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پایدار توسعه ارتقاء در شهری هایتفرجگاه نقش  
 (شیراز خشک رودخانه: موردی نمونه)
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 صورت به آن در را خود فراغت اوقات تمایل، صورت در بتواند که است امکاناتی به دسترسی شهروندان، اساسی نیازهای از یکی: چکیده

 شهروندان فراغت تاوقا از بخشی اینکه وجود با. آیدمی شمار به شهری پایدار توسعه هایزیرساخت از یکی امکانات این که د،کنن سپری مفید

 فراهم ار شهر ساکنان استفاده امکان شهری هایتفرجگاه گسترش شود؛می سپری امکانات فاقد کوچکهایپارک در یا شهر هایخیابان در
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 مقدمه 1-
 افزایش جمعیت با همراه شهرنشینی، گیرچشم توسعه

 باعث شهرهای بزرگ آمدن پدید و شهرها مساحت و

 عوامل و مختلف شهری ترکیبات و هابافت ایجاد

 هرچند که شده است ایپیچیده اقتصادی و ارتباطی

 و مشکالت اما رفاهی است، عوامل و مزایا بسیاری واجد

 این. است آورده پدید شهرنشینان برای را معضالتی

 صورت به موارد از در بسیاری معضالت و مشکالت

 فتنگر قرار خطر در باعث شده و گرجلوه حاد مسائلی

 Movahed and)است  شهری شده زندگی جریانات

AmanPour ،1391) و ذاتی همبستگی ،حاضر سده در 

 وشده  کشیده جدایی به طبیعت با هاانسان دیرینه

 بودن عصبی خمودگی، صورت به هاانسان در آن اثرات

پیوند  وجه تنها واست  نمایان ،متحرک ظاهر به و

 دامان به انسان بردن پناه، طبیعت و انسان بین دهنده

 قلمداد شهری هایپارک و عمومی سبز فضاهای

 از این رو(. PourOmrayi and other ،1394) شودمی

 اجتماعی، مزایای سبز فضاهای و عمومی هایپارک

. گذارندمی شهروندان بر بسیاری فیزیکی و روانی

 افراد رفاه از جامعی هایمقیاس روی هاپارک همچنین

and other Larson, ) دگذارمی اثر شخصی سطح در

2016.)  

 مهم اجزای جمله از، ها در صورت وجودرودخانه

 در پژوهش و دشومی محسوب شهری هایسیستم

 در اهمیت و وسعت نظر از شهری هایرودخانه زمینه

 هایرودخانه. است افزایش حالدر المللیبین مقیاس

 در یمهم اجتماعی و اکولوژیکی نقش شهری

 تمامی وجود با. دارند شهری وسیع هایسیستم

 هایرودخانه ها،رودخانه اکوسیستم در داده رخ تغییرات

 اندازهایچشم مهم هایویژگی جمله از همچنان شهری

. دشومی محسوب شهری محیط یک فیزیکی و فرهنگی

آن شهرها محسوب  هویتی اصلی ویژگی هارودخانه

 برقرار برای هاییراه یافتن. (Francis, 2012) شودمی

 به عمومی جامعه و رودخانه بین ثرؤم ارتباط یک کردن

 (.Shuker and other, 2012) است نیازمند ساده ابزاری

 بنیادهای تغییر با اخیر، دهه چند طول از این رو در

 و سکونت کار، مفاهیم در دگرگونی و شهرنشینی

 حیاتی تیاضرور از یکی به فراغتی فضاهای فراغت،

 و ریزانبرنامه مهم هایمشغله از یکی و بشری جوامع

 عالوه فضاها این ایجاد و توسعه است؛ شده بدل مدیران

 مؤثری نقش شهروندان، تربیش آسایش و رفاه مینتأ بر

 نمایدمی ایفا پایدار توسعه و محیط حفاظت در

(PourMohammadi and sobhani ،1388.) در لذا 

 معیارهای به توجه با که دارد سعی نیز حاضر پژوهش

مطلوب  طراحی جهت راهکارهایی شهری پایدار توسعه

  .دهد ارائه خشک رودخانه بستر در های شهریتفرجگاه

 

 لهمسأ بیان1-1-

 اهداف گرفتن نظر در نیازمند پایدار توسعه رویکرد

 یک مسأله این حاضر حال در. است شهر برای پایداری

 مطلوب شرایط بهبود جهت متعدد هایگزینه از گزینه

 به بدون کاربران و  شهرها ساکنین برای زندگی قابل و

 هاینسل زندگی کیفیت و توانایی انداختن مخاطره

(. Khourani Karimi and Shohani ،1391) است آینده

 روند گسترش و شهرنشینی فزاینده رشد به توجه بالذا 

 حیطی،مزیست مسائل شدن حاد و شهرها تصاعدی

 ریزیبرنامه حاضر موضوع حال در روانی، و اجتماعی

 فضاهای تجهیز و و توسعه فراغت اوقات گذران برای

 به شهریبرون و شهریدرون در مقیاس تفریحی

 Movahed and) است شده تبدیل ضرورتی اجتماعی

Aman Pour ،1391.) شهر طبیعی عناصر از این رو 

 عناصری ترینمهم ملهج از هاتپه و هارودخانه همچون

     در را پیوستگی توانمی هاآن حفظ با که هستند

 هویت حفظ باعث و کرد ایجاد شهر ساکنین ادراک

 Shafie and) شد شهری پایدار توسعه ارتقاء و شهر

other ،1389 .) 

های سبز، های فضای سبز شهری، یا زیرساختسیستم

سزایی  ههم بر اکوسیستم و هم بر سالمت بشر تأثیر ب

تواند به های طبیعی در فضاهای شهری میدارد. ویژگی

. بدین دکاهش استرس در زندگی شهری کمک کن

-های مختلفی ارتقاء میترتیب، سالمت عمومی با روش

ها، ها، درختان موجود کنار خیابانیابد، مانند پارک

روی و دوچرخه های سبز و فضاهای باز برای پیادهسقف

شهری همچنین مزایای  یهاحیسواری. چنین طرا
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-اثر می نیز در پی دارد که نه تنها مستقیمااقتصادی 

