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چکیده
مقصود از طراحی فضاهای سبز در حقیقت جستجوی عوامل ضروری در ایجاد فضای سبز مناسب شهری از دیدگاه زیست محیطی،
اوقات فراغت ،زیباشناسی و فرهنگیمیباشد .همچنین نقش گسترده فضاي سبز در تمدد اعصاب بر کسي پوشيده نيست .تا حدي که
مبحث پارک درماني به عنوان يکي از نسخههاي سالمت بخش شناختهميشود.از سوی دیگر ،فضای شهری بخشی از ساختارهای شهر
میباشند که طراحی آنها میبایست در راستای ضروریات زندگی شهری و در جهت پاسخگویی به نیازهای شهروندان باشد تا بتوان به
الگوهای با ارزشی که دارای معانی و مفاهیم فرهنگی منتج از درون جامعه است ،دست يافت .این امر میتواند زمينهساز ایجاد فضای سالم
و باارزش شهری باشد .در این پروژه برای جمع آوری اطالعات از سه روش میدانی ،مصاحبه و کتابخانهای استفاده شده است .در روش
نظری (تحقیقات کتابخانهای) با رجوع به منابع فارسی و انگلیسی موجود (انواع مجالت ،ماهنامهها و فصلنامههای فضای سبز و کتب
مربوطه) و همچنین وبسایتهای مربوطه اطالعات الزم گردآوري گرديد .روشتوصیفی شامل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم از فضاهای
سبز تازه احداث شده شهرهایی همچون تهران ،اصفهان ،شیراز و مشهد ميباشد .مصاحبه هايي نيز با صاحبنظرانصورت گرفت كه قسمت
مهم اين پژوهش بر اساس نظرات و عقايد و تجربيات آنها شكل گرفته است و اساس تجزيه و تحليل ّاطالعات و نتيجهگيري را
اعظم و ّ
تشكيل مي دهد .نتایج حاصل بر طبق نظر متخصصان نشان داد که دقت در تأثیرگذاری ویژگیهای گیاهان مانند بو ،رنگ ،فرم و بافت آنها
در روح و روان آدمی در طراحی پارکها و دیگرفضاهای سبز ایران کمتر مورد توجه واقع شده است .همچنین از دیگر مؤلفههای تأثیرگذار
کیفیت بهداشتی و روانی پارکهای شهری ایران می توان به ویژگیهای روحیطراح اشاره کرد که واجد چه نگرشی به جهان اطراف
بر ّ
خود است .چرا که مصاحبهها نشان دادند که طراح بر اساس آن نگرش پارک را طراحی خواهد نمود .عوامل دیگری نیزمانند نياز به سايه
و تغيير درجه حرارت ،کنترل آلودگی صوتی ،کنترل آلودگی هوا و  ...که همگی بر روی چینش گیاهی پارک و در نهایت بر انتخاب سبک
اهمیت بعدی قرار گرفتند و تاحدودی می توان گفت امروزه استفاده از ویژگیهای بهداشتی
پارکسازیهاتأثیرگذار خواهند بود در درجه ّ
پارکها از قبیل مهار صوت ،مهار آلودگی و مهار نور درایجاد فضای پاک و سالم و همچنین ویژگیهای روانی آنها مانند القاء حس سکون
و آرامش و زدودن خستگی بوسیله رنگ و در نهایت بوسیله گیاهان در کشور رو به گسترشاست.
واژگان کلیدی :فضای سبز ،پارک ،بهداشت و روان ،طراحی پارک
* نویسنده مسؤلmmaroof2006@yahoo.com ،
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مقدمه
اثرات بهداشتي و رواني شامل اثراتي است که انسان شهرنشين را
تحت تأثير قرار داده و موجبات تجديد قواي روحي و جسمي وي را
فراهممي نمايد و نتيجه عملي فرايندهاي داخلي اکوسيستم هاي
شبه طبيعي شهري يا فضاي سبز بر روي انسان مي باشد .فضاي
سبز شهرها ريههاي تنفسي شهرنشينان به شمار مي آيند .به
همين دليل فقدان آن به معناي عدم وجود سالمتي و تندرستي
در شهرها محسوب مي شود .در شهرها گذران اوقات فراغت
براي کسب تعادل روحي امري است واجب ،که فقدان آن حتي
برتواناييهاي کاري افراد نيز مؤثر است .اوقات فراغت و گذران
آن يعني استراحت ،رفع خستگي ،رشد و شکوفايي شخصيت و
تفريح که اگر از برنامه زندگي حذف شود کسالت ،فرسودگي
و کوتاهي عمر را براي شهرنشينان به بار مي آورد .پارکهاي
شهري و فضاي سبز حومه از جمله منابع گذران اوقات فراغت
براي عده کثيري از شهرنشينان هستند (اسالمی .)1370،نقش
گسترده فضاي سبز در تمدد اعصاب بر کسي پوشيده نيست.
تاحدي که مبحث پارک درماني به عنوان يکي از نسخه هاي
سالمت بخش شناخته مي شود .ا ّما با توجه به نقش فزاينده
فضاي سبز در روح و روان انسانها اين سؤال در اينجامي تواند
مطرح گردد که پارکهاي امروزي در ايران تا چه حد ميتواند
نيازهاي روحي و رواني کاربران را برطرف سازد؟ و چه مؤلفههایی
در فضاهای سبز امروزی می تواند بر روی آنها تأثیرگذار باشد؟
اهميت به اين
همچنين يک طراح فضاي سبز امروزي تا چه حد ّ
موضوع را در رأسهدفهاي طراحي خود قرار ميدهد؟
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کیفیت بهداشتی و
مؤلفه های تأثیرگذار بر
ّ
روانی پارک های شهری ایران...

