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  چکیده
ی فضاهاي شهري داشته باشند و زمینه تقویت هاي محیطتوانند نقش تاثیرگذاري بر ارتقاء کیفیتهاي محرك توسعه میپروژه

ابعاد اقتصادي، هویتی و اجتماعی اینگونه فضاها را فراهم آورند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش تحلیل تطبیقی ادراك شهروندان 
منظور پروژه هاي محیطی فضاهاي شهري در دو بازه زمانی قبل و بعد از انجام یک پروژه محرك توسعه است. به این از کیفیت

گرفته در محدوده مجموعه بناهاي تاریخی زندیه (بازار خان زند شیراز و فضاهاي شهري شکلاحداث زیرگذر در خیابان کریم
 -هاي تحقیق توصیفیوکیل، ارگ کریم خان و باغ نظر) به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. در این پژوهش از روش

سالی بودند که از  18ه شده است. جامعه آماري این تحقیق کلیه کسبه، شاغلین و ساکنان باالي تحلیلی و پیمایشی بهره گرفت
کردند. با توجه به نامشخص بودن فضاهاي شهري موجود در محدوده پروژه زیرگذر احداث شده به صورت مداوم استفاده می

است. به منظور ا استفاده از فرمول کوکران محاسبه شدهنفر بوده و تعداد آن ب 384تعداد دقیق جامعه آماري، حجم گروه نمونه 
محیطی دسترسی، امنیت، خوانایی، هویت، جذابیت، انطباق پذیري، تعامل اجتماعی و کارایی پایداري هاي پیشبرد پژوهش، مولفه

ك شهروندان از وضعیت اند و ادرااقتصادي در قالب ابعاد چهارگانه عملکردي، ادراکی، زیباشناختی و زیست محیطی معرفی شده
است.  ها در دو بازه زمانی قبل و بعد از احداث پروژه با استفاده از تکنیک پرسشگري بررسی و تحلیل شدههر کدام از این مولفه

 Wilcoxonها در قبل و بعد از اجراي پروژه از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون هاي مرتبط با هر کدام از کیفیتبراي مقایسه گویه
دهد که از نظر پاسخگویان بیشترین اثرگذاري در مولفه دسترسی با ستفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون نشان میا

قرار دارند. همچنین در این  87/1هاي خوانایی و کارایی اقتصادي با میانگین است و پس از آن مولفهرخ داده  78/1میانگین 
هاي محرك توسعه در ارتباط اي محیطی فضاهاي شهري ارائه شده است که با پروژههپژوهش راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت

  هستند.
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  مقدمه -1
و مسائل فراوانی در بحث ایجاد و  هاامروزه بشر با چالش

هاي شهري، مواجه شده است. پاسخگو نبودن توسعه زیرساخت
ي هستند و عدم هاي موجود که عموما تک بعدزیرساخت
ها در تامین نیازهاي چند بعدي جوامع کنونی، نیاز توانایی آن

-Alها را مطرح نمود (هاي رایج در تعریف آنبه بازتعریف نگرش

Hashemi et al., 2016: 5- 16هاي محرك توسعه ) پروژه
یرند از جمله ارتقاء ـگتلف را دربرمیـاي از اهداف مخمجموعه

اهاي ـعه فضـشبکه معابر شهري و توسها، اختـو بهبود زیرس
اي و هـمحل -ات شهريـامین خدمـعه و تـی، توسـعموم

 Sajjadzadeh(ها و فضاهاي شهري سازي مجموعهدهـنزباز

and Zolfi Gol, 2015: 147-171.( هاي ارزیابی پروژه
زیرساختی و تعیین مطلوبیت، مناسب بودن و در نظر گرفتن 

اي بهره برداري از فضا از هاي چون شیوهعوامل تعیین کننده
ها به منظور تعریف فضاي شهري نکاتی هستند که توجه به آن

مطلوب کارآمد است. دگرگونی نظام اقتصاد شهري و جلب 
هاي ترین دالیل ایجاد پروژهرضایت شهروندي یکی از مهم

 ).Safavi and Rezazadeh, 2015: 52- 66زیرساختی است (

اي زیرساختی در رابطه با هرضایت شهروندان از پروژه
هاي محیطی فضاهاي شهري، به ادراك میزان کیفیت

پاسخگویی به نیازهاي فرد استفاده کننده بستگی دارد، که 
هاي مرتبط با سنجش آن هدف این تحقیق است. پژوهش

هاي زیرساختی محرك توسعه و مقایسه بررسی تاثیر پروژه
انجام بعد از  هاي محیطی فضاي شهري قبل وتطبیقی کیفیت

پروژه از دید شهروندان بسیار محدود است. از جمله این 
) 2015» (صفوي و رضازاده«توان به پژوهش ها میپژوهش

 هاياشاره کرد که در تحقیق خود به بررسی تاثیر پروژه
عمرانی بر مدیریت اقتصاد شهري و میزان رضایتمندي 

قاله پس از اند. در این مشهروندان در شهر قزوین پرداخته
اجتماعی،  -سنجش معیارها و زیرمعیارهاي کالبدي، فرهنگی

اقتصادي و زیست محیطی، این نتیجه حاصل شد که 
شهروندان و هویت بخشی به هاي کالن، رضایت یاستـس

عمرانی هستند. هاي شهر، سه متغیر اساسی در احداث پروژه
) در پژوهشی به 2017» (عزیزي و بهرا«در همین زمینه 

هاي محرك توسعه در بازآفرینی بافت لیل نقش پروژهتح
اي عوامل پایه اند. در این پژوهشمرکزي شهري پرداخته

ها در بازآفرینی بافت مرکزي سنجش نقش این گونه پروژه
ي شامل شان سکونتی بافت، وضعیت کالبدي مسکن و شهر

محیط مسکونی، وضعیت فعالیتی، وضعیت اقتصادي، نوسازي 
دولتی و گذاري سازها، سرمایهوحرك ساختکالبدي، ت

» زاده و دیگرانسجاد«عیت عمومی بافت است. از دید وض

توانند به عنوان هاي بازآفرینی شهري می) پروژه2015(
هاي توسعه در نظر گرفته شوند. در این تحقیق اهداف محرك

توسعه مواردي چون احیا مجدد حیات  اصلی بازآفرینی محرك
یی از طریق بازتعریف پیوند میان عناصر ساختار فضا -کالبدي

فرهنگی و ارتقا کیفیت  -اصلی و فرعی، پایداري اجتماعی
مشکینی و «زیست محیطی عنوان شده اند. همچنین 

) در پژوهش خود سعی دارند با تاکید بر 2017» (دیگران
اي از نظم منطقی هایی که ابعاد فرهنگی را در گونهفعالیت

هاي محرك توسعه خالق ل دهند، کانونتحت خالقیت شک
در بافت تاریخی شهر تهران را بازتعریف کنند. این قسم از 

هاي فرهنگی ها که با روح کالبد بافت تاریخی و ارزشفعالیت
آن در جهت ظهور توسعه خالقانه تطابق بیشتري دارند، واجد 
عوامل زمینه ساز و محرك توسعه خالق هستند. عالوه بر آن 

) در پژوهشی مرتبط، از 2015» (زاده و زلفی گل سجاد«
هاي احیاء محالت سنتی را بازآفرینی مبتنی بر بهترین راه

جنب و جوش، حس  رویکرد محرك توسعه در جهت بازگردان
ها عوامل موثر هاست. آنزندگی و اشتیاقی دوباره به این بافت

 هاي بازآفرینی شهري محرك توسعه را شامل عواملدر پروژه
اقتصادي و محیط فرهنگی،  -فضایی، اجتماعی-کالبدي

» نعمتی کوتنایی و دیگران«دانند. همچنین زیست را می
هاي محرك توسعه شهري را شامل هاي پروژهمولفه )2017(

، هاي برنامه ریزي (سیاسی، مدیریت و رهبري، قانونیمولفه
اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی)، مولفه طراحی (عوامل 

اي، حس مکان و هویت) و مولفه اجرا (مشارکت نهزمی
دانند. با توجه به آنچه گفته شد مردم) می -خصوصی -عمومی

هاي صورت گرفته در خصوص شود که پژوهشدیده می
هاي محرك توسعه بیشتر بر معرفی و تحلیل متغیرهاي پروژه

اصلی تاثیرگذار و همچنین عوامل موثر بر موفقیت اینگونه 
ها مندي شهروندان از نتایج انجام شدن آنو رضایت هاپروژه

اند و در زمینه تحلیل تطبیقی چگونگی ادراك تاکید داشته
اثر از ـهاي محیطی فضاهاي شهري متشهروندان از کیفیت

ها در دو بازه زمانی قبل و بعد از انجام یک پروژه محرك آن
ت. توسعه، تا به امروز کمتر پژوهش مستقلی صورت گرفته اس

امري که هدف اصلی این تحقیق و در واقع جنبه جدید بودن 
  شود. و نوآوري پژوهش حاضر محسوب می

همچنین ذکر این نکته الزم است که مجموعه تاریخی 
زندیه در شهر شیراز به عنوان محدوده مورد مطالعه این 

شمسی مرکز حکومتی و تجاري شهر  1300پژوهش تا سال 
اکنون نیز علیرغم از دست دادن  شد و همشیراز محسوب می

ترین مرکز تجاري و انسجام و پیوستگی فضایی پیشین، مهم
رود، به طوري که از عملکردي تاریخی شهر به شمار می
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اي و فراشهري و حتی بین المللی برخوردار است. در منطقه

خان زند، مجموعه را به دو بخش دوره معاصر، خیابان کریم
نمود. از هم گسستن این مجموعه  شمالی و جنوبی تقسیم

ضمن از میان بردن وحدت و هویت تاریخی آن، به لحاظ 
عملکردي نیز مشکالت زیادي را به وجود آورد. از اینرو در 

فرهنگی شیراز و به منظور اتصال  -طرح احیاي منطقه تاریخی
مجدد بازار و احیاء کالبد کاروانسراهاي قطع شده و بازآفرینی 

گذشته، یک زیرگذر در خیابان کریم خان زند فضاهاي شهري 
و حد فاصل شرق کاروانسراي روغنی تا میدان شهرداري 
احداث شد. احداث این زیرگذر عالوه بر مشکالت ناشی از 
طوالنی بودن فرآیند احداث، داراي تاثیرات شگرف بر 

هاي شهروندان در محدوه مورد مطالعه بوده است. از عالیتـف
ار، برآن است تا با بررسی تطبیقی تاثیرات پروژه اینرو این نوشت

هاي کیفیت احداث زیرگذر بر ادراك شهروندان از مولفه
محیط در محدوده مجموعه زندیه، به ارائه راهکارهایی جهت 
ارتقا کیفیت محیط در این محدوده بپردازد. در حقیقت این 

آیا  است کهتحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده
هاي کیفیت محیطی مجموعه زندیه راك شهروندان از مولفهاد

به عنوان یک فضاي شهري شاخص در شهر شیراز بعد از 
  خان زند، تغییر کرده است؟ احداث زیرگذر در خیابان کریم

