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  چکیده

 ولی. باشند می هریش فضاهای همبستگی و اجتماعی پایداری به دهی شکل در ثرمؤ عوامل ترینمهم از شهری سبز فضای و هاپارک      

 سنی مختلف های روهگ برای نیاز مورد امکانات نبودن متناسب و امنیت سبز، فضای و پارک ایمنی شهری، زندگی کالتمش مانند عواملی

 توصیفی مطالعه یک شپژوه این. باشدمی ها عرصه این از استفاده برای شهروندان تمایل کاهش عوامل جمله از هامکان این در جنسی و

 جمعیت جذب میزان هب توجه با آماری نمونه حجم باشد،می هاآن علل تحلیل و تجزیه و حقایق بکس بر مبتنی که است پیمایشی نوع از

 این در. است ردیدهگ محاسبه نمونه 150 باشد، داشته تعمیم قابلیت که متناسب آماری نمونه سال، روزهای ترینشلوغ در آزادی پارک

 و اجتماعی زمینه رد آن کارکرد متاسفانه آن، زیستی محیط و فرهنگی ماعی،اجت زمینه در آزادی پارک مناسب بستر به توجه با پژوهش

 افزارنرم طریق از آن لتحلی و تجزیه و پارک به کننده مراجعه کاربران از اطالعات آوریجمع به توجه با .باشدمی ضعیف بسیار فرهنگی

SPSS، ادراکی، ژگیوی سه در که کرد پیدا دست نتایجی به رانکارب دید از اجتماعی پایداری در آزادی پارک مشکالت و معضالت 

 معیار دومین ،%9/13 اب سرزندگی حس مؤثر معیار اولین ترتیب به گام به گام رگرسیون آزمون اساس بر .شد بندی دسته فضایی و کالبدی

 تأثیر %8/2 با همبستگی مؤثر، معیار چهارمین یر،تأث %8/3 با اجتماعی متقابل کنش مؤثر، معیار سومین تأثیر، %1/4 با اجتماعی امنیت مؤثر،

 جهت در ثرمؤ راهکارهای هاآن اساس بر که باشد، می تأثیر %1 با فضا به کننده مراجعه کاربران استراحت مؤثر، معیار پنجمین نهایت در و

 .است گردیده ارائه شهری اجتماعی پایداری در شهری هایپارک نقش ارتقاء و پژوهش اهداف
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   :مقدّمه

 ماالی باار جهت هب دیگر سوی از و دارند پایدار توسعه به نیل و شهری زندگی کیفیت بر که ثیریأت جهت به سو یک از شهری های پارک

 رو نایا از ) .Manlun،2003:31( دارناد را گساترده بررسای ارزش نهناد، مای جاای باه ها شهرداری برای که سود و سرمایه بازگشت بدون

 یطای،مح زیساات معضااالت  پیچیدگاای و شااهری هااای بااغ و سابز فضاای ساهم کاهاش آن نتیجاه در و شاهری توساعه پیامدهاای

 در ساابز فضاای  دوجاو باادون اهرهاش مفهوم امروزه کاه ای بگوناه ؛ اناد کرده ناپذیار اجتناب را آن گساترش و سابز فضاای موجودیات

 و شهرها داخل عیطبی فضاهای تقلیل و شدن محدود با و(. 181: 1396 تقوایی، و فطرت پاک) نیسات تصور قابال دیگار آن مختلاف اشاکال

 شاهری ریازی برناماه و هاا طرح اصلی عناوین از یکی عنوان به باید طبیعت، با انسان ارتباط احیای طبیعی، عناصر با شهروندان تماس کاهش

 لذا( 77:1392 یمیرح و رضایی) اند نشده اجرا درستی به تفصیلی های شهرهاطرح برخی در اگرچه(23: 1391 کیانی، و نژاد خلیل)شود مطرح

 مزایای تواند می هداشتیب و فیزیولوژیکی شناختی، زیبا فواید از جدا است، شده استفاده طبیعی عناصر از آن در که ها پارک مثل شهری فضاهای

 باازدهی کاه ساتنده سابزی فضااهای عمومی سبز فضاهای که آنجا از(.  5: 1393 عطایی، و صدرآباد جلیلی) باشند داشته نیز دیگر اجتماعی

 نهااای نظایر و فرهنگی و اجتماعی های گردهمایی و دوستان با مصاحبه و تفریح ، فراغت اوقات گذران در آنها از مردم عموم و دارند اجتماعی

 بخشای شهری های پارک. (30: 1395 همکاران، و اکبری) اند شده تجهیز یا طراحی منظور این برای اساساً شده یاد فضاهای.  کنند می استفاده

 را شاهر مختلف قمناط به دهی خدمات جنبه محیطی، زیست و فرهنگی و تفریحی های جنبه بودن دارا بر عالوه که اند عمومی سبز فضای از

 اساتفاده آنهاا از توانند می مردم طبقات تمام که است ای گونه به فضاها این ماهیت و طبیعت اصوالً(. 145: 1394 همکاران، و علوی)نددار نیز

 علی)باشاد داشته ودوج سن و فکر و سلیقه هرگونه برای تقریباً ، رفاهی و سرگرمی وسایل تمام که شود می سعی عمومی های پارک در. کنند

 هاای پاارک مناساب یطراح. گذارد شهروندان زندگی کیفیت بر بسزایی تاثیر تواند می شهری های پارک کیفیت راستا این در(. 2: 1395 پور،

 را شاهروندان یزندگ همچنین و پارکها کیفیت تواند می اجتماعی های ارزش و شناختی زیبا های ارزش محیطی، های ارزش مبنای بر شهری

 انسان رفاه سازی داکثرح برای محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، اهداف تلفیق معنای به اجتماعی پایدار توسعه طرفی از دهد قرار تاثیر تحت

 .( 75: 1398 بدیعی) باشد می نیازشان برآوردن برای آتی های نسل توانایی به آسیب بدون فعلی

 ، پردازیم می یرازش شهر آزادی پارک موردی نمونه به عیاجتما پایداری در شهری پارکهای نقش بررسی به حاضر پژوهش در رو این از   

 بهره مورد و اثاحد هکتار 22 وسعت به زمینی در 1345 سال در شیراز شهرداری توسط که است جالبی بسیار های طرح از یکی آزادی پارک

 حضاور ، پاارک یانا جاواری هم در( گاز) یآزاد میدان وجود به توان می محدوده در موجود های پتانسیل جمله از است گرفته قرار برداری

 و کرد اشاره توان یم پارک حاشیه در اتوبوس ایستگاه همچنین و آزادی میدان راهی شاه نقش پارک، در روز ساعات اکثر در شهروندان جمعی

-می نظر به. 1 فرضیه هس بررسی به پژوهش نای در. آید می شمار به محدوده این شهروندان رفتاری های قرارگاه واقع در پارک این در همچنین

 مراجعاه نگیازها موجاب هاا آلاودگی از دوری و آراماش طبیعات، مشاهده ، کودکان بازی ، اجتماعی تنوع و برابری ورزش، پارامترهای رسد

