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چکیده
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر مکان یابــی پــارک بــا رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری در پــر کــردن 

اوقــات فراغــت شــهروندان ایــوان و بــا طــرح ســؤاالت زیــر نــگارش یافته اســت:
1. آیــا مکان یابــی پــارک بــا رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری در پــر کــردن اوقــات فراغــت شــهروندان ایوانی 

دارد؟ نقش 
ــدار در جــذب  ــا رویکــرد توســعه ی پای ــای آن( ب ــز فضاه ــارک و ری ــه ی هماهنگ)پ ــا ایجــاد مجموع 2.  آی

ــارک، نقــش دارد؟ ــه پ ــی ب شــهروندان ایوان
3.  آیــا بــا اســتفاده از رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری، می تــوان تعاملــی بیــن محیط زیســت و انســان در ایــن 

ــرار نمود؟ شــهر برق
     جامعــه ي آمــاری ایــن پژوهــش را جمعیــت شــهر ایــوان بــه تعــداد 27 هــزارو 883  نفر در ســال 1393 تشــکیل 
می دهــد. تعــداد 150 نفــر بــه عنــوان نمونــه ی آمــاری بــه صــورت تصادفــی، انتخــاب شــدند و پرســش نامه محقــق 
ســاخته بــا موضــوع مکان یابــی پــارک، در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت. داده هــا از طریــق نرم افــزار spss تجزیــه و 
تحلیــل شــد و اطالعــات بــه دســت آمــده بــه صــورت آمــار توصیفــی و اســتنباطی ارائــه گردیــد. در ایــن تحقیــق، 

بــرای جمــع آوری اطالعــات از روش کتابخانــه ای و ایجــاد پایــگاه داده هــای اطالعاتــی اســتفاده شــد.
ــا رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری، در پــر        یافته هــای پژوهــش، نشــان می دهــد کــه مکان یابــی پــارک ب
کــردن اوقــات فراغــت شــهروندان، تأثیر گــذار اســت. ایجــاد مجموعــه ی هماهنگ)پــارک و ریــز فضاهــای آن( 
ــا اســتفاده از رویکــرد توســعه ی  ــارک، نقــش دارد و ب ــه پ ــدار در جــذب شــهروندان ب ــا رویکــرد توســعه ي پای ب
پایــدار شــهری، می تــوان تعاملــی بیــن محیط زیســت و انســان برقــرار نمــود. در نهایــت مکانــی بــا رعایــت اصــول 

مکان یابــی، جهــت احــداث پــارک جدیــد بــا رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری پیشــنهاد گردیــد.
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مقدمه
   بــا گســترش شهرنشــیني، روز بــه روز بــر جمعیــت شــهرها افــزوده مي شــود. افزایــش جمعیــت شــهرها بــر 
تراکــم بارگــذاري در آنهــا، اثــر مي گــذارد و ایــن امــر فضاهــاي بــاز و ســبز شــهري را بــا کاهش شــدید، مواجه 
مي ســازد. افزایــش تراکــم مســکوني در شــهرها و کاهــش ســطوح فضاهــاي بــاز و ســبز خصوصــي، نیــاز بــه 
فضاهــاي تجهیــز شــده ی عمومــي را بیــش از پیــش می کنــد و احــداث و گســترش پارک هــاي تفریحــي را در 

شــهرها ضــروري مي نمایــد. 
     »امــروزه مفهــوم شــهرها بــدون وجــود فضــاي ســبز مؤثــر در اشــکال گوناگــون آن، قابــل تصــور نیســت. 
پیامدهــاي توســعه ی شــهري و پیچیدگــي معضالت زیســت محیطــي آنها، موجودیت فضاي ســبز و گســترش 
آن را بــراي همیشــه اجتناب ناپذیــر کــرده اســت. شــهرها بــه عنــوان کانون هــاي تمرکــز و فعالیــت و زندگــي 
انســان ها بــراي اینکــه بتواننــد پایــداري خــود را تضمیــن کننــد، چــاره اي جــز پذیرش ســاختار کارکــردي متأثر 
از سیســتم هاي طبیعــي ندارنــد. در ایــن میــان، فضــاي ســبز بــه عنــوان جــزء الینفــك و ضــروري پیکــره ی یگانه 
شــهرها در متابولیســم آنهــا نقــش اساســي دارد و کمبــود آن مي توانــد اختــالالت جــدي در حیــات شــهرها 

بوجــود آورد« )کلهرنیــا، 1365: 13(. 
      از یــك ســو، رشــد ســریع جمعیــت و از ســوی دیگــر، عــدم توانایــی در ایجــاد مراکــز خدماتــی؛ بــه 
ــب  ــانی، موج ــت خدمات رس ــی جه ــت کاف ــتن فرص ــا نداش ــط ی ــای ذی رب ــی ارگان ه ــکالت مال ــت مش عل
ــع  ــی و توزی ــوه ی مکان یاب ــه نح ــوان ب ــکالت، می ت ــن مش ــه ای ــردد؛ از جمل ــهر می گ ــکالتی در ش ــروز مش ب
کاربری هــای شــهری، اشــاره کــرد. در ایــن میــان کاربــری فضــای ســبز کــه بــه علــت گســترش بی رویــه شــهر 
و تبدیــل باغــات و اراضــی کشــاورزی بــه بافــت شــهری بــا تهدیــد جــدی، مواجــه اســت؛ از اهمیــت ویــژه ای 

ــردد. ــور دار می گ برخ
ــب  ــادل و متناس ــي متع ــع فضای ــهری، توزی ــاي ش ــب پارک ه ــت مناس ــاي وضعی ــن پارامتره     »از کمتری
مي باشــد؛ بــه طــوري کــه حداکثــر دسترســي را بــراي جمعیــت فراهــم نمایــد؛ امــا متأســفانه در بعضــي مناطــق 
حاشــیه اي شــهرها، پــارک یافــت نمي شــود و اگــر وجــود داشــته باشــد؛ هــم از لحــاظ مســاحت، امکانــات، 
تجهیــزات و ســایر مســائل مرتبــط بــا آن بــا شــرایط این مناطق شــهري هماهنگــي نــدارد و هم ناکافي مي باشــد. 
ایــن امــر موجــب محرومیــت قشــرهای مختلفــی از جمعیــت یــك شــهر، از دسترســي راحــت بــه پارک هــا 
مي شــود کــه بــه همــراه ســایر مســائل، موجبــات فقــر اجتماعــي را فراهــم مي نمایــد. بنابرایــن، ضــروري اســت 
بــه ایــن مســئله و مســائل مشــابه بــا آن، در زمینه هــاي دیگــر توجــه کافــي و الزم مبــذول گــردد و تــا حــد ممکن 

بــراي بهینه ســازي وضعیــت محیطــي شــهرها تــالش انجــام شــود« ) شــوهانی، 1384: 2(.
     شــهر ایــوان بــه علــت مهاجــر پذیــر بــودن بــا رشــد ســریع جمعیــت و گســترش بی رویــه شــهر، مواجــه 
ــود  ــدم وج ــودن و ع ــرزی ب ــه، م ــت منطق ــت، محرومی ــاد از پایتخ ــر، دوری زی ــرف دیگ ــت؛ از ط ــده اس ش
کارگاه هــا و کارخانجــات درآمــد زا موجــب شــده اســت کــه شــهرداری، درآمــد چندانــی نداشــته باشــد و بــه 

مکان یابی پارک با رویکرد توسعه ی پایدار در پر ....
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تبــع آن توســعه ی شــهری کــه نیازمنــد ســرمایه و در آمــد مالــی می باشــد، بــا کنــدی صــورت پذیــرد. بعــد دیگر 
قضیــه نیــز بــه وضعیــت مدیریتــی گذشــته ی شــهر بــر می گــردد مدیریــت شــهری) شــهردار( به افــرادی ســپرده 
شــده اســت کــه در زمینــه ی شهرســازی و مدیریــت شــهری ، تخصــص نداشــته اند؛ در نتیجــه نتوانســته اند تأثیــر 
مثبتــی در شــهر و توســعه ی شــهری داشــته باشــند. بــا توجــه بــه مــوارد مذکور این شــهر بــا معضالتــی؛ همچون: 
عــدم اســتقرار و مکان یابــی صحیــح پــارک، اســتفاده از فضــای نامناســب، عــدم رعایــت همجواری هــا، عــدم 

