تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری با تأکید بر سنجش
رضایتمندی ساکنین شهر نظرآباد
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تاریخ دریافت94/12/28 :
تاریخ پذیرش95/11/19 :

چکیده :فضای سبز بهویژه پارکهای شهری ،بهعنوان عصر اصلی در اوقات فراغت و آرامش بخشی به شهروندان ،حیاتی است .از سوی دیگر،
یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد سرزندگی ،داشتن رفاه و آسایش در زندگی است ،که امروزه تالش همه مسئولین و دستاندرکاران
جامعه ،تأمین رفاه و آسایش مردم است .پارکهای شهری از اصلیترین بخشهای کاربریهای فضای سبز است ،که بهصورت عمومی و رایگان
در دسترس همه شهروندان است و میتواند مایه آسایش و آرامش شهروندان قرار گیرد ،اما آنچه که مهم است ،کیفیت توزیع و پراکنش این
پارکها در سطح شهر و همچنین کیفیت این فضاها و تأسیسات و خدمات ارائهشده برای ایجاد رضایت در شهروندان است .شهر نظرآباد با توجه
به رشد و گسترش جمعیت و همچنین عرصه کالبدی دارای مسایل مهمی در این بخش است .این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی و با رویکرد
کاربردی بوده است .برای گردآوری اطالعات از روشهای اسنادی و و همچنین پیمایشی مثل مشاهده مستقیم و پرسشنامه استفادهشده است.
حجم نمونه پرسشنامه با توجه به فرمول کوکران  383تعیین شده است .برای آزمون فرضیات از آزمون  Tتکنمونهای استفادهشده است .در
این پژوهش ابتدا یک بررسی کمی از پراکنش پارکها ،سرانههای موجود ،میزان تجهیزات و تأسیسات موجود در پارکها انجام شد .سپس با
استفاده از پرسشنامه و توزیع و تکمیل آن بین شهروندان ،میزان رضایتمندی ساکنان شهر نظرآباد از وضعیت کیفی پارکها و همچنین میزان
رضایتمندی آنها از امنیت ،تأسیسات و تجهیزات پارکهای سطح شهر نظرآباد ارزیابی شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که سرانه و مساحت
پارکها و فضاهای سبز شهر نظرآباد در حد مطلوب نمیباشد همچنین با توجه به نتایج آزمون  ، Tفرضیههای تحقیق مبنی بر عدم رضایتمندی
شهروندان از مؤلفههای امنیت ،تأسیسات و تجهیزات رفاهی در پارکها و فضاهای سبز شهر نظرآباد مورد تایید قرار گرفت و میانگین پاسخ کمتر
از حد متوسط است .بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که که وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری در نظرآباد مطلوب نیست و شهروندان
از این وضعیت ناراضی هستند.
واژگان کلیدی :فضای سبز ،پارکهای شهری ،رضایتمندی ،توسعه پایدار ،نظرآباد.

 1استادیار ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ایران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ایران( .نویسنده مسئول).پست الکترونیکی ar.garosi@modares.ac.ir
 3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 4کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و مسئول ناحیه دو شهرداری شهر نظرآباد  ( ،مدرس دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی) ایران.
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-1مقدمه
امروزه با افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی،
تراکم بیشاز حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و
ایجاد محیطهای انسانساخت ،نیازهای زیستمحیطی،
جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است .برای رفع
این نیازها انسان شهرنشین اقدام به ایجاد باغها و فضاهای
سبز مصنوعی در داخل شهرها کردهاست (سعیدنیا:1383،
 .)26فضای سبز از دیدگاه شهرسازی در برگیرنده بخشی
از سیمای شهر است که از انواع پوششهای گیاهی
تشکیلشده است و بهعنوان یک عامل زنده و حیاتی در
کنار کالبد بیجان شهر ،تعیینکننده ساخت مورفولوژیک
شهر است (سعیدنیا .)21 :1383،فضاهای سبز شهری نه
تنها به دلیل اهمیت تفریحیشان مورد توجهاند ،بلکه به
دلیل نقشی که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری
و تعدیل هوا و پرورش روحی و جسمی ساکنان شهر
ایفا میکنند ،همچنین باعث کاهش تراکم ساختمانی و
پرورش روحی و جسمی شهروندان میشوند ،ارزشمند
هستند ( .)Dunnet,2002: 4مهمترین تأثیر فضای سبز
در شهرها تعدیل دما ،افزایش رطوبت نسبی ،لطافت هوا
و جذب گردوغبار است .بهطورکلی وجود فضاهای سبز
و تأثیر آنها در شهرها اجتنابناپذیر است ،بهطوریکه
بدون آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند .از
اینرو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب
با حجم فیزیکی شهر (ساختمانها ،کوچهها و خیابانها)
و نیازهای جامعه (از لحاظ روانی ،گذارن اوقات فراغت
و بهداشتی) با توجه به شرایط اکولوژیکی شهر و روند
گسترش آتی آن ساخته شود ،تا بتواند بهعنوان فضای
سبز فعال ،بازدهی زیستمحیطی و مستمری داشته
باشد (پوراحمد و همکاران .)31 :1388،از بین فضاهای
سبز شهری ،پارکهای شهري در مقياسهاي مختلف و
بهعنوان عناصر حياتي بهمنظور تأمين امكانات تفريحي،
رفاهي و اوقات فراغت شهروندان و نيز تنظيم اکوسيستم
شهري از اهميت ويژهاي برخوردار است .از سوی دیگر؛
داراي نقش اجتمـاعي ،اقتصـادي و اكولـوژيكي است،
بـا مزايايي چون درمـان بيمـاريهـاي روحـي ،محيطـي
مطلـــوب بـــراي پـــرورش كودكـــان ،يكپـــارچگي
اجتمــاعي ،حفــظ آســايش و نظــاير ايــنهــا؛ ايــن
محـیـطهــا در عین حال معيــاري بــراي ارتقــاي
كيفيــت فضــاي زنــدگي و توســعه جامعــه

