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  چکیده
ها با تأکید بر  ها رویکردي جدید در چیدمان و ارتباط فضایی کاربري توسعه مختلط کاربري

ترین اثرات آن، خلق تنوع و ارتقاء کیفیت محیط  ها است که از مهم اربريتمرکز و تنوع ک

ها در خیابان فرخی یزد نوعی توسعه کریدوري کاربري زمین  تنوع استقرار کاربري. باشد می

پژوهش حاضر به دنبال . مختلط بوده که موجب حضور شهروندان در این خیابان شده است

سطه توسعه بصورت اختالط کاربري در خیابان فرخی وا سنجش کیفیت محیطی ایجادشده به

براي . باشد کنندگان فضا می یزد و در پی ارتقاء کیفیت محیطی آن و افزایش رضایت استفاده

تک  Tهاي آزمون  ها از تکنیک ها از پرسشنامه و تحلیل داده آوري داده این منظور جهت جمع

دهد میزان  نتایج نشان می. شده است ادهاي، ضریب رگرسیونی بتا و تحلیل مسیر استف نمونه

رضایت کاربران از متغیرهاي سازگاري، تنوع کاربري، عدالت اجتماعی، ایمنی و امنیت و 

باشد و توسعه بصورت کاربري زمین مختلط در خیابان فرخی یزد نسبتاً  سرزندگی باال می

هاي دسترسی، ایمنی توانسته محیط شهري جذاب و باکیفیتی را ایجاد نماید همچنین متغیر

و امنیت و تنوع کاربري بیشترین سهم و معیار فشردگی و پراکندگی بافت کمترین سهم را در 

هاي مداخله جهت افزایش کیفیت  طورکلی اولویت به. اند کیفیت محیطی خیابان ایفا کرده

.باشد محیطی خیابان به ترتیب در ابعاد مورفولوژیک، ادراکی عملکردي و اجتماعی می

  کیفیت محیط شهري، کاربري زمین مختلط، خیابان فرخی یزد :ي کلیديها واژه

                                               
  a.parsaeian86@gmail.com. ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران کارشناسی ارشد برنامه*
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  مقدمه

بعد از جنگ جهانی دوم، ساخت شهرها در اروپا و آمریکـاي شـمالی تحـت تـأثیر نظریـات      

مسـکونی،  (خصوص کنگره سیام و جـدایی عملکردهـاي چهارگانـه شـهر      کارکردگرایی و به

عمده تأکید شهر کارکردگرا بر جـدایی عملکردهـاي   . تقرار گرف) آمدوشد، فعالیت، تفریحی

رشد حومه گرایی، پراکنـده رویـی شـهري و وابسـتگی بـه      . شهري و منطقه بندي آنهاست

شـدن رویکـرد    ترین مشکالت به وجود آمده از این رویکـرد و مطـرح   خودرو شخصی از مهم

رهیافـت مهـم در    عنـوان یـک   الگوواره کاربري مختلط بـه . هاي مختلط است توسعه کاربري

رنسانس شهري اروپا و ایده شهر فشرده در آمریکـا و تحـت عنـوان نوشـهرگرایی مطـرح و      

عنوان یک ابزار مهم براي ایجاد و حفـظ محـیط شـهري جـذاب، قابـل زنـدگی و پایـدار         به

)Hoppenbrouwer; Louw, 2005 ( هـاي   شکلی از توسعۀ شهري مبتنی بر تمرکز کـاربري

مشخص است کـه رویکـرد جدیـدي در چیـدمان و ارتبـاط مکـانی        مختلف، در یک منطقه

تنهـا موجـب    ایـن رویکـرد نـه   ) 1399قهرمـانی و همکـاران،   . (شـود  ها محسوب می کاربري

کنـد تـا فضـاهاي شـهري      هاي شهري شده بلکه کمک مـی  سرزندگی و پیاده مداري محیط

سـاعاتی از روز و جـذب   هایی براي مالقات مردم، تعامالت اجتماعی، گـذران   تبدیل به مکان

کـه توسـعه از طریـق     پیاده براي قدم زدن توأم با دیـدن و خـوردن گردنـد لـذا درصـورتی     

هاي مختلط تحت یک طرح و برنامه کارا و اندیشیده شده با تأکید بـر تمـام ابعـاد و     کاربري

اي مکمـل و   گونـه  هـا بـه   هاي کیفیت محیطی و ارتباط، اتصال و تعامل بـین کـاربري   مؤلفه

گـردد و تـا زمـانی کـه      کپارچه توسعه یاد موجب خلق تنوع و ارتقاء کیفیت محیطـی مـی  ی

ها و فضاهاي مرتبط را بـدون وجـود راهنمـا دربـاره اخـتالط       جوامع شهري ترکیب کاربري

دهنـد ممکـن اسـت نتـایج      هاي مختلف و چگونگی ارتباط فضایی بین آنها انجام می کاربري

ل شود و نتیجه مطلـوبی کـه مـورد انتظـار اسـت حاصـل       اي حاص نشده بینی تصادفی و پیش

  .نشود

هاي مسکونی، درمانی، تجـاري،   رسد با توجه به تنوع و تعدد استقرار کاربري به نظر می

اداري و خدماتی در خیابان فرخی یزد توسعه در این خیابان نوعی توسعه کریدوري کاربري 

شده درباره تمام ابعاد کیفیت محیطی به اي اندیشیده  باشد که بدون برنامه زمین مختلط می

لـذا  . کنندگان در ایـن خیابـان شـده اسـت     وجود آمده و موجب حضور شهروندان و استفاده

