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مقدمه
عبارت «فضای سبز» کمتر از نیم قرن است که در فرهنگ و ادبیات شهرسازی جهان از جایگاه خاصی برخوردار شده
است .این عبارت معانی و مفاهیم متعدد و وسیعی را دربر میگیرد« .منظور از فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح
کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسانساخت است که هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی
اکولوژیکی» است (دیناروندی و دیگران .)19 :0930 ،اثرهای فضای سبز شهری از دیدگاه زیستمحیطی شامل مواردی
چون کاهش آلودگی هوا ،کاهش آلودگی صوتی ،بهبود شرایط زیستاقلیمی در شهر ،افزایش نفوذپذیری خاك ،تأثیر
مثبت بر چرخة آب در محیط زیست شهری ،و افزایش کیفیت آبهای زیرزمینی ،همچنین کاهش گازهای گلخانهای
است که خود موجب جلوگیری از پیشروی آب اقیانوسها و ازبیننرفتن زمینهای کشاورزی و مناطق ساحلی ،جلوگیری
از پدیدة خشکسالی ،و حفظ گونههای گیاهی و جانوری میشود .همچنین ،فضای سبز میتواند بهطور قابلتوجهی دمای
هوا را کاهش دهد و به تلطیف آن کمک کند و بهعنوان بخشی از دید و منظر شهری پاسخگوی نیازهای مادی و
تأمینکنندة ارزشهای زیباشناختی در ارتباطات بصری و تصورات ذهنی مردم باشد (خلیلنژاد .)96 :0933 ،رودخانههای
شهری به هویت بسیاری از شهرها تعلق دارند و میتوانند زمینههای مطلوب برای توسعة شهرنشینی باشند .همواره،
رودخانههای شهری در شهرها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی ضروری بودهاند (موسیزاده .)9 :0103 ،همچنین،
بهعنوان یکی از مؤلفههای طبیعی در افزایش شادابی و سرزندگی فضاهای شهری و کاهش امنیت مناطق شهر نقش
مؤثری دارند .امروزه ،اهمیت رودخانهها باتوجهبه افزایش آلودگی شهرهای بزرگ و همچنین کاهش فضاهای تفریحی
بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و نحوة ساماندهی آنها چالشی برای مدیران ،طراحان ،و شهروندان بهشمار
میرود .رودخانهها ،عالوهبر ایجاد فرصتهای تفریحی و اقتصادی در شهر ،مدیریت شهری را در رسیدن به اهداف متنوعی
مانند افزایش تفرجگاهها ،محوطههای ورزشی ،و ایجاد امنیت بیشتر در فضاهای غیرقابلدفاع نزدیک میکنند (ابرکار،
 .)012 :0113اغلب شهرها دارای فضاهایی هستند که در برنامهریزی و طراحی شهری بهعنوان فضاهای طبیعی
موردبهرهبرداری قرار میگیرند تا پاسخگوی نیازهای طبیعتگرایانة انسان شهرنشین باشند .موضوعی که در چند دهة اخیر
دستاندرکاران طرحریزیهای کالبدی شهری و منطقهای را به چارهاندیشی واداشته است نحوة برخورد و بهکارگیری این
قبیل فضاها در توسعة کالبد شهری و نحوة شناسایی نقاط مستعد واقع در قلمرو طرحهای شهری و منطقهای است .بشر
برای زندگی راحت نیازمند محیطی مطلوب است .این محیط متشکل از محیط طبیعی و مصنوعی است .محیط طبیعی
موهبتهای الهی است که به ما عطا شده ،همچون منابع طبیعی که شامل کوهها ،محیط سبز ،و خاك مناسب برای
پوشش گیاهی است (مهرآرا و الهیجانیان .)69 :0939 ،آنچه امروزه در سرآغاز قرن بیستویکم برای شهرهای ما بحران
محسوب میشود و چهرة شهرها را زشت و نابسامان و شهروندان را افرادی بیروح ،خسته ،و آزرده کرده است گسستن
تدریجی پیوند انسان و طبیعت است که متأسفانه در سالهای اخیر در کار توسعة شهری و نظام شهرنشینی کشور به این
مسئله کمتر توجه شده است (یوسفی روبیات و دیگران .)002 :0102 ،به عبارت دیگر ،اگر شهر را گهوارة انسان امروزی
تلقی کنیم ،هرچه این گهواره شادابتر ،سرسبزتر ،و شکوفاتر باشد امنیت و آرامش و رشد بهنجار و موزون انسانی در آن
بیشتر تأمین میشود .قرارگرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی شهرها را به کانون تجمعهای
زیستی و فعالیتهای مختلف تبدیل و آن را با کمبود فضاهای سبز عمومی روبهرو کرده است (خادمالحسینی:0109 ،
 .)190ازاینرو ،فضای سبز شهری از عناصر مهم اکوسیستم شهری است که خدمات محیطی و اجتماعی مفیدی را فراهم
میکند (الیاسی و دیگران ) 09 :0106 ،تا آنجا که امروزه مفهوم شهر بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن
تصورکردنی نیست (حیاتی و دیگران .)9 :0100 ،بنابراین ،فضای سبز شهری بخش جاندار ساخت کالبدی شهر است که

هایبازاطرافرودخانههایشهریونقشآن…..


سازیفضا

باززنده

571

کارکرد آن در کالن شهرهایی چون گرگان بسیار مهم بوده و وجود آن بخش جداناپذیری از مجموعة شهری است
(حسینی و دیگران .)039 :0106 ،فضاهای طبیعی شهر ازجمله باارزشترین فضاهای شهریاند که از طریق فرایندهای
چندعملکردی خود پایداری و افزایش کیفیت زندگی را تضمین میکنند .باتوجهبه مطالعات انجامشده ،مشاهده میشود که
اینگونه فضاها نهتنها واجد ارزش اکولوژیکی طبیعیاند ،بلکه طراحی اکولوژیک آنها میتواند ،عالوهبر تأمین فضاهای
مناسب گردشگری ،زمینة تعامالت اجتماعی را نیز فراهم کند (ساشورپور و الیاسی)6 :0932 ،؛ از جملة این فضاهای
طبیعی ،رودخانهها و مسیلهای شهریاند که با رشد سریع شهرها موردغفلت واقع شده و در دهههای اخیر به بهانة تأمین
نیازهای اولیة جمعیت رو به رشد تخریب شدهاند .همچنین ،با ساماندهی رودخانههای درونشهری و با حفظ حریم
رودخانه میتوان مجدداً حس سرزندگی و حیات شهری را زنده و آن را به عنصر مهم در شهر مبدل کرد (زندیه و
جافرمن .)01 :0933 ،در ایران ،پس از انقالب اسالمی ،یک گروه مدیریتی به نام «گروه مرزی رودخانهها» در ساختار
سازمانی وزارت انرژی در سال  0991شکل گرفت .بهدلیل اهمیت رودخانهها در شمال ایران ،از سال  ،0910گروه مرزی
رودخانه به «ادارة مهندسی رودخانه و ساحلی» ارتقا یافت .در سال  ،0939دفتر مهندسی رودخانه و ساحلی برای اجرای
کارهای مهندسی در رودخانهها و سواحل داخلی تأسیس شد و در حال حاضر فعال است (موسیزاده و ایزساك.)0103 ،
باتوجهبه همة مزایای این رویکرد و ظرفیتهای موجود ،در شهر گرگان نهتنها توجهی به باززندهسازی فضاهای طبیعی
شهری بهویژه فضای پیرامون رودخانهها و مسیلها شده است ،بلکه اقدامات مناسب و مدیریت صحیح به تبدیل آنها به
فضاهایی بکر و زیبا و باامنیت منجر شده است .درحالیکه مشکالت و مسائل این فضاها برای بافتهای پیرامون و بهطور
کلی شهر از یک سو و پتانسیلها و ظرفیتهای نهفته در آنها از سوی دیگر ضرورت بازبینی محتوایی سازمان فضایی
شهر را مشخص میکند .امروزه ،در بسیاری شهرهای دیگر نظیر کالیفرنیا ،لندن ،و پاریس اقدامات بسیار مؤثری در
مدیریت صحیح و کارآمد این فضاها انجام گرفته است که بررسی این اقدامات میتواند راهگشای بسیاری از برنامهریزان و
طراحان شهری باشد .ازاینرو ،در مطالعة حاضر بهمنظور شناخت بهترین رویکردهای مداخله بهصورت باززندهسازی به
بررسی و تبیین پروژة باززندهسازی مسیل رودخانة النگدره ،که به ساخت پارك ملت در شهر گرگان منجر شده است،
پرداخته میشود .ایا درست است؟

