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هاي شهري با هدف بهبود کیفیت اکولوژیکی و راهکارهاي باززنده سازي و ساماندهی پارك
  )پارك شهر واقع در محله سنگلج: مطالعه موردي(  اجتماعی
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  چکیده
ها  لزوم توجه به پاركمحیطی و بصري و کمبود فضاهاي باز شهري،  هاي زیست رشد و توسعه شهر، افزایش انواع آلودگی     

زیست شهري، و ایجاد فضایی  گذاري بر کیفیت محیط  این فضاها با تاثیر.است را بیش از گذشته مطرح نمودهو فضاهاي سبز 
جه به نتیجه این اهمیت ما را ملزم به تو. نمایند ی در توسعه پایدار شهري ایفا میتبراي افزایش تعامالت اجتماعی، نقش با اهمی

ها اغلب به  هاي موجود در پارك رفع نارسایی. گونه فضاها می کند هایی به منظور طراحی این خصوصیات کیفی و اتخاذ شیوه
 247478ن پارك عمومی شهر تهران، با مساحت شهر به عنوان اولی در این تحقیق، پارك. گردد سازي مطرح می عنوان باززنده

 -ش توصیفیروگرفته و از  شناسی مورد بررسی قرار ي اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و زیباییها مترمربع، به دلیل ارزش
 هاي فیزیکی، بیولوژیکی، بنابراین شناخت کلیه الیه. است  استفاده گردیدهآوري و تحلیل اطالعات تحلیلی در دو حوزه جمع

، بررسی SWOTتحلیل آن در جدول  و  تجزیههاي عملکردي موجود پارك در شرایط کنونی و اجتماعی و فرهنگی، ویژگی
، شناخت و تحلیل الگوهاي  با استفاده از روش تحلیل تصویريهاي موجود پارك، شناخت و تحلیل دید و منظر نارسایی

اکید بر اهمیت اکولوژیکی پارك خالصه دستاوردهاي تحقیق، ت. گرفتنامه انجام  رفتاري بازدیدکنندگان با استفاده از پرسش
، تاکید بر پایداري منظر پارك با سازي وضعیت آنها شناسی آن و راهکارهاي بهینه گیاهی و آسیب وجه به ترکیب پوششت با

  .باشد  میشناسانه محیط  زیباهاي توجه به جنبهکنندگان و تاکید بر  اعی در جهت تامین نیازهاي بازدیدهاي اجتم حضور فعالیت
  

  شهر سازي، پارك پایدار شهري، باززنده ههاي شهري، توسع پارك :هاي کلیديواژه
  
  
  
  
  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -1
   دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-2

Alirezahasibi@ yahoo.com 
   کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران-3
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  ١٣٩٠پاييز ، سوم، شماره  ششمنابع طبيعي، سالفصلنامه علوم و فنون م
    

 

١٠٠ 

  مقدمه
 کمبود و ،شرایط نامساعد محیطی شهرها    

نقایص فضاهاي باز و سبز شهري در کالن 
ها و فضاهاي   لزوم توجه به پارك،شهرهاي کشور

کولوژیک و سبز شهري را به لحاظ عملکردهاي ا
اجتماعی این فضاها بیش از گذشته مطرح نموده 

هاي مختلف  ي با تاثیر بر جنبهپارك شهر. است
هاي پایداري  محیطی، اقتصادي و اجتماعی که پایه

پذیري  باشند، کیفیت زندگی و زیست شهري می
شهرها را ارتقا داده و با کارکردهاي زیباشناختی 

حیطی خود در رسیدن به وضعیت مطلوبتر م
   ).2004(، 1 چیسوراشهرها موثر هستند

ر تاثیرگذاري بر هاي شهري عالوه ب پارك     
زیست شهري، خدمات و فضایی  کیفیت محیط

براي افزایش تعامالت اجتماعی ایجاد کرده و از 
، عالوه گردند که موجب خوانایی شهر می جایی آن

از هویت ملی محسوب بر هویت محلی، قسمتی 
پایدار شهري  اهمیتی را در توسعه اگشته و نقش ب

 ).2000(، 2، وودسترا و فایلدهاوسنمایند ایفا می
پایدار استراتژي است که به دنبال حصول  توسعه

اجتماعی  اقتصادي قوي، محیطی پاك و عدالت
هاي  در حوزه محیط پاك، پارك. شود حاصل می

 مهمی در ایجاد یک شهر پایدار شهري عنصر
هاي مختلف  هایی در زمینه رصتها ف آن. باشند می

ل همچون ارتقا کیفی محیط، امکان تفریحات فعا
 3نماید فعال و محیطی زیبا را فراهم می و غیر
  ).2006(فیزي، 

                                                
1 Chiesura 
2 Woudstra & Fieldhouse 
3 Feizi 

 فضاهاي باز اولین بار  عملکرد اکولوژیک     
و به دنبال آن توسط  )1964( ،4توسط مک هارگ

 مطرح )1984( ،6 و هوگ)1979( ،5الئوري
ها، جذب   پاركرکرد اکولوژیککا. گردید
 گیري و کاهش آلودگی هوا از طریق غبارها آالینده

 درصد 50، تا میزان کاهش)2000(، 7ويکاون
 پاالیش )1374 (رگ مجنونیان،توسط گیاهان پهن

) 1387 (هوا در مواقع وارونگی سلطانی، و تصفیه
م و در نتیجه ایجاد فضاهاي ایجاد خرد اقلی

اقلیمی،  شهر، کنترل شرایطهبخش در گستر آسایش
فرسایش، مدیریت رواناب شهري، ایجاد  کنترل

ر محیط شهري و نگهداري از زیستگاه د
زیستی   در نتیجه حفظ تنوعهاي ژنتیکی و گنجینه

وجب پایداري شهر از نظر باشد، که م می
، 8 فلورست و همکارانگردند اکولوژیک می

کم ها کاهش ترا  نقش مرفولوژیک پارك،)1998(
 و بهبود شهري، ایجاد مسیرهاي هدایتی، تکمیل

فرهنگی سعیدنیا، کارکرد تاسیسات آموزشی، 
، ایجاد نظم و تعادل در ساختار فیزیکی )1379(

شهر، تفکیک فضاهاي مختلف شهري، اتصال 
ساختارهاي عملکردي متفاوت به یکدیگر و 

ر از طریق ادغام شکل بخشیدن به کل سیماي شه
زیبا در سیماي  ، ایجاد منظربا فضاهاي مصنوع

 عمومی شهر و ایجاد تعادل ساختار شهر و پارك
هایی  عنوان مکانهمچنین این فضاها، به. باشد می

