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 .هاي جدید شهريتحلیل و بررسی سرزندگی پارك

 موردي: پارك آب و آتش تهران يمطالعه
  

  3اسماعیل صالحی ، 2مهدیس سادات*، 1یاسرمعرب
  زیست دانشگاه تهران زیست دانشکده محیط ریزي محیط ارشد برنامه دانشجوي کارشناسی1

 تهران زیست، دانشگاه دانشکده محیط زیست، محیط مدیریت و آموزش و ریزي برنامه گروه ارشد کارشناسی دانشجوي2
  زیست دانشگاه تهران دانشکده محیط  زیست، ریزي و مدیریت محیطگروه برنامهدانشیار 3

 24/6/94 خ پذیرش:؛ تاری 17/10/93تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
کارکردهاي گوناگون اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی، جزء  داشتنیکی از فضاهاي عمومی، به دلیل  عنوان بههاي شهري پارك

هاي شـهري در ایفـاي مستقیم سرزندگی پاركرغم تأثیرعلی که درحالیآیند. می حساب بههاي شهري هاي محیطترین بخشمهم
، کمتـر پژوهشـی بـه بررسـی هـا آنزیسـتی ین فضاها از طریق حضور مستمر شهروندان و ارتقـاي سـطح محـیطهاي مهم انقش

هاي شهري را معیارهاي مؤثر بر سرزندگی پاركسرزندگی این فضاها پرداخته است. این مقاله سعی دارد تا در قالب پژوهشی ابتدا 
 يبـراي ارتقـا هاییبندي نماید تا در نهایـت پیشـنهادبررسی و اولویترا  ها آن ،تهران »آب و آتش«شناسایی و سپس براي پارك 

شناسـی، تفریحـی،  از خـدماتی، زیبـاییشده عبارتنـد نظر گرفته زندگی این پارك ارائه دهد. در این راستا معیارهاي در سطح سر
 منزلـه به، کتشافیااملی ــل عــتحلیاز  شده استخراجسرزندگی  هاي عاملاحساسی.  -دسترسی، امنیت، روشنایی و ادراکی ایمنی،
  SPSS 22افـزاربه کمک نـرمی ـخط يهرـمتغیچندن گرسیول رمددر بسته واتغیر م منزله بهو سرزندگی این پارك مستقل متغیر 

و  741/0، 821/0هـاي ضـریبشناسی و خدماتی با عامل تفریحی، زیباییدهد که نتایج این تحقیق نشان میگرفته شد. ر اـه کـب
 بررسی مورد. در نهایت میانگین میزان رضایت شهروندان هستندن عوامل تأثیرگذار بر سرزندگی پارك آب و آتش یترمهم، 714/0

. امـا مسـائلی همچـون تعـداد دهد که شهروندان از سرزندگی پارك رضایت دارندنیز نشان می 95سطح اطمینان از سرزندگی در 
تري به ین مواردي هستند که باید توجه بیشترمهم ،همراه کیفیت فضاهاي مختلف ورزشی به ها آنعناصر مبلمان، چیدمان و رنگ 

  افزایش یابد.  شود تا میزان سرزندگی پارك ها آن
  

 هاي شهري، پارك آب و آتش.فضاهاي عمومی،سرزندگی، پارك: هاي کلیدي واژه

  
  1و طرح مسأله مقدمه

 اي کـه در اثـر تـداخلپدیـده عنوان بهشهرنشینی 
هـاي مختلـف و ضـروري زنـدگی مـدرن، مظهـر جنبه
، بسـتر و شده استاي از روابط پیچیده اجتماعی شبکه
اساسـی در زنـدگی  هايدهنده بسیاري از چالششکل

ارهــا و ایــن اســاس معیباشــد. بــهشــهروندان نیــز مــی
هاي فرهنگی و آلاساس ایدهاستانداردهاي گوناگونی بر

ي وجــود دارد اقلیمـی هـر کشـور بـراي زنـدگی شـهر
 عنوان بــه). فضــاهاي شــهري 34: 1393(بازونــدي، 

                                                             
 mahdissadat74@yahoo.com نویسنده مسئول:*

شـوند کـه ترین فضاهاي باز شهري شناخته میعمومی
گرایی نون و بستر بروز حیات مـدنی و شـهرتواند کامی

این میان فضاهاي عمومی به مجموعه شرایط  در باشد.
گردد که زنده و پویا بـوده و داراي می اطالقو عواملی 

 دو شخصـیت باشـند. ایـن فضـاها بایـ فرهنگ، هویت
هاي مختلـف سـنی، باشند که افراد با ویژگی اي گونه به

-خواسـته ،ها آنجنسی و فرهنگی بتوانند با حضور در 
هــاي متنــوع هــاي خــود را محقــق ســاخته و فعالیــت

، نــاپلین و همکــارانرا بــرآورده نماینــد ( موردنیازشـان
1390 :50  .(  
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-شهرها و محیط ترین بخشفضاهاي عمومی، مهم
 ،هـاییآیند. در چنـین عرصـههاي شهري به شمار می

دهد. یکی ها رخ میبیشترین تماس و تعامل بین انسان
هـا و فضـاهاي سـبز پـارك ،هـاترین این عرصـهاز مهم

فضاها  اهمیت این). 29: 1388احمد، است (پورشهري 
بخش الینفک نواحی شهري در بهبود کیفیـت  عنوان به

انـدن اوقـات فراغـت و تفـریح در زنـدگی زندگی، گذر
شهروندان، بهبود شرایط اکولوژیکی و تغییر در سیماي 

 Gupta et al., 2012: 325, Chiesura, 2004( سرزمین

 پنج) به حدي است که در بین 854: 1385خلیلیان،  ؛
شـود (امیرفخریـان، کاربري مهم شهري از آن یـاد مـی

اهاي سـبز در ق مهم فضـمصادی ازجمله). 191: 1390
هـا آینـد. پـاركهاي شهري به شمار مـیشهرها، پارك

-شهري مکمل بخش بـی بخش جاندار محیط عنوان به
هاست. در جوامعی جان آن، یعنی ساختار کالبدي شهر

ما که خشکی هوا و نبود پوشش گیاهی  يمانند جامعه
مردم شهرنشـین دارد،  يکافی تأثیر بسزایی در روحیه

ري کـامالً ضـروري ام ،شهرهابراي کالن هاایجاد پارك
  ).  2: 1392محمدي و دانش مهر، رسد (به نظر می

هـاي کیفــی در فضــاهاي امـروزه کــاهش شــاخص
ها، یکی از مشکالتی است پارك ازجملهعمومی شهري 

رو هسـتند، کـه ایـن امـر بهکه شهرهاي امروز با آن رو
ثیر بســزایی بــر کیفیــت زنــدگی، روابــط أتوانــد تــمــی

جتماعی، نشاط و...داشته باشد. مطالعات جدید یکی از ا
هاي سـنجش کیفیـت در ایـن فضـاها را شناسـایی راه

مطالعـه روي  رو ایـن ازدانـد. می ها آنمیزان سرزندگی 
هـا و پـارك ویـژههمیزان سرزندگی فضاهاي شـهري بـ

ــی ــد فضــاهاي ســبز م ــوع توان ــدي در ن ــرد جدی رویک
اودات و اجتماعی در مـرریزان شهري برنامه ریزي برنامه

هاي در برنامه که طوري به ،دمردم با شهرها در نظر گیر
 قـرار مـدنظرسرزندگی این فضاها  ءتواند ارتقا می ها آن

زیســتی در کیفیــت محــیط يو رویکــرد ارتقــا گرفتــه
کید بر شاخص سـرزندگی شـهري ارزیـابی أشهرها با ت

 توان سـاختار. همچنین با ارزیابی این شاخص میشود
و ترکیـب  البد فیزیکی شهرها ایجـاد کـردپویایی در ک

فضایی مناسبی از طبیعت و محیط فیزیکی در ساختار 
 عنوان بـههـا بتواننـد ها ایجاد نمود، تا این محیطپارك

 مـوردنظرخدمات اکولوژیکی  ،یک اکوسیستم مصنوعی
شده منوط بـه خدمات یاد د. ارائهکننرا در شهرها ارائه 

تـرین اکوسیسـتم اصلی عنوان بهها ركسرزنده بودن پا
توانـد زیستی به شـهرها مـیخدمات محیط دهندهارائه

  حائز اهمیت باشد.
شـهر تهـران  »آب و آتـش«پارك  ،در این پژوهش

کـه  شودقرار گرفت تا این فرضیه بررسی  بررسی مورد
 ،که داراي طراحی جدید و نوین هسـتند یهای ركآیا پا

توان دارند یا خیر؟ چگونه می سرزندگی الزم و کافی را
ریزي و مـدیریت از رهیافت سرزندگی شهري در برنامه

 سعی بـر آن  شـدد؟ در این مطالعه کرشهرها استفاده 
هـاي تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر سرزندگی پارك

ــه ســنجش  ــارك  هــا آنشــهري ب ــش«در پ » آب و آت
روزه پارکی جدید بـا طراحـی نـوین کـه همـه عنوان به
ــري از می ــت کثی ــان جمعی ــدگانبازدزب ــت یدکنن ، اس

  پرداخته شود. 
  

