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  چکیده
های ی پارکدگسرزن برمؤثر  ییضابا هدف شناسایی ابعاد کیفیت ف حاضر، پژوهش

 یارتقا برفیزیکی فضا  شهری به تحلیل میزان اثرگذاری ابعاد مختلف فیزیکی و غیر

و ارائه راهکارهای طراحی پرداخته است. مطالعه از  ی پارک شورابیل اردبیلسرزندگ

ها از داده .گرددتحلیلی و از لحاظ روش، کمی محسوب می _ نظر ماهیت توصیفی

امه و مشاهده به صورت متوالی جهت اطمینان از صحت طریق ابزارهای پرسشن

و پایایی ابزار پرسشنامه  شد آوریسنجش دقیق متغیرها و ارائه راهکار طراحی جمع

نفر از مراجعان  300هدف شامل  . جامعه موردگردیدتأیید  847/0با ضریب آلفای 

ونه محاسبه عنوان حجم نممحدوده پارک شورابیل با استفاده از فرمول کوکران به

 هاداده لیتحل یبرا ،  انتخاب گردید،ساده یتصادف روش ا استفاده ازبها نمونهو شد 

 رهیون چندمتغیرگرس میانگین، همبستگی و هایآزمون و SPSS26 افزارنرم از

. نوآوری پژوهش در ارزیابی اثرات توأم ابعاد فیزیکی و غیرفیزیکی شد استفاده یخط

باشد. نتایج نشان داد، بین ابعاد مختلف کیفیت ها میپارککیفیت فضا بر سرزندگی 

اری برقرار است و ابعاد ادفضایی محیط و سرزندگی پارک شورابیل رابطه معن

 کنند.می ءها ایفاین تأثیر را بر سرزندگی پارکتربیشپذیری کاربرد و اجتماع-فعالیت

 

 یکلیدژگان وا
 .شورابیل اردبیل سرزندگی، ،کیفیت فیزیکی فضا، کیفیت غیرفیزیکی فضا

Abstract 

The present study has analyzed the effect of different physical 

and non-physical dimensions of space on promoting the 

vitality of Shurabil Park in Ardebil, with the aim of identifying 

dimensions of spatial quality affecting     the vitality of urban 

parks, and has provided design solutions. The study is 

descriptive -analytical in nature and quantitative in terms of 

method. Data were collected through questionnaires and 

observation tools sequentially to ensure accurate measurement 

of variables and provide a design solution, and the reliability of 

the questionnaire tool with an alpha coefficient of 0.847 has 

been confirmed. To determine the sample size using Cochran 

formula, 300 clients ofShurabil park with simple random 

sampling method were selected as statistical sample. Statistical 

analysis was achieved by SPSS26 software and mean, 

correlation and regression tests were used in this study. The 

innovation of research is to evaluate the combined effects of 

physical and non-physical dimensions of space on the vitality of 

parks. Findings showed that there is a significant relationship 

between different dimensions of  spatial quality and vitality of 

Shurabil park while dimensions of activity and sociability have 

the greatest impact on the vitality of parks. 
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 مقدمه

ه میزان مختلفی در تمام مناطق شهری در که ب شهریعمومی  فضاهای، بین جوامعدر کیفیت زندگی  یارتقابا توجه به اهمیت روزافزون 
 1یمونتگومردر این رابطه  .کیفیت زندگی به همراه داشته باشند می برای سرزندگی شهری و در نتیجهتوانند مزایای مهدسترس هستند، می

 کننده متمایز مؤلفه یسرزندگ و دندونیپ وقوع به آن در یاجتماع فعل و انفعاالت تا دارند ازین ییفضاها به شهرها است که کرده اشاره (1995)
گیری های اجتماعی و شکلباعث ایجاد فرصت از طرفی فضاهاگونه یا بودن اینزنده و پو. است فضاها گرید از موفق یشهر یفضا کی

 یافراد با امکان حضور ییفضاها در چنین از طرف دیگر ،گرددهای اجتماعی، تقویت مراودات و نهایتا ایجاد فرهنگ خاصی از ارتباطات میگروه
 ،همکاران و )لو گرددمحقق می هاآن نیاز مورد متنوع تیفعال وشده برآورده  هاآنی هاخواسته ،مختلف یفرهنگ و یجنس ی،سن خصوصیات با

  .دارد میمستق رابطه مردم یزندگ تیفیک با یعموم یفضاها تیفیک یارتقا ،نیبنابرا (.12: 1390
 و ... هاتجاری، نگارخانه گذرهای سرپوشیده خرید، مراکز ،هاپارک مانند فضاهایی از سرزنده شهری مراکز آفرینش در کتاب 3پامیر

 هایستمیاکوس عنوانبه یشهر یهاپارک. (Paumier, 2007: 70برد )می نام سرزنده شهرهای شخصیت تحکیم هایمکان عنوانبه
 ،کاربران یروان و یجسم سالمت بهبود سازد و باعثپذیر میرا امکان یحیتفر اتیتجرب و مکان احساس تأمل، ،یشناخت رشد ،یفرهنگ
 .شودمی یزندگ تیفیک بهبود و یاجتماع مناسب روابط داشتن

 اوقات گذراندن، زندگی کیفیت بهبود در شهری نواحی جدانشدنی بخش عنوانبهو فضاهای سبز شهری  یهاپارک اهمیتراستا،  همیندر 
 که است حدیبه (Gupta et al., 2012: 325) هاسیمای سرزمین تغییر و اکولوژیکی شرایط بهبود شهروندان، زندگی در تفریح و فراغت
را  هاپارکعملکرد  محققان معموالکه  طوریبه، است تیفیک بای زندگ به یابیدست یاصل صراعنیکی از  عنوانبه ی شهریهاپارک یسرزندگ

توجه به  رو ازاین. (Moulay et al., 2017: 58) اندسازی اجتماعی تأیید کردهیکپارچه عنوانبه هاآنش بالقوه از نظر تعامالت اجتماعی و نق
 تیفیکدقت و  با در صورتی که این فضاها باشند وای از شهروندان میطیف گسترده پذیرای، خوددلیل ماهیت اجتماعی فضاهای عمومی به

گردد می ارواح شهر دهیپدوقوع  به منجرو  افتهین زیتما و کنواختی یشهر یفضاه قرار نگیرد، تبدیل به طراحی نشود و مورد استفاد مطلوب
(Jin et al., 2017: 100)،  این  .رو هستندهاستفاده روببدون ی خلوت و هاپارکشهرها با مشکل  تربیشدر حال حاضر اما  .دارداهمیت

 فیزیکی مطلوب هستند.  باشد که فاقد عناصر فیزیکی و غیر هاپارکتواند به دلیل کیفیت فضایی امر می
حمیدی  همچنین و (1395) و همکاران معرب (،2016) (، برگ و همکاران2017) (، موالی و همکاران2020) زو و همکاران مطالعات

 تأثیرگذارو سرزندگی  هاپارک از استفاده در میزان هاپارک فیزیکیجمعیتی و  هاییژگیو است که داده نشان ،(1394زادگان )و اسماعیل
 ،از سوی دیگر ، قابل توجه ویژه است.اندپرداخته نشدهکنون شده که تا مطرح عوامل در کنارفیزیکی  شناخت عوامل غیر ،رو ازاین .هستند

 ,.Zhu et al) است یشهر داریپا توسعه یبرا مهم مسئله کی ،گذارندیم تأثیر یشهر یهاپارک یسرزندگ بر یعوامل چه کهنیا شناسایی

2020: 2). 
 اچهیدر اطراف یفضا از استفاده .دینمایم عمل شهر سطح در یگردشگر تفرجگاه کی عنوانبه لیاردب شهر در واقع لیشوراب پارک

سیمای شهر حیات و در که  است مجموعه نیا فرد به منحصر یهایتوانمند از در پیرامون این دریاچه فضاها نامنظم فرم و شورابیل یمرکز
ارزیابی عوامل اثرگذار بر سرزندگی حاضر مطالعه  در همین راستا، های تفریحی و گردشگری پارک اثرات شگرفی ایجاد کرده است.و جاذبه

