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چکیده
پــروژه احــداث بوســتان گالبــدره با هدف پاســخگویی به نیازهای ســاکنان منطقه 1 شــهرداری 
تهــران و ســایر ســاکنان شــهر تهــران اجــرا شــده اســت. بــه طــور کلــی اهــداف انجــام پژوهــش 
حاضر شــامل: شناســایی  ذی نفعان )بازندگان و برندگان( و ذی مدخالن پروژه، بررســی تأثیرات 
اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از اجــرای پــروژه در حــوزۀ نفوذ پروژه، شناســایی موانع و مشــکالت 
اجتماعــی )نهــادی و اجتماعــی( پــروژه و ارائــه راه کارهایــی بــرای بهبــود و اصالح وضــع موجود 
ــروژه و شــناخت نگــرش  ــوذ پ ــن حــوزۀ نف ــی شــهروندان، تعیی ــالل در زندگ و کاهــش اخت
شــهروندان نســبت بــه ایــن پــروژه اســت. نوع مطالعــه در ایــن پژوهــش از نظر مســیر، توصیفي 
و از نظــر هــدف، کاربــردي بــوده اســت. بــراي گــردآوري اطالعــات نیــز از روش هــای میدانــی و 
اســنادي اســتفاده شــده اســت. البتــه بایــد اشــاره کــرد که پژوهــش حاضــر را مي توان در شــمار 
ــا عنــوان ارزیابــي مطــرح شــده اند. در بخــش اســنادی، کلیــه  پژوهش هایــي قــرار داد کــه ب
اســناد موجــود تمــام شــماری شــده و در بخــش میدانــی نیــز 300 نفــر از ســاکنان و مراجعــان 
بــه بوســتان گالبــدره بــه عنــوان نمونه انتخــاب و پرسشــنامه مدنظر روی آنها اجرا شــده اســت. 
در عیــن حــال بــا مدیــران شــهرداری و عوامــل اجرایــی و نهادهــای ذی ربــط نیــز بــه صــورت 
هدفمنــد و در دســترس مصاحبــه نیمه ســاخت دار انجــام شــده اســت. ابــزار بــه کار رفتــه در 
ایــن پژوهــش، فیش هــای اطالعاتــی، پرسشــنامه پژوهشگرســاخته - کــه اعتبــار آن از طریــق 
اعتبــار محتــوا )ضریــب CVR( و پایایــی آن از طریــق آلفــای کرونبــاخ ســنجیده شــده اســت-، 
مصاحبــه نیمــه ســاخت دار و مشــاهده بــوده اســت. ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســاخت 
ــر  ــوده اســت کــه پیامدهــای مثبــت آن ب ایــن بوســتان دارای پیامدهــای مثبــت و منفــی ب
پیامدهــای منفــی غلبــه داشــته اســت. از جملــه پیامدهــای مثبــت احــداث بوســتان گالبــدره، 
جلوگیــری از ساخت وســازهای غیــر مجــاز و زمین خــواری، ایجــاد کمربنــد ســبز در دامنــه 
کــوه البــرز، تغییــر در الگــوی رفتــار خانــواده، زیبایــی محیــط، کاهــش آلودگــی هــوا و آلودگــی 
صوتــی، افزایــش احســاس ســالمتی و تعامــالت اجتماعــی در افــراد، ایجــاد فرصت های شــغلی 

و از پیامدهای منفی، افزایش ترافیک و کمبود جای پارک است.
واژه های کلیدی: تأثیرات اجتماعی، تأثیرات فرهنگی و بوستان گالبدره.
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مقدمه 
شــکل گیری پیامدهــای هــر اقــدام توســعه ای بــه ماهیــت آن، چگونگــی اجــرا، میــزان 
ــا،  ــروژه و نگرش ه ــدف پ ــی، ه ــاع محل ــارات اجتم ــا و انتظ ــا نیازه ــاق آن ب انطب
ــات و  ــا از خدم ــتفاده آنه ــارکت و اس ــزان مش ــی، می ــاع محل ــای اجتم واکنش ه
برنامه هــای پــروژه، تعامــالت و واکنش هــای ســایر نهادهــا، گروه هــا و افــراد ذی نفــوذ 
و ذی مدخــل بســتگی دارد. بــا توجــه بــه عوامــل و شــرایط یادشــده، ممکــن اســت در 
رونــد اجــرای پــروژه، نحــوۀ پذیــرش اجتماعــی پــروژه از ســوی ذی نفعــان اصلــی و 
ســایر متأثــران پــروژه و تحقــق اهــداف و نتایــج پیش بینــی شــده و قابــل انتظــار آن، 
برخــی موانــع و آســیب ها بــه وجــود آیــد و پیامدهــای منفــی و عــوارض ناخواســته ای 
در حیــن اجــرای پــروژه یــا متعاقــب آن شــکل گیــرد. ایــن امــر، ارزیابــی تأثیــرات 
ــرات  ــی تأثی ــی، ارزیاب ــف کل ــک تعری ــازد. در ی ــروری می س ــروژه را ض ــی پ اجتماع
ــته  ــته و ناخواس ــای خواس ــت پیامده ــارت و مدیری ــل، نظ ــِد تحلی ــی، فراین اجتماع
اجتماعــی )مثبــت یــا منفــی( رخدادهــای برنامه ریــزی شــده )سیاســت ها، برنامه هــا، 
طرح هــا و پروژه هــا( و همچنیــن پیامدهــای خواســته و ناخواســته هــر فراگــرد تغییــر 

.)Vanclay, 2003: 6( اجتماعی را شامل می شود
ــه توســعۀ  ــوان »کمــک ب ــرات اجتماعــی و فرهنگــی می ت ــی تأثی ــد ارزیاب از فوای
پایــدار و همه جانبــه، ارتقــای کیفیــت زندگــی، کاهــش محرومیــت و توســعۀ برابــری 
اجتماعــی درون نســلی و بین نســلی، افزایــش بازدهــی مداخــالت توســعه ای، اســتفادۀ 
بهینــه از منابــع، تنــوع فرهنگــی و انســجام اجتماعی و همچنین پیشــگیری از مســائل 

اجتماعــی و فرهنگــی را برشــمرد« )بکــر و ونکلــی، 1388: 3(.
ــون آن  ــکال گوناگ ــر در اش ــبز مؤث ــای س ــدون فض ــهرها« ب ــوم »ش ــروزه مفه ام
دیگــر قابــل تصــور نیســت. پیامدهــای توســعۀ شــهری و پیچیدگی هــای معضــالت 
ــه  ــرای همیش ــترش آن را ب ــبز و گس ــای س ــت فض ــا، موجودی ــتی آنه محیط زیس
اجتناب ناپذیــر کرده انــد. توجــه بــه فضــای ســبز بــه طــور عــام بــه عنــوان ریه هــای 
ــر  ــن بیانگ ــه ای ــت، بلک ــرد آن نیس ــزی از کارک ــف اغراق آمی ــهرها، تعری ــی ش تنفس
حداقــل کارکــرد آن در مفهــوم اکولوژیــک شــهرها بــه شــمار مــی رود. ایــن فضاهــا 
هــم از دیــدگاه تأمیــن نیازهــای محیط زیســتی شهرنشــینان و هــم از نظــر تأمیــن 
فضاهــای فراغتــی و بســتر ارتبــاط و تعامــل اجتماعــی آن، جایگاهــی درخــور اهمیــت 
دارد. آلودگی هــای ناشــی از صنایــع و فنــاوری، شــهرها را بــه جهنمــی بــرای ســاکنان 
ــی و  ــه صــورت افق ــهرها ب ــه ش ــعۀ بی روی ــن توس ــرده اســت. همچنی ــل ک آن تبدی
عمــودی باعــث تخریــب طبیعــت شــده اســت. طبیعــت و فضــای ســبز کــه ســال ها 
بــه عنــوان قلــب تپنــده زیســتگاه های بشــری ایفــای نقــش می کــرد و بهتریــن محــل 
و موقعیــت ایجــاد شــهرهای نخســتین بــود، بــا بی توجهــی ســاکنان شــهر، رو بــه افول 
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و نابــودی گذاشــته اســت. بــا توجــه بــه ایــن بحران هــا کــه روزبــه روز شــهرها را تهدید 
ــی کــه در  می کنــد، ماننــد آلودگی هــای صوتــی، آلودگی هــای هــوا و فشــاهای روان
ــان ازدحــام ســاختمان های ســنگی و ترافیک هــای شــدید و  نتیجــه زندگــی در می
ــه نیازهــای ایــن  ــزوم توجــه ب ــواع وســایل حمل ونقــل تشــدید می شــود، ل ــردد ان ت
جمعیــت عظیــم شــهری احســاس می گــردد. بنابرایــن تراکــم و افزایــش جمعیــت 
و تمرکــز آن در ســطح منطقــه ای، اثــرات مســتقیم بــر کیفیــت محیط زیســت دارد. 
یکــی از مهمتریــن کارکردهایــی کــه توســعۀ فضاهــای خدماتی می تواند بــه همراه 
داشــته باشــد، ایجــاد شــرایط بهینــه بــرای گــذران اوقــات فراغــت اســت. در جامعــه ما 
هنــوز نحــوۀ گذرانــدن اوقــات فراغــت، طبقاتــی اســت و معمــوالً افــراد کــم درآمــد بــه 
طــور انفعالــی فراغــت خــود را می گذراننــد. بنابرایــن مســئوالن و برنامه ریــزان بایــد 
ــات مناســبی  ــزی و اقدام ــت، برنامه ری ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــرای ســامان دهی و پ ب
انجــام دهنــد کــه متناســب بــا نیازهــا و ســطوح مختلــف اجتماعــی- اقتصــادی افــراد 
جامعــه باشــد. شــهرداری منطقــه 1 در راســتای توســعۀ فضاهــای فرهنگــی در نظــر 
داشــت بــا تبدیــل و توســعۀ تپه هــای گالبــدره بــه کاربــری بوســتان و فضــای ســبز، 
ســبب توســعه و ارائــۀ خدمــات بــه ســاکنان محــالت مجــاور و همچنیــن منطقــه 1 
و دیگــر مناطــق تهــران باشــد. بــا توجــه بــه وســعت تپه هــای گالبــدره و بالاســتفاده 
ــز  ــواری نی ــاز و زمین خ ــر مج ــاز غی ــکان ساخت وس ــده، ام ــای یادش ــودن زمین ه ب
در منطقــه وجــود داشــت کــه شــهرداری تهــران بــا عملکــرد صحیــح از ایــن اقــدام 
جلوگیــری نمــود. همچنیــن ایــن موضــوع ســبب تفــاوت در نــوع نگــرش ســاکنان 

