فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
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بررسی مطالعات صورت گرفته در پارک جنگلی ناژوان اصفهان

زهرا سروری دردشتی ،*1بیت اهلل

محمودی2

تاریخ دریافت1022/20/18 :
تاریخ پذیرش1022/20/09 :
کد مقاله02944 :

چکـیده
پاركهاي موجود در یك شهر عالوه بر اینکه ارزش تفریحي داشته و محلي براي گذراندن اوقات فراغت مردم به شمار
ميآید؛ در اغلب موارد به توسعة فضاهاي گردشگري شهر نيز کمك ميکند .این مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي است که
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در پارك ناژوان اصفهان دارد .جمعآوري اطالعات با استفاده از روش پژوهش اسنادي و
مطالعه تمامي مقاالت و پایاننامههاي دانشگاهي مرتبط با پارك جنگلي ناژوان انجام شده است .تعداد 04پژوهش صورت
گرفته در حوزه پارك ناژوان جمعآوري و در قالب سه ساختار معماري و طراحي ،گردشگري و محيط زیست طبقه بندي
شدند .نتایج بيانگر آن است از تعداد پژوهشهاي انجام شده 02 ،مورد در حوزه معماري و طراحي 11،مورد در حوزه
گردشگري و  6مورد در حوزه محيط زیست انجام شده است .تنوع نگاههاي مختلف علمي به یك پارك جنگلي شهري
گویاي این موضوع است که این پدیده به شدت اجتماعي و انساني است و باید به مطالعات علوم اجتماعي نيز مانند علوم
دیگر در پارك پرداخته شود.

واژگـان کلـیدی :پارك جنگلي ،گردشگري ،معماري ،محيط زیست

 -2کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی ،گرایش مدیریت جنگل ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
(نویسنده مسئول)
 -1استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
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 -1مقدمه
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فضاي سبز و پاركها بخشي از سيماي شهر را تشکيل ميدهد (محمدي )60 :1090 ،و از مهم ترین سيستمهاي حيات بخش
انسان به شمار ميرود ،همچنين از دیرباز تاکنون تکيه گاه استواري بر تداوم و ارتقاي سطح کيفي زیست بوده و هنوز هم وفادارانه
خدمات بي دریغ خود را به بشریت عرضه ميکند (جعفریان کوشك .)48 :1089 ،پاركهاي شهري به عنوان راهي مناسب براي
پرکردن اوقات فراغت و با هدف کاهش تاثير تنشهاي روزافزون زندگي متمرکز شهري و صنعتي مورد توجه قرارگرفته است.
توسعه فعاليتهاي اقتصادي ،رشد جمعيت ،افزایش مشغلهها و سطح استانداردهاي زندگي ،پدیده آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ،
آلودگي صوتي و سایر آالیندههاي محيط زیستي سبب افزایش چشم گير تقاضا براي محيطهاي طبيعي شده و سبب ميشود نياز
مردم شهرنشين به طبيعت و استفاده از موهبتهاي آن و فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به مراکز تفریحي و مناطق تفرجگاهي
طبيعي خارج ازشهرها روزبهروز بيشتر شود (امير نژاد و همکاران .)152 :1092 ،فضاهاي سبز و پاركهاي داخل شهري کارکردهاي
ویژه دیگر نيز دارند .پوشش گياهي همراه با جاذبههاي دیگر مانند آب نماها در پاركهاي شهري ،عالوه بر تلطيف هوا زمينه بسيار
مناسبي براي تبادل افکار و ارتباط خانوادهها نيز فراهم ميسازد .این فضاها همچنين براي کودکان و نوجوانان به واسطه التزام به
شناخت و رعایت حقوق دیگران و حفظ طبيعت پس ا ز خانه و مدرسه از مهم ترین مراکز آموزشي تفریحي به شمار ميرود (صامتي
و همکارن .)42 :1094 ،پاركها و فضاهاي سبز شهري جنبههاي ضروري عملکردهاي تفریحي شهري هستند و از اهميت
استراتژیکي زیادي براي بهبود شرایط زیستي جوامع شهري امروزي برخور دارند .وجود چنين مکانهایي در محيط شهري عالوه بر
عملکرد محيط زیستي مانند پاکسازي هوا ،فيلترکردن باد ،کاهش آلودگي صوتي و بهبود شرایط ميکروکليمایي موجب ارتقاي
شرایط اجتماعي و روانشناختي ساکنان شهري نيز ميشود (کرمي .)05 :1095 ،ساختار پاركهاي جنگلي شهري باید به گونهاي
طراحي شود که اکولوژي طبيعي شهر را تکامل بخشد و امکان پذیرش و تعامل قشرهاي مختلف اجتماعي را داشته و امنيت مورد
نياز فضاي عمومي شهري را نيز دارا باشد (حاتمي و همکاران .)5 :1090 ،اهميت پاركها و فضاي سبز شهري در کنار مزیتهاي
اجتماعي ،روانشناختي و محيط زیستي آنها ،از نظر اقتصادي نيز قابل بحث است؛ زیرا پاركهاي شهري به دليل ارزشهاي
تفرجي ،زیبا شناختي و تاریخيشان به جذابيت شهر افزوده و موجب افزایش آمار جذب گردشگر و در نتيجه ایجاد اشتغال ميشوند.
همچنين همجواري عناصر طبيعي از جمله درختان وآب ،بارزش امالك افزوده و در واقع به تأمين ماليات و بهسازي فضاي شهري
کمك مينماید (حياتي و همکاران .)90 :1089 ،منطقهي سبز ناژوان داراي جذابيتهاي باال براي کاربري تفرجي ميباشد که علت
آن را ميتوان در آب وهواي مطبوع ،ارزشهاي بصري و زیباشناختي ،نزدیکي بـه رودخانه ،دارابودن امکانات و تسهيالت تفریحي
آن مشاهده نمود .اراضي ناژوان هم از ابعاد زیست محيطي و اکولوژیك و هم از لحاظ رفع خستگي و تامين اوقات فراغت
شهروندان حائز اهميت است (صامتي و همکارن .)42 :1094 ،هدف از پژوهش پيش رو تحليل مطالعات صورت گرفته در پارك
ناژوان اصفهان است.