دهی رفتار و طرز فکر مردم نسبت د، بلکه در شکلگذار

Kahn Jr & Hartig, ) به محیط زیست تأثیرگذارند

 توسعه ارتقاء رو پیش پژوهش، راستا این در(. 2016

 رشه کالن رودخانه حاشیه طراحی و شهری پایدار

 رودخانه. نظر دارد در اصلی هدف عنوان به را شیراز

 محور و شیراز قلب در قرارگیری با شیراز خشک

 شهرکالن و است (باغها) شیراز سبز کمربند جداکننده

. کندمی تقسیم جنوبی و شمالی قسمت دو به را شیراز

 در شهروندان تجمع هایپتانسیل از یکی محدوده این

 پارک وجود همچنین و ودشمی محسوب شیراز شهر

را پیش رو  دو فرضیه محور این در چمران ایحاشیه

 طراحی که رسدمی نظر به -1: که شامل دهدقرار می

 و فراغت اوقات گذران در شهریدرون رودخانه حاشیه

 رسدمی نظر به -2 .است ثیرگذارتأ شهروندان جذب

 و اجتماعی اقتصادی،) شهری پایدار توسعه معیارهای

 در سزاییه ب نقش( محیطی، کالبدی و فرهنگیستزی

 .دارد شهری فضاهای این از استفاده عدم یا و استفاده

 
 مبانی نظری  2-1-

 توسعه پایدار شهری1-2-1-

 گویپاسخ که است ایتوسعه شهری، پایدار توسعه

 هاینسل توانایی اینکه بدون، باشد حاضر حال نیازهای

 بیندازد خطر به ازهایشاننی کردن برطرف برای را آینده

(Yang and others, 2016شهر .) ،استشهری  پایدار 

 بر را شهروندان و هماهنگ متناسب زیستن امکان که

 Behzad Far and) کندمی فراهم متقابل حقوق اساس

other ،1391). لیتشک مختلفی فضاهای از شهرها 

 لیتسه و تیحما برای نهاآ از دامک هر هک شوندمی

 معانی جادیا و اجتماعی و فردی هایتیفعال از یبرخ

 رندیگمی شکل دارند، ازین هاآن به شهروندان هک

(Falahat and Kalami ،1387).  توسعه در چند دهه

 های زیادی را برای جوامع، بهمشغولیاخیر، همواره دل

 حال توسعه ایجاد کرده استکشورهای در، ویژه

(Marsoumi and Bahrami  ،1394 .)پایداری فرایند 

 وضعیت بهبود ضمن که، است بعدی چند جریانی

 اجتماعی، عدالت با توام همگانی، رفاه ایجاد اقتصادی و

 و اکولوژیکی و محیطیزیست مخرباز آثار 

 PourJafar and) استدور به اجتماعیهای ناهنجاری

other ،1390 .)چندان کار پایداری، مفهوم تعریف 

 به شهری پایداری بحث که زمانی لذا، یستن ایساده

 پایداریابعاد بین در تعادل ایجاد موضوع، آیدمی میان

 بقای به ،(پایدار اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد)

 نگردمی آن جانبه همه و کامل رفاه و بشر
(PourZarandi and Tabatabai Mozdabadi ،1394) 

 :(1 شکل)

 
 ایدار شهریبعاد توسعه پا1-شکل

Fig. 1-Dimensions of Sustainable Urban 

Development 

   

 بلکه نیست، ایستا فرایند یک پایدار توسعه نهایت در

 دهد پاسخ توسعه جدید نیازهای به پیوسته طوره ب باید

 EtemadiNia and) باشد سازگار و انعطاف قابل و

Moslehi ،1391 .)مفهومی شهری پایدار توسعه 

 است: زیر معیارهای شامل که است دیچندبع

 الگوهای ریشه یافتن بر بعد این کیدتأ: فرهنگی معیار

 تداوم روند در که است فرآیندهایی و زادرون نوساز

 پایداری بعد در. آورندمی پدید تغییراتی فرهنگی

 محیط و طبیعت با انسان مناسبات فرهنگ فرهنگی،

 و فردی یباورها و هانگرش است، شده تعریف نیز

 از پاسداری زیست، محیط حفظ با ارتباط در اجتماعی

مذهبی، میزان رشد  هایگروه تعداد و نهادها هاارزش

شهر و  مختلف مناطق در جمعیت فقر و بیکاری، تراکم

 Marsoumi and)شود می انرژی بیان مصرف شاخص

Bahrami  ،1394.)  
 ای منطقه اقتصاد یک کلی طور به: اقتصادی معیار

 قرار توجه مورد همواره را زیر اصل سه باید پایدار

 (:Moahmmadi Sang Li and Qorshi ،1394)دهد

 بررسی مورد هایمؤلفه جمله از :محیطی زیست معیار

 اشاره زیر موارد به توانمی محیطیزیست پایداری در

 کرد:
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 ابعاد معیار اقتصادی توسعه پایدار شهری 2-شکل

Fig. 2-Dimensions of Economic Sustainable Urban 

Development  
 

 کاهش منظور به انرژی مصرف در جویی صرفه 1-

 اقلیمی شرایط به توجه: پذیرتجدیدنا منابع مصرف

 شناسی،خاک و شناختیزمین عوامل به توجه محل،

 نوین هایشیوه با تلفیق و بومی مصالح از استفاده

 و ردهاعملک میان حاکم روابط به توجه ساخت،

 در صحیح طراحی و ریزیبرنامه و شهری هایفعالیت

 جلوگیری ها،کاربری میان ارتباطات حجم کاهش جهت

 توپوگرافیک مسائل به توجه شهرها، رویهبی گسترش از

 .منطقه

 محیط حفظ و محیطیزیست هایآلودگی کاهش -2

 شهری ونقل حمل کاهش به توجه: پایدار و سالم زیست

 هایسوخت از استفاده بر مبتنی قلونحمل خصوصا

 باعث که شهری رویهبی توسعه از جلوگیری فسیلی،

 به توجه شد، خواهد محیطیزیست منابع آلودگی

 هایکاربری گزینیمکان در اقلیمی و طبیعی مسائل

 (.Moshar Zadeh Mehrabi and other ،1394) شهری

 و اییفقرزد عدالت، برابری، عام مفاهیم :اجتماعی معیار

 در که هستند هاییگستره امکانات، متعادل توزیع

 با طرح راهبری شاملو  نداجتماعی موضوعات گیرندهبر

 در خاص نفوذذی هایگروه و محلی نیروهای مشارکت

 سالم اجتماعی ساخت پذیری(، )مشارکت محلی سطوح

 و مبادالت )ارتقاء شهروندان اجتماعی سازمان تقویت و

 خاطر، تعلق بودن، شمول همه ،اجتماعی( تعامالت

 خوانی باز و ارتقاء بااست. در نتیجه  آرامش  و امنیت

 پایدار توسعه به توانمی اجتماع درگاه در مفاهیم این

 Moahmmadi Sang Li) یافت دست شهری

andQorshi ،1394 .) 

 و شهری کالبدی هایمؤلفه به توجه: کالبدی معیار

 به تواندمی ها،ویژگی این از مناسب و بهینه استفاده

 توسعه به یابیدست در درک قابل و مناسب ابراز عنوان

 استفاده ،دسترسی سیستم ارتقاء - شامل شهری پایدار

 و هاکاربری تمرکز و سازیفشرده مختلط، کاربری از

 بوم – بافت عملکرد و فرم کارایی، میزان افزایش

 ،(وسازهاساخت شکل و فرم و عملکردها) شناختی

 Moshar) گیرند قرار نظر مد هویت ایجاد و خوانایی

Zadeh Mehrabi and other ،1394. ) توجه به وجود  با

های متعدد در حوزه توسعه پایدار شهری، در دیدگاه

-ارائه میها ای از این دیدگاهذیل اختصار به ارائه گزیده

  شود:

 

 مربوط به توسعه پایدار شهری هایدیدگاه - 1جدول 
Tab. 1- Points of view regarding sustainable urban 

development 

 نظریه پردازنظریه ردیف
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محیط  و انسان، طبیعت به احترام استرانگ

توسعه  جدید مفهوم از و داد قرار اصل را زیست

 طبیعت و شأن با متناسب توسعه عنوان به پایدار
 توسعه میالدی 80 دهه وایلدر ا بنابراین برد. نام
 به خاص توجه با و بعدی چند مفهوم عنوان به

 توسعه لذا شد، تعریف و بندی فرمول پایداری
 هایمناسبت و اقتصاد شامل نه تنها پایدار

 شیوه جمعیت، مسأله که شدمی اجتماعی
 این تأثیر ویژه به و طبیعی منابع از استفاده
گیرد رمیب در نیز را زیست محیط بر عوامل

(Marsoumi and Bahrami ،1394). 
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 محیط طرفداران هایبحث حاصل این نظریه
 ویژه به محیطیزیست مسائل درباره زیست
 نظریه دنبال به که شهری است زیست محیط
 ارائه محیطی منابع از حمایت برای پایدار توسعه

