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 چكيده
زيستي و  باشند تا خدمات محيط مند مرمت ميها و فضاهاي سبز شهري همچون ساير فضاهاي شهري، دچار فرسايش شده و نياز پارك

شناخت  ،هدف اين تحقيق .هاي شهروندان مطالعه شود هاي سبز شهري بايستي اولويتدر بهسازي فضا. ها تدوام يابد اجتماعي آن
روش انجام . است) مركز استان خراسان جنوبي(شهر بيرجند عمومي ها و فضاهاي سبز  هاي شهروندان در خصوص بهسازي پارك اولويت

ق توزيع پرسشنامه بين ساكنان نواحي چهارگانه شهر تحليلي و پيمايشي است كه بخش اعظم اطالعات از طري -تحقيق به صورت اسنادي
با توجه مختلف هاي شهروندان  اولويتدهد كه  هاي تحقيق نشان مي يافته. بيرجند اخذ شده و تحليل نهايي بر روي آن صورت گرفته است

بوده و هر قشر نيازهاي خاص خويش ها كامال متفاوت  اجتماعي آنان در برخي زمينه -هاي اقتصادي شناختي و ويژگي به متغيرهاي جمعيت
بخشي داشته و  ها و فضاهاي سبز شهر بيرجند، نياز به تنوع هاي گياهي پارك گونه نظر شهروندان، بر اساس و در يك نگاه كلي ،اما. را دارد

هاي  مردم بهبود سرويس بيشتر .تحقق يابد) برگان و گياهان پوششي و فصلي برگان، سوزني پهن(اين امر بايد استفاده از همه انواع گياهان 
ها،  توجه به نيازهاي جوانان و دانشجويان در بهسازي پارك ،همچنين. دانند ها و وسايل بازي كودكان را در اولويت مي بهداشتي، آبخوري

 .روهاي سنگي، بيشترين طرفدار را داشته است بيشترين اولويت را، و پياده
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 سرآغاز
صري هستند كه زمينه پايداري فضاهاي سبز شهري از عنا

رخي ب و )Jim, 2004(شهرها را فراهم آورده زيستي  محيط
هاي زيستي مرتبط با تغيير اقليم را كاهش داده و فضاي باز  تنش
 et al., 2009(د نآور مي تري را براي شهروندان فراهم راحت

Lafortezza(. تصور بر اين است كه فضاهاي سبز  ،امروزه
شهري نقش قابل توجهي در تأمين نيازهاي رواني و اجتماعي 

 ارايهتوسط اين فضاها  شهروندان داشته و در ميان خدماتي كه
مرتبط است به انساني زيستي  شود، خدماتي كه با سالمت و به مي

. دشو تلقي ميشهروندان هاي ضروري  تدريج جزو اولويت
هايي را براي اصالح وضعيت  فضاهاي سبز شهري فرصت

تحركي فزاينده، جمعيت، افزايش سطح  شهروندان از قبيل بي
هاي كار معاصر  شهري و شيوه استرس ذهني در رابطه با زندگي

 . )Sanesi et al., 2006(آورند  ميفراهم 
ها و فضاهاي سبز همچون ساير  كه پارك اين ،آن چه مسلم است

دچار فرسايش فضاهاي شهري از زمان احداث و در طول زمان، 
زيستي و  باشند تا خدمات محيط ميمرمت نيازمند شده و از رو 
 ترين مهمفرسودگي يكي از  زيرا،. ها تدوام يابد اجتماعي آن

ماني، عدم زسا بي سببمربوط به فضاي شهري است كه  مسايل
، از )1386(زاده  امين .شود قوارگي آن مي تعادل، عدم تناسب و بي

حفاظت از هويت و يكپارچگي مناظر شهري را  كارهاي راهجمله 
ايجاد ضوابطي براي تخريب كمتر محيط و اولويت دادن به 

نشان  مطالعات. داند و ساماندهي به جاي نوسازي ميبهسازي 
هاي فرهنگي  ها و ديدگاه دهد كه بهسازي محيطي، با قضاوت مي

ريزي و تعيين  هاي اجتماعي در برنامه جامعه گره خورده و ديدگاه
 مورد توجه قرار گيرد ،بايد بهسازي محيطي مي كارهاي راه
)Trigger et al., 2008( .تماعي، نيازها و از طرفي مسايل اج

هاي عمومي روي كيفيت و كميت فضاهاي سبز اثر  نگرش
هاي  به طوري كه بهسازي فضاهاي سبز و پارك. گذارد مي

شهري احتياج به برنامه مشخصي دارد كه كشف نيازها و 
نيازهاي تدوين اين  هاي عمومي، بخش مهمي از پيش نگرش

 .برنامه جامع است
هاي  است كه اولويتر اين حاضله تحقيق ابر اين اساس مس

ها و فضاهاي سبز شهري در شهر  شهروندان در بهسازي پارك
ها زمينه بهسازي  متناسب با اين اولويتبيرجند چيست تا 

هدف اصلي اين تحقيق اين است كه  د؟شوفراهم  پسندتري مردم

را ...) سن، جنس، تحصيالت و (شناختي  هاي جمعيت تاثير ويژگي
نموده و به يك ها مشخص  اي بهسازي پاركه بر تعيين اولويت

