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عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

رشد شهرنشيني و صنعت بر مبناي فنآوري جديد ،امکانات تفريحي فراواني
را براي محيط شهري فراهم آورده است و شهروندان ميتوانند ساعات زيادي از
اوقات فراغت خود را در انواع کلوپها ،مراکز رايانهاي ،باشگاهها و ...بگذرانند .با
اين وجود به دليل ماهيت وجودي انسان و انس او با طبيعت ،استفاده از محيطهای
طبيعي ،فضاي سبز و پارکها همواره جذاب و دلخواه بوده است .فراهم نمودن
زندگي آرام ،زيبا و سالم جهت رفاه شهروندان نيازمند تفکر و انديشهی خالق آدمي
است .خلق زيبايي ،انديشهی زيبا مي طلبد و انديشهی زيبا در فضايي زيبا خلق
ميگردد .گلهای زينتي در گلدانهای زيبا ،صداي گوش نواز آب ،سرسبزي درختان
و چمنها ،نيمکتهای راحت ،تنديسهاي مناسب و ...آرامش را در فضاي پارک به
ارمغان ميآورند و ناهنجاريهای شهري جاي خود را به آسايش خيال ميدهند .براي
رسانيدن پارکهای شهري به فضاهاي مطلوب و به دور از هر گونه تنش و عناصر
ناهنجار رعايت اصول و استانداردهايي ضروري به نظر ميرسد .استانداردهايي در
مورد نيمکت ها ،آبخوريها ،روشنايي و  ...که ما را در رسيدن به اهداف اصلي
برنامه ريزي شهري (سالمت ،آسايش و زيبايي) کمک مينمايد .گرچه فضاهاي سبز
بنا به موقعيت و اهميت خود نقشي اساسي در حفظ تعادل ايفا ميکنند اما به خودي
خود نميتوانند از زيانهایی که فضاي بيرون شهري را مورد تهاجم قرار ميدهند
جلوگيري کنند .با در نظر گرفتن اين مسأله ،روشن است که فضاي سبز نميتواند
بدون يک برنامهريزي کلي ،کارايي الزم را عليه آلودگي محيط زيست داشته باشد.
متأسفانه در پارکهای حاشيهی زايندهرود مسائل و مواردي به چشم ميخورد که
پائينتر از سطح استاندارد قرار دارند که از جملهی آنها ميتوان به اکثر سرويسهای
بهداشتي ،آبخوريها ،وسايل بازي کودکان و  ...اشاره داشت.

واژههایکلیدی :فضایسبز ،اصفهان ،پارک ،اوقات فراغت ،شهروندان،
محیط شهری ،امکانات رفاهی،زایندهرود.
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 – 1 – 1طرح مسأله

با شروع انقالب صنعتي و جايگزين شدن واحدهاي صنعتي به جاي
جنگلها و مواهب گوناگون طبيعت ،رشد رو به تزايد تخريب طبيعت و
آلوده ساختن محيط زيست آغاز گشت که پي آمد آن از بين رفتن يک سوم
از جنگلهای دنيا و يا بهتر بگوئيم ريههای تنفسي جهان در  200سال اخير
است .تحفهی انقالب ناموزون صنعتي يعني شعار غلط "همه چيز فداي

مرضيه حيدري بخش

کارشناس ارشد جغرافيا

توسعه براي بشر" چيزي جز آلودگي آبهاي رودخانهها ،تراکم جمعيت
در شهرها ،آلودگي هوا و آلودگيهاي شهري نبود،که باعث برهم خوردن
تعادل زيست محيطي گرديده ،بطوري که طبق تحقيقات اخير آثار ناگوار اين
آلودگيها بر روي انسانها ،گياهان و حتي حيات وحش به اثبات رسيده و
توسعه و ايجاد فضاي سبز به عنوان مهمترين و مؤثرترين عامل رفع اين
آلودگيها مورد توجه قرارگرفته است .فضاي سبز ضمن اين که ميتواند
همانند يک ريه سالم در محيط زندگي شهري عمل نمايد ،ميتواند به
صورت يک فضاي زنده ،خدمات ارزندهي زيست محيطي و تفريحي براي
انسان خسته و دود زده دوران تمدن ماشيني ارائه دهد( .بيژن زاد)23 ،1369،
افزايش جمعيت ،ازدياد وسايل نقليه موتوري ،صنعتي شدن ،تغييرات
جامعه از لحاظ فرهنگي همراه با افزايش درآمد ملي و سرانهي مردم و
دگرگوني در چگونگي توزيع آن ،چهره مملکت را عوض کرده است .اگر
چه اين تغييرات و تحوالت کشور را در جهت پيشرفت و توسعهی روز
افزون سوق داده ،اما مشکالت و گرفتاريهای جديدي چون کمبود مسکن،
مسائل ترافيکي ،آلودگي آب و هوا و محيط زيست ،نابودي قسمتهايي از
منابع طبيعي و انهدام منابع تفرجگاهي داخل و اطراف شهرها ،بايستي اذعان
داشت که همگام با سير تحوالت اقتصادي مسأله تفريح و تفرج به طور
شايستهاي مورد توجه قرار نگرفته است( .سعيدي آشتياني)13 ،1363،
شهرهاي امروزي با رشد غول آساي خود تا فواصل دورتري از مناطق
خويش بر محيط زيست اثر منفي نهادهاند و به دليل رشد بيرويه ،زمينهاي
زراعي را به کام خود کشيدهاند و آنها را به بلوکهاي ساختماني که تا
کيلومترها ادامه يافتهاند بدل ساختهاند .در محدودهي شهرها نيز آسفالت و
سيمان و سقفهاي بتوني رطوبت ناپذير ،جايگزين علفزارها ،درختان و به
طور کلي پوشش گياهي شدهاند( .صدر نوري ،بي تا )5 ،اکنون بايد بدانيم که
فضاي سبز يک ضرورت تاريخي است و عدم درک آن به نابودي و ويراني
شهرها منجر خواهد شد( .مجنونيان)273 ،1374 ،
در کشوري مثل ايران که قرارگيري در کمربند خشک و نيمه خشک
کره زمين ،يکي از بارزترين ويژگيهاي آن است ،شهرها بيش از هر نقطهي
ديگري به فضاي سبز نياز دارند .اين نياز از يک طرف باتراکم ساختماني
شهرها و بافت پيوسته و متراکم آنها تشديد يافته و از طرف ديگر چيرگي
اقليم خشک و نيمه خشک در بسياري از شهرهاي ايران  ،وجود فضاي سبز
را به صورت يک نياز طبيعي و اساسي مطرح مي سازد( .رهنمايي)151 ،1369 ،
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با توجه به اين امر مي توان گفت که شهر اصفهان که روزي در زمرهي
باغشهرهاي جهان بوده است( ،حتي قبل از پيشنهاد طرح باغشهرهاوارد)
(شيعه )39 ،1383 ،امروزه باغها و فضاي سبز آن در حال کاهش و از بين
رفتن است .اصوالً در طرحهاي شهري فضاهاي ناهمگون و بيارزش شهري
مثل فضاهاي کم اهميت و پرت شهري ،فضاهاي داراي فرمهای ناقص و
باقيمانده از ديگر فضاها و فضاهايي که به لحاظ موقعيت زمين نميتوان
براي کاربري ديگري در نظر گرفت ،به کاربري فضاي سبز اختصاص
مييابند( .سبزينه شرق ،شماره )17 ، 6