  ادبیات موضوع -2
  هاي شهريهاي محرك توسعه در بافتپروژه -2-1

در هاي محرك توسعه موضوع اجراي پروژه 1970در دهه 
طرح شد. در این راستا اقداماتی ـهاي رو به زوال شهرها مبافت

هاي طالیی و پروژه 2هاي پرستیژ، پروژه1هاي پرچمنظیر پروژه
هاي محرك توسعه یا یره در قالب پروژهـو غ 3و نقره اي
). یکی  ,Azizi 2017and Bahraگیرد (یـشکل م 4کاتالیزورها
ه شهري و به خصوص هاي مطرح در زمینه توسعاز سیاست

تفاده از ـهاي فرسوده شهري، اسینه بازآفرینی بافتـدر زم
هاي محرك توسعه با هدف تسهیل فرایند تحول در این پروژه
شارکت و توان اجتماعی ساکنین و ـها با بهره گیري از مبافت

هاي توسعه را حركـهاي محلی است. مرفیتـاستفاده از ظ
نجر ـیاء بافت شهري را مـرد که احیان کـباید تعدادي پروژه ب

 Bohannon,2004 quoted from Sajjadzadeh گردند (می

and Zolfi Gol, 2015هاي توسعه شهري، ). محرك
راهبردهاي نوین توسعه دوباره شهري و غالبا شامل تعدادي 

شوند پروژه هستند که به راه اندازي و هدایت توسعه منجر می
)Zolfi Gol and Sajjadzadeh, 2017 در این رویکرد، امکان .(

تاثیرگذاري بر عناصر موجود، بدون نیاز به مداخالت و 
 Sajjadzadehهاي وسیع امکان پذیر است (گذاريسرمایه

and Zolfi Gol, 2015هاي توسعه شهري، عناصر و ). محرك
سازي دند که توانایی باززندهـیا اقدامات جدیدي معرفی ش

اکز شهري بدون نیاز به مداخالت و وجود در مرـزاي مـاج
ها هاي وسیع را داشته باشند. این محركسرمایه گذاري

مندي و کیفیت عناصر شهري را رم، بارزهـقابلیت تاثیر بر ف
هاي اي کنترل شده از واکنشموما زنجیرهـدارا بوده و ع

محرك را در پی دارند. عالوه بر آن، محرك توسعه شهري نه 
اء شرایط کالبدي است؛ بلکه تحوالت اقتصادي تنها باعث ارتق

 Mofidi, 2013ت (ـو اجتماعی را نیز در پی خواهند داش

quoted from Sajjadzadeh et al., 2017 .(  
هاي قبلی محرك توسعه شهري جایگزینی براي استراتژي

هاي تغییر شکل نیست بلکه ابزاري است در درون استراتژي
ي، توسعه مجدد و بازآفرینی شهري مانند تجدید حیات شهر

هاي قبلی ترکیب شود و باعث تواند با استراتژيشهري که می
مال ـود گردد. براي اعـاهاي اطراف بالفصل خـتوسعه فض

گذاري منطقه هاي محرك توسعه شهري نیاز به سیاستپروژه
هاي مختلط، برنامه ریزي حمل و نقل، جذاب بندي، کاربري

ها و سرمایه گذاري ربران و توریستکردن سایت براي جذب کا
در پژوهشی  ).Nemati Kotnaei et al., 2017عمومی است (

طالح محرك توسعه شامل سه حالت ـنقش توسعه در اص
عناي ـ) وضعیت صفر به م1ند از ـمختلف است که عبارت

ت شهري به ـ) باف2گیري سکونتگاه در حوزه خالی، کلـش
ت ناکارآمد به معناي ) باف3راحی میان افزا و ـاي طـمعن

زریق عنصري به عنوان محرك توسعه براي رونق بافت ـت
)Ghasemi et al., 2015هاي محرك طراحی شهري، ). پروژه

تواند به اي که فرایند بازآفرینی از طریق آن میبه مثابه زمینه
پردازد، با تجویز عناصر و ـیاء مجدد بافت فرسوده شهري بـاح

دف یکپارچگی و انسجام این ـبا هاجزاء جدید زیرساختی، 
افت ـه به ارتقاء امتیاز رقابتی بـکند، کاجزا مداخله می

ر خواهد شد. بی گمان مهمترین موضوع در ـموردنظر منج
ناصر ـباط با این بحث، ایده تزریق کردن و جا دادن عـارت

 ,.Sajjadzadeh et alجدید و محرك توسعه در بافت است (

د تاثیرهاي ادراکی به سزایی ـرسظر میـامري که به ن ).2017
هاي محرك توسعه داشته باشد. نفع پروژههاي ذيروهـبر گ

هاي هاي محرك توسعه تالش دارند کیفیتاگرچه پروژه
ا ادراك ـها و فضاهاي شهري ارتقا دهند اممحیطی را در بافت

رایط بافت قبل و بعد ـجام شده و شـشهروندان از تغییرات ان
ائز اهمیت ـاي یک پروژه محرك توسعه موضوعی حاز اجر

ناخت ـفهوم ادراك و شـی مـاست. از اینرو در ادامه به بررس
  است.ت شدهـهاي محیطی پرداخکیفیت
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شهري و ادراك محیطی کیفیت -2-2 ضاهاي  هاي محیطی ف
  شهروندان

جغرافیدانان، پژوهشگران علوم اجتماعی و معماران، 
ترین کنند در سادهمحیط ذکر میتعاریف گوناگونی را براي 

به فضاي اطراف انسان و هر آنچه پیرامون تعریف، محیط 
شود. بنابراین هر توصیف، انسان قرار گرفته است اطالق می

تعریف یا تبیین ماهیت کارکرد محیط، باید با توجه فضاي 
پیرامون انسان  ). فضايLang, 2007: 85اطراف انسان باشد. (

اهاي همگانی و فضاهاي خصوصی است. از شامل طیفی از فض
آنجا که فضاهاي همگانی شهري مکان تعامالت و زیست 

ها و اقشار مختلف جمعی طیف متنوع و گستردهاي از گروه
اجتماعی چه به صورت انفرادي و چه دسته جمعی است که 

یابند و به ها حضور میمختلف در آنهاي با اهداف و انگیزه
ي خود را به خاطرات جمعی گذشتگان واسطه این حضورپذیر

گویی )، پاسخPakzad and Bozorg, 2014: 3کنند (متصل می
نظام مند به توقعات، انتظارات و نیازهاي این افراد از فضاي 
مورد نظر، نه یکباره بلکه تنها و تنها از طریق کشف و فهم 

ها در فضاهاي چگونگی ادراك محیطی و رابطه متقابل آن
  پذیر است. نشهري امکا

فرایند ادراك محیطی با هدف تولید تجلی ذهنی از فضاي 
پردازد مرتبط به آن میهاي آوري دادهشهري، به جمع

)Boyko, 2000: 13ها و محفوظات ). تجربیات و یادگیري
راهم ـقبلی و حاالت انگیزشی در لحظه ادراك به سرعت ف

رد از فضا اي در ادراك محیطی فکنندهآیند و نقش تعیینمی
). ادراك محیط در فضاهاي Pakzad, 2012: 10کنند (ایفا می

 ,Arnheimشهري فراتر از صرفا دیدن و حس محیط است (

2007 quoted from Shams, 2017 این امر به فرآیند .(
شود و به طور حتم پیچیده فهم محرکات محیطی مرتبط می

یطی در اي از محرکات محهاي محیطی به عنوان گونهکیفیت
فرآیند ادراك شهروندان از فضاهاي شهري نقشی به سزایی 
دارند. در واقع فرآیند ادراك محیطی، فرآیندي ذهنی و 

هاي محیطی از یک سو و هدفمند است که متاثر از ویژگی
ها و هاي شخص ادراك کننده، نگرشجهان بینی و انگیزه

گ هاي فردي و جمعی شهروندان و همچنین فرهنایدئولوژي
هاي ساختاري حاکم بر جامعه از سوي دیگر است. بر و ارزش

اساس چگونگی ادراك محیط است که انسان در زمینه کیفیت 
کند و این قضاوت مبناي رفتار و چگونگی محیط قضاوت می

انسان در محیط و فضاهاي شهري است. از اینرو ممکن است 
ي هاهاي محیطی که با تکنیکادراك شهروندان از کیفیت

شود با متنوعی چون مصاحبه و نظرخواهی سنجیده می
 شرایط واقعی محیط داراي وجوه افتراق باشد.

را  "ارتقاء کیفیت محیط"نظران بسیاري رسالت صاحب
 ,Pakzadدانند (مهمترین وظیفه فعالیت طراحی شهري می

). تعاریف فراوانی از مفهوم کیفیت محیط وجود دارد 77 :2012
ط یا هم پوشانی و تداخل مفهومی آن با مفاهیم که نتیجه ارتبا

مرتبطی چون مفهوم رفاه ذهنی شهروندان، کیفیت زیست 
-Van Kamp, 2003: 5(ها و مولفه پایداري اجتماعی استآن

توان گفت کیفیت محیطی موضوع تر میبه عبارت دقیق .)18
اي است که در بردارنده ادراك ذهنی، بسیار مبهم و پیچیده

هاست که از گروه و هاي حاکم بر انسانا و ارزشهنگرش
اي به گروه و جامعه دیگر متفاوت است. کیفیت محیطی جامعه

متاثر از کیفیت اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک محیط، اما 
در واقع بیش از جمع جبري مجموعه آن اجزاء و عناصر است، 
به عبارت دیگر کیفیت محیطی ادراك مکان مورد نظر به 

  .)Pourjafar et al., 2009: 65- 80ورت تمام و کمال است (ص
لینچ معیارهاي سرزندگی، معنی، تناسب و سازگاري، 
دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت را به عنوان 

 "آلن جیکوبز"کند. محورهاي اصلی کیفیت محیطی بیان می
هاي محیطی را معرفی مجموعه کیفیت "دانلد اپلیارد"و 

اند که عبارتند از: سرزندگی، هویت و کنترل، دسترسی کرده
ها، تخیل و شادي، اصالت و معنا، زندگی اجتماعی به فرصت

و همگانی، خوداتکایی شهري و خلق فضایی براي همگان. 
هاي محیطی را در قالب هفت ، کیفیت"مایکل ساوث ورث"

مولفه ساختار، خوانایی، فرم، حس مکان، هویت، دیدها و 
براي کیفیت  "گرین"کند. و مقیاس انسانی معرفی می مناظر

محیطی شهري به عملکرد: شامل ارتباط، امنیت، آسایش 
اقلیمی و تنوع، نظم: شامل انسجام، وضوح، پیوستگی و تعادل، 

ها، وحدت، شخصیت و هویت: شامل شکل دادن به کانون
خاص بودن و جذابیت: شامل مقیاس، تناوب بصري و 

کند. سمینار دگی و هارمونی اشاره میعملکردي، سرزن
، کارایی و عدالت محیطی و "طراحی شهري در استرالیا"

عملکردي و احترام به کاراکتر محل؛ یکپارچگی و همکاري؛ 
پاسخگویی به نیازهاي بافت محل؛ و قابلیت رویت و دسترسی 

 ,.Pourjafar et alداند (هاي مطلوب محیطی میرا کیفیت

هاي عالوه بر آن سایر مطالعات نیز، کیفیت). 80 -65 :2009
طراحی شهري متفاوتی را براي فضاي شهري برشمرده اند، از 

هاي جذابیت و زیبایی بصري، یکپارچگی جمله: کیفیت
کالبدي و عملکردي، خوانایی، پیچیدگی، گوناگونی، شفافیت، 

 Atauri and deسرزندگی، رویدادپذیري و رویدادمداري (

398 :2006Lucio, - 399تصویر ذهنی، 5)، انتظام چیدمان ،
هاي تاریخی بناهاي شخصیت بصري، عوامل نمادین و ارزش

)، محصوریت، مقیاس Portella, 2007: 8موجود در فضا (
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، رابطه با نظام 6انسانی، اتصاالت و ارتباطات، تضاد، تداوم

طبیعت، قلمروگرا بودن، آسایش و راحتی، عمومیت داشتن، 
 Ewingد و ثغور مشخص داشتن، غالب بودن (بداعت، حدو

and Clemente, 2013: 2- 4ها، )، ارتباطات و دسترسی
مطلوبیت و مطبوعیت، ایمنی و امنیت و غیره از جمله 

هاي فضایی عموم فضاهاي شهري موفق در سطح کیفیت
  جهان هستند. 

