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 چکیده
کاشت نیز های جنگلی دستشهری برکسی پوشیده نیست. پاركزیست ش آن در ساختار اکولوژیکی و محیطگیاهی و نق اهمیت پوشش

ترتیب عی یك پارك شهری هم باشند و بدینیك جنگل، دارای فواید اجتمامین فواید أتوانند عالوه بر تعنوان بخشی از جنگل شهری میبه
نظر  در هکتار جهت طراحی در زون تفرج متمرکز 22سطحی معادل در این مطالعه  .کار روندکنندگان بهبرای برآوردن نیازهای مختلف تفرج

اده تفرجی، اتصال آن به شبکه اکولوژیکی جنگل شهری برای استف منطقهسیاست کلی این تحقیق حفظ، تجهیز و بهسازی این گرفته شد. 
پس از انجام نظرسنجی مردمی و تعیین  باشد.رشد این شهر می به هران برای جلوگیری از روند روتهران و حفظ پیوستگی کمربند سبز ت

اکولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژی سیمای  مسایلنمودن  شده، طراحی سایت موردنظر با لحاظ کیفیت نسبی نماها در منطقه تعیین
رسد که استفاده از نظر میبه. شد ارایهریزی در قالب طرح مدیریت مشخص شده و برنامه پیشنهادی برنامه ،نهایت . درشدسرزمین انجام 

برای ها پایداری اکولوژیکی این فضاتواند ضمن حفظ کارکرد و شناسی میین و اصول آن در تلفیق با زیباییرویکرد اکولوژی سیمای سرزم
نیازهای مختلف اجتماع همراه با  یپاسخگوتواند این امر می .باشدبسیار حیاتی  زیستی،های محیطتهران با انواع آلودگی مانندشهری کالن
محیط و شرایط اکولوژیکی آن تا ضمن ایجاد رابطه انسان با طبیعت، موجب حفظ سالمت جامعه، بقا و مطلوبیت این  نگری نیز باشدآینده

 .برای آیندگان نیز شود
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 سرآغاز
های هوا که خارج از سروصدا و استرسوآبمناطق خوش  ،امروزه
به نیاز حیاتی انسان به تفریح و ند، باتوجههست شهری واقعدرون

های تبعی تفرج و پناه آوردن او به دامان طبیعت، دارای ارزش
اند که ایجاد متعددی غیر از ماهیت اصلی عملکردی خود شده

های عملکردی زا و نیز ایجاد زونهای اقتصادی و اشتغالموقعیت
هاست. هویت و جمله آنپیراشهر ازدر حوزه آمایشی شهر و جدید 

یك  های هرها و قابلیتتوجه به توانماهیت این مناطق با 
های به توان توجه کدام با فرد بوده و هر به متفاوت و منحصر

 شوند.می واقع مختلف قیسال با مختلف قشرهای استقبال مورد خود،
های طبیعی، زیستی، فرهنگی و های موجود در ویژگیتفاوت

تاریخی کشورها از عوامل اصلی گرایش مردم به دریافت تجربه 
عنوان یك منبع ها بوده و اساس صنعت توریسم بهنلمسی از آ

های دهد. پاركتشکیل میمهم کسب درآمد برای هر کشوری را 
ها ب مناسب و تجهیزات صحیح آنصورت انتخاجنگلی در

ریزی توسعه برنامهعنوان نوعی کاربری از سرزمین در چارچوب به
توانند نقش اساسی در اقتصاد ای میاجتماعی منطقه -اقتصادی

ها از با ایجاد پارك ،بسیاری از کشورها محلی و ملی داشته باشند.
نظر آمار و درآمدهای سرشاری دست یافته و از نظر توریسم به

بسیار  ،ها را نشان دهدارقامی که بتواند ارزش اقتصادی پارك
تواند محرك اقتصادی ند. شناسایی این منابع میغنی هست

 زیست منطقه باشدمطلوبی برای مدیریت و حفاظت محیط
.(Paual & Shere, 2004)  

صورت یك چه بهمثبت، چنان آثارهمراه با گردشگری  مساله
تواند در می ،توجه قرار نگیرد جانبه و پویا موردمجموعه همه

. باید این شودست زیمنفی بر محیط آثاردت موجب بروز ممیان
دهنده قرار داد که در هر اقدام گسترش تاکید موضوع را مورد

ای به گونه دایمثبت و منفی ب آثارصنعت فوق ایجاد تعادل بین 
مثبت و توسعه سریع  آثارحداکثر رساندن باشد که ضمن به

ریزی طرح . میزان تأثیرات منفی به حداقل برسدها، فعالیت
هایی مبتنی بر قواعد و روش بایدهای جنگلی و طبیعی اركپ

