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 گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانی گروه شهرساز -1

Bahafouri.1398@yahoo.com 

 25/08/1400تاریخ پذیرش:                                                             15/08/1400تاریخ دریافت:

 چکیده 

در كلیـدي  وحس مكان كه از عوامل تعلّق به یك مكان و به ادراك كنشگران از محیط، اشاره دارد، از جمله مفاهیم مهم 

، مركز تجمع مناطق شهري به مثابه نقاط عطف جوامع انسانی شود. جغرافیـاي انسانی به ویژه جغرافیاي فرهنگی محسوب می

ن ها و محله هاي افراد و اشیاي مادي هستند. نگاه ما به فضاهاي شهري می تواند بر اساس الگوهاي متفاوت مردم در خلق مكا

ست. واقعیت اهاي عمومی جاذب براي مردم، ایجاد حس مطلوب بودن یا راحتی در آنها متنوع باشد. مسأله مهم در مورد فضا

فیزیكی آن چه در  گریزناپذیر آن است كه مردم در فعالیت هاي معماران، برنامه ریزان و غیره از روي كیفیت و به ویژه كمیت

گاه هاي رفتاري و معاشرت عمومی مردم در قرار روابط اجتماعی. اطراف خود می بینند یا تجربه می كنند، قضاوت خواهند كرد

ه در آنجا كعمومی صورت می گیرد. آنان جذب قرارگاهی می شوند كه توانایی و میل به سازگاري با الگوهاي ثابت رفتاي 

ازد. ورز می پردتحلیل كیفیت محـیط وحـس مكـان  مردم در بلوار كشا . این پژوهش به بررسی وروي می دهند را داشته باشند

ست و...( كه نفر از مردم)ساكنین، رهگذر، توری 50تحلیلی و جامعه آماري این تحقیق تعداد  –روش تحقیق از سنخ توصیفی

ده هاي بدست در بلوار كشاورز  تهران حضور داشته اند می باشد. چارچوب نظري تحقیق بر پایه مطالعات اسنادي است و دا

اهاي شهري فضمی دهد كه نشان نتایج  و جدول سوات تحلیل شده است. excel افزار آمده از پرسشنامه  با استفاده از نرم

شود. بنابراین در راستاي بررسی كیفیت و سنجش فضاهاي شهري، معیارها و خوب با مفهوم كیفیت مطلوب آن سنجیده می

تري براي ساكنان عمومی مطلوبهاي د محیطاست. به هر میزان كه شهرها بتواننهاي قبل مطرح شده هایی طی دههشاخصه

هاي اجتماعی بهتري در آن صورت بگیرد، به همان میزان شهر از كیفیت باالتري در شهرنشینی و ها ایجاد كنند تا تعاملشهر

 سالمت روان ساكنین آن برخوردار خواهد شد.

 ارزش هاي محیطی –كیفیت محیط  –جذب جمعیت  –بلوار كشاورز واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 آن سترشگ و توسعه اما بوده یطیمح يها يتوانمند و ياقتصاد ،یاسیس لیدال به مكان كی در شهرها آمدن دیپد

 ،یتماعاج و ياقتصاد يها استیس و ها حكومت يریگ جهت با متناسب دوره هر در و گرفته صورت زمان طول در ها

 داده شهرها به یفراوان يها بینش و فراز ها حكومت يشهرساز استیس و اند افتهی توسعه یخاص جهات در

هاي شهري باید لحاظ شود، ترین معیاري كه در ارزیابی شهرها و محیطمهمامروزه  .(1400، محسن ي،كماندار)است

ناپذیر این است كه مردم بر اساس كیفیت آنچه هاي عمومی شهري موجود در آن است. واقعیت اجتنابكیفیت عرصه

كنند. این دسته از فضاها علت مقیاس عملكردي و كنند، در مورد آن قضاوت میبینند و تجربه میمیدر پیرامون خود 

رو نهمچنین طیف متنوع و گسترده مخاطبان خود داراي بیشترین سهم در حیات جمعی شهروندان هستند، از ای

 .واهد شدخشهري سالم و شكوفا  افزایش كیفیت این دسته از فضاها بیش از سایر انواع فضاها موجب ایجاد جامعه

هاي اخیر كه مفهوم كیفیت به ادبیات شهرسازي راه یافته است، فضاهاي شهري خوب با مفهوم كیفیت مطلوب در دهه

هاي هایی طی دههشود. بنابراین در راستاي بررسی كیفیت و سنجش فضاهاي شهري، معیارها و شاخصهآن سنجیده می

تري براي ساكنان هاي عمومی مطلوباین گفته شد، به هر میزان كه شهرها بتوانند محیط است. پیش ازقبل مطرح شده 

هاي اجتماعی بهتري در آن صورت بگیرد، به همان میزان شهر از كیفیت باالتري در ها ایجاد كنند تا تعاملشهر

این  شین و شهروند درشهرنشینی و سالمت روان ساكنین آن برخوردار خواهد شد. از سویی دیگر، مفهوم شهرن

هاي عمومی شكل خواهد گرفت. روشن است كه ایجاد آرامش، سرگرمی، فراهم آوردن ارتباط، زمینه معاشرت مكان

ندگی، و امكان تردد، از دیگر عملكردهاي فضاهاي عمومی شهري است. وجود این فضاها براي پیشگیري از درما

