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 چکیده 

 می اختصاص بازی به را خود وقت امردیگر هر از بیش کودکان . است کودکان زندگی از ناپذیر تفکیک جزء بازی

 محیط ضروریست بنابراین . است خانه از خارج جهان با مستقل کودک برخورد مکان اولین بازی فضاهای . دهند

 نیازهای مهآنها ه طراحی در و باشد شده طراحی کودکان برای تخصصی بصورت که شوند گرفته نظر در هایی

 از یکی رابطه با طبیعت حس ایجاد . شود لحاظ و مطالعه دقیق کامال بصورت کودکان ، جسمی و روحی

مهم رابطه  مقوله بررسی روست پیش که پژوهشی هدف . است پارک های کودک طراحی در اصلی فاکتورهای

 درراستای چند هایی شاخصه.باشد می ها محیط این ساختارهای از استفاده با های پارک کودکان با طبیعت در

 کاربری های  نیاز،نحوه مورد ازفضاهای فضاها،برخی جانمایی مصالح،نحوه انتخاب برای الگوهای به یافتن دست

 پژوهش نیا در قیتحق روشاند. شده بررسی....و درختان و گلها ،محل دوچرخه فضاهای سبز ،مسیرهای

 .دبو خواهد طراحی های نمونه بررسی ای، کتابخانه منابع از استفاده با و توصیفی و  یلیتحل -یفیتوص

 

 طبیعت،طراحی پارک کودک  و کودک :فضای سبز شهری،رابطهواژگان کلیدی
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 مقدمه 

 یشناخت روان ینیازها است که بالغ انسان شخصیت یها یدگرگون یبرا یا مقدمه و یزندگ دوران نیمهمتر و اولین یکودک

 طبیعت از جیتدر به ها انسان ،یشهرنشین وگسترش توسعه ، جمعیت شیبا افزا است. یکیولوژیزفی ینیازها از تر پیچیده آن

 یمحیط ستیز ینیازها ساخت، انسان یها محیط جادیا و یطبیع محیط در دخالت و جمعیت حد بیش از تراکم و شده دور

 است نموده سبز یاحداث فضا به اقدام ینشهرنش انسان نیازها نیا رفع یبرا که داده بروز بیشتر را انسان یروح و یجسم

 باز یها محیط یساز آماده رو نیا از.دارد چالش وا به و دهد قرار مخاطب را آنان که هستند ییمحیط ها نیازمند کودکان.

 رشد که است معتقد پیاژه ژان.است برخوردار ژهیو اهمیت از شهر ندهیسازندگان آ و شهروندان عنوان به کودکان یبرا یشهر

 که شده تشکیل یمختلف مراحل و ها دوره از خود یرشد چنین و باشد یم او یطبیع رشد به وابسته کودک یادراک یشناخت

 .است شده گرفته نظر در خود از پیش مرحله مکمل مرحله هر

 روش تحقیق

مطالعات  روش به اطالعات گردآوری .باشد می توصیفی تحلیلی صورت به تحقیق روش مطالعه مورد موضوع به توجه با

 و پارک های کودک طراحی زمینه بررسی نمونه های مورد بررسی و استفاده از مقاالت معتبر در و گردآوری جهت ای کتابخانه

 .باشد می رابطه کودکان و طبیعت

 قیتحق نهیشیپ

 آن اشاره به پژوهشگر هر که عواملی و گرفته صورت بررسی مورد زمینه در شده انجام های پژوهش بر مروری 1جدول این در

 :میگردد بیان است، کرده

 :پیشینه تحقیق1جدول شماره 

 نکات کلیدی سال  پژوهشگران عنوان پژوهش

 طراحی کودکان در خالقیت برانگیزش

طراحی  معیارهای بر اساس ها پارک

 منظر

طراحی  نیاز مورد اصول و نظری مبانی اساس بر طراحی 1931 علومی شیما

 کودکان های پارک

 در طراحی کودکان مشارکت نقش

 شهری منظرهای

 بروجنی حقیقی سمر

 فیضی محسن

 کودکان اهمیت برای موثر فضاهای طراحی حساسیت 1931

 های محلی پارک عملکرد بهبود در کودکان مشارکت

 بر تاثیرگذار معماری عوامل

 کودکان فضایی ادراک

 اساییشن به مربوط تعاریف و مفاهیم بررسی 1931 عطارد پریا

 تاثیر و کودکان شخصیتی و رفتاری کودکان،ویژگی های

 در معماری آن

 درارتقا سبز فضای نقش

 منظر شهری از مردم ادراک

 نیاز بی فاطمه

 جنگی مرضیه

 ارتقا ادراک در ای حاشیه های پارک سبز فضای نقش 1931

 شهروندان بصری
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 کودک و یباز

 است یموجود . شود یم بشر محسوب حیات بخش استمرار و گذراند یم را ودخ رشد دوران که است ینابالغ شهروند کودک،

