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مجتمع های  از معماری محیطی در میزان رضایت ساکنین بررسی جایگاه عوامل

 مسکونی

 نمونه موردی شهرک گلستان شهرستان بجنورد)خراسان شمالی(

  علی لنگری

 -دانشجوی کارشناسی رشته معماری)دانشگاه دارلفنون بجنورد(

 های مسکونیبررسی جایگاه عوامل معماری محیطی در میزان رضایت ساکنین از مجتمع 

 دکتر نیازعلی امانی

 عضوهیت علمی دانشگاه )مدیر گروه معماری دانشگده دارلفنون بجنورد(

 چکیده

با روشد وتوسعه شهرها،زندگی آپارتمان نشینی و به خصوص در مجتمع های مسکونی روزبه روز 

در حال افزایش است. گسترش ساخت و ساز در این مجتمع ها بدون درنظر گرفتن عوامل 

معماری محیطی نمی تواند، جوابگوی نیاز و مورد توجه رضایت مردم باشد. چراکه عوامل معماری 

محیطی عالوه بر اهمیتشان در بحث مقاوم سازی و روحیه رشد در مردم و ساکنین بر امنیت 

وموجب دل گرمی مردم از آسایش و آرامش در مجتمع مورد نظر  وایمنی مردم از مسکن میفزاید

این پژوهش به نقش و جایگاه عوامل معماری محیطی مانند دسترسی ها، تراکم و  میشود. در

ویژگی های کمی و کیفی و... در بحث رضایت ساکنین از مجتمع ها خواهیم پرداخت چراکه 

عوامل معماری محیطی یکی از عواملی است که باعث جلب رضایت ساکنین در میان عواملی 

 ،سواالتی که در این بخش مطرح میشود بدین قرار است است.چون اجتماعی،فرهنگی و شخصی 

وچرا از این گونه  ؟رضایت ساکنین یک مجتمع شود عثآیا عوامل معماری محیطی میتوان با

، و یا این که چگونه میتوان با عوامل ؟عوامل در بحث رضایت ساکنین استفاده مطلوب نمیشود

سکونی شود ؟ این  مورد بررسی قرار ایت ساکنین یک مجتمع ممعماری محیطی باعث جلب رض

سواالت هر یک به ترتیب در نرم افزار) بدین قرار  spss)گرفته است.که نتیجه به دست آماده 

درصد بیشترین تاثیر را در انتخاب مجتمع مسکونی داشته و عالوه  3535قیمت مناسب با  :است

ژگی های کمی کیفی و... همه با وقتی عوامل مستقل مانند درسترسی ها ،توده و فضا، وی براین 

در نرم افزار ذکر شوده مورد بررسی با عامل وابسته یعنی رضایت یا عامل معماری محیطی  هم 
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( 411/0( بیشترین درصد و امکانات با )174/0( دسترسی ها با آمار )7) جدول شماره قرار گرفتن

که دسترسی ها بیشترین دارای کمترین درصد هستند این موضوع نشان دهنده این بحث است 

تاثیر را در رضایت مردم نسبت به عوامل دیگر دارد و افزون بر این وقتی هر یک از عوامل مستقل 

فوق  به صورت جداگانه با عامل وابسته یعنی رضایت یا همان عامل معماری محیطی مورد 

بیشترین و ( 538/0(و فضای سبز با آمار)787/0بررسی قرار گرفتن سیمای شهری با آمار )

کمترین آمار را دارا می باشند که این آمار نشان دهندهای این است که فضای سبز داری 

کمترین تاثیر در میزان رضایت مردم در مجتمع مسکونی ذگر شوده دارد و با تمهیدات الزم و 

توجه بیشتر به این عامل و عوامل معماری محیطی دیگر که دارای کمترین آمار هستند می توان 

مجتمعی داشته باشیم که مردم از تمام عوامل معماری و محیطی آن رضایت کامل داشته باشند 

و در بخش پایانی توضیحاتی درباره فضای سبز و از زندگی در این مجتمع لذت کافی را ببرند.

 مجتمع های مسکونی  ارائه شوده است.