هاي بهسازي فضاهاي سبز شهري  خصوص اولويت بندي در جمع
 .هاي بيرجند دست يابد و پارك

 
 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
مركز استان (محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش، شهر بيرجند 

امروزه، بخش عمده فضاهاي ). 1شكل (است ) خراسان جنوبي
براساس . دهند ها تشكيل مي سبز عمومي شهر بيرجند را پارك

بررسي كميسيون فضاي سبز و زيباسازي شهرداري بيرجند 
، مردم اين شهر ارتباط تنگاتنگي با فضاهاي سبز شهري )1387(

مردم در شرايط % 65دارند، به طوري كه اولين اولويت تفريحي 
اين در . ي استهاي شهر آب و هوايي مساعد، استفاده از پارك

ها و فضاهاي سبز اين  حالي است كه سابقه احداث برخي از پارك
رسد و طي اين مدت  شهر به بيش از سي تا چهل سال مي

ها متناسب با تغييرات اجتماعي و فرهنگي  تغييرات در اين محيط
هاي قديمي،  شهر صورت نپذيرفته است و بسياري از پارك

از اين رو، . زديدكنندگان ندارندهاي چنداني براي جذب با جذابيت
ها و فضاهاي سبز  هاي مردمي در بهسازي پارك بررسي اولويت

نكته مهم اين كه با توجه به نقش . نمايد شهري ضروري مي
فضاهاي سبز اين شهر در سالمت شهروندان و پايداري شهر، 

هاي اندكي براي آگاهي از كيفيت و كميت عوامل مؤثر در  بررسي
توان گفت  كه مي طوري به. ها انجام شده است عرصه بهسازي اين

هاي عمومي متعددي كه در دو دهه اخير  پس از احداث پارك
هاي شهروندان در مورد بهسازي  صورت گرفته ارزيابي از اولويت
توان به  در اين زمينه، فقط مي. اين فضاها انجام نشده است

 .استناد نمود) 1391(نژاد و كياني  مطالعه خليل
 

 پژوهشروش 
آن، براي  مسايلبا توجه به موضوع تحقيق، حوزه مطالعاتي و 

هاي  تكميل اطالعات مورد نياز پژوهش حاضر، تركيبي از روش
اطالعات مورد . تحليلي و پيمايشي استفاده شده است -اسنادي

 اي بيشتر از منابع مدون و معتبر نياز در بخش مطالعات كتابخانه
ن نواحي مختلف شهر اساكن آوري نظر اخذ شده و در بخش جمع

 بينبيرجند، روند تحقيق به صورت ميداني و توزيع پرسشنامه 
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 منتهي شدهشهروندان، صورت گرفته و به تحليل نهايي موجود 
گيري از  جهت تعيين اعتبار ابزار اندازه ،در اين پژوهش. است

تعدادي  ،منظور بدين. ده استشروش آلفاي كرونباخ استفاده 
نظر توزيع و سپس نامه در بين جامعه آماري موردرسشپ

 با توجه به اين. دست آمد به = r 797/0آوري شد و مقدار   جمع
كه مقياس بررسي كل شهر بيرجند بوده و هدف اين است كه 

هاي و  پاركهاي بهسازي  ديدگاه شهروندان در خصوص اولويت
تحقيق،  جامعه آماري بنابرايند، شوشهر اتخاذ فضاهاي سبز اين 

كل شهر بيرجند است كه با توجه به هدف تحقيق و مشخصات 
كلي فضاي سبز اين شهر انتخاب شده و حجم نمونه با استفاده از 

. نفر از شهروندان، محاسبه شده است 400فرمول كوكران، برابر 
هاي آتي بهسازي  به اين علت كه تعيين برنامه ،از طرفي

اده شهروندان از فضاهاي سازي استف هاي شهري و بهينه پارك

اجتماعي جامعه و  -سبز، بستگي زيادي به اوضاع اقتصادي
جامعه  بنابرايندارد، شناختي شهروندان  هاي جمعيت ويژگي

آماري بر اساس معيارهايي مانند سن، جنس، تحصيالت، درآمد، 
اشتغال و محل سكونت تفكيك شده تا بتوان بين متغيرهاي 

 هاي هر گروه ارتباط ايجاد نمود يتاجتماعي و اولو -اقتصادي
)Korpela et al., 2008( .درصد،  54 دهندگان از مجموع پاسخ

 ،)4و  3، 2، 1( هاي جدول. باشد مردان و بقيه زنان مي
 .دهند دهندگان را نشان مي شناختي پاسخ هاي جمعيت ويژگي

گيري وضعي،  با استفاده از روش نمونه ،بر اين اساس
از چهار شناختي متفاوت  ساختارهاي جمعيت دهندگاني با پاسخ
 هاي اولويت سنجش براي ،نهايت در و شده انتخاب شهري، ناحيه

شهروندان، از فرمول سطح همگن استفاده شده كه در آن سطوح 
 . مندي مشخص شده است مختلف رضايت

