
 

 

 

 

 

 

 

شهر پارك و ساماندهی باززنده سازيارائه راهکار هاي کاربردي در خصوص   

با حفظ هویت تاریخی و فرهنگی   
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:مقدمھ  

شد و گسترش شھرھا و باالخص رشد سریع کالن شھرھا ھمانند تھران، آلودگیھای زیست محیطی نیز ئبھ موازات ر

از جملھ آلودگیھای ھوا، آبھای سطحی و زیر زمینی، خاک و آلودگی بصری را می توان نام برد کھ افزایش یافتھ است کھ 

  .ھمھ در کاھش کیفیت زیستی شھر نقش داشتھ و از اھمیت و عملکرد فضاھای عمومی شھری کاستھ اند

ولین و مھمترین پارک تاریخی این تحقیق با ھدف شناسایی و تشخیص قابلیت ھا و استعدادھای بازپیرایی و باززنده سازی ا

قرار گرفتھ، مطالعھ از ) محدوده سنگلج(از آنجاییکھ این محدوده در بافت قدیم شھر تھران  .تھران، صورت پذیرفتھ است

در سطح کالن شناخت ویژگیھای تھران قبل از احداث پارک و پس از آن مورد . دید وسیعتری مورد بررسی قرار گرفت

قرار گرفتھ و باالخص محلھ سنگلج بھ عنوان مکان استقرار این فضای عمومی و تاریخی، مورد  تحلیلی -بررسی تاریخی

تحلیل و آنالیز در الیھ ھای تاریخی ، اجتماعی و طبیعی ، دید و منظر و ھمچنین الگوھای رفتاری بازدید کنندگان و 

  .کاربران فضا قرار گرفت

در واقع پارک شھر با . اقدامات شھرسازی در دوره پھلوی می باشد پارک شھر اولین پارک عمومی شھر تھران و نتیجھ

تخریب محلھ سنگلج در دوره پھلوی اول، بر روی بخشی از ھمین محلھ تاریخی احداث شد و در حال حاضر در بافت 

ن آن بھ دلیل سابقھ تاریخی پارک شھر، اھمیت این پارک برای شھر و شھروندا. متراکم مرکزی تھران واقع شده است

، وجود محورھا و مراكز تجاري، وجود باغات تاریخي ارزشمند و مراكز تاریخي، سیاسي و )سالمت محیط و انسان(

فرھنگي شھر تھران در مجاورت این پارك، وجود نارسایی ھای موجود با توجھ بھ نیازھای کنونی شھروندان و امکان 

، برای برآوردن نیازھای فیزیکی ذھنی، معنوی و آموزشی تاریخی - استفاده از این مکان بھ عنوان یک سایت تفرجی

ھدف اصلی این تحقیق حفاظت و تقویت چشم انداز .  بازدیدکنندگان، بازآفرینی پارک از اھمیت خاصی برخوردارست

و ، ارتقا كیفي محیط و منظر پارك با حداقل آسیب رساني بھ آن )حفاظت از سیماي فرھنگي و تاریخي پارك(تاریخي پارك 

و در نھایت  حفظ ارزشھاي تاریخي آن و نیز برآوردن نیازھاي كنوني روحي ، رواني ، معنوي و آموزشي بازدیدكنندگان

زنده نگھ داشتن خاطره و روح مكان در طراحي محیط و منظر پارك بھ صورتي كھ با تاریخ و ھویت سایت در قدیم و 

  . جدید ھماھنگي داشتھ باشد

، تاکید بر اھمیت و ویژگی تاریخی پارک، اھمیت مکانی آن، ارزشھای یافتھ شده و قابلیتھای خالصھ دستاوردھای تحقیق

ارتقای کیفیت آن، اھمیت اکولوژیکی پارک با توجھ بھ پوشش گیاھی غنی و آسیب شناسی آن و راھکارھای بھینھ سازی 

زشی بازدیدکنندگان و تاکید بر توجھ بھ جنبھ وضعیت آنھا ، تاکید بر اھمیت نیازھای فیزیکی، نیازھای ذھنی، معنوی و آمو

 .ھاي زیبا شناسانھ محیط می باشد

  :تحلیل و آنالیز دید و منظر بھ روش تحلیل تصویری

تیپ بندی منظر بھ دلیل وجود  ،از آنجاییکھ در پارک شھر پوشش گیاھی عامل اصلی در شکل گیری منظر پارک می باشد

منظر حاشیھ ، منظر چمنکاری شده، منظر جنگلکاری شده، منظر محور مرکزی . موجود می باشدپوشش گیاھی فراوان 

  .باغ فرانسوی  منظر، دریاچھ  منظر، ای 



 

 

بھ دلیل وجود عناصر شاخص ، متغیرھای منظر ساز در حد بسار مطلوب قرار دارند، و کیفیت  در منظر محور مرکزی 

کھ قسمت ، مناظر جنگل کاریدر . در حد مطلوب است) شمالیدید بھ کوھھای (منظر نیز بھ دلیل وجود الیھ ھای منظر 

در این تیپ از . و فاقد تنوع بصری  می باشد بودهدر بعضی از قسمت ھا بافت یکنواختی  اعظم پارک را در بر می گیرد،

 . گرددمی  ایجاد حس مکان در منظر، باعث و تنومند درختان بلند منظر وجود

سیاری از قسمت ھا عدم وجود محصوریت فضایی در محدوده قابل رؤیت، افق دید در مناظر چمنکاری شده، در ب  

  . پوشش شفاف چمن باعث ایجاد بافت نرم در منظر گردیده است. گسترده ای را ایجاد کرده است

ر در منظر دریاچھ ای بھ دلیل بافت نرم و شفاف آب ھمراه با درختان تنومند و شاخص و وجود پرندگان، متغیرھای منظ

اما وجود بعضی عناصر در حاشیھ پارک باعث ایجاد اغتشاش وآشفتگي بصري شده، . ساز در حد مطلوب می باشند

  .  مناظر ناھماھنگي با محیط بھ وجود آورده، وحدت و ھماھنگي منظر را ازبین برده و از كیفیت بصري آن كاستھ است

ً رسمی کھ  منظر باغ فرانسویدر  رختان ھرس شده، گیاھان شاخص در متن شفاف چمن، وجود د است،یک طرح کامال

  .ھمراه با رزکاری باعث ایجاد نظم و تنوع بصری در این تیپ از منظر نموده است

  :تحلیل و ارزیابی نیازھا و الگوھای رفتاری بازدید کنندگان

استفاده ھای لگوھاي رفتاراز آنجاییكھ طراحي نوعي پاسخگویي بھ نیازھاي تفرجي استفاده كنندگان مي باشد ، مطالعھ ا

اجتماعي گردشگر ، مشخصات  -مشخصات اقتصادي. خواھد نمود پارکكنندگان، كمك مؤثري در مدیریت و طراحي 

مربوط بھ قسمتھاي تفرجي در پارك شھر ، نحوه استفاده و تمایالت و الگوي گردشگري در ارتباط با مناطق تفرجي در 

 2سوال تستی و  25با ، در این پرسشنامھ  ي گردشگران در مورد قدمت پارک شھرو آگاھ نیاز استفاده كنندگان ،پارك 

مطالعھ  .نفر مورد پرسش قرار گرفتند 100از میان گردشگران پارك. مورد مطالعھ و بررسي قرار گرفتسوال تشریحی، 

  .انجام شد 1389تا اواسط تابستان  1389و تكمیل پرسشنامھ،  از اواسط بھار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  امکانات و محدودیتھای سایت

 
آن

 از 
شی

ي نا
تها

رص
و ف

ك 
پار

در 
ود 

وج
ع م

مناب
 از 

شی
ت نا

کانا
 ام

  
 .تاریخی بودن سایت و قرار گیری آن در محدوده تاریخی سنگلج، کھ از قدیمی ترین محالت تھران بوده است -
ران، م - دیم تھ ازار ق ھ ب ارک، از جمل ن پ اریخی اطراف ای ای ت ایتھا و باغھ ری س رار گی وزه ق

 ایران باستان، میدان مشق، کاخ گلستان و غیره و در کل غنی بودن میراث طبیعی و تاریخی در این محدوده
اریخی و  - والنی و ارزش ت دمت ط ادآوری ق ل ی ھ دلی ال ب د و کھنس د، تنومن ان بلن ود درخت وج

 زیبایی شناختی پارک و و استفاده از آن در بھ نمایش گذاشتن عنصر زمان در پارک
ا خاص وجود  - ل ایجاد میکروکلیم ھ دلی وع ب ان و درختچھ ھای متن زایش (درخت ا، اف دیل دم تع

 )رطوبت، ایجاد سایھ
وط ھای    - ا، ژینکگو، بل ل رو تری وجود برخی درختان خاص در پارک مثل کاج دریایی، کوئ

