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  چكیده
فضاهای تفرجی در شهر در ارتقای کیفیت زندگی ، تعامالت اجتماعی و سالمت رفتاری شهروندان نقش به سزایی دارد.فضای شهری پویا و 

یابی به آرامش روانی ، امنیت خاطر  و احساس رضایت از خودکمک می کند. جهت دست یافتن به مکان مورد سرزنده  آدمی را به دست

رضایت و استقبال مردم که بتوانند در آن حضور یابند و فعالیت کنند، عناصر و عواملی وجود دارند که باید حضورشان در فضاهای تفرجی 

طبیعی نقش مهمی را در این میان ایفا می کنند.فرضیه اصلی در این پژوهش این است  درنظر گرفته شود .به نظر می رسد حضور عوامل

که دو عنصر آب و پوشش گیاهی در فضاهای شهری از عوامل مهم ارتقای سرزندگی می باشند. با توجه به اهمیت فضاهای تفرجی در 

محله شهر  سهیاه در ایجاد سرزندگی در فضاهای شهری،  عامل آب و گ دوسطح شهر و در نظر گرفتن نقش عوامل طبیعی و دالیل تاثیر 

ابتدا با  فوق، هدف به دستیابی رشت مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی این نمونه موردی ، به اثبات فرضیه پژوهش می پردازیم. برای

توصیفی به  –با روش تحقیق تحلیلی  جمع آوری اطالعات به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مشاهده و طرح پرسشنامه پرداختیم و

این نتیجه دست یافتیم که مردم برای حضور در فضاهای جمعی خود به آب و پوشش گیاهی اهمیت می دهند و برای شهری مثل رشت 

 ترمیم و احیای رودخانه شهرشان در ارتقای سرزندگی محالت نقش اصلی را ایفا می کند.

 

 .پوشش گیاهیسرزندگی،محله،رود، کلیدی: های واژه

  مقدمه -1
 بستر و مقر عنوان به طبیعی ه های خاستگا از فاصله بیشتر و زندگی و کار الگوی در تغییر شهرنشین، جمعیت افزایش با

 از یکی به و یافته افزایش میان شهرنشینان در فراغت و تفریح به نیاز مدرن، زندگی در انسان روحی و آرامش فکری تأمین

 خواه خود میل به شخص برمی گیرد که در را تهایی فعالی مجموعه اوقات فراغت گذراندن.شده است تبدیل اآنه نیاز مهمترین

 در خالقیت، یا بروز اجتماعی آزاد مشارکت یا شخصی آموزش اطالعات، گسترش یا برای و تفریح برای خواه استراحت، برای

 به خاطر که است فعالیتی فراغت ساده تر بیان به .می گیرد عهده اجتماعی به و خانوادگی شغلی، تعهدات از فارغ زمانی

 زنده موجود یک مانند به را شهر اگر 1831)  دیگران، و لس هیوود(می شود انتخاب نسبی آزادی در کننده اش ارضا کیفیات

سطح شهر ،سبب  توجه و در نظر گرفتن فضاهای فراغتی در .است نیازمند نشاط و سرزندگی به حیات ادامه ای بر کنیم فرض

افزایش سرزندگی شهر می شود. سرزندگی بیشتر در فضاهای شهری باعث تقویت تعامالت اجتماعی در سطح شهر می 

شود.جهت ایجاد سرزندگی در فضاهای شهری عوامل مختلف دخالت دارند. عوامل طبیعی دسته ای از این عوامل می باشند که 
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اهمیت فراوان هستند.در این پژوهش ابتدا به تعریف سرزندگی می پردازیم و سپس از میان آنها  دو عامل آب و گیاه دارای 

 عامل گیاه و آب را در سرزنده کردن شهرها عنوان می کنیم. 2نقش 

 

 سرزندگی -2
 Liveliness ،livability ،Viabilityبه  توان می ها آن از که دارد وجود غرب در گوناگونی برابرهای مفهوم سرزندگی، برای

،Vitality جز  به البته که اشاره نمود؛"Vitality" هستند نزدیک زندگی قابلیت و پذیری زیست مفهوم به بیشتر دیگر، لغات. 

