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A Study on the Place of Nature in the Sense of Vitality of 

Residents in Residential Complexes

Abstract:

In recent decades, with the increasing trend of urbanization and mass housing in the 

country, the creation of natural space in cities, which is one of the effective factors in 

increasing the vitality of residents has faded. Accordingly, the purpose of this study 

is to investigate the place of nature on the vitality of residents in residential 

complexes. Four residential complexes of Ekbatan in Tehran, Pardisan in Qom, 

Zaytoun in Isfahan and Mehregan in Qazvin were selected as the study areas. In 

terms of purpose, the research method is descriptive-analytical and the research 

method is a combination of qualitative and quantitative methods. Data collection 

tool: questionnaire and field observations; And the method of data analysis is the use 

of ANP model. After indexing based on the results, vitality in Zaytoun and Ekbatan 

residential complex is better than Pardisan and Mehregan residential complex. In the 

components, in the physical component, the two complexes of Ekbatan and Zaytoun, 

the perceptual component of the two complexes of Ekbatan and Zaytoun, the social 

component of the complex of Olive, and in the visual and functional components, 

Ekbatan and the temporal component, the two complexes of Ekbatan and Zaytun are 

in the best condition. In order to study the nature index and its effect on the vitality, 

field studies were conducted by residents by compiling a questionnaire, based on 

Cochran's formula and Morgan table, 384 questionnaires were prepared for each 

complex, then the studied indicators were analyzed. Cronbach has calculated that 

Ekbatan and Olive, respectively, are in a better position based on the amount of 

green space and the satisfaction of the residents.
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پژوهشی بر جایگاه طبیعت در حس سرزندگی ساکنان در 

  هاي مسکونی مجتمع

  

  معماري دانشگاه آزاد اسالمی، واحد هشتگرد، هشتگرد، ایرانگروه یار داستامحمد بهزادپور 

  

  چکیده

سازي مسکن در کشور، ایجاد فضاي طبیعی در شهرها که  بوهدر چند دهه اخیر با افزایش روند شهرنشینی و ان

بر این اساس، هدف این پژوهش . باشد رنگ باخته است از عوامل مؤثر در افزایش سرزندگی ساکنان می

چهار مجتمع مسکونی اکباتان در . هاي مسکونی است بررسی جایگاه طبیعت بر سرزندگی ساکنان در مجتمع

. عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شدند تون در اصفهان و مهرگان در قزوین بهتهران، پردیسان در قم، زی

تحلیلی و روش پژوهش تلفیقی از روش کیفی  -پژوهش به لحاظ هدف شناختی، روش انجام آن توصیفی 

ها،  وتحلیل داده نامه و مشاهدات میدانی از محل؛ و روش تجزیه ها پرسش آوري داده ابزار جمع. و کمی است

پس از شاخص سازي بر اساس نتایج، سرزندگی در مجتمع مسکونی زیتون و . است ANPفاده از مدل است

ها نیز، در مؤلفه کالبدي  در مؤلفه. اکباتان وضعیت بهتري نسبت به مجتمع مسکونی پردیسان و مهرگان دارد

اعی مجتمع زیتون و در دو مجتمع اکباتان و زیتون، مؤلفه ادراکی دو مجتمع اکباتان و زیتون، مؤلفه اجتم

هاي بصري و عملکردي نیز اکباتان و مؤلفه زمانی نیز دو مجتمع اکباتان و زیتون بهترین وضعیت را  مؤلفه

در راستاي بررسی شاخص طبیعت و تأثیر آن بر سرزندگی مطالعات میدانی از طریق ساکنین با . اند داشته

پرسشنامه براي هر مجتمع تهیه،  384و جدول مورگان تدوین پرسشنامه انجام شد، بر اساس فرمول کوکران 

هاي مورد بررسی مورد تحلیل واقع شد خروجی تحلیل بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ  سپس شاخص

شده است بر این اساس به ترتیب اکباتان و زیتون، بر اساس میزان فضاي سبز و رضایت ساکنین در  محاسبه

  .وضعیت بهتري قرار داند

تعامالت اجتماعی, هاي مسکونی طبیعت، سرزندگی، روابط همسایگی، مجتمع :هاواژهکلید 

                                               
mohammad.behzadpour@hiau.ac.ir
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  مقدمه

هاي کیفی در شهرها از مشکالتی است که معماران و شهرسازان بـا آن   امروزه افول شاخص

تواند تأثیر بسزایی بر کیفیت زنـدگی، روابـط اجتمـاعی، نشـاط و      رو هستند، این امر می روبه

هاي سنجش کیفیت در این شهرها را شناسـایی   العات جدید یکی از راهمط. غیره داشته باشد

ترین نیازهاي روانی بشـر، بـه    عنوان یکی از مهم سرزندگی به. داندها می میزان سرزندگی آن

دلیل تأثیرات عمده بر زندگی شخصی، همیشه ذهن انسان را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت      

هـاي   دهد کـه طبیعـت یکـی از کیفیـت     نشان می ها بررسی. )194: 1395معرب و همکاران، (

پردازان مسائل شـهري موردتوجـه    سازنده فضاهاي شهري است که در آراء بسیاري از نظریه

این مفهوم با تعابیر متفاوت، اما نزدیک به هـم زمینـه حضـور و فعالیـت در     . قرارگرفته است

امروزه ایـن فضـاها   . آورد را فراهم می... ها و فضاهاي عمومی، طبیعت، فضاهاي سبز، پارك

در ایـن  . هاي محیطـی نیسـتند   کنندگان فضا پاسخگو نبوده و واجد کیفیت به نیازهاي استفاده

هـاي   میان بسیاري از فضاهاي شـهري عصـر حاضـر، فضـاهاي نامناسـب بـراي بـروز فعالیـت        

هـاي مهـم و    ایـن در حـالی اسـت کـه یکـی از کیفیـت      . اجتماعی و روابط همسایگی هستند

ریزي شـهر تهـران،    مرکز مطالعات و برنامه(هاست  ده فضاهاي پاسخگو، سرزندگی آنسازن

هاي شهري طی چند دهـه اخیـر حیـات اجتمـاعی و روابـط       توسعه شتابان عرصه). 13: 1394

هـاي   همسایگی ساکنان را تحت تأثیر قـرار داده اسـت و باعـث شـده بیشـتر توجـه بـر جنبـه        

بعـدي بـه توسـعه شـهري،      ه پیامد این رویکرد تـک کالبدي و فیزیکی شهر معطوف گردد ک

هاي اجتماعی و روانی فضاهاي شهري بـر زنـدگی سـاکنان     غافل ماندن از تأثیرگذاري جنبه

بدون در نظر گـرفتن  (هاي مسکونی متعدد با رویکرد صرفاً خوابگاهی  ساخت مجتمع. است

ظـور پاسـخگویی بـه    من در بسـیاري از شـهرهاي بـزرگ بـه    ) هـاي اجتمـاعی   بسـیاري از جنبـه  

البته در سـاخت و طراحـی   . تقاضاي ساکنان و مهاجران، نتیجه همین رشد شتابان شهرهاست

بـر ایـن   .. هاي مسکونی، عنصر طبیعت و فضاهاي سرزنده کامالً مشـهود اسـت   برخی مجتمع

  :شود شده هدف این تحقیق بدین گونه مطرح میاساس با توجه به مطالب بیان
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 هـاي   طبیعـت و فضـاهاي سـبز بـر سـرزندگی سـاکنان مجتمـع       بررسی تأثیرگذاري

  .مسکونی اکباتان، پردیسان، زیتون و مهرگان

هـاي   مندي و رضایت ساکنان از فضاهاي سبز موجود در بافت مجتمـع  بررسی بهره

  مسکونی اکباتان، پردیسان، زیتون و مهرگان

  :اند از رتهمچنین سؤاالتی که پژوهش پیش رو در پی پاسخگویی به آنهاست عبا

اند؟هاي مطلوب دستیابی به سرزندگی جهت بهبود روابط همسایگی کدام شاخص  

  هـاي مسـکونی مـورد     طبیعت چه نقشی بر سرزندگی اجتماعی سـاکنان در مجتمـع

  مطالعه دارد؟

  

