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 چکیده

امروزه ضرورت وجود فضاهای سبز و پارک ها در سطح شهرها، برای همگان به اثبات رسیده است. اهمیت فضای 

منظر است که این فضاها تأمین کننده نیازهای زیست محیطی شهروندان، فضای فراغتی و بستر سبز و پارک از این 

اگر چه وجود پارک ها و فضای سبز در سطح شهرها از ضرورت و اهمیت ارتباط و تعامل اجتماعی؛ می باشند.

ست امکانات رفاهی و سبز به  تنهایی کافی نیست و الزم ا زیادی برخوردار است اما وجود یک پارک و یا فضای

 در اختیار شهروندان قرار بگیرد تا سطح رضایتمندی آنان از پارک ها و فضاهای سبز ارتقا پیدا کند. تفریحی مناسب

اتوجهبهاهمیتفضایسبز و ضرورت ارائه خدمات و امکانات رفاهی و تفریحی دراین مکان ها، هدف این پژوهش  ب

شهر دورود است که به طور موردی پارک آزادگان و پارک های ه در بررسی کیفیت خدمات و امکانات ارائه شد

پیمایشی با رویکردی  –اسنادی روش انجام این پژوهش  بررسی قرار گرفته است.مطالعه پارک دانشجو مورد 

 کاربردی است و اطالعات به روش میدانی گردآوری شده است.
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 بیان مسأله-1

در ایران تأسیس شده است ؛  9331یکی از اهداف کالن و وظایف اصلی سازمان پارک ها و فضای سبز که در سال  

( منظور از ارتقاء سطح 6ارتقاء سطح کیفی و کمی فضاهای سبز و پارک ها است.) حجاریان، دایی جواد، بی تا، 

وجود یک پارک و یا فضای سبز به بز است. کیفی باال بردن سطح کیفیت خدمات ارائه شده درپارک ها و فضای س

خدمات مطلوب و با ارائه تنهایی پاسخ گوی نیاز متقاضیان و مراجعه کنندگان نیست و مراجعه کنندگان به دنبال 

داری ها شهر 9331مصوب سال « سبز در شهرهاالیحه قانونی حفظ و گسترش فضای » کیفیت هستند. مطابق قانون 

 (53، 9333حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به عهده دارند.) حجتی اشرفی،  وظایف عمده ای در خصوص

فضاهای سبز و پارک مطابق این قانون فهمیده می شود همان طور که شهرداری ها وظیفه دارند در حفظ و گسترش 

مکان ها،  ها کوشا باشند؛ وظیفه دارند برای رضایتمندی مراجعه کنندگان و ترقیب آن ها به وارد شدن در این

دماتی در خور توجه به آنان ارائه دهند. چنان چه خدمات ارائه شده در سطح پارک ها مناسب نباشد و متقاضیان خ

 شود.می  دگان به پارک ها کاسته نعه کناز سطح خدمات ارائه شده رضایت نداشته باشند از تعداد مراج

 سؤال اصلی1-1

دورود تا چه میزان رضایت بخش است و به استاندارد سطح شهر کیفیت خدمات ارائه شده در پارک های  -9

 های موجود نزدیک است؟

با مراجعه به دو پارک آزادگان و دانشجو در سطح شهر دورود خدمات ارائه شده از نظر کمی وکیفی مورد 

د های در این پارک ها خدماتی اندک ارائه شده است که اکثر این خدمات از استاندار، بررسی قرار گرفت

ارک های مذکور رضایت می توان گفت خدمات ارائه شده در پدر یک نگاه کلی  موجود به دور است.

 بخش نیست و از استانداردها تا حد زیادی به دور هستند.

