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 چکیده

زیست محیطو تخریب ها نان ابعادی برخوردار شده است که حوزه نفوذ آلودگیاز چزیست محیطبشر و تاثیر آن در های حجم فعالیت امروزه
دارد. اگرچه عوامل  شهر واکولوژیکی اجتماعی یهاسیستم از حمایت در ایکنندهتعیین نقش سبز فضاهایاقصی نقاط جهان رسیده است.  به

اما ، شدن امر تفریح و عدم توجه به مشکالت آن گردیده است موثر در فرهنگ و وضع اجتماعی مردم در گذشته سبب فراموشهای و رویداد
جا که  از آن .استدهد که این نیاز به سرعت رو به افزایش می نیروها و عوامل مربوط به تقاضای تفریح و تفرج در کشور نشان تحلیل

 وان سنجی محیط برای این کاربری وجنگلی دست کاشت به عنوان فضای سبز درون شهری تنها بر پایه تهای پارکمدیریت بهینه 
در  لذا ،پذیر استامکانزیستی محیطآن به عنوان جزیی از برنامه جامع مدیریت های سازگاری آن با ناحیه مورد نظر جهت مقابله با آسیب

نتایج به پرداخته شد. های موثر در مدیریت بهره برداری پایدار از پارک جنگلی چیتگر تهران و شناسایی شاخص تحقیق حاضر به بررسی
تفریحی و گردشگری نقش مهمی در برآوردن  به عنوان یك فضای چیتگردست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پارک جنگلی 

با ارائه  که باشد و جذب بیشتر استفاده کنندگان می دارد که البته نیازمند تمهیداتی جهت افزایش کیفیت تهراننیازهای گردشگران در 
 جنگلیتوان نیازهای گردشگری فراغتی مردم و گردشگران را در این طبیعت  اهکارهایی در راستای گردشگری پایدار و توسعه پایدار، میر

 برطرف ساخت.
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 سرآغاز
انسان کره زمین را جزء کاالی شخصی خود به حساب آورده و از 

کند اگر نوع بشر به کره زمین به می آن به شیوه ناصحیح استفاده
کنار یکدیگر در خود  را درها ای امن که همه انسان عنوان خانه

د به بهترین توان میجای داده است با عشق و احترام نگاه کند 
 ( ,im & Wendeyمندی نمایدشکل از این مأمن مطمئن بهره

زیست محیطبشر و تاثیر آن در های حجم فعالیت امروزه .2006)

و ها است که حوزه نفوذ آلودگی از چنان ابعادی برخوردار شده
به نقطه خاصی از جهان محدود نشده است، زیست محیطتخریب 

 Manning)این معضالت اقصی نقاط جهان را در نوردیده است 

& Freimund, 2004) فضای شهری بستری است که حیات .
های یکی از اصلی ترین محیطیابد. می مدنی در آن جریان

های پارکگیرد می طبیعی که همواره مورد توجه گردشگران قرار

باشد. لذا مدیریت بهینه آن تنها بر می داث شده )پارک جنگلی(اح
پایه توان سنجی محیط برای این کاربری سازگاری آن با ناحیه 

آن به عنوان جزیی از برنامه جامع های مورد نظر مقابله با آسیب

های پارکپذیر است. قرار گیری امکانزیستی محیطمدیریت 
گردشگری وابسته به آن های جنگلی در بستر طبیعت و فعالیت

های در محیطزیستی محیطمثبت و منفی پیامدهای منجر به 

که از طریق تدوین و  گرددمیطبیعی، اقتصادی و اجتماعی 
موجبات تقویت توان میزیستی محیطاجرای یك برنامه مدیریت 

منفی را فراهم نمود پیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای 

(Clement & cheng, 2011) . از آنجا که هر پارک جنگلی
ظرفیت مشخصی برای پذیرش گردشگر دارد ورود بیش از حد 

شود و به دلیل استفاده می بازدیدکنندگان سبب تخریب پارک

جنگلی در معرض تخریب قرار های پارکبیش از حد ظرفیت، 
 عوامل مدیریت پایدار بهره برداری از منابع، در که آنجا از دارند.

 دخیل باشند،می متفاوت فضای در وها جنس از بعضاً که متعددی

 صورت بعدی چند فضای یك در باید گیری تصمیم و هستند

 ومعیارها  تلفیق قابلیت که معیاری چند ارزیابی یهاروش پذیرد،
 باشد بخش نتیجه تواندمی آوردمی فراهم را آنها یهاشاخص

(Lafortezza & et al., 2009). در پایدار توسعه پیگیری 

 نوعی انسانی و طبیعی منابع حفظ و محیطی یهاریزی برنامه

 یك از استفاده با بتوان تا کندمی طلب را شناسی روش از خاص

 به گوناگون عوامل مجموعه گرفتن نظر در و یافته نظام دیدگاه

 برای پایه پرداخت. رهیافت کالن و خرد سطوح در گیری تصمیم

 گرفتن نظر در مستلزم برداری از منابع مدیریت پایدار بهره

مانند ژئومورفولوژی،  محیطی کننده محدود عوامل از ایمجموعه
 سطحی و یها آب منابع و اقلیم، پوشش گیاهی، حیات جانوری

 و دسترسی یهاراه مانند کننده تقویت عوامل نیز و زمینی زیر
 چند گیری تصمیم یك حقیقت باشند. درمی مناسب اراضی