محســوب میشود (ابراهیمزاده و همکاران.)1393،58،
پارکها و فضای سبز شهری از مهمترین عوامل مؤثر
در شکلدهی پایداری اجتماعی و کیفیت فضایی شهر
بهحساب میآیند که با گسترش و متراکم شدن بیش
از پیش شهرها بر اهمیت آنها افزوده میشود و هرچه
بیشتر باشند بر رضایتمندی شهروندان افزوده میشود.
در واقع اهمیت فضاهای سبز و پارکهای شهری تا آن
حد است که ،یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع
محسوب میشود و استقرار پارکهای شهری از یک سو
به جهت تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی و رضایتمندی
ساکنین و نیل به توسعه پایدار و از سوی دیگر به
جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای
شهرداری برجای مینهد ،ارزش بررسی گسترده را دارد
( .)munlun,2003: 31در دهههای اخیر ،در ایران نیز،
افزایش سریع جمعیت و بهویژه جمعیت شهری یکی
از مشکالت اساسی آن بوده است .این افزایش سریع
جمعیت که اکثریت ناشی از مهاجرتهای روستا –شهری
بود ،باعث تبدیل شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای
بزرگ و میانی شده است .لذا این مسأله به افزایش
مشکالت و پیچیدگیها در شهرها دامن زده است .از سوی
دیگر روند توسعه شهری در دهههای اخیر نیز چنان بوده
است که منجر به ایجاد ناهماهنگی در چگونگی استفاده
از زمینهای شهری و به قولی عدم تعادل در پراکندگی
تسهیالت و خدمات عمومی در سطح شهرها به خصوص
در زمینه پارکهای شهری شده است .بنابراين؛ برنامهريزي
اینگونه فضاهاي شهري بهمنظور بهبود شرايط محيطي
و پااليش هوا و همچنين برنامهريزي فعاليتهاي مكمل،
بايستي در مقياس کالن مورد توجه قرار گيرد .شناخت
دقيق عملكرد فضاهاي سبز به شهرساز امكان ميدهد تا
برنامهريزي و طراحي آن را متناسب با نيازهاي جامعه و
همچنين استانداردها و معيارهاي بهدستآمده به انجام
رساند (لقایی ،2 ،بیتا) .ازاینرو امروزه بر نقش حساس
و تعیینکننده طراحی و برنامهریزی شهری در جهت
حفظ ارتباط و محیطهای شهری با فضای سبز و طبیعت
تأکید میشود .حال نگاهی به شهر نظرآباد میشود که
بهعنوان یکی از شهرهای مهاجرپذیر در سالهای گذشته
مطرح شده است .این مهاجرپذیری به علت همجواری با
شهرهای کرج و تهران بود ،که به رشد سریع شهرنشینی
و گسترش کالبدی شهری منجر شد .این سرعت گسترش
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(گروسی و همکاران  )1394در پژوهشی با عنوان تحلیل
فضایی توزیع و پراکنش پارکهای شهری کرج به بررسی
وضعیت فضای سبز و پارکهای شهری در مناطق 12
گانه کرج پرداختهاند .نتایج پژوهش فوق نشان میدهد
که مناطق 12گانه شهر کرج از عدم تعادل در توزیع
و پراکنش پارکها برخوردار است و سرانه و مساحت
پارکها مطلوب نیست .در تحقیق دیگری (خاكپور و
همكاران ،)1389 ،در پژوهش خود به بررسي عملكرد
مديريت شـهري در گسترش فضاهاي سبز عمومی
(پاركها) ،با استفاده از روش تاپسیس پرداختهاند و بــه
ايـن نتیجه رسيدهاند كه ارتباط منطقي بین وسعت
فضاهاي سبز عمومی (پارکها) و عملكرد مديريت
شهري وجود ندارد و مديريت شهري در شاخصهاي
مورد بررسی در پارکهای محلي شـرایط مطلوبتري را
نسبت بـه پارکهای ناحیهای و همسايهاي داشته است.
همچنین (سرباز و همكاران  ،)1392در پژوهش خود به
بررسي عوامـل مـؤثر بر رضـایتمندي مراجعهکنندگان
از کیفیت خدمات ارائهشده در پارکهای شـهر تبریز،
بـه اين نتیجـه دست يافتنـد كه ،اخـتالف معنیداری
در ميزان میانگین رضــايتمندي افــراد از ابعاد
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اهمیت فضای سبز و پارکهای شهری را در شهر بیشاز
پیش نمایان میکند؛ زیرا با توجه به این مطلب که وضع
موجود فضای سبز شهر نظرآباد از لحاظ کمی و کیفی
متناسب با جایگاه این شهر نیست ،موضوعی پذیرفته
است .از آنجا که هدف اصلی برنامهریزی شهری و توسعه
پایدار تأمین رفاه و آسایش مردم ،بهویژه آسایش روحی
و معنوی است ،توجه به فضای سبز شهری بهعنوان
یکی از عوامل آسایش و رفاه ،سهم زیادی در مطلوبیت
و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد ،بنابراین هدف
نهایی از این پژوهش بهقرار زیر است:
فرضیه اول :میزان رضایتمندی شهروندان از امنیت
پارکهای شهری در نظرآباد با توجه به وضعیت خدمات
ایمنی در پارکها نامناسب و کم است.
فرضیه دوم :به نظر میرسد تأسیسات پارکهای نظرآباد
نتوانسته است رضایتمندی شهروندان را جلب کند.
فرضیه سوم :به نظر میرسد وضعیت خدمات رفاهی
(تجهیزات) در پارکهای شهری نظرآباد از نظر شهروندان
مناسب است.