 

 

 

 



 مقدمه -2

جو و شناسان و پزشکان بر این باورند که فضای سبز و پارک ها افزون بر تأمین بهداشت امروزه جامعه شناسان، روان

افزون باید در محیط مکان های مسکونی، نقش مثبتی در سالمت شهروندان به عهده دارند. افرادی که به طور روز

فضاهای مکانیزه و محدود) از قبیل: خانه، محل کارو رفت و آمد وسایل حمل ونقل( زندگی کنند، بیش از پیش به 

 (1، ج45، 9331استراحت در محیط طبیعی نیاز دارند.) سعیدنیا، 

-رائه شده در این مکان ها مطرح میباتوجه به ضرورت وجود پارک ها و فضاهای سبز موضوع کیفیت خدمات ا

شود. سیاست گذاری شهری می کوشد تا بهترین خدمات را در سطح پارک ها و فضاهای سبز ارائه دهد. فضای 

ها( و نیازهای جامعه) از ها، خیابان هاو جادهسبز باید از نظر کمی وکیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر) ساختمان 

لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی( با توجه به شرایط اکولوژیکی شهر و روند گسترش آتی آن 

 (33ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضای سبز فعال، بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد.) همان، 

یابی مطلوبیت فضاهای تفرجی، میزان رضایت مندی و آسودگی بهره برداران در زمان یکی از شاخص های ارز

( با وجود ضرورت پارک ها و فضاهای سبز در 9336استفاده از این گونه محیط ها می باشد.) کافی و همکاران، 

ت. بیشتر مواقع خصوصا در شهر های کوچک کیفیت خدمات ارائه شده در سطح پارک ها رضایت بخش نیس

هدف در این پژوهش بررسی سطح کیفیت خدمات ارائه شده در پارک های شهر دورود است. خدمات ارائه شده 

 .سی شده استردر سطح پارک ها به دو صورت کمی وکیفی بر

 اهداف و ضرورت های تحقیق  -3

نظر روانی و هم  غیر ممکن است چراکه شهروندان هم ازامروزه تصور شهرها بدون وجود پارک ها و فضاهای سبز 

هدف بررسی  یازمند هستند. در این پژوهش به دالیل زیست محیطی و مسأله آلودگی هوا به شدت به این اماکن ن

 کیفیت خدمات ارائه شده در دو پارک دانشجو و آزادگان شهر دورود است.

 

 

 



 موقعیت مکانی منطقه-4

نفر اعالم  11411؛ 9311این شهردر سرشماری سال  شهرستان دورود در شرق استان لرستان واقع شده است. جمعیت

شده است. این شهر در دامنه رشته کوه زاگرس و در نزدیکی اشترانکوه قرار گرفته است. شهر موقعیتی میان کوهی 

 داشته و در بستر دشت سیالخور جای گرفته است.

 

 حقیقروش ت-5

های مورد بررسی و ماهیت موضوع، در این پژوهش برای گردآوری اطالعات ترکیبی از روش های با توجه به مؤلفه

ای بر اساس هدف از نوع مقاالت توسعه، پیمایشی و مطالعات میدانی استفاده شده است. این پژوهش اسنادی

ای و فیش برداری جمع آوری شده است، سپس و مفاهیم تحقیق به روش کتابخانه است.در این پژوهش ابتدا کلیات

 گردآوری شده است.پیمایشی مورد مطالعه اطالعات مورد نیاز به روش میدانی و با مراجعه به منطقه 

 پیشینه تحقیق-6

تحقیقات مختلفی صورت گرفته  در رابطه با پارک ها و رضایت شهروندان از کیفیت خدمات ارائه شده درپارک ها 

 کنیم:به تعدادی از این پژوهش ها اشاره میاست که در زیر 

نج گانه کیفبت د بررسی قابلیت پاسخ گویی ابعاد پدر تحقیق خود در صد همیلتون و کرمپتون 9119در سال 

پارک در تگزاس انجام دادند و این نتیجه حاصل شد که  3ها تحقیق خود را برروی آنخدمات در پارک ها بودند؛ 

خدمات دارند و همچنین بعد ملموس برای کیفیت که متولیان پارک ها باید بدانند مراجعه کنندگان چه تعریفی از 

بررسی نگرش مراجعه ای تحت عنوان آمنه سرباز و همکارانش مقاله .اهمیت دارد از سایر بعدها مراجعه کنندگان

کنندگان از کیفیت امکانات ارائه شده در پارک های بانوان شهر تبریز نگاشته اند، در این پژوهش نگرش افراد 

در این پژوهش بر آنیم تا سطح کیفیت نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده  در ابعاد مختلف مورد بررسی قرارگرفت.

