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Abstract
When using the capacities of urban rivers, attention
should be paid to maintaining the balance between the
ecological capacity of the river, the interests of
economic stakeholders and the needs of different social
groups. The present study investigated the
environmental effects of recreational activities along the
river in Babolsar. Since most of these functions are
located in the riverbed and have become an integral
element of the ecosystem and its landscape, questions
arise about their effects on the environment and the
quality of use of public spaces along the river. Some
questions include: What are the effects of exploiting the
space capacities along the river in the form of existing
recreational functions on the environment and the
landscape of the river bank? And, in response to these
effects, what range of users' needs do they meet? Or,
what effect do these recreational activities have on the
quality of citizens' use of other public spaces along the
river? This research has tried to answer such questions
through field observations and analysis of findings with
the help of statistical tests. Findings show that
hospitality and recreational uses along the river, despite
the adverse impact on the river ecology, have not been
able to provide a desirable and safe public space for
some users and stakeholders, including youth, women
and children. In addition, by being located in the river
and destroying its landscape, they have even had a
negative impact on the use of public spaces along the
river.
Keywords: Recreational Functions, Urban Rivers,
Public Spaces.
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چكیده
در استفاده از ظرفیتهای رودخانههای شههری بایهد بهه فها تهوازن بهی
 منافع ذینفعان اقتصهادی و نیازههای وهروهههای،ظرفیت اکولوژکی رودخانه
 ای پژوهش بر اساس چنهی دیهدواهی ااهرا.مختلف اجتماعی توجه شود
محیطی عملکردهای تفریحی اشیۀ رودخانه را در شهر بابلسر بررسی کرده
، از آنجا که بیشتر ای عملکردها با استقرار در بستر و اشهیه رودخانهه.است
،به عنوان عنصری پیوسته با اکوسیسهتم و چشهمانهداز آن تبهدیش شهدهانهد
پرسشهایی در زمینه اارا آنها بر محهی و کیفیهت اسهتفاده از فاهاهای
 بهرهبرداری از ظرفیهتههای فاهایی:عمومی اشیه رودخانه شکش میویرد
اشیۀ رودخانه در قالب عملکردهای تفریحی موجود چه ااراتی بهر محهی و
 به نیازهای چه طیفی از، چشمانداز کرانه رودخانه دارند و در مقابش ای اارا
 عملکردهای تفریحی مهککور چهه، به عالوه.استفادهکنندوان پاسخ میدهند
تأایری بر کیفیهت اسهتفاده شههروندان از سهایر فاهاهای عمهومی اشهیه
 ای تحقیق تالش کرده است تا از طریق مشاهدا میهدانی و.رودخانه دارند
انجام پیمایش و تحلیش یافتهها به کمک آزمونهای آماری به ای پرسشها
 یافتهها نشان میدهند که کاربریهای پکیرایی و تفریحی اشیه.پاسخ دهد
 نتوانستهاند فاای، با وجود تأایر نامطلوب بر اکولوژی رودخانه،رودخانه شهر
، برای عدهای از کاربران و ذینفعان از جملهه جوانهان،عمومی مطلوب و امنی
 با قرارویری در ریم رودخانه و،  افزون بر ای.زنان و کودکان فراهم نمایند
 تی در استفاده از فااهای عمهومی اشهیه رودخانهه،تخریب چشمانداز آن
.نیز تأایر منفی وکاشتهاند
، رودخانهههههای شهههری، کارکردهههای تفریحههی: كلیااد

واژههای

.فااهای عمومی
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مقدمه
به طور تاریخی تمرکز جمعیت در وضه رودخانهها باال بهوده
است ،اما روند سریع شهرنشینی و افهزایش تهراکم جمعیهت و
فعالیت و ساخت وسهاز در اشهیه رودخانهه هها ،ااهرا منفهی
بیشتری را بر آن ها تحمیش کرده است .توسعه شهری عهالوه
بر آلودوی آب رودخانه ها ،از طریق افهزایش سهطغ ریرقابهش
نفوذ در وضه رودخانه ،ایجاد مجراهای مصنوعی و تغییهر در
تراکم زهکشی و میزان ورودی و خروجی آب ،ایجاد سد ،بند،
دیواره ،روکش سازی ،تاب ویری و باالبردن سا ش و تغییهر در
نیمرخ رودخانه ،اارا وسهترده ای بهر مورفولهوژی و پوشهش
ویاهی و زندوی جانوری اکوسیستمهای رودخانه ای و به طور
کلی تغییر چشم انداز رودخانه ای داشته است ( Marzluff et
 .)al, 2008: 208-212شاید ا یای کامهش خصویهیا و
کارکردهههای اکولههوژیکی بسههیاری از رودخانههههههای شهههری
ناممک باشد ،امها جوامهع شههری همننهان از فریهتههای
زیادی برای فاظت از نوا ی بحرانی و شکشدههی بهه یهک
وضهه رودخانهه ای طبیعهی تهر برخوردارنهد ( Otto et al.
 .) 2004: 49-50از ای رو ،برخی از شهرها در زمینه ا یای
وونه های ویاهی و جانوری و چشهم انهداز رودخانهه ای ،و نیهز
ا یای خدما اکوسیسهتم شهامش ایجهاد فاهای بهاز ،تهأمی
فاای تفریحی و ورزشهی ،کرویهدور تنهوی زیسهتی و بهبهود
کیفیت هوا تالش کردهاند ( .)Chou, 2016در راستای ایه
تههالشههها و اقههداما  ،ایجههاد فاههاهای تفریحههی در اشههیه
رودخانه ،یکی از جنبههای جدایی ناپکیر بسیاری از طرحههای
باززنده سازی رودخانه های شهری بوده است.
از آنجا که شهرنشینی موجب کاهش فاای سهبز قابهش
دسههترس بههرای سههاک نان شهههری رو بههه ازدیههاد شههده اسههت،
رودخانه ها نقش فزاینده ای به عنوان فاهاهای تفریحهی ایفها
مهیکننهد ( .)UNESCO, 2016: 28اشهیه بسهیاری از
رودخانه های شههری بها ایجهاد مسهیرها ،پالزاهها ،پهار هها،
خانهها ،رستورانها ،مغازه ها ،ادارا  ،جاذبههههای فرهنیهی و
تفریحی در ال توس عه مجدد هستند تا ساکنان ،کسبوکارها
و بازدیدکنندوان را جکب کنند .تجربه بسیاری از شهرها نشان
داده است که ای توسعهها می توانند کیفیت زنهدوی سهاکنان
شهر را بهبود بخشند و به ایجاد فریت های اقتصادی جدید و
زیباسازی مرکز شهر کمک کنند (.)Otto et al. 2004: 97
اما م سئله پینیده در ای وونه طرح هها و اقهداما  ،سهازواری
میان اهداف عمده باززنده سازی رودخانه های شههری و انهوای
بهرهبرداری ها ،از جمله کارکردهای تفریحی است؛ و ای کهه

