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  درشهركرد سازي استفاده شهروندان ازآنارزيابي كيفي نقش فضاهاي سبزشهري وبهينه
  

  3منصور ابافت يگانه ،2مصطفي محمدي ده چشمه ∗،1جمال محمدي

 دانشگاه اصفهان ،گروه جغرافيار ستاديا ا-1

   دانشگاه تهران،دورة دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشجوي-2
 ت مدرسي دانشگاه ترب،يارشد رشتة معمار كارشناس-3

  12/9/86:    تاريخ پذيرش21/4/85: تاريخ دريافت 

  
  چكيده 

رويه و   تشديد عوارض توسعة شهري بيباعثگسترش شهرها . استتصور  ، غيرقابل آنامروزه مفهوم شهرها بدون فضاي سبز در اشكال گوناگون
شهري و  ساز از بين رفتن فضاهاي سبز درون آيدكه خود زمينه شمار مي به  ترين اين عوارض هاي محيطي از مهم كه تشديد آلودگي، ناپايدار شده است
 كه همبستگي ذاتي و  نامطلوب گذاشتهآثارويكمي   قرن بيستنچنان در روان واحساس بشرآ فناورياين گسترش .است گونه اراضي تغيير كاربري اين

جه پيونددهندة بين  و ظاهر متحرك نمايان شده است ويگانه به عصبي و  خموده،  آن در انسانآثارشده و ايي كشيدهجد ها با طبيعت به ديرينة انسان
 كه امروزه استهاي سبز شهري تا بدان حد اهميت فضا. استهاي شهري  ي سبز عمومي و پاركبردن انسان به دامان فضاها انسان و طبيعت، پناه

ها و فضاهاي سبز  هدف اين تحقيق ارزيابي كيفي نقش پارك.آيد حساب مي يافتگي جوامع به هاي توسعه وجود اين كاربري به عنوان يكي ازشاخص
كه به صورت موردي پارك الله و ملت در اين شهر مورد بررسي قرار  است شهركرد ن دراي استفاده شهروندان از آه سازي قابليت شهري و بهينه

ن به پارك عاصورت توزيع پرسشنامه بين مراج و بخش اعظم اطالعات به استتحليلي و پيمايشي -روش انجام تحقيق به صورت اسنادي .گيرد مي
ترين عوامل مؤثر  هاي سبز شهري از مهمها و فضا دهند كه پارك حقيق نشان مييافته هاي ت.اخذ شده و تحليل نهايي برروي آن صورت گرفته است

 امنيت و  عواملي مانند مشكالت زندگي شهري، ايمني پارك و فضاهاي سبز،ند وليا هاي شهري دهي به پايداري اجتماعي و همبستگي در شكل
براي استفاده از اين ها از جمله عوامل كاهش تمايل شهروندان  اين مكانهاي مختلف سني و جنسي در متناسب نبودن امكانات مورد نياز براي گروه

  .باشند ها مي عرصه
  

   شهروند-شهركرد-شهريسبز فضاي-پارك :ي كليديواژه ها
  

  سرآغاز
ويژه در عرصة  ه ب،كه امروزه در مفهوم توسعة پايدار مندينظام  تفكر

هاي آن در  يشهرها پديد آمده است بر نقش فضاي سبز با ويژگ كالن
, هاي اجتماعيمجموعة تفرجگاهي به همراه درك صحيح از واقعيت

از مباني زمينه در اين . كيد داردأاقتصادي و فرهنگي آن در مناطق ت
 ايجاد جامعة ،اي كاهش آلودگي اصلي توسعة پايدار شهري و ناحيه

طوركلي عالقه و تمايل نسبت به بحث  به. است جنگلي و درختان شهري
شود كه محل تالقي ميان اميال و  اري به دو موضوعي مربوط ميپايد

كيد بر أ بوم محوري با ت: استآرزوهاي انساني و تفوق و برتري طبيعت 
  .ها  كيد بررفاه وبهزيستي انسانأو انسان محوري با ت جهاني اكولوژي

است كه الزمة پذيرش توسعة پايدار به عنوان مفهومي  اين درحالي
كه از سال  است در نظر داشتن مفهوم توسعة زيست بوم ،جامع و فراگير

هاي  هاي محيطي سازمان ملل و بسياري از سازمان ريزي  در برنامه1970
توسعة زيست بوم به عنوان . مدافع محيط طبيعي مورد توجه قرار گرفت

اي و  هاي بالقوة ناحيه همراه با توانايي، اي و محلي توسعه در سطح منطقه
دهي به  آوري و سازمان برداري از منابع و كاربرد فن  بهرهبا تأكيد بر

 ،باشد هرها مؤثرش زيستي كالن  رضامندياي كه فضاي سبز در  گونه
  . استغير قابل انكار اي مسئله

طبيعي در مناطق  عنوان ُمسِكن هاي فضاهاي سبز عمومي به توانايي
 و مهم در فشار و استرس به عنوان يكي از جنبه هاي عمومي(شهري 
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وجود درختان و علفزارها در  كه طوري به. باشند  بسيار مفيد مي،)ستآنجا
 در شهرهاي  كههاي اجتماعي فضاهاي عمومي بيرون از خانه وابستگي
 برايبخشد و   قوت مي،را شوند امروزي روز به روز ازهم گسسته مي

ند و عاملي يدن به آرامش روحي بسيار موثركاهش پرخاشگري و رس
 ها به عنوان منابع توان از اين مكان همچنين مي. شوند  صميميت ميايبر

