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 چکیده
 و، پویا تقویت و گسترش فضای شهری مناسب، فعال کیفیت محیط های شهری ءی از اهداف راهبردی ارتقایک

روری ضوان جزء فضاهای سبز شهری به عنامروزه . همواره در صدر کار طراحان شهری قرار دارد است که سرزنده

د ی در بهبوتأثیر بسزای ها بوستان. فضای سبز عمومی یا همان آیندحساب میشهرها به  یو الینفک پیکره

  .کیفیت زندگی شهروندان و زیباسازی سطح شهر خواهد داشت

وه برقابل زیست نمودن شهرها خدمات اجتماعی و فیزیولوژیکی عال اجتماعی-مجموعه های فرهنگیوجود 

بع آن تبه ها و با افزایش جمعیت شهر .در زیست پذیر نمودن شهرها اهمیت بسیاری دارند رافراهم می کنند که

اربری کیمی با تغییرات چشمگیری  در بسیاری از محله های دارای بافت های قد افزایش نیاز به خدمات شهری،

ر ه با تغییم برد کتوان از بوستان والیت نااز جمله مهم ترین این فضاها در شهر ساری می جدید به وجود آمد.

 عه فرهنگین مجموی پادگانی و بافتی فرسوده به بزرگتریکاربری و تکیه بر الگوی باغ ایرانی ضمن تبدیلِ فضا

 .اجتماعی شمال کشور، باعث افزایش نشاط در جامعه نیز گردید

. اردصیفی داین پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است و رویکردی تو انجام روش

 یربررسی تأث ، بهشهر ساریدر ایجاد شده  نگیفرهسعی شده است تا با توجه به فضای  طالعهدر این مهمچنین 

ی زی فضاهازیباسا پیشبرد نقش آنها درو  بافت اطراف آن بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان واین بوستان 

 . شهری پرداخته شود
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 مهمقد-1
رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکالت زیست محیطی اهمیت مفاهیمی چون کیفیت زندگی، برای 

هایی  فضاهای سبز شهری دارای ویژگی بوستان ها و های مصنوع را نمایان نموده است. در این میان، مطلوبتر نمودن محیط

. این امر زمانی کندتبدیل می و بافت های اطراف آن دگی انساناست که آنها را به فضاهای مناسبی برای ارتقای کیفیت زن

های واگذار شده و  های کمی و کیفی مناسبی بوده، که بتواند نقش اتفاق خواهد افتاد که این فضا خود دارای ساختار و ویژگی

   [ 1] .(1396)نوجوان، سعید:  .مورد انتظار را به خوبی ایفا کند

به  زایش نیازآن اف ی سابقه تاریخی در بیشتر شهرهای کشور با افزایش جمعیت شهرها و به تبعدر بسیاری از محالت دارا

بی در ارزیا ایی کهاز مهم ترین معیارهخدمات شهری، تغییرات چشمگیری  در بافت های قدیمی با کاربری جدید به وجود آمد.

جتناب موجود در آن است و این واقعیت ا شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود ، کیفیت عرصه های عمومی شهری

 (.1391 یگران،د.)رفیعیان و  ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها محسوب می شود

 حرانبه برخی از شهری معاصر پارادایم جدیدی در ارتباطات هستند و نقش مهمی در غلبه بفضاهای جدید از آنجا که  [ 2]

، ددهن ار میمحیط شهری را تحت تأثیر قربافت فرهنگی دارند و موجب دگرگونی محیط شهری شده و به طور مستقیم های 

بدین  وسازند  یمدر بهبود کیفیت زندگی شهری را فراهم فضاها لذا مطالعاتی از این دست، زمینه شناسایی نقش و تأثیر 

)مظفر و  برند. ال میحث شهری را در ایجاد فضاهای جدید باترتیب انگیزه مدیران شهری، هنرمندان و متخصصین مبا

 .[3] (1396دیگران،
 

 

 پیشینه پژوهش-2
فاوت به های متاز دیر باز پژوهش در فضاهای شهری مرسوم بوده است، افراد زیادی در خارج و داخل کشور با رویکرد

