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تعیین اصول طراحی فضای سبز مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری
(مطالعه موردی :پیاده رو ضلع شرقی بلوار آزادی حدفاصل فلکه گاز و خیابان مشکین فام
در شهر شیراز)
علی مصلی نژاد :دانشجوی دکتری تخصصی معماری ،مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز،
ایران
حامد مضطرزاده 1:استادیار گروه معماری ،مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران

دریافت1396/03/25 :

صص 175 -184

پذیرش1396/7/23 :

چکیده
با افززای
بززر

آلزودگی هزوا ناشزی از حمز و نقز و صزععت ،فضزاهای سززز و عرصز هزای طزیعزی مزورد توجز سزاکعان شزهرهای

قززرار گرفتز اسززت .انسزان امززروزی بززرای داشزت فرصززت تفکزر و دوری از دغدغز هززا و مسزال شهرنشززیعی نزاگزیر بز پعززاه

بردن ب محیط های سزز طراحی شده در فضزاهای شزهری اسزت .عزد رعایزت اصزو طراحزی فضزاهای سززز شزهری موجز
تا طراحان شهری در جذب ساکعی شزهرها بز ایز فضزاها و جلز

رضزایت آنزان تزا حزدود زیزادی نزاموف باشزعد .توجز بز ایز

اصزو مززیتوانززد از طریز تقویزت ادراکززات حسززی اسززتفاده کععزدگان فضززاهای شززهری ،موجز
خززاطره در ذه ز کززاربران فضززاهای شززهری شززود .هززد

پززهوه

فضززای شززهری تأثیرگززذار هسززتعد ،مززیباشززد .در ایز پززهوه

شزده

تقویزت بززار مععززایی فضززا و ایجززاد

دسززتیابی ب ز اصززو طراحززی فضززای سزززز ک ز در ارتقززا کیفی زت

نخسززت دیززدگاههززا و نظریز هززای صززاح

نظززران حززوزه معمززاری و

طراحی شهری در خصوص طراحزی فضزای سززز و کیفیزت فضزاهای شزهری مزورد بررسزی قزرار گرفتز اسزت .روش مزورد اسزتفاده
در پززهوه

روش دلفززی بززوده و پ ز

از ارزیززابی و امتیازبعززدی مؤلف ز هززا و زیززر معیارهززای آنززان توسززط متخصصززی  ،از تجزی ز و

تحلی آمزاری دادههزا بزا اسزتفاده از نزر افززار  SPSSو بطزور همزمزان تحلیز بز روش  ،AHPجمز بعزدی انجزا شزده اسزت .بزر
اسززا

یافتز هززای تحقیز  ،از میززان اصززو طراحززی فضززای سزززز ،مؤلفز هززای احساسززی بززا میزززان  3/06بیشززتری تزأثیر را در ارتقززا

کیفیت فضای محدوده مورد مطالع یععی پیاده رو ضل شرقی پارک آزادی در شهر شیراز داشت است.
واژههای کلیدی :اصو طراحی ،فضای سزز ،کیفیت فضای شهری،پیاده رو ،پارک آزادی ،شیراز.

 . 1نویسعده مسئو 09173138122 ، hamed.moztarzadeh@gmail.com:
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بیان مسأله:
بوستانها و فضاهای سزز شهری ،ب ععوان بخشی از فضاهای مشاع شهری ،عالوه بر تأثیرات زیست محیطی ک از جمل
مهمتری کارکردهای درنظرگرفت شده برای آنهاست ،کارکردها و پیامدهای عمده دیگری نیز دارند (جعادل .)67 :1395 ،
امروزه شهرهای بزر

ب ععوان کانونهای تمرکز فعالیت و زندگی بشر برای ایعک قادر ب حفظ پایداری خود باشعد ،چارهای

جز پذیرش ساختار و کارکردی تحت تأثیر سیستمهای طزیعی ندارند .با کمزود معاب اولی و آلودگی محیطزیست ،توج
مجام مختلف علمی ب بحث طزیعت معطو

