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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

One of the propositions for measuring the household's social welfare 

level is the economic level and the amount of income. Residence is 

one of the essential aspects of citizen welfare. Since benefiting from a 

favorable urban view is one of the fundamental rights of citizenship. 

Therefore, our goal in this research is to prove the hypothesis that the 

neighborhoods where the citizens have a lower income level do not 

have a desirable urban view. This research was carried out with a 

descriptive-analytical method and collected information from reliable 
sources, using the library method as well as field visits and referring 

to relevant organizations and finally using a questionnaire. Software 

such as SPSS and Super decision were used for data analysis, and the 

model used in this research is the Analytical Network Process (ANP) 

model. In this research, the relationship between the effective urban 

spatial structure components in the urban landscape, including visual-

qualitative, functional-spatial, semantic-sensory, physical-structural 

and environmental components, is evaluated with the income level of 

the local residents. The research results prove the correctness of our 

hypothesis, and thus, prosperous residential areas have a better urban 

landscape quality and vice versa. Therefore, according to civil rights 
laws, urban planners and managers are obliged to improve the quality 

of the urban landscape in all neighborhoods of the city with the 

participation of the people, regardless of class levels, so that we do not 

witness the ecological and social separations that cause the decline of 

individual well-being and social dignity. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The urban space is the platform on which 

human civil life flows, and one of its unique 

and significant features is the topic of the 
urban landscape. On the other hand, one of 

the big problems in less developed 

countries, is the inequality in environmental 
standards, especially the spatial location 

among the types of uses of a city, which 

causes the emergence of non-standard 
settlements, disproportionate body tissues, 

undesirable urban furniture, the expansion 

of marginalization and unconventional 

residential areas, and ultimately an 
unpleasant urban landscape. the residence 

of low-income people in places that do not 

attract other social groups. The lower price 
of housing leads to the concentration of 

poverty, and the continuation of this 

process leads to the separation of the low-
income class from other social groups. 

Often, the low-income group does not have 

the financial ability to optimize the spatial 

landscape of their respective uses; as a 
result, we do not see a favorable urban 

landscape in poor areas. With a field and 

specialized survey of different spaces in the 
central part of Babol city located in 

Mazandaran province, we realize the 

problem that the prosperous areas have a 

more favorable view than the average and 
poor areas. Now, according to the issue of 

citizenship rights in the constitution, which 

states that "all citizens must be fairly 
provided with healthy and favorable 

environmental conditions to continue 

living"; It is hypothesized that: 
"Is there a direct relationship between the 

citizens’ economic level of the residential 

area and the urban landscape quality level 

of Babol in terms of the spatial structure 
components?" 

Therefore, in this research, it has been tried 

first to identify the components of the city's 
spatial structure that affect the urban 

landscape quality, and then the relationship 

between the perspective obtained from the 
relationship of these components with the 

citizens’ class level of different regions 

should be evaluated and then analyzed. 

 

 

Methodology 
In this research, in which the descriptive-

analytical method is exerted, information 

has been collected from reliable sources in 

the library method, as well as through field 
visits and referring to the relevant 

organizations, and finally using the 

questionnaire tool. In order to analyze the 
obtained data, software such as SPSS and 

Super Decision were exploited, and the 

model used in this research is the Analytical 
Network Process (ANP) model. The reason 

for this choice is the multiplicity of internal 

relationships between the independent 

variables, which has led to the emergence 
of a network of relationships that cannot be 

analyzed hierarchically. The statistical 

sample is the central part of Babol city. The 
sampling method is deliberate-judgmental 

to reduce the error rate and increase the 

reliability rate. In order to obtain the sample 
size, Cochran's method was used, which is 

96 people for each region and includes an 

urban expert group of 96 people, a total of 

384 people. The distinction of the class 
levels of the neighborhoods is based on the 

"housing price" index. In this research, 

from the five components of the spatial 
structure of the city as visual-qualitative, 

functional-spatial, physical-structural, 

semantic-sensory components, and the 

environmental components with their 
related criteria and indicators as 

"independent variable," the quality of the 

city landscape as "dependent variable" and 
the economic level of localities as 

"mediator variable" have been used to 

analyze the issue. 
 

Result and discussion 

The results obtained from the analysis of 

the data from the questionnaire in the model 
(ANP) obtained from the Super Decision 

software prove that due to the positive 

results of the outputs from the paired 
relationships between the variables (N≥0), 

all the components mentioned above by 

ranking, they affect the quality of the urban 
landscape. The following proves that 

different urban places do not have the same 

quantity and quality of landscape. 

Prosperous neighborhoods with the highest 
output (Amir Kabir = 0.4619) have high 



Geographical planning of space quarterly journal, 12 (3), 2022 

 
urban landscape quality, average 

neighborhoods with medium output (Navab 

= 0.3745) have average urban landscape 
quality, and poor neighborhoods with the 

lowest output (Muziraj = 0.1636) have the 

lowest level of urban landscape quality. 
Therefore, it is proven that the citizens' 

economic level living in the neighborhoods 

relates to the quality of the urban landscape. 

In the meantime, visual-qualitative 
components with weight (N=0.4027) had 

the most impact, and environmental 

components with weight (N=0.0277) had 
the most negligible impact on the urban 

landscape quality. 

 

Conclusion 
Among the selected areas, the "Amir Kabir" 

area, which is prosperous based on the 

research conducted, has been assigned the 
first place in terms of the quality of the 

urban landscape according to the 

components of the spatial structure of the 
city (N=0.4619). It means that the region 

with a higher economic level has all the 

effective components in the urban 

landscape in that region. "Navab" area, 
which is in an average position in terms of 

class level, also has an average urban 

landscape quality in terms of the influence 
of the components of the city's spatial 

structure (N=0.3745). Moreover, finally, 

the "Muziraj" region, which has a low 
economic level, unfortunately, based on the 

research conducted on all five components 

and the responses received, ranks last in 

terms of urban landscape quality 
(N=0.1636). This means that the lower the 

economic level of the region, the lower the 

citizens' satisfaction with the factors 
affecting the quality of the city landscape. 

