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چکیــده | هــدف از پژوهــش حاضــر ،پررنــگ کــردن نقــش دروازههــای ورودی
شــهرها بــا توجــه بــه امکانــات موجــود در حاشــیه آنهــا وتأکیــد بــر پارکهــای
حاشــیهای اســت .نمونــه مــوردی مقالــه ،پــارک جنگلــی ســرخهحصار اســت .بــر
ایــن اســاس پــس از بررس ـیهای انجــام شــده و اثبــات نقــش دروازهای جهــت
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
در حواشــی پــارک جنگلــی ســرخهحصار در نظــر گرفتــه شــد .مســاحت ضلــع
جنوبــی در نظــر گرفتــه شــده جهــت اســتقرار دروازه  90442و مســاحت ضلــع
شــمالی  15422مترمربــع اســت .طــرح کلــی پــان دروازه شــبیه یــک پرنــده بــا
بالهــای 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.

واژگان کلیــدی | پارک ،پارک حاشــیهای ،دروازه ورودی ،پارک ســرخهحصار،
بیونیک.
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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 عمومـاً بــا مفهــوم رســیدن یــا حــس رســیدن پیونــد
خــورده و ارائــه میشــده .امــروزه ممکن اســت حس رســیدن
بــا دروازه نشــان داده نشــود ،امــا القــای حــس رســیدن ،از
بیــرون یــک مجموعــه بــه صــورت تدریجــی شــکل گرفتــه و
از نظــر روانــی امنیــت خاطــر مســافر را بیشــتر میکنــد .در
نتیجــه امــروز دروازه بــه معنــای عــام آن مــورد توجــه نبــوده
و بــه صــورت خــاص هــر حالتــی را شــامل میشــود کــه
بــه انســان حــس رســیدن را منتقــل کنــد .ایــن احســاس
میتوانــد بــا رنــگ ،بــو ،بنــا ،جــداره ،نمــا ،یــک فضــای
ویــژه ،یــک نمــاد و غیــره نشــان داده شــود.
بــا ایــن تفاســیر و بــا توجــه بــه مبانــی نظــری حاکــم بــر
مفهــوم دروازه کــه از در شــهرهای ایرانــی حضــور داشــته
اســت ،ایــن پژوهــش قصــد دارد پــارک جنگلی ســرخهحصار
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 پررنگتــر
جلــوه دهــد .از آنجــا کــه اســاس شــکلگیری دروازه ،در
امتــداد یــک مســیر صــورت میگیــرد و بــا توجــه بــه ایــن
نکتــه کــه ایــن پــارک در طرحهــای جامــع و تفصیلــی
شــهر تهــران ،بــه صــورت حاشــیهای در نظــر گرفتــه شــده
اســت؛ بــه نظــر میرســد پــارک جنگلــی ســرخهحصار
ویژگیهــای ایفــای نقــش دروازه را بــرای ورودی شــرق
تهــران دارد.
پــارک ســرخهحصار در حکــم یــک فضــای زنــده قابــل
بررســی اســت .بنابرایــن مکتــب در نظــر گرفتــه شــده در
نســبت بــا طراحــی و مطالعــات آن ،مکتــب بیونیــک بــا
زیستارشناســی اســت .بیونیــک علــم سیســتمهایی اســت
کــه شــالوده و پایــه تمــام سیســتمهای زندهانــد .در
طراحیهــای آینــده در ایــن علــم ســعی از طبیعــت الهــام
گرفتــه میشــود.
ایــن مقالــه بــه دنبــال ارتقــاء نقــش دروازههــای ورودی
شــهری اســت؛ بــه نحــوی کــه فضایــی جدیــد بــه نــام پــارک
 دروازه خلــق شــود .پــارک -دروازه عنوانــی اســت کــه صرفاًبــرای پارکهــای حاشــیه شــهری کــه در جایــگاه ورودی
شــهرها هســتند اســتفاده میشــود و در ایــن پژوهــش بــه
اثبــات وجــود آنهــا خواهیــم پرداخــت.

فضای عمومی مطلوب در خالل زندگی روزمره

هــدف از پژوهــش حاضــر ،پررنــگ کــردن نقــش دروازههــای
ورودی شــهرها بــا توجــه بــه امکانــات موجــود در حاشــیه
آنهــا و تأکیــد بــر پارکهــای حاشــیهای اســت .در نظــر
گرفتــن پــارک بــه عنــوان دروازه عــاوه بــر زیبایــی بصــری،
از جنبههــای زیســتمحیطی نیــز قابــل توجــه اســت.
حــوزه نفــوذ در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن پژوهــش در
ســطح شــهری و ملــی اســت.

