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   چکیده
نیاز هـاي انسـانی ایفـا     پارك هاي شهري به عنوان بخشی از فضاهاي عمومی در شهر ها ،نقش مهمی در رفع

بسیاري از نظریه پردازان شهري پارك خهاي شهري را به عنوان یکی از اجـاي اصـلی یـک سیسـتم     .می کنند
زیرا در کنار نقـش کـارکرد خـود باعـث افـزایش اجتکـاع پـذیري در فضـاهاي شـهري مـی           .شهري می دانند

مناطق شهري است که با گسترش و متراکم شدن بیش فضاهاي سبز شهري یکی از کاربري هاي مؤثر در کیفیت فضایی .شوند
پارك هاي شهري به لحاظ کارکرد هاي زیسـت محیطـی ،اجتمـاعی و اقتصـادي     .از پیش شهرها بر اهمیت آنها افزوده می شود

  .،موجب ارتقاي کیفیت محیط شهري و بهبود سطح رفاه عمومی می شود
ل محل رفع برخی از نیازهاي روزمره شهروندان است فضاهاي شهري محل برخورد رفتارها،افکار و در عین حا

مهم ترین بخش از فضاهاي شهري،فضاهاي عمومی است که متاسـفانه در شـهرها نقـش آن هـا روز بـه روز      . 
از ... ،پیـاده راه هـا ،پـارك ها،پـاتوق هـا و      )پالزاهـا (کمرنگ تر می شوند فضاهاي شهري نظیـر میـدانگاه هـا    

این فضاها نقش بسیار مهمی در برقراري تعامالت اجتماعی دارند نکته اصـلی  ضروریات زندگی شهري هستند 
و مهم در رابطه با تعامالت اجتماعی ماندن در فضا است براي ایجاد تعمل ابتدا بایـد فضـاي شـهري پـذیراي     
 حضور مردم در خود باشد زیرا حضور و توقف مردم در فضا به خودي خود تعامل را در بـین آنهـا برقـرار مـی    
کند تعامالت اجتماعی در یک فضاي شهري بازتاب نوع فعالیتها و اتفاقـاتی اسـت کـه در فضـا رخ مـی دهـد       

بنابراین براي ایجاد تعامالت مناسب ابتدا باید به شناسایی فعالیتها بپردازیم هرچه فضاي شهري مطلـوب تـر   .
مراتب مدت زمـان حضـور افـراد در    باشد فعالیت ها،ارتباطات و تعامالت بیشتري در آن صورت می گیرد و به 

  .فضا نیز افزایش پیدا می کند 
هاي شهري در مطالعات، تحقیقات و پروژه هاي طراحی شهري در ایران و تاکنون به وبژگی سرزندگی محیط 

 تهران توجه جدي نشده است و بیشتر عرصه هاي عمومی که امروزه در سطح شهرها دیده می شوند، محیط
یرجذابی می باشند که هیچ انگیزه اي را در افراد بـراي رفـتن و مانـدن در آنجـا برنمـی      هاي کسل کننده و غ
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عالوه بر این در میان متخصصان شهري نیز تعریف مشترکی از ویژگی سرزندگی محیطهاي شـهري و  . انگیزند
زندگی فضـاهاي  بر این مبنا هدف این نوشتار ارائه معیارهاي سـر . معیارها و عوامل ایجادکننده آن وجود ندارد
براي دسـتیابی بـه ایـن هـدف،     . می باشد عمومی محله همت آبادشهري و تدقیق این معیارها براي فضاهاي 

شکل یا فرم شـهر  . ابتدا تعریف سرزندگی ارائه شده، سپس معیارهاي عام ایجاد سرزندگی پیشنهاد می گردند
ه وسـیله مسـائل مـدیریتی و     بیانگر نحوه توزیع فضایی فعالیت هاي انسانی در مناطق شهري ا ست و عمیقا ـب

جوامع تحت تأثیر قرارا می دهد که  در ایـن پـژوهش فـرم  محلـه نیـز      ... خصوصیات محیطی و اقتصادي  و 
مطرح است که بیشتر به خصوصیات محیطی و کالبدي آن توجه می شود،با توجه به محدوده که در اصـفهان  

ی باشد و در کنار این بافت یک بافت خطـی نیـز وجـود دارد    می باشد واینکه فرم شهري اصفهان شطرنجی م
که در کنار زاینده رود می باشد،در کنار زاینده رود به خاطر پارك خطی آبشار سرزندگی دیده می شـود ولـی   
در محدوده محله همت آباد که دسترسی به پارك آبشار تا حدودي کم می باشد،و در خوود محله از فضـاهاي  

ز است و بافت این محله فرسوده می باشد و رو به تخریب می باشد که در این محله  باعث سبز کمی برخوردا
می شود سرزندگی از بین رفته و نیاز به باز زنده سازي و یا احیاء داشته باشد و یا ایجـاد فضـاهایی بـراي بـه     

ین معیارهـا و تـدقیق   در مرحله بعد به منظور سنجش ا.وجود آوردن سرزندگی با توجه به فرم شهر  نیاز است
استفاده از معیارهاي عام و با روش مشاهده عینی ناظر تعلـیم  با ،  عمومی محله ي همت آباد آنها در فضاهاي