Therefore, according to the above 

explanations, our hypothesis is proven that 

"there is a direct relationship between the 
economic level of the residential area and 

the quality level of the urban landscape in 

terms of the components of the spatial 
structure." Therefore, managers and urban 

planners, to improve the quantity and 

quality of the urban landscape of Babol in 
all areas, especially the weak middle areas, 

should pay special attention to the visual-

quality components of the city's spatial 

structure. On the other hand, they should 

pay more attention and invest in the 

environmental components that guarantee 
sustainable development. 
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درآمد است. محل  زانیو م یخانوار، سطح اقتصاد یرفاه اجتماع زانیسنجش م یهااز گزاره یکی
 ،یاز منظر مطلوب شهر یمندبهره کهییاست. ازآنجا یمهم رفاه شهروند یهااز جنبه یکیسکونت، 

است که  هیفرض نیپژوهش اثبات ا نیلذا هدف ما در ا د،یآیحساب مبه یشهروند هیجزو حقوق اول
. ستندیبرخوردار ن زین یدارند، از منظر مطلوب شهر یترنییکه شهروندان آن سطح درآمد پا یمحالت

اطالعات از منابع موثق، به روش  یاجراشده و گردآور یلیتحل -یفیپژوهش با روش توص نیا
 زتفاده ااس تیمربوطه و در نها یهاو رجوع به سازمان یدانیم یدهایبازد نیو همچن یاکتابخانه

شده استفاده Super decisionو  Spssمانند  ییافزارهاها از نرمداده لیتحل یپرسشنامه است. برا
پژوهش، ارتباط  نی( است. در اANP) یاشبکه لیتحل ندیپژوهش، مدل فرا نیو مدل بکار رفته در ا

 -یعملکرد ،یفیک-یبصر یهاشامل مؤلفه ،یشهرِ موثر در منظر شهر ییساختار فضا یهامؤلفه نیب
 یابیمحل ارز نیبا سطح درآمد ساکن ،یطیمحستیو ز یساختار -یکالبد ،یحس -ییمعنا ،ییفضا

 یمرفه، دارا یو لذا محالت مسکون کندیما را ثابت م هیصحت فرض ق،یحاصل از تحق جی. نتاشودیم
 ،یوندحقوق شهر نیبر اساس قوان نیو بالعکس. بنابرا باشندیم یترمطلوب یمنظر شهر تیفیک

به ارتقاء  ،یاند با مشارکت مردم، بدون توجه به سطوح طبقاتموظف یشهر رانیو مد زانیربرنامه
 یو اجتماع یکیاکولوژ یهاینیگز ییمحالت شهر بپردازند تا شاهد جدا یدر تمام یمنظر شهر تیفیک

 .میاست نشو یو منزلت اجتماع یکه باعث افت رفاه فرد
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 مقدمه

 کی هایکاربریاقسام  نیدر ب ییایجغراف یفضا تیو استفاده نامتناسب از ظرف یطیمح-ستیز یدر استانداردها ینابرابر

 نیا .(21:1392)متولی، معضل بزرگ وجود داشته است کی عنوانبهتاکنون  هاگذشتهاز  جهان کشورهای اکثر در شهر

ظهور کرده و در کنار بروز  ترپررنگ ی زیاد،صادو اقت یاختالفات اجتماع لیبه دل ،یافتهتوسعهکمتر  یمسئله در کشورها

نامتناسب، مبلمان  ی، بافت کالبدغیراستاندارد هایسکونتگاه شیدای، باعث پیو اجتماع ییفضا هایناهنجاریاز  یاریبس

. سکونت شده استمنظر شهری ناخوشایند  نهایتاًو نامتعارف  یو محالت مسکون نشینیحاشیهگسترش  ،نامطلوب یشهر

به  تهیه مسکن، بودن قیمتِ ترارزاناجتماعی نیست، به دلیل  هایگروهکه جاذب سایر  هاییمکاندر  درآمدکماقشار 

 شودمیاجتماعی منجر  هایگروهاز سایر  درآمدکمو ادامه این فرایند به جدایی گزینی طبقه  انجامدمیتمرکز فقر 

به دلیل پایین  وسازهاساخت ،مسکونی شهر شده هایبافتتغییرات در باعث  مرورزمانبهاین مهم  (.1384، حسینیشاه)

دارند، چه از لحاظ ظاهر و چه از بعد راندمان سازه )مصالح و..(؛ لذا این بودن سطح تقاضا و قدرت خرید، کیفیت مطلوبی ن

. شودمیدارند،  تریپایینعوامل باعث دافعه اقشار مرفه به خارج از این محدوده و جایگزینی آن با افرادی که توان مالی 

اجتماعی مانند افزایش جرم و ناامنی و از طرف  هایناهنجاریشاهد  متأسفانهلذا در ادامه تجمع فقر در این محالت، 

از بناهای زیبا و  و لذابه اسکان در این محالت ندارند  ایعالقهدیگر کاهش بهداشت محیطی هستیم. قشر مرفه، دیگر 

در  وتوسط مالک یا سازنده صورت گرفته است، خبری نیست  هاآنمدرن که هزینه زیادی برای زیباسازی  هایساختمان

 شاهد محالتی با کالبد متفاوت و ساختاری نامتجانس از سایر محالت شهر خواهیم بود تدریجاً جهنتی

، منظر شهر است. گیردمیانسان قرار  موردتوجه که شهر شاخصه یک نخستیناز طرف دیگر  .(114:1391)فیروزمند،

 بردهنامآن مکان همواره از آن  فردمنحصربهمعرف  عنوانبه و شودمی ثبت یاد انسان در خصوصیتی از یک مکان که

(. در بازدیدهای میدانی از سطح شهر بابل و پرسش و پاسخ از اکثر شهروندان، این مسئله 25:1394)امین زاده، خواهد شد

برخوردارند، مطلوبیت کمتری هم از منظر شهری در آن منطقه  تریپایینمحالتی که ساکنین آن از تمکن اقتصادی "که 

طبق  چراکهیار چشمگیر بوده است؛ و این با اصل حقوق شهروندی در ارتباط با سیما و منظر شهر مغایر است. ، بس"دارند

 روز و دانش معیارهای با آن، منطبق لوازم و شایسته زندگی حق از از بند الف، شهروندان 2قانون اساسی، ماده  134اصل 

و  نجفی توانا) .باید برخوردار باشند زندگی ادامه برای مطلوب و سالم زیستی محیط شرایط ملّی، استانداردهای

و  یمنطقه مسکونساکنین  یسطح اقتصاد نیبآیا "اصلی پژوهش حاضر این است که:  سؤال لذا (191: 1393میلکی،

الزم به ذکر است در  "؟وجود دارد میرابطه مستق ییساختار فضا هایمؤلفهاز لحاظ  یمنظر شهر تیفیسطح ک

آن در منظر شهری با  تأثیرساختار فضایی شهر و  هایمؤلفهتمامی  تاکنوندر این زمینه،  شدهانجامقبلی  هایپژوهش

( در 1392مثال، دکتر رحیم مشیری ) طوربهبررسی نشده است.  جزءجزءبه صورتبهتوجه به سطح اقتصادی ساکنین 

که برای شهر  "مبلمان شهری هایشاخصس شهر بر اسا هایبافتمقایسه تطبیقی منظر "مقاله خود تحت عنوان 

ی چون مبلمان شهری، تنوع در طراحی و عناصر مبلمان شهری، رعایت تناسب بین محیط، هایشاخصبهشهر ارائه دادند، 

 )مشیری اندکردهانطباق عملکرد فضا با نیاز شهروندان را جزو عوامل مرتبط با منظر شهری بیان  نهایتاً فرهنگ محلی و 

شناسایی معیارهای طراحی "( در مقاله خود تحت عنوان 1395(. همچنین قره بگلو و ابراهیمی )114:1392، و رحمانی

