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  ديباچه

 "امروزه آموزش نيروي انساني بعنوان گامي موثر در جهت بهسازي و نوسازي توانمندي كاركنان مورد تاييد سازمان ها خصوصا

وزش به عنوان فعاليتي حرفه اي به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان ها و ارتقاء آم. سازمان هاي يادگيرنده و پوياست

كيفيت كار نيروي انساني و كسب مهارت هاي تخصصي به حساب مي آيد و از قلمرو هزينه ، به سرمايه گذاري براي توسعه سازماني 

غييرات و تحوالت سريع و روزافزون در حوزه هاي گوناگون با توجه به اينكه ما در عصري زندگي مي كنيم كه ت. وارد شده است

  . وضع موجود را در هم مي نوردند و موقعيتي جديد را به منصه ظهور مي نشانند"اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي  و سياسي، دائما

  .آموزش جوابگوي اين تغييرات  بوده و نياز سازمان ها را مرتفع خواهد ساخت

ها را فراهم  گردد و هم شرايط بهبود كيفيت اين سرمايه ي هاي آموزشي، هم سبب ايجاد سرمايه انساني ميبدون شك سرمايه گذار

نيروي  آموزشي اموربه ويژه كشورهاي در حال توسعه مقادير متنابهي از بودجه خود را به ن از اينجاست كه كشورهاي جها. آورد مي

  . دهند اختصاص ميانساني خود 

 شرح 16 و 12 بر اساس بند ر آموزش و مطالعات كاربردي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردفتدر اين راستا 

وظايف خود كه برنامه ريزي براي ارتقاء دانش شهرداري ها و دهيار يها براي رسيدن به شاخص هاي مديريتي و انتشار يافته هاي 

 آموزشي شهرداري ها و دهياري ها بر اساس نياز آموزشي ايشان علمي و پژوهشي مي باشد اقدام به تهيه، تدوين و انتخاب كتب

 كتاب و جزوه آموزشي به صورت فايل ديجيتال  قابل جستجو با همكاري دانشگاه علم و صنعت 80نموده است كه اكنون تعداد 

  ايران تهيه گرديده است، 

اركنان شهرداري ها و دهياريها و ساير پژوهشگران اميد است كتب ديجيتال حاضر بتواند گامي موثر درجهت افزايش بهره وري ك

 "كتب ديجيتال خصوصادر پايان الزم است از تالش صميمانه همكاران دست اندر كار تهيه . علوم شهري  و روستايي داشته باشد

  .جناب آقاي دكتر مزيني و مهندس سيد عارف موسوي تقدير و تشكر به عمل آيد

  

  

  حسین رجب ص'حي

  آموزش و مطالعات کاربرديمدیر کل دفتر
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  پيش گفتار

اين كتاب به طور رسمي از طرف . در بيشتر كشورهاي جهان، كتاب راهنماي شهرداري، كتاب سبز خوانده مي شود

كتاب اصول و مباني برنامه ريزي شهري كه مؤسسه بين . سازمانهاي برنامه ريزي و مديريت شهري كشورها تهيه مي شود

  . آن راه تهيه كرده، در ميان اين گونه كتابها شهرتي جهاني داردالمللي مديران شهري

هر چند مباحث عمومي . از ويژگيهاي كتاب سبز، انطباق با قوانين و مقررات شهرسازي و مديريت شهري كشور خود است

تور كار داشته و آن جنبه آموزشي دارد و در همه جا مشترك استف اما مطالب اختصاصي كتاب مورد اشاره جنبه ضابطه و دس

  .به طور كامل براي شهرداريهاي كشورهاي ديگر كاربرد مناسبي ندارد

اين نشريه ها . تاكنون نشريه ها و گزارشهاي متعددي از طرف مركز مطالعات برنامه ريزي شهري اين دفتر انتشار يافته است

ابگوي نيازهاي گوناگون شهرداران اعضاي با توجه به تنوع و گستره حوزه برنامه ريزي و مديريت شهري به تنهايي جو

شوراهاي اسالمي شهر و مديران شهرسازي شهرداريها نيستند؛ بنابراين به منظور طرح مباحث و مفاهيم شهرسازي و 

مديريت شهري از منظر كاربردي، كتابي جامع كه به طور يك جا و هماهنگ مباحث و موضوعهاي اصلي اين رشته ها را 

  .هدف دفتر اين بود كه اين  كتاب به عنوان مرجع مورد استفاده مخاطبان قرار گيرد. دمطرح سازد تهيه ش
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ضرورت وجود چنين كتابي در مباني شهرسازي و تدوين ديدگاهها و موضوعهاي برنامه ريزي و مديريت شهري، با توجه به 

هدف از نگارش اين كتاب، . كار استجديدترين پيشرفتها در اين رشته، براي نهادهاي برنامه ريزي و مديريت شهري آش

تهيه يك دستور كار و يا كتاب درسي نيست؛ بلكه هدف اصلي، طرح ديدگاهها و موضوعهاي برنامه ريزي، طرح ريزي و 

  .مديريت شهري با توجه به نيازهاي واقعي شهرداران و اعضاي شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور است

گونه اي تنظيم شده است كه در صورت مطالعه منظم و اصولي، به استفاده توالي فصلها و قسمتهاي مختلف كتاب به 

هر يك از . كنندگان كمك مي كند تا بتدريج از مسائل عام و كلي شهرسازي با مسائل خاص و عملي شهري آشنا شوند

  .جلدهاي كتاب نيز به تنهايي، در مواقع ضروري به عنوان مرجع، پاسخگوي خوانندگان است

  ـ3 كاربري زمين شهري،  ـ2 شهرسازي،  ـ1 جلد و با عناوين 12حث مورد بررسي در كتاب سبز شهرداري در مجموعه مبا

 مواد  ـ7 ساخت و سازهاي شهري،  ـ6 طرحهاي شهري،  ـ5 نظام مراكز شهري فضاي  مسكوني،  ـ4حمل و نقل شهري، 

  ـ11 فضاهاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي،  ـ10 فضاي سبز شهري،  ـ9 تأسيسات خدمات شهري،  ـ8زايد جامد شهري، 

  . طراحي فضاها و مبلمان شهري، تنظيم شده است ـ12مديريت شهري و شهرداريها و 

 استاد دانشگاه تهران، همچنين از كارشناسان مركز  ـ آقاي مهندس احمد سعيدنيا  ـدر پايان، از مؤلف اين مجموعه 

  . ده سازي كتاب را برعهده داشته اند، سپاس گزاري مي شودمطالعات برنامه ريزي شهري كه نظارت و آما

  علي نوذرپور
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  مديركل دفتر برنامه ريزي عمراني

1379  

  مقدمه

كتاب حاضر، جلد دهم از مجموعه دوازده جلدي كتاب سبز راهنماي شهرداريهاست كه به مبحث فضاهاي فرهنگي، ورزشي 

 گذران اوقات فراغت يكي از نيازها و خواسته هاي ساكنان  شهري همان طوري كه مي دانيم. و تفريحي شهري مي پردازد

است و عبارت است از مجموعه فعاليتهايي كه شخص به ميل خود، براي استراحت، تفريح و يا گسترش اطالعات و آموزش 

  .شخصي يا مشاركت آزاد اجتماعي در زماني فارغ از تعهدات شخصي، خانوادگي و اجتماعي به عهده مي گيرد

فضاهاي گذران اوقات فراغت در . بخشي از فراغت افراد در خانه و بخشي ديگر در فضاهاي بيرون شهري سپري مي شود

پارك، فضاي سبز عمومي .است) پارك(شهر به مديريت خاص خود نياز دارد و بهترين فضاي گذران فراغت در شهر بوستان

ن آزاد است و هيچ گونه محدوديتي از نظر اجتماعي و اقتصادي و چند عملكردي است كه استفاده از آن براي همه شهروندا

 تفريحي هستند كه شهرداريها  ـپاركها يكي از گونه هاي اصلي فضاهاي فرهنگي . براي بهره برداري از آن وجود ندارد

 احداث آنها مي  تفريحي كه شهرداريها عهده دار ـگونه هاي ديگر فضاهاي فرهنگي . وظيفه احداث آنها را بر عهده دارند

زمينهاي باز، فضاهاي ورزشي، كتابخانه و تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهرها كه در متن كتاب به آنها : باشند، عبارتند از

  .پرداخته شده است
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 قانون 55 از ماده 6به موجب بند .  تفريحي نيز از جمله وظايف شهرداريهاست ـبرنامه ريزي و مديريت فضاهاي فرهنگي 

در اين . يها، تأسيس كتابخانه، باغ كودكان و امثال آنها در حدود اعتبارات مصوب، جزو وظايف شهرداري استشهردار

خصوص، وظيفه برنامه ريزي و مديريت كتابخانه ها، ورزشگاهها، زمينهاي بازي و ساماندهي تفرجگاههاي پيرامون شهر بر 

  .عنده شهرداريهاست

 هاي شهري، از مشخصات آنها گرتفه تا درجه بندي و معيارها، مكان يابي، توزيع در بخش دوم كتاب، پيرامون كتابخانه

  .كتابخانه ها و اصول مديريت كتابخانه ها به تفصيل بحث شده است

در مورد انواع زمينهاي ورزشي، معيارهاي مكان يابي و برنامه ريزي، اصول مديريت زمينهاي ورزشي، همچنين فضاهاي 

  .صول طراحي و مديريت از جمله مباحثي است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده استبازي، طبقه بندي و ا

تفرج يا گردش، . در فصل پاياني كتاب، درخصوص تفرجگاههاي طبيعي اطراف شهرها بحث گسترده اي ارائه شده است

اي باز يا محيط طبيعي شهر بخشي از گذران فراغت شهروندان است كه به منظور ارضاي نيازهاي فراغتي مستمر در فضاه

  : تفريح، فعاليتي هدفمند است و داراي كاركردهاي زير مي باشد. تحقق پيدا مي كند

  . تحكيم مشاركت و روابط اجتماعي ـ4 خالقيت و آموزش و  ـ3 تفرج، ـ2 استراحت،  ـ1

  . ث در كتاب حاضر استهمچنين طبقه بندي تفرجگاهها و كاربري و مديريت تفرجگاهي از جمله موضوعهاي مورد بح

                                                                                                                             1379                     
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  مركز مطالعات برنامه ريزي شهري

1  

  هنگي فر ـنقش و وظيفه شهرداري در برنامه ريزي فضاهاي تفريحي 

فراغت به مجموعه فعاليتهاي گفته مي شود كه شخص به ميل خود، براي استراحت، تفريح، گسترش اطالعات و آموزش 

شخصي، مشاركت آزاد اجتماعي و كاربرد توان خويش در خالقيت، در زماني فارغ از تعهدات شغلي، خانوادگي و اجتماعي 

  .انجام مي دهد

م مي شود و به فعاليتهاي نظير تماشاي تلويزيون، مطالعه، شنيدن موسيقي، ديد و بخشي از گذران فراغت در منزل انجا

بخش ديگري از ايام فراغت در فضاهاي بيرون شهري سپري مي . بازديد، صحبت با دوستان و مانند اينها اختصاص مي يابد

ان فراغت  درون شهر، در فضايي خارج شود، مانند گردش در كوهستانها، سواحل دريا، ييالقها و غيره؛ اما بخش مهمي از زم

فضاهاي گذران اوقات فراغت در شهر به مديريت خاص خود نياز دارد و همان طور كه نظام حمل . از منزل، سپري مي شود

و نقل شهروندان در داخل شهر بدون اعمال مديريت، منسجم و بسامان نخواهد شد، فضاها و مؤسسات گذران فراغت نيز 

ك نهاد اجتماعي با تشكيالت و مقررات ويژه عمل كنند تا اين بخش از فعاليتهاي شهري كه مي تواند به بايد به صورت ي

  .صورت بالقوه موجب غناي فرهنگي جوامع شهري باشد، با كيفيت بهتري انجام گيرد

  .»استآخرين دستاورد تمدن، توانايي انسان در پر كردن هوشمندانه ايام فراغت « به گفته برتراند راسل، 
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اين عمل هوشمندانه به دست يك مديريت ناهشيار انجام نمي پذيرد؛ بلكه از بطن مديريتي كه آگاهانه حيات مدني انسانها 

  .را ارج مي نهد و براي آن برنامه ريزي مي كند؛ برمي خيزد

 تربيت بدني، سازمان از جمله آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان(در كشور ما، سازمانهاي متعددي

در اين بخش، به مباني برنامه . در اين زمينه وظايفي دارند وبايد نقش اين مديريت آگاه را ايفا كنند) صداوسيما و شهرداريها

 كه احداث و اداره آنها جزو وظايف شهرداريها قلمداد مي شود؛ پرداخته شده  ـريزي و مديريت فضاهاي فرهنگي و تفريحي 

  .ول مكان يابي و معيارهاي مديريت و برنامه ريزي اين فضاها بحث شده استو درباره اص

   تفريحي ـ گونه شناسي فضاهاي فرهنگي  ـ1 ـ1

پارك، فضاي سبز عمومي و چند كاربردي است كه استفاده از . است) پارك(رايج ترين فضاي گذران فراغت در شهر، بوستان

.  محدوديتي از نظر اجتماعي و اقتصادي براي بهره برداري از آن وجود نداردآن براي همه شهروندان آزاد است و هيچ گونه

تقسيم پاركها به شهر، جنگلي، پارك . پاركها به صورت شبكه اي زنجيره اي در مقياسهاي گوناگون طراحي مي شوند

 تفريحي كه  ـرهنگي گونه هاي ديگر اصلي فضاهاي ف. كودك، محله، ناحيه و منطقه، گونه اي از اين تقسيم بندي است

  :شهرداريها وظايفي در قبال آنها دارند، به شرح زير است

به هر نوع فعاليتهاي كه كودكان و يا حتي بزرگساالن به منظور تفريح و تفنن انجام مي دهند و مانند :  زمينهاي بازي ـ1

 در پاركها احداث مي شود، فضايي زمين بازي كه معموالً. ورزش از قاعده اي خاص تبعيت نمي كند، بازي گفته مي شود
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زمينهاي بازي نيز مانند پاركها سلسله مراتبي دارند كه از زمين بازي كودكان شروع مي شود . مناسب براي اين فعاليت است

  .و به شهربازي كه اندازه و عملكردي به مراتب گسترده تر دارد؛ خاتمه مي يابد

 بيش به حركات شديد بدني وابسته است و براساس قواعد و مقررات خاص به هر فعاليتهي كه كم و:  فضاهاي ورزشي ـ2

بنابراين تفاوت اصلي بازي و ورزش، وجود قواعد و مقررات خاص در ورزش . انجام مي شود فعاليت ورزشي گفته مي شود

  .فضاهاي ورزشي، تنوع چشمگيري دارند كه درمباحث بعدي درباره آنها صحبت خواهد شد. است

. كتابخانه مؤسسه آموزشي عمومي است كه هدف آن ارائه خدمات اطالع رساني و آموزشي به شهروندان است: خانه كتاب ـ3

  .توزيع كتابخانه ها نيز از نظم و سلسله مراتبي تبعيت مي كند

يازهاي تفرج، بخشي از گذران اوقات فراغت شهروندان است كه به منظور ارضاي ن:  تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهرها ـ4

تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهرها از آنجا كه . فراغتي در فضاهاي باز و محيطهاي طبيعي پيرامون شهر تحقيق مي يابد

  .درمحدوده تحت حفاظت شهرداريها قرار مي گيرند، زيرمجموعه مديريت شهري محسوب مي شوند

   تفريحي ـنگي  نقش و وظيفه شهرداري در برنامه ريزي و مديريت فضاهاي فره ـ1  ـ2

 تأسيس مؤسسه هاي فرهنگي و ":  قانون شهرداريها، وظايف شهرداري را اين گونه تعريف مي كند55 از ماده 6بند 

بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران، نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، شيرخوارگاه، تيمارستان، كتابخانه، كالسهاي 

شهرداري در « به عهده شهرداري است "ن، باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبمبارزه با بي سوادي، كودكستا
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اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها، خانه هاي فرهنگي و زندان، با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به 

استفاده به اختيار مؤسسه هاي مربوط خواهد خود با حفظ مالكيت، برايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و 

  . »گذاشت

  . همين قانون، احداث ورزشگاه نيز به وظايف شهرداري اضافه شده است55 ماده 21در بند 

 قانون ايجاد سازمان تربيت بدني و قانون اهداف و وظايف  ـبرخي بر اين عقيده اند كه به موجب قوانين بعدي، از جمله 

 اين قوانين به طور ضمني باطل گرديدند و اكنون بجز توسعه فضاي سبز و احداث پارك،  ـد اسالمي وزارت فرهنگ و ارشا

حال آنكه بررسي اين قوانين چنين . وظيفه قانوني ديگري در توسعه فضاهاي فرهنگي و تفريحي به عهده شهرداريها نيست

راغتي چند منظوره را از وظايف شهرداري بدانيم نيز اما حتي اگر پارك سازي و توسعه مركزهاي ف. نسخي ار نشان نمي دهد

بايد بپذيريم كه وظيفه شهرداري فراتر از احداث فضاي سبز است، چرا كه پاركها و فضاهاي سبز عمومي به تسهيالت و 

ه فرهنگ، از جمله اين تأسيسات كه در پاركها احداث مي شوند، كتابخانه، خان. تأسيساتي براي استفاده اجتماعي نياز دارند

فرهنگ سرا، نگارخانه، سالن نمايش بسته و يا روباز، زمين بازي كودكان، انواع زمينها و فضاهاي ورزشي، نمازخانه، 

بنابراين پاركها با ساير . است) كتاب، روزنامه، مجله، نوار و مانند آن(مركزهاي اطالع رساني و فروش محصوالت فرهنگي

زيرا در اين . تنگاتنگ دارند ونمي توان آنها را بدون اين ارتباط به تصور درآورد تفريحي ارتباطي  ـفضاهاي فرهنگي 
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پارك چيزي نخواهد بود جز فضاي ) با در نظر گرفتن پارك، بدون توجه به ارتباط آن با ساير فضاهاي گذران فراغت( صورت

  .فتني نخواهد بودسبز و تعدادي ميز و نيمكت براي استراحت كه مسلماً چنين تصويري از پارك پذير

  .در بحثهاي بعدي، نقش و وظيفه شهرداري در برنامه ريزي و مديريت كتابخانه ها و ورزشگاهها بررسي خواهد شد

   نقش و وظيفه شهرداري در برنامه ريزي و مديريت كتابخانه ـ1  ـ2  ـ1

حدود اعتبارات مصوب، در تأسيس ، شهرداري موظف است در)1334مصوب سال ( قانون شهرداري55 از ماده 6بر اساس بند 

) 1344مصوب سال (بر اساس قانون تأسيس كتابخانه عمومي در شهرها. اقدام كند) نظير  كتابخانه(مؤسسه هاي فرهنگي 

 هر سال قبل از تقسيم اعتبارات شهرداري، يك و نيم درصد از كل درآمد خود را براي ":نيز، شهرداريها مكلف شده اند

بدين منظور، در هر شهر . "ومي و قرائت خانه، خريد كتاب واداره كتابخانه هر شهر اختصاص دهندتأسيس كتابخانه عم