 
 دهندگان به پرسشنامه ساختار سني و جنسي پاسخ): 1(جدول 

 سن
 سال 50باالتر از  سال 50تا  30 سال 30تا  15 سال 15زير 

 22 زن 80 زن 78 زن 5 زن
 26 مرد 92 مرد 90 مرد 7 مرد

 46 172 168 12 جمع
 

 )به درصد( دهندگان به پرسشنامه سطح تحصيالت پاسخ): 2(جدول 

 تحصيالت
ارشد و  كارشناسي

 باالتر
 زير ديپلم ديپلم كارداني و كارشناسي

3 32 40 25 

 
 )به درصد( دهندگان به پرسشنامه وضعيت شغلي پاسخ): 3(جدول 

 شغل
 بازنشسته بيكار و جوياي كار دار خانه شاغل

51 22 18 9 
 

 )به درصد( دهندگان به پرسشنامه  ميزان درآمد ماهيانه پاسخ): 4(جدول 
 درآمد ماهيانه

 )تومان هزار(
  100زير   300تا  100بين   700تا  300بين   700باالي 
5/1 5/24 5/36 5/37 

 

ترين پارك دنيا در سال  اولين بار پارك سنترال نيويورك، قديمي
همچنين، پارك بلويل پاريس، . سازي شد ، ميالدي باززنده1975

لند پاريس و لندن، لونا پارك ملبورن، پارك هاستينگز  ديسني
فيلد لندن، و نورفولك هريتيج شفيلد از  هاي مونت ونكوور، پارك

هايي بودند كه با شروع مساله تخريب، فرسايش و  ه پاركجمل

ها،  سازي آن ها براي تجديد حيات و باززنده كمبود امكانات پارك
در ايران نيز در . هاي الزم انجام شد طرح جامع تهيه و اقدام

ها و مطالعات نظري، بازپيرايي بوستان دانشجو، پارك بعثت  طرح
ار گرفته است كه در اين ميان و پارك شهر  تهران مورد توجه قر

 توان به مطالعات بازپيرايي پارك بعثت اشاره نمود كه در سال  مي
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 موقعيت و محدوده منطقه مورد مطالعه: )1( شكل

 1: 100000: مقياس تصوير هوايي
 

 ).1387ميرزايي، (، انجام شده است 1375
مه با نتايج پرسشنادر منظر تلفيق بررسي و مشاهدات ميداني 

ترين  بازديدكنندگان و شهروندان، يكي از رايج بينشده  توزيع
ريزي و مديريت پارك و منظر  هاي تحقيق در حوزه برنامه روش

اي است كه براي شناخت  ترين وسيله پرسشنامه رايج. باشد مي
اسپيرن . شود فاده ميريز است هاي مردم توسط برنامه خواسته

بررسي  ،بنابراين .داند ، مردم را بخشي از منظر مي)1387(
شناختي  هاي جمعيت ها و نظرات عمومي متناسب با ويژگي ديدگاه

آنان، در پيشينه تحقيقاتي اين حوزه از جايگاه حايز اهميتي 
 ( ;Mosquera & Sánchez, 2011برخوردار است

Westerberg et al., 2010; White & Gatersleben, 
2011; Cohen et al., 2010; Clement & Cheng, 2011; 

(Jim & Lo, 2010  
است كه به منظور بهبود كالبد،  هايي بهسازي شامل سلسله اقدام

مدت  كه در نتيجه فرسايش فعاليت تحقق يافته است، در كوتاه
گيرد كه  بهسازي زماني صورت مي ،در واقع. پذيرد صورت مي

. فرسودگي نسبي فضا از لحاظ عملكردي حادث شده باشد
توان به بهبود وضعيت  يندي است كه طي آن ميبهسازي فرا

فضا، مجموعه و بناي نه چندان مطلوب موجود پرداخت و با تغيير 
كرد  عملكرد و معاصرسازي، سازمان فضايي مطلوبي را ايجاد

 ).1388حبيبي و مقصودي، (
كيفي  يها و فضاهاي سبز شهري با اهداف ارتقا بهسازي پارك

هاي سني و جنسي،  مه گروهمحيط براي استفاده و حضور ه
سازي  سازي و نوسازي كامل، بهينه هاي دوباره كاهش هزينه

ها و فضاهاي سبز، حفظ عناصر و  استفاده شهروندان از پارك
هاي مورد توجه مردم، افزايش زمان استفاده براي  شاخص

بازديدكنندگان، حفظ پوشش گياهي و جلوگيري از تبديل شدن 
به  هاي نامطلوب و مضر، راي استفادهب ها فضاهاي سبز و پارك

حفاظت و معاصرسازي، مرمت و  ).1387ميرزايي، (رسد  انجام مي
شناختي براي ارتقاي كيفيت بصري و  هاي زيبايي احياي ويژگي

هاي شهري است كه بر  از ساير اهداف بهسازي پارك ،فضايي
  مبناي اصولي همچون سودبخش بودن عملكردهاي پيشنهاد

عملكرد مشروط بر ارتقاي كيفيت روح و طبيعت  شده، تغيير
 رسد هاي اجتماعي، به انجام مي ش مجموعه و حفظ و ارتقاي ارز

 ).1388حبيبي و مقصودي، : ك به. ر(
ها، ارتباط زيادي با  ها در پارك جا كه عملكرد مناسب فعاليت از آن