 یم بار به که شود یم تنومند ینهال باشد، مهیا او سالم یجسم و یفکر رشد یبرا محیط چنانچه و دیآ یم بدنیا پاک که

 یباز قی(.طر1931 ورد)شیعه،آ نخواهد یپ در را یچیز خذالن جز نکند او فراهم یبرا را یدستاورد چنین محیط اگر و نشیند

 آن از یباز واقع در . شوند یم برانگیخته اطرافشان محیط کشف یبرا و کنند یم برقرار ارتباط خود اطراف یدنیا با کردن

 یمسکون ی منطقه یزیر در برنامه اگر . دیآ یم بشمار کودک فعالیت نیمهمتر است، ندهیآ یزندگ یبرا ینیتمر که جهت

 خواهند یباز ییهرجا که چرا شد، خواهند یا دهیعد جاد مشکالتیا باعث نشود، منظور کودکان یباز یراب ییفضا هیچگونه

 یطراح در که ینکات گرید از . شود فراموش دینبا کودکان یباز یفضا یساز مسکن و یساختمان ی توسعه در نیبنابرا . کرد

 نیا در شود که یطراح کودک ی اندازه و ابعاد و درمقیاس دیبا چیز همه . است مقیاس به توجه شود لحاظ دیبا یباز زمین

 به که چرا کرد خواهد تملک تعلق و احساس خود محیط به نسبت و نموده امنیت و یراحت احساس بیشتر کودک صورت

 ها کشور یبسیار در شده خلق یفضاها (.مشاهدات1931،یاست)سهیل تر درک قابل و باستیز " کوچک " کودکان عقیده

 یاجتماع یها تعامل نحوه و نفعیذ افراد موردنظر، عملکرد یمحتو به توجه بدون شکل ها و کالبد به توجه که است داده ننشا

 است مشاهده شده موردها از یبسیار در .کند ینم جادیا یمطلوب یفضا لزوما آنها، در یانسان ینیازها همه مهمتر از و آنها در

 به آنها در نیز هنرمندانه مالحظات بوده و مناسب ابعاد یدارا شناسانه ییبایز یها یژگیو لحاظ به که شده یطراح یفضاها که

 مانند او یبرا که باشد یا بگونه دیبا کودک یفضا نی.بنابرا(Proshansky,1978) اند نبوده مطلوب لزوما اند شده گرفته کار

 و عالمت پر و متنوع یباز یفضا که یهنگام . ببرد لذت آن بودن یخصوص حس و از باشد فیتعر قابل خودش یخاک حیطه

 (.1931 ،یاست)سهیل تر آسان کودک یبرا قلمرو باشد، تعیین نشانه

 

 کودک رشد در یباز نقش

 یاجتماع و یاخالق تربیت تعلیم و یابزارها از یکی و کودکان یاستعدادها شناخت و روحیات به یدستیاب یبرا یا وسیله یباز

 و هیجانات کنترل نحوه یاجتماع یمعیارها با یو و ابدی یم تحقق کودک یعاطف و یاجتماع و یعقل و یروح رشد.است آنان

 یذهن رشد نظر از یزندگ اول یها سال در کودک در یباز که است معتقد یاسکیلزودا .شود یم آشنا یهمیار و قانون و نظم

 (.1931 منزه، و است)مهرنگار بسیار موثر یو

 

 فضای بازی کودکان

 یطبیع یها محیط طبیعت و با کودکان ییآشنا و تماس شهرها، کالن تولد و جهان سطح در یشهرنشین روند گسترش با

 یکیفیز گسترش بر عالوه . است شده یشهر یبه فضا محدود آنان فراغت اوقات گذران و کودکان یباز فرصت و افتهی کاهش

