
چکیده 
بررسي و مطالعه فرایند رشد و توسعه شهرها، نمایانگر شكل گيري شرایط كيفي نا به سامان و در پاره اي موارد بحراني در منظر تاریخی 
به عنوان یكي از مهم ترین  آثار و پيامدهاي سياست هاي توسعه شهري است. این درحالی است كه منظر   شهري   كلّيت   شهر   را   به   مثابه  
 یك »متن« آشكار   ساخته   و   امكان »قرائت« و    »خوانش«   این   متن   را   فراهم   مي آورد. تصویري   روشن   از منظر شهر،   نقش   مهمي   در  
 ایجاد   احساس   امنّيت،   افزایش   تجربه،   حّس تعلق، حضور در مكان و ... دارد. از سوی دیگر امروزه  با توجه به حجم باالی ساخت و سازهای 
شهری، ميزان بهره گيری از الگوهای طبيعی و فضاهای سبز كاهش یافته است. از این رو با توجه به هدف پژوهش كه در  راستای توسعه 
توسعه فضای سبز شهری و ارتقای كيفّيت محيط شكل گرفته است؛ بهره گيری از فضای سبز كوچك مقياس می تواند نقش به سزایی را 
در ارتقای  كيفّيت منظر شهر و خوانایی محيط شهری بازی كند و تأثير مستقيمی در ادارک شهروندان داشته باشد و سبب گردد اطالعات 
بالقوه محيط شهری به درستی به بالفعل  تبدیل شوند. در این ميان رهيافت پارک های جيبی به عنوان یكی از مؤثرترین روش ها برای 
ارتقای كيفّيت منظر شهری مطرح می باشد. ایجاد پارک های بسيار كوچك  یا جيبی   ”POCKET PARK“   راه حلی برای جبران بخشی از 
كمبود فضای سبز در مراكز شهری به ویژه در بافت تاریخی شهر می باشد. پيشينه مطالعات در خصوص  توسعه و بكارگيری این پارک ها 
در سطح شهر به عنوان فضاهای سبز طراحی شده نشان می دهد كه این فضاها می توانند عالوه بر افزایش توزیع عادالنه فضاهای سبز 
 عمومی، به نشانه گذاری محيط شهری كمك نماید. از این رو پژوهش حاضر در ابتدا به دنبال بازشناسی مفهوم منظر شهری به ویژه در 
بافت تاریخی شهر، مفهوم و نقش  پارک های جيبی در توسعه فضای سبز شهری بوده و سپس با استفاده از معيارها و مؤلفه های اثربخش 
توسعه پارک های جيبی در ارتقای كيفّيت منظر تاریخی شهر به  دنبال امكان سنجی و اولوّیت بندی معيارها و سرانجام قابلّيت فضاها 
برای بهره گيری آنان از پارک های جيبی در راستای بهبود كيفّيت منظر می باشد. الزم به ذكر است  برای رسيدن به این مهم از روش 
كّمی- توصيفی و فرایند تحليل سلسله مراتبی ) AHP ( بهره گرفته  شده است، چرا كه با استفاده از این روش امكان مقایسه دودویی  معيارها، 
زیرمعيارها و گزینه های مورد بررسی فراهم می باشد. سپس با استفاده از طيف 5 مقياسی ليكرت در امتيازدهی به اولوّیت بندی نمونه های 
مورد مطالعه پرداخته  شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند كه هرچه فضا بتواند به طبيعت نزدیك تر شود و از فضای سبز در 
منظر شهر استفاده نماید، به سوی ارتقای كيفّيت  محيط قدم برداشته است. همچنين مقایسه تطبيقی محدوده های مورد مطالعه حاكی از 
آن است كه غنی بودن مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی نسبت به مؤلفه های  فيزیكی مكان یابی و طراحی پارک های جيبی تأثير بيشتری 

در قابلّيت بكارگيری فضای سبز دارد.  
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است.  نيافته  گسترش  اجتماعی  و  اقليمی  شرایط  مطابق  با  آن 
توسعه  یعنی  پژوهش  این  رویكرد  به  توجه  با  آن  لذا ساماندهی 
پارک های  رهيافت  از  استفاده  با  كوچك  مقياس  سبز  فضاهای 
مقاله  در  بنابراین  می باشد.  حاضر  مقاله  اصلی  اهداف  از  جيبی 
همچون  مفاهيمی  و  بازشناسی  موضوع  ادبّيات  مرور  با  حاضر 
به  جيبی  پارک های  و  سبز  فضای  شهر،  تاریخی  منظر  منظر، 
سبز  فضای  در  توسعه  اثربخش  زیرمعيارهای  و  معيارها  تبيين 
پرداخته شده و مدل نظری  تاریخی شهر  بر كيفّيت منظر  مؤثر 
بررسی  با  سپس  می شود.  تدوین  اساس  همين  بر  پژوهش 
 فضاهای باز شهری در محله های تاریخی شهر قزوین كه امكان 
توسعه پارک های جيبی در آن دیده می شود، ابتدا اولوّیت بندی 
پژوهش  نظری  مؤلفه های مدل  در خصوص  معيارهای  مختلف 
براساس  مطالعه  مورد  محدوده های  امتيازدهی  نهایت  در  و 
فرایند تحليل سلسله  مراتبی و طيف پنج مقياسی ليكرت صورت 

می گيرد.  

 1.  پرسش های پژوهش
الف( مفهوم منظر، منظر تاریخی و پارک های جيبی در شهرها 
چيست؟ ب( معيارها و ابعاد مختلف توسعه پارک های جيبی در 
ج( است؟  كدام  شهری،  تاریخی  منظر  كيفّيت  ارتقای  راستای 

شهر  تاریخی  بافت  در  مطالعه  مورد  محدوده های  از  كداميك 
نظری  مدل  از  استفاده  با  را  جيبی  پارک های  توسعه  امكان 

پژوهش  فراهم می آورند؟

 2.  روش شناسی و فرایند پژوهش
در این پژوهش از روش كّمی– توصيفی و تحليلی استفاده شده 
است. این تحقيق، پژوهشی توصيفی– تحليلی و از شاخه ميدانی 
روش هایی  مجموعه  شامل  كه  چرا  است؛  توصيفی   می باشد. 
مورد  پدیده های  یا  شرایط  كردن  توصيف  آنها  هدف  كه  است 
توصيفی  بازرگان، 1381، ص82(. تحقيق  است   )سرمد،  بررسی 
آنچه را كه هست توصيف می كند و به شرایط و روابط موجود، 
عقاید متداول،  فرایندهای جاری، آثار موجود و روند های در حال 
گسترش توجه دارد )خاكی،1379، ص104(. در زمينه جمع آوری 
منظر  منظر،  نظری  مبانی  در  خصوص  داده ها  و  اطالعات 
پژوهش  این  اصلی  مفاهيم  و  جيبی  پارک های  و  تاریخی شهر 
از روش مطالعه اسنادی و روش  كتابخانه ای استفاده شده است. 
و  نتيجه گيری  با  اولّيه،  اطالعات  جمع آوری  از  بعد  درحالی كه 
تبيين معيارها و شاخص های مربوطه و  تدوین پرسشنامه فرایند 
از  حاصل  اطالعات  و  داده ها  و  شده  آغاز  پژوهش  ميدانی  كار 
پيمایش، پرسشنامه، مصاحبه و نظر سنجی از  شهروندان در جهت 
سنجش سؤاالت و بررسی فرضّيات پژوهش در محدوده مورد نظر 

به كار گرفته شده است.  

مقدمه
  از آنجا كه زیستگاه انسانی هنگامی می تواند بيشترین مطلوبّيت 
ابعاد  در  را  وی  انتظارات  كه  باشد،  برداشته  در  انسان  برای  را 
مختلف  تاریخی، زیست محيطی، اجتماعی، كالبدی، اقتصادی و... 
از این عوامل، در محيط زندگی  برآورده سازد و چنانچه هریك 
ادراک وی  بر احساس و  باشند،  فاقد  كيفّيات مطلوب  یك فرد، 
زندگی  محيط  از  او  رضایت مندی  بر سطح  نتيجه  در  و  فضا  از 
تأثيرگذار خواهد بود   )كاكاوند و براتی، 1392(، لذا مطالعه كيفّيت 
منظر شهرها به ویژه در بافت تاریخی شهر تأثيری دوچندان بر 
توسط  كه  است  چيزی  منظر  چرا  كه  دارد؛  احساس  این  ایجاد 
می شود  درگير  انسان  ذهن  با  و  شده  درک  ما  پنجگانه  حواس 
و امكان ادراک و خوانایی محيط را فراهم  می آورد.  همان طور 
كه می دانيم شناخت   هر   پدیده ای   به   درجه   شناخت   ما   از   فرایند  
 تاریخی   آن پدیده   بستگی   دارد.    فرایند   تاریخی   بدین   معنا   نيست 
كه پدیده   را در بستر   تاریخی   آن   منجمد   كرده   و   از   پدیده ای   سيال،  
 شيئی   جامد بسازیم، فرایند   تاریخی   برآنست   كه   نحوه   شكل گيری  
 پدیده   و عناصر   مؤثر   در   آن   را   كشف   كرده   و   سپس   آن   را   در   طول  
نيز   از   تعامل   ميان   بررسی   قرار   دهد.    هوّیت   انسان   زمان   مورد 
از   جمله   اقتصاد،   جغرافيا،   فرهنگ   و    مؤلفه های   گوناگون زندگی 
و   محيط   شهری   به   می شود  حاصل  تاریخ   امثال   آنها،   در   طول 
عرصه   حيات   انسان   باید   از   این   تمایل   باطنی    مثابة   اصلی  ترین 
 متأثر   شود )حبيبی   و مقصودی،1381(.    روند شتابان تغييرات دنيای 
مدرن در عرصه های  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معماری از 
یك سو و سيل ایده ها و طرح های جدید در طراحی و معماری 
آن  محالت  و  شهرها  است،  منظر  شده  موجب  دیگر  سوی  از 
هماهنگی و همسنخی با گذشته خود را نداشته و تركيب موزون و 
ساختار تعریف شده و معنادار مدرن نيز در  آن دیده نشود )السوس، 
1392(. بنابراین سياست ها و رویكردهای مواجه با منظر تاریخی 
شهرها نقش به سزایی در كيفّيت محيط شهری  و متقاباًل كيفّيت 

