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استادیارگروه معماری ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران
تاریخ ارسال 1396/07/19 :تاریخ پذیرش1396/09/27:

چکیده
امروزه نیاز به فضای سبز و پارک در شهر ها به وفور حس می شود زیرا روح انسان پس از فعالیت های روزانه نیازمند فضایی است
که آرامش را برای او تداعی کند در شرایطی که فضای سبز روح شهر محسوب می شود میتوان با ساخت پارک هایی که آرامش را
برای افراد به ارمغان می آورند به این نیاز های روحی پاسخ داد .با توجه به اهمیت وجود چنین فضایی ،در این پژوهش سعی بر آن
بوده تا به ارائه ی راهکارهایی جهت طراحی یک پارک شهری با شناسایی عناصر و پتانسیل های طبیعی و اقلیمی مناطق گرم و
مرطوب پرداخته شود  .و هدف ،طراحی یک فضای شهری تحت عنوان پارک ساحلی برای گذراندن اوقات فراغت کاربران می
باشد .در این تحقیق پس از بررسی مبانی نظری و بررسی نمونه های موردی ،به آنالیز عوامل اقلیمی موثر بر آسایش کاربران پرداخته

شده است.روش تحقیق این پژوهش کیفی ،از حیث ماهیت توصیفی _تحلیلی و از لحاظ هدف کابردی می باشد و پس از مطالعات

انجام شده ،پیشنهادات طراحی منظر در این حوزه ی جغرافیایی شکل گرفته اند .از مهمترین نتایج این تحقیق ارائه ی راهکارهای
ساده و کاربردی است که منجر به طراحی محیطی مطلوب می گردد .این نوع طراحی شامل ابعاد مختلفی همچون :کالبدی ،اجتماعی،
آسایش اقلیمی ،احساس راحتی و  ...متناسب با نیازهای روحی و جسمی افراد بوده و باعث دلپذیر تر شدن محیط و ترغیب آن ها
برای تداوم حضورشان در چنین مکان هایی می گردد .

واژگان کلیدی  :طراحی منظر ،اقلیم گرم و مرطوب ،نوار ساحلی

( -1نویسنده مسئول) hesam.hds@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
با توجه به افزایش شهرنشینی و ساخت و سازهای روز افزون عمرانی و تبدیل شدن شهرها به مراکز فعالیت های
مختلف ،به راحتی کمبود فضاهای عمومی را می توان در سطح شهرها مشاهده نمود  .این در حالی است که امروزه
انسان ها از بعد روانشناختی به وفور نیازمند برقراری ارتباط با طبیعت هستند و این نیاز در شهر از طریق پارک ها و
طراحی منظر پاسخ داده می شود  .بر انگیخته شدن احساسات و عواطف مردم در پارک ها سهم بزرگی در زندگی آن
ها دارد و فواید آن احیای تعادل روان شناختی ،آرامش ،دوری از روزمرگی و برانگیختن ارتباط روحی و معنوی با
جهان طبیعی است ( حمیدی و دیگران )92 :1390 ،و فطرت انسان ها گرایش ذاتی به طبیعت دارد ( نهیبی و دیگران،
 )1393بنابراین هدف اصلی در طراحی فضای سبز دستیابی به آثار اجتماعی و روانی آن در هر چه نزدیک تر کردن
انسان و طبیعت به یکدیگر است که در این امر اقلیم و حوزه ی جغرافیایی منطقه می تواند نقش بسزایی داشته باشد
( صالحی فرد و دیگران ) 22:1387 ،و برای گسترش این ارتباط و رضایت کاربران و تداوم حضور آن ها در محیط،
فضا باید نوعی وابستگی به مکان را برای افراد تداعی کند  .برای نیل به این هدف می توان از پتانسیل های موجود در
هر منطقه ی جغرافیایی بهره جست  .در مناطق ساحلی ،نوار ساحلی خود به عنوان یک منطقه استراتژیک از اهمیت
باالیی برخوردار می باشد  .سوالی که در این پژوهش مورد توجه واقع گشته این است که چگونه می توان باشناخت
عوامل اقلیمی پارک ساحلی متناسب با نیازهای افراد طراحی کرد؟ که در ادامه با بررسی و شناخت نیازهای افراد به
فضای سبز و مطالعه بستر اقلیمی و تاثیر ساختار کالبدی و استفاده از مهم ترین پتانسیل موجود در خطه ی جنوب
کشور ( نوار های ساحلی ) به بررسی راهکارهایی برای طراحی پارک ساحلی پرداخته خواهد شد به گونه ای که
موجب جذب هر چه بیشتر افراد به پارک های شهری مناطق گرم و مرطوب و گذراندن اوقات فراغت در آنجا گردد
بدین ترتیب می توان به هدف مورد نظر که طراحی مجموعه پارک های ساحلی این اقلیم است دست یافت.

