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 جذابيت کالبدي به عنوان ، گيري عوامل موثر در سرزندگي از چهار مفهوم امنيت، هويت
نتايج حاصل از مدل متغيير وابسته و شاخص سرزندگي به عنوان متغيير مستقل استفاده گرديد. 

و اين ضريب تاثير  229/9که تاثير امنيت بر سرزندگي برابر با معادلات ساختاري  نشان داد 
باشد که با بهبود امنيت، ( اين امر به اين معني مي11/9بيشتر از  tمعني داري دارد )ضريب  

جذابيت کالبدي بر  و اثر 854/9هويت بر سرزندگي برابر با  يابد. اثررزندگي نيز بهبود ميس
 و اين ضريب تاثير معني داري دارد . 929/9سرزندگي برابر با 

 شهروندان، شهر اصفهان، فضاهاي عمومي، گردشگران، سرزندگي :های کلیدیواژه

 

 مقدّمه 

طراحي هاي تحقيقات و پروژه، طالعاتشهري در مهاي تاکنون به سرزندگي محيط
. شهر ها به عنوان مهمترين ثمرات سياسي، يد در ايران چندان توجه نشده استشهرهاي جد
فرهنگي و اجتماعي انسان به شمار مي آيند و فضاهاي شهري شهرها از ، هنري، تکنولوژيکي

 رواني آسايش به توجه ميان اين در مهمترين بخش هايي هستند که شهر را شکل مي دهند .

 قرباني را نکته اين عموما امروزي شهرهاي توسعه ي  .است اهميت حائز انسان جسماني و

 فضاهاي طراحي در ها دغدغه مهمترين از يکي امروزه .اند نموده آن فيزيکي پيشرفت و رشد

 عتنو .ميشود شهروندان حضور تداوم باعث که باشد مي مکانها اين بودن سرزنده شهر، عمومي
 ولي برد نام توان مي مکان اين به افراد جذب در عوامل مهمترين از يکي بعنوان را ها کاربري

 از .آيد بشمار فضا پويايي و سرزندگي ايجاد باعث تواند نمي تنهايي به عامل اين حال عين در

 را محيطي اجتماعي، فرهنگي، عوامل شهري فضاي يک سرزندگي بر گذار تاثير ديگرعوامل

 .شمرد بر انتو مي

تکيه بر اين امر است که ، در ميان تعاريف متفاوتي که از کيفيت محيطي ارائه شده
نشان از پويايي و جنب و جوش فضا دارد و در نتيجه آن فضا براي حضور و ، سرزندگي فضا

همراه با شادي ، فعاليت استفاده کنندگان مناسب خواهد بود.حرکت مردم در ميان ساختمان ها
حکايت از جريان زندگي زندگي و شادي مردان شهر دارد.اما در اين ميان آنچه مهم  ،و تحرک
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آن هاي است به چه ميزان احساس مي شود که شهر از شهروندانش براي حضور در مکان
  دعوت مي کند يابه عبارتي شهر تا چه حد از معيارهاي سرزندگي را در خودجاي داده است؟

 1و 5و9و  9رت و اهميت انجام اين تحقيق در مناطق از جمله مواردي که باعث ضرو
 اصفهان صورت گرفت مي توان به موارد زير اشاره کرد:

،ضرورت نحوه برخورد و تعاملات اجتماعي شهروندان و گردشگران در مناطق مورد مطالعه 
شناسايي ميزان هويت پذيري و سرمايه اجتماعي شهروندان و گردشگران در اين مناطق و 

ميزان احساس ، حس تعلق ساکنان به محله و خاطره انگيزي آنها نسبت به منطقه ميزان
و اهميت و بهبود عناصر کالبدي موجود بر  امنيت شهروندان و گردشگران در اين مناطق

 سرزندگي در فضاهاي عمومي و سرزندگي شهري اثر گذار هستند.

ر خارج از کشور انجام در حوزه ي سرزندگي و زيست پذيري اخيرا تحقيقات متعددي د
 شده است که از جمله از اين پژوهش ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

روستايي پايدار بر زيست پذيري روستاها  در سال هاي در مقاله اي با عنوان نقش جاده
 پايداري ميزان و توسط  فيض و همکاران انجام شد بر اساس نتايج بدست آمده  کيفيت 9912

آن  ارتقاي و پذيري زيست شرايط آوردن فراهم بر مستقيمي تأثير يک سکونتگاهي هاجاده
مي توان به مقاله اي  با عنوان ارزيابي از احساس هويت  ( ,Fais et al 9912دارد .) سکونتگاه

و   9توسط شمس والدين 9912ساکنان در شهر جديد پوتراجايا ) مالزي ( اشاره نمود که در 
 مساجد، ها، خيابان مثل شهري عناصر که فردي به منحصر طراحي باکه   همکاران انجام شد

 اين و انگيزد بر خود ساکنين در را هويت حس نتوانسته دارد پوتراجايا ... و عمومي هاي مکان

 عناصر به سختي به ساکنان که است موضوع اين از ناشي که است مواجه هويتي بحران با شهر

(در مقاله  ,9912Shamsoldin et alکنند .) مي اعتماد مکان يک تشخيص مرحله در فيزيکي
  بدلند توسط  9919اي با عنوان زيست پذيري شهري درس هايي از استراليا در سال 

 با ارتباط در کلي حوزۀ99اندازه گيري سلامت اجتماعي  هاي همکاران  براي کشف شاخص2و

                                                        
1 shamsoldin 
2 badland 
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 :از عبارتند که شد، تأييد رفاه و امتسل با وارتباطشان گرديد مشخص رفاه و اجتماعي سلامت

 فرهنگ، و تفريح مسکن، اجتماعي، خدمات و سلامت درآمد، و شغل آموزش، امنيت، و جرم

 اجتماعي انسجام و ونقل حمل بازعمومي، فضاي طبيعي، محيط کالاها، وديگر محلي غذاي

زندگي شهري و (در مقاله اي با عنوان ارزيابي سر,9919Badland et al) محلي ودموکراسي
، 9911،در سال جغرافيايي در حال ظهور هاي روح انگيز در چين  با دادههاي شناسايي شهر

 ٪8.8مسکوني در مناطق شهري جديد را تنها هاي پروژه سرزندگيمتوسط جين و همکاران 
در مناطق  انگيز ، که نشان دهنده احتمال وجود شهرهاي روحداريم قديمي شهري مناطق در

شهرهاي  Baidu موتور جستجويدر ما همچنين  .توسعه يافته در شهرهاي چيني استتازه 
(در   ,9911Jin et al) موجود داريمموجود، و تصاوير نور شبانه هاي را با رتبه بنديروح انگيز 

آليو و   2998مقاله اي با عنوان شرايط سرزندگي شهري از جين جيکوبز در بارسلونا در سال 
هوشمند و مسکوني از محيط زيست ساخته شده در يک شهر هاي زه گيري تلفنهمکاران ،اندا

 سرزنده ترنسبت به شرايط مسکوني بسيار  بازشرکت کنندگان در محيط ، بزرگ مديترانه اي
شهري که به نوع مديترانه شهرت دارند، هاي هستند،  اين تفاوت در انواع مختلف مورفولوژي

