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ارتقاي فضاي گردشگري دریاجه پارك جنگلي تلو
)پیشنهاد طراحي بر مبناي رویکردهاي سه گانه اکولوژیکي، 

زیبایي شناختي و اجتماعي(
دکتر مهدی خاك زند1, مهندس شیرین هاللی2

1. استادیار  دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
2. کارشناسی ارشد طراحی محیط، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

   چکیده:
به  انساني نظیر مهاجرت روستاییان  اکولوژیکي  تغییرات جغرافیایي جمعیت، شهرنشیني، جریان هاي    پدیده هایي نظیر 
شهرها و تهاجم شهرنشینان و روستاییان به پایتخت و مراکز صنعتي، پراکنش نامنظم جمعیت در شهرهاي بزرگ و مراکز 

صنعتي، مشکالتي است که برنامه صنعتي شدن کشور را طي سال هاي اخیر به همراه داشته است.
یک شهر بزرگ و احیاناً صنعتي )مانند تهران( با آلودگي هاي هوا، خاک، آب و صوتي روبرو مي باشد. به دلیل مهاجرت بي رویه 
به شهر تهران و ازدیاد جمعیت و تراکم ساختمان ها، این شهر را با کمبود فضاي سبز که مي تواند محلي براي استراحت 
مردم خسته از سر و صدا و آلودگي هوا باشد، مواجه کرده است. در عین حال فضاي سبز براي حفاظت از محیط زیست و 

نیز بهسازي مناظر داخل و اطراف این شهر نقش مهمي را به عهده دارد. 
به کمک جنگل کاري )ایجاد پارک هایي درحومه شهر و احداث کمربند سبز در اطراف آن( مي توان بهسازي و زیباسازي 
محیط را فراهم ساخت. وجود منابع عظیم و با ارزش از جمله جنگل ها به علت آنکه یک رشته از عوامل جالب توجه نظیر 
سکوت و خلوت، پناهگاه مقدار زیادي حیات وحش، گیاهان و دیگر عوامل طبیعي توجه عالقه مندان به تفریح )مثاًل با ایجاد 
پیاده رو در منطقه جنگلي مي توان از آن به عنوان محل گردش و تفریح استفاده کرد( هستند، زمینه به کار گیري بیشتر از 

آن تحت عنوان پارک هاي جنگلي مورد استفاه قرار مي گیرند، دارد.
این تحقیق براي پاسخگویي به نیاز طراحي پارک هاي جنگلي تدوین شده و با بررسي و تحلیل مدارک جمع آوري شده، 
تعریف دقیقي از پارک جنگلي شهري و دریاچه هاي موجود در این پارک هاي جنگلي و اصول طراحي، در توسعه این پارک ها 
را ارائه مي دهد. هدف اصلي این تحقیق ارائه راهکاري براي طراحي این پارک ها و امکان توسعه آنها در قالب عملکردي است. 

پارک جنگلي تلو، به عنوان فضاي سبز کالن و حیاتي در شمال شرق شهر تهران واقع شده است.
در فرآیند طراحي پارک جنگلي تلو نخست ویژگي هاي اجتماعي، اکولوژیکي و زیبایي شناختي شناسایي شد و سپس با 
ارزیابي هاي اکولوژیکي، ویژگي هاي دید و منظر و ترجیحات مردمي با استفاده از پرسشنامه ها، نیازها و مکانیابي کاربري ها 

و ارتباط آنها با یکدیگر با استفاده از نرم افزار Excell و آزمون خي دو توسط نرم افزار Spss گردید.
محیط  کیفیت  ارتقاي  و  اصول طراحي  رعایت  با  پارک جنگلي  راهبردي  تحقیق، طرح  یافته هاي  انطباق  با  آخر  گام  در 
تهیه گردید. این طرح پاسخي بر ایجاد ارتباط بین محیط ساخته شده و محیط طبیعي و شناخت مکان هاي مناسب براي 
طراحي به عنوان فضاهایي براي تفریح و گردشگري مي باشد که متعاقب آن مي توان پیشنهاد ایجاد محیط و فضایي که بر 

