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چکیــده | هــدف از پژوهــش حاضــر، پررنــگ کــردن نقــش دروازه هــای ورودی 
ــا توجــه بــه امکانــات موجــود در حاشــیه آنهــا وتأکیــد بــر پارک هــای  شــهرها ب
حاشــیه ای اســت. نمونــه مــوردی مقالــه، پــارک جنگلــی ســرخه حصار اســت. بــر 
ــات نقــش دروازه ای جهــت  ــس از بررســی های انجــام شــده و اثب ــن اســاس پ ای
اســتقرار دروازه در ایــن محــدوده و توزیــع پرسشــنامه، ســایت مــورد نظــر، تحلیــل 
و بررســی و از طریــق ماتریــس لیکــرت بــر مبنــای مکتــب بیونیــک دو محــدوده 
ــع  ــارک جنگلــی ســرخه حصار در نظــر گرفتــه شــد. مســاحت ضل در حواشــی پ
جنوبــی در نظــر گرفتــه شــده جهــت اســتقرار دروازه 90442 و مســاحت ضلــع 
شــمالی 15422 مترمربــع اســت. طــرح کلــی پــان دروازه شــبیه یــک پرنــده بــا 
بال هــای بــاز اســت و طــرح دروازه شــبیه نمایــی از یــک طــرح فانتــزی از قــوچ 
اســت. فضاهــای درنظــر گرفتــه شــده جهــت اســتقرار دروازه، فضاهــای مربــوط 
بــه کمپینــگ، اســتراحت و اتــراق، اقامتــگاه، تعمیــرگاه، پمــپ بنزیــن، پیــاده راه 

رســتوران، نگهبانــی و مــواردی از ایــن دســت اســت.
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 مقدمــه |  در گذشــته »دروازه« مفهومــی برابــر بــا عبــور از 
یــک فضــای بیرونــی و ورود بــه یــک فضــای درونــی داشــته 
اســت و عمومــاً بــا مفهــوم رســیدن یــا حــس رســیدن پیونــد 
خــورده و ارائــه می شــده. امــروزه ممکن اســت حس رســیدن 
ــا القــای حــس رســیدن، از  ــا دروازه نشــان داده نشــود، ام ب
بیــرون یــک مجموعــه بــه صــورت تدریجــی شــکل گرفتــه و 
از نظــر روانــی امنیــت خاطــر مســافر را بیشــتر می کنــد. در 
نتیجــه امــروز دروازه بــه معنــای عــام آن مــورد توجــه نبــوده 
ــه  ــود ک ــامل می ش ــی را ش ــر حالت ــاص ه ــورت خ ــه ص و ب
ــن احســاس  ــد. ای ــل کن ــه انســان حــس رســیدن را منتق ب
ــای  ــک فض ــا، ی ــداره، نم ــا، ج ــو، بن ــگ، ب ــا رن ــد ب می توان

ویــژه، یــک نمــاد و غیــره نشــان داده شــود.
ــر  ــی نظــری حاکــم ب ــه مبان ــا توجــه ب ــا ایــن تفاســیر و ب ب
ــته  ــی حضــور داش ــهرهای ایران ــه از در ش ــوم دروازه ک مفه
اســت، ایــن پژوهــش قصــد دارد پــارک جنگلی ســرخه حصار 
را در حکــم یــک دروازه طبیعــی بــرای شــهر تهــران در نظــر 
بگیــرد و بــا ایجــاد فضاهایــی در حاشــیه پــارک و مســیرهای 
دسترســی عبــوری از ایــن پــارک، ایــن نقــش را پررنگ تــر 
ــکل گیری دروازه، در  ــاس ش ــه اس ــا ک ــد. از آنج ــوه ده جل
امتــداد یــک مســیر صــورت می گیــرد و بــا توجــه بــه ایــن 
ــی  ــع و تفصیل ــای جام ــارک در طرح ه ــن پ ــه ای ــه ک نکت
شــهر تهــران، بــه صــورت حاشــیه ای در نظــر گرفتــه شــده 
ــرخه حصار  ــی س ــارک جنگل ــد پ ــر می رس ــه نظ ــت؛ ب اس
ویژگی هــای ایفــای نقــش دروازه را بــرای ورودی شــرق 

