
 

 

 دهندگی محیط بر اساس اصول شهرسازی پایدارپاسخ
 )نمونه موردی باغ امام رضا)ع( خیابان کوهسنگی مشهد(

 4کتایون علیزاده، 3شکوفه جعفری،2مریم حزار ،1رخسانه درخشش نیا
 واحد مشهددانشگاه ازاد اسالمی ، 

d.rokhsaneh@yahoo.com

 

اخیر باعث  هاي  دهه در شهري ناهماهنگ توسعه همچنین و ایران در مدرنیسم جهانی جنبش منفی اثرات

 عدم و بیگانگی حس. نداشته باشد تعلق شهر آن مردم همه به دیگر فضاهاي شهري و شده است که شهر

قاعده در سطح شهر باعث است و ساخت و سازهاي بی تقویت حال در به روز روز فضاها گونه این به تعلق

 ایران شهرهاي در مردم استفاده منظور به شهري سبز فضاهاي .از بین رفتن فضاهاي سبز شهري شده است

 که معنا این بهنیستند  مناسب سطح در کیفی و کمی لحاظ به فضاها این تأمین در شهرها اکثر که دهد می نشان

 عدم موجب امر همین .باشدنمی کنندگان استفاده هاي ویژگی و عالئق نیازها، با مطابق موارد بیشتر در فضاها

توجه به مقوله  .است شده مردم سوي از مناسب و صحیح استفاده عدم و محیط و فرد بین تعلق و هماهنگی

مستقیم با پایداري شهري کند که بدانیم این کاربري شهري به طور تر جلوه میفضاي سبز شهري، زمانی مهم

کیفیت فضاهاي شهري به گونه اي است که بین کیفیت و پایداري  ارزش و موضوع و همچنین مرتبط است

سعی ن با مطلوبیت فضایی آبا تعریف فضاهاي پایدار و بیان ارتباط  این مقاله در لذا .رابطه نزدیکی وجود دارد

شهروندان خیابان و ن آپاسخدهندگی محیط اطراف بر  شده که به بررسی میزان تاثیر باغ امام رضا)ع(

 .کوهسنگی پرداخته شود

 

)ع( پایدار، باغ امام رضا شهرسازيپاسخدهندگی محیط ،  

                                                           

  دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری -3

 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی مشهد -4



 

 

 این" جسم" بمثابه شهر کالبد و "روح" فعالیتهایشان، و شهر مردم است، زنده موجود یك همچون شهر

 می یابد، گسترش و شکل تغییر مختلف عوامل اثر بر خود طی حیات شمار می روند. شهرزنده به  موجود

 تأمین زمان تغییرات توجه به با را مردمش نیازهاي کالبدش که شهریست خوب شهر لیکن

براي سکونت و زندگی، شهر خانه اي است بزرگ و همانگونه که خانه (. 46:7831نماید)اردالن،داودپور،

و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و آسایش بخش سازد، شهر نیز باید  باید از صفات

داراي کیفیات و ویژگی هایی براي تامین آسایش و راحتی باشد و نیز مانند خانه محیطی گرم و صمیمی و 

ثیر می پذیرند باید به این واقعیت که مردم از محیط خود تا "دلپذیر که زندگی را مرفه و مطلوب سازد. 

افزایش شتاب زندگی مدرن شهري و فرهنگ  (86:7831.)بهزادفر،شکیبا منش،"ایمان داشته باشیم

شهرنشینان، منجر به کاهش ارتباط و تعامل اجتماعی شهروندان با یکدیگر و غفلت از اهمیت فضاي عمومی 

 به ویژه درهاي شهري، باديهاي اجتماعی شده است؛ به طوري که امروزه در آبسترساز براي این تعامل

ندارد  یا اینکه اصال وجودو یا بسیار ناچیز است  ارتباط مستقیم با محیط طبیعی، ،هاي مادرشهر

 می باشد.گیر مردم جهان مشکالتی است که امروزه گریبان جملهاحساس بیگانگی از  .(744:7131)نوربیرگ،

عمومی هم  گردد؛ در حالی که فضاهاي سبزها ظاهر میاین مسئله بیش از همه بین مردم و محیط مصنوع آن

محیطی و هم از جنبه بستر ارتباط تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت  هاي زیستاز نظر تامین نیاز

ساختار موجود در فضاهاي سبز در اما تغییر در نیازهاي انسانها با گذشت زمان باعث شده است که  .دارد

و  کنندگان به وجود آمده استاستفاده ذهنراستاي ساختارهاي تفکري مدرن قرار گرفته و یك نوع تضاد در 

گیري فضاهاي سبز و شکل استفاده. بنابراین نحوه اتفاق می افتدعدم توجه به فضاي سبز شهري به دنبال آن 

کنندگان داشته باشد و این مسایل و مشکالت ما را به این ان مراجعهتواند اثرات مستقیمی بر روح و رومی