روش تحقیق در این پژوهش کیفی می باشد ،که از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت ،توصیفی تحلیلی بوده و
مطالعات انجام شده به دو شیوه ی کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است.این پژوهش شامل جامعه آماری خاصی
نمی باشد و بر مبنای اطالعات مکتوب و مستند و اسناد کتابخانه ای و بر پایه بررسی نمونه های خارجی و داخلی
منطبق و نزدیک به موضوع تحقیق تدوین شده است .در روش کتابخانه ای با بررسی دیدگاه های مختلف و با توجه
به تحلیل نمونه های موردی کار شده در مناطق جغرافیایی مشابه چهارچوب نظری تحقیق شکل گرفته است .در روش
میدانی اطالعات جمع آوری شده از عوامل اقلیمی حاکم بر منطقه و مشاهده نحوه استفاده کاربران از فضاهای مورد
پژوهش موجبات دستیابی به داده های میدانی تحقیق را فراهم آورده است  .در تجزيه و تحليل دادهها از تكن كي هاي
توصيفي نظیر ایجاد جداول و آنالیز های اقلیمی استفاده شده است ،بدین ترتیب که بر اساس چهارچوب نظری تحقیق،
پس از شناخت طراحی منظر ،عوامل موثر بر طراحی در پارک های ساحلی شناسایی و سپس تاثیرات این عوامل در
نمونه هایی که هماهنگ و سازگار با طبیعت و اقلیم ساخته شده اند ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از
تحلیل این نمونه ها بیانگر اهمیت پتانسیل های موجوددر منطقه و منظر بومی ،طراحی بر اساس نیازهای کاربران و
توجه به فرهنگ و اقلیم حوزه جغرافیایی مورد نظر می باشد ،که این عوامل در پژوهش حاضر مورد توجه واقع شده
است .پس از این تکنیکهای توصیفی ،آنالیزهای اقلیمی و مطالعاتی از پوشش گیاهی متناسب با این منطقه صورت
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گرفته است و سعی شده پوشش گیاهی که از مهمترین عناصر در طراحی پارک ها به شمار می آیند به گونه ای به کار
گرفته شوند که عالوه بر جنبه زیبایی شناسی ،جنبه کاربردی جهت تامین آسایش کاربران را نیز داشته باشند .در انتها
از طریق بررسی های انجام شده از مطالعات نظری و داده های توصیفی تحلیلی به دست آمده از پژوهش ،پیشنهاداتی
جهت طراحی پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس ارائه گردیده است .
مبانی نظری
فضای سبز و پارک ها
به عنوان تعریف کلی از پارک ها می توان بیان نمود که فضای نسبتا بزرگی متشکل از گیاهان و برخوردار از بازدهی
زیست محیطی معین و درخور شرایط زیستی حاکم بر شهر است ( شیبانی. ) 34 :1380 ،این در حالی است که ترویج
زندگی مدرن شهری باعث کاهش ارتباطات اجتماعی انسان ها با یکدیگر و غفلت از اهمیت فضای سبز عمومی شده
است  .به گونه ای که نوربرگ معتقد است امروزه در شهر ها ارتباط مستقیم با محیط طبیعی بسیار اندک است.یکی از
کارکردهای مهم فضای سبز کارکرد اجتماعی _ روانی می باشد (صالحی فرد و دیگران )22: 1387 ،پارک های شهری
به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهر ها ،نقش بسزایی در رفع نیازهای انسان دارند (لطیفی و دیگران5: 1394 ،
) به گونه ای که از نظر Ulrichمناظر طبیعی باعث کاستن میزان استرس شده و این در حالی است که مناظر ساخته
شده موجود نه تنها کمکی به بهبود استرس نمی کنند بلکه خود می توانند باعث ایجاد استرس شوند و هم چنین
توسعه فضای سبز باعث کاهش چشمگیر دما شده و تاثیر بسزایی در باال بردن سطح آسایش شهروندان خواهد داشت
( نخعی مقدم و دیگران ) 204-198: 1386 ،بنابراین عملکرد و تامین آسایش روانی و اقلیمی از عوامل موثر بر کارایی
فضای سبز و پارک های شهری می باشند (حمیدی و دیگران )93-1390:92 ،و دلیل تاکید و اهمیت ارتقای کیفی
پارک ها نسبت به سایر فضاهای شهری این است که پارک ها باعث شکل گیری جامعه بشری سالم و شکوفا خواهند
شد ( پاکزاد ) 151-42: 1389 ،و هرچه میزان رضایت از مکان باالتر رود مفهوم مکان و تصویر ذهنی کاربران از مکان
افزایش می یابد ( حیدری و دیگران. ) 1394 ،بنابراین فضاهای مورد نظر باید با توجه به نیاز های مصرف کننده
طراحی شود در غیر این صورت ممکن است صدمات فیزیولوژیکی و روانی به انسان وارد نماید ( عظمتی و دیگران،
 )237 :1390از طرفی با توجه به این که فضاهای سبز عمومی ( پارک ) مکانی کاربردی برای تمام سنین می باشند
این نکته حائز اهمیت است که یکی از مهمترین مباحث در ایجاد این فضاها ایجاد امنیت اجتماعی است تا افراد از
جمله بانوان به راحتی و با اطمینان خاطر بتوانند در این اماکن حضور داشته باشند ،بنابراین در طراحی چنین فضاهایی
این نکته از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا ساختاری نامناسب ،خود می تواند باعث کاهش امنیت و ایجاد معضالت
اجتماعی گردد و در نتیجه افراد تمایلی به حضور در چنین مکان هایی نخواهند داشت .بنابراین حفظ و بهبود این گونه
اماکن به افزایش هویت و تعلق خاطر شهروندان کمک شایانی می کند (پاکزاد ،)131 : 1391 ،از این رو با رعایت
شاخص های مرتبط با طراحی پارک ها شامل  :سیرکوالسیون مناسب ،ایجاد حریم ها ،نورپردازی های مناسب ،کاربرد
گیاهان بومی متناسب با اقلیم و جغرافیای منطقه ،ذخیره سازی و باز آفرینی سیالب ها ،حفظ و نگهداری چرخه ی
زندگی و  ...می توان به این اهداف دست یافت (.(M.Power,2006:21
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پارک های ساحلی
اهمیت فضای سبز در محیط شهری ،شهرهای ساحلی تا آن جا است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی
شهرهای ساحلی مطرح شده است ( فالحت گر و دیگران . )1393 ،سواحل ایران دارای توانایی های بالقوه برای پاسخ
گویی به نیاز های اکولوژیکی و روحی و روانی کاربران می باشد  .براساس مکتوبات سمیعی فضاهای سبز خطی
ساحلی با ویژگی های منحصر به فرد در میان انواع فضاهای سبز عامل مهمی در ایجاد چشم اندازهای طبیعی مناطق
ساحلی به شمار می روند .فضاهای سبز خطی معموال در کنار یک عاملی طبیعی ( دریا ،رودخانه و  ) ...به صورت
طولی یا نواری با کاربری عمومی شکل می گیرند ( سلیمانی ) 13:1380 ،و یکی از دالیل عمده ی توسعه نوار ساحلی
نیاز مردم به دریا می باشد ( بمانیان و دیگران .)23 : 1391 ،ایجاد پارک های ساحلی عالوه بر برقراری ارتباط انسان
با طبیعت می تواند در جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب پتانسیل های اکولوژیکی منطقه عمل کند،
بنابراین استفاده درست از زیستگاه های طبیعی موجود می تواند نقش بسزایی در طراحی پارک های ساحلی داشته
باشد از جمله این عوامل طبیعی می توان به  :آب ،آبزیان ،پوشش گیاهی ،توپوگرافی ،جغرافیا ،فرهنگ و  ...اشاره کرد.
عالوه بر موارد فوق عوامل دیگری نیز می توانند در طراحی موفق پارک ها موثر باشند ،عواملی چون طراحی و انتخاب
مبلمان های متناسب با نیاز منطقه و کاربران ،ایجاد کاربری های تفریحی مناسب ،توجه به دسترسی ها و  ...از جمله
این موارد می باشند .از این رو مناطق ساحلی جنوب کشور با توجه به دارا بودن چشم اندازهای طبیعی بالقوه و جاذبه
های فرهنگی می تواند مکان مناسبی برای ایجاد پارک های ساحلی باشد.
ل نمونه های م شابه با مو ضوع پرداخته شده ا سسسسسست که شرح
برای درک و آ شنایی بی شتر عوامل فوق به برر سی و تحلی للل
آن در جدول  1ارائه می گردد  :که به ص تفگ ناوت یم هصالخ ترو

