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 چکیده

یط های رای محببا رشد روزافزون جمعیت شهرها و رشد فیزیکی آنها و به دنبال آن افزایش مشکالت زیست محیطی اهمیت فضاهای سبز 

ینده ها و هش آالمصنوع شهری بیش از پیش نمایان شده است. فضای سبز دارای ویژگی هایی است که به بهبود کیفیت زندگی انسان و کا

ی ر و شاخص هاساختا ی کند. مکانهایی مانند پارک ها و اما این مهم زمانی اتفاق می افتد که این فضا دارایمنظر شهری کمک شایانی م

ا رژیکی شهرها یزیولوکیفیتی مناسب بوده تا بتواند نقش خود را به فضاهای سبز با ارائه خدمات زیست محیطی، اجتماعی، اکولوژیکی و ف

 رای برآوردنبروجرد در این پژوهش ضمن تعریف فضای سبز به بررسی شاخص های کیفی پارک بهار ب زیست پذیر می نمایند. خوبی ایفا کند.

اعی و تصادی، اجتمکی، اقنیاز های افراد جامعه، به ابعاد عملکردی فضاهای شهری نیز پرداخته شده است. این ابعاد به چهار گروه اکولوژی

حلیلی ت-تحقیق واقع شده است. بررسی این شاخص ها از طریق روش توصیفی کالبدی تقسیم می شوند و سپس شاخص های کیفی مورد

ستراتژی کالن حاصل از ااستفاده شده است،و   SWOTمبتنی بر، بررسی های میدانی انجام پذیرفته که برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل 

روندان شهر یت شهعیت کیفی پارک بهار و ارتقاء سطح رضا، از نوع استراتژی بازنگری میباشد.این پژوهش در  جهت بهبود وضSWOTمدل 

 .آورند بروجرد انجام شده است. تا شهروندان شهر پارک ها و فضای سبز شهر خود را جزء جدایی ناپذیر زندگی خود به شمار

 

 ، بروجرد SWOT،یفضای سبز، پارک، شاخص های کیف:واژگان کلیدی
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 مقدمه
شهرسازی بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش های گیاهی تهیه شده است و به عنوان یک فضای سبز شهری از دیدگاه 

عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد بی جان شهر، تعیین کننده ساخت مرفولوژیک شهر است. امروزه زندگی در شهرها با توجه به 

راکم، تراکم وسایل نقلیه و بیماری های روحی و روانی همراه رشد جمعیت و ساخت و ساز با مشکالت زیادی از قبیل آلودگی ها، ت

شده است. که آلودگی ها باعث از بین رفتن فضای سبز و پوشش های گیاهی شده به همین دلیل نیاز به فضای سبز و پیوند آن با 

نقش های متعددی از جمله زندگی بشر نقش مهمی در کیفیت زندگی دارد. فضای سبز عالوه بر قرار گیری در وجود بی جان شهر 

 زیست محیطی، روانشناختی، اجتماعی وکالبدی دارد.

بدون شک در محیط های شهری، فضاهای سبز برای برآوردن اهدافی معتبر، تعبیه می شوند ولی دستیابی به اهداف مورد نظر، 

بازدهی آن حاصل گردد.پیوند عمیق زمانی میسر می شود که قابلیت عملکردی فضای سبز به دقت شناسایی شوند و شناختی از 

شهرها با طبیعت می تواند موجبات سرزندگی و پویایی اجتماعی را فراهم آورد. تفرج در گستره ی طبیعت می تواند بسیاری از ما 

.شود را از روزمرگی وفشارهای عصبی دور کرده و سبب آرامش انسان  

ی شهری ضرورت دارد و نمی تواند جدا از نیازهای جامعه شهری باشد. از فضای سبز به عنوان جزئی از بافت شهرها و بخشی از فضا

این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر و نیاز های جامعه شود. همچین در نظر گرفتن فعالیت 

ا آنهایی هستند که به تمامی نیازهای افراد و ها و موارد کارکردی پارک ها شامل اجزاء و عناصر آن اهمیت فراوان دارد.بهترین پارکه

 گروه های سنی و جنسی توجه می کنند. 

 

 بیان مسئله
شهر بروجرد یکی از شهرستان های غرب ایران و استان لرستان می باشد و در منطقه کوهستانی زاگرس قرار گرفته است. بر اساس 

نفر بوده است. تعداد خانوارهای این شهرستان در  631/337برابر با  1390سرشماری مرکز آمار ایران،جمعیت این شهر در سال 

 1385نفر اعالم شده است. تعداد مردان و زنان شهر بروجرد تقریبا مساوی است. که طبق سرشماری سال  308/99همین سال 

پژوهش پارک ها و نفر گزارش شده است. مبحث مورد نظر ما در این  884/114نفر وجمعیت مردان  657/114جمعیت زنان 

فضاهای سبز شهر میباشد که در اینجا به بررسی شاخص های کیفی پارک ها و کمبود های آنها و مشخصا پارک بهار شهر بروجرد 

 می پردازیم.

مترمربع می باشد که این در صورتی است که سرانه استاندارد فضای سبز شهری در  42/1سرانه فضای سبز در بروجرد برای هر نفر 

مترمربع است. در نتیجه در این شهر با  25تا  20مترمربع می باشد وهمچنین سرانه استاندارد جهانی  12تا  7های ایران بین شهر

کمبود فضای سبز شهری مخصوصا در محالت شهر مواجه هستیم.که باید در جهت رفع این کمبودها بکوشیم. ضعف های کیفیتی 

وند به شرح زیر است:که در پارک بهار شهر بروجرد مشاهده میش  

روشنایی ناکافی پشت پارک و جرم خیز بودن آن-  

سرویس بهداشتی قدیمی و کم امکانات-  

نبود آب نماها جهت سر زندگی و زیبایی پارک -  

درختان بلند و پوشش گیاهی پراکنده -  

نبود فضای بازی و وسایل بازی مناسب-  

نبود پارکینگ-  
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فرسوده سنگ فرش های نامنسجم و بلوک های -  

ورای اسالمی شهرستان که در وسط پارک واقع شده و پلکان فرسوده آنساختمان فرسوده ش-  

به فضاهای پنهان پارک بدلیل استقرار ساختمان در وسط آن نداشتن دید کافی نسبت-  

فریحی تاز بین رفتن کاربری پارک بدلیل نبود امکانات -  

دین بمیپردازیم.  SWOTبهار به تحلیل این شاخص ها از طریق مدلپژوهش ضمن شناخت شاخص های کیفی پارک  در این

مناسب  اهبردیرترتیب که با شناخت نقاط قوت و ضعف پارک و فرصت ها و تهدیدات موجود و تحلیل و نتیجه گیری نهایی به 

 جهت پیشبرد هرچه بهتر فضای مورد نظر دست پیدا خواهیم کرد. 