پیشینه پژوهش

در ارتباط با سرزندگی مطالعات متعددي صورت گرفته است که در اینجا به تعدادي از 

  .شود ها پرداخته می آنترین  مهم

ارتقاء سرزندگی در فضاهاي «در پژوهشی تحت عنوان ) 1385(مدیري و بهبودیان 

شهر جدید : مطالعه موردي(عمومی شهرهاي جدید با رویکرد ساماندهی منظر شهري 

به بررسی معیارهاي تأثیرگذار در ارتقاء سرزندگی فضاهاي عمومی از طریق » )گلبهار

بر اساس نتایج . اند ي، و بررسی آنها در شهر جدید گلبهار پرداختهساماندهی منظر شهر

پژوهش میزان سرزندگی محیط در محدوده مطالعاتی متوسط ارزیابی شد و وزن و میزان 

شده و در نهایت  هاي سازنده منظر عینی و ذهنی در سرزندگی محیط بررسی تأثیر مؤلفه

ارتقاء سرزندگی فضاهاي عمومی شهر منظر ذهنی در «فرضیه پژوهش که عبارت بود از 

خستو و سعیدي . تأیید گردید» جدید گلبهار نقش مؤثرتري نسبت به منظر عینی دارد

به دنبال » عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهاي شهري«در پژوهشی با عنوان ) 1389(رضوانی 

شناسایی عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهاي شهري و ایجاد یک فضاي شهري سرزنده 

کننده  هاي جذب منظور ایجاد فضایی سرزنده الزم است فعالیت بر اساس نتایج، به. تاس
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ترین  عنوان یکی از مهم عالوه، ارتقاي کیفیات زیبایی شناسانه فضا به بینی گردد؛ به پیش

کننده و مؤثر بر سرزندگی باید موردتوجه قرار گیرد که در این خصوص  عوامل جذب

منظور تلطیف هوا، ایجاد  نما و کاشت گیاهان به ت آبها، ساخ اصالح کف و جداره

احمدي . تواند بسیار اثربخش باشد هاي متنوع نشستن و نورپردازي در شب می گزینه

هاي  هاي هدف برنامه بررسی وضعیت سرزندگی بافت«در پژوهشی تحت عنوان ) 1393(

، به بررسی »شیوا، تهرانمحلۀ : بازآفرینی شهري و ارائۀ راهکارهاي ارتقاء آن نمونۀ موردي

هاي بازآفرینی شهري و تدوین معیارهایی براي ارزیابی  هاي هدف برنامه سرزندگی در بافت

بر پایه نتایج مشخص گردید که بافت محلۀ شیوا از لحاظ . و ارتقاء آن پرداخته است

دهنده سرزندگی در  ترین عامل افزایش سرزندگی، ضعیف است؛ در این میان تنوع مهم

). 1393احمدي، (ترین عامل در کاهش آن بوده است  له شیوا و ضعف دسترسی مهممح

هاي ارزیابی سرزندگی در  شاخص«در تحقیق خود با عنوان ) 1395(دیانت و همکاران 

، با هدف شناسایی مفهوم سرزندگی در معماري، به بازخوانی و »فضاهاي عمومی شهر

قدس و بمانیان . پردازد عمومی شهري می هاي سرزندگی در فضاهاي مقایسه انواع شاخص

هاي ساختاري تعامالت اجتماعی در فضاهاي  در پژوهشی تحت عنوان واکاوي مؤلفه

دارد که با درك ارتباطات اجتماعی و تحلیل آنها پس از شناخت  پذیر عنوان می اجتماع

یت را رفتارهاي جمعی پاسخده و باکیف- توان فضا و مکان کافی نسبت به یک محدوده می

. ها و افزایش حس تعلق در آنها کمک کند به وجود آورد که بتواند به سرزندگی محله

نتایج حاصل از پژوهش پور محمد و همکاران با عنوان کاربست ). 1397قدس و همکارن،(

تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقاي حس رضایتمندي ساکنین محالت شهر شیراز از 

جتماعی نسبت به خاطرات محیطی بر میزان حس رضایتمندي تأثیرگذاري بیشتر خاطرات ا

سجادي و ). 1399پور محمد و همکاران، . (ساکنین محالت شهر شیراز داللت دارد

همکاران در پژوهش خود تحت عنوان تبیین فضاي عمومی در توسعه پایدار محلی نمونه 

هنده آن است که بین د آباد تهران پرداخته است نتایج حاصل از نشان موردي منطقه یوسف

مشارکت، شهروندي، حس (عنوان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل  توسعه پایدار محلی به
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سجادي و همکاران، . (همبستگی مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد) تعلق، سرزندگی

ها و نظریات مختلف و بازیابی مفاهیم  بر اساس نتایج پژوهش، با پیوند دیدگاه). 1395

تر،  شده ارائه گردد تا با شناسایی مدلی جامع هاي معرفی ك از آن، زمینه سنجش مدلمشتر

. هاي شهرسازي فراهم گردد ها و طرح هاي کمی در پروژه امکان استفاده از آن همانند مؤلفه

طور خاص به بررسی  اي که به شود مطالعه با بررسی تحقیقات صورت گرفته مشخص می

بر روابط همسایگی و سرزندگی بپردازد وجود ندارد که همین نقش طبیعت و فضاهاي سبز 

  .عامل وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات است

  

1روش

روش . تحلیلی است –پژوهش حاضر به لحاظ هدف شناختی و روش انجام آن توصیفی 

اصطالح تحقیق کیفی به چندین روش . پژوهش تلفیقی از روش کیفی و کمی است

هاي عمیق اشاره  ها از قبیل تحقیق میدانی، مشاهده یا مشارکت و مصاحبه هآوري داد جمع

هاي سرزندگی، روش  منظور مطالعات نظري و ارائه شاخص به) 308: 1389دالور، (دارد 

گیري از  و تحلیل و نقد و سپس نتیجه) اسنادي(اي  صورت کتابخانه آوري اطالعات به جمع

که یک  ANPهاي سرزندگی از مدل  ن دهی شاخصدر نهایت براي وز. ها بوده است آن

کارمندان و (بدین منظور از نظرات کارشناسان . شده است باشد بهره گرفته  مدل کمی می

 27که نظرات  طوري به. استفاده شد) هاي مناطق مورد مطالعه متخصصان شهرداري

کارشناس  19کارشناس در زیتون و  25کارشناس در پردیسان،  23کارشناس در اکباتان، 

 94بر اساس نظرات این  ANPآوري گردید تا ماتریس اولیه مدل  در مهرگان جمع

هاي  یکی از تکنیک ANPاي یا  وتحلیل شبکه فرآیند تجزیه. کارشناس تشکیل شود

حلی براي آن دسته  منظور ارائه راه گیري چند معیاره است که توسط آقاي ساعتی به تصمیم

معیاره که روابط و همبستگی متقابل در میان سطوح گیري چند  از مسائل تصمیم

                                               
1. method
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شده  وجود دارد، ارائه) گیري و زیرمعیارهاي آن هدف، معیارهاي تصمیم(گیري  تصمیم

گیري چند معیاره را به دلیل  این روش بسیاري از مسائل تصمیم). 2نمودار (است 

ها در سطوح هاي درونی و بیرونی و روابط و تعامالت میان عناصر خوشه وابستگی

  ).Saaty, 2006: 2(گیرد  اي در نظر می صورت ساختار شبکه گیري، به تصمیم

  

نگارنده: ، ترسیم)Saaty, 2006: (اخذها م ارتباط شاخص-1شکل 

  

ها تعامالت میان  اند و خطوط مستقیم یا کمان گیري ها معرف سطوح تصمیم خوشه

براي . کند ا وابستگی را مشخص میه دهند و جهت کمان گیري را نشان می سطوح تصمیم

یک . شود ها از سوپرماتریس استفاده می بندي آن ها و اولویت تعیین اهمیت نسبی شاخص

سوپرماتریس در حقیقت یک ماتریس جزءبندي شده است که در آن هر بخش از ماتریس، 

,Gencer(دهد  گیري نشان می گیري را در کل مسئله تصمیم سطح تصمیم 2رابطه میان 

وسیله مقایسات زوجی در  ها به تمامی روابط و مقایسات میان شاخص). 2478 :2006

ها از  گیري مقادیر اهمیت نسبی شاخص منظور اندازه به. شود سوپرماتریس ارزشیابی می

، 9دهنده اهمیت یکسان دو شاخص و عدد  نشان 1عدد . گیرد انجام می 9تا  1طریق طیف 

در پایان . مالً برتر یک عامل نسبت به عامل دیگر استدهنده اهمیت مطلق یا کا نشان

ضریب ناسازگاري . محاسبه شد تا صحت ارزیابی مشخص شود) CR(ضریب ناسازگاري 
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پس از ارزیابی نظرات . قبول است محاسبه گردید که قابل 0,001در این تحقیق معادل 