نحوه استفاده شهروندان از اين فضاها دارد، از اين رو بررسي 
ها، نقش مهمي در وقوع  هاي مردمي در بهسازي پارك يتاولو

. شهري خواهد داشت اين فضاهايها در  عملكرد مناسب فعاليت
ها و  استفاده و فعاليت شهروندان در پارككميت و كيفيت 

دهد كه فرايند بهسازي  شده، نشان مي فضاهاي سبز بهسازي
يحات و آميز بوده و اين به ميزان زيادي به ترج چقدر موفقيت

الزم است عوامل  ،بر اين اساس .هاي مردمي وابسته است اولويت
مؤثر در تقاضاي تفرجگاهي مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن 

براي اين منظور مطالعه . ها به كار گرفته شود در بهسازي پارك
از . گيرد از طريق پرسشنامه انجام مي ،كنندگان رفتاري استفاده

خت بازديدكنندگان مختلف، طيف نيازها، طريق پرسشنامه، شنا
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ها فراهم  تعيين گرايش و روند استفاده و حفظ موجوديت پارك
 ).1387گشتاسب، (د شو مي

 
 ها يافته

هاي  بندي هاي اجتماعي در چارچوب گروه تجزيه و تحليل داده
محل سكونت، سن، جنس، تحصيالت، اشتغال و ميزان درآمد 

يج حاصل از پرسشنامه در بر اساس آن، نتا بوده است كه
مورد ) ها و نيازها اولويت(خصوص متغيرهاي فضاي سبز شهري 

كميسيون  اين روش كه به وسيله. تحليل قرار گرفته است
شده است، بر اساس  ارايه )1(بازنگري منابع تفرجگاهي آمريكا

ها و  اجتماعي و شرايط موجود پارك -روابط و عوامل اقتصادي
ها را در شهر ارزيابي  نقش اين مكانفضاهاي سبز عمومي، 

در اين روش كه مبتني بر ). 1386ان، محمدي و همكار(كند  مي
اجتماعي  -گيرد، عوامل مختلف اقتصادي مصاحبه انجام مي

و رابطه اين ) درآمد، آموزش، اشتغال، محل سكونت، سن، جنس(
بر پايه . شود هاي تفرجگاهي سنجيده مي متغيرها با نوع فعاليت

يج به دست آمده، تقاضاي تفرجگاهي آينده با توجه به تغييرات نتا
). 1374مجنونيان، (شود  يني ميب احتمالي اين متغيرها، پيش

 . ده استش ارايه ،)5( هاي كلي اين پژوهش در قالب جدول يافته

 
 شهري در بيرجندهاي و فضاهاي سبز  هاي شهروندان در بهسازي پارك هاي كلي در مورد اولويت يافته: )5( جدول

مورد  اولويت 
 بررسي

 توزيع نحوه پاسخگويي در نمونه به درصد

 سازي جنس كف
 آجري سنگي بتني آسفالته

23 12 48 17 

 تنوع گياهي موجود
متنوع و در فصول مختلف 

 زيبا منظرداراي 
فاقد تنوع و در فصول مختلف 

 يكنواخت منظرداراي 
تنوع متوسط و نيازمند 

 بخشي تنوع
متنوع و  ؛برخي مناطقدر 

 تنوع  كم ؛در بيشتر مناطق
18 15 42 25 

 نوع گياه مورد عالقه
 همه موارد برگان زينتي سوزني ها و گياهان پوششي گل برگان زينتي پهن

17 15 3 65 

 كيفيت نورپردازي
 زيبا تنوع ولي كم تنوع و مطلوبيت در حد متوسط تنوع، زشت و نامطلوب كم متنوع، زيبا و مطلوب

22 5 58 15 
بازنگري ملزومات 

 ها پارك
 ها ها و آبخوري توالت روها و مسيرها پياده وسايل بازي كودكان هاي زباله ها و سطل نيمكت

8 32 8 52 
توجه به نياز اقشار 
 خاص در بهسازي

 معلولين جوانان و دانشجويان كودكان بانوان
23 24 34 19 

هاي  كاربري غرفه
 ها پارك

 فروش مواد غذايي فرهنگي و مطبوعاتي گياهان زينتي و آپارتماني ايع دستيصن
25 28 24 23 

 
روهاي  پياده%) 48(دهندگان  بيشتر پاسخ ،)2(شكل  براساس

از نظر تفكيك . اند سنگي را نسبت به ساير انواع آن، انتخاب كرده
روهاي سنگي از  دهندگان، بيشترين عالقه به پياده سني پاسخ

روهاي آجري از سوي افراد  سال، پياده 30تا  15ي افراد سو
سال  15روهاي بتني از سوي افراد زير  سال و پياده 50باالتر از 

گويي به تفكيك ميزان  از نظر نحوه پاسخ. اعالم شده است
روهاي سنگي بوده  ها، پياده تحصيالت، اولويت اول همه گروه

ويت ـشغل، هر چند اولويي به تفكيك ـگ از نظر نحوه پاسخ. است
 روهاي زارتومان پيادهـه 700انه باالتر از ـروه با درآمد ماهـاول گ