ش نسبت به ارزیابی و آمایش باشد تا بتوان با استفاده از آن رو
استفاده از  (.1324کار، طور دقیق و صحیح اقدام نمود )برزهآن به

نخورده در حاشیه شهرها بالقوه دارای ارزش های دستاکوسیستم
در روندی قرار دارد که هر روز آموزشی است. انسان شهرزده 

گیرد. و از آن فاصله می شدهبیش از پیش با طبیعت نامأنوس 
تواند به انسان کمك کند ارتباط روزانه با طبیعت می ،کهدرحالی

اصوالً  که ارتباط تنگاتنگ بین همه چیز را بهتر درك کند.
 مسایل ،ها انتظار دارندبازدیدکنندگان ضمن بازدید از پارك

یه امکانات و عوامل ویژه محلی متفاوتی را تجربه کنند و باید کل
ی با یکدیگر تلفیق اگونهعنوان عوامل اصلی جذب توریست بهبه

 طور مستمرزیست ضمن حفظ کیفیت خود بهیابند که محیط
های الزم را جهت استفاده گردشگران فراهم نمایند فرصت

های وری در پاركمه بهرهطراحی و تنظیم برنا (.1324کار، )برزه
واحدهای اکوسیستم منطقه جنگلی با شناخت، تحلیل و مرزبندی 

ها و در طراحی و مهندسی پارك (.1323پذیرد )شریفی، انجام می
ها و ی جلوهگیرکارها بهالشمناطق فراشهری، بیشتر ت

گیری کاراست تا بهزمین + آب(، متمرکز های سرزمینی )ویژگی
 (.1336روابط هندسی، مثلثاتی و جبری )مخدوم، ها و فرمول

و پایداری در زمینه طراحی و مدیریت اکولوژیکی  مسایلتوجه به 
های جنگلی در جهان از سابقه مطلوبی برخوردار است. پارك

، انگلستان مانندهای جنگلی بسیاری در کشورهایی نمونه پارك
وژیکی و اکول مسایلهلند، امریکا و چین نشان از توجه به 

 اکولوژی سیمای سرزمین در طراحی و پایداری سرزمین دارد.
 (Itami :این موارد اشاره نمود توان بهازجمله مطالعات مرتبط می

(et al., 2003 سازی نرم افزار شبیهRBsim2  را طراحی نمودند
دهد تا محققان و مدیران، هرگونه محیط تفریحی که اجازه می

ها، مسیرهای در یك شبکه جاده که حرکات بازدیدکنندگان
 سازی کنند.شود را شبیهها و ... محدود میروی، رودخانهپیاده

(Yalc, 2005) رو در طراحی اکولوژیك های پیشچالش
های جنگلی و توجه به مقوله گردشگری در طراحی پارك
 (Arnberger, 2006) .های جنگلی را بررسی نمودپارك

های شهری در وین را در جنگلهای تفرجی از استفاده
های درون و اطراف شهر، درطول یك روز بررسی نمودند جنگل

ها و میزان استفاده در طول روز را با هم مقایسه و نوع فعالیت
به مطالعه تأثیر توسعه  (Konijnendijk, 2008) نمودند.

پردازی توسعه های بومی و ایدهجهانگردی بر انقراض گونه
 (2009 منظور جلب گردشگر پرداخت.جنگلی بههای پارك

(Dahmann et al., های تفریحی در جنوب توزیع فضایی برنامه
کالیفرنیا را بررسی نمود و نتایج نشان داد که بیش از نیمی از 

  های تفریح و سرگرمی، دور از سایت رسمی پارك است.برنامه
های جنگلی پاركای از چه مطالعات مدونی در ارتباط با پاره اگر

ولی متأسفانه ازنظر اجرایی، این نوع  است، ایران صورت گرفته
حد  اند و درها، عموماً فاقد فضاهای موردنیاز خدمات شهریپارك
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بهبهانی ایرانیاند )های جنگلی و یا باندهای سبز باقی ماندهپارك
جامع پارکداری طرح  (1300 ،مخدوم) (.1324مفتخر، رازی و

آمدن الگویی حصار و خجیر را جهت فراهمملی سرخه هایپارك
که  ارکداری در کشورمان تهیه نمودریزی جامع پبرای طرح

تجزیه و تحلیل  .2شناسایی منابع  .1تهیه طرح شامل  فرایند
 بندی و مرزبندی و منطقه .4ارزیابی منابع سرزمین  .3ها داده

به طراحی  ،(1333 ،میرکریمی)ریزی بوده است. برنامه .1
مهندسی و تعیین محدوده تفرجگاهی پارك جنگلی چیتگر 

