0:41، فروزنده و مطّبی) خواهد شد

فهسم و  ککیطوربک، از محیط خوح اس  کک شخص را حر ارعباطی حرونی با محیط قرارمی حهد هاآ  یکآگاهان  یوبکم

 فضسا لیعبد بشوح. این ح  عامّی اس  کسک موجمی  پارچکیو خورح ملنایی محیط پیوند می یکزمیناحساش فرح با 

روابسط ، مسرحم مسورحنظرشسوح. از مفساهیم فرهنگسی حسی و رفتاری ویژه برای افراح خاص مسی اییبا خصوصبسک م انی 

تیابی بسسک هویسس  سستک و حشیاحآوری عجارب گذ و باعثکند میو فرهنگی جاملک حر م انی مشخص حمای   یاجتماع

سس ون  و  یهو عغییر شیوجوامع انسانی  یکعوسلبا  زما همسوی حیگر و از . (87:0:77،فرح (شوحیمبسرای افسراح 

یافتسسک و نقسس  افزای  شدهساختکهای ریزا  بک کیفی  فضاها و محیططراحا  و برنامک، ملمارا  عوجسک، ی مرحمگزند

یافتک اس .  گویی بک عوقلای و نیازهای انسا  اهمی  بیشتریحاح  بک محیط زندگی و پاسخ ش ل یبراطراحی ابسزاری 

مؤید عوجک ، پرحازحمی (POE) یبرحاربهرهاری بلد از های ارزیابی و عحّیل ملممتلدح کک بک روش هایگسترش پژوه 

سسلی حر و  (67:0:48،رحمسانی و هم سارا (شسدهساختکهای بک کیفی  فضاها و محیط زا یرو برنامکعر طراحا  بی 

ابلاح شهرنشینی حر  یعوقلای و نیازهای انسانی اس . رشد فزاینده گویی بسکها حر پاسسخشناخ  و ارعقسای ایسن کیفی 

شسهر و شهرسسازی ، اخیر موجب شده اس  کک عروه بر گسترش مش ری اکولوژی محیطسی و اجتمساعی هایطی حهک

بسک نظسر  هرچنسدرنگ شد  هوی  و ح  علّب بک م ا  نیز مواجک شوح. کم مانندای عازهمش ری و ملضری ملاصر با 

عری حارند اما مطاللای بسیاری نیسز ب شهروندا  نق  بی   ح  علّقابلاح اجتماعی حر جه  افزای یارعقاکک رسد می

. فرسوحگی بناهای عاریخی و مراکز قسدیمی کنندیمبر نق  عوامل کالبدی حر ایجاح و ارعقاء ح  علّب بک م ا  عأکید 

 هسای شسهریو باف  هامحّکجدید حر  یوسازهاساخ ی عوسلک، هاشهرها و عدم اختصاص بوحجک کافی برای مرم  آ 

گسسس  منجر بک ، ها و از طرف حیگر کمبوح عسهیری مناسب و عوامّی از این قبیلآ  یبدو  عوجک بک هوی  و زمینک

 افتنیساحامسک حر صسوری ، های شهر شده اس  کک این موضوع سبب کاه  ح  علّب افراح شدهقسم  عوامل کالبدی

عروه بر عوجک بک ، رسدبنابراین بک نظر می ؛عهدیدی جدی اس ، ی ناکارآمدهایاین مناطب بک باف  شد لیعبد، این روند

ح  علّب  یجه  ارعقاعوجک بک کالبد نیز ، شهرها محری حربرقراری جریا  قوی و پررنگ علامری اجتماعی حر مراکز 

عوامسل  یطورکّبسکا ها یسگویکها و شاخص یعدم علریف و ارائک، عحقیقاعی موجوح حر این زمینک خأل افراح ضروری اس .

بایسد ای اس  کک مسیهای طراحانکپایگاه چال ، کالبدی مؤثر بر ایجاح و ارعقاء ح  علّب بک م ا  اس  کک این موضوع

ارائسک  مسورحنظرالگوی مناسبی حر جه  عحقب اهداف ، گیری از نظرای اندیشمندا قرار گیرح عا بتوا  با بهره مورحعوجک

کننسدگا  از استفاحه نیب حر طیمحح  علّب بک   یافزا یو طراحا  شهر زا یرهای مهم برنامکاز حغدغک ی ی، لذا حاح.

ح   جاحیحر ا یطیو مح یهای کالبدو سنج  مؤلفک یابیپژوه  ارز نیهدف ا، راستا نیاس . حر هم یشهر یفضاها

 یزیسرو برنامک یطراح یهامؤلفک و هامؤلفک نیا ا یروابط م یسو برر شهرک شهید بهشتی شهر شیرازب بک م ا  حر علّق

حر فضاهای شسهری را  طیمح س یفیک یبُلد مهم ارعقسا نیا  یهای افزانکیاس  عا بتوا  زم یشهر محری یکعوسلحر 

های کالبدی ح  علّب بک و گویک هاشاخصوضلی   عباری اس  از: بیهای عحقهدف سؤال نیفراهم آورح. با عوجک بک ا

پزوهشهاي جغرافیاي اقتصادي    2

 1011، زمستان11-1، 6 ، شماره2 پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره 



3    
 

 سارشهریاری و مشکبررسی عناصر کالبدی حس تعلق به مکان ..../ 

 

 

 شهرک شهید بهشستی کالبدی حر ایجاح و ارعقاء ح  علّب بک م ا  حر شاخصکدامیک از  چک سطحی اس ؟ م ا  حر

 اس ؟ رگذارعریعأث

 پژوهش پیشینه ومبانی نظری 

هسای حقیسب هستند کک شناخ  ابلاح و ویژگی چندوجهیب بک م ا  مفاهیم پیچیده و مفاهیم ح  م ا  و ح  علّق

روشن کرح  مفاهیم ح  م ا  و حس  علّسب بسک  یحرزمینکهای بسیاری مستّزم مطاللای بسیار اس . پژوه  هاآ 