م لانگاید ا رررر رر پارکی اس لوصا هیاپ رب هک ت     

ک بران شاییر مجموعه ای از سنگهای بیرون زده یا جزیره های کوچک در سواحل
معماری سبزز بنا شده ا ست .پار ککک
فیلیپ ستاد را ت شریح می کنددد که این صخره ها به عنوان بخ شی از گ ستره بندر در اوا سط قرن  ،۱۹مدفون شده بودند.
  

پارک س یو زیئول یلحا لل ل بهبود و تکامل هر فض یک فادها هب یبایتسد یارب ا ف یمک و ی ظن رد اب و ر هب کراپ نتفرگ

ی را بر عهده دارد .در این مقاله سعی براین است تا این نتیجه حاصل شود که
عنوان مجموعه ای از فضاهای عملکرد ی
آیا این پارک ها سازگار با فرهنگ و جغرافیای محیطی که مردم در آن زندگی می کنند طراحی شده یا خیر؟
از تحلیل نمونه های موردی که در جدول  1ذکر شده این نتایج حا صل می شود که در طراحی پارک ها و ف ضاهای
سبز حا شیه دریا ها و رودخانه ها عنا صر موجود در سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار اند چرا که اکثر این عنا صر
ریش و گنهرف رد ه

یحارط و تیاس رد رصانع نیا ظفح اب.دنراد هقطنم نآ مدرم یاهرواب

فرهنگ جامعه می توان نمود وابس و یگت

رب اه کراپ

پا لقا هی یم و     

شن اراکشآ یحارط رد ار ناکم هب قلعت سح ا سح وگلادیه رظن زا .داد ن    

  

خو شایند بین افراد و مکان ا ست که مهمترین ویژگی آننن ،این ا ست که افراد تمایل به حفظ
تعلق پیوندی اح سا سی و خخ
فیزیکی به آن م کان را در خود درک می کن ندددد و همچنینLivingstonمی افزایدد ،حس تعلق دارای دو ب عد اجت ماعی و
کالبدی می باشد که در بعد اجتماعی نشانه هایی وجود دارد که افراد بیشتر به مردمی که با یک مکان شریک اند تعلق
ت Ujangدر بعد کالبدی ،کیفیت های کالبدی و عملکردی
دارند تا مکانی با موجودیت فیزیکی ،و نیزبر ا ساس نظریا ت
آن به عنوان قرارگاهی برای فعالیت ها و داد و س عامتجا یاهدت یی ی ،درجه ای از وابس و یگت

حت ار ناکم هب قلعت ت   

نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی339 ...

ط ساختار و فعالیت هاییکه در آن صورت می پذیرددد ،شناخته می شود (آت شین بارررر:1388 ،
تاثیر قرار می دهند و تو س ط
. )52
جدول ( )1بررسی مصادیقی از پارک های ساحلی
نقاط ضعف

نقات قوت

طراح

تصاویر

به عنوان مهمترین اس هلک    

 -کاراکتر منظر بومی  -تمرکز

گروه

فضای باز که به طورمستقیم
راک   

در مجاورت کس و ب

   

بر روی ل بهه  -گردش هاگ

ی-
ه برا ر ررر -حم ایرد ما ی ییی ی ییی

منط قه مرکزی قررار گرف ته

تفرجگاهه ه ،لنگرگ  ها ووو پالزای

اس تتت ت -.پارک عمومی را

ش ره ییی ی  -حفظ و تقویت لبه

برای ک فرا ر ژورپ یام هههه هههههه،

اس کی هک تسا یلعف هلک

مقامات بندر ا سلوو ،طراحی

محور مهم بین محالت م جاور

کردند تا اهداف و تمایالت

ای جاد می ک نددد - .منط قه جدید

LINK
Landskap

موقعیت
فیلیپستاد

)(Filipstad
شهر اسلو

مصادیق
پارک
برانشاییر

(Branns
)kjær

     

  

خود را در سایت به عنوان

س ولا زا هدش هتخا ار رد    

پ هعسوت یارب یا هیا          

مجاورت گردش  ربراه هاگ به   

طراحهای آینده روشن کند

عنوان یک عنصر میانی

 -از د ید پالنی مان ند یک

ی ،یک آبشا ررر ررر،
زمین های باز یی

ی  -در ا ین
فرش ا ن تزا ع ییییی

ن،
نواحی سایه گیر برای نشست ن
یفاک   

پارک به حس وحدت نمی

کاربری های ورزش و ی

ر سیمم -فرم نقش ا سا سی

ش اب ور پا زززز زز ،آب ن ما هاااا،

در این پارک بازی نمی کند

آبفش اه نا

 -فرهن نیا عامتجا و گ   

گ-
اطراف یک در یا چه بزر گگگگ

رد ییاه هاگرظنو

سرزمین در این پارک مورد

برای س ین ن ریز      ۶س بات لا   

بی توجهی واقع شده

ها ،سرسره ها برای سرخوردن

EnricMira
lles,
Benedetta
Tagliabue

Distrito
SantMartí
,
Barcelona
, Spain

  

پارک
دیاگنال مار

Diagona
l
marpark

و وسایل موسیقی

 ،کا نال پورتل ننننند ،کار خا نه

 -توس هب کراپ یاضف هع    

های ذوب فوالد ،ان بار های

س لوط رد برغ تم

ت نب  وکا و ه نایغظ ای      

رودخانهاوهایو -ات صال ه ستهه

رودخ لمج زا هنا هههههه ه جلوه

مرکزی ش نلتروپ هلحم هب ره دد د

   

