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Background: City and urban spaces due to the gathering place of people and having social interactions, 
play an essential role in shaping social life and community identity. The perception of these spaces is the 

result of human sensory experience of the environment; which perceived through multiple sensory 
channels such as vision, hearing, smell, taste and touch. The vast and profound sensory experience of all 
senses is referred to as sensory richness. The quality of the environment is measured by various 
parameters, one of which is sensory richness. The dynamics and acceptance of any urban space can be 
seen in the extent to which people use it. As places look more like each other, today's urban spaces are in 
senses isolation. Paying attention senses richness in designing, has the potential to provide a distinct 
place experience for individuals. Azadi Park is one of the active gardens in the city of Shiraz which in 
addition to having positive spatial elements, accommodates a wide range of negative spatial elements 
which affects the decline of sensory richness. The first effective action is recognition and recording of 
various sensory stimuli that can be remedied with a comprehensive view of the deficiencies in order to 
solve this problem 
Objectives: This study aimed to reveal the importance of sensory richness in urban spaces, its 
determinants and sensory richness analysis in Shiraz Azadi Park. 
Methodology: The method used in this study was descriptive-analytical. The modified version of 
sensory notation technique and sensory richness sensory analysis in Shiraz Azadi Garden were analyzed 
and evaluated to achieve the desired result after studying the theoretical foundations and introducing 
the criteria of sensory richness evaluation. 
Results: The findings of this study show that the part of urban spaces that has been able to engage more 
feelings of citizens, has created a more complete experience of space in people's minds; As a result of this 
experience, citizens will be more aware and enjoy the space. The findings of this study indicate that the 
effect of sensory components in the garden is moderate, and no attention has been paid to the stimulus 
elements of all senses in its design and it has a negative impact on people's experience and perception. 
Conclusion: Therefore, focusing on the components of all senses is a desirable way to improve the 
sensory richness of this garden. 

Highlights: 
Applying the principles of sensory layers classification and introducing sensory norms, sensory scales 
and components in assessing the sensory richness of the research area based on sensory notation and 
sense walking plays an effective role in spatial design and perception. 
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فضای شهری، پارک  ها:کلید واژه

آزادی شیراز، غنای حسی، تکنیک 
 یادداشت برداری حسی و حس گردی

در شکل دادن به  نقشی اساسی آیی مردم و داشتن تعامالت اجتماعی،شهر و فضاهای شهری به دلیل محل گردهمله: ئبیان مس

که از طریق کانال های  است محیطاز انسان  یتجربه حس جهیفضاها نت نیا درککنند. اایفا میجامعه  تیو هو یاجتماع یزندگ
گردد. تجربه حسی گسترده و عمیق حاصل از تمامی حواس، و المسه برداشت می بویایی، چشایی شنوایی، متعدد حسی نظیر بینایی،

با شود که یکی از آنها غنای حسی است. کیفیت محیط با پارامتر های متفاوتی سنجیده می شود.تحت عنوان غنای حسی خوانده می
شبیه تر شدن مکان ها به هم، امروزه فضاهای شهری در انزوای حواس به سر می برند. توجه به امر اغنای حواس در طراحی، در 

می باشد که پارک آزادی از جمله بوستان های فعال در شهر شیراز  مهیا کردن تجربه مکانی متمایز برای افراد، توان بالقوه دارد.
عالوه بر دارا بودن عناصر فضایی مثبت، طیف گسترده ای از عناصر فضایی منفی را در خود جای داده که همین امر در افول کیفت 
غنای حسی تأثیر گذار است. در راستای حل این مشکل اولین اقدام موثر شناخت و ثبت محرک های حسی متنوع است که بتوان با 

  ی مربوطه را رفع نمود.نگاهی جامع کاستی ها

این پژوهش با هدف آشکار سازی اهمیت غنای حسی در فضاهای شهری، عوامل تعیین کننده آن و تحلیل غنای  هدف:
 حسی پارک آزادی شیراز تبیین شده است.

با به کاربست نسخه تعدیل شده تکنیک یادداشت برداری حسی  تحلیلی بوده و -روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی روش:

 و حس گردی، غنای حسی در بوستان آزادی شیراز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان تاثیرگذاری مولفه های حسی در بوستان در حد متوسطی قرار دارد و در : هایافته

 به عناصر محرک کلیه حواس صورت نگرفته است که این امر بر تجربه و ادراک افراد تاثیری منفی می گذارد.طراحی آن توجهی 

دهد آن بخش از فضاهای شهری که توانسته است حس های بیشتری از شهروندان یافته های این پژوهش نشان می: گیرینتیجه

اد کرده است؛ شهروندان در نتیجه این تجربه، آگاهی و لذت بیشتری از فضا را درگیر کند، تجربه کاملتری از فضا را در ذهن مردم ایج
از این رو تمرکز بر به کارگیری مولفه های تمامی حواس راهی مطلوب برای بهبود غنای حسی این بوستان محسوب  خواهند داشت.

 شود.می

 نکات برجسته:
ا، سنجه ها و مولفه های حسی در ارزیابی وضعیت غنای حسی حوزه پژوهشی به کارگیری اصول دسته بندی الیه های حسی و معرفی هنجاره

 بر اساس یاداشت برداری حسی و حس گردی نقشی موثر در طراحی و ادراک فضایی ایفا می کند.

 
 آزادی پارک: موردی نمونه) حسی بردارییاداشت و گردیحس تکنیک از استفاده با حسی غنای تحلیل(. 1400. )زهرا ،زارعی و محمود ،ی دولت آبادیشکوه ارجاع به این مقاله:
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 1400  پاییز ،169-153، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی              

 له ئبیان مس 
به فرآیند  دوسویه. این رابطه شودمیاز آن  تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریبا محیط قرار دارد که منجر به  دوسویهانسان در رابطه 
 1بالتربه عقیده . دهدمیملموس و ناملموس خود را در اختیار افراد قرار  هایویژگیدر فرایند ادراک، محیط  .ادراک معروف است

( شهر را یورش 1394) زمانیزندگی شهری طیف وسیعی از بمباران متنوع حسی است؛ که با همین مضمون لطفی و  منشأ( 2006)
. دهندمیکه تجربه حسی محیط را شکل  دارندعهدهحواس نقش حیاتی در شناخت و تماس با دنیای بیرون را به  .خوانندمیحواس 

. گرددمیپنج حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه حاصل  غنای حسی، درک تجربیات حسی متنوع محیط است که با
معنا بخشیدن ذائقه در به ، و قلمرو به فضا تیهو هیصدا و لمس در ته هایسرنخفضا،  ریتصو جادیبه ا محیطدر  یبصر هاینشانه

دل هیاهوی شهرهای امروزی وجود در  .(2017، 2)ونکد و واهروا کنندمی آفرینینقشدر یادآوری خاطرات مکان  و بو به فضا
 رای حواس آدم یتمام دیبا هاپارک تا افراد آسایش ذهنی و فیزیکی را در آن تجربه کنند. آوردمیشهری بستری فراهم  هایپارک

فضاها  گونهنیاحسی باالی  یهالیپتانسبا وجود  .(1396)شعبانی محب و مراد حاصلی،  دکنن فضا یاحساس یغنایر درک درگ
 عنوانبه هاپارک. گرددمیو تنها احساسی سطحی از عناصر موجود برداشت  قرارگرفته یتوجهیبحسی آن مورد  یهالفهمؤ

 نیترکوچک افراد که شودمی بدل کنندهخسته یکنواخت و محیطی به مختلف حواس در تحریک تنوع بدون ایجاد فضاهای شهری
 را هاآن و کرده درگیر شهر پدیده با را افراد لحظهبهلحظه و خوشایند، متنوع حواس کاربرد کهیدرحالداشت.  آن نخواهند به توجهی

در  یاژهیوکه به لحاظ موقعیت مکانی در شرایط  هرچندپارک آزادی شیراز  (.1393 ،)صداقت خواندیفرامخود  پیرامون به به توجه
مطلوب نیست.  کنندگانمراجعهد؛ اما شرایط غنای حسی برای زیادی دار کنندگانمراجعهشهر شیراز قرار دارد و به همین دلیل 

این برداشت سطحی . شودینمکامل درگیر  صورتبه هاآنو همه حواس حسی شهروندان در این پارک سطحی بوده  یهابرداشت
عناصر فضایی مثبتی که این پارک دارای  هرچند .شودینمآن  کنندگانمراجعهمنجر به یک تجربه کامل از فضای این پارک برای 

این پژوهش یعنی کاهش  مدنظر یمسئله یریگشکلکه منجر به  دادهیجاهست، اما طیفی از عناصر فضایی منفی را نیز در خود 
و  غنای حسی در فضاهای شهری چه اهمیتی دارد؟ سؤاالتاین پژوهش سعی دارد که به غنای حسی در پارک آزادی شده است. 