 

 اهداف تحقیق
فضای سبز و کیفیت آن به عنوان یک شاخص مهم در زندگی شهری مورد تاکید قرار گرفته است و تالش در این پژوهش اهمیت 

 خواهد شد که اهداف زیر تحقق یابند:

و تهدیدات پارک بهار شهر بروجرد شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها-  

پارک شناخت مشکالت، محدودیت ها وموانع موجود در این-  

ا و برنامه های اجرایی در جهت افزایش کیفیت پارکدستیابی به راهبرده-  
 

تحقیقسواالت و فرضیات   

در این تحقیق به دنبال افزایش سطح کیفی فضای سبز شهری هستیم در نتیجه فرضیات و سواالتی ذهن ما را به خود مشغول می 

 کنند تا از طریق آن ها به اصل مسئله پی ببریم:

 سواالت تحقیق عبارت اند از :

.وضعیت کیفی پارک بهار شهر بروجرد چگونه است؟1  

.چطور می توان نیاز های تمامی افراد را برطرف کرد؟ 2  

.آیا امکانات وتجهیزا ت موجود در پارک بهار شهر بروجرد جوابگوی نیازهای شهروندان می باشد؟ 3  

 فرض های تحقیق عبارت اند از :

در پارک ها منجر به ارتقاء شاخص های کیفی می شود. .ایجاد مکانهای بازی مناسب برای سنین مختلف1  

ی پارک شود..مدیریت صحیح، قرار دادن وقت و بودجه کافی واستفاده از مشارکت مردمی می تواند موجب افزایش کارآمد2  
 

 پیشینه ی تحقیق

یی به این نیاز شهری پارک ها فضای سبز به عنوان تلطیف کننده هوا همیشه در طول تاریخ اهمیت داشته است. به منظور پاسخگو

(. گرچه سابقه پردیس ایرانی به قرن چهارم میالدی برمیگردد، این عنوان 1382وفضای سبز از قرن نوزدهم وارد شهر شد)باروقی،

 30به باغ هایی اطالق می شد که برای تفریح عموم احداث گردید. اما توجه جدی تر به فضای سبز شهر در کشور ایران از دهه 

احداث پارکها، باغ و  1350آغاز شد. مشخصا از دهه  "پارک شهر"ری شمسی با احداث باغ ملی در تهران و سپس تبدیل آن به هج

(.    بحث پیرامون فضای سبز شهری، فضاهای عمومی، 1391ویال سازی به سبک کشور های اروپایی در ایران باب شد)زیاری،

ن توسط پژوهشگران مختلف داخلی و خارجی انجام شده است که در اینجا به برخی از پارک های شهری و... به علت اهمیت باالی آ

( به ارزیابی کمیت و کیفیت پارک های شهری بلگراد، و ترسیم نواحی قابل 2003این پژوهش ها اشاره می گردد. هرزل و بدمن )
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( در مقاله ای با عنوان ارزیابی کمبود پارک 8913دسترسی و تحلیل فضای سبز به ترسیم نقشه هزینه دسترسی میپردازد. قربانی)

پارک و روش بافرینگ ، به تحلیل و ارزیابی چگونگی پراکنش فضایی پارک های -در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش سرانه

ا و ارزیابی ( در مقاله ای با عنوان توزیع پارک ه1394شهری و کمبودهای مربوط به آن می پردازد. حسین یعقوبی وهمکاران)

کیفیت آنها در شهر با استفاده از مدل ویکور به تحلیل پراکنش و شعاع دسترسی پارکها و فضاهای سبز شهر عنبرآباد پرداخته و 

 کمبودهای کمی و کیفی پارک ها را مورد بررسی قرار داده اند. 

یافتند و پارک مکانی عمومی در شهر برای پارک ها از قرن نوزدهم همزمان با توسعه صنعت و افزایش تراکم شهرها، گسترش 

 گذراندن اوقات فراغت و تفریح در نظر گرفته شد.

 وبایی محیط به زی هدف از احداث پارک های شهری بازگرداندن فضاهای باز به داخل زندگی شهری است که در آن عالوه بر توجه

 بازگشت به ا ایدهبسالمت و بهداشت با این هدف و نیز  ارتقای کیفیت فضای شهری، به بهبود جنبه های زیست محیطی و افزایش

 طبیعت نیز توجه میشود.

 

 روش تحقیق
تحلیلی استفاده شده است. آمار سازمانی موجود درطرح جامع شهر بروجرد به منظور -در این تحقیق از روش ترکیبی توصیفی

مسکن و شهرسازی بروجرد بررسی شد و مورد بررسی و تحلیل آگاهی از میزان جمعیت، مساحت، سرانه ها و...منابع معتبر سازمان 

 قرار گرفت.

نظور .سپس به م ده استشدر این فرآیند ابتدا به مفهوم فضای سبز شهری و ابعاد آن و دیدگاه ها و نظریات در این باب پرداخته 

یق مدل از طر یه وتحلیل داده هابررسی شاخص های کیفی فضاهای سبز به گردآوری اطالعات از طریق مشاهدات میدانی وتجز

SWOT .پرداخته شده و نتایج حاصل و پیشنهادات در انتها درج شده است 

 

 مبانی نظری 
 پارک و فضای سبز شهر

کلمه پارک از زبان فرانسه وارد فارسی شده و به مفهوم باغ وسیع و پر درختی است که برای گردش و شکار از آن استفاده می 

پارک شهری به پارکی گفته می شود که دارای جنبه های تفرجی، تفریحی، فرهنگی و باالخره زیست محیطی (. 1377شود)دهخدا،

و سالم سازی محیط است و جنبه سرویس دهی به مناطق مختلف شهر را دارد. فضاهای سبز شهری، به عنوان بخشی از فضاهای 

ان که بهره وری از موهبت های طبیعی آنها مورد توجه و مد باز شهری، شامل تمام عرصه های طبیعی ومصنوعی پوشیده از گیاه