 را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.های شهر دورود خدمات ارائه شده در پارک

 



 مفاهیم کلیدی -7

های زیادی ارائه شده است که در اینجا به ذکر چند تعریف در رابطه با فضای سبز تعریففضای سبزشهری:  1-7

انسان های گیاهی اکتفا شده است. منظور از فضای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش

( در تعریفی 51، 9331واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیکی هستند.)سعید نیا،  ساخت است که هم

فضاهای سبز شهری بخشی از فضاهای محدود موجود در محدوده عملکردی  شهر است که به »دیگر آمده است 

ویژه به شهروندان انتخاب منظور ایجاد تنوع و زیبایی، افزایش کیفیت زیستی، تأمین رفاه  انسانی و ارائه خدمات 

، تحت نظارت و مدیریت انسان شهری قرار دارد.) ضرابی، های گیاهی بومی و غیر بومیشده و با انواع پوشش

 (96، 9333تبریزی، 

 -3فضاهای سبز نیمه عمومی  -5فضاهای سبز عمومی  -9فضاهای سبز شهری را در سه دسته تقسیم بندی می کنند: 

باشند. این فضاهای سبز عمومی فضاهای سبز شهری هستند که واجد بازدهی اجتماعی میفضاهای سبز خیابانی. 

اند. وجود نیمکت، روشنایی، آبخوری، دستشویی، فضاها برای گدراندن اوقات فراغت عموم مردم طراحی شده

الً به عنوان روند. این فضاها معموهای فضاهای سبز اجتماعی به شمار میکف سازی معابر و دسترسی از مؤلفه

( فضای سبز نیمه عمومی: فضای سبزی است که بازدهی 35، 9331) سعید نیا، .شوندنام برده می« پارک»

ها و تر هستند مانند محوطه بیمارستاناستفاده کنندگان از آن نسبت به فضای سبز عمومی محدوداکولوژیکی دارد اما 

 شود.ی است که معموالً در حاشیه خیابان ها ایجاد میها.فضای سبز خیابانی: فضای سبزادارات و دانشگاه

 معرفی اجمالی پارک آزادگان و پارک دانشجو -8

متر مربع در سال  43111با وسعتی معادل  باشد کهمی ورودبزرگترین پارک درون شهری شهر د پارک آزادگان

با  باشد کهمی ودرپارک درون شهری شهر دو دیگر دانشجوپارک  .خیابان آزادگان واقع شده استدر  9331

  واقع شده است. متری 43در خیابان  9339متر مربع در سال  31111وسعتی معادل 

 

 



 های آزادگان و دانشجوبررسی کیفیت خدمات ارائه شده در سطح پارک -9

بزرگ شهری به منظور های ای دارد. پارکهای عمدهبرای انعکاس بازدهی اجتماعی خود نیاز ،شهری کارر په

و فرهنگی در خود جای دهند تا تمایل  ، تفریحیارائه خدمات بهتر به شهروندان الزم است تا امکاناتی رفاهی

(  فهرست نیازهای یک پارک شهری بیان شده 9در جدول شماره )ها بیشتر شود. شهروندان به استفاده از این پارک

 .های مورد مطالعه بررسی خواهند شداست که در ادامه این نیازها در سطح پارک

 : فهرست نیازهای یک پارک شهری( 9)جدول شماره

 مالحظات نیازها

ات، روشنایی، مکان پیک نیمکت، سطل زباله، تابلوهای راهنمایی، تابلوهای اعالن مبلمان پارک