، خوانایی، دسترسی و تنوع استفاده از زمین، نفوذپذیریی چون هایمؤلفه "محیطی دهیپاسخمنظر شهری با رویکرد 

)قره  دانندمیتمرکز و تراکم استفاده فضایی زمین، تناسبات بصری و ... را از منظر شهری برای پاسخگویی محیط مهم 

منظر شهری با استفاده از مدل  ریزیبرنامهتصمیم سازی در "( در مقاله 1395) گرمسیر(. 33:1395،و همکاران بگلو

کالبدی را در -بصری و ساختار فیزیکی هایاولویت، معیارهایی چون فضاهای عمومی، "شهر تفت بهشبکه مربوط  تحلیل



 143                                     ... یمنظر شهر تیفیک زانیشهروندان با م یسطح اقتصاد نیارتباط ب لیتحلو همکاران /  مندفیروز

ی را که در هایمؤلفه(. ولی در این پژوهش تمامی 5:1395، و همکاران )گرمسیر داندمیمنظر شهر مهم  ریزیبرنامه

 طوربه تاکنونعوامل فضایی شهری موثر در منظر شهری را که کلیه  برآیند، دیگرعبارتبهیا  مؤثرندارتقای منظر شهری 

با سطح اقتصادی  هاآنو ارتباط  یکجا مورد ارزیابی قرار داده صورتبه، اندشدهبررسیجداگانه توسط پژوهشگران دیگر 

رضایتی میدانی از مناطق مختلف شهر بابل، شاهد نا بازدیدهایاست. در  شدهبررسیساکنین مناطق مختلف شهری، 

مناطقی که از نظر سطح اقتصادی متوسط و رو به پایین هستند، از  خصوصاً. ایمبودهساکنین از وضعیت منظر شهری 

 متأسفانهعالوه بر این مشکل،  شهرپایینکیفیت منظر شهری مطلوبی برخوردار نیستند. حتی در مواردی در مناطق 

ر این تحقیق تالش شده است که ابتدا درستی این فرضیه را ثابت ، بسیار پایین است. لذا دمحیطیزیستکیفیت مباحث 

 آمدهدستبهی هادادهو تحلیل  هابررسیبرای رفع این معضل ارائه شود. پس از  هاییحلراهکرده، علل بروز آن را یافته و 

برای  مورداستفاده. روش بریممیشده، به ارتباط مستقیم سطح اقتصادی و کیفیت منظر شهری پی  کاربردهبهاز مدل 

( است که یک روش Analytical Network Process) آماری در این پژوهش، روش فرایند تحلیل شبکه هایتحلیل

( تنها تئوری ریاضی است که امکان بررسی انواع ANP. فرایند تحلیل شبکه )باشدمی چندمنظوره گیریتصمیمتحلیل و 

. لذا در این پژوهش با توجه به کثرت کندمیفراهم  سیستمی صورتبهزخوردها را و با هاوابستگی، هاکنشبرهممختلف 

 ، این نوع تحلیل آماری بهترین پاسخگویی را به همراه دارد.متغیرهاو  هاشاخص، هامؤلفهروابط بین 

تماعی بر کیفیت منظر اج -عوامل اقتصادی تأثیردر ارتباط با  شدهانجامتحقیقات در ادامه پیشینه مختصری در ارتباط با 

 .کنیممیبررسی ، 1را مطابق جدول شماره  است اجراشدهشهری که توسط برخی پژوهشگران حوزه شهری 
 

  شهریی بکار رفته در کیفیت منظر متغیرهاپیشینه  .1جدول 
 متغیرهای موثر بر کیفیت منظر شهر محققین )سال تحقیق(

 یگیهمسا یباال در واحدها ی، اقتصادیاجتماع گاهیو پا تیسن، مالک تأثیر (1370) همکارانو  نیآست

 و اجتماعی -اقتصادی پایگاه بین معکوس رابطه و همسایگی روابط و محلی مشارکت مستقیم رابطه (1376حجازی )
 همسایگی روابط

 شهروندان امنیت احساس بر مخاطره و اجتماعی نظمیبی اقتصادی،-اجتماعی حمایت تأثیر (1387کافی )

 از محل سکونت تیبا سطح رضا التیرابطه معکوس درآمد و تحص (1387) جونزهار و مور و 

 شهروندان رضایتمندی بر مکانی هویت و اجتماعی امنیت خدمات، به دسترسی تأثیر (1388رفیعیان و خدایی )

 محیط کیفیت از رضایتمندی بر تأهل وضعیت و خانوار درآمد تحصیالت، میزان تأثیر (1389حاجی نژاد )

صدیق سروستانی و نیمروزی 
(1389) 

 محل اجتماعی-اقتصادی رتبه و تحصیالت محلی، هایانجمن در عضویت و مشارکت به تمایل
 محله در امنیت احساس با سکونت

 رضایت و امکانات به دسترسی با اقتصادی، و اجتماعی پایگاه بین رابطه (1389یورگنسن، جیمسن )

 یتهران از منظر اقتصاد شهر شهرکالنمناطق  یسطوح برخوردار ییل فضایتحل (1394و همکاران ) بینجهان

 (1392یاری، و آقا گالبی) :منبع

 

 مبانی نظری

برای تداوم حیات  خانوارها یاست که تمام الییکا ترینگران حالدرعین کهاست  ، مسکناز هر خانوارین تریناساسی

در ابعاد  (.18:1395)غالمیان، دهدمیرا به خود اختصاص  از هزینه خانوار توجهیقابلآن بوده و سهم  تأمینناچار به 

 ترینمهم ،گذاریسرمایهو  افزودهارزشو از نظرگاه  شودمی یمهم اقتصادی تلق هایبخشاز  ییکمسکن،  ،یاقتصاد مل

تحقیقات ثابت کرده که از  .باشدمیخانوار  یاد اقتصادابع . این شاخص تا حدودی بیانگررودمیشمار  بخش اقتصادی به

(. گوریس 107:1391گزاره در انتخاب محل سکونت افراد است )فیروزمند، ترینمهم« سطح اقتصادی»بین عوامل متعدد، 

و به  اندکردهمختلف بررسی  هایمدلی خانوار بر اساس هادادهو همکاران، عوامل موثر بر مالکیت مسکن را با استفاده از 
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و شاغل بودن  تأهلکه در مناطق شهری به ترتیب درآمد، سن، جنسیت، تحصیالت، وضعیت  اندرسیدهاین نتیجه 

(. قلی زاده، در نتایج تحقیقات خود نشان Guris,2011:41)سرپرست خانوار، با احتمال مالکیت مسکن رابطه مثبت دارد 

. دهدمیدرصد افزایش  01/76آمد دائمی خانوار، احتمال مالکیت مسکن را میلیون تومان در در 10داده است که افزایش 

(. به 1396و این یعنی اولین احتمال بعد از افزایش درآمد خانوار، اختصاص دادن آن به وضعیت مسکن است )قلی زاده،

. یعنی افراد بر گرددمیگفت که به عقیده بزرگان مکتب جبرگرایی، جبر اقتصادی، باعث جبر مکانی نیز  توانمیجرات 