مبانینظری
رودخانههای شهری یکی از عوامل مهم شکلگیری تحوالت ساختاری و عملکردی شهرها بهشمار میروند .در این
کریدورهای طبیعی ،عالوهبر جریان دائمی یا فصلی آب ،ارزشهای بصری و طبیعی و نیز در کنار آن الگوی فعالیتی-
عملکردی متفاوتی (در غالب عملکردهای تفریحی -توریستی ،اقتصادی ،و حتی در مواردی زندگی انسان) وجود دارد .در
نظریات معطوف به توسعة پایدار شهری ،بهرهگیری مناسب از این نواحی در چارچوب تدوین طرحهای مناطق حساس و
حیاتی شهری در دستور کار نهادهای مسئول شهری قرار گرفته است (پورجعفر و دیگران .)6 :0939 ،با استفاده از
رویکردهای نوآورانه ،برنامهریزی در رودخانهها و توسعة پایدار نباید از رویکرد باال به پایین پیروی کند .مشورت عمومی و
تعامل با جوامع محلی بهعنوان قدمهای حیاتی در برنامهریزی و اجرای اقدامات برای رویکردهای مختلف رودخانهها مانند
باززندهسازی رودخانه باید درنظر گرفته شود .درعینحال ،این اقدامات به همکاری مؤثر بین سطوح مختلف اداری ،از
جمله در تهیه و اجرای اسناد استراتژیک ،نیاز ضروری دارد (موسیزاده و همکاران.)6 :0931 ،
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رودخانههادرمنظرشهری

نقش

فضاهای سبز بخش مهمی از ساختار منظر شهری ،بهویژه در منظر روزانه را تشکیل میدهند که ،عالوهبر پاسخگویی به
برخی نیازهای اساسی مردم ،بستری مناسب برای اجرای فعالیتهای انسانیاند (تقوایی .)069 :0930 ،در این زمینه
رودخانهها ،بهعنوان عناصر مهم منظر و محیط طبیعی شهرها ،یکی از بهترین فرصتهای ایجاد و تقویت داالنهای
زیستمحیطی شهری را فراهم میکنند .چنین داالنها و حاشیههایی با توان بومشناسی باال بهطور طبیعی طیف وسیعی از
گونههای گیاهی و حیات جانوری را جذب و حمایت میکنند .همچنین ،در مقیاسهای متفاوت اسکان تا فضاهای شهر،
رودخانهها نمادهایی برای سعادت در زندگی انسان و پاسخگوی بسیاری از نیازهای متنوع جوامع زیستیاند .البته،
فعالیتهای انسانی عمده نظام طبیعی و شکل رودخانه را تحت تأثیر قرار میدهند و به قولی پویایی فضایی طبیعی بسیاری
از رودخانهها ،همانند پویاییهای زمانی آنها ،تغییر داده میشود (پریور و دیگران.)061 :0930 ،

فضایشهری

فضای شهری فضای خالی بین ساختمانها نیست ،بلکه مفهومی است دربرگیرندة محیط کالبدی ،فعالیتها ،رویدادها ،و
روابط میان آنها .فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمرة شهروندان که هر روز آگاهانه یا ناآگاهانه در طی
راه از منزل تا محل کار ادراك میشود .برخی آرا فضای شهری را فرایند اجتماعی -مکانی میدانند که همة ساختمانها،
اشیا ،فضاهای محیطی و شهری و نیز افراد ،رویدادها ،و روابط میان آنها را دربر میگیرد (نقیزاده .)019 :0939 ،فضای
شهری صحنههایی است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده میشود و در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی
مرزهای اجتماعی شکسته شود و برخوردهای از پیش تدوین نیافته اتفاق افتد و افراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم
ارتباط برقرار کنند .فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که همواره با تاریخ یک ملت در ادوار مختلف
بهوجود میآید ،شکل میگیرد ،و دگرگون میشود و فعالیتهای مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی همواره
در آن جریان دارد (توسلی .)01 :0939 ،همچنین ،توسط فرایندهای طبیعی نظامیافته و بهوسیلة انسان شرایط اجتماعی،
سیاسی ،و فرهنگی هر جامعه شکل میگیرد و شامل همة سازههای شهری از جمله میادین و خیابانها و دیگر عناصر
شهری است (شماعی و پوراحمد .)33 :0932 ،فضاهای شهری در طی تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی -اقتصادی
ساکنان داشته و بهعنوان مرکز ارتباط و تحول در شهرها عمل کردهاند .در دوران مدرن ،با تغییرات عمیقی که در همة
ابعاد زندگی و سکونت رخ داده ،بخش عمدة فضاهای شهری به مکانهای سودازده تبدیل شده و تحت تأثیر نیروهای
بازار در خدمت منافع جریانهای محدود قرار گرفته است (سلطانی و نامداریان .)9 :0931 ،

رودخانهها

امنیتو

امنیت یکی از مهمترین نیازهای بشر است؛ چنانکه در طبقهبندی نیازهای مازلو امنیت در درجة دوم اهمیت و پس از
نیازهای فیزیولوژیک قرار گرفته است .محققان بر این باورند که عوامل گوناگونی چون عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،و
فرهنگی در ایجاد امنیت مؤثرند .طی دهههای اخیر ،جامعة شهری رشد چشمگیری داشته است .بنابراین ،امنیت یکی از
شاخصههای کیفی زندگی بهشمار میآید .کالنشهرها ،بهدلیل تراکم باالی جمعیت ،تحوالت اجتماعی (نظیر مهاجرپذیر)
و اقتصادی زیادی دارند .این تحوالت سبب شده تا مفاهیمی مانند امنیت اقتصادی ذهنیت ناامنی در جامعه بهویژه ناامنی
در خیابانها و فضاهای عمومی و سایر تهدیدها دربارة سالمت شهروندان را افزایش دهد (غفاری و دیگران:0930 ،
 .)010از سویی ،افزایش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن ،از جمله ناامنی در عصر کنونی ،به

هایبازاطرافرودخانههایشهریونقشآن…..


سازیفضا

باززنده

579

ویژگی عمومی کالنشهرها تبدیل شده است (رضوان و فتحی )26 :0930 ،بنابراین ،نیاز به امنیت ،همواره از بنیادیترین
نیازهای انسان در جامعة بشری بهشمار میرود .مبحث امنیت از نظر روانشناسی بهخصوص در بهداشت روانی و در
آسیبشناسی روانی اهمیت بسیار دارد .آرامش ،رشد ،شکوفایی انسان ،بروز همة استعدادها و خالقیتها ،و نیل به همة
کماالت انسانی در سایم امنیت بهدست میآید (قرایی و دیگران .)03 :0933 ،در طی تاریخ ایران ،رودخانهها بهعنوان
مرزهای جغرافیایی نقش سیاسی ایفا کرده و نقش مهمی در بسیاری از معاهدات و تصمیمات ملی ایفا نمودهاند
(موسیزاده و ایزساك .)01 :0103 ،در ارتباط با امنیت در حاشیة رودخانهها ،میتوان گفت بهدلیل شرایط متغیر رود و
عناصر اطراف آن و همچنین فرسایش طبیعی و جاریشدن سیالب ،بدنهها دائماً در حال فرسایشاند .یکی از راهحلهای
این مسئله تثبیت خاك بستر رود است .حفظ و تقویت پوشش گیاهی اطراف رود فصلی ،عالوهبر با طراوت و مفرحنمودن
فضا ،مشکل را تا حدی حل میکند .البته ،استقرار این پوشش گیاهی تا حد زیادی منوط به شرایط شیببندی مناسب لبة
رودهاست .عامل خطرساز دیگر مختلشدن حرکت رواناب بهواسطة تجمع زباله و زائدات دیگر در مسیر رودهاست.
شهروندان در فصول خشک نباید از قدرت مخرب رودها به هنگام طغیان غافل شوند و از بستر بهعنوان زبالهدان استفاده
کنند .پس الزم است از هر گونه ساختوساز (مگر پلها در موارد ضروری) بر روی رود ممانعت شود و ایمنی پلها از
طریق مکانیابی مناسب تأمین شود (پاکزاد .)91 :0932 ،همچنین ،کاربریهای مجاور رودخانههای فصلی از اهمیت
ویژهای در ایجاد امنیت و آرامش برخوردارند .در این راستا ،باید از استقرار هر نوع کاربری مولد سر و صدای مزاحم نظیر
آهنگری و تراشکاری ،که مغایر با سکوت موردانتظار در فضای کنارة رودخانه است ،اجتناب شود .همچنین ،عالوهبر سر و
صدا ،ازدحام نیز سکوت را مختل میکند .بدین منظور ،باید از تفکیک قطعات کناره و ساختوسازهایی با تراکم باال
جلوگیری کرد (اسپیرن.)06 :0932 ،