 – 2 – 1اهميت و اهداف

طبيعت شهرهاي ايران بويژه در مناطق خشک کشور هميشه مستعد
رويش طبيعي نيست ،از اين رو ايجاد فضاي سبز در اين شهرها ضرورتي
براي تعادل اکولوژيکي شهرها میباشد.
شهرها به عنوان کانونهاي تمرکز فعاليت و زندگي انسانها براي اينکه
بتوانند پايداري خود را تضمين کنند چارهاي جز پذيرش ساختار و کارکردي
متأثر از سيستمهای طبيعي ندارند .دسترسي عادالنه به فضاي سبز ،حفظ و
نگهداري از آن ،از مؤلفههاي اساسي در توسعهی پايدار و عدالت اجتماعي
ميباشند .امروزه با افزايش جمعيت شهري و روند رو به رشد ساخت
و سازهاي شهري شاهد کاهش سرانههاي مربوط به فضاي سبز و بروز
مشکالت ناشي از آن از جمله از بين رفتن تعادل زيست محيطي و بي نظمي
اکولوژيکي ،بافت ناموزون شهري ،همچنين عدم وجود فضاهاي باز جهت
گذران اوقات فراغت شهروندان و ...ميباشيم.
ضرورت توجه به فضاي سبز و توزيع متعادل آن در بين مناطق مختلف
شهري بر اساس عدالت اجتماعي و اهميت جايگاه فضاي سبز در ساختار
کالبدي – فيزيکي شهرها فاکتوري مهم و تعيينکننده در جهت کاهش
مشکالت شهروندان در زمينهی گذران اوقات فراغت و کاهش مشکالت
زيست محيطي همچون آلودگي هوا ،حفظ گونههای حياتي ،مسائل ترافيکي
(به جهت دسترسي به فضاي سبز) و ...است.
وجود فضاي سبز به صورت متعادل در بين مناطق و مطابق با استاندارد به
افزايش زيبايي شهري کمک شاياني مينمايد .فضاي سبز شهري و پارکهاي
موجود در يک شهر نه تنها ارزش تفريحي داشته و محل شايستهاي براي
گذران اوقات فراغت مردم به شمار ميآيند ،بلکه در اغلب موارد اين فضاها،
از توسعهی بيقواره و نسنجيده در شهرها نيز جلوگيري ميکنند .فضاي سبز
مقطعي ميتواند پيوستگي يکنواخت سفره مانند مناطق شهري که امروز ديگر
در هيچ کشوري مورد قبول نيست را قطع کنند.
با توجه به موقعيت جغرافيايي اصفهان در مرکز فالت ايران و داشتن
رودخانهاي مانند زاينده رود و ماديهای منشعب از آن که سراسر خاک
حاصلخيز اين شهر را مشروب ميکند ،بيجهت نبوده است که اصفهان در
فالت خشک و کم آب ايران از دورترين ادوار تاريخي تا اين زمان به طراوت
و سرسبزي و داشتن باغهای گسترده مشهور بوده است .حاشيهسازي اين
رودخانه درشهر اصفهان و بوستانها و بيشههاي پيرامون اين رودخانه در
فصل تابستان ،گردشگاه مناسبي براي اهالي شهر و گردشگران خارجي است.
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(هنرفر )169 ،1372 ،در حاليکه امروز ما شاهد گسترش بيقواره ساخت و
سازها پيرامون اين رودخانه ميباشيم.
رودخانههای شهري از زيباترين و ارزشمندترين ميراث طبيعي شهرها
محسوب ميشوند که داراي طبيعت زيبا و متنوعي هستند .آنها از مبداء
کوهستان تا عمق بافت شهر به طول دهها کيلومتر نفوذ کرده و در اين
مسير طوالني با فضاهاي طبيعي ديگر مانند پارکهای جنگلي ،تپه ها،
پرديسها و ...پيوند ميخورند و گاه با محيط شهري تلفيق مي شوند.
بنابراين براي جلوگيري از اين روند منفي و حفظ و احياي ارزشهای
طبيعي رودخانههای شهري؛ طراحي صحيح ،مديريت قوي ،به کار گماردن
افراد متخصص ،تحقيق و بررسي در زمينه پديدههای مختلف رودخانه ،باال
بردن فرهنگ عمومي جامعه ،تصويب قوانيني در زمينهی حفاظت محيط
زيست در برابر گسترش صنعت و اجراي مصرانه آن و ...کام ً
ال ضروري به
نظر ميرسد .در واقع تنها نقطهی قوت اصفهان حاشيهی سبز شمال و جنوب
رودخانهی زاينده رود است و ما امروز چنان از کنار آن ميگذريم که گويي
از ميان تمام شهرهاي دنيا رودخانه عبور ميکند و عبور رودخانه از ميان
شهر جزو بديهيات است.
آب ذات ًا به دليل اين که مظهر زيبايي و طراوت است داراي جذابيت
زيادي ميباشد و رودخانه در واقع آبي است که به طور منظم در يک مسير
مشخص جريان مييابد و عالوه بر ايجاد محيطي براي زندگي موجودات به
دليل ويژگيهای طبيعي خود همواره محل مناسبي براي لذت ،بازي ،فعاليت،
تفکر و استراحت ميباشد .بهترين راه براي نماياندن کليه ارزشهای يک
چشم انداز رودخانهاي ،ايجاد هماهنگي و آميختگي نزديک بين فاکتورهاي
طبيعي و مصنوعي است( .تبريزي )12 ،1381 ،مطمئن ًا حفظ طبيعت و لذت
تفرج در کنار رودخانه در گرو استفاده کامل از مسير رودخانه ,جزئيات
توپوگرافي و پوشش گياهي اطراف آن است ولي در عين حال نبايد دخل و
تصرف ضروري و در جاي مناسب جهت ترميم و افزايش زيبايي ،سهولت
در دسترسي و امکان استفاده از تسهيالت را ناديده گرفت.

 - 3 – 1روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،مطابق با روش تحقيق علمي است که مراحل آن
عبارت است از :تعريف مسأله ،تدوين فرضيه يا سئوال تحقيق ،گردآوري
اطالعات ،تجزيه و تحليل اطالعات و نتيجهگيري .سئوال تحقيق :چه عواملي
در تخصيص اوقات فراغت شهروندان اصفهاني به حضور و اقامت در
پارکهای حاشيهی زاينده رود مؤثر مي باشد؟
جامعهی آماري تحقيق را مراجعهکنندگان به پارکهای حاشيهی زاينده
رود تشکيل ميدهند که از ميان آنها  100خانواده يا فرد ـ با توجه به اين
که برخي افراد خانوادگي و جمعي و برخي ديگر به طور انفرادي به پارک
مراجعه مينمايند ـ حجم نمونه را تشکيل ميدهند .نمونه مذکور از نوع
احتمالي ساده بوده که در آن کليهی افراد جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت
دارند( .حافظ نيا)122 ،1382 ،
جهت گردآوري اطالعات مورد نياز از هر دو روش کتابخانهای و ميداني
ـ روش تهيه پرسشنامه ـ استفاده شده است که پرسشنامه توسط پرسشگر و

در محل ،تکميل گرديده است .پارکهای انتخابي جهت انجام مطالعات ميداني
عبارتند از :بوستان کودک ،ملت ،سعدي ،آينهخانه ،ايثارگران ،مشتاق ،خبرنگار،
آبشار ،حاشيهی سبز شمال اطراف سي و سه پل و بوستان زاينده رود.

در دو جهت شمال و جنوب بوده و تفکيک جنسيت در آن صورت گرفته
است .عماراتي چون کاخ آئينه ،عمارت هفت دست ،نمکدان و ...در اين باغ
وجود داشته که هر يک داراي سبک خاصي از معماري ايراني بوده است.

 – 4 – 1تاريخچه

اگر فقط باغهای زمان صفويه را مطرح کنيم خود موضوع کتابي جداگانه
است .باغ زيباي هزار جريب اصفهان که وضعيت آن از نامش پيداست و
جهانگرداني که آن را ديدهاند هيچ يک نتوانستهاند از توصيف آن بگذرند.
ديگر باغ بزرگ قوش خانه مربوط به سدهی هشتم که در مجاورت منارهی
قوشخانه در محلهی طوقچي واقع بوده و در دورهی صفويه عمارتي عالي
داشته و در اين باغ ،بازها و قوشهای شکاري نگهداري ميشده است.
باغهای مشهور واقع در اطراف خيابان چهارباغ که عبارت بودند از :باغ
تپه ،باغ چهلستون ،باغ فتحآباد ،باغ تخت ،باغ کاج ،باغ صاحبالزمان،
باغ زيتون ،باغ خرم ،باغ خلوت ،باغ چشمه ،باغ هزارجريب ،باغ هشت
بهشت ،باغ باباامير ،باغ توپخانه ،باغ نسترن ،باغ طاووس ،باغ پهلوان حسين
و بسياري باغهای ديگر( .آريان پور)42 ،1365 ،
باغها و فضاهاي سبز پادشاهان صفوي در اصفهان و ديگر شهرهاي
ايران همواره به طرز فشردهای در اطراف کوشک سلطنتي قرار داشتند که
اين باغها امروزه همگي از بين رفتهاند و آثار و شواهد دقيقي از آنها در
دست نيست ولي ميتوان حدس زد که هر کدام بسته به استفادههايي که از
آن ميشد ،طراحي گرديده و طبع ًا طرح آنها با يکديگر فرق داشته است .در
اين باغها هميشه باغي به نام تپه وجود داشته که باالتر از ساير باغها احداث
ميشد .خيابان کشي و ايجاد معابر عمومي به طرز منظم و صحيح براي اولين
بار از زمان صفويه آغاز گرديد .بهترين نمونه اين معابر همان خيابان چهارباغ
اصفهان است .اين خيابان عالوه بر يک محل عبور و مرور ،يک گردشگاه نيز
به شمار ميآمد( .مهدي نژاد)31 ،1370 ،

