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 چکيده

بسیار با طبیعت می باشد. این ارتباط با طبیعت باعث آرامش انسان موجودی با نیازهای متنوع اشتراکات 

های طبیعی و دخل و شود. با گذر زمان و وارد شدن مناطق مسکونی به محیطروحی و روانی در افراد می

هایی که با توسعه شهر نشینی به وجود آمد باعث از بین رفتن این فضا طبیعی شد. ولی رفته رفته تصرف

ا به این فضاها را درک کرد و تالش خود را در باز طراحی و ساختن فضای سبز طبیعی را انسان نیاز خود ر

های طبیعی باعث بهبود کیفیت زندگی و آرامش بخش روح و روانی فرد می باشد. از شروع کرد. که محیط

های این رو در این پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطالعات پرداخته ایم که نظریه

حیط های مشود. مولفهروانشناسی و ادراکات محیط طبیعی با روانشناسی آن بر زندگی انسان پرداخته می

طبیعی همچون خوانایی، تناسب، مقیاس، سلسله مراتب و ابعاد و اندازه فضاها در خاصیت آرامش بخشی 

محیط، عوامل و معیارهای  های ادراکهای روان شناختی منظر و نظریهمحیط موثر است. با توجه به جنبه

. آیدموثر در جهت ارتقای روحیه و شادابی در ارتباط همجواری مناطق مسکونی و فضای سبز به وجود می

پرسشنامه در دو شهر تبریز و شیراز در دو پارک معروف 033پژوهشی را انجام دادیم که طی این پژوهش 

دید. در پایان نتیجه حاصله که با نرم افزار که در نزدیکی مناطق مسکونی دو شهر قرار دارد پخش گر

SPSS23   مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت، حاکی از این بود که همجواری پارک های شهری با مناطق

  مسکونی تاثیر زیادی بر ارتقای آرامش روحی روانی در شهروندان می شود.

فضاي سبز شهري، مناطق طراحی شهري، آرامش روانی، برنامه ریزي شهري،  :يديکل واژگان
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 مقدمه
 اب شهروندان اجتماعی تعامل و ارتباط کاهش به منجر و وارد شدن فرهنگ بیگانه به شهر ها، شهری مدرن زندگی بی رویه شیافزا

 یکه امروزه در آباد یطوره شده است. ب در جامعه می باشد، تعامل های اجتماعی بسترساز فضاهای عمومی که اهمیت از تو غفل گریکدی

(. Norberg,1980:166اصال وجود ندارد ) نکهیا ایبسیار ناچیز است،  ای یارتباط مستقیم با محیط طبیع ،کالنشهر هادر  ژهیبو ،یشهر یها

 شافزای اغتفر اتگذران اوق ینیاز افراد جامعه را برا ،روزیام یو نوع زندگ هروندیبه رسمیت شناخته شدن حقوق ش از سوی دیگر با توجه

(. بنابراین اگر شهرها محل Oski,1988:8دارد ) پارک ها را در شهرها به دنبال جادیسبز و ا یگسترش فضا برای تقاضا امر ینداده و ا

سکونت و زندگی انسان ها است، هر چه این سکونتگاه ها شاداب تر، سرسبزتر و شکوفاتر باشد، امنیت و آرامش در آن بیشتر و رشد بهنجار 

است و فقدان آن معادل (. با فرض اینکه فضای سبز، ریه های تنفسی شهر 8011:881موزون انسانی بیشتر است ) میکائیلی و کیازاده، و

پارک ها به عنوان بخشی از تیاهم ،یتــوان گفت کــه بــه مــــوازات توسعه صنعت یشهروندان اســـت، مــ یو روان یفقدان سالمت جسم

 (.Hibberd,2005ی شود)فضای سبز بیشتر م

امروزه یکی از الزامات برنامه ریزی شهری توسعه پارک ها به سبب افزایش جمعیت و ساخت و ساز های شهری و آلودگی شهری به  

سعادت انسانها با هماهنگی و و  انسانها برای رشد طبیعی روح و جسم خود نیاز به محیطی مناسب دارندطور چشمگیری رو به افزایش است. 

