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  چكیده
مفهوم  یصلا یژگیباشد و یم یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یکیزیمختلف ف یهایژگیابعاد و و یدار یو منظر شهر مایس

مطرح  ضاییف – یساختار اجتماع کیو  دیکالب – یانسان ،ذهنی – ینیع دهیپد کیآن است که به عنوان  یمنظر شهر

ط ذهنی ه شرایبگردد. موضوع منظر شهری از یک سو به مولفه های محسوس سازنده فضا می پردازد و از سوی دیگر  یم

ته شده در  شناخکامال یاز مکان ها یکیفضا شامل ابعاد تاریخی، خاطره ای، هویتی آنها نظر می کند. پارک شهرفومن 

 یبرا یزمناسب و همگون در جهت خاطره سا ییکه با کنار هم گذاشتن مولفه ها یباشد، پارک یم النیاستان گ

 ای یوادگخان یاپارک که اکثرا بصورت جمع ه دکنندگانیبازد یبرا یدکنندگان توانسته حس تعلق و خاطرات جمعیبازد

طالعات ، م  یو اسناد یتابخانه ابوده، با کمک مطالعات ک یلیپژوهش تحل قیکند. روش تحق جادیدوستانه هستند ا

 دهیگرد یردآورگ ازیمورد ن یاطالعات و داده ها ،یدانیپرسشنامه و مشاهده م لیاز قب ییو استفاده از ابزارها یدانیم

  AHPه روشبو  عیشهروندان توز انیپرسشنامه م 284و تعداد  نییاست. حجم نمونه با استفاده  فرمول کوکران تع

 هبورت توجه ه در صکامر است  نیا انگریها ب افتهی لیحاصل از تحل جیالزم استخراج شده است. نتا یجدول ها  و آمارها

 لیوسا یهسازبو  طیمح ینورپرداز تیفیک ،یمحوطه ساز ،یاهیتوجه به پوشش گ رینظ یگذار در منظرساز ریعوامل تاث

س از ح یریگ ا بهرهبدر محدوده مورد مطالعه و  خالقانه و جذاب، یعالئم و راهنماها یموجود و طراح یو المانها یباز

 یریکل گشان و حضور شهروند یبرا یبه محل لیفضا را تبد نیا ند،پارک دار طیکه شهروندان نسبت به مح یتعلق خاطر
 نیه واسطه ابوده و پارک بهره برده اند نم نیاز شهروندان که از ا یقبل یهمانند نسلها دینسل جد یبرا یخاطرات جمع

 نمود. دجایا را یاجتماع یهایامن و به دور از ناهنجار یطیاز آن، مح یشکل گرفته ناش یور و تعامالت اجتماعحض

 

 

 .پارک فومن ،یاجتماع یها یناهنجار ،یخاطرات جمع ،یمنظر شهر كلیدی: هایواژه
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   مقدمه -1
. کند یود متوجه خمرا در وهله اول  یا نندهیهر ب هر شهر است که نگاه یرونیو پوسته ب یظاهر یمانند نما یمنظر شهر

 یوندر اتیعنونده منشان ده یجامعه است به نوع یضمن آنکه خود بر گرفته، ساخته و پرداخته عوامل درون یرونیپوسته ب نیا

عدد مل متعوا یرونیپوسته ب نیا یریاست. در شکل گ رتیکه نشانگر س ستا یصورت گریباشد و به عبارت د یم زیآن ن

 گذار باشد.  ریتاث یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد ،یطیمح

زش رش ها، اروز نگجلوه گاه بر نیو بزرگ تر نیبهتر یشکل از اشکال اسکان بشر نیو کامل تر نیبه عنوان مهم تر شهرها

 یاهده مورد مشاست که  ی( شهر نه تنها عامل Appleyard,1979,451باشند. )  یخود م نیساکن یاجتماع طیها، شرا

 حیرن موجب تفآ یاشاتم انای) و اح ردیگ یکه داشته باشند قرار م یا هیکه باشند و هر روح یها مردم از هر طبقه ا ونیلیم

 یم رییغتخود  الیو ام اجیاست که مدام ساختمان آن را بسته به احت اریشود( ؛ بلکه محصول کار سازندگان بس یخاطر م

 زینرا  نرشد و فرم آ .ابدی یم رییثابت بماند؛ اما اجزاء آن دائم تغ یمدت یآن ممکن است برا یکل یمایکه س یدهند. در حال

س از پ یکیت که اس یائمداوم دوره ه یبلکه توال ست؛یبر آن متصور ن ینهائ یتوان به نظارت آورد و حد یم یفقط تا اندازه ا

 ینرظ دارد، هو حواس را محفو ندیبنش دهیکه به د یقسمه برو، هنر طرح شهر  نیشوند. از هم یم گریکدی نیجانش گرید

 یه رورگز دنبالهاما  متاثر باشد؛ گرید یهنر، از هنرها نیجدا است. ممکن است ا اتیو ادب یقیموس ،یاز معمار است که کامال

 (. 11، 1383 نچ،یل نی. ) کوستیآن ن

سد ر یظر منو احساس تعلق ساکنان است. به  یتماعاج اتیاز علل مهم کاهش ح یجمع ینداشتن مردم در فضاها حضور

 یضاهاف تیفیک شیاست. افزا یمنظر شهر تیفیمناسب و فقدان ک طیاز نبود مح یفضاها ناش نیکاهش حضور شهروندان در ا