.1 پرسشهای پژوهش
متخصصان پارکها و فضاهای سبز موجود تا چه حد و
از دید
ّ
چگونه میتوانند به نیازهای بهداشتی و روانی کاربران خود پاسخ
دهند؟
متخصصان تأثیرات روانی پارکهای امروزی با توجه به
از دید
ّ
صنعتی و ماشینی شدن شهرها تا چه اندازه میتواند تأثیرگذار
باشد؟
.2 روش پژوهش
روش تحقيق حاضر شیوه نمونهبرداری یا همان برداشتهای
میدانی به صورت مشاهده مستقیم از پارکها و فضا های
سبز شهری میباشد .در برداشتهای میدانی اجزای خاصی از
فضا های سبز شامل نحوه چيدمان و ترتیب عناصری همچون
انواع مجسمهها ،آب نماها ،پلکانها ،تراسها ،تسهیالت کاربران
(شامل میز ،صندلی ،آالچیقها ،سطل زباله و )...عکس برداری و
فیلم برداری گردیده است .روش مشاهده ،يكي از روشهايمؤثر
و كارآمد در تحقيقات موردي است .اطالعاتي را كه از اين طريق

ميتوان در تحقيق بدست آورد از طريق روشهاي ديگر كمتر
مي توان بدست آورد .زيرا اين روش به محقق اجازه مي دهد
واقعيت را به صورت مستقيم
مستقيم ًا پديده مورد مطالعه را ببيند و ّ
و بدون واسطه درككند (حافظ نيا .)1389 ،بنابراين در پژوهش
حاضر ،از روش مشاهده مستقيم براي بدست آوردن اطالعات در
زمينه چيدمان گياهي پاركهايمنتخب ايران استفاده شده است.
به طور کلی این پژوهش بر اساس بررسي و ارزيابي توصيفي و
متخصصان و صاحبنظران معروف ايران -که
مصاحبه با  47تن از
ّ
شرحتخصص آنها و شغلشان در (نمودار  )1آمده است -در ارتباط
کیفیت بهداشتی و روانی پارکهای
با مؤلفههای تأثیرگذار بر ّ
شهری منتخب ایران شکل گرفته است .در این زمینه مطالعات
كتابخانه اي انجام شده و سپس با بازديد از فضاهاي سبز كالن
شهرهاي ايران مانند تهران ،شيراز ،اصفهان و مشهد ،اطالعاتي
راجع به سبک ساخت و چگونگی انتخاب چینش گیاهی این
پارکها گردآوري و تدوين گرديد .علت عمده در انتخاب كالن
شهرهاي مذكور ،سطح توسعه يافتگي فضاهاي باز و سبز و وجود
باغها و پاركها متعدد جدیداالحداث در اين شهرها بوده است.
همزمان سؤالهایی جهت پرسش که در ذیل بذان اشاره شده است
بر اساس روشهای توصیه شده در کتابهای روش تحقیق کیفی
طراحی -که در منابع این پژوهش ذکر شده است  -و بعد از چند
مرحله تصحیح مورد انتخاب قرار گرفتند .سپس در ادامه كار
مصاحبه هايي با  47تن ازصاحبنظران صورت گرفت كه قسمت
مهم اين پژوهش بر اساس نظرات و عقايد و تجربيات
اعظم و ّ
ّ
آنها بوده است و اساس تجزيه و تحليلاطالعات و نتيجهگيري
را تشكيل خواهد داد .صاحبنظراني كه با آنها مصاحبه انجام
شد شامل اساتيد دانشگاه (در زمينه باغبانی ،فضاي سبز،طراحي
محيط زيست و معماري منظر) ،طراحان و مجريان و گردانندگان
پاركها ،كارشناسان و كارشناسان ارشد فضاي سبز و باغباني
و طراحي محيط زيست مشغول به كار در سازمان پاركها و
فضاي سبز شهرهاي مذكور بوده است (نمودار .)1سپس اطالعات
مصاحبههای مربوطه برروی کاغذ پیاده و بر اساس تشابه پاسخها
مورد دستهبندی و اعالن قرار گرفته است.
پرسشهای مصاحبه
الف) در چیدمان گیاهی نقش رنگ چیست و چه معیارهایی در
مورد استفاده از رنگ باید مد نظر قرار داد؟
ب) مهمترین عواملی که در طراحی پارکهای امروزی در ایران
مالک عمل قرار میگیرد چیست و چه عواملی میتواند در آن
دخالتداشته باشد؟
ج) آیا شما در طراحی گیاهی معتقد به کشت گیاهان خاصی در
پارکها و فضاهای سبز میباشید .اگر جواب شما مثبت است
دلیلرعایت این موضوع چیست؟
د) فضاهای سبز کنونی در ایران تا چه حد نیازهای آحاد جامعه را
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براي تسريع بهبود بيماران در برنامه هاي بازسازي خود به طرزی
تا  50سال آینده مرتفع خواهد کرد؟
فزاينده بهدرختان و مراقبت از آنها توجه مي کنند .زندانيان زندان
هـ) طبق راهکارها و نتیجههای اندیشیده شده ،روند چیدمان