توجــه بــه ســرانه ، اســتانداردها و ... روبــه رو گردیــده اســت. 
    »انجــام مطالعــات پژوهشــی، بهتریــن راهــکار جهــت تحلیــل و بررســی هــر یــك از ایــن نــوع مســائل و 
مشــکالت می باشــد کــه در نهایــت بــه ارائــه ي راه حل هایــی جهــت کاهــش و رفــع ایــن معضــالت می انجامــد« 
ــه مجاورت هــا،  ــا توجــه ب ــی پــارک و فضــای ســبز ب ــزوم بررســی مکان یاب ــا، 1365: 13(؛ بنابرایــن ، ل )کلهرنی
دسترســی ها، اســتانداردهای حاکــم بــر مکان یابــی و ... مطــرح می گــردد تــا بتــوان بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای 
واقعــی جامعــه و امکانــات اقتصــادی و رونــد رشــد جمعیتــی و توجــه بــه آینــده، راه حل هــای مناســبی بــرای 

مکان یابــی صحیــح پــارک و فضــای ســبز، پیــدا کــرد و نیــاز واقعــی را پاســخ گو بــود. 
بیان مسئله

»پــارک و فضاهــاي ســبز شــهري، از کاربري هــاي مؤثــر در کیفیــت فضایــي مناطــق شــهري اســت کــه 
بــا گســترش و متراکــم شــدن بیــش از پیــش شــهرها بــر اهمیــت آنهــا افــزوده مي شــود. پارک هــاي شــهري 
بــه لحــاظ کارکردهــاي زیســت محیطي، اجتماعــي و اقتصــادي، موجــب ارتقــاي کیفیــت محیــط شــهري و 
بهبــود ســطح رفــاه عمومــي مي شــوند. در نتیجــه، نحــوه ی پراکنــش آنهــا در عرصه هــاي شــهري؛ هــم از بعــد 
شهرســازي و هــم بــه لحــاظ عدالــت اجتماعــي، حائــز اهمیت اســت. در ایــن خصــوص راهبردهــاي گوناگوني 
بــراي توزیــع مطلــوب فضاهــاي مذکــور، ابــداع شــده اســت کــه عمدتــاً بــر اســتفاده ی متمرکــز یــا پراکنــده یــا 

ترکیبــي از آنهــا تأکیــد دارنــد« )ایرانــی بهبهانــی ومفتخــر رازی، 1384: 75(.
ــف و  ــا هــدف تلطی ــاه و درخــت، ب ــه واســطه ی داشــتن گی ــا ب ــی، »فضــای ســبز و پارک ه     به طــور کل
ــه عنــوان ریه هــای تنفســی شــهرها؛ برنامه ریــزی، طرح ریــزی  ــه ویــژه هــوا؛ همچنیــن ب ــه آلودگی هــا ب تصفی
ــن  ــی ای ــی و روان ــی، اجتماع ــداف تفرج ــوارد، اه ــن م ــر ای ــالوه ب ــه ع ــوند. در صورتی ک ــی می ش و مکان یاب
فضاهــا، بســتری بــرای تعامــالت اجتماعــی و آزادی هاســت و می تــوان از ایــن فضاهــا بــا نگــرش صحیــح؛ بــه 
طور مســتقیم یا غیرمســتقیم در راســتای فرهنگ ســازی شــهروندان، اســتفاده نمود« )پــور محمــدی، 1387: 34(. 
     »پارک هــا عــالوه بــر تلطیــف و تصفیــه هــوا و عایــق نمــودن صــدا و بهبود شــرایط بیوکلیماتیك شــهر، 
ــا رشــد جمعیــت،  باعــث شــادابی روح و جســم و آرامــش انســان می شــوند؛ از ایــن رو، بایســتی همــگام ب
فضــای ســبز عمومــی را نیــز افزایــش داد و گام مؤثــری را در تحقــق مکان یابــی پارک هــا برداشــت« 

ــوهانی، 1392: 26(. )ش
ــا  ــی آنه ــرانه ها و مکان یاب ــاظ س ــا از لح ــه کاربری ه ــن ب ــازی، پرداخت ــم شهرس ــیار مه ــول بس       از اص
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می باشــد. »نــوع اســتفاده از زمیــن و ســاختمان را بــه طــور موقــت یــا دائــم، کاربــری آن زمیــن یــا ســاختمان 
می گوینــد؛ ماننــد: کاربــری مســکونی، تجــاری، آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی، فرهنگــی، مذهبی، ورزشــی، 
اداری، انتظامــی، خدمــات اجتماعــی، تأسیســات و تجهیــزات شــهری، پــارک و ...« )مهندســین مشــاور کریاس 
بنــا، 1392: 10(؛ چــون در محــدوده ی مــورد مطالعــه )شــهر ایــوان( بــه دالیلــی چــون عــدم تقاضــای مردمــی، 
عــدم درآمد زایــی، فرهنــگ، بافــت منطقــه، عــدم توجــه مســئوالن پیشــین شــهر و...، به کاربــری پــارک، کمتر 

توجــه شــده اســت؛ ایــن مهــم باعــث بیــان مســئله پــارک در ایــن تحقیــق شــده اســت.
سؤاالت تحقیق 

1. آیــا مکان یابــی پــارک بــا رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری در پــر کــردن اوقــات فراغــت شــهروندان 
ایوانــی نقــش دارد؟

2. آیــا ایجــاد مجموعــه هماهنــگ بــا رویکــرد توســعه ی پایــدار در جــذب شــهروندان ایوانــی بــه پــارک، 
نقــش دارد؟

3. آیــا بــا اســتفاده از رویکــرد توســعه ی پایــدار می تــوان تعاملــی بیــن محیط زیســت و انســان در ایــن شــهر 
ــرار نمود؟ برق

فرضیه هاي تحقیق
1. مکان یابــی پــارک بــا رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری در پــر کــردن اوقــات فراغــت شــهروندان 

ایوانــی نقــش دارد. 
2. ایجــاد مجموعــه هماهنــگ بــا رویکــرد توســعه ی پایــدار در جــذب شــهروندان ایوانــی بــه پــارک ، 

نقــش دارد.
ــان  ــت و انس ــن محیط زیس ــی بی ــوان تعامل ــهری می ت ــدار ش ــعه ی پای ــرد توس ــتفاده از رویک ــا اس 3. ب

ــرار نمــود. برق
اهمیت و ضرورت تحقیق  

ــروز و  ــل ام ــه نس ــت ک ــت از محیط زیس ــران، حفاظ ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 50 قان »در اص
نســل های بعــد بایــد در آن، حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی، داشــته باشــند، وظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد 
بنابرایــن، پرداختــن بــه کاربــری فضــای ســبز بــه عنــوان یکــی از بنیان هــای اساســی محیط زیســت و ارائــه ی 
راهکارهایــی در جهــت حفــظ و نگهــداری، توســعه و توزیع مناســب و مطلــوب آن، ضــروری و اجتناب ناپذیر 

ــه نظــر می رســد« )اســماعیلی، 1381: 5(. ب
      اوقــات فراغــت از دلپذیرتریــن اوقــات آدمــی اســت. بخشــی از عمــر او کــه از آن خود اوســت. ســاعاتی، 
فــارغ از کار روزانــه و رنــج ایــام کــه صــرِف آن چیــزی می کنــد کــه خــود می خواهــد. اوقــات فراغــت؛ ماننــد 
تیــغ دولبــه ای اســت کــه اگــر در مســیر مثبــت، هدایــت شــود، موجــب رشــد و شــکوفایی فــردی و اجتماعــی 
می شــود و در صورتــی؛ کــه در مســیرهای درســتی هدایــت نشــود، می توانــد به فراهم کننــده ی بالقوه ی شــرایط 

مکان یابی پارک با رویکرد توسعه ی پایدار در پر ....
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و زمینه هــای آســیب زا تبدیــل شــود؛ از ایــن رو، امــروزه، اوقــات فراغــت، بــه امــری مهــم و اساســی تبدیل شــده 
اســت و برنامه ریــزی در جهــت پربــار و اثربخــش نمــودن آن امــری ضــروری، تلقــی می گــردد. برنامه ریــزی 
بــرای اوقــات فراغــت، نشــانه ی توجــه جامعــه بــه افــراد؛ بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان می باشــد. بــا برنامه ریــزی 
مناســب و آمــوزش صحیــح، می تــوان نوجوانــان و جوانــان را از بســیاری از انحرافــات و آســیب های اجتماعــی 
برحــذر داشــت. پــر کــردن اوقــات فراغــت، بــه بســتر و فضایــی مناســب و دلنشــین، نیازمنــد اســت کــه می توان 

