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 چکیده

با توجه به اهمیت محل سککنونت و کیتیت محیط مسککنونی در شککعر به منوان محییی تاریرگذار بر روحیه و 

های مسنونی با توجه به نیازها و باز مجمومههای مسنونی، ضرورت طراحی فضاهای  نشاط ساکنان مجمومه  

ریزی شعری و طراحی محییی  الگوهای رفتاری ساکنان مجمومه همراه با در نظر گرفتن اصول مبتنی بر برنامه 

های  یابی به اصککول و الگویی جعت تیتیف فضککاهای باز مجتم  گردد. هدف از این پژوهش دسککتنمایان می

ست. پژوه      سبز ا ضر با روینرد تحیییی مسنونی با فضای  شریح گونه  –ش حا ها و تیبیقی، ابتدا به بررسی و ت

های مسکنونی و الگوهای متتی  فضکای سکبز لابل اجرا جعت تیتیف با    چیدمان فضکاهای پر و االی مجتم  

براساس معیارهای حاصل از این لسمت، آن را     منسجم،  و مراتبی سیسیه   ارتباطی پردازد، سپس در محیط می

های این بندد. بر این مبنا یافتهیاسوج به کار می  ساکنین  اجتمامی مراودات میزان در سبز  فضای  تیفتی در نقش

اجتمامی و پویا سککازی   های مسککنونی و افزایش مراوداتهایی را برای ارتقای فضککای محیطپژوهش آموزه

 دهد.فضای شعری در شعر یاسوج در ااتیار لرار می
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 مقدمه  

  تیتیاز ک یمنصر ضرور   کدارد و ی هر شعر  یبرا یادیز تیاهمی ییمح ست یز ی با ارراتسبز شعر   یفضا 

، است  شنااته شده   تیبه رسم  ،یشعر  یبه وضوح در معمار  یسبز شعر  فضای   تیاهم. است  یشعر  یزندگ

 تیاهم این موضککور را میرح کردند. اود فاالنسککتر با هیشککعرها، چارلز فورباغبه منوان مثال، ابنزر هوارد با 

ضا  شعر    یف  ,Leeuwen) شود دیده می یشعر  ست یز طیو مح یمعمار به طور ااص و تواما در یسبز 

Nijkamp, de Noro, 2010) یو اجتمام کیاکولوژ یهاستمیاز س تیسبز در حما یفضاها. اهمیت نقش  

س      یتیوالع ،یشعر  شده در  ست یشنااته  شورها    یمموم یهاا سیاری از ک شد می ب   میزان و نحوه پراکنش. با

ضا  س        یف ستر سعولت د ضاها  نیبه چن یسبز و  و  یممینرد اجتمام در جعت افزایش یدیکیبه منوان  ییف

ستند  یشعر  یهاطیمح در یییمح ست یز  لزوم و محیط سبب طراحی  همین به .(Barbosa, 2007) ه

 گیرد لرار شعری بعسازی و توسعه ممییات لوحه سر در شعری بایستی سیمای بعبود در آن اصول بنارگیری

سیتته  پیوند تا سان و  شعر،  بین ما گ ستری  طبیعی، مناظر شعرها با  و یابد طبیعت ترمیم ان سب جعت   ب منا

  توسعه ضامن باید طبیعی محیطدر  ننساا ایهامد و ردبراو هنحودر این راسککتا  گردند. انسککانی هایفعالیت

ید    ،باشد مینیزسر دیمتقاا هاییورباو  نتمد ،بومی فرهنگ با   اریپایدو  تربا ء،بقا هتضمینکنند همچنین 

)منصککوری،  دارد نگه ارپایدو  رابتآن را  هاهپدید لتحوو  تغییر نجریادر  ندابتو تا ،نیز باشککدیست زمحیط

  دلتعا حتظ رمنظو به محیط همه جانبه و بعبودجعتتوسعه  لگوهاییا چنین دنبو. بنابراین (64: 1389حبیبی،

و  مصککنور محیطبین  طتباار وملزجعت  در جام و  منسجم تمیالعا منجاا به طبیعی محیطو  ننساا طتباار

 . ورزدتأکید می طبیعت

 سالمتی  روی بر زیادی بسیار  ارر اندازچشم  بدون مناطف طبیعت نسبت به  با آمیتته شعری  از آنجا که مناظر

است.   حائز اهمیت بسیار  محیط، در هاانسان  روی دارد، پردااتن به نقش طبیعت بر هاانسان  روانی و فیزینی

مییوب   اندازیک چشم  حتی و هاگل و دراتان جنگل، همچون طبیعی مناظر مشاهده  برای فرصتی  که افرادی

ست؛  شعر  طبیعت و تیتیقی از که ضایتمندی  دارند، ا شتری  ر شته  بی شارهای  و دا شی  ف  ترساده  را کار از نا

 .(39: 1387)ابراهیم زاده، مبادی جوکندان،  کنندمی تحمل

کرها    افزایش روزافزون و صنعت رشد امروزه ک  منجر گرایانهسود سازهای و ساات گرایش به و جمعیت شع

 شعری،  است. از آنجا که منظر  گردیده شعری  منظر گرفتن نادیده و شعری  سبز  فضاهای  و انعدام طبیعت به

صری  بتشیدن  ینپارچگی هنر ست که  هاییمنان و هاایابان ها،سااتمان  مجمومه به سااتاری  و ب  محیط ا

،  شعر  ،انسان  گسیتته  پیوند التیام و شعروندان،  و شعر  کالبد به تازه روح دمیدن سازند پس برای می را شعری 