 Vitality and“است  شده معنی اینگونه و آمده هم کنار در زیستپذیری و سرزندگی  شهرسازی رابرت کوان لغتنامه در

Viability” روز مختلف اوقات در آن شلوغی سطح بازتاب شهر سرزندگی است؛ موفق رگبز و کوچک شهرهای مراکز ویژگی 

 تطابق و بهبود بقا، برای سرمایه جذب برای آن ظرفیت سنجش برای میزانی پذیری زیست که درصورتی بخش ها است؛ در و

شده است به این تعریف دیگری که توسط آقای دکتر جهانشاه پاکزاد مطرح (1831)خستو،رضوانی،.»متغیراست نیازهای 

 پر و فعال حضور و بخشد،مردم می زندگی فضا یک به آنچه و است بودن جمع میان در فرد زندگی و حیات " صورت می باشد:

است که به حضور بیشتر مردم در فضاهای شهری عاملی ایجاد تنوع در محیط  (1832)پاکزاد، "در فضاست. آنها نشاط و شور

تواند در کالبد و فعالیت نمود پیدا کند. در بحث کالبد عوامل زنده و غیر زنده مطرح می شوند کمک می کند. که این عامل می 

که عناصر طبیعی مانند آب و پوشش گیاهی را در بر می گیرد. عوامل دیگری مانند: نفوذپذیری ، آسایش حرارتی ، جذابیت 

 ... نیز به ایجاد محیط سرزنده کمک می کند.فضا، داشتن حس مکان ، خاطره انگیزی فضا، یادآوری فرهنگ گذشته و 

 ،محیط پیرامون می فهمد.این احساس انسان بواسطه حواس خود با جهان خارج ارتباط می یابد و موقعیت خود را در رابطه با 

ایروانی، پس از تغییر و تعبیر به ادراک می انجامد و تکامل این ادراک به شناخت برخی پدیده های عالم هستی ختم می گردد.)

یت یط باال برد.برای تقو(به این ترتیب برای اینکه بتوان فرد رادر فضا سهیم کرد،باید میزان ادراک وی را از مح1831خداپناهی،

ادراک محیطی،بهترین اقدام بهره بردن از عناصر طبیعی و در هم آمیختن آنها با فضای شهری است. چون عناصر طبیعی ، 

ای می باشند و می توانند خیلی زود، در ذهن، تجزیه و تحلیل شود و درک گردند.از این میان،فرد  واجد ارزشهای مفهومی ویژه

مفاهیم جاری در فضا را در می یابد. به روشنی حدود فضای پیرامون را می فهمد و حریم ها را تشخیص می دهد.)شاهین 

ه نظر می رسد نقش اساسی را در فضاهای شهری بازی دراین میان دو عنصر آب و گیاه اهمیت ویژه ای داشته و ب (1831راد،

می کنند.با توجه به ویژگی های اقلیمی شهر رشت و حضور وافر این دو عنصر در سطح شهر برآن شدیم تا این منطقه را به 

 عنوان نمونه موردی انتخاب کنیم .لذا در ادامه به بررسی نقش این دو عنصر به تفکیک می پردازیم.
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 :عوامل موثر در ایجاد سرزندگی در فضاهای شهری)ماخذ:نگارندگان(1ره شكل شما

 

 

 

 

 

 
 

 :تاثیر دو عنصر آب و گیاه در ایجاد سرزندگی)ماخذ:نگارندگان(2شكل شماره

 

 در ارتقا سرزندگی آبنقش  -3
های فیزیکی خاص  آب یکی از عناصری است که قابل درک توسط حواس پنجگانه انسان می باشد.سیالیت و شفافیت و ویژگی

این عنصر طبیعی را از دیگر عناصر متمایز می کند. با قرار گرفتن عنصر آب در یک فضا آن را قابل شناسایی و خاطره انگیز  ،آن

 می کند و از آنجایی که جذابیت آب بر هیچ یک از ما پوشیده نیست سبب دعوت کنندگی افراد به فضاهای شهری می شود.
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وان یک عنصر اصلی در طراحی فضای شهری، در تمام ابعاد مختلف طراحی شهری)ریخت آب را می توان به عن

شناسانه،ادراکی،اجتماعی،بصری،عملکردی،زمانی( دید و سنجید،چرا که در هر کدام از این ابعاد،آب حداقل به دلیل یکی از 

 (1831)شاهین راد،قابلیت هایش می تواند حضوری انکارنشدنی داشته باشد. 