 نیا ندان درساکنان را در سطح شهر فراهم سازد و شهرو ورحض ی نهیبتواند زم دیشا یمناسب منظر شهر یو طراح یشهر

 تیاس هوو احس جامعه یو فرهنگ یاز حضور شهروندان در رشد اجتماع یناش اتیو ح یسرزندگ جهی. در نتابندیاها حضور فض

 یبررس هاهرش یاجتماع اتیمهم در ح یتواند به عنوان عامل یم یمنظر شهر نیموثر خواهد بود. بنابرا یو مکان یشهروند

 ( 1391،یا رهیزاده، م افیشود.) س

 یها امیپ نسان،. اردیگ یآن انجام م رامونیپ یارتباط انسان و فضا قیاست که از طر یذهن یندیفرآ ،یشهر طیمح درک

 ر،یتصو نیا یریاز عوامل موثر در شکل گ یکیآورد. یدر ذهن خود بوجود م طیاز مح یریکرده و تصو افتیرا در طیمح یحس

ها  ه و با آنربه کردهستند که انسان قبال آن ها را تج ییهافضا ز،یانگ هخاطر یاست. فضاها طیاز مح یجمع ای یخاطرات فرد

 د.اهد بوارتباط ساده تر خو یبشتر باشد، امکان برقرار یزندگ طیآشنا در مح یدارد. هرچه تعداد فضاها ییآشنا

فتن ر انیز ما ای لیو تبد رییخواهد شد. در مقابل، تغ طیو ارامش در مح تیآشنا، باعث احساس امن یفضاها افتنی 

وم خاطره د. مفهرا در انسان بوجود خواهد آور یاز زندگ یبودن و از دست دادن بخش شهیر یب ،یآشنا، حس گمگشت یفضاها

 یابستگر آن واست. انباشت خاطره در شهر، به سابقه سکونت د ادفو همراه و متر تیبا حس تعلق و هو یشهر یدر فضاها

 (18-14، 1383 ،یبیدارند. )حب یخود تعلق خاطر کمتر یمکان زندگ به دیجد یساکنان شهرها لیدل نیدارد. به هم

 

 طرح مساله -2
 در یملکردعو  یتیفعال ،یو تحوالت گسترده کالبد رییبزرگ کشور منجر به تغ یشهرها ژهیشهرها به و عیامروزه رشد سر

 م بود، بهت مردخاطرا نیتر نیریش مقر یشهر که روزگار یعموم یو تحوالت باعث شده عرصه ها رییتغ نیشهرها شد هاست. ا

مکان از  با یعاطف یندهاویپ جادیموضوع اتفاق نظر دارند که ا نیبر سر ا ردازانپ هینظر تیناآشنا بدل شود. اکثر ییگذرگاه ها

 یها تیعالدر ف مردم یریدرگ نهیتواند زم یاست و م یتیهو یاست که الزمه غلبه بر بحران ها یتعادل روان یازهاین شیپ

 ( . Lewicka, 2008: 211) دیرا فراهم نما یمحل

میالدی حدود نصف  2000درصد در حال افزایش است. در ابتدای سال 2جمعیت شهرهای جهان با متوسط رشد سالیانه 

درصد  61نسبت شهرنشینی در سیاره زمین به  2030جمعیت جهان در شهرها زندگی می گردند. که انتظار می رود درسال 
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شهرها را با مشکالت فراوانی درگیر ساخته است. افزایش بزهکاری و  نیند این رشد فزاینده و افسار گسیخته ،ساکافزایش یاب

انحرافات اجتماعی یکی از مهم ترین و اساسی ترین معضالت اکثر شهرهاست جرم و ناامنی فزآینده شهری از نتایج رشد بی 

جرایم و ناهنجارهای  ائمیبه ویژه شهرهای بزرگ و پرجمعیت مکان د رویه شهرها و بی هویتی آنها نشات می گیرد. شهرها

اجتماعی هستند. همانطور که اشاره شد افزایش آمار بی رویه جرم و جنایت در سطح جهان ، جامعه بشری را از لحاظ اقتصادی 

ات شهرنشینی و رشد شهرها، ما را با ، اجتماعی،فرهنگی، امنیتی و ..... به شدت تهدید می کند. این امر در کشور ما نیز به مواز

 مختلفی درگیر ساخته است. التمشک

 قش بسزایینارند، دشهری عالوه بر آنکه بیشترین ارتباط را با شهروندان و محیط زندگیشان  یفضاهای عموم یبه طور کل

د فتن سه بعا در برگرز فضاها بدسته ا نیکنند. ا یم فایدر شهرها ا "احساس آرامش  یبرقرار"و  "هویت بخشی " جادیدر ا زین

 شتریهرچه ب یرشهروندان جهت برقرا قیو تشو یشهر یزندگ تیفیسطح ک شیدر صدد افزا "معنا "و  "عملکرد  "، "کالبد "

از  یشهنده و بخداز عناصر شکل  یکیبه عنوان  یشهر "منظر "راستا  نیباشند. در ا یم یشهر یها طیمح یتعامالت اجتماع

ندان، ر شهروب تیفضاها و در نها نیبر مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ا میشهری به طور مستق یفضاهای عموم یادراک کالبد

ه نام ب یا موضوعب یهرش یعموم یفضاها نیتأثیر خواهد داشت. بنابرا طیمح یبه عنوان کاربران اصل شان،یها و رفتارها تیفعال