پارکی توجه به سرزندگدر حاضر  پژوهش، اهمیت چه مطرح گردیدآنا توجه به ب .نمودانتخاب  بررسی نمونه مورد عنوانبهرا این پارک 
و عدم سرزندگی شهری در پایداری  هاپارکنقش  از طرف دیگر باشد ومییی مطلوب فضابا کیفیت یی هاپارکالزام در خلق و شهری ی ها

 دهد. میرا نشان  پژوهشضرورت این فضاها برخی از 
 بر تأکید با ساخت انسان طیمحی ارتقا کردیرو جادیا باعث یشهر یهاپارک یسرزندگ بر مؤثر ییفضا کیفیت و عوامل رامونیپ همطالع

ی پارک شورابیل سرزندگ بر اثرگذار ییضاابعاد مختلف کیفیت ف شناسایی پژوهشهدف اصلی  رو ازاین .دیگرد خواهد یسرزندگ یهاشاخص
فیت فضایی محیط و بین ابعاد مختلف کیآیا که: سؤال اصلی تحقیق عبارت است از این . باشد وو ارائه راهکارهای طراحی می اردبیل
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 جنبه نوآوریها م ابعاد فیزیکی و غیرفیزیکی کیفیت فضا بر سرزندگی پارکأارزیابی اثرات تو ؟رابطه وجود داردسرزندگی پارک شورابیل 
 .شودمحسوب می پژوهش

 

 مبانی نظری
 چارچوب نظری

 سرزندگی

معرفی شده « Vitality» و« Livability» عبارات با یتخصص نامهژهوا در حال نیا با. شودیم امعن نشاطمترادف  یفارس زبان در یسرزندگ
 یمعرف یانرژ از سرشار و یدرون یاتجربه عنوانبه یشناسروان در و نشاط و بودن تحمل قابل با ترازهم یمعمار و یشهرساز منابع درو  است

  .گرددیم
 سالمتی جامعه عنوانبهوسیع  طوربهولی  ندارد، وجود یسرزندگ از یتاندارداس فیتعر ،دنکنیمبیان  یسرزندگ توصیف مفهوم در و بایز یکند

 .;Buys, 2010: 2)  (Kennedyتاسشده  فیتعر ،کنند یزندگ آن دربخواهند  ندهیآ در و اکنونهم مردم که یمکان تیخصوص بیانگر و
 رشد و یزندگ یبرا الزم ییتوانا عنوانبه و هدفمند و ارمعناد یزندگ کی تداوم ای ءبقا تیظرف عنوان تحت توانیم را یسرزندگهمچنین 

 تیفیک همچونمختلف  عوامل از یفیط به را یسرزندگ مفهوم مطالعات انجام شده،(. 82: 1398 ،کاشی و همکاران نژادتیهدا) کرد فیتعر
 مشارکت و هوا تیفیک نقل، و لحم و حرکت ،یزندگ یاستانداردها ،یزندگ نهیهز خدمات، به یدسترس ،یمنیا حس سالمت، ،یزندگ

  .(Kennedy; Buys, 2010: 2) نداکرده مرتبط یاجتماع

 باشد و کارایی عملکرد یدارا و باشند داشته درنگ آن در عیسر شدن رد جایبه مردم که است ییجا سرزنده فضای است معتقد گل
(Gehl, 2006: 34). در فضا است  هاآنمردم و حضور پرشور و نشاط و فعال  ،شدبخبه فضا حیات می چهآن توان گفت،بنابراین می
(69: 2013Gehl, .)برای الندریدارد،  نزدیک ارتباط شهری عمومی فضاهای در انسانی فعالیت شدت با سرزندگی ، مفهومرواین از 

 و ارتباط خالقیت، تمایز، و هویت امنیت، و ایمنی دسترسی، تنوع،مطرح کرده است: معیار  (9) پذیرزیست و سرزنده شهر یک شناسایی
  (Landry, 2000: 4). رقابت و سازمانی ظرفیت ،مشارکت

 یالقا برای مکان ظرفیت به معموال و شودمی شهری سرزندگی باعث هاآن زندگی تنوع و مردم هایفعالیت( 1961) نظر جکوبز از
( هم اختالط کاربری، 2005) آرتیمر و سیمو. دارد اشاره فرهنگی تبادالت همچنین و جوشوجنب پر اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت

 که از نظر وایتدر حالی. حمل و نقل همساز با پیاده، خلق و تقویت هویت محلی، امنیت را برای شهرهای سرزنده مهم معرفی کرده است
( هویت، تعامالت 1997) ز نظر سالزانوو ا ( نفوذپذیری کالبدی و بصری، افزایش فرصت انتخاب، نشستن اجتماعی و فردی1980)

 آوایی، ایمنی، سود، حمایت اشاره داشتههای ثبات، هم( به مولفه1981) نیز لینچ در سرزندگی دخیل هستند.اجتماعی، پایداری اکولوژیکی 
 دسترسی و عملکردها تنوع پارک، همنظر غنای دلیل به که حیات عنوانبه توانسرزندگی پارک را می با توجه به مطالب، ،بیترت نیبد .است

  .(Zhu et al., 2020: 3کرد ) تعریف کند،می جلب تفریحی خدمات از پایدار استفاده به را شهری ساکنان پارک،
 میزان و مختلف تفریحی هایفعالیت از استفاده پارک، با کاربران واقعی تماس به اعمدت سرزندگی پارک ،موارد ذکر شده بر عالوه

 با طبق امکانات و بشر ساخت و طبیعی عناصر طراحی به تفریحی تجربیات رضایتمندی از. دارد بستگی تجارب تفریحی افراد از رضایت
 ارزیابی نیز روش براین اساس زو و همکاران. ) ,.2018Massoni et al: 513( وابسته است کنندگان بازدید هایخواسته و ترجیحات
از طرف دیگر  .(Zhu et al., 2020: 3) مشخص کرده است تفریحی رضایت میزان بازدید و شدت شاخص ود براساس را پارک سرزندگی

های اجتماعی بدون در نظرگیری سه ویژگی مهم رایگان بودن، عدم محدودیت زمانی در دسترسی به فضا، امکان استفاده تمام گروه
سرزندگی  هایمؤلفهبندی جمع .(Mehta, 2014: 58) کندتمایز میفضاهای عمومی را از دیگر فضاها مجنسیت، سن، نژاد و غیره 
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 .است داده شدهنشان  1ن در جدول امحققدیگر و  در متن شده رذکنظران صاحب هایپژوهشبراساس 
یری، پذیری، حضورپذ(، از آنجایی که فصل1جدول نظران )های سرزندگی از دیدگاه صاحببه مطالعات انجام گرفته و مؤلفهتوجه با

ها ویژه پارکهای مهم سرزندگی فضاها بهغنای منظره و جذابیت، همگانی، رضایتمندی، فعالیت اقتصادی و اختالط کاربری ویژگی
 ها موردسنجش و تمرکز قرار گرفته است.های اساسی سرزندگی پارکعنوان مؤلفهشوند، در نوشتار حاضر، بهمحسوب می

 

 یدگاه محققانسرزندگی از د هایمؤلفه .1جدول 

 

 یشهر طیمح ییفضا تیفکی

 استشود که حاصل فرم، عملکرد و معنا یر برده مکاه ها بدهیو پد ءایدرجه کمال اش فیتوص یبرا تیفیکاست که  اشاره کرده (1386) گلکار
ظرف  ازمندین ،دمنحصر به خو یهاپاسخ یمتفاوت برا یازهاین عتایطب و است شهروندان یازهایفضا ظرف پاسخ به ن .(66: 1386)گلکار، 