ها (. اما امروزه با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، انسان809۱و دهقان توران پشتی، خیرالعموم) آیدنزدیکی با طبیعت بدست می

اند و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط انسان ساخت، همبستگی طبیعی تدریج از طبیعت دور شدهبه

(. از سوی دیگر پیشرفت چشمگیر و سریع صنعت تکنولوژی همراه با این 8018است )محمدی، دایی سوق دادهانسان را با طبیعت به ج

است که افزایش فقر در افزایش، افزایش جمعیت مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی فراوانی را در کشورهای رو به توسعه پدید آورده

های ها، افزایش آلودگیها ایجاد زاغهی ساختمانهری، گسترش عمودی و بی اندازهشهرها، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی ش

اند. برای  رفع این نیازها و مشکالت، انسان شهرنشین اقدام به محیط زیستی و در نهایت کاهش فضای سبز و طبیعی در شهرها از آن جمله

یکی از مهمترین عوامل افزایش کیفیت محیط (. 8098زی و همکاران، است )بها و فضاهای سبز مصنوعی در داخل شهرها کردهایجاد باغ

زیست، فضای سبز است. امروزه اهمیت فضای سبز و ضرورت پرداختن به آنها برکسی پوشیده نیست. فضاهای سبز، پارکهای جنگلی، باغها و 

درخت بالغ در هر  کنند. یکهای شهری بازی می طای در افزایش کیفیت هوا و ایجاد تغییرات مثبت در اقلیم محی نظیر آنها، نقش عمده

 هایدهآالینتلطیف هوا و کاهش کند. ضمن اینکه به همان میزان، گازکربنیک هوا را جذب میو تقریباً  کیلوگرم اکسیژن تولید 733تعسا

از آنجا که در جغرافیای زندگی شهرنشینی، اند و آن، ایجاد تعادل و توازن اکولوژیک، جذب صداهای ناهنجار و فواید متعدد دیگر از این دسته

گذشته از مزایای اجتماعی (. 8091)یاران و بهرو،  سبز مساوی معنای گیاهان است، لذا اثرات فوق ناشی از فضای سبز خواهد بود تعبیر فضای

ندان فراهم سازد. به عنوان مثال و فیزیولوژیکی، طبیعت شهری میتواند مزایای اقتصادی را نیز، چه برای مدیران شهری و چه برای شهرو

، های زیباشناختی های کاهش آلودگی و میزان آن گردد. به عالوه ارزش پاالیش هوا که درختان انجام میدهند، میتواند منجر به کم شدن هزینه

براساس مطالعات همچنین  شود تاریخی و تفرجی بوستانهای شهری باعث افزایش جذابیت شهر، ارزش گردشگری و در نتیجه درآمد می

مختلفی که در کشورهای غربی صورت گرفته، تأثیرات و کارکردهای مختلف و متنوعی برای فضاهای سبز شهری برشمرده شده است. در این 

روانی، سالمت عمومی و سالمت اجتماعی روحی، افراد اعم از سالمت  های مختلف فضاهای سبز بر سالمت ویژه به تأثیرات جنبه مطالعات، به

کاربری مهم شهری که از آن یاد می  1(. اهمیت فضای سبز در داخل شهر ها به حدی است که در بین 8091)جنادله،  پرداخته شده است

، 8019شود. اهمیت این کاربری، از زمان گسترش سریع و بی سابقه شهر ها بعد از انقالب صنعتی جایگاه مهمتری پیدا کرده است ) تیموری،

802.) 

در ایجاد آرامش روانی شهروندان در  شهری سبز فضای با مسکونی مناطق اضر نیز با هدف ارزیابی عملکرد همجواریی حمطالعه

 ضعفها فعر به جامعه فرهنگ با متناسبو  بومی لصوا گرفتن نظردر  باهای موردی موجود در شهر تبریز و شیراز صورت گرفته است، نمونه

هایی در این راستا د. با مقایسه دو شهر، سعی شده است طی پژوهش حاضر راهکارها و طرحشو گماشته همت هاتقو تقویتو  کاستیهاو 

ارتقای کیفیت فضاهای شهری و همچنین نزدیکی پارک ها به منطق مسکونی و باال بردن روحیه، شادابی و سالمت روانی جامعه می باشد که 

 تحقیق افهدا ترین مهم جملهاز  نیو روا حیرو مشآرا دیجادر ا موثر ملاعوو  اصرعن شناختو  یشهر فضاهای سبز دیبنیا لصوا نبیابا 

  .میباشد حاضر
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 مبانی نظري  و پيشينه پژوهش

 آرامش روانی 
 به یباییشناسیز به که کسی لین. اوشهرنشینی به حساب می آید ندگیدر ز مباحث ترین مهماز  یکی شهرییبایی ز مقوله به توجه