های پارک(. گردشگری 1931است )خزائی پول،  مطرح معیاره

طبیعی زیست محیطوری از بهرههای جنگلی یکی از روش
قرار گیرد. زیستی محیطبایست تحت مدیریت باشد که میمی

گیرنده شناسایی  بر درزیست محیطبخش اصلی برنامه مدیریت 

پارک جنگلی و بر گردشگری زیستی محیطاثرات مثبت و منفی 
همچنین اقدامات کاهشی که برای حذف اثرات نامطلوب و یا 

باشد کاهش آن به سطوح قابل قبول مورد نیاز است، می

(Emma & Chukwuemeka, 2012)های پارکگیری . قرار
گردشگری وابسته به آن های جنگلی دربستر طبیعت و فعالیت

های ر محیطزیستی دمثبت و منفی محیطپیامدهای منجر به 

که از طریق تدوین و  گرددمیطبیعی، اقتصادی و اجتماعی 
موجبات تقویت توان میزیستی محیطاجرای یك برنامه مدیریت 

 منفی را فراهم نمودپیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای 

(Hejazi & arabi, 2008.)  مطالعات زیادی از مدل کیفیت
اند اما در  ده کردهمختلف خدماتی استفاهای خدمات در سازمان
باشد می و فضاهای سبز بسیار محدود هاپارکزمینه خدمات در 

 1909: اسکندری و همکاران در سال گرددمیکه به آنها اشاره 
ای توان تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار را با تأکید در مطالعه

بر فاکتورهای موثر بر تفرج مورد ارزیابی قراردادند. به همین 

های برای ارزیابی استفاده مناسب گردشگران از مکانمنظور 
تفرجی از مصاحبه حضوری با پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان 

داد که به دلیل در نظر نگرفتن کلیه عوامل موثر در تفرج نیاز به 
اطالعاتی عالوه بر عوامل اکولوژیکی های الیهوارد کردن سایر 

هیجانیان و همکاران در (. ال1909)اسکندری و همکاران،  است

ای تحت عنوان مدیریت بهینه پارک جنگلی خرگوش دره مقاله
با تأکید بر توسعه پایدار امکان تفرجی این پارک مورد بررسی 
قرار گرفت. نتایج نشان داد مدیریت احیا و پاکسازی پارک 

های ضرورت دارد و شرایط پارک با توجه به امکانات و محدودیت
(. موسوی و 1901، معلم)الهیجانیان و  مت شودموجود باید مر

ای تحت عنوان بررسی و در مطالعه 01همکاران در سال 

توسعه گردشگری با روش های و زیرساختها بندی توانالویت
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به  Vikorو  Topsisگیری چند معیاره با استفاده از مدل  تصمیم
ار معی 12استان کردستان بر اساس های شهرستانالویت بندی 

اند. با توجه به نتایج به دست آمده  سطح پرداخته 1اصلی در 

جنگلی شهرستان سنندج در سطح فرابرخوردار و های پارک
دهگالن و دیواندره در سطح های شهرستانجنگلی های پارک

 اندزیرساختی قرار گرفتههای فروبرخوردار به لحاظ شاخص

از مدل ترکیبی  (2990) (. تاکانو1901)موسوی و همکاران، 
SWOT و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  برای

ریزی استراتژیك بازاریابی احیای گردشگری مطالعه برنامه

موردی سریالنکا استفاده کردند. آنها با استفاده از تکنیك 
SWOT  عوامل بیرونی و درونی صنعت را بررسی و برای

فاده کردند. است AHP از تکنیك SWOTبندی فاکتورهای الویت

نتایج نشان داد که استراتژی ارتباطی و تفکیکی محافظه کارانه با 
ی بودند که برای هایاستراتژی ترغیبی بازاریابی بهترین استراتژی

 .(Takano, 2009)فرایند احیای گردشگری به کار گرفته شد
 

 ها مواد و روش
 روش

انی و ای، میددر اجرای این تحقیق که در سه مرحله کتابخانه
ها و استخراج نتایج( انجام دفتری )جهت تجزیه و تحلیل داده

آوری و گرفته است. به منظور نیل به اهداف مطالعه، جمع

است.  استخراج اطالعات از منابع داخلی و خارجی صورت گرفته
و مراکز و موسسات ها همچنین با مراجعه به ادارات و سازمان

آوری ر اطالعات مفیدی گردعلمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشو

نظر اقدام العات الزم و شناسایی مناطق موردشد. پس از انجام مط
به طراحی پرسشنامه کرده و پرسشنامه در منطقه مذکور به 

گیری متغیرها از آمار و اطالعات شد. برای اندازه پرسش گذاشته

موجود همراه با کنترل میدانی در شرایط و وضعیت پارک مورد 
گردید و به منظور مشخص  لعه در زمان انجام مطالعه استفادهمطا

یك از آنها با  های مربوط به هرنمودن عوامل و شاخص

بندی عوامل و تدوین پرسشنامه و توزیع آن بین گروه
برداران از پارک اقدام به متخصصین، کارشناسان، مدیران و بهره

حلیل آمار و های موردنیاز گردید. تجزیه و تآوری دادهجمع

پارک براساس زیستی محیطاطالعات مربوط به خصوصیات 
ارائه زیستی محیطاستانداردهای مندرج در شرح خدمات مطالعات 