تحلیل غنای  کلی باهدفاین پژوهش گفت  توانیمبپردازد. بنابراین  ک آزادی شیراز چگونه است؟وضعیت غنای حسی در پار
بر  رگذاریتأثحسی و عناصر  یهاهیالشناسایی اهمیت غنای حسی، هدف فرعی،  صورت گرفته است.حسی پارک آزادی شیراز 

شهری، هنجارها،  حسی در فضاهای یهاهیال یبنددسته یاکتابخانه در ابتدا با مطالعات .استحواس مختلف در این پارک 
 شدهیمعرفحسی محیط  برداشت غنای یهاروشاستخراج گردیده؛ و نیز  هاهیالحسی سازنده هر یک از این  یهامؤلفهو  هاسنجه

 موردمطالعهنه نمو توصیفگر در سنجش غنای حسی در عنوانبه آمدهدستبهترکیب این دو روش و استفاده از عوامل است. سپس با 
  .اندقرارگرفتهمورد ارزیابی 

  نظری مبانی

  کیفیت محیط ءجایگاه احساس در ارتقا
، نیازها و باورهای اجتماعی انسان هاارزشو با انتظارات،  شودمیاست که به شکل شهودی )درون ذهنی( درک  یاواژهکیفیت 

و حالتی است که واقعیت  راتیتأثکه کیفیت در مفهوم عام خود بیانگر  دداریمزاده در توضیح واژه کیفیت بیان دارد. مهدی سروکار
. تیبالدز (1385زاده، )مهدی آوردمیپدید  یدرون و احساساتعواطف، انگیزش، شور و شوق  صورتبهخارجی در درون ذهن انسان 

 کنندمیدر مورد محیط قضاوت ، کنندمیو تجربه  نندیبیماساس کیفیت آنچه در پیرامون خود  بر معتقد است که مردم
. آثار زیاد و متنوعی پارامترهای شودمی(. کیفیت فضاها معیار سنجشی بر میزان مطلوبیت شهرها محسوب 25، 1990،)تیبالدز

؛ بنتلی با بیان ده پارامتر در ایجاد کیفیت مطلوب فضاهای شهری بر لزوم اندکردهکیفیتی محیط زندگی و فضاهای شهری را بیان 
را  یشناختییبایزجه به عامل غنای حسی اشاره دارد. جان لنگ در بیان برآورده ساختن نیازهای متنوع انسان نیازهای ادراکی و تو

احساسی انسان صحبت به  -عاطفی یهاواکنشادراکی انسان در برابر محیط از حالت  یهاواکنش. اپلیارد در تشریح کندیمعنوان 
 باال بردندر  مؤثر یهامؤلفهمکان و گلکار در نظریه مکان پایدار تصورات محیط را یکی از  یهامؤلفهیه کانتر در نظر .آوردمیمیان 
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 زارعیبادی و آکوهی دولت ش.../ تکنیک از استفاده با حسی غنای تحلیل

که دو بعد  کندیمدر باال بردن کیفیت کالبد محیط معرفی  رگذاریتأثکرمونا در کتاب خود شش بعد  .دانندیمکیفیت محیط شهری  
. با (1985)بنتلی، آلکک، مورین، گلین، اسمیت،  (1شکل حسی اشاره دارند )بصری و ادراکی بر اهمیت توجه به احساس و غنای 

پرداختن به احساس و غنای حسی نقشی اثرگذار بر میزان ادراک و تعامل افراد با  یهاسمیمکان یریکارگبهتوجه به این تعاریف 
 .کندیممحیط را ایفا 

 
 .بااحساس هاآنی و ارتباط طیمح تیفیتبط با ارتقا کمر اتیاز نظر یاخالصه .1شکل 

 جایگاه احساس در فرایند تعامل با محیط
 و ارزیابی شناخت، ادراک،احساس، شهری،  محیط هایویژگی میان رابطه دیالکتیکی ارتباط انسان و فضای شهری فرایند در
و  گانهپنج. در این مرحله اطالعات محیط توسط حواس کندیمرا حس  یشهر یفضا فرد(. 2008، 1)گلکار انسان وجود دارد رفتار

 تواندیم، هر حس نی. بنابراکلیه حواس استبر  یمبتن یشهر یفضا یتجربه حس .شودمیدرک فرد و خاطرات  نهیزم تأثیرتحت 
ادراک ه پس از احساس، مرحل .(2017، 2ورواونکد و ) باشد توجهقابل یشهر یفضاها یطراح و یمعمار یتجرب اتیخصوص رییتغ در

 توانینم ادراک و احساس بین .شودمی تعریف هاآن معنادار کردن جهت حسی تفسیر اطالعات و یدهسازمان است که فرآیند

(. 1391 ،)پاکزاد و بزرگ نظرمی رسد به بااحساس همزمان که ردیگیم صورت سریع یقدربه کرد. عمل ادراک تصور یافاصله
 بر تأکید منظوربه؛ کندیمرو سیستم منظر شهری گلکار که از لفظ منظر عینی برای ارجاع به این مرحله یاد پی همکارانلطفی و 

 بیشتری تحریک شوند، حسی یهااندام چه هر این فرایند . دربرندیماصطالح منظر حسی را به کار  حسی، مناظر جایگاه
 ونقش انگیزی  احتمال جذابیت، و گرفت خواهد صورت ترقیعمو  رتکامل از فضا درک غنای حسی و و بیشتر فضا تأثیرگذاری

 ادراک بر اساس را ییهاقضاوت شناخت، ذهن فرد مرحله . در(1394و همکاران،  )لطفی یافت خواهد افزایش فضا یزیانگخاطره
 ادشدهی یمنظر ذهن با لفظ یدهپد این . ازسازدیم برای خود محیط از ذهنیتی ،هاقضاوت این اساس بر و کندیم یدهخودسازمان

 واکنش محیط، به نسبت ارزیابانه و تأثری فرایندها و آورده محیط به دست که از شناختی اساس بر فرد بعد ذهن مرحله است. در
 حتی و کنندمی رفتار هاآن بر اساس افراد هستند. انسان رفتار در یاهیپا عوامل هاتیذهن . اینکندیم پیدا منفی یا مثبت عاطفی

 صورتبه چرخه این و واردشده فرآیندهای ذهنی در عینیت یک عنوانبه بازهم افتهیرییتغ . محیطشوندیم نیز محیط تغییر باعث
 .(165، 1390گلکار، ) داشت ادامه خواهد مداوم
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 1400  پاییز ،169-153، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی              

 

 
 نگارنده  .یحس یبر غنا دیتأکبا  طیتعامل انسان با مح ندیفرا .2شکل 

 (2008، 1)گلکار رفته ازبرگ

  نظریات مرتبط در باب غنای حسی
گوناگون مورد  پردازانهینظر در فضای شهری موضوعی است که در دیدگاه گانهپنجاستفاده فرد از تمام حواس  یا حسی غنای
به بررسی نقش غنای  دهپاسخ یاهطیمح( در کتاب 1382شده است. بنتلی ) دیتأکاستفاده از آن در طراحی  بر لزومو  قرارگرفتهارزیابی 