 های ورودی و خروجی، حصارهنیک، درواز

 های فروش مجالت...آمفی تئاتر، آبنما، کیوسککتابخانه، نمایشگاه، گالری،  ابنیه پارک

 آب خوریهای اولیه، کمکدرمانی وتریا، رستوران، خدماتبهداشتی، کافهویسسر تأسیسات رفاهی

موتورخانه، انبار نگهداری وسایل، گل خانه، نهالستان، محل استراحت کارکنان  تجهیزات

 پارک

داشته و متناسب با طبقات سنی)کودکان و نوجوانان( تنوع زیادی این نوع وسایل  وسایل بازی

 کند و با توجه به فرهنگ و سنن جامعه این نوع وسایل متفاوتند.تغییر می

 زمین بازی والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و... زمین بازی

های تجسمی)و زیبایی نشانه

 شناختی(

های مورد عالقه جوامع، های )تندیس( اساطیر، مشاهیر، بزرگان و شخصیتمجسمه

 ، سردرهای ویژه و.....های برجسته، یادبود احداث پارکها، نقشکتیبه
 (39، 9334) مجنونیان، 

های اجتماعی ایجاد نکته بسیار مهم در مکان یابی فضاهای سبز عمومی ضرورت: معیار مکانی فضای سبز شهری1-9

( منتقد شهرسازی معاصر، معتقد است که: پارک jane Jacobsپارک است؛ از این روست که، جین جکوب)

های مسکونی است. زند، جایی که در آن کار، فرهنگ و فعالیتباید در جایی باشد که زندگی در آن موج می

هایی هستند که در مکانهایی که مردم از کنار آن نمی گدرند و تمایل به چنین های دارای مشکل، آنبدترین پارک

( باتوجه به این مطالب نیاز است به منظور جذب جمعیت و نظارت 33، 9331)سعید نیا، د.نقرار دارکاری نیز ندارند، 



های ارتباطی دسترسی داشته ها در مرکز شهرها قرار بگیرند و به شبکهها الزم است پارکاجتماعی و امنیت پارک

 باشند.

سب قرار دارند چراکه این دو پارک در پارک دانشجو و پارک آزادگان از نظر موقعیت مکانی در فضایی منا

کنند و روزانه جمعیت انبوهی در مسیر ها زندگی میای در کنار این پارکمناطقی قرار گرفتند که جمعیت عمده

-های ارتباطی دسترسی دارند و شهروندان مینمایند؛ از طرف دیگر این دو پارک به شبکه ها تردد میاین پارک

 ها رفت و آمد کنند.ن پارکبه ایتوانند به راحتی 

 ها: مبلمان پارک 2-9

به وسایل و امکانات تکمیلی به کاربرده شده در قالب فضاهای شهری و در جهت سامان دهی استفاده از امکانات آن 

های زباله و غیره ، مبلمان ها، سطلچیدمان آنهای پارک، شود، وسایل و عناصر زیادی از قبیل صندلیاطالق می

های در این قسمت از این پژوهش به بررسی مبلمان پارک (3) اثنی عشری و همکاران، بی تا،  شود.نامیده میشهری 

 مورد مطالعه پرداخته شده است.

 
 : هاوضعیت نیمکت 1-2-9

 های مورد مطالعهها پارکوضعیت نیمکت یس(: برر5جدول شماره)

نیمکت  33مساحت پارک مناسب است، در این پارکهای این پارک نسبت به تعداد نیمکت پارک آزادگان

های این پارک از جنس سیمان اند. نیمکتهای مناسب استقرار یافتهسالم وجود دارد که در مکان

گیرند و در فصل های سیمانی در فصل سرد سرمای زیادی را به خود میباشند. نیمکتو آهن می

 کند.ها را مشکل ساز میبر روی این نیمکت کنند و نشستنگرما نیز گرمای زیادی را جذب می

-های مناسب قرار گرفتهها در مکاننیمکت سالم وجود دارد این نیمکت 41در این پارک حدود  پارک دانشجو

 اند.

