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 یدرون شهر یشهروندان از کيفيت پارکها یارزيابي ميزان رضايتمند

 )مطالعه موردی:  پارکهای شهر خرم آباد(

 4ابراهیم معمری، 3آوندرمریم شی، 2جواد سمیعی، 1خدارحم بزی

 چکيده
. شهرها به عنوان یستن یسهسبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقا یمفهوم شهرها بدون وجود فضا امروزه

 یرشجز پذ ای کنند، چاره یمخود را تنظ دارییبتوانند پا ینکها برای ها انسان یو زندگ یتتمرکز فعال هایکانون
و  یبه عنوان جزء ضرور یسبز شهر یفضاها میان ینندارند. در ا یعیطب های یستممتاثر از س یساختار و کارکرد

 یاختالالت جد تواند یکه کمبود آنها م باشد یرا دارا م یآنها نقس اساس متابولیسم در هاشهر یگانه یکرهپ ینفکال
 یسبز در بهبود زندگ ینقش فضا ینو تدو یفیک یابیپژوهش ارز ینها به وجود آورد. هدف از اشهر یاتدر ح

 -. روش پژوهش حاضر ترکیبی تحلیلیباشد یم یدرون شهر یشهروندان از پارک ها یتان رضایزشهروندان و م
رسشنامه در بین و توزیع پ میدانی بصورت که است شده استفاده اسنادی، های از روش ینپیمایشی است. همچن

پرداخته شده است  ها هداد یلو تحل یهبه تجزspss ساکنین شهر خرم آباد صورت گرفته و با استفاده از نرم افزار
است. نمونه  یدهاستفاده گرد GISسطح شهر  از نرم افزار  های بهتر منطقه و پارک ییفضا یینتب یبرا ینهمچن

پاسخ  یشترهای تحقیق بیانگر آن است که ب فر است. یافتهن 382 آماری این پژوهش براساس فرمول کوکران
که میزان رضایت  دهد می نشان آماری های آزمون نتایج. اند دهندگان وضعیت پارکها را ضعیف ارزیابی نموده

باشد و بر  ی( م3 میانگین با1<2882<5) متوسط از تر پایین شهر سطح ها ساکنان شهرخرم آباد از وضعیت پارک
شهر خرم آباد، پارک معلم با  های پارک ین، از ب COPRAS یارهچند مع گیری یمتصم یکتکن جیاساس نتا

( در رتبه هشتم قرار گرفته 22/79توسعه ) یبعنوان رتبه اول شناخته شده و پارک شهر با ضر به( 111توسعه) یبضر
 است.

 ، خرم آباد COPRASپارک، شهروند،  یتمندی،: رضايدیکل واژگان
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 مقدمه 

 تصوّر قابل آن، گوناگون اشکال در مؤثر سبز فضای وجود بدون شهر مفهوم روزهام

 سیستماتیکی مطالعات بیستم طول قرن در. (3-2 : ص1372حیاتی و همکاران ، (نیست

 است گرفته صورت ها آنمیان  ارتباط و وهوا آب و افراد شهر، به توجه در خصوص

 فضای سبز " که داده قرار مدنظر را مسئله این همیشه بیشاپ (.435: 1،2111)سوری

 های یابانخ و ها ساختمان زندگی روزمره، از فرار به کمک در مهمی نقش شهری

 بر عالوه آن در که است پارکی شهری پارک .(119: 2112، 2)بیشوپ یباز شلوغ

 یها جنبه شهری، بهبود فضای کیفیت ارتقاء و شناسی یباییز به جنبه توجه

 قرار موردتوجه توأم طور به شهری و بهداشت سالمتی ایشافز و محیطی یستز

 هستند اکولوژیکی و اجتماعی، اقتصادی نقش دارای همچنین شهری یها پارک.گیرد

کودکان،  پرورش برای مطلوب محیطی روحی، های یماریبدرمان  مانند مزایایی که

 زندگی فضای کیفیت شاخصی برای نیز و دارند آسایش حفظ و اجتماعی یکپارچگی

 قابل بخش اینکه به توجّه با (52: 3،2115)باالرمشوند یممحسوب  جامعه ی توسعه و

 اهمیت پارکها و ضرورت شود،می ایجاد پارکها در قالب شهری سبز فضای از توجّهی

 و کنندمی ایفا را مهمی نقش شهرها زیستی کاهش مشکالت در پارکها شود. می اثبات

 مناسبترین مکانها جمله از کنند،می شهرسازی ایجاد منظر از که هاییزیبایی بر عالوه

 و تفریحی اجتماعی فرهنگی انجام فعالیتهای و شهروندان فراغت اوقات گذراندن برای

 یگسترده منافع (. و دارای113: ص1371می شوند )ربانی و همکاران ،  محسوب نیز ...

 و آورندمی وجود به شهروندان را برای ارزشی با تفریحی هایفرصت هستند و اجتماعی

 نام اجتماعی زندگی ارتقای کیفیت برای مهم بسیار راهکار یک عنوان به آن از توانمی

 در شهر تنفسی های ریه عنوان به سبز فضای توسعه به (. توجه 2: ص.1728برد )بیکر، 

 املج رشد از ناشی مشکالت آن تبع به و آلودگی آن تبع به و شهرها شدن صنعتی عصر

 از کافی شناخت و تالش ها رغم به اما. است ناپذیر اجتناب ضرورتی شهرنشینی گسیخته

کالنشهرها هستیم  بخصوص شهرها در سبز فضای کمبود شاید سبز فضای اهمیت
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 فضای کاربری بر اهمیت که دیگری موارد از(. 1ص ، جویاب پارس مشاور مهندسین)