بــا  طراحــی و احــداث پــارک و فضــای ســبز ایــن زمینــه ی مناســب را فراهــم نمود. 
     بــر اســاس طــرح توســعه و عمــران جامــع شــهر ایــوان، ســرانه ی پــارک و فضــای ســبز، چهارده متــر مربع، 
پیشــنهاد شــده اســت کــه بر اســاس آمارهــای منتشرشــده ی طرح تفضیلــی، ســرانه ی پارک هــای موجــود 1/97 
متــر و ســرانه ی فضــای ســبز 0/15 متــر اســت و ســهم شــهروندان نیــز از پــارک و فضــای ســبز 9/85درصــد  

می باشــد کــه وضــع موجــود بــا وضــع مطلــوب، اختــالف فاحشــی دارد.
روش تحقیق 

بــرای انجــام یــك تحقیــق علمــی، از روش هــا و ابزارهــای خاصــی اســتفاده می شــود؛ همچنیــن، الزم اســت 
مراحــل مختلــف تحقیــق بــه صــورت منظــم طــی شــود؛ عــالوه بــر آن، انتخــاب روش تحقیــق، بســتگی بــه 

ــات اجرایــی آن دارد. هدف هــا، ماهیــت موضــوع و امکان
      در ایــن مقالــه، روش پژوهــش، ترکیبــی از روش هــای تاریخــی، توصیفــی، تحلیلــی و مــوردی- میدانــی 
اســت کــه در زمینــه ی مباحــث نظــری و نظریه هــای موجــود، از روش تاریخــی و توصیفــی، مبتنی بــر اطالعات 
ارائــه شــده در اســناد و مــدارک کتابخانــه ای انتخــاب شــده اســت؛ ســپس، بر اســاس تحقیقات نظــری و تجربی 
ــق،  ــن تحقی ــل اطالعــات بدســت آمــده، از روش هــای مذکــور اســتفاده شــده اســت. در ای ــه و تحلی و تجزی
مجموعــه ای از اطالعــات مکانــی و توصیفــی مربــوط به منطقــه ی مورد مطالعه)شــهر ایــوان( در کنــار معیارها و 
اســتانداردهای خــاص مربــوط بــه مکان یابــی پــارک و فضــای ســبز، اســتفاده شــده اســت؛ بدیــن معنی کــه ابتدا 
مباحــث نظــری و نظریه هــای مکان یابــی و تقســیمات شــهری، جمــع آوری شــده؛ بعــد از آن بــه ویژگی هــای 

خــاص منطقــه، از نظــر طبیعــی، جغرافیایــی، بــه ویــژه جمعیتــی، آب و هوایــی و ... پرداخته شــده اســت.
مبانی نظری تحقیق

مکانیابی 
»تمــام موجــودات کــره ی زمیــن از بــدو تولــد مکانــی را بــرای زندگــی خــود انتخــاب می کننــد. ایــن مــکان 
بــرای پرنــدگان و حیوانــات ممکــن اســت روی درخــت، زمین یــا زیر زمین باشــد. هر کــدام از ایــن موجودات، 
مکانــی را بــرای خــود انتخــاب می کننــد کــه از باالتریــن درجــه ی آســایش، برخــوردار باشــد. انســان هــم در 
ایــن زمینــه جــدا از ســایر موجــودات نیســت. او از آغــاز آفرینــش، در جنگل هــا و غارهــا پنــاه می گرفتــه اســت 
و پــس از طــی دوران غارنشــینی و جنگل نشــینی و شــکار حیوانــات، بــه زندگــی یك جا نشــینی و دامپــروری 
و کشــاورزی روی آورد. مــکان و مأمــن او هــم تکامــل پیــدا کــرد؛ چنان کــه مکانــی را بــرای زندگــی، جایــی 
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را بــرای نگهــداری اســباب و وســایل زندگــی و جایــی دیگــر را بــرای کشــاورزی و نگهــداری دام انتخــاب 
نمــود. در ابتــدا، ایــن انتخــاب، ممکــن بــود بــه شــدت متأثــر از طبیعــت و جبــر محیــط صــورت گیــرد؛ ولــی 
بعــد از طــی مراحــل رشــد، بیشــتر بــر طبیعــت غلبــه کــرد و انتخــاب مــکان برایــش راحت تــر شــد. بــا پیشــرفت 
انســان و گســترش صنایــع و ارتباطــات، مســئله ی مکان یابــی نیــز بــرای آنهــا نیــز مطــرح شــد کــه ایــن امــر پــس 
از گســترش شهرنشــینی و ازدیــاد جمعیــت بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گرفــت تا جایــی کــه تئوری ها و 

نظریه هــای زیــادی در ایــن رابطــه ابــراز شد«)ســعیدی خواه، 1383: 35(. 
تعریف مکان یابی  

»اصــوالً مکان یابــی بــه فعالیتــی گفتــه می شــود کــه در آن قابلیت هــا و توانایی هــای یــك منطقــه ی خــاص، 
از نظــر وجــود زمیــن مناســب و کافــی و مرتبــط بــودن آن بــا ســایر کاربری هــای شــهری و روســتایی بــرای 

انتخــاب مکانــی مناســب جهــت کاربــری مــورد نظــر، تجزیــه و تحلیــل می شود«)روشــن نژاد، 1383: 16(. 
مکان یابی پارک 

نکتــه ی بســیار مهــم در ایجــاد فضــای ســبز عمومــی بــه ویــژه پارک هــا؛ بــه عنــوان جایــی کــه در آن کار، 
ــر اســاس ضرورت هــای اجتماعــی  ــی آنهــا ب ــد، مکان یاب فرهنــگ، ســکونت و ســایر فعالیت هــا مــوج می زن
اســت؛ بنابرایــن، توجــه بــه مرکزیــت اعــم از مراکــز محــالت، نواحــی و مناطــق، سلســله مراتــب ســاختارها و 
کارکردهــای فضــای ســبز عمومــی، هــم بــه منظــور جــذب جمعیــت بیشــتر و هــم امکانــات نظــارت اجتماعی 
و افزایــش امنیــت پارک هــا، بســیار مهــم اســت؛ بــه گونــه ای کــه امــکان بهره بــرداری دیــداری از جلوه هــای 
زیبــای پــارک بــرای رهگــذران فراهــم باشــد؛ عــالوه بــر این، بررســی مطلوبیت زمیــن از نظــر خــاک و آب در 

مکان یابــی فضاهــای ســبز عمومــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
پارک و فضای سبز 

»شــهر بــه عنــوان کانــون تمرکــز انســان و فعالیت هــا، بــرای اینکــه بتوانــد پایــداری خــود را تضمیــن کنــد، 
چــاره ای جــز پذیــرش ســاختار و کارکــردی متأثــر از سیســتم های طبیعــی، نــدارد. در ایــن میان پــارک و فضای 
ســبز بــه عنــوان جــزء ضــروری و الینفــك پیکــره ی یکپارچــه شــهرها در متابولیســم آنهــا نقــش اساســی دارد و 
کمبــود آن می توانــد اختالالتــی جــدی در حیــاط شــهرها بــه وجــود آورد. توجــه بــه فضــای ســبز بــه عنــوان 
ریه هــای تنفســی شــهرها، تعریــف اغراق آمیــزی از کارکرد هــای آن نیســت؛ بلکــه ایــن تشــبیه بیــان کننــده ی 
حداقــل کارکــرد آن در مفهــوم اکولوژیــك شــهرها بــه شــمار می آیــد. بنابــر آنچــه گذشــت، پرداختــن بــه این 
کاربــری حیاتــی در شــهرها الزامــی بــه نظــر می رســد و ارائــه ی مباحثــی تحــت عنــوان مفاهیــم نظــری تحقیــق 
کــه در برگیرنــده ی تعاریــف فضــای ســبز و پارک هــای شــهری، انــواع فضــای ســبز و پارک هــا و.... می باشــد، 

می توانــد راهنمایــی مناســب، جهــت ورود بــه بخش هــای دیگــر پژوهــش باشــد« )اســماعیلی، 1381: 11(. 
تعاریف پارک و فضای سبز