توانند موقعیتی براي رشد یب این فضاها میري است. به این ترتگیري و خشونت بسیار موثر و ضروافسردگی، گوشه

شـناخت  ،در بررسی رابطه انسان و محـیط .مجموعه شهري باشند وجود آورده و محیطی سازنده در یكخالقیت به

ـت اسـت. هــاي محســوس محــیط و معــانی و پیامهاي برخاسته از آن حـائز اهمی عناصـر كالبــدي، ویژگــی

یط، معـانی شـناخت بهتر محیط زمانی ارزش بیشتري مییابد كه عـالوه بـر بررسی عناصر و ویژگیهاي كالبـدي محـ

اسـت كــه  هیمیو مفاهیم برخاسته ازآن و ادراكات كنشـگران نیـز مـورد واكاوي قرار گیرد. حس مكان از جمله مفـا

ـانده ودر نهایت یـاري رس هاي گونـاگون ریزان در زمینه نامهتوانــد بــه محققــان و بر شــناخت بیشــتر آن مــی

وسط منجر بـه توسـعه محـیط شـودحس مكـان، بـه معناي دریافت ویژگیهاي معنایی محـیط و شخصـیت مكان ت

ت آگاهانه باشد. حسی كـه توسـط ادراك ذهنـی مـردم از محـیط و دریافـت احساسا كنندگان از محیط می استفاده

ر مــیدهــد. حــس آگاهانه آنها از محـیط دریافـت شده و استفاده كننده را در ارتباطی تنگاتنگ با محیط قــرایا نا

خ یك اجتماع مكــان موجــب ایجــاد حــس رضـایتمندي در اسـتفاده كننـده شـده و بـا یـادآوري فرهنگ یا تاری

ـراي مخاطــب ـرده و كیفیـت فضـاي ســاخته شــده را بـویا تجارب ذهنی گذشـته فرد، بر مفهـوم هویـت تأكیـد ك

 هنیت میویژگیهاي كالبدي محیط كه شامل تعامالت اجتماعی و همچنین معانی هویتی وذ .بخشــد ارتقــاء مــی

واالت ذیل از در این بین پاسخ به س .(320 ، 1390)فالحت ونوحی،باشد ، بـر القـاء حس مكان تأثیر گذار میباشـد

 اهداف پژوهش می باشد:

 آیا میان کیفیت های محیطی بلوار کشاورز و مردم گرایی این محیط رابطه ای وجود دارد؟ •
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رز افزایش آیا با افزایش كیفیت هاي محیطی  می توان جمعیت و عرصه هاي فعالیتی مردم را در بلواركشاو •

 داد؟

 دارد ؟ كیفیت فضاي شهري در جذب یا دفع جمعیت و فعالیت در آن تاثیر •

 بیان مسئله

 دیعی و)بــكنــد احسـاس وابسـتگی انسـان نسـبت بـه مكــانی اســت كــه درآن زنــدگی مــی ،حس مكان

قـش شایان تواند در ارتقاي كیفیت محیط ن ( و داراي سطوح گوناگونی اسـت كه توجه بدان می157: 1387، دیگران

ز محیط، اهماهنگی فـرد و محـیط، باعـث بهـره بـرداري بهتـر حـس مكـان عـاملی مهـم در "توجهی ایفا كند. 

 ر آن میدكنندگان و در نهایـت احسـاس تعلـــق آنهـــا بـــا محـــیط و تـــداوم حضـــور  رضایت استفاده

 ت اجتماعیایجاد و باز تولید فضاهاي عمومی مردم گرا به عنوان محل رخداد تعامال. ( 58: 1385 )فالحـت،"شـود

رار گرفته قدر راستاي خلق محیط هاي شهري پایدار، یكی از اهدافی است كه در دهه هاي اخیر بسیار مورد توجه  

لیه و تغییر ، حضور گسترده وسایل نقف از جمله گرایش به زندگی ماشینیاین در حالی است كه به دالیل مختل است.

ضاي فجدایی گزینی مردم از  ،افزایش سرعت جابه جاییچهره شهر به واسطه چیرگی اتومبیل بر فضاي شهري ، 

تی نهفته در مقیاس هاي مختلف شهري اهمیت و نقش فرهنگی و هوی-، نادیده انگاري ارزش هاي اجتماعی عمومی

رنامه هاي ، بدر حال حاضر. (1349)شجاعی و پرتویی ،محیطی مردم گریز تبدیل شده اندخود را از دست داده و به 

تر حركت ، خودرومدار و بر مبناي تسهیل هر چه بیشدر گسستی عمیق با سنت گذشته خود در كشورمانتوسعه شهري 

اي كیفیت هاي ، اهمیت آنها در ایجاد سرزندگی وپویایی شهري و ارتقو آنچنانكه باید به فضاهاي شهري سواره بوده

جاد شده در ، توجه به بحران هاي ایزيبا توجه به تغییرات جامعه امرو. محیطی در فضاهاي  شهري توجه نشده است

عاملیت و  این»سطح فردي و اجتماعی و عوامل موثر در ایجاد این بحران ها ضروري است . چرا كه طبق نظر گیدز 

، كنش اختارو س راند و كنش افراد، ساختار ، جدا از هم نیستوجب عملكرد اجتماعی شده و این دوساختار است كه م

