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 :چکیده

 مسکن بعدی چند مقوله با اقتصادی جانبه برخورد یک و اخیر سالهای طی مسکن کمبود و جمعیت افزایش به توجه با

 این. شود می محسوب ضروری امری مسکونی فضاهای در مطلوب و مناسب کارایی با فضاهایی ایجاد حاضر عصر در

 مجتمع در فضاهای باغشهری به فضاهای باز و نسبت مردم تمایالت بر موثر عوامل کشف در راستای پژوهش

 عوامل به توجه و است ابعاد مختلفی دارای فضاهای باغشهری به نسبت مردم تمایالت. است مسکونی های

 فضایی و بعدی دو الگوی منظور این به. است ضروری امری مردم تمایالت الگوی تهیه در باغشهر سازنده

محله  موضوع این ارزیابی جهت.شد برگزیده مردم تمایالت سنجش جهت موثر معیاری عنوان به عملکردی

 انتخاب (فضای باز ساختار و مجتمع مسکونی نظام مهندسی ماهشهر )با ( شهر باغ ساختار با)آتالنتیک ماهشهر 

برخی  همچنین.باشد می تحلیلی-توصیفی نوع از تحقیق این. است گردیده توزیع آنها بین پرسشنامه گردیده و

 با که. است گردید آوری جمع پرسشنامه ابزار از دهاستفا با پیمایشی روش از استفاده با نیاز مورد های داده از

 متغیر عنوان به مسکونی های مجتمع در فضاهای باغشهری فضاهای باز و های ساختاری، معادله الگوی تبیین

 اهمیت بر پژوهش این نتایج. است شده بررسی وابسته عنوان متغیر به موضوع این در مردم تمایالت و مستقل

 ایجاد اساس، این بر .نماید می در باغ شهر تاکید مکان بر ساکنان رضایت ارزیابی بر عملکردی های ویژگی

ساکنان  تمایالت بر مستقیم باغ شهرتاثیر و بعد عملکردی اقلیمی درفضاهای اجتماعی رفتارهای های پتانسیل

 . دارد

 

 مجتمع مسکونی، اقلیم،ماهشهر. باز، فضای باغ شهر، :کلیدی های واژه
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 :مقدمه

 در .است روزمره زندگی در فراغت اوقات گذران محل و طبیعت با ساکنان پیوند ساز زمینه مسکونی، های ساختمان باز فضای

بندر   چون صنعتی شهرهای امروز زندگی شرایط در بوده، باز وفضای طبیعت با تنگاتنگ ارتباط برای فضایی گذشته، حیاط

 قابلیت موجود شرایط و امکانات با امروزی های خانه و است شده کم بسیار بزرگ ویالیی های در خانه زندگی امکان ماهشهر،

 ساکنان در مسکونی های مجموعه باز فضای که است حالی در این.ندارد را ایرانی زندگی از نیازمندیهای بسیاری به پاسخگویی

 عنوان به مسکونی های مجتمع باز فضای طراحی به ویژه توجه و بازنگری به نیاز بنابراین .نمی کند ایجاد کافی تعلق احساس

 برای است. ضروری امری امروزی مسکونی های از مجتمع بسیاری در جمعی،و استفاده از فضاهای باغشهری و مشترك حیاط

 شد خواهد باغ شهر پرداخته و فضاهای باز افراد به فضای عالیق معیارهای تعیین و تعریف به ابتدا تحقیق این در منظور این

 آن فضاهای باغشهری مقایسه و شده طراحی باز فضای به نیاز ایران مسکونی معماری در باز فضای تحول سیر به اشاره با سپس

طریق  از که.باشد می تحلیلی-توصیفی نوع از تحقیق روش .گرفت خواهد قرار بررسی مورد مسکونی های مجتمع ساخت در

 .است گردیده آوری جمع پرسشنامه ابزار از استفاده با همچنین و میدانی مشاهدات و اسنادی مطالعات