 زندگی شهري، جهت کسب آرامش در هیاهوي

                                                
4 Macharg 
5 Laurie 
6 Hough 
7 Conway 
8 Flores et al. 
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گذراندن اوقات  ایجاد مراکز تفریحی جهت
اي روحی و روانی، مکانی فراغت، کاهش فشاره

بین مردم، آموزش بردن روابط اجتماعی  جهت باال
فکري، روحی و روانی کودکان، و در نهایت 

هاي اجتماعی از طریق ایجاد فضاهاي  کاهش تنش
  . مناسب براي ابراز وجود و مشارکت مردم، دارند

ها اغلب  هاي موجود در پارك رفع نارسایی     
تاکنون . شود سازي مطرح می عنوان باززنده به

ري ي شهها شده در پارك هاي انجام پژوهش
ریزي آن بوده، تا  بیشتر در مورد طراحی و برنامه

هاي قدیمی در این  ازبین پژوهش. بازآفرینی آن
پارك سنترال سازي  توان به باززنده ارتباط، می

هاي اخیر،  از پژوهش. اشاره کرد 1نیویورك
 که به بازآفرینی 2توان کتابی از وودسترا می

جذابیت هاي تاریخی انگلیس براي افزایش  پارك
ها  ها و برگرداندن کیفیت از دست رفته آن پارك

در ایران نگاه به مساله . پرداخته، اشاره نمود
ري تعادل ها سطحی بوده و برقرا بازآفرینی پارك

 و اجتماعی مورد بین کارکردهاي اکولوژیک
گرفته و این مساله به کلیت سامانه توجهی قرار بی

آسیب زده یک پارك و نیز کیفیت کارکردهاي آن 
  .   است المت سامانه آن را به خطرانداختهو س

 شهر اولین پارك عمومی شهر تهران پارك        

پارك براي شهر و این اهمیت دلیل  به. باشد می
وجود ، )سالمت محیط و انسان(شهروندان آن 

محورها و مراکز تجاري، وجود باغات تاریخی 
 شهر ارزشمند و مراکز تاریخی، سیاسی و فرهنگی

هاي  وجود نارسایی، تهران در مجاورت این پارك

                                                
1  .  Central  Park New York 
2. Woudstra 

و  توجه به نیازهاي کنونی شهروندان  باموجود
امکان استفاده از این مکان به عنوان یک سایت 

دن نیازهاي فیزیکی برآوربراي  تاریخی، -تفرجی
بازآفرینی ، آموزشی بازدیدکنندگانوذهنی، معنوي

دف ه. ستا  اهمیت خاصی برخوردارازپارك 
 محیط و ارتقا کیفیاصلی این تحقیق، حفاظت و 

رسانی به آن و حفظ  منظر پارك با حداقل آسیب
ري آن، دستیابی به پایدا اکولوژیکیهاي  ارزش

محیطی و نیز  منظر پارك، ارتقا فرهنگ زیست
  .باشد می برآوردن نیازهاي کنونی بازدیدکنندگان

  

  تاریخچه احداث پارك در ایران
سازي در ایران نیز  ه تاریخچه پاركنگاهی ب      

سازي در ایران به  دهدکه قدمت باغ نشان می
اغ  ب"گزن فون. رسد د می سال قبل از میال4000

ترین باغ ایرانی  کوروش کبیر در سارد را قدیمی
جلیلی (داند   قبل از میالد می546بوط به سال  مر

حسب هاي بر در ایران، باغ). 1388زاد، وجم
تاري هاي ساخ ژگی  اریخی از ویهاي ت دوره

ه صحبت از دوران ک هنگامی. متفاوتی برخوردارند
 دوره هخامنشیان و شود، پیش از اسالم می

 بهشت و –نظر است که مفاهیم باغ ساسانیان مورد
هاي  در این دوره، بیانگر وجود مجموعهشهر –باغ

که در  حال آن. معماري در میان باغی بزرگ است
سالم، دوره سلجوقی، تیموریان و دوران بعد از ا

سازي در رابطه با  صفویه، گسترش هنر باغ
شهر و در دوره قاجار و پهلوي تحت تاثیر  بافت

بهبهانی، (است  هاي اروپایی واقع شده شیوه باغ
هاي مصفاي   باغ بوده و باغ– شهر،تهران ).1382

تنومند در آن به وفور وجود فراوان با درختان 
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 عباس طبق عادتی که داشت، شاه. است داشته
وجود  در آن به) چنارستان(ز درخت چنار باغی ا

هاي بزرگی در آن   ، باغآورد و در دوره قاجاریه
 هجري قمري بعد از 1284در سال  .وجود آمد به

شد که شهر تهران را از چهار طرف که قرار این
شاه دستور داد دوازده   ناصرالدین،بزرگ کنند

 بسازند که از آن جمله دروازه دروازه براي تهران
 باغ الله زار ،دروازه دولتبا ساخت  .دولت بود

خانه   نخستین مهمانو ساخت ،داخل شهر افتاد
را به  کم آن ، کمآنهتل در  ایرانی به نام گراند

و این اولین . صورت تفرجگاه عمومی در آورد
 ،شهري(ز عمومی شهري در تهران بود فضاي با

هاي شهر تهران،  ولین پاركاز جمله ا). 1370
پارك و پارك و باغ اتابک مربوط به دوره ناصري 

- می)  قمري1322-1275(الدوله  و عمارت امین

از پارك مسعودیه  ).1386بالغی حسینی، (باشد 
و از نظر باغسازي هاي تهران بود که دیگر پارك

هاي زیباي آن زمان به شمار گلکاري از پارك
 ها واز دیگر این پارك. )1385 ،نعمیا(رفت  می

باشد که ابتدا به نام میدان مشق نامیده باغ ملی می
 بلدیۀ تهران این میدان را 1301در سال شد و می

در . به پارك تبدیل کرد که باغ ملی نام گرفت
از عصر سازي با مفهوم امروزي آن  تهران، پارك

هاي اولیه آن پارك  پهلوي شروع شد و از نمونه
سته اولیه این پارك در شمال محله ه. شهر است

 هجري به نام 1339سنگلج تهران بود که در سال 
هر امروزي مورد پارك سنگلج یا پارك ش

پارك جاللیه یا پارك الله . گرفتبرداري قرار بهره
هاي قدیمی و  فعلی نیز یکی دیگر از پارك
 در محل 1338معروف تهران است که در سال 

ر شمال غربی بلوار آب میدان سوارکاري جاللیه د
پارك . ساخته شد) بلوار کشاورز فعلی( کرج 

هاي است که در سال  دانشجو نیز از دیگر پارك
ل سابق کافه شهرداري تهران در مح 1342
 ).1369راد بیژن(  شد ساخته

  