. دندار یشهر یهااز فضا انشهروند تمامیاست که  مطلوب انتظاری فضایی تیفیبا ک شهری طیاز مح مندیبهرهخود هستند.  سبمنا
  ). ,.1997Johnson et al (انسان است یهاها و خواستهیازمندیدر خصوص ن طیمح تیسنجش وضع طیمح تیفیمعتقد است ک جانسون
 و یطیمح یهاتیماه انیم کنش برهم از یعملکرد مرتبط رفتار بلکه ؛ستین طیمح یعیطب و یفطر یژگیو واقع در تیفیکطرف یکاز 
پارامتر متغیر فضایی و پیچیده است که از عملکرد از طرف دیگر کیفیت محیط شهری یک و  (PPS, 2018: 237) است یفرد یهاسرشت

 فته استو کیفیت هوا تشکیل یا هاشهر، توزیع فضای سبز، تراکم و شکل و طرح ساختمان جمله جزیره گرمایی ازهم پیوسته فاکتورهای به
مدل ارزیابی کیفیت فضای عمومی  عنوانبهبخش بودن را ها، آسایش، امنیت و لذتت، فعالیتشمولی مؤلفهپنج  مهتا(. 79: 1399 )فصیحی،

 .دهدنشان میهای محققان براساس یافته ضایی راکیفیت ف ابعاد ،2جدول . (Mehta, 2014: 57)معرفی کرده است 

                                                                                                                                                         
16. Haines-Young & Potschin 

. Johnson  

 سرزندگیمعیار  سال محقق

 تنوع، جذابیت، عوامل فرهنگی و اجتماعی 1961 جکوبز

 نفوذپذیری کالبدی و بصری، افزایش فرصت انتخاب، نشستن اجتماعی و فردی 1980 وایت

 ، ایمنی، سود، حمایتآواییهمثبات،  1981 لینچ

 وژیکیهویت، تعامالت اجتماعی، پایداری اکول 1997 سالزانو

 های فعالاختالط کاربری، فعالیت تجاری، جداره 1998 مونتگومری

 الندری
2000 

1994 
 رقابت و سازمانی ظرفیت مشارکت، خالقیت، تمایز، -هویت امنیت، -ایمنی دسترسی، تنوع،

 اختالط کاربری، دسترسی، ایمنی، تناسب بصری، خالقیت، آسایش اقلیمی

 دگی، سهولت دسترسی، هویت و تاریخ، توازن فعالیتاختالط کاربری، فشر 2007 پامیر

 های نرم، ریتم، اختالط کاربری، بافت و جزئیاتمقیاس انسانی، امکان توقف، لبه 2006 گل

 کنندگی، امنیت، عناصر طبیعیتنوع در کالبد، عملکرد و کاربری، دعوت 2010 پاکزاد

 با پیاده، خلق و تقویت هویت محلی، امنیت اختالط کاربری، حمل و نقل همساز 2005 تیمر و سیموآت

 جذابیت فضایی، رضایتمندی فضایی 2010 رضوانی سعیدی خستو و

 کنندگیغنای منظره، تنوع عملکردی، دسترسی، دعوت 2010 16پاتشینیانگ و -هاینس

 رایگان، عدم محدودیت زمانی، همگانی 2014 مهتا

 درضایت تفریحی، شدت بازدی 2020 زو و همکاران



 55                             1401 بهار، 26 پیاپی، 1شماره ، سیزدهسال شهری، شناسیهای بومفصلنامه علمی پژوهش                                        

 

 کیفیت فضایی محیط هایمؤلفهابعاد و  .2جدول 

 هامولفهابعاد و  سال محقق

 زیبایی خالقیت، زیست،محیط امنیت، ایمنی، 1961 18گلن

 توجه به خیابان ی،پذیرانعطاف ،اعیبه مفهوم اختالط اجتم ینفوذپذیر ،استفاده از کاربری مختلط ،های مناسباتخاذ فعالیت 1961 جکوبز

 ارتباط با ساکنان ،صدا، باز بودن ،نگهداری ،جذابیت ،راحتی 1969 19لنسینگ و مارانس

 1973 20مید
اجتماعی و  یاجتناب از جدای ،تحرک ،گمنامی ،تنوع ،حفاظت اکولوژی ،آگاهی از بیوسفر و احساس سرنوشت مشترک ،حس تداوم

 دهای اجتماعیامکان گسسته شدن از پیون

 جدایی اجتماعی عدم ،تصمیمات مشارکتی ،کنترل اجتماعی ،اقتصاد فعال ،محافظت ،خودیاری، ساسیاخدمات  ،آب پاک ،حق تصرف 1978 21و همکاران وارد

 1985 22بنتلی
حمایت و  ،زگیپاکی ،کارایی ،سازیقابلیت شخصی، غنای حسی ،تناسبات بصری ،پذیریانعطاف ،خوانایی ،گوناگونی ،نفوذپذیری

 پشتیبانی از حیات وحش

 شمولیت ،معنا ،اصالت ،زندگی اجتماعی ی،همگان ،تخیلو ادی ، شهادسترسی به فرصت، هویتو کنترل  1987 23جکوبز و اپلیارد

 طمحی های معمارانهتوجه به ارزش ،محیط طبیعی فرهنگی، تنوع استفاده، هاطراحی برای پیاده ،حفاظت تاریخی 1987 24کولمن

 1992 25الدزبتی
 ،قابلیت دسترسی و انتخاب ،آزادی عابران پیاده ،مقیاس انسانی ،هاها و فعالیتم کاربریدغاا ،هاها نسبت به ساختماناهمیت مکان

 پویایی محیط ،توجه به رشد تدریجی ،توجه به ماندگاری و پایداری محیطی ،خوانایی و وضوح

 2012 26هاگتون و هانتر
 ،پذیرروابط خالقانه انعطاف ،اقتصاد و ابزار مناسب ،طراحی ارگانیک ،مقیاس مناسب ،امنیت ،نفوذپذیری ،موکراسید ،تمرکز، تنوع

 مشورت و مشارکت کاربران

 های همگانیعرصه و دیدها ،کیفیت منظر، پایداری زیست محیطی 2004 27پانتر و کارمونا

 فضاسخت فضا و نرم  ،منظر ،مدیریت زمانی یت،شمول و اختالط، تراکم ،ایمنی و امنیت ،فضای همگانی ،دسترسی 2003 و همکاران کارمونا

 ساعته 24 زندگی شمولی، همه ایمنی، و شهری، امنیت تجهیزات و مبلمان فضا، بودن مفرح سبز، فضاهای خدمات، 2012 28استرات و همکاران

 2013 29گل و سوارا
لیت شبانه، نشاط، فعالیت جمعی، مقیاس انسانی، غنای حسی، ایمنی و امنیت، محافظت ها، فعاپذیری فعالیتکاربرد و فعالیت، انعطاف

 مدار، نفوذپذیریآب و هوایی، مبلمان شهری، پیاده
 بخشها، آسایش، امنیت، لذتشمولیت، فعالیت 2014 مهتا

 یزگی محیطیپاک امنیت، و ایمنی سبز، فضاهای فضایی، تسهیالت و خدمات 2016 30و همکاران سیدیلیگاور

 امنیت و ایمنی شبانه، فرهنگی، زندگی فضاهای تسهیالت، و خدمات سبز، کاربری، فضاهای تنوع 2018 31موسه و همکاران

 

 یبرا یمدل ارائه بهدر کشورهای مختلف،  تربیشبا مطالعات  PPS یعمومفضاهای  سازمان پروژه شده، اشاره یپارامترها برعالوه
سنجش یک مکان با  منظور بهفضاهای عمومی سازمان  ،دهدرا نشان می PPSدیاگرام مکان  ،1شکل ، اندرداختهپ فضایی تیفیکابعاد 

ابزاری برای تعیین کیفیت فضا توسعه داده است که شامل چهار بعد و معیار اصلی کیفیت است:  عنوانبهکیفیت مطلوب، دیاگرام مکان را 

های مختلف موضوع و دیدگاه ءبا بررسی آرا .(Yassin, 2019: 252) کاربرد-فعالیتپذیری و منظر، اجتماع -ارتباط، آسایش -دسترسی
در مطالعه حاضر مالک و  دارد ترین مدل که تمامی ابعاد الزم برای ارزیابی کیفیت فضا را دربرکامل عنوانبه زیردیاگرام  ردید.آشکار گ
 .دهداند، نشان میهقرار گرفت ارزیابی

                                                                                                                                                         
18. Lang 

19. Lansing & Marans 

20. Mead 
21. Ward  et al. 

22. Bentley  

23. Allen Jacobs & Appleyard 
24. Coleman 

25. Tibbalds 

26. Haughton & Hunter 
27  . Punter & Carmona    

28  . Strath et al. 