وانایی، ـارچگی ، خـدند که یکپـمعتق النـالن و کاپـکاپ
هایی است که اطالعات د بودن ویژگیزآلوـدگی و رمـپیچی

کنند رسانند و به افراد کمک میمربوط به محیط را به ما می
هاي کالبدي به خصوص که ترجیحات خود را نسبت به محیط

تر، خوانایی و رمزآلود بودن، نشان دهند. در مدت زمان طوالنی
 Carmona et al., 2012کند (کشف محیط را ترغیب می

quoted from Shams, 2017 گلکار نیز بر این باور است که .(
توان به عنوان برآیند سه نیروي کیفیت طراحی شهري را می

محیطی شهرها در شناختی و زیستزیبا -عملکردي، تجربی
  ).Golkar, 2000: 38- 65نظر گرفت (

هاي محیطی توان کیفیتبا توجه به آنچه گفته شد می
ها حائز اهمیت است را از آن فضاهاي شهري که ادراك شهروندان

بندي و ارائه نمود. در اي از منابع دستهبراساس بررسی مجموعه
اند. به منظور ارائه این ها ارائه شدهاین کیفیت 1جدول شماره 

؛ 1372؛ لینچ، Jacobs ,1961جدول منابع به ترتیب زمانی شامل: 
؛ Jacobs and Appleyard, 1987 ؛1382بنتلی و دیگران، 
Southworth, 1989 ؛Greene, 1992 ؛ سمینار طراحی شهري در

 ,Atauri and de Lucio؛ 1379، به نقل از گلکار، 1996استرالیا، 

 Ewing and؛ Mercer, 2011؛ Portella, 2007؛ 2006

Clemente, 2013 ؛Serag El Din, 2013 ؛Maranas, 2014  و
Ebrahimzadeh, 2015توسط  هاي تدقیق شده؛ بررسی و شاخص

  بندي شده است.این منابع تحلیل و دسته

  
Table 1: Environmental qualities of valuable urban fabrics and public spaces in the process of environmental 

perception of citizens 
Factor Description Similar concepts introduced by experts 

Accessibility 

Including the possibility and 
ease of access for different 

classes and different age groups, 
considering the appropriate 

facilities for bicycles ;Ensuring 
the continuity of pedestrian 

routes from origin to destination 
and optimal access to public 

transportation systems. 

Similar to concepts: 
 Accessibility (Lynch, 1372; Urban Design Seminar 

in Australia, (1996) 
 Accessibility to opportunities (Jacobs and 

Appleyard, (1987) 
 Function including accessibility (Greene, 1992) 
 Accessibility to public transportation 

(Ebrahimzadeh, 2015) 
 Accessibility to facilities (Maranas, 2014) 
 Connections (Ewing and Clemente, 2013( 
 Livability including accessibility (Serag El Din, 

2013) 

Legibility 

Including the existence of 
elements by which the 

components of urban space are 
easily embedded in the minds of 

citizens. 

Similar to concepts: 
 Legibility (Southworth, 1989; Atauri and de Lucio, 

2006) 
 Order including clarity (Greene, 1992) 
 Visibility (Urban Design Seminar in Australia, 

1996) 

Security 

Including the quality of 
awareness of urban space, 

visibility by other users and the 
use of different methods of night 

and day control. 

Similar to concepts: 
 Monitoring (Lynch, 1372) 
 Control (Jacobs and Appleyard, 1987) 
 Neighborhood security includes crime rates 

(Marans, 2014) 
 Function including security (Greene, 1992) 

Identity 

including features of space that 
make it possible for us to 

understand spatial identity, 
including landscape, spatial 

order, event, memory, 
orientation, and uniqueness, 

without which space would be 
incomprehensible to the 

observer. 

Similar to concepts: 
 Sense of place and identity (Southworth, 1989) 
 Meaning and mental image (Lynch, 1372) 
 Originality, meaning and identity (Jacobs and 

Appleyard, 1987) 
 Identity includes the formation of centers ,unity 

and personality (Greene, 1992) 
 The sense of belonging of the inhabitants 

(Ebrahimzadeh, 2015) 
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 Identity link between person and neighborhood 
(Marans, 2014) 

 Sense of belonging (Serag El Din, 2013) 
 Place character (Urban Design Seminar in 

Australia, 1996) 
 Visual character (Portella, 2007) 
 Neighborhood Identification Elements (Mercer, 

2011) 

Social 
Interaction 

There should be opportunities 
for citizens to gather and carry 

out collective and voluntary 
activities; A space that allows 
different classes and groups to 

come together. 

Similar to concepts: 
 Social mixing (Jacobs, 1961) 
 Livability (Lynch, 1372) 
 Livability and social life (Jacobs and Appleyard, 

1987) 
 Human Interaction (Serag El Din, 2013) 
 Generality (Ewing and Clemente, 2013) 
 Social Interaction (Mercer, 2011) 

Environmental 
Sustainability 

Includes adhering to the 
principles of sustainable design, 

including attention to noise 
pollution as well as air pollution 

and green space. 

Similar to concepts: 
 Energy efficiency. Minimize pollution and support 

ecosystems (Bentley et al., 1382) 
 Urban and environmental self-reliance )Jacobs and 

Appleyard, 1987) 
 Performance includes climatic comfort  ) Greene, 

1992) 
 Comfort and connection with nature(Ewing and 

Clemente, 2013) 
 No environmental pollution (Mercer, 2011) 

Adoptability 

Includes the compatibility of 
urban space with life and 
current conditions and the 

adaptation between the body and 
the ancient space with today's 

needs, including the existence of 
multifunctional urban spaces 

that respond to the social, 
cultural and economic changes 

of the time. 

Similar to concepts: 
 Flexibility )Jacobs, 1961) 
 Compatibility )Lynch, 1372) 
 Activity flexibility and visual adaptability  ) Bentley 

et al., 1382) 

Attractiveness 

Including the creation and 
development of attractions and 

activities, festivals, carnivals, the 
creation and development of 
centers, the development of 
visual attractions in urban 

spaces. 

Similar to concepts: 
 Forms and views and sights (Southworth, 1989) 
 Performance includes diversity and order including 

coherence, balance, and attractiveness includes 
scales, visual and functional alternation, and 
harmony (Greene, 1992) 

 Human scale and innovation (Ewing and Clemente, 
2013) 

 Visual beauty, sophistication ,mysteriousness and 
event management (Atauri and de Lucio, 2006) 

Economic 
Efficiency 

Including transportation costs, 
revenue and goodwill of 

business units located in the 
area. 

Similar to concepts: 
 Efficiency (Lynch, 1372; Urban Design Seminar in 

Australia, 1996) 
 Neighborhood Economic Quality (Serag El Din, 

2013) 
  

کنون بندي آنچه تاو جمع 1با توجه به جدول شماره 
هاي محیطی فضاهاي عمومی توان کیفیتعنوان شد، می

شهري واجد اهمیت در فرآیند ادراك محیطی شهروندان را 
 بندي و تعریف کرد:به شکل زیر گونه

اي است دسترسی مولفه: )Accessibility(دسترسی  -1
نماید که آسایش شهروندان از مبدا تا مقصد را فراهم می

)Sultan Hosseini et al, 2011, 43-56در نظر گرفتن .( 
تسهیالت مناسب براي دوچرخه در هماهنگی کامل با ترافیک 

 ,Behzadfar and Zabihiعبوري سایر مودهاي حمل و نقلی (

بست ها، تعداد مسیرهاي بن)، فاصله بین تقاطع50 -39 :2011
)Rezazadeh et al., 2011: 297- 313 ،( پیوند مطلوب

اي مناطق پیرامونی، ساختار شبکهمسیرهاي دسترسی با 



41  
 

ان کریم خان زند شیراز به عنوان احداث زیرگذر خیابتحلیل تاثیر 
 هاي محیطیمحرك توسعه بر ادراك شهروندان از کیفیت  پروژه

THE IMPACT OF THE UNDERPASS CONSTRUCTION 
PROJECT OF KARIM KHAN ZAND STREET IN SHIRAZ AS A 

FLAGSHIP DEVELOPMENT PROJECT ON CITIZENS’ 
PERCEPTIONS OF ENVIRONMENTAL QUALITIES 

41 
 

  
-Faizi et al, 2012, 193هاي یکپارچه و منسجم (پیاده راه

)، از قواعد طراحی شبکه مسیرهاي دسترسی در فضاي 179
 ,Moeiniروها (شهري است. از آن گذشته، اتصال کلیه پیاده

هاي حمل )، تامین دسترسی مناسب به ایستگاه15 -5 :2006
ها رت تامین احساس خوانایی در تقاطعو نقل عمومی، ضرو

)Ahmadi Habib, 2006: 1-13رو و )، عرض مفید پیاده
همچنین کیفیت کفسازي از دیگر اصول طراحی مطلوب 

   ).Shams, 2017هاست (دسترسی
نیاز به وجود کیفیت خوانایی : )Legibility(خوانایی  -2

بخشی از درجات حق شود. در هر فضاي شهري احساس می
گردد با میزان نتخابی که به وسیله یک مکان عرضه میا

- کند؛ یعنی مردم تا چه حد میخوانایی آن ارتباط پیدا می
 ,.Bentley et alتوانند به فهم یا درك آن مکان نائل شوند (

). منظور از خوانایی اینست که به آسانی اجزاء 113 :2003
بی به هم ها را در ذهن، در قالشهري را بتوان شناخت و آن
  ).Lynch, 1993: 12( پیوسته به یکدیگر ارتباط دارد

: امنیت بدین معنی است که افراد )Security(امنیت  -3
قادر باشند در هر زمان و مکانی در شهر رفت و آمد نموده و 

