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 مقدمھ 

این پژوھش معیار ھای زیست محیطی در طراحی شھری و تأثیر 
 6مدیریت صحیح زیست محیطی را  در پارک اللھ، واقع در منطقھ 

 .شھر تھران، مورد بررسی قرار داده است 

تحقیق بررسی روشھای مدیریتی با رویکرد زیست ھدف اصلی این 
محیطی در طراحی فضاھای شھری با توجھ بھ شناخت معضالت آن و 

گر اسب در این زمینھ می باشد از دیارایھ راھکارھای عملی من



 

 

اھداف آن شناسایی عناصر مثبت موجود در کالبد شھر، توجھ بھ 
ی شھری، ھماھنگی در کاربرد بصری آن در استقرار کاربری ھا

ایجاد ھمسویی بین طراحی شھری و راھکارھای صرفھ جویی در 
، ضرورت توجھ بھ شرایط آب انرژی و استفاده از انرژی ھای نو

و ھوایی در تعیین ضوابط مربوط بھ مصالح ساختمانی و نما، و 
بررسی شبکھ ھای دسترسی  با توجھ بھ الگوی توسعھ شھر و 

می ...در طرح شبکھ راھھا و توجھ بھ نقش پیاده رو و دوچرخھ 
 :در پژوھش دو فرضیھ در نظر گرفتھ شده است.باشد 

اعمال معیارھای زیست محیطی در طراحی محیط ھای شھری "  -1
می تواند تحوالت عمده ای را در ساختار، بافت، سیما و کیفیت 

کھ با محاسبھ فراوانی در صدی " محیط شھری در پی داشتھ باشد
جود تفاوت معنی دار بین سواالت سون و،محاسبھ آزمون پیر

 .یید شدأت

تواند منجر بھ کاھش پیامدھای زیست نحوه مدیریت می" -2
کھ با محاسبھ " محیطی ناشی از استقرار نوع کاربری ھا شود

فراوانی در صدی ،محاسبھ آزمون پیرسون و وجود تفاوت معنی 
 .دار بین سواالت تایید شد

 230140معیت منطقھ شش  بھ میزانجامعھ آماری عبارتند از کل ج
نفر در نظر گرفتھ شده  400نفر، كھ پس از محاسبھ، حجم نمونھ 

 .است

 :اطالعات مورد نظر از دو طریق جمع آوری شد

ابتدا  نقاط قوت و ضعف، فرصت ھا و تھدیدھای پارک شناسایی 
در خصوص عناصر  SWOTو وضع موجود پارک با  استفاده از روش

سپس  نیازھای فزاینده .پارک اللھ بدست آمدطبیعی و مصنوع 
طراحی شھری با نظر سنجی از کاربران از طریق پرسشنامھ 

 .م شده بدست آمدیتنظ

با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامھ ھا و ھمچنین از  
 .پیشنھاد ھای الزم حاصل شد SWOTتحلیل  

 

 بیان مسألھ 

شھرسازی کھ مجموعھ ای پیچیده از انواع کاربریھاست در شمار 
یکی از وسیعترین و عمیق ترین دخالتھای انسان در محیط زیست 
بھ شمار می رود کھ پیامد ھای سوئی برای انسان بھ عنوان 



 

 

خالق این کاربری عظیم و محیط پیرامونش بھ دنبال خواھد 
 .داشت

ی محیط ھای شھری می اعمال معیارھای زیست محیطی در طراح
تواند تحوالت عمده ای را در ساختار، بافت، سیما و کیفیت 

در این ارتباط آنچھ حائز . محیط شھری در پی داشتھ باشد
اھمیت است مکان یابی مناسب پروژه ھای شھرسازی، شناخت آثار 
زیست محیطی این پروژه ھا و دخالت معیارھای زیست محیطی در 

با شناخت ویژگی ھا و پی آمدھای زیست . طراحی شھری می باشد
محیطی ناشی از استقرار ھر کاربری با مکان یابی صحیح و 
مناسب، می توان از بروز مسائل زیست محیطی در شھرھا 

الزمھ این کار مدیریت صحیح فضاھای شھری با در . جلوگیری کرد
ھر چند خلق فضای شھری . نظر گرفتن معیارھای زیست محیطی است

ندان دشوار نیست ولی سامان دادن بھ شکل و سیمای مطلوب چ
شھر فرآیند بسیار پیچیده و پرشاخھ ای است کھ از مقیاسھای 
بسیار کوچک مثل طراحی اثاثیھ یا طراحی محوطھ ھای کوچک تا 

در واقع سامان . مقیاسھای بزرگ یا کل شھر را در بر می گیرد
استخوان  بخشی و نظام دھی، شکل و سیمای شھر از شکل گیری