ی مفهسوم عوا  بک محمدصاحق فرح  اشاره نموح کک طی مقالکمی زبا فارسیکک از میا  پژوهشگرا   گرفتکانجامم ا  

حر ایسن زمینسک  زبا فارسیپرحاختک اس . از حیگر بک بیا  ابلاح مختّف ح  م ا  ، آ  حهندهش لح  م ا  و عوامل 

ح  م ا  و بررسی عناصر و ابلاح مختّسف  -( را نام برح کک بک عبیین مدل هوی  م ا 0:42عوا  کاشی و بنیاحی )می

اند. حر این میا  پژوهشگرانی نیز با عمرکز بر روی ح  علّب بک م ا  ابلاح مختّسف ایسن مفهسوم را روشسن آ  پرحاختک

 ( اشاره کرح.0:41عوا  بک جوا  فروزنده و مطّبی )کک از آ  میا  می اندتکساخ

از محسیط  سساکنا مطاللک رابطک میسا  رضسایتمندی »ای عح  عنوا  ( حر مقالک0:40همچنین بهرام پور و مدیری )

بک عبیین رابطک ملیارهای کیفیس  ، «شهرک کوثر عهرا  بّندمرعبک حر مجتمع مس ونی هاآ ب زندگی و میزا  ح  علّق

و بر آ  اسس  عسا بسا شناسسایی ایسن  اندپرحاختکمس ونی بّندمرعبک  هایمجتمعمحیط س ون  بر میزا  ح  علّب حر 

ریسزی عوانسد بسا برنامسکشده و می ساکنیناز این ملیارها باعث ایجاح ملنای خاص برای  یککدامملیارها علیین کند کک 

را افزای  حهد. حر این پسژوه  از روش عبیینسی  ساکنا رضایتمندی و بک حنبال آ  ح  علّب ، مناسب برای بهبوح آ 

هسای . بدین منظور و برای بک حس  آورح  ملیارهای کیفی  محیط زنسدگی حر مجتمسعشوحمی)آزمو  نظریک( استفاحه 

بساال بسک  صسوریبکرزش عشس یل و حرخ  ا، از پژوه  آمدهحس بک ملیارهایکمی کرح   منظوربک، مس ونی بّندمرعبک

 علیین شد.، جزء شاخص )کک قابّی  کمی کرح  را حاشتند( 62، سطح چهار(آخر)شد و حر سطح  بندیطبقکپایین 

حر سسنج  حلبسستگی بسک م سا  حر  مسؤثرعوامسل  «حر پسژوه  خسوح بسا عنسوا  : (2102) هم اران و  کمالی پور

 برآینسدحانسد و ملنسا و هویس  را یسک م سا  مسی نتیجک پایداری اجتمساعیب بک م ا  را علّق» شهرهای مس ونی طمحی

هوی  فرحی ، اس  کک افزای  علّب م انی حر محیط مس ونی شدهحاصلحلبستگی بک م ا . حر این پژوه  این نتیجک 

، بسک خانسک عنهانسکافتد کک فرح ها زمانی اعفاق میآ  ازنظربهترین حال  حلبستگی  .نمایدمیو جملی ساکنا  را عثبی  

 حلبستک باشد. زما یکبّ ک بک محّک و شهر حر 

هسای سسنتی و عحّیل بلد کالبدی ح  علّب بک م ا  حر خانک «مقالک خوح با عنوا   حر (:0:4هم ارا  )حیدری و 

 ،اسس  شسدهبرگرفتکهای امسروزی خانک یبا طرح این پرس  کک چرا رنگ علّب از چهره» امروزیهای مس ونی مجتمع

های مس ونی جدید حر شهر های سنتی حارای س نک و مجتمعهایی از خانکنمونک، سؤال. برای پاسخ بک این گرححمیآغاز 

هایی حر نامکها طی پرس خانک ساکنینهای مختّف حیدگاه، اسناحی و میدانی هایبررسیشیراز انتخاب شدند. با روش 

عحّیل شسد. نتساین نشسا  حاح کسک حس  ( Spss) افزارنرمآوری گرحید و با حیطک عناصر کالبدی ح  علّب م ا  جمع

 .عر اس های جدید بی های سنتی حر مقایسک با مجتمععلّب کالبدی م ا  حر خانک

حر مقالک خوح با عنوا  عحّیّی بر عوامل کالبدی مؤثر بر ح  علّقب بسک م سا  حر مرکسز  (0:48) حان  پور و سبزوار

فرح و حید و منظر حر محری قدیمی سبزوار علّب بک م ا  را نتیجک حو شاخص شخصی  کالبدی منحصربکقدیمی شهر 

 حاند.شهر سبزوار می

بسک ارزیسابی »ارزیابی حلبستگی سمبّیک و عاطفی بک م سا   حر پژوه  خوح عح  عنوا ، (2112ویّیامز و حیگرا  )

گی و تنیل بک این اهداف بک بررسی مفهوم حلبسس منظوربک. حر ابتدا اندهای عفریحی و فراغتی پرحاختکحلبستگی بک م ا 

حو  با اند. ویّیام و حیگرا  ملتقد اس  کک علّب و حلبستگی بک م ا آ  مباحری ورزیده ایجاحکنندهعلّب م انی و عوامل 

 گرحح.بلد وابستگی بک م ا  و هوی  م ا  علریف می

پزوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 :سازحچک چیز محری را از خانک و شهر متفاوی میحر پژوه  خوح عح  عنوا  ، (2101) لوی ا

علّب بک م ا  پرحاختسک و بسا  یحهندهش لو  مؤثربک بررسی عوامل ، ارزیابی اثرای مقیاش م ا  بر حلبستگی بک م ا 

 ، متوسط )محّسک( وخانک(کوچک ) ب م انی حر سک مقیاشبک ارزیابی علّق مؤثری ی از عوامل  عنوا بکبیا  مقیاش م ا  