نظر انسان است. در رابطه با فضاهای سبزشهری تعاریف زیر ارائه شده است. فضای سبز شهر بخشی ازفضای باز شهری است که 

اهانی است که بر عرصه های طبیعی یا اغلب مصنوعی آن زیر پوشش درختان، درختچه ها، بوته ها، گل ها، چمن ها و سایر گی

اساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص ها با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی 

.(1380شهروندان، حفظ و نگهداری یا احداث میشود)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  

 اهمیت فضای سبز شهری

افزون بر نقش فضاهای سبز در بهبود شرایط زیست اقلیمی شهر، این فضاها به عنوان بخش جاندار ساختار کالبدی شهر نقش 

موثری در کاهش تراکم شهری، ایجاد مسیرهای هدایتی، تکمیل و بهبود کارکرد تاسیسات آموزشی، فرهنگی، مسکونی و ذخیره 

ش به عنوان جزء جاندار ساختار مورفولوژیک شهر، در هماهنگی با بخش بی جان زمین برای گسترش آینده ی شهر دارد. این بخ

کالبد شهر ساخت یا بافت وسیمای شهر را تشکیل میدهد، که بر جنبه های زیبایی شناختی و اجتماعی شهر اثر گذار است. به 
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که راه ها بر عهده دارد. در حقیقت عالوه فضاهای سبز نقش مهمی در تعریف لبه های شهر، تفکیک فضاهای شهری و آرایش شی

فضای سبز، سیستم زنده و پویایی است که به جهت نقش موثر درکاهش تراکم شهری، ایجاد مسیرهای هدایتی، تکمیل و بهبود 

(.1379کارکرد کاربری های آموزشی، فرهنگی، مسکونی و ذخیره زمین برای گسترش آتی شهر اهمیت دارد)سعیدنیا،  

فضای سبز ناشی از فعالیت های داخلی اکوسیستم می باشد و نتیجه آن بهبود شرایط اکولوژیک در شهر است و اثرات اکولوژیکی 

در واقع آنچه که انسان شهرنشین از آن بهره مند میشود، نتیجه و اثرفرآیندهای درونی و طبیعی فضای سبز می باشد. از سوی 

وجود آوردن اکوسیستم های شبه طبیعی در داخل شهر برای انسان می  دیگر، فضاهای سبز دارای اثرات اجتماعی و روانی، با

(.فضاهای سبز خیابانی بخشی از شبکه دسترسی با عملکرد اکولوژیک، اجتماعی، ایمن سازی ترافیک و زیبا 1369باشد.)بیژن زاد،

(. همچنین پارک 1379ا،سازی فضاهای شهری و تنوع بخشیدن به ساخت کالبدی شبکه های دسترسی شهری می باشد )سعیدنی

اجتماعی که پایه های پایداری شهری می  ها وسایر فضاهای سبز شهری با اثر بر جنبه های مختلف محیطی، اقتصادی و

، کیفیت زندگی وزیست پذیری را ارتقا داده و با کارکرد های زیبایی شناختی خود در رسیدن به (chiesura,2004)باشند

هستند. عملکرد های محیط زیستی عمدتا به بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش میزان آلودگی اعم وضعیت مطلوب تر محیطی موثر 

از گازی، ذره ای، صوتی، تشعشعی، بوهای نامطبوع و دیگر آالینده های هوا، خاک وآب برمی گردد وهمچنین فضای سبز  شهری 

ماتیک در شهر، کاهش آلودگی هوا ، افزایش نفوذپزیری خاک و باید ارائه کننده بازدهی های اکولوژیک ازجمله بهبود شرایط بیوکلی

(. البته کارکردهای محیط زیستی این 1379کاهش آلودگی صوتی و بهترین شیوه برخورد با جزایر حرارتی نقش دارد )سعید نیا،

ناب های شهری و ایجاد قسم فضاها با جذب آالینده ها، ایجاد خرد اقلیم، کنترل شرایط اقلیمی، کنترل فرسایش، مدیریت روا

را نیز نباید از نظر دور داشت. افزون بر این، نقش تفرجی و ایجاد محیط (Flores et al.,1998) زیستگاه در محیط های شهری 

های مطبوع، نقش در ساختار بصری و شهری جهت ایجاد یک تصویر ذهنی و ادراک محیط شهری و نقش اکولوژیک و اهمیت 

 Kaplan and) . فضاهای سبز دارای کارکرد های روانشناختی (Faizi,2006)نباید از نظر دور داشت فضاهای سبز در شهر را

Kaplan,2006)فرهنگی-و اجتماعی(German-Chiari and Seeland,2004) از طریق ایجاد ارتباط متقابل و پیوند ،

 اجتماعی و فراهم نمودن تسهیالت و امکانات گردشگری می باشند.

ر ستغالت و دالک و ماین قسم فضاها، جنبه اقتصادی آنها در جذب گردشگر و رونق تجارت، افزایش قیمت زمین و امکارکرد دیگر 

هری، تفکیک . همچنین تفکیک مناطق ش(Morancho,2003)نتیجه افزایش میزان مالیات دریافتی توسط شهرداری ها می باشد

نوع در هر و تشری از تراکم ساختمانی، برجسته سازی خطوط اصلی کاربری های شهری، به خصوص اگر در تعارض باشند، جلوگی

 (1380شور،کخطوط خشک معماری از سایر عملکردهای فضاهای سبز شهری به شمار می روند)سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

ین کنند، چاره ای جز پذیرش شهرها به عنوان کانون های تمرکز، فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضم

ساختار و کارکرد های متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. فضای سبز به عنوان جزء ضروری پیکره شهر نقش مهمی در متابولیسم 

(. البته منظور از بازدهی محیط زیستی و اثر برمتابولیسم شهر، اثرات اکولوژیک و اجتماعی یک 1374آن ایفا می کند)مجنونیان،

ای سبز فعال است. فضای سبز فعال، فضای سبز طراحی شده متناسب با شرایط اکولوژیک شهرهاست، بطوریکه بتواند ضمن فض

(. فضاهای 1362حفظ پایداری خود بطور مستمر در پیوند با ساختار بی جان شهر خدمات کیفی خود را ارائه کند )بهرام سلطانی،