ــران دارد.  ته
ــل  ــده قاب ــای زن ــک فض ــم ی ــرخه حصار در حک ــارک س پ
ــده در  ــه ش ــر گرفت ــب در نظ ــن مکت ــت. بنابرای ــی اس بررس
ــا  ــک ب ــب بیونی ــات آن، مکت ــی و مطالع ــا طراح ــبت ب نس
ــت  ــتم هایی اس ــم سیس ــک عل ــت. بیونی ــی اس زیستارشناس
در  زنده انــد.  سیســتم های  تمــام  پایــه  و  شــالوده  کــه 
ــام  ــت اله ــم ســعی از طبیع ــن عل ــده در ای ــای آین طراحی ه

گرفتــه می شــود.
ــای ورودی  ــش دروازه ه ــاء نق ــال ارتق ــه دنب ــه ب ــن مقال ای
شــهری اســت؛ بــه نحــوی کــه فضایــی جدیــد بــه نــام پــارک 
- دروازه خلــق شــود. پــارک -دروازه عنوانــی اســت کــه صرفاً 
ــگاه ورودی  ــه در جای ــهری ک ــیه ش ــای حاش ــرای پارک ه ب
ــه  ــن پژوهــش ب شــهرها هســتند اســتفاده می شــود و در ای

اثبــات وجــود آنهــا خواهیــم پرداخــت.

فضای عمومی مطلوب در خالل زندگی روزمره 
هــدف از پژوهــش حاضــر، پررنــگ کــردن نقــش دروازه هــای 
ــات موجــود در حاشــیه  ــه امکان ــا توجــه ب ورودی شــهرها ب
ــر  ــت. در نظ ــیه ای اس ــای حاش ــر پارک ه ــد ب ــا و تأکی آنه
گرفتــن پــارک بــه عنــوان دروازه عــاوه بــر زیبایــی بصــری، 
از جنبه هــای زیســت محیطی نیــز قابــل توجــه اســت. 
ــرای ایــن پژوهــش در  حــوزه نفــوذ در نظــر گرفتــه شــده ب

ــی اســت. ســطح شــهری و مل

فرضیه پژوهش
پــارک جنگلــی ســرخه حصار در حاشــیه شــرق تهــران می تواند 
ــوان  ــد و می ت ــازی کن ــران را ب ــهر ته ــش دروازه ورودی ش نق

بــرای ایــن پــارک، عنــوان پــارک- دروازه را بــه کار بــرد.

روش تحقیق 
ــی،  ــان کّم ــورت توأم ــه ص ــش ب ــن پژوه ــی ای ــرد کل رویک
کیفــی و از نــوع توصیفــی- پیمایشــی اســت کــه در دو 
ــه اســت.  ــی انجــام گرفت ــات اســنادی و میدان بخــش مطالع
روش میدانــی برمبنــای نمونه گیــری خواهــد بــود و  جامعــه 
ــاکنین و  ــن، س ــرداران )عابری ــق، بهره ب ــن تحقی ــاری ای آم
ــوذ آن  ــوزه نف ــرخه حصار و ح ــی س ــارک جنگل ــاغلین( پ ش
ــامل دو  ــش ش ــن پژوه ــده در ای ــزار استفاده ش ــتند. اب هس
ــب  ــع آوری مطال ــه جم ــوط ب بخــش اســت؛ بخــش اول مرب
اســت کــه در ایــن پژوهــش از »پرسشــنامه« اســتفاده 
ــل  ــه تجزیه وتحلی ــوط ب ــش دوم مرب ــت و بخ ــده اس گردی
مطالــب اســت کــه از  »روش لیکــرت« اســتفاده خواهد شــد. 
طیــف لیکــرت از پنــج قســمت مســاوی تشــکیل شــده اســت 
ــه در  ــا موضــوع تحقیــق تعــدادی گوی و محقــق متناســب ب
اختیــار پاســخگو قــرار می دهــد تــا گرایــش خــود را دربــارۀ 
ــا  ــق ت ــًا مواف ــش کام ــف از گرای ــد. طی ــخص نمای آن مش