 
 شهروندان در انتخاب اولويت : )2(شكل 

 )به درصد(روها  پيادهسازي  كف جنس
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هاي درآمدي،  اما، اولويت اول ساير گروه. آجري بوده است
 .روهاي سنگي اعالم شده است پياده
در مورد ميزان تنوع گياهي موجود در  دهندگان پاسخ% 42

ها و فضاهاي سبز شهري، رأي به متوسط بودن سطح تنوع  پارك
اند كه پوشش گياهي شهري هنوز  داده و با اين نظر اعالم داشته

بيشترين نظر در مورد نبود . )3شكل ( بخشي است نيازمند تنوع
ا يكنواخت را افراد ب منظرهاي گياهي و وجود  تنوع در گونه

دار،  ارشد و دكتري و شهروندان خانه تحصيالت كارشناسي
. اند كمترين آن را افراد زير ديپلم و بازنشسته ابراز نمودههمچنين 

افراد با  توسطهاي گياهي  بخشي گونه بيشترين رأي به لزوم تنوع
افراد  توسطو كمترين آن  هزار تومان 700ماهانه باالتر از درآمد 

 .شده است  هزار تومان داده 100ر از با درآمد ماهانه كمت
%) 65(بيشتر شهروندان شهر بيرجند دهد كه  نشان مي ،)4(شكل 

برگان زينتي،  برگان زينتي، سوزني هاي پهن از ميان گزينه
هاي فصلي و گياهان پوششي و همه موارد، گزينه همه موارد  گل

ن كمتري. اند را به عنوان گياه مورد عالقه خود انتخاب نموده
عالقه شهروندان همه نواحي شهري، هر دو جنسيت، همه 

برگان  هاي سني، تحصيلي، شغلي و درآمدي، گزينه سوزني گروه
مردان . ها و گياهان پوششي بوده است و پس از آن، گزينه گل

ها و گياهان  برگان را و زنان بيش از مردان گل بيش از زنان پهن
ها و گياهان  قه به گلبيشترين عال. اند پوششي را انتخاب كرده

هاي شغلي از سوي افراد بازنشسته ابراز  گروه بينپوششي در 
 . شده است

ها و فضاهاي  بيشتر شهروندان، تنوع و مطلوبيت نورپردازي پارك
 شهروندان%). 58(اند  ري را در حد متوسط ارزيابي كردهـسبز شه

 

 
ا ه هاي گياهي موجود در پارك ميزان تنوع گونه: )3(شكل 

 )به درصد( و فضاهاي سبز شهري از نگاه شهروندان

 
 در  نوع گياه مورد عالقه شهروندان: )4(شكل 

 )به درصد( فضاي سبز شهري
 

، زنان، افراد مجرد، افراد با تحصيالت كارشناسي ارشد و 1ناحيه 
ها نسبت به تنوع،  دار، بيش از ساير گروه دكتري و افراد خانه

ترين نظر  كم. اند ها رأي داده زيبايي و مطلوبيت نورپردازي پارك
تنوع، زشت و  دهنده، گزينه نورپردازي كم هاي پاسخ تمام گروه

 . است  نامطلوب بوده
ها مربوط به  از نظر شهروندان، اولويت بازنگري ملزومات پارك

و وسايل بازي %) 52(ها  هاي بهداشتي و آبخوري سرويس
ترين گزينه در اين  اولويت  كم. )5شكل ( باشد مي%) 32(كودكان 

ها و مسيرهاي  رو بخش در تمام نواحي شهري، بازنگري پياده
بيش از ساكنان  3 شهروندان ناحيه. ها بوده است پاركداخل 

 30ساير نواحي، افراد متأهل بيش از افراد مجرد، افراد گروه سني 
هاي سني، شهروندان شاغل بيش  سال بيش از ساير گروه 50تا 

 700و افراد با درآمد ماهانه باالتر از  ،هاي شغلي از ساير گروه
هاي درآمدي؛ بر لزوم بازنگري  هزار تومان بيش از ساير گروه

در خصوص  تاكيدبيشترين . اند نموده تاكيدازي كودكان وسايل ب
ها از سوي گروه  هاي بهداشتي و آبخوري ري سرويسـلزوم بازنگ

 . شغلي بيكار و جوياي كار، ابراز شده است
 

 
 در بازنگري شهروندان اولويت : )5(شكل 

 )به درصد( ها ملزومات پارك
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را گروهي  ، جوانان و دانشجويان%)34(دهندگان  بيشتر پاسخ
هاي موجود، توجه به  اند كه در بهسازي پارك ه معرفي نمود

ريزان و طراحان محيط و  برنامهنيازهاي آنان بايد در اولويت 
 ونيز جز%) 23(و بانوان %) 24(كودكان . قرار گيردمنظر 

مردان بيش از . اند دهشدار در اين بخش معرفي  هاي اولويت گروه
نياز كودكان و بانوان، و زنان بيش از دار بودن  زنان بر اولويت

ن، دار بودن نياز جوانان و دانشجويان و معلوال مردان بر اولويت
 30تا  15سال و  15شهروندان مجرد، افراد زير . اند پاسخ داده