در  تاکنون( از گذشته 89:1382شکویی،) ند مسکن و مکان استقرار آن را انتخاب کنند.توانمیاساس سطح درآمد خود 

و اجماع ثروتمندان در آن مکان  کردندمیشهر را برای سکونت خود انتخاب  هایمکاناکثر جوامع، افراد ثروتمند بهترین 

 هایمکاناست. در نتیجه قشر متوسط و ضعیف مجبور به سکونت در  شدهمین و زمین قیمت مسک باال رفتنباعث 

شهر، از منظر شهری بهتری نیز برخوردارند و  قیمتگران هایمکان دهدمی. تجربه نشان اندبوده ترنامرغوبو  ترارزان

که یکی از  شودمیکاسته  حیطیمزیست هایکیفیتاز کیفیت منظر شهر و  رویممیهر چه به محالت متوسط و ضعیف 

 و ...( است. تجاری دالیل آن عدم استطاعت مالی فرد جهت منظرسازی بهینه کاربری مربوطه )مسکونی،

، معابر و هاآنو الحاقات  هاساختمانبناها و  :شامل شدهساخته یفضاها)و مصنوع  یعیعناصر طب هیکل ،یمنظر شهر

 ،هامیدان ،هاکوچه ،هاخیابانمانند  ،شهر یعموم هایعرصهاز  مشاهدهقابل..( .و گیاهی، پوشش یمبلمان شهر رها،یمس

ای از یک عرصه عمومی هستند که نمونه ،محورهای دید شهرها (.35:1391،الدینیسیف) است یعموم هایپهنهو  هاگره

کانال بصری  بامطلوب شهری یا عناصر شاخص شهری را از طریق یک محور حرکتی  اندازهایچشمارتباط بصری بین 

 تأثیر لیها به دلشهرکالنبزرگ و  یشهرها ویژهبهمعاصر  یمناظر شهر(. 1396،و وحدت )رضایی راد سازندبرقرار می

ساختار فضایی شهر خوب  آن ،اجتماعی است-آن عوامل اقتصادی ترینمهمکه  هاآنو بافت  گیریشکل عوامل متعدد بر

که در  کالبدی و یعیطب ،یآن انتظام اجتماعدر نتیجه و  دهندنمیخود را نشان  یخیو تار یفرهنگ ،یعیطب اتیخصوصو 

در ادامه ( 10؛1394زاده، نی)امامکان خواندن دارد. دشواریبهبود، امروزه  ریپذ صیمنظر شهر تشخ قیاز طر گذشته

 .شوندمی، معرفی باشندمیساختار فضایی شهر که سازنده منظر شهر  هایمؤلفه

 

 ساختار فضایی شهر هایمؤلفه

با عمل دیدن )چشم سر و چشم دل(، به سنجش کیفیت در ذهن فرد،  که اندعواملیاز  یفی:ک-یبصر هایمؤلفه -1

 طی، نحوه عملکرد و کاربرد محیزندگ طیبرداشت فرد از مح انگریو نما مؤثرندشهر  تیفیک حلیلدر ت که شودمیپرداخته 

عینی، ذهنی و کیفی است.  خود دارای سه معیار است که شامل معیارهای مؤلفه( این 22:1385پل،) .باشندمیمذکور 

 (1شکل ) اشاره خواهد شد. هاآنمرتبط با خود است که در ادامه به  هایشاخصاز این معیارها نیز دارای  هرکدام

 ی، داراکنندمیشهر را اشغال  یاز فضا یکه بخش باشدمی یشهر هایفعالیت هیشامل کل فضایی:-عملکردی مؤلفه -2

حضورشان در شهر الزم  (45:1385،پاکزاد) .کنندمیرا در سطح شهر اجرا  یخاص هستند و عملکرد خاص یکالبد و حجم

این  ، بازار، گورستان و ....ونقلحمل ستمیمانند س؛ رودمی سؤال ریشهر ز یاست و اگر نباشند نظام عملکرد یو اجبار

و  حضور پذیریخدماتی و -از معیار عملکردی با زیر معیار اداری اندعبارتخود دارای دو معیار تشخیصی است که  مؤلفه

مرتبط با  هایاخصشدارای  هرکداممعیار فضایی با زیر معیار اندازه و فرم فضا، آسایش بصری و محیطی و دسترسی که 

 خود هستند. 

است که روح آن  یروابط و الگوها با فردمنحصربه یمحتوا یدارا ،شناساییقابلمکان  هر: حسی-معنایی مؤلفه -3 

 گیردمی صورت شدهساخته هایمحیطدر  هانشانهاز نمادها و  استفاده آن با یی. شناساشودمی نامیدهمکان 
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(Yuen,2005:198) .که مکان،  یننماد یتاهم یهبر پا ،مکان هب یعاطف بستگیدلی نوع ،مکان یتهو ،حالدرعین

 Williams) باشدمی ،بخشدمی فرد، هدف و معنا یبه زندگ واست  یزعواطف و احساسات ن ظرف عنوانبه

&Vaske,2003:83).  مکانی، معیار خوانایی و معیار تعلق است که -چون معیار هویتی معیارهاییدارای  مؤلفهاین

 مرتبط با خود است.  هایشاخصدارای  هرکدام

به مکان، موقعیت جغرافیایی و فیزیک قرارگیری یک کاربری و کالبد آن، نسبت به  صرفاً ساختاری: -کالبدی مؤلفه -4

هستند که ظرف فضا  یو مصنوع یعیعناصر طب ،هامؤلفهین . ترکیب اشودمیاطراف آن اطالق  هایکاربریخود و سایر 

(. این 121:1393،و همکاران )لحمیان باشندمیدر شهر  یاهی و ...پوشش گ ،، مبلمانکفبدنه،  تمامی را ساخته و شامل

 شدهمشخص هایشاخصمرتبط با خود و معیار ساختاری با  هایشاخصدارای معیارهایی چون معیار کالبدی با  مؤلفه

 است. 