پـنجگانــهي كیفيت خدمات در پارکهای مورد مطالعه
وجود دارد كه ناشي از متفاوت بـودن نوع خدمات ارائه
شده و انتظارات مراجعهکنندگان است .نیز از لحاظ
میانگین رضايتمندي افراد ،پارکهای بـانوان ،شمس،
ائل گلي مشروطه و منظریه به ترتيب در اولويت قرار
داشت .همچنین نتــایج بــرآورد مدل رگرسيون
لگاريتمی نشان داد كه ،تعداد دفعات مراجعـه به پـارك
در طول سال ،سـابقهي استفاده از پارك ،مسافرت به
خارج از كشور ،استفاده از پارکهای شهرهاي ديگر،
سـطح تحصيالت و درآمد خانوادهها تأثیر منفي بر ميزان
رضايت از زندگي و تأثیر مثبت معنيدار روي میانگین
رضايت افراد از كیفيت خدمات ارائه شده دارد (محمدی،
 .)1393محمدی در تحقیقاتش ،به این نتیجه دستیافت
که :فضای سبز شهر قزوین با معضالتی همچون استفاده
از فضاهای نامناسب ،عدم رعایت همجواریها ،عدم توجه
به سرانهها ،استانداردها و ...روبرو گردیده است .نتایج
نشان میدهد که در هر دو پارک (الغدیر و دهخدا)،
مبلمان و امکانات ایمنی پارک در هیچ اجزایی از عناصر
موردمطالعه این پارکها در شرایط مطلوب نبوده است
در پایان جهت استفاده هر چه بیشتر شهروندان از این
پارکها قابلیتهایی برای بهینهسازی استفاده از عناصر و
اجزا مورد مطالعه به همراه دیگر کاستیها و پتانسیلهای
توسعه پارک ارائه شده است .چیسورا ( )2004در
پژوهش خود تحت عنوان نقش پارکهای شهری در شهر
پایدار ضمن اشاره به اهمیت فضای سبز درونشهری و
کمبود مطالعات بینالمللی در این زمینه ،تالش کرده تا
اهمیت رفاه شهر را برای شهروندان و پایداری شهری
نشان دهد .نتایج مطالعات او نشان میدهد که ،محیط
طبیعی شهری و بهویژه فضای سبز ،منشأ احساسات
مثبت و خدمات مفید است که ،نیازهای روحی و مادی
را میتواند برآورده سازد.
 -1-2مبانی نظری

 -1-2-1فضاي سبز و توسعه پايدار شهر

توسعه پایدار ،توسعهای است که نیازهاي نسل
فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل آینده در
برآوردن احتیاجات خود تأمین کند (Singh and
 .)Murty,2009:190بحث پایداری و توسعه پایدار ،بدون
توجه به شهر و شهرنشینی بیمعنی خواهد بود .زیرا
شهرها بهعنوان عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در
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جهان به شمار میروند (قرخلو حسینی.)158 :1385،
نظریه توسعه پایدار شهری ،حاصل بحثهای هواداران
محیط زیست ،درباره مسائل زیستمحیطی به خصوص
محیط زیست شهری است ( .)Baker, 2006:6توسعه
پایدار شهری بر راههای توسعه و مدیریت به شیوهای
پایدار تمرکز و تأکید دارد که در آن ،به تقویت و ارتقای
برخی از جنبههای توسعه پایدار ازجمله عملکرد انرژی و
فضای سبز واحدهای همسایگی اشاره شده است (بهمنپور
و محمدنژاد .)1385،4 ،توجه به مقوله فضاي سبز
شهري ،زماني مهمتر جلوه ميكند ،كه بدانيم اين كاربري
شهري بهطور مستقيم با پايداري شهري مرتبط است.
بیتردید فضاي سبز و پارکهای شهري را بايد در زمره
اساسيترين عوامل پايداري حيات طبيعي و انساني در
شهرنشيني ،امروز به شمار آورد (اسمعيلي،)1381،11 ،
كه اگر بهصورت صحيحي برنامهريزي شوند ،در سالم
سازی جسموروح تأثيرات مطلوبي خواهند داشت.
در واقع فضاهای سبز شهری ،موتور اصلی محرکه
دیدگاه و الگوی توسعه پایدار شهری هستند (خاکپور
و همکاران .)2 :1389،از سوی دیگر بعد نوين پايداري
شهري در شهرهاي ناهمگن و ناپايدار امروزي؛ پايداري
اجتماعي است كه با نقش پارك ،در باال بردن ضريب
مشاركتپذيري شهروندان ارتباط متقابل دارد (محمدي
و همكاران.)97 :1386،
پارکهای شهري بهعنوان يكي از مهمترين فضاهاي
عمومي  -خدماتي شهر ،نقش زيادي در ارتقاي شرايط
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و زیستمحیطی نواحي
شهري دارند .اين فضاها بهموازات رشد و متراكم شدن
نواحي شهري در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند
و راهبردهاي گوناگوني براي مکانیابی و توزيع مناسب
آنها در محيطهاي شهري ابداع و به كار گرفته شده
است (قرباني و تيموري .)50 :1388،دانشمندان پي
بردهاند كه فضاي سبز ميتواند به آرامش ،جوانسازی و
كاهش خشونت مردم كمك كند و مردم شهرها را از یاس
و ناامیدی برهاند ( .)Wright,2000: 34گذشته از مزاياي
اجتماعي و فيزيولوژيكي ،طبيعت و فضاي سبز شهري
ميتواند مزاياي اقتصادي را نيز ،چه براي مديران شهري
و چه براي شهروندان فراهم سازد .بهعنوانمثال ،پااليش
هوا كه درختان انجام میدهند ،میتواند منجر به كم شدن
هزينههاي كاهش آلودگي و ميزان آن گردد .بهعالوه،

ارزشهای زیباییشناختی ،تاريخي و تفرجي پارکهای
شهري باعث افزايش جذابيت شهر ،ارزش گردشگري و
درنتیجه درآمد ميشود ( .)Cheisura,2004 :129در واقع
ایجاد فضای سبز مطلوب راهحلی برای بسیاری از مسایل
حاد شهری است که عالوه بر ارتقای کیفیت منظر شهر
در مقوالت زیباییشناسی و ادراک هویت مؤثر است
که ،میتواند از تخریب اقتصادی و فیزیکی افت کیفیت
زندگی ،آلودگی ،تراکم و کوچ طبقه متوسط از مرکز شهر
پیشگیری کند و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر و
پیرامون آن آورد و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه
نماید (آجیلیان ممتاز و همکاران .)11 ،1392 ،انسان
در هر شرايطي ،روزانه به چند ساعت سكوت و آرامش
نياز دارد .اين نياز با فشردگي جمعيت در محل مسكوني
وزندگی آپارتماننشینی بيشتر احساس میشود (قرباني
و تيموري ،همان منبع) و اینجاست که مفهوم سرزندگی
در فضاهای سبز شهری نمود مییابد؛ زیرا فضاهای سرزنده
سبب میشود در دامنه وسیعی از روز ،افراد مختلف ،به
اختیار خود و نه از روی اجبار به آنجا آمده و لحظاتی را
در این فضاها سپری نمایند (بازوندی و شهبازی،1393 ،
 )5بدين ترتيب از اين ديدگاه نيز ،فضاهاي سبز شهري
كه انسان در آنها بتواند دستکم روزانه ساعتي را در
آرامش و دور از هياهو بگذراند ،بهصورت ضرورت واقعي
در زندگي شهرنشينان خودنمایی ميكند (محمدی و
همکاران.)46 ،1391 ،
کارکردهاي
اجتماعي