 آینده از و حال برای منابع نگهداری موضوع .شد

 کردن وارد و زمین از بهینه استفاده طریق
ناپذیر،  تجدید منابع به ضایعات کمترین

 و شهریزیست محیط  هایآلودگی از جلوگیری
محیط  تولیدهای ظرفیت کاهش-ایناحیه

 -هابازیافت از حمایت ملی و ایناحیه-محلی

 بردن بین از و آورزیان توسعه از حمایت عدم
کند و مطرح می را غنی وفقیر  میان شکاف

 زیست شهریمحیط  از باید هادولت است معتقد
 Navabakhsh)کنند  ایجانبه همه حمایت

and  Bazr Afshan ،1393.) 
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شناختی و توجه به محیط و مبحث پایداری بوم

قرارگاه طبیعی شهرها از جمله مباحثی است 

مطرح شده است. مانند بنتلی  1980 که در دهه

ای سه معیار جدید به و همکارانش که در مقاله

گانه قبلی ارائه عنوان مکمل معیارهای هفت

کارآیی از نظر مصرف،  -1کند که عبارتند از: می

های پاکیزگی ) به حداقل رساندن آلودگی -2

حمایت و پشتیبانی از طبیعت و  -3هوا و ... (، 

ها(. به نظر هداری از اکوسیستمحیات وحش )نگ

تواند با مدل رسد که مدل مکان کانتر میمی

چهار وجهی مکان پایدار، مؤلفه سازنده کیفیت 

 (.Golkar ،1390)طراحی شهری قرار گیرد 
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 را شهری زیستمحیط  به مربوط مشکالت
 بندیکار دسته دستور دو یا گروه دو در توانمی
 بهداشت به مربوط که موضوعاتی اول. کرد

 اغلب(شود می زیستمحیط  بهداشت یا عمومی

، pag)( گیردمی ای قرارقهوه کار دستور در

 مشکالت حل برای سبز هایاکولوژیست (.1394
 اقتصادی هایسیاست اتخاذ و محیطیزیست
 حتی و افراطی هایروش زیست محیط حافظ

 کنندمی دنبال را طلبانه مرجوجهر
(Navabakhsh and  Bazr Afshan ،1393). 
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که برنامه اجرایی سازمان ملل  21دستور کار 

متحد برای تحقق توسعه پایدار محسوب 

کشور به تصویب رسید. در  178گردد توسط می

این اجالس ضرورتا، توسعه پایدار از استقرار 

ایت و به حفاظت و مراقبت از ها حمانسان

پردازد، زیرا ها میمحیط و هم بقای انسان

سالمت و رفاه مردم در حال و آینده بستگی به 

ترین نکات مورد توجه دستور محیط دارد مهم

کار توسعه پایدار، کیفیت زندگی، برابری 

های حال و آینده و عدالت ها و بین نسلانسان

ل اقتصادی، اجتماعی است. بنابراین عوام

محیطی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 

بهداشتی باید با رویکردی منسجم در نظر 

 (.Barton and  Tesoro ،1389)گرفته شود 
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گانه عنوان اصول سهوی سه اصل زیر را به

اول:  کند: اصلطراحی شهری پایدار معرفی می

ها، ساختمان بازیافت به بخشیدن اولویت

 طریق از موجود معابر شبکه و هارساختزی

 نیازهای و شرایط با منطبق نمودن آنها

 ابنیه بهسازی و حفاظت اصل بر این در. جدید

دوم:  اصل شود؛تأکید می شهری هایبافت و

 اصل ؛اندازهای طبیعیچشم و منابع از حفاظت

 در توسعه انرژی مصرف میزان از کاستن :سوم

 Majedi and Sadat) جدید. شهری نواحی

siadati ،1394.) 

 

  های شهری و اوقات فراغت تفرجگاه 2-2-1-

 در اشکال هاتفرجگاه وجود بدون شهرها مفهوم امروزه

 پیامدهای توسعه و نیست تصور قابل دیگر گوناگونان

 محیطی،معضالت زیست هایپیچیدگی و شهری

 ها آن و گسترش تفرجگاهی منابع از طیفی موجودیت

 Movahed and) است کرده ناپذیر اباجتن را

AmanPour ،1391). بخش ،طبیعت پایه بر تفرج 

 تشکیل را افراد اوقات فراغت هایفعالیت از وسیعی

 هایاستفاده بر طراحان و ریزانبرنامه و دهدمی

 کنندمی تأکید تفرجگاه از تفرجی چندمنظوره

(Mikaili and  Pishro ،1391).  

 تفرجی تقاضای بر ثیرگذارتأ واملع تحلیل و شناسایی

 نتیجه در و هاتفرجی تفرجگاه موفق مدیریت اجرای در

 نقش مناطق این از کنندگان استفاده رضایتمندی آن

 جغرافیایی، موقعیت به توجه با تفرجگاه هر .دارد مهمی

جمعیتی،  مراکز به نزدیکی طبیعی، هایجاذبه

 مراجعه ،آن مجاور و درون تفرجی و خدماتی تسهیالت

 بعت به که داشت خاصی خواهد گردشگران و کنندگان

 با است ممکن که دارند نیز خاصی تفرجی نیازهای آن

 داشته تفاوت، تفرجی مناطق سایر کنندگان استفاده

 مناطق تفرجی در تا است الزم دلیل همین به. باشد

 مورد و مشخص تفرجی تقاضای بر مؤثر عوامل مختلف

، Malekian and Pouryazdi) گیرد قرار وتحلیلتجزیه

1393) . 

نژادی مختلف زمان آزاد خود  و افراد مختلف، با پیشینه

کنند که را در فضاهای سبز موجود در شهرها سپری می

 ,Panagopoulos and others) ها اثر داردبرسالمت آن

 نظر در با باید هاتفرجگاه طراحی بنابراین(. 2015

 نبودن به توجه و بکر اظرمن متنوع سیماهای گرفتن

 کلیدی وجه عنوان به انسانی هایساخته و انسان حضور

 از که این بدون گیرد، صورت این مناطق جذابیت

. مناطق بکاهد این اصلی ویژگی و مکان روح هایارزش

 بتواند بدون که است محیط طراح برای چالشیک این

 شناسانه زیبایی هایکیفیت، کردن ضایع و تخریب

 تفرج نیازهای و امکانات تفرجگاه، طبیعی محیط

 محیط طراحی حقیقت در. کند برآورده کنندگان را

 که پایداری، گیرد صورت نحوی به باید تفرجگاه
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 تجربه فرصت، بعدی هاینسل به و شود حفظ تفرجگاه