.چرا که به لحاظ تنوع شکلی، فرمی و ... می توان آن را به شیوه های مختلف در فضاهای داردبر بیننده  ییر بصری فراوانآب تاث

شهری به کار گرفت. همانطور که اشاره شد تنوع در ایجاد سرزندگی بسیار موثر است و آب با خصوصیات متنوعی که می تواند 

جلوه های بصری ویژه آب آن را از عناصر دیگر متمایز می . یاز شهروندان می باشداز خود به نمایش بگذارد پاسخگوی این ن

بینندگان آن القا می کند و آنان را به اندکی تامل و درنگ در  رحضور راکد آب در استخر ها حس سکون و آرامش را د کند.

در مخاطب ایجاد کرده و گویی جریان کنار آب وا می دارد. در حالت دیگر به جریان درآمدن آب حس حرکت و پویایی را 

حضور آب در جذب زندگیست. حتی در حالت فورانی نیز از حضور آب بعنوان نقطه تاکید و جلب نظر بیننده استفاده می شود.

رهگذران به ویژه در فصول گرم تاثیر گذار است.حس تماس و لمس آب،آشامیدن آن و حتی قدم زدن در آب ، برای اکثر مردم 

 یی است که در طبیعت آن را تجربه کرده اند. حس آشنا

 :دسته بندی کردبه صورت زیر می توان ویژگی های این عنصر که به افزایش سرزندگی کمک می کنند را  به طور کلی

 

نور توسط آب روی جداره ها ی بناهای اطراف یکی از زیبایی های غیر قابل انکار می باشد.  : انعکاس و تاللوزیبایی شناختی

به لحاظ خاصیت فورانی اش می تواند به همچنین آب به لحاظ روان بودن و سیالیتش می تواند در جوی ها ونهر ها جاری شود 

که این ویژگی ها را نیز می توان شکل فواره ها نمایش داده شود و همچنین می تواند به صورت راکد در یک استخر باقی بماند

 کرد و از آنها در فضاها بهره برد.مطرح جز جنبه های زیبایی شناختی آب 

در فضاهای شهری صدای حرکت اتومبیل ها و وسایر وسایل نقلیه ماللت آور و آزار دهنده می باشد.جاری شدن  عملكردی:

 آب در فضاهای شهری می تواند با صدای دلپذیری که ایجاد می کند سبب فیلترکردن این صداهای مجاور گردد.

از طریق ایجاد برودت تبخیری می تواند آسایش حرارتی را خصوصا در اقلیم گرم و خشک فراهم  :آسایش حرارتی و اقلیمی

 کند.

: آب با صدای دلپذیری که ایجاد می کند و همچنین به دلیل پیوندی که با روان آدمی دارد مسببات آرامش آرامش بخشی

 انسان را فراهم کند. 

 زدیک آب شکل می گیرد. خاطره هایی نظیر آب تنی، ماهیگیری، آب بازی و...بسیاری از خاطره های انسان ن: خاطره انگیزی

در فرهنگ کهن ما نیز آب مورد تقدیس بوده است. و همچنین این عنصر مقدس را  مهریه حضرت زهرا  فرهنگ و تقدس:

 خوانده اند.