). Abbaszadeh and Tamri, 2013: 1- 10به فعالیت بپردازند (
ابتدا ي، شهري که آرامش فضابر این باور است جین جکوبز 

ي به وسیله شبکه ناخودآگاه و پیچیده اجتماعی و استانداردها
). Modiri, 2006: 11- 28شود (میموجود میان مردم حفظ 

ي از پیشگیرن هایی چودیکرروشامل ر محون مکاي هاريتئو
 ,.Ghaffari et alحی محیط میشوند (اط طرـتوسم رـج

یط با هدف در طراحی مح CPTED). رویکرد 16 -3 :2013
فضایی، یکی از کارآمدترین این  افزایش احساس امنیت

). وکرل و Mohseni et al., 2013: 65- 72رویکردهاست (
واتیزمن اهداف طراحی در این رویکرد را شامل آگاهی از 
محیط، قابلیت مشاهده توسط دیگران و دسترسی آسان به 

  دانند.کمک در صورت نیاز می
 ویت یعنی حدي که شخصه: )Identity(هویت  -4

ها تواند یک مکان را به عنوان مکان متمایزي از سایر مکانمی
بازشناسی نماید، طوري که شخصیتی مخصوص به خود را 

). هویت یک محصول جمعی Lynch, 1993: 168دارا شود (
گیري آن سه مؤلفه محیط، فرهنگ و انسان است و در شکل

لق هویت جمعی فرایند هاي خدخالت دارند. یکی از مکانیزم
گیري تصویر ذهنی از تعامل این سه مؤلفه است. تصویر شکل

هاي اي از ویژگیذهنی از هر بافت، محله و شهر داراي پاره
منحصر به فرد است که سبب شاخص شدن تصاویر هر بافت 

). Ardeshiri, 2004, 3گردد (می گیري هویت آنو شکل

ا از هویت مکانی میسر ویژگی هایی از مکان که درك ما ر
سازد شامل سیما و چشم انداز، نظم فضایی، رویداد، خاطره می

  ).Taban et al., 2011: 79- 90و یگانه پنداري است (
: یکی از )Social Interaction(تعامل اجتماعی  -5
هاي قلمرو عمومی به منظور ایجاد تعامل اجتماعی، ویژگی

اید امکان جمع شدن پذیري است. بنابراین بخاصیت تجمع
شهروندان در آن فراهم باشد یعنی فضاي مناسب براي تجمع 
وجود داشته باشد؛ فضایی که مسیرهاي حرکتی اطراف حریم 
آن را بر هم نزده و از لحاظ شکل هندسی اجازه جمع شدن 

). در اینگونه فضاها باید Shamsi, 2018به افراد را بدهد (
باشد. تجمع پذیري در حداقل شرایط زیست محیطی فراهم 

آیی، به جذب قلمرو عمومی عالوه بر تبلور در امکان گردهم
- هاي مختلف در فضا نیز وابسته است. وجود فعالیتفعالیت

هاي متنوع در فضا باعث تجمع افراد شده و ویژگی جمع 
  بخشد. می ) آن را قدرتSargazi, 2015پذیري (

حی پایدار : طرا)Sustainability(پایداري محیطی  -6
از اصول مشخصی چون الگوي معیشتی و اقتصادي، شیوه 

کند زندگی، فرهنگ و روابط اجتماعی و نیز طبیعت پیروي می
کنش فرهنگ و محیط زیست شکل و در واقع در نتیجه برهم

اي دوسویه و متقابل بین گرفته است و این نشان از رابطه
- بع الهامهاست که طبیعت به عنوان نخستین الگو و منآن

). Rezaei and Molavi, 2015: 11بخش انسان مطرح است (
نخست، توان دو هدف عمده براي طراحی پایدار برشمرد؛ می

روي زمین آهسته "هاي پایدار باید به طور استعاري ساختمان
. این کار با کاهش اثرات زیست محیطی مرتبط "گام بردارند

شود و ناها محقق میبا ساخت و ساز، کاربري و از بین رفتن ب
اي در محیط ها باید سهم مفید و شایستهدوم، ساختمان

اجتماعی خود داشته باشند، که با توجه به نیازهاي عملی 
مردم، همزمان با بهبود محیط پیرامون و رفاه جسمی و روانی 

  ).Sasi, 2016: 18پذیر است (ها امکانآن
به این  : این کیفیت)Adoptability(انطباق پذیري  -7

معنی است که افرادي که براي مدت طوالنی در یک محیط 
مانند، بدون توجه به خوشایند یا ناخوشایند بودن محیط می

). Gol and Aswar, 2015: 152کنند (با آن مطابقت پیدا می
انطباق پذیري سلسله اقداماتی است که با ایجاد شرایط 

البد و کالبدي، سازش میان ک-مناسب در سازمان فضایی
 ,Sharbatiشود (می فضاي کهن با نیازهاي امروزین را سبب

). این به معناي ایجاد فضاي شهري با قابلیت پاسخگویی 2016
باشد. امکان تغییر به تغییرات شرایط اجتماعی و فرهنگی می

چنین امکان تغییرات در در فضا با توجه به نیازهاي افراد و هم
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هاي مثبت فضاهاي شهري ملکردهاي موجود، از ویژگیـع
زایش عرض ـعملکردي و اف راحی فضاهاي چندـت. طـاس

هاي جاذب جمعیت و پیش بینی پیاده روي مقابل کاربري
هاي اجتماعی گوناگون موجب تقویت این کیفیت در عالیتـف

  شوند. فضا می
چنانچه یک فضاي  :)Attractiveness(جذابیت  -8

از آن به تدریج از  شهري داراي جذابیت باشد، استفاده
هاي انتخابی و اجتماعی تبدیل هاي ضروري، به فعالیتفعالیت

). در این مبحث Gol and Aswar, 2015: 21- 22شوند (می
ها و باید به موارد زیر توجه کرد: ایجاد و توسعه کاربري

هاي جاذب مانند دست فروشی، فستیوال، کارناوال و فعالیت
)، ایجاد و توسعه مراکز و نقاط هاي کارکرديغیره (جاذبه

هاي فرهنگی و هاي بصري) و توجه به جاذبهدیدنی (جاذبه
  ها.اجتماعی فضا و تقویت و تعمیم آن

بحث  :)Economic Efficiency(کارایی اقتصادي  -9
کارایی در جایی مطرح است که ساز و کاري بتواند از اتالف 

را به سوي غیرمطلوب هاي منابع جلوگیري کند و موقعیت
افزایش رضایت بخشی پیش برد. این کیفیت توانایی واحد را 
در به دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و 

دهد. کارایی اقتصادي نشان دهنده سطوح نهادها نشان می
توانایی یک سازمان براي تولید و توزیع محصول با کمترین 

). در Rasekhi et al., 2016: 31- 56هزینه ممکن است (
هاي محیطی واجد اهمیت در فرآیند ادراك ، کیفیت1 تصویر

  محیطی شهروندان از فضاهاي عمومی شهري ارائه شده است. 
  

 
Fig. 1 Valuable environmental qualities in the environmental perception of citizens of urban spaces  

 
 شناسی تحقیقروش -3

تحلیلی و پیمایشی است.  -توصیفیروش تحقیق حاضر 
ساختاري و هاي راهبرد تحقیق حاضر مطالعه و بررسی جنبه

کارکردي واقعیت، نوع تحقیق کاربردي و فعل تحقیق ارزیابی 
و تحلیل است. در زمینه تکنولوژي یا راهکارهاي اجرایی تحقیق 

هاي تحقیق مرور باید اذعان کرد که در این پژوهش از شیوه
ابع و پرسشگري استفاده شده و از پرسشنامه به متون و من

هاي تحقیق بهره گرفته شده است. آوري دادهعنوان ابزار جمع
جامعه آماري مورد مطالعه این تحقیق کلیه کسبه، شاغلین و 

سالی بودند از فضاهاي شهري موجود در  18ساکنان باالي 

محدوده پروژه زیرگذر احداث شده به صورت مداوم استفاده 
ها حاکی از آن است که ساکنین، کردند. چرا که بررسیمی

کسبه و سایر استفاده کنندگان دائمی از یک فضاي شهري، با 
توجه به میزان حضورپذیري نسبتا باال در فضا و به عنوان 

ها را در ترین ارزیابیترین و واقعیمالکین اصلی فضا، صحیح
ه به نامشخص بودن دهند. با توجرابطه با این موضوع ارائه می

نفر بوده و  384تعداد دقیق جامعه آماري، حجم گروه نمونه 
است. به  تعداد آن با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده

منظور پیشبرد پژوهش، ادراك شهروندان از وضعیت هر کدام 
هاي محیطی تدقیق شده در دو بازه زمانی قبل و بعد از مولفه
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اده از تکنیک پرسشگري بررسی و تحلیل از احداث پروژه با استف

ها هاي مرتبط با هر کدام از کیفیتبراي مقایسه گویهاست. شده
ها در سطح در قبل و بعد از اجراي پروژه به دلیل آنکه گویه

سنجش ترتیبی هستند (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی 
   استفاده شده است. 7زیاد)، از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون

ها توسط تعدادي گویه سنجیده از آنجا که هر یک از کیفیت
(خیلی  5(خیلی کم) تا  1شود و هر گویه از حداقل نمره می

دهد، لذا نمره پاسخگویان از این زیاد) را به خود اختصاص می
 5ها و عدد ها تا حاصلضرب گویهتواند از تعداد گویهطیف می

در هر کیفیت محیطی  سپس نمره پاسخگویاندر نوسان باشد. 
هاي همان کیفیت محیطی تقسیم تا میانگین به تعداد گویه

نمره یک گویه در هر کیفیت محیطی به دست آید؛ و پس از 
آن میانگین نمره پاسخگویان در هر کیفیت محیطی با هم 

هاي به منظور مقایسه وضعیت موجود کیفیت است.مقایسه شده
ها هاي هر یک از کیفیتویهمختلف و به این دلیل که تعداد گ

یکسان نیست، ابتدا نمره پاسخگویان در هر کیفیت محیطی به 
هاي همان کیفیت محیطی تقسیم و پس از آن از تعداد گویه

 8آزمون اندازه گیري مکرر و آزمون تی با تعمیم بونفرونی
 استفاده شده است.

  هاتحلیل داده -4
ــ -4-1 ــبت به وض ــخگویان نس ــه نگرش پاس عیت مقایس

  دسترسی قبل و بعد از اجراي پروژه زیرگذر
هاي طیف دسترسی در سطح با توجه به اینکه گویه

سنجش ترتیبی هستند (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی 
ها در قبل و بعد از اجراي پروژه از زیاد) براي مقایسه آن

استفاده شده  Wilcoxon آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون
ایج بدست آمده از این آزمون از نظر است. بر اساس نت

گانه قبل از  6هاي پاسخگویان وضعیت دسترسی در مقوله
اجراي پروژه بهتر از بعد از آن بوده است، به طوري که 

هاي مزبور قبل از اجراي پروژه از میانگین عددي گویه
(گویه اول) در نوسان  39/4(گویه آخر) تا  09/3حداقل 

ها بعد حداقل میانگین عددي گویه است. این در حالیست که
(گویه آخر)  2(گویه اول) تا  59/1از اجراي پروژه از حداقل 

- در نوسان است. نتایج حاصل از ازمون ویلکاکسون نشان می
ها در قبل و بعد اي کلیه گویهدهد که تفاوت میانگین رتبه

داري دارند. بنابراین این از اجراي پروژه با هم تفاوت معنی
ها بعد از اجراي ه که وضعیت دسترسی در کلیه مقولهنتیج

  پروژه بدتر شده است قابل تعمیم به کلیه جامعه آماري است.
  