 طریقآن را از  باید ففیلسو که ستا حاکم نجها بر خالقیو ا لطبیعیامابعد نظمیوی  نظر. از ستا نفالطوا دهکر رهشاا غیرمستقیم رطو

 ،گیریم)کلی ارقرآن  نجریادر  که کند کمک ما به یا هدد ننشا قیقارا د نظم ینا کهدارد  حقیقیارزش  هنگامی هنرو  کند کشف عقالنی تفکر

میگردد.  هتر، بازده کاری بیشتر و کیفیت زندگی بیروان روحی و بر سالمت جسمانی موجب آرامش عالوه، مناظر مناسب شهری .(0108

شهری باعث شده که در شهرها  سبز فضاهای سایت و معماری، روانی در طراحی روحی و سالمت ، عدم توجه بهایران شهرهاییشتر درب

 به یتوجهبی عرض آسیب باشند. یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن چنین مشکالتی شده است،  اجتماعی در م و روانی روحی، سالمت

تقیمی تواند اثرات مس گیری فضاهای سبز می باشد، بنابراین ساخت و شکل می و همچنین مکانیابی اشتباه آنها سبز شهریهای فضا طراحی

دهد که بخش مهمی از اهداف شفابخشی منظر در  که تحقیقات نشان می طوری هداشته باشد ب ساکنان و مراجعه کنندگانبر روح و روان 

 شاخصهای از یکی به عنوان کاربری این وجود امروزه که شهری سبز فضاهای اهمیت. رخ می دهدمشاهده مناظر طبیعی و فضاهای سبز 

وان که باعث ارتقاء سالمت ر داردروانی و اجتماعی با فضای سبز  روحی، سالمت مستقیمی با ارتباط آید. حساب میبه  جوامع توسعه یافتگی

های سالمت روان، کیفیت منظر شهر در مقوالت  روانی و اجتماعی، بهبود مؤلفه ،تنها بر ارتقای سالمت روحی میگردد. فضای سبز مطلوب، نه

زیکی افت کیفیت زندگی، آلودگی، تراکم و کوچ افراد تواند از تخریب اقتصادی و فی باشد که می شناسی و ادراک هویت مؤثر می زیبایی

 ساکن در بافتهای فرسوده شهر پیشگیری کند و سرزندگی را به این مناطق و پیرامون آن آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه نماید

 (.809۱تورج جلیلی و همکاران، (

 سایشآ و امینت با بتوانند شهروندان که فضاهایی است؛ عمومی سبز فضاهای وجود شهر، هر محیط کیفیت ارزیابی معیارهای از یکی

 مردم که هایی سیاست اعمال و شهری سبز فضاهای به توجه امروزه که است حدی تا مسأله این اهمیت. بپردازند گفتگو به هم با خاطر

. ستا شهری نهادهای وظایف ترین مهم از گردند، محیط و سبز فضاهای با ارتباط باعث و برهانند ناامیدی و یأس مانند مشکالتی از را شهرها

 همم بسیار سبز فضاهای نقش زمینه، این در که بوده فراغت اوقات هوشمندانه ریزی برنامه پایدار، توسعه مهم های شاخص جمله از واقع در

رفتار انسان نشان می دهد که ارتباط با طبیعت (. تحقیقات روانشناسان در مورد تاثیر گل و گیاه بر 8019است)صالحی فرد و حسن آبادی، 

و لذت بردن از مناظر زیبای آن، راهی ساده اما مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و روان انسان است، و توسعه فراوان آن در همجواری 

 بر روحی و جسمی جنبه دو از سبز های مناطق مسکونی می تواند در کاهش بروز خشونت، افسردگی، خودکشی و .... مفید باشد. فضای

 ,Abrahamنزدیکی محل سکونت، فعالیت های فیزیکی را به صورت منظم افزایش می دهد) در سبز فضای. است تأثیرگذار افراد سالمتی

 فعالیت .شود می محسوب ضرورت یک مکان، به تعلق احساس پیوندجویی و به نیازهای انسان به پاسخ برای اجتماعی متقابل (. رابطه2009

فردی انسان کمک می کنند) لنگ،  رشد به پذیری، اجتماع های زمینه ایجاد با مردم، های فعالیت مشاهده و دیگران با تعامل مانند هایی

8010 ،812.) 