 هامواد و روش
تحلیلی -وش توصیفیردر این تحقیق، از        

ات آوري و تحلیل اطالع در دو حوزه جمع
آوري اطالعات،  هاي جمع تکنیک. استفاده گردید

مصاحبه میدانی،  ، روشاسنادي روششامل 
در . باشد صاحبه ساختاري میساختاري و م نیمه

 شهر تهران، 12شهر در منطقه  این تحقیق، پارك
 این سبز متمرکز عمومی در به عنوان تنها فضاي

 این. استگرفته بافت شهري، مورد بررسی قرار
مرکز  (بیش از سه چهارم تهران ناصريکه ه منطق

ترین  گستردهد، ده را پوشش می) تاریخی تهران
هاي ارزشمند و بیشترین بناها و فضاهاي  بافت

تاریخی تهران را در خود جاي شاخص و ممتاز 
  .است داده

این پارك از شمال به خیابان فیاض بخش، 
از غرب به خیابان وحدت اسالمی، از جنوب به 

ن خیام محدود ن بهشت و از شرق به خیاباخیابا
عنوان  و به)1387 سمسار و سرائیان(شود  می
ماي خاص کلی مل تمیز کننده هوا و ایجاد میکروعا

ي شهر تر از یک پارك در این محدوده، نقشی مهم
داشته که اهمیت باالي اکولوژیک آن را نشان 

ازهاي نقش عمده این پارك رفع نی. دهد می
سازي در این محدوده  جتماعی و زیبااکولوژیک، ا

  .است
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با توجه به شرایط قرارگیري، جایگاه و 
شهر در بستر شهر تهران، براي  کارکرد پارك

. انجام گرفتتري  ، شناخت در سطح وسیعبررسی
 و هاي فیزیکی، بیولوژیک سپس شناخت کلیه الیه

جود پارك در هاي عملکردي مو فرهنگی، ویژگی
 ، بررسیتحلیل آن و هشرایط کنونی و تجزی

 SWOTهاي موجود پارك در جدول  نارسایی
همچنین شناخت و تحلیل دید و . انجام گرفت

منظر با روش تحلیل تصویري و نیز شناخت و 
تحلیل الگوهاي رفتاري بازدیدکنندگان با استفاده 

اصول مربوط به در نهایت . شد نامه انجام از پرسش
فظ پارك سازي و ح راهکارهاي طرح باززنده

با ها همراه  همراه با این نتایج و برنامه فعالیت
سازي  قوانین و ضوابط مربوط به باززنده

ري جهت رسیدن به اهداف تحقیق هاي شه پارك
 . ه گردیدارای

  

  هاي شهريباززنده سازي پارك
 و بروز نارسایی در کارکرد اکولوژیکهنگام      

یر اجتماعی و در نهایت خارج شدن پارك از مس
صحیح آن به سمت هدف، باید به بازگرداندن 
سامانه پارك، به سمت و سوي مناسب آن و 

مجموعه . تحقق دوباره کارکردهاي آن پرداخت
چنین اقداماتی در اکثر تجارب عملی در زمینه 

سازي مطرح  هاي شهري به عنوان باززنده پارك
سازي فرایندي است که به خلق  باززنده. شود می

فضایی هاي اصلی  ا حفظ ویژگیفضاي جدید ب
در این اقدام فضاي جدیدي . گردد منجر می

هاي  شود که ضمن حفظ شباهت حادث می
هاي ماهیتی و اساسی با فضاي قدیم، تفاوت

گذارد  را با فضاي قدیم نیز به نمایش میمعنایی 
ها به  سازي پارك فرایند باززنده). 1385 حبیبی،(

یت محیطی آن حیات و ارتقا کیف منظور تجدید
تعادل قراري اي مطلوب، بر به آیندهبراي رسیدن 

هاي  به فعالیت بخشیدن نظموساماندهی اکولوژیکی،
موجود، برقراري نظم فضایی، فراهم نمودن 
امکانات مناسب براي اوقات فراغت و حفظ و 

 هارکر باشد هاي شهري می نگهداري پایدار پارك
را به معناي  باززنده سازي ،)1999(، 1و همکاران

شده منظر،  هاي تخریب بازگرداندن برخی بخش
یافته دانسته و در مرمت به یک شرایط بهبود 

، به بررسی عمل و تخریب محیط و اکولوژیک
  .پردازد ش گیاهان و عناصر دیگر در آن مینق

هاي شهري  سازي پارك با نگاهی به باززنده     
نوان ، به عپارك سنترال نیویوركتوان گفت که  می

در تاریخ براي استفاده عموم شهري  اولین پارك
- هاي باززنده  گروه اولین فعالیتدر، سازي پارك

المستد . است  قرار گرفتههاي شهري سازي پارك
طبیعی،  شهري بزرگ شبه با ایجاد این پارك

هاي اجتماعی و سیاسی را  اي از ارزش مجموعه
ه به عنوان اهداف ویژه خود در طراحی مورد توج

طبیعی و عواملبر اثر  )2001(، 2تاتیقرار داد 
طی گذشت زمان  کنندگان پارك، بازدید استفاده

هاي گشته که از جمله  این پارك دچار نارسایی
  بروز اختالل در کارکرد اکولوژیکتوان به می

ك با توجه به نیاز پارك، کافی نبودن تسهیالت پار
کنندگان و فرسودگی عناصر  کنونی استفاده

ها،  این نارساییپس از بروز . اي اشاره نمود سازه

                                                
1 Harker et al 
2 tate 
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در نظر با  یسازي پارك، طرح منظور باززنده به
ولوژیکی پارك در راستاي گرفتن کارکرد اک

آوردن نیاز بازدیدکنندگان، در نظر صحیح، بر
هاي فرهنگی و ساختار عملکردي  گرفتن ویژگی

در این طرح بهبود کارکرد  .پارك تهیه گردید
گیاهان یک با ایجاد سالمت اکولوژیک بین اکولوژ

عناصر هاي جنگلی، بازسازي  غیربومی در توده
هاي آن، افزایش امکانات  با حفظ ارزشپارك 

پارك با توجه به نیازهاي کنونی و بازسازي 
، مد نظر هاي داخل پارك کفسازي و دسترسی

  .گرفتقرار
  

-زنده اصول کلی طراحی محیط و منظر در باز

  هاي شهري سازي پارك
شده در مورد نقش  عات انجامتوجه به مطالبا     

هاي شهري و کارکرد آنها در پایداري شهر،  پارك
ها و بررسی  سازي آن هاي شهري و باززنده پارك

تجارب جهانی در این مورد و مطالعه تاریخچه 
طراحی ، اصول کلی سازي در ایران باغ و پارك

هاي شهري  كسازي پار محیط و منظر در باززنده
 .)1جدول(استخراج گردید 

  