سنگان طراحی پارك جنگلی طبیعی سی (1322 ،قرشی)پرداخت. 
در  ،(1320 ،فرنوروزی)بر ترجیحات مردمی را انجام داد.  تاکیدبا 

طراحی و ساماندهی محیطی پارك جنگلی لویزان، طراحی با 
آثار در اکوسیستم به منظور حفاظت و ایجاد فضاهای  ترینکم

تفرجی متناسب و در نظرگرفتن نیازهای گردشگران را مدنظر 
به بررسی طراحی اکولوژیك  ،(1332 ،دارابی و سعیدی). قرار داد

های جنگلی در پارك جنگلی شهید بهشتی بروجرد پارك
کنندگان ترجیحات استفاده ،(1332 ،گلچین و همکاران) پرداختند.

ارك جنگلی شهری ملت پبرپایه ارزیابی کیفیت بصری در 
 زاهدان را بررسی نمودند.

کاشت و فضاهای سبز، های جنگلی دستعالوه بر پارك
ای العادههای تفرجی خارقهای اطراف شهرها نیز ارزشپایهکوه

 ارایهطراحی پارك جنگلی عالوه بر  (.1323دارند )شریفی، 
کیفی  یبر ارتقا تاکیدراهکارهای حفاظت و توسعه آتی، باید با 

منظور تفرج با امنیت، بتواند از مکانی مناسب بهمحیط و تأمین 
کنار حفظ هویت جنگلی پارك جنگلی پاسخگو های آن درویژگی

های بالقوه منظرگاهی باشد. بر پایه این طرح، بسیاری از پتانسیل
 ارتقایهای بالفعل در جهت یل به پتانسیلمناظر زیبا، تبد ارایهو 

شود تا با دستیابی به ی محیط خواهد شد و درواقع سعی میکیف
ایجاد رابطه مطلوب بین ول و معیارهایی در زمینه برقراری اص

، به های طبیعیعرصهو انسان، بتوان ضمن حفاظت از  طبیعت
 -مقوله گردشگری در جهت پاسخگویی به نیازهای فراغتی

گاه طراحی و مهندسی تفرج هدف این تحقیقجی پرداخت. تفر
 های جنگلیدر توسعه پارك و رعایت اصول پایداری جنگلی

ریزی و طراحی برنامه گرفتن موارد اصولیاست تا با درنظر
ها و مناطق شرح خدمات تفصیلی پارك کارراه براساسمناسب، 
شود و با اجرای چنین  ارایه (1336شده )مخدوم، حفاظت

 وسازهایساخت رویپیش از جلوگیری جهت در توانمی هاییطرح

های خدمات عمومی شهری و جبران کمبود سرانه برخی کاربری

 فرهنگی تفریحی، فضای سبز، فضای گردشگری، جمله از شهری

 توان و موقعیت با مناسب تفرجی فضاهای ایجاد و نمایشگاهی و

 نمود. اقدام گردشگران نیازهای گرفتن نظر در و اکولوژیکی
 

 هامواد و روش

 مطالعه منطقه مورد

شمال شهر تهران و در کمربند سبز در  ،مطالعه محدوده مورد
ای که جهت طراحی منطقه واقع است. های البرز جنوبیدامنه

این حوزه از توابع در زیرحوزه کن واقع است.  ،شدانتخاب 
که در  باشدمیشهرستان تهران، بخش کن و دهستان سولقان 

 زاده داود، طالون، رندان، سنگان شاملروستای امام 2این حوزه 

نو(، کشار )سنگان باال، وسط و پائین، باغ دره سنگان، سنگان
منطقه مورد  سفلی، کشار علیا، کیگاه و سولقان قرار دارند.

با  کشاورزی و باغداری است. مانندهایی اربریدارای ک ،مطالعه
دلیل محدود ع مختلف آماری و اطالعات محلی بهاستفاده از مناب

صورت هبرداری از اراضی کشاورزی ببودن منابع آب، نحوه بهره
 انجام شده،های با توجه به بررسی .باشدباغداری و آبی می

های مرکزی و جنوب شرقی در حاشیه باغداری بیشتر در بخش
ها که دارای آب کافی هستند و از ها و آبراههرودخانه

تری نیز برخوردار هستند، توسعه یافته و روش های کممحدودیت
باشد )مهندسین مشاور جهاد سنتی می بیشتراحداث آنها 

 26 ،مطالعه مساحت منطقه مورد (.1336تحقیقات آب و انرژی، 
هکتار است. در سیستم مختصات متریك در حداقل طول 

تا  3302423و حداقل عرض  124246اکثر طول تا حد 123341
(. حداقل 1واقع شده است شکل ) 3303310حداکثر عرض 