  پیشینه تحقیق
هـا و همچنـین سـرزندگی فضـاهاي پـاركباره در

شهري، مطالعـات متعـددي در داخـل و خـارج انجـام 
-لفـهؤم اساس برپذیرفته و سرزندگی فضاهاي شهري 

 سـر حـال  بـه تـاامـا  ،اسـت شده ارزیابیهاي مختلف 
 نشـدهویـژه بررسـی  طور بـه هاي شـهريزندگی پارك

در ادامه به مطالعـات نزدیـک بـه ایـن باره  درایناست. 
الهیجـانی و شـیعه بیگـی  اسـت. شـده  اشارهپژوهش 

ــی  )،1389( ــارهتحلیل ــارك  درب طراحــی و مــدیریت پ
آن بـا سـالمت  شهر سمنان و رابطـه »شهریور هشت«

 ،اند. براي این تحقیقروحی و جسمی شهروندان داشته
افـرادي  عنوان بـهنفـر  126780آماري به تعداد  جامعه

اوقات فراغـت خـود  کردن که از این پارك براي سپري
-. در آزمون فرضیهاند شده  بررسیاند، کردهاستفاده می

- شـده  استفادههاي این تحقیق از همبستگی پیرسون 
دار بــین اســت. در ایــن تحقیــق وجــود تفــاوت معنــی

ــراي  در نهایــت و تأییدشــده هــاپرســش پیشــنهادي ب
  دادهافزایش تـأثیر ایـن پـارك در سـالمت شـهروندان 

  .  است شده
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نگرش نو بـر « ) در کتاب2005اپلین و همکاران (ن
-تنوع فرهنگی در فضاهاي عمومی با تأکید بـر پـارك

نگاري و کـاربرد ، فرایند ارزیابی سریع قوم»هاي شهري
هــاي شـهري، نمونـه يهــا پـژوهش پارك مـوردآن در 

یـک  عنوان بهها ارزیابی کارکرد پارك سی از نحوهملمو
فخریـان امیر .دعمومی با تنوع فرهنگی ارائه دادنفضاي 

بـــه بررســـی و تحلیـــل نقـــش  )1390(و همکـــاران 
 6و  1هاي شـهري منـاطق کارکردهاي اجتماعی پارك

شـرایط  شهرداري مشهد  بر اساس موقعیـت مکـانی و
 سـاکناننامه از شپرس 360 ،کلی پرداختند. در این راه

ها، وضعیت کارکردهـاي اجتمـاعی بـا مجاور این پارك
و در ادامــه بــا  شــده آوري جمعشــاخص،  9اســتفاده از 

اقـدام بـه ترکیـب  یعـامل یـلتحلگیـري از مـدل بهره
متغیرها و سهم هر یک در تبیین کارکردهاي اجتماعی 

. نتـایج شده اسـتهاي شهري به تفکیک منطقه پارك
 96و  59به ترتیـب  6و  1که در مناطق دهد نشان می

هاي شهري تبیین درصد از کارکردهاي اجتماعی پارك
دهـد تکمیلی این مطالعه نشـان مـی ي. نتیجهشودمی

 ،6کارکردهاي اجتماعی و در منطقـه  ،1منطقه که در 
تـرین نقـش را در مهم ،کارکردهاي اجتماعی نامطلوب

-ي ایفا میهاي شهرتماعی پاركتبیین کارکردهاي اج
  کند.

در پژوهشـی بـه بررسـی  )2012(ویچ و همکـاران 
وضعیت پارك در شهر ویکتوریـاي اسـترالیا بـر  يارتقا

هاي فیزیکی افزایش استفاده از پارك و افزایش فعالیت
تحلیلی بـه  -و فراغتی کاربران بر اساس روش توصیفی

نامه در سه بازه زمانی پرداختنـد. نتیجـه کمک پرسش
هـاي دهـد کـه بهبـود ویژگـینشان مـی اه آنتحقیق 

 يهـاي شـهري موجـب ارتقـاطبیعی و کالبدي پـارك
ی در کنـار هـاي فیزیکـاستفاده از آن و افزایش فعالیت

به  )2012(موتیارا و ایسامی  هاي فراغتی است.فعالیت
هاي کوچک شـهري پارك يهاي کاربردبررسی ویژگی

ــا  ــا و یوکوهام ــهدر شــهرهاي جاکارت ــهر  دو عنوان ب ش
ــتفاده از روش توصــیفی ــا اس ــا  -آســیایی ب ــی ب تحلیل

استفاده از مشاهدات میـدانی و مصـاحبه بـا سـاکنان، 
 هـا آنن و دولت محلی پرداختند. نتایج تحقیق مسئوال
که مشارکت دادن اجتماعـات محلـی در  دهد مینشان 

مدیریت پارك، در تقویت ارتباطات مردم با پارك مؤثر 
  .است

به بررسی  ) در پژوهشی1391(ایزدي و همکاران 
هاي کیفیت بخش قلمرو پیاده در لفهؤنقش م

سرزندگی و کارآمدي خیابان بوعلی سیناي همدان 
یک چارچوب  يپرداختند. این تحقیق با هدف ارائه

هاي اجتماعی و نقش فضاي نظري براي درك ارزش
شهري در کیفیت زندگی شهري در این خیابان انجام 

 دهد که عواملی مانندج آن نشان مییپذیرفته است. نتا
-کنندگان در سرزندگی و  مردمتفادهامنیت و تنوع اس

  .دایی دارسز، این خیابان تأثیر بپسندي
در پژوهشی به نقش  )1393( بازوندي و شهبازي

سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان 
 راه خیابان سپهساالرگیري از فضاي شهري در پیادهبهره

 -اند. در این راستا از روش توصیفیتهران پرداخته
میدانی  صورت بهآوري اطالعات  تحلیلی و روش جمع

هاي حضور که مؤلفهها نشان دادند  آناستفاده کردند. 
ن از انما، نورپردازي مناسب، ایمنی عابرگیاهان و آب
هاي مختلف و قابلیت ، وجود کاربريوسیله نقلیه

یر را أثترین تترتیب بیش نقلیه به فضا به وسایلدسترسی 
است. این موارد خود  در سرزندگی این خیابان داشته

در  شده مطرحد که عوامل سرزندگی دهنشان می
داري با فضاي شهري نیز همبستگی معنی ها آنپژوهش 

و تصویر ذهنی مطلوب و همچنین بین سرزندگی  ددار
این  دار مثبتی وجود دارد.همبستگی معنی ،شهروندان

 این تحقیق مورد تأیید قرار که فرضیه بدان معناست
  گرفته است. 

ی به عوامل در پژوهش )1389(خستو و رضوانی 
زندگی فضاهاي شهري و خلق یک فضاي مؤثر بر سر

مفهوم مرکز خرید پیاده در  بر یهتکشهري سرزنده با 
خیابان ستارخان پرداختند. در ادامه براي خلق چنین 

در این منطقه در راستاي ایمنی  هاییدپیشنها ،فضایی
هاي خیابان و فعالیتعابران با توجه به عرض کم

، اسکیت، نقاشی دیواري ازجملهاي کنندهجذب
براي ایجاد  ...، بازي کودکان وموسیقی و تئاتر خیابانی

است. همچنین ارتقاي کیفیات  شده ارائهفضاي سرزنده 
ها، ف و جدارهاصالح ک ازجملهفضا  يشناسانهزیبایی
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هاي متنوع نما و کاشت گیاهان، ایجاد گزینهساخت آب
یکی از عوامل  عنوان بهنشستن و نورپردازي در شب 

  است.  شده پیشنهادکننده و مؤثر جذب
سو به جهت هاي شهري از یکاستقرار پارك

 يثیري که بر کیفیت زندگی شهري و نیل به توسعهأت
بار مالی بدون بازگشت  پایدار و از سوي دیگر به جهت

د، نهمی جاي بهها که براي شهرداريسرمایه و سود 
؛ Manlun, 2003: 31( ددارارزش بررسی گسترده 

 دربارهتاکنون . )49: 1389، و تیموري قربانی
، ها یدانم ازجمله سرزندگی مناطق مختلف شهرها

 ،فضاهاي عمومی طورکلی بهروها و ها، پیادهخیابان
هاي مختلفی صورت گرفته است. ژوهشمطالعات و پ

ویژه  طور بههاي شهري سرزندگی پارك حال به تااما 
در این پژوهش سعی شده  یجهدرنتاست.  نشدهبررسی 

شهر » آب و آتش«سرزندگی پارك  يدربارهاست تا 
ترین و پربازدیدترین از مهمیکی  عنوان بهتهران 

در آن ثر ؤو عوامل م شود تحقیق ،هاي این شهر پارك
  بررسی گردد.

  
 مبانی نظري

د کـه شـوها از فضاهاي مختلفی تشـکیل مـیشهر
ــراي حمایــت و تســهیل برخــی از  هــا آناز  هرکــدام ب
کـه  ايهاي فـردي و اجتمـاعی و ایجـاد معـانیفعالیت

گیرند. با توجـه د، شکل مینیاز دارن ها آنشهروندان به 
که هر فعالیت به فضـایی بـا ویژگـی خـاص یـا  به این

فضاي  نبودرارگاه رفتاري مناسب نیاز دارد، در صورت ق
ها دچار مشکل شده و مناسب، کیفیت بروز نوع فعالیت
  هاي مختلف اجتماعی،در نهایت موجودیت شهر از جنبه
 رو ازاینرو خواهد شد. فرهنگی و هویتی با اختالل روبه

مین و ارتقاي کیفی فضاهاي أت  بررسی نیازهاي انسانی،
اي مهم و لهأمس ،انهاي مختلف شهروندفعالیت موردنیاز

 ریـزان شـهري اسـتبراي طراحـان و برنامـه توجه قابل
  ).86: 1387(فالحت و کرمی، 

از سویی دیگر با افزایش جمعیت شهرنشین، تغییر 
هـاي تر از خاستگاهر الگوي کار و زندگی و فاصله بیشد

مین آرامـش فکـري و أمقر و بسـتر تـ عنوان بهطبیعی 
نیاز به تفـریح و فراغـت   حی انسان در زندگی مدرن،رو

-در میان شهرنشینان افزایش یافته و به یکـی از مهـم

اسـت. گذرانـدن اوقـات  شـده تبدیل هـا آنتـرین نیـاز 
گیـرد کـه مـیهـایی را در بر، مجموعـه فعالیـتفراغت

شخص به میل خود خواه براي اسـتراحت، خـواه بـراي 
ت، آموزش شخصی یـا تفریح و یا براي گسترش اطالعا

مشارکت آزاد اجتماعی یا بروز خالقیت، در زمانی فارغ 
-از تعهدات شغلی، خانوادگی و اجتماعی به عهده مـی

لیتی اسـت کـه بـه فعـا ،تر فراغـتگیرد. به بیان ساده
نسـبی انتخـاب  ياش در آزادکنندهخاطر کیفیات ارضا

  ).  384: 1380د و دیگران، ولس هیو( شودمی
ثر در ؤوم شهرها بدون وجـود فضـاي مـمفه امروزه