محــالت اطــراف بــه شــیوۀ گــذران اوقــات فراغــت می شــود.
ــوده  ــدره، الزم ب ــرای بوســتان گالب ــه فضــای فراغتــی تعریف شــده ب ــا توجــه ب ب
اســت مشــخص گــردد کــه آیــا ایــن مکان بــرای احــداث بوســتان مناســب بوده اســت 
و اینکــه راه انــدازی ســورتمه، ســینما پــرواز و ســافاری وحشــت، زمین هــای بــازی و 
وســائل ورزشــی بــا توجــه بــه اهــداف تعریف شــده بــرای بوســتان، بــه چــه میــزان 

پاســخگوی نیازهــای شــهر اســت.
بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده بــه نظــر می رســد کــه در شــمیران مرکــزي، 
بزرگ تریــن قلمــرو فضــای طبیعــی در اختیار منطقــه گالبــدره و در واقع امامزاده قاســم 
اســت کــه مناطقــي ماننــد آبــک، وزیــري، وزوا، میــدان امامــزاده قاســم، نخجــوان، تپــه 
نصیــري کوهســار و کوهســتان گل ســنگ و حتــي قلــه کلــک چــال متعلــق بــه امامزاده 
ــاره محــدودۀ امامــزاده قاســم  قاســم )گالبــدره( را شــامل می شــود. نکتــه جالــب درب
شــمیران ایــن اســت کــه ارزان تریــن و گران تریــن مناطــق تهــران در همیــن منطقــه 
ــاد بنــا شــده اند و  ــه صــورت زورآب واقــع شــده اســت. در محــدوده وزیــري، خانه هــا ب
فاقــد هرگونــه امکانــات رفاهــی مناســب اســت، امــا در منطقــه نخجــوان، گران تریــن 
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و زیباتریــن بناهــاي شــهر وجــود دارد کــه قیمــت برخــي از آنهــا قالبــی نجومــی دارد 
)کــه البتــه در مســاحت هاي بــاال هســتند(. از نظــر آب و هــوا مي تــوان ادعــا کــرد کــه 
امامــزاده قاســم و گالبــدره در بهتریــن وضعیــت قــرار دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

بیشــترین جمعیــت در همیــن نقطــه ســاکن شــده اســت )در شــمیران مرکــزي(. 
ــن  ــاي که ــمتي خانه ه ــه، قس ــاي زورآبادان ــه خانه ه ــن منطق ــمت هایي از ای قس
و ســنتي )بــا عمــري بیــش از 350 ســال(، قســمتي خانه هایــي بــا معمــاري ســنتی 
شــرقی و در قســمتي خانه هایــي بــا معمــاري غربــي و اروپایــي )لوکــس(، همــه و همــه 
در فاصله هــاي اندکــي از هــم قــرار دارنــد. ایــن نشــان دهنده تفــاوت وضعیــت اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگــی در بیــن اهالــی محــالت اطــراف بوســتان گالبــدره اســت و این امر 
خــود نیــز تعارضــی را بیــن ســاکنان محــالت اطــراف بوســتان بــا کاربــران بوســتان بــه 
وجــود مــی آورد. بنابرایــن بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و وجــود تعارض هــای اجتماعی 
- فرهنگــی، بــه طورکلــی پژوهــش حاضــر در پــی پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت 

 کــه تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی احــداث بوســتان گالبــدره کدامنــد؟

پیشینه پژوهش
در بررســی »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی - فرهنگــی بوســتان گالبــدره« کــه مؤسســه 
جهــان کتــاب در ســال 1393 انجــام داده اســت، پیامدهــای احــداث بوســتان بــه ایــن 
گونــه بــرآورد شــده اســت: پیامدهــای منفــی برآوردشــده حاکــی از وجــود ناامنــی و 
ــد،  ــتان دربن ــژه بوس ــتان ها به وی ــات بوس ــتفاده از خدم ــن اس ــت در حی ــدم امنی ع
اســتفاده افــراد خالفــکار و ناســالم از مجتمــع، کاهش اســتقبال افراد از بوســتان، وجود 
آســیب های جســمانی بــرای مراجعــان اســت. پیامدهــای مثبــت ارزیابی شــده شــامل 
ــتغال و  ــش اش ــهروندان، افزای ــت ش ــات فراغ ــده اوق ــت: تکمیل کنن ــر اس ــوارد زی م
مشــارکت افــراد، افزایــش ســالمت جســمانی شــهروندان، افزایــش امنیــت اجتماعــی، 
افزایــش رضایــت عملکــرد شــهرداری و توســعه گردشــگری و حفــظ فرهنــگ بومــی 

در محله گالبدره است.
نتایــج پژوهــش علی نــژاد و همــکاران )1392( نشــان داد که توســعه و ســامان دهی 
پــارک جنگلــی ســرخه حصــار بــر امنیــت اجتماعــی پــارک تأثیرگــذار بــوده اســت و 
منجــر بــه افزایــش ســطح امنیــت در پــارک جنگلــی ســرخه حصــار نســبت بــه دوره 
قبــل از ســامان دهی شــده اســت. پي آمدهــای اجتماعــی ایــن پــروژه اغلــب مثبــت 
ــارک و ســند چشــم انداز  ــع پ ــه در طــرح جام ــی اســت ک ــد مالحظات ــوده، نیازمن ب

منطقــه تعییــن شــده اســت. 
ســوزنچی و تریــوه )1390( در بررســی »بازطراحــی بوســتان های محلــه ای با تأکید 
بــر توســعه روابــط اجتماعــی میــان ســاکنان محله« عنــوان کردنــد که از جملــه عوامل 
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ت اجتماعي احدا

ارزيابي تأثیرا

مؤثــر در جــذب مــردم بــه فضــای پــارک، در دســترس بــودن و داشــتن دعوت کنندگی 
و افزایــش مدت زمــان حضــور افــراد در پــارک ماننــد آســایش فیزیولوژیــک، برقــراری 
امنیــت، تحریــک احساســات مخاطــب و تســهیل برقــراری روابط و تعامــالت اجتماعی 
بیــن افــراد ماننــد وجــود محــل تجمــع، جریــان داشــتن فعالیت هــای مختلــف، نحــوۀ 

چیدمــان فضاهــای نشســتن و غیره اســت.
هدایتــی اقمشــهدی، قربانــی و زاهــدی )1394( در »ارزیابــی اثرات محیط زیســتی 
احــداث پیــاده راه پــل طبیعــت و بهبــود عملکرد اکولوژیــک آن در محــدوده جغرافیایی 
منطقــه 3 تهــران« نشــان داد کــه احــداث ایــن پــل از لحــاظ زیســت محیطی کامــال 
تأییدشــده اســت. همچنیــن در میــان اثــرات، بهبــود عملکــرد اکولوژیــک منطقــه، 
مهم تریــن اثــر و در بیــن پیامدهــا نیــز بهبــود شــرایط کیفیــت هــوا و زیســتگاه های 

گیاهــی، مهم تریــن پیامدهــا بــه شــمار می آیــد.
ــدار فضــای ســبز شــهری  ــان )1393( در »بررســی توســعه پای ــان و امینی امینی
بــا رویکــرد مدیریــت یکپارچــه شــهری« نشــان دادنــد کــه بیــن مدیریــت یکپارچــه 
شــهری و کاهــش اثــرات منفــی توســعۀ فضــای ســبز و در نتیجــه رســیدن بــه فضــای 
ســبز پایــدار شــهری، رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد. همچنیــن عنــوان کردنــد کــه بــا 
توجــه بــه رشــد روزافــزون شهرنشــینی کــه ســاختار اکولوژیکی شــهرها را دســتخوش 
تغییــرات وســیعی نمــوده اســت، نیــاز بــه ایجــاد و توســعه فضاهــای ســبز شــهری بــه 
ــت  ــترین اهمی ــهری، بیش ــت محیطی ش ــای زیس ــن تعدیل کننده ه ــوان مهم تری عن

را پیــدا کــرده اســت.
احمــدی و همــکاران )1392( در »بررســی اهمیــت فضای ســبز در کنترل و کاهش 
آلودگــی هــوای شــهری«، مهم تریــن کارکردهــای فضــای ســبز درون و بــرون شــهرها 
را در مــوارد زیــر خالصــه کردنــد: جــذب دی اکســید  کربــن و ســایر گازهــای ســمی و 
تولیــد اکســیژن، تعدیــل و بهبــود شــرایط آب و هوایــی شــهرها، کاهش آلودگــی صدا، 
بهبــود روحیــه افــراد، جلوگیــری از فرســایش آبــی و بادی خــاک، تصفیه فاضــالب و... .