فرضیه پژوهش

پــارک جنگلــی ســرخهحصار در حاشــیه شــرق تهــران میتواند
نقــش دروازه ورودی شــهر تهــران را بــازی کنــد و میتــوان
بــرای ایــن پــارک ،عنــوان پــارک -دروازه را بــه کار بــرد.

روش تحقیق

کمــی،
رویکــرد کلــی ایــن پژوهــش بــه صــورت توأمــان ّ
کیفــی و از نــوع توصیفــی -پیمایشــی اســت کــه در دو
بخــش مطالعــات اســنادی و میدانــی انجــام گرفتــه اســت.
روش میدانــی برمبنــای نمونهگیــری خواهــد بــود و جامعــه
آمــاری ایــن تحقیــق ،بهرهبــرداران (عابریــن ،ســاکنین و
شــاغلین) پــارک جنگلــی ســرخهحصار و حــوزه نفــوذ آن
هســتند .ابــزار استفادهشــده در ایــن پژوهــش شــامل دو
بخــش اســت؛ بخــش اول مربــوط بــه جمــعآوری مطالــب
اســت کــه در ایــن پژوهــش از «پرسشــنامه» اســتفاده
گردیــده اســت و بخــش دوم مربــوط بــه تجزیهوتحلیــل
مطالــب اســت کــه از «روش لیکــرت» اســتفاده خواهد شــد.
طيــف لیکــرت از پنــج قســمت مســاوى تشــکيل شــده اســت
و محقــق متناســب بــا موضــوع تحقيــق تعــدادى گويــه در
اختيــار پاســخگو قــرار مىدهــد تــا گرايــش خــود را دربــارۀ
آن مشــخص نمايــد .طيــف از گرايــش کامــ ً
ا موافــق تــا
گرايــش کامــ ً
ا مخالــف کشــيده مىشــود.

ورودی

«مبــادي ورودي شــهرها ،مجراهايــي بــر روي زميــن هســتند
کــه امــکان ورود بــه شــهر از طريــق وســايل نقليه موتــوري را
فراهــم مـیآورد» (ابلقــی و پورجوهــری« .)66 :1385 ،نحــوه
ورود بــه هــر فضــا ،یــا بــه عبارتــي ورودی هــر فضــا ،همــواره
در ذهــن افــراد جایــگاه ویــژهای دارد؛ ورودی هــر فضــا ،اولين
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مكانــي اســت کــه بــا حضــور در آن خصوصيــات کلــي فضــا،
آدابورســوم ،حــد خصوصــي و عمومــي بــودن و ســایر
ویژگیهــای فضــا کشــف میشــود .بــه واقــع بــا تمهيــد
ورودی بــرای یــک فضــا ،آن فضــا بــرای ســاکنانش هویــت
مییابــد ،تقویــت میشــود ،نشــانهگذاری شــده و زندهتــر
نمایــان میشــود» (الكســاندر« .)711 :1387 ،در گذشــته
نخســتين تصويــري كــه از هــر شــهر در ذهــن مســافرين
نقــش میبســت ،ورودي آن بــود .پــس از مدتهــا گــذر
از ميــان بيابــان يــا كوهســتان ،بــا رســيدن بــه مــزارع و
باغهــای اطــراف شــهر کمکــم احســاس نزديــك شــدن بــه
يــك مجتمــع زيســتي بــه فــرد دســت مــیداد .بــا عبــور
از بيــن آنهــا ،مســافر بــه دروازه میرســید كــه چــون در
ميــان بــاروي شــهر جــاي داشــت ،مدخــل شــهر محســوب
میشــد .وجــود دروازه بيشــتر جنبــهای نماديــن داشــت و
احســاس ورود بــه شــهر از مدتهــا پيــش و بــه محــض
نمايــان شــدن ســواد شــهر و مــزارع و باغهــای اطــراف آن در
مســافر برانگيختــه شــده بــود .در واقــع جايــي كــه ردپــاي
دخــل و تصــرف متمركــز انســان در محيــط طبيعــي نمــودار
میگشــت ،مقدمــات ورود فراهــم میشــد و شــهر خــارج
از دروازهاش بــه اســتقبال مســافر میآمــد» (پاكــزاد:1385 ،
« .)9امــروزه اگرچــه بــه دليــل گســترش تكنولــوژي ،رشــد
شــبکههای ارتباطــي ســهولت ارتباطــات بيــن مناطــق
مختلــف تــا حــد زيــادي فراهــم شــده اســت ،وليكــن در
زمينــه تأمیــن محيطــي مناســب بــراي مــردم ،مفهــوم
ورودي و خروجــي شــهرها بــه جهــت حــل مســائل ترافيكــي
تــا حــدود زيــادي کمرنــگ شــده اســت» (ظاهــري.)1380 ،