 ، جتمااعیا امنیات سارزندگی، حاس افازایش موجب تواند می شهری  های پارک رسدمی نظر به. 2. باشد می شهری های پارک به کنندگان

 عماومی رضاایت نبای مساتقیمی ارتبااط رسدمی نظر به. 3. شود فضا به کننده مراجعه کاربران استراحت ، اجتماعی متقابل کنش و همبستگی

 .است شده پرداخته دارد، وجود آزادی پارک فضایی و کالبدی های ویژگی با شهروندان

 

 :و پیشینه تحقیق نظری مبانی مفاهیم،

. شاد مادرن پاکساازی سابک در مطارح عناوین از "گرایی تجرد" به بازگشت و گرایی سمبل بیستم، قرن در پارک فهومم: شهری های پارک

 ادغاام دوره این در دادند قرار نظر مد را اسطوره و سمبل ، استعاره نگاری، پیکر و پرداختند کالسیک های نظم مطالعه به دوره، این در معماران

 از کاه است شهر سیمای از بخشی شهری، سبز فضای شهرسازی، دیدگاه از. یافت تنگاتنگی رابطه "شهری سبز یفضا" واژه با شهر در طبیعت
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 زیسات باازدهی از برخوردار و جنگلی ساحتی با گیاهان از متشکل  بزرگی نسبتا فضای محیطی، زیست دیدگاه از و یافته تشکیل گیاهان انواع

 و سالم هوای و کافی نور مینأت بهداشتی، موضوعات به (.5: 1390شایانی،) است شهر بر حاکم محیطی زیست شرایط خور در و معین محیطی

 نیازهاای باه گویی پاسخ برای شهری، جدید های کاربری ایجاد ضرورت دیگر، سوی از. کنند نمی کافی توجه فراغت اوقات گذران فضاهای

. اسات طبیعت به انسان دسترسی شدن محدود پیامد که شده، شهری های باغ و سبز فضای سهم کاهش باعث تدریج به شهرنشینان افزون روز

 هاای بااغ ایجااد آن عینای نماود کاه داد؛ نشان سبز فضای و طبیعت به توجهی شهرنشین انسان سو بدین بیستم قرن اوایل از ،دالیلی بر بنا اما

 بیساتم، قارن اواخار از (.3: 1394 همکاران، و رسولی) دهدمی پاسخ شهروندان جدید نیازهای به که است تفریحی های باغ جای به کاربردی

 فنااوری های پارک صنعتی، های پارک همچون مفاهیمی در توان می را آن عملکردی تحوالت و یافت بیشتری اهمیت شهرها در پارک مفهوم

 نمایشگاهی،برنامه آموزشی، عملکرد با هگذشت های پارک تفریحی و تفرجی صرفا عملکرد که ای گونه به. کرد مشاهده اکولوژیکی های پارک و

 شاهری سابز فضااهای و پارکها طراحی در. است کرده ارائه را پارک از جدیدی مفهوم و شده تلفیق تکنولوژیکی و صنعتی اقتصادی، ریزیهای

 ،سابز فضاای کاه حاالی در. باود توجه مورد محدوده، بومشناسی و محیطی های تطابق از فارغ که بود دیدگاهی تنها شناسی، زیبایی ، گذشته

 (. 25: 1390شایانی،) است طبیعیت و انسان پیوند نقطه و شهری و طبیعی زیست محیط از بخشی

 خاوب، مساکن بلکاه گردد، تلقی یافته پایان نوعی به مسئله ، آن کردن برطرف با که نیستند نیازمند غذا به تنها امروزی شهرهای ساکنان   

 همکااران، و النادهگی غفااری) آیناد مای شمار به عمده و اصلی نیازهای زمره در نیز پاکیزه هوای تنفس و آرام محیط ، مناسب زندگی فضای

 و خشان یبتن سطوح به شهری سبز فضاهای تبدیل موجب شهرنشینی گسترش و جمعیت افزایش که است داده نشان مطالعات .(252: 1392

(. 52: 1393 خات،د حسن و نهیبی) دارد تر جدی نمودی سوم جهان و توسعه حال در هایکشور در ویژه به روند این و شود می ناپذیر نفوذ

 بارای لاوبمط محیطای روحای، هاای بیمااری درمان چون مزایای با هستند، اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، نقش دارای شهری های پارک

 توساعه و یزنادگ فضاای کیفیات ارتقاای برای شاخصی حال عین در که ، اینها نظایر و آسایش حفظ اجتماعی، یکپارچگی کودکان، پرورش

 ساازهای و سااخت باه شهرها، در جمعیت افزایش و صنعت رشد)Balram&Dragicevic,2005: 149) شوند می محسوب جامعه اجتماعی

 مای اکولاوژی به بوطمر تمالحظا که است ناپذیر انکار واقعیت این بر اجتماعی پایدار توسعه ها ساختمان در که است شده منجر سوداگرانی

 توساعه ادعاای آن در کاه اسات منطقی محیطی ایجاد های ایده شامل مالحضات این. شود گرفته کار به اقتصادی هایفعالیت در باید و تواند

 فضاهای در انگیاه و درختان خصوصاً)  Eliott,2014: 230( گیردمی قرار چالش مورد زندگی های جنبه همه کیفیت پیشبرد منظور به اجتماعی

 که احساساتی دهد می اننش ها یافته. بخشدمی بهبود را اجتماعی روابط توسعه و شده منجر جامعه افراد بین تعادل و سازی یکپارچه به عمومی

 باه آثاار ایان تماامی هکا داشته روزمرگی انقطاع راحتی، روانی، تعامل بر مستقیم ثیرأت کند، می ایجاد مردم ذهن در پارک خصوصاً ،سبز فضای

 از شهری های ارکپ استقرار(. 49: 1384،سلطانی) دارند نقش ،است اجتماعی پایدار توسعه کلیدی اجزای از که مردم زندگی کیفیت در شدت

 بازگشات بادون الیم بار جهت به دیگر سوی از و دارند اجتماعی پایدار توسعه به نیل و شهری زندگی کیفیت بر که ثیریأت جهت به سو یک

 ).Manlun, 2003: 31( دارند را گسترده بررسی ارزش ، نهد می جای به ها شهرداری برای که سود و ایهسرم

 :شهری اجتماعی تعامالت افزایش در شهری های پارک نقش  

 و یگریکاد با شهروندان اجتماعی تعامل کاهش به منجر "شهرنشینان مدرن تفاوت بی " فرهنگ و مدرن زندگی افزایش کنونی عصر در         

 سیساتم در آن اجتمااعی پایاداری و حیاات در شاهری سابز فضای و پارک اهمیت بنابراین است، شده اجتماعی های تعامل کاهش از غفلت

 بار آن باه یافتاه اختصاا  سارانه وهمچنین آن متناسب توزیع شهرها، در سبز فضای کاربری وجود علت همین به است، ناپذیر انکار شهری