 یکالسها در کودکان دادن شرکت ،یکاف امنیت تأمین از نیالدو یشده، نگران طبیعت از کودک یدور به منجر که شهرها

شیلر . داشته اند نقش یطبیع محیط با امروز یشهر کودکان رابطه کاهش در نیز ونیزیتلو رسانه و یانه ایرا یهایباز ،یآموزش

 فشرده و دیشد آنها ملو تکا کودکان رشد دوره در یباز انگیزه.کند یم یباز که است کودک یراست به یزمان کودک:دیگو یم

 و دقیق فیتعر آزاد یباز یبرا .گیردیم انجام آزاد یباز قیطر از یادگیری ،یکودک سنین در معتقدند شناسان روان .است

 بخش لذت و بودن یاختیار بودن، یبین پیش قابل غیر ،یزیر برنامه عدم به توانیمآن  یهایژگیو از اما ندارد، وجود یمشخص

 یطبیع عناصر از بهینه استفاده با سکونت آنها محل یکینزد در کودکان یبرا یباز یفضا و پارک یابی کانکرد.م اشاره بودن
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 جمله از یباز یفضا در موجود تاسیسات و کودکان تردد مسیر یمن سازیا سال، کهن درختان ای رودخانه جنگل، مانند موجود

 و شد)مبهوت خواهد داریپا و سالم یا محله شیپیدا به منجر جوانب نیا همه به یکاف و توجه همزمان .هستند نکات نیا

 تنها نه مناظر نیا.اند گرفته شکل کودکان نه بزرگساالنو ادراکات و ها یژگیو توجه به با مناظر نیا واقع در.(1932 همکاران،

 شوند یکودک م در التکس احساس آمدن دیپد باعث موارد از یبسیار در بلکه نمیکنند کمک مختلف در ابعاد کودک رشد به

و  یگردند)مجتبو یم کودکانه ناب یخالقیت ها شدن کم موجب و آورند یم وجود به او در را ناهنجار ییرفتارها بروز زمینه

 را نظر آنان مورد انتظارات موارد، یبسیار در کودکان، به افتهی اختصاص یباز یها زمین ای فضاها (.البته1939،همکاران

 دهندی نم نشان خود از استفاده فعال و استقبال با ارتباط در یمثبت کامالا  واکنش کودکان رو نیا از . سازد ینم برآورده

 (.1931 همکاران، و یعظمت)

 

 محیط و کودک

 رشد عین در ،یگیر و گوشه بودن جمع میان هراس و بیم ، تهور فعالیت، جوش، و جنب ، یکنجکاو با کودک یکودک دوران

 استمرار و گذرانده را خود رشد دوران که است ینابالغ شهروند ، (. کودک1933همکاران،  و است)شارپ ههمرا یروان و یجسم

 او سالم یجسم و یفکر رشد یبرا محیط چنانچه و دیآ یم دنیا به پاک که است یموجود . میشود بشر محسوب حیات بخش

 را یچیز خذالن جز . نکند او فراهم یبرا را یدستاورد نینچ محیط اگر و نشیند یم بار به و شود یم تنومند ینهال باشد مهیا

 قابل مرحله سه در شود واقع مؤثر او رشد بر میتواند که یکودک عوامل طیشرا به توجه با ترتیب هر به.آورد نخواهد یپ در

دوم  مرحله وراثت، لشام اول مرحله . است انسان اختیار در سوم مرحله و اختیار از خارج مرحله اول دو در که است تشخیص

 (.1931باشد)شیعه،یم یگیر تصمیم عامل عنوان به فرد خود طیشرا سوم مرحله و آن مقتضیات کلیه و محیط شامل

 

 کودک و طبیعت 

 و حیوانات درخت، آب، گیاه، مانند طبیعت های پدیده تمام با کودک باید. بکشاند شهر داخل به را طبیعت باید شهری فضای

 آن و بورزد عشق طبیعت به که می فهمد و آموزد می طریق این از کودک. (1)مانند شکل باشد ارتباط در ت،حشرا و پرندگان

 هرگونه از فارغ و درست محیطی در را او که دارد احتیاج و فضاهایی سالم های محیط سبز، و باز فضای به کودک. کند حفظ را