 بست. کار به را محییی، پایداری ایجاد اصول طبیعت بایستی

سیاری         پس از میرح شدن متعوم توسعه پایدار، لزوم توجه به پایداری شعرها احساس گردید، و در پی آن ب

شعری و توسعه جامعه، در راستای رسیدن به پایداری شعری        ریزیهای برنامهها از جنبهاز معیارها و شااص 
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پردازند. در کنار معیارهای      های توسکککعه پایدار، می    ها؛ اود به بیان شکککااص   میرح شکککد. برای از شکککعر

ست  شعر پایدار جعت می  زی سائل زندگی به تمام تعاری  متتی  یک  هایی مانند  دهد. جنبهمحییی، کیتیت م

اغیب به منوان فاکتورهای معم برای دلپذیر   "مناطف تتریحی "و  "پارک ممومی"، "یسرانه فضاهای سبز مموم"

هایی جعت ارزیابی پایداری شککعرها میرح شککده  و جذاب شککدن شککعر برای شککعروندان و به منوان شککااص

ست  ست بنابراین ینی از راه .(Chiesura, 2004: 130-131)ا شعر ها جعت د ها  یابی به پایداری محییی 

 .باشده از فضکاهای سبز در محیط زندگی میاستتاد

صر   ا ضاهای  ستتاده از منا صی مانند جم     طبیعی نظیر ف سیژن، تنظیم    گرد و غبار، تولید آوریسبز دارای اوا اک

فضاهای    .است  محییی انرژی و زیبایی پرندگان، ذایره صوتی، ایجاد زیستگاه برای   آلودگی رطوبت هوا، کاهش

شش      شامل دراتان و گیاهان که به منوان  شعر به کار گرفته می سبز  شعری و    های  شوند، فعل و انتعاالت 

 کنند.کنند و همچنین به اصالح الییم محیی و ایجاد فضاهای تتریحی کمک میفرایندهای طبیعی را فراهم می

بردن را برای مردم به همراه بیاورند و ی زندگی سککالم و لذت توانند شککیوهفضککاهای سککبز با کیتیت باال می 

 , Jim).  ریزی شعری، در جستجوی شعر سالم و پایدار است     طراحی و ساات آن یک منصر کییدی برنامه  

Chen , 2006 : 82)       امروزه سبک جدید زندگی شعری، که به دنبال افزایش جمعیت و رشد شعرنشینی به

سااتمان    ضرورت احداث  سنونت در بافت های وجود آمده،  ستقرار جمعیتی  بیندمرتبه و  های متراکم برای ا

سااتمان     تر در محدودهافزون ست. از آنجا که  شعری را ایجاد کرده ا هویت و  تبیور فرهنگها به منوان های 

گیری فضاهای متراکم و  و شنل ه شد مدم رمایت شعرسازی بومی، دچار بحران    به میت باشد شعرنشینان می  

دراین پژوهش سککعی براین اسککت که با  رنگ نموده اسککت.طات ماطتی و روابط انسککانی را کمشککیوغ، ارتبا

تواند درمحیط مصنور داشته باشد و همچنین شناات لوامد و لوانینی که     شناات تاریراتی که فضای سبز می   

ل و تر ازلحاظ الییم و شککرایط محییی محباشککد و با درنظر گرفتن شککرایط مشککتص  براود گیاه حاکم می

سی       سائل امتقادی و فرهنگی مردم، به برر سبز و محیط در جعت ارتقای     شناات م ضای  چگونگی تیتیف ف

ساکنین بپردازیم و در نعایت به     سنجش تاریر آن بر مراودات اجتمامی  ست    کیتی محیط و  صول و الگویی د ا

شد. بناب    یابیم که بتواند جوابگوی پاره سائل محیط اجتمامی با شنالت و م ست تا    ای ازم سعی بر این ا از راین 

ضای گیری از ویژگیبعرهطریف  ستتاده بعینه از تاریرات گیاهان درطراحی محیط  سبز های ف صنور  و ا به های م

 سازی فضاهای شعری در جعت دستیابی به فضاهای مییوب شعری بپردازیم.بتشی و پویاروح
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 پیشینه تحقیف

 
ردی

نام پژوهشگر و  

سال انجام 

 پژوهش

 های پژوهشیافته منوان

1 

(Gupta,Ku

mar,Patha

n, Sharma, 

2012) 

Urban Neighborhood 

Green Index-A measure 

of green spaces in urban 

areas 

ضاها این مقاله به اندازه گیری  شعر    یف ست و     1یسبز  سیح محیه پردااته ا بعبود   یبرا در 

ضای   تیتیک سااته         هایی مانند نزدینی پارامتر سبز ف ضاهای  سبز، تراکم ف ضای  ساکنین به ف

ست. در این مقاله   هاسازه  رتتارا شده و  سه لرار   4را در نظر گرفته ا محیه متتاوت مورد مقای

   گرفته شده است.

