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كه در مرحله گذار بين سنت و مدرنيته قرارگرفته اند  امروزه شهرهاي ايران به خصوص شهرهاي مركزي و مهم مانند تهران از آنجايي
يك اقتباس ناآگاهانه و  بر اساس ر اوايل قرن بيستمد گسترش اين شهرها .درحال پشت سرگذاشتن دوران مهمي از تاريخ خود مي باشند

كه به تبع آن باعث به وجود آمدن مشكالت متعدد از قبيل عدم تطابق سازمان فضايي قسمتهاي  بودهناقص از سيستم شهرسازي غرب 
ميان با ورود شهرسازي غربي در اين . است گشته توسعه ياقته با هسته مركزي شهرها و يا عدم توجه به سيستمهاي اكولوژيكي و اقليمي

اما امروزه با توجه به . فضاهايي مانند پارك نيز وارد عناصر شهري ايران شدند كه در دوران گذشته مورد توجه چنداني قرار نمي گرفتند
است كه  وجه مسئولين به گسترش فضاهي سبز از جمله پارك ها جلب شدهتمشكالت محيط زيستي شهرها و نيز نيازهاي اجتماعي مردم 
علي رغم توجه و تالش مسئولين . كنار شهرها به خصوص تهران مي باشيم و به تبع آن شاهد احداث پاركها و بوستانهاي محلي در گوشه

به گسترش فضاي سبز شهري مشكالت اساسي در اين ميان وجود دارد كه نه تنها روند گسترش فضاي سبز شهري را با مشكل مواجه مي 
عدم برخورداري شهروندان از مزاياي فضاهاي سبز به . مي شود نيز جه به آنها باعث ناكارآمدي فضاهاي سبز احداث شدهسازد بلكه عدم تو

طور يكسان در محالت مختلف، گران بودن قيمت زمين در مناطق مركزي شهرها و امكان پذيرنبودن احداث فضاهاي سبز قابل توجه در 
، عدم استفاده از نيروي متخصص در طراحي و سپردن اين مهم به معماران يا طراحان شهري آبكمبود  ،آنها، وجود شرايط اقليمي سخت

از اين رو اين سوال به . تنها بخشي از مشكالت موجود در احداث، گسترش و مديريت فضاهاي سبز مي باشد ناآشنا به مسائل تخصصي
ير بوده و آيا اصوال اين فضاهاي وارداتي با بستر شهرهاي ايران ذهن خطور مي كند كه گسترش پارك بصورت موجود تا چه حد امكان پذ

  همخواني الزم را دارند يا خير؟

كلي پارك بصورت لكه اي سبز در شهر يك فضاي وارداتي از سيستم شهرسازي غربي مي باشد كه در ايران بدون بومي شدن بكار  به طور
در شهرهاي اروپايي و اكثر شهرهاي آمريكا پارك بصورت لكه اي . مي باشد تنياف رفته است و با تمامي مشكالت موجود در حال گسترش

الن، محقق و معمار برجسته به گفته نادر ارد. سبز و وسيع به كار مي رود كه قابليت ايجاد خرداقليم هاي متعدد را در شهر دارا مي باشد
در اين زمينه بايد توجه داشت . ري را به خود اختصاص مي دهندگاهي تا بيست درصد بلوكهاي شهدر شهرهاي غربي ، فضاهاي سبز ايراني

بسيار تسهيل مي  در سطوح وسيع و چشمگير احداث، نگهداري و مديريت اين فضاها ران بودن اين فضاها با اقليم شهر امكان همخوا كه
شترين سطح آن را فضاهاي ساخته شده و آنچه مسلم است وارد كردن اين فضاها در شهرهاي ايران، در اين گفتار تهران، كه بي. كند

به خود اختصاص مي دهد امكان پذير نبوده و اگر با صرف هزينه باال مبني بر  _به خصوص بلوكهاي مسكوني با قيمتهاي باال_ مصنوع
شهر را با هزينه خريد زمين و اختصاص آن به پارك نيز اقدام به احداث چنين پاركهاي وسيعي صورت گيرد، به خاطرشرايط سخت اقليمي، 

در اين جا اين سوال به وجود مي آيد كه هدف از ايجاد پارك و فضاي سبز شهري  .هاي سنگين نگهداري اين فضاها مواجه ساخته ايم
  چيست و چگونه مي توان اين فضاها را به نحوي بومي كرد كه بتوان آنها را در وضع موجود شهرها با كمترين هزينه گسترش داد؟



 

    
  .پارك نيويورك، نشان دهنده بستر مناسب و شرايط مناسب اقليمي شهر جهت احداث پارك در سطح وسيع مي باشدسنترال 

كلي مهمترين وظيفه پاركهاي شهري، ايجاد بستري فراغتي بوده كه باعث افزايش تعامالت اجتماعي و بهبود سالمت فيزيكي و  به طور
العات به دوبخش در مطالعات فضاهاي باز و سبز شهري معموال مط. گرددميبا طبيعت از طريق افزايش تماس بيشتر مردم  جامعه رواني