فکر واداشت که به دنبال میزان تاثیر وجود فضاي سبز بر اهالی شهر مشهد باشیم و شاید در میان نتایج این 

  .بررسی عاملی پیدا شود که موجب حفظ و نگهداري این مکان ها توسط اهالی و مسئولین شود

 



 

 

هاي انسانی در طراحی و معماري فضاهاي شهري باعث شده که در شهرها سالمت عدم توجه به جنبه     

روانی و اجتماعی در معرض آسیب باشد. یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن چنین مشکالتی شده 

فضاهاي سبز در راستاي ساختارهاي  یتموجودو و اینکه ساختار  ستاست عدم توجه به فضاي سبز شهری

. مطابقت نداردکنندگان با ساختار تفکر مدرن استفادهدیگر  ،آنتفکري مدرن قرار گرفته و کالبد تقریبا سنتی 

گذاشته و در پی آن از میزان توجه استفاده کنندگان به کنندگان اثرات مستقیم بر روح و روان مراجعه پس

تغییر کالبد شهر بخاطر پیشرفت تکنولوژي و نیاز به برآورده شدن ي ه . مسالفضاي سبز کاسته می شود

نیازها و خواسته هاي جدید مردم از طریق نابود کردن و یا حفظ نکردن فضاي سبز ، جزء مسائل اصلی و 

دردناک امروزه محسوب می شود، بنابراین در این مقاله سعی بر آن شد تا با در نظر گرفتن میزان پاسخدهی 

ضاي سبز به مردم به عنوان یك فضاي باز شهري، میزان تمایل اهالی و مسئولین شهر را بر حفظ یك ف

 . افزایش دهیمفضاي سبز 

 :است کهبر آن  فرضدر این مقاله 

 !این فضاي شهري یك فضاي پایدار و پویا به شمار می رود  _

 زیادي به حفظ فضاي سبز باغ دارند!اهالی منطقه کوهسنگی تمایل _

 

 

روش تحقیق در این پژوهش، بر پایه رویکرد تعاملی و دریافت نظرات استفاده کنندگان از فضاهای عمومی 

پاسخدهندگی محیط تحلیلی است. به همین منظور میزان  -، در چارچوب روش توصیفیکوهسنگیخیابان 

موجود در مسیر باعث افزایش ایا فضای سبز "هایی نظیر اینکه و پرسش در این محدوده بررسی شده است

ها در ؟ آیا فضای مناسبی برای برقراری تعامالت و قرارهای روزانه افراد و مشارکت آنامنیت شده است

یابی به هدف اصلی پژوهش مدنظر قرار ، به عنوان مبنای اصلی دست"های متنوع صورت گرفته است؟فعالیت

 قابل خاص استخراج معیارهای دلیل به ن کیفی است وگرفته است.  ماهیت این پژوهش کمی بوده و هدف آ

 استفاده قرار مورد همبستگی یشیوه قالب در کیفی و کمی از راهبردهای تلفیقی شدن، کمی و اندازه گیری

 .شده است انتخاب میدانی یمطالعه قلمرو، محیطی ویژگیهای تناسب به استخراج داده ها ابزار می گیرد.

 استخراج داده ها ابزار .است وابسته متغیر مکان پاسخدهی و میزان مستقل متغیر وسبزباز  فضاي ویژگیهاي

در این پژوهش جامعه آماري از   .شده است انتخاب میدانی يمطالعه قلمرو، محیطی ویژگیهاي تناسب به

در دقیقه  71مرتبه هرکدام به مدت  3به تعداد  طریق مشاهده میدانی در فاصله زمانهاي صبح و عصر

رسید که با  نفر 011ساعتهاي مختلف شبانه روز بدست آمده است. به طوري که تعداد عابرین در منطقه به 

 به شوندگان پرسش مطالعه این پرسشنامه بدست آمد. در 770قرار گرفتن آن در فرمول کوکران تعداد



 

 

هاي این پرسشنامه و استفاده از نرم افزار وري پاسخآشدند و با جمع انتخاب معبر هر تصادفی از صورت

spss شد. و تحلیل وآزمون خی دو نتایج بدست آمده تجزیه 

 

ه شده است. توسعه پایدار مفهومی است که در سالهاي اخیر به عنوان یك مساله جهانی به آن نگریست    

 که 7131 دهه اوایل از پایدار توسعه شد.  مفهومدر کانادا مطرح  7114در سال هبیتت اولین بار در کنفرانس

 بروز جهانی مقیاس محیطی در زیست کیفیت قالب در توسعه نام به گسیخته لجام سال رشد دهها طی

 پایدار براي توسعه وسیع و کلی اهداف .است شده ارائه طبیعی از منابع حمایت راستاي در نظریه این.کرد

ار متداول توسعه تعریف بسی"(.81:7830نیك نیاز،) . شد تعریف 7131 سال در لند برانت توسط بار اولین