متر و حداکثر ارتفاع موجود در منطقه،  1316ارتفاع از سطح دریا 
 باشد.متر می 2266ارتفاع 

  

 پژوهشروش 
اطق تحت نظارت سازمان حفاظت طراحی و مهندسی من

چنین اصولی در یست از اصولی برخوردار است که اززمحیط
طورکلی، طراحی و های شهری مستقل است. بهطراحی پارك

 های فراشهری )ملی، جنگلی( و مناطق حفاظتمهندسی پارك
ازمان مسئولی )سازمان حفاظت شده با هر نام و هر س

آبخیزداری کشور و یا  مراتع وها، زیست یا سازمان جنگلمحیط
 شهریسعه فرامیراث فرهنگی و گردشگری( پیرو اصول تو

ده با شها و مناطق حفاظتو مهندسی پارك . طراحیباشندمی
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 هر . بهرسدانجام میوخطا به سررعایت اصول طراحی و یا سعی
 تحلیلوتجزیه ها،داده شناسایی مرحله سه شامل طراحی فرایند ،حال

طراح با ترکیب  .(1336)مخدوم،  است هاها و ترکیب دادهداده
و  ، اصول سیماسازیسازیاصول زیبا ،تمامی اصول طراحی

 کندگانه طراحی را طی میمهندسی، فرایند سه -اصول کاربردی
 رسد.مییات آن یو به ترکیب نهایی یعنی طرح هادی و جز

 

 
 مطالعه (: موقعیت منطقه مورد1شکل )

 

عمل بهسازی تفصیلی زون از تعیین زون تفرج متمرکز، نقشه پس
 هاینقشه موجود، هایداده از استفاده با ،منظوربدین آید.می

 تعیین جهت هارستنی و خاك واحد شیب، درصد طبقات توپوگرافی،

 طبقات ،است ذکر به الزم شد. تهیه موجود تنگناهای و هاانمندیتو

 (.1 )جدول است هشد تهیه (1336 )مخدوم، طبقه پنج در شیب درصد
منظور تهیه ها بهبندی دادهو جمع وتحلیلبه تجزیه ،در مرحله بعد

های گذاری نقشههمنقشه توسعه زون پرداخته شد و با روی
و ها و تنگناهای درصد شیب با تیپ خاك، منابع آبی توانمندی

  شد. پرداخته توسعه غیرقابل و پذیرتوسعه نقاط تعیین به ها،رستنی
 پس از فراهم نمودن نیازهای ابتدایی هنگام ورود برای مراجعین،

 توانند ماهیگیری،ها میآن ،که حالی اکنون هنگام تفرج است. در

 طبقات شیب زون تفرج متمرکز(: 1)جدول 
 درصد شیب شماره طبقه

1 2 – 6 

2 1- 2 

3 16 – 1 

4 11 – 16 

1 11< 
 

چه دوست روی و ... و هر آنسواری، پیادهسواری، اسبدوچرخه
رند دارند را انجام دهند، بیشتر مردم تمایل دارند که چیزی بخو

است. شاید با برافروختن آتش و نیك نوعی پیكکه این خود به
یا قهوه، پختن ماهی تازه و آوردن آب برای چای یا  جوش
دهد یواقع بررسی رفتار مراجعین نشان م کردن کباب. در درست
نیکی پیدا کنند و وسایل ها تمایل دارند میز یا فضای پیكکه آن

 شودها آغاز میخودشان را پهن کرده که پس از آن سایر فعالیت
(Bell, 1997). 

تدوین پرسشنامه گردشگری به گردآوری  و با تهیه ،در مرحله بعد
های تفرجی مردم پرداخته شد و دیت مربوط به نیازمناطالعا
پرسشنامه در دو قطب تفرجی و کوهنوردی در شمال  11تعداد 

ن که ور درکه و دربند در اختیار مخاطباتهران یعنی مح
منظر سنی و  کنندگان چه ازهای استفادهالمقدور همۀ طیفحتی

و  گرفتشد، قرار نظر هدف آمدن به محیط را شامل می چه از
 نمونه فردها به معرفی تحلیل آماری پرسشنامهوپس از تجزیه

 .(1336)مخدوم،  پرداخته شد
، ضمن آشنایی با (1)شکل  با مطالعات میدانی در منطقه ،سپس

منظر و انداز خوشهای موجود، نقاط چشممنطقه و محدودیت
و قطب نما برداشت شد.  GPSهای هر منظر با آزیموت منظره

هر منظره یا نما خود شامل تعدادی منظره است که حدود و ثغور 
شود انداز مشخص میهر منظره از لبه آسمان تا نقطه چشم