ــرد  ــر عملک ــی ب ــوان »تحلیل ــا عن ــه ای ب ــم زاده و حاتمــی )1393( در مقال ابراهی
مدیریــت فضــای ســبز شــهری و بــازده اجتماعــی - توســعه ای آن در شــهر ایــذه«، پس 
از بررســی کّمــی و کیفــی فضــای ســبز شــهری، نتیجــه گرفتنــد کــه کمبــود شــدید 
فضــای ســبز در شــهر ایــذه، محســوس اســت و الزم اســت فضــای ســبز شــهری و 
کارکردهــای فضایــی - مکانــی آن در ایــن شــهر بــه منظــور ارتقــای بــازده اجتماعــی 

و توســعه ای آن، مــورد بازبینــی و اصــالح قــرار گیــرد.
هندیانــی و همــکاران )1393( در بررســی »نقــش مشــارکت شــهروندان در حفظ و 
نگــه داری فضاهای ســبز شــهری و راهکارهــای آن )مطالعه موردی اراضــی عباس آباد(« 
بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه در مشــارکت هاي مالــی، 52/9 درصــد پاســخگویان 
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پرداخــت به موقــع عــوارض، در مشــارکت اجرایی، 79/8 درصد پاســخگویان مشــارکت 
در پاک ســازی پارک هــا، در مشــارکت فکــری 69/1 درصــد پاســخگویان مشــارکت در 
نیازســنجی ها و در مشــارکت ارزیابــی 49/7 درصــد پاســخگویان مشــارکت در ارزیابــی 
عملکــرد و فعالیت هــا را بــر مشــارکت در حفــظ و نگهــداری از فضاهــای ســبز مؤثــر 
دانســته اند. نتایــج حاصــل از ایــن مقالــه بیانگــر ایــن اســت کــه در ســطح 99 درصــد 
اطمینــان متغیرهــاي مشــارکت مالی، مشــارکت اجرایی، مشــارکت فکري و مشــارکت 
در ارزیابــی بــر مشــارکت در حفــظ و نگــه داري از فضاهــاي ســبز شــهري مؤثر اســت. 

مبانی نظری و چارچوب نظری پژوهش
ــرد در  ــه و رویک ــک روی ــه ی ــورها ب ــیاری از کش ــتی در بس ــرات محیط زیس ــی اث ارزیاب
برنامه ریزی هــای توســعۀ ملــی تبدیــل شــده و بــه عنــوان ابــزار مدیریــت محیط زیســت 
در ســطح وســیعی مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. امــا ایــن رویکــرد بیشــتر بــر اهداف 
اقتصــادی و محیط زیســتی متمرکــز اســت و به اثــرات اجتماعی و فرهنگــی مانند کیفیت 
زندگــی و عدالــت اجتماعــی کمتــر توجــه می کنــد. ارزیابــی اثــرات اجتماعــی کــه البتــه 
ســابقۀ کمتــری نســبت به ارزیابــی اثرات محیط زیســتی در برنامه ریزی توســعه کشــورها 
دارد، می کوشــد بــه ایــن پرســش راهبــردی پاســخ دهــد کــه توســعه تــا چــه انــدازه بــا 
جامعــه ســازگار، دادگرانــه و پایــدار اســت و چگونــه برای بازســازی معیشــت و بهبــود رفاه 
اجتماعــی گــروه زیــادی از مــردم تــالش می کنــد؟ بنابراین در اتا، بررســی اثــرات اجتماعی 
و فرهنگــی، اولویــت بیشــتری دارد و از همیــن رو بــه اصــول توســعۀ پایــدار و یکپارچــه 

نزدیک تر است )ونکلی به نقل از کرمی و رضایی مقدم، 1394: 172-171(.
ــروزه  ــه ام ــر ک ــن ام ــورد بررســی و ای ــروژه م ــه ماهیــت و اهــداف پ ــا توجــه ب ب
بوســتان ها از عمده تریــن مراکــز گــذران اوقــات فراغــت در شــهرها بــه شــمار می روند، 
از آن جهــت کــه عمومی تریــن و شــاید کمهزینه تریــن انــواع آن باشــند، در بررســی 
رونــد تاریخــی، ضــرورت یافتــن فضــای ســبز در شــهرها و توجــه بــه نقــش فضاهــای 
شــهری در رفــع نیازهــای شــهروندان و ســهمی کــه گروه هــا و افــراد مختلــف از ایــن 
فضاهــا در اختیــار دارنــد، ابتــدا بایــد به تعریفــی از فضا و اســتفاده از آن پرداخته شــود. 
قــدر مســلم مفهــوم فضــا، مفهومــی انتزاعــی و پیچیــده بــه نظــر می آیــد. »اگــر فضــا را 
بیــش از هــر چیــز بــه مثابــه مکانــی خالــی و تهــی در نظــر بگیریــم، تنهــا می توانیم آن 
 را در حضــور اشــیا و پــر بــودن آن بــه طــور نســبی درک کنیــم« )فکوهــی، 1383: 232(. 
بــه گفتــۀ هــال، »هــر کالبــد بــا ورود بــه درون یــک فضــا بــه نوعــی وادار بــه اطاعــت و 
تبعیــت از آن می شــود و فضــا بــه نوعــی آن را بــه تملــک خــود درمــی آورد؛ تملکــی 
کــه می توانــد بــه شــکلی دوســویه درآیــد« )هــال، 1376: 547-550(. ما بــا ورود و حرکت 
در فضــا در واقــع جزئــی از آن می شــویم و متقابــاًل فضــا بــه همــراه نشــانه هایش کــه 
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ــا  ــه م ــرۀ تملک یافت ــی از خاط ــت، جزئ ــر در آن اس ــای دیگ ــود کالبده ــل وج حاص
می شــود. »تجربــه فضــا نیــاز بــه نگریســتن و در آن واحــد حرکــت در آن فضــا دارد 
و نبایــد از خاطــر بــرد کــه ایــن حرکــت فیزیکــی را همزمــان بــه حرکــت ذهنــی و 
ــی و  ــای عاطف ــبب تألیف ه ــرده، س ــل ک ــا متص ــری و ذهنیت ه ــت های فک انباش

ــی، 1383: 232(. ــود« )فکوه ــاری می ش ــای رفت واکنش ه
هانــری لوفــور نیــز »فضــا را نــه یــک پدیــده طبیعــی یــا اســتعالیی، بلکــه یــک 
تمامیــت تاریخــی و یــک تولیــد اجتماعــی می دانــد. در واقــع فضــا از یکســو تجربــه 
 حافظــه تاریخــی ماســت و از دیگر ســو، تجربه زندگی روزمــرۀ ما« )فکوهــی، 1383: 239(. 
بــا ایــن وصــف، منبعــی از قــدرت کــه بتوانــد حرکــت فیزیکــی و ذهنــی مــا را تحــت 
ــا از آن  ــری م ــر درک از فضــا و تأثیرپذی ــد ب کنتــرل بگیــرد و هدایــت کنــد، می توان
تأثیــر بگــذارد. »فضاهــای شــهری بــه دلیــل سیاســی بــودن ذاتی خــود )یعنــی حضور 
همه جانبــه و بازنمودهــای قــدرت سیاســی در آنهــا(، چنیــن خاصیــت هدایت کننــده 
و دســتکاری کننده ای بــر تجربــه فضــا دارنــد« )همــان: 232(. کویــن لینــچ، پنــج عامــل 
ســازنده را بــرای فضاهــای شــهری برمی شــمرد: راه هــا، مرزهــا کــه حــد فاصــل دو یــا 
چنــد فضــای شــهری اند، محله هــا کــه دارای تجانــس شــکلی یــا کاربــری هســتند، 
ــم  ــاط دارای تراک ــه نق ــانه ها ک ــا و نش ــتراتژیک تقاطع ه ــاط اس ــی نق ــا یعن گره ه
مشــخصی از معانــی نشانه شــناختی در مجموعــه نشــانه های شــهری هســتند. هــدف 
بایــد رســیدن بــه توازنــی میــان ایــن عوامــل باشــد تــا شــهروند بتوانــد به خوبــی خود 
را در شــهر بازیابــد و بــه آن احســاس تعلــق کنــد. ایــن امــر را می تــوان بــه نوعــی یــک 

هویــت شــهری بــه حســاب آورد )لینــچ، 1374: 37(. 
بــا گســترش شهرنشــینی و توجــه بیشــتر و نیــاز حیاتــی بــه پدیــده ای بــه نــام 
ــددی  ــائل متع ــه و وس ــات، برنام ــات، اختراع ــاهد ابداع ــر روزه ش ــت، ه ــات فراغ اوق
بــرای پــر کــردن ایــن اوقــات هســتیم. بــه گفتــۀ برترانــد راســل، آخریــن دســتاورد 
تمــدن، توانایــی انســان در پــر کــردن هوشــمندانه ایــام فراغت اســت )کلــی، 1373: 25(. 
فضاهــای ســبز از یکســو موجــب بهبــود وضعیــت زیســت محیطی شــهرها می شــود 
و از ســوی دیگــر، شــرایط مناســبی را بــرای گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان تعبیــه 
می کنــد. عــالوه بــر اینهــا، عملکردهــای کالبــدی نیــز دارد. فضــای ســبز شــهری بــه 
عنــوان بخــش جانــدار محیــط شــهری، مکمــل بخــش بی جــان شــهر، یعنــی ســاختار 