قديميترين شواهد باغسازي از  2200سال قبل از ميالد در مصر بدست
آمده است( .روحاني )51 ،1371،اگر چه تاريخ شهرسازي نشان ميدهد که
از قرنها قبل بشر به احداث باغ و فضاي سبز ميپرداخت ،اما به نوشتهی
دائرة المعارف بريتانيکا اولين پارک طراحي شده به مفهوم امروزي که داراي
فضاي سبز عمومي و امکانات جنبي تفريحي ـ ورزشي بوده است در قرن
نوزدهم پديد آمده است( .سعيدي رضواني)16 ،1375 ،
باغ سازي يک پديدهی هنري ،شادي آفرين ،آسايش بخش و سودآور
است که از زمانهای پيش از تاريخ همواره جزء جدانشدني زندگي بشر
محسوب ميشده است .هنر باغ سازي تابع عوامل و شرايط طبيعي هر محيط
بوده که وجود آب مورد نياز ،زمين مناسب ،خاک بارور ،اوضاع ج ّوي و
عوامل اجتماعي از جمله آنهاست( .آريان پور)19 ،1365 ،
باغ سازي به سبک جديد و در شکل پارکها و فضاهاي سبز هندسي
از حدود دو قرن پيش معمول شد و امروزه اين امر به صورت بخشي از
فعاليتهای برنامهريزي و مطالعات شهري در آمده است( .محمدي)15 ،1383 ،
در قرن نوزدهم با آشکار شدن آثار سوء انقالب صنعتي ،ضرورت تالش
براي نجات شهرها محسوس شد .تفکر احداث شهرهاي باغ مانند از جانب
ابنزر هاوارد انگليسي در اواخر قرن نوزدهم به عنوان راه حلي براي بسياري
از مسائل سکونت در شهر به عنوان يکي از جنبههای مضر انقالب صنعتي
و از ميان بردن محالت فقيرنشين و پر جمعيت که زائيدهی لجام گسيختگی
صنعت بود ،پيشنهاد گرديد .در قرن بيستم با احداث باغهاي کاربردي يا
همان فضاهاي سبز به پاسخگويي نياز شديد شهروندان ،ناشي از کثرت
شهرنشيني پرداخته شد( .شيعه )35 ،1383،در قرن نوزدهم ،فضاهاي جديد
و خاص به نام «پارک عمومي» براي اقشار کم درآمد فراهم شدند .در ابتدا
اين پارکها محصور بودند ،در شب قفل و به شدت کنترل ميشدند .بعدها
فضاي سبز به بيرون نشت کرد و تقريب ًا تفکر باستاني دربارهی شه ِر محدود
و حفاظت شده را از ميان برد( .ترنر)343 ،1376 ،
در نيمه دوم قرن نوزدهم ،هر نوع فضاي آزاد به سرعت تبديل به
فضاي ساخته شده ميشد .تراکم ساختمانهای مسکوني و سنگ فرشهای
خيابانها به تدريج اثرات خود را بر روي تک درختاني که در گوشه کنار
خيابانها يافت ميشد ،نمايان ميساختند.

 - 1 – 4 – 1نگرشي تاريخي بر وضعيت فضاي سبز اصفهان

باغ و مفهوم باغسازي ايراني در منظر شهري اصفهان جايگاه ويژهای
دارد .از جمله اين باغات مي توان باغ سعادت آباد و باغ درياچه در دو طرف
ساحل زاينده رود حد فاصل پل خواجو و پل اله ورديخان را نام برد .اين
باغ تنها باغي است که رودخانهی زاينده رود از وسط آن ميگذرد .باغي که
محور مياني و اصلي آن يک پل (پل جويي) است .باغي که سازماندهي آن

(احمدي)16 ،1385 ،

 - 2بحث

مسائل اجتماعي جديد که زاييدهی تحوالت مملکت در زمينههای
مختلف ميباشد ،نياز مبرم و ضرورتي انکارناپذير به انجام بررسي و
مطالعهی مشکل امر تفريح و تفرج را توجيه ميکند .بعضي از اين مسائل
عيني و آشکار هستند چون مسائل مربوط به ترافيک در شهرهاي بزرگ،
اما مسائل ديگر ممکن است پيچيده ،عميق و پنهان باشد ،از آن جمله است
مسائل مربوط به تفريح مردم .اين قبيل مسائل که با روح و روان مردم
سروکار دارد با اندک توجهي به صورت عيني قابل مشاهده است( .سعيدي
آشتياني )14 ،1363،براي مثال مشاهده ميشود که مردم از بيتوجهي و نداشتن
محل کمپينگ ،در کنار جادههای اصلي توقف نموده و در حاشيههای باريک
جاده و در مجاورت باغهای خصوصي و يا حتي در بولوار خيابانها به
صورت فشرده و خطرناک اطراق کرده و به اصطالح به پيکنيک و تفريح
پرداختهاند .حاالت غيرعيني آن نيز به صورت صدها نفر گرفتار امراض
رواني يا مبتال به مواد مخدر يا ساير سرگرميهای زيان آور (که براي اجتماع
و مخصوص ًا «نسل جوان» سمي مهلک هستند) ديده ميشود.
امروزه جامعهشناسان ،روانشناسان و متخصصين اجتماعي نياز انسان را
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به لزوم استفاده از فضاي سبز نه تنها تأکيد کردهاند بلکه براي جوامع متمدن
امروزي با توجه به شرايط زيستي متراکم آنها ضروري و الزم ميدانند .در
کشورهايي که در آنها تحوالت صنعتي و شهرنشيني زودتر صورت گرفته،
نياز مردم شهرنشين به طبيعت و استفاده از موهبتهای آن و فرار از زندگي
ماللآور ماشيني و پناه بردن به دامان منابع تفرجگاهي طبيعي خارج از
شهرها ،روز به روز بيشتر ميشود.

 - 1 – 2پارک و اوقات فراغت

مسئلهی اوقات فراغت سالهاست که به صورت يکي از مهمترين
عوامل زندگي شناخته شده و فراهم نمودن امکانات آن براي مردم بسيار
حائز اهميت است .فراغت ترجمهی معادل فرانسوي « »Loiserو انگليسي
« »Leisureاست که در زبان فارسي رایج گشته است .برداشتهایی که از
ديدگاههای مختلف علوم انساني از اوقات فراغت ميشود ،بسيار متنوع
هستند ،روي اين اصل تاکنون تعاريف متفاوتي از جنبههای گوناگون براي
اوقات فراغت ارائه شده است .از نظر جغرافيايي ،اوقات فراغت عبارت
است از زمان بيداري که انسان در طول آن از کار و اشتغال و وظايف
اجتماعي روزمره فارغ گشته و ميتواند به طور دلخواه آن را در نواحي
ِ
فراغت زمان موجود براي هر
مختلف صرف کند( .رضواني )32 ،1374 ،اوقات
فرد ،وقتي است که از نظم شغلي ،خواب و ديگر ضرورتهای اصلي زندگي
فارغ گشته است)Retcliffe, 1993, P:242( .
با افزايش جمعيت و توسعه و گسترش شهرنشيني ،انسانها به تدريج
از طبيعت دور شدهاند و تراکم بيش از حد جمعيت و دخالت در محيط
طبيعي و ايجاد محيطهای انسان ساخت ،نيازهاي زيست محيطي جسمي و
روحي انسان را بيشتر بروز داده است .براي رفع اين نيازها ،انسان شهرنشين
اقدام به ايجاد باغها و فضاهاي سبز مصنوعي در داخل شهرها نموده است.
فضاي سبز که بخشي از سيماي شهر را تشکيل ميدهد ،به عنوان يکي از
پديدههای واقعي ،از نخستين مقولههایی است که انسان همواره با آن در
تماس بوده و خواهد بود .اين مقوله داراي ابعاد زيست محيطي ،اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي بوده وگستردگي ابعاد اين امر ،پژوهش دقيق و همهجانبه
را موجب گرديده است .ضروريات زيست محيطي ،اجتماعي و فرهنگي
فضاي سبز ايجاب ميکند که در پاسخگويي به نيازها ،مطالعات الزم صورت
گيرد تا راه حلهای مناسب و امکان پذير به دست آيد.
فضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي وسيع يا محدود موجود در
محدودهی عملکردي شهر است که به منظور ايجاد تنوع و زيبايي ،افزايش
کيفيت زيستي ،تأمين رفاه انساني و ارائه خدمات ويژه به شهروندان انتخاب
شده و با انواع پوشش گياهي بومي و غير بومي ،تحت نظارت و مديريت
انسان شهري قرار دارد( .ضرابي و تبريزي)9 ،1385 ،
فضاي سبز شهري بخشي از ساختار شهري است که جانمايي آن
ميبايست همسو با ضروريات زندگي شهري و در پاسخگويي به نيازهاي
شهروندان ،با در نظر گرفتن امکانات و محدوديتهای شهري و بدست
آوردن الگوهاي با ارزشي که داراي معاني و مفاهيم فرهنگي منتج از درون
جامعه است ،صورت پذيرد( .محمدي)15 ،1383،