با در ). Chiesura,2003(وندان بهره جست و منافع اقتصادي براي شهر
،  ها پارك و   عمومي  سبز فضاهاي  يگاه جا  ضرورت بررسي  نظرگرفتن

سازي در بين جوامع با آداب و  كه آرايش طبيعت و باغ استذكر  شايان 
هنگ مختلف و تداعي تصويري از بهشت موعود و ايدة بازگشت به فر

،  پارك و باغشهر–طبيعت در باغشهرها و نظرياتي مانند شهر 
هاي طبيعي از دست  آل و زيبايي هايي براي بازسازي دنياي ايده تالش

رفته بوده است كه همزمان با رشد صنعت و افزايش جمعيت شهرها 
هاي قرن نوزدهم توسعه ز نيمهوساخت وسازهاي سوداگرانه ا

صورت عوامل  هسرانجام در رهيافت گريز از اين معضالت كه ب.يافتند
 و آلودگي محيط يافت نمود  دست انسان ي طبيعت بهعمده در نابود

شهري ناگزير به احداث  ان ايدة آرم،شدها را سبب  زيست و شيوع بيماري
جه به فضا هاي سبز تو.كيد بر فضاهاي سبز عمومي گشتأها و تباغشهر

 در )باغ ملي (جري شمسي با احداث ه30شهري در كشور ما نيز از دهة 
و ) 1373،بهبهاني(دش آغاز )پارك شهر (به تهران و سپس تبديل آن 

ريزي براي  هاي اخير نياز به برنامه بدين ترتيب گسترش شهرها دردهه
  .احداث اين فضاها را ضرورت بخشيد

 سبزعمومي با توجه به موقعيت و طبيعت شهركرد نيز فضاهاي در
ريزي براي احداث   و مزارع متبلور شد ولي برنامههاخاص خود ابتدا در باغ

هايي  كه تالش گردد  بر مي50 شهر به دهةاين فضاهاي سبز عمومي در
 1365براي احداث پارك ملت صورت گرفت و پس از آن در اوايل سال 

 ةمجاورت جاد  در جنوب شهر و درريزي براي احداث پارك الله برنامه
 هم اكنون .)1383 ،شهرداري شهركرد(اصفهان صورت گرفت –شهركرد

. است  نااين پارك به عنوان يكي از دو پارك فعال شهر پذيراي مراجع
ها در سالمت شهروندان و  كه با توجه به نقش اين مكان نكتة مهم اين
 ايمني ، امنيت،كيفيتهاي جامعي براي آگاهي از  بررسي، پايداري شهر

ن صورت اها براي مراجع افزايش جاذبة اين عرصه در ثرؤم  عواملوساير 
 انجامه و ارزيابي جامعي دنش  تهيه مورد  اين  در  جامعي   اطالعات،نگرفته

ها و  توان گفت كه پس از احداث اين مكان به جرأت مي  ونگرفته است 

مندي  ط موجود و ميزان رضايتگونه ارزيابي از شراي نامگذاري آنها هيچ
اهداف .ها صورت نگرفته است شهروندان از شرايط موجود اين مكان
  :تحقيق پيش رو به صورت زير قابل ذكرند

آگاهي از ميزان رضايت مندي ساكنان از وضعيت موجود پارك  •
 ؛و بررسي علل ذكر شده ازجانب آنها

 .ارزيابي وضع موجود پارك تا تعيين الگو  •
  : ند ال اين تحقيق فرضيات زير قابل ترسيم  تكميبراي

 اقتصادي - مستقيمي با پايگاه اجتماعيةاستفاده از پارك رابط-1
 .ن داردامراجع

ثيرگذار در انتخاب پارك أت  عواملامنيت و ايمني از مهم ترين -2
 .ستبه عنوان محل تفريح خانواده ها

  روش و مواد
 براي تكميل ،مسائل آن  وحوزة مطالعاتي، باتوجه به موضوع تحقيق
تحليلي و -هاي اسنادي  تركيبي از روش،اطالعات الزمة پژوهش حاضر

از منابع مدون و بيشتر اطالعات مورد نياز . است شده استفاده پيمايشي 
اخذ شده است و بخش اعظم كار به صورت ميداني و توزيع  معتبر

يل نهايي ن به پارك صورت گرفته و به تحلاپرسشنامه در ميان مراجع
  . موجود انجاميده است

ندكه با هستهاي الله و ملت در شهركرد  آماري تحقيق پارك   ةجامع
انتخاب ...) ها و جاذبه، امكانات،يابي مكان(توجه به مشخصات كلي پارك 

ها  ن به اين پاركانفراز مراجع100شده و حجم نمونه برابر با 
هاي الله توزيع   پارك پرسشنامه در45پرسشنامه در پارك ملت و 55(

صبح و بعد از ظهر ، لتعطيل و يك روز غيرتعطي يك روز در. شده است
گيري  كه با استفاده از روش نمونه ندا با ساختارهاي سني و جنسي متفاوت

مندي   براي سنجش ميزان رضايت ، نهايت در.اند وضعي انتخاب شده
 سطوح مختلف كه در آناستفاده شده شهروندان از فرمول سطوح همگن 

 .مندي مشخص شده است رضايت
  
  

  .انحراف معيار=   SX:شرح فرمول
                         = D همگنيگروهها  

                          = Xنيانگيم  
 است مشخص) 1(ها در جدول شمارة نحوة توزيع پرسشنامه
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  رسيهاي مورد بر نحوة توزيع پرسشنامه در پارك:)1(جدول شمارة 

