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  چکیده

کند که به دلیل می هایی را براي فرد ایجادسبک زندگی امروزي، به ویژه در کالنشهرها، فشارها و تنش  

اما متأسفانه . گذاردها باقی نمیاین تنش مشکالت شهر، به جز خروج از شهر به قصد تفرج راهی براي رهایی از

ها، علیرغم شهري، بسیاري از این سایتتفرجی برونهاي سایت به دلیل کمبود راهکارها و رهنمودهاي طراحی

  . گیرداستقبال کاربران قرار نمی گذاري وسیع، موردسرمایه

هاي تفرجی سواحل سایت این پژوهش ابتدا توسط پرسشنامه و به شیوه پیمایشی به نگرش سنجی از کاربران  

عامل مؤثر  Spss  ،7 آمده در نرم افزاردستبه جدریاي خزر در استان مازندران پرداخته و سپس با توجه به نتای

. ها به صورت مدلی ارائه داده استرا شناسایی نموده و روابط میان آن هاي تفرجیدر طراحی و مکانیابی سایت

 سپس بر اساس اهمیت و روابط. تحلیل و برازندگی آن آزموده شده است Amos این مدل توسط در مرحله بعد

اندرکاران طراحی و  توسط مهندسین مشاور جهت ارتقاء عوامل ارائه شده و توسط دست عوامل، راهکارهایی

  . ها مورد سنجش قرار گرفته استهاي تفرجی کارآمدي آناجراي سایت

» حس ایمنی«تفرجی  هاينتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤثر ترین عامل در استفاده پذیري سایت  

» بستر«و » هزینه«، »)خلوت گزینی) چیدمان گیاهان«، »چیدمان اجزاء فیزیکی«بوده و در درجه بعد عوامل 

نگرش سنجی . هاي تفرجی سواحل دریاي خزر دارندسایت به ترتیب بیشترین نقش را در مکانیابی و طراحی

ان توارائه راهکارهاي طراحی و مکانیابی بر اساس نقش عوامل مختلف، می دهد که بادست اندرکاران نشان می

  . هاي تفرجی را ارتقاء بخشیدسایت استفاده پذیري
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