در مقاله اي با عنوان ارزيابي و تعيين کننده رضايت از et al,    (Alió 9912( همگن نيست
تمام شش ابعاد قابليت پذيري ، ژان و همکاران  9912در سال ، زيست پذيري شهري در چين

شهري اثرات قابل توجه و مثبت بر رضايت کلي از قابليت زندگي شهري دارند که محيط 
علاوه بر اين،  .عوامل کمک کننده استطبيعي، حمل و نقل راحت، سلامت محيطي، بزرگترين 

اجتماعي اجتماعي فردي مانند موقعيت جغرافيايي، نوع مسکن، آموزش، اندازه هاي ويژگي
نيز تأثير قابل توجهي بر رضايت عمومي شهري در نظم نزولي دارند، اما ميزان  خانواده، سن

(در مقاله اي  ,Zhan et al 9912  ( زيست پذيري شهري استاثرات آنها بسيار کمتر از ابعاد 
تانوس و  9912 در سال ، با عنوان کيفيت شهري و زيست پذيري سوقوقيف در دوحه قطر

سبز و پايدار در داخل آنها چالش هاي بدون محله دستيابي به توسعه شهرهاي سالم، فورلان
تا . ي داردآنها بستگهاي قابليت زيستن و تنوع شهرها به انسجام محله پويايي .برانگيز است

علاوه بر اين،  .پايدار تشکيل شده است را بالا ببردهاي پارچه شهري که از آن تشکيل شهرک
اين . و اتصال به عنوان دو جنبه مرکزي براي افزايش شناخته شده است قابليت پياده روي

محدوده اي که محل اقامت ميراث سقوقي در دوحه است، قابل  مطالعه با هدف بررسي
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 9912)   کندچه راه حلي براي ارتقاء پايداري اجتماعي خود استفاده که . استاستفاده 
Tannous et al ,) 

داخلي مطالعه شده  مرتبط با عنوان تحقيق برخي ازنتايج آنها در زير ذکر هاي در پيشينه
 شده اند :

 با سرزنده شهري فضاي يک خلق، شهري فضاهاي سرزندگي بر موثر عواملدر مقاله ي 

 در روي پياده نقشتوسط خستو و رضواني  9981در سال  "پياده خريد مرکز" مفهوم بر هتکي

 امنيت و ايمني مخل که سواره حرکت و اتومبيل حضور با تقابل در شهروندان زندگي کيفيت

 فعاليت ميان موثري ارتباط بتوان پياده، خريد مرکز عنوان تحت مفهومي قالب در (ميگردد

 موردي نمونه بررسي با مرتبط، نظريات و مفاهيم مرور از پس . يافت دگيسرزن و ايمني خريد،

 نمي برخوردار کافي سرزندگي از حال عين در و قوي تجاري، لحاظ به که ( ستارخان خيابان)

 نقش(در مقاله ي  9981خستو و رضواني ، (است شده پرداخته پژوهش فرضيات اثبات به باشد،

 مطالعه( شهري فضاي از گيري بهره وميزان شهروندان ذهني تصوير ايجاد در سرزندگي

توسط بازوندي و شهبازي نشان داد   9919در سال  )تهران سپهسالار خيابان راه پياده :موردي
 ليوسا از نيعابر يمنيا مناسب، ينورپرداز نما، آب و اهانيگ حضورهاي مؤلفهبر   علاوهکه 
 نيانگيم نيبالاتر بيترت به هينقل ليوسا به فضا يدسترس تيقابل و مختلف يکاربر وجود ه،ينقل
 کنند يم جاديا يذهن ريتصو فضا کنندگان استفاده ذهن در که يشهر يفضاها نيب»، دارند را
 جاديا در گريد عوامل به نسبت عامل نيا  دارد وجود تفاوت يژگيو نيا فاقدهاي فضا و

 ( 9919، ازيشهب، )بازوندي .باشد يم رگذارتريتأث فضا در يسرزندگ

 محله زيست پذيري و سرزندگي بر آن اثرگذاري و کالبدي ويژگيهاي بررسيدر مقاله ي 
شاهيوندي و ،  9914در سال  اصفهان سنبلستان محله موردي نمونه شهري قديم هاي

 .است شده گرفته بهره ها شاخص بين ارتباط ک در براي ساختاري معادلات مدل ازهمکاران 

 فرهنگي و اقتصادي سرزندگي روي البديک هاي شاخص دهد، مي نشان پژوهش هاي يافته

 زيست و اجتماعي سرزندگي با البديکهاي شاخص بين معناداري ارتباط ولي بوده اثرگذار
 بر تأثيرگذار عامل ترين مهم اقتصادي، سرزندگي .ندارد وجود يادشده محله در محيطي

در ( 9914)شاهيوندي و همکاران، .است حلهم اين در آنها اقامت دليل و ساکنان دلبستگي
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 اجتماعي تأثيرات ارزيابي براي مدلي زندگي کيفيت و شهري سبز مقاله اي با عنوان فضاهاي

 بوستان سه در آن تجربي کاربرد بر، جنادله 9915در سال ، شهري سبز فضاهاي و ها بوستان

 بايد شهري سبز فضاهاي داثاح در که ملاحظاتي ترين مهم جمله از مطالعه تهران اين شهر

 بر تأثير جمله از محلي اجتماع زندگي مختلف هاي جنبه بر آنها تأثيرات داد، قرار توجه مورد

 اوقات رانذگ بر تأثير محلي، اجتماع امنيت اجتماعي، تنوع و برابري محلي، اجتماع همبستگي

 هاي فعاليت و کونيمس املاک ارزش بر تأثير همچنين و ترافيک، بر تأثير افراد، فراغت

 پژوهش، اين مهم هاي يافته جمله از همچنين . است محلي اجتماع سلامت و اقتصادي

 مطلوب شهري سبز فضاي از محلي اجتماع اعضاي ذهني ادراک شناسايي و بررسي ضرورت

(در مقاله اي با عنوان  9915، . ) جنادلهاست  شهري سبز فضاي و بوستان هر احداث از پيش
روحبخش در سال  هاي شاخص تعيين و شهري فضاي فضا، شهر، از تعريفي باز شهر روح

 ارائه نظران صاحب طرف از که کيفي شاخص هاي بررسي ضمن پژوهش رضواني در 9915

 ميکند تلاش متعددي شهرهاي شهري فضاهاي موردي مطالعه و ديدار تجربه با و است شده

 شناسايي مي کنند فراهم را شهري اهايفض و شهر به بخشي روح زمينه که شاخص هايي که

 هويت" ،"اجتماعي تعاملات کميت و کيفيت" و "عمومي فضاهاي" وجود فرايند اين در .نمايد

 معرفي شهر روح بخش اصلي شاخص هاي "طبيعت با ارتباط" نهايتا و "خوانايي" و ،"تاريخي

(در 9915، ) رضواني .مي يابند غنا شهري فضاي در "ارتباط" مضمون با يک هر که مي شوند
راهکارهاي تبديل گذرهاي شهري به پياده راه در راستاي ارتقا سرزندگي مقاله اي با عنوان 

، توسط اصلاني فرد و همکاران9911،در سال شهري مطالعه موردي محور رو گذر زنديه شيراز 
ا مستلزم دقت پياده راه ها بالاترين حد نقش اجتماعي را دارند به همين دليل ساماندهي آن ه

) زيادي است و مهمترين معيار در اين فضا ها حضور و سرزندگي شهروندان در آن ها است . 
 .( 9911، اصلاني فرد و همکاران

بر اساس پيشينه تحقيق تفاوت کار محقق با ساير تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد 
از لحاظ ساکنان و  تا کنون تحقيق منسجمي بر روي سرزندگي فضاهاي شهري اصفهانکه 

منطقه و از هر منطقه دو  4گردشگران انجام نشده است و در اين پژوهش محقق به مطالعه 
محله را گزينش نموده که اين محله ها داراي فضاهاي عمومي براي شهروندان و گردشگران 
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اند مي باشند در ساير پژوهش ها يک محله يا دو محله کوچک را فقط  مورد مطالعه قرار داده 
. 

