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 چکیده

 –کالبدی توسعه و رشد با همگام که باشد،می سبز فضای و هاپارک بشری جامعه نیاز مهمترین از یکی امروزه

 شهرها نیاز مورد زمین میزان جمعیت، افزایش بینیپیش به باتوجه ارتباط، این در. یابدمی توسعه شهر فضایی

 در هاپارک بهینه جانمایی یابی،مکان جدید ایهمدل از استفاده با و شودمی محاسبه مختلف یهادوره در

-می شهری درون هایپارک احداث سنجیامکان تحقیق گردد. هدفمی بررسی آن ایجاد ضرورت و شهر سطح

 نیز قیقتح ابزار. گردآوری شده است پیمایشی اجرای شیوه و تحلیلی-توصیفی روش که بر اساسباشد 

نفر جمعیت شهر رشت  410816مستقیم از میان  صورت به گیری،نمونه روش و ساخته محقق پرسشنامه

 نفر از کارشناسان و 08ها و نفر از مراجعه کنندگان به پارک 188جامعه هدف حدوداً صورت گرفته است. 

ها با استفاده از لخیص دادهالزم به ذکر است ت بوده و سپس به کل جامعه تعمیم داده شده است. متخصصان

بعلت شرایط اقلیمی مطلوب که در شهر رشت  است آن بیانگر تحقیق هاییافتهانجام شده است.  spssافزار نرم

الگوی خاصی از اند و ها بر اثر گذر زمان شکل گرفتهشود و اکثر پارککمبود فضای سبز احساس نمی تقریباً

منطقه شهری از  0نمایند. شهر رشت با پیروی نمی ایای و منطقهیهدر مقیاس محلی، ناح گزینیجهت مکان

باشد که مربع میمتر 1/1ز در شهر به ازای هر نفر برد، سرانه فضای سبپارک در سطح خود بهره می 68حدود 

 مترمربع( فاصله زیادی دارد.  7-10با استانداردها )

 

 رشت ،شهری ، پارکفضایی -وزیع مکانی ت :واژگان کلیدی

 

 مقدمه -1
. این روند باعث از میان رفتن هر شهر نشینی شده است رشد و های اقتصادی و توسعه صنایع منجر به تمرکزرشد فعالیت

تا جایی که رابطه انسان شهرنشین با طبیعت به حداقل رسیده و  است. آزاد و طبیعی در داخل شهرها شده چه بیشتر فضاهای

اند. هفراغت و تماس با طبیعت مجبور به حرکت به اطراف شهرها و فواصل نسبتاً  طوالنی شد شهروندان برای گذراندن اوقات

عه و ساماندهی آنها را های عمومی و توسعت در فضاهای شهری به عنوان پارکسازی بخشی از طبیکه این خود ضرورت باز

وان محیط زیست آن است که شهرها را به عن، کارکردهای زیست محیطی ترین اثر فضای سبز در شهرهامهمسازد. مطرح می

سبب افزایش کیفیت دار کرده است و با اثر سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی مقابله نموده و جامعه انسانی معنی
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نند. های گوناگون مختل کنند نظام زیستی شهرها را به شیوهتواهای آثار سوء توسعه شهری میشود. مؤلفهزیستی شهرها می

تباط با گرد و غبار و آلودگی هوا، فضای ها یکی از عوامل مؤثر درکاهش این آثار است و به ویژه در ارفضای سبز مناسب در شهر

ناپذیر ی سبز تأثیر آنها درشهرها اجتناببه طور کلی وجود فضاهاروند. های تنفسی شهرها به شمار میسبز شبه جنگلی، ریه

های درون سنجی احداث پارکهدف کلی تحقیق حاضر امکان .که شهرها پایدار باقی بمانند یستبدون آن ممکن ن است و

این اگر فضای سبز به بنابر گردد.و همچنین افزایش جمعیت بررسی می باشد که با توجه به گسترش فیزیکی شهرشهری می

، از جدا از نیازهای جامعه شهری باشد تواندیاز خدمات شهری ضرورت یافته باشد، نم عنوان جزئی از بافت شهرها و نیز بخشی

ها( و نیازهای جامعه ها و جادهها، خیابان)ساختمان این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر

اخته شود تا ( با توجه به شرایط اکولوژی شهر و روند گسترش آن سن اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی، گذرا)از لحاظ روانی

 [.1] محیطی مستمری داشته باشد، بازدهی زیستبتواند به عنوان فضای سبز

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 سهم کاهش باعث تدریج به شهرنشینان افزونروز نیازهای به پاسخگویی برای شهری، جدید هایکاربری ایجاد ضرورت

 شهری سبز فضای اهمیت در. باشدمی محیطیزیست هایگیآلود آن ماحصل که است گردیده شهری هایباغ و سبز فضای

 که است شده دگرگون آنچنان شهرها، در هافعالیت تمرکز و تراکم هایفرایند تأثیر تحت شهری اقلیم امروزه که گفت توانمی

 سبز فضای کاهش ریقط از که آثاری. شودمی بررسی ایناحیه اقلیم از جدای و مشخص صورت به شهرها ،ایناحیه مطالعات در