طالعات میدانی از کارشناسان در راستاي بررسی شاخص طبیعت و تأثیر آن بر سرزندگی م

 384طریق ساکنین با تدوین پرسشنامه انجام شد، بر اساس فرمول کوکران و جدول مورگان 

هاي مسکونی مذکور قرار گرفت  پرسشنامه براي هر مجتمع تهیه و در اختیار ساکنین مجتمع

مورد تحلیل واقع شد خروجی  spssافزار  ها در نرم هاي مورد بررسی پرسش سپس شاخص

مجتمع  68/0مجتمع زیتون  73/0بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ در مجتمع اکباتان  تحلیل

  .شده است محاسبه 19/0و مجتمع پردیسان  31/0مهرگان 

  

  ها یافته

با انتشار اثر کالسیک دانلد  1981شناسی سرزندگی، این عنوان از سال  در ارتباط با واژه

باشد  می Livelinessو بعضاً  Livabilityم اپلیارد مطرح گردیده است که عمدتاً حول مفهو

رابرت کوآن در ). Appleyard, 1981: 65(و برابر نهاده فارسی آن سرزندگی شهري است 

را مناسب براي زندگی و فراهم آورنده ) Livability(دیکشنري شهرسازي، سرزندگی 

د اپلیارد آلن جکوبز و دنل). Cowan, 2005: 221(کند  کیفیت زندگی مطلوب تعریف می

اي که منتشر کردند، سرزندگی را امکان زندگی راحت در یک شهر تعریف  بر اساس بیانیه

وینهوون معتقد است، سرزندگی به قضاوت افراد ). Carmona  et al, 2006: 68(اند  کرده

با ). Veenhoven, 1988: 254(شود  از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت زندگی اطالق می

امکان تماشاي مردم و : شود صورت زیر تعریف می هانري لنارد سرزندگی به توجه به اصول

هاي عمومی، فرصت  ها، امکان گرد هم آمدن غیررسمی مردم در عرصه شنیدن صداي آن

هاي عمومی، تأیید و ارزش قائل شدن  اجتماعی شدن براي کودکان و نوجوانان در عرصه

 & Timmer(فت و آگاهی تمام ساکنان همه شهروندان براي یکدیگر و احترام به معر

Seymoat, 2005: 95 .(گل یک مکان سرزنده جایی است که مردم آن را  به عقیده یان

جاي اینکه بخواهند از آن سریع عبور  کنند؛ به براي درنگ، ماندن و مالقات انتخاب می



  

  

  

  

105  |پور   ، بهزاد... سرزندگی حسپژوهشی بر جایگاه طبیعت در 

تن هاي اجتماعی شهر سرزنده را عبارت از داش سالزانو شاخص). Gehl, 2006(کنند 

هویت، خوشبختی و شادکامی، وجود زندگی اجتماعی در شهر، پیشرفت جامعه و افراد و 

جین جیکوبز و کوین لینچ دو تن از ). Salzano, 2007: 26. (داند پایداري اکولوژیکی می

خستو و (اند  طور خاص به موضوع سرزندگی پرداخته مشهورترین افرادي هستند که به

ها و  ز چهار شرط اصلی را براي خلق تنوع بارور در خیابانجیکوب). 22: 1389رضوانی، 

محدوده داراي بیش از دو ) 1: کند نواحی شهري و در نتیجه سرزندگی شهري بیان می

هایی با  منطقه ترکیبی از ساختمان) 3ها کوتاه باشند،  غالب بلوك) 2کارکرد اصلی باشد، 

نظر از علت حضورشان،  دم، صرفتراکم فشرده کافی مر) 4سن و شرایط متفاوت باشد، 

کوین لینچ سرزندگی را به چند بخش تقسیم ). 1: 1386جیکوبز، (وجود داشته باشد 

بقا، کفایت مقدار الزم آب، هوا، غذا، انرژي و خدمات مواد زائد؛ : اند از کند که عبارت می

 زیست و محیطی و خطرات؛ سازگاري، هماهنگی میان محیط ایمنی، نبود سموم زیست

نیازهاي انسان؛ سالمتی و تنوع ژنتیکی موجودات زنده مورد استفاده انسان و در نهایت ثبات 

شده  ها و نظرات ارائه درمجموع در ارتباط با مدل). 155–166: 1381لینچ، (بیولوژیکی 

هاي  تواند بر سرزندگی انسان داشته باشد، در این پژوهش مؤلفه براي تأثیراتی که طبیعت می

ها به مقایسه تطبیقی تأثیرگذاري  اند تا بر اساس آن شده عنوان مبانی کار استخراج زیر به

  ).2شکل(طبیعت و فضاهاي سبز شهري بر سرزندگی ساکنان پرداخته شود 

  .باشند هایی است که به کالبد محیط مربوط می بیانگر کیفیت: مؤلفه کالبدي  -1

حس کردن طبیعت است و با  دهی و آوري، سازمان شامل جمع: مؤلفه ادراکی  -2

  .چگونگی تحریکات حسی و سازوکارهاي درونی فرایند درك محیط در ارتباط است

. هاي مثبت و منفی یک فضا از لحاظ اجتماعی است شامل کیفیت: مؤلفه اجتماعی  -3

در شهر چگونه پاسخگوي حضور افراد ) فضاهاي سبز(بیانگر این مطلب است که طبیعت 

  .ها به لحاظ اجتماعی است متفاوت آن در آن و رفتارهاي

لذت دیدن فضاهاي شهري از عوامل تأثیرگذار بر ادراك و فهمیدن : مؤلفه بصري  -4

 آسایشهاي بصري باکیفیت، در ادغام با طبیعت اطراف خود، تأثیر مستقیم بر  مؤلفه. است
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طریق قواي اي بصري که از  تنهایی مؤلفه بصري و فهم عمیق محیط دارند، این مؤلفه به

شود  شوند از ابزارهاي اصلی حواس ظاهري شناخت محیط محسوب می بینایی دریافت می

هاي گوناگون بر فهم محیط و به دنبال آن آسایش یا عدم آسایش  تواند باکیفیت که می

  .محیط تأثیرگذار باشد

دسترس  هاي یک فضاي شهري خوب قابل ترین کیفیت از مهم: مؤلفه عملکردي  -5

هاي اجتماعی  وجود عملکردهاي متنوع و آزادي فعالیت. هاست ن براي تمامی گروهبودن آ

قبول نیز از موارد دیگري است که موجب ارتقاء عملکرد طبیعت و فضاهاي سبز شهري  قابل

  .شود بر انسان می

هاي فعالیتی و زمانی همچون زندگی در روز، شب  استفاده از چرخه: مؤلفه زمانی  -6

بنابراین مدیریت زمانی . کند گیري از طبیعت، به طرح کمک می در بهره و فصول مختلف،

گیري رفتارهاي انسانی  در طبیعت و فضاهاي سبز شهري از عوامل تأثیرگذار در شکل

  .باشد می

  

  
  

  مؤلفه اجتماعی  مؤلفه ادراکی  مؤلفه کالبدي

  مؤلفه زمانی  مؤلفه عملکردي  مؤلفه بصري

  هاي سرزندگی مؤلفه-2شکل 

  



  

  

  

  

107  |پور   ، بهزاد... سرزندگی حسپژوهشی بر جایگاه طبیعت در 

  مطالعات نگارنده: هاي سرزندگی مأخذ ها و شاخص مؤلفه- 1جدول 

  ها شاخص  ها مؤلفه

Pکالبدي  

W1ها نحوه قرارگیري طبیعت و فضاهاي سبز در بین بلوك(ها  بندي ساختمان بلوك(  

W2  کاربري زمین  

W3   براي دسترسی به فضاهاي طبیعی و سبز(الگوي مسیرها یا شبکه ارتباطی(  

A  اکیادر  
W4  حس کردن طبیعت  

W5  پیوند با طبیعت  

S  اجتماعی  

W6  تأثیرات طبیعت در عملکرد اجتماعی افراد  

W7  تنظیم و کنترل رفتار ساکنین در طبیعت  

W8  هاي دوستی و همسایگی آزادي تجمع گروه  

V  بصري  

W9  انداز بصري زیبا چشم  

W10  هرهاي ش تسلط طبیعت و فضاهاي سبز بر ساختمان  

W11  انداز تنوع چشم  

F  عملکردي  

W12  دسترسی  

W13  عملکردهاي متنوع  

W14  ها آزادي فعالیت  

T  زمانی  
W15  روز استفاده از طبیعت در طول شبانه  

W16  استفاده از طبیعت در طول فصول  

  