ــود.  ــیده می ش ــف کش ــًا مخال ــش کام گرای

ورودی
»مبــادي ورودي شــهرها، مجراهایــي بــر روي زمیــن هســتند 
کــه امــکان ورود بــه شــهر از طریــق وســایل نقلیه موتــوري را 
فراهــم مــی آورد« )ابلقــی و پورجوهــری، 1385: 66(. »نحــوه 
ورود بــه هــر فضــا، یــا بــه عبارتــي ورودی هــر فضــا، همــواره 
در ذهــن افــراد جایــگاه ویــژه ای دارد؛ ورودی هــر فضــا، اولین 
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مکانــي اســت کــه بــا حضــور در آن خصوصیــات کلــي فضــا، 
آداب ورســوم، حــد خصوصــي و عمومــي بــودن و ســایر 
ــد  ــا تمهی ــع ب ــه واق ــود. ب ــف می ش ــا کش ــای فض ویژگی ه
ــرای ســاکنانش هویــت  ــرای یــک فضــا، آن فضــا ب ورودی ب
ــر  ــده و زنده ت ــانه گذاری ش ــود، نش ــت می ش ــد، تقوی می یاب
ــته  ــاندر، 1387: 711(. »در گذش ــود« )الکس ــان می ش نمای
ــافرین  ــن مس ــهر در ذه ــر ش ــه از ه ــري ک ــتین تصوی نخس
ــذر  ــا گ ــس از مدت ه ــود. پ ــت، ورودي آن ب ــش می بس نق
ــزارع و  ــه م ــیدن ب ــا رس ــتان، ب ــا کوهس ــان ی ــان بیاب از می
باغ هــای اطــراف شــهر کم کــم احســاس نزدیــک شــدن بــه 
ــور  ــا عب ــی داد. ب ــرد دســت م ــه ف ــع زیســتي ب ــک مجتم ی
ــون در  ــه چ ــید ک ــه دروازه می رس ــافر ب ــا، مس ــن آنه از بی
ــاروي شــهر جــاي داشــت، مدخــل شــهر محســوب  میــان ب
ــت و  ــن داش ــه ای نمادی ــتر جنب ــود دروازه بیش ــد. وج می ش
ــض  ــه مح ــش و ب ــا پی ــهر از مدت ه ــه ش ــاس ورود ب احس
نمایــان شــدن ســواد شــهر و مــزارع و باغ هــای اطــراف آن در 
ــود. در واقــع جایــي کــه ردپــاي  مســافر برانگیختــه شــده ب
دخــل و تصــرف متمرکــز انســان در محیــط طبیعــي نمــودار 
ــارج  ــهر خ ــد و ش ــم می ش ــات ورود فراه ــت، مقدم می گش
از دروازه اش بــه اســتقبال مســافر می آمــد« )پاکــزاد، 1385: 
9(. »امــروزه اگرچــه بــه دلیــل گســترش تکنولــوژي، رشــد 
شــبکه های ارتباطــي ســهولت ارتباطــات بیــن مناطــق 
ــن در  ــت، ولیک ــده اس ــم ش ــادي فراه ــد زی ــا ح ــف ت مختل
ــوم  ــردم، مفه ــراي م ــب ب ــي مناس ــن محیط ــه تأمی زمین
ورودي و خروجــي شــهرها بــه جهــت حــل مســائل ترافیکــي 
تــا حــدود زیــادي کم رنــگ شــده اســت« )ظاهــري، 1380(.

 
بیونیک )زیستارشناسی(

ــار واژه  ــن ب ــرای اولی ــو، ب ــی در اوهای ــان همایش »در جری
بیونیــک ســاخته شــد. واژه بیونیــک و نزدیکــی آن بــه 
بیولــوژی در ذهــن مــا ایــن فکــر را ایجــاد می کنــد کــه ایــن 
ــم  ــده اســت. بیونیــک عل ــا موجــودات زن ــاط ب ــم در ارتب عل
ــده  ــا سیســتم های زن ــالوده آنه ــه ش سیســتم هایی اســت ک
هســتند. انســان کاشــف طبیعــت و عامــل برقــراری تــداوم و 

.)1 :1387 a ،ــان ــت )باوندی ــداری آن اس پای
ــک  ــم بیونی ــده از عل ــای شناخته ش ــن طرح ه ــی از بهتری یک
ــین  ــه ماش ــود ک ــروف ب ــاش مع ــاردو داوینچــی نق ــر لئون اث
ــرد  ــاش طراحــی ک ــدن خف ــده را براســاس ســاختمان ب پرن