 سکونیرضایت،مسکن،عوامل معماری محیطی،مجتمع های مواژه های کلیدی: 
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 مقدمه

درمعماری اساسی ترین عامل مردم هستند از این روی معنای هراثر معماری بدین وابسته است که این اثر 

تاچه اندازه آسایش ،آرامش و رضایت مردم را تامین می کند، و در پاسخ به نیاز های ایشان کارآمد 

تواند شرایط الزم برای روشد فردی (. به عبارتی یک فضای مسکونی باید ب4574-است)چرمایوف و همکاران

هر یک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ را فراهم آورد، یعنی یک فضای مسکونی باید هم از لحاظ 

به عوامل معماری محیطی در میزان  کیفیت و هم از لحاظ رضایت مورد توجه قرار گیرد، که در این پژوهش

شود. تا بتوان تشخیص داد که کدام یک از عوامل معماری  جلب رضایت ساکنین مجتمع ها پرداخت خواهد

محیطی که به معرفی هر یک از آنها پرداخته خواهد شود می توان بیشترین تاثیر را در جلب رضایت 

ساکنین داشته باشد تا با شناسایی این گونه عوامل در بحث رضایت ساکنین هم از عوامل  اجتماعی و 

ی در بحث رضایت ساکنین از مسکن از مجتمع های مسکونی بتوان فرهنگی ،معماری محیطی و شخص

 بیشترین باز خورد را داشته باشیم 

 رضایت

در معنای لغوی خود در فرهنگ حمید به معنای رضا،راضی بودن،خشنودی از چیزی یا مکانی آمده  رضایت

دارند و بنابراین به دالیل . بسیاری از افرادبه چیزی که نمی توانند داشته باشند تمایل (4578-سیاحاست)

اقتصادی و سایر دالیل آنها باید محلی که تمایل کمتری نسبت به آنه دارند را انتخاب کنند، وقتی آن چه را 

که فرد تمایل دارد می تواند انتخاب کند رضایت جلب میشود،واگر چه با قدری سبکی و سنگینی انسان در 

 -1زیبای و وقار  -5قیمت مناسب و ارزان   -2منی و استحگام ای-4مسکن همواره به دنبال موضوعاتی چون 

. البته در تاریخ معموال این چند (4718،مسکنی که تامین کننده آسایش جسمی و روحی آنان بوده )گیدیون 

عامل بندرت توانسته اند در کنار یکدیگر مجتمع شوند زیرا مسکن ارزان قیمت، معموال ایمنی،مطلوبت و 

دارد و بالعکس. لذا در طی تاریخ کمتر برهه ای از زمان پیش آمده است که نسان ها به زیبای خاصی ن

راستی از مسکن خود رضایت تمام و کمال داشته باشند و رضایت در بیشتر مواقع به صورت نبسی فراهم می 

  (4718گردد)گیدیون،

 مجتمع های مسکونی

در فرهنگ فارسی معین شرح این واژه چنین آمده مسکن به معنای ماوا،منزل،محل سکونت و خانه میباشد.

است. مسکن: محل سکونت، جای باش، مقام و منزل است مکانی است که یک یا چند خانوار در آن سکونت 

ن است که یک ورودی مستقل به معبرعمومی و یا داشته. منظور از مکان، تمام یا قسمتی از ساختما

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9424 
 

،بسیاری از انسان ها را وادار گرده جمعیت و گسترش شهرنشینیاختصاصی داشته باشد.رشد روز افزون معبر

است که در مجموعه های چند خانواری زندگی کنند، یکی از این مجتمع ها، مجتمع های مسکونی است که 

ام انجام فعالیت های اجتماعی و گروهی است. افراد تشویق به انجهدف آن ایجاد تجربه زندگی جمعی و

عین حال بر زندگی شخصی خود کنترل دارند بنابراین هر دو بخش زندگی وند و درفعالیت های گروهی میش

ترکیبی مجتمع های مسکونی (. 4572میکند  )یزدانی،تیموری  خصوصی و اجتماعی افراد به طورمتعالی رشد

-1986).از فضاهای باز و بسته متعدد هستند که به هم مرتبط بوده وبه هم پیوسته 

marcus،sarkissian) 

گونه شناسی خاصی از مجتمع های مسکونی را براساس همنشینی فضاهای باز وبسته بیان کرده است 