مسکونی اکباتان در تهران، پردیسان در هاي  محدوده مطالعاتی در این پژوهش مجتمع

هاي مذکور وضعیت  دلیل انتخاب مجتمع. زیتون در اصفهان و مهرگان در قزوین است قم،

هاي  شده و ویژگی اقتصادي مشابه ساکنین آنها همچنین میزان تراکم بر اساس سطح اشغال

  . هاي مورد مطالعه است اقلیمی نزدیک به هم در راستاي تحلیل فضاهاي سبز در مجتمع

تهران، یکی از فضاهاي مسکونی  5منطقه  6در ناحیه  :مسکونی اکباتان تهرانمجتمع 

هـاي   ایـن سـاختمان  . است که گروهی با پایگاه اقتصادي متوسط را در خود جاي داده است

نوعی در میان فضاي سبز نیـز محصـور هسـتند     اند و به یکسان مساحت زیادي را اشغال کرده

  ). 1394پایگاه اینترنتی شهرك اکباتان، (
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ایـن  . نـام منطقـۀ هشـتم شـهرداري قـم اسـت      پردیسان: پردیسان قم مسکونیمجتمع 

به یکی از مناطق شهرداري قم تبدیل شد به علت وجود مسکن مهر قـم   1390منطقه در سال 

قشـر  ). 1395سایت شهرداري قم،  وب(شود  سرعت بر جمعیت آن افزوده می در این ناحیه به

  . باشد اقتصادي ساکن در آن متوسط می

خیابـان  (مجتمـع مسـکونی زیتـون در شـهر اصـفهان       :سکونی زیتون اصفهانممجتمع 

مجتمـع  . و قشر اقتصادي متوسط در آن سکونت دارند. طراحی و اجراشده است) رزمندگان

خانواده را در خود جاي دهد، و از مجتمعات مسکونی بـا   500این گنجایش را داراست که 

  ). ع مسکونی زیتون اصفهانسایت مجتم وب. (پیوستگی و هماهنگی بصري است

کیلـومتري جنـوب    18مجتمع مسکونی مهرگان در  :مسکونی مهرگان قزوینمجتمع 

در . شده است که ساکنین آن در گروه اقتصادي متوسط قـرار دارنـد   شرق استان قزوین واقع

خبرگـزاري ایـران،   (هزار نفر بوده اسـت   42جمعیت این مجتمع مسکونی برابر با  1395سال 

  ). 1396قزوین،

  

  گیري  بحث و نتیجه

عمده کاربري مجتمع مسکونی اکباتـان از نـوع مسـکونی اسـت و وضـعیت      :مؤلفه کالبدي

اند که در دید بصري  صورت کامالً منظم و با شکل هندسی خاصی چیده شده ها نیز به بلوك

ی از نظـم  الگوي مسیرها و معابر در مجتمـع مسـکون  . تواند داشته باشد ساکنان تأثیر مثبتی می

هـا   هاي متراکم باعث شـده اسـت کـه دیگـر حیـاطی در خانـه       خانه. اي برخوردار است ویژه

). باشـد  مـی ... حیاط به مفهوم سنتی که دربرگیرنـده حوضـچه، باغچـه و   (وجود نداشته باشد 

شده در اکباتـان از همـه جهـات بـر روي نـور و هـوا بـاز         هاي ساخته ولی در مقابل آپارتمان

  .یاري از سطح منطقه به فضاي سبز تعلق یافته استشوند و بس می

  

  



  

  

  

  

109  |پور   ، بهزاد... سرزندگی حسپژوهشی بر جایگاه طبیعت در 

  ها در مجتمع اکباتان شکل بلوك - 3شکل

  

بنـدي مـنظم مجتمـع بـا نظـم       بلـوك . مجتمع زیتون با کاربري مسکونی ایجادشـده اسـت  

بـه تبعیـت از نظـم موجـود در     . هاي ملموس ایـن مجتمـع مسـکونی اسـت     هندسی از ویژگی

مسیرها و معابر در مجتمع مسکونی نیز کامالً مـنظم اسـت و دسترسـی    ها، الگوي  بندي بلوك

بلـوك   70چیدمان متفـاوت   4شکل . پذیر است ها به شبکه معابر اصلی به سهولت امکان آن

هـا در اکباتـان و زیتـون     دهنـده چیـدمان بلـوك    نیز نشـان  3شکل. دهد ساختمانی را نشان می

ها در ایـن دو   ه مشخص است چیدمان بلوكطور ک همان. جهت استفاده از فضاي سبز است

  . بوده است 1مجتمع مسکونی بر اساس الگوي شماره 
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  ها در مجتمع مسکونی زیتون شکل بلوك-4شکل 

هاي مسکونی پردیسان قم و مهرگان قزوین نیز که عموماً با کاربري سـکونتی   در مجتمع

هـا از نظـم خاصـی     بنـدي  بلـوك . شوند، وضعیت کامالً مشابه اسـت  و خوابگاهی شناخته می

در ایـن دو مجتمـع   ) خـالی (کند ولی با توجه به اینکه سطح فضاهاي ساخته نشده  پیروي می

  . بسیار زیاد است، پراکنده رویی کامالً مشهود است

  

  

  

  ها در مجتمع مسکونی پردیسان چیدمان بلوك-5شکل 

  

اي پردیسـان و مهرگـان، شـبکه    هـ  به تبعیت از الگوي منظم واحدهاي مسکونی مجتمـع 

ایـن الگـو دسترسـی    . کنـد  معابر و مسیرهاي دسترسی از الگوي شطرنجی مـنظم پیـروي مـی   

هـاي   ، الگـوي چیـدمان بلـوك   6و  5در شـکل  . کنـد  ساکنان به فضاهاي سبز را تسـهیل مـی  

. شـده اسـت   منظور استفاده از طبیعت، فضـاهاي سـبز و فضـاهاي بـاز نشـان داده      ساختمانی به

ها در پردیسان و مهرگان بر اساس الگوي شماره  طور که مشخص است چیدمان بلوك نهما

  .توان گفت وضعیت مناسبی را داراست است که با توجه به نظم موجود، می 2
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  ها در مجتمع مسکونی پردیسان شکل بلوك-6شکل 

  

حس و «ایش یکی از اثرات وجود طبیعت در فضاي شهري، ایجاد یا افز:مؤلفه ادراکی

ها، فضاي سبز  در مجتمع مسکونی اکباتان میان بلوك. در میان ساکنان است» درك زندگی

فـاز یـک   . اي وجود دارد که بیشتر مورد اسـتفاده کودکـان و سـالمندان اسـت     نسبتاً گسترده

 3و  2شهرك اکباتان از نظر وسعت و طراحی فضاي سبز موقعیت بهتري نسبت بـه فازهـاي   

توانند طبیعت، فضاي سـبز و درختـان محـل زنـدگی را      راحتی می ساکنان به درمجموع. دارد

  . خوبی حس کنند و از آن لذت ببرند به

هـاي سـاختمانی را احاطـه     در مجتمع مسکونی زیتون طبیعت و فضاي سبز موجود بلوك

جان فضاي شـهري اسـت کـه     عنوان بخش جاندار محیط شهري، مکمل بخش بی کرده و به

وجـود عناصـري همچـون    . ی پیوندي ناگسستنی با طبیعـت ایجادشـده اسـت   در یک دید کل

شود، تأثیر بسزایی در  هاي متنوع ساکنان همراه می که با فعالیت.. آب، درختان، سبزه، گل و

  . حس و درك زندگی از طبیعت و افزایش روابط همسایگی و سرزندگی ساکنان دارد

متفاوت با اکباتان و زیتون است چراکه این وضعیت در مجتمع مسکونی پردیسان کامالً 

توان از تأثیرگذاري مثبت طبیعت بـر سـرزندگی و روابـط     به دلیل کمبود فضاهاي سبز، نمی

عـالوه بـر اینکـه میـزان ایـن فضـاها در       . همسایگی ساکنان پردیسان صـحبتی بـه میـان آورد   

ي برخوردار نیست و ا پردیسان بسیار اندك است، کیفیت و تنوع فضاهاي سبز از امتیاز ویژه
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تـرین علـل کمبـود فضـاهاي سـبز و       یکی از مهم. توان شاهد پیوند طبیعت با ساکنان بود نمی