رودخانههایشهری

باززندهسازیوطراحیحاشیة

نظریاتواصول

امروزه ،سه نظریه دربارة نحوة طراحی منظر حاشیههای رودخانههای شهری مطرح شده است:
گروه اول بر آناند که بهترین راه برای طراحی حاشیة رودخانههای شهری این است که زمینهای حاشیة
رودخانههای شهری را با حفظ توپوگرافی و گیاهان پوششی و  ...باتوجهبه مصارف و سرگرمیهای موردنظر به چند بخش
تقسیم کرد و سپس بین این بخشها رابطة نزدیک برقرار کرد.
گروه دوم بر آناند که برای ایجاد زیبایی ،نظم ،جذابیت ،و بهخصوص پایداری در مسیر و حواشی رودخانه باید در
مسیر و لبههای آن مکانها و نقاط جدید بهصورت مصنوعی ایجاد کرد.
و گروه سوم هم ،همانگونهکه میتوان حدس زد ،با نظری بینابین و توجیهپذیرتر ،برآناند که میتوان با ایجاد
هماهنگی و آمیختگی بین فضای اصلی حاشیه و بدون دخل و تصرف به طبیعت اصلی حاشیه (توپوگرافی ،پوشش گیاهی
و  )...از تسهیالتی جهت رفاه ،ترمیم ،و افزایش زیبایی و جذابیت استفاده کرد (تبریزی.)9 :0930 ،
بنابراین ،بهطور خالصه ،میتوان گفت ،از دیدگاه توسعة پایدار ،یک طراح در منظرسازی حاشیة رودخانه باید موارد
ذیل را مدنظر قرار دهد:
 .0شناسایی گونههای مختلف رودخانه و برگزیدن استراتژی مناسب در برخورد با آن؛
 .0مشخصکردن اکوسیستم موجود و تالش در جهت حفظ اکوسیستمهای ثابت و قابل برگشت مانند جنگلها و مراتع؛
 .9مالحظات زیستمحیطی؛
 .2توجه به حیات وحش ،اکوسیستم محیط ،و رشد و نمو آبزیان؛
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 .6توجه به مسئلة رسوبگذاری رودخانه و همچنین فرسایش خاك در کنارة رودخانهها؛
 .9توجه به آرای تکنیکی در برخورد با رودخانه؛
 .1توجه به کیفیت آب و چگونگی استفاده و ذخیرهسازی آن؛
 .3حفظ حریم مناسب رودخانه در جهت جلوگیری از برهم زدن دبی آب ،لبة رودخانه ،و پوشش گیاهی کنارة آن؛
 .3توجه به جنبة فرهنگی و تاریخی رودخانهها و زندهکردن گذشتة پربار آنها به شکلی نو؛
 .01احیا و بازسازی سازههای آبی (پلها ،آسیابها و  )...برای هویتدادن به رودخانهها (ساشورپور و الیاسی.)09 :0932 ،

باززندهسازیفضاهایباز


در تعریف فضای باز به محصوریت یا غیرمحصوریت اشاره میشود؛ به این معنی که فضای باز فاقد ساختمان است یا
اینکه فضای ساختهشدة آن بیش از یکبیستم فضای آزاد نیست .کل این فضا برای اهداف تفریحی و عمومی استفاده
شده یا بدون استفاده باقی مانده است .در شهرسازی معاصر به توسعة فضاهای باز بهعنوان عناصر حیاتی شهر نگریسته
میشود .توجیه این موضوع به این نکته برمیگردد که فضاهای باز ،عالوهبر فراهمکردن نور ،هوا ،و کالً تنفس شهر،
بیش از اجزا و عناصر دیگر در فرمدهی و ارتباط نواحی و مناظر مختلف و اجرای پروژههای شهری مؤثرند و نیز در
شکلگیری چشماندازها و کالً توسعة فضاهای تفریحی و گردشی و بهطور کل جهت افزایش کیفیت زندگی شهروندان
بسیار مفیدند (محمدزاده.)90 :0931 ،

سازیشده


باززنده
کیفیتمحیطیفضاهای

مفهوم کیفیت محیط توسط طیف متنوعی از متفکران و پژوهشگران متعلق به حوزههای علمی گوناگون موردتوجه قرار
گرفته و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است .مرور و بررسی تعاریف موجود نشاندهندة دو نگرش و رویکرد متفاوت در
تعریف مفهوم موردنظر است؛ تعدادی از نویسندگان قائل به ماهیت مستقل این مفهوم بوده و با تأکید بر مؤلفههای ماهوی
دوگانه (عینی -ذهنی) کیفیت محیط ،به تبیین و تشریح آن پرداختهاند« :کیفیت محیط موضوعی پیچیده و دربرگیرندة
ادراکات ذهنی ،نگرشها ،و ارزشهای گروهها و افراد مختلف است .کیفیت محیط از برآیند کیفیت اجزای تشکیلشدة یک
ناحیة معین حاصل میشود .اما باوجوداین بیشتر از جمع اجزای سازنده بر ادراك کلی از یک مکان داللت دارد .اجزای
سازنده (طبیعت ،فضای باز ،زیرساختها ،محیط انسانساخت (مصنوع) ،تسهیالت محیط کالبدی ،و ذخایر طبیعی) هر یک
مشخصات و کیفیات خاص خود را دارا میباشند (کاکاوند و دیگران.)01 :0109 ،

بومشناسیدربارۀمفهومکیفیتزندگی
دیدگاه 

جامعهشناسی در دانشگاه شیکاگو با تأکید بر بومشناسی در اواخر قرن  03شکل گرفت .بومشناسی بهطور کلی بر نحوة
توزیع فعالیتهای اجتماعی (کیفیت زندگی) در فضا و زمان تأکید دارد .با استفاده از این دیدگاه ،بومشناسان به دو موضوع
اصلی توجه داشتند که در تحلیل کیفیت زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است :اول اینکه توزیع فعالیتها در فضا و
زمان و در محیط شهری چگونه باعث یا مانع دستیابی به اهداف جمعی میشود .از جمله مفاهیم اصلی که بومشناسان
از آن استفاده میکنند همزیستی ،رقابت ،هجوم و استقرار ،تعادل طبیعی ،و انطباق با محیط زیست است .همزیستی به
معنای زندگی مشترك اورگانیسم های غیرشبیه است و هجوم به معنی ورود یک نژاد یا یک گروه از افراد به یک منطقه و
بیرون راندن اهالی قبلی است .تعادل طبیعی به معنی رابطه میان گیاه و جانور و محیط در صورتی است که تعادل محیط
حفظ شود؛ بهطوریکه موجودات مکمل یکدیگر باشند .در مطالعة این نوع روابط ،بومشناسان تأکید میکنند که بقا و
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انطباق موجودات با یکدیگر در محیط ،از جمله مسائل مهم در بقای شبکة زندگی در محیط است (مختاری و نظری،
.)016 :0933
هایکناررودخانههایشهری 


.معیارهایتوسعةپایدارمحدوده
جدول1
معیارهایاصلی

توصیف
کیفیت آب در سیستمی از جویبارها ،رودها ،کانالها ،دریاها پیششررطی اساسری در هرگونره توسرعه در کنرار

حفظ کیفیت آب و محیط زیست اطراف

رودهاست .مسئوالن شهری و مردم وظیفة حفظ و احیرای پایردار محردودههرای مترروك و آبهرای آلروده را
برعهده دارند.

کنارههای آب بخشی از استخوانبندی
اصلی شهر است
هویت تاریخی شخصیتبخش است
اولویتدادن به کاربریهای مختلط

کنارههای آب جدید باید بهعنوان بخشی جداناپذیر از شهر حاضر باشرد و در حیرات شرهری سرهیم باشرد .آب
بخشی از منظرسازی شهری است و باید برای کاربریهرای خراص چرون تفریحری ،فرهنگری ،گردشرگری ،و
حملونقل تجهیز شود.
باید به تاریخ آب و شهر رویدادها ،نشانههای شهری و طبیعت برای ایجاد توسرعة پایردار و بامعنرا توجره کررد.
حفظ و احیای محدودههای قدیمی و صنعتی جزئی جدانشدنی از هر توسعة کنارة آب است.
کنارههای آب باید کاربریهایی همچون مسکونی ،تجاری ،و فرهنگی را شامل شود .فعالیتهایی کره نیازمنرد
به دسترسی به کنارة رود هستند باید در اولویت قررار گیرنرد و برا واحردهای همسرایگی از نظرر عملکرردی و
اجتماعی باید درهمآمیخته شوند.

دسترسی عمومی یک شرط الزم است
برنامهریزی با مردم و برای مردم به فرایند
اجرا سرعت میبخشد
مشارکت عمومی عنصری کلیدی در
پایداری است

کنارههای آب باید چه از نظر بصری چه فیزیکی برای همة اقشار مردم قابلدسترس باشرد .فضراهای عمرومی
باید با کیفیتی باال برای جلب کاربریهای محرك ساخته شوند.
توسعههای جدید باید با مشارکت مردم انجام گیرد .مسئوالن شهری مریبایسرت کیفیرت طراحری را تضرمین
کنند ،زیرساختها را فراهم آورند ،و در جهت ایجاد عدالت اجتماعی تالش کنند .بخشهرای خصوصری بررای
اطمینان از سوددهی و سرعت توسعه باید از ابتدا دخیل باشند.
شهرها باید از پایداری کنارة رودخانهها نهتنها از منظر اقتصرادی و اکولروژیکی بلکره در وجروه اجتمراعی نیرز
بهرهمند شوند .جامعه باید از ابتدا در فرایند تصمیمگیری مداخله داشته باشد.
کنارههای رودهای شهری باید مرحلهبهمرحله توسعه یابند تا تمام شهر از منافع آن بهرهمند شوند .این کنارهها

توسعة کنارههای رودخانه فرایندی

چالشی برای بیش از یک نسل محسوب میشوند و به شخصیتهای متنوع و معماری فضای باز و هنرر نیراز

طوالنیمدت است

دارند .مدیریت عمومی باید سطوح سیاسی را برای اطمینان از فهم درست چرخة اقتصادی و منافع کوتراهمردت
برانگیزاند.