.(biddulph-2007) 

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پیمایشی توصیفی است.که نمونه مورد این پژوهش شهرک گلستان شهرستان 

سشنانه تهیه گردید که از این عدد پر 400بجنورد)استان خراسان شمالی( است ، در این پژوهش تعداد 

عدد جمع آوری گردید ،فرآیند نمونه گیری شامل یک مرحله که در همان مرحله  10تعداد فقط حدود  

تا سوال در چهار گروه  23تا سوال در رابطه با مشخصات افراد)سن،تحصیالت،مدت اقامت،...(و  3نخست 

 جامع طرح گردیدتا سوال و به همراه یک سوال  21چهار سواله که جمعا 

 مدل تحلیلی پژوهش
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 فرضیات

که یکی از زیر مجموعه های عوامل معماری و محیطی هستنند تاثیری در رضایت  ،دسترسی ها (4

 ساکنین یک مجتمع مسکونی دارد.

که به عنوان زیر شاخه های عوامل معماری و محیطی، تاثیری در رضایت ساکنین یک  ،توده و فضا (2

 مجتمع مسکونی دارد.

که به عنوان زیر شاخه های عوامل معماری و محیطی، ،مای شهری در مجتمع های مسکونی سی (5

 تاثیری در رضایت ساکنین یک مجتمع مسکونی دارد.

که یکی از زیر مجموعه های عوامل معماری و محیطی هستنند تاثیری ،ویژگی های کمی و کیفی  (1

 در رضایت ساکنین یک مجتمع مسکونی دارد.

که به عنوان زیر شاخه های عوامل معماری و محیطی، تاثیری در  ،خدماتی،ورزشی(امکانات)رفاهی، (3

 رضایت ساکنین یک مجتمع مسکونی دارد.

که یکی از زیر مجموعه های عوامل معماری و محیطی هست تاثیری در رضایت ساکنین ،فضای سبز (1

 .یک مجتمع مسکونی دارد

دربحث رضایت در مجتمع های مسکونی  سن ،تحصیالت،مدت اقامت ومالکیت  می تواند تاثیر (7

 داشته باشد.

 )توضیح در باره ای مدل تحلیلی(عوامل موثر در جلب رضایت

که بر رضایت فرد از مسکن تاثیر دارد را می توان شامل موارد زیر دانست  ،عوامل اجتماعی (4

اشرت گروهی با مانند همسایگان و ربطه ای آنها با یگدیکر،هنجارهای افراد و اولویت افراد در مع،

 یگدیکر را می توان مثال زد.

شامل سن و مرحله زندگی، جنسیت ونقش اجتماعی، شخصیت و ارزشها،  ،عوامل شخصی (2

 مقایسه ها وآرزوها برای آینده را در میزان رضایت فرد از مسکن تاثیر بسزای دارد.
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گی ده های زندر این خصوص می توان گفت که افراد ترجیه می دهند در خان ،عوامل فرهنگی (5

کنند که با فرهنگ گذشته آنها مطابقت داشته و محل زندگی تبلوری از الگوهی رفتاری آنان 

 .باشد

عوامل معماری و محیطی تاثیرگذار در رضایت ساکنین که در این پژوهش مورد  (1

 مطالعه قرارکرقته است شامل موارد زیر است:

ایت ازخانه دارد،دریک نگاه عوامل معماری و محیطی عوامل معماری ومحیطی،تاثیر زیادی براولویت ها ورض

را می توان به دسترسی ها توده و فضا،سیمای شهری محیط زیست ویژگی های کمی و کیفی وتحدها و 

 (4587امکانات تقسیم نمود)ذبیحی،

درمبحث دسترسی ها: دسترسی های سواره وپیاده و نحوی تفکیک آنها ازهم در مجتمع مسکونی یک از 

موثر بر رضایت افراد خواهد بود،دسترسی پیاده در یک مجتمع مسکونی باید به گونه ای باشد که  عوامل

مجتمع نه تنها برای افراد پیاده قابل سکونت باشد ،بلکه دسترسی های پیاده جذابیت بیشتری نسبت به 

وع اولین اصل آنها سواره داشته باشد،اهمیت دسترسی پیاده به قدر است که در الگوی محالت غربی این موض

 انتخاب شده است.