و اســتداللش ایــن بــود کــه خفــاش دارای بــال کامــًا 
ــد و  ــور نمی ده ــود عب ــوا را از خ ــه ه ــت ک ــیده ای اس پوش
بــال خفــاش را پوســتی پــرده ماننــد پوشــانده اســت کــه آن 
ــه  ــک ب ــاد بیونی ــت زی ــان(. »اهمی ــد )هم ــت می کن را تقوی
دلیــل بینرشــته ای بــودن آن اســت. در ایــن زمینــه محققــان 
ــه کار  ــت و ب ــی و طبیع ــای زیست شناس ــتخراج ایده ه از اس
بــردن آنهــا بــرای راه حل هــای مهندســی تمــام علــوم ســود 

می جوینــد« )منصوریــان، 1382: 3(.
ــری  ــه کارگی ــا ب ــناختی ی ــای زیستارش ــه معن ــک، ب »بیونی
اندام هــای ســاختگی طبیعــت، اولیــن بــار توســط دانشــمند 
ــرده  ــکار ب ــال 1959 ب ــتیل در س ــک .ای .اس ــی ج آمریکای
ــه  شــد. او بیونیــک را علــم سیســتم هایی کــه شــالوده و پای
ــان، 1387  ــد. )باوندی ــد، می دان ــتم های زنده ان ــی سیس تمام
ــداران،  ــم بررســي نظــام حیــات جان ــا عل b: 3(. »بیونیــک ی
 IT,( ــان ــر جه ــم برت ــه عل ــي از س ــوان یک ــه عن ــروزه ب ام
nano, bionic( معرفــي شــده اســت. یکــي از اولیــن مــوارد 

ــه  اســتفاده از آفرینش هــای طبیعــي در معمــاري، مربــوط ب
ســال 1851 در ســاختمان قصــر بلوریــن در نمایشــگاه لنــدن 

توســط جــوزف پاکســتن اســت« )نعلینــی، 2008: 11(.

معماری بیونیک1
»معمــاری بیونیــک علمــی اســت کــه بــه الهــام یابــی فنــی 
عالــم  گوناگــون  ارتباطــات  و  رفتارهــا  ســاختمان ها،  از 
جانــداران می پــردازد. در زمینــه معمــاری و ســاخت بــا 
ــت  ــاران و مهندســین از طبیع ــز معم ــاختمان نی ــایل س وس
بهــره گرفته انــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه شــکل 
ــرای  ــام کونــوس کــه ب ــه ن مارپیــچ داخلــی نوعــی صــدف ب
ــا در  ــرد. بناه ــاره ک ــده، اش ــتفاده  ش ــا اس ــی خانه ه طراح
ــا اســتفاده از  ــا ب ــا معمــاری طبیعــی ی معمــاری بیونیــک ی
ــک  ــا از ی ــوند ی ــاخته می ش ــدار س ــکننده و ناپای ــواد ش م
ــه  ــکل گرفت ــره ش ــا صخ ــن ی ــه در زمی ــی ک ــکان طبیع م
ــر  ــی، 1388: 1-4( )تصوی ــت« )ایرج ــده اس ــتفاده می ش اس
1(. »معمــاری بیونیــک شــاخه ای اســت کــه بیشــتر با شــکل 
ــن شــاخه از شــکل  ــگ اســت. در ای ــن هماهن ــی زمی طبیع
ســنتی، مســتطیل و خطــوط راســت و مــوازی صــرف نظــر 
شــده و بــه جــای آن طرح هــای خــود را از خطــوط منحنــی 
ســازه های بیولوژیــکال و طبیعــت می گیــرد « )راحــت، 

1389: 6-7(؛ )تصویــر 2(. 



63شماره 39تابستان  1396

تصویر1 : برج کاکتوس رتردام هلند بر اســاس معماری بیونیک طراحی شده است.
                               architettura/11/2006/http://www.archiportale.com/news : مأخذ
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نمونه موردی و یافته های پژوهش
»پــارک جنگلــی ســرخه حصار در شــهر تهــران واقــع شــده 
ــهر  ــی ش ــای جنگل ــه پارک ه ــارک از جمل ــن پ ــت. ای اس
تهــران اســت کــه در محــدوده حریــم منطقــه 13 از مناطــق 
ــه  ــن منطق ــه 4 ای ــران و در ناحی ــهرداری ته ــه ش 22 گان
قــرار گرفتــه اســت. منطقــه مــورد مطالعــه در شــرق شــهر 
تهــران و در محــدوده جغرافیایــي بیــن 30  51 تــا  35 
51  طــول شــرقي و 42  35 تــا 44 35 عــرض شــمالي 