یافته و عکسبرداري مقایسه و بررسی می شوند و در نهایت با تحلیل نتایج به دست آمـده، معیارهـاي خـاص    
که در نهایت به فرآینـد برنامـه ریـزي و     ئه می گردندارا محله همت آبادشهري درعمومی  سرزندگی فضاهاي 

  .طراحی در این محدوده منجر می شود
  

  ،سرزندگی،باز زنده سازي،فرم شهري پارك شهري :کلیدي هاي واژه
  
   مقدمه -1

شهرهاي جدید به دلیل عدم رعایت شاخص هاي توسعه  پایـدار در شـکل گیریشـان بـا مشـکالت  کالبـدي،       
از طرفی فضاهاي عمومی شهري در آنها  به محیط هاي بـی  . بسیاري مواجه می باشند .. .اقتصادي، اجتماعی،

با .روح و کسل کننده اي تبدیل شده و بدون هیچگونه بار فرهنگی و اجتماعی به حیات  خود ادامه می دهند 
ه         اصـول و  توجه به اهمیت مقوله توسعه شهري پایـدار در ادبیـات شهرسـازي در سـالهاي اخیـر، پـرداختن ـب

معیارهاي توسعه سرزندگی پایدار در فضاهاي عمومی شهري به عنوان یکـی از شـاخص هـاي توسـعه پایـدار      
،ضروري به نظر می رسد، امروزه تأمین نشاط و سرزندگی شهري به یکی از دغدغـه هـاي اصـلی نظـام هـاي      

  .مدیریتی شهري  شده است
ي در مطالعـات، تحقیقـات و پـروژه هـاي طراحـی      با این وجود، تاکنون به ویژگی سرزندگی محیطهاي شـهر 

شهري در ایران و تهران توجه جدي نشده است و بیشتر عرصه هاي عمومی که امروزه در سطح شهرها دیـده  
می شوند، محیطهاي کسل کننده و غیرجذابی می باشند که هیچ انگیزه اي را در افراد براي رفتن و ماندن در 

ایـن در میـان متخصصـان شـهري نیـز تعریـف مشـترکی از ویژگـی سـرزندگی           عالوه بر. آنجا برنمی انگیزند
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بر این مبنا هدف این نوشتار ارائه معیارهـاي  . محیطهاي شهري و معیارها و عوامل ایجادکننده آن وجود ندارد
  .دستیابی به سرزندگی در مقیاس فضاي شهري و تدقیق این معیارها براي فضاهاي شهري تهران می باشد

ن بخش از فضاي شهري، فضاي هـاي عمـومی اسـت کـه متأسـفانه در شـهرها نقـش آن روز بـه روز         مهم تری
ل آور و نیمـه مـرده   کمرنگ تر می شود و فضاهاي عمومی که از گذشته نیز به جاي مانده بـه فضـاهایی مـال   

د و با توجه به فرم شهر  که شطرنجی ، خطی می باشد  و فرم محله  که شطرنجی مـی باشـ  .مبدل شده است
فرم فرسوده  بافت محله که رور به روز سرزندگی در این محل از بین می رود ،با احیاءو باز  زنده سازي بافـت  
محله و ارتقاء بافت، با ایجاد فضاهاي مناسب و یا کاربري هاي مناسب محله که جاذب جمعیت و رفت و آمـد  

  .در محل می باشد  می توان سرزندگی را به محل باز گرداند 
ف کلی این پژوهش بررسی معیارهاي ارتقاءسرزندگی در جهت دستیابی به سـرزندگی و چگـونگی تـأمین    هد

  .محیط هاي انسانی با توجه به فرم شهر در فضاهاي عمومی در این محله  می باشد
 
  :مفهوم پارك شهري 

سالم سازي  پارکهاي شهري که داراي جنبه هاي تفریحی ، تفرجی ، فرهنگی و باالخره زیست محیطی و
گروه تقسیم می  4محیط هستند و جنبه هاي سرویس دهی به مناطق مختلف شهر را دارا می باشند به 

:شوند  
  پارك در مقیاس همسایگی ) 1
  پارك شهري در مقیاس محله ) 2
  پارك شهري در مقیاس ناحیه) 3
  ] 1371مهندسین امایش محیط،[پارك شهري منطقه اي) 4
  

 می البته.  است شده اوري جمع …سیم بندي پارکها بر اساس شکل و نحوه استفاده ودر اینجا انواعی از تق
  .منطقه ، مقیاس و تجهیزات پارك نیز انها را دسته بندي نمود  چون مواردي براساس توان

  :دستجات زیر تقسیم می شونده پارکها از نظر شکل ب
  . ـ پارك هاي منظم  1
  . ـ پارك هاي نامنظم 2
  . ي مختلط ـ پارك ها 3
  .ـ پارکهاي فانتزي  4
  
  : هاي منظم پارك  -1

آب نماها . پارکها بطوریکه از اسم آنها پیداست داراي اشکال منظم است و خیابانهاي مستقیم دارداین قسم 
اشجار با فواصل . داراي اشکال هندسی منظم ، طرز کاشت در اطراف خیابانها با نظم خاصی جلوه می کند

این قسم پارکها به پارك نوع فرانسه . ، سطوح گلکاري داراي اشکال منظم هندسی است معین و یکنواخت
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عیب این قبیل پارکها یکنواخت . معروف هستند و اکثر پارکهاي قدیم فرانسه بدین شکل ایجاد شده است
ون بودن آنها است ، زیرا شخص در موقع راه رفتن و گردش کردن در خیابانها احساس خستگی می کند ، چ