در مبحث توده و فضا:چیدمان مطلوب بلوک ها نسبت به هم ایجاد محوریت فضایی فراهم کردن فضای 

باز،کیفیت و ایجاد ترکیب زیبا شناسانه بین توده ساختمان وفضای شهری می تواند یکی از عوامل مهم در 

 .جلب رضایت ساکنین یک مجتمع مسکونی واقع کردد

درمبحث سیمای شهری در مجتمع های مسکونی:انسجام و وحدت نما، هماهنگی با بافت پیرامون خود و 

 آراستگی نام به نوعی در رضایت افراد موثر است.

در مبحث ویژگی های کیفی و کمی واحدها: ازجمله ویژگی های کیفی ،که می تواند بر رضایت افراد موثر 

صوصی خانواده ازهم،داشتن خلوت،داشتن حریم الزم برای . تفکیک حریم های عمومی و خباشد

فعالیت،داشتن چشم اندازهای مناسب،نورمناسب،تهویه مناسب،دسترسی مناسب است. همچنین از ویژکی 

ر قرار گیرد. می توان به تراکم فرد در واحده مسکونی اشاره کرد که تراکم زیاد در ظهای کمی که باید مدن

 یماری های روانی گردیده وبه شدت در رضایت فرد موثر خواهد بود.کاشانه باعث تنش ها و ب

درمبحث امکانات:شامل امکانات رفاهی،خدماتی،ورزشی است که می توان به شدت در باال بردن میزان 

 رضایت افراد موثر باشد.
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درمبحث فضای سبز: فضای سبز موجود درمجتمع مسکونی از طریق ایجاد حس شادابی،سرزندگی در 

 می تواند نقش بسیار موثری در باال بردن میزان احساس رضایت از محیط داشته باشد.فضا

 :و پیشینه مبانی نظری

براساس مطالعاتی که ذبیحی،حبیب و رهبری منش انجام داده اند گفته شوده است که در راستای 

ضایتمندی افراد می توان رضایتمندی عوامل مختلفی می تواند تاثیر گذار باشد،از جمله این عوامل موثر در ر

 به عوامل،شخصی،اجتماعی،معماری و محیطی و فرهنگی اشاره کرد.

در ارزیابی ساکنان ازمحیط زندگی سه اصلی را بیان میکند:جنبه های فضای شامل معماری و  ،4777،کنتر

به  .شهرسازی،جنبه های انسانی همچون روابط اجتماعی و جنبه های عملکردی شامل خدمات و تسهیالت

منظور رسیدن به بیشترین رضایت افراد،معماری به عنوان به وجودآورنده ای فضا نفش مهمی دارد و می 

توان با بررسی عوامل معماری محیطی تحلیل رفتار انسانها و طراحی درست،فضای ایجاد کند که زمینه رشد 

بهزادفر،قاضی وجود آورد)شخصیتی و اجتماعی افراد فراهم شود و محیطی آرامش بخش برای ساکنین به م

. در واقع می توان گفت محیطی که تنها متناسب بایک فعالیت طراحی شود به سختی می توان (4570-زاده

با پاسخگوی فعالیت های دیگر باشد. ازآنجاییکه هم کاربری وهم کاربر در طول زمان تغییر می کنند. 

که برای کاربری های مختلف مناسب بوده و  طراحان بایستی به دنبال طراحی ساختارهای در محیط باشد

  .اجازه تقییرهای متفاوت و مالحظات موردی را فراهم سازد

 موقعیت جغرافیایی شهرک گلستان شهر بجنورد. 