ر نیست. پیامدهاي شـهري و اشکال گوناگون قابل تصو
موجودیت  ،ها آنزیستی هاي معضالت محیط پیچیدگی

را بــراي همیشــه  هــا آنفضــاي ســبز و گســترش 
ــذ اجتناب ــرده یرناپ ــت  ک ــان، اس ). 1: 1374(مجنونی

اي در کننـدهشـهري، نقـش تعیـینفضاهاي سبز درون
هاي اجتماعی و اکولـوژیکی شـهري ز سیستمحمایت ا

هـاي كپـار ).62: 1392، مهـر و دانش (محمدي دارند
بـا بخشـی از فضـاهاي عمـومی شـهر  عنوان بـهشهري 

عنصـر فضــاي سـبز، جــاذب جمعیـت بــوده و  يغلبـه
محیطـی، هاي تفریحی، تفرجی، فرهنگی، زیسـتجنبه
دهی مناطق مختلف شـهر و سرویس سازي محیطسالم
 ؛Balram and Dragicevic, 2005: 149(دارد 

ــعیدنیا،  ــهدرنت . )53: 1379س ــاها داراي  یج ــن فض ای
-ماننــد کارکردهــاي اجتمــاعیکارکردهــاي متعــددي 

 Germann et al., 2004; Balram and Dragiفرهنگی(

cevic, 2005:149( محیطـی)، زیسـتFlores et al., 

ـــــایی1998 ـــــناختی)، زیب )، Chisura, 2004( ش
 )، اقتصـــــاديKaplan, 1989ناختی (شـــــ روان

)Morancho, 2003انـد () و سـالمتیGodbey et al., 

ــن فضــاها ). 1992 ــهای ــدار محــیط  عنوان ب بخــش جان
 کالبـدي ساختاریعنی  جان آن، مکمل بخش بیشهري

شهر هستند. در کشورهایی همچون کشـور ایـران کـه 
ثیر بسـزایی ، تأافیکخشکی هوا و نبود پوشش گیاهی 

هـا بـراي مردم شهرنشین دارد، ایجاد پـارك حیهدر رو
رسـد و در ضروري به نظر مـی شهرها امري کامالً کالن

اصول شهرسازي باید توجه کافی به ایجاد این فضاهاي 
، و دانـش مهــر (محمــدي گیـردسـبز شـهري صــورت 

1392 :62(.  
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 هاي شهريعوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهاي مختلف محیط :1جدول 
 پردازاننظریه فضاهاي مختلف شهري بر سرزندگی عوامل مؤثر

، ظرفیـت مسـاعی یک تشـرتنوع، دسترسی، ایمنی و امنیـت، خالقیـت، ارتبـاط، 
 سازمانی و رقابت

 )2000( الندري فضاهاي شهري

ها، تناسب بصـري، غنـاي ها، کیفیت امنیت محیط براي فعالیتگوناگونی فعالیت
منیت، آسایش اقلیمی، کیفیت اصوات و رایحه ها، تنوع رنگ، احسی، گوناگونی فرم

 ها محیط، تقلیل آلودگی
 )1389جعفري ( فضاهاي عمومی

هـاي فضـا، وجـود هاي استفاده از فضا و گـروهها، زمانتنوع در کارکردها، فعالیت
 رسانی و فراغت و طراحی مبلمان و  پوشش گیاهی، خدماتیعموم يکاربر

 )1384( پاکزاد میدان

هـا، بناهـاي خـاص هـا، مؤسسـات و سـازمانفروشـیکز خرید، خوراکیوجود مرا
عبور  براينماها، فضاهاي نشستن، فضاهاي کافی (مذهبی، فرهنگی)، گیاهان، آب

هـا، برگـزاري مراسـم و فـروشعابران و جـاي پـارك دوچرخـه و موتـور و دسـت
نمـاي  سـازي و نماهـا)،  اصـالح تابلوهـا وسازي فضا (کـفهاي خیابانی، به جشن

، ایمنی و امنیت اجتماعی ها، تنوع رنگر نورپردازي خیابانها، تغییرات د ساختمان
مـردم، فرهنـگ  يهوا، روحیهوعابران پیاده، اختصاص خیابان به عابران پیاده، آب

 هاي فردي و گروهی و میزان دسترسی به خیابان  مردم، نوع فعالیت

 خیابان
رضوانی  خستو و

)1389( 

عـابران ، روشنایی، ایمنـی سبز يفضاروزهاي تعطیل، پاکیزگی، میزان  مراجعه در
 کنندگان، دسترسی راحت و امنیت، تنوع استفادهیادهپ

 خیابان
 دیگرانایزدي و 

)1391( 
هاي مختلف و متناسب با هر قسمت، تنوع اقشار، یات و مصالح متنوع، کاربريیجز

هاي کنار خیابـانی، فضـاي سـبز اپشها و کافینما، رستوراننورپردازي، وجود آب
هاي خطـی در امتـداد مسـیر، عالئـم و تابلوهـاي صـحیح، حضـور پارك صورت به

ها و فضاهاي اصلی، فضاهاي فروشان، دسترسی مناسب به گرهگیران و دستمعرکه
 عناصر ثابت طراحی که فعالیت مردم را هدایت یا متمرکز کند) نبودنمنعطف (

 )1384پاکزاد( روپیاده

کردن اوقات فراغت، وجـود هاي مختلف، وجود فضاهایی براي سپريوجود کاربري
نما، نورپردازي مناسب، قابلیـت فروشان، حضور گیاهان و آبگیران و دستمعرکه

عمـومی، ایجـاد فضـاي نشسـتن، متنـوع نمـودن  دسترسی فضا به وسایل نقلیـه
لیـه، اختصـاص دادن فضـاي از وسـایل نق عابرانهاي استفاده از فضا، ایمنی  زمان

 روها و کف سازي مناسبخیابان به پیاده

 روپیاده
بازوندي و شهبازي 

)1393( 

  )منبع: نگارندگان(
  

 تـوانمـی سـرزندگی از موجـودیف به تعار با توجه
 تـأمین بـراي مکـان قابلیـت را سـرزندگی عـام تعریف

ــت از تنــوعی ــا کننــدگاناســتفاده و هــافعالی ــیش ب  پ
 بـا فرهنگـی، و اجتمـاعی اقتصادي، ختلفم هاي زمینه
 کـه ايگونهبه اجتماعی تعامالت و تجربیات تنوع هدف

 کننـدگاناستفاده همه براي رای راحتو  برابري امنیت،
ــــت در آورد، فــــراهم ــــور،( نظرگرف  ).2: 1390 دادپ

فضـاي شـهري سـرزنده عبـارت از یـک  یگرد عبارت به
ز افـراد ا زیـاديکـه در آن تعـداد است  فضاي شهري 

زمـانی  يه(به لحـاظ سـن و جـنس) در گسـتر متنوع
هایشـان کـه فعالیـت یابنـدحضـور مـی وسیعی از روز

یابـد عمدتاً به شـکل انتخـابی یـا اجتمـاعی بـروز مـی

ــاکزاد،  ــا77: 1384(پ ــا، ). بق ــازگاري، معن ــی، س ، ایمن
سرزندگی از فاکتورها  درواقعتعلق و قلمروپذیري، حس

بخش اجتماعی و طبیعـی ضایتر یرهايو متغو عوامل 
 وجوش پرجنـبشـود. حضـور تلقی مـی محیط مصنوع

هـاي گونـاگون، حضـور  زندگی، پویایی، تنوع و فعالیت
در بسـتر مناسـب  چهره بـه چهـرهافراد و برخوردهاي 

هـاي هـا و مکـانهاي اجتمـاعی در زمـانبروز فعالیت
مختلف فضا، کیفیتـی حاصـل از وجـود سـرزندگی در 

 در). 108: 1393مطلـق،  (اکبري است فضاهاي شهري
توان بدین گونه هاي فضاي سرزنده را میویژگی یجهنت

  : نام برد
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جعفـري، سطح تعامالت اجتماعی مطلوب ( يارتقا -
1389 :4(  

  محرك براي حضور افراد  -
 ,Billings( ایجاد فضایی دموکرات براي مخاطبـان -

1993:31(  
 .London( ایجـاد فضـایی راحـت، جـذاب و شـاد -

1998: 23(  
کمی طراحی فضـاها و  امروزه توجه صرف به جنبه

بعـدي بـه آن، سـبب کـاهش کیفیـت اغلـب نگاه تـک
برخـی از  کـه  طوري بـه ،فضاهاي عمـومی شـده اسـت

سـرزندگی و پویـایی الزم  نداشـتنفضاهاي عمومی از 
افـرادي خـاص قـرار  اسـتفاده موردبرند و فقط رنج می

ــد یم ــري،  گیرن ــ). از 2: 1389(جعف ــأمین  رو ینهم ت
هاي نشاط، شادي و سرزندگی شهري به یکی از دغدغه

ویـژه در کشـورهاي  به يشهر یریتمدهاي اصلی نظام
چــه بــیش از هــر  اســت. آن شــده تبدیلیافتــه توسـعه
کنـد، یک شهر را از سایر شـهرها متمـایز مـی ،معیاري

ــهروندان در ــرزندگی و حضــور ش ــزان س ــاهاي  می فض
اهمیــت ســرزندگی کنــار  . درعمــومی آن شــهر اســت

هــدف و غایــت، امــروزه در شــرایط رقابــت  ي مثابــه به
هـا، جهانی شهرها براي کسب سـهم بیشـتر از سـرمایه

المللی، سرزندگی شهري استعدادها و توجه جامعه بین
براي ارتقاي توان رقابتی شهرها در تحقـق  ي مؤثرابزار

: 1385 شـود (گلکـار،تلقی می ها آنانداز مطلوب چشم
هاي شـهري جود سرزندگی در پاركو که درحالی). 28
افـراد  تواند کمک شایانی به تحقق این هدف نماید. می

ثر بر سـرزندگی فضـاهاي بررسی عوامل مؤمتعددي به 
اند که در تر نمودن آن پرداختهمطلوب منظور بهشهري 
  .است شده اشاره ها آنبه  )1(جدول 

  
   یقروش تحق

ــژوهش حاضــر  ــات اکتشــافی و م  در دســتهپ طالع
تحلیلــی قــرار دارد کــه بــا روش پیمــایش  –توصــیفی