بزرگ فدرال که داخل زندان را از سلولهاي خود مي ديدند بيش
گیاهی در کشور ما به چه سمتی سوق خواهد داشت؟
از زندانياني کهچشماندازي به مزرعه
مهارت افراد مصاحبه
شونده
داشتند درخواست مراقبت بهداشتي
مي کردند (Mour, 2010) .اولريچ
اجرايي
علمي
گزارش مي دهد که مزاياي تماس
سازمان پاركها و فضاي مؤسسات خصوصي در بصري بادرختان و ديگر گياهان سبز
پاركها و باغهاي
كارشناسان و كارشناسان
اساتيد دانشگاه
سطح كشور
سبس كشور
گياهشناسي
هاارشد در دانشگاه
ممکن است براي کساني که تحت
مؤسسه بافت شهر در
سازمان پاركها و فضاي
تنش يا مضطرب هستند ،بيشتر باشد
باغ ملي گياهشناسي ايران
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
تهران
سبس شهر تهران
(Ulrich,2008).
سازمان پاركها و فضاي
پارك ارم شيراز
گروه طراحي محيط زيست
گروه باغباني
در جهان ما كه به طرزی فزاينده
سبس شهر كرج
مصنوعي مي شود ،ارزش زيبايي
سازمان پاركها و فضاي
گروه طراحي محيط زيست
سبس شهر اصفهان
گياهان منظر بیشتر میگردد .گياهان
تماس بنيادي با طبيعت را ممكن
سازمان پاركها و فضاي
گروه معماري منظر
سبس شهر شيراز
ميسازند و رضايت ما را از محيط
سازمان پاركها و فضاي
باال مي برند .ك ّمي ساختن ارزش
گروه فضاي سبس
سبس شهر مشهد
زيباشناختي آنها دشوارتر از ارزشهاي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ديگر گياه است (معروف و دیگران،
علوم و تحقيقات تهران
 .)1386گياهان منظر داخلي مي توانند
باغباني گروه
کيفيت هواي داخل ساختمانهايي را
ّ
که از لحاظ انرژي کارا هستند،
گروه معماري منظر
با گرفتن ذرات آاليندههاي آلي
محسوس در هوا بهبود بخشند .هشت
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
كرج
گونه گياه هريک قادر بودند که سطح
نرمال بنزن را ظرف  24ساعت 50
گروه باغباني
تا  90درصد کاهش دهند .دو گونه
نمودار  :1دسته بندي افراد مصاحبه شونده بر طبق تخصص و محل كار
گیاهی توانستند سطح تريکلرو اتيلن
را تقريبا  20درصد کاهش دهند.با استفاده از محيط ريشه غني
شده از کربن ،سطوح نرمال و سطوح  100برابر نرمال هر دو
 .3پیشینه تحقیق
گاز را ميتوان ظرف دو ساعت تا تقريب ًا صفر کاهش داد .ظاهراً
در چند بررسي مزاياي رواني گياهان مورد تحقيق قرار گرفته
فرار،
است .تالبوت و ديگران ( )2000دريافتند که بيماران رواني بستري
منطقه خاک ريشه گياه براي استخراج مواد شيميايي آلي ّ
هنگامي کهگياهان گلدار روي ميزهاي غذاخوريشان است ،وقت مؤثرترين منطقه است .مؤلفان تصور مي کنند که کربن ف ّعال شده
آلوده کنندههاي هوا و آنهايي را که مستقيم ًا به وسيله گياه جذب
بيشتري را صرف غذا خوردن مي کنند .بيماراني که تحت عمل
شدهاندجذب سطحي مي کند و آنها را تا هنگامي که ريشه هاي
جراحي قرار گرفته بودند و مي توانستند از پنجره خود گياهان را
گياه و ميکروارگانيسم ها بتوانند به اشکال غيرسمي و يا کمتر
ببينند ،در مقايسه با آنهايي که نميتوانستند ،اقامت کوتاهتري در
سمي تبديل کنند و بدين ترتيب ،کربن را باززايي زيستي کنند،
بيمارستاني مثبتتري
بيمارستان داشتند و گزارش شد کهتجربه
ِ
نگه مي دارند (1999Wolverton, , ohnson& JBound).
داشتهاند (Ulrich, 2008) .همچنین منظره پنجره هايي که رو به
همچنین هرينگتون ،برتولين و لئونارد ( )1997كشف كردند كه
خيابان باز مي شد ،مي توانست اقامت پس ازعمل در بيمارستان
1
مناطق سايه دار در يك پارك  30هكتاري در سيراكوس نيويورك
را به اندازه  8/5درصد کاهش دهد که در مطالعه اولريچ تجربه
ْ
 1/3Cخنكتر از مناطق شهري مجاور پارك
به طورمتوسط فقط 
شده است ،صرفه جويي در هزينه ساالنه بهداشت در اياالت
است ،هر چند تابش خورشيدي زير درختان فقط يك پنجم مناطق
متحده به چند صد ميليون دالر مي رسد (Ibid) .بيمارستان ها