 قدیمی و ماگنولیا
ع - ھ تب ا سطح وسیع چمن و ب اھی از جنگلکاری ت ھ ھای گی دی گون آن  وجود  انواع ترکیب بن

 رنگ و بافت متنوع در منظر
 وجود صداھاي متنوع از جملھ صداي پرندگان، صداي آب  -
اختار  - تھ و س ود داش ارک وج یس پ دو تاس ھ از ب ری ک وان عنص ھ عن زی ب ای مرک ود آبنم وج

 فضای باغ ایرانی را تداعی می کند
ا - راد و مک رآوردن نیازھای تفریحی اف رای ب وان مکانی ب ھ عن اد وجود دریاچھ ب نی جھت ایج

 منظرگاه
 .وجود فضاھای بازی کھ می توانند با طراحی مناسب برای ایجاد نقاط عطف بھ کار روند -
 اداری  -وجود فضاي آرام و تا حدودی خلوت در میان کاربریھای شلوغ تجاری   -
ی - ات آموزش ود امکان ھربازی،  -وج وم، ش اه، آکواری ل و گی ک گ ز کلینی د مرک ی مانن تفریح

 ی، کتابخانھ، موزه صلحمجموعھ ورزش
اکوسیستم پارک مکانی برای نگھداری گنجینھ ھای ژنتیکی و نیز جذب گونھ ھای جانوری از  -

 .جملھ بسیاری از پرندگان است
ابی  - ده کمی وجود پرندگان آزاد از جملھ انواع طوطی ، مرغ مینا، شانھ بھ سر،  دارکوب و پرن

 ی را فراھم مي كنندمانند ماھی خورک  كھ فرصتھاي تفریحي و آموزش
دان صلح  - ھ سنگ مرمر موجود در می ھ و پای وجود المانھایی چون دیواره پارک، مجسمھ دانت

 کھ ثبت تاریخی گردیده است
 .وجود قنات سنگلج کھ از داخل پارک می گذرد -
  



 

 

  

  :اصول طراحي پایدار پارك شھر

 حفظ پیوستگي و یكپارچگي پارک با باغھا و سایتھای تاریخی اطرافش  .1

 عملكردي پارک حفظ ساختار تاریخی و اكولوژیكي و حفظ ارزشھاي .2

 عدم اختالل در اكوسیستم پارک بر اثر ایجاد فعالیتھاي تفریحي .3

آن
 از 

شی
ي نا

 ها
دید

 ته
هاو

صت
 فر

ك،
پار

در 
ود 

وج
ي م

 ها
یت

دود
مح

 

  
 )اعمال تغییرات جھت توسعھ کاربری ھا در سایت می شود باعث کاھش امکان(تاریخی بودن سایت  -
زایش فشار  - ن امر باعث اف وده و ای اس ب ن مقی پارک شھر تنھا پارک موجود در محدوده در ای

 . ناشی از جمعیت بھ آن  می گردد
ری  - رار گی ل ق ھ دلی مسیر اصلی  4افزایش آلودگی صوتی بھ ویژه در قسمت ھای حاشیھ ای ب

 پارکدسترسی در اطراف 
ھ  - ارک، از جمل ا در اطراف پ اربری ھ افزایش آلودگی ھای محیطی بھ دلیل وجود بعضی از ک

 ترمینال ھای اطراف
ل وجود برخی  - ھ دلی اریخی اطراف ب ای ت ا سایتھا و باغھ ارک ب وژیکی پ قطع ارتباطات اکول

 کاربری ھا در اطراف آن
ده  - رای وجود درختان بلند، تنومند و قدیمی پارک عامل محدود کنن اک تراشی ب ای در امکان پ

 .توسعھ امکانات رفاھی و حتی ایجاد مسیر ھای عبوری، محسوب می شود
  عدم ھماھنگی کف سازی با یکدیگر در بعضی معابرو نیز عدم زیر سازی مناسب  -
رقی  - مال ش اماندھی ورودی ش دم س ھ( ع رقی دریاچ لع ش یم راه و )ض ف و تقس دم تعری ، ع

 ساماندھی مسیر 
 گی و انسجام در بعضی از مسیر ھای حرکتی در سطح پارکعدم پیوست -
 .عدم پویایی و نشاط در فضاھای ورودی غربی پارک، علیرغم نزدیکی بھ بافت مسکونی -
ی و در نتیجھ  - وب غرب وب شرقی و جن ت خاص در قسمت جن ود فعالی ت و نب عدم وجود امنی

 .عدم پویایی و سکون این فضا
 محیط شبھ طبیعی پارککار رفتھ در ساختمان ھا با  عدم ھماھنگی فرم و رنگ مصالح بھ -
 وجود عالئم و خسارات ناشی از بیماری ھای گیاھی و آفات در برخی از قسمت ھای پارک -
 سپری شدن عمر مفید برخی از درختان بھ ویژه کاج ھای تھران -
 جمع شدن آب در سطح چمن بھ دلیل فشردگی خاک در بعضی قسمت ھا -
 ب جھت جمع آوری آب ھای سطحیعدم وجود سامانھ مناس -
 باالبودن سطح آب زیر زمینی -
نبود محل مناسب جمع آوری و دپوی بھداشتی زبالھ و در نتیجھ ایجاد آلودگی ھای بصری، بو  -

 و صدا در پارک
 کمبود آب موجود در پارک با وجود تعداد زیاد درختان  -
 .آلودگی آب قنات سنگلج کھ اکنون بھ صورت فاضالب در آمده است -
 نارسایی در وضع موجود سامانھ آبرسانی و آبیاری در بعضی نقاط و کاھش راندمان آبیاری -
اھی  - وع گی نا ھماھنگی و نارسایی در طراحی کاشت در بعضی از قسمت ھای پارک و عدم تن

 در بعضی قسمتھا
تفا - ل اس ھ دلی ودگی آب ب ده استفاده از سموم برای دفع آفات بھ جای کنترل بیولوژیک و ایجاد آل

 از کود ھای شیمیایی
ا توسط گیاھان  -  ذی ھ ز مغ وجود آھک در خاک کھ باعث قلیایی شدن خاک و در نتیجھ عدم جذب عناصر و ری

 .می شود
  



 

 

 استفاده از مصالح طبیعي و روشھاي اكوتكنیك .4

 كاھش استفاده از مصالح و مواد غیر طبیعي .5

 شناسایي عوامل آسیب رسان و سعي در رفع آنھا در طراحي محیطي .6

 ظر سازي طبیعي با گیاھان بوميطراحي بر پایھ فھم الگوھا و فرآیندھاي طبیعي و من .7

 استفاده از گونھ ھای گیاھی بومی و مقاوم بھ آلودگی، جھت باززنده سازی قسمتھای آسیب دیده  .8

طراحي ھماھنگ با ابعاد زیباشناسي منظر و توجھ بھ جنبھ ھاي زیبا شناساني محیط طبیعي و استفاده مناسب از  .9

 آن در طراحي

 نتھا و فرھنگ منطقھ و شناساندن آن بھ بازدیدكنندگان طراحي در جھت حفظ و احترام بھ س .10

 بھره گیري توام جاذبھ ھاي طبیعي و تاریخی  پارك براي جذب گردشگر  .11

طراحي در جھت بھ حداكثر رساندن تجربھ حسي افراد با خوانایي و قابل درك كردن محیط و تقویت حس مكان با  .12

 استفاده از عناصر موجود در سایت

 ر آوردن نیازھاي آموزشي افراد  و افزایش كسب تجربھ از این محیط ھاطراحي در جھت ب .13

 ایجاد چشم اندازھاي مناسب و متنوع، در طراحي مكانھا و مسیرھاي حركتي .14

 طراحي در جھت افزایش امنیت و سالمتي ، راحتي و آسایش، شادي ، شعف و سرزندگي بازدیدكنندگان .15

:طرح راھبردي  

الیھ ھای تاریخی و طبیعی  پارک شھر ، تحلیل و ارزیابي دید و منظر محدوده ، تحلیل و  با توجھ بھ تحلیل و ارزیابي

ارزیابي نیازھا و الگوھاي رفتاري بازدیدكنندگان، و در نھایت درک نارسایی ھای موجود در عناصر تشکیل دھنده پارک، 

نده سازی در پاركھاي شھری تاریخی، ھمچنین در نظر گرفتن اھداف كلي و عملیاتي، ایده طراحي و نیز اصول باز ز

شبھ طبیعي پارك شھر، ھمراه با اھداف تفرجی و آموزشي  -طرح راھبردي ، در راستاي حفاظت از محیط تاریخی