 

 )ماخذ:نگارندگان(:نقش آب در افزایش سرزندگی1جدول شماره

 توضیح یش سرزندگیویژگی آب در افزا عنصر

 زیبایی شناختی آب

 
 انعکاس وتاللو نور روی جداره ها

 شکل پذیری

 حرکت و پویایی

 خاصیت فورانی

 خاصیت سکون

 عملکردی

 

 فیلتر کردن صدای مزاحم

 آسایش حرارتی و اقلیمی

 

 ایجاد رطوبت

 خنکی
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 آرامش بخشی 

 

 صدا

 جریان آب

 خاطره انگیزی

 
 ازی و...ماهیگیری، آب تنی، آب ب

 فرهنگ و تقدس

 

 تطهیر وپاکیزگی

 مهریه حضرت زهرا

 

 در ارتقا سرزندگی پوشش گیاهینقش  -4
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های 

خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر  توانند پایداریبتمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه 

از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و الیفنک پیکره یگانه شهر ها در 

به وجود آورد. اهمیت متابویلسم آنها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می توانند اختالالت جدی در حیات شهرها 

فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به 

 زیبایی با ارتباط بدون ها توانایی این و دارد بسیاری های توانایی که است شده آفریده گونهای به انسان فطرت.حساب می اید

 بهره پرتو در بالطبع و گراید می خمودی و افسردگی به باشند می سبز فضاهای همان که شهری دگیزن در که طبیعی های

 بیشتر اگرچه. پیماید می خود زندگی در را تکامل راه انسان و. گردد می شکوفه انسان های خالقیت سبز فضای از مندی

گیاهان به  (1811)علیپور،سلیم  نیستند آگاه خود ندگیز بر سبز فضاهای مستقیم غیر تاثیرات و مزایا از شهر مقیم شهروندان

لحاظ رنگ، فرم و... می توانند در خلق فضاهای متنوع کمک کنند. وجود پوشش های گیاهی در فضاهای شهری به لطافت فضا 

ازی آن به آن پناه کمک کرده و از بی روح بودن آن می کاهد. انسان ها نیز با گیاهان پیوندی دیرینه دارند و به لحاظ سایه اند

می آورند و در کنار آن خلوت می کنند. حرکت باد از البه الی برگ های درختان صداهای دلنشینی ایجاد می کند که بیننده 

 را به سمت خود می کشاند.  

 که به افزایش سرزندگی کمک می کنند را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: پوشش گیاهیبه طور کلی ویژگی های 

 

پوشش های گیاهی به لحاظ تنوع بافت،فرم،شکل،اندازه و رنگ در خلق فضاهای متنوع موثراندو منجر به زیبایی شناختی:

ساخت فضاهای جذاب و زیبا می شوند. انسان موجودی است که زیبایی را درک می کند و از آن لذت می برد. فضاهایی که 

 می شود. نیز ارتقای سواد بصری شهرونداناصول زیبایی شناسی در آنها وجود دارد منجر به 

پوشش های گیاهی به لحاظ بافت متراکم خود می توانند بعنوان منعکس کننده و فیلتر کننده نور و صوت  برخی ازعملكردی:

 انبکار گرفته شوند. درختکاری حاشیه بزرگراه ها از همین گونه ها هستند.همچنین برای ایجاد مکان های سایه از درخت

 فاده می شود.است

: پوشش های گیاهی نقش موثری در ایجاد خرد اقلیم ها دارند.باعث افزایش رطوبت و کاهش دی آسایش حرارتی و اقلیمی

 اکسید کربن هوا می شوند. برخی گیاهان نیز می توانند آالینده ها  و گرد و غبار موجود در هوارا جذب کنند.

سبز هستند. رنگ سبز رنگ تسکین دهنده و آرامش بخشی می باشد.  : پوشش های گیاهی عمدتا به رنگآرامش بخشی

پوشش های گیاهی به لحاظ روانی نقش تسکین دهنده و تمدد اعصاب برای انسان دارا می باشند.برخی درختان مانند تبریزی 

 از حرکت برگ هایشان در باد صدای زیبایی تولید می کنند.