 مانناد عواملی(. 149: 1390 ، همکاران و احمدی) شود می تلقی شهری مدیریت و ریزیی برنامه در اساسی مباحث از کیی جمعیتی نیاز اساس

 ایان در جنسای و سنی مختلف گروههای برای نیاز مورد امکانات نبودن متناسب و امنیت سبز، فضای و پارک ایمنی شهری، زندگی مشکالت

 کرد فراموش نباید همچنین(.103: 1391همکاران، و زیاری) هاست عرصه این از استفاده برای روندانشه تمایل کاهش عوامل جمله از ها مکان
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 توساعه و ساازد مای فراهم را توسعه برای مناسب بستر و زمینه زیست محیط دارد، وجود متقابل رابطه یک زیست محیط و پایدار توسعه بین

 در چاه و حال در چه انسان زندگی کیفیت ارتقای و رفاه متقابل رابطه این اثر و باشد می زیست محیط نگهداری و حفظ در مهمی عامل پایدار

 (.116: 1387رئیسی،) آید عمل به جلوگیری زیست محیط بر توسعه منفی آثار از آنکه شرط به البته است، آینده

 سارمایه باه صارف جهتو از گذر با توسعه تادبیا امروزه: شهری اجتماعی پایداری های شاخص و ابعاد بر مبنی پردازان نظریه نظریات   

:  شاامل)اجتماعی هاای سارمایه انساانی، های سرمایه طبیعی، های سرمایه همانند توسعه فرایند در گذار تاثیر های سرمایه دیگر فیزیکی، های

 بنابر محققین غالب(. 65: 1385برارپور، و کالنتر) دهد می قرار توجه مورد را( فرصتها برابری پذیری، مشارکت متقابل، اعتماد اجتماعی، انسجام

 .(Tanguay, 2009: 1)دهناد مای قارار بررسی مورد اجتماعی و اقتصادی محیطی، زیست بعد سه در را پایدار توسعه برانتلند، گزارش تعریف

 الزم و ضاروری یهاا اریهمکا داشاتن مستلزم( اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست) شده یاد ابعاد بین تلفیق انجام و تعادل ایجاد همچنین

 هاای ساال در( 2) ودارنم به توجه با(. 181: 1392 همکاران، و نوابخش) باشد می مدیریتی و نهادی ترتیبات و جهانی ،ای منطقه ملی، محلی،

 بار محیطای زیست و قتصادیا مفاهیم ابتدا در که شده، نگریسته پایدار توسعه مبنای عنوان به( شهری اجتماعی پایداری)اجتماعی ابعاد به اخیر

 باوده جتمااعیا هاای جنبه ناملموس و عینی غیر ماهیت و 1960 دهه محیطی زیست های جنبش دلیل به آن علت و بوده غالب پایدار توسعه

 ).Colantonio,2008: 3)تاس کرده باز پایدار توسعه به مربوط ادبیات در را خود جای بعد به 2000 سال از اجتماعی پایداری رویکرد اما است،

 شهری اجتماعی اریپاید از منسجم بنابراین. گردد عرضه تئوری صورت به اجتماعی پایداری مفهوم تا گردید تالش سالها این در همچنین

 از حمایات ایمعن به اجتماعی پایداری(.181: 1392 همکاران، و نوابخش)باشد دموکراسی برابری خصو  در مهم های ارزش حاوی بایستی

 کاه است، اجتماعی و انیانس منابع در گذاری سرمایه و مردم اساسی نیازهای رفع جهت در تالش جامعه، در تنوع از حمایت ابع،من برابر توزیع

 مااعیاجت پایاداری). City Council of the city of Boulder,2007: 10) یابد می تحقق محیطی زیست و اقتصادی کلیدی اهداف آنها، طریق از

 تحقاق جهت در اقدام ناولی به را فقرزدایی کیدی،أت چنین. است اجتماعی عدالت مینأت جهت امکانات از استفاده و هافرصت در برابری لهأمس

 افاراد تمامی اختیار رد عدالنه صورتی به امکانات و ها فرصت تا آورده فراهم را شرایطی حداقل تا کوشد می و کندمی تبدیل اجتماعی عدالت

 اجتماعی پایداری گونتلت و بارون نظر به بنا(. 182: 1392 همکاران، و نوابخش) آورد کف به نمو و رشد و بروز انامک ها خالقیت و گیرد قرار

 و بهباودی ایجااد منظار باه ار ایناده هایی نسل و کنونی ظرفیتهای فعاالنه طور به روابط و ساختارها ،ها نظام فرآیندها،:  که دهد می رخ زمانی

 کیفیات و باوده راتیاکدموک رواباط دارای و مارتبط متنوع، و برابر اجتماعی، پایدار جامعه. کند حمایت را جامعه دنبو زیست قابل و پیشرفت

 پایاداری و اجتمااعی کاارکرد حفظ منظور به ماریولی، و گیتز ریک دیدگاه از ).Barron & Gauntlett,2002:3)کند می فراهم را خوب زندگی

 کاه بساتر یاک در دبایا و دارد توسعه به نیاز( فردی و انسانی ظرفیت. شود سازی ظرفیت جامعه در ستیبای می منابع سطح دو شهر اجتماعی

 نظار باه بناا)�Gates&Lee, 2005: 3) بیافتد اتفاق باشد، می( توافق و سازگاری ،امنیت اجتماعی، تعامل و ظرفیت برابری،) راهنما اصل 4 دارای

 تاامین را فعالیات و گیزند شرایط آمد، در شغل، آموزش، سرپناه، غذا، به اساسی نیازهای:  که ستا ای توسعه اجتماعی، پایدار توسعه مکنزی

 فیزیکای رفااه. شاود می یعتوز منصفانه و تساوی به جهان سراسر در کامالً توسعه منابع که بدهد، را اطمینان این و باشد خواه عدالت. کند می

 میاراث. نمایاد ترویج امعهج کل برای را انسانی توان توسعه و خالقیت آموزش،. ببرد بین از داقلح یا و داده ارتقاء را جمعیت اجتماعی ذهنی،

 شاهروندان دخالت و مشارکت و باشد ساالرانه مردم. کند تقویت را زیست محیط و تاریخ با ارتباط احساس و کرده حفظ را زیستی و فرهنگی

 شاهر سااکنان یجاانه و شور و کالبدی اجتماعی رفاه با شهر عمومی های محل شکل راحیط بین و کرده بهتر را زندگی شرایط. کند ترویج را

 :است شده نهاده بنا رزی موارد در اجتماعی پایداری های بنیان الملل بین توسعه دپارتمان اساس بر .(Mckenzie, 2004: 1) نماید برقرار ارتباط

 .آینده های نسل برای چه و حال در چه مردم تمام برای بشر حقوق و برابر یهافرصت شدن فراهم از است عبارت که: اجتماعی برابری

 .مردم مختلف های گروه بین مساعی تشریک و همکاری همدلی، حس ایجاد از است عبارت که :اجتماعی انسجام