، حران شدهكنش گر ي كه خود دچار ب ، چگونهرد ، پایه و اساس هر اجتماعی استآنجا كه  فاز  .«را شكل می دهد

وسعه یافتگی ، در جریان تنقش فرد به عنوان كنش گر اجتماعیمی توان ساختاري مناسب باز تولید كندو از آنجا كه 

ت یل اهمی، به دلق اجتماعی اوجاد شده در مسیر تعلتعلق اجتماعی وي و همچنین چالش هاي ای ،اساسی است مهم و

اعی به بنابر این ضرورت ایجاب می كند فضاهاي مردم گرا و حس تعلق اجتم .موضوع ، قابل توجه و بررسی است

، لوار كشاورزب ، شناخته و عوامل موثر در تقویت و تضعیف آنها شناسایی شوند.نوان عاملی اساسی در حیات اجتماعع

شده  تهران كه در گذشته به عنوان یكی از تفرجگاه هاي شهر تهران محسوب میبلواریست شرقی غربی در شهر 

وده ولیكن بافت غالب این ناحیه مسكونی ب وان است كه به نهر كرج شهرت دارد.است در میانه این بلوار نهري ر

ولی عصر در  یداناین بلوار از م. تراكم زیادي از واحد هاي تجاري اداري و آموزشی نیز در این ناحیه وجود دارد

یر خود از كیلومتر است ودر طول مس 2.2طول این بلوار . شرق آغاز و به خیابان دكتر قریب در غرب ختم می شود

ابان كارگر خی ،آذر 16قدس، خیابان شرق به غرب با خیابان فلسطین، خیابان حجاب خیابان وصال شیرازي ، خیابان 

 .و خیابان جمالزاده تقاطع دارد
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 مشکالت پیش رو در یک نگاه مسایل و

 بی توجهی به اهمیت کیفیت های اکولوژیک منطقه و انهدام آن با طرح های عمرانی نسنجیده 

 آلودگی مسیل به واسطه ی انباشته شدن زباله در آن 

 باال بودن جمعیت روز نسبت به جمعیت شب 

  اجتماعی به دلیل جابه جایی و جایگزینی جمعیت –تغییر در قشر بندی اقتصادی 

 نبود رابطه ی منطقی میان کاربری مسکونی و غیر مسکونی 

 کاهش تدریجی خدمات در مقیاس محله  به دلیل تخصیص اراضی به کاربری های فرا منطقه ای 

 ( در منطقه)ایستگاه آتش نشانی عدم توجه کافی به ضررورت ساماندهی خدمات امداد رسانی 

 دم انطباق و هماهنگی میان کاربری ها و درهم آمیزی کارکردهای  ناسازگار در بلوارع 

 ناهمخوانی کاربری های جاذب سفر و زیر ساخت ها مثل پارگینگ 

 بر اثر توسعه نسنجیده از بین رفتن جاذبه های محیطی 

 گرایش شدید تغییر کاربری مسکونی به کاربری های غیر مسکونی 

 ت وجود موجودا، بوی بد کانال، کمبود پل های گذری  بر روی کانال، ی تاریکنور کم در شب و فضا

 موذی چون موش

 ( کارتن خوابی)اکثرا همراهان مریض ها، وجود افراد معتاد، رفت و آمد موتور سیکلت در بلوار 

 مبانی نظری 

لغات آكسفورد سهم اصطالح حس مكان از تركیب دو واژه حس و مكان تشكیل شدهاست. واژه حس در فرهنگ 

معناي اصلی دارد: نخست یكی ازحواس پنجگانه؛ دوم احساس، عاطفه و محبـت كـه در روانشناسـی بـه درك تصویر 

ذهنی گفته میشود یعنی قضاوتی كه بعـد از ادراك معناي شئ نسبت بـه خـود شـئ در فـرد بـه وجود میآید كه 

در قضاوت درباره یك چیز انتزاعی مثل معنـاي حس در اصطالح  میتواند خوب، جالب یا بد باشد؛ سوم، توانایی

حس جهت یابی كه به مفهوم توانایی یك فرد در پیداكردن مسیر یا توانایی مسـیر در نشـان دادن خود به انسان است 

یشـتر و در نهایت حس بـه معنـاي شناخت تام یا كلی یك شئ توسط انسان میباشد. امـا واژه حس در این اصـطالح ب

محبت، قضاوت و تجربه كلی مكان یا توانـایی فضـا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است  بـه مفهـوم عاطفـه،

مكــان یكــی از مفــاهیمی اســت كــه در علــوم و رشته هاي گوناگون و بـا قرائـتهـاي مختلـف بـه ،(. )فالحت

بـه وسـیله شخص یا چیـزي اشـغال شـده و داراي بـار معنـایی و مكان بخشی از فضاست كـه "شود.  كـار برده می

دهـد، مكان درنگی پدید میآورد. هویت یك مكان، آمیـزهاي  ارزشی است. اگر فضا امكان وقوع حركـت را مـی

 خاص از روابط اجتماعی اسـت و بـدین خـاطر همـواره بــــــدون ثبــــــات، مجادلــــــهاي و چندگانــــــه

مركزي است كه در آن از  .مكان، مركز عمـل آگاهانـه و ارادي انسـانها اسـت(. 19: 1385، )شعله"شود می

رویـدادهاي مختلـف تجربـه میآموزیم. رویـدادها و عملكردهـاي آگاهانـه، تنهـا در ساخت مكانهاي معین پر اهمیت 