ه نیع رد و یخیرات یا

حال متضاد کاربری سایت
 -ا ن حالل مرزه و ا

شنت   

  

  
     

گروه

طراحیLand
skap

Louisville
, KY
40202,
USA

ی  -دارای
 ق لع لحاس ه یییییی یییییپالزای س یلحا      -زمین پیک
نیک -استخر روباز

های بین شه رر ر ،رودخانه و
پارک

منبع ( :نویسندگان)1396 ،

بنابراین با توجه به تعاریف فوق می توان فاکتورهای زیر را جهت طراحی پارک ها در نظر گرفت:

پارک
ساحلی
لوئیز ویل

Louisvil
le’s
Waterfr
ont Park
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فضای سبزشهری

فاکتورهای
اجتماعی

بعد

اجتماعی

فاکتورهای
امنیتی

فاکتورهای

فاکتورهای

شناختی

و اقلیمی

زیبا

اکولوژیکی

بعد کالبدی(طراحی
بومی و همساز با
اقلیم)

نمودار ( )1عوامل تاثیر گذار در طراحی پارک منبع ( :نویسندگان)1396 ،

در بررسی فاکتورهای اجتماعی اولین و مهمترین عامل تامین نیازهای گروه های سنی مختلف استفاده کننده از فضا
است و برای کنار هم قرار دادن گروه های سنی با فعالیت های متفاوت نیاز به فضاهای جمعی متناسب با نوع فعالیت
ها می باشد.در بحث فاکتورهای امنیتی نیز عواملی همچون  :نورپردازی های مناسب ،ایجاد حریم ،توجه به
سیرکوالسیون حرکتی و دید مناسب دخیل خواهد بود.
عامل زیبا شناختی که از اصلی ترین فاکتور ها است با عواملی مثل دید دریا ،نورپردازی ،کفسازی ،استفاده از مصالح
متنوع و بومی ،فضای سبز متناسب جزیره ،مبلمان های طراحی شده بر پایه فرهنگ و سلیقه مردم منطقه نقش بسزایی
ایفا خواهد کرد.در بررسی فاکتورهای اکولوژیکی نیز می توان اشاره کرد که عوامل اقلیمی برجسته ترین و موثر ترین
عامل در طراحی پارک ،مبلمان ها و آالچیق های موجود در پارک می باشد.
بنابراین نکات ذکر شده در نمودار  1می تواند منجر به ارائه راهکارهایی جهت طراحی بهینه فضای سبز شهری (پارک
ها ) گردد که عالوه بر پاسخگویی به نیاز کاربران باعث سرزندگی هرچه شهرها می شود.
موقعیت جغرافیایی محدوده ی مورد مطالعه
تحقیق پیش رو در منطقه جغرافیایی حا شیه خلیج فارس صورت گرفته ا ست  .تجزیه و تحلیل و ضع موجود پارک
های س و هطخ نیا یلحا

ا رد هک یداهنشیپ یاهراکهار د نآ هب هما ه شا ا ا وخ هر ا ده

هجوت اب زین دش به و مرگ میلقا   

مرطوب حاشیه خلیج فارس انجام شده است .

شکل ( )1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه منبع )Wikipedia.org ( :

   

نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی341 ...

بررسی وضع موجود پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب ( بندرعباس -جزیره قشم )

شکل ( )2نقشه پراکنش پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب
منبع )google earth( :

تصاویر فوق نقشه پراکنش پارک های ساحلی منطقه گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس است که در جدول شماره 2
اصول طراحی موجود در این مکان ها بررسی خواهد شد .
جدول ( )2بررسی اصول طراحی پارک های موجود در نوار ساحلی حاشیه خلیج فارس
پارک های موجود
اصول طراحی

بندرعباس
غدیر

جهانگردی

پشت شهر

سوزا

زیتون

رعایت حریم دریا

















رعایت نورپردازی های مناسب

















وجود مبلمان های متناسب با اقلیم
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افزایش محرمیت

































سایه گستر

پوشش گیاهی

محدود کردن
دسترسی سواره

دسترسی

ایجاد مسیر پیاده

















فعالیت های

















تفریحی -

















ایجاد مکان های

















تاکید بر ویژگی

















استفاه از المان و

















ساحلی
اقتصادی
عملکرد

توریستی

منطقه منطقه

جمعی
حفظ و تقویت هویت

وضع موجود پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس

والیت

دولت

خواجه عطا

قشم

های بومی
نشانه های خاص

منبع ( :نویسندگان)1396 ،
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با توجه به اطالعات موجود در جدول شماره  2می توان دریافت که اکثریت پارک های محدوده ی مورد نظر با کم
ترین توجه به محدوده ی آسایش کاربران احداث گردیده و عوامل اقلیمی و جغرافیایی حاکم بر منطقه در بسیاری از
موارد نادیده گرفته شده است  .بنابراین با توجه به مطالب فوق راهکارهای پیشنهادی که در ادامه ذکر خواهد شد در
جهت بهبود وضعیت موجود می باشد .
تجزیه و تحلیل
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در پهنه اقلیمی گرم و مرطوب انجام شده است می توان اشاره نمود که روز ها آفتاب
سوزان و شب ها شرجی و رطوبت شدید مانع از ایجاد آسایش استفاده کنندگا ن از فضا می شود بنابراین باید در این
اقلیم تا جایی که امکان پذیر است سایه ایجاد کرد که هم بتوان از گزند آفتاب سوزان در امان ماند و هم از نسیمی که
روز ها از دریا به ساحل و شب ها از ساحل به دریا می وزد بهره مند شد ،و نیز در طراحی باید حداالمکان از مصالح
بومی اقلیم گرم و مرطوب که ظرفیت حرارتی بسیار باالیی دارند استفاده کرد ،زیرا بر اساس مطالعات انجام شده از
مکتوبات کسمایی و در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی ،جنوب ایران (هرمزگان) دارای طول جغرافیایی 52.22و
عرض جغرافیایی  27.13می باشد که میانگین حداکثر دما در تابستان  35تا  45درجه سانتی گراد و حداقل دما در
زمستان  10تا  15درجه سانتی گراد همچنین معدل میزان بارندگی  146/1میلیمتر و حداکثر بارندگی در زمستان 117
میلیمتر است .بنابراین بررسی عوامل اقلیمی و جغرافیایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود یکی دیگر از این عوامل تاثیر
گذار بادهای غالب منطقه می باشد که جهت و سرعت آن در جدول  3ارائه گردیده است :
جدول ( )3بادهای غالب و حداکثر سرعت وزش باد در مناطق گرم و مرطوب
ماه های سال

