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چکیده
رشد شهرنشیني و صنعت بر مبناي فن آوري جديد، امکانات تفريحي فراواني 
را براي محیط شهري فراهم آورده است و شهروندان مي توانند ساعات زيادي از 
اوقات فراغت خود را در انواع کلوپ ها، مراکز رايانه اي، باشگاه ها و... بگذرانند. با 
اين وجود به دلیل ماهیت وجودي انسان و انس او با طبیعت، استفاده از محیط های 
طبیعي، فضاي سبز و پارک ها همواره جذاب و دلخواه بوده است.  فراهم نمودن 
زندگي آرام، زيبا و سالم جهت رفاه شهروندان نیازمند تفکر و انديشه ی خالق آدمي 
است. خلق زيبايي، انديشه ی زيبا مي طلبد و انديشه ی زيبا در فضايي زيبا خلق 
مي گردد. گل های زينتي در گلدان های زيبا، صداي گوش نواز آب، سرسبزي درختان 
و چمن ها، نیمکت های راحت، تنديس هاي مناسب و... آرامش را در فضاي پارک به 
ارمغان مي آورند و ناهنجاري های شهري جاي خود را به آسايش خیال مي دهند. براي 
رسانیدن پارک های شهري به فضاهاي مطلوب و به دور از هر گونه تنش و عناصر 
ناهنجار رعايت اصول و استانداردهايي ضروري به نظر مي رسد. استانداردهايي در 
مورد نیمکت ها، آبخوري ها، روشنايي و ... که ما را در رسیدن به اهداف اصلي 
برنامه ريزي شهري )سالمت، آسايش و زيبايي( کمک مي نمايد. گر چه فضاهاي سبز 
بنا به موقعیت و اهمیت خود نقشي اساسي در حفظ تعادل ايفا مي کنند اما به خودي 
خود نمي توانند از زيان هايی که فضاي بیرون شهري را مورد تهاجم قرار مي دهند 
جلوگیري کنند. با در نظر گرفتن اين مسأله، روشن است که فضاي سبز نمي تواند 
بدون يک برنامه ريزي کلي،  کارايي الزم را علیه آلودگي محیط زيست داشته باشد. 
متأسفانه در پارک های حاشیه ی زاينده رود مسائل و مواردي به چشم مي خورد که 
پائین تر از سطح استاندارد قرار دارند که از جمله ی آنها مي توان به اکثر سرويس های 

بهداشتي، آبخوري ها، وسايل بازي کودکان و ... اشاره داشت.
واژه های کلیدی: فضای سبز، اصفهان، پارک، اوقات فراغت، شهروندان، 

محیط شهری، امکانات رفاهی،زاینده رود.

1- مقدمه
1 – 1 – طرح مسأله

به جاي  انقالب صنعتي و جایگزین شدن واحدهاي صنعتي  با شروع 
و  تزاید تخریب طبیعت  به  جنگل ها و مواهب گوناگون طبیعت، رشد رو 
آلوده ساختن محیط زیست آغاز گشت که پي آمد آن از بین رفتن یک سوم 
از جنگل های دنیا و یا بهتر بگوئیم ریه های تنفسي جهان در 200 سال اخیر 
فداي  چیز  "همه  غلط  شعار  یعني  صنعتي  ناموزون  انقالب  تحفه ی  است. 

بررسي نقش و جايگاه پارک ها و فضاي سبز شهر اصفهان 
در اختصاص اوقات فراغت شهروندان
)مطالعه ی موردي: فضاي سبز حاشيه ی زاينده رود(

        دکتر جمال محمدي                                  مرضیه حیدري بخش
    عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان                        کارشناس ارشد جغرافيا

تراکم جمعیت  رودخانه ها،  آلودگي آب هاي  چیزي جز  بشر"  براي  توسعه 
در شهرها، آلودگي هوا و آلودگي هاي شهري نبود،که باعث برهم خوردن 
تعادل زیست محیطي گردیده، بطوري که طبق تحقیقات اخیر آثار ناگوار این 
آلودگي ها بر روي انسان ها، گیاهان و حتي حیات وحش به اثبات رسیده و 
این  به عنوان مهم ترین و مؤثرترین عامل رفع  ایجاد فضاي سبز  توسعه و 
این که مي تواند  قرارگرفته است. فضاي سبز ضمن  آلودگي ها مورد توجه 
به  مي تواند  نماید،  عمل  شهري  زندگي  محیط  در  سالم  ریه  یک  همانند 
صورت یک فضاي زنده، خدمات ارزنده ي زیست محیطي و تفریحي براي 
انسان خسته و دود زده دوران تمدن ماشیني ارائه دهد. )بیژن زاد،1369، 23(   

تغییرات  نقلیه موتوري، صنعتي شدن،  ازدیاد وسایل  افزایش جمعیت، 
و  مردم  سرانه ي  و  ملي  درآمد  افزایش  با  همراه  فرهنگي  لحاظ  از  جامعه 
دگرگوني در چگونگي توزیع آن، چهره مملکت را عوض کرده است. اگر 
پیشرفت و توسعه ی روز  تغییرات و تحوالت کشور را در جهت  این  چه 
افزون سوق داده، اما مشکالت و گرفتاري های جدیدي چون کمبود مسکن، 
مسائل ترافیکي، آلودگي آب و هوا و محیط زیست، نابودي قسمت هایي از 
منابع طبیعي و انهدام منابع تفرجگاهي داخل و اطراف شهرها، بایستي اذعان 
به طور  تفرج  و  تفریح  مسأله  اقتصادي  تحوالت  سیر  با  همگام  که  داشت 

شایسته اي مورد توجه قرار نگرفته است. )سعیدي آشتیاني،1363، 13(  
شهرهاي امروزي با رشد غول آساي خود تا فواصل دورتري از مناطق 
خویش بر محیط زیست اثر منفي نهاده اند و به دلیل رشد بي رویه، زمین هاي 
تا  که  ساختماني  بلوک هاي  به  را  آنها  و  کشیده اند  خود  کام  به  را  زراعي 
کیلومترها ادامه یافته اند بدل ساخته اند. در محدوده ي شهرها نیز آسفالت و 
سیمان و سقف هاي بتوني رطوبت ناپذیر، جایگزین علفزارها، درختان و به 
طور کلي پوشش گیاهي شده اند. )صدر نوري، بي تا، 5(  اکنون باید بدانیم که 
فضاي سبز یک ضرورت تاریخي است و عدم درک آن به نابودي و ویراني 

شهرها منجر خواهد شد. )مجنونیان، 1374، 273(  
نیمه خشک  ایران که قرار گیري در کمربند خشک و  در کشوري مثل 
کره زمین، یکي از بارزترین ویژگي هاي آن است، شهرها بیش از هر نقطه ي 
دیگري به فضاي سبز نیاز دارند. این نیاز از یک طرف باتراکم ساختماني 
شهرها و بافت پیوسته و متراکم آنها تشدید یافته و از طرف دیگر چیرگي 
اقلیم خشک و نیمه خشک در بسیاري از شهرهاي ایران ، وجود فضاي سبز 
را  به صورت یک نیاز طبیعي و اساسي مطرح مي سازد. )رهنمايي، 1369، 151( 
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با توجه به این امر مي توان گفت که شهر اصفهان که روزي در زمره ي 
باغشهر هاوارد(  طرح  پیشنهاد  از  قبل  )حتي  است،  بوده  جهان  باغشهرهاي 
بین  از  و  کاهش  در حال  آن  باغ ها و فضاي سبز  امروزه  )شیعه، 1383، 39( 
رفتن است. اصوالً در طرح هاي شهري فضاهاي ناهمگون و بي ارزش شهري 
مثل فضاهاي کم اهمیت و پرت شهري، فضاهاي داراي فرم های ناقص و 
باقیمانده از دیگر فضاها و فضاهایي که به لحاظ موقعیت زمین  نمي توان 
اختصاص  سبز  فضاي  کاربري  به  گرفت،  نظر  در  دیگري  کاربري  براي 

مي یابند. )سبزينه شرق، شماره 6 ،  17(

1 – 2 –  اهمیت و اهداف
مستعد  همیشه  کشور  خشک  مناطق  در  بویژه  ایران  شهرهاي  طبیعت 
رویش طبیعي نیست، از این رو ایجاد فضاي سبز در این شهرها ضرورتي 

براي تعادل اکولوژیکي شهرها می باشد.  
شهرها به عنوان کانون هاي تمرکز فعالیت و زندگي انسان ها براي این که 
بتوانند پایداري خود را تضمین کنند چاره اي جز پذیرش ساختار و کارکردي 
متأثر از سیستم های طبیعي ندارند. دسترسي عادالنه به فضاي سبز، حفظ و 
نگهداري از آن، از مؤلفه هاي اساسي در توسعه ی پایدار و عدالت اجتماعي 
ساخت  رشد  به  رو  روند  و  شهري  جمعیت  افزایش  با  امروزه  مي باشند. 
بروز  و  سبز  فضاي  به  مربوط  سرانه هاي  کاهش  شاهد  شهري  سازهاي  و 
مشکالت ناشي از آن از جمله از بین رفتن تعادل زیست محیطي و بي نظمي 
اکولوژیکي، بافت ناموزون شهري، همچنین عدم وجود فضاهاي باز جهت 