کالبــدی شــهر اســت.
یکــي از معیارهــاي ارزیابــي کیفیــت محیــط هــر شــهر، وجــود فضاهــاي ســبز 
عمومــي اســت؛ فضاهایــي کــه شــهروندان بتواننــد بــا ایمنــي و آســایش خاطــر بــا هم 
بــه گفت وگــو بپردازنــد. اهمیــت ایــن مســئله تاحــدي اســت کــه امــروزه توجــه بــه 
فضاهــاي ســبز شــهري و اعمــال سیاســت هایي کــه مــردم شــهرها را از مشــکالتي 
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ماننــد یــأس و ناامیــدي برهاننــد و باعــث ارتبــاط بــا فضاهــاي ســبز و محیــط گردنــد، 
از مهمتریــن وظایــف نهادهــاي شــهري اســت. در واقــع از جملــه شــاخص هاي مهــم 
توســعۀ پایــدار، برنامه ریــزی هوشــمندانۀ اوقــات فراغــت بــوده کــه در ایــن زمینــه، 
نقــش فضاهــاي ســبز بســیار مهــم اســت )صالحــی فــرد و حســن آبادی بــه نقــل از ســوزنچی 
و تریــوه، 1390: 108(. فضــای ســبز از دو جنبــۀ جســمی و روحــی بــر ســالمتی افــراد 
تأثیرگــذار اســت. فضــای ســبز در نزدیکــی محــل ســکونت، فعالیت هــای فیزیکــی را 
ــه صــورت منظــم افزایــش می دهــد (Abraham & et al, 2009: 55). همچنیــن فضــای  ب
ســبز از طریــق پاالیــش آلودگــی هــوا و دیگــر فوایــد زیســت محیطی خود، تأثیــر قابل 
توجهــی بــر ســالمتی انســان می گــذارد. عــالوه بــر آن، فضاهــای ســبز از طریــق ایجاد 
آرامــش روحــی و روانــی، کاهــش اســترس، کاهش احســاس تنهایی و افزایــش امید به 
زندگــی، در کاهــش اثــرات ســوء شهرنشــینی بــر روح و روان انســان ها مؤثــر هســتند.

کنــش اجتماعــي، ســاده ترین عنصــر زندگــي مشــترک انســاني اســت. کنــش 
اجتماعــي، سلســله حــرکات بــارزي اســت کــه انســان بــراي دســتیابي بــه هدفــي 
ــراري رابطــه  ــه برق ــي ب ــاز ذات ــراد، نی ــه انســاني دیگــر انجــام مي دهــد. اف نســبت ب
ــا بتواننــد  ــد ت ــي فراهــم مي آورن ــه همیــن دلیــل، موقعیت های ــد و ب اجتماعــي دارن
ــی  ــل اجتماع ــه متقاب ــی، 1383: 162(. رابط ــد )طالب ــه کنن ــي را تجرب ــه اجتماع رابط
بــرای پاســخ بــه نیازهــای انســان بــه پیوندجویــی و احســاس تعلــق بــه مــکان، یــک 
ــران و مشــاهدۀ  ــا دیگ ــل ب ــد تعام ــی مانن ــود. فعالیت های ضــرورت محســوب می ش
فعالیت هــای مــردم، بــا ایجــاد زمینه هــای اجتماع پذیــری، بــه رشــد فــردی انســان 
کمــک می کننــد )لنــگ، 1383: 187(. توســعۀ روابــط و تعامــالت اجتماعــی، آثــار مثبت 
فراوانــی بــه همــراه دارد کــه در ادامــه بــه دو اثــر شــاخص و مهــم آن، یعنــی تولیــد 

ســرمایۀ اجتماعــی و ایجــاد حیــات جمعــی پرداختــه می شــود.
ســرمایۀ اجتماعــی: ســرمایه اجتماعــی در برگیرنــده مفاهیمــی همچــون اعتمــاد، 
همــکاری و همیــاری میــان اعضــای گــروه یــا جامعــه اســت کــه نظــام هدفمنــدی را 
ــد  ــت می نماین ــی هدای ــه هدف ــه ســوی دســت یابی ب ــا را ب ــد و آن ه شــکل می دهن
ــن  ــازنده ای بی ــاط س ــی ارتب ــور کل ــه ط ــاه آبادی، 1390: 27(. ب ــاه ش ــزدان پن ــی و ی )برات
مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی و مشــارکت مدنــی و اجتماعــی وجــود دارد و همافزایــی 
ــارت دیگــر  ــه عب ــات رســیده اســت. ب ــه اثب ــا ســرمایۀ اجتماعــی ب ــم ب ــن مفاهی ای
مشــارکت از متغیرهــای بررســی اجتماعــی اســت. بانــک جهانــی، ســرمایه اجتماعی را 
پدیــده ای می دانــد کــه حاصــل تأثیــر نهادهــای اجتماعــی، روابــط انســانی و هنجارهــا 
بــر کمیــت و کیفیــت تعامــالت اجتماعــی اســت. ســرمایه اجتماعــی برخــالف دیگــر 
ســرمایه ها بــه صــورت فیزیکــی وجــود نــدارد، بلکــه حاصــل تعامــالت و هنجارهــای 
گروهــی و اجتماعــی اســت و از طــرف دیگــر افزایــش آن می توانــد موجــب کاهــش 
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ــود  ــازمان ها ش ــی س ــای عملیات ــز هزینه ه ــه و نی ــای ادارۀ جامع ــدی هزینه ه  ج
)بانک جهانی به نقل از منظور و یادی پور، 1387، 148-147(.

حیــات جمعــی: حیــات جمعــی، فرصتــی بــرای رهــا شــدن از تنش هــای زندگــی 
روزمــره، گذرانــدن اوقــات فراغــت، تعامــالت اجتماعــی و گردهمایی افــراد و گروه های 
مختلــف و بســتری بــرای حضــور و آزادی بیان در فضاســت. حیات جمعــی در فضاهای 
ــف،  ــراد و گروه هــای مختل ــج تعامــالت اجتماعــی، جــذب اف ــرو تروی ــی در گ عموم
ــه افزایــش تحمــل گروه هــای مختلــف در  امنیــت اجتماعــی و در نتیجــه ترغیــب ب
فضــا، جامعه پذیــری بیشــتر و ایجــاد فضایــی فعــال و ســرزنده اســت. تعامــل اجتماعی 
و برقــراری ارتبــاط می توانــد یــک موضــوع فیزیکــی، یــک نــگاه، یــک مکالمــه بیــن 
افــراد باشــد کــه خــود مســتلزم تعریــف رویدادهــا و فعالیت هــای متناســب و در نتیجه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــا و ش ــا در گروه ه ــت آنه ــا و عضوی ــردم در فض ــری م نقش پذی

اســت )دانشــپور و چرخچیــان، 1386: 22(.
در ایــن مطالعــه از رویکــرد توســعۀ پایــدار کــه تأکیــد خاصــي بــر رشــد و توســعۀ 
مــوزون کمــي و کیفــي بخش هــاي اقتصــادي، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســي دارد، 
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــرمایۀ اجتماع ــردی و س ــاختی - کارک ــای س ــب نظریه ه در غال
اســت. منطــق  کلــي ایــن رویکــرد آن اســت کــه اجــزاي جامعــه در کنشــي متقابــل بــا 
یکدیگــر بــر یکدیگــر تأثیــر گــذارده، همدیگــر را حمایــت مي کننــد. بنابرایــن ضعــف 
یکــي ســبب عــدم کارایــي بخش هــاي دیگــر مي شــود. از ایــن رو در رویکــرد توســعۀ 
قدیــم کــه توســعه اي نامــوزون و تنهــا متوجــه بخش هــاي ســخت افزاري  و اقتصــادي 
بــوده، بخش هــاي نرم افــزاري توســعه دچــار عقب  ماندگــي شــده، در نتیجــه توســعۀ 