کشور و سازمان زیست محیطشده توسط سازمان حفاظت 

سبز شهرداری تهران مشتمل بر خصوصیات  و فضای هاپارک

گیاهی، منابع آب شناسی، خاک، پوشش اقلیمی، توپوگرافی، زمین
های حفاظتی و نگهداری، تأسیسات و سطحی و زیرزمینی، روش

های مدیریتی فعلی امکانات موجود در پارک، اعتبارات و برنامه

است. تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مستخرج  پارک انجام شده
 F-AHPها براساس مدل ها و تجزیه و تحلیل دادهاز پرسشنامه

ی یها براساس خروجی حاصل از شناساصبندی شاخاولویت

های مرتبط به آنها از بند قبلی مقایسه عوامل و شاخص
های بندی شاخصتحلیل و اولویتوهای حاصل از تجزیهخروجی

برداری پایدار از پارک جنگلی مورد کننده پایداری بنا و بهرهتعیین

های باتوجه به خروجیها مطالعه و ارائه پیشنهادها و توصیه
ها با وضعیت و شرایط حاکم بر مربوط به تجزیه و تحلیل داده

 پارک جنگلی مورد مطالعه انجام شده است. 

 
 منطقه مورد مطالعه

است  تهرانشهر  جنگلیهای پارکپارک جنگلی چیتگر یکی از 
 -آزادراه تهرانهای چیتگر، از جنوب به که از شمال به زمین

و از شرق به منطقه  شهرپیکانو  آزادشهراز غرب به  کرج

هکتار زمین  019شود. این پارک با محدود می درهخرگوش
 است. استان تهرانهای جنگلی ترین بوستانپردرخت از بزرگ

ستان جنگلی که در آغاز مسیر وزیدن باد هدف از احداث این بو

هوای  اکسیژنغربی به شهر تهران قرار گرفته، باال بردن مقدار 
است. این پارک دارای یك پیست و مسیرهای  تهران بوده

است. همچنین ایستگاه  سواریاسکیتو امکانات  سواریدوچرخه

و ایستگاه مترو ایران خودرو  1مترو چیتگر مقابل درب شماره 
در مجاورت این  دریاچه چیتگرقرار دارد.  3و  1های مقابل درب

پارک جنگلی واقع شده است. محدوده شرقی به مساحت تقریبی 

هکتار را  110هکتار است، محدوده غربی مساحتی معادل  219
سطح به خود اختصاص داده است. حداقل ارتفاع پارک چیتگر از 

 1210متر بوده و متوسط آن  1919متر و حداکثر آن  1221دریا 

متر است. پوشش درختی پارک در مجموع مساحتی در حدود 
 019پارک چیتگر با مساحت تقریبی گیرد هکتار را در بر می 391

هکتار از دیرباز مرکز جذب جمعیت جهت گذراندن اوقات فراغت 

یل مختلف از جمله عدم ساکنان شهرتهران بوده است اما به دال
تفریحی مناسب و امنیت استفاده، های استقرار کاربری

برداری دائمی از آنها میسر نبوده است. این پارک از حیث بهره

جغرافیایی تقریباً در حد وسط فاصله تهران و کرج و مجموعه 
های اقماری پیرامون قرار گرفته است. این پارک از جنوب شهرک
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1
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ط متروی تهران ـ کرج، از شمال به اتوبان در حال به اتوبان و خ
شناسی محدود احداث رسالت و از غرب به پیکان شهر و باغ گیاه

با حوزه کلی به  22بینی دریاچه مرکزی منطقه . پیشگرددمی

 هکتار 199هکتار )حوزه آبگیر دریاچه کمتر از  911مساحت 
طرح  مکعب آب دررمیلیون مت 91باشد( و گنجایش می

ساماندهی شهر تهران در کنار مجموعه پارک جنگلی چیتگر، 

درون شهری د در آینده بزرگترین مجموعه تفرجگاهی توانمی
 .تهران را ایجاد نماید

 

 نتایج 
 ها تعیین وزن معیار

تمامی اعداد مقیاس معیارها به منظور تعیین وزن فازی شده 
تحلیل سلسله ساعتی به اعداد فازی تبدیل و سپس مطابق روش 

( نشان داده شده 1مراتبی فازی موزون گردیدند. نتایج در جدول )

 است.
 معیارها وزنی حاصل از مقایسات زوجی ( :ضریب 1جدول )

 وزن معیار ردیف

 (21/9 23/9 923/9) خصوصیات پارک 1

 (293/9 21/9 211/9) جاذبه طبیعی 2

 (9/ 121 121/9 9/ 191) اقلیم 9

 (120/9 121/9 121/9) وضعیت اقتصادی 1

 (191/9 191/9 191/9) وضعیت محیط زیستی 1

 (913/9 911/9 910/9) وضعیت اجتماعی 1

 (911/9 911/9 911/9) ژئومورفولوژی 3

 (993/9 992/9 993/9) سیاست گذاری 0

 (99/9 929/9 921/9) امکانات و شرائط ویژه 0

 
 ها تعیین وزن زیر معیار

دهی و ضرایب وزنی وزنمعیارها ، زیر یارهامعپس از تعیین وزن 

 هاگزینهجایی که الزم است  به شرح زیر استخراج گردید. از آن
بندی شوند لذا رتبهمعیارها و زیر معیارها بر اساس ضرایب وزنی 

ضرب و نتیجه در معیارها یك از زیر  در هرمعیارها ضرایب وزنی 
  ( آورده شده است.2جدول )

 