 .شدبخ بهبود را خویش زندگی یفیتک شخص هر بتوانند تا جامعه افراد تک تک برای فرصت شدن فراهم از است عبارت :مشارکت
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 Department For International(طبیعاای مخاااطرات براباار در و معاااش اماارار در امنیاات شاادن فااراهم از اساات عبااارت :امنیتتت

Development,2007:1-2.( ساوی از و هداد انعکاس را اقتصادی فعالیتهای عناصر بتواند بایستی می اجتماعی پایداری گفت، باید این به توجه با 

 .) Mathias, 2005: 19)بپردازد زندگی کیفیت و رفاه تقویت به اجتماعی های شبکه گسترش با دیگر

 مطالعاه این نتایج. شد داختهپر امنیتی و روانی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد در ایرانشهر شهری سبز فضای ارزیابی به( 1394)همکاران و ملکی       

-قابلیات ایرانشاهری، انشهروند اجتماعی ارتباطات برقراری دوستانه، تجمعات مثل مثبتی آثار بر عالوه ایرانشهر سبز فضاهای که دهدمی اننش

 مخادر، ماواد روشف جنایت، و جرم افزایش مثل منفی تبعات دارای آنها، بودن آور نشاط و استرس و افسردگی کاهش ها، پارک فرهنگی های

 می مشاهده ای محله و ای ناحیه های پارک در بیشتر منفی آثار این. شوند می نیز دختران و زنان ورود کاهش و بزهکار افراد و نمعتادی تجمیع

 بررسی به "شهری هایپارک در ایمنی هایشاخص وضعیت تحلیل و بررسی "عنوان تحت ای مقاله در ،(1393)مینائی و حسینی فربدنیا، .شود

 بررسای، ماورد یاانگینم پانج بین در نتایج، براساس. اندپرداخته اسکوئر کای آزمون از استفاده با ایمنی هایشاخص نظرم از مشهد ملت پارک

 دسترسای شااخص زیار به هم میانگین ترین پایین و 99/52 رقم با بهداشتی ایمنی شاخص زیر به پارک، ایمنی شاخص میانگین باالترین

 و بخشناوا .اسات آماده دسات به 97/94 رقم مشهد، شهر ملت پارک ایمنی شاخص کلی میانگن و دارد اختصا  49/8 رقم با فیزیکی

 روش باا انتهر کالنشهر 10 و 6 جتماعیمنطقها ارپاید توسعه یها شاخص تطبیقی سیبارر عناوان تحات ای مقالاه در ،(1392)همکاران

 نموآز ریماآ ییلهاتحل سساا بار  و پرداختناد یشهرارپاید عهتوس دیکررو بر مبتنی جتماعیا دبعاا تطبیقی سیربر به پیمایشی- توصیفی

Fو منابع هب سترسید انمیز ی،شهر مدیریت ییاجرا دعملکر هنحو ان،ندوشهر یندوشهر کترمشا: جمله از ملیاعو ضعیتو ،هددمی ننشا 

 از01و 6 نطقهم دو وتتفا و فختالا همنطق در ندگیز محیط کیفیتو 6 منطقه از ترارپاید10 موجب ملاعو ینا و باشد می یشهر تمکاناا

 در طراحای معیارهاای بندیالویت "عنوان با ایمقاله در ،(1387)پور قدسی و جاللی نجات، آزادی .باشد می جتماعیا ارپاید توسعه منظر

 اشااره نکته این به خود ایجنت در معیاره، چند گیریتصمیم متد کارگیری به با "شهری سبز فضاهای و هاپارک ایمنی مدیریت و ریزیبرنامه

 پاارک هایسازه و عناصر و ساختمانی مصالح تا مصالح تا درختان و گیاهان از پارک اجزای تمام شهری، هایپارک طراحی در که اندداشته

 و یزیکایف امنیات کاه مشترک هدف به رسیدن برای خاصی هماهنگی از باید همگی شوند،می استفاده تجهیزات یا  و ایمنی جهت در که

 کیفیات ارتقااء رمنظاو باه شهری سبز فضاهای توسعه" عنوان با گزارشی در( 2001)همکاران و کالس .باشند برخوردار است،  افراد روانی

 آنهاا پارامترهای و عیاجتما معیارهای تعیین بر "شهری سبز فضاهای توسعه و ارزیابی برای اجتماعی معیار: آنها حاشیه و شهرها در زندگی

 .نمودند کیدأت سبز فضای اجتماعی اهمیت درک نظورم به

 : تحقیق شناسی روش

 ،باشد می آنها علل تحلیل و تجزیه و حقایق کسب بر مبتنی که است پیمایشی نوع از توصیفی مطالعه کی حاضر پژوهش     

 آزادی پارک در اجتماعی پایداری در شهری پارکهای نقش ارزیابی جهت در سازنده های لفهؤم تعیین جهت در رو این از

 پرسشنامه تدوین جهت حاصله های لفهؤم پردازان نظریه هدیدگا از نظری مبانی همچنین و تحقیق پیشینه به استناد ،شیراز

 ضریب آزمون از هاستفاد با ها داده تحلیل و تجزیه به پرسشنامه تهیه از بعد .گردید تدوین( 1) نمودار در که شد حاصل

 .پردازیم می هاراهکار ارائه به آخر در و گرفته صورت گام به گام رگرسیون و پیرسون همبستگی
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  .1397نگارنده، :  ماخذ شهری؛ اجتماعی پایداری بر شهری پارکهای نقش ارزیابی جهت شده تدوین های مولفه -1 نمودار

 
 . 1397، : نگارندهماخذ ؛ البدی و فضایی در تدوین پرسشنامهتعیین مولفه ها ک -2نمودار

 )پارک آزادی شیراز(: محدوده مورد مطالعه

 ویژگی های مهم پارکهای شهری

 کفاصله دسترسی کاربران تا پار -همجواری با معابر اصلی )سهولت دسترسی –تناسب با ادراک ذهنی عمومی از پارک -

  –کیفیت و جذابیت  -پیوستگی با منازل مسکونی و فعالیت های تجاری و شهری –اندازه و وسعت فضای سبز -

 مناسب سازی برای استفاده گروهای متنوع اجتماعی –عینیت و ایمنی فضای سبز  –چند منظوره بودن -

 ایفای نقش پارکهای شهری

 نقش مثبت نقش منفی

ناهنجاری ها و رفتارهای -

 جتماعی ا

 درگیری بین کاربران-

 وجود افراد بزهکار-

رفتارهای ضد اخالقی در  -

 خلع گوشه های کم تردد.
 