ان به هری میتوبا مفاهیم شهرسازی و کیفیت ش های معتبر در ارتباط پژوهش پژوهش در این حیطه پرداخته اند. از جمله

فیت کیرایی و آمریکایی اشاره کرد که در آن بر روی دو معیار کلی کاشهرساز  کوین لینچ "تئوری شکل خوب شهر" کتاب

 .[4] (1376لینچ، کوین: .)تأکید میکندبخشی 

ه ارتقاء سی نحون و صاحب نظران به برردر دهه های اخیر مفهوم کیفیت اهمیت فراوانی یافته و بسیاری از پژوهشگرا

 خوردار میای بر کیفیت در عرصه های مختلف پرداخته اند. در این میان ارتقاء کیفیت محیط زندگی انسان از اهمیت ویژه

ز اتا بخشی  وده اندنظران مختلف با پژوهش در مولفه ها و معیارهای موثر بر کیفیت محیط و فضا، کوشش نم باشد. لذا صاحب

 .[5] (1396)صدری کیا، سمیه: بانی نظری این حوزه را تبیین نمایندم

یک نظام مطلوب  تهیه شده است یک شهر زنده با میزان کیفیت 2005که در سال  "مباحث گروه کاری ونکوور "در مقاله 

اکنان توسط س ربهتجکیفیت زندگی قابل  محیطی است و سرزندگی شهری کامل با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست

 ی و کیفیتا سرزندگلذا در این ج قابلیت دسترسی، برابری و مشارکت است. شود که دارای ابعاد یک شهر یا منطقه تعریف می

 .[6] (1394 ) محمدی، ندا و تقی پور، ملیحه:.قتصادی در نظر گرفته شده استا-دارای مولفه های به هم مرتبط اجتماعی

پویایی، فعال  برای فضای شهری موفق با کیفیت مطلوب از عوامل 2007در سال  "برای مردممکان عمومی "در راهنمای 

 .[7] (1383) دادپور، سارا :.بودن، امنیت،  راحتی، تنوع و قابلیت سرگرم کنندگی آن نام برده شده است
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 حلهه موردی: م)مطالعشهری بررسی تأثیر فضای سبز شهری بر ارتقای کیفیت زندگی  توان به از پژوهش های داخلی می

 رتقای کیفیتادر  ضمن تعریف فضای سبز به بررسی تأثیر فضای سبز اشاره کرد که [ 8] (1393نهیبی و حسن دخت،)  شیان(

 . زندگی از طریق بررسی ابعاد عملکردی فضاهای سبز شهری پرداخته شده است

ساس این بر ات. جتماعی و کالبدی تقسیم بندی شده اس، اقتصادی، ااین فضا در چهار گروه اکولوژیکی ابعاد عملکردی

ز طریق ها ا اخصبا بررسی این ش محقق در این پژوهشهایی در سه گروه کمی،کیفی و مکانی تدوین شده است.  ابعاد، شاخص

بر  یزی اصولیربرنامه وهای ارایه شده و ارزیابی هرکدام از آنها به ساختار کلی فضاهای سبز شهری  ها و روشمعیارها، سنجه

ه نقش وین شدهای تد مبنای آن دست یافت. در این تحقیق از ابزارهایی چون پرسش نامه استفاده شده تا با سنجش شاخص

عنوان ه بده را فضای سبز در افزایش کیفیت زندگی ارزیابی شود. نتیجه آن که شهروندان محله شیان، فضای سبز تجهیز ش

 .دداننبز میای پایدار و سو در راستای تبدیل به محلهرتقا دهنده کیفیت زندگی ناپذیر زندگی خود، اجزء جدایی

طالعه: شهر مورد م) شهری با رویکرد توسعه پایدار بوستان هایبررسی وضعیت پژوهش های انجام شده می توان به  از دیگر

 در آن از ابزار پرسشـنامه وانجام گرفته پیمایشی –تحلیلی  -توصیفـی که به روش [ 9] (1396پاک فطرت و تقوایی ) (شیراز

 دهنده شـانن ی شـیرازدهد که میـزان میانگین وضعیـت پارکهـا یافته هـای پژوهش نشـان می شده، اشاره کرد. اسـتفاده نیز 

