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تحولتاریخیپارکشهری
در س��نت کهن ما، بقای ش��هر به وجود باغ بس��تگی داشت و شهر تا زمانی 
می توانس��ت به هس��تی خود ادامه دهد که در مدخل آن باغ مس��تقر باشد. در 
دوران  مختلف در جهان، باغ؛ مکان خاطره و تجربه فنون کشاورزی و باغبانی 
و مکانی مقدس بوده است. در طول تاریخ شهرنشینی و در دوران مدرن، پارک  
ش��هری از جمله فضاهایی اس��ت که تأثیر فزاینده ای بر کیفیت زندگی شهری 
داش��ته است و س��یر تحول آن را می توان در راستای تحول رویکرد تزیینی تا 

رویکرد پایدار و به تبع آن منظر شهری پایدار دانست :

مفهومپارکدرقرننوزدهم:در طول قرن 19 با توسعه روزافزون 
و ش��کل گیری کالن ش��هرها، در زمینه برنامه ریزی فض��ای باز عمومی و ایده 
بازگش��ت به طبیعت، جهت مقابله با سیمای نامطلوب شهرها و به منظور رفع 
نیازهای اجتماعی و زیباشناسانه منظر شهری، لکه هایی از طبیعت به نام پارک، 
جایگزین باغ های خصوصی ش��د )بهبهانی، 1377: 68(. به این ترتیب، پارک 
بر خالف باغ های خصوصی قرن 18، عالوه بر بهسازی محیط، باید به عنوان 
مکانی عمومی برای گذراندن اوقات فراغت ش��هروندان و پاس��خ به نیازهای 
تفریحی و گردش��ی مردم در نظر گرفته می شد )بهبهانی، 1373: 32(. المستد 
)Olmsted( اولین نظریه پرداز پارک های ش��هری قرن نوزدهم، معتقد بود که 
حضور پارک به عنوان قطعه ای از طبیعت در ش��هر ضرورت دارد و در طراحی، 
پارک را با فضاهای فرهنگی و ورزشی تجهیز می کرد. با این وجود در این دوره 
به کارگیری س��بک های التقاطی و گیاهان غیر بومی به عنوان کلیشه منظر در 

فضاهای شهری پذیرفته شد )قدوسی، 1379: 51(.

 مفهومپارکدرقرنبیستم: در این قرن، سمبل گرایی و بازگشت 
به »تجرید گرایی« از عناوین مطرح در سبک  پارکسازی مدرن شد. معماران در 
این دوره، به مطالعه نظم های کالسیک پرداختند و الهام گرفتن از پیکرنگاری، 
اس��تعاره، س��مبل و اس��طوره را مد نظر قرار دادند )همان(. در این دوره ادغام 
طبیعت در شهر با واژه »فضای سبز شهری« رابطه تنگاتنگی یافت. از دیدگاه 
شهرس��ازی؛ فضای س��بز شهری، بخش��ی از سیمای شهر اس��ت که از انواع 
گیاهان تش��کیل یافته و از دیدگاه زیست محیطی؛ فضای نسبتًا بزرگی متشکل 
از گیاهان با ساختی جنگلی و برخوردار از بازدهی زیست محیطی معین و درخور 
ش��رایط زیستی حاکم بر شهر است )ش��یبانی، 1380: 34( در نگرش حاکم بر 
این دوره یعنی»شهرس��ازی عملکردگرا«، پارک به عنوان یک فضای عمومی 
و خدماتی مورد توجه شهرس��ازان قرار می گیرد و همانند دیگر خدمات شهری 

به پیروی از تقس��یم بندی ش��هر ش��امل محله، منطقه و واحد همس��ایگی، به 
پارک های محلی، شهری و واحد همسایگی تفکیک می شود.