  .در حقیقت این محورھا گامي در جھت تعادل پویا و پایداري منظر پارک خواھد بود . صورت مي پذیرد
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 اھداف و راھکارھای حفاظتی و طراحی برای باززنده سازی پارک شھر
است كھ آن درصد  76/4سرانھ فضاي سبز . در سطح محالت با کمبود شدید فضاھاي سبز و باز مواجھ است 12منطقھ 

ھم در چند نقطھ مانند پارك شھر ، پارك ھاي شوش، خواجوی کرمانی، بھاران و حقانی کھ در شمال محور شوش متمركز 

. شده اند، ھمچنین بخش ھایی از فضای سبز ھم در پارک ھایی مانند کوثر و فضاھای سبز محوطھ سفارتھا پراکنده شده اند

بھ دلیل فشردگي بافت منطقھ و سطوح اندك فضاي سبز، . بز و باز تھی استدیگر بافتھاي متراكم منطقھ از فضای س

نفوذپذیري زمین براي جذب آب ھاي سطحي كم است و حجم رواناب ھا بیش از ظرفیت شبكھ جمع آوري آب ھاي سطحي 

ین شبكھ جمع بنابرا. و نیز باال بودن سطح آب ھاي زیرزمیني، آن را در برابر سیل گیري و سستي خاك تھدید مي كند

تراكم . آوري و ھدایت آب ھاي سطحي و شبكھ جمع آوري فاضالب منطقھ بھ اصالح، ترمیم و گسترش نیازمند است

ترافیك، غیرگاز سوز بودن وسایل حرارتي در برخي محلھ ھا و تعداد زیاد واحدھاي كارگاھي باعث آلودگي ھوا در این 

اخل فاضالب با آب ھاي زیرزمیني كھ سطح آن در منطقھ باالست، باعث انباشت غیر اصولي زبالھ و تد. منطقھ شده است

تراكم ترافیك، غیرگاز سوز بودن وسایل حرارتي در برخي محلھ ھا و تعداد زیاد . آلودگي آب و خاك گردیده است

االتر از حد واحدھاي كارگاھي، باعث آلودگي ھوا در منطقھ شده است و آلودگي صوتي در بیشتر واحدھای آموزشی نیز  ب

پارک شھر بھ دلیل واقع شدن در مرکز این بافت متراکم از اھمیت ویژه ای در حفظ و افزایش سرانھ  .استاندارد است

ھدف كلي در طراحي پارك شھر، استفاده از پتانسیلھاي گردشگري پارک در عین . فضای سبز منطقھ برخوردار است

موجود در آن مي باشد، كھ خود بستر مناسبي را جھت طراحي فراھم مي و اکولوژیکی حفاظت از منابع ارزشمند تاریخی 

بنابراین ارائھ راھكار مناسب طراحي با توجھ بھ شناخت بستر تاریخی ، محیطي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ، . كند

سازی آن ، بررسي تحلیل و ارزیابي دید و منظر پارک ، در كنار اصول طراحی پایدار در پارك ھای تاریخی و باززنده 

، آنبا حفظ كلیھ ارزشھاي  منظر پارکنیازھا، الگوھا و ویژگیھاي رفتاري بازدید كنندگان، مي تواند در ارتقا كیفیت 

، و در نھایت درک نارسایی ھای موجود در عناصر انجام گرفتھبا توجھ بھ تحلیل و ارزیابي  .اھمیت ویژه اي داشتھ باشد

در نظر گرفتن اھداف كلي و عملیاتي، ایده طراحي و نیز اصول باز زنده سازی در پاركھاي تشکیل دھنده پارک، ھمچنین 

شبھ طبیعي پارك شھر، ھمراه با اھداف  -محیط تاریخی و ارتقاشھری تاریخی، طرح راھبردي ، در راستاي حفاظت 

ایداري منظر پارک خواھد در حقیقت این محورھا گامي در جھت تعادل پویا و پ. تفرجی و آموزشي صورت مي پذیرد
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  پارك شھر باززنده سازیاھداف و راھكارھاي حفاظتي و طراحي براي 

 راهکارهاي طراحی و حفاظتی 

طراحی باهدف 
 ت و ارتقاظاحف

ویژگیهاي 
 منظر تاریخی

  
ا  - ودن آنھ ر جستھ نم ا ارزش گذشتھ، ب اریخی و طبیعی ب حفاظت از عناصر ت

دیمیمانند  ای ، گیاھان شاخص ق دیمی اطراف  محور مرکزی، دریاچھآب نم واره ھای  ق و دی
 .پارک کھ ثبت تاریخی گشتھ اند

 فعالیت ھای توسعھ ای در منظر تاریخی پارکھرگونھ محدود کردن  -
ا سایتھای و  - ارک ب اریخی پ ي منظر ت حفظ پیوستگي، یكپارچگي و ساختار كل

ل  ذف عوام راف و ح اریخی اط ای ت ظ  باغھ ور حف ھ منظ اط ب ن ارتب راري ای ي در برق اختالل
 "فرھنگی –شبکھ سبز تاریخی "با ایجاد ساختار و ارزشھاي تاریخی این محدوده 

 بھره گیری از گیاھان منظر ساز با توجھ بھ الیھ ھای تاریخی پارک شھر  -
ر اساس  - احیا و بھسازی پوشش گیاھی با جایگزینی و بازکاشت آن در منظر ب

 ح باغشالوده طر
ژه جھت فضاھای  و  بھسازي و اصالح مسیرھاي حركتي - ایجاد مسیرھای وی

 تاریخی و فرھنگی 
  تفریحی گذشتھ با احداث کبوتر خانھ سنتی در پارک -احیا فعالیتھای سنتی -
   جنوبی پارک -ایجاد موزه قنات سنگلج در محور شمالی -
ا - اریخی ایجاد فضاھاي مناسب توقف و مكث حداالمكان در مجاورت من ظر ت

 براي لمس و افزایش تجربھ حسي بازدید كنندگان از محیط
ارک و  - وی طرح پ ود در الگ انی موج ای زم ھ ھ ت از الی من تبعی طراحی ض

 ایجاد ھماھنگی بین الگوی طرح باززنده سازی و الگوی اولیھ
ا محیط شبھ طبیعی و  - گ ب ارک ھماھن مرمت نمای ساختمانھای موجود در پ

 تاریخی پارک
  

ی با طراح
بهینه هدف 

سازي کارکرد 
 اکولوژیکی

 
ومي - الح ب واد و مص تفاده از م ا اس ی طراحی ب بھ طبیع یط ش ا مح گ ب ، ھماھن

 پارک
د شونده، ( استفاده از روشھاي اكوتكنیك  - ابع تجدی انتخاب مواد و مصالح از من

ت د و اس اي زائ ت و تصفیھ آبھ اران، بازیاف ع آوري آب ب فاده از استفاده از انرژیھاي طبیعي، جم
 ) آنھا در آبیاري 

  تقویت پوشش گیاھي و  استفاده از گیاھان بومي و مقاوم جھت باززنده سازي -
ف  - ین فضاھاي مختل ارک برقراري ارتباط بصري و عملكردي ب در طراحي پ

 توسط  مسیرھاي حركتي
ا  افزایش راندمان  - ت آب ب و ارتقای کیفیت آبیاری موجود برای کاھش ھدر رف

 سنتی بھ آبیاری بارانی و قطره ای یاریتغییر روش آب
اھی - ای گی اری ھ ات و بیم رل آف ت کنت ک جھ ای بیولوژی تفاده از روش ھ  اس

 موجود
ب و  - ای مناس ھ ھ تفاده از گون ق اس اھی از طری وژیکی گی وع اکول زودن تن اف

 سازگار با آب و ھوای این محدوده
 بھبود بافت و ساختار خاک در برخی نقاط دارای تخریب -
اماندھ - وتی و س ودگی ص اھش آل رای ک ارک ب ارجی پ یھ خ ای حاش ھ ھ ی باغچ

 )   ساختمانھای بلند حاشیھ پارک(کاھش دیدھای نامطلوب 
  



 

 

 

:راھکار ھای طرح راھبردي  
با توجھ بھ قرار گیری پارک شھر در میان سایت ھای تاریخی مثل بازار قدیم تھران، موزه ایران باستان، میدان  .1

، قزاقخانھ و وزارت جنگ سابق )موزه پست فعلی(باغ ملی، پستخانھ ، میدان مشق و )پارک معلم فعلی(موزه 
، کتابخانھ )موزه آبگینھ فعلی(، خانھ قوام السلطنھ )وزارت امور خارجھ فعلی(، شھربانی )دانشگاه ھنر فعلی(

طراحی با 
بهینه هدف 

سازي کارکرد 
 اجتماعی

 
ی آداب  - ومی و معرف ایی جشنھای ب ر پ ایجاد فضاھای باز چند منظوره جھت ب

 گذشتھ
دا - دون ح ارك ب ارج از پ گ در خ ي پاركین ر طراح ی غی ھ آن حت یب ب قل آس

 مستقیم 
دم  - ھ انقطاع وع وگیري از ھرگون تگي و جل ظ پیوس ا حف ي ب یر حركت اد مس ایج