ء نقـش ـادی در ارتقبهتریـن راهبردهـای پیشـنهاد ناین مقاله سعی دار محققان در .ها اسـت وضعیـت نه چندان مطلوب پارک

 یه دهد.نده اراموجود را به خوان هـا بـا توجـه بـه نیازهـای پارکهـا در تحقق توسـعه پایدار شـهری، توسـعه پارک

 (  قبه سبز )مطالعه ی موردی محله پژوهشی با عنوان نقش بررسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت محیطی فضاهای شهری

ه های مرور متون، در بستر مطالعات تحلیلی و شیو-توصیفی  با روشکه  [ 10] (6139فقیه نیاترشیزی و رشیدی، )

ت کیفی یم برکه تاثیر مستقترین فضاهای شهری  یکی از مهمضمن معرفی محله به عنوان ، انجام شده است کتابخانه ای

 ست محیطی (زی زیبا شناختی،-محیط)عملکردی ، تجربی راساس مولفه های کیفیتبدارد  می گذارد سعی زندگی شهروندان

حله مورد ماندهی مو قوت آن رهنمودهایی مبتنی بر سا پرداخته و پس از بررسی نقاط ضعفقبه سبز  به تحلیل یکپارچه محله

 در جهت ارتقاء کیفیت محیط ارائه بدهد.  نظر

 

 روش تحقیق-3
حلیل و تست و میدانی ا روش پژوهش در این مقاله کیفی است. نوع پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات

 بررسی منطقه ی مورد مطالعه از طریق حضور در فضا می باشد. این پژوهش رویکردی توصیفی دارد. 
 

 

 چارچوب مفهومی-4
 تعریف محله 4-1

 بارت دیگربه ع .ز انسجام و همگنی خاص برخوردار استااقتصادی جامعه،  -عنوان تبلور فضایی شرایط اجتماعی به محله

ه، بازار میدانچ واجتماعی است که عناصر اصلی تشکیل دهنده ی آن عبارتند از: خانه های مسکونی، مسجد، میدان یک تشکل 

ه، حس رکز محلممی تواند موجبات مشارکت در شکل دادن به محیط خود را فراهم آورند و  همحل. و بازارچه، گذر و کوچه

 .(6139دی شریف آباد: )فقیه نیاترشیزی و رشی. مکان و مرکزیت را تقویت کند

 
 کیفیت  4-2

 .[11] (1385 کیفیت چگونگی یک چیز یا پدیده است که تاثیرات عاطفی، عقالنی خاص بر انسان می گذارد.) پاکزاد،
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ن آ نمودهایی از زمانی که پدیده خود را در معرض محیط قرار می دهد، یا محیط خود را در معرض ادراک قرار می دهد،

، ارتباط وجه استتآنچه در تعریف کیفیت محیط مورد و دارای تاثیرات بیشتر ، کیفیت نامیده می شود.  که برجسته تر است

ود و کند و ادراک میشآن نمود پیدا میه ی وسیله بمتقابل آن با محیط موثر است. کیفیت محیط آن چیزی است که محیط 

  (.1391یگران، .)رفیعیان و دچون ادراک نیازمند آگاهی و برخورد با محیط است

 

 ضای شهریکیفیت ف 4-2-1

ز اسیاری از جمله مهم ترین دل مشغولی های دانش شهری کیفیت محیط شهری است. این امر به گونه ای است که ب

ر مفهومی عام، دفضای شهری (.  1385نظریه پردازان ارتقاء محیط را مهم ترین وظیفه فعالیت شهری می دانند.) پاکزاد، 

ری خود دگی شهل میان روابط و رفتارهاست. یعنی ضمن آنکه محل هم جواری هویت های فردی است، در یک زنارتباط متقاب

ه عنوان یک ی شهری، بین فضابر االوه به مثابه مهم ترین عامل احراز هویت بوده و بر رفتارها و روابط انسانی تأثیر می گذارد. ع

 ین مرکزخواست های فردی و اجتماعی انسان هاست، یعنی مهم ترفضای عمومی محل ظهور و حیات بخشی اندیشه ها و 