 / 90دوره بیست و دوم ،شماره هشتاد و پنجم

مهمترين اثر فضاي سبز شهري ،کارکرد زيست محيطي آن است .با
گسترش صنعت و تمرکز آن در اکثر مناطق ،سطوح آلودگي ناشي از توليد
و پخش گازها و مواد شيميايي افزايش يافته ،از طرف ديگر رشد بدون
برنامهی جمعيت ،افزايش تعداد خودروها و کاهش کيفيت محيط زيست
شهري ،انسان امروز را به شدت تحت فشار قرار داده است .به اين ترتيب
نقش فضاي سبز و حضور آن در محيطهای شهري اجتناب ناپذير به نظر
ميرسد ،به طوري که به جرأت ميتوان گفت که بدون وجود آن ممکن
نيست شهرها پايدار باقي بمانند.
کلمهی پارک از کلمات فرانسوي است که وارد زبان فارسي شده به
معني باغ وسيع پر درخت که گردش و شکار و جز آن را استفاده ميشود.
(دهخدا)46 ،1369 ،

پارک قطعه زميني است در داخل يا نزديک شهرها که معموالً با امکاناتي
نظير زمينهای بازي ،گردشگاهها و زمينهای ورزشي براي استفادهی
عمومي تجهيز ميشود.
پارک ،فضاي سبز عمومي است که استفاده از آن براي هر شهروند آزاد
است( .سعيدي رضواني)16 ،1375 ،
احداث فضاي سبز معموالً با اهدافي نظير:
تقويت رابطه انسان و محيط
ايجاد چشم اندازهاي زيبا و آرامش بخش
افزايش کيفيت زيستي محيط شهري
ايجاد عرصههایی براي گذران اوقات فراغت
مقابله با عارضهای به نام بطالت (ضرابي و تبريزي)9 ،1385 ،
اولويت دادن به فضاهاي سبز عمومي
انتخاب مناسبترين ،مفيدترين و در عين حال مقاومترين گونههای
گياهي(جمشيدزاده)9 ،1381 ،
جلوهگر ساختن هنر معماري در استفاده از بناها ،آب نماها ،کار با انواع
سنگها ،خاکها و انواع گياهان
ايجاد محلهای مناسب براي ورزش کردن
فراهم نمودن محلي جهت برخورد اقشار مختلف جامعه که اثر غير قابل
انکاري در ارتقاء فرهنگ ملتها دارد(طباطبايي )15 ،1370 ،صورت ميپذيرد و
امروزه جزء الينفک محيط زندگي انسان شهري به حساب ميآيد که همواره
بايد مورد توجه و عنايت مسؤالن شهري در نقاط مختلف کشور قرار بگيرد.
شهر اصفهان به عنوان يکي از موزه شهرهاي دنيا به لحاظ برخورداري
از جاذبههای متنوع و متعدد گردشگري داراي اهميت زيادي ميباشد( .بيک
محمدي )84 ،1386 ،قسمت اعظم جاذبههای طبيعي شهر اصفهان ،به رودخانهی
زاينده رود باز ميگردد که از مرکز شهر ميگذرد و شهر را به دو نيمه شمالي
و جنوبي تقسيم ميکند .نام اصفهان هميشه با زاينده رود عجين بوده است.
در واقع ميتوان گفت ،يکي از زيباترين و دلانگيزترين گردشگاههای اطراف
اصفهان ،حاشيهی رودخانهی زاينده رود است که داراي مناظر طبيعي بوده و
يکي از بزرگترين مراکز تفريحي مردم اصفهان به شمار ميآيد( .مهرکش نيا
و ديگران )141 ،1384 ،که به استثناي پلهاي مشهور و تاريخي آن ،چشم انداز
ساحل رودخانه و فضاهاي سبز حاشيهی آن جايگاه برجستهای در جذب

گردشگران به خصوص گردشگران داخلي دارا ميباشد.
بوستانها و فضاي سبزعالوه بر اصالح منظر شهري به عنوان يکي از
عناصر طبيعي ،نقش اساسي در بهداشت محيط شهري ،مکانهاي مسکوني
وسالمتي شهروندان ايفا ميکنند .به همين دليل بايد با مطالعات همه جانبه،
بر اساس شاخصهای محيطي و معيارهاي فرهنگي ،طراحي و از نظر وسعت
و امکانات با رعايت اصول ايمني استاندارد شود و با نيازهاي افراد مختلف
اجتماع سازگار باشد.

 - 2 – 2نقش استانداردهاي فضاي سبز در رابطه با اوقات
فراغت و رفاه شهروندان

استاندارد بيانگر وضعيتي بهينه است که در نظريهها وسليقههای گوناگون
دخالت دارد .استاندارد فضاهاي سبز و باز ،داراي بعد اجتماعي ،رفاهي
و تکنيکي است که با توجه به مکان و موقعيت اقليمي و فرهنگ خاص
ساکنان محل مورد نظر ،همچنين نيازها و ارزشهای آنان ،فراهم ميشود
و ابعاد خاص خود را ميطلبد .با اين شرايط نميتوان براي سراسر ايران،
سطح يا حجم استاندارد واحدي را براي فضاي سبز ارائه کرد ،زيرا کميت
فضاي سبز ،ساخت ،انتخاب گونه و ...دقيق ًا به شرايط اقليمي  -خصوص ًا
بيوکليماتيک  -هر منطقه بستگي دارد( .سعيدنيا)82 ،1379 ،
همانطور که ميدانيم براي جلوگيري از آسيبهای فراوان اجتماعي،
رواني و ...که امروزه به شدت افراد و به خصوص نسل جوان ما را تهديد مي
کند ،توجه به مسئلهی تفريح و پرکردن اوقات فراغت جوانان حائز اهميت
ميباشد .در اين ميان فضاهاي سبز و پارکها و همچنين تجهيز آنها به
انواع سرگرميهاي مطلوب و سازنده ،ميتوانند نقش مهمي را در تخصيص
اوقات فراغت شهروندان ايفا نمايند .بنابراين پارکها در درجهی نخست
نيازمند سطح مناسبي از استانداردها (از قبيل استاندارد امنيت ،استاندارد
ايمني ،استاندارد تجهيزات و ساير استانداردهاي رفاهي) ميباشند که در زير
به برخي از استانداردهاي مربوط به فضاي سبز پرداخته مي شود؛
استاندارد سرانه ـ وقتي صحبت از استاندارد پارکها مي شود بيشتر
اوقات به منظور تعيين مساحت معقول و استاندارد پارک براي سرانهی مردم
ميباشد .فضاي سبز در اشکال مختلفش از فاکتورهايي است که ضرورت
آن را بايستي در رابطه با شرايط زيست محيطي گذران اوقات فراغت و
جنبههای ديگر مورد توجه قرار داد .اگر چه ميزان فضاي سبز يک شهر
بستگي به عوامل مختلفي از قبيل جمعيت ،شرايط زيست محيطي ،شرايط
اقليمي ،صنايع ،سطح معابر ،فرودگاهها ،تعداد اتومبيل و ...دارد ولي با اين
وجود اغلب محققين سطحي بين  25تا 50متر مربع را به منظور سرانه ،جهت
فضاي سبز شهري در نظر ميگيرند( .اسکنداني)121 ،1370 ،
در رابطه با فضاي سبز مسأله ديگري که حائز اهميت است ،توزيع
عادالنه آن در سطح شهر ميباشد .چرا که ايجاد و گسترش پارکها در يک
منطقهی خاص ،محروم گذاشتن ديگر مناطق از فضاي سبز را به دنبال داشته
و به جهت ضرورتهای زيست محيطي پراکندگي آن در سطح شهر الزامي
است .استاندارد بينالمللي سرانه فضاي سبز شهري  15تا  50متر مربع است
ولي بايد توجه داشت که مقوله سطح و سرانه فضاي سبز را صرف ًا نميتوان

در مورد فضاي سبز عمومي مطرح کرد ،زيرا فضاهاي سبز خصوصي و نيمه
عمومي و فضاي سبز حاشيه معابر هر چند در بازدهي اکولوژيکي نقش
مؤثري دارند اما بنابر ماهيتشان فاقد عملکرد اجتماعي ميباشند .در مطالعات
طرحهای جامع و تفصيلي به طور معمول فضاهاي سبز حاشيهی معابر و
حريم سبز و فضاهاي سبز عمومي با هم محاسبه ميشوند ،حال آنکه سطوح
اختصاص يافته به اين کاربري ميبايست به صورت جداگانه در نظر گرفته
شود( .باروقي)18 ،1383 ،
استاندارد ايمني ـ عموم ًاکاربرد کلمه ايمني در مواردي است که
موضوع مورد نظر از روند طبيعي خود خارج شده و يا اينکه احتمال بروز
خطري در آن پديده آمده باشد .ماهيت استانداردهاي ايمني تا اندازهای با
ساير استانداردها متفاوت است .براي مثال در اينگونه استانداردها حداقل و
حداکثر تعريف ميگردد .حداقل براي عناصر مطلوب و حداکثر براي عناصر
نامطلوب( .يگانه )1379،57 ،تأمين ايمني الزم براي خانوادهها در پارکها به دو
بخش ايمني امکانات و وسايل بازي و امنيت رواني و ذهني تقسيم ميشود.
(يوسفي)23 ،1385 ،