 های آپارتمان و مسکونی کوچک قطعات در سکونت نحوه دلیل به تهران ساکن از خانوارهای بسیاری. آورد بار محرومیت

 فضای. دارند مناسبت کمی آموزشی قبول قابل های اندازه و ابعاد با نیز ها مدرسه. اند محروم فضایی چنین داشتن کوچک، از

 از بدور شهری مشکالت و هوا، آلودگی و صدا، سر سواره، آمد و رفت جریان ها، راه نامتناسب عرض با نیز دو این بین حایل

 اهمیت حائز یا اندازه به ها پارک نقش.(.1931الهیجی،حسینی همراه است) کودک نیازهای و خدمات و سبز، و باز فضای

 در توسعه مهم یفاکتور به یشهر یها پارک که است مفهوم بدان نیا و است برده فراتر یحیتفر ک محیطی آن از که است

 یاجتماع شناور یها گروه یدربرگیرنده  که یعموم یها محیط از دسته نیا یساز منیا لحاظ نیبد و اند شده بدل یشهر

 یها محیط یساز میا که روست نیا از و داشته رشد کودک در یمهم نقش یباز گرید بیان به است ریناپذ اجتناب هستند

 نیا. اند شده متولد خواه طبیعت و ستدو ستیز یموجودات ذاتا کودکان (.1933نایینی، یداشت)صادق خواهد ضرورت ربطیذ

 در یتحقیقات مختلف .کرد مشاهده توان یم ها آن باکانه یب یدرگیر و طبیعت با مواجهه در آنها یازحس کنجکاو یخوب به را

 است یمناسب یازبسترها یکی سبز یدارد فضا وجود کوکان یرفتار مختلف یها برشاخصه سبز یفضاها موثر تاثیرات خصوص

 یفضاها موضوع نیبنابرا . برد باال یمحیط یها یساز باتصمیم در ارتباط هارا بچه مشارکت و تعامل میزان میتوان آنها در که
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 وجود گیاهان. ببرد باال یطراح امر در مشارکت یبرا را آنها انگیزه تواند یم کودکان عالقه مورد یاز فضاها یکی عنوان به سبز

 کودکان خالقیت ارتقاء نیز در یطبیع عناصر یریپذ تنوع یژگیو رو نیازا. هستند ارگذ تاثیر برخالقیت یداخل یفضا در

 و ییمیکند)قاسملو کمک فضا تنوع به مختلف در فصول گوناگون برگ و گل واندازه ،رنگ باشکل گیاهان مثال . موثراست

 در شدن ساخته حال در و نشده کامل هنوز طبیعت و انسان رابطه از کودکان فهم که میدهند نشان تحقیقات (.1934 ،یاحد

 مراحل کردن یسپر یط در تا میشود موجب طبیعت با نامنظم ای اندک تماس با کودکان پرورش . است یکودک دوران لیاوا

 (.1931،و همکاران )مهدی نژاد. ببینند طبیعت از یبخش نه و جدا را خود کودکان شدن یاجتماع

 

 (1939 ،یینینا ییدا و نژاد اصغر (گیاهان و نکودکا تعامل اگرامید(1)شکل شماره 

 

 پیشینه طراحی های پارک های کودک در ایران و جهان

 جونتریارک کلمیپ

رنگارنگ که در میان درختان سرسبز در ناحیه فرفکس ایالت ویرجینیا  یپارک ویرجینیا، آمریکا (2)شکلجونتریپارک کلمی

مین بازی معمولی به نظر برسد. همچنین معابر و محل قرار گیری تجهیزات و قرار گرفته شاید در نگاه اول شبیه به یک ز

های برخی از بخش تری را برای کودکان به ارمغان بیاورد.های پرطراوت رنگ آمیزی شده تا دسترسی آسانوسایل بازی با رنگ

 ها ذیر سازد در حالی که بعضی قسمتهای گروهی را برای کودکان امکان پای طراحی شده تا شرکت در فعالیتپارک به گونه

 پارک اند تا کودک از حریم خصوصی مورد نیازش در حین بازی نیز برخوردار شود. تری قرار گرفتهتر و در نقاط خلوتآرام

ا افراد دارای معلولیت جسمی می توانند در کنار بجزو معدود پارک هایی در جهان بشمار می آید که کودکان  جونتری کلمی