29  . Gehl & Svarre 
30  . Gavrilidis  et al. 

31  . Musse  et al.   

32  . Project Public Spaces 
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 مکان دیاگرامل مد .1شکل 

 PPS, 2018: 24 خذ:ما    
 

    پژوهشپیشینه 
 و مرگ» کتاب با مفهوم نیا. دارد ساله شصت حدود سابقه یعموم یفضاها در آن اثرگذار یهاشاخص یبررس و یسرزندگ مفهوم ییشناسا
 در هاتخصص و کردهایرو به باتوجه. است تهافی ادامه قاتیتحق حوزه در زینکنون تا و شد مطرح کوبزیج اثر «ییکایآمر یشهرها یزندگ
 دارند تأکید امر نیا بر نامتخصص از یاریبس نیهم یبرا .است شده تصور یسرزندگی برا یمتعدد میمفاه و فیتعار مختلف یزمان یهادوره

 یبررس اما(. 78: 1398 ،و همکارانکاشی  نژادتیهدا) نمود استفاده واژه نیا از اطیاحت با دیبا و است یزیبرانگ چالش واژه یسرزندگ که
 باب در افتهی انجام مطالعات نیترکینزد از یتعداد به ادامه در. است افتاده اتفاق ندرتبه یشهر یهاپارک در منحصرا ،یسرزندگ مفهوم

 :شودیم اشاره هاپارکخاص  طوربهو  ی شهریعموم یفضاها یسرزندگ
مورد مطالعه ای در محله کرهرا  مدارادهیپ طیمح یدگیچیپ و تیامن ،یسرزندگ بهبود یابر یطراح عناصر ،(2013) همکاران و پارک

 یسخت تأثیرات به و پرداخته ادهیپ افراد یهاتیفعال در یادراک عوامل و یطراح در لیدخ عناصر یبررس به ها در مطالعه خودقرار دادند. آن
 .نداکرده اشاره یعموم یفضاها یسرزندگ در رهایمس یکارکرد تفاوت و تیریمد ف،اطرای هاساختمان تیفیک مناسب، مبلمان اده،یپ ریمس

و  (لیتوانی)، کاوناس(هلند)، دوتینخم(اسپانیا)در چهار شهر بارسلوناای رشته در پژوهشی میان ،(2016) وندنبرگ و همکاران
به این نتیجه ها در مطالعه خود آن پرداختند. ی و سالمت ذهنیفضای سبز و تأثیر آن بر سرزندگ مشاهدهبه  (انگلستان)ترنت-آن-استوک
تر و دارای سطح سواد ، به نسبت افراد مسنترکمتر و دارای سطح سواد وابستگی و درک سرزندگی در افراد کم سن و سال که رسیدند
 است. تربیشباالتر، 

                                                                                                                                                         
33  . Park et al. 

34. Berg et al. 

35. Barcelona 
36. Doetinchem  

37  . Kaunas  

38  . Stoke-on-Trent 
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های در محلهرا  یابی به پایداری اجتماعیل محرکی جهت دستعنوان عامهای محلی بهخوانایی پارک ،(2017موالی و همکاران )
تشخیص  های شهریدو عامل دسترسی و دید بصری مستقیم را عامل ارتقای سرزندگی پارک مورد بررسی قرار دادند ومالزی  پوتراجایا

 .دادند
 جادیا در آن نقش و یمیاقل تأثیرگذار املعوو  سوئد شمال در یشهر یفضاها یسرزندگبه مطالعه  ،(9201) همکاران و انگماکاستا

 یسرما دوره با شهرها یشهر یفضاها در محور زمستان یطراح یکردهایرو اتخاذ که ها نشان دادمطالعه آن جینتا .پرداختند یسرزندگ
 .است یشهر یعموم یفضاها در یسرزندگ جادیا عامل نیتریضرور یطوالن

با استفاده از اطالعات حاصل ها آن مطالعه نمودند.در شانگهای را  ساخت بر سرزندگی شهری(، تأثیرات فضای انسان2019) وو و نیو
های شاخص و عوامل دیگر بر سرزندگی های تلفن همراه، به تأثیرات اختالط کاربری، گوناگونی فضایی، مقیاس، وجود ساختماناز گوشی

 اند.ا میزان دسترسی به امکانات عمومی دانستهترین عامل ارتقای سرزندگی رفضاهای شهری پرداختند و مهم
 با مورد مطالعه قرار داد. او در مطالعه خود یشهرساز یهاکیتاکت قیطر از یمدارادهیپ کردیرو را با پذیرزیست شهر ،(2019) نیاسی
 یشهر یفضاها یسرزندگ و یمدارادهیپ یهمبستگ ها،داده زیآنال و پرسشنامه قیطر از یشهرهسته  یمدارادهیپ یبرا مختلف یمتدها ارائه

هسته  یسازبا جوان دریافتو  است ی تحلیل کردهکیتاکت یشهرساز یهاوهیش اریبراساس معرا  یالمللنیب یهانمونهو  بررسی نموده را
 شد. یشهر داریخالقانه باعث توسعه پا یکیتاکت یشهرساز قیو از طرنمود  ایکل شهر را اح یریپذستیز توانیشهر، م

راه خیابان در پیادهرا ی شهر یفضا از یریگبهره زانیم و شهروندان یذهن ریتصو جادیا در یسرزندگ نقش ،(1393)ی شهباز و یبازوند
 یمعنادار یهمبستگ شهروندان مطلوب یذهن ریتصو و یسرزندگ نیماب ها در مطالعه خود دریافتند کهمطالعه نمودند. آنسپهساالر تهران 

 عوامل نیترمهم مختلف یهایکاربر وجود و یدسترس تیقابل ،یمنیا مناسب، ینورپرداز آبنما، اهان،یگ حضور یهامولفه و دارد وجود
 .هستند یسرزندگ
ها در مطالعه خود آن را مطالعه نمودند. در شهر ارومیه یشهر پارک ییکارا بر مؤثر هایعامل ،(1394) زادگانلیاسماع و یدیحم

 .شده است آن یسرزندگ یارتقا باعثه یاروم یائللرباغ یشهر پارک یعملکرد تنوعدریافتند که 
در خیابان نظر شرقی  را جوانان یزندگ تیفیک یارتقا در آن نقش و یشهر یعموم یفضاها یسرزندگ ،(1395)همکاران  و یبیحب

 از تربیش جوانان یبرا یطیمح یسرزندگ تیاهم کهرسیدند  جهینت نیابه  یسرزندگ هایمؤلفه یبررس با هانمودند. آن یابیارز اصفهان
 .دارد یسرزندگ درک در یمعنادار رابطه یلیتحص تیوضع و است یاقتصاد و یاجتماع یسرزندگ

 داد  نشان هارا تحلیل نمودند. نتایج مطالعه آن تهران آتش و آب پارک در یشهر دیجد هایپارک یسرزندگ ،(1395)همکاران  و معرب
 .دنباشیم هاپارک یسرزندگ بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم یخدمات و یشناختییبایز ،یحیتفر عواملکه 