بندی شھر، ساختار شبکھ اصلی، مکانیابی مراکز اصلی، 
ھماھنگی توده و شکل ساختمانھا، پیوستگی پوستھ و فضا، 
حداقل استفاده از منابع تجدید شونده، ترکیب فضاھای باز 
عمده و کوچک، ھمجواری مناسب فضاھای پر و خالی و ترکیب 

ساختار شھر  مناسب و قابل انعطاف کاربری یا در ارتباط با
آغاز و در نھایت بھ تأمین کیقیت در محیط شھری و بھداشت 

حدت در شھر می وو ایجاد یکپارچگی  مادی و روانی افراد و
 .انجامد

 اھمیت و ضرورت انجام تحقیق

کیفیت محیط شھری حاصل ترکیبی پیچیده از شکل عناصر کالبدی 
مفھوم  شھر، وجود فعالیتھای شھری و عناصر محیط طبیعی است و

کیفیت محیط شھری را باید در عناصر کالبدی و فعالیتھایی کھ 
با وجود آنھا شھر شھریت و ھویت می یابد و ارزشھای کالبدی 
کھ بھ عناصر شھری کیفیت می بخشد جستجو کرد پس احداث 
فضاھای سبز، نوع و چگونگی آن امری است کھ از اھمیت و 

 .ورد نظر استضرورت برخوردار است کھ در این تحقیق، م
 
 

 ھدف اصلی تحقیق 

با توجھ بھ مطالب ذکر شده در مباحث قبلی ھدف اصلی این 
بکارگیری روشھای مدیریتی با رویکرد زیست محیطی در تحقیق 



 

 

طراحی فضاھای شھری با توجھ بھ شناخت معضالت آن و ارائھ 
در این زمینھ می باشد پیشنھادات و راھکارھای عملی مناسب 

گر اھداف آن شناسایی عناصر مثبت موجود در ھمچنین از دی
کالبد شھر، توجھ بھ ھماھنگی در کاربرد بصری آن در استقرار 
کاربری ھای شھری، ایجاد ھمسویی بین طراحی شھری و 
راھکارھای صرفھ جویی در انرژی و استفاده از انرژی ھای نو، 
ضرورت توجھ بھ شرایط آب و ھوایی در تعیین ضولبط مربوط بھ 

الح ساختمانی و نما و بررسی شبکھ ھای دسترسی با توجھ بھ مص
الگوی توسعھ شھر و توجھ بھ نقش پیاده رو و دوچرخھ در طرح 

بھ  می باشد کھ تمامی این موارد بھ نحوۀ... شبکھ راھھا و 
کارگیری معیارھای زیست محیطی بھ منظور رسیدن بھ یک وضعیت 

ری با کیفیت زیست محیطی متعادل و ایجاد محیط ھای شھ
 .بستگی دارد استاندارد برای  شھروندان

  
 اھداف فرعی تحقیق 

 شناسایی عوامل زیست محیطی تأثیر گذار در طراحی پارکھا -1
بررسی تأثیرات مثبت طراحی فضاھای سبز و پارکھا بر   -2

 شھروندان
چگونگی دخالت فضاھای سبز و پارکھا بر ھویت یک منطقھ  -3

 شھری
 طراحی فضاھای شھری در ترکیب با فضاھای سیز و پارکھا  -4
طراحی فضاھای تعامل اجتماعی در شھر و ایجاد پیوند بین  -5

 طبیعت و محیط شھری در منطقھ مورد مطالعھ
نگرش اساسی بھ نحوه تأثیر طراحی المانھای معماری در  -6

 ایجاد محیط ھای اجتماعی مناسب برای شھروندان
دنھ شھری در تداخل با فضاھای طراحی یک مدل مناسب ب  -7

 سبز و پارکھا 
دستیابی بھ چگونگی طراحی و تفکیک فضاھای حرکت سواره   -8

 و پیاده در خیاباھای شھری
  

 سؤاالت تحقیق
آیا در طراحی شھری پارک مورد نظر بھ معیارھای زیست   -1

 محیطی توجھ شده است؟
آیا مدیریت طراحی شھری جوابگوی حل معضالت زیست محیطی   -2

 است؟
چگونھ می توان در توسعھ شھر ھا معیارھای زیست محیطی   -3

 در راستای توسعھ پایدار را نیز اعمال نمود؟
عملکرد فضاھای سبز و تاثیرات آنھا در طراحی شھری و   -4

 ایجاد فضاھای شھری چگونھ است؟



 

 

 فرضیھ ھای تحقیق   -
معیارھای زیست محیطی در طراحی محیط ھای شھری می اعمال  -1

تواند تحوالت عمده ای را در ساختار، بافت، سیما و 
 .کیفیت محیط شھری در پی داشتھ باشد