 هب ییاسخگونظور پم. لذا توجه و تالش به ردیپذ ریتأث نکهیهم ا گذارد و ریتأث یتواند بر و یانسان مواجه است که هم م

 .ابدی یم تیاهم طیانسان در مح یاساس یازهاین

 قیطر از یمعجشهروندان هستند. خاطره  یبا مکان در شهر خاطرات جمع یعاطف وندیپ نیا جادکنندهیاز عناصر ا یکی

ر فضا به د یمعن ادجیا قیرکرده و از ط جادیفرد ا یرا برا یتیفیک نیچناز گروه و مکان  یفرد، به عنوان عضو انیم وندیپ جادیا

در  اساس، نیبر ا شود. یشخص در مکان منجر م تیهو یو ارتقا یبه بازشناس یمکان تیهو نیانجامد. ا یم یمکان تیهو جادیا

 شد.  فرد و گروه حفظ خواهد تیهو ابد،یدر شهر تداوم  یساز خاطره جمع نهیکه عناصر زم یصورت

صویر تنسان دهد. ذهن ا یشهروندان را شکل م یطیمح یذهن، رفتارها ۀنیزم شیدر پ ،یشهر طیحضور مکرّر در هر مح

خاطره  وروهی گ یشخصی، قضاوت، زیبایی شناسی، تجربه ها یحسی، تجربه ها و خاطره ها راتیذهنی شهر را بر مبنای تأث

ه رفتار وست کر نیکند. از ا یم جادیها و آرمان ها و ایده آل ها ا زشجمعی، حوادث تاریخی و چارچوب فرهنگی ار یها

عل دی منف. زیرا خلق معنا فرآینردیگ یشکل م یشهر یها طیدهد و هم در مح یشکل م یشهر یشهروندان هم به فضاها

ال و آیندی فعّلکه فرب ،نیست که ذهن اطالعات حسی را دریافت کند و آن ها را بر اساس قوانین تداعی معانی به هم متصل کند

کند،  یماک حس دهند و ذهن جهانی را، که در فرآیند ادر یخالق است. در این فرآیند، عین و ذهن یک واحد را تشکیل م

 و عمدتاً)سی محسورود : از یک سو به مؤلفه ها یدو بعدی به شمار م یاساس موضوع منظر شهری مقوله ا نی. براندیآفر یم

ظر ل آن ها نو امثا ،هویتییپردازد و از سوی دیگر به شرایط ذهنی فضا شامل؛ ابعاد تاریخی، خاطره ا یمفضا  ۀسازند (بصری

 (.7: 1389کند)اسالمی راد و قاسمی ، یم

در پارک  وندانشهر یو تداوم خاطرات جمع یریبر شکل گ رگذاریتأث یمؤلفه ها ییراستا، پژوهش حاضر برشناسا نیدر ا

سب منظرمنا دجایا ریمتمرکز شده است و تالش شده با توجه به تاث نیازدونسل از ساکن شیاطرات باز خ یفومن به عنوان بخش

ت کاهش در جه موجود در محدوده مطالعه گامی یها لی، متناسب با پتانس ناسبروش ها و الگوهای م شنهادیو با پ یشهر

ا توجه برو  نیز اآید. اعضالت اجتماعی موجود در آن بردر جهت رفع م ییاجتماعی و ارائه راه حل ها یها یانحرافات و ناهنجار

ه بگر تصویر اکه  ،ردیگ یتوجه قرار م وردفرض م شیپ نیپژوهش، ا نیدر ا یو رابطه آن با منظر شهر تیموضوع امن تیبه اهم

نکه آبر  وهیکنواخت باشد؛ به طور مستقیم عال یمغشوش، نفرت انگیز و یا حت یشهر یعموم یدرآمده از فضاها شینما

 یرشه یها طیدر مح یناامن جادیو ا یاجتماع یها دهد، بستر بروز ناهنجاری یشهروندان و احساساتشان را تحت تأثیر قرار م

 از گذشته فراهم خواهد کرد. شیبرا 
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 روش تحقیق -3
ت مک مطالعاک در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول با قیاست. تحق«  یلیتحل» مطالعه  نیدر ا قیروش تحق

د و با ش استفادهزین یدانیاز مطالعات م ،ی. عالوه بر مطالعات کتابخانه ادیگرد نیتدو یچارچوب نظر  یو اسناد یکتابخانه ا

 نمونه از ین حجمبرای تعی یگردآور ازیمورد ن یاطالعات و داده ها ،یدانیپرسشنامه و مشاهده م لیاز قب ییکمک ابزارها

ستفده کرده اند پرسشنامه میان شهروندان، متخصصین و مسافرانی که از پارک ا 284شده و تعداد  فرمول کوکران استفاده

 الزم استخراج شده است. یجدول ها  و آمارها  AHPبه روش تیو در نها توزیع شده است

 

 مبانی نظری -4
 یمنظر شهر -4-1

 است که ییها و مکان ها ابانیمان ها، خبه مجموعه ساخت یو ساختار یبصر دنیبخش یکپارچگیهنر  «یمنظر شهر »

 ین که مفهومرغم آ یعل یمانند واژه شهرساز «یمنظر شهر» (  واژه 1،1382سازند. ) گوردون کالن،  یرا م یشهر طیمح