شهري است.يقين ًا اگر پارك و ديگر مناطق سبز در آنجا نبودند،
دماي خارج از پارك بيشتر بود زيرا تفاوتهاي دمايي با حركت
و پخش هوا به طرز نسبت ًا موثري كاهش مي يابد .بررسيهاي
دانشمندان علوم زیست محيطی نشان مي دهد که درختاني مانند
گردو ،کاج ،نراد ،بلوط ،فندق ،سرو کوهي ،اکاليپتوس ،بيد ،افرا،
زبان گنجشک و داغداغان از خود مادهاي به نام فيتونسيد در
فضا رها مي کنند که براي بسياري از باکتريها و قارچهايتک
سلولي و برخي از حشرات ريز اثر کشندگي دارد .در عين حال
توليد چنين موادي توسط درختان بر روي انسان اثر فرح بخشي
دارد .دليل اين امر را دانشمندان چنين بيان مي کنند که مغز
انسان از دو نيمکره چپ و راست تشکيل شده است .نيمکره
راست در تنظيم احساس غريزي و طبيعي انسان مانند احساس
محبت ،خواب ،و نيازهاي ديگر طبيعي نقش دارد .در حالي که
ّ
نيمکره چپ کار به نظم کشيدن کارهاي مکانيکي انسان مانند
تنظيم وقت و سر وقت حاضر بودن را بر عهده دارد .با تأکيد بر
بهداشت رواني ،پارکها را مي توان در زمرة مراکز تأمين کننده
بهداشت جان و روان دانست .نقش گسترده فضاي سبز در تمدد
اعصاب بر کسي پوشيده نيست (برابادی)1378 ،.

28
کیفیت بهداشتی و
مؤلفه های تأثیرگذار بر
ّ
روانی پارک های شهری ایران...

.4 تجزیه و تحلیل یافته ها
 .1-4جنبه ها و تأثيرات بهداشتي
بررسی نظرات اندیشمندان خارجی نشان میدهد که در بسياري
از مناطق شهري غلظت آاليندههاي هوا چنان زياد است كه
گياهان نميتوانند به خوبي رشد كنند چه رسد به اينكه آلودگي
را تا سطوح قابل پذيرش كاهش دهند .جريانهاي هوا و منابع
متعدد آالينده ،آلودگي هوا را به نگرانيمنطقهاي تبديل ميكنند.
براي كاهش نشر آلودگي از منابع صنعتي و خودروها بايد كوشش
عظيمي كرد schmid,1975)) .اگر آاليندههاي هوا در سطوح
پاييني باشند ،گياهان سالمتر ،ف ّعالتر و در كاهش بيشتر ناپاكي
هوا مؤثرتر خواهند بود .اشميد دريافت كه در طول روز كه
گياهان عمل تعريق را به سرعت انجام ميدهند (استوماتهاي
باز) غلظت اوزون چندين بار سريعتر از شب كه تعريق كند
است ،كاهش مييابد .گياهان در كاهش سرو صدا چندا مؤثر
نيستند اصطالح"دور از ديده ،دور از خاطره" تاحدي مصداق
اهميت باشد.
دارد و ممكن است تنها در فضاهاي محدودداراي ّ
برگهاي گوشتدار و شاخههاي متعدد باعث تضعيف كاهش صدا
ميشوند يعني صدا را بيش از فاصله كاهش ميدهند .ا ّما اغلب
گونهها در كاهش شدت سر و صدا تفاوت چنداني ندارند ،هرچند
گياهان هميشه سبز از لحاظ كارايي در اين موارد در كل سال
C).
بهترهستند ( ook and Van Haverbeke, 1971
متخصصان داخلی نیز نظرات
مصاحبههای صورت گرفته با
ّ
2
مشابهی را نشان میدهند .به عنوان نمونه نادرپور دراين زمينه