انجمن كتابخانه تشكيل گرديده و اداره اين انجمنها به هيأتي به نام هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور واگذار شده 

خانه هاي عمومي، لغو گرديد و وزارت فرهنگ و هنر،  پرداخت اين مبلغ از شهرداريها به انجمن كتاب1352در سال . است

  .مسؤول تأمين اعتبارات مورد نياز كتابخانه ها شد

لغو قانون تأسيس كتابخانه عمومي در شهرها، نبايد اين شبهه را به وجود آورد كه تأسيس كتابخانه عمومي، وظيفه 

 به موجب قوانين بعدي، نسخ صريح يا  ـه قبالً ذكر شد ك ـ قانون شهرداريها55شهرداريها نيست؛ زيرا بندهايي از ماده 

  .ضمني نشده اند و به قوت خويش باقي هستند
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 از جمله  ـگاهي چنين تصور مي شود كه با وجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ساير مؤسسات عمومي و خصوصي 

ون و اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد  از قان14 حق احداث كتابخانه ندارند؛ حال آنكه بر اساس ماده  ـشهرداري 

تنها ايجاد، توسعه و تجهيز و اداره كتابخانه هاي عمومي و تأسيسات فرهنگي، هنري و ) 1365مصوب سال (اسالمي 

بنابراين، . سينمايي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سراسر كشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است

زارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در تأسيس كتابخانه، منحصر به كتابخانه هايي است كه وابسته به وزارت فرهنگ و وظيفه و

ساير كتابخانه ها، از جمله كتابخانه هاي مسجد، كتابخانه هاي وابسته به آستان قدس رضوي و ديگر . ارشاد اسالمي باشند

ي هستند و زير نظر هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور و طبق مؤسسه هاي مذهبي و كتابخانه هاي شهرداريها، قانون

 شهرداري تهران، جهت احداث كتابخانه با وزارت فرهنگ و ارشاد "البته بايد اشاره كرد، . ضوابط آنها فعاليت مي كنند

موزشي ضمن خدمت اسالمي هماهنگي داشته است؛ چنان كه اموري مانند گزينش كتابدار و كتاب نيز گذارنيدن كالسهاي آ

ساير شهرداريها نيز در اين زمينه با . "و امور هنري كتابخانه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام مي شود

  .هماهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي و اداره هاي تابعه آن عمل مي كنند

اطقي است كه با كمبود كتابخانه عمومي  ارائه خدمات به شهروندان در من"هدف اصلي شهرداري از تأسيس كتابخانه، 

كتابخانه هاي عمومي كه زير نظر شهرداري اداره مي شوند، يا به طور مستقل به فعاليت مي پردازند و يا اين . "مواجه هستند
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در هر صورت، فعاليت شهرداريها در اين زمينه مي . كه به مركزهاي فرهنگي نظير فرهنگ سرا يا خانه فرهنگ وابسته اند

  .تواند به اعتالي فرهنگي شهروندان كمك كند و موجب ارتقاي فرهنگ شهرنشيني گردد

   نقش و وظيقه شهرداري در برنامه ريزي و مديريت ورزشگاهها ـ1  ـ2  ـ2

 احداث ورزشگاه، يكي از وظايف شهرداري به شمار مي  ـ قانون شهرداريها55 ازماده 21 بر اساس بند  ـچنان كه گفته شد

و تغييرات بعدي آن، سرپرست اصلي ورزش ) 1350مصوب خرداد (ا به موجب قانون تأسيس سازمان تربيت بدنيرود، ام

مفاد اين قانون نشان مي دهد، وظيفه احداث ورزشگاه توسط شهرداري ملغي . كشور، سازمان تربيت بدني قلمداد شده است

ايران به منظور پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه  سازمان تربيت بدني "به موجب ماده يك اين قانون، . نشده است

سالم در افراد كشور و توسعه و تعميم ورزش و هماهنگ ساختن فعاليتهاي تربيت بدني و تفريحات سالم و همچنين ايجاد و 

هنگي در بنابراين، مالحظه مي شود، كه وظيفه اين سازمان در وهله اول، ايجاد هما. "اداره مراكز ورزشي تأسيس مي شود

از بدو تأسيس اين سازمان نيز سياست سازمان، . امور تربيت بدني و در مرحله بعدي، احداث و اداره اين گونه مركزهاست

آيين نامه تأسيس باشگاههاي . بهره گيري از مشاركت مردم و ساير سازمانها، در احداث و اداره مراكز ورزشي بوده است

و قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه )  هيأت وزيران31/4/1352  ـ9960موضوع تصويب نامه شماره (ورزشي

  .با اين سياست همسو هستند) 1369 دي 18مصوب (توسط مردم با نظارت دولت
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لذا اين قانون، وظيفه ساخت و اداره ورزشگاهها رادر انحصار سازمان تربيت بدني نمي داند و وظايف قانوني شهرداريها در اين 

  .شهرداريها موظف هستند با هماهنگي سازمان تربيت بدني به اين وظايف مصوب عمل كنند. به قوت خود باقي استزمينه 

   وظيفه شهرداري در احداث و مديريت زمينهاي بازي ـ1  ـ2  ـ3

ني يكي از اجزاي جدانشد.  قانون شهرداريها، شهرداري موظف به ايجاد باغ كودكان است55 از ماده 21بر اساس بند 

كودكان، زمين بازي براي كودكان است و اين بند به طور ضمني وظيفه احداث فضاهاي بازي كودكان را بر ) پارك(باغي

  .عهده شهرداري مي نهد

   نقش و وظيفه شهرداري در ساماندهي تفرجگاههاي پيرامون شهر ـ1  ـ2  ـ4

. جامع شهرسازي تهيه كنند) طرح( شهر، نقشه از قانون شهرداري، مي بايست براي حريم99شهرداريها بر حسب ماده 

 معموالً در حريم شهرها قرار مي گيرند و شهرداري موظف است  ـ چنان كه از نامشان پيداست  ـتفرجگاههاي پيرامون شهر

و ) 100بر اساس ماده(بر اساس طرحهاي مصوب، بر ساخت و ساز در اين محدوده نظارت كند و با تخلفهاي ساختماني

همچنين شهرداريها در اجراي قوانين مربوط به بهره . برخورد قانوني كند) 55 ماده 20بر اساس بند(بهداشتيتخلفهاي 

برداري از منابع طبيعي، حفاظت از محيط زيست، احياي اراضي ايرانگردي و جهانگردي، رعايت حريم نهرها و مانند اينها، با 

 زيست، سازمان ايرانگردي و جهانگردي، جهادسازندگي، سازمان ساير دستگاههاي اجرايي نظير سازمان حفاظت از محيط
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براي حفاظت از منابع طبيعي و بهره برداري مطلوب از تفرجگاههاي پيرامون ... تربيت بدني، سازمان ملي زمين و مسكن و

  .شهرها همكاري مي كنند

2  

  كتابخانه هاي شهري

   مشخصات انواع كتابخانه هاي شهري برحسب مقياس ـ2  ـ1

، كتابخانه دانشگاهي و كتابخانه )كتابخانه دبستان و دبيرستان(كتابخانه آموزشگاهي: انواع اصلي كتابخانه، عبارتند از

توسط شركتي تجاري، خصوصي، انجمن، نهاد دولتي يا ساير گروهها و نهادهاي خاص عالقه مند به رفع "تخصصي كه 

حوزه خدمات اين كتابخانه . ن مربوط پايه ريزي، حمايت و اداره مي شودنيازهاي اطاعاتي اعضاي خود در زمينه اهداف سازما

 به موضوع "بنابراين كتابخانه تخصصي، كتابخانه است كه . "به موضوع مربوط به سازمان مادر يا ميزبان محدود مي گردد

آن رفع نيازهاي مراجعان ويژه اي از مدارك اختصاص يافته است و هدف از ايجاد ) فرم(يا مجموع موضوعاتي خاص يا شكل

  ."خاص مي باشد

مهمترين و رايج ترين نوع كتابخانه، كتابخانه عمومي است كه اغلب شهرداريها و دولت در پي ايجاد و توسعه چنين كتابخانه 

طقه  كتابخانه عمومي كتابخانه اي است كه به طور رايگان يا با مبلغي ناچيز در خدمت افراد يك جامعه يا من".هايي هستند

كتابخانه عمومي در خدمت همه كساني . بدين ترتيب، هدف يك كتابخانه عمومي خدمت به توده مردم است. قرار مي گيرد



 16 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

مشخصه ديگر . اين ويژگي، كتابخانه عمومي را از ساير كتابخانه ها متمايز مي كند. است كه بتوانند از آن بهره گيرند

گسترده اي است كه اجراي وظايفي مانند اطالع رساني، آموزش، سرگرمي و كتابخانه عمومي فراهم آوردن خدمات جامع و 

  . "الهام را در بردارد

وقتي جمعيت شهر از حدي معين بگذرد، يك كتابخانه عمومي براي رفع نياز شهروندان كافي نيست و بايد كتابخانه هاي 

  .متناسب با حوزه نفوذ و تعدا مراجعان آنها باشدالبته سطح و اندازه كتابخانه ها بايد . ديگري نيز در شهر ايجاد شود

  :بر اساس معيارهاي رايج شهرسازي، چهار نوع كتابخانه در شهر ايجاد مي شود كه عبارتند از

 180نفر، سطح زيربناي آن 10000 تا 1000 متر، جمعيت تحت پوشش آن 1000 تا 500شعاع عمل آن :  كتابخانه محلي ـ1

  . نفر است25 تا 20 مطالعه آن  متر و ظرفيت سالن250تا 

 نفر، سطح زيربناي آن 25000 تا 10000 متر، جمعيت تحت پوشش آن 16000 تا 1000شعاع عمل آن :  كتابخانه ناحيه ـ2

  . نفر است60 تا 30 مترمربع و ظرفيت سالن مطالعه آن 500 تا 250

 نفر، سطح زيربناي آن 100000 تا 25000ش آن  متر، جمعيت تحت پوش5000 تا 1500شعاع عمل آن :  كتابخانه منطقه ـ3

  . نفر است200 تا 60 مترمربع و ظرفيت سالن مطالعه آن 2000 تا 750

، سطح زيربناي آن )يا بيشتر( نفر100000شعاع عمل آن تمام شهر و جمعيت تحت پوشش آن :  كتابخانه مركزي شهر ـ4

  . نفر است500 تا 200 مترمربع و ظرفيت سالن مطالعه آن 8000 تا 4000
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در بقيه شهرها به نسبت جمعيت و اندازه شهر، برخي از اين كتابخانه . سلسله مراتب ياد شده مربوط به يك شهر بزرگ است

ها احداث مي شوند و به برخي ديگر تا زمان تغيير جمعيت و اندازه شهر، نيازي نيست، زيرا مفهوم كتابخانه مركزي شهر 

 نفري، كتابخانه مركزي شهر، همان ابعاد و اندازه هاي 75000مثال، براي يك شهر متوسط به عنوان . مفهومي نسبي است

 نفري، يك كتابخانه درحد و اندازه 15000و در يك شهر كوچك .  نفري دارد500000كتابخانه ناحيه را در يك شهر 

  .كتابخانه محله در شهر بزرگ، براي خدمات رساني به شهروندان كافي است

ا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه وزارتخانه مسؤول كتابخانه هاي عمومي است، كتابخانه هاي عمومي را در كشور م

درجه بندي كرده و رعايت اين درجه بندي براي ساير سازمانهايي كه قصد احداث كتابخانه عنومي دارند، ضروري و الزم 

  . است

مركزي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از آن ياد مي شود، در اين جا بايد متذكر شد، آنچه تحت عنوان كتابخانه 

كتابخانه درجه يك نيز تقريباً معادل كتابخانه منطقه و كتابخانه درجه دو و يا سه . تقريباً معادل كتابخانه مركزي شهر است

  .نه محله استتقريباً معادل با كتابخانه ناحيه و كتابخانه درجه چهار و يا پنج تقريباً معادل كتابخا

   درجه بندي كتابخانه هاي عمومي ـ2  ـ2
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كتابخانه هاي عمومي با توجه به مقتضيات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ميزان شؤون مالحظاتي كه در ساختمان و فضاي 

خانه، به مطاعه و تجهيزات كتابخانه به كار رفته و نيز امكان اجراي برنامه هاي فرهنگي براي جذب و جلب مردم به كتاب

  :شش درجه به شرح زير تقسيم بندي شده اند

كتابخانه عمومي مركزي، كتابخانه اي است كه ضمن داشتن سيستمهاي مجهز و پيشرفته روز، مركز :  كتابخانه مركزي ـ

ازهاي خدمات شبكه اي از كتابخانه ها باشد و مجموعه هاي اصلي و عمده در آنجا نگهداري شوند تا در كوتاهترين زمان، ني

  : وظايف اصلي اين كتابخانه، عبارت است از.  هزار نفر به باال، درحوزه شهري برآورده گردد100فرهنگي جمعيتي بالغ بر 

  . انجام خدمات فني كتابداري و نظارت در امور فني كتابخانه هاي عموي مجاور ـ1

  . همكاري با كتابخانه هاي عمومي ديگر در آماده سازي كتاب ـ2

  .ش كتابداري و فراهم كردن امكانات كارآموزي براي كليه كتابداران تازه استخدام شده آموز ـ3

  . جمع آوري، طبقه بندي و نگهداري مجله ها و نشريه ها ـ4

  . فراهم آوردن موجبات مطالعه و انجام تحقيقات علمي براي محققان و دانشمندان از طريق جمع آوي منابع و مĤخذ ـ5

  . اي منظم سخنراني و بحث و مانند اينها، كه با شأن كتابخانه مطابق باشد برگزاري جلسه ه ـ6

  . اداره كتابخانه هاي سيار ـ7

  :كتابخانه هاي عمومي مركزي از بخشهاي زير تشكيل شده است
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  . بخش سالن مطالعه خواهران و برادران ـ1

  . بخش مخزن كتاب ـ2

  . بخش مرجع و منابع و كتابهاي كم ياب ـ3

  . انبار كتابهاي ذخيره بخش ـ4

  . بخش نشريه هاي ادواري ـ5

  . بخش سمعي و بصري ـ6

  . بخش نمايشگاه ـ7

  . سالن اجتماعات ـ8

  ).شامل قسمتهاي كاركنان، خدمات فني كتابداري، صحافي، كتابخانه سيار، انتخاب و خريد كتاب( بخش اداري ـ9

 برخي از فنون و هنرها از قبيل نقاشي، خطاطي و شامل قسمت آموزش عملي كتابداري، آموزش( بخش آموزش ـ10

  )تندخواني

  ).كامپيوتر( بخش رايانه ـ11

  . بخش مشاوره ـ12

  . بخش سرايداري ـ13
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كتابخانه اي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي جمعيتي درحدود صد هزار نفر را برآورده :  كتابخانه هاي عمومي درجه يك ـ

  :به شرح زير استوظايف اصلي اين كتابخانه . كند

   برآورده كردن نيازهاي عمومي مراجعه كنندگان به كتابخانه ـ1

   فراهم آوردن موجبات مطالعه و تحقيقات علمي به ميزاني محدودتر از كتابخانه مركزي براي محققان ـ2

   برگزاري جلسه هاي منظم سخنراني وبحث ـ3

  سازي كتاب ضمن هماهنگي با كتابخانه مركزي همكاري با كتابخانه هاي درجه پايين تر در آماده  ـ4

  :وظايف ياد شده از طريق بخشهاي زير به اجرا در مي آيند

   بخش مخزن و كتابخانه ـ1

   بخش مرجع و نشريه ها ـ2

   سالن اجتماعات ـ3

   بخش اداري و آماده سازي ـ4

  )كامپيوتر( بخش رايانه ـ5

   بخش آموزش ـ6

   بخش سرايداري ـ7
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  :4،5، 3، 2ي عمومي درجه  كتابخانه ها ـ

اين كتابخانه ها موظف به ارائه خدمات فرهنگي به همه مردم مي باشند و وجه تمايز آنها ميزان زيربناي كتابخانه و يكسان 

  .نبودن در ميزان ارائه خدمات فرهنگي است

  :وظايف اين كتابخانه ها به شرح زير است

   نشريه در حدي محدود برآوردن احتياجهاي جامعه در زمينه كتاب و ـ1

   ايجاد تسهيالت براي استفاده مطلوب محققان در حد توان ـ2

   برگزاري جلسه هاي منظم سخنراني وبحث ـ3

   تشويق عامه در مراجعه مستمر به كتابخانه هاي عمومي ـ4

   فعاليت فوق برنامه در صورت اختصاص اعتبار مالي به اين منظور ـ5

  جدول مشخصات كتابخانه مركزي

  كتابخانه شهر: 1تابلو شماره 

عنصري از عناصر فرهنگي آلمان است كه با تصور عمومي ما از كتابخانه عمومي شهر، ) Stadrt bnchero(كتابخانه شهر

  : كتابخانه شهر در پي تحقق دو هدف است. قدري متفاوت است

  .و بصري آشنا شدن افراد، بويژه كودكان هشت سال به باال با كتاب و وسايل سمعي  ـ1
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كه هر » CD«نوارهاي فيلم، ويدئو، كاست، لوح فشرده( رفع نياز طبقات متوسط جامعه به كتاب و مواد ديدني و شنيدني ـ2

  )خانواده اي قادر به تهيه آن نيست

 :كتابخانه شهر دو نوع است

بوس حامل كتاب، در ساعتها و اتو. اين نوع كتابخانه با استفاده از اتوبوسهاي بزرگ، شكل مي گيرد:  كتابخانه سيار ـ1

روزهاي معيني از هفته، در محله هايي كه فاقد كتابخانه دايمي است؛ مستقر مي شود و از افراد ثبت نام كرده، پس از صدور 

  .كارت شناسايي به آنها كتاب و مواد فرهنگي تحويل مي دهد و يا كتابها و مواد فرهنگي قرض داده را پس مي گيرد

با توجه به ميزان امكانات هر محله، اگر بودجه كافي و مكان مناسب براي احداث كتابخانه فراهم باشد، : ايمي كتابخانه د ـ2

اين كتابخانه ها نسبت به كتابخانه هاي سيار تجهيزات بيشتري دارند و به . كتابخانه دايمي شهر در آن تأسيس مي شود

  . همان نسبت خدمات بيشتري ارائه مي دهند

اما گدشته از حجم و فضاي آن، . ناسب با امكانات هر محله از شهر، وسعت كتابخانه شهر نيز فرق مي كندمعموالً مت

  :محصوالت فرهنگي يك كتابخانه شهر عمده به شرح زير است

  . كتابهاي مناسب براي كودكان و كتابهاي عمومي براي استفاده عامه ـ1

اما براي به امانت گرفتن نوارهاي . جوانان كه به رايگان عرضه مي شود نوارهاي ويدئويي و نوارهاي خاص كودكان و نو ـ2

  .بزرگساالن بايد مبلغي پرداخت شود
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  .كه شكل پيشرفته و كوچك شده نوارهاي قديمي گرامافون هستند) CD( لوحهاي فشرد ـ3

ر كتابخانه شهر براي استفاده نوار كاست د.  نوارهاي كاست، براي كساني كه توانايي خريد دستگاه سي دي خوان ندارند ـ4