 آنچنان شود،می گذاشته حیوانی جامعه و زمینی زیر هایبآ خاک، هوا، اقلیم، هایزمینه در بویژه شهری اکولوژی بر شهری

ای از فضاهای سبز به عنوان گونههای شهری پارک .کندمی دگرگون کلی به شهر محیط در را آن سازنده عناصر که است شدید

فت آلودگی، همچنین محیطی مصونیت بخشی شهرها از آی شهری به لحاظ اکولوژیکی و زیستشی به زندگشهری در تعادل بخ

شرط الزم برای ایفای نقش  باشند.ای برخوردار میابعاد اجتماعی آن از جایگاه ویژههای شهری و تقویت زیباسازی محیط

، از اینرو شناخت استاندارهای الزم برای مناسب آنهاستیابی ، مکانهای شهری در این ابعادمناسب و کارایی مطلوب پارک

 [.1] یابدهری و احداث فضاهای سبز ضرورت میریزی و عمران شهای شهری در فرایند برنامهیابی پارکمکان

 

 متدولوژی تحقیق -3
 تحقیق انجام رایب نیاز مورد هایداده آوریجمع برای .باشدتحلیلی با اهداف کاربردی می -تحقیق توصیفیروش این 

 عمومی سرشماری نتایج از ایکتابخانه مطالعات در که ترتیب بدین. است شده استفاده میدانی و ایکتابخانه روش دو از حاضر

 جمله از دولتی هایسازمان در موجود اطالعات و تخصصی هایکتاب و مقاالت و آماری سالنامه و شهر رشت مسکن و نفوس

-زمین توپوگرافی، سیاسی، هاینقشه از موضوعی هاینقشه تهیه جهت و سبز فضای سازمان هرداری،ش ریزی،برنامه معاونت

 اسنادی اطالعات تکمیلبرای  نیز میدانی مطالعه در .است شده استفاده مختلف هایمقیاس در اراضی کاربری و خاک شناسی،

-فیش صورت به ایکتابخانه روش در اطالعات گردآوری ابزار. است شده مطالعه مورد محدودهدر  پرسشنامه تکمیل به اقدام

برای تجزیه و  .باشدمی عکاسی دوربین و پرسشنامه میدانی روش در و بوده اطالعاتی هایبانک....  و کروکی و جدول برداری،

 ArcGIsنرم افزار  ها ازها وترسیم نقشهاست همچنین برای نمایش مصور دادهاستفاده شده  SPSSاز نرم افزار تحلیل اطالعات 

 .استفاده شده است
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  مبانی نظری تحقیق -4
 فضای سبز شهری  -

 تفکر نحوه و بینش طریق این از انسان یعنی باشد،می ساخت انسان گیاهی پوشش همواره شهرها در سبز فضای از منظور

 [.2] سازدمی متجلی را خود

 توزیع فضایی -

 [.3]شود پراکندگی توزیع فضایی نامیده می ها بر روی سطح کره زمینو مکان ها، نقاطچگونگی قرارگیری عناصر، پدیده

 پارک شهری -

 است زیست محیط سازیسالم و محیطی زیست فرهنگی، تفریحی، مختلف هایجنبه دارای که است پارکی شهری، پارک

 [.2] دارد را شهر مختلف مناطق به دهیسرویس جنبه و

 تی محدوده مورد مطالعهجمعی-های اجتماعیویژگی -5 
 در مهاجرپذیر شهرهای جمله از شهر این. است ایران شهرهایکالن جمله از و کشور شمال شهر ترینپرجمعیت رشت شهر

. است افزوده استان نقاط سایر به نسبت شهر این در جمعیت رشد سرعت بر امر همین که شودمی محسوب گیالن استان

و [ 6] است نفر 110608رشت شهرستان جمعیت و نفر 410816 ،1318 سال شماری سر نتایج مطابق رشت شهر جمعیت

نفر  410،816به  درصد 4/6ساالنه  متوسط رشد با رشت شهر ، جمعیت1318سال  در کشور سرشماری عمومی طبق آخرین

هنده کاهش دده که نشانرسی1318نفر در سال  30/2به  1330درصد در سال  4/6از تعداد و بعد خانوار نیز [. 0است ] رسیده

 باشد.تعداد اعضای خانوار می
 نرخ رشد جمعیت شهر رشت:  1 جدول

 00-18 70-00 40-70 00-40 60-00 30-60 سال

 4/6 13/2 7/3 30/6 76/2 70/2 نرخ رشد

 

 یابی فضای سبز شهری و شرایط محیطیمکانمعیارهای   -6
 با رشت شهر دهیگرد محاسبه 1371 سالی برا که جامع رحط توسطی شنهادیپی اراض از استفاده سطوح اساس بر

 ارتباط شبکه فرودگاه سطوح چنانچه و بود خواهد لومترمربعیک 461 حدودی مساحتی دارا خودی شعاع باًیتقر گسترش

 میحرا حساب و موجود وضع با سهیمقا مقام در و گرددیم بالغ لومترمربعیک 40/06 به سطوح نیا م،یآور حساب به رای خارج