معتقد است عرصههايي از فضاهاي پوشيده شده از گياهان در
داخل شهرها و حاشيه آنها ،داراي كاركردهاي زيست محيطي،
اقتصادي ،تفرجگاهي ،اجتماعي هستند .اين عرصهها شرايط
زيستي و رفاهي شهروندان را بهبود ميبخشند كه ميتوان با
استفاده بهينه از اين فضاها منجر به كاهش فشارهاي سنگيني
3
شد كهزندگي ماشيني امروزه بر مردم وارد ميكند .نظام الملكي
 معتقد است در شهرهايي مانند تهران طراحي كاشت بايد براي
مقابله با آلودگي صوتي ،آلودگي هوا و ترافيك و ...طرحريزي
گردد .رئوفيان4 در مورد تأثير گياهان در محيط زيست اينگونه
بيان كرد :عواملي مانند نياز به سايه ،تغيير درجه حرارت كه
بوسيله تبخير و تعرق توسط گياهان ميسر ميگردد و همچنين
نياز به سكون و آرامشي كه در نتيجه جلوگيري از آلودگيصوتي
بوجود ميآيد ،ميتوانند در انتخاب نوع گياهان به طور وسيعي
تأثير گذار باشند.
 كاظم بيگي5 نيز معتقد است اگر پروژهاي در كنار بزرگراه باشد
يكي از نكاتي كه در آن تأثيرگذار خواهد بود توجه به موضوع
كنترل آلودگي صوتي است .بنابراين بايد از يكسري گياهاني
استفاده نمود كه گيرنده آلودگي صوتي هستند .زيرا اگر يك پارك
بيش از حد آلودگي صوتيداشته باشد ،قابل استفاده نخواهد بود
و ديگر مكاني آرام تلقی نمیشود چون صوت مانند نور حركت
موجي دارد و بايد آن را منحرف نمود.براي اين كار بايد از يك
ارتفاع كم شروع كرده و به ارتفاع بيشتر رسانده تا صوت بلغزد
و مقداري از آن نيز جذب شود و مقداري نيز منحرف گردد و
براي رسيدن به اين منظور خصوصيات برگها خيلي مهم هستند.
برگهاي چرمي شكل و ضخيم با بازدهای باال ،صوت را كنترل
ميكنند .برگهاي سوزني ،برگهایی ضخيم هستند و تراكم
بااليي دارند و از طرف ديگر در زمستانها به خاطر اينكه هميشه
سبز هستند،مفيدند.

 .2-4جنبهها و تأثیرات روانی
نقش گسترده فضاي سبز در تمدد اعصاب بر کسي پوشيده نيست.
تاحدي که مبحث پارک درماني به عنوان يکي از نسخههاي
سالمت بخش شناخته مي شود .سلطاندوست 6 اظهار داشت كه
بو و رنگ گياه به عنوان پارامترهاي مهم در طراحي گياهي نقش
بسزايي دارند و در انتخاب نوع گياهان بايد حتم ًا م ّد نظر قرار
گيرند زيرا اين پارامترها حتي مي توانند تأثيرات ناخوشايندي در
محيط بگذارد .به طور مثال در طراحي سايت يك بيمارستان
از گلهايي كه بوي خوشايند دارند ولي آلرژيزا هستند نبايد
استفاده گردد و جلوه و فرم گياه در اين مكان بهخاطر اثرگذاري
در روحيه بيماران مهمتر و مقدمتر به نظر ميرسد .مثنوي 7نیز
در اين زمينه اذعان داشت در برخي از بوستانهاي جديد نياز به
ايجاد فضاي سبز مالك قرار ميگيرد و آن هم به خاطر نياز روز

افزون ما به فضاي سبز منطقي به نظر ميرسد .بنابراين بخش
عمدهاي از اينپاركها ممكن است به كاشت اختصاص پيدا كند
و فضاي باز براي تجمع در آنها كمتر ديده مي شود .از جمله
اقدامات مشهود و مؤثر که درسالهاي گذشته از رونق بيشتري
برخوردارشده است ،اختصاص فضاهاي خاص ورزشي در پارکها
و يا راه اندازي نرمشهاي صبحگاهي گروهي بخصوص براي
ميانساالن است .همچنين از طريق کاشت درختان به سادگي
مي توان يکنواختي خسته کننده برخي از چشماندازها را اصالح
کرد و يا چشماندازهاي نازيبا را از معرض ديد خارج نمود (تصویر
)1.