با این وجود اغلب این پارکها ابهت خاصی دارد . خیابانها طویل و مستقیم است و تنوعی در آن دیده نمی شود
  . چون خیابانها وسیع و کلهاي متنوع پارك را در نظر تماشاچیان بزرگ جلوه می دهد

  
  ـ پارکهاي غیر منظم  2

نظم بوده و فاقد خیابانهاي منظم و آب بطوریکه از اسم آن پیداست این نوع پارکها داراي اشکال غیرم
نماهایی هستند بطور عموم اشکال قوس داشته و آب نماها باشکال غیر منظم هندسی دیده می شود طرز 
کاشت در این پارکها با نوع قبلی فرق کلی داشته و گلکاري ها وسط که در درختچه هاي گل دهنده آنها 

نوع در این پارکها بیشتر است و انسان در موقع گردش کمی کاشته می شوند غیرمنظم بوده و بدین شکل ت
گیرد، انجام می شود انجام  گیج می شود گلکاري ها روي خطوط طبیعی که از روي خطوط طبیعت الهام می

  . می گیرد این قسم پارکها بنوع انگلیسی معروف هستند
  : ـ پارك هاي مختلط  3

قبلی یعنی یک قسمت آن از پارك منظم و قسمت دیگر از این قسم پارکها مخلوطی است که از دو قسمت 
پارك نامنظم تشکیل شده است قسمت منظم یا در وسط پارك قرار می گیرد و یا در اطراف ساختمانهاي 

اصلی مانند رستوران و غیره این قسم پارك مرغوب ترین انواع پارك است زیرا از محسنات هر دو قسم پارك 
است معموالً چنین پارکهائی براي زمین هاي خیلی وسیع مناسب هستند چنانکه  منظم و غیرمنظم برخوردار

زمین داراي پستی و بلندیهاي مختلف باشد باید سعی شود قسمت منظم در روي سطح نسبتاً صاف و قسمت 
نامنظم در روي تپه ها و زمین هاي شیب دار قرار گیرد در این صورت منظره مطلوبی خواهد داشت طرز 

ري و گلکاري و طرح آب نماها و سایر تزئینات پارك براي هر قسمت مربوط به خود خواهد بود بدین درختکا
معنی که نباید گلکاري پارك منظم مطابق پارك نامنظم انجام شود و یا آب نماهائیکه در قسمت پارك 

طح منظم جلو پارك منظم باشد در ساختمانی مهم مس(نامنظم ساخته می شود و مطابق اشکال آب نماهاي 
  قسمت هاي منظم را با خطوط نامنظم به اطراف و یا به یکدیگر وصل می کنیم .) زیادتر است

  ـ پارکهاي فانتزي  4
این قسم پارکها را از قوانین کلی پارك سازي جدا باید دانست بسته به طرز استفاده از آن با انواع مختلف 

کدام براي منظور خاصی در نظر گرفته می شوند و سطح مصالح مختلف ساخته می شوند این قسم پارکها هر 
آنها معموالً از سطح پارکهاي اقسام باال کمتر است براي پارکهائیکه بمنظور ایجاد نمایشگاه ها تهیه می شود 

بهتر است از این نوع پارك استفاده شود مثالً اگر یک نمایشگاه خصوصی براي فروپاشی منظور بوده است 
آب نماهاي آنرا از آن قسم کاشی استفاده کرد حتی اگر رنگ کاشی براي آب نماها مناسب  فرضاً ممکن است

نباشد ممکن است تزئینات ساختمانی در کروي در پارك اضافه کرد که از آن رنگ کاشی بتوان براي 
دادن  ممکن است از ایجاد چنین پارك مثالً براي فروش و عرضه کردن و نمایش. ساختمان آنها استفاده کرد

عده اي مجسمه باشد باید طرح را طوري تنظیم کرد که براي هر کدام از این مجسمه ها جاي بسیار مناسبی 
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تهیه گردد فرض کنید مقداري مجسمه می توان مورد نظر است ممکن است مجسمه گاوها را روي سطح 
و مجسمه پرندگان را در  سبز چراگاه و مجسمه شترها را روي سطح خشک بیابان با علفها و نباتات مربوطه

داخل یک قفس مناسب و مجسمه اردك ها را مثالً در روي یک دریاچه مصنوعی قرارداد این طرحها باید با 
فرض کنید از ایجاد چنین پارکی . مهارت کامل ا نجام شود تا جلوه اشیاء موردنظر به نحو احسن تامین گردد

ا براي جاهائیکه معموالً در پارك براي آنها مناسب است نمایشگاه مبل باشد باید سطوح مناسب و طرح زیب
تهیه کرد و میز و صندلیها را روي آن سطح قرار داد بدیهی است براي نمایش دادن تعدادي قایق بهترین 

جاروي یک دریاچه طبیعی است که بطرز مصنوعی ساخته می شود و بدین شکل براي هر منظور باید طرح 
  .یه کردرا مطابق با احیتاجات ته

  : توان بشرح زیر تقسیم کرد  پارکها را از نظر طرز استفاده می
  ـ پارکهاي عمومی  1
  ـ پارکهاي کودکان  2
  ـ پارکهاي نمایشگاهها  3
  ـ پارکهاي نباتات  4
  ـ پارکهاي باغ وحش  5
  ـ پارکهاي اسپورت و ورزشی 6