غیره(  و اجتماعی زیباشناختی، ی )طبیعی،موضوع چندکارکرد افزاید می شهرها در سبز

 مهم موضوعی به شهری در حوزه را مساله این به پرداختن است، که کاربری این بودن

 و فشار پارک از (. استفاده28، 1387است) حاتمی نژاد و عمران زاده،  کرده تبدیل

و  دارد می نگه جوان را شهرها ساکنان بخشد، می تعمق را کند، تفکر می  کم را استرس

 در علفزارها انو درخت وجود چناچه. بخشد می آنها به آسایش و آرامش احساس یک

 از روز به مدرن روز شهرهای در که) اجتماعی وابستگی خانه از بیرون فضاهای عمومی

 آرامش به رسیدن و پرخاشگری جهت کاهش و بخشد می قوت را( شوند می گسسته هم

 از  این توان می همچنین. گردند می صمیمیت جهت املیع و بسیار مؤثر می باشند روحی

: 21131)چیژرفبهره جست شهروندان برای اقتصادی منافع و منابع عنوان به مکانها

 تعدیل و شهری زیست محیط تعادل و درحفظ مهمی نقش شهری سبز فضاهای (.114

 نظر ارزیابی هدف (. این پژوهش با15، 1381 اند)محمدی، پیداکرده هوا آلودگی

 شهر. باشد آباد میسطح شهر خرم پارکهای خصوص میزان رضایت از شهروندان در

رسد، شهروندان شهر می بنظر دارد، سبز کمتری فضای سرانه اینکه بر عالوه نیز آباد خرم

 خرم آباد ازکیفیت و امکانات پارک های درون شهر ناراضی می باشند.

 مباني نظری

 قابل دیگر آن گوناگون اشکال در مؤثر سبز فضای ودوج بدون شهرها مفهوم امروزه

 آنها محیطی زیست ی معضالت ها پیچیدگی و شهری پیامدهای توسعه. نیست تصور

اند )مجنونیان،  کرده اجتناب ناپذیر همیشه برای را آنها گسترش و سبز فضای موجودیت

ی آنهاست که فضای سبز در شهرها کارکرد  های زیست محیط  (. مهمترین اثر1: 1394

شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنادار کرده است و با آثار سوگسترش 

صنعت و کاربردی نادرست تکنولوژی مقابله نموده، سبب افزایش زیستی شهرها می 

 آرامش، به تواند می سبز فضای که اند برده پی (. دانشمندان22: 1383شوند )سعید نیا، 

فضای سبز شهری به عنوان هر قطعه از .  کند کمک مردم خشونت کاهش و سازی جوان

                                                 
1
 Chiesura 



07  

 

 9911 بهار و تابستان م، سوشماره بيست و  ، دوازدهم سال ، انديشه جغرافيايي

 

های گلف،  های پوشیده شده با پوشش گیاهی و اغلب به عنوان پارک، زمین زمین

های ورزشی و دیگر  فضاهای باز ساخته شده داخل منطقه شهری که عموم به آن  رشته

های  لب شامل سیستمدسترسی داشته یا نداشته باشند تعریف شده است. فضاهای سبز اغ

زیست محیطی چند منظوره در داخل، پیرامون، و بین فضاهای سبز شهری و نیمه شهری، 

، 1)زولوسپارک فضای سبز عمومی است که استفاده از آن برای هر شهروند آزاد است

 ارایه اجتماعی - تفرجگاهی خدمات قادرند مناسب طراحی صورت در  (.128: 2119

 بازدهی حیث از چه و مهمان جذب با دررابطه چه - پارکها نوع نای اساس براین. کنند

(. در 38: 1383صورت موضعی عمل می کنند )سعید نیا،  محیطی به زیست - اکولوژیکی

 خدمات از اعم بستگی دارد متعددی عوامل به سکونت، محل از این بین رضایتمندی

: 1373یان و همکاران،)رفع...و اجتماعی فضای تعامالت امنیت، رفاهی، و تفریحی

 شهرداری توسط که شهری خدمات شهر و محیط از شهروندان رضایت احساس .(135

 توسعه مشارکت در برای مردم در انگیزه ایجاد جهت در عمل مهمی میشود، ارائه

(. 44: 1374خویش است)رخشانی نسب، قاسمی،  سکونت محل کیفیت بهبود و شهری

 جامعه شهری برای اجتماعی فعالیتهای ترویج در ممه عامل سبز یک فضای به نزدیکی

 احساس و می شود شهری دردورن جامعه قوی اجتماعی روابط ایجاد سبب و است

 بنابراین (215: 2119و همکاران،  2)آبدامیکند دور شهروندان را از افسردگی و ناامیدی

 نمود و بروز صحیح، سبب مدیریت و برنامه ریزی با میتوانند شهری فضاهای سبز

 و رهاشدگی دیگر سوی از و گردند رضایتمندی شهروندان تبع آن به و انسانی فضایل

 آثار زیان بار و شهری جرائم انواع بروز سبب میتواند، آن برنامهریزی نادرست

د)صالحی فرد، علیزاده، شو نارضایتی شهروندان نتیجه در و روانی و فرهنگی اجتماعی،

 تأثیر اجتماعی زندگی پروسه بر شهری فضاهای طراحی و ساخت بنابراین. (21: 1398

 باشد داشته کارایی شهروندان برای روانی و جسمی نظر از بایست می و گذارد می

های وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه  -یبراساس مطالعات و بررس .(1384 سیفیانی،)

و  ی) معتمدمربعمتر 12تا  9 یراناستاندارد و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ا
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 یتوانزنده پارکها م یراز اجزای بخش غ یبندی کل یمتقس در (.7، 1371همکاران ، 