ــز از ایــن جهــت  »بیــن فضــای ســبز و ســطح ســبز، از نظــر اکولوژیکــی تفــاوت وجــود دارد و ایــن تمای
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حائــز اهمیــت اســت کــه ســطح ســبز )بــه عنــوان مثــال: یــك پــارک تزیینــی( نمی توانــد همچــون فضــای ســبِز 
شــبه جنگلــی، عمــل غبارگیــری را انجــام دهــد، در کاهــش آلودگــی صوتــی نقشــی مؤثــر داشــته باشــد یــا بــه 
نحــو مطلوبــی موجــب کاهــش دمــا گــردد« )ســعیدنیا، 1379: 31(. »پــارک، قطعــه زمینــی اســت در داخــل یــا 
نزدیــك شــهرها کــه معمــوالً بــا امکاناتــی نظیــر زمین هــای بــازی، گردش گاههــا و زمین هــای ورزشــی بــرای 
اســتفاده ی عمومــی، تجهیــز می شــود؛ و همچنیــن قطعــه زمینــی را می گوینــد کــه مشــتمل بــر درختــزار و چمن 

در  پیرامــون شــهرها باشــد« ) مجنونیــان، 1374: 70(.
      »فضــای ســبز شــهری، بخشــی از فضــای بــاز شــهری اســت کــه عرصه هــای طبیعــی یــا اغلــب مصنوعــی 
ــا نظــارت و  ــی اســت کــه ب ــان، درختچه هــا، بوته هــا، گل هــا، چمــن و ســایر گیاهان ــر پوشــش درخت آن، زی
ــرای بهبــود شــرایط  ــا آن ب ــا در نظــر گرفتــن ضوابــط، قوانیــن و تخصص هــای مرتبــط ب مدیریــت انســان و ب
ــوند«  ــداری می ش ــظ و نگه ــداث، حف ــتایی، اح ــر روس ــی غی ــز جمعیت ــهروندان و مراک ــی ش ــتی و رفاه زیس

ــماعیلی، 1381: 12(. )اس
      »پــارک، منطقــه ای اســت بــا درختزارهــای پراکنــده بــا فضــای بــاز و کفپــوش چمــن کــه یــا بــه صــورت 
مصنوعــی احــداث شــده یــا بــه صــورت طبیعــی وجــود داشــته و تنهــا بــه دســتکاری و آرایــش آن اکتفــا شــده 
اســت. ایــن نــوع فضاســازی در شــهرها بــرای تفــرج عامــه، جــا افتاده تریــن شــیوه بــرای احــداث تفرج گاه هــا بــه 
شــمار می آید«)مجنونیــان، 1374: 70(. »اصــوالً طبیعــت ایــن فضاهــا بــه گونــه ای اســت کــه تمــام طبقــات مردم 
می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. بــه عبــارت دیگــر، پارکهــای درون شــهری بــرای گــردش و اســتراحت عمــوم 
مــردم می باشــند. در پارک هــای عمومــی ســعی می شــود کــه تمــام امکانــات ســرگرمی و رفاهــی، تقریبــاً بــرای 

هرگونــه ســلیقه، فکر و ســن وجــود داشــته باشــد« )حکمتــی، 1369: 324(.
انواع پارک ها

ــار  ــه چه ــای محــل و ... ب ــدازه، ویژگی ه ــی چــون: هــدف، ان ــه معیارهای ــا توجــه ب ــای شــهری ب پارک ه
گــروه: پارک هــا در ســطوح واحــد همســایگی، محلــه، ناحیــه و منطقــه تقســیم می شــوند« )مجنونیــان، 1374: 

70(.کــه در ذیــل تعاریــف هــر یــك از آنهــا ارائــه می شــود. 
پارک شهری در مقیاس واحد همسایگی 

»پــارک شــهری در ســطح واحــد همســایگی؛ عبارتســت از پارکــی کــه در یــك واحــد همســایگی قــرار 
گرفتــه و مســاحتی کمتــر از نیــم هکتــار داشــته باشــد. طبــق اســتاندارد، طــی کــردن مســیر،  بــرای کــودک 9 
ســاله از دورتریــن نقطــه ی واحــد همســایگی تــا پــارک بــا پــای پیــاده، مقــدور باشــد و از خیابان های شــریانی و 

بزرگراه هــا عبــور نکنــد« )اســماعیلی،11381: 4(. 
پارک شهری در مقیاس محله 

»بــه پارکــی کــه در محلــه ای قــرار دارد و مســاحت آن حــدود دو برابــر مســاحت پــارک در مقیــاس 
واحــد همســایگی )یــك هکتــار( اســت، گفتــه می شــود؛ همچنیــن، طــی کــردن مســیر بــا پــای پیــاده بــرای 
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کــودک نــه ســاله از دورتریــن نقطــه محلــه تــا پــارک بایــد بــه حــدود دو برابــر معیــار پــارک در مقیــاس 
واحــد همســایگی برســد و در طــی مســیر بتوانــد از خیابان هــای کنــد رو و شــبکه دســترس محلــی، عبــور 

نمایــد« )مجنونیــان، 1374: 72(.
پارک شهری در مقیاس ناحیه

»پــارک ناحیــه ای، بــه پارکــی گفتــه می شــود کــه در ناحیه ي مســکونی قرار داشــته باشــد و مســاحت آن دو 
تــا چهــار برابــر مســاحت پــارک در مقیــاس محلــه )چهــار هکتار( باشــد و دسترســی بــا پای پیــاده برای ســاکنان 

از دور تریــن نقطــه تــا پارک از نیم ســاعت تجــاوز نکند«)اســماعیلی، 1381: 15(. 
پارک شهری در مقیاس منطقه

»پــارک منطقــه ای، بــه پارکــی گفتــه می شــود کــه در یــك منطقــه مســکونی، قرار داشــته باشــد و مســاحت 
آن حداقــل دو برابــر حداکثــر انــدازه پــارک در مقیــاس ناحیــه )8 هکتــار( در نظــر گرفتــه می شــود؛ همچنیــن، 
طبــق اســتاندارد، مراجعه کننــدگان می تواننــد از دورتریــن منطقــه بــا وســیله نقلیه در مــدت زمانی کمتــر از یك 

چهــارم ســاعت، خــود را به پــارک برســانند« )هادیلــی، 1371: 25(. 
معیارهای مکانیابی پارک 

جیــن جکــوب، منتقــد شهرســازی معاصــر و نویســنده ی در کتــاب مــرگ و زندگــی شــهرهای آمریکایی؛ 
معتقــد اســت »پــارک بایــد در جایــی باشــد کــه زندگــی در آن مــوج می زنــد، جایــی کــه در آن کار، فرهنــگ 
و فعالیت هــای بازرگانــی و مســکونی وجــود دارد. تعــدادی از بخش هــای شــهری، دارای چنیــن نقــاط کانونــی 
ارزشــمندی هســتند کــه بــرای ایجــاد پارک هــای محلــی، مناســب بــه نظــر می رســند«؛ همچنیــن، وی معتقــد 
اســت کــه بدتریــن پارک هــا، در مکان هایــی کــه مــردم از کنــار آنهــا نمی گذرنــد و تمایــل بــه چنیــن کاری 
نیــز ندارنــد، قــرار گرفته انــد. یــك پــارک شــهری کــه بــه چنیــن مصیبتــی گرفتــار شــده باشــد همچــون یــك 
فروشــگاه بــزرگ تجــاری در یــك موقعیــت بــد اقتصــادی اســت« )حبیبــی، 1375: 371(. بــا توجــه بــه ایــن 

مطالــب، معیارهــای مکانــی جهــت مکان گزینــی فضاهــای ســبز عمومــی، بــه شــرح زیــر اســت: 
مرکزیت

»کاربــری فضــای ســبز عمومــی حتی المقــدور بایــد در مراکــز شــهری، اعــم از مراکــز محــالت، نواحــی و 
مناطــق شــهری مکان یابــی شــوند« )ســعیدنیا، 1379: 87(. 