منبع:نگارندگان 1910،

در ارتباط با باززندهسازی فضاهای باز اطراف رودخانههای شهری و نقش آن در کیفیت زندگی و امنیت شهروندان
مطالعهای در کشور انجام نگرفته است .بدین ترتیب ،میتوان گفت پژوهش حاضر از جمله اولین پژوهشها در این مورد
است که می تواند توجه مسئوالن و متخصصان و همچنین پژوهشگران را به این مهم جلب کند .در ادامه ،برخی مطالعات
نزدیک به موضوع تحقیق آورده شده است .پورجعفر و دیگران ( ،)0939در تحقیقی با نام «بررسی انگارههای مؤثر بر
طراحی منظر پایدار رودخانههای فصلی درونشهری (مطالعة موردی :رودخانة خشک شیراز)» ،چنین بیان میکنند که
ساماندهی و حفاظت از منظر طبیعی رودخانههای فصلی درونشهری بهمثابة عرصههایی عمومی و اکوسیستمهایی زنده
و پ ویا می باشد .در این رابطه از اصول و معیارهای طراحی منظر پایدار بهعنوان راهکاری برای احیای منظر طبیعی چنین
گسترههایی بهره گرفته شده است .همچنین ،این پژوهش با معرفی رودخانة خشک شیراز ،بهعنوان گسترهای طبیعی،
عرصهای عمومی ،و عضوی اصلی از ساخت اصلی شهر شیراز ،به ارائة پیشنهادهایی مبتنی بر اصول طراحی منظر پایدار
جهت ساماندهی این رودخانة فصلی پرداخته است .در این پژوهش ،از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی در بستری از
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مطالعات کتابخانهای و روش تحقیق موردی و شیوههای تحقیق مشاهده و مصاحبه در بستر مطالعات میدانی بهره گرفته
شده است .نتایج حاصل از این پژوهش بر پیشنهادهای طراحی در بستر طبیعی رودخانة خشک مبتنی بر حفظ و ارتقای
منظر طبیعی و تنوع زیستی منطقه ،حذف کاربریهای ناسازگار و آالیندههای زیستمحیطی از حریم حفاظتی رودخانه،
طراحی بستری مناسب برای پذیرش هرچه بیشتر پرندگان مهاجر ،طراحی متناسب با حریمهای طبیعی رودخانه برای
حفاظت از منظر طبیعی رودخانه از یک سو و ارائة تجربهها و سکانسهای تفرجی متفاوت از دیگر سو تأکید دارد.
دیوساالر و دیگران ( )0932در پژوهشی با نام «ایدهها و الگوهای باززندهسازی مسیلها و رودخانههای شهری (مطالعة
موردی :رودخانة شاهرود)» ،بیان میکنند که پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی سعی در شناخت کاملترِ
ویژگیهای این فضاها دارد تا بتوان نقشی دیگر را نیز به آنها واگذار کرد و استفادة بهینهای از آنها برد .بهمنظور اجرای
این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به جمعآوری دادهها و تهیة اطالعات اقدام کرده و دادهها بحث و بررسی
شدهاند .در ادامه ،باتوجهبه وضعیت موجود در محدودة موردمطالعه ،به ارائة الگوها و ایدههای پیشنهادی بهصورت
تصویری در محیط نرمافزاری برای تهیة نقشهها در زمینة باززندهسازی محدودة موردنظر پرداخته شده است؛ بهنحویکه
بتوان به وضعیت آشفتة رودخانة شاهرود صورتی دلپذیر و زیبا داد و آن را به کریدوری سبز به مفهوم پایداری و
سبزینگی تبدیل کرد .در این راستا ،باززندهسازی رودخانة شاهرود به شهر چهره و هویت ویژهای خواهد بخشید که،
عالوهبر استفادة ساکنان ،امکان جذب سیاح و توریست را از سراسر کشور و فراتر از آن افزایش خواهد داد .ایرانی بهبهانی
و دیگران ( )0930در مقالهای مسیلهای شهر مشهد را بررسی کردند .بنابر نتایج تحقیق آنها ،با شناخت دقیقتر
مسیلها ،پتانسیل آنها برای جبران حداقل بخشی از کمبود فضاهای باز شهری مشخص میشود؛ مثالً ،میتوان از
موقعیت مکانی مناسب آنها بهدلیل پراکندگی و حضور در همة سطح شهر و نیز تفاوت در میزان و مدت زمان جریان آب
در آنها سخن گفت که موجب ایجاد تنوع در نحوة استفاده و بهرهبرداری از آنها میشود .سوفیا و مارك )0119( 0در
مقالهای با نام «چرا مسیلهای شهری را باززندهسازی کنیم؟» به بیان عوامل مؤثر در بهسازی مسیلهای شهری با تأکید
بر اهمیت محیط زیست مسیلها پرداختند و مهمترین این عوامل را ژئومورفولوژی ،کیفیت آب ،هیدرولوژی ،اقتصاد،
جامعه ،قوانین ،و اکولوژی معرفی کردند .یانگ و ژائو ،)0111( 0در مقالهای با نام «چارچوب نظری برنامهریزی
باززندهسازی رودخانة شهری» ،به بیان فرایند برنامهریزی باززندهسازی رودخانههای شهری پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که باززندهسازی رودخانههای شهری شامل سه مرحله است :الف) شناسایی عوامل تخریب و فرسایش رودخانه؛
ب) تعیین اهداف باززندهسازی؛ ج) تعریف سناریوهای باززندهسازی .تحلیل یافتههای مطالعة اسالمی راد و قاسمی
( ،)0931با نام «نقش و اهمیت مبلمان شهری در ساماندهی و زیباسازی فضاهای گردشگری شهری» ،بیانگر آن است
که ،با وجود قوانین و ضوابط مبلمان شهری ،متأسفانه ،این معیارها و ضوابط در ساماندهی و زیباسازی فضاهای
گردشگری شهری کمتر موردتوجه و پیگیری مسئوالن شهرهای توریستی و تفریحی قرار گرفته است .لحمیان و دیگران
( )0930با روش توصیفی– تحلیلی و بهرهگیری از پرسشنامه به بررسی نقش مبلمان شهری در توسعة گردشگری شهر
ساری پرداختند .یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که بین متغیرهای مبلمان شهری و توسعة گردشگری و
نیز بین متغیرهای زیباسازی مبلمان شهری و جذب گردشگر در شهر ساری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .رحمانی
فیروزجاه و سهرابی ( ،)0932در پژوهشی با نام «بررسی جامعهشناختی رابطه بین مبلمان شهری و کیفیت زندگی»،
نشان دادند که بین میزان دسترسی مبلمان شهری و ابعاد کیفیت زندگی یعنی سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،ارتقای
1. Sophia and Mark
2. Yang and Zhao
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ارتباط اجتماعی ،و رضایت از محیط کالبدی شهر رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد و مبلمان شهری از بین مجموعه
عوامل مؤثر در کیفیت زندگی نقش مهمی ایفا میکند .ژو و وی ،)0100( 0در پژوهشی با نام «تجزیه و تحلیل عناصر
شهری و تأثیر آن بر سرزندگی شهر» ،به این نتایج دست یافتند که المانهای شهری ،کارهای هنری بر روی جدارههای
شهری ،کفسازیهای مناسب ،و  ،...که بر عامل بصری شهر اثرگذار است ،سبب سرزندگی شهر و رفتارهای انسانی
میشود.
درنهایت ،باتوجهبه پژوهشهای اشارهشده در این بخش ،که در زمینة تحقیق حاضر انجام گرفته ،میتوان اینگونه
بیان کرد که تفاوت پژوهش حاضر در این مقوله است که در این پژوهش ،عالوهبر بررسی معیارهای سنجششده در
پژوهشهای پیشین ،به سنجش بُعد کیفی(نقش باززندهسازی فضاهای باز اطراف رودخانههای شهری در کیفیت زندگی و
امنیت شهروندان) پرداخته شده که در سه جنبة اساسی در توسعة شهر اثرگذار است .بنابراین ،در این زمینه به مسئلة
اثرگذاری باززندهسازی فضاها در توسعة شهری پرداخته شده است که این معیارهای عملکردی بسیار مهم باززندهسازی
در پژوهشهای پیشین نادیده انگاشته شده بود .پژوهشهای پیشین در راستای رسیدن به اهداف پژوهش حاضر یاری
کردهاند تا بتوانیم بهخوبی مسائل و معیارهای مرتبط با باززندهسازی فضاها را شناسایی کنیم تا درنهایت معیارهای مربوط
به رودخانههای شهری و نقش آنها در امنیت و کیفیت زندگی شهروندان بررسی شود .بدین صورت ،میتوان گفت
پژوهش حاضر جزو اولین پژوهشها در ارتباط با باززندهسازی فضاهای باز اطراف رودخانههای شهری و نقش آن در
کیفیت زندگی و امنیت شهروندان است.