  .سنهاي متفاوت مهياست

عضويت در كتابخانه شهر، بسيار ساده است و با ارائه مدركي كه نشانگر هويت فرد و نشاني او باشد، مي توان به صورت 

  .حداقل سن متقاضيان براي استفاده از امكانات اين كتابخانه هشت سال است. مجاني عضو كتابخانه شهر شد

  :ين تفاوتهاي كتابخانه شهر با كتابخانه عمومي نيز در دو محور زير خالصه مي شودمهمتر

  . كتابخانه شهر، فاقد قيد كتابخانه هاي عمومي، در عاريه دادن برخي كتابهاي مرجع و منبع است ـ1

 هاي تحقيقاتي و  كتابخانه شهر، بيشتر جنبه سرگرمي و تفريحي محصوالت فرهنگي را مدنظر قرار مي دهند تا جنبه ـ2

  .علمي آنها را

  .70، ص 1375، پيام كتابخانه، سال هشتم، شماره اول، سال " كتابخانه شهر ما":مأخذ

   معيارهاي مكان يابي و توزيع كتابخانه ها در شهر ـ2  ـ3

 به آنها ارائه مي براي مكان يابي كتابخانه در مرحله اول، الزم است برنامه ريز از خصوصيات جامعه اي كه خدمات كتابخانه

. اين خصوصيات شامل سن، سطح تحصيالت، وضعيت شغلي و ساخت اجتماعي مراجعان است. شود، اطالعاتي به دست آورد
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همچنين بايد ارتباط كتابخانه با ساير مؤسسه هاي فرهنگي و آموزشي نظير دانشگاهها و مدرسه ها و از همه مهمتر، اهداف 

  .ه و خدماتي كه ارائه مي دهد؛ مشخص باشدبلند مدت و كوتاه مدت كتابخان

اكنون رشد جميعت و افزايش سطح تحصيالت عمومي باعث شده، نوع و سطح خدمات كتابخانه ها گسترش چشمگيري 

گاهي، . به همين دليل كتابخانه هاي عمومي كه در نزديكي مدرسه ها و دانشگاهها واقع هستند، مراجعان بسيار دارند. يابد

انوان خانه دار و برخي از صاحبان حرف و مشاغل تخصصي نيز به كتابخانه ها مراجعه مي كنند كه برنامه ريزان تعدادي از ب

بايد درباره گروه مراجعان به كتابخانه ها تحقيق كنند تا بتوانند تصميمهاي آگاهانه اي در مورد مكان يابي اين مؤسسه مهم 

  .اجتماعي بگيرند

  حداث كتابخانهانتخاب مكان مناسب براي ا

كتابخانه بايد در جايي قرار گيرد كه تعداد زيادي از استفاده كنندگان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند، زيرا محل كتابخانه 

كتابخانه عمومي بايد در محلي باشد كه اكثر مردم براحتي بتوانند آن . ميزان استفاده از خدمات ار تحت تأثير قرار خواهد داد

مثالً . اگر اين امكان در جايي باشد كه مردم به طور عادي بيشتر از مكانهاي ديگر به آن جا مي روند؛ بهتر است. كنندرا پيدا 

اگر كتابخانه در مكاني باشد كه دفترها، بانكها، مدرسه . نزديك مركزهاي خريد براي احداث كتابخانه جاي مناسبتري است

  . مومي در اطراف آن مستقر شده اند، عملكرد قويتري خواهد داشتها، پاركينگها و ايستگاههاي حمل و نقل ع
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محل مناسب براي ساخت هر يك از انواع كتابخانه ها تفاوتهايي دارد؛ مثالً كتابخانه دانشگاهي بايد نزديك مركزهاي 

تهاي مشاوره نظير مركزهايي كه شرك(كتابخانه تخصصي نيز بايد نزديك مركزهاي انجام فعاليت تخصصي . آموزشي باشد

  .احداث شود) اي در آن جا مستقر شده اند

به هر حال، بر اساس اطالعات به دست آمده، كتابخانه بايد در جايي احداث شود كه جمعيت بيشتري بتوانند به آساني از آن 

  .استفاده كنند

د؛ يا براي دسترسي به آنها بايد از استقرار كتابخانه در مكانهاي آرام، كم رفت و آمد و پرت كه مردم كمتر به آن جا مي رون

كتابخانه موزه نيست كه سالي يك بار مورد بازديد مردم قرار گيرد؛ . وسائط حمل و نقل شخصي استفاده كنند؛ نامناسب است

مركزهاي اداري و تجاري شهر كه . بلكه مركز آموزشي پويايي است كه بايد خدمات و منابع آن به آساني در دسترس باشد

در . شان در ساعتهايي از روز يا در روزهاي تعطيل كمتر مي شود نيز براي احداث كتابخانه عمومي مناسب نيستندفعاليت

  .مقابل، مركزهاي مناطق و محالت شهري كه به طور مستمر فعال هستند، مناسبترين مكان براي ايجاد كتابخانه هستند

  انتخاب موقعيت كتابخانه در محل مورد نظر

كتابخانه مي بايست در جايي ساخته . محل استقرار كتابخانه انتخاب شد، بايد موقعيت دقيق آن مشخص شودپس از آن كه 

اين . به عنوان مثال، كنج يك تقاطع پر رفت و آمد، موقعيت مناسبي است. شود كه كامالً در ديد عموم قرار داشته باشد

حتي المقدور بايد پاركينگي با . هم به چشم انداز آن توجه شودموقعيت بايد فضاي كافي براي تردد داشته باشد و تا حدودي 
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در شرايط خاص مي توان به جاي گسترش . فضاي كافي براي پارك وسائط نقليه كارمندان و مراجعان در جوار كتابخانه باشد

  .افقي، گسترش عمودي كتابخانه را مدنظر قرار داد و پاركينگي در طبقات زيرين كتابخانه تعبيه كرد

  همجواري مناسب براي انواع كتابخانه ها

  .پارك محلي، مركز محله و بنيادهاي آموزشي محله: همجواري مناسب براي كتابخانه محله

  .پارك، مركز خريد، مركز خدمات دولتي، عناصر فرهنگي و آموزشي: همجواري مناسب براي كتابخانه ناحيه

اي، مركز منطقه، عناصر فرهنگي و آموزشي مانند دانشگاه و مركز پارك منطقه : همجواري مناسب براي كتابخانه منطقه

  .اداري

  .مركز تجمع و مراجعه اكثريت جمعيت شهر: همجواري مناسب براي كتابخانه مركز شهر

   معيارهاي برنامه ريزي كتابخانه هاي شهري ـ2 ـ4

   توصيه هاي برنامه ريزي ـ2 ـ4 ـ1

  :معيارهاي متعددي را مورد توجه قرار داد كه از آن جمله انددر برنامه ريزي كتابخانه هاي شهر بايد 

 صندلي 5/1 نفر جمعيت بايد1000براي هر ) ايفال(بنا به توصيه انجمن بين المللي كتابداران:  استانداردهاي جهاني و ملي ـ1

 نفر جمعيت، 100000ري با بنابراين، ظرفيت كتابخانه يا كتابخانه هاي شه.  متر مربع فضا در نظر گرفت5/2كتابخانه در 

اين استاندارد، بين المللي است و تا آنجا كه مي دانيم استاندارد جداگانه اي در سطح ملي، .  صندلي باشد150بايد حداقل 
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بديهي است، كه در صورت وضع و ابالغ چنين استانداردي از سوي سازمانهاي مسؤول، شهرداريها و ساير . وضع نشده است

  . و عمومي موظف به رعايت آن هستندسازمانهاي دولتي

بنابراين براي برنامه ريزي . احداث كتابخانه معموالً در برنامه اي ميان مدت تحقق مي يابد:  جمعيت شهر و رشد آتي آن ـ2

 كرد و  سال آينده را نيز برآورد10 تا 5كتابخانه ها نبايد تنها احتياجهاي كنوني را در نظر گرفت، بلكه بايد نيازهاي جمعيت 

  .بر  اساس آن درباره ظرفيت و تعداد كتابخانه ها تصميم گرفت

در بحث مربوط به مشخصات انواع كتابخانه هاي شهري بر حسب مقياس، سلسله :  سلسله مراتب عملكرد كتابخانه ها ـ3

 دقت كافي ضروري در برنامه ريزي براي احداث كتابخانه ها، رعايت سلسله مراتب. مراتب كتابخانه هاي شهر، بيان شد

فرض كنيد، در يك شهر يك ميليون نفري بر اساس . است و گرنه استافده بهينه اي از ظرفيت كتابخانه ها نخواهد شد

استاندارد رعايت شده، اما به دليل آن كه فقط يك كتابخانه احداث شده و اين مركز فرهنگي توزيع مناسبي در شهر ندارد، 

تصور كنيد يك (آساني از آن استفاده كنند و در نتيجه، ظرفيتهاي كتابخانه بي استفاده مي ماندهمه شهروندان نمي توانند به 

اما ). كودك دبستاني براي خواندن كتاب داستان، مجبور باشد مسافت زيادي را از حاشيه شهر تا كتابخانه مركزي طي كند

ات رساني به كل شهر، يك كتابخانه منطقه اگر به جاي احداث يك كتابخانه عظيم، يك كتابخانه مركزي براي خدم

و دو يا چند كتابخانه ناحيه اي و محله اي احداث مي شد، شعاع دسترسي به كتابخانه ها براي ) كتابخانه درجه يك(اي

  .شهروندان كاهش مي يافت و از اين مركزهاي فرهنگي شهر به گونه اي مؤثرتر بهره برداري مي شد
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 با يكديگر نيز بايد در برنامه ريزي كتابخانه ها مورد توجه قرار گيرد و كتابخانه هاي بزرگتر، به چگونگي ارتباط كتابخانه ها

به عنوان مثال، اگر برخي خدمات خاص در كتابخانه . نوعي پشتباني فرهنگي از كتابخانه هاي كوچكتر را بر عهده گيرند

  .ابخانه منطقه بتوان از آن خدمات استفاده كردمحل يا ناحيه موجود نيستند، طوري برنامه ريزي شود كه در كت

در بخشهاي گذشته درباره ضوابطي كه بايستي در مكان يابي كتابخانه ها به كارگرفته شود؛ :  رعايت ضوابط مكان يابي ـ4

  .توضيع داده شد

  : شودبراي برآورد هزينه احداث كتابخانه، مي بايست دو جنبه در نظر گرفته :  برآورد هزينه احداث ـ5

  .زمين و احداث ساختمان) يا خريداري( هزينه تملك ـ

 هزينه خريد تجهيزات كتابخانه اي اعم از قفسه چوبي، صندلي چوبي، ميز مطالعه، برگه دان، قفسه نشريه، ميزجاي  ـ

ت اداري ، ماشين تحرير، سيستم اطفاي حريق، تجهيزات خاص، نمايش فيلم و سخنراني و تجهيزا)فاكس(روزنامه، دورنگار

  .ديگر

   گونه هاي اصلي تقسيم بندي فضايي كتابخانه ـ2  ـ4  ـ2

  :كتابخانه ها از نظر فضايي به چند دسته اصلي تقسيم مي شوند

در اين كتابخانه ها از سالن قرائت به جاي انبار كتاب نيز استفاده مي :  انبار كتاب ـكتابخانه از نظر نوع سالن قرائت : الف

قفسه ها در اين . اي قسمت ذخيره كتاب در نظر گرفته مي شود به مراتب كمتر از سالن قرائت استشود و سطحي كه بر
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يكي از موازات ديوارهاي جانبي و ديگري عمود بر ديوارهاي جانبي اين نوع : نوع كتابخانه به دو صورت چيده مي شوند

اي مركزي و يا بعضي از سالنهاي قرائت كتابخانه كتابخانه براي دانشكده ها، مؤسسه هاي فرهنگي، شعبه هاي كتابخانه ه

  .هاي بزرگ مناسب است

اين كتابخانه با نوع شباهتهاي بسيار دارد؛ اما بيشتر فضاي سالن در اين نوع :  سالن قرائت ـكتابخانه از نوع انبار كتاب : ب

. ضاي كوچكتري را تشكيل مي دهدكتابخانه به ذخيره كتاب اختصاص داده مي شود و قسمت مطالعه و قرائت اختصاصي، ف

. در اين نوع، مراجعان مي توانند به طور مستقيم به كتاب دلخواه خود دست يابند و آن كتاب را در همان فضا مطالعه كنند

  .اين نوع سازماندهي فضايي، براي كتابخانه هاي محلي و ناحيه اي مناسب است

قسمت : فضاهاي اصلي در اين نوع كتابخانه عبارتند از: ا از يك ديگركتابخانه از نوع سالن قرائت و انبار كتاب مجز: پ

اين مجموعه بين دو قسمت قبلي قرار مي . قرائت، قسمت ذخيره كتاب، قسمت فهرست، بخش امانت كتاب و بخش كتاب

  .گيرد و در كتابخانه هاي مركزي بهره برداري از اين شيوه بيشتر مرسوم است

  احي توصيه هاي طر ـ2  ـ4  ـ3

رشد منابع چاپي، توليد خارق العاده اطالعات و . كتابخانه ها بيش از بناهاي فرهنگي ديگر دست خوش دگرگوني هستند

پيوند اطالع رساني و كتابداري، همراه با تحوالت سريع تكنولوژيك در شيوه گردآوري، ساماندهي و نش اطالعات و منابع 

پاسخگويي به ضرورتها و تأمين .  درآورده، به آن وظايفي چندگانه داده استكتابخانه را از شكل محل نگهداري صرف كتاب
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كارايي كتابخانه به شكل گيري مجموعه اي از توصيه ها و رهنمودهاي طراحي منجر شده است كه گاه رعايت همه آنها 

  : شودامكان پذير نيست، اما برقراري تعادلي منطقي بين آنها با استفاده از عوامل زير توصيه مي 

براي امكان پذير كردن انطباق با تحوالت و نيازها، از راه به حداقل رساندن عناصر ثابت در طرح و :  انعطاف پذيري ـ1

  .قابليت جابه جايي جداكننده ها

طرح بايد قابليت توسعه، كوچك شدن، تجمع يا تجزيه بخشها را در برداشته باشد و :  قابليت انطباق با نيازهاي آتي ـ2

  .حتي المقدور بيش از نياز برنامه پيش بيني شوند) بار، ارتفاع، نور و تأسيسات(تهاي داراي نيازهاي ويژه قسم

مسيرها بايد به حداقل برسد و نقشه به شكل مربع نزديكتر باشد يا تعداد طبقه ها محدود باشند و :  فشردگي طرح و نقشه ـ3

  .ساختمان در چند بلوك توزيع نگردد

محل ورود و خروج مراجعان بايد به يك جا محدود شود و تسهيالتي براي دسترسي به :  و روابط داخلي دسترسيها ـ4

  .بخشهاي گوناگون در نظر گرفته شده باشد

  .براي صرفه جويي در انرژي و ايجاد حس زمان و مكان:  استفاده از نور طبيعي ـ5

  .، آلودگي، سرقت، آتش سوزي و رطوبتدر برابر نوسان شرايط محيطي، نور مخرب:  افزايش ايمني ـ6

  .براي تأمين شرايط محيطي مناسب و جلوگيري از خطرهاي ناشي از آتش سوزي و نشت آب:  ايجاد تأسيسات مكانيكي ـ7
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بايد . با توجه به نوع فعاليت كتابخانه كه به اصطالح بناي هوشمند خوانده مي شود:  ايجاد تأسيسات برقي و الكترونيكي ـ8

  .رتباطات الكترونيكي و نيازهاي برقي حداكثر انعطاف فراهم آيدبراي ا

بار يكسان در طبقه ها، تعيين ابعاد مناسب دهانه ها با ابعاد و گنجايش قفسه هاي باز و بسته و :  مالحظات سازه اي ـ9

  .فشرده و توجه به لرزه خيزي منطقه

ي كاهش مصرف انرژي و استهالك، كاهش هزينه كاركنان با استفاده از شرايط محيطي و اقليمي برا:  اقتصادي بودن ـ10

  .استفاده از پالن باز، و انعطاف طرح براي تقليل هزينه تغييرات بعدي

   اصول مديريت كتابخانه هاي شهري ـ2 ـ5

ت سالها  پنج اصل براي مديريت كتابخانه ياد كرده كه پس از گذش ـ محقق ارشد علم كتابداري  ـآرنگاناتان . آر. دكتر اس

  : اين اصول به شرح زير مي باشند. و به رغم اصالحات جزئي انجام شده در آن، همچنان مورد قبول كتابداران قرار دارد

  كتابها براي استفاده هستند:  اصل اول ـ2  ـ5  ـ1

كتابها در نظر در صحت اين جمله به ظاهر بديهي، هيچ شكي نيست، اما زماني كتابخانه به عنوان انباري براي نگهداري 

او تنها كار يك انباردار را انجام مي . گرفته مي شد و كتابدار، نگهباني بود كه كسي را تشويق به استفاده از كتابها نمي كرد

مسؤوالن كتابخانه ها دوست داشتند مؤسساتي آرشيوي و انفعالي باشند و بدين گونه اصل اول مديريت كتابخانه ناديده . داد

مروز، كتابخانه مؤسسه هايي خدماتي پنداشته مي شوند و هدف آنها، توانا ساختن استفاده كنندگان براي ا. گرفته مي شد
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اين نوع كتابخانه مدارك را فراهم مي آورد و پس از پردازش به جاي . استفاده مؤثر از منابع و خدمات كتابخانه بيان مي شود

كتابدار امروزي، تنها زماني احساس رضايت مي كند كه استفاده كنندگان . نگهداري، آنها را در اختيار مراجعان قرار مي دهد

چنين كتابخانه اي، استفاده كنندگان بالقوه خود . به طور مستمر آنچه را كه در قفسه ها گذاشته شده، مورد استفاده قرار دهند

ه طور منظم به كتابخانه مي رود و طبق را به استفاده كنندگان دايمي تبديل مي كند و استفاده كننده دايمي كسي است كه ب

  .عادت از محصوالت كتابخانه بهره مي برد

  : براي تحقق اصل اول مديريت كتابخانه، توجه به توصيه هاي زير ضروري است

هدف كاركنان بايد .  به منظور حداكثر بهره وري از يك كتابخانه، وجود كاركناني واجد شرايط و كارآمد ضروري است ـ1

مسؤوالن . آنان بايد دسترس پذير،فروتن، ياريگر و خواهان درك نظر ديگران باشند. خدمت به استفاده كنندگان باشدارائه 

كتابخانه نيز بايد ميزان حقوق مناسب، مقام، امكانات ترفيعي شغلي و وضعيت كاري خوبي براي كتابداران در نظر بگيرند تا 

زه ها در گرايش افراد شايسته به كتابداري نقشي مهم دارد و محيط مناسبي اين انگي. افراد شايسته جذب اين حرفه شوند

  .براي فعاليت كتابخانه به وجود مي آورد

اگر زمان استفاده از .  كتابخانه بايد ساعتهاي طوالني پذيراي مراجعان باشد تا از محصوالت كتابخانه بيشتر استفاده شود ـ2

امناسبي براي استفاده مراجعان در نظر گرفته شده باشد، استفاده كنندگان نمي توانند كتابخانه اي كوتاه باشد يا ساعتهاي ن