کارکردهاي
اقتصادي

فضاي سبز شهري

کیفیت زندگي

شهر پایدار

کارکردهاي
اکولوژیکي

شکل  -1ارتباط مفهومی بین فضای سبز شهری ،کیفیت زندگی و
شهر پایدار
(منبع :زیاری و همکاران)295 :1388،

 -1-2-2رضایتمندی

رضایتمندی از محل سکونت ،به عوامل متعددی بستگی
دارد اعم از خدمات تفریحی و رفاهی ،امنیت ،فضای
تعامالت اجتماعی و( ...رفیعیان و همکاران.)135 :1393،
یکی از موضوعات مهم در بررسی فضای سبز شهری،
سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت فضای
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 1-2-3ارتباط ارکان توسعه پایدار و فضاهای سبز
شهری
توسعه پایدار دارای سه اصل پایداری محیط زیست،
پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی است.
پایداری اقتصادی :پایداری اقتصادی به معنای حفظ و
ارتقای وضعیت فعلی اقتصادی است ،بدون آنکه منابع
طبیعی دچار تخریب شود که در این راستا فعالیتهای
اقتصادی باید موجب رشد جامعه شده و با عدالت و
کارآیی همراه باشند.
پایداری اجتماعی :انسان و جوامع انسانی محور اصلی
توسعه پایدار هستند .همانگونه که گفته شد ،هدف
توسعه پایدار ،توسعه همه جانبه است؛ و توسعه همه
جانبه بدون توسعه اجتماعی ممکن نخواهد بود .در توسعه
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سبز و پارکهای شهری است؛ زیرا یکی از جنبههای مهم
سنجش رضایت مردم از محیط زندگیشان تعامل انسان
و محیط است .احساس رضایت شهروندان از محیط شهر
و خدمات شهری که توسط شهرداری ارائه میشود ،عمل
مهمی در جهت ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت
در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خویش
است (رخشانی نسب و قاسمی .)44 :1394،یکی از این
خدمات مهم شهری ،دسترسی به فضای مطلوب شهری
است .چگونگي روابط انسانها با محيط ،نحوه برقراري
ارتباط و تأثير پذيري خصوصيات اكوسيستمها ،در
كيفيت احساسي و رواني انسانها و رضایتمندی آنها
ل انکاری دارد .نزدیکی به فضای سبز
تأثير مهم و غیر قاب 
یک عامل مهم در ترویج فعالیتهای اجتماعی برای جامعه
شهری است و سبب ایجاد روابط اجتماعی قوی در دورن
جامعه شهری میشود و احساس ناامیدی و افسردگی را
از شهروندان دور میکند ()Abeda et al,2007: 2005؛
بنابراین ساکنان نواحی شهری ،گرایش دارند تا محل
سکونت خود را با مناطق شهری که فضاهای سبز عمومی
و پارکهای شهری در داخل و اطراف آنها وجود دارد،
تطبیق دهند ()Bell et al,2008: 104؛ بنابراین فضاهای
سبز شهری میتوانند با برنامهریزی و مدیریت صحیح،
سبب بروز و نمود فضایل انسانی و ب ه تبع آن رضایتمندی
شهروندان گردند و از سوی دیگر رهاشدگی و برنامهریزی
نادرست آن میتواند ،سبب بروز انواع جرائم شهری و آثار
زیانبار اجتماعی ،فرهنگی و روانی و در نتیجه نارضایتی
شهروندان شود (صالحی فرد و علی زاده.)20 :1387 ،

اجتماعی ،بر اهدافی نظیر هویت فرهنگی ،همبستگی
اجتماعی ،توسعه تشکیالتی ،مشارکت شهروندان،
توانمندسازی انسانها و امکان جابهجایی اجتماعی تأکید
میشود .پس بهطور کلی میتوان گفت که هدف توسعه
پایدار دستیابی به جامعهای پویا و ماندگار است که این
امر جز با حفظ محیطزیست ممکن نخواهد شد.
پایداری زیستمحیطی :پایداری زیستمحیطی بر
کاهش استفاده از منابع طبیعی و انرژیهای تجدیدناپذیر،
جلوگیری از اتالف منابع انرژی ،کاهش تولید پسماندها
و تأکید بر استفاده مجدد و بازیافت پسماندها ،استفاده
از مواد قابل بازگشت به طبیعت و کاهش تولید آلودگیها
در صنایع و کشاورزی تأکید میکند .در راستای تحقق
اهداف توسعه پایدار ((پایداری محیطی)) در ارتباط با
معماری اهمیت زیادی دارد و مسائل زیستمحیطی که
آینده بشر را به خطر انداخته ،معماران را به چارهاندیشی
واداشته است .توجه به استفاده از منابع تجدیدپذیر،
مثل انرژی خورشید و باد ،استفاده کمتر از انرژیهای
تجدیدناپذیر و آالینده مثل سوختهای فسیلی ،توجه به
نسلهای آینده ،توجه به محیطزیست و کاهش آلودگی
با توجه به این اصول ،معماران و شهرسازان در صدد
تعریف معماری و شهرسازی پایدار شدهاند که در این
ف زیادی از معماری و شهرسازی پایدار
راستا ،تعاری 
بهعمل آمده که در اکثر آنها ،توجه به محیط زیست
شهری ،ایجاد شهرهای سالم و اکولوژیک و آلودگی
کمتر شهرها ،اهمیت ویژهای داشته است .شهری سالم
خواهد بود که ،فضاهای قابلتوجهی از آن به پارکها و
فضاهای سبز ،اختصاص داده شود و در آن به محیط
زیست ،پاکیزگی هوا ،اکوسیستمها و چرخههای زیستی
موجودات دیگر اهمیت داده شده باشد .ایجاد پارکها و
فضاهای سبز وسیع در شهرها ،عالوه بر حفظ پاکیزگی،
بر زیبایی و طراوت آنها نیز افزوده و زمینه زندگی انواع
جانداران زیستمحیطی را نیز در شهر فراهم میآورد
(آجیلیان ممتاز و همکاران.)1392،9 ،