  درصد مردان  درصد زنان  تعداد پرسشنامة توزيع شده  نوع پارك  نام پارك
  32  23  55  شهري  ملت
  25  20  45  شهري  الله

  1384،بررسي ميداني پژوهشگر: منبع
  هاي مورد بررسي در شهركردموقعيت پارك ):1(نقشة شمارة

 

   له در محدودة پژوهشئطرح مس
انگيـزة اصـلي   . است  شهركرد،پژوهشمحدودة مورد مطالعه در اين 

انتخاب اين موضوع و البته محدودة پـژوهش از تجربيـات نگارنـدگان در              
 ،در اين شهر با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي. شود مي  شهركرد ناشي

تواننـد از    نمـي ) از ميانة بهار تا اواخر تابـستان      (شهروندان بيش ازچهار ماه   
. بهره جوينـد  ) و فضا هاي سبز شهري    پارك ها   (هاي عمومي شهر     عرصه

صورت گرفته توسط نگارندگان مـشخص شـده     هايحال آنكه در بررسي
 درصد شهروندان در اين شهر در اين محدودة زماني          50است كه بيش از     

 ،هـا بـه منظـور اوقـات فراغـت       نيز تمايلي بـه اسـتفاده از ايـن عرصـه    
له نگارنـدگان را    ئاين مس چرايي  . ندارند...  ورزشي و  ،هاي فرهنگي  فعاليت
يابي در اين زمينـه وا داشـت كـه نتـايج بـه دسـت آمـده از ايـن                   به علت 

  .در اين مقاله ارائه شده است،پژوهش موردي 

   بحث
  1فضاي سبز و نقش آن در پايداري شهري

 مفهوم جامعي است از مجموع تأثيرات عوامـل         ،محيط زيست انساني  
  بنابراين. شوندل بيولوژيك را سبب مي    نها كه تعاد  بيروني و روابط متقابل آ    

 نحـوة برقـراري ارتبـاط و تأثيرپـذيري          ،ها با محيط   چگونگي روابط انسان  
ها تأثير مهـم     خصوصيات اكوسيستم ها در كيفيت احساسي و رواني انسان        

 ،لوكوربوزيه براي وجـود فـضاهاي سـبز شـهري         . و غير قابل انكاري دارد    
قـاد دارد كـه از هـر ده واحـد فـضاي             اهميت زيادي قائل شده است و اعت      

). 1371،حكمتـي (شهري براي سكونت بايد نه واحد آن فضاي سبز باشـد          
كند كـه ايـن    جلوه مي تر  زماني مهم،توجه به مقولة فضاهاي سبز شهري

 نيبعد نـو . است   شهري مرتبطيكاربري شهري به طور مستقيم با پايدار
ــاهمگن و  ــاي نـــــ ــهر هـــــ ــهري در شـــــ ــداري شـــــ پايـــــ
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  فضاي سبز و نقش آن در پايداري شهري: ) 1(مارة شكل ش
  

  هوا و آب تصفية -1                                   
  شهري سازي زيبا -2                                                                                                        

 باد آثار كاهش-3                                                                                         

  اقليم ميكرو پايداري -4              محيطي-1                                                                              
 صوتي آلودگي كاهش-5                                                                                         

         خاك فرسايش از جلوگيري -6                                                                                                             
                              پايدار توسعة                        شهر پايدار توسعة                 زندگي باالي كيفيت                       قتصاديا -  2              شهري سبز فضاي كارايي       

                                                                        
                                             

 
  استرس و فشار كاهش , شهروندان پذيري مشاركت   ميزان بردن باال و اجتماعي هاي وابستگي تقويت : رواني روحي و اجتماعي - 3                                                     

  
 

 كه با نقش پارك در باال بردن  استناپايدار امروزي؛ پايداري اجتماعي 
محمدي , محمدي ( داردشهروندان ارتباط متقابل ضريب مشاركت پذيري

تأكيدي است بر نقش فضا هاي )1(شكل شمارة  ).1385, ده چشمه 
دهد كه توزيع و پراكنش بهينه  سبزشهري در پايداري شهري و نشان مي

 ،محيطي(و مطلوب فضا هاي سبز شهري عاملي براي بازدهي اكولوژيكي
د و مي توان  استرواني براي شهروندان - اجتماعي و روحي،اقتصادي

  .دكنزمينه را براي پايداري اكولوژيك شهرها مهيا 
  هاي شهري معيارهاي مكاني پارك

اي از  هاي شهري اين است كه مجموعه هاي پارك يكي از ويژگي
توان  يعني مكاني است كه مي. آورد ن فراهم مياها را براي مراجع فعاليت

باط برقرار  از طريق آن با نواحي پيرامون ارت،آن دست يافت آساني به به
 پاكيزه و جذاب است و شايد ،مكاني ايمن)دسترسي و ارتباط(كرد 
 اين باشد كه مكاني براي ديدار و مالقات افراد با ،ترين ويژگي آن مهم

 كه مخصوص 2خبرنامة پارك تاك). اجتماعي بودن  توانايي(استيكديگر 
 انيب اركان اصلي پارك خوب را بدين صورت است، سسة پارك شهري ؤم
  :كند يم

 :فعاليت ها و موارد كاربردي  •
 ؛دسترسي و ارتباط •
  ؛آسايش و تصوير ذهني •
فروردين ، نشرية شهرهاي جديد ("قابليت اجتماعي بودن •

1384( . 