 تاثیر بر ارزشھاي پارک توسط مسیرھاي حركتي
اس  - رفتن احس ار گ ھ ك ور  ب ھ منظ ارک ب ود در پ داھاي موج تفاده از ص اس

 شنوایي بازدید كنندگان 
رار دا - ا ق راد ب د اف ایي دی ردن زیب اال ب ارکب اي پ ھ ھ ل جاذب ا در مقاب و  دن آنھ

د  ھ عوامل ایجاد اغتشاش بصری مانن ازی محوطھ ساماندھیحذف ھرگون ین ب  و اطراف زم
 بعنوان نقطھ عطف پارک منظر سازی مناسب برای محوطھ اطراف دریاچھ

 طراحي مسیر حركتي با ھدف باالبردن انگیزه افراد براي ادامھ حركت -
ا ایجاد مسیرھاي حركتي و مكا - دگان ب نھاي توقف براي تماس مستقیم بازدیدكنن

دایت  ارك و ھ دازھاي موجود در پ ھ حسي از چشم ان محیط پارک و حداكثر بھره وري و تجرب
  دید آنھا بھ سمت مناظر مطلوب

ا  - ب و ارتق ارک در ش اھای پ ایی فض رای خوان ورپردازی ب عیت ن ا وض ارتق
 امنیت شبانھ پارک

اركاستفاده از نمادھایي از ارزشھ - ي شده پ د  اي تاریخی معرف در گذشتھ ، مانن
  بھ عنوان نمادی برای مبارزه با بیسوادی" مشعل دانش"

ا  - ات ب ھ اطالع تھ شده و ارائ اي نوش ورت پیامھ ھ ص م  آموزشي ب نصب عالئ
  ھدف افزایش آگاھي در مسیرھاي مختلف

 تشكیل نمایشگاھھایي در پارك بھ منظور نشان دادن سنتھا و فرھنگ مردم  -
اه، ا - یجاد نمایشگاه و گلخانھ مکانیزه بھ ھمراه مرکزی جھت آموزش گل و گی

بھ عنوان فعالیتی کھ از گذشتھ در پارک وجود  مزرعھ خانواده و باغ مخصوص کودکان احداث
 .داشتھ بوده کھ ھم جنبھ تفریحی و ھم جنبھ آموزشی برای افراد دارد

د جایگزینی بعضی فعالیتھای غیر مرتبط در پارک با  - اھی مانن زایش آگ  ھدف اف
ا  ا جایگزینی سالن اجتماعات و کنفرانس شورای شھر ب دیم ی الری و نمایشگاه عکس تھران ق گ

 کانون مطالعات تھران قدیم
تفاده - ع مناسب آن در  تغییر و جابجایي جذابیتھا با ھدف كاھش تراكم اس و توزی

ثال در فضاھایی از پارک کھ د پویایی و نشاط کل پارک و  ایجاد  د، م ھ چار سکون گشتھ ان تعبی
 آبنما در ضلع غربی پارک بھ دلیل عدم پویایی در فضای ورودی

دیم و  - ران ق ی تھ ور فرھنگ رد ام ا رویک ران ب ھر تھ راھای ش داث فرھنگس اح
 زنده نمودن آداب و سنن گذشتھ

ھای  - ا ارزش نایی ب ز آش تی و نی وع زیس زایش تن رای اف دگان ب اغ پرن داث ب اح
 زیست محیطی

ایی و تعب - یھ دو ورودی در ضلع جنوب شرقی و جنوب غربی پارک جھت پوی
  باال رفتن امنیت نسبی این فضا ھا

  



 

 

ملی، کلیسای پطروس، معبد زرتشتیان، ھنرستان صنعتی شھید بھشتی، میدان حسن آباد، کاخ گلستان، میدان و 
مسجد ارگ، مسجد مجدالدولھ، مسجد و مدرسھ مرحوم میرزا عیسی خان تبریز، محوطھ بانک ملی، خیابان سی 

، خیابان سپھ و تاالر سنگلج ، و در راستای تصمیمات مدیریت شھری در خصوص ) بھ عنوان محور ادیان(تیر 
راھھا، کھ بخشی از آن محدوده ساماندھی بافت تاریخی ھستھ مرکزی شھر و تبدیل محورھای تاریخی بھ پیاده 

خرداد و خیابان ناصرخسرو و در ادامھ شامل خیابان سپھ نیز خواھد شد، ایجاد ارتباط  15میدان مشق ، محور 
و در نظر گرفتن فضاھای مکث در کنار این " فرھنگی –شبکھ سبز تاریخی "بین این فضاھا بھ صورت یک 

افزایش تجربھ حسی بازدیدکنندگان از محیط ھای تاریخی ، پیشنھاد آثار برای برخورد نزدیک با معماری سنتی و 
 .می گردد

در این سھ گزینھ . حذف ترمینال فیاض بخش پیشنھاد می گردد" فرھنگی –شبکھ سبز تاریخی "جھت پیوستگی  .2
 :برای آن مطرح است 

 جایگزینی فضای سبز با ترمینال فیاض بخش در راستای توسعھ محور پیاده تاریخی -
حی پارکینگ طبقاتی زیر زمینی در زیر فضای ترمینال فیاض بخش جھت تامین پارکینگ کاربریھای طرا -

اطراف و بھ خصوص پارک شھر با ظرفیت چند صد پارکینگ و ایجاد فضای سبز بھ صورت روف گاردن در 
 .سطح آن

در شرایط ) آن در صورت عدم امکان حذف(طراحی پارکینگ طبقاتی زیر زمینی و حفظ ترمینال فیاض بخش  -
البتھ حذف این کاربری در آینده و جایگزینی این فضا بھ صورت روف گاردن جھت فضای مکث، . کنونی

  .پیشنھاد می گردد
بھ دلیل توسعھ فضاھای تفرجی ، افزایش تنوع زیستی و نیز آشنایی بیشتر بازدید کنندگان بھ ویژه کودکان با  .3

دد نسبت بھ اجرای باغ پرندگان در قطعھ زمینی کھ قبال ساختمان پیشنھاد می گر حیات وحش بھ ویژه پرندگان
در این راستا استفاده از تور با شبکھ بندی و ارتفاع مناسب برای . وابستھ بھ سازمان بھزیستی بوده اقدام گردد

بدین . جلوگیری از فرار پرندگان بھ نحوی کھ ضمن محافظت از سایت شرایط پرواز آزادانھ پرندگان فراھم گردد
منظور فضای دارای شبکھ دسترسی و پیاده روی با بھره گیری از اصول طراحی و ھمچنین استفاده از عنصر 
آب و گیاھان ، فضای مناسب فراھم و در عین حال تعدادی قفس کھ برای نگھداری پرندگان شکاری و مھاجم 

 .توری فلزی محصور شودتعبیھ و کل این مجموعھ از طریق نصب دکل فلزی و کابلھا مربوط با نصب 
احداث کبوتر خانھ سنتی در ضلع شرق باغ پرندگان، جھت استفاده از کبوتران آن برای برگزاری مناسبتھای  .4

خاص در موزه صلح، استفاده از کود آن برای حاصلخیزی و بھبود بافت خاک، و نیز بھ دلیل سنتی بودن این 
 ).1شکل (کنندگان پارک فعالیت تفریحی و غذا دادن بھ آنھا توسط بازدید 

  
  
  
  
  
  
  

  پرسپکتیو از کبوتر خانھ سنتی در نظر گرفتھ شده -1شکل 
  
  
  
  

جنوبی پارک بھ صورت زیر زمینی در مسیر قنات  -در صورت امکان ایجاد موزه قنات سنگلج در محور شمالی .5
 . بھ طور نمادین

ورپردازی مناسب آن و استفاده از منظر سازی مناسب محوطھ اطراف دریاچھ بھ عنوان نقطھ عطف پارک و ن .6
اسکلھ موجود، در جھت ایجاد منظرگاه و نیز سایت پرنده نگری در مواقعی از سال کھ پرندگان مھاجر بھ این 

 .مکان  می آیند
استفاده از شبکھ فلزی جھت کاھش کاذب عمق آب دریاچھ و حذف الیھ موجود کھ شامل سنگ قلوه و یک الیھ  .7

 .د برای افزایش ظرفیت ذخیره آب و افزایش کارکرد اکولوژیکی با افزایش عمق آنسیمانی روی آن می باش



 

 

فراھم آوردن امکاناتی تفریحی مانند ماھیگیری در ساعاتی از روز و ایامی در سال کھ از دریاچھ جھت قایق  .8
تازگی آب  در این راستا تأمین امکاناتی نظیر موتور پمپ ھای قوی جھت ھوادھی و. سواری استفاده نمی شود