ی ط را لومترمربعیک 2418 حدود گسترش .بوده مربع لومتریک 46/66 حدودی مساحتی دارا که رهیغ و تاالب برق رودخانه،

های با توجه به میزان جمعیت و سرانه .دهدیم نشان رای اراض رشد درصد 13/10 بر بالغ که داشت برخواهد در سال 18 حدود

 ازین مورد سطحی نیبشیپ به مبادرت ،یشهرساز وی معماری عالیشورا 18/6/1301 خةمور جلسة مصوب استاندارداستاندارد 

 ،یورزشی فضاها)پرداختیم. بر این اساس برای کاربری فضای سبز و تفریحی که شامل  1688 افق در هایکاربر از کیهری برا

 60/11 شدةی نیبشیپ هسران با و است هکتار 3/301 موجود وضع در هاآن سطح که باشدیمی( جنگل پارک و سبزی فضا

 به ازین طرح افق تا که شودیم مشخص گر،یهمد از مقدار دو نیا کسر با .رسدیم  هکتار 041 به 1688 سال در آنها سطح

های یابی فضاهای سبز عمومی، ضرورتمهم درمکاننکته بسیار  [.4] دارد وجود هایکاربر نیای هکتار 7/081 گسترش

تاب مرگ و زندگی شهرهای سازی معاصر درکین رو است که جین جکوب منتقد شهرباشد و از اپارک میاجتماعی ایجاد 

های ر، فرهنگ و فعالیت، جایی که در آن کازندجایی باشد که زندگی در آن موج می: پارک باید در آمریکایی، معتقد است که

 گزینی فضاهای سبز عمومی به شرح زیر است :مکان ین اساس معیارهای مکانی جهتبر ا[. 7] بازرگانی و مسکونی است
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 مرکزیت -

 یابی شوند.احی و مناطق شهری مکان، نوالمقدور باید در مرکزیت شهری، مراکز محالتیتحسبز عمومی کاربری فضای

 سلسله مراتب - 

. فضاهای نطباق داشته باشدتار فضایی شهر ابا ساخ منظور از این معیار این است که ساختار کارکردی فضاهای سبز عمومی

 یابی شوند. ، ناحیه و منطقه مکانکارکردی خود بر حسب واحد همسایگی، محلهسبز عمومی باید متناسب با موقعیت 

 دسترسی -

، دسترسی داشته باشد تا بدین طریق هم امکان جذب باید از چهار سو به شبکه ارتباطیهای شهری هر یک از پارک

زایش یابد و در عین حال امکان بهره برداری دیداری دد و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارک افجمعیت بیشتر فراهم گر

 [.1]فراهم باشد  نیز سوزیبای پارک برای رهگذران از چهارهای از جلوه

 پوشش گیاهی -

 و معابر کنار در گیاهان وجـود امـا شود،نمی محاسبه سبز فضای ی سرانه در میادین و معابر گیاهی پوشش رغم اینکه علی

 موجـب اکـسیدکربن، دی جـذب و اکـسیژن تولیـد بـا گیاهی پوشش .است زیادی محاسن دارای شهر، میادین همچنین

 دیگـر و هـا ساختمان سخت خطوط با را خوشایندی تضاد و شده نقلیه وسایل و هادود اتومبیل از ناشـی آلـودگی کـاهش

 زیباسـازی منظر در را اثـر بیـشترین و کنـد پنهـان را زشت مناظر و بناها تواند می آورد، می دپدی ساخت هـای انسان سـازه

گیری از گیاهان به عنوان یکی از عناصر مهم در استتار مراکز شهری یکی از تمهیدات پدافند  همچنین بهره .باشد داشته

 .                     شود غیرعامل محسوب می

 مؤثر شیب -

 این از نیز رشت شهر است شمال به جنوب جهت از دشت و ارتفاعات قرارگیری جهت بر گیالن منطبق در عمومی شیب

 که است غربیشمال به شرقیو جنوب شمال به جنوب سمت دو در رشت شهر شیب عمومی جهت. نیست مستثنی قاعده

 مالیمی شیب شهر، به دامنه سمت از در جنوب رشت، هاکوه گیریقرار دلیل به و بوده احلس و هاکوه گیریجهت بر منطبق

 [. 0] دارد جریان

  باد سرعت و سمت -

 ثانیه بر متر 1.1 یا گره 2 حدود باد سرعت کمترین. است ثانیه بر متر 1.6 یا گره 2.0 رشت در ساالنه باد سرعت میانگین

 آماری، دوره طی شده ثبت باد تندترین. باشد می فوریه و ژانویه در ثانیه بر متر 1.7 یا گره 3.1 حدود آن بیشترین و ژوئیه در

-ماه تمام در رشت غالب باد جهت .است بوده( درجه 308) شمالی جهت از 1100 اکتبر 18 در ثانیه بر متر 33.3 یا گره 48

 . باشد می( غربی) درجه 278 بوده، (شرقی شمال)  درجه 60 که ژوئیه و ژوئن مه، ماه سه جز به سال های

 