، مورد مطالعه قرار منظر کردیرو و مکان حس جادیا بر تمرکز با تهران، عصریول ابانیخ یسرزندگ ،(1396) همکاران و یمهربان مرتاض
 .دارد یشهر یعموم یفضا کی یسرزندگ با یمیمستق نسبت مکان حس جادیا در لیدخ هایمؤلفهکه  نددیرس جهینت نیا به دادند و

پرداختند. طبق  انهیگراجانبه همه دید کی با یارشتهانیم یمفهومعنوان به یشهر یسرزندگ ،(1398) کاشی و همکاران نژادتیهدا
 روند کی جهینت ییفضا -یاجتماع یرخداد عنوانبه و ستین طیمح بر یمبتن و یذات یژگیو صرفا یشهر یسرزندگها، نتایج مطالعه آن

 .است یشهر یفضاها در کاربران تیرضا از درازمدت
 مورد مطالعه قرار داد. مداری بر افزایش سرزندگی فضاهای شهری در شهر گزبرخوار( نقش پیاده1399جزی )بیمرغ و دهقانغالمی

مداری قرار دارد و افزایش سرزندگی با مقدار ر اجرای طرح پیادهنتیجه گرفتند، شاخص سرزندگی شهری تحت تأثیها در مطالعه خود آن
 توان انتظار داشت.ی میمدار ادهیپرا با اجرای طرح  85/0میانگین 
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 پژوهش انجام روش
 جهتمحدوده پارک شورابیل اردبیل که مراجعین  شاملجامعه آماری تحقیق . دارد قرار یلیتحل -یفیتوص مطالعات دسته در حاضر پژوهش

 یتصادفگیری نمونه روش ها ازبرای انتخاب نمونه .ردیدحجم نمونه تعیین گ عنوانبه نفر 300 از فرمول کوکرانبا استفاده تعیین حجم نمونه 
 کرونباخ یآلفا ضریببا  ابزار ییایپا .بودند مشاهده میدانیو  ساختهمحقق پرسشنامه . ابزار جمع آوری داده شاملو در دسترس استفاده شد ساده
 .شد استفاده SPSS افزارنرمدر  یخط رهیچندمتغ ونیرگرس همبستگی و هایآزمون از از هاداده لیتحل . برایید قرار گرفتأیمورد ت 84/0

فیزیکی و غیرفیزیکی  تیفیک سنجش یبرا ارتباط-پذیری و دسترسیمنظر، اجتماع-، آسایشدربرکا-تیفعالبعد  چهار مطالعه حاضر در
  هایمؤلفهو ها ، شاخص2شکل .شد گرفته نظر ی درسرزندگپذیری، حضورپذیری، غنای منظره و... برای سنجش فصل هایفهمؤلو  فضا

 دهد.مورد سنجش را در قالب مدل تحلیل نشان می
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نمحققا آراء از مستخرج پژوهش مدل .2 شکل
 

 دوده مورد مطالعهمح
. است بوده گذشته در آن آب بودن شور پارک، اچهیدر یگذارنام علت و دارد قرار (ب1شکل) لیاردب شهر میحر در لیشوراب پارک

 یالمللنیب شگاهینما زین و نور امیپ ،یلیاردب محقّق ی،پزشک علوم یهادانشگاه ی وترابر و راه کوثر، مهر، ،یدادگستر عصر،یول یهاشهرک

 

 

 

 فصل پذیری -

 حضورپذیری -

 غنای منظره  -

 جذابیت  -

 رضایتمندی -

 همگانی -

 فعالیت اقتصادی -

 اختالط کاربری -

 های سرزندگیمولفه

 (10م) اکوسیستم سالم -
 (11م) ت بهداشتیخدام -
 (12م) بو و صدا -
 (13م) غنای حسی -
 (14م) روشنایی -
 (15م) آزادی انتخاب -
 (16م) ایمنی -
 (17م) تناسب بصری -

 ( 9فپایداری) -
 (10ف) فعالیت شبانه -
 (11ف) عالئم و تابلوها -
 (12فمحصوریت) -
 (13ف) سازیشخصی -
 (14ف) مبلمان شهری -

 (9ج) غرورآمیز -

 (10جپذیرا ) -
 کنندگی( دعوت)  

 (11ج) امنیت -

 (7ددسترس پذیری) -

 (8دراحتی) -
 (9دی)نفوذپذیر -

 

 کاربرد-فعالیت

 

 منظر-آسایش

 

 اجتماع پذیری

 

 ارتباط-دسترسی

 کیفیت فضایی

 (1ف) تفریحی-
 (2ف) فعال-
 (3ف) نشاط-
 (4ف) فردهمنحصرب-
 (5ف) واقعی-
 (6ف) ندی()سودم کارائی-
 (7ف) بومی-
 (8ف) مراسم-

 (1ج) تنوع -
 ( 2ج) دیدار -
 (3ج) گوناگونی -
 (4ج) تعامل اجتماعی -
 (5ج) مشارکت اجتماعی -
 (6ج) نظارت -
 (7ج) وارهمسایه -
 (8ج) دوستانه -

 
 ( 1دتداوم) -
 (2دارتباط و اتصال) -
 (3د) خوانایی و وضوح -
 (4دپیاده مداری) -
 (5د) تنوع در حرکت -
 (6د) مجاورت -

 

 (1م) تاریخی)نشانه و نماد( -
 (2م) پاکیزگی -
 (3م) سبز -
 (4م) رویامکان پیاده -
 ( 5م) امکان نشستن -
 (6م) معنوی و اصالت -
 ( 7م)دیدومنظر() جذاب -
 (8م) آرام -
 (9معرصه خصوصی) -
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 .اندقرارگرفته پارک نیا یگیهمسا در لیاردب
 ریپذامکان تیوال بزرگراه قیطر از پارک به یاصل یدسترس ،باشدیم یاریبس یفرهنگ و یورزش ،یحیتفر امکانات یدارا اچهیدر نیا
 به نیمراجع جذب عوامل هعمد آن یکاربر تنوع و ربودنیپذ گردشگر ،یشهر دیخر بزرگ مراکز از یکی با یگیهمسا آسان، یدسترس. است

 اچهیدر رامونیپ در شده هیتعب یحرکت نگیر همان پارک، یداخل یاصل ریمس .دباشیم شهر داخل یهاپارک ریسا به نسبت پارک نیا
. ندکیم دایپ یدسترس پارک درون یعملکردها ریسا به یفرع یهاراه قیطر از و کندیم سریم را یروادهیپ و حرکت امکان که است مرکزی

 .است شده زین پارک مختلف یهامکان در یبصر تنوع وجود باعث ریمس نیا بودن یطوالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور استان و در اردبیل شهر موقعیت .3شکل

 http://zaminvar.ir مأخذ:  

 

 

  اردبیلمطالعه در شهر  موقعیت محدوده مورد .4 شکل

 1399 ،جامع شهر اردبیلطرح  خذ:مأ

 هایافته
 :مطالعهدر این 
 ؛ درصد زن 7/36مرد و پاسخگویان درصد  3/63 -
 ؛سوادبا درصد 93 حدود -
 ؛ساکن اردبیلبومی و  ،درصد 7/95 -
د درص 3/1( و 60-45درصد در رده سنی ) 3/12(، 45-31درصد در رده سنی ) 1/38، (30-16درصد در رده سنی ) 3/48از نظر سنی  -

http://zaminvar.ir/
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 ؛سال 60در رده سنی باالی 
 درصد مجرد بودند. 7/43درصد متاهل و  3/56تاهل وضعیت از لحاظ و  -

 و ابعاد کیفیت فضایی در پارک شورابیلمیزان سرزندگی 

 در حد 21/3آن با امتیاز  هایمؤلفهو ( 3شکل )وضعیت موجود پارک شورابیل نشان داد، میزان برخورداری پارک از لحاظ سرزندگی  بررسی
و همگانی  44/4حضورپذیری با امتیاز  هایمؤلفهشود. در این میان شورابیل، پارکی سرزنده محسوب می رواین باشد، ازو باالی متوسط می