خر قرن در اوا یصه تخصژاوجود داشته است، اما به عنوان و تایماه هشهرها هموار نیو تکو شیدایبا پ ربازیاست، و از د یمیقد

وان ن کالن عنگورد واژه را نیمطرح شد. بعد ها ا ییکایآمر یالالمستد در مورد شهرها کیو اقدامات فردر ینوزدهم با طراح

آن را  میرهچارلز وال ستمیمنتشر شد. در اواخر قرن ب 1961به سال  یکرد و سپس به صورت مجموعه در کتاب منظر شهر

 فیعرتو  یصصتخ یعنوان کرد و امروز به طور مشخص رشته ا یشهرساز ی هنیدر حال وقوع در زم یدستاوردها فیتوص یبرا

 (.1385،48ب،یاست )حب یو معمار یشده منشعب از شهرساز

 یخاطره جمع -4-2

خاطره از  ابند،ی شیخاطره هستند، افزا یادآوریکه قادر به  یباشد. هرچه تعداد افراد یفرد ای یخاطره ممکن است جمع

 کس در سالالبواه سیبار توسط مور نیاول یکه برا یشود. واژه خاطره جمع یوارد م یو به حوزه جمع خارج شده یقلمرو فرد

 میهسدر آن  از انسان ها یاست که گروه یخاطرات یرفته است، به معن اربک "خاطره  یچارچوب اجتماع "در کتاب  1925

دارد و  دیاطره تاکخ یماعاجت تیمطالعه بر ماه نید. او در اآن دخالت دارن یریانتقال داده و در شکل گ گرانیبوده، آن را به د

 کیخاطرات  اغلب رایاست ز یاجتماع یامحتو یکند: اول، خاطره دارا یاعالم م ریبودن خاطره را به شرح ز یاجتماع لیدال

جع ز نقاط مررات ااطداشتن خ یآوردن و گرام ادیب یشکل گرفته اند. دوم، برا یجمع یو در محل زندگ گرانیفرد، در حضور د

 اهسوم، انسان  ه آن.مربوط ب یسال و مراسم وسنت ها یدارند. مانند روزها یشود که جنبه اجتماع یاستفاده م یو مکان یزمان

 (. Paez &other,1997,152آورند. )  یم ادیخاطرات را در کنار هم و با هم به 

 :یاجتماع یهنجار و ناهنجار -4-3

کند  یمرقرار ب نیمع تیوضع کیکه رفتار مناسب را در  یمشترک یتند از قواعد و رهنمود هاعبار یاجتماع یهنجارها

هد تع یا داراتلف خود رمخ یها تیو موقع طیقواعد و الگو ها رفتار کرده ودر شرا نیکه مطابق ا ی( . افراد61.1374)رابرتسون.

فتار رالگو ها  نید با ادر تضا ایقواعد و  نیبدون توجه به اکه  ییو گروه ها اشخاصرفتار بهنجار و  یدانند دارا یبه آنها م

 شوند . یرفتار نا بهنجار قلمداد م یدارا یافراد کنندیم

 زانیه رو برنام نرایمد انسان ساخت مانند شهر ها هستند . امروزه یها طیبهنجار و ناهنجار، مح یبستر بروز رفتار ها اما

و  میراجنواع ا یایجغراف یمواجه هستند . صاحب نظران در بررس یاریبس یاجتماع و یطیمح یها یبا مسائل و آلودگ یشهر

مل عوا نیا نایر مکنند و د یزمان و مکان جرم توجه م ،یمجرم، قربان یدیکل املچند ع ریبه تاث ینابهنجار شهر یرفتارها

 گاهیجا از یطیمح یزیو برنامه ر تیریدر مد داتیلزوم اتخاذ تمه ثیاز ح یرفتار یناهنجار شیداینقش عامل مکان در پ

 (Brown,2000برخوردار است ) یمهم
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 تیدر رابطه با حس امن طیمح یكیزیف یهایژگیو -4-3

 در یافکرا فراهم می آورد. عدم وجود نور  یشتریترس ب ۀنیکه زم ستیبه گونه ا یشهر یفضاها یبرخ اتیخصوص

اسکار  هیاساس نظر ند. برا رو در اتوبانها از آن جمله ادهیو نبود پ ابانیسرپناهان و معتادان در کنار خ یب دنیخواب ابان،یخ

ورند آفراهم  فرار یبرا یباشد و در ضمن امکان کم شتریشدن در آنها ب دهیو د دنیکه امکان د یی( فضاها 1387)ومنین

ی ها م نیرچپا و هواریشود که د مثال استدالل می یرو، برا نیمجرمان فراهم می آورند. از ا تیفعال یبرا یکمتر لیپتانس

ر رت مردم باز نظا اکیح که ای نشانه وجود هکیدهد در حال شیرا افزا یشوند و حس ناامن یتلق یکیزیتوانند به عنوان موانع ف

 (.Schweitzer, 1997: 11دهد ) شیرا افزا تیمحله باشد می تواند حس امن

موفق  یشهر یو خلق فضاها یعموم یشدن، استفاده از قلمرو فضا یدر معرض خطر بودن و ترس از قربان ت،یامن کمبود

ی ترسند، م  ایمی کنند و شیکه مردم احساس عدم آسا یی.  در جا( Carmona, 2003: 238)قرار می دهد دیرا مورد تهد