حتي برخي از كتابخانه ها، كليدي در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهند تا در . براحتي از محصوالت آن بهره مند شوند
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بخانه مي بايست بر اساس نياز استفاه كنندگان تعيين ساعتهاي كار كتا. هر ساعتي كه مي خواهند بتوانند از آن استفاده كنند

  .شود

مسؤوالن كتابخانه هاي عمومي .  كتابها بايد بر اساس نيازهاي بالفعل و بالقوه استفاده كنندگان، انتخاب و فراهم شوند ـ3

  .ه عمومي تري دارندبايد از خريد كتابهايي كه متقاضي زياد ندارند؛ اجتناب كنند و كتابهايي را برگزينند كه استفاد

 تجربه نشان داده است، متقاضيان كتابهايي در موضوع خاص، بيشتر از متقاضيان كتابهايي از نويسنده اي خاص هستند؛  ـ4

بنابراين چنانچه كتابها بر اساس موضوع مرتب شوند، براي اكثر استفاده كنندگان مناسبتر خواهد بود و به استفاده بيشتر از 

  .جراي بهتر اصل اول مديريت كتابخانه منجر خواهد شدكتابها و نيز ا

 مجموعه مدركهاي كتابخانه به طور كامل مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، مگر زماني كه كتابدار بخش كتابهاي مرجع،  ـ5

بهره وري نادرست از گاهي به دليل عدم استفاده يا . بكوشد تا استفاده كننده را در بهره برداري از منابع كتابخانه ياري دهد

هدف از . آموزش استفاده كنندگان، راه مناسبي براي حل اين مشكل است. منابع كتابخانه ها، اين منابع عظيم هدر رفته اند

 ارائه دانش و مهارتهاي الزم به آنهاست تا  ـ كه سبب ارتقاي كيفيت بهره برداري مي شود ـآموزش استفاده كنندگان 

  .بيابندخودشان مسير خويش را 

 اصل دوم مديريت كتابخانه ايجاب مي كند، كه مدركها با نظمي صحيح در وضعيت كالبدي مناسبي براي جابه جايي،  ـ6

گردگيري و . چنانچه از اين مدركها مراقبت كافي نشود، به سرعت از بين رفته و غيرقابل استفاده خواهند شد. نگهداري شوند



 34 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

كتابهايي كه مدتهاي طوالني بدون جابه جايي در زواياي تاريك كتابخانه باقي . جام گيردنظافت كتابها بايد به طور منظم ان

غبار از عمر كتاب مي كاهد و استفاده كنندگان و كاركنان بخش مرجع . مي مانند، به احتمال بسيار زياد آفت زده مي شوند

  .نيز مايل به استفاده از كتابهاي پرغبار نيستند

. كتابهاي كه ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرند، حتماً پيرايش دارند. بتي كتابها نيز ضروري استنياز به جلد كردن نو

. ويرايشهاي قديمي، كتابهاي كهنه و كتابهاي تكراري را مي توان بر اساس خط مشي موجود در اين زمينه پيرايش كرد

كار رسيدگي به . وند كه اين كار پسنديده اي نيستبسياري از كتابخانه ها هنگام نظافت و رسيدگي به مخزن تعطيل مي ش

  .مخزن، بايد چنان صورت گيرد كه تا حد امكان بر خدمات كتابخانه تأثيري نگذارد

  هر خواننده اي كتابي مي خواهد:  اصل دوم ـ2  ـ5  ـ2

جمله كودكان، نوسوادان، اين اصل بدان معني است كه كتابها تنها مختص پژوهندگان نيستند؛ بلكه براي استفاده همه، از 

براي رسيدن به اين هدف، خوب است كه عامل اقتصادي به عنوان . كهنساالن، فقرا، نابينايان و زندانيان منتشر مي شوند

  .به عبارت ديگر، اصل دوم، ارائه خدمات رايگان را ايجاب مي كند. يك مانع قلمداد نشود

  :وصيه هاي زير ضروري استبراي تحقق اصل دوم مديريت كتابخانه، توجه به ت

 به دليل محدوديتهاي مالي، هيچ كتابخانه اي نمي تواند همه كتابها را تهيه كند، بنابراين ضروري است گزينش كتاب به  ـ1

  .گونه اي انجام شود كه جوابگوي تقاضاهاي گوناگون استفاده كنندگان باشد
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گزينشگر كتاب . ي نزديك با نيازهاي كاربران داشته باشندموضوع، زبان و شيوه عرصه كتابهاي منتخب بايد پيوستگهاي

افراد محروم از نظر اقتصادي، . موظف است كتابها را براي رفع نيازمنديهاي گروههاي متفاوت استفاده كننده؛ انتخاب كند

ا قرار دارند و الزم است در زمره اين گروهه) نابينايان، نيمه بينايان، بيماران ذهني، سالخوردگان و نوآموزان(آموزشي و جسمي

  .كتابهايي براي رفع نيازهاي اين گروهها تهيه گردد

كتابدار بايد از نيازهاي استفاده كنندگان مطلع باشد تا بتواند كتابها و اطالعات مناسب را .  اصل دوم بر خواننده تأكيد دارد ـ2

ه را تهيه كند؛ بلكه بايد بكوشد استفاده كننده را در يافتن كتابدار نبايد فقط كتابهاي خواسته شد. براي هر خواننده فراهم آورد

  .كتابهاي ديگري كه جوابگوي نيازهاي اوست؛ ياري دهد

در اين سيستم كتابها در قفسه هاي باز نگهداري مي .  استفاده از سيستم قفسه باز به تحقق اصل دوم كمك مي كند ـ3

كتابها نزديك شده، آنها را بردارند و اگر قابل استفاده ديدند، بخوانند يا شوند و خوانندگان مي توانند بدون هيچ مانعي به 

امانت بگيرند؛ به اين ترتيب، آنها با دنيايي از كتاب آشنا مي شوند و به جاي استفاده صرف از فهرست، فرصتهاي بهتري 

 و تورق ، عالقه مندي و استفاده بيشتر از بهره برداري از سيستم قفسه باز ، تورق را تشويق ميكند. براي انتخاب كتاب دارند 

  .كتاب را به دنبال خواهد داشت 

  هر كتابي خواننده دارد  : اصل سوم  ـ2 ـ5 ـ3
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اين اصل ،  كتاب را مورد تاكيد قرار داده وبدين منظور تدوين شده كه از كتاب ها حد اكثر بهره برداري به عمل آيد براي 

 :ير را به كار گرفت تحقق اين قانون بايد توصيه هاي ز

براي به دست . از گزينش كتابها حاوي زبان ها، موضوعها و سطوحي كه استفاده كنندگان اندكي دارند، با پرهيز شود ـ1

آوردن  چنين كتابهايي ميتوان از شيوه ي اما نت بين  كتابخانه اي استفاده كرد وبا امانت گرفتن آن كتاب از كتابخانه ي 

  .يار خواننده گذاشت ديگر آن را در اخت

اگر كتابها طوري تنظيم شوند كه .  كتابها را بايد  طوري در قفسه ها قرار داد كه خوانندگان بتوانند به آساني آنها را بيابند ـ2

موضوعها بر حسب درجه وابستگي متقابل مرتب گردند، در آن صورت هر كتاب به احتمل زياد به آساني در دسترس خواننده 

زيرا اكثر استفاده كنندگان نميتوانند به طور دقيق موضوع خاص مورد عالقه خود را بيان كنند و زمينه هاي . يردقرار مي گ

توالي سودمند ميتواند موضوعها را به گونه اي نشان دهد كه استفاده كننده از .نزديكتر يا دورتر از آن موضوع را نام ميبرند

وضوع اصلي جست و جوي كوتاه خود را آغاز كند و بزودي به موضوع خاص مورد زمينه هاي موضوعي نزديكتر يا دورتر از م

  .نظر خود دست يابد

تهيه .  تنظيم صحيح كتابها در قفسه بسيار مطلوب است اما تنها عامل باري دسترسي قرار گرفتن خوانندگان نيست ـ3

نده اي كه مستقيما به سوي قفسه ميرود،كتابي امكام دارد خوان. فهرست كتابها در دست يابي به كتاب كمك بسياري ميكند
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كه ظاهر فيزيكي غير جذاب با عنواني نامناسب دارد ناديده بگيرد، اما شناسه هاي ارجاعي با آگاهي دادن از مندرجات كتاب، 

  .نقش بسياري در جذب خواننده به اين گونه كتابها دارند

كنار روشهاي مختلف تبليغاتي به توسعه امور جديدي همت گماشته اند كه امروزه كتابخانه ها در ((  به گفته رانگا ناتان، ـ4

  ))عالوه برآموزشي وتفنني بونشان تبليغات نيز به عنوان محصو مهم ثانويه منجر ميشود

بدين منظور، مسوالن . هدف از خدمات جنبي، ترويج خواندن، و هدف گسترده تر كتابخانه،تشويق عادات خوب خواندن است

ه  ميتوانند با برگزاري سخنراني، اجراي برنامه قصه خواني و تدارك برنامه هاي نمايشي، خوانندگان را به كتابخانه كتابخان

  .جذب كنند و موجب افزايش كتاب خونان گردند

  صرفه جويي در وقت خواننده:  اصل چهارم ـ2 ـ5 ـ4

ه وقت او ارزش بسيار دارد و بايد حداكثر بهره وري را از  استفاده كننده از كتابخانه را بايد فردي فريخته و پركار دانست ك

  :براي تحقق اين اصل، به كارگيري توصيه هاي زير ضروري است. زمان مراجعه به كتابخانه ببرد

  . آرايش قفسه كتابخانه بايد بر حسب وابستگي متقابل و موضوعي باشد ـ1

  . از سيستم قفسه باز استفاده شود ـ2

  .بهره گيري شود) كامپيوتر(يد اطالع رساني و رايانه  از فناوري جد ـ3

  . راهنماي كتابخانه كه بيانگر چگونگي استفاده از كتابخانه است، تدوين شود و در اختيار مراجعان قرار گيرد ـ4
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قرار ) همثل مدخل كتابخان(در محلي مناسب) مثالً با عنوان تازه هاي كتاب( مجموعه اي خاص از كتابها گزينش شوند و  ـ5

  .داده شوند

  كتابخانه، سازماني رو به رشد است:  اصل پنجم ـ2 ـ5 ـ5

رشد كتابخانه با توجه . كتابخانه، مؤسسه اي اجتماعي است كه بايد همچون يك سازمان، به رشد و پيشرفت خود ادامه دهد

نظم و مبتني بر برنامه باشد، بايد براي اين كه رشد كتابخانه م. به ميزان مدرك خوانندگان و كاركنان آن صورت مي گيرد

  :توصيه هاي زير را به كار گرفت

  . طرح رده بندي كتابها بايد به گونه اي انتخاب شود كه به شكلي منطقي، گسترش دانش را پاسخگو باشد ـ1

  . قفسه بايد با توجه به رشد كتابخانه بر حسب مدركهاي كنوني و آتي تنظيم شود ـ2

  .فهرست نويسي بايد براي انواع مواد موجود و جديد احتمالي مناسب باشد قاعده انتخاب شده  ـ3

 در كتابخانه هاي عمومي بزرگ و رو به رشد استفاده از ميكروفيلم و  ميكروفيش براي ذخيره سازي اطالعات توصيه مي  ـ4

  .شود

3  

  زمينهاي ورزشي
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ه معني عمل كردن، انجام كار پياپي، به كارگماري ورزش در لغت فارسي، اسم مصدر از فعل ورزيدن است و به طور كلي ب

  .فكري و جسمي و يا به معني اجراي مرتب تمرينهاي بدني به منظور تكميل قواي جسماني و روحاني است

تقسيم مي شود، از لحاظ انطباق ) جديد(و ورزشهاي مدرن يا) كهن(از ديدگاه تاريخي، ورزش به دو قسمت ورزش باستاني يا

اق حركتهاي آن با زندگي روزانه به ورزش طبيعي مانند حركتهاي يك آهنگر در حين كار و ورزش صنفي؛ يعني يا عدم انطب

ورزش برنامه ريزي شده و ضابطه مند، از لحاظ امكان اجراي آن در فصول سال به ورزش زمستاني و ورزش تابستاني؛ از 

آن به ورزش سبك و ورزش سنگين و از ديدگاه علوم اجتماعي نظر مقدار فشاري كه به بدن وارد مي آيد و كيفيت و اثرهاي 

ورزش اگر براي اصالح نقايص بدن باشد، ورزش . تقسيم مي شود) يا گروهي و تيمي(به ورزش انفرادي و ورزش اجتماعي

  .اصالحي و يا ورزش نوتواني ناميده مي شود

  :ه شهرداريها به شرح زير استاهداف اصلي ترويج و تعميم ورزش از سوي نهادهاي  عمومي و از جمل

شامل تقويت قواي عمومي بدن و ايجاد ورزيدگي و هماهنگي در بين اعضا و اندامها براي برخورداري :  اهداف جسماني ـ1

از قدرت، سرعت، مهارت، ايجاد استقامت در برابر فشارهاي جسمي و كارهاي طوالني و دراز مدت، افزايش قدرت تخيل، 

  . ناتواني بدن و توان بخشي به منظور رفع نقصها و نارساييهاي فيزيكي و ايجاد بهره ورياصالح و بازسازي و
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شامل كشف استعدادهاي نهفته و شناخت استعدادهاي رواني و حركتي، پرورش و شكوفايي ديگر :  اهداف رواني ـ2

اي رواني، انزوا جوييها، يأسها و قابليتهاي ذاتي و خدادادي، انگيختن فرد براي تحرك و جلوگيري از خمودگي، نگرانيه

  .ترسها

شامل پرورش و پذيرش و احترام به قوانين گروهي و مقررات اجتماعي، پرورش توان مديريت و حس :  اهداف اجتماعي ـ3

  .مسؤوليت پذيري، جلوگيري از اشاعه آسيبهاي اجتماعي و تقويت همبستگي اجتماعي مي شود

   مشخصات انواع زمينهاي ورزشي ـ3 ـ1

اما مشخصات برخي از زمينهاي ورزشي كه . زمينهاي ورزشي، تنوعي چشمگير دارند كه بررسي تمام آنها امكان پذير نيست

ذكر مشخصات انواع . بيشتر در پاركها و فضاهاي باز شهري توسط شهرداريها احداث مي گردد، در پيوست ذكر مي شود

  .فيد خواهد بودزمينهاي ورزشي نيز بر اساس سلسله مراتب كالبدي، م

   مركز ورزشي واحد همسايگي ـ

در مركز ورزشي واحد همسايگي، امكاناتي براي ورزشهاي پر طرفدار مانند فوتبالِ گل كوچك، واليبال، بسكتبال، و تنيس 

 2000 متر است و جمعيتي بين 300شعاع كاربري مركز ورزشي واحد همسايگي . روي ميز در فضاي باز پيش بيني مي شود

 متر در نظر گرفته مي شود و پاسخگوي نيازهاي 500حداقل مساحت اين مركز .  نفر را تحت پوشش قرار مي دهد4000تا 

  .ورزشي اوليه جوانان و نوجواناني است كه محل زندگي و سكونت آنها در اطراف اين مركزها باشد
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   همسايگيعناصر ورزشي پيشنهادي براي واحد: 7                        جدول شماره 

  فضاي باز  فضاي بسته  نوع ورزشي  رديف

  +   ـ  واليبال  1

  +   ـ  بسكتبال  2

  +   ـ  تنيس روي ميز  3

  +   ـ  فوتبال گل كوچك  4

   مركز ورزشي محله ـ

در مركز ورزشي محله، افزون بر ورزشهايي كه در فضاي آزاد مركز ورزشي واحد همسايگي عملي مي شوند، سالنهاي 

به عبارت ديگر، مركز ورزشي محله، فضاي ورزشي . ستيك و شطرنج نيز طراحي مي شوندورزشي مخصوص ژيمنا

  .سرپوشيده اي دارد كه از سالنهاي چندمنظوره آن براي انجام چند ورزش در يك سالن استفاده مي شود

  فضاهاي ورزشي و تأسيسات جانبي پيشنهادي براي محله: 8      جدول شماره

  فضاي باز  ضاي بستهف  نوع فضاهاي ورزشي  رديف

  +   ـ  )گل كوچك(فوتبال   1

  +   ـ  واليبال  2
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  +   ـ  بسكتبال  3

  +   ـ  تنيس روي ميز  4

   ـ  +  سالن ژيمناستيك  5

   ـ  +  سالن شطرنج  6

   ـ  +  ساختمان اداري و تأسيسات  7

  +   ـ  فضاهاي ارتباطي و  فضاي سبز  8

   ـ  +  بوفه  9

.  هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهد10 تا 6 متر است و جمعيتي بين 1000 تا 800شعاع كاربري مركز ورزشي محله

 نفر تماشاگر و 1400 تا 1000 مترمربع در نظر گرفته مي شود و گنجايش حدود 8000حداقل مساحت اين مركز ورزشي 

، تأسيسات، بوفه و در اين مركز ورزشي افزون بر فضاهاي ورزشي، تأسيسات جانبي مانند ساختمان اداري. بازيكن را دارد

  .فضاي سبز نيز احداث مي شود

   مركز ورزشي ناحيه ـ
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در مركز ورزشي ناحيه، هم بر  تعداد ورزشهاي انجام شده در فضاي باز و هم بر تعداد ورزشهاي كه در فضاي سرپوشيده 

شي امكان برگزاري مسابقه زمينها در ابعادي استاندارد طراحي مي شوند و در فضاهاي ورز. انجام مي شوند افزود مي گردد

  .نيز است

  فضاهاي ورزشي و تأسيسات جانبي پيشنهادي براي ناحيه: 9جدول شماره 

  فضاي باز  فضاي بسته  نوع فضاهاي ورزشي  رديف

  +   ـ  )استاندارد(فوتبال  1

  +  +  واليبال  2

  +  +  بسكتبال  3

  +  +  شنا  4

   ـ  +  ژيمناستيك  5

  +   ـ  تنيس  6

   ـ  +  تنيس روي ميز  7

  +  +  هندبال  8

   ـ  +  كشتي و وزنه برداري  9
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  +  +  بدمينتون  10

   ـ  +  سالن شطرنج  11

  +  +  ورزشهاي مخصوص معلوالن  12

  +  +  بوفه  13

  +   ـ  )توقفگاه(پاركينگ  14

  +  +  فضاهاي ارتباطي و سبز  15

   ـ  +  ساختمان اداري   16

   ـ  +  تأسيسات  17

.  نفر را تحت پوشش قرار مي دهد30000 متر است و جمعيتي در حدود 3000 تا 1500شعاع كاركرد مركز ورزشي ناحيه 

 نفر پيش بيني 7000 هزار متر مربع است و ظرفيت تماشاگران و بازيكنان آن 30 تا 20متوسط مساحت اين مركز ورزشي، 

  .مي گردد

  فضاهاي ورزشي و تأسيسات جنبي پيشنهادي براي شهر: 1جدول شماره

  فضاي باز  فضاي بسته  نوع فضاي ورزشي  رديف   فضاي باز  فضاي بسته   نوع فضاي ورزشي  رديف
  +   ـ  قايقراني  19  +   ـ  اسكي  1