 .دنباشترین حالت میدارای ضعیف 35/2پذیری با امتیاز و فصل 41/2غنای منظره با امتیاز  مؤلفهدارای بهترین وضعیت و  17/4با امتیاز 
 

 

 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های سرزندگیمیانگین مؤلفه .3شکل 
 

بهترین وضعیت را به  75/3ارتباط با امتیاز  -دسترسیفیزیکی نشان داد، بعد نمونه سنجش وضعیت موجود ابعاد کیفیت فضایی پارک 

در حد متوسط تقریبا  03/3منظر با امتیاز -د آسایشو بع 21/3ذیری با امتیاز پ، اجتماع31/3با امتیاز کاربرد -و ابعاد فعالیت خود اختصاص داده

 باشد. منظر می -ین امتیاز میانگین مربوط به بعد آسایشترکمارتباط و و  ین امتیاز میانگین مربوط به بعد دسترسیتربیش ،قرار دارند. بنابراین
-مربوط به دسترس 38/4ن با امتیاز ین میزان میانگیتربیشالف(،  4)شکل  ارتباط -بعد دسترسی هایمؤلفهمیانگین  طبقدر این میان 

-. در بررسی بعد فعالیتاستتنوع در حرکت  مؤلفهمربوط به  15/3ین میزان میانگین با امتیاز ترکممربوط به نفوذپذیری و  28/4پذیری، 

و  82/3، محصوریت با میزان 25/3یحی با میزان تفر مؤلفهین امتیاز میانگین مربوط به تربیشب(، آزمون میانگین نشانگر  4کاربرد )شکل 
 است.  82/2سازی با امتیاز و شخصی 78/2مبلمان شهری با امتیاز  مؤلفهین امتیاز مربوط به ترکمو  75/3با میزان  ییکارا

میزان  ، غرورآمیز با64/3 نیگانیم، دیدار با 86/3نظارت با میانگین  مؤلفهین امتیاز را تربیشج(،  4پذیری )شکل اجتماعمیانگین بعد 

د(،  4منظر )شکل  -دهد. در بعد آسایشنشان می 91/2و مشارکت اجتماعی با میانگین  78/2گوناگونی با میانگین  ین امتیاز راترکمو  34/3
 مؤلفهبرای  32/2میزان  ینترکمبرای غنای حسی و  38/3روی و امکان پیاده مؤلفهبرای  56/3 امتیازین تربیشمیانگین نشانگر میزان 

 برای تاریخی بودن است. 27/2اکوسیستم سالم و 

  
 دربکار-فعالیتبعد  هایمؤلفهمیانگین  ب. 4شکل  ارتباط-دسترسیبعد  هایمؤلفهمیانگین  الف. 4شکل 
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 منظر-بعد آسایش هایمؤلفهمیانگین  د. 4شکل  پذیریبعد اجتماع هایمؤلفهمیانگین  ج. 4شکل 
 

 همبستگی بین ابعاد کیفیت فضایی و سرزندگی پارک شورابیل
جدول ) است %1از  ترکمدر سطح احتمال  دار بین ابعاد کیفیت فضایی و سرزندگیارابطه معنداد که  نشاننتایج آزمون همبستگی پیرسون 

و  72/0پذیری و سرزندگی با ضریب اجتماعو  785/0و سرزندگی با ضریب  ربردکا-تگی به ترتیب میان بعد فعالیتین همبستربیش. (3

 615/0منظر و سرزندگی با ضریب  -و بعد آسایش 631/0ارتباط و سرزندگی با ضریب  -ین همبستگی به ترتیب بین بعد دسترسیترکم
 وجود دارد.

 نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد کیفیت فضایی و سرزندگی. 3جدول  

 پذیریاجتماع کاربرد-فعالیت ظرمن-آسایش ارتباط-دسترسی سرزندگی 

     1 یسرزندگ

    1 631/0** ارتباط-یدسترس

   1 564/0** 615/0** منظر-شیآسا

  1 795/0** 624/0** 785/0** کاربرد-تیفعال

 1 786/0** 641/0** 562/0** 720/0** یریپذاجتماع

 %1دار در سطح احتمال ** به مفهوم معنی                                                                                                
 

 سرزندگی پارک شورابیل و کیفیت فضایی هایمؤلفهاثرگذاری 

بر سرزندگی از آزمون رگرسیون خطی در دو سطح  هاآنمربوط به  هایمؤلفهابعاد کیفیت فضایی و  تأثیر شدتبندی و بررسی رتبه برای
خوبی برای سنجش  کننده بینیکار رفته در این پژوهش، پیشاین است مدل به دهندهنشان( P<0.05) شد. نتایج آزمون با مقدار استفاده

  .خطی برقرار است ارتباط 799/0 تأثیربین ابعاد کیفیت فضایی با سرزندگی با ضریب باشد و میزان سرزندگی می
مربوط ین میزان تاثیرگذاری بر سرزندگی تربیش یضرایب بتا به دست آمده است. 000/0، سطح معناداری4جدول اطالعات  با توجه به

است. در نتیجه ترتیب میزان  513/0منظر با ضریب  -مربوط به بعد آسایش تأثیرین میزان ترکمو  717/0د با ضریب ربکار-به بعد فعالیت

 .باشدمنظر می -آسایش <ارتباط-دسترسی <یریپذاجتماع <کاربرد-صورت فعالیت اثرگذاری به
 

 سرزندگی وابعاد کیفیت فضایی بین  نتایج آزمون رگرسیون. 4جدول 

 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 داریسطح معنی tآماره 
 بتا استاندارد خطای ضریب بتا

 000/0 616/6 - 049/0 414/0 مقدار ثابت
 000/0 983/17 596/0 015/0 188/0 ارتباط-دسترسی
 000/0 481/18 513/0 025/0 359/0 منظر-آسایش

 000/0 594/18 717/0 028/0 398/0 کاربرد-فعالیت

 000/0 536/18 670/0 028/0 362/0 پذیریاجتماع
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 هایمؤلفه ،5 جدول العاتطبق اطشده است.  ، ارائه5 جدولمربوط بر ابعاد کیفیت فضایی به تفکیک در  هایمؤلفهمیزان اثرگذاری 
را بر بعد  تأثیرین ترکم 355/0محصوریت با ضریب بتا  مؤلفهو  تأثیرین تربیش 691/0و  712/0تفریحی و نشاط به ترتیب با ضریب بتا 

 د فضایی دارد.ربکار-فعالیت
 

 مربوطه هایمؤلفهو  کاربرد-بعد فعالیت نتایج آزمون رگرسیون بین. 5 جدول

 
 ضرایب استاندارد شده دارد نشدهضرایب استان

 داریسطح معنی tآماره 
 بتا استاندارد خطای ضریب بتا

 000/0 616/6 - 049/0 414/0 مقدار ثابت

 000/0 594/18 712/0 028/0 398/0 یحیتفر

 000/0 481/18 682/0 025/0 359/0 فعال
 000/0 536/18 691/0 028/0 362/0 نشاط

 000/0 983/17 518/0 015/0 188/0 منحصربفرد

 001/0 830/15 403/0 011/0 091/0 یواقع

 000/0 218/18 591/0 019/0 264/0 کارایی
 000/0 381/18 626/0 021/0 301/0 یبوم

 000/0 403/18 651/0 022/0 331/0 مراسم
 000/0 187/18 573/0 017/0 248/0 یداریپا

 000/0 971/17 516/0 015/0 192/0 شبانه تیفعال

 000/0 303/18 599/0 019/0 274/0 و تابلوها عالئم

 021/0 014/13 355/0 008/0 035/0 تیمحصور

 000/0 190/18 574/0 017/0 251/0 یساز یشخص
 000/0 289/18 616/0 021/0 293/0 یشهر مبلمان

 

( 411/0اصالت ) مؤلفهین اثرگذاری و ترشبی( 73/0( و تناسب بصری )747/0پاکیزگی ) هایمؤلفه، 6 نتایج رگرسیون جدولبراساس 