چیونه پاسخیویی به نیازههای جامعهه شههری در تهوازن بها
ظرفیت های اکولوژیکی رودخانه و فا چشم انداز طبیعهی آن
قرار ویرد .رویکردهای جدیهد در ا یهای رودخانهههها نیهز بهر
انطباق ای دو هدف تأکید داشته اند ،به طوری که در وکشهته
اهداف ایلی ا یهای رودخانهههها ،بهه جنبههههای طبیعهی و
اکوسیستم رودخانه مربوط بود ،اما اکنون بهبود روابه میهان
رودخانه و انسان و به عبار دییر طبیعهت و اجتمهای محلهی
مورد توجه قرار ورفته اسهت ( .)Simsek, 2012: 5امهروزه
ا یای رودخانهه ،اههداف چندوانهه ای را دنبهال مهیکنهد کهه
دستیابی به آن ها مستلزم ایجاد تعادل بی کارکردهای طبیعی
رودخانه با نیازهای انسانی خاص است که می تواند در فرآینهد
برنامه ریزی مورد توجهه قهرار ویهرد ( UNESCO, 2016:
 .) 54مقاله اضر بر مبنای چنی دیدواهی فااهای تفریحهی
در اشیه رودخانه بابش رود را در محدوده مرکزی شهر بابلسر
بررسی کرده است.
رودخانههه بابههش رود بهها بسههیاری از مشههکال عمههومی
رودخانه های شهری ماننهد ورود فاضهالب و آلهودوی ،تجمهع
رسوبا و دستکاری در ن یمرخ رودخانه مواجه است ،در هالی
که عرض مناسب و جریان آرام و تالقی آن بها سها ش دریها،
قابلیت طبیعی مناسبی برای شکش ویری یهک منرهر شههری
متمایز و بهره برداری از آن در فرآینهد توسهعه شههری ایجهاد
کرده است .ای ظرفیتها زمینه ساز اسهتقرار تعهداد زیهادی از
کههاربریهههای تفریحه ی در اشههیه رودخانههه از جملههه کافههه،
قلیان سرا ،رستوران و کلوپهای بازی و قایقرانی شده اسهت.
اما بهره برداری از ظرفیت های رودخانه در قالب عملکردههای
تفریحی مککور بر پایه الیویی نامتعارف بنا شهده اسهت ،زیهرا
اکثر آن ها در بستر آبی یا در محدوده بالفصش رودخانه استقرار
یافته اند و به عنصری پیوسته با اکوسیسهتم و چشهمانهداز آن
تبدیش شده اند .به استثنای تفریحا آبی مانند قایقرانی ،که در
یور رعایت برخی مال را دارای سازواری عملکردی بها
ریم رودخانهه اسهت ،نحهوه مکهان وزینهی و اسهتقرار سهایر
کاربری ههای تفریحهی و کیفیهت کالبهدی و طرا هی آنهها،
پرسشهایی را در زمینه تعهارض ایه شهیوه از بههرهبهرداری
تفریحی و تجاری با کیفیت زیست محیطی و منرر رودخانه به
وجود می آورد ،از جمله :بهره برداری از ظرفیهتههای فاهایی
اشیه رودخانه در قالهب عملکردههای تفریحهی موجهود چهه
ااراتی بر محی و چشم انداز کرانه رودخانه دارند و در مقابهش
ااههرا  ،بههه نیازهههای چههه طیفههی از اسههتفادهکننههدوان پاسههخ
می دهند .عملکردهای تفریحی مککور چه تأایری بهر کیفیهت
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استفاده شهروندان از سایر فااهای عمومی اشهیه رودخانهه
دارند .با توجه به ای پرسش ها ،اهدف ایهلی ایه مطالعهه را
می توان ای وونه برشمرد :شناخت کیفیت استفاده شهروندان
از کاربری های تفریحی مککور ،و نیرش آنها نسبت به اارا
محیطی ای کاربری های تفریحی ،و به عالوه شناخت ااهرا
ای کاربری های تفریحی در جکب یا دفع طیفههای مختلهف
کاربران در استفاده از سایر فااهای عمومی اشیه رودخانهه.
بررسی دیدواهههای کهارب ران و کیفیهت اسهتفاده از فاهاهای
عمومی اشیه رودخانه شههر بابلسهر بها اسهتفاده از پیمهایش
انجام یافته است.
مطالعه فااهای عمومی اشیه رودخانههای شهری از ای
جهت دارای اهمیت است که ای فاهاها در بسهتر اکولهوژیکی
متفاوتی جای میویرند و از قواعد ویژهای پیروی میکننهد و از
اینرو برنامههریهزی آنهها مسهتلزم در نرهر وهرفت مال رها
زیستمحیطی خایی است .مال را زیستمحیطی در مهورد
کاربریهای تفریحی اشیه رودخانه شهر بابلسهر نیهز همهواره
محش مناقشه بوده است ،زیرا ای رودخانه یهک عنصهر طبیعهی
شههاخو و جههزم مهمههی از هویههت شهههر محسههوب مههیشههود.
آموزههای ایش از ای مطالعهه بهه طهور بهالقوه مهیتوانهد در
شناخت فااهای عمومی اشیه رودخانهها با توجه به تشابها
جغرافیایی در محدوده وسیعی از مناطق شمالی کشهور بهه کهار
آید.
در شناخت رواب شهر و رودخانه ،انسان رابطه پینیدهای

با رودخانه ها داشته است ،زیرا به طور همزمان تمایش به تسل
بر رودخانه ها و فاظت از آنها داشته است ( Cockerill, et
 .)al., 2017: 28در دهه های اخیر نیاه به شهر بهه عنهوان
یک سیستم اکولوژیکی تغییر یافته و بر رواب پینیهده میهان
سازمان محیطی و مال را شهری ،بهه عبهار دییهر بهی
شبکه های اجتماعی و جریانهای اکوسیستم تأکید شده است
( .) Short, 2006: 177از ایهه رو در تجههارب ا یههای
رودخانه ها نوعی وکار بهه سهمت دیهدواهی فراویهر در مهورد
رواب انسان و رودخانه قابش شناسایی است (جدول .)0امروزه
جوامع دریافته اند که فاظت و بهسازی سیستمهای طبیعهی،
چناننه بخواهند همننهان از «خهدما اکوسیسهتم »0آنهها
بهره مند شوند ،ضروری است ( Lerner and Holt, 2012:
 .) 728خدما اکوسیستم رودخانه ها شامش طیهف وسهیعی از
منافع مانند کنترل رواناب و سیالب ،فاظت از خا  ،تجدیهد
پوشش ویاهی و فا تنوی زیستی ،استفاده از اروانیسمههای
آبی برای رکا ،تأمی آب ،زیبای ی منرر و تفریغ است ،امها بها
وجود تغییر نیرش نسبت به رودخانه ها ،فاظت و بهسهازی و
بازورداندن برخی از خصوییا اکولوژیکی آنهها و بهه طهور
کلهی تنرههیم روابه میههان شههر و رودخانههه بهها چههالشههها و
پینیدوی های زیادی روبهرو بهوده اسهت ،بهه طهوری کهه در
توییف کاهش تنوی و کیفیت زیست بوم و افت کارکرد آنهها
عنههوان « سههندرم رودخانههه شهههری» معمههول شههده اسههت
(.)Zingraff-Hamed, et al., 2018: 2

جدول  .1تجارب ا یای رودخانهها تحوالتی را پشت سر وکاشته است و دیدواهی فراویر با اهداف چندوانه

دوره

111

تحول در تجارب عملی احیای رودخانه

پیش از دهه 0581

بیشتر رودخانهها در وضعیت طبیعی خود بودند.

دهه  0581تا دهه 0181

تبدیش شدن به مجرای فاضالب .در ای زمینه ساختارهای مصنوی معدودی ایجاد شده بودند.

دهه 0191

مدیریت رودخانه بیشتر بر کنترل سیالب متمرکز بود (مجراسازی) .رودخانهها کارکردهای طبیعی
مانند فراهم کردن یک زیست بوم اکولوژیکی ،خودپاالیی ،و چشماندازهای اشیه را از دست دادند.

دهه 0151

در امتداد رودخانههای شهری پار هایی ایجاد شدند .بیشتر پار ها در دشت سیالبی به وجود آمدند.

دهه 0111

تکنیکهای اکولوژیکی بهبود رودخانه برای ارتقای کارکرد محیطی رودخانه به کار ورفته شدند.

دهه 2111

رابطه بی رودخانه و انسان ،یا طبیعت و اجتمای بهبود یافت.

منبع)Simsek, 2012: 5( :