سلسله مراتب 
»منظــور از ایــن معیــار ایــن اســت کــه ســاختار کارکــردی فضاهــای ســبز عمومــی بــا ســاختار فضایی شــهر، 
انطبــاق داشــته باشــد. فضاهــای ســبز عمومــی بایــد متناســب بــا موقعیــت کارکــردی خــود برحســب واحــد 

همســایگی، محلــه ، ناحیــه و منطقــه، مکان یابــی شــوند« )اســماعیلی، 1381: 28(. 
دسترسی 

»هــر یــك از پارک هــای شــهری بایــد از چهــار ســو بــه شــبکه ارتباطــی، دسترســی داشــته باشــند تــا بدیــن 
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طریــق هــم امــکان جــذب جمعیــت بیشــتر فراهــم گــردد و هــم امــکان نظــارت اجتماعــی و امنیــت پــارک 
افزایــش یابــد و در عیــن حــال امــکان بهره بــرداری دیــداری از جلوه هــای زیبــای پــارک بــرای رهگــذران از 

چهارســو فراهــم باشــد« )ســعیدنیا، 1379: 88(. 
نقش واهمیت فضای سبز

ــاي  ــر فرآینده ــت تأثی ــهري، تح ــم ش ــروزه اقلی ــت: ام ــوان گف ــهري، مي ت ــبز ش ــاي س ــت فض در اهمی
تراکــم و تمرکــز فعالیت هــا، آنچنــان دگرگــون شــده اســت کــه در مطالعــات ناحیــه اي شــهرها، بــه صــورت 
مشــخص و جــداي از اقلیــم ناحیــه اي، بررســي مي شــود. آثــاري کــه از طریــق کاهــش فضــاي ســبز شــهري 
بــر اکولــوژي شــهري؛ بــه ویــژه در زمینه هــاي اقلیــم، هــوا، خــاک، آبهــاي زیرزمینــي و جامعــه ی حیوانــي 
گذاشــته مي شــود؛ آنچنــان شــدید اســت کــه عناصــر ســازنده آن را در محیــط شــهري بــه کلــي دگرگــون 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــن ب ــهری؛ همچنی ــی ش ــبز در زندگ ــای س ــت فض ــش و اهمی ــه نق ــه ب ــا توج ــد. ب مي کن
معیارهــای مکان یابــی پــارک و فضاهــای شــهری، می تــوان بهتریــن مــکان ممکــن را بــرای احــداث پــارک 
و فضــای ســبز، بــا رعایــت مرکزیــت جمعیتــی، دسترســی مناســب شــهروندان بــه محیــط پــارک و همچنیــن 

رعایــت سلســله مراتــب شــهری انتخــاب نمــود. 
توسعه پایدار شهری 

»بــا گســترش انقــالب صنعتــی و ماشــینی شــدن زندگــی انســان، عــدم توجــه بــه محیــط طبیعــی و اســتفاده 
بی رویــه از آن بــه ویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم، تغییــر نظــام اقتصــادی و اجتماعــی بــه نفع شــهرها، افزایش 
مهاجــرت بــه شــهرها و تمرکــز بیــش از حــد جمعیــت و امکانــات در نقــاط شــهری، فشــار بــه منابــع و تخریــب 
محیــط زیســت بیشــتر شــد. ایــن امــر در شــهرها بــا معضالتی نظیــر آلودگــی هــوا، آلودگــی آب و خــاک، فقر 
شــهری و افزایــش زاغه هــای شــهری و حاشیه نشــینی همــراه شــد. مشــکالت یــاد شــده منجــر بــه بحث هایــی 
ــرای جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت شــد کــه نتیجــه ی آن  جهــت حــل مشــکل و یافتــن راه هایــی ب
شــکل گیری رهیافتــی بــا عنــوان توســعه ی پایــدار بــود کــه در آن، توســعه بــا کاهــش تخریب محیط زیســت و 
رفــع نیازهــای حــال و آینــده، همــراه و ســازگار باشــد. ایــن بحــث در شــهر بــا عنــوان توســعه ی پایــدار شــهری، 

جهــت کاهــش فشــار بــر محیــط طبیعــی و خــود انســان، آغــاز شــد« )ملکــی و غیاثــی، 1387: 47(. 
تعاریف توسعه پایدار شهری

»توســعه ی پایــدار شــهری؛ یعنــی تغییــر تراکــم و کاربــری اراضــی شــهری جهــت رفــع نیاز هــای اساســی 
مــردم در زمینــه مســکن، حمــل و نقــل، ارقــات فراغــت و غیــره؛ بــه گونــه ای کــه شــهر از نظــر زیســت محیطــی 
قابــل ســکونت و زندگــی و از نظــر اقتصــادی، قابــل دوام و از نظــر اجتماعــی دارای برابــری باشــد« )کریمــی، 
1380: 31(.  »توســعه ی پایــدار شــهری، محــدوده ای فراتر از تشــریح شــرایط زندگــی ســاکنان را در بر می گیرد 
و شــامل موضوعاتــی؛ چــون نقــش نهادینگــی در توســعه، فراگیــری و گســتردگی خدمــات اجتماعــی و میزان 
محرومیــت از منافــع و خدمــات زیســت محیطــی در ســطح یــك شــهر، نیــز می گــردد. بدیهــی اســت که شــهر 
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شــامل فضــای اقتصــادی ، اجتماعــی، سیاســی و زیســت محیطــی نیــز می شــود و تحــت تأثیــر گســتره ی بســیار 
وســیعی از فرایندهــای ملــی و بین المللــی قــرار می گیــرد« )پــاگ، 1383: 43(. 

    دستور کار21 و اصول توسعه ی پایدار شهری
»مفهــوم توســعه ی پایــدار در کنفرانــس اجــالس زمیــن در ریودوژانیــرو )1992( در شــکل دســتور کار 21 
»طــرح سیاســت محیــط زیســت و توســعه پایــدار در قرن 21« بیشــتر بســط داده شــد. در کل، 27 اصــل در بیانه ی 
نهایــی مــورد توافــق قــرار گرفــت کــه همــه ي آنهــا مهــم هســتند؛ امــا ده مــورد کــه بیشــتر به محتــوای توســعه یا 

توســعه ی پایــدار شــهری مربــوط می شــود، بــه شــرح زیــر می باشــد:
اصــل 1: انســان ها در مرکــز توســعه ی پایــدار قــرار دارنــد. آنهــا مســتحق یــك زندگــی ســالم و مولد همســو 

بــا طبیعت هســتند. 
ــن نیازهــای  ــده در تأمی ــی نســل های حــال و آین ــت حقوق ــد در جهــت رعایــت عدال اصــل 2: توســعه بای

زیســت محیطــی و توســعه ای انجــام گیــرد. 
اصــل 3: بــه منظــور دســتیابی بــه توســعه ی پایــدار، حفاظــت زیســت محیطــی بایــد بخــش الینفــك توســعه 

باشــد و نبایــد آن را بــه صــورت مجــزا در نظــر گرفــت. 
اصــل 4: همــه ی دولت هــا و مــردم بایــد در امــر ریشــه کن کــردن فقــر؛ بــه عنــوان یــك نیــاز ضــروری در 
توســعه ی پایــدار کمــك کننــد تــا تفاوت هــا در اســتانداردهای زندگــی، کاهــش یافتــه و نیازهــای اکثــر مــردم 

جهــان بــه خوبــی تأمیــن گــردد. 
اصــل 5: دولت هــا بایــد بــا روحیــه ی مشــارکت جهانــی در حفظ، حمایــت و تقویت ســالمتی و یکپارچگی 
اکوسیســتم زمیــن بــا یکدیگــر همــکاری کننــد. کشــورهای توســعه یافته بــه دلیــل فشــاری کــه جوامــع آنــان به 
محیطزیســت جهانــی وارد می کننــد؛ همچنیــن، منابــع مالــی و تکنولــوژی کــه طلــب می کننــد، نســبت بــه امور 

بین المللــِی توســعه ی پایــدار دارای مســئولیت هایی هســتند کــه بایــد آنهــا را بپذیرند. 
اصــل 6: در جهــت دســت یابی بــه توســعه ی پایــدار و کیفیــت بهتــر زندگــی همــه مــردم جهــان، کشــورها 
بایــد الگوهــای تولیــد و مصــرف ناپایــدار را از بیــن ببرنــد و سیاســت های جمعیتــی مناســب را ارتقــا بخشــند. 