که عبارتاند از عناصر  یساتنمود: دسته اول: تأس یممجموعه عناصر را به دو دسته تقس

منقول است و در  یرکه عمدتا غ یحیو تفر یرفاه یساتاز تأس یو برخ یسازهای اصل

موتور خانه، انبار،  ودی،سردر ور ی،: شامل نگهبانیشونداحداث ممحدوده فضای سبز 

: عناصر یالتدوم: تسه دسته.باشند یم یو فرهنگ یهای تجاری، خدمات کتابخانه، فروشگاه

آنها به  ییرتغ یاو  ییو جابه جا یشوندکه در محلهای مناسب از فضای سبز نصب م یمنقول

مبلمان پارکهای شهری هستند و تابلوها، عناصر در حکم  یناست. ا یرامکانپذ یراحت

، 1371 یان،و تجمل یزی)پار یشوندو.... را شامل م یمکتو ن یزمعابر، م یی،چراغهای روشنا

فضای  راحیو ط یزیدر برنامه ر یبایستم یها(. مسئوالن شهری و شهردار157-121:

را  یماعو روابط اجت یفرهنگ ی،روان ی،جسم یتوضع یشرفتفرصتهای رشد و پ ی،عموم

 یبه اهداف سالمت یلبرای ن یپارکها را به راهحل یتواندامر تا حدودی م ینسازند. ا یسرم

 پارک،(.32، 1388کند )پور احمد و همکاران ،  یلدرفضای جامعه تبد یو روان یجسم

 استفادة برای که سبزه زارها و درختان انواع با یا غیرمنظم منظم مشجّر، است زمینی قطعه

پارکها، (. 47: 1384باشد )تقوایی و همکاران ،  شده احداث منطقه یا هرش مردم یک

محدود نموده  یعیوس یزانبه م ینیشهرنش یدهرا که پد یانسان یژهو یازهایاز ن یاریبس

معقول  یکه در وسعت یشهرها را در صورت یکنندپارکها آب وهوا یاست، جبران م

شهر  یمایوشکل دهنده س یعنصر اساس بخشد.پارکها به عنوان یانتخاب شوند، بهبود م

 یبه شمار م یطسالمت و بهداشت مح یب. پارکها، شاخص، سیندآ یها به شمار م

 یحگاههایتفر ی،ورزش ینهایزم یر، نظ یمراکز خدمات شهر یرروند.پارکها همراه با سا

 ،یان یدآورند ) سع یشهرها را به وجود م یاتیح یگوناگون، در مجموع بافت شهرکانونها

1383 :39.) 

 پيشينه تحقيق

 یتمندی(، در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر رضا 1372و همکاران ) سرباز

دست  یجهنت ینبه ا یز،شهر تبر یخدمات ارائه شده در پارکها یفیتمراجعه کنندگان از ک

 افراد از ابعاد پنجگانه ی یتمندیرضا یانگینم یزاندر م  یدار ی،که اختالف معن یافتند

مطالعه  وجود دارد که ناشی از متفاوت بودن نوع  ردمو یخدمات در پارکها یفیتک
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 یتمندیرضا یانگیناز لحاظ م یزخدمات ارائه شده و انتظارات مراجعه کنندگان است. ن

  قرار یتدر اولو یببه ترت یهبانوان، شمس،  ائل گلی مشروطه و منظر یافراد، پارکها

که، تعداد دفعات  دادنشان  یتمیلگار یونمدل رگرسبرآورد،  یجنتا ینداشت. همچن

مراجعه به پارک در طول سال، سابقه ی استفاده از پارک ، مسافرت به خارج از شهر، 

منفی بر  یرو درآمد خانواده ها تأث یالتسطح تحص یگر،شهرهای د یاستفاده از پارکها

 یفیتافراد از ک یترضا  یانگیندار روی م یمثبت معن یراز زندگی و تأث یترضا  یزانم

 یلبا عنوان تحل ی( ، در پژوهش1374و همکاران ) گروسی خدمات ارائه شده دارد.

 یسبز و پارکها یفضا یتوضع یکرج به بررس یشهر یو پراکنش پارکها یعتوز ییفضا

 12که مناطق  یدهدپژوهش فوق نشان م یجگانه کرج پرداخته اند. نتا 12در مناطق  یشهر

است و سرانه و  دارو پراکنش پارکها برخور یعاز عدم تعادل در توزگانه شهر کرج 

( در پژوهشی با عنوان 1375همکاران) ، علوی علی سید .یستمساحت پارکها مطلوب ن

 سنجش رضایتمندی بر تأکید با شهری سبز فضای کیفی و کمی وضعیت از تحلیلی

رضایتمندی  عدم بر نیمب تحقیق ، T آزمون نتایج به توجه نظرآباد با شهر ساکنین

 سبز فضاهای و پارکها در رفاهی تجهیزات و تأسیسات امنیت، مؤلفه های از شهروندان

 است. بدین متوسط حد کمتر از پاسخ میانگین و گرفت قرار تایید مورد نظرآباد شهر

 در شهری سبز فضای کیفی و کمی وضعیت که که گرفت نتیجه توان می ترتیب

 ناصر، .هستند ناراضی وضعیت این شهروندان از و نیست مطلوب نظرآباد

ازکیفیت  شهروندان رضایتمندی میزان ( در پژوهشی با عنوان ارزیابی1375محمدی،)

 Tآزمون با توجه به نتایج )اهر شهر پارکهای :موردی مطالعه(شهری پارکهای درون

قابل بطور  اطمینان درصد 99 سطح در آمده بدستTمقدار دادکه نشان ای نمونه تک

 حد میانگین از تر پایین افراد نظرات نمرات میانگین چراکه باشد توجهی معنادار می

در  یشهر ینقش پارک ها"با عنوان ی( ، در مقاله ا2114)1چیسوار باشد. ( می3متوسط)