استاندارد امنيت ـ کوين لينچ  ،به عنوان يک برنامه ريز شهري مشهور،
اظهار داشت که پارکهای شهري فقط گوشهی کوچکي از عالم شکلهای
فضاي بازتر را در بر ميگيرند .البته درخواست او براي تنوع بيشتر به خوبي
ابراز شد ،اما او با قرار دادن پارک در دل شکلهای فضاي باز بطور يقين
در اشتباه بود .پارک نبايد فضاي باز باشد .پارک نبايد مکاني باشد که در آن
هر فرد هر آنچه خواست انجام دهد .ذات پارک امنيت است .فضاي محدود
شده نبايد با فضاي بدون حد و مرز يکسان تلقي شود (اگر چه هر دو مورد
نياز شهر است)( .ترنر)345 ،1376 ،
با توجه به شرايط نامطلوب و بحراني حاکم بر فضاي پارکها که ناشي
از وجود ناهنجاريهای رفتاري و حضور گروههای بزهکار به خصوص
معتادان و قاچاق چيان مواد مخدر (در فضاهاي منفي يا ساعات خلوت در
پارك) است ،اين فضاها به تدريج از حيطهی استفادهی عمومي خارج شده
و در حال تبديل به فضاهاي نامطلوب ميباشد.
استاندارد تجهيزات و تسهيالت رفاهي ـ برخي از مطالعات مهمي
که در سالهاي اخير انجام شده ،سطح آگاهي را نسبت به کيفيتهای الزم
براي يک فضاي باز فعال و موفق به مراتب افزايش داده است .تحقيق ويليام
اچ وايت و ديگران در مورد الگوي رفتاري ،اهميت وجود فضاي نشستن،
تابش آفتاب ،محافظت از وزش باد ،وجود ميز و خدمات غذاخوري را در
موقعيت يک فضا تأييد کرده است( .هدمن و يازوسکي )127 ،1381 ،بدون شك
ارائهی امكانات و تسهيالت رفاهي مناسب و كافي در پاركها در افزايش
ميزان رضايتمندي شهروندان تأثير بسزايي خواهد داشت.
استاندارد امکانات بهداشتي ـ يكي از مباحث مهم در طراحي پاركها
لزوم پيشبيني امكانات بهداشتي (سرويسهای بهداشتي و )...مناسب و كافي
ميباشد .در اين خصوص توجه به موارد ذيل حائز اهميت فراواني است:
مكانيابي مناسب
تأمين دسترسيهای الزم
تعداد كافي با توجه به ميزان جمعيت مراجعهكننده به پارك
1
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استفاده از مصالح قابل شستشو
توجه به عامل زيباشناختي و هماهنگي با طرح ساير قسمتهاي پارك
نظارت مستمر بر كارايي و نظافت سرويسها
ارائهی خدمات جانبي مورد نياز.
استاندارد نور و روشنايي ـ نورهايي که در فضاهاي پارک مورد
استفاده قرار مي گيرند دو نوع هستند:
نور طبيعي ،که براي رشد گياهان ضروري است ،و روشنايي محل را در
طول روز تأمين ميکند و باعث ايجاد سايه روشنهای کم و زياد ميشود.
نور مصنوعي ،جهت روشنايي محوطه در شب و در برخي اوقات براي
تأکيد و تشديد خصوصيات برخي مکانها يا عناصر ساخته شده يا ايجاد
سايه روشن مورد استفاده قرار ميگيرد.
بدون ترديد روشنايي عامل اساسي در تأمين رفاه و امنيت در پارک و
زيبايي منظرهی آن در شب و روز است .بنابراين معيارهاي فوق بايد در
طراحي صحيح تجهيزات روشنايي در نظر گرفته شوند .متفاوت بودن ميزان
روشنايي بر حسب مکان ،اولين هدف در طراحي روشنايي يک مکان است.
براي مثال بدترين نوع روشنايي در يک فضا ،روشنايي يکنواخت و هم سطح
است .در کنار فضاهاي پرنور بايد فضاهاي کم نور يا تاريک نيز وجود داشته
باشد( .موره و ديگران)264 ،1373،
استاندارد مبلمان پارک ـ مبلمان واژهای فرانسوي است و در
شهرسازي به مجموعه اثاث و دکوراسيون و کليه عناصر در فضاهاي عمومي
که در چشم انداز شهري وجود دارند ،گفته ميشود( .شماعي و پوراحمد،
 )97 ،1384مبلمان پارک به عنوان نقطه جاذب جمعيت عمل نموده و چنانچه
در فاصلهی مکاني و ديد مناسب قرار گيرد ،امکان برقراري روابط اجتماعي
بيشتر و کنترل توسط افراد عادي را بيشتر مينمايد.
مبلمان پارک شامل :نيمکت ،زباله داني ،تابلوهاي راهنما و اعالنات،
پايه چراغ ،دروازههای ورود و خروج ،حصار ،مکان پيک نيک ،فضاهاي
خصوصي و خلوت ،سايبان
اجزاء مختلف مبلمان بايد بازتاب ويژگيهاي محيط زيست انسان
ساخت باشند و بين آنها يکپارچگي و وحدت برقرار بوده و ظاهري پر هرج
و مرج و آشفته را القا نکند .بايد بين اهميت بصري تک تک عناصر مبلمان
و سازگاري آنها با زمينهی بصري محيط مورد نظر ،تعادل برقرار باشد .تک
تک اجزاء تشکيل دهندهی مبلمان بايد با معيارهاي زيست محيطي هماهنگ
و همخوان باشد( .رحماني و ماستياني)23 ،1381 ،
استاندارد پوشش گياهي ـ مهمترين و اصليترين طراحي پارک که
آن را از ديگر فضاهاي شهري متمايز ميکند ،پوشش گياهي است .چگونگي
طراحي پوشش گياهي تأثير مستقيمي بر نحوهی استفاده مردم از فضاي
پارک دارد .بررسيها و مشاهدات در برخي از پارکها نشان ميدهد که تک
درختان با سايهانداز مناسب ،عامل جذب گروههای کوچک و خصوصي
هستند .چمنزارها مورد عالقهی اکثريت استفادهکنندگان بوده و با توجه
به انعطاف پذيري فضايي ،گروههای سني گوناگون را به سوي خود جذب
ميکند .اين عنصر در ايجاد کليت و يکپارچه کردن فضا نقش مؤثري به
عهده دارند.
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 – 3بررسي وضعيت امکانات رفاهي پارکهاي حاشيهی
زايندهرود از نظرکاربران

تحقيق در مورد يک پارک ارتباط تنگاتنگي با مصرفکنندگان آن دارد.
از سوي ديگر انسان بيش از هر چيز در پارک با طبيعت سر و کار دارد .هر
چند اين طبيعت دستساز انسان بوده ،اما موجب ميشود که ريتم زندگي
در پارک تغيير کند.
داليل اين تغيير ريتم ،وجود فضاي سبز ،هواي سالم و سکوت است.
در شهرهاي کنوني از طريق پارک ميتوان اقليم يا تغيير فصول را احساس
کرد .به همين دليل نوع درک و دريافت از زمان نيز در اينگونه مکانها تغيير
ميکند .مث ً
ال کساني که وارد پارک ميشوند از سرعت گامهايشان کاسته
ميشود.
جهت استفاده از مشارکت مردمي ،ميبايستي ابتدا اطالع رساني صورت
گيرد .يعني از مردم خواسته شود مشکالت ،کمبودها و نيازهاي موجودشان
را بيان کرده و بگويند چه پيشنهاداتي براي رفع آن دارند .سپس اعتمادسازي
نمایند تا بتوان اقدام مؤثري در جلب مشارکت مردمي انجام داد .با توجه به
اهميت بيشتر حفاظت و نگهداري از فضاي سبز ،الزم به ذکر است که اگر
فضاي سبز با صرف وقت و هزينهی گزاف ايجاد شود ،ولي در نگهداري از
آن اقدامات الزم صورت نپذيرد ،کليهی تأسيسات و گياهان موجود به مرور
زمان از بين رفته و نه تنها فضاي سبزي ايجاد نشده بلکه گرفتار دوباره کاري
خواهيم شد .در بررسي به عمل آمده از وضعيت عمومي ده بوستان حاشيهی
زاينده رود و ميزان رضايتمندي مراجعهکنندگان از استاندارد اين پارکها،
نتايجي به دست آمد که در ذيل به برخي از آنها اشاره خواهد شد:
از ميان مراجعه کنندگان به پارکهای حاشيهی زاينده رود ،ميزان  48درصد
را مردان و  52درصد را زنان تشکيل مي دهند و از اين ميان  41درصد متأهل
و  59درصد مجرد مي باشند.
نگاره -1نمودار سنی
مراجعهکنندگان به
پارکهای حاشیه
زاینده رود
با توجه به اين که بيشتر کاربران پارکهای حاشيهی رودخانه را جوانان
تشکيل ميدهند ،بنابراين رسيدگي به خواستهها و نيازهاي جوانان و لزوم
توجه بيشتر در ايجاد سرگرميها و تفريحات اين قشر از جامعه در اين بين
مطرح ميگردد.
نگاره -2نمودار مبدأ
مراجعهکنندگان به
پارک های حاشیه
زایندهرود