گوید: نکته جالب توجه درباره نقش گل و گیاه در سالمت می 7، استاد روان شناسی دانشگاه روگرز نیوجرسی8جنت هاویلند جونز

روحی و روانی افراد آن است که فرد با تماشا کردن، لمس کردن، بوییدن، رنگ و طراوت فضای سبز موجود در پارک ها و حتی باغچه های 

واقع گل و گیاه عاملی در جهت تعدیل رفتار در  خانگی می تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حال طبیعی باز گرداند. در

 طول شبانه روز بوده و هر بار این پیوند برقرار شود موجب تراکنش مثبتی در مغز می گردد.

 

 فضاي سبز
 حالمول اصط اندرکاران برای مفهوم پوشش گیاهی شهرها به کار گرفته شده است. گـاریدست  از برخی هوسیل فضای سبز، به الحاصط

 حفضـاهای سبز شهری را نوعی از سطو (سعیدنیا در کتاب سبز شـهرداری)را برای بیان پوشش سبز شهرها به کار میگیرد. سبز  هقمنط

 «و هم واجد بازدهی اکولـوژیکی یبازدهی اجتماع«ساخت معرفی کرده است کـه هـم واجـد  کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان

داند که از انواع پوششهای گیاهی می  شهر سیمای از بخشی دهرسـازی نیـز فضـای سـبز شـهری ر ا دربرگیرنهسـتند. وی از دیـدگاه شه

عیدنیا، س) است شهر مرفولوژیک ساخت دهکنن تشکیل شده اسـت و بـه عنـوان عـاملی زنـده و حیاتی در کنار کالبد بیجان شهر، تعیین

                                                           
1 Howland Jones Gent 
2 Rutgers University in Newjersy 
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ای پوشیده از گیاهان در داخل و اطراف شـهرها مـی دانـد کـه بیشـتر دارای دو کارکرد منطقهسعیدی آشتیانی فضای سبز را  (.79: 8029

 می باشد. آفرینی هوا و زیبایی فست: تعدیل دما و تلطیا مهم برای شهرها

ای سبز فض تعبار قرن، در منابع شهرسازی جهان به کار برده میشود. کمتر از نیم و تـازگی بـه که تازه است عبارتی سبز فضای ژهوا

طور کلی میتوان گفت شامل آن بخش از مناطقی میشـود کـه گیاهـان یـا هرگونـه  معانی و مفاهیم متعدد و وسـیعی را در بر میگیرد و به

ـرایش د، گها، گلها و چمنها را در بر داشته باشد. البته فضای سبز وقتی در کالبد شهری قرار مـی گیـر سـبزینگی اعـم از درختان، درختچه

راتبی م هـای سلسلهت های متفاوتی در شهر تقسیم میشـود بـه طـوری کـه همـین تفـاو مراتب شهری پیدا میکند و به مقیاس سلسله

سازمان پارکها )، ابعاد متغیری از هنجارهـا و اسـتانداردها را به دست میدهد فهای مختل های گوناگون و در فرهنگ شهری در بین سرزمین

فضای سبز برخالف معنایی که ممکن است در ذهن ایجاد کند، تنها محلی که شامل درخت و نیمکت باشد،  .(8028سبز تهران،  و فضای

نیست. بلکه نماد و سمبلی از تفکرات فرهنگی، اجتماعی و روانی مورد توجه عموم مردم است و در برنامه ریزی شهری نقش مهمی ایفا می 

 (.18، 8019کند) صالحی فرد، 

ی دریافت وابستگی عالوه بر پایه د. اینن، معاش و آسایش وی در رابطه ی مستقیم قرار می گیرفضای سبز، طبیعتانسان به وابستگی 

منظر شهری . زیبایی یابدمی نشاتمحیط زندگی  طبیعت و عناصر طبیعی درشناختی وی از از محیط به ویژه ادراک زیبایی  یو ادراکات انسان

انسان  روحی روانی هایی مستقیم با خواستدر رابطه چون تعادل، تقارن، هارمونی، ظرافت، نظم و وحدت بوده و هاییولفهمکننده  تبیین

 (.801۱: قره بگلو،) قرار می گیرد

، لذت از های روحی، روانیسبب کاهش تنش های شهریکه مشاهده مناظر طبیعی پارک کندمی  طالعات واندن برگ بیانم

 (.van den berg;2003:135-146) شودکاهش عصبانیت و استرس و افزایش تمرکز میمنظرطبیعی،

 (733۱)حضور طبیعت برای ایجاد رضایت در ساکنان نه تنها الزم بلکه ضروری است. نتایج تحقیقات سالیوان؛ همکارانش 