بیونیک (زیستارشناسی)

«در جریــان همایشــی در اوهایــو ،بــرای اوليــن بــار واژه
بيونيــک ســاخته شــد .واژه بيونيــک و نزدیکــی آن بــه
بيولــوژی در ذهــن مــا ایــن فکــر را ایجــاد میکنــد کــه ایــن
علــم در ارتبــاط بــا موجــودات زنــده اســت .بيونيــک علــم
سیســتمهایی اســت کــه شــالوده آنهــا سیســتمهای زنــده
هســتند .انســان کاشــف طبيعــت و عامــل برقــراری تــداوم و
پایــداری آن اســت (باوندیــان.)1 :1387 a ،
یکــی از بهتریــن طرحهــای شناختهشــده از علــم بيونيــک
اثــر لئونــاردو داوینچــی نقــاش معــروف بــود کــه ماشــين
پرنــده را براســاس ســاختمان بــدن خفــاش طراحــی کــرد
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و اســتداللش ایــن بــود کــه خفــاش دارای بــال کامــ ً
ا
پوشــیدهای اســت کــه هــوا را از خــود عبــور نمیدهــد و
بــال خفــاش را پوســتی پــرده ماننــد پوشــانده اســت کــه آن
را تقویــت میکنــد (همــان)« .اهميــت زیــاد بيونيــک بــه
دليــل بینرشــتهای بــودن آن اســت .در ایــن زمينــه محققــان
از اســتخراج ایدههــای زیستشناســی و طبيعــت و بــه کار
بــردن آنهــا بــرای راهحلهــای مهندســی تمــام علــوم ســود
میجوینــد» (منصوریــان.)3 :1382 ،
«بيونيــک ،بــه معنــای زیستارشــناختی یــا بــه کارگيــری
اندامهــای ســاختگی طبيعــت ،اوليــن بــار توســط دانشــمند
آمریکایــی جــک .ای .اســتيل در ســال  1959بــکار بــرده
شــد .او بيونيــک را علــم سیســتمهایی کــه شــالوده و پایــه
تمامــی سیســتمهای زندهانــد ،میدانــد( .باوندیــان1387 ،
« .)3 :bبيونيــک يــا علــم بررســي نظــام حيــات جانــداران،
امــروزه بــه عنــوان يکــي از ســه علــم برتــر جهــان (IT,
 )nano, bionicمعرفــي شــده اســت .يکــي از اوليــن مــوارد
اســتفاده از آفرینشهــای طبيعــي در معمــاري ،مربــوط بــه
ســال  1851در ســاختمان قصــر بلوريــن در نمايشــگاه لنــدن
توســط جــوزف پاکســتن اســت» (نعلینــی.)11 :2008 ،

معماری بیونیک

1

«معمــاری بيونيــک علمــی اســت کــه بــه الهــام یابــی فنــی
از ســاختمانها ،رفتارهــا و ارتباطــات گوناگــون عالــم
جانــداران میپــردازد .در زمينــه معمــاری و ســاخت بــا
وســایل ســاختمان نيــز معمــاران و مهندســين از طبيعــت
بهــره گرفتهانــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه شــکل
مارپيــچ داخلــی نوعــی صــدف بــه نــام کونــوس کــه بــرای
طراحــی خانههــا اســتفادهشــده ،اشــاره کــرد .بناهــا در
معمــاری بيونيــک یــا معمــاری طبيعــی یــا بــا اســتفاده از
مــواد شــکننده و ناپایــدار ســاخته میشــوند یــا از یــک
مــکان طبيعــی کــه در زميــن یــا صخــره شــکل گرفتــه
اســتفاده میشــده اســت» (ایرجــی( )4-1 :1388 ،تصویــر
« .)1معمــاری بیونیــک شــاخهای اســت کــه بیشــتر با شــکل
طبیعــی زمیــن هماهنــگ اســت .در ایــن شــاخه از شــکل
ســنتی ،مســتطیل و خطــوط راســت و مــوازی صــرف نظــر
شــده و بــه جــای آن طرحهــای خــود را از خطــوط منحنــی
ســازههای بیولوژیــکال و طبیعــت میگیــرد » (راحــت،
)7-6 :1389؛ (تصویــر .)2