عی در فضاهای سبز شهری، زیبا سازی سیمای شهرها و رفع نیاز های روانی و سبز فعال با ایجاد اکوسیستم های فعال طبی

جسمانی مردم به بهبود شرایط زیست اقلیمی شهر و پایداری محیط های شهری کمک شایان توجهی می نماید)مهندسین مشاور 

اورگانیک از سرزمین طبیعی  (. این امر از طریق ارتباط صحیح بین شهر و بستر طبیعی آن به صورت بخشی1372آمایش محیط،

وحفظ حضور طبیعت در محیط زیست شهری به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مطرح می شود. آنچه تاکنون پیرامون فضاهای باز 

شهری بیشتر مطرح بوده شامل زیبا سازی محیط، کنترل آلودگی ها، مبارزه با بیابان زدایی و ایجاد بستر گذراندن فراغت در محیط 
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شهری را  به طور عمده مورد توجه قرار داده است و نقش بسیار مهم فضاهای سبز شهری ساختار اکولوژیک و استخوان بندی های 

شهر و جهت دادن به توسعه شهری و ساخت و ساز در غالب طرحی جامع با توجه به ارتباطات اکولوژیک بین فضاهای سبز و 

گرفته است. فضاهای سبز می توانند به عنوان یک محور وحدت بخش برای طرح  فضاهای سبز و بافت شهری کمتر مورد توجه قرار

محیطی عمل کنند و تمامی زمین های ساخته نشده داخل محدوده شهر را شامل شوند، حتی در صورتیکه مالکیت خصوصی 

زیستی نیازمند سیاست گذاری داشته باشند. برای تغییر سیمای فضای سبز، چگونگی استفاده از آن و نقش آن در حمایت از تنوع 

(.1385خاص است)بی یر،  
با توجه به عملکرد های متفاوت و چند بعدی فضاهای سبز از جمله آثار اکولوژیک، محیط زیستی و اجتماعی و روانی می توان 

شود و نمی توان با نتیجه گرفت که در زمینه برنامه ریزی و طراحی باید محیط به عنوان یک کلیت و جزئی از سیستم محیط نگاه 

دید یک بعدی با آن برخورد کرد و مسائل و مشکالتش را با این دید تحلیل نمود و در این روند  چگونگی ارتباط بین عوامل بی 

جان سازنده محیط از جمله ساختار محیط طبیعی، سیمای محیط طبیعی ،ساختار اکولوژیکی محیط طبیعی و تاریخ و توان محیط 

(.1387ورد نظر قرار داد) بهرام سلطانی،طبیعی را باید م   

 تقسیم بندی های فضای سبز شهری

فضاهای سبز شهری به عنوان بخش جاندار ساخت کالبد شهر، به دو نوع بالفعل و بالقوه جهت توسعه فضاهای شهری در آینده 

با زیر مجموعه های متفاوتی به  تقسیم بندی شده است و کاربری زمین با پوشش گیاهی به دو نوع سطوح سبز و فضاهای سبز 

( تقسیم بندی شده است. افزون بر این، با توجه به معیارهای مکانیابی فضاهای سبز مبتنی بر مرکزیت، سلسله 1شرح نمودار )

(. تقسیم بندی آنها  نیز در مواردی 1379مراتب و دسترسی  که خود حاصل از سلسله مراتب دسترسی شهری می باشد)سعید نیا،

( آورده شده است، انواع فضاهای سبز شهری، از جمله 2همین معیارها تبعیت می کند. در تقسیم بندی دیگری که درنمودار)از  

می توان در یک تقسیم بندی کلی فضاهای سبز را در دو گروه شهری  پارک ها در مقیاس های مختلف شهری نشان داده شده اند.

.مودومه شهری نیز طبقه بندی و بررسی نح و  
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بندی کاربری سبز شهری: تقسیم 1نمودار شماره   

 
 

(1379سعید نیا، )مآخذ:    

 

 
بندی فضاهای سبز شهری : تقسیم 2نمودار شماره   

 
(1374مجنونیان، )مآخذ:  
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 فضاهای سبز حومه شهری

.(1374هستند)مجنونیان،فضای سبز حاشیه یا حومه شهری در سه گروه به شرح زیر قابل ارائه   

کمربند های سبز احاطه کننده : برای تعیین حدود شهر، کنترل گسترش شهر، جلوگیری از رشد بی رویه و به هم خوردن  -

 تناسب ساخت مورفولوژیک شهر ممکن است ایجاد شوند. نقش بالقوه در تعادل بخشی  و استفاده به عنوان تفرجگاه شهری دارند.

کمربندهای سبز عریضی هستند که برای مهار رشد بی رویه شهرها و هدایت آنها در جهت دلخواه  و همچنین کمان های سبز:  -

 برقراری پیوند میان هسته ی اصلی شهر و شهرک های اقماری و جدا کردن فضای اصلی شهر از فضای حومه به کار می روند.

داد خیابان های شهر و محور های سبز برون شهری به فضاهای محورهای سبز: محور های سبز درون شهری به فضاهای سبز امت -

 سبز حاشیه جاده هایی که بطور مستقیم یا از طریق کمربندی به درون شهر راه می یابند گفته می شود.

 فضاهای سبز درون شهری

فضای سبز  فضاهای سبز عمومی درون شهری مشتمل بر فضاهای سبز خیابانی  و حاشیه دسترسی های شهری و پارک ها

 گردشگاهی هستند.

فضای سبز خیابانی: بخشی از شبکه دسترسی با عملکرد اکولوژیکی، اجتماعی، ایمن سازی ترافیک و زیبا سازی فضاهای شهری،  -

تنوع بخشیدن به ساخت کالبدی شبکه های دسترسی محسوب می شوند. که خود به زیر بخش هایی تقسیم می شوند)سازمان 

(.1380ریزی،مدیریت و برنامه   

کمربندهای سبز و فضاهای سبز حفاظت شده -  

فضای سبز معابر -  
فضای سبز دسترسی های کندرو -  

فضای سبز میدان ها -  
 فضای سبز رفیوژها -

 پارک های شهری

پارک های شهری: پارک شهری، پارکی است که دارای جنبه های تفریحی، تفرجی، فرهنگی و باالخره زیست محیطی و سالم  -

سازی محیط است و جنبه سرویس دهی به مناطق مختلف شهر را دارد. به جهار گروه به شرح زیر تقسیم بندی می شود)سازمان 