گیسری علّسب و حلبسستگی بسک بر ش ل مؤثراجتماعی و محیطی را ، ( پرحاختک اس . وی سک فاکتور جملیتیبزرگ )شهر

 حاند.م ا  می

های احراکی حریاف  کیفی  محیط مس ونی و ح  علّب حر شاخص بینیپی ( حر پژوهشی با عنوا  :211بوناییتو )

، محیط حارح کک رضایتمندی از کیفی لّب پرحاختک و بیا  میهای کیفی  محیط و عمحیط شهری بک شناسایی شاخص

بک ش ل زیر  ملیار مولد 0بک  گیریاندازهملیار  00. حر این مقالک کندمی بینیرا پی  شا محّککنین بک علّب سا میزا 

ریزی ملماری و برنامک فضای، ریزی ملماریبرنامک مانندفضایی اس   هایجنبکحرباره  هاآ مورح از سک : شوحمی عقسیم

ارعباطسای اجتمساعی و  مثسل، پسرحازحمیهای انسسانی و حسترسی فضا و فضای سبز. یک مورح هم بک جنبک حهیسازما 

م سانی نسسب  بسک  و علّسبمقایسک ساختار کیفی  محیطی و پیوسستگی : علّقای م انی. اهداف عینی مطاللک هم شامل

محیطسی  سسنجیروا  عر استفاحه کسرحه بسوح؛ و حیگسری ارعقسای کیفیس میهای قدیهای عحقیب اس  کک از مدلیافتک

 .باشدمی

از محققسا  سسلی حر روشسن  هرکسدام، ب بک م ا بوح  مفهوم ح  علّق چندوجهیپیچیدگی و ، بک جه  گسترحگی

ب بسک م سا  و شناسایی حقیب بلد کالبدی ح  علّق، رسداند. حر این میا  بک نظر میکرح  قسمتی از این مفهوم حاشتک

عسری بسر روی و حر مقابل عأکید بسی  شده اس واقعمغفول ، ح  علّب بک م ا و ارعقای عوامل کالبدی مؤثر بر حفظ 

. این حر حالی اسس  کسک مطاللسای گرفتک اس بلد اجتماعی و فرحی ح  علّب بک م ا  صوری  ازجمّک، حیگر ابلاح آ 

گیری و عسداوم حس  علّسب اشساره بسیاری بر ضروری عوجک بک عناصر کالبدی حر محسیط انسسانی و نقس  آ  حر شس ل

از آ  بسا عنسوا  ، کرحهاشسارهکک ریجر و الوارکاش حر مطاللای خوح بک نق  مهم و اساسی علّب کالبدی . چنا نمایدمی

بک خاطر ، بحهی ملنای علّقفرح محیط را بک همراه عناصر کالبدی آ  حر ش ل، بر این اساش کنند ککمیحاری یاح ریشک

بسک ، اسس  شسدهانجام، . همچنین مطاللای استدمن کک پیرامو  نق  بلد کالبدی م ا  بر حلبستگی بک م سا سپارحمی

 روازاین( Stedman,2003:682) نق  مستقیم آ  حر رضایتمندی و نق  غیرمستقیم بر حلبستگی بک م ا  اشاره حارح

خأل عحقیقاعی موجوح حر این زمینک را پر نماید و بک شناسایی حقیب عوامل کالبدی مؤثر کند میپژوه  پی  رو عرش 

شیراز مورح ارزیابی و آزمو  قرار  را حر شهرک شهید بهشتی هاآ ب بک م ا  بپرحازح و حفظ و ارعقاء ح  علّق، حر ایجاح

 حهد.

 ق به مکانحس تعلّ 
، انتسساب و عهسده و عصسرف، خویشسی، حلبستگی و همچنین قرابس ، محب ، حوستی، ب بک ملنی پیوستگیعلّق یواژه

علّسب  ی. حر فرهنسگ ملسین حر عوضسیح واژه(:87: 0:77، حهخسدا)و حلبستگی آمده اس   خاطرعلّبمال ی  و نهایتاً 

حس  م سا  عمومساً بسا حس   (.68:: 0:70، ملین)حرآویختن و حلبستگی حاشتن ، آمده اس : آویختک شد  نیچننیا

حار بوح  را عقویس  ح  ریشک عواندیمشوح. م ا  ییک م ا  عجین مک ب همراه اس  و با ح  عاطفی حلبستگی بعلّق

همراه اس . چنین حار بوح  غالباً با ح  ناخوحآگاه م ا  خشی را با محل خاصی عجین سازح. ریشکبهوی کند و ح  

ب بک م سا  عرین اعصال بین انسا  و م ا  اس . مرحم بک ح  هوی  و علّقعرین و خوحجوشبنیاحی، عرینحسی طبیلی

. شسوحیمسعجارب مشترک مهم و اساسی بین مرحم ایجاح ، قّمروی خاص نیاز حارند. از طریب م ا  و حر طول زما  ایو 

یک هوی  شخصسی  ؛ همچنین بکحاشتک باشندیک م ا  را  یا جوحی  جملی ومو کیبک افراح نیازمندند کک ح  علّب 

حضور و وروح حریک محسل خساص  ایو  صیعشخقابلحاشتن خصوصیای متفاوی و ، نیازمندند کک از طریب جدایی م انی

-074: 0:40، کرمونسا و حیگسرا )عواند این موضوعای را مورح عأکید قرار حهسد های طراحی میشوح. سیاس حاصل می

انسا  حریک م ا  خاص اسس   -م ا  و انسا  -ها و علامری بین انسا ب بک م ا  برخاستک از فلالی . ح  علّق(041
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(9:1992,Altman & Low) حارح  سسروکاربسا م سانی خساص ، باورهسا و رفتارهسا، حانس ، و بسا عسأثیر متقابسل احساسسای

(Proshansky et al, 1983:155) ارعبساطی مسستقیم ، میزا  ح  علّب فرح بک م ا  و عوجک او بسک آ . عروه بر این بین

یابسد میزا  عوجک و مراقب  فرح از آ  نیز افزای  می، یک م ا  وجوح حارح؛ بک این ملنا کک با افزای  ح  علّب فرح بک

(Mesch & Manor,1998:509). 