)Woudstra & Fieldhouse, 2000, Chiesura, 2003 ،Faizi,2006 1379، ماتلوك 1381 ، لینچ(  
 

هاي موجود در  شناخت و تحلیل کلیه الیه
  پارك شهر

  گيري پارك شهرروند شكل -
اي به نام سنگلج  پارك شهر در گذشته، محله     

یش از  خشت و آجر بود که تا پاز یهای با خانه
رفته رفته روبه  که جهانی دوم دوام داشتند جنگ

خان   بدستور رضا1318 در سال .ویرانی نهاد
 براي هاي این محله از طرف شهرداري وقت خانه

 طرح ساختمانی براي بورس ریخته شد ساخت
جهانی دوم تاسیس   وقوع جنگدلیلولی به 

، نیمی 1328تا قبل از سال  .بورس به تعویق افتاد
را شهرداري تهران اداره ) قسمت غربی(ن از آ
شهر و   تهیه طرح پارك1332سال  در. کردمی

 انجامنظارت بر اجراي آن به دستور شهردار وقت 
این . )1344روزنامه اطالعات ایران،  (گردید

 هجري شمسی تاسیس و از 1339پارك در سال 

- 1جدول    هاي شهرياصول طراحی محیط و منظر در باززنده سازي پارك 

-بهینهطراحی با هدف 

  سازي کارکرد اکولوژیکی

، طراحی  احیا و بهسازي پوشش گیاهی،هاي گیاهی با ارزش گذشتهحفاظت از گونه
هاي اد بومی، استفاده از روشپذیر، طراحی با موهماهنگ با محیط، طراحی انعطاف

هاي آب، خاك، ، کاهش آلودگیگیاهان بومیاستفاده از منظر سازي طبیعی با اکوتکنیک، 
  ها یابی مناسب فعالیتهوا و صوت، مکان

-بهینهطراحی با هدف 

  سازي کارکرد اجتماعی

 حس  با خوانایی و قابل درك کردن محیط و تقویتبه حداکثر رساندن تجربه حسی افراد
هاي مناسب، طراحی با مکان در منظر، ایجاد تنوع، ارتقا کیفیت بصري، ایجاد دسترسی

،  شادي و شعف، سرزندگی و حیاتهدف ایجاد امنیت و سالمتی، راحتی و آسایش،
یابی مناسب جهت استقرار ، مکانطراحی در جهت بر آوردن نیازهاي آموزشی افراد

   ندگان در طراحیمشارکت بازدید کنتسهیالت گردشگري و 
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 و که در آن زمان شهر تهران محل گردش جایی آن
 . نامیدند"شهر پارك"شت، آن را فضاي سبزي ندا

ونی محیط  واحدهاي مسک،در آن زمان بیشتر
دادند اما به تدریج با  اطراف پارك را تشکیل می

رشد شهر و با استقرار و توسعه مراکز خدماتی و 
تجاري پیرامون پارك، کاربري اصلی پارك 

   .دستخوش تغییر قرار گرفت
  

ك هاي ساختاري پارايي و ويژگينظام فض -
  شهر
داخل ساختار فضایی پارك از تدر مجموع      

نماي   آب.است خطوط صاف و منحنی نظم گرفته
دهنده محور  طویل تنها عنصر شاخص شکل

این نظام هندسی و . شود محسوب میاصلی 
 وجود درختان و نیزمحور به مثابه عنصر شاخص 

در  آن، انداز چنار و کاج در امتداد تنومند و سایه
گیري ارکبه .باشد سازي ایران می  سنت باغتداوم با
اکن و یا در جریان از دیگر صورت سآب به

شهر به  است که در پاركهاي باغ ایرانی  مشخصه
صورت محور جاري آب و استخر خود را نشان 

کار گیري عناصر تزیینی مانند مجسمه به. دهدمی
هاي  در مسیر اصلی، نرده) جسمه رضاخانم(

 خطوط منحنی و وجود پل بر فلزي، استخر با
هاي روشنایی، از  روي آن، همچنین پایه چراغ

سازي ایران  تاثیرات فرهنگ غرب بر روي باغ
باشد که از دوره قاجاریه و به خصوص در  می

  . ، رواج یافت)دوره ناصرالدین شاه(اواخر آن 
  
  
  
  

کی يولوژيکی و بيزيها، منابع ف يکاربر -
  :پارک شهر

هاي موجود فضاها و فعالیتر در حال حاض     
شهر شامل، زمین بازي کودکان،  در پارك

 ،رئات آمفی ت،خانه سنتی  سفرهخانه، نمازخانه، کتاب
 مجتمع ورزشی در قسمت ،زمین چمن مصنوعی

 تاالر ،پارك پلیس و سبز  دفتر فضاي،غربی پارك
، استخر،  موزه صلح، دفتر کلینیک،کنفرانس

هداشتی، ساختمان ب خانه، سرویس دریاچه، گل
اي مختلف، آکواریوم، هنگهبان، گذرها با عملکرد

کاري و  ورودي، و نیز فضاهاي انبوه درخت 8
کاري  پرسایه و فضاهاي باز چمن و درخت

در ترین نقطه ارتفاعی  پایین و باالترین. باشد می
و در جنوب آن  متر 1160 شهر در شمال آن پارك
نابراین شیب آن د، بباش  متر از سطح دریا می1150

 . درصد است3/3 جنوبی حدوداً در جهت شمالی
 از کهعمیق وجود دارد   سه چاه نیمهشهر پاركدر 

ري غرقابی و تحت فشار ها براي آبیا آب این چاه
  در این پاركراندامان آبیاري. گردد استفاده می

این ها موجود در  قناتاز  .باشد  درصد می6/30
 و  قنات مهرگرد،)ناصري( قنات شاه ،محدوده

شهیدي مازندرانی، (باشد  قنات سنگلج می
1383(.   
 را اي  باالترین غناي گونهAceraceaeتیره       

ترین درختان  از قدیمی. در پارك در بردارد
 و باشند شهر، چنار، کاج تهران و صنوبر می پارك

تان پارك به زمان تاسیس قدمت بسیاري از درخ
ها بیشتر ر اکثر کرت دنوع کاشت. گردد آن بر می

بوده و درختان غالب آن جنگلی  صورت پوششبه
گنجشکی، افراي  گنجشک، افراي زبان زبان
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از جمله آفات موجود در . باشند چناري می برگ
خوار نارون،  شهر سوسک برگسطح پارك

هاي  ریشه، گونهسفیدخوار، کرم هاي چوب سوسک
عضی از هاي سپردار و ب ها، شپشک مختلفی از شته

اسماعیلی و کمالی، (باشند  هاي کنه می گونه
 خاص به يکلیمادلیل میکرو شهر به پارك). 1385