مباحث مربوط  تأمینزیستی، بهداشت محیطی و  هایکیفیتدر پی سنجش  هامؤلفه: این محیطیزیست هایمؤلفه -5

 تأمینمحیط زیست مطلوب، بدون آسیب به منابع محیطی، نیازهای آیندگان را هم  تأمینبه توسعه پایدارند تا عالوه بر 

 در شهر است.  محیطیزیست هایمؤلفهسی کنند. لذا نیل به این هدف در گرو برر

 

 
های مربوط به ساختار فضایی شهر موثر بر منظر شهر ها، معیارها و شاخص. معرفی کلیه مؤلفه1شکل 

 

 موردمطالعهمحدوده 

درجه و  52 ییایو طول جغراف یشمال قهیدق 34درجه و  36 ییایدر عرض جغراف ییایجغراف تیاز نظر موقعشهر بابل، 

 1431 بربالغ ی، با دارا بودن وسعت. این شهراست شدهواقعمازندران  استان یانیدر قسمت م ی،و شرق قهیدق 44

شهر  نی، دوم1395سال  مسکننفوس و  یسرشمار طبقنفر بر  349098حدود  یبخش مرکز تیو جمع کیلومترمربع

بخش  ریز 4به  95سال  یشهر بابل طبق سرشمار یبخش مرکز( 1)نقشه شماره  استان مازندران است. پرجمعیت

نمونه  عنوانبه امیرکبیر طقهمندر این پژوهش، . باشدمی تینفر جمع 251000حدوداً  یبخش دارااین است.  شدهمتقسی

مطابق نقشه زیر  ضعیفمنطقه نمونه  عنوانبه رجیموزمنطقه منطقه متوسط و  نمونه عنوانبهنواب منطقه منطقه مرفه، 

 .اندشدهانتخاب ،مطالعه برای



 1401 پاییز، 3 ، شمارۀ12، دورۀ فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                                                           146

 موردمطالعهتقسیمات سیاسی شهر بابل از سطوح کشوری تا بخش مرکزی و محدوده  .2شکل 

پژوهشروش 

 ی، برااست یلیتحل-یفیتوص یتیو ماه یهدف کاربردبا که  قیدر پژوهش حاضر با توجه به نوع روش تحق

 (Analytical Network Process)شبکه  لیتحل ندیاز مدل فرا ،از پرسشنامه آمدهدستبهی هاداده وتحلیلتجزیه

جامعه آماری، بخش  .باشدمی (SUPER DECISION) هم مورداستفاده افزارنرم و است شدهاستفاده( ANP) اختصاربه

 مرکزی شهرستان بابل است و نمونه آماری، سه منطقه شهری از بخش مرکزی با سه سطح متفاوت اقتصادی است. لذا

باال . علت این انتخاب باشدمی یقضاوت-یتعمد گیرینمونهنوع  ازو  یاحتمال ریغ گیرینمونه صورتبه گیرینمونهروش 

محالت بر اساس شاخص  یسطوح طبقات زیتما .باشدمیو کاهش ضریب خطا در تحقیق  هاپاسخضریب اطمینان  بردن

که فرد در آن  یارزش واحد مسکون ،یعلوم انسان وزهدر ح قاتیبر اساس تحق چراکهاست.  شدهانتخاب "مسکن متیق"

 نیرا نشان دهد. ا کونتعلل انتخاب محل س نهایتاًو  نیساکن یسطح درآمد، تمکن مال وضوحبهد توانمی کندمی یزندگ

 یواحدها متیامالک شهر بابل است که در آن ق نیاز صنف مشاور آمدهدستبه هایگزارشاطالعات بر اساس 

 افزارنرم نیا spss افزارنرمدر  سؤاالت واردکردنبا  .منطقه است یسنجش سطح طبقات اریاست و مع شدهارزیابی یمسکون

و به موضوع ارتباط دارند. لذا با توجه به  گریکدیتا چه اندازه به  سؤاالتکه  کندمیخود مشخص  یبا محاسبات منطق

لذا بر طبق ( α≥0.9است ) 0.9از  تربزرگ spss افزارنرمبا استفاده از  کرونباخ آزمون آلفایدر  آمدهدستبه αمقدار  نکهیا

از طرف دیگر  .شودمی تأییدبا هم و با موضوع، باال بوده و لذا پایایی پرسشنامه ما،  هاپرسش، سازگاری قانون نیا

و  قیتحق نیاز ا آمدهدستبه جیبرخوردار است و چون نتا ییباال ییمحتوا ییاز روا اتخاذشدهپرسشنامه  سؤاالت

 ت.برخوردار اس زین ییباال یرونیب ییلذا از روا .است زین تربزرگ هایگروه ریسا به تعمیمقابلمربوط به آن  یهاپرسش

بر اساس محاسبات  شدهانتخاباز سه منطقه  کیاست. لذا در هر  شدهاستفادهبرآورد حجم نمونه از فرمول کوکران،  یبرا

که  شودمیداده  پرسشنامهساده،  یتصادف گیرینمونهروش  صورتبهساکن در محل  شهروندنفر  96فرمول کوکران به 

 صورتبه یشهر یو طراح ریزیبرنامهمتخصصان حوزه  زنفر ا 96به  گری. از طرف دشودمینفر  288 مجموعاً

 است. شدهارائهپرسشنامه  ،یقضاوت-یاز نوع تعمد یاحتمال ریغ گیرینمونه

 

 ها و بحثیافته

و سپس نتایج  پرداخته موردپژوهشدر این قسمت ابتدا به ارتباط بین مبحث آمایش جغرافیایی فضا با موضوع 

سه بعد  دربرگیرنده که است ایرشتهمیان یانش. آمایش جغرافیایی فضا، دشودمیتحلیل و ارزیابی  آمدهدستبه هایآماره
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در این پژوهش شامل  مورداستفادهمتغیرهای  برخی از است. زمانهم صورتبه "تیجمع"و  "تیفعال"، "فضا و مکان"

فعالیتی و جمعیتی در  هایشاخصتخصصی به تحلیل ارتباط  طوربهساختاری، -کالبدی مؤلفهفضایی و -عملکردی مؤلفه

متغیر  عنوانبهمختلف شهر  هایمکانمتغیر وابسته با سطح اقتصادی جمعیت ساکن در  عنوانبهحوزه منظر شهری 

شهری و جمعیت ساکن در  هایفعالیتمبحث جغرافیایی داشته و مرتبط با  کامالً. لذا پژوهش حاضر پردازدمییانجی، م

چند  گیریتصمیم هایروشاز  یکی ANPروش . آیدمیزمان و مکان است و در حیطه آمایش جغرافیایی فضا به شمار 

اما  ؛باشدمیتحلیل سلسله مراتبی  است که همانند روش  MADM (Multi Analyze decision method))شاخصه )

 یدارا ارهایمع شرایطی کهدر  .باشندمی متغیرهابا خود و دیگر  روابط متفاوت ای ی زیاد وهاوابستگی یدارا تغیرهادر آن م

 ستیقابل انجام ن AHPروش  طریقنوع مسئله از  نیا گرید ،باشند یروابط داخل یدارا ارهایرمعیز ایرابطه باهم باشند و 

مسئله  دیبا حالت نی. در اکندمی جادیا ایشبکهحالت ارتباط  کیو  شودمیخارج  یمسئله از حالت سلسله مراتب گرید رایز

 هایمؤلفهو  متغیرهاروابط بین  کهازآنجاییپژوهش این (. در 28:1388،محمدی لرد) حل کرد. ANPروش  قیرا از طر

بهترین روش برای  ANPلذا روش  بوده و حالت سلسله مراتبی ندارد، ایشبکهمرتبط با منظر شهر و سطح اقتصادی، 

به روابط  یو در وزن ده شدهتحلیل Spss افزارنرمبا استفاده از  هاپرسشنامه ینحاصله از ا یجنتا تحلیل و ارزیابی است.