هدف اصلي تحقيق بررسي تبين ساختاري ميزان سرزندگي در فضاهاي عمومي شهري از 
 (  اصفهان  مي باشد . 1و5و9و9ديدگاه شهروندان و گردشگران در مناطق شهري ) 

 مهمترين سوالات اين  پژوهش عبارتند از:

هروندان چه ارتباطي  بين احساس امنيت و سرزندگي در فضاهاي شهري اصفهان از ديد ش
 و گردشگران وجود دارد؟

چه ارتباطي  بين  احساس هويت شهروندان و ميزان سرزندگي فضاهاي عمومي شهر 
 اصفهان از ديد شهروندان وجود دارد؟

چه ارتباطي  بين ميزان جذابيت کالبدي و ميزان سرزندگي فضاهاي عمومي شهر از ديد 
 ؟شهروندان و گردشگران وجود دارد

(بيشتر مورد استفاده 1و5و9و9ه فضاهاي عمومي مناطق شهر اصفهان )با توجه به اينک
گردشگران و شهروندان قرار مي گيرد لزوم شناسايي و ارزيابي ميزان سرزندگي اين فضاها به 

از آن جايي که با توجه به سابقه ذهني مردمان ميزان سرزندگي فضاها .شدت احساس مي شود
يدگي به يک استاندارد عمومي جهت ايجاد فضاهاي مي تواند با يکديگر متفاوت باشد رس

هاي شهري سرزنده در شهر اصفهان ضرورت دارد .وجود امنيت و احساس هويت  و جذابيت
سرزندگي فضاهاي عمومي شهري به شمار مي رود که در اين تحقيق هاي کالبدي  از شاخص

کالبدي نسبت هاي ابيتبه ارزيابي ميزان احساس امنيت شهروندان و احساس هويت آنها وجذ
 به فضاهاي عمومي شهري مورد بررسي قرار مي گيرند.

 

 

 مبانی نظری 

 زيست پذير شهر و زيست پذيری
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 و2 زيست ظرفيت بهبود و حفظ بر شهري ي ناحيه يا شهر توانايي معني به9 زيست پذيري
 ( ,2994Balsa, 999است)  9سرزندگي

 آن پاسخ که است پرسشي اينمي کند ؟ چه چيزي شهر را به مکاني زيست پذير بدل 

 به را شهر چيزي چه :دهد پاسخ آن به است کرده تلاش 4 لينج کوين پيشتر .است دشوار بسيار

 اين برميآيد، زيست پذيري معيارهاي واضع از که همانگونه ميکند؟ بدل"5 خوب شهر يک

 .ميگيرد قرار شهري طراحي و برنامه ريزي ي رشته خاص ي حوزه در بيشتر موضوع

، )لينچ1 کنترل و 8،دسترسي2 تناسب ،1سرزندگي،معني .ميداند امکانپذير آنها تحقق و عملکردي
9921 ، 949-281 ) 

 سرزنده شهري فضاي  

، به ميتوان آنها از که دارد وجود غرب در گوناگوني برابرهاي سرزندگي، مفهوم براي
Viability ،Vitalityو Liveliness و livability جز به البته که نمود هاشار Vitality لغات 

 رابرت شهرسازي لغتنامه در .هستند نزديک زندگي قابليت و زيستپذيري مفهوم به بيشتر ديگر،

 است شده معني اينگونه و آمده هم درکنار  زيستپذيري و سرزندگي( 445، 2995 کوان

Vitality and viability که تاس موفق بزرگ و کوچک شهرهاي مراکز ويژگي 

 است؛ مختلف بخشهاي در و روز مختلف اوقات در آن شلوغي سطح بازتاب شهر سرزندگي

 بهبود بقاء، براي سرمايه جذب براي آن ظرفيت سنجش براي ميزاني زيستپذيري که درصورتي

 ارائه تعاريف به توجه با (11: 9981 رضواني، سعيدي و خستو( نيازهاي متغير است تطابق و

                                                        
1 -Livability 
2 Viability 
3 -Vitality 
4 Kevin Linch 
5 Good City 
6 Sense 
7 Fit 
8 Access 
9 Control 
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 که شهري فضاي يک از است عبارت "سرزنده شهري فضاي" سرزندگي،يک با رابطه در شده

 زماني گستره در )جنس و سن لحاظ به( آنها تنوع و افراد از توجهي قابل تعداد حضور آن در

 چشم به مييابد، بروز اجتماعي يا انتخابي شکل به عمداتافعاليتهايشان  که روز از وسيعي

 از ما که کيفيتهايي بر تواند مي دوام و تکرار تعداد، نظر از بنابراين تراکم فعاليت  .ميخورد

 شهر سرزندگي ( 42: 9981، ) پاکزادباشد داشته اثر تنوع و سرزندگي مانند ميکنيم درک محيط

) خستو و سعيدي  است مختلف بخشهاي در و روز مختلف اوقات در آن شلوغي سطح بازتاب
 زنده ميافتد، اتفاق آن در زياد تراکم با رفتارها اعانو که را فضايي فرد(  15: 9981، رضواني

 (2999) 9(لاندري 51: 9981، ) پاکزادميدهد نسبت را سرزندگي کيفيت، آن به و ميکند احساس
 را پذيري-زيست و سرزندگي او .است نموده بررسي گونه اي متفاوت به را سرزندگي مفهوم

 9 او .است پرداخته مسأله به موضوعي کلش به و عمده رويکرد چهار با و کرده تعريف مجزا

 تنوع، افراد، مفيد تراکم :ميشمارد بر زيستپذير و سرزنده شهر يک شناسايي براي را مؤثر معيار

 و سازماني ظرفيت مساعي، تشريک و ارتباط، خلاقيت تمايز، وهويت  امنيت، و ايمني دسترسي،
 بررسي شکل موضوعي به را شهر دگيسرزن جامعتري ديد با ديگر افراد به نسبت او .رقابت

 در فرد زندگي و حيات که گفت ميتوان .است نموده اشاره آنها بر مؤثر عوامل عمده به و کرده

نشاط  و پرشور و فعال حضور و مردم ميبخشد، زندگي فضا يک به آنچه و است بودن جمع ميان
 .فضاست در آنها