گذران اوقات فراغت  شهروندان و... مي باشیم. 
ضرورت  توجه به فضاي سبز و توزیع متعادل آن در بین مناطق مختلف 
شهري بر اساس عدالت اجتماعي و اهمیت جایگاه فضاي سبز در ساختار 
کاهش  جهت  در  تعیین کننده  و  مهم  فاکتوري  شهرها  فیزیکي   – کالبدي 
فراغت و کاهش مشکالت  اوقات  زمینه ی گذران  مشکالت شهروندان در 
زیست محیطي همچون آلودگي هوا، حفظ گونه های حیاتي، مسائل ترافیکي 

)به جهت دسترسي به فضاي سبز( و... است. 
وجود فضاي سبز به صورت متعادل در بین مناطق و مطابق با استاندارد به 
افزایش زیبایي شهري کمک شایاني مي نماید. فضاي سبز شهري و پارک هاي 
موجود در یک شهر نه تنها ارزش تفریحي داشته و محل شایسته اي براي 
گذران اوقات فراغت مردم به شمار مي آیند، بلکه در اغلب موارد این فضاها، 
از توسعه ی بي قواره و نسنجیده در شهرها نیز جلوگیري مي کنند. فضاي سبز 
مقطعي مي تواند پیوستگي یکنواخت سفره مانند مناطق شهري که امروز دیگر 

در هیچ کشوري مورد قبول نیست را قطع کنند. 
با توجه به موقعیت جغرافیایي اصفهان در مرکز فالت ایران و داشتن 
خاک  سراسر  که  آن  از  منشعب  مادي های  و  زاینده  رود  مانند  رودخانه اي 
حاصلخیز این شهر را مشروب مي کند، بي جهت نبوده است که اصفهان در 
فالت خشک و کم آب ایران از دورترین ادوار تاریخي تا این زمان به طراوت 
و سرسبزي و داشتن باغ های گسترده مشهور بوده است.  حاشیه سازي این  
این رودخانه در  پیرامون  رودخانه درشهر اصفهان و بوستان ها و بیشه هاي 
فصل تابستان، گردشگاه مناسبي براي اهالي شهر و گردشگران خارجي است. 

و  بي قواره ساخت  گسترش  شاهد  ما  امروز  حالیکه  در   )169  ،1372 )هنرفر، 
سازها پیرامون این رودخانه مي باشیم.

رودخانه های شهري از زیباترین و ارزشمندترین میراث طبیعي شهرها 
مبداء  از  آنها  هستند.  متنوعي  و  زیبا  طبیعت  داراي  که  مي شوند  محسوب 
این  در  و  کرده  نفوذ  کیلومتر  ده ها  طول  به  شهر  بافت  عمق  تا  کوهستان 
ها،   تپه  جنگلي،   پارک های  مانند  دیگر  طبیعي  فضاهاي  با  طوالني  مسیر 
شوند.  مي  تلفیق  شهري  محیط  با  گاه  و  مي خورند  پیوند  و...  پردیس ها  
ارزش های  احیاي  و  حفظ  و  منفي  روند  این  از  جلوگیري  براي  بنابراین 
طبیعي رودخانه های شهري؛ طراحي صحیح، مدیریت قوي، به کار گماردن 
افراد متخصص، تحقیق و بررسي در زمینه پدیده های مختلف رودخانه، باال 
محیط  حفاظت  زمینه ی  در  قوانیني  تصویب  جامعه،  عمومي  فرهنگ  بردن 
زیست در برابر گسترش صنعت و اجراي مصرانه آن و... کاماًل ضروري به 
نظر مي رسد. در واقع تنها نقطه ی قوت اصفهان حاشیه ی سبز شمال و جنوب 
رودخانه ی زاینده رود است و ما امروز چنان از کنار آن مي گذریم که گویي 
میان  از  دنیا رودخانه عبور مي کند و عبور رودخانه  میان تمام شهرهاي  از 

شهر جزو بدیهیات است.
داراي جذابیت  این که مظهر زیبایي و طراوت است  دلیل  به  ذاتًا  آب 
زیادي مي باشد و رودخانه در واقع آبي است که به طور منظم در یک مسیر 
مشخص جریان مي یابد و عالوه بر ایجاد محیطي براي زندگي موجودات به 
دلیل ویژگي های طبیعي خود همواره محل مناسبي براي لذت، بازي، فعالیت، 
نمایاندن کلیه ارزش های یک  براي  بهترین راه  تفکر و استراحت مي باشد. 
چشم انداز رودخانه اي، ایجاد هماهنگي و آمیختگي نزدیک بین فاکتورهاي 
لذت  و  مطمئنًا حفظ طبیعت  )تبريزي، 1381، 12(  است.  طبیعي و مصنوعي 
جزئیات  رودخانه,  مسیر  از  کامل  استفاده  گرو  در  رودخانه  کنار  در  تفرج 
توپوگرافي و پوشش گیاهي اطراف آن است ولي در عین حال نباید دخل و 
تصرف ضروري و در جاي مناسب جهت ترمیم و افزایش زیبایي، سهولت 

در دسترسي و امکان استفاده از تسهیالت را نادیده گرفت. 

1 – 3 -  روش پژوهش
روش پژوهش حاضر، مطابق با روش تحقیق علمي است که مراحل آن 
عبارت است از: تعریف مسأله، تدوین فرضیه یا سئوال تحقیق، گردآوري 
اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه گیري. سئوال تحقیق: چه عواملي 
در  اقامت  و  حضور  به  اصفهاني  شهروندان  فراغت  اوقات  تخصیص  در 

پارک های حاشیه ی زاینده رود مؤثر مي باشد؟
 جامعه ی آماري تحقیق را مراجعه کنندگان به پارک های حاشیه ی زاینده 
رود تشکیل مي دهند که از میان آنها 100 خانواده یا فرد ـ  با توجه به این 
که برخي افراد خانوادگي و جمعي و برخي دیگر به طور انفرادي به پارک 
مراجعه مي نمایند ـ  حجم نمونه را تشکیل مي دهند. نمونه مذکور از نوع 
احتمالي ساده بوده که در آن کلیه ی افراد جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت 

دارند. )حافظ نیا، 1382، 122(
جهت گردآوري اطالعات مورد نیاز از هر دو روش کتابخانه ای و میداني 
ـ  روش تهیه پرسشنامه ـ  استفاده شده است که پرسشنامه توسط پرسشگر و 
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در محل، تکمیل گردیده است. پارک های انتخابي جهت انجام مطالعات میداني 
عبارتند از: بوستان کودک، ملت، سعدي، آینه خانه، ایثارگران، مشتاق، خبرنگار، 

آبشار، حاشیه ی سبز شمال اطراف سي و سه پل و بوستان زاینده رود.

1 – 4 –  تاريخچه
قدیمي ترین شواهد باغسازي از 2200 سال قبل از میالد در مصر بدست 
که  مي دهد  نشان  تاریخ شهرسازي  اگر چه   )51 )روحاني،1371،  است.  آمده 
از قرن ها قبل بشر به احداث باغ و فضاي سبز مي پرداخت، اما به نوشته ی 
دائرة المعارف بریتانیکا اولین پارک طراحي شده به مفهوم امروزي که داراي 
فضاي سبز عمومي و امکانات جنبي تفریحي ـ ورزشي بوده است در قرن 

نوزدهم پدید آمده است. )سعیدي رضواني، 1375، 16(
باغ سازي یک پدیده ی هنري، شادي آفرین، آسایش بخش و سودآور 
بشر  زندگي  تاریخ همواره جزء جدا نشدني  از  پیش  زمان های  از  که  است 
محسوب مي شده است. هنر باغ سازي تابع عوامل و شرایط طبیعي هر محیط 
اوضاع جّوي و  بارور،  مناسب، خاک  نیاز، زمین  بوده که وجود آب مورد 

عوامل اجتماعي از جمله آنهاست. )آريان پور، 1365، 19(
باغ سازي به سبک جدید و در شکل پارک ها  و فضاهاي سبز هندسي 
از حدود دو قرن پیش معمول شد و امروزه این امر به صورت بخشي از 
فعالیت های برنامه ریزي و مطالعات شهري در آمده است. )محمدي، 1383، 15(

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 انگلیسي در اواخر قرن نوزدهم به عنوان راه حلي براي بسیاري 
از مسائل سکونت در شهر به عنوان یکي از جنبه های مضر انقالب صنعتي 
و از میان بردن محالت فقیرنشین و پر جمعیت که زائیده ی لجام گسیختگی 
صنعت بود، پیشنهاد گردید. در قرن بیستم با احداث  باغ هاي کاربردي یا 
کثرت  از  ناشي  شهروندان،  شدید  نیاز  پاسخگویي  به  سبز  فضاهاي  همان 
جدید  فضاهاي  نوزدهم،  قرن  در   )35 )شیعه،1383،  شد.  پرداخته  شهرنشیني 
و خاص به نام »پارک عمومي« براي اقشار کم درآمد فراهم شدند. در ابتدا 
این پارک ها  محصور بودند، در شب قفل و به شدت کنترل مي شدند. بعدها 
فضاي سبز به بیرون نشت کرد و تقریبًا تفکر باستاني درباره ی شهِر محدود 

و حفاظت شده را از میان برد. )ترنر، 1376، 343(
به  تبدیل  سرعت  به  آزاد  فضاي  نوع  هر  نوزدهم،  قرن  دوم  نیمه  در 
فضاي ساخته شده مي شد. تراکم ساختمان های مسکوني و سنگ فرش های 
خیابان ها به تدریج اثرات خود را بر روي تک درختاني که در گوشه کنار 

خیابان ها یافت مي شد، نمایان مي ساختند.