نگاره  2مربوط به مبدأ مراجعه کنندگان به پارکها مي باشد كه نشان
مي دهد بيشترين کاربران پارکها را شهروندان اصفهاني تشکيل داده (86
درصد) که اين تعداد هم اغلب از مناطق  5و  6شهري ميباشند ،در واقع از
نتايج بررسيها چنين بر ميآيد که کاربران پارکها معموالً از مناطق اطراف
رودخانه هستند و تنها  3درصد از مراجعهکنندگان به پارکها را شهروندان
در ساير مناطق شهري اصفهان تشکيل ميدهد.
از ميان کاربران پارکها  14درصد را کساني تشکيل ميدادند که از
خارج از مناطق مسکوني استان مراجعه کرده بودند که از اين تعداد نيز 8
درصد از شهرستانهای خود استان بوده و  6درصد باقي مانده از ساير نقاط
کشور بودند .هرگاه در اطراف شهر نقاطي براي گردش و فراغتهای هفتگي
در نظر گرفته شوند ،مسألهی وسايط نقليهی عمومي نيز مطرح خواهد شد.
از اولين لحظهای که طرح منطقهای به صورتي اوليه تنظيم مي شود ،مسألهی
فوق مي بايست مورد توجه باشد .اين امر هر نوع وسيلهی ارتباط دهنده را
در بر مي گيرد( .لوکوربوزيه)113 ،1312 ،
حجم ترافيک در محور زاينده رود بسيار باالست و کاربران زيادي که
وسيلهی نقليهی شخصي را جهت مراجعه به پارکهای حاشيهی رودخانه
انتخاب کردهاند ،سبب مشکالت ترافيکي بااليي در اين بخش از شهر
شدهاند .بعالوه اين که زاينده رود و پارکهای آن تقريب ًا در محور مياني
شهر واقع گرديدهاند و خيابانهای اصلي شهر عمود بر اين محور ميباشند،
مسألهی ترافيک را در اين بخش به معضل بزرگي در شهر تبديل کرده است.
از اين رو توجه به اين مسأله و ساماندهي وضع ترافيکي اين بخش در ايجاد
سهولت دسترسي کاربران و همچنين به وجود آوردن محيطي آرامش بخش
و عاري از آلودگيهای شهري در پارکها تأثير به سزايي خواهد داشت.
نگاره -3نمودار ارزیابی نوع
وسیله نقلیهی مراجعه به
پارک

در بررسيهای به عمل آمده از نوع وسيلهی نقليهی مراجعهکنندگان به
پارکهاي حاشيهی زاينده رود ،همانگونه که مشاهده ميشود ،اغلب کاربران
( 43درصد) از طريق وسيلهی نقليهی شخصي و تعداد محدودي از افراد (5
درصد) با موتور سيکلت به پارک مراجعه ميکنند .از آن جايي که درصد
بااليي از کاربران از محدودهی محالت اطراف همين پارکها بوده و عدهی
زيادي از آنها را سالخوردگان ،خردساالن و زنان خانهدار تشکيل ميدهند
و اغلب هم به شکل پياده ( 24درصد) يا به وسيله اتوبوس ( 7درصد) به
پارک مي آيند .اين مسأله ،لزوم رسيدگي به معابر و گذرگاهها و سامان دهي
خطوط حمل و نقل عمومي در اين مناطق و تعبيهی ايستگاههای اتوبوس در
نزديکي پارکها را خاطر نشان ميسازد.
بيشترين کاربران پارک را افرادي تشکيل مي دهند که تقريب ًا هر هفته به
پارک مراجعه ميکنند( 35درصد) .اين امر بيانگر اهميت باالي مراجعه به

پارک در اختصاص اوقات فراغت مردم ميباشد و وظيفهی سنگين مسؤالن
شهري را بيشتر مينماياند( .نگاره )4
نگاره -4نمودار دفعات
مراجعهی کاربران به
پارکهای حاشیه
زاینده رود
همانگونه که در نگاره  5مشاهده ميگردد اغلب کاربران به صورت
گروهي دوستانه ( 53درصد) به پارکها مراجعه ميکنند و  42درصد به
صورت خانوادگي و تنها  5درصد از افراد ،انفرادي به پارک ميآيند .معموالً
در مراجعات به شکل گروهي ،مخصوص ًا خانوادگي مدت اقامت در پارک
بيشتر ميشود که اين خود چارهانديشي بيشتر جهت رفاه خانوادهها را
ميطلبد .اغلب خانوادهها از نبودن مکاني براي اتراق و نشستن (آالچيق) و
شارژ وسايل برقي و ...اظهار نارضايتي مينمودند.

نگاره -5نمودار نحوه
مراجعهی کاربران به پارک

در بررسي ديگري که از ساعات مراجعه افراد به پارک صورت
پذيرفته 45،درصد از کاربران بين ساعت  12تا  18از پارک استفاده ميکنند،
که اين رقم ،بيشترين مراجعهکنندگان به پارک را نيز در برميگيرد 35 .درصد
از افراد بعد از ساعت  18و تنها  18درصد از کاربران صبح ها ،يعني قبل
از ساعت  12ظهر به پارک ميآيند .با اين وجود توجه به مسألهی روشنايي
و برقراري امنيت در ساعات شبانگاهي از موارد بسيار با اهميت ميباشد.

نگاره-6نمودار تراکنش زمانی
مراجعهکنندگان به پارک در
طول روز

مسألهی پارکينگ يکي از مشکالت اين بخش است ،به طوري که در
ساعات پاياني روز و ابتداي شب به ويژه در فصول بهار و تابستان و ايام
تعطيل ،اين مسأله به عنوان معضلي بزرگ براي استفادهکنندگان از پارکها
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مطرح ميشود .اغلب افرادي که با وسيلهی نقليهی شخصي به اين پارکها
مراجعه کرده بودند ،از وضعيت پارکينگ در پارک رضايت نداشتندکه اين
مسأله جهت افزايش رفاه حال کاربران ،توجه بيشتري را ميطلبد.
نگاره -7نمودار میزان رضایتمندی
مراجعهکنندگان به پارکهای حاشیه
زایندهرود
معلولين از اقشار آسيبپذير جامعه و نيازمند توجه و اختصاص امکانات
ويژهای ميباشند که متأسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفتهاند.
براي مثال در پارکهای حاشيهی زايندهرود کمتر ميتوان معلولي را (به
خصوص معلولين حرکتي) مشاهده نمود ،مگر در مواردي که به نيازهايشان
توجه شده باشد(مانند استفاده از رامپ و .)...از بين مراجعهکنندگان به
پارکهای حاشيهی زايندهرود ،اغلب افراد به خصوص معلولين از عدم وجود
امکانات مناسب (همچون نبود نيمکت مناسب ،فقدان لوازم و مکاني جهت
استفاده از امکانات بهداشتي و آبخوري و )...اظهار شکايت مينمودند.
نگاره -8نمودار امکانات موجود
جهت رفاه معلولین در پارکهای
حاشیه زایندهرود
از ميان افرادي که به پرسشنامه پاسخ داده اند ،حدود  70درصد با وجود
جادههای سنگفرش در پارکها موافق بوده  27درصد جادهی آسفالته و
تنها  2درصد جادهی خاکي را مناسب ميدانستند و اغلب از راههاي موجود
رضايت داشتند.