2 

(Biddulph,

2012) 

Introduction to 

Residential Layout 

 

های کمتشنل از بیو همسنونی بیندمرتب هایشناسی مجتم گونهدر فصل سوم این کتاب به 

های فضا مبتنی بر نور دسترسی وروابطها این نور مجتم گونه شناسی  به همراهمتتاوت، 

  .پردازدمیلرارگیری و همنشینی فضای باز و بسته  یهنحو ،داایی

3 (Srivastava

,2011) 

Green roof design and 

practices: A case of 

Delhi  

سی    این پایان شنا شد به بیان فواید طراحی بام نامه کار سبز و نحوه اجرای م ار میی آن در های 

 پردازد.شعر دهیی می

4 (Huseynov,

2011) 

Planning of sustainable 

cities in view of green 

architecture 

مصنور و  ریزی شعرهای پایدار در لالب معماری سبز در جعت بعبود محیطاین مقاله به برنامه

 پردازد.محیط در شعر باکو در کشور آذربایجان می ارتقای کیتی

5 (Ståhle,Ale

xander, 

2010) 

More green space in a 

denser city: Critical 

relations between user 

experience and urban 

form 

طف متراکم  گیری تاریر طراحی شعری در دسترسی مردم به فضای سبز در منا  این مقاله به اندازه

 پردازد.می

6 (Yeang, 

2010) 

Strategies for Designing 

Our Green Built 

Environment 

 پردازد.هایی پیرامون محیط مصنور سبز میاین مقاله به بیان سیاست

7 (Byrne, 

Sipe, 2010) 

Green and open space 

planning for urban 

consolidation A review 

of the literature and best 

practice 

یزی، گونه های متتی  فضککای سککبز و فضککای باز، اسککتانداردهای برنامه ر  این مقاله به بیان

 پردازد.نیازهای فضای سبز ساکنین مناطف متراکم شعری می

8 
(CABE, 

2010) 
Urban green nation 

:Building the evidence 

base 

صل یافته  گزارش نیا ست  حا شده بنا به دراوا ستان  های دو تحقیف انجام  امون  پیر دولت انگی

 باشد.ابعاد متتی  زندگی مردم میبر  یسبز شعر یفضا ریتار

9 (Kellett & 

W. Rofe, 

2009) 

Creating Active 

Communities: How Can 

Open and Public Spaces 

in Urban and Suburban 

Environments Support 

Active Living?  

  یضاام یبرا یو روح یمناف  مثبت جسم دارایسبز  یبه فضا یو دسترس ینینزداز آنجا که 

شد و  میجامعه  ضا با سجام جامعه   یاجتمام هیسرما  تیسبز در تقو  یف ست مورر و حتظ ان .  ا

ممومی  این مقاله به میالعه و بررسی چگونگی ایجاد سرزندگی به وسییه فضاهای سبز باز و      

 پردازد.های شعری میدر محیط

10 (Lenchik, 

2009) 
A Place To Live, 

Learn,& Play: 

Increasing Childhood 

Physical Activity 

Through The Built 

Environment  

مه    انی پا  نیا مدارس در افزا   پارک  ،یحیمراکز تتر ،یشکککعر ینقش طراحبه  نا  شیها، و 

ین اپردااته است و نتیجه حاصل از آن    مصنور در سیح محیه   طیدر مح ینیزیف یهاتیفعال

،  ن ساات پیرامون محیط انسا  سبز  یو فضا  یباز نیزم به وسییه مناطف امن  جادیاباشد که،  می

شویف به پیاده بعتر یمحیه ها ستتاده از و  رویی جعت ت ست و  دوچراه  ا   ببس ایجاد کرده ا

  طیدر کودکان و نوجوانان مح   راتییتغ نیا فی. از طرشکککده اسکککت  ینیزیف تی فعال  شیافزا

 .کندبزرگساالن سالم و فعال، کمک  به پرورشتواند یم مصنور فعال

                                                           
1 Urban green spaces(UGS), 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.5390/SUSB.2010.1.2.090
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.5390/SUSB.2010.1.2.090
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.5390/SUSB.2010.1.2.090


 ضرغام پور بویراحمدی، لشقایی                      

  

 

23 

 

11 (Erickson, 

2006) 

MetroGreen: 

Connecting Open 

Space in North 

American Cities 

در این کتاب با میالعه موردی ده نمونه شکککعری در کشکککورهای ایاالت متحده و کانادا، به               

شبنه     فعالیت ضاهای باز با  صال ف ساکنین در جعت ات سبز انجام داده هایی که  اند پردااته  های 

 است.

12 (Mark A. 

Benedict, 

2006) 

Green Infrastructure: 

Linking Landscapes and 

Communities 

شبنه    صال  ضای در این کتاب به برنامه ریزی ات ضای باز به منظور ایجاد حس    های ف سبز و ف

 نزدینی به طبیعت در مردم پردااته شده است.

13 (Andersson

, 2006) 

Urban Landscapes and 

Sustainable Cities 
 

التصادی و اجتمامی برای ارزیابی مناظر شعری  فاکتورهایت یو اهم یمقاله به بررس نیا

سبز در فراهم فضایمتتی   یهاحوزه قشن یبه بررسیی در این مقاله فضا یها. دادهپردازدمی

داشته  یادمات دسترساین به  توانندمیمردم  ایآ ننهیمردم و ابه  ستمیکردن ادمات اکوس

 ستم،یو ممینرد اکوس یستیتنور ز نیارتباط ب این تحقیف اکولوژینی، پردازند. در کلمی ،باشند

 پردازد.می نقش این ارتباطات در پایداری شعری ، ومناظراتصال به  ستم،ینقش انسان در اکوس

14 (Li, Feng 

and Wang, 

Rusong and 

Paulussen, 

Juergen 

and Liu, 

Xusheng, 

2005) 

 

Comprehensive concept 

planning of urban 

greening based on 

ecological principles: a 

case study in Beijing, 

China 

استان پنن  درسبز شعری  ی ایجادجام  برا یچارچوب متعوم کیمقاله به منظور توسعه  نیا

 کی جادیا گیپاسخ به چگونانجام شده و در پی  یییمح ستیانداز ز شمبر اساس اصول چ

مدت است. در دراز یداریبه پا دنیرس یشعر و محیه برا ،یادر سیح منیقه یطرح سبز شعر

-ستیو کمربند بافر ز یدر شمال غرب یجنگی یعیطب مهیو ن یعیمنیقه بزرگ طب ،یاسیح منیقه