 مطبوع بودن محیط   -تنوع زیستی  -
 مدیریت منابع زیست محیطی -
 آموزش یادگیری مستمر زیست محیطی- 

تاثیرات 
زیست 
 محیطی

فیت اجتماعی ارتقاء ظر -افزایش سرمایه اجتماعی  –انسجام محلی -
شمول و  –بازیابی و توسعه اجتماعی  -امنیت اجتماعی محلی-  محلی

 تفریح و بازی  –بربری اجتماعی 
 آموزش و یادگیری درازمدت و مستمر  -

  

تاثیرات 
 اجتماعی

 مرغوبیت و ارزش زمین  –رونق اقتصادی و سرمایه گذاری -
 گردشگری  -

  

تاثیرات 
 اقتصادی

 سالمت اجتماعی  -سالمت روانی   -سالمت فیزیکی   -
)نرمش و ورزش(، )رفع خستگی و استرس ( ، ) تعامل و توانمندی 

 اجتماعی(.

  

 سالمت 

 پایداری اجتماعی شهری
- + 

مولفه های تعیین کننده نقش پارکهای 

 شهری در پایداری اجتماعی شهری

 معیارها و طراحی مناسب

 محیط زیبا و سبز شهری

دان و جذب شهرون

 کاربران

محیط مفرح و آرام 

 بخش

 الگوهای زیبا سازی منظر و محیط تمهیدات و تجهیزات پارک

 سالمت روانی و امنیت جامعه

 افزایش کاربران
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ار توسط هکت 22سعت وپارک آزادی یا پارک شهر، نام یک پارک عمومی در مرکز شهر شیراز است. این پارک در زمینی به        

این  ر به فردتیاز منحصافتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است. ویژگی و ام 1345شهرداری شیراز احداث گردیده و در سال 

گیر خود، ای چشمباغ را باید در وجود چندگانه بودن از لحاظ تفریحی، اجتماعی و آموزشی آن جستجو کرد که با جذابیت ه

ه ، از غرب بن سمیهاستعداد های توریستی شهر شیراز را بیش از پیش افزایش و تقویت می کند. پارک آزادی از شرق به خیابا

یاچه، عه شامل درین مجمواز شمال به بلوار آزادی و از جنوب به خیابان مشکین فام محدود می شود. ا )فلکه گاز( و میدان آزادی

ای فرمی دی دارفضای سبز، شهر بازی، هتل، رستوران ، زمین های بازی و امکانات ورزشی و مراکز فرهنگی است. پارک آزا

لب بودن و غا ت منظرهایت آن را افزایش داده است. وسعتقریباً ارگانیک و ساختاری منسجم است که تنوع عملکردی، جذاب

 سی اینتحلیل و برر. دارای کارکرد و موقعیت شهری است ، حضور طبیعت را محسوس می نماید. این پارکفضای طبیعی

ز سب ز فضایفراد ااموضوع حداقل از دو جنبه اهمیت دارد، اول اینکه هر چقدر که پارک یا فضای سبز با ادراک ذهنی غالب 

-بران پارکنانچه کارنکه، چنتظار داشت استقبال افراد از این پارکها  بیشتر خواهد بود. دوم ای، می توان اباشد شهری منطبق تر

هری، شارکهای پگروه های متفاوت از ، ممکن است در حین استفاده این فاوتی از فضاهای سبز داشته باشند، ادراک متها

ا ز نظر آنهند و ا. زیر در حالی که برخی برای آرمش و استراحت به پارک مراجعه کرده اتضادها و تعارضاتی به وجود آید

 کان و ...زی کود، ممکن است استراحت آنها به دلیل ورزش افراد دیگر یا بامکانی برای استراحت تلقی می شود فضای سبز

گاهی از آبراین بازی کودکان شودو... بنا مختل شود و یا اینکه ورزش افراد بزرگسال ممکن است باعث ایجاد مشکل برای

د یت می باشئز اهمادراک ذهنی افراد از پارکهای شهری در بررسی نقش پارکهای شهری در پایداری اجتماعی بسیار مهم و حا

 و می تواند موجب جداسازی فضاهای مختلف پارک از این تعارضات و تضادها جلوگیری کرد. 

 

 

 

 دریاچه مصنوعی -2شکل وددسترسی ها ی موج -1شکل 

 :بحث و ارائه یافته ها

ف های سنی می مخصو  اکثر طیدهد هر چند این پارک مصاحبه انجام شده با افراد حاضر در پارک آزادی نشان می      

ون همچواردی مرک به ، اما افراد مراجعه کننده اکثر قشرهای جوان تشکیل می دهند و مهم ترین عامل حضور افراد در پاباشد

 1جدول  امه در، اولویت ها بر اساس نتایج پرسشنبا دوستان و ... اشاره شده بود ، هم صحبت شدنوی، استراحتپیاده ر

 گردآوری شده است.
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 زادیآادراک ذهنی کاربران از پارک  -1جدول 

 اولویت ادراک ذهنی پاسخگویان

 1 مکانی برای نزدیکی با طبیعت

 5 ویمکانی برای ورزش و پیاده ر

 4 مکانی برای بازی بچه ها

 2 مکانی برای هم صحبت شدن با دیگران

 3 مکانی برای استراحت و رفع خستکی

 6 مکانی برای دوری از آلودگی های شهری

 .1397گان،  نگارنده: ماخذ

ه گفتگو بور خود را حض، پاسخگویان در اولویت خود به نقش طبیعت و در اولویت دوم  علت به استناد به نتایج پرسشنامه    

ن ازی کودکابتگی و با دیگران و نقش تعامالت اجتماعی بودن آن اشاره دارند. و دراولویت های بعدی به استراحت و رفع خس

لت عپاسخ به  ه بینرابط ،، موضوعی که در این رابطه برجسته می باشداز آلودگی های شهری اشاره دارند و در آخر به رهایی

ود خت حضور عل ،دارنداز این جهت که ساکانان اطراف پارک که دسترسی مناسبی  .محل زندگی می باشدحضور به پارک و 

مسافرت  کانی برایکه کاربرانی که از پارک دورند و به عنوان م، در صورتیاندورزش و پیاده روی اعالن کرده را بیشتر 

 .دشهری بیان کرده ان از آلودگی هایانتخاب کرده اند به مکانی برای  دوری 

مورد  رصد افرادد 8/31دهد بیش از از مطالعه پیامدهای اجتماعی پارک آزادی نشان می (2)جدول  نتایج به دست آمده

وم این دن کارکرد ه عنوا، به گونه ای که ببت شدن با دیگران عنوان کرده اند، این بوستان را مکان مناسبی برای هم صحمطالعه

دوستان  ،خانواده اعضای معموالً همراه با . همچنین اکثریت قریب به اتفاق این افراد گفته اند کهی شده استپارک اولویت بند

دف ه هرچند هره شد ک، در مصاحبه انجام شده با افراد حاضر در پارک نیز اشادر این پارک حضور می یابندو یا همسایه گان 

رای آنها بتی را ، چنین فرصپارک هم صحبت شدن با دیگران نیست، اما قرار گرفتن در این فضااصلی آنها از آمدن به این 

 ،هیز کردنیگران پرو هم صحبتی با داز طرف دیگر عاملی که نشان دهنده این است که افراد از کنش متقابل  فراهم می کند.