صدری، ). استادراکات اشتراکی آدمی است و شاید به همین دلیل در توسعه انسانی جوامع نقش بسیار پراهمیتی را دار

 .ی استشهر به گفته لینچ یکی از علل اولیه در پدید آمدن رشد طراحی شهری، توجه به کیفیت فضاهای [ 12] .(1385

 
 .[13] (1394)منبع: علیمردانی و همکاران،  ( معیار های کیفی فضای شهری از دیدگاه برخی نظریه پردازان1جدول)

 
 

 موقعیت شهر ساری-5
ز اود است و نان محدهای البرز و استان سمکه از جنوب به رشته کوه ساری از جمله قدیمی ترین شهرهای استان مازندران

-یل میلبرز تشکسراسر نواحی مرکزی و جنوبی ساری را بخش مرکزی و مرتفع کوهستان ارسد. ندران میشمال به دریای ماز

 .[14] (1381در حال حاضر شهر ساری مرکز استان مازندران و شهرستان ساری است.)وفایی، شهربانو: دهد.
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 (.1381ع:وفایی،)منبانموقعیت شهر ساری در استان مازندر: 1تصویر

 

 

 فضای سبز در شهر ساری 5-1

رمربع فضای مت 374904نفر، دارای 261293کیلومترمربع و جمعیتی معادل  52/28شهر سـاری بـا مسـاحتی بالغ بر 

وده ردار نبـمترمربع پارک های عمومی است. این شهر از پراکنش سلسله مراتب فضای سبز مناسبی برخـو 102904سبز و 

قم، اختالف رمتر مربع میباشد که این  2مترمربع و سرانه فضای سبز شهری  0/39ی که سرانه پارک در این شهر، بطور

 .[15] (1389)شعبانی،آشکاری با سرانه استاندارد تعیین شده دارد
 

 بازآفرینی محله سبزه میدان به مثابه بافتی قدیمی 5-2

تی و تصاد رقابچون اقهم ، بلکه با مباحث گسترده تریمناطق متروکه نیستتنها به دنبال باززنده سازی  بازآفرینی رویکرد

 ای اجراییه برنامه کردن اهداف سیاسی، اجرای آن از طریق بازآفرینی شهری مشتمل بر فرمولهکیفیت زندگی سر و کار دارد. 

ده از ای مانجو کالبدی به  تاریخی شهرها میراث ارزشمند معماری بافت های قدیمی و است. و بازنمایی مداوم عملکرد

هر شخش از گذشتگان ماست که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری همواره نقش بارزی ایفا نموده است. این ب

ی کرده و وزگار سپرهای تاریخی مختلف در آن جا، ر اجتماعی مردمانی است که در دوره گاه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و تجلی

 .[16] (1391زنگی آبادی و مؤیدفر،) د.ان به ثبت رساندههویت فرهنگی آن را 

زی، زی، بازسا، نوسادر ادبیات اخیر دنیا، واژه بازآفرینی شهری به عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی

هوم احیاء، ه مفبازآفرینی شهری بکیفیت بخشی و  .توانمند سازی و روان بخشی شهری را در بر می گیرد، به کار می رود

 (1395دات، هرا ساز)اسکندری، ندا و سعیده زرآبادی، ت.ه عبارتی دوباره زنده شدن شهر استجدید حیات و نوزایی شهری و ب
[17] 

با نام جدید میدان امام حسین از جمله نقاط پر تردد و قدیمی شهر ساری است. پادگان اسبق شهر  1سبزه میدان

به عنوان یکی از میادین میدان امام حسین ، پیش از ساخت بوستان والیت قرار داشت. ساری)شهید فرامرزی( در این ناحیه

اصلی ساری پذیرای شمار باالیی از فعالیت ها و کارکردها نظیر محورها و مرکزیت های تجاری با تمرکز نقاط فرهنگی و تفرجی 

ب، بلوار ارتش، خیابان مازیار، خیابان خاقانی و که از شش خیابان دسترسی دارد: خیابان فرهنگ، خیابان انقال میدانیاست. 