وحش  اتیح یهاستگاهیپنن و ز ستیزطیمح تیتیحتظ ک یبرا یشرلدر جنوب یییمح

ها و داالن ، پارکهای سبزبه هم پیوسته ازجدارهشبنه سبز  کی. در سیح شعر، ریزی شدبرنامه

بعبود  ،یشعر ندهیشبنه سبز به منظور محدود کردن توسعه آ نیاست. اشده بینیپیشسبز 

-برنامهوحش اتیمعاجرت ح یرهایمس وها ستگاهیو به منوان ز یشعریییمح ستیز تیتیک

ها، پارک جادهو  روداانه های کنارسبزراه و اتصاالت گسترش. در سیح محیه، شودریزی می

 باز یفضااین امنانات  است. مدنظر لرار گرفته در مناطف سااته شده یسبز ممودفضایها و 

 ستیشبنه ز کیسیح سبز، به منزله  ستمیسه س نی. اکندنزدیک می یبه مناطف مسنون سبز را

سبز  یطرح فضا نتیجه تحقف کامل اینپنن است.  داریپا یتوسعه شعر یبرا نپارچهی یییمح

دستیابی به هدف  ی،جعتسبز شعر یاز فضا نپارچهیو  وستهیبه هم پ ایشبنه ،ایجادپنن در 

 ستیز "اصول با توجه بهو هدف بیند مدت توسعه به پنن  "2008 کیشعر سبز المپ"ایجاد

 .است "شعر یییمح

15 (Johnston 

& 

Newton,20

04( 

Building Green :A guide 

to using plants on roofs, 

walls and pavements 

های سبز و ایجاد این گزارش به بیان مزایای شعر سبز و نحوه ایجاد بام سبز،دیوار سبز، بالنن

 پردازد.های سبز در راستای ایجاد شعرهای پایدار میسااتمان

16 (HECK, 

2003) 
   The LEED Guidelines: 

A Framework for the 

Development of Green 

Buildings and Sites 

 یساز ادهیو پ یطراح ،یزیربرنامه هایدستورالعملاجراشدن  یچگونگ یبررسنامه به این پایان

 پردازد.متحده می االتیادر  سبز یتوسعه سااتمان ها

زاده:  )لککاضکککی  17

1390) 

باز مجتم     تاریر طراحی فضکککای 

مسنونی در ایجاد حس دلبستگی  

بککه مککنککان، نککمککونککه مککوردی:  

تب      مجتم  های مسکککنونی منت

 شعر تعران

  هایمجتم  در منان به دلبسکککتگی حس ایجاد  در طراح نقش یمیالعه   به دکترا رسکککاله این در

 این تاکید همچنین است. شده  پردااته مسنونی  هایمجتم  کیتیت ارتقای آن پی در و مسنونی 

  و طبیعت با ساکنان پیوند بستر تواندمی که مسنونی هایسااتمان  مابین باز فضاهای  بر پژوهش

   .است شده انجام باشد، اانه بالفصل بیرونی منان در فراغت اولات گذران محل

http://books.google.com/books?id=LR5iIX__3OoC&printsec=frontcover&dq=metro+green+connecting+open+space+in+north+american&hl=en&sa=X&ei=c0J5UfrZFMTNON7_gWA&ved=0CDAQ6AEwAA
http://books.google.com/books?id=LR5iIX__3OoC&printsec=frontcover&dq=metro+green+connecting+open+space+in+north+american&hl=en&sa=X&ei=c0J5UfrZFMTNON7_gWA&ved=0CDAQ6AEwAA
http://books.google.com/books?id=LR5iIX__3OoC&printsec=frontcover&dq=metro+green+connecting+open+space+in+north+american&hl=en&sa=X&ei=c0J5UfrZFMTNON7_gWA&ved=0CDAQ6AEwAA
http://books.google.com/books?id=LR5iIX__3OoC&printsec=frontcover&dq=metro+green+connecting+open+space+in+north+american&hl=en&sa=X&ei=c0J5UfrZFMTNON7_gWA&ved=0CDAQ6AEwAA


 2شماره ،4، دوره1400پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                       

24 

 

 ادبیات موضوع  

 رفتهگ رکا به گیاهی شعرها پوشش ممتعو ایبر سبز یفضا متتصصاناز  برای سییهو به ،سبز یفضا حصیالا

 ربه کا شعرها سبز پوشش ایبررا  سبز یفضا حصیالا ،(Moll , Young, 1992) لمو ریگا. ستاهشد

 بیشتر که کندمی قالکطا عرهاکش افطرو ا الدر دا هگیااز  هپوشیدای منیقه بهرا  سبز یفضا یاو  دگیرمی

 فرینی.آیی یباز-2 اوه تییی و  ماد تعدیل-1باشند:می شعرها ایبر معم دکررکادارای دو 

های گیاهی کوتاه نظیر چمن و پوشککش گیاهان هسککتند و هایی هسککتند که دارای پوشککشزمین 1سککیوح سککبز

ست معموال بازده اکولوژینی آن سبز     (Swanwick, Dunnett, Woolley, 2003) ها ناچیز ا ضاهای  .  ف
شش   زمین2 ستند که با پو سبتا بیند مثل انوار  هایی ه شده   های گیاهی بیند و ن شیده  ها و اند. جنگلدراتان پو

سیار باالیی       باغات از این نومند این فضاها توسط دراتان دارای بعد و حجم شده و دارای بازده اکولوژینی ب