Table 2: Significance test of the difference between the average ranking of the elements the access factor before 
and after the project implementation 

Item  Numerical Mean Mean Rank SIg Z 

Access by vehicle Before 4.39 1.96 0.000 -7.6 After 1.59 1.04 

Mixed access by vehicle Before 4.26 1.94 0.000 -6.6 After 1.64 1.006 

Possibility to unload Before 4.19 1.89 0.000 -6.33 After 1.93 1.11 
Possibility to access for 
groups in different ages 

Before 4.32 1.96 0.0000 -6.7 After 1.84 1.06 
Ease of accessing for 

groups in different ages 
Before 4.32 1.95 0.000 -6.7 After 1.84 1.05 

Traffic load of vehicles 
in main road 

Before 3.09 1.74 
0.000 -4.4 After 2.00 1.36 

  
گویه سنجیده شده  6با توجه به اینکه بعد دسترسی توسط 

(خیلی زیاد)  5(خیلی کم) تا  1است و هر گویه از حداقل نمره 
دهد، لذا نمره پاسخگویان از این طیف را به خود اختصاص می

در نوسان باشد. میانگین نمره پاسخگویان  30تا  6تواند از می
 7/10و بعد از آن  7/24در قبل از اجراي پروژه  از این طیف

دهد. این تفاوت با توجه اي را نشان مینمره 14است که تفاوت 

درصد  99) در سطح T =03/17به میزان تی بدست آمده (
دار است. بنابراین نتیجه که میزان دسترسی به بازار وکیل معنی

تعمیم به کل بعد از اجراي پروژه بدتر از قبل از آن است قابل 
  .جامعه آماري است
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Table 3: Significance test on the difference between the average score of the respondents before and after the 
project 

 Mean Standard Deviation Sig T 
Before Construction 24.7 3.7 0.000 -17.3 After Construction 10.7 4.000 

  
سبت به خوانایی در قبل  -4-2 سخگویان ن سه نگرش پا مقای

 و بعد از اجراي پروژه

قبل  هاي طیف خوانایی درن عددي گویهـه میانگیـمقایس
ی در ـت خوانایـدهد که وضعیو بعد از اجراي پروژه نشان می

ت. میانگین ـر شده اسـه بعد از اجراي پروژه بدتـهر سه مقول
از اجراي پروژه نسبت به قبل از آن عددي هر سه گویه بعد 

سون ـل کاگـون دیـت. نتیجه حاصل از آزمـکاهش داشته اس
ه اول ـاي گویانگین رتبهـها بین میـد که تنـدهنشان می

ها) در قبل و بعد از آن تفاوت معنی انهـ(تعداد تابلوها و نش
). اما در دو گویه دیگر این تفاوت Z= -4/1داري وجود ندارد (

  .تـاري اسـم به کل جامعه آمـدار و نتیجه قابل تعمییعنـم

Table 4: Comparison of respondents' attitudes towards legibility before and after project implementation 
Item  Numerical Mean Mean Rank SIg Z 

Number of signs and panels Before 2.14 1.51 0.15 -1.4 After 1.91 1.49 
Negative effects of smoking and 

other interventions 
Before 3.89 1.89 0.000 -6.2 After 1.78 1.11 

Dirty environment of underpass 
and its effect on landscape 

Before 3.44 1.79 0.000 -4.9 After 2.00 1.31 

هد که میانگین نمره دنتایج حاصل از آزمون تی نشان می
 اي خوانایی، در قبل از اجراي پروژهگویه 3پاسخگویان از طیف 

بوده است که این تفاوت نیز با توجه به  74/5و بعد از آن  47/9
دار است درصد معنی 99میزان تی بدست آمده در سطح 

)46/9-  =T بنابرین نتیجه که وضعیت خوانایی پس از اجراي (
  قابل تعمیم به کل جامعه آماري است. پروژه بدتر شده است

سبت به امنیت در قبل و  -4-3 سخگویان ن سه نگرش پا مقای
 بعد از اجراي پروژه

هاي طیف بعد امنیت نشان مقایسه میانگین عددي گویه
ها در قبل از اجراي دهد که میانگین عددي کلیه گویهمی

ه پروژه بیش از بعد از آن است که نشانگر این مسئله است ک
  ها وضعیت امنیت کاهش یافته است. در کلیه مقوله

دهد که نتیجه حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می
اي گویه آخر در قبل و تنها تفاوت موجود بین میانگین رتبه

؛ اما  )Z=  -38/1باشد (بعد از اجراي پروژه معنی دار نمی
و بعد ها در قبل اي سایر گویهتفاوت موجود بین میانگین رتبه

دار است. بنابراین این نتیجه که وضعیت روژه معنیـاز اجراي پ
ه بدتر ژروـگویه اول بعد از اجراي پ 4امنیت بازار در مورد 

  شده است قابل تعمیم به کل جامعه آماري است.

Table 5: Significance test on the difference between the mean score of the respondents from the reading range 
before and after the construction of the underpass 

 Mean Standard Deviation Sig T 
Before Construction 9.47 2.36 0.000 -9.46 
After Construction 5.74 2.11 

 
Table 6: Significance test of the difference between the average score of the safety spectrum item before and after 

the project 
Item  Numerical Mean Mean Rank SIg Z 

Incidence rate in the bazar area Before 3.94 1.92 0.000 -3.6 After 1.5 1.08 

Insecurity of pathway Before 3.57 1.71 0.000 -4.1 After 2.52 1.29 

Robbery Before 3.76 1.68 0.000 -4.23 After 2.72 1.32 

Security of shops at night Before 3.87 1.66 0.000 -3.64 After 3.000 1.34 
Using of control techniques at 

day and night 
Before 4.24 1.53 0.000 -1.38 After 1.99 1.47 
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ان از داري تفاوت میانگین نمره پاسخگویآزمون معنی

دهد که میانگین نمره پاسخگویان از طیف امنیت نشان می
 8/11و بعد از آن  5/17این طیف براي قبل از اجراي پروژه 

دهد. این تفاوت با را نشان می 7/5است که تفاوتی در حدود 

 99) در سطح T=  -34/8توجه به میزان تی بدست آمده (
ه وضعیت امنیت دار بوده و بنابراین این نتیجه کدرصد معنی

بازار با اجراي پروژه زیرگذر بدتر شده است قابل تعمیم به کل 
  جامعه آماري است.

 
Table 7: Significance test of the difference between the average score of the respondents on the security spectrum 

before and after the construction of the underpass 
 Mean Standard Deviation Sig T 

Before Construction 17.5 3.09 0.000 -8.34 After Construction 11.8 3.4 
 

سبت به هویت بازار در  -4-4 سخگویان ن سه نگرش پا مقای
  قبل و بعد از اجراي پروژه

میانگین عددي دو گویه طیف هویت بازار قبل از اجراي 
ست. به طوریکه میانگین این دو گویه پروژه بیش از بعد از آن ا

بوده است  13/4و  46/3براي قبل از اجراي پروژه به ترتیب 
و  16/2ها بعد از اجراي پروژه به در حالی که این میانگین

  کاهش یافته است.  10/2

دهد که نتیجه حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می
رصد د 99بدست آمده براي هر دو گویه در سطح  Zمیزان 
اي دو گویه در قبل دار و در نتیجه تفاوت میانگین رتبهمعنی

دار و این نتیجه که وضعیت هر دو و بعد از اجراي پروژه معنی
گویه بعد از اجراي پروژه بدتر شده است قابل تعمیم به کل 

  .جامعه آماري است

Table 8. Significance test of the difference between the average score of the identity spectrum item before and 
after the project 

Item  Numerical Mean Mean Rank Sig Z 
The appropriateness of the 

changes in area with its 
historical background 

Before 4.36 1.73 
0.000 -4.75 After 2.16 1.27 

The degree of importance of 
bazar in area 

Before 4.13 1.9 0.000 -6.04 After 2.1 1.1 
 

دهد که میانگین نتیجه حاصل از آزمون تی نشان می
و بعد از  68/7پاسخگویان از طیف هویت قبل از اجراي پروژه 

است؛ که این تفاوت با توجه به میزان تی بدست  08/4آن 

دار است. درصد معنی 99) در سطح T = -44/11آمده (
بنابراین نتیجه که هویت بازار با اجراي پروژه زیرگذر کاهش 

  افته است قابل تعمیم به کل جامعه آماري است.ی
 

Table 9. Significance test of the difference between the average score of the respondents on the identity spectrum 
before and after the project 

 Mean Standard Deviation Sig T 
Before Construction 7.68 1.64 0.000 -11.44 After Construction 4.08 1.57 

  
مقایســه نگرش پاســخگویان نســبت به بعد تعامالت  -4-5

 اجتماعی در قبل و بعد از اجراي پروژه

بعد از اجراي پروژه بیش از  4تنها میانگین عددي گویه 
ها میانگین قبل از آن است. این در حالی است که در سایر گویه

ز اجرا بیش از بعد از آن بوده است. ها در قبل اعددي گویه
دهد که تفاوت نتیجه حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می

هاي اول و چهارم وجود اي گویهداري بین میانگین رتبهمعنی
  ندارد. 

داري اي سه گویه دیگر تفاوت معنیاما بین میانگین رتبه
وجود دارد و این بدان معنی است که در مورد این سه گویه 
وضعیت در قبل از اجراي پروژه بهتر از بعد از آن بوده است و 

  این نتیجه قابل تعمیم به کل جامعه آماري است. 
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Table 10: Significance test of the difference between the average score of the social interaction spectrum items 
Item  Numerical Mean Mean Rank Sig Z 

Space availability for 
conversation 

Before 2.51 1.54 0.06 -1.91 After 2.36 1.46 
Existence of various activities 

for different groups 
Before 2.94 1.64 0.0004 -2.51 After 2.3 1.36 

Variety of groups that come to 
space 

Before 4.03 1.67 0.000 -4.57 After 2.97 1.36 

Variety of facilities and spaces Before 2.16 1.41 0.23 -1.2 
After 2.39 1.59 

Paying attention to needs of 
citizens 

Before 1.87 1.61 0.03 -2.13 After 1.57 1.39 

دهد تعامالت اجتماعی نتایج حاصل از آزمون تی نشان می
در قبل از اجراي پروژه بیش از بعد از آن است. به طوریکه 

بوده  72/13اي لیکرت گویه 5ها از طیف میانگین نمره آن
بوده است  3/11است. این میانگین براي بعد از اجراي پروژه 

فاوت با توجه دهد که این تنشان می 42/2که تفاوتی در حدود 
دار است. درصد معنی 99به میزان تی بدست آمده در سطح 

بنابراین این نتیجه که احداث زیرگذر باعث کاهش تعامالت 
  اجتماعی گردیده است قابل تعمیم به کل جامعه آماري است.