(.1380مدیریت و برنامه ریزی،  

پارک شهری در مقیاس همسایگی: به پارکی گفته می شود که چند واحد مسکونی در مقیاس همسایگی از آن استفاده می کنند  -

ساله می تواند از فاصله دورترین واحد همسایگی تا پارک را با چندین گام  9کمتر از نیم هکتار است. یک کودک و مساحت آن 

ز خیابان تندرو عبور نکند.بپیماید، به طوریکه در مسیر طی شده ا  

پارک در  و برابرارک شهری در مقیاس محله: به پارکی گفته می شود که در یک واحد محله قرار دارد و مساحت آن حدود دپ -

ارک نیز مسافت پساله  از دورترین نقطه در محله تا  9مقیاس همسایگی یعنی در حدود یک هکتار است. برای عبور یک کودک 

 ی نباید ازاید ولحدود دو برابر پارک در مقیاس همسایگی است. در مسیر طی شده، کودک می تواند از خیابان تندرو عبور نم

 عبور کند.مسیرهای خیلی تند رو 
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پارک شهری در مقیاس ناحیه: به پارکی گفته می شود که در یک ناحیه قرار دارد مساحت آن دو تا چهار برابر در مقیاس محله  -

است.پیاده پیمودن مسافت برای ساکنان ناحیه، ازدورترین واحد مسکونی تا پارک، چند دقیقه زمان می برد. در مسیر طی شده، 

.هم وجود داشته باشد خیلی تندرو می تواند دسترسی های  
پارک شهری در مقیاس منطقه: به پارکی گفته می شود که بیشترین ساکنان یک منطقه از آن استفاده می کنند. مساحت آن،  -

 51حداقل دو برابر پارک در مقیاس ناحیه است و به طور معمول، از دورترین نقطه منطقه تا پارک با وسیله نقلیه موتوری بیش از 

.دقیقه زمان می برد  

 
: انواع پارک ها و نوع فعالیت های مجاز در آن1جدول شماره   

 
(1392)مآخذ: صالحی و همکاران،  

 
 شاخص های کیفی پارک های شهری

فضای سبز،  رش ها،فشاخص های کیفی پارک ها شامل موارد متعددی از جمله نیمکت ها، زباله دان ها، تابلوها، روشنایی، سنگ 

 اشد.بیی و...می ابه جاکتابخانه، نمایشگاه، کیوسک ها، برگزاری مسابقات، زمین های بازی، الگوهای تجسمی، امنیت، نزدیکی و ج

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه و اطالعات و داده ها 
کیلومترمربع  در غرب  28064شهرستان بروجرد یکی از شهرستان های استان لرستان محسوب می گردد. این استان با مساحت 

دقیقه تا  37درجه و    32دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 3درجه و  50دقیقه  تا  51درجه و  46ایران  و بین مدار 

شده است. استان لرستان از شمال به استان مرکزی )شهرستان های خمین و اراک( و دقیقه عرض شمالی واقع  22درجه و  34

استان همدان )شهرستان های مالیر ونهاوند(، از جنوب به استان خوزستان، از شرق به استان اصفهان )شهرستان های فریدن 
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 22شهرستان ،  9رین تقسیمات کشوری دارای وگلپایگان( و از غرب به استان های باختران و ایالم محدود می شود و بر اساس آخ

(.1390دهستان است.)طرح جامع شهرستان بروجرد، 81بخش، و  26شهر،   

شهر بروجرد در غرب ایران و در منطقه ی کوهستانی زاگرس قرار دارد. شهرستان بروجرد در شمال شرقی استان لرستان واقع شده 

در استان همدان، از شرق به سربند از استان مرکزی، از جنوب به درود و از غرب  است و از شمال به شهرستان های مالیر و نهاوند

به خرم آباد و الشتر از استان لرستان محدود می شود. این منطقه مشتمل بر کوه های مرتفع زاگرس در غرب، دشت سیالخور در 

متر در کوه گرین  3623د قله والش با ارتفاع مرکز و پیش کوه های داخلی زاگرس در شرق است. بلندترین نقطه شهرستان بروجر

متر قرار دارد. آب و هوای بروجرد معتدل  1500در غرب شهر بروجرد وپست ترین ناحیه در دشت سیالخور با ارتفاع تقریبی 

جه می در 20درجه و حداقل آن به منفی  40کوهستانی با تابستان های معتدل و زمستان های سرد است. که حداکثر دما گاه به 

میلی متر در سال است که در فصول سرما بارش ها بیشتر بصورت برف می باشد. 480رسد. میزان بارندگی این شهرستان   

درجه  34دقیقه و حداکثر  36درجه و  33متری از سطح دریا  وبین عرض های شمالی حداقل  1620شهرستان بروجرد در ارتفاع 

دقیقه واقع شده است. مرکز این شهرستان شهر  27درجه و  49دقیقه و حداکثر  72درجه و  48دقیقه و طول شرقی حداقل  6و

بروجرد است و اشترینان از دیگر شهرهای آن است. بروجرد از نقاط زلزله خیز کشور است. شهر بروجرد در دامنه ارتفاعات زاگرس و 

شهرهای باستانی ایران است که قدمت آن دست کم تا بر روی آبرفت های دشت سیالخور و در حالت پایکوهی قرار دارد. بروجرد از 

خوزستان واقع شده و دارای موقعیت ممتاز ارتباطی -دوره ی ساسانیان مسجل شده است. این شهر در مسیر جاده اصلی تهران

به این منطقه است. آب فراوان، مراتع و زمین های کشاورزی مناسب منطقه، طایفه هایی از لرها و ترک ها را در سده های گذشته 

 کشانده که اینان بیشتر در روستاهای جنوب بروجرد ساکن و به کشاورزی و دامداری مشغول شده اند.
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: موقعیت جغرافیایی شهرستان بروجرد1نقشه شماره   

 
 )مآخذ: نگارندگان(
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: کاربری اراضی شهر بروجرد2نقشه شماره   

 
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان()مآخذ: 
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: محل استقرار پارک بهار شهر بروجرد3نقشه شماره   

 
 )مآخذ: نگارندگان(
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 وضعیت موجود پارک بهار شهر بروجرد 

ار و شهید رجایی قرار متر مربع می باشد و در حد فاصل خیابان های به865/13با توجه به اینکه پارک بهار دارای وسعتی معادل 