پایــدار اتفــاق نمي افتــاد )لهســایي زاده، 1368: 13(. 
رویکــرد توســعه پایــدار، تأکیــد خاصــی بــر بــه  کارگیــري نیروهــاي اقتصــادي، 
اجتماعــي، انســاني و سیاســي در جهــت رفــع نیازهــاي نســل امــروز و آینــده دارد و در 
کنــار توجــه بــه توســعه اقتصــادي جوامــع، توجــه خاصــي بــه توســعه قابلیت هــاي 
انســاني همچــون ســالمتي، مهــارت و اســتفاده از ایــن قابلیت هــا در افزایــش درآمــد، 
اوقــات فراغــت، فعالیت هــاي اجتماعــی، فرهنگــي و سیاســي دارد کــه ایــن بخــش 
ــا مــردم  اخیــر )توســعه انســاني( در گــرو مردم گرایــي و فنــون مشــارکتي اســت، ت
ــو،  ــن الگ ــع در ای ــته باشــند. در واق ــات توســعه نداش ــه جریان ــي ب احســاس بیگانگ
ــمت و  ــوالت و س ــیر تح ــه مس ــد ک ــود مردم ان ــن خ ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب اعتق
ــه  ســوي برنامه هــاي توســعه را تعییــن مي کننــد )لهســایي زاده، 1368: 90(. همان گون
کــه پیتراوکلــی معتقــد اســت کــه رویکــرد توســعه، رویکــردي تلفیقــي  اســت کــه هم 
نــگاه علمــی- اثباتــی و هــم تفســیری نســبی گرا بــه پدیده هــاي اجتماعــي دارد و در 
ــد. به خصــوص در مســائل  ــف نظــري اســتفاده مي کن ــن راه از رویکردهــاي مختل ای
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 شــهری بــا موضعــی ســاختي - کارکــردي بــا مســائل - روبــه رو می گــردد )ابراهیم پــور 
ــر ســاختار محلــي، کارآمــدي و  ــژه ب ــن رو تأکیــد وی و مصطفــوی، 1387: 27-49(. از ای
اثربخشــي اقدامات توســعه ای، ایجاد و تقویت اعتمادســازي و انگیزش های مشــارکتي 
در شــهروندان، ایجــاد و حفــظ الگوهــاي ارزشــي، رضایتمندي و احســاس چســبندگي 
اجتماعــي تمــام اقشــار جامعــه و در نهایــت مشــروعیت نظــام حاکــم دارد؛ چراکــه 
تنهــا در چنیــن شــرایطي، جامعــه مي توانــد در مواقــع بحرانــي بقــا یافتــه، خــود را 
بازتولیــد و ترمیــم نمایــد و نظــام حاکــم مدیریتــی کارآمدتــر داشــته و در صحــت و 
ســالمت، آرزوهــا و اهــداف خــود و مــردم خــود را بــرآورده نمایــد )تنهایــي، 1387: 70(.

کارکردگرایــي در ایــن رابطــه بــه مطالعــه کارکردهــاي مختلــف احــداث بوســتان 
گالبــدره در توســعه شــهری و بــاال بــردن کیفیــت زندگــی شــهری و ایجــاد رضایــت 
شــهروندي و تأثیــرش بــر مدیریــت شــهري، ســالمت جســمي و روحــي شــهروندان، 
ــردازد.  ــه و... مي پ ــا ارزش شــدن اراضــي منطق ــه و ب ــاخت های منطق ــای زیرس ارتق
پیامدهــای شناسایی شــده در مــدل مفهومــی پژوهــش حاضــر در قالــب ســه مقولــه 
اجتماعــی - فرهنگــی، اقتصــادی و زیســت محیطی، از هــر یــک از رویکردهــای نظــری 
مطرح شــده طراحــی شــده اســت. بــا توجــه بــه مطالــب ارائه شــده در بخــش ادبیــات 
ــل  ــری از اص ــا بهره گی ــک و ب ــری تئوری ــوب نظ ــری و چهارچ ــی نظ ــش، مبان پژوه
کارکردگرایــی ســاختاری در پرتــو نظریــه کالن توســعه پایــدار می تــوان مــدل زیــر 

را بــه عنــوان مــدل مفهومــی پژوهــش ارائــه نمــود: 

شکل شمارة 1: مدل مفهومی طرح
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ث بوستان گالبدره در تهران
ت اجتماعي احدا

ارزيابي تأثیرا

روش شناسی
رویکــرد اصلــی پژوهــش بــر اصــول ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی اســتوار اســت. ارزیابــی 
تأثیــر اجتماعــی، زیرمجموعــه ای از علــوم اجتماعــی اســت کــه دانــش الزم را بــرای 
تحلیــل منظــم تأثیــرات اقــدام، برنامــه، پــروژه یــا تغییــر سیاســت پیشــنهادی بــر 
کیفیــت زندگــی روزمــره افــراد و اجتماع هایــی کــه محیطشــان تحــت تأثیــر اســت، 
فراهــم مــی کنــد. تأثیــرات اجتماعــی بــه تغییراتــی اشــاره دارد کــه اقدام پیشــنهادی 
در ســطح اجتماعــی یــا فــردی بــه بــار مــی آورد و شــیوۀ زندگــی، کار، تفریــح و روابــط 
افــراد بــا یکدیگــر، نحــوۀ بــرآوردن نیازهایشــان و بــه طــور کلــی شــیوۀ انطباقشــان بــه 
عنــوان اعضــای جامعــه را تغییــر می دهــد )بــارج و دیگــران، 1391: 17(. همچنیــن روش 
ــی، نوعــی روش  ــا ترکیبــی اســت. »روش ترکیب ــه ی ــوع آمیخت پژوهــش حاضــر از ن
ــه  ــر ب ــی و کمی نگ ــای کیف ــب روش ه ــا ترکی ــد ب ــالش می کن ــه ت ــت ک عملگراس
صورت هــای همزمــان، زنجیــره ای یــا چنــد مرحلــه ای بــه درک بهتــر و جامع تــری 

از مسئله پژوهش دست یابد« )میرزایی، در دست چاپ(.
در بخــش اســنادی، مــدارک و اطالعــات موجــود دربــاره مــکان مــورد مطالعــه و 
پــروژۀ مــورد نظــر گــردآوری شــده اســت و در بخــش میدانــی نیــز وضــع موجــود در 
قالــب مصاحبه هــای اکتشــافی، مشــاهده و بررســی کاربری هــای عمــده، شناســایی 
ــا اجــرای پرسشــنامه های مــورد نظــر ختــم شــد.  گروه هــای مردمــی و در نهایــت ب
در واقــع در جمــع آوري داده هــا و تحلیــل آنهــا هــم از رویکــرد کمــي و هــم از رویکــرد 

کیفــي اســتفاده شــد.
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر، کلیــۀ اســناد موجــود دربــاره منطقــه 1 شــهرداری 
تهــران )شــامل اطالعات حاصل از سرشــماری، طرح های پژوهشــی، مطالعات شــهرداری، 
طــرح تفصیلــی، طــرح توجیهــی پــروژه و...(، کلیــه  ســاکنان محلــه گالبــدره و دربنــد در 
منطقــه 1 شــهرداری تهــران و کلیــه مراجعــان بــه بوســتان گالبــدره کــه از میــان آنهــا 
ســیصد نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــد و نیــز کلیــه مدیــران محلــی و نهادهــای 
ذی نفــع همچــون شــورایاری های محلــه، کلیــۀ نهادهــا و ســازمان های مســتقر در ناحیــه 

3 شــهرداری منطقــه 1 بودنــد کــه بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب و مصاحبــه شــدند. 
 ابــزار جمــع آوری اطالعــات، پرسشــنامه، مصاحبــه و مشــاهده بــوده اســت کــه 
از ایــن میــان پرسشــنامه کــه اعتبــار آن از طریــق اعتبــار محتــوا )ضریــب CVR( بــا 
میانگیــن 78/3 درصــد و پایایــي آن از طریــق پایایی همســانی درونی )آلفــاي کرونباخ( 
بــا میانگیــن 0/897 محقــق شــد، بــرای ســاکنان، کاســبان و مراجعــان و مصاحبــه نیز 
از برنــدگان و بازنــدگان حقیقــی و حقوقــی و پیمانــکاران طــرح و مســئوالن شــهرداری 
منطقــه 1 صــورت گرفــت. همچنیــن مشــاهده بــا حضــور در محــل پــروژه بوســتان 

گالبــدره انجــام شــد.
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مکانــی کــه بــرای پروژۀ بوســتان 
گالبــدره در نظــر گرفته شــده اســت، 
در گذشــته متعلــق بــه منابع طبیعی 
و مســئولیت نگه داری آن نیز برعهده 
ــس از  ــوده اســت. پ ــن ســازمان ب ای
ــی، شــهرداری  انجــام هماهنگی های
منطقــه 1 تهــران برای جلوگیــری از 
ساخت وســازهای غیــر مجــاز بــر تپه 
گالبــدره، تصمیــم بــر این امــر گرفته 
ــتان،  ــه بوس ــکان ب ــن م ــا ای ــد ت ش
تغییــر کاربــری دهد و مورد اســتفاده 
اهالــی محــالت گالبــدره و دربنــد و 
همچنیــن دیگــر ســاکنان منطقــه 1 

و شــهر تهــران قــرار گیــرد.
مســاحت کل بوســتان کوهپایــه ای گالبــدره حــدود 22 هکتــار اســت کــه بیــش 
ــرداری رســیده اســت.  ــه بهره ب ــاز اول محوطه ســازی شــده و ب ــار آن در ف از 7 هکت