 یها چه. کومربوط به ترس از حضور در آن فضاهاست یگاه اهافض یبعض ۀتنزل می کند. عدم استفاد یعموم یقلمرو فضا

ن ممکن آدر  یاصخکه اتفاقات  ییفضاها نیناجور پرشده اند، همچن یکه با آدم ها یشلوغ یلیخ ایخلوت و  یفضاها ک،یتار

وانان، جو  اهولگرد ان،یکه توسط گدا ییبه مکان ها یکم عرض و ورود یروها ادهیفضاهاست. پ نیاست رخ دهد از جمله ا

ه ارند )گرچترس د شدن یاز مردان از قربان شتریزنان ب یفضاها هستند. به طورکل نیاز جمله ا زیسد می شوند ن ایبسته و 

 (.Carmona, 2003: 24سن کم می شود( )  شیمردان و زنان با افزا نیفاصله ب

م سب به مردور منامؤثر است، استفاده از نور و روشنایی می باشد. ن تیکه در افزایش حس امن یعوامل نیاز مهمتر یکی

عیت است ر یک وضدهد، نخست اینکه به کسی که ناظ کند که ببینند و دیده شوند. بنابراین نور دو کار انجام می کمک می

 .ابدیاهش جرم ک شود با افزایش قوه احساس تحت مراقبت بودن، ارتکاب یامر موجب م نیکمک می کند که واضح تر ببیند. ا

 ا از جملهفضاه از یاریرا رؤیت پذیری بیشتر مانع جرم می شود. بسدوم اینکه مردم را تشویق می کند در محل بمانند زی

 یم لیهر تبدشاع در دف یب ییفضادهند و در واقع به  یخود را از دست م ییکارآ یکیبا آغاز تار یشهر یبوستانها و پارک ها

وشن ر یآفتاب و یهتابم یاز نورهااز بوستا نها و پارک ها با استفاده  یعیهر چند حجم وس ،یکارشناسان شهر دگاهیشوند. از د

ده شانجام  یبرت تجرنبوده و صرفاً به صو یخالقانه و تخصص یاستفاده ا ،ینور در شهرساز تیشوند اما استفاده از قابل یم

 بوستانها و دیرخها، مراکز  دانیشهر چون م یعموم یشدن هوا در عمل استفاده از فضاها کیگونه است که با تار نی. استا

اقد اغلب ف یحیتفر یفضاها نیاز مهم تر یکیبه عنوان  یشهر یشود. بوستان ها یهمراه م یشهروندان با مشکالت یبرا

 ییفضا وند وش یم لیتبد یاجتماع یها بیآس ۀتوسع یبرا یفضاها در شب به مکان نیا جهیاند و در نت یتخصص ینورپرداز

 ا توجه بهبارد. د تیامن نیو تأم یبخش ییبایدر بوستان ها دو کارکرد عمده ز ی. نورپردازستندیگذران فراغت ن یامن برا

 یونه اگاست. به  یمهم موضوع ،ینینور توأم با استفاده تزئ یها تیاز قابل یاستفاده کاربرد تیآنها، اهم یاجتماع یکارکردها

 (. 22:  1389، یید)قراشهر استفاده کنن یپارکها یرود از فضا یم یکیکه هوا رو به تار یطیدر شرا یکه شهروندان بتوانند حت

کان م نیا حفاظت از  یبرا دیکه با یشهر یدر پارک ها ژهیبه و یسبز شهر یفضاها یمهم طراح یو شاخص ها عوامل

 رد:ک انیب ریتوان به شرح ز یرا م ردیمورد توجه قرار گ یو نا امن یاجتماع یها بیها در برابر  گزند آس
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 (26:  1389 ،یفر، انصار ی) الماس یسبز شهر یفضاها یمهم طراح ی: عوامل و شاخص ها1جدول 

 
 

امولفه ه  

 

 فضاها و روش های دستیابی به هدف

دید و نظارت 

 عمومی

توسط کاربران پارک،نگهبانان و باغبانان ، 

 همسایگان و خانه های اطراف

به نحوه کاشت گیاهان به گونه ای که مانع دید نشود، توجه 

سال آینده گیاه، ریز برگ بودن یا همیشه سبز  20طراحی رشد 

بودن آن مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از موانع بلند و زوایای 