 میدانیهای یافته -7
 سطح و یافته افزایش 00 سال در نفر 007334 به1330 سال نفردر 181611 از رشت شهر جمعیت اینکه به باتوجه

 همسایگی، مقیاس در هاپارک تعداد و است رسیده1318درسال هکتار 18268 به 1336درسال هکتار 408از آن کالبدی

 مترمربع 473341 تقریبی مساحت با پارک 61 دارای رشت شهر کلیطوربه است، یافته افزایش ایمنطقه و ایناحیه محلی،

 و متربع 78888 مفاخر بوستان مترمربع، 128888 ملت پارک مترمربع، 166888 مساحت با( قدس) شهر پارک که باشدمی

 یک منطقه در هاپارک تعداد حاضرحالدر .باشند.می رشت شهر در مساحت بیشترین با مترمربع 78888 دانشجو پارک

 این اقلیم اینکه کما. باشدمی پارک فاقد پنج منطقه و عدد 13 چهار منطقه عدد، 11 سه منطقه عدد، 7 دو منطقه عدد،18

 کهدرحالی باشد رنف هر برای مترمربع10 تا18بین باید آن متعارف سرانه میزان اساسبراین و باشدمی مرطوب و معتدل شهر

 هر برای مترمربع 1/1 رشت شهر سبز فضای و پارک سازمان سوی از شده اعالم سبز فضای سرانه میزان موجود وضع براساس
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-درصد مرد بوده 07درصد از آنان زن و  63شهروندان رشت که نفر از  188جمعیت مورد مطالعه در تحقیق حاضر را  .است نفر

بوده است و اکثریت % 31 سال با درصد فراوانی 31تا  31یشترین میانگین سنی مربوط به گروه اند، تشکیل داده است که ب

یکبار به این مکان  ایهفته حداقلبرند و متری محدوده زندگی خود از فضای سبز بهره می 1888-088پاسخگویان در فاصله 

های موجود در میزان پارک%، 33نها با درصد فراوانی بر اساس آمارهای به دست آمده از پاسخگویان اکثریت آ مراجعه دارند.

ها باید بر اساس تعداد جمعیت در هر یابی پارکاند که مکان% از موارد اذعان نموده41اند و در کم ارزیابی نمودهسطح رشت را 

اند. بسیار کم ارزیابی نموده ها رادهنده امکانات و تجهیزات موجود در پارک% از افراد پاسخ30محدوده و منطقه  صورت پذیرد. 

اکثریت رضایت کافی داشتند. در ادامه نظرسنجی که از شهروندان های اطراف پارک نیز در رابطه با میزان رضایت از کاربری

ها را امنیت بیان نمودند و پس از آن امکانات، دسترسی و ترین نکته در احداث پارک% از افراد مهم33دهنده به عمل آمد پاسخ

ها مورد توجه قرار های بعدی بیان نمودند. از مهمترین مشکالت بیان شده توسط شهروندان که در پارکزیبایی را در اولویت

-و کم مساحت بودن پارک اذعان نمودهبودن امکانات بهداشتی  پایین، معبر و مبلمان نامطلوب کیفیتدادند امنیت کم پارک، 

 اند.

-% از افراد تعداد پارک31اند، توزیع شد، % مرد بوده07% زن و 63ان و کارشناسان که در پرسشنامه دیگری که بین مدیر

اند. میزان ها به میزان قابل توجهی مؤثر دانستهاند و تاثیر اقلیم رشت را در ایجاد پارکهای موجود را متوسط ارزیابی نموده

مناسب  تا حدودی ساس ضوابط و معیارهای شهرسازیها را بر اگزینی پارکو کارشناسان وضعیت مکان ن% از مدیرا31

ها نشان ادامه بررسیاند. % از افراد ایجاد پارک در شهر رشت را ضروری برشمرده62اند. از دیدگاه این پاسخگویان تعداد دانسته

دهنده جانمایی نشاندانند و این عامل داد که اکثریت مدیران و کارشناسان استفاده از پارک را در ایجاد ترافیک مؤثر می

در اولویت اول ها را ترین نکته در احداث پارکدهندگان مهمباشد. پاسخها براساس نظم و الگوی خاص مینامطلوب پارک

اند. از معیارهای مهم بیان شده توسط این افراد در های بعدی دسترسی، امکانات و زیبایی را بیان نمودهامنیت و سپس در مکان

های جدید رعایت حریم، توزیع مکانی و فضای، مساحت و دسترسی، معیارهای جمعیتی و توجه به گزینی پارکاحداث و مکان

% 21ای، گزینی پارک جدید را پارک منطقه% مقیاس برای احداث و مکان33های مهم اذعان شده است. در نهایت هم کاربری

 اند.ای را پیشنهاد داده% پارک محله17شهری و پارک در مقیاس بون

 تا پاسخگویان گیری نمود که فاصلهتوان اینگونه نتیجههای مطرح شده در ارتباط با موضوع تحقیق میا توجه به پاسخب

ب کاربری فضای سبز در اکثر مناطق متر بوده و این نشان از تقسیم مناس 1888های مختلف حدود نزدیکترین پارک در مقیاس