 

 خراسان شمالی
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(spss-excel) یافته های پژوهش در 
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 4-سن جامعه آماری

 4- 20 تا 10 (نفر25)   2- 30تا20 (نفر42)

 5- 40تا30 (نفر41)     1- 50تا40 (نفر3)   

             3-به باال50 (نفر1)                            

 

 

 

 (( 4جدول                   

 

     

  

 

 ( تحصیالت2

 1-نفر(   14دیپلم  )  2-نفر( 8فوق دیپلم )

 5- نفر(1فوق لیسانس )1-نفر(  7لیسانس )

 5 نفر(0دکترا )-

 

 (( 2جدول
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 مدت اقامت در مجتمع های مسکونی(5

ی

ک

 

س

ا

 4- نفر(41دوسال) -2نفر(  7ل )

 نفر(48چهار سال) - 1نفر( 44سه سال ) -5

 نفر(8پنچ سال به باال ) -3

 

 (( 5جدول

 

 

 

 ( نوع مالکیت1

 نفر(51مالک واحد خود)-4

 2 -مستجر(نفر21)

 

 

 (( 1جدول
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 ( عامل انتخاب مجتمع3

 ر(نف47ایمنی و استحکام ) -4

 نفر(53قیمت مناسب  ) -2

 (1زیبای و وقار  ) -5

 نفر(1آسایش روحی و جسمی در مجتمع  ) -1

 

 (( 3جدول

سوال جامع ای که در بخش روش تحقیق نیزاز آن یاد شود و به صورت یک سوال مطرح گردید به دین -1

 قرار است.

 ؟زندگی در مجتمع های مسکونی تا چه حدی رضایت شما را جلب کرده است-4

SPSS-Analyze-Descriptive-frequencies نتایج گرفته شود در نرم افزار 

 

 

 

 درصد تعداد 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 11.7 11.7 11.7 7 خیلی زیاد 

 31.7 20.0 20.0 12 زیاد

 58.3 26.7 26.7 16 متوسط

 78.3 20.0 20.0 12 کم

 100.0 21.7 21.7 13 خیلی کم

Total 60 100.0 100.0  

 (( 1جدول
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 یعنیعوامل مستقل )دسترسی ها، توده و فضا ،امکانات،و...(نسبت به یک عامل وابسته همه ای در این بخش 

انجام گرفته    قسمت  یافته های این بایک دیگر سنجیده شوده اند. ،عوامل معماری محیطی یا بحث رضایت

 ) پژوهش در از SPSS) در بخش(Regression-Linear) است.

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
 Betaصدیا در  

1 (Constant) 4.777E-15 .000  . . 

 . . 471. 000. 1.000 دسترس ها

 . . 360. 000. 1.000 توده و فضا

 . . 201. 000. 1.000 سیمای شهری

 . . 196. 000. 1.000 کمی و کیفی

 . . 166. 000. 1.000 امکانات

 . . 200. 000. 1.000 فضای سبز

Analyze-Rgression-Linear 

 (( 7جدول

 

در این بخش هریک از عوامل مستقل )دسترسی ها، توده و فضا ،امکانات،و...( به صورت جداگانه نسبت به 

رضایت، بایک دیگر سنجیده شوده اند انجام گرفته یک عامل وابسته یعنی عوامل معماری محیطی یا بحث 

 یافته ها این قسمت از پژوهش در  افزار )SPSS) در بخش(Regression-Linear)است.

 *در جداول زیر در قسمتSigهر چه عداد به صفر نزدیگ باشند تاثیر زیاد بر رضایت دارند 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 62.553 3.531  17.718 .000 

 000. 6.382 642. 214. 1.365 دسترسی ها

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

2 (Constant) 56.077 4.270  13.133 .000 

 000. 6.678 659. 274. 1.830 اتوده و فض

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

3 (Constant) 30.586 5.470  5.591 .000 

 000.   9.772 789. 402. 3.928 سیمای شهری

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

4 (Constant) 34.980 5.936  5.893 .000 

 000. 8.251 735. 454. 3.746 کمی کیفی

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

5 (Constant) 44.955 9.061  4.962 .000 

 000. 4.230 486. 691. 2.924 امکانات

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

6 (Constant) 53.945 9.177  5.878 .000 

 002. 3.181 385. 606. 1.927 فضای سبز

 (( 8جدول
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کیت( مورد بررسی با عامل رضایت که یک چون )سن ، تحصیالت، مدت اقامت و مالعواملی در این بخش 

،به عنوان مثال دلیل انتخاب مدت اقامت این است که پی به این موضوع عمل وابسته است قرار گرفته است 

ببریم که آیا مدت اقامت در یک مجتمع مسکونی تاثیری در رضایت در طول زمان دارد یا نه این که به مرور 

و همان طور که مشاهده می کنید بین رضایت از مجتمع های مسکونی و ؟زمان این تاثیر کم رنگ تر میشود

 تحصیالت یک رابطه ای وجود  که این گونه از روابط باید در طراحی ها رعایت شود.