  
Table 11: Significance test of the difference between the average score of the respondents on the social 

interactions spectrum item before and after the project 
 Mean Standard Deviation Sig T 

Before Construction 13.72 2.98 0.000 -4.39 After Construction 11.3 2.7 

مقایســه نگرش پاســخگویان نســبت به بعد پایداري  -4-6
 راي پروژهمحیطی در قبل و بعد از اج

هاي اول و دوم قبل از اجراي پروژه میانگین عددي گویه
بیش از بعد از آن است. این در حالی است که براي گویه سوم 
میانگین عددي نمره پاسخگویان براي قبل از اجراي پروژه 

است. و این بدان معنی است که  9/2و براي بعد از آن  56/2

عه فضاي سبز بعد از از نظر پاسخگویان توجه به حفظ و توس
  اجراي پروژه بهتر و بیشتر شده است. 

دهد که نتایج حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می
ها در قبل و بعد از اجراي پروژه تفاوت میانگین کلیه گویه

  .دار است و قابل تعمیم به کل جامعه آماري استمعنی

  
Table 12: Significance test of the difference between the average score of environmental stability spectrum items 

before and after project implementation 
Item  Numerical Mean Mean Rank SIg Z 

Air pollution and 
respiratory problems 

Before 3.4 1.81 0.000 -5.34 After 1.8 1.19 

Noise pollution in area Before 3.41 1.72 0.000 -4.89 After 2.13 1.28 
Paying attention to 

developing of green space 
Before 2.56 1.38 0.000 -2.03 After 2.9 1.62 

مقایسه میانگین نمره پاسخگویان از طیف پایداري 
دهد که محیطی در قبل و بعد از اجراي پروژه نشان می

 4/9میانگین نمره پاسخگویان از این طیف براي قبل از پروژه 
در بعد از اجراي پروژه کاهش یافته  8/6بوده است؛ که به 

است. این تفاوت با توجه به میزان تی بدست آمده در سطح 
دار است؛ لذا این نتیجه که پایداري محیطی درصد معنی 99

با اجراي پروژه کاهش یافته است قابل تعمیم به کل جامعه 
آماري است. 

  
Table 13: Significance test of the difference between the average score of the respondents on the environmental 

sustainability spectrum 
 Mean Standard Deviation Sig T 

Before Construction 9.4 2.36 0.000 -5.4 After Construction 6.8 2.26 
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ــبت به بعد انطباق  -4-7 ــخگویان نس ــه نگرش پاس مقایس

  پذیري در قبل و بعد از اجراي پروژه
میانگین عددي نمره پاســخگویان از تک گویه طیف قبل 

ین در حالیست که این میانگین است. ا 75/3از اجراي پروژه 
کاهش یافته است. و این بدان معنی  2بعد از اجراي پروژه به 

ــازگاري و انطباق قبل از اجراي پروژه بهتر بوده  ــت که س اس

دهد که است. نتیجه حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می
اي گویه قبل از اجراي پروژه تفاوت موجود بین میانگین رتبه

دار بوده و این نتیجه که سازگاري و انطباق معنی با بعد از آن
ــت قابل تعمیم به کل  بازار با مجموعه در قبل بهتر بوده اسـ

  جامعه آماري است.

 
Table 14: Significance test of the difference between the average score of the compliance spectrum item 

Item  Numerical Mean Mean Rank SIg Z 
Adaptability of the area 

with life conditions 
Before 3.57 1.87 0.000 -6.3 After 2 1.13 

 
مقایسه میانگین نمره پاسخگویان از طیف انطباق پذیري 

دهد که میانگین نمره در قبل و بعد از اجراي پروژه نشان می
ست؛ بوده ا 12/7پاسخگویان از این طیف براي قبل از پروژه 

 در بعد از اجراي پروژه کاهش یافته است.  54/4که به 

 99این تفاوت با توجه به میزان تی بدست آمده در سطح 
دار است؛ لذا این نتیجه که انطباق پذیري با درصد معنی

اجراي پروژه کاهش یافته است قابل تعمیم به کل جامعه 
  آماري است. 

  
Table 15: Significance test of the difference between the average score of the respondents on the adaptability 

spectrum 
 Mean Standard Deviation Sig T 

Before Construction 7.12 1.41 0.000 -9.02 After Construction 4.54 1.36 
 

مقایسه نگرش پاسخگویان درباره بعد جذابیت در قبل  -4-8
  راي پروژهو بعد از اج

مقایسه میانگین عددي گویه بعد جذابیت در قبل و بعد 
دهد که میانگین پاسخگویان از این از اجراي پروژه نشان می

است؛ که این میانگین براي  72/3گویه قبل از اجراي پروژه 
است. این نتیجه نشانگر نگرش منفی  21/2بعد از اجرا 

ابیت توریستی پاسخگویان نسبت به اجراي پروژه از بعد جذ

دهد که است. نتایج حاصل از آزمون ویل کاگسون نشان می
اي گویه قبل از اجراي پروژه تفاوت موجود بین میانگین رتبه

). Z=– 16/5دار است (درصد معنی 99با بعد از آن در سطح 
بنابراین این نتیجه که اجراي پروژه زیرگذر باعث کاهش 

عمیم به کل جامعه جذابیت توریستی گردیده است قابل ت
  آماري است.

 
Table 16: Significance test of the difference between the average score of the attractiveness spectrum before and 

after the project 
Item  Numerical Mean Mean Rank Sig Z 

Attractiveness for non-
local groups 

Before 3.72 1.79 
0.000 5.16 After 2.21 1.21 

 
مقایسه میانگین نمره پاسخگویان از طیف جذابیت در قبل 

دهد که میانگین نمره و بعد از اجراي پروژه نشان می
بوده است؛  35/6پاسخگویان از این طیف براي قبل از پروژه 

 در بعد از اجراي پروژه کاهش یافته است.  91/4که به 

 99میزان تی بدست آمده در سطح این تفاوت با توجه به 
دار است؛ لذا این نتیجه که جذابیت با اجراي درصد معنی

  پروژه کاهش یافته است قابل تعمیم به کل جامعه آماري است.

 
Table 17: Significance test of the difference between the average score of the respondents and the attractiveness 

spectrum 
 Mean Standard Deviation Sig T 

Before Construction 6.35 1.23 0.000 -8.47 After Construction 4.91 1.15 
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مقایسه نگرش پاسخگویان درباره کارایی اقتصادي در  -4-9
 قبل و بعد از اجراي پروژه زیرگذر

هاي مولفه کارایی اقتصادي مقایسه میانگین عددي گویه
دهد که اجراي بعد از اجراي پروژه زیرگذر نشان می در قبل و

ود، ـهاي اقتصادي بدتر شاین پروژه باعث شده کلیه شاخص
 55/1به  4به طوریکه میانگین عددي گویه تعداد مشتري از 

کاهش  53/1به  2/4و میانگین عددي گویه میزان درآمد از 

ان ـون نشـل از آزمون ویل کاگسـجه حاصـیافته است. نتی
ها بعد از اجراي پروژه اي کلیه گویهد که میانگین رتبهدهمی

طح ـنسبت به قبل از آن کاهش یافته و این تفاوت نیز در س
ه را که ـوان این نتیجـتابراین میـدار است. بندرصد معنی 99

ذر ـروژه زیرگـراي پـارایی اقتصادي با اجـهاي کصـشاخ
  م داد. ـده است به کل جامعه آماري تعمیـر شـبدت

  
Table 18: Significance test of the difference between the average score of economic performance spectrum items 

before and after project implementation 
Item  Numerical Mean Mean Rank Sig Z 

Number of customers Before 4.00 1.96 0.000 -6.9 
After 1.55 1.04 

Transportation cost Before 3.72 1.84 0.000 -5.3 
After 2.000 1.16 

Shops income Before 4.2 1.96 0.000 -6.86 
After 1.53 1.04 

Rental and goodwill cost Before 3.89 1.64 0.000 -4.13 
After 2.49 1.36 

 
دهد که میانگین نمره نتیجه حاصل از آزمون تی نشان می

پاسخگویان از طیف مولفه کارایی اقتصادي قبل از اجراي پروژه 
است، که این تفاوت با توجه به میزان تی  5/7و بعد از آن  3/16

دار است. درصد معنی 99) در سطح T = -6/15بدست آمده ( 
ازار با اجراي پروژه بنابراین این نتیجه که وضعیت اقتصادي ب

  زیرگذر بدتر شده است قابل تعمیم به کل جامعه آماري است. 
  

Table 19: Significance test of the difference between the average score of the respondents on the economic 
efficiency spectrum before and after the project 

 Mean Standard Deviation Sig T 
Before Construction 16.3 2.3 0.000 -15.6 After Construction 7.5 2.6 

 بحث -5

همانگونه که پیشتر گفته شد، هدف اصلی این تحقیق 
هاي محیطی قبل و بعد از احداث مقایسه وضعیت کیفیت

است. براي رسیدن به  زیرگذر در محدوده مجموعه زندیه بوده
و آزمون تی با تعمیم  9گیري مکررندازهاین هدف، از آزمون ا

هاي بونفرونی استفاده شده است. اما از آنجا که تعداد گویه
ها یکسان نیست ابتدا الزم است نمره پاسخگویان در هر طیف

هاي همان کیفیت محیطی کیفیت محیطی به تعداد گویه
تقسیم تا میانگین نمره یک گویه در هر کیفیت محیطی 

میانگین نمره پاسخگویان در هر کیفیت بدست آید. سپس 
محیطی با هم مقایسه گردد. نتایج حاصل از این آزمون نشان 

دهد که از نظر پاسخگویان بیشترین مشکل در کیفیت می
- است و پس از آن کیفت 78/1محیطی دسترسی با میانگین 

قرار دارند.  87/1هاي محیطی خوانایی و اقتصاد با میانگین 
هاي محیطی امنیت، تعامل و ت که کیفتاین در حالی اس

پایداري از بهبود نسبی بیشتري برخوردارند. میانگین نمره هر 

یعنی  30گانه کمتر از  9هاي محیطی گویه در تمامی کیفت
در حد متوسط است که نشانگر ناراضی بودن پاسخگویان در 

  تمامی ابعاد از وضعیت موجود است. 
یري مکرر و آزمون تی با نتیجه حاصل از آزمون اندازه گ

دهد که وضعیت دسترسی با تعمیم بونفرونی نشان می
هاي محیطی خوانایی، انطباق پذیر و کارایی اقتصادي کیفیت

داري داري ندارد اما با سایر ابعاد تفاوت معنیتفاوت معنی
ها کمتر است. کیفیت محیطی خوانایی داشته و از همگی آن

با ابعاد دسترسی، هویت،  87/1با میانگین نمره یک گویه 
دار انطباق پذیري، جذابیت و وضعیت اقتصادي تفاوت معنی