 -2مواد و روشها
 -1-2معرفی منطقه
ناژوان کنوني با وسعتي در حدود  1022هکتار در بخش غربي شهر اصفهان تنها بقایاي فضاي سبز متمرکزحاشيه شهر است
که توسط اراضي کشاورزي ،باغهاي دوسویه و رودخانه زاینده رود با توسعه شهري محصور شده است(مدیریت ساماندهي ناژوان،
 .)1085الزم به ذکر است در آمارنامه شهر اصفهان در سال  1084مساحت این اراضي  1022هکتار عنوان شده است (مدیریت
ساماندهي ناژوان .)102 :1089 ،آمار و ارقام موید این نکته است که در حدود  %05پوشش گياهي اراضي ناژوان را درختان تشکيل
ميدهد و  %42درصد این اراضي زیر پوشش گياهي زراعي و بوتهاي هستند بدین ترتيب قریب به  05هزار تن گرد و غبار ساليانه
فضاي سبز اراضي محدوده جذب ميگردد و به مثابه ریه شهر اصفهان از دیدگاه زیست محيطي اهميت ویژهاي یافته است (مویدفر
و همکاران .)50 :1095 ،امروزه ناژوان با فضاهایي همچون زمينهاي ورزشي ،استخر،کمپينگ ،باغ بانوان ،باغ پرندگان ،زمينهاي
بازي کودکان ،ایستگاههاي درشکه سواري ،اسب سواري ،قایقراني و منطقه دوچرخه سواري براي شهروندان قابل استفاده ميباشد.

 -2-2روش مطالعه
روش اسنادي روشي کيفي است که پژوهشگر تالش ميکند تا با استفاده نظام مند و منظم از دادههاي اسنادي به کشف،
استخراج ،طبقه بندي و ارزیابي مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام نماید .این روش یك روش غير مزاحمتي است و
هنگامي که نميتوان در جمعآوري دادهها به ميدان وارد شد و به مصاحبه پرداخت این روش ميتواند بخشي از دادههاي پيشين را
در اختيار ما بگذارد (حاتمي و همکاران .)4 :1090 ،این مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي است و جمعآوري اطالعات با استفاده از
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روش پژوهش اسنادي و مطالعه تمامي مقاالت و پایاننامههاي دانشگاهي مرتبط با پارك جنگلي ناژوان انجام شده است .این
مطالعات در سه ساختار معماري و طراحي ،گردشگري و محيط زیست دسته بندي شدند.

 -3نتایج
 -1-3طبقه بندی شکلی مطالعات
نمودار  1نشان دهنده فراواني رشتههاي تحصيلي است که دانشجویان آنها ،مطالعات و پایاننامههاي خود را در پارك ناژوان
انجام دادهاند .طبق این نمودار در رشته معماري و زیرشاخههاي آن ،تابه حال  11مورد از پژوهشهاي تحصيلي در پارك ناژوان
صورت گرفته است .دانشجویان و اساتيد رشته شهرسازي  4مورد از مطالعات خود را در این حوزه انجام دادهاند .رشته هنر نيز با 5
مورد پایان نامه در پارك ناژوان در رتبه سوم قرار دارد .رشتههاي محيط زیست و جغرافيا با  0مورد و اقتصاد ،مهندسي صنایع،
مهندسي کشاورزي و مهندسي منابع طبيعي با  0مورد پژوهش در رتبههاي بعدي قرار دارند.
نمودار  0فراواني پژوهشهاي صورت گرفته در سالهاي مختلف حوزه ناژوان را نشان ميدهد .طبق این نمودار در طي
سالهاي  1085 -1092تنها شش پژوهش در این پارك انجام گرفته است .در سالهاي  1091 -1090این آمار به هشت مورد
افزایش ميباید و در طي سالهاي  1090 -1096به بيشترین تعداد خود ميرسد یعني  10مطالعه و پژوهش در این حوزه صورت
گرفته است .در دوسال اخير نيز تعداد  9مورد پایان نامه و مقاله از پارك ناژوان به ثبت رسيده است.
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مهندسي منابع مهندسي
کشاورزي
طبيعي

مهندسي
صنایع

اقتصاد

جغرافيا

محيط زیست

هنر

شهرسازي

معماري

نمودار :1فراوانی پژوهشهای صورت گرفته رشتههای تحصیلی مختلف حوزه ناژوان
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نمودار :2فراوانی پژوهشهای صورت گرفته در سالهای مختلف حوزه ناژوان