روشپژوهش
پژوهش حاضر ،بر مبنای هدف مطالعه ،تحقیقی -کاربردی است و از لحاظ روش اجرای تحقیق توصیفی -تحلیلی است.
چارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانهای و مرور ادبیات مربوطه انجام شده است .اطالعات و دادههای اولیه برای
اجرای تحلیلها به روش میدانی با بهرهگیری از ابزار پرسشنامة محققساخته جمعآوری شده است .شهر گرگان ،مرکز
استان گلستان ،قلمرو مکانی این تحقیق است .جامعة آماری این پژوهش شامل همة شهروندان شهر گرگان است .حجم
نمونه براساس فرمول کوکران  932نفر برآورد و نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام شده است .طبقهبندی و
ارزشدهی شاخصها با استفاده از طیف پنجگزینهای لیکرت انجام گرفته است .در بررسی روایی پرسشنامه از روایی
صوری و آرای کارشناسان و برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش پیشآزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با  1/36محاسبه شد که نشاندهندة پایایی مناسب و قابل قبول ابزار پرسشنامه
است .دادههای گردآوریشده از طریق پرسشنامه با استفاده از روشهای تحلیل آماری همچون آزمون  Tتکنمونهای در
محیط نرمافزار  SPSSتحلیل و بررسی شد.

محدودۀموردمطالعه
شهر گرگان ،مرکز استان ،در بخش جنوبی استان گلستان و در دشت وسیع و حاصلخیز واقع شده است .این شهر از
شمال به شهرستان آققال ،از جنوب به ارتفاعات شاخة شرق رشتهکوه البرز ،از شرق به شهر جلین ،و از غرب به
شهرستان کردکوی محدود میشود .بخش جنوبی شهر را رشتهکوه البرز دربر گرفته و در سایر جهات شهر با باغات و
زمینهای کشاورزی حاصلخیز محصور شده است .آب و هوای شهر بهدلیل موقعیت جغرافیایی و ارتفاع زمین متنوع بوده

1. Zhu and Wei
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است؛ بهطوریکه بخش جنوبی شهر از اقلیم کوهستانی و نواحی شمالی از اقلیم نیمهمرطوب برخوردارند .رودخانة النگدره
پس از طی مسافت طوالنی از سمت جنوب وارد حوضة شهری گرگان میشود و بنا به مقتضیات هر محله اسم آن محله
را میگیرد .ولی در اصل سرمنشأ آن همان رودخانة النگدره است که از کوههای زیارت در اطراف شهر گرگان سرازیر
میشود .امروزه ،حواشی اطراف رودخانة النگدره ،که از درون منطقة شهری گرگان میگذرد ،بخش وسیعی از منظر
شهری را در گرگان به خود اختصاص داده است .پارك ملت یکی از پاركهای محلهای بزرگ در شهر گرگان است که در
کنارة رودخانة النگدره در موقعیت  99درجه  61دقیقة عرض جغرافیایی و  62درجه  06دقیقة طول جغرافیایی واقع شده
است .فاز اول پارك ملت در سال  0936به مساحت  96111متر مربع در خیابان باهنر ،اسالمآباد (محلة غدیر) گرگان و در
حاشیة رودخانة النگدره احداث شد .سپس ،فاز دوم آن به مساحت  6213متر مربع در سال  0933به مجموعه اضافه شد و
در سال  0930ادامة دیوارهسازی رودخانه بهصورت دیوارة سبز بهعنوان فاز  9معرفی شد.

شکل.1موقیعیتمحدودۀموردمطالعه 





شکل.5نماییازمنطقةموردپژوهش 
منبع:یافتههایپژوهش 1910،
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یافتهها 
بحثو 
بهمنظور ارزیابی و تحلیل امنیت در فضاهای باز اطراف رودخانة النگدره (پارك ملت) شهر گرگان ،با حضور در محدودة
مربوطه پرسشگری شده است .باتوجهبه جدول  ،0ساختار جنسی پاسخدهندگان نمونة تحقیق نشان میدهد که 69درصد
مرد و 93درصد آنان را زنان تشکیل میدهند .بنابراین ،در میان جامعة نمونة این پژوهش ،مردان اکثریت را تشکیل
میدهند .همچنین ،ساختار سنی پاسخدهندگان بیانگر آن است که 22درصد در گروه سنی  06تا  91سال91 ،درصد در
گروه سنی  90تا  26سال00 ،درصد در گروه سنی  29تا  91سال ،و 0درصد در گروه سنی  90سال و بیشتر قرار دارند.
وضعیت تحصیلی پاسخدهندگان نیز بررسی و مشخص شد که 01/3درصد پاسخدهندگان تحصیالت ابتدایی-راهنمایی و
 96/2درصد دیپلم دارند99/9 ،درصد فوقدیپلم و لیسانساند ،و 6/0درصد نیز دارای مدرك فوقلیسانس و باالتر بودند.
وضعیت اقامتی پاسخدهندگان حاکی از آن است که 30/6درصد در شهر گرگان سکونت داشتند و 09/2درصد مسافر بودند.
بررسی وضعیت سکونتی در میان جامعة آماری نشان داد که 10/9درصد پاسخدهندگان در واحدهای مسکونی ویالیی و
00/9درصد در واحدهای آپارتمانی قرار داشتند.
جدول.5مشخصاتعمومینمونةآماری 
ساختارجنسی

ساختارسنی

جنسیت

تعداد

درصد

مرد

033

%69

زن

090

%93

وضعیتتحصیالتوسواد

سن

تعداد

درصد

91-06

061

%.22

26-90

006

% 91

91-29

91

%00

 90و باالتر

1

%0/0

تحصیالت
ابتدایی-
راهنمایی
دیپلم
فوقدیپلم و
لیسانس
فوقلیسانس و
باالتر

تعداد

درصد

91

%01/3

003

%96/2

009

%99/9

01

%6/0

وضعیتمحلاقامت
منطقة
سکونت
گرگان

مسافر

وضعیتنوعسکونت

تعداد

درصد

واحد مسکونی

تعداد

درصد

012

%30/6

ویالیی

022

%10/9

26

%09/2

آپارتمانی

16

%00/9

نامهها1910،
منبع:محاسباتنگارندگانبرگرفتهازیافتههایحاصلازپرسش 


یافتهها
تحلیلاستنباطی 

برای آزمون اینکه آیا شاخصهای امنیت در محدوده (پارك ملت) کنارة رودخانة النگدره در شهر گرگان پایینتر از حد
متوسط است ،از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شده است .باتوجهبه اینکه سؤاالت در طیف لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد
طراحی شده و به هر کدام از گزینهها یک امتیاز (خیلی بد ،0 :بد ،0 :متوسط ،9 :خوب ،2 :و خیلی خوب )6 :داده شده،
وضعیت پاسخها باتوجهبه عدد  ،9که حد متوسط است ،بررسی شده است .بنابراین ،اگر میانگین از  9باالتر باشد ،نشاندهندة
رضایت باال نسبت به آن شاخص و در صورتی که پایینتر از  9باشد ،رضایت نسبت به آن شاخص پایین است.