 *در جداول در قسمتSigهر چه عداد به صفر نزدیگ باشند تاثیر زیاد بر رضایت دارند  

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 81.091 8.082  10.034 .000 

 125. 1.558 211. 1.693 2.638 سن

 015. 2.524 356. 2.484 6.268 تحصیالت

 025. 2.306- 295.- 1.635 3.771- مدت اقامت

 602. 525.- 067.- 4.284 2.250- مالکیت

Analyze-Rgression-Linear 

  ((7جدول

 

درآمار به دست آماده می توان گفت جامعه ای آماری مجتمع مورد نظر از فضای سبز رضایت تمام و کمال را 

،  مطالبی را عرض  فضای سبز ندارند و باید تمهیدات الزم را انجام داد به همین دلیل در این بخش در مورد

ان در جهت بهبود و هم چنین تاثیر بیشترین درصد بر رضایت می نماییم که با مطالعه این مطالب می تو

 :مردم از مجتمع های مسکونی داشته باشد این مطالب را می توان به طور کلی در تمام مجتمع ها انجام داد

 عمده ترین نکات مورد نظر در امر فضای سبز: 

 .یکیایجاد هماهنگی و تعادل و توازن در محیط زیست، برای حفظ روابط اکولوژ (4

 .کاهش آلودگی در محیط زیست و حفظ آن (2

 .افزایش جاذبه های زیبایی در محیط زندگی (5

 . اولویت دادن به فضای سبز (1

انتخاب مناسب ترین ، مفید ترین و مقاوم ترین گونه های گیاهی که عالوه برزیبایی و سرسبزی  (3

 .مقاوم به آفات گیاهی باشند
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 سبز فضای یابی مکان 

 جکوب، جین. باشد می آن یابی مکان است، برخوردار باالیی اهمیت از سبز ضایف خصوص در که ای نکته

 که زند، جایی موج می آن در زندگی که باشد جایی در باید پارک " که است معتقد معاصر شهرسازی منتقد

 نقاط چنین دارای ها، مجتمع بخشهای از تعدادی. است مسکونی و بازرگانی فعالیتهای و فرهنگ آن، در

 می نظر به مناسب عمومی، میادین یا محلی پارکهای ایجاد برای که هستند زندگی از ارزشمندی نونیکا

 تبعیت " دسترسی و مراتب سلسه مرکزیت، "چون اصولی از باید سبز فضای یابی مکان اساس این رسند. بر

 کند.

 شهری منطقه یا و ناحیه محله، درمرکز المقدور حتی سبز فضای که است مفهوم این به سبز فضای مرکزیت

 ای، محله پارکهای از اعم متفاوت مقیاسهای در سبز فضاهای همچنین. شود مکانیابی مسکونی مجتمع یا و

 مجتمع پارک مثال عنوان به باشد، داشته انطباق خود متناظر کالبدی ساختار با باید آنها، امثال و ای منطقه

 .شود پیشنهاد ها مجتمع محدوده در مسکونی های

 این به. است "دسترسی "معیار شود، توجه آن به باید سبز فضای مکانیابی در که دیگر معیارهای از یکی

 از بیشتری جمعیت هم طریق بدین تا باشند داشته دسترسی ارتباطی شبکه به جهت چهار از باید که مفهوم

 برداری بهره امکان ترتیب ینبد. یابد افزایش پارک امنیت و اجتماعی نظارت امکان هم و کند استفاده آن

 شود. می فراهم جهت چهار از رهگذران برای پارک زیبای های جلوه از دیداری

 این به ها شهر در موجود زمین سطح کل واقع در و اند شده پوشیده اصلی فضای نوع چهار از شهرها معموالً

 اماکن و سبز فضاهای پیاده، و رهسوا فضاهای مسکونی، فضاهای: از عبارتند که است، یافته اختصاص فضاها

 ، شهری متوسط های تراکم در آنها حدود معمول طور به و ترتیب به که خدماتی فضاهای سایر و ورزشی