است که مطابق آن توسعه عبارتست از توانایی پاسخگویی به نیازهاي کنونی بدون  wced پایدار مربوط به

کاهش توانایی نسل آینده در تامین نیازهاي خود. این تعریف مفاهیمی را چون برابري نسلی و عدالت 

 )مرادي"(7116و به همان نسبت آگاهی زیست محیطی را در بر می گیرد)هوتون و هانتر،اجتماعی 

 براي شهرهایی عنوان تحت خود اثر در پایداري گرایش با صاحبنظر دیگر راجرز (. ریچارد4:7838مسیحی،

 نماید می شهرها معرفی در تحرک و اجتماعی مشوق عامل بعنوان را عمومی کوچك، عرصه سیاره یك

 شناسی، بوم خالقیت، زیبایی، عدالت، چون مشخصه هایی  داراي باید پایدار شهر یك دارد اعتقاد زیراکه.

 و چهره به چهره بصورت هم ،اطالعات که باشد آسان ارتباطات درنهایت و تنوع چندمرکزي، و فشردگی

 ساکنان زندگی کیفیت و شهري پایدار توسعه در سبز فضاهاي اهمیت به توجه شود.با مبادله الکترونیکی هم

 اولین ازجمله .قرارمی گیرد بررسی مورد پژوهشگران سوي از مختلف هاي جنبه از موضوع این شهرها

 می چرمایف سرگئی بود، داده نشان توجه شهري هاي فضا در محیطی زیست مسائل به که صاحبنظران

اینگونه نوشت که  7814 باشد. چرمایف در کتاب عرصه هاي زندگی جمعی و زندگی خصوصی در سال

 اختیار است با در ممکن آنجاکه تا باید که بود معتقد است. و انسانی زندگی تباهی عامل شخصی اتومبیل

 نمود. ترغیب شخصی خودروي  از نکردن استفاده به را مردم رایگان همگانی ونقل حمل وسیله دادن قرار

 بحث شهري سبز فضاهاي مختلف هايجنبه  از 7830شهري سال  سبز سعیدنیا درکتاب فضاي

 درکالنشهر شهري سبز فضاهاي مکانی توزیع الگوي بررسی به7831زاده در سال  عمرا و کند.حاتمی نژادمی

با  ملل سازمان بشر اسکان مرکز ، 7111 سال اوت ماه در .پرداخته اند سبز به فضاي شهروندان نیاز و مشهد

 "پایدار هاي شهر برنامه "توسعه، هاي و رهیافت مفاهیم تدوین در بشر اسکان کارهاي دستور گرفتن نظر در

توسعه پایدار فراتر از مساله حفظ محیط " 7117بر طبق نظرات الکین در سال .کرد رسمی آغاز طور به را

گیرد. برابري در یك نسل جهت تامین نیازهاي اقشار ضعیف  زیست بوده و نیاز به برابري را در بر می



 

 

اظهار  7117.الکین و همکاران در سال "بري بین نسلی، جهت تامین نیازهاي نسلهاي آیندهجامعه و برا

توسعه پایدار شهري باید شهري ایجاد کند که مطابق نیازهاي کاربران آن بوده و این امر نه تنها بر "داشتند

برنی در  "باشد. حسب بهره وري در انرژي بلکه از لحاظ عملکرد به عنوان مکانی مناسب براي زندگی نیز

توسعه پایدار شهري مستلزم موفقیت در تحقق اهداف توسعه شهري و مشروط "اظهار داشت که  7110سال 

بر فراهم نمودن شرایط برابري نسل حاضر و آتی است. همچنین ذخایر منابع طبیعی نباید فراتر از ظرفیت 

رشت، راس  خیابان هاي اصلی شهرخیابان چهار باغ اصفهان، میدان و  "باز تولیدي آن مصرف شود.

رامبالس در بارسلوناي اسپانیا و استروگت در کپنهاگ هلند وشهر کوریتیبا در برزیل، نمونه هاي بارز این 

 اهمیت به اشاره پایدارضمن شهر در شهري پارکهاي نقش  مقالة در ( 0116 )گونه فضاها هستند. چیسورا

 طبیعت اهمیت که است کرده تالش زمینه، این در المللی بین مطالعات کمبود و شهري درون سبز فضاهاي

 تجربه که کند می تصدیق وي مطالعات نتایج دهد. نشان شهري پایداري  و شهروندان رفاه براي را شهر

 و مادي غیر انسانی نیازهاي که است مفیدي خدمات و مثبت احساسات منشأ شهري محیط در طبیعت

 شهري بیان جنگلی پارک یك مقالة مزایاي در 0177سبیر و میلوارد سازد. می برآورده را اهمیت با روحی

 گیري اندازه قابل ارزش با متعدد اقتصادي و محیطی اجتماعی، خدمات شهري پارکهاي جنگلی که میدارند