 -2-3طبقه بندی محتوایی مطالعات
 -1-2-3ساختار معماری و طراحی
محتواي این ساختار 02 ،مورد پایان نامه دانشگاهي و مقاالت داخلي است که در باززه زماني  1088تا  1098به چاپ رسيده
است .در جدول شماره  1این مطالعات آورده شده است .در زیر به تحليل مواردي از آنها ميپردازیم:
سادات موسوي در سال  1089در پایان نامه کارشناسي ارشد خود استفاده از روش ارزیابي چند معياره در محيط  GISبراي
زون بندي منطقه ناژوان در شهر اصفهان را مورد بررسي قرار داد .از معيارهاي مؤثر در تفرج را براي تعيين ارزش حفاظتي استفاده
کرد سپس هر یك از معيارها مورد وزن دهي قرار گرفتند .با استفاده از روي هم گذاري نقشهها هر یك از زونهاي تفرجي و
حفاظتي به سه کالس تناسب طبقه بندي گردیدند .نتایج نشان ميدهد در سه طبقه ي تناسب حفاظتي ترتيب مساحت کاربريها از
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بزرگتر به کوچکتر به ترتيب شامل مزرعه ،باغ ،باغ مزرعه ،باغ خشك ،زمين بایر و چمن و درخت مي باشند .و در سه طبقه ي
تناسب تفرجي به ترتيب شامل فضاي سبز درختي و چمن ،باغ ومزرعه است.
قبادي هفشجاني در سال  1090در پایان نامه کارشناسي ارشد خود به بررسي مرمت آسياب آبي ناژوان اصفهان پرداخت .در
این تحقيق با استفاده از روشهاي کتابخانهاي یعني مراجعه به کتابخانه ،کتب ،عکسها و نقشهها و روش ميداني که در آن با
مراجعه به سایت ،ارائه و تهيه نقشهها ،کروکي و مصاحبه با افراد بومي و محلي به این نتيجه رسيد که در هنگام مرمت بناهاي
تاریخي باید حفظ و نگهداري کليه عناصر سازهاي تزئيناتي اصيل بنا در اولویت ميباشد و پيروي از الگوي معماري اصيل بنا در
حين طراحي رعایت شود.
دیواندري و همکاران در سال  1095به واکاوي مولفههاي سازماندهي کيفيت زندگي در باغ بانوان ناژوان اصفهان پرداختند .در
این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهاي به بازخواني مولفههاي سازنده کيفيت زندگي بانوان مي پردازد ،سپس این مولفهها را
به صورت ميداني در باغ بانوان ناژوان اصفهان مورد ارزیابي قرارداده است .نتایج به دست آمده حاکي از آن است که پایگاه
اجتماعي ،مشارکت فرهنگي ،همبستگي اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،سرمایه فرهنگي ،پایبندي به ارزشهاي دیني ،رضایت از زندگي
و برآورده شدن نيازها در تامين سالمت روحي و رواني بانوان حایز اهميت است.
رشيدي واناني و اصالح چي در سال  1096عوامل تاثيرگذار بر نوآوري باز مجموعه گردشگري ناژوان اصفهان را مورد
شناسایي و دسته بندي قرار دادند .ابزار این پژوهش پرسش نامهي کانو با  05سوال عملکردي و  05سوال غير عملکردي است.
یافتهها نشان ميدهند که فاکتورهایي از قبيل حمایت مدیریت ارشد و ارتباطات بين فاکتورهاي نوآوري باز از اهميت باالتري
برخوردار بوده است و فاکتورهایي نظير سيستم پاداش براي کارکنان این سازمان داراي جذابيت ميباشد.
رشيدي و اصالح چي در سال  1098به بررسي عوامل فرهنگي تاثيرگذار بر مدیریت موثر خدمات در پارك ناژوان پرداختند.
ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه بوده است .جهت اطمينان از ابزار تحقيق روایي محتوایي با نظر اساتيد و متخصصان انجام شد.
همچنين جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل بازدیدکنندگان از منطقه گردشگري ناژوان بوده است 0 .مولفه ارزشها ،هنجارها،
باورها و آموزههاي رسانه مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد ارزشهاي فرهنگي باالترین و آموزههاي رسانه پایين
ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره  :1مطالعات ساختار معماری و طراحی

پژوهشگران

سال

محل انتشار

عنوان

آذر خيام حقيقي

1088

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه هنر یزد

زهرا سادات موسوي

1089

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه گرگان

تحليل محيطهاي مسکوني مطلوب شهر اصفهان

آرزو یزدي

1091

طرح مرمت آسياب آبي ناژوان اصفهان

ندا قبادي هفشجاني

1090

طرح مرمت آسياب ناژوان اصفهان

تارا رادي

1090

طرح مرمت کوشك ناژوان اصفهان

ناهيدهالکویي

1090

طراحي مجموعه مسکوني منطقه ناژوان اصفهان با
رویکرد مسکن پاسخ ده
استفاده از روش ارزیابي چند معياره در محيط GIS
براي زون بندي منطقه ناژوان در شهر اصفهان

مطالعه و بررسي عملکرد آسيابهاي حاشيه زاینده
رود (نمونه موردي آسياب ناژوان شهراصفهان)
آب زاینده رود و شکل گيري معماري آسيابها
(مطالعه موردي آسياب ناژوان شهر اصفهان)
حفاظت آثار تاریخي ساخته شده از چوبهاي پهن
برگ در فضاي باز در برابر تغييرات ساختاري ناشي
از هوازدگي فتوشيميایي
واکاوي مولفههاي سازماندهي کيفيت زندگي در باغ
بانوان به عنوان یك فضاي شهري (نمونه ي
موردي :باغ بانوان ناژوان اصفهان).
طراحي نظرگاه زایندهرود با تاکيد بر تعامالت
فرهنگي
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داریوش حيدري بني،
حسين پور نادري ،طاهره
رادي
داریوش حيدري بني،
حسين پورنادري ،تارا
رادي

1090

1090

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه هنر
اصفهان
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه آزاد تهران
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان
کنفرانس بين المللي انسان ،معماري ،عمران و
شهر
دومين همایش ملي آب ،انسان و زمين