 یالملل ینو کمبود مطالعات ب یدرون شهر یفضاها یتضمن اشاره به اهم "یدارشهر پا

 یشهر یداریرفاه شهروندان و پا یشهر را برا یعتطب یته اهمتالش است ک ینهزم یندر ا

منشأ احساسات  یشهر یطدر مح بیعتمطالعه نشان داد که تجربه ط ینا یجنشان دهد. نتا

                                                 
1
 Chiesura 
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وود  سازد. یانسان را برآورده م یروح یازهایاست که ن یدیمثبت و خدمات مف

 یو طراح یرو ادهیا پاحساس اجتماع و ارتباط آن بتحت عنوان ( در پژوهشی 2111لی)

فضاهای مختلف محوطه، از قبیل فضاهای  اند که نوع طراحی یافته دستبه این نتیجه  محله

، فضاهای بازی، فضاهای گیاه کاری شده و فضاهایی که دارای منظره خوشسبز 

توانند تأثیر به سزایی در افزایش تعامالت اجتماعی  یمی نشستن مناسب هستند، ها مکان

های  هویت مکانی پارک "( در پژوهشی با عنوان2115) 1موهودشته باشند.ساکنین دا

های  با ابزار پرسشنامه و بررسی "شهری در ساعات شب در شاه علم و پوتراجا یا مالزی

های عمومی نقشی مهم در زندگی ساکنان  میدانی با اشاره کردن به این موضوع که پارک

های شهری باید هویت  ه برای طراحی پارککنند، چنین نتیجه گرفتند ک شهر ایفا می

های همسایگی  مکانی مورد نظر، روند شهرنشینی، اندازه جمعیت و نفوذ آن در واحد

 و سبز فضای حوزه برای استفاده عموم مردم در ساعات مختلف را مد نظر قرار گیرد.در

 هنوز همه این با ولی است گرفته صورت تحقیقات زیادی کشورمان در پارکها

که با توجه  .باشد در این زمینه می های پژوهش نیازمند که دارد وجود شکالت زیادیم

 آباد سبز شهرخرم فضای کیفی و کمی وضعیت شدکه سعی این پژوهش به این نیاز در

 فضای سازمان و شهرداری موجود داده های استفاده از با منظور این شود. برای سنجیده

کمی  وضعیت سنجش به پرسشنامه، اقدام از استفاده و میدانی برداشتهای و همچنین سبز

ایمنی،  وضعیت از شهروندان رضایتمندی میزان و پارکهای شهری وضعیت وکیفی

مشابهت های و تفاوت های  .شد شهرخرم آباد بررسی پارکهای تجهیزات و تأسیسات

ارضایتی ها می توان به ن موجود در این پژوهش با پژوهش های انجام شده از نظر شباهت

شهروندان از وضعیت پارک های شهری به لحاظ کمی و کیفی اشاره کرده ، که نشان از 

عدم توجه کافی به فضای سبز درون شهری چه در این پژوهش و پژوهش صورت 

گرفته می باشد و همچنین در روش استفاده از جمع آوری داده ها و تحلیل با 

باشد و تفاوت این پژوهش به استفاده از  های می های انجام شده دارای مشابهت پژوهش

می باشد که از دو مدل آنتروپی شانون و  گیری چند معیارهمدل های تکنیک تصمیم

های شهر برای بررسی بهتر و نشان دادن وضعیت  کوپراس در زمینه رتبه بندی پارک

                                                 
1
 Mohd 
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 های موجود می باشد. پارک

 پژوهش روش 

بر  تکیه براساس اطاّلعات و است پیمایشی و یتحلیل توصیفی در این مقاله، تحقیق روش

محدودة . است شده انجام پرسشنامه میدانی و تکمیل پژوهش و بازدید و ایکتابخانه منابع

کیو،  های سطح شهرخرم آبادشامل)پارکپارک 8و از بین  تحقیق، مکانی و جغرافیایی

 832214ون(با مساحت )پارک شهر، بام شهر، شریعتی، باغ بهشت، زیت   صخره ای، معلم، 

است. در بررسی روایی پرسشنامه از نظر اساتید متخصص و  شده متر مربع( انتخاب

همچنین کارشناسان مجرب این حوزه استفاده شده است. بدین ترتیب که در سنجش و 

ارزیابی پرسشنامه طرح شد، صحت و مطابقت آن با موضوع مورد مطالعه و کارایی آن 

د تایید قرار گرفته و نظرات کارشناسان و اساتید برای اصالح و در نتایج پژوهش مور

 فقدان علّت به تحقیق، آماری جامعه نمونة حجم محاسبة تقویت آن اعمال گردید.برای

 جامعة کلّ به بنا و شد استفاده کوکران فرمول از ها،پارک این بازدیدکنندگان دقیق آمار

 روش از اعتماد قابلیت ضریب یمحاسبه برای .آمد دست به پرسشنامه 382 معادل آماری،

 1 به آلفا شاخص قدر هر .نمود استفاده توانمی کرونباخ آلفای روش نظیر مختلفی های

 تر همگن ها پرسش نتیجه در و بیشتر سواالت بین درونی همبستگی باشد، تر نزدیک

 بود.  خواهند

 تحقيق هايشاخص براي آمده بدست آلفا مقدار (1جدول شماره )

 مقدارآ لفا شاخص ها

  شادابی، طراواتوضعیت زیبایی ،

 

 

 

217. 