ی منحصر به اقلیم ها و مکان های خاصی می باشند که آدمی با نظاره کردن آن : بسیاری از پوشش های گیاهخاطره انگیزی

 واجد ایران نقاط برخی در که زیتون یا است؛ جاودانگی نماد در ایران که سرو، درخت مثل". به یاد مکان های خاصی می افتد

 (1831زاده، )نقی "است.  مذهبی عموماً فضاهایی و خاطرات یادآور که چنار درخت یا است؛ تقدس
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بطور  : در تفکرات باستانی ما وجود درخت زندگی نشان از اهمیت دادن و تقدیس گیاه توسط انسان هاست.فرهنگ و تقدس

 مثال بستن پارچه های سبز به درختان کهنسال.

 
 :نقش گیاه در افزایش سرزندگی2جدول شماره

 توضیح ویژگی گیاه در افزایش سرزندگی 

 زیبایی شناختی گیاه

 

به لحاظ تنوع بافت ،فرم، شکل، اندازه 

 و رنگ

 عملکردی

 
 فیلتر کننده نور و صوت

 سایه اندازی

 بادشکن

 آسایش حرارتی و اقلیمی

 

 ایجاد خرد اقلیم

 افزایش رطوبت

 جذب مواد آالینده

 جذب گردوغبار

 کاهش دی اکسید کربن

 آرامش بخشی 

 

تمدد اعصاب بواسطه رنگ سبز،صدای 

 و... برگ ها در باد

 خاطره انگیزی

 

 یاد آور  مکان های خاص

 فرهنگ و تقدس

 

 وجود درخت زندگی

 

 

 نمونه موردی -5
 که شده واقع ایران شمال در رشت عامل آب و پوشش گیاهی را در شهر رشت بررسی می کنیم. شهر دودر این پژوهش نقش 

 از کوچکی جزو خود طبیعی وضع در رشت شهر .میباشد ترم 11- آزاد دریای سطح از شهر بلندی.باشد می گیالن استان مرکز

 زرجوب و رود نامهای گوهر به رود دو شهر این میان از است. شده واقع خزر دریایی جنوبی دشتهای که در است گیالن جلگه

این شهر هم به لحاظ پوشش گیاهی و هم به لحاظ منابع آب غنی می باشد. با وجود 1835)  کشوردوست،(گذرد. می

برخورداری از منابع آب و رودخانه های ارزشمند متاسفانه بدلیل عدم توجه به این منابع روز به روز بر  آلودگی آنها افزوده می 

شود. در گذشته این رودخانه ها از تفرج گاه های اصلی این شهر محسوب می شدند و فعالیت های مختلفی نظیر آب 

گرفت. اما امروزه حاشیه این رودخانه ها به مکانی نفرت انگیز تبدیل شده است. به  تنی،ماهیگیری و... در حاشیه آن انجام می

نحوی که مردم ساکن شهر از آن با عنوان فاضالب روباز یاد می کنند.  از مشکالت حاضر در این شهر ورود فاضالب های 

شهر می گذرند ، بوی تعفن ناشی از  شهری و حتی بیمارستانی به داخل رودخانه هاست. و از آنجایی رودخانه ها از وسط

پوشش گیاهی در ارتباط با رودخانه وجود داشته که متاسفانه به سبب توسعه شهر روز آلودگیشان بسیار آزاردهنده می باشد. 

به روز از حجم آنها کاسته می شود. در این پژوهش با طرح پرسشنامه ای که در پیوست آمده است نظر شهروندان را در 

 میت پوشش گیاهی و عناصر آبی جویا شدیم.خصوص اه

 سؤالی 1 پرسشنامه 81تعداد مجموع در گیرد، می بر در را کنندگان استفاده نیاز سنجش که پژوهش اصلی هدف به توجه با

 رد زن پاسخگو بودند. پرسش شوندگان 15 و مرد 11 تعداد، این از .گردید توزیع محله نزدیک رودخانه سهساکنان  بین در
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کارشناسی  درصد21و درصدکاردانی11 تحصیالت سیکل و از نها آ درصد 81 که گرفت دربر می را سال 32 تا 15 سنی یهها