یافته های پژوهش
فضاهــای ســبز شــهری می تواننــد بــه عنوان بســترهای مناســبی بــرای توســعۀ روابط 
اجتماعــی و ارتقــای ارزش هــای فرهنگــی جامعــه اســتفاده شــوند. بنــا بر نظــر صالحی 
فــرد و همــکاران، عملکردهــای اجتماعــی - فرهنگــی فضــای ســبز شــهری بدیــن 
ــا،  ــي )هنجاره ــاخص هاي اجتماع ــي از ش ــناخت برخ ــب و ش ــت: 1-کس ــرح اس ش
ارزش هــا، خرده فرهنگ هــا و...(؛ 2- اجتماعــي شــدن افــراد و پیــدا کــردن دوســتان 
جدیــد و پــر کــردن تنهایــي؛ 3- گســترش فرهنــگ شــهري و حقــوق شــهروندي؛ 
 4- شــکل گیري انجمن هــاي هنــري، ورزشــي، فرهنگــی در قالــب NGOهــا؛ 
5- برگزاري دوره هاي آموزشــي، تحقیقاتي، جشــنواره ها، شــب شــعرها و... 6- انتشــار 
افــکار و عقایــد ارزشــي )ارزش هــاي فرهنگــي، خــرد  فرهنگ هــا و...( )صالحــی فــرد و 
دیگــران، 1389: 60-61(. عــالوه بــر اینهــا، مهم تریــن کاربــری فضاهــای بوســتانی بــرای 
مــردم، قالبــی فراغتــی دارد و یافته هــای حاصــل از ایــن مطالعــه نیــز مؤیــد همیــن 

امر است که به صورت پی آیند مطرح می شود. 
همان گونــه کــه شــکل 3 نشــان می دهــد، وضعیــت فضــای ســبز محــالت دربنــد 
و گالبــدره از دیــدگاه ســاکنان محــالت تاحــدودی مناســب اســت و ایــن واقعیــت را 
تاحــدود زیــادی می تــوان بــه ســاخته شــدن و راه انــدازی بوســتان گالبــدره نســبت 

شکل شمارة 2: محل قرارگیری بوستان گالبدره
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ــه 3  ــر گزارش هــای ناحی ــا ب داد. بن
منطقــه 1، شــهرداری تهــران اماکن 
تفریحــي بي شــماری دارد کــه 
معمــوالً مناطــق طبیعــي اکثــر آنها 
ــه، منطقــه  را تشــکیل مي دهــد: قل
وزوا )کوهستاني(، رودخانه گالبدره، 
جنــگل داري، منطقــه گلســلک، باغ 
ملــک، دامنــه البــرز چــال، ســد وزوا 
)مکاني بــراي ماهیگیري(، بوســتان 
امامــزاده قاســم، باغچــه، گلســتان و 

قبرســتان تاریخــي امامــزاده قاســم و بســیاري دیگــر.

شکل شمارة 4: حوزه نفوذ بوستان گالبدره از دیدگاه اهالی محالت گالبدره و دربند و 
مراجعه کنندگان به بوستان

از نظــر اهالــی محــالت گالبــدره و دربنــد و مراجعه کننــدگان بــه بوســتان، حــوزۀ 
نفــوذ بوســتان گالبــدره، شــهری اســت و از نظــر آنهــا، تمــام ســاکنان شــهر تهــران بــه 
بوســتان مراجعــه کــرده، از امکانــات داخــل بوســتان اســتفاده می کننــد. حــوزه نفــوذ 
بوســتان حتــی می توانــد فراشــهری نیــز باشــد. در منطقــه و محــالت اطــراف بوســتان 
بــا نصــب بنرهــای تبلیغاتــی، بوســتان و ســورتمه بــه مــردم معرفــی شــده اســت. بنــا 
بــر نظــر مدیــر محلــه گالبــدره، »حــوزۀ نفــوذ بوســتان فرامنطقــه ای اســت و ایــن امــر 
می توانــد تأثیــر بســیاری بــر فرهنــگ و اجتمــاع محلــه گالبــدره داشــته باشــد. امــا 
از ســویی می توانــد آســیب اجتماعــی هــم داشــته باشــد کــه از جملــه می تــوان بــه 
مشــکل مــواد مخــدر و مســائل اخالقــی در بوســتان اشــاره نمــود. عــالوه بــر آن عــدم 

 شکل شمارة 3: میزان فضای سبز در محالت دربند و 
گالبدره از نظر ساکنان
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ــژه از نظــر اجتماعــی - فرهنگــی و  ــه و مراجعــان به وی شــباهت بیــن ســاکنان محل
حتــی اقتصــادی و بــا توجــه بــه دامنــۀ تغییــر زیــاد بیــن ســاکنان و مراجعــان مرفــه 
و غیــر مرفــه بــه بوســتان نیــز ممکــن اســت کمــی مشــکل آفرین باشــد و منجــر بــه 

درگیــری و تناقــض بیــن آنهــا شــود«.

تغییر الگوی رفتار خانواده
بنــا بــر نظرســنجی انجــام شــده میــان اهالــی محــالت گالبــدره و دربنــد و 
ــراد  ــش از 40 درصــد اف ــراد )بی ــدره، بیشــتر اف ــه بوســتان گالب ــدگان ب مراجعه کنن
ــون و  ــه تماشــای تلویزی ــات فراغــت ب ــد کــه در زمــان اوق پاســخگو( اعــالم نموده ان
ــدره و  ــی محــالت گالب ــداد معــدودی از اهال ــا تع ــد و تنه ــزل می پردازن ــم در من فیل
ــن  ــد. در بی ــتان می رون ــه بوس ــت ب ــان فراغ ــه در زم ــد ک ــالم کرده ان ــد اع دربن
مراجعه کننــدگان، 36 درصــد پاســخگویان اعــالم کرده انــد کــه در زمــان فراغــت، بــه 
ــر  ــا پــارک و یــا هــر فضــای ســبزی مراجعــه می کننــد. همچنیــن بنــا ب بوســتان ی
نظــر مدیــر محلــه گالبــدره، »برنامه هــای خــاص و امکانــات تفریحــی ای بــرای گــذران 
اوقــات فراغــت مراجعه کننــدگان و اهالــی محــالت مجــاور در بوســتان وجــود دارد. 
همچنیــن امکاناتــی بــرای کــودکان در نظــر گرفتــه شــده اســت«. مدیــر محلــه دربنــد 
نیــز اظهــار داشــتند کــه »مــردم دربنــد از خود بوســتان راضی هســتند، چون بوســتان 

مکانی برای تفریح آنها در زمان اوقات فراغت است«.

شکل شمارة 5: گذران اوقات فراغت اهالی محالت دربند و گالبدره و مراجعه کنندگان به بوستان

بوســتان ها و فضاهــای ســبز، نقــش بســیار مهمــی در زندگــی ســاکنان شــهرهای 
بــزرگ کــه کمتــر در تمــاس بــا سیســتم محیط زیســت طبیعــی هســتند، دارنــد. ایــن 
فضاهــا، مکان هایــی بــرای فعالیت هــای اجتماعــی، تفریحــی و تفرجــی، فرهنگــی و 
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آموزشــی و بهداشــت و ســالمت هســتند. بوســتان گالبــدره با وجــود امکانــات و دوری 
از فضــای شــهری و قــرار گرفتــن در دامنــه کــوه می توانــد تأثیــر بســزایی در ســالمت 

و احســاس ســالمتی افــراد داشــته باشــد.
ســاخت بوســتان گالبــدره باعــث می گــردد کــه افــراد زیــادی بــرای اســتفاده از 
ــاط و  ــراری ارتب ــه برق ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای ــه کنن ــات آن مراجع بوســتان و امکان
افزایــش تعامــالت اجتماعــی و فرهنگــی اهالــی محلــه با خودشــان و با محــالت دیگر و 
همچنیــن شــناخت اهالــی محلــه از یکدیگــر و اطــالع از وضعیت همدیگر منجر شــود. 
هرچــه تعامــالت اجتماعــی و فرهنگــی در محلــه بیشــتر گــردد، انســجام اجتماعــی و 
مشــارکت مردمــی در فعالیت هــا و مســائل مربــوط بــه محلــه بیشــتر می شــود. ایــن 
ــن  ــد. همچنی ــی می انجام ــردی و ارتقای ــای کارب ــی از طرح ه ــت اهال ــه حمای ــر ب ام
تعامــالت بــه وجــود آمــده بیــن اهالــی محــالت مجــاور بوســتان بــا مراجعه کننــدگان 

بــه بوســتان از ســایر نقــاط شــهر منجــر بــه تبــادالت فرهنگــی خواهــد شــد.

کاهش ساخت وسازهای غیر مجاز و زمین خواری
ــه  ــر مجــاز و زمین خــواری در محــدودۀ اشاره شــده )ب کاهــش ساخت وســازهای غی
واســطه نظــارت شــهرداری( و کاهــش زمین خــواری )بــه واســطه تغییر کاربــری زمین 
و ایجــاد کمربنــد ســبز در دامنــه کــوه( بــا توجــه بــه مصاحبه هــای انجــام شــده در 
محــدوده مــورد اشــاره، شــبانه بــوده و در مــدت زمانــی بســیار کوتــاه ساخت و ســاز 
صــورت می گرفــت و اگــر بوســتان ســاخته نمی شــد، ممکــن بــود اینگونــه 

ساخت وسازها تا چند سال دیگر کل محدوده را در برمی گرفت. 
ــع از زمین خــواری و ساخت وســاز  ــدره، مان ــا احــداث بوســتان گالب شــهرداری ب
ــهرداری  ــده، ش ــات گرفته ش ــر اطالع ــا ب ــت و بن ــده اس ــدوده ش ــاز در مح ــر مج غی
بــرای تملــک ســازه های غیــر مجــاز، مبلغــی را بــه ســاکنان آن و همچنیــن تخریــب 
ــی  ــاز، مبلغ ــر مج ــازۀ غی ــر س ــرای ه ــرآورد ب ــاره ب ــد. در این ب آن پرداخــت می نمای
حــدود 500 میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه شــد کــه بــا توجــه بــه متــراژ محــدوده 22 
هکتــاری )220.000 مترمربــع( و در نظــر گرفتــن 200 متــر مربــع بــرای هــر ســازه، 
ــر 550.000.000.000  ــغ ب ــی بال ــه مبلغ ــد ک ــاخته می ش ــازه س ــدود 1100 س ح
ریــال معــادل پنجــاه و پنــج میلیــارد تومــان اســت کــه ایــن هزینــه ای اســت بــرای 
تملــک و تخریــب هــر ســازۀ غیــر مجــاز کــه از بودجــۀ شــهرداری بــرای انجــام آن 
ــرای ســاخت و احــداث  ــا ســاخت ایــن مجموعــه، ایــن هزینــه ب کســر می شــود و ب