 باشد. می زمین سطح درصد 30،23،43،40

 سرانه های فضای سبز 

رد استفاده در تعیین سطح و سرانه کاربری فضای سبز در ایران، تاکنون عمدتاً بر اساس استانداردهای مو

کشورهای دیگر بوده است. تعیین سرانه فضای سبز تا حد زیادی بستگی به خصوصیات بیوکلماتیک 

منطقه و شهر دارد، بر این مبنا باید گفت سرانه فضای سبز در یک شهر کویری و یا یک شهر بزرگ 

اشته باشد. با وجود این، مانند تهران نمی تواند شرایطی همانند با یک شهر ساحلی در استان مازندران د

 .اطالع از استانداردهای فضای سبز می تواند به عنوان هدایتگر فعالیتها و خط مشی ها به شمار آید

بر اساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز در  

در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی متر مربع برای هر نفر است که  42تا  7شهرهای ایران بین 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9412 
 

 در این، باوجود. است کمتری رقم ،( نفر هر برای مربع متر 23 تا  20محیط زیست سازمان ملل متحد ) 

 اختالفاتی با آنها، اقلیمی و جغرافیایی متفاوت ویژگیهای به توجه با رقم، این نیز کشور مختلف شهرهای

 یک از شهرها تعیین می کنند. هر وبمص طرحهای آنرا میزان که است همراه

 سازه ها و مصالح در فضای سبز:  

 

                 شود، سیمان: از سیمان و بتون می بایست در مکان هایی از پارک که در معرض دید نیستند استفاده  

اما پس از آن سد می ر راولین برف شاداب و با طراوت به نظ شیرا از نظر ساختار بسیار ناپایدار است و با بارز

 کیفیت خود را از دست میدهد 

  .سنگ: نشان دهنده استحکام و مقاومت می باشد  

  بدست می آید  co2 آهک آبی: از طریق حرارت دادن گچ و سنگ آهک به منظور آزاد شدن  

  co2 و دوباره با  هنگامی این مواد دوباره با آب مخلوط شوند و در معرض هوا قرار گیرند  

  به استحکام الیه های بیرونی مالت ،ترکیب شوندبه همان حالت شیمیایی اولیه باز می گردد  

 .می افزاید به همین دلیل استحکام و دوام باالیی دارد  

 تشکیالت ساختمانی پارک ها 

 . باشد می روها پیاده و فرعی اصلی، های خیابان شامل ها: خیابان: الف

 در باشد، می آسفالته معموال و باشد کمتر متر 43از نباید دسته این عرض: اصلی های خیابان  - (4

 دو یا و طرفی یک طور ها،به رو پیاده و بلوار صورت به را اصلی های خیابان بزرگ   های پارک

 . شود می احداث  متر 1 تا 5 عرض به طرفی

 یا کاری چمن برای ترم 2 تا 433 عرض به باندی رو، پیاده و رو سواره بین فاصل حد: کلی طور به (2

 بین ارتباط برای. گردد می غرس باند این در معینی فواصل به پابلندی درختان و احداث گلکاری

 به را گلکاری و  چمن باندهای متر 30 تا 50 حدود فواصلی است الزم رو پیاده و اصلی خیابان

 . کند قطع متر 5 تا 2 عرض

 عبور مخالف جهت در یکدیگر پهلوی از بتوانند راحتی به اتومبیل دو که ای گونه به: فرعی خیابان (5

 سردرگمی پیاده عابرین عبور و نقلیه وسایط تردد زیرا باشد طرفه یک نباید ها خیابان و. کننند

 توان می را رو پیاده و. است متر 5 رو پیاده عرض و متر 7 حدود ها خیابان این عرض.شود می ایجاد

 . کرد فرش سنگ یا آسفالت
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.) دارد طرح نوع و پارک کوچکی و بزرگی به بستگی ها آن عرض و طول: پیاده عابرین مخصوص نخیابا

 این کفپوش. شود می گلکاری ها خبابان این وسط یا حاشیه در فرم حسب بر نیز گاهی( متر 5 حداقل