واسـطه توسـعه    پژوهش حاضر بر آن شد تا با هدف سنجش کیفیت محیطی ایجادشـده بـه  

فـزایش  بصورت اختالط کاربري در خیابان فرخی یزد و در پی ارتقاء کیفیت محیطـی آن و ا 
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واسطه  آیا کیفیت محیطی ایجادشده به -1: کنندگان از فضا بررسی نماید که رضایت استفاده

میـزان رضـایتمندي    -2توسعه بصورت اختالط کاربري در خیابان فرخی یزد چگونه است؟ 

سهم و شدت رابطه هریک از متغیرهاي تأثیرگـذار   -3کنندگان از فضا چقدر است؟  استفاده

هاي کلی مداخله جهت ارتقـاء کیفیـت محیطـی     اولویت -4چقدر است؟  بر کیفیت محیطی

باشد؟ یک از ابعاد کیفیت محیطی می این خیابان و افزایش رضایتمندي شهروندان در کدام

توسـعه کـاربري   ": توان چنـین مطـرح نمـود    بر این اساس فرضیه تحقیق حاضر را می

اء کیفیت محیطـی خیابـان و ایجـاد    زمین مختلط در خیابان فرخی یزد توانسته موجب ارتق

".محیط شهري جذاب، پایدار و باکیفیت گردد

  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش

باشد در این بخش  اولین مرحله در پژوهش علمی بررسی مبانی نظري و پیشینه پژوهش می

مرور مفاهیم مربوط به کاربري زمین مختلط و انواع  اجمال در راستاي هدف پژوهش، به به

هاي توسعه از طریق آن و جایگاه توسعه از طریق کاربري زمین مختلط در افزایش  وهشی

هاي صورت پذیرفته در خصوص اختالط کاربري، کیفیت  کیفیت محیطی، پیشینه پژوهش

محیط و معیارهاي سنجش آن از طریق بررسی پیشینه نظریات اندیشمندان شهري، 

  .شود پرداخته می

  

  تلط و جایگاه آن در ارتقاء کیفیت محیطیمفهوم کاربري زمین مخ -1

فروشی،  براي مثال خرده(هاي تجاري  توسعه مختلط به معناي هر ترکیبی از کاربري

صورت  هاي غیرتجاري همانند مسکونی است که ممکن است به و کاربري) اداري و تفریحی

و  و چنانچه ویژگی) TGM Program Staff, 2001. (عمودي و یا افقی ترکیب شوند

هاي منفرد غالب باشد ناحیه  اي بوده که بر کاربري گونه هاي یک ناحیه به مقیاس کاربري

هایی  طرح توسعه کاربري زمین مختلط، طرح) Aurand, A, 2010. (شود مختلط نامیده می

فروشی،  هاي مختلف مکمل و یکپارچه مانند کاربري اداري، خرده شامل تعامل بین کاربري

هاي داخلی و  هاي پیاده یا خیابان و هتل و نحوه اتصال داخلی میان راهرستوران، تفریحی 

. باشد هاي اصلی توسعه کاربري مختلط می هاي اشتراکی بوده که از ویژگی پارکینگ

)Kaster, Hans R.A & Rouwendal, Jan, 2012 ( توسعه کاربري زمین مختلط با هدف
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هاي مناسب در پی ارتقاء  نار هم در مکانهاي سازگار در ک هاي مختلف کاربري توسعه گونه

  :اند از برخی مزایاي توسعه کاربري زمین مختلط عبارت. باشد کیفیت محیطی می

 24تر و ایجاد امنیت به دلیل حضور  فعال بودن کاربري شهري در ساعات طوالنی.1

  ساعته مردم

  هاي مسکن براي انواع مختلف خانوارها افزایش گزینه.2

  )DCAUL, 2003(افزایش حس مکان.3

  روي، دوچرخه استقالل در جابجایی براي افراد سالخورده یا کودکان از طریق پیاده.4

ها و افراد با قشرهاي درآمدي مختلف  امکان حضور افراد جوان، پیر، مجرد و خانواده.5

  در فضاي شهري

 The Oregon(کاهش استفاده از اتومبیل، مخصوصاً در سفرهاي کوتاه .6

Transportation Management, 2010 (درنتیجه کاهش آلودگی هوا  

  ارتقاء مراکز اجتماعی و تعامالت اجتماعی.7

  هاي مختلف مردم استفاده قشرها و گروه.8

  .کند خدماتی که مردم روزانه به آن نیاز دارند را در نزدیکی آنها فراهم می.9

  جویی و کارایی در استفاده از زمین صرفه.10

  هاي شغلی افزایش فرصت.11

  گسترش مبناي مالیاتی.12

 ,OKI’s Community Choices(ونقل عمومی  ترویج و تشویق استفاده از حمل.13

2010(  

....و.14

  

  مقیاس فضایی کاربري زمین مختلط -2

مراکز شهر متشکل از هسته : افتد اساساً کاربري زمین مختلط در چهار مکان اتفاق می

هاي متروك، خالی  شهري شامل سایت هاي بایر مناطق درون تجاري و مدنی شهر، در زمین

هاي مناسب براي  مکان) Rowley, 1996. (شده نیازمند به بازسازي هاي ساخته و یا زمین

ونقل عمومی،  هاي حمل کاربري مختلط، مرکز شهر، محالت در اطراف مرکز شهر، ایستگاه

خیابان، هاي  هاي اصلی و برخی مراکز تجاري در محالت، فضاهاي عمومی، بلوك خیابان

 The Oregon Transportation(باشد  هاي منفرد و یا واحدهاي همسایگی می ساختمان
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Management, 2010 (هاي زیر  اي از مقیاس هاي مختلط ممکن است در دامنه کاربري