منظر شهری دارد.  
همان طور كه در گذشته نقش اقليم و فضاهای سبز شهری در روند 
شكل دهی به شهرها بسيار مطرح بوده است و زندگی و طبيعت 
 در هم آميخته بودند، بنابراین در بهسازی بافت های شهری نيز 
فضا  آزادسازی  و  محيط  تلطيف  جهت  سبز  فضای  بكارگيری 
پيشنهاد  می شود. اّما با توجه به تراكم باالی ساختمانی و كمبود 
فضای باز امكان توسعه پارک ها به شكل مرسوم وجود ندارد؛ از 
آن رو رهيافت  پارک های جيبی و بسيار كوچك این ظرفّيت را 
برای توسعه فضای سبز ایجاد كرده است و می توان در فضاهای 
موجود با طراحی فضای  سبز و باز عمومی به طور مجدد آشتی 

بين انسان و طبيعت ایجاد نمود.  
تاریخی– هوّیتی  با  قزوین  شهر  تاریخی  بافت  دیگر،  سوی  از 

سياسی دستخوش تغيراتی اساسی شده است و تعادل و ساختار 
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ارزش های  و  نگرش ها  ذهنی،  ادراكات  برگيرنده   در  و  پيچيده 
گروه ها و افراد  مختلف است  )Porteous,1971,p105).  كيفّيت 
از مفهوم گسترده تر  محيط را می توان به عنوان بخش اساسی 
كيفّيت زندگی تعریف  كرد،   )RIVM, 2002,p13 ( كيفّيت محيط 
از برایند كيفّيت اجزای متشكله یك ناحيه معّين حاصل می شود، 
اّما با این وجود بيشتر از  جمع اجزای سازنده، بر ادراک كلی از یك 
فضای  طبيعت،  شامل  محيط  سازنده  اجزای  دارد.  داللت  مكان 
تسهيالت  )مصنوع(،  انسان  ساخت  محيط  زیرساخت ها،  باز، 
هستند   )     ... و  اجتماعی  روابط  طبيعی،  ذخایر  و  كالبدی  محيط 
  Kamp et al, 2003,p9(  . با این حال به طور  كلی كيفّيت محيط 
عبارت  محيط  كيفّيت  كرد:  تعریف  این گونه  مي توان  را  شهري 
است از شرایط اجتماعی– فرهنگی و كالبدی محيط  شهری كه 
از محيط  یا عدم رضایت شهروندان  نشان دهنده ميزان رضایت 
شهری می باشد. در واقع »یك محيط با كيفّيت باال، حس رفاه 
واسطه  به  ساكن اند  آن  در  كه  جمعّيتی  به  را  رضایت مندی   و 
ویژگی هایی كه ممكن است،  فيزیكی، اجتماعی یا نمادین باشند، 
منتقل  می كند«   )Lansing and Marans, 1969,p 197  به نقل 

از   Van poll,1999,p 17   (  و   ) بهرامی نژاد،1382، ص44  (  . 

 3-2. منظر و منظر تاریخی شهر
منظر شهری نيز هنر یكپارچگی بخشيدن بصری و ساختاری به 
محيط  كه  است  مكان هایی  و  خيابان ها  ساختمان ها،  مجموعه 
مجموعه  از  بيش  چيزی  شهری  منظر  می سازند.  شهری  را 
منظر  واقع  در  است؛  شده  ساخته  غير  فضاهای  و  ساختمان ها 
با  ذهن  هنوز  كه  است  قابل  ادراک شهر  یا  عينی  جنبه  شهری 
آن درگير نشده است )كالن،    1377،صص 128-132(. منظر آن 
واسطه  به  و  بوده  آن  ساكن  در  ما  كه  است  محيط  از  قسمت 
ادراكمان آن را درک می كنيم و محدود به دانش و آگاهی مردم 
از مكان است )فيضی و اسدپور، 1392،ص2 به  نقل از بل 1382و 
گوردون   كالن   در   كتاب   گزیدۀ   منظر    .) IEMA & LI,2002  

 شهری   سه   نوع   منظر   را تعریف   می كند :    
بر   پا   منظر   بسته   كه   ساختمانی،   عنصری   مثل   مجسمه   را  الف( 
 می دارند،   سپس   از   شما   دعوت   می كنند   كه   درچند   قدمی   آن  

 بایستيد   و   آن   را   تحسين   كنيد . 
ب( منظر   پنهان كه وجود   حایل   برای   پنهان   كردن   منظر می باشد 

و با   گذر   از   حایل،   منظره   خودنمایی   می كند . 
ج( منظر   خودنمایانه   كه منظر   شما   را   با استفاده از   پيش   زمينه به  
 منظر   دوردست   مرتبط   می كند.    بنابراین احساس   قدرت   با   حضور  
 در   همه   جا   را   در   آن   واحد القا   می كند )شكوهی  نيا، 1378، صص 

 .)29-25
منظر نشان دهنده آن چيزی است كه توسط حواس پنجگانه ما 
را از جهان درک می شود. عليرغم این ظاهر ساده، مفهوم بسيار 

پرسشنامه از ابزار مورد استفاده در این پژوهش است. با استفاده از 
مدل رتبه بندی و فرایند تحليل سلسله مراتبی   )AHP(   به بررسی 
 ميزان اثربخشی توسعه فضای سبز در ارتقای كيفّيت سيما و منظر 
شهری پرداخته شده است. الزم به ذكر است كه پرسشنامه ها در 
دو  گروه كارشناسان و شهروندان توزیع گردیده است؛ كارشناسان 
به اولوّیت بندی و امتيازدهی معيارها و زیرمعيارهای مدل نظری 
در  را  معيارها  تحقق  ميزان  شهروندان  و  پژوهش  پرداخته اند 
مقياسی   5 طيف  از  استفاده  با  مطالعه  مورد  محدوده  شهرهای 

ليكرت مشخص كرده اند.  
در پژوهش حاضر جامعه مطالعاتی از ميان كارشناسان 28 مورد 
بوده است، كه شامل اساتيد دانشگاه ها و كارشناسان امور شهری 
در  شهرداری قزوین می باشند و از بين شهروندان مطابق با جمعّيت 
شهر قزوین كه در سال 1390 معادل 446538 نفر می باشد و در 
مناطق  سه گانه شهر قزوین توزیع شده اند، نمونه های زیر مورد 
مطالعه قرار می گيرند. جدول شماره 1 حجم جامعه و نمونه شده 
را در منطقه  تاریخی شهر قزوین نشان می دهد. در این تحقيق 
 5 با ضریب خطای  كوكران  فرمول  از  نمونه  تعيين حجم  برای 

درصد استفاده شده  است. 
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(بافت تاریخی شهر) 1منطقه    
(حجم جامعه )حجم جمعیت   121339 

 372 حجم نمونه
 

جدول 1: حجم جامعه و نمونه مطالعاتی )نگارندگان(  

 3. مبانی نظری
 3-1. مفهوم کیفیّت و کیفیّت محیط شهری

به طور كلی كيفّيت واژه ای است كه در تمامی رشته های هنری، 
علمی و صنعتی به شكل شهودی )درون ذهنی( درک و بصورت 
برده  كار  به  مربوطه  حوزه های  گفتمان  چارچوب  در   مستمر 
است  مفهومی  یعنی  است،  دو وجهی  مفهومی  كيفّيت  می شود. 
»روشن و  واضح« ولی در عين حال مفهومی »چند پهلو« است، 
قابل فهم ولی در عين حال »فّرار« كه به راحتی تن به تعریف 
واژه »كيفّيت« در  لغوی  شدن نمی دهد   )گلكار، 1380(. معنای 
فرهنگ زبان فارسی »عميد«، »چگونگی، چونی، صفت و حالت 
فرهنگ  )عميد،1363،ص1024(.  شده  است  مطرح  چيزی« 
انگليسی آكسفورد نيز چهار معنا برای واژه كيفّيت ارائه كرده كه 
عبارتند از ميزان خوبی و ارزش  هر چيزی، درجه خوبی و كمال 
هر چيز به صورت كلی، مشخصات و خصوصّيات، جنبه های ویژه 