هاي مختلف در آنها است. از ایـن  ، هـدفهـا و تجربهكنند. علت افتراق مكانها، تمركز ارزشها، دیدگاههـا جلوه می
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مكان،   (27: 1383باشند)شكویی،  رو مكـانهـا، عوامل اصلی در سامانمندي تجربیات و قضاوتهاي مـا از جهان می

 بیانگر خاطرات، تجربیات، عالیق، اسطوره هـا و احساسـات مشـترك انسـانها اسـت. فضـا فاقـد ایـن امتیازات می

. (1،  300شـود)همان: یی شناخته مـیهاي پدیدارشناسی جغرافیا ـد. مكـان، بـه منزلـه خصیصـه اصـلی شالودهباش

به معنـاي احسـاس بـودن در  توآن با فرق نهادن بـین دو اصطالح اصالت وحس مكان معتقـد اسـت كـه اصـالت

فاصلهاي نیست و شخص جزیی از مكـان  مـوطن بـه شكلی ناآگاهانه است. در چنین شرایطی، بین شخص و مكان

اسـت؛ در حالی كه حـس مكـان بیـا نگـر نـوعی فاصـله بـین شخص و مكان است و به شـخص امكـان مـیدهـد 

نیـز بـراي آمریكائیها حالتی  80حتـی درآغازدهـه  تـا مكان را درك و ارزیابی كند. به اعتقاد تـوان، احسـاس اصـالت

ست. این وضـع امروزه با وسعت ارتباطات وآگاهیهاي انسان امـروزي از دیگر مكانها،در همه دست نیافتنی بوده ا

 (. 126:  1384سـرزمینهـا وكشـورها،كم وبـیش حاكم شده است )توان،

و بصري  ه آن دسترسی فیزیكیتیبالدز فضاي شهري را بخشی از بافت شهري می داند كه عموم مردم ب: فضای شهری

دن می نفوذپذیري و عمومی بو بدین معنی از شاخص هاي فضاي شهري .(1992تیبالدز و سایرین  فرانسیسدارند)

ي همه به فضاي شهري  یعنی شریان هاي زندگی روزمره كه در آن مركز جامعه واقه شده اند این فضاها برا»باشد

ن فضاها ای .احاطه شده اند، فرهنگی و مسكونی ا مجموعه اي از مجتمع ها ي تجارياسانی قابل دسترسی اند و ب

ند و یا در مسیر مكان هایی را تشكیل می دهند كه بیشتر ساكنان شهر یا براي خرید و یا گردش به این مكان ها می رو

ان بخشی از فضاي فضاي شهري را می تو» در این راستا بنا بر گفته لنگ . (47ص1993هنارد «) روزانه آنها قرار دارد 

هري عرصه باز و عمومی شهري دانست كه به نوعی تبلور ماهیت زندگی اجتماعی می باشد . بر این اساس فضاهاي ش

می توانند  دمتعامل متقابل انسان ها می باشند كه داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود . فضاهایی كه همه مر

 (41ص1987) لنگ حضور یابند و به قاطعیت بپردازنددر آن 

كیفیت  چگونگی یك چیز یا پدیده می باشد كه تاثیر عاطفی و عقالنی خاص بر انسان می گذارد. :تعریف کیفیت

ملكردي( ت ع)كیفیفیت هاي صوري یا فرمال(، عملكردباعث تمایز پدیده ها از هم می شود و می تواند حاصل فرم )كی

می توان عناصر و  اگر عناصر روابط میان آنها را تشكیل دهنده فضا بدانیم )كیفیت معنایی(.و یا معنایی یك چیز باشد

 كیفیت بین آنها را به صورت زیر دسته بندي نمود:

 کیفیت فضایی 

 کیفیت ناشی از سازگاری میان مولفه های کیفیت 

 ن سکانس با بقیه سکانس ه باعث تفکیک وارتباط آ)کیفیت موجود در هر سکانس ککیفیت سکانس ها

 ، نحوه ارتباط بین سکانس ها(ها می شود

این  ست.باالتري ا  هر چه تعلق خاطر بیشتري در انسان نسبت به یك فضا وجود داشته باشد آن فضا واجد كیفیت

یازهاي وي را ن، تر قرار گیرد ا او در تعاملی سهلامر مستلزم آن است كه فضا بیشتر انسان را مخاطب قرارداده و ب

فاده كننده داشته برطرف كند ظرفی مناسب براي الگوهاي رفتاري اش باشد. به عبارتی معناي بیشتري براي بیننده و است

 باشد تا ادراك، راحت تر و سریع تر انجام شود.
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 مورد مطالعه شناخت محدوده

محسوب  در گذشته به عنوان یكی از تفرجگاه هاي شهر بلواري است شرقی غربی در شهرتهران كه: بلوار کشاورز

اي بود كه انهمی شده است. در میانه این بلوار نهري روان است كه به نهر كرج شهرت دارد. نهر كرج در واقع رودخ

گردید و به سمت اراضی بهجت آباد حركت نموده و از این اراضی به سمت دارالخالفه از رودخانه كرج منشعب می

است.  شدهیافت. آب این نهر براي مقاصد كشاورزي و جهت آب شرب منازل در تهران قدیم استفاده امتداد می تهران