 بسته و بوته های پربرگ و حجیم که مانع دید می شود

 نور و روشنایی
چراغ های داخل پارک ، نوردهی کاربری های 

 ساخته شده

متری  10ی که چهره ها از کاشت تیرهای  چراغ به گونه ا

مشخص باشند ، عالئم و فضاهای مخفی و ورودی ها و خروجی 

ی نورپردازی شوند، نور پردازی باعث اذیت چشم نشود بها به خو

 و به اندازه ای باشد تا باعث وهم و خیال نیز نگردد

مسیرهای مخفی و 

 جدا افتاده

بن بست ها و مسیرهایی که در چرخه گردش 

د ، مسیرهای باریک و مخفی و پوشیده قرار ندارن

با گیاهان و مسیرها و فضاهایی که به دلیل عدم 

 بهسازی مورد استفاده قرار نمی گیرند

کیوسک های اطالع رسانی، استفاده از دوربین های مداربسته،

ایجاد کاربری های خدماتی، نورپردازی مناسب، دید طبیعی از 

وجود امکان غافلگیری  فضاهای دیگر به این فضاها، در صورت

متر قبل این آگاهی داده شود، سعی شود  100تا  50بایستی از 

از پوشش های گیاهی با تنه های بلند استفاده شود و از کاربرد 

بوته ها و استفاده بیش از حدگیاهان همیشه سبز ممانعت به 

 عمل آید

وجود فضاهای 

 جدا افتاده

 فضاهایی که محیط گردش جدا از مسیرهای

اصلی پارک دارند، فضاهایی که کاربری خاصی 

 برای آن در نظر گرفته نشده

استفاده از کاربری مناسب در فضا تا حالت دعوت کنندگی 

داشته باشد، طراحی بهینه منظر تا با خوانا بودن و امکان دید 

داشتن بیننده را به سوی خود فرا خواند، وجود مسیرهای 

ر چنین فضاهاییمختلف مفر در هنگام بروز خطر د  

استفاده از ترکیب 

 کاربری ها
 فضاهای شهری پارک ها فضاهای جدا افتاده اند

در پارک ها اتفاده از کاربری هایی چون کتابخانه و فضای بازی 

 کودکان

با ایجاد بخش های ورزشی و فضای کمپینگ، ایجاد فضاهای  در فضاهای شهری در پارک هاافزایش  فعالیت 
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زی و تفریحی، ایجاد فضاهای آموزشی یا ارائه خدمات، پخش با های روزمره

 چنین فعالیت هایی در سطح پارک برای ایجاد تعادل.

 عالئم و راهنما
در فضاهای مخفی و جدا افتاده، در فضاهای 

 پیچیده و با وسعت زیاد

توجه به چگونگی طراحی عالئم که خوانا و مشخص باشند، 

تفاده از مصالح و مواد پیغامشان کافی و مشخص باشد، اس

مناسب، قابل استفاده برای تمامی افراد چه با سواد و چه بی 

 سواد

ایجاد حس 

 مالکیت

فضاهای فضای پارک های محلی، پیاده راه ها ،

 عمومی شهری

ایجاد حس قلمرو در افراد تا احساس مالکیت ایجاد شود، 

 طراحی مناسب فضایی برای دعوت کنندگی

 طراحی کلی

کیفیت فضایی: زیبا و با کیفیت طراحی شوند که افراد از  اهمیت 

 آن لذت ببرند،

وضوح و روشنی ساختار آن : باید به راحتی قابل فهم و درک 

باشند، پرهیز از فضاهای بدون کاربری که اهداف طراحی روشن 

و واضح نباشند، در ساعات شب نیز کاربری داشته باشند، از 

شکل و بافت برای دعوت کنندگی مصالح مناسب در زمینه رنگ، 

 یا عدم دعوت کنندگی استفاده کنیم

 

 ی پژوهشها افتهی نمونه موردی و -5
 صومعه سرا و :یواقع شده و از سمت شمال به شهرستانها النیاستان گ یاست که در محدوده جنوب غرب یفومن شهرستان

ال تان خلخشرق به شهرستان رشت واز غرب به شهرسشفت و طارم زنجان، از سمت  یماسال، از سمت جنوب به شهرستانها

رشت )مرکز  غرب شهر یلومتریک 27شهرستان، شهر فومن است که در  نی. مرکز اباشدیو متصل م رزمهم لیاستان اردب

 متر از سطح 15فاع بوده وبا ارت لومترمربعیک 14معادل  یمساحت یاست. شهر مزبور در حال حاضر دارا دهیاستان( واقع گرد

 باشدیم لومترکی 356( کشور مرکز) تهران تا آنآزاد، فاصله  یایدر یآبها

 پارک فومن -5-1

پارک  در شمال کشور ،پارک شهر)کودک( فومن است. یشهر ۀمهم و معروف شکل گرفته در بدن یاز پارک ها یکی

 زین شهر یودنقش دروازه و ور یشهر به نوع یاصل ابانیخ یآرام و سرسبز در ورود یطیشهر)کودک( فومن، به عنوان مح

 نیا نیمچنشوند، ه یکه وارد شهر فومن م ستیشگراناز مسافران و گرد یمیعظ لیخ یرایشود که ساالنه پذ یشناخته م

 نیتریه و وناسنامکه پارک را در حکم ش یبرخوردار است بنحو زیساکنان شهر فومن ن نیدر ب یقابل توجه تیپارک از محبوب

 استفادهن آه از ک یمختلف ینسلها نیکه در طول سالها ب ییها یپارک با خاطره ساز نیکه ا نروستیاز دانند. یشهر خود م

 .شهروندان دارد نیحس تعلق ب جادیرا در ا یکنند، نقش حیاتی و مهم یکرده و م
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کشور  از ییابخش ه یو حت النیکامال شناخته شده در سطح منطقه، استان گ یاز مکان ها یکیشهر)کودک( فومن  پارک

 یابر یمناسب و همگون در جهت خاطره ساز ییکه توانسته است با کنار هم گذاشتن مولفه ها یباشد، پارک یم

صورت جمع ثرا بپارک که اک نیا دکنندگانیبازد یبرا یحس تعلق و خاطرات جمع جادیتوانسته است تا با ا دکنندگانیبازد

 یخیو تار رینظ یب یهابا داشتن انواع مجسمهشمسی احداث و  50اوایل دهه در  پارک  نیادوستانه هستند. ای یخانوادگ یها

 یادین زسافرام یرایپذ لیتعط یشهر در روزها نیکه ا ریچند سال اخ یمناسب ط یو سرسبز و امکانات رفاه بایز یو فضا