فعالیت هاي اجتماعي اثرگذار باشد )مانند ورزش هاي گروهي، پیاده روي هاي چندنفره و ...( را ارائه کرد.
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  مقدمه

  شهرنشیني اگرچه موجب رفاه و راحتي انسانها شده است، لیکن 
انهدام جنگلها، درختان و فضاي  آلودگیها،  افزایش  نظیر  مشکالتي 
در  که  دارد  دنبال  به  مسکوني  واحدهاي  ایجاد  منظور  به  را  سبز 
تبدیل  و  به تخریب محیط زیست  این سبب دست زدن  به  نهایت 
هر چه بهتر ساختن محیط شهري به محیطي قابل زیست مؤثر مي 
باشد مهمترین اثر فضاي سبز در شهرها کارکردهاي زیست محیطي 
آنهاست که شهرها را به عنوان محیط جامعه انساني معني دار کرده 
است و با آثار سوء گسترش تکنولوژي مقابله نموده، سبب کیفیت 
صنعت و مانع کاربردي نادرست زیستي شهرها مي شوند. اما در کنار 
فضاي شهري، بهسازي چشم اندازهاي طبیعي فضاهاي برونشهري 
نیز مطرح است که هدف از آن برقراري تعادل اکولوژیک در محیط 
طبیعي، حفاظت از اکوسیستم هاي طبیعي و شبه طبیعي ارزشمند 
)مانند حاشیه دریاچه سدها( بهسازي و ایمن سازي قلمرو اکولوژیک 
در  گردشگري  امکانات  آوردن  فراهم  و  ساخت  انسان  هاي  محیط 
پیرامون شهرها مي باشد. هدف اصلي این تحقیق، ارائه اصولي در 
طرح توسعه پارک هاي جنگلي پیرامون شهرها بوده است و اهداف 

عملیاتي آن عبارتند از:
- بررسي و شناخت ها و قابلیت هاي توریستي در پارک هاي جنگلي.

- تعیین معیارها و ضوابط طراحي بر مبناي اصول اکولوژیکي منظر 
در خصوص توسعه گردشگران در پارک هاي جنگلي.

- شناخت مکان هاي مناسب براي طراحي به عنوان فضاهایي براي 
تفریح و گردشگري.

- ایجاد ارتباط بین محیط ساخته شده و محیط طبیعي.
- ایجاد محیط و فضاهایي که بر فعالیت هاي اجتماعي اثرگذار باشد 

)مانند ورزش هاي گروهي، پیاده روي هاي چندنفره(.
طراحي اکولوژیک منظر بنا به نظر تایر )Thyer,1994( چنین بیان 

مي شود:
بنابراین  مي باشد  طراحي  در  تعیین کننده  عامل  اکولوژیک  مقوله 
فرآیندهاي  و  فرم ها  تا  برخیزند  مکان  خود  از  باید  نیز  راه حل ها 
طبیعي راهنماي طراحي باشد، لذا در روند طراحي هر دانش خاص، 

تأثیرگذار در طراحي خواهد بود.
بیان  چنین  تاد  منظر  به  منظر  اکولوژیک  طارحي  اصول  همچنین 

:)Thyer,1994(مي شود
آن  زیستي  منطقه  از  انعکاسي  طبیعي  محیط  اساس  بر  باید  طرح 
محل باشد و نباید به منابع انرژي تجدیدناپذیر متکي باشد و نیز کل 

طرح باید به بهبود شرایط موجود کمک کند. 
انجمن بین المللي سازماندهي تحقیقات جنگل )1( به عنوان سازماني 
اصول زیبایي شناختي و اجتماعي در کنار اصول اکولوژیک معرفي 