اي در تامین آب تهران داشت. موقعیت جغرافیایی نهر كرج منطبق بر از لوله كشی تهران این نهر نقش عمده تا قبل

 .بلوار كشاورز كنونی است

 
 (: محدوه مورد مطالعه1شکل)

 

 2.2شود. طول این بلوار تقریبا این بلوار از میدان ولی عصر در شرق آغاز و به خیابان دكتر قریب در غرب ختم می

در طول مسیر  كیلومتر آن مورد ساماندهی قرار میگیرد.)مطابق نقشه هوایی( و1.5كیلومتر است كه درطرح پیشنهادي 

آذر، خیابان  16خیابان وصال شیرازي، خیابان قدس، خیابان  خود از شرق به غرب با خیابان فلسطین، خیابان حجاب،

  .كارگر و خیابان جمالزاده تقاطع دارد

 تصاویری از  وضع موجود

 

  
 اسلیو های عرضی تاسیسات موجود فیلتراسیون و انتقال آب چاه
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 مسدود نمودن کانال جهت انتقال آب نحوه نگهداری شیرهای قطع و وصل

 

  
 سبد های آشغالگیر در محل کانالها هاي عرضی موجود كانال

  
 اسلیو های عرضی جهت عبور کابل سکون آب در کانال میانی

 

ضور موجودات حآب باعث ایجاد لجن در نهرمیانی گشته و این مساله شرایط را براي ه الزم به ذكر است كه این ماند

 موذي مانند موش در فضاي بلوار فراهم كرده است. 

 یافته های پژوهش
ذكر شده را تجره هاي اخیر مسائل و مشكالت راه و فضاي عمومی در سالبلوار كشاورز نیز به عنوان یك پیاده

رسد اگر این مشكالت رفع نشود، بلوار كشاورز كاركرد خود را به عنوان یك فضاي عمومی كرده است و به نظر می
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سازي ضرورت، شهرداري منطقه شش نیاز به ساماندهی و باز زندهخاص و با ارزش از دست بدهد. حسب درك این 

هایی براي ساماندهی این بلوار ارائه فنی و عمرانی طرحراه را در دستور كار قرار داده و با مشورت معاونتاین پیاده

اخیر و به در حال حاضر مساله اصلی بلوار كشاورز، آن است كه به دلیل نبود آب كافی در سال هاي  داده است.

كند و از سوي دیگر عدم رعایت مسائل بهداشتی آب داخل نهر بوي بدي ایجاد میگردش نیامدن آب داخل كانال، ماند

از سوي شهروندان و ریختن زباله در نهر باعث بوجود آمدن مشكالت زیست محیطی بسیاري در بلوار كشاورز شده 

. كه با طرح پرسش به تحلیل موضوع خواهیم نگیز ایجاد كرده استمكان خاطره ااست و منظره نامناسبی را براي این 

 پرداخت:

 پرسشنامه

 عالقه و تمایل خود را  به حضور و فعالیت در بلوار کشاورز در چه حدی می بینید ؟ .1

ت به درصد از پاسخ گویان به پرسشنامه ی تحقیق نسب 46با توجه به نتایج بدست آمده ی زیر میزان  -4

له را درصد از انها این مح 32کشاورز عالقه مند به حضور و فعالیت در آن هستند  و محله ی بلوار 

 برای فعالیت های خویش خوب می دانند.

 

 

 شما  امنیت در بلوار کشاورز را در چه میزانی می بینید ؟ .2

 30ب و درصد از پاسخ گویان به پرسشنامه ي حاضر امنیت بلوار را كامال خو 34طبق امارگیري انجام شده 

نیازمند  ودر صد از پاسخ گویان امنیت بلوار را نامناسب  26درصد مناسب دیده اند و تنها  10درصد خوب و 

 توجه میدانند.

32%

4%

8%

10%

46%

سوال یک

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب
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 شما سرزندگی و امید به زندگی را در بلوار کشاورزی چگونه میبینید؟ .3

درصد  16نها تشاداب میدانند و درصد پاسخ گویان به پرسشنامه ي تحقیق بلوار كشاورز را سرزنده و  80بیش از 

جام میپذیرد از پاسخ گویان معتقدند كه بلوار كشاورز از نظر سرزندگی و فعالیت هاي روزانه اي كه در ان ان

 نیازمند تجدید نظر است و باید اصالح شود.

 

 

 

 ؟است های جمعیتی و انفرادی چگونه امکان حضور شما در فضای بلوار کشاورز و انجام انواع فعالیت  .4

30%

12%

14%

10%

34%

سوال دو

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب

30%

6%

10%
22%

32%

سوال سه

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب
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ند در بلوار با توجه به نتایج بدست امده از پرسشنامه ي تحقیق بیش از نیمی از پاسخ گویان به خوبی میتوان

جراي طرح درصد از پاسخ گویان خواهان ا 24كشاورز حضور داشته و به انجام فعالیت هاي مختلف بپردازند و 

 .وار استهاي جدید براي هرچه بیشتر كردن امكان حضور و فعالیت در بل

 

 

 

 میزان همخوانی امکانات فضای شهری در بلوار کشاورز را تا چه حد میبینید؟ .5

بلوار را  با توجه به نتایح بدست آمده به طور تقریب نیمی از پاسخ گویان همخوانی امكانات فضاي شهري در