 منظر دارد. -ین اثر را بر بعد آسایشترکم
 

 مربوطه هایمؤلفهو  منظر-بعد آسایش بیننتایج آزمون رگرسیون . 6جدول 

 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 داریسطح معنی tآماره 
 بتا استاندارد خطای ضریب بتا

 000/0 192/8 - 059/0 538/0 مقدار ثابت

 001/0 334/11 467/0 017/0 129/0 تاریخی

 000/0 078/17 747/0 022/0 441/0 پاکیزگی

 000/0 911/16 703/0 021/0 389/0 سبز

 000/0 497/14 613/0 019/0 299/0 رویامکان پیاده

 000/0 409/13 591/0 018/0 268/0 امکان نشستن

 001/0 483/10 411/0 017/0 041/0 اصالت

 000/0 273/15 597/0 019/0 278/0 و منظردید 

 000/0 224/13 583/0 018/0 259/0 آرام

 000/0 815/12 512/0 018/0 179/0 عرصه خصوصی

 000/0 993/16 712/0 021/0 404/0 اکوسیستم سالم

 000/0 622/15 679/0 019/0 349/0 ت بهداشتیاخدم

 000/0 104/16 692/0 020/0 372/0 بو و صدا
 000/0 979/16 710/0 021/0 400/0 غنای حسی

 000/0 102/13 581/0 018/0 255/0 روشنایی

 001/0 974/10 425/0 017/0 061/0 آزادی انتخاب

 000/0 298/16 691/0 020/0 369/0 ایمنی

 000/0 031/17 73/0 021/0 429/0 تناسب بصری
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و  766/0و  778/0وار و مشارکت اجتماعی با ضرایب بتا استاندارد شده همسایه هایمؤلفهنشانگر این است  ،7همچنین نتایج جدول 
 ین اثرگذاری را بر بعد اجتماع پذیری دارند. ترکمین و تربیشبه ترتیب  435/0 تأثیرتنوع و غرورآمیز با ضریب  مؤلفه

 

  مربوطه هایمؤلفهو  پذیریبعد اجتماع  نتایج آزمون رگرسیون بین. 7جدول 

 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 داریسطح معنی tآماره 
 بتا استاندارد خطای ضریب بتا

 000/0 813/7 - 049/0 517/0 مقدار ثابت

 001/0 793/14 435/0 018/0 092/0 تنوع

 000/0 695/19 704/0 0222/0 348/0 دیدار

 000/0 709/17 595/0 019/0 217/0 گوناگونی

 000/0 312/18 601/0 020/0 245/0 تعامل اجتماعی

 000/0 897/20 766/0 024/0 428/0 مشارکت اجتماعی

 000/0 123/19 693/0 022/0 313/0 نظارت

 000/0 323/21 778/0 024/0 449/0 همسایه وار

 000/0 821/16 512/0 018/0 167/0 دوستانه

 001/0 793/14 435/0 018/0 092/0 غرورآمیز

 000/0 017/19 685/0 021/0 311/0 پذیرا

 000/0 176/20 717/0 022/0 359/0 امنیت

 

مداری و پیاده هایمؤلفهکه دهد نشان می ،8جدول اطالعات ارتباط  -دسترسیفیزیکی بعد مربوط به  بررسی آزمون رگرسیون در نهایت
 باشند.بر کیفیت دسترسی می تأثیرین ترکمو  ینتربیشدارای  376/0و  835/0 بتا تداوم به ترتیب با ضرایب

 

 مربوطه هایمؤلفهو  اطارتب-دسترسی بعدنتایج آزمون رگرسیون بین . 8جدول 

 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 داریسطح معنی tآماره 
 بتا استاندارد خطای ضریب بتا

 000/0 414/5 - 046/0 319/0 مقدار ثابت
 000/0 146/20 835/0 024/0 548/0 داریپیاده م

 000/0 524/17 626/0 019/0 389/0 تنوع در حرکت
 001/0 047/15 412/0 015/0 239/0 مجاورت

 000/0 933/18 700/0 021/0 413/0 پذیریدسترس
 000/0 371/17 605/0 019/0 353/0 راحتی

 000/0 331/16 588/0 018/0 288/0 نفوذپذیری
 015/0 584/14 376/0 015/0 211/0 تداوم

 000/0 371/19 783/0 021/0 459/0 ارتباط و اتصال
 000/0 513/17 623/0 019/0 381/0 خوانایی

 

 گیریحث و نتیجهب

به تحلیل میزان اثرگذاری ابعاد مختلف فضا و  شورابیل اردبیلی پارک سرزندگ بر مؤثر ییضابا هدف شناسایی ابعاد کیفیت ف حاضر، ژوهشپ

 -منظر، دسترسی -د، آسایشربکار-فعالیت فیزیکی و غیرفیزیکی یفیت فضا چهار بعدارزیابی کدر  رائه راهکارهای طراحی پرداخته است.ا
 بررسی شد. همبستگی با استفاده از راهبرد ک شورابیلپذیری در پارارتباط و اجتماع
وجود دارد و با افزایش کیفیت فضایی محیط پارک  قیم و مثبتمست ین کیفیت فضایی و سرزندگی رابطهبداد،  ها نشاننتایج یافته

بر  تأثیرین تربیش دارایکاربرد -فعالیت فیزیکی و غیرفیزیکی د کیفیت فضایی، بعدابعا. در میان بدیامیافزایش شهری، میزان سرزندگی 
عوامل  جمله ازپذیری، مشارکتی و اجتماع هایهمؤلف های تحقیق،نظر نمونهاز رفت، که انتظار می طورهمان دست آمد وبهسرزندگی 

هایی که مشوق و جمعی و همچنین عدم وجود مبلماننبود فضاهای مشارکتی  شود ومحسوب می ،ایش سرزندگی پارکبر افز تأثیرگذار
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 اند. امتیاز منفی شده دارایر این پارک مشخص د طوربهباشد،  گروهیهای فعالیت

زیادی بر ادراک سرزندگی داشته و از  تأثیرالیتی، وجود دید و منظر مناسب باتوجه به دریاچه درون پارک، فع -کاربردی شاخص از نظر
 در سطح پارک و کمبود گوناگونی فضاهای خدماتی اشاره کرد.  نیاز موردتوان به دسترس نبودن مراکز تهیه اقالم نقاط ضعف این بعد می

آفتاب، عدم وجود  دهنده آزارمهیدات مناسب جهت مقابله با وزش باد مزاحم و تابش منظر، نبود ت -آسایش نظر شاخص عواملاز 
هایی از سنن و رسوم منطقه در پارک و مناسب نبودن کیفیت و تعداد فضاهای نشانهبا قابلیت استفاده خصوصی و خانوادگی، نبود  یفضاهای
ورپردازی مناسب به هنگام شب، امنیت محیطی باال و مناسب، نظر مثبت در مقابل، پاکیزگی محیط، ن دست آورد.بهتی امتیاز منفی بهداش

 را جلب نموده است.  فضاکاربران 
ین تربیشدر بعد دسترسی، عدم تداخل مسیرهای پیاده و سواره درون پارک و وجود رینگ حرکتی پیاده و مسیر دوچرخه اطراف دریاچه، 

توان به عدم وجود انواع مختلف می نظر نمونه های تحقیق،از  شاخصنقاط منفی این  از است، کرده ءرا بر درک سرزندگی ایفا تأثیر
کودکان و بانوان  ،های مختلفی مانند معلولینودن فضاهای داخلی پارک برای گروهنب دسترس قابلجابجایی نقلیه در داخل پارک و همچنین 

از پارک در فصول سرد سال، کمبود جریان و فعالیت اقتصادی در سطح پارک سرزندگی، عدم امکان استفاده  هایمؤلفهاشاره کرد. در میان 
و در مقابل وجود عناصر طبیعی را کسب کردند امتیاز  نیترنییپاارک، از مناظر پ فرد به منحصرو همچنین عدم کسب تجربیات شخصی 

و میزبانی از اقشار مختلف جامعه از نقاط مثبت ، شاخص و شناخته شده بودن آن گوناگون در سطح پارک، وسعت و ابعاد درخور توجه
 سرزندگی پارک شورابیل بودند.