 سطح در تفرجگاه طبیعی هایاز ارزش بردن لذت

 شود داده تریافته ارتقا سطحی در حتی و موجود

(Mikaili and Pishro ،1391). در مهم عناصر از یکی 

 سبز فضاهای به دسترسی مردم، زندگی کیفیت و رفاه

 فراوانی که دهد می نشان است و تحقیقات شهری

 اثر مردم رفاه بر هاپارک یمنظره و هاپارک از بازدید

 (. Bertram & Rehdanz, 2014) دارد مثبت
 های تفرجی انواع فعالیت1-2-2-1-

 گفته هاییفعالیت از دستهآن به تفرجی، هایفعالیت

ارزش . شودمی انجام تفرج یا زمان تفریح در که شودمی

 هابرای آن تقاضا فراوانی توسط تفرجی هایفعالیت

 تقسیم دسته دو به تفرجی هایفعالیت. شود می تعیین

 :شوندمی
 هایفعالیت از دسته آن دربرگیرنده که 1متمرکز تفرج -1

 تجهیز و توسعه به بستگی تحقق آن امکان که است تفرجی

مانند  متعددی تسهیالت به و دارد گردشگری مراکز

 هایورزش ،(نیک پیک) خورگشت زدن، اردو کمپینگ،

 .است نیازمند...  و گروهی

 هاییفعالیت از دسته آن دربرگیرنده که 2گسترده تفرج -2

 ندارد گردشگاه تجهیز و تسهیالت ،به امکانات نیازی که است

-کوه روی،مانند پیاده) است محدودی امکانات نیازمند و

 متکی تفرجگاه طبیعی امکانات به و...( و گیری ماهی نوردی،

 پنج در این راستا .(Emami and other ،1396) است

 از:  اند عبارت تفرجی فعالیت هر اساسی مرحله

 چه) فعالیت انجام برای دنش مهیا و گیری تصمیم و فکر -1

 گیرد(؛ انجام چگونه کجا و در فعالیتی نوع

 انجام و محل به رفتن برای سازیزمینه) حرکت و عزیمت -2

 ؛(تفرج عمل

 ؛(تفرج عمل به بخشیدن فعلیت) تفرج و تفریح -3

 غیر حالت به بازگشت و تفرج رساندن اتمام به) برگشت -4

 ؛(روزمره رفتارهای منظور ادامه به تفرجی

 تأثیر روی بر بازنگری) تفرج عمل روی بر تأمل و فکر-5

، Mikaili and  Pishro)(تجربه و کسب شخص بر تفرج

1391). 
 از جزئی تفریح و فراغت اوقات از از این رو برخورداری

 در یک ضرورت و پیشرفته جوامع روزمره زندگی

 درک با. است شده گرجلوه امروزی شهری هایتمدن

 و هاتفرجگاه ایجاد با است موضوع، الزم این اهمیت

 نیاز این برآورد برای سالمی فضای تفریحی، مراکز

از . (Malekian and Pouryazdi ،1393) فراهم نمود

های های تفریحی مانند فعالیتفعالیتآنجا که 

های درون ها و فعالیتاجتماعی، فرهنگی، سرگرمی

های آبی، موسیقی، منزل، ورزش و تناسب اندام، فعالیت

گیری، رقص، دوچرخه سواری و غیره به بافت ماهی

 ,Kim and others) اجتماعی که درون آن بستگی دارد

2016.)  

 تفریحی مراکز و هاتفرجگاه موضوع ایجاد به دولت توجه

زیادی  هایطرح که است شده باعث اخیر هایسال در

 مثل یتفریح مراکز ایجاد و سبز فضای توسعه زمینه در

 و هاپارک. آیددر اجرا مرحله به شهری هایپارک

 احداث ملی هایبودجهمحل  از آنکه دلیل به هاتفرجگاه

 تفرجگاهی نیازهای گویبتوانند پاسخ باید شوند،می

 هاطرح گونه این اجرای در بنابراین. باشند جامعه افراد

 بررسی و اجتماعی و اقتصادی وتحلیلباید تجزیه

 قرار گیرد توجه مورد بازدیدکنندگان یهاخواسته

(Malekian and Pouryazdi ،1393).  

 هایجاذبه توان شامل،را می 3تفرجی از این رو منابع

محسوب  تفرجگاهی منابع ترینعمده زمره در طبیعی

 ساخت همچون طبیعی عوامل. شوند، دانستمی

 پوشش منابع آب، وضعیت اقلیمی، شرایط توپوگرافیک،

 به که است عواملی مهمترین از وحش حیات و گیاهی

 و شخصیت و مجزا فرم یا شکل اندازهای طبیعی، چشم

 طبیعی منبع بخشد. یکمی خود به مختص ویژگی

 اعم ، طبیعی سیستم هرگونه از است عبارت تفرج برای

 برای که ،(آن بدون یا درخت همراه) خشکی یا از آب

 د. بنابراینوشمی نظر گرفته در تفرجگاهی استفاده

 اصلی برای شرط طبیعی شرایط از استفاده امکان

 یا بالفعل تفرجگاهی منبع یک به طبیعی محیط تبدیل

 از برخی .(Mikaili and Pishro ،1391) است بالقوه

 بر مبتنی راهبردهای دریافتند نیز پژوهشگران

 در محلی هوای کیفیت بر مثبتی اثر سبز زیرساختار

در نتیجه  (.Baro and others, 2015) دارد شهر سطح

 گویپاسخ بتواند که آن برای تفرجی سیستم یک

 مبنای بر باید، باشد آن کنندگان مراجعه واقعی نیازهای

 اجتماعی مختلف نیازهای اساس بر و محیط ظرفیت
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 ساخته کنندگاناستفاده هایگروه و موقعیت واقتصادی

 شوند،اث میاحد مردم برای هاتفرجگاه که آنجا از. شود

 درستی به تواننمی آنان نظرات و آراء با آشنایی بدون

 کرد گیری تصمیم هابهینه آن طراحی مورد در

(Malekian and Pouryazdi ،1393در مجموع یکی .) 

 و کندمی بازنمایی را روزمره زندگی که هاییعرصه از

 نمایش به هاانسان زندگی در را مقاومت و قدرت

 معرض  در  شهری  هایکانون. است تفراغ گذارد،می

 موضوع در متفاوت هاینگرش و هافرهنگ برخورد

 هافرهنگ راه چهار عنوان به و دارند قرار فراغت اوقات

 Sarayi) کنندمی عمل متفاوت هایارزش و هادیدگاه با

and other ،1391 .)زندگی کیفیت فراغت اوقات گذران 

 ترینملموس زا یکی. سازدمی غنی را اجتماعی

 با که است این فراغت اوقات اجتماعی کارکردهای

 هایگروه و افراد مشارکت برای هاییفرصت تدارک

 رویدادهای مسابقات، ورزشی، هایفعالیت در مختلف

 ،Ardakanian) کندمی فراهم فرهنگی، و اجتماعی

1385). 

 
های به عنوان تفرجگاه)شهری درون هایرودخانه 3-2-1-

 (طبیعی

( ممکن های طبیعیتفرجگاهفضاهای سبز طبیعی )

آب نیز باشند و لزوما خارج از شهر  است دربرگیرنده

ار توانند درون یک شهر یا روستا قرنیستند، بلکه می

که  فضایی باشدگرفته باشند. همچنین ممکن است، 

یا فضایی که تا کنون کنند، از آن بازدید میمردم مرتبا 

در این  (.Bijker & Sijtsma, 2015) دیده نشده است

 بر عالوه که هستند پراهمیت موارد از هاراستا رودخانه

 سالمت کنترل و شهر اکوسیستم بر گسترده راتیتأث

 از اکولوژیک عنصری و شهر طبیعی اندام عنوان به شهر،

 جهت فضایی و شهر کالبدی و بصری ،محیطی سازمان

 عنصر یک انعنو به را خود نقش فراغت اوقات گذران

 ویژه خصوصیات. اندداده نشان تأثیرگذار و شاخص

 دامنه و آزاد روحیه و ذاتی پویایی همانند هارودخانه

 اندگشته محدود شهرها گسترش با آنها، گسترده

(Sashurpur and Elyasi ،1394 .) 