 بندی()آزیموت منظره فاصله و زاویه تعیین از پس (.1336 )مخدوم،

های رهجدول کیفیت منظ ی نقشه، کیفیت آن نیز تعیین وبر رو
 ترتیب، در این گام ضمن آن این به (.2 )جدول شدهر نما تهیه 

که کیفیت و چگونگی و نوع منظر، در هر نما یا سیما مشخص 
آسانی شود و بهشد، کیفیت )زاویه و فاصله( آن نیز معلوم می

های آرام و کند و توان به جانمایی موارد توسعه، چه در حرکتمی
(. سپس 1336منظره اقدام کرد )مخدوم،  خوشیا تند در نواحی 

  اتـاطالع و ArcGIS9.3 زارـافنرم محیط وارد ده،ـش رداشتـب نقاط
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 .شدشده برای هر نما به آن اضافه  توصیفی مربوط به جداول پر
های تفرجی زون با در نظر گرفتن آدم نمونه برنامه ،در این مرحله

های کلیدی و های پارکداری تهیه و تدوین و برنامهو برنامه
 ،های طراحی کوشش و خطا. با بررسی نمونهشدای تنظیم حاشیه

ها، گاهکه شامل جانمایی خورگشت شدتهیه  نیز نقشه طرح هادی
ها و ... ، پارکینگروها و دوچرخه روهاهای بازی، پیادهزمین

راحی منظور طبه ،ذکر است که در این مطالعهبه باشد. الزممی
یك  PEGGER. ه استشدستفاده ا PEGGER روها ازپیاده
منظور اجرای فن گام ، بهArcViewافزار افزار زمینه در نرمنرم

روی در پرگار در طراحی جاده است. پس از طراحی مسیر پیاده
Arcview، افزارحاصل کار وارد نرم AutoCAD  و طراحی آن
 تکمیل و نقشه طرح هادی تهیه شد. AutoCADدر محیط 

. شدها تهیه پس از تهیه نقشه طرح هادی، نقشه ایستگاه
ای موردنیاز و های درختی و درختچهبینی گونهبا پیش ،همچنین

شده، نقشه فضای سبز که به بینیهای پیشمحاسبه تعداد گونه
 پردازد، تهیه شد.کاری در منطقه میجنگل

های اجرایی توسعه، شامل بودجه عمرانی و بودجه هزینه ،در ادامه
قوق و های مربوط به ح. در بودجه جاری هزینهشدجاری برآورد 

. بودجه عمرانی نیز شدبینی مزایای پرسنل پارك و کارگران پیش
نظر گرفته  ی مربوط به تأسیسات و تسهیالت درهاشامل هزینه

در ارتباط با فضای  .شدها محاسبه باشد که این هزینهشده می
نیاز برای عملیات کاشت و دکاری نیز بودجه مورسبز و جنگل

 .شدبینی داشت پیش
 

 هایافته
نمایی شامل بزرگ شده،حفاظت مناطق وپارك  برنامه تفصیلی در

 واقع از مهندسی است که در اطالعات ضروری برای طراحی و
 دهدمأنوس تدقیق را مینظر مفهومی همان معنی واژه نا

عمل آمد و با بهسازی تفصیلی زون پس نقشه (.1336)مخدوم، 
ر منظوبه .شدنیاز تهیه  ی موردهاهای موجود نقشهاز دادهاستفاده 

ها بندی دادهعتحلیل و جموتهیه نقشه توسعه زون، به تجزیه
، های درصد شیبگذاری نقشههمروی ،ترتیبپرداخته شد. بدین

دو انجام و نقشه منطقه بهصورت دوها بهخاك و رستنیتیپ
 گرفتن موقعیت نظر در با ،سپس .(2)شکل  شدپذیر تعیین توسعه

های ود در این منطقه، سعی شد که جادههای ارتباطی موجراه
موجود از داخل زون عبور داده نشوند و در حاشیه زون قرار 

 محدوده منطقه جهت طراحی تغییر نمود ،نتیجه بگیرند، در
 .(2)جدول 

 

 
 (: نقشه مناطق قابل توسعه2شکل )

 
 

 سیمای سرزمین

 در مورد شده و رداشت ـب منظرهانداز در نواحی خوشمـاط چشـنق
 .شد( تهیه 2این نقاط جدول نماسازی )جدول 
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 های هر منظرکیفیت منظره (:2) جدول
 ترکیب منظره نوع منظره

(4) 

 سیمای منظره

(3) 

 فاصله

(2) 

 موقعیت

(1) 