 يكي از چهار نوع كاربري در نظر گرفته شده براي شهرها در منشور
كه ) 1382,پورمحمدي(استگذران اوقات فراغت  هدف  با  كاربري  آتن
يابي اين عناصر  در مكان. ندا  پارك هاي شهري،ر اصلي اين كاربريعنص

جاذبة فضايي و شعاع دسترسي طبقه بندي ،وسعت ،كه بر اساس ظرفيت 
  :است مي شوند در نظر گرفتن عوامل زير حائز اهميت

محل احداث پارك از نظر در دسترس بودن براي تمامي : دسترسي-1
 .است اقشار قابل توجه

پارك هاي عمومي بايد به نحوي ساخته شوند تا :  دستيابيايمني در-2
براي تمامي اقشار جامعه با ساختار سني و جنسي مختلف براحتي قابل 

 .دسترسي باشند
 اعم از ،اين كاربري بايد حتي المقدور در مراكز شهري: مركزيت -3

 نياسعيد(يابي شوند مراكز ناحيه و مناطق شهري مكان ،مراكز محالت
يابي فضاهاي سبز شهري و  نكتة بسيار مهم ديگر در مكان.)1379,

 منتقد Jane Jacobs كه  تا جايياست، ها ضرورت اجتماعي آن پارك
كه پارك بايد در جايي باشد كه در آن  استشهرسازي معاصر معتقد 

زند و فرهنگ و فعاليت بازرگاني در آن  زندگي موج مي
برداري  هشبكة ارتباطي و بهراز طرفي دسترسي به ). 1379،نياسعيد(است

 يابي خوب هاي پارك شهري با مكان ها از ويژگي ديداري از مناظر پارك
وارد ها و م ها درنظرگرفتن فعاليت يابي پارك از مكان اما بعد.است 

 ها از اهميت فراواني برخودار در پارك) ها اجزا و عناصر پارك(كاركردي 
، فرهنگي، اجتماعي( نيازهاي به ها آنهايي هستند كه  بهترين پاركاست 

كنند و  هاي مختلف سني و جنسي توجه مي گروه ...)روحي و رواني و 
به مقولة ، نمايند  مطلوب و متنوع براي آنها فراهم مي،فضايي جذاب
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به عنوان عاملي مهم و ) در وسايل بازي و ايمني اجتماعي و رواني(ايمني
امنيت اجتماعي را براي  ،نمايند ها توجه مي ثر در جذابيت پاركؤم

هاي عمومي كنترل  در اين مكان  را3مراجعين تأمين و مقولة ونداليسم
  .دهد هاي پارك شهري را نشان مينياز) 2 (جدول شمارة. دنكن مي

  هاي يك پارك بزرگ شهري نياز:)2 (ةجدول شمار
  مالحظات  ملزومات پارك
هاي  پايه،خوريها آب، دسترسي پارك ةنقش،تابلوهاي هشدار دهنده ،تابلوهاي اعالنات،اييتابلوهاي راهنم، زباله دان ، نيمكت  مبلمان پارك

  مسيرهاي دسترسي اصلي و فرعي ،سايبان ، باز ةمحوط،پاركينگ،دروازه هاي ورودي و خروجي ،  روشنايي
  اتاق كارگران ، مان نگهبانيساخت، ساختمان هاي اداري، دفتر پارك، آمفي تئاتر، گالري، نمايشگاه، كتابخانه   پاركةابني

  شيرهاي آب ، كيوسك ها، خدمات بهداشتي و درماني، توالت، دستشويي  تاسيسات رفاهي
  نهالستان ، تعمير گاه ، انبارها، موتور خانه  تجهيزات خدماتي

  ماشاي مناظر ، تاستراحت ، پياده روي  نوع تفريح
  كتيبه ها، مجسمه هاي چوبي، پاركپيكره ي بنيان گذاران ، يادبودها  هاي تجسمينشانه

  )1374،مجنونيان: (منبع
ثير أكه كلية ملزومات پارك بايد با توجه به عوامل ت نكتة مهم اين

م يدر نصب اين عال  فرهنگي انتخاب شوند و–گذار طبيعي و اجتماعي 
. است زيباشناختي محل بسيار مهم و  در نظر گرفتن مالحظات اكولوژيكي

ا توجه به موارد ذكر شده در مورد معيارهاي مكاني و در ادامة بحث ب
 بررسي تطبيقي بين استانداردهاي موجود و شرايط ،نيازهاي پارك شهري

هاي عمومي شهركرد انجام و نتايج حاصل  دو مورد از پاركحاكم در
  . ديگردتحليل 

  يافته ها 
 ،هاي سن بندي هاي اجتماعي در چارچوب گروه تجزيه و تحليل داده

ن و ميزان درآمد ا نوع احساس مراجع، انگيزة مراجعين، تحصيالت،سجن
  . شد انجام گرفته و نتايج حاصل تحليل

ارائه شده است براساس روابط  ORRRC4وسيلة هاين روش كه ب
   اين  نقش ،پارك ها اجتماعي و شرايط موجود –وعوامل اقتصادي

 كند  مي  ارزيابي  شهرها  در  را ها مكان

,1997)   (Rosland  
 سن و جنس

 56 -15 ،15-0ها از گروه بندي ن به پاركادر بررسي سن مراجع
 افراد بين ،نادرصد از مراجع48 و در نتيجه شد سال به باال استفاده 65و