عوامسل  شسوح:هسا اشساره مسیحر احامسک بسک آ کک  هستند مؤثرح  علّب بک م ا   یعوامل متلدحی حر ایجاح و ارعقا 

عوامل فلسالیتی و ، احساش رضای  از م ا ، خاطرای و عجارب، عوامل فرحی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، کالبدی

. مطاللای بسیاری بر ضروری عوجسک (02: 0:77، و هم ارا  حان  پور)عامل زما  و مشارک  حر طراحی م ا  ، علامّی

 نماید.گیری و عداوم ح  علّب اشاره میکالبدی حر محیط انسانی و نق  آ  حر ش لبک عناصر 

 در ایجاد حس تعلق به مکان مؤثری نظرات اندیشمندان در رابطه با عوامل کالبد
ی از اندیشسمندا  حسوزه جامانسدهبکعوا  حر میا  متو  نظری پای ح  علّب و عوامل کالبدی مترعب بر آ  را میرح

. نظریسای اندکرحهاشارهبک آ   میرمستقیغ صوریبکی و عّوم محیطی جستجو نموح کک برخی مستقیماً و برخی شهرساز

 شده اس . یبندجمع 0ح  علّب بک م ا  حر جدول ی و ارعقااندیشمندا  حر رابطک با عوامل کالبدی مؤثر بر ایجاح 

 بر ایجاح ح  علّب بک م ا  مؤثرنظرای اندیشمندا  حر رابطک با عوامل کالبدی  .0جدول 

 کالبدی مؤثر بر حس تعلق هایمؤلفه تعاریف سال اندیشمندان ردیف

 0461 کوین لینچ 1

حاشستک و  یاحراکفضا بایسد هویس  قابسل

و نمایسا   یاحمانسدنیو بسک ییشناساقابل

 باشسسد عسسا حسس  م سسا  ایجسساح کسسن

 .(047-041، 0:86لینچ،)

متمایز بوح ، سساحگی فسرم، اسستمرار، عسسّط و غّبسک 

کک جه   یعنوع( مفاصل)حاشتن، روشنی نقاط عقاطع 

  خاصی را ملّوم حارح،

 (047-042: 0:78لینچ، )

2 
نوربرگ 

 شولتز

0468-

2111 

ب کک فرح بک م ا  مشخص علّقسبرای این

راسسستین حاشسستک باشسسد بایسسد حو عمسسل 

 یحرستبک یسازهمسا  یابی و اینجه 

 .(0:-01: 0:77شولتز، )یابد  عوسلک

محصور بوح ، مرز و قّمرو، مرکزیس ، عنسوع حر عسین 

 (0:72شولتز، )وحدی، عراکم، عداوم، مقیاش انسانی 

 ایروین آلتمن 2
0487-

0442 

حلبستگی بک م ا  نیروی گسران  مسؤثر 

 میا  مرحم و م ا  اس .

، مقیسساش، علیسسین قّمسسرو و اختصاصسسی یریپسسذانلطاف

 حسترش بوح  بوح  و قابل

(Altman & low,1992:9) 

 0480 احوارح رلف 0

یسسک حرک و فهسسم عمیسسب از موقلیسس  و 

جایگاه خوحما  حر برابر حیگر چیزهسا و 

پیوستگی پرملنای روحی و  یک حاشتن

 خاص ییجاروانی بک

 .(70-71: 0:74رلف، )

محسرک بینسایی، ) کننسدهکیمرز و قّمرو، عناصسر عحر

 (شنوایی، بویایی، حرک  و المسک

 (07: 0:42، رلف بک نقل از کاشی و بنیاحی)

 راپاپوری 5
0488-

0472 
- 

اجتمساعی کالبسدی،  -هسای فرهنگسینماحها و سسمبل

 (000: 0:42راپاپوری، )مبّما  شهری 

 0470 فریتز استیل 0
ی ح  م ا  هر محیط بستگی بک نحوه

 با آ  محیط حارح. ارعباط انسا 

ی محصور بوح ، عضساح، مقیساش، ی م ا ، حرجکاندازه

عناسب، مقیاش انسانی، فاصّک، باف ، رنگ، بسو، صسدا، 

 ، سرزندگی یعنوع بصری، هوی ، امن

 (07: 0:42استیل بک نقل از کاشی و بنیاحی،) 

 0470 اری ا اشپیگل 0
عواند موضوع ح  علّسب ح  وطن می

 را بهتر عوضیح حهد.

، وحدی حر فضسا، علیسین مسرز و قّمسرو یریپذانلطاف

 (006-0:0: 0:77پاکزاح، ) مشخص
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 0477 سای پامیر 8

طور ارعقسسا و بهبسسوح قّمسسرو همگسسانی بسسک

بسسسر عصسسسورای ذهنسسسی و  یعوجهقابسسسل

هسسای مسسرحم نسسسب  بسسک هسسستک حیسسدگاه

 گذارح مرکزی شهر، عأثیر می

 .(0:40:2پامیر، )