   ـ  +  كاراته  20   ـ  +  ورزش باستاني  2
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   ـ  +  كشتي و وزنه برداري  21  +  +  بدمينتون  3

  +   ـ  موتور سواري  22   ـ  +  مشت زني  4

  +  +  واليبال  23  +  +  بسكتبال  5

  +   ـ  هاكي  24  +  +  تنيس  6

  +  +  هندبال  25  +  +  تنيس روي ميز  7

  +  +  واترپلو  26   ـ  +  تيراندازي  8

  +   ـ  گلف  27   ـ  9  تكوندوا  9

  +   ـ  بيسبال  28   ـ  +  جودو  10

   ـ  +  ورزشهاي مخصوص معلوالن  29  +   ـ  دوچرخه سواري  11

   ـ  +  ساختمان اداري  30  +   ـ  دو ميداني  12

  +   ـ  طي و سبزفضاهاي ارتبا  31   ـ  +  ژيمناستيك  13

   ـ  +  بوفه  32  +   ـ  سواركاري  14

  +   ـ  پاركينگ  33   ـ  +  شطرنج   15

  +  +  تأسيسات  34  +  +  شنا و شيرجه  16

  +  +  ساختمان هاي جنبي  35   ـ  +  شمشير بازي  17

          +   ـ  فوتبال  18
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   مركز ورزشي شهر ـ

اگر چه احداث برخي از يان فضاهها، مانند . مركز ورزشي شهر تقريبا همه فضاههاي ورزشي موزد نياز شهروندان را در بر دارد

پيست اسكي، قايق راني ومسير كوه نوردي به شرايط اقليمي و محيطي شهر بستگي دارد و قاعدتا در بعضي از شهرها امكان 

اندازه ، شعاع عملكرد، جمعيت . شته هاي ورزشي در تمام شهرها قالب اجرا هستنداحداث اين فضاهها وجود ندارد، ساير ر

  . تحت پوشش وظرفيت اين مركز ورزشي به جمعيت اندازه شهر بستگي دارد و بسته به مورد ؛ تعيين مي شود

   معيارهاي مكان يابي زمينهاي ورزشي در شهر  ـ 3  ـ 2

  دسترسي : الف 

 از  ـاين معيار براه همه ي مركزهاي ورزشي . ي فضاههاي ورزشي ، آساني دسترسي استمهمرين معيار در مكان ياب

دسترسي . اما ضوابط تحقيق اين معيار در سطوح گوناگون متفاوت سات .  مصداق دارد ـكوچكتري آنها تا مركز ئرزشي شهر 

، اگر اين فضاههاي ورزي در مركزهاي به عبارت ديگر . در مركزهاي ورزشي واحد همسايگي ومحله با مركزيت مرتبط است

. و معيا رآساني دسترسي تحقيق مي يابد. واحد همسايگي و محله استقرار يابند ، شعاع متوسط دسترسي كاهش مي يابد

دسترسي آسان در مركز هاي ورزشي ناحيه وباالتر، مستلزم برخورداري اين مركزها از شبكه دسترسي مناسب و با ظرفيت 

مثل كتابخانهها ، فضاههاي باز، ومانند آنها كه پيشتر بررسي ( برخالف ساير فضاههاي فزهنگي و تفريحي باالست؛ زيرا 

بنابراين هنگام برگزاري مسبقه ، . مراجعان به اين فضاهها ، افزون بر بهره برداران شامل تماشاچيان نيز مي شود) شدند
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 و در صورت نبودن شبكه دسترسي مناسب ، اختالل ترافيكي تقاضاي سفر براي مراجعه به اين مركزها افزايش مي يابد

  . گسترده در اطراف مركز ورزشي به وجود مي آيد

   آسايش ـب 

فضالههاي ورزشي جزء فضاههاي پر سرو . يكي ديگر از معيارهاي مكان يابي اين فضاهها حفظ آسايش شهروندان است

اني در اطراف اين فضاهها قرار گرفته باشند ، هياهوي بازيگران صدا محسوب مي وند و اگر مانطق مسكوني ، آموزشي ودرم

اين .   موجب سلب آسايش شهروندان مي شود ـ كه الزمه تحرك وهيجان ناشي از فعاليتهاي ورزشي است  ـوتماشاچيان 

ن مركز ورزشي ايجاد منطقه حايل بي. فضاهها بايددر جايي از شهر واقع شوند كه سبب اختالل در آسايش شهروندان نگردد

استفاده از فضاي سبز ، ) وكاربريهاي حساس به آلودگي هاي صوتي ، فاصلهگذاريهاي بين اين كاربري هاي ناسازگار

سرپوشيده كردن فضاههاي ورزشي وبه كار گيري ساير راههايي كه براي كاهش آلودگي صوتي به كار مي آيد ، به تحقق 

  . اين معيار كمك مي كند

  ن شيب كم زمي ـج 

شيب كم از ديگر معيارهاي مكان يابي براي بيشتر رشته هاي ورزشي است ، بجز رشته هايي مثل كوه نوردي و اسكي كه 

  . ديگر رشته هاي ورزشي در زمينهاي كم شيب انجام مي گيرد. به شيب زياد نياز دارند 

   همجواري ـد 
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پارك ، فضاي سبز و فضاههاي فرهنگي وتفريحي همجواريهاي مناسب براي مركزهاي ورزشي واحد همسايگي ، محله ، 

براي مركزهاي ورزشي ناحيه وباالتر . است ) البته با حفظ فاصله مناسب ( ديگر ، محله هاي مسكوني و مركزهاي آموزشي 

ريهاي ، افزون بر موارد ذكر شده ، شبكه هاي بزرگراهها ، مناطق خوش آب وهوا ، ييالقها و كوه پايه ها  نيز بهترين همجوا

  . مناسب هستند

همجواريهاي نا متناسب نيز ، كاربريهاي بهداشتي ودرماني ، صنعتي و كارگاهي وايستگاههاي جمع آوري يا مركزهاي دفع 

انتخاب زمين بايد پس از بررسي كاربري زمينهاي همجوار و تعيين ميزان سازگاري يا ناسازگاري آنها با . زباله هستند

  . د.وفعاليتهاي آنها انجام ش

  : گذشته از اينها ضروري است كه ، مالحظات زير در مكان يابي زمينهاي ورزشي در نظر گرفته شود 

  . انتخاب زمين بايد به گونه اي باشد كه امكان توسعه و گسترش مركزهاي ورزشي در آينده فراهم باشد ـ

  .قليه پيش بيني شود موقعيت زمين بايد با وجه به امكان دسترسي پياده ، سواره به وسائط ن ـ

 انتخاب زمين بايد به گونه اي باشد كه امكان دسترسي به تأسيسات زير بنايي ، مانند شبكه فاضالب ، آب ، برق ، تلفن و  ـ

  . گاز فراهم باشد

  . موقعيت ورزشگاههي جديد بايد با توجه به شبكه ورزشي موجود در شهر پيش بيني شود  ـ

  زي زمينهاي ورززشي  معيارهاي برنامه ري ـ3  ـ 3
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مهمترين معيار برنامه ريزي زمينهاي ورزشي ، توجه به نظم سلسله مراتبي اين فضاهها است كه در سطور پيشيشن به : الف 

زمينهاي ورزشي بايد به شكل شبكه اي سلسله مراتبي از مركز ورزشي واحد همسايگي تا مجموعه . تفصيل بررسي شد 

ممكن است در شهر با صرف هزينه هي هنگفت مجموعه ورزشي باش كوهي احداث شود . ورزشي شهر برنا مه ريزي شوند

بنابراين تعداد . اما همين شهر ، فاقد زمينهاي كوچكتر براي فعال كردن نوجوانان و جوانان ساكن محله هاي شهر باشد. 

 يك يا تعداد اندكي فضاي ورزشي توزيع تعداد متناسبي از فضاههاي ورزشي كوچك و متوسط در شهر بهتر از اين است كه

  . بزرگ فقط در يك يا چند نقطه شهر ايجاد شوند 

 متر مربع به ازاي هر نوجوان ، براي مركزهاي ورزشي 2سطح سزانه پيشنهادي براي زمين ورزش واحد همخسايگي : ب 

تعين سرانه مركز .  هر نفر است  متر مربع به ازاي2/1 متر مربع به ازاي هر نفر وبراي مركزهاي ورزشي ناحيه 4/1محله 

ورزشي شهر و كاليبره كردن يه تعيين دقيق سرانه هاي پيشنهادي ذكرشده در مورد سطوح پايين تر ، نيازمند مطالعات 

  . محلي است 

در صورت لزوم .  درصد آنها به فضاي آزاد اختصاص دارد100مركزهاي ورزشي واحد همسايگي فاقد فضاي بسته اند و :  پ 

 درصد فضاي 90مركز ورزشي محله حداقل .  پاركينگ دوچرخه وموتور سيكلت در محوطه زمين پيش بيني مي شودمحل

 8000به عنوان مثال اگر زمين ورزشي .  متر مربع يك حل پاركينگ در نظر گرفته مي شود200باز دارد و در آن به ازاي هر 

تعيين سطح فضاي آزاد مركز  ورزشي ناحيه وباالتر ، به . متر مربع است ،،چهل محل براي پارك آن پيش بيني مي شود
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و با توجه به فضاي الزم براي تماشاچي ونوع ورزش رعايت . معيارهاي هر يك از تأسيسات ورزشي موجود در آنبستگي دارد

 متر مربع زير 150 متر مربع و براي ورزشهاي ميداني به ازاي هر 80براي ورزشهاي داخل سالن بايد به ازاي هر . مي گردد

  .  متر مربع پاكينگ در نظر گرفته مي شود25بنا ، 

احداث مجموعه هاي ورزشي بزرگ ، بايد در قالب طرح هاي توسعه شهري و در چارچوب نظام كلي كاربريها انجام : ت 

ساخته شود ، قبل از ولي اگر چنين طرحهايي در دست نباشند ، ويا بعد از تهيه طرح قرار شود ورزشگاه بزرگي در شهر . گيرد

  : تصميم گيري بايد اقدامات زير انجام گيرد 

   تجزيه وتحليلهاي جمعيتي واجتماعي  ـ

در اين مرله تعداد ساكنان ، تراكم جمعيت ، ساخت سني و جنسي ومشخصات اجتماعي و فرهنگي منطقه يا مناطقي كه قرار 

اين بررسي مي تواند در مكان . ، مورد بررسي قرار مي گيرداست براي احداث تأسيسات ورزشي در آنها برنامه ريزي شود 

به عناون مثال ، منطقه اي كه ساخت سني جوانتري دارد واز حاظ فرهنگي نيز . يابي و برنامه ريزي ورزشگاه مؤثر باشد

يند، د راولويت مستعد پذيرش تماشاگرامن وبازيكناني است كه از نقاط گوناگون شهر براي ورزش يا تماشا به ورزشگاه مي آ

  . احداث ورزشگاه قرار مي گيرد

   تجزيه وتحليلهاي كاربري هاي پيرامون ورزشگاه  ـ
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كاربريهاي سازگار با عملكردهاي ورزشي ، مانند پاركها ، مركزهاي تفريحي ، مناطق حفاظت شده ي طبيعي ومركزهاي 

، مانند كاربريهاي صنعتي و كارگاهي ، محلهاي دفن فرهنگي ، عملكرد ورزشگاه را تقويت مي كنند و كاربريهاي ناسازگار 

  .زباله ، معادن شن وساير كاربريهاي آالينده ، موجب تضعيف عملكرد مجموعه ورزشي شهر مي شود

   تجزيه وتحليل ترافيكي ـ

 اگر بررسيها. اين تجزيه و تحليل شامل بررسي شبكه ها و وسائط حمل و نقل جمعي، نيمه جمعي و خصوصي مي گردد

نشان دهد شبكه راههاي پيرامون ورزشگاه، ظرفيت الزم براي تخليه انبوه تماشاگران مسابقه هاي ورزشي را ندارد و يا اينكه 

وسائط حمل و نقل جمعي و نيمه جمعي به اندازه كافي در اين محدوده تردد نمي كند، مي بايست تمهيداتي براي ايجاد 

 و در صورتي كه اعمال چنين تمهيداتي ناممكن باشد، بايد محل ديگري براي ظرفيت الزم در نظر گرفته شود ايجاد شود

  .ايجاد و احداث ورزشگاه انتخاب گردد

   بررسي تأسيسات زيربنايي ـ

محل احداث ورزشگاه بايد از آب ُشرب، برق، گاز و سيستم انتقال فاضالب و همچنين امكانات مخابراتي برخوردار باشد و 

  .يز متناسب با نيازهاي ورزشگاه گسترش يابدظرفيت اين تأسيسات ن

   تجزيه و تحليل هواشناسي ـ



 52 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

آفتاب گير بودن . تجزيه و تحليل هواشناسي شامل ميزان آفتاب، ميزان و شدت باد و منحني باران و دماي ساالنه است

به گونه اي ساخته شوند كه اصوالً ساختمان ورزشگاه و زمينهاي آن بايد . زمين، يكي از مهمترين عوامل مورد بررسي است

در ساختمانها و ميدانهاي ورزشي، نوع مصالح و رنگ خارجي ديواره ها نيز از عوامل . بيشترين استفاده را از نور خورشيد ببرند

درخت كاري . در مقابل، ورزشگاه بايد به گونه اي طراحي شود كه در معرض باد قرار نگيرد. مؤثر بر نورگيري ورزشگاه است

  .وگيري از وزش باد تا اندازه اي مؤثر استدر جل

در شهرهاي بزرگ كه شرايط آب و هوايي هر نقطه آن متفاوت است، ورزشگاه بايد در مكانهايي احداث شود كه از جهت 

  .اقليمي معتدل باشد و حتي المقدور متوسط دماي آنها به نسبت ساير نقاط شهر، باالتر و ميزان بارندگي آن كمتر باشد

  زيه و تحليل زمين شناختي تج ـ

محلي كه براي احداث ورزشگاه انتخاب مي شود، نبايد در معرض پديده هايي مانند زمين لرزه و رانش زمين يا نا استواري 

خاك قرار داشته باشد و اگر به داليل ديگر چنين مكاني براي احداث ورزشگاه انتخاب شد بايد تمهيداتي براي مقاوم كردن 

  .يده شودساختمان انديش

   تجزيه و تحليل خاك شناسي ـ

در اين مرحله از مطالعات، توان بالقوه و مكانيك خاك، نفوذ پذيري و پوشش گياهي آن بررسي مي شود و نتايج اين 

طي بررسي، مقاصدي نظير تأمين سايه مناسب، . مطالعات در انتخاب گونه ها و چگونگي استقرار گياهان نقشي مؤثر مي يابد
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ي محيط، تنظيم رطوبت، ممانعت از بازتاب اشعه خورشيد، هدايت باد، عايق بندي صوتي و تأمين محيط زيست كاهش دما

  .مطلوب و چشم نواز، از طريق توسعه حساب شده پوشش گياهي مدنظر قرار مي گيرد

   اصول مديريت زمينهاي ورزشي ـ3 ـ4

 زمينهاي كوچك ورزشي در مقياس واحد همسايگي يا محله يكي از اقدامهاي مؤثر شهرداريها در تعميم ورزش، احداث: الف

شهرداريها مي توانند افزون بر زمينهايي كه كاربري ورزشي دارند و توسط سازمان تربيت بدني يا شهرداري تملك شده . است

 سر مالكيت اند، توافق آنها براي تملك زمين و تغيير كاربري آن به زمين ورزشي جلب مي شود و در صورت عدم توافق بر

با توجه به اين كه سازه هاي احداث شده در اين (زمين توسط شهرداري، زمين ياد شده به صاحب آن عودت داده مي شود

  ).زمينها به سادگي برچيده مي شوند، مشكلي در اين تغيير و تحول به وجود نمي آيد

ر زمين، گروههاي استفاده كننده، استفاده هاي براي نظارت بر اين زمينهاي كوچك و تنظيم مواردي مانند ساعتهاي كا: ب

مجاز و غيرمجاز و نگهداري از تأسيسات آن بايد از عالقمندان به ورزش و ورزشكاران يا از معتمدان و پيشكسوتان محل، 

  .فرد يا افرادي از طرف شهرداري انتخاب شوند و عهده دار مديريت اين زمينها شوند

ي ورزشي بپردازد و فضاها را بعد از احداث در اختيار تربيت بدني قرار دهد، به ايجاد اگر شهرداري تنها به فضاساز: پ

مديريت يا سازماني ويژه، براي اداره امور ورزشي در شهرداري نيازي نيست؛ اما اگر شهرداري خود عهده دار اداره اين 

  .مركزها شود بايد سازماني در شهرداري، اداره امور را به عهده گيرد
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  :راي اداره ورزشگاههاي بزرگ، مالحظات زير ضروري استب: ت

  . مالحظه الگوهاي فعاليتي و كاربري اراضي پيرامون ورزشگاه و پيش گيري از ناسازگاريهاي احتمالي با فضاهاي همسايه ـ

  . مالحظه جوانب ايمني و امنيتي ـ

و كنترل مراجعان و همچنين امكان نمايش آن  دقت در انتخاب محل ورودي اصلي ورزشگاه بر اساس تسهيل رفت و آمد  ـ

  .به عنوان نشانه ورزشگاه

  . امكان بهره برداري به اقتصاديترين وجه از شبكه گاز، تلفن، برق، آب، فاضالب، تخليه زباله و دفع آبهاي سطحي ـ

 به سمت خارج و ايجاد  تأمين روشنايي اصولي محوطه براي تقويت ايمني و امنيت ورزشگاه، بدون بروز تشعشع نامطلوب ـ

  .مزاحمت براي همسايگان

  . توجه به نصب تابلوهاي راهنما و اطالعات، براي تسهيل آمد و شد مراجعان ـ

اين . يكي از اقدامات مهم در گسترش ورزش بين همه گروههاي اجتماعي احداث ورزشگاههاي ويژه بانوان است: ث

به طور اختصاصي در هر منطقه از شهر، ورزشگاههايي .  قرار مي گيرندورزشگاهها به دو صورت ايجاد و يا مورد استفاده

بزرگ و مجهز براي استفاده بانوان ساخته مي شود كه چنين كاري فقط در شهرهاي بزرگ امكان پذير است و معموالً در 

 امكان تعدد اين البته.( مقياس شهر يا بخشي از شهر مي توان چنين ورزشگاه بزرگ و مجهزي براي بانوان احداث كرد

يا اين كه با اتخاذ تدابيري، از ورزشگاههاي شهر در مقياس نواحي و محله ها، ) ورزشگاهها در شهر بسيار محدود است
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اين روش هم اكنون نيز . استفاده نوبتي شود و در يك نوبت خاص زنان و در نوبت بعد مردان از امكانات ورزشي بهره گيرند

  .سالنهاي ورزش و استخرهاي برخي شهرها اجرا مي شوددر بسياري از ورزشگاهها، 

با استفاده نوبتي از ورزشگاهها، در فضاهاي ورزشي صرفه جويي مي شود و امكانات ورزشي به طور مساوي در اختيار زنان و 

له يا بدين طريق مي توان از احداث ورزشگاههاي تكراري براي زنان و مردان در يك مح. مردان يك شهر قرار مي گيرد