 درصد از 24 سال 65هاي سني بيش از   سال بودند و گروه15-65سنين 
  . مراجعين به پارك ها را شكل داده اند

توزيع .  درصد را مردان وبقيه زنان مي باشد57،ادهمچنين از اين تعد
و  )3(شمارةهاي مختلف سني درجدول  ن به پارك در گروهاجنسي مراجع
  .شود مشاهده مي) 1(نمودارشمارة 

 

ن به پارك هاي الله و ملت در شهركرد به ا مراجع:)3(جدول شمارة 
  تفكيك سن و جنس

  مجموعبه سال 65   سال65-15   سال15-0گروه بندي 
  43  12  19  12 زن
  57  12  29  16 مرد
  100  24  48  28  كل

 )1384، پژوهشگر5بررسي ميداني:(منبع
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  ها ن به پاركا ساختارسني و جنسي مراجع:)1 (ةنمودار شمار

  تحصيالت
 درصـد از    20در بررسي صورت گرفتـه مـشخص شـده اسـت كـه              

 36ق ديـپلم و     مراجعه كنندگان به پارك ها داراي مدرك تحـصيلي فـو          
همچنـين مراجعـه    .  هـستند  سندرصد نيز داراي مدرك تحـصيلي ليـسا       

 درصـد از    9ها با مدرك كارشناسي ارشد و باالتر تنهـا           كنندگان به پارك  
  . مجموع مراجعه كنندگان را به خود اختصاص داده اند

  نوع احساس
آورد ناشـي     مي جذابيت پارك و آرامشي كه در بازديدكننده به وجود        

. است محيط آرام و هوايي دلپذير     ،هاي زيبا  آبنما ،وجود گياهان مختلف  از  
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ها دارنـد رابطـة       از بازديد پارك    بعد انبدون شك نوع احساسي كه مراجع     
مستقيمي با انگيزة آنها از مراجعـه بـه پـارك دارد و ايـن دو نيـز رابطـة                    

 بــه انمراجعــ. مــستقيمي بــا امكانــات رفــاهي موجــود در پــارك دارنــد
 پس از ديدن پـارك       را ي مورد بررسي در شهركرد احساس خود      ها پارك

 درصد از مراجعين به     31مالحظه مي شود كه     : به صورت زير بيان كردند    
 درصـدآن را  28اين پارك استفاده از پارك را عاملي براي راحتي خـود و            

عــاملي بــراي آزادي مــي داننــد كــه منظــور آنهــا آزادي از مــشكالت و 
ن پـس از    ااحساس سـاير مراجعـ    . است)ه شهري   بويژ(هاي زندگي    تنش

  .ذكر شده است) 4(بازديد از پارك در جدول شمارة 
ن به پارك الله و ا نوع احساس مراجع:)4(جدول شمارة 

  ملت شهركرد

س
نوع احسا

  

آزادي
 

خوشحالي
-

 راحتي
فراموشي مشكالت  
  

تعلق به خود
ت  
جزئي از طبيع

ت  
احساسي نيس

  

مجموع
  

  100  5  5  10  21  31  28  درصد
  انگيزه

هاي استفاده از  انگيزه به عنوان يكي از مهمترين محرك
اين عامل بين گروههاي مختلف سني و جنسي " و طبيعتاستها پارك

انگيزه استفاده از پارك هاي مورد بررسي ) 2(نمودار شمارة . است متفاوت
 .دهد ن نشان مياشهركرد را از نظر مراجع
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 از فاده از پارك هاي شهركرد انگيزه است:)2(نمودار شمارة 

 نانظرمراجع

ترين عامل انگيزشي استفاده از اين  باشد مهم چنانچه مشخص مي
 در مورد انگيزة نكتة مهم. است استراحت براي استفاده از پارك ،ها پارك

بودن اين عامل با توجه به ساختار سني و  ها متفاوت استفاده از پارك

ها  هاي متفاوتي از پارك هني با انگيزهاي مختلف سساختار. (است  جنسي
با انگيزة ورزش از " سال عمدتا15هاي سني زير  گروه.)كنند ديدن مي

 ساير .ها بودن دار با انگيزة با بچه كنند و زنان خانه ها ديدن مي پارك
  .ندامشخص )5(موارد در جدول شمارة 

ن به پارك هاي الله و ملت در اانگيزة مراجع:)5(جدول شمارة 
  هركردش

  درآمد 
ها  ي اقتصادي نقش مهمي در تعيين ديدگاهعاملدرآمد به عنوان 

به   دهنده جهت  آن را عامل  توان ه ميك تاجايي.زندگي دارد  به  نسبت
رسد كه بين سطح  به نظر مي. رويكردهاي تعيين كننده در زندگي دانست

ها در شهركرد و نوع تفريح و سرگرمي  رآمد افراد مراجعه كننده به پاركد
اي ه هدهندة ميزان درآمد گرو نشان)6(شمارة جدول.اي وجود دارد آنها رابطه

 .  استبررسي در شهركرد  هاي مورد مراجعه كننده به پارك
هاي الله و ملت  ن به پاركا ميزان درآمد مراجع:)6(جدول شمارة 

  در شهركرد
  كمتر از  ميزان درآمد

   هزار150 
بين 

  هزار150تا300
بيش از 

  هزار300
  20  45  35  درصد

 دو )كه ساير عوامل ثابت بمانند درصورتي( ،با باال رفتن درآمد"اصوال
كننده براي كاالي بخصوصي به  رفدر مقدار تقاضاي مصاثر متفاوت 