نامـه و مراجعـه حضـوري میدانی و کمک ابزار پرسـش
در میـان نامه پرسشصد (تعداد پرسشگر به افراد نمونه

درصـد از میـزان  5بازدیدکنندگان از پارك، که حدود 
 ،ددهـمتوسط جمعیت بازدیدکنندگان را تشـکیل مـی

اسـت. در  صورت گرفتـه توزیع شد) تصادفی صورت به

هاي این راستا ابتدا عوامل تأثیرگذار بر سرزندگی پارك
و همچنـین اسنادي و دقیـق  يشهري با انجام مطالعه

ت علمـی و أنفـر از اعضـاي هیـ پانزدهنظر متخصصان(
ي شهرســازي و کارشناســان متخصــص کــه در حــوزه

زیســت، ریــزي محــیطاي، برنامــهریــزي منطقــهبرنامــه
و طراحـی زیسـت ریزي شهري، طراحـی محـیطبرنامه

آوري نظـرات ) که از روش دلفی براي جمـعفضاي سبز
گـزینش مناسـب  .بـه دسـت آمـد، شـده استفاده ها آن

ها و متغیرهاي سرزندگی که در کیفیت پـارك شاخص
 عنوان بــهمــؤثر اســت، در ایــن تحقیــق هشــت معیــار 

شهري هاي ترین عوامل دخیل در سرزندگی پارك مهم
  : استبه شرح  شده که گرفتهدر نظر 

کیفیـت و کمیـت عناصـر مبلمـان پـارك، خدماتی: -
  هاي متنوعنظافت و پاکیزگی و وجود کاربري

هـاي گیـاهی، کیفیـت تنوع گونه شناسی:معیار زیبا -
 شده رفتهکارهاي بهبصري، هماهنگی و تنوع رنگ

بـراي  شده طراحی: تنوع و تناسب فضاهاي تفریحی -
 اوقات فراقتگذران 

امکــان دسترســی راحــت بــه فضــاهاي  دسترســی: -
 مختلف درون و بیرون پارك

هاي بازي و هشدارهاي موجـود ایمنی زمین ایمنی: -
 در پارك 

 امنیت خاطر شهروندان در پارك امنیت: -
 کیفیت و جذابیت نورهاي به کارگرفته شده روشنایی: - 
جذابیت فضاهاي پـارك، تمایـل  احساسی: -ادراکی -

 تعلقمجدد، شادي و نشاط و حس به حضور
اسـاس معیارهـاي  نامـه بـرسپس به تهیه پرسـش

د. براي سنجش هر یک از این متغیرها ششده اقدام یاد
سـطحی (از خیلـی   5از طیف لیکـرت نامه،  در پرسش

ــم=  ــاد=  1ک ــی زی ــا خیل ــد) 5ت ــتفاده ش ــراي. اس  ب
هــا در دو ســطح توصــیفی (توزیــع داده وتحلیل تجزیـه

صـــد، میــانگین و ضـــریب تغییـــرات) و فراوانــی، در
افـزار  استنباطی (تحلیـل عـاملی و همبسـتگی) از نـرم

SPSS22  .ی یـپایـایی و روا ازآنجاکـهکمک گرفته شد
ــک پرســش ــردآوري ی ــم در گ ــه، از موضــوعات مه نام

از هرگونـه پـردازش آمـاري روي  پیش، استاطالعات 
نامه باید روایی پرسش وسیله به شده گردآوريهاي داده
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هـاي مـورد شود. یکـی از روش نشان دادهو پایایی آن 
 اگر. استآلفاي کرونباخ   محاسبه ،تأکید در این رابطه
 ، پایـایی پرسـشمحاسبه شود 7/0این ضریب بیش از 

).  53: 1393گـردد (حبیبـی، نامه مطلوب ارزیابی مـی
ارتباط عوامل در  مشخص نمودنو  وتحلیل تجزیه براي

زنـدگی  با تشخیص میزان سر ها آنشده در  نظر گرفته
شـده هاي تهیهنامه، نتایج پرسشموردمطالعه يمنطقه

اکتشـافی، تحلیـل عـاملی در ابتدا با اسـتفاده از روش 
. سپس با اسـتفاده متغیرها در چند عامل خالصه شدند

میزان تأثیرگـذاري هـر  ،متغیره خطیاز رگرسیون چند
ــک  ــارك ی ــرزندگی پ ــل در س ــد مشــخصاز عوام . ش

همبسـتگی هـر  آوردن دسـته بـراي بـ دیگر عبارت به
 با هر معیار از تحلیل عامـل اکتشـافی اسـتفاده پرسش

اکنـدگی پاسـخ پر اسـاس براین میزان همبستگی  .شد
هرچـه  درواقع .آیددست میه ر بشهروندان به هر متغی
ــهروندان در ــنظــر ش ــک متغی ــاره ی ــورد پرســش ب ر م

ر ، آن متغیـشـدتـر باشده  بـه هـم نزدیـک قرارگرفته
 قرارگرفتـهکه در آن  ی داردتري با عاملهمبستگی بیش

  است.
تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهاي اساسی 

تبیـین الگـوي همبسـتگی بـین  منظور بـههـا یا عامـل
شده دارد. ایـن تحلیـل بـه دو نـوع متغیرهاي مشاهده

 تحلیـلبنـدي اسـت. اکتشافی و تأییدي قابـل تقسـیم
مشخص شاخص اعتبار عاملی  طور بهو  اکتشافی عاملی

 .شـودنامه استفاده مـیبراي بررسی اعتبار سازه پرسش
 کـرد کـهتوان مشـخص می تحلیل عاملیبا استفاده از 

ي گیـررا انـدازه مـوردنظري هـانامه شاخصآیا پرسش
کند یا خیر. در این تحلیل، درصدد کشـف سـاختار می

غیرهـا هسـتیم. زیربنایی مجموعه نسـبتاً بزرگـی از مت
ممکن اسـت اولیه، آن است که هر متغیري  فرض پیش

باشـد. بـراي اجـراي یـک با هر عاملی ارتبـاط داشـته 
ترتیـب زیـر ضـرورت  چهار گام اصلی به ،تحلیل عاملی

دارد: الف) تهیه ماتریس همبستگی از تمام متغیرهـاي 
ب) استخراج  ستفاده در تحلیل و برآورد اشتراكمورد ا
ج) انتخـاب و چـرخش  ،یهمبستگ یسماتر ها ازعامل
  ).88: 1386ها د) تفسیر (مؤمنی و قیومی، عامل

هـا بـراي حجـم داده براي پی بردن به میـزان تناسـب
  :گرفته است انجامها دو آزمون روي داده ،تحلیل عاملی

  آزمونKMO  (شاخص ارزیابی کیفیت نمونـه) کـه
اي هـا بـرکننده آن است که آیـا تعـداد نمونـهمشخص

تحلیل کافی است یا خیر؟ حاصل این آزمون عدد بـین 
صـفر تــا یــک اسـت. ایــن فــاکتور بـه کمــک ضــرایب 

محاسـبه  جزئـیهمبستگی ساده و ضرایب همبستگی 
ــا ضــرایب  درنتیجــهشــود. مــی کمیــت ایــن فــاکتور ب

 ضرایب همبستگیمستقیم و با  رابطه ،همبستگی ساده
این فـاکتور  معکوس دارد. مقادیر باالي يرابطه ،جزئی

و  جزئــیمســتلزم کوچــک بــودن ضــرایب همبســتگی 
بیانگر دقت محاسبه مربوطه با استفاده از روش تحلیـل 

از  تر بزرگمؤلفه اصلی است. در صورتی که این فاکتور 
دهنـده امکـان اجـراي آید، این امر نشـان دست هب 5/0

ــر متغیرهــاي ورودي اســت يتحلیــل مؤلفــه  اصــلی ب
)Singh, 2004; Shrestha and Kazama, 2007.(  براي

تحلیـل گیـري بـراي هاي یک نمونـهآنکه بتوان از داده
یـا مسـاوي  تر بزرگاین عدد باید  ،استفاده کرد عاملی

  باشد.  6/0
  بین  به همبستگی بردن یپ برايآزمون بارتلت که

  .است شده استفادهها داده
افـزایش  در ادامه عواملی کـه اولویـت بیشـتري در

ایـن پــارك دارد، بـا اسـتفاده از رگرســیون سـرزندگی 
متغیره مشخص شد. رگرسیون تـابعی متشـکل از چند

 متغیرهاي مستقل و وابسته است، که با توجه بـه ایـن
اي روي یر عمـدهمتغیـر تـأثکه در مقاله حاضـر چنـد 

ــراي متغیــر وابســته دارد، از رگرســیون چنــد متغیره ب
و  ن(طبیبیـا اسـتفاده شـدبینـی متغیـر وابسـته پـیش

). همچنین به دلیل ماهیت تـأثیر 16: 1392 ،منصوري
متغیرهـاي  عنوان بـهشـده هاي در نظـر گرفتـهشاخص
متغیر وابسـته، فـرض  عنوان بهسرزندگی  رويمستقل 

تـابع برقـرار بـوده اسـت.  خطی بودن متغیرها در ایـن
ــابراین ــن  بن ــتفاده از رگرســیون در ای ــا اس مقالــه ب

 شـده استخراجن عوامل گرفتنظرمتغیره خطی و درچند
متغیر مستقل، میزان  منزله به تحلیل عاملی اکتشافیاز 

با متغیر وابسـته یعنـی سـرزندگی  ها آنتأثیر و ارتباط 
د. در گام بعدي میزان اهمیـت هریـک شپارك بررسی 
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، با اسـتفاده از ضـرایب بتـا شده گرفتهاز عوامل در نظر 
ضـریب، بودن ایـن  تر بزرگکه  اي گونه به ،مشخص شد

دهنده نقـش بیشـتر آن عامـل در داوري ذهنـی نشان 
نسبت به سـرزنده بـودن پـارك دارد.  کنندگانمراجعه
سـهم هـر عامـل در  ،ایـن ضـریب کارگیري بـه درواقع

کنـد. در ایـن تغییرات سرزندگی پارك را مشخص مـی
راستا ابتدا با ضرب آن در سهم هر متغیر در عاملی که 