 زاویه دید

 )درجه(

ارتفاع از 

 سطح دریا

شماره نقطه 

 اندازچشم
 1 2112 31 فرا پیش بسته گوناگون تپه، باغ، کشتزار

 2 2634 36 فرا پیش بسته گوناگون تپه، باغ، کشتزار

 3 2616 141 فرا پیش گسترده یکنواخت صخره

 4 2614 136 فرا پیش گسترده یکنواخت تپه، صخره

 1 2600 136 فرا پیش گسترده یکنواخت تپه، صخره

 0 2626 116 فرا پیش گسترده یکنواخت تپه، صخره
 (:2توضیح مربوط به جدول )

 سطح( و فرا )منظره در باال()هم موقعیت شامل: فرو )منظره در پایین(، معمولی .1
 نهایت(کیلومتر تا بی 2ر( و پس )کیلومت 2متر تا 466متر(، متوسط ) 466تا  1فاصله شامل: پیش ) .2
 درجه( 36نی )کمتر از درجه( و کانو 36 – 126درجه(، بسته ) 126 – 136سیمای منظره شامل: گسترده ) .3
 شامل: یکنواخت، برجسته، گوناگون ترکیب منظره .4

 

های تفرجی گردآوری و تولید اطالعات مربوط به نیازمندی

 مردم

های تفرجی ها، سعی شد تا نیازمندیپرسشنامهبا تجزیه و تحلیل 
نظر  ریزی و طراحی با رعایتو برنامه مردم بررسی شده

 هاپرسشذکر است که بخشی از بهگردشگران انجام شود. الزم 
و است استفاده گردشگران طراحی شده رابطه با محل مورد در

های های جنگلی و نیازمندیبه استفاده از پارك آنبخش دیگر 
ها، با پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه .ه استپرداختتفرجی 

اقدام به معرفی آدم نمونه یا نمونه  ،هاتوجه به مد و فراوانی یافته
 .ه استشدتیپیك 

 

 ریزیبرنامه

نظر  گاه دری مناسب جهت طراحی تفرجکارهاراهدر مرحله بعد 
شده،  بینیهای پیشدر پیشنهاد برنامهکه  جا شد و از آنگرفته 

 ،رواین توان اجرا نمود. ازجا نمی كهم و ی ها را باتمام برنامه
 .نظر گرفته شد های مختلف طرح درهاولویتی برای اجرای برنام

 

 تهیه نقشه طرح هادی و جانمایی تأسیسات

نظر گرفتن سهولت عبور و مرور، نحوه دسترسی، آسایش  در با
کنندگان و آسانی کنترل و جسمی و آرامش فکری استفاده

های کوشش و خطا، طرح هادی مدیریت پارك از میان نمونه
 شدتهیه  AutoCADافزار انتخاب شده و با استفاده از نرم

 .(3)شکل
 

 هاتهیه نقشه ایستگاه

تأسیسات و تسهیالت در نظر گرفته شده در ها، در نقشه ایستگاه
 ،(4 در )شکل .گاه نشان داده شدهای مختلف تفرجقسمت

 ها نشان داده شده است.تعدادی از این ایستگاه
 

 
 نقشه طرح هادی (:3)شکل 
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 ها(: نقشه ایستگاه4شکل )

 

 فضای سبزنقشه 
های گرفتن شرایط اکولوژیکی منطقه و توجه به گونه نظر با در

های درختی و ، فهرست گونهایبومی، منظرسازی و تنوع گونه
 دولـج)که در  شدی ـبینای قابل کاشت در منطقه پیشهـدرختچ

 .ه استشدها ذکر نام گونه ،(3
درنتیجه باید گاه است کاری، ایجاد تفرجچون هدف از این جنگل

طبیعت حمایت شود و تنها به کشت دیم اکتفا نشود تا رشد سریع 
 ها را درپی داشته باشد.درختان و درختچه

صورت ثقلی در منطقه، درنظر ای بهبا این رویکرد آبیاری قطره
متر مکعبی در منطقه تعبیه شده  1666گرفته شد که یك مخزن 

نتیجه با  شود. درجام میو انتقال آب با تانکر به این مخزن ان
 اصله نهال در هکتار قابل کشت 166داشتن این شرایط تعداد 

گرفتن تأسیسات و تسهیالت  به در نظر هوجت خواهد بود که با
هکتار از سطح منطقه قابل توسعه جهت  24پیشنهادی حدود 

 12666کاری خواهد بود. بنابراین در کل عرصه حدود جنگل
 لیتر  36گرفتن نیاز آبی  نظر است که با دراصله نهال قابل کشت 
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 ای پیشنهادیهای درختی و درختچهلیست گونه(: 3)جدول 
 خانواده نام گونه ردیف خانواده نام گونه ردیف