 45درصد) و اين نظر اکثر خانوادههایی مي باشد که در پارکها اتراق مي
نمايند .اما به هر حال رطوبت چمنها براي جلوگيري از نشستن افراد بر
روي آنها روش مناسبي است.
نگاره -11نمودار ارزیابی زمان
مناسب آبیاری پارکهای حاشیهی
زایندهرود از نظر کاربران
از آن جا که مي دانيم پارکها و فضاهاي سبز شهري ،به عنوان فضاهايي
براي آرامش و آسايش شهروندان محسوب ميشوند و خانوادهها و افراد
براي خارج شدن از قيد و بندهاي زندگي به اين مکانها مراجعه ميکنند،
چطور ميتوان يک فضاي مناسب و بدون هيچ دغدغهی خاطر و فضايي
خالي از آسيبهای اجتماعي فراهم کرد .در واقع ايجاد امنيت و آسايش
يکي از فاکتورهای مهم در جذب شهروندان به پارکها خواهد بود .چرا که
خانوادهها و افراد ،بدون داشتن اين احساس نميتوانند به فضا برسند .پس
طراحي مناسب در ايجاد بستر مساعد ميتواند براي افزايش تعامالت اجتماعي
مثبت و محدوديتهای رفتارهاي ناهنجار در اين فضاها کمک کند.
در بررسي و مطالعهی پارکهای حاشيهی زايندهرود ،نکتهی قابل توجه،
رضايت مردم از حاشيهی امنيت موجود در پارکها ميباشد که در نگاره 12
نيز به تصوير درآمده است .به گونهای که همهی افراد از فضاي حاکم بر اين
پارکها ابراز رضايت نموده اند .توجه به مسأله امنيت ،يکي از عوامل بسيار
مهم در جذب خانوادهها به محيط پارکها ميباشد.

نگاره  -9نمودار میزان تمایل
کاربران به نوع جاده در پارکهای
حاشیهی زایندهرود
با توجه به اينکه تهيهی غذا در پارکهای شهري توصيه نميشود ولي از
نتايج پرسشنامه چنين برميآيد که حدود  15درصد کاربران پارکها باالي 75
درصد از دفعات مراجعه به پارک غذاي خود را داخل پارک تهيه مينمايند.

نگاره  -12نمودار میزان رضایتمندی افراد از شاخص امنیت در
پارکهای حاشیهی زایندهرود

نگاره  -10نمودار میزان تمایل افراد
به تهیه غذا در پارکهای حاشیهی
زایندهرود
زمان آبياري در پارک نيز مسألهی مهم ديگري است که کاربران پارک
در رابطه با آن اظهار نظرهاي متفاوتي را ارائه دادند و اغلب مناسبترين
زمان براي آبياري را اوايل صبح و يا اواخر شب عنوان مي کردند 42( .و
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نگاره  -13نمودار میزان رضایتمندی افراد از روشنایی موجود در
پارکهای حاشیهی زایندهرود

هدف از روشنايي عبارت است از تأمين امنيت عمومي ،ايمني و
رفاه(موره و ديگران .)264 ،1373،نور در شب کاربردهاي بيشتري دارد،
نظير تأمين امنيت ،دادن اطالعات ضروري از فضاها و فعاليتها ،معرفي
شکل کلي شهر و عناصر برجستهی آن ،تأمين حس آرامش و غيره .بنابراين
نور به غير از جنبهی امنيتي آن ميتواند به ارتقاء کيفيت محيط کمک کند.
(بحريني )232 ،1382 ،روشنايي موجود در پارکهای حاشيهی زايندهرود،
از وضعيت نسبت ًا مناسبي برخوردار بوده و بيش از  75درصد از کاربران
روشنايي پارکها را مناسب ارزيابي کرده و از آن رضايت داشتهاند( .نگاره
)13

نگاره  -14نمودار میزان رضایتمندی افراد از تهسیالت رفاهی موجود
در پارکهای حاشیهی زایندهرود
برخي از مطالعات مهمي که در سالهاي اخير انجام شده ،سطح آگاهي را نسبت
به کيفيتهای الزم براي يک فضاي باز فعال و موفق به مراتب افزايش داده است.
بدون شك ارائهی امكانات و تسهيالت رفاهي مناسب و كافي در پاركها در افزايش
ميزان رضايتمندي شهروندان تأثير بسزايي دارد .نگاره 14گوياي اين واقعيت است
که کاربران پارکهای حاشيهی زاينده رود تسهيالت رفاهي موجود در اين پارکها
را به طور کلي خوب ارزيابي کرده و صد درصد افراد از امکانات رفاهي پارکها
رضايت بيش از  50درصد را دارا ميباشند و در اين بين نيز ،تنها  3درصد از کاربران
از تسهيالت موجود در پارکها رضايت کامل داشتهاند.

نوع و جنس سنگفرش ،اختالف ارتفاع ،رامپ استاندارد و ...نيازمند توجه بيشتري
ميباشد .ايمني پارک عبارت است از رعايت تمام موازين و مقررات مربوط به مبلمان
و کليه تجهيزات و ابزار مورد استفاده در پارک ،براساس استانداردهاي موجود .با
توجه به اين موضوع ،همان طور که در نگاره  15نيز مشاهده ميشود  ،تنها  3درصد
از کاربران از ايمني موجود در پارکهای حاشيهی زايندهرود رضايت کاملي را ابراز
داشتهاند و حدود نيمي از افراد ،از ايمني اين پارکها رضايت بيش از  50درصد دارند
و اين امر نشان از وضعيت نسبت ًا مناسب ايمني در پارکهای حاشيهی زايندهرود دارد.

نگاره -16نمودار میزان رضایتمندی افراد از امکانات بهداشتی
پارکهای حاشیهی زایندهرود
يكي از مباحث مهم در طراحي پاركها لزوم پيشبيني امكانات بهداشتي
(سرويسهای بهداشتي و )...مناسب و كافي ميباشد .وجود سرويسهای
بهداشتي در پارک از ملزومات اوليه ميباشد ،اما کيفيت آنها از اهميت بيشتري
برخوردار است که متأسفانه در پارکهای ما صرف ًا به وجود اين امکانات بسنده
ميشود و اغلب فضاي داخل و پيرامون سرويسهای بهداشتي داخل پارکها
به محل انبار کردن وسايل و ابزار باغبانان و کارگراني که در پارک مشغول به
کارند ،تبديل شده است .در نگاره  16مشاهده ميشود که بيش از 20درصد از
کاربران پارکها از وضعيت سرويسهای بهداشتي رضايت چنداني نداشته و
بقيه افراد نيز آن را متوسط تا خوب ارزيابي کردهاند.

 - 4نتيجهگيري و ارائهی پيشنهادات

نگاره  -15نمودار میزان رضایتمندی افراد از شاخص ایمنی در
پارکهای حاشیهی زایندهرود
در طراحي و نصب كليهی تجهيزات ،امكانات و فضاهاي پاركها بايستي
استانداردهاي ايمني مورد توجه قرار گيرد .فقدان ايمني در برخي پاركها همواره
سبب بروز مشكالت و حوادث ناگوار ميگردد كه آسيبهای ناشي از آن بيشتر
متوجه سالمندان ،كودكان و معلولين است .در خصوص فضاهاي مختلف پارك نيز
رعايت نكات ايمني ضروري است .در اين ميان ايمني معابر و انواع دسترسيها از نظر