هاي محیطی پایداري، امنیت و تعامل تفاوت ندارد و با کیفیت
تري دارد. ها وضعیت نامناسبدار داشته و از همگی آنمعنی

که بهترین  33/2کیفیت محیطی امنیت با میانگین نمره 
هاي محیطی مورد مطالعه را دارد، با توضعیت را بین کیفی

هاي محیطی دسترسی، انطباق پذیري و اقتصادي کیفیت
هاي محیطی هویت با میانگین دار دارد. کیفیتتفاوت معنی
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دار دارد تنها با کیفیت محیطی دسترسی تفاوت معنی 07/2

و از آن وضعیت بهتري دارد. کیفیت محیطی تعامل با میانگین 
هاي محیطی دسترسی، خوانایی و اقتصادي با کیفیت 26/2

داري داشته و از این سه کیفیت محیطی وضعیت تفاوت معنی
با  24/2بهتري دارد. کیفیت محیطی پایداري با میانگین 

هاي محیطی دسترسی، خوانایی و اقتصادي تفاوت کیفیت
  ها وضعیت بهتري دارد. داري داشته و از آنمعنی

با  02/2ري با میانگین نمره کیفیت محیطی انطباق پذی
دار ندارد. کیفیت هیچ کیفیت محیطی دیگري تفاوت معنی

تنها با کیفیت محیطی  18/2محیطی جذابیت با میانگین 
دار داشته و از آن وضعیت بهتري دارد دسترسی تفاوت معنی

 87/1و باالخره کیفیت محیطی کارایی اقتصادي با میانگین 
داري تفاوت ـامل و پایـ، تعهاي محیطی امنیتبا کیفیت

  داري دارد. معنی
  

Table 20: Significance test of the difference between the average score of different environmental qualities in the 
current situation 

 

M
ean 

A
ccessibility 

Legibility 

Security 

Identity 

Social 
interaction 

Environm
ental 

sustainability 

adoptability 

attractiveness 

Econom
ic 

E
fficiency 

Accessibility 1.78 - 0.36 0.000 0.001 0.000 0.000 0.04 0.002 0.10 
Legibility 1.87 -0.92 - 0.000 0.05 0.001 0.002 0.366 0.046 0.05 
Security 2.33 -7.2 4.94 - 0.007 0.30 0.34 0.005 0.14 0.000 
Identity 2.07 -3.36 2.18 -2.00 - 0.03 0.22 0.566 0.62 0.06 

Social interaction 2.36 -5.15 -3.54 1.06 -2.22 - 0.73 0.04 0.35 0.000 
Environmental 
sustainability 2.24 -4.52 -3.31 0.97 1.23 0.35 - 0.03 0.64 0.000 

adoptability 2.02 -2.1 -0.91 2.85 0.58 2.06 2.18 - 0.18 0.18 
attractiveness 2.18 -3.19 -2.03 1.5 -0.05 0.94 0.47 -1.36 - 0.01 

Economic Efficiency 1.87 -1.68 0.1 5.5 1.96 4.37 3.53 1.35 2.66 - 
 

هاي محیطی مختلف ه میزان اهمیت کیفیتـبراي مقایس
ري مکرر و آزمون تی با تعمیم ـگینیز از آزمون اندازه

ها نفرونی استفاده شده است. نتیجه حاصل از این آزمونبو
دهد که کیفیت محیطی کارایی اقتصادي با ان میـنش

بیشترین اهمیت را براي بازاریان  5از  94/4میانگین نمره 
و امنیت (با ) 88/4دارد و پس از آن دسترسی (با میانگین 

این در حالی است که انطباق قرار دارد. ) 87/4میانگین 
، خوانایی )4/4، هویت (با میانگین )3/4ذیري (با میانگین پ

و تعامل (با ) 56/4، پایداري (با میانگین )5/4(با میانگین 
قرار دارند. نتیجه حاصل از آزمون اندازه ) 57/4میانگین 

دهد که گیري مکرر و آزمون تی با تعمیم بونفرونی نشان می
دار نییت و جذابیت تفاوت معـترسی یا امنـاهمیت دس

  دارد. ـن
وانایی با ابعاد دسترسی، جذابیت، کیفیت محیطی خ

و اهمیت آن از این  دار داردامنیت و اقتصادي تفاوت معنی

هاي محیطی کمتر است. کیفیت محیطی امنیت با کیفیت
هاي محیطی دسترسی، جذابیت و اقتصادي تفاوت کیفیت
  دار ندارد. معنی

محیطی خوانایی، هاي کیفیت محیطی هویت، با کیفیت
دار ندارد. کیفیت تعامل، پایداري و تعامل تفاوت معنی

هاي محیطی خوانایی، محیطی تعامل اجتماعی با کیفیت
محیطی دار ندارد. کیفیت و پایداري تفاوت معنیهویت 

ل ـهاي محیطی خوانایی، هویت و تعامپایداري با کیفیت
ري با ـاق پذیـطی انطبـیت محیـدار ندارد. کیفتفاوت معنی

دار ندارد. هاي محیطی خوانایی و هویت تفاوت معنیفیتـکی
هاي محیطی دسترسی و کیفیت محیطی جذابیت با کیفیت

دار ندارد و باالخره کیفیت محیطی امنیت تفاوت معنی
صادي تنها با کیفیت محیطی امنیت تفاوت معنی دار ـاقت

  ندارد.
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Table 21: Comparison of the weight of different dimensions based on respondents' attitudes 

 

M
ean 

A
ccessibility 

L
egibility 

Security 

Identity 

Social 
interaction 

E
nvironm

ental 
sustainability 

adoptability 

attractiveness 

Econom
ic 

Efficiency 

Accessibility 4.88 - 0.000 0.53 0.000 0.000 0.000 0.000 0.23 0.001 
Legibility 4.5 5.4 - 0.000 0.13 0.43 0.29 0.02 0.000 0.000 
Security 4.87 0.63 5.4 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.13 0.06 
Identity 4.4 5.56 1.55 5.93 - 0.016 0.054 0.29 0.000 0.000 

Social interaction 4.87 4.41 0.8 4.8 -2.47 - 0.96 0.002 0.003 0.000 
Environmental 
sustainability 4.56 5.04 1.1 5.65 -1.96 0.05 - 0.002 0.002 0.000 

adoptability 4.3 6.89 2.42 6.9 1.07 3.16 3.27 - 0.000 0.000 
attractiveness 4.78 1.2 4.14 1.54 -4.37 -3.1 -3.2 -5.9 - 0.001 

Economic Efficiency 4.94 3.52 8.6 1.95 -8.22 -6.7 -7.26 -8.8 -3.52 - 

  گیرينتیجه -6
تحقیق و همچنین بر اساس هاي افتهـا توجه به یـب

ر ـده به نظـها ارایه شها و تفسیرهایی که از آنپرسشنامه
هاي رسد بتوان به موارد زیر در زمینه هر کدام از کیفیتمی

  محیطی بررسی شده اشاره کرد:
دسترسی: حرکت بدون مشکل سواره از زیرگذر احداث 

پذیري بصري و کالبدي به مجموعه زندیه ذشده، کاهش نفو
کنندگان از وسایل نقلیه شخصی، عدم توجه به براي استفاده

هاي ضروري و خطوط عبوري اضطراري گاهطراحی توقف
نشانی در طراحی شبکه دسترسی موجود و عدم مانند آتش

توجه به ضرورت تسهیل حضور افراد با ناتوانی جسمی و 
هاي مرتبط رد مطالعه از جمله ویژگیمعلولیت در محدوده مو

با کیفیت دسترسی در محدوده مورد مطالعه است. از اینرو 
توان با هدف ارتقاء نظام حرکت و دسترسی، تامین می

دسترسی و تسهیل حرکت در قلمرو عمومی براي کلیه افراد 
هاي متفاوت اعم از سواره و هاي سنی و با توانمنديدر گروه

امکان نفوذ و حرکت در فضا هم به لحاظ  پیاده؛ و افزایش
بصري و هم فیزیکی را در محدوده مورد مطالعه در دستور کار 

  قرار داد.
هاي شهري ها و نشانهدم طراحی المانـخوانایی: ع

هاي عبوري یرـدم توجه به کیفیت مسـشاخص و هویتمند، ع
ف ـطالعه، عدم تعریـها در محدوده مورد مراهبه ویژه پیاده

هاي شاخص و فضاهاي مکث طراحی شده در محدوده گره
هاي دیداري از قبیل تجهیزات مورد مطالعه، وجود آلودگی

هاي فرسوده و آلوده ستم تهویه هوا زیر گذر، بدنهـمرتبط با سی
خیابان و زیرگذر، تجهیزات نامناسب جداکننده سواره از پیاده 

ه ـرسانی بناصر و تجهیزات مرتبط با اطالعـو عدم وجود ع
کنندگان از فضاهاي شهري از جمله موضوعات مورد استفاده

عه ـتوجه در زمینه کیفیت خوانایی در محدوده مورد مطال
ویت حس ـاست. از اینرو به منظور ارتقاء کیفیت خوانایی و تق

ع ـوان به رفـتطالعه، میـورد مـدوده مـیابی در محتـجه
ید بر سلسله هاي بصري از فضاي شهري، تامین و تاکآلودگی

مراتب فضاهاي شهري و استفاده از اجزاء و عناصر راهنماي 
  شهري در محدوده مورد مطالعه اقدام کرد. 