توان بـه سـهم هـر کـدام از می ،است قرارگرفتهدر آن 
متغیرهاي اصلی در تغییرات سرزندگی از پارك دسـت 
یافت. در گام بعدي با ضـرب ایـن مقـدار در معکـوس 

تـوان بـه ترتیـب مـی ،ها بـه هـر متغیـرمیانگین پاسخ
ضرورت مداخله در این پارك براي افـزایش سـرزندگی 

یافـت. در شـده دسـت هاي مطرحآن بر اساس شاخص
سـنجش میـزان سـرزندگی ایـن پـارك از  يبرانهایت 
. این آزمون یکی از است شده استفادهنمونه تک tآزمون 

بررسـی دیـدگاه  بـرايهاي آماري پرکاربردترین آزمون
یـک موضـوع یـا بررسـی یـک صـفت  دربارهیک گروه 

اتکا به مقـدار  ازآنجاکهمتغیر در یک گروه خاص است. 
دار معنـی میانگین از نظر آماري صـحیح نیسـت، بایـد

. بـه ایـن منظـور در ایـن شـود بررسـیبودن میانگین 
میـانگین نظـرات، بـراي  يتحقیق عـالوه بـر محاسـبه

 ازشـد. اگـر ایـن آمـاره  استفاده tتفسیر نتایج از آماره 

باشد، فـرض صـفر رد  تر بزرگ،  96/1یعنی t0.05مقدار 
تـر باشـد، شود). اما اگر کوچـک(ادعا تأیید می شودمی

دلیلی براي رد فرض صفر نیسـت (خـالف ادعـا تأییـد 
 .)59: 1393شود) (حبیبی، می

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

بـا » آب و آتـش«بوستان حضرت ابراهیم یا پارك 
درجـه  7548/35درجه شـرقی و  4178/51 مختصات

تأسیس شد. این بوستان، یکـی  1388شمالی، در سال 
شهر تهران با مسـاحتی  3هاي متفاوت منطقه از پارك
دلیل برخورداري از  است که به مترمربع 24000بالغ بر 

امکانات تفریحی و فرهنگـی متفـاوت و طرحـی نـوین، 
  روزه پذیراي بازدیدکنندگان متعددي است.همه

  
  بحث اصلی

هاي شهري، با توجه براي سنجش سرزندگی پارك
و مطالعـات  )1(شـده در جـدول مطرحثر به عوامل مؤ

ان صورت گرفتـه در ایـن زمینـه و همچنـین نظـر فراو
آوري نظـرات از روش دلفی بـراي جمـعمتخصصان که 

بـر  مـؤثرهاي لفهؤمعیارها و م ،است شده استفاده ها آن
بنـدي اسـتنتاج و جمـع )2(در قالب جدول سرزندگی 

  ند.شد
  

  بر سرزندگی مؤثر يها مؤلفهمعیارها و  :2 جدول
  مؤلفه  معیار

  و پاکیزگینظافت   خدماتی
چیدمان و جانمایی و تعداد و 

  کیفیت عناصر مبلمان
ها و تنوع کاربري
  عملکردي

 سازيکفکیفیت فیزیکی 
  رويجهت پیاده

  شناسیزیبایی
زیبایی (کیفیت بصري) 

  فضاي سبز
   بههاي هماهنگی رنگ

  شده در مبلمان رفته کار
اي وضعیت تنوع گونه
  پوشش گیاهی

 شده گرفتههاي به کار رنگ
  سازيدر کف

  تفریحی
تعداد فضاهاي ورزشی  

  پارك
کیفیت فضاهاي ورزشی در 

  پارك
شده براي فضاهاي طراحی

  گذران اوقات فراغت
هاي فعالیتانجام 

  اجتماعی و جمعی

  به پارك از سایر   دسترسی
  نقاط شهر

- سریع براي رسیدن به خیابان
  هاي اطراف از درون پارك

  به  و شناسایی مسیرهاي منتهی یراحت
  هاي مختلف پاركمکان

  هشدارهاي ایمنی  فضاهاي ورزشی  کودکان بازي زمین  ایمنی
  آرامش روانی و احساس امنیت  احساس امنیت

  جذابیت روشنایی  کیفیت روشنایی  روشنایی
  -ادراکی

  جذابیت فضاهاي پارك  احساسی
برآورد نشاط و شادي و آرامش 

  تمایل به حضور دوباره  فضاي سبز واسطه به
س تعلق و یادآور بودن ح

  خاطره
  )منبع: نگارندگان(
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 ،مورديپس از برداشت میدانی از نمونه در ادامه 
 و  تجزیه آمده  دست بهها و اطالعات سنجی نتایج نظر

هاي حاصل از پژوهش در یافتهو  شده تحلیل
ضریب  که آنجا ازآورده شده است.  6تا  3هاي  جدول

  آوري جمعهاي نامهپرسشآلفاي کرونباخ در ارتباط با 
توان نتیجه گرفت می ،است آمده  دست به 877/0، شده

 و  تجزیهروایی مناسبی براي  ،نامهکه پرسش
بارتلت نیز با سطح  نتایج آزمون .داردهاي بعدي  تحلیل

دهد که نشان می KMO694/0و  درصد 99اطمینان 
براي انجام تحلیل عاملی مناسب  آمده دست بههاي داده
ها براي تحلیل عاملی کافی است و تعداد نمونه است

متغیره براي در ادامه از رگرسیون چند). 3(جدول 
مقادیر است.  شده  استفادهبینی متغیر وابسته پیش
Sig مربوط به متغیرهاي مستقل  داري) (سطح معنی

دهد تأثیر است که نشان می 05/0تر از کمهمگی 
 ،»آب و آتش« در سرزندگی پارك ي عواملهمه

میزان  ،منظور از متغیر وابسته. دار استمعنی
است که هر کدام از  »آب و آتش«سرزندگی پارك 

) شده استخراج عامل هشتهمان متغیرهاي مستقل (
بر این اساس فرمول رگرسیون به این  ثیر دارد.أدر آن ت

 :قرار است

  .1معادله 
Y : 3.24+ 0.714X1+ 0.741X2+ 0.821X3+ 0. 
412X4+0.541X5+0.651X6+ 0.691X7+ 0.687X8 

  
بـا ) X3توان مشاهده کرد که معیـار تفریحـی (می

) بـا امتیـاز X4ترین و معیار ایمنی (بیش ،امتیاز 814/0
ثیر را در میزان سرزندگی این پارك أترین ت کم ،412/0

ثیرگذار در سـرزندگی أتمتغیرهاي  )4(دارد. در جدول 
را  هـا آنمنـدي از و میزان رضایت »آب و آتش«پارك 

)، (ضریب همبستگی چندگانـه Rمقدار دهد. نشان می
R2 )2 همبستگی به توان( ،R2(adj) ضـریب تعـدیل)-

، 86/0 ترتیـب برابـر ) و خطاي معیـار تخمـین بـهشده
از همبسـتگی  که نشان است 348/0و  765/0، 745/0

باالي متغیرهاي مستقل با وابسته دارد. این امـر نشـان 
سـزایی در شـده، نقـش بمعیارهاي انتخاب دهد کهمی

براي تعیین میزان سرزندگی این پارك دارند. همچنین 
به ترتیـب و  موردمطالعهمیزان سرزندگی پارك  يارتقا

-صـورتهـاي تحلیل اساس برها بندي شاخص اولویت
منظـور براسـاس ضـرایب  توجه شده است. بدین گرفته

ــا ــل ،بت ــر عام ــهم ه ــرات م س ــار) در تغیی ــزان (معی ی
سـپس بـا ضـرب آن در  .سرزندگی پارك مشخص شد

میزان سهم (میزان همبستگی) هر متغیر در عاملی که 
میــزان اهمیــت هــر کــدام از  ،اســت قرارگرفتــهدر آن 

متغیرهاي اصلی در تغییرات میزان سرزندگی پارك به 
ادامه بـا ضـرب ایـن میـزان اهمیـت در دست آمد. در 

غیر، ضرورت مداخله ها به هر متمعکوس میانگین پاسخ
در  هر متغیر بـراي افـزایش میـزان سـرزندگی پـارك 

دسـت آمـد(در ه براساس معیارهاي سرزندگی پارك بـ
میزان همبستگی، میزان رضـایت   ضرایب بتا، ،5جدول 

  و میزان امتیاز آورده شده است). 
 ،تر باشـدبیشـ آمده دسـت بههر چه میـزان امتیـاز 

نیز  )6(اشد. در جدول تر بضرورت مداخله نیز باید بیش
هاي مختلف بـراي بندي میزان مداخله در زمینهاولویت

اسـت. بـراین  شـده  دادهسرزندگی پارك نشان  يارتقا
اساس مسائلی همچون وضعیت تعداد عناصـر مبلمـان، 

بــه همــراه کیفیــت فضــاهاي  هــا آنچیــدمان و رنــگ 
که باید توجـه  استترین مسائلی مهم ،مختلف ورزشی

شـود تـا میـزان سـرزندگی پـارك  هـا آن تري بـهبیش
افزایش یابـد. همچنـین مسـائلی چـون حـس تعلـق و 

خاطره در پارك به همـراه فضـاي سـبز و  یادآور بودن
ترین که بیشـ استمسائلی  جمله از ،سازي مناسبکف

. در است سرزندگی این پارك داشته ينقش را در ارتقا
طیـف جایی که از نهایت نویسندگان این پژوهش از آن

لیکرت براي سنجش میزان سرزندگی این پـارك بهـره 
سرزنده بـودن پـارك  را به معنی نسبتاً 3عدد  ،اندبرده

اند. در یک بیان خیلی ساده اگر میانگین در نظر گرفته
یعنـی پـارك  ،باشـد 3از  تـر بزرگدیدگاه شـهروندان 

ــر کوچــک ــر از ســرزنده اســت و اگ ــی  ،باشــد 3ت یعن
هـاي آمــاري بنــابراین فـرض .سـرزندگی وجـود نـدارد

  شود.زیر تعریف می صورت به
H0 : µ ≤3 سرزندگی وجود ندارد   
H1 : µ > 3سرزندگی وجود دارد 