در ) قزل آال( دریاچھ و ایجاد محیطی مناسب برای پرورش ماھی ھای آب شیرین مانند ماھی ھای سرد آبی 
البتھ بررسی کیفی آب از لحاظ آلودگی ھای میکروبی و . پیشنھاد می گردد) کپور(زمستان و ماھی ھای گرم آبی 

نمودن انواع مرغان آبی پرندگان در سطح  فلزات سنگین برای پرورش ماھی الزامی می باشد، ھمچنین رھا
 .دریاچھ برای افزایش و تقویت حس مکان در منظر دریاچھ

 2در جھت کاھش ابنیھ و ساختمانھای غیر مرتبط با کارکردھای پارک، تخریب و تغییر کاربری ساختمان ناحیھ  .9
ای آموزشی و کارگاھھای ، و جایگزینی آن با مجموعھ ای مشتمل بر کالسھ)شرق موزه صلح(در شمال پارک 

عملی کاشت و پرورش گل و گیاه، کتابخانھ تخصصی فضای سبز و محیط زیست، گلخانھ و نمایشگاه گل و گیاه،  
بھ عنوان یک فعالیت تخصصی مرتبط با پارک و فعالیتی کھ از گذشتھ در پارک وجود داشتھ بوده، و نیز بھ دلیل 

ھی ، قدمت و سابقھ پارک، کھ ھم جنبھ تفریحی و ھم جنبھ آموزشی پتانسیل موجود در پارک از جملھ تنوع گیا
. برای افراد دارد و می تواند بھ عنوان یک مرجع و رفرنس برای پارکھای شھر تھران باشد، پیشنھاد می گردد

در جھت ھماھنگی فرم ، رنگ و بافت این بنا با ساختار پارک ، پیشنھاد می گردد ، سقف این بنا بھ صورت 
و تاکید بر خطوط منحنی و اجتناب از سطح شیبدار و خطوط شکستھ بوده و نمای آن با استفاده از آجر  محدب

ھمچنین برای پوشش سقف از مش  .دمضرس ھمراه با قاب دور پنجره باشقزاقی، تزیینات ھره چینی ، آجرھای 
ن بنا جلوگیری و ھمرنگ پالستیکی سبز رنگ استفاده گردد کھ ضمن جلوگیری از انعکاس نور از شاخص بود

ھمچنین در جھت رعایت مسایل زیست محیطی و صرفھ جویی در مصرف انرژی استفاده از . بافت گیاھی گردد
و سیستم گرمایش بھینھ  سقف عایق ، پنجره ھای دوجداره دارای گاز آرگون ، سقف از جنس پلی کربنات دو الیھ

  .  شده مانند گرمایش از کف پیشنھاد می گردد
توجھ بھ اینکھ بخشی از آب موجود در آبنمای محور میانی بھ دلیل شیب زمین و خاصیت ظروف مرتبط ، پس  با .10

نتھی ھدایت می شود، احداث  مخزن در قسمت م) ضلع جنوب(از سرریز شدن توسط کانالی بھ خارج از پارک 
 .الیھ جنوبی آبنما جھت جلوگیری از ھدر رفت آب و برگشت آن بھ چرخھ سیستم پیشنھاد می گردد

کھ ساختار فضایی باغ ایرانی را تداعی      ) بازسازی کف ، لبھ و فواره ھای موجود در آن(مرمت آبنمای مرکزی  .11
 .می کند و نورپردازی مناسب آن

کھ نحوه عمل آن در گذشتھ از طریق فشار آب حاصل از مظھر قنات  استفاده از قل زن سنگی بھ جای فواره، .12
بوده و می توان فشار مورد نیاز را در صورت فقدان قنات با استفاده از موتور پمپھای شتاب دھنده آب تامین 

 ).2شکل (نمود 
  

  
  
  
  
  
  

پرسپکتیو از  آبنمای مرکزی پارک شھر  و  استفاده از  قل زن سنگی در -2شکل 
  آن

 
  
  
  

اینچ در مبدا شمالی آبنما استفاده می گردد و در نتیجھ  4با توجھ بھ اینکھ برای پرکردن آب آبنما، صرفا از یک لولھ 
جھت پر کردن آبنمای شمالی و سپس جنوبی زمان زیادی مصرف می شود، الزم است نسبت بھ لولھ گذاری برای 

 . قدام گرددتامین آب حوضھای واقع در ضلع جنوب میدان میانی پارک ا
تعبیھ یک آبنما در ضلع غربی پارک بھ دلیل عدم پویایی و نشاط در فضای ورودی آن، علیرغم نزدیکی بھ بافت  .13

 ).3شکل (مسکونی پیشنھاد می گردد 
  
  
  



 

 

  
  پرسپکتیو از فضای ورودی غربی پارک شھر و احداث  آبنما جھت  پویایی این فضا  -3شکل 

حدوده تقریبی میدان امام خمینی و از ضلع شرق پارک می گذرد  بھ پارک شھر، انتقال آب قنات مھرگرد کھ از م .14
با ایجاد کانال یا انحراف مسیر قنات بھ دریاچھ و یا استفاده از کانال شماره یک زھکش مترو کھ در حاشیھ 

وبی آب نشان داد کھ با توجھ بھ اینکھ، نتایج آنالیز میکر. شمالی پارک وجود دارد، بھ دلیل تامین منابع پایدار آب
میزان کلیفرمھای آب از حد استاندارد برای آبیاری باالتر بوده ، و در نتیجھ برای آبیاری نیز مناسب نمی باشد، 
از طریق نصب دستگاه تزریق کلر بر روی  خطوط اصلی انتقال آب ، نسبت بھ کاھش کلی فرمھا آن تا حد قابل 

 .قبول اقدام گردد
" مشعل دانش"ی کھ نماد ھایی از ارزش ھای گذشتھ پارک بوده و اکنون موجود نیستند مانند استفاده از المان ھای .15

کھ نمادی از مبارزه با بی سوادی بوده و ھمزمان با تشکیل کنگره وزرای فرھنگ ممالک جھان در تھران در 
 .در محوطھ جلوی کتابخانھ پارک شھر روشن شد 1344سال 

 ھ موزه تاریخ طبیعی تخصیص فضای باز روی آکواریوم ب .16
ایجاد فضای باز چند منظوره ، و نیز فضای باز نمایشگاھی جھت برپایی جشن ھای بومی و معرفی آداب،  .17

 .فرھنگ و سنن گذشتھ در فضای باز موجود در قسمت شرقی چمن نو
 .ایجاد امکانات آموزشی جھت آموزش تاریخ بھ بازدیدکنندگان در سنین مختلف .18
) شرق موزه صلح(مورد نیاز خدماتی پارک پیشنھاد می گردد، ساختمان فعلی کلینیک  بھ منظور تامین فضای .19

تخریب، و ضمن ایجاد بنایی مشتمل بر یک طبقھ زیر زمین و یک طبقھ ھمکف نسبت بھ ایجاد انبار و اتاق 
 .کارگری اقدام شود

ای سبز ، با استفاده از آجر مرمت نمای ساختمان پلیس پارک و ھمخوان نمودن نمای آن با ساختمان اداره فض .20
). 4شکل(قزاقی، تزیینات ھره چینی ، آجرھای مضرس ھمراه با قاب دور پنجره، ھماھنگ با محیط پارک 

زیرا در حال . ھمچنین در نظر گرفتن یک ورودی برای این بنا کھ مشرف بھ گذر اصلی و در معرض دید باشد
 .خیص استحاضر در ورودی آن در پشت ساختمان و غیر قابل تش

  
  
  

مرمت نمای ساختمان پلیس پارک و ھمخوان نمودن نمای آن  - 4شکل 
  با محیط پارک

  
  
  
  
  
  
  
  

 حداالمکان تغییر مصالح نمای بھ کار رفتھ در ساختمان موزه صلح و حتی طرح رومی .21
  (                                  )  

 
 . با طرحھا ، فرمھا و مصالح بومی ھماھنگ با محیط ، بھ کار رفتھ در حاشیھ باالیی آن و جایگزینی آنھا .22
 .مرمت نمای کتابخانھ پارک شھر و کاشیکاریھای آن کھ نمادی از ارزش گذشتھ پارک ھستند .23
 .مرمت قسمتی از نمای سفره خانھ سنگلج با مصالح ھماھنگ با محیط پارک و بھسازی محوطھ جلوی آن .24
ھر با گالری و نمایشگاه عکس تھران قدیم و انتقال آن بھ سالن جایگزینی سالن اجتماعات و کنفرانس شورای ش .25