و تأثیرات روانی آنها پررنگتر مي گردد .نظر به اينکه زندگي
شهري رو به مکانيزه شدن و ماشيني شدن در حال پيشرفت است
بايد مهمترين فلسفهايکه يک طراح در طرح يک پارک مد نظر
قرار مي دهد نزديکي به طبيعت و الهام از آن باشد (تصویر .)2


تصویر :2اصفهان ،پارك صفه ،اين پارك به سبك آزاد و طبيعي طراحي
شده است ( .نگارنده 1388 ،)

 .1-2-4حضور رواني رنگ ها در فضاي سبز پارک ها

تصویر :1شيراز ،پارک گلستان ،ازطريق کاشت درختان به سادگي
مي توان چشم اندازهاي نازيبا را از معرض ديد خارج نمود.
(نگارنده 1388 ،)
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ا ّما با توجه به نقش فزاينده فضاي سبز در روح و روان انسانها
اين سؤال اينجا مي تواند مطرح گردد که پارکهاي امروزي در
ايران تا چه حدميتواند نيازهاي روحي و رواني کاربران را برطرف
اهميت
سازند؟ همچنين يک طراح فضاي سبز امروزي تا چه حد ّ
به اين موضوع را در رأس هدفهاي طراحي خود قرار ميدهد؟
مثنوي در اين زمينه بيان نمود كه طراحي که با طبيعت مأنوس
است ،نگرش وي به طبيعت براساس ارزشگذاري به طبيعت و
احترام به آن و مراقبت از اين مفاهيم است ولي درصورتي که
اهميت بيشتري به
طراح با پيشرفتهاي تکنولوژي موافق باشدّ ،
صنعت ،تکنولوژي و فناوري دارد تا طبيعت و روح و روان افراد.
بنابراين با تغيير طراح ،سیمای پارک ممکن است بطور اساسي
تغيير نمايد .درويش  نيز در اين زمينه اذعان داشت مهمترين
عاملي که بايد در طراحي پارکهاي امروزي کشور مالک قرار
گيرد،فطرت دروني انسان و گرايش هر انساني به سوي طبيعت
و به دور از هر گونه مدرنيسم است .همچنين بايد به ايجاد ارتباط
انسان با طبيعتنيز توجه کرد و اين بزرگترين وجه مثبت ميباشد
که بايستي در يک پارک تقويت گردد.
 ارجمندي9 و نظام الملکي نيز بيان داشتند معتقدند به دليل اينکه
ايران کشور خشکي مي باشد نقش آب ،گياه ،سبزي و سبزينگي

روانشناسي و فيزيولوژي رنگ ها و تأثير آنها به حالتهاي رواني
افراد از مباحث بسيار جالب و مهم به شمار مي رود .هر رنگي به
خاصيت خود اثري بر روان انسان دارد که با رفتارهاي
مقتضيات
ّ
ّ
ً
اجتماعي و رواني او مرتبط است .احتماال سياه و سفيد ا ّولين
رنگهايي بوده که براي انسان ا ّوليه مفهوم واضحتري داشته
است زيرا گردش شب و روز هر کدام تداعي کننده استراحت و
فعاليت به شمار مي آمدند .سپس بشر به وجود رنگها پيبرد و
ّ
آنها را در زندگي خود وارد کرد .عمل تشخيص رنگها توسط
بخش تعليم ديده مغز صورت مي گيرد .يک نوع ارتباط سه
محوري بين رنگ ،انسان و طبيعت وجود دارد که هر اندازه اين
ارتباط متعادلتر و مناسبتر باشد از لحاظ رواني براي انسان
مفيدتر خواهد بود.انتخاب غلط و نابجاي رنگ ،موجب بد نشان
دادن يا بيخاصيت شدن آن مي شود که اصطالح ًا مرگ رنگ
ناميده مي شود (برناتسگی ،10 .)1372به گفته روانشناسان،
رنگ سبز گياهان بر سیستم اعصاب ،اثر خوشايند فراواني
دارند لوفونتاين ،11رنگ سبز را براي زندگي آدميان ،يک نياز
بزرگ دانسته است .هرگاه که پس از آسوده شدن از کار روزانه
براي گردش و هواخوري به کنار جنگل يا پارکهاي سرسبز
پناه مي بريم؛ آرامشي دلپذير در خويش احساس ميکنيم و يا
هنگامي که در يک جاده درختکاري شده حرکت مينماييم از
راه رفتن و طوالني بودنراه خسته نميشويم و اين همان تأثير
روحي دلنشيني است که رنگ سبز که آرام کننده تن و روان است
در انسان به جاي مي گذارد (تصویر )3.
13
ياوري12 و کاظم بيگي و مهر افسر  به اثرات رنگهاي زرد،