 زیستگاه مناسبی واسطه وجود درختان تنومند،
 به صورت آزاد زندگی  کهباشد براي پرندگان می

 بلبل توان به از جمله این پرندگان می .کنند می
طوطی، انواع  ،سهره، جنبانک دمسرخ، دارکوب، 

 خورك نا و ماهیمی سر، مرغ هب ریسک، شانه چرخ
تر دیگر   نکته جالبهمچنین. اشاره نمود

. باشد شهر می هاي آزاد محوطه پارك سنجاب
عنوان تنها فضاي  به شهر موقعیت استقرار پارك

سبز متمرکز در این بافت شهري متراکم و ادغام 
سبز  ن فضاها باعث به وجود آوردن فضايآن با ای

ن مجموعه شناسی براي ای اي از نظر زیبایی یژهو
شهر با بافت قدیمی  جواري پارك هم .گردد می

آباد و توپخانه،  هاي تاریخی مثل حسن بازار، میدان
وجود کاخ گلستان، مسجد ارگ، ساختمان رادیو، 

 موزه پست(موزه ایران باستان، میدان مشق 
 ، کلیساي پتروس، موزه آبگینه، خانه قدیم)فعلی
ریخی در ها ساختمان و باغ تا السلطنه و ده قوام

انداز متنوع تاریخی  کنار هم موجب افزایش چشم
  .  است گردیده

  

  روش تحلیل تصویريوآنالیز دیدومنظربهتحلیل
 مورد محدودهتحلیل تصویري منظر در      

 با روش سایمون بل که بر پایه تجزیه و ،مطالعه
ظر انجام اصر بصري موجود در منتحلیل عن

مطابق ) 1993(، 1 بیلاست رفتهصورت گ گیرد، می
ها  این روش، عناصر سازنده منظر و تغییرات آن

ثیرات هاي فضایی که در تادر محیط و ویژگی
شوند، در کنار هم  ها با هم ظاهر می متقابل آن

در . گردد ر به تحلیل منظر بر پایه تفکر میمنج
ات  خصوصیمحدوده مورد مطالعه، از لحاظ

کیفیت . شناسایی است منظر قابلبصري، شش تیپ
منظر، طیف وسیعی زخصوصیات بصري هر تیپ ا

 - اکولوژي و اجتماعی-یمحیط از عوامل زیست
شهر  که در پارك جایی از آن. باشد فرهنگی می

گیري منظر  گیاهی عامل اصلی در شکل پوشش
بیشتر بر اساس بندي منظر   تیپ،باشد پارك می

  . امل صورت پذیرفتاین عوجود 
، شده کاري منظر جنگل، منظر محور مرکزي     

 منظر، اي یهمنظر حاش، شده کاري منظر چمن
در منظر محور . باغ فرانسوي منظر، دریاچه
دلیل وجود عناصر شاخص، متغیرهاي  به مرکزي

ساز در حد بسیار مطلوب قرار دارند، و منظر
دید (هاي منظر  دلیل وجود الیهیفیت منظر نیز بهک

در . در حد مطلوب است) هاي شمالیبه کوه
که قسمت اعظم پارك را در ، کاري مناظر جنگل

ها بافت  در بعضی از قسمت گیرد، بر می
در . باشد بصري می  و فاقد تنوعبودهیکنواخت 

،  و تنومند درختان بلنداین تیپ از منظر وجود
در  .گردد  میایجاد حس مکان در منظرباعث 

ها  شده، در بسیاري از قسمت کاري ظر چمنمنا
ه قابل عدم وجود محصوریت فضایی در محدود

. اي را ایجاد کرده است رؤیت، افق دید گسترده
ث ایجاد بافت نرم در  باع نیزپوشش شفاف چمن

                                                
1 Bell 
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دلیل  اي به در منظر دریاچه. است منظر گردیده
بافت نرم و شفاف آب همراه با درختان تنومند و 

ود پرندگان، متغیرهاي منظرساز در ص و وجشاخ
اما وجود بعضی عناصر در . باشند حد مطلوب می

حاشیه پارك باعث ایجاد اغتشاش وآشفتگی 
بصري شده، مناظر ناهماهنگی با محیط به وجود 

ن برده و بی آورده، وحدت و هماهنگی منظر را از
منظر باغ  در .است از کیفیت بصري آن کاسته

وجود  است، امالً رسمییک طرح ک که فرانسوي
شده، گیاهان شاخص در متن  درختان هرس

شفاف چمن، همراه با رزکاري باعث ایجاد نظم و 
  .است ع بصري در این تیپ از منظر نمودهتنو
  

تحلیل و ارزیابی نیازها و الگوهاي رفتاري 
  بازدید کنندگان

سخگویی به که طراحی نوعی پا جایی از آن      
باشد، مطالعه کنندگان می فادهنیازهاي تفرجی است

کنندگان، کمک مؤثري  استفادههاي الگوهاي رفتار

 . خواهد نمودپاركدر مدیریت و طراحی 
،  اجتماعی گردشگر-مشخصات اقتصادي

هاي تفرجی در   مربوط به قسمتمشخصات
، نحوه استفاده و تمایالت و الگوي شهر پارك

 وگردشگري در ارتباط با مناطق تفرجی در پارك 
 25با نامه  کنندگان، در این پرسش نیاز استفاده

مورد مطالعه و  سوال تشریحی، 2سوال تستی و 
 از میان )1996( میکایلی، بررسی قرار گرفت

 نفر مورد پرسش قرار 100گردشگران پارك
نامه، از اواسط   مطالعه و تکمیل پرسش.گرفتند
 بر . انجام شد1389 تا اواسط تابستان 1389بهار 

بیشترین فصل آمدن شده،   نظرسنجی انجاماساس
 باشد بستان میافراد به پارك، در فصل بهار و تا

هاي پارك  که شاید به دلیل عدم جذابیت) 1شکل(
، و یا کمبود امکانات در فصل پاییز و زمستان

  .تفریحی الزم براي این فصول است
  

   
  بیشترین مکان مورد بازدید گردشگران در پارك-2شکل                     به پاركبازدیدکنندگانبیشترین فصل آمدن  -1شکل
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بیشترین مکان مورد بازدید ها، در بررسی     
 محور مرکزي ،گردشگران وجذابترین بخش پارك

، و درختان پرندگان ، باغ)نماي مرکزي آب(پارك 
ست ا  این در حالی،باشد بلند و قدیمی پارك می

خود کی از پارك را بهکه این محدوده بخش کوچ
که این  جایی  از آن).2شکل (دهداختصاص می

قسمت از پارك در طی زمان دچار تغییرات 
 این ، نشده است، شاید براي بسیار از افرادچندانی