ه خاطر ب دارندوم پارک ها که عم یحیسبز و لوازم تفر یاز فضا یفومن جدا پارکو استراحت است.  حیتفر یبرا یاست محل

 یهاجسمهومنِ و مفو کشاورز  ییاز تالش زنان روستا یچهار دختران، که نماد یهافراون از جمله مجسمه یوجود مجسمه ها

 یمیدقو  یحلم یها یو وجود باز مردم یو شادمان یشهرستان نشانگر، شاد نیشاد وخندان کودکان درمحوطه پارک کودک ا

در بخش  ضای بوستاناین پارک از سه بخش بازی کودکان در بخش ابتدایی، شهربازی در بخش میانی و ف .استمنطقه نیدر ا

 انتهایی تشکیل شده است.

 

 
 

 (Google earth: نقشه محل استقرار پارک فومن در سطح شهر)1تصویر

 

 

 پارک شهر
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 م خمینی به پارک)نگارندگان(دید از خیابان اما :3تصویر                               ورودی اصلی پارک)نگارندگان(: 2تصویر 

 

 یافته های پژوهش -5-2
ه کن اهمیتی همچنی با توجه به پیشینه تاریخی پارک فومن و قرار گیری در بدنه اصلی یکی از خیابان های اصلی شهر و 

ش هویافته های پژ ،وندان دارداین پارک برای اهالی فومن به عنوان بخشی از خاطرات هویت دهنده به حداقل دو نسل از شهر

 صورت گرفت و نتایجی به شرح زیر بدست آمد.در دو بخش بررسی کالبدی و نظرسنجی از کاربران 

 

 یو نظارت عموم دید-5-2-1

اصلی بان ز  خیااطراحی پارک به گونه ای انجام گرفته که در معرض دید وکنترل توسط همسایگان پارک که گذرکنندگان 

( 3 نار)تصویرچن بلند خمینی( و ساکنین در کوچه ها و خیابان های اطراف قرار گرفته و با به کارگیری درختاشهر فومن)امام 

 .راهم نموده استفحداقل مانع را در دید به فضای داخلی پارک 

 

 یینور و روشنا-5-2-2
یکی در نیمه  متری نور 20تامین نور و روشنایی پارک  توسط دو گروه از چراغ ها تامین می گردد که شامل دو برج 

ابتدایی پارک قرار  متری می باشند که غالبا در بخش 3 و 6 ابتدایی و دیگری در بخش انتهایی و تعدادی چراغ های پایه ای

 .گرفته اند و این بخش را به فضایی روشن تر  را نسبت به بوستان انتهایی فراهم کرده است
 

 
 گان(دارن: چراغ های تامین نور پارک)نگ4تصویر 
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 و جدا افتاده یمخف یرهایمس-5-2-3
ا در وده و تنهبپارک  بیشتر مسیرهایی که در این پارک از آنها بهره گرفته شده مسیرهایی است که در ارتباط با بخش های

 ت برخیی در پشمسیرهایی قرار گرفته اند که به دلیل مخفی بودن نسبت به محیط پارک و یا قرارگیربخش انتهایی پارک 

 فضاها از شبکه اصلی جدا افتاده اند.

 

 

   : فضاهای جدا افتاده از بافت اصلی پارک6تصویر              و جدا افتاده از شبکه اصلی   ی: مسیرهای مخف5تصویر 

 

 جدا افتاده یوجود فضاها-5-2-4
دای از جارک و قی به فضای پاحداث ساختمان های نظیر خانه جوان و االچیق هایی جهت اسکان مسافرین به صورت الحا

رک ز محیط پاافتاده طراحی اولیه محیط پارک و بال استفاده شدن این فضاها پس از مدتی آن ها را تبدیل به فضاهایی جدا ا

 نموده است.

 

 ها یكاربر بیاستفاده از ترك-5-2-5
شاهده ی توان ممی در پارک فومن را به شکل بسیار خوبو کاربری های جذاب برای گروه های مختلف  ترکیب کاربری ها 

ون پرورش نه کانکرد. وجود فضاهایی با قابلیت استفاده توسط گروه های مختلف سنی نظیر انواع تاب و سرسره ، کتاب خا

جوانان و ان )نوفکری،)کودکان( شهربازی، پایگاه مقاومت بسیج، وسایل ورزشی و غرفه کتاب فروشی و عکاسی سنتی و بوست

 .ر محیط پارک را می توان نمونه های کاملی از ترکیب کاربری ها در این فضای شهری دانستبزرگساالن( د

 

 
 ابلوهای راهنمای پارک: عالئم و ت8: کاربری های موجود در پارک                                تصویر 7تصویر       
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 افزایش  فعالیت های روزمره-5-2-6
 ای روزمرهعالیت هفشد پارک فومن ترکیب متنوعی از کاربری هایی را که منجر به افزایش همانطور که در بخش قبل بیان 

فضایی  ز این حیثشد و ادر درون آن شود را دارا بوده و زمینه حضور مردم با نیازهای مختلف  در ساعات مختلف را دارا می با

 متعادل را ایجاد نموده است.