ھمچنین اختصاص اتاق واقع در پشت آن بھ دفتر و کانون مطالعات تھران قدیم یا . اجتماعات کتابخانھ مرکزی
 .دفتر ساماندھی تھران قدیم

ر محدوده بافت تاریخی اسالمی و رعایت اصول ساخت د-احداث نمازخانھ پارک شھر با تزیینات معماری ایرانی .26
 .از جملھ در نظر گرفتن ارتفاع مناسب بھ دلیل محدویت آن  



 

 

جایگزینی نما و تغییر مصالح بوفھ ھای موجود در پارک، مھد کودک ، اداره پست پارک شھر و سرویس ھای  .27
 .بھداشتی با بافت، فرم و مصالح ھماھنگ با محیط پارک 

بازدید کنندگان با پرندگان و برگزاری تور ھای پرنده نگری در  فراھم سازی امکانات آموزشی جھت آشنایی .28
البتھ این برنامھ را می توان با . مواقعی از سال در پارک شھر با توجھ بھ تنوع گونھ ای پرندگان موجود در آن

 .مشاھدات جذابیتھای بوتانیکی پارک و نیز گونھ ھای دریایی موجود در آکواریم ، تکمیل نمود
ھ موزه صلح، یکی از موزه ھای عضو شبکھ بین المللی موزه ھای صلح بوده و ھدف اصلی آن ترویج از آنجاییک .29

ھای  فرھنگ صلح و مکانی برای گفتگو، برنامھ ھای آموزشی و پژوھشی و فرھنگ سازی است، و ھمایش
در ) الیف لینک(المللی مدارس صلح و دوستی  شود، از جملھ ھمایش بنیاد بین گوناگونی نیز در آن برگزار می

با حضور رئیس این بنیاد ، بنابراین پیشنھاد می گردد کھ فضای سبز واقع در ضلع جنوب آن ھمزمان  ١٣٨٧سال
با حضور مقامات و شخصیتھای داخلی و خارجی، بھ کاشت گیاه زیتون کھ مظھر صلح بوده اختصاص یابد و 

 .تابلو یادبود مربوط بھ آن در کنارش نصب گردد
 .   تم ھوشمند نظارت و مدیریت پارک با قابلیت مانیتورینگ و کنترل آن در دفتر پارکاجرای سیس .30
 مرمت مجسمھ ھای موجود در سطح پارک  .31
استفاده از طرحھای اسلیمی و نماد شیر برای تزیینات مبلمان پارک از جملھ پایھ چراغ، نیمکت و ھمچنین درب  .32

مان احداث پارک شھر رایج بوده، مانند مجسمھ شیر در ورودی پارک جھت تقویت حس مکان تاریخی، کھ در ز
ورودی بانک ملی واقع در خیابان فردوسی، و حتی در میدان دانتھ در پارک شھر،  ھمچنین  طرحھای اسلیمی بھ 

 ). 5شکل (کار رفتھ در سر در باغ ملی، کھ در تداوم بصری با سایتھای تاریخی اطراف باشد 
  
  
  
  
  
  

طرحھای اسلیمی برای تزیینات استفاده از  -5شکل   مبلمان پارک
  
  
  
  
  
  
  
 

 ).6شکل(تعبیھ آرک با کیفیت دعوت کنندگی در ابتدای بعضی مسیرھای فرعی کھ فاقد ھرگونھ جذابیت ھستند .33
  
  
  

تعبیھ آرک با کیفیت دعوت کنندگی در ابتدای بعضی مسیرھای   -6شکل 
  فرعی

  
  
  
  
  
  

 . ھماھنگ و اعمال ترکیب بندی مناسب در آنھاتعویض نیمکتھا و سطلھای زبالھ با انواع  .34
برای ایجاد یک رینگ یکپارچھ حرکتی بھ دور پارک شھر، حذف مھد کودک واقع در ضلع جنوب شرق و حذف  .35

یا انتقال پست امداد خدمات مشترکین برق فارابی واقع در جنوب غرب پارک بھ زیر زمین، ھمچنین تکمیل این 



 

 

در کنار کتابخانھ و حذف باغچھ ھای کنار دیوار کھ باعث وارد آمدن  مسیر حرکتی در قسمت غرب پارک
این در حالی است کھ دیواره ھای پارک شھر در شرف ثبت تاریخی . خسارت بھ آن شده است، پیشنھاد می گردد

 . می باشند
فرم و . دھمچنین استفاده از این رینگ برای فعالیت درشکھ رانی، کاربری کھ حسی از گذشتھ را نشان می دھ .36

 .سازه ایستگاه، درشکھ و لباس بھ سبک سنتی در نظر گرفتھ می شود
با توجھ بھ اینکھ در فضاھا شھری استفاده از استخرھای رو باز بھ دلیل اشراف ساختمانھای مجاور با محدودیت  .37

شھر قرار مواجھ می باشد، استفاده و راه اندازی مجدد استخر روباز پارک کھ در بافت مشجر و مصفای پارک 
 .دارد، پیشنھاد می گردد

با توجھ بھ اینکھ در پارک شھر محل جمع آوری و دپوی بھداشتی زبالھ وجود ندارد، پیشنھاد می گردد، محلی  .38
مکان این محل می تواند در زیر زمین بوده و یا با دیواره ای محصور . برای این عمل در پارک تعبیھ گردد

 .کامال ھماھنگ با محیط پارک باشد فرم و جنس این دیواره باید. گردد
از آنجاییکھ اکوسیستم پارک شھر،  مکانی برای نگھداری گنجینھ ھای ژنتیکی و نیز جذب گونھ ھای جانوری از  .39

جملھ بسیاری از پرندگان مھاجر بوده و از طرفی دیگر بھ دلیل آلودگی ھوا تعداد پرندگان مقاوم و ھمھ چیز خوار 
بھ دلیل تغذیھ آنھا  از تخم این پرندگان، نصب النھ پرنده، روی درختان بدون دیده شدن  مانند کالغ زیاد گشتھ و

آنھا، ھمچنین النھ پرنده دیوارکوب جھت نصب روی ابنیھ پارک، و النھ پرنده چھار طرفھ جھت نصب روی 
 ). 7شکل(زمین برای حفظ و حمایت از این پرندگان توسعھ می گردد 

  
  
  
  
  
  

النھ پرنده در نظر گرفتھ شده برای حفظ و حمایت از این انواع  -7شکل 
  پرندگان پارک شھر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از انجاییکھ فرھنگسراھای شھر تھران با توجھ بھ نوع رسالت ، فعالیت خاصی را بھ طور تخصصی بر عھده  .40
در ھستھ تاریخی دارند، مانند فرھنگسرای قران ، طبیعت و غیره ، بنابراین با توجھ بھ قرار گیری پارک شھر 

شھر تھران ، پیشنھاد می گردد ، ساختمان واقع در ضلع جنوب غربی میدان میانی پارک، کھ بخشی از آن بھ 
عنوان پلیس پارک استفاده می گردد، بھ عنوان فرھنگسرای شھر تھران با رویکرد امور فرھنگی تھران قدیم و 

چنین نما سازی آن ھماھنگ با بافت تاریخی پارک ، با آجر ھم. زنده نمودن آداب و سنن گذشتھ بھ فعالیت بپردازد
  .قزاقی، ستونھای ھره چینی و نیز قاب دور پنجره ، ھمراه باشد

 .استفاده از عناصر موثر در جذب استفاده کنندگان در قسمتھایی از پارک کھ کمتر مورد استفاده قرار می گیرند .41
    .و ایمنتعویض برخی وسایل بازی فرسوده با انواع مناسب  .42
ساماندھی محوطھ اطراف شھر بازی و بوفھ ھا و نیز حذف ھرگونھ عوامل ایجاد اغتشاش بصری مانند آھن آالت  .43

اضافی و ایجاد دیواره بھ صورت پرچین چوبی یا فضاھای مسقف بھ شکل اتاق ھای چوبی با طرح ، رنگ و 
 فرم ھماھنگ با محیط



 

 

رک کھ از فضای آرام تری برخوردار است، و تجھیز آن بھ ساماندھی زمین بازی کودکان در ضلع غرب پا .44
بازیھای فکری با المانھای تزئینی کودکانھ و در نظر گرفتن ورودی برای آن با دعوت کنندگی کودکان بھ این 

 .فضا
و غبار در حاشیھ خارجی پارک، بھ صورت ردیفی  استفاده از گونھ ھای مناسب جاذب آلودگی صدا، ھوا و گرد .45

 حاشیھ پارک ) ساختمانھای بلند(رای پوشاندن مناظر نامطلوب و نیز ب
افزودن تنوع اکولوژیکی گیاھی از طریق استفاده از گونھ ھای مناسب و سازگار با آب و ھوای این محدوده ، بھ  .46