 مفهومپارکدرمنظرشهریمعاصر: از اواخر قرن بیستم، مفهوم 
پارک در ش��هرها اهمیت بیش��تری یافته و تحوالت عملکردی آن را می توان 
در مفاهیم��ی همچون پارک ه��ای صنعتی1، پارک های فن��اوری2و پارک های 
اکولوژیکی3 مش��اهده کرد. ب��ه گونه ای که عملکرد صرف��ًا تفرجی و تفریحی 
پارک های گذش��ته با عملکردهای آموزش��ی، نمایش��گاهی، برنامه ریزی های 
اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیکی تلفیق شده و مفهوم جدیدی از پارک را ارایه 
کرده است. در طراحی پارک ها و فضاهای سبز شهری  گذشته، زیبایی شناسی، 
تنها دیدگاهی بود که فارغ از تطابق های محیطی و بوم شناسی محدوده، مورد 
توجه بود. در حالی که فضای س��بز، بخشی از محیط زیست طبیعی و شهری و 
نقطه پیوند انس��ان و طبیعت اس��ت )شیبانی، 1375: 34(. منظر شهری معاصر 
از اصول کش��اورزی شهری4و چش��م اندازهای مثمر5 تبعیت نموده و از الگوی 
صرفًا مصرف کننده به الگوی تولید کننده- مصرف کننده تغییر مسیر داده است.
به این ترتیب با گذشت زمان، ارتباط انسان و طبیعت در بستر جامعه، هویتی 
اجتماعی ب��ه خود پذیرفته، به گونه ای که طراحان می کوش��ند موجب ارتقای 
محتوای زندگی فردی و اجتماعی ش��وند )کلیجی، 1387: 6(. در چنین روندی 
باید زیبایی شناس��ی اکولوژی��ک در طراحی مورد توجه ق��رار گیرد. این نظریه 
موجب می ش��ود افکار ما در مورد تجربه زیبایی از فرایندی که اساس��ًا بصری 
و ب��ا لذت آنی همراه  اس��ت، به تفکری جامع تبدیل ش��ود )بل،1382: 108(. 
زیبایی شناسی اکولوژیک و یا سبز که بنیان نظری »منظر شهری پایدار« است، 
در واقع همان »زمینه گرایی اکولوژیک« و احترام به »ظرفیت محیطی« بستر 
مداخله و چرخۀ کامل حیات ساختمان و مجموعه های ساختمانی است )گلکار، 
1387: 108(؛ به گونه ای که ظرفیت فرهنگی- طبیعی مکان را به صورت همه 

جانبه در طراحی مورد توجه قرار می دهد.

پارکبهمثابهاکوسیستمشهری
ایده اصلی پارک های اکولوژیک، نخستین بار در سال1991 در سمینار علمی 
دانشگاه برکلی کالیفرنیا با شعار »پارک های پایدار« مطرح شد. کاربرد گیاهان 
پیوستگی  طبیعی،  منابع  سایر  و  سیالب ها  باز آفرینی  و  ذخیره سازی  بومی، 
زیرساخت ها با تکنولوژی های مناسب، حفظ و نگهداری چرخه زندگی، نظارت 
بر مصرف و حفظ و نگهداری حیات وحش از جمله ویژگی های این دسته از 
پارک ها است )M.Power , 2006 : 21(. بیشتر پارک هایی که بعد از سال 1991 

پارک شـهری در گذار
تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک های شهری
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. www.inhabitat.com: 1 و 2 : فضاهای جمعی و سطوح چوبی سیال در اکوپارک سائوپائولو، برزیل، مأخذ

3 : اکولوژی طبیعی � فرهنگی در پارک اکولوژیکی، مأخذ : نگارنده. 

ساخته شدند، دارای خصوصیاتی شبیه این دسته از پارک ها است.
»اک��و پارک« مکانی جمعی اس��ت که در آن فعالیت ه��اي تفرجي هم زمان 
ب��ا شناس��ایي و چگونگ��ي برخورد ب��ا مس��ایل زیس��ت محیطي، از جنبه هاي 
گوناگون آموزش همگان��ي صورت مي گیرد. فرضیه اصلي طراحي اکو پارک 
فراهم آوردن پش��توانه هاي اقتصادي، علمي و زیس��ت محیطي مناس��ب براي 
آم��وزش عمومي و ایجاد فرهنگ صحیح زندگی همس��از با محیط زیس��ت 
اس��ت )میکائیل��ی، 1386: 87(. پارک اکولوژیکی به عن��وان ترکیبی از منظر 
طبیع��ی و منظ��ر فرهنگی، مکانی اس��ت که در آن فضای جمع��ی با رویکرد 
اکولوژیکی طراحی می ش��ود و ب��ا فراهم آوردن زمینۀ پیون��د میراث طبیعی و 