 منبع: مطالعات پیمایشی نگارنده

ها از نظر های این دو پارک مناسب است چراکه نیمکتتوان بیان کرد وضعیت نیمکتدر یک تحلیل کلی می

 اند. تعداد، جنس و مکان استقرار در وضعیت مناسبی قرار گرفته

 ها:وضعیت سطل زباله 2-2-9



 ها(: وضعیت سطل زباله3جد.ل شماره )

قرار  هایی مناسب با فاصله هایی کوتاهعدد سطل زباله وجود دارد که در مکان 55در این پارک  پارک آزادگان

های زباله این پارک تمیز بوده ولی ها دسترسی دارند. سطلگرفته اند و شهروندان به راحتی به آن

 آورد.ها کوچک بوده و مشکالتی را به وجود میاندازه سطل

-ها نیز به مانند سزل زبالهسطل زباله قرار گرفته است. این سطل زباله 56در این پارک نیز حدود  پارک دانشجو

 پارک آزادگان از نظر فضا کوچک بوده و در مواردی مشکل ساز هستند. های

 منبع: مطالعات پیمایشی نگارنده

ها یکی از مسائل مهم و کلیدی است، چراکه سالمت شهروندان در گرو رعایت بهداشت است. بهداشت پارک

متناسب باشد تا تقرارشان و حجمشان اسها، مکان های زباله ارتباط مستقیم با بهداشت دارند و باید تعداد آنسطل

های زباله در این دو پارک وضعیت سطلموجب آلودگی محیط نشوند و سالمت شهروندان را به خطر نیندازند.

 ها تغیراتی حاصل شود.رضایت بخش است و فقط نیاز است نسبت به اندازه سطل

 وضعیت روشنایی  3-2-9

 (: وضعیت روشنایی4جدول شماره  )

نور این پارک  روشنایی این پارک خراب هستند. 91روشنایی وجود دارد اما تعداد 11در پارک  آزادگانپارک 

تقریبا مناسب است ودر شب مراجعه کنندگان با مشکل مواجه نمی شوند. در این پارک برق 

باشد و در صورت لزوم از آن استفاده خواهد شد و پارک در هیچ صورتی اضطراری موجود می

 یکی فرو نخواهد رفت.در تار

تیر چراغ برق وجود دارد، از آنجایی که مساحت پارک زیاد است  34در پارک دانشجو حدود  پارک دانشجو

این روشنایی ها در شب نور کافی تولید نمی کنند و مراجعه کنندگان به پارک در شب مجبور 

ان در پی دارد از جمله این هستند که در زیر المپ ها بنشینند که این خود مشکالتی را برای آن

 توان به وجود حشرات اطراف نور اشاره کرد.مشکالت می

 منبع: مطالعات پیمایشی نگارنده



توان گفت وضعیت روشنایی در پارک آزادگان مناسب و در پارک دانشجو ضعیف های فوق میبا توجه به گفته

 است و نیاز به بهبود دارد.

 ابنیه پارک3-9

های فروش مجالت، نماز خانه و پارک وجودکتابخانه، نمایشگاه، گالری، آمفی تئاتر، آبنما، کیوسکمنظور از ابنیه 

غیره است. در دو پارک مورد مطالعه تقریبا تمامی ابنیه ذکر شده وجود ندارد فقط در پارک دانشجو در قسمت فاز 

  ای فریضه واجب نماز به آن مراجعه کنند.ای وجود دارد تا مراجعه کنندگان به پارک برای ادنمازخانه ،دوم پارک

-پارک آزادگان به خاطر اینکه در مسیر جاده کمربندی قرار گرفته است روزانه مسافرین زیادی به آن مراجعه می

کنند برای انجام ای برای آن در نظر گرفته شود تا مسافرینی که به این پارک مراجعه میکنند نیاز است نمازخانه