1 – 4 – 1 -  نگرشي تاريخي بر وضعیت فضاي سبز اصفهان 
منظر شهري اصفهان جایگاه ویژه ای  ایراني در  باغ سازي  باغ و مفهوم 
دارد. از جمله این باغات مي توان باغ سعادت آباد و باغ دریاچه در دو طرف 
ساحل زاینده رود حد فاصل پل خواجو و پل اله وردیخان را نام برد. این 
باغ تنها باغي است که رودخانه ی زاینده رود از وسط آن مي گذرد. باغي که 
محور میاني و اصلي آن یک پل )پل جویي( است. باغي که سازماندهي آن 

در دو جهت شمال و جنوب بوده و تفکیک جنسیت در آن صورت گرفته 
است. عماراتي چون کاخ آئینه، عمارت هفت دست، نمکدان و... در این باغ 
وجود داشته که هر یک داراي سبک خاصي از معماري ایراني بوده است. 

)احمدي، 1385، 16(
اگر فقط باغ های زمان صفویه را مطرح کنیم خود موضوع کتابي جداگانه 
است. باغ زیباي هزار جریب اصفهان که وضعیت آن از نامش پیداست و 
جهانگرداني که آن را دیده اند هیچ یک نتوانسته اند از توصیف آن بگذرند. 
دیگر باغ بزرگ قوش خانه مربوط به سده ی هشتم که در مجاورت مناره ی 
قوش خانه در محله ی طوقچي واقع بوده و در دوره ی صفویه عمارتي عالي 
است.  مي شده  نگهداري  شکاري  قوش های  و  بازها  باغ،  این  در  و  داشته 
باغ  از:  بودند  عبارت  که  چهارباغ  خیابان  اطراف  در  واقع  مشهور  باغ های 
صاحب الزمان،  باغ  کاج،  باغ  تخت،  باغ  فتح آباد،  باغ  چهل ستون،  باغ  تپه، 
هشت  باغ  هزار جریب،  باغ  چشمه،  باغ  خلوت،  باغ  خرم،  باغ  زیتون،  باغ 
بهشت، باغ باباامیر، باغ توپخانه، باغ نسترن، باغ طاووس، باغ پهلوان حسین 

و بسیاري باغ های دیگر. )آريان پور، 1365، 42( 
شهرهاي  دیگر  و  اصفهان  در  پادشاهان صفوي  سبز  فضاهاي  و  باغ ها 
ایران همواره به طرز فشرده ای در اطراف کوشک سلطنتي قرار داشتند که 
این باغ ها  امروزه همگي از بین رفته اند و آثار و شواهد دقیقي از آنها در 
دست نیست ولي مي توان حدس زد که هر کدام بسته به استفاده هایي که از 
آن مي شد، طراحي گردیده و طبعًا طرح آنها با یکدیگر فرق داشته است. در 
این باغ ها  همیشه باغي به نام تپه وجود داشته که باالتر از سایر باغها احداث 
مي شد. خیابان کشي و ایجاد معابر عمومي به طرز منظم و صحیح براي اولین 
بار از زمان صفویه آغاز گردید. بهترین نمونه این معابر همان خیابان چهارباغ 
اصفهان است. این خیابان عالوه بر یک محل عبور و مرور، یک گردشگاه نیز 

به شمار مي آمد. )مهدي نژاد، 1370، 31( 

2 - بحث
زمینه های  در  مملکت  تحوالت  زاییده ی  که  جدید  اجتماعي  مسائل 
و  بررسي  انجام  به  انکارناپذیر  ضرورتي  و  مبرم  نیاز  مي باشد،  مختلف 
مطالعه ی مشکل امر تفریح و تفرج را توجیه مي کند. بعضي از این مسائل 
بزرگ،  ترافیک در شهرهاي  به  عیني و آشکار هستند چون مسائل مربوط 
اما مسائل دیگر ممکن است پیچیده، عمیق و پنهان باشد، از آن جمله است 
مردم  روان  و  روح  با  که  مسائل  قبیل  این  مردم.  تفریح  به  مربوط  مسائل 
سروکار دارد با اندک توجهي به صورت عیني قابل مشاهده است. )سعیدي 
آشتیاني،1363، 14( براي مثال مشاهده مي شود که مردم از بي توجهي و نداشتن 
محل کمپینگ، در کنار جاده های اصلي توقف نموده و در حاشیه های باریک 
به  خیابان ها  بولوار  در  حتي  یا  و  باغ های خصوصي  مجاورت  در  و  جاده 
صورت فشرده و خطرناک اطراق کرده و به اصطالح به پیک نیک و تفریح 
امراض  گرفتار  نفر  صدها  به صورت  نیز  آن  غیر عیني  حاالت  پرداخته اند. 
رواني یا مبتال به مواد مخدر یا سایر سرگرمي های زیان آور )که براي اجتماع 

و مخصوصًا »نسل جوان« سمي  مهلک هستند( دیده مي شود. 
امروزه جامعه شناسان، روان شناسان و متخصصین اجتماعي نیاز انسان را 
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به لزوم استفاده از فضاي سبز نه تنها تأکید کرده اند بلکه براي جوامع متمدن 
امروزي با توجه به شرایط زیستي متراکم آن ها  ضروري و الزم مي دانند. در 
کشورهایي که در آنها تحوالت صنعتي و شهرنشیني زودتر صورت گرفته، 
نیاز مردم شهرنشین به طبیعت و استفاده از موهبت های آن و فرار از زندگي 
از  خارج  طبیعي  تفرجگاهي  منابع  دامان  به  بردن  پناه  و  ماشیني  مالل آور 

شهرها، روز به روز بیشتر مي شود. 

2 – 1 -  پارک و اوقات فراغت
مهم ترین  از  یکي  صورت  به  که  سالهاست  فراغت  اوقات  مسئله ی 
بسیار  مردم  براي  آن  امکانات  نمودن  فراهم  عوامل زندگي شناخته شده و 
حائز اهمیت است. فراغت ترجمه ی معادل فرانسوي »Loiser« و انگلیسي 
»Leisure« است که در زبان فارسي رایج گشته است. برداشت هایی که از 
متنوع  بسیار  مي شود،  فراغت  اوقات  از  انساني  علوم  مختلف  دیدگاه های 
هستند، روي این اصل تا کنون تعاریف متفاوتي از جنبه های گوناگون براي 
عبارت  فراغت  اوقات  جغرافیایي،  نظر  از  است.  شده  ارائه  فراغت  اوقات 
وظایف  و  اشتغال  و  کار  از  آن  طول  در  انسان  که  بیداري  زمان  از  است 
نواحي  در  را  آن  دلخواه  طور  به  مي تواند  و  گشته  فارغ  روزمره  اجتماعي 
مختلف صرف کند. )رضواني، 1374، 32( اوقات فراغِت زمان موجود براي هر 
فرد، وقتي است که از نظم شغلي، خواب و دیگر ضرورت های اصلي زندگي 

)Retcliffe, 1993, P:242( .فارغ گشته است
 با افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشیني، انسان ها  به تدریج 
از طبیعت دور شده اند  و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط 
طبیعي و ایجاد محیط های انسان ساخت، نیازهاي زیست محیطي جسمي و 
روحي انسان را بیشتر بروز داده است. براي رفع این نیازها، انسان شهرنشین 
اقدام به ایجاد باغ ها  و فضاهاي سبز مصنوعي در داخل شهرها نموده است. 
فضاي سبز که بخشي از سیماي شهر را تشکیل مي دهد، به عنوان یکي از 
در  آن  با  انسان همواره  که  است  مقوله هایی  نخستین  از  واقعي،  پدیده های 
تماس بوده و خواهد بود. این مقوله داراي ابعاد زیست محیطي، اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي بوده وگستردگي ابعاد این امر، پژوهش دقیق و همه جانبه 
فرهنگي  و  اجتماعي  محیطي،  زیست  است. ضروریات  گردیده  موجب  را 
فضاي سبز ایجاب مي کند که در پاسخ گویي به نیازها، مطالعات الزم صورت 

گیرد تا راه حل های مناسب و امکان پذیر به دست آید. 
در  موجود  محدود  یا  وسیع  فضاهاي  از  بخشي  شهري  سبز  فضاي 
محدوده ی عملکردي شهر است که به منظور ایجاد تنوع و زیبایي، افزایش 
کیفیت زیستي، تأمین رفاه انساني و ارائه خدمات ویژه به شهروندان انتخاب 
شده و با انواع پوشش گیاهي بومي و غیر بومي، تحت نظارت و مدیریت 

انسان شهري قرار دارد. )ضرابي و تبريزي، 1385، 9(
آن  جانمایي  که  است  شهري  ساختار  از  بخشي  شهري  سبز  فضاي   
مي بایست همسو با ضروریات زندگي شهري و در پاسخ گویي به نیازهاي 
بدست  و  شهري  محدودیت های  و  امکانات  گرفتن  نظر  در  با  شهروندان، 
آوردن الگوهاي با ارزشي که داراي معاني و مفاهیم فرهنگي منتج از درون 

جامعه است، صورت پذیرد. )محمدي،1383، 15(

با  است.  آن  محیطي  زیست  کارکرد  شهري،  سبز  فضاي  اثر  مهم ترین 
گسترش صنعت و تمرکز آن در اکثر مناطق، سطوح آلودگي ناشي از تولید 
بدون  رشد  دیگر  طرف  از  یافته،  افزایش  شیمیایي  مواد  و  گازها  پخش  و 
محیط زیست  کیفیت  کاهش  و  تعداد خودروها  افزایش  برنامه ی جمعیت، 
شهري، انسان امروز را به شدت تحت فشار قرار داده است. به این ترتیب 
نقش فضاي سبز و حضور آن در محیط های شهري اجتناب ناپذیر به نظر 
آن ممکن  بدون وجود  به جرأت مي توان گفت که  که  به طوري  مي رسد، 

نیست شهرها پایدار باقي بمانند. 
به  فارسي شده  زبان  وارد  که  است  فرانسوي  کلمات  از  پارک  کلمه ی 
معني باغ وسیع پر درخت که گردش و شکار و جز آن را استفاده مي شود. 