گردیده است .ب نحویک حفظ محیطزیست و رسیدن ب توسع پایدار ،امروزه

از موضوعات بعیادی مجام علمی جهان است .در ای میان فضاهای سزز شهری ب ععوان جز اصلی و الیفعک شهرها نق
اساسی را دارا میباشعد ک کمزود آنها میتواند مشکالت جدی را در حیات شهرها ب وجود آورد .کیفیت محیطی را میتوان
یکی از مهمتری دغدغ های دان

طراحی شهری دانست .ای امر ب گون ای است ک بسیاری از نظری پردازان ارتقای کیفیت

محیط را مهمتری وظیف فعالیت طراحی شهری میدانعد (پاکزاد .)77 :1385 ،براسا

مطالعات مختلف صورت گرفت ،

فضاهای سزز شهری میتوانعد بر ابعاد مختلف زندگی شهری تأثیرگذار باشعد .فضاهای سزز شهری دارای نق
اقتصادی و اکولوژیکی ،همچون یکپارچگی اجتماعی ،کاه
کودکان ،حفظ آسای

اجتماعی،

فشارهای روانی ،فراهم کردن محیطی مطلوب برای پرورش

و نظایر آنها هستعد ک شاخصی برای ارتقای کیفیت فضای زندگی و توسع جامع محسوب می شوند

(جعادل ب نق از .)1395 ، Dragićević & Balram
ای پهوه
معاس

درصدد آن است ک با بررسی و شعاخت مؤلف های کیفیت محیطی و اصو طراحی فضای سزز ،بستری

برای تزیی ارتزاطِ میان ای دو عام فراهم نموده و با دستیابی ب شاخصهای طراحی فضای سزز برای ارتقا کیفیت

فضای شهری ،پیشعهادات عملی را برای ارتقا کیفیت محدوده مورد مطالع (پیاده رو ضل شرقی بلوار آزادی حدفاص فلک
گاز و خیابان مشکی فا ) ،با رعایت اصو طراحی فضای سزز ،ارال نماید .هد

اصلی ای پهوه

مشخص نمودن شاخص

های طراحی فضای سزز ک بیشتری تأثیر را در ارتقا کیفیت فضاهای شهری دارند ،میباشد .در حقیقت ای تحقی ب دنزا
دستیابی ب اصولی است ک رعایت و یا اصالح آنها در طراحی فضای سزز شهری ،ب ایجاد فضایی دارای کیفیت مطلوب
محیطی میانجامد .سؤاالت و فرضی های اصلی ای پهوه
•
•

ب شرح زیر مطرح شده است:

اصو طراحی فضای سزز ک بر ارتقا کیفیت فضاهای شهری موثرند کدامعد؟
اصززو طراحززی فضززای سزززز چگونزز مززیتوانعززد بززر ارتقززا کیفیززت فضززای مززورد مطالعزز در ایزز پززهوه ،
تأثیرگذار باشعد؟

•
•

ب نظر میرسد اصزو مزؤثر طراحزی فضزای سززز در ارتقزا کیفیزت فضزاهای شزهری شزام برخزی مؤلفز هزا از
جمل مؤلف های عملکردی و زیزایی شعاسی مؤثر باشعد.
بز نظززر مززیرسزد رعایززت اصززو مززؤثر طراحززی فضززای سزززز از طریز در نظززر گززرفت مؤلفز هززای عملکززردی،
احساسی ،زیزایی شعاسی و کالزدی میتوانعد موج

ارتقا کیفیت فضاهای شهری شوند.

پیشینه نظری پژوهش:
نهیززی و حسز دخزت ( ،)1393در یزک تحقیز بزا ععزوان" بررسزی تزأثیر فضزای سززز شزهری بزر ارتقزای کیفیزت
زنزدگی شزهری (مطالعز مزوردی محلز شزیان(" ،دریافتعزد کز محزالت مسزکونی بیشزتر نیازمعزد پزارکهزایی هسزتعد کز
دارای سزط وسزیعی از فضزای سززز و امکانزات رفزاهی و خزدماتی بزرای همز اعضزای خزانواده باشزعد .در عزی حزا ،
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عامز دسترسزی در اسزتفاده شزهروندان از پزارکهزای شزهری از عوامز افززای