 
 تحقیق: طرح -1
 مسئله: بیان-1-1

 افراد زندگی فضای مجموعه در فضاها این حضور و است بوده ایران مسکونی معماری در اصلی عناصر فضاهای باز و باغشهری از

  اقتصادی شرایط علت به در آپارتمان زندگی به مردم اجباری نسبتا رویکرد توجه با .دارد مخاطب بر و انکارناپذیری مثبت تاثیر

که وجود   .اندیشید ای چاره خالء این و همچنین بحث شرایط اقلیمی منطقه و وجود گرد و غبار و گرمای زیاد باید برای

 راه ننده فضای کوران هوا یکفضاهای باغشهری  به عنوان کاهنده گرد غبار و درجه حرارت هوا، و فضاهای باز به عنوان ایجادک

 راهکار این پذیرش در کیفی و معیارهای کمی نظر از فضا این معماری بررسی اما باشد مفید تواند می مسئله این حل برای حل

 .است عمل مالك آن شدن عملی و مخاطب توسط

 
 پیشینه تحقیق: -1-2

 فضای باز: 1-2-1

 "1کالرنسپری" پیشنهادی محلۀ یا همسایگی واحد و "لوکوربوزیه" مسکونی واحدهای متضاد دیدگاه دو بیستم، قرن ابتدای از

 واحد3 مجتمع های طراحی و محله لگیری شک بر مهمی اجتماعی و کالبدی آثار که گردید، مطرح همسایگی واحد برای

 وسیعی سبز 33 شامل مارسی مسکونی واحد لوکوربوزیه .نهادند خود از بعد مسکونی محیط در طبقه 11 ساختمان در مسکونی

 محلۀ یک به صورت طبقه، هفده مسکونی مجتمع این .کرد طراحی آن درون در عمومی امکانات مابقی و مهدکودك فروشگاه، با

 کالبدی -محیطی اجتماعی منزلۀ به را "همسایگی واحد" سطح در الگوی پری کالرنس .است کاربران نیاز پاسخگوی و خودکفا

 یک شامل که تعریف کرد محیطی چنین برای را اصلی عنصر چهار پری .کرد پیشنهاد شهری مسکونی مناطق توسعۀ برای

 عمومی ازخدمات و پس ها خیابان ها، ساختمان از ترکیبی و کوچک ههای فروشگا بازی، زمین یا کوچک پارك ابتدایی، مدرسۀ

 شهرهای جدیدمسکونی ههای محل ریزی برنامه در میالدی 1333 دهۀ از الگو ( این1331بود )عینی فر، پیاده ایمن دسترسی با

 .شد استفاده ای گسترده شکل به دنیا

 می تلفیق خدمات محلی باز فضای با مرکزی سبز فضای و گرفته مرکز قرار در محله فقرات ستون صورت به پارك الگو، این در

 های گونه مبنای هرکدام است که یکدیگر کنار در بسته و باز فضای میزان و نحوه، قرارگیری دو این اصلی تفاوت وجه .شود

 .است متفاوتی مسکونی
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 فضاهای باغشهری: -1-2-2

در اواخر قرن نوزدهم از جمله راه حل های که برای بسیاری از مسائل سکونت در شسهر پیشنهاد شد فکر ایجاد شهرهای باغ 

در شهرهای جدید در کتاب باغشهرهای فردا بیان گردید. در واقع باغ شهر مانند بود که این ایده اولین بار توسط ابنر هاروارد پ

او یک مدل منطقه ای شهریست بر پایه ترکیبی از خطوط ریلی و مدل های حرکت پیاده. از نظر وی آمیزش شهر و روستا این 

 (1332، راستالف، است که کل شهر در فضای سبزی که حداقل پنج برابر سطح شهر وسعت داشته باشد ) اوستروسفکی

 
 :فضایی های ویژگی-1-3

 .متشکل عناصر از فضا سختار همچنین و مشاع یا خصوصی مالکیت خصوص در مکان شرایط مجموعه

 
 :عملکردی های ویژگی -1-4

 .تجهیزات وتهویه هوا و مبلمان ، وقت گذراندن دیگران، با صحبت و همنشینی فضای کردن فراهم امکان نظر از مکان قابلیت

 
 :تحقیق سواالت -1-5

 آیا تاثیر فضاهای باغشهری از نظر کیفی در مجتمع های مسکونی  بیشتر از فضاهای باز است.