  :توسعه یابند

ها در یک ساختمان ترکیب کاربري: ساختمان مختلط  

هاي مختلف  که داراي کاربري هاي مجاور یکدیگر مجموعه ساختمان: سایت مختلط

.هستند

ها  هاي شهري که بر اساس اصول اختالط کاربري هسته: محدوده پیاده مدار مختلط

.)DCAUL, 2003(اند  شدهطراحی

  پیشینه پژوهش -3

هاي صورت پذیرفتـه در ارتبـاط بـا کـاربري      در این بخش بصورت اجمالی به برخی پژوهش

  :زمین مختلط پرداخته خواهد شد

  

  هاي صورت گرفته در رابطه با کاربري زمین مختلط پیشینه پژوهش- 1جدول 

  نتایج پژوهش  عنوان پژوهش  پژوهشگران

سانگ و همکاران 

)2013(  

هاي  مقایسه شاخص

ارزیابی کاربري زمین 

  مختلط شهري

هاي ارزیابی کاربري زمین مختلط شهري  انواع روش

هاي این  نماید تا نقاط قوت و محدودیت را بررسی می

براي ارزیابی نتایج از . ها مشخص شود روش

نماید تا روابط  سازي مونته کارلو استفاده می شبیه

بر اساس . ها را ارزیابی نماید آماري بین این شاخص

نتایج پژوهش آنها، زمان ارزیابی دو نوع کاربري 

زمین بهتر است از شاخص تعادل و شاخص عدم 

دو نوع کاربري از شباهت و زمان ارزیابی بیش از 

  .ها ازجمله آنتروپی استفاده شود سایر شاخص

  سانگ و رودریگز

)2005(  

گیري سطح  اندازه

اختالط کاربري 

با رویکرد : زمین

  ترکیبی

هاي مرتبط با کاربري زمین مختلط را اکولوژي  زمینه

ونقل، سالمت و بازار  زیست، حمل منظر و محیط

ترکیبی نماید و با رویکرد  مسکن معرفی می

معیارهاي کاربري زمین مختلط را تبیین و این 

معیارها را در سه دسته دسترسی، شدت و تراکم و 

  .شود بندي می الگو توزیع تقسیم
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  لسیل و گریسام

)2011(  

مطالعه تجربی 

پیرامون توسعه 

کاربري زمین 

تجربه شهر : مختلط

  سایتل

مقاله با کلیدواژه کاربري مختلط،  200ضمن بررسی 

عامل شامل مدیریت زمین، شکل زمین، کاربري 11

زمین، دسترسی، پایداري، توسعه اقتصادي، سیاست، 

مفهوم را  33بازار، مقیاس، عملیات و فاینانس، 

  .داند مرتبط با کاربري مختلط می

  جوادي و همکاران

)1392(  

توسعۀ مدل ارزیابی 

اثرات اختالط 

هاي شهري  کاربري

ها و  بر پایۀ شاخص

  اي مکانیه تحلیل

هاي منطقه هفت  به ارزیابی اثرات اختالط کاربري

همچنین در مقالۀ . شهرداري تهران پرداخته است

هاي تعیین تنوع در  ارزیابی شاخص«دیگري با عنوان 

هاي شهري؛ مطالعه موردي نواحی و  اختالط کاربري

با استفاده از » محالت منطقه هفت شهرداري تهران

گیري میزان تنوع  ي اندازههاي پیشنهادشده برا روش

گیري تنوع در منطقه هفت  در مقالۀ فوق، به اندازه

  .شهرداري تهران پرداخته است

  فرجام و همکاران

)1392(  

بررسی جایگاه رویکرد 

ها در  ترکیب کاربري

ریزي و  ادبیات برنامه

  توسعه شهري کشور

تا  1379هاي  مقاله فارسی طی سال 135با مرور 

تنها دو مقاله با کلیدواژه توسعه  :دریافتند 1391

ترکیبی با اختالط کاربري وجود دارد و صرفاً یک 

مقاله در روش کار، با رویکرد توسعه ترکیبی شباهت 

دارد، لذا جاي خالی مطالعه و تحقیق پیرامون 

  .باشد اختالط کاربري در کشور ما بسیار محسوس می

  

ر اساس پیشینه نظریات مفهوم کیفیت محیطی و معیارهاي سنجش آن ب-4

  اندیشمندان شهري

کیفت محیط با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، کیفیت مکان، ادراك و رضایت 

عنوان معانی  که در بسیاري موارد به طوري شهروندي و قابلیت زندگی، اشتراکاتی دارد به

کات صورت یک مفهوم پیچیده شامل ترکیبی از ادرا شوند و به مشابه در نظر گرفته می

. ها و جوامع متفاوت است باشد که در میان افراد، گروه هایی می ها و ارزش ذهنی، ویژگی

)porteous, 1971 (عنوان یک اصطالح، مفهومی براي نشان دادن میزان  کیفیت محیط به

. گیرد هاي عینی و ذهنی محیط را در برمی ها از محیط است و جنبه رضایت افراد و گروه

ها یک مفهوم چند مشخصه،  واسطه تنوع اندیشه این مفهوم به) 1399اسدي و اکبري، (

باشد  صورت مداوم در حال تحول می سلسله مراتبی و چندبعدي است که ثابت نبوده و به
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 ,Marans(اي شده است  قرن گذشته بر ابعاد ذهنی آن توجه ویژه که در طول نیم طوري به