هـاي گذشـته از شـهرداري     طبیعی در پردیسان این است کـه ایـن مجتمـع مسـکونی در سـال     

و موجب شد تـا بـه مـدیریت ایـن مجتمـع سـکونتی       ) 1391تا سال (مستقلی برخوردار نبوده 

  . نشود توجه کافی

در مجتمع مسکونی مهرگان نیز همانند پردیسان به دلیل توزیع نامتناسـب فضـاهاي سـبز،    

تنها نکتـه مثبتـی کـه باعـث شـده سـاکنان تـا        . یافته است امکان پیوند با طبیعت بسیار کاهش

هکتاري بـا   22حدودي طبیعت را در فضاي زندگی خود حس کنند، احداث پارك شهري 

مل، چند باغ ازجمله باغ ایرانی، باغ جنگلی و بـاغ گیاهـان دارویـی،    هاي مختلف شا کاربري

  . است... روي، دریاچه مصنوعی و انواع فضاهاي سبز و تفریحی و مسیر پیاده

توان در  فضاي اجتماعی محوطه سبز مجتمع مسکونی اکباتان را می:مؤلفه اجتماعی

  .بعد توصیف و تشریح کرد 3

ز بیرونـی کـه زیبـاترین طراحـی و رسـیدگی را دارد      فضاي سـب :فضاي سبز بیرونی) 1

. شـود  عنوان یکی از فضاهاي مطلوب مجتمع مسکونی محسـوب مـی   براي بسیاري از افراد به

هاي آب آن حال چرخشـی دارد بـراي قـدم زدن و یـا      دار است و فواره ولی ازآنجاکه شیب

سـبز در امتـداد    فضاي) 2؛قرارهاي دوستی و اجتماعی و روابط همسایگی مناسب نیست

گیرنـد چـون نزدیـک بـه خانـه       تري به خود مـی  دیدارها در این فضا حالت رسمی:ها بلوك

تـوان در آن حرکـت    البته این فضا چون محدود و باریک است و همچنـین نمـی  . افراد است

:ها فضاي سبز میان بلوك )3.، فضاي موردعالقه جوانان یا نوجوانان نیسـت )زنی قدم(کرد 

روشـنایی ایـن   . هـاي مختلـف دارد   عملکردهـاي اجتمـاعی گونـاگونی بـراي گـروه     این فضا 

تبع کنترل و تنظیم رفتار ساکنین در این فضاها به  قسمت براي شب چندان مناسب نیست و به

هـاي موجـود دربـاره رفتـار خـالف       ترتیب بخش بزرگی از روایت این به. خورد مشکل برمی

  . گیرد فضا شکل میعرف جامعه جوانان اکباتانی در این 
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در مجتمع زیتون، وجـود فضـاهاي طبیعـی و سـبز بـا رویکـرد ایجـاد فضـاهاي طبیعـی          

همواره توجه به افزایش پویایی اجتماعی و ایجاد بستري بـراي روابـط همسـایگی و افـزایش     

گونـه فضـاهاي طبیعـی در ایـن مجتمـع       وجـود ایـن  . سرزندگی و شادابی ساکنان بوده اسـت 

دهد که فرصـتی پدیـد    کند و به ساکنان اجازه می را القا می» اجتماعیحس مکان «مسکونی 

  .هاي فردي و اجتماعی خود را بروز دهند و رشد معنوي خود را ارتقا بخشند آورند تا ارزش

وجـه پاسـخگوي حضـور     هـیچ  در مجتمع مسکونی پردیسان، طبیعت و فضاهاي سبز بـه 

امروزه رویکرد به فضاهاي طبیعی و . ی نیستها به لحاظ اجتماع افراد در آن و رفتارهاي آن

توانـد سـبب پویـایی اجتمـاعی،      فضاهاي سبز شهري در کنار دیگر کارکردهاي شهري، مـی 

وجـه در مجتمـع مسـکونی پردیسـان      هـیچ  فرهنگی و روانی ساکنان گردد؛ موضوعی کـه بـه  

ز خانـه بـراي   در بیـرون ا » مکان اجتماعی«این امر سبب شده تا القاي حس . شاهد آن نیستیم

  .ساکنان سلب گردد

خـوبی بسترسـاز    در مجتمع مسکونی مهرگان فضاهاي طبیعی و سـبز موجـود نتوانسـته بـه    

هـاي   خصـوص بلـوك   ساکنان مجتمع و به. هاي اجتماعی آنان باشد روابط ساکنین و فعالیت

تـرین روابـط اجتمـاعی و همسـایگی خـود را در ایـن        نزدیک پارك مرکزي مهرگـان بـیش  

هـا بسـیار    الي بلـوك  با توجه به اینکه وضعیت فضـاهاي سـبز در البـه   . دهند کل میپارك ش

گرفته و فضایی براي گذراندن اوقات  صورت متراکم شکل ها به اندکی و ناچیز است، بلوك

  . شدت کاهش پیدا کرده است فراغت و استراحت باقی نمانده است و سرزندگی به

ذابیت بصري اکباتان، طبیعت و فضاي سبز آن ترین دالیل ج یکی از مهم: ؤلفه بصريم

هاي درونی آن قرار دارد؛ تنوع و زیبـایی   ها و میان بلوك فضاي سبزي که دور بلوك. است

  . هاي منطقه احاطه و چیرگی یافته است انداز بصري محیط طبیعی اکباتان بر ساختمان چشم

حرکت پیاده و در قلب عناصر طبیعی و فضاهاي سبز در مجتمع مسکونی زیتون در مسیر 

. انداز بصري زیبا را در مجموعه بـه وجـود آورده اسـت    مجموعه گسترده شده است و چشم

هـا بـه مکـانی جـذاب و امـن بـراي برقـراري         الي بلـوك  وجود این فضاهاي گسترده در البه

  . شده است ارتباط ساکنین با یکدیگر تبدیل 
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گان وضعیتی کامالً متضاد بـا اکباتـان و   اما در مقابل، در مجتمع مسکونی پردیسان و مهر

گرفته است و شاهد تسلط کامل سـیمان و سـنگ و فضـاهاي خشـن در سـیماي       زیتون شکل

گونـه شـادابی، سـرزندگی و روابـط همسـایگی       بصري مجتمع هستیم که قادر به ایجاد هـیچ 

  . براي ساکنان نیست

اسـت و هـدف از   مجتمع مسکونی اکباتـان یـک مجتمـع خوابگـاهی      :مؤلفه عملکردي

شهر  هاي زندگی در کالن ساخت آن، تفکیک فضاهاي کار و سکونت براي کاهش آسیب

در دسترس بودن فضاهاي سـبز در مجتمـع مسـکونی اکباتـان نیـز      . تهران بر روي افراد است

. تـرین مزایـاي آن بـراي رفـع نیـاز آرامـش روحـی و روانـی سـاکنان اسـت           یکی از بـزرگ 

روي، دسترسـی کامـل بـه     دقیقـه پیـاده   5آن بـا متوسـط کمتـر از    که اغلب سـاکنان   طوري به

  . کنند گونه فضاها را پیدا می این

عنوان یـک مجتمـع مسـکونی، داراي چهـار ورودي اسـت کـه یکـی از         مجتمع زیتون به

ها ورودي اصلی است که مشرف به خیابان اصلی اسـت و در عـرض زمـین قـرار گرفتـه       آن

متـري هسـتند قـرار     10لع دیگـر کـه مشـرف بـه خیابـان      است و سه ورودي دیگر در دو ضـ 

. کنـد  اند که درمجموع دسترسی ساکنان را به تمـام فضـاهاي سـبز مجتمـع آسـان مـی       گرفته

ها فضاها، استفاده بیشتر از طبیعت و در نتیجه افزایش روابـط و   دسترسی آسان به بدین گونه

  . ردتعامالت اجتماعی و همسایگی و نیز سرزندگی را در پی دا

عنـوان یـک مجتمـع خوابگـاهی شـناخته       که مجتمع مسکونی پردیسان نیز که بـه  درحالی

شود، قادر به رفع نیازهاي ساکنان در ارتباط با دسترسی به فضاهاي سبز و طبیعی نبوده و  می

. ساکنان مجتمع براي رفع این نیاز خود مجبور هستند به مناطق داخلی شهر قم عزیمت کننـد 

خوابگـاهی و بـه دلیـل شـبکه مـنظم معـابر،        -مهرگان با عملکرد سـکونتی  مجتمع مسکونی 