راد سالم به بازی و سرگرمی بپردزاند. کل پارک طوری طراحی شده است که می توان با ویلچر تردد نمود و سطح آن از اف

 خته شده است که لغزنده نمی باشد.موادی سا
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 جونتریارک کلمیپ :2شکل شماره 

 پارک تایلر، تگزاس

در شرق تگزاس قرار دارد که محیطی شاد و آموزنده برای کودکان فراهم کرده و محیطی برای گردهمایی  (9)شکل این پارک

رها شده بود که شهرداری وقت سایت زمین به حالت طبیعی خوددر ابتدا کودکان به همراه والدینشان نیز طراحی کرده است. 

 31بسیاری از درختان  ان کارج در اطراف آن پوشیده شده است کهرا مورد بههسازی قرار داد.امروزه دریاچه میانی آن با درخت

درختان کاج در اغلب مناطق پارک به خصوص در نواحی خشک بیشتر به چشم می خورد. گیاهان  دارد. سال قدمت 111تا 

،سرو ایستاده و ... . ها زغال اخته، انواع توت ، سدر قرمز شرقی، گردو، افرا، گردو نارون ،پهن برگان شامل ،کاج موجود در پارک:

گورکن یا مرداب عبور.خزندگان مانند مار، سوسمار، سمندرها، قورباغه ها و وزغ در طول کسیر هم چنین میتوان حیواناتی نظیر 

 گونه از پرندگان در پارک شناسایی شده است. 211بیش از را مشاهده نمود.

 

 تایلرارک پ :9شکل شماره 

 دوستدار کودک تخصصی پارک

 واقع تهران شهر  13در منطقه  (4)شکلسایت بوستان دوستدار کودکمونه موفق در بین پارکهای کودک در ایران می باشد.ن

های منطقه به دلیل محرومیت 13انتخاب منطقه  باشد. می هکتار 9/9 حدود تفضیلی طرح با مطابق بوستان مساحتاست. شده

در کنار باال بودن تعداد اعضای خانوار فضای مناسبی را برای بازی و سرگرمی ها بوده و با توجه به پایین بودن مساحت خانه

وجه تمایز ویژه دیگر این پارک و  برای سه گروه سنی خردسال، کودک و نوجوان پارک این. کودکان مهیا خواهد ساخت

 فراغت اوقات برای ذاریگ سرمایه سازی، فرهنگ و اجتماعی بینش ارتقاء برای.های ورزشی ویژه کودکان معلول استست

 بوستان است. توجه مورد پیشرفت و توسعه اصلی ی برنامه عنوان به کشورها از بسیاری در که است اقداماتی بهترین از کودکان
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 و کودکان سنی مختلف های گروه مختص اجتماع به ورود برای آمادگی و آموزش تفریح، تفرج، برای فضایی کودک دوستدار

 و گیرد می شکل دبستان( از )پیش کودکی اولیه سالهای در انسان شخصیتی ویژگیهای عمده اینکه به توجه با است. نوجوانان

 مبانی اساس بر باید کودک محیط طراحی بیرونی، لحاظ به چه و درونی واکنش لحاظ به چه انسان، بر محیط نقش به توجه با

 همه رشد بر محیط تاثیر به توجه با و آنان توسط محیط و منظر ادراک چگونگی کودکان، نیازهای و ویژگیها بر مبتنی نظری

 پرورش، جهت خاص فضاهای دارای بوستان این. پذیرد صورت کودکان موفقیت و فکری جسمی، فعالیتهای ارتقای و جانبه

 زمین فارسی، انزب الفبای اشکال و حروف با کودکان یادگیری و آشنایی منظور به الفبا شهرک مانند: کودکان بازی و آموزش

 باشد. می فواره سواری، دوچرخه پیست بازی، های

 

 جونتریارک کلمیپ :4شکل شماره 

 ضوابطی برای طراحی پارک کودک 

 مکان انتخاب

 قرار نظر مورد سبز یاز فضا یقسمت چه در که است یباز زمین محل نمودن مشخص یباز یفضاها یطراح در قدم اولین

 نیا البته باشد اطراف منازل از آنها نیوالد دید در معرض که کنند یم انتخاب یطور را زمین اشدب یگیهمسا پارک اگر گیرد

 حسب بر سکونت محل از زمینها نیا فاصله یشهر بزرگ یپارکها مورد در است سال 6 ریز کودکان مخصوص یباز زمین نوع

 کنند یم را انتخاب دورتر محل ، بیشتر یصدا سرو تعل به بزرگتر کودکان یبرا و شود یم تیرعا کننده کودکان استفاده سن

 داغ باعث و نموده در کودکان یسوختگ جادیا حد از بیش آفتاب . گرفت نظر در را باد و هیسا ، آفتاب دیبا محل انتخاب در .