بايد  شهر، محيط در سرزندگي يا و ندهز شهري به يافتن دست براي( 18: 9982، )پاکزاد 
د )لنارد و لنارد آور فراهم داشتني دوست تجربه هاي ايجاد براي هايي موقعيت و مکانها

2،9922 :82 ) 

 

                                                        
1 Landry 
2 Lenard and Lenard 
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211  22ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

روايي تحقيق از روايي صوري استفاده شده است در تعيين روايي صوري کيفي در يک 
ميزان ، ار براي يافتن سطح دشواريپانل ده نفره با حضور متخصصين برنامه ريزي شهري و آم

ابهام عبارات و يا وجود نارسايي در معاني کلمات انجام گرفت که نظرات آنان به ، عدم تناسب
 روش از پرسشنامه پايايي تعيين برايصورت تغييراتي جزئي در پرسشنامه اعمال شد. و 

 کرونباخ، آلفاي انميز بررسي .است شده استفاده کرونباخ آلفاي ضريب روش-دروني همساني

 است برخوردار مناسبي پايايي از آزمون است 2/9 عدد از بزرگتر کرونباخ آلفاي ميزان ازآنجاکه

 گويه ها و سوالات (1)جدول 

آلفاي  گويه  ها و سوالات ابعاد            متغير      
 کرونباخ

 
 
 
 
 
 

 متغير وابسته

 امنيت
 

 زاحساس امنيت کودکان در ساعات خلوت رو-9
 احساس امنيت زنان در ساعات خلوت روز-2
 احساس امنيت عابران در ساعات خلوت روز-9
 احساس امنيت عابران در شب-4
 احساس ترس در ساعات خلوت شبانه روز-5
 در امان بودن از حضور افراد مزاحم-1
 احساس امنيت نسبت به وسايل-2

9.244 
 

 
 جذابيت کالبدي

 

 فواره مناسب بودن وجود عنصر آب و-8
 مناسب بودن وجود فضاي سبز-1

 مناسب بودن طراحي معابر و نماي ساختمان ها-99
 مناسب بودن کيفيت تجهيزات شهري از قبيل مبلمان شهري و...-99
 برخوردار بودن  وضوح وو خوانايي  تابلوها-92
 امکان دسترسي و همجواري با مراکز-99
 و ويلچر وجود فضاي مناسب و ايمن براي عبور کالسکه-94
 وجود مراکز خريد-95
 وجود عناصر طبيعي از قبيل درخت و گل-91

9.895 
 

 احساس هويت
 هويت

 فضاهاي شهري يادآور خاطرات گذشته-92
 مشارکت مردم محله در برطرف کردن مشکلات-98
 حس خوشايند مردم نسبت به محله شان-91
 دوست داشتن محله شان-29
 محله متعلق و وابسته بودن مردم به-29

9.229 
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متغير 

 مستقل

س                      
 سرزندگي

 احساس شادماني و خوشحالي-22
 تمايل به حضور و ماندگاري يا توقف بيشتر-29
 وجود فضاهاي مناسب براي گذران اوقات فراغت و تفريح-24
 وسايل تفريح(، فروشگاه، جذابيت مکان با وجود چند عامل ) خانه-25
 دن نورپردازي در شب و روشنايي در اين مکانمناسب بو-21
 جذاب بودن ظاهر تابلو ها و مبلمان شهري-22
 اجتماعي و فرهنگيهاي برگزار شدن فعاليت-28
 برخورد مناسب بين مردم-21
 امکان حرف زدن با ديگران در اين مکان-99
 توانايي پذيرش تعداد زيادي از مردم-99
 جامعهپذيراي تمام گروه سني متفاوت -92
 مناسب بودن پياده رو ها براي عبور مردم-99
 امکان نشستن در فضا-94
 احساس آسايش و راحتي-95
 امکان ورزش و نرمش-91
 خاص و ميزان جذب مردم به اين محلهاي وجود ساختمان-92
 

9.299 
 
 
 
 

 1331، منبع : نگارنده

 

 معرفي منطقه مورد بررسي 

 و از استشده واقع در مرکز ايران کيلومتر مربع 992921حدود  با مساحتي اصفهان استان

و  کهگيلويه و فارس هاياستان به و از جنوب و سمنان ، قممرکزي هاياستان به شمال
و  و چهار محال لرستان هاياستان به و يزد و از غرب خراسان هاياستان به بويراحمد، ازشرق

، کشوري تقسيمات آخرين . بر اساساست مرکز استان اصفهان شهر .محدود است بختياري
، برخوار و ميمه، اصفهان، اردستان، عبارتند از: آران و بيدگل اصفهان استان هايشهرستان
، فريدن، سميرم سفلي، شهرضا، سميرم، خوانسار، شهرخميني، چادگان، کرون تيران و
)شکل شماره .نطنز آباد ونجف، نائين، مبارکه، لنجان، پايگانگل، کاشان، فلاورجان، شهرفريدون

منطقه شهري مي باشد که در اين پژوهش به مطالعه مناطق  95شهرستان اصفهان داراي   (9
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ميدان  9مي پردازيم.از منطقه يک خيابان چهار باغ عباسي وانقلاب از منطقه  1و  5و  9و  9
خيابان چهارباغ بالا و محدوده پل سي و سه پل و از  5نقش جهان و ميدان امام علي از منطقه 

محور پارک آبشار و محدوده پل خواجو که داراي فضاهاي عمومي هستند انتخاب   1منطقه 
 9شده اند.

 
 1331، موقعیت محدوده مورد مطالعه   منبع : نگارنده (1)شکل 

 

                                                        
1 www.isfahan.ir 
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 موقعیت عناصر و محورها در محدوده مورد مطالعه (2)شکل 

 1331، نگارنده منبع:

 مواد و روش ها 

ازلحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي  حاضر توصيفي و پژوهش 
 سرزنده مکان يک خلق به که است هايي شاخص شناسايي آن، هدف کهتحليلي مي باشد 

 پرداخته بررسي سوالات تحقيق به  AMOSو spss   افزار نرم کمک به نيز و شوند مي منجر

 T استنباطي ) آزمون هاي با استفاده از آمار توصيفي و آزمونروش تجزيه و تحليل  و شده

و تفاوت و ارتباط بين شاخص ها با استفاده از مدل معادلات ساختاري وتحليل واريانس( 
 استفاده گرديده است.

منطقه شهر اصفهان که طبق  4جامه آماري اين پژوهش شامل کليه شهروندان ساکن 
 توجه با حاضر تحقيق در نمونه گيري نفر بوده است .روش  452459،  9915سال سرشماري 
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با توجه به .ساده و خوشه اي مي باشد تصادفي نمونه گيري پرسشنامه ها، تکميل نوع به
نفر برآورد گرديد. نمونه آماري   584در صد حجم نمونه  15فرمول کوکران با سطح اطمينان 

حاضر  12تا خرداد  11 دي ماهنيمي ازگردشگران در بازه زماني پژوهش را نيمي از ساکنان و 
گانه که در بخش مرکزي شهر واقع شده و بخش  95منطقه از مناطق  4در فضاهاي عمومي 

 عمده گردشگران از اين مکان ها استفاده مي کنند به عنوان قلمرو پژوهش انتخاب گرديد .