از این نظر به سککیوح سککبز )فضککای منتی( و به   .(Swanwick, Dunnett, Woolley, 2003) هسککتند

 شود.  فضاهای سبز )فضاهای مثبت( گتته می

ضاه  ضاها             ف شعری ف سبز غیر ضاهای  سیم نموده ف شعری تق شعری و غیر  سته  سبز را می توان به دو د یی  ای 

ا مصنومی   یهای طبیعی حاشیه شعرها   هستند که کارکرد شعری ندارند. این فضاها یا طبیعی هستند مثل جنگل    

ین ااست بعضی از   های شعری ممنن  های مصنومی. البته به میت توسعه  و دست سازنده مثل باغات و جنگل  

بندی  سته دها ااص مراکز شعری نیست در   های شعری لرار گیرند لینن از آنجایی که کارکرد آن فضاها درباغ 

 گیرند.فضاهای سبز غیر شعری لرار می

ر کیتیت ها به دلیل حتاظت در برابباشد و اهمیت آنناپذیر هر فضای شعری میفضای سبز شعری جز جدایی

می و ها، فضاهای سرگرباشد. فضای سبز شعری شامل پارکها در پایداری میو نقش آنشان محیییزیست

ک سواحل تتریحی و فضاهای سبز غیر رسمی مانند فضاهای سبز پیرامون مناطف تاریتی شعر، منظر سبز نزدی

فضای سبز شعری  زهای پوشیده از گیاه نیز جهای صنعتی متروکه و باغباشد. سایتها و... میها، دریاروداانه

ذب جهای شعری با شوند. فضای سبز شعری مزایای زیادی را برای ساکنین شعری به منوان ششمحسوب می

 ورری دارندآورد، همچنین در فراهم کردن هوای پاک و محیط طبیعی شعری نقش ممواد آالینده به ارمغان می

(Gupta, Kumar, Pathan, Sharma, 2012: 325) . 

ضاهای  سااتن  پنتس، رابرت گتته به شتن  و گراییجامعه حس شعر  در سبز  ف سالمت  دا  در را آمیززندگی م

سته  از شعرها  برد. امروزهمی باال جامعه شتند  سعی  مردم و بودند و آلوده کثی  منانی که اود لبیی پو  تا دا

صتی  ست  آمده بیرون کنند فرار آنجا از و آید پیش فر ستتاده  با بینیممی و اکنون ا ضاهای  از ا  شعری،  آزاد ف

سیار  را شعر  که چعره شود می سااته  سبز  فضاهای  ها وپارک  در را امید سیح  و کندمی جذاب و شاداب  ب

شین شعر  جامعه ضاهای  دهد. ایجادمی افزایش ن سیارلیی   را شعر  اشن  و نامالیم چعره شعری  سبز  ف  و ب
                                                           
1 Green surface 
2 Green space 
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)ابازی برآب، فرزانه لشککالق دهدمی جیوه زیبا و انگیزشککگتت را شککعر افف کرانه و کندمی بتش مسککرت

آگاهی در مورد اهمیت فضای سبز شعری در سراسر جعان افزایش یافته است. فضاهای          (.44: 1388چیقائی, 

ست کمک می     سیعی از مزایا به کیتیت زندگی و محیط زی شعری و  کند. پارکسبز از طریف یک طی  و های 

ستقیم در رفاه مردم، روابط اجتمامی، و تجربه زندگی روزمره، تاریرگذار  فضای سبز به صورت مستقیم و غیر م

 ,Bedimo-Rung) مدل متعومی از مزایای فضکاهای سکبز شکعری در مدل زیر که بر گرفته از مقاله    اسکت. 

Mowen, Cohen, 2005) .ارائه گردیده است   

 و آورد فراهم مسککنونی محییعای برای را مدیدهای مشککنالت شککعرنشککینی، و معاجرت آن تب  به و تجدد

 کرده.... همسایگی،  و منان تعیف حس و حریم فالد پرمصرف،  اشک،  محییعای به تبدیل را شعری  بافتعای

 و حریم نمیدانند معم را آشنایی  این 0واصوال  شناسند   نمی را همدیگر درجوارهم، انسانعا  فضاها  این در است 

سانی  های مرصه  ست  رفته بین از امروزی مسنن  در فضایی  و ان سایل  از ها اانواده حتی ا   دیگری متتی  م

  آرامش بنابراین. میننند نارضایتی  اظعار...  بصری،  اشرافیت  و سایعاندازی  محیه، حریم ها، بچه محیبازی مثل

-شناسی   انسان ) رفتاری میوم امروزه هست؛  مسنونی  بافت و مسنن  ایف و طراحی در مامل معمترین انسان 

سی   جامعه سی   و شنا شنا سان  زندگی نحوه از صحیحی  درک تا آمده شعرسازی   کمک به روان صل  ان  شود  حا

 و رفتارها اصوصیات،   انسانعا،  است  مسنونی  محییعای طراحی در لوی نظری مبانی کسب  بامث که درکی

  اطالر کسب  و حوزه این به نتوذ جز به راهی طراح و دارند را متتاوتی جمعی و فردی( زندگی) زیست  نحوه

سایل  بر مالوه. ندارد آمیز موفقیت و پایدار طراحی برای آنعا رفتار از شنالت  و م ستمحییی  م صرف  و زی   م

 .باشد مدنظر پایدار روینرد در باید که انرژی بیرویه

 روش تحقیق

سبز و مراودات اجتمامی در مجتم       ضای  سی چگونگی تیتیف ف سااتمانی و  این پژوهش، به منظور برر های 