درصد منظریه و  41درصد ساکن محله لب آب، 21از بین پرسش شوندگان  .درصد دانش آموز بودند1درصد فوق لیسانس و  1و

 درصد ساکن محله پل بوسار بودند. 41

 محله:منظریه،پل بوسارو لب آب(سه )ظرسنجی بررسی نتایج ن -6
)این سواالت راجع به میزان توجه به روخانه محل سکونت پرسش شوندگان می  8تا  1پاسخ  پرسش شوندگان به سواالت 

جمع بندی شده است. همانطور که در نمودار نمایش داده شده است اکثر مردم به رودخانه که یکی از 8در نمودارباشند (

 های اصلی شهرشان است بی عالقه شده اند و رغبتی در گذراندن اوقات خود در این مکان ندارند.سرمایه 

 
 محالت شهری :میزان توجه به رودخانه به عنوان عامل موثر در ایجاد سرزندگی3شماره  شكل

 

به طور کلی  کند( را سوال میآب در فضاهای شهری یا )ترجیح پرسش شوندگان به حضور پوشش گیاهی و 4پاسخ به سوال 

به نظر می در نمودار زیر نمایش داده شده است.همانطور که در نمودار مشهود است اکثرا پوشش گیاهی را ترجیح می دهند و 

 بدلیل سابقه ذهنی بد مردم از رودخانه های موجود است. رسد

 

 
 ت شهری:جایگاه آب و پوشش گیاهی در افزایش سرزندگی محال4شماره شكل

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

92-33 December 9035, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 3 

 5در نمودار شماره)ترجیح پرسش شوندگان را در مورد نوع پوشش گیاهی در فضاهای شهری سوال می کند( 5سوال  پاسخ به

جمع بندی شد و همانطور که در نمودار زیر مشخص است بیشتر مردم به گل و درخت برای حضور در فضاهای شهریشان 

 عالقه مندند.

 
 ی گیاهی برای حضور در فضای شهری:ترجیح مردم از بین انواع پوشش ها5شماره  شكل

 

  
جمع بندی شد و  1در نمودار شمارهدر فضای شهری سوال می کند( برای حضور آب پرسش شوندگان راترجیح )1و پاسخ به سوال 

همانطور که در نمودار زیر مشخص است مردم تنها بدلیل آلودگی رودخانه به آن بی توجه شده اند و از بهسازی حاشیه 

 ه شدت استقبال می کنند.رودخانه ب

 

 
 :ترجیح مردم برای نحوه حضور آب در فضاهای تفرجی6شماره  شكل

 

 نتیجه گیری -7
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عنصر طبیعی قابل ادراک توسط انسان ،به لحاظ عینی در  دوبعد عینی و ذهنی می باشد. آب و گیاه بعنوان  دوسرزندگی دارای 

طبیعی موجود در فضای شهری بسیار خوب ارتباط برقرار می کنند و آن افزایش سرزندگی نقش موثری دارند. مردم با عناصر 

را ادراک می کنند. همانطور که بررسی شد حتی وقتی که رودخانه های شهر رشت به مکان های آزار دهنده تبدیل شدند 

می کند، مردم خواهان  بدلیل خاطره انگیزی،آرامش، خوانایی، هویت بخشی،مسایل اقلیمی، زیبایی و سابقه ذهنی که آب فراهم

حضور آب در فضاهای شهریشان می باشند.مردم در فضاهای شهریشان به حضور پوشش گیاهی نیز نیازمندند .نیاز به سایه، 

آرامش و تفرج در پناه عناصر طبیعی صرف نظر از اقلیم و مکان بطور دایم در انسان ها دیده می شود.با توجه به تحلیل 

میدانی که نشان دهنده رودخانه بعنوان یک پتانسیل قوی در ایجاد یک مکان فراغتی برای شهروندان  پرسشنامه ها و مشاهدات

شهر رشت می باشد،نیاز به احیا و طراحی در حاشیه این رود دیده می شود و پیشنهاد می شود اقداماتی در این خصوص انجام 

ش شوندگان، پیشنهاداتی به منظور افزایش سرزندگی در گیرد. درجدول زیر باتوجه به مطالعات انجام شده و نظرات پرس

 فضاهای فراغتی شهر رشت بصورت جدول زیر طرح گردید.