 چه تاثیراتی فضاهای باغشهری در کیفیت زندگی ساکنین مجتمع های مسکونی دارند.

 
 تحقیق: روش-1-1

در فضاهای باز و باغشهری  ساختاری، های معادله الگوی تبیین با که. است تحلیلی-توصیفی نوع از مقاله این پایه پژوهش شیوه

 .است شده بررسی وابسته متغیر عنوان به مردم تمایالت و مستقل متغیر عنوان به مسکونی های مجتمع

 
 تحقیق: فرضیات-1-1

مجتمع های استفاده از شمشاد های بلند به عنوان دیوار خارجی و پوشش های گیاهی در  که است باور این بر پژوهشگر

معضالت اقلیمی مجتمع های مسکونی دارد و  همچنین در اقلیم های گرم و مرطوب  و بخصوص  مسکونی تاثیر بسزایی در حل

 در جلگه خوزستان با توجه به مساله مهم ریزگردها  استفاده از فضاهای باغشهری باید در اولویت قرار دادشته باشد.

 

 
 موضوع: ادبیات بر مروری -2
 مسکونی: های مجتمع در باز فضای ریفتع-2-1

 همان سکنه اختیار در واحد مدیریت با غالبا و بوده شخصی مالکیت بدون که است فضاهایی مسکونی های مجتمع باز فضاهای

 ، باز های زمین بر مشتمل جنبی فضاهای از متشکل است ممکن مسکونی های مجتمع باز فضای.گیرد می مجموعه قرار

 و اندازها موقت،چشم و ثابت توقفگاه و ،پارکینگ اجتماعی و عمومی فضاهای سبز، فضای و سواره، پیاده های دسترسی

 های تراکم تعدیل مسکونی مجموعه باز فضای اصلی نقش.باشد هدایتی و تابلوهای راهنمایی تجهیزات، و مناظر،مبلمان

 در آنها دادن انجام امکان که است هایی فعالیت برای الزم کالبد تامین به منظور مناسب سطوح تمهید نیز و انسانی و ساختمانی

 اثر در شهرها اغلب در لیکن است شهری ریزی برنامه مباحث از مهمترین فضاها این عملکرد گرچه .ندارد وجود بسته فضای

زاده،  )محمد .گیرد نمی قرار توجه مورد چندان آنها و کیفی کمی توسعه شهر، با سوداگرایانه برخورد ویژه به زمین گرانی

1333) 
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 : Biddulph, 2007 مأخذ،  مختلط )د نواری، )ج منفرد، )ب محیطی، )الف صورت به مسکونی مجتمع ( چیدمان1تصویر )

 
 ایرانی: خانه در باز فضای هندسه و شکل -2-2

 ای اژه و النهرین بین تمدن همچون ها تمدن تمامی در معماری های اندام در دهنده سازمان فرم یک عنوان به باز دیر از حیاط

 شمار به ساختمان های اندام مهمترین از حیاط ایرانیان فرهنگ و اقلیم به توجه با نیز ایران در.است کرده ایجاد نقشی اساسی

 تر منظم ای هنسه دارای ها ندارد،بعد منظمی هندسه و شکل چندان بینیم می آشور کاخ در آنچه ماننده اگرچه ابتدا.رود می

 دهنده سازمان و مرکزی فضای یک عنوان به حیاط ایران اسالمی دوره در شود، می دیده سروستان در کاخ آنچه مانند.شود می

 بر حیاط فضایی هندسه و تناسبات گاه و.کند می پیدا زیادی .« فضای یک عنوان به حیاط اهمیت حضور مشخص هندسه با