هفته  طول در پارک به مراجعه دفعات تعداد باشد.دقیقه می 18که حدوداً  پارک به رسیدن زمان با توجه به مساحت و مدت

سازی برای ها و عدم فرهنگه که با توجه امکانات محدود پارکبار در هفته بودگویان بطور تصادفی و تقریباً یکتوسط پاسخ

همچنین فقدان مبلمان مناسب و نبود امنیت کافی در برخی ساعات روز حضور  و( و مرداده عموم )همه اقشار زن استف

 شهری زیست محیط کیفیت ارتقای در مهمی نقش شهری هایشود. پارکهای شهر رشت احساس میتری در پارککمرنگ

-می شمار به پایدار شهر هایشاخص از یکی عنوان به یکیاکولوژ و اقتصادی، اجتماعی، کارکردهای با فضاهایی چنین. دارند

. دارد ایویژه جایگاه آنها از شهروندان تمامی استفاده و عمومی جنبه دلیل به هاپارک فضایی کارکردهای میان این در. آیند

 نشان بررسی. است هاپارک اجتماعی کارکردهای به نسبت فضایی کارکردهای بیشتر اهمیت از حاکی شده انجام مطالعات نتایج

 و آثار موارد برخی در هستند، اجتماعی مطلوب آثار و نتایج دارای اینکه بر عالوه پهنه شهر رشت در فضاها این که دهدمی

 اوقات گذران شامل را هاپارک مطلوب اجتماعی کارکردهای توانمی مجموع در. دارند همراه به نیز را اجتماعی نامطلوب نتایج

 و... و جسمی و روانی بهداشت ارتقاء و تقویت همکاری، و تعامل افزایش مشارکتی، نهادهای گیریشکل ایشافز فراغت،

 نامناسب، روابط افزایش بزهکاران، افزایش معتادان، تعداد افزایش و مخدر مواد توزیع شامل نیز را آنها نامطلوب کارکردهای

رشت تقریباً مناسب بوده ولی با توجه به  در موجود هایپارک میزان .دانست... و امنیت کاهش اجتماعی، هاینزاع افزایش

( 7-18باشد با استانداردها )مترمربع می 1/1محاسبات میزان سرانه فضای سبز برای هر نفر در رشت بطور میانگین  حدود 

از لحاظ شاخص بصری کمبودی هوای معتدل و مرطوب در شهر رشت وفاصله زیادی دارد. بعلت وجود آب مربع برای هر نفرمتر
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 هاپارک یابیمند گردد. در مکانواند ازحداقل فضای سبز شهری بهرهتی پس از ورود به اولین خیابان مینداشته و هر شهروند

منطقه، تامین امنیت، مبلمان سازگار با اقلیم شهر رشت جزو مهمترین عوامل بوده و باید مورد ارزیابی و تجهیز  جمعیت تعداد

 ر گیرد.قرا

یک و دو شهر  منطقه در که است واقعیت این دهندهبندی اطالعات حاصل از پرسشنامه نشانمطالعات میدانی و جمع

 در آنها نظر از. دارد آنها نامطلوب کارکردهای به نسبت مردم نظر در بیشتری جلوه هاپارک مطلوب اجتماعی کارکردهای رشت،

 و تقویت همچنین و همکاری و تعامل مشارکت، گیریشکل افزایش فراغت، وقاتا گذران جهت است محلی پارک اول درجه

 محلی پارک اول درجه در شهروندان، نظر از چهار و پنجو سه  منطقه در مقابل در. شهروندان جسمی و روانی بهداشت ارتقاء

 این از لذا است؛ اجتماعی هاینزاع فزایشا و نامناسب روابط افزایش مخدر، مواد توزیع و معتادان بزهکاران، تعداد افزایش جهت

 شاخص که داد نشان مطالعه این دیگر نتایج. است مشاهده قابل منطقه 0 این در شهری هایپارک بین بارزی تفاوت جهت

شهر رشت  در سبز فضای سرانه بودن پایین به توجه با .است توجه قابل شهری هایپارک در مهم عامل یک عنوان به امنیت

 توسعه از سطح کمتری نسبت به سایر مناطق برخوردار بوده لذا ضرورت 0و  1مناطق  مربع به ازای هر نفر(متر 1اً )حدود

نسبت به سایر مناطق عرصه فضای سبز بیشتری دارند.  6و  2شود و مناطق می احساس کامالً منطقه دو این در فضایی چنین

برترین مناطق از لحاظ سطوح  ومترمربع( جز 78888رداری از پارک مفاخر )با بهره ب 1313در سال  6ذکر این نکته که منطقه 

 کلی شرایط به توجه با شهری هایپارک فیزیکی توسعه و ریزیبرنامه فرایند شودمی پیشنهاد .فضای سبز در شهر رشت است

 در واحد ایرویه اتخاذ از اوالً تا است ضروری منظور این برای. باشد همراه آنها فعلی کارکردهای ارتقاء هدف با و مناطق

 توسعه ثانی، در و شود اجتناب بررسی، مورد مناطق بویژه شهری مناطق تمامی در هاپارک یکسان توسعه الگوی خصوص