 .[18] (1396خیابان شیخ طبرسی)غضنفری و آرزه،

                                                 
بودکه ساختمان  نیا یبه شهردار دانیم نیا یکرد.علت نام گذار رییتغ یشهردار دانیبه م دانیم نینامعلوم نام ا یلیپس از انقالب به دل.  1

 .باشد ینام گذار نیکه در اطراف آن بود باعث ا یسبز یاحتمال است که فضا نینقرار داشت. همچ دانیم نیدر ا یشهردار
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 [19] (www.cloob.comخورشیدی)منبع: 40: سبزه میدان در دهه 2تصویر

 

 

 : سبزه میدان در حال حاضر)منبع:نگارنده(3تصویر

 

 نگاهی به ساختار باغ ایرانی-6
ی ر و چگونگه ساختابوردِ مطالعه در این تحقیق با تکیه بر الگوی باغ ایرانی طراحی شده است لذا توجه از آنجا که م 

وم دارند. بین مرز و االه ی آفرینش باغ ایرانی قابل اهمیت می باشد. باغ های ایرانی سابقه ای دیرینه به قدمت تاریخ چندهزار س

و  هندسی، آب هنده آن از جمله ساختاردود که بر پایه معماری و عناصر تشکیل شهایی گفته میبه باغ در اصطالح باغ ایرانی

 .ه استدرختان و کوشک میانی و غیره عمدتاً در فالت ایران و مناطق پیرامونی متأثر از فرهنگ آن رواج داشت

ی از اشد. ترکیبب ود میگیری هوشمندانه طراح و باغبان ایرانی از طبیعت در حد کمال خ باغ ایرانی، بستر پویایی از بهره

ه ر و باد کاک، نوختسـلط هندسـه در کلیت نظام کاشت، معماری و آبیاری با اجزاء بکر و دست نخوردهای همچون گیاه، آب، 

  [ 20] .(1393، فر )الماسی. ازدس گانه بیننده را در ادراک زیبایی چهار فصل آن درگیر می تمام حواس پنج

 رهای بلندا دیوابباغ ایرانی سه ساختار و طراحی منحصر به فرد دارد ابتدا اینکه در مسیر جوی آب است، دوم اینکه 

ها  ز دیگر باغارا نی محصور است و سوم اینکه در داخل باغ عمارت  تابستانی و استخر آب است. این سه مشخصه، باغ های ایرا

 .می کند متمایز

داد شد و شکل مربع که فاصله بین اجزاء باغ را ساده و روشن نشان میهای هندسی میدر باغ ایرانی توجه خاصی به شکل

از اهمیت خاصی برخوردار بود. برای کاشت درخت، نخستین گام، دقت در تعیین فاصله محل کاشت از هر طرف بود و بدین 

عمارت یا کوشک  های ایرانی عالوه بر توان ردیف درختان را دید. در باغهر طرف میگرفت که از هایی شکل میمربع ترتیب
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باغ ایرانی معموالً  ن کرتدر میا. شدمحل پذیرایی محسوب میحقیقت بیرونی باغ یا اصلی بناها، سردر هم بود که در 

انداز سازی ایرانی چشمم در باغیک اصل مه .)ویکی پدیا( کاشتند که زیاد بلند نشوند و همیشه سبز و زیبا باشند.گیاهانی می

 اصل مهم بود:  دوهندسه باغ ایرانی  در اصلی به شکل مستطیلی کشیده است.

  هم رسه کشیدگی در کناالف(

 [12] (1373رنیا،.)پیدی تقسیماتی منظم و مربع شکل بودنهایی که خود داراتقسیم باغ به مربع ب( 

 

 
 [22] کوشک در محوطه باغ)منبع:ویکی پدیا(: چهار نحوه قرارگیری 4تصویر

 

 
 [23] (2016محمودی: ساختار هندسی باغ ایرانی)منبع:5تصویر
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 بوستان والیت -7
ز ر ساری مرکل کشور است که با تکیه بر الگوی باغ ایرانی در شهاجتماعی شما -والیت بزرگترین مجموعه فرهنگیبوستان 