 مرکزیت گرایی، درون نمود سبز فضای و حوض همراه به ها مسجد و ها خانه دل در تهی .کند می پیدا برتری اطراف های اندام

 ( 1332است. ) نظیف ، مکان حس القای و انعکاس و

 

 
 1333 ،یمأخذ: حائر، ایرانی  سنتی حیاط در متفاوت ارتفاعی سطوح در باز فضای ( انواع2تصویر )
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 ایرانی: خانه در باز فضای های کارکرد -2-3

 بوده برخوردار ساکنینش برای باالیی مطلوبیت از ایران معماری مهم های بخش از یکی عنوان به همواره ایرانی سنتی های خانه

 فعالیت تمام و شده سپری آن در مردم زندگی ازساعات ای عمده خانه های قسمت ترین اصلی از یکی عنوان به و حیاط است

 در مدرنیسم ظهور و زمان مرور به اما.است گرفته می شکل آن در دارد، را باز نیمه و باز فضای در دادن امکان روی که هایی

 غالبا   و داده دست از را پیشینش مفهوم و ،کارکرد شد می محسوب ساکنینش برای عمومی فضای که یک حیاط ایران، معماری

 (1333 پور، عسگری است. ) شده بدل پیشین کارکرد و فاقد مطلوبیت و عبوری فضایی به تنها

به  توان می آن ازجمله که است داشته وجود مسکونی های واحد در دیرباز از باز فضای و حیاط است گفته پیرنیا که طور همان

 مهم های کارکرد از یکی.باشند شده محصور مرکزی حیاط با که هایی ساختمان در.کرد اشاره آیینی و فرهنگی کارکردهای

 .ماند می دور غریبه و نامحرم افراد دید از و رفت می شمار به خانواده حریم که ای محدوده و امن فضایی ایجاد از عبارت است

 خشک و گرم اقلیم و نامطلوب بادهای از محیط حفظ برای نیز اقلیمی عوامل برابر در خانواده حریم حفظ بر باز عالوه فضای

 .باشد می موثر

 
 : ایرانی خانه در باز فضای و انسان رابطه -2-4

 در خصوص به معماری هم و بوده طبیعت با مستقیم ارتباط در انسان هم که بوده صورتی به معماری و انسان رابطه گذشته در

 است، داشته ایران در نور و گیاه و آب که عظیمی تاریخچه به توجه با حاضر عصر در ، سبز فضای و طبیعت از زمینه برخورداری

 و گیاه همچون عناصری با که باز فضای یک وجود .شود گرفته نادیده آن به توجه نباید است، مانده باقی هنوز آن و خاطره یاد و

 تک تک روانی آرامش جهت از مکان آن ساکنین رابطه و اجتماعی تعامالت جهت فضایی ایجاد بر عالوه باشد تزیین شده آبنما

 ( 1333 ، )ابراهیمی .می باشد موثر ساکنین

 

 نگارنده:مأخذ ،مسکونی های مجتمع عمومی باز فضای های ( فعالیت1)شماره جدول

یکی از عالیق اساسی افراد توجه به با افراد در محیط است . انها گاهی دوست دارند دیدار ، گفت و شنود داشته باشند و  وشنود گفت

 (1332مکانهای بدون مردم افراد را به وحشت می اندازد)زروردی،

فعالیت های اجتماعی تماس و دیدار بین افراد و گفتگو و تبادل افکار بین انخاست که این گفتگو باید از بعد مجازی یکی از  دیدار

 (1332بیرون رفته و در قالب یک فعالیت عمومی در یستر سکونت الحاق شود )همان،

فعالیت ها به محیط می وجود دسترسی های ساده به فضای عمومی در محیط مسکونی موجب جذب افراد و  شد و آمد

 (1333شود.)نوذری،

بعضی از مراسم و آداب اجتماعی و مذهب می توانند در فضای عمومی صورت گیرد مثل جلسات مشترك ساکنان ، جشن ها  عمومی مراسم