رشد شهرنشيني و صنعت بر مبناي فنآوري جديد ،امکانات تفريحي
فراواني را براي محيط شهري فراهم آورده است و شهروندان ميتوانند ساعات
زيادي از اوقات فراغت خود را در انواع کلوپها ،مراکز رايانهاي ،باشگاهها و...
بگذرانند .با اين وجود به دليل ماهيت وجودي انسان و انس او با طبيعت ،استفاده
از محيطهای طبيعي ،فضاي سبز و پارکها همواره جذاب و دلخواه بوده است.
فراهم نمودن زندگي آرام ،زيبا و سالم جهت رفاه شهروندان نيازمند تفکر و
انديشهی خالق آدمي است .خلق زيبايي ،انديشهی زيبا مي طلبد و انديشهی زيبا
در فضايي زيبا خلق ميگردد .گلهای زينتي در گلدانهای زيبا ،صداي گوش
نواز آب ،سرسبزي درختان و چمنها ،نيمکتهای راحت ،تنديسهاي مناسب
و ...آرامش را در فضاي پارک به ارمغان ميآورند و ناهنجاريهای شهري جاي
خود را به آسايش خيال ميدهند .همانطور که در بخشهای گذشته نيز عنوان
گرديد ،براي رسانيدن پارکهای شهري به فضاهاي مطلوب و به دور از هر گونه
تنش و عناصر ناهنجار رعايت اصول و استانداردهايي ضروري به نظر ميرسد.
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استانداردهايي در مورد نيمکت ها ،آبخوريها ،روشنايي و  ...که ما را در رسيدن
به اهداف اصلي برنامه ريزي شهري (سالمت ،آسايش و زيبايي) کمک مينمايد.
گرچه فضاهاي سبز بنا به موقعيت و اهميت خود نقشي اساسي در حفظ تعادل
ايفا ميکنند اما به خودي خود نميتوانند از زيانهایی که فضاي بيرون شهري
را مورد تهاجم قرار ميدهند جلوگيري کنند .با در نظر گرفتن اين مسأله ،روشن
است که فضاي سبز نميتواند بدون يک برنامهريزي کلي ،کارايي الزم را عليه
آلودگي محيط زيست داشته باشد .متأسفانه در پارکهای حاشيهی زايندهرود
مسائل و مواردي به چشم ميخورد که پائينتر از سطح استاندارد قرار دارند که
از جملهی آنها ميتوان به اکثر سرويسهای بهداشتي ،آبخوريها ،وسايل بازي
کودکان و  ...اشاره داشت:
 -سرويسهای بهداشتي که اغلب از بدنه و ظاهري نازيبا و نامناسب براي
محيط پارک برخوردار بوده و در مواردي به انبار وسايل باغبانان و پارکينگ
موتور و دوچرخهی کارگران تبديل گشتهاند و در داخل نيز فاقد هرگونه
امکانات ابتدايي بوده و وضعيتي بسيار نامطلوب را دارا ميباشند ،به طوري
که اغلب مراجعهکنندگان به پارک حتي در شرايط اضطرار نيز ترجيح
ميدهند از اين امکانات استفاده ننمايند.
 آبخوريها اغلب از ظاهري نامناسب برخوردار بوده و يا اينکه از مصالحيساخته شدهاند که اص ً
ال مناسب محيط پارک نميباشند و اکثر آبخوريها
فاقد تابلويي جهت آگاهي از قابل شرب بودن آب ميباشند .در طراحي
و مکانيابي اين مبلمان بايد نيازهاي قشر خاص جامعه مانند کودکان و
معلوالن حتم ًا مد نظر قرار گيرد( .زنگي آبادي)195 ،1383 ،
 سطح ايمني وسايل بازي کودکان در حد پائيني قرار دارد و به جز درمواردي محدود ،وسايل بر روي سنگ مکانگزيني شدهاند در حالي که
رعايت استانداردهاي ايمني از ملزومات زمينهای بازي و پارکها ميباشد.
ويژگيهاي بوستان سالم براي ارتقاي فرهنگ جامعه و همچنين رعايت
اصول بهداشتي و ايمني در طراحي پارکها و فضاي سبز و بر اساس
استاندارد ارائه شده است تا بتوان ساختاري مناسب براي جلوگيري از
عوارض آلودگي صوتي و آلودگي هوا بوجود آورد ،تا سبب ايجاد محيط
مناسب تفريحي براي همه بويژه براي کودکان متناسب با وضعيت جسماني
و تواناييهای آنان و کاهش يا پيشگيري از حوادث بالقوه گردد.
 در برخي پارکها از نيمکتهای گوناگون و متنوعي در يک محدودهیکوچک استفاده شده است که خود آشفتگي بصري را ايجاد ميکند.
 در طراحي و ساخت وسايل روشنايي (چراغهای پارکها) اصوالً زيبايي وخالقيتي به چشم نميخورد و اغلب از مصالح نامرغوب و نامناسب جهت
محيط پارک استفاده شده است.
در بسياري موارد بافت سنگ فرشها براي تردد سالمندان و معلولين
مشکالت متعددي ایجاد مينمايد.
 وجود تابلوهاي تبليغاتي که مناسب محيط پارک نميباشد مسألهی ديگرياست که ميتوان آنها را با تابلوهاي فرهنگي جايگزين نمود.
شايان ذكر است كه پژوهش حاضر در جهت پيشنهاد افزايش رفاه و
بهبود کيفي پارکهاي شهري (که نقش بسيار بااليي را در اختصاص اوقات
فراغت شهروندان و مخصوص ٌا قشر جوانان ايفا ميکند) بوده و نه افزايش
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تقاضا براي استفاده از فضاهاي سبز حاشيهی زايندهرود  -با توجه به حجم
انبوه استفادهکنندگان و آثار تخريبي احتمالي ناشي از آن ،بنابراين توجه به
موارد پيشنهادي که در ادامه به ذکر آنها پرداخته خواهد شد ،جهت افزايش
رضايتمندي شهروندان ،از وظايف مسئوالن شهري ميباشد.
 مطالعهی عمومي و مصاحبه با شهروندان جهت اطالع از تسهيالت موردنياز آنها در طول مدت اقامت در پاركها
 تأمين تنوع خدمات قابل ارائه به شهروندان به تناسب مدت زمانماندگاري
 مطالعهی دقيق الگوهاي رفتاري مردم در فضاهاي سبز شهري و به كارگرفتن نتايج حاصل از آن در طراحي و بهرهبرداري پاركها
 تجديد نظر پيرامون جايگاه فضاهاي سبز شهري در طرحهای مختلفشهري نظير طرح جامع ،تفصيلي و....
استفاده از مشارکتهاي عمومي در فرايند مطالعات ،طراحي ،ساماندهي و
نگهداري فضاهاي سبز شهري
 تقويت خالقيت در ارائهی طرحهای بديع براي مبلمان پاركها و سايراجزاء آن با توجه به لزوم فرهنگسازي جهت استفادهی مناسب شهروندان
از فضاهاي مذكور
 توجه به شاخصههای فرهنگي بومي و محلي در طراحي پاركهاي شهري توجه به نيازها و ملزومات همهی اقشار و گروههاي سني اطالعرساني صحيح و به موقع جهت اعتمادسازي در شهروندان به منظورجلب توجه آنان به فضاي سبز و تشويق کساني که در اين راه گام بر ميدارند.
 تهيه و تدوين برنامهی آموزشي مناسب شهروندان ،بخصوص در کتبدرسي ،به منظور بسترسازي و ايجاد زمينههای مشارکت
 طراحي بايد به گونهای صورت گيرد که با احتياجات تمامي افراد سالم،معلول موقت يا دائم ،پير يا جوان هماهنگ شود.
 ايجاد فضاهاي مطلوب براي نظارهی پلهای تاريخي حاشيهی زاينده رود استفاده از کف پوشهای الستيکي جهت افزايش ايمني ،در زمينهایبازي کودکان
 بازسازي و ساماندهي سرويسهای بهداشتي بخصوص بدنهی آنها مثلاستفاده از کاشيهای کوچک با رنگهای متنوع و جذاب و هماهنگ با محيط
 بازسازي آبخوريها با استفاده از مصالح مناسب و همچنين نصب تابلوکه نشانهی آب قابل آشاميدن باشد
 عدم استفاده از نيمکتهای متنوع در يک پارک (بخصوص در يک محوطه) ساماندهي و کفسازي مناسب مسيرهاي پياده و متمايز کردن آن ازمسيرهاي تردد دوچرخه و اسکيت
 استفاده از کيوسکهای پرتابل به جاي دکههای ثابت و ساماندهي بدنهیآنها در هماهنگي با فضاي سبز
 تقويت حمل و نقل عمومي براي دسترسي به ساحل زايندهرود جايگزيني بلوکهای سيماني در اطراف محوطهی بازي کودکان باپوششهای گياهي مناسب و مطلوب
 احداث پارکينگهای طبقاتي در محدودهی پارکها و اختصاص دادنفضاي پارکينگهای موجود به فضاي سبز

 آرام سازي گرههای ترافيکي شمال و جنوب پلهای عمود بر رودخانه نورپردازي تنديسها بخصوص در محلهای تجمع افراد حذف تابلوهاي تبليغاتي بويژه تبليغات تجاري و جايگزيني آنها باتابلوهاي تبليغات فرهنگي
 تعويض سطلهای زبالهی موجود با سطلهایی با مصالح و طرحهای مناسبتر بکارگيري حداقل يک دستگاه تلفن عمومي مخصوص معلولين در پارکها بکارگيري يک توالت مخصوص معلولين به ازاي هر ده توالت معمولي،در پارکهای بزرگ.
طراحي پارکها و فضاي سبز در حاشيهی رودخانهها بايد به گونهای
صورت پذيرد که هر دو فاکتور؛ احياي نيازهاي انساني و حفظ ارزشهای
زيست محيطي را در بر داشته باشد .در واقع بايد تا حد امکان از دخل و
تصرف در طبيعت در جايي که فاقد ارزش و زيبايي است پرهيز کرد .و نبايد
تصور نمود که همواره سادهترين راه مناسبترين راه است .در بسياري از
کشورهاي دنيا ،استفاده از مشارکت مردمي براي مقابله با مشکالت شهري
بسيار مرسوم است و در واقع هر شهري به عواملي نظير بسيج همگاني و
مشارکت مردمي نياز دارد تا به توسعهی اصولي دست يابد .لذا با توجه به
مباحث مطرح شده در مييابيم که مشارکت ،نقش مهم و اساسي در حفظ و
توسعه فضاي سبز ايفا ميکند.
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