راھکارھای مدیریت می تواند منجر بھ کاھش پیامدھای   -2
زیست محیطی ناشی از استقرار نوع                  

 .کاربری ھا شود
 

  روش شناسی تحقیق
فرصت ھا و ، ضعف ھا، در لغت بھ معنی قوت ھا  SWOTروش

فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی  ،تھدیدات است و دراصطالح
 متغیر ھای موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیھ و تحلیل

SWOT واژه . گویندSWOT   برگرفتھ از لغات زیر می باشد:  
S: Strength وتبھ معنی ق 

Weakness: W معنی ضعفبھ 
 O:  Opportunityبھ معنی فرصت 
 T: Threat بھ معنی تھدید 

در آغاز کار تھیھ سوابق موجود پروژه دارای اھمیت ویژه ای 
با مطالعھ آنھا زمینھ کافی برای تعیین خط مشی و . است

سپس با تعیین حدود چارچوب کار . چارچوب کار ایجاد می گردد
. یدن آنھا پرداختھ می شودبھ جمع آوری اطالعات و سازمان بخش

الزم بھ یادآوری است کھ برای دستیابی بھ اطالعات بھ 
 :کتابخانھ ھا، سازمانھا و ارگانھای مختلف دولتی نظیر 

وزارت مسکن و شھرسازی، سازمان زمین و مسکن، شھرداری مرکز، 
سازمان زیبا سازی شھرداری تھران، کتابخانھ مرکز مطالعات 

تھران، کتابخانھ مرکزی دانشگاه تھران، زیست محیطی دانشگاه 
کتابخانھ دانشکده معماری و شھرسازی دانشگاه علم و صنعت، 

 .کتابخانھ سازمان حفاظت محیط زیست، مراجعھ شد

لذا بھ طور مختصر می توان گفت روش تحقیق حاضر بر پایھ 
مطالعات کتابخانھ ای و مشاھدات میدانی استوار شده است و 

مطالعات و بررسی ھای محیطی نیز با آن  در راستای تحقیق
 :عبارت است از  اضافھ شده است کھ

جمع آوری گزارشات، اسناد، مدارک مرتبط با پارکھای  -1
 .داخل و خارج کشور

کتابخانھ شھرداری تھران، کتابخانھ دانشگاه آزاد اسالمی  -2
 .واحد علوم و تحقیقات تھران

 بھره گیری از پایان نامھ ھای مرتبط با موضوع  -3



 

 

 بررسی وضعیت موجود از طریق مشاھدات میدانی و مصاحبھ   -4
بھره گیری از اینترنت برای سوابق پارکھای ملی و بین  -5

 المللی مطلوب
در صورت (جامعھ آماری، روش نمونھ گیری و حجم نمونھ   -6

 )وجود

 محدودیتھای موجود
و نمونھ ھای موردی کامالً محدود بودن سطح مطالعات   -1

 مرتبط با موضوع درایران
وجود مشکالت در توجیھ مراجعھ کنندگان بھ پارک جھت   -2

 تکمیل پرسشنامھ ھا 
ا عدم ھمکاری الزم و بھ موقع سازمانھای مربوطھ ب -3

 دانشجویان جھت جمع آوری اطالعات

  تجزیھ و تحلیل یافتھ ھای تحقیق

عات، محاسبات آماری، استخراج و طبقھ بندی بخشی از اطال
ترسیم نمودارھای مورد نیاز بھ وسیلھ بستھ نرم 

 Statistical package for the Socialبا استفاده از برنامھ  Quatroproافزاری
Sciences   و برنامھExcel انجام گردیده است. 

در این بخش ابتدا ھر یک از فرضیھ ھای تحقیق بھ محک آزمون 
تحلیل ھای آماری اثبات یا رد شده  درآمده و با استفاده از

برای این منظور ھر یک از سواالت و گزینھ ھای آنھا با . اند
استفاده از توزیع درصد فراوانی بھ طور جداگانھ محاسبھ شده 

سپس تفاوت معنی دار بر روی بعضی از سواالت بھ منظور . اند
اثبات یا رد فرضیھ ھا از طریق آزمون ھمبستگی پیرسون مورد 

ررسی قرار گرفتھ کھ با مشخص کردن معنی دار بودن تفاوت ب
بین پاسخھا معلوم می شود تا چھ حد فراوانی این پاسخھا 

گذشتھ از تحلیل و تفسیر ھر . مستقل از یکدیگر بوده است
سوال از طریق جدول توزیع فراوانی، برای نشان دادن داده 

ده شده نیز استفا) Histogram(ھای آماری از نمودار ستونی 
 .است

 نتایج استنباطی تحقیق
 آزمون فرضیات 
اعمال معیار ھای زیست محیطی در طراحی محیط : فرضیھ کالن اول