 و مراسم مذهبی که این عامل ها سبب تعامل بین افراد شده

اوقات فراغت صورت می گیرد ولی اوقات فراغت صرف تفریح نمی  هرگونه فعالیتی را که با قصد برطرف کردن نیاز تفریح

 (1333شود.)نوذری،

 

واجد  طبیعی، تهویۀ و خورشید نور به دسترسی همچون محیطی مسایل بر عالوه باز فضای عملکرد بنا، قرارگیری محل از فارغ

 از و های محل و همسایگی مقیاس در اجتماعی روابط برقراری و تقویت باعث باز فضای .هست نیز اجتماعی و فرهنگی کیفیات

 واست  سبز فضای برای مکملی فضا این(  1333است ) نوذری، محله مسکونی تهای باف پیوستگی تأمین موجب کالبدی لحاظ

تهایی  موقعی آوردن فراهم ضمن باز، فضاهای .است برخوردار محسوسی اهمیت از انسانی و ساختمانی تراکم تعدیل عنوان به

 در و دارند تفریح و آرامش ارتباط، ایجاد همچون کاربردهایی اجتماعی، تقابل و تعامل معاشرت، زمینۀ خالقیت، رشد برای

 جمعی زندگی ماهیت تبلور نوعی به مسکونی باز فضاهای ( 1333موثرند.) نوذری، بسیار زندگی محیط بهبود و کاهش آلودگی
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و  سواره و پیاده بین رابط فضاهای و ها پل سبز، فضای و ها پارك روها، پیاده و معابر ارتباطی، عمومی فضاهای . مسیرها،هستند

 یکسانی برای نسبتا  قدرت مخاطبان که است عینی و کالبدی تصویری کنند، می محصور را باز فضای بدنۀ که هایی ساختمان

 نقش که در فضاست، آن حضور و انسان باز، فضاهای در موجود دیگر مهم عنصر .یشود م درك پنجگانه حواس با و دارند آن فهم

 ظاهر لدهندۀ شک و زندگی شهری کیفیت آفرینندگان شهر ساکنان ،"هالپرین" گفتۀ به .یکند م ایجاد مکان کیفیت در اساسی

 (1331هستند. )پاکزاد، آن شخصیت و

 
 باغ شهر: -2-5

شرایط کاری سالمی فراهم کند. اندازه آن باید تنها به قدری  شهر، شهری است که طراحی شده تا برای ساکنانش زندگی وباغ»

های آن گیرد. زمینشهر را درون خود میکه برای بسط کامل حیات اجتماعی کافی است، بزرگ باشد. کمربندی روستایی، باغ

ابنزر  شهر است کهی از باغاین توصیف« شوند.اند یا توسط یک تراست، به نمایندگی از جامعه ساکنان آن اداره میامالك عمومی

گیری از های آینده و با اثرگرایانه درباره شهرشهرگاهی آرمانسال پیش تحت تاثیر دید 133(، 1353-1323هاوارد )

توسط هاوارد در  1333ریزی شهری است که در سال ای از برنامهشهر، شیوههای سوسیالیستی ارائه داد. فلسفه باغاندیشه

شان از قبل کشیده شده و کفا باشند که نقشهها مناطقی مستقل و خودشهرگذاری شد. هدف این بود که باغپایهانگلستان 

آمد میان خانه و محل کار در آنها اندك باشد، اشتغال ومزایای شهر و روستا را با هم در خود داشته باشند، زمان الزم برای رفت

شان کنند و مناطق مسکونی، ها( احاطه)پارك« های سبزبندکمر»ی مطبوع برخوردار باشند، هوایومحلی در آنها باال باشد، از آب

در آنها زندگی کنند و در عین حال « مردمانی شاد»صنعتی و کشاورزی متناسبی را در خود داشته باشند و به قول خود هاوارد، 

 شود.با ساخت آنها از طبیعت محافظت 

از طریق « ترکیبی سالم، طبیعی و اقتصادی از زندگی شهری و روستایی»ها حفظ شهرساخت باغگوید که هدف از هاوارد می