ــا  ــه ب ــورد مطالع ــه م ــعت منطق ــت. وس ــه اس ــرار گرفت ق
احتســاب حوضه هــای آبخیــز آن 17/31 کیلومترمربــع و 
ــر  ــوده، حداکث ــار ب ــارک 540/14 هکت مســاحت محــدوده پ
ارتفــاع آن 1881/9 متــر و حداقــل ارتفــاع آن 1288/6 متــر 
ــا 1477/6  ــطح دری ــي آن از س ــاع وزن ــط ارتف ــت. متوس اس
متــر اســت. نقشــه 1 موقعیــت پــارک ســرخه حصار و 
)شــرکت  می دهــد«  نشــان  را  آن  اطــراف  کاربری هــای 

جهــاد تحقیقــات آب و آبخیــزداری، 1382: 5(.

تصویر2 :  طرح برج ســنجاقک نیویورک بر اســاس معماری بیونیک و الهام گرفته شده از بال سنجاقک است.
                               http://www.tuvie.com/dragonfly-a-metabolic-farm-for-new-york-city-in-the-future : مأخذ
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ــب  ــف× ضری ــًا مخال ــف و کام ــی مخال ــوع گویه های و مجم
ــی  ــارک جنگل ــن پ ــتند. بنابرای ــاز، هس ــا 790 امتی ــر ب براب
ســرخه حصار بــه غیــر از مــواردی کــه در جــدول بــه رنــگ 
ــار از  ــورد انتظ ــای م ــه ویژگی ه ــد، بقی ــی  مانده ان ــفید باق س

ــک دروازه ورودی را دارد. ی

اثبات فرضیه پژوهش
ــا توجــه بــه نتایــج کّمــی بــه دســت آمــده طبــق جــدول  ب
فــوق، می تــوان اذعــان داشــت هــدف از ایــن پژوهــش 
تنهــا »طراحــی« نبــوده بلکــه اثبــات »دروازه بــودن« پــارک 
ــن  ــه ای ــی نظــری وابســته ب ســرخه حصار اســت. کلیــه مبان
ــه نقــش »پارک هــای حاشــیه  ــن ب پژوهــش، رویکــردی نوی
شــهری« داشــته اســت. بــر مبنــای ایــن پژوهــش نــگاه بــه 
ــاً  ــارک، صرف ــه و پ ــر یافت ــهری تغیی ــیه ش ــای حاش پارک ه
محلــی بــرای انجــام فعالیت هــای تفریحــی نیســت. در نــگاه 
ــه پارک هــای حاشــیه شــهری شــده اســت،  جدیــدی کــه ب

»پارک -دروازه های« ورودی شهر و ساماندهی نواحی حاشیه کان شهرها

نقشه های موجود برای ورودی پارک سرخه حصار
پــس از تحلیل هــای صــورت گرفتــه دربــاره جوانــب مختلــف 
ــدد  ــع 30 ع ــی توزی ــرخه حصار، در پ ــارک س ــدن پ دروازه ش
پرســش نامه در ســطح پــارک و حواشــی آن، نقش هــای 
ــورد  ــادی م ــردم ع ــد م ــرخه حصار از دی ــارک س ــف پ مختل
آزمــون واقــع شــد. پرســش نامه های تهیه شــده در تاریــخ 
جمعــه 1393/04/13، از ســاعت 11 الــی 16 توزیــع شــد. افراد 
ــج  ــدند. نتای ــاب ش ــی انتخ ــورت تصادف ــه ص ــخ دهنده ب پاس
ــورت  ــه ص ــش نامه ها ب ــل پرس ــتخراج و تحلی ــل از اس حاص

ــدل لیکــرت« اســتخراج شــدند. ــای »م ــر مبن جــدول 1 و ب
پــس از اســتخراج و تحلیــل پرســش نامه های توزیــع شــده و 
چینــش آنهــا در جــداول لیکــرت، می تــوان چنیــن برداشــت 
کــرد کــه از نقش هــای متعــدد در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
دروازه ورودی ســرخه حصار، مجمــوع گویه هایــی موافــق 
ــا 4942  ــر ب ــه براب ــر گرفت ــب در نظ ــق× ضری ــًا مواف و کام
ــاز  ــا 285 امتی ــر ب ــب براب ــر× ضری ــای بی نظ ــاز، گویه ه امتی