با توجه به . وضعیت مناسبی به لحاظ دسترسی به نقاط مختلف مجتمع و پارك مرکزي دارد

اینکه فضاهاي طبیعی و سبز شهري شالوده عملکرد اکوسیستم شهري است، پارك مرکـزي  
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لیل توزیع نامتناسب مکانی فضاهاي سـبز  مهرگان نقشی قاطع در این خصوص دارد ولی به د

  . گونه فضاها در مجتمع بود توان شاهد عملکرد متنوع این در مجتمع، نمی

مدیریت زمان در طبیعت و فضاهاي سبز شـهري از عوامـل تأثیرگـذار در    :مؤلفه زمانی

در  -پس از فراغـت از کـار    -حضور ساکنان . گیري یا افزایش سرزندگی افراد است شکل

ساعات شبانه در فضاهاي جمعـی مجتمـع مسـکونی اکباتـان، پاسـخی بـه نقـش غالـب          طول

ــاکنان و       ــیاري از س ــون، بس ــکونی زیت ــع مس ــت در مجتم ــبز آن اس ــاهاي س ــی و فض تفریح

خصوص جوانان با توجه بـه هـواي لطیـف و نـورپردازي مناسـب فضـاهاي طبیعـی و سـبز          به

این فضاها . گزینند و همسایگی برمی هاي دوستی مجتمع، شب را براي گذران در کنار گروه

در سـوي دیگـر، طبیعـت و فضـاهاي سـبز مجتمـع مسـکونی        . استفاده در فصول مختلف قابل

وجه پاسخگوي نیازهاي ساکنان در ساعات شب نیسـت و بـا توجـه بـه عـدم       هیچ پردیسان به

زندگی و عنوان تأثیري بـر سـر   هیچ ها، در فصول سرد یا گرم به وجود تنوع و جذابیت در آن

در مجتمع مسکونی مهرگان نیز گذران اوقات در زمان شب . روابط همسایگی ساکنان ندارد

غیراز پارك مرکزي بـه دلیـل عـدم روشـنایی مناسـب تقریبـاً در هـیچ         یا فصول سرد سال، به

  . پذیر نیست کجاي مجتمع امکان

بـه دسـت   ها در ایـن تحقیـق،    ها و شاخص هدف از وزندهی مؤلفه:ها وزندهی شاخص

هاي مسکونی مورد مطالعـه   آوردن معیار سنجش براي مقایسه وضعیت سرزندگی در مجتمع

هاي کالبدي، ادراکی، اجتماعی،  مؤلفه) خوشه(دسته  6هاي مورد استفاده در  شاخص. است

). 7شکل(صورت پذیرد  ANPبندي شدند تا ساخت مدل  بصري، عملکردي و زمانی تقسیم

دو با یکدیگر مورد مقایسه  صورت دوبه آوري و به ت کارشناسان جمعهاي اولیه از نظرا داده

گیرد تا میزان برتري هر شاخص نسبت بـه شـاخص دیگـر در ارتبـاط بـا سـرزندگی        قرار می

  . مشخص گردد

  



  

  

  

  

  

  

  1400پاییز، 18، سال ششم، شماره )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه   |  116

  
  ها براي وزندهی شاخص ANPساختار مدل -7شکل 

  

هـا در   اخصهایی نیز تعریف گردید که ضمن ارتباط شـ  شاخص) خوشه(براي هر مؤلفه 

کـه   طـوري  ها نیز این ارتبـاط برقـرار اسـت بـه     ها و عناصر سایر خوشه یک خوشه، با شاخص

هاي یک مؤلفه با شاخصـی از مؤلفـه دیگـر وابسـتگی برقـرار       حتی ممکن است بین شاخص

تـأثیرات طبیعـت در عملکـرد    (تواند بـین دو شـاخص    مثال وابستگی باالیی می عنوان به. باشد

چراکه تا دسترسی . وجود داشته باشد) دسترسی به طبیعت و فضاهاي سبز(و  )اجتماعی افراد

ها شکل نخواهد گرفـت؛ بنـابراین در مرحلـه     گونه محیط مهیا نباشد، روابط اجتماعی در این

 ANPاي  دهـد کـه مـدل شـبکه     نشـان مـی   8شکل . گیرد شکل می ANPاي  بعد، مدل شبکه
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شده است و هر خوشه داراي عناصري است  خوشه تشکیل 6هاي سرزندگی از  براي شاخص

هـا نیـز ارتبـاطی     خوشه. ها نیز مرتبط است که ضمن ارتباط با یکدیگر، با عناصر سایر خوشه

  . ها با یکدیگر دارند دوجانبه

  

  
  هاي سرزندگی براي شاخص ANPاي  مدل شبکه-8شکل 

  

) هـا  شـاخص (صـر  و عنا) هـا  مؤلفه(ها  اي، مقایسه زوجی خوشه پس از تشکیل مدل شبکه

بـراي  . آیـد  هـا بـه دسـت مـی     ساز وزن خوشـه  با توجه به ترجیحات تصمیم. گیرد صورت می

براي این . شده است ها از بردار ویژه ماتریس مقایسه زوجی استفاده محاسبه وزن نسبی خوشه

شود کـه نتیجـه بـردار، وزن نسـبی مـاتریس       شده و سپس نرمال می منظور بردار ویژه محاسبه

ــ. اســت شــده، ضــریب ســازگاري  هــاي انجــام راي حصــول اطمینــان از ســازگاري مقایســه ب
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ضــریب (هــا ســازگار هســتند  شــده اســت و ایــن اطمینـان حاصــل شــد کــه مـاتریس   محاسـبه 

را نشــان ) هــا مؤلفــه(هــا  هــا و وزن نســبی خوشــه وزن مقایســه 2جــدول ). 0,001: ســازگاري

  . دهد می

  

  دیگرها با یک دوي مؤلفه مقایسه دوبه-2جدول 

  وزن نسبی  زمانی  عملکردي  بصري  اجتماعی  ادراکی  کالبدي  مؤلفه

10/390/520/462/013/150/150کالبدي

2/5610/480/320/320/290/116ادراکی

1/922/0812/632/573/080/271اجتماعی

2/173/130/3812/031/890/188بصري

0/53/130/390/4911/870/173عملکردي

0/313/460/320/530/5310/102زمانی

  

ها نیز صـورت گرفـت تـا     هاي مؤلفه به همین ترتیب این مقایسات براي عناصر یا شاخص

هاي زوجی انجام شد، نتایج حاصـل   بعدازآنکه مقایسه. وزن نسبی هر عنصر نیز به دست آید

آید،  هاي مختلف به دست می ریسسوپرماتریس که از تلفیق مات. شود وارد سوپرماتریس می

باشـد بنـابراین    جمع عناصر هر ستون سوپرماتریس بیش از یک می. سوپرماتریس اولیه است

در نهایـت  . شود که به آن سوپرماتریس وزنـی گوینـد   در مرحله بعد سوپرماتریس نرمال می

اتریس رسـد کـه بـه آن سـوپرم     منظور همگرا شدن عناصر، سوپرماتریس وزنی به توان می به

  . حد گویند

  



  

  

  

  

119  |پور   ، بهزاد... سرزندگی حسپژوهشی بر جایگاه طبیعت در 

  هاي سرزندگی تشکیل سوپرماتریس حد براي شاخص-3جدول 

    PAS  V  F  T  

    W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16

P

W1

W2  

W3  

A  
W4  

W5  

S  

W6  

W7  

W8  

V  

W9  

W10  

W11  

F  

W12  

W13  

W14  

T  
W15  

W16  

  

هـا و سـوپرماتریس حـد، وزن نهـایی      جـه بـه جـدول وزن خوشـه    در آخرین مرحله با تو

  . )4جدول (شود  ها محاسبه می شاخص
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  هاي سرزندگی ها و شاخص وزن نهایی مؤلفه-4جدول 