 وضعیت بهداشتی

 وضعیت آبخوری

 دسترسی به حمل و نقل عمومی

 ایمنی و امنیت پارک

 رفع نیاز اقشار خاص

 های )فرهنگی، هنری، ورزشی( جاذبه

 پرورش روحی و جسمی ساکنان شهر

 طراحی براساس )آداب و رسوم ساکنان و فرهنگ شهر(
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 زان آن به همراه متغیرهایبوده است .که می18912در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ 

 است . در آمده ذیل جدول در متغیر هر گویه های و تعداد پژوهش در استفاده مورد

 آزمونهای و spss نرم افزار از استفاده با داده های جمع آوری شده و اطاّلعات نهایت نیز

 اولویت بندی برای پژوهش این نمونه ای بررسی و تحلیل شد. در تک تی پارامتریک

 استفاده COPRAS1 گیری چند معیارهتکنیک تصمیم از آباد خرم شهر هایارکپ

بی  کوپراس تکنیک برای نورم روش از استفاده با نیاز مورد متغیر های ابتدا. است شده

-وزن برای شانون آنتروپی روش از داده ها سازی بی مقیاس از پس. است شده مقیاس

 وسیله به هامتغیر از یک هر به دهیزنو از پس. است شده استفاده هاشاخص دهی

و برای تبیین و .شد پرداخته آباد خرم هایپارک از یک هر بندیرتبه به تکنیک کوپراس

 استفاده شده است. ARC GISنمایش فضایی از نرم افزار 

 شپژوه محدوده معرفي

0/ فاصل حد در مطالعه مورد منطقه 0/  تا20/33 0/  و شمالی عرض 30/33 15/48 

0/   تا . . باشد می مربع کیلومتر 432/ 1 آن مساحت. شده است واقع شرقی طول30/48

. است بوده نفر 348،212ن،ایرا آمار مرکز 1371 سال سرشماری طبق اباد خرم جمعیت

 . دارد قرار زاگرس های دره میان در و دریا سطح از متری1149،8 ارتفاع در شهر

 
 ( نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه)شهرداری: شهر خرم آباد(1شکل شماره )

                                                 
1
 COPRAS 
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 کاربری کم وسعت رغم علی و است برخوردار ای عمده جغرافیایی تنوع از منطقه این

 می دیده آن در مرتعداری و جنگلداری کشاورزی، صنعتی، شهری، کاربری چون هائی

 دهد. می نشان را مطالعه مورد منطقه موقعیت( 1) رهشما  نقشه شود.

 معرفي پارک های موجود در شهر

( به معرفی پارک های سطح شهرخرم آباد همراه با مساحت هر پارک 2جدول شماره)

پارک شهر، بام شهر، شریعتی، باغ بهشت، زیتون(     کیو، صخره ای، معلم، شامل)پارک

می باشد و در انتها پراکندگی جغرافیایی پارک های مورد مطالعه شهر خرم آباد نشان می 

 دهد.

 (پارک های سطح شهر خرم آباد2جدول شماره)

 مساحت نام پارک ردیف

 22225 پارک کیو  1

 59812 صخره ای 2

 28281 معلم 3

 23541 پارک شهر 4

 412788 بام شهر 5

 112837 شریعتی 2

 112949 باغ بهشت 9

 29383 زیتون  8

 منبع یافته های تحقیق

 
 ( پراکندگی جغرافیایی پارک های مورد مطالعه شهر خرم آباد )شهرداری: شهر خرم آباد(2شکل شماره )
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 بحث و يافته ها

 تحليل آماری داده ها

خرم  شهر ساکنان و شهروندان ارزیابی نظر برای اینامه پرسش شد، ذکر که طور همان

 افراد، جنس وضعیت. گردید خرم آباد تهیه پارک های شهر وضعیت  خصوص در آباد

براساس نتایج  پرسش نامه سؤاالت به دهنده پاسخ افراد تحصیالت سنی و میزان وضعیت

% مجرد و 5285و همچنین  % مرد هستند5885% زن و 4183بدست آمده از تحقیق تعداد 

سال و  41تا 21% افراد بین سن 45می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده   متاهل 4983%

دهد و میزان سال تشکیل می 21% افراد را افراد باالی21و  21تا  41% افراد بین سن 35

% 784% لیسانس و 32% فوق دیپلم 1985% دیپلم 2485% زیر دیپلم 1283تحصیالت افراد 

متغیر  8 از هاپارک وضعیت ارزیابی برای تحقیق این به باال می باشند. در فوق لیسانس

های مورد شاخص (3جدول) در که شده، نظر خواهی شهروندان از استفاده شده که

 تا خیلی ضعیف وضعیت پارکها در طیف لیکرت بر اساس کیفیت مطالعه در رابطه با

 است. شده تهیه خیلی خوب،

 ( هستند درصد به )اعداد پارکها کیفیت خصوص در پاسخگویان نظر فراوانی ( توزیع3جدول شماره )

 خيلی خوب خوب متوسط ضعيف خيلی ضعيف شاخص ها

 6.1 4... 1..6 9.9 1.1 وضعيت زیبایی ،شادابی، طراوات

 4.1 14.6 46 69.6 44.6 وضعيت بهداشتی 

 4.1 9..1 46.6 66.6 ...4 وضعيت آبخوري 

 4.9 6..4 ..66 4..4 11.6 قل عمومی دسترسی به حمل و ن

 4.. 46 ..66 ..41 6.. ایمنی و امنيت پارک

 4.1 4..4 ..69 49.1 9.4 رفع نياز اقشار خاص 

 6.1 16.1 .... 9..4 ..6 هاي )فرهنگی، هنري، ورزشی( جاذبه

 6.1 ..61 4.1. 16.1 ... پرورش روحی و جسمی ساکنان شهر

اکنان و فرهنگ طراحی براساس )آداب و رسوم س
 شهر(

9.4 41.. 61.9 4..1 6.. 

 منبع یافته های تحقیق



06  

 

 9911 بهار و تابستان م، سوشماره بيست و  ، دوازدهم سال ، انديشه جغرافيايي

 

 نظرات براساس شهرخرم آباد را های پارک شاخصهای رضایتمندی وضعیت فوق جدول

باالترین میزان نارضایتی در شاخص های وضعیت  آمار به توجه با میدهد. نشان مردم

ومی می باشد و باقی شاخص بهداشتی و وضعیت آبخوری و دسترسی به حمل و نقل عم

 ها میزان رضایت در حد متوسط می باشد.