  .محدوده حس قدیمی از پارك را القا می کند
  

ترین مشکالت، از دید گردشگران پارك، عمده    
، آموزشی و کمبود بعضی امکانات تفریحی

ورزشی، نورپردازي نامناسب، عدم انسجام 
وسایل بدنسازي، حرکتی، تخریب بعضیمسیرهاي

سازي  عدم امنیت در بعضی نقاط پارك، کف
بازي یب وسایلها، تخرنامناسب در برخی قسمت

  .  )3شکل (است گیاهی بوده و نارسایی در پوشش

  
  
  
  
  
  

  

 اندگن مشکالت پارك از دید بازدیدکن-3شکل
 

  
تمامی همچنین براساس این نظرسنجی، 

 و کنند یسنین افراد، از این پارك استفاده م
، بیشتر از یک ساعت و حتی ها آنبسیاري از 
از دید . مانند  تمام روز در پارك مینصف و گاهاً

ها در  درصد از بازدیدکنندگان، همه قسمت 4/49
نها مسیرهاي فرعی پارك امن بوده، و برخی از آ

توجه به بررسی  با.دانستند  پارك را غیرامن میدر
 آرامش را انجام شده، صداي آب بیشترین حس

در نهایت وضعیت موجود . کند در افراد ایجاد می

از بازدیدکنندگان % 32/90پارك، نیازهاي تفریحی 
  . است آورده ساخته را بر

هاي   ضرورتهاي مطالعهحاصل ازیافتهنتایج
این مکان یزي و طراحی ر برنامهزیر را براي 

ریزي و طراحی  ضرورت برنامه: کند ایجاب می
ریزي براي استفاده در  برنامهبراي کلیه سنین، 

ي ها  طراحی مکان،سطح فراتر از حد منطقه
صورت  گردشگري براي بازدیدکنندگان به

، در نظر گرفتن خانوادگی و گروهی با دوستان
ندگان در کننات براي برآوردن نیازهاي بازدیدامکا
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طول مدت ماندن در پارك، طراحی مناسب و 
بردن انگیزه افراد  االها براي ب جایگزینی کاربري

ام فصول، در نظر براي استفاده از پارك در تم
پارك در ایام تعطیالت براي  گرفتن ظرفیت برد

کاهش آسیب محسوس به کیفیت تفرج، توزیع 
ها در کل پارك، براي کاهش فشار زیاد  جذابیت

ی که بیشتر مورد استفاده قرار های بر قسمت
گیري کل احساس افراد در پارك گیرند، در می

ساختی مانند استفاده از گونه زیر بدون اجراي هیچ
همچنین افزایش  ...صداي آب، صداي پرندگان و 

جذابیت و هدفمند نمودن مسیرها، براي افزایش 
   .امنیت

های انجام ليق تحليج حاصل از تلفينتا
 رفتهيپذ

هاي پارك  باتوجه به شناخت و تحلیل الیه     
هایی سایت امکانات و محدودیتشهر، کلیه 

 SOWTبه روش  تحلیلاین . گردیدمشخص 
انجام ) 4 و تهدیدها3، ضعف2، فرصت1نقاط قوت(

هایی امکانات سایت شامل ویژگی. )2جدول(شد 
سازي هایی را براي بهینهاز سایت است که فرصت

ایجاد  و یا اجتماعی پارك ي اکولوژیککارکردها
هاي سایت نیز شامل  محدودیت.کند می

ها  مشکالت، موانع و مسائلی است که سایت با آن
  .روبروست

  

                                                
1  .  Strength 
2  .  Opportunity  
3  .  Weakness 
4  .  Threats 
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  هاي سایت، ماخذ؛ نگارندهامکانات و محدودیت -2جدول شماره 

ی از 
ناش
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تها
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 و  کاخ گلستانهاي تاریخی، اطراف این پارك از جمله بازار قدیم تهران، موزه ایران باستان، میدان مشق، باغها وقرارگیري سایت -
 غیره و در کل غنی بودن میراث طبیعی و تاریخی در این محدوده

 ی پاركدلیل یادآوري قدمت طوالنی و ارزش طبیعی، تاریخی و زیبایی شناختسال بهوجود درختان بلند، تنومند و کهن -
 )تعدیل دما، افزایش رطوبت، ایجاد سایه(دلیل ایجاد میکروکلیما خاص هاي متنوع بهوجود درختان و درختچه -
 هاي قدیمی و ماگنولیا ژینکگو، بلوط،(.Koelreuteria sp)وجود برخی درختان خاص در پارك مثل کاج دریایی، کوئل رو تریا  -
 کاري تا سطح وسیع چمن هاي گیاهی از جنگلبندي گونهانواع ترکیب -
 عنوان مکانی براي برآوردن نیازهاي تفریحی افراد و ایجاد میکرو کلیما در این محدودهنماي مرکزي و دریاچه بهوجود آب -
 .کار روندتوانند با طراحی مناسب براي ایجاد نقاط عطف بهوجود فضاهاي بازي که می -
  اداري-هاي شلوغ تجارييوجود فضاي آرام و تا حدودي خلوت در میان کاربر -
  وجود صداهاي متنوع از جمله صداي پرندگان، صداي آب -
 وجود امکانات آموزشی مانند مرکز آموزش و کلینیک گل و گیاه و آکواریوم،  -
 .هاي جانوري از جمله بسیاري از پرندگان استاکوسیستم پارك مکانی براي نگهداري گنجینه هاي ژنتیکی و نیز جذب گونه -
 کنندهاي تفریحی و آموزشی را فراهم میرندگان آزاد در پارك که فرصتوجود پ -
  .گذردوجود قنات سنگلج که از داخل پارك می -