بوســتان اســتفاده شــده اســت.
ایجــاد کمربنــد ســبز، یکــی از راهکارهــای جلوگیــری از ساخت وســاز غیــر مجــاز و 
زمین خــواری اســت. در واقــع هــدف اصلــی ایجــاد کمربنــد ســبز در محــدودۀ یادشــده، 
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جلوگیــری از انهــدام اراضــی قابــل کاشــت در دامنه کــوه، جلوگیری از گســترش بی رویه 
افقــی شــهر و ساخت وســازهای غیــر قانونــی، تلطیــف و پاالیــش هــوای شــهر و غربــال 
ــداز زیبــا و مفــرح و ایجــاد  ــه شــهر، ایجــاد چشــم ان گــرد و غبــار و بادهــای ورودی ب
فضاهــای تفرجگاهــی و گردشــگری، تثبیت خاک، افزایش پتانســیل ذخیــره آب، تقویت 
ســفره های زیرزمینــی و جلوگیــری از بــروز خســارات ناشــی از ســیالب ها و در نهایــت 

بهره بــرداری اقتصــادی بــا بازدهــی مفیــد از ســرمایه گذاری های انجــام شــده اســت.
در بوســتان گالبدره، مجموعه تفریحی ای متشــکل از ســورتمه، ســافاری وحشــت 
ــور شــهری و فضــای  ــرواز وجــود دارد. طبــق گفته هــای رئیــس ادارۀ ام و ســینما پ
ســبز شــهرداری منطقــه 1 و مدیــر بوســتان گالبــدره، ایــن مجموعــه در حــال حاضــر 
در اجــارۀ شــرکت پیمانــکار طــرح اســت. امــا در هــر صــورت ایــن مجموعــه، منبعــی 
بــرای درآمدزایــی اســت. بــا توجــه بــه برآوردهــای انجامشــده، ایــن مجموعــه در نیمه 
اول ســال 1394 بــه طــور میانگیــن حــدود 10.000 مراجعه کننــده در مــاه داشــته 
اســت؛ یعنــی حــدود 322 نفــر در روز کــه ایــن تعــداد در روزهــای عــادی و تعطیــالت 
و آخــر هفته هــا متغیــر اســت کــه بــه طــور میانگیــن هــر مراجعه کننــده در صــورت 
اســتفاده از کل مجموعــه، مبلــغ 200.000 ریــال )معــادل 20.000 تومــان( پرداخــت 
ــادل 66.400.000  ــر در روز مع ــرای 322 نف ــغ ب ــن مبل ــوع ای ــه مجم ــد ک می کن
ــال  ــۀ اول س ــرای نیم ــغ ب ــن مبل ــال اســت. ای ــاه 1.996.400.000 ری ــال و در م ری
ــرای نیمــه دوم ســال، مجموعــه حــدود  ــر برآوردهــای انجــام شــده ب اســت و بنــا ب
5000 نفــر مراجعه کننــده دارد کــه بنــا بــر ســرمای محــدوده در روزهــای مختلــف و 
روزهــای تعطیــل متفــاوت اســت و بنــا بــر میانگیــن حــدود 166 نفــر در روز اســت. 
ــادل 33.200.000  ــده در روز، مع ــداد مراجعه کنن ــن تع ــرای ای ــغ برآوردشــده ب مبل
ــود و مجمــوع آن در ســال  ــال خواهــد ب ــاه، معــادل 996.000.000 ری ــال و در م ری

ــال اســت. 17.954.400.000 ری
بنــا بــر گفته هــای رئیــس اداره امــور شــهری و فضــای ســبز منطقــه 1 شــهرداری 
تهــران، طــرح ســاخت بوســتان گالبــدره از ســال 1390 توســط شــهرداری و معاونــت 
امــور شــهری و فضــای ســبز احــداث بوســتان صــورت گرفتــه اســت. ایشــان اظهــار 
داشــتند کــه یکــی از دالیلــی کــه ایــن پــارک و پــارک آبــک احــداث شــد، جلوگیــری 
ــر  ــی زی ــی حت ــک، گاه ــه آب ــت. در محل ــوده اس ــاز ب ــر مج ــازهای غی از ساخت وس
ــد ســبز جهــت  ــه ســاخته می شــد. سیاســت دیگــر، ایجــاد کمربن ــز خان ــن نی زمی
ــه  ــرار اســت ب ــدره ق ــروژه آبــک و گالب مهــار ساخت وســازهای غیــر مجــاز اســت. پ
ــای  ــه ســاکنان خانه ه ــی ب ــا پرداخــت هزینه های ــد. شــهرداری ب هــم متصــل گردن
غیــر مجــاز محلــه گالبــدره و آبــک، ایــن زمین هــا را تصاحــب کــرده اســت و قصــد 

ســاخت بوســتان را دارد. 
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قســمت بــاالی بوســتان باالتــر از فــاز 2 و ســورتمه را فنس کشــی شــده اســت تــا 
مانــع از ساخت وســاز غیــر مجــاز شــود. ارتفــاع بوســتان گالبــدره بیشــتر از بــرج میالد 
اســت و عــالوه بــر هــوای پاک، منظــره ای زیبــا دارد. همچنیــن وجود گونه هــای خاص 
گیاهــی چــون اقاقیــا، ســرو و ارغــوان در پــارک قابــل توجــه اســت. دبیــر شــورایاری 
محلــه عنــوان کردنــد کــه بوســتان بــه جهــت جلوگیــری از ساخت وســازهای غیــر 
مجــاز و زمین خــواری و حتــی تولیــد هــوای ســالم مفیــد اســت. خانه هــای مجــاور 
پــارک بــه طــور غیــر مجــاز ســاخته شــده کــه از لحــاظ ایمنــی نیــز ضعیــف اســت 
کــه پــس از ســاخت بوســتان از پیشــروی ایــن خانه هــا نیــز جلوگیــری خواهــد شــد.

کاهش خرید و فروش مواد مخدر و تأمین امنیت ساکنان محالت اطراف
بــا توجــه بــه آنکــه در ســال های گذشــته در بوســتان گالبــدره، امنیــت کافی بــرای حضور 
مراجعه کنندگان به بوســتان وجود نداشــته اســت و در نتیجه تعداد افراد اســتقبال کننده 
از بوســتان انــدک بــوده اســت و بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش مؤسســه جهــان کتــاب و 
وجــود پیامدهــای منفــی برآوردشــده بــه ناامنــی در زمــان اســتفاده از خدمــات بوســتان 
گالبــدره از ســوی اســتفاده کنندگان اشــاره شــده اســت. در حــال حاضر با ارائــه تمهیداتی 
در فضــای بوســتان از جملــه مســتقر شــدن یــگان ویــژه در مرکــز بوســتان گالبــدره و 
افزایــش تعــداد نورافکن هــا در ســطح بوســتان و حفظ امنیت در ســطح بوســتان گالبدره، 
مشــکالتی کــه در گذشــته وجــود داشــت، مرتفــع شــده اســت. تغییــرات ایجادشــده 

همچنین از میزان خرید و فروش و مصرف مواد در بوستان کاسته است.

شکل شمارة 6: وضعیت امنیت بوستان و محله و حضور معتادان و موادفروشان

بنــا بــر نتایــج نظرســنجی انجــام شــده در بیــن اهالــی محــالت گالبــدره و دربنــد 
و مراجعه کننــدگان بــه بوســتان گالبــدره، وضعیــت امنیــت محلــه و بوســتان پــس از 
احــداث بوســتان و حضــور نیــروی انتظامــی در بوســتان افزایــش یافتــه و امنیــت در 
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بوســتان و محلــه برقــرار اســت و همچنیــن حضــور معتــادان و موادفروشــان کاهــش 
یافتــه اســت. 

مدیــر محلــه گالبــدره در زمینــه مثبــت بــودن بوســتان گالبــدره عنــوان کردنــد که 
قبــل از احــداث بوســتان در زمین هــای بوســتان، تنهــا تعــداد کمــی درخــت خــودرو 
وجــود داشــت کــه گروهــی موادفــروش در آنجــا بودنــد کــه دســتگیری و جمــع آوری 
آنهــا ســخت بــود و مشــکالتی را بــرای اهالــی محــل بــه وجــود آورده بــود کــه با ســاخت 
بوســتان مشــکل حــل شــد. همچنیــن تعــدادی قهوه خانــه بــدون مجــوز در پاییــن کوه 
نیــز وجــود داشــت کــه مشــکالت امنیتــی بســیاری را بــه وجــود آورده بــود. ســاخت 
بوســتان بــه آبــادی محلــه گالبــدره و کاهــش آســیب های اجتماعــی کمــک کــرده و 
باعــث شــده جوانــان محلــه، محلــی را بــرای تفریــح و تجمــع و گــذران اوقــات فراغــت 
داشــته باشــند. البتــه در مــورد بوســتان و آبیــاری درختــان، کمبــود آب وجــود دارد. از 
نظــر نورپــردازی، کمــی ضعیــف اســت و بهتر اســت نور بوســتان در شــب بیشــتر شــود. 