نقشــه 1 : موقعیت پارک ســرخه حصار و کاربری های اطراف آن . مأخذ : شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، 1386، ج 2:  5(.
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شــماره 
گویــه

کاماًل مخالف %مخالف %بی نظر %موافق %کاماًل موافق %گویه- عبارت
ضریب )1(ضریب )2(ضریب )3(ضریب )4(ضریب )5(امتیاز

5045032ورودی، تأکید بر گذار و انتقال1
105155030ورودی به مثابة منتقل کنندة آگاهی و اطالعات2
6133231ورودی به مثابة توقفگاه3

ورودی به مثابة حلقة واسط در گذر از دو 4
5928850فضای متفاوت

ورودی به مثابة مرز جدایی شهر از حومه 5
7324030)شروع شهر و اتمام حومه(

4441483ورودی به مثابة عنصر هدایت کننده6
8018011ورودی به مثابة نشانة شهری7

ورودی، نقطة آغاز سازمان فضایي شهر)نقطة 8
6530500شروع استخوان بندی(

231211459ورودی به مثابة منطقة امن9

ورودی به مثابه نقطة فعال شهر از نظر 10
263841913اجتماعی و محل شکل گیری خاطرات جمعی

421881022ورودی به مثابة تعریف کنندة سلسله مراتب ورود11
0058015ورودی، انتقال حس معنوی12
000991ورودی، میدان مهم شهری13
5738401ورودی محلی برای گذران اوقات فراغت14
322327126ورودی، فضای مبدل حرکتی15
5735242ورودی مکمل شهر16

33901552285684106مجموع امتیازات
جمع امتیازات افراد کامال موافق + موافق× ضریب= 4942        

جمع امتیازات افراد مخالف و کامال مخالف× ضریب= 790

جمع امتیازات بی نظر× ضریب= 285

ــارک، آویــزۀ جدیــد فکــری مــردم و مســئولین در جهــت  پ
مانــدگاری و اســتفاده از زمینــه موجــود در آنهــا بــرای تبدیل 
ــه نشــانه های شــهری اســت. بنابرایــن نویســندگان  شــدن ب
خواســتار تغییــر نــگاه مــردم و مســئولین بــه کان فضاهــای 
حاشــیه شــهری بــه صــورت پــارک هســتند. یعنــی از 
ــی  ــاد تغییرات ــت ایج ــا در جه ــود در آنه ــای موج قابلیت ه
بــرای نقش هــای خودشــان اســتفاده شــود. در ایــن پژوهــش 
هــدف در قالــب صــورت  مســئله بیــان شــده اســت. یعنــی از 

ــدگاری خــودش اســتفاده کنیــم. ــارک در جهــت مان پ

بــر ایــن مبنــا، بــا توجــه بــه نتایــج کّمــی گرفتــه شــده در 
ــودن پــارک ســرخه حصار و  ــوص نقش هــای دروازه ب خص
اخــذ امتیــاز 4942 موافــق در مقابــل 790 امتیــاز مخالــف، 
می تــوان نتیجــه گرفــت در حــال حاضــر پــارک ســرخه حصار 
ــه اولیــه  ــه خــود بگیــرد و فرضی ــد نقــش دروازه را ب می توان
ــن : ــردد. بنابرای ــات می گ ــوص اثب ــن خص ــده در ای ارائه ش

ــران  ــرق ته ــیه ش ــرخه حصار در حاش ــی س ــارک جنگل »پ
می توانــد نقــش دروازه ورودی شــهر را پذیــرا باشــد و بــرای 
ایــن پــارک می تــوان عنــوان پــارک- دروازه را بــه کار بــرد«.