امنیت: کاهش نفوذپذیري کالبدي و بصري به واسطه 
محدود شدن عبور وسایل نقلیه در محدوده مجموعه زندیه، 
عدم توجه به نورپردازي مناسب فضاهاي موجود در شب و عدم 

هاي محدوده مورد گیري حیات شبانه مطلوب از ویژگیشکل
مطالعه است که با کیفیت امنیت بعد از احداث زیرگذر مرتبط 

رسد براي ارتقا ارتقاء ایمنی و امنیت محیطی هستند. به نظر می
هایی چون: توجه در محدوده مورد مطالعه استفاده از راهکار
و شب در محدوده همزمان به زندگی و حیات شهروندان در روز 

مورد مطالعه. استفاده از راهبردهاي پیشگیري از وقوع جرم و 
جنایت از طریق طراحی محیطی به منظور پیشگیري از 

هاي جرم خیز و بکارگیري ابزار کنترل و تقلیل شکلگیري پهنه
هاي مدار بسته، دهنده جرایم شهري (نورپردازي، دوربین

  هاي امنیتی و..) مفید باشد.گشت
هاي هویتی و ها و ویژگیویت: عدم توجه به زمینهه

هاي تاریخی محدوده مورد مطالعه به هنگام ساخت و ساز
هایی در تقابل با کاراکتر و شخصیت جدید، وجود ساختمان

تاریخی مجموعه زندیه در حوزه بالفصل و فراگیر محدوده 
ها و روحیه تاریخی منظر مورد مطالعه و عدم توجه به ویژگی

ابانی مسیر زند به هنگام وقوع تغییرات جدید در این مسیر خی
هاي مرتبط با کیفیت و بعد از احداث زیرگذر از جمله ویژگی

هویت در محدوده مورد مطالعه است. به منظور ارتقاء هویت 
هاي و شخصیت فضایی در این محدوده، توجه به زمینه
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ده تاریخی و شخصیت فضا و پدید آوردن فضاهاي القا کنن

  تواند در دستورکار قرار گیرد.حس تعلق می
هاي رفتاري و تعامل اجتماعی: عدم توجه جدي به الگو

هاي رفتاري شهروندان در محدوده مورد مطالعه از جمله قرارگاه
هایی چون گفتگو، گذران اوقات رفتارهاي مرتبط با فعالیت

ه فراغت و برگزاري مراسم و اعیاد ملی و مذهبی، عدم توجه ب
هاي جاذب جمعیت ها و مکانیابی فعالیتلزوم گوناگونی فعالیت

گرفته در محدوده مورد مطالعه به ویژه در مسیرهاي پیاده شکل
پس از احداث زیرگذر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه 
کیفیت تعامالت اجتماعی در محدوده مورد مطالعه است. از 

م تعامالت اجتماعی، اینرو به منظور بسترسازي زمینه انجا
هاي مرتبط با حضور عابرین پیاده در محدوه مورد تأمین فضا

هاي مطالعه (میدان، محور پیاده، پارك و...)، ایجاد کاربري
مختلط براي حضور اقشار مختلف مردم، توجه به خواست 
شهروندان و تأمین نیازهاي مورد نظر آنان در قلمرو عمومی، 

مختلف در فضا و پیش بینی هاي بسترسازي حضور گروه
امکانات براي گردهمایی و حضور افراد به ویژه زنان در محدوه 

  .تواند مورد توجه قرار گیردمورد مطالعه می
هاي صوتی و محیطی به پایداري محیطی: وجود آلودگی

ها در زیرگذر و عدم توجه به مکانیابی واسطه حرکت اتومبیل
سبز در محدوده مورد  ها و نقاطها، محورو طراحی پهنه

مطالعه از جمله مشخصات مرتبط با کیفیت پایداري محیطی 
در محدوده مورد مطالعه است. حفظ و توسعه فضاي سبز، 

هاي محیطی، توجه به اطالع رسانی و آگاه کاهش آالینده
نمودن مردم از نحوه استفاده از فضا و نگهداري از آن، استفاده 

هاي پایدار و تجدید پذیر، از انرژيگیري از مصالح بومی و بهره
سازي جهت توانند اقداماتی باشند که به منظور زمینهمی

تحقق اهداف پایداري محیطی در محدوده مورد مطالعه 
  صورت پذیرند.

ابقه فعالیت طوالنی مدت ـبه با سـپذیري: وجود کسانطباق
و در عین حال تغییر بافت اجتماعی و مهاجرت بسیاري از 

ل محدوده مورد مطالعه، کم ـوزه بالفصـن قدیمی از حنیـساک
رض ـدم انطباق عـضاهاي چند عملکردي و عـبودن ف

ت ـهاي جاذب جمعیهاي پیاده به وجود آمده با کاربريیرـمس
کننده فعالیت شهروندان و سازش کم میان کالبد و ویقـو تش

ه فضاي کهن با نیازهاي امروزي در محدوده مورد مطالعه از جمل
پذیري در موضوعات مورد توجه در زمینه کیفیت انطباق

ابق بین ـمحدوده مورد مطالعه است. در این زمینه ایجاد تط
کالبد و فضاي کهن و تغییرات ایجاد شده معاصر در آن در 
جهت پاسخگویی به نیازهاي امروز شهروندان با هدف تقویت 

بر پذیري فضاهاي شهري در محدوده مورد مطالعه انطباق
  تواند مورد توجه قرار گیرد.اس مقیاس انسانی میـاس

جذابیت: هر چند محدوده مورد مطالعه به واسطه وجود 
بناهاي تاریخی چون ارگ، مسجد وکیل، بازار وکیل، حمام 
وکیل، باغ نظر و موزه پارس واجد کیفیت محیطی جذابیت 

ي هاها و فعالیتها، کاربرياست با این حال کم بودن رویداد
هاي مرتبط با کیفیت جذابیت بعد از جذاب از جمله ویژگی

احداث زیرگذر در محدوده مورد مطالعه است. به منظور ارتقاء 
هاي فضایی، کالبدي و عملکردي در محدوده مورد جذابیت

هاي اجتماعی مختلف مطالعه، ایجاد عوامل جذاب براي گروه
ودکان، پیش در فضا با استفاده از طراحی فضاي بازي براي ک

تواند هاي مناسب مکث، نشستن و قدم زدن میبینی محل
 مورد توجه قرار گیرد.

یزان حضور ـارایی اقتصادي با مـکارایی اقتصادي: ک
اهاي شهري ارتباط ـشهروندان و دسترسی ایشان به فض

د با احداث زیرگذر اگرچه ـرسستقیم دارد. به نظر میـم
اهاي ـراي حرکت در فضعابرین پیاده از امنیت بیشتري ب

هاي تجاري در محدوده شهري و استفاده از کاربري
اهش ـتصادي محدوده تحت تاثیر کـرخوردارند اما رونق اقـب

کنندگان (به علت محدود شدن دسترسی افراد راجعهـتعداد م
هاي حمل و نقل عمومی به محدوده، در نظر نگرفتن ایستگاه

عمومی) قرار گرفته هاي ح پارکینگو عدم مکانیابی صحی
هاي جابجایی کاال و افزایش ش هزینهـاست. همچنین افزای

هاي تجاري در محدوده نیز بر کارایی و رونق رقفلی کاربريـس
ت. بهبود فضاي کسب و ـاقتصادي محدوده اثرگذار بوده اس

هاي مرتبط با حمل و نقل کاال و کار از طریق کاهش هزینه
شتر شهروندان ـي تشویق حضور بیسازي براانبارداري و زمینه

تواند هاي حمل و نقل عمومی میاز طریق تقویت سیستم
زمینه رونق و بهبود کارایی اقتصادي در محدوده مورد مطالعه 

  را فراهم آورد.
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1. Flagship Project 
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3. Gold and Silver Project 
4. Catalyst 
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Objective and Background: Flagship development projects can perform an effective 
role in enhancing the environmental quality of urban spaces and present the foundation 
for strengthening the economic, identity, and social aspects of such spaces .Evaluating 
infrastructure projects and discovering desirability, suitability ,and considering 
determinants such as space exploitation practices are some of the points that should be 
addressed in defining a pleasing urban space .Citizens’ content with infrastructure 
projects related to the environmental qualities of urban space relies on understanding 
the level of response to the user’s demands, the assessment of which is the objective of 
this study .Research related to the influence of infrastructure flagship development 
projects and comparative comparison of urban space environmental qualities before 
and after the project is quite limited from the inhabitants’ point of view. Hence, this 
essay intends to provide answers to promote environmental quality in this area by 
comparing the impacts of the underpass construction project on citizens’ perception of 
environmental quality elements in the Zandieh complex span. 
Research on flagship development project  has focused more on the introduction and 
analysis of the chief affecting variables, as well as the ones influencing the success of 
such projects and the satisfaction of residents with the results of their implementation. 
To date, however, there has been little independent research on comparative analysis 
of how citizens understand the environmental qualities of urban spaces affected by 
them in the two periods: before and after a development stimulus project. This matter 
is the principal goal of this study ,and in fact, it is a novel aspect and innovation of this 
research. Another foremost objective of this investigation is the comparative analysis 
of citizens’ perceptions of the environmental qualities of urban spaces in the two 
periods before and after the development of a development project. In fact ,this study 
seeks to answer the question, “Has the perception of citizens of the elements of 
environmental quality of Zandieh complex as a significant urban space in Shiraz altered 
after the construction of an underpass on Karim Khan Zand Street”? 

Methods: In this study, the underpass construction project of Karim Khan Zand Street 
in Shiraz and the urban spaces carried out in the area of Zandieh Historical Monuments 
Complex (Bazaar-e-Vakil, Arg-e-Karim Khan, and Bagh-e-Nazar) are selected as case 
studies. In this study ,descriptive-analytical and survey methodologies are adopted. The 
statistical population of this research involved all businessmen, employees, and 
citizens over the age of 18 who continuously used the urban spaces within the extent 
of the underpass project constructed. Because of the ambiguity of the exact number of 
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the statistical population, the sample size of the sample group was 384, and the sample 
size was calculated using Cochran’s formula. Environmental components, namely 
access, security, legibility, identity, attractiveness ,adaptability, social interaction, and 
economic efficiency are presented in the form of four dimensions: functional, 
perceptual, aesthetic, and environmental ,to progress the study. Moreover, citizens’ 
perceptions of the status of each of these elements in two periods, before and after the 
construction of the project, are studied and analyzed using the questioning technique. 
The Wilcoxon nonparametric test was adopted to compare items related to each quality 
before and after the project. 
Findings: According to the respondents, the findings of this test confirm that the most 
difficult problem is the environmental quality of access with an average of 1.78. At the 
same time, the environmental qualities of legibility and economic efficiency, with an 
average of 1.87, are next. While environmental qualities of security, interaction, and 
sustainability are relatively improved. The average score of each item in all nine 
environmental qualities is less than 30, which is the average. This matter means that 
the respondents are unsatisfied with the current situation in all aspects. The repeated 
measurement test results and the T-test with Bonferroni generalization reveal that the 
access situation is not significantly different from the environmental qualities of 
legibility, adaptability, and economic efficiency .But it differs significantly from other 
dimensions and is less than all of them. The environmental quality of legibility with an 
average score of 1.87 does not significantly differ from the dimensions of access, 
identity ,adaptability, attractiveness, and economic status. But it significantly differs 
with environmental quality, sustainability, security, and interaction, and has a worse 
situation than all of them. Environmental quality of security with an average score of 
2.33, which has the best situation among the studied environmental qualities, 
significantly differs from the environmental qualities of access ,adaptability, and 
economy. The environmental quality of identity with an average score of 0.27 is 
significantly different only from the environmental quality of access and has a better 
position. The environmental quality of the interaction with an average score of 2.26 is 
significantly different from the environmental, accessibility, and economic 
environmental qualities and has a better position than these three environmental 
qualities. The environmental quality of sustainability with an average score of 2.24 
differs significantly from access, legibility, and economic environmental qualities and 
has a better position than them. The environmental quality of compliance with an 
average score of 2.02 is not significantly different from any other environmental 
quality. The environmental quality of attractiveness, with an average of 2.18 differs 
significantly only from the environmental quality of access and is better positioned. 
Eventually, the environmental quality of economic efficiency with an average score of 
1.87 differs significantly from the environmental qualities of security, interaction, and 
sustainability. 
Conclusion: According to the respondents, the findings of this test confirm that the 
most affected component is the environmental quality of access, with an average of 
1.78. The environmental qualities of legibility and economic efficiency, with an 
average of 1.87, are next. Furthermore, in this study, solutions have been suggested to 
increase the environmental qualities of urban spaces that are related to flagship 
development projects. 
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