حسی  یهانهیگزانتخاب  ینهیزمصورت پذیرد که  یاگونهبه. وی معتقد است که امر طراحی باید پردازدیمحسی در فضاهای شهری 
. مدنایمحسی  ، غنایگرددمییفیت را که موجب باال بردن قدرت انتخاب مردم ک اینغنای حسی فراهم گردد.  نیتأممتنوع در مسیر 

است که با استفاده از  یایحس یتجربهواضح،  طوربهو  صرفاًکه ادراک حسی  داردیم(  بیان 1958در کتاب جهان ادراک ) مرلوپونتی
است.  باهمحواس  مجموعهبه بدنی موفق متضمن همکاری . به عقیده او ایجاد تجردیآیماشیای جهان به دست  از گانهپنجحواس 

و  پردازدیمطراحی در به نقد تفکر بصر محور  یمرلوپونت اتیبا الگو قرار دادن نظر درواقع( 1390ن پوست )پاالسما در کتاب چشما
به   (2008، 2)دگان. مونیکا دگان در کتاب حس کردن شهرها دهدمیقرار  موردتوجهنقش سایر حواس انسان در ارتباط با محیط را 

تجارب  همزمان حضور ، همپوشانى،یبندهیال توصیف . وی درپردازدیم گی معاصرعمومی و زند ها در بازپیکربندی فضایاهمیت حس
 که ییایمنظر بو عبارت از متأثر؛ شودمی شهرها در تعامالت حسی افزایش به که منجر روابط حواس با محیط شهری پی ارزیابی و در

جغرافیای انسانی  متخصصین ز( ا1994) 3برد. روداوی به کارحسی را  قرار گرفت؛ عبارت منظر مورداشاره بار توسط پورتوس نخستین
یمکه آن را با لفظ جغرافیای حسی مطرح  و بافت محیط ساختار که است معتقد حسی بر ادراکات محیط تأثیرات رابطه با است که در

بویایی  و المسه، چشایی ا،صد اما ،کندیم زندگی ترسیم از تصویری هستند؛ روداوی معتقد است که بینایی ادراک کنندهنییتع کند
آشکار  پژوهش . با بررسی پیشینهکنندینم عمل و ایزوله تنها صورتبه اصالً، شاید یا و ندرتبه هستند و حواس زندگی خود درواقع

 ییهاپژوهش چنین انجام قرارگرفته است. اما در موردتوجهگوناگون  یهادگاهیدغنای حسی از  که موضوع ادراک حسی و گرددمی

 احساس شیازپشیبدر ادراک فضای شهری است که  هاآنتأثیر  و نقش وحواس  یتمامبه یکپارچه است توجه اهمیت حائز آنچه

هر یک از حواس بر ادراک، با استفاده از  تأثیرحسی و  یهااندامعملکردهای شناخت هرچه بیشتر  منظوربهپژوهش  . در اینشودمی
شده،  یبندطبقه ارسطو بار توسطبویایی، شنوایی، چشایی و المسه که نخستین بینایی، مل حس شا کهآنعام و رایج  یبنددسته

  .شودمیمجزا پرداخته  طوربهاستفاده گردیده که در ادامه به هریک از حواس 

 
 

                                                           
1 Golkar 
2 Degan 
3 Rodaway 
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 زارعیبادی و آکوهی دولت ش.../ تکنیک از استفاده با حسی غنای تحلیل

 بینایی حسغنای  
 فهم بینایی توانایی تشخیص و حس (2016، 1)واسیلیکو مراتب حواس ادراک بصری در باالترین سطح قرار دارد یبندسلسلهدر 

، بزرگ)پاکزاد و  است یزندگ طیاطالعات از مح افتیو دردرک عامل  نیترمهمو  سازدیممحیط را مهیا  یهادهیپد بصری
. (47، 2007، 2)دگان کنندمیحسی با افراد را تجربه  از تعامل باالترین حد طریق بینایی  از که مردم داردیم (. دگان بیان65،1391

در فضا امری  هاابژهو در تجربه جغرافیایی افراد و توانایی تمییز  کندیم زندگی ترسیم از تصویری روداوی معتقد است که بینایی
 کنندههماهنگعنوان حس تحول فرد به یهانهیزمدر تمام  یینایبگفت که  توانیم یطورکلبه( 1994روداوی، ) شودمیمهم تلقی 

 .دارد یینقش بسزا زین گرید یهاحس کو در در کندیمساز دخالت  کپارچهیو 

 غنای حس شنوایی
( شنونده مرکز این منظر صوتی است. صوت مرز خاصی ندارند و 1977) که به عقیده شافر فراگرفتهفضای صوتی اطراف ما را 

. (111، 2010، 4؛ چیو53، 1996، 3)پورتیس رسدیمفضاست که از جهات و کارکترهای مختلف به گوش شنونده  دهندهشکلخود 
 دارد رامونمانیدر احساس ما از جهان پ قدرتمند اریبس یریتأث صدا .(2002، 5)تامسون کنندمی ریاصوات ما را با جهان درگ

که  صورتنیبدمهم صوت ایجاد هویت است هر شهر دارای صدای مخصوص به خود است  راتیتأثیکی از  (.20161)واسیلیکو، 
. (2013 ،6تامسون، واترتون و آتا هوارد،؛ 39 ،1391 ،)شیرازی دادن است زییتمقابل اشژهیوصدای  واسطهبه یآسانبههر فضایی 

 دارد مکان به وابستگی و تعلق خوانایی، حس انگیزی، نقش محیطی مانند کیفیات بر دیگر بسزایی تأثیر شنیداری، منظر کیفیت
 .(1396 ، قلعه نویی و محسن حقیقی ،)غفاری

 حس بویاییغنای 
مدام در حال گریز و فاقد شکل است بوها وارد حوزه هوشیاری ما شده و  طوربهاست که  یاصهیخصکه بو  داردیمدگان بیان 

 منبع از یک که گرددمی حاصل زمانی فقط بویایی تجربه گزینش .(2008)دگان،  را ندارند هاآن و کنترلافراد توانایی تقلیل 

و ادراک انسان را  لیتخ ماًیو مستق زدیانگیبرمعواطف را  ییایحس بو. (1382 ،)بنتلی پذیرد صورت ییجاهجاب منبع دیگری یسوبه
 نیتفاوت ب یطیبوها عنصر محی . تنوع فرهنگاوردیب ادیبه  ریتصو کیاز  بهتر را یمکان تیموقع کی تواندیمبو  کی کندیم ریدرگ

 تعلق ایجاد حس در مهم عاملى را حس بویایى غناى توانیم رونیازا .(1395 ،حریری و شهابی شهمیری ،)لطفی شودمی هامکان

حس  جادکنندهیا... وهایی شیرین همچون قهوه، ادویه و( استشمام ب1997. به عقیده هال )(1396 ،)صداقت دانست مکان یک
ییبایزبلکه حس  کندیمکمک شایانی  افراد در فضای شهری یریحضور پذبه  تنهانهخوشحالی در افراد است این تنوع و تغییر 

 .کندیم برآوردهرا  هاآن یشناس

 چشاییغنای حس 
( بیان 2008) 2. دگانشودمیمحسوب  احساس مرکب کی ،ییچشاکه  یاگونهبه اندارتباطحس چشایی و بویایی با یکدیگر در 

 خود را ویژه یا غذاهای هایچاشنشهر طعم  هر .ستامؤثر زیگوناگون ن یهامکان تیهو فیدر تعر ییچشاکه توانایی حس  داردیم

 حاصل زمان طول در (. حس چشایی42، 1391 ،)شیرازی دمدیم ما تن را در و شوری تلخی شیرینی، تندی، مزه نام آن و دارد

 . منظردهدمی ربط مکانمان حس و حس بودن به لحاظ عاطفی به را ما که میکنیم رشد خاصی چشایی همراه منظر به . ماشودمی

 در سطح را هایآبخور و هاکافه و هارستوران نوشیدنی مانند و سرو غذا یهامکانتا  هاباغ و کشاورزی اراضی از تواندیم چشایی

 شناسایی مورد آشامیدن و خوردن لهیوسبهفضاها  و است شهرها شهری فضاهای مهم حسی منظر چشایی از ابعاد شود. شامل شهر