اسزتفاده افزراد از پزارکهزا و در نهایزت

ارتقزای کیفزی محزیط زنزدگی آنزان معرفزی شزده اسزت .در تحقیقزی بزا ععزوان" فضزاهای سززز شزهری و کیفیزت زنزدگی
(مدلی بزرای ارزیزابی تزأثیرات اجتمزاعی بوسزتان هزا و فضزاهای سززز شزهری و کزاربرد تجربزی آن در سز بوسزتان شزهر
تهران)" ک توسزط جعادلز ( )1395انجزا شزده اسزت ،بزر مزعزای الگزوی تحلیز کزارکردی مرتزون و بزر اسزا

مطالعزات

تجربی و مد های مختلف موجزود ،مزد جزامعی بزرای ارزیزابی تزأثیرات اجتمزاعی بوسزتان هزا و فضزاهای سززز شزهری
ارال و در بررسی تزأثیرات اجتمزاعی سز بوسزتان شزهر تهزران بز کزار بزرده شزده اسزت .مرکزز مطالعزات و برنامز ریززی
شهرداری تهران در گزارش شزماره  173بز بررسزی عوامز مزؤثر بزر ارتقزا کیفیزت فضزایی میزادی بزا رویکزرد طراحزی
شزهری پرداختز اسززت (رفیعززی و همکززاران .)1392 ،در مقالز دیگززری جایگززاه درخززت در ارتقززا کیفیززت فضززای شززهری،
اهمیززت درختززان در فضززای شززهری  ،جایگززاه و نق ز

آن در افزززای

کیفیززت محززیط شززهری مززورد مطالع ز قززرار گرفت ز

است (نقی زاده و محرری.)1392 ،
تعریف طراحی فضاای سابز :در صزورت بز کزارگیری اصزو زیزاشزعاختی در هزر مرحلز از فرایعزد و بزا ارتقزا کیفیزت
انسزان مزداری و افززای

پویزایی و سزازگاری عملکزردی بزا خواسزت هزای امزروز ،فضزای شزهری میتوانزد حیزات

اجتمزاعی و کزارایی مجزدد خزود را کسز

نمایزد و بز فضزایی معسزجم و پیوسزت و در ارتززاط بزا بافزت پیرامزون خزود

تزدی شود (نقی زاده و همکاران .)11 :1392 ،فرایعد طراحی فضای سزز در شک شماره  1ارال گردیده است.
شکل  -1فرایند طراحی فضای سبز

معز  :مطالعات نویسعدگان.1396 ،

کیفیت محیطی :از نظر لغزوی کیفیزت ( )qualityدر زبزان انگلیسزی بز ماهیزت ،نزوع ،یزا خصوصزیت یزک شز اشزاره مزی
کعد .از ای رو گفت می شود کیفیزت یزک شز از دو معزز بزا دو عرصز سرچشزم مزی گیزرد .اولزی عرصز ذهعزی فزرد و
دومی عرص عیعی شز  .کیفیزتهزایی کز متعلز بز عرصز ذهعزی هسزتعد ،کیفیتهزایی ضزمیری بز شزمار مزی رونزد و
کیفیت هزای مزرتزط بزا عرصز عیعزی کیفیزت هزای حقیقزی نامیزده مزیشزوند کز کیفیزت هزای متعلز بز شزی هسزتعد
(گلکزار .)1380 ،در مزورد کیفیزت تعامز انسزان بزا محزیط ،سز نظریز روانشزعاختی مطرحشزده کز شزام نظریز
تعیی کععزدگی محیطزی ،نظریز امکزان دهعزدگی محیطزی و نظریز احتمزا دهعزدگی محیطزی میباشزد (پزور جعفزر و
همکززاران .)70 :1388 ،از ترکی ز

ابعززاد چهارگان ز محززیط (کالزززد ،فعالیززت ،تصززورات واکوسیسززتم) س ز مؤلف ز کیفیززت
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عملکززردی ،کیفیززت تجربززی -زیزاشززعاختی و کیفیززت زیسززت محیطززی ،بزز مبابزز نیروهززای شززک دهعززده کیفیززت کلززی
طراحی شهری یک مکان استعتاج میشوند (گلکار( .)55-54 :1380 ،جدو شماره .)1
جدول  -1بررسی دیدگاه صاحب نظران در خصوص مؤلفه های کیفیت محیط در فضاهای شهری
نا صاح