ھای شھری می تواند تحوالت عمده ای را در ساختار،بافت،سیما 
 .و کیفیت  محیط شھری ایجاد کند 

 نتایج حاصل از بررسي معیارھای زیست محیطی
معناداري  0.000کامال   كھ در سطح)  2χ= 115.145(دو آزمون كي

تفاوت  معنادار بین فراوانی مورد دھد كھ است نشان مي 



 

 

وھمچنین بیانگر . انتظار و فراوانی  بھ دست آمده وجود دارد
 99پس با .مورد تایید است  H1رد و فرض H0این است کھ فرض 

درصد اطمینان می توان گفت کھ بین فراوانی بدست آمده و 
 .مورد انتظار تفاوت معنا داری وجود دارد فراوانی

 بررسي معیارھای زیست محیطی  :1جدول شماره 

فراوانی  نحوه مدیریت
 واقعی

فراوانی 
مورد 
 انتظار

اختالف 
دو 

 فراوانی
)زیاد(بلھ  57 133.3 76.3-  

)متوسط(تاحدودی  229 133.3 95.7 
)کم(خیر  114 133.3 19.3-  

 - - 400 جمع
 

Sig df Chi-square 
0.00 2 115.145 

 
ھای زیست محیطی در اعمال معیار: تحقیق  اولفرعی فرضیھ 

 ساختارطراحی محیط ھای شھری می تواند تحوالت عمده ای را در 
 .محیط شھری ایجاد کند

 محیط شھری ساختارنتایج حاصل از بررسي 
است معناداري  0.000کامال   كھ در سطح)  2χ= 125.8(دو آزمون كي
تفاوت  معنادار بین فراوانی مورد انتظار و دھد كھ نشان مي 

وھمچنین بیانگر این است . فراوانی  بھ دست آمده وجود دارد
درصد  99پس با .مورد تایید است  H1رد و فرض H0کھ فرض 

اطمینان می توان گفت کھ بین فراوانی بدست آمده و فراوانی 
 .اردمورد انتظار تفاوت معنا داری وجود د

 پارک  ساختاربررسي : 2جدول شماره 
فراوانی  سیمای پارک

 واقعی
فراوانی 
مورد 
 انتظار

اختالف دو 
 فراوانی

)زیاد(بلھ  224 122.7 101.3 
)متوسط(تا حدودی  76 122.7 -46.7 
)کم(خیر  68 122.7 54.7-  

 - - 368 جمع
 

Sig df Chi-square 
0.00 2 125.8 

 



 

 

آزمون فوق تنھا پاسخ ھای صحیح در الزم بھ ذکر است کھ در  -
 .نظر گرفتھ شده است

ت محیطی در اعمال معیار ھای زیس: فرضیھ فرعی دوم تحقیق 
تواند تحوالت عمده ای را در بافت طراحی محیط ھای شھری می

 .محیط شھری ایجاد کند
 نتایج حاصل از بررسي بافت محیط شھری

معناداري  0.000کامال   كھ در سطح)  2χ=  50.581(دو آزمون كي
ن فراوانی مورد تفاوت  معنادار بیدھد كھ است نشان مي 

ھمچنین بیانگر  وانتظار و فراوانی بھ دست آمده وجود دارد 
 99پس با .مورد تایید است  H1رد و فرض H0این است کھ فرض 

درصد اطمینان می توان گفت کھ بین فراوانی بدست آمده و 
 .تفاوت معنا داری وجود داردفراوانی مورد انتظار 

 
 بررسي بافت محیط شھری  : 3جدول شماره 

فراوانی  بافت محیط شھری
 واقعی

فراوانی 
مورد 
 انتظار

اختالف 
دو 

 فراوانی
)زیاد(بلھ  148 124 24 

)متوسط(تا حدودی  60 124 -64 
)کم(خیر  164 124 40 

 - - 372 جمع
 

Sig df Chi-square 
0.00 2 50.581 

 

بھ ذکر است کھ در آزمون فوق تنھا پاسخ ھای صحیح در  الزم -
 .نظر گرفتھ شده است

اعمال معیار ھای زیست محیطی در : فرضیھ  فرعی سوم تحقیق 
طراحی محیط ھای شھری می تواند تحوالت عمده ای را در سیمای 

 محیط شھری ایجاد کند
 سیمای محیط شھرینتایج حاصل از بررسي 

است معناداري  0.000کامال   كھ در سطح)  2χ= 125.8(دو آزمون كي
تفاوت  معنادار بین فراوانی مورد انتظار و دھد كھ نشان مي 

وھمچنین بیانگر این است . فراوانی  بھ دست آمده وجود دارد
درصد  99پس با .مورد تایید است  H1رد و فرض H0کھ فرض 