فرهنگ و موجد پایداری آن می شود )تصویر 1 و 2(.
پ��ارک  به عنوان محصول س��اختار اجتماعی جامع��ه و بازنمودهای فیزیکی 
ایده ها و ذهنیات فلس��فی معاصر، فراتر از قطع��ات چمن کاری یا درخت کاری 
ش��ده  است؛ به طوری که نحوه ارتباط س��ه گانۀ جهان فرهنگی بناها، بیان های 
متنوع هنری و مکان طبیعی فرایند زیست محیطی را انعکاس می دهد. بنابراین 
پارک، بازنمودی از دیدگاه ایده آل ما نسبت به ترکیب دو سطح منظر فرهنگی 

 .)M.Power , 2006 : 21( و منظر طبیعی است

بومشناسیاکوپارکشهری
بوم شناس��ی، مبین شرایط اجتماعی، اقلیمی، فرهنگی و آداب و رسوم جوامع 
مختلف است. به طوری که بومیان هر محدوده مکانی؛ میراث فرهنگی و هویتی 
م��ادی و معنوی خاص خود را بر دوش می کش��ند. بنابرای��ن نمی توان از واژه 
اکولوژی صرفًا جنبه زیس��ت محیطی آن را برداشت نمود. در حالی که اکولوژی 
طبیعی یا بوم شناسی زیست محیطی، شناخت طبیعت به عنوان میراث ملموس، 
مطالع��ه روابط بین ارگانیس��م های زنده و محیط، ش��کل های متفاوت زندگی 
حیوانات، گیاهان وغیره را ش��امل می ش��ود )مارکت، 1383: 199(. بوم شناسی 
فرهنگی نیز بررس��ی نحوۀ تأثیر محیط زیست بر فرهنگ و جامعه و چگونگی 
وفق یافتن آنها با محیط زیس��ت را ش��امل می ش��ود؛ از ای��ن رو همواره علوم 
طبیع��ی، عقای��د و رویکردهای اجتماعی در جهت در آمیزی با هم بوده اس��ت 
)هم��ان(. تجربی��ات معاصر طراحی نش��ان داده که با ن��گاه یک جانبه به ابعاد 
اکول��وژی، رونق اجتماعی فضا با گذش��ت زمان از دس��ت رفته و بر فضاهای 

متروک ش��هری افزوده می ش��ود؛ هرچند فضا از نظر رعایت مسایل اقلیمی و 
زیست محیطی پیشرفته باشد. 

 از این رو پارک های ش��هری معاص��ر )به ویژه اکوپارک  ه��ا( درنتیجه توجه 
هم زمان به بوم شناسی زیس��ت محیطی و بوم شناسی فرهنگی، می تواند موجد 
پایداری مکان ش��ود )تصویر3(. شاخصه های اصلی این رویکرد را می توان به 

صورت ذیل بیان کرد :

 توجـهدوبـارهبـهمنظرطبیعـیوفرهنگی:مش��خصه این نوع 
از پارک ه��ا صرفًا ویژگی های اکولوژیک طبیعی نیس��ت،  بلک��ه در طراحی با 
استقرار فعالیت های جمعی در راستای ویژگی های فرهنگی مکان، به حضور و 
تعامل متقابل مردم در بس��تر طبیعی شهر توجه ویژه ای می شود. چنین پارکی 
توانایی تطبیق یافتن و سازگاری با نیازهای جامعه را دارد. به گونه ای که توجه 
به باز زنده س��ازی هویت تاریخی سایت، احیای س��ایت های متروک صنعتی و 
احیای اکوسیستم های فراموش شده، جزو اهداف اصلی چنین مجموعه ای است 

)تصویر4(. 

 آموزشمستقیموغیرمستقیم:شاخص ترین عنصر این پارک ها، 
استفاده از منظر فرهنگی برای آموزش ویژگی های طبیعی و بومی محل است. 
به عبارتی، بس��تر فرهنگی؛ زمینه آموزش زیس��ت محیطی را فراهم می آورد و 
فهم بوم شناس��انه ای در برق��راری ارتباط با کاربران پ��ارک ایجاد می کند و از 
منظر به صورت مس��تقیم یا غیر مستقیم برای آموزش مسایل زیست محیطی 

استفاده می شود.

 ترکیببافضایشـهری: زمانی پارک، مکانی برای فرار از ازدحام 
ش��هر بود،  در حالی که پارک اکولوژیکی با فضای ش��هری ترکیب می ش��ود و 
برقراری ارتباط با س��اختار ش��هر ب��ه صورت فیزیکی، آموزش��ی و تجربی، در 
مقی��اس برنامه ری��زی و طراحی مورد توجه قرار می گی��رد. تجربه درون پارک 
ب��ه تجربه ای درون ش��هر تبدیل می ش��ود، در مقاب��ل در پارک های بصری با 
حصارهای مس��تحکم، در جایی که مرز ش��هر تمام می ش��ود م��رز پارک آغاز 

می شود.