 نگرش که چرا. باشد آنها اجتماعی کارکردهای بویژه و اکولوژیکی و اقتصادی کارکردهای ارتقای با همراه هاپارک فیزیکی

 و فضاها اینگونه از صحیح برداریبهره و استفاده در مهمی نقش شهری، هایپارک اجتماعی کارکردهای خصوص در شهروندان

 قدر هر. است مطالعه مهم مراحل از تأثیرگذارند، یابیمکان در که عواملی انتخاب و شناسایی .داشت خواهد آنها سرزندگی

 .بود خواهد تر بخش رضایت یابیمکان نتایج باشند، داشته بیشتری تطابق زمین های واقعیت با شده شناسایی عوامل

 

 شهر رشت ها در سطح کالنفضایی پارک-توزیع مکانی -

 دارا با 2 پارک محلی، منطقه 0پارک شهری و  2نفر و  161340هکتار و جمعیت  1188با دارا بودن مساحتی معادل  1منطقه 

 مسـاحتی  بـودن  دارا با 3 منطقه محلی، پارک 2 و شهری پارک 6 و نفر 131811 جمعیت و هکتار 470 معادل مساحتی بودن

 1711 معـادل  مسـاحتی  بودن دارا با 6 محلی، منطقه پارک 1 و شهری پارک 2 و نفر 168087 جمعیت و هکتار 1470 معادل

 و هکتـار  6087 معـادل  مسـاحتی  بـودن  دارا بـا  0 منطقـه  محلـی،  پارک 0 و شهری پارک 2 و نفر 131817 جمعیت و هکتار

متناسـب نبـوده و کمبـود     0در منطقه  پارکها فضایی - مکانی توزیع  محلی، پارک 1 و شهری پارک 3 و نفر 137281 جمعیت

در ضلع های شرقی و شمالی شهر رشت ضمن در نظر گرفتن  رونـد رو بـه رشـدو توسـعه      1و  3بسیاری دارد همچنین منطقه 

 تـری مطلوب وضعیت از( 2،6) مناطق ی جدید پارک ها در سطوح خود می باشند. سایرفیزیکی در سالهای اخیر نیازمند مکانیاب

 باشد.مطلوب نمی 0 – 3 – 1مکانی در مناطق –پس توزیع فضایی .هستند برخوردار
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 گانه5: جانمایی فضای سبز شهر رشت در مناطق 1نقشه 

  شهر داخلی/ یبیرون بخش در هاپارک احداث یابیمکان یپذیرامکان -

های شهری بخصوص فضاهای سبز )پارک ها( با توجه به اقلیم شهر رشت و خصوصیات فیزیکـی و جهـات   یابی کاربریمکان

ر زمـان بـه منـاطق    های بیرونی شهر بوده کـه در گـذ  بخشباشد و عمالً جزو ( می0)منطقه  گسترش شهر که در سمت جنوب

های شهری را در خود دارند. الزم به توضـیح  گزینی کاربریهای مکاننسیلی کافی پتااند و بعلت داشتن فضاشهری افزوده شده

سبز ثبـت شـده    است که اطراف شهر رشت عموماً از فضای سبز طبیعی برخوردار بوده ولی بطور مستند نامی از پارک یا فضای

 معی در شهر رشت با دقایقی پیمـودن مسـیر  شود. تمایل افراد جهت گذران اوقات فراغت و گردش دسته جبرای آنها دیده نمی

ی منطقـه مـورد مطالعـه در    گیـر قرار باشد که این خود موهبتی الهی است و علت اصلی آندر بهترین شرایط اقلیمی میسر می

طبیعی در فاصله کم از شهر رشت باشد. با توجه به فضای سبز میای گیالن و برخورداری از اقلیم معتدل و مرطوب بخش جلگه

گیری از امکانات طبیعی اقلیمی نسبت به ایجـاد واحـداث فضـای سـبز بـا رعایـت       های الزم و بهرهرساندن زیرساختتوان با یم

های موجود، فاصله از معبر اصلی، مرکزیـت و تـراکم   ها باید فاصله از پارکیابی صحیح پارکاستانداردها اقدام نمود. جهت مکان

 جمعیت در نظر گرفته شود.
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 : شعاع عملکردی پارک های موجود در شهر رشت2نقشه 

 شهر سطح در هاپارک فضایی–مکانی توزیع در شهری درون هایپارک یابیمکان معیارهای و ضوابط -

 توسـعه  و جمعیـت  رشـد  بـا  همراه که شودمی محسوب شهرها کالبد دهنده تشکیل عناصر مهمترین از شهری سبز فضای

 .اسـت  کـاهش  حـال  در مـدام  هاکاربری سایر به نسبت شهرها در آن سطح و گرفته قرار هاکاربری سایر زتاوتاخت مورد شهری

 این .باشدمی شهری درون سبز فضای پایین سرانه دارای بسیار محیطی پتانسیل وجود با که است شهرهایی جمله رشت از شهر

 مواجـه  هـا پارک سرانه و تعداد ناهمخوانی با شهر، به ائیانروست مهاجرت از ناشی جمعیت رشد همچون عواملی تاثیر تحت شهر