  :پارکهاي عمومی 
ط طرح ریزي شده براي استفاده عموم در شهرها ایجاد می پارکهاي عمومی اقسام منظم ، غیر منظم و مختل

فوائد این پارکها اصوالً صرف نظر از تفریح و گردشگاهها و براي عموم طبقات مردم در آب و هواي . شود 
  . ایدحفظ سالمتی افراد می نم شهرها موثر بوده و کمک زیادي به

  :  این قسم پارکها معموالً باید داراي قسمت هاي زیر باشد
  ابانهاي وسیع براي گردش سواره ـ خی 1
  ـ خیابانهاي وسیع براي گردش پیاده 2
  اي ورودي متعدد در نقاط میهن ـ درب ه 3
  ـ مکانهاي مناسب براي پارکینگ اتومبیل 4
  اهاي وسیع براي استفاده عموم ـ آب نم 5
  ـ دریاچه مصنوعی براي استفاده قایق رانی  6
  ستفاده عموم طبقات شهر براي اـ رستوران مناسب  7
  هاي متعدد براي استفاده عموم ـ کاغذ 8
  لف ورزش مطابق عرف و عادت شهر ـ زمینهاي مخت 9

  غ کودکان براي سرگرمی بچه ها ـ با 10
  د براي حفظ نباتات در زمستان ـ گلخانه هاي متعد 11
  یع براي کاشت نباتات گرمسیري ـ گرمخانه هاي وس 12
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  یالت اداري پارك ـ دفتر براي تشک 13
  ـ انبارهاي مختلفه متعدد  14
  براي گذراندن تابستان اهالی  ـ قسمت جنگلکاري 15
  راي حفظ مردم در هواي بارانی ـ قسمت هاي سرپوشیده ب 16
  ـ باشگاه موزیک و امثال آن  17
  اي متعدد در نقاط مختلف پارك دست شوئی ه ـ  18
  اي متعدد براي مردم اد سرگرمیهـ مکانهاي مختلف براي ایج19
  ـ نصب مجسمه هاي مختلف در نقاط مناسب 20
  ـ مناظر وسیع گلکاري و چمن کاري براي گردش و تفریح  21
  

  سرزندگی
سرزندگی با حضور فعال و پرشور و نشاط مردم در فضاهاي شهري از خصوصیات مهم  و مثبت اینگونه 

هري عملکرد اجتماعی خود رااز دست داده و فضهاست که عدم توجه به آن موجب می شود تا فضاهاي ش
لذا می توان به اصولی جهت دستیابی به سرزندگی در فضاهاي شهري دست .سرد و بی روح جلوه کنند 

.یافت  

:سرزندگی را می توان در دو سطح خرد و کالن تعریف نمود,گلکار  در تعریف سرزندگی آورده است   
یت ها در عرصه ي همگانی و سازگاري آن با فضاي شهري در سرزندگی در سطح خرد به مفهوم تنوع فعال

چهار چوب سرزنده بنامیم که در آن فعالیت هاي اختیاري و اجتماعی در دامنه نسبتا گسترده اي از زمان 
جریان دارد در این حالت برخی شاخص هاي شناسایی محیط سرزنده شامل میزان تراکم افراد  پیاده در 

اهیت قرارگاه هاي رفتاري موجود،وجود فعالیت هاي مردمی ،آهنگ و سرعت شهري محله ،تعداد تنوع و م
.می شود... تنوع فرم و رنگ در منظر شهري و ...)زن،مرد،پیر ،جوان،کودك،معلول و(،تنوع استفاده کنندگان   

هاي  معهذا ارائه ي تعریف جامع از سرزندگی ،مستلزم در نظر گرفتن روابط این کیفیت ها و دیگر کیفیت
.محیط شهري است  

 اصول طراحی فضاهاي شهري با رویکرد سرزندگی
توجه به مقیاس انسانی در فضاهاي شهري ،بگونه اي که این فضاهابیش از حد بزرگ و نا متناهی جلوه )1

.نکنند و اشخاصی در انها احساس آرامش کنند  
هاي بیرونیتوجه به تناسب ابعاد و ارتفاء اجزا فضا در بناهاي مجاور و نماد)2  
ایجاد فضاهاي شهري براي تحقق مشارکت شهروندان در نمایش شهري)3  
ایجاد فضاهاي شهري خاص به منظور وقوع نمایشهاي متفاوت شهري و حضور شهروندان در بطن وقایع و )4

 حوادث شهري
تسهیل دسترسی ساکنان به فضاهاي شهري)5  
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خیابان ،بدنه ها و جداره ها ،گشودگی ها و روزنه ها ایجاد حیات شهري و مدنی از طریق طراحی میدان و )6
....و   
تفکیک شبکه سریع سواره از پیاده در فضاهاي شهر)7  
توجه به آسودگی و سهولت استفاده و امنیت همگان ،خصوصا خردساالن ،سالمندان و معلوالن)8  
اس اجرایی معماري شهري ایجاد حریم ها و قلمروهاي معین با ایجاد مرزها و لبه هاي کالبدي در مقی)9

 جهت تعریف قلمروهاي خصوصی و عمومی
ایجاد پنجره ها و فضاهاي شفاف ناظر بر فضاهاي شهري درب هاي مجاور  این فضاها به منظور تامین )10