 زمین رافاط در بادشکن درختان کاشت و انداز هیدرختان سا کاشت با . گردد یم )فلز جنس از بخصوص( یباز لیوسا شدن

 ان بار مقابل در )حفاظ( پناهگاه کی ای کلبه کی توان یم احتماالا  یباز یفضاها شود. در یم کاسته باد و آفتاب شدت از یباز

 نیا به کینزد زمین را است بهتر نصورتیا غیر در کرد احداث ییغذا مواد عرضه فروشگاه و یآبخور ، ییهمچنین دستشو و

 نمود انتخاب امکانات
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 یباز زمین وسعت

-21% (یبیشتر درصد یگیپارک همسا و کودک پارک مثل مترمربع 1111 از کمتر مساحت با یپارکها در یباز زمین وسعت

 . شود یطراح کودک یباز زمین یبرا پارک مساحت  کل درصد 9-2 شود یم توصیه وسیع یپارکها در - یول )درصد 91%

 

 یباز زمین مناسب گیاهان

 یم امر نیا به یدستیاب یبرا . سازند یم فراهم پوشیده و دنج یفضاها و هستند امنیت و تعادل ، هیسا هآورند بوجود گیاهان

 کرد پرهیز جداا دار تیغ نیزگیاهان و غیره و کرچک ، انگشتانه گل ، خرزهره : مثل یسم و زا حساسیت گیاهان کاشتن از توان

 به کودکان عالقه به باتوجه .... و افرا : مثل هستند هیسا جادیا جهت شوند یم کاشته یباز زمین داخل که یدرختان .

 . بلوط و توسکا ، توس مثل نمود اب انتخ پرندگان کننده جلب یها گونه از توان یم را یباز زمین اطراف درختان ، پرندگان

 .... و مورد ، بوداغ مثل یصوت یآلودگ مانع یها گونه از است بهتر شوند یم کاشته یباز زمین اطراف در ها درختچه انواع اگر

 ینم ن یب از زود غیره و توپ خوردن با که را مقاوم نسبتاا یدائم و کسالهی یگلها از یتعداد توان یم گلها از . شود استفاده

 . دشو یم انتخاب مقاوم یها گونه از محل یهوا و آب به باتوجه نیز چمن نوع .... و میخک ، گازانیا : مثل کرد انتخاب روند

 از یانواع ای و شمشاد ، نو برگ مانند ، خار بدون و سبز همیشه یپرچین ای و یعلف گیاهان با توان یم یباز لیوسا مجاورت در

 .نمود جادیا کودکان یهایباز از یانواع یبرا سبز خم و پرپیچ یداالنها صورت به یمحیط ، برگان یسوزن

 

 یباز زمین در  آب

 به ، مخصوص تجهیزات اختیار داشتن در با و بخشیده روح فضا به که است ممتاز یعنصر ، بزرگ یفضاها در بخصوص ، آب

 آن دیبا باشد نداشته وجود محیط در یطبیع بطور آب اگر .کنند یباز آب و یآبتن کامل امنیت در که دهد یم اجازه کودکان

 غالباا  . باشد سانتیمتر 91 تا 21 از بیش دیانب کودکان یبرا شدن غرق خطر علت آب به عمق کرد جادیا یمصنوع بصورت را

 .است یکاف کودکان یباز آب یبرا فواره نیز کی جادیا

 

 یمنیا نکات تیرعا

 زمین بودن خشک

 . بکاهد ضربه شدت از خوردن زمین صورت در که باشد یطور زمین کف

 باشند نداشته یدسترس گربه دمانن یحیوانات که گیرد قرار یی،درجا ماسه از پر یها جعبه از استفاده درصورت