 افراد در رضایتدرصد از  93در خصوص تأثیر مجاورت با طبیعت بر سرزندگی فضای همسایگی شهری حاکی از آن است که متوسط 

 از فضای سبز در مقابل با فضای بایر دارند. این نسبت در زنان بیش از مردان است. تفاوت معنا داری بین سطح سبز و استفاده از

با توجه به این درصد می توان گفت که این اعداد و ارقام نشان دهنده اهمیت  از آن برای جوانان وجود ندارد.فضای باز بیرونی برای استفاده 

 همجواری فضای سبز در محوطه های مسکونی حتی در مناطق چسبیده به منازل و یا در نزدیکی آن می باشد.

 

 روانی  _عملکرد اجتماعی
ها(، دستیابی به آثار اجتماعی و روانی آن در های سبز محلی و مانند آنری، جزیرههای شههدف اصلی در طراحی فضای سبز )پارک

هر چه نزدیک تر کردن انسان و طبیعت به یکدیگر است. هرچند که از کارکردهای فضای سبز در ساخت کالبدی شهر و کارکرد زیست 

هر شرایطی، روزانه به چند ساعت سکوت و آرامش نیاز دارد. این توان انتظار بازدهی اجتماعی و روانی داشت. انسان در محیطی آن نیز می

نیاز با فشردگی جمعیت در محل مسکونی و زندگی آپارتمان نشینی در آینده بیشتر خواهد شد؛ بنابراین، از این دیدگاه نیز ایجاد و توسعه 

کند. هیاهو بگذراند، به صورت ضرورت واقعی خودنمایی میفضاهای سبز شهری که انسان بتواند دست کم روزانه ساعتی را در آرامش و دور از 

های مسکونی، نقش امروزه جامعه شناسان، روانشناسان و پزشکان بر این باورند که فضای سبز افزون بر تامین بهداشت جو و محیط مکان

یزه و محدود )از قبیل خانه، محل کار و رفت و مثبتی در سالمت شهروندان به عهده دارد. افرادی که به طور روز افزون باید در فضاهای مکان

 آمد وسایل حمل و نقل( زندگی کنند، بیش از پیش به استراحت در محیط طبیعی نیاز دارند. این مسأله به ویژه در جوانان و افراد سالخورده

 الیت هایی که در شهر امکان پذیر استبیشتر می باشد. فضاهای سبز در آن واحد، محیطی است برای استراحت، آشنایی با طبیعت، انجام فع

توان به اهمیت آن ها در جذب پرتوهای خورشیدی و هم چنین و هم چنین تأثیر زیادی در بهداشت و سالمت محیط دارد. از آن جمله می

جذب پرتوهای کند تا حدی به در تولید اکسیژن و جذب گاز کربنیک هوا اشاره کرد. آرامشی که انسان در سایه یک درخت احساس می

شود. همچنین تقلیل صدا توسط گیاهان در به مادون قرمز خورشید توسط درخت و مقداری نیز به جذب پرتوهای ماورا بنفش مربوط می

شود. های درختان جذب میتواند مؤثر باشد به این ترتیب که، ارتعاش امواج صوتی به وسیله برگ ها و شاخهوجود آوردن محیطی آرام تر می

ملی نظیر نور، دیواری جدا از هم و انعطاف پذیر در جذب صدا ایجاد می کند ،به همین دلیل است که درختان در جذب صداهای ناخوشایند عوا

دهد که صداهای ناهنجار گذارند. انبوهی درختان، چرمی بودن برگ ها و خمش پذیری شاخه ها اجازه میهای باال تأثیر میبا داشتن ویژگی

شوند. همچنین تیپ درخت کاری در کنترل صداهای ناهنجار و تراکم و عرض درخت کاری در تقلیل صدا مؤثر هستند. جذب درختان 

 دنبال به تا برداشت برآن را ای نموده، عده رخ غرب جهان شهرهای در جمعیت شدید افزایش و صنعتی انقالب از پس که شهری معضالت

 دولت ات گردیده موجب عده این توسط شهرها ومسئولین دولتها وتشویق اجبار. باشند موجود وضع بطن در شهری مسائل برای حلی راه یافتن
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 شدن تهیه اقدامات این باشد،ماحصل شهروندان رفاه و ،امنیت بهداشت جهت در ضوابطی و معیارها اجرای و تهیه در دخالت به موظف