  .ناحيه دوري كرد

4  

  فضاهاي بازي

برخالف نظريات گذشتگان . بازي در ساده ترين تعريف، فعاليتي است كه توسط كودكان به منظور تفريح و تفنن انجام گيرد

كه بازي را وسيله اي براي صرف انرژي مازاد بدن مي دانستند، كودكان به هنگام بازي بخشي از نيروي فكري و بدني خود 

 مبدع  ـ)1852  ـ1782(فردريك فروبل. ه كار مي گيرند و بازي را قسمتي از زندگي عادي خويش به حساب مي آورندرا ب

بازي با ) 1980  ـ1896(از نظر پياژه . " كودكان بيش از هر چيز از بازيهاي خود مطالبي مي آموزند": معتقد بود ـكودكستان 

  : به نظر وي، بازي آثار مثبت زير را در پي دارد. لگي ادامه مي يابدتولد كودك آغاز مي گردد و تا حدود يازده سا

   رشد مهارتهاي حركتي ـ1

   حركتي و هماهنگي آنها ـ رشد مهارتهاي حسي  ـ2
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   تقويت حس تعاون و مشاركت و مسؤوليت پذيري ـ3

   رشد منطقي در پذيرش واقعيتها هنگام شكست يا پيروزي ـ4

   بردباري و رعايت نوبت ـ5

   درك و رعايت نوبت ـ6

   تمرين نقشهاي متفاوت ـ7

   بسط تخيالت سازنده و تقويت خالقيتها ـ8

افزون بر اينها، بررسيهاي منظم تجربي نشان داده است، بازي از لحاظ جسماني به تسريع گردش خون، تنظيم عمل دفع 

ازي موجب مي شود، كودك از پديده از لحاظ عقالني ب. مواد زايد بدن و سرعت و  كشش صحيح عقالني منجر مي شود

از بعد اجتماعي و . هاي محيط خود شناخت صحيحتري كسب كند، بهتر استدالل كند و مشكالت و مسائل را زودتر حل كند

  .عاطفي نيز، قدرت سازماندهي و مديريت را تقويت كرده، لزوم رعايت سلسله مراتب را به كودك مي آموزد

  ي بازي مشخصات انواع فضاها ـ4  ـ1

بدين سبب زمينهاي بازي براساس گروههاي سني كودكان و به . كودكان در هر گروه سني، نيازهاي تفريحي متفاوتي دارند

  :شرح زير تقسيم بندي مي شود

   ساله3 ـ0مشخصات محل بازي گروه سني : الف
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  ).ردي و با نظارت والدين يا مربيبيشتر به صورت ف(توپ، بازيهاي تخيلي، توجه به اشياء، دويدن و قدم زدن: فعاليتها

  .كيسه هاي ماسه، مكان گل بازي، ابزارهاي كوچك بازي، وسايل متحرك: تجهيزات

تجهيزاتي براي نظارت (فضاي باز يا بسته، چمن كاري شده يا كف سازي شده و بدون پله و زاويه هاي خطرناك : موقعيت

  ).بزرگساالن بايد پيش بيني شود

  ).حدود يك متر مربع براي هر كودك(ر مربع مت100: حداقل فضا

  روزانه: ميزان استفاده

   متر50: فاصله فضاي بازي و محل مسكوني

   ساله6 ـ4مشخصات محل بازي گروه سني : ب

  .توپ بازي، دويدن، بازيهاي تخيلي، دوچرخه سواري و اسكيت به صورت جمعي يا فردي با نظارت يك راهنما: فعاليتها

ازي مستقر در زميني پر از ماسه، ايجاد زميني محكم براي نقاشي و بازي اسكيت، پناهگاهي براي برپا وسايل ب: تجهيزات

  .كردن چادر

  .در فضاي باز يا بسته، چمن كاري شده يا كف سازي شده، بدون پله و زاويه هاي خطرناك: موقعيت

  ). مترمربع براي هر كودك2دود ح(  كودك در زمان واحد200 متر مربع براي استفاده حدود 400: حداقل فضا

  روزانه: ميزان استفاده
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  . متر150 تا 100: فاصله فضاي باز و محل مسكوني

   ساله11 ـ7مشخصات محل بازي گروه سني : پ

  .دوچرخه سواري، توپ بازي، ژيمناستيك و بازيهاي آزاد در زمينهاي چمن و يا كف سازي شده: فعاليتها

بازيهاي ساختماني، در صورت امكان پيست دوچرخه و اسكيت، گارگاههايي براي پرورش مسيرهاي بازي ورزشي، : تجهيزات

  .خالقيتهاي هنري

  .در فضاي باز، چمن كاري شده يا داراي كف سازي: موقعيت

  ). متر مربع براي هر كودك3( كودك در زمان واحد200 مترمربع براي استفاده حدود 600: حداقل فضا

  روزانه: ميزان استفاده

   متر300 تا 200: صله فضاي بازي و محل مسكونيفا

   ساله15  ـ12مشخصات محل بازي گروه سني : ت

...) واليبال، فوتبال، بسكتبال و (دوچرخه سواري، ژيمناستيك، و بازيهاي آزاد در زمينهاي چمن و يا كف سازي شده: فعاليتها

  .و فعاليتهاي ماجراجويانه و خالقانه

  .ي، زمين ماجراجويي، كارگاههاي هنريزمين هاي  ورزش: تجهيزات

  .در فضاي باز، چمن كاري شده يا داراي كف سازي: موقعيت
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  ). متر مربع براي هر نوجوان5( نوجوان160 مترمربع براي استفاده حدود 800: حداقل فضا

  روزانه: ميزان استفاده

  . متر800 تا 500: فاصله فضاي بازي و محل مسكوني

  نهاي بازي طبقه بندي زمي ـ4  ـ2

تفكيك مشخصات محل بازي گروههاي سني متفاوت لزوماً به مفهوم ايجاد فضاهاي بازي مجزا نيست و هر جا كه امكان 

افزون بر اين، در بيشتر مواقع .  بايد بتوانند در يك مكان بازي كنند ـ با سنين متفاوت  ـداشته باشد، كودكان و نوجوانان 

چرا يك پسر بچه بزرگتر نتواند دوباره در . ن، با تكامل رواني گروههاي سني مطابقت نداردتكامل عالقه به بازيهاي گوناگو

گودال شن بچه هاي كوچكتر مشغول بازي شود؟ آيا به اين دليل كه او ديگر بزرگ شده است؟ اگر بازيهايي كه ما 

شمند و ضروري دارد، توصيه مي شود، بزرگساالن براي يك گروه سني نامناسب مي دانيم، در تعادل دروني كودك نقشي ارز

. برنامه ريزان حتي المقدور زمين بازي را طوري مكان يابي و طراحي كنند كه محل و نوع بازي گروههاي سني متفاوت باشد

. اين محلهاي مجزا بايد درون يك مجموعه قرار گيرند و زمين بازي براي استفاده همه گروههاي سني كودكان طراحي شود

ي كه امكان چنين برنامه ريزيهايي وجود نداشته باشد، فضاهاي بازي گروههاي سني متفاوت، به سه نوع زمين در موارد

  :بازي تفكيك مي شود

  .كه مقياس عمل آن واحد همسايگي است)  ساله6 ـ0( زمين بازي كودكان خردسال ـ1
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چه هاي خردسال در كنار بچه هاي بزرگتر و كه در آن جا ب)  ساله15 ـ0( زمين بازي براي همه گروههاي سني كودكان ـ2

  .نوجوانان به بازي مي پردازند و مقياس عمل آن محله يا ناحيه شهري است

به اين نوع زمينهاي .  فضاي بزرگ بازي كه مركزي تفريحي براي كودكان، نوجوانان و حتي بزرگساالن به شمار مي رود ـ3

ي، مجتمعي است كه همه اعضاي خانواده مي توانند مطابق با عاليقي كه شهرباز. بازي، گاهي شهربازي نيز گفته مي شود

  .حوزه نفوذ اين فضا، وابسته به اندازه و امكانات ناحيه، منطقه و يا حتي شهر است. دارند به بازي با تفريح در آن جا بپردازند

ايل جديدي جايگزيني وسايل قديمي بعد از جنگ جهاني دوم كه طراحان شهري به زمينهاي بازي توجه بيشتري كردند، وس

از جمله اولين شهرهاي بازي . بازي شد و بدين ترتيب، پايه هاي اوليه شهربازي، به مفهومي كه امروز مي شناسيم؛ نهاده شد

اين زمينهاي بازي جديد، .  پديد آمد1947مي توان به شهربازي منطقه جانسون هاوسز در نيويورك اشاره كرد كه در سال 

بر  اين كه فعاليتها تفريحي جديدي را معرفي مي كردند، باعث مي شدند كه مناظر جديدي نيز در شهر به وجود افزون 

يكي از كاركردهاي ديگر شهر بازيهايي كه خوب طراحي شده بودند، زيباسازي شهر وتنوع بخشي به فضاي يكنواخت .آيد

  .شهري بود

اغلب گفته مي شود، بيگانگي ميان . ميان والدين و بچه ها شوند اين مركزهاي تفريحي مي توانند موجب همبستگي "

والدين در وضعيتي قرار ندارند كه وقتي را به . والدين و بچه ها در موارد بسياري ناشي از شتاب و سرعت زمانه ما مي باشد

ن در زندگي بچه هايشان اين پديده بيگانگي مي تواند ناشي ازعدم امكان دخالت فعال والدي. بچه هاي خود اختصاص دهند
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والدين با مشاركت در بازي بچه ها امكانات تازه اي براي همدلي و مصاحبت با فرزندان خود پيدا . بجز در چارچوب خانه باشد

  ."مي كنند و بر رشد جسمي و رواني آنها تأثير مي گذارند

فريح تمام اعضاي خانوار است، اما اندازه و شعاع  ايجاد فضايي مناسب براي بازي و ت ـاگر چه كاركرد اصلي همه شهر بازيها 

مانند سرزمين (از آن دسته شهربازي كه در مقياس منطقه عمل مي كنند تا شهربازي بين المللي. عمل آنها متغير است

اري به همين دليل ضابطه يا استاند. را در بر مي گيرد) ديسني يا پارك اروپا كه پذيراي گردشگراني از تمام جهان هستند

  .معين براي برنامه ريزي و طراحي شهرهاي بازي وجود ندارد

  زمين بازي از نوع ماجراجويي: 2تابلو شماره 

زمين ماجراجويي، زميني است بسته با ابعاد متغير كه پس از آماده سازي، برخي اشياء و مصالح ساختمان گوناگون در آن 

تقويت ...  بتوانند با استفاده از آنها خالقيت خود را با ساخت كلبه باغباني و گذاشته شده و در اختيار كودكان قرار گرفته تا آنها

  .كنند

اين نوع زمين بازي فقط به يك كلبه كوچك يا پناهگاهي در مقابل باران نياز دارد كه مي توان از  آن به عنوان  انبار ابزار 

 100ي توان محل سرپوشيده اي با مساحت حداقل اگر فعاليت هميشگي طي فصول سال مدنظر باشد، م. نيز استفاده كرد

  .متر مربع در آن احداث كرد
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 فرهنگي جوانان محله در طول  ـاحداث دو يا سه اتاق براي انجام فعاليتهاي اجتماعي . اين زمين مي تواند چند منظوره باشد

و باغباني ) كبوتر( حيوانهاي دست آموزدر زمين ماجراجويي مي توان فضاهايي براي توپ بازي، تربيت. روز، مفيد خواهد بود

  .ايجاد كرد

 مترمربع است كه در هر حال، به 2000 متر مربع تا يك هكتار متغير است، اما وسعت مطلوب 1000وسعت اين زمين از 

  .تعداد استفاده كنندگان بستگي دارد

 انباري براي گذاشتن ابزار و دست شويي ساختمان اين مكانها بايد سالن بازي براي استفاده در روزهاي بد آب و هوا، يك

زمين بايد در صورت امكان شني بوده، قسمتهاي سيماني يا آسفالت نيز داشته باشد، ليكن در هر حال بايد . داشته باشد

در ورودي سالن وجود يك سطل بزرگ، جاي . طوري باشد كه كودكان بتوانند زمين را براي قرار دادن ميله در آن حفر كنند

قابل (تخته، آجر، مواد پالستيكي:  دوچرخه و محلي براي قرار دادن وسايل، الزم است اين وسايل بسيار ساده هستندپارك

  .، ميخ، رنگ و ابزاري كه براي سر هم كردن چوب، الستيك كهنه و طناب براي ساختن تاب به كار مي آيد)بازيافت

   معيارهاي مكان يابي و توزيع فضاهاي بازي  ـ4  ـ3

  دسترسي: الف

 كه ضرورت  ـمحيط بازي كودك خردسال با همساالنش . مهمترين معيار براي مكان يابي فضاهاي بازي، دسترسي است

 ". بايد در مجاورت و يا در دسترس مستقيم دو طرفه كودكان به خانه و يا اولياء به كودكان باشد ـدارد خارج از خانه باشد
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ط امن، اجازه بازي كردن داشته باشند؛ اما از ديدگاه كودكان، امن به معناي آن كودكان مي خواهند بيش از پيش در محي

اصلي ترين عامل مؤثر بر بازي كردن بچه ها در خارج از خانه، ميزان . است كه براحتي به امنيت خانه دسترسي داشته باشند

. ها كجا و با چه كسي بازي كنندمحل سكونت و دسترسي به آن، تعيين مي كند كه بچه . دسترسي به محل سكونت است

  .بچه ها بايد قادر باشند درجوار محل سكونت امكان برقراري ارتباط فعال و بازي با همساالن خود را داشته باشند

  فاصله: ب

د كه نمي توانند به تنهايي از منزل دور شوند و بايد زير نظر والدين بازي كنند، نباي)  ساله6 ـ0(زمين بازي كودكان خردسال

معموالً اين زميتعلي بازي درپاركهاي كودك يا پاركهاي واحد همسايگي .   متر با منزل ايشان فاصله داشته باشد350بيش از 

استقرار فضاي بازي در پارك، موجب تنوع عملكردي پارك مي شود و وجود فضاي سبز در مجاورت . مكان يابي مي شوند

احت والدين فراهم مي سازد؛ بلكه موجب تصفيه هواي زمين بازي نيز مي فضاي بازي، نه تنها مكاني مناسب براي استر

كودكان بزرگتر مي توانند به تنهايي و بدون نظارت والدين بازي كنند، مسافت بيشتري بپيمايند و قدري از منزل دور . شود

فضاهاي بازي را مي توان در اين .  متري خانه قرار داشته باشد800فضاي بازي اين كودكان مي تواند حداكثر در . شوند

  .پاركهاي محله مستقر ساخت

  همجواري: ج
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تأسيسات آموزشي، مركزهاي تجاري، تفريحي و فرهنگي و فضاهاي سبز : همجواريهاي مناسب براي فضاي بازي كودكان

ليكن . محلهاي  جمع آوري زباله، تأسيسات درماني و بهداشتي و تأسيسات صنعتي: هستند و همجواريهاي نامناسب

مهمترين معيار، وجود امنيت براي مكان يابي فضاي بازي است؛ زيرا كودكان نمي توانند به تنهايي ازخود مراقبت كنند و 

كودكان ممكن است در معرض اذيت افراد ناباب قرار گيرند، از بلندي سقوط كنند، . همواره در معرض انواع خطر قرار دارند

 زمين يا اشياي تيز و برنده مجروح شوند، يا به طرزي دل خراش با وسائط نقليه تصادف درون آب بيفتند، بر اثر برخورد با

آنان كوچه ها و . كودكان در هر كجا كه بتوانند، بازي مي كنند؛ بدون آن كه ايمن بودن آن را در نظر داشته باشند. كنند

بنابراين برنامه ريزان بايد فضايي را . ك بازي مي كنندگذرگاهها را به زمين فوتبال مبدل مي سازند، يا در پاركينگها قايم باش

بدين منظور رعايت اصول زير . براي سازمان دادن به بازي بچه ها برگزينند كه آنها در معرض خطرهاي ياد شده نباشند

  :ضروري است

ند ومراقب فرزندان خود  قابل نظارت بودن زمين بازي، به گونه اي كه والدين بتوانند زمين بازي را براحتي نظارت كن ـ

  .باشند

 زمين بازي در جايي مكان يابي شود كه كودكان براي مراجعه به آن مجبور نباشند از خيابانهاي شلوغ و پر تردد عبور  ـ

  .كنند
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 زمين بازي نبايد در مجاورت خيابان مكان يابي شود؛ زيرا كودكان هنگام بازي از هيجان زيادي برخوردارند و معموالً  ـ

جهي به اطراف خود ندارند و ممكن است ناگهان از زمين بازي خارج شوند و بدون توجه به اتومبيلهاي در حال گذر به تو

  .داخل خيابان بروند و در معرض حادثه قرار گيرند

  . زمين بازي نبايد بر فراز تپه ها يا ساير نقاطي كه امكان سقوط از آنها وجود دارد، مكان يابي شود ـ

اف زمين بازي، استخر، آب نما، دريا يا جوي آب عريض و پرعمق وجود دارد، بايد تدابير الزم براي محصور كردن  در اطر ـ

  .اين عناصر، اتخاذ شود

   معيارهاي برنامه ريزي فضاهاي بازي ـ4 ـ4

فضاهاي بازي . تبراي برنامه ريزي زمينهاي بازي در شهر بايد به سلسله مراتب و مشخصات انواع زمينهاي بازي توجه داش

براي همه (را بايد به شكل شبكه اي، سلسله مراتبي مركب از زمين بازي ويژه كودكان خردسال، كودكان و عمومي

  .برنامه ريزي كرد) گروههاي سني

چنان كه قبالً ذكر شد، فضاهاي بازي عمومي اصلالحاً شهربازي ناميده مي شود و در اغلب كشورها به صورت انتفاعي اداره 

چرا كه شهرداريها براي احداث آنها .  گردند؛ لذا براي تعيين اندازه و مقياس عملكرد آنها مطالعات اقتصادي ضروري استمي

هزينه هاي هنگفت مي پردازند و ضروري است اين فضاهاي عمومي، طوري برنامه ريزي و اداره شوند كه پاسخگوي هزينه 

  .هاي مصرف شده باشند
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  : بازي در شهر، بايد به توصيه هاي زير توجه كرددر برنامه ريزي فضاهاي 

  . براي كودكان بايد يك شبكه گسترده از زمينهاي بازي در مجاورت آپارتمانها، خانه ها و كودكستان ها ايجاد شود ـ1

  . تهيه اين گونه زمينهاي بازي بايد به عهده مقامهاي محلي، شهرداريها و مجامع خصوصي عالقمند قرار گيرد ـ2

  . هيچ مجتمع مسكوني نبايد بدون ساخت زمين بازي ساخته شودـ 3

 در محله هاي مسكوني قديمي مي توان با حذف حياطها، اتصال آنها به يكديگر، و برداشتن موانع، فضاي بازي ايجاد  ـ4

 زمين بازي به همچنين در اين بخش از شهر مي توان با خراب كردن ساختمانهاي فرسوده و اتصا زمينها به يكديگر،. كرد