»پارک -دروازههای» ورودی شهر و ساماندهی نواحی حاشیه کالنشهرها

تصویر : 1برج کاکتوس رتردام هلند بر اســاس معماری بیونیک طراحی شده است.
مأخذ architettura/11/2006/http://www.archiportale.com/news :
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تصویر : 2طرح برج ســنجاقک نیویورک بر اســاس معماری بیونیک و الهام گرفته شده از بال سنجاقک است.
مأخذ http://www.tuvie.com/dragonfly-a-metabolic-farm-for-new-york-city-in-the-future :

نمونه موردی و یافتههای پژوهش

«پــارک جنگلــی ســرخهحصار در شــهر تهــران واقــع شــده
اســت .ایــن پــارک از جملــه پارکهــای جنگلــی شــهر
تهــران اســت کــه در محــدوده حریــم منطقــه  13از مناطــق
 22گانــه شــهرداری تهــران و در ناحیــه  4ایــن منطقــه
قــرار گرفتــه اســت .منطقــه مــورد مطالعــه در شــرق شــهر
تهــران و در محــدوده جغرافيايــي بيــن  51 30تــا 35
 51طــول شــرقي و  35 42تــا  35 44عــرض شــمالي
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قــرار گرفتــه اســت .وســعت منطقــه مــورد مطالعــه بــا
احتســاب حوضههــای آبخیــز آن  17/31كيلومترمربــع و
مســاحت محــدوده پــارک  540/14هکتــار بــوده ،حداكثــر
ارتفــاع آن  1881/9متــر و حداقــل ارتفــاع آن  1288/6متــر
اســت .متوســط ارتفــاع وزنــي آن از ســطح دریــا 1477/6
متــر اســت .نقشــه  1موقعیــت پــارک ســرخهحصار و
کاربریهــای اطــراف آن را نشــان میدهــد» (شــرکت
جهــاد تحقیقــات آب و آبخیــزداری.)5 :1382 ،

»پارک -دروازههای» ورودی شهر و ساماندهی نواحی حاشیه کالنشهرها

نقشههای موجود برای ورودی پارک سرخهحصار

پــس از تحلیلهــای صــورت گرفتــه دربــاره جوانــب مختلــف
دروازه شــدن پــارک ســرخهحصار ،در پــی توزیــع  30عــدد
پرســشنامه در ســطح پــارک و حواشــی آن ،نقشهــای
مختلــف پــارک ســرخهحصار از دیــد مــردم عــادی مــورد
آزمــون واقــع شــد .پرســشنامههای تهیهشــده در تاریــخ
جمعــه  ،1393/04/13از ســاعت  11الــی  16توزیــع شــد .افراد
پاســخدهنده بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .نتایــج
حاصــل از اســتخراج و تحلیــل پرســشنامهها بــه صــورت
جــدول  1و بــر مبنــای «مــدل لیکــرت» اســتخراج شــدند.
پــس از اســتخراج و تحلیــل پرسـشنامههای توزیــع شــده و
چینــش آنهــا در جــداول لیکــرت ،میتــوان چنیــن برداشــت
کــرد کــه از نقشهــای متعــدد در نظــر گرفتــه شــده بــرای
دروازه ورودی ســرخهحصار ،مجمــوع گویههایــی موافــق
و کامــ ً
ا موافــق× ضریــب در نظــر گرفتــه برابــر بــا 4942
امتیــاز ،گویههــای بینظــر× ضریــب برابــر بــا  285امتیــاز

و مجمــوع گویههایــی مخالــف و کامــ ً
ا مخالــف× ضریــب
برابــر بــا  790امتیــاز ،هســتند .بنابرایــن پــارک جنگلــی
ســرخهحصار بــه غیــر از مــواردی کــه در جــدول بــه رنــگ
ســفید باقــیماندهانــد ،بقیــه ویژگیهــای مــورد انتظــار از
یــک دروازه ورودی را دارد.