 . شود یخوددار دار تیغ و زا حساسیت ، یسم گیاهان کاشتاز 

 سانتیمتر 21-12 قطر با یحلقه ها مثال عنوان به گیرد انجام سهولت به کودکان حرکات که باشد یطور یباز لیوسا یایزوا

 .هستند خطرناک
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 . باشد نداشته وجود تیز یها لبه و ها گوشه

 . قالب وسیله به نه گیرد صورت محکم و کامل یها حلقه با گریکدی به لیوسا تقطعا اتصال

 چون یخطرناک لیوسا تجهیزات از ساخت در که بود مراقب دیبا نیست خطر از یخال کنندگان استفاده یبرا یباز یفضاها

 . شود اجتناب حد از بیش ارتفاع از و نشود استفاده برنده و تیز یاشیا

 ماسه و شن نکردن پرت یبرا ییتابلوها نصب

 . باشد یم موجود زمین یکینزد در اولیه یکمکها لیوسا

 . شود حاصل اطمینان آنها بودن سالم از و کرده دیبازد یباز لیوسا از مدت چند هر

 و عبور محل و لیوسا ریسا آن از فاصله دیبا نیا بنابر است نیآفر حادثه لیوسا از که شود یم استفاده تاب از پارکها بیشتر در

 آنان به کودکان صورت با برخورد صورت در تا شود پالستیک ساخته مثل سبک مواد از آن نشستن محل و شود تیرعا مرور

 (.1931)سایت شهرداری تهران،نرساند آسیب

 

 گونه های گیاهی

 موارد مفیداست: ینتوجه به ا یگیاه یدر انتخاب گونه ها

 شوند یبه سرعت ترمیم م یدگییب دکه بعد ازآس یازگیاهان -استفاده  1

 یباز یلعنوان وسا یادبهازدرختان بامقاومت ز -استفاده  2

 یاز انتخاب گیاهان علف - یخوددار 9

 ازانتخاب درختان میوه - یخوددار 4

 (.1934 ،یاحد و ییقاسملو)یازانتخاب گیاهان سم - یخوددار 1
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 یافته ها 

 پارک از نیوالد انتظارات

 :است آمده 2 جدول در پارک در کودکان یباز مهم و کاربرد پر یفضاها مورد در نیوالد نظر

 :انتظارات والدین از پارک2جدول شماره 

 

 میانگین نظرات والدین و کودکان  توضیحاتی در مورد این فضاها  فضای بازی پارک

زمین های بازی با 

 وسایل                        

جمله تاب و سرسره  زمین بازی و وسایل بازی از

 و محدوده بازی شنی و ....

 این فضا دور از دسترسی سواره تعبیه شده

از انتظارات والدین را  %19که حدود 

 شامل می شد

 فضای آموزشی 

 و 

فضای برای افزایش 

 خالقیت                     

 جهت آرامش 

باغ آموزشی نام گذاری شده و کودکان با اسامی 

 شوند. گیاهان آشنا می

در میانه پارک برای کاشت گیاهان به دست خود 

 کودکان تعبیه شده است 

والدین با این فضا موافقت %91بیش از 

 2خود را اعالم داشتند که بدین منظور 

 فضا را اختصاص دادیم.

این فضا به جذب بیشتر کودکان و ترغیب آنها به  زمین های بازی گروهی       

 بازی کمک کند 

لدین راضی به قرارگیری این وا%61که

فضا بودند. برای همکاری و بازی کودکان 

 به صورت گروهی قرار داده شده است 

رستوران و فضای 

 استراحت والدین         

فضا در نظر گرفته شد که  2برای این منظور

 یکی برای رستوران و کتابفروشی 

 فضایی کوچکتر برای استراحت والدین 

نیاز خود را به این  والدین%61در حدود 

فضا اعالم داشتند که برای این منظو 

 فضا تعبیه شد 2

والدین و کودکان به این فضا ترغیب %11 در نزدیکی پارکینگ  پیست دوچرخه سواری

 داشتند 

رای کاربران فضای کمتری را  %3که به  این فضا شامل البیرنت می باشد  فضاهای سرگرم کننده        

 ص داده است به خود اختصا

کمترین فضای پارک را به خود %6با  فضایی روباز برای دورهمی کوچک کودکان  آمفی تاتر

 اختصاص داده 
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 نتیجه گیری

به بررسی تاثر طراحی  طبیعت به کودکان بیشتر ترغیب یبرا آنها از واستفاده شده گرفته صورت ینظر یها یبررس به باتوجه

 حواس تیتقو یبرا ییفضا و یباز کنار در یادگیری به کودکان ترغیب از اعم شده یطراح یها یفضا پارک کودک پی بردیم.