 .بررسی می داننددرصد از پاسخ گویان آن را ناهماهنگ و نیازمند  12خوب و كامال خوب دانستند و 

 

 

18%

24%

12%

28%

18%

سوال چهار

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب

24%

12%

26%

18%

20%

سوال پنج

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب
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قای به نظر شما انجام انواع فعالیت های اجتماعی در فضای بلوار کشاورز توسط مردم چقدر در ارت .6

 ؟درسطح شهر تهران تاثیر گذار است سطح کیفیتی بلوار در بین دیگر فضاهای شهری

ز در بین دیگر بلوار كشاور با توجه به نتایج بدست آمده نیمی از پاسخ گویان معتقدند براي ارتقاي سطح كیفیتی

شاورز بسیار كفضاهاي شهري در سطح شهر تهران،  زمینه چینی براي انجام انواع فعالیت هاي اجتماعی در بلوار 

اثیر دانسته تدرصد از مردم ان را بی  12درصد از پاسخ گویان آن را متوسط و  20تاثیر گذار است و طبق امار 

 اند.

 

 

 را برای حضور در تعامالت اجتماعی  بلوار چقدر میبینید؟ شما میزان تمایل بانوان .7

انجام فعالیت   با توجه به نتایج بدست امده از پرسشنامه ، پاسخ گویان معتقدند زنان تمایل چندانی به حضور و

داده د توجه قرار هاي اجتماعی در بلوار نداشته و ندارند و این نشانگر این است كه برنامه ریزان شهري باید مور

 و به ان بپردازند.

26%

12%

20%

22%

20%

سوال شش

خوب بی تاثیر متوسط مناسب کامال موثر
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 شما میزان تمایل آقایان را برای حضور در تعامالت اجتماعی  بلوار چقدر میبینید ؟ .8

از دالیل آن عدم  طبق آمار تمایل مردان به حضور در بلوار و انجام فعالیت در آن بیشتر از زنان است و شاید یكی

 .رد توجه قرار گیردتامین امنیت براي حضور بانوان در آن است كه باید مو

 

 

 

 به نظر شما فضای شهری  بلوار کشاورز تا چه حد توانسته مخاطبان قدیمی خود را درفضای شهری .9

 امروزی حفظ کند؟

ویژگی هاي  با توجه به نتایج بدست آمده ، پاسخ گویان معتقدند كه عملكرد مدیران شهري براي حفظ و ارتقاي

  .ضایتی كرده اندرتنها در مواردي از مردم از شكل امروزیه بلوار ابراز نا مثبت قدیمی بلوار بسیار خوب بوده و 

22%

40%

20%

16%

2%

سوال هفت

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب

26%

32%

12%

18%

12%

سوال هشت

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب
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 می به نظر شما میزان حضور کودکان و نوجوانان در تعامالت اجتماعی شهری در بلوار کشاورز چقدر .10

 باشد؟

لوار و بدرصد از پاسخ گویان معتقدند كه حضور كودك و نوجوان در  26با توجه به امار بدست امده ي زیر 

دكان را خوب درصد آن ها نیز حضور كو 38انجام فعالیت در آن ضعیف بوده و باید براي آن برنامه ریزي شود و 

 دیده اند.

 

 

 

 

22%

4%

22%
22%

30%

سوال نه

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب

30%

26%

26%

10%

8%

سوال ده

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب
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 بینید؟ شما تعامل اجتماعی در بلوار کشاورز را چه میزان می .11

درصد  24 ،آنها خوب  درصد از 20درصد از پاسخ گویان میزان تعامالت اجتماعی در بلوار را كامال خوب ،  18

 دانند. درصد ضعیف می 12درصد متوسط و  36مناسب ، 

 

 

 

 به نظر شما چیدمان مبلمان شهری در بلوار کشاورز مناسب می باشد ؟ .12

درصد  28درصد خوب ،  18درصد از پاسخ گویان چیدمان مبلمان شهري را در بلوار كشاورز كامال خوب ،  34

 .دانند ضعیف میدرصد متوسط و  4- 16مناسب و 

 

 

 

 به نظر شما میزان سرزندگی و جذابیت در بلوار کشاورز مطلوب و دلپذیر می باشد؟ .13

20%

12%

26%

24%

18%

سوال یازده

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب

18%

4%

16%

28%

34%

سوال دوازده

خوب ضعیف متوسط مناسب کامال خوب
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ر یكسان درصد متوسط و به طو 10، ورز را كامال خوبدرصد از پاسخ گویان میزان سرزندگی در بلوار كشا 48

 مناسب و ضعیف دانسته اند  –درصد خوب  14

 

5-  

 بلوار کشاورز چگونه است؟ به نظر شما میزان دسترسی به .14

ي ایجاد ، دسترسی به بلوار كشاورز را خوب و مناسب دیده و از دسترسی هادرصد از پاسخ گویان 80بیش از 

  .لوار دارنددرصد از پاسخ گویان اعالم عدم رضایت نسبت به راه هاي دسترسی به ب 6شده رضایت دارند و تنها 

 
نه کشاورز برای ساخت و مشارکت در طرح های بلوار کشاورز چگوبه نظر شما استقبال مردم محله ی  .15

 ؟است

ي و هرچه به نظر نیمی از پاسخ گویان مردم محله ي كشاورز نسبت به طرح هاي مشاركت شهرداري براي بازساز

 بهتر كردن فضاي شهري بلوار تمایل نشان داده و از آنها استقبال می كنند.