بایست معیارهایی که  لفه کیفیت محیط میلذا جهت شناسایی مفهوم و ابعاد و مؤ .)2015

هرکدام . اند را بررسی نمود شدهپردازي تا به امروز ارائه در طی یک فرایند و بر اساس نظریه

ها و سطوح مختلفی از توجهات به ابعاد کیفیت محیطی، تکامل  ها بیانگر مؤلفه از این تئوري

  .این مقوله استهاي جدید در  ها و عرصه در محتوي و وارد شدن جنبه
  

  پیشینه نظریات اندیشمندان شهري در رابطه با معیارهاي سنجش کیفیت محیطی -2جدول 

شده نقطه نظرات مطرح پردازان نظریه

موجودهاي انتخابافزایشونمود میتأکیدتر غنیوتر هاي دمکرات محیطبر

دنظرمراشهريطراحیبه کمکفضاازکنندگان استفادهبرايفضادر

باکیفیتمحیطمعرفیدرمهموکلیدينکته10بهها انتخاباین .داشت

/ خوانایی/ نفوذپذیري / تنوع : ازاند عبارتکیفیاتاینانجامد می

کارآیی از نظر / حس تعلق/ غناي بصري/ تناسبات بصري/ پذیري  انعطاف

شتیبانی از حمایت و پ/ پاکیزگی و به حداقل رساندن آلودگی/ مصرف انرژي

  وحش طبیعت و حیات

وبنتلییان

  همکاران

در کتاب 

هاي  محیط(

  )پاسخده

پنجبهراشهريزندگیارتقاء کیفیتومناسبمحیطبهلینچ دستیابی

5تکمیلودادنارتباطبرايمکملمعیار2دانست همچنینوابستهمعیار

وایجادايه به هزینهمربوطکهکارآیی :نماید میمعرفیفوقمعیار

عادالنهتوزیعمعنايبهکهعدالتواستشهريفضاهاينگهداري

  :محیطی استهاي مزیت

. نظارت و کنترل/ دسترسی / سازگاري یا تناسب / معنی، حس / سرزندگی 

  عدالت/ کارآیی 

  لینچکوین

تئوري(در کتاب 

)شهرخوبشکل

کیفیاتارائهدر "باطارت"، "زمینه -شکل"، "ارتباط"وي از تلفیق سه تئوري 

:ازاند عبارتکیفیاتاین .کرده استاستفادهمناسبشهريطراحی

/ ها لبهپیوستگی/ فضاهامحصوریت)/ ارتباطایجاد(ها حرکتتسلسلحفظ

  بیرونودرونفضاهاينمودنممزوج/ پرسپکتیوهاومحورهاکنترل

  ترانسیکراجر

یافتن(در کتاب 

  )گمشدهفضاي

  :معرفی نمودندرامناسبشهريهاي محیطبرايحیاتیومهمویژگی

اصالت و / ها، تخیل و شادي  دسترسی به فرصت/ هویت و کنترل / سرزندگی 

محیطی براي همه/ خوداتکایی شهري/ زندگی اجتماعی و همگانی/ معنا

فیزیکینیاز پیش 5شهري،محیطدرکیفیتاینبهدستیابیهمچنین براي

.ي را مطرح کردندشهرمحیطیکدر

دونالدوجیکوبزآلن

اپلیارد در مقاله 

سوي مانیفست  به(

)طراحی شهري
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.داند میکیفیتخصوصیت و10واجدرامطلوبشهريمحیطیک

  .دارداهمیتها ساختمانبهتوجهازقبلها مکانبهتوجه.1

.شهرموجودهاي بافتبهاحتراموگذشتهازآموختن.2

.شهردرمختلطهاي کاربريازاستفاده.3

.انسانیمقیاسرعایتبهتوجهباطراحی.4

.طراحیدرپیادهحرکتبهتوجه.5

  .طراحیدرآنهانظراتبکارگیريوطراحیدرجامعهاقشارهمهبهتوجه.6

.خواناهاي محیطساخت.7

.پذیري انطباقوپذیري انعطافاصلبر اساسوساز ساخت.8

صورت بهشهررشدوتبهمر یکصورت بهوساز ساختازجلوگیري.9

.فرآیندقالبدروتدریجی

وبصريهاي جذابیتومحبوبیتدسترسدرابزارهايکلیهکمکبه.10

  .یابدافزایشهاي مصنوع محیطبودنبخش شادي

  تیبالدزفرانسیس

:کند میبیانوي معیارهاي کیفیت محیطی را چنین

وانسانیمقیاس/ رها منظودید/ هویت/ مکانحس/ فرم / خوانایی/ ساختار

  پیادهحرکتبهتوجه

  ورثساوتمایکل

عمل وتئوري(در مقاله 

  )معاصرشهريطراحی

بعد تقسیم کرده و براي هریک  6به وي معیارهاي کیفیت محیطی را 

  :کند هایی را بیان می مؤلفه

ها و  ها، بلوك الگوي چیدمان قطعات، ترکیب خیابان: شناسی بعد ریخت. 1

  عمومی، فشردگیفضاهاي 

پذیري، سازگاري، دسترسی، تنوع  گوناگونی و انعطاف: بعد عملکردي. 2

  ها، کارایی کاربري

  هویت، خوانایی، حس مکان، حس تعلق، قلمرو: بعد ادراکی. 3

  عدالت اجتماعی، ایمنی و امنیت، پیاده مداري، سرزندگی: بعد اجتماعی. 4

ی، ریتم، تناسبات بصري، نظم، درپ مقیاس انسانی، دیدهاي پی: بعد بصري. 5

  ارتباط متناسب اجزاء، محصوریت

  بعد زمانی. 6

متیو کرمونا در کتاب 

هاي عمومی،  مکان(

  )فضاهاي شهري
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  معرفی معیارهاي سنجش کیفیت محیطی در این پژوهش