 .بتی با انها پرهیز کرده اندهم صحکه از  ،حضور افراد بزهکار و دارای وجهه نا متعادل بودن هست
 همبستگی و کنش متقابل اجتماعی -2جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی گزینه ها ردیف

 8/31 8/31 2/31 53 مکانی برای نزدیکی با طبیعت 1

 3/39 5/7 1/7 12 مکانی برای ورزش و پیاده روی 2

 9/50 6/11 2/11 19 مکانی برای بازی بچه ها 3

 6/79 7/28 2/28 48 کانی برای هم صحبت شدن با دیگرانم 4

 1/96 5/16 9/15 27 مکانی برای استراحت و رفع خستگی 5

 100 9/3 5/3 6 مکانی برای دوری از آلودگی های شهری 6

  100 1/97 165 جمع 7

   9/2 5 سایر موارد 8

   100 170 جمع کل

 .1397گان،  نگارنده: ماخذ
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. با هده نشدتفاده گروه های مختلف مشادر پارک آزادی تدابیر مشخصی برای مناسب سازی اس :جتماعیبرابری و تنوع ا

یی ا و سکوهایمکت ه، قرار دادن نفکیک مناسب آن از دیگر فضاها، تعبیه وسایل ورزشی، فضا سبز اطراف معابر و توجود این

. تا حدودی ک و...، پخش موزیک در گوشه ای از پارده رویای استراحت و دور هم نشستن افراد، وجود مسیرهایی برای پیابر

ب تجمع ان موج. البته وجود فضاهای گوشه خالی و پنهه گروه های مختلف تبدیل کرده استآن را به فضایی برای استفاد

 . وردن نظم محیطی و اجتماعی می شودافراد بزهکار شده که این موضوع موجب بر هم خ

دیک به ید، که نزو نتایج حاصله از پرسشنامه و گفتگو با کاربران مشخص گردبه مشاهدات عینی با توجه  امنیت اجتماعی:

جمع ز قبیل تمواردی ادهند که فضاهای پارک آزادی موجب ، احتمال میمطالعه در گروه های مختلفیک سوم افراد مورد 

ن بین . در ایودواهد بو نزاع و ... در پارک خ ، دعوان و پسران، قرار و مالقات های دخترا، حضور افراد معتادافراد بیکار

اد که تقریباً ظر قرار داید مدنب. البته این نکته را نیز باشد، استعمال مواد مخدر میرانی مربوط به حضور افراد بزهکاربیشترین نگ

 هده مواردشاون مونه ای که افراد حتی بد، به گافراد در خصو  پارکها وجود دارد یک ذهنیت منفی تعمیم یافته در میان

ا ضاهاین ف ثیرأت فی نسبت به امنیت فضاهای سبز و، ارزیابی منبه دلیل تصور منفی از قبل موجود ،خاصی در یک فضای سبز

حاظ ل دی ازتحلیل ویژگی های کالبدی و فضایی پارک آزادی: در این قسمت پارک آزاد. بر امنیت اجتماعی محلی دارن

، مناسب وشناییعالیت و زندگی ، چند منظوره بودن، پاکیزگی، ر، پیوستگی با کانون های فدی همچون سهولت دسترسیموار

 ، امکانات و خدمات و ... مورد بررسی قرار گرفتند.امنیت ، نحوه مدیریت،تجذابی

          
 نایی پارکروش                                         امنیت در مسیر های عبوری 

      
 جهیزات زمین بازیتجایگاه آب آشامیدنی                                                                                          
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 تجهیزات صوتی پارک                       استراحتگاه کاربران

   
 فعالیت پارک                          نحوه مدیریت پارک 

 :هاپیشنهاد نتیجه گیری وبحث، ارائه 

نقش  ترینمنقش پارکهای شهری به شکلی است که بدون توجه به آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند، از مه

تن ر گرفر نظه با دپارکهای شهری پایداری اجتماعی است. که به معنای زندگی سالم از طریق رفع نیازهای اساسی آحاد جامع

 با شاکله شود و کیفیت زندگی و همگام با طبیعت در مسیر دستیابی به باالترین سطح رضایت از زندگی اجتماعی تعریف می

ر خصو  نان دآت و آگاهی از انگیزه ها و تمایالآگاهی شهروندان . ایش کیفیت زندگی محاسبه می گردداصلی آن یعنی افز

پژوهش  رداشد، ثری برای ارتقاء کیفیت پارک های شهری در پایداری اجتماعی شهری بؤتواند کمک مامکانات پارک ها می

ا با هلفه ؤم طبیق مجموعه یثر بر نقش پارکهای شهری در پایداری اجتماعی شهرؤهای ملفهؤحاضر ضمن شناخت مجموعه م

مبستگی ش ضریب هتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رو، رسیدیمرک آزادی به پرسشنامه امکانات کالبدی و فضایی پا

به  ه در میانکر گرفت نظرات استفاده کننده از پارک مورد سنجه مورد ارزیابی قرا سیون گام به گام انجام شد.و رگرپیرسون 

 نتایجی دست پیدا کردیم. که به قرار ذیل می باشد:

ز ا یآرامش و دور مترهای ورزش، برابری و تنوع اجتماعی، بازی کودکان، مشاهده طبیعت،فرضیه اول : به نظر می رسد پارا

ورزش، "مترهای آزمون همبستگی پیرسون بین پارا آلودگی ها موجب انگیزه مراجعه کنندگان به پارک های شهری می باشد.

ران به عه کاربانگیزه مراج "و  "ی ها برابری و تنوع اجتماعی، بازی کودکان، مشاهده طبیعت، آرامش و دوری از آلودگ

اشد. به همین دلیل، می ب 014/0و مقدار احتمال معنی داری برابر  175/0میزان همبستگی بین این دو متغیر  "های شهریپارک

 فرض صفر رد شده و در نتیجه بین این دو رابطه معناداری وجود دارد.