نظر

)Bonaiuto (2003

شاخص ها
دسترسی ب خدمات ،کیفیت فضاهای سزز ،روابط اجتماعی،خدمات رفاهی ،خدمات تجاری،دسترسی ب حم و نق
عمومی،ایمعی و امعیت،سالمت،احسا
مرکز محل و ح

)Chapman (1384

مرکزیت مکان،اختالط کاربریها،نفوذپذیری بافت،تعامالت اجتماعی بی ساکعان محل ،مشارکت در

فعالیتهای جمعی،وابست نزودن ب اتومزی ،دسترسی ب تجهیزات شهری ،دسترسی ب خدمات مورد نیاز روزان ،دسترسی
ب حم و نق عمومی ،احسا

Bramley and power
)(2008
)Sedaghatnia (2013

تعل ب محل

امعیت اجتماعی،
تعل و وابستگی ب محل ،

صمیمان بودن رابط ساکعان،ایمعی در فضاهای محل ،ثزات و تمای ب ادام سکونت ،احسا
مکانی دارای شان و معزلت
شرایط معاس

برای کودکان ،خدمات آموزشی،خدمات تجاری ،تجهیزات خصوصی و عمومی،نزدیکی ب مح کار،
حم و نق عمومی ،تجهیزات آسایشی،خدمات بهداشتی،امعیت

وجود درختان زیاد و ععاصر سزز،پاسخگویی ب حضور افراد مختلف ،استفاده دالم و مستمر،پاسخگویی ب شخصیت
پاکزاد ()1386
کریستیان نوربر

افراد ،احسا

تعل در افراد ،ح

مکان ،بکارگیری حوا

کعجکاوی ،کارایی ،ح

مختلف افراد ،تحریک ح

مشارکت ،خاطره انگیزی،

شولتز

( ،)1976دیوید کانتر و جان پانتر

توج ب ابعاد مععایی ،مفهومی و خاطره ای مکانهای عمومی شهر

( ،)1990رابرت ونتوری ()1995
توج ب معظر

پاسگان گال ()1979

تمایز و نا همگعی در نحوه استفاده از فضاهای عمومی شهری ،توج ب ایجاد فعالیتهای معاس
جی جیکوبز (196
)1
مامفورد ( )1938و

لویی
فرانسی

کوپر مارکو

تیزالدز ()1992
( )1986و ویلیا

وایت ()1988
کوی لیعچ ()1981
مایک سورکی ( )1979ویان
بعتلی ()1985
)Van Kamp ( 2003
نقی زاده ،محرری ()1392
گ کار ()1380
عزا

زادگان ()1384
خطیزی ()1392

در محیط پی

از توج

ب نظم بصری آن  ،استفاده از کاربریهای مختلط چ ب لحاظ نوع استفاده و چ از نظر نوع معماری ابعی  ،توج ب
ععصر خیابان و نفوذ پذیر بودن و قاب دستر
تأکید بر ح

مکان و توج ب مقیا

بودن آن

انسانی در محیط ها و فضاهای شهری

اهمیت توج ب ارتزاط فضا ،مرد و مکانهای عمومی شهر
با اهمیت تصورات ذهعی در شک گیری مکان ،مععا ،تعاس  ،دسترسی ،نظارت و اختیار ،کارایی
دستورالعم های طراحان برای ساخت مکانهای عمومی شهری
کیفیت زندگی ،قابلیت زندگی و پایداری
اهمیت درختان در فضای شهری  ،جایگاه و نق

آن در افزای

کیفیت محیط شهری

کیفیت های حقیقی  ،کیفیت های ضمیری ،کیفیت تجربی زیزاشعاختی و کیفیت زیستمحیطی
محیط ب دالی شرایط کالزدی خاص احتما بروز برخی رفتارها را افزای
نظری شک محیط و بروز رفتار
معز  :یافت های اسعادی تحقی .1396 ،

میدهد ،گوناگونی
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مؤلفه های طراحی فضای سبز تأثیرگذار در ارتقاء کیفیت محیطی:
بززا توجزز بزز مزززانی نظززری و شززعاخت و بررسززی مؤلفزز هززای کیفیززت محیطززی و اصززو طراحززی فضززای سزززز در
فضزاهای شززهری مزیتززوان بز مؤلفز هززایی کز در ایز دو حززوزه مشززترک هسززتعد دسززت یافززت .در شززک شززماره  2ایز
مؤلف ها استخراج شده و در  4دست عملکردی ،کالزدی ،احساسی و زیزایی شعاختی معرفی گردیده اند.