 یا حساس نواحی شهری درون هایرودخانه رو این از

 شهرها درون در محیطی خاص هایاکوسیستم ویژه،

 حوزه در ممتاز هایویژگی بودن دارا عین در که هستند

 اقتصادی و انسانی محیطی، هایارزش واجد اکولوژیکی،

 محلی توسعه کریدورهای عنوان به توانندمی و هستند

(  Rafian and other،1392) گیرند قرار استفاده مورد

 و عمناب به یابیدست برای تالش علت به شهری، مناطق

 در هم محیطی، تحول عمده عوامل زایدشان، مواد دفع

 هستند آن از فراتر  بسیار هم و شانمحدوده

(MadaniPour،1392  )پایدار توسعه اهداف رو این از 

 میان ارتباط ایجاد -1 :از عبارتند هارودخانه لبه درکناره

 درو  منطقه هویت شناخت -2 اطراف قلمرو با آب کناره

        مردم  عموم برای آب کناره دادن قرار دسترس

            عملکردی هایروش و هااستراتژی معرفی -3

 Sashurpur) شهری زیست محیط کیفیت باالبردن -4

and Elyasi،1392 ).  

 و معیارها استخراج هدف با حاضر پژوهش در

 رودکناری فضاهای طراحی جهت مناسب زیرمعیارهای

 زنده باز و احیا با مرتبط ختلفم هایپروژه بررسی به

 خارج و داخل در شهری هایرودخانه و هامسیل سازی

 رویکردهای با هاپروژه این. پرداخته شده است کشور از

 اندشده سازی پیاده و اجرا جهان نقاط اقصا در مختلف

 شده است. اشاره آنها از برخی به مبحث این در و

 واقع غربی ایجانآذرب استان شهرهای جمله از :مهاباد

 و ساشورپور. است نام همین به ایرودخانه ساحل در

 طراحی عنوان با ایمطالعه 1394 سال در الیاسی

: مطالعه مورد) پایدار توسعه رویکرد با کنارآب شهری

 معیارهای ارائه ضمن دادند، انجام( مهاباد رودخانه

 ارائه به مهاباد رودخانه موجود وضع با متناسب طراحی

 اساس بر رودخانه احیا برای راهبردهایی و هایاستس

 هنجارهای طرح این در. نمودند اقدام سوات جدول

( اجتماعی و کالبدی محیطی،زیست گروه 3 در طراحی

 پروژه این در طراحی عمده معیارهای. شدند بندیطبقه

 -2 محدوده، طبیعی به ساختار توجه -1 از عبارتند

 تعامالت افزایش و معیج روحیه تقویت -3 و امنیت

 Sashurpur and) ... و خطی دهی شکل -4 اجتماعی

Elyasi ،  1394.) 
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 جنوبی دامنه در تهران غرب شمال در :فرحزاد دره

 در همکاران و بهشاش. است گرفته قرار البرز ارتفاعات

 روددره وضعیت بررسی عنوان با ایمطالعه 1389 سال

 ضمن. دادند جامان ،(دهیسامان بعد و قبل) فرحزاد

 ارائه به آن موجود وضعیت و دره رود موقعیت بررسی

 رودکناری فضای طراحی خصوص در معیارهایی

 گروه 3 در طراحی هنجارهای طرح این در. پرداختند

. شدند بندیطبقه( اجتماعی و کالبدی محیطی،)زیست

 -1 از عبارتند پروژه این در طراحی عمده معیارهای

 - تفریحی کانون -2 محدوده، بیعیط ساختار به توجه

 تعامالت افزایش و جمعی روحیه تقویت -3 و فراغتی

 (.Behtash and other ،1389اجتماعی)

 لی رودخانه حاشیه در داک بندرگاه جنوب در :مارینا

 .است شده اجرا مارینا رودکناری پارک پروژه داکلند در

 غربی بخش شد. تقسیم ناحیه چهار طراحی به محدوده

 بخش. است شده معرفی شهری پارک عنوان با پارک

 مرکزیت بخش فعالیت، و ورزش پارک عنوان به دوم

 نهاده نام فرهنگ کپار( آتالنتیک آبگیر شامل) پارک

 هایویژگی پارک شرقی بخش نهایت در و است شده

 .دارد هابخش سایر به نسبت بیشتری وسعت و طبیعی

 .است گرفته نام طبیعی پارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت، دسترسی،) موضوعی رویکرد چهار پارک این

 هنجارهای. کندمی دنبال را فرهنگی( و اکولوژی

 محیطیزیست و اجتماعی کالبدی، گروه سه در طراحی

 اساس بر طراحی زیرمعیارهای و معیارها و بندیطبقه

 دسترسی، از؛ عباتند معیارها این. است گردیده ارائه آن

 و فعالیت اکولوژی،. آسایش و راحتی ،مداری پیاده

 (.MasterPlan Of Marina Park ،2013) فرهنگ

 رودخانه امتداد در اورورا رودکناری پارک پروژه :اورورا

 شیکاگو شهری منطقه در الینوی اورورا شهر در فاکس

 طول به تاریخی مکانی در پارک سایت. است شده اجرا

 نیز طرح این. ددار قرار رودخانه حومه از مایل 170

 محیطیزیست اجتماعی، گروه سه قالب در را هنجارها

-زیستگاه حفظ بر کیدتأ و است کرده مطرح کالبدی و

 میان تعامل و تفرجگاهی فضای ایجاد طبیعی، های

 MasterPlan Of Aurora Park) دارد شهروندان

Collaborative, 2014.)  
 

  روش تحقیق 2-
 پایددار توسعه تخصصی وزهح به توجه با تحقیق این در

 حاشددیه طراحددی در فراغددت اوقددات گددذران و شددهری

 از نفدر 30 آن آمداریجامعه حجم شهری،درون رودخانه

 . است شده گرفته نظر در حوزه این متخصصین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه پایدار شهری

 اجتماعی محیطیزیست

 اقلیمی شرایط به توجه

 و طبیعی

 مصرف انرژی

 کالبدی

هادسترسی  

 ردهاعملکتنوع 

 توجه به نظام طبیعت

 هاتامین مناسب پارکینگ

 ت عمومیخدماکیفیت 

 مشارکت پذیری

 اجتماعی و تعامالت مبادالت ارتقاء

 همه شمول بودن

 خاطر تعلق

 آرامش و امنیت

های استفاده از انرژی

 طبیعی

 فرهنگی

 مصرف انرژی

 تراکم

 مذهب

 فقر

های رودکناریطراحی تفرجگاه ن اوقات فراغتگذرا   

 مدل مفهومی پژوهش3-  شکل

Fig. 3-Conceptual model of the study 

 

 

 اقتصادی

تنوع در ایجاد 

 مشاغل 

های کاهش هزینه

خدمات رفاهی و 

 تفریحی 
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 ایدن در و بدوده انتخدابی روش هدا،نمونده انتخاب روش