محسن محمدي
آچاچلویي

1090

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه هنر
اصفهان

جواد دیواندري ،سيده
مریم مدیر ،ایدا برکاني

1095

چهارمين کنگره بين المللي عمران  ،معماري و
توسعه شهري

مينو السادات ميرمحمدي
ميبدي

1095

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه یزد

عنوان

پژوهشگران

سال

هتل چهار ستاره ناژوان

مریم کرامتي اردکاني

1095

راهبردهاي طراحي بوستانهاي شهري با هدف ارتقا
پایداري اجتماعي (مطالعه موردي :پارك ناژوان)
شناسایي و دسته بندي عوامل تاثيرگذار بر نوآوري
باز مجموعه گردشگري ناژوان اصفهان با رویکرد
کانو

امين زینل همداني ،زهرا
زارع برسياني

1096

اشکان اصالحچي و
مرتضي رشيدي واناني

1096

محل انتشار
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه شهيد
بهشتي تهران
چهارمين همایش بين المللي مهندسي عمران،
معماري و شهرسازي با رویکرد توسعه پایدار
کنگره بين المللي علوم و مهندسي

جدول شماره  :2ادامه مطالعات ساختار معماری و طراحی

عنوان
طرح مرمت و ساماندهي کوشك ناژوان با رویکرد
احياي باغ آن
طراحي مجتمع مسکوني در ناژوان اصفهان(تاکيد بر
ارتقاء مفهوم امکان در کيفيت معماري مسکن
معاصر اصفهان).
طرح معماري مرکز گردشگري فرهنگي طبيعي
اصفهان با رویکرد حفاظت از ارزشهاي محيطي

تدوین الگوهاي کاربردي شاخص توسعه پایدار در
ایمني و امنيت منظر شهري با رویکرد پدافند
غيرعامل نمونه موردي مطالعه :پارك ناژوان،
اصفهان ،ایران
شناسایي و الویت بندي عوامل فرهنگي تاثيرگذار بر
مدیریت موثر خدمات در مجموعه فرهنگي تفریحي
پارك ناژوان

نگار بدیعي

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان

عاطفه نصير هرند

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه یزد

مریم یزداني

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -موسسه آموزش
عالي رسام

اميرحسين شباني
شهرضا ،مرتضي قائد
اميني

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -موسسه آموزش
عالي پيام گلپایگان

زهرا ميرحيدري

1098

پایان نامه کارشناسي ارشد -موسسه آموزش
عالي مهرگان،گروه مهندسي معماري

مرتضي رشيدي ،اشکان
اصالح چي

1098

چهارمين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي
نوین پژوهشي در علوم انساني و مطالعات
اجتماعي و فرهنگي

 -2-2-3ساختار محیط زیست

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)21 :بهار 2011

طراحي روگذر عابر پياده به عنوان فضاي اجتماع
پذیر(نمونه موردي :پارك ناژوان)

پژوهشگران

سال

عنوان نشریه

محتواي این ساختار 6 ،مورد پایان نامه دانشگاهي و مقاالت داخلي است که در بازه زماني  1089تا  1094به چاپ رسيده است .در جدول
شماره  0این مطالعات آورده شده است .در زیر به تحليل مواردي از آنها ميپردازیم:
صادقي نيا و همدانيان در سال  1089به بررسي منابع زیستي در منطقه ناژوان اصفهان و اهميت توجه به آالیندههاي محيط زیست
پرداختند .در این تحقيق با استفاده از روشکتابخانه اي و مطالعه مقاالت و منابع مختلف به این نتيجه رسيدند که عمده فعاليت صنعتي اصفهان
در قسمت جنوب غربي و در مسير بادهاي غالب است .همينطور افزایش درجه حرارت و خشکي هوا و همينطور جمعيت باعث کاهش دامنه
آسایش مردم ميشود .پس تمایل مردم به گذران اوقات خود در اینگونه مکان ها به مرور زمان افزایش مي یابد و باید تالش کرد تعداد پاركها
در سطح شهر اصفهان افزایش یابد.
علي جمشيدي در سال  1091در پایان نامه کارشناسي ارشد خود به بررسي قدرت گياه پاالیي و ترسيب فلزات سنگين سرب ،کادميوم،
روي ،مس و ميزیم و توانایي بيومونيتورینگ (نشانگر زیستي) این عناصر توسط سه گونه بيد ،چنار و سرو نقره اي در سه منطقه شهراصفهان
پرداخت .در این سه منطقه ،از سه گونه یاد شده ،به صورت تصادفي سه پایه انتخاب و از پوست ،برگ و خاك اطراف ریشه آنها نمونههایي
برداشت شد .سپس غلظت عناصر مذکور در نمونههاي برداشت شده توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد .نتایج کلي نشان داد عناصر
کادميوم ،روي ،مس حداقل در سال نمونه برداري به ميزان باالتري از حد مجاز در بافتهاي گياهي وجود دارند که این خود نشاني از آلودگي
قابل تامل هواي اصفهان به این عناصر دارد.
عباسي و خراساني زاده در سال  1090به بررسي برنامه ریزي آمایش سرزمين و وضعيت اقليمي منطقه 9اصفهان (پارك ناژوان) در جهت
جذب توریست پرداختند .جمعآوري دادهها از طریق مطالعات اسنادي،کتابخانه اي  -ميداني و ایستگاه سينوپتيك  -اصفهان انجام شده است.
نتایج مقاله نشان مي دهد که با برنامه ریزي ،مدیریت و سازماندهي ميتوان قدرت و توان منطقه را در جذب گردشگران باال برد .همچنين با
توجه به طبقه بندي اقليمي منطقه و با استفاده از طبقه بندي دو مارتن و آمبرژه این منطقه داراي اقليم خشك و سرد ميباشد و پتانسيل جذب
گردشگر در تمام فصول را ندارد.
رادنژاد و همکاران در سال  1090شاخصهاي تنوع و غناي گونهاي پرندگان در پارك جنگلي ناژوان را مورد بررسي قرار دادند .سرشماري
پرندگان به روش ترانسکت خطي انجام گرفت و براي محاسبهي تنوع گونهاي از نمایه تنوع گونههاي شانون وینر و سمپسون استفاده شده است.