طور كه  همان. آيد؛ يكي اثر جانشيني و ديگري افزايش مصرف مي وجود
تا 150ها درآمد بين  ن به اين پاركا درصد از مراجع45شود  مالحظه مي

 300هم درآمد بيش از   درصد از اين افراد20 هزار تومان دارند و 300
كننده به اين  افراد مراجعهدهد بيشتر   نشان ميهزار تومان دارندكه

هاي  توان گفت كه گروه در نتيجه مي.اند ها از طبقات متوسط جامعه پارك
  . ده اندكرها را انتخاب  جانشين تفريح در پاركبيشترمورد بررسي ما 

انگيزه
ش  

ورز
ت  
استراح

با بچه ها بودن  
مالقات ديگران  
  

فرار ازشهر
ت   

دركنارطبيع
بودن

مجموع  
  

  43  8  3  6  9  13  3  زن
  57  10  12  7  4  12  13  مرد

  100  18  15  13  13  25  16  مجموع
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  عوامل محدود كنندة استفاده از پارك ها 
محدود كنندة صورت باز مطرح و به ساير عوامل  اين سؤال به

مشخص ) 7(كه درجدول شمارة گونه همان.ها اشاره دارد  از پاركاستفاده
, گيرندة مشكالت اجتماعيكه دربر(اشد مشكالت زندگي شهري ب مي

هاي شهري در  دليل اصلي عدم استقبال از پارك) اقتصادي وفرهنگي
يابي نادرست   مكان،از طرفي فقدان ايمني وسايل بازي. است شهركرد

اصفهان ومحور ارتباطي –پارك الله بين محور ارتباطي شهركرد(ك هاپار
عدم استفاده از وسايل ،)است ميدان معلم به مركز شهر  درون شهري

ها  ي نادرست وسايل بازي در اين مكانياب  مكان،بازي به شكل استاندارد
ها در شهر  ن در ارتباط با عدم ايمني پاركاداليل ذكر شدة مراجع  از جمله

  .اندمشخص ) 7جدول شمارة (در موارد ساير.است ردك

هاي  محدوديت زا براي استفاده از پاركعوامل  )7(جدول شمارة 
  ) پژوهشگريداني مي بررس:منبع (كرد از نظر مراجعينشهر

 نتيجه گيري

، عناصر و اجزا ( هاي مورد بررسي كزيابي از شرايط موجود پارار
ميزان (ن به پارك ااز نظر مراجع...) تسهيالت و  ، امكانات،مبلمان پارك

ن بدان اكه مراجع است  سؤالي ،تا تعيين الگوي بهينه) مندي  رضايت
  استشده  نشان داده) 8(پاسخ گفته و نتايج آن در جدول شمارة 

  ن به پارك الله از مجموع شرايط حاكم در پاركامندي مراجع ميزان رضايت )8(جدول شمارة 
 ميزان رضايت مندي

 )درصد(

بد
متوسط  

خوب  
  

عال
  ي

  
  اجزا
 

  
  عناصر مورد نظر

 

  نيمكت ها -ا 19 56 17 8
 ها  دان  زباله-2 14 43 29 14
  تابلو هاي راهنمايي -3 15 55 23 7
  پاية روشنايي-4 18 32 40 10
 ها  سنگ فرش-5 23 47 20 10
  نوآوري در طراحي وسايل-6 9 39 30 22
 فضاي سبز-7 26 54 17 3
  طراحي فضاي سبز-8 10 39 32 19

  
  
  
  

 مبلمان پارك

  كتابخانه-1 3 31 45 21
   نمايشگاهها -2 2 29 17 52
   آمفي تئاتر-3 - 8 16 76
  سك فروش مطبوعات كيو-4 13 48 15 24
   برگزاري مسابقات فرهنگي-5 - 17 35 50

  
  

 امكانات فرهنگي

  زمين هاي بازي  مجموع زمين ها ي بازي 29 48 22 1
  وسايل بازي  مجموع وسايل بازي 22 48 19 11
  نشانه هاي تجسمي  ها  الگو ها و شخصيت 6 29 19 46
  امنيت  تمامي جوانب 16 50 20 14
  فرهنگي- اجتماعي -1 19 52 28 1
   وسايل بازي-2 14 31 21 34
   ايمني در تأسيسات رفاهي  -3 14 29 25 32

  
  يمنيا

  يابي پارك مكان  مجموع شرايط 26 36 20 18
  دسترسي به پارك  جايي نزديكي و جابه 27 38 29 6

عوامل 
  محدوديت زا

مشكالت 
  زندگي

  مجموع  امنيت  ايمني  امكانات  دسترسي

  100  17  13  18  10  42  درصد
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ي شهروندان مراجعه مند  ميزان رضايت،)9(در جدول شمارة 
نكتة . باشد شخص ميهاي الله و ملت در شهركرد م كننده به پارك

 ،ايمني وسايل بازي ، در اين مورد ضعف امكانات فرهنگيقابل توجه
ها و  ها و شخصيت  عدم استفاده از تنديس،هاي تجسمي فقدان نشانه

بدين .ستها عدم توجه كافي به مهندسي اجتماعي در طراحي پارك
هاي مختلف  اين فضاها شرايط و موقعيت گروه معنا كه در طراحي

روحي و  ، جسمي، جنسي،هاي خاص سنيتوجه به نياز(عي اجتما
 در ،ها وجود نقاط كور در ميان پارك. استدر نظرگرفته نشده ) رواني