و کنند. قابلیت پیاده روي، اختالط کاربري ها و فعالیت ها، تراکم مناسبی از مردم  می فراهم شهرها براي را

فعالیتهاي تجاري، ترکیب مطبوعی از فعالیتها و فضاهاي پیاده روعمومی را به وجود آورده که خود زمینه 

 .استهساز این فعالیت

  

« آینده مشترک ما»در گزارش 7131واژه توسعه پایدار اولین بار به طور رسمی توسط برانت لند در سال "

اداره و بهره برداري صحیح و کارا از منابع پایه، منابع » مطرح شد. این واژه به مفهوم گسترده ي آن شامل

ه با به کارگیري امکانات فنی و طبیعی، منابع مالی و نیروي انسانی براي نیل به الگوي مصرف مطلوب همرا

« ساختار و تشکیالت مناسب براي رفع نیاز نسل هاي امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت 

پایداري به مفهوم بر آوردن نیازهاي فعلی بدون از بین بردن قابلیت هاي نسل هاي  (.7816)مکنون "است

ي تحوالت عصر حاضر که در حقیقت عصر استیالي فن آینده در تامین نیازهاي خود است. از نتایج عمده 

آوري و اقتصاد است، این است که انسان کامال از طبیعت جدا شده در مسیري ناپایدار قرار گرفته که قطعا به 

تخریب کامل محیط زیست و از بین رفتن شرایط زیست بر روي کره ي زمین منتهی خواهد شد. 

 (01:7814)بحرینی،



 

 

 : پایدار شهر هاي ویژگی

 جابجایی در( شخصی خودروهاي ویژه به )خودرو به اتکا کاهش 

 شهري توسعه و کالبدي فشردگی افزایش 

 آن پیرامون منطقه و شهر در طبیعی هاي نظام احیاي و حفاظت 

 آن به منطقه مربوط و شهر در آلودگی تولید و منابع مصرف کاهش 

 شهري اجتماعات پذیري زیست بهبود 

 شهري اقتصاد تقویت و پایندگی 

 (73-71)زیاري،جانبابانژاد،صصشهري حکمرانی و اداري نظام اصالح 

 

بعد اجتماعی فضاهاي عمومی مبتنی بر مثلثی از انسان، فضا و حیات جمعی می باشد که پاسخگویی به ابعاد 

  مذکور مستلزم توجه به موارد ذیل است:

  شناخت نیازهاي انسان در رابطه با فضا و شناخت گروههاي مختلف استفاده کننده از فضا 

  شناخت ابعاد کالبدي فضاي عمومی و قابلیتهاي آن در رابطه با بعد اجتماع پذیري فضا 

  شناخت ابعاد موثر در حیات جمعی در نمونه هاي موجود و تامین ما به ازاهاي کالبدي و فرصتهاي

 :(7834بروز فعالیت هاي اجتماعی )دانشپور،چرخچیان، الزم جهت

دهند که کنند و به آدمی اجازه میفضاهاي سبز از جمله فضاهایی هستند که حس فضاي اجتماعی را القا می 

آورند که ارزش فردي و اجتماعی خود را بروز دهد؛ رشد همچنین فرصتی پدید می .از دیگران بیاموزند

دهد که احساس کنندگانش این امکان را میمعنوي خود را القا بخشد و به طور کلی فضاي سبز به استفاده

برد و فضاي خشن و بافت آزادي و استقالل کنند؛ فضاي سبز، محیط طبیعی را به داخل محیط شهري می

هاي چشم نواز، نواهاي گوش کنند و با رنگصنوعی شهر ساخته شده را به محیطی آرامبخش تبدیل میم

(. فضاي 077:7837کند)بهرام سلطانی،ها زندگی شهري آماده مینواز، روح آدمی را براي مقابله با دشواري

به این ترتیب شهر را قابل کند و سبز بین اعضاي اجتماع و محیط طبیعی پیرامون رابطه مستحکمی برقرار می

هاي ارزیابی کیفیت (. از سوي دیگر، یکی از معیار847:7811کند)اشرفی،تر و تحمل پذیرتر میسکونت

محیط هر شهر، وجود فضاهاي سبز عمومی است؛ فضاهایی که شهروندان در آنها بتوانند با ایمنی و آسایش 

مسئله تا حدي است که امروزه توجه به فضاهاي سبز  خاطر با هم به تعامل و گفتگو بپردازند. اهمیت این

امیدي برهانند و باعث ارتباط با هایی که مردم شهرها را ازمشکالتی مانند یأس و ناشهري و اعمال سیاست



 

 

(. ساختار 86:011شود)رایت،ترین وظایف نهادهاي شهري محسوب میفضاهاي سبز ومحیط گردد، از مهم

کالبدي محض دور شده و امروزه این فضا به عنوان فضایی مناسب که طراحی فضاي سبز، از فضاي 