14%

14%

10%

14%

48%

سوال سیزده
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ی بر جذب دی ها ، نشانه ها ، نورپردازی ها و عالمت ها در بلوار تاثیربه نظر شما توجه ویژه به ورو .16

 جمعیت و انواع فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مردم از اقصا نقاط شهر در بلوار دارد؟

براي انجام  طبق آمار بدست آمده نیمی از پاسخ گویان توجه به نورپردازي ، ورودي ها و... را در جذب جمعیت

ه این موارد را بثر دانسته اند و البته الزم به ذكر است كه تعدادي از پاسخ گویان نیز توجه صرف فعالیت ها مو

 .بی تاثیر قلمداد كرده اند و خواهان توجه بیشتر به دیگر موارد زیست محیطی شده اند

17.  

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

میباشد، از جملـه مقـوالتی اسـت كـه شناخت حس مكان كه از عوامل تعلق به مكـان و احسـاس وابستگی به آن 

توان گفت كه توجـه بـه  درپایـان می نقـش شایان توجهی را ایفا كنـد. توانـد در توسـعه پایـدار محـیط  آن می

كیفیـت محـیط كالبـدي، ماهیــت محــیط فضــایی و شــناخت عوامــل درونــزا و برونزاي محیط میتواند در 

همچنین با شناخت و تقویت  .سـرزندگی، معناي محیط و افزایش حس مكان تأثیـر گـذار باشـد تقویت خوانایی،
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عواملی كه موجب متمایز شدن محیط و افزایش هویت و سرزندگی آن میشـود، میتوان به افزایش حس مكان نیـز 

، خلق جـذابیت بصـري از یـاري رسـاند. ایـن عوامل طیفـی از موضـوعات از قبیـل ایجـاد فضـاهـاي پیاده روي

بررسی و شناسایی كیفیت شود.  وشش گیـاهی و... را شامل میطریـق اسـتفاده از سرمایه هاي طبیعی محیط مانند پ

هاي محیطی و تأثیر آن بر جذب جمعیت هدف كلیدي این پژوهش بود. نتایج آزمون شده و همچنین بخش قابل 

خصوصی و دولتی و پرسشنامه ي  انجام پذیرفت و نتایج بدست آمده  تأملی كه از مصاحبه با نهادها و مؤسسات 

داللت بـر ایـن واقعیت دارد كه مدیران و سیاستگذاران میبایست نیازهاي ساكنان و رهگذران را با در نظر گرفتن 

اي ه وضعیت زندگی و نگاه آنان به محیط شهر برآورند. به بیان دیگر، شیوة مدیریت و خدمات رسانی در بخش

. مختلـف مـیتوانـد شـدت و ضعف ارتباط ادراك عمومی با شرایط محیطی، اقتصادي و اجتماعی را موجب گردد

براي نیل به اهداف پیش بینی شدة و بهبود عملكرد بلوار براي جذب جمعیت و همچنین ارتقاي كیفیت محیط شهر 

 :ودو رضایتمندي ساكنان و رهگذران پیشنهادهایی بدین شرح ارائه می ش

 توجه به اهمیت کیفیت های محیطی اکولوژی بلوار و هدف مند کردن عملیات عمرانی بلوار 

 تعیین یک نقطة شاخص برای ارزیابی تغییرات در کیفیت محیط بلوار 

 ایجاد سریع زیرساختها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستقل در بلوار 

  هت از ارتباطی و تکمیل مترو و به کار بستن تمهیداتی جدسترسی سریع از طریق فراهم آوردن راههای

 بین بردن ترافیک عبوری در زمان تعطیالت اداره جات

 استفاده از عناصر طراحی ماندگار در فضاهای بلوار برای افزایش احساس تعلق و هویت مکانی 

 گار با همایجاد هماهنگی میان کاربری ها و ساماندهی در همجواری کاربری های متناسب و ساز 

 ای شناسایی و ساماندهی فضاهای دور از دید و بی دفاع و همچنین روشنایی کافی در شب برای ارتق

 امنیت

  مایل ارتقای ترهگذران و خدمات شهری برای باال بردن سطح رضایتمندی ساکنان و انواع بهبود ارائة

 ا برای ماندگاری و انجام فعالیت در بلوارآنه

 و تسهیالت ویژه برای افراد معلول و سالخورده در معابر شهر در نظر گرفتن امکانات 

 ایجاد تاسیسات مورد نیاز ) پارکینگ ( و مناسب برای کاربری های جاذب سفر 

 ان، های مختلف ساکنان، از جمله گروههای سنی جوان های محلی در میان رده تشکیل گروهها و انجمن

 ...بزرگساالن، زنان و

  فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به منظور جلب مشارکت ساکنان درایجاد انگیزههای الزم 

 رسیدگی به وضعیت کانال و جلوگیری از انباشت زباله در آن 

 رایجاد تعادل جمعیت روز و شب با به کار بستن تمهیداتی در جهت افزایش فعالیت شبانه ی بلوا 

 زشی، مجتمع تجاری، مسکن مهرتکمیل و احداث هر چه سریعتر پروژههای عمرانی از قبیل سالن ور 

 ... و
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ا ارتقاء و تقویت در پایان آنكه، هـر چنـد تحقیقـات در این زمینه اندك و نوپا میباشد لكن میتوان اضافه كرد كه ب