دار بودن  سال، و شهروندان زير ديپلم و ديپلم، بيشتر بر اولويت
تا  30هل و افراد نيازهاي جوانان و دانشجويان، و شهروندان متأ

دار بودن توجه به نياز  سال و افراد بازنشسته، بيشتر بر اولويت 50
 . اند كودكان، عقيده داشته

هاي عرضه و فروش  شهروندان باالترين اولويت را براي غرفه
هاي عرضه و فروش  و غرفه%) 28(گياهان زينتي و آپارتماني 

 2و  1احيه شهروندان ن. اند ل بودهيقا%) 25(صنايع دستي 
هاي عرضه و فروش گياهان زينتي  بيشترين اولويت را براي غرفه

بيشترين اولويت را براي  4و  3و آپارتماني، و شهروندان ناحيه 
جالب . اند هاي عرضه و فروش صنايع دستي اعالم داشته غرفه

هاي فرهنگي و  زنان بيش از مردان به غرفهتوجه اين كه 
هاي عرضه و فروش  زنان به غرفه مطبوعاتي، و مردان بيش از

بيشترين عالقه به . اند گياهان زينتي و آپارتماني ابراز عالقه كرده
سال،  15هاي فروش مواد غذايي از سوي شهروندان زير  غرفه

هزار  100افراد زيرديپلم و شهروندان با درآمد ماهانه كمتر از 
ه و هاي عرض بيشترين عالقه به غرفه. تومان ابراز شده است

سال، افراد  50تا  30فروش صنايع دستي مربوط به شهروندان 
. باشد با مدارك ديپلم كارشناسي ارشد و دكتري و شاغلين مي

هاي فرهنگي و مطبوعاتي  همچنين بيشترين عالقه به غرفه
و افراد بازنشسته و بيكار و  سال 50وط به شهروندان باالتر از مرب

ت انتخابي تمام شهروندان با تنها اولوي. جوياي كار بوده است
هاي  هزار تومان در اين بخش، غرفه 700درآمد ماهانه باالتر از 

 . باشد عرضه و فروش صنايع دستي مي
 

 گيري نتيجهبحث و 
مطالعه حاضر با هدف آگاهي از نظرات شهروندان در خصوص 

به انجام رسيده  در بيرجند هاي شهري هاي بهسازي پارك اولويت
فضاي هاي گياهي  بخشي به گونه تنوعدهد  نشان مينتايج . است

و بازنگري ملزومات ها،  ارتقاي كيفي نورپردازيسبز شهري، 
. هاي اصلي مردم مطرح است ها، به عنوان يكي از اولويت پارك

شناختي، شهروندان مختلف در  همچنين از نظر متغيرهاي جمعيت
هاي  يتهاي شهري، داراي نيازها و اولو مورد بهسازي پارك

  :باشند متنوعي مي
با افزايش سطح تحصيالت و ميزان درآمد ماهانه شهروندان،  •

ها و فضاهاي سبز باالتر رفته و  انتظار آنان از بهسازي پارك
زيست شهري  متقاضي محيط ن،نسبت به ساير شهروندا

در اين پژوهش هر چند بيشتر . تري هستند مطلوب
وشش گياهي شهري اند كه پ دهندگان اعالم داشته پاسخ

در اين بخش از  تاكيدبيشترين  ،اما .بخشي است نيازمند تنوع
تري و همچنين ارشد و دك سوي افراد با تحصيالت كارشناسي

. هزار تومان ابراز شده است 700انه باالتر از افراد با درآمد ماه
روها، در حالي كه اولويت اول  سازي پياده درباره جنس كف

روهاي سنگي اعالم شده،  دي، پيادههاي درآم ساير گروه
هزارتومان  700اولويت اول گروه با درآمد ماهانه باالتر از 

ن جهت آناتنها اولويت انتخابي تمام  وروهاي آجري بوده  پياده
هاي عرضه و  ها، غرفه هاي پارك اعطاي كاربري به غرفه
افراد با درآمد ماهانه  ،همچنين .باشد فروش صنايع دستي مي

هاي درآمدي بر  هزار تومان بيش از ساير گروه 700ر از باالت
 .اند نموده تاكيدلزوم بازنگري وسايل بازي كودكان 

دهد كه شهروندان با  هر چند مطالعات محيطي نشان مي •
هاي متفاوتي  شناسي مختلف داراي اولويت هاي جمعيت ويژگي

باشند، اما اين تحقيق نشان  هاي شهري مي در بهسازي پارك
دهندگان،  هاي چشمگير در ميان پاسخ كه با وجود تفاوت داد

برگان  همگي آنان در اين امر كه كمترين عالقه را به سوزني
. اتفاق نظر داشتند ،به عنوان گياهان فضاي سبز شهري دارند

، زنان و مردانبه طوري كه شهروندان همه نواحي شهري، 
ين كمترهاي سني، تحصيلي، شغلي و درآمدي،  همه گروه

با توجه اين نتيجه . برگان بوده است گزينه سوزنيعالقه آنان 
همچون كاج و سرو بر فضاي سبز شهر  يبرگان سوزنيبه غلبه 