 .  )Oxford,1989, p1023  (   »و متمایز
    موضوع   كيفّيت محيط شهری از   جمله   موضوعات   مورد   توجه  
 برنامه ریزان   شهري و كارشناسان حوزه های مختلف علوم انسانی 
در   دهه   اخير   بوده   است و تعاریف متعددی از مفهوم كيفّيت محيط 
در شهرها از جانب محققين ارائه شده است. بسياری از پژوهشگران 
موضوعی  محيط  پرداخته اند.كيفّيت  مفهوم  این  به  بازشناسی 



 .برای   قضاوت   باید   به   معنای   واقعی   درک   كرد )بحرینی 1372،ص 
127(.    منظر   مؤید   رابطة  تنگاتنگی   است   كه   بين   انسان   و   محيط  
 در   تمامی   جهات   برقرار می شود؛   به   عبارت   دیگر   منظر   دیدگاهی  
 است   مفهوم گرا   كه تنها   به   اشكال   نمی نگرد،   بلكه   به   پشتوانه هایی  
بدین   معنا   كه   اشكال   گردیده اند،   نيز   می پردازد .     كه   باعث   خلق 
 اشكال   پيش رو را   فقط   به   صورت   فرم های   جغرافيایی   و   هندسی  
 نمی بيند   و تصاویر   را   از   جنبة   ظاهری   و   به   صورت   خطوط   مختلف  
 و   رنگ های   گوناگون   تفكيك   نمی نماید،   بلكه   به   دنبال   دستيابی  
 به ریشه ها   و   اصول   فكری   است )سيف اله 1392، صص6-4(. 
احساسی،  تفسيری  شناختی،  مختلف  ابعاد  از  می توان  این رو  از 
ادراک منظر شهری رسيد )فيضی و اسدپور،  به  و ارزش گذاری 
1392(. بنابراین ادراک از منظر شهری تمامی حواس شهروندان 
را  در بررسی ویژگی های محيطی درگير می نماید و زمينه ای را 
فراهم می آورد تا شخص بين داده های محيطی و ضمير ناخوآگاه 
و خودآگاه  ذهنی خود به جستجو پرداخته و ميزات تطابق آن را 

مورد بررسی و در نهایت ادراک قرار دهد.   

 3-2-2. منظر تاریخی شهر
منظر تاریخی كه در سال 1976 براساس نظریه یونسكو در ارتباط 
با حفاظت و نقش محوطه های تاریخی معاصر مطرح شد، به  تجمع 
گروهی از ساختمان ها، سازه ها و فضاهای بازی برمی گردد كه در 
بستر اكولوژیكی و طبيعی خود، شامل محوطه های باستان شناسی 
 و دیرین شناسی باشند. این محوطه متشكل از سكونت گاه های 
از  كه  است  دوره ای  به  مربوط  شهری  محيط  یك  در  بشری 
علمی،  تاریخ  معماری،  ارزش  دارای  نظر  باستان شناسی،  نقطه 
زیبایی شناسی، اجتماعی – فرهنگی یا اكولوژی دارای ارزش و 
پيوستگی هستند )ميراث  جهانی یونسكو،1972(. منظر تاریخی با 
حاالت اجتماعی گذشته و حال و همچنين پيشرفت هایی تلفيق 
این  پایه ریزی شده اند.  مورد  نظر  براساس محل  است كه  شده 
مناظر با عناصر ساختاری معّين شامل كاربری ها، سازمان فضایی، 
همه  و  خاک،  پوشش گياهی  نقشه برداری،  بصری،  ارتباط های 
عناصری كه زیرساخت های فنی و المان هایی در مقياس كوچك 
و جزئيات ساختمان )دیوارها، سنگ فرش ها،  زهكشی، روشنایی 
و ... ( تركيب شده اند. تفاهم نامه وین به صورت واضح بر روی 
برخورد توسعه معاصر و منظر شهری تاریخی تمركز  می كند. نظر 
»مراكز  ضوابط  از  فراتر  تاریخی  شهری  منظر  مفهوم  اینكه  به 
منظر  می شوند.  شامل  را  وسيعی  محدوده  می شوند،  تاریخی« 
 تاریخی شهرها و مفاهيم جامع آن از یك تكامل تدریجی به دست 
می آید. توسعه حوزه برنامه ریزی ها در سراسر یك دوره پيشرفت 
موقعّيت  نوساز،  و  الحاقی  محوطه های  شهرسازی،   تدریجی 
اجتماعی  ارزش های فرهنگی–  اقتصادی و  بيان  نقشه برداری، 

وابسته به  جوامع را شامل می رشود )ریاحی مقدم،1391،ص 2(. 

پيچيده ای  را نهان می دارد، زیرا نشان دهنده 5 گونه متفاوت از 
رابطه انسان با جهان مادی و غير مادی و با مكان زیست انسانی 
و غير انسانی است.  منظر،   تلفيق   نمادهاي   محيط   با   ادراک   انسان  
 از   آنهاست )آتشين بار،1392،ص2(. بنابراین منظر   تصویری   است  
 مادی، جامد،   فيزیكی   و   واقعی كه   حركت   ذاتی   ندارد،   ولی   در   عين  
 حال   انسان ها   آن   را   به   وسيلة   حواس   خود   درک می كنند  . هر   یك  
از   محيط   دارند،    از   این   حواس   تأثير   بسياری   بر   برداشت   بيننده 
 برای   مثال   یك   منظره   زیبا   با   نوایی   دلكش   و موزون   و   همراه   با  
 رایحه ای   دل   انگيز   می تواند   خاطره ای   زیبا   و  فراموش   نشدنی   را  
 برای   هميشه   در   روح   آدمی   حك   نماید )سيف اله 1392 ،صص 

 .)6-4
در   یك   دهه گذشته تالش های   جدیدی   در   تفسير   مجدد   مفاهيم  
 موجود   در منظر در   قالب   جریان های   پست   مدرن   صورت   پذیرفته 
است.  جيمز دانكن با   وضع   اصطالح   منظر   به   مثابه   متن همچون  
قابل   ارسال    وسيله ای   ارتباطی   كه   دارای   كدگذاری   و   اطالعات 
 است   و   به   همين   سبب   قابليت   خواندن   و   تفسير   را منظر   یك   متن  
 نوشتاری   دارد و كوسگرو با   اصطالح منظر به   مثابه   روش   دیدن،  
اسدپور،  و  )فيضی   به   بسط   نگرش های   جدید   كمك   كرده اند 
  )Makhzoumi, 2002,Antrop &  از نقل  به   2 ص   ،1392

 . Van Eetvelde, 2000  
   

 3-2-1. مراتب موجود بر ادراک منظر
مطالعه   تاریخ   ملل   مختلف   در ارتباط   با شهرسازی سرزمين هایشان  
 می تواند   روشن گر   نياز   و   ميزان   تالش   انسان ها برای   هماهنگی  
 با   شرایط   حاكم   بر   عصر   خود   باشد   كه   به   هر   حال این   هماهنگی  
 از   دو   راه   تطابق   و   یا   مقابله   در   برابر   شرایط   تحميل شده   فراهم  
 آمده   و   حاصل   این   فرآیند   منظر   نام   دارد؛ منظر   پاسخی   است   كه  
می شود   و   روشن گر   این    در   طول   زمان   به   شرایط   موجود   داده 
 مسأله   است   كه   بر   اساس   چه   شرایط   یا مقتضّيات   مكانی   و   یا   به  
 عبارت   دیگر   چگونه   انسان ها   با   این شرایط   هماهنگ   شده اند   و  
 یا   این   كه   محيط   را   با   خود   هماهنگ نموده اند )سيروس صبری 
1378،صص11-12(.    بيننده   با   نوعی   بينش   و   دیدگاه   خاص،   با  
 مشاهده یك مكان،   تأثيرات   خاصی   اعم   از   مثبت   یا   منفی   در   او  
 ایجاد می شود؛ احساس   تعلق   خاطر،   بيگانگی،   دوست   داشتن   یا 
نداشتن   و   ادراک   یا   عدم   ادراک   می توانند   از   جمله   این   بازتاب ها 
باشند. برقراری   ارتباط   با مناظر   از   یك   طرف   به   عوامل   بسياری 
مانند   زمينه   جغرافيایی   محيط،   پيشينة   فرهنگی-مذهبی، تغييرات  
فضا   اقتصادی   و   تمامی   عوامل   اجتماعی   حاكم   بر   سياسی    - 
 بستگی   دارد   و   از   طرف   دیگر   پشتوانه   مذهبی   و   روحی مشاهده  
 كننده   نيز   تأثير   به   سزایی   بر   این   ارتباط   خواهد   داشت. پس   درک  
 ما   در   هر   مقطع   زمانی   به   نوع   احساس   ما   در   آن   زمان وابسته   است.   
 برای   تشخيص   و   اظهار   نظر   باید   صادقانه   دید،   شنيد   و   فهميد  
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اساس نظارت و مدیریت انسان با درنظر گرفتن ضوابط، قوانين و 
تخصص  های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستگاهی، زیستی 
و رفاهی شهروندان و مراكز غير روستایی، حفظ، نگهداری و یا 

بنا می شود. 
از آنجا كه كليه فضاهای سبز خطی در مالكّيت عموم مردم قرار 
دارند، بنابراین، تقسيم بندی بر اساس مالكّيت فضاهایی همچون 
عملكرد،  نظر  از  عمومی  سبز  فضاهای  بر  منطبق  كه   پارک  ها 

هوّیت و مقياس، در دسته بندی های دیگر قرار می گيرند. 