11

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد عواملي نظير خشك شدن زاینده رود در بازهي زماني مشخص ،تغيير اقليم ،تردد انبوه بازدیدکنندگان و وسایل
نقليه و غيره تهدید جدي براي زیستگاه پرندگان محسوب ميشود و تاثير منفي بر تنوع و غناي گونههاي منطقه دارد.
جدول شماره  :3مطالعات ساختار محیط زیست
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عنوان

پژوهشگران

سال

بررسي منابع زیستي در منطقه ناژوان اصفهان و
اهميت توجه به آالیندههاي محيط زیست
مقایسه اثر گونههاي جنگل شهري بر کاهش
آلودگي هوا در شهر اصفهان
بررسي برنامه ریزي آمایش سرزمين و وضعيت
اقليمي منطقه  9اصفهان در جهت جذب توریست
مطالعه موردي :پارك ناژوان

نوشين صادقي نيا ،اکبر
همدانيان

1089

علي جمشيدي

1091

عليرضا عباسي ،فریناز
خراساني زاده

1090

بررسي شاخصهاي تنوع و غناي گونه اي پرندگان
در پارك جنگلي ناژوان

هادي راد نژاد ،مرضيه
ریاحي ،مينو سادات
مشتاقي

1090

ارزیابي پارك طبيعي ناژوان به عنوان ریه تنفسي
کالنشهر اصفهان با رویکرد کمربند سبز حفاظتي

محمد کریم کبيري

1094

مجموعه گردشگري فرهنگي باتاکيد برارزشهاي
زیست محيطي

سمانه خاناحمدي

1094

عنوان نشریه
کنفرانس ملي حفاظت از تنوع زیستي و دانش
بومي
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه تربيت
مدرس ،دانشکده منابع طبيعي
دوازدهمين کنگره انجمن جغرافيایي ایران
دومين کنفرانس بين المللي اکولوژي سيماي
سرزمين
پایان نامه کارشناسي ارشد -موسسه آموزش
عالي دانش پژوهان ،دانشکده معماري –
شهرسازي
پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشکده مهندسي
معماري و عمران

 -3-3-3ساختارگردشگری
محتواي این ساختار 11 ،مورد پایان نامه دانشگاهي و مقاالت داخلي است که در بازه زماني  1086تا  1094به چاپ رسيده
است .در جدول شماره  0این مطالعات آورده شده است .در زیر به تحليل مواردي از آنها ميپردازیم:
صامتي و همکاران در سال 1091ارزش گذاري تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان را با استفاده از روش ارزش گذاري
مشروط مورد بررسي قرار دادند .براساس این پژوهش ارزش تفریحي بوستان ناژوان با برآورد ميزان تمایل به پرداخت افراد براي
منافع این پارك با بهره گيري از پرسش نامه گزینش دوگانه تعيين شد .نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت جهت استفاده از ارزش
تفریحي بوستان با متغيرهاي درآمد و تحصيالت رابطه مستقيم و با متغيرهاي مبلغ پيشنهادي ،سن و تعداد افراد خانوار رابطه منفي
معني داري دارد.
شعبان زاده حبيب آبادي درسال  1090در پایان نامه کارشناسي ارشد خود خود ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان را با استفاده
از روش هزینه سفر فردي و ارزشگذاري مشروط مورد برآورد قرار داد و نتایج حاصل از این دو روش را مقایسه کرد .نتایج پژوهش
نشان داد که مقدار ارزش تفرجي حاصل از روش هزینه سفر فردي از ارزش تفرجي روش ارزش گذاري مشروط بيشتر است
همچنين مقدار ارزش بدست آمده نشان دهندهي این است که ارزش این محيط نزد بازدیدکنندگان زیاد است پس باید شاهد
حفاظت مداوم این پارك از تخریب و تالش مستمر براي بهبود کيفيت آن باشيم.
حاتمي و همکاران در سال  1090به نقش پارك ناژوان در گذران اوقات فراغت شهرواندان پرداختند .روش این پژوهش از نوع
توصيفي -تحليلي است و جمعآوري اطالعات با استفاده از مطالعات پژوهشهاي گذشته انجام شده است .نتایج نشان ميدهد
پارك ناژوان هم از ابعاد زیست محيطي و و اکولوژیکي و هم از لحاظ رفع خستگي و تامين اوقات فراغت شهرواندان حائز اهميت
است و حتي با رسيدگي و سرمایه گذاري بيشتر قابليت تبدیل به یکي از قطبهاي گردشگري ملي را دارا ميباشد.
قائد رحمتي و پيرایش در سال 1090نقش و تأثير پاركهاي طبيعي حومه اي در توسعة گردشگري در پارك ناژوان اصفهان را
مورد شناسایي قرار دادند .در این پژوهش ،با استفاده از روشهاي آماري ،دادههاي جمع آوري شده از طریق پرسشنامه مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفته است .براي تحليل مکاني  -فضایي از روش فرایند تحليل شبکه استفاده شده است .نتایج نشان ميدهد از نظر
معيارهاي دسترسي ،امنيت ،زیست محيطي و اقتصادي ،از بين  4گزینة مورد بررسي به عنوان پاركهاي حومهاي(پارك صفه ،پارك
ناژوان ،پارك فدك ،پارك قائميه ،پارك استقالل ،پارك صد هکتاري ،پارك شرق) پارك فدك اولویت اول را به دست آورد.
پژومند نجف آبادي در سال  1094در پایان نامه کارشناسي ارشد خود فضاهاي تفریحي شهر اصفهان از منظر کودکان در
فضاهاي تفریحي حاشيه زاینده رود پارك ناژوان مورد تحليل و ارزیابي قرار داد .این پژوهش به روش مطالعه اسنادي و مطالعه
ميداني انجام گرفته است .براي ارائه راهبردها از روش سوات و براي تعيين اولویتها از ماتریس کمي استفاده شده است .نتایج
نشان مي دهد در اکثر معيارها والدین کودکان اظهار رضایتمندي کمتري داشتند.