در . است 9تا  1 یبر اساس دامنه عدد ANPدر مدل  یارهابه مع یوزن دهروش  .شودمیاعمال  هاگزینهو  یارهامع ینب

 واردکردنپس از  ANPمربوطه در سه منطقه بر اساس روش  یارهایبا مع رهای، متغهامؤلفهارتباط ، شماره یکتصویر 

 .(2شکل ) شودمیمشاهده  افزارنرمدر  هاداده

 

 
  Super Decision افزارنرمحاصل از ارتباط متغیرها خروجی از  ANPشبکه  .2شکل 

 

 هاآن ینرخ ناسازگار سپس (.3 شکل) شودمیمشاهده  افزارنرمدر  هاشاخصی بین متغیرها و زوج یساتمقادر ادامه، 

با هم  یزوج یساتمقا یسماتر یسازگار دهندهنشانو  (α≥0/1) است 0.1کمتر از  میزان آن همگی که شد محاسبه

 نهایتاً  و دهی و جهت وزن کردهادغام ( Geometric mean methodی )هندس میانگین را با روش هاآنسپس  .باشدمی

 .کنیممی SUPER DECISION افزارنرموارد  بندیرتبه

 



 1401 پاییز، 3 ، شمارۀ12، دورۀ فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                                                           148

 
  کلیصورت بهافزار در نرم روابط زوجی متغیرهاآمده از دستخام به جینتا .3شکل 

 

در  "کالبدی ساختاری" مؤلفهاز  "تنوع فعالیت"در خصوص شاخص  موردمطالعهاز مقایسه زوجی سه منطقه  اینمونه

در این شاخص باالترین وزن را اتخاذ کرده و منطقه  امیرکبیرمنطقه  دهدمینشان  وضوحبهادامه آورده شده است که 

. باشدمین پذیرامکان. به علت کثرت روابط نمایش کلیه تصاویر نواب و موزیرج به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند

 (4شکل )

 

 
  آمدهدستبهو نتایج  Super Decision افزارنرمدر  هانهیگز یزوج ساتیمقا .4شکل 

 

از اوزان  آمدهدستبه هایخروجیتمامی  کهازآنجایی(، 5 شکل) زیردر محاسبات  آمدهعملبه هایتحلیلبا توجه به 

، بر ( و هیچ عدد منفی در عملیات خروجی فوق مشاهده نشده استN≥0) باشندمی، همگی اعداد بیشتر از صفر هامؤلفه

مثبتی بر روی کیفیت منظر شهری  تأثیرساختار فضایی شهر  هایمؤلفهاین بدین معناست که اوالً  ANPطبق قانون 

ساختار فضایی شهر، ارتقا یابد، متعاقب آن کیفیت منظره شهر در آن  هایمؤلفهکیفیت هر یک از  هرگاهدارند و این یعنی 

که  5که در جدول  طورهمانمکان بهبود خواهد یافت و در نتیجه رضایت شهروندان در این مقوله بیشتر خواهد بود. ثانیاً 

رتبه اول را اتخاذ کرده  فهمؤل 5در تمامی  امیرکبیر، منطقه شودمیاست، مشاهده  افزارنرم هایخروجیحاصل از تحلیل 

بود، لذا نتیجه گرفته  شدهانتخاباز یک منطقه مرفه  اینمونه عنوانبهاین منطقه  کهازآنجاییو ( N=0/4619است )

وزنی  امتیازهایفوق با  مؤلفه 5است. منطقه نواب در ارزیابی  داشتنِ تریمطلوبکه منطقه مرفه منظر  شودمی

(N=0/3745در رتبه دوم ی ) ا میانه قرار گرفت و تحلیل آن یعنی، مناطق متوسط از لحاظ سطح اقتصادی از مطلوبیت

( N=0/1636باال، با مجموع امتیازات ) مؤلفه 5منطقه موزیرج در ارزیابی  نهایتاً. و اندبودهمنظر متوسطی هم برخوردار 

با سطح اقتصادی ضعیف از  ایمنطقهکه  شودمیتحلیل  گونهاینلذا  ؛کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است

با کاهش سطح اقتصادی ساکنین محل،  شودمی تأییدکمترین درجه مطلوبیت منظر شهری برخوردار بوده است. در نتیجه 

 .باال عکسو  شودمیاز کیفیت منظر شهری بهینه هم کمتر  هاآن مندیبهرهمیزان 
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 هاافزار برای هر مؤلفه و کلیه شاخصهای واردشده به نرماده. امتیازدهی بر اساس نتایج حاصل از د5شکل 

 

آورده  (6شکل در ) قبالً که  مؤلفه 5مربوط به هر  هایشاخصسه منطقه نسبت به  بندیاولویتدر ادامه نمودارهای 

 مؤلفهفضایی و -عملکردی هایمؤلفه هایشاخصاست. الزم به ذکر است دو نمودار مربوط به  شدهدادهشده بود، نمایش 

 افزارنرمنیستند و فقط در محیط  نمایشقابل word افزارنرمدر  خوبیبهمربوطه  هایشاخصکیفی به علت کثرت -بصری

super decision هایشاخصحسی و -ساختاری، معنایی-کالبدی مؤلفه ، اما نمودارهای مربوط بهباشندمی رؤیتقابل 

 است. شدهاشاره هاآناست که در ادامه به  مشاهدهقابل wordمحیطی در محیط -زیست مؤلفه

 

 
 یساختار-یکالبد مؤلفه هایشاخصنسبت به  هاگزینه بندیاولویت .6شکل 
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 حسی -معنایی مؤلفه هایشاخصنسبت به  هاگزینه بندیاولویت .7شکل 

 
 محیطی-زیست مؤلفه هایشاخصنسبت به  هاگزینه بندیاولویت .8شکل

 

 گیرینتیجه

 مؤلفه .اندبوده شهر موثرساختار فضایی بر کیفیت منظر  مؤلفهتمام پنج  مشخص شد که ،اجراشدهی آمار هایتحلیل با

و باالترین  به خود اختصاص داده رارتبه  نیباالتر ذکرشده مؤلفهپنج  نیدر ب (N=0/4027)با وزن نرمال  یفیک -یبصر

را  گزینه ترینمهممربوط به خود،  هایشاخصاین معیار با  یعنی داراست؛ و این هامؤلفهدرجه اهمیت را نسبت به سایر 

در بین سه منطقه شهری  هامؤلفهسپس این  .باشدمیدارا  یاز نظر شهروندان و متخصصان شهر یمنظر شهر تیفیدر ک

موثر در منظر شهری  هایمؤلفهبا سه سطح طبقاتی ارزیابی شد که مشخص شد منطقه مرفه، باالترین وزن را در بین 

کمترین رتبه و در نتیجه کمترین درجه  (N=0/0277) با وزن نرمال محیطیزیست مؤلفهداراست. و از طرف دیگر 

چشمگیری در ارتقای منظر  تأثیر محیطیزیستمباحث  دیگرعبارتبهدیگر داراست و  مؤلفهیت را در میان پنج اهم