 

 
 :پیشنهادات برای افزایش سرزندگی در فضاهای فراغتی محلی در شهر رشت3جدول شماره

 

 پیشنهادات تهدید فرصت نقاط ضعف نقاط قوت 

افزایش ساخت و  سرسبز بودن شهر رشت

ذف ساز و ح

 سبزینگی

بکارگیری 

سبزینگی موجود 

 در فضاهای شهری

ودر حاشیه 

 رودخانه ها

افزایش آلودگی 

هوا و کاهش 

 کیفیت محیط

 نبود سرزندگی

جلوگیری از ساخت و ساز در فضاهای 

 سرسبز موجود در محالت

 حفظ درختان خصوصا درختان کهنسال

وجود  

رودخانه در 

 شهر

ورود فاضالب به 

 رودخانه

ی ایجاد بو

ناخوشایند در 
بافت مسکونی و 

 شهری

استفاده از حاشیه 

رودخانه ها برای 

 فضای فراغتی

سیل گیر بودن 

 شهر

تبدیل شدن 

حاشیه رود به 
مکان خلوت و 

افزایش جرم و 

جنایات در این 

 ناحیه

بهسازی حاشیه رودخانه ها به منظور 

 افزایش سرزندگی در محالت

عریض کردن دهانه رود برای کاهش خطر 

 یلس
ایجاد فعالیت های متنوع در حاشیه رود 

 برای افزایش تجمع

 افزایش نفوذپذیری به مسیر رود 

نوجه به گذشته منطقه و سابقه ذهنی 

 مردم

 

 

 مراجع
 .1831احسانی،انتشارات امیر دانش،تهران،فراغت،ترجمه محمد  اوقات . دیگران و هیوود لس [1]

یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر  عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری خلق .رضوانیدکتر نوید سعیدی  -مهندس مریم خستو  [2]

 .34،1831-18 ،1،سال چهارم،شمارههویت شهرنشریه  ."مرکز خرید پیاده"مفهوم 

 .1832، 81فضا،آبادی،شماره  سنجش کیفی پاکزاد،جهانشاه،معیارهای [8]

 .1831سی احساس و ادراک، انتشارات سمت،ایروانی،محمود و خداپناهی،محمدکریم،روانشنا [4]
بررسی عنصر آب در طراحی فضاهای شهری نمونه موردی خیابان حرم)حدفاصل میدان شهر ری و حرم حضرت ، شاهین راد،مهنوش [5]

 .1831ارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس،عبدالعظیم( .پایان نامه ک
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 (11/4/14،تاریخ28:11، ساعت/http://rasadnews.ir شهری.) زندگی در سبز فضای اهمیت و نقش (. بررسی1811علیپور،سلیم.) [1] 

 .1831،دانشگاهی جهاد انتشارات تهران، شهری، فضای طراحی و تحلیل محمد، .نقی زاده [3]

 .1835وارسته، ،گیالنشهرها .قربان فاخته، .علیرضا کشوردوست، [3]
 

 

 پیوست:
 ه نام حضرت دوستب

پاسخگوی گرامی با سالم و تشکر از وقتی که برای تکمیل این پرسشنامه در اختیار ما قرار می دهید. پرسشنامه حاضر جهت انجام یک 

خ های پروژه تحقیقاتی تدوین شده است. لطفا سواالت زیر را به دقت مطالعه نمایید و نظرتان را با انتخاب یکی ازگزینه ها بیان نمایید.پاس

 صادقانه شما به ما در ارزیابی هر چه بهتر نتایج کمک خواهد کرد.
 سپاس                                                                                                                                                  

 سواالت عمومی:

 .سن:..............2                                              ☐مرد      ☐.جنسیت:  زن 1

 ☐مطلقه            ☐متاهل          ☐.وضعیت تاهل: مجرد8

 دیگر .........    ☐فوق لیسانس    ☐لیسانس    ☐فوق دیپلم     ☐دیپلم   ☐سیکل   ☐.تحصیالت:پنجم ابتدایی4

 یسید(:...........................محل سکونت)لطفا نام محله خود را بنو5

 لطفا به سواالت زیر با در نظر گرفتن محله سكونت خود پاسخ دهید:

 .میزان توجه شما)از لحاظ گذراندن اوقات خود( به نزدیک ترین رودخانه محل زندگیتان چقدر است؟1

 ☐اصال توجهی ندارم                   ☐کم                     ☐متوسط                    ☐زیاد                    ☐بسیار زیاد 

 .به چه میزان از حضور در کنار رودخانه محل زندگیتان احساس لذت می کنید؟2

 ☐اصال توجهی ندارم                   ☐کم                     ☐متوسط                    ☐زیاد                    ☐بسیار زیاد 

 ج از محل زندگیتان به چه میزان از رودخانه در محله شما به عنوان یک مکان تفریحی استفاده می کنند؟.افراد خار8

 ☐اصال توجهی ندارند                  ☐کم                     ☐متوسط                    ☐زیاد                    ☐بسیار زیاد 

 اهای شهری و محله سکونت خود حضور کدام عامل را بیشتر ترجیح می دهید؟.برای لذت بردن و حضور بیشتر خود در فض4

                                  ☐حضورآب                                          ☐حضور پوشش گیاهی 

 رد از گزینه های زیر مشخص کنید:  اگر پاسخ شما  آب است دلیل آن را با انتخاب یک یا چند مو                              حضورآب

   ☐خاطره انگیزی    ☐آسایش حرارتی و اقلیمی   ☐آرامش و شادمانی                                                    

        ☐همه موارد    ☐باورهای مذهبی وتقدس آب                                                   

 .......................................................................................................................................دالیل دیگر:.. 

ز گزینه های زیر اگر پاسختان به حضور آب منفی است دلیلتان را با انتخاب یک یا چند مورد ا                                                   

 مشخص کنید:

            ☐شرایط دشوار نگهداری از آن  ☐آلودگی و بوی نامطبوع در اثر راکد بودن آب                                              

 ☐رطوبت آزاردهنده   ☐تجمع حشرات و موجودات مزاحم                                                

                                                                                       ☐همه موارد    ☐سابفه ذهنی از  حضورآزاردهنده آب بدلیل بوع نامطبوع و ...                                              
 ........................................................................................دالیل دیگر:.................................................

اگر پاسخ شما پوشش گیاهی است دلیل آن را با انتخاب یک یا چند مورد از گزینه های زیر مشخص             حضور پوشش گیاهی

 کنید:  

   ☐خاطره انگیزی    ☐آسایش حرارتی و اقلیمی   ☐آرامش و شادمانی                                                    

        ☐همه موارد  ☐طراوت و شادابی ☐باورهای مذهبی وتقدس درختان                                                   

 .........................................................................دالیل دیگر:................................................................

http://rasadnews.ir/
http://rasadnews.ir/
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اگر پاسختان به حضور پوشش گیاهی منفی است دلیلتان را با انتخاب یک یا چند مورد از گزینه های                                               

 زیر مشخص کنید:

   ☐مشکالت نگهداری  ☐رطوبت آزاردهنده   ☐عدم رسیدگی به گیاهان                                                    

        ☐همه موارد ☐تجمع حشرات                                                   

 .....................................................دالیل دیگر:....................................................................................
 .ترجیح شما برای حضور پوشش گیاهی در فضاهای شهری به چه صورت می باشد؟5

 ☐گیاهان پوششی              ☐بوته             ☐گیاهان رونده              ☐گل             ☐درختچه       ☐درخت

 ر فضاهای شهری به چه صورت می باشد؟.ترجیح شما برای حضور آب د1

                  ☐ساختن آینماهای مصنوعی                                        ☐بهسازی مسیر رودخانه محلی
                                                

     

 متشکرم                                                                                                                                           
 