های انز ساختماو تعدادی بوستان والیت در مکان پادگان سابق ساری جانمایی شده است . استان مازندران ساخته شده است

درب ی ورود سرابتدا دوره پهلوی که قابل مرمت بودند بازسازی و تغدادی از ساختمان های جدید طراحی و احداث شده اند. در

نفری و د. )غضایرانی را شاهد خواهیم بو اصلی پارک و پس از ورود به محوطه و قدم گذاشتن در مسیر پیاده روند باغ

 (.1396آرزه،
   

 
 : سردرب بوستان والیت)منبع:نگارنده(6تصویر

 

 
 : ساختار باغ ایرانی در بوستان والیت)منبع:نگارنده(7تصویر

 

ی ن طراحآدر بوستان والیت رویکرد تفریحی و فرهنگی به همراه چند ویژگی مطلوب معنی شده است که مهم ترین 

ساالن ی بزرگاهای خاص برای برای سنین مختلف است. مجموعه رفاهی برای سالمندان، فضای بازی کودکان و فضای بازفض

 نمونه کوچکی از آن هاست؛ که موجب گردهمایی تمامی اقشار و سنین شده است. )همان(
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 [24] (google.com/maps/place : موقعیت بوستان والیت در شهر ساری)منبع:8تصویر

 

 
 (.1396: سایت پالن بوستان والیت)منبع: غضنفری و آرزه، 9تصویر

 

ی ستان، سراوران ابخش های مختلف این بوستان شامل عمارت سر درب، آمفی تیاتر روباز، کتابخانه دیجیتال، خانه دانش

 ارشد، خانه هنرمندان و نگارخانه، مسجد ، موزه و فضای بازی کودکان است.

. 

          
 نمای بیرونی بوستان والیت)منبع:نگارنده( :10تصویر
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 :مسجد بوستان والیت)منبع: نگارنده(11تصویر

 

 
 :آمفی تِاتر روباز بوستان والیت)منبع:نگارنده( 12تصویر

 

 
 : موزه مهر و سکه بوستان والیت)منبع:نگارنده(13تصویر
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 : کتابخانه دیجیتال بوستان والیت)منبع:نگارنده(14تصویر

 

              
 : سینما هنر و تجربه بوستان والیت)منبع:نگارنده(15تصویر

 

 
 : ساختمان شورای شهر در جوار بوستان والیت)منبع:نگارنده(16تصویر
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 : نگارخانه بوستان والیت)منبع:نگارنده(17تصویر

 

 تحلیل یافته ها-8
و  ساری ز شهربه خارج ا منطقه و انتقال این پادگان پادگان ارتش موسوم به پادگان شهید فرامرزی از این نمودنخارج  - 

 اشد.بمی  بهبود کیفیت بافت ناحیه مورد نظر تغییر مورفولوژیک محسوس در این ناحیه از جمله عوامل موثر بر

محله  و نمای بصری مجموعه خودِبه جدید و منحصر به فردی جلوه از بُعد زیبایی شناسی  بنای سردرب بوستان والیت  -

 .ساری داده استزه میدان سب

ونی مدن نوعی هژمبه وجود آ باعث جانمایی شدهوالیت نمای زیبا و باشکوه که در سمت چپ بوستان وجود مسجدی با   -

 د.مر باشثدیداری در منطقه مورد نظرشده است که این امر می تواند در تعامالت روزانه ی مردم با یکدیگر مثمر 

رسوده شدن بافت ف ن منطقه پس از سالها، ضمن احترام به مطالبه ی مردمی باعث تبدیلبه وجود آمدن موزه در ای  -

 شهر به مکانی پویا و ارتقا هویت اجتماعی جامعه شده است.  

 دنش عث تبدیلنر اعصار، باهاین قدیمی ترین ؛ توجه به مقوله ی هنر با ایجاد آمفی تیاتر روباز باکارکرد اجرای نمایش  -

همایی و گرد محیطی سرشار از جذابیت شده است که این امر بر تعامالت روزمره ی مردم با یکدیگر لی بهفضای خشک قب

شدن  ایی در کمبه سز نقش کهمانطور که اشاره شد فضای پادگان از لحاظ مورفولوژیهرچه بیشتر آنها نیز اثرگذار خواهد بود. 