ضرورت دارد اين كار با توجه به نوع بافت انجام شود و نبايد منجر به از بين رفتن ارزشهاي معماري و شهرسازي . وجود آورد

  .گردد

 در مراحل برنامه ريزي مدرسه ها، كودكستان ها و پاركهاي عمومي، اين فضاها بايد به گونه اي طراحي شوند كه امكان  ـ5

  . از فضاهاي بازي و ورزشي در آنها براي عموم ميسر باشداستفاده عمومي

 مي توان براي جبران كمبود فضاهاي بازي، بعضي از خيابانهاي فرعي شهر را در روزهاي تعطيل و كم رفت و آمد به  ـ6

  .روي ترافيك سواره بست و آن خيابان را به صورت زمين بازي در آورد

باشد بايد پهناي پياده روها افزايش يابد تا كودكان بتوانند از پياده رو به عنوان  در مناطقي كه عرض خيابان مناسب  ـ7

  .فضاي بازي استفاده كنند
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   اصول طراحي و مديريت فضاهاي بازي ـ4 ـ5

معمار وسوسه . معماران، طراحان منظر و كارشناسان آموزشي بايد در فرآيند طراحي زمينهاي بازي با يكديگر همكاري كنند

 كه در طراحي زمين بازي، فقط جنبه هنري طراحي را در نظر گيرد و زمين بازي را چنان طراحي كند كه در نگاه مي شود

چون در چنين طراحي، به جنبه آموزشي و فعال بازيها توجه نشده، ممكن است براي استفاده . بزرگساالن، چشم نواز باشد

  .كندگان از فضا، كسالت آور و نامتناسب به نظر آيد

مين بازي نبايد مملو از سرگرميهاي غيرفعا مانند آب، سرسره و چرخ و فلك باشد؛ بلكه بايد به نوعي طراحي و برنامه ريزي ز

قطعات مجزا و مواد نيمه ساخته براي بازي، از وسايل . شود كه بازيهاي فعال، خودانگيختگي و آفرينندگي را تشويق كند

ك درخت براي باال رفتن، يا يك گودال شني براي بازي، ارزشمندتر از يك چرخ و ي. مكانيكي زمين بازي ارزشمندتر هستند

البته اين نكته به مفهوم منفي كامل سرگرميهاي غيرفعال نيست؛ بلكه هدف، ايجاد تناسب بين اين . فلك و يا تاب است

  .سرگرميها و سرگرميهاي فعال است

نوع و شيوه بازي كودك .  با نيازهاي گروههاي سني خاص باشدطراحي و تجهيز زمينهاي بازي بايد بر اساس و منطبق

خردسالي كه كمتر از هفت سال دارد با بازي كودكي كه به مدرسه مي رود؛ متفاوت است، چنان كه نوع و شيوه بازي 

  .دختران نيز معموالً متفاوت با بازي پسران هم سن و سال آنهاست
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همان طور كه ما در اتاق نشيمن . ركتهاي بازيهاي گوناگون توجه بسيار شوددر طراحي زمين بازي بايد به كاركردها و ح

منزلمان، اسباب و اثاثيه را برحسب كاركرد آنها مرتب مي كنيم، طراح زمين بازي نيز بايد با در نظر گرفتن كل فضاي 

 و نوع استفاده از آنها، موجود، فضاي بازي مناسبي ايجاد كند كه با توزيع مناسب تجهيزات گوناگون، برحسب كاركرد

مثالً فضايي كه خاص بازي با توپ است، نبايد جنب گودالهاي شني . قسمتهاي گوناگون زمين بازي با يكديگر تركيب شوند

و محل بازي بچه هاي كوچك باشد؛ زيرا ممكن است برخورد توپ به بچه هاي كوچك آسيب برساند؛ مگر آن كه محل 

زيهاي خيالي خود را به تنهايي انجام مي دهند، به وسيله موانع طبيعي از محل بازي بچه  كه با ـبازي بچه هاي كوچكتر

  . جدا شود ـ كه بازيهاي پرتحرك تري دارند ـهاي بزرگتر

گاهي بچه مي خواهد در دنياي . زمين بازي نبايد فقط به بازيهايي اختصاص يابد كه افراد متعددي در آن حضور مي يابند

دختراني را در نظر بگيريد كه هنگام بازي با عروسكها، خود را به . د ولي حضور افراد ديگر نمي گذاردخيال خود غرق شو

حجره هاي بازي، بوته ها و گياهان مي توانند يك اتاق بازي صميمي در هواي آزاد ايجاد . جاي افراد بزرگتر مي گذارند

  .كنند

والدين بايد .  مي بايست همكاري والدين و افراد محل را جلب كردبراي ساختمان، تجهيزات و وسايل نگهداري زمين بازي،

اين محل، نبايد توقفگاه جديدي براي جدا . بدانند زمين بازي عنصري است كه نگهداري از آن به عهده آنها نيز هست

  .دور هم جمع شوندساختن كودك از خانواده محسوب شود، بلكه بر عكس بايد طوري باشد كه تمام خانواده از طريق بازيها، 
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با توجه به اين كه كودكان، شبها نيز دست از . براي مديريت صحيح زمينهاي بازي بايد عوامل محيطي را نيز در نظر گرفت

اگر اين نور، مصنوعي و رنگارنگ باشد، موجب جذابتر . بازي برنمي دارند، بايد نور كافي در زمينهاي بازي وجود داشته باشد

  .شدن محيط مي گردد

براي جلوگيري از زنگ زدگي و ترك خوردگي وسايل بازي، وسايل فلزي را بايد هر سال يك بار قبل از فرارسيدن فصل 

  .برف و باران منطقه اي، رنگ آميزي و رنگ زدايي كرد

   ساله14 ـ0رده بندي فعاليتهاي تفريحي براي كودكان : 3تابلو شماره 

  نوع فعاليت  امكانات و عناصر فعاليت  رده بندي فعاليت

  زمين چمن كاري، زمين سفت، سطوح كف سازي

  براي بازي با توپ، زمين دايره اي

  بازيهاي پرتحرك گروهي

  ديوارهاي كوتاه براي بازي و نوشتن در فضاي سرپوشيده

  و داراي كف سازي با ميز و صندلي، آالچيق

  مشاركت و همكاري، آشنايي با

  بازي يك نقشديگران، 

  مطالعه و استراحت  نهارخوري، چاي خانه، كتابخانه، فضاي باز نيمكت دار

  

  

  حضور در اجتماعات

  و طبيعت

  حضور در تئاتر  فضاهاي آزاد نمايشي

  )به عنوان بازيگر و تماشاگر(
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  ورزش و بازي  پيست اسكيت، سه چرخه و دوچرخه

  باغچه و بستان، گلخانه، باغ وحش و طيور، آبگير با

  ، جنگلگياهان آبزي، رودخانه

  شناخت طبيعت

  تقليد از بزرگساالن  خانه و كلبه كوچك بازي، برجك و امكانات خانه سازي

  داستان پردازي زنده  صحنه نمايش، خانه كوچك، كشتي و قطار، جيپ

  خالقيت، تجسم، توليد  ابزار نجاري، آهنگري و ساختمان سازي

  فعاليتهاي تجسمي و هنري  مواد و نمايشگاهابزار مخصوص نقاشي، كارگاه، انبار 

  

  

  خالقيت و تجسم

  تماشاي نمايش در فضاي باز   تئاتر عروسكي و تئاتر كودكان ـسيرك 

  ديواركها، پله ها، اختالف سطوح، بلوكهاي سنگي و

  سيماني، قطعات بزرگ چوب

  پريدن، باال و پايين رفتن، 

  آويزان شدن

  ي، تل و گود سازيحفار  فضاهاي بازي با شن و ماسه

  آب بازي  حوض، درياچه، جويبار، فواره 

  سرخوردن، غلت زدن  سرسره، سطوح شيبدار، ارتفاع

  

  

  جسمي و حركتي

  معلق شدن در هوا، حركت  طناب االكلنگ، تور، محورهاي توازن به صورت ثابت
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  گهواره اي، حفظ تعادل  و متحرك، پارالل، پلهاي متحرك، چرخ و فلك

  سينه خيز رفتن، مخفي شدن  ، خانه هاي كوچكتونل، لوله هاي تو خالي

  كوهها، حجمهاي بدون شكل معين، لوله هاي تونلي

  ، گذرهاي)البيرينتها(هزار توها يا راهروهاي تودرتو

  فضاي سبز، فضاي آزاد چمن كاري و كف سازي شده

   پنهان و ـ كشف كردن  ـدويدن 

  آشكار شدن

يش محيط، اصول و ضوابط طراحي پاركهاي شهري، گزارش سوم، سازمان به نقل از مهندسين مشاور آما: مأخذ جدول

  .48و47، ص 1373پاركها و فضاي سبز، تهران 

5  

  تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهرها

  پيرامون شهرها) تفرجگاهي( خصوصيات فضاهاي طبيعي ـ5 ـ1

ي مستمر اوقات فراغت در فضاهاي باز تفرج يا گردش، بخشي از گذران فراغت شهروندان است كه به منظور ارضاي نيازها

تفرج، فعاليتي هدفمند مي باشد و مقصود آن رسيدن به رضايت باطني و . يا محيط طبيعي پيرامون شهر تحقق پيدا مي كند

در اين فعاليت، كميت زمان يا خود . هدفي جز خود ندارد و با آزادي نسبي و ميل دروني همراه است. تجربه دروني است
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تفرج به عنوان زمان، زمان بي كار، آزاد و . هميت ندارد؛ بلكه كيفيت زمان و چگونگي انجام فعاليت مهم استفعاليت ا

  .فروخته نشده، از نظر فعاليت، آزاد و انتخاب شده و از نگاه هستي شناسانه، نوعي تجربه دروني لذت بخش است

  :كاركردهاي اصلي تفرج عبارتند از

  .جديد نيرو، تمدد اعصاب، آسودگيرفع خستگي، ت:  استراحت ـ1

  .بازي، ورزش، طبيعت گردي، سياحت:  تفريح ـ2

، پرورش شخصيت، شناخت )شكار، ماهي گيري، چادر زدن، كوه نوري(آموزش مهارتهاي گوناگون:  خالقيت و آموزش ـ3

  .طبيعت

  .ايروابط خانوادگي، روابط دوستانه، روابط حرفه :  تحكيم مشاركت و روابط اجتماعي ـ4

  :نيازهاي اصلي كه باعث افزايش تمايل شهروندان به تفريج مي شود به طور خالصه چنين است

  .ابزار وجود، يادگيري، خالقيت، مهارت، مبارزه:  نيازهاي شخصي ـ1

  .انگيزه، جست و جوي آرامش، خطر كردن، تجديد خاطره:  رواني ـ2

  . از آلودگيتغيير حال، استراحت، گريز از تنش، گريز:  سالمتي ـ3

  .بهره گيري از زيبايي منظره ها، تماس با طبيعت، تماشاي فضاهاي جديد:  محيطي ـ4

  .مشاركت اجتماعي، همبستگي خانوادگي، دوست يابي:  اجتماعي ـ5
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  .الهام، تفكر، تأمل، پژوهش، پرورش ذوق:  معنوي ـ6

ويند، همه اين شيوه ها سودمند نيستند و گاه برخي از اگر چه افراد به شيوه هاي گوناگون در فعاليتهاي فراغتي شركت مي ج

تفرج، جزو اشكالي از گذران فراغت است كه اغلب سازنده و فعال است و مستلزم . آنها به تخريب شخصيت فرد مي انجامد

  : جايگاه تفرج در هرم زير مشخص شده است. مشاركت حسي، عاطفي، فعال و خالق است

  

ه مي شود، تفرج به طور عمده با فراغت فعال و فضاهاي پرتحرك سروكار دارد و سه ركن عمده چنان كه در هرم باال مشاهد

  :آن عبارتند از

   منابع تفرجي يا گردشگاهها ـ1

   طيف گردشگران ـ2

   فعاليتهاي تفرجي ـ3

شيه شهري، ، حا)شامل پاركها و ساير فضاهاي باز شهري(ركن اول، خود برحسب مقياس دسترسي به سه گروه درون شهري

تفرجگاههايي (و برون شهري) كوهها و دشتها، درياچه ها، رودخانه ها و ديگر منابع تفرج پيرامون شهرها(باغها و مزرعه ها، 

تأكيد اين نوشتار بر گروه دوم است كه به . تقسيم مي شود) كه بيرون از حريم شهرها قرار مي گيرند، نظير جنگلها و سواحل

  .هرداريها قرار مي گيردنوعي در حيطه مديريت ش
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   طبقه بندي تفرجگاههاي طبيعي ـ5  ـ2

تفرجگاههاي طبيعي، كوهستانها، جنگلها، چشمه هاي آب گرم، آبشارها، رودخانه ها، درياچه ها، منظره هاي زيباي طبيعي، 

 براي اسكي در زمستان ، شيبهايي كه)كمپنگ(فضاهايي كه حيوانها در آنها قابل مشاهده اند، فضاهاي باز مناسب براي اردو

  .مناسب هستند و محلهاي مناسب را براي سواركاري، شكار و ماهي گيري شامل مي شود

تفرجگاهها و چشم اندازهاي طبيعي را مي توان در چند نوع طبقه بندي و از يكديگر تفكيك كرد كه به طور خالصه مورد 

  :اشاره قرار مي گيرند

به چشم اندازهايي كه به طور كامل از دخالتهاي انسان در امان مانده باشند و يا برد :  چشم انداز بدوي يا طبيعت ناب ـ1

به همين دليل زماني كه . تأثير دخالتهاي انساني در محدوده خود تنظيمي اكوسيستمهاي طبيعي بوده باشد؛ اطالق مي شود

  .ل طبيعي خود ادامه دهددخالت انساني متوقف مي گردد، اكو سيستم نيز خود را ترميم كرده، به تكام

به چشم اندازهايي كه انسان در آنها دخالت كرده، ولي هنوز محيطهاي ): يا نزديك به طبيعي( چشم انداز شبه طبيعي ـ2

در اين حالت، طبيعت، عناصر طبيعي خود را . انساني شده، نقش غالب را در سيماي طبيعت عهده دار هستند؛ گفته مي شود

  .اظ قادر است سيماي واقعي خود را همچنان به نمايش بگذاردحفظ مي كند و بدن لح

چشم اندازهايي هستند كه دخالتهاي انساني عامل تخريب در تكوين سيماي آنها :  چشم اندازهاي طبيعي فرهنگ ساخت ـ3

ه برداري اين قبيل چشم اندازها خود به انواعي گوناگون تقسيم مي شوند كه چشم اندازهاي مورد بهر. محسوب مي شوند
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و چشم اندازهاي ) كه در مسير قهقرايي قرار گرفته اند(، چشم اندازهاي تخريب شده)سپس به حال خود رها شده(قرار گرفته

  .، از آن جمله اند)كه نشانگر تلفيقي مناسب از قوانين طبيعي وخرد انساني هستند( آمايش يافته

اين تفرجگاههاي . گونه هاي شبه طبيعي و فرهنگ ساخت دانستتفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهرها را مي توان در زمره 

طبيعي غير از كاركردهاي اجتماعي ذكر شده، مي توانند همچون فضاهاي پشتيباني كننده محيطهاي پرتراكم و آلوده 

  :شهري، داراي عملكردهاي زير باشند

قل موجب افزايش توان خود پاالي هواي  كيفيت هواي شهرها را از طريق توليد هواي پاك بهبود بخشند و يا حدا ـ1

  .شهرها شوند

  . ذخيره گاه آب، سالم باشند ـ2

  . شرايطي مناسب را براي حفظ و تكامل خاكهاي پيرامون شهر فراهم سازند ـ3

  . موجب تكوين چشم اندازهاي طبيعي و اجتماعات زيستي جديد شوند ـ4

  ي پيرامون شهري اصول كاربري و استفاده از تفرجگاههاي طبيع ـ5  ـ3

مثل زمينهاي اطراف رودخانه ها، اراضي و با پوشش (بعد از ارزيابي و شناخت قابليتهاي زمينهاي تفرجگاهي پيرامون شهرها

بايد اهداف، خط مشي ها و سياستهاي تفرج مشخص شوند و قوانيني براي تحقق اين اهداف تدوين تصويب ...) گياهي زيبا و

  : در اين زمينه بايد مورد نظر قرار گيرند؛ عبارتند ازمهمترين اهدافي كه. گردند
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   برقراري تعادل اكولوژيك در محيط طبيعي ـ1

   ايمن سازي قلمرو و اكولوژيك ـ2

   سازماندهي و نظم بخشيدن به فعاليتهاي موجود و برقراري نظم فضايي ـ3

  يعي فراهم آوردن امكانات گذران اوقات فراغت در فضاهاي طبيعي و شبه طب ـ4

   حفاظت از اكوسيستمهاي طبيعي و شبه طبيعي ارزشمند ـ5

در بهسازي تفرجگاههاي پيرامون شهرها بايد بهبود وضعيت موجود در كوتاه مدت و زمينه سازي براي رسيدن به وضع 

 فضاهاي سبز بنابراين در اين جا، اهداف بهسازي به هيچ وجه به ايجاد و توسعه. مطلوب در بلند مدت مورد توجه قرار گيرد

  .محدود نمي شود؛ زيرا نمي توان از طبيعت، بدون مهار كردن و تحت كنتر درآوردن ساير كاربريها حفاظت كرد

 برقراري تعادل اكولوژيك در محيط طبيعي منطقه شهري، كاري طبيعت گرايانه است و براي تعداد زيادي از شهرهاي كشور

  . يك ضرورت محسوب مي شود ـيب كرده اند  كه به حد افراطي منابع محيطي خود را تخرـ

منظور از به نظم در آوردن كاربريهاي مناطق طبيعي پيرامون شهر، تنها آرايش و زيبا سازي محيط نيست؛ بلكه شامل 

مانند سكونت، زراعت، (شناسايي وضع موجود و تعيين قابليتهاي مكاني قلمرو تفرجگاهي از نظر استقرار كاربريهاي گوناگون

در اين حالت، نقشه اي به دست مي آيد كه در آن، قابليتهاي مكاني . نيز هست) ، خدمات، شبكه راهها و مانند اينهاصنعت

و ضرورتي ندارد، همه مكانهاي . قلمرو اكولوژيك مشخص شده و براي هر نوع كاربري، مكاني مطلوب معين گرديده است
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هاي تعيين شده براي استقرار نوعي كاربري خاص، مي توانند تا مكان. مشخص شده توسط كاربريهاي ياد شده اشغال شوند

  .زمان اشغال نهايي آزاد بمانند، ولي در هر صورت نبايد به وسيله ديگر كاربريها اشغال شوند

مناطق آلونك نشين، واحدهاي مسكوني ( در اين شرايط اگر قرار باشد برخي كاربريها در قلمرو اكولوژيك شهر جابه جا شوند

مي توان با استفاده از اين روش، مكانهاي مناسب را براي ) قر در شيبهاي تند، واحدهاي صنعتي و خدماتي و مانند آنمست

به هر حال، برقراري نظم فضايي در قلمرو اكولوژيك شهر مهمترين زمينه . استقرار مجدد آنها نيز همواره در دسترس قرار داد