(. 64:7811پور، شود)مدنیشناختی مثبتی داشته باشد تاکید میتواند آثار اجتماعی، فرهنگی و روانمی

توان فضاهاي سبز شهري در کشورهاي مختلف را به عنوان یکی از موضوعات اصلی در این امروزه میبنابر

 نامأنوس امروزي شهرهاي اجتماعی در شناختی شهروندان دانست. پایداريویایی اجتماعی و روانتکامل و پ

) به عنوان یك فضاي سبز( باعث حضور مردم در فضا می شود پس باغ و شهریست یکی از ابعاد پایداري

 تواند محیطی پاسخده باشد و براي این منظور باید یك سري کیفیتها را شامل شود. می

--

عوامل متحرک هر شهر، خاصه مردم و فعالیت هاي آنان، همانقدر در ایجاد تصویر هر شهردرذهن مؤثرند که 

(. 71:7173عوامل ثابت شهر. و آدمیان نه تنها ناظر مناظر شهرند بلکه خود نیز جزئی از آن هستند)لینچ،

رساندن گستره گزینه هاي قابل عرضه به محیط هاي پاسخده محیط هایی هستند که ازطریق به حد اعال 

(. موجودات زنده 7830،6مردم، یك محیط دموکراتیك براي استفاده کنندگان فراهم آورند)بنتلی و همکاران؛

به منظور بقاي خود محیطی را ترجیح می دهند که در آن رشد پیدا کنند. برعکس محیطهایی را که مانع رشد 

محیطهاي مطلوب انسانی کال آنهایی هستند که توانایی "د مطلوب نمی دانند. آنها شود یا به آنها آسیب برسان

(. مردم درجست و 7118)کاپالن،"هاي انسان بتواند در آنها موثرتر واقع شده و نیازها بهتر برآورده شوند

ت جوي اطالعات جدید می باشند ولی در عین حال از اطالعاتی که برایشان قابل درک و قابل استفاده نیس

 "زندگی کیفیت" بر " شهري طراحی کیفیت" تأثیر و متقابل رابطه.(7167:071نیز بیزارند)بییر،هیگینز،

 شهري طراحی بناست اگر ":گوید می وي . است شده واقع تأکید مورد لینچ توسط کوین شهرها ساکنین

 انسان "زندگی کیفیت " اعتالء به "کالبدي محیط کیفیت" اعتالء راه از تا باشد قادر گردد باید واقع مفید

 زیبا – تجربی کیفیت" هاي نام به مؤلفه سه از متشکل شهري طراحی (. کیفیت83:7813)گلکار،"نماید یاري

طبق نظر روانشناسان . (83:7811)گلکار، است"محیطی زیست کیفیت" و "کیفیت عملکردي" ،" شناختی

تصورات شخصی خود را از مکانها می کلیه افراد بر اساس نوع تجربه شخصی خود از محیط، 

(. انسان محیط اطراف خود را از طریق تسلسل و کیفیات فضاهایی که تشکیل 017:7167سازند)بییر،هیگینز،

 (. 017دهنده ي مناطقی است که بیشتر مورد استفاده قرار می دهند می شناسد)همان:

-- 



 

 

نظریه پردازان زیادي سعی بر آن داشته اند تا معیارهاي سنجش یك فضاي شهري را ترتیب دهند که افراد و

که در جدول  ؛می توان از میان آنها به جیکوبز، لینچ، یان بنتلی، اپلیارد، تیبالدز، کارمونا، پاکزاد و... اشاره کرد

 زیر برخی از این معیارها را جمع آوري نموده ایم:

 
       

 

 

 

 

1987

 

1992 

 

 

1993

  

 

1997

DETR

2000

 

 

2003

 

 قابلیت

 زندگی

 طراحی اولویت

 سایر بر مکانها

 سازها و ساخت

 و کاربري تنوع

 جمعیت

 واحدهاي

 همسایگی

 

 پایداري کیفیت

 محیطی زیست

 

 هویت

 

 دسترسی

 

 و کنترل

 هویت

 از آموختن

واحترام  گذشته

 زمینه به

 محیط طراحی

 هاي

 و ها پیاده براي

 حرکت

 

 شهر کیفیت منظر

 

و  تداوم

 محصوریت

 

 سخت

 و نرم فضا

 فضا

به  دسترسی

 فرصتها،

و  تصورات

 لذتها

 

 

 و کاربریها ادغام

 ها فعالیت

دسترسی  قابلیت

با  شهرها

 فضاهاي

براي  عمومی

 ها پیاده

 

 

 دیدها کیفیت

 

کیفیت 

عرصه 

 همگانی

 

فضاي 

 همگانی

 در طراحی معنا

 انسانی مقیاس

 تاریخ به توجه

 محلی

در  سهولت فرم شهر کیفیت

 حرکت

 و ایمنی

 امنیت

و  اختالط خوانایی فرم کیفیت و آب به توجه آزادي ارتقاي زندگی



 