نتیجه گیری
بوســتان ها و فضاهــای ســبز، موهبتــي بــراي شــهروندان هســتند. اســتفاده درســت 
شــهروندان از اینگونــه فضاهــا موجــب بهبــود کیفیت زندگی و اســتفاده نکــردن از آنها 
موجــب تجمــع افــراد خالفــکار، افزایــش جرایــم و انحرافــات خواهــد شــد کــه خــود 
موجــب بــروز ناامنــی اجتماعــی خواهــد شــد. احــداث بوســتان گالبــدره در حــوزۀ 
ــذران  ــاط و گ ــالمتی، نش ــاظ س ــتان از لح ــه بوس ــدگان ب ــه روی مراجعه کنن مداخل
ــر  ــذار اســت. در حــوزه بالفصــل ب ــات فراغــت و دوری از هیاهــوی شــهر تأثیرگ اوق
ســاکنان محــالت گالبــدره و دربنــد و حتی امامــزاده قاســم از لحاظ داشــتن منظره ای 
زیبــا، امنیــت در محــل، تغییــر در قیمــت زمیــن و امــالک و روی راننــدگان تاکســی 
و کاســبان محــل از لحــاظ کسب وکارشــان و در نهایــت در حــوزه فراگیــر کل منطقــه 
1، مناطــق مجــاور و شــهر تهــران از لحــاظ تأثیــر بــر آلودگــی هــوا و صــدا، اســتفاده 
افــراد از محیــط بوســتان و امکاناتــی چــون ســورتمه، ســافاری وحشــت و ســینما پرواز 
تأثیرگــذار بــوده اســت. از آنجــا کــه بوســتان گالبــدره بــا وجــود امکاناتــی همچــون 
ــا  ــزرگ ب ــرواز و همچنیــن فضــای بســیار ب ســورتمه، ســافاری وحشــت و ســینما پ
مســاحتی حــدود 27 هکتــار و قــرار گرفتــن در دامنــۀ کــوه و داشــتن هوایــی ســالم و 
پــاک و دور از هیاهــوی شــهر و نزدیکــی منطقــه توریســتی دربنــد، مکانــی مناســب 
بــرای جــذب مراجعه کننــدگان از ســطح شــهر تهــران بــه ایــن بوســتان اســت، حــوزه 

نفوذ بوستان گالبدره را می توان فرامنطقه ای و در مواردی فراشهری دانست.
همچنیــن بــا توجــه بــه پژوهــش مؤسســه جهان کتــاب و وجــود پیامدهــای منفی 
برآوردشــده مبنــی بــر وجــود ناامنــی در حیــن اســتفاده از خدمــات بوســتان ها به ویژه 
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بوســتان دربنــد، اســتفاده از مجتمــع توســط افراد خالفکار و ناســالم، کاهش اســتقبال 
افــراد از بوســتان، و بــروز آســیب های جســمانی بــرای مراجعــان، در حــال حاضــر بــا 
ارائــه تمهیداتــی در فضــای بوســتان از جملــه مســتقر شــدن یــگان ویــژه در مرکــز 
بوســتان گالبــدره و افزایــش تعــداد نورافکن هــا در ســطح بوســتان و حفــظ امنیــت 
در ســطح بوســتان گالبــدره، مشــکالتی کــه در گذشــته وجــود داشــته، مرتفــع شــده 

و در حــال حاضــر امــکان اســتفاده از بوســتان بــه راحتــی وجــود دارد.
همان طــور کــه در ایــن پژوهــش مشــخص شــد، فضاهــای ســبز شــهری می توانــد 
بــه عنــوان بســترهای مناســبی بــرای توســعه روابــط اجتماعــی و ارتقــای ارزش هــای 
فرهنگــی جامعــه اســتفاده شــود. از آنجا کــه کنش اجتماعي، ســاده ترین عنصــر زندگي 
مشــترک انســاني اســت و بنــا بــر تعریــف طالبــی، کنــش اجتماعــي، سلســله حــرکات 
بــارزي اســت کــه انســان بــرای دســتیابي بــه هدفــي نســبت بــه انســاني دیگــر انجــام 
مي دهــد. افــراد نیــاز ذاتــي بــه برقــراری رابطــه اجتماعــي دارنــد و بــه همیــن دلیــل 
موقعیت هایــي فراهــم مي آورنــد تــا بتواننــد رابطــه اجتماعــی را تجربــه کننــد )طالبــی، 
1388: 162(. رابطــه متقابــل اجتماعــی بــرای پاســخ بــه نیازهــای انســان بــه پیوندجویی 
و احســاس تعلــق بــه مــکان، یــک ضــرورت محســوب می شــود. فعالیت هایــی ماننــد 
تعامــل بــا دیگــران و مشــاهدۀ فعالیت هــای مــردم، بــا ایجــاد زمینه هــای اجتماع پذیری، 

بــه رشــد فــردی انســان کمــک می کننــد )لنــگ، 1383: 187(. 
ــه تعامــالت  ــد کــه منجــر ب  فضاهــای ســبز شــهری، محیطــی را فراهــم می آورن
اجتماعــی افــراد بــا یکدیگــر می شــوند. از ایــن رو می تــوان گفــت پارک هــا و بوســتان ها، 
فضاهایــی هســتند کــه باعــث می گردنــد تــا افــراد ارتبــاط برقــرار کننــد. در واقــع یکــي 
از معیارهــاي ارزیابــي کیفیــت محیــط هــر شــهر، وجــود فضاهــاي ســبز عمومي اســت؛ 
فضاهایــي کــه شــهروندان بتواننــد بــا ایمنــي و آســایش خاطــر بــا هــم بــه گفت وگــو 
بپردازنــد. اهمیــت ایــن مســئله تاحــدي اســت کــه امــروزه توجــه بــه فضاهــاي ســبز 
ــأس و  ــد ی ــکالتي مانن ــهرها را از مش ــردم ش ــه م ــت هایي ک ــال سیاس ــهري و اعم ش
ناامیــدي برهاننــد و باعــث ارتبــاط بــا فضاهــاي ســبز و محیــط گردنــد، از مهمتریــن 
وظایــف نهادهــاي شــهري اســت. در واقــع از جملــه شــاخص هاي مهــم توســعۀ پایــدار، 
ــوده کــه در ایــن زمینــه، نقــش فضاهــاي  برنامه ریــزی هوشــمندانه اوقــات فراغــت ب
ســبز بســیار مهــم اســت )صالحــی فــرد و حســن آبادی بــه نقــل از ســوزنچی و تریــوه، 1390: 108(.

همچنیــن مهم تریــن کاربــری فضاهــای ســبز و بوســتان برای مــردم، قالبــی فراغتی 
دارد کــه بــر اســاس نظریــه جــان. ار. کلــی )1373( بــا گســترش شهرنشــینی و توجــه 
بیشــتر و نیــاز حیاتــی بــه پدیــده ای بــه نــام اوقــات فراغــت، هــر روزه شــاهد ابداعــات، 

اختراعــات، برنامــه و وســائل متعــددی بــرای پــر کــردن ایــن اوقــات خواهیــم بــود. 
بــر اســاس نظریــۀ هانــری لوفــور، فضــا، پدیــده ای طبیعــی یــا اســتعالیی نیســت، 
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بلکــه یــک تمامیــت تاریخــی و یــک تولید اجتماعــی اســت. همچنین فضاهای شــهری 
بــه دلیــل سیاســی بــودن ذاتــی خــود )یعنــی حضــور همه جانبــه و بازنمودهــای قــدرت 
سیاســی در آنهــا(، چنیــن خاصیــت هدایت کننــده و دســتکاری کننده ای بــر تجربۀ فضا 
دارنــد. از طرفــی دیگــر نیــز کویــن لینــچ، پنــج عامــل ســازنده را بــرای فضاهای شــهری 
برمی شــمرد: راه هــا، مرزهــا کــه حــد فاصــل دو یــا چنــد فضــای شــهری اند، محله هــا که 
دارای تجانــس شــکلی یــا کاربــری هســتند، گره هــا یعنــی نقــاط اســتراتژیک تقاطع هــا 
و نشــانه ها کــه نقــاط دارای تراکــم مشــخصی از معانــی نشانه شــناختی در مجموعــه 
نشــانه های شــهری هســتند. هــدف بایــد رســیدن بــه توازنــی میــان ایــن عوامــل باشــد 
تــا شــهروند بتوانــد بــه خوبــی خــود را در شــهر بازیابــد و بــه آن احســاس تعلــق کنــد. 
ایــن امــر را می تــوان بــه نوعــی یــک هویــت شــهری بــه حســاب آورد. از ایــن رو وجــود 
یــک بوســتان بــه وســعت بوســتان گالبــدره، اهمیتــی ویــژه در بحــث فضاهــای شــهری 
دارد. در واقــع بوســتان گالبــدره قــادر اســت کــه هویتــی فراتــر از منطقــه داشــته باشــد 

و شــهروندان را از نقــاط دور شــهر بــه خــود جــذب نمایــد.
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