 – یمؤلفه بصربر روی کیفیت منظر شهری،  تأثیرگذاریشهری نداشته است. لذا در این تحقیق از لحاظ درجه اهمیت و 

رتبه ی ساختار -یمؤلفه کالبد، رتبه سومی حس – ییمؤلفه معنا، رتبه دومیی فضا-یمؤلفه عملکرد، رتبه اولی فیک
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. از طرف دیگر در پاسخ به پرسش تحقیق حاضر، در بین باشدمی محیطیزیستمؤلفه ن رتبه، تریپایین نهایتاًو  چهارم

مرفه نشین بوده است، رتبه اول را از لحاظ کیفیت  شدهانجامکه بر اساس تحقیقات  امیرکبیر، منطقه شدهانتخابمناطق 

که سطح اقتصادی  ایمنطقهساختار فضایی شهر به خود اختصاص داده است. یعنی  هایمؤلفهمنظر شهری با توجه به 

ز موثر در منظر شهری هم در آن منطقه در رده باالیی قرار داشته است. منطقه نواب، که ا هایمؤلفهباالتری داشته کلیه 

ساختار  هایمؤلفه تأثیرلحاظ سطح طبقاتی در موقعیت متوسط قرار دارد نیز دارای کیفیت منظر شهری متوسط از لحاظ 

بر اساس  مؤلفهدر مورد هر پنج  متأسفانهفضایی شهر است. و در نهایت منطقه موزیرج که سطح اقتصادی پایینی دارد 

است. و این یعنی هرچه  قرارگرفتهتبه آخر از لحاظ کیفیت منظر شهری دریافتی در ر هایپاسخنامهو  شدهانجامتحقیقات 

. یابدمیموثر در کیفیت منظر شهر نیز تنزل  هایمؤلفهباشد، رضایت شهروندان از  ترپایینمنطقه از لحاظ سطح اقتصادی 

منظر  تیفیو سطح ک یمنطقه مسکون یسطح اقتصاد نیب»که  رسدمیلذا با توجه به توضیحات فوق فرضیه ما به اثبات 

که در مقدمه اشاره شد، ارتقای حقوق  طورهمانلذا  .«وجود دارد میرابطه مستق ییساختار فضا هایمؤلفهاز لحاظ  یشهر

. این شودمیاین تحقیق دیده  از آمدهدستبهدر نتایج  وضوحبهشهروندی که از مباحث مهم عدالت اجتماعی است، است 

یکسان در تمامی مناطق  طوربه، منظر شهر که جزئی از فضای عمومی شهر است، با ارتقای خود کندمیپژوهش ثابت 

ه، منظر در مناطق مرف سازیهماهنگو عدم  شودمیشهری، باعث تحقق عدالت اجتماعی و رضایتمندی شهروندان 

داف واالی حقوق شهروندی که از اه شودمیاکولوژیکی و اجتماعی در شهر  هایمتوسط و ضعیف باعث جدایی گزینه

 .کندمیخارج است و منزلت اجتماعی شهروندان را تضعیف 

اجرای یک با . شودمیارائه  بلندمدتو  مدتکوتاه دودستهدر  پیشنهادهایاز این پژوهش،  آمدهدستبهدر پی نتایج 

برای حل معضالت منظر شهری در  ساززمینهبه نتایج مطلوبی دست خواهیم یافت و  مدتکوتاهسری اقدامات در 

 خواهد بود. بلندمدت

در  یوستگیپایجاد  ،ایمنطقهو  ایمحله صورتبه سبز مناسب یفضا ، ایجاد"بر مناطق ضعیف تأکیدبا " :مدتکوتاه در

شهری،  هایسازمانمحلی توسط  هایکاربریبهبود نما و معماری کالبدی اقسام  ی بین محالت،و فرع یاصل هایراه

، اهمیت مناسب به مراکز شهر یفاصله و دسترسکاهش  ،فرسوده هایبافت یو سامانده یبازساز ،معابر یمایس یباسازیز

 شهروندی، شیو آسا تیامنارتقای  ی،اقتصاد هایفعالیت ییایپوایجاد امکانات برای  ،طیمح ینظافت و آراستگ به

به  دنیو غنا بخش یاجتماع یزندگ تیفیباال بردن ک محلی، فروشیخرده اکزجهت رونق مر هاییفرصتتخصیص 

 هایجاذبهو  یفرهنگ یامکان توسعه فضاها محالت،در سطح ها کاربریانواع  نیارتباط موثر ب جادیا ی،شهر یفضاها

عدم امکان توسعه و گسترش معابر در  با شناخت نقاط ضعف از جمله چنینهم محالت شهری.در سطح  یگردشگر

وجود  ی،شهر کیو کنترل تراف تیریجهت مد یشهر یلیتفض هایطرحدر  بلندمدت ریزیبرنامهعدم  ،نقاط شهر یبرخ

شهر اقدام بهینه انجام داد  منظرسازیدر  مدتکوتاهدر  توانمیو ...  معابر شهر یدر برخ نیزم ادیز بیو ش وبلندیپستی

 (.11:1399)جانباز قبادی،

 یبراابتدا ب یبـه ترت مختلف شهر بابل، محالتتوسـعه در  بندیاولویتشهری مدون و  ریزیبرنامه: بلندمدتو اما در 

و .... نوسازی، بهسازی و بازسازی در محالت شهر یافته توسعهبرخوردار،  مهین، نییپـا رو بـه یافتهتوسعهمناطق محـروم، 

، یاقتصــاد هایشاخص اقسام ـع عادالنـهیتوزاگانه و جد صورتبههر محله  نیازهایبا توجه به نیاز محله. بررسی 

. شهریدرون هایجابجاییو  هامهاجرتـاهش ک منظوربه یحیو تفر ی، فرهنگــیالبــدک، ی، فرهنگــیاجتمــاع

دن بـه عـدالت یرس یبرادر هر منطقه شهری و محالت  یانات و خدمات شهرکام رسانیخدماتشعاع  مشخص کردن

معیارهای موثر بر  کارگیریبهو کاهش سفرهای داخلی و کاهش ترافیک.  هاآنع یدر توز یجـاد تعـادل نسبیو ا ییفضـا

و  میرباقری) شهرمنظر  دهندهتشکیلزنجیره  ترینمهم عنوانبه هاآن سازیهمسانمعابر شهری و  بندیگونه
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آمایش سرزمین و  ریزیبرنامهموجود در هر محله در راستای  هایقابلیتو  هاپتانسیلشناسایی منابع،  (1399:10،خاتمی

بابل )طرح تفصیلی و..( در  اجراشدهشهری  هایطرحشهری. لزوم بازنگری و اصالح در اقسام  هاینابرابریکاهش 

عدم ارائه الگوی ثابت برای نوسازی قشر ضعیف جامعه.  خصوصاً نیازهای شهروندان  تأمینراستای اولویت دادن به 

 سازیبومیمختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و لزوم  هایجنبهل تفاوت شهرهای کشور از یدل فرسوده به هایبافت