جدول 1 : تحلیل نقش های دروازه ورودی ســرخه حصار بر اســاس طیف لیکرت. مأخذ : نگارندگان )مأخذ اطاعات پایه : قوام پور، 1388: 78(
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جانمایی محدوده سایت، جهت استقرار دروازه
پــس از بررســی های الزم، تصمیــم گرفتــه شــد کــه در جهت 
ــت  ــایتی جه ــارک ســرخه حصار، س ــارک- دروازه شــدن پ پ
ایجــاد دروازه و فضایــی بــرای اســتقرار فعالیت هــای مربــوط 
بــه دروازه ایجــاد شــود کــه بــا توجــه بــه محاســبات انجــام 
ــرخه حصار،  ــارک س ــرقی ترین بخــش پ ــی در ش ــده فضای ش
بافاصلــه پــس از اتمــام پــارک و بــه مــوازات اتوبــان شــهید 
یاســینی و در مقابــل بزرگــراه دماونــد و بابایــی قــرار گرفتــه 
ــدوده در  ــزء مح ــر ج ــال حاض ــور در ح ــایت مذک ــت. س اس
نظــر گرفتــه شــده بــرای پایانــه شــرق اســت. ایــن ســایت بــه 
صــورت طبیعــی و بــر مبنــای بیونیــک شــبیه یــک پرنــده بــا 

ــاز اســت. ــای ب بال ه
مســاحت ضلــع جنوبــی فضــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
ــمالی 15422  ــع ش ــتقرار دروازه 90442 و مســاحت ضل اس
ــر  ــاحت در نظ ــت مس ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــع اس مترمرب
گرفتــه شــده جهــت ضلــع )بــال( شــمالی محــدوده، جهــت 
اســتقرار پوشــش گیاهــی نــرم، محوطه ســازی و ســاماندهی 

کارگاه هــای حاشــیه بزرگــراه و در راســتای ارتباط دهــی 
ــا آن در نظــر گرفتــه شــده و ضلــع جنوبــی جهــت  دروازه ب
ــگ  ــای کمپین ــارک، فضاه ــا پ ــوان ب ــر همخ ــاد عناص ایج
کوتاه مــدت، آالچیــق، فضاســازی های ورودی و ... اســت 

و 3(. )نقشــه های 2 

ــای  ــر مبن ــرخه حصار ب ــان دروازه س ــی الم طراح
مکتب بیونیک    

پــارک  بــا  بیونیــک  مکتــب  دادن  ارتبــاط  جهــت  در 
محلــه  اهالــی  بــا  زیــادی  مصاحبه هــای  ســرخه حصار، 
ســرخه حصار، کارگــران، صاحبــان پیشــه، افــراد حاضــر 
ــژه  ــارک به وی ــارک و ارگان هــای مختلــف موجــود در پ در پ
مــوزه حیــات وحــش صــورت پذیرفــت. طبــق اســتنادهای 
ــودن  ــکارگاه ب ــل ش ــه دلی ــته ب ــی در گذش ــفاهی و کتب ش
قــوچ  و ملــی ســرخه حصار، حیوانــات  پــارک جنگلــی 
ــارک  ــود در پ ــی و موج ــات اصل ــوان حیوان ــه عن ــو ب و آه
ــه  ــه ب ــوی ک ــه نح ــد، ب ــه بوده ان ــورد توج ــرخه حصار م س

نقشــه 2 : محدوده جانمایی طرح در تصویر هوایی. مأخذ : نگارندگان.
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جســتار

همیــن دلیــل در حــال حاضــر نمــاد برنجــی قــوچ در کنــار 
درب ورودی شــماره 1 پــارک بــه صــورت انتزاعــی قــرار داده 
شــده اســت و همچنیــن ایــن نمــاد بــه صــورت دو قــوچ بــا 
شــاخ های پیچیــده شــده، در ســردر ورودی محیط بانــی 
منطقــه حفاظت شــده ســرخه حصار و خجیــر قــرارداده 

شــده اســت.
ــن  ــران، از بی ــروز ای ــه ام ــم در جامع ــیار مه ــائل بس از مس
ــن  ــوص از بی ــه خص ــت و ب ــط زیس ــب محی ــن و تخری رفت
بــه  آنهــا  بــردن فضاهــای ســبز حاشــیه ای و تبدیــل 
فضاهــای شــهری اســت. در ایــن میــان عــاوه بــر مخاطــرات 
ــهری  ــت ش ــول، در جه ــر و تح ــن تغیی ــت محیطی ای زیس
شــدن پارک هــای حاشــیه ای، در اغلــب مــوارد تنــگ شــدن 
ــه شــهرها  ــر فضاهــای حاشــیه ای را بعــد از ورود ب عرصــه ب
شــاهد هســتیم. حضــور شــهرک های مســکونی ماننــد 
شــهرک زیتــون، ایجادشــده در حاشــیه پــارک ســرخه حصار 
شــاهدی بــر ایــن ماجراســت. بنابرایــن نگاهــداری از حریــم 