 الگـوی  از موجـود  وضـع  در شـهری  سبز فضای پراکنش الگوی که داد نشان نیز یابیمکان از حاصل نتایج تحلیل. است گردیده

 ایـت ضـوابط و  باشـد. لـذا رع  نمـی  شـهری  مراتـب  سلسـله  بر مبتنی هاپارک فعلی توزیع همچنین و باشدنمی برخوردار مناسب

 .کندمی کمک شهر سطح در هاپارک فضایی–مکانی توزیع به شهری درون هایپارک یابیمکان معیارهای
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 رشت شهر 4و  3 طقامن در پارک احداث سنجی : امکان3نقشه 

 گیریتیجهن -8

 میـان  ایـن  در. باشـند مـی  فضایی و اکولوژیکی اجتماعی، گوناگون کارکردهای دارای هاپارک شهری، ریزیبرنامه در امروزه

 در. داشـت  خواهـد  شـهری  هـای پارک کارکرد نوع در مهمی تأثیر آن از کننده استفاده جمعیت و پارک شرایط مکانی، موقعیت

 اسـتفاده  با و شود محاسبه مختلف هایدوره در شهرها نیاز مورد زمین میزان جمعیت، افزایش بینیپیش به باتوجه ارتباط، این

 وجـود  بدون شهرها مفهوم .گردد بررسی آن ایجاد ضرورت و شهر سطح در هاپارک بهینه جانمایی یابی،مکان جدید هایمدل از

 محیطـی  یسـت ز معضـالت  هایپیچیدگی و شهری توسعه پیامدهای. نیست تصور قابل دیگر آن گوناگون اشکال در سبز فضای

 زنـدگی  فعالیـت،  تمرکـز  عنـوان  بـه  شهرها. است کرده ناپذیر اجتناب همیشه برای را آن گسترش و سبز فضای موجودیت آنها

 طبیعی هایسیستم از متآثر کارکردهای و ساختار پذیرش جز ایچاره کنند تضمین را خود پایداری بتوانند اینکه برای هاانسان

 کـه  دارنـد  اساسی نقش آنها متابولیسم در شهرها یگانه پیکره ضروری و الینفک جزء عنوان به سبز فضاهای میان این در ندارند

 هاانسان شهرنشینی، گسترش و توسعه و جعمیت افزایش با آورد وجود به شهرها حیات در جدی اختالالت تواندمی آنها کمبود

 سـاخت، انسـان  هـای محـیط  ایجـاد  و طبیعـی  محیط در خالتد و جمعیت حد از بیش تراکم و اندشده دور طبیعت از تدریج به

 هـای دهنـده  تسـکین  عنوان به عمومی سبز فضاهای توانایی. است داده بروز بیشتر را روحی و جسمی محیطی، زیست نیازهای

 نـه خا از بیـرون  عمـومی  فضـاهای  در علفزارهـا  و درختـان  وجـود  کـه طوری به. باشندمی مفید بسیار شهری مناطق در طبیعی

 پرخاشـگری  کاهش برای و بخشدمی قوت را، شوندمی گسسته هم از روز به روز امروزی شهرهای در که اجتماعی هایوابستگی

 اهمیـت  دلیـل  بـه  تنهـا  نه شهری سبز و باز فضاهای. شوندمی صمیمیت برای عاملی و موثرند بسیار روحی آرامش به رسیدن و

 و روحـی  پـرورش  و آلـودگی  تعـدیل  شهری، زیستمحیط تعادل و حفظ در که نقشی لدلی به بلکه اند،توجه مورد شانتفریحی

 ایجـاد  بـه  منجـر  نهایـت  در شـهری  سـبز  فضـاهای  نادرسـت  یـابی مکـان . هسـتند  ارزشمند کنند،می ایفا شهر ساکنان جسمی

 ایجـاد  مناسـب،  معماری طرح یئهارا در محدودیت ایجاد شده، ایجاد سبز فضای از کاربران کم استفاده: جمله از هاییناهنجاری

 .شودمی غیره و مناسب گیاهی چیدمان و انتخاب در محدودیت
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 (مربعهای  موجود در شهر رشت )مترمساحت پارک :1 نمودار

 

 

 

 

 امـر  این. است اشتهد همراه به را محیطیزیست و اجتماعی و گوناگون اقتصادی پیامدهای شهری جمعیت انفجاری افزایش

 و یابـد  گسـترش  شدت به نزدیک آینده در نشینیآپارتمان زندگی و یافته سطح افزایش واحد در جمعیت تراکم ودشمی موجب

 طـور همـین . برود بین از گردیدمی استفاده روزانه فراغت اوقات ساعات گذران برای خصوصی باز و فضای زمانی که حیاط وجود

 باعـث  مـذکور  عوامـل  مجموع .یابد افزایش شهر پیرامون باز فضای به شهروندان دسترسی زمان شهر مدت زیاد وسعت دلیل به

 بـه  و گشـته  معطـوف  سبز دیگر فضاهای و هاپارک به خود فراغت اوقات کوتاه ساعات حتی گذران جهت شهروندان توجه شده،