 موضوع ارهدرب نظرات و آراء کسب برای پژوهشگر روش،

 بده افدراد انتخداب محددودیت گرفتن نظر در با پژوهش

 آمداریجامعده از بخشدی به تصادفیغیر و دقیق صورت

 پرداختده هداداده و اطالعدات آوری جمدع بده و مراجعه

 متغیرهدای و معیارها به توجه با حاضر تحقیق در. است

 ابعداد) شدهری پایددار توسدعه-1 :شامل که شده تدوین

 گدذران- 2(اجتمداعی محیطی،زیست دی،کالب فرهنگی،

 حاشدیه طراحدی -4  شدهروندان جدذب-3 فراغت اوقات

 ،دهشد انتخداب نظری مطالعات براساس و است رودخانه

 در ؛شدد تهیه پرسش 36تعداد با تخصصی ایپرسشنامه

 روش از پرسشدنامه، پایدایی تعیدین جهدت بعد، مرحله

 آلفدای عددد نهایدت در. شدد گرفته بهره کرونباخ آلفای

 از کده آمدد دسدت بده% 93 برابر پایایی آزمون کرونباخ

 دهندده نشدان، اسدت 0/5 از بدیش عددد ایدن کده آنجا

 نتیجه در و است تحقیق محیط با التسوأ بودن مناسب

 مرحلده در. گیدردمدی قدرار تأیید مورد پرسشنامه نتایج

 SPSS افدزارنرم از استفاده با و تکمیل هاپرسشنامه بعد،

 بخدش دو در هداداده تحلیدل. گرفدت قدرار تحلیل مورد

 بدا تحلیلدی بخدش در گرفدت، انجام و تحلیلی توصیفی

 از هداداده بودن نرمال سنجش جهت داده، نوع به توجه

 . شد گرفته بهره( K-s) اسمیرنوف -کولموگروف آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هداداده داریمعنی سطح به توجه با ، 2 جدول طبق که

 آزمدون از آمده دسته ب نتایج و بوده 0/05 از بزرگتر که

 نرمددال توزیددع از نشددان اسددمیرنوف، -کولمددوگروف

 رودخانده، حاشدیهطراحی) شامل که پژوهش معیارهای

 پایددار توسدعه شدهروندان، جدذب فراغت، اوقات گذران

 اجتماعی، بعد محیطی،زیست بعد فرهنگی، بعد شهری،

 از اسددتفاده نامکددا و( کالبدددی، بعددد اقتصددادی بعددد

 است. تحقیق این در پارامتریک هایآزمون

 حاشدیه طراحدی معیارهدای معندادار رابطده یافتن برای

 جدذب و فراغدت اوقدات گدذران شهری، درون رودخانه

 از اسدتفاده با و پیرسون همبستگی ضریب از شهروندان

 پایددار توسعه معیارهای بررسی به گام به گام رگرسیون

 طراحدی فضداهای از اسدتفاده عدم یا دراستفاده شهری

 گرفتده بهدره شدهریدرون هایرودخانه حاشیه در شده

 بدین معنداداری رابطده بررسدی بدرای نیدز آخر در. شد

 اوقدات گدذران و شدهری درون رودخانه حاشیه طراحی

 از شدهری، پایددار توسدعه ارتقدای و شدهروندان فراغت

 اسدتفاده رگرسیون آزمون و پیرسون همبستگی ضریب

 کداربردی، و دقیدق نتدایج به یابیدست برای. است شده

 رودخانه  یعنی شیراز، شهر از بخشی به تنها بررسی این

 . است کرده پیدا اختصاص شیراز شهر خشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (K-sاسمیرنوف) -نتیجه آزمون کولموگروف-2جدول 
Tab. 2- Kolmogorov Smirnov (K-S) test result 

سطح  عامل

  داریمعنی

 گیری نتیجه ها توزیع داده

0H    توزیع نرمال

 است

1H  توزیع نرمال نیست

 است

آزمون 

 پارامتریک

آزمون 

 ناپارامتریک

 - * - * 0/146 طراحی حاشیه رودخانه 

 - * - * 0/2 فراغتگذران اوقات

 - * - * 0/093 جذب شهروندان

 - * - * 0/2 توسعه پایدار شهری 

 - * - * 0/11 بعد فرهنگی 

 - * - * 0/2 محیطیبعد زیست

 - * - * 0/179 بعد اجتماعی 

 - * - * 0/2 بعد کالبدی 

 - * - * 0/2 بعد اقتصادی
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 گاندده 11 مندداطق از کدده6 منطقدده در خشددک رودخاندده

 شدیراز شدهر غدرب شمال در که است شیراز شهرداری

 . ( Farnahad consultant engineers،1393. )گرفته قرار

 را شدهر طبیعدی بسدتر القعدرخدط کده خشک رودخانه

 و کدرده حرکدت شدیراز شهر شرق به غرب از، سازدمی

 .ریدزدمی شیراز شرق در( نمک) مهارلو هدریاچ بهنهایتا 

  تمدام منسجم عنصر یک صورت به که طبیعی اندام این

 قابددل تددأثیرات. اسددت فراگرفتدده را شددهر خطددی  طددول

 اکولدوژیکی هدایکیفیدت و اکوسیستم در را ایمالحظه

 Mansouri and ) اسددت نهدداده جددای بددر شددهر

Habibi،1389  )مجموعه تواندمی که اصلی دیدگاه پنج 

-شدهر منظدر ارزیدابی در مدؤثر معیارهای از ایگسترده

 فضدای کیفیت-1.بگذارند اثر آن بر و توصیف را رودخانه

-4 دسترسددی، قابلیدت-3 ی،فرهنگد میدراث -2 شدهری،

 بدا رودخانده کناره روی شده انجام هایفعالیت آلودگی،

 ارزیدابی بده تدوانمدی شدده ذکدر مدورد پنج از استفاده

 خشددک رودخاندده بددا مددرتبط شددهری فضددای کیفیددت

 . پرداخت

 از متندوع پرسپکتیوهای وجود بصری، دسترسی قابلیت

 ممکن تماس نقاط آن، پهنای تغییر به توجه با رودخانه

 تحت قویا جاری آب وجود صورت در جاری آب سطح با

 ممکدن هدایایددهتندوع  و شدهری شناسی ریخت تأثیر

 عمدومی امکاندات. است رودخانه اطراف هایازساختمان

 بده دسترسدی کیفیدت رودخانده سوی دو در شده ارائه

 میدراث .دهددمدی نشدان را رودخانه منظرین هایارزش

 در، توانددمدی رودخانده -شدهر منظر به مربوط فرهنگی

 اجتمداعی وجه و گذشته دوران خاطرات میزان بردارنده

 در انسانی هایفعالیت گرفتن نظر در همچنین. باشد آن

 افزایش با که چرا دارد اهمیت بسیار نیز رودخانه ساحل

 بداز ندواحی بدین تعدادل رودخانده و انسدان بین تماس

 خصوصددی بدداز نددواحی و مناسددب شددرایط در عمددومی

 مسدئوالن و جامعده سدوی از نظر مورد اهمیت تواندمی

 همچندین. دهدد نشدان را مدورد این به مربوطه اجرایی

 خشدک رودخانه هایحاشیه در، ساختمانی کمتر تراکم

 بدین تعامدل و کدنش هدم بر امکان کارکرد در، تواندمی

 (Mansouri and Habibi،1392) یابد افزایش نیز دو این

 