 (.8019مرجان،بود )مهندسی مشاور  شهرها برای تفصیلی و جامع طرحهای

 :دکر رهشاا یرز اردمو به انتو می جملهاز  که. ستا دیمتعد اردمو شامل یشهر یها رکپا جتماعیا یهادکررکا

  یشهر مختلف مناطقدر  انندوشهر نمیا بهتر جتماعیا تتعامال دیجاا -8

 جدید شغلی یا ریکا یها مینهز دیجاا - 7

  ...(وفرهنگها دهخر رزشا ،هار)هنجا جتماعیا یشاخصهااز  برخی شناختو  کسب -0

 (8017،88د،موآ ورمشا تنهایی)مهندسینو  تخلو دنکر پرو  جدید نستادو دنکر اپیدو  ادفرا نشد جتماعیا-۱

 لتیدو غیر یها تشکلاز  ادیتعد یشکلگیر -1 

 شیارز رفکاو ا عقاید رنتشاا -1 

 حدوا منافع یاو  یندوخویشا سحساا یشافزا -2

 (8021،10، ر)باباپو غتافرو  ریبیکا تقادر او تفریح جهت مناسب محیطی دیجاا -1

 ینا نتایج .ستا انجام شده "ساکنین و فضای سبز شهری "( با عنوان Sanesi,2006توسط) یتالیاا ریبا شهردر  یگردای مطالعه 

 انندوشهر ینا بر وهعال .میکننددرک  نندگیشاز کیفیتدر  خوبی بهآن را  تأثیر ها، رکپااز  هکنند دهستفاا جمعیت کهداد  ننشا مطالعه

 (.Sanesi,2006,p125 هستند) هگاآ شهردر  سبز حیانو کمیتو  کیفیت مینهدر ز یتودمحداز 

 

 روش تحقيق و پژوهش

 محدوده مورد مطالعه  -1-3-1

از شهرهای بزرگ ایران با نزدیک دو میلیون در این پژوهش دو محدوده از دو شهر مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد، شهر تبریز یکی 

ایران قرار دارد. یکی از شهر های ، می باشد. این شهر در شمال غرب جمعیت در دوازده منطقه این شهر کنار یکدیگر زندگی می کنند

باشد  شرق این شهر می توریستی و گردشگری می باشد. محدوده پارک ائل گلی که مهمترین گردشگاه شهر تبریز به شمار می آید در جنوب

کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد.نمونه مورد مطالعه از شهر تبریز می باشد. شیراز یکی از دیگر از شهر های بزرگ ایران می باشد با  2که 

به غرب می منطقه در کنار هم زندگی می کنند می باشئد. این شهر در قسمت جنوبی ایران متمایل  88میلیون در  1/8جمعیت نزدیم به 

های شیراز به شمار میرود. این پارک در شمال شهر شیراز واقع می  باشد. محدوده پارک آزادی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین پارک

 باشد.
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 موقعيت جغرافيایی پارک هاي آزادي شيراز و ائل گلی تبریز -1شکل 

 

 مواد و روش ها
پیمایشی خواهد بود. جامعه آماری این  –های توصیفی ها جزء پژوهشاین تحقیق نوع پژوهشی کاربردی و از نظر گردآوری داده

های شهری در شیراز و تبریز محل سکونت همجوار با فضای سبز دارند، در نظر گرفته شده پژوهش شامل افرادی است که در محدوده پارک

توان به تعداد محدودی  اند. با توجه به این که جامعه آماری را نمیای که در محدوده پارک مشغول به فعالیتاست: ساکنان محل و کسبه

جمعیت یا افرادی نسبت داد که در یک محله، ناحیه و بخش سکونت دارند، جامعه آماری نامحدود است، زیرا بازدید کنندگان از مناطق 

ی ه جامعهکمختلف شهر مورد نظر و حتی از شهرهای دیگر در این تحقیق قرارگرفتند. برای نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد. از آنجا 

پرسشنامه بین دو شهر تبریز  033( استفاده شد و تعداد pretestآماری نامحدود است، ابتدا برای اطمینان از روش نمونه گیری پیش آزمون )

 صورت گرفت. SPSS23ها با استفاده از نرم افزار و شیراز توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده

 

 نتایچ و یافته هاي پژوهش
پژوهش با توجه به اینکه از پرسشنامه برای به دست آوردن داده ها استفاده شده و پرسشنامه از دو بخش طراحی گردیده است در این 