  هایهمقایس از حاصل وزنی بضری(: 2) جدول

 معیارها  زیر زوجی
 ردیف  ها زیر معیار وزن

  1 مساحت  (92/9 991/9 911/9)

  2 موقعیت جغرافیایی (911/9 921/9 991/9)

  9 امکانات  (92/9 920/9 990/9

  1 قدمت  (911/9 911/9 910/9)

  1 توان گیاهان  (910/9 910/9 921/9)

  1 نورانتوان جا (993/9 990/9 91/9)

  3 دما (991/9 991/9 991/9)

  0 رطوبت نسبی (991/9 991/9 991/9)

  0 بارش (991/9 991/9 991/9)

  19 باد (992/9 992/9 992/9)

  11 هزینه مدیریت  (999/9 999/9 920/9)

  12 هزینه عملیات اجرایی (992/9 992/9 992/9)

  19 پیامد و منافع اقتصادی (992/9 992/9 992/9)

  11 هزینه اقدامات جاری  (992/9 991/9 991/9)

  11 هزینه مرمت و نگهداری (991/9 991/9 991/9)

  11 منظر و چشم انداز (991/9 991/9 991/9)

  13 آرامش (992/9 991/9 991/9)

  10 آلودگی آب (992/9 991/9 991/9)

  10 آلودگی هوا (991/9 991/9 991/9)

  29 آلودگی خاک (992/9 991/9 991/9)

  21 آلودگی سر و صدا (992/9 991/9 991/9)

  22 مقبولیت اجتماعی  (991/9 9991/9 9991/9)

  29 مشارکت عمومی  (991/9 9991/9 9991/9)

  21 توزیع جمعیت  (991/9 9991/9 9991/9)

  21 جامعه تحت پوشش (991/9 991/9 9991/9)

  21 فرهنگ جامعه (991/9 991/9 9991/9)

  23 نیروی انتظامی و امنیت (991/9 9991/9 9991/9)

  20 فطریهای نیاز (991/9 9991/9 9991/9)

  20 شیب (991/9 991/9 9991/9)

  99 ارتفاع (991/9 991/9 991/9)

  91 پوشش گیاهی (991/9 9991/9 9991/9)

  92 وضعیت کاربری (991/9 9991/9 9991/9)

  99 کوتاه مدت های اهداف و برنامه (9991/9 9999/9 9999/9)

  91 بلند مدتهای اهداف و برنامه (9991/9 9999/9 9999/9)

  91 زمین مورد نیاز (9999/9 9992/9 9991/9)

  91 سازگاری با شرایط موجود (9999/9 9992/9 9992/9)

  93 نیروی انسانی (9991/9 9992/9 9992/9)

  90 تجهیزات (9991/9 9992/9 9992/9)
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 معیارها بر اساس زیر  هاگزینهوزن دهی 

ی موزون به صورت امعیارهبر اساس زیر  هاگزینهدر این مرحله 

زوجی مقایسه و وزن هر گزینه بر اساس زیر معیار مربوطه 
به معیارها بر اساس زیر  هاگزینهوزان استخراج گردید. جداول ا

 باشد. می شرح زیر
 

 بر اساس مساحت هاگزینه(: ضریب وزنی 3دول )ج

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 رکحفاظت از پایداری پا 112/9  13/9 131/9

 توسعه اکوتوریسم 102/9  101/9  /292

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 913/9 130/9  131/9

 اقدامات توسعه ای 911/9 911/9  912/9

 کاربری چند منظوره 91/9 911/9 9/ 919

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 911/9 913/9 993/9
 

اساس موقعیت بر  هاگزینه(: ضریب وزنی 4جدول)

 جغرافیایی
 ها گزینه ضریب هزینه جاری

 حفاظت از پایداری پارک 291/9 231/9 991/9

 توسعه اکوتوریسم 921/9 200/9 201/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 111/9 111/9 112/9

 اقدامات توسعه ای  13/9 11/9 121/9

 کاربری چند منظوره  191/9 190/9 111/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 991/9 921/9 922/9
 

 بر اساس امکانات هاگزینهضریب وزنی  (:5جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 291/9 209/9 991/9

 توسعه اکوتوریسم 992/9 919/9 201/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 119/9 120/9 111/9

 اقدامات توسعه ای 131/9  111/9 19/9

 کاربری چند منظوره 199/9 901/9 93/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 919/9 991/9 920/9
 

 بر اساس قدمت هاگزینه(: ضریب وزنی 6جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 11/9 13/9 130/9

 ه اکوتوریسمتوسع 101/9 100/9 299/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 130/9 132/9 110/9

 اقدامات توسعه ای 913/9 931/9 939/9

 کاربری چند منظوره 913/9 911/9 911/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 911/9 919/9 992/9

 گیاهان  بر اساس توان هاگزینه: ضریب وزنی (7جدول )

 ها گزینه جاریضریب هزینه 
 حفاظت از پایداری پارک 112/9 13/9 131/9

 توسعه اکوتوریسم 102/9 101/9 292/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 913/9 130/9 131/9

 اقدامات توسعه ای 911/9 911/9 912/9

 کاربری چند منظوره 919/9 911/9 991/9

 گیاهی و جانوریبرنامه حفاظت از منابع  911/9 913/9 993/9
 

 بر اساس توان جانوران هاگزینه(: ضریب وزنی 8جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 933/9 193/9 123/9

 توسعه اکوتوریسم 211/9 210/9 211/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 110/9 110/9 111/9