)دهخدا، 1369، 46(
پارک قطعه زمیني است در داخل یا نزدیک شهرها که معموالً با امکاناتي 
استفاده ی  براي  ورزشي  زمین های  و  گردشگاه ها  بازي،  زمین های  نظیر 

عمومي تجهیز مي شود. 
پارک، فضاي سبز عمومي است که استفاده از آن براي هر شهروند آزاد 

است. )سعیدي رضواني،  1375، 16( 
احداث فضاي سبز معموالً با اهدافي نظیر:

تقویت رابطه انسان و محیط
ایجاد چشم اندازهاي زیبا و آرامش بخش 

افزایش کیفیت زیستي محیط شهري
ایجاد عرصه هایی  براي گذران اوقات فراغت 

مقابله با عارضه ای به نام بطالت )ضرابي و تبريزي، 1385، 9( 
اولویت دادن به فضاهاي سبز عمومي 

گونه های  مقاوم ترین  حال  عین  در  و  مفیدترین  مناسب ترین،  انتخاب 
گیاهي)جمشیدزاده، 1381، 9(  

انواع  با  کار  نماها،  آب  بناها،  از  استفاده  در  معماري  هنر  ساختن  جلوه گر 
سنگ ها، خاک ها  و انواع گیاهان 

ایجاد محل های مناسب براي ورزش کردن 
قابل  غیر  اثر  که  اقشار مختلف جامعه  برخورد  نمودن محلي جهت  فراهم 
انکاري در ارتقاء فرهنگ ملت ها دارد )طباطبايي، 1370، 15( صورت مي پذیرد و 
امروزه جزء الینفک محیط زندگي انسان شهري به حساب مي آید که همواره 
باید مورد توجه و عنایت مسؤالن شهري در نقاط مختلف کشور قرار بگیرد.
شهر اصفهان به عنوان یکي از موزه شهرهاي دنیا به لحاظ برخورداري 
از جاذبه های متنوع و متعدد گردشگري داراي اهمیت زیادي مي باشد. )بیک 
محمدي، 1386، 84( قسمت اعظم جاذبه های طبیعي شهر اصفهان، به رودخانه ی 
زاینده رود باز مي گردد که از مرکز شهر مي گذرد و شهر را به دو نیمه شمالي 
و جنوبي تقسیم مي کند. نام اصفهان همیشه با زاینده رود عجین بوده است. 
در واقع مي توان گفت، یکي از زیباترین و دل انگیزترین گردشگاه های اطراف 
اصفهان، حاشیه ی رودخانه ی زاینده رود است که داراي مناظر طبیعي بوده و 
یکي از بزرگ ترین مراکز تفریحي مردم اصفهان به شمار مي آید. )مهرکش نیا 
و ديگران، 1384، 141( که به استثناي پل هاي مشهور و تاریخي آن، چشم انداز 
ساحل رودخانه و فضاهاي سبز حاشیه ی آن جایگاه برجسته ای در جذب 
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گردشگران به خصوص گردشگران داخلي دارا مي باشد.
بوستان ها و فضاي سبزعالوه بر اصالح منظر شهري به عنوان یکي از 
عناصر طبیعي، نقش اساسي در بهداشت محیط شهري، مکان هاي مسکوني 
وسالمتي شهروندان ایفا مي کنند.  به همین دلیل باید با مطالعات همه جانبه، 
بر اساس شاخص های محیطي و معیارهاي فرهنگي، طراحي و از نظر وسعت 
و امکانات با رعایت اصول ایمني استاندارد شود و با نیازهاي افراد مختلف 

اجتماع سازگار باشد.

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

استاندارد بیانگر وضعیتي بهینه است که در نظریه ها وسلیقه های گوناگون 
رفاهي  اجتماعي،  بعد  داراي  باز،  و  سبز  فضاهاي  استاندارد  دارد.  دخالت 
فرهنگ خاص  اقلیمي و  موقعیت  مکان و  به  توجه  با  که  تکنیکي است  و 
فراهم مي شود  آنان،  ارزش های  نیازها و  نظر، همچنین  ساکنان محل مورد 
و ابعاد خاص خود را مي طلبد. با این شرایط نمي توان براي سراسر ایران، 
سطح یا حجم استاندارد واحدي را براي فضاي سبز ارائه کرد، زیرا کمیت 
اقلیمي - خصوصًا  انتخاب گونه و... دقیقًا به شرایط  فضاي سبز، ساخت، 

بیوکلیماتیک - هر منطقه بستگي دارد. )سعیدنیا، 1379، 82(
اجتماعي،  فراوان  آسیب های  از  جلوگیري  براي  مي دانیم  که  همانطور 
رواني و... که امروزه به شدت افراد و به خصوص نسل جوان ما را تهدید مي 
کند، توجه به مسئله ی تفریح و پرکردن اوقات فراغت جوانان حائز اهمیت 
به  آن ها  تجهیز  همچنین  و  پارک ها  و  سبز  فضاهاي  میان  این  در  مي باشد. 
انواع سرگرمي هاي مطلوب و سازنده، مي توانند نقش مهمي را در تخصیص 
نخست  درجه ی  در  پارک ها  بنابراین  نمایند.  ایفا  فراغت شهروندان  اوقات 
استاندارد  امنیت،  استاندارد  قبیل  )از  استانداردها  از  مناسبي  سطح  نیازمند 
ایمني، استاندارد تجهیزات و سایر استانداردهاي رفاهي( مي باشند که در زیر 

به برخي از استانداردهاي مربوط به فضاي سبز پرداخته مي شود؛ 
استاندارد سرانه ـ وقتي صحبت از استاندارد پارک ها مي شود بیشتر 
اوقات به منظور تعیین مساحت معقول و استاندارد پارک براي سرانه ی مردم 
مي باشد. فضاي سبز در اشکال مختلفش از فاکتورهایي است که ضرورت 
و  فراغت  اوقات  گذران  محیطي  زیست  شرایط  با  رابطه  در  بایستي  را  آن 
شهر  یک  سبز  فضاي  میزان  چه  اگر  داد.  قرار  توجه  مورد  دیگر  جنبه های 
بستگي به عوامل مختلفي از قبیل جمعیت، شرایط زیست محیطي، شرایط 
اقلیمي، صنایع، سطح معابر، فرودگاه ها، تعداد اتومبیل و...  دارد ولي با این 
وجود اغلب محققین سطحي بین 25 تا50 متر مربع را به منظور سرانه، جهت 

فضاي سبز شهري در نظر مي گیرند. )اسکنداني، 1370، 121( 
توزیع  است،  اهمیت  حائز  که  دیگري  مسأله  سبز  فضاي  با  رابطه  در 
عادالنه آن در سطح شهر مي باشد. چرا که ایجاد و گسترش پارک ها در یک 
منطقه ی خاص، محروم گذاشتن دیگر مناطق از فضاي سبز را به دنبال داشته 
و به جهت ضرورت های زیست محیطي پراکندگي آن در سطح شهر الزامي 
است. استاندارد بین المللي سرانه فضاي سبز شهري 15 تا 50 متر مربع است 
ولي باید توجه داشت که مقوله سطح و سرانه فضاي سبز را صرفًا نمي توان 

در مورد فضاي سبز عمومي مطرح کرد، زیرا فضاهاي سبز خصوصي و نیمه 
نقش  اکولوژیکي  بازدهي  در  چند  هر  معابر  حاشیه  سبز  فضاي  و  عمومي 
مؤثري دارند اما بنابر ماهیتشان فاقد عملکرد اجتماعي مي باشند. در مطالعات 
طرح های جامع و تفصیلي به طور معمول فضاهاي سبز حاشیه ی معابر و 
حریم سبز و فضاهاي سبز عمومي با هم محاسبه مي شوند، حال آن که سطوح 
اختصاص یافته به این کاربري مي بایست به صورت جداگانه در نظر گرفته 

شود. )باروقي، 1383، 18(
که  است  مواردي  در  ایمني  کلمه  عمومًاکاربرد  ـ  ايمني  استاندارد 
موضوع مورد نظر از روند طبیعي خود خارج شده و یا این که احتمال بروز 
خطري در آن پدیده آمده باشد. ماهیت استانداردهاي ایمني تا اندازه ای با 
سایر استانداردها متفاوت است. براي مثال در اینگونه استانداردها حداقل و 
حداکثر تعریف مي گردد. حداقل براي عناصر مطلوب و حداکثر براي عناصر 
نامطلوب. )يگانه، 1379،57( تأمین ایمني الزم براي خانواده ها در پارک ها به دو 
بخش ایمني امکانات و وسایل بازي و امنیت رواني و ذهني تقسیم مي شود.