یک ساختار سازما  حهنده، بسک وجسوح آورح   آفرین 

 ، ایجاح عنوع و جذابی (ممتاز)هویتی برجستک 

 - 0440 جا  پانتر 0
انداز، نفوذپذیری، شس ل سساخ  و منظر شهری، چشم

 (:04: 0:40کرمونا و حیگرا ، )مبّما  شهری 

 0447 رابری رایا  16

از  ی سسیوجسسوح علامسسل محیطسسی فلسسال 

فاکتورهسسسسای مهسسسسم و عأثیرگسسسسذار حر 

 Rayan)) ب اس ح  علّق یریگش ل

بسسک نقسسل از جسسوا  فروزنسسده و  1998,

 .(1:: 0:41مطّبی، 

 عناصر طبیلی

 2112 مارینو بونیتو 11

ی شناختی و ح  علّب بک م ا ، رابطک

رفتاراس  کک افسراح حر طسول زمسا  بسا 

محیط فیزی ی و اجتماعی خسوح برقسرار 

 کنند.می

عسهیری، عناسب م ا  با عمّ رح و زمینسک، پایسداری، 

((Bonaiuto, 2003 مشخصای بصری 

 - 2112 سالواسن 12

موقلی ، منظر، شخصی  کالبسدی، مال یس ، اصسال ، 

رفاهی، طبیلس  ماننسد آب، گیاهسا ، آسسما ،  وسایل

فضسسسسسسسساهای خصوصسسسسسسسسی و  خورشسسسسسسسسید و

 (salvesen,2002ی)جمل

 2117 ماریا لوی ا 12

م سسا  مفهسسوم اصسسّی حر روانشناسسسی 

محیطی اس . حر مسورح میسزا  ارعبساط 

ب بسک حس  علّقس)عاطفی افراح با م سا  

 (م ا ، هویس  م سا ، حس  م سا  و...

نظر وجوح حارح و روابط بین این اخترف

  عبیسین نشسده اسس یحرسستمفاهیم بک

(211: Lewicka,2008 ). 

گرایسی، اندازه، محصسور بسوح ، عنسوع، مقیساش، بسومی

 استفاحه از یک عنصر متمایز نماح 

(218: Lewicka,2011 ) 

 ق به مکانکالبدی حس تعلّ هایها و گویهشاخص

شناسسایی ب بسک م سا  عوامل کالبدی مؤثر بر حس  علّقس، مورحمطاللکشناخ  مبانی نظری مربوط بک موضوع پ  از 

، اسس . حر بخس  بلسدی پسژوه  شسدهارائک 2بندی گرحیده و حر جسدول حستک هاییها و گویکشاخصحر قالب ، گرحید

بر  هرکدامعا میزا  عأثیر  قرار گرفتندمورح ارزیابی و آزمو   شهرک شهید بهشتیحر  آمدهحس بک هایها و گویکشاخص

 مشخص گرحح. مورحمطاللک یب بک م ا  حر نمونکح  علّق

 کالبدی ح  علّب بک م ا  هایها و گویکشاخص .2جدول 

 گویه شاخص

شخصیت کالبدی 

 فردمنحصربه

عسداوم مصسالح، رنسگ و بافس  حر عناصسر  ،مشخص بوح  مرز و قّمرو فضا ،های عاریخی موجوحعوجک بک ساختما 

 ،هاوجوح نشانک ،فرحاستفاحه از ش ل و فرم منحصربک ،ها حاخل فضا و حر عضاح با محیط پیرامو کالبدی کف و بدنک

 همگانی یاستفاحه از هنرها

 سازمان و ساختار

فضایی و شکل 

 متناسب فضا

رعایس   ،رعای  مقیاش انسسانی حر فضسا ،هامراعب خیابا رعای  سّسّک ،هاها و بّوکرعای  الگوی مناسب خیابا 

 ی فضاعلین عرصک ،عناسبای بصری حر فضا
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 توجه به زمینه
عوجسک  ،های عاریخی موجسوحعوجک بک ساختما  ،ازنظر کاربری و فرم کالبدیهماهنگی باف  جدید با باف  موجوح 

 استفاحه از گیاها  بومی ،بک اقّیم خاص هر شهر حر طراحی و ساخ  فضا

 شهر یوهواعوجک بک اقّیم و آب ،های مناسب برای نشستنوجوح عسهیری رفاهی مانند م ا  راحتی و آسایش

 

کسک امنیس   یاگونکپیاحه بک علیین سیستم حرکتی ،نورپرحازی مناسب فضا حر شب ،(مفاصل)روشنی نقاط عقاطع 

 ،وی عأمین گرحح.

 ایجاح نشوح. حفاعرقابلیکک فضاهای خّوی و غ یاگونکها بکجانمایی و پخ  کاربری

 عأمین ایمنی و امنی 

 تیتنوع و جذاب
 ،(بینایی، شنوایی، بویایی، حرکس  و المسسکمحرک ) مختّف یهای حسوجوح محرک ،عنوع کالبدی ،عنوع فضایی

 یاراض یعنوع حر کاربر

 دید و منظر
هسای ها بک محسلمحدوح کرح  نشانک ،مدگی و خمیدگی، اخترف سطحاپیش ،عباین و گوناگونی حر سازما  فضایی

 های بصریرفع اخترالی و ناهنجاری ،مهم منظر شهری

نفوذپذیری و 

 دسترسی

عدم وجوح موانع حید جه  حفظ نفوذپذیری  ،از فاصّک حور یریپذ  یرؤ ،برای رسید  بک فضاهای کافی وجوح راه

 عرمای ،وضوح اطرعای ،بصری حر فضا

 پذیریانعطاف
پرهیز از اختصاصسی کسرح  فضساها و  ،انلطاف حر عناصر مستقر حر فضا ،انلطاف حر بدنک فضا ،انلطاف حر کف فضا

 عف یک کالبدی

 روش تحقیق

اسستفاحه  SPSSافسزار از نرم هانامکپرس بوحه کک برای عجزیک عحّیل باشد می یّیعحّ یفیعوصحاضر از نوع  پژوه 

بسرای هسر یسک از  آلفسای کرونبسا  ینامسک بسا محاسسبکپرس پایایی ابتدا ، هاعحّیل حاحه منظوربکحر این پژوه   .شد

 شسدهنامسک طراحسیاعتبار پرسس  یحهندهنشا ، 70/1با میزا  کل  آمدهحس بکی ارزیابی گرحید کک نتیجک هاشاخص

سال حر نظر گرفتک شسد کسک  61عا  21بین  ساکنین محّک شهرک شهید بهشتی، آماری این پژوه  یجاملک .باشدمی

از روش کوکرا  استفاحه گرحیسد ، باشند. جه  علیین حجم نمونکنفر می 7:11علداح  0:41بر اساش سرشماری سال 