 نتایج و بحث3-
 بده هایداده که بود طیف 5 دارای شده ارائه شنامهپرس

 وارد سددپس و بندددی کددد ابتدددا هددا،آن از آمددده دسددت

 صدورت بده هداداده بنددی کدد. گردیدد SPSS افزارنرم

: زیاد ،3 امتیاز: متوسط ،2 امتیاز: کم ،1 امتیاز: بسیارکم

  .است بوده 5 امتیاز: زیاد بسیار و 4 امتیاز

 رابطده سدنجش منظدور به :پیرسون همبستگی ضریب

 گدذران رودخانه، حاشیه طراحی معیار؛ سه میان درونی

 ضددریب آزمددون از شددهروندان جددذب و فراغددت اوقددات

 ؛3 جددول بده توجه با. شد استفاده پیرسون همبستگی

 چدون ،است 1 اصلی، قطر در همیشه همبستگی ضرائب

. دارد خددودش بددا خطدی کددامال رابطدده یدک متغیددر هدر

 قریندده تصددویر اصددلی، قطددر االیبدد هددایهمبسددتگی

 جددول در که گونه همان. هستند پایین هایهمبستگی

 بددین داریمعنددی سددطح نماییددد،می مشدداهده فددوق

 شدهروندان جدذب و فراغدت اوقدات گذران هایشاخص

 رابطه وجود دهنده نشان که به دست آمد  0/05از کمتر

 تحقیق، نتایج. است مذکور هایشاخص بین داریمعنی

 مغدایرت نظدری مبدانی قسمت در شده مطرح طالبم با

 رودخانه حاشیه طراحی که گفت توانمی بنابراین. ندارد

 تأثیرگدذار شدهروندان جدذب و فراغدت اوقات گذران در

 .است

 رگرسیون آزمون نتیجهگام: به گام رگرسیون آزمون

 شهری پایدار توسعه شاخص بین( گامبهگام)ایمرحله

 فرهنگی، هایشاخص و ستهواب متغیر عنوان به

 عنوان و اقتصادی به کالبدی اجتماعی، محیطی،زیست

  (:4 جدول) است زیر شرح به مستقل، متغیرهای

 رگرسیون آزمون از هاشاخص بین ارتباط تعیین جهت

 فوق، جداول اساس بر. است شده استفاده گامبهگام

 الذکرفوق هایشاخص در Beta رگرسیونی تأثیر ضریب

 توسعه شاخص با هاشاخص مستقیم رابطه دهنده ننشا

 که،است  معنی این بهاین رابطه  .است شهری پایدار

 شاخص بهبود سبب، تواندمی هاشاخص این بهبود

. در گردد شیراز خشک رودخانه در شهری پایدار توسعه

توسعه  از مؤثر معیار اولین که گفتتوان مینهایت 

 هایاکوپارک از استفاده عدم یا استفاده بر پایدار شهری

 . استبعد فرهنگی  %9/13 با رودخانه حاشیه
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 با بعد کالبدی مؤثر، معیار اولویت، دومین ترتیب به

 با محیطیزیست بعد مؤثر، معیار تأثیر، سومین% 1/4

  8 با اقتصادی بعد مؤثر، معیار تأثیر، چهارمین% 8/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %1 با بعد اجتماعی مؤثر، معیار تأثیر و پنجمین 2%/

 هایاکوپارک از استفاده عدم یا تأثیر در دراستفاده

 است. شیراز خشک رودخانه حاشیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه - 3جدول 
Tab. 3- Correlation coefficient test results of the variables under study 

دانجذب شهرون فراغت گذران اوقات  طراحی حاشیه  

 رودخانه خشک

 

طراحی حاشیه  همبستگی پیرسون 1 **0/703 **0/811

 (tailed-2)  داریمیزان معنی  0/000 0/000 رودخانه خشک

 تعداد نمونه 30 30 30
فراغتگذران اوقات  همبستگی پیرسون **0/703 1 **0/470  

 (tailed-2)  داریمیزان معنی 0/000  0/009

 تعداد نمونه 30 30 30
 جذب شهروندان همبستگی پیرسون **0/811 **0/470 1

 (tailed-2)  داریمیزان معنی 0/000 0/009 

 تعداد نمونه 30 30 30

**. همبستگی در سطح  0/01 دار استمعنی  (2-tailed). 

 

 حاشیه هایاکوپارک پایدار شهری در استفاده یا عدم استفاده ازتحلیل رگرسیون گام به گام جهت تأثیر معیارهای توسعه  - 4جدول

 شیراز خشک رودخانه
Tab. 4- stepwise regression analysis for the influence of sustainable urban development on using or not using 

marginal eco-parks of Khoshk River, Shiraz 
 سطح معنا داری tآماره   ر بتامقدا ضریب تعیین معیارها 

 0/000 7/811 0/373 0/139 بعد فرهنگی 1

 بعد فرهنگی 2

 بعد کالبدی

0/180 0/263 
 

0/229 

4/95 
 

4/318 

0/000 
 

0/000 

 بعد فرهنگی 3

 بعد کالبدی

 بعد زیست محیطی

0/218 0/192 
 

0/237 

 
0/208 

3/533 
 

4/56 

 
4/321 

0/000 
 

0/000 

 
0/000 

 بعد فرهنگی 4

 عد کالبدیب

 بعد زیست محیطی

 بعد اجتماعی

0/246 0/178 

 
0/361 

 

0/272 
 

0/218- 

3/309 

 
5/914 

 

5/398 
 

3/717- 

0/001 

 
0/000 

 

0/000 
 

0/000 
 بعد فرهنگی 5

 بعد کالبدی

 محیطیبعد زیست

 بعد اقتصادی

 بعد اجتماعی

0/256 0/214 

 
0/485 

 

0/247 
 

0/199- 

 
0/183- 

3/832 

 
5/899 

 

4/803 
 

3/395- 

 
2/242- 

0/000 

 
0/000 

 

0/000 
 

0/001 

 
0/026 
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 وضع موجود رودخانه خشک -4شکل

Fig. 4-the present condition of Khoshk River 
                 

 
 خطوط منحنی الهام گرفته از حرکت و موج آب -5شکل 

Fig. 5-curved lines inspired by water wave and movement 

هر گونه اتصالی را  آب اجازه ایجاد کردن در کنارهتغییر 

 Panagopoulos and)دهدبین خشکی و آب می

other،1387  ،)های از این رو  با در نظر گرفتن کابری

گوی تمامی نیازهای شهروندان در حوزه متنوع که پاسخ

گذران اوقات فراغت و توسعه پایدار شهری است، سعی در 

 د.تغییر رودخانه خشک ش

 ریزفضاهای طراحی شده در زون طبیعت - 5جدول 

Tab. 5- detailed spaces designed in nature zone 
 مرکز آوای طبیعت (2 آمفی تئاتر روباز (1

 های روبازمجموعه گالری (4 کافی شاپ (3

 )در راستای پیوند انسان و طبیعت(های همگانیمحدوده آالچیق (5

 

 
 تموقعیت زون طبیعت در سای- 6شکل

Fig. 6-the location of nature zone in the site 

 
 ریزفضاهای طراحی شده در زون کودک و ورزش - 6جدول 

Tab. 6- detailed spaces designed for sport and children zone 

 
 پیست اسکیت کودکان .3 های بازی کودکانزمین .2 مرکز آموزش کودکان .1
 های تنیسنزمی .6 سرویس بهداشتی .5 پیست و رینگ دوچرخه .4
    محدوده شطرنج .8 های تناسب انداممحدوده ورزش .7

 
 موقعیت زون کودک و ورزش در سایت-7شکل

Fig. 7-the location of sport and children zone in the site 
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  گیرینتیجه 4-
 حال در کشورهای بین در ایران کشور داشتن قرار