 3-3-1. تعریف پارک
تاكنون تعاریف گوناگونی از پارک بيان شده است؛ از جمله اینكه 
پارک ها عبارت اند از فضاهاي سبز طراحی شده با كاربري هاي 
و  مدیریت  )سازمان  عمومی  استفاده هاي  براي   مختلف 
برنامه ریزي كشور(.  در فرهنگ آكسفورد پارک به قطعه زمينی 
قطعه  می گویند.  چمن  و  درخت زار  با  و  عمومًا  محصور  بزرگ، 
گرفته  نظر  در  تفرجی  استفاده  براي  كه  یافته اي  آرایش  زمين 
كلی  به طور  اّما  )مجنونيان، 1374،صص   34- 35(.  است  شده 
می توان به فضاهایی كه به صورت طراحی شده با بهره گيری از 
فضای سبز برای استفاده عموم مردم و  برقراری رفاه، آسایش و 
تعامالت اجتماعی آماده شده اند، پارک ناميد. الزم به ذكر است 
كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پارک های شهری را بر 
حسب اندازه طبقه بندی كرده و در این فرایند  سلسله مراتبی از 
پارک های كوچك و متوسط به پارک های شهری و منطقه ای و 

ملی تقسيم می شوند.    

با توجه به مفاهيم و ادبيات موضوع پيرامون بحث منظر شهری، 
الزم به ذكر است رویكرد این پژوهش در راستای مطالعات منظر 
تمامی  بلكه  نپرداخته،  محيط  عينی  ویژگی های  به  تنها   شهر 
كه  كالبدی  اقتصادی،  اجتماعی-فرهنگی،  محيطی،  مؤلفه های 
می تواند در  دوره های زمانی بر ادراک شهروندان از محيط شهری 
است. چرا كه  داده  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  را  بگذارد،  تأثير 
منظر شهری  و  محيط  كيفّيت  از  مؤلفه های  شهروندان  ارزیابی 
زمينه های  و  نمی شود  ختم  عينی  و  بصری  مؤلفه های  به  تنها 
با  محيط  از  آنها  بر  انتظارات  نيز  فرهنگی  ادراكی،  شخصّيتی، 

كيفّيت تأثيرگذار می باشد.  

 3-3. فضای سبز: رهیافت پارک های جیبی  
فرهنگ  در  كه  است  قرن  نيم  از  كم تر  سبز«  »فضای  عبارت 
برخوردار است كه  اهمّيت خاصی  از  ادبّيات شهرسازی جهان  و 
به طور كلی فضای  دربر می گيرد.  را  متعددی  و  عبارات  معانی 
شهر  محدوده  در  كه  سبز  فضای  از  بخش  آن  به  شهری  سبز 
طراحی و بنا شده،  اطالق می گردد. فضای سبز شهری همواره 
به عنوان یكی از عناصر مهم و حياتی شهرها مطرح بوده است 
وكاربرد فضای سبز از جمله  پارک ها، مقوله ای است كه امروزه در 
برنامه های شهری توجه خاصی به آن می شود )رفيعيان و خدایی، 
پيچيدگی های  و  توسعه  شهری  پيامدهای   .)227 1388،ص 
مشكالت زیست محيطی، وجود فضای سبز را امری مهم و غير 
قابل اجتناب كرده است و شهرها به عنوان  كانون تمركز و فعالّيت 
و زندگی انسان ها برای آنكه بتوانند پایداری خود را تضمين كنند، 

بایستی كه بيش از پيش به فضای سبز اهمّيت  دهند. 
فضاهای سبز شهری از سویی باعث ایجاد تعادل در محيط زیست 
و  آرامش  باعث  دیگر  سویی  از  و  هوا  آلودگی  تعدیل  و  شهری 
سبز  فضای  از  مختلف  تعاریف  می شوند.  افراد  روحی   آسایش 

شهری این گونه می باشد: 
• ازدیدگاه شهرسازی: بخشی از سيمای شهری كه دارای انواع 

متفاوت گياهان می باشد. 
از  متشكل  بزرگ،  نسبتًا  فضای  محيطی:  زیست  دیدگاه  از   •
گياهان با ساختی جنگلی و برخوردار از بازدهی زیست محيطی و 
 اكولوژیك معّين و در خور شرایط زیست محيطی حاكم بر شهر. 

فضای  گسترش  و  حفظ  الیحه  اساس  بر  قانونی:  دیدگاه  از   •
اراضی،  از  است  عبارت  فضا  این   1359 خرداد  مصوب  شهری 
كه  كار  و  كسب  محل های  صنعتی،  تجاری،  اماكن  مسكونی، 
دارای پوشش گياهی یك و یا چند ساله بوده و به منظور استفاده 

انتفاعی یا  زیباسازی شهری به وجود آمده باشد. 
• از دیدگاه مهندسين مشاور عمران: بخشی از فضای باز شهری 
استقرار  تحت  آن  مصنوعی  و  طبيعی  عرصه های  كه  است 
بر  گياهانی است كه  و سایر   درختان، درختچه ها، گل ها، چمن 
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نمودار1: دسته بندی پارک های شهری
 )مجنونیان، 1374،ص38( 
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بودن،  دید  معرض  در  مناسب،  اندازه  می روند.  داشتن  آنجا  به 
جمله  از  محله  هر  به  هوّیت بخشی  و  درست  مرزبندی  و  ایمنی 
ویژگی ها و اهداف پارک های  جيبی می باشد. پارک های كوچك 
در مقياس های مختلف سكونت گاه های انسانی قابل تحقق است. 
تا روستاها؛ چراكه حّتی  در روستاها فضای سبز  از كالن شهرها 
ویژگی های  از  یكی  نيز  بودن  سرسبز  است.  اندک  شده  تجهيز 
اصلی این بوستان ها است. ظاهر كلی این بوستان ها به  گونه ای 
و  می كنند  ترغيب  سبز  فضای  از  استفاده  به  را  مردم  كه  است 
برای  را در شب  امنّيت كافی  این بوستان ها  نورپردازی مطلوب 
 شهروندان فراهم می آورد. از لحاظ شعاع دسترسی، بهره برداران 
محلی حداكثر از 4 بلوک آن طرف تر به پارک مراجعه می كنند و 
معمواًل  حداقل فاصله آنها، یك یا 2 بلوک می باشد، این پارک ها 
بهتر است جایی قرار گيرند  نواحی مسكونی واقع شوند،  اگر در 
نباشد،  مهم  خيابان  یك  قطع  به  نياز  به  آنها  رسيدن  برای  كه 
قرارگرفتن این پارک ها در نزدیكی مسكونی های پرتراكم، مراكز 
عملكرد  تقوّیت  موجب  و  نقل  حمل  مراكز  و  مغازه ها  فعاليت، 

ایشان می گردد )طاهری،1389،ص273(. 