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. ecosystem services
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کرویههدور رودخانههه شهههری در فصههش مشههتر دو قلمههرو
رودخانه و وضۀ آن و شهر شکش مهیویهرد .شههر در سهیطره
ال تهأایرا منفهی بهر
مردم و فعالیتهایشهان اسهت کهه معمهو ث
رودخانه دارند و بر رودخانه ،فرایندهای طبیعی کمفرماست که
میتواند دربردارندۀ تأایرا منفی بهر شههر (ماننهد سهیش) و یها
تأایرا مثبت (ارزش زمی  ،زیبایی و تفهریغ) باشهد ( Lerner
 .)and Holt, 2012: 728بنابرای ارتباط متقابهش شههرها و
رودخانههههههای جههاری در آنههها ترکیبههی پینیههده از منههافع و
مشکال برای شههرها ،و عمومهاث مشهکالتی بهرای رودخانهه،
اکوسیستم و وضه آبخیز آن بهه همهراه دارد ( Lerner and
 .)Holt, 2012: 722بنابرای تالقی و تعهارض بهی محهی
مصنوی و محی طبیعهی در وضهه رودخانههههای شههری بهه
روشنی دیده میشود .لوئیس مامفورد در بررسی مرا ش تحهول
رابطه شهرها با محی طبیعی ،به روند تاعیف رشتههای پیونهد
دهنده ساکنان شهر با بستر طبیعی آن و پوشهاندن محهشههای
طبیعی با یک محی مصنوی اشاره دارد که بر چیروی انسان بر
طبیعت میافزاید و توهم استقالل کامش انسان از آن را تقویهت
میکنهد ( .)Mumford, 1956: 386رودخانههههای شههری
اورچه معموالث به طور کامش به وسیلۀ محهی مصهنوی پوشهیده
نمیشوند ،اما اکثراث تااد و تعارضی بی کارکردههای شههری و
کارکردهای اکولوژیکی رودخانه به چشم میخورد کهه مهدیریت
محی زیست آن را پینیدهتر میکند.
در نتیجه شکشویری محیطی به شد متعارض در وضهه
آبخیز رودخانههای شهری که تقریباث به طور اجتناب ناپهکیری از
تراکم جمعیت و فعالیتهای اقتصادی ناشی میشهود ،مهدیریت
محی زیست رودخانههای شهری با چالشهای ویهژهای روبهرو
بوده و مسهتلزم مال رهه طیهف وسهیعی از عوامهش اجتمهاعی،
فرهنیی ،اقتصادی و محیطی است که به طور بالقوه در تعارض
با هم قرار دارند .عریههای شهری میتوانند به دالیهش مهالی،
عملیاتی و سیاسی ،فریتهای موجود برای ا یای رودخانهها را
تهدیههد کننههد ( .)UNESCO, 2016: 155از ایهه رو،
تصمیمویری در زمینه باززندهسازی جریهانههای آبهی شههری
معموالث تحت فشار سه عامش بنیانی اجتماعی (دربردارنده عامهش
سیاسی) ،اقتصادی و زیستمحیطی است که ارلب در تعارض با
ههم قهرار دارنهد (.)Findlay and Taylor, 2006: 313
وجود ذینفعان و منافع مختلف به ای معنی است که ایده اتخاذ
دیدواهی یکپارچه به طور بالقوه چالشبرانییز اسهت ،در هالی
که فراهم کردن زمینه توسعه یک چشمانداز رودخانههای پایهدار
برای شهر ،تنها با مال ره خواستها و الزاما چندوانه ،ماننهد