ی اطمینان می توان گفت کھ بین فراوانی بدست آمده و فراوان
 .مورد انتظار تفاوت معنا داری وجود دارد

 بررسي سیمای پارک : 4جدول شماره 
فراوانی  سیمای پارک

 واقعی
فراوانی 
مورد 

اختالف دو 
 فراوانی



 

 

 انتظار
)زیاد(بلھ  224 122.7 101.3 

)متوسط(تا حدودی  76 122.7 -46.7 
)کم(خیر  68 122.7 54.7-  

 - - 368 جمع
 

Sig df Chi-square 
0.00 2 125.8 

 

الزم بھ ذکر است کھ در آزمون فوق تنھا پاسخ ھای صحیح در  -
 .نظر گرفتھ شده است

اعمال معیار ھای زیست محیطی در : فرعی چھارم تحقیق فرضیھ 
طراحی محیط ھای شھری می تواند تحوالت عمده ای را در کیفیت 

 محیط شھری ایجاد کند
 نتایج حاصل از بررسي کیفیت محیط شھری

معناداري  0.000کامال   كھ در سطح)  2χ= 50.581(دو آزمون كي 
تفاوت  معنادار بین فراوانی مورد دھد كھ است نشان مي 

وھمچنین بیانگر . انتظار و فراوانی  بھ دست آمده وجود دارد
 99پس با .مورد تایید است H1 رد و فرض H0این است کھ فرض 

فراوانی بدست آمده و درصد اطمینان می توان گفت کھ بین 
 .فراوانی مورد انتظار تفاوت معنا داری وجود دارد

 
 

 بررسي کیفیت محیط شھری  -5جدول شماره 

فراوانی  کیفیت محیط شھری
 واقعی

فراوانی 
مورد 
 انتظار

اختالف 
دو 

 فراوانی
)زیاد(بلھ   148 124 24 

)متوسط(تاحدودی  60 124 -64 
)کم(خیر   164 124 40 

 - - 372 جمع
 

Sig df Chi-square 
0.00 2 50.581 

 
الزم بھ ذکر است کھ در آزمون فوق تنھا پاسخ ھای صحیح در  -

 .نظر گرفتھ شده است
نحوه مدیریت می تواند منجر بھ کاھش : : فرضیھ کالن دوم

 پیامد ھای زیست محیطی ناشی از استقرار نوع کاربری ھا شود



 

 

 نتایج حاصل از بررسي نحوه مدیریت
است معناداري  0.000کامال   كھ در سطح)  2χ= 150(دو آزمون كي 

تفاوت  معنادار بین فراوانی مورد انتظار و دھد كھ نشان مي 
وھمچنین بیانگر این است . فراوانی  بھ دست آمده وجود دارد

درصد  99پس با .مورد تایید است H1رد و فرض H0کھ فرض 
بدست آمده و فراوانی  اطمینان می توان گفت کھ بین فراوانی

 .مورد انتظار تفاوت معنا داری وجود دارد
 بررسي نحوه مدیریت  -6جدول شماره 

فراوانی  نحوه مدیریت
 واقعی

فراوانی 
مورد 
 انتظار

اختالف 
دو 

 فراوانی
)زیاد(بلھ  240 133.3 106.7 

)متوسط(تاحدودی  120 133.3 13.3-  
)کم(خیر  40 133.3 93.3-  

 - - 400 جمع
 

Sig df Chi-square 
0.000 2 152 

نحوه مدیریت می تواند منجر بھ : فرضیھ فرعی اول تحقیق 
کاھش پیامد ھای زیست محیطی ناشی از استقرار نوع کاربری ھا 

 )نحوه مدیریت پارک(شود
 نتایج حاصل از بررسي نحوه مدیریت

معناداري  0.000کامال   كھ در سطح)  2χ= 136.5(دو آزمون كي 
تفاوت  معنادار بین فراوانی مورد دھد كھ است نشان مي 

وھمچنین بیانگر . انتظار و فراوانی  بھ دست آمده وجود دارد
 99پس با .مورد تایید است  H1رد و فرض H0این است کھ فرض 

درصد اطمینان می توان گفت کھ بین فراوانی بدست آمده و 
 .اردفراوانی مورد انتظار تفاوت معنا داری وجود د

 بررسي نحوه مدیریت  -7جدول شماره 

فراوانی  نحوه مدیریت
 واقعی

فراوانی 
مورد 
 انتظار

اختالف 
دو 

 فراوانی
)زیاد(بلھ  220 118.7 101.3 

)متوسط(تاحدودی  48 118.7 70.7-  
)کم(خیر  88 118.7 -30.7 

 - - 356 جمع
 

Sig df Chi-square 



 

 