با توجه به آنچه در مقدمه و طرح مسئله پژوهش بیان شد و بر اساس فرضیه تحقیق 

ن مختلط در خیابان فرخی یزد توانسته موجب ارتقاء کیفیت محیطی توسعه کاربري زمی"

متغیر مستقل پژوهش حاضر  ".خیابان و ایجاد محیط شهري جذاب، پایدار و باکیفیت گردد

. باشد توسعه کریدوري کاربري زمین مختلط و متغیر وابسته تحقیق کیفیت محیطی می

که در واقع متغیرهاي میانجی نام شود  کیفیت محیط خود به زیر معیارهایی تقسیم می

داشته و توسعه کاربري زمین با تأثیر بر این متغیرهاي میانجی موجب تأثیر بر کیفیت 

  .محیطی کل خیابان خواهد شد

پردازان  شده توسط طراحان شهري و نظریه در بخش مبانی نظري معیارهاي ارائه

بندي از معیارهاي  رین دستهت ترین و جامع بررسی شد در این میان متیو کرمونا کامل

سنجش کیفیت محیط را ارائه داده است که شامل تمام موارد مورد نظر دیگر اندیشمندان 

که الزم است این موارد متناسب با فرهنگ و بوم شهر یزد تغییر یابند  آنجاییاز. باشد نیز می

هاي  جههاي مناسبی براي سنجش محیط بدست آید، در نهایت سن تا معیارها و سنجه

شده و معیار سنجش قرار  مناسب با توجه به شرایط کالبدي بافت شهر یزد انتخاب

بعد مورفولوژیک(گروه کلی  5این معیارها به . اند گرفته
1

، بعد بصري
2

، بعد ادراکی
3

، بعد 

عملکردي
4

، بعد اجتماعی
5

عنوان ابزارهاي  تقسیم که هرکدام داراي معیارهاي خرد، به) 

عنوان سطح پایانی  در واقع معیارهاي خرد به. باشند ان کیفیت محیط میگیري میز اندازه

گیري هستند و شیوه کمی کردن آنها با  اندازه درخت ارزش مدل مفهومی پژوهش قابل

  .باشد استفاده از پرسشنامه می

که بعد بصري مربوط به بخش طراحی بدنه و سیما و منظر  الزم به ذکر است ازآنجایی

ن بعد، در سنجش کیفیت محیطی خیابان فرخی یزد از منظر کاربري زمین شود لذا ای می

  .هاي بعدي مورد توجه قرار گیرد مختلط، مورد بررسی قرار نگرفته و الزم است در پژوهش

  

                                               
1. Morphologic Dimension
2. Visual Dimension
3. Perceptual Dimension
4. Functional Dimension
5. Social Dimension
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  مدل مفهومی تحقیق - 1شکل 
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  خیابان فرخی یزد: معرفی و شناخت قلمرو پژوهش

حله قدیمی پشت باغ و محله کوچه حنا خیابان فرخی در مرکز شهر یزد، مرز بین دو م

و میدان آزادي ) کانون تجاري شهر(باشد این خیابان در حدفاصل میدان شهید بهشتی  می

هاي ترافیکی مهم شهر، قرار دارد و از مسیرهاي  از گره) کانون اداري و تجاري(

رهاي این خیابان یکی از محو. باشد دهنده تصویر ذهنی مردم از سیماي شهر می تشکیل

اصلی و عمده فعالیتی در شهر یزد به لحاظ تجاري، اداري، درمانی و خدماتی در سطوح

روز با  عملکردي شهري و فرا شهري ست که سبب جذب جمعیت در ساعات مختلف شبانه

جایی جمعیت در این محدوده که جابه طوري اهداف متفاوت به این حوزه گردیده است به

در ادامه موقعیت خیابان در شهر یزد . ت شناور در آن زیاد استبسیار باالست و تراکم جمعی

  .شود و نقشه کاربري اراضی محور فعالیتی خیابان فرخی مشاهده می

  
  موقعیت خیابان فرخی در شهر یزد - 1نقشه 
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  .باشند تشخیص می طور عمده چهار گروه فعالیتی قابل در طول این محور به

باشد که بیشترین  محورهاي فعالیتی یزد می خیابان فرخی یک از: تجاريکاربري

خانگی، صوتی و  هاي تجاري شهري و فرا شهري از قبیل پوشاك، لوازم تمرکز فضایی کاربري

و همچنین پاساژهاي ... تصویري، پارچه، کیف و کفش، ساعت، چاپ و تکثیر، اغذیه و 

  .باشد مختلف می

هاي اداري  بان فرخی کاربريدر حوزه میدان آزادي و ابتداي خیا :اداريکاربري

، )تغییریافته به خوابگاه دانشجویی(شامل شهرداري یزد، دفتر مرکزي دانشگاه یزد 

عنوان یکی از محورهاي اصلی  بنابراین به. اند دادگستري کل استان یزد متمرکز گردیده

.شود اداري یزد شناخته می

شتی و خیابان فرخی در با توجه به مرکزیت نسبی میدان شهید به :درمانیکاربري

که از آن  طوري به. توان در این محدوده مشاهده نمود هاي درمانی را می شهر یزد، کانون