 

 جدول در و شده مطرح شهري، طراحی اندیشمندان توسط شهري محیط کیفیات مورد در که مفاهیمی

 با باشندکه مشترکی مفاهیم داراي نیز موارد از بسیاري در و متفاوت مواردي در تواند شد، می ارائه 7شماره

 به بنا شود.  ارائه و خالصه جا یك در مفاهیم این یندآبر است الزم شده اند. بنابراین بیان مختلفی عبارات

 پاسخده شامل براي محیط مفاهیم شود. این آورده تواند مشترک می مفهوم 4 در مفاهیم این نگارندگان، نظر

 امنیت و ایمنی حسی، پایداري زیست محیطی، انعطاف پذیري، غناي سرزندگی ،گوناگونی،"

 تعامل میان که هستند مهم این علت به شده ساخته محیط هاي قابلیت و اجتماعی است.الگوهاي تعامل"

دارد. بنابراین یك  تنگاتنگ وجود اي رابطه شده، ساخته و اجتماعی هاي محیط مردم به تعلق و اجتماعی

فضاي سبز با برآوردن نیاز هاي مردم)عملکردي، زیست محیطی، زیبا شناختی( به عنوان یك محیط پاسخده 

استقالل و برقراري تعامالت اجتماعی آنها در  –به شمار می آید و همین امر موجب حضور مردم و آزادي

فضا شده و  پایداري اجتماعی را به همراه دارد.

 

شهر به جهت موقعیت مذهبی، صنعتی و اقتصادي بعد این کیلومترمربع وسعت دارد.  611مشهد حدود شهر 

از تهران دومین شهر بزرگ و پر جمعیت ایران محسوب می شود. براساس سرشماري عمومی نفوس و 

در جغرافیاي  .نفر بوده است 0671311ر این سال، بالغ بر شهر داین خورشیدي، جمعیت  7831مسکن سال 

جهانگردي، مکانهاي مذهبی به عنوان نیرومندترین قطب جذب مسافران شناخته شده است و در ایران شهر 

. محدوده اي که در منطقه شهري است 78این شهر داراي  .بزرگترین زیارتگاه محسوب می شود "مشهد"

سرانه فضاي سبز مشهد واقع شده است.  3ار گرفته است)باغ  الندشت( در منطقه این مقاله مورد مطالعه قر

 0پارک شامل  011در سطح مشهد  به طوري که مترمربع است1مشهد )پارکها ، میادین و باغات( حدود 

پارک همسایگی با مجموع  711پارک محله اي و  60 ،پارک منطقه اي 81 ،پارک شهري 77،پارک جنگلی

و باغ  (باغ الندشت)ع()عالوه بر پارکها، باغهایی همچون باغ ملك آباد، باغ امام رضاو ،هکتار 111مساحت 

بسیار کمتر از این مقدار  وبا توجه به اینکهآستان قدس که داراي سوابق تاریخی هستند نیز وجود دارند 

 و عمومی

 اجتماعی

 عابران

 پیاده

 تراکم ساختمان هوا

اتکایی  خود

 شهر

 محیط ساخت

و  خوانا هاي

 واضح

 به توجه

 اکولوژي

عرصه  کیفیت

 همگانی

انعطاف 

 پذیري

 منظر

 شهري



 

 

ی شود و زیر باغ الندشت یکی از باغ هاي بزرگ این شهر محسوب م و سطح استاندارهاي جهانی است

مجموعه اداره باغات آستان مقدس رضوي است نگهداري و حفظ باغ همزمان با حفظ حضور و فعالیت 

مترمربع( در خیابان 7781144هکتار )71مردم مساله اي ویژه شناخته شد. این باغ با وسعت 

     است. قرار گرفته"48'34°59 جغرافیایی وطول"13'17°36جغرافیایی درعرض،کوهسنگی

عابرین منطقه کوهسنگی قرار گرفت که از میان آنها  اختیاردر به صورت تصادفی پرسشنامه  770به تعداد 

سال و با سطح  11تا  04طبق آمار بدست آمده اکثر آنها در سنین  .مرد پرسش شده اند 63زن و  46تعداد 

 اند.بوده سواالت پرسشنامه پاسخگوي تحصیالت دیپلم 

 

8% 14%

32%

28%

18%

سال18تا 10 سال25تا 19 سال40تا 26 سال50تا 41 سال50باالی 

  

  



 

 

و  می کنندبه صورت پیاده از این مسیر عبور  در طول هفتهبار 71تا  1درصد از عابرین بیش از  66همچنین 

 می توان گفت مشاهده و تجربه ي آنها مطمئنا نتیجه بهتري در این بررسی نشان می دهد.