 توصیفی تحقیقهای تجزيه و تحلیل يافته

 51.2نفر)معادل  914، نفر شهروند 212س نتايج حاصل از  آمار توصيفي از کل براسا
، نفر گردشگر 212درصد( مرد هستند. از کل  49.8نفر )معادل  928درصد( از شهروندان زن و 

درصد( مرد هستند.از  59.9نفر )معادل  955درصد( از گردشگران زن و  41.1نفر)معادل  992
 99با  5سال در محله سي و سه پل منطقه  25-95رين گروه سني بيشت، نفر شهروند 212کل 

سال در محله چهارباغ بالا  95-25درصد (هستند و بيشترين گروه سني  99.9نفر معادل )
سال در محله نقش جهان  95-59درصد (و بيشترين گروه سني  1.8نفر ) 29با  5منطقه 
سال در محله سي و سه  59-15وه سني درصد (و بيشترين گر 4.8نفر معادل ) 94با  9منطقه 

نفر معادل  99با فراواني يکسان  9و محله نقش جهان و ميدان امام علي منطقه  5پل منطقه 
و محله امام علي  1سال به بالا در محله آبشار منطقه  15درصد (و بيشترين گروه سني  9.4)

بيشترين گروه سني ، گرنفر گردش 212درصد (هستند و از کل  9نفر معادل ) 9با  9منطقه 
درصد (هستند و بيشترين گروه  1.5نفر معادل ) 91با  9سال در محله انقلاب منطقه  95-25

درصد (و بيشترين گروه  1.2نفر معادل ) 98با  9سال نيز در محله انقلاب منطقه  95-25سني 
بيشترين گروه درصد (و  8.2نفر معادل )  24با  9سال نيز در محله انقلاب منطقه  95-59سني 
درصد (و بيشترين  4.5نفر معادل ) 99با  1سال در محله چهارباغ خواجو منطقه  59-15سني 

از کل  درصد (هستند. 9.2نفر معادل ) 5با  1سال به بالا در محله آبشار منطقه  15گروه سني 
معادل  نفر 1با  5بيشترين افراد با شغل آزاد در محله سي و سه پل منطقه ، نفر شهروند 212

 4.9نفر معادل ) 92با  5درصد (هستند و بيشترين کارمند در محله سي و سه پل منطقه  5.5)
درصد (و  5.9نفر معادل ) 95با  5درصد (و بيشترين دانشجو در محله چهارباغ بالا منطقه 

 درصد (و بيشترين خانه دار در 9.2نفر معادل ) 5با  1بيشترين بازنشسته در محله آبشار منطقه 
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درصد (هستند بيشترين بيکار در محله سي  1.2نفر معادل ) 98با   5محله چهارباغ بالا منطقه 
بيشترين ، نفر گردشگر 212درصد (هستند و از کل  5.9نفر معادل ) 95با   5و سه پل منطقه 

درصد (هستند و بيشترين  5.1نفر معادل ) 92با  9افراد با شغل آزاد در محله انقلاب منطقه 
درصد (و بيشترين دانشجو در محله  1.2نفر  معادل ) 28با  1ند در محله پل خواجو منطقه کارم

 9درصد (و بيشترين بازنشسته در محله امام علي منطقه  5.2نفر معادل ) 95با  9انقلاب منطقه 
درصد (و بيشترين خانه دار در محله پل خواجو و چهارباغ بالا و  ميدان  9.9نفر معادل ) 1با 

با  9درصد (و بيشترين بيکار در محله چهارباغ عباسي منطقه  9.5نفر معادل ) 99جهان با  نقش
 درصد (هستند.9.4نفر معادل ) 4

 بررسی وضعیت آمار توصیفی (2)جدول 

 درصد فراواني تعداد فراواني متغير گروه 

 51.29 914 زن شهروند  جنس

 49.89 928 مرد

 999 212 کل

 41.19 992 زن گردشگر

 59.99 955 مرد

 999 212 کل

 99.99 88 95-25 شهروند سن

95-25 21 22.99 

59-95 21 21 

15-59 91 99.49 

 9.49 99 به بالا 15

 999 212 کل

 29.59 19 95-25 گردشگر

95-25 22 24.29 

59-95 998 92 

15-59 44 95.99 

 2.29 8 به بالا 15

 999 212 کل

 9.89 99 بيسواد شهروند تحصيلات

 99.19 99 زير ديپلم
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 25.99 24 ديپلم

 92.59 59 فوق ديپلم 

 92.29 999 ليسانس

 5.99 95 فوق ليسانس و بالاتر

 999 212 کل

 9.29 2 بيسواد گردشگر

 1.29 98 زير ديپلم

 29.29 51 ديپلم

 91.29 51 فوق ديپلم 

 42.99 929 نسليسا

 99.19 94 فوق ليسانس و بالاتر

 999 212 کل

 29.99 18 آزاد شهروند شغل

 29.19 19 کارمند 

 22.19 12 دانشجو

 4.89 94 بازنشسته

 98.89 55 خانه دار 

 1.29 22 بيکار 

 999 212 کل

 29.29 12 آزاد گردشگر

 99.19 12 کارمند 

 94.19 49 دانشجو

 8.29 25 بازنشسته

 92.19 59 خانه دار 

 2.99 1 بيکار 

 شهروند تاهل
 

 42.89 925 مجرد

 52.29 912 متاهل

 999 212 کل

 95.29 995 مجرد گردشگر

 14.99 982 متاهل

 999 212 کل

 29.29 12 همين محله شهروند محل تولد

 59.49 959 شهر اصفهان

 91.29 51 ناستان اصفها

 4.89 94 خارج از استان
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 9.49 99 خارج از ايران

 9 9 همين محله گردشگر

 2.29 8 شهر اصفهان

 9.49 94 استان اصفهان

 22.99 299 خارج از استان

 29.29 51 خارج از ايران

 1331، منبع: نگارندگان

 ن و گردشگران جدول توصیفی متغیر سرزندگی به تفکیک شهروندا (3)جدول 

حجم  
 نمونه 

 انحراف معيار ميانگين

 8.52 42.94 212 شهروندان

 1.54 42.82 212 گردشگران

 1331منبع:نگارندگان،

ازمون تی استودنت برای مقايسه میزان سرزندگی در فضاهای عمومی مناطق اصفهان ) 4جدول شماره) 

 مرکزی از ديدگاه شهروندان و گردشگران

t ح معني داريسط درجه ازادي 

-9.199 499.525 9.521 

 1331، منبع:نگارنده

 متغير يک ميانگين بر گردشگران و شهروندان  مستقل گروه دو تفاوت سنجش براي
که نتايج نشان داد که  است شده استفاده مستقلهاي نمونه با  T آزمون از سرزندگي،( کمي)

اي عمومي مناطق اصفهان مرکزي از براي مقايسه ميزان سرزندگي در فضاه  tمقدار آماره 
مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي  -199/9ديدگاه شهروندان و گردشگران برابر با 

فرض  15/9بيشتر است، بنابراين با اطمينان  95/9باشد که از مي 521/9معني داري آنها برابر 
ي مناطق اصفهان مرکزي صفر آماري  مبني بر برابر بودن ميزان سرزندگي در فضاهاي عموم

از ديدگاه شهروندان و گردشگران تاييد مي شود. در نتيجه ميانگين سرزندگي از ديدگاه 
 .شهروندان و گردشگران يکسان است

 تحلیل استنباطی داده ها
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بر  سرزندگي از مدل  کالبدي، هويت در اين بخش براي بررسي اثر امنيت، جذابيت
 ه است. معادلات ساختاري  استفاده گرديد

پس از انجام اصلاحات مورد نظر انجام گرفته و  AMOSمدل سازي با استفاده از نرم افزار 
 نتايج به دست آمده در زير ارائه شده است.