)يوسفي، 1385، 23(
استاندارد امنیتـ  کوین لینچ1، به عنوان یک برنامه ریز شهري مشهور، 
اظهار داشت که پارک های شهري فقط گوشه ی کوچکي از عالم شکل های 
فضاي بازتر را در بر مي گیرند. البته درخواست او براي تنوع بیشتر به خوبي 
ابراز شد، اما او با قرار دادن پارک در دل شکل های فضاي باز بطور یقین 
در اشتباه بود. پارک نباید فضاي باز باشد. پارک نباید مکاني باشد که در آن 
هر فرد هر آنچه خواست انجام دهد. ذات پارک امنیت است. فضاي محدود 
شده نباید با فضاي بدون حد و مرز یکسان تلقي شود )اگر چه هر دو مورد 

نیاز شهر است(. )ترنر، 1376، 345(                                   
 با توجه به شرایط نامطلوب و بحراني حاکم بر فضاي پارک ها که ناشي 
به خصوص  بزهکار  گروه های  حضور  و  رفتاري  ناهنجاري های  وجود  از 
معتادان و قاچاق چیان مواد مخدر )در فضاهاي منفي یا ساعات خلوت در 
پارک( است، این فضاها به تدریج از حیطه ی استفاده ی عمومي خارج شده 

و در حال تبدیل به فضاهاي نامطلوب مي باشد. 
استاندارد تجهیزات و تسهیالت رفاهي ـ برخي از مطالعات مهمي 
که در سال هاي اخیر انجام شده، سطح آگاهي را نسبت به کیفیت های الزم 
براي یک فضاي باز فعال و موفق به مراتب افزایش داده است. تحقیق ویلیام 
اچ وایت و دیگران در مورد الگوي رفتاري، اهمیت وجود فضاي نشستن، 
تابش آفتاب، محافظت از وزش باد، وجود میز و خدمات غذاخوري را در 
موقعیت یک فضا تأیید کرده است. )هدمن و يازوسکي، 1381، 127( بدون شک 
ارائه ی امکانات و تسهیالت رفاهي مناسب و کافي در پارک ها در افزایش 

میزان رضایتمندي شهروندان تأثیر بسزایي خواهد داشت.           
استاندارد امکانات بهداشتيـ  یکي از مباحث مهم در طراحي پارک ها 
لزوم پیش بیني امکانات بهداشتي )سرویس های بهداشتي و...( مناسب و کافي 

مي باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل حائز اهمیت فراواني است:
مکانیابي مناسب 

تأمین دسترسي های الزم
تعداد کافي با توجه به میزان جمعیت مراجعه کننده به پارک
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استفاده از مصالح قابل شستشو 
توجه به عامل زیباشناختي و هماهنگي با طرح سایر قسمت هاي پارک

نظارت مستمر بر کارایي و نظافت سرویس ها
ارائه ی خدمات جانبي مورد نیاز.

مورد  پارک  فضاهاي  در  که  نورهایي  ـ  روشنايي  و  نور  استاندارد 
استفاده قرار مي گیرند دو نوع هستند: 

نور طبیعي، که براي رشد گیاهان ضروري است، و روشنایي محل را در 
طول روز تأمین مي کند و باعث ایجاد سایه روشن های کم و زیاد مي شود.

نور مصنوعي، جهت روشنایي محوطه در شب و در برخي اوقات براي 
تأکید و تشدید خصوصیات برخي مکان ها  یا عناصر ساخته شده یا ایجاد 

سایه روشن مورد استفاده قرار مي گیرد.
بدون تردید روشنایي عامل اساسي در تأمین رفاه و امنیت در پارک و 
در  باید  فوق  معیارهاي  بنابراین  است.  روز  و  در شب  آن  منظره ی  زیبایي 
طراحي صحیح تجهیزات روشنایي در نظر گرفته شوند. متفاوت بودن میزان 
روشنایي بر حسب مکان، اولین هدف در طراحي روشنایي یک مکان است. 
براي مثال بدترین نوع روشنایي در یک فضا، روشنایي یکنواخت و هم سطح 
است. در کنار فضاهاي پرنور باید فضاهاي کم نور یا تاریک نیز وجود داشته 

باشد. )موره و ديگران،1373، 264(
در  و  است  فرانسوي  واژه ای  مبلمان  ـ  پارک  مبلمان  استاندارد 
شهرسازي به مجموعه اثاث و دکوراسیون و کلیه عناصر در فضاهاي عمومي 
پوراحمد،  و  )شماعي  مي شود.  گفته  دارند،  وجود  شهري  انداز  چشم  در  که 
1384، 97( مبلمان پارک به عنوان نقطه جاذب جمعیت عمل نموده و چنانچه 
در فاصله ی مکاني و دید مناسب قرار گیرد، امکان برقراري روابط اجتماعي 

بیشتر و کنترل توسط افراد عادي را بیشتر مي نماید.
تابلوهاي راهنما و اعالنات،   مبلمان پارک شامل: نیمکت، زباله داني، 
فضاهاي  نیک،  پیک  مکان  دروازه های ورود و خروج، حصار،  پایه چراغ، 

خصوصي و خلوت، سایبان
انسان  زیست  محیط  ویژگي هاي  بازتاب  باید  مبلمان  مختلف  اجزاء   
ساخت باشند و بین آنها یکپارچگي و وحدت برقرار بوده و ظاهري پر هرج 
و مرج و آشفته را القا نکند. باید بین اهمیت بصري تک تک عناصر مبلمان 
و سازگاري آن ها  با زمینه ی بصري محیط مورد نظر، تعادل برقرار باشد. تک 
تک اجزاء تشکیل دهنده ی مبلمان باید با معیارهاي زیست محیطي هماهنگ 

و همخوان باشد. )رحماني و ماستیاني، 1381، 23(
استاندارد پوشش گیاهي ـ مهم ترین و اصلي ترین طراحي پارک که 
آن را از دیگر فضاهاي شهري متمایز مي کند، پوشش گیاهي است. چگونگي 
فضاي  از  مردم  استفاده  نحوه ی  بر  مستقیمي  تأثیر  گیاهي  پوشش  طراحي 
پارک دارد. بررسي ها و مشاهدات در برخي از پارک ها نشان مي دهد که تک 
و خصوصي  کوچک  گروه های  عامل جذب  مناسب،  سایه انداز  با  درختان 
توجه  با  و  بوده  استفاده کنندگان  اکثریت  عالقه ی  مورد  هستند. چمن زارها 
به انعطاف پذیري فضایي، گروه های سني گوناگون را به سوي خود جذب 
به  مؤثري  نقش  فضا  کردن  یکپارچه  و  کلیت  ایجاد  در  عنصر  این  مي کند. 

عهده دارند.

حاشیه ی  پارک هاي  رفاهي  امکانات  وضعیت  بررسي   –  3
زاينده رود از نظرکاربران 

تحقیق در مورد یک پارک ارتباط تنگاتنگي با مصرف کنندگان آن دارد. 
از سوي دیگر انسان بیش از هر چیز در پارک با طبیعت سر و کار دارد. هر 
چند این طبیعت دست ساز انسان بوده، اما موجب مي شود که ریتم زندگي 

در پارک تغییر کند. 
دالیل این تغییر ریتم، وجود فضاي سبز، هواي سالم و سکوت است. 
در شهرهاي کنوني از طریق پارک مي توان اقلیم یا تغییر فصول را احساس 
کرد. به همین دلیل نوع درک و دریافت از زمان نیز در این گونه مکان ها تغییر 
کاسته  گام هایشان  سرعت  از  مي شوند  پارک  وارد  که  کساني  مثاًل  مي کند. 