 مظارت اجتماعی
تسهیل استفاده مرتب و دایمی ساکنان از فضاهاي شهري)11  
هماهنگی بین فرم و عملکرد فضاهاي شهري)12  
ایجاد فضاهاي مکث و گفتگو و مالقات در مکانها ،مسیرها و فضاهاي شهري)13  
تأکیدبر ویزگی هاي نما در مقیاس  معماري  و معماري شهري)14  
ایجاد مکان هاي نمادین  براي ارتباطات شخصی و قرارهاي فردي و اجتماعی و تظاهرات اجتماعی)15  
ایجاد جذابیتهاي بصري و پرهیز از تکرار و یکنواختی فضاي شهري)16  
تقویت شبکه پیاده و سهولت دسترسی پیاده به فضاهاي گوناگون شهري)17  
تأکید بر ترکیب شبکه پیاده شهري با گره هاي اجتماعی ،فضایی و مکانهاي گرد هم آیی جمعیت و )18

 فعالیتها
)١١،  ١٣٧٦لینچ ،: منبع( ….. 

موثر بر سرزندگی فضاهاي شهري عوامل  
 

 
  )18،  1376لینچ ،: منبع(نمودار  عوامل مؤثر بر سررزندگی فضااي شهري ،

  فرم شهر

ی 
دگ

زن
سر
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ر ب

مؤث
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وام
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شھ

ی 
اھا

ض
ف

توجه به خواسته ها 
و نیاز هاي انسان 

سالمتی و تندرستیها

یادگیري

امنیت و تراکم 

اختالط کاربري

خوانایی
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فرم شهر از تمامی عناصر و اجزاي کالبدي قابل رویت شهر شکل می پذیرد و متشکل از عناصر طبیعی و 
ر ماهیتی ترکیبی و سه بعدي دارد که فرم شه. مصنوع بوده، تبلور فضایی و شکلی فعالیت هاي جوامع است

کوچکترین اجزا و عناصر این ترکیب در چارچوب عناصر . نه تنها در سطح، بلکه در حجم نیز تجسم می یابد
محیط طبیعی نیز با عناصر . مصنوع انسان، ساختمان ها، شبکه راه ها، فضاهاي باز و تاسیسات شهري هستند

ن، جریان هاي آبی و پوشش گیاهی در چگونگی و فرم ترکیب عناصر عمده اي مثل زمین و ناهمواري هاي آ
)١٣٨٧،٢٢رھنما،عباس زاده،:منبع(. کالبدي دخالت دارند  

 

 
  )1387،27رهنما،عباس زاده،:منبع(نمودار  الگوي شکل کلی شهر، 

 رابطه بین فرم شهر و سرزندگی
دست نخورده می باشد و فرم شهري  در فرم شهري ارگانیک چون فضاهاي طبیعی و فضاهاي عمومی اصوال 

هاي  هتوسع .هماهنگ با الگوهاي فضاهاي سبز می باشد و وجود عوامل دیگر سرزندگی در ان وجود دارد
جدید شهري با الگوهاي شطرنجی خشک و بدون  توجه به کیفیت فضاهاي شهري و کیفیت زندگی ساکنین 

یی سبب کاهش کیفیت محیط انسان ساخت شده شکل گرفته اند در توسعه ي جدید ،بی توجهی کیفی فضا
طرح شعاعی یکی دیگر از الگوهاي مهم شکل شهري است که در آن شبکه ارتباطی اصلی از مرکز به .  است

در طرح شعاعی فضاهاي سبز و فضاهاي عمومی مناسب در خطوطی دایره .طرف پیرامون منشعب می  شود 
در دوران باستان ،سکونتگا ه  هاي .تاریخچه اي  قدیمی داردالگوي شهر خطی نیز . در نظر گرفته شده است

به مفهوم امروزي .بشیاري به صورت خطی  در امتداد جاده ها با اهداف بازرگانی و تجاري شکا می گرفتند
اگر شهر خطی در کنار رودخانه اي شکل گرفته .این فرم از شکل گیري شهرها نتیجه انقالب  صنعتی است

راي سرزندگی می باشد و اگر در کنار راه آهن یا مسیرهاي خطی باشد باید فضاهاي عمومی باشد به مراتب دا
.و سبز موجود در آن ارزیابی شود  
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 پیشینه پژوهش

 عنوان
سال 
  انتشار

  نتیجه گیري نویسنده

ایجاد سرزندگی و 
حس تعلق به 

مکان در فضاهاي 
شهر در محله 

 پایدار
  

1392  

نعیمه 
السادات 

زهرا . 	ابطحی
  مییخدارح

، اجتماعی، اقتصادي(در این پژوهش تالش بر این بوده که با توجه به اهمیت فعالیت ها
و همچنین نقش پیاده محـوري در کیفیـت زنـدگی شـهروندان، بتـوان      ...)فرهنگی و 

این پژوهش که از یک سو در . ارتباط موثري میان فعالیت ها،ایمنی و سرزندگی یافت
جهت شناسایی عوامل موثر بر سرزندگی فضاهاي شهري و ایجاد یک فضـاي شـهري   

 -علق بـه مکـان در ارزیـابی ارتبـاط انسـان     سرزنده و از سوي دیگر عامل مهم حس ت
هـدف پـژوهش، شناسـایی و    .محیط و ایجاد محیط هاي انسانی با کیفیت مـی باشـد  