 برآورد انجام شده برای تفاوت معناداری پارامترها با مقدار صفر (5)جدول 

 سطح معني داري نسبت بحراني ضريب استاندارد ضرايب پارامترها

 --> امنيت

 سرزندگي

919/9 229/9 898/4 999/9 

 999/9 119/9 929/9 952/9 --> کالبدي جذابيت

 999/9 241/99 854/9 281/9 --> هويت

 1331، منبع:نگارنده

بر  کالبدي و هويت نتايج جدول فوق نشان مي دهند که وزن رگرسيوني امنيت، جذابيت
آنها بيشتر از سطح   اشند زيرا مقادير نسبت بحرانيبسرزندگي داراي تفاوت معنادار با صفر مي

 است.  11/9مورد نظر ما يعني 

 شاخص های برازش مدل (6)جدول 

 شاخص
 مدل تدوين شده

 معادل فارسي علامت اختصاري 
 دامنه قابل قبول

 

CFI 199/9 19/9 -9 شاخص برازش تطبيقي 

NFI 855/9 19/9 -9 بنت-شاخص برازش بتلر 

RMSEA 959/9 9 -98/9 ميانگين مربعات خطاي برآورد ريشه 

GFI 194/9 1/9 -9 شاخص نيکويي برازش 

AGFI 852/9 1/9 -9 شاخص نيکويي برازش اصلاح شده 

RMR 959/9 9 -9/9 ريشه دوم ميانگين توان دوم باقيمانده ها 

CMIN/DF 192/2 9کمتر از  نسبت کاي دو به حجم نمونه   

 1331، منبع: نگارنده
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است که  199/9)شاخص برازش تطبيقي( براي اين مدل مقدار  CFIر اين جا شاخص د
را دارد  855/9بنت( نيز مقدار  -)شاخص برازش بتلر NFIدر بازه قابل قبول قرار مي گيرد و 

که به بازه مورد نظر بسيار نزديک است  و از نظر محقق مورد تاييد است. شاخص ريشه دوم 
به دست آمده است، از  959/9براي مدل برابر با  RMSEA)رآورد )ميانگين مربعات خطاي ب

مي باشد، پس مي توان گفت که مدل برازش  98/9طرفي بازه قابل قبول براي آن کمتر از 
براي  RMR)شده مدل متناسبي است. شاخص ريشه دوم ميانگين توان دوم باقيمانده ها  )

 ه قابل قبول قرار دارد.به دست آمده است و در باز 959/9مدل برابر با 

به دست آمده که نزديک به  AGFI ،852/9و مقدار  GFI  ،194/9در مدل مذکور مقدار 
هاي گردآوري شده، نزديک به دامنه قابل قبول قرار مي گيرد. به اين معني که در مجموع داده

 دهند. دامنه قابل قبول بوده و مدل تدوين شده را مورد تاييد و حمايت قرار مي

است که در بازه قابل قبول قرار  192/2برابر با   محاسبه نسبت کاي دو به حجم نمونه
 .دارد

بين احساس امنيت و سرزندگي فضاهاي شهري اصفهان رابطه معنا داري وجود : 9 فرضيه
 دارد.

و  229/9از امنيت بر سرزندگي برابر با  گردد که اثرمشاهده مي 2با توجه به جدول شماره 
( در نتيجه فرضيه اول مورد تاييد 11/9بيشتر از  tب تاثير معني داري دارد )ضريب  اين ضري

 يابد.باشد که با بهبود امنيت،  سرزندگي نيز بهبود ميقرار ميگردد. اين امر به اين معني مي

بين  احساس هويت ساکنان و ميزان سرزندگي فضاهاي عمومي شهر اصفهان : 2 فرضيه
 دارد. رابطه معناداري وجود

و اين ضريب  854/9هويت بر سرزندگي برابر با  گردد که اثربا توجه به جدول مشاهده مي
( در نتيجه فرضيه دوم مورد تاييد قرار ميگردد. 11/9بيشتر از  tتاثير معني داري دارد )ضريب  

 يابد.باشد که با بهبود هويت،سرزندگي نيز بهبود مياين امر به اين معني مي
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بين ميزان جذابيت کالبدي و ميزان سرزندگي فضاهاي عمومي شهر رابطه معنا  :9 فرضيه
 داري وجود دارد.

و اين ضريب تاثير معني داري دارد  929/9جذابيت کالبدي بر سرزندگي برابر با  که اثر
( در نتيجه فرضيه سوم مورد تاييد قرار ميگردد. اين امر به اين معني 11/9بيشتر از  t)ضريب  

 يابد.د که با بهبود جذابيت کالبدي، سرزندگي نيز بهبود ميباشمي

 ها و بحثيافته

( اصفهان مي باشد. از منطقه يک محور 1و5و9و9منطقه )  4محدوده مورد مطالعه شامل 
 5ميدان نقش جهان و ميدان امام علي از منطقه  9چهار باغ عباسي وميدان انقلاب از منطقه 

محور پارک آبشار و محدوده پل   1ده پل سي و سه پل و از منطقه خيابان چهارباغ بالا و محدو
مورد استفاده شامل هاي خواجو که داراي فضاهاي عمومي مي باشند انتخاب شده اند.آزمون

با بدست اوردن  ميانگين  و آزمون همبستگي و مدل معادلات ساختاري مي باشند.  Tآزمون 
ت اثر گذاري سوالات و شاخص ها پرداخته شده امتياز شاخص ها  به بررسي و تحليل وضعي

ذکر شده را بررسي و به تحليل وضعيت امنيت و هاي است سپس ميزان فراواني شاخص
 پرداخته شده است .مورد مطالعه هاي هويت و جذابيت کالبدي در تمام محله

نفر شهروند از لحاظ وضعيت امنيت  212نفر گردشگر و  212بر اساس نتايج حاصل از 
ميدان نقش جهان و چهارباغ هاي ،شهروندان با توجه به امتياز ميانگين شاخص ها در محله

عباسي و ميدان امام علي و چهارباغ بالا احساس امنيت بيشتري دارند و کمترين ميزان امنيت 
از نظر شهروندان مربوط به محدوده سي و سه پل و پل خواجو و ميدان انقلاب و محور آبشار 

 مي باشد .