هاي درمانی  طور عمده فعالیت به. شود هاي فعالیتی درمانی یزد یاد می عنوان یکی از حوزه به

خی، اورژانس توان از بیمارستان شهید رهنمون بیمارستان فر تمرکزیافته در این محور می

هاي پزشکان، درمانگاه، داروخانه و  اي از ساختمان کالنتري، مرکز تأمین اجتماعی و مجموعه

  .نام برد... سازي و  عینک

دهد که اطراف میدان آزادي، خیابان  ها نشان می بررسی :خدماتیهاي کاربري

هاي خدماتی  که کاربري طوري به. باشند هاي خدمات عمومی می فرخی عمده تمرکز کاربري

اي، علمی، تخصصی نظیر دفاتر مهندسی، طراحی، تبلیغاتی،  شامل مراکز خدمات شغلی، حرفه

.اي در خیابان فرخی یزد هستند شاپ و سایر خدمات عمومی، واجد جایگاه ویژه کافی

طور عمده واحدهاي مسکونی به چشم  در پشت جبهه خیابان، به :کاربري مسکونی

  .خورد می

هاي مسکونی، درمانی، تجاري،  سد با توجه به تنوع و تعدد استقرار کاربرير نظر میبه 

اداري و خدماتی در خیابان فرخی یزد توسعه در این خیابان نوعی توسعه کریدوري کاربري 

کنندگان در این خیابان شده  باشد که موجب حضور شهروندان و استفاده زمین مختلط می

هاي خیابان فرخی اکثراً شهري و فرا شهري  عالیتکه سطح عملکردي ف است و ازآنجایی

هاي مختلف سنی و جنسی از کل شهر و حتی سایر  کنندگان از فضا را گروه است استفاده

  .دهند شهرها تشکیل می
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  کاربري اراضی خیابان فرخی شهر یزد- 2نقشه 

  

  شناسی پژوهش روش

پیمایشی استفاده و  -یعلی و تجرب -تحلیلی -روش تحقیق مقاله پیش رو، روش توصیفی

اي، مراجعه و  هاي گردآوري داده در این تحقیق مطالعات کتابخانه ها، ابزارها و تکنیک شیوه

بررسی اسناد و مدارك موجود، مطالعات میدانی چون مشاهده و استفاده از پرسشنامه 

روش  آمده از طریق پرسشنامه، دست هاي به تکنیک مورداستفاده جهت تحلیل داده. باشد می

 SPSSافزار  با استفاده از نرم HMR(1(تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی 

هاي  جهت محاسبه میزان کیفیت محیطی و رضایتمندي از هر یک از ابعاد و مؤلفه. باشد می

ها بر  اي و جهت مشخص نمودن تأثیر هر یک از مؤلفه تک نمونه Tآن از روش آزمون 

رسیونی یا مقدار بتا و تکنیک تحلیل مسیرکیفیت محیطی از ضریب رگ
2

  .گردد استفاده می 

                                               
این نوع تحلیل یک تکنیک آماري براي تحلیل و بررسی ارتباط متقابل بین یک معیار خاص یا متغیر وابسته  -1

شود  وب میمحس) تر متغیرهاي سطح پایین(بینی کننده یا متغیر مستقل  و دو یا چند پیش) متغیر سطح باالتر(

).83: 1389رفیعیان، (

2. Path Analysis
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که جمعیت آماري تحقیق ما شامل تمام کاربرانی است که از خیابان  با توجه به این

شده و از کنند و چون محدوده موردمطالعه در مرکز شهر یزد واقع فرخی یزد استفاده می

براین، در این مطالعه جمعیت شهر یزد مرکزیت تجاري و فعالیتی نیز برخوردار است، بنا

عنوان جمعیت آماري در نظر گرفته شد و بر اساس جمعیت آماري، محاسبه حجم نمونه  به

 350درصد، معادل  5با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت که با احتساب خطاي 

دفی صورت تصا پرسشنامه طی دوره زمانی یک هفته، در ساعات مختلف روز و هفته، به

همچنین متغیرهاي این تحقیق در سطح کالن توسعه کاربري مختلط زمین . تکمیل گردید

که  طوري به. باشد عنوان متغیر وابسته تحقیق می عنوان متغیر مستقل و کیفیت محیط به به

هاي کیفیت محیطی موجب تأثیر بر  توسعه کاربري مختلط زمین با تأثیر بر ابعاد و مؤلفه

  .د شدکیفیت محیط خواه
  

  هاي پژوهش یافته

صورت مطالعه میدانی و بررسی آماري،  دسترس به با استفاده از کلیه اطالعات مستند و قابل

 350و ساعات مختلف روز از ) تمام روزهاي هفته(روز متوالی  6اي تهیه و طی  پرسشنامه

و طبقات ها  سال و گروه 65تا  15نفر، از هر دو جنسیت مرد و زن و با دامنه سنی بین 

صورت نمونه تصادفی در خیابان فرخی توزیع و  به) دار ساکن، عابر، مغازه(مختلف اجتماعی 