  .ي استبراي توسعه و بهسازي چشم اندازهاي طبيع

فرآيندي كه در برنامه ريزي براي ساماندهي تفرجگاههاي بيرون شهرها بايد مورد تبعيت قرار گيرد، به طور خالصه عبارت 

  : است از

  . بررسيهاي عمومي و پايه، شامل مباني نظري ساماندهي تفرجگاهها و الگوي كامل توسعه منطقه ـ1

  معيتي، اداري و سياسي شناخت عمومي منطقه، شامل مشخصات طبيعي، ج ـ2

   انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعي ويژه در حيطه نظام اجتماعي و فرهنگ گردشگري منطقه ـ3

 كاركردي، گروه بندي تسهيالت و تجهيزات گردشگاهي، شبكه هاي دسترسي، تسهيالت  ـ انجام تحقيقات كالبدي  ـ4

  اقامتي و مانند اينها

   شناخت امكانات و محدوديتها ـ5
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   پيش بيني تعداد و تركيب گردشگران ـ6

   بررسي فعاليتهاي قابل توسعه در منطقه ـ7

   پيشنهاد برنامه راهبردي ساماندهي تفرجگاه ـ8

   پيشنهاد برنامه اجرايي ساماندهي با در نظر گرفتن تمام مالحضات طراحي، محيط زيستي و مانند آن ـ9

  الگوي چشم انداز فضاهاي طبيعي

توجه به اين نكته در ايران كه .  و طراحي چشم اندازهاي طبيعي، انتخاب الگوي مناسب، اهميت فراوان دارددر برنامه ريزي

طبيعتي بالقوه و بسيار متنوع دارد، از اهميتي دو چندان برخوردار است؛ بنابراين در وهله نخست، طراح در مقابل اين پرسش 

ي تخريب شده و آلوده اي كه پيش رو دارد، از چه الگويي بايد پيروي قرار مي گيرد كه براي باز زنده سازي فضاهاي طبيع

  :كند؟ در چنين شرايطي دو حالت عمومي وجود دارد

   پيروي از چشم انداز طبيعي منطقه يا در حقيقت الهام گرفتن از الگوي طبيعت ـ1

   ايجاد چشم اندازهاي جديد ـ2

ولي در مواردي كه . رو اكولوژيك شهر را الگوي طراحي به حساب آورددر بسياري از موارد مي توان چشم انداز طبيعي قلم

احياي چشم اندازهاي طبيعي موجود هم نمي تواند نيازهاي جامعه شهري را برآورده كند، بايد چشم اندازهاي طبيعي جديد 

  .احداث كرد
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، اكولوژي، تاريخ و توان چشم انداز انتخاب چشم انداز طبيعي منطقه به عنوان الگوي طراحي، مستلزم شناخت، ساخت، سيما

  :به طور كلي در چشم انداز شناسي كاربردي، دو وضعيت عمومي در نظر گرفته مي شود. طبيعي مورد نظر است

  . چشم انداز طبيعي بالقوه ـ1

  . چشم انداز طبيعي واقعي، يا چشم اندازي كه هم اكنون وجود دارد ـ2

  :تفسير مي شودچشم انداز طبيعي بالقوه به دو مفهوم 

  . چشم اندازي كه اگر دخالتهاي گوناگون انسان بود، اكنون بايد در منطقه مورد نظر وجود مي داشت ـ1

  . چشم اندازي كه اگر دخالتهاي انسان در محيط ازهم اكنون متوقف گردد، در آينده تكامل طبيعت به وجود خواهد آمد ـ2

در حالي كه بر مبناي برداشت اول، انسان با . قوه، از نظر كاربردي مهم استهر دو برداشت از مفهوم چشم انداز طبيعي بال

در برداشت دوم، طبيعت را به حال خود رها . استفاده از تكنيكهاي چشم اندازسازي به بازسازي چشم انداز اوليه مي پردازد

الً برداشت اول است كه مورد استفاده در بهسازي چشم اندازهاي طبيعي، معمو. مي كند تا خود، سيماي واقعي خود را بيابد

  .قرار مي گيرد و برداشت دوم، در حفاظت و بهسازي فضاهاي طبيعي حفاظت شده كاربردي گسترده دارد

  فضاهاي موازنه اكولوژيكي
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موازنه، يعني توليد مجدد آنچه به مصرف رسيده؛ از نيروي روحي و جسمي انسان گرفته تا هوا، آب، خاك و فضاهاي طبيعي 

ايجاد فضاي موازنه . كه عدم بازسازي و جايگزيني آن موجب بروز خسارتهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مي گردد

  . اكولوژيك نيز يكي ديگر از الزامات چشم اندازسازي است

اً مصرف در مقابل فضاهاي عمد. وظيفه فضاهاي موازنه اكولوژيك، احياي منابع در زنجيره توليد، مصرف و بازسازي است

كننده شهري، بايد فضاهايي را به وجود آورد كه حداقل امكان احياء و توليد مجدد بخشي از آنچه در نتيجه گسترش شهرها 

ميسر شود و از اين طريق در روند فرآيندهاي جاري در محيط ) هوا، آب، خاك(وتوسعه شهرنشيني به مصرف مي رسد

هاي طبيعي به عنوان فضاهاي آزاد و برخوردار از كمترين سطوح ساخته شده، ايجاد چشم انداز. زيست، تعادل برقرار گردد

ايجاد مناظر جنگلي، استپي، چشم اندازهاي تاالبي، درياچه و مانند آن نيز از اين . كاري است در جهت موازنه اكولوژيك

  .جمله اند

ه صورت فضاهاي چند منظوره برنامه ريزي در شرايط كنوني بهتر است، چشم اندازهاي طبيعي در قلمرو اكولوژيك شهرها ب

و طراحي شوند، يعني به صورت فضاهايي كه به ايمن سازي محيط، رفع خرابيهاي موجود و كاهش آلودگي هوا به طور 

  .همزمان كمك مي كنند

ه توسط آن طراحي چشم اندازهاي جديد نيز بايد به گونه اي باشد كه بيننده ارتباط اكولوژيك چشم انداز را با فضايي ك

يك چشم انداز طبيعي، كه همواره در ابعاد وسيع طراحي مي شود و عملكردهايي گوناگون به . اشغال شده، احساس كند
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چشم انداز طبيعي بايد طوري طراحي و ساخته شود كه به . عهده مي گيرد، هرگز نبايد با يك پارك و يا باغ مقايسه نمود

الهاي اوليه، به مراقبتهاي ديگري نياز نداشته باشد و به مرور زمان به يك اكوسيستم استثناي برخي مراقبتهاي ابتدايي در س

بنابراين براي طراحي در محيطهاي بياباني و نيمه بياباني، بايد همواره توان اكولوژيك منطقه . فعال و خودگردان تبديل شود

  .را مد نظر قرار داد

 است كه در آن يك چشم انداز مي تواند به صورت اكوسيستمي سالم و نكته مهم در اين جا، دست يابي به حداقل وسعتي

وسعت چشم اندازهاي طبيعي كه قرار است وظيفه موازنه اكولوژيك شهر همجوار خود را عهده دار . خودگردان عمل كند

بتوانند در آن )  احياءدر قالب كلي توليد، مصرف و( شوند، بايد به ميزاني باشد كه بعد از گذشت زمان، فرآيندهاي اكولوژيك

بدين منظور از فضاهاي كوچك نمي توان استفاده كرد، مگر آن كه از آنها مراقبت دايمي شود و براي نگهداري . جاري شوند

  .آنها هزينه اي هنگفت صرف شود

ندين فضاي در برنامه ريزي زيست محيطي، نظريه اي وجود دارد مبني بر اين كه در جوار هر فضاي متراكم شهري، بايد چ

اين ديدگاه چند هدف را به صورت همزمان . كم تراكم روستايي به عنوان فضاهاي موازنه اكولوژيك در نظر گرفته شوند

  :پيگيري مي كند
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در بسياري از .  ادامه فعاليتهاي كشاورزي موجب مي شود، كه محيط به حال خود رها نشود و منابع سرزمين هرز نروند ـ1

نيمه خشك، فعاليتهاي زراعي نه به دلي بازدهي خارق العاده محيط؛ بلكه به سبب حفاظت از محيط اكوسيستمهاي خشك و 

  .زيست بايد ادامه يابند

اين وضعيت در شرايط مطلوب مي تواند .  حضور مهمانان در مناطق روستايي، منبع درآمد جديدي براي روستاييان است ـ2

  . و مانع تخليه محيطهاي روستايي شود) داقل از شدت مهاجرت بكاهديا ح(از مهاجرت آنها به شهرها جلوگيري كند

در برگرفته شده و از اين .  هر شهر از طريق چند واحد روستايي، كه مي تواند بخشي از نيازهاي غذايي آن را تأمين نمايد ـ3

  .طريق حمايت مي گردد

   اصول مديريت بهره برداري از تفرجگاههاي طبيعي ـ5 ـ4

جامع شهرسازي حريم تهيه ) طرح( موظف هستند، براي حريم شهر، نقشه ـ طبق قانون  ـر شد، شهرداريهاچنان كه ذك

بنابراين، طرح جامع شهرسازي حريم، . تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهرها نيز معموالً در حريم شهرها قرار گرفته اند. كنند

اليتهاي مجاز و غيرمجاز در آنها را مشخص نمايد و وظيفه مي تواند كاربريهاي تفرجگاههاي طبيعي را تعيين كند و فع

  .سازمانهايي را كه حيطه عملكرد آنها به نوعي با تفرجگاهها ارتباط پيدا مي كند؛ مشخص كند

 حفاظت از اكوسيستمهاي طبيعي و شبه طبيعي و زيستگاههاي ارزشمند حيات وحش در اصل در زمره وظايف سازمان "

ر دارد، يعني سازمان مذكور، قسمتهايي از سرزمين را تحت مديريت خود درآورده و از آن حفاظت حفاطت محيط زيست قرا
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 در اين زمينه وظيفه اي  ـ از جمله شهرداريها ـاما اين بدان مفهوم نيست كه ساير سازمانهاي دولتي و عمومي . "مي كند

 تفرجگاهها دارد، اما برنامه ريزي براي اين سازمان حفاظت از محيط زيست، طبق قانون وظايفي براي حفظ. ندارند

تفرجگاهها خصلت بين بخشي و بين سازماني دارد و بايد با هماهنگي سازمانهايي نظير محيط زيست، جهاد سازندگي، وزارت 

. كشور، وزارت كشاورزي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام پذيرد و در طرح جامع شهرسازي حريم، منعكس شود

نظارت بر عملكرد سازمانها و برخورد با تخلفات ساختماني و زيست محيطي در اين مناطق نيز طبق قانون بر عهده وظيفه 

  .شهرداري است

در بهره برداري از تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهر، اين تفرجگاهها بايد طبقه بندي شوند و بر اساس اين طبقه بندي 

بهترين مالك براي اين طبقه بندي عملكرد . تفاده بهينه از آنها به وجود آيندساماندهي گرديده و مؤسسه هايي براي اس

  .طبقه بندي زير نمونه اي از طبقه بندي عملكردي تفرجگاهها به شمار مي رود. غالب تفرجگاههاست

هها انجام مي فعاليتهاي اصلي كه در اين نوع از تفرجگا.  تفرجگاههايي كه داراي مداوايي و آبهاي گرم طبيعي هستند ـ1

تأسيساتي كه در ا ين . پذيرد، مداوا و بهداشت از از طريق استفاده از آبهاي معدني و لجنهاي طبي و گردشهاي معين است

حمام و پانسيونهاي مداوايي، ساختمانهاي بهداشتي، : مناطق توسط بخش عمومي يا خصوصي بايد احداث شوند، عبارتند از

  .ز مراجعان، هتل و مسافرخانه و مكانهاي غذا خوريمغازه هاي ضروري براي رفع نيا
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اسكي، شنا، كوه نوردي و تمرينهاي ورزشي در اين : فعاليتهاي نظير.  تفرجگاههايي كه داراي قابليتهاي ورزشي هستند ـ2

دوگاه و پانسيون، هتل، مكانهاي غذاخوري، پناهگاه كوه نوردي، پيست اسكي، تله كابين، ار. تفرجگاهها انجام مي پذيرد

  .مركزهاي فرهنگي تجمع جوانان، تأسيسات مناسب براي چنين تفرجگاههايي به شمار مي روند

 گردشگاههاي فرهنگي و تاريخي كه آثار تاريخي و فرهنگي، مانند سنگ، نوشته هاي قديمي، كاخها، قلعه ها، كاروان  ـ3

هتل، زائرسرا، رستوارنهاي محلي، موزه، . اهده استسراهاي تاريخي، آرامگاهها و زيارتگاههاي مذهبي در آنها قابل مش

  .مكانهاي استراحت موقت، حمام، بازارچه و درمانگاه از تأسيسات متناسب با اين نوع گردشگاهها به شمار مي آيند

 گردشگاههاي طبيعي كه براي طبيعت گردي و استفاده از مناظر زيباي طبيعت، مشاهده حيوانات و ماجراجويي و  ـ4

تأسيساتي نظير هتل، متل، رستوران، پناهگاه، مركز فرهنگي، اورژانس و امدادهاي . ف مورد بهره برداري قرار مي گيرنداكتشا

  .پزشكي و اردوگاه مي توانند در اين گردشگاهها استقرار يابند

كز صدور پروانه است و تأسيساتي مانند مر) غيرحرفه اي( مناطق شكار و صيد كه مخصوص شكارچيان و صيادان آماتور ـ5

شكار و صيد، مركز امانت وسايل شكار و صيد، اورژانس پزشكي و پناهگاه يا خانه جوانان شكارچي در آنها قابل استقرار 

  .است

شهرداريها مي توانند خود نيز اين مؤسسات را تأسيس كنند و يا اين كه با هماهنگي سازمانهاي مربوط، براي افراد حقوقي و 

  .يس صادر كنندحقيقي پروانه تأس
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در هر صورت، تفرجگاههاي طبيعي پيرامون شهر بايد به صورت خودبسنده، سازماندهي، طراحي و اداره شوند، چرا كه نمي 

  .توان براي اين عرصه هاي وسيع، باغبان و بذرپاش استخدام كرد و هر سال فضاهاي سبز آن را كود داد يا سمپاشي نمود

وازن اكولوژيك، صرف نظر از اقدامهاي قانوني و بازدارنده، شهرداري نيز بايد گروههاي براي جلوگيري از به هم خوردن ت

به عنوان مثال، روز يا روزهايي از سال را براي . داوطلب طرفدار محيط زيست را براي حفاظت از اين مناطق سازماندهي كند

و گروههاي داوطلب به پاك سازي عمومي اين پاك سازي اين مناطق از زباله و ضايعات تعيين كنند و با مشاركت مردم 

  .فضاها بپردازد

گياهان آسيبهاي . يكي از ابزار مهم در مديريت تفرجگاههاي طبيعي، مرمت و بهسازي فضاي سبز در اين تفرجگاههاست

طريق وارد شده بر چشم اندازهاي طبيعي را مرمت مي كنند، به شكل گيري اكوسيستمهاي خودگردان كمك نموده، از اين 

محيط طبيعي منطقه شهري را به متعادل اكولوژيك مي رسانند و سيماي چشم اندازهاي طبيعي را به گونه اي مطلوب مي 

  .از اين رو بايد گونه هايي از گياهان را در اين فضا رشد داد. آرايند

  :انتخاب گونه هاي مناسب بعد از طي مراحل زير ممكن مي گردد

  .ات گياهي بومي و ارزيابي قابليت هر يك براي استفاده در چشم انداز سازي شناخت گونه ها و اجتماع ـ

  . شناخت گونه هاي گياهي غيربومي كه در منطقه مورد استفاده قرار گرفته و نتيجه مثبت داده اند ـ
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ظر سازگاري  بررسي و شناخت گونه هاي گياهي كه برمبناي خواستهاي اكولوژيكي شان با شرايط اكولوژيك منطقه مورد ن ـ

  .نشان مي دهند

  . ارزيابي مراحل انتخاب نهايي گونه هاي گياهي مناسب ـ

يكي از عواملي كه منجر به تضعيف تفرجگاههاي طبيعي مي شود وضعيت غيربهداشتي و نامناسب روستاهايي است كه در 

 مندي از مواهب طبيعت از ديرباز به اين شهرنشينان در ايام تعطيل و غيرتعطيل براي تفرج و بهره. اين مناطق قرار گرفته اند

لكن اكنون، تخريب فضاي طبيعي اين روستاها، مهاجرت مردم و بويژه جوانان، متروكه شدن برخي از . روستاها مي رفته اند

اين روستاها و نارسايي زيرساختهاي خدماتي و بهداشتي در آنها، تمايل شهرنشينان را براي گذران اوقات فراغت در اين 

بهسازي چنين روستاهايي توسط سازمان مسؤول، افزون بر اين كه شرايط بهتري براي زيست . ناطق كاهش داده استم

ساكنان آنها ايجاد مي كند، خصلت تفرجگاهي اين مناطق را تقويت مي كند و موجب افزايش درآمد ساكنان منطقه مي 

د قابليتهاي منابع و جاذبه هاي آن مناطق مشخص شوند و گردد؛ بدين منظور و براي مديريت بهتر مناطق تفرجگاهي، باي

به عنوان مثال، در منطقه اي كه قابليت . نوع فعاليتي كه مي تواند با مشاركت مردم در آن مناطق ترويج گردد، تعيين شود

 گيري و آب طبيعي، ورزشي، تفريحي و درماني دارد، ممكن است فعاليتهاي آموزشي، پيك نيك و اردو زني، شكار و ماهي

  .درماني با همكاري متقابل بخش عمومي و خصوصي قابل توسعه باشد
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مجموعه فضاهاي خدماتي بين (از سوي ديگر بايد عناصر الزم براي تجهيز اين مناطق نظير تأمين و تعريض راه و راه وند

راري، تجهيز مسيرهاي كوه راهي متشكل از قهوه خانه، دكه فروش مواد ضروري، پاركينگ، سرويس بهداشتي و تلفن اضط

پيمايي و راه پيمايي، كمپينگ، پستهاي ايمني، امدادرساني، اطالع رساني، اقامتگاه عمومي، مهمان خانه ارزان قيمت، 

بخشي از اين تجهيزات نيز مي . به وجود آيد...) رستوران، پناهگاه، مسيرهاي دوچرخه سواري، موتوسواري و اتوميبل راني و 

  . له بخش خصوصي و تعاون احداث شودتواند، به وسي

مهمترين مشكل تفرجگاههاي پيرامون شهري، بويژه در شهرهاي بزرگ، گسترش مداخالت عناصر سودجو و بهره برداري 

  .بي رويه و بدون نظارت از عرصه اين تفرجگاههاست

 از جمله اين بهره برداريها به شمار ساخت و ساز بي ضابطه در اراضي كشاورزي و باغها، حتي در حريم رودخانه ها و مسيلها

در اين زمينه شهرداري بايد با . مي رود كه بهره برداري عمومي را محدود مي كند و محيط زيست را آسيب پذير مي نمايد

همكاري ساير ارگانها، ضوابط و مقررات ساختماني و محيط زيستي و مقررات مربوط به حريمها را بدون چشم پوشي به اجرا 

  .رددر آو

  منابع و مĤخذ

   فارسي ـالف 
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