اصــل 7: مســائل زیســت محیطــی بایــد بــه بهتریــن وجه با مشــارکت همــه ي شــهروندان عالقه مند در ســطح 
مــورد نظــر، بــه کار گرفتــه شــود. در ســطح ملــی، هــر فــرد بایــد فرصــت مشــارکت در فراینــد تصمیم گیــری و 
دسترســی مناســب بــه اطالعــات مربــوط به محیط زیســت را داشــته باشــد )ضرابــی و دیگــران، 1391: 52 و 53(. 
ــه بــرآورده کــردن نیازهــای فعلــی جامعــه انســانی؛        از اهــداف توســعه ی پایــدار شــهری، می تــوان ب
ماننــد: بهداشــت و درمــان و مســائل جمعیتــی، مــواد غذایــی، آمــوزش، ایجــاد شــرایط مناســب کار، ایجــاد 
ــع  ــت اجتماعــی، توزی ــات فراغــت و عدال اشــتغال، الگــوی مصــرف، حمــل و نقــل، مســکن، گــذران اوق
مســاوی امکانــات رفاهــی در بیــن نســل کنونــی و نســل های آینــده  اشــاره کــرد. پــس، یکــی از پارمترهــای 
اصلــی توســعه ی پایــدار شــهری، بحــث چگونگــی گــذران اوقــات فراغــت بــه طــور صحیــح و در بســتر و 
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ــت و  ــی و رعایــت عدال ــع موقعیت هــای رفاهــی در نســل کنون ــن توزی ــا در نظــر گرفت فضــای مناســب و ب
ــرای نســل آینــده، می باشــد. ــات ب حفــظ امکان

اوقات فراغت 
»اوقــات فراغــت، ســاعاتی اســت کــه بایــد بــدون اجبــار، صــرف امــوری شــود کــه شــخص بــه آنهــا تمایــل 
دارد و تــا حــد ممکــن نبایــد بــا نفــع اقتصــادی، همــراه باشــد یا منبــع درآمدی برای شــخص، محســوب گــردد؛ 
بلکــه بایــد بــه کســب تنــوع، ایجــاد ســرگرمی، فراهــم آوردن امکانــات رشــد فکــری و جســمی در راســتای 
تعالــی و رســیدن بــه ارزش هــای معنــوی، منجــر گــردد« )یوســفی، 1387: 13(. »منظــور از اوقــات فراغــت، وقت 
صــرف شــده بــرای ســرگرمی ها، تفریحــات و فعالیت هایــی اســت که افــراد بــه هنــگام آســودگی از کار عادی 
بــا شــوق و رغبــت، بــه ســوی آنهــا رو می-آورنــد« )عصــاره، 1377: 30(؛ همچنیــن، »اوقــات فراغــت عبــارت 
اســت از رهایــی موقــت از کار و اشــتغاالت رســمی زندگــی و انجــام فعالیت هایــی کــه مــورد نظــر و بــه دلخواه 
فــرد هســتند. اوقــات فراغــت پــر ارزش تریــن ســرمایه ی عمــر آدمــی،     مناســب ترین شــرایط و مطلوب تریــن 
موقعیــت بــرای اندیشــه و تفکــر خــالق و تبلــور رفتارهــای مطلــوب و خوشــایند فــردی و اجتماعــی اســت« 
)بیابانگــرد، 1378: 683(. پــس، نتیجــه گرفتــه می شــود کــه اوقــات فراغــت، در طــول زندگــی بــرای کلیــه ي 
افــراد جامعــه ي انســانی روی خواهــد داد و اگــر ایــن اوقــات بــه صــورت صحیــح و در مکان هــای مناســب، 

مدیریــت نشــوند؛ امــکان کجــروی و بــروز اختــالالت اجتماعــی، وجــود خواهــد داشــت.
شناخت محدوده ی مورد مطالعه)شهر ایوان( 

»شهرســتان ایــوان، شــمالی ترین شهرســتان اســتان ایــالم بــا مســاحت کل یــك هــزار و 151 کیلومتــر مربــع 
می باشــد کــه 4/4 درصــد از مســاحت اســتان ایــالم را تشــکیل می دهــد. موقعیــت جغرافیایــی آن بیــن 33 درجه 
و 50 دقیقــه عــرض شــمالی و 16 درجــه و 19 دقیقــه طــول شــرقی، واقــع شــده اســت و متوســط ارتفــاع آن از 

ســطح دریــا 1170متــر اســت« )محمدیــان 1392: 54(.
       »میــزان بارندگــی ســاالنه 648 میلی متــر، روزهــای بارانــی ســاالنه 62/38، روزهــای آفتابــی 303 ســاالنه، 
ســاعات آفتابــی ســاالنه 2978، روزهــای یخبندان ســاالنه 36، میانگین تبخیــر ســاالنه 189/18، میانگین رطوبت 
نســبی ســاالنه 37/8، میانگیــن دمــای ســاالنه 15/13، میانگیــن ســرعت بــاد ســاالنه 15/13 و جهت بــاد غالب در 

زمســتان جنــوب شــرقی و در تابســتان شــمال غربی می باشــد« )ســازمان هواشناســی اســتان ایــالم، 1392(.
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ویژگی های جمعیت و تحوالت جمعیتی شهر ایوان

         جدول تحوالت خانوار و جمعیت شهر ایوان، محدوده سال های1335- 1385)مرکز آمار ایران، 1385(

13 
 

 از درصد 4/4باشد که می مربع کیلومتر 1151 کل مساحت با ایالم استان شهرستان ترینشمالی ،ایوان شهرستان»
 16 و شمالی عرض دقیقه 50 و درجه 33 بین آن جغرافیایی موقعیت. دهدمی تشکیل را ایالم استان مساحت

محمدیان ) «است متر1170دریا  سطح از نآ ارتفاع متوسط و است شده واقع ،شرقی طول دقیقه 19 و درجه
1392: 54). 

، ساعات ساالنه 303، روزهای آفتابی 38/62متر، روزهای بارانی ساالنه میلی 648میزان بارندگی ساالنه »       
، میانگین رطوبت نسبی ساالنه 18/189، میانگین تبخیر ساالنه 36، روزهای یخبندان ساالنه 2978 آفتابی ساالنه

و جهت باد غالب در زمستان جنوب  13/15باد ساالنه ، میانگین سرعت 13/15، میانگین دمای ساالنه 8/37
 .(1392 ،)سازمان هواشناسی استان ایالم «باشددر تابستان شمال غربی می شرقی و

 های جمعیت و تحوالت جمعیتی شهر ایوانویژگی

 (1385 ،مرکز آمار ایران)1385 -1335هایمحدوده سال ،تحوالت خانوار و جمعیت شهر ایوانجدول          

   

 

 

 

 

 

 تقسیمات شهری 

، تقسیم شده است که مطالعات ریزیمحله برنامه 6شهر ایوان بر اساس مطالعات طرح جامع به دو ناحیه و »
. هکتار است 29/512پذیرد. مساحت محدوده مصوب طرح جامع یلی نیز در چارچوب آن انجام میضطرح تف

مهندسین مشاور کریاس بنا ) «دهدجدول زیر مساحت و محدوده تقسیمات شهری طرح جامع را نشان می
1392: 1). 

 سال
 افزایش جمعیت بعد تعداد

 رشد ساالنه تعداد خانوار جمعیت خانوار

1335 86 539 24/6 - - 
1345 233 1379 92/5 840 4/9 

1355 526 3071 84/5 1692 0/8 

1365 2671 15059 64/5 11988 9/15 

1370 3367 19951 93/5 4892 6/6 

1375 4133 23482 86/5 3531 3/3 

1385 6021 27883 63/4 4401 7/1 
 9/7 1335 - 84میانگین رشد دوره 

تقسیمات شهری 
»شــهر ایــوان بــر اســاس مطالعــات طــرح جامــع بــه دو ناحیــه و 6 محلــه برنامه ریــزی تقســیم شــده اســت کــه 
مطالعــات طــرح تفضیلــی نیــز در چارچــوب آن انجــام می پذیــرد. مســاحت محــدوده ي مصــوب طــرح جامــع 
512/29 هکتــار اســت. جــدول زیــر مســاحت و محــدوده تقســیمات شــهری طــرح جامــع را نشــان می دهــد« 

)مهندســین مشــاور کریــاس بنــا 1392: 1(.