شاخصهایامنیتپارکملتدرحاشیةرودخانةالنگدره 

بررسیوضعیتکلی

ارزیابی شاخصهای امنیت در پارك ملت در حاشیة رودخانة النگدره در سطح شهر گرگان نشان میدهد که در مجموع

شاخصهای امنیت با میانگین  0/369پایینتر از حد متوسط قرار گرفته است .بُعد دسترسی فیزیکی با میانگین  9/203و
بُعد طراحی خوانا با میانگین  9/111باالتر از حد متوسطاند .بنابراین ،وضعیت امنیت در این منطقه در بُعد دسترسی
فیزیکی و طراحی خوانا مناسب بوده و در حد متوسط رو به باال قرار گرفته است و آسایش محیطی در بُعد آلودگی
محیطی (بهداشت ،ایمنی) با میانگین  0/921پایینتر از میانگین حد متوسط است .بنابراین ،وضعیت امنیت در این بُعد
مطلوب نیست .ابعاد روشنایی با میانگین  ،0/333امنیت فیزیکی با میانگین  ،0/361و احساس امنیت با میانگین 0/390
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نزدیک به حد متوسطاند .از میان ابعاد موردبررسی ،بُعد دسترسی فیزیکی باالترین امتیاز را کسب کرده و بُعد آسایش
بصری و محیطی درنظر شهروندان کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است (جدول .)9
برایبررسیکلیابعادشاخصهایامنیتمحیطیدرپارکملت

جدول.9آزمونT
انحراف

باضریباطمینان%12

اختالف

 Sig
(معنیداری)


میانگین

حدپایینرضایت

حدباالیرضایت

0/230

1/111

1/111

1/102

1/009

1/111

-1/969

-1/930

-1/901

1/203

./931

1/260

-1/021

-1/162
-1/013

شاخصها


میانگین

طراحی خوانا

9/111

.1/231

ایمنی بهداشتی

0/921

1/900

-03/106

دسترسی فیزیکی

9/203

1/039

06/919

1/111

روشنایی

0/333

1/213

-2/019

1/111

-.1/011

احساس امنیت

0/390

1/603

-6/690

1/111

-.1/093

-1/003

امنیت فیزیکی

0/361

1/990

-9/323

1/111

-1/020

-1/039

-1/010

جمع کل

0/369

1/063

-9/132

1/111

-1/129

-1/116

-1/109

معیار

T

نامهها 1910،
منبع:محاسباتنگارندگانبرگرفتهازیافتههایحاصلازپرسش 


ارزیابیوضعیتامنیتپارکملتدرحاشیةرودخانةالنگدرهازنظربُعدطراحیخوانا

برای بررسی وضعیت امنیت در منطقة پارك ملت واقع در کنارة رودخانة النگدره از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شده
است (جدول  .)1باتوجهبه اینکه برای پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه از طیف لیکرت ( 0تا  )6استفاده شده ،بر این
اساس حد متوسط آن عدد  9محسوب میشود .بهمنظور بررسی وضعیت بُعد طراحی خوانا در امنیت پارك ملت از شش
گویه استفاده شده است .میتوان گفت نیمی از گویهها امتیاز وزنی در حد متوسط و باالتر بهدست آوردهاند .از میان
گویههای موردمطالعه ،گویة مربوط به لبة فضای پارك برای اینکه بازدیدکنندگان بتوانند جلو و اطرافشان را ببینند با
میانگین  ،9/999ویژگی پارك از نظر حرکت و تأثیر آن در هنگام عبور با میانگین  ،9/601و جنس مصالح کف پارك با
میانگین  9/999دارای میانگینی باالتر از حد متوسطاند .گویههای مربوط به استقرار مناسب تجهیزات ایمنی با میانگین
 ،0/399قابل رؤیتبودن تابلوهای راهنما و هشداردهندة پارك در روز و شب با میانگین  ،0/999و طراحی مناسب فضای
کنار آبخوریها برای دسترسی افراد بهخصوص کودکان و معلوالن با میانگین  0/209پایینتر از حد متوسطاند.
جدول.4آزمونTبرایبررسیگویههایبُعدطراحیخوانادرپارکملت 

کودکان و معلوالن
جنس مناسب مصالح کف پارك
قابلیت رؤیت تابلوهای راهنما و هشداردهندة پارك در روز و شب
لبة فضای پارك برای اینکه بازدیدکنندگان بتوانند جلرو و اطرافشران را ببیننرد و

(معنیداری)

Sig

طراحی مناسب فضای مناسب کنار آبخوریها برای دسترسی افراد برهخصروص

اختالفمیانگین

گویهها


T

حدپایین

حدباالی

رضایت

رضایت

0/209

1/393

-00/01

1/111

-1/639

-1/930

-1/230

9/999

1/991

3/02

1/111

1/999

1/096

1/213

0/999

1/906

-3/90

1/111

-1/999

-1/211

-1/096

میانگین

انحراف
معیار

باضریباطمینان%12

9/999

1/363

09/99

1/111

1/999

1/696

1/190

ویژگی پارك از نظر ویژگی خاص حرکت و تأثیر آن در هنگام عبور

9/601

1/363

3/00

1/111

1/601

1/210

1/903

استقرار مناسب تجهیزات ایمنی

0/399

1/661

-6/11

1/111

-1/099

-1/009

-1/011

دیگران نیز آنها را بتوانند ببینند

نامهها 1910،
محاسباتنگارندگانبرگرفتهازیافتههایحاصلازپرسش 

منبع:

هایبازاطرافرودخانههایشهریونقشآن…..


سازیفضا

باززنده

511

ارزیابیوضعیتامنیتحاشیةرودخانةالنگدره(پارکملت)ازنظربُعدایمنیوبهداشتی

برای بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی از ده گویه استفاده شده است .نتایج آزمون

T

نشاندهندة آن است که بیشتر

گویهها امتیاز وزنی کمتر از حد متوسط را کسب کردهاند (جدول  .)3از میان گویههای موردبررسی ،گویة مربوط به تعداد
کافی سطل زباله با میانگین  9/031باالتر از حد متوسط قرار دارد .گویههای مربوط به رعایتکردن اصول بهداشتی در
سرویسدهی مواد غذایی توسط کارکنان بوفه یا رستوران با میانگین ( 0/309باتوجهبه اینکه سطح معنیداری بهدستآمده
باالتر از  1/16است ،معنیداری آن رد میشود) ،و وجود سطلهای زبالة دردار و کیسهدار با میانگین  0/321به حد متوسط
نزدیک میشود .و گویة مربوط به تعداد آبخوری به اندازة کافی با میانگین  0/131دارای کمترین میزان رضایت شهروندان
از پارك بود.
جدول.2آزمونTبرایبررسیگویههایبُعدایمنیوبهداشتیپارکملت 
T

(معنیداری)

Sig

اختالفمیانگین

حدپایین

حدباالی

رضایت

رضایت

داشتن آب آشامیدنی سالم

0/609

1/102

-00/90

1/111

-1/219

-1/666

-1/930

تعداد آبخوری به اندازة کافی

0/131

1/111

-00/60

1/111

-1/301

-1/333

-1/391

تهیة اغذیة سالم در پارك

0/619

1/300

-3/13

1/111

-1/209

-1/603

-1/992

تعداد سرویس بهداشتی به اندازة کافی

0/901

1/132

-3/03

1/111

-1/931

-1/211

-1/033

تجهیزات مناسب در سرویس بهداشتی

0/631

1/192

-3/03

1/111

-1/201

-1/239

-1/909

گویهها 


میانگین

انحراف
معیار

باضریباطمینان%12

تعداد سطل زباله به اندازة کافی

9/031

1/361

9/01

1/111

1/031

1/110

1/033

سطلهای زبالة دردار و کیسهدار

0/321

0/191

-0/90

1/111

-1/091

-1/031

-1/193

0/639

1/393

-3/60

1/111

-1/209

-1/613

-1/901

نظافت مستمر سرویسهای بهداشتی
رعایتکردن اصول بهداشتی در سرویسدهی مواد غذایی
توسط کارکنان بوفه یا رستوران
مراقبت برای جلروگیری از آلرودهشردن مرواد خروراکی و
آشامیدنی موجود در پارك

0/309

1/199

-0/99

1/131

-1/119

-1/091

1/109

0/619

1/929

-09/00

1/111

-1/239

-1/699

-1/203

نامهها 1910،
منبع:محاسباتنگارندگانبرگرفتهازیافتههایحاصلازپرسش 


ارزیابیوضعیتامنیتحاشیةرودخانةالنگدره(پارکملت)ازنظربُعددسترسیفیزیکی

برای بررسی بُعد دسترسی فیزیکی از هفت گویه استفاده شده است .بیشتر گویههای موردبررسی میانگینی باالتر از حد
متوسط داشتند که نشاندهندة مطلوبیت این شاخص نسبت به دیگر شاخصهای ایمنی است .گویههای مربوط به نبود
اشیای اضافی در سطح پارك با میانگین  ،2/011وضعیت پارك از نظر تناسب خطوط عابرین پیاده و پارکینگ با میانگین
 ،9/999وضعیت ورودی ،راهها ،و محدودههای تفریحی پارك از نظر فقدان موانع حرکت با میانگین  ،9/999وضعیت
پارك از نظر دسترسی آسان معلوالن و کودکان به نقاط مختلف با میانگین  ،9/639و فقدان پلههای فراوان در سطح
پارك با میانگین  9/219در حد متوسط رو به باال قرار گرفته و گویة مربوط به امکان عبور صندلی چرخدار (حداقل عرض
موردنیاز  001سانتیمتر) با میانگین ( 0/309البته باتوجهبه اینکه سطح معنیداری بهدستآمده باالتر از  1/16است،
معنیداری آن رد میشود) ،و امکان تردد ماشینهای امدادی و دیگر ماشینآالت موردنیاز در پارك (حداقل عرض
موردنیاز دو متر) با میانگین  0/601نزدیک به حد متوسط قرار دارند (جدول .)9
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جدول.4آزمونTبرایبررسیگویههایبُعددسترسیفیزیکیدرپارکملت 