0.00 2 136.5 
آزمون فوق تنھا پاسخ ھای صحیح در الزم بھ ذکر است کھ در  -

 .نظر گرفتھ شده است
نحوه مدیریت می تواند منجر بھ کاھش :فرضیھ فرعی دوم تحقیق 

پیامد ھای زیست محیطی ناشی از استقرار نوع کاربری ھا 
 )از دید و منظر ساختمانھای اطراف(شود

 نتایج حاصل از بررسي استقرار نوع کاربری ھا
معناداري  0.000کامال   كھ در سطح)  2χ=  89.867(دو آزمون كي 

تفاوت  معنادار بین فراوانی مورد دھد كھ است نشان مي 
وھمچنین بیانگر . انتظار و فراوانی  بھ دست آمده وجود دارد

 99پس با .مورد تایید است  H1رد و فرض H0این است کھ فرض 
درصد اطمینان می توان گفت کھ بین فراوانی بدست آمده و 

 .فراوانی مورد انتظار تفاوت معنا داری وجود دارد
 
 
 

 بررسي استقرار کاربری  :8جدول شماره
فراوانی  استقرار کاربری

 واقعی
فراوانی 
مورد 
 انتظار

اختالف 
دو 

 فراوانی
 84 120 204 بلھ سازگار است

 32- 120 88 تاحدودی 
 52- 120 68 خیر سازگار نیست

 - - 360 جمع
 

Sig df Chi-square 
0.00 2 89.867 

 
الزم بھ ذکر است کھ در آزمون فوق تنھا پاسخ ھای صحیح در  -

 .نظر گرفتھ شده است
نتیجھ گیری حاصل از تجزیھ و تحلیل اطالعات آماری بدین شرح 

 :خالصھ می شود 
ھای پژوھش، بین دستیابی بھ معیارھای زیست بر طبق یافتھ  -

محیطی و طراحی مناسب در پارک ایجاد محیطی با کیفیت شھری 
 .باال تر رابطھ معنا داری وجود دارد

بین بھ کارگیری روشنایی و مبلمان مناسب تر و طراحی عالئم  -
راھنمایی در پارک و جذب شھروندان در ساعات بیشتر شبانھ 

 .وجود داردروز رابطۀ معناداری 



 

 

بین دستیابی بھ محیط زیبا و سبز شھری و افزایش کیفی  -
زندگی شھروندان و سالمت روانی و جسمانی آنھا رابطۀ 

 .معناداری وجود دارد
بین استفاده از الگوھای زیبا سازی منظر و محیط در  -

پارکھای شھری و جذب و افزایش کمی مراجعین رابطۀ 
 .معناداری وجود دارد

یط فرھنگی درپارک و استقبال بیشتر قشر بین تقویت مح -
 .دانشجو و فرھنگی از پارک رابطۀ معناداری وجود دارد

  
  
  
  
  
 
  

 SWOTمطالعات سایت بھ روش 
 نقاط قوت

Strength 

 نقاط ضعف

Weaknesses 

 فرصت ھا 

Opportunity 

 تھدیدھا

Threat 

قرار گرفتن در 
 مرکزیت شھرتھران

 

وجود آلودگی ھوا 
و آلودگی صوتی 
بیشتر نسبت بھ 

ی مناطق پارکھا
شمالی و شمال 
 غربی تھران 

تقویت برنامھ 
ھای فرھنگی جھت 
باال بردن نقش 

ھویتی پارک اللھ 
در تھران و دعوت 
سایر اقشار بھ 

 پارک

افزایش تردد و 
 افزایش آلودگی

 

وجود گونھ ھای 
در  متنوعگیاھی 

 محیط پارک

 

کمبود فضای کافی 
 برای پارکینگ

ھ تبدیل شدن ب
- فضای تفریحی

با  فرھنگی
عملکرد فرامنطقھ 
ای و دعوت ھمھ 

شھروندان تھرانی 
بھ پارک اللھ در 
ھمھ ساعات شبانھ 

 روز

کم شدن فضای سبز 
و گونھ ھای 

گیاھی داخل پارک 
در اثر عدم توجھ 
و ساخت و ساز بی 
 برنامھ در سایت

 

ھمجواری با موزه 
ھنرھای معاصر 

تقویت (تھران 
)بعد فرھنگی  

وجود محل عدم 
مناسب جھت تجمع و 

تفریح در سطح 
پارک قرار گیری 
در محدوده طرح 

 ترافیک

استفاده از 
درختان جاذب 

آلودگی در سطح 
 پارک

تجمع افراد 
بیکار و یا 

بزھکار در پارک 
و از بین رفتن 

 امنیت آن



 

 