 (. 1394 همکاران،گیرند )لطفی و و تمایز قرارمی 

                                                           
1 Vasilikou 
2 Degan 
3 Porteous  
4 Chiou 
5 Thompson, 2002 
6 Howard, Thompson, Waterton & Atha, 2013 

https://www.routledge.com/search?author=Ian%20Thompson
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 المسهغنای حس  
 حس است. یکیزیاکتشاف و ادراک جهان ف یحساس برا یالهیوسو  کندیم فایرا ا یالمسه نقش مرکز اء،یرابطه ما با اش در

 و کرده برقرار تباطما ار خود، با مصالح و مواد واسطهبه ما پیرامون جهان ،کندیم آگاه مکان از به احساسمان نسبت را المسه ما
 کردهاصالحرا  رامونمانیپ یایدن سازدیمما را قادر  یاالمسهحواس، حس  ریسا برخالف. کندیم ایجاد را خاصی تجارب و عواطف

پاالسما و روداوی چشم ما نیز توانایی لمس کردن را داراست. این امر بدان   ازنظر. (2012، 1)هی الین، هرسنس یمکن یکاردستو 
. کندیمتحریک حس المسه بیشتر از حس باصره نمود پیدا  میکنیمسنتی را تماشا  یاخانهدیوار کاهگلی  کهیهنگامست که معنا

 ازآنچهلمس تجربه جدیدی  واسطهبه؛ سطوح شهری کندیمدیگری برای درک تنوع اجتماعی شهرها عرضه  یهاراهقوه بساوائی 
حواس هنجارها و  یبنددسته. در ادامه با (2017 ،2)هوس، مورگان، راویس و شتو دهدمیارائه  دهدمیبه ما پیشنهاد  هاابانیخ

است و ابعاد مختلف کیفیت غنای حسی از  شدهارائهحسی سازنده آن  یهامؤلفهغنای حسی به تفکیک هر حس و  یهاسنجه
 سنجیده شده است. نظرانصاحبدیدگاه هر یک از 

 1جدول 
 نظرانصاحب دگاهیو د یحس یغنا تیفیبعاد مختلف کا 

 حسی یهامؤلفه

هنجارها و  پردازانهینظر
غنای  یهاسنجه

 حسی

 یهاهیال
 حسی

یان 
 بنتلی

مونیکا 
 دگان

پاول 
 روداوی

یوهانی 
 پاالسما

 سیمور
 مرلوپونتی

 تنوع در رنگ، فرم و مصالح اجزای فضا
     تنوع بصری 

 بصری

 البد فضاتنوع و جزئیات طراحانه در فرم و ک
 قابلیت روئیت فضا

     نفوذپذیری بصری 

 دید به عناصر شاخص
سلب،  یهابدنهاستفاده از حداقل دیوارها و 

دیوارهای کوتاه، شفاف و نیمه شفاف جهت 
 مسدود نکردن حوزه دید

 هویت کالبدی      شاخص و مناظر بصری هاینشانهوجود 
 تشخیص و خوانایی      مطلوب به مناظر بصریدید بصری 

 نورپردازی مناسب معابر و فضاها

 امنیت      روشن و تاریک واسطهبه تضاد ایجاد

عدم وجود اغتشاشات بصری و عناصر الحاقی 
 و فضا هاجدارهزائد در 

     
تناسبات بصری و 

، تناسب بصری تیفیباک یهاجدارهوجود مناظر و  فضایی
 یشناسییبایز و

عناصر و جزئیات شخصی قابل روئیت در 
 رنگ تعلق      فضاهای همگانی

وجود صداهای مطلوب و متنوع در فضا )طبیعی و 
 اصواتتنوع       مصنوعی(

 صوتی

 وجود موسیقی در فضا
قابلیت تشخیص فضا با استفاده از صدای 

 ناییخوا      در آن دنیشنقابل

وجود صداهای مطلوب و خوشایند محیطی و 
 نقش انگیزی      طبیعی

 وجود موسیقی در فضا
کاهش صداهای  نامطلوب و اغتشاشات صوتی 

، همهمه و هالیاتومبمانند ترافیک، بوق و آژیر 
 آرامش      شلوغی

 وجود صداهای طبیعی آب، باد، پرندگان
توسط عناصر معماری و  شدهیحطراریتم صوتی 

 فردمنحصربههویت       فضایی
 در فضا یانهیزم فردمنحصربهوجود صداهای 
 در فضا یانهیزم فردمنحصربهوجود صداهای 

     حس تعلق 
وجود صداهای مطلوب و خوشایند محیطی و 

                                                           
1 Heylighen & Herssens 
2 Howes, Morgan, Radice & Szanto 
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 حسی یهامؤلفه

هنجارها و  پردازانهینظر
غنای  یهاسنجه

 حسی

 یهاهیال
 حسی

یان 
 بنتلی

مونیکا 
 دگان

پاول 
 روداوی

یوهانی 
 پاالسما

 سیمور
 مرلوپونتی

 طبیعی
و وجود بوی عناصر طبیعی مانند خاک، آب، گل 

 تنوع بویایی      گیاه در فضا

 بویایی

 مجاور یهایکاربربوی برخاسته از 
قابلیت تشخیص فضا با استفاده از بوی 

 در آن استشمامقابل
     حس تعلق 

با استفاده از بوی  رهایمسبودن فضاها و  دارنشانه
 هاآنخاص موجود در  یهایکاربرعناصر و 
 از مصالح دارای بو مانند خاک و کاهگلاستفاده 

     نقش انگیزی 
 در فضا فردمنحصربهوجود بوهای 

 خوانایی      استفاده از مصالح دارای بو مانند خاک و کاهگل
 در فضا یانهیزم فردمنحصربهوجود بوهای 

      وجود بوهای مطلوب و خوشایند محیطی و  فردمنحصربههویت
 طبیعی
غذا و  کنندهفراهممختلف  یهایکاربروجود 

 تنوع چشایی      نوشیدنی در فضا

 چشایی

 داروهیموجود درختان و گیاهان 
قابلیت تشخیص فضا با استفاده از غذاها و 

 خوانایی      خاص آن یهایدنینوش

 استفادهقابلو  داروهیموجود درختان و گیاهان 
 نقش انگیزی      موم در فضاهای شهریبرای ع

 رنگ تعلق      در فضاها داروهیمکاشت درختان 
 فردمنحصربهامکان چشیدن محصوالت خاص و 

 حس تعلق      در فضا

 در فضا یانهیزم فردمنحصربهوجود بوهای 
      وجود بوهای مطلوب و خوشایند محیطی و  فردمنحصربههویت

 طبیعی
، ایجاد یسازکفتنوع در جنس بافت مصالح، 

 هاو فرورفتگی و اختالف سطح در فضا برجستگی
     تنوع لمسی 

 بساوایی

تنوع در کیفیت فضایی و محصوریت مانند 
 سرپوشیده و سرباز بودن فضاها

 مقیاس انسانی      قابلیت درک عناصر در حوزه المسه
یاده، سواره، دوچرخه پ یرهایمسکف سازی ویژه 

 و افراد نابینا
     یریپذانعطاف 

در  ریپذانعطافری و تجهیزات وجود مبلمان شه
 هافضا

حرکتی و اختالف سطح در طول  نبود موانع
 ایمنی      هامسیر

 کنترل سرعت سواره و پیاده با استفاده از موانع
 یزیانگخاطره      هادر فضا نماآبحس خنکی در پوست توسط 

 بر همه حواس دیتأک      کلیه حواس هماهنگی و مشارکت
 (1396 همکاران، و محب یشعبان ؛1396 ،صداقت ؛1394 همکاران، و یلطف) برگرفته از:

 پژوهش روش
غنای  ازیموردن یهاهسنج و معیارها ارائه اطالعات و یگردآورتحلیلی است. برای  -توصیفی پژوهش این در مورداستفاده روش

 یهاروش از میدانی یهابرداشتموجود و برای  انجام  مدارک و اسناد از استفاده و یاکتابخانه اطالعات یآورجمع یهاروش حسی،
حس گردی و  افتهیلیتعدو تلفیقی از نسخه  یبردارعکس غنای حسی، کیفیت مورد در شفاهی گسترده سؤاالتو  مشاهده، مصاحبه