 آن
ی از

ناش
ي 

 ها
دید

 ته
هاو

صت
 فر

ك،
 پار

 در
جود

 مو
اي

ت ه
ودی

حد
 م

 هاي سطحیآوري آبعدم وجود سامانه مناسب جهت جمع -
 باالبودن سطح آب زیرزمینی -
 دلیل وجود تنها پارك موجود در محدوده در این مقیاس  معیت به پارك بهافزایش فشار ناشی از ج -
  مسیر اصلی دسترسی در اطراف پارك4دلیل قرار گیري اي بههاي حاشیهویژه در قسمتافزایش آلودگی صوتی به -
 اطرافهاي ها در اطراف پارك، از جمله ترمینالدلیل وجود بعضی از کاربريهاي محیطی بهافزایش آلودگی -
 ها در اطراف آندلیل وجود برخی کاربريهاي تاریخی اطراف بهها و باغقطع ارتباطات اکولوژیکی پارك با سایت -
 .عدم پویایی و نشاط در فضاهاي ورودي غربی پارك، علیرغم نزدیکی به بافت مسکونی -
 . عدم پویایی و سکون این فضاعدم وجود امنیت و نبود فعالیت خاص در قسمت جنوب شرقی و جنوب غربی و در نتیجه -
 سازي با یکدیگر در بعضی معابرعدم هماهنگی کفو نیز عدم زیرسازي مناسب  -
 ، عدم تعریف و تقسیم راه و ساماندهی مسیر)ضلع شرقی دریاچه(عدم ساماندهی ورودي شمال شرقی  -
 ركهاي پاهاي گیاهی و آفات در برخی از قسمتوجود عالئم و خسارات ناشی از بیماري -
 هاي تهرانویژه کاجسپري شدن عمر مفید برخی از درختان به -
 هادلیل فشردگی خاك در بعضی قسمتجمع شدن آب در سطح چمن به -
 هاغالب شدن علف هرز مرغ در بعضی از کرت -
 هاي بصري، بو و صدا در پاركآوري و دپوي بهداشتی زباله و در نتیجه ایجاد آلودگینبود محل مناسب جمع -
 آب موجود در پارك با وجود تعداد زیاد درختان کمبود  -
 .آلودگی آب قنات سنگلج که اکنون به صورت فاضالب در آمده است -
 نارسایی در وضع موجود سامانه آبرسانی و آبیاري در بعضی نقاط و کاهش راندمان آبیاري -
 هاهی در بعضی قسمتهاي پارك و عدم تنوع گیانا هماهنگی و نارسایی در طراحی کاشت در بعضی از قسمت -
 استفاده از سموم براي دفع آفات به جاي کنترل بیولوژیک -
 دلیل استفاده از کودهاي شیمیاییایجاد آلودگی آب به -
 ها شوري باالي خاك در بعضی از قسمت -
  .شودها توسط گیاهان میوجود آهک در خاك که باعث قلیایی شدن خاك و در نتیجه عدم جذب عناصر و ریز مغذي - 

  
سازي راهکارهاي پیشنهادي براي باززنده

  پارك شهر
، و در گرفته انجامتوجه به تحلیل و ارزیابی با   

هاي موجود در عناصر  نهایت درك نارسایی
دهنده پارك، همچنین در نظرگرفتن اهداف  تشکیل

ساماندهی طرح ، راهکارهاي کلی و عملیاتی

منابع ارزشمند از در راستاي حفاظت شهر  پارك
 و ارتقا آن و حذف عوامل اختالل در ولوژیکاک

 نیز راهکارها درجهت جهت افزایش کارکرد آن و
ه گردید افزایش کارکرد اجتماعی پارك ارای

  .)1، نقشه شماره 3جدول شماره(
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  راهکارهاي باززنده سازي جهت بهبود کیفیت اکولوژیکی و اجتماعی پارك، ماخذ؛ نگارنده -3جدول شماره 

 راهکارها
 در جهت
بهینه 
سازي 
کارکرد 

  اکولوژیکی

شبکه "با ایجاد  به منظور افزایش کارکرد اکولوژیکی ،هاي تاریخی اطرافحفظ پیوستگی، یکپارچگی و ساختار کلی منظر پارك با باغ -
 " تاریخیسبز

  تقویت پوشش گیاهی و  جهت باززنده سازي،استفاده از گیاهان بومی و مقاوم -
  هاي مناسب و سازگار با آب و هواي این محدودهگیاهی از طریق استفاده از گونهافزودن تنوع اکولوژیکی  -
 .هاي گیاهیهاي ناشی از آفات و بیماريگیاهان خسارت دیده در اثر آسیبسازي پوشش گیاهی با جایگزینی و بازکاشت احیا و به -
 ك، هماهنگ با محیط شبه طبیعی پارطراحی با استفاده از مواد و مصالح بومی -
هاي طبیعی، جمع آوري آب باران، انتخاب مواد و مصالح از منابع تجدید شونده، استفاده از انرژي(هاي اکوتکنیک استفاده از روش -

 ) بازیافت و تصفیه آبهاي زائد و استفاده از آنها در آبیاري 
 اي سنتی به بارانی و قطرهیاريوارتقاي کیفیت آبیاري موجود براي کاهش هدر رفت آب با تغییر روش آبافزایش راندمان  -
هاي مختلف قارچ  موجود مانند استفاده از فرموالسیونهاي گیاهیهاي بیولوژیک جهت کنترل آفات و بیمارياستفاده از روش -

Beauvaria bassiana و باکتري  )B.t (Bacillus thuringiensis و پارازیتوییدهایی مانند مگس Erynnia nitida براي 
 براي کنترل کرم سفید ریشه و نیز مبارزه مکانیکی مثل آبشویی و Scoliidaeک برگخوار نارون و یا استفاده از زنبورهاي کنترل سوس

 هرس به جاي استفاده از سموم شیمیایی
 استفاده از کودهاي ارگانیک جهت بهبود کیفیت فضاي سبز -
 بهبود بافت و ساختار خاك در برخی نقاط داراي تخریب -
و غبار به صورت کاشت چند اشکوبه با ترکیب مناسب گیاهان سوزنی و  هاي مناسب جاذب آلودگی صدا، هوا و گردگونهاستفاده از  -

  حاشیه خارجی پارك براي کاهش آلودگی صوتی و کاهش دیدهاي نامطلوب برگ درپهن
 هاي شور و آهکی در برخی نقاط پاركاستفاده از گیاهان مقاوم به خاك -
   کیب مناسب گیاهان سوزنی برگ و پهن برگ براي کاستن آلودگی در تمام فصولکاشت اصولی با تر -
 اي پاركهاي حاشیهها به خصوص در قسمتاستفاده از گیاهان با تاج گسترده براي جذب غبار و انواع آلودگی -
 یستماحداث مخزن در قسمت منتهی الیه جنوبی آبنما جهت جلوگیري از هدر رفت آب و برگشت آن به چرخه س -
 هاي جانوري از جمله پرندگان هاي ژنتیکی و نیز جذب گونهنصب النه پرنده روي درختان براي نگهداري گنجینه -
گذرد به پارك شهر، با ایجاد کانال یا انحراف انتقال آب قنات مهرگرد که از محدوده تقریبی میدان امام خمینی و از ضلع شرق پارك می -

  ین منابع پایدار آبمسیر قنات به دریاچه براي تام

 راهکارها
 در جهت
بهینه 
سازي 
کارکرد 
  اجتماعی

در راستاي اهداف مرکز اکولوژي (ایجاد مرکز آموزشی براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار در پارك شهر براي شهروندان  -
 )، در مقیاس محلی با تاثیر جهانی"اکوسنتروم"سوئد