  ها شاخص

وزن 

  عمومی

  شاخص

وزن 

  مؤلفه
  وزن نهایی

W1
نحوه قرارگیري طبیعت و فضاهاي سبز (ها  بندي ساختمان بلوك

  )ها در بین بلوك
0/1040/1500/0156

W2  0/0220/1500/0033  کاربري زمین

W3  
براي دسترسی به فضاهاي (الگوي مسیرها یا شبکه ارتباطی 

  )طبیعی و سبز
0. /0310/1500/0047

W4  0  حس کردن طبیعت. /0970/1160/0113

W5  0/1110/1160/0129  پیوند با طبیعت

W6  0/1300/2710/0352  تأثیرات طبیعت در عملکرد اجتماعی افراد

W7  0/0750/2710/0203  تنظیم و کنترل رفتار ساکنین در طبیعت

W8  0/0870/2710/0236  هاي دوستی و همسایگی آزادي تجمع گروه

W9  0/0940/1880/0177  انداز بصري زیبا چشم

W10  0/0750/1880/0141  هاي شهر تسلط طبیعت و فضاهاي سبز بر ساختمان

W11  0/0640/1880/0120  انداز شمتنوع چ

W12  0  دسترسی. /0310/1730/0054

W13  0/0750/1730/0130  عملکردهاي متنوع

W14  0/0640/1730/0111  ها آزادي فعالیت

W15  0/0220/1020/0022  روز استفاده از طبیعت در طول شبانه

W16  0/0170/1020/0017  استفاده از طبیعت در طول فصول

  

نهایت پس از ضرب کردن وزن عمومی هر شاخص در وزن مؤلفه، وزن نهایی بـراي  در 

تـأثیرات  «بیشـترین وزن مربـوط بـه شـاخص     4با توجه بـه جـدول   . آید شاخص به دست می

بوده است و کمتـرین   0352/0از مؤلفه اجتماعی با امتیاز » طبیعت در عملکرد اجتماعی افراد

 0017/0از مؤلفـه زمـانی بـا امتیـاز     » ت در طـول فصـول  استفاده از طبیعـ «وزن را نیز شاخص 



  

  

  

  

121  |پور   ، بهزاد... سرزندگی حسپژوهشی بر جایگاه طبیعت در 

هاي مسکونی بر اساس وزن  هاي سرزندگی در مجتمع در انتها وضعیت شاخص. داشته است

  . شده استنشان داده 5ها در جدول  شاخص

  

  هاي مسکونی اکباتان و پردیسان هاي سرزندگی در مجتمع ها و مؤلفه مقایسه تطبیقی شاخص-5جدول 

  مهرگان  زیتون  پردیسان  اکباتان  ها شاخص  هامؤلفه
وزن 

  شاخص

امتیاز نهایی 

شاخص در 

  اکباتان

امتیاز نهایی 

شاخص در 

  پردیسان

امتیاز 

نهایی 

شاخص 

در 

  زیتون

امتیاز 

نهایی 

شاخص 

در 

  مهرگان

  کالبدي

W1      
0/01560/0470/0310/0470/031

W2  0/00330/0100/0100/0100/010

W3  0/00470/0140/0140/0140/009

  ادراکی
W4    

0/01130/0340/0110/0340/023

W50/01290. /0390/0130/0390/013

  اجتماعی

W6    
0/03520/0700/0350/1060/035

W7        
0/02030/0200/0410/0610/041

W8  0/02360/0710/0710/0710/071

  بصري

W9  0/01770/0530/0180/0530/018

W10  0/01410/0420/0140/0420/014

W11    
0/01200/0360/0120/0240/012

  عملکردي

W12  0/00540/0160/0050/0160/005

W13    
0/01300/0260/0130/0260/013

W14      
0/01110/0330/0330/0220/022

  زمانی
W15    

0/00220/0070/0040/0070/002

W16    
0/00170/0050/0020/0050/002

0/5230/3270/5760/321  مجموع

  )1امتیاز  : نامناسب) (2امتیاز  : متوسط) (3امتیاز  : مناسب(
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و ) هـاي شـهري   بـرداري و نقشـه   مشـاهدات مسـتقیم، عکـس   (یب مطالعات کیفـی  با ترک

مشخص است، در مقایسـه تطبیقـی چهـار مجتمـع      8طور که در شکل محاسبات کمی، همان

ــان    ــط و تعــامالت اجتمــاعی و همســایگی در مهرگــان و اکبات مســکونی ســرزندگی و رواب

، )576/0(مسـکونی زیتـون    امتیـاز نهـایی سـرزندگی در مجتمـع    . تـري دارد  وضعیت مناسـب 

و مجتمـع مسـکونی   ) 327/0(، مجتمـع مسـکونی پردیسـان    )523/0(مجتمع مسکونی اکباتان 

  . به دست آمد) 321/0(مهرگان 

  
هاي مسکونی مورد مطالعه امتیاز نهایی سرزندگی در مجتمع-8شکل 

  

ن نشـا  6هـاي سـرزندگی در جـدول    شده بـراي مؤلفـه   همچنین مجموع امتیازات محاسبه

  .شده است داده
  

  هاي مسکونی مورد مطالعه هاي سرزندگی در مجتمع امتیازات مؤلفه-6جدول 

  مهرگان  زیتون  پردیسان  اکباتان  ها مؤلفه

0/0710/0550/0710/050کالبدي

0/0720/0240/0720/035  ادراکی

0/1620/1470/2370/147  اجتماعی

0/1310/0440/1190/044  بصري

0/0750/0520/0640/040  يعملکرد

0/0120/0060/0120/004  زمانی



  

  

  

  

123  |پور   ، بهزاد... سرزندگی حسپژوهشی بر جایگاه طبیعت در 

هـاي سـرزندگی در چهـار مجتمـع مسـکونی نشـان        آمده بـراي مؤلفـه   دست امتیازات به

و ) 055/0(، پردیسـان  )071/0(.دهد در مؤلفه کالبدي به ترتیب امتیازات اکباتان و زیتون  می

به ترتیب امتیازات اکباتان و زیتون برابر بـا  در مؤلفه ادراکی . به دست آمد) 050/0(مهرگان 

تـرین   در مؤلفـه اجتمـاعی بـیش   . حاصل شد) 024/0(و پردیسان ) 035/0(، مهرگان )072/0(

در مراتب بعدي نیز امتیاز اکباتان . بوده است) 237/0(امتیاز مربوط به مجتمع زیتون با مقدار 

در مؤلفـه  . آمـده اسـت   دسـت  بـه ) 147/0(و امتیاز پردیسان و مهرگان برابر با هـم و  ) 162/0(

ــان   ــازات اکبات ــري امتی ــون )131/0(بص ــز  ) 119/0(، زیت ــان نی ــان و مهرگ ) 044/0(و پردیس

، زیتـون  )075/0(نتایج مؤلفه عملکردي نشـان داد امتیـاز مجتمـع اکباتـان     . شده است محاسبه

امتیازت مؤلفـه  در نهایت . شده است حاصل) 040/0(و مهرگان ) 052/0(، پردیسان )064/0(

بـه  ) 006/0(و مهرگـان  ) 006/0(، پردیسـان  )012/0(زمانی براي دو مجتمع اکباتان و زیتون 

).9شکل(دست آمد 

  

  
  هاي مسکونی مورد مطالعه هاي سرزندگی در مجتمع امتیازات مؤلفه-9شکل 
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مھرگان
پردیسان

اکباتان زیتون

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0.321 0.327 0.576 0.523

سرزندگی

ت
یع

طب

  
  رهاي طبیعت و سرزندگیهاي مسکونی در مقایسه متغی وضعیت مجتمع-10شکل 

  

شـده اسـت، مجتمـع     نشـان داده  10طور که در شکل هاي تحقیق و همان با توجه به یافته

تـرین   ، نامناسـب »سـرزندگی «و » فضاهاي سبز و طبیعی«مسکونی مهرگان در هر دو شاخص 

پس از مهرگان، مجتمع مسکونی پردیسـان قـرار دارد کـه ایـن مجتمـع نیـز       . وضعیت را دارد

در واقع در ایـن دو مجتمـع، کمبـود و فقـر فضـاهاي      . مهرگان وضعیت مناسبی نداردهمانند 

هـا باشـد بـراي سـاکنان      سبز و عناصر طبیعی، نتوانسته فضایی ویژه که متمایز از سـایر مکـان  

سـختی صـورت گرفتـه و میـزان سـرزندگی بـه        در نتیجه پیوند ساکنان با مکان به. ایجاد کند

در اکباتان بـه لحـاظ وضـعیت طبیعـت و فضـاهاي سـبز و       . ستکمترین مقدار خود رسیده ا

. زیتون نیز در ارتباط با سرزندگی ساکنان، با اختالفی اندك داراي بهترین وضـعیت هسـتند  

هرحال بر اساس نتایج، دو متغیر مورد بررسی در اکباتان و زیتون، داراي وضعیت مناسـبی   به

فضاهاي سبز و طبیعی بر سرزندگی ساکنان تأثیر  توان بیان کرد ها می است و با توجه به یافته

  .کامالً مثبتی گذاشته است

  