بـه طـور   . دستیابی به راهکارهایی جهت ایجاد سرزندگی و حس تعلق به مکان اسـت 
محلی، بـرزن، منطقـه و   (فت پژوهش حاضر در مقیاس هاي مختلف کلی می توان گ

ه در محالتی که داراي سابقه و پیشینه تاریخی مثبت بوده میزان می باشد ک) شهري
  . را در فضاهاي شهري مورد بررسی قرار می دهد» سرزندگی و حس تعلق به مکان«

ارتقاء کیفیت 
فضاي عمومی 
شهر از طریق 
طراحی محیط 
شهري با تأکید 
بر سرزندگی فاز 
یک شهر جدید 

  پردیس

  مریم پاك زاد  1392

فضاي عمومی شهري،فعال و پویا و سرزنده به عنوان یکی از اهداف هویت و گسترش 
ر صدر کار طراحان شهري قرار راهبردي ارتقاي کیفیت محیط مصنوع شهري همواره د

ایجاد عرصه هاي عمومی جدید به تدارك تمامی زمینه هاي حیات بخش  شهري .دارد
-اده از روش تحلیلیدر این پایان نامه با استف.ده کردن ان بستگی دارد و سرزن

استنتاجی با تأکید بر اصول و معیارهاي فضاهاي عمومی شهري در راستاي کیفیت 
عرصه هاي عمومی از طریق طراحی محیط محله شهر جدید پردیس گام برداشته 

..ده استش  

ارتقاء سرزندگی 
در فضاهاي 

عمومی شهرهاي 
جدید با رویکرد 
ساماندهی منظر 

مطالعه (شهري 
 شهر: موردي

  جدید گلبهار

1388  
بهبودیان .س

  باجگیران
  

هاي مدیریت  هاي اصلی نظام امروزه تأمین نشاط و سرزندگی شهري به یکی از دغدغه
 هدف).1386گلکار،(شهري به ویژه درکشورهاي توسعه یافته تبدیل شده است 

ازپژوهش حاضر،بررسی معیارهاي تاثیرگذار در ارتقاء سرزندگی فضاهاي عمومی 
نتایج مطالعات . اماندهی منظرشهري، و بررسی آنها درشهرجدید گلبهار استازطریق س
دهد که تنوع کالبدي مناسب درمنظر شهري، شرط الزم براي سرزندگی  نشان می

تواند بستر فضایی مناسبی را براي حضور افراد مهیا کند، اما  شهري است، چراکه می
هاي انسان در فضاي  و فعالیتشود، تداوم حضور  آنچه موجب پایداري سرزندگی می

بر اساس نتایج پژوهش که از طریق توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل . شهري است
هاي پرسشنامه از دو روش تحلیل چند متغیره و رگرسیون لجستیک انجام شد،  داده

میزان سرزندگی محیط در محدوده مطالعاتی متوسط ارزیابی شد و وزن و میزان تاثیر 
سازنده منظر عینی و ذهنی در سرزندگی محیط بررسی شده و در نهایت هاي  مولفه

.فرضیه پژوهش تایید گردید  
 

در پژوهش هاي انجام شده بیشتر به عوامل سرزندگی توجه می شود و فرم شهري در نظر گرفته نشده است 
.و در طرح هایی با توجه به فرم فرسوده بافت ،بافت را احیاء و بازسازي می کنند  
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)همت آباد(محله مورد بررسی   
.موقعیت  

پیش از احداث بزرگراه شهید همت، خیابان سپهساالر قسمتی از خیابان سجاد و خیابان سیم خاردار مرز 
محدوده را تعریف کرده و خیابانهاي حضرت قائم و شهید خلیلی استخوان بندي اصلی محدوده را تشکیل می 

آباد به دو پاره ي شرقی و غربی و کامالً مجزا از هم گردید که در احداث بزرگراه باعث تقسیم همت  .دهند
.نیمه شرقی یک راسته ي فعال و در نیمه غربی دو راسته فعال استخوان بندي قطعات را تشکیل می دهند  

 دسترسی

 
. 

 کاربري و فعالیت ها

 
 ویژگی هاي کالبدي

هاباساخت نامطلوب وجهت گیري  غربی پالك-گیري شرقیجنوبی دسترسی هاموجب جهت - هت شمالیج
.نامناسب گردیده است  

تنها ساخت هاي خیابان قائم وسپهساالرواجد ارزش نگهداري بوده وباقی پالك ها فرسوده وغیرمقاوم در برابر 
.زلزله هستند  

طبقه در  3تا2طبقه در بخش جنوبی 2تا1پالك هاي :با توجه به سطح زیربناي ساختمان ها می توان گفت
.طبقه به صورت اندك درمحدوده دیده می شوند4زي وبخش مرک  
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محله جمعیت  

 
 

 مطالعات شناختی استخوان بندي

 
 کیفیت ابنیه

 
محله همت آباد  و بافت و فرم محله ... با توجه به مطالعات کارکرد،ادراکی،اجتماعی،منظرو اطالعات جمعیتی

ی شود،نیاز به باز سازي و باز زنده سازي محله به چشم می آید ،و با توجه به همت آباد  که محلی فرسوده  م
کاربري هاي موجود محله احتیاج به طراحی فضاهاي عمومی و فضاهاي سبز و همچنین تغییر کاربري و 