قرمز ،نارنجي ،سبز و  ...در محيط بازي کودکان اشاره کردند و
آن را عاملمه ّمي در تخليه انرژي کودکان دانستند و فتاحي14
نيز ضمن تأييد مطلب فوق افزود :به عنوان مثال نبايد در چنين
محيطي از سروهاينقرهاي که رنگ دلگيري دارند استفاده کرد
چون اثر عکس بر روي روحيه افراد دارد و هدف از کاربري مکان
تأمين نمي گردد (تصویر .)4

تصویر :3تهران ،پارك ساعي ،هنگامی که در یک جاده درختکاری شده
حرکت می نماییم از راه رفتن و طوالنی بودن مسیر راه خسته نمی شویم.
( نگارنده 1392 ،)

مرشدي  15ايران را از نظر رنگي در مقايسه با کشورهاي اروپايي
داراي فضاهاي خنثی و بدون رنگ دانست و بيان کرد در اروپا
تنوع رنگيموج مي زند تنوع رنگ در ساختمان ،در کفپوش ها
در نيمکتها و ديگر مبلمان شهر و به خصوص در فضاهاي
سبز آنها و در تأييد سخنان خويش عنوان کرد در ايران حتي
لباسهاي افراد جامعه نيز داراي تنوع رنگ نيست و اذعان کرد
با توجه به نقش رنگ در روح و روان آدميبايد اين نقيصه را با
تنوع رنگ در فضاهاي سبز جبران کرد (تصویر .)6آل طاها16 نیز
با تأييد مطالب فوق افزود متأسفانه نکته اي که در حال حاضر
در طراحی پارکها رعايت نمي گردد و توجه کمتري به آن شده
است ترکيب رنگ در شب ميباشد .فرکانس رنگ در شب بين
سفيد تانارنجي است و پارکهايي که کاربران آن بيشتر در شب
بدانجا مي روند بايد از اين فرکانس رنگي استفاده گردد مث ً
ال گل
بنفشه رنگ بنفش تيره مايل به ارغواني دارد و حتي در روز ،از
نماي دور جلوه خاصي نداشته مگر اين که در کنار رنگهاي ديگر
مانند سفيد و نارنجي ،زرد و ...به کار رود .رنگ ارغواني بنفشه در
شب ديده نمي شود و در زير نور چراغ نيز فاقد ارزش رنگي است.

30
کیفیت بهداشتی و
مؤلفه های تأثیرگذار بر
ّ
روانی پارک های شهری ایران...

تصویر  :4استفاده از رنگهاي دلگير در محيط بازي کودکان
( نگارنده 1388 ،)

کاظم بيگي و مهرافسر در ادامه سخنان خود بيان کردند که در
محيطي که براي سالخوردگان طراحي مي گردد بايد هدف طراح
از طراحي اين محيط که ايجاد آرامش در پارک است ،تأمين
گردد که در اين صورت بايد از رنگهاي آبي و سبز استفاده کند.
فتاحي نيز به اثرات و نقشرنگها و به کار بردن به جا و شایسته
آنها در محيط اشاره کرد و محيطي را که براي مطالعه در نظر
گرفته مي شود را مثال آورده و اين گونهادامه میدهد که نبايد از
رنگهاي تند و جلب نظر کننده استفاده کرد بايد طوري رنگها
را در کنار هم قرار داد که محيطي آرام ساخته شود وسکوت را
به نمايش گذارد (تصویر )5.

تصویر  :5تهران ،پارك شهر ،نمونه محيط مطالعه (نگارنده 1392 ،)

تصویر  :6اصفهان ،باغ گل ها ،تنوع رنگ در پارک (نگارنده 1392:)