هاي گردشگران با توجه ميانگين امتياز شاخص ها در محله، ار لحاظ وضعيت امنيت
چهارباغ بالا و ميدان امام علي )ع( و محدوده سي و سه پل و چهارباغ عباسي داراي بالاترين 

پل خواجو ومحدوده آبشار و ميدان انقلاب و ميدان نقش هاي ميزان امنيت مي باشند و محله
مترين ميزان امنيت را از نظر گردشگران شامل مي شوند. از نظر شهروندان جهان به ترتيب ک

ميدان نقش جهان و چهارباغ بالا و هاي بيشترين ميزان جذابيت کالبدي مربوط به محله
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محدوده سي وسه پل و محور آبشار مي باشد و پايين ترين ميزان جذابيت کالبدي از نظر 
اغ عباسي و ميدان انقلاب و پل خواجو و ميدان امام علي چهاربهاي شهرومندان مربوط به محله

 ) ع ( مي باشد.

بيشترين ميزان جذابيت کالبدي مربوط ميدان نقش جهان و محدوده ، از نظر گردشگران
سي و سه پل و ميدان امام علي )ع( و محدوده پل خواجو مي باشند و پايين ترين ميزان 

چهارباغ عباسي و چهارباغ بالا و ميدان انقلاب مي جذابيت کالبدي مربوط به محور آبشار و 
 باشند.

هاي از نظر شهروندان ميزان هويت و حس دوست داشتن محله و تعلق خاطر  در محله
 ميدان نقش جهان و ميدان انقلاب و چهارباغ عباسي و پل خواجو بيشتر ديده مي شود .

ات و حس دوست داشتن مردم که براي آنها بيشتر ياد خاطرهاي از نظر گردشگران محله
چهارباغ عباسي و ميدان نقش هاي به محله شان را احساس نموده اند مي باشد شامل محله

جهان و محدوده سي و سه پل و ميدان انقلاب است و پايينترين ميزان حس هويت از نظر 
ه پل ميدان امام علي )ع( ومحور چهارباغ بالا و محور آبشار و محدودهاي گردشگران محله
 خواجو مي باشند.

بر اساس نتايج حاصل ازميانگين امتياز سوالات، شهروندان بيشترين ميزان سرزندگي در 
محلات مربوط به ميدان نقش جهان و محور چهارباغ بالا و ميدان انقلاب و خيابان چهارباغ 

) ع( و عباسي مشاهده مي گردد و کمترين ميزان سرزندگي از نظر شهروندان ميدان امام علي 
 محور آبشار و پل خواجو و محدوده سي و سه پل مي باشد.

بر اساس ديدگاه نظر گردشگران از لحاظ سرزندگي ميدان نقش جهان و ميدان انقلاب و 
خيابان چهارباغ بالا وچهارباغ عباسي بيشترين ميزان سرزندگي را شامل مي شوند و کمترين 

( و پل خواجو و محور آبشار و محدوده سي و سه ميزان سرزندگي را محلات ميدان امام علي )ع
 پل دربر ميگيرند. 

 سرزندگیهای بررسی میانگین امتیاز سوالات و شاخص (1)جدول 

 سرزندگيهاي شاخص 9ميانگين امتياز منطقه  9ميانگين امتياز منطقه  5ميانگين امتياز منطقه  1ميانگين امتياز منطقه  
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ميانگين 

 سوالات

محدوده پل 

 جوخوا

محور 

 آبشار

محور 

 چهارباغ بالا

ه  محدود

 سه و سي

 پل

ميدان امام 

 علي ) ع(

ميدان 

نقش 
 جهان

محور 

 انقلاب

چهارباغ 

 عباسي

9.92 2.12 9.92 9.98 2.15 9.92 9.99 2.12 9.21 
 امنيت

 شهروندان

 امنيت گردشگران 9.98 9.99 9.92 9.29 9.98 9.29 9.99 2.41 9.98

2.28 2.12 2.22 2.19 2.88 2.12 9.99 2.19 2.59 
جذابيت کالبدي 

 شهروندان

2.15 2.12 2.15 2.22 9.98 9.95 9.28 2.88 2.22 
جذابيت کالبدي 

 گردشگران

 هويت شهروندان 2.18 9.99 9.91 2.24 2.89 2.24 2.54 2.19 2.81

 هويت گردشگران 2.12 2.82 2.21 2.92 2.28 2.22 2.92 2.41 2.52

 سرزندگي شهروندان 2.24 2.85 2.19 2.22 2.11 2.81 2.52 2.19 2.18

 سرزندگي گردشگران 9.41 2.89 2.81 2.99 2.18 2.28 2.52 2.52 2.59

 1331منبع:نگارندگان ،

 نتیجه گیری

 مي گفته شهريهاي محيط در پويا و فعال حضور به شهروندان تمايل حقيقت در سرزندگي

 در شهروندان حضور افزايش و شهري يفضاها شدن تر شلوغ و رونق پر باعث که شود

هاي سازنده فضاهاي ترين کيفيتسرزندگي يکي از مهم .شود مي شهر عمومي فضاهاي
 .شهري براي ارتقا کيفيت فضاهاي شهري و خلق مکان است

تجزيه و تحليل  AMOSو  spssتحقيق با استفاده از نرم افزار توصيفي و استنباطي نتايج 
بر اساس نتايج حاصل از مدل  از آزمون فرضيات نشان داد که شده است و نتايج حاصل

و اين ضريب تاثير معني داري دارد  229/9از امنيت بر سرزندگي برابر با  اثر معادلات ساختاري
( در نتيجه فرضيه اول مورد تاييد قرار ميگيرد. اين امر به اين معني 11/9بيشتر از  t)ضريب  

 854/9هويت بر سرزندگي برابر با  يابد.اثرسرزندگي نيز بهبود مي باشد که با بهبود امنيت، مي
( در نتيجه فرضيه دوم مورد تاييد 11/9بيشتر از  tو اين ضريب تاثير معني داري دارد )ضريب  

. ويابد.باشد که با بهبود هويت،  سرزندگي نيز بهبود ميقرار ميگيرد. اين امر به اين معني مي
 tو اين ضريب تاثير معني داري دارد )ضريب   929/9ر سرزندگي برابر با جذابيت کالبدي ب اثر

باشد که ( در نتيجه فرضيه سوم مورد تاييد قرار ميگردد. اين امر به اين معني مي11/9بيشتر از 
مبني بر برابر بودن ميزان سرزندگي در  يابد.با بهبود جذابيت کالبدي،  سرزندگي نيز بهبود مي
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مناطق اصفهان مرکزي از ديدگاه شهروندان و گردشگران تاييد مي شود. در فضاهاي عمومي 
 .نتيجه ميانگين سرزندگي از ديدگاه شهروندان و گردشگران يکسان است 

 هويت و سرزندگي در محله ها، جذابيت کالبدي، پيشنهاداتي براي افزايش امنيت

 طراحي تمهيدات ارگيريشب بک هنگام در خيابان خيز جرم و پرخطر مکانهاي ي مطالعه-
-گوشه بردن بين از مانند بزهکاري مستعدهاي محل بين بردن از جهت نورپردازي و کالبدي