 د با مشکل مواجه نشوند.فرائض دینی خو

 تأسیسات رفاهی 4-9

های اولیه، آب خوری وغیره تأسیسات رفاهی درمانی وکمکتریا، رستوران، خدماتبهداشتی، کافهسرویس

 شوند. در ادامه به بررسی این تأسیسات در دو پارک مورد مطالعه خواهیم پرداخت.محسوب می

 سرویس بهداشتی: 1-4-9

 وضعیت سرویس بهداشتی(: 3جدول شماره )

 از نظر نظافت وضعیت مناسبی دارند.ها در این پارک مناسب بوده و تعداد دستشویی پارک آزادگان

ها و نظافت آنها در وضعیت بدی قرار دارد اما در در قسمت فاز اول پارک تعداد دستشویی پارک دانشجو

 قسمت فاز دوم پارک هم تعداد و هم نظافت مناسب است.

 منبع: مطالعات پیمایشی نگارنده

های بهداشتی در پارک آزادگان مناسب تر است و نیاز است توان گفت وضعیت سرویسدر یک تحلیل کلی می

 های بهداشتی فاز اول پارک دانشجو هم از نظر تعداد و هم از نظر نظافت تغییر یابند.سرویس

 



 آبخوری: 2-4-9

ن خدمات آنجایی که آبخوری یکی از مهم تریها در هر دو پارک کامالً نامناسب است و از وضعیت آبخوری

ها از نظر تعداد و کیفیت بهبود یابند. )مطالعات پیمایشی شود نیاز است آبخوریها محسوب میرفاهی پارک

 نگارنده(

 :رستوران 3-4-9

 (: وضعیت رستوران6جدول شماره )

توانند آزادگان رستوران بزرگی وجود دارد که مراجعه کنندگان به پارک به راحتی میدر پارک  پارک آزادگان

 در صورت نیاز غذا و مواد غذایی مورد نیاز خود را از آنجا تهیه نمایند.

ای وجود ندارد تا مراجعه کنندگان در صورت نیاز به آن در پارک دانشجو رستوران و یا بوفه پارک دانشجو

 آید.بود یک غذاخوری در این پارک یکی از معایب پارک دانشجو به حساب میمراجعه کنند. ن

 منبع: مطالعات پیمایشی نگارنده

ارک آزادگان مناسب تر است و مراجعه کنندگان به پتوان بیان کرد وضعیت تأسیسات رفاهی در به طور کلی می

 این پارک با مشکالت کمتری مواجه هستند.

 بازیوسایل بازی و زمین  5-9

 زمین بازی  1-5-9

 (: وضعیت زمین بازی3جدول شماره )

در پارک آزادگان یک زمین بازی چمن در نظر گرفته شده است. چمن این زمین بازی مناسب  پارک آزادگان

 است اما وسعت این زمین بازی کم است.

مراجعه کنندگان در نطر ای مناسب برای در پارک دانشجو نیز یک زمین بازی مناسب با اندازه پارک دانشجو

 گرفته شده است.

 منبع: مطالعات پیمایشی نگارنده



ناگفته نماند در هر پارک نیاز است چندین زمین بازی وجود داشته باشد مانند زمین والیبال، بسکتبال، فوتسال، تنیس  

اجعه کنندگان با عالیق و غیره اما در دو پارک مورد مطالعه فقط یک زمین بازی در نظر گرفته شده است و همه مر

 های متفاوت به اجبار باید از همین زمین بازی استفاده کنند.و سلیقه

 وسایل بازی: 2-5-9

 وسایل بازی(: وضعیت 3جدول شماره )

ای وجود دارد که وسایل بازی زیادی در آن وجود دارد و مراجعه در پارک آزادگان شهربازی پارک آزادگان

توانند اوغات فراغت خود را سپری کنند. تنها مشکلی که در این شهر کنندگان به راحتی می

بازی وجود دارد این است که برخی از این وسایل بازی از ایمنی مناسبی برخوردار نیستند و 

ای موارد خطر ساز شوند. از طرفی مکان استقرار برخی از وسایل بازی در ممکن است در پاره

شود به طور مثال برخی از وسایل بازی در ای دیگران میجاهایی است که باعث مزاحمت بر

اند که مشکالتی را برای مراجعه کنندگان و حتی نگهبانان جلوی درب ورودی پارک مستقر شده

 پارک در پی داشته است. 