تکنیک حس گردی با  افتهیلیتعداست. در ابتدا با به کاربست نسخه  شدهاستفاده هاداده گردآوری ابزار عنوانبهحسی  یبردارادداشتی
به فضای پارک آزادی صورت  کنندهمراجعهکه در باب معیارهای انتخاب محل استراحت و نشستن از افراد  ییهامصاحبهتوجه به 

با خیابان و  یجوارهمدنج بودن فضا، دارا بودن مناظر دلچسب، دارای سایه و محل نشستن مناسب،  پذیرفت به ترتیب عامل آرامش و
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. با در نظر گرفتن همین امر فضای کردندیمفضای پارکینگ، نزدیکی به پارک بازی و خدمات را در انتخاب محل استراحت خود لحاظ  
تمرکز بر حواس و جهت شناخت نقاط  باهدف(. در مرحله بعد 4 شکل) بررسی تقسیم گردید و مطالعه حوزه برای 10بوستان به 
از ابعاد  یکی درحرکت کرده و در نقاطی که حداقل  یموردبررس در حوزهدر فضا از افراد خواسته شد با پژوهشگر  تیبااهمشاخص و 

ث و عکاسی کرده سپس در رابطه با آن فضا نیاز به ایجاد غنای حسی وجود داشته باشد مک در آنغنای حسی برجسته باشند یا اینکه 
صحبت کنند. در حالت اول توقف نشان از ضعف یا قوت آن حس دارد و در حالت دوم ضرورت ایجاد کیفیت غنای حسی در طراحی 

 افتهیلیتعداز نسخه  یریگبهره. در راستای تحلیل و ثبت جزئیات بیشتر غنای حسی نقاط شاخص، با شودمیعامل توقف محسوب 
دایره بر روی  5شنوایی، بویایی، چشایی و المسه است  که شامل حس بینایی، یموردبررسبه تعداد حواس  یبردارادداشتینیک تک

و  هاسنجه، هنجارهاآن از  جادکنندهیا. جهت تشریح کیفیت غنای هر یک از حواس و عوامل گرددمیدیاگرام رادار شکل ترسیم 
ادراک حواس که ماهیتی ذهنی دارد محرک حسی  یبندتیاولوو در جهت  شدهاستفادهوصیفگر ت عنوانبه( 1حسی )جدول  یهامؤلفه
کمتری است و یا  ریتأثو محرک حسی که دارای  1دارای اولویت  کندیماز حواس دیگر در محیط نمود پیدا  تربرجستهو  تریقوکه 

بر مبنای اولویت ادراک  یازدهیامت. معیار ردیگیمدیاگرام حسی  در 5آن حس در محیط وجود نداشته باشد اولویت  کنندهکیتحرعناصر 
یکسان بر  یریتأث. در برخی مواقع حواس شودینمحواس بنا گردیده و مالکی بر میزان برتری، مطلوب یا نامطلوب حواس محسوب 

مرکز دیاگرام با خطی به سمت  بیترتنیابه. کنندمیکه در این حالت اولویت مشابه ای بر روی نمودار کسب  گذارندیممخاطب 
حواس بر روی یکدیگر  یرگذاریتأث. در مرحله بعد شوندیمتمامی خطوط به هم متصل  تیدرنها گرددمیاولویت هر حس وصل 

 شودمیاز دور تحریک « حس چشایی» هاآنمحصوالتی همچون ترشیجات بدون مزه کردن « مشاهد»مثال با  طوربه شودمیتشریح 
 ییهانشانه صورتبهحسی نقاط  یهامحرک. در گام نهایی میزان دوام دهدمیپیوند بین حواس را نشان  نیچخطرش خطوط با این نگ

 6دارجهتو  5کنندهاحاطه، 4، واقع در یک نقطه3، منفرد2، متناوب1مداوم صورتبه تواندیم هانشانه. این شودمیبر روی دیاگرام درج 
برداشت آن بر تجربه فرد استوار است. با انجام تمامی مراحل  ، بلکه اساسشوندینمسنجیده زمان  تخمینبا لزوماً  هانماد نیاباشند. 

 ییبه شناسا تواندیم. این امر افتیدستبه چگونگی تغییر حواس از یک موقعیت به موقعیت دیگر  هااگرامید لیوتحلهیتجزبا  توانیم
یمایستا نیز  یهامکانمشابه  طوربهو  در آن وجود دارد، کمک کند ییهانقصکه  ریدر هر مسو ضعیف  یبرجسته حس یهامحرک

 (.3شکل و رسیدگی قرار گیرند ) یموردبررس تواند

 
 یحس یبردارادداشتی کیدر تکن اگرامیمراحل ثبت برداشت د .3شکل 

  (2008، 7)لوکاس و رومایس برگرفته از

                                                           
1 Constant 
2 Repetition 
3 Singular 
4 Situated 
5 Ambient 
6 Directional 
7 Lucas and Romice, 2008 
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 دمطالعهمورمعرفی محدوده  
 ،رودیم شهری انواع مختلف فضاهای در کیفیت این از انتظاراتی که تفاوت و حسی غنای مسئله بودن محور مکان به توجه با

است. این پارک  قرارگرفته شهر شیراز و در محله آزادی یک منطقه . پارک آزادی درابدییم ضرورت موردبحث فضاهای نوع تعریف
است که  شدهساختههزار مترمربع 210در زمینی به وسعت بیش از  1345شیراز است که در سال  یهابوستان نیتریمیقداز 
، اقشار موردمطالعهاطراف و پوشش گیاهی باال در محدوده  یهایکاربر. تنوع شودمیبوستان شیراز شناخته  نیتربزرگ عنوانبه

حواس در طراحی  یتمامبهکه در این بوستان صورت گرفته توجه کاملی  ییهایبازطراحاما در  کندیممختلفی افراد را به خود جذب 
غنای  یهاتیفیک توانیمکه  شودمیشیراز محسوب  یهابوستانمناسبی از  ینمونهبه همین منظور این فضا  شودینمآن نمایان 

 توانندیم که اندشدهدهیبرگز نمونه عنوانبهاز پارک  یامحدودهپارک آزادی  گستردگی دلیل به حسی را در آن بررسی نمود. البته

 (.4 شکلباشند ) بوستان یهاقسمت سایر نماینده
 

 
 حسی یهامحرکزادی و نقاط برداشت محدوده پارک آ .4شکل 

 و بحث  هایافته
حسی،  یبردارادداشتیتکنیک  یریکارگبهو با  شدهمشخصروش حس گردی دلیل انتخاب نقاط شاخص  از استفاده با مرحله این در

در این راستا مطالعات  اندمتفاوتفصل  ایبسته به زمان روز  یحس یهاداده. اندشدهیبررس بیشتری دقت بوستان با حسی یهامحرک
در این بخش جهت تلخیص مطالب و به علت  است. شدهانجام 03/05/1398الی  28/04/1398، در تاریخ 18-22در ساعت 

( و 2)جدول  شدهارائهنمونه با جزئیات کامل  عنوانبهاز بوستان  8و  7 دونقطهحواس،  کنندهکیتحرپوشانی برخی از معیارهای هم
 (.3نمایش داد شده است )جدول  هاحوزهاست و تنها دیاگرام حسی دیگر  قرارگرفتهدیگر نقاط نیز همانند این فرایند مورد ارزیابی 
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 2جدول  
 پارک آزادی شیراز 8و  7در نقطه  لف غنای حسیثبت ابعاد مخت

 8نقطه  7نقطه  نقاط
 و... نماآبشاخص همچون آبشار مصنوعی و  یانشانهوجود عناصر  صدای شهربازی و مشاهده آن. دلیل انتخاب

 غنای حس بصری

 .تیفیباکوجود مناظر 
 تنوع در پوشش گیاهی و ارتفاع کاشت.