 3-3-3. پیشینه مطالعات توسعه پارک های جیبی
مطالعات توسعه فضاهای سبز با رهيافت به كارگيری پارک های 
جيبی در كشورهای توسعه یافته به طور واضح دیده می شود و 
اختصاص  خود  به  را  شهری  محيط  كيفّيت  از  مطالعات  بخشی 
در  اخير  سال های  در  كه  اقداماتی  با  نيز  ایران  در  است.  داده 
در  روند  این  می شود،  دیده  شهرهای  كشور  از  برخی  و  تهران 
حال توسعه می باشد. برای آشنایی بيشتر به برخی از نمونه های 
موفق در ادامه اشاره می شود: شمار زیادی  از فضاهای رها شده 
مثال  برای  است،  تبدیل شده  جيبی  پارک  به  آمریكا  منهتن  در 
در  آرامش  بخش  لحظاتی  ایجاد  هدف  با   ،Greenacer park 
این دنيای شلوغ طراحی شده است كه قابلّيت مشاهده از خيابان 
اصلی، صندلی های متحرک، وجود درختان سرسبز از ویژگی های 
برج  جنب  پارک  منهتن  در  دیگر  نمونه  می باشد.  پارک   این 
 Connaught  می باشد كه دارای یك درب خصوصی است و به 

 3-3-2. تعریف پارک های جیبی
شهرها،  در  موجود  عمومی  فضاهای  مهم ترین  از  یكی  امروزه 
ابعاد  جمله  از  مختلف  دالیل  به  بنا  كه  است  كوچكی  فضاهای 
از  استفاده  امكان  غيره،  و  قرارگيری  موقعّيت  بسيار  كوچك، 
آنها برای كاربری های شهری با مقياس متوسط و بزرگ وجود 
ندارد، از طرفی این  فضاها بواسطه اینكه معمواًل بدون متولی نيز 
اجتماعی  بزه های  از  برای بسياری  به مكان های دنجی  هستند 
بصری  و  محيطی  زیست  همچنين  مشكالت  می شوند.  تبدیل 
به  رسيدگی  اهمّيت  دالیل  دیگر  از  زمين ها  این  وجود  از  ناشی 
آنها است )سعيدنيا، 1379(. شناسایی  این فضاها و برنامه ریزی 
جهت استفاده درست از آنها عالوه بر اینكه امنّيت در محيط های 
شهری را باال برده و مشكالت ناشی از این  نوع فضاهای بی دفاع 
را كاهش می دهد؛ می تواند در توزیع عادالنه خدمات و استفاده 
ميان  در  این  كند.  توسعه های شهری كمك  در  زمين  از  بهينه 
مترمربع   2000 از  كمتر  فضاهای  برای  كه  جيبی  پارک های 
از  بهينه  استفاده  راهكارهای  بهترین  از  یكی  می شود،  پيشنهاد 
 فضاهای رها شده ای است كه به خصوص در دل محالت شهری 
پراكنده اند )كليف، 1386(. پارک های جيبی راهكار مناسبی است 
فضاهای  عادالنه  توزیع  افزایش  به  می توان  آن  به  كمك  كه 
   “POCKETیا همان اميدوار بود.    پارک جيبی  عمومی شهری 
چند  اندازه     به  معمواًل  كه  است  بسيار  كوچكی  پارک    PARK” 
پارک  نوع  این  از آن می   باشد.  یا حتی كوچكتر  قطعه مسكونی 
می  تواند در محالت مسكونی یا  مراكز شهری مكان یابی شود. 
در  حّتی  یا  و  خالی  زمين های  در  اوقات  بسياری  پارک ها  این 
بال  كه  اصطالح   »قناسی«  به  و  نامنظم  و  بی قاعد  زمين های 

استفاده می باشند، جانمایی می شوند. 
این پارک ها همچنين ممكن است در فضای بين ساختمان ها در 
مجتمع های مسكونی، در جوار یك بنای یادبود تاریخی و یا در 
بلند ساخته شوند. پارک های جيبی مأمنی   مقابل یك ساختمان 
هستند كه افراد در شلوغی شهر به آن پناه می برند، در فضای سبز 
كوچك  پارک از هوای آزاد خارج از ساختمان استفاده می كنند و 
به منظور استراحت، مطالعه، خوردن غذا و محلی برای مالقات 
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تصویر 1:
 نمونه ای از پارک های جیبی
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كيفّيت زندگی، شاخص های  اجتماعی، رویكرد تعاملی و رویكرد 
در  منظور  همين  برای  می شود.  رضایت مندی  ميزان  سنجش 
حاضر  مقاله  مبنای  پرسش نامه  كه  پژوهش  نظری  مدل  ادامه 

می باشد، ارائه شده است.  

 4. شناخت عرصه پژوهش
     شهر قزوین تركيبی از بافت ارگانيك بر جای مانده از ادوار 
پيشين و بافت شطرنجی حاصل از توسعه های گذشتة نزدیك و 
اخير  است. بدین ترتيب، بافت قدیمی و تاریخی شهر در جنوب، 
و بافت جدید و اصطالحًا مدرن آن در محدوده های شمالی شهر 
در  شهر  شكل  تغيير  روند  در  نيز  ميانی  بافت  شده  است.  واقع 
محدوده ای بين دو بافت تاریخی و جدید شهر شكل گرفته است. 
مانند  شاخص هایی  به  توجه  با  قزوین  مناطق  شهر  از  هریك 
ویژگی هایی  دارای  جمعّيت  ناخالص  تراكم  مساحت،  جمعّيت، 
است كه در ادامه ویژگی های  محدوده مورد مطالعه یعنی منطقه 

1 شهرداری )بافت تاریخی شهر(  توصيف شده است.  
منطقه یك شهر قزوین از شمال به خيابان های امام خمينی )ره(، 
طالقانی، ولی عصر و آیت اهلل خامنه ای، از قسمت جنوب به خط 
راه  آهن تهران – تبریز و باغات سنتی، از شرق به محور قزوین– 
همدان و قزوین – رشت، از غرب به واحدهای مسكونی واقع در 
شرق بلوار  خرمشهر محدود می شود. این منطقه   در وضع موجود با 
مساحت 1010,96 هكتار سطحی معادل 14 درصد نسبت به كل 
شهر قزوین را  شامل می گردد. جمعّيت منطقه یك شهر قزوین 
در سال 1385 شامل 121339نفر بوده است. این منطقه نواحی، 

1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9،   13، 14 را شامل می شود. 
مقدمه  

عنوان »فضای  عمومی متعلق به بخش خصوصی« تلقی می شود 
و درب آن به ساختمان برج متصل است. اّما صاحبان ساختمان 
پارک  این  از  كه  دهند  می  و  رهگذران  عابران  به  را  اجازه  این 

 .) www. tripadvisor.com ( استفاده كنند
پارک »مك گرو هيل« نمونه دیگری است. این پارک از یك سو 
به ساختمان مك گرو هيل متصل می شود و در هنگام ریزش 
و  می شود  خيابان  در  یافته  جریان  آب  جمع آوری  باران  موجب 
یكی از مهم ترین و موفق ترین پارک های جيبی است كه به طور 
نمی كند  تالش  پارک  می گيرد.  قرار  مورد  استفاده  گسترده ای 
تنها مكانی  و  ارائه دهد  كاربران  به  را  كه خدماتی چند منظوره 
است برای نشستن و استراحت  كردن و گاهی غذا خوردن اّما با 
وجود این كاربری محدود این پارک بسيار شلوغ و محبوب است 
و این به دليل تراكم باالی كارگران،  خریداران و گردشگران در 
از  نمونه هایی   .)   http://en.wikipedia.org ( است  منطقه  این 
توسعه پارک های جيبی در فضای بين  ساختمان ها، فضاهای رها 
شده شهری در ونزوئال، آمریكا، اروپا و ... دیده می شود، كه غالبًا 
از خيابان قابل مشاهده می باشند، نياز كاربران  و چگونگی استفاده 
نيازهای محله ای در توسعه آن دیده  پارک و همچنين  از  آن ها 
می شود و محل برخورد گروه های مختلف اجتماعی  هستند بدون 

این كه تنشی در بين آنها ایجاد شود. 
به  كه  پژوهش  هدف  و  شده  بررسی  نظری  مبانی  به  توجه  با 
دنبال بررسی ميزان اثربخشی توسعه فضای سبز بر كيفّيت منظر 
شهری  می باشد، اتخاذ رویكردی »اجتماعی- مكانی« كه عالوه 
بر مباحث كيفّيت طراحی با دیدی جامع تر متغّيرهای اجتماعی- 
مكانی را نيز در  فرایند ارزیابی و بررسی كيفّيت دخالت می دهند، 
انسانی،  اكولوژی  رویكرد  شامل  خود  روش  این  است.  13ضروری 

 نمودار 2 : مدل نظری پژوهش )مؤلفه های تأثیرگذار توسعه
 فضای سبز بر کیفیّت منظر( )نگارندگان( 

  ت منظرتاریخی شهرثیرگذار توسعه فضاي سبز پارك جیبی بر کیفیأهاي تلفهؤم: هدف

  شعاع عملکرد کاربري ها

  گروه هاي مختلف سنی 

ت هاتنوع فعالی  

  تنوع و سطح فراگیري

  هاي مختلف جنسیگروه

  اعتماد اجتماعی

  مشارکت مدنی

سرمایه 

  پیوند همسایگی

تهوی  
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تعلق حس  
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عملكردی مختلط برخوردار است. ضلع شمالی فضا دارای تعدادی 
واحد تجاری غير  فّعال ـ كه به نظر می رسد ورودی آنها واقع در 
توسعه  و  احيا  قابلّيت  كه  می باشد  ـ  است  رضوی  سرای  درون 
عملكرد فضا را هم به لحاظ  موقعّيت قرارگيری و هم به كيفّيت 
ابنيه، دوچندان نموده است. ضلع شرقی فضا  تخریبی و مرّمتی 
می رسد  نظر  به  كه  شده  است  احاطه  مسكونی  كاربری های  با 
اواًل می توانند در گشایش فضایی و افزایش سطح فضای باز )به 