 
 

03 25 

01 17.9 

71 13.4 

61 43.8 

770 711 

 نتایج زیر حاصل شد: مردمیبا جمع آوري پاسخهاي 

نشان می دهد که اکثر شهروندان ترجیح می دهند ساعت عبور  زیر جدول -پایداري زیست محیطیاز نظر  -

این نشان میدهد لطافت  خود را از معابر اطراف این باغ در ساعات اولیه صبح و یا محدوده عصر لحاظ کنند.

اقلیمی، نیاز ضروري و الینفك زندگی هاي امروزیست ؛موضوعی که درهمه زمانها  و هواي پاک و آسایش

را آسایش  ، اینهواي مطلوببرخورداري ازبه دلیل محدوده  این بخصوص امروزه بیشتر احساس می شودو

درصد از افراد ترجیح می دهند مسیر را به صورت  41 حدود همچنین براي شهروندان فراهم نموده است.

و  شخصی خود براي عبور از مسیر را دارند وسیله نقلیهتمایل به استفاده از درصد  0028 تنهاو ی کنندط پیاده

 توجه مردم به زیبایی باغ می تواند دلیلی بر این آمار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 1121 

0 723 

81 88 

74 7628 

770 711 
 

 درصد فراوانی متغیر

 1.79 20 سواره

 5978 .6 پیاده

 2272 25 هر دو

 100 112 مجموع

 



 

 

 

 

 

به ورود به باغ  زیادي افراد تمایلمشاهده می شود که نیمی از  1شماره  جدولطبق  -غناي حسیاز نظر -

ناشی  می توان دلیل این اتفاق را .بیشتر خود را نشان میدهدعالقه حتی در صورت بسته بودن در واین دارند 

حس کنجکاوي از جمله احساسات بارزي است که در سنین مختلف متفاوت  افراد گذاشت. از احساسات

عاملی شده بروز میکندو تقریبا افراد تمایل انجام کارهاي جدید را برمبناي آن شکل می دهند.وجود باغ 

بین طبق آزمون خی دو است براي برآورده ساختن حس کنجکاوي افراد و تجربه لحظات جدید. همچنین 

نسبت به دیگر سال  01تا  71گروه سنی  دراین مطالعه همبستگی وجود دارد و ،سن و تمایل ورود به باغ

  .براي ورود به باغ از خود نشان داده اند بیشتريیل تماگروه هاي سنی 

 
 

11 1021 

01 7121 

74 7628 

4 126 

77 123 

770 711 

 

درصد از عابرین، کاربري باغ هماهنگی کامل با کاربري  18جالب است که در نظر  -گوناگونیاز لحاظ -

. یعنی گوناگونی وتنوع کاربري ها از نظر ساکنین متناسب ووجود باغ ناسازگار با کاربري هاي اطراف دارد

 هاي اطراف نمی باشد.
 

 درصد فراوانی متغیر

 .527 59 خیلی زیاد

 1878 21 زیاد

 1572 .1 متوسط

 71. 8 کم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

در رابطه با  خاطره انگیزي و امنیت نسبی -پاکی هوا -کیفیتهایی همچون سرزندگیمیزان اهمیت  در ادامه 

پاکی هوا در درجه اول و بعد از آن سرزندگی و  ،از میان این کیفیتها فضاي باغ موردسنجش قرار گرفت و

به شمار می  ابرین به سمت باغاذب عخاطره انگیزي در درجه دوم و سوم و در نهایت میزان امنیت عامل ج

 رود.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 672 . خیلی کم

 100 112 مجموع

88 0121 

61 60 

01 0028 

1 428 

770 711 



 

 

درصد از پرسش شوندگان نیاز به نورپردازي بیشتر را الزم دانسته اند  64با توجه به اینکه امنیت محدوده _

که این محدوده از امنیت کمی برخوردار است و همین عاملی  اینگونه عنوان داشتمی توان به صورت نسبی 

 .میزان تردد در شب کاهش پیدا کند شبانه روزشده تا در طول 

 

 

 

درصد از افراد این مسیر را به عنوان مسیر پیاده روي یا  11تفکیك مسیرسواره و پیاده باعث شده است تا  -

همچنین افراد زیادي درصدد برآمدند به جاي استفاده از وسایل  وانتخاب کنند خود حتی دوچرخه سواري

یر، از دوچرخه بهره بگیرند و یاحتی پیاده روي را  بر دوچرخه سواري ارجح نقلیه سواري براي عبور از مس

 می دانند.