  .مورد تحلیل قرار گرفت SPSSافزار  ها از طریق نرم مصاحبه به عمل آمد و داده
  

  هاي آن سنجش میزان کیفیت محیطی خیابان فرخی و ابعاد و مؤلفه -1

واسطه توسعه بصورت اختالط کاربري در  هجهت سنجش کیفیت محیطی ایجادشده ب

خیابان فرخی یزد و میزان رضایتمندي کاربران خیابان، در این پژوهش ابتدا میزان 

گانه  4ابعاد ) معیارهاي خرد(هاي سازنده  رضایتمندي کاربران محیط از هر یک از شاخصه

تک  Tاز آزمون با استفاده ) معیارهاي کلی(ادراکی، اجتماعی، عملکردي و مورفولوژیک 

گیري و سپس میزان کیفیت محیطی خیان فرخی محاسبه و  اي مورد اندازه نمونه

این میزان بر اساس میانگین امتیازي که شهروندان به هر یک از . موردسنجش قرار گرفت

اند  که سؤاالت بصورت طیف تنظیم گشته ازآنجایی. اند بدست آمد سؤاالت مربوطه داده

لذا ) دهنده بیشترین امتیاز نشان 3نشانگر کمترین امتیاز و امتیاز  1که امتیاز طوري به(

با . ها خواهد بود عنوان میانه نظري پاسخ به 2متغیر و عدد  3تا  1دامنه این میانگین بین 
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توجه به نتایج بدست آمده میزان رضایت کاربران محیط از متغیرهاي سازگاري، تنوع 

امنیت، سرزندگی باال و سطح رضایتمندي از سایر  کاربري، عدالت اجتماعی، ایمنی و

طورکلی میانگین کیفیت محیط شهري خیابان فرخی با توجه به  به. باشد معیارها پایین می

از میانگین نظري کمتر است و  2001/0است که حدود  7999/1نظر کاربران محیط برابر 

ظري از کیفیت محیط شهري این حاکی از نارضایتی کاربران با اختالف کمی از میانگین ن

  .باشد خیابان فرخی می

  

  هاي خرد آن میزان کیفیت محیطی خیابان فرخی یزد و ابعاد و مؤلفه -3جدول 

معیارهاي 

  کالن
  امتیاز  معیارهاي خرد

وضعیت رضایتمندي 

  از کیفیت محیط

  )2=میانگین نظري(

کیفیتمیانگین

محیط خیابان 

فرخی از دید 

  کاربران

  

1,9124  

بعد 

  لکرديعم

  راضی  1395/2  سازگاري

  ناراضی  4857/0  دسترسی

  راضی  4974/2  تنوع کاربري

  ناراضی  9173/1  کارایی

  ناراضی  4219/1  پذیري گوناگونی و انعطاف

  بعد ادراکی

  ناراضی  4859/1  هویت

  ناراضی  5948/1  خوانایی

  ناراضی  7135/1  حس مکان

  ناراضی  4541/1  حس تعلق

  ناراضی  3601/1  وقلمر

  بعد اجتماعی

  راضی  3108/2  عدالت اجتماعی

  راضی  3863/2  ایمنی و امنیت

  ناراضی  9809/1  پیاده مداري

  راضی  5968/2  سرزندگی

بعد 

  مورفولوژیک

  ناراضی  4401/1  الگوي چیدمان قطعات

ها و  ها، بلوك ترکیب خیابان

  فضاهاي عمومی
  ناراضی  4549/1

  ناراضی  3591/1  فشردگی
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  هاي خرد بر کیفیت محیط خیابان فرخی یزد سنجش اثرات هر یک از ابعاد و مؤلفه - 2

بینی دقیق مقادیر متغیر وابسته مورداستفاده قرار  معادله رگرسیونی جهت پیش

کند که سهم نسبی هر  ضریب رگرسیونی استانداردشده یا مقدار بتا به ما کمک می. گیرد می

بینی متغیر وابسته مقایسه کنیم و به عبارتی بتوانیم تعیین کنیم که کدام  متغیر را در پیش

در واقع هر ضریبی که داراي بتاي . ترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارند متغیرها بیش

  .تري باشد، در مدل رگرسیونی از اهمیت بیشتري نیز برخوردار است بزرگ

متغیرهاي خرد (هاي خرد  ؤلفهبا تعیین شدت رابطه یا سهم نسبی هر یک از م

هاي مداخله جهت ارتقاء کیفیت  توان اولویت در کیفیت محیطی خیابان، می) میانجی

براي این منظور از . محیطی خیابان فرخی و افزایش رضایتمندي شهروندان را مشخص نمود

دهند که متغیر دسترسی براي کاربران  نتایج نشا می. ضریب رگرسیونی بتا استفاده شد

ازآن  داشته و پس) 288/0برابر با (باالترین میزان اهمیت و تأثیر را بر کیفیت محیط خیابان 

هاي دوم و سوم و نیز متغیرهاي هویت و  ایمنی و امنیت و تنوع کاربري به ترتیب در اولویت

  .فشردگی یا پراکندگی بافت کمترین میزان تأثیر را بر روي کیفیت محیطی خیابان دارد

  

با استفاده از ) کیفیت محیط(شدت رابطه یا سهم متغیرهاي خرد در متغیر وابسته - 4جدول 

  ضریب بتا

  شدت رابطه  )β(ضریب تأثیر   )متغیرهاي خرد میانجی(معیارهاي خرد 

  1  288/0  دسترسی

  2  235/0  ایمنی و امنیت

  3  209/0  تنوع کاربري

  4  195/0  پیاده مداري

  5  183/0  ي عمومیها و فضاها ها، بلوك ترکیب خیابان

  6  171/0  کارایی

  7  156/0  عدالت اجتماعی

  8  145/0  سرزندگی

  9  137/0  قلمرو

  10  129/0  سازگاري

  11  112/0  خوانایی

  12  105/0  حس تعلق
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  13  098/0  الگوي چیدمان قطعات

