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ــهر كه تا  ــارك ارم همدان در مكان قديمى باغ هاى جنوب ش پ
ــده  ــدى پيش تبديل به فضاهايى متروكه و زمين هاى باير ش چن
ــد و تاكنون دو فاز از پارك مذكور طراحى و اجرا شده  بود،  بنا ش
است، با اين حال شباهت زيادى ميان اين دو فاز وجود ندارد و هر 

فاز داراى ويژگى هاى خاص و منحصر به فرد خود مى باشد. 
فاز يك كه در مجاورت بلوار ارم ساخته شد، داراى فرم هندسى 
ــه در فاز دو،  ــت، درحالى ك ــتقيم اس قوى، منطقى و خطوط مس
ــكل  خطوط ارگانيك و هماهنگ با طبيعت، ايده  اصلى طرح را ش
ــت. در اين جا فاز دو پارك را به علت هماهنگى بيشتر با  داده اس

ــى قرارخواهيم داد. باغ هاى قديمى و طبيعت منطقه مورد بررس
ــترش پارك در فاز دوم در نظر گرفته شد،  فضايى كه براى گس
ــه زارى از درختان بادام بود كه محيطى كامًال طبيعى را ايجاد  بيش
ــت  مى كرد. ايده اصلى طراحان، هماهنگى با محيط طبيعى و دس
ــعى شد تا  نزدن به درختان موجود در منطقه بود، با اين وصف س
ــتكارى در محيط، فضايى مطلوب براى  با كمترين تغييرات و دس

مراجعين ايجاد شود. 
اين طرح بر آن بود تا پاسخگوى نيازهاى عبورى و نشيمن گاهى 
مردم باشد و در عين حال ارتباط فضايى بين دو فاز پارك را ايجاد 
ــه زار، مسيرى با مصالح بومى  نمايد، به همين دليل در فضاى بيش
ــازى و مطابق با شيب  ــنگ الشه ديوين همدان- كفس منطقه -س
ــتر طرح، ايجاد شده است كه از ميان درختان  اندك موجود در بس

ــمت هاى مختلف  ــى به قس ــور مى كند و امكان دسترس ــادام عب ب
ــه زار را مى دهد. در عين حال سكوهايى براى نشيمن در نظر  بيش
ــنگ هاى بزرگ كار  ــده كه مردم با عبور از روى قطعه س گرفته ش
ــده در ميان چمن به آن ها مى رسند و امكان نشستن  ــته ش گذاش
زير درختان بادام و در ميان فضاى سبز را پيدا مى كنند. همچنين 
آبنماها، با فرمى خاص تعبيه شده و در قسمتى از كفسازى، ضمن 
ــراى مراجعين به پارك و به ويژه  ــين و جذاب ب ايجاد فضايى دلنش
ــن دو فاز پارك به وجود  ــبى را بي كودكان، مفصل ارتباطى مناس

آورده است.
ــظ نمودن درختان بادام با وجود مثمر بودن، از نكات جالب  حف
ــود؛ به طورى كه دوره چهار فصل سال  ــوب مى ش توجه طرح محس
ــكوفه  ــه بهترين نحو ممكن به نمايش در مى آورد. در واقع ش را ب
كردن، ميوه دادن، تغيير رنگ برگ ها و به خزان نشستن درختان 
ــادام، نمايش خيره كننده اى از چهار فصل و تغييرات زمانى را در  ب
معرض ديد مراجعه كنندگان قرار مى دهد كه به لحاظ ايجاد تصوير 
ذهنى بسيار موثر است و تاثيرات متفاوت و نيرومندى از فضا را در 

ذهن بيننده ايجاد مى كند.
تعبيه ورودى ها، قطعه سنگ هاى بزرگ تزئينى در فضاهاى باز، 
ــه اى و بوته اى، از ديگر  ــت گونه هاى گياهى درختچ ــن و كاش چم

كارهاى انجام شده در پارك است.
اين طرح در حال حاضر بسيار مورد استقبال واقع شده و ميزان 
ــهر را به خود جذب نموده است، با اين  قابل توجهى از جمعيت ش
ــر نقاط پارك  ــاى اوج جمعيت كه از اكث ــود به جز در زمان ه وج
ــتفاده مى شود، در ساير اوقات، بيشترين استفاده مردم از مسير  اس
طراحى شده و سكوهاى نشيمن است و به ندرت از چمن به عنوان 

محل نشستن استفاده مى شود.

در طول ســال هاى گذشته 
پارك هايى توسط شهردارى 
همدان در جاى جاى شهر، 
طراحى و اجرا شده است. 
پارك ارم واقــع در بلوار 
ارم همــدان يكــى از اين 

پارك ها است. 
منطقــه  در  پــارك  ايــن 
تفرجى-گردشــگرى در ضلع جنوبى شهر 
همدان واقع شــده اســت كــه در روزهاى 
تعطيل پذيراى تعداد زيادى از گردشــگران 

شهرى و منطقه اى است. 

امين ماهان
كارشناس ارشد معمارى منظر
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حفاظـت از درختـان 
بـادام با وجـود مثمر 
بودن ايـن درختان، از 
نكات جالب توجه طرح 
محسـوب مى شـود؛ 
به طورى كه دوره چهار 
فصل سال را به بهترين 
نحو ممكـن به نمايش 

در مى آورد.
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ــيرهاى  از نقاط ضعف طرح مى توان به اجراى ضعيف طرح در مس
ــرد كه پس از  ــاره ك ــده و عدم تعمير و نگهدارى آن اش تعبيه ش
گذشت مدت كوتاهى از اتمام پروژه، آسيب هاى زيادى به آن وارد 
ــده است. وجود تك پله در مسير حركت پياده، كنده شدن لبه   ش

زيبايى شناسىعملكردىبوم شناسى

ــتر سايت   بهره گيرى از بس
در طراحى

 حفظ پوشش گياهى منطقه 
و بهره گيرى مناسب از آن 

 چهار فصل بودن طرح

 تفكيك فضايى حركت و سكون
ــگران  ــل توجه گردش ــذب قاب  ج

تفرجى شهر
ــتفاده مردم از فضاهاى طراحى   اس

شده مطابق انتظار طراحان

ــنگ به عنوان عنصر و نقطه  ــتفاده از قطعات بزرگ س  اس
در فضاى سبز 

 عبور يك خط ارگانيگ سنگى از درون حجم سبز درختان 
و حضور سكوها به عنوان نقطه

 تاثيرگذارى چهار فصل بودن در تصوير ذهنى مردم

ــنگى مسير، جابه جا شدن سنگ هاى بزرگ ارتباطى بين راه و  س
سكوها و.... برخى از اين مشكالت است.

بر مبناى سه معيار بوم شناسى، زيبايى شناسى و عملكردى از طرح 
مى توان چنين جمع بندى داشت: 
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از نقـاط ضعـف طرح 
مى تـوان بـه اجـراى 
در  طـرح  ضعيـف 
مسيرهاى تعبيه شده و 
عدم تعمير و نگهدارى 
آن اشـاره كـرد كـه 
بعد از گذشـت مدت 
كوتاهى از اتمام پروژه 
صدمات زيادى به آن 

وارد شد.