شکل  -2مولفه های طراحی فضای سبز موثر بر ارتقاء کیفیت (معز  :مطالعات نویسعدگان.)1396 ،

مؤلفههای تأثیرگذار طراحی فضای سبز بر کالبد فضای شهری:
رنگ :رنگ سزز از نظر روانشعاختی اصوال آرا بخ

و تعدی کععده نزور خورشزید اسزت و مزیتوانزد فضزاهای شهرها را از

نظر روانی برای شهرنشیعان قاب تحم نماید و ب دلی تعوع رنگ و اشکا متفاوت در درختان و فضای سزز همانعد یک اثر
هعری در خل زیززایی و جزذابیت مزؤثر هسزتعد (زارع وران.)65 :1390 ،
فرم :جعز س بعدی جسم هست اما گاهاً بمععزای شزک و یزا جعزز دوبعزدی جسزم هزم بکزار مزیرود .فزر گیزاه ترکیززی
از نمززای کلززی گیززاه و نحززوه رشززد آن اسززت (لقززایی .)78 :1374 ،در گیاهززان زیعتززی فززر بیشززتر در درختززان بررسززی مززی-
شزود کز دارای فزر هزای ذیز هسزتعد :الزف -فزر مخروطزی .ب -فزر سزتونی .ج -گیاهزان مزرور .د -گیاهزان چتزری.
ه-گیاهان هرمزی شزک  .و -گیاهزان مجعزون .ز -گیاهزان بزدی الشزک بزا فزر نزامعظم .ح -گیاهزان بوتز ای و کوچزکتزر
ب همراه گ های زیعتی.
شکل :هرچ فضای سزز ،متراکم تر و مرتف تر باشد ،میززان کزاه
در تما فصو سا در کاه

صدا نق

صزدا بیشزتر اسزت .بز دلیز ایز کز سزوزنی برگزان

خواهعد داشت (هاریسون.)1974 ،

بافت :گیاهان ب لحاظ بافزت بز سز دسزت تقسزیم مزیشزوند .الزف -گیاهزان بافزت درشزت .ب -گیاهزان بافزت متوسزط.
ج -گیاهززان بافززت ریززز .بعززابرای ممک ز اسززت یززک گیززاه از فاصززل نزدیززک دارای بافززت درشززت و از فاصززل دورتززر
دارای بافت متوسط باشد ( .)Arnold, 2002بافت درک شده بستگی ب موقعیت بیععده دارد.
ایجاد کریادورهای بصاری :در ادبیزات طراحزی شزهری ،مفهزو کریزدور بصزری بزا مفهزو واژگزان محزور دیزد ،محزور
بصززری ،کانززا دیززداری متززراد

اسززت .محورهززا بززر اسززا

ویهگززی خطززی بودنشززان شززدیداً باعززث ایجززاد تحززرک در

شهروندان می شوند (پاکزاد.)128 :1393 ،
گونااه :خیابززان هززا زمززانی ک ز خززود زیزززا هسززتعد؛ نزایززد بوسززیل انزززوهی از درختززان بلعززد پوشززیده شززوند .در انتخززاب و
استقرار پوش

گیاهی میبایست تغییرات فصلی و رشد تدریجی گیاه در نظر گرفت شود (قزلی ،ص.)160
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ابعاد و اندازه :استفاده از مقیزا

انسزانی در طزرح کلزی عرصز  ،از جملز مزواردی اسزت کز فضزا را هرچز بیشزتر بزرای

زنززدگی جمعززی و امکززان بززروز رفتارهززای خالقانزز و غیررسززمی از سززوی شززهروندان محیززا مززیسززازد (پززاکزاد:1393،
 .)146فاصزل درختزان از تقزاط هزا و نزز