در ارتقـاء کیفیت زندگی  ایبرجستهنقش  یسبز شهر یفضا کهازآنجایی( 7:1391،و علی پور میرکتولی) الگوها

دیگـر بـا توجه به ارتباطی که بین  یشهر پایـدار اسـت و از سـو گیریشکلدر  یعامل کلید روازاین ،شهروندان دارد

سـبز بـه  یکیفی فضاها یبـا گسـترش و توجـه بیشـتر بـه ارتقا توانمیپایـدار وجود دارد،  توسعهسبز و  یفضاها

 .(11:1399،و همکاران شاطریان) نزدیـک شـد. یپایـدار شـهر توسـعهاف داهـ

 

 تقدیر و تشکر

 و حامی مالی نداشته است. باشدمی از رساله دکتری برگرفتهله این مقا

 

 منابع

 .انتشارات دانشگاه تهران تهران:چاپ دوم،  در طراحی منظر شهری. هاارزش(. 1394امین زاده، بهناز. ) (1

 .نشر پیام سیماشرکت طرح و انتشارات چاپ دوم، تهران:  .راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران. (1385. )پاکزاد، جهانشاه (2

نشر انتشارات  :اصفهان، چاپ سوم، نژاداحمدیترجمه محمد  .عناصر طراحی بصری معماری منظر. (1385. )ل، سایمونپ (3
 .خاک

مطالعات و  یمل شیهما نیهفتمی. شهر کیتراف تیریدر بهبود مد روهاپیاده ینقش بهساز(. 1399جانباز قبادی، غالمرضا. ) (4
، موسسه آموزش عالی آل طه، تهران، 1399خرداد  19، رانیا یو شهرساز یمعمار ا،یدر حوزه علوم جغراف نینو قاتیتحق

 .22-11.صص

انقالب زنجان(.  دانیم نمونه:) یشهر دید یدر راهروها یبصر یهاارزش ی(. ارتقا1396) .وحدت، سلمان ی؛راد، هاد ییرضا (5
 .86-69 ،(23) 7فضا،  ییایجغراف آمایشفصلنامه 

 .چاپ اول، تهران: انتشارات آییژ .منظر شهری(. 1391، فرانک. )الدینیسیف (6

-157(، 6) 3فصلنامه جغرافیا و توسعه، . (: شهر پاکدشتنمونه)(. سکونتگاه خودرو و امنیت اجتماعی 1384، پروانه. )حسینیشاه (7
172. 

: شهر نمونه)سبز.  یاجتماعی در کیفیت فضا هاینابرابری تأثیر(. 1399شاطریان، محسن؛ تدین، الناز؛ حیدری، رسول ) (8
 .14- 156، (38) 10 ،آمایش جغرافیایی فضافصلنامه (. کاشان

رم، اچاپ چه، 2جلد  .جغرافیایی هایمکتبمحیطی و  هایفلسفهنو در فلسفه جغرافیا  هایاندیشه(. 1382) شکویی، حسین. (9
 .موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسیانتشارات تهران: 

 .زاگرسچاپ اول، ایالم: انتشارات . درآمدکمار مسکن شهری و اقش(. 1395) غالمیان، مریم. (10
 تأکیدبا  یشهر یمبلمان و فضا تیفیشهروندان و ک یاجتماع-یاقتصاد گاهیپا نیب یقیتطب یبررس(. 1391فیروزمند، مارال. ) (11

شهری، به راهنمایی اسداهلل دیوساالر،  ریزیبرنامهکارشناسی ارشد جغرافیا و  نامهپایان. بابل( شهر :نمونه) اجتماعیبر عدالت 
 .دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 دهیپاسخ کردیبا رو یمنظر شهر یطراح یارهایمع ییشناسا(. 1395) جاویدمهر، ملیحه.و  احد قره بگلو، مینو؛ نژاد ابراهیمی، (12
 .117-103 ،(55) 4 ،هفت شهرنشریه شهرسازی و معماری . (زادهجمالمحله  :)نمونه یطیمح

فصلنامه (. اثر درآمد و تحصیالت سرپرست خانوار بر نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری ایران. 1396) .اکبرعلیقلی زاده،  (13
 .21-29 (،22) 6 ،مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

منظر شهری با استفاده از مدل  ریزیبرنامه(. تصمیم سازی در 1395علیان، مهدی. ) و ؛ رضایی، محمدرضاامیررضاگرمسیر،  (14
 31-17 (،1) 3مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، تحلیل شبکه. 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-683/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-683/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11203638/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/
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ی شهروندان از محله تمندیمرتبط با سطح رضا یاقتصاد ،یعوامل اجتماع یبررس(. 1392آقایاری، توکل. )و  گالبی، فاطمه (15
 155-124 (،9) 3شهری،  شناختیجامعهفصلنامه مطالعات مسکونی. 

: یمطالعه مورد یشهر یگردشگر یستیز طیاثرات مح یابیارز. (1391) ، فهیمه و براری، معصومه.پورهاشم؛ لحمیان، رضا (16
صص. ، دانشگاه آزاد اسالمی همدان، 1391اسفند  3، ستیز طیمح ریزیبرنامهحفاظت و  یمل شیهما نیاول. یشهر سار

15-1 

. مدرنپستتا  سمیقبل از مدرن ؛یاسالم - یرانیا یدر شهرها یسنت یشهر یتحول فضاها ریس(. 1392متولی، صدرالدین. ) (17
 .62-51، (92) 14 ،یاسالم یرانیفصلنامه مطالعات شهر ا

: تهران اول، چاپ .((AHP مراتبیو سلسله  (ANP)ای فرآیندهای تحلیل شبکه(. 1388محمدی لرد، عبدالمحمود. ) (18
 انتشارات گیسوم.

مبلمان شهری.  هایشاخصشهر بر اساس  هایبافت(. مقایسه تطبیقی منظر 1392رحمانی، بیژن. ) و مشیری، سید رحیم (19
 .117-110 ،(19) 6زاگرس،  اندازچشمشهری  ریزیبرنامهجغرافیا و  نامهفصل

با  یمعابر در فرآیند طراحی شهر بندیگونهمؤثر بر  یمعیارهاارزیابی (. 1399) خاتمی، سید یحیی. و ، میر ناصرمیرباقری (20
 .277-294 ،(39) 11 مجله آمایش جغرافیایی فضا،. (تهران : محله فرحزاد)نمونهبر اقتصاد حرکت.  تأکید

و  یقدیم هایبافتدولت در مدیریت توسعه  یحمایت هایسیاستاثر  یبررس(. 1391) علی پور، عباس.و  میرکتولی، جعفر (21
 .17-7 ،(5) 2ا، مجله آمایش جغرافیایی فض. فرسوده شهری، مطالعه موردی شهر بهشهر

انتشارات چاپ اول، تهران:  .(یقیتطب - یانتقاد - یلی)تحل یعموم یحقوق جزا. (1393. )و میلکی، ایوب نجفی توانا، علی (22
 .جنگل
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