منافع اقتصادی ،جنبههای اکولوژیکی ،اهمیت تاریخی ،شهرای
جامعهشناختی یا دیدواه زیرساختی ،امکانپکیر اسهت (Levin-
.)Keitel, 2014: 843
تاههادها و تعارضهها وفتههه شههده در زمینههه کههاربریهههای
تفریحی رودخانههای شهری به عنوان موضوی بحث ای نوشتار
نیز قابش شناسایی است .رودخانههای شهری نمونهه بهارز یهک
سیستم اجتماعی-اکولوژیکی هستند ،و ا یهای آنهها ارلهب بها
تعارض بی کیفیت اکولوژیکی و کاربریهای تفریحهی مواجهه
میشود .در عی ال ،رودخانههای شههری واجهد کارکردههای
فرهنیی مهمی هستند و ا یا و باززندهسازی آنها ارلب برآمده
از مطالبا شهروندان برای دسترسی به چشماندازهای طبیعیتر
و ظرفیتهای تفریحی بیشتر است ( Zingraff-Hamed, et
 .)al., 2018: 2در ای زمینه الزم اسهت تعهادل و همیرایهی
میان منافع شهروندان در بهرهویهری از کارکردههای تفریحهی،
کسب وکارهای مربوط به خدما تفریحی و اکولوژی رودخانهه
فا شود .بنابرای  ،برنامهریزی باید اولویهتههای وهروهههای
اجتماعی مختلف را لحاظ کند در عی هال تطهابق بها اههداف
راهبردی ا یای رودخانه را تامی کنهد .ایه موضهوی شهامش
موازنه میهان مهردم ،بخهشهها و مکهانههای مختلهف ،و بهی
کارکردههای مختلهف رودخانهه اسهت ( UNESCO, 2016:
.)71
برخی مطالعا درخصوص کارکرد تفریحهی رودخانههههای
شههری نشههان دادهانههد کههه نیهرش مثبههت مههردم نسههبت بههه
باززندهسازی رودخانههای شهری بیشتر به زیبایی چشمانهداز و
ارزش تفریحی و جنبههای مدنی مربوط بوده ،هرچنهد آلهودوی
آب و مسایش اکولوژیکی هم بسته به وضعیت سیستم آبی مورد
توجه بودهاند Chou, 2016: 18, Findlay and Taylor,
) .)2006: 322در اواخر دهۀ  ،0151الزاما اجتمهاعی بهبهود
محی زیست رودخانه مطرح شد؛ از ای رو در امتداد بخشهای
معینی از رودخانهها ،پیادهراهها ،مسیرهای دوچرخهه و فاهاهای
سههبز ایجههاد شههدند ( .)Simsek, 2012: 5اهههداف عمههده
برنامهریزان شهری در ارتباط با کرانه رودخانهها ،فراهم کهردن
زمینه دسترسپکیری رودخانه برای مردم سهاک متهراکمتهری
بخشهای شهر (از طریق مسیرهای پیاده و پشها و شریانهای
مش و نقش) ،برقراری پیوند بصری و مفهومی رودخانه با شههر
(مسیرهای سبز ،پهار هها ،نقهاط جهاذب اشهیه رود ،عنایهر
طرا ی یکپارچه ،دورنماها ،نشانهها و تصویر ذهنهی متمهایز) ،و
ایجاد جاذبههای اجتماعی و فرهنیی در امتهداد رودخانهه اسهت
( .)May, 2006: 480ای ظرفیتها و کارکردههای چندوانهه
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تا د زیادی بهه نحهوه قرارویهری عنایهر طبیعهی در سهازمان
فاایی شهر برمیوردد .به طور کلی طبیعت شهری بیشهتر بهه
عنوان یکی از عنایر شهری پیونهد دهنهده میهان بخهشههای
مختلف شهر عمش میکند و در واقع میتواند کش یهک شههر را
در ساختار مشخو قرار دهد .رودخانهها نمونه بارز نفوذ طبیعت
در شهر هستند که به عنوان محور ایلی مراکز شهری ،روابه
متقابش بی سکونتیاهها ،کاربریها و مردم را شکش میدهنهد و
از ای رو به عنهوان محهور جهکابیت در شههر عمهش مهیکننهد
( .)Tardin, 2013: 163بنههابرای رودخانههه ،یههک سیسههتم
فاای باز و سبز با محوریت خیابانههای اشهیه آب را شهکش
میدهد که از نرر فیزیکی و بصری یکپارچهه و پیوسهته اسهت.
ارتباط ایه فاهای عمهومی خطهی و چنهدکارکردی بها سهایر
بخشهای شهر ،متام دسترسپکیری بهتر به فااهای باز و
عمومی و در نتیجه عهدالت محیطهی اسهت .توجهه بهه عهدالت
محیطی در طرا ی عریههای شهری میتواند زمینهساز طیفی
از تجارب مکان-مبنا ،شامش تعامال اجتماعی بی طیهفههای
مختلف استفادهکنندوان ،همننی فراهم کننده امکان ارتباط با
طبیعت باشد (.)Raymond, et al., 2016: 199
از آن جا که فااهای اشهیۀ رودخانهههها جهزو مهمتهری
فااهای باز و عمومی شهر هستند ،بدیهی است که بایهد واجهد
ویژویها و کارکردهایی باشند که متخصصان شهری بهه طهور
عمومی برای فااهای شهری برشهمردهانهد .اپلیهارد و جیکهوبز
معتقدند که در فاای شهری باید نوعی «یکپارچیی فعالیتها»
 زندوی ،کار ،خرید و همننی فعالیتهای عمومی ،معنهوی وتفریحی -در همکناری منطقی با یکهدییر وجهود داشهته باشهد
( .)Jacobs and Appleyard, 1987 :118اپلیههارد و
جیکوبز خصوییا ضروری برای یک محی شهری مناسب را
برشمردهاند که به اختصار عبارتند از -0 :زیستپکیری؛ آسهایش
نسبی برای همیان فهراهم کنهد بها امکهان اسهترا ت و دور از
آلودوی و عوامش مزا م دییر  -2هویت و کنترل؛ مردم بایستی
ا ساس کنند ،بخشی از محی به آنها تعلق دارد تا نسبت بهه
آن ا ساس مسئولیت کنند .محی شهری باید مردم را ترریهب
کند تا خود و خواستهایشهان را ابهراز کننهد -3 .دسهتیابی بهه
فریت ،تخیش و لک ؛ شهر بایستی برای مردم مکانی باشد که
در آن از قالبهای سهنتی درآمهده و تجهارب خهود را وسهترش
دهند ،با افراد و دیدواههای جدید روبرو شوند و شههر برایشهان
مفرح و هیجانانییز باشد -0 .ایالت و معنا؛ مردم باید بتواننهد
شهرشان ،طهرح ایهلی ،کارکردههای عمهومی ،و نهادههایش و
فریتهایی که در اختیار میوکارد را بشناسهند .در یهک شههر
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اییش ،ریشه مکانها آشکار است .شههر نبایهد در تسهل یهک
وروه خاص یا همان وروه قدرتمند باشد -8 .زندوی اجتماعی و
عمومی؛ شهر بایستی مشارکت شهروندان در اجتمهای محلهی و
زندوی عمومی را ترریب کند .ساختار شهر و فااهای عمهومی
باید به طور مستقیم و نمهادی شهرکت در زنهدوی اجتمهاعی را
برای طیفهای مختلف اجتماعی ترریب کنهد و ههیگ وروههی
نباید طرد شوند ،جز آنان که تهوازن زنهدوی شههری را تهدیهد
میکنند -8 .خودبسندوی شهری؛ شهرها به طور فزاینده مجبور
خواهند بود به سمت خودپایهداری در کهاربریهها و در مصهرف
منابع را وام بردارند -9 .محیطی برای همه؛ محی ههای خهوب
بایستی برای همه دسترسپکیر باشند .ههر یهک از شههروندان
اعم از فقیر و رنی ،سزاوار داقلی از زیستپهکیری محیطهی و
داقلی از هویهت ،کنتهرل و فریهت هسهتند ( Jacobs and
.)Appleyard, 1987: 115-116
یکی از ویژویهای برجسته بسهیاری از فاهاهای عمهومی
اشیه رودخانههههای شههری ایه اسهت کهه در آنهها ،بهی
چشمانداز و عنایر طبیعی با مکانهها و کهاربریهها و خهدما
تفریحی نوعی ترکیب و تالقی دیده میشود .همانوونه کهه در
ای مطالعه ،فعالیت تفریحی به منرور استفاده از منرره و مسیر
اشیه رودخانه در تمایز با فعالیت تفریحی مربوط به خهدما و
مکانهای پکیرایی بررسی شده است .در ای زمینه به تبعیت از
برخی محققان ،میتوان کارکرد تفریحی ای بخهش از شههر را
در دو دسته تفریغ فعهال و ریرفعهال جهای داد .اسهتیف کهار و
همکاران ،در توییف کارکردهای فاای عمومی شهری به ای
دو مفهوم اشاره کردهاند ،آنها پنج نیاز انسانی ایلی ااروکار بهر
فعالیت مهردم در فاهای عمهومی را ایه وونهه برشهمردهانهد؛
آسایش ،استرا ت ،مشغولیت فعهال ،0مشهغولیت ریهر فعهال 2و
اکتشهاف ( .)Abdelrahman, et al., 2018: 3221هله
وولی اشاره میکند ،فااهای باز شههری مهیتواننهد بها ههدف
تفریغ فعال و ریرفعال مورد استفاده قرار ویرند .تفریغ فعال بهه
فعالیتهای فیزیکی مانند بازی و ورزش مربوط است ،در هالی
که تفریغ ریرفعال به مفهوم فعالیتهایی مانند تماشای منهاظر
طبیعی ،یا نیاه کردن به بازی کودکان یا سهایر افهراد ،مطالعهه،
استرا ت یا مالقا بها دوسهتان اسهت ( Woolley, 2003:
 .)20فعالیتهای تفریحی ریرفعهال ممکه اسهت بهه یهور
اجتماعی مانند تماشای دییران یا معاشر و وفتیو با آنها و یا
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. active engagement
2. passive engagement
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به یور شخصی و فرو رفت در تعمق و جدایی از قیش و قال
زنههدوی شهههری باشههد .بههه عههالوه مههیتوانههد فههراهم کننههده
فریتهایی برای هویت اجتماعی و شراکت در اجتمای محلی یا
رویههدادهای فرهنیههی باشههد (.)Woolley, 2003: 23
رودخانهها فریتهای قابش تهوجهی را بهرای تفهریغ ریرفعهال
ایجاد میکنند چرا که تعهداد زیهادی از مهردم بها پیهادهروی یها
تماشای یا طبیعی یا قایقها و رویدادهای مربوط به اشهیه
رودخانه از آن لک میبرند (.)Woolley, 2003: 135-136
استفاده از کافه و رستوران و کلوپ قایقرانی یها بهازی کودکهان
جزم تفریحا فعال است که زمینه وفتیهو و معاشهر افهراد را
فراهم میکند (.)Abdelrahman, et al., 2018
تفریغ فعال و ریرفعال باید در ترکیهب بها ههم ،کیفیها و
خصیصههای مورد انترار از فاای عمهومی را محقهق کننهد ،از
ای رو باید در همیرایی با یکدییر عمهش کننهد و بهر یکهدییر
تأایر منفی نداشته باشند .در کرویدورهای رودخانههای شههری
و فااهای سبز پیرامونی آنها ،برخی کاربریها و فعالیهتهها و
همننی عوامش آلودوی منرر میتوانند بر پیوستیی در فاهای
رکت یا چشمانداز اار منفی داشته و جکابیت آن برای کاربران
را کاهش دهند .برخی از محققان معتقدند که در رودخانهههایی
با عرض کم (همانند رودخانهه بابلسهر) امکهان مشهاهده کرانهه
مقابش با چشم ریرمسلغ وجود دارد و ای موضوی زمینهه کهنش
متقابش اجتماعی و ارتباط با فعالیتها و فااهای آن سهوی رود
را فراهم میکند ( .)Kondolf and pinto, 2017: 107در
چنی رودکنارانی فا دسترسی بصهری بهه دو کرانهه رود بهر
جکابیت آن بهرای کهاربران مهیافزایهد .بنهابرای دسترسهی بهه
رودکنار 0دو وونه است :دسترسی کالبهدی کهه بایهد مسهتقیم و
واضغ باشد و دسترسی بصری که باید بدون مانع و دعو کننده
باشد ).(Hussein, 2006: 5
البته موانع استفاده کهاربران یهرفاث محهدود بهه دسترسهی
کالبدی و بصری ضعیف نیست ،بلکه ممک است ای فااها با
نیازهای طیفهای اجتماعی مختلف متناسب نباشهند ،از جملهه
ممک است از نرر اجتماعی یا امنیت برای استفاده خانوادههها،
زنان و کودکان مناسب نباشند .به عهالوه ،وضهعیت اجتمهاعی،
امنیت و دسترسپکیری میتواند تحت تأایر نهوی کهاربریههای
موجههود در اشههیه رود و میههزان تسههل و برتههری برخههی از
عملکردهای خاص و یا درجه عمومی بودن و دسهترسپهکیری
همیانهی ایه فاهاهها نیهز باشهد .استقهرار برخی کاربریها و
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. riverfront

فعالیتها و میزان دستکاری در محهی و منرهر تهی اوهر
مانعی از نرر اجتماعی یا امنیهت ایجهاد نکنهد ،بهه طهور بهالقوه
میتواند در جکابیت ای فااها برای کاربران مهثار باشهد .زیهرا
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که شهروندان رودکنهارانی را
ترجیغ میدهند که کمتر دستخوش دستکاری شدهاند و از نرهر
محی و چشمانداز و وجهود وونههههای ویهاهی بهومی ،قرابهت
بیشتری با وضعیت طبیعی و اولیه آن دارند .البته در ای زمینهه
شهروندان به تعادل بی کنترل انسهانی و طبیعهت و شهی نیهز
تأکید داشتهاند ( .)Hu, et al., 2019: 117-118ای تطابق
بی جنبه زیباییشناختی و کیفیت اکولوژیکی ذاتاث ارزشمند است
و میتواند در مدیریت تغییرا رودکناران لحاظ شهود .امها بایهد
توجه داشت که چشمانهداز خهوش منرهر الزامهاث بها فاظهت از
طبیعت تطابق ندارد و تی ممک است مورد استفاده قرار ویرد
تهها پوششههی باشههد بههرای فعالیههتهههایی کههه در افههت کیفیههت
اکولوژیکی تأایروکارند (.)Nassauer,1997 : 68