د. ای می باش ناحیه گرفته  است از نظر طبقه بندی پارک ها متناسب با تقسیمات کالبدی شهر در شمار پارکهای شهری در مقیاس

 ظایر آن مینرقی و بطور عمده مسکونی و تجاری خرده فروشی و بصورت معدود تعمیرگاهای لوازم کاربری های مجاور پارک بهار ب

ارای مسائل ظر طراحی د. از نباشد. بیشتر جمعیت محله های داور،نوروزیان کریمخان، رجایی،رازانی و...از پارک بهار استفاده میکنند

. با اشته باشندرا ند وارهای شهری امکان استفاده وگذران اوقات فراغتو مشکالت متعددی میباشد که باعث میشود شهروندان وخان

پارک و  وضع موجود به تبیین نقاط قوت و نقاط ضعف، فرصت ها وتهدید ها پرداخته و با مطالعه جامع از SWOTاستفاده از مدل

مع بندی جصص به ز کارشناسان متخکیفیت طراحی و پیاده سازی مبلمان پارک و نقطه نظرات شهروندان وخانوارهای شهری و نی

 ه شود.ار دادرسیده و تالش بر این بوده است شاخص های کیفی مبتنی بر نظرات شهروندان را سنجیده و مورد ارزیابی قر

 

 
: مقایسه سرانه های کاربری شهر بروجرد و مناطق شهری کشور 2جدول شماره   

 
(1390و سالنامه آماری کشور  1390عمومی نفوس و مسکن)مآخذ: طرح جامع و تفضیلی شهر بروجرد و سرشماری   
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و اطالعات   تجزیه و تحلیل داده ها  

فضای سبز شاخص های کیفی  

معیار تنوع گونه ها:-  

موضوع اصلی اطمینان از وجود شرایط الزم در شهرها از جمله شرایط محیطی برای حفظ تنوع و فلور غنی از طریق جمعیت گونه 

محیط شهری می باشد. در این معیار گونه های غیر بومی، بیگانه و نادر تحدید کننده و در معرض خطر به عنوان های پایدار در 

شاخص های  کلیدی شناسایی می شوند. یکی از مهمترین طرح ها که در سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران اجرا گردیده 

و انتخاب گونه های گیاهی مناسب سازگار با شرایط آب و هوایی شهر  است، طرح ارزیابی، مطالعه و بررسی گونه های گیاهی

(می باشد. که مجری آن اساتید محترم دانشگاه تهران بوده اند.1385تهران)  

 معیار کیفیت هوا:-

آلودگی و ناخالصی محیط، شکل های عمده اختالل اکوسیستم شهری را تشکیل می دهد. آلودگی جوی اکثر محیط های شهری را 

حت تآثیر قرار می دهد. ناخالصی و آلودگی به وسیله اثر روی ترکیبات خاص پوشش گیاهی، اکوسیستم را تحت تآثیر قرار می ت

دهد. همانگونه که در منابع و مطالعات پزشکی و سالمت به آن اشاره فراوان شده تاثیر مخرب ناخالصی های هوا در افزایش 

ه برای کودکان و کهنساالن  و به همان میزان تاثیر مثبت فضاهای سبز شهری در کاهش بیماریهایی چون اختالالت تنفسی به ویژ

.آلودگی و اثرات مخرب آن، چه برای انسان و چه محیط زندگی انکار ناپذیر است  
معیار هویت شهر:-  

رار می قررسی ورد باین معیار نقش سیستم سبز شهری در سیمای شهر و چگونگی)کیفیت( ساختار بازاریابی شهر روی آن را م

نگی و اهمیت فره ه خاطردهد.شهرها می توانند به وسیله چشم انداز های معین که مردم آن را گرامی میدارند  و احساس تعلق را ب

 تاریخی تقویت کنند تعریف شوند. این قبیل ارتباطات باید در استراتژی های سبز شهری تعریف شوند.

شاخص های مکانی:-  

فضاهای سبز شهری در شهر فراهم کردن مکانی برای انجام انواع مختلف فعالیت های انسانی است. ساکنان مهمترین عملکرد 

وسازمان های عمومی شهرها، از فضاهای سبز به روش های مختلف، برای فعالیت روزانه، معمولی ترین تفریحات، اهداف اقتصادی، 

ده می کنند.هدف این معیار ها شناسایی و تحلیل انواع و دامنه حوادث فرهنگی، اجتماعی شدن، ورزش، آموزش وغیره استفا

.استفاده ها وتعیین گرایشات عمومی در الگوهای کاربرد است. ضمن اینکه شکل و تراکم استفاده بسیار متنوع می باشد  
 معیار تفریح:-

حیاتی این فضاها، در دسترس بودن آن فضای سبز فضایی برای استفاده های گوناگون تفریحی با بازده های مختلف است. نقش 

برای فعالیت های مختلف مردم محلی است. فضای سبز شهری می تواند فضایی مناسب ودسترسی بعد از زمان کار بدون نیاز به 

ایجاد مقدمات مخصوص باشد. این معیار به تحلیل نقش عمومی عملکرد تفریحی فضاهای سبز شهری درون شهر توجه دارد. باید 

داشت که هیچ یک از استفاده ها به هیچ عنوان بر دیگری ارجح نیست. توجه  

معیار امنیت:-  

فضاهای سبز شهری باید نواحی ایمنی باشند که تمامی بخش های جامعه، به خصوص کودکان بتوانند بدون نگرانی درباره امنیت 

اده از فضاهای سبز شهر و رضایتمندی ساکنان دارد. فردی خود از فضا لذت ببرند. موضوع ایمنی اثر عمده ای بر معیار های استف

اگرچه نباید نادیده گرفت که فضاهای سبز شهری این پتانسیل را دارا هستند که به مکان های مناسب برای فعالیت های مجرمانه 

فتن مردم از فضاهی تبدیل شوند که اثرات منفی بسیار داشته، باعث کاهش کیفیت زندگی و تعداد مراجعه کنندگان، یا فاصله گر
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عمومی و سبز و مخدوش شدن سیمای شهر خواهد شد، نیاز است اهمیت حیاتی ایمنی به عنوان عامل تعیین کننده، برای استفاده 

 از فضاهای سبز شهری شناسایی شود.