 وجود ،سواران براي رفت و آمد معلولين و ويلچرهايي نظر نگرفتن محل
گونه  از اين... كنند و هاي خطرناك كه امكان سقوط را فراهم مي لبه

  .ندموارد
هاي  ن به پاركامندي مراجع  ميزان رضايت)9(ارةدر جدول شم

مورد بررسي در شهركرد از نظر امكانات و نيازهاي يك پارك شهري 
در ادامه ارزيابي ميزان . صورت كمي ارائه شد هب ه نتيج و  ارزيابي
  . استداده شده  نشان )9 (مندي شهروندان در جدول شمارة رضايت

  هاي الله و ملت در شهر كرد مندي مراجعين به پارك ايتارزيابي ميزان رض) 9(جدول شمارة 
يت مندي از عناصر ارزيابي ميزان رضا

 ها پارك
 مندي ميزان رضايت

 )درصد(

نا مطلوب
متوسط  
مطلوب  
  

نسبتا
"

مطلوب
  

بد
متوسط  

خوب  
عالي  
  

  اجزا
 

  
  عناصر مورد نظر

 

 ها   نيمكت- ا 19 56 17 8  *  
 ها  دان زباله- 2 14 43 29 14 *   
  تابلو هاي راهنمايي - 3 15 55 23 7  *  
  پاية روشنايي- 4 18 32 40 10   * 
 ها  سنگ فرش- 5 23 47 20 10  *  
  نوآوري در طراحي وسايل- 6 9 39 30 22   * 
 فضاي سبز- 7 26 54 17 3  *  
  طراحي فضاي سبز- 8 10 39 32 19   * 

  
  
  
  

 مبلمان پارك

  كتابخانه- 1 3 31 45 21    *
  ها   نمايشگاه- 2 2 29 17 52    *
   آمفي تئاتر- 3 -  8 16 76    *

   كيوسك فروش مطبوعات- 4 13 48 15 24 *   
   برگزاري مسابقات فرهنگي- 5 -  17 35 50    *

  
 امكانات فرهنگي

  هاي بازي زمين  مجموع زمين ها ي بازي 29 48 22 1  *  
  وسايل بازي  ل بازيمجموع وساي 22 48 19 11 *   
  هاي تجسمي نشانه  ها  الگوها و شخصيت 6 29 19 46   * 
  امنيت  تمامي جوانب 16 50 20 14 *   
  فرهنگي-  اجتماعي - 1 19 52 28 1  *  
   وسايل بازي- 2 14 31 21 34   * 
   ايمني در تأسيسات رفاهي- 3 14 20 34 32    *

  
  ايمني

  يابي پارك مكان  مجموع شرايط 20 39 22 19   * 
  دسترسي به پارك  جايي نزديكي و جابه 27 38 29 6  *  

هاي مختلف مراجعه  مندي گروه ميزان رضايت) 9(جدول شمارة 
دهدكه  هاي مورد بررسي در شهركرد را نشان مي كننده به پارك

مندي   پرسيده شده در مورد ميزان رضايتازبررسي نتايج سؤال
  :است اين جدول شامل دو بخش . شده استن به پارك ترسيم امراجع

  ؛ها ن به پاركامندي مراجع  ميزان رضايت-1
  . ها ن به پاركامندي مراجع    ارزيابي ميزان رضايت-2
ــابي شــامل ا كــه در جــدول  اســت وضــعيت متفــاوت 4يــن ارزي

:  اسـت   شـده   داده  نـشان  )9(طوركه در جدول شـمارة       همان. اند مشخص
 ،نـامطلوب ) اللـه ،ملت(هـاي مـورد بررسـي      امكانات فرهنگي در پارك   

در بيـشتر هـا   پـارك ايمنـي در تأسيـسات نـامطلوب و عناصـر مبلمـان      

سـاير مـوارد در جـدول       . شـده انـد    يابيـ مطلوب و متوسـط ارز     وضعيت
  . ذكر شده است)9(شمارة

 پيشنهادها 

هاي  ترين بخش شهرها و محيط  مهم،هاي عمومي عرصه
 ارتباط و تعامل بين ،شترين تماسهايي بي در چنين عرصه. ندا شهري
ها تمامي بافت شهري را كه مردم  دهد و اين عرصه ها رخ مي انسان

يكي از .شود  فيزيكي و بصري دارند را شامل ميبدان دسترسي
ند ا هاي سبز شهريها و فضا پارك،ها  ترين عناصر اين مجموعه مهم

اند ولي  مودهكه همواره نقشي فعال در سالمتي شهر و شهروندان ايفا ن
امروزه به داليلي كه بدان اشاره شد شاهد تنزل كيفيت و به تبع آن 
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با . باشيم ها مي گيري از اين عرصه كاهش تمايل شهروندان براي بهره
 اقتصادي حاصل از -هاي اجتماعي بررسي صورت گرفته بر روي داده

ها در شهركرد نتايج زير حاصل  پيمايش صورت گرفته در اين مكان
  :ه استشد
ها در ميان   استفاده از پاركبراينگاهي به عوامل انگيزشي افراد  -

هاي مختلف سني و جنسي توجه به اين نكته را ضرورت  گروه
 برايهاي سبز ها و فضا ن طراحي پاركوالئبخشد كه مديران و مس مي

 استفادة آنها از برايها بايد بستري مناسب  كسب رضايت اين گروه
 سالخوردگان و زنان از ،توجه به نيازهاي كودكان.ندكنم هارا فراه پارك