جهت و سرعت باد

ماه های سال

جهت و سرعت باد

ژانویه

دی

شرق _5/9

ژوئیه

تیر

جنوب_9/1

فوریه

بهمن

جنوب_7/8

اوت

مرداد

جنوب شرقی_7/9

مارس

اسفند

جنوب_8/7

سپتامبر

شهریور

جنوب_8/4

آوریل

فروردین

جنوب_9/1

اکتبر

مهر

جنوب_7/9

می

اردیبهشت

جنوب_9

نوامبر

آبان

جنوب_7/2

ژوئن

خرداد

جنوب _8/3

دسامبر

آذر

جنوب_6/3

منبع ( :کسمایی)145 :1382 ،

با توجه به بررسی جدول شماره  3مشاهده می شود که اکثر بادهای غالب این منطقه از سمت جنوب می وزند بنابراین
جبهه ی جنوب در این اقلیم قابلیت بهره گیری از باد ها در جهت تلطیف فضا را دارا می باشد  .همچنین استفاده از
طول و عرض جغرافیایی محدوده ی مورد نظر و اطالعات سازمان هواشناسی منجر به شناسایی زوایای خورشید در
فصلول مختلف شده است که نتایج آن می تواند نقش مهمی در ایجاد محدوده ی آسایش ایفا کند که شکل  3نمایانگر
این موضوع است.
با توجه به اهمیت زوایای تابش خورشید در محدوده ی آسایش کابران ،شکل  3می تواند در ارائه ی پیشنهادات
طراحی و همچنین شناسایی جهات تابش خورشید نقش بسزایی را ایفا کند .از عوامل مهم دیگر در حیطه اقلیم پوشش
گیاهی است  .با شناسایی پوشش گیاهی هر منطقه می توان عناصر سبز را به گونه ای به کار برد که نگهداری و مراقبت
آن ها از نظر اقتصادی مناسب و در عین حال به لحاظ زیبا شناختی و کاربردی بسیار کار آمد واقع شود ،بدین ترتیب

نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی343 ...

مطالعات انجام شده در حیطه ی شناسایی پوشش گیاهی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس در جدول  4ارائه
می گردد .

شکل ( )3موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی  27درجه شمالی منبع ( :کسمایی)136 :1382 ،

سایه گستر

بادشکن

افزایش

محرمیت
همیشه

سبز
خزان

کننده
درخت

درختچه

سرعت

پهنا

گل-

رش د
ارتفاع

کاربرد

ویژگی های عمومی

Acacia nilotica

چش

*

*

*

*

*

R

10تا12

8تا10

*

Albizzialebbeck

بر ه ا ن

*

*

*

*

*

M

8تا12

8تا10

*

*

*
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8تا10

*

*
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10تا12
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چریش
کنوکارپ
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*

*

*

*

M
R
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*
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کشیده
*

*
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*
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*

R

*

*

*

R
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12تا15

*
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*

*

*

S

8

2.5

*
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*

*

R

*
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4تا5
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*
*

*

*

*

*

*

سمر

*

*

*

*
*

*

*

*
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R

3تا3/6

M

15

1/8تا/7

کروی

*

کروی

*

2
8تا12
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*

*
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*

R

5تا8
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*
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*
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*

*
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*
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5تا8

6تا8
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6تا12

6تا8

کروی
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6تا8

4تا6

*
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12تا15
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خرزهره
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*
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Parkinsoniaacule
ate

پهن و

کشیده

اکالیپتوس

درمان

Tamarixstricta

*

مشعل

Nannorrhopsritch
ieana

Washingtoniafilife
ra
Ziziphusspinachristi

M

وس
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Prosopisjuliflora

*

M

شکوفه
میوه  /بذز

سرشت

جذابیت بصری
فرم

بومی ایران

جدول ( )4پوشش گیاهی مناسب برای اقلیم گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس

*

منبع ( :معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی)1389 ،

*

*

پهن و
گشترده

*

کروی
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* در جدول  3ارتفاع و پهنا بر حسب متر می باشد و همچنین سرعت رشد  Sبه معنای رشد آهسته M ،رشد متوسط
و  Rرشد سریع می باشد .
با انتخاب درست گیاهان بومی هر منطفه می توان محیطی مطلوب را جهت آسایش کاربران ایجاد کرد به گونه ای که
پوشش گیاهی عالوه بر جنبه های زیبایی شناختی در ایجاد سایه بان ها و باد شکن ها که نیاز اقلیمی این حوزه
جغرافیایی محسوب می شوند به کار گرفته شوند .
یافته ها
هدف این مرح له تحل یل فاکتور های اص اه کراپ یحارط یل

ی ،امنیتی ،زی بایی ش و یتخان
 یاه روتکاف ( ا عامتج ییی یییییییییییی

اکولوژیکی و اقلیمی ) می با شد که در مبانی نظری به آن ا شاره شده ا ست و در تمامی این مولفه ها عوامل اقلیمی و
 میقتسم دددددد در ارائه راهکارهایی برای مقابله با نقاط ض و فع

جغرافیایی به ص ریغ و میقتسم ترو

توق تاقن تیوقت   

طراحی نقش بسزایی ایفا می کنند .
ارائه راهکارهای پیشنهادی بر اساس شاخص های طراحی پارک
در بررسی ابعاد کالبدی بنابر گفته های فریترز استیل می توان به تعدادی عوامل کالبدی اشاره کرد که موجب برقراری
ت ،ت ضاد ،بافت ،مقیاس،
ارتباط ان سان با محیط پیرامون می گردد این عوامل عبارتند از  :اندازه مکانن ،درجه مح صوری ت
تنوع ب صری و  ...که برای د ستیابی به آن ها بر ا ساس نمودار شماره  1که در مبانی نظری مطرح گردیده می توان از
فاکتور های زیبایی ش روتکاف و یرصب طابترا تهج یتخان هههه های اکولوژیکی و اقلیمی جهت آس میلقا شیا ی براک  ر نا   
بهره جست زیرا با توجه به مکتوبات  Ujangکیفیات کالبدی باعث وابستگی و تعلق افراد به مکان می گردد.
ی ،هدف برقراری ارتباط میان افراد حا ضر در محیط می با شد که
بر ا ساس نظریات بیان شده در ارتباط با بعد اجتماع یی
می توان با به کارگیری فاکتورهایی همچون  :توجه به امنیت افراد و تامین آس نآ رطاخ شیا ه ااا ااااااااااا ،ایجاد محیط هایی
برای مش عامتجا یاه تکرا یی ی ،توجه به فرهنگ منطقه و  ...به این هدف دس  .تفای ت