داده و روشکار
عمده کاربریهای تفریحهی و پهکیرایی اشهیۀ رودخانهه شههر
بابلسر شامش کافهها ،قلیانسراها ،رستورانها و کلوپهای بازی
و قایقرانی ،در محدودهای بی پش نزدیک سها ش و پهش معلهق
امتداد خیابان پاسداران قرار ورفتهاند .ای محدودۀ یهک و نهیم
کیلومتری ،که در دو سمت آن خیابان طالقانی در کرانه شهرقی
و خیابان فلسطی در کرانه رربی قرار دارند ،بهرای انجهام ایه
مطالعه انتخاب شده اسهت .برخهی از کهاربریههای تفریحهی و
پکیرایی موجود در ای محهدوده ،فعالیهت مسهتمر و یکسهان در
تمام ایام سال نداشته و تی ریرفعهالانهد .تعطیلهی و متهرو
ماندن تعدادی از ای کاربریها در اار ابهام در وضهعیت مجهوز
برخی وا دهای پکیرایی ،موجب تشدید ای مسئله شهده اسهت.
بزروتری کاربری پکیرایی ،رستوران کشتی پانیک است کهه بها
یک سازه بتی به شکش کشتی و طول ید متر کهامالث در بسهتر
آبی رودخانه استقرار یافته است (شهکش .)0طرا هی و معمهاری
کاربریهای تفریحی از ضابطۀ معینی پیهروی نمهیکنهد ،تهی
برخی کافهها بها سهازهای شهبیه آرمهاتور در آب رودخانهه قهرار
ورفتهاند .الحاقا مختلف در نماها و کیفیت سهاخت و مصهالغ
نامطلوب برخی از آنها س موقتی بودن ای بناها را به بیننده
القا میکند .کیفیت استقرار ای کاربریهها ،پیوسهتیی مسهیر و
پیوستیی بصری پیادهروی سا لی و دید به سهمت رودخانهه را
مخدوش کرده است .تخلیه فاضالب و زبالهها در نتیجه فعالیت

نشریه علمی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال ششم ،شماره ( 2سری جدید) ،پیاپی  ،22تابستان 0011

ای کاربریها ،تجمع رسوبا در نزدیهک برخهی از سهازههها و
رست ویاهان در آن که خود تجمهع بیشهتر رسهوبا را در پهی
دارد ،از تبعا دییر ای فعالیتها است .در راستای پرسشها و
اهداف تحقیق ،پیمایش نررا  310نفهر از کهاربران فاهاهای
عمومی محدوده مورد مطالعهه بها اسهتفاده از پرسشهنامه انجهام
یافته است .وویههای پرسشنامه بر مبنای طیف لیکر طرا هی
شده و ایه متغیرهها را مهورد سهنجش قهرار دادهانهد :کیفیهت
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استفاده ،مطلوبیت اجتماعی ،امنیهت ،آلهودوی محهی و منرهر،
جههکابیت و سههرزندوی ،کیفیههت خههدما  .در تجزیههه و تحلیههش
یافتهها ،از آزمهونههای آمهاری کهایدو ،تهی اسهتیودنت ،تهی
وروههای مستقش ،آنالیز واریانس یکطرفه و همبستیی استفاده
شده است .در ادامه ،نتایج ای پیمهایش ذیهش متغیرههای مهورد
بررسی ارائه میشوند.

شکل .1تصویر محدوده مورد مطالعه که چیونیی استقرار کاربریهای پکیرایی و تفریحی از جمله بنای کشتیمانند در بستر رود را نشان میدهد.
منبعgoogle Earth :

شرح و تفسیر نتایج
بر اساس نتایج پیمایش ،کیفیت استفاده از کارکردهای تفریحی
در مجموی دود  55درید پاسخیویان داقش یک بار از یکهی
از مکانههای پهکیرایی و تفریحهی اشهیه رودخانهه ،از جملهه

قلیانسرا ( ،)%30/80کافه ( ،)%31/53و رستوران ( ،)%21/83و
کلوب بازی ( ،)%5/13استفاده کردهاند .اکثر افهراد پاسهخدهنهده
( )%39/52به طهور روزانهه از مکهانههای پهکیرایی و تفریحهی
اشیۀ رودخانه استفاده کردهاند (جدول .)2

جدول  .1نتایج آزمون کای دو برای بررسی میزان استفاده از مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه

گویه

درصد

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

به ندر
چند بار در سال
چند بار در ماه
چند بار در هفته
روزانه
جمع کش

25/81
5/50
00/88
03/20
39/52
011

020/908

0

1/110

منبع :یافتههای پژوهش
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است و اکثر پاسخدهندوانی که به ندر از مکانهای پکیرایی
و تفریحی اشیۀ رودخانهه اسهتفاده مهیکننهد زنهان ()%83/8
هستند.

بر اساس نتهایج آزمهون کهایدو ،بهی میهزان اسهتفاده از
مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیۀ رودخانه با جنسیت رابطه
معنیداری وجود دارد (جدول  .)3بها توجهه بهه مقهادیر دریهد
فراوانی میزان استفاده روزانهه مهردان ( )%81/8بهیش از زنهان

جدول  .1نتایج آزمون کای دو برای بررسی رابطه بی جنسیت کاربران و میزان استفاده از مکانهای پکیرایی و تفریحی

گویه
به ندر
چند بار در سال
چند بار در ماه
چند بار در هفته
روزانه
آماره کای دو
درجه آزادی
سطغ معناداری

مرد

زن

جمع کل

()38/0

()83/8

()011

()82/1
()00/0
()82/1
()81/8

()09/0
()88/8
()09/0
()01/0
00/310
0
1/118

()011
()011
()011
()011

منبع :یافتههای پژوهش

همننی نتایج آزمون کایدو مثیهد رابطهه معنهیدار بهی
استفاده از مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیۀ رودخانه با س
است؛ به طوری که بیشتر استفادهکنندوان در سنی بی  20تا
 01سال هستند.
پیمایش نشان داد که به طور معنیداری اکثر افهراد پاسهخ
دهنده ( )%88/91به طور روزانه از مسیرهای اشهیه رودخانهه
برای پیاده روی و وردش استفاده کردهاند (جهدول )0و میهزان
استفاده روزانه از فااهای عمومی اشیۀ رودخانه به طور قابش

مال رهای بیش از استفاده از مکانههای پهکیرایی موجهود در
ای بخش از شهر است .به عالوه ،رابطه معنیداری بی میزان
استفاده از مسیر اشیۀ رودخانه برای پیهادهروی و وهردش بها
جنسیت و س کاربران وجود دارد .اکثر کاربرانی که به نهدر
از مسیر اشیه رودخانه برای پیادهروی و وردش استفاده می-
کنند ،زنان ( )%82/5هستند و استفاده روزانه و هفتیی مهردان
بیشتر است (جدول .)8

جدول  .1نتایج آزمون کای دو برای بررسی میزان استفاده از مسیر اشیه رودخانه برای قدم زدن و وردش

گویه

درصد

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

به ندر

00/00

301/805

0

1/110

چند بار در سال

0/88

چند بار در ماه

03/09

چند بار در هفته

08/13

روزانه

88/91

جمع کش

011

منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  .1نتایج آزمون کای دو برای بررسی رابطه بی جنسیت کاربران و میزان استفاده از مسیر اشیه رودخانه برای قدم زدن

گویه

مرد

زن

جمع کل

به ندر

39/2

82/5

()011

81
38/8
88/8
80/2

81
83/8
30/8
05/5
02/298
0
1/108

()011
()011
()011
()011

چند بار در سال
چند بار در ماه
چند بار در هفته
روزانه
آماره کای دو
درجه آزادی
سطغ معناداری
منبع :یافتههای پژوهش

تعدادی از وویههای پیمایش ،نقش مکانهای پهکیرایی و
تفریحی اشیۀ رودخانه در ایجاد محی اجتمهاعی مطلهوب را
برای وقتوکرانی و تفریغ کاربران مختلف بررسی مهی نمایهد.
اکثر کهاربران ( )%09/88بها مطلوبیهت مکهانههای پهکیرایی و
تفریحی اشیۀ رودخانه برای تفریغ خهانوادههها )%82/81( ،بها
مطلوبیت ای عملکردها برای تفهریغ جوانهان ،و ( )%80/00بها

مطلوبیت ای عملکردها برای تفریغ زنان و ( )%82/58با تهأایر
مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیۀ رودخانه بر ارتقهای ارزش
اجتماعی محلههای مسکونی پیرامونی ،مخالف و کامالث مخهالف
هستند .همننی اکثر کاربران ( )%91/15بها تهأایر مکهانههای
پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه بر افزایش فساد و رفتارههای
ضههد اجتمههاعی موافههق و کههامالث موافههق هسههتند (جههدول.)8

جدول  .1نرر کاربران درباره تأایرا اجتماعی مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه

گویه

کامالً

مخالف

بینظر

موافق

مخالف

کامالً

میانگین

موافق

انحراف
معیار

مطلوبیت برای تفریغ خانوادهها

05/03

21/83

8/00

33/02

03/09

2/18

0/399

مطلوبیت برای تفریغ جوانان

30/80

21/15

0/08

21/29

03/11

2/93

0/813

مطلوبیت برای تفریغ زنان

33/10

29/21

8/90

23/85

5/88

2/08

0/350

اار اجتماعی مطلوب بر محلههای

22/25

31/89

03/93

20/59

5/88

2/89

0/219

مسکونی اطراف
تأایر بر افزایش فساد و رفتارهای

9/80

01/55

01/82

28/85

00/31

3/51

0/258

ضداجتماعی
منبع :یافتههای پژوهش

همننی با توجه به نتایج آزمون تی استیودنت (جدول )9
سطغ معنیداری آزمون در تمامی وویهها بجز وویه «تأایر
مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه بر مطلوبیت
تفریغ خانوادهها» ،کوچکتر از مقدار  1/18است .در نتیجه در
سطغ اطمینان  18درید فرض برابری میانیی امتیازا با
مقدار مورد انترار( )3در تمامی وویهها به جز وویه «تأایر

مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه بر مطلوبیت
تفریغ خانوادهها» ،رد میشود .بنابرای از نرر افراد پاسخدهنده،
تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیۀ رودخانه در تأمی
محی اجتماعی مطلوب برای تفریغ خانوادهها در د متوس و
برای تفریغ جوانان ،زنان و ارتقای ارزش اجتماعی محلههای
مسکونی کم است .با توجه به مقادیر میانیی و مثبت بودن
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ضد اجتماعی زیاد است.

فایله اطمینان ،از نرر افراد پاسخدهنده تأایر مکانهای
پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه بر افزایش فساد و رفتارهای

جدول  .1نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در مطلوبیت اجتماعی

گویه

میانگین

انحراف

مقدار آماره t

معیار

سطح

اختالف

فاصله اطمینان 51

معناداری

میانگین

درصد
حد پایین

حد باال

مطلوبیت برای تفریغ خانوادهها

2/18

0/399

-1/998

1/035

-1/180

-1/012

1/153

مطلوبیت برای تفریغ جوانان

2/93

0/813

-3/820

1/110

-1/281

-1/021

-1/001

مطلوبیت برای تفریغ زنان

2/08

0/350

-9/920

1/110

-1/800

-1/853

-1/018

ارتقای اجتماعی محلههای

2/89

0/219

-8/120

1/110

-1/332

-1/080

-1/212

مسکونی
افزایش فساد و رفتارهای ضد

0/258

3/51

1/110

03/888

1/988

1/510

0/122

اجتماعی
منبع :یافتههای پژوهش

آزمون تی وروهههای مسهتقش را بهرای مقایسهه تفهاو در
نیرش زنان و مردان نسبت به مطلوبیت اجتماعی کاربریههای
مورد بررسی نشان میدهد (جدول  ،)5که تأایر آنها در ایجهاد
محی اجتماعی مطلوب برای تفریغ زنان ،از نرر کاربران مرد و

زن یکسان است ،اما در مورد تأمی محهی اجتمهاعی مطلهوب
برای تفریغ خانوادهها و جوانان ،نیرش مردان اندکی مثبتتر از
زنان است.

جدول  .1نتایج آزمون تی وروههای مستقش برای بررسی رابطه بی مطولبیت اجتماعی با جنسیت

گویه

انحراف

مقدار

درجه

سطح

جنسیت

میانگین

معیار

آماره t

آزادی

معناداری

0/121

350

1/110

تأایر بر مطلوبیت فاا برای تفریغ

مرد

3/22

0/315

خانوادهها

زن

2/89

0/310

تأایر بر مطلوبیت فاا برای تفریغ

مرد

3/01

0/080

جوانان

زن

2/38

0/088

تأایر بر مطلوبیت فاا برای تفریغ

مرد

2/82

0/001

زنان

زن

2/31

0/381

8/119
1/108

350
350

1/110
1/381

منبع :یافتههای پژوهش

به عالوه نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (جهدول ،)1
با توجه به مقادیر میانیی  ،نشان داد که افراد دارای  21سال و
کمتر ،نیرش مثبتتهری نسهبت بهه ایه موضهوی دارنهد و بها

افزایش س نیرانی نسبت به مطلوبیت اجتماعی ای عملکردها
افزایش مییابد.
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جدول  .5نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای بررسی رابطه بی مطلوبیت اجتماعی با س پاسخوویان

گویه

منبع

تأایر بر مطلوبیت فاا
برای تفریغ خانوادهها
تأایر بر مطلوبیت فاا
برای تفریغ جوانان
تأایر بر مطلوبیت فاا
برای تفریغ زنان

بی وروهی
درون وروهی
بی وروهی
درون وروهی
بی وروهی
درون وروهی

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

53/811
808/285
000/932
985/209
21/015
915/283

29/583
0/812
39/200
0/158
1/533
0/580

3
352
3
352
3
352

مقدار آماره F

سطح
معناداری

08/091

1/110

05/983

1/110

8/313

1/110

منبع :یافتههای پژوهش

نکته مورد بررسی دییر ،وجود رابطۀ میان نیرش کهاربران
نسبت به تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در
ایجاد یک محی اجتماعی مطلهوب بها میهزان اسهتفاده از ایه
مکانهای تفریحی و نیز میهزان اسهتفاده از مسهیر و فاهاهای
عمومی اشیۀ رودخانه برای پیادهروی و وهردش اسهت .بهرای
بررسی ای موضوی از آزمون همبسهتیی اسهتفاده شهده اسهت
(جدول  .)01بی نیرش پاسخ دهندوان نسبت به تأایر مکهان-
های پکیرایی و تفریحی بر ارزش اجتماعی محلههای مسکونی،
و میزان استفاده آنها از فاهاهای ذکهر شهده رابطههای وجهود
ندارد ،اما سطغ معنیداری آزمون همبستیی در سهایر وویهههها

کوچکتر از مقدار  1/18و رابطهه مهککور در سهطغ  18دریهد
معنیدار است .بنابرای نیرش منفی نسبت به تأایر مکانههای
پههکیرایی و تفریحههی اشههیه رودخانههه در ایجههاد یههک محههی
اجتماعی مطلوب برای تفریغ خانوادهها ،جوانان و زنان و نیز در
زمینهسازی رفتارهای ضد اجتماعی ،نه تنها با اسهتفاده کمتهر از
مکانهای پکیرایی و تفریحی ،بلکه با استفاده کمتر از مسهیر و
فااهای عمومی اشیۀ رودخانه برای پیادهروی و وهردش نیهز
رابطهای مستقیم دارد .اما ای نیرشهها و میهزان اسهتفاده ،بها
متغیرهای دییر از جملهه ا سهاس امنیهت و آلهودوی محهی و
منرر نیز پیوستیی و رابطه بالقوه دارد.

جدول  .11نتایج آزمون همبستیی بی نیرش کاربران نسبت به تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در ایجاد یک محی اجتماعی مطلوب با
میزان استفاده از فااهای تفریحی

گویه

میزان استفاده از مکانهای پذیرایی

میزان استفاده از مسیر حاشیه

و تفریحی حاشیه رودخانه

رودخانه برای قدم زدن و گردش

**1/089
**1/258
**1/298
-1/119
**1/013

**1/059
**1/008
**1/020
-1/101
**1/008

مطلوبیت اجتماعی برای تفریغ خانوادهها
مطلوبیت اجتماعی برای تفریغ جوانان
مطلوبیت اجتماعی برای تفریغ زنان
تأایر بر ارزش اجتماعی محلههای مسکونی
تأایر بر افزایش فساد و رفتارهای ضد اجتماعی
منبع :یافتههای پژوهش

*در سطغ  1/18معنادار است ** .در سطغ  1/10معنادار است.