.ایجاد کاربري هاي مناسب مد نظر می باشد  
 
 
 
 
 

8000
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swot تھدید فرصت ضعف  قوت 

فضاھای وجود ھویت در )١ ریخت شناسی
ھمگانی استفاده ازبوم آور 

 بودن  کالبد محلھ
سازگاری در فضاھای )٢

 ھمگانی و گره ھا
پویایی در گره ھا و )٣

 فضاھای شھری محلھ
سرزنده بودن فضاھای )٤

 ھمگانی
استفاده مرتب و دائمی )٥  

 ساکنین از فضاھای ھمگانی
 

بودن معابرنض یعر)١  
عدم پاسخ گویی فضاھای )٢

گروه  ھمگانی بھ حضور
ماعیھای اجت  

عدم تنوع در فضاھای )٣
 ھمگانی

عدم وجود مبلمان شھری)٧  
عدم پاسخ گویی فضاھا )٨

 بھ نیازھای مردم
فرسوده بودن  کالبد محلھ)٩  

عدم استحکام و مقاومت )١١
 در ساختمان ھای قدیمی

 

امکان نو سازی بافت )٢
 جدید بر اساس الگو ایرانی

امکان ایجاد محیط ھای )٤
ای سر زندگیورزشی بر  

ارتقا و تنوع بخشی بھ )٥
سیمای کالبدی و غنای 

 معماری
 پیاده و سواره بھ طور کامل

بھره برداری از بزرگراه )٧
 شھید ھمت

وجود زمینھ ھای الزم )٨
برای نوسازی بافت ھای 

 فرسوده
 

از بین رفتن حس محلھ)١  
تاثیر فضا بر بیشتر شدن )٢

 جرم و جنا یت
روند کند نوسازی بافت)٣  
عدم تخصیص بودجھ )٤

ھای محلی و ملی الزم بھ 
منظور کمک بھ مرمت و 

 نوسازی بناھای محلھ
نزول ارزش ھای )٥

 عمومی زیبا شناختی
عدم تناسب در کالبد جدید)٦  
از بین رفتن یکپارچگی )٨

 محلھ توسط بزرگراه
 

وجودچشم اندازطبیعی بھ )١ منظر
 کوه صفھ

 

عدم استفاده از مصالح )١
 مناسب

 

ان افزایش سبزینگی امک)١
 درفضاھای متروک

ساخت بزرگراه)٢  
 

مصالح نامناسب ساخت )١
وسازازبین رفتن محیط 

 زیست
نھاعدم تناسب درساختما)٢  
عدم تناسب درمصالح  بھ )٣

 کاررفتھ
 

تنوع کاربری ھا در )١ کارکرد
 محلھ

وجود پویایی و حرکت بھ )٢
 دلیل کاربری ھای مختلف

عبور کردن بزرگراه )٣
ز بافت محلھھمت ا  

دسترسی آسان مردم بھ )٦
 مراکز تجاری

 

مشکل شدن حرکت )١
 عابرین پیاده 

عرض کم سواره روھا و )٢
 پیاده روھا

وجود کوچھ ھای تنگ و )٣
باریک و عدم خدمت 

 رسانی
قدیمی بودن و فرسوده )٥

شدن زیر ساخت ھای 
 شھری

کمبود مکان ھایی برای )٦
 نشستن افراد محلھ

اسب عدم نوررسانی من)٩  
 

افزایش سرانھ ی تفریحی )٢
و افزایش روحیھ شادابی در 

 مردم
ایجاد کاربریھای تفریحی )٣

و ورزشی در زمین ھای 
 بایر

افزایش سرانھ ی فضای )٤
سبز و ایجاد روحیھ نشاط 

 در محلھ
امکان رونق بخشیدن بھ )٥

محلھ از طریق ساماندھی 
 کاربری ھا

جدا کردن مسیر پیاده از )٦
اھسوار  

کردن پیاده رو  عریض)٨
 ھا 

 

فسردگی و عدم روحیھ ا)١
نشاط بھ دلیل کمبود فضای 

 سبز ومکان ھای تفریحی
عدم رسیدگی بھ زمین )٢

ھای بایر و استقرار معتادین 
 در این اراضی

نارضایتی و مھاجرت )٣
مردم از این محل بھ دلیل 

 کمبود کاربری خدماتی
استفاده از اراضی بایر و )٨

 فضاھای 
بری ھای نفوذ کار)٩

ناسازگار بھ داخل بافت 
 مسکونی

 