مي شود. 
جهت استفاده از مشارکت مردمي، مي بایستي ابتدا اطالع رساني صورت 
گیرد. یعني از مردم خواسته شود مشکالت، کمبودها و نیازهاي موجودشان 
را بیان کرده و بگویند چه پیشنهاداتي براي رفع آن دارند. سپس اعتماد سازي 
نمایند تا بتوان اقدام مؤثري در جلب مشارکت مردمي انجام داد. با توجه به 
اهمیت بیشتر حفاظت و نگهداري از فضاي سبز،  الزم به ذکر است که اگر 
فضاي سبز با صرف وقت و هزینه ی گزاف ایجاد شود، ولي در نگهداري از 
آن اقدامات الزم صورت نپذیرد، کلیه ی تأسیسات و گیاهان موجود به مرور 
زمان از بین رفته و نه تنها فضاي سبزي ایجاد نشده بلکه گرفتار دوباره کاري 
خواهیم شد. در بررسي به عمل آمده از وضعیت عمومي ده بوستان حاشیه ی 
پارک ها،  این  استاندارد  از  میزان رضایتمندي مراجعه کنندگان  زاینده رود و 

نتایجي به دست آمد که در ذیل به برخي از آنها اشاره خواهد شد:  
از میان مراجعه کنندگان به پارک های حاشیه ی زاینده رود، میزان 48 درصد 
را مردان و 52 درصد را زنان تشکیل مي دهند و از این میان 41 درصد متأهل 

و 59 درصد مجرد مي باشند.                                      

نگاره1- نمودار سنی 
مراجعه کنندگان به 
پارک های حاشیه 

زاینده رود   

با توجه به این که بیشتر کاربران پارک های حاشیه ی رودخانه را جوانان 
تشکیل مي دهند،  بنابراین رسیدگي به خواسته ها و نیازهاي جوانان و لزوم 
توجه بیشتر در ایجاد سرگرمي ها  و تفریحات این قشر از جامعه در این بین 

مطرح مي گردد. 

نگاره2- نمودار مبدأ 
مراجعه کنندگان به 
پارک های حاشیه 

زاینده رود
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نگاره 2 مربوط به مبدأ مراجعه کنندگان به پارک ها  مي باشد که نشان 
مي دهد بیشترین کاربران پارک ها  را شهروندان اصفهاني تشکیل داده )86 
درصد( که این تعداد هم اغلب از مناطق 5 و 6 شهري مي باشند، در واقع از 
نتایج بررسي ها  چنین بر مي آید که کاربران پارک ها  معموالً از مناطق اطراف 
رودخانه هستند و تنها 3 درصد از مراجعه کنندگان به پارک ها را شهروندان 

در سایر مناطق شهري اصفهان تشکیل مي دهد.
از  که  مي دادند  تشکیل  کساني  را  درصد   14 پارک ها  کاربران  میان  از 
خارج از مناطق مسکوني استان مراجعه کرده بودند که از این تعداد نیز 8 
درصد از شهرستان های خود استان بوده و 6 درصد باقي مانده از سایر نقاط 
کشور بودند. هرگاه در اطراف شهر نقاطي براي گردش و فراغت های هفتگي 
در نظر گرفته شوند، مسأله ی وسایط نقلیه ی عمومي نیز مطرح خواهد شد. 
از اولین لحظه ای که طرح منطقه ای به صورتي اولیه تنظیم مي شود، مسأله ی 
فوق مي بایست مورد توجه باشد. این امر هر نوع وسیله ی ارتباط دهنده را 

در بر مي گیرد. )لوکوربوزيه، 1312، 113( 
حجم ترافیک در محور زاینده رود بسیار باالست و کاربران زیادي که 
وسیله ی نقلیه ی شخصي را جهت مراجعه به پارک های حاشیه ی رودخانه 
شهر  از  بخش  این  در  باالیي  ترافیکي  مشکالت  سبب  کرده اند،  انتخاب 
میاني  محور  در  تقریبًا  آن  پارک های  و  رود  زاینده  که  این  بعالوه  شده اند. 
شهر واقع گردیده اند و خیابان های اصلي شهر عمود بر این محور مي باشند، 
مسأله ی ترافیک را در این بخش به معضل بزرگي در شهر تبدیل کرده است. 
از این رو توجه به این مسأله و ساماندهي وضع ترافیکي این بخش در ایجاد 
سهولت دسترسي کاربران و همچنین به وجود آوردن محیطي آرامش بخش 
و عاري از آلودگي های شهري در پارک ها  تأثیر به سزایي خواهد داشت.                        

نگاره3- نمودار ارزیابی نوع 
وسیله نقلیه ی مراجعه به 

پارک

در بررسي های به عمل آمده از نوع وسیله ی نقلیه ی مراجعه کنندگان به 
پارک هاي حاشیه ی زاینده رود، همانگونه که مشاهده مي شود، اغلب کاربران 
)43 درصد( از طریق وسیله ی نقلیه ی شخصي و تعداد محدودي از افراد )5 
درصد(  با موتور سیکلت به پارک مراجعه مي کنند. از آن جایي که درصد 
باالیي از کاربران از محدوده ی محالت اطراف همین پارک ها  بوده و عده ی 
زیادي از آن ها را سالخوردگان، خردساالن و زنان خانه دار تشکیل مي دهند 
و اغلب هم به شکل پیاده )24 درصد( یا به وسیله اتوبوس )7 درصد( به 
پارک مي آیند. این مسأله، لزوم رسیدگي به معابر و گذرگاه ها  و سامان دهي  
خطوط حمل و نقل عمومي در این مناطق و تعبیه ی ایستگاه های اتوبوس در 

نزدیکي پارک ها  را خاطر نشان مي سازد. 
بیشترین کاربران پارک را افرادي تشکیل مي دهند که تقریبًا هر هفته به 
بیانگر اهمیت باالي مراجعه به  امر  این  پارک مراجعه مي کنند)35 درصد(. 

پارک در اختصاص اوقات فراغت مردم مي باشد و وظیفه ی سنگین مسؤالن 
شهري را بیشتر مي نمایاند. )نگاره 4(

نگاره4- نمودار دفعات 
مراجعه ی کاربران به 

پارک های حاشیه
 زاینده رود

به صورت  کاربران  اغلب  مي گردد  مشاهده   5 نگاره  در  که  همان گونه 
به  درصد   42 و  مي کنند  مراجعه  پارک ها  به  درصد(   53( دوستانه  گروهي 
صورت خانوادگي و تنها 5 درصد از افراد، انفرادي به پارک مي آیند.  معموالً 
در مراجعات به شکل گروهي، مخصوصًا خانوادگي مدت اقامت در پارک 
را  خانواده ها  رفاه  جهت  بیشتر  چاره اندیشي  خود  این  که  مي شود  بیشتر 
مي طلبد. اغلب خانواده ها از نبودن مکاني براي اتراق و نشستن )آالچیق( و 

شارژ وسایل برقي و... اظهار نارضایتي مي نمودند. 

نگاره5- نمودار نحوه 
مراجعه ی کاربران به پارک

صورت  پارک  به  افراد  مراجعه  ساعات  از  که  دیگري  بررسي  در 
پذیرفته،45 درصد از کاربران بین ساعت 12 تا 18 از پارک استفاده مي کنند، 
که این رقم، بیشترین مراجعه کنندگان به پارک را نیز در بر مي گیرد. 35 درصد 
از افراد بعد از ساعت 18 و تنها 18 درصد از کاربران صبح ها، یعني قبل 
از ساعت 12 ظهر به پارک مي آیند. با این وجود توجه به مسأله ی روشنایي 

و برقراري امنیت در ساعات شبانگاهي از موارد بسیار با اهمیت مي باشد. 

نگاره6-نمودار تراکنش زمانی 
مراجعه کنندگان به پارک در 

طول روز

مسأله ی پارکینگ یکي از مشکالت این بخش است، به طوري که در 
ساعات پایاني روز و ابتداي شب به ویژه در فصول بهار و تابستان و ایام 
تعطیل، این مسأله به عنوان معضلي بزرگ براي استفاده کنندگان از پارک ها  
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مطرح مي شود. اغلب افرادي که با وسیله ی نقلیه ی شخصي به این پارک ها  
مراجعه کرده بودند، از وضعیت پارکینگ در پارک رضایت نداشتندکه این 

مسأله جهت افزایش رفاه حال کاربران، توجه بیشتري را مي طلبد. 

نگاره7- نمودار میزان رضایتمندی 
مراجعه کنندگان به پارک های حاشیه 

زاینده رود

معلولین از اقشار آسیب پذیر جامعه و نیازمند توجه و اختصاص امکانات 
ویژه ای مي باشند که متأسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته  اند. 
)به  را  معلولي  مي توان  کمتر  زاینده رود  حاشیه ی  پارک های  در  مثال  براي 
خصوص معلولین حرکتي( مشاهده نمود، مگر در مواردي که به نیازهایشان 
به  مراجعه کنندگان  بین  از  و...(.  رامپ  از  استفاده  باشد)مانند  شده  توجه 
پارک های حاشیه ی زاینده رود، اغلب افراد به خصوص معلولین از عدم وجود 
امکانات مناسب )همچون نبود نیمکت مناسب، فقدان لوازم و مکاني جهت 

استفاده از امکانات بهداشتي و آبخوري و...( اظهار شکایت مي نمودند. 

                             
نگاره8- نمودار امکانات موجود 
جهت رفاه معلولین در پارک های 

         حاشیه زاینده رود

از میان افرادي که به پرسشنامه پاسخ داده اند، حدود 70 درصد با وجود 
بوده 27 درصد جاده ی آسفالته و  پارک ها موافق  جاده های سنگ فرش در 
تنها 2 درصد جاده ی خاکي را مناسب مي دانستند و اغلب از راه هاي موجود 

رضایت داشتند. 
      

نگاره 9- نمودار میزان تمایل 
کاربران به نوع جاده در پارک های 

حاشیه ی زاینده رود  

با توجه به اینکه تهیه ی غذا در پارک های شهري توصیه نمي شود ولي از 
نتایج پرسشنامه چنین برمي آید که حدود 15 درصد کاربران پارک ها باالي 75 

درصد از دفعات مراجعه به پارک غذاي خود را داخل پارک تهیه مي نمایند. 
       