1 Juniperus excelsa Cupressaceae 14 Celtis caucasica Ulmaceae 

2 Pinus nigra Pinaceae 11 Cerasus microcarpa Rosaceae 

3 Cupressus arizonica Cupressaceae 10 Berberis vulgaris Berberidaceae 

4 Ligustrum vulgaris Oleaceae 13 Berberis integerrima Berberidaceae 

1 Lonicera nummularifolia Caprifoliaceae 12 Rhus coriaria Anacardiaceae 

0 Crataegus pontica Rosaceae 13 Cercis siliquastrum Papilionaceae 

3 Crataegus monogina Rosaceae 26 Cotoneaster Rosaceae 

2 Crataegus pseudoheterophylla Rosaceae 21 Quercus persica Fagaceae 

3 Amygdalus lycioides Rosaceae 22 Quercus infectoria Fagaceae 

16 Amygdalus orientalis Rosaceae 23 Quercus longipes Fagaceae 

11 Amygdalus elagnifolia Rosaceae 24 Morus alba Moraceae 

12 Amygdalus huscknekhtii Rosaceae 21 Elaeagnus angustifolia Elaeagnaceae 

13 Pistacia atlantica Anacardiaceae 20 Rosa sp Rosaceae 

 
ماه سال،  0 – 3روزه در  11الی  12برای هر نهال و آبیاری 

میلیون لیتر آب در سال مورد نیاز خواهد بود. این  4/1حدود 
تانکر ده هزار لیتری در سال  116حجم آبی موردنیاز با حدود 

های پیشنهادی و با توجه گرفتن گونه نظر با در قابل تأمین است.
شده نقشه فضای سبز منطقه  یبینتأسیسات و تسهیالت پیش به

های کاری با درختان و درختچهواقع همان نقشه جنگل که در
 .(1 )شکل شد ارایهباشد، پیشنهادی می

 
 ساختار تشکیالتی

 بینی شد.پیش (1سازمان تشکیالتی پارك طبق )نمودار 
 

 برنامه و بودجه

شده شامل بودجه عمرانی و بودجه جاری  بینیبودجه پیش
. از مجموع بودجه شدباشد که هر کدام جداگانه محاسبه می

 ،(4عمرانی و بودجه جاری، بودجه کل محاسبه شد که در )جدول 
 شده است. ارایه

 (: مجموع انواع بودجه4جدول )
 جمع نوع بودجه

 2303026666 جاری

 23120236666 عمرانی

 ریال 20111316666 جمع کل:
 ریال 2011131666کل(:  %16نشده ) بینیهزینه پیش

 

 
 سبز فضای نقشه(: 5) شکل
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 ساختار تشکیالتی پارک (:1)نمودار 
 

 گیریبحث و نتیجه

تدا سعی اب ،گاهنظر برای تفرجطرح مورد ارایهدر  ،در این پژوهش
خطا بررسی شود تا بتوان به طرح وطراحی کوشش هایشد نمونه

که زمانی ،رسدنظر میادی بدون نکات منفی دست یافت. بهه
هدف طرح مشخص است و پس از انجام عمل ارزیابی توان 

ریزی شود، باید برنامهبندی و مرزبندی انجام میاکولوژیك، زون
جام ر آن زون انهای توسعه دبرای آن زون متناسب با برنامه

تبع و به است شده ارایهوخطا، طرح هادی با کوشش ،شود. سپس
کلیه مراحل طراحی پیش شود و ها انجام میآن طراحی ایستگاه

جای چندین طرح با شاید بهتر باشد به ،واقع رود. درمی
صورت  شود که در ارایهوت، یك طرح معین رویکردهای متفا

توسعه طبق  ریزی جهتمطابقت با اهداف طرح، برنامه
کرد به ظرفیت برد انجام توجه  های مربوط به آن زون و بابرنامه

نظر زیستی نیز مدهای محیطصورت بسیاری از جنبه این در که
 ،مفتخررازیبهبهانی و )ایرانیقرار خواهد گرفت. در مطالعه 

پردازی دو گزینه طراحی شود که جهت ایده( نیز دیده می1324
یابی نهایت سعی نموده است که با ارزش شده است ولی در ارایه

طرحی بپردازد که  ارایهحل مناسب به ها و انتخاب راهگزینه
اهداف طرح بوده و قابلیت اجرایی نیز داشته باشد. در  براساس

شود که گزینه اول مالحظه می( هم 1322 ،قرشی)پژوهش 
واسط اد مناظر حدگردشگری با ایج بر توسعه تاکیدپردازی، ایده

بر  تاکیدینه دوم های گردشگری دارد و گزدرون لکه
ها منظرسازی آن وشده توسط خود مردم  های کشفمحدوده

احی، های طردارد، که در این پژوهش با توجه به ارزیابی گزینه
 .شد ارایهنهایت یك طرح  طرح راهبردی معرفی شده و در