مي کند که مکمل یکدیگر در زمینه طراحي مي باشند.
در کنار مقوله اکولوژیکي، ارتقاي زیبایي شناختي محیط و مناظر طبیعي، 
ارتقاي عملکردي محیط )امکانات گردشگري در پارک جنگلي( مطرح 
مي باشد، درعین حال سازگاري آن در برابر محیط هاي ساخته شده )در 

.)Benson & Roe, 2000( لحاظ شود )پارک جنگلي
دریاچه  کنار  در  که  پارک هایي  و  جنگلي  پارک هاي  نمونه  مطالعه 
طراحي شده در انگلستان، کانادا و چین توجه به مسائل اکولوژیک 
در حفظ و تقویت سیماي طبیعي پارک هاي جنگلي را نشان مي دهد 
براي مثال در جنگل رودخانه کاک  سي ال )2( واقع در کانادا را هدف 
طرح  آن  اصلي  نقش  و  جنگل  احیاي  و  تجدید   ،)3( باززنده سازي 
زمینه اي  و  کرده  مناسب  تفریحات  انواع  تأمین  که  است  مدیریتي 
براي گام هاي بعدي توسعه استراتژي تفریح و تفرج باشد. فعالیت هاي 
تفرجي مناسب در این پارک، با قانون تأثیر بر محیط همراه مي باشد. 
مانند تماشاي حیات وحش، پیاده روي، دوچرخه سواري، شنا، گردش 

.)URLI( و تفریح، قایق سواري و ماهیگیري
بدین ترتیب در این تحقیق، با در نظر گرفتن حفظ توپوگرافي محل 
)پارک جنگلي تلو( حداقل دست خوردگي و سایر امکانات رفاهي مد 
نظر مي باشد که عالوه بر ایجاد منظر و تلطیف  آب و هوا و اهداف 
تفرجي را به عنوان یک نیاز اجتماعي که امکان تعامل فعالیت ها و 

افراد را با یکدیگر یا در کنار هم فراهم سازد. 

  1. بررسي ادبیات موضوع
آنها  اکوسیستم جنگلي هستند که منشأ  پارک هاي جنگلي یک    
مختلفي  اهداف  براي  و  است  انسان ساخت  یا  غیرطبیعي  طبیعي، 
مثل تفرج حفظ طبیعت و در شرایط استثنایي، تولید چوب استفاده 
دیگري  عناصر  اگرچه  درخت اند  از  پوشیده  اساساً  آنها  مي شود. 
آنها  در  مختلف  اندازه هاي  در  باز  فضاهاي  و  مسیرها  آب،  همچون 

.)Bell et al, 2005( یافت
از این رو مي توان پارک هاي جنگلي )با منشأ انسان ساخت( را یک 
تلفیق  از  که  دانست  درختچه ها  و  درختان  از  غني  و  فشرده  توده 
مناظري همچون فضاهاي باز، درختزارهاي باز و درختزارهاي نیمه باز 
و بسته تشکیل شده که در آن باید به سدها،  ورودي ها فضاهاي باز، و 
.)Gusavsson, 2004( مناطق آبي درون آنها توجه ویژه نشان داد

گروه  سه  به  ایران  در  جنگل ها  سازمان   مدیریت  تحت  پارک هاي 
عمده زیر طبقه بندي مي شود:

  الف: پارك هاي جنگلي طبیعي
به مناطقي از جنگل اعم از جلگه اي، میان بند یا کوهستاني که داراي 
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  ب: پارك هاي طبیعت
  به مناطقي از طبیعت اطالق مي شود که به سبب وجود پدیده هاي 

طبیعي استثنایي قادر به جلب بازدیدکننده است. 
در این گونه عرصه ها قبل از آنکه انسان ها یا دخالت ها و بررسي هاي 
و  گزینش  به  الزم  معیارهاي  و  استانداردها  رعایت  و  فني  و  علمي 
با  طبیعت  بپردازند،  پارک  تجهیز  و  طراحي  براي  عرصه  انتخاب 
سیماي طبیعي، بکر، مناظر بدیع و بي نظیر خود از آنچنان جاذبه اي 
برخوردار است که قبل از مطالعه، طراحي و تجهیز مردم به صورت 
خودجوش جهت بهره برداري از مواهب طبیعي و مناظر موجود از آن 

استفاده مي نموده اند.