نگاره 10- نمودار میزان تمایل افراد 
به تهیه غذا در پارک های حاشیه ی 

زاینده رود

زمان آبیاري در پارک نیز مسأله ی مهم دیگري است که کاربران پارک 
در رابطه با آن اظهار نظرهاي متفاوتي را ارائه دادند و اغلب مناسب ترین 
زمان براي آبیاري را اوایل صبح و یا اواخر شب عنوان مي کردند. )42 و 

45 درصد( و این نظر اکثر خانواده هایی  مي باشد که در پارک ها  اتراق مي 
نمایند. اما به هر حال رطوبت چمن ها  براي جلوگیري از نشستن افراد بر 

روي آنها روش مناسبي است.  

نگاره11- نمودار ارزیابی زمان 
مناسب آبیاری پارک های حاشیه ی 

زاینده رود از نظر کاربران

از آن جا که مي دانیم پارک ها  و فضاهاي سبز شهري، به عنوان فضاهایي 
افراد  براي آرامش و آسایش شهروندان محسوب مي شوند و خانواده ها و 
براي خارج شدن از قید و بندهاي زندگي به این مکان ها مراجعه مي کنند، 
چطور مي توان یک فضاي مناسب و بدون هیچ دغدغه ی خاطر و فضایي 
آسایش  امنیت و  ایجاد  واقع  فراهم کرد. در  اجتماعي  از آسیب های  خالي 
یکي از فاکتور های مهم در جذب شهروندان به پارک ها خواهد بود. چرا که 
خانواده ها  و افراد، بدون داشتن این احساس نمي توانند به فضا برسند. پس 
طراحي مناسب در ایجاد بستر مساعد مي تواند براي افزایش تعامالت اجتماعي 

مثبت و محدودیت های رفتارهاي ناهنجار در این فضاها کمک کند. 
در بررسي و مطالعه ی پارک های حاشیه ی زاینده رود، نکته ی قابل توجه، 
رضایت مردم از حاشیه ی امنیت موجود در پارک ها مي باشد که در نگاره 12  
نیز به تصویر در آمده است. به گونه ای که همه ی افراد از فضاي حاکم بر این 
پارک ها  ابراز رضایت نموده اند. توجه به مسأله امنیت، یکي از عوامل بسیار 

مهم در جذب خانواده ها به محیط پارک ها مي باشد.

نگاره 12- نمودار میزان رضایتمندی افراد از شاخص امنیت در 
پارک های حاشیه ی زاینده رود

نگاره 13- نمودار میزان رضایتمندی افراد از روشنایی موجود در 
پارک های حاشیه ی زاینده رود
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و  ایمني  عمومي،  امنیت  تأمین  از  است  عبارت  روشنایي  از  هدف 
دارد،  بیشتري  کاربردهاي  در شب  نور   .)264 دیگران،1373،  و  رفاه)موره 
معرفي  فعالیت ها،  و  فضاها  از  اطالعات ضروري  دادن  امنیت،  تأمین  نظیر 
شکل کلي شهر و عناصر برجسته ی آن، تأمین حس آرامش و غیره. بنابراین 
نور به غیر از جنبه ی امنیتي آن مي تواند به ارتقاء کیفیت محیط کمک کند. 
)بحریني، 1382، 232( روشنایي موجود در پارک ها ی حاشیه ی زاینده رود، 
کاربران  از  از 75 درصد  بیش  و  بوده  برخوردار  مناسبي  نسبتًا  از وضعیت 
روشنایي پارک ها را مناسب ارزیابي کرده و از آن رضایت داشته اند. )نگاره 

 )13

نگاره 14- نمودار میزان رضایتمندی افراد از تهسیالت رفاهی موجود 
در پارک های حاشیه ی زاینده رود     

برخي از مطالعات مهمي که در سال هاي اخیر انجام شده، سطح آگاهي را نسبت 
به کیفیت های الزم براي یک فضاي باز فعال و موفق به مراتب افزایش داده است. 
بدون شک ارائه ی امکانات و تسهیالت رفاهي مناسب و کافي در پارک ها در افزایش 
میزان رضایتمندي شهروندان تأثیر بسزایي دارد. نگاره14 گویاي این واقعیت است 
که کاربران پارک های حاشیه ی زاینده رود تسهیالت رفاهي موجود در این پارک ها  
را به طور کلي خوب ارزیابي کرده و صد درصد افراد از امکانات رفاهي پارک ها 
رضایت بیش از 50 درصد را دارا مي باشند و در این بین نیز، تنها 3 درصد از کاربران 

از تسهیالت موجود در پارک ها رضایت کامل داشته اند.

نگاره 15- نمودار میزان رضایتمندی افراد از شاخص ایمنی در 
پارک های حاشیه ی زاینده رود

در طراحي و نصب کلیه ی تجهیزات، امکانات و فضاهاي پارک ها بایستي 
استانداردهاي ایمني مورد توجه قرار گیرد. فقدان ایمني در برخي پارک ها همواره 
سبب بروز مشکالت و حوادث ناگوار مي گردد که آسیب های ناشي از آن بیشتر 
متوجه سالمندان، کودکان و معلولین است. در خصوص فضاهاي مختلف پارک نیز 
رعایت نکات ایمني ضروري است. در این میان ایمني معابر و انواع دسترسي ها  از نظر 

نوع و جنس سنگفرش، اختالف ارتفاع، رامپ استاندارد و...  نیازمند توجه بیشتري 
مي باشد. ایمني پارک عبارت است از رعایت تمام موازین و مقررات مربوط به مبلمان 
و کلیه تجهیزات و ابزار مورد استفاده در پارک، براساس استانداردهاي موجود. با 
توجه به این موضوع، همان طور که در نگاره 15 نیز مشاهده مي شود ، تنها 3 درصد 
از کاربران از ایمني موجود در پارک های حاشیه ی زاینده رود رضایت کاملي را ابراز 
داشته اند و حدود نیمي از افراد، از ایمني این پارک ها  رضایت بیش از 50 درصد دارند 
و این امر نشان از وضعیت نسبتاً مناسب ایمني در پارک های حاشیه ی زاینده رود دارد.

نگاره16- نمودار میزان رضایتمندی افراد از امکانات بهداشتی 
پارک های حاشیه ی زاینده رود

یکي از مباحث مهم در طراحي پارک ها لزوم پیش بیني امکانات بهداشتي 
سرویس های  وجود  مي باشد.  کافي  و  مناسب  و...(  بهداشتي  )سرویس های 
بهداشتي در پارک از ملزومات اولیه مي باشد، اما کیفیت آن ها از اهمیت بیشتري 
برخوردار است که متأسفانه در پارک های ما صرفاً به وجود این امکانات بسنده 
مي شود و اغلب فضاي داخل و پیرامون سرویس های بهداشتي داخل پارک ها 
به محل انبار کردن وسایل و ابزار باغبانان و کارگراني که در پارک مشغول به 
کارند، تبدیل شده است. در نگاره 16 مشاهده مي شود که بیش از20 درصد از 
کاربران پارک ها از وضعیت سرویس های بهداشتي رضایت چنداني نداشته و 

بقیه افراد نیز آن را متوسط تا خوب ارزیابي کرده اند.

4 - نتیجه گیري و ارائه ی پیشنهادات
تفریحي  امکانات  جدید،  فن آوري  مبناي  بر  و صنعت  شهرنشیني  رشد 
فراواني را براي محیط شهري فراهم آورده است و شهروندان مي توانند ساعات 
زیادي از اوقات فراغت خود را در انواع کلوپ ها، مراکز رایانه اي، باشگاه ها و... 
بگذرانند. با این وجود به دلیل ماهیت وجودي انسان و انس او با طبیعت، استفاده 
از محیط های طبیعي، فضاي سبز و پارک ها همواره جذاب و دلخواه بوده است.  
فراهم نمودن زندگي آرام، زیبا و سالم جهت رفاه شهروندان نیازمند تفکر و 
اندیشه ی خالق آدمي است. خلق زیبایي، اندیشه ی زیبا مي طلبد و اندیشه ی زیبا 
در فضایي زیبا خلق مي گردد. گل های زینتي در گلدان های زیبا، صداي گوش 
نواز آب، سرسبزي درختان و چمن ها، نیمکت های راحت، تندیس هاي مناسب 
و... آرامش را در فضاي پارک به ارمغان مي آورند و ناهنجاري های شهري جاي 
خود را به آسایش خیال مي دهند. همان طور که در بخش های گذشته نیز عنوان 
گردید، براي رسانیدن پارک های شهري به فضاهاي مطلوب و به دور از هر گونه 
تنش و عناصر ناهنجار رعایت اصول و استانداردهایي ضروري به نظر مي رسد. 
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استانداردهایي در مورد نیمکت ها، آبخوري ها، روشنایي و ... که ما را در رسیدن 
به اهداف اصلي برنامه ریزي شهري )سالمت، آسایش و زیبایي( کمک مي نماید. 
گر چه فضاهاي سبز بنا به موقعیت و اهمیت خود نقشي اساسي در حفظ تعادل 
ایفا مي کنند اما به خودي خود نمي توانند از زیان هایی که فضاي بیرون شهري 
را مورد تهاجم قرار مي دهند جلوگیري کنند. با در نظر گرفتن این مسأله، روشن 
است که فضاي سبز نمي تواند بدون یک برنامه ریزي کلي،  کارایي الزم را علیه 
آلودگي محیط زیست داشته باشد. متأسفانه در پارک های حاشیه ی زاینده رود 
مسائل و مواردي به چشم مي خورد که پائین تر از سطح استاندارد قرار دارند که 
از جمله ی آنها مي توان به اکثر سرویس های بهداشتي، آبخوري ها، وسایل بازي 