 4-1. محدوده بافت تاریخی خیابان پیغمبریه و گذر 
برق  

است.  واقع شده  پيغمبریه  خيابان  در  بعدی  مطالعه  مورد  فضای 
بافت  اتصال  در محل  و  جنوب شرقی مسجدالنبی  در  فضا  این 
 مسكونی به بافت مجموعه بازار قرار گرفته است. در ضلع غربی 
با نام مسجد حاج سيدجوادی  این فضا، یك مسجد محله ای ـ 
از  تجاری،  خدماتی  واحدهای  با  تركيب  در  كه  قرار  گرفته  ـ 

  

تعداد جمعیت
  

 (
نفر 
مساحت  (

  
 (

هکتار 
)  

اندازه متوسط 
خانوار

  

ص 
تراکم ناخال

جمعیت
  

مساحت کاربرد 
مسکونی

  
 (

هکتار 
)  

سرانه مسکونی
  

 (
مترمربع 
)  

تعدا
ك هاي 

د پال
مسکونی

  

نسبت کاربرد 
مسکونی به سطح 

منطقه
  

نسبت کاربرد 
مسکونی به کل 

سطح شهر
  

  %22  %88  16939  26  289  4/335  63/3  1010  121339  منطقه یک
 

جدول 2 : ویژگی های منطقه 1 شهر قزوین
  ) مطالعه امکان سنجی افزایش تراکم برای مناطق مختلف شهر قزوین ) معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین ( ، 1385( 

 تصویر 2: موقعیّت محدوده های
 مورد مطالعه در شهر قزوین

 )نگارندگان با تلخصی از مهندسین
مشاور شهر و برنامه ، 1389( 

 تصاویر 3: موقعیّت کاربری ها و
 دسترسی فضای سبز پیشنهادی در

بافت تاریخی پیغمبریه )نگارندگان( 

 تصاویر 4: موقعیّت کاربری ها و
 دسترسی فضای سبز پیشنهادی در

بافت تاریخی محمدیه )نگارندگان( 
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درخت سلسله مراتبي به  مقایسه زوجي معيارها و زیر معيارهاي 
پرداخته  ها  آن  از  هریك  وزن  آوردن  دست  به  منظور  به  فوق 
 31 اختيار  در  و  پرسشنامه هایي  تهيه  منظور  بدین  مي شود. 
نتایج  ذیل  نمودارهای  شد.  داده  قرار  زمينه   این  در  كارشناس 
حاصل از پرسش نامه های كارشناسان را در خصوص  اولوّیت ها 
و ضرایب اهمّيت مدل نظری پژوهش نشان می دهد. چرا كه هر 
كدام از معيارها و زیرمعيارهای دخيل در فرایند توسعه فضای  سبز 
و پارک های جيبی در راستای ارتقای كيفّيت منظر تاریخی شهر 
دارای اهمّيت و تأثير گذاری یكسان نمی باشند و می توانند نقش 

هر  مؤلفه نسبت با موضوع، جایگاه متفاوتی داشته باشد.  
در سطح معيارها ضریب اهمّيت دسترسی و نفوذپذیری و سطح 
تنوع و فراگيری محيط دارای بيشترین ميزان اهمّيت نسبت به 
سایر  معيارها می باشد كه نشان از اهمّيت حضور مردم در مكان 
دارد، چرا كه دو عامل دسترسی و تنوع بيشترین تأثير را در جذب 
مردم و  سرزندگی محيط دارد. به همين ترتيب سایر معيارها ایمنی 
رتبه های  در  هوّیت  و  سرزندگی  و  اجتماعی  سرمایه  امنّيت،  و 
سلسه  تحليل  فرایند  روش شناسی  دارند.  براساس  قرار  بعدی 
مراتبی پس از مقایسه معيارهای اصلی، زیر معيارها می بایست با 
هم مقایسه گردند. به همين  منظور در ادامه به بررسی اولوّیت های 

زیرمعيارهای هر معيار به طور جداگانه پرداخته شده است.  
در بررسی و تحليل زیر معيارها و اهمّيت مؤلفه های وابسته به آن در 
زیر معيارهای »معيار تنوع و سطح فراگيری«، زیرمعيارهای  شعاع 
عملكرد كاربری ها و سطح تنوع؛ در زیر معيارهای »معيار سرمایه 
اجتماعی«، شبكه اجتماعی؛ در زیر معيارهای »معيار دسترسی و 
»معيار  زیرمعيارهای  در  فضا؛  رؤیت پذیری  قابلّيت   نفوذپذیری«، 
ایمنی«،  »معيار  زیرمعيارهای  در  فضا؛  به  تعلق  حس  هویت«، 
تعداد  حاضران در فضا و مدت زمان حضورشان و در نهایت در 
زیرمعيارهای »معيار سرزندگی«، وجود شبكه اجتماعی به عنوان 
لذا  می باشد.  مطرح  كارشناسان  نظر  در  اهمّيت ترین  مؤلفه  با 
همان طور كه بيان شد در به كارگيری و سنجش قابلّيت فضاها 
برای توسعه پارک های جيبی  می بایست به این مهم توجه شود 

تا بتوان به نتایج موفق در راهكارهای توسعه فضای سبز رسيد.
ب( وزن نهایی گزینه ها

تحليل  و  تجزیه  و  پژوهش  تجربی  مدل  نمودن  كّمی  جهت 
همان طور  است.  شده  استفاده  مقياس سازی  روش  از  داده ها، 
طيف  براساس  پژوهش  این  در  گردید؛  مقياس سازی  بيان  كه 
امتياز 1  كه  به طوری  است.  گرفته  ليكرت صورت  گزینه ای   5
از  مورد هریك  در  ميزان  رضایت ساكنين  نشان دهنده كمترین 
است.  رضایت  ميزان  بيشترین  نشان دهنده   5 امتياز  و  سؤاالت، 
بدین ترتيب عدد 3 به عنوان ميانه نظری  پاسخ ها انتخاب می شود 

 .)1   <X   <5(
پس از بدست آوردن ضریب اهمّيت معيارها و زیرمعيارهای مدل 

دليل دارا بودن كيفّيت پایين ابنيه( و ثانيًا تزریق  عملكرد مختلط 
تجاری مسكونی در بناهای باقيمانده، در ارتقاء كيفی و عملكردی 
به  لحاظ  فضا  حاضر  حال  در  همچنين  گردند.  واقع  موثر  فضا 
در  آن(  خرد  مقياس  و  محلی  عملكرد  به  توجه  )با  محصورّیت 
وضعّيت نسبتًا مناسبی قرار دارد و با توجه به ضرورت مطرح شده 
نياز  به توسعه فضای سبز در محيط دیده می شود و پارک جيبی 

می تواند راهگشای این مساله باشد.  

 4-2. محدوده بافت تاریخی محمدیه
از  یكی  جنوب  در  و  آباد  ملك  محله  در  مطالعه  مورد  فضای 
محورهای اصلی تجاری خدماتی شهر ـ آیت اهلل طالقانی ـ قرار 
گرفته  است محله مذكور به لحاظ تاریخی یكی از محالت قدیمی 
اخير  های  سال  در  آن  در  گرفته  انجام  تغييرات  اما  است،  شهر 
سبب دگرگونی  كالبدی و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در بافت 
شده است. تنوع و تكّثر كاربری های خدماتی در حوزه پيرامونی 
بحث  مورد  می شود.    فضای  آن  به  فضا سبب جذب  شهروندان 
ارزشمند  عناصر  نزدیكی  در  سبز  فضای  توسعه  و  احداث  برای 
تاریخی ـ آرامگاه حمداهلل  مستوفی قرار دارد كه در بدنه شمال 
شرقی محدوده به فضا هوّیتی ارزشمند را بخشيده است.    از لحاظ 
سيما و منظر كالبدی بدنه و  محيط می   توان با توسعه فضای سبز 
ضمن باال بردن دعوت كنندگی به محيط، فضای تاریخی را نيز 

تلطيف نمود.       