شرایط مکاني و ویژگي هاي طبیعي که داراي جنبه هاي تفرجي الزم 
را داشته باشد، اطالق مي گردد. پارک هاي جنگلي طبیعي بر اسسا 
اکولوژي،  جنگل شناسي،  فني،   نظر  از  خاصي  معیارهاي  و  ضوابط 
اجرا  مرحله  به  و  طراحي  سپس  و  شناسایي  رفاهي،  و  اجتماعي 
عوامل  اساس  بر  جنگلي  رویشگاه هاي  زمینه  این  در  مي آیند.  در 
گوناگون مطالعه و در صورتي که به امتیاز الزم رسیده باشد، واجد 
شرایط تشخیص داده مي شود و تحت مدیریت قرار مي گیرد. معموالً 
از عمده ترین کانون هاي جذب مردم در  پارک هاي جنگلي طبیعي 
حد  از  بیش  استفاده  دلیل  به  مي روند،  شمار  به  منطقه اي  و  ملي 

ظرفیت آنها  اغلب در معرض تخریب و انهدام قرار دارند.

  ج: پارك جنگلي دست کاشت
   به مناطق جنگلي دست کاشت اطالق مي شود که بر اساس بازسازي 
باشد.  با محیط هاي شبه جنگلي جدید صورت گرفته  مفهوم شده 
هدف از ایجاد پارک حنگلي دست کاشت، غرس نهال با استفاده از 
روش آبیاري به منظور خلق یک محیط شبه جنگلي با هنر طراحي، 
جانمایي در عرصه با شرایط توپوگرافي مناسب است. ضروري است 
در این مورد ضمن فراهم آوردن امکانات تفریحي و تفرجي با تعیین 
مکان هاي خاص و مکانیابي از تنوع گونه هاي درختي، درختچه اي با 
خیابان بندي و تعیین مسیر جاده ها،  پیک نیک ها، پارکینگ ها و سایر 
تأسیسات و امکانات رفاهي بر اساس ضوابط و اصول فني مطابق با 

استانداردهاي موجود پیش بیني شود )مجنونیان، 1374(. 
با سیماي طبیعي  پارک هاي جنگلي  از کشورها وجود  بسیاري  در 
و امکانات گردشگري مناسب از فاکتور هاي مهم در جذب گردشگر 
گستردگي  خاطر  به  عموماً  فضاها  گونه  این  مي شوند،  محسوب 
فضایي، سیماي طبیعي و امکانات رفاهي به عنوان کانون هاي جذب 

.)Yalc, 2005( گردشگر عمل مي نمایند
و  اکولوژیک  برتأثیرات  عالوه  فضاها  گونه  این  به  توجه  لذا 
براي  مناسبي  گردشگري  پتانسیل  مي تواند  خاص  زیبایي شناسانه 

شهرها به ارمغان داشته باشد و منجر به ارتقاء عملکردي اجتماعي 
گردد.

 اکولوژي منظر جنگلي بر پایه رویکرد طراحي و برنامه ریزي:

با  سازگار  گیاهان  کاشت  بوسیله  نگهداري  هزینه هاي  کاهش   -
شرایط یک پارک جنگلي.

- دست یابي به حیات وحش.
- ایجاد یک منظر طبیعي زیبا.