ها مشهور نموده مورد انتظار  بيرجند كه آن را به شهر كاج
 .پژوهشگر بوده است

دهد كه افراد مجرد و متاهل داراي  نتايج اين تحقيق نشان مي •
ها و فضاهاي سبز  وتي در خصوص پاركهاي متفا اولويت

افراد متأهل بيش از  ،نتايج اين تحقيق بر اساس. باشند مي
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 تاكيدافراد مجرد بر لزوم بازنگري وسايل بازي كودكان 
در حالي كه شهروندان مجرد بيشتر به  ،همچنين. اند نموده

اند،  دار بودن نيازهاي جوانان و دانشجويان نظر داده اولويت
دار بودن توجه به نياز  متأهل بيشتر بر اولويت شهروندان

 . اند كودكان، عقيده داشته
ها و فضاهاي سبز شهري  زنان و مردان در بهسازي پارك •

نتايج اين بررسي نشان . باشند متفاوتي مي يها داراي اولويت
برگان را و زنان بيش از  پهن ،دهد مردان بيش از زنان مي

را به عنوان گياه مورد عالقه  ها و گياهان پوششي گل ،مردان
زنان بيش از مردان نسبت به  ،همچنين. اند خود انتخاب كرده

. اند ها رأي داده تنوع، زيبايي و مطلوبيت نورپردازي پارك
دار بودن نياز كودكان و بانوان، و  مردان بيش از زنان بر اولويت

دار بودن نياز جوانان و  زنان بيش از مردان بر اولويت
جالب توجه اين كه زنان . اند ويان و معلولين، پاسخ دادهدانشج

هاي فرهنگي و مطبوعاتي، و مردان  بيش از مردان به غرفه
هاي عرضه و فروش گياهان زينتي و  بيش از زنان به غرفه

 .اند آپارتماني ابراز عالقه كرده
 براساسها  دهندگان نيز اولويت از نظر تفكيك سني پاسخ •

تا  30افراد گروه سني  ،در اين تحقيق. استه بودمتنوع  ،نيازها
هاي سني بر لزوم بازنگري وسايل  سال بيش از ساير گروه 50

ي دهد در سن نشان مي ،اين امر. اند نموده تاكيدبازي كودكان 
ها و فضاهاي سبز  به پارك كه والدين به همراه كودكانشان

ان براي آن شان نمايند، تامين نيازهاي كودكان مراجعه مي
در اين زمينه كه كدام  ،همچنين. اولويت را دارد ترين مهم

 15ها دارد، افراد زير  قشر باالترين اولويت را در بهسازي پارك
دار بودن نيازهاي  سال بيشتر بر اولويت 30تا  15سال و 

سال و افراد بازنشسته،  50تا  30جوانان و دانشجويان، و افراد 
. اند ه به نياز كودكان عقيده داشتهدار بودن توج بيشتر بر اولويت

هاي فروش مواد غذايي از سوي  بيشترين عالقه به غرفه
هاي عرضه و  سال، بيشترين عالقه به غرفه 15شهروندان زير 

سال، و  50تا  30فروش صنايع دستي مربوط به شهروندان 
هاي فرهنگي و مطبوعاتي مربوط به  بيشترين عالقه به غرفه

افراد  ،در اين تحقيق. بوده است سال 50از شهروندان باالتر 
 براي مثال،. هاي جالب توجهي بودندسال داراي نظر 15زير 

، و 50تا  30، 30تا  15(هاي سني  در حالي كه ساير گروه
روهاي سنگي و آجري را  بيشتر پياده) سال 50باالتر از 

روهاي بتني از سوي  اند، بيشترين عالقه به پياده انتخاب كرده
 .سال اعالم شده است 15راد زير اف
هاي  با ساير گروهدر مقايسه هاي بازنشستگان  يازها و اولويتن •

در اين تحقيق ) شاغل، خانه دار، بيكار و جوياي كار(شغلي 
ها و گياهان  بيشترين عالقه به گل. مورد توجه قرار گرفت
هاي شغلي از سوي افراد بازنشسته ابراز  پوششي در ميان گروه

دار بودن توجه به  افراد بازنشسته، بيشتر بر اولويت .ستشده ا
بيشترين عالقه به  ،همچنين. اند نياز كودكان عقيده داشته

هاي فرهنگي و مطبوعاتي مربوط به افراد بازنشسته بوده  غرفه
 . است

هاي ساكنين  تفاوت چشمگيري ميان اولويت ،در اين تحقيق •
با توجه ين نتيجه االبته . مناطق مختلف شهري مشاهده نشد

به بزرگ نبودن شهر بيرجند و يكنواختي و توزيع نسبي فضاي 
 .سبز در بيشتر نواحي مسكوني آن دور از انتظار نبود

ريزان و  تواند مورد توجه برنامه عالوه بر نتايج فوق كه مي •
طراحان فضاي سبز شهري قرار گيرد، نتايج ديگري نيز از اين 

در مورد  هاييپيشنهاد آنتحقيق قابل استخراج است و 
بر مبناي  ها و فضاهاي سبز شهري در بيرجند بهسازي پارك