 در طراحی سایت. استفاده از خطوط منحنی و شکسته
 .4واقع در حوزه  ینماآبنفوذپذیری مطلوب و دید به فواره و 

 و ترن هوایی. نماآبو  وفلکچرخدید به عناصر شاخصی همچون 
 .بردیموجود درختان و پوشش گیاهی هویت کالبدی بوستان را باال 

 درختان. باوجودتنوع سایه و آفتاب 
 و مبلمان نامناسب. ساتیتأس

 . یکارچمنمطلوب کیفیت نا

 .هاباغچهطراحی نشدن جدول حاشیه 
 دید نامطلوب به دکل مخابراتی.

 خالی بودن دریاچه مصنوعی.
 کندن گودال پای درختان و طراحی نشدن آن.
 نورپردازی فاقد زیبایی بصری و تکنیکی است.

 نامناسب که منجر به کیفیت نامطلوب منظر بصری شده است. یسازکف
فاقد تنوع،  یفروشهیاغذصالح و عناصر الحاقی غرفه فرم و اجزای م

 است. تناسبات و زیبایی بصری
فلزی حائل میان شهربازی و فضای  یهانردهکیفیت نامطلوب جداره و 

 بین دریاچه مصنوعی و محیط بوستان. یهانردهپیاده و 

 .تیفیباکوجود مناظر 

 درختان. باوجودتنوع سایه و آفتاب 

 ی و ارتفاع کاشت.تنوع در پوشش گیاه

 استفاده از خطوط منحنی و شکسته در طراحی سایت.
 .بردیمشاخص و مناظر هویت کالبد بصری بوستان را باال  یهانشانهوجود 

قابلیت روئیت فضا و دید به عناصر شاخص نفوذپذیری و خوانایی بصری 
 مطلوبی را مهیا کرده است

 و مبلمان نامناسب. ساتیتأس
 دکل مخابراتی.دید نامطلوب به 

 .نماآبکیفیت زیبایی شناسانه پایین 

 کندن گودال پای درختان و طراحی نشدن آن.

 نورپردازی فاقد زیبایی بصری و تکنیکی است.
 وجود زباله در شبکه مشبک که کاربری مشخص ندارد.

 در برخی نواحی این نقطه. یکارچمنکیفیت نامطلوب 

 نداسکیپ زیر درختان.و ل هاباغچهطراحی نشدن جدول حاشیه 

 تجمع زباله از قسمت ورودی خیابان مشکین فام به محوطه پارک.

منجر به کیفیت نامطلوب منظر  کهآننامناسب  و تغییر نامتوازن  یسازکف
 بصری شده است.

، طاووس، هتل نماآب، آبشار،  وفلکچرخدید به عناصر شاخصی همچون 
 هما و درختان نخل.

فاقد تنوع، تناسبات  یفروشهیاغذو عناصر الحاقی غرفه فرم و اجزای مصالح 
 است. و زیبایی بصری

فلزی حائل میان فضای بیرون و پارک و  یهانردهکیفیت نامطلوب جداره و 
 بین پارکینگ و محیط. یهانرده

غنای حس 
 شنوایی

 .یشهربازصدای 
 صدای موسیقی.

 افراد. یوگوگفتصدای 
 .نماآبصدای فواره 

 و بازی افراد. یسواررخهدوچصدای 

 صدای شهربازی.

 افراد. یوگوگفتصدای 
 و بازی افراد. یسواردوچرخهصدای 

وجود صداهای مطلوب و خوشایند محیطی و طبیعی همچون صدای 
 جیرجیرک.

 . نماآبصدای آبشار مصنوعی و 
 .گرددورهاجرای موسیقی 

 صدای کم وسایل نقلیه. 

 غنای حس بویایی
 اصر طبیعی مانند خاک، گل و گیاه.وجود رایحه عن

 بوی کباب، بالل و ترشیجات.
 وجود رایحه عناصر طبیعی مانند خاک، گل و گیاه.

 به میزان کم. یفروشهیاغذبوی غرفه 
 زباله. مشمئزکنندهبوی 

غنای حس 
 چشایی

 به میزان کم. یفروشهیاغذبوی غرفه  بوی کباب، بالل و ترشیجات.

 غنای حس المسه

 مناسب برای افراد نابینا و دوچرخه. یسازکفنبود 
 درختان. باوجودتنوع سایه و آفتاب 

 وجود وسایل بازی و تحریک حس المسه از دور.
بساوایی پایین به دلیل نامناسب بودن مبلمان شهری و  یریپذانعطاف

 تجهیزات.
 موانع حرکتی و اختالف سطح در مسیر. باوجودایمنی بساوایی نامطلوب 

 .هاالمانمس تماس و ل

فلزی حائل میان شهربازی و فضای  یهانردهکیفیت نامطلوب جداره و 
 بین دریاچه مصنوعی و محیط بوستان. یهانردهپیاده و 

 نشستن روی چمن و لمس عناصر طبیعی. 

 برجسته در چند نقطه. یسازکفاستفاده از 
 مناسب برای افراد نابینا و دوچرخه. یسازکفنبود 

 در برخی نقاط. یسازکفزن تغییر نامتوا
 درختان. باوجودتنوع سایه و آفتاب 

 امکان لمس وسایل بازی کودکان  و  المان  طاووس.
 و آبشار مصنوعی. نماآبحس خنکی در پوست توسط 

 استفاده از نرده فلزی که تحریک حس المسه به دنبال ندارد.
 حس المسه. دور آبشار مصنوعی فاقد برجستگی الزم برای اغنای یسازکف

بساوایی پایین به دلیل نامناسب بودن مبلمان شهری و  یریپذانعطاف
 تجهیزات.
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 دیاگرام حسی

 

 تصاویر

  
 

 
 3جدول

 متعدد با شهروندان و مشاهده یهامصاحبهحسی نقاط  پارک آزادی شیراز بر اساس  یهااگرامیددلیل انتخاب و  
 یدیاگرام حس تصاویر دلیل انتخاب حوزه

1 

ه ک یسازکفتغییر نامتوازن 
نظر منجر به کیفیت نامطلوب م

 لمسی شده است. فرم و اجزای
و  هاشکافه هاغرفهمصالح 

ورودی بوستان فاقد تنوع، 
 است. تناسبات و زیبایی بصری

 

 

2 
محصوریت فضا با درختان و 

 یشناسییبایزایجاد تنوع و 
 بصری.

  

3 

 درفمنحصربهو  یانشانهصدای 
ت کودکان اس یشهربازوسایل 

که با صدای هیجان ناشی از 
است. شدهادغامبازی کودکان   
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 یدیاگرام حس تصاویر دلیل انتخاب حوزه 

4 
 عنوانبهو فواره  نماآبوجود 

 عنصر شاخص در فضا.

  

5 
ی گشودگی فضا و ایجاد فضا

 مرکزی.

  

6 
 تنوع در جنس بافت و مصالح

یسازکف  

  

7 
 و کیفیت شدهبیتخرنمای 

 پایین فنس کشی.

 

 

8 
 ساتیتأسو  یسازکفوجود 

 شهری نامناسب.