-2روش تحقیق
این تحقیق با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی-
توسعهای بوده و با توجه به روش انجام کار ،از ماهیتی
توصیفی تحلیلی برخوردار است .گردآوری اطالعات از
طریق مطالعات اسنادی -کتابخانهای ،مقاالت موجود
و سالنامههای آماری شهرستان و اطالعات مستخرج از
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طرحهای شهری نظرآباد  -همچنین مطالعات میدانی و
مراجعه به شهرداری و سازمان فضای سبز شهر نظرآباد
صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش شهر نظرآباد
است .بهمنظور ارزیابی میزان رضایت شهروندان از امکانات
خدماتی و تسهیالتی و امنیت پارکهای شهری نظرآباد،
از روش پرسشنامه استفاده شد .تعیین حجم نمونه با
روش نمونهگیری تصادفی و با استفاده از مدل کوکران
مشخص شد که  383نفر از شهروندان مورد پرسش
قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمون
همبستگی پیرسون و آزمون  Tدر (نرمافزار )SPSS
برای بررسی رابطه بین میزان رضایتمندی شهروندان و
کمیت و کیفیت خدمات پارکهای شهری استفاد ه شده
ح شده در
است .باید خاطر نشان کرد که سؤاالت مطر 
پرسشنامه بر اساس مواردی است که وجود آنها در
پایداری فضای سبز و رضایت شهروندان از عملکرد فضای
سبز و پارکهای شهری است.
 -2-1محدوده موردمطالعه

شهر نظرآباد در استان البرز واقع شده است .این شهر
پرجمعیتترین و بزرگترین شهر در حوزه شهری هشتگرد
– نظرآباد است و در سلسلهمراتب شهری کشوری ،شهر
میانی محسوب میگردد .قرارگیری این شهر در میان
دو قطب جمعیتی کرج و قزوین و در نزدیکی تهران ،آن
را از یک موقعیت ارتباطی غنی برخوردار میسازد که،
عالوه بر آزادراه ،از جاده قدیم و اصلی کرج – قزوین و
راهآهن نیز بهره میگیرد .این امر شهر نظرآباد را بیش
از امکانات و استعداد آن پرجمعیت و پرتردد کرده و
موجب رونق و گسترش کانون جمعیتی در این شهر شده
است بهطوریکه جمعیت این شهر از سال  1345که
بهصورت روستا و از توابع شهر کرج بود ،تا سال  1390از
 2800نفر به  112480نفر رسیده است (طرح راهبردی
– ساختاری شهر نظرآباد .)9-3 :1391 ،این رشد
چشمگیر جمعیت موجب شده است که شهر نظرآباد
شاهد گسترش فیزیکی و کالبدی سریعی باشد .لذا با
توجه به اهمیت فضای سبز و پارکهای شهری در زندگی
انسان ،ضروری است که ویژگیهای پارکهای شهرهایی
مثل نظرآباد که دارای رشد سریع بودهاند مطالعه گردد،
تا با شناخت نقاط قوت و ضعف آن ،برنامهریزی بهینه
برای آن انجام شود.

شکل  -2موقعیت جغرافیایی شهر نظرآباد

 -3یافتههای پژوهش
 -3-1ارزیابی کمی پارکها در سطح شهر نظرآباد

در جدول  1مقایسه تطبیقی بین استانداردهای جهانی و
کشوری و شهر نظرآباد و شهرهای مختلف انجام گردیده
است .با توجه به ویژگیهای اقلیمی و شرایط جغرافیایی،
سعی شده است که ،کمینه و بیشینه فضای سبز مورد
نیاز آورده شود.
طبق جدول  1مشاهده میشود که سرانه موجود در شهر
نظرآباد در بخش فضای سبز ،کمتر از سرانه پیشنهادی
و استاندارد وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین بسیار
پایینتر از شهرهای کشورهای خارجی است .تنها شهری
که سرانه موجود فضای سبز در آن از شهر نظرآباد
کمتر است ،شهر تهران است؛ بنابراین با توجه به حجم
جمعیتی شهر نظرآباد که تا سال  112480(1390نفر)،
جدول  -1تطبیق فضای سبز نظرآباد با استانداردها و سرانههای
جهانی
(منبع :زیاری و همکاران 302 :1388،و محمدی و همکاران)265 :1391،

شهر

سرانه به
مترمربع

استاندارد به
مترمربع

شهر

سرانه به
مترمربع

استاندارد به
مترمربع

بوستون

117

50

تهران

1.4

12-7

استکهلم

75

50-60

مشهد

9.2

12-7

لوسآنجلس

50

50

اصفهان

23

12-7

سانفرانسیکو

47

50

تبریز

10.11

12-7

برلین

40

30-60

کرج

8.2

12-7

شیکاگو

20

50

قم

11.2

12-7

کلن

20

30-60

اهواز

13.5

12-7

بغداد

14

16

نظرآباد

4.75

12-7

جدول  -2وضعیت توزیع پارکها و سرانههای پارکهای شهری در نواحی ششگانه شهر نظرآباد

2

20349

3246000

شقایق-پارک شهر

42500

1/3

2/08

3

18710

3673000

ملت-فرهنگ-مهستان -یادگار امام

56361

1/53

3/01

5

3134

4219000

فرهنگین-آزادگان-فضای سبز اتوبان

105918

2/51

6

2220

2395000

-

-

-

-

کل

112480

23193000

-

272469

1/17

2/42

بوده است ،لزوم توجه به سرانه فضای سبز و گسترش
و توسعه آن با توجه به ضوابط و استانداردهای موجود،
ضرورت دارد .ضمن اینکه سرانه پیشنهادی برای فضای
سبز شهری ،در طرح مصوب جامع شهری نظرآباد که در
سال  1391به اتمام رسیده است 10 ،متر مربع به ازای
هر نفر است که با توجه به سرانه موجود ،باید این سرانه
به دو برابر افزایش یابد که نیازمند توجه جدی مسئولین
مرتبط است.
طبق جدول  ،2عالوه بر کمبود زیاد در بخش مربوط به
سرانهی پارکهای شهری در شهر نظرآباد ،توزیع نامتوازن
این پارکها در سطح شهر به چشم میخورد که با عدالت
اجتماعی که شعار و هدف توسعه پایدار نیز است ،تعارض
دارد .لذا باید عالوه بر افزایش سرانهها و مساحت انواع
پارکها در سطح شهر ،به چگونگی توزیع و پراکنش آنها
نیز توجه شود تا با تعادل بیشتری به پراکندگی پارکها در
سطح شهر اقدام صورت گیرد .طبق جدول فوق ،ناحیه
 5شهر نظرآباد با جمعیت کم ،دارای حجم وسیعی از
مساحت پارکهای شهری و نواحی  1 ،6و  4نیز دارای
کمترین سرانه در بخش پارکهای شهری است .در کل با
ارزیابی وضعیت کمی فضای سبز و پارکهای شهری در
نظرآباد باید گفت که وضعیت نامطلوب است و باید سرانه
فضاهای سبز و پارکهای شهری تقویت گردد.
 -3-2ارزیابی کیفی و رضایت شهروندان از پارکهای
شهر نظرآباد