 اختصاص همچنین و دارد محبوبیت کودکان نزد که بوده انگیز دل عطر با یگیاهان کاشت با که راهها مسیر آن جمله از که

 .شود یم کینزد از پرندگان با کودکان ییآشنا باعث که دوست پرنده گیاهان کاشت یبرا ییفضا

 

 منابع فارسی

در  ملی همایش کودکان،اولین حضورپذیری بر تاکید با شهری فردا شهر،1939 ،میثم ، نایینی دایی و مریم نژاد، اصغر

 فردا. شهر جستجوی

گروه  (،پارک کوهسنگی باغ ملی ، )نقش فضای سبز درارتقا ادراک مردم از منظر شهری،1932، وجنگی، مرضیه نیاز، فاطمه بی

 مشاوران جوان شهرداری مشهد

 3سال سوم، شماره ، فصلنامه هنر و معماری ،فضای بازی کودکان ،1931،سیدرضا ،حسینی الهیجی

نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری )مورد مطالعاتی: پارک های ،1931،و فیضی، محسن بروجنی ،سمر حقیقی

 9شماره  ، 1دوره معماری و شهرسازی،،نشریه علمی پژوهشی (محلی

 .اول چاپ چهارطاق، کودک،انتشارات پارک طراحی ،1931،مهدی،طرالنی   و الدینجمال سهیلی

 ،مشاوره و حمایت از کودکان در برابر نامالیمات،ترجمه:سوسن آقاجان بگل.،نشر آتیه،تهران.1933شارپ،سونیا و کاوی،هلن،

 شهر برای کودکان، موسسه نشر شهر آماده سازی ،1931،شیعه، اسماعیل

،ایمنی کودکان در زمین های بازی 1933،حسن،جعفری،حمیدرضا و صالحی،اسماعیل و میرلوحی،امیرحسین،صادقی نایینی

 9،شماره3سالمت کار ایران،دوره  پارک شهری،فصلنامه

 در کنندگان استفاده نگرش یبررس ،1931،، بهرام و عظمتی، سعیدپور صدق صالح و و ضرغامی ،اسماعیل رضا عظمتی، حمید

 ،شهر آرمان یشهرساز و یمعمار کودکان، یباز یفضا یریپذ تیخالق ارتقاءء منظور به یشهر یها پارک یفضا یطراح

 .3شماره

 ،دانشگاه تربیت مدرسظرانگیزش خالقیت کودکان در طراحی پارکها براساس معیارهای طراحی منبر ،1931،علومی،شیما

 دوستدار فضای طراحی در امنیت حس ایجاد در سبز فضای و ساختار ، تاثیرفرم ،1934،ه و پریسا، احدیقاسملویی ،ستار

 کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته کودک،

نمونه موردی مشهد مقدس،اولی همایش شهر ایده آل کودکان ایرانی ،1939،مبهوت،محمدرضا و یونسی،زهرا وحسینی،محمد

 ملی در جستجوی شهر فردا،تهران
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 با مرتبط یفضاها در تیخالق جادیا بر موثر عوامل یبررس ،1939،مجتبوی،مریم و ولی داد ،محمدتقی و شهسواری،ناهید

 کودک،همایش ملی معماری،شهرسازی و توسعه پایدار،مشهد

 بازی محیطهای تأثیر ،1931اهیمی و صبری،رضا سیروس و عباسپوراسداله ،جوانه،مهدی نژاد،جمال الدین و دماوندی،مجید ابر

 1931تابستان ،4 شماره ،6 جلد ششم، سال آموزش، فناوری پژوهشی علمی ،شریهکودکان آموزش کیفی رشد در طبیعی

 ،ه: کتاب ماه هنرمجل پارک مفهومی ایده ای نوین در گرافیک محیطی پارک کودک،،1931،مهرنگار،منصور و منزه،اعظم

 .163شماره   ،1931مرداد

 ،سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران،شهرداری تهران1931ویژگی های زمین بازی کودکان،
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