14 
 

   

  محله

     ناحیه دو  ناحیه یک

  کل ناحیه  6محله  5محله  4محله  کل ناحیه  3محله  2محله  1محله  کل شهر

  512/3  269/91  99/18  68/14  102/59  242/39  63/62  88/98  89/79  مساحت )هکتار(

  27883  11362  785  3565  7012  16521  7184  3554  5783  1385 جمعیت

 

درصد و  07/1، سهم پارک ری اراضی شهر ایوان در وضع موجود، کارببر اساس اطالعات طرح تفضیلی      
 :به تفکیک محالت عبارتند از. در ضمن این سهم باشددرصد می 08/0سهم فضای سبز 

 0، 6و محله %3/5، 5 محله ؛%8/0، 4محله ؛%65/1، 3محله  ؛%0، 2محله  ؛%0، 1: محله سهم پارک%. 

 6محله و %0 ،5 محله ؛%31/0 ،4 محله ؛%0 ،3 محله ؛%06/0 ،2 محله ؛%05/0 ،1 : محلهسهم فضای سبز، 
0% . 

 ایوانشهر  سبز و فضاهای هاپارک

 ؛هکتار 6/3مساحت  با شهدا پارک -
 ؛هکتار 9/1 مساحت با والیت پارک -
  .هکتار 5/5 های موجود شهر ایوانکل مساحت پارک -
  ؛متر مربع 97/1 شهروند هر برای سبز فضای یسرانه -

 .بر اساس طرح تفضیلی شهر ایوان نفر هر برای مربع متر14 سرانه حداکثر -

  نمونه حجم و گيرینمونه روش آماری، جامعه

 باشدمی نفر 27883 شامل که ایوان شهر جمعیت کل: آماری جامعه. 
 ساده تصادفی: گیرینمونه روش  
 نفر 150: نمونه حجم. 

بــر اســاس اطالعــات طــرح تفضیلــی، کاربــری اراضــی شــهر ایــوان در وضــع موجــود، ســهم پــارک 1/07 
درصــد و ســهم فضــای ســبز 0/08 درصــد می باشــد. در ضمــن ایــن ســهم بــه تفکیــك محــالت عبارتنــد از:

* ســهم پــارک: محلــه 1، 0درصــد ؛ محلــه 2، 0درصــد ؛ محلــه 3، 1/65درصــد ؛ محلــه4، 0/8درصد ؛ محله 
5، 5/3درصــد  و محلــه6، 0درصد .

ــه 4،  ــد ؛ محل ــه 3، 0درص ــد ؛ محل ــه 2، 0/06درص ــد ؛ محل ــه 1، 0/05درص ــبز: محل ــای س ــهم فض * س
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0/31درصــد ؛ محلــه 5، 0درصــد  و محلــه6، 0درصــد  .
پارک ها و فضاهای سبز شهر ایوان

- پارک شهدا با مساحت 3/6 هکتار؛
- پارک والیت با مساحت 1/9 هکتار؛

- کل مساحت پارک های موجود شهر ایوان 5/5 هکتار. 
- سرانه ی فضای سبز برای هر شهروند 1/97 متر مربع؛ 

- حداکثر سرانه 14متر مربع برای هر نفر بر اساس طرح تفضیلی شهر ایوان؛
جامعه ي آماري، روش نمونه گیري و حجم نمونه 

* جامعه ي آماری: کل جمعیت شهر ایوان که شامل 27883 نفر می باشد.
* روش نمونه گیری: تصادفی ساده؛ 

* حجم نمونه: 150 نفر؛

علي اشرف كریمي- محمد شوهاني
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 ژئومورفولوژی و چینه شناسی شهر ایوان  
»بررســی ویژگی هــای زمین شناســی شهرســتان ایــوان، نشــان می دهــد کــه ایــن منطقــه در واحــد ســاختمانی 
رســوبی زاگــرس چین خــورده، واقــع شــده اســت و شــامل دو طاقدیــس »شــره زول« و »بانکــول« در اطــراف و 
ناودیــس »دشــت ایــوان« و »رودخانــه کنگیــر« می شــود. ایــن پهنــه، ســاختمان زمین شناســی ســاده ای دارد کــه 
ــی، شــده  ــه صــورت متوال ــا ب ــادن ناودیس ه ــا و فروافت ــدن تاقدیس ه ــر آم ــا موجــب ب نظــم چین خوردگی ه
اســت. خصوصیــات زمین شناســی ایــن محــدوده بیان کننــده ی آن اســت کــه نمی تــوان از پهنــه، منابــع معدنــی 
متنوعــی انتظــار داشــت. عمده تریــن منابعــی کــه در آینــده ممکن اســت در شهرســتان ایوان بدســت آیــد؛ گچ، 

ســنگ آهــك، بتیومیــن و منابــع نفــت وگاز خواهــد بــود« )محمدیــان، 1392: 59(.
خصوصیات زلزله خیزی ایوان 

»ایــران جزئــی از کمربنــد چین خــورده و جــوان الــپ - هیمالیــا اســت و پوســته ی آن هنــوز تعــادل خــود را 
بــاز نیافتــه و نــاآرام اســت. بنابرایــن، بــه طــور کلــی تمــام ســرزمین ایــران در معــرض زلزله هــای مخــرب قــرار 
دارد. از طرفــی، ســابقه ی ثبــت علمــی و گســترده در ایــران بــه بیــش از چهــل ســال نمی رســد. بــه همیــن دلیــل، 
یکــی از راه هــای شــناخت درجــه نســبی شــدن و بزرگــی زلزلــه مخــرب در ایــران، شــناخت زلزله هــای تاریخی 
در نواحــی مختلــف جغرافیایــی کشــور اســت. محــدوده ی مــورد مطالعــه، بــه لحــاظ زلزله خیــزی در پهنــه ای 
نســبتاً آرام واقــع شــده و مطابــق نقشــه های پهنه بنــدی لرزه خیــزی، در پهنــه ای بــا خطــر نســبی پاییــن تا متوســط، 
قــرار گرفتــه اســت. محــدوده ی شــهر ایــوان در دامنــه ی ســاختمان گســل عــادی کــوه بانکــول، قــرار گرفتــه و 

نزدیك تریــن ســاختمان گســل اصلــی بــه آن، گســل »قالجــه« اســت« )همــان: 59(.
آزمون فرضیه ها 

ــت  ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــهری در پ ــدار ش ــعه ی پای ــرد توس ــا رویک ــارک ب ــی پ ــه ي اول: مکان یاب فرضی
ــش دارد.  ــی  نق ــهروندان ایوان ش

 آزمون فرضیه اول: 
با توجه به اصل 1 و3 دستور کار 21 توسعه ی پایدار شهری.

»اصــل 1: انســان ها در مرکــز توســعه ی پایــدار قــرار دارنــد. آنهــا مســتحق یــك زندگی ســالم و مولد همســو 
ــتند. با طبیعت هس

ــن نیازهــای  ــده در تأمی ــی نســل های حــال و آین ــت حقوق ــد در جهــت رعایــت عدال اصــل 3: توســعه بای
ــران، 1391: 52 و53(. ــی و دیگ ــرد« )ضراب ــام گی ــعه ای انج ــی و توس ــت محیط زیس

ــش نامه(؛ 3/3  ــش نامه)ر.ک: پرس ــؤال 5 پرس ــده از س ــت آم ــه دس ــه ي ب ــه نتیج ــه ب ــا توج ــن، ب       همچنی
درصــد، ناچیــز؛ 5/3 درصــد، تــا حــدی؛ 24/7 درصــد، متوســط؛ 40/7 درصــد، زیــاد و 26 درصــد، خیلــی زیاد، 
ارزیابــی شــد. بنابرایــن، 40/7 درصــد از شــهروندان، نقــش پــارک را در پــر کــردن اوقــات فراغــت شــهروندان 
ایوانــی، زیــاد، اعــالم کردنــد و 26 درصــد نیــز نقــش پــارک را در پــر کــردن اوقــات فراغــت، خیلــی زیــاد، 
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ــه مطالــب مذکــور،  ــد. بنابرایــن، توجــه ب ــه ی اول، موافــق بودن ــا فرضی ــد. درکل 66/7 درصــد ب اعــالم نمودن
فرضیــه ی اول اثبــات شــد.

فرضیــه ي دوم: ایجــاد مجموعــه هماهنــگ بــا رویکــرد توســعه ی پایــدار در جــذب شــهروندان ایوانــی بــه 
پــارک، نقــش دارد.