در ارزیابی کیفی پارکهای شهری در نظرآباد ،ابتدا با
توجه به برداشتهای میدانی که در جدول ( )3آمده
است ،تجهیزات و امکانات و البته معایب هریک از
پارکهای شهر نظرآباد ذکر گردیده است .این معایب
یا مزایا میتواند شمای کلی از وضعیت فضای سبز و
پارکهای شهری را نمایش دهد.

139
و ��ستان4

4

32562

4703000

پارک امام-نگارستان -30بصیرت-کارگر

26338

0/56

0/80

33/79
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1

35605

4955000

هویزه -کوثر

42900

0/86

1/20
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ناحیه

جمعیت ناحیه

مساحت ناحیه
(متر مربع)

نام پارکهای موجود

مساحت کل پارکها
(متر مربع)

سهم پارکها از مساحت
ناحیه (درصد)

سرانه پارکها
(متر مربع)

در ادامه ارزیابی کیفی به میزان رضایتمندی شهروندان
از پارکهای شهری در شهر نظرآباد ،پرداختهشده است.
ابتدا  383پرسشنامه در بین شهروندان شهر توزیعشده
و سپس با استفاده از نرمافزار  ،SPSSدادهها وارد این
برنامه شده و سپس روی این دادهها پردازشهای موردنظر
انجام گرفت .در تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامهها و
نظرات شهروندان ،امنیت پارکها ،میزان رضایت از
تأسیسات و تجهیزات پارکها و همچنین خدمات رفاهی
پارکها مورد آزمون قرارگرفته است که این موارد میتواند
تأثیر زیادی بر پایداری در شهرها و ایجاد سرزندگی در
مردم داشته باشد .نتایج بهصورت زیر است:
فرضیه اول :میزان رضایتمندی شهروندان از امنیت
پارکهای شهری در نظرآباد با توجه به وضعیت خدمات

ایمنی در پارکها نامناسب و کم است.

باید خاطرنشان کرد که مؤلفههای مربوط به امنیت در
پرسشنامه عبارتاند از( :میزان جرموجنایت ،روشنایی
در شب ،حصار و دیوارهای پارک ،نگهبانی ،اراذل و
اوباش ،مواد مخدر ،سرقت وسیله ،خدمات اضطراری یا
آمبوالنس و همچنین خدمات نیروی انتظامی) که میزان
رضایت شهروندان به ترتیب از (خیلیکم ،کم ،متوسط،
زیاد و خیلیزیاد) در پرسشنامه رتبهبندی شده بود.
طبق جدول  5مالحظه میشود که مقدار آماره  tبرابر
است با  -65/357و درجه آزادی نیز ،برابر است با 0/382
با توجه به مقدار سطح معناداری که کمتر از 0/05
است ،فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد .بدین
ترتیب میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات مربوط به
امنیت در پارکهای شهر نظرآباد کم و نامناسب است.
فرضیه دوم :به نظر میرسد تأسیسات پارکهای
نظرآباد نتوانسته است رضایتمندی شهروندان را
جلب کند.
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جدول  -3تجهیزات و امکانات پارکهای شهر نظرآباد
اسامی پارکها

مساحت
(مترمربع)

تجهیزات و امکانات

پارک شهر

39550

لوازم ورزشی ،نیمکت ،سطل زباله ،چراغ روشنایی ،وسایل بازی کودکان ،کتابخانه ،آبخوری و دستشویی ،بوفه ،دفتر نگهبانی
دائم ،شهربازی ،وسایل برقی بازی ،چمنکاری و درختان سایهدار ،آبسردکن ،تندیس و آبنما

2

پارک یادگار امام

17700

3

پارک کارگر

6600

4

پارک کوثر

37000

چراغ روشنایی مخصوص ،زمین اسکیت ،محل دوچرخهسواری ،وسایل ورزشی ،وسایل برقی شهربازی معیوب ،سطل زباله،
آالچیق ،کبابپز ،دستشویی ،شیر آبخوری ،حوضچه معیوب ،دارای پارکینگ ،چمنکاری مناسب ،دارای حصار گیاهی ،محل
بازی کودکان ،سردر پارک ،نگهبانی مداوم ،آبیاری با آب شرب ،درختان سایهدار ،چمنکاری مناسب

5

پارک هویزه

5900

چراغ روشنایی مخصوص ،دستشویی معیوب ،سطل زباله ،نیمکت ،نگهبانی دائمی ،لوازم ورزشی ،محل بازی کودکان ،آبخوری
معیوب ،آبیاری با آب شرب ،کفسازی با سنگفرش ،درختکاری مناسب ،دسترسی مناسب ،نگهبانی ،وسایل بازی کودکان

6

پارک شقایق

2500

چراغ روشنایی ،زمینبازی کودکان ،سطل زباله ،آبنما ،نگهبانی

7

پارک آزادگان

25000

لوازم ورزشی ،سطل زباله ،چراغ روشنایی ،نگهبانی ،آبنما ،تندیس ،محل اسکیت ،کبابپز ،دستشویی ،پارکینگ ،حصار و
دیوار ،بوفه

8

پارک فرهنگیان

38918

9

فضای سبز اتوبان

42000

10

پارک نگارستان 30

2040

11

پارک بصیرت

6065

لوازم ورزشی ،نیمکت ،چراغ روشنایی ،زمینبازی کودکان ،سطل زباله ،پارکینگ ،آبخوری ،دستشویی ،نمازخانه ،نگهبانی

12

پارک فرهنگ

6000

سطل زباله ،نیمکت ،چراغ روشنایی ،زمینبازی کودکان ،دستشویی و شیر آبخوری ،لوازم ورزشی ،کف سازی و چمنکاری،
زمین اسکیت ،نگهبانی