سوج انجام می      سنجش تاریر این  شعر یا سیح  ساکنین در  گیرد. جامعه آماری این تیتیف بر تعامالت اجتمامی 

شامل تعدادی از مجتم   سوج می      پژوهش  شعر یا سیح  سنونی منتتب در  شد. به این ترتیب  های م تعداد  با

شد یماانوار  1880جمعاً ما  جامعه شد یماانوار  325ما نمونه  و تعداد ،با ستتاده از فرمول کوکران    با که با ا

تصککادفی انتتاب   های زمانی انجام تحقیفبا توجه به محدودیت انمونه گیری م و روشبدسککت آمده اسککت  

 های مسنونی انتتاب کنیم.های وال  در مجتم شده، چرا که لصد داریم نمونه را از همه بیوک
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ها  تحقیف، شناات و بررسی وض  موجود مجتم   در بتش تحیییی این پژوهش به مرور مبانی نظری مرتبط با

سککبز جعت ها و گونه های فضککایهای متتی  مجتم شککود. در بتش تیبیقی به ارتباط بین الگوپردااته می

در این پژوهش سککعی بر آنسککت تا در تجزیه و تحییل اطالمات جم  آوری  .شککودتیتیف این دو پردااته می

 گردد. استتاده می SPSS)ار )شده به وسییه پرسشنامه از نرم افز

آوری نظرات مردم مورد استتاده لرار ای برای جم ای چعار صتحهپرسشنامهرویه ي جمع آوري اطالعات: 

نامه های الزم انجام شد و معرفیهای مسنونی منتتب هماهنگیگرفت. در ابتدا با هیات مدیره مجتم 

 دانشگاه در ااتیار آنان لرار گرفت.

 

 تحلیل یافته هاتجزیه 

 

 ها میابف روش لینرت و تحییل کیتیهای پرسشنامهارزشگذاری داده 1جدول 

 مامل شااص
)فاکتور ارزیابی تعامالت اجتمامی مجتم  سنجه 

 مسنونی 

 میانگین کل میانگین

 وزنی طی  لینرت وزنی
طی  

 لینرت

ت
هوی

 تمایز 
های شعر زندگی در اینجا را به سایر مجتم 

 دهید؟میترجیح 
 متوسط 3,3 متوسط 3,3

 پیوستگی
آیا زندگی در اینجا یادآور ااطرات بسیاری برای 

 شما هست؟
 کم 2,5 کم 2,5

وابستگی
 

 - 5 - 5 چند سال است که در این مجتم  ساکن هستید؟ زمان الامت

 مالنیت
چقدر شما و یا سایر امضای اانواده در نگعداری 

 و مدیریت مجتم  سعیم هستید؟
 زیاد 3,5 زیاد 3,5

 رضایت

 متوسط 3 در کل چقدر از آپارتمان شتصی رضایت دارید؟

 متوسط 3,3

 متوسط 3 در کل چقدر از فضای باز مجتم  رضایت دارید؟

 متوسط 3,3 در کل چقدر از محیه رضایت دارید؟

آیا زندگی در این مجمومه را به دیگران پیشنعاد 

 کنید؟می
 زیاد 3,9

ی اجتمامی
پیوندها

 

کیتیت 

 تعامل

 متوسط 2,7 آیا همسایگان حس همناری اوبی دارند؟

 متوسط 3,1
 زیاد 3,9 ای دارند؟آیا همسایگان رفتار دوستانه

آیا همسایگان متناسب با شتصیت شما و اانواده 

 هستند؟
 متوسط 2,9

 زیاد 3,5 زیاد 3,9 آیا دوست دارید در اانه به روی همه باز باشد؟ 
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اصوصیات 

 فردی

ها آیا زمانینه سایر همسایگان را ببینید به آن

 کنید؟ سالم می
4,6 

اییی 

 زیاد

دهید ارتباط محدودی با آیا ترجیح می

 همسایگان داشته باشید؟ 
 متوسط 2,8

ارتباط آیا دوست دارید همیشه با همسایگان در 

 باشید؟
 متوسط 2,7

میزان 

 ارتباط

شناسید؟ )هم تا چه حد همسایگان اود را می

 طبقه(
 متوسط 3,2

 کم 2,2

شناسید؟ )هم تا چه حد همسایگان اود را می

 بیوک(
1,8 

اییی 

 کم

شناسید؟ )هم تا چه حد همسایگان اود را می

 مجتم (
1,4 

اییی 

 کم

-به همدیگر کمک می چقدر شما و همسایگانتان

 کنید؟
 کم 2,4

 ارزیابی فضای باز و سبز مجتم  مسنونی فرانسوی ساز معالی آباد 

کالبد
 

 انسجام

ی بین ها، فاصیهبا توجه به لرارگیری بیوک

 کنید؟ها را چگونه ارزیابی میسااتمان
 زیاد 3,8

 متوسط 3

 کم 2,3 آیا فضاهای باز متنور در این مجتم  وجود دارد؟

 زیاد 3,6 زیاد 3,6 پیدا کردن راه برای تازه واردان چقدر آسان است؟ اوانایی

 فضای سبز

ای که از پنجره منزل اود به فضای باز آیا از منظره

 بینید، راضی هستید؟می
 کم 2,4

 کم 2
آیا از میزان فضای سبز مجتم  مسنونیتان به فضای 

 سبز رضایت دارید؟
 اییی کم 1,6

 محرمیت
آیا منانی در فضای باز وجود دارد که در آن بدون 

 مزاحمت دیگران بتوانید بنشینید؟
 کم 2,4 کم 2,4

کارکرد
 

 