که دو شهر از لحاظ بخش های مربوطه که هر کدام از بخش ها زیر معیارهای مخصوص خود را دارند، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت که 

 و شهر پرداخته ایم.در زیر به شرح و مقایسه د

 

 

 

                                                   

                                                       

http://www.racj.ir/


 91 -41، ص  1931 زمستان، 15، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 وضع موجود 

ایم زیر معیارهایی مانند دسترسی، امکانات رفاهی تفریحی، سرانه در بررسی وضع موجود دو شهر و مناطق موردی که انتخاب نموده

 فضای سبز، تمهیدات حفاظتی امنیتی و موقعیت فضایی دو محدوده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

 دي شيراز و ائل گلی تبریزوضع موجود در پارک آزا1
با توجه به جداول و نمودارهای زیر می توان نتیجه گرفت که تقریبا در هر دو شهر رضایت زیادی از وضع موجود از لحاظ تاثیرات 

ت از آن رضایروحی روانی پارک ها برروی کاربران ندارد. . این موضوع در شهر تبریز و پارک ائل گلی به وفور قابل مشاهده است که کاربران 

کافی رو ندارند که در پارک آزادی شیراز این موضوع قابل چشم پوشی می باشد و کاربران در یک حد نرمال قرار دارند و درصد رضایت و 

درصد کاربران رضایت  12/07ناراضی بودن در یک سطح می باشد. طبق آمار که در جدول های زیر نمایش داده می شود. پارک آزادی شیراز 

از وضع موجود پارک در جهت تامین شرایط روحی روانی و تاثیری که این فضاها و همجواری آنها با مناطق مسکونی دارند. رضایت  کمی

درصد می باشد که این نشان دهنده رضایت به مراتب پایین تر کاربران در  ۱7کمی دارند که این موضوع در پارک ائل گلی تبریز حدود 

ز تاثیرات آنها بر اعصاب روان مردم و ایجاد روحیه شاداب در مردم می باشد. در مقابل نارضایتی رضایت کاربران همسایگی پارک ائل گلی ا

می باشد که این موضوع باز در پارک آزادی شیراز به مراتب بیشتر از پارک ائل گلی می باشد. که رضایت از وضع موجود در پارک آزادی 

درصد می باشد. با این آمار و ارقام می توان نتیجه گرفت که رضایت از وضعیت موجود برای  1گلی درصد می باشد و در پارک ائل  0/82

در ایجاد آرامش روانی شهروندان در پارک آزادی شیراز بیشتر از پارک ائل گلی  شهری سبز فضای با مسکونی مناطق همجواری موضوع تاثیر

 تبریز می باشد.

 شيراز وضع موجود پارک آزادي -1جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

very little 21 9.5 14.0 14.0 

little 49 22.2 32.67 46.67 

medium 36 16.3 24.0 70.7 

much 18 8.1 12.0 82.7 

too much 26 11.8 17.3 100.0 

Total 150 67.9 100.0 - 

Missing System 71 32.1 - - 

Total 221 100.0 - - 

 

 تبریز گلی ائل پارک موجود وضع-2جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

very little 20 9.0 13.3 13.3 

little 66 29.9 44.0 57.3 

medium 43 19.5 28.7 86.0 

much 12 5.4 8.0 94.0 

too much 9 4.1 6.0 100.0 

Total 150 67.9 100.0  

Missing System 71 32.1   

Total 221 100.0   
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 نيازهاي شهروندان  
در بررسی نیازهای کاربران بیشتر مباحثی که در جهت ارتقاء روحیه و شادابی افرادی که محل سکونت نزدیک به مناظر طبیعی یا 

هایی که بتوان در راستای ارتقاء روحیه نکته مثبت یعنی نزدیکی به فضای سبز و روشها را دارند مورد بحث قرار می گیرد و از این پارک

 ساکنان این محیط موثر باشند را در قالب پرسشنامه مورد ارزیابی قرار دادیم.