آزمون فرضیه دوم 
بــا در نظــر گرفتــن اهــداف توســعه ی پایــدار شــهری، می تــوان بــه بــرآورده کــردن نیازهــای فعلــی جامعه ی 
انســانی ماننــد:  بهداشــت و درمــان و مســائل جمعیتــی، مــواد غذایــی، آمــوزش، ایجــاد شــرایط مناســب کار، 
ایجــاد اشــتغال، الگــوی مصــرف، حمــل و نقــل، مســکن، گــذران اوقــات فراغــت، عدالــت اجتماعــی و توزیــع 
مســاوی امکانــات رفاهــی در بیــن نســل کنونــی و نســل های آینده مــردم، اشــاره کرد. پــس، یکــی از پارمترهای 
اصلــی توســعه ی پایــدار شــهری بحــث چگونگــی گــذران اوقــات فراغت به طــور صحیــح و در بســتر و فضای 
مناســب بــا ایجــاد مجموعــه هماهنــگ با رویکــرد توســعه ی پایــدار، در جــذب شــهروندان ایوانــی؛ همچنین، با 
در نظــر گرفتــن توزیــع موقعیت هــای رفاهــی در نســل کنونــی و رعایــت عدالــت و حفــظ امکانــات برای نســل 

آینــده، می باشــد. 
      همچنیــن، در پاســخ بــه ســؤال پانزدهــم پرســش نامه)ر.ک: پرســش نامه(؛ هیچ کــدام از پاســخ دهندگان، 
گزینــه ی ناچیــز را انتخــاب نکــرده بودنــد؛ 0/7درصــد، تاحــدی؛ 6 درصــد، متوســط؛ 31/3 درصــد، زیــاد و 62 
درصــد، خیلــی زیــاد ارزیابــی کردنــد. بنابراین، بیشــتر پاســخ دهندگان)62 درصد( زیباســازی فضای پــارک در 
جــذب شــهروندان ایوانــی را خیلی زیــاد اعــالم کردنــد کــه در مجمــوع 93/3 درصــد، زیــاد و خیلی زیــاد پاســخ 

داده انــد؛ بــا توجــه بــه مســتندات مذکــور فرضیــه ی دوم نیــز اثبات می گــردد. 
فرضیــه ي ســوم: بــا اســتفاده از رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری، می تــوان تعاملــی بیــن محیــط زیســت و 

انســان، برقــرار نمــود.
آزمــون فرضیــه ي ســوم: بــا توجــه بــه اصــل 4 و10 دســتور کار 21 توســعه ی پایــدار شــهری کــه در 

زیــر آمــده اســت:
»اصــل 4: بــه منظــور دســتیابی بــه توســعه ی پایــدار، حفاظــت زیســت محیطــی بایــد بخــش الینفك توســعه 

باشــد و نبایــد آن را بــه صــورت مجــزا در نظــر گرفــت« )ضرابــی و دیگــران، 1391: 52 و53(.
»اصــل10: مســائل زیســت محیطــی بایــد بــه بهترین وجــه با مشــارکت همــه شــهروندان عالقه مند در ســطح 
موردنظــر بــه کار گرفتــه شــود. در ســطح ملــی، هــر فــرد بایــد فرصــت مشــارکت در فراینــد تصمیم گیــری و 
دسترســی مناســب بــه اطالعــات مربــوط بــه محیــط زیســت را داشــته باشــد کــه توســط مقامات، منتشــر شــده و 
شــامل اطالعاتــی دربــاره ی مــواد و فعالیت هــای خطرنــاک در جوامع شــان می شــود. دولت هــا بایــد از طریــق 
فراهــم کــردن اطالعــات دور از دســترس، آگاهــی را تســهیل و مشــارکت عمومــی را تشــویق کننــد. همچنین، 
دسترســی مؤثــر بــه اقدامــات قضایــی و اداری بــرای رســیدگی و جبــران خســارت بایــد فراهــم گــردد« )ضرابی 

علي اشرف كریمي- محمد شوهاني



دوره پانزدهم شماره 44و45 )پاييز و زمستان 1393(

110

و دیگــران، 1391: 52 و53(.
      همچنیــن، در پاســخ بــه ســؤال ششــم)ر.ک: پرســش نامه( 2 درصــد، ناچیــز؛ 8 درصــد، تــا حــدی؛ 18/7 
درصــد، متوســط؛ 40 درصــد، زیــاد و 31/3 درصــد، خیلــی زیــاد ارزیابــی شــد. بنابرایــن، باالتریــن میــزان )40 
درصــد( شــهروندان نقــش وجــود پــارک در ایجــاد آســایش و آرامــش را زیــاد اعــالم کردنــد کــه در مجمــوع 
71/3 درصــد پاســخ زیــاد و خیلــی زیــاد داده انــد و نقــش وجود پــارک در ایجاد آســایش و آرامش شــهروندان 

ایوانــی را بســیار مناســب، ارزیابــی نمود انــد کــه دال بــر اثبــات فرضیــه ســوم می باشــد. 
نتیجه گیری

ــعه ی  ــرد توس ــا رویک ــارک ب ــی پ ــد، مکان یاب ــات ش ــه اثب ــه اول ک ــون فرضی ــه ی آزم ــه نتیج ــه ب ــا توج ب
پایدارشــهری در پــر کــردن اوقــات فراغــت شــهروندان ایوانــی نقــش دارد؛ همچنیــن، بــا توجــه بــه نتیجــه ی 
آزمــون فرضیــه ي دوم کــه اثبــات گردیــد، ایجــاد مجموعــه ي هماهنگ بــا رویکرد توســعه ی پایــدار در جذب 
شــهروندان ایوانــی بــه پــارک نقــش دارد؛ نیــز بــا توجــه بــه نتیجــه ی آزمــون فرضیــه ي دوم کــه اثبــات گردیــد، 
بــا اســتفاده از رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری می تــوان تعاملــی بیــن محیــط زیســت و انســان برقــرار نمــود.
      بــر اســاس وضــع موجــود، ســرانه ی پــارک 1/97 متــر مربــع و بــر اســاس طــرح تفصیلــی شــهر ایــوان، 
حداکثــر ســرانه چهــارده متــر مربــع بــرای هــر نفــر اعــالم شــده اســت کــه بــا مقایســه ی ســرانه ی موجــود و 

حداکثــر ســرانه، مقــدار 12/03 متــر مربــع، کســری ســرانه ی پــارک بــرای هــر نفــر وجــود دارد.
      ســطح پــارک موجــود 5/5 هکتــار عنــوان شــده اســت و بــا در نظــر گرفتــن جمعیــت 27 هــزار و 883 
نفــری شــهر ایــوان و ضــرب تعــداد جمعیــت در میانگیــن ســرانه، 7 متــر مربــع بــرای هــر نفــر، مســاحت پــارک 
ــار پــارک موجــود، ایــن شــهر، در  ــا کــم کــردن 5/5 هکت ــه دســت می آیــد کــه ب ــار ب ــاز 19/5هکت مــورد نی
حــد میانگیــِن نیــاز شــهروندان خــود، 14هکتــار کســری پــارک دارد. در نهایــت بایــد گفــت: شــهر ایــوان برای 
رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب و افــق طــرح توســعه شــهری در بحــث کاربــری پارک هــای درون شــهری بــا 
توجــه بــه کســری های مذکــور و بــا در نظــر گرفتــن تحــوالت جمعیتــی در آینــده، نیــاز بــه مکان یابــی پــارک 

جدیــد در مقیــاس پارک هــای ناحیــه ای دارد.

پي نوشت
]1[ مهاجــرت روســتائیان تابعــه، مهاجــرت اکثریــت اهالــی شــهرهای نــوار مــرز غربــی؛ ماننــد ســومار و نفت شــهر و تعــدادی از 
اهالــی قصرشــیرین و خرمشــهر بــه عنــوان آواره ی جنگــی بــه ایــن شــهر در دوران جنــگ تحمیلــی؛ همچنیــن،  مهاجــرت اهالــی 
روســتای ســرتنگ ســفلی کــه روســتا و ســاختمان های مســکونی آنــان در بســتر ســد کنگیــر قــرار می گیــرد و در شــهرک اندیشــه در 

حاشــیه غربــی شــهر، اســکان دائــم داده شــده اند.

منابع و مآخذ
- اســماعیلی، اکبــر؛ )1381(، بررســی و تحلیــل کاربــری فضــای ســبز )پارک*هــای درون شــهری( از دیــدگاه برنامه ریزی 
شــهری)نمونه مــوردی: مناطــق 1 و 8 شــهرداری تبریــز(، پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه تربیت مــدرس، دانشــکده هنر.
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