شده از براي بررسی معناداري میانگین مشاهده
درصد یعنی  95نمونه در سطح اطمینان تک tآزمون 
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ی معناداري نتایج درصد استفاده شد. بررس 5با خطاي 
  نشان داد که: tروجی آزمون از خ درصد 5با خطاي 

ــاداري ــدار معن ــف) مق ــاً( Sig ال ــفر تقریب  005/0) ص
ــت به ــاي  آمده دس ــطح خط ــه از س ــت ک ــد  5اس درص

  تر است. کوچک

از  تر بزرگکه  ،است آمده دست به 10/3ب) آماره آزمون
  .  96/1یعنی  ،آمده است t 0.05 مقدار بحرانی

از  تـر بزرگي ج) حد باال و پایین فاصله اطمینان مقدار
 مثبت) است. ( صفر بوده

که از نظر  توان گفتمی 95بنابراین با اطمینان 
  .استسرزنده  »آب و آتش« پارك ،شهروندان

  
  حاصل تحلیل عاملی اکتشافی وآتش آببر سرزندگی در پارك  مؤثرعوامل  :3جدول

 همبستگی  با عامل هاپرسش معیار

 خدماتی

 794/0 وضعیت نظافت و پاکیزگی پارك
 834/0 ...)ن پارك (میز، نیمکت، سطل زباله وچیدمان و جانمایی مبلما

 749/0 ها با توجه به وسعت پاركها و سطل آشغالنیمکت ویژهتعداد عناصر مبلمان به
 660/0 ...)مبلمان (میز، نیمکت، سطل زباله وکیفیت عناصر 

 562/0 عم از رستوران، نمازخانه، فضاهاي بازيمتنوع ا هاي کاربرياختصاص فضاهاي مختلف پارك به 
 793/0 هاي آموزشی و تفریحیهاي متنوع مانند برگزاري مراسم، کالسقابلیت استفاده

 416/0 رويپیاده برايسازي پارك مناسب بودن کیفیت فیزیکی کف

زیبایی
 شناسی

 793/0 سازيکف در شدههاي به کار گرفتهرنگ
 858/0 نما، سطل آَشغال)نیمکت، آب( شده در مبلمان پارك کاررفته بههاي هماهنگی رنگ

 832/0 اي (وجود انواع مختلف درخت و درختچه) پوشش گیاهیوضعیت تنوع گونه
 818/0 زیبایی (کیفیت بصري) فضاي سبز پارك

 تفریحی

 844/0 ی)فردي و خانوادگ صورت بهشده براي گذران اوقات فراغت در پارك (فضاهاي طراحی
هاي اجتماعی و جمعی انجام فعالیتتئاتر براي مناسب بودن اماکن و فضاهاي موجود مثل آمفی

 ...)ها وجشن (مثل برگزاري
384/0 

 513/0 تعداد فضاهاي ورزشی  پارك (مثل زمین بسکتبال، والیبال، فوتسال)
 814/0 سال)کیفیت فضاهاي ورزشی در پارك (مثل زمین بسکتبال، والیبال، فوت

 معیار ایمنی
 715/0 کودکان بازي زمینایمنی 

 637/0 ایمنی فضاهاي ورزشی
 748/0 هشدارهاي ایمنی الزم مانند تذکر آب غیر آشامیدنی و...

 دسترسی
 617/0 بازي کودکان زمینتلف پارك مانند بوفه و هاي مخراحتی دسترسی و شناسایی مسیرهاي منتهی به مکان

 455/0 هاي اطراف از درون پاركع براي رسیدن به خیاباندسترسی سری
 459/0 راحتی دسترسی به پارك از سایر نقاط شهر

احساس 
 644/0 آرامش روانی و احساس امنیت در محیط پارك امنیت

 روشنایی
 764/0 کیفیت روشنایی

 735/0 جذابیت وضعیت روشنایی

ادراکی 
 احساسی

 671/0 جذابیت فضاهاي پارك
 651/0 تمایل به حضور دوباره

 583/0 فضاي سبز پارك واسطه بهبرآورد نشاط و شادي و آرامش 
 514/0 حس تعلق و یادآور بودن خاطره در پارك

  )منبع: نگارندگان(
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  ها آنمندي از و میزان رضایت» آب و آتش « ثیرگذار در سرزندگی پارك أمتغیرهاي ت :4جدول 
 منديمیزان رضایت ستقلمتغیر م متغیر وابسته

  
  
  
Y:  

 سرزندگی پارك آب و آتش

X1 714/0 = معیار خدماتی  
X2 = 741/0 شناسیمعیار زیبایی  

معیار تفریحی  =X3 821/0  
X4 412/0 =معیار ایمنی  

معیار دسترسی  =X5 541/0  
معیار احساس امنیت   =X6 651/0  

X7 691/0 =معیار روشنایی  
حساسی= معیار ادراکی ا X8 687/0  

 

  از متغیرهاي اصلی در میزان سرزندگی تعیین میزان امتیاز هر یک: 5 جدول
 هاپرسش ضرایب بتا معیار

میزان 
 رضایت

 امتیاز همبستگی

439/0 خدماتی  

 080/0 794/0 329/4 وضعیت نظافت و پاکیزگی پارك
 106/0 834/0 428/3 ...)ن پارك (میز، نیمکت، سطل زباله وچیدمان و جانمایی مبلما

ها با توجه به ها و سطل آشغالنیمکت ویژهتعداد عناصر مبلمان به
 118/0 749/0 769/2 وسعت پارك

 087/0 660/0 296/3 ...)مبلمان (میز، نیمکت، سطل زباله وکیفیت عناصر 
هاي متنوع اعم از اختصاص فضاهاي مختلف پارك به کاربري

 072/0 562/0 384/3 اي بازيرستوران، نمازخانه، فضاه

هاي هاي متنوع مانند برگزاري مراسم، کالسقابلیت استفاده
 102/0 793/0 406/3 آموزشی و تفریحی

 045/0 416/0 043/4 رويپیاده برايسازي پارك مناسب بودن کیفیت فیزیکی کف

زیبایی
 شناسی

345/0  

 068/0 793/0 967/3 سازيکفدر هاي به کار گرفته شده رنگ
نیمکت، ( شده در مبلمان پارك کاررفته بههاي هماهنگی رنگ

 084/0 858/0 483/3 نما، سطل آَشغال)آب

اي (وجود انواع مختلف درخت و درختچه) وضعیت تنوع گونه
 074/0 832/0 868/3 پوشش گیاهی

 065/0 818/0 318/4 زیبایی (کیفیت بصري) فضاي سبز پارك

 تفریحی
 

412/0  

 صورت بهشده براي گذران اوقات فراغت در پارك (فضاهاي طراحی
 091/0 844/0 780/3 فردي و خانوادگی)

انجام  تئاتر برايمناسب بودن اماکن و فضاهاي موجود مثل آمفی
 049/0 384/0 186/3 ...)ها وعی و جمعی (مثل برگزاري جشنهاي اجتمافعالیت

ل زمین بسکتبال، والیبال، تعداد فضاهاي ورزشی  پارك (مث
 075/0 513/0 802/2 فوتسال)

کیفیت فضاهاي ورزشی در پارك (مثل زمین بسکتبال، والیبال، 
 111/0 814/0 010/3 فوتسال)

356/0 ایمنی  
 081/0 715/0 120/3 کودکان بازي زمینایمنی 

 071/0 637/0 153/3 ایمنی فضاهاي ورزشی
 071/0 748/0 725/3 د تذکر آب غیر آشامیدنی و...هشدارهاي ایمنی الزم مانن

341/0 دسترسی  

هاي راحتی دسترسی و شناسایی مسیرهاي منتهی به مکان
 071/0 617/0 945/2 کودکان بازي زمینمختلف پارك مانند بوفه و 

 048/0 455/0 208/3 هاي اطراف از درون پاركدسترسی سریع براي رسیدن به خیابان
 047/0 459/0 307/3 ترسی به پارك از سایر نقاط شهرراحتی دس
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احساس 
 امنیت

298/0  047/0 644/0 032/4 آرامش روانی و احساس امنیت در محیط پارك 

365/0 روشنایی  071/0 764/0 923/3 کیفیت روشنایی 
 068/0 735/0 912/3 جذابیت وضعیت روشنایی

ادراکی 
 احساسی

318/0  

 050/0 671/0 252/4 جذابیت فضاهاي پارك
 046/0 651/0 494/4 تمایل به حضور دوباره

 043/0 583/0 263/4 فضاي سبز پارك واسطه بهبرآورد نشاط و شادي و آرامش 
 039/0 514/0 186/4 حس تعلق و یادآور بودن خاطره در پارك

  )منبع: نگارندگان(
  

  ف براي ارتقاء سرزندگی پاركهاي مختلبندي میزان مداخله در زمینهاولویت :6جدول 
ترتیب 
میزان  هاپرسش اولویت

 رضایت
میزان 
 امتیاز

 118/0 769/2 ها با توجه به وسعت پاركها و سطل آشغالنیمکت ویژهتعداد عناصر مبلمان به 1
 111/0 010/3 کیفیت فضاهاي ورزشی در پارك (مثل زمین بسکتبال، والیبال، فوتسال) 2
 106/0 428/3 ...)ن پارك (میز، نیمکت، سطل زباله وی مبلماچیدمان و جانمای 3
 102/0 406/3 هاي آموزشی و تفریحیهاي متنوع مانند برگزاري مراسم، کالسقابلیت استفاده 4
 091/0 780/3 فردي و خانوادگی) صورت بهشده براي گذران اوقات فراغت در پارك (فضاهاي طراحی 5
 087/0 296/3 ...)، نیمکت، سطل زباله ومبلمان (میزکیفیت عناصر  6
 084/0 483/3 نما، سطل آَشغال)نیمکت، آب( شده در مبلمان پارك کاررفته بههاي هماهنگی رنگ 7
 081/0 120/3 کودکان بازي زمینایمنی  8
 080/0 329/4 وضعیت نظافت و پاکیزگی پارك 9
 075/0 802/2 لیبال، فوتسال)تعداد فضاهاي ورزشی  پارك (مثل زمین بسکتبال، وا 10
 074/0 868/3 اي (وجود انواع مختلف درخت و درختچه) پوشش گیاهیوضعیت تنوع گونه 11
 072/0 384/3 متنوع اعم از رستوران، نمازخانه، فضاهاي بازي هاي کاربرياختصاص فضاهاي مختلف پارك به  12
 071/0 153/3 ایمنی فضاهاي ورزشی 13
 071/0 725/3 نی الزم مانند تذکر آب غیر آشامیدنی و...هشدارهاي ایم 14