  14  074/0  پذیري گوناگونی و انعطاف

  15  062/0  حس مکان

  16  059/0  هویت

  17  055/0  بافتفشردگی و پراکندگی 

  

  هاي کلی مداخله جهت افزایش کیفیت محیط خیابان فرخی یزد اولویت -3

تحلیل مسیر روشی آماري مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیري است که براي 

بندي تأثیرگذاري  جهت اولویت. شود سنجش روابط متغیرها در یک مدل علّی استفاده می

ط از دید کاربران با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر، معیارهاي کالن بر میزان کیفیت محی

میزان تأثیر علی و نیز اولویت هر یک از متغیرهاي مستقل بر میزان رضایت افراد از کیفیت 

  .محیط تعیین شد

  

  بندي تأثیر متغیرهاي مستقل بر میزان کیفیت محیط اولویت - 5جدول 

متغیرهاي کالن (معیارهاي کالن 

  )میانجی
  هاي مداخله لویتاو  اثر علی

  4  618/0  اجتماعی

  3  517/0  عملکردي

  2  411/0  ادراکی

  1  209/0  مورفولوژیک

  

  گیري نتیجه

اند در این راستا  هاي ارتقاء کیفیت محیط صحبت کرده افراد مختلفی در مورد روش

رویکردهاي مختلفی براي ارتقاء کیفیت محیط به وجود آمده است که رویکرد استفاده از 

عنوان ابزار کلیدي در بسیاري از این نظرات مورد توجه قرار گرفته  ي زمین مختلط بهکاربر

. باشد ترین اثرات آن، خلق تنوع و ارتقاء کیفیت محیط می ترین و محسوس است که از مهم

شود که تحت یک برنامه کارا  لیکن کاربري مختلط هنگامی موجب ارتقاء کیفیت محیط می

که تنوع و تعدد  ازآنجایی. ید بر تمام ابعاد کیفیت محیطی توسعه یابدو اندیشیده شده با تأک

هاي مسکونی، درمانی، تجاري، اداري و خدماتی در خیابان فرخی یزد  استقرار کاربري
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اي اندیشیده شده  باشد که بدون برنامه نوعی توسعه کریدوري کاربري زمین مختلط می به

د آمده و موجب حضور شهروندان در این خیابان درباره تمام ابعاد کیفیت محیطی به وجو

شده است لذا تحقیق حاضر بر آن شد تا با هدف سنجش کیفیت محیطی ایجادشده 

واسطه توسعه بصورت اختالط کاربري در خیابان فرخی یزد در راستاي ارتقاء کیفیت  به

ن خیابان کنندگان از فضا به بررسی و پژوهش در ای محیطی آن و افزایش رضایت استفاده

توسعه کاربري زمین مختلط در خیابان فرخی یزد "بر اساس فرضیه تحقیق . بپردازد

توانسته موجب ارتقاء کیفیت محیطی خیابان و ایجاد محیط شهري جذاب، پایدار و 

متغیر مستقل پژوهش حاضر توسعه کریدوري کاربري زمین مختلط و  ".باکیفیت گردد

کیفیت محیط خود به زیر معیارهایی تقسیم . باشد می متغیر وابسته تحقیق کیفیت محیطی

شود که در واقع متغیرهاي میانجی نام داشته و توسعه کاربري زمین با تأثیر بر این  می

که نتایج  طوري به. متغیرهاي میانجی موجب تأثیر بر کیفیت محیطی کل خیابان خواهد شد

ها و  ر رابطه با تنوع کاربريدهند که کاربران رضایت بسیاري د پژوهش حاضر نشان می

سازگاري بین آنها دارند و همین باعث حضور بیشتر در فضاي خیابان و در نتیجه باعث 

عمده نارضایتی مردم از . اند سرزندگی و تقویت و ارتقاء ابعاد اجتماعی محیط خیابان شده

ات، ترکیب برنامه این خیابان نظیر الگوي چیدمان قطع عواملی ست که ناشی از توسعه بی

ها و فضاهاي عمومی، فشردگی و پراکندگی بافت که خود منجر به کاهش  ها، بلوك خیابان

درمجموع با توجه به با . باشد هویت و حس مکان فضاي شهري خیابان شده است می

سنجش صورت گرفته میزان رضایتمندي کاربران از فضاي شهري خیابان پایین ارزیابی شد 

توسعه بصورت کاربري زمین مختلط در خیابان فرخی یزد موجب جذب اما با توجه به اینکه

شهروندان و افزایش تعامالت اجتماعی شود و در بعد اجتماعی بهترین عملکرد را داشته 

. توان گفت توانسته محیط شهري جذاب، پایدار و باکیفیتی را ایجاد نماید است می

محیطی خیابان به ترتیب در ابعاد هاي مداخله جهت ارتقاء کیفیت  طورکلی اولویت به

عنوان سخن آخر، تحقیق حاضر  به. باشد مورفولوژیک، ادراکی، عملکردي و اجتماعی می

مجالی بود براي گشودن مبحثی نسبتًا مبسوط در زمینۀ الگوي توسعه از طریق کاربري 

یی که در ترین اثر آن یعنی ارتقاء کیفیت محیط که در حد توان و تا جا زمین مختلط و مهم

حال، ادامۀ پژوهش به فرصتی  درعین. این مقاله بگنجد، برخی از ابعاد آن را در برگرفت

  .شود دیگر و یا به سایر محققان موکول و سپرده می

  سپاسگزاريتشکر و 

  .از کلیه افرادي که اینجانب را در این پژوهش یاري نمودند سپاسگزارم
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