 .دلیل  یکنواختی کاشت در برخی از کرتھا 
متر ،   4حاشیھ جنوب شرقی پارک با بن حدود استفاده از درختان بلند، تنومند و قدیمی پارک از جملھ صنوبر در  .47

، سدروس با بن حدود )تنومندترین چنار پارک شھر(سانتی متر در نزدیک درب جنوبی   75متر و  5چنار با بن 
متر دور دریاچھ، کھ یادآور قدمت طوالنی و ارزش تاریخی پارک ھستند، بھ عنوان عناصر زنده و با  75/2

ن آن ھا با نورپردازی مناسب و ایجاد فضای مکث و توقف در کنار این   جاذبھ ارزش پارک، و برجستھ نمود
 .ھای طبیعی برای باال بردن زیبایی دید افراد

جایگزینی و باز کاشت گیاھان خسارت دیده در اثر آسیب ھای ناشی از آفات و بیماری ھای گیاھی با گونھ ھای  .48
 .مقاوم و بومی

ت کنترل آفات و بیماری ھای گیاھی بھ عنوان مثال استفاده از استفاده از روش ھای بیولوژیک جھ .49
و   B.t (Bacillus thuringiensis( و باکتری  Beauvaria bassianaفرموالسیونھای مختلف قارچ 

برای کنترل سوسک برگخوار نارون و یا استفاده از زنبور ھای  Erynnia nitidaپارازیتوییدھایی مانند مگس 
Scoliidae شایان ذکر است کھ از روش ھای مکانیکی مانند . نترل کرم سفید ریشھ توصیھ می شودبرای ک

 .آبشویی و ھرس می توان جھت کنترل آفات در سطح پارک استفاده کرد
ایجاد تنوع در فضای سبز عمودی حاشیھ پارک با استفاده از گیاھان رونده کھ کاشت آنھا در بستانھا و پردیسھای  .50

مرسوم بوده است، مانند یاس رونده و نیز پیچ امین الدولھ کھ از زمان قاجار در باغھای  ایران روی داربستھا
از این کار جھت جلوگیری از یکنواختی منظر و پوشاندن بافت خشن نرده ). 8شکل(ایران رواج داشتھ است 

نظر حاشیھ ای ھای پارک، بھ نحوی کھ در فصول مختلف، با بافت و رنگ ھای متنوع، باعث ایجاد تنوع در م
در باغھا و پردیسھای ایران کاشت درخت، درختچھ و گل باھم صورت می پذیرد  . پارک گردند، توصیھ می شود

 .در اینگونھ انتظام ، گیاھان بر اساس کارکرد و بر اساس گونھ تقسیم بندی می شوند
  
  
  
  

  ایجاد تنوع در فضای سبز عمودی حاشیھ پارک -8شکل 
  
  
  
  
  
  

از پارک در مجاورت شرقی نمایشگاه گل و گیاه پیشنھادی ، بھ مزرعھ خانواده و باغ اختصاص قسمتی  .51
مخصوص کودکان ، بھ عنوان یک فعالیت آموزشی کھ از گذشتھ در پارک وجود داشتھ بھ جھت آشنایی کودکان 

 ).9شکل (با ارزش ھای زیست محیطی پارک و ارتباط نزدیک آنھا با گیاھان و نحوه کاشت آنھا 
  
  
  
  
  

آشنایی کودکان با ارزش ھای زیست محیطی پارک در باغ  -9شکل 
  مخصوص کودکان

  



 

 

  
  
  
 

بھبود بافت و ساختار خاک در برخی نقاط دارای تخریب ، از جملھ تعویض الیھ فوقانی خاک در قطعات چمن  .52
یافتھ است و کاری شده، کھ بھ صورت دائمی آبیاری می گردد و بافت خاک در اثر رسوب ناشی از آب چاه تنزل 

نیز تداوم رشد و نمو گیاھان پوششی مثل چمن موجب تھی شدن خاک الیھ مذکور و در نتیجھ تقلیل کیفیت زراعی 
 . خاک گردیده است

 ترمیم تخریبھای موجود در برخی پوشش گیاھی .53
سبز از افزایش راندمان و ارتقای کیفیت آبیاری موجود برای کاھش ھدر رفت آب با تغییر روش آبیاری فضای  .54

روش سنتی بھ روش آبیاری قطره ای و بارانی، ارتقا و نوسازی سیستم ھای انتقال آب از منبع اصلی بھ کرتھا و 
 .ھماھنگ سازی کاشت گونھ ھای گیاھی با توجھ بھ نیاز آبی نسبتأ یکسان گیاھان در ھر کرت

اری کھ دارای زیر پوشش پاپیتال و افزودن سیستم آبیاری بارانی مکمل با آبیاری غرقابی، برای قطعات جنگل ک .55
بھ دلیل اینکھ این قطعات تنھا دو بار در ھفتھ آبیاری       . درختچھ بوده اند، برای جلوگیری از تنش وارده بھ آنھا

بنابراین سیستم آبیاری بارانی برای این قطعات . می گردند و این گیاھان پوششی بھ آب بیشتری نیازمند ھستند
ھمچنین استفاده از حسگرھای رطوبت جھت فعال سازی اسپرینگل پاشنده در پارک توصیھ   . پیشنھاد می گردد

 .می گردد
بھ نمایش گذاشتن سیستم آبیاری بھ روش قدیم از طریق کرت بندی در بعضی پھنھ ھا و در نتیجھ جریان یافتن  .56

 .ی آبآب، پای درختان تنومند و در گیر نمودن احساس بازدیدکنندگان از حرکت و صدا
مشخص نمودن نام علمی گیاھان بر روی تابلوھای کوچک در پای درختان برای ارضا حس کنجکاوی افراد و  .57

 باال رفتن سطح آگاھی بازدیدکنندگان پارک
 .استفاده از گیاھان جھت کاھش غلبھ توده ساختمانی بنای مجموعھ ورزشی پارک شھر و موزه صلح  .58
 .ت ھای برق با پوشش گیاھی مثل موچسبپوشاندن المان ھای نامناسب مانند پس .59
60.  
بھ دلیل عدم وجود ورودی در ضلع جنوب شرقی و جنوب غربی پارک و در نتیجھ عدم رفت و آمد و توزیع نا  .61

متعادل جذابیت ھا این قسمت از پارک دچار سکون و در نتیجھ عدم امنیت شده است، جھت پویایی این اماکن و 
 .ا، تعبیھ دو ورودی در این قسمت ھا پیشنھاد می گرددباال رفتن امنیت نسبی این فضا ھ

شاخص نمودن ورودیھای پارک، علی الخصوص ورودیھای اصلی با ایجاد گشایش و یا تو رفتگی از محل ستون  .62
و یا بلند نمودن ارتفاع در و تاج آن بھ نحوی کھ نسبت بھ ارتفاع نرده ھای مجاور در محور خطی بھ صورت 

 ).10شكل (شاخص درآید 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلند نمودن ارتفاع برای شاخص نمودن ورودی پارک -10شکل 
  
  
  
  
  



 

 

  
بھ دلیل عدم تکمیل رینگ حاشیھ پارک ، مسدود بودن آن توسط بعضی بناھای موجود و نبود ورودی ، کنجھای  .63

قاط پیشنھاد بنابراین تعبیھ ورودی در این ن. جنوب شرقی و جنوب غربی آن، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد
 .می گردد

ترمیم کفسازی ھا، ھماھنگ با محیط شبھ طبیعی پارک از قبیل محوطھ اطراف دریاچھ و بعضی از راه ھای  .64
 .فرعی موجود در پارک

جایگزینی مصالح کفسازی حاشیھ شمالی پارک کھ بھ تازگی تعویض شده اند با انواع ھماھنگ آن در سطح پارک  .65
 .ح با بافت پارکبھ علت عدم ھماھنگی این مصال

 .ایجاد تنوع در عناصر تشکیل دھنده مسیرھا و نیز تعریف فضاھای نشستن در آنھا .66
 غربی  –ایجاد کانال مشترک تأسیسات شھری بھ صورت رینگ در حاشیھ پارک و در راستای محور شرقی  .67
صرف بھ جای کاھش مصرف انرژی از طریق بھینھ سازی سیستم روشنایی از طریق جایگزینی المپ ھای کم م .68

رنگی بھ جای المپ ھای بخار ھلیم رنگی  LEDالمپ ھای پر مصرف التھابی فعلی و نیز جایگزینی المپھای 
در نور پردازی پارک ، ھمچنین استفاده از خازن و حذف توان ری اکتیو در تابلوھای توزیع برق کھ اقدامات 

 .فوق، موجبات کاھش ھزینھ برق مصرفی را در پی خواھد داشت
، مانند پروژه ... جھت تأمین روشنایی و ) روش اکوتکنیک(ستفاده از انرژی ھای پاک مانند باد و خورشید ا .69