خیابزان مزیبایسززت بزی  12تزا  15متزر باشزد (قزلزی .)160 ،ایز درختززان در

فضاهای کوچزک کزار بزرد دارنزد) .(Faribrother, 1984ارتفزاع باغچز در پیزاده رو نمزی بایسزت از سزط پیزاده رو بزاالتر
باشد (پاکزاد.)156 :1393 ،
تفکیك فضا :فضاهای سزز ،مزیتوانعزد بز ععزوان عامز جزدا کععزده فضزاهای شزهری بز کزار گرفتز شزوند .فضزای سززز
میتوانزد بز ععزوان لزز شزهر ،آرایز

دهعزده شززک راههزا و تفکیزک کععزده فضزاهای شزهری ایفزای نقز

نمایزد (بهزرا

سلطانی.)44 :1371 ،
تأثیر فضای سبز در کنترل عبور و مرور :در یزک فضزای سززز طراحزی شزده مزیتزوان مسزیر را بزز زیزززایی بززا کمززک
گیاهزان مسدود کرد (الکساندر و چرمایف.)109 :1371 ،
مواد و روش تحقیق:
پهوه

حاضر کز در قالز

یزک مطالعز مزوردی انجزا شزده اسزت ،یزک تحقیز کزاربردی بزا روش ترکیززی اسزت.

بززرای تززدوی چززارچوب نظززری ابتززدا از روش اسززعادی بززرای گززردآوری اطالعززات و نظری ز هززا اسززتفاده شززده اس زت .در
ادام و بزا مقایسز ایز دو رویکزرد 20 ،مؤلفز اصزلی طراحزی فضزای سززز کز در ارتقزا کیفیزت فضزای شزهری موثرنزد
مشززخص و در چهززار دسززت عملکززردی ،کالزززدی ،حسززی و زیزززایی شعاسززی تقسززیم بعززدی گردیدنززد .سززپ
روش دلفززی و پز

بززا اسززتفاده از

از ارالز اطالعززات و تصززاویر مربززوط بز محززدوده مززورد مطالعز (پیززاده رو ضززل شززرقی بلزوار آزادی

حدفاص ز فلک ز گززاز و خیابززان مشززکی فززا ) از  16نفززر از اسززاتید و متخصصززی فعززا در حززوزه مطالعززات و طراحززی
شهری برای امتیزازدهی بز ایز مولفز هزا ،اسزتفاده شزد .در نهایزت بزا مشزخص شزدن اصزو طراحزی فضزای سززز کز
بیشززتری تززاثیر را در ارتقززای کیفیززت محززیط در فضززای شززهری دارن زد ،پیشززعهاداتی بززرای ارتقززا کیفیززت مح زدوده مززورد
مطالع با استفاده از اصو مشخص شده درنتیج پهوه

برای نمون موردی تحقی ارال گردیده است.

محدوده مورد مطالعز در ایز تحقیز  ،پیزاده رو ضزل شزرقی بلزوار آزادی حدفاصز فلکز گزاز تزا خیابزان مشزکی
فززا اسززت (شززک  .)3طززو ایز پیززاده رو 420متززر و عززرآ آن بززدون در نظززر گززرفت عززرآ باغچز هززا از  3/5متززر تززا
 13/5متر در مح ورودی اصلی پارک آزادی متفاوت است( .شک .)3

شکل  -3موقعیت محدوده مورد مطالعه و پارک آزادی

در جززدو شززماره  2گون ز هززای درختززان موجززود در پیززاده رو ضززل شززرقی و رفززوژ میززانی بلززوار آزادی حدفاص ز
فلک گاز تا خیابان مشکی فا ب تفکیک مشخص گردیده است.
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جدول  -2گونه های درختان موجود در محدوده مورد مطالعه
مکان

گون درخت های موجود

تعداد

افرا

7

چعار

5

توت

32

زبان گعجشک

6

کاج تهران

27

پیاده رو ضل شرقی بلوار
آزادی حدفاص ابتدای
خیابان مشکی فا تا فلک
گاز

رفوژ میانی بلوار آزادی
حدفاص فلک گاز تا خیابان
مشکی فا

سی

1

نارنج

89

نخ بادبزنی

24

توت

1

زبان گعجشک

1

ختمی

1

تعداد ک

78

116

معز  :سازمان پارک ها و فضای سزز شهرداری شیراز.1395 ،

مهمتری دالی انتخاب ای محدوده شام نقاط قوت و نقاط ضعف در جدو شماره  3ععوان گردیده است.
جدول  -3نقاط قوت و نقاط ضعف محدوده مورد مطالعه از جنبه های مختلف
مولف ها