  

 گیرینتیجه
خلق یک  .گذاردیمرا به نمایش  یشهر یاز طراح رینظیب یانهیزم متعدد حسی یهاکانال قیاز طر یشهر یفضاها شناخت

است؛ که بر احساس حسی محیط  یهامحرکارسالی  یهافرکانس یریکارگبهفضای شهری مطلوب مستلزم فراگیری، شناخت و 
. توجه به غنای حسی آوردمیاست و بستر قدرتمندی برای ایجاد تعامل و حس تعلق فراهم  اثرگذارو ادراک شهروند از یک مکان 

حسی محیط  یهااگرامیدحسی و  یبردارادداشتیو تقویت سرزندگی و حیات شهری است. بررسی  یریحضور پذ اکنندهیمه
مثبت یا منفی بیش از  تأثیره شهروند در محیط چگونه تعامل برقرار کرده و کدام محرک حسی با این امر است ک آشکارکننده

یم، 7حسی( در حوزه  یبردارادداشتی)اطالعات  2در جدول  شدهارائه یهافیتوص. بنابراین با توجه به کندیمدیگری نمود پیدا 
نامطلوب است  نسبتاًواس بینایی و المسه با توجه به شرایط محیطی حسی، ح یهامحرکاین نتیجه را گرفت که در این نقطه  توان
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در این نقطه  هاحسوضعیت  نکهیبعدازاحسی حواس شنوایی، بویایی و چشایی از مطلوبیت الزم برخوردار هستند.  یهامحرکو  
 یهالیتحلتکمیل  و نحوه بین ارتباطات حسی جهت یریپذکیتحر، شدت یریپذکیتحرمشخص شد، اکنون الزم است نحوه 

. طبق شودمیاستفاده  2در انتهای جدول  شدهارائه، 7توصیفی مشخص شود. برای انجام این کار از دیاگرام حسی مخصوص حوزه 
است، بنابراین بیشترین شدت  شدهمشخصبینایی و شنوایی  یهاحسبرای  1با توجه به آنکه اولویت  7این دیاگرام، در نقطه 

المسه، بویایی و چشایی قرار دارند )البته ذکر این نکته حائز اهمیت  یهاحسو سپس  باشدیماین دو حس  برای یریپذکیتحر
، بنابراین این امر عادی شودمیحس بویایی تحریک  واسطهبهاست که حس چشایی در فضای شهری مستقیم درگیر نبوده و تنها 

اسبی برخوردار نباشد(. با توجه به دیاگرام حس بینایی و المسه و شدت درگیری این حس از وضعیت من یریپذکیتحراست که 
حسی آن  یهامحرکمکرر ) صورتبهمستمر در آن فضا حضور دارند(، شنوایی  طوربهحسی آن نقطه  یهامؤلفهدائمی ) صورتبه
را  ییهاحهیرااین حواس  یهامحرک) دارجهت صورتبهچشایی و بویایی  یهاحس( و سرانجام شودمیمتناوب تکرار  صورتبه

یمآن به منبع دیگر گزینش صورت  دکنندهیتولاز منبع  ییجاجابهکه با حرکت و  زندیگرمدام در حال  طوربهکه  کنندمیمتصاعد 
گفت بین حس بویایی و چشایی از طریق بوهای موجود در فضا  توانیم، 7با توجه به دیاگرام حوزه  تیدرنها. اندشدهکیتحر( ردیگ

 یهامحرکفضا و بین حس بینایی و چشایی به سبب وجود  یهاجدارهو  هایسازو بین حس بینایی و المسه از طریق کف 
از آن  شدهمیترسحسی و دیاگرام حسی  یبردارادداشتیپوشانی اطالعات  همیروچشایی همچون ترشیجات ارتباط وجود دارد. از 

بر المسه و چشایی، حس شنوایی با شدت  مؤثرنامطلوب و  نسبتاً صورتبهر زیاد و بسیا تنتیجه گرفت حس بینایی با شد توانیم
و درنهایت بایستی  اندشدهاز بینایی درگیر  ریرپذیتأثنامطلوب و  نسبتاً صورتبهبسیار زیاد و مطلوب، حس المسه با شدت زیاد ولی 

 از ریرپذیتأثمطلوب و  نسبتاًیی با کمترین شدت ولی بر چشایی و حس چشا مؤثرگفت حس بویایی با شدت متوسط ولی مطلوب و 
 شدهارائه 4گردیده که در جدول  یبندجمعهمین روش  یریکارگبه. دیگر نقاط این بوستان نیز با اندشدهبویایی و بینایی  درگیر 

 یبندجمعاست که به  دهشگنجاندهبه تفکیک هر حس  4در انتها تصویری شماتیک از وضعیت غنای حسی با توجه به جدول  است.
 (.5)شکل  پردازدیم موردمطالعه یهاحوزهشدت درگیری و میزان مطلوبیت حواس در 

 4جدول
 غنای حسی نقاط پارک آزادی شیراز تحلیل

 حوزه

وضعیت حوزه بر اساس 
 حس گردی

 وضعیت حوزه بر اساس دیاگرام حسی
نهایی وضعیت  یبندجمع

 هاحوزهدر  هاحس
 حس

میزان 
یت مطلوب

 حواس

شدت 
 درگیری حس

نوع درگیری 
 حس

ارتباط درگیری 
 حس

1 

 بر المسه مؤثربا شدت خیلی زیاد و نامطلوب  و  بر المسه مؤثر دائمی خیلی زیاد نامطلوب بینایی

 مطلوب نسبتاً با شدت زیاد و  - مکرر زیاد مطلوب نسبتاً شنوایی

 دائمی خیلی زیاد نامطلوب المسه
 ییاز بینا ریرپذیتأث

 
از  ریرپذیتأثبا شدت خیلی زیاد و نامطلوب و 

 بینایی

 با شدت متوسط  و مطلوب متوسط بر چشایی مؤثر دارجهت متوسط مطلوبیت متوسط بویایی
 از بویایی ریرپذیتأثبا شدت کم و نامطلوب و  از بویایی ریرپذیتأث دارجهت کم نامطلوب نسبتاً چشایی

2 

 بر المسه مؤثر دائمی زیادخیلی  مطلوب نسبتاً بینایی
بر  مؤثرنامطلوب  و  نسبتاً با شدت خیلی زیاد و 

 المسه
 با شدت متوسط و مطلوب - مکرر متوسط مطلوب شنوایی
 از بینایی ریرپذیتأثنامطلوب و  نسبتاً با شدت زیاد و  از بینایی ریرپذیتأث دائمی زیاد مطلوب نسبتاً المسه

 با شدت کم  و مطلوب متوسط - دارتجه کم مطلوبیت متوسط بویایی
 با شدت خیلی کم و نامطلوب - - خیلی کم نامطلوب چشایی

3 

 بر المسه مؤثر دائمی زیاد مطلوبیت متوسط بینایی
بر  مؤثربا شدت زیاد و مطلوبیت متوسط  و 

 المسه
 با شدت خیلی زیاد و مطلوب - مکرر خیلی زیاد مطلوب شنوایی

 از بینایی ریرپذیتأثمطلوب و  نسبتاً با شدت زیاد و  از بینایی ریرپذیتأث دائمی زیاد بمطلو نسبتاً المسه

 با شدت متوسط  و مطلوب متوسط بر چشایی مؤثر دارجهت متوسط مطلوبیت متوسط بویایی

 نامطلوب نسبتاً با شدت کم و  از بویایی ریرپذیتأث دارجهت کم نامطلوب نسبتاً چشایی
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 حوزه

وضعیت حوزه بر اساس 
 حس گردی

 وضعیت حوزه بر اساس دیاگرام حسی
نهایی وضعیت  یبندجمع

 هاحوزهدر  هاحس
 حس

میزان 
یت مطلوب

 حواس

شدت 
 درگیری حس

نوع درگیری 
 حس

ارتباط درگیری 
 حس

4 

 بر المسه مؤثر دائمی خیلی زیاد مطلوب اًنسبت بینایی
بر  مؤثرمطلوب  و  نسبتاً با شدت خیلی زیاد و 

 المسه
 با شدت  زیاد و مطلوب - مکرر زیاد مطلوب شنوایی

 از بینایی ریرپذیتأث دائمی خیلی زیاد مطلوب نسبتاً المسه
از  ریرپذیتأثمطلوب و  نسبتاً با شدت خیلی زیاد و 

 بینایی
 با شدت متوسط  و مطلوب - دائمی متوسط مطلوب بویایی

 با شدت خیلی کم و نامطلوب - - خیلی کم نامطلوب چشایی

5 

 بر المسه مؤثر دائمی خیلی زیاد مطلوب نسبتاً بینایی
بر  مؤثرمطلوب  و  نسبتاً با شدت خیلی زیاد و 

 المسه
 با شدت  زیاد و مطلوب - مکرر زیاد مطلوب شنوایی

 از بینایی ریرپذیتأث دائمی زیاد متوسطوبیت مطل المسه
از  ریرپذیتأثبا شدت زیاد و مطلوبیت متوسط و 

 بینایی
 با شدت کم و مطلوبیت متوسط - دائمی کم متوسطمطلوبیت  بویایی
 با شدت خیلی کم و نامطلوب - - خیلی کم نامطلوب چشایی