معیار جانشینی:-  

توانند به فضاهای باز دسترسی داشته باشند، استفاده از فضاهای سبز می تواند به عنوان یک گزینه یا جانشین برای آنهایی که نمی 

یا برای مردمی که فاقد قدرت حرکتند، آنهایی که ماشین ندارند، افراد با درآمد پایین، بچه ها و میانساالن دیده شود. از نقطه نظر 

ه می کند. شناسایی اقتصادی، این معیار از شاخص های انواع مسکن به عنوان مقیاس وابستگی مردم به فضای سبز محلی استفاد

این مطلب که چه میزان از جامعه محلی به علت تغییر در سبک زندگی و کاهش فضاهای باز و سبز در منازل، نیازمند فضاهای 

سبز شهری قابل دسترسی است، می تواند شاخص خوبی برای این معیار باشد. با توجه به اینکه منازل درصد بیشتری از ساکنان 

شخصی است، میزان استفاده آنها از فضای سبز عمومی و نیاز آنها به اینگونه فضاها افزایش یافته است. محله فاقدفضای سبز  
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: ارائه پیشنهاد های اجرایی طراحی فضای سبز بروجرد3جدول شماره   
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(1393)مآخذ: نهیبی وحسن دخت،  

 

غیر زنده پارک ها می توان مجموعه عناصر را به دو دسته تقسیم کرد:درتقسیم بندی کلی از اجزای بخش   

 حدوده فضایمو در  دسته اول:عبارتند از عناصر سازنده ی اصلی و برخی از تاسیسات رفاهی وتفریحی که عمدتا غیر منقول است

 فرهنگی می ودماتی های تجاری، خ سبز احداث می شوند: شامل نگهبانی، سردر ورودی، موتور خانه، انبار، کتابخانه، فروشگاه

 باشند.

ست. مکانپذیر ااحتی اردسته دوم:عناصر منقولی که در محل های مناسب از فضای سبز نصب میشوند و جابه جایی یا تغییر آنها به 

می  . را شاملاین عناصر در حکم مبلمان پارک های شهری هستند و تابلوها، چراغهای روشنایی، معابر، میز و نیمکت و..

 (.1390شوند)پاریزی وتجملیان،
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: نیازمندی پارک های شهری4جدول شماره   

 
 (1394)مآخذ: یعقوبی وهمکاران،

 

 

 SWOTتحلیل شاخص های کیفی پارک بهار بر پایه مدل

داخلی،  لر عوام( ماتریس ارزیابی عوامل داخلی: که توسط نقاط قوت و ضعف موجود توصیف می شوند. ضعف موجود دمرحله اول

لی، عوامل داخ رزیابیموقعیت رقابتی یک منطقه را به خطر می اندازد و امکان استفاده از فرصت ها را کاهش می دهد. ماتریس ا

 .(1389روشی برای سازماندهی عوامل داخلی و طبقه بندی آنها در دو مقوله نقاط ضعف و قوت است)حکمت نیا،

ر ثر محتمل باوجه به تضعف عوامل داخلی، در ردیف اول )وزن( به هر یک از عوامل با در این تحقیق به هر کدام از نقاط قوت و 

 ع ستون وزناشد)جمموقعیت استراتژیک فعلی سیستم، وزنی از صفر تا یک داده می شود. که حاصل جمع آن از یک نباید بیشتر ب

همیت آن امتیاز اپراکنش سیستم به آن عامل و است(. در ستون درجه بندی با توجه به نحوه  1بدون توجه به تعداد عوامل، 

ر عامل داخلی توسط است. این امتیاز بندی نحوه موقعیت ه 3)ضعیف( می باشد، که متوسط امتیاز وزنی عدد 1)بسیار خوب( تا 5

 دست آید. هبعامل  سیستم را ارزیابی می کند. در ستون آخر جدول وزن را در درجه هر عامل ضرب می کنیم تا امتیاز وزنی آن
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: ماتریس ارزیابی عوامل موثر در محیط داخلی)قوت ها وضعف ها( 5جدول شماره   

 

 
 )مآخذ نگارندگان(
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د.ماتریس ارزیابی عوامل خارجی: که از طریق تهدیدات موجود و فرصت های ناشناخته توصیف می شومرحله دوم(  

ه طوری که شود. ب عوامل خارجی در ردیف اول وزنی از صفر تا یک داده میدر این تحقیق به هر یک از نقاط فرصت و تهدیدات 

داده می شود و  5تا  1حاصل جمع آن از یک بیشتر نباشد. در ردیف درجه بندی با توجه به اهمیت هرکدام از عوامل امتیازی از 

 ردیف آخر حاصل ضریب وزن و درجه بندی است.

 

 
عوامل موثر در محیط خارجی)فرصت ها و تهدیدها(: ماتریس ارزیابی  6جدول شماره   
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6ادامه جدول شماره    

 
 )مآخذ: نگارندگان(

 

 

 

 SWOTنتایج تحلیل مدل 

الف( پس از تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مشخص شد که میانگین جمع کل امتیازات موزون عوامل داخلی )نقاط قوت 

باشد. که مجموعا ده مورد را شامل می شدند.( می 8/3و نقاط ضعف  2/3  

ب(پس از تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مشخص شد که میانگین جمع کل امتیازات موزون عوامل خارجی )فرصت ها 

( می باشد. که مجموعا ده مورد را شامل می شدند.4/3و تهدیدها  6/3  

یشتر از بعف ها ضه معمول چنانچه میانگین کل امتیازات تهدیدات و ج( در راستای ارائه استراتژی های کالن بر اساس قاعد

اهد بود. نظر به ، استراتژی کالن، از نوع استراتژی بازنگری خو(WT<= SO)میانگین کل امتیازات فرصت ها و قوت ها باشد 

متیازات تهدیدها و انگین کل ادر این تحقیق کمتر از می SWOTاینکه میانگین کل امتیازات فرصت ها و قوت ها بر اساس تحلیل 

 ضعف ها می باشد.        

 SWOTاستراتژی های پیشنهادی

 الف( استراتژی های پیشنهادی و  ب(ارائه چارچوب پیشنهادی می شود که به آن می پردازیم:

 الف(استراتژی های  پیشنهادی

ری از قوت ها حداکثر استفاده را از فرصت ها می هاجمی با بهره گیت-: استراتژی های رقابتی (SO)هاجمی ت-استراتژی رقابتی-1

 کند.
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 د دارد.رونی برای مقابله و رفع تهدیدات خارجی تاکید: این نوع استراتژی بر بهره گیری از قوت های   (ST)استراتژی تنوع-2

 استفاده را راتژی هایی هستند که با غلبه بر ضعف های درونی بهترین: این نوع از استراتژی ها، است (WO)استراتژی بازنگری  -3

 از فرصت های بیرونی می نمایند.