 جمله ازاز میان عوامل فردی، با افزایش سطح تحصیالت، میزان درک سرزندگی با کاهش مواجه است که باال بودن توقعات این قشر 
 و آبشرایط  با همنطق در محور زمستان یطراح کردیرو تأثیر به ،(2018) همکاران و انگماکاستا که طورهمانباشد. عوامل این نتیجه می

 در شورابیل پارک استفاده یبرا نامناسب یطراح و کردیرو نیا وجود عدم ،اندکرده اشاره یشهر یهاپارک یسرزندگ بر خشک و سرد یهوا
 قیتحق یهاافتهی به توجه با که یعوامل از گرید یکی .ردینگ قرار کاربران استفاده مورد سال از یمین به کینزد تا شده باعث زمستان فصل

 تا اگرچه ،پارک داخل اچهیدر اطراف یحرکت رینگ وجود .باشدیم آن در یمدارادهیپ ،بوده لیشوراب پارک یسرزندگ بر ییسزاهب تأثیر یدارا
 یهایژگیو ترینمهم از را رهایمس یکردکار تفاوت و تنوع ،(2013)همکاران  و پارک که طورهمان یول ،بوده ازیناین  یپاسخگو یحدود

 شوند.محسوب می موجود تیوضع بیمعا از ریمس در یگوناگون و یعملکرد تنوع وجود عدم ،انددانسته سرزنده طیمح کی
،  (1393) یشهباز و یبازوند پژوهش همراستا با یاقتصاد گوناگون یهاتیفعال وجود و یکاربر اختالط عامل یافته تحقیق در رابطه با

 نبود. است طیمح گیسرزند یهایژگیو ترینمهم از یگوناگون اقتصاد هایتیو وجود فعال یعامل اختالط کاربر کهبوده است. مبنی بر این
 نیا بیمعا گرید از پارک ادیز وسعت به توجه با هایکاربر نیا بودن متمرکز و پارک سطح در متوازن طوربه مناسب یخدمات امکانات
 .باشدیم مجموعه

 

 راهکارها
  :گرددمیپیشنهاد راهکارهای زیر  ی تحقیق، هایافته باتوجه به

 پذیریفصل

  های سرپوشیده مختص زمستان و منظر محیط و پوشش گیاهی آن با توجه به شرایط زمستانیمحیططراحی 
  مناسب جهت مقابله با لغزندگی و خیرگی سطوح یروببرفهای سیستماستفاده از 
 رساندن دسترسی به نور مستقیم خورشید ترشبیبه حد 
  روی مسیرهای تردد یاندازهیساجلوگیری از 

   هاپناهاستفاده از زمین 
  های موقتی زمستانی مانند دیوارهای یخیفرماستفاده از 
 استفاده از منابع حرارتی مصنوعی مانند تجهیزات گرمایشی تابشی در سطح پارک 
  های زمستانیورزشفراهم آوردن امکان تفریحات و 
 هایی برای گردهمایی و نشستن در سطح پارکطراحی محل 
  فلز و بتن برای مبلمان فضایی پارک جایبهاستفاده از مصالح چوب 
 مداریپیاده
 افزایش غنای حسی از طریق مداخله در محیط 



 65                             1401 بهار، 26 پیاپی، 1شماره ، سیزدهسال شهری، شناسیهای بومفصلنامه علمی پژوهش                                        

 

 امنیت از طریق افزایش نظارت یارتقا 
 شتیبانکاربری پ عنوانبهخدمات تفریحی و تجاری  ارائه 
  هافعالیتفراهم آوردن تنوع در انتخاب مسیر و انجام 
 بینی نشدههای پیشپذیری در فضاهای مرتبط با مسیرها جهت وقوع فعالیتانعطاف 
 هاانتخاب مصالح مناسب برای مسیر 
 امکان دسترسی به انواع مختلف جابجایی متناسب با پارک 
  مناسبطراحی مسیرها با عرض و افزایش خوانایی مسیرها 

 گوناگونی
 طراحی دموکراتیک فضای پارک 
 فضایی یریپذانعطافرساندن  تربیشبه حد 
  های فعالیتی در سطح پارکگزینهتعدد 

 فعالیت اقتصادی
 باالبردن کیفیت خدمات ارائه شده در سطح پارک 
 پراکنده ساختن مراکز تهیه اقالم 
 های متنوع خدماتیکاربری طراحی 
 امنیت
 افزایش دید طبیعی در محوطه پارک منظوربهوع درختان دقت در کاشت و ن 
  مناسب طوربهطراحی نورپردازی محوطه پارک 
  فضاهای طراحی شده یکنندگدعوتخوانایی و 
 مستمر فضاها یریکارگبههای طبیعی از طریق افزایش نظارت 

 های نظارتیاستفاده از دوربین 
 های بازدارندگیاستراتژی یریکارگبه 
 های پارکها و خروجیز عالئم و تابلوها و مشخص بودن ورودیاستفاده ا 

 

 سپاسگزاری
انجام  که در و شهرداری اردبیلتمام کسانی که در پارک شورابیل با شکیبایی و صمیمانه پاسخگوی سواالت پژوهش بودند از بدین وسیله 

 گردد.قدردانی می ،به ما یاری رساندند تحقیق
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گیری از فضای شهری مطالعه موردی پیاده راه نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهره (.1393بازوندی، فرشاد، شهبازی، مهرداد )
 .43-33 ،(1)1 های منظر شهر،پژوهشاالر. خیابان سپهس

 چاپ چهارم، انتشارات شهیدی، تهران. مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری،(، 1389پاکزاد، جهانشاه )
(. سنجش و ارزیابی سرزندگی فضاهای عمومی شهری و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی 1395حبیبی، کیومرث، نسترن، مهین، محمدی، مهرداد )

 .91-65(، 52)14 ای،منطقه -. جغرافیا و آمایش شهرین موردشناسی: خیابان نظر شرقی شهر اصفهانجوانا
(. عوامل مؤثر بر کارایی پارک شهری با تأکید بر عملکرد و سرزندگی آن نمونه مورد مطالعه پارک ائللر 1394زادگان، نعیمه )حمیدی، حسین، اسماعیل

 .102-91(، 1)17، ستیزطیمحعلوم و تکنولوژی باغی شهر ارومیه. 
 دیمرکز خر»مفهوم  برهیسرزنده با تک یشهر یفضا کیخلق  ی،شهر یفضاها یعوامل مؤثر بر سرزندگ. (1389) دینو ی،رضوان یدیسع م،یمر ،خستو
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-پژوهشموردی: شهر گزبرخوار.  سرزندگی فضاهای شهری، مطالعه مداری بر افزایش(. نقش پیاده1399جزی، ابوالفضل )بیمرغ، یونس، دهقانغالمی

 .164-151(، 21)1 شناسی شهری،های بوم
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با تأکید بر ایجاد حس مکان نمونه  عصریول(. رویکرد منظر در ایجاد سرزندگی خیابان 1396، جوادی، شهره )ریام دیسمهربانی، الناز، منصوری، مرتاض 
 .16-5(، 55)14 باغ نظر،ی.  وپارک چهارراهمیدان ونک تا  حدفاصل عصریولموردی خیابان 

های جدید شهری مطالعه موردی پارک آب و آتش  تهران. (. تحلیل و بررسی سرزندگی پارک1395صالحی، اسماعیل ) معرب، یاسر، سادات، مهدیس،
 .208-193(،20)6 آمایش جغرافیایی فضا،

صول ابعاد و ی واکاوی اارشتهانیم(. سرزندگی شهری مفهومی 1398نژاد، علی، عسگری، علی )نژاد کاشی، سید مصطفی، هادیانی، زهره، حاجیهدایت
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