  گیري نتیجهبحث و 

رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکالت و پیچیدگی مسائل شـهري، مفـاهیمی   

چون کیفیت زندگی، تعامالت اجتماعی، روابط همسـایگی، سـرزندگی و شـادابی و نشـاط     



  

  

  

  

125  |پور   ، بهزاد... سرزندگی حسپژوهشی بر جایگاه طبیعت در 

سرزندگی کیفیتی است . ر نمودن زندگی ساکنان نمایان کرده استت شهري را براي مطلوب

وجوش حیات هر روزه شهروندان در ارتباط بـا بسـتر سکونتشـان     که نشان از پویایی و جنب

است و این ارتباط دائمی در قالب انباشت تجربیات شهري، جزئی از فرایند تشکیل مکـان و  

ن میـان، طبیعـت و فضـاهاي سـبز شـهري      در ایـ . هاي شهري است ایجاد حس تعلق به محیط

هاي مناسبی براي ارتقـاي سـرزندگی    ها را به عناصر و مکان هایی است که آن داراي ویژگی

عناصري مانند درخت، سبزه، حوض آب، باغچـه،  . کند و روابط همسایگی انسان تبدیل می

و افـزایش  تواننـد در ارتقـاي سـرزندگی سـاکنان      فضاهاي مکث و تنفس و از این قبیل، مـی 

افتـد کـه ایـن     ولی ایـن مهـم زمـانی اتفـاق مـی     . تعامالت همسایگی اثرات مثبت داشته باشند

هــاي  هــاي کمــی و کیفــی مناســبی باشــند تــا بتواننــد نقــش فضـاها داراي ســاختار و ویژگــی 

  .خوبی ایفا کنند واگذارشده و مورد انتظار را به

هرها یـا اطـراف شـهرها    هـاي مسـکونی متعـددي در شـ     در طول سالیان گذشته مجتمـع 

هاي مسکونی  ها، تنها به بعد فیزیکی و کالبدي این مجتمع ساخته شد که در بسیاري از نمونه

ها تنها رفع نیاز سرپناه مدنظر بوده و هیچ توجهی  که در ساخت آن طوري به. توجه شده است

 خصــوص بــه رفــع نیازهــاي روحــی و روانــی، تعــامالت اجتمــاعی، روابــط همســایگی و بــه 

در این راستا، اهتمـام اساسـی ایـن پـژوهش بررسـی جایگـاه       . سرزندگی ساکنان نشده است

چهـار مجتمـع مسـکونی    . هاي مسـکونی بـوده اسـت    طبیعت بر سرزندگی ساکنان در مجتمع

عنـوان محـدوده مطالعـاتی     اکباتان تهران، پردیسان قم، زیتون اصفهان و مهرگـان قـزوین بـه   

هـا   سه تطبیقی بین این چهار مجتمع مسکونی بر اساس مؤلفـه پژوهش انتخاب شدند تا به مقای

  .هاي سرزندگی پرداخته شود و شاخص

هـا و   اي و نظریـات موجـود، ابتـدا مؤلفـه     بدین منظور بـا اسـتفاده از مطالعـات کتابخانـه    

دسـته   6هاي مؤثر بر سرزندگی و روابط همسـایگی در فضـاهاي طبیعـی شـهري در      شاخص

مؤلفه کالبـدي   -1: هایی تعیین شد که عبارت بودند از یک شاخصاستخراج شد و براي هر 

حس کردن طبیعت، پیوند بـا  (مؤلفه ادراکی  -2؛ )بندي، کاربري زمین، الگوي مسیر بلوك(

مؤلفـه   -4؛ )عملکـرد اجتمـاعی، کنتـرل رفتـار، آزادي تجمـع     (مؤلفه اجتماعی  -3؛ )طبیعت
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مؤلفـه عملکـردي    -5؛ )انـداز  چشـم  انـداز بصـري زیبـا، تسـلط طبیعـت، تنـوع       چشم(بصري 

روزي از  اسـتفاده شـبانه  (مؤلفه زمـانی   -6؛ و )دسترسی، عملکردهاي متنوع، آزادي فعالیت(

مشـاهده  (هـاي کیفـی    در ادامه با تلفیق روش). طبیعت، استفاده در فصول مختلف از طبیعت

یقـی جایگـاه   وتحلیـل و مقایسـه تطب   به تجزیـه ) ANPمدل (و کمی ) مستقیم و تصویربرداري

هاي مسکونی اکباتـان، پردیسـان، زیتـون و مهرگـان      طبیعت بر سرزندگی ساکنان در مجتمع

  .پرداخته شد

ــع     ــامالت اجتمــاعی در دو مجتم ــط و تع ــرزندگی و رواب ــژوهش نشــان داد س ــایج پ نت

مسکونی اکباتان و زیتون وضعیت بسیار بهتـري نسـبت بـه دو مجتمـع مسـکونی پردیسـان و       

و  576/0امتیاز مهرگان برابر با . اختالف زیادي بین این دو گروه وجود داردمهرگان دارد و 

شاخص امتیـاز ایـن    12شاخص مورد بررسی، در  16از بین . بوده است 523/0امتیاز اکباتان 

در » هـا  آزادي فعالیـت «و » انداز تنوع چشم«شاخص  2مجتمع با یکدیگر برابر بوده، وضعیت 

تنظـیم و کنتـرل رفتـار    «و » ت طبیعت در عملکرد اجتماعی افـراد تأثیرا«شاخص  2اکباتان و 

در ارتباط با دو مجتمع مسکونی دیگـر نیـز   . نیز در زیتون بهتر بوده است» ساکنین در طبیعت

در رتبـه   321/0در مرتبـه سـوم و در نهایـت نیـز مهرگـان بـا امتیـاز         327/0پردیسان با امتیـاز  

شاخص مورد بررسی، وضعیت در  16مجتمع نیز از بین  در مقایسه این دو. چهارم قرار دارند

براي دسترسـی بـه   (الگوي مسیرها یا شبکه ارتباطی «شاخص با هم برابر، در سه شاخص  12

» روز اســتفاده از طبیعــت در طــول شــبانه«و » هــا آزادي فعالیــت«، »)فضــاهاي طبیعــی و ســبز

مهرگـان نسـبت بـه    » عـت وضعیت در پردیسان بهتر بوده و تنها در شاخص حـس کـردن طبی  

هـا نیـز، در مؤلفـه     در ارتباط با امتیازات مؤلفه. دهد تري را نشان می پردیسان وضعیت مناسب

در . شـود  دیـده مـی  ) 071/0(کالبدي بهترین وضعیت در دو مجتمع اکباتان و زیتون با امتیـاز  

. انـد  یت را داشـته بهترین وضـع ) 072/0(مؤلفه ادراکی نیز دو مجتمع اکباتان و زیتون با امتیاز 

) 237/0(شده مربـوط بـه مجتمـع زیتـون بـا مقـدار        ترین امتیاز کسب در مؤلفه اجتماعی بیش

و ) 131/0(هاي بصري و عملکردي نیز اکباتان به ترتیـب بـا امتیـازات     بوده است و در مؤلفه

در نهایـت در مؤلفـه زمـانی نیـز دو مجتمـع      . ترین وضـعیت را داشـته اسـت    مناسب) 075/0(
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بـر اسـاس میـزان    . اند بهترین وضعیت را داشته) 012/0(باتان و زیتون هر دو با امتیاز مشابه اک

نسبت به مهرگـان  ) 068/0(.و زیتون ) 073/0(فضا سبز موجود و رضایت ساکنین نیز اکباتان 

  .در وضعیت بهتري قرار دارند) 19/0(.و پردیسان ) 31/0(

ردیسان و مهرگان براي افزایش سرزندگی و منظور ایجاد فضایی سرزنده در مجتمع پ به

هـاي جـاذب و    روابط همسایگی ساکنان الزم است تا عناصر طبیعی، فضاهاي سـبز، فعالیـت  

گیري  بینی گردد تا هرچه کمتر شاهد شکل هاي مسکونی پیش عملکردهاي متنوع در مجتمع

ک موجود زنده چراکه اگر شهر را به مانند ی. روح، مرده و خشک شهري باشیم فضاهاي بی

بین نقش طبیعت و  فرض کنیم براي ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است و دراین

منظور باال  عنوان بستري براي روابط همسایگی و تعامالت اجتماعی به فضاهاي سبز شهري به

  .نماید بردن سرزندگی اجتماعی ساکنان، بسیار پراهمیت می
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