اثبات فرضیه پژوهش

کمــی بــه دســت آمــده طبــق جــدول
بــا توجــه بــه نتایــج ّ
فــوق ،میتــوان اذعــان داشــت هــدف از ایــن پژوهــش
تنهــا «طراحــی» نبــوده بلکــه اثبــات «دروازه بــودن» پــارک
ســرخهحصار اســت .کلیــه مبانــی نظــری وابســته بــه ایــن
پژوهــش ،رویکــردی نویــن بــه نقــش «پارکهــای حاشــیه
شــهری» داشــته اســت .بــر مبنــای ایــن پژوهــش نــگاه بــه
پارکهــای حاشــیه شــهری تغییــر یافتــه و پــارک ،صرفــاً
محلــی بــرای انجــام فعالیتهــای تفریحــی نیســت .در نــگاه
جدیــدی کــه بــه پارکهــای حاشــیه شــهری شــده اســت،

نقشــه  : 1موقعیت پارک ســرخه حصار و کاربریهای اطراف آن  .مأخذ  :شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری ،1386 ،ج .)5 :2
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گویه -عبارت

کام ً
ال موافق %

موافق %

50

45

بینظر %

مخالف %

کام ً
ال مخالف %

شــماره
گویــه

امتیاز

2

ورودی به مثابة منتقل کنندة آگاهی و اطالعات

10

ورودی به مثابة حلقة واسط در گذر از دو
فضای متفاوت

59

28

73

24

0

44

41

4

8

65

30

5

0

0

23

12

11

45

9

26

38

4

19

13

42

18

8

10

22

0

0

0

99

1

1

ورودی ،تأکيد بر گذار و انتقال

3

ورودی به مثابة توقفگاه

4

ضریب ()5

5

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

7

ورودی به مثابة نشانة شهری

6

ورودی به مثابة عنصر هدایتکننده

8

ورودی ،نقطة آغاز سازمان فضايي شهر(نقطة
شروع استخوانبندی)

9

ورودی به مثابة منطقة امن

10

ورودی به مثابه نقطة فعال شهر از نظر
اجتماعی و محل شکلگیری خاطرات جمعی

12

ورودی ،انتقال حس معنوی

11

ورودی به مثابة تعريف کنندة سلسلهمراتب ورود

13

ورودی ،ميدان مهم شهری

14

15
16

61

80

0

ضریب ()4

ضریب ()3

ضریب ()2

ضریب ()1

5

33

15
2

50

30

8

5

0

3

0
3

18

0

0

0

5

ورودی محلی برای گذران اوقات فراغت

57

38

4

ورودی مکمل شهر

57

35

2

ورودی ،فضای مبدل حرکتی
مجموع امتیازات

32

3390

23

1552

3

3

1

80
0

2

1

1

15
1

27

12

6

285

684

106

4

2

جمع امتیازات افراد کامال موافق  +موافق× ضریب= 4942
جمع امتیازات افراد مخالف و کامال مخالف× ضریب= 790
جمع امتیازات بینظر× ضریب= 285

جدول  : 1تحلیل نقشهای دروازه ورودی ســرخهحصار بر اســاس طیف لیکرت .مأخذ  :نگارندگان (مأخذ اطالعات پایه  :قوام پور)78 :1388 ،

پــارک ،آویــزۀ جدیــد فکــری مــردم و مســئولین در جهــت
مانــدگاری و اســتفاده از زمینــه موجــود در آنهــا بــرای تبدیل
شــدن بــه نشــانههای شــهری اســت .بنابرایــن نویســندگان
خواســتار تغییــر نــگاه مــردم و مســئولین بــه کالنفضاهــای
حاشــیه شــهری بــه صــورت پــارک هســتند .یعنــی از
قابلیتهــای موجــود در آنهــا در جهــت ایجــاد تغییراتــی
بــرای نقشهــای خودشــان اســتفاده شــود .در ایــن پژوهــش
هــدف در قالــب صــورتمســئله بیــان شــده اســت .یعنــی از
پــارک در جهــت مانــدگاری خــودش اســتفاده کنیــم.
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کمــی گرفتــه شــده در
بــر ایــن مبنــا ،بــا توجــه بــه نتایــج ّ
خصــوص نقشهــای دروازه بــودن پــارک ســرخهحصار و
اخــذ امتیــاز  4942موافــق در مقابــل  790امتیــاز مخالــف،
میتــوان نتیجــه گرفــت در حــال حاضــر پــارک ســرخهحصار
میتوانــد نقــش دروازه را بــه خــود بگیــرد و فرضیــه اولیــه
ارائهشــده در ایــن خصــوص اثبــات میگــردد .بنابرایــن :
«پــارک جنگلــی ســرخهحصار در حاشــیه شــرق تهــران
میتوانــد نقــش دروازه ورودی شــهر را پذیــرا باشــد و بــرای
ایــن پــارک میتــوان عنــوان پــارک -دروازه را بــه کار بــرد».