 .  نماید افزایش شهری سبز فضاهای بودن دسترس به نیاز احساس شدت

 (1331رشت )گانه  5: جمعیت مناطق 2 نمودار

 

 

 

 

 

 نـه  شـهری  سـبز  فضای برای ثابتی شاخص و معیار شد، بیان آن سرانه و سبز فضای بحث در آنچه استناد دیگر، به ازسویی

 متفـاوتی  نظرات کارشناسان و ها ارگان نهادها، گردیده موجب امر واین ندارد وجود جهان کشورهای سایر در ایران بلکه در تنها

 جهـت  شـهری  سبز فضای زمینه در در ثابت عددی و معین شاخص وجود عدم. نمایند اظهار شهری سبز فضای سرانه در زمینه

 مـادی  منافع هیچگونه مستقیماً شهری سبز فضای ایجاد گرددمی موجب شهری هایریزی کاربریبرنامه در آن رعایت و پیروی

 در اجتمـاعی  و محیطـی زیسـت  مثبـت  اثـرات  صـورت  به آن منافع و ندارد همراه به خصوصی یا دوایر دولتی و شهروندان برای

 هـای بخـش  فعـاالن  حمایـت  و تاییـد  مـورد  کمتـر  عمالً سبز فضای کاربری با اراضی ایجاد گردیده لذا باعث کند. تجلی شهرها

 یـن ا در باشـند مـی  شـهری  سـبز  فضای حفظ و توسعه ایجاد، مجری و حامی یگانه که هایشهردار و قرار گیرد جامعه اقتصادی
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 سـایر  بـه  سـبز  فضـای  هـای کـاربری  تغییـر  جهـت  گوناگون تنگناهای و فشارها مورد مختلفی طرق به بعضاً و تنها مانده عرصه

سـبز   فضـای  به مربوط شفاف صورت به قوانین و ضوابط از برخی وجود عدم و ضعف همچنین. گیرند قرار مسکونی هایکاربری

 .سبز گردیده است فضای هایکاربری سبمنا توسعه از جلوگیری و تهدید موجبات شهری

 پیشنهادات

 برداری از فضای پیرامونیهای گوهررود و زرجوب جهت بهرهای رودخانهتقویت بافت حاشیه -

 ها و استفاده از مصالح مرغوبکفپوش پارک تجهیز مبلمان و بهسازی -

 ای محله و ای ناحیه ،ای منطقه شهری، عملکرد مقیاس گرفتن نظر در با شهری سبز فضای توسعه -

 فیزیکی محله هایظرفیت از استفاده و سبز فضای حافظین ایمنطقه و محلی هایتشکل ایجاد -

 سبز فضای نگهداری و احداث محیطی،زیست اهداف تحقق راستای در نهاد دممر های تشکل همکاری جلب و توانمندسازی -

 گذاریسرمایه امر در مردمی هایمشارکت جذب و جلب

 بازی وسایل پارکی، مبلمان نوسازی پارک، سبز فضای شامل شهر سطح هایپارک کلیه تجهیز و بهسازی برنامه تدوین -

 .پارکی تجهیزات سایر و کودکان

 و کمترین زمان در سبز فضای از بتوانند شهروندان که ایگونه به شهر سطح در سبز فضای عادالنه توزیع به دندا اهمیت -

 .نمایند استفاده هزینه حداقل

 مناطق شهری محلی مقیاس در های کودکپارک کردن اضافه -

 

  مراجع
 .1371، وزارت کشور، چاپ نهم ،یشهر یزی مهمرکز مطالعات و برنا ،یکتاب سبز شهردار ،یسبز شهر یضاف .ا ا،یدنیسع[ 1]

، سبز، تهران فضای و هاسبز، ناشر سازمان پارک یفضا ناریسبز، مجموعه مقاالت سم یفضا یطراح یبر مبان ایمقدمه .م ،یفیشر[ 2]

1374. 

و توسعه  ایمجله جغراف ،ییایغرافاطالعات ج ستمیبا استفاده از س یسبز شهر یفضا یابیمکان .ا ،یوندیشاه .،ج ،یمحمد .،ح ،یوارث[ 3]

 .1370شماره ده،  ،ایهیناح

 .www.rasht.ir، 1313 رشت، شهرداری رسمی [ وبگاه6]

 شناسایی -موجود وضع شناخت: 2 جلد رشت، شهر جامع گیالن. طرح استان شهرسازی و مسکن سازمان شهرسازی، و مسکن وزارت [0]

 1304 کاوش، و طرح مهندسی شرکت کوشش به اقتصادی، و اجتماعی یویژگ

 یشهر یزریگروه برنامه ،زی: شهر تبریمطالعه مورد ،یشهر یزری-سبز در برنامه یفضا یکاربر تیو اهم گاهیجا. ر انه،چی یدریح[ 4]

 .1370، زیدانشگاه تبر یو اجتماع یدانشکده علوم انسان

 .1376، تهران یسبز شهردار فضای و هاپارک سازمان انتشارات ها،سبز و تفرجگاه فضای ها،پارک ونرامیپ یمباحث. ان،هیمجنون[ 7]

http://www.rasht.ir/