 پژوهش فرضیه آماری های آزمون

 ناراضی موجود در سطح شهر  پارکهای از کیفیت خرم آباد شهر شهروندان رسد می بنظر

 استفاده ای تی نمونه آزمون تک. میانگین وزنی از تحقیق فرضیه بررسی برای .هستند

میانگین  زیر  جدول نتایج به توجه با. است شده ارائه زیر ولجد در که است شده

 نتیجه توان می این بنابر باشد ( می3با میانگین 1<2882<5) متوسط از تر پایین رضایت

 .می باشند ناراضی شهر این پارکهای موجود کیفیت شهرخرم آباد از مردم گرفت

 عنوان به3) میانگین با وزنی گینمیان مقایسه جهت ای نمونه تک t آزمون نتایج (4) جدول

 شهر سطح های پارک از شهروندان رضایت میزان سنجش عوامل از(  ارزیابی متوسط

 Sig استاندار انحراف ميانگين تعداد Tمقدار عنوان

 .... ....6 9..6 664 .1...11 وضعيت زیبایی ،شادابی، طراوات

 .... 49..1 4.64 664 -14.6.6 وضعيت بهداشتی

 .... ....1 ...4 664 -6.6..1 آبخوري وضعيت

 .... ....1 .4.6 664 -41..6 دسترسی به حمل و نقل عمومی

 .96. ....1 1..6 664 .4.1 ایمنی و امنيت پارک

 .... ...9 ...4 664 -616.. رفع نياز اقشار خاص

هاي )فرهنگی، هنري،  جاذبه
 ورزشی(

6.64.- 664 4.64 946. .... 

می ساکنان پرورش روحی و جس
 شهر

..... 664 6.4. 9.1. .... 

طراحی براساس )آداب و رسوم 
 ساکنان و فرهنگ شهر(

4..4.- 664 4.61 991. .... 

 1372منبع: یافته های تحقیق: 

 میانگین که ها پارک کیفیت متغیرهای سنجش نمونه ای تک تی آزمون نتایج به توجه با

 و است رضایت( مقایسه کرده متوسط )حد 3 نمیانگی با مطالعه افراد مورد نظرات وزنی

 توان چنین نتیجه باشد می می درصد معنادار75در سطح اطمینان  آمده بدست مقدار

هستند. بطوری که  ناراضی شهر موجود پارکهای وضعیت شهروندان از که گرفت
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بهداشتی ، وضعیت آبخوری، دسترسی به حمل و نقل  شاخص ) وضعیت 2میانگین 

نیاز اقشار خاص، جاذبه های )فرهنگی، هنری، ورزشی(، طراحی براساس  عمومی، رفع

می باشد. و سه 3)آداب و رسوم ساکنان و فرهنگ شهر(  پایین تر از میانگین حد متوسط 

شاخص )وضعیت زیبایی شادابی طراوات، ایمنی و امنیت پارک، پرورش روحی و 

 جسمی ساکنان شهر(در حد متوسط می باشند.

 COPRAS تکنيک

 استفاده کوپراس تکنیک از آباد خرم شهر پارک های اولویت بندی برای پژوهش این در

بی  کوپراس تکنیک برای نورم روش از استفاده با نیاز مورد متغیر های ابتدا. است شده

برای وزن  شانون آنتروپی روش از داده ها سازی بی مقیاس از پس. است شده مقیاس

 وسیله به متغیر ها از یک هر به وزن دهی از پس. ستا شده استفاده شاخص ها دهی

بیشترین  . شد پرداخته آباد خرم های پارک از یک هر رتبه بندی به کوپراس تکنیک

ها به ها داده شده است و کمترین وزنوزن به شاخص آبخوری، ایمنی و امنیت پارک

اختصاص داده  های فرهنگی، آداب و رسوم و دسترسی به حمل و نقلهای جاذبهشاخص

 دست به شانون آنتروپی تکنیک با شاخص های وزن( 2)شماره جدول شده است.در

 .است آمده

 شانون آنتروپی تکنیک با شاخص های وزن( 5)شماره جدول
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 ./6.. ./96. ./61. ./69. ./161 ./19. ./41 ./61. ./61. وزن

 1372منبع: یافته های تحقیق، 

 (. 1) تابع از استفاده با گیری تصمیم ماتریس کردن نرمالیزه: سوم گام

 -SJ و سیگمای +SJا محاسبه سیگمای در گام چهارم، بعد از نرمالیزه کردن معیاره

های مثبت و منفی جداگانه محاسبه شود. به این منظور، برای هر گزینه شاخصانجام می
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 انجام زیر رابطه طریق از منفی و مثبت معیار اساس بر  QJ محاسبه پنجم گام در.شوندمی

 بین در را وضعیت بهترین که است آلترناتیوی کردن مشخص نهایی، مرحله.می شود

. است باالتر نیز آن NJ مقدار باشد، باالتر گزینه یک QJ میزان چقدر هر. دارد معیارها

 است. آمده( 2) جدول در بندی رتبه نتایج. شود می بیان درصد صورت به مقدار این

 COPRAS تکنیک با استان شهرهای نهایی رتبه بندی: (2جدول شماره )

 sj+ sj- Q  Nj رتبه 

 .9/.6 ./1116.9 ./.4.16. ./9.916. پارک کيو
6 

 1 ..1 ./119694 ./.4.19. ./66...1 معلم

 7 .9/.. ./.11149 ./.41. ./91.1. شریعتی

 46/96 ./11.46 ./.41.6. ./9616. باغ بهشت
5 

 2 14/99 ./1169.9 ./44611. ./16..9. زیتون

 .41/9 ./.11114 ./.4191. ./.9411. پارک شهر
8 

 4 6/96. ./11.1.9 ./44.11. ./.96.9. صخره اي

 3 66/96 ./.116.1 ./.1.94. ./66.61. بام شهر

 های تحقیق منبع: یافته

آباد، پارک معلم با ضریب های شهر خرمهای پژوهش، از بین پارکبر اساس یافته

( در 22/77( به عنوان رتبه اول شناخته شد، پارک زیتون با ضریب توسعه)111توسعه)