چقدر از فضای باز و سبز به منظورهای رفت و 

آمد، پیاده روی، استراحت، گتتگو با دیگران 

 کنید؟استتاده می

 متوسط 2,8

 متوسط 2,9

افزایش ارتباط شما با آیا فضای باز مجتم  در 

 همسایگان تاریر داشته است؟
 متوسط 3,1

نگعداری
 

 

 کم 2,1 آیا از ایمنی اجزای فضای باز رضایت دارید؟

آیا از نظافت و نحوه نگعداری اجزای فضای باز  متوسط 2,7

 رضایت دارید؟
 متوسط 3,4
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ساکنان هر سه مجتم  در مورد پیوندهای    برای بررسی تاریرات فضای سبز بر میزان تعامالت اجتمامی، از    

شد )    اجتمامی در مجتم  سوال  سخ 1شان  سبز مورد       (، تا پا ضای  شگذاری کیتیت ف صل از ارز ها با نتایج حا

 نمایش داده شده است.نمودار مقایسه لرار گیرد، که نتایج در 

 
های مورد میالعه و سیح کیتی فضای مقایسه میزان پیوندهای اجتمامی ساکنان نمونه  1نمودار 

 سبز؛ 

 

(با توجه به شرایط بعتر فضای سبز به ترتیب در میزان تعامالت اجتمامی  نمودار میابف مقایسه انجام شده )

ست. اما جعت تحییل و بررسی فرضیه: )به نظر می     نیز به همین میزان در آن شتر ا ضای    ها بی رسد بین تیتیف ف

داری  های سککااتمانی، رابیه معنیامالت اجتمامی در بین سککاکنین مجتم سککبز و محیط مصککنور با افزایش تع

 استتاده کرده ایم. ONE WAY ANOVAوجود داشته باشد.( از روش تحییل واریانس یک طرفه 

 

 متغییرهاي این فرضیه:

 درصد هابین تیتیف فضای سبز با افزایش مراودات اجتمامی در بین ساکنین مجتم  ررسی ارتباط ماب 2 جدول

 Sig تعداد نمونه

325 0,000 

 

نتیجه حاصل از تحییل نشان داد که فضاهای باز و سبز نقشی اساسی در افزایش آشنایی و تعامالت ساکنین بر 

سبز       ضاهایی باز و  صیه اندااته، ایجاد ف سان و محیط طبیعی فا معده دارند. حال که زندگی در آپارتمان بین ان
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سازی   سیار    با معماری و محوطه  ستری برای برلراری ارتباطات و تعامالت اجتمامی ب زیبا، در فراهم آوردن ب

ساکنین         متید می سبز در درون مجتم  و لرار دادن بتشی برای گردهم آیی  ضاهایی  شد. همچنین با ایجاد ف با

ح شککده نیز های طرتوان تعامالت و ارتباطات بین افراد ارتقا داد. با توجه به شککااصبرای اولات فراغت، می

 توان میزان تعامالت اجتمامی ساکنین را به شرح ذیل تتسیر کرد:می

سکونت:  ضای باز آن را برای زندگی انتتاب نموده ساکنان مجتم   انتخاب محل  اند، بیش هایی که به دلیل ف

 کنند.  از سایرین نسبت به برلراری ارتباط با همسایگان در جعت بعبود مجتم  احساس مسئولیت می

گردد، و سکککبب   الامت طوالنی مدت در یک منان بامث ایجاد پیوند بین فرد و منان می           مدت زمان اقامت:    

 شود.افزایش حس مسئولیت و احساس تعیف ااطر فرد نسبت به محیط می

های پژوهش حاکی از این است که ممینردهای جاری در فضای باز تاریر مثبت در   یافته هاي فضایی: ویژگی

شویف نماید، پیوند افراد و منان           ارزیابی فرد ستتاده ت ضا، افراد را به ا صورتی که ف ضا دارد. بنابراین در  از ف

 شود.  تر میلوی

ارزیابی اجتمامی فرد از محیط و رضکککایت وی از کیتیت محیط سکککبز، سکککبب افزایش         تعامالت اجتماعی:  

تاریر مسکککتقیم و مثبت در افزایش    گردد. در حقیقت پیوندهای فرد با منان      تعامالت وی در فضکککای باز می  

در محیط اواهد داشت. میی رغم تاکید الگوی نظری بر تاریر فضای سبز بر تعامالت اجتمامی، به     تعامالتش

دلیل کاهش تمایل همسایگان به روابط اجتمامی، نقش فضای سبز بر پیوندهای اجتمامی تنزل یافته است. اما      

سته با هم متتا    ضای باز و ب سایگی در مجتم  وتند. تعامل در ف سیح   کیتیت روابط هم های موجود متتاوت از 

سایگان، اما رابیه      ساکنان به باز بودن در اانه به روی هم ست. میی رغم تمایل زیاد  ستقیم آن انتظار ا ها ی م

ست. تقریبا هیچ   سیار کم ا ستقیم به یندیگر کمک نمی  ب صورت م شامل   کنند. این کمک کردن میگاه به  تواند 

شد وتمایل   لر شیا به همدیگر، مرالبت از فرزندان و یا ارید برای همدیگر با محدودی به ارتباط با  ض دادن ا

تواند شکرایط افزایش تعامل اجتمامی را فراهم کند. سکاکنین مجتم  ااتون که   همسکایگان دارند اما محیط می 

سترده      سبز گ ضای  سبت به دو مجتم  دیگر جعت تعامل و ارتباط با ی  تریف شتند،     ن ضای باز دا ندیگر در ف