گذاری ارتباطی هماهنگ میان ماشین و باغ است، های هاوارد، آرمان او را که بنیادای از کار و تفریح است. این گفتهآمیزه

 «ی طبیعت در کنار هم لذت ببریم.قرار بر این است که از جامعه انسانی و زیبای»دهد. تاب میباز

 

 
 آنوین توسط شده طراحی -ورث چ، لهاوارد ایده براساس شده ساخته باغشهرهای (3تصویر )
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 نگارنده:مأخذ ،مسکونی های مجتمع ( عملکرد باغشهرها در2)شماره جدول

باد، زیبا سازی شهری و تصفیه  جلوگیری از فرسایش خاك، کاهش آلودگی صوتی، پایداری میکرو اقلیم، کاهش اثرات محیطی

 (1313)یاراحمدی آب و هوا

 (1313)یاراحمدی توسعه پایدار، توسعه پایدار شهر، کیفیت باالی زندگی اقتصادی

 (1313)یاراحمدی کاهش فشار واسترس، باال بردن میزان مشارکت پذیری شهروندان، تقویت وابستگی های اجتماعی اجتماعی و روحی روانی

 (1313)یاراحمدیکاهش آلودگی هوا  -کنترل اشعه خورشید، کنترل باد، کنترل باران، کنترل درجه حرارت شرایط اقلیمکنترل 

 
 مکان تحقیق: -2-1

 جغرافیایی عرض و دقیقه 13 و درجه 43 جغرافیایی طول ایران کشور خوزستان استان در است شهری معشور یا بندرماهشَهر

 ماهشهر. باشدمی متر 3 دریا سطح از شهر این ارتفاع. است بندرماهشهر شهرستان مرکز ماهشهر شهر. دقیقه 33 و درجه 33

 2113 مساحت دارای بندرماهشهر. صنعتی ناحیه به موسوم دیگری و قدیم بندرماهشهر باشد،می بخش دو شامل کنونی

 مساحت است که فرسوده بافت هکتار312 دارای بندرماهشهر. است خوزستان شهر ترین وسیع اهواز از بعد باشد کههکتارمی

 . است شهر مساحت کل ٪15 حدود و باشدمی زیادی

و پژوهش مورد نظر در دو نقطه از شهر که داری شرایط باغ شهر و فضای باز می باشند انجام شده ، که مجتمع مسکونی نظام 

 نوان باغ شهر مورد بررسی قرار گرفته است.مهندسی به عنوان فضای باز و مجتمع های مسکونی محله آتالنتیک به ع

 

 
 سایت گوکل مپ:مأخذ ،منبعماهشهر  عکس هوایی ار مجتمع های مسکونی آتالنتیک (4) تصویر
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     نگارنده:مأخذ، ماهشهر  ( مجتمع های مسکونی آتالنتیک1( و )5تصاویر شماره )

 
       سایت گوکل مپ:مأخذ ماهشهر،عکس هوایی از مجتمع مسکونی نظام مهندسی  (1) تصویر          

 

    
 نگارنده:مأخذ،  ماهشهر( مجتمع مسکونی نظام مهندسی 3( و )3تصاویر شماره )
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 :آماری جامعه و تحقیق روش-3

 :آماری جامعه -3-1

 شده استفاده سیستماتیک گیری نمونه روش از است،و گردیده انتخاب طبقه 5تا  2 از مسکونی های مجتمع پژوهش این دامنه

 .است

 جامعه اقشار شامل و شده واقع شهر وشمال جنوب در ترتیب به که اتالنتیک و نظام مهندسی مسکونی مجتمع های مبنا این بر

 .است شده ارائه ها مجتمع مشخصات 3 شماره جدول در .گرفتند قرار مطالعه مورد شود می متفاوت زندگی سبک و با اقتصاد

 
 نگارنده:مأخذ، مطالعه مورد های مجتمع ( مشخصات3جدول)