اط امروز یط پرنشرا داشت داشت، تبدیل فضایی خشکِ دیروز به محزیبایی بصری و همچنین نشاط برای اهالی منطقه  مذکور 

 است.محله  کیفیت بخشی بوستان والیت برمثبت از دیگر تاثیرات 

گی های فرهن ایگاه رسانهاز جمله ارکان و عناصر فرهنگی هر شهر می توان به وجود سینما اشاره کرد. امروزه نقش و ج  -

ملیاتی عمینه ساز روز، زت. سینماها به عنوان رسانه ای نافذ و تعیین کننده در جامعه ی اماز جمله سینما بر کسی پوشیده نیس

ر بوستان نر و تجربه دهستند. تاسیس سینمای موسوم به ه  و بین المللی شهری -کردن برنامه ها و راهبردهای کالن ملی

ی وثر فرهنگدیده مپو آشتی آنها با سینما؛ این  والیت ساری ضمن ایجاد بستر فرهنگی در شهر باعث تعامل مردم با یکدیگر

 شده است.

زه ی با انگیورهای فکرزمینه ساز ایجاد آبشخ ،دسترسی آسان به کتابخانه در این ناحیه ضمن اشاعه ی امر مهم مطالعه -

فیت بافت د کیبوی توجه به زیرساخت های زندگی شهری و رشد اندیشه ی مردمی خواهد شد. امروزه وجود این مکان باعث به

 .نسبت به کارکرد قبلی آن شده است مورد مطالعه
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 نتیجه گیری-9
ی الت هاحهمان طور که اشاره شد کیفیت فضاهای عمومی شهری، چگونگی این فضا بر حسب برجسته ترین نمودها و 

 آن است که بر فرد و اجتماع تاثیر میگذارد. 

با  یقدیم ایه در بافت و باال رفتن کیفیت ری نیستند، سرزندگیدارای فضاهای زنده شه قدیمی شهرها امروزه بافت

 جتماعی راتعامل ا زیباسازی بر ارتقاء کیفیت محیط و فضاهای عمومی تأکید دارد تا. شود ت مردم در شهر میسر میالتعاما

هر، شی یک ف غایتسهیل کرده و هویت کالبدی شهر و هویت اجتماعی شهروندان را تحکیم بخشد. شاید بتوان گفت که هد

ی حایز اهمیت آن است که مجموع عوامل کنند. نکتهایجاد محیطی خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می

هن ذهای مطلوب، به طور عمومی سبب تلقی مطلوبی از شهر در کیفی با ظهور و بروز در فضاهای شهری و ایجاد محیط

 [52] (.1393،نوقی )پورحسینی .گذاردذهنیت آنان باقی می شهروندان شده و تصاویر خوشایندی در
، اقتصادی اجتماعی، سیاست هایاز  گسترده ایطیف کیفیت بخشی و بازآفرینی شهری به طور خالصه میتوان گفت که 

هری، ر شه پایدابازآفرینی شهری، مفاهیم و راهکارهایی نظیر توسعفرهنگی و محیطی را در بر می گیرد. به عبارت دیگر 

  .شود حفاظت از میراث، مشارکت و آموزش و گردشگری فرهنگی را نیز شامل می
پادگانِ  ر فضایهمانطور که در متن پژوهش اشاره شد بوستان والیت ساری با در اختیار داشتن شش هکتار از ده هکتا

 مله اینجآورده است. از سابق ساری ضمن بازآفرینی محیط شهری، دستاوردی جدیدی در شکلِ ظاهری منطقه به وجود 

فتن کیفیت راعث باال ب نهایی دستاوردها می توان  به ایجاد موزه، کتابخانه، نگار خانه، سینما، آمفی تئاتر و... که هرکدام به ت

هی بخشی و آگا فضا، و زیباتر شدن چشم انداز فضای شهری، افزایش ارزش اقتصادی در این منطقه و باال رفتن سطح تفکر