پانوشت ها
-2 نازیماه نادرپور -کارشناس طراحی فضای سبز سازمان پارکها و فضای سبز شهر مشهد ،تاریخ مصاحبه1388/6/14 :
 -3ماندانا نظام الملکی -کارشناس گياهشناسي سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ،تاریخ مصاحبه1388/8/5:
 - 4محسن رئوفیان -کارشناس طراحی فضای سبز سازمان پارکها و فضای سبز شهر مشهد ،تاریخ مصاحبه1388/6/14 :
 - 5مهندس كاظم بيگي کارشناس ارشد طراحی فضای سبز سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ،تاریخ مصاحبه1388/8/5 :
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 نتیجهگیری و راهکارهای پیشنهادی
طبق مصاحبههای انجام شده که قسمتی از آن در بخش تجزیه و تحلیل بیان شد؛ استنباط میشود که روحیات طراح یک منظر بر
انتخاب شیوه طراحی پارک از دید کارشناسان بسیار تأثیرگذار می باشد .طراحي که با طبيعت مأنوس است ،نگرش وي به طبيعت بر
اساس ارزشگذاريبه طبيعت و احترام به آن و مراقبت از اين مفاهيم است ولي در صورتي که طراح با پيشرفتهاي تکنولوژي موافق
اهميت بيشتري بهصنعت ،تکنولوژي و فناوري نسبت به طبيعت و روح و روان افراد دارد .بنابراین طراح می تواند یکی از مهمترین
باشدّ ،
مؤلفههای تأثیرگذار بر طراحیفضاهای سبز شهری باشد .ازطرفی مؤلفه دیگر می تواند عواملي مانند نياز به سايه و تغيير درجه حرارت
تعرق توسط گياهان ميسر ميگردد و همچنين نياز به سكون و آرامشي كه در نتيجه جلوگيري از آلودگي صوتي
كه بوسيله تبخير و ّ
بوجود ميآيد ،شناخته شود .این موارد ميتوانند درانتخاب نوع گياهان به طور وسيعي تأثيرگذار باشند .به عنوان مثال در طراحی پروژه
پارک در کنار بزرگراه یکی از عوامل تأثیرگذار در طراحیتوجه به موضوع كنترل آلودگي صوتي است .بنابراين بايد از گياهاني استفاده
نمود كه گيرنده آلودگي صوتي هستند زيرا اگر يك پارك بيش ازحد آلودگي صوتي داشته باشد ،قابل استفاده نخواهد بود و ديگر مكاني
آرام برای فراغت خاطر نخواهد بود.
متخصصان در رابطه با تأثیرات روانی پارکها بر کاربران خود به تأييد نقش رنگ در روحيه و روان انسانها و ضرورت استفاده متناسب
ّ
از آن در پارکها پرداختند و اينگونه بيان کردند که رنگ ،روح طرح است و نقش بسزايي در طراحي منظر دارد .طراح بايد رنگ را
بشناسد و بايداثر رنگ بر جنسيتهاي مختلف و سنهاي متفاوت را بررسي کند و بداند آيا اثرات رنگها همان هدفهاي او در طرح
هست يا خير .از طرفیبا توجه به نقش تنوع رنگي در روحيه افراد و ايجاد آرامش در روحيه آنها و همچنين زدودن خستگي از روح و تن
شهروندان ،بايد اين تنوعرنگي را در فضاهاي شهري وارد نمود که بهترین محل برای آن پارکها میباشند ،چراکه در ديگر فضاهاي
سبز شهري مانند بلوارها وبزرگراهها ايجاد تنوع رنگي باعث از بين بردن تمرکز راننده و اختالل در ايمني ترافيکي مي گردد .همچنین بر
طبق نظر متخصصان اینپژوهش بايد از درختان هميشه سبز کمتر استفاده شود و بيشتر از درختاني استفاده گردد که داراي تنوع رنگي
متخصصان در به مخالفت با جنگلکاريهاي مصنوعي که با درختان سوزني برگ انجام مي گردد
در بهار و پاييز هستند از اینرواکثر
ّ
پرداختند و علّت مخالفت خود راهميشه سبزبودن آنها و عدم زيبايي و تنوع رنگي کافي دانستند.
 بنابراین می توان مهمترين عاملي که از نظر متخصصان بايد در طراحي پارکهاي امروزي کشور مالک عمل قرار گيرد را فطرتدروني
انسان و گرايش هر انساني به سوي طبيعت و به دور از هر گونه مدرنیزاسیون دانست .همچنين بايد به ايجاد ارتباط انسان با طبيعت
نيز توجه کرد و اين بزرگترين وجه مثبتی ميباشد که بايستي در يک پارک تقويت گردد .از آنجاکه ايران کشور خشکيميباشد نقش
آب ،گياه ،سبزي و سبزينگي و تأثیرات روانی آنها پررنگتر مي گردد .نظر به اينکه زندگي شهري رو به مکانيزه شدن و ماشيني شدن
در حال پيشرفت است بايد مهمترين فلسفهاي که يک طراح در طرح يک پارک مد نظر قرار مي دهد نزديکي به طبيعتو الهام از آن
باشد و باید طراح این را بخاطر داشته باشد که هرکجا که آبي و درختي باشد ،ناخودآگاه صداي پرندگان هم شنيدهميشود و محيط را
دلپذيرتر مي سازد .بنابراين کاشت درختان و درختچهها ،پرندگان مختلف را به محيط وارد مي کند و محيط حالت بيروحي خود را از
دست مي دهد .مسلم ًا صداي دلنشين پرندگان و حضور آنها مي تواند ثمربخشي محيط را دو چندان کند .بنابراين مي توان با انتخاب
پوشش گياهي مناسب ،پرندگان و جانوراني را که مورد عالقه مردم هستند به محیط پارک یا فضای سبز جلب کرد تاهمه مردم از ديدن
آنها لذت ببرند.
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