اد تیمها د دراوم هنوگنیا هب ن   

در طراحی موجب می گردد افراد تمایل بی شتری به ح ضور در مکان دا شتتتتتته با شند .بنابراین با توجه به برر سی های
انجام شده از و ضعیت موجود وهمچنین وجود کا ستی های فراوان در پارک های احداث شده ی محدوده ی مورد
مطالعه ،راهکارهای پی شنهادی به منظور طراحی پارک های ساحلی در جدول 5ارائه می گردد که در جهت و را ستای
مطالب فوق می باشد .
جدول ()5راهکارهای پیشنهادی هماهنگ با فاکتورهای طراحی پارک ها در مناطق گرم و مرطوب
بعد

راهکارهای پیشنهادی

مولفه

توجه به پوشش گیاهی متناسب با اقلیم و جغرافیای منطقه
استفاده از مصالح بومی و اقلیمی
اکولوژیکی و اقلیمی
(جغرافیای منطقه)

طراحی مبلمان با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق گرم و مرطوب
توجه به محدوده ی آسایش استفاده کنندگان فضا
حفظ بستر ساحل و منابع طبیعی
بهره گیری از پتانسیل های موجود
ایجاد زیبایی های بصری ( بافت ،رنگ ،تعادل ) و فیزیکی (شنوایی ،بویایی ،الامسه )

ابعاد کالبدی

طراحی مناسب فضاهای سبز
زیبایی شناختی

نورپردازی های مناسب و چشم نواز به گونه ای که خیرکننده نباشند
توجه به هویت ساحل
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انتخاب مبلمان مناسب با فضا
ایجاد و تقویت دید به دریا با استفاده از بستر طبیعی موجود مانند توپوگرافی
حفظ و تاکید ویژگی های بومی

فاکتورهای اجتماعی

المان های مناسب با تاریخ و فرهنگ منطقه

ابعاد اجتماعی

فرهنگ

توجه به بازی های بومی
توجه به صنایع دستی منطقه و ایجاد فعالیت های اقتصادی
انتخاب مبلمان متناسب با فرهنگ و نیاز افراد
ایجاد مکان های گرد همایی به منظور ایجاد تعامل اجتماعی
ایجاد تفریحات دریایی در لبه ساحل

مشارکت اجتماعی

تاکید بر پویایی در نوار ساحلی به منظور ایجاد تماس افراد با ساحل
ایجاد مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری در نوار ساحلی
خوانا بودن طرح پارک
استفاده از سیرکوالسیون خطی با توجه به ساحلی بودن پارک

امنیت

تمرکززدایی و پخش کردن فعالیت ها
پوشش گیاهی پراکنده
نورپردازی های مناسب به جهت جلوگیری از ایجاد مکان های تاریک
عدم ورود سواره به داخل سایت
ایجاد حریم ها
منبع ( :نویسندگان)1396 ،

بر ا ساس مطالب ذکر شده در جدول  5می توان دریافت که د ست یابی به تمامی شاخص ها از طریق یک طراحی
در ست و کاربردی امکان پذیر می با شد  .توجه به سیرکوال سیوننننننن ،طراحی منا سب ب صری ف ضااااا ،توجه به المان های
بومی ،به کارگیری پتان سیل های موجود در منطقهه ،انتخاب م صالح و پو شش گیاهی بومی و ...از جمله عوووواملی ا ست
که می تواند نقش مهمی در ایجاد مکان مورد نظر داشته باشد .
چیدمان پیشنهادی پوشش گیاهی متناسب با زاویه تابش خورشید
ت ،تابش ،جریان هوا( کوران )،
برای د ستیابی به اهداف ذکر شده و دخیل بودن عنا صر اقلیمی از جمله  :درجه حرار تتت
رطوبت و باد در ایجاد آسایش کاربرران می توان عناصر موجود در پارک را به گونه ای اقلیمی و متناسب با جغرافیای
منطقه طراحی کرد  .بدین منظور هدف این بخش از پژوهش ارائه پی شنهاداتی جهت چیدمان پو شش گیاهی می با شد
که همسو با محدوده ی آسایش استفاده کنندگان از فضا است .
باتوجه به شکل (3نمودار زوایای خورشید)و جدول شماره ( 4پوشش گیاهی بومی )می توان پوشش گیاهی را منطبق
بر این زوایا به گونه ای به کاربرد که قابلیت سایه گستر بودن و بادشکن را داشته باشند .که این آرایه منطبق بر نمودار
زوایای خورشیدی در شکل  4ارائه شد.
با توجه به برر سی و ضع موجود پارک های محدودددده مورد مطالعه ،و نادیده گرفته شدن پو شش گیاهی متنا سب با
زوایای تابش ضروری ا ست چیدمان عنا صر سبز مطابق با شرایط جغرافیایی هر منطقه در نظر گرفته شودددددددددددد ،بدین
ترتیب شکل  4ن شانگر این ا ست که چگونه می توان با ا ستفاده از چیدمان و قرارگیری درختان بر ا ساس زاویه تابش
و ج هت باد های غالب محیطی مطبوع را برای کاربران ای جاد نمود  .بر این اس ان شبات دقاف یلامش ی ههبج سا    

  

مطلوب ا ست بنابراین می تواند دارای ف ضای باز و به جهت کوران مورد مالحظه قرار گیرد  .همچنین نتایج حا صله
از نمودار های باد نمایانگر این بوده اس  بلاغ یاهداب رثکا هک ت اا از س  دنزو یم بونج تم د تهج ناوت یم هجیتن ر   
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تقلیل آن ها از درختان باد شکن و مرتفع استفاده نمود تا عالوه بر مهار کردن باد مانع دید و چشم انداز دریا نباشند .
سمت شرق نمودار ن شان دهنده ی این ا ست که تابش ن سبت به جبهه ی غربی مطلوبتر بوده و می توان از درختان
کوتاه تر و تزئینی برای این بخش ا ستفاده نمود  .در نهایت برای جبهه ی غربی که مقدار تابش در ان بی شتر ا ست می
توان درختان سایه گ ستر را انتخاب نمود که آرایش متراکمی دا شته با شند تا مانع نفوذ شدید آفتاب به بخش های
نشیمن شوند .