 باز فضای درصد تعداد مجتمع نام

 واحد طبقه بلوك

 45 43 5 3 نظام مهندسی

 35 42 4-2 1 اتالنتیک

 

مجتمع  این های بلوك است، بوده لوکوربوزیه شهرهای باغ مبنای بر آن ساخت و شده مجتمع اتالنتیک در ناحیخ صنعتی واقع

 .است یافته اختصاص سبز فضای به توجهی قابل درصد و است باز سبز فضای سمت به مخاطب دید خط و شده برپا پیلوت روی

که دارای فضای باز و بدون  .واحد می باشد 43واحده و جمعا  11بلوك  3و متشکل از   1مجتمع نظام مهندسی هم در فاز 

 فضای سبز می باشد

 
 :اطالعات آوری جمع ابزار -3-2

 شامل اول بخش است، شده تنظیم گروه دو در آن سواالت که است ای پرسشنامه صورت به اطالعات آوری جمع نحوه

 .است بسته سئوالت قالب در و عملکرد باغ شهر وفضای باز از آنان ارزیابی دوم بخش شوندگان، پرسش مشخصات آماری

با  مطابق عملکردی های ویژگی و فضایی های ویژگی به تمایل بعد دو در مردم عالیق و تمایالت شده یاد نظری الگوی با مطابق

 .شد ارزیابی 2 نمودار

 مورد خانواده اعضای تمام مطالعه این در است، گرفته قرار ساکنان اختیار در نام بی پاکت در در پرسشنامه 133مجموع در

شده، دریافت  توزیع پرسشنامه12 نهایت در.شدند انتخاب مجتمع هر از تصادفی صورت به شوندگان پرسش و گرفته پرسش قرار

 شد.

 
 نگارنده:مأخذ، مطالعه مورد های ( جمع آوری اطالعات در مجتمع4جدول)

 شده دریافت پرسشنامه شده توزیع پرسشنامه مجتمع نام

 33 43 مجتمع نظام مهندسی

 34 42 محله اتالنتیک

 
 :ها داده تحلیل شیوه-3-3

 استفاده با و کمی های داده به شده آوری جمع کیفی های داده تبدیل از پس EXCEL مستقل و وابسته های متغیر بین نسبت

 .گردید ارائه نمودار و جدول صورت به آن خروجی که گرفت قرار ارزیابی افزار مورد نرم از
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 : تحقیق های یافته -4

 .است شده بندی طبقه استفاده مورد مسکن نوع به توجه با و باغشهری باز فضاهای از افراد استفاده درصد 1و 5شماره جدولهای

 
 نگارنده:مأخذ، استفاده مورد مسکن نوع به توجه با باز فضای از افراد تمایل استفاده درصد (5) جدول

 باز فضای از تمایل استفاده میزان استفاده مورد مسکن

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی

 13 21 24 23 22 مهندسیمجتمع نظام 

 12 11 22 23 21 محله اتالنتیک

 
 نگارنده:مأخذ، استفاده مورد مسکن نوع به توجه فضای های باغ شهر با از افراد تمایالت استفاده درصد (1) جدول

 فضای باغ شهر از تمایل استفاده میزان استفاده مورد مسکن

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی

 1 3 13 32 33 مهندسی مجتمع نظام

 3 12 24 21 33 محله اتالنتیک

 

 
 نگارنده:مأخذ، گرفت قرار بررسی مورد باز فضای به نسبت ها آن تمایالت و افراد روحیات بر باز فضای تاثیر میزان (1) شماره نمودار
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 نگارنده:مأخذ، گرفت قرار بررسی آن مورد  نسبت ها آن تمایالت و افراد روحیات بر فضاهای باغ شهر تاثیر میزان (2)شماره نمودار

 

 
 نگارنده:مأخذ، مسکونی و باغشهری باز فضای تمایالت مردم به ( میزان3)شماره نمودار

 