(حداقل عرض موردنیاز دو متر)
فقدان پلههای فراوان در سطح پارك
وضعیت پارك از نظر دسترسی آسان معلوالن و کودکان به نقاط مختلف
وضعیت ورودی ،راهها ،و محدودههای تفریحی پارك از نظر فقدان موانع

1/316

(معنیداری)

Sig

امکان عبور صندلی چرخدار (حداقل عرض موردنیاز  001سانتیمتر)
امکان تردد ماشینهای امدادی و دیگر ماشرینآالت موردنیراز در پرارك

0/309

معیار

اختالفمیانگین

گویهها 


میانگین

انحراف

T

حدپایین

حدباالی

رضایت

رضایت

-0/29

1/022

-1/119

-1/013

1/109

باضریباطمینان%12

0/601

1/102

-00/21

1/111

-1/231

-1/690

-1/931

9/219

1/393

3/19

1/111

1/219

1/912

1/610

9/639

1/163

09/69

1/111

1/639

1/611

1/913

9/999

1/906

03/99

1/111

1/999

1/630

1/192

نبود اشیای اضافی در سطح پارك

2/011

1/666

99/29

1/111

0/011

0/019

0/099

وضعیت پارك از نظر تناسب خطوط عابرین پیاده و پارکینگ

9/999

1/121

06/91

1/111

1/999

1/613

1/123

حرکت

نامهها1910،
منبع:محاسباتنگارندگانبرگرفتهازیافتههایحاصلازپرسش 


ارزیابیوضعیتامنیتپارکملتوحاشیةرودخانةالنگدرهازنظربُعدروشنایی

بُعد روشنایی در منطقة موردمطالعه با استفاده از هفت گویه بررسی شده است (جدول  .)1نتایج حاصل از آزمون آماری

T

نشاندهندة آن است که بیشتر گویهها وزنی باالتر از حد متوسط کسب نکردهاند .در بین گویههای موردبررسی ،گویة
مربوط به داشتن درپوش عایق در تأسیسات برقی با میانگین  ،9/031داشتن برچسب خطر برقگرفتگی با میانگین ،9/021
و وضعیت روشنایی المپها و تعویض بهموقع المپهای سوخته با میانگین  9/11در حد متوسط رو به باالتری قرار دارند.
و گویههای مربوط به بستهبودن در پایههای روشنایی یا تابلوهای برق با میانگین  ،0/319فقدان پایههای روشنایی خارج
از سرویس یا المپهای سوخته با میانگین  ،0/909وضعیت نور مناسب در محل تجهیزات با میانگین  ،0/999و مکان
مناسب پایههای روشنایی با میانگین  0/619در حد متوسط رو به پایینتری قرار دارد.
جدول.0آزمونTبرایبررسیگویههایبُعدروشناییدرپارکملت 

T

(معنیداری)

Sig

اختالفمیانگین

حدپایین

حدباالی

رضایت

رضایت

مکان مناسب پایههای روشنایی

0/619

1/960

-00/021

1/111

-1/209

-1/231

-1/923

فقدان پایههای روشنایی خارج از سرویس یا المپهای سوخته

0/909

1/103

-3/011

1/111

-1/939

-1/299

-1/911

گویهها 


میانگین

انحراف
معیار

باضریباطمینان%12

داشتن درپوش عایق در تأسیسات برقی

9/031

1/336

6/219

1/111

1/031

1/013

1/931

داشتن برچسب خطر برقگرفتگی

9/021

1/303

2/600

1/111

1/021

1/096

.1/922

بستهبودن در پایههای روشنایی یا تابلوهای برق

0/319

1/331

-0/993

1/019

-1/139

-1/016

1/103

وضعیت نور مناسب در محل تجهیزات

0/099

1/129

-1/199

1/111

-1/999

-1/203

-1/023

وضعیت روشنایی المپها و تعویض بهموقع المپهای سوخته

9/11

1/613

1/011

1/320

1/199

-1/631

1/110

نامهها 1910،
منبع:محاسباتنگارندگانبرگرفتهازیافتههایحاصلازپرسش 


ارزیابیوضعیتامنیتفیزیکیحاشیةرودخانةالنگدره

برای بررسی وضعیت بُعد امنیت فیزیکی هفت گویه درنظر گرفته شده است .نتایج حاصل از آزمون آماری

T

نشان

میدهد که بیشتر گویهها امتیاز وزنی کمتر از حد متوسط را به خود اختصاص دادهاند که از میان گویههای موردبررسی،
گویة مربوط به نبود زایدة اضافی و لبههای تیز و برنده در وسایل پارك با میانگین  9/999و فقدان سیم برق یا المپ در
آبنما بدون کنترل ایمنی با میانگین  9/911در حد متوسط رو به باالیی قرار دارند .گویههای مربوط به وجود جعبة

هایبازاطرافرودخانههایشهریونقشآن…..


سازیفضا

باززنده

519

کمکهای اولیه در سطح پارك با میانگین  ،0/919وجود کپسول اطفای حریق در سطح پارك با میانگین  ،0/269و ترمیم
و نگهداری مستمر از امکانات ایمنی با میانگین  0/219در حد مطلوب بسیار پایینتر قرار گرفتهاند (جدول .)3
جدول.3آزمونTبرایبررسیگویههایبُعدایمنیفیزیکیدرپارکملت 

T

(معنیداری)

Sig

اختالفمیانگین

حدپایین

حدباالی

رضایت

رضایت

وجود تلفن عمومی در نزدیکی پارك

0/619

1/191

-01/00

1/111

-.209

-1/613

-1/929

وجود جعبة کمکهای اولیه در سطح پارك

0/919

1/932

-06/36

1/111

-.909

-1/112

-1/623

0/269

0/903

-1/09

1/111

-.629

-1/939

-1/939

گویهها 


میانگین

وجود کپسول اطفای حریق در سطح پارك
وجود میز و نیمکتهایی با ساختار و انردازة اسرتاندارد و
متناسب با ایمنی افراد

انحراف
معیار

0/331

1/391

-0/002

1/111

-.001

باضریباطمینان%12

-1/011

-1/100

فقدان سیم برق یا المپ در آبنما بدون کنترل ایمنی

9/911

0/109

6/003

1/111

.911

1/032

1/206

ترمیم و نگهداری مستمر از امکانات ایمنی

0/219

1/291

-01/090

1/111

-.069

-1/919

-1/011

نبود زایدة اضافی و لبههای تیز و برنده در وسایل پارك

9/999

1/363

09/992

1/111

.999

1/696

1/190

نامهها1910،
منبع:محاسباتنگارندگانبرگرفتهازیافتههایحاصلازپرسش 


ارزیابیبُعداحساسایمنیپارکملتدرحاشیةرودخانةالنگدره

در بررسی وضعیت احساس ایمنی در حاشیة رودخانة النگدره و پارك ملت از پنج گویه استفاده شده است .و برای تحلیل
دادههای حاصل از آن از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شده و نتایج این آزمون نشاندهندة آن است که بیشتر گویهها در
وضعیت نامطلوبی قرار گرفتهاند .از میان گویههای موردمطالعه ،گویة مربوط به کاهش اثرهای سوء صداهای ناهنجار با
میانگین  9/991در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است و گویههای مربوط به طیفهای مختلف گروههای سنی و
درنظرگرفتنِ نیازهای آنان با میانگین  ،0/611عدم حضور افراد ناباب اجتماعی و معتادان با میانگین  ،0/969و ایجاد سایه
برای جلوگیری از هر گونه تنش جسمی با میانگین  0/169در وضعیت نامطلوب و رو به پایین قرار دارند (جدول .)3
جدول.1آزمونTبرایبررسیگویههایبُعداحساسایمنیدرپارکملت 

T

(معنیداری)

Sig

اختالفمیانگین

حدپایین

حدباالی

رضایت

رضایت

کاهش اثرهای سوء صداهای ناهنجار

9/991

1/361

9/10

1/111

1/991

1/099

1/209

ایجاد سایه برای جلوگیری از هر گونه تنش جسمی

0/169

1/390

-2/63

1/111

-1/029

-1/960

-1/021

طیفهای مختلف گروههای سنی و درنظرگرفتنِ نیازهای آنان

0/611

1/611

-01/03

1/111

-1/611

-1/669

-1/229

کنترل مداوم نگهبانها در سطح پارك

0/309

1/191

-0/33

1/111

-1/139

-1/093

1/119

عدم حضور افراد ناباب اجتماعی و معتادان

0/969

1/361

-9/39

1/111

-1/929

-1/221

-1/029

گویهها


میانگین

انحراف
معیار

نامهها 1910،
منبع:محاسباتنگارندگانبرگرفتهازیافتههایحاصلازپرسش 
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لفههایکیفیتزندگیدرحاشیةرودخانة
نمونهایبرایارزیابیآرایشهروندانازرضایتمندیمؤ 