 یاقدامات توسعه ا 939/9 931/9 933/9

 کاربری چند منظوره 91/9 910/9 910/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 933/9 919/9 990/9
 

 بر اساس دما هاگزینهضریب وزنی  :(9جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 122/9 119/9 119/9

 توسعه اکوتوریسم 220/9 223/9 223/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 113/9 111/9 111/9

 اقدامات توسعه ای 903/9 901/9 902/9

 کاربری چند منظوره 911/9 913/9 911/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 911/9 991/9 920/9
 

 اساس رطوبت نسبیبرها گزینه(: ضریب وزنی 11) جدول

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 921/9 911/9 903/9

 توسعه اکوتوریسم 999/9 209/9 230/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 119/9 119/9 111/9

 اقدامات توسعه ای 900/9 901/9 909/9

 کاربری چند منظوره 911/9 911/9 91/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 910/9 910/9 990/9
 

 بر اساس بارش ریب وزنیض :(11جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 910/9 901/9 199/9

 توسعه اکوتوریسم  291/9 299/9 291/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 103/9 130/9 139/9

 اقدامات توسعه ای 190/9 192/9 903/9

 کاربری چند منظوره 913/9 911/9 911/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 911/9 919/9 991/9
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 بر اساس باد (: ضریب وزنی12جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 299/9 111/9 111/9

 توسعه اکوتوریسم 212/9 210/9 229/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 111/9 111/9 119/9

 اقدامات توسعه ای 939/9 931/9 900/9

 کاربری چند منظوره 911/9 911/9 932/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 911/9 919/9 992/9

 
 
 

 بر اساس هزینه مدیریت (: ضریب وزنی13جدول)

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 903/9 121/9 290/9

 متوسعه اکوتوریس 211/9 211/9 212/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 129/9 121/9 120/9

 اقدامات توسعه ای 129/9 112/9 191/9

 کاربری چند منظوره 939/9 912/9 910/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 991/9 999/9 921/9

 
 
 

 (: ضریب وزنی بر اساس هزینه عملیات اجرایی14جدول)

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 201/9 291/9 211/9

 توسعه اکوتوریسم  201/9 209/9 202/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 121/9 919/9 919/9

 اقدامات توسعه ای 113/9 191/9 121/9

 کاربری چند منظوره 900/9 901/9 93/9

 انوریبرنامه حفاظت از منابع گیاهی و ج 911/9 991/9 920/9

 
 
 

بر اساس منافع  هاگزینه(: ضریب وزنی 15جدول)

 اقتصادی

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 111/9 290/9 209/9
 توسعه اکوتوریسم 913/9 921/9 993/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 193/9 199/9 919/9

 اقدامات توسعه ای 132/9 111/9 919/9

 کاربری چند منظوره 110/9 901/9 902/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 910/9 919/9 911/9

 

بر اساس هزینه  هاگزینه(: ضریب وزنی 16جدول)

 اقدامات

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 291/9 231/9 991/9

 توسعه اکوتوریسم 912/9 200/9 201/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 111/9 111/9 112/9

 اقدامات توسعه ای 139/9 119/9 121/9

 کاربری چند منظوره 191/9 190/9 111/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 991/9 921/9 922/9

 
 
 

 بر اساس هزینه نگهداری (: ضریب وزنی17جدول )
 ها گزینه ضریب هزینه جاری

 حفاظت از پایداری پارک 122/9 119/9 119/9

 توسعه اکوتوریسم 220/9 223/9 223/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 113/9 111/9 111/9

 اقدامات توسعه ای 903/9 901/9 902/9

 کاربری چند منظوره 911/9 913/9 911/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 911/9 991/9 920/9

 
 
 

 بر اساس منظر و چشم انداز : ضریب وزنی(18جدول)

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 110/9 999/9 931/9

 توسعه اکوتوریسم 120/9 119/9 101/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 239/9 211/9 211/9

 اقدامات توسعه ای 901/9 933/9 932/9

 منظوره کاربری چند 910/9 910/9 993/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 121/9 901/9 911/9

 
 
 

 بر اساس آرامش هاگزینه(: ضریب وزنی 19جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 110/9 999/9 931/9

 توسعه اکوتوریسم 120/9 119/9 101/9

 تفرجی پارکبهره برداری اصولی غیر  239/9 211/9 211/9

 اقدامات توسعه ای 901/9 933/9 932/9

 کاربری چند منظوره 910/9 910/9 993/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 121/9 901/9 911/9
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 بر اساس آلودگی آب هاگزینه(: ضریب وزنی 21جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 کحفاظت از پایداری پار 291/9 231/9 991/9

 توسعه اکوتوریسم 912/9 200/9 201/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 111/9 111/9 112/9

 اقدامات توسعه ای 139/9 119/9 121/9

 کاربری چند منظوره 191/9 190/9 111/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 991/9 921/9 922/9

 

 
 ساس آلودگی هوابر ا هاگزینه(: ضریب وزنی 21جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 931/9 110/9 111/9

 توسعه اکوتوریسم 130/9 100/9 293/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 101/9 130/9 132/9

 اقدامات توسعه ای 931/9 909/9 901/9

 کاربری چند منظوره 911/9 919/9 991/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 19/9 90/9 910/9

 
 

 بر اساس آلودگی خاک هاگزینه(: ضریب وزنی 22جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 933/9 121/9 911/9

 توسعه اکوتوریسم 111/9 131/9 101/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 121/9 111/9 112/9