کودکان و ... اشاره داشت:
 - سرویس های بهداشتي که اغلب از بدنه و ظاهري نازیبا و نامناسب براي 
محیط پارک برخوردار بوده و در مواردي به انبار وسایل باغبانان و پارکینگ 
موتور و دوچرخه ی کارگران تبدیل گشته اند و در داخل نیز فاقد هر گونه 
امکانات ابتدایي بوده و وضعیتي بسیار نامطلوب را دارا مي باشند، به طوري 
ترجیح  نیز  اضطرار  شرایط  در  حتي  پارک  به  مراجعه کنندگان  اغلب  که 

مي دهند از این امکانات استفاده ننمایند.
- آبخوري ها اغلب از ظاهري نامناسب برخوردار بوده و یا اینکه از مصالحي 
آبخوري ها  اکثر  نمي باشند و  پارک  مناسب محیط  ساخته شده اند که اصاًل 
در طراحي  مي باشند.  بودن آب  قابل شرب  از  آگاهي  تابلویي جهت  فاقد 
و  کودکان  مانند  جامعه  قشر خاص  نیازهاي  باید  مبلمان  این  مکان یابي  و 

معلوالن حتمًا مد نظر قرار گیرد. )زنگي آبادي، 1383، 195(
به جز در  پائیني قرار دارد و  بازي کودکان در حد  ایمني وسایل  - سطح 
که  حالي  در  شده اند  مکان گزیني  سنگ  روي  بر  وسایل  محدود،  مواردي 
رعایت استانداردهاي ایمني از ملزومات زمین های بازي و پارک ها مي باشد. 
رعایت  همچنین  و  جامعه  فرهنگ  ارتقاي  براي  سالم  بوستان  ویژگي هاي 
اساس  بر  و  سبز  فضاي  و  پارک ها  طراحي  در  ایمني  و  بهداشتي  اصول 
از  جلوگیري  براي  مناسب  ساختاري  بتوان  تا  است  شده  ارائه  استاندارد 
عوارض آلودگي صوتي و آلودگي هوا بوجود آورد، تا سبب ایجاد محیط 
مناسب تفریحي براي همه بویژه براي کودکان متناسب با وضعیت جسماني 

و توانایي های آنان و کاهش یا پیشگیري از حوادث بالقوه گردد.
- در برخي پارک ها  از نیمکت های گوناگون و متنوعي در یک محدوده ی 

کوچک استفاده شده است که خود آشفتگي بصري را ایجاد مي کند.
- در طراحي و ساخت وسایل روشنایي )چراغ های پارک ها( اصوالً زیبایي و 
خالقیتي به چشم نمي خورد و اغلب از مصالح نامرغوب و نامناسب جهت 

محیط پارک استفاده شده است. 
در بسیاري موارد بافت سنگ فرش ها براي تردد سالمندان و معلولین 

مشکالت متعددي ایجاد مي نماید.
- وجود تابلوهاي تبلیغاتي که مناسب محیط پارک نمي باشد مسأله ی دیگري 

است که مي توان آنها را با تابلوهاي فرهنگي جایگزین نمود.
شایان ذکر است که پژوهش حاضر در جهت پیشنهاد افزایش رفاه و 
بهبود کیفي پارک هاي شهري )که نقش بسیار باالیي را در اختصاص اوقات 
فراغت شهروندان و مخصوصٌا قشر جوانان ایفا مي کند( بوده و نه افزایش 

تقاضا براي استفاده از فضاهاي سبز حاشیه ی زاینده رود -  با توجه به حجم 
انبوه استفاده کنندگان و آثار تخریبي احتمالي ناشي از آن، بنابراین توجه به 
موارد پیشنهادي که در ادامه به ذکر آنها پرداخته خواهد شد، جهت افزایش 

رضایتمندي شهروندان، از وظایف مسئوالن شهري مي باشد. 
- مطالعه ی عمومي و مصاحبه با شهروندان جهت اطالع از تسهیالت مورد 

نیاز آنها در طول مدت اقامت در پارک ها  
زمان  مدت  تناسب  به  شهروندان  به  ارائه  قابل  خدمات   تنوع  تأمین   -

ماندگاري
- مطالعه ی دقیق الگوهاي رفتاري مردم در فضاهاي سبز شهري و به کار 

گرفتن نتایج حاصل از آن در طراحي و بهره برداري پارک ها  
مختلف  در طرح های  فضاهاي سبز شهري  پیرامون جایگاه  نظر  تجدید   -

شهري نظیر طرح جامع، تفصیلي و.... 
استفاده از مشارکت هاي عمومي در فرایند مطالعات، طراحي، ساماندهي و 

نگهداري فضاهاي سبز شهري
- تقویت خالقیت در ارائه ی طرح های بدیع براي مبلمان پارک ها و سایر 
اجزاء آن با توجه به لزوم فرهنگ سازي جهت استفاده ی مناسب شهروندان 

از فضاهاي مذکور
 - توجه به شاخصه های فرهنگي بومي و محلي در طراحي پارک هاي شهري

- توجه به نیازها و ملزومات همه ی اقشار و گروه هاي سني
- اطالع رساني صحیح و به موقع جهت اعتماد سازي در شهروندان به منظور 
جلب توجه آنان به فضاي سبز و تشویق کساني که در این راه گام بر مي دارند.

برنامه ی آموزشي مناسب شهروندان، بخصوص در کتب  تهیه و تدوین   -
درسي، به منظور بستر سازي و ایجاد زمینه های مشارکت

- طراحي باید به گونه ای صورت گیرد که با احتیاجات تمامي افراد سالم،  
معلول موقت یا دائم، پیر یا جوان هماهنگ شود. 

- ایجاد فضاهاي مطلوب براي نظاره ی پل های تاریخي حاشیه ی زاینده رود 
زمین های  در  ایمني،  افزایش  پوش های الستیکي جهت  از کف  استفاده   -

بازي کودکان
بازسازي و سامان دهي سرویس های بهداشتي بخصوص بدنه ی آنها مثل   -
استفاده از کاشي های کوچک با رنگ های متنوع و جذاب و هماهنگ با محیط
- بازسازي آبخوري ها  با استفاده از مصالح مناسب و همچنین نصب تابلو 

که نشانه ی آب قابل آشامیدن باشد
- عدم استفاده از نیمکت های متنوع در یک پارک )بخصوص در یک محوطه(
از  آن  کردن  متمایز  و  پیاده  مسیرهاي  مناسب  کف سازي  و  ساماندهي   -

مسیرهاي تردد دوچرخه و اسکیت 
- استفاده از کیوسک های پرتابل به جاي دکه های ثابت و ساماندهي بدنه ی 

آنها در هماهنگي با فضاي سبز
- تقویت حمل و نقل عمومي براي دسترسي به ساحل زاینده رود

با  کودکان  بازي  محوطه ی  اطراف  در  سیماني  بلوک های  جایگزیني   -
پوشش های گیاهي مناسب و مطلوب

پارک ها  و اختصاص دادن  پارکینگ های طبقاتي در محدوده ی  - احداث 
فضاي پارکینگ های موجود به فضاي سبز
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- آرام سازي گره های ترافیکي شمال و جنوب پل های عمود بر رودخانه
- نورپردازي تندیس ها  بخصوص در محل های تجمع افراد

با  آنها  جایگزیني  و  تجاري  تبلیغات  بویژه  تبلیغاتي  تابلوهاي  حذف   -
تابلوهاي تبلیغات فرهنگي

- تعویض سطل های زباله ی موجود با سطل هایی با مصالح و طرح های مناسب تر
- بکار گیري حداقل یک دستگاه تلفن عمومي مخصوص معلولین در پارک ها
- بکارگیري یک توالت مخصوص معلولین به ازاي هر ده توالت معمولي،  

در پارک های بزرگ.
طراحي پارک ها و فضاي سبز در حاشیه ی رودخانه ها  باید به گونه ای 
صورت پذیرد که هر دو فاکتور؛ احیاي نیازهاي انساني و حفظ ارزش های 
زیست محیطي را در بر داشته باشد. در واقع باید تا حد امکان از دخل و 
تصرف در طبیعت در جایي که فاقد ارزش و زیبایي است پرهیز کرد. و نباید 
تصور نمود که همواره ساده ترین راه مناسب ترین راه است. در بسیاري از 
کشورهاي دنیا، استفاده از مشارکت مردمي براي مقابله با مشکالت شهري 
بسیار مرسوم است و در واقع هر شهري به عواملي نظیر بسیج همگاني و 
مشارکت مردمي نیاز دارد تا به توسعه ی اصولي دست یابد. لذا با توجه به 
مباحث مطرح شده در مي یابیم که مشارکت، نقش مهم و اساسي در حفظ و 
توسعه فضاي سبز ایفا مي کند.                                                                                     
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