حر گام  عحقیب سؤاالیگویی بک . حر جه  پاسخحجم نمونک حر نظر گرفتک شد عنوا بکنفر  82:کک بر این اساش علداح 

عوامل کالبدی مؤثر بر ح  علّب بک م ا  استخراج گرحیسده و ، با استفاحه از مطاللک و بررسی متو  نظری موجوح، اول

حر این قسم  از نوع کیفی اس . حر گسام بلسدی  مورحاستفاحهکک روش  اندشدهیبندحستک هاگویکها و شاخصحر قالب 

بسر حس  علّسب  مسؤثرکالبسدی  هایها و گویسکشاخصو بررسی  شهرک شهید بهشتیسنج  وضلی  موجوح  باهدف

های شساخص ب بررسسیحاصل از طری اطرعایو  شدهاستفاحهاز روش ع میل پرسشنامک ، حاصل از مبانی نظری حر آ 

ب بسک م سا  از بسر حس  علّقس رگسذاریعأثهای کالبسدی ی بسین شساخصاز آزمو  عی و برای شناخ  رابطک مورحمطاللک

 .ی اس حر این قسم  از نوع کمق مورحاستفاحهبنابراین روش  ؛شد پیرسو  استفاحه یهمبستگ
 ضرایب پایایی متغیرها و ابلاح پژوه  .:جدول 

 ابعاد متغیر
 تعداد

 سؤال

 ضریب

 پایایی

 ضریب

 پایایی متغیر

ن
کا

ه م
ق ب

عل
س ت

 ح
ی

بد
کال

ل 
وام

ع
 

 87/1 04 حید و منظر

70/1 

 70/1 08 فرحکالبدی منحصربکشخصی 

 86/1 06 عوجک بک زمینک

 1/:7 00 راحتی و آسای 

 87/1 :0 حسترسی

 87/1 07 عنوع و جذابی 

 1//64 01 ییسازما  و ساختار فضا

 1/:8 :0 نفوذپذیری و حسترسی
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 و قلمرو پژوهش یمحدوده
 قسم  شمال غربی و غربیکک حر  اس  شهرحاری شهر شیراز 01منطقک  2 کیحر ناحشهرک بهشتی شهر شیراز واقع 

محّک جز این باشد میجملی   نفر 028000ه تار و حارای  078:شهرحاری شیراز  01منطقک  اس . شدهواقعاین شهر 

 نفسر 7:11محّسک حارای حر حال حاضر رسد میسال  27  بک آباف  شوح و قدم  های اقماری نیز محسوب میشهرک

هسای مختّسف سسبب حضسور گسروه مناسسب و فضسای سسبز یاهیگمناسب و پوش   یوهواآب وجوح .باشدمیجملی  

 .اجتماعی حر آ  گرحیده اس 

 
 . نقشک شهرک بهشتی حر شمال غرب شهر شیراز0ش ل 

 لیوتحلهیتجزها و یافته

 های توصیفییافته

 8/20:حرصسد را مسرحا  و نیسز  87/:6، نفسر 87:کک از مجمسوع حهد میگویا  نشا  ی فرحی پاسخهابررسی ویژگی

، حرصسد راهنمسایی 70/08، حرصسد عحصسیری ابتسدایی 7/:0میزا  عحصسیری  ازلحاظحهند. حرصد را زنا  عش یل می

وضسلی  شسغّی  ازلحاظهمچنین . اندحرصد عحصیری حانشگاهی حاشتک 0/01:حرصد عحصیری متوسطک و نیز  ::/00

 اند.حرصد حر مشاغل آزاح فلالی  حاشتک 8/24:حرصد حر مشاغل خدماعی و  01/:، حرصد حر مشاغل حولتی 1:/:6

 یاستنباط آمار تحلیل
 متغیرهسای آزمسو  مقایسسک این هدف .اس  شدهاستفاحه اینمونک عک t آزمو  از عحقیب اول سؤال بررسی برای ابتدا

حسد ) سسک بسا عسدح شاخص مورحنظر برابری از حاکی H0 فرض اینمونک عک t حر آزمو  د.باشمی باحدمتوسط مورحنظر

 صوری نیحر ا اس  رضای  متوسط بک احد مورحنظر شاخص برابری عدم از حاکی H1 فرض و باشدمی رضای ( متوسط

 :کک کرح استفاحه پایین و حد حد باال مقاحیر از باید

 .اس  عربزرگ شدهمقدار مشاهده از میانگین، باشد مثب  پایین و باال حد هرگاه .0

 .اس  عرکوچک شدهمشاهده مقدار از میانگین، باشد منفی پایین و حد باال هرگاه. 2

های کالبدی ح  علّب نشا  شاخص وضلی  بررسی با حر رابطک (0) ای حر جدولنمونک عک t آزمو  از حاصل نتاین

حیسد و منظسر بسا ، :/21حسترسسی بسا ، :/41با میزا   فرحمنحصربک یکالبد  یشخص هایشاخص کک بک عرعیبحهد می

 حاریعسر بسوح  سسطح ملنسیساکنین سطحی باالعر از حد متوسط حاشتک اس . همچنین با عوجسک بسک کسم ازنظر :/01

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 .باشدمیها حار بوح  شاخص( نتاین حاکی از ملنی117/1) ها از مقدارشاخص