»پارک -دروازههای» ورودی شهر و ساماندهی نواحی حاشیه کالنشهرها

جانمایی محدوده سایت ،جهت استقرار دروازه

پــس از بررسـیهای الزم ،تصمیــم گرفتــه شــد کــه در جهت
پــارک -دروازه شــدن پــارک ســرخهحصار ،ســایتی جهــت
ایجــاد دروازه و فضایــی بــرای اســتقرار فعالیتهــای مربــوط
بــه دروازه ایجــاد شــود کــه بــا توجــه بــه محاســبات انجــام
شــده فضایــی در شــرقیترین بخــش پــارک ســرخهحصار،
بالفاصلــه پــس از اتمــام پــارک و بــه مــوازات اتوبــان شــهید
یاســینی و در مقابــل بزرگــراه دماونــد و بابایــی قــرار گرفتــه
اســت .ســایت مذکــور در حــال حاضــر جــزء محــدوده در
نظــر گرفتــه شــده بــرای پایانــه شــرق اســت .ایــن ســایت بــه
صــورت طبیعــی و بــر مبنــای بیونیــک شــبیه یــک پرنــده بــا
بالهــای بــاز اســت.
مســاحت ضلــع جنوبــی فضــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای
اســتقرار دروازه  90442و مســاحت ضلــع شــمالی 15422
مترمربــع اســت .الزم بــه ذکــر اســت مســاحت در نظــر
گرفتــه شــده جهــت ضلــع (بــال) شــمالی محــدوده ،جهــت
اســتقرار پوشــش گیاهــی نــرم ،محوطهســازی و ســاماندهی

کارگاههــای حاشــیه بزرگــراه و در راســتای ارتباطدهــی
دروازه بــا آن در نظــر گرفتــه شــده و ضلــع جنوبــی جهــت
ایجــاد عناصــر همخــوان بــا پــارک ،فضاهــای کمپینــگ
کوتاهمــدت ،آالچیــق ،فضاســازیهای ورودی و  ...اســت
(نقشــههای  2و .)3

طراحــی المــان دروازه ســرخهحصار بــر مبنــای
				
مکتب بیونیک

در جهــت ارتبــاط دادن مکتــب بیونیــک بــا پــارک
ســرخهحصار ،مصاحبههــای زیــادی بــا اهالــی محلــه
ســرخهحصار ،کارگــران ،صاحبــان پیشــه ،افــراد حاضــر
در پــارک و ارگانهــای مختلــف موجــود در پــارک بهویــژه
مــوزه حیــات وحــش صــورت پذیرفــت .طبــق اســتنادهای
شــفاهی و کتبــی در گذشــته بــه دلیــل شــکارگاه بــودن
پــارک جنگلــی و ملــی ســرخهحصار ،حیوانــات قــوچ
و آهــو بــه عنــوان حیوانــات اصلــی و موجــود در پــارک
ســرخهحصار مــورد توجــه بودهانــد ،بــه نحــوی کــه بــه

نقشــه  : 2محدوده جانمایی طرح در تصویر هوایی .مأخذ  :نگارندگان.
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نقشــه  : 3طرح جانمایی عناصر در طرح دروازه سرخهحصار .مأخذ  :نگارندگان.