13

پارک ملت

30000

14

پارک مهستان

2663

15

پارک امام (ره)

11633

جمع کل

272469
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معایب :فاقد حصار و دیوار ،فاقد پارکینگ ،قرارگیری در کنار بولوار اصلی ،قرارگیری ادارات اصلی شهر در کنار پارک (ترافیک
و شلوغی در کنار پارک)
لوازم ورزشی ،سردر ،حوضچه آب ،آبنما ،چراغ روشنایی ،آالچیق ،بوفه و ساندویچی ،دیوار و حصار ،زمینبازی کودکان ،دفتر
نگهبانی دائم ،دستشویی و آبخوری معیوب ،استخر و کتابخانه ،چمنکاری مناسب ،درختان سایهدار ،سطل زباله و نیمکت،
آبسردکن ،وسایل بازی کودکان
معایب :پارکینگ ندارد ،قرارگیری در کنار جاده اصلی و فاصله کم با جاده در حدود  5متر ،جعبههای تقسیم برق،
لوازم ورزشی ،سطل زباله ،نیمکت ،چراغ روشنایی ،چمنکاری و کفسازی مناسب ،بوفه تغذیه ،نگهبانی دائم ،آبخوری و
دستشویی ،حصار و حفظ ،درختان سایهدار
معایب :فاقد پارکینگ ،چهار طرف خیابان ،کاربری تعمیرگاهی در اطراف پارک ،فاقد سر در

معایب :مکانیابی کنار گورستان ،نبود دیوار و حصار ،نبود بوفه ،نبود پارکینگ ،نبود تندیس ،آبنما ،آالچیق ،کبابپز و پاتوق
اراذلواوباش و...

معایب :دکلهای  40متری انتقال برق در کنار پارک
لوازم ورزشی ،نیمکت ،سطل زباله ،چراغ روشنایی مخصوص ،آالچیق ،آبنما ،نمازخانه ،دستشویی و آبخوری ،بوفه ،محل بازی
کودکان ،پارکینگ ،چمنکاری مناسب ،بوفه و نگهبانی
معایب :فاقد حصار ،مکانیابی در کنار جاده بینشهری (خطر تصادف)،
مسجد و نمازخانه ،دستشویی ،سطل زباله ،چراغ روشنایی ،آالچیق ،چمنکاری و درختان سایهدار
معایب :مجاورت با بزرگراهها و خیابانهای اصلی ،نبود حصار و دیوار،
نیمکت
معایب :فاقد سطل زباله ،فاقد روشنایی ،فاقد حصار و ...

معایب :ورودی و خروجی ندارد ،بوفه و نمازخانه ندارد ،حصار ندارد ،فاقد پارکینگ،
سطل زباله ،نیمکت ،پارکینگ ،آالچیق بزرگ
معایب :فاقد روشنایی ،دکلهای اتصال برق ( 40متری)
سطل زباله ،نیمکت ،چراغ روشنایی ،تندیس و آبنما معیوب ،دفتر نگهبانی ،حفاظ و دیوار دارد ،زمینبازی کودکان
معایب :فاقد بوفه ،فاقد لوازم ورزشی ،فاقد چمنکاری
لوازم ورزشی ،چراغ روشنایی مخصوص ،سطل زباله ،نیمکت ،زمینبازی کودکان ،بوفه ،دستشویی معیوب ،چمنکاری
معایب :فاقد حفاظ و دیوار ،فاقد پارکینگ ،سه طرف خیابان اصلی ،کاربری تعمیرگاهی در اطراف پارک ،دکلهای فشارقوی
برق (دکل  40متری) ،فاقد درختکاری
ــــــــ

جدول شماره  -4آمار توصیفی فرضیه 1
انحراف معیار از میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد

0/4691

0/66836

1/9341

383

جدول شماره  -5آزمون تی  -فرضیه 1

-2/9734

-3/1584

-3/06589

382

0/000
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95% Confidence Interval of the Difference

انحراف معیار از میانگین

سطح معناداری

درجه آزادی

آماره تی

فرضیه 1

-65/357

جدول شماره  -6آمار توصیفی فرضیه 2
انحراف معیار از میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد

0/4752

0/67707

2/2135

383

39

جدول شماره  -7آزمون تی تک نمونهای فرضیه 2
95% Confidence Interval of the Difference
بیشتر

کمتر

-2/6928

-2/8802

انحراف معیار از میانگین
-2/78654

سطح معناداری

درجه آزادی

0/000

382

آماره تی
فرضیه 2

-58/368

جدول شماره  -8آمار توصیفی فرضیه 3
انحراف معیار از میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد

0/04123

0/58737

2/6858

383

جدول شماره  -9آزمون تی تک نمونهای -فرضیه 3
95% Confidence Interval of the Difference
بیشتر

کمتر

-2/2339

-2/3955

انحراف معیار از میانگین
-2/31418

تأسیساتی که در پرسشنامه به آنها اشاره شده و
شهروندان با توجه به آن نظر خود را اعالم نمودهاند
عبارتند از( :کتابخانه ،رستوران ،کیوسک غذا ،زمین
ورزشی ،زمین بازی کودکان ،استخر شنا ،نمازخانه،
دریاچه و پارکینگ) که به ترتیب از خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد رتبهبندی شده است .نتایج
این فرضیه بهصورت جدول  6آمده است.
فرضیه سوم :به نظر میرسد وضعیت خدمات رفاهی
(تجهیزات) در پارکهای شهری نظرآباد از نظر
شهروندان نامناسب است.
مؤلفههایی که در بخش تجهیزات پارکهای شهری از
لحاظ تعداد در محدودههای پارکهای شهر نظرآباد که
توسط شهروندان به آنها پاسخ داده شد عبارتاند از:
(سرویس بهداشتی ،باربیکیو یا منقل ،تابلوهای راهنما،
سطل زباله ،آالچیق و سکوی نشست ،جایگاه آب
آشامیدنی ،انتظامات ،نیمکت و لوازم ورزشی است).