 های کالبدی ح  علّب بک م ا شاخص  یوضل .0جدول 

Test Value = 3 

 اختالف 05/6فاصله اطمینان  ردیف هاشاخص

 میانگین

سطح 

 ریدامعنی
 تیمقدار میانگین

 نیپای حد حد باال

 دید و منظر 0/2: :/01 117/1 1/:07 101/1 266/1

ص
اخ

ش
ها

 ی
ن

کا
ه م

ق ب
عل

س ت
 ح

ی
بد

کال
 

247/1 170/1 077/1 111/1 41/: 2:/01 
شخصیت کالبدی 

 فردمنحصربه

 توجه به زمینه 02/0 47/2 111/1 -071/1 -240/1 168/1

 راحتی و آسایش -84/0 81/2 1/:17 -11/1: 600/1 100/1

 دسترسی :/78 :/21 111 611/1 4:0/1 266/1

 تنوع و جذابیت -:/68 77/2 111/1 -06/0 -011/0 -420/1

 ییساختار فضاسازمان و  -80/2 2/:0 111/1 -766/1 -7:7/1 -240/1

 نفوذپذیری -07/7 2/:7 111/1 -066/1 -820/1 -202/1

 آسایش -26/0 1/2: 10/1 -811/1 -102/0 -78/1:

 کلترکیبی  -:/04 84/2 111/1 -071/1 -800/1 -204/1

عوجک ، فرحمنحصربکرهای مستقل شامل شخصی  کالبدی ر وابستک ح  علّب و متغیقبین متغیق بررسی رابطک منظوربک

از آزمسو  همبسستگی پیرسسو  پسذیری حسترسی و نفوذپسذیری و انلطساف، عنوع و جذابی ، راحتی و آسای ، بک زمینک

همبستگی متوسطی حید و منظر و راحتی و آسای  کک ، فرحمنحصربکسک شاخص شخصی  کالبدی  جزبک .استفاحه شد

بنابراین با عوجک بک نتساین حاصسل از همبسستگی ، اندی ضلیفی را نشا  حاحههای مستقل پژوه  رابطکرحارند بقیک متغیق

. نمایدحر بخ  مبانی نظری پژوه  را عأیید می آمدهحس بکاین موضوع نتاین  ؛ ککشوحنمی دیعائرابطک ملناحار آماری 

و حید و منظسر  602/1با مقدار  فرحمنحصربکهای شخصی  کالبدی عرین میزا  همبستگی با ح  علّب را شاخصبی 

 یبا متغیر وابستک (عوامل کالبدی ح  علّب)رهای مستقل متغیق ینتاین ارزیابی رابطک (7) جدول حارح. 701/1محّک با 

 .حهدمیح  علّب را نشا  
 بهشتی حر شهرکب با ح  علّب عوامل کالبدی ح  علّق ینتاین ارزیابی رابطک .7جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی با حس تعلق به مکان های کالبدیشاخص

 11/1 701/1 دید و منظر

 11/1 1/:27 ه به زمینهتوجّ

 11/1 277/1 تنوع و جذابیت

 11/1 602/1 فردشخصیت کالبدی منحصربه

 11/1 210/1 نفوذپذیریدسترسی و 

 110/1 060/1 یریپذانعطاف

 11/1 711/1 راحتی و آسایش

 11/1 222/1 یسازمان و ساختار فضای

 گیرینتیجه
بسر علریسف م سا  ، و ابلساح مختّسف آ حر مورح ح  علّب بک م سا   های صوری گرفتککک حر پژوه ک بک اینبا عوجق
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حر اس .  قرارگرفتک مورحعوجکو بنابراین ابلاح اجتماعی ح  علّب بک م ا  بسیار  شدهمحیطی اجتماعی عأکید  عنوا بک

حفظ و ارعقای ، عوامل کالبدی حر ایجاح ککیحرحال؛ اندکرحهعری بر ابلاح کالبدی این ح  عمرکز های کمپژوه  مقابل

ب م سا  برخسورحار هسای حس  علّقساندازه از شساخص کی م ا  بک کی کنندنق  مهمی را ایفا می، ح  علّب بک م ا 

 نیبس ییهااساش عفاوی نیها وجوح حارح بر اشاخص نیا ا یم ییهاعفاوی یو انسانو بنا بک عّل گوناگو  کالبدی  س ین

-عوصیفی عحقیب یهااز روش با استفاحه عحقیب این وجوح حارح بهشتیم ا  حر محّک  بک های ح  علّبشاخص زا یم

 ایکتابخانک روشاس .  شدهاستفاحه میدانی و ایکتابخانک هایروش از هاحاحه آوریمنظور جمعبک گرف  صوری عحّیّی

ای حر نامسکحیدگاه شسهروندا  پرسس  بررسی برای اس . شده کاررفتکبک با موضوع نظری مرعبط مبانی عدوین منظوربک

 ای لی سری حیسدگاهگزینک 7از طریب طیف نامک ب بک م ا  طراحی گرحید. این پرس شاخص کالبدی ح  علّق 7قالب 

ب بسک های کالبدی حس  علّقسکک حر بین شاخصحهد مینشا  . نتاین قرارحاح مورحپژوه شهروندا  را نسب  بک مسئّک 

با مقدار  مورحمطاللکهای نسب  بک بقیک شاخص فرحمنحصربکم ا  از حید شهروندا  میانگین شاخص شخصی  کالبدی 

های کالبسدی حس  راستای بررسی رابطک بین شاخص حر .باشدمیاز حد متوسط حاشتک و ملناحار  وضلیتی باالعر :/41

عرین همبستگی مربسوط بسک متغیسر مسستقل شخصسی  علّب بک م ا  از ضریب همبستگی پیرسو  استفاحه شد و بی 

ک مقدار ح  علّب با عوجک برهای مستقل پژوه  و همچنین بین عمام متغیق، بوحه 604/1مقدار با  فرحمنحصربککالبدی 

نتیجک ایسن پسژوه  همسسو بسا باشد میملناحاری ضلیف  ازلحاظها همبستگی مثب  اما ضلیف همبستگی حیگر متغیر

عحّیّی بر عوامل کالبدی مؤثر بر ح  علّب بسک م سا  حر مرکسز قسدیمی ( با عنوا  0:48و سبزوار ) حان  پورعحقیب 

وه  ژپس نیسحر ا. مؤثرعرنسد مورحمطاللسکح  علّب بسک م سا   یارعقاحفظ و ، حر ایجاح بنابراین ؛باشدمی شهر سبزوار