 در جدید اتنظری با فکری فاصله وجود و توسعه،

 برداریکپی و تجهیزات کمبود و یافته توسعه کشورهای

 کشورهای در گرفته انجام خدمات و نظریات از محض

 کشور، در فکری بستر گرفتن نظر در بدون، صنعتی

 در نوین هایپدیده برابر در اصطکاک ایجاد باعث

 این از نیز پایدار توسعه بحث که شودمی کشورداخل

 در شهری پایدار توسعه صرفا. نیست مستثنی قاعده

 و فراغتی سبز فضاهای ها،پارک ایجاد قالب در ایران

 از بخشی که آنجا از. است کرده پیدا نمود هاتفرجگاه

 هایپارک در شهرنشین مردم فراغت اوقات گذران

 . گذردمی شهری

 فضایی خاص هایویژگی دلیل به شهری زندگی اصوال

 زمین مصرف در که هاییمحدودیت چنینهم خود،

 طبیعی فضاهای دارد، وجود آنها در فعالیت و کار برای

  در وددموج طبیعی اهایدفض، جهدنتی در. دارند تریدکم

به  اهمیت. ..و هاجنگل ها،کوه ها،رودخانه شامل شهرها

 فراغت اوقات گذران و پایدار شهری توسعه در سزایی

سو،  یک از سبز فضاهای. دارند شهرها در شهروندان

 و شودمی شهرها محیطیزیست وضعیت بهبود موجب

 اوقات گذران برای را مناسبی شرایط دیگر سوی از

 اثرات ترینمهم. سازدمی فراهم شهروندان فراغت

 دماست.  کوچک، تعدیل شهرهای در سبزفضای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پایدار توسعه بررسی به حاضر مقاله در راستا، همین در

 طراحی در شهروندان فراغت اوقات گذران و شهری

. شد پرداخته شیراز شهریدرونرودخانه  کریدورحاشیه

 مورد فرضیات تحقیق، از آمده دست به نتایج اساس بر

 نظر به: اول فرضیه. ندگرفت قرار بررسی مورد نظر

 در شهریدرون رودخانه حاشیه طراحی که رسدمی

. است ثیرگذارتأ شهروندان جذب و فراغت اوقات گذران

 از حاکی حاضر پژوهش نتایج فرضیه، این بررسی جهت

 ضریب با فراغت اوقات گذران معیار که است آن

 و0 /000 معادل داریمعنی سطح و0 /703 همبستگی

 و 811/0 همبستگی ضریب با شهروندان جذب معیار

 بابه دست آمده است.  000/0 معادل داریمعنی سطح

 کمتر مذکور معیارهای داریمعنی سطح اینکه به توجه

 بین داریمعنی رابطه وجود دهنده نشان ،است 0/05 از

 رودخانه حاشیه طراحی که گفت توانمی و معیارهاست

 تأثیرگذار دانشهرون جذب و فراغت اوقات گذران در

 توسعه معیارهای که رسدمی نظر به: دوم فرضیه .است

 نوع این از استفاده عدم یا استفاده در شهری پایدار

 محوری نقش( هارودخانه حاشیه هایاکوپارک) فضاها

 . کندمی ایفا

 توسعه معیارهای میان از حاضر پژوهش در که آنجا از

 زیست ی،کالبد فرهنگی، معیارهای شهری پایدار

 نتایج است، گرفته قرار بررسی مورد اجتماعی و محیطی

درصد،  1اجتماعی  معیار که است آن از حاکی حاضر

 
 اجتماعی -ریزفضاهای طراحی شده در زون فرهنگی-7جدول 

Tab. 7- detailed spaces designed in socio-cultural zone 
 های تفریحیمجموعه آالچیق .3 رستوران .2 های سرپوشیدهمجموعه گالری .1
 کافه کتاب .6 مرکز صنایع دستی .5 سرویس بهداشتی .4
             حوزچه موزیکال .8 مرکز مشاوره .7

   

 
 اجتماعی در سایت -موقعیت زون فرهنگی8-شکل 

Fig. 8-the location of socio-cultural zone in the site 
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 بامحیطی زیست درصد، معیار 2/8 با معیار اقتصادی

 درصد و معیار فرهنگی 4/1 با کالبدی درصد، معیار 3/8

 مذکور، درصدهای مقایسه طریق  از. است درصد 13/9 

 درصد باالترین با فرهنگیمعیار  که آمد ستد به چنین

 سایر به نسبت درصد، ترینپایین با اجتماعی و معیار

 دارای ترتیب به شهری، پایدار توسعه معیارهای

 استفاده عدم یا استفاده در تأثیر کمترین و ترینبیش

 معیارهای همچنین. ستهاپارک  اکو از  شهروندان

 متوسطی وضعیت محیطی و اقتصادیزیست و کالبدی

با توجه به مبانی نظری بیان شده،  .دارند فضاها این در

های گسترده محسوب رودخانه خشک شیراز جزء تفرج

شود و در این راستا پیشنهادهایی در راستای می

 شود:ارائه میرسیدن به اهداف پژوهش 

 و منظر کیفیت ارتقاء و خشک رودخانه طراحی-

 توسعه کالبدی بعد تقویت بصری جهت تناسبات

 .پایدارشهری

 طول در( گوناگونی و تنوع) متنوع هایکاربری استقرار

 محیط جاذبه بر فضایی تنوع و فعالیتی تنوع مسیر،

 هایگروه بیشتر چه هر حضور امکان و افزایدمی

 توسعه اجتماعی بعد تقویت جهت اجتماعی، مختلف

 .دهدمی افزایش را شهری پایدار

 جهت طبیعت با همگام طراحی هایروش از استفاده -

  .شهری پایدار توسعه محیطیزیست بعد تقویت

 فرهنگ با مطابق طراحی هایروش از استفاده -

 افزایش برای فضاها روشنایی و نورپردازی و شهروندان

  .   پایدارشهری توسعه فرهنگی بعد تقویت و امنیت

 بده رسیدن راستای در شده ارائه پیشنهادی طراحیلذا 

 بدرای شدیراز خشدک رودخانه حاشیه در مطلوب فضای

 پایددار توسدعه رویکرد با شهروندان فراغت اوقات گذران

 طراحدی کده است ذکر به الزم. است زیر قرار به شهری

 بده توجده بدا کده اسدت زون سده دارای گرفتده صورت

 ولدی، انددشدده برگزیدده شهری پایدار توسعه معیارهای

 انتخداب رنددوم رتصدو بده هدامحددوده حددود تعیین

 انسان و زیستمحیط پیوند) طبیعت زون. است گردیده

 ایجدداد) ورزش و کددودک زون ،(محیطددی زیسددت بعددد)

 اقشدار و سدنین همده مناسدب و شدمول همه اکوپارکی

 تربیشد تعامالت ایجاد) اجتماعی -فرهنگی زون ،(جامعه

 بعدد) جامعده  اجتمداعی و فرهنگی سطح ارتقاء و افراد

 صددورت طراحددی، مجمددوع در و( مدداعیاجت و فرهنگددی

  .دهدمی شکل را کالبدی بعد گرفته

 بده تام بستگی هاآب کناره به پرداختن و هافرم معماری

. کنددمی برقرار خویش جوارهم با شهر که دارد ایرابطه

 با محیط دو این شدن مفصل چگونگی بیانگر رابطه این

 و شدهری محدیط بدین ارتباط قدرت ترجمان و یکدیگر

 یدک عندوان بده طبیعت از بردن بهره. است آبی محیط

 غالددب اکثددر ایددده محددیط دو ایددن بددین رابطدده عامددل

 و آب مسدتقیم رابطده طراحدان از بسیاری. هاستپروژه

 مانندد مصدنوعی عامدل توسط را شانطراحی مورد شهر

 اسدتفاده آن دهنددهانتقدال و رابط نقش خاطر به پارک

 در لدذا(. Panagopoulos and other: 1387) انددکدرده

 یدک عندوان بده گرفته صورت رودکناری پارک طراحی

 ایفدا را خدود نقدش شدهر و رودخانه بین طبیعی واسط

 خطدوط بخش الهام آب عنصر پژوهش این در و کندمی

 است. رفته کار به منحنی

 

 نوشتپی
1. Intensive outdoor recreation 

2. Extensive outdoor recreation 

3. Recreational resources 
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