 بازي زمینهاي مختلف پارك مانند بوفه و راحتی دسترسی و شناسایی مسیرهاي منتهی به مکان 15
 071/0 945/2 کودکان

 071/0 923/3 کیفیت روشنایی 16
 068/0 967/3 سازيکفدر هاي به کار گرفته شده رنگ 17
 068/0 912/3 روشنایی جذابیت وضعیت 18
 065/0 318/4 زیبایی (کیفیت بصري) فضاي سبز پارك 19
 050/0 252/4 جذابیت فضاهاي پارك 20

جمعی هاي اجتماعی و انجام فعالیت يبرا تئاتر یآمفمناسب بودن اماکن و فضاهاي موجود مثل  21
 049/0 186/3 ها و ...)(مثل برگزاري جشن

 048/0 208/3 هاي اطراف از درون پاركیدن به خیاباندسترسی سریع براي رس 22
 047/0 307/3 راحتی دسترسی به پارك از سایر نقاط شهر 23
 047/0 032/4 آرامش روانی و احساس امنیت در محیط پارك 24
 046/0 494/4 تمایل به حضور دوباره 25
 045/0 043/4 رويپیاده برايسازي پارك مناسب بودن کیفیت فیزیکی کف 26
 043/0 263/4 واسطه فضاي سبز پاركبرآورد نشاط و شادي و آرامش به 27
 039/0 186/4 حس تعلق و یادآور بودن خاطره در پارك 28

  )منبع: نگارندگان(
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 گیرينتیجهبندي و جمع
ترین فضاهاي باز عمومی منزله بههاي شهري پارك

هرها هاي موجود در شترین کاربريشهري، یکی از مهم
، بستري مناسب را ها آنهستند که وجود سرزندگی در 

هـاي متعـدد اکولـوژیکی، اقتصـادي و براي ایفاي نقش
کنـد. در ایـن تحقیـق اجتماعی این فضاها فـراهم مـی

مـدلی تحلیلـی بـراي  يتا ضمن ارائه شده است سعی
 هاي شهري، سـرزندگی پـاركبررسی سرزندگی پارك

د. شـوبررسی  تهران 3 يمنطقهواقع در  »آب و آتش«
تـرین مهـم ،آمده از این تحقیـقدستبر اساس نتایج به

 هــاي شــهريمعیارهــاي دخیــل در ســرزندگی پــارك
شناسـی، ، زیبـاییعبارتند از: معیـار کیفیـت خـدماتی

خدمات تفریحی، ایمنـی، راحتـی دسترسـی، احسـاس 
  احساسی. –ادراکیامنیت، روشنایی و معیار 

ــر ــی س ــل از بررس ــایج حاص ــه  زندگینت در منطق
دهد که عامل تفریحی با ضـریب نشان می موردمطالعه

و معیـار  741/0شناسی با ضریب ، معیار زیبایی821/0
تــرین معیارهــاي از مهــم ،714/0خــدماتی بــا ضــریب 

. در هستند »آب و آتش«تأثیرگذار بر سرزندگی پارك 
از  موردبررسینهایت میانگین میزان رضایت شهروندان 

اسـت کـه از حـد  آمده دسـت به 628/3یـز سرزندگی ن
ــرت  ــف لیک ــر بزرگوســط طی ــاهراً  ت ــی ظ اســت. یعن

 مطالعــه مــوردگی پــارك شـهروندان از میــزان ســرزند
. امــا مســائلی همچــون تعــداد عناصــر رضــایت دارنــد

بــه همــراه کیفیــت  هــا آنمبلمــان، چیــدمان و رنــگ 
ن مواردي هستند کـه تریمهم ،فضاهاي مختلف ورزشی

شود تـا میـزان سـرزندگی  ها آنتري به یشباید توجه ب
پارك افزایش یابد. همچنین مسائلی چون حس تعلـق 

خاطره در پارك به همراه فضـاي سـبز و  یادآور بودنو 
ترین کـه بیشـ اسـتمسائلی  ازجملهسازي مناسب کف

  .  است سرزندگی این پارك داشته ينقش را در ارتقا
  

  هاپیشنهاد
بـا در نظـر گـرفتن شـده و با توجه به مطالب گفته

چهـار  پیشـنهادهایی درکارهـا و هاي تحقیق، راهیافته
زمینه رویـدادها، مبلمـان و عناصـر موجـود در پـارك، 

 تربیشـچه ي هربهبود و ارتقا خدمات برايتجهیزات و 

بـه شـرح زیـر  »آب و آتـش«سرزندگی پارك  کیفیت
 است: شده ارائه

رضـایتی تـا نا اد عناصر ناکافی مبلمان باعث شدهتعد -
تر را از کیفیت سرزندگی این پـارك بـه هرچه بیش

هـا یکـی از عوامـل مبلمان که ییازآنجاوجود آورد. 
هـاي کیفیت سـرزندگی پـارك يثیرگذار بر ارتقاأت

در یـک  تـا شود، بنابراین پیشنهاد میاستشهري 
 کمیـت، کیفیـت و نحـوه ،زمانی مشخص يبرنامه

و  رارگرفتـهقمـورد ارزیـابی  ،توزیع مبلمان پـارك
ایـن بوسـتان مـورد  ازآنجاکهبهبود یابد. همچنین 

سـایر شـهرها  ساکناناستفاده شهروندان تهرانی و 
توان در راستاي اصالح ایـن امـر از باشد، مینیز می

طراحان صنعتی کمک گرفت تا عناصـري مخـتص 
تر، خلق کرده تا عالوه بر زیبایی بیشـبه این پارك 

موده و به القاي حس سرزندگی مضاعفی را ایجاد ن
  د.کنمکان در بازدیدکنندگان کمک 

رنگ در آن  ،هر عنصري که در این پارك وجود دارد -
واند بخش تکند. رنگ در طراحی مینقش بازي می

 رو  ایـن ازکنـد.  هاضـاف مکملی را به عناصر بصري
روانـی  هـايانتخاب صحیح رنگ و توجه به واکنش

دیدکننـدگان دارد و ثیر مستقیم بر بازأاز هر رنگ ت
. در ایجاد فضاي غنی و زنـده کمـک خواهـد کـرد

کل  طور به ،دهدنشان می )6(که جدول  طور همان
شـده در  کاررفتـه بههـاي کیفیت همـاهنگی رنـگ

. بـه کننده نیسـتچندان راضی مبلمان این پارك،
زرد(تشویق بـه راه رفـتن) و  هايهمین دلیل رنگ

ي مبلمان این پارك (ایجاد شور و هیجان) برا قرمز
کـه شـهروندان را   شود تـا ضـمن ایـنپیشنهاد می

شور و هیجـان  ها آندر  ،تشویق به راه رفتن نماید
  ایجاد کند.

یـک پـارك ایجاد تنوع در کارکردها و عملکردهـاي  -
ضـاها تري در ایـن فشـود تـا افـراد بیشـسبب می

 تر سبب سـرزندگیحضور یابند که این حضور بیش
فـراهم آوردن  نتیجـه در شـود.مـی هاتر پاركبیش

هـاي مردمـی و ایجـاد گـروه فرصتی براي فعالیـت
هـا اندازي نمایشگاهاجتماعات فرهنگی همچون راه
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ــه هــاي فصــلی و دائمــی، مــیو جشــنواره توانــد ب
  د.کنسرزندگی پایدار این پارك کمک 

ویـژه بحث ایمنی در فضاهاي عمـومی بـه که آنجا از -
 زد کـه اشـوست، پیشنهاد میاها بسیار مهم پارك
هاي ایمنی و بهداشت محـیط در ایـن پـارك بحث

چــه کودکـان در جهـت هر بــازي زمینویـژه در بـه
  د.شوتر کردن فضا استفاده ایمن

هـا بیشـتر بـا پـارك جملـه ازچه فضاهاي شهري هر -
تري حس تعلق بیشـ ،دشهروندان ارتباط برقرار کن

ادآور بـودن یـحس تعلق و  .شود ایجاد می ها آندر 
ــارك ــن پ ــاطره در ای ــیار  ،خ ــر بس ــی از عناص یک

. بـه ایـن اسـتسـرزندگی آن  يگذار در ارتقاأثیرت
شـود ضـمن حفـظ و ارتقـاي منظور پیشنهاد مـی

ها و عناصر شاخص موجود با ایجاد نشـانه و سمبل
هـاي طـرح واضـح ماننـد صورت بهی هاینمادگرایی

ا هـحجمی و هنرهاي تجسمی عناصر یادمانی، لوح
تر هـر چـه بیشـ يدر ارتقـا ،هاي سـنگیو تندیس

  حس تعلق و به طبع آن سرزندگی پارك کوشید.
 يیکــی از مســائل مهــم در ایجــاد و ارتقــا کــه آنجــا از - 

ها در نظر پارك ازجملهسرزندگی در فضاهاي عمومی 
- رسانی بهتـر بـه اسـتفادهگرفتن تجهیزات و خدمات

لت در اي بــراي ســهو، ایجــاد زمینــهاســتکننــدگان 
افزایش این مهم در پـارك  تواند بهمی ها آناستفاده از 
خـدماتی کـه کمبـود آن در ایـن  ازجمله کمک کند.