 

 نيازهاي شهروندان در پارک هاي آزادي و ائل گلی 
از هایی که شهروندان دو شهر در پارک های مورد بحث نیاز خود با توجه به مطالب ارائه شده در بحث وضع موجود در این بخش به نی

را در جهت افزایش شادابی و روحیه روان شاد در جامعه دنبال می کنند و عقایدشان این می باشد که با وارد شدن به محیط و دیدن فضای 

تصمیم گیری ها و دیگر واکنش های انسانی تاثیر  سبز و زیبایی هایی که در آن وجود دارد می تواند در زندگی روزمره و حتی برخورد ها

 بسزایی از خود بر جایی بگزارد در همین راستا معیارها و زیر معیار هایی که ما در پرسشنامه و در قالب نیاز های مردم از مردم پرسیدیم
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ردم اعتقاد داشتند که می توان رابطه ای بین شامل تنوع، حفاظتی، ادراکی و عملکردی می باشد. با دارا بودن این چهار معیار در پارک ها م

همجواری فضای سبز و مناطق مسکونی برقرار ساخت که باعث ارتقای کیفیت زندگی و باال بردن روحیه جمعی در منازل و حتی در بطن 

 جامعه شادی و نشاط به ارمغان بیاورد.

باشد که نزدیکی یا همجواری مناطق مسکونی با پارک های  نتایج این بخش از پژوهش در شهر شیراز و پارک آزادی حاکی از آن می

درصد از 13حدود  0شهر تاثیر بسزایی در روحیه شهروندان در در طول روز می شود. که این عامل را می توان در نظرات مردم که در جدول 

ان اصلی ترین عامل در افزایش روحیه و شهروندان حاضر در محدوده پارک آزادی همجواری مناطق مسکونی با فضای سبز شهری را به عنو

که برای پارک ائل گلی شهر تبریز می باشد بیان می کنند که نسبت به محدوده پارک  ۱شادابی افراد بیان می کنند. همین عامل در جدول 

حیه و شادابی نمی دانند. آزادی شهروندان محدوده ائل گلی همجواری مناطق مسکونی با فضای سبز شهری را جزء عوامل اصلی در افزایش رو

درصد تاثیر زیادی در ارتقای روحیه ساکنان را در نظر دارند ولی در مقایسه با پارک آزادی که  2/03هر چند بیشترین نظر طبق آمار حدود 

ر رک ائل گلی تاثیساکنان آن محدوده مهمترین دلیل باال بودن روحیه و شادابی آنها وجود پارک یا فضای سبز درمحدوده آنها می باشد. پا

چندانی روی روحیه ساکنان نمی گذارد که این عامل می تواند در نوع خود جالب  باشد و دالیلی که برای این مورد بیان می کنند. این می 

مراجعه  وباشد که امنیت روانی در پارک ائل گلی در وضعیت مناسبی نمی باشد که خود این عامل تاثیر بسزایی در روحیه و شادابی ساکنان 

 کم به پارک می باشد. 

 نيازهاي کاربران در شهر شيراز پارک آزادي -3جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

very little 7 3.2 4.7 4.7 

little 8 3.6 5.3 10.0 

medium 21 9.5 14.0 24.0 

much 39 17.6 26.0 50.0 

too much 75 33.9 50.0 100.0 

Total 150 67.9 100.0  

Missing System 71 32.1   

Total 221 100.0   

 

 نيازهاي شهروندان در شهر تبریز پارک ائل گلی -4جدول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

very little 8 3.6 5.3 5.3 

little 24 10.9 16.0 21.3 

medium 33 14.9 22.0 43.3 

much 46 20.8 30.7 74.0 

too much 39 17.6 26.0 100.0 

Total 150 67.9 100.0  

Missing System 71 32.1   

Total 221 100.0   
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ادابی ارتقایی روحیه و شبا توجه به نتایج به دست آمده از داده های تحقیق می توان بیان کرد که فضای سبز شهری تاثیر بسزایی در 

و تزریق آن به جامعه دارد. در این تحقیق می توان به این مهم رسید که وجود معیار هایی که شهروندان می توانند به راحتی از فضای سبز 

ن ان از پارک ها و همچنیو زیبایی های آن بهره ببرند مهیا باشد می تواند تاثیرات الزم را در جهت ایجا فضایی برای مراجعه و استفاده شهروند

های مسکونی فضای سبز که مهمترین عاملی که ما در این تحقیق به بررسی آن پرداختیم همین عامل ایجاد ارتباط صمیمی بین همسایگی

ه در دادیم کهمجواری فضای سبز با مناطق مسکونی و تاثیرات روحی روانی که این ارتباط می تواند بر شهروندان بگذارد، مورد ارزیابی قرار 

نهایت این عامل مهمترین عاملی بود که تقریبا در هر دو نمونه موردی ما به عینه مشاهده شد که این ارتباط می تواند در ارتقاء روحیه 

 شهروندان تاثیر گذار باشد.
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