 زیباییشناسـی:هدف از طراحی چنین پارکی تبلور زیبایی شناس��ی 
اکولوژیک��ی مبتنی بر بوم شناس��ی محلی اس��ت و همانن��د پارک های بصری 
صرفًا یک منظر س��بز خالص را نشان نمی دهد. بر خالف ایده آل گرایی فرمال، 
نکته مهم، رعایت جنبه های مختلف زیبایی شناس��ی عملکردی از جمله ارتباط 
با ش��رایط فرهنگی، اجتماع��ی، اقلیمی و بومی محل اس��ت. بنابراین نه تنها 
فرم ه��ای خاصی برای اکوپارک ب��ه منظور تطبیق با هر نوع ش��رایط جهانی 
وج��ود ندارد، بلکه ش��کل ظاهری، وابس��تگی کامل به بوم شناس��ی محل نیز 
دارد، به طوری که ش��رایط بوم شناس��انه هر محل، معرف و ش��کل دهنده روند 

زیبایی شناسانه آن است.

تکنولوژی: بناها و س��اختمان ها در اکوپارک  به نحوی طراحی می شود 
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ک��ه از ان��رژی گرمایی خورش��ید و تهویه طبیعی اس��تفاده کن��د. از صفحات 
فتوولتیک در ضلع جنوب بناها برای جذب انرژی خورش��ید اس��تفاده می شود. 
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 مارکت، کاترین )1383( بوم شناسی فرهنگی و جنبش محیط زیست، ترجمه : فرهادگشایش، فصلنامه هنر، شماره 59.

 میكائیلی، علیرضا و کیازاده زهرا )1386( مروري بر تدوین ضوابط طراحي اکو پارک، سومین همایش ملي فضاي سبز و منظر شهري، جزیره کیش

نتیجهگیری
برنامه ریزی پارک های ش��هری با ویژگی های پارک اکولوژیکی، عالوه بر لکه های صرفًا س��بز در ش��هرهای معاصر، فرهنگ بومی و اکوسیستم های طبیعی و 
پیش��ینه تاریخی مکان را احیاء کرده و بس��تر مناس��بی جهت پیوند مجدد مردم، فرهنگ بومی و محیط زیس��ت ایجاد می کند. رعایت این مفاهیم ارزشی، موجب 
اس��تقبال پیوس��ته مخاطبان و پایداری مکان درطول زمان می ش��ود. با توجه به وجود پتانسیل های بالقوه ای همچون اکوسیستم های رودکناری و رود- دره ای در 
ایران، مانند رودخانه خش��ک ش��یراز، رود- دره گالب دره، کن و فرحزاد در تهران و...،  طراحی پارک های اکولوژیکی با ویژگی های ذیل می تواند موجب تزریق 

حیات جمعی در شهر و فرهنگ سازی برای زندگی بوم محور  شود :
 برنامه ریزی آینده نگر پارک در ارتقای بوم شناسی طبیعی و فرهنگی منظر به طور هم زمان

 گسترش همه جانبه ایده پارک در راستای ایجاد ارتباط عملکردی پویاتر با شهر
 تعامل بین دو روند احیای اکوسیستم موجود و حفظ منابع طبیعی 

 تأکید بر ویژگی های فرهنگی و طبیعی بافت بومی خارج از محدوده های پارک در طراحی
 توجه به شرایط بومی و محلی سایت به عنوان اصل و مبنای طراحی سایت و احراز هویت آن 

 تجربه آموزش مستقیم و غیر مستقیم در فرایند اکولوژیکی به عنوان کاتالیزور اصلی و مهم پروژه
 فرهنگ سازی جهت مشارکت و نظارت مردم

 حمایت از محصوالت بومی در راستای پایداری اقتصادی
 زیبایی شناسی اکولوژیک به عنوان ابزار ارتباطی

 نمایش تکنولوژی و فناوری های جدید ذخیره انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در پارک

تأمین روش��نایی در شب به وسیله گردآورنده های خورشیدی است،  به طراحی 
ب��اغ روی ب��ام در بناها توجه می ش��ود و پارکینگ نی��ز در اکوپارک به حداقل 

می رسد.
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