جدول شماره  :4مطالعات ساختار گردشگری

عنوان

پژوهشگران

سال

عنوان نشریه

پارك موزه آب ناژوان

پژمان امجدي

1086

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه شهيد
بهشتي تهران

گردشگري پایدار در پاركهاي طبيعي حومه شهرها
با استفاده از رویکرد تحليل راهبردي)(swot
نمونه موردي :اراضي ناژوان حومه شهر اصفهان

اسماعيل شيعه ،فاتح
کبيري

1088

فصلنامه آرمان شهر

ارزیابي توان سيماي سرزمين براي کاربري تفرجي
به کمك سيستم اطالعات جغرافيایي (مطالعه
موردي منطقه ناژوان)
ارزش گذاري تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان
با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط
نقش پارك ناژوان در گذران اوقات فراغت
شهرواندان

برآورد ارزش تفریحي پارك ناژوان شهراصفهان با
استفاده از روش هزینه سفر فردي
تحليل و ارزیابي فضاهاي تفریحي شهر اصفهان از
منظر کودکان (نمونه مطالعاتي فضاهاي تفریحي
حاشيه زاینده رود پارك ناژوان)

1089

همایش ژئوماتيك

1091

مجله اکولوژي کاربردي

1090

همایش علوم جغرافيایي

پروین شعبانزاده حبيب
آبادي

1090

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه تبریز

صفر قائدرحمتي ،فروزان
پيرایش

1090

فصلنامه جغرافيا و آمایش شهري – منطقه اي

منيره رضایي

1090

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان

1095

مجله پژوهشهاي محيط زیست

1095

فصلنامه اقتصاد شهري

1094

پایان نامه کارشناسي ارشد -دانشگاه
هنراصفهان

اميد کرمي،ایرج صالح ،
مهدي حسين پور نادري
رزیتا مؤیدفر ،عبدالحميد
معرفي محمدي ،سپيده
سعيد مهدوي
شهرزاد پژومند نجف
آبادي
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برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان واقع در
شهر اصفهان با استفاده از روشهاي هزینه سفر
فردي و ارزشگذاري مشروط
شناسایي نقش و تأثير پاركهاي طبيعي حومه اي در
توسعة گردشگري مورد شناسي :پاركهاي حومه اي
شهر اصفهان
امکان سنجي اجراي طرح اگریتوریسم در پارك
طبيعي ناژوان اصفهان
برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان با استفاده
از روش ارزش گذاري مشروط

زهراسادات موسوي،
عليرضا ميکایيلي
تبریزي ،عليرضا
سفيانيان ،حميدرضا
ضيایي
مجيد صامتي ،شهرام
معيني ،سارا مردیها،
مجتبي خاني زاده اميري
ایرج حاتمي افشين
نادري طاهره کریمي
سرشت

 -4نتیجه گیری
فضاهاي سبز شهر اصفهان در پرتو برنامهریزيها وتالشهاي شهرداري و سازمان پاركها و فضاهاي سبز گسترش یافته
است .این فضاهاي سبز که مشتمل بر فضاهاي دل انگيز حاشيه زاینده رود و پاركهاي محلي و کوهستاني است ،زیبایي ،شادابي و
پاالیش نسبي هواي شهر اصفهان را باعث گردیده است (قائدرحمتي و پيرایش .)154 :1090 ،پارك جنگلي ناژوان جزیي از شهر
اصفهان و فضاي سبز طبيعي حاشيه رودخانه زاینده رود است که به دليل ویژگيها و قابليتهاي چشمگير آن مورد توجه اقشار
مختلف اجتماعي با اهداف کامال متفاوت قرار گرفته است .پاركهاي جنگلي شهري محيطي است که در آن انواع کنش و
واکنشهاي اجتماعي ،محيطي ،اکولوژي ،فرهنگي و ...رخ ميدهد .طبق این پژوهش از سال  1085بطور کلي تعداد  04مطالعه در
پارك ناژوان انجام شده است ،که  02مورد مربوط به حوزه معماري وطراحي11 ،مورد حوزه گردشگري و  6مورد شامل علوم محيط
زیست ميشود .الزم به ذکر است از سال  1090به بعد مطالعات بيشتري در این پارك به ثبت رسيده است .نتایج نشان دهنده این
است که مطالعات و پایان نامهها در مورد یك پارك جنگلي شهري صرفا معطوف به رشتههاي اکولوژي و محيط زیست نيست،
بلکه علومي مانند معماري ،هنر ،گردشگري ،جغرافيا و تاریخ نيز ميتوانند مطالعات خود را در یك پارك جنگلي عملي کنند .نکته
مهمي که ميتوان از نتایج استنباط کرد این است که تنوع نگاههاي مختلفي که به پارك ناژوان شده است نشان دهنده اجتماعي
بودن این پارك است و مي توان گفت که باید از منظر علوم اجتماعي و انساني نيز به این پارك نگاه شود زیرا فضاهاي سبز شهري
موجب تأثيرات زیباشناختي و تأثيرات سالمت جسمي و روحي برروي مردم ميشود که همين امر باعث افزایش تعامالت اجتماعي و
12