درختچه ها و

پوشش گیاهی

گیاهان

متراکم و مرتفع

تزئینی در

و سایه گستر

جبهه ی

در جبهه ی

شرقی

غربی

درختان باد شکن و تزئینی در جبهه ی
جنوبی
شکل ( )4پوشش گیاهی منطبق بر زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی  27درجه شمالی
منبع ( :نویسندگان)1396 ،

پیشنهاداتی جهت طراحی مبلمان بر اساس فاکتورهای اقلیمی
به منظور ارائه ی پیشنهادات طراحی مبلمان اقلیمی با توجه به در نظر گرفتن زوایای تابش خورشید و شدت آن در
جبهه ی غربی سعی بر آن بوده که آالچیقی برای پارک طراحی گردد که عالوه بر تامین چشم انداز از سمت جنوب
(دریا) و کوران از جبهه ی شمالی ،در سمت غرب شدت تابش به داخل فضا مهار گردد به گونه ای که در تمامی
ساعات بتوان به راحتی در آن اقامت گزید ،زیرا با توجه به بررسی وضع موجود ،پارک های منطقه مورد مطالعه فاقد
شرایط بهره برداری از مبلمان ها در تمامی ساعات روز می باشد  .در نظر است به منظور بازدهی بهتر فضای استراحت
کاربران ،مصالح مورد استفاده آن نیز چوب باشد زیرا دارای ظرفیت حرارتی باالیی بوده و متناسب با شرایط آب و
هوایی اقلیم گرم و مرطوب می باشد.
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شکل ( )5پالن آالچیق

شکل( )6نمایی از آالچیق
منبع ( :نویسندگان)1396 ،

بنابراین بر اساس فاکتورهای اقلیمی ذکر شده و قرارگیری طرح در مناطق گرم و مرطوب و اهمیت کوران در محیط،
پیشنهاد می گردد از فرم هایی که در اشکال  5و  6قابل مشاهده است استفاده شود که عالوه بر سایه اندازی مطلوب
و دید مناسب ،دارای کوران نیز باشد .
طبق مطالعات انجام شده از وضعیت موجود ،نتایج حاصل شده بیانگر این است که بیشتر پارک های این خطه فاقد
المان های مختص منطقه می باشند بنابراین عالوه بر آالچیق های طراحی شده ،میلمانی دیگر نیز برای اقامت کوتاه
مدت کاربران پیشنهاد گردیده که نمودی از اقلیم و المان های خطه جنوب کشور است  .از آنجایی که از دیرباز بادگیر
در معماری اقلیم گرم و مرطوب بسیار حائز اهمیت بوده است در طرح مذکور سعی شده از این عنصر اقلیمی به عنوان
المانی در مبلمان به کاربرده شود  .عالوه بر این جداره های مشبک ،نیز از عناصر دیگری است که به عنوان نمودی از
معماری کهن این منطقه در طرح مبلمان قابل مشاهده می باشد .

ورود باد مطلوب

دریچه خروج هوای خنک
شکل( )7ایده پردازی از سیستم عملکردی بادگیر
منبع ( :نویسندگان)1396 ،

شکل()8جهت استقراز مبلمان
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شکل ()9نماو مقطعی از مبلمان
منبع ( :نویسندگان)1396 ،

تصویر شماره  7بیانگر ایده پردازی از سیستم بادگیر می باشد که ازعناصر اقلیمی شاخص منطقه بوده و به عنوان
المانی کاربردی برای پارک در نظر گرفته شده است  .تصویر شماره  8جهت استقرارمبلمان مذکور را نشان می دهد،
که بر اساس جدول شماره ( 3جهت بادهای غالب) و تصویر شماره (4نمودار
پیشنهادی چیدمان گیاهان و جهات تابش خورشید) می تواند دارای کشیدگی شرقی و غربی باشد بدین ترتیب نشیمن
گاه در جبهه ی شمالی و جنوبی که به ترتیب دارای کوران وعدم وجود تابش نامطلوب ،دید به دریا و دارای بادهای
مطلوب است قابل بهره برداری خواهد بود .تصاویر شماره  9نیز طرح مبلمان پیشنهادی می باشد که به صورت المانی
از عملکرد بادگیر طراحی شده است .
نتیجه گیری
کیفیت زندگی امروزه در شهر ها نشان می دهد که انسان برای نیازهای روحی خود به ارتباط و نوعی تعلق داشتن بههههه
مکان نیازمند است .از آنجا که اغلب در طراحی فضاها این کمبود حس می شود ،می توان با اهمیت دادن به این نکته
مکان های مورد ا ستفاده را کاربردی تر و بهینه تر طراحی کرد .از آنجایی که پارک ها نیاز ا سا سی یک شهر مح سوب
می شوند میتوان با ا ستفاده از عوامل موثر اقلیمی ووو جغرافیایی و تلفیق آن با عوامل تاثیر گذار در حس تعلق به مکان،
یک پارک را از ابعاد مختلفی همچون  :کالبدی ،اجتماعی و اح سا سی و  ...بهبود بخ شیدددددد ،بگونه ای که افراد را برای
ی ،پی شنهاد می شود برای د ست
ح ضور در ف ضا ترغیب کند .بر ا ساس یافته های پژوهش در جهت طراحی کاربرد یییی
ی ،امنیت
ی ،زیبایی های ب صر ی
گ ،اقلیم ،پتان سیل های محیط ی
یابی به شاخص های بیان شده به عواملی همچون  :فرهن گگ
اجتماعی و  ...توجه گردد .نتایج حاصل از بررسی پارک های وضع موجود مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس
نیز بیانگر آن اس هک ت

ت ،تابش ،باد ،کوران ،دید و منظر و  ) ...در اص یحارط لو    
 لماوع م بوطر ( راذگریثات و مه تتت تتتتتت