اکوسان در قسمت جنوب شرقی پارک کھ برای تأمین آب گرم از انرژی خورشیدی استفاده می شود، و تعمیم این 
این طرح امکان استفاده از انرژی  با کاربردی نمودن. روش در کل پارک  برای تأمین انرژی ھای مورد نیاز

خورشیدی برای گرم کردن آب و تامین روشنایی برای سرویسھای بھداشتی نیز استفاده و بازیافت فضوالت برای 
 .حاصلخیز نمودن و بھبود بافت خاک فراھم خواھد شد

محورھای اصلی استفاده از پایھ چراغھایی کھ صفحھ سوالر دارند، برای نورپردازی در مسیرھای پرتردد،  .70
، اطراف دریاچھ و کانونھای اصلی پارک، جایی کھ تراکم درختان کمتر بوده و امکان )جنوبی- آبنمای شمالی(

تابش خورشید بھ صفحھ سوالر فراھم است، برای تامین امنیت در مواقع قطع برق و نیز صرفھ جویی در 
 . مصرف انرژی

اقد روشنایی مطلوب از جملھ قطعات جنگلکاری اطراف افزایش روشنایی در مسیر ھا و مکان ھای نشستن ف .71
میدان دانتھ، اطراف سفره خانھ سنتی و قطعھ فضای سبز موسوم بھ طرح باغ فرانسوی واقع در ضلع شمال 

 .اکواریم
  

  
:نتایج حاصل از یافتھ ھاي مطالعھ بھ قرار زیر است  

ً تمامی سنین افراد، از این پارک استفاده می کنند و ای .1 ن موضوع، ضرورت برنامھ ریزي و طراحي براي تقریبا

 .كلیھ سنین در این محدوده را خاطر نشان مي كند

بوده  14و  13، 11، و ھمچنین مناطق12بر اساس نتایج بدست آمده گردشگران پارك بیشتر مربوط بھ منطقھ  .2

 .  ده قرار گیرداین در حالیست کھ این پارک می تواند مانند گذشتھ در سطح فرا تری مورد استفا. اند

در نتیجھ براي . اغلب بازدیدکنندگان بھ صورت خانوادگي و گروھي با دوستان از این پارک بازدید مي كنند .3

 .طراحي مكانھاي گردشگري باید بھ این مسالھ توجھ گردد

می از آنجاییکھ بسیاری از بازدیدکنندگان پارک، بیشتر از یک ساعت و حتی نصف و گاھا تمام روز در پارک  .4

 .مانند، امکانات برای برآورد نیازھای آنھا در طول مدت ماندن در پارک باید در نظر گرفتھ شود

بیشترین فصل آمدن افراد بھ پارك، در فصل بھار و تابستان مي باشدكھ شاید بھ دلیل عدم جذابیتھای پارک در  .5

از آنجاییکھ ھدف از آمدن . است فصل پاییز و زمستان ، و یا کمبود امکانات تفریحی الزم بر ای این فصول

بازدیدکنندگان بھ پارک، بیشتر استراحت، ورزش و پیاده روی  و پیک نیک می باشد، کھ در فصل سرما تا 



 

 

حدودی امکان پذیر نمی باشد، در نتیجھ  با برنامھ ریزي و طراحي مناسب و جایگزینی کاربریھا الزم برای این 

 .را بھ آمدن بھ این پارک در تمام فصول افزایش دادفصول تا حدی می توان انگیزه افراد 

درصد بازدیدکنندگان روزھای عادی بھ این پارک می آیند، در نتیجھ افزایش جمعیت بیش تر  7/38از آنجاییکھ  .6

درصد از بازدید کنندگان، ایام تعطیل  30را در روزھای آخر ھفتھ شاھد نیستیم ھرچند کھ حدود   1از حد معمول

با توجھ بھ مصاحبھ انجام شده با افراد مسول در پارک، تعداد . تفاده از پارک انتخاب می کنندرا برای اس

بازدیدکنندگان پارک در ایام تعطیالت نوروز و بھ خصوص در روز سیزدھم آن بسیار باالتر از حد ظرفیت برد 

یا ھر منبع خاص را بدون  ظرفیت برد، معیاریست كھ حداكثر حد استفاده از یك مكان تفرجي.   پارک می شود

این اصطالح بھ مفھوم تعداد دوره ھاي كاربري یك  .وارد كردن خسارت بھ سیما و حد بردباري آن نشان مي دھد

منطقھ تفرجي، در طول سال است، بدون اینكھ زوال دائمي فیزیكي و زیستي در توان منطقھ براي ادامھ تفرج 

زیرا در نھایت استفاده بیش از حد، روي كیفیت منابع . وارد گردد حاصل آید و یا آسیب محسوس بھ كیفیت تفرج

 . و كیفیت تجربھ تفریحي بسیار مؤثر است 

بررسیھا نشان مي دھد كھ بیشترین مكان مورد بازدید گردشگران و جذابترین بخش پارک محور مرکزی پارک  .7

و نیز در سوالی دیگر، بازدیدکنندگان . د، باغ پرندگان، و درختان بلند و قدیمی پارک می باش) آبنمای مرکزی(

این در حالیست کھ این محدوده بخش کوچکی . محور مرکزی پارک را برای استراحت و نشستن ترجیح می دھند

از پارک را بھ خود اختصاص می دھد، بنابراین می توان با طراحي مناسب و توزیع جذابیتھا در کل پارک، از 

از آنجاییکھ این قسمت از پارک در طی زمان دچار تغییرات آنچنانی . كرد فشار زیاد بر یك قسمت جلوگیري

 .نشده است، شاید برای بسیار از افراد این محدوده حس قدیمی از پارک را القا می کند

بررسیھا نشان مي دھد كھ تفریح مورد عالقھ بازدیدكنندگان از این پارک بھ ترتیب شامل؛ قدم زدن، نشستن ،  .8

و چشم اندازھای پارک، تماشاي پرندگان، ورزش کردن و در مرحلھ بعد استفاده از اماکن  تماشای مناظر

ازآنجاكھ پارک پتانسیل الزم براي اینگونھ . تفریحی، مطالعھ ، قایق سواری، عکاسی و بازی شطرنج می باشد

براي بر آوردن نیازھای  فعالیتھا را دارد، با برنامھ ریزي و طراحي صحیح مي توان در عین ایجاد امكانات الزم

 . افراد ، ھویت تاریخي پارك در دراز مدت حفظ گردد

بررسیھا نشان مي دھد كھ صدای آب، صدای پرندگان، سایھ درختان ، عطر و رنگ گیاھان باعث افزایش حس  .9

ون بنابراین از این خصوصیات می توان برای در گیری کل احساس افراد در پارک بد. آرامش در افراد می شود

اجرای ھیچگونھ زیر ساختی استفاده نمود، ھمانگونھ کھ در قدیم از این خصوصیات در طراحی باغھای ایرانی 

 .استفاده می شده است

آنھا وجود . نیازھاي بازدیدكنندگان، از پارك شھر برآورده مي شود%  32/90بررسیھا نشان مي دھد كھ  .10

طرنچ، مسیرھای دوچرخھ سواری از مھمترین امكانات مورد پارکینگ،  افزایش تعداد آالچیق، تعداد میزھای ش

 .نیاز دانستند

                                                             
 



 

 

از دید گردشگران پارك ، عمده ترین مشكالت ، کمبود بعضی امکانات تفریحی، آموزشی و ورزشی، نورپردازی  .11

نامناسب، عدم انسجام مسیرھای حرکتی، تخریب بعضی وسایل بدنسازی، عدم امنیت در بعضی نقاط پارک، 

از دیگر .  نامناسب در برخی قسمتھا، تخریب وسایل بازی و نارسایی در پوشش گیاھی بوده است کفسازی

مشکالت پارک کھ خود بازدیدکنندگان بھ آن اشاره داشتند، وجود معتادان در پارک، تعداد زیاد ساختمانھای 

  .موجود در آن و بستھ بودن محیط پارک بھ واسطھ وجود حصار پیرامون پارک می باشد

درصد از بازدیدکنندگان، ھمھ قسمتھا در پارک امن بوده، و برخی از آنھا مسیرھای فرعی در پارک  50از دید  .12

را غیر امن می دانستند کھ می توان با افزایش جذابیت و ھدفمند نمودن این مسیرھا، تا حدی امنیت در آنھا را 

 .برقرار نمود
ھ ھرگونھ امکاناتی برای برآورده ساختن نیازھای بازدیدکنندگان باید در راستای در نھایت بھ دلیل تاریخی بودن پارک شھر، توسع

  .  حفظ و ارتقا ھویت و ارزشھای تاریخی پارک در عین تناسب با کارکردھای قدیم آن باشد
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