ها در كشور ما كمتر به  در طراحي پارك"كه معموال استجمله عواملي 
ترين  در اين بررسي مشخص شد كه يكي از مهم. آن توجه شده است

 مهيا ،ها عالوه بر مسائل امنيتي  استفاده از پاركبرايمشكالت زنان 
.  ستاستراحت و حتي ورزش آنها،  آرامشيبرانبودن محيطي مناسب 

هايي به عنوان پارك زنان يا حداقل   در نظر گرفتن مكانبا  بنابراين
نظر  هاي موجود به اين منظورالزم به هايي از پارك اختصاص بخش

چرا كه در اين پژوهش مشخص شده است كه استفادة زنان . رسد مي
همچنين طراحي . است  دگيمراجعات خانوا به ها بيشتر محدود  از پارك
هاي سبز ها و فضا  بازي با توجه به استانداردهاي پاركهاي مكان

 استفادة كودكان و براي)مورد توجه قرار گرفته است "كه اخيرا(عمومي
كه الزم است به آن است ها از ديگر اصولي  توجه به ايمني اين مكان

پارك از ديدگاه   مقولة طراحي فضاي  بهتوجه   زمينهدر اين . توجه شود
شناختي با تأكيد بر تركيب مناسب رنگها و و زيبا محيط يروانشناس

 . است گرافيك مطلوب حائز اهميت
هاي  ها كه با انگيزه هاي مختلف اجتماعي از پارك استفادة گروه-

 و ندرحالي كه محصال.  نمود گوناگوني دارند،گيرد متفاوتي صورت مي
افراد ،كنند  مطالعه و استراحت انتخاب ميها را براي   پارك،دانشجويان

 پارك با دسترسي مناسب به اي از در گوشهبيشترجوياي كار و شاغل 
كنند و افراد بازنشسته و كهنساالن نيز  هاي اصلي تجمع مي خيابان
در . كنند  استراحت انتخاب مي وگوو  دنجي از پارك را براي گفتةگوش

مختلف با ساختار متفاوت سني هاي اجتماعي  نظر گرفتن شرايط گروه
توجه به مقولة مهندسي  ( است  ها از ضروريات وجنسي آنها در پارك

 )اجتماعي كه بدان اشاره شد
 بر كيدي ديگرأ ت،ن به پارك دارنداتوجه به نوع احساسي كه مراجع-

 رواني شهروندان -جايگاه و نقش پارك در سالمت جسمي و روحي
ها را   استفاده از پاركبراي بسترسازي سازي و و نياز به فرهنگ است

 .ضرورت مي بخشد

در اين  كه طوري به. تحصيالت نقش مهمي در انتخاب نوع تفريح دارد-
بررسي مشخص شد كه افراد با مدارك تحصيلي تكميلي كمتر شرايط 

ها  و تفريح اين گروههستنداستفاده از پارك به عنوان يك تفريح را دارا 
 توان به درآمد در اين مورد مي.ا رايانه خالصه ميشوددر مطالعه و كار ب

از افراد طبقات بيشتركننده به پارك  افراد مراجعه. ها نيز اشاره كرد گروه
 تمايل  و افراد طبقات باالي جامعههستندپايين و متوسط جامعه 

دهند كه اين نكته توانايي آنها  ها نشان مي كمتري به استفاده از پارك
 .رساند  از ساير تفريحات را ميبراي استفاده

ها از اهميت بسيار بااليي  ه به مقولة ايمني در بحث پاركتوج-
 ايمني در وسايل و ةاين بحث كه به دو زير مجموع. است برخوردار

 همواره به ،شود رواني تقسيم مي–امكانات پارك و ايمني اجتماعي
در .شود  ميها مطرح هاي جمعيتي از پارك عنوان يك عامل دافع گروه
 الزم و ،هاي وسايل پارك و شهر بازياردنتيجه در نظر گرفتن استاند

 رواني و مقابله با -از طرفي توجه به بحث امنيت و ايمني اجتماعي
ها و فضاهاي سبز عمومي از راهكارهاي  مقولة ونداليسم در پارك

 .باشد ها مي افزايش جاذبه در پارك
هاي بزرگ   در شهركرد بويژه پاركها توجه به امكانات فرهنگي پارك-

مندي  باعث باال رفتن ميزان رضايت) ملت و الله (و فعال اين شهر 
هاي عمومي با  ايجاد كتابخانه. شود ها مي شهروندان از شرايط پارك
 برگزاري ،هاي مختلف سني و جنسي توجه به نيازهاي گروه

از جمله .. . ورزشي و، هنري،هاي با مضامين مختلف فرهنگي نمايشگاه
 .باشند  اقدامات مفيد در اين زمينه مي

 كه همواره در استها از جمله مواردي  يابي پارك توجه به اصل مكان-
كند تا متأسفانه اين  ها كم رنگ جلوه مي برنامه ريزي و طراحي پارك

كاربري با توجه به نقش باالي آن در پايداري شهري و نقش كم رنگ 
يابي  ربري مظلوم شناخته و نتيجة آن مكاناقتصادي آن به عنوان كا

، اين كاربري نه بر مبناي ضرورت و نياز بلكه بر مبناي مقتضاي مكاني
 شهركرد نيز تا حدي ناديده اين اصل در. زماني و اقتصادي قرار گيرد

اي قابل تعديل  شده است كه با طراحي پارك هاي محله گرفته
 .باشد مي
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