آمده و  )6(در جدول خالصه آن است كه شهروندان  نظر
 :عبارت هستند از

 ترين مهمروها به عنوان  در جهت بهبود هر چه بيشتر پياده •
 همچون طراحي نقش يهاي ها، توصيه سطوح ارتباطي در پارك

 قبل از اجرا، توجه و نظارت دقيق بر  روها و طرح پياده
ها در جهت زيباسازي محيط و راحتي  اجراي صحيح طرح

بتن  در حد امكانكنندگان، عدم استفاده از آسفالت و  استفاده
روهاي پاركي، و توجه به نيازهاي ويژه  پوش پياده عنوان كف به

 ن و افراد كهنسالمعلوالكودكان، هاي خاص همچون  گروه
  .دشو نهاد ميپيش

هاي بيرجند متناسب با  طراحي كاشت گياهان در پارك •
بايد با استفاده متنوع  معيارهاي علمي و ترجيحات مردمي، مي

برگان،  پهن(هاي گياهي مختلف  و مختلط از گونه
 ،اين امر. انجام پذيرد) ها و گياهان پوششي برگان، گل سوزني

بازدهي  يارتقا عالوه بر بحث پايداري فضاي سبز شهري، در
 .ز اهميت استيبخشي به محيط نيز حا اجتماعي و تنوع

ي نورپردازي فضاهاي سبز شهر بيرجند، با تنوع و  نحوه •
راهبرد اصلي در . مطلوبيت در حد متوسط ارزيابي شده است
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اين امر به سطحي از نورپردازي  يبهسازي اين امر بايد ارتقا
بايد با كمك  مي ،اين امر. متنوع، زيبا و مطلوب باشد

ر دچاالبته متخصصان و هنرمندان مربوطه صورت گرفته و 
 . دآفت تقليد و آسيب ظاهرسازي نشو

ها و فضاي سبز در  راهبرد اصلي شهرداري و سازمان پارك •
ها،  ها، بايد در راستاي بهسازي توالت بهسازي ملزومات پارك

 . ها و وسايل بازي كودكان باشد آبخوري
ها در  د اولويت اصلي را در بهسازي پاركمردم شهر بيرجن •

توجه به نيازهاي جوانان و دانشجويان و در درجه بعد به 
بهسازي  هاي ، اقدامبر اين اساس. اند كودكان و بانوان داده

ها بايد در جهت توجه به تأمين نيازهاي جوانان،  پارك
توان با  مي ،همچنين. دانشجويان، كودكان و بانوان باشد

ها  هاي موجود به هريك از اين گروه رخي از پاركاختصاص ب
بخشي از  هت بازنگري و بهسازي و تجهيز آن،و تالش در ج

ن نيز توجه به نيازهاي معلوال. اين مهم را سامان بخشيد
 .ضروري است

بايد متناسب با نيازها و  ها، مي اعطاي كاربري به غرفه •
 دهي و ترجيحات عمومي در مناطق مختلف شهري سامان

 .دشواجرا 

 

 مبتني بر نظر شهروندانهاي و فضاهاي سبز شهري در بيرجند  هاي پيشنهادي در مورد بهسازي پارك طرح: )6(جدول 
 يات طرحيجز طرح پيشنهادي

 روها بهسازي پياده
بر استفاده از مصالح سنگي و نحوه دقيق اجراي آن جهت سهولت آمد و شد همه  تاكيدروها با  بهسازي پياده

 هاي سني و جنسي شهروندان هگرو

 هاي گياهي بخشي به گونه تنوع
هاي گياهي بومي و با  هاي گياهي فضاهاي سبز شهري در بيرجند مبتني بر استفاده از گونه بخشي به گونه تنوع
 )ها ها و گياهان پوششي و باالرونده برگان، گل برگان، سوزني پهن(بر استفاده از همه انواع گياهان  تاكيد

 تقاي كيفي نورپردازيار
ي، نيمرخ تاكيدهاي نور باال و نور پايين، پردازش سطح، نورپردازي  ارتقاي نورپردازي با در نظر گرفتن تكنيك

 گونه، و روشنايي پراكنده تاريك، سايه افكني، نورپردازي مهتاب

 ها بازنگري ملزومات پارك
ها و وسايل بازي كودكان بر اساس معيارها و  و آبخوري ها بر بهسازي توالت تاكيدها با  بازنگري ملزومات پارك

 استانداردها و با توجه به نياز افراد خاص همچون معلوالن و مالحظات مربوط به طراحي و انتخاب وسايل بازي

 توجه به نياز اقشار خاص 
هاي فرهنگي و هنري و  ها و ايجاد جاذبه توجه به نيازهاي جوانان، دانشجويان، كودكان و زنان در بهسازي پارك

 ورزشي 
هاي  اعطاي كاربري مناسب به غرفه

 ها پارك
 ها هاي پارك در غرفه صنايع دستي ل شدن براي عرضه و فروش گياهان زينتي وياولويت قا

 
 و قدرداني تشكر

داند از پشتيباني و همكاري شـهرداري و   نويسنده وظيفه خود مي
در انجام اين تحقيـق  ند ها و فضاي سبز شهر بيرج پارك  سازمان

 .تشكر نمايد

 ها يادداشت
1. U.S. Outdoor Recreation Resources Review 

Commission 
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