ای با ( در رتبه سوم، پارک صخره88/78رک بام شهر با ضریب توسعه)رتبه دوم، پا

( در 23/78( در رتبه چهارم، پارک باغ بهشت با ضریب توسعه)53/78ضریب توسعه)

( در مرتبه ششم، پارک شریعتی با 89/79ای )رتبه پنجم، پارک کیو با ضریب توسعه

( 22/79ر با ضریب توسعه )( در رتبه هفتم قرار گرفت و پارک شه41/79ضریب توسعه)

 در رتبه هشتم قرار گرفته است.
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 رتبه بندی پارک های سطح شهر براساس مدل کوپراس -(3شکل شماره )

 نتيجه گيری

 به را شهرها که آنهاست محیطی زیست کارکردهای شهرها، در سبز فضای اثر ترین مهم

 گسترش سوء آثار  ی بلهمقا با و است کرده دار معنی انسانی جامعه زیست محیط عنوان

 به.شوند می شهرها زیستی کیفیت افزایش سبب ، تکنولوژی نادرست کاربرد و صنعت

 و است زندگی بدیهیات از یکی گیاهان سبز پوشش حفظ و ایجاد ضرورت دلیل همین

 تکمیل گاه هیچ گیاه وجود بدون است غذا و هوا آب، شامل که انسان دوام و بقا مثلث

 پارک از شهروندان رضایت میزان بررسی به پژوهش این روند در رو ینا از. گردد نمی

 درباره پرسشنامه انجام از حاصل نتایج.شد پرداخته آباد خرم شهر در شهر سطح های

 می نشان آباد شهرخرم در( پارکها) شهری سبز فضای کیفیت از شهروندان رضایت

 ای نمونه تک تی آزمون نتایج به هتوج با پارکها مطلوبیت از شهروندان این بیشتر دهدکه

 میانگین با مطالعه مورد افراد نظرات وزنی میانگین که ها پارک کیفیت سنجش متغیرهای

 از شهروندان که گرفت نتیجه چنین توان می است کرده مقایسه( رضایت متوسط حد) 3

 وضعیت)  شاخص  میانگین که بطوری. هستند ناراضی شهر پارکهای موجود وضعیت

 خاص، اقشار نیاز رفع عمومی، نقل و حمل به دسترسی آبخوری، وضعیت ، داشتیبه

 و ساکنان رسوم و آداب) براساس طراحی ،(ورزشی هنری، فرهنگی،) های جاذبه

 پارک، پرورش امنیت و ، وضعیت )زیبایی ،شادابی، طراوات(، ایمنی((شهر فرهنگ
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با میانگین 1<2882<5) متوسط از تر پایین شهر میانگین رضایت ساکنان جسمی و روحی

 COPRAS معیاره چند تصمیم گیری تکنیک نتایج اساس بر و همچنین و .باشد ( می3

 اول رتبه عنوان به( 111)توسعه ضریب با معلم پارک آباد، خرم شهر پارک های بین از ،

با  .است گرفته قرار هشتم رتبه در( 22/79) توسعه ضریب با شهر پارک و شده شناخته

جه به نتایج تحقیق بدست آمده و نتایج پژوهش های صورت گرفته در زمینه تو

رضایتمندی پارک های شهری نتایج یکسان بوده و شهروندان از پارک های شهری 

رضایت ندارند و تفاوت این پژوهش با پژوهش انجام شده در استفاده از مدل ها می باشد 

 تکنیک کوپراس استفاده شده است. باکه در این پژوهش برای رتبه بندی پارک ها از 

 جهت هایی راهکار آن از حاصل نتایج و مردم نظرات براساس آمده بدست نتایج به توجه

 شودکه در جدول زیر با آن اشاره می شود:  می پیشنهاد شهر پارکهای کیفیت بهبود

 استاندارد و اصول براساس شهروندان سالمتی تفریحی، احتیاجات نمودن برطرف -

 موجود ایه

مناسب با طراحی مناسب و چیدمان مناسب تجهیزات  تنوع فضایی و عملکردیایجاد  -

 پارک ها

 افزایش در محلی مردم ومشارکت اجتماعی پتانسیلهای از بردن بهره و استفاده -

 پارکهای شهری کیفیت

 و صورت به سرویسها نگهداری و بهداشتی و نظافت سرویس های در مناسب تجهیزات -

 روزانه و ظممن

 های نیمکت تامین ویژه به پارک مناسب در رفاهی تسهیالت و شهری مبلمان تامین -

 سطوح همه در ...و راهنما تابلو آبخوری، سطل زباله، مناسب،

 پارکینگ دسترسی مناسب با رعایت حد فاصل حمل و نقل عمومی با پارک ها و تامین -

 تقریبی مرکز تا ها فاصله پارکینگ که وینح به ها اتومبیل طوالنی توقف برای مناسب

 زیاد نباشد. پارک

  شهر سطح های پارک امکانات  و وسایل ایمنی به توجه -

 شهروندان بیشتر رفاه و امنیت ایجاد بمنظور ها پارک سطح در امنیت ایجاد -
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 در پارک کور و ای حاشیه نقاط به به ویژه ها پارک در شبانه مناسب روشنائی تامین -