 یی جشنهاي بومی و معرفی آداب گذشتهایجاد فضاهاي باز چند منظوره جهت بر پا  -
 احداث باغ پرندگان براي افزایش تنوع زیستی و نیز آشنایی بازدیدکنندگان با ارزشهاي زیست محیطی  -
 هاي زیست محیطی به منظور بسط مسایل هنري مرتبط با طبیعت و مرکزي براي انواع آموزش طبیعتاحداث فرهنگسراهاي  -
گالري و جایگزینی سالن اجتماعات شوراي شهر با ر مرتبط در پارك با هدف افزایش آگاهی مانند هاي غیجایگزینی بعضی فعالیت -

 ها وخدمات سازگار با محیط زیست با توجه به خصوصیات محلیهایی مرتبط با مسایل زیست محیطی از جمله فعالیتنمایشگاه
   گیاه ایجاد نمایشگاه و گلخانه مکانیزه به همراه مرکزي جهت آموزش گل و -
هاي زیست محیطی پارك و ارتباط نزدیک آنها با گیاهان و  جهت آشنایی آنها با ارزش مزرعه خانواده و باغ مخصوص کودکاناحداث -

 نحوه کاشت آنها
 در مسیرهاي مختلف هاي نوشته شده با هدف افزایش آگاهینصب عالئم آموزشی و تفسیري به صورت پیام -
  بهسازي و اصالح مسیرهاي حرکتی -
وري و تجربه حسی از هاي توقف براي تماس مستقیم بازدیدکنندگان با محیط پارك و حداکثر بهرهایجاد مسیرهاي حرکتی و مکان -

  موجود در پارك  طبیعیچشم اندازهاي
    جنوبی پارك-ایجاد موزه قنات سنگلج در محور شمالی -
 خیزي و بهبود بافت خاكفاده از کود آن براي حاصلهاي آموزشی و تفریحی و استاحداث کبوتر خانه سنتی جهت فعالیت -
 منظر سازي مناسب محوطه اطراف دریاچه در جهت ایجاد منظرگاه و نیز سایت پرنده نگري در فصل مهاجرت پرندگان -
  تخصیص فضاي باز روي آکواریوم به موزه تاریخ طبیعی -
 ن براي باال رفتن سطح آگاهی بازدیدکنندگان مشخص نمودن نام علمی گیاهان بر روي تابلوهاي کوچک در پاي درختا -
نگري در مواقعی از سال در پارك فراهم سازي امکانات آموزشی جهت آشنایی بازدید کنندگان با پرندگان و برگزاري تورهاي پرنده -

 ي دریایی موجود در آکواریم هاهاي بوتانیکی پارك و نیز گونهاي پرندگان موجود، همراه با مشاهدات جذابیتتنوع گونهبا توجه بهشهر
 تعبیه دو ورودي در ضلع جنوب شرقی و جنوب غربی پارك جهت پویایی و باال رفتن امنیت نسبی این فضاها -
 حذف هرگونه عوامل ایجاد اغتشاش بصري و هاي پاركباال بردن زیبایی دید افراد با قرار دادن آنها در مقابل جاذبه -
  نایی فضاهاي پارك در شب و ارتقا امنیت شبانه پاركارتقا وضعیت نورپردازي براي خوا -
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  گیرينتیجه
ر شهر د ط قرارگیري پاركبا نگاهی به شرای

توان گفت که  میان بافت قدیمی شهر تهران، می
تواند به  این پارك بزرگ در مقیاس شهري، می

عنوان مفصل در شبکه ارتباطی محله قدیم سنگلج 
  . تعریف شود
فشار ناشی از   محیطی،هاي آلودگیبر اثر 

ناآگاهی و ، کنندگان بازدید استفادهجمعیت 
د ارزش پارك و تغییرات توجهی در مور بی

هاي پارك و نیز تا  اي براي رفع نارسایی سلیقه
طبیعی، استفاده از گیاهان ناسازگار  حدودي عوامل

مرتبط با اهداف پارك هاي غیر با محیط و فعالیت
اهیت حقیقی منظر و در نتیجه از بین رفتن م

طی گذشت زمان این پارك دچار پارك، 
توان به بروز  یم هاي گشته که از جمله نارسایی

و اجتماعی پارك و اختالل در کارکرد اکولوژیکی 
  . نیز کاهش کیفیت زیبایی منظر آن اشاره نمود

این پارك به عنوان تنها فضاي سبز متمرکز 
هري متراکم داراي اهمیت در این بافت ش

 مانند یک ریه تنفسی عمل کولوژیک باال بوده وا
نسبی،  تکرده و در تعدیل دما، افزایش رطوب

کاهش آلودگی، جذب گردوغبار و نیز جذب 
 از جمله پرندگان که این هاي اکولوژیک گنجینه

هاي هوا و خشک شدن  روزها در اثر آلودگی
 این پارك را مامن خود قرار هاي اطراف تاالب

بنابراین در این تحقیق، . مهمی دارداند، نقش  داده
تعیین جهت بهبود کارکرد اکولوژیکی پارك، 

هاي طبیعی، اطمینان از سالمت اجزا و  ویژگی
ایجاد اختالل در ارتباطات آن و تعیین عوامل 

 پارك صورت گرفت و کارکرد اکولوژیک
. ه گردیدارها در جهت بهبود کارکرد آن ارایراهک

رفتاري جهت بهبود همچنین مطالعه الگوهاي 
یفیت اجتماعی پارك انجام شد و باتوجه به نیاز ک

هاي موجود  کنندگان و نیز بررسی نارسایی استفاده
ها، طرحی در جهت بهبود  آوردن نیاز آنبراي بر

کمی و کیفی کلیه عملکردهاي خدماتی، تفریحی، 
آموزشی، ورزشی و فرهنگی پارك، توزیع مناسب 

تماعی، فیزیکی و اجعملکردها، تامین امنیت 
رساندن تجربه حسی خوانایی پارك و به حداکثر

 سازي پارك براي استفاده مناسبافراد و در نهایت 
  .   ه گردیدتمام گروههاي استفاده کننده ارای

ه نتایجی مانند توان ب با ارایه این راهکارها می
، اجتماعی و فرهنگی طبیعی ارتقا کیفیت محیط

اري منظر پارك با حضور پارك، دستیابی به پاید
هاي اجتماعی و فرهنگی و تبدیل پارك  فعالیت

به محیطی پویا و فعال با نگرش عمیق به 
نندگان کي آن و نیز تامین نیازهاي بازدیدها ارزش

مشترك طراحی هاي  و در نهایت رسیدن به ایده
  . شهر، دست یافت هماهنگ با منظر پارك
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 نقشه طرح راهبردي براي باززنده سازي و ساماندهی پارك شهر با هدف بهبود کیفیت اکولوژیکی و اجتماعی
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