 اجعه کاربرانهمبستگی بین پارمترهای پارک و انگیزه مر -3جدول 

 Correlations انگیزه مراجعه کاربران

175/0 Pearson Correlation  ، پارمترهای ورزش، برابری و تنوع اجتماعی

بازی کودکان ، مشاهده طبیعت، آرامش و دوری 

 از آلودگی ها

014/0 Sig 

170 N 
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 ین اولویت پارامترهات تعیتحلیل رگرسیون گام به گام جه -4جدول 

 سطح معنا داری tآماره  تعداد بتا ضریب تعیین معیار مراحل

 000/0 081/7 342/0 117/0 برابری و تنوع اجتماعی 1

2 
 برابری و تنوع اجتماعی

 مشاهده طبیعت
141/0 

293/0 

161/0 

83/5 

215/3 

000/0 

001/0 

3 

 برابری و تنوع اجتماعی

 مشاهده طبیعت

 ز آلودگی هاآرامش و دوری ا

154/0 

331/0 

188/0 

128/0- 

334/6 

680/3 

447/2- 

000/0 

000/0 

015/0 

4 

 برابری و تنوع اجتماعی

 مشاهده طبیعت

 آرامش و دوری از آلودگی ها

 بازی کودکان

174/0 

305/0 

130/0 

210/0- 

190/0 

798/5 

399/2 

588/3- 

999/2 

000/0 

017/0 

000/0 

003/0 

5 

 برابری و تنوع اجتماعی

 شاهده طبیعتم

 آرامش و دوری از آلودگی ها

 بازی کودکان

 ورزش

189/0 

251/0 

09/0 

256/0- 

238/0 

146/0 

463/4 

611/1 

22/4- 

638/3 

595/2 

000/0 

108/0 

000/0 

000/0 

01/0 

6 

 برابری و تنوع اجتماعی

 آرامش و دوری از آلودگی ها

 بازی کودکان

 ورزش

183/0 

253/0 

264/0- 

282/0 

171/0 

498/4 

345/4- 

696/4 

153/3 

000/0 

000/0 

000/0 

002/0 
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-های شهری میپارک توان گفت که اولین پارامتر که موجب انگیزه مراجعه کنندگان بهمی ،4جدول یافته های با توجه به 

های رکدگان به پاراجعه کننه متأثیر، معیار برابری و تنوع اجتماعی میباشد؛ دومین پارامتر مؤثر که موجب انگیز %7/11باشد، با 

تأثیر، که %3/1ی ها با باشد؛ سومین پارامتر آرامش و دوری از آلودگپارامترمشاهده طبیعت می تأثیر، %4/2شهری می باشد، با 

ه موجب انگیزه کتأثیر  %2های شهری می باشد؛ چهارمین پارامتر بازی کودکان با موجب انگیزه مراجعه کنندگان به پارک

جعه کنندگان به تأثیر که موجب انگیزه مرا %5/1های شهری می باشد؛ پنجمین پارامتر ورزش با عه کنندگان به پارکمراج

ه طبیعت مشاهد های شهری می باشد؛ نکته قابل ذکر این است که هنگامی که پارامتر ورزش وارد مدل می شود، معیارپارک

ه کتوان گفت توسط خود آزمون نیز حذف شده است بنابراین که میتأثیر خود را از دست می دهد که این در گام ششم 

های ارکن به پ، بازی کودکان، ورزش موجب انگیزه مراجعه کنندگاهاماعی، آرامش و دوری از آلودگیبرابری و تنوع اجت

 شهری می باشد.

نش گی و کت اجتماعی، همبستفرضیه دوم: به نظر می رسد پارکهای  شهری می تواند موجب افزایش حس سرزندگی، امنی

 "و  "ی ای شهرنقش پارکه "متقابل اجتماعی، استراحت کاربران مراجعه کننده به فضا شود. آزمون همبستگی پیرسون بین 

می باشد.  000/0ری برابر و مقدار احتمال معنادا 483/0، میزان همبستگی بین این دو متغیر برابر "مولفه های پایداری اجتماعی

ماعی، نیت اجتمیزان حس سرزندگی، ام "دلیل، فرض صفر رد شده و در نتیجه بین نقش پارکهای شهری در افزایشبه همین 

 رابطه معنا داری وجود دارد. "همبستگی و کنش متقابل اجتماعی، استراحت کاربران 
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 مبستگی بین نقش پارک های شهری در پایداری اجتماعیه -5جدول 

 Correlations نقش پارک های شهری
483/0 Pearson Correlation  ، مولفه های پایداری اجتماعی )حس سرزندگی

امنیت اجتماعی ، همبستگی و کنش متقابل 

 اجتماعی ، استراحت کاربران(

000/0 Sig 

170 N 
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 حلیل رگرسیون گام به گام جهت تعیین اولویت پارامترهات -6جدول 

 سطح معنا داری tآماره   مقدار بتا ضریب تعیین معیارها مراحل

 000/0 811/7 373/0 139/0 حس سرزندگی 1

2 
 حس سرزندگی

 امنیت اجتماعی
180/0 

263/0 

229/0 

95/4 

318/4 

000/0 

000/0 

3 

 حس سرزندگی

 امنیت اجتماعی

 کنش متقابل اجتماعی

218/0 

192/0 

237/0 

208/0 

533/3 

56/4 

321/4 

000/0 

000/0 

000/0 

4 

 حس سرزندگی

 امنیت اجتماعی

 کنش متقابل اجتماعی

 همبستگی

246/0 

178/0 

361/0 

272/0 

218/0- 

309/3 

914/5 

398/5 

717/3- 

001/0 

000/0 

000/0 

000/0 

5 

 حس سرزندگی

 امنیت اجتماعی

 کنش متقابل اجتماعی

 همبستگی

 استراحت کاربران مراجعه کننده به فضا

256/0 

214/0 

485/0 

247/0 

199/0- 

183/0- 

832/3 

899/5 

803/4 

395/3- 

242/2- 

000/0 

000/0 

000/0 

001/0 

026/0 
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ر مؤثر، امنیت می باشد به ترتیب اولویت دومین معیا %9/13اولین معیار مؤثر حس سرزندگی با  6با توجه به جدول 

تأثیرو  %8/2ر، همبستگی با تأثیر، چهارمین معیار مؤث %8/3ماعی با تأثیر، سومین معیار مؤثر، کنش متقابل اجت %1/4اجتماعی با 

 تأثیر می باشد.  %1در نهایت پنجمین معیار مؤثر، استراحت کاربران مراجعه کننده به فضا با 

زادی آپارک  : به نظر می رسد ارتباط مستقیمی بین رضایت عمومی شهروندان با ویژگی های کالبدی و فضاییفرضیه سوم

ر داجتماعی  ایداری، در دستیابی به پز ویژگی های کالبدی و فضایی پارکود دارد. دستیابی به رضایت عمومی شهروندان اوج

ی ویژگی ها "و  "دان رضایت عمومی شهرون "پارکها نقش بسزایی دارد، از این رو با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بین 

و  436/0رابر بمشخص است، میزان همبستگی بین این دو متغیر  7آنچه در جدول  بر اساس "کالبدی و فضایی پارک آزادی 

رضایت "جه بین (. به همین دلیل فرض صفر رد شده و نتی 05/0می باشد )کمتر از  000/0مقدار احتمال معناداری برابر 

 رابطه معنا داری وجود دارد. "ویژگی های کالبدی و فضایی  "و  "عمومی شهروندان 
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 مبستگی بین رضایت عمومی و ویژگی های کالبدی و فضاییه -7جدول

 Correlations رضایت عمومی شهروندان

483/0 Pearson Correlation ارک ویژگی های کالبدی و فضایی پارک آزادی)نحوه مدیریت پارک ، روشنایی پ، 

امنیت در مسیرهای عبوری، جایگاه مناسب آب آشامیدنی،تجهیزات زمین 

 استراحتگاه کاربران ( زات صوتی،بازی،تجهی

000/0 Sig 

170 N 
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وضوع نشان مباشد که این جتماعی میا-از نظر کاربران پارک آزادی واجد فعالیت تفریحی ،در راستای نتایج بدست آمده