 گیری نتیجه -5

 در و مسکونی های مجتمع در باز فضای و  زندگی در فضاهای باغ شهر به مردم تمایالت بین رابطه ارزیابی صدد در پژوهش این

 محل و طبیعت با ساکنان پیوند بستر مسکونی های ساختمان مابین باز فضای .است مسکونی های مجتمع ارتقای کیفیت نهایت

 به مسکونی های مجتمع باز فضای طراحی به ویژه توجه و بازنگری بنابراین است خانه از بیرون مکانی فراغت در اوقات گذران

 با گرفته صورت های مصاحبه مبنای بر.است ضروری امروزی مسکونی های گونه از بسیاری جمعی در و مشترك حیاط عنوان

 های ویژگی اهمیت بر پژوهش این نتایج .شد بررسی عملکردی فضایی، ابعاد نسبت تمایالت مردم سازنده معیارهای ساکنین

 رفتارهای های پتانسیل ایجاد و موجود،تجهیزات  اساس این بر .نماید می تاکید مکان بر ساکنان رضایت ارزیابی بر عملکردی

 استفاده به ساکنان در تمایالت موثردیگری باغ شهر معیار عملکردی بعد .دارد تمایل این بر مستقیم تاثیر باغ شهر در اجتماعی

 شاید.می باشد  بیشتر فضاهای باغ شهر از استفاده به ساکن افراد تمایل بر اساس پژوهش صورت گرفته میزان.باشد می از آن

گرمای زیاد و وجود گردغبار در اکثر روزها می باشد که نوع قرارگیری و پوشش فضاهای سبز در  باغ شهر ها،  آن از دالیل یکی

 . کاهش قابل توجه ای در کاهش گرما وتهویه هوا دارد
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 : منابع فهرست
 4 شماره سوم، شهر،سال هویت نشریه ایرانی، شهرهای نشده تعریف فضای (، میدان1333حسن ) محمد اهیمی،ابر -1

 51،31 صفحه، ،"مسکونی های مجموعه در باز فضای"(،1332) شهرام پوردیهیمی، -2

 1333 .یازدهم تهران، ایران، صنعت و علم دانشگاه ،انتشارات "ایران اسالمی معماری با آشنایی" (،1331) محمدکریم پیرنیا، -3

 و معیارهای فرآیند تدوین منظور به معاصر و تاریخی های خانه معماری طبیعت بررسی فرهنگ، خانه، "، (1333) محمدرضا حائری، -4

 تهران معماری، و شهرسازی تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز انتشارات ،"خانه طراحی

 .131 -11:112 هنر، گلستان ،"ایران معاصر طراحی به رویکردی ایرانی، های حیاط و غها با" (،1331) مهوش عالمی،-5

محیط  معیارهای از استفاده با ایرانی های خانه مطلوبیت مفهوم دریافت " (،1333کوششگران) اکبر علی و شبنم پور، عسگری -1

 ایران معاصر شهرسازی و معماری ملی همایش ، "پاسخده

 5 آرمانشهر، ،"باز فضای معیار با تهران مسکونی های مجتمع شناسی گونه" (،1333) زاده قاضی ندا سیده و فر،علیرضا عینی-1

 امین میرحسینی،تهران، محمود و پور ماهوتی حسین ترجمۀ ،"دار حیاط مسکونی های ساختمان تیپولوژی"(،1332) انریکو کامبی،-3

 دژ

-33نشریه سهند، جدید شهر مسکونی های مجتمع باز فضاهای کالبدی و فضایی عوامل کیفیت بررسی (،1333) رحمت زاده، محمد-3

 41 ،شماره تهران شهرسازی، و معماری-زیبا ، هنرهای23

 51-13،24 نظر،شماره باغ نشریه اسالمی، دوران از گذار در ایرانی معماری های اندام پایداری (،1332،حسن) نظیف -13

 1تهران،پردازش و برنامه ریزی،جلد"به سوی شهر سازی انسان گرا"( ،1313یاراحمدی،امیر)-11
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