 .باشد می سنگفرش یا آسفالت ها خیابان

 توسکا آمریکایی، لیلکی عرعر،: سیدیا خاک مناسب درختانکاربرد گیاهان رینتی در فضای سبز 

...  و نارون سیاه، افرا داغداغان، چنار، مجنون، بید عرعر،: پوشاننده و انداز سایه درختان  ،اقاقیا قشالقی،

 درختان...  و اقاقیا سیاه، افرا الله، موشی، دم تلخ، عرعر،زیتون ای، نقره سرو: الرشد سریع درختان

 درختان...  و ازگیل فندوق، زالزالک؛ انجیر، سیب، آلو،آلوچه، گالبی،: رکهاپا برای( وحشی میوه) زینتی

: شیب در کاشت مناسب و... گیاهان گل گوجه ، زرشک قرمز، برگ چناری افرای ژاپنی، افرای: قرمز برگ

  خزری و... شمشاد راش، ،ممرز، نوئل سرخدار، سکویا،: سایه به مقاوم گیاهان ... و سنجد ، ارغوان

 بلوط،کاج قشالقی، توسکا اقاقیا،ارغوان، گنجشک، زبان سیاه، افرای ای، نقره سرو: جنگلی تاندرخ

 ارغوان،: کنند می متنوع رنگهای تولید برگ و میوه گل، با که الوان و... گیاهان     بلوط شاه سیلوسترو

 ...     و گل سیب طاووسی،  ماهونیا، زمستانه ماگنولیا

 نیاز مورد سطحی خاک عمق گیاهان کاشت محل در ها کمپوست و یمیاییش کودهای از استفاده  

430mm 500، بذر بستر و چمنmm 300، درختچه و بوتهmm 4000-100، رونده گیاهانmm  کاشت 

 . نهال کاشت 530mm، درختان

 نتیجه گیری و پیشنهاد

از مجتمع های مسکونی  می نتیجه ای که می توان از گفته های فوق بیان کرد این است که دربحث رضایت 

توان به فضای سبز و امکانات) برق،گاز،آب و...(توجه بیشتری شود چرا که آمار به دست آمده عوامل فوق 

دارای کمترین میزان رضایت  جامعه ای آماری مجتمع مورد نظر بودن و همچنین از آمار به دست آماره به 

های مسکونی رضایت مردم را جلب نکند این میزان  این نتیجه می توان رسید که اگر زندگی در مجتمع

رضایت در طول زمان ومدت اقامت در مجتمع های مسکونی می تواند تغییر کند البته با انجام تمهیدات  و 

اقدامات الزم در این باره اگر تمام جامعه ای آماری یا افرادی که در مجتمع زندگی می کنند  دارای رضایت 

داشتن یک اجتماع مناسب ، عامل اجتماعی که در مورد آن بحث شود و هم هم درمورد کامل باشند این امر 

از نظر ایمنی ، آرامش و آسایش را جلب می کند و هم چنین باعث رضایت  مردم از زندگی اکنونی و 

درنتیجه باعث کاهش یکی از دغدغه های مردم میشود که این مورد یعنی آرامش و آسایش است اگر مردم 

ر یک از عوامل معماری محیطی  یا از همه ای عوامل معماری محیطی رضایت کامل نداشته باشند  از ه

باعث ایجاد ناامنی اجتماعی در مجتمع می گردد  و این ناامنی آرامش و آسایش مردم را مختل می کند،و در 
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از مجتمع مورد نتیجه باعث به وجودآمدن نا امنی تجتماعی در مجتمع می گردد و همچنین عدم رضایت 

 نظر.

این است که با رعایت اصول طراحی در مجتمع های مسکونی یک مجتمعی داشته باشیم که با  پیشنهاد

اتمام اصول طراحی پیش رفته باشد و باعث کسب رضایت مردم شود. باید سعی شود به همه ای عوامل  
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داشتن یک اجتماع مناسب و همچنین مجتمعی که با فرهنگ آن ها  هماهنگی الزم را دارد نیاز دارند.چرا 

که ایمنی ،استحکام ، دسترسی ،توده و فضا و ... این موارد بخشی از عواملی است که باعث رضایت مردم 
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 به اجتماعی که با فرهنگش هماهنگ باشد نیاز دارد.
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