 سطوح ههم

 فرهنگ و هویت داشتن نگه زنده برای شهر رسوم و آداب به توجه با های فضای ایجاد -

 شهر مردم

 شهری سبز فضای که کمبود مناطقی در محلی پارکهای ساخت برای ریزی برنامه  -

 است عاملی اکولوژیکی، سودمندی بر عالوه باشدکه مناسبی می کار راه برد می رنج

 ای پارکهای محله توسعه محلی های همبستگی تقویت و یاجتماع جهت پایداری

 .زمان در حداقل سبز فضاهای به شهروندان دسترسی جهت است عاملی

 منابع

: ترجمه. شهر پایدارتر شکل یک سوی به شهری طراحی(. 1383) هیلدر فری، براند .1

 .شهری ریزی برنامه و پردازش شرکت انتشارات. بحرینی حسین

 ارزیابی و بررسی .(1387) اعظم صفرآبادی، گلشن،. رادی،م مسعود،. تقوایی، .2

 دسترسی برای موجود ضوابط و معیارها اساس بر اصفهان  شهر پارکهای وضعیت

: 2شماره ،38 پیاچی شماره محیطی، ریزی برنامه و جغرافیا جانبازان، و معلوالن

 49-24صص

 ابعاد بر تحلیلی .(1387) محمد فرد، صالحی هادی،. رفیعی، براتعلی،. خاکپور، .3

 موردی مطالعه)ایرانشهری شهروندان دیدگاه بر تاکید با شهری سبز فضای اجتماعی

 . 27 دهم،شماره سال جغرافیایی فضای ،(مشهد

 رضایت میزان ، تحلیل (1374)  عزت اهلل قاسمی، و حمیدرضا نسب، رخشانی .4

 فصلنامه مطلوب، سبز فضای ایجاد در شهرداری فرخ شهر عملکرد از شهروندان

-25صص ، 22شماره هفتم، دوره زاگرس، چشمانداز شهری و برنامه ریزی جغرافیا

45 

 کیفیت از ساکنان میزان رضایتمندی سنجش (1373)  همکاران و مجتبی رفیعیان، .5

-آمایش شهری و جغرافیا نشریه زاهدان، مهرشهر :مهر، موردشناسی مسکن سکونتی

  135-151 صص ، 12 شماره چهارم، سال منطقهای،
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 کارکرد شناسی جامعه تببین .(1371)مرضیه  ، مختاری جواد، ،. نظری رسول، ، ربانی .2

 های پژوهش مطالعه(. اصفهان شهر های پارک:  موردی مطالعه) شهری های پارک

 111-134 : صص(11)3 ای، منطقه و شهری

 از دگانکنن مراجعه نگرش بررسی (.1372حیاتی ) اله باب و عابدی سحر آمنه؛8 سرباز .9

 ملی همایش اولین تبریز، شهر بانوان های پارک در شده ارائه امکانات کیفیت

 سبز فضای و پارکها سازمان تبریز، تبریز، شهر کالن سبز فضای توسعه راهکارهای

-www.civilica.com/Paper-NCWDTL01 تبریز، شهرداری

NCWDTL01_007.html  
 ها، انتشارات شهرداری سبز کتاب شهری، سبز فضای (. 1397) احمد، سعیدنیا، .8

 کشور های شهرداری سازمان

 نهم، جلد شهری، سبز فضای ما، شهرداری سبز کتاب .(1383) احمد سعیدنیا، .7

 کشور، تهران دهیاری و شهرداری سازمان لنتشارات

 مجد، فر، زینب،. نصیری سیدعلی،.گروسی، علیرضا،. شاهرخی ،علوی .11

 بر تأکید با شهری سبز فضای کیفی و یکم وضعیت از تحلیلی (1375)سعید،.

،سال معماری و شهرسازی پایدار دو فصلنامه نظرآباد، شهر ساکنین سنجشرضایتمندی

 31-42: صص 75چهارم، شماره دوم پاییز و زمستان

 برنامه بر تاکید با عمومی فضاهای از استفاده سنجی (. مطلوبیت1384)  مهسا سیفایی، .11

  مدرس تربیت دانشگاه تهران، شهرسازی، ارشد ارشناسیک نامه ،پایان مشارکتی ریزی

 فضایی تحلیل .(1374) نغمه مصطفی توکلی، احمد،. احمد، گروسی ، علیرضا،. پور .12

 سال کرمان شهری نواحی مطالعات نشریه کرج ، شهری های پارک پراکنش و توزیع

 21-1صص ،5و4 پیاپی دوم،شماره

. تفرجگاهها و سبز فضای ها، پارک نپیرامو (. مباحثی1394) هنریک مجنونیان، .13

 .تهران شهر سبز و فضای پارکها سازمان: تهران

(. سامانه اطالعات جغرافیایی در مکان یابی فضای سبز شهری 1381محمدی ، جمال ) .14

 15، ص44، نشریه شهرداری، شماره 

 از شهری پایداری ارزیابی. ( 1385 ) چشمه، مصطفی ده محمدی محمدی، جمال،.  .15

  8 اسالم جهان جغرافیدانان المللی بین کنگرة عمومی، سبز فضای و ها ارکپ منظر

 اصفهان. دانشگاه
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 منیژه آباد، حسن حداد الهام،. دهقانیان، رمضانعلی،. شورای، محمد،. معتمدی، .12

 منطقه در استاندارد های سرانه با آن مقایسه و شهری فضای وضعیت . ارزیابی(1371)

 11 و 11 شهری، مدیریت و ریزی برنامه کنفرانس چهارمین مشهد، شهرداری 11

 مقدس. مشهد اردیبهشت

 و اول مرحله ی مطالعات گزارش خالصه( 1384) ، جویاب پارس مشاور مهندسین .19

 کشور، های شهرداری سازمان. شهر شاهین سبز فضای آبرسانی و آبیاری  طرح دوم

 کشور. وزارت. روستایی پژوهشهای مرکز
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 44-52، صص22، سال هشتم، شماره شهری مدیریت مطالعات
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