جتماعیا وجود روابط قوی میان )١ 
 ھمسایگان

وجود انواع فعالییت ھای )٢
 شغلی

پویایی)٣  
حس مشارکت مردم در )٤

 کارھای روزانھ
 

عدم وجود مکان ھای )١
 تفریحی

ترافیک عبوری ازدیاد و )٢
 شلوغی

پایین بودن مشارکت مردم 
 در 

یعدم وجود امنیت کاف)٣  
وجود بیکاری در قشر )٤

 جوان
 

امکان ایجاد مراکز ترک )١
 اعتیاد

امکان پیاده محور کردن)٤  
 خیابان الفت

نظارت عمومی و مستقیم )٥
 مردم بر محلھ

امکان مشارکت مردم در )٦
 طرح ھای شھری

افزایش معتاددر محل)١  
بھ خطر افتادن سالمتی 

 مردم
کاھش امنیت در محل بھ )٢

ندلیل افزایش معتادی  
امکان گسترش فقر)٤  
جذب ساکنین بھ بیرون )٦

فراغتمحلھ اوغات   
 

انطباق فرھنگ مردم در )١ ادراک
 نوع ساخت وساز

بوم آور بودن مصالح)٢  
تعامالت اجتماعی بین )٣

 ساکنین
تامین نیازھا توسط )٤

مراکز خدماتی و تجاری 
......)میوه فروشی و (  
 

عدم عناصرشاخص )١
 مناسب در جھت یابی مردم

عدم امنیت)٢  
تمایل ساکنین در روابط )٣

 با دیگر ساکنین شھر
نبود مکان تفریحی)٧  
عدم آگاھی مردم در )٨

 فرایند شھری
عدم نما در جداره ھای )٩

 بافت محلھ
 

نوسازی بافت)١  
ارتقا ارزش زمین با )٢

 توجھ بھ نوسازی بافت
 

 اختالالت اجتماعی)١
منزوی شدن،ازدیاد جرم و (

 جنایت
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:نهادي براي ارائه طرحاهداف پیش  
زنده سازي بافت محله)1  
زیبا سازي بافت محله)2  
گسترش فضاهاي عمومی محله)3  
بهبود کالبد فضاي همگانی )4  
ایجاد کاربري خدماتی مناسب) 5  
افزایش تنوع کاربري در فضاهاي همگانی)6  
 

:ر در نظر گرفت ضابطه هاي پیشنهادي که باید براي طراحی فضاهاي عمومی با  توجه به فرم شه  
.درخت بیش از هر عامل دیگري در سرزندگی،زیبایی و شخصیت مناطق مسکونی نقش دارد:1ضابطه   
.پیاده رو هاي پهن و وسیع امکان تفریح و استراحت را در این فضاها فراهم می کند:4ضابطه   

فراهم کرده،فضا براي نیمکت و استراحت در مناطق تجاري شلوغ ،وجود پیاده  روهاي وسیع رفت و آمد راحت عابرین را :الف
.هم بوجود می آید  

.پیش بینی فضاهاي باز و عمومی در موقعیتی مناسب و در دسترس:7ضابطه   
.فضاي سبز در انتهاي یک خیابان نقطه مکث بصري ایجاد می کند:9ضابطه   
.طراحی فضاي عمومی با توجه به فرم و بافت محله:16ضابطه   

 طرح هاي نهایی
مطلوب با مبلمان شهري و  فضاي سبزپارك یا  با توجه شناخت روي فرم شکل محله همت آباد ،ایجاد یک 1پیشنهادي  درطرح

در این فضاي سبز  ایجاد فضاهایی براي تأمل ساکنین و ایجاد روابط اجتماعی فضاهاي .نورپردازي مناسب الزم می باشد 
می قابلیت جابه جایی و صندلی هایی مناسب براي مطالعه ،خوردن استراحت تعبیه شده و صندلی هایی که در فضاهاي عمو

همچنین اسباب .  ،وداراي پشتی و تکیه و همچینین مبلمانی براي والدین که دید به فضاهاي بازي کودکان دارندوجوددارد
به سرزندگی محله با بازي ها در این فضاي سبز براي کودکان وجوددارد و همچنین پوشش گیاهی مناسب و انبوه در این فضا 

با توجه به تعداد زیاد زمین هاي .توجه به فرم فرسوده و قرار گیري شطرنجی ساختمانها و نبود فضاهاي عمومی کمک می کند 
.بایر محدوده و در صد بیشتري مخروبه بالاستفاده فضایی را براي طراحی این محدوده در نظر میگیریم  

 
1طرح  
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  گیري نتیجه
خدماتی شهر،نقش زیادي در ارتقاي شرایط – هاي شهري ،به مثابه مهم ترین فضاهاي عمومی پارك 

این فضاها به موازات رشد و متراکم شدن .اجتماعی،فرهنگی ،اقتصادي و زیست محیطی نواحی شهري دارند
توزیع  نواحی شهري در جوامع گوناگون مورد توجه قرار گرفته و راهبرد هاي گوناگون براي مکان یابی و

سرزندگی باعث حضور هر چه بیشتر افراد در .مناسب آنها در محیط هاي شهري ابداع و به کار گرفته شده اند
شهر،فضاهاي زندگی اجتماعی از فضاهاي کالبدي جدا نیستند جتماع عرصه هاي عمومی می شود ،در حیات ا

. ی همان حیات اجتماعی می باشدبافت و فضاهاي کالبدي و اجتماع. و همچنین از کارکرد عناصر و فرم 
ایجاد عرصه هاي عمومی جدید و با زنده سازي  محله  به تدارك تمامی زمینه هاي حیات بخش شهري و 

با توجه به بافت فرسوده محله همت آباد که خالی از سرزندگی می باشد نیاز .سرزنده کردن آن بستگی دارد
با اطالعاتی که از بافت محله همت .باز احساس می شودبه طراحی یک فضاي عمومی سرزنده و یا یک فضاي 

آباد به دست آمده کاربري هاي موجود در بافت نیز فرسوده و یا کاربري هاي نامناسب دارند که باید احیا و 
تغییر کاربري داده شوند و الزمه سرزندگی در هر محلی پویایی می باشد با توجه به فرم و بافت محله که در 

  .له نقش دارد و باید حفظ شودشکل گیري مح
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