- ارتقاء کیفیت زیست محیطي مناظر جنگلي.
  اما حضور بعضي از سدها در مجاورت جنگل ها و پارک هاي جنگلي، 
دریاچه ها  اکولوژي  نظر  از  دریاچه،  کرانه  ویژگي فضاي  به  توجه  با 
و  است  محدود  محیطي  قاعدتاً  محیط،  این  مي باشد.  توجه  قابل 
و  ظریف  لذا  است  آبي  و  زمیني  خاکي،  عناصر  میان  تماس  کناره 
اقدام هاي  بنابراین  است،  تهدید  معرض  در  آشکارا  بوده  شکننده 
توسعه گردشگري در کرانه دریاچه، هرچند که به وسیله اقدام هاي 
متمرکز سمت و سوي منطقي یافته است، مي توان از مشکالت جنبه 
آورد.  عمل  به  جلوگیري  بوم شناسي  نظر  از  همچنین  و  اجتماعي 
مطلوب  کیفیت  با  باید  توریستي  ایستگاه هاي  و  بنابراین مجتمع ها 
و با کمترین تأثیر بر روي محیط زیست پارک هاي جنگلي ساخته 

شوند)محالتي، 1381(.
حاشیه  در  واقع  جنگلي  پارک هاي  عملکردي  ویژگي هاي  به  توجه 
شهرها همچون تهران )لویزان، چیتگر، ...( نشان مي دهد که امکانات 
گردشگري و تفریحي موجود در آنها محدود به مجموعه اي از راه هاي 
جنگلي، نیمکت ها، پیست دوچرخه سواري، بوفه و سرویس  بهداشتي 
مي شود که بسیار کمتر از نیازمندي هاي تفریحي و امنیتي شهري 
است. درحالي که پارک هاي جنگلي شهري در درون و یا مجاورت 
تفریحي،   و  گردشگري  فضاي  بر  عالوه  که  گرفته اند  قرار  شهرها 

پاسخگوي نیازهاي تفریحي نیز هستند)سلطاني، 1384(.
از این رو پارک جنگلي تلو نیز مي تواند به دلیل ویژگي هاي طبیعي 
ایجاد چشم انداز جدید،  و  مداوم گردشگرها  و  خود در جلب مکرر 

نیازهاي اجتماعي شهروندان از آن مکان منتفع ساخت.

  1-1- طراحي منظر پارك هاي جنگلي برپایه سه رویکرد 
مورد بحث

  سرویس پارک ملي آمریکا )4( طراحي منظر را چنین بنان مي کند؛ 
طبیعي  ظرفیت  با حفظ  انسان  نیازهاي  بین  توازني  منظر  طراحي 
محیط، وجوه اجتماعي و زیبایي شناختي آن مي باشد. به طوري که 
به  را  آلودگي   ،)5( محیطي  آشفتگي  محیط زیست،  بر  وارد  اثرات 

حداقل برساند.
کردن  باز  در  مداومت  نیابد  تکنولوژي  در  پیشرفت  واقع  در 



نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران . شماره 4. بهار و تابستان 221391

محدودیت هاي جغرافیایي بر روي زمین گردد و در مفهوم فضایي نیز 
همچنین مطلوبیت و مالحظات اکولوژیکي از فاکتورهاي به آن توجه 
.)James A ,2007( مي شود مهم مکاني هستند که بیشتر از گذشته

داشته هاي  جنگلي  پارک هاي  منظر  اکولوژیک  طراحي  الگوي 
طراحي و علم اکولوژیک را یکپارچه و قابل استفاده مي کنند حتي 
اگر از نظر روش شناختي متفاوت باشد طبیعت تجزیه ـ تحلیل مدار 
و توصیفي اکولوژي به عنوان یک علم در فهم الگوها و فرآیندهاي 
مي کنند)1999  ایفا  نقش  جنگلي  پارک  منظر  سیماي  در  موجود 

.)Markhzoumi & Pungetti,
اکولوژي منظر را بر الگوهاي فضایي بخشي از سرزمین قرارداد که 
در آن، جامعه هاي زیستي داراي کنش متقابل )6( با محیط زیست 

فیزیکي خود بودند)آذري دهکردي، 1386(.
با وارد شدن مفاهیم اکولوژي در اهداف طراحان منