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 چکیده
 از را اما انسان کند؛ می حل را بزرگ شهرهای در زمین کمبود مشکل ارتفاع، در استقرار و زمین از ها انسان کار یا سکونت فضای شدن جدا

کند. در این پژوهش به بررسی حس مکان در مجتمع مسکونی بلند مرتبه و فاقد فضای سبز پرداخته شده است. مبانی  می دور زمین و طبیعت

رفتاری پرداخته شده  -محیطی تاثیرات بر تاکید با پردازان نظری تحقیق در دو بخش گرد آوری شده است در بخش اول بار بررسی نظرات نظریه

بررسی حس مکان از دیدگاه پدیدارشناسی و دیدگاه روان شناسی محیطی با در نظر قرار دادن مدل حس مکان  است. در بخش دوم مبانی نظری به

نمونه هدف و نیز  04تحلیل بوده است. نتایج تحقیق با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه از  –جان پانتر پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی 
دهد میزان رضایت از وضع موجود و عوامل تاثیرگذار ردتحلیل و ارزش یابی قرار گرفته. ارزیابی نتایج نشان میمقایسه پرسشنامه ها و مصاحبه ها مو

های بر حس مکان پایین بوده است. دلیل این موضوع نبود فضای سبز در حیات و طبقات است که منجر به عدم زیبای بصری مناسب درون مجتمع

 ماعی، عدم انس با محیط و فقدان خاطرات جمعی شده است.مسکونی، کمبود ارتباطات مناسب اجت

 

 مجتمع مسکونی، فضای سبز، حس مکان. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
نیاز به مسکن دارای دو بعد کمی و کیفی است. در بعد کمی؛ نیاز به 

شود که مسئله فقدان ها و اموری را شامل میمسکن، شناخت پدیده
کند، در بررسی بعد کمی ا مطرح میسرپناه و میزان دسترسی به آن ر

مسکن، در واقع درجه پاسخگویی به نیاز مسکن بدون در نظر گرفتن 

هایی مطرح کیفیت آن مورد نظر است. در بعد کیفی؛ مسائل و پدیده

مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی معروف هستند و می شود که به بی
 از توانمی را نینشی آنچه مطرح است، نوع و شکل نیاز است. آپارتمان

 فرم به که دانست شهرها در بشر اسکان فرایند در تحوالت ترینمهم

 های مجموعه .است شده تبدیل معاصر دوران در شهری مسکن غالب

 و کم زیبا سبز فضای میان در گیری قرار با بود قرار زمانی که مسکونی
 آپارتمانی هایمجتمع به تدریج کند به ایجاد اجتماعی را تراکم، الگویی

 صنعتی، ازدیاد هایپیشرفت .گردیدند تبدیل باال بسیار تراکم با

عمودی،  توسعه مفهوم و نوین معماری هایشیوه جمعیت، تولید

 تحت را امروزی اشکال به هامجتمع این تحول سیر که بودند نیروهایی

 مورد رویکرد اساس بر که دهد می نشان ها،بررسی .دادند قرار تأثیر

 و هویت طبیعت از گرفتن فاصله دلیل به شهرها از بسیاری رد نظر

 و شتاب زده، برخورد همچنین و محیط تاریخی فرهنگی، اجتماعی، 
 بلندمرتبه سازی، انواع و تراکم مسأله با کیفی هایاندیشی دور عدم

 هویت بحران افسردگی، همچون روانی و روحی اختالالت و مسائل

در این مقاله تالش شده است با بررسی  .تاس یافته بروز جمعی و فردی

باشد با یک نمونه معماری مجتمع مسکونی که فاقد فضای سبز می
استفاده از یک پرسشنامه نظرات ساکنین در مورد وضع موجود پرسیده 

شده و نظر آنها در مورد فضای سبز در طبقات و تاثیر آن بر حس مکان 

 آنها بررسی شود.
 

 مبانی نظری -2

 رفتار -محیط تاثیر بر تاکید ها باهنظري -2-1



 

 

 تصویر ایجاد در ها انسان ویژه به شهر، هر متحرك عوامل لینچ، باور به

 حرکت ضمن در را شهر مردم، که جایی آن از و. مؤثرند شهر هر

 می ها آن از استفاده و بوده اساسی هاکیفیت این کنند،می احساس
 کند می کمک ناظر به ها کیفیت این کند؛ کمک بافت هویت به تواند

 را فرم حرکت، ضمن در و دارد معلوم را خود حرکت مسافت و جهت تا

 کنش موضوع طرح با (. راپاپورت1800 لینچ،)آورد  او احساس به
 شهری فضای در انسان انفعالی موقعیت نفی به محیط و انسان متقابل

 طرح و محیط شناخت عامل مهمترین را محیط در حرکت و پرداخته

  یابی جهت راپاپورت توجه مورد دیگر نکته همچنین،. داند می ذهنی

. وی اساس شکل گیری محیط های زیستی را است شهری محیط در
در فرهنگ مردم جستجو می کند و تفاوت محیط کالبدی را ناشی از 

دهند سه داند. عناصری که به فضا سازمان میها میتفاوت فرهنگ

 اند:دسته

کل آن ها ثابت است و یا به تدریج تغییر می کند، عناصری که ش -1
 مانند: راه ، دیوار و یا ساختمان.

 عناصر غیر ثابت مانند: عالئم ، گیاهان و مبلمان شهری. -2

 .هاشامل مردم ، فعالیت ها و روابط آن :عناصر متحرك -0

، که منجر به کنددو نقطه نظر در مورد فضای شهری بیان می راپاپورت
ها را شود. یک نقطه نظر ساختماندو فرم شهری متفاوت می ایجاد

برای زندگی اصل می داند و باقی فضاها را فضاهایی ارتباط دهنده و 

ها بعد خصوصی کند، نقطه نظر دوم به ساختمانتلف شده محسوب می

 شمارددهد و فضای شهری را برای زندگی اجتماعی مهم میمی
(Rapaport, 1982, 84.) 
 

 مکان حس تعريف -2-2

 بر عالوه محیط که دهد می نشان شده انجام های پژوهش

 بر مردم که است رمزهایی و معانی ها، پیام شامل کالبدی، عناصر

 رمزگشایی را آن عوامل دیگر و ها انگیزه توقعات، ها، نقش اساس

 حس این پردازند.می قضاوت به آن مورد در و کنند می درك و

 به فرد در خاص محیط به نسبت قضاوت و ادراك از پس که کلی

 عاملی عنوان به که شود می نامیده مکان حس آید می وجود

 محیط، از بهتر برداری بهره باعث محیط و فرد هماهنگی در مهم

 به آنها تعلق احساس نهایت در و کنندگان استفاده رضایت

 معنای به مکان، حس .شود می آن در حضور تداوم و محیط

 آنها آگاهانه بیش و کم احساسات و محیط از مردم ذهنی ادراك

 محیط با درونی ارتباطی در را شخص که است خود محیط از

 معنایی زمینه با فرد احساسات و فهم که طوری به دهد می قرار

 است عاملی حس شود. این می یکپارچه و خورده پیوند محیط

 و حسی خصوصیات با مکانی به فضا یک تبدیل موجب که

 اینکه بر عالوه مکان حس شود. می خاص افراد برای ویژه اریرفت

 فرهنگی مفاهیم از شود، می محیط یک از راحتی احساس باعث

 مکان یک در جامعه فرهنگی و اجتماعی روابط مردم، نظر مورد

 دست و گذشته تجارب باعث یادآوری و کرده حمایت مشخص

 (.1091، )فالحت شود می افراد برای، هویت به یابی
 

 شناسی پديدار ديدگاه از مکان حس -2-2-1

 فضای مناسب کارکرد و هماهنگی باعث فقط نه مکان حس

 و لذت امنیت، احساس برای عاملی بلکه است انسان و معماری

 احساس و افراد هویتمندی به و باشدمی نیز افراد عاطفی ادراك

 همم پدیدارشناختی دیدگاه کند. از می کمک مکان به آنها تعلق

 دوستی، مکان هایواژه مکان، حس بیان در مرتبط مفاهیم ترین

 معنای به مکان حس و است مکان شخصیت و مکان تجربه

 نزدیک معنایی که است مکان شخصیت یا غیرمادی هایویژگی

 جشن برپایی برای مکان روح تاریخی لحاظ از دارد، مکان روح به

 کنندگان بازدید آن در که شدمی برده کار به مذهبی مراسم و

 کردند. می زیادی توجه مراسم در عبادات حرکات به بایستمی

 خود افتادمی اتفاق آن در مراسم و اعمال این که جایی رو این از

 از یکی احترام احساس این و گردیدمی ایویژه مکان به تبدیل

 و کردمی متمایز هامکان سایر از را آن که بود مکان هایمشخصه

 تفسیرهای در  (Brinckerhoff, 1994).شد نامیده می نمکا روح

 خاص زمانی دوره در افراد که است چیزی مکان حس امروزی،

 هوای و حال و است تکراری اتفاقات و رسوم نتیجه و آفرینندمی

 از احساسی چنان آن هامکان از بعضی کند.می توصیف را محیط

 او و کرده القا ینشدن وصف احساس نوعی فرد به که دارند جاذبه

-می هامکان آن به بازگشت به مند عالقه و شاداب سرزنده، را

 مکان حس رِلف، نظر شود. از می نامیده مکان حس که کنند

 بلکه داد، ارائه آن برای دقیقی تعریف که نیست مشخصی مفهوم

 جغرافیا شناختی پدیدار های پایه و مکان میان روابط آزمون با

 از فراتر مکان اصلی معنای او دید شود. از ارزیابی و سنجیده

    (Relph, 1976). کند می تأمین مکان که است عملکردهایی

 در بودن شامل، که است مکان با آشنایی مکان، حس اولیه سطح

 است. آن معنای یا کیفیات به حساسیت و توجه بدون مکان یک

 از: عبارتند مکان با آشنایی مختلف ح سطو

 وجود به زمانی سطح مکان: این با عمیق ربسیا آشنایی -1

 صورت به و حضوردارد مکان در خود شخص که آید می

 مکان با شخص حالت این در کند. می تجربه را آن ناخودآگاه



 

 

 شود. می یکی

 ناخودآگاه تجربه سطح این مکان: با معمولی آشنایی -2

 است فرهنگی و باشد جمعی فردی که آن از بیشتر و است مکان

 مکان یک نمادهای در اندیشه بدون و عمیق مشارکت املش و

 آشنا و مقدس های مکان تجربه در ویژه به مشارکت این است.

 نماید. می بروز

 شخص تجربه سطح، این مکان: با سطحی آشنایی -0

 موضوع این دنبال فهم به که است، مکان با ناآشنا ولی حساس

 و شکل چه رنددا سکونت درآن که افرادی برای مکان که است
  (Relph, 1976).دارد معنایی

 است. از مکان حس عوامل ترین مهم از نیز مکان شخصیت

 دارد اشاره جغرافیایی محل یک به تنها نه مکان سیمون، نظر

 موجب که است سایت یک اصلی شخصیت دهنده نشان بلکه

 ابعاد مکان در ترتیب این به شود. می جاها ازسایر آن تمایز

 یک و متمایز محیط یک تا آیند می جمع انداز شمچ گوناگون

 . (Seamon,1982)کنند  ایجاد ا ر خاص محلیت حس
 

 محیطی شناسی روان ديدگاه از مکان حس -2-2-2

 شده تشکیل مکان و حس واژه دو ترکیب از مکان حس اصطالح

 دارد: اصلی معنای سه آکسفورد لغات فرهنگ در حس است. واژه

 محبت و عاطفه احساس، دوم گانه؛ نجپ حواس از یکی نخست

 یعنی شود؛ می گفته ذهنی تصویر درك به شناسی روان در که

 فرد در شئ خود به نسبت شئ معنای ادراك از بعد که قضاوتی

 سوم، باشد؛ بد یا جذاب خوب، تواندمی که آیدمی وجود به

 در حس معنای مثل انتزاعی، چیز یک درباره درقضاوت توانایی

 پیدا در فرد یک توانایی مفهوم به که یابیجهت حس اصطالح

 و است انسان به خود دادن نشان در مسیر توانایی یا مسیر کردن

 توسط شئ یک کلی یا تام شناخت معنای به حس نهایت در

 مفهوم به بیشتر اصطالح این در حس واژه اما باشد. می انسان

 در فضا توانایی یا مکان کلی تجربه و قضاوت محبت، عاطفه،

 شناسی روان دیدگاه از است. افراد در تعلق یا خاص حس ایجاد

نسبت  خاص معنوی و عاطفی حسی، تجربه به هاانسان محیطی

 و صمیمی تعامل طریق از نیازها این. دارند نیاز زندگی محیط به
 قابل دارند، سکونت آن در که مکانی با پنداری ذات هم نوعی

 حس یا روح پنداری، ذات هم و صمیمی تعامل این است. تحقق

 .(Relph, 1976). شودمی نامیده مکان
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   مکان حس مختلف سطوح -2-3

 مختلفی سطوح مکان حس داد، نشان ها بررسی که گونه همان
 است که کرده معرفی را حس مکان گونه پنج هیومن،. دارد

 مکان ناخودآگاه، داری ریشه عقیدتی، داری ریشه از عبارت

  .(Hummon, 1992) است مکانیبی و مکان با انگیبیگ نسبی،
 مکان، به تعلق اصلی مرحله سه مکان حس برای شامای،

می تعیین سطح هفت با را مکان به تعهد و مکان به دلبستگی

 نشان را مکان حس فرایند کاربرد مکان، حس از سطوح این. کند

 :شود می شامل را زیر موارد و دهند می

 ادبیات در معموالً سطح این: مکان به نسبت تفاوتی بی -1

 سنجش در تواند می ولی شود نمی واقع توجه مورد مکان حس

 .گیرد قرار مورداستفاده مکان حس

 است هنگامی سطح این: مکان یک در قرارگیری از آگاهی -2
 و کند می زندگی متمایز مکان یک در که داند می فرد که

 او که احساسی هیچ یول دهد می تشخیص را مکان آن نمادهای

 .ندارد وجود کند، متصل مکان به را

 نمادهای و نام از تنها نه فرد سطح این در: مکان به تعلق -0

 مشترك تقدیر و بودن احساس مکان با بلکه است، آگاه مکان

 برای آنچه و محترم مکان، نمادهای حالت دراین. دارد نیز داشتن

 .تاس مهم نیز فرد برای دهد، می رخ مکان

 عاطفی ارتباط فرد سطح این در: مکان به دلبستگی -0

 محور مکان و دارد معنا او برای مکان. دارد مکان با پیچیده

 و معانی با ترکیب در فرد هویت و جمعی تجارب و است فردیت
 به منحصر بر حالت این در. دهد می شخصیت مکان به نمادها

 .شودتأکید می ها مکان دیگر با آن تفاوت و مکان بودن فرد

 دهنده نشان سطح این :مکان اهداف با شدن یکی -1

 حالت این در .است مکان نیازهای با فرد پیوستگی و درآمیختگی

 مکان به نسبت گذشتگی خود از و حمایت عشق، شور، فرد در

 .دارد وجود

 اجتماع در فرد فعال نقش به سطح این :مکان در حضور -0

 تمامی مقابل در. دارد توجه ،است مکان به تعهد آن علت که

 از بعدی سطح و سطح این داشتند، نظری مبنای که قبل سطوح

 را سطح این معموالً فرد .شود می برداشت افراد واقعی رفتارهای

 و پول زمان، مثل انسانی منابع گذاری سرمایه با ضمنی طور به
 .دهد می نشان غیره

 مکان حس حسط باالترین سطح این :مکان برای فداکاری -7

 فداکاری و دارد مکان به نسبت را تعهد ترین عمیق فرد و است



 

 

 در رفاه و ها آزادی ها، ارزش گرایشات، جهت در زیادی های

 سطح این در .دهد می نشان خود از مختلف های موقعیت

 خاطرعالیق به جمعی و فردی عالیق کردن رها برای آمادگی

 (Shamai, 1991).دارد وجود مکان به نسبت بزرگتر
 

 

 مکان حس دهنده شکل عوامل -2-2-4

 معانی، از پیچیده است ترکیبی مکان حس شد گفته که چنان

 یا خودآگاه صورت به گروه شخص یا که هایی کیفیت و نمادها

 ,Shamai)کنند  می ادراك خاص ای منطقه یا فضا از ناخودآگاه

 بستگی محیط هر مکان حس است معتقد استیل فریتز. (1991
 :او نظر از. دارد محیط آن با انسان ارتباط نحوه هب

 ها انسان یعنی است، تعاملی مکان و انسان رابطه -1

 آن از سپس و دهند می محیط به را منفی یا مثبت چیزهای
 تأثیر کیفیت در مردم های فعالیت چگونگی بنابراین. گیرندمی

 .است گذار اثر آنها بر محیط

 و است تعاملی یا روانی بلکه ی،کالبد فقط نه مکان تصور -2

 آنچه و رفتار مکان یک ازترکیب تجربه یک عنوان به مکان حس
 از برخی دیگر بیان به. آید می وجود به دهد، می آن به انسان

 از مستقل و او بدون کند، می ایجاد مکان در انسان که چیزهایی

 .آیند نمی وجود به او

 انسان بر که دارند ییقو مکان روح آنچنان فضاها از برخی -0

 بر نیز رفتاری هایقرارگاه. گذارندمی مشابه تأثیرات مختلف های

 و دارد وجود الگوهایی تأثیرات این برای و گذارندمی تأثیر انسان

-قرارگاه بر هامکان مراقبت و کالبدی طراحی کیفیت با نیز مردم

 یا مدت کوتاه تواندمی تأثیرات این. گذارندتأثیرمی رفتاری های

 (Steele, 1981). باشد منفی یا مثبت مدت، بلند

 رفاهی، وسایل و ساکنین اصالت، مالکیت، کالبدی، شخصیت
 خصوصی فضاهای و خورشید آسمان، گیاهان، آب، مانند طبیعت

 حس خلق در که هستند مکان دهنده تشکیل اجزای جمعی؛ و

 اراید که شود می یافت هاییمکان در مکان حس. مؤثرند مکان

 از محیطی شخصیت و هستند و متمایز مشخص شخصیت
و  بافت شکل، مصالح، دارای که شده ساخته ملموس چیزهای

 (Norberg-Schulz1997).است شده تشکیل است، رنگ

 

 عمودی منظرسازی -2-3

 ادغام اکولوژیک، طراحی در مهم و حیاتی فاکتور یک"

 "است آسمانخراش داخل فضای با عمودی منظرسازی

 ارگانیک موضوع یک ارتفاع، در ساز و ساخت عمودی نظرسازیم
 می قرار ارگانیک غیر اختمانیس عظیم توده یک روی پیش را

 در سبز فضای کاربرد لحاظ از. (Rosenfield et al,1997) دهد

 وجود مجزا اولیه استراتژی سه اساساً سازها، و ساخت از گونه این

 :دارد

  سبز توده یک قالب در زسب فضای قرارگیری هم کنار -1

  ساختمان کل در سبز فضاهای کردن پراکنده -2

 بام روی و ارتفاع در پائین، از سبز منظر تداوم و پیوستگی -0
(Jefferson,1998). 

 زیبایی اکولوژیکی، مزایای بر عالوه سبز فضای و گیاهان

 به مؤثری اقلیمی پاسخگوی توانندمی انرژی، محافظت و شناسی

 در مناسب اندازی سایه توانایی سبز فضاهای. باشد ارانب و باد

 بازتاب کاهش و خارجی دیوارهای روی نیز و داخلی فضاهای

 میان فیزیکی دارد. پیوستگی نیز را خارجی حرارتی دیوارهای

 اهمیت حائز گیاهی، های گونه تنوع ترویج جهت سبز فضاهای
 عمودی ازیمنظرس فیزیکی تداوم به دستیابی برای سیستم .است

 نمونه عنوان به) باشد متصل بهم باید شهری ساختمان در

(. ساختمان نمای در باالرونده دار شیب سبز فضاهای بکارگیری

 و زیستی هایگونه تعامل و وجود امکان هایی شیوه چنین
 متمایز و سازی جدا دیگر گزینه. است ارتفاع در باز فضاهای

 را زمین تراز در اکوسیستم با ارتباط یا و سبز هایتراس کردن

 و داخلی نواحی میان حایل فضاهای عنوان به که کندمی فراهم

  ارتفاع در هایحیاط (.Jefferson, 2001) کندمی عمل خارجی
 از که است ایشیشه بلند درهای با نشسته عقب هایتراس اساساً

 بر عالوه فضاهایی چنین .شودمی باز بیرون به داخلی فضاهای

 عملکردی چند تواندمی ساختمان، از بخشی روی بر اندازی سایه
 ،منظرسازی جهت فضاهایی ،اضطراری تخلیه فضاهای .باشد نیز

از دیگر  آتی توسعه برایی منعطف فضاهای سبز فضاهای

 کاربران و ساکنین به ارتفاع در هایحیاط. کارکردهای آن است

 داخلی محصور فضاهای از ارتباط برقراری امکان هاخراش آسمان
 را ارتفاع در زیبای اندازهای چشم از گیریبهره و بیرون محیط با

  .نمایدمی فراهم
 

 روش تحقیق -3
 هایبررسی و ایکتابخانه مطالعات بخش دو از مطالعه این

وهش ژبررسی پیشینه پ هدر ابتدا ب است. شده تشکیل میدانی



 

 

 سیبرر با ایکتابخانه مطالعات بخشدر. پرداخته شده است

دو سطح یکی با  در های موجودکتاب وتحقیقات در مقاالت 
بررسی نظریه پردازن فضای شهری با تاثیرات محیطی رفتاری بر 

 های مؤلفه و مکان حس زمینهمبنای آرای آموس راپاپورت و در 

مبانی نظری تحقیق بر مبنای آرای جان پانتر شکل گرفته در  آن،

یل و شامای به عنوان مکمل ضمن نظریات از هیدمن و فریتز است
همچنین با بررسی  نظریات جان پانتر انتخاب شده است.

منظرسازی عمودی و مفاهیم و ویژگی آن و نطریات کین یانگ 

با استفاده از روش تحقیق توصیفی با  پرداخته شده است.
کمی( نحوه تحقق وجود و  )کیفی بهرگیری از رویکرد ترکیبی

تاثیر آن بر حس مکان  ونی وفضای سبز در مجتمع های مسک

با  این کار از طریق مطالعه و ساکنین مورد سنجش قرار گرفته.

سوال  1سوال تستی و  11شامل تهیه یک مجموعه پرسشنامه
 صورت گرفته است. تصویری

 

 هايافته -4
با توجه به مباحث مبانی نظری این پژوهش مجتمع مسکونی 

از ساکنین این  ( در تهران انتخاب شد.a.sp)مجتمع مسکونی 

مجتمع خواسته شد به پرسشنامه تهیه شده پاسخ دهند. 

نمایش داده  1پرسشنامه شامل دو بخش است که در جدول 
  شده است.

 سوال ردیف

 میزان رضایت شما از وضع موجود فضای سبز مجتمع مسکونی چگونه است؟ 1

 د؟وضع موجود فضای سبز چه تاثیری بر روابط اجتماعی ساکنین دار 2

 فضای سبز چه تاثیری بر سرزندگی و فعالیت کودکان و نوجوانان دارد؟ 0

 تاثیری بر فعالیت روزانه درون مجتمع گذاشته است؟چه  موجود فضای سبز 0

 فضای سبز موجود تاثیری بر فعالیت روزانه درون مجتمع مسکونی دارد؟ 1

 ذار است؟فضای سبز موجود در طبقات بر فعالیت روزانه شما اثر گ 0

 فضای سبز در طبقات مجتمع مسکونی شما تاثیری بر زیبای درون آن دارد؟ 7

 فضای سبز در طبقات مجتمع مسکونی موجب آرامش شما است؟ 9

 فضای سبز در طبقات مجتمع مسکونی تاثیری بر روابط خانوادگیتان دارد؟ 8

 است؟فضای سبز در طبقات مجتمع مسکونی موجب افزایش امنیت شما  14

 فضای سبز موجود در طبقات محیط مناسبی برای ارتباط ساکنین است؟ 11

فضای سبز در طبقات مجتمع مسکونی چه میزان تاثیری بر روحیات و رفتار  12
 کودکان و نوجوانان دارد؟

 فضای سبز در مجتمع مسکونی چه تاثیری بر رفتار بزرگساالن دارد؟ 10

های جاری مجتمع مسکونی چه میزان نهتاثیر وجود فضای سبز بر هزی 10
 است؟

 شود؟زندگی و احساس بهتر شما میچه میزان باعث سرفضای سبز طبقات  11

 

همچنین در سوالی باز از ساکنین خواسته شده نظرشان را 

درباره چهار تصویر ذیل بیان کنند تا درك مناسبتری بر تاثیر 
اکنین های مسکونی بر حس مکان سفضای سبز در مجتمع

 بدست آید.

  

  
 : تصاوير استفاده شده در پرسشنامه باز پژوهش1تصوير 

 1ها به پرسشنامه باز و بسته پژوهش در نمودار حاصل ارزیابی و تحلیل پاسخ

 شرح داده شده است.
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 نتیجه -5
و  عمودی منظرسازی گرفت که توان نتیجهمی آمد بنابر آنچه

 رویکرد با عمودی شهری طراحی ملزومات از در طبقات، را باید

 محافظت و اقلیمی کارکرد بر عالوه که دانست بوم شناختی

 رفع در پایدار، معماری اصول بکارگیری چارچوب در انرژی
. نمایدمی ایفا مهم نقشی کاربران زیباشناختی و روانی نیازهای

 عمودی منظرسازی ایده به که است آن از حاکی موجود شواهد

 و شده پرداخته بصری و سطحی هایالیه در تنها کشورمان در

 .است کاربردی -ایتوسعه هایپژوهش انجام نیازمند موضوع این
با توجه به توسعه شهرها و کمبود زمین و همچنین رشد جمعیت 

 شهر نشین و احتیاج به مسکن و ضرورت ساخت مجتمع های

مسکونی لزوم توجه به محیط درون مجتمع های مسکونی وحس 

مکان ساکنین آن باید مورد توجه قرار گیرد چون این اجتماعات 
تواند تاثیر زیادی در فرهنگ روحیات و روابط کوچک می

 کنند بگذارد.اجتماعی جامعه که در آن زندگی و فعالیت می

بهتر حس  تواند تاثیر مثبت بر دركیکی از مسائلی که می

های مسکونی بگذارد وجود فضای سبز مکان ساکنین مجتمع
باشد های مسکونی می)منظر سازی عمودی( در طبقات مجتمع

های بسیار زیاد و متنوعی وجود دارد. که برای این کار روش

 امکانات آخرین داشتن رغم علی بلند، هایسکنۀ ساختمان

 می آرزو را غچهبا و حیاط دارای خانۀ دریک زندگی امروزه،

نتایج ذیل بدست آمده کنند. با توجه به مطالعات این پژوهش، 

 .است



 

 

عدم وجود فضای سبز در طبقات موجب شکل گیری یک  -1

 تفاوتی نسبت به وضعیت ساختمان است.نوع حس بی
منظر سازی عمودی تاثیر مثبتی بر حس مکان ساکنین  -2

 شود.می گذارد و ایجاد حس تعلق بیشتر در ساکنینمی

منظر سازی عمودی موجب ایجاد تعامل بیشتر بین  -0

 شود.ساکنین آن می

تاثیر وجود فضای سبز در طبقات بر رفتار و روحیه گروه  -0

 سنی نوجوانان و کودکان قابل تامل است.
با وجود بار مالی منظر سازی عمودی، رویکرد مثبتی به  -1

 د دارد.های مسکونی وجووجود فضای سبز درون مجتمع

های مسکونی توجه به در طراحی فضای سبز مجتمع -0

 شود.حریم خصوصی و محرمیت موجب افزایش کارایی می
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