وجود خیابان و 
دسترسی در چھار 

 طرف پارک

خاموشی و غیر 
فعال شدن سایت 

اللھ  پارك اطراف
بعداز ساعات 

 اداری روز

ایجاد مسیر ھای 
پیاده و یا 
دوچرخھ برای 

دسترسی بھ پارک 
 یا حرکت داخل آن

مان افزایش ساخت
ھای داخل پارک و 

سبز کم شدن فضای  

وجود ورودیھای 
مختلف 

ازھرچھارشریان 
 اصلی اطراف پارک

عدم وجود جاذبھ 
ھای تفریحی در 

 پارک 

ایجاد فضا و 
عناصر تداعی 

کننده تاریخچھ 
پارک و ھویت 

  6منطقھ

عدم استقبال از 
برنامھ ھای پارک 
بھ دلیل شلوغی 

 منطقھ

قدمت و وسعت 
 پارک

عدم وجود امنیت 
در تمام ساعات 
شبانھ روز در 

 پارک

تبدیل شدن بھ 
مرکز تجمع 

جوانان جھت 
تفریح، مطالعھ و 

فعالیتھای 
فرھنگی و 
 نمایشگاھی

ایش عملکرد افز
ھای اداری اطراف 

پارک و عدم 
 استقبال از پارک

ھمجواری با 
تھران ،  دانشگاه

کانون پرورشی و 
فکری کودکان 

محیط ھای (
)آموزشی  

عدم استفاده 
گروھھای بانوان و 
گروھھای خانوادگی 

 از پارک

تبدیل شدن بھ 
مکانی جھت 
برگزاری 

فستیوالھا، 
جشنھای ملی 

و تئاتر ) نوروز(
...روباز و ھای   

مصرف بی رویھ 
انرژی در پارک و 

عدم توجھ بھ 
 انرژیھای طبیعی

قرارگیری پارک 
اللھ در منطقھ 
مرکزی شھر با 

اکثریت 
کاربریھای 

اداری، آموزشی و 
 مسکونی

ایجاد فضایی جھت  
استفاده اقشار 

سالمند در کنار 
 جوانان

 

وجود پارکینگ 
طبقاتی در ضلع 
 شمالی پارک اللھ

گیاھشناسی آموزش  
بھ کودکان 

ونوجوانان با 
توجھ بھ تنوع 
گیاھی در سطح 

 پارک

 

 نتیجھ گیری و  پیشنھادات
با توجھ بھ روي ھم گذاري الیھ ھاي اطالعاتي منتج از جدول 

فرصتھا و ضعف و محدودیتھا و نیز مطالعات میداني و  –قوت 



 

 

ھمچنین اصول منتج از آن برنامھ ھاي مدیریتي بر اساس سھ 
 :رد كلي در پارك اللھ پیشنھاد شده استراھب

 ساماندھي منظر -1
 ساماندھي عبور و مرور در معابر -2
 )عملكردھا در سطح پارك(ساماندھي فضایي -3

بر اساس این راھبردھا كلیھ راھكارھاي اجرایي در سطح خرد 
 .مدیریتي بھ شرح ذیل و نقشھ ھاي مربوطھ ارایھ میگردد

اصالح کف پوش زمین بازی بچھ ھا و استفاده از رنگھای شاد  -
  ).7تصویر 6نقشھ شماره ( جھت تجھیزات زمین بازی کودکان

استفاده از نورپردازی، رقص نور با موزیک در آبنماھای  -
عالئم راھنمایی مناسب   پارک جھت افزایش جذابیت پارک طراحی

ھ دلیل وسعت ب(و یکسان در شریانھای اصلی و فرعی پارک 
بھ منظور اجتناب از سردرگمی مراجعین و شھروندان در ) پارک
تسھیالت در استفاده کاربران از طریق نقشھ پارک و  -پارک

 8و 7و5نقشھ شماره .(عالئم راھنمایی درنقاط مختلف پارک
).5وتصویر 1و اسکیس1بترتیب تصویر  

استفاده از صندلی ھای استاندارد درپارک و رنگ آمیزی  -
مجدد آن در جھت ھمگون سازی مبلمان پارک  ایجاد سطل ھایی 
با طرح ھای متفاوت بھ منظور جداسازی زبالھ در محل کھ بھ 

صورت ) تر، شیشھ، پالستیک، کاغذ نخالھ(تفکیک نوع زبالھ 
).4و10تصاویر 8و 6 نقشھ شماره.(گیرد  

مکانیابی مناسب تخلیھ زبالھ بمنظور ایجاد محیط سالم و  -
 بھداشتی

ایجاد تسھیالت در عبور و مرور و استفاده معلولین از محیط  -
 پارک

ایجاد گلخانھ و کلینیک گل و گیاه جھت آموزش و ترویج  -
فرھنگ بھ کارگیری فضای سبز در طراحی شھری، ساختمانھا و 

).1تصویر 6اره نقشھ شم.(محیط ھای انسان ساخت  
 استفاده حداقل از کود ھای شیمیایی  - 
باز زنده سازی و تقویت فرھنگ استفاده بھینھ از انرژی  - 

بھ طور مثال با احیاء ساختمان اسکیمو و ایجاد ساختمانھای 
 .مشابھ

کاشت تعداد زیادی درختان پھن برگ مناسب و سوزنی  - 
ری از آلودگی جھت جلوگی...) سرو شیراز ،کاج تداو(برگان

 صوتی در اطراف پارک
نظارت و رسیدگی بیشتر بھ گیاھان موجود در پارک -  



 

 

ھرس بھ موقع درختان و درختچھ ھا بھ ویژه ترونھا در  -
 اطراف مسیر

طراحی فضاھای تجمعی در مقیاس کوچکتر از آبنمای مرکزی در  -
 8و7و3تصاویر 4 نقشھ شماره( جھت تقویت ارتباط اجتماعی بیشتر

 ).2تصویر 8قشھ شماره ون
استفاده بیشتر از گلھای فصلی برای ایجاد نشاط و  -

).1تصویر 7 نقشھ شماره(زیبایی  
شناسایی گونھ ھای آفت زده و رسیدگی بھ آنھا -  
مدیریت مناسب پارک در جھت بھینھ سازی پارک -  
رعایت اصول طراحی معماری در طراحی مبلمان و فضای سبز  -

).4و3و1تصاویر 8 نقشھ شماره.(پارک  
فرھنگی در پارک مانند -برنامھ ریزی فعالیتھای ورزشی -

مسابقات ورزشی با شرکت کنندگان در سطح مردم عادی شھر، 
 ھمایش ھای مردمی در جھت مشارکت مردمی

طراحی با توجھ بھ وجود قوم ھای مختلف در تھران و ایجاد  - -
) ایران کوچک(نمادھا و سمبل ھایی از سراسر شھرھای ایران 
 جھت دعوت کنندگی تمامی اقشار ساکن در تھران

تبلیغ و اطالع رسانی از برنامھ ھا، بازارچھ ھا و  -
 فعالیتھای پارک اللھ در سطح شھر جھت جذب بیشتر شھروندان

ارتقاء کیفیت مصالح بھ کار رفتھ در پارک -  
طراحی کارکرد ھای متنوع در پارک بھ منظور ثبات فعالیت  -

تصاویر 5ونقشھ شماره  12و8و3تصاویر 4نقشھ شماره .(کپار
 8 و نقشھ شماره6و1واسکیس  3و1ویر تصا 7ونقشھ شماره  8و6و5و1

).8و7و6تصاویر   
ھمکاری با پلیس جھت ایجاد نیروھای مردمی تحت عنوان پلیس  -

 پارک بھ منظور فراھم کردن امنیت پارک
پارک در جھت  تعیین تکلیف برای زمین بایر ضلع جنوب شرقی -

ایجاد ،با جلوگیری از دید بصری نامناسب و خطرات آن 
).6و5تصاویر 4 نقشھ شماره.(زیرزمینی پارکینگ طبقاتی   

.طراحی فضای شھری مطلوب پارک با کارایی مناسب  - 
طراحی فضایی با ایجاد نمایشگاه در اطراف ابنمای مرکزی  -

دعوت کنندگی باتاکید بر وجود قوم ھای مختلف در تھران جھت 
نقشھ  8و7تصاویر 4نقشھ شماره .(تمامی اقشار ساکن در تھران 

).2تصویر 8شماره   
پاکسازی پارک و منطقھ از افراد بزھکار توسط نیروی  -

 انتظامی
 6نقشھ شماره.( طراحی فضاھا و فعالیتھای متنوع در پارک -

) 6و 1و اسکیس 2و3و1تصویرشماره  7و نقشھ شماره6و1،2،4تصاویر  
بھبود و اصالح طراحی و مدیریت پارک با مرور زمان -  



 

 

ستفاده معماری مناسب با فضای پارک در طراحی ساختمانھای ا -
).8و3تصاویر   8نقشھ شماره .(در پارک   موجود  

جا بھ جایی کاربری ھای ناسازگار در بلند مدت  -  
با ) مسابقات گروھی و مردمی (ایجاد برنامھ ھای ورزشی  -

ھمجواری با کاربری ھای ورزشیتوجھ بھ   
ایجاد فضاھای توریستی با توجھ بھ ھمجواری با کاربری ھای  -

 جھانگردی و اقامتی
بھبود مسایل فرھنگی از طریق تبلیغ -  
انتقال و طراحی فعالیتھای شھری بھ اطراف پارک بھ منظور  -

فراھم آوردن زمینھ حضور مردم و افزایش نظارت اجتماعی بر 
).5و3اسکیس شماره  7نقشھ شماره .(ک محدوده پار  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