تفرجی مربوط به تفرج در این مطالعه، امکانات و تسهیالت 
 هایپژوهش مشابه که شده ارایه متمرکز تفرج زون در فقط متمرکز

  ؛1322 ،قرشی ؛1333 ،ریمیمیرک ؛1300 ،مخدوم) توسط گرفته انجام
 باشد.می (1324 ،مفتخررازی و بهبهانیایرانی

های دهد طراحی پاركگرفته نشان مینتایج تحقیقات انجام
های جنگلی طبیعی، تنها براساس پاركخصوص جنگلی به

های گردشگری، یابی لکهارزیابی توان اکولوژیکی منطقه و مکان
کنندگان ناتوان در پاسخگویی به نیازها و ترجیحات استفاده

( نیز ثابت 1322)قرشی، های تحقیق طور که یافتهباشد. همانمی
کردن ندم و فراهمتوجه به نیازهای مرصورت عدمدر ،کندمی

منجر به  ،هایشانها برای انجام فعالیتامکانات موردنیاز آن
تواند منجر به شود که میهایی توسط مردم میانتخاب محل

توان نقش تخریب اکولوژیکی اکوسیستم پارك شود و نمی
طراحی و وجود امکانات و ملزومات گردشگری را در انتخاب 

با سعی شد یز مکان گردشگری نادیده گرفت. در این پژوهش ن
های علل مراجعه و خواسته ،های تنظیم شدهپرسشنامه

های دهی آن به افقتا با تعمیم ودکنندگان شناخته شمراجعه
جانبه بتوان به یك برنامه منسجم و همه نهایی توسعه پارك،

سازی و آماده طراحی پارك جنگلی ،نهایت دست یافت و در
لگوهای فعالیتی مردم و نظر با برداشت امقدماتی پهنه مورد

 .شودارزیابی و ترجیحات آنان پیشنهاد 
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کاشت در این منطقه سعی شد گاه جنگلی دستدر طراحی تفرج
زمینه فکری وجود ار ترجیحات مردمی، مواردی نیز در پستا درکن

جمله این که: تنوع، در  از .ها توجه شودداشته باشد و به آن
استفاده در طراحی ای مورددرختی و درختچه هایترکیب گونه
می استفاده شود ، از مصالح بوشودهای جنگلی لحاظ کاشت پارك

، تا به عمل آیدساخت متجانس با محیط پرهیز و از عناصر انسان
کننده حس مکان و د زیادی از گیاهان بومی که تداعیحدو

که و از عناصر و مصالح تکراری  شودهویت منطقه باشد، استفاده 
کان استفاده نشود امحدساخت وجود دارد تاو مناظر انساندر شهر 

چنین مواردی، طراحی پارك جنگلی بیشتر با طبیعت تا با رعایت 
کننده محیط شهری برای گردشگران نباشد. و تداعی شودمأنوس 

کلیه ملزومات پارك براساس طرح گسترش  ،باید توجه داشت
شناسی صورت ییفیزیکی و رعایت مالحظات اکولوژیکی و زیبا

ای که پارك جنگلی را از گرایش خود گیرد. از ایجاد هرگونه سازه
 باید طراحی بنابراین. به عمل آیدبه سمت طبیعت بازدارد، پرهیز 

ای انجام شود که تمایز آشکار خود را نسبت به پارك به گونه

خوردگی حفظ شهری حفظ کند و توپوگرافی آن با حداقل دست
گرفتن  نظر با در ها نیزرها و جانمایی فعالیتیشود. طراحی مس

 .گیردتوپوگرافی منطقه انجام 
شده نزدیك جاده تهران به امامزاده داود  گرفته نظر گاه درتفرج

در مسیر روستای سنگان و در جوار امامزاده  ،همچنین .قرار دارد
تواند طیف وسیعی از گردشگران نتیجه می عقیل واقع است و در

شود بینی مییرمحلی را به خود اختصاص دهد. پیشمحلی و غ
یزان مراجعه را م یندر روزهای تعطیل و روزهای آخر هفته بیشتر

نظر لحاظ خدماتی تمهیدات الزم را در توان ازداشته باشد که می
های های جذب گردشگر، وجود پتانسیلوجود پتانسیلگرفت. 

 گرفتن در نزدیکی پایتخت در این منطقه جذب سرمایه و قرار

ریزی مناسب در منطقه بسیار درخور توجه است که نیازمند برنامه
مورد چه باید  . اما آنشودتا بازدهی مناسب مالحظه  باشدمی

تنها بازده ریزی نامناسب نهن است که برنامه، ایقرار گیردتوجه 
 هایتخسار منفی و آثاربروز  خوبی نخواهد داشت، بلکه موجب
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