نقاط قوت
وجود پارک آزادی با وسعت حدود  198000متر وسعت

کالزدی

ک جز پارک های معطق ای محسوب می شود.
وجود کاربریهای متعوع مذهزی ،تجاری ،اداری ،خدماتی،

نقاط ضعف
عد وجود ارتزاط فضایی معاس
کفسازی نامعاس

عملکردی

دسترسی معاس

حم و نق همگانی ب ویهه اتوبو .

وجود گذرگاه های متعدد عابر پیاده ،همچعی قرارگیری
پ عابر پیاده مکانیزه در ورودی پارک آزادی.
برگزاری بسیاری از مراسم های مذهزی و معاسزتی در

اجتماعی
اکولوژیکی

ای محور از جمل رژه روز ارت  ،راهپیمایی  22بهم
و مراسم جش میالد حضرت علی (ع)
تعدد درختان متعوع در طو و حاشی گذر ،معظر فضای
سزز پارک

پیاده رو ،مزلمان نامعاس

نزود روشعایی معاس

اقامتی و گردشگری در ای حوزه

بی پیاده رو و پارک آزادی
و فقدان صعدلی

ب ویهه در ساعات پایانی ش

غیر فعا بودن ای پیاده رو
عد وجود کاربری های متعوع و جذاب برای عابر پیاده
عد وجود پارکیعگ در محدوده
عد استفاده از فرصت حضور مرد ک ناشی از ح

تعل و

خاطره انگیز بودن ای فضا است
عد تعریف ارتزاط معاس

بصری و دسترسی بی پارک

آزادی و پیاده رو بجز ورودی پارک

معز  :سازمان پارک ها و فضای سزز شهرداری شیراز.1395 ،

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق:
معرفاای مؤلفااههااا :توجز بز وارد نمززودن فززر امتیززازدهی  16نفززر از متخصصززی و صززاح

نظززران در محززیط نزر افزززار

 spssنسززخ  ،24و انجززا تجزیزز و تحلیزز آمززاری بززر روی داده هززا ،مشززخص گردیززد کزز مولفزز هززای احساسززی بززا
میانگی  3/06باالتری امتیزاز را در مقایسز بزا سزایر مؤلفز هزای دیگزر یععزی زیزاشزعاختی ،کالززدی و عملکزردی بز خزود
اختصاص داده است( .جدو شماره .)2
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جدول  -2امتیاز مؤلفه های مورد بررسی
مؤلف های

مؤلف های

مؤلف های

مؤلف های

زیزاشعاسی

کالزدی

احساسی

عملکردی

2/5625

2/1250

3/0625

2/2500

16

16

16

16

1/09354

1/14746

1/06262

1/06458

--میانگی
تعداد
انحرا

استاندارد

معز  :مطالعات نویسعدگان.1396 ،

همچعززی در جززدو  ،3میززانگی داده هززا نشززان مززیدهززد در بززی شززاخص هززای مؤلف ز احساسززی ،انعطززا
بیشتری اولویت را بز بز معظزور بزاالبردن ضزری

پززذیری

اطمیعزان تجزیز و تحلیز داده هزا ،همزمزان بزا اسزتفاده از روش

AHP

مؤلف های اصلی و زیر معیارهای آن ها ،بزدون اولویزت دهزی بز مؤلفز برتزر اصزلی ،رتزز بعزدی و امتیزازدهی شزدند کز
در جدو شماره  ،4نتایج نهایی اولویت بعدی  20زیرمعیار ای پهوه

مشخص گردیده است.