 

 عالئم و راهنما-5-2-7
خش های بضور در عالئم و تابلو ها برای معرفی،خوانایی و دسترسی بهتر به فضاها امری مهم است که حبهره گیری از 

 ی در کنارراردادمختلف فضا و نحوه ارتباط و دسترسی از بخشی به بخش دیگر را تسهیل می کند، و بهره گیری از عالئم ق

دارد که  تابلو ها ام ایناقلیم، کمک قابل توجهی در انتقال پی عنوان فضاها و بهره گیری از مصالح مناسب و متناسب با بافت و

 نشده است.متاسفانه این مساله در پارک فومن مغفول واقع شده و توجه چندانی به آن 

 

 تیحس مالك جادیا-5-2-8
 لیماآن ها ته ک ییاشود، ج یم فیکنند تعر یبرقرار م یمکان یمؤثر که مردم با قرارگاه ها یوندیتعلق مکان به عنوان پ

ر د ین کودکت دوراخاطرا م،یکه در آن متولد شده ا یمکانرند. دا تیو امن یکه آن ها احساس راحت ییبه ماندن دارند و جا

ه کان دلبسته آن مگذشته، ما را ب یو اتفاقات روزمره و معمول یدوستان دوران کودک م،یکرد یم یکه در آن زندگ یمحله ا

لی نسل اها. پارک فومن هم به واسطه نقش مهمی که در شکل گیری خاطرات بیش از دواست یحس تعلق مکان نیا کند،یم

نها یک میان آوستالژفومن را داشته و بسیاری از ساکنین شهر فومن با فضای پارک و مجسمه های آن خاطره داشته و پیوندی ن

 است. برقرار است حس تعلق و مالکیت نسبت به این فضا در بین اهالی به شدت شهود

 

 
 : مجسمه های پارک فومن)نگارندگان(9تصویر 

 

 

 نتایج نظرسنجی از ساكنین -5-2-9
ده ازدید نموبپارک  از تحلیل پرسشنامه هایی که توسط ساکنین شهر فومن به عنوان کاربران اصلی و مسافرانی که از این

ک محیط پار ایتمندی ازباب عوامل عدم استفاده و رضدرصد از اهالی در طول ماه از پارک استفاده نمی کنند. در  50اند حدود 

 بوده است. 2و  1نتایج به شرح نمودار 
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 )پرسشنامه(علت استفاده نکردن از پارک: 2: میزان رضایت شهروندان از پارک )پرسشنامه(          نمودار1نمودار 

 

را  رین تاثیرک بیشتزایش استفاده شان از محیط پارشهروندان در پاسخ به این پرسش که افزایش کدام یک از عوامل در اف

 خواهد داشت به ترتیب: بهبود فضای سبز ، امنیت و وجود مجسمه ها و المان ها را مطرح نمودند.

 

 

 

 عوامل موثر در استفاده از پارک: 3نمودار 

 

 گیرینتیجه جمع بندی و -6
ها در پارک فومن این موضوع مشهود است که علیرغم اینکه در با توجه به یافته های تحقیق و تحلیل نتایج پرسشنامه 

طراحی پارک فومن بسیار از فاکتورهای مهم احداث پارک ها مورد توجه قرار گرفته است کاربران این فضای شهری از آن بهره 

فقدان روشنایی مناسب در کافی و مناسب را نبرده و به دلیل نبود امنیت کافی که ناشی از عدم توجه به بخش هایی از پارک و 

در این فضاهاست از حضور در آن امتناع ورزیده و اصلی ترین عامل در بازگشت و حضور مجدد در پارک را در گرو تامین امنیت 

آن دانسته اند. یکی دیگر از دالیل این عدم بهره گیری نبود جذابیت برای کاربران عنوان گردیده در حالی که از دیدگاه کالبدی 

پارک از ترکیب مناسبی برخوردار می باشد. عامل این امر رامی توان به بی توجهی مدیریت شهری نسبت به نگه داری و  محیط

روزآمد کردن محیط پارک دانست. چرا که از دیدگاه شهروندان اگر پارک شهر از نظر تغییرات در محیط و فضای سبز بهبود 

خواهد داشت. چرا که سابقه تاریخی پارک فومن نشان از این دارد که هر زمان این در استفاده مجدد آنها  یابد تاثیر به سزایی 
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، این فضا فضا مورد توجه قرار گرفته و عوامل تاثیر گذار در بهبود منظر آن برای مدیریت شهری در اولویت اهمیت قرار گرفته

بروز رفتارهای ناهنجار اجتماعی در این فضا  به محلی برای حضور مردم و محلی برای تعامالت شهروندان بوده و کمتر شاهد

نتایج حاصل از تحلیل یافته ها بیانگر این امر است که در صورت توجه به عوامل تاثیر گذار در منظرسازی نظیر  توجه بوده ایم. 

ئم و زی وسایل بازی و المان های موجود و طراحی عالبه پوشش گیاهی ، محوطه سازی، کیفیت نورپردازی محیط و بهسا

در محدوده مورد مطالعه و با بهره گیری از حس تعلق خاطری که شهروندان نسبت به محیط راهنماهای خالقانه و جذاب، 

، این فضا را دوباره تبدیل به محلی برای حضور شهروندان و شکل گیری خاطرات جمعی برای نسل جدید همانند پارک دارند

ک بهره برده اند نموده و به واسطه این حضور و تعامالت اجتماعی شکل گرفته ناشی نسل های قبلی از شهروندان که از این پار

 از آن، محیطی امن و به دور از ناهنجاری های اجتماعی را ایجاد نمود.
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