.آزمونتیتک
جدول17
النگدره(پارکملت) 
گویه
امنیت اجتماعی
فضاهای گذران اوقات فراغت
وجود و دسترسی آسان به فضاهای پیادهروی
وجود و دسترسی آسان به فضاهای باز و سبز عمومی
مشارکتهای اجتماعی در امور امنیت فضا
امکانات بهداشتی -درمانی
عدم جرم و جنایت
هزینة تأمین نیازهای اولیه از جمله خوراك و پوشاك
وجود فرصتهای شغلی
امکانات آموزشی از جمله کتابخانه و ...
دسترسی به ایستگاههای اتوبوس و تاکسی
کارایی سیستم حمل و نقل عمومی
پاکیزگی هوای منطقه
سیستم جمعآوری و بازیافت زباله
کیفیت بهداشت مکان
کیفیت مسکن
زیبایی نمای ساختمانها

حجمنمونه

درجةازادی

آمارۀآزمونT

سطحمعناداری

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

93/22
91/11
20/09
00/23
00/93
02/30
01/61
06/30
03/29
03/30
90/30
03/96
03/30
03/30
01/10
03/09
90/30

*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111

سطحمعناداریتا)*(%11سطحمعناداریتا)**(%12عدممعناداری()NS
مأخذ:یافتههایتحقیق 1910،


باتوجهبه جدول  ،01که از طریق آزمون تی تکنمونهای به سنجش آرای شهروندان از رضایتمندی مؤلفههای کیفیت
زندگی در حاشیة رودخانة النگدرهپرداخته و بررسی میزان توزیع نرمال پاسخها با درنظرگرفتن آزمون پیشین و این آزمون،
درنهایت میتوان بر مبنای خروجیهای حاصل از این آزمونِ پارامتریک بیان کرد که میزان اهمیت رضایت شهروندان در
نتیجة پیامدهای ناشی از آن بر کیفیت زندگی بسیار باال بوده است؛ بهطوریکه در بیشتر مؤلفههای موردسنجش سطح
رضایتمندی را نشان میدهند .این مقوله از آمارة آزمون و سطح معناداری 33درصدی حاصل از همة مؤلفهها بوده است.

نتیجهگیری 

در این پژوهش به ارزیابی و تحلیل وضعیت امنیت پارك ملت در حاشیة رودخانة النگدرة شهر گرگان پرداخته شد .نتایج
حاکی است که میانگین کلی در پارك موردبررسی 0/63درصد است که نزدیک به حد متوسط قرار گرفته است .همچنین،
پارك موردمطالعه از نظر شاخصهای دسترسی فیزیکی ،طراحی خوانا ،روشنایی ،امنیت فیزیکی ،احساس امنیت ،و
آسایش محیطی -بُعد آلودگی محیطی (ایمنی ،بهداشتی) با میانگین رتبة  ،0/39 ،0/36 ،0/33 ،9/11 ،9/20و 0/92
بهترتیب در بهترین و بدترین شرایط قرار دارد .همچنین ،بهنظر میرسد میزان رضایت شهروندان و ساکنان منطقة
موردنظر از مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت زندگی آنها و عملکرد مسئوالن بسیار باالست؛ بهطوریکه میتوان بهطور
یقین بیان کرد که امنیت شهروندان منطقه و میزان رضایت آنها از مؤلفههای موجود در بخشهای مختلف کیفیت
زندگی مطلوب می باشد و باعث شده بهصورت مستقیم در کیفیت زندگی هریک از آنان تأثیرگذار باشد .بهطور کلی،
رعایت اصول امنیت در پاركهای شهری بهمنظور پیشگیری از خطرها و حوادث و برای حمایت از منابع انسانی و مادی
یکی از ضروریترین و بااهمیتترین اقداماتی است که همواره باید موردتوجه قرار گیرد .ناآگاهی و رعایتنکردن اصول
ایمنی در پاركهای شهری حوادثی به دنبال دارد که موجب آسیبهای فراوان و خساراتی جبرانناپذیر به انسانها و
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محیط زیست میشود .ازاینرو ،پارك ملت نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بهنحویکه یافتههای حاصل از پژوهش حاکی
از آن است که این پارك از لحاظ وضعیت شاخصهای امنیت در شرایط نامطلوبی قرار دارد .بنابراین ،ضروری مینماید
که ،برای ارتقای امنیت در این پاركها ،مخاطرات و حوادث پیرامون را شناسایی کنیم و آنها را تا حد امکان کاهش
دهیم .بنابراین ،دستیابی به این هدف بدون شناخت مخاطرات و حوادث و کسب دانش و مهارت الزم دربارة شیوة
پیشگیری از آنها در پاركهای شهری امکانپذیر نیست .در پایان میتوان گفت نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
پورجعفر و دیگران ( )0939در ارتباط با ساماندهی و حفاظت از منظر طبیعی رودخانههای فصلی درونشهری ،دیوساالر و
دیگران ( )0932در راستای ایدهها و الگوهای باززندهسازی مسیلها و رودخانههای شهری ،ایرانی بهبهانی و دیگران
( )0930در ارتباط با پتانسیل رودخانهها و مسیلهای شهری برای جبران بخشی از کمبود فضاهای باز شهری ،سوفیا و
مارك ( )0119در راستای اهمیت مسیلهای شهری ،و همچنین یافتههای یانگ و ژائو ( ،)0111که همه به نوعی در
ارتباط با رودخانههای شهری و نقش آنها در افزایش کیفیت محیطی رودخانه و کیفیت زندگی و فضاهای شهریاند،
همسو بوده و نتایجی مشابه با مطالعات پیشین را نشان میدهد.
باتوجهبه یافتههای پژوهش ،راهبردها و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت رابطه بین رودخانة شهری النگدره و پارك
ملت موردپژوهش به شرح زیر ارائه میشود:
ر اولویت در برنامهریزی و طراحی پوشش گیاهی در اطراف رودخانه در جهت بهرهگیری از کلیة فضاها ،اعم از
فضاهای باز برای افزایش امنیت و درنتیجه باالبردن کیفیت زندگی شهروندان؛
ر افزایش کیفیت فضایی محیط با ایجاد زمینههای الزم برای افزایش امنیت در حاشیة رودخانه؛
ر مدیریت مناسب برای کاهش ضایعات زیستمحیطی در اطراف منطقة موردمطالعه؛
ر قابلیت رؤیت تابلوهای راهنما و هشداردهندة پاركها در روز و شب؛
ر مناسبسازی ورودی پاركها برای عموم مردم و احداث مسیرهای مناسب برای افراد معلول؛
ر طراحی حاشیة رودخانه و پارك برای مراسم مختلف در سطح ناحیه و منطقة شهری؛
ر فرهنگسازی و آموزش شهروندان در راستای استفاده از رودخانهها بهعنوان یک المان شهری برای افزایش امنیت
و کیفیت زندگی در ابعاد مختلف؛
ر بهبود و استانداردسازی عبور و مرور ماشینهای امدادی و دیگر ماشینآالت موردنیاز در پارك برای خدماترسانی
به مردم در صورت وقوع حوادث؛
ر بهبود وضعیت روشنایی محوطة پاركها برای استفادة شبانة استفادهکنندگان و حفاظت از تجهیزات در پارك؛
ر تالش برای شناساندن محیط رودخانه و پارك بهعنوان یک مکان گردشگری در شهر؛
ر کوشش مسئوالن شهری برای برگزاری برنامههای جمعی مانند پیادهروی در اطراف رودخانه و پارك؛
ر بهرهگیری از آرای شهروندان منطقه با هدف توسعة مشارکتی؛
ر امکان دسترسی فیزیکی و استمرار چشماندازهای بصری بین شهر و رودخانه؛
ر نزدیککردن رابطة شهر و شهروندان با محیطهای طبیعی از جمله رودخانهها و پاركهای شهری؛
ر درنظرگرفتن امکانات و خدمات برای همة گروههای سنی باتوجهبه نیاز آنها؛
ر استفاده از حداکثر پتانسیل برای طراحی منظر و زیباسازی حواشی رودخانه با رعایت استانداردها؛
ر برنامهریزی برای کاهش آلودگی صوتی در پارك از جمله کاشت گیاهان متراکم و دیوار مانع صوتی.
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 .06دیناروندی ،مرتضی و دیگران ( .)0930مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیسرت در پراركهرای شرهری (منطقرة موردمطالعره :منطقرة 9
شهرداری تهران) ،مجلة محیطشناسی.31-16 :9 ،
 .09دیوساالر ،اسداهلل و دیگران ( .)0932ایدهها و الگوهای باززندهسازی مسیلها و رودخانههای شهری (مطالعة مروردی :رودخانرة شراهرود)،
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 .01رحمانی فیروزجاه ،علی و سرهرابی ،سرعدیه ( .)0932بررسری جامعرهشرناختی رابطرة برین مبلمران شرهری و کیفیرت زنردگی ،مطالعرات
جامعهشناختی شهری.033-013 :)09(6 ،
 .03رضوان ،علی و فتحی ،منصور ( .)0930بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی در محالت شهری؛ ناحیة  9منطقة  01تهرران ،فصرلنامرة
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