در پارک دانشجو برخی وسایل ورزشی وجود دارد که شهروندان به منظور تفریح و ورزش از  پارک دانشجو

 کنند.تفاده میآنها اس

 منبع: مطالعات پیمایشی نگارنده

توان گفت وضعیت وسایل بازی در پارک آزادگان مناسب تر است. ضروری است تا نسبت در یک نگاه اجمالی می

به نصب وسایل بازی در پارک دانشجو نیز اقداماتی صورت بگیرید چراکه مراجعه کنندگان تنها نیاز به وسایل 

ها استفاده های سنی به ویژه کودکان بتوانند از آننیاز است تا تمام گروه ری نیزایل بازی دیگورزشی ندارند و وس

ناگفته نماند پارک آزادگان از نظر وسایل ورزش همگانی ضعیف است و نیاز است نسبت به بهبود آن اقدام  .کنند

 شود.

 کاری و درختانوضعیت چمن و گل 6-9

ها درختانی از جمله بید دراین پارکاین دو پارک از نظر چمن و درخت و گل در وضعیت مناسبی قرار دارند. 

وجود دارد. وضعیت ظاهری درختان مناسب است و آنها به طور منظم  و غیره کاج اقی، چنار ومجنون، سنوبر، اق



ا و درختان گواه این مطلب است. وجود من و درختان مناسب بوده، شادابی گلهاند. آبیاری گلها، چهرس شده

ها لذت بیشتری ببرند و تمایل در هنگام حضور در این پارکشود شهروندان درختها و سرسبزی فضا سبب می

 ها پیدا کنند.راجعه به این محیطبیشتری برای م

 نتیجه گیری

و دانشجو شهر دورود تقریباً های به عمل آمده سطح خدمات ارائه شده در دو پارک آزادگان بر اساس بررسی-9

رضایت بخش است و در این دو پارک خدمات مختلفی از جمله خدمات رفاهی، تفریحی، بهداشتی، ورزشی و 

 غیره ارائه شده است.

پارک دانشجو و پارک آزادگان از نظر موقعیت مکانی در فضایی مناسب قرار دارند چراکه این دو پارک در -5

کنند و روزانه جمعیت انبوهی در مسیر ها زندگی میای در کنار این پارکمعیت عمدهمناطقی قرار گرفتند که ج

 نمایندها تردد میاین پارک

از نظر مبلمان هردو پارک تقریبا در وضعیت یکسانی قرار دارند و از شرایط نسبتاً خوبی برخوردار هستند فقط از -3

 دارد.تری قرار نظر روشنایی پارک دانشجو در وضعیت ضعیف

های فروش مجالت، نماز از نظر ابنیه پارک که شامل کتابخانه، نمایشگاه، گالری، آمفی تئاتر، آبنما، کیوسک-4

ها شود هر دو پارک در وضعیت کامالً نامظلوبی قرار دارند و هیچ کدام از بناهای ذکر شده در این پارکخانه می

 وجود دارد. احداث نشده است. فقط در پارک دانشجو یک نمازخانه

های هر دو پارک در وضعیت خدمات رفاهی ارائه شده دراین دو پارک تقریبا رضایت بخش است فقط آبخوری-3

 نامطلوبی قرار دارند و نیاز است در جهت رفع این مشکل اقدام شود.

ا به از نظر زمین بازی و وسایل بازی پارک دانشجو از شرایط بهتری برخوردار است و خدمات بیشتری ر-6

 دهد.شهروندان و مراجعه کنندگان ارائه می
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