همیــن دلیــل در حــال حاضــر نمــاد برنجــی قــوچ در کنــار
درب ورودی شــماره  1پــارک بــه صــورت انتزاعــی قــرار داده
شــده اســت و همچنیــن ایــن نمــاد بــه صــورت دو قــوچ بــا
شــاخهای پیچیــده شــده ،در ســردر ورودی محیطبانــی
منطقــه حفاظتشــده ســرخهحصار و خجیــر قــرارداده
شــده اســت.
از مســائل بســیار مهــم در جامعــه امــروز ایــران ،از بیــن
رفتــن و تخریــب محیــط زیســت و بــه خصــوص از بیــن
بــردن فضاهــای ســبز حاشــیهای و تبدیــل آنهــا بــه
فضاهــای شــهری اســت .در ایــن میــان عــاوه بــر مخاطــرات
زیســتمحیطی ایــن تغییــر و تحــول ،در جهــت شــهری
شــدن پارکهــای حاشــیهای ،در اغلــب مــوارد تنــگ شــدن
عرصــه بــر فضاهــای حاشــیهای را بعــد از ورود بــه شــهرها
شــاهد هســتیم .حضــور شــهرکهای مســکونی ماننــد
شــهرک زیتــون ،ایجادشــده در حاشــیه پــارک ســرخهحصار
شــاهدی بــر ایــن ماجراســت .بنابرایــن نگاهــداری از حریــم
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پارکهــای حاشــیهای بــا هــر عنــوان و بــه هــر وســیله،
در جهــت عــدم اجــازه ورود آنهــا بــه شــهر و قالــب شــدن
فضاهــای شــهری بــر آنهــا ،یکــی از مســائل مهــم و ب ـهروز
در کالنشــهرها و بــه ویــژه «مادرشــهر تهــران» اســت .ایــن
پژوهــش بــر اســاس مســائل بســیار مهــم زیســتمحیطی
شــهر تهــران کــه یکــی از آنهــا اعتــراض بــر اقدامــات جدیــد
پایانــه شــرق و احاطــه ایــن مجموعــه بــر شــرقیترین
قســمتهای پــارک ســرخهحصار و همچنیــن بریــده شــدن
درختهــای حاشــیهای ایــن پــارک در لبــه جنوبــی بزرگــراه
شــهید دوران ،تنظیــم شــده اســت .شــاید روش اتخاذشــده
بــرای ایــن پژوهــش ،راهــکاری در جهــت نگهــداری از
ایــن کالنفضــای حاشــیهای منطقــه  13تهــران اســت .بــا
انجــام ایــن پژوهــش «واژهای جدیــد» بــر مبنــای تحقیقــات
گســترده بــه وجــود آمــده اســت و آن عنــوان (پــارک -دروازه
یــا  )gate- parkاســت کــه تاکنــون در هیــچ منبــع علمــی یــا
پژوهشــی بــه آن اشــاره نشــده اســت.

»پارک -دروازههای» ورودی شهر و ساماندهی نواحی حاشیه کالنشهرها

جمعبنــدی| موضــوع پــارک -دروازه؛ تنهــا در خصــوص
پارکهــای حاشــیه شــهری کــه ارزش مانــدگاری بــرای
آینــدگان دارنــد اســتفاده میشــود .ایــن واژه بــه صــورت
ضمنــی در خصــوص کالنفضاهــای حاشــیه شــهرهای
بــزرگ اســتفاده میشــود .در واقــع میتــوان پارکهــای
حاشــیهای را از طریــق تزریــق نقــش دروازه بــه آنهــا،
دارای وظایــف جدیــدی کــرد تــا ضمــن ایجــاد مانایــی در
طــول زمــان ،بــه تدریــج نشــانههای شــهری جدیــدی در
فضاهــای حاشــیهای ایجــاد شــوند .از آنجــا کــه شــهرهای
امــروز در جهــت رشــد شــتابان خــود بــه ســوی آینــده

گام برمیدارنــد ،اســتقرار فضاهایــی ماننــد اینکــه از نظــر
اقتصــادی هــم بهصرفــه باشــند بــرای ورودی شــهرها الزم
بــه نظــر میرســد .پارک-دروازههــا از رشــد شــتابان شــهر
جلوگیــری کــرده و عــاوه بــر ارائــه خدمــات ،در بلندمــدت
میتواننــد بــه نشــانههای شــهری تبدیــل شــوند.
در نظــر گرفتــن پارکهــای حاشــیهای بــه صــورت دروازه
در جهــت مانــدگاری آنهــا ،تبدیــل ایــن کالنفضاهــای ســبز
بــه نمــاد و ایجــاد و القــای حــس مــکان بــه آنهــا ،بهان ـهای
در جهــت نگهــداری ایــن فضاهــا اســت.
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