پارک های این منطقه نادیده گرفته شده است  .بنابراین در رابطه با اصول طراحی پارک ها پیشنهاد می گردد بر اساس
مطالعات انجام شده چیدمان پو شش گیاهی متنا سب با زوایای خور شید صورت گیرد تا عالوه بر زیبایی ف ضااااااا ،عنا صر
سسبز قابلیت کاربردی ( سایه گ ستررر ،باد شکن) دا شته با شند  .بدین ترتیب می توان در جبهه ی شرقی (زویای تابش 60
ی ،در جب هه ی غربی (زو یای تابش 120 - 60
 120در جه و ج هت تابش 90- 40در جه)از درخت چه و گ یا هان تزئین ییییدرجه و جهت تابش  90- 40درجه) پو شش گیاهی متراکم و سایه گ سترررر (چش ،برهان ،چریش ،انجیر معابد ،سمر و
کنار) و در جبهه ی جنوبی ( زوایه تابش  120درجه و جهت تابش  40درجه ) نیز از درختان بادش ( نک

کا ا وتپیل سس س،

گز و  ) ...و تزئینی استفاده نمود وهمچنین پیشنهاد می گردد مبلمان های موجود در پارک طبق عوامل اقلیمی طراحی
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ی ،دید و منظر و بادهای مطلوب در جبهه ی جنوبی ا ستفاده کرد
گردد به گونه ای که بتوان از کوران در ق سمت شمال یی
ینچمه ن رظن دروم حلاصم  اب بسانتم    

  

و در ناحیه غربی نیز از نفوذ تابش نامطلوب به داخل فض ریگولج ا ی و درک 

منطقه انتخاب گردد تا عالوه بر کاربردی بودن در جهت آس اربراک شیا ننن ن ،مختص به اقلیم منطقه باش انب .د برا اب نی

  

شنا سایی دقیق عوامل موثر می توان ب ستر منا سبی را از طریق پارک و ف ضای سیز و ساحل برای ارتباط هر چه بی شتر
انسان با طبیعت ایجاد کرد.
منابع
آتشین بار ،محمد  . )1388(.تداوم هویت در منظر شهری .باغ نظر .شماره 12
بمانیان ،محمدرضا .کلوی ،آیالر .اشکوه ،حسین .)1391( .تبیین رویكرد انتخاب استراتژی مدیریت توسعه مناطق ساحلی با تاکید بر بوم
گرایی .مدیریت شهری ،سال دهم(19-38 ،)30
پاکزاد ,جهانشاه .)1389( .مبانی نظری و فرایند طراحی شهری .چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات شهیدی
پاکزاد ,جهانشاه .)1391( .مبانی نظری و فرایند طراحی شهری  .تهران ،انتشارات شهیدی
حمیدی ،حسین .اسماعیل زادگان ،نعیمه .)1394( .عوامل موثر بر کارایی پارک شهری تکنولوژی محیط زیست دوره هفدهم ،شماره یک
حیدری ،علی اکبر  .پورمندی ،حسین .رضایی ،سجاد.)1394(.تصویر ذهنی و مفهوم مکان در پارک های شهری ( نمونه موردی  :پارک
ساحلی اهواز) .همایش بین المللی معماری و عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم .
سلیمانی ،محسن .سلیمانی ،رسول .)1380( .سبز راه عنصر شهری چند منظوره مجله شهرداری ها ،شماره36
سمیعی ،کاوه .)1392( .فضاهای شهری پایدار  :اصول و راهبردهای طراحی فضای سبز خطی در حاشیه سواحل .همایش ملی جغرافیا
شهرسازی و توسعه پایدار ،تهران.
شیبانی ،مهدی . )1380(.توسعه همگون پارک و فضای سبز شهری .مجموعه مقاالت همایش های آموزشی و پژوهشی فضای سبز شهر
تهران ( جلد  ،)1سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران .
صالحی فرد ،محمد  .علی زاده ،سید دانا .)1387( .تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز در شهر ها (با رویکرد مدیریت
شهری ).فصلنامه مدیریت شهری .شماره 21
عظمتی ،حمیدرضا.صدق پور ،بهرام صالح .)1391( .بررسی نگرش استفاده کنندگان در طراحی فضای پارک های شهری به منظور ارتقاء
خالقیت پذیری فضای کودکان .معماری و شهرسازی آرمان شهر ،شماره9
فالحت گر ،علی .فروغ ،اکرمی خالدی  .)1393( .الویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز شهری و پارک های ساحلی در شهرهای ساحلی
با استفاده از روش  ( AHPنمونه موردی  :شهربابلسر)  .کنفرانس بین المللی محیط زیست.

کسمایی ،مرتضی . )1382(.اقلیم و معماری .اصفهان ،انتشارات خاک
لطیفی ،امین .سجادزاده ،حسن .)1393( .ارزیابی تاثیر مولفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک های شهری .فصلنامه علمی
پژوهشی مطالعات شهری ،شماره11
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  . ) 1389( .ضوابط طراحی فضای سبز شهری  .نشریه شماره 203
نخعی مقدم ،محمدعلی .سرگزی ،صفورا .ملک ،حجت اهلل .)1386( .بررسی عوامل اقلیمی محدود کننده توسعه فضای سبز شهری سیستان.
ماهنامه شهرداری ها ،تهران ،انتشارات سازمان شهرداری ها
نهیبی ،سارا  .حسن دخت ،مریم سادات  . )1393(.بررسی تاثیر فضای سبز شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهری .نشریه پایداری ،توسعه و
محیط زیست  .دوره اول .شماره . 1

Christian.norberg_schulz,(1980).Geniud Loci Toward A phenomenology of Architecture London.
Hidalgo ,C.&.Place Attachment.(2001).Concepyual and Empirical Questions . Journal of
Environmental Psychology.

1397  پاییز، شماره چهارم، سال هشتم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای350
Livingstone ,M. Bailey ,N .and Kearns ,A.(2008). People s Attachment to Place-the Influence of
Neighbourhood Deprivation , Chartered Institute of Housing , for the Joseph Rowntree Foundation .
M.power, Anderes.(2006). The Ecological park, Massachusetts Institute of Technology .
Steel.F.(1981).The Sense of Place .CBI Publishing Company . Boston.
Ujang , N.(2012). Place Attachment and Continuity of Urban Place Identity . Social and Behavioral
Sciences , vol 49.
Ulrich. R.S ,(2002). Health benefits of gardens in hospitals, in:plants for people International Exhibition
Floride.