صولی کردند که در اظعار می سب  ف ضای باز به دور هم جم  می    تر میکه هوا منا ساکنین در ف شد  شوند که  با

 کند.میآمار بدست آمده از پرسشنامه نیز این موضور را تایید 

شند،         شته با سبت به مجتم  حس مالنیت دا ساکنین با یندیگر در افرادی که ن ست. از طرفی     تعامل  شتر ا بی

شرکت در جیسات هیات مدیره و مضویت در آن تاریر مستقیم بر رضایت افراد از کیتیت محیط دارد زیرا از       

نمایند. از طرفی با این طریف ساکنان در مدیریت و نگعداری مجتم  شریک شده و جعت ارتقای آن تالش می 

 ت آنان در مدیریت مجتم  تاریرگذار است.های موجود آشنا گردیده و پیشنعادامشنالت و محدودیت
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شتصات         یافته نگهداري: سته به م ساکنان بیش از آننه تامین امنیت را واب ست که  های پژوهش حاکی از آن ا

دانند. از سکککوی دیگر ماندگاری   کالبدی مجمومه بدانند، مدیریت و نگعداری را در حتظ امنیت مسکککئول می    

 دانستند.ساکنین مدیریت را در این امر بیشتر مسئول میفضای سبز منوط به نگعداری است که 

های مسککنونی و میزان تعامل  ی بین کیتیات فضککای سککبز مجتم  هدف این بتش از پژوهش کشکک  رابیه

ستتراج معم    ساکنین و ا شد. با        اجتمامی  شرح داده  صیل  ست، که به تت ضور ا ترین موامل اررگذار بر این مو

ستر   سازی، مجمومه راهنار   شنل این وجود، با توجه به ب شعر ی هایی در حوزهگیری این پژوهش در حوزه 

 شود. ریزی و طراحی در کنار اهداف اصیی شنل گرفت، که در ادامه میرح میراهنمای برنامه

 نتیجه گیري

سی    صل اول این پژوهش ذکر گردید، هدف این پژوهش برر سبز و   همانگونه که در ف ضای  چگونگی تیتیف ف

سااتمانی  مصنور در مجتم  محیط  شعر یاسوج در جعت ارتقای کیتی محییی آن می    های  شد.که   در سیح  با

چنین در لالب آن اصککول و راهنارهایی در راسککتای تیتیف فضککای سککبز و محیط مصککنور تدوین گردید. هم 

سنونی و گونه       ضای باز محیط م سبز لابل اجرا در ف ضای  ساات الگوهای متتی  ف مانی  های متتی  مجتم  

 تشریح گردید.

های موردی سککئواالت  های تحقیف و نتایج حاصککل از بررسککی نمونهدر این گام از پژوهش با اسککتناد به یافته

 تحقیف مورد بررسی لرار می گیرد.

ضاهای پر و االی در مجتم  سوال اول این پژوهش، کدام گونه  سااتمانی می ها و چیدمان ف تواند زمینه های 

 را فراهم آورد؟ارتباط با طبیعت 

باشد: گونه نواری، محییی،   های سااتمانی چعار گونه لابل تشتیص می  طبف میالعات انجام گرفته در مجتم 

ریزی  باشند که در هنگام برنامهها لابییت تیتیف با فضای سبز را دارا میمتتیط و منترد. که هر یک از این گونه

به این امر انجام دهد. اما در مشککاهدات انجام گرفته در گونه و ها طراح باید توجه الزم را نسککبت این مجتم 

چیدمان محییی و چیدمان متتیط امنان ایف فضککاهای متنور و ترکیب فضککای سککبز با محیط بیشککتر فراهم   

 مورد بررسی لرار گرفته است. است. در فصل چعارم این پژوهش این موضور به تتصیل

 گیرد؟های سااتمانی به چه صورت انجام میدر مجتم سوال دوم این پژوهش، تامین فضای سبز 

های سککااتمانی تامین فضککای سککبز به طرق متتی  لابل اجراسککت که بسککته به گونه و چیدمان     در مجتم 

های موجود در مجتم  باید تصککمیم گرفت. نمای سککبز، بام سککبز، تراس سککبز، راهروهای سککبز، ایجاد   بیوک

سیرهای لابل باغچه شرح نور و نحوه به کارگیری آن   اجرا و... از این لبیل می های متنور در م شد که  ها در با

 فصل چعار به همراه بیان تصویری آورده شده است.

ساکنین مجتم             صنور بر تعامالت اجتمامی  سبز و محیط م ضای  سوم تاریر تیتیف ف سوال  های  در ارتباط با 

 باشد؟سااتمانی به چه صورت می
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شنام     س صل از پر سبز،      نتایج حا ضایت وی از کیتیت محیط  شان داد که ارزیابی اجتمامی فرد از محیط و ر ه ن

ضای باز می   ستقیم و مثبت در  سبب افزایش تعامالت وی در ف گردد. در حقیقت پیوندهای فرد با منان تاریر م

سایگان    شت. میی رغم تاکید الگوی نظری به دلیل کاهش تمایل هم به  افزایش تعامالتش در محیط اواهد دا

روابط اجتمامی، نقش فضای سبز بر پیوندهای اجتمامی تنزل یافته است. اما تعامل در فضای باز و بسته با هم 

تواند شککرایط افزایش  ها تمایل محدودی به ارتباط با همسککایگان دارند اما محیط میمتتاوتند. سککاکنین مجتم 

فرادی که نسککبت به مجتم  حس مالنیت داشککته  تعامل اجتمامی را فراهم کند. تعامل سککاکنین با یندیگر در ا

 باشند، بیشتر است.  
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