 اقدامات توسعه ای 110/9 111/9 11/9

 کاربری چند منظوره 901/9 930/9 931/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 111/9 900/9 911/9

 

 
 (: ضریب وزنی بر اساس آلودگی سر و صدا23جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 901/9 120/9 110/9

 عه اکوتوریسمتوس 111/9 100/9 103/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 110/9 113/9 190/9

 اقدامات توسعه ای 913/9 930/9 901/9

 کاربری چند منظوره 930/9 939/9 910/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 111/9 903/9 919/9

 
 

 بر اساس مقبولیت اجتماعی (: ضریب وزنی24جدول )

 ها گزینه یضریب هزینه جار
 حفاظت از پایداری پارک 930/9 191/9 129/9

 توسعه اکوتوریسم 230/9 239/9 219/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 111/9 112/9 112/9

 اقدامات توسعه ای 909/9 901/9 901/9

 کاربری چند منظوره 913/9 911/9 912/9

 اهی و جانوریبرنامه حفاظت از منابع گی 919/9 911/9 993/9

 

 
 (: ضریب وزنی بر اساس مشارکت عمومی25جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 291/9 209/9 991/9

 توسعه اکوتوریسم 992/9 91/9 201/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 119/9 120/9 111/9

 اقدامات توسعه ای 131/9 111/9 19/9

 کاربری چند منظوره 199/9 901/9 9/ 93

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 919/9 /9919 920/9

 
 

 بر اساس جمعیت (: ضریب وزنی26جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 291/9 209/9 991/9

 توسعه اکوتوریسم 992/9 91/9 201/9

 لی غیر تفرجی پارکبهره برداری اصو 119/9 120/9 111/9

 اقدامات توسعه ای 131/9 111/9 19/9

 کاربری چند منظوره 199/9 901/9 9/ 93

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 919/9 /9919 920/9

 

 
 بر اساس جامعه تحت پوشش (: ضریب وزنی27جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 ارکحفاظت از پایداری پ 930/9 191/9 129/9

 توسعه اکوتوریسم 230/9 239/9 219/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 111/9 112/9 112/9

 اقدامات توسعه ای 90/9 901/9 901/9

 کاربری چند منظوره 913/9 911/9 912/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 919/9 911/9 993/9
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 جامعه (: ضریب وزنی بر اساس فرهنگ28جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 911/9 911/9 933/9

 توسعه اکوتوریسم 202/9 209/9 231/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 119/9 119/9 112/9

 اقدامات توسعه ای 120/9 110/9 119/9

 کاربری چند منظوره 931/9 911/9 91/9

 ه حفاظت از منابع گیاهی و جانوریبرنام 912/9 91/9 920/9

 

 
 بر اساس امنیت (: ضریب وزنی29جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 113/9 131/9 101/9

 توسعه اکوتوریسم 110/9 131/9 101/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 102/9 139/9 111/9

 ای اقدامات توسعه 913/9 911/9 910/9

 کاربری چند منظوره 939/9 911/9 910/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 910/9 912/9 91/9

 
 

 فطریهای (: ضریب وزنی بر اساس نیاز31جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 111/9 290/9 209/9

 توسعه اکوتوریسم 913/9 921/9 993/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 193/9 199/9 19/9

 اقدامات توسعه ای 132/9 111/9 19/9

 کاربری چند منظوره 110/9 901/9 902/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 910/9 919/9 911/9

 

 
 بر اساس شیب هاگزینه(: ضریب وزنی 31جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 913/9 90/9 199/9

 توسعه اکوتوریسم 221/9 223/9 220/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 131/9 131/9 113/9

 اقدامات توسعه ای 199/9 191/9 900/9

 کاربری چند منظوره 930/9 93/9 911/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 939/9 91/9 990/9

 
 

 بر اساس ارتفاع هاگزینهوزنی (: ضریب 32جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 200/9 200/9 919/9

 توسعه اکوتوریسم 221/9 291/9 211/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 130/9 131/9 133/9

 اقدامات توسعه ای 22/9 110/9 110/9

 کاربری چند منظوره 900/9 901/9 931/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 919/9 911/9 991/9

 

 
 بر اساس ارتفاع هاگزینه(: ضریب وزنی 32جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 200/9 200/9 919/9

 توسعه اکوتوریسم 221/9 291/9 211/9

 رکبهره برداری اصولی غیر تفرجی پا 130/9 131/9 133/9

 اقدامات توسعه ای 22/9 110/9 110/9

 کاربری چند منظوره 900/9 901/9 931/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 919/9 911/9 991/9

 
 

 بر اساس پوشش هاگزینهضریب وزنی  :(33جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 113/9 131/9 101/9

 توسعه اکوتوریسم 110/9 131/9 101/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 102/9 139/9 111/9

 اقدامات توسعه ای 913/9 911/9 910/9

 کاربری چند منظوره 939/9 911/9 910/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 910/9 912/9 91/9

 

 
 بر اساس کاربری هاگزینه(: ضریب وزنی 34جدول )

 ها گزینه ب هزینه جاریضری
 حفاظت از پایداری پارک 910/9 901/9 199/9

 توسعه اکوتوریسم 21/9 299/9 291/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 103/9 130/9 139/9