رضایتمندي در بين افراد جامعه ميگردد که بسيار حائز اهميت است .انتظار ميرود از این پس اساتيد و دانشجویان رشتههاي
روانشناسي و علوم اجتماعي به مطالعات پيرامون پاركهاي شهري در حوزههاي علوم انساني و اجتماعي بپردازند.

منابع
.1
.0
.0
.0
.5
.6
.4

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)21 :بهار 2011

.8
.9
.12

.11
.10
.10
.10
.15
.16
.14
.18
.19
.02

12

اصالحچي اشکان و رشيدي واناني مرتضي (« ،)1096بررسي عوامل فرهنگي تاثيرگذار بر مدیریت موثر خدمات در پارك
ناژوان» ،چهارمين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوین پژوهشي در علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،اصفهان.
اصالحچي اشکان و رشيدي واناني مرتضي (« ،)1096شناسایي و دسته بندي عوامل تاثيرگذار بر نوآوري باز مجموعه
گردشگري ناژوان اصفهان با رویکرد کانو» ،کنگره بين المللي علوم و مهندسي.
امجدي ،پژمان (« ،)1086پارك موزه آب ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
اميرنژاد حميد و عطائي سلوط کمال (« ،)1092ارزشگذاري اقتصادي منابع زیست محيطي» ،چاپ اول ،ساري :انتشارات آواي
مسيح.
بدیعي ،نگار (« ،)1094طرح مرمت و ساماندهي کوشك ناژوان با رویکرد احياي باغ آن» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه
هنراصفهان.
پژومند نجف آبادي ،شهرزاد (« ،)1094تحليل و ارزیابي فضاهاي تفریحي شهر اصفهان از منظر کودکان نمونه مطالعاتي:
فضاهاي تفریحي حاشيه زاینده رود پارك ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنراصفهان.
جعفریان کوشك ،مهدي (« ،)1089مکان گزیني کمپينگ در شهر یاسوج» ،رساله کارشناسي ارشد ،دانشگاه اسالمي واحد نجف
آباد.
جمشيدي ،علي (« ،)1091مقایسه اثر گونههاي جنگل شهري بر کاهش آلودگي هوا در شهر اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي
ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده منابع طبيعي.
حاتمي ایرج .نادري افشين و کریمي سرشت طاهره (« ،)1090نقش پارك ناژوان در گذران اوقات فراغت شهرواندان» ،همایش
علوم جغرافيایي.
حياتي باب اهلل .احساني مهدي .قهرمانزداه محمد .راحلي حسين و تقي زاده مجيد (« ،)1089عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان پاركهاي ائلگلي و مشروطه شهر تبریز ،کاربرد روش دو مرحله اي هکمن» ،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي
)علوم و صنایع کشاورزي( ،سال اول ،شماره  ،00صص .91-98
حيدري بني داریوش .پور نادري حسين و رادي طاهره (« ،)1090مطالعه و بررسي عملکرد آسيابهاي حاشيه زاینده رود نمونه
موردي آسياب ناژوان شهراصفهان» ،کنفرانس بين المللي انسان ،معماري ،عمران و شهر.
حيدري بني داریوش .پور نادري حسين و رادي طاهره (« ،)1090آب زاینده رود و شکل گيري معماري آسيابها مطالعه موردي
آسياب ناژوان شهر اصفهان» ،دومين همایش ملي آب ،انسان و زمين.
خاناحمدي ،سمانه (« ،)1094مجموعه گردشگري فرهنگي باتاکيد برارزشهاي زیست محيطي» ،پایان نامه کارشناسي ارشد،
دانشکده مهندسي معماري و عمران.
خيام حقيقي ،آذر (« ،)1088طراحي مجموعه مسکوني منطقه ناژوان اصفهان با رویکرد مسکن پاسخ ده» ،پایان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنر یزد.
دیواندري جواد .مدیر سيده مریم و برکاني آیدا (« ،)1095واکاوي مولفههاي سازماندهي کيفيت زندگي در باغ بانوان به عنوان
یك فضاي شهري نمونه ي موردي :باغ بانوان ناژوان اصفهان» ،چهارمين کنگره بين المللي عمران  ،معماري و توسعه شهري.
راد نژاد هادي .ریاحي مرضيه و مشتاقي مينو سادات (« ،)1090بررسي شاخصهاي تنوع و غناي گونهاي پرندگان در پارك
جنگلي ناژوان» ،دومين کنفرانس بين المللي اکولوژي سيماي سرزمين.
رادي ،تارا (« ،)1090طرح مرمت آسياب ناژوان اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنراصفهان.
رضایي ،منيره (« ،)1090امکان سنجي اجراي طرح اگریتوریسم در پارك طبيعي ناژوان اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد،
دانشگاه هنراصفهان.
زینل همداني امين و زارع برسياني زهرا (« ،)1096راهبردهاي طراحي بوستانهاي شهري با هدف ارتقا پایداري اجتماعي
مطالعه موردي :پارك ناژوان» ،چهارمين همایش بين المللي مهندسي عمران ،معماري و شهرسازي با رویکرد توسعه پایدار.
سادات موسوي زهرا .ميکایيلي تبریزي عليرضا .سفيانيان ،عليرضا و ضيایي حميدرضا (« ،)1089ارزیابي توان سيماي سرزمين
براي کاربري تفرجي به کمك سيستم اطالعات جغرافيایي مطالعه موردي منطقه ناژوان» ،همایش ژئوماتيك ،تهران.