 ابله با بحران های درونی و بیرونی تاکید دارند.: این استراتژی ها بر مق (WT)استراتژی های تدافعی -4

 ب( ارائه چارچوب پیشنهادی

یی و ایه، شناساپالعات ائه چارچوب پیشنهادی بررسی و تحلیل ظرفیت ها و توانمندی های پارک بهار شهر بروجرد، اطدر راستای ار

 تبیین موارد زیر ضروری می نماید:

 

 

 
 SWOT: راهبردهای چهارگانه 7جدول شماره 

 
(1395)مآخذ: انوری و همکاران،   
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پارک بهار : استراتژی های تدوین شده 8جدول شماره   

 
 )مآخذ: نگارندگان(
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: موقعیت نوع استراتژی پارک3نمودار شماره   

 
 

 )مآخذ: نگارندگان(
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 نتیجه گیری
با توجه به رفت و آمد های انجام شده در پارک ها، این نتیجه حاصل می شود که تمامی افراد در همه حال و در تمامی گروه های 

آگاهند.سنی از نقش طبیعت   

شرایط اکولوژیکی حاکم بر شهر بروجرد فرصت های فراوانی را جهت رشد و نمو گونه های گیاهی به وجود آورده است. امتیازات 

اقلیمی از جمله بارندگی فراوان و پراکنش منظم آن، دمای متعادل تابستان، خاک مناسب، منابع آبی قابل دسترس، در مجموع 

ش گیاهان فراهم آورده است. که طبعا هزینه های ایجاد و نگه داری فضای سبز را کاهش می دهد.شرایط مساعدی را برای گستر  

راهکار دیگر برای استفاده بهینه از فضای سبز تنوع بخشی به گونه های درختی و درختچه ای در فضای سبز شهری می باشد. که 

ین باید توجه داشت که الگو برداری از شهرهای دیگر و کپی با توجه به آب و خاک و اقلیم منطقه کامال عملی می باشد. همچن

.نمونه ها و طرح های اجرایی عموما جواب مثبت نمی دهد  

وجود آفت ها نیز یکی دیگر از مشکالت است که با تقویت درختان و انتخاب گونه های مناسب و مقاوم به آفات میتوان باعث 

العات خاک شناسی و بررسی بافت خاک قبل از ایجاد هر گونه پوشش سبز نیز باالبردن کیفیت فضای سبز شهری شد. انجام مط

 امری ضروری به نظر می رسد.

با توجه به اینکه اکثر شهروندان در طول هفته بارها به پارک مراجعه می کنند، غنی سازی اوقات فراغت در پارک ها از نکات پر 

ه دسته جمعی و همراه با اعضای خانواده به پارک ها است. به این ترتیب، اهمیت محسوب می شود. نکته دیگر، الگوی رایج مراجع

محله ها بیشتر نیازمند پارک هایی هستند که سطح وسیع فضای سبز و امکانات رفاهی و خدماتی برای همه اعضای خانواده داشته 

 باشند

، 6/3فرصت ها  ،8/3، نقاط ضعف 2/3ط قوت نشان میدهد که امتیاز وزنی نهایی نقا SWOTهمچنین نتایج حاصل از تحلیل مدل

ه باست نیاز ها وقوت ه ،می باشد که چون میانگین کل امتیازات تهدیدها و ضعف ها بیشتر از میانگین امتیازات فرصت4/3تهدیدها 

پارک اشته باشد.دیرونی باستراتژی بازنگری دارد. یعنی میتواند با غلبه بر ضعف های درونی خود بهترین استفاده را از فرصتهای 

 ز فرصت هایارده و بهار دارای ضعف های درونی بسیاری است که میتواند با رفع کردن آنها جایگاه خود را در منطقه تثبیت ک

قرار ی برای استحل هایفراوان اطراف خود بهره کافی را ببرد. با توجه به کابری های تجاری بسیار اطراف پارک با قرار دادن م

ستفاده از اند.همچنین قی بماز شهر و تعامل و هماهنگی با کاربری های تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کرده و پایدار بامسافران خارج ا

ایش درآمد جب افزبرنامه های تفریحی و اجتماعی برای کودکان و گروه های سنی مختلف، ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان، مو

 پارک نیز خواهد شد.

 

 راهکارهای پیشنهادی
برنامه ریزی صحیح در زمینه ی ارتقای شاخص های مطلوبیت پارک بهار شهر بروجرد ضرورتی انکار ناپذیر است. زیرا ارتقای 

کیفیت کاربری تفریحی در سطح فضاهای شهری به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می شود که می تواند 

سل جوان را به شهر فراهم کرده و به پایداری توسعه شهر در آینده کمک کند. از سوی زمینه تعلق و رضایتمندی ساکنان به ویژه ن

دیگر باال بردن سطح کیفیت پارک ها وفضای سبز به منزله اقدامی اساسی در راستای تامین سالمت جسمی و روانی می باشد. لذا 

داشته باشند:انتظار می رود مسئولین تا حد امکان به راهکارهای  پیشنهادی زیر توجه   

مطلوب است شهرداری به عنوان مهمترین نهاد مسئول به افزایش وسعت و سرانه پارک ها، کیفیت پارک ها، توزیع پارک ها و -1

 تنوع کارکردی پارک ها حساسیت و جدیت عملی نشان دهد.
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در زمینه بهداشت و امنیت بیشتر  مطلوب است شهرداری و نیروی انظامی نظارت خود را نسبت به پارک ها و فضای سبز به ویژه-2

 کنند.

مطلوب است مکانیابی پارک ها، کیفیت مسیرهای دسترسی به آن و خدمات و امکانات مخصوص همه اقشار و سنین مد نظر -3

 نهادهای مسئول باشد بطوریکه مردم بتوانند به صورت پیاده به پارک بیایند.

های جنبی مردم در پارک ها توجه کند.ر جهت بهبود امکانات رفاهی ونیاز شهرداری د-4  

سایل بازی، تفریح و ورزش برای همه گروه های سنی و جنسیتی تامین شود.و-5  
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