6 

 سهبر الم مؤثر دائمی خیلی زیاد متوسطمطلوبیت  بینایی
بر  مؤثربا شدت خیلی زیاد و مطلوبیت متوسط  و 

 المسه
 مطلوب نسبتاً با شدت  زیاد و  - مکرر زیاد مطلوب نسبتاً شنوایی

 از بینایی ریرپذیتأث دائمی خیلی زیاد مطلوب نسبتاً المسه
از  ریرپذیتأثمطلوب  نسبتاً با شدت خیلی زیاد و 

 بینایی
 نامطلوب نسبتاًبا شدت متوسط و  - دارتجه متوسط نامطلوب نسبتاً بویایی
 با شدت خیلی کم و نامطلوب - - خیلی کم نامطلوب چشایی

7 

 دائمی خیلی زیاد نامطلوب نسبتاً بینایی
بر المسه و  مؤثر

 چشایی
بر  مؤثرنامطلوب  و  نسبتاً با شدت خیلی زیاد و 

 المسه و چشایی

 زیاد و مطلوب با شدت خیلی - مکرر خیلی زیاد مطلوب شنوایی

 از بینایی ریرپذیتأثنامطلوب و  نسبتاً با شدت زیاد و  از بینایی ریرپذیتأث دائمی زیاد نامطلوب نسبتاً المسه
 بر بویایی مؤثربا شدت متوسط  و مطلوب و  بر چشایی مؤثر دارجهت متوسط مطلوب بویایی

 دارجهت کم مطلوب نسبتاً چشایی
از بویایی  ریرپذیتأث

 یناییو ب
از بویایی  ریرپذیتأثمطلوب و  نسبتاً با شدت کم و 

 و بینایی

8 

 بر المسه مؤثرمطلوب  نسبتاً با شدت خیلی زیاد و  بر المسه مؤثر دائمی خیلی زیاد مطلوب نسبتاً بینایی
 مطلوب نسبتاً با شدت  زیاد و  - مکرر زیاد مطلوب نسبتاً شنوایی
 از بینایی ریرپذیتأثمطلوب  نسبتاً با شدت زیاد و  از بینایی ریرپذیأثت دائمی زیاد مطلوب نسبتاً المسه

 نامطلوب نسبتاًبا شدت متوسط و  بر چشایی مؤثر دارجهت متوسط نامطلوب نسبتاً بویایی

 کم نامطلوب چشایی
واقع در یک 

 نقطه
 از بویایی ریرپذیتأث

از  ریرپذیتأثبا شدت خیلی کم و نامطلوب و 
 بویایی

9 

 بر المسه مؤثر دائمی خیلی زیاد نامطلوب نسبتاً اییبین
بر  مؤثر نامطلوب نسبتاً با شدت خیلی زیاد و 

 المسه
 با شدت  متوسط و مطلوب متوسط - مکرر متوسط متوسطمطلوبیت  شنوایی

 از بینایی ریرپذیتأث نامطلوبتبا شدت زیاد و  از بینایی ریرپذیتأث دائمی زیاد نامطلوب المسه

 با شدت کم و مطلوبیت متوسط بر چشایی مؤثر دارجهت کم متوسطمطلوبیت  اییبوی

 از بویایی ریرپذیتأث دارجهت خیلی کم متوسطمطلوبیت  چشایی
 ریرپذیتأثبا شدت خیلی کم و مطلوبیت متوسط و 

 از بویایی

10 

 بر المسه مؤثر دائمی خیلی زیاد نامطلوب نسبتاً بینایی
بر  مؤثرنامطلوب و  سبتاً نبا شدت خیلی زیاد و 

 المسه
 مطلوب نسبتاً با شدت  زیاد و  - مکرر زیاد مطلوب نسبتاً شنوایی

 از بینایی ریرپذیتأثبا شدت خیلی زیاد و نامطلوب  از بینایی ریرپذیتأث دائمی خیلی زیاد نامطلوب المسه

 نامطلوب نسبتاًو با شدت متوسط  بر چشایی مؤثر دارجهت متوسط نامطلوب نسبتاً بویایی
 مطلوب نسبتاً با شدت کم و  از بویایی ریرپذیتأث دارجهت کم مطلوب نسبتاً چشایی
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 وضعیت و شدت درگیری حواس در پارک آزادی شیراز .5شکل 

راکی باالتری نسبت به شنوایی، حاکی از آن است که حواس بینایی و المسه در اکثر فضاهای پارک اولویت اد آمدهدستبهنتایج 
 کنندهکیتحرعناصر  موردپژوهشبویایی، چشایی دارند و توجه مناسبی به حواس شنوایی، بویایی و چشایی نشده است. در نمونه 

طبیعی طیف وسیعی از عناصر  یهامحرکپوشش گیاهی مناسب و محیطی غنی از  باوجودتمامی حواس در محیط وجود دارد و 
حواس و تجربه حسی  ایاغن ازلحاظو درکل این بوستان  رگذارندیتأثدر محیط موجود است که در تقلیل ادراک حواس فضایی منفی 

که از پارامترها و  شودمیمحیطی بوستان پیشنهاد  یهاتیفیکاز مطلوبیت متوسطی برخوردار است. برای تقویت غنای حسی و ارتقا 
 قرار داد. یبازطراححواس مورد  ایاغناستفاده نمود و محیط پارک را بر اساس  1در جدول  مورداشارهحسی  یهامؤلفه

 منابع
 طیمح  یطراحدر آن نقش و طیمح انسان رابطه در ادراک ندیفرآ تأثیر یبررس .(1394). باطنی خسروشاهی، سیده الناز و بلیالن اصل، لیدا
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شهری با بهره گیری کیفیت های منظر محیطی )نمونه  هایپارکارتقاء غنای حسی  (.1396اصلی، مهدی. )شعبانی محب، پیام و مراد ح
دبیرخانه دایمی  تهران: .(54-48)صص. دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهریموردی: پارک ایرانی شهر همدان(. 

 .کنفرانس بانکوک
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 .88-73، (76) 17 ،صفه. یى شهرى معرفى یک چارچوب تحلیلاهاسنجش غناى حسى فض(. 1396). زهرا ،صداقت
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شده نمنتشر  . پایان نامهراهنمای ارتقای غنای حسی فضای شهری به کمک طراحی شهری)نمونه موردی: کرج(. (1393) زهرا. ،صداقت 
 دانشگاه شهید بهشتی. ،کارشناسی ارشد طراحی شهری

  37-30، (39)9 ،منظر. منظر صوتی مثبت در فضای شهری. (1396)نسرین. محسن حقیقی، و  محمودقلعه نویی،  .عباس ،غفاری
 فریبا ترجمه ،احی شهریری ابعاد گوناگون طرمکان های عمومی فضاهای شه. (2003)و استیون تیسدل.  تنراک ،تیم هیت ،متیو ،کرمونا

 دانشگاه هنر. :تهران .(1388). صالحی اسماعیل واهری  زهرا ،شکوهی مهشید ،قرائی

 . آفرینش مکان پایدار: تأمالتی در باب نظریه طراحی شهر ی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات.(1390)کورش.  ،گلکار
نقش مولفه های منظر حسی در کیفیت محورهای مجهز محلی مطالعه موردی: محور علیقلی آقا  .(1394)بهادر. زمانی، و  ، افسانهلطفی

 .56-43 (،13) 4 ،مطالعات شهریاصفهان. 

برنامه ریزی -. بررسی نقش توقعات ادراکی بویایی و شنوایی در طراحی و (1395)مجتبی. شهابی شهمیری، گلنوش و حریری،  .، صدیقهلطفی
 .373-365، (17) 30 معماری و شهرسازی آرمان شهر: بابل. شهری، نمونه موردی

 جابراالنصار: تهران: نشر ققنوس.ترجمه فرزاد  ،جهان ادراک. (1958مرلوپونتی، موریس. )
 .18-5( 17)5 ،جستارهای شهرسازی. زیبایی شناسی در طراحی شهری. (1385)جواد.  ،مهدی زاده
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