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سادات موسوي ،زهرا (« ،)1089استفاده از روش ارزیابي چند معياره در محيط  GISبراي زون بندي منطقه ناژوان در شهر
اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه گرگان.
شباني شهرضا اميرحسين و قائد اميني مرتضي (« ،)1094طراحي روگذر عابر پياده به عنوان فضاي اجتماع پذیر نمونه موردي
پارك ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،موسسه آموزش عالي پيام گلپایگان.
شعبانزاده حبيب آبادي ،پروین (« ،)1090برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان واقع در شهر اصفهان با استفاده از روشهاي
هزینه سفر فردي و ارزشگذاري مشروط» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تبریز.
شيعه اسماعيل و کبيري فاتح (« ،)1088گردشگري پایدار در پاركهاي طبيعي حومه شهرها با استفاده از رویکرد تحليل
راهبردي) (swotنمونه موردي اراضي ناژوان حومه شهر اصفهان» ،فصلنامه آرمان شهر ،شماره  ،0صص .1-9
صادقي نيا نوشين و اکبر همدانيان نوشين (« ،)1089بررسي منابع زیستي در منطقه ناژوان اصفهان و اهميت توجه به
آالیندههاي محيط زیست» ،کنفرانس ملي حفاظت از تنوع زیستي و دانش بومي.
صامتي مجيد .معيني شهرام .مرديها سارا و خاني زاده اميري مجتبي (« ،)1094ارزش گذاري جنگلي پارك جنگلي ناژوان
اصفهان با استفاده از ارزشگذاري مشروط» ،نشریه اکولوژي کاربردي ،سال اول ،شماره اول ،صص .60-49
عباسي عليرضا و خراساني زاده فریناز (« ،)1090بررسي برنامه ریزي آمایش سرزمين و وضعيت اقليمي منطقه  9اصفهان در
جهت جذب توریست مطالعه موردي پارك ناژوان» ،دوازدهمين کنگره انجمن جغرافيایي ایران.
ئد رحمتي صفر و پيرایش فروزان (« ،)1090شناسایي نقش و تأثير پاركهاي طبيعي حومه اي در توسعة گردشگري مورد
شناسي پاركهاي حومه اي شهر اصفهان» ،فصلنامه جغرافيا و آمایش شهري ،منطقه اي ،شماره ،10صص .102-150
قبادي هفشجاني ،ندا (« ،)1090طرح مرمت آسياب آبي ناژوان اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد تهران.
کبيري ،محمد کریم (« ،)1094ارزیابي پارك طبيعي ناژوان به عنوان ریه تنفسي کالنشهر اصفهان با رویکرد کمربند سبز
حفاظتي» ،پایان نامه کارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي دانش پژوهان ،دانشکده معماري ،شهرسازي.
کرامتي اردکاني ،مریم (« ،)1095هتل چهار ستاره ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
کرمي اميد .صالح ایرج .رفيعي حامد و حسين پور نادري مهدي (« ،)1091برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي ناژوان با استفاده از
روش ارزشگذاري مشروط» ،پژوهشهاي محيط زیست ،سال  ،4شماره  ،10صص.85-90
محمدي آچاچلویي ،محسن (« ،)1090حفاظت آثار تاریخي ساخته شده از چوبهاي پهن برگ در فضاي باز در برابر تغييرات
ساختاري ناشي از هوازدگي فتوشيميایي» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنر اصفهان.
مدیریت ساماندهي ناژوان (« ،)1085خالصه اطالعات و اهداف  8ساله» ،روابط عمومي ساماندهي ناژوان.
مویدفر رزیتا .معرفي محمدي عبدالحميد و سعيد مهدوي سپيده (« ،)1095برآورد ارزش تفریحي پارك ناژوان شهراصفهان با
استفاده از روش هزینه سفر فردي» ،نشریه اقتصاد شهري ،دوره  ،0شماره  ،1صص .51-66
ميرحيدري ،زهرا (« ،)1088تدوین الگوهاي کاربردي شاخص توسعه پایدار در ایمني و امنيت منظر شهري با رویکرد پدافند
غيرعامل نمونه موردي مطالعه پارك ناژوان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،موسسه آموزش عالي مهرگان،گروه مهندسي
معماري.
ميرمحمدي ميبدي ،مينو السادات (« ،)1095طراحي نظرگاه زایندهرود با تاکيد بر تعامالت فرهنگي» ،پایان نامه کارشناسي
ارشد ،دانشگاه یزد.
نصيرهرند ،عاطفه (« ،)1094طراحي مجتمع مسکوني در ناژوان اصفهان تاکيد بر ارتقاء مفهوم امکان در کيفيت معماري مسکن
معاصر اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه یزد.
هالکویي ،ناهيد (« ،)1090طرح مرمت کوشك ناژوان اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنراصفهان.
یزداني ،مریم (« ،)1094طرح معماري مرکز گردشگري فرهنگي طبيعي اصفهان با رویکرد حفاظت از ارزشهاي محيطي»،
پایان نامه کارشناسي ارشد ،موسسه آموزش عالي رسام.
یزدي ،آرزو (« ،)1091تحليل محيطهاي مسکوني مطلوب شهر اصفهان» ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه هنر اصفهان.
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