 یاهیسپوشس  گ، وجوح نماح، هامحری شهری و شباه  بّوک گریاز ح زیعما عّ  بک محّک مورحمطاللککک  شدمشخص 

ضروری اس   کک بوحه اس .ب بک م ا  برخورحار علّق ح  .. از.( ومجاوری با کوه حراک واسطکبکمناسب ) هوای، مناسب

کک موجب  یّیحال ازجمّکبیشتری قرار گیرند.  مورحعوجکطراحی فضا  حرباز، ح  علّب بک م ا  یو ارعقاعداوم  منظوربک

 سرمایک اجتمساعی، های کالبدی مناسب علّب بک م ا وجوح شاخصوجوح حاشتک باشد  ن محّکیح  م ا  حر ا دهیگرح

عوانسد پایسداری کسک مسی باشسد نیبوح  اکثسر سساکن یز بومیسال و ن 21از  عر یس ون  ب لیبک حل یاهال ا یم داریو پا

 اجتماعی محّک را نیز عقوی  نماید.

 منابع

محیطى حر ملمارى و شهرسازى.  یشناسروا محاط حر محیط، کاربرح  .(0:40). آزاحه، یچراغشاهو ؛ عّیرضا، بندر آباح

 انتشارای جهاح حانشگاهى :عهرا 

 عهرا .، چاپ اول، انتشارای شهیدی، از فضا عا م ا  ،(:)ها حر شهرسازیسیر اندیشک .(0:77.) جهانشاه، پاکزاح

و  بهسزاح فسری مصسطفی عرجمسک، اصول طراحی شهری و بازآفرینی ،آفرین  مرکز شهری سرزنده، (0:40.)سای، پامیر

 عهرا .، حومچاپ ، انتشارای حانشگاه عّم و صنل  ایرا ، امیر ش یبا من 

 یفصسّنامک، «آ  حهندهلیعشس  و عوامسلمفهوم ح  علّب بک م سا  » .(0:41.) قاسم، مطّبی و؛ عّی، جوا  فروزنده

 .8:-28صص ، عهرا ، 7 یشماره، هوی  شهر

هسای ب بک م سا  حر خانسکعحّیل بلد کالبدی ح  علّق. (:0:4). ، فروغیعاج نینگو  ؛مطّبی، قاسم ؛اکبریعّحیدری، 

 .76-87، عهرا ، صص:ملماری و شهرسازی، شماره -های زیبا، نشریک هنرهای مس ونی امروزیسنتی و مجتمع

عبیسین مسدل حلبسستگی بسک م سا  و . (0:77). مسریم، و چرخچیا  ؛منصور، سپهری مقدم ؛سید عبدالهاحی، حان  پور

 .07-8:صص ، عهرا ، 7: یشماره، ملماری و شهرسازی -نشریک هنرهای زیبا، بررسی عناصر و ابلاح مختّف آ 

 م سا  حرکالبدی مؤثر بر ح  علّب بک  عحّیّی بر عوامل. (0:48). فاطمک، صفار سبزوار و ؛سید عبد الهاحی، حان  پور

 .0:6-026صفحک ، مروحش ، ::مارهش، شهری یزیربرنامکپژوه  و  یفصّنامک، مرکز قدیمی شهر سبزوار
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 عهرا .، چاپ اول، انتشارای حانشگاه عهرا ، جّد اول و حوم، فرهنگ حهخدا . (0:77). اکبریعّ، حهخدا

شسرک  ، فسرح حبیسب یعرجمسک، روی رحی حر ارعباط غیرکرمسی، شدهساختکملنی محیط  .(0:42). اموش، راپاپوری

 عهرا .، چاپ سوم، شهری یزیربرنامکپرحازش و 

، چساپ اول، شهرآرما انتشارای ، محمدرضا نقصا  محمدی و حیگرا ی عرجمک، یم انیبم ا  و  .(0:74). احوارح، رلف

 عهرا .

نشسر ، ی محمدرضسا شسیرازیعرجمسک، پدیدارشناسسی ملمساری یسوبک، روح م ا  .(0:77). کریستین نوربرگ، شولتز

 عهرا .، چاپ اول، رخداح نو

نشسر ، یاراحمسدی ریسامی محمسوح عرجمک، ملماری عمثیّی یسوبک، مفهوم س ون ، (0:72.) کریستین نوربری، شولتز

 عهرا .، چاپ حوم، آگک

 .66-78: 26، هنرهای زیبا کینشر، آ  ۀحهندش لمفهوم ح  م ا  و عوامل  .(0:77). محمدصاحق، فرح 

 7:-02، 22، . نشریک هنرهای زیبامسجدحر ح  م ا   دینق  طرح کالب .(0:70). حمدصاحقم، فرح 

ح  م ا  و بررسی عناصر و ابلاح مختّف آ : نمونک -عبیین مدل هوی  م ا  .(0:42).ناصر، و بنیاحی ؛حسین، کاشی

 .72-:0صص ، عهرا ، : یشماره، 07حوره ، ملماری و شهرسازی-نشریک هنرهای زیبا، مورحی پیاحه راه شهرری

ابلساح گونساگو  ، شسهریهسای عمسومی فضساهای م سا  .(0:40). استیو ، و عنراک و عیسدل ،عیم، هی  ،متیو، کرمونا

چاپ ، انتشارای حانشگاه هنر، فریبا قرائی و مهشید ش وهی و زهرا اهری و اسماعیل صالحی یعرجمک، طراحی شهری

 عهرا .، حوم

 عهرا .، چاپ هشتم، انتشارای حانشگاه عهرا ، منوچهر مزینی یعرجمک، سیمای شهر. (0:78). کوین، لینچ

 عهرا . ، چاپ اول، انتشارای حانشگاه عهرا ، ی حسین بحرینیعرجمک، خوب شهر عئوری ش ل .(0:86). کوین، لینچ

 عهرا .، چاپ اول، انتشارای راه راشد، حکتر محمد ملین یجّدکی یفارسفرهنگ  .(0:76). محمد، ملین
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