جدول  -3مقادیر میانگین و انحراف استاندارد شاخص های مؤلفه احساسی

انحرا

استاندارد

Descriptive Statistics
تعداد
میانگی

1/25831

2/6250

16

ح

تعل

0/95743

3/3750

16

ح

مکان

1/74642

2/3750

16

خوانایی

1/28938

3/0625

16

خاطره انگیزی

1/54785

3/5625

16

پذیری

انعطا

معز  :مطالعات نویسعدگان.1396 ،
جدول  -4رتبه بندی زیر معیارها و مؤلفه های اصلی پژوهش با استفاده از روش AHP

ردیف

مولف اصلی

امتیاز

ردیف

1

انعطا

پذیری

احساسی

0/10

2

3

خاطره انگیزی

احساسی

0/08

4

مرکزیت مکان

تعل

احساسی

0/07

6

ارتزاط و پیوستگی

عملکردی

7

خوانایی

احساسی

0/06

8

نفوذ پذیری

عملکردی

0/06

9

دسترسی

عملکردی

0/05

10

ایمعی و امعیت

عملکردی

0/05

11

تمایز

زیزاشعاسی

0/05

12

تعاد

زیزاشعاسی

0/04

13

تعاس

زیزاشعاسی

0/04

14

زیزایی

زیزاشعاسی

0/03

15

نظم بصری

زیزاشعاسی

0/03

16

محدودیت

کالزدی

0/03

17

تراکم

کالزدی

0/02

18

کفسازی معاس

کالزدی

0/02

19

تعوع

کالزدی

0/02

20

مقیا

کالزدی

0/02

5

زیر معیار

ح

زیر معیار
مکان

ح

مولف اصلی

امتیاز

احساسی

0/09

عملکردی

0/08
0/06

معز  :مطالعات نویسعدگان.1396 ،

در نهایززت بززا توجزز داده هززای واردشززده در نززر افزززار  Excel 2010و بززا اسززتفاده از روش  ،AHPمززد تحلیلززی
میزان تأثیرگذاری زیرمعیارهای مؤلف برتر یععی مؤلف احساسی در آن ارال گردیده است( .شک شماره .)4
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شکل  -4مدل تحلیلی میزان تأ ثیرگذاری زیرمعیارهای مولفه اصلی با استفاده از روش AHP

نتیجهگیری:
یافت ز هززای تحقی ز نشززان مززی دهززد ک ز مؤلف ز احساسززی بیشززتری ت زأثیر را در ارتقززا کیفیززت فضززای ش زهری مززورد
مطالعز بز خززود اختصززاص داده اسززت .بززر اسززا

یافتز هززا ،اسززتفاده از ظرفیززت طراحززی فضززای سزززز در ایجززاد فضززایی

مععطززف و چعززد عملکززردی در محززدوده مززورد مطالع ز در جهززت ارتقززا کیفیززت آن اولویززت او را داراسززت .همچعززی
توج ب طراحی فضایی ک واجزد کیفیزات مععزایی بزوده و بتوانزد حز

مکزان را بز مخاطز

خزود ارالز نمایزد از جملز

احززداا المززانهززای مفهززومی دارای بززار مععززایی بززا الهززا گیززری از فضززای سزززز ،اسززتفاده از ععاصززر سزززز در جززداره هززا و
کفسززازی مسززیر و  ...اولویززت بعززدی در طراحززی فضززای سزززز ای ز محززدوده اسززت .توج ز ب ز طراحززی فضززای سزززز در
جهززت تقویززت و ایجززاد خززاطره در ذه ز شززهروندان از طری ز بکززارگیری المززان هززای سزززز ،فضززاهای جمعززی بززویهه در
مح ز ورودی اصززلی پززارک آزادی و ادام ز و تکززرار پل ز ورودی پززارک و اسززتفاده از ای ز ظرفیززت در جهززت ایجززاد پل ز
شزهری در ضزل شزرقی پزارک از جملز راهکارهزای ایجزاد خزاطره انگیززی مزیباشزد .بز معظزور ایجزاد مرکزیزت مکززان،
تقویززت فضززای سزززز در راسززتای دسززتیابی بز یززک مرکززز مکززان در محز ورودی اصززلی پززارک آزادی ،اسززتفاده از مزلمززان
سزز و ایجاد محصوریت در ای مح از دیگر موارد ایجاد مرکزیت مکان در ای محدوده می باشد.
منابع و مآخذ:
.1

الکساندر ،کریستوفر (« :)1383معماری و راز جاودانگی» ،ترجم مهرداد قیومی ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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