اي مهـم بــراي و بـه مسـأله اسـت مالحظـه قابلفضـا 
، اسـت شـده تبدیلهـاي اطـراف پـارك محله ساکنان

هاي عمومی است که در نظـر گـرفتن وجود پارکینگ
 ساکناند آسایش را به ناتوفضاهایی براي این مهم می

تــوان بــراي محـالت اطــراف بازگردانــده و حتـی مــی
ــان تغییــر کــاربري ایــن محــالت  ،آرامــش بیشــتر آن

مسکونی را به کاربري فرهنگـی و خـدماتی همچـون 
  مدت پیشنهاد داد.ها در بلندهتل

  
  منابع  

عوامل ایجاد سرزندگی  .1393 .مصطفی، اکبري مطلق .1
ــهري ــاي ش ــران،.در فض ــک ته ــازي و پژوهش ده شهرس

  .معماري سپیدار

مجید دانایی و  ؛پور؛ براتعلی خاكامیرفخریان، مصطفی .2
. بررسـی و تحلیـل کارکردهـاي 1390 .معصومه توانگر
هاي شهري بر اساس موقعیت مکانی و   اجتماعی پارك

مناطق یک و شش  :مطالعه موردي(شرایط کلی منطقه 
صــفحات ، 40، فضـاي جغرافیــایی، شـماره )شـهرداري

190–211.  
 .1391 .؛ مونا نیکوخوي و سحر سـماواتیایزدي، سعید .3

ــه ــاده در بررســی نقــش مؤلف هــاي کیفیــت قلمــرو پی
 مطالعــههـاي شــهري (سـرزندگی و کارآمــدي خیابــان

سینا همدان)، فضاي گردشـگري، خیابان بوعلیموردي: 
  .118-103 صفحات، 3شماره 

ــهبازي. .4 ــرداد ش ــاد و مه ــدي، فرش ــش 1393 بازون . نق
دان و میـزان نندگی در ایجاد تصویر ذهنـی شـهروسرز

راه پیـادهي موردي: مطالعهگیري از فضاي شهري (هرهب
هـاي منظـر شـهر، ساالر تهـران)، پـژوهشخیابان سپه

  .43-33 صفحات، 1شماره 
راهنمـاي طراحـی فضـاهاي  .1384. پاکزاد، جهانشـاه .5

تهـران،  .وزارت مسـکن و شهرسـازي .شهري در ایـران
  معاونت شهرسازي و معماري.انتشارات 

داشـت و هـاي نگـه. بررسـی راه1388پوراحمد، احمد.  .6
هـا، ها و فضاهاي سـبز شـهري، شـهرداريباغ يتوسعه
  . 80-63 صفحات  ،5شماره 

ترجمـه منـوچهر  .بعـد پنهـان .1376 .هـال، ادواردتی .7
  .تهران، انتشارات دانشگاه تهران  ،چاپ اول  .طبیبیان

تصـویر فضـاي شـهري (بررسـی  .1389جعفري، نگار.  .8
ــرزندگی  ــدي در ایجــاد س ــیط کالب ــل مح ــش عوام نق

مـاري و شهرسـازي عفضاهاي عمومی)، همایش ملی م
  معاصر ایران، شیراز.

ــی، آرش.  .9 ــزار 1393حبیب ــرم اف ــاربردي ن ــوزش ک . آم
SPSSپایگاه اینترنتی پارس مدیر، ، ویرایش سوم.  

ؤثر . عوامل م1389. و نوید سعیدي رضوانیخستو، مریم .10
بر سرزندگی فضاهاي شهري، خلق یک فضـاي شـهري 
سرزنده با تکیه بر مفهوم مرکز خرید پیاده، هویت شهر، 

  . 74 –63 صص، 6شماره 
ریـزي و . طراحـی، برنامـه1385 خلیلیان عادل، احمد. .11

مدیریت فضـاهاي سـبز شـهري متناسـب بـا نیازهـاي 
مجموعـه  ،حرکتی، تهـران -توانان جسمیناتوانان و کم

  ریزي و مدیریت شهري. الت کنفرانس برنامهامق
. سنجش کیفیت سرزندگی بخشی 1390 دادپور، سارا. .12

عصـر تهـران. سـازمان زیباسـازي شـهر از خیابان ولـی
  .ریزي توسعه تهران، معاونت برنامه



 207                                                                                                                           .....شهري جدید هاي پارك سرزندگی بررسی و تحلیل

جلـد . هـا. کتاب سبز شـهرداري1379سعیدنیا، احمد.  .13
مرکـز  تنهم، فضـاهاي سـبز شـهري، تهـران، انتشـارا

  ریزي شهري تهران. ات برنامهمطالع
. ارتقـاي 1392طبیبیـان، منـوچهر و یاسـر منصـوري.  .14

مندي از زنـدگی در محـالت کیفیت محیطی و رضایت
بنـدي اقـدامات بـر اسـاس نظرهـاي جدید بـا اولویـت

شناسی، شماره ، محیط)موردي: کاشان (مطالعهساکنان 
 .16-1 صفحات، 4

یر أث. تــ1387فالحــت، محمدصــادق و مــریم کالمــی.  .15
فضاهاي باز شهري بـر کیفیـت گـذران اوقـات فراغـت 

 صفحات  ،22شماره   شهروندان، نشریه مدیریت شهري،
85-97.  

بر نقش  ی. تحلیل1389رسول و راضیه تیموري.  قربانی، .16
 هاي شهري در ارتقاي کیفیت زنـدگی شـهري بـاپارك
. (مطالعـــه Seeking-Escapingفاده از الگـــوي تاســ

هاي جغرافیـایی پژوهش .شهر تبریز) هايموردي: پارك
  .62 -47 صفحات، 72شماره  انسانی،

. نشاط و سرزندگی در شـهر بـه 1385. گلکار، کوروش .17
 صـفحات، 35 کمک طراحی شهري، شـهرنگار، شـماره

24- 28.  
. 1389بیگـی. الملـوك و شـادي شـیعهالهیجانی، اکرم .18

هـاي رویکردي تحلیلی بـه طراحـی و مـدیریت پـارك
آن بـا ســالمت شـهروندان، علــوم و  يبطــهشـهري و را

 .104-95صفحات ، 7زیست، شماره تکنولوژي محیط
 . اوقـات فراغـت، ترجمـه1380لس هیوود و دیگـران.  .19

 .، انتشارات امیر دانشتهرانمحمد احسانی، 
. ارزیـابی 1392 مهـر. محمدي، جمال و حسین دانـش .20

هـا بـه شـیوه اثرات اجتماعی ترمیم و بازسـازي پـارك
هاي سطح منطقـه مبنایی(مطالعه موردي: پارك نظریه

 ،7شــهرداري تهــران)، مطالعــات شــهري، شــماره  18
 .72 -61 صفحات

هـا، . مباحثی پیرامون پـارك1374مجنونیان، هنریک.  .21
ها و فضاي سـبز ها، سازمان پاركگاهفضاي سبز و تفرج

  شهر تهران.
هـاي . تحلیل1386. مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی .22

دانشکده مـدیریت دانشـگاه  .Spssي با استفاده از آمار
  تهران، نشر نو.

. نگرشی نو بـر تنـوع 2005. دایا و سوزان شیلدناپلین،  .23
هـاي فرهنگی در فضاهاي عمومی بـا تأکیـد بـر پـارك

 ،تهـرانترجمه واراز مرادي مسیحی و دیگران.  شهري.

ســازمان فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات انتشــارات 
 .شهرداري تهران

24. Balram, S. and Dragicevi, C.S. 2005. 
Attitudes to- ward urban green spaces: 
integrating questionnaire sur- vey and 
collaborative GIS techniques”, Landscape 
and Urban Planning, 71: 147-162. 

25. Biling, K. 1993. Quality in design, 
Department of Architecture, the university 
of Sydney. 

26. Chiesura, Anna. 2004. The role of urban 
parks for the sustainable city, Landscape and 
Urban Planning, 68: 129–138. 

27. Flores, A.  Pickett, S.T.A., Zipperer, W.C, 
Pouyat, R.V., Pirani, R.1998. Adopting a 
modern ecological view of the metropolitan 
landscape: the case of a green space system 
for the New York City region”, Landsc. 
Urban Plann, 39: 295–308. 

28. Germann-Chiari, C. and Seeland, K. 2004. 
Are ur- ban green spaces optimally 
distributed to act as places for social 
integration? Results of a geographical 
informa- tion system GIS approach for 
urban forestry research”, Forest Policy and 
Economics, 6: 3-13. 

29. Godbey, G., Grafe, A., and James, W. 1992. 
The Benefits ofLocal Recreation and Park 
Services. ANationwide Study of the 
Perceptions of the American Public. College 
ofHealth and Human development, 
Pennsylvania State University, 
Pennsylvania. 

30. Gupta, K., et al. 2012. Urban Neighborhood 
Green Index - A measure of green spaces in 
urban areas, Landscape and Urban Plan- 
ning, NO. 105, pp. 325-335. 

31. KaplanS. R. 1989. The visual environment: 
Public participation in design and planning. 
Journal of Social Issues, No.45, pp: 59–86. 

32. Landry,Ch. 2000.Urban vitality : New 
Source of Urban  Competitiveness,Prince 
Clause Fund Journal ARCWIS issue 'urban/ 
urban hrroes'. 

33. London. 1989. Liveability space. Co. 
university of California press Ca. 

34. Manlun Y. 2003. Sustainbility analysis of 
Urban Green Space system Based on GIS, 
ITC. 

35. Morancho, A.B. 2003. A hedonic valuation 
of ur ban green areas, Landscape and Urban 
Planning, 66: 35–41. 

36. MutiaraS., and Isami K. 2012. Characteristic 
of Public Small Park Usage in Asia Pacific 
Countries: Case Study in Jakarta and Yoko- 
hama City, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 35: 412 - 419. 



 95 تابستان/ بیستمشماره مسلسل  / ششمسال  / مجله آمایش جغرافیایی فضا                                                                                     208

37. Singh, K.P. et al. 2004. Multivariate 
statistical techniques for the evaluation of 
spatial and temporal variations in water 
qualityof Gomti River (India)-a case study. 
Water Res., 38, 3980- 3992. 

38. Shrestha S., and Kazama F. 2007. 
Assessment of surface water quality using 
multivariate statistical techniques: A case 

study of the Fuji river basin, Japan. Environ. 
Modell & Soft., 22, 464-475. 

39. Veitch J., Ball K., Crawford D., Abbott G., 
and Salmon, J. 2012. Park Improvements 
and Park Activity-A Natural Experiment, 
American Journal of Preventive Medicine, 
Vol.42, NO. 6, pp. 616-619. 

  