تأایر عملکردهای تفریحی مورد مطالعه بر امنیت فاهاهای
عمههومی پیرامههون و در نتیجههه تههأایر بههر تفههریغ ریرفعههال
استفادهکنندوان یکی از جنبههای مهم مطالعه بوده است .همان
وونه که از یافتهها و مقادیر دریهد فراوانهی بهر مهیآیهد ،اکثهر
کاربران ( )%81/01با مناسب بودن امنیت شهبانه و بها مناسهب
بودن امنیت زنان و کودکان در اطهراف مکهانههای پهکیرایی و

تفریحی اشیۀ رودخانه مخالف و کامالث مخالف هستند (جهدول
 .)00نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونهای (جدول  ،)02نیهز
مثید تأایر منفی عملکردهای مورد بررسی بر امنیت فاا از دید
کاربران است .عالوه بر ای  ،آزمون تی وروههای مستقش نشان
داد که دیدواه کاربران در زمینه متغیر امنیت ،در بهی مهردان و
زنان مورد بررسی یکسان است.
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جدول  .11نرر کاربران درباره امنیت

درصد

گویه

کامالً

مخالف

مناسب بودن امنیت شبانه

درید

مخالف
29/21

32/11

مناسب بودن امنیت زنان
وکودکان

درید

30/92

28/85

موافق

بی نظر

میانگین

کامالً

5/21

21/15

موافق
01/2

2/88

5/21

21/93

1/81

2/00

انحراف
معیار
0/380
0/310

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .11نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در امنیت

میانگین

گویه

انحراف

مقدار

سطح

اختالف

معیار

آماره t

معناداری

میانگینها

مناسب بودن امنیت شبانه

2/88

0/380

-8/818

1/110

1/080

مناسب بودن امنیت زنان و
کودکان

2/00

0/310

-9/101

1/110

-1/882

فاصله اطمینان  51درصد
حد پایین
-1/859

حد باال
-1/308

-1/910

-1/023

منبع :یافتههای پژوهش

در خصوص آلودوی محی و منرر ،اکثر کاربران ()%50/59
مکانهای پکیرایی و تفریحی را در آلودوی رودخانهه از طریهق
ریخت زباله و فاضالب ،مثار میدانند .همننی بر اساس نتایج
آزمون تی استیودنت تک نمونهای ،از دید کاربران تأایر مکهان-
های پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در آلودوی محی زیهاد
است.
دیدواه کاربران درباره تأایر مکانهای پهکیرایی و تفریحهی
اشیه رودخانه بر آلودوی منرر و چشمانداز ،از طریهق  8وویهه
بررسی شده است .در دیدواه کهاربران در ایه زمینهه دارای
اهمیت است .زیرا نوی نیرش و برداشت ذهنی آنها ،بهه طهور
بالقوه بر میزان و کیفیت استفاده آنهها بهه خصهوص در زمینهه

تفریغ ریرفعال ااروکار است .از ای رو تأایر عملکردهای مهورد
مطالعه در منرر و چشمانداز شهر و رودخانه ،تأایر بر دید عابران
به منرره رودخانهه ،بهینرمهی و آشهفتیی محهی  ،آسهیب بهه
چشمانداز طبیعی و مناسب بودن ساختار فیزیکی ای عملکردها
از جنبه معماری و زیبایی بها شههر بابلسهر مهورد پرسهش قهرار
ورفتهاند .با توجه به یافتهها (جدول  )03کاربران در همه موارد،
تأایر منفی مکانهای تفریحی و پکیرایی را تأیید کهردهانهد .بهه
ویژه دود  91درید کاربران با تأایر منفی ایه عملکردهها بهر
دید عابران به منرره رودخانه ،بینرمی و آشفتیی محی  ،و بر
زیبایی طبیعت موافق و کامالث موافق هستند.

جدول  .11نرر کاربران درباره تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در آلودوی منرر

گویه
تأایر در بهتر شدن منرره
مطلوبیت معماری و
زیبایی
تأایر منفی بر دید عابران
به منرره رودخانه
تأایر منفی بر آشفتیی
محی
تأایر منفی بر زیبایی
طبیعت
منبع :یافتههای پژوهش

درصد

کامالً

مخالف

بی نظر

موافق

درید
درید

مخالف
1/33
2/85

09/08
29/15

درید

5/88

08/51

8/90

درید

8/11

00/28

5/88

35/30

درید

5/50

00/28

8/11

30/08

کامالً

میانگین

انحراف
معیار
0/380
0/039

3/51
8/91

01/18
28/02

موافق
01/81
03/20

2/10
2/92

08/58

23/18

3/81

0/231

30/59

3/90

0/200

38/01

3/90

0/302
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عالوه بر ای  ،با توجه به نتایج آزمون تی استیودنت (جدول
 )00تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در بهتر
شدن منرره شهر و رودخانه ،در د متوس است .اما با توجه به
مقادیر میانیی و مثبت بودن فوایش اطمینان ،از نرر کهاربران

تأایر منفی مکانهای پکیرایی و تفریحی بهر دیهد عهابران بهه
رودخانه ،بینرمی و آشفتیی منرر و بر زیبایی طبیعهت زیهاد و
همننی  ،تناسب آنها از نرر معماری و زیبایی با شههر بابلسهر
کم است.

جدول  .11نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در آلودوی منرر

میانگین

گویه

انحراف

مقدار

سطح

اختالف

فاصله اطمینان 51

معیار

آماره t

معناداری

میانگینها

درصد
حد پایین

حد باال

تأایر در بهتر شدن منرره

2/10

0/380

-1/101

1/305

-1/188

-1/211

1/190

زیبایی مکانها وتناسب با

2/92

0/039

-3/519

1/110

-1/258

-1/021

-1/000

معماری شهر
تأایر منفی بر دید عابران به

3/81

0/231

1/380

1/110

1/810

1/089

1/908

منرره رودخانه
تأایر در ایجاد آشفتیی در محی

3/90

0/200

00/813

1/110

1/935

1/800

1/582

تأایر در زیبایی طبیعت

3/90

0/302

00/108

1/110

1/938

1/810

1/589

منبع :یافتههای پژوهش

شکل  .1چشمانداز پیادهروی اشیه رودخانه و کاربریهای پکیرایی و تفریحی استقرار یافته در بستر رودخانه
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شکل  .1ساختمان کاربری تفریحی مترو در بستر رودخانه و انباشت رسوبا در زیر آن جکابیت و سرزندوی

یافتههای پیمایش و مقادیر درید فراوانی نشهان مهیدههد
که اکثر افراد پاسخدهنده ( )%81/09با تأایر مکانهای پهکیرایی
و تفریحی اشیۀ رودخانه بر ایجاد محی جهکاب بهرای تفهریغ
وردشیران موافق و کامالث موافق هستند ،در الی که اکثر افراد
پاسخدهنده ( )%80/88با تأایر مکانههای پهکیرایی و تفریحهی
اشیۀ رودخانه بر ایجاد محی سرزنده و جکاب در ایه بخهش

شهر ،مخالف و کامالث مخالف هستند .نتایج آزمون تی استیودنت
تک نمونهای (جدول  )08نیز نشان مهیدههد کهه مکهانههای
پههکیرایی و تفریحههی اشههیۀ رودخانههه تههأایر زیههادی در ایجههاد
محیطی جکاب برای تفریغ وردشیران دارند ،اما به طهور کلهی
تأایر آنها در ایجاد محیطهی سهرزنده و جهکاب بهرای شههر و
شهروندان در د متوس است.

جدول  .11نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی تأایر مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه در جکابیت و سرزندوی

گویه

میانگین

ایجاد محی جکاب برای تفریغ
وردشیران
ایجاد محی سرزنده و جکاب

انحراف

مقدار

سطح

اختالف

فاصله اطمینان 51

معیار

آماره t

معناداری

میانگینها

درصد

3/82

0/318

9/388

1/110

1/823

حد پایین
1/350

حد باال
1/883

2/10

0/251

0/382

1/099

-1/155

-1/208

1/101

منبع :یافتههای پژوهش

کیفیههت خههدما  ،از نرراکثههر کههاربران ( )%67/88ارائههه
خدما و کیفیت ارکیه در بیشتر مکانهای پکیرایی و تفریحهی
اشیه رودخانه نامناسب است .نتایج آزمون تی استیودنت تهک
نمونهای (جدول  ،)08نیز با توجه بهه مقهدار میهانیی و منفهی

بودن فایله اطمینان ،نشان میدهد که از نرر کاربران کیفیهت
ارائه خدما در مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانهه،
کم است.
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جدول  .11نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی کیفیت خدما پکیرایی در مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه

متغیر

میانگین

کیفیت
خدما

2/28

انحراف
معیار
0/213

مقدار آماره t
-00/200

سطح

اختالف

فاصله اطمینان  51درصد

معناداری

میانگینها

حد پایین

حد باال

1/110

-1/935

-1/589

-1/815

منبع :یافتههای پژوهش

بحث ونتیجهگیری
با توجه به مشاهدا میدانی و پاسخها میتوان نتیجه ورفت که
فااهای پهکیرایی و تفریحهی مهورد مطالعهه ،یکهی از عوامهش
تخریب چشمانداز رودخانه بودهاند که عهوارض جهانبی اسهتقرار
ای فااها در بستر رود به ویژه ورود فاضالب و رهاسازی انوای
زبالهها به داخش رودخانه و بوی بد آن هم در تشدید ای مسئله
مثار هستند .طرا ی کالبهدی و معمهاری نامناسهب ارلهب ایه
کهاربریهههای پهکیرایی و تفریحههی موجههب شهده تهها در ایجههاد
فااهای عمومی شاخو و متناسب با هویت شهر ناموفق عمش
کنند.
یافتههای ای تحقیهق نشهان مهیدههد کهه کهاربریههای
پکیرایی و تفریحی اشیۀ رودخانه در شههر بابلسهر ،عهالوه بهر
تأایر نامطلوب بر اکولوژی رودخانه ،نتوانسهتهانهد یهک فاهای
عمومی مطلوب ،هم برای طیفهای مختلف استفادهکنندوان و
هم از جنبه ااروکاری مثبت بر فااهای شهری پیرامهون ایجهاد
کنند .اختصاص بیشتری درید استفاده کاربران به قلیانسراها،
تا دی بیانیر جکابیت ای کاربریهها بهرای طیهف خایهی از
استفادهکنندوان است .ورچه دستیاههای مختلف یدور مجهوز
ساخت و فعالیت ای وا دها ،داقلی از منافع را در ایه زمینهه
کسب کردهاند ،همننی امکان کسبوکار برای عدهای به ویژه
در زمینههه خههدما وردشههیری فههراهم شههده اسههت ،امهها ای ه
کاربریها در پاسخیویی به نیازهای وروههای مختلف اجتماعی
از جمله جوانان ،زنان وکودکان و ایجاد فاای امه و مطلهوب
برای آنها ناکام بودهاند .هرچند از نرر افراد پاسخدهنهده تهأایر
مکانهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانه بر ایجهاد محهی
سرزنده و جکاب در د متوس است؛ اما سایر پاسهخهها نشهان
میدهد که ای جکابیت ،بیشتر به اسهتفاده وردشهیران مربهوط
است .بیشتر استفاده شههروندان مربهوط بهه اسهتفاده روزانهه از

اشیۀ رودخانه و فااهای عمومی پیرامونی یرفاث بهرای پیهاده
روی و وردش بوده است ،در الی که کهاربریههای تفریحهی
مککور با قرارویری در ریم رودخانه و از بی بهردن پیوسهتیی
فاای سبز و چشمانداز رودخانه ،تی بهر اسهتفاده از فاهاهای
عمومی اشیه رودخانه نیز تأایر منفی داشتهاند .به خصوص آن
که رها شدن و مترو ماندن برخی از ایه کهاربریهها ،عهدم
تداوم فعالیتها در تمهام طهول سهال ،عهدم رعایهت الزامها و
معیارهای طرا ی و سهاخت ،و الحاقهاتی کهه باعهث ارتشهاش
بصری و موجب تشدید مشکال مککور شدهاند.
بررسی کاربریهای پکیرایی و تفریحی اشیه رودخانهه در
شهر بابلسر ،به دلیش الیوی خاص مکهانوزینهی و اسهتقرار در
بسهتر و ههریم رودخانهه و خصویههیا کالبهدی آنههها از نرههر
طرا ی و کیفیت ساخت ،کمکی خواهد بهود بهه بازاندیشهی در
شیوههای استفاده از ظرفیتهای رودخانههای شهری .از سهوی
دییر بررسی ای الیو در شهر بابلسر نشان داد که بهرهبهرداری
از رودخانههای شهری بر اساس اعمال سلیقههای ریرعلمهی و
بدون توجه به توازن بی جنبههای زیسهتمحیطهی و نیازههای
طیفهای مختلف کاربران و ذینفعان مختلف میتواند بها وجهود
منفعتهای مهوردی ،عهوارض و پیامهدهای نهامطلوبی بهه جها
وکاشته و با منافع عمهومی در تاهاد باشهد .اوهر بپهکیریم کهه
استفاده از ظرفیتهای توسعهای رودخانههای شههری بایسهتی
با در نرهر وهرفت موازنهه و تعهادل بهی ظرفیهت اکولهوژیکی،
درآمدزایی و ایجاد جکابیت برای وردشیران ،تناسب بها هویهت
شهر و پاسخیویی به نیازههای وهروهههای مختلهف اجتمهاعی
یور ویرد ،در ایه یهور شهیوۀ بههرهبهرداری تفریحهی از
رودخانه بابلسر یکی از نمونهههای نهاموفق اسهت کهه خهود در
بردارندۀ آموزههایی برای اقداما آتی است.

منابع
Case of Pharos Promenade. Alexandria,
Egypt, Alexandria Engineering Journal,
57, 3227-3236.
Chou, R. J. (2016). Achieving Successful

Abdelrahman, A., Khalid, A., Saadallah, D.
(2018). The Role of Landscaping Elements
in Enhancing Passive and Active
Engagement in Urban Promenade: The

 بررسی اارا محیطی عملکردهای تفریحی اشیه رودخانه در شهر بابلسر:عباسزاده سورمی و همکاران

River Restoration in Dense Urban Areas:
Lessons from Taiwan. Sustainability,
8(11).
Cockerill, K., Armstrong, M., Richter, J.,
Okie, J. G. (2017). Environmental
Realism: Challenging Solutions. London:
Palgrave Macmillan.
Findlay, S. J., Taylor, M. P. (2006). Why
Rehabilitate Urban River Systems? Area,
38(3), 312-325.
Hussein, H. (2006). Urban Recreational
Riverfronts: Successful Revitalization
Elements. Journal of Design and Built
Environment, 1(2), 1-14.
Hu, S., Yue, H., Zhou, Z. (2019). Preferences
for urban stream landscapes: Opportunities
to
promote
unmanaged
riparian.
Vegetation Urban Forestry & Urban
Greening. 38, 114–123.
Jacobs, A., Appleyard, D. (1987). Toward an
Urban Design Manifesto. Journal of the
American Planning Association, 53(1),
112- 120.
Kondolf, G. M., Pinto, Pedro, j. (2017) the
social connectivity of urban rivers.
Geomorphology. 277, 182–196.
Lerner, N. N., Alison, H. (2012). How should
we manage urban river corridors?
Procedia Environmental Sciences, 13, 721
– 729.
Levin-Keitel, M. (2014). Managing urban
riverscapes: towards a cultural; perspective
of land and water governance. Water
International, 39(6), 842-857.
Marzluff, J. M., Shulenberger, E., Endlicher,
W.… Simon, M. (2008). Urban Ecology:
An International Perspective on the
Interaction between Humans and Nature.
New York: Springer.
May, R. (2006). “Connectivity’’ in Urban
Rivers: Conflict and Convergence between
Ecology and Design. Technology in
Society, 28, 477–488.
Mumford, L. (1956). The Natural History of

111

Urbanization. In Man's Role in Changing
the Face of the Earth. Edited by William
L. Thomas, Jr. Chicago, IL: University of
Chicago Press.
Nassauer, J. I. (1997). Cultural Sustainability:
Aligning Aesthetics and Ecology, In
Placing Nature: Culture and Landscape
Ecology. Edited by Nassauer, J. I.
Washington,D.C. and Covelo: Island Press.
Otto, B., McCormikck, K., leccese, M.
(2004). Ecological Riverfront Design:
Connecting
Restoring
Rivers.
Communities.
American
Planning
Association.
Raymond, M. C., Gottwald, S., Kuoppa, J.,
Kytta, M. (2016). Integrating Multiple
Elements of Environmental Justice into
Urban Blue Space Planning Using Public
Participation Geographic Information
Systems. Landscape and Urban Planning
153, 198–208.
Short, J. R. (2006). Urban Theory: A Critical
Assessment.
New
York:
Palgrave
Macmillan.
Simsek,
G.
(2012).
Urban
River
Rehabilitation as an Integrative Part of
Sustainable Urban Water Systems. 48th
ISOCARP Congress.
Tardin, R. (2013). System of Open Spaces:
Concrete Project Strategies for Urban
Territories. New York and London:
Springer.
UNESCO (2016). River Restoration: A
Strategic Approach to Planning and
Management. United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization.
Woolley, H. (2003). Urban Open Spaces.
London and New York: Spon Press.
Zingraff-Hamed, A., Noack, M., Greulich.
S…… Pauleit, S. (2018). Model-Based
Evaluation of Urban River Restoration:
Conflicts between Sensitive Fish Species
and Recreational Users. Sustainability,
MDPI, Open Access Journal, 10(6), 1-27.