کی با جهت نزدی اربرانکآنها در می یابیم  لذا با نگاه به علت حضور .دهنده نقش مهم این پارک در پایداری اجتماعی می باشد

یند که آد هم میارک گرطبیعت و گفتگو با دیگران در کنار خانواده، همسایگان، دوستان و آشنایان و دیگر شهروندان در این پ

عوامل سی در برر کند، اما از طرف دیگراین موضوع به وضوح نقش پارک آزادی را در پایداری اجتماعی شهری پررنگ تر می

 عامل های که بیمدان و ماندن آنها دارد، در میاکالبدی و فضایی پارک و نقش آن در تقویت معیارهای کلیدی حضور شهرون

د، می باشنمورد سنجش همچون مدیریت پارک، روشنایی، امنیت در مسیرهای عبوری و تجهیزات صوتی در وضعیت مناسبی 

-یندان ماز عومل مهم و حائز اهمیت در بحث بهداشت و سالمت شهرو همچنین مالحضه گردید وضعیت آب آشامیدنی که

ین رو  . از ادر وضعیت خیلی نامناسب بوده که ضمن مخدوش کردن چهره پارک نارضایتی شهروندان را در پی دارد ؛باشد

 راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر ارائه می گردد.
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 تحقیق راهکارهای پیشنهادی -8جدول 

 راهکارها معیار

ت امنی

 اجتماعی

 .یتاز امن استفاده از پلیس های محلی در سطح پارک جهت تامین امنیت و دور کردن ارازل و اوباش و همچنین تقویت ذهنی شهروندان•

 .استفاده از چراغهای روشنایی کوچک اما به تعداد زیاد در پارک تا تمامی نقطه های کور را پوشش دهد•

 . ر سطح معابر پارکجمع آوری بزهکاران و خرده فروشان د•

 پیشنهاد می شود از پلیس های اسب سوار در امنیت پارک استفاده شود تا ضمن ایجاد حس امنیت جاذب گردشگر هم باشد.•

همبستگی و 

کنش متقابل 

 اجتماعی

 .هریی سبز شروانشناختی و... در مکان گزینی فضاها–توجه به اصولی همچون آسایش و رفاه عمومی ، معماری و طراحی اجتماعی •

بومی دارد  رزش هایاستفاده از مبلمان شهری همچون آالچیق های بزرگ و کوچک تا ضمن آسایش محیطی بتواند جمع خانوادگی را که ریشه در ا•

 .حفظ کند که این موضوع حس شادابی سرزندگی و پایداری اجتماعی را در پی دارد

 جهت استفاده بیشتر گروه های مختلف اجتماعی. برپایی نمایشگاه ها و مسابقات فرهنگی ،هنری و...•

عوامل 

 فرهنگی

 آموزشی در سطح محلی و منطقه ای –گسترش و تقویت مراکز فرهنگی •

 گسترش و تقویت مراکز تفریحی و ورزشی جهت گروهای مختلف سنی•

 فرهنگیبرپایئ نمایشگاه های فصلی در پارک ، نظیر نمایشگاه گل و گیاه ، کتاب ، صنایع دستی و •

 ایجاد سینمای روباز تابستانه و توسعه فضای باغ وحش•

بهداشت و 

سالمت 

 اجتماعی

 .نصب آبخوری  با چهره زیبا  و همخوان با طبیعت در مکان های مناسب پارک•

 .دفع مناسب آبهای سطحی و ایجاد مکانی برای جمع آوری آبها جهت آبیاری درختان•

 زباله.تعویض و یا بهبود کیفیت سطل های •

 اکولوژی
 .کاشت درختان و درختچه ها سازگار با اقلیم و کمبود آب•

 استفاده از مسیر گذر اطراف پارک آزادی با ایجاد آبشار مصنوعی یا آبنما•

تجهیزات و 

 خدمات

 ایجاد پارکینگ در حاشیه پارک ، از پارکینگ های روز دنیا از جمله پارکینگهای طبقاتی•

جهیز ارک , تپک و قسمت های مختلف برای دسترسی آسان تر، پخش موسیقی اصیل و تنوع در آن در مکان های مختلف نصب نقشه دسترسی پار•

 .پارک به بلندگوهای مناسب در جهت اعالن موارد خا 

 سطوح ... در همه اهنما ورتامین مبلمان شهری و تسهیالت رفاهی مناسب در پارک به ویژه تامین نیمکت های مناسب، سطل زباله ، آبخوری ، تابلو •

 ...والیبال و گ پنگ ،تدارک امکانات ورزشی برای همه گروه ها در پارک و اختصا  فضاهائی خا  به ورزش بانوان از قبیل زمین فوتبال ، پین•

 دقیقه پیاده روی نباشد. 5ش از ک بیتامین پارکینگ مناسب برای توقف طوالنی یا نسبتاً طوالنی اتومبیل ها به نحوی که فاصله پارکینگ ها تا مرکز پار

 نفوذپذیری
جتماعی با ضاهای افافزایش نفوذپذیری پارک از طریق ایجاد پیاده راه ها با کفپوش خا  ، فضاهای مکث ، نشستن و استراحت کردن ، ایجاد •

 وسعت مناسب.

تعمیر و 

 نگهداری

ضور حکاربران و  یت مندیس می باشد لذا پیشنهاد می گردد جهت افزایش میزان رضابا توجه به اینکه مبلمان پارک ها جزو مولفه های ابعاد ملمو•

ضافه مبود آنها اکصورت  انها از بعد ملموس مستمرا مورد بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز قسمت های آسیب دیده تعمیر یا تعویض شوند یا در

 اده شودگردیده و از مبلمان همخوان با محیط و رنگهای مناسب استف

 تعویض یا بهبود صندلی ها ، پایه های روشنایی و سنگ فرش ها•

 ی در پارکدوره ا ایجاد مکانیزهائی برای جلب مشارکت مردم برای شرکت در اداره و نگهداری پارک به عنوان مثال تشکیل هیئت مدیره های•

خالقیت و 

 نوآوری

 .رسازی و معماری و عملی سازی آناستفاده از ایده های شهروندان و متخصصان در حوزه شه•

 روانی مردم. –تاریخی با استفاده از پتانسیل اجتماعی  –طرح ویژه برای پارک شهر به عنوان فضائی فرهنگی •

 درامد پایدار

 .تامین بخشی از هزینه های پارک توسط بخش خصوصی از طریق احداث مکان های رفاهی، آموزشی و ورزشی•

سابقات مموسقی ،  فرهنگی، ورزشی، علمی در پارک نظیر کنسرت –م و اجرای برنامه ها و رویدادهای مختلف اجتماعی برنامه ریزی جهت انجا•

 ورزشی از طریق هماهنگی شهرداری با تشکالت دولتی و غیر دولتی

 .1397گان،  نگارنده: ماخذ
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