سطح معناداری
0/000
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Test Value =3

درجه آزادی
382

آماره تی
-56/135

فرضیه 3

طبق جدول  6مالحظه میشود که مقدار آماره  tبرابر
است با  - 58/368و درجه آزادی نیز ،برابر است با . 382
با توجه به مقدار سطح معناداری که کمتر از  0.05می
باشد فرضیه دوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد .بدین
ترتیب نتیجه گرفت که میزان رضایتمندی از تأسیسات
و امکانات پارکهای شهر نظرآباد ،نتوانسته رضایت
شهروندان را جلب کند .بنابراین کمبودهای اساسی در
بخش تأسیسات مرتبط به پارکهای شهری در نظرآباد
وجود دارد که باید رفع شود و با رویکرد توسعه پایدار
نمیتواند همخوانی داشته باشد و باید این ضعف کاسته
و از بین برود.
طبق جدول  8مالحظه میشود که مقدار آماره  tبرابر
است با  -56/135و درجه آزادی نیز ،برابر است با . 382
با توجه به مقدار سطح معناداری که کمتر از  0.05می
باشد فرضیه سوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد .بدین
ترتیب می توان نتیجه گرفت که میزان رابطه معناداری
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بین وضعیت خدمات رفاهی و میزان رضایتمندی
شهروندان از پارکهای شهری وجود دارد و این خدمات
رفاهی نتوانسته است رضایت شهروندان را جلب کند.

40

 -4نتیجهگیری
با توجه به کارکردهای مهم فضای سبز شهری و نقش
مهم آنها در توسعه پایدار شهری ،از این بررسی
درمییابیم که؛ فضای سبز شهری ،نوعی از سطوح
کاربری زمینشهری با پوشش گیاهی انسانساخت
است که هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی
اکولوژیکی است .فضاهای سبز شهری به دلیل نقشی
که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل هوا
و پرورش روحی و جسمی ساکنان شهر ایفا میکنند،
ارزشمند است .بهطور کلی وجود فضاهای سبز و تأثیر
آنها در شهرها اجتنابناپذیر است و بدون آن ممکن
نیست ،شهرها پایدار باقی بمانند .از اینرو فضای سبز
باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر و
نیازهای جامعه باشد .از سوی دیگر یکی از عوامل اصلی
رضایتمندی شهروندان از محل سکونت خویش وجود
فضاهای سبز و پارکهای شهری است .در واقع ایجاد
فضای سبز مطلوب راه حلی برای بسیاری از مشکالت
حاد شهری است که عالوه بر ارتقای کیفیت منظر شهر
در مقوالت زیباییشناسی و ادراک هویت مؤثر است
و میتواند از تخریب اقتصادی و فیزیکی ،افت کیفیت
زندگی ،آلودگی ،تراکم و کوچ طبقه متوسط از مرکز
شهر پیشگیری کند و سرزندگی را به مناطق مرکزی
شهر و پیرامون آن بیاورد و مردم را تشویق به حضور
داوطلبانه مینماید .از سوی دیگر با توجه به مؤلفهها و
ارکان توسعه پایدار و ارتباطشان با فضای سبز ،میتوان
با گسترش و توجه بیشتر به فضاهای سبز شهری هرچه
بیشتر به اهداف توسعه پایدار شهری نزدیک شد .در این
پژوهش سعی شد که وضعیت کمی و کیفی فضای سبز
شهر بهویژه پارکهای شهر نظرآباد ،در جهت رسیدن به
توسعه پایدار سنجیده شود .برای این منظور با استفاده
از دادههای موجود شهرداری و سازمان فضای سبز و
همچنین برداشتهای میدانی و استفاده از پرسشنامه،
اقدام به سنجش وضعیت کمیوکیفی وضعیت پارکهای
شهری و میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت ایمنی،
تأسیسات و تجهیزات پارکهای شهر نظرآباد شد .در
تحلیل وضعیت کمی پارکها ،کمبود سرانه و همچنین

کمبود امکانات و البته نبود معیارهای مناسب در طراحی
پارکها با استانداردها موجود مشاهده میگردد؛ که
همه این عوامل ،تأثیرگذار در استفاده از فضاهای سبز
شهری است ،درواقع همان عوامل ایجاد سرزندگی نیز
است؛ که در همه موارد نشان از این موضوع دارد که با
کاهش سطح این امکانات ،سرزندگی در فضای شهری
کاهشیافته و در نتیجه شهروندان میل و رغبت کمتری
جهت استفاده از این فضاها دارند .در تحلیل وضعیت
کیفی با تدوین سه فرضیه ،با استفاده از پرسشنامه
از میزان رضایت شهروندان از وضعیت پارکهای شهر
نظرآباد تحلیل به عمل آمد که نتایج بهگونهای بود که
میزان رضایت شهروندان از امنیت و همچنین امکانات
و تأسیسات پارکهای شهری و میزان خدمات رفاهی
در پارکهای شهر نظرآباد پایین و نامطلوب است .لذا
در طراحی فضاهای سبز شهری باید به عوامل پایداری
شهری و ایجاد سرزندگی در اینگونه فضاها توجه داشت،
تا مردم با میل و رغبت بیشتری ترغیب به استفاده از این
فضاها شوند .در غیر این صورت ،این فضاها به فضاهایی
متروکه و غیر قابل استفاده تبدیل خواهند شد که نه
تنها باعث از بین رفتن سرمایهگذاریهای انجامشده
میشود ،بلکه خود به ایجاد فضاهای ناکارآمد در شهر
نیز کمک خواهد کرد .لذا میتوان با بهبود اوضاع فضای
سبز و پارکهای شهری در نظرآباد و کاستن کمبودهای
موجود ،به توسعه پایدار دستیافت .پیشنهادهایی نیز در
این خصوص به شرح زیر ارائه میشود:
 برای بهبود امکانات تفریحی و تجهیز پارکها میتواناز احداث شهربازی ،باغ پرندگان ،آبشار مصنوعی ،محل
اسکیت ،سکوی نمایش ،دریاچه مصنوعی و  ...استفاده
کرد.
 برای جبران کمبودهای فیزیکی و کالبدی در وضعیتموجود میتوان از برگزاری جشنواره و نمایشگاههای
هنری و فرهنگی استفاده کرد.
 تغییر نگرش شهروندان و مسئولین نسبت به کاربریفضای سبز و لزوم فرهنگسازی توجه به اهمیت و
ضرورت کاربریهای فضای سبز و پارکهای شهری
 افزایش سطح سرانههای پارکهای شهری با مکانیابیو احداث پارکهای جدید
 برگزاری برنامهها و همایشهای ورزشی خانوادگیبهصورت مستمر
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