 اقدامات توسعه ای 9/ 190 192/9 903/9

 کاربری چند منظوره 913/9 911/9 911/9

 از منابع گیاهی و جانوریبرنامه حفاظت  911/9 919/9 991/9
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 بر اساس اهداف کوتاه مدت (: ضریب وزنی35جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 113/9 131/9 101/9

 توسعه اکوتوریسم 110/9 131/9 101/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 102/9/ 139 111/9

 ه ایاقدامات توسع 913/9 911/9 910/9

 کاربری چند منظوره 939/9 911/9 910/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 910/9 912/9 91/9

 
 بر اساس اهداف بلند مدت (: ضریب وزنی36جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 110/9 991/9 93/9

 توسعه اکوتوریسم 239/9 200/9 230/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 900/9 113/9 129/9

 اقدامات توسعه ای 101/9 111/9 193/9

 کاربری چند منظوره 931/9 990/9 910/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 901/9 993/9 99/9

 
 بر اساس زمین مورد نیاز (: ضریب وزنی37جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 903/9 121/9 190/9

 توسعه اکوتوریسم 211/9 211/9 212/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 129/9 121/9 120/9

 اقدامات توسعه ای 129/9 112/9 191/9

 کاربری چند منظوره 93/9 9/ 912 910/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 991/9 9/ 99 21/9
 

 

 

 

 

 

 

 بر اساس سازگاری با شرایط موجود(: ضریب وزنی 38جدول )
 ها گزینه ضریب هزینه جاری

 حفاظت از پایداری پارک 191/9 121/9 191/9

 توسعه اکوتوریسم 212/9 210/9 213/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 11/9 110/9 110/9

 اقدامات توسعه ای 901/9 903/9 901/9

 ری چند منظورهکارب 900/9 910/9 911/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 912/9 991/9 920/9

 
بر اساس نیروی  هاگزینه(: ضریب وزنی 39جدول )

 انسانی

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 حفاظت از پایداری پارک 191/9 121/9 191/9

 توسعه اکوتوریسم 212/9 210/9 213/9

 اصولی غیر تفرجی پارکبهره برداری  11/9 110/9 110/9

 اقدامات توسعه ای 901/9 903/9 901/9

 کاربری چند منظوره 900/9 910/9 911/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 912/9 991/9 920/9

 
 تجهیزات بر اساس هاگزینه(: ضریب وزنی 41جدول )

 ها گزینه ضریب هزینه جاری
 داری پارکحفاظت از پای 201/9 991/9 911/9

 توسعه اکوتوریسم 201/9 209/9 202/9

 بهره برداری اصولی غیر تفرجی پارک 121/9 19/9 19/9

 اقدامات توسعه ای 113/9 191/9 121/9

 کاربری چند منظوره 900/9 901/9 93/9

 برنامه حفاظت از منابع گیاهی و جانوری 911/9 991/9 920/9
 

 ها گزینهاستخراج وزن نهایی 

، تمامی اوزان معیارهابر اساس زیر  هاگزینهاز تعیین ضرایب وزنی  پس

در زیر معیار و معیار مربوطه ضرب گردیده و ضرایب نهایی  هاگزینه
 ( ارائه گردید.  11استخراح و در جدول ) هاگزینه

 

 ها (: ضرایب وزنی نهایی گزینه41جدول )

 وزن   هاگزینه ردیف
 (910/9 913/9 900/9) پارک حفاظت از پایداری  1

 (991/9 912/9 913/9) توسعه اکوتوریسم 2

 (920/9 921/9 993/9) بهره برداری اصولی غیر تفرجی  9

 (911/9 913/9 922/9) اقدامات توسعه ای  1

 (91/9 912/9 911/9) کاربری چند منظوره  1

 (990/9 990/9 990/9) برنامه حفاظت و نگهداری از منابع گیاهی و جانوری 1
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بندی به منظور رتبه هاگزینهپس از استخراج اوزان نهایی 
 ر ـاسبه و نتایج به صورت زیـازی مثلثی محـدد فـمیانگین سه ع

  استخراج گردید.

 

 ها (: رتبه نهایی گزینه42جدول )

 وزن   هاگزینه ردیف
 931/9 حفاظت از پایداری پارک  1

 911/9 توسعه اکوتوریسم 2

 99/9 بهره برداری اصولی غیر تفرجی  9

 910/9 اقدامات توسعه ای  1

 919/9 کاربری چند منظوره  1

 990/9 برنامه حفاظت و نگهداری از منابع گیاهی و جانوری 1
 

 

 9، گزینه 9بر گزینه  2، گزینه 2بر گزینه  1به این ترتیب گزینه 
ارجحیت و  1ر گزینه ب 1و گزینه  1بر گزینه  1، گزینه 1بر گزینه 

 اولویت دارد. 
 

 بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد گزینه حفاظت از پایداری پارک به عنـوان گزینـه   

تهران بوده و حفاظت از  ریت پایداری پارک چیتگرــارجح در مدی
 باشد.پایداری در گرو حفظ اکوسیستم پارک می

طور ه چه بدو مفهوم جنگداری پایدار و مدیریت اکوسیستمی اگر 
های مختلف پایه گذاری و بکار جداگانه توسط نهادها و ارگان

حال نکات مشترک و در ضمن  شوند ولی با اینگرفته می

بین آنها وجود دارد نکات برجسته مقایسه بین دو  یهایتفاوت
 مفهوم عبارتند از:

هر دو مفهوم به عنوان هدف بلند مدت، مدیریت، حفاظت و  .1

ار از منابع طبیعی و تجدید شونده را در نظر بهره برداری پاید
 .گیرندمی

 «اصول»بطور جداگانه دارای هر دو مفهوم برای خود  .2

 .هستند

اصول مشترک بین دو مفهوم بیش از اصول متفاوت آنها  .9
 .است

ی حاکمیت ملی بر هافصل مشترک دو مفهوم در زمینه .1
پرداخت هزینه آلوده کردن،  ،جنگل، حس وظیفه، مشارکت

ها، حفاظت ساختار و عملکرد الت اجتماعی بین نسلعد

، استفاده پایدار و چندمنظوره از منابع، ارزیابی هااکوسیستم
 رفتن مناطق ـر گـرداری و در نظـباثرات بهره یـزیستمحیط

 .حفاظت شده است

های مفهومی بین جنگداری پایدار و مدیریت اکوسیستم در تفاوت

و فرابخشی و همچنین تقسیم  ی بخشیهاارتباط با فعالیت
عادالنه درآمدها است. که در جنگلداری پایدار به فعالیت بخش 
جنگلداری تأکید اما در مدیریت اکوسیستمی به مدیریت 

شود. نکته دیگر فرابخشی و تقسیم عادالنه درآمد بیشتر توجه می
تفاوت بین این دو مفهوم در این است که در جنگلداری پایدار 

ظر مدیریت است در حالیکه در مدیریت اکوسیستمی تولید مدن

مدیریت بر حفاظت تأکید فراوان دارد. بنابراین جنگلداری پایدار را 
بردن رویکرد  کاره عنوان وسیله ای برای به توان بمی

اکوسیستمی مورد توجه قرار داد. ضمناً از ابرازهای جنگلداری 

پایدار، برنامه ملی  های جنگلداریپایدار از قبیل معیارها و شاخص
عنوان ابزاری برای ه ی جنگل بجنگل، جنگل مدل و برنامه گواه

عمل آورد. مدیریت کردن مدیریت اکوسیستمی استفاده به پیاده

دست آوردن نتایج بهتر باید، اهداف کوتاه هاکوسیستمی برای ب
مدت و بلند مدت برای مناطق و مسائل مختلف خود داشته باشد. 

های فرابخشی و بین یدار باید به توسعه همکاریجنگلداری پا

ها و حفظ منظره طه متقابل جنگل با سایر اکوسیستمبخشی و راب
و مقایسه دو و حفظ تنوع زیستی تأکید نماید. با توجه به بررسی 

هوم به پایداری گیری نمود که هر دو مفتوان نتیجهمفهوم می

ای فعلی و آینده هی، اجتماعی و اقتصادی برای نسلزیستمحیط
در مدیریت منابع طبیعی تأکید و اعتقاد دارند. جنگلداری پایدار با 

یستمی با حفظ تنوع زیستی اکوسیستم جنگلی ولی مدیریت اکوس
اند. در آینده این دو  رشد و توسعه پیدا کردهها ع اکوسیستمدر انوا

و توانند به همدیگر نزدیك شوند که نتیجه آن حفاظت وم میمفه
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مدیریت پایدار از منابع جنگلی در طرح جنگلداری, سطح ملی و 
 بین المللی خواهد بود. 

 

  هاپیشنهاد
در زمینه ارائه راهکارها و پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت 

ی، اکوتوریسم و حفاظت منطقه موارد زیر عنوان زیستمحیط
 :گرددمی

 منطقه  بان درایجاد امکانات دسترسی برای گشت زنی محیط

 افزایش نیروی انسانی متخصص در مدیریت پایدار پارک 

تبلیغاتی مناسب جهت افزایش جذب توریسم های تدوین برنامه
 در منطقه 

تدوین برنامه مدیریت جامع در منطقه جهت حراست از حقوق و 
 ماهیت حفاظتی آن در برابر تهدیدات

رای برگزاری جلسات همایش جهت بیان ارزش حفاظتی منطقه ب

 مردم بومی و سایر افراد

های های طبیعی و اقتصادی منطقه از طریق رسانهمعرفی ارزش
 مومی جهت افزایش آگاهی عموم ع

نیاز به نورپردازی شبانه جهت استفاده از پارک به صورت 
 روزیشبانه

ایجاد پارکینگ و جایگزینی سیاست حمل و نقل عمومی جهت 
 دسترسی به پارک 

و دسترسی به مبلمان و ها ی و ساماندهی راهبازنگری در طراح

 احیای پوشش گیاهی موجود

سنی مختلف و های ارائه خدمات گردشگری و تفریحی برای رده
دوستانه یا انفرادی و در قالب های خانوادگی، گروههای گروه

 طراحی فضاهای مناسب 

حفظ بهترین پشم انداز در طراحی توسعه پارک به دلیل اولویت 
 ب حفظ پایداری پارکانتخا

گردشگری و نمایشگاهی با در نظر گرفتن های یابی فعالیتمکان
 اولویت حفاظت 

تعیین مرز پارک جنگلی برای جلوگیری از پیشروی ساخت و 

 شهریهای ساز

گیاهی بر های انتخاب گونه مورد نیاز پارکهای تعیین کاربری
یداری در مقابل پایه رعایت اصول اکولوژیك بر اساس مقاومت، پا

شناختی و یا زیباهای کم آبی، آلودگی هوا، سرما، گرما و ویژگی
 تاثیرات اکولوژیکی و سازگار با محیط و نوع خاک منطقه
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