 5. تحلیل یافته های پژوهش
در این مرحله بدنبال ارزیابی قابلّيت بهره گيری و توسعه فضای 
شده،  بيان  روش شناسی  براساس  جيبی(  پارک  )رهيافت  سبز 
وضعّيت  بررسی  به  عملياتی،  اهداف  بازشناسی  با  تا  الزم  است 
مطالعاتی  نمونه های  در  شده  تدوین  شاخص های  و  معيارها 
پرسش نامه های  نتایج  ادامه  در  منظور  به  همين  شود.  پرداخته 
كارشناسان با استفاده از روش فرایند تحليل سلسله مراتبی وارد 
زیرمعيار  و  معيار  هر  برای  و  افزار   expert choice   شده  نرم 
ميزان  تعيين  برای  سپس  است.  شده  انجام  الزم  ارزش گذاری 
قابلّيت محدوده های مورد مطالعه در  راستای توسعه فضای سبز و 
پارک های جيبی پرسش نامه ای براساس طيف 5 مقياسی ليكرت 
در بين شهروندان محدوده توزیع گردیده، تا  بدین وسيله در موضع 
مورد مطالعه نيز امتياز و ارزش محدوده نسبت به هدف پژوهش 

مشخص شود.  
الف( درخت سلسله مراتبي  

شده  پرداخته  مراتبي  سلسله  درخت  تشكيل  به  اول  مرحله  در 
معيارها  زیر  معيارها،  مراتب هدف،  سلسله  مرحله  این  در  است. 
مشخص  مي گردد. همان گونه كه بيان شد، این مرحله مهم ترین 
تشكيل  از  پس  مي باشد.  مراتبي  سلسله  تحليل  فرایند  مرحله 
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و  امنيت  و  »ایمنی  و  متوسط  حد  در  دسترسی«  و  اجتماعی 
سرزندگی« در  سطح بد می باشد. به طور كلی شهروندان قابلّيت 
توسعه پارک جيبی در این محدوده و نقشی كه در ارتقای كيفّيت 
منظر تاریخی دارد را  در حد متوسط ارزیابی كرده اند كه با توجه 
از فرصت های موجود در محله در  معيار می توان  ارزش هر  به 
راستای توسعه فضای سبز  استفاده نمود. با توجه به ویژگی های 
با هوّیت  و  تاریخی  عناصر شاخص  قرارگيری  و  پيغمبریه  بافت 
محدوده،  این  به  برنامه ریزی های  شهری  توجه  همچنين  و 

و  مطالعه  مورد  گزینه های  اولوّیت بندی  برای  پژوهش،  نظری 
رهيافت  بكارگيری  با  سبز  فضای  توسعه  و  اجرا  تعيين  قابلّيت 
مطالعه  مورد  موضع  در  ضرایب  این  می بایست  جيبی،  پارک 
ارزیابی پرسش نامه  نتایج  ادامه  در  گيرد؛  لذا  قرار  مورد سنجش 

شهروندان آورده شده است.  
   در جدول 3 مشاهده می شود كه در محدوده تاریخی پيغمبریه 
نظر مردم در خصوص مؤلفه هایی همچون »سرمایه اجتماعی« و 
  »هوّیت« در سطح متوسط و مؤلفه هایی هچون »تنوع، سرمایه 

نمودار 3 : مقایسه زوجی معیارهای مدل نظری پژوهش )نگارندگان( 

نمودار 7: مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار هویّت مدل نظری پژوهش )نگارندگان( 

نمودار 8: مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار ایمنی مدل نظری پژوهش )نگارندگان( 

نمودارشماره9 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار سرزندگی مدل نظری پژوهش )نگارندگان( 

نمودار 4: مقایسه زوجی زیر معیارهای معیار  تنوع و سطح فراگیری مدل نظری پژوهش )نگارندگان( 

نمودار 5: مقایسه زوجی زیر معیارهای معیار  سرمایه اجتماعی مدل نظری پژوهش )نگارندگان( 

نمودار6: مقایسه زوجی زیر معیارهای معیار  دسترسی و نفوذپذیری مدل نظری پژوهش )نگارندگان( 
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زیرمعيارهای  و  معيارها  خصوص  در  شهروندان  نظر  بررسی  در 
محدوده تاریخی محمدیه همان طور كه مشاهده می شود معيار 
»تنوع و  فراگيری و سرمایه اجتماعی محيط« در سطح متوسط 
ارزیابی شده است؛ در حالی كه سایر معيارها  و نزدیك به خوب 
و  امنّيت  و  ایمنی  نفوذپذیری،  و  »هوّیت،  دسترسی  همچون 
سرزندگی« در سطح متوسط رو پایين و بد امتيازدهی شده است. 
به طور كلی ميزان قابلّيت  توسعه فضای سبز  با رهيافت پارک 
جيبی در محدوده مورد مطالعه با امتياز 2,91  نزدیك به سطح 

متوسط ارزیابی شده است.  
تأثيرات  سبب  به  محمدیه  تاریخی  بافت  محدوده  موقعيت 
در  و  است  مدرن شده  زندگی  تحوالت  دچار  معاصر  شهرسازی 
دل بافت  تاریخی، دسترسی و گذر جمع و پخش كننده به جای 
دسترسی های محلی تعریف شده است. این مقوله سبب شده تا 

محله ای  هوّیت  و  اجتماعی  سرمایه  كه  داشت  انتظار  می توان 
در  قابلّيت  فضا  بر  مستقيمی  تأثير  لذا  و  باشد  باال  بافت  این  در 
راستای توسعه پارک های جيبی داشته باشد؛ چرا كه این مؤلفه ها 
در سرزندگی و بهره برداری از محيط تأثير فراوانی دارد و از  سوی 
دیگر حضور مردم و شدت و مدت حضور آنان در فضا در رابطه ای 
ارتقای كيفّيت منظر تاریخی شهر می شود و در  دوسویه، سبب 
در  همچنين  دارد.  به سزایی  نقش  شهری  محيط   خاطره سازی 
و  سرزندگی  اجتماعی،  »سرمایه  همچون  دیگر  زیرمعيارهای 
ایمنی و امنيت  محيط« نيز در درجه های بعدی مؤثر می افتد. به 
لحاظ موقعّيت دسترسی نيز به سبب قرارگيری در بافت محله ای 
و تاریخی، دارای  محدودّیت می باشد كه به سبب توجه شهرداری 
و با اقداماتی كه در بافت به انجام رسانده - از قبيل گشایش های 

فضایی، آرام سای های  ترافيكی- قابل جبران است.  

جدول 3: نتایج پرسش نامه شهروندان در محدوده بافت تاریخی پیغمبریه )ماخذ: نگارندگان( 
 ارزش سطح سوم ارزش سطح دوم ارزش نام محدوده

محدوده بافت 
 تاریخی پیغمبریه

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.08 
  

 3.06 تنوع و فراگیري

 3.12 شعاع عملکردي کاربري ها

 3.17 تنوع فعالیت ها

 2.76 مختلف گروه سنی حضور  افراد

 3.22 مختلف گروه جنسی حضور  افراد

 3.21 سرمایه اجتماعی

 3.09 مشارکت مدنی

 2.98 شبکه هاي اجتماعی 

 3.34 اعتماد اجتماعی

 3.44  پیوند همسایگی

 3.56 ویته

 3.47 وجود نشانه و نماد شاخص

 3.27 حس تعلق

 2.95 انعطاف پذیري محیط

 3.18 دسترسی و نفوذپذیري

 3.14 پیاده مداري

 2.86 دسترسی به حمل و نقل عمومی 

 3.23 قابلیت رویت فضا

 3.41 فاصله شهروندان از فضاي سبز پیشنهادي

 2.88 تایمنی و امنی

 3.45 تعداد زنان و مردان در محیط

 2.85  ساعات حضور شهروندان

 3.01  وجود دستگاه هاي امنیت در محیط 

 2.58 وضعیت اقتصادي

 سرزندگی
 

2.66 
 2.87 وجود فضاهاي جمعی

 2.49 اختالط کاربري ها
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كيفّيت  منظر تاریخی شهر و مقایسه تطبيقی قابلّيت توسعه فضای 
سبز در محدوده های مورد مطالعه می باشد، فرضيه های پژوهش 
پيرامون  ادبيات موضوع  اول  پرسش  به  پاسخ  گرفتند.  در  شكل 
مباحث مورد نظر بررسی گردید و مدل نظری پژوهش تدوین شد؛ 
شهروندان  تاریخی  منظر  ادراكی  تمامی  جنبه های  نظری  مدل 
ارتقای  و  سبز  فضای  توسعه  برای  الزم  و  وابسته  مؤلفه های  و 
كيفّيت محيط را در برگرفته است  و در پاسخ به پرسش دوم مدل 
نظری در محدوده های مورد مطالعه ارزیابی شد و نتيجه مقایسه 
تطبيقی نشان داد كه این قابلّيت در هر  دو فضا نزدیك به سطح 
متوسط می باشد و محدوده تاریخی پيغمبریه به نسبت محمدیه 

در شهر قزوین از قابلّيت بيشتری برخوردار است.  

بافت تاریخی با  وجود دربرداشتن عناصری همچون مقبره حمداله 
مستوفی و  بقعه امامزاده خاتون و فضای ميدان گاهی كه تجلی 
زندگی محله ای در  بافت بوده، آرامش و سكون الزم را نداشته 
باشد؛ لذا برای توسعه فضای سبز و پارک جيبی الزم است كه 
آرام سازی های ترافيكی، ایمنی  و امنّيت افزایش یافته تا پذیرای 
حضور شهروندان در محيط شود. از طرف دیگر به لحاظ ساكنين، 
بافت دارای ساختار همگنی بوده و  آشنایی و حس تعلق در محيط 
جدول  كه  همان طور  فعالّيت ها  عملكردی  سطح  می شود.  دیده 
تأثير  كه  انعطاف پذیری  می باشد  و  تنوع  دارای  می دهد  نشان 
مثبتی بر قابلّيت محيط در جهت بهره برداری از پارک جيبی دارد.  