یش حس مكان میتوان شاهد سالمت روح و روان افــراد، حفاظــت از تجهیــزات و تســهیالت محیط و افزا

 .مـیتـوان شاهد توسعه محیط و پایداري آن بود مشاركت بود كه در نهایـت

 ارائه طرح پیشنهادی

قال  آب چاه كاركرد  فعلی نهر میانی بلوار كشاورز، جمع آوري  و هدایت  آب هاي  سطحی  ضلع شمال  به جنوب و انت

بصري این نهر  وآذر به منظور آبیاري  می باشد  كه در طرح پیشنهادي برخی از اصالحات عملكردي   16واقع در تقاطع   

 بدین شرح می باشد:

د نهري ، رسوب گیري و هدایت آبهاي سطحی در حوضچه هاي مدفون جداگانه  به منظور امكان ایجاالف(  جمع آوري 

 صرفا با عملكرد بصري مناسبتر

 هريراهه میانی با استفاده از الگوي باغ ایرانی به عنوان فضاي تفرج گاه شب(  طراحی و اجراي آب

 مشخصات عمومی طرح

 سانتیمتر    40ارتفاع  آب نهر حد اكثر   .1

 تصفیه آب چاه موجود جهت آب جاري نهر .2

 ایجاد نشمین گاه در طرفین و میانه نهر .3

 ه های باغ ایرانیمصالح پیشنهادی با توجه به دوام مورد نیاز و شاخص           

 کاشی لعاب دار به رنگ آبی فیروزه ای  برای بدنه های آبراهه.  .1

 سنگ چینی سفید الیبید ، سیرجان ) و یا هرات افغانستان ( برای کف آبراهه  .2

 سنگ جدول از جنس چینی الیبید.  .3

الی  سانتیمتر ( ترکیبی سنگ گرانیت خاکستری روشن و مشکی با چینی 10×10سنگ مکعبی )کیوبیک  .4

 بید.
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  خذأمنابع و م

  نقـش حـس مکـانی در هویــت بــومی )مطالعــه مــوردی :دانشــجویان( 1387)بـدیعی،م و همکـاران 

 2فصلنامه ژئوپلیتیک، سـال چهـارم ، شماره  (یاســوجی دانشگاههای تهران

 ( 1385پوراحمـد، احمـد  )قلمـرو و فلسـفه جغرافیـا، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 

 ( 1389پورمنـد، حســنعلی و همکـاران  )گاه مفهــوم مکــان وتصویر ذهنی ومراتب آن در شهرسازی ازدید

 26کریستین نوربری شولتزدررویکرد پدیدار شناسی، فصلنامه مـدیریت شهری، شماره 

 ( ت1382تبریزی، جالل )واب أثیـر نوسـازی شـهری فـن گـرا برایجاد حس المکانی :مطالعه موردی پروژه ن

 یت مدرستهـران، استاد راهنما، حسین شکویی، رساله دکتریجغرافیا وبرنامـه ریزی شهری،تهران، دانشگاه ترب

 ( تقابل اصـالت وحـس مکـان، ترجمـه راضیه رضازاده ،فصلنامه فرهنگستان هنر،  1384توان، ی) 16خیال 

 ( مقدمهای بر روش تحقیـق در علـوم انسانی، چاپ شانزدهم ،انتشارات سمت، تهران1388حافظ نیا، م) 

 ( دروازههای قدیم در خاطره جمعی شهر معاصر،ریشه یابی رشتههای خـاطرهای، نشـریه 1385شعله، م)

 27هنرهـای زیبا، شماره 

 ( اندیشههای نو درفلسفه جغرافیا، جل1383شکویی، ح)د اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات گیتا شناسی  

 ( نقش طرح کالبدی در حـس مکـان مسجد 1384فالحت، م )" 22،نشریه هنرهای زیبا،شماره 

 ( مفهوم حـس مکـان وعوامـل شـکل دهنده آن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 1385فالحت، م)26 

 ( تهدید حس مکان محیط در پی 1390فالحت، م و نوحی، س ) تخریب نمادهـا ،مجموعـه خالصـه مقـاالت

 اولـین همایش ملی معماری وشهرسازی اسالمی، تبریز، انتشارات دانشگاه هنر اسالمی

 ( تهران،انتشارات دانشگاه تهران 4تئوری شکل شهر ،ترجمه سید حسین بحرینی، چاپ )1387لینچ،ك،  

 رافیا ، مجله جغهیقاجار تا انیساسان از کرمان کهن وبافت شهر یخیتار تحوالت ریس یبررس، حسن ،میکماندار

 142-121 صفحه 1400 زییپا، 14 یاپیپ شماره - 2 شماره ،4 دورهو روابط انسانی، 

  ( تهران،انتشارات هله و طحان1،چاپ "فضــا ومکــان در طراحــی شهری )1388محمــودی نــژاد، ه،  

 ( محالت شهر خـرم مکانی آن در -مکانی و تأثیرات فضاییمقایسه تطبیقی تعلّق خاطر  )1388میرزاپور، س

 آبـاد

 ن، مقاله بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری نوشته دکتر مجتبی رفیعیا

 ه.ش 1391پورد خادمی، مهندس روجا علیاکبر تقوایی، مهندس مسعودکتر علی

 