 

نمودار زیر می توان به این نتیجه دست یافت که تخریب باغ در نظر  درنظر گرفتن مطالب فوق واما با 

نیازهاي زیست محیطی و اجتماعی اکثر افراد را این کاربري چرا که  هیچیك از ساکنین پسندیده نیست

برآورده می سازد. همچنین کیفیت هاي شهري مناسب در جهت بهبود رفتارهاي اجتماعی مردم برآمده است 

به طوري که نبود  است. ي مردمبحث نیازهاي اقتصاد نظر ساکنین عنوان می شودوتنها موضوعی که در 

باعث شده جداره تنوع فعالیتی خود را از دست داده باشد و سرزندگی مسیر درون باغ  بکاربري هاي جاذ

درصد از مردم  74 به همین خاطر است کهمکث و فعالیت آنها.  -بیشتر به دلیل حرکت افراد است نه توقف
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ا در نظر بدرصد از اهالی  36به حفظ موجودیت باغ به شکل و شیوه موجود امروز رضایت دارند و قریب به 

 ترجیح می دهند تا باغ با کمی تغییر، جذابیت بیشتري براي آنها به ارمغان آورد.گرفتن نیازها 

 

 
 

حال اینکه این تغییر به چه صورت و با چه میزان دستبردي به کالبد باغ، می باید جذابیت ایجاد کند در چند 

 .هود استمش 3شمارهجدول ونتایج آن در گزینه پیشنهادي زیر از اهالی سوال شد 
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بین سن و وضعیت مورد نظر براي باغ در آینده همبستگی وجود دارد. تمامی گروه  طبق آزمون خی دو نیزو 

 دارند.را هاي سنی، تمایل به حفظ باغ در عین افزایش جذابیت آن 
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در این مقاله سعی بر آن شد تا میزان پاسخدهی یك فضاي شهري در غالب فضاي سبز )باغ( با قدمت 

بررسی شود. طبق مطالبی که در این مقاله جمع آوري گردید  "و خاطره انگیزيهویت "تاریخی وبا ارزش

انعطاف  -پایداري زیست محیطی -سرزندگی -فضاي پایدار و پاسخده باید معیارهایی همچون تنوع کاربري

 امنیت را در برداشته باشد. به گونه اي دیگر می توان اینطور اظهار داشت که و ایمنی  -حسی غناي -پذیري

اگر یك فضا همزمان به سه نیاز زیست محیطی، عملکردي و زیبا شناختی انسانها پاسخ گوید آن فضا در 

نظر استفاده کنندگان بدون شك پاسخده خواهد بود. که در فضاهاي مختلف شهري اولویت بندي ها جابجا 

به مجموعه فضاهاي ولی همچنان کلیت مساله یکسان خواهد بود. همانگونه که گفته شد فضاي سبز شهري 

ریزي و عملکردهاي هاي شهري با اهداف مشخص، برنامهشود که در داخل محیطباز و سبزي گفته می

ها نهاده شده است. یعنی فضاهاي سبز شهري بخشی از فضاهاي وسیع یا محدود موجود معینی بر عهده آن

زایش کیفیت زیستی، تامین رفاه انسانی در محدوده عملکردي شهر است که به منظور ایجاد تنوع و زیبایی، اف

هاي گیاهی بومی و غیربومی، تحت نظارت و ارائه خدمات ویژه به شهروندان انتخاب شده و با انواع پوشش

)باغ الندشت( با در بر  باغ امام رضا و مدیریت انسان شهري قرار گرفته است.موضوع مورد مطالعه این مقاله

محدوده خیابان  گرفتن کیفیت زیبا شناختی و زیست محیطی نقش عمده اي در آرامش روانی عابرین

داشت و با در نظر گرفتن نتایج آماري بدست آمده از طریق پرسشنامه و مطالعات آماري کوهسنگی را در بر

بر جنبه زیبا شناختی، در برآوردن نیاز عملکردي جامعه ، می توان اینگونه عنوان داشت که فضاي باغ، عالوه 

و روانی مردم شهر نیز نقش موثر باید داشته باشد. طبق آمارگیري ها مردم با ایجاد تغییر اندک در فضاي باغ 

به طوري که به هویت آن آسیبی وارد نشود و میزان خاطره انگیزي آن را کاهش ندهد موافق خواهند بود 

افزودن یك کاربري متناسب با کاربري فضاي سبز و میزان نیاز مردم می تواند باشد. .این تغییر به صورت 

تعامالت اجتماعی را در این کاربري افزایش دهد رخ خواهد  ناین جاگیري جدید تنها به این منظور که میزا

مردم با  داد وبا افزایش حضور مردم کیفیت عملکردي نیز به فضا افزوده خواهد شد. در اینصورت است که

گذشت زمان همچنان به حفظ و نگهداري آن پایبند و در توسعه مطلوب و استفاده هاي متنوع از زمین آن 

مشارکت خواهند داشت. با ایجاد حس مشارکت پذیري مردم که در نتیجه افزایش کیفیت هاي پاسخده باغ 

ر در اذهان باقی خواهد ماند و بیشت ، این کاربريونگهداريه هاي حفظ نبه مردم است عالوه بر کاهش هزی

رسیم که فضاهاي سبز شهري یکی از مار و ارقام تحلیل شده در مقاله به این نتیجه میآهمچنین با توجه به 

  ن کوشا باشند.آترین کاربري هاي موجود در شهر است که همگان باید در حفظ و نگهداري با ارزش
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