 تعامالت آنها با یکدیگر شده است. مردم و 

 رتقاء سطحه با هدف ااین بوستان ک، دارددر مفهوم عام  عملکردی فراتر از یک پارک بوستان والیت ساریبه عبارت دیگر  

اجتماعی با -رهنگیففرهنگ و هنر شهروندان با تاکید بر الگوی باغ ایرانی پی ریزی شده است، زمینه ساز ایجاد  بسترهای 

د. ب می شوالزم به ذکر است که در واقع کیفیت یک فضا بخشی از کیفیت زندگی محسورد گردشگری نیز شده است. رویک

 د.شبنابراین شناخت مولفه های موثر در ارتقا رشد کیفی محیط به رشد کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد 
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 عمراج
ملی  نفرانسکفیت زندگی شهری) مطالعه ی موردی: شهر هرند( نوجوان، سعید. بررسی تاثبر فضای سبز شهری بر ارتقا کی[1]

 .1396 .موسسه پایاشهر -معماری و شهرسازی شیروان

وهشی ژپنشریه علمی  -رفیعیان، مجتبی و دیگران. بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهر [2]

 .1391و تابستان  ربها -4انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران. شماره 

. سال ش هنرترویجی پژوه -مظفر، فرهنگ و دیگران. نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیستی، دو فصلنامه علمی [3]

 .1396بهار و تابستان  -13هفتم. شماره 

 .1376لینچ، کوین. تئوری شکل خوب شهر. ترجمه دکتر حسین بحرینی: انتشارات دانشگاه تهران. [4]

للی معماری ین المسومین همایش ب معیارهای موثر بر کیفیت فضا در آراء صاحبنظران معاصر طراحی شهری، .سمیه ،ری کیاصد [5]

 .3961 -نجمن معماری و شهرسازی استان البرزا -عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز

 ابان حافظیهردی خیسر زندگی پیاده راه های بافت تاریخی) نمونه مو محمدی، ندا و تقی پور، ملیحه. نقش مبلمان شهری در [6]

 .1394اییز و زمستان پ -4شهرداری(. دو فصلنامه پژوهش های منظر. سال دوم. شماره 

سازی ای شهردادپور، سارا. معیارهای سرزندگی فضای شهری، مطالعه ی موردی بخشی از خیابان ولیعصر تهران. جستاره [7]

 .1383. 37شماره

حله وردی ممنهیبی، سارا و حسن دخت، مریم السادات. بررسی تاثیر فضای سبز شهری بر کیفیت زندگی شهری)مطالعه ی  [8]

 .1393ابستان ت -1شیان(، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره اول، شماره 

هر وردی شمویکرد توسعه پایدار)مطالعه ی پاک فطرت، علیرضا و تقوایی، مسعود. بررسی وضعیت پارک های شهری با ر [9]

 .1396بستان تا-47شیراز(.فصلنامه مدیریت شهری، شماره 

هری شضاهای فنقش بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت محیطی  .فقیه نیاترشیزی, المیرا و سیاوش رشیدی شریف آباد [10]

تهران، .یری و شهرساززی، معماسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریکنفرانس ملی الکترونیکی تو-(مطالعه موردی:محله قبه سبز کرمان)

 .1396موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

بیرخانه اری، دپاکزاد، جهانشاه. مبانی نظری و فرایند طراحی شهری. وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معم [11]

 .1385لی شهرسازی و معماری. شورای عا

سازمان  -رتربصدری، حسین. بررسی نقش فضاهای شهری در توسعه دموکراسی، اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح  [12] 

 .1385عمران و شهرداری همدان. 

حمدآباد ایابان خموردی علیمردانی، مسعود و دیگران. رشد کیفیت فضای شهری به منظور ارتقاء تعامالت اجتماعی) نمونه  [13]

 .1394. پاییز و زمستان 7مشهد(. دو فصلنامه هنرهای کاربردی. شماره 

 .1381وفایی، شهربانو. سیمای میراث فرهنگی استان مازندران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. [14]

ه رشد. دانشگاناسی اازی. پایان نامه کارشف ..شعبانی، مرتضی. بررسی کمی و کیفی پارک های شهر ساری با استفاده از مدل [15]
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