با توجه به سؤال های پژوهش كه به دنبال معيارها و مؤلفه های 
در  جيبی  پارک های  رویكرد  با  سبز  فضای  توسعه  در  اثربخش 

 ارزش سطح سوم ارزش سطح دوم ارزش نام محدوده

محدوده بافت 
 دیهمحمتاریخی 
 

2.91 

 3.045 تنوع و فراگیري

 3.23 شعاع عملکردي کاربري ها

 3.17 تنوع فعالیت ها

 2.87 گروه سنیمختلف  حضور  افراد 

 2.91 مختلف گروه جنسیحضور  افراد 

 3.37 سرمایه اجتماعی

 3.42 مشارکت مدنی

 3.75 شبکه هاي اجتماعی 

 3.07 اعتماد اجتماعی

 3.25  پیوند همسایگی

 2.86 هویت

 3.12 وجود نشانه و نماد شاخص

 3.27 حس تعلق

 2.97 انعطاف پذیري محیط

 2.69 دسترسی و نفوذپذیري

 2.09 پیاده مداري

 2.68 دسترسی به حمل و نقل عمومی 

 2.88 قابلیت رویت فضا

 3.14 فاصله شهروندان از فضاي سبز پیشنهادي

 2.88 ایمنی و امنیت

 3.16 تعداد زنان و مردان در محیط

 2.67  ساعات حضور شهروندان

 2.81  تگاه هاي امنیت در محیط وجود دس

 3.18 وضعیت اقتصادي

 سرزندگی
 

2.66 
 2.87 وجود فضاهاي جمعی

 2.76 اختالط کاربري ها

 

جدول 4: نتایج پرسش نامه شهروندان در محدوده بافت تاریخی محمدیه )نگارندگان( 
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نتیجه گیری
استفاده كنندگان   با   ویژگي هاي   فردي   متفاوت،   درک   متفاوتي   از   مطلوبّيت،   ترجيح   و   رضایت   دارند؛   به   عبارتي   عينك هاي   ذهني   كه  افراد   از  
 پس   آن   به   موضوعات   مي نگرند،   سبب   مي شود   كه   با   دید   متفاوتي   به   موضوعات   و   محيط   اطراف   نگاه   كنند.    بررسي   نمونه ها این   امكان   را  
 فراهم می آورد   تا   ساختار   غالب   بر   ذهن   افراد   یك   جامعه   شناسایي   شود.    براساس تحليل پرسشنامه های مطرح شده در این پژوهش  كه به 
واسطه روش های كّمی و مدل نظری پژوهش تحقق پيدا كرد؛ می توان به این نتيجه رسيد كه توسعه فضای سبز با بكارگيری  رهيافت 
پارک های جيبی در شهرهای امروزی با توجه به كمبود فضای باز و سبز موجود، باال بودن تراكم جمعّيتی و ساختمانی،  مشكالت زیست 
محيطی شهرها نقش بسيار تأثيرگذاری را در تلطيف محيط شهری، افزایش حضور شهروندان و در نتيجه باالبردن  تعامالت اجتماعی، 
سرزندگی، امنّيت و حس تعلق به محيط داشته و می تواند بر روی ادراک شهروندان از محيط شهری اثربخش باشد.  لذا اطالعات بالقوه 
محيطی با ساماندهی و توسعه فضای سبز كوچك كه می تواند به عنوان نشانه و نقاط ارجاع دادنی برای ساكنان  محله ها به ویژه در 

بافت تاریخی شهر نقش بازی كند؛ به اطالعات بالفعل تبدیل شده و می تواند بر ارتقای منظر تاریخی بافت تأثير  مثبت داشته باشد.  
نتایج نهایی نشان می دهد، ميزان قابلّيت توسعه فضای سبز با رویكرد پارک های جيبی با خصوصيات خوبی از قبيل هزینه طراحی  كم، 
اشغال فضای پایين و قابل طراحی در هرگونه زمين و نوع خاک، ایجاد سرسبزی و سرزندگی شهری، می تواند راهكار خوبی برای  افزایش 
مطلوبّيت شرایط زندگی در شهرها باشد. نشان داده شد كه چگونه از ظرفيت فضاهای گمشده و رها شده شهری برای رفع  مشكالت 
شهری به ویژه كمبود توسعه فضای سبز شهری می توان بهره برد. در بررسی و ارزیابی محدوده های مورد مطالعه كه به  صورت سلسله 
مراتبی سطح بندی شده؛ در ابتدا با روند علمی به ارزش گذاری و رتبه بندی مدل نظری پرداخته شده و تمامی مؤلفه ها با  یك ارزش در 
محدوده دخيل نشده و از كارشناسان امور شهری خواسته شده كه با توجه به تجربه و ميزان تأثيرگذاری هر یك از  معيارها و زیرمعيارها 
در توسعه پارک های جيبی، اولوّیت مدل نظری را تعيين نمایند. نتایج نشان دادند كه در توسعه فضای پارک جيبی  كه در مقياس محله 
مطرح می باشد، مؤلفه های اجتماعی دارای ارزش بيشتری هستند. نتایج همچنين بيانگر آن می باشند كه با وجود  اینكه محدوده تاریخی 
پيغمبریه به نسبت محمدیه در شهر قزوین از قابلّيت بيشتری برخوردار است ولی به طور كلی ارزیابی شهروندان  برای تبدیل این فضاها 
به پارک جيبی در سطح متوسط می باشد و تفاوت چشمگيری بين دو فضا دیده نمی شود. بنابراین می توان با  ساماندهی فضای شهری 

و تقوّیت نقاط قوت و فرصت موجود در محدوده ها، امكان اجرایی شدن این مهم را فراهم نمود.  
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Abstract
When the human habitat can provide more utility to a man who meets his expectations. The 
expectationsaredefinedinallaspectsofenvironmental,social,physical,economicsituation
 and so on in residential place. If any of these desirable qualities are lacking in a person's life, 
 will affect the perception and feeling of space and the level of satisfaction. City’s landscape 
 shows the quality of urban space to citizen, reveals the whole city's landscape as a "text", 
and  has ability to "read" and "reading" the text provides. Picture of urban landscape plays 
an  important role in creating a sense of security, increased experience, a sense of being in 
place  and there.  Nowadays more than half of the world's populations live in urban areas. 
Thisfigureisabout60percentby2020.Hence,thephenomenonofurbanizationhasbecome
inevitable  today. Therefore, we should consider that civil society encompasses a wide range 
of cultural,  social, and occupational groups.  Use patterns and natural green spaces can play 
asignificantroleinimprovingthequalityandreadabilityperspectiveoftheurbanenviron-
ment due to the  high volume of urban construction. These issues have a direct impact on 
citizens' perceptions  and cause actual potential to become a truly urban environment.  
Nowadays most important public spaces in cities are small spaces that have important effect 
 on city's landscape. These spaces are not used for various reasons, such as the very small 
 dimensions, location, and ownership. There is no possibility of using them for medium and 
 large-scale land use. However, due to the fact that these spaces are usually without charge, 
 become good places for many social crimes. In addition, the Visual and environmental  prob-
lems arising from these areas have urged managers and urban planners to plan for  organizing 
these spaces. In this way, the pocket park approach, as one of the most effective  methods to 
improve the quality of lost spaces, has been developed. However, in developing  pocket park, 
attentiontothedemandsofallthepeopleisverydifficultandcomplex.Inthisresearch,we
emphasize all the aspects of reconstruction and development of green spaces  approach by 
using a pocket park.  
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 Background studies on the development and use of the pocket parks in the city as green 
spaces  show that these spaces increase the equitable distribution of public green spaces to 
urban  environments and help to mark the urban spaces for readability.  
Fromthisperspective,thepresentstudyfirst,investigatedtherecognitionofthecity,par-
ticularly in the historical context of the city, pocket park on the development of urban green 
 spaces. 
Then, using the elements of effective standards promotes quality development in historical 
 perspective and use spaces to take advantage of the pocket parks to improve the quality of 
 landscape. The present study seeks to identify the missing spaces in different parts of the city 
of  Qazvin and then use the criteria of effective components in these spaces into pocket parks 
to  Feasibility and prioritizing the use of this space. To achieve this important issue, it uses 
the  analytic hierarchy process (AHP), because with this method we can compare binary cri-
teria, sub  criteria and options. Then to prioritize the case study, a questionnaire was designed 
accordingtotherangeoffive-pointLikertscale(1<X<5)toassessthequalityoftheurban
environment.   286 Questionnaires based on the formula of Cochran are distributed among 
citizens residing in  Qazvin’s residential areas. The study results indicate that if the space has 
more diversity and  permeability; it will have more possibility to create pocket parks and the 
spaces will be closer to  nature and green spaces in the city's landscape. Considering this, it 
will take steps towards  improving the quality of urban environment. 

Keywords: Green land, Pocket park, City's Landscape, Analytic hierarchy process, Qazvin city  

* This article have been extracted from the MA thesis of the third author at the Islamic Azad University, Gazvin Branch entitled “Effective 
usage of urban lost space by using pocket parks )case study: Gazvin city(   ”, which was supervised by Dr. Reza Kheyroddin.     
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