 ها ساختمان فرورفته و تاريک هاي 

 براي هايي جاذبه ايجاد براي نورپردازي ي زمينه در دنيا روز فناوري از گيري بهره -

المان شهري،هاي تلوزيون از استفاده بطهرا اين در که شب در سايت در افراد حضور افزايش
 .باشد مناسبي راهکار تواند مي ... و جذاب و مدرن نورپردازي با شهريهاي 

جلوگيري از ورود خودرو و موتورسيکلت توسط موانع ، ايمني براي پياده در مقابل سواره -
 هنجار به ناهاي گروه حضور از ممانعت− مختلف در طول مسير 

جلوگيري از ورود خودرو و موتورسيکلت توسط موانع ، پياده در مقابل سواره ايمني براي-
 پارک در  ها رستوران ها، مغازه تعداد افزايش مختلف در طول مسير 

 حاشيه احياء براي شبانه تئاترهاي برگزاري و نوازندگي هنري،هاي فعاليت برگزاري-
 شبانه ساعات در آب از خالي رودخانه

 کالبدي که ياد آور خاطرات جمعي است هايوجود شاخص-

 به دادن سامان همچنين و فرعيهاي مسير در ماشين پارک براي مناسب مکانهاي تعبيه- 

 اطراف در موجود پارکينگهاي

 بازسازي ميدان و ساخت آبنماي زيبا و مدرن-

حسي  غناي ارتقاي جهت در مختلفهاي سبک با تزئيني هاي حجم و ها المان نصب-
 محيط بصري و يديدار
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 اشکال تجسمي گرافيتي، ديواري، هاي نقاشي چون عمومي هنرهاي ابزارهاي از استفاده-
 محيط بصري کيفيات ارتقاي جهت در غيره و

 استفاده از مبلمان شهري به روز و شيک-

 استفاده از رنگ و روشنايي جذاب در محوطه پل خواجو-

 وغيره ها تنديس احجام، قالب در تجسمي و هنري اشکال از استفاده استراتژي بر تأکيد-
 فضا پوياي ارتقاي جهت در

 حسي غناي ارتقاي جهت در مختلف ها سبک با تزئيني هاي حجم و ها المان نصب-
 محيط بصري و ديداري

 هنري هاي ويژگي با طبيعي سبز فضاي و عناصر ايجاد و طراحي-

 اشکال تجسمي گرافيتي، يواري،د هاي نقاشي چون عمومي هنرهاي ابزارهاي از استفاده-
 محيط بصري کيفيات ارتقاي جهت در غيره و

 که يمحلات در بويژه شهر، امور اداره در شهروندان مشارکتهاي زمينه آوردن فراهم-
 مي زيست آن در که يا محله در زندگي براي را بيشتر تعلق احساس تا کنند، مي زندگي
 .نمايد فراهم نمايند

 مردمي جوش خود رويدادهاي و سنتي هاي آيين برگزاري عريفت و ريزي برنامه-

 در اجتماعي روابط ايجاد و يکديگر با افراد آشنايي موجب که ييها آيين و مراسم اجراي -
 شود مي شهرها

 صورت به ييهايينمادگرا و نشانه جاديا با موجود شاخص عناصر و سمبلها ارتقاي و حفظ-
 يسنگ سهاييتند و لوحها ،يادماني عناصر يتجسم ايهنره و يحجم طرحهاي مانند واضح

 چون فرهنگي و سبز فضاهاي چون اجتماعي ينها مکا و ارتباطي اماکن نقش بر تأکيد-
 يشهر منظر در شهري نشانه و شاخص عنصر يک عنوان به مسجد

 بافتهاي ليپتانس حفظ و بافت يفرسودگ از يريجلوگ جهت يخيتار هيابن مرمت-
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 ،يرو ادهيپهاي نهيگز ۀارائ و ونقل حمل يبرا متنوع و متعددهاي نهيگز آوردن فراهم-
 طيمح از حفاظت ،يبدن تيفعال شيافزا موجب که يعموم ونقل حمل و يسوار دوچرخه

 .گردد يم کيتراف کاهش و ستيز

 آمدن هم گرد و يمدن مشارکت شيافزا موجب که سرزنده و شاد يعموم يفضاها جاديا-
 گردد يم مردم

 نشستن يبرا ريپذ انعطاف يشهر مبلمان نيتام-

 پارک ازفضاي نهيبه استفاده براي محله هاي مهدکودک قيتشو-

 آمدن هم گرد و يمدن مشارکت شيافزا موجب که سرزنده و شاد يعموم يفضاها جاديا-
 گردد يم مردم

 اطراف رودخانه در يحيتفر و يمناسبت هاي برنامه منظم و مستمر اجراي-
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(راهکارهاي تبديل گذرهاي 9911عليرضا ؛)، عبدالله زاده فرد، علي، شکور، فردين، اصلاني فرد  -
شهري به پياده اره در راستاي ارتقا سرزندگي شهري ) مطالعه موردي :محور رو گذر زنديه شيراز 

 29شماره بيست و يکم سال ششم،صفحه ،  مجله مطالعات محیطی هفت حصار(، 

 و شهروندان ذهني تصوير ايجاد در سرزندگي نقش، (9919؛ شهبازي، مهرداد ،)  فرشاد، بازوندي -
 فصلنامه دو ،)تهران سپهسالار خيابان راه پياده :موردي مطالعه( شهري فضاي از گيري بهره ميزان

 99صفحه ، تابستان و بهار 9 شماره اول سال ، شهر منظر پژوهشهای

-999صفحات ، 91 شماره ،آبادی فصلنامه، فضا  کيفيت نجشس معيارهاي ) 9982 ) جهانشاه پاکزاد،-
14 

 صفحات .شهيدي انتشارات .تهران ،شهری طراحی فرايند و نظری مبانی ( 9981 ) جهانشاه پاکزاد، -

959-42 

 اجتماعي تأثيرات ارزيابي براي مدلي زندگي کيفيت و شهري سبز فضاهاي( 9915) ، علي، جنادله-

 برنامه فصلنامه، تهران شهر بوستان سه در آن تجربي کاربرد و شهري زسب فضاهاي و ها بوستان

 92صفحه 22  شماره هفتم، سال ،اجتماعی توسعه و رفاه ريزی

ترجمه حميدرضا پارسي و آرزو ، ( مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمريکايی 9988) ، جين، جيکوبز-
 94ه ،صفحتهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، افلاطوني
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 29، صفحه 91شماره  ،منطقه ای–مجله جغرافیا و آمايش شهری اصفهان(، 

 يک ،خلق شهري فضاهاي سرزندگي بر موثر عوامل ( 9981) ، ي، نويد سيدي رضوان،  مريم، خستو-

 /چهارم سال  /شهر هويت نشريه، پياده خريد مرکز" مفهوم بر تکيه با سرزنده شهري فضاي

 19-24صفحه ، 81 تابستان بهارو /1 شماره

 9919)محمد مهدي، ، معززي مهر طهران ؛ ياسمن ، دارم ؛ ياسر ، جعفري ؛ ساجد ، راست بين-
، مجله باغ نظرعمومي،هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصههاي رابطه همبستگي بين کيفيت(

 99، صفحه 29شماره 
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