پاركهاي لكه اي به صورت  .تقسيم مي شوند "گونه هاي مختلف فضاهاي سبز شهري"و  "ارزشهاي مختلف فضاهاي سبز شهري"
هرچند در صورت امكان . مورد توجه قرارگرفته اندفضاهاي سبز شهري مي باشند كه امروزه در شهر تهران گسترده فقط يك نوع از اين 

گام بزرگي در جهت بهبود محيط زيست شهري در سطحي كالن صورت ميگيرد اما  ،شهر با احداث اين گونه فضاها در مقياس متناسب
ي فضاي سبز و طراحي به بكار گيري ديگر گونه ها مندنياز تهران بهبود تعامالت اجتماعي و شرايط زيست محيط در مقياس خرد در شهر

  . آنها در قالب فرمهاي جديد مي باشد

به طور يكسان در سطح را مندي شهروندان از مزاياي فضاي سبز ه يكي از انواع فضاي سبز شهري پاركهاي خطي مي باشند كه بهر
وسيع دارند، امكان رشد در  پاركهاي خطي برخالف پاركهاي لكه اي كه براي احداث نياز به تخصيص فضايي. محالت امكان پذير مي كند

فضاهاي خالي شهر را دارا بوده و عالوه بر بهبوده منظر شهري، ايجاد يكپارچكي به فضاهاي تكه تكه شده شهري و حس تعلق، باعث 
امكان گسترش  به خاطر قيمت و تراكم باالي زميندر شهري مانند تهران كه . گردندافزايش سرانه فضاي سبز در سطح شهر نيز مي 

پاركهاي لكه اي در سطحي وسيع وجود ندارد، استفاده از پاركهاي خطي مي توان راهكار مناسبي جهت گسترش فضاي سبز در البه الي 
گونه هاي گياهي و عملكردهاي بكار رفته در پارك خطي با توجه به انتظاراتي كه بايد برآورده  .بلوكهاي شهري و فضاهاي خالي شهر باشد

پاركهاي . امكان پذير مي كند لكه اي متفاوت بوده و همين خصيصه ها رشد و گسترش اين فضاهاي را در سطح شهرسازند با پاركهاي 
خطي قابليت تالقي با مسيرهاي پياده، اتصال به فضاهاي سبز ترافيكي موجود در سطح شهر مانند رفويژها و حتي اتصال به باغچه هاي 

عطاف پذيري بااليي جهت گسترش برخوردار مي باشد و اين امكان را به وجود مي آورد كه با سرمايه موجود در خيابانها را دارا بوده و از ان
نكته قابل توجه اين است كه پارك خطي در ايران . گذاري قابل قبول گامي موثر در افزايش سرانه فضاي سبز در سطح شهر برداشته شود

هرچند چهارباغ را نمي توان يك .  .هايي مانند خيابان چهارباغ اصفهان رديابي كرديك پديده جديد نبوده و مي توان سابقه آن را در فضا
پارك خطي صرف دانست اما مي توان ديد كه چگونه فرم باغ ايراني در رويارويي با فضاي شهري به گونه اي مناسب تغيير شكل داده و در 

مي توان باغ ايراني را در ايران معادل مناسبي براي آن درنظر گرفت  مي دانيم اما پارك را يك فضاي غربي اگرچه.  شهر گسترش مي يابد
باغ ايراني برخالف پارك غربي يك . كه به گفته نادر اردالن بر اساس مسائل اقليمي و متناسب با ميزان آب موجود گسترش مي يافته است

اساس شواهد تاريخي مي توان ديد كه فرم باغ در  فضاي خصوصي بوده است كه در يك منطقه محدود و چهارگوش احداث مي شده اما بر
برخورد با فضاي شهري و سرويس دهي به عموم مردم از حالت چهارگوش خارج شده و بصورت خطي با عنصر غالب درخت در چهارباغ 

بر اينكه پاركهاي لكه اي  با اقتباس از اين منبع تاريخي مي توان به مقوله فرم پارك نگاهي تازه داشت مبني .اصفهان تغيير شكل مي دهد
تنها پاسخ مناسب براي گسترش فضاي سبز در سطح شهرها نمي باشند بلكه با تكيه بر انواع ديگر پاركها مانند پارك خطي مي توان در 

  . برآورده كردن نياز مرد گامي موثر برداشت



 

  
  يتغيير شكل دادن باغ ايراني از حالت لكه اي به خطي در برخورد با فضاي شهر

به عنوان يك گونه بومي شده پارك با قابليت  آنرا و كردهشناسايي  را هدف از اين تحقيق اين است كه خصوصيات يك پارك خطي
نحوه تالقي اين فضاها و سرويس دهي آنها به عابرين پياده و بهبود زندگي عابرين پياده در سطح شهر . كند گسترش در سطح شهر معرفي

در پايان . د و در نهايت اصول و راهكارهايي جهت مكانيابي و احداث اين گونه فضاها در سطح شهر ارائه مي گرددمورد بررسي قرار مي گير
  . نيز اين اصول و راهكارها به عنوان نمونه در يك منطقه به عنوان نمونه موردي در قالب يك طرح به معرض نمايش گذاشته مي شوند