ــیله،  ــر وس ــه ه ــوان و ب ــر عن ــا ه ــیه ای ب ــای حاش پارک ه
ــب شــدن  ــه شــهر و قال در جهــت عــدم اجــازه ورود آنهــا ب
ــه روز  ــر آنهــا، یکــی از مســائل مهــم و ب فضاهــای شــهری ب
در کان شــهرها و بــه ویــژه »مادرشــهر تهــران« اســت. ایــن 
ــت محیطی  ــم زیس ــیار مه ــائل بس ــاس مس ــر اس ــش ب پژوه
شــهر تهــران کــه یکــی از آنهــا اعتــراض بــر اقدامــات جدیــد 
پایانــه شــرق و احاطــه ایــن مجموعــه بــر شــرقی ترین 
قســمت های پــارک ســرخه حصار و همچنیــن بریــده شــدن 
درخت هــای حاشــیه ای ایــن پــارک در لبــه جنوبــی بزرگــراه 
شــهید دوران، تنظیــم شــده اســت. شــاید روش اتخاذشــده 
بــرای ایــن پژوهــش، راهــکاری در جهــت نگهــداری از 
ــا  ــران اســت. ب ــه 13 ته ــن کان فضــای حاشــیه ای منطق ای
انجــام ایــن پژوهــش »واژه ای جدیــد« بــر مبنــای تحقیقــات 
گســترده بــه وجــود آمــده اســت و آن عنــوان )پــارک- دروازه 
یــا gate- park( اســت کــه تاکنــون در هیــچ منبــع علمــی یــا 

ــه آن اشــاره نشــده اســت.  پژوهشــی ب

نقشــه 3 : طرح جانمایی عناصر در طرح دروازه سرخه حصار. مأخذ : نگارندگان.
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ــوص  ــا در خص ــارک- دروازه؛ تنه ــوع پ ــدی| موض جمع بن
ــرای  ــدگاری ب ــه ارزش مان ــهری ک ــیه ش ــای حاش پارک ه
ــورت  ــه ص ــن واژه ب ــود. ای ــتفاده می ش ــد اس ــدگان دارن آین
ضمنــی در خصــوص کان فضاهــای حاشــیه شــهرهای 
ــای  ــوان پارک ه ــع می ت ــود. در واق ــتفاده می ش ــزرگ اس ب
حاشــیه ای را از طریــق تزریــق نقــش دروازه بــه آنهــا، 
ــی در  ــا ضمــن ایجــاد مانای ــرد ت ــدی ک ــف جدی دارای وظای
ــدی در  ــهری جدی ــانه های ش ــج نش ــه تدری ــان، ب ــول زم ط
ــهرهای  ــه ش ــا ک ــوند. از آنج ــاد ش ــیه ای ایج ــای حاش فضاه
ــده  ــوی آین ــه س ــود ب ــتابان خ ــد ش ــت رش ــروز در جه ام

»پارک -دروازه های« ورودی شهر و ساماندهی نواحی حاشیه کان شهرها

ــر  ــه از نظ ــد اینک ــی مانن ــتقرار فضاهای ــد، اس گام برمی دارن
ــهرها الزم  ــرای ورودی ش ــند ب ــه باش ــم به صرف اقتصــادی ه
ــا از رشــد شــتابان شــهر  ــه نظــر می رســد. پارک-دروازه ه ب
جلوگیــری کــرده و عــاوه بــر ارائــه خدمــات، در بلندمــدت 

ــوند.  ــل ش ــهری تبدی ــانه های ش ــه نش ــد ب می توانن
ــورت دروازه  ــه ص ــیه ای ب ــای حاش ــن پارک ه ــر گرفت در نظ
در جهــت مانــدگاری آنهــا، تبدیــل ایــن کان فضاهــای ســبز 
بــه نمــاد و ایجــاد و القــای حــس مــکان بــه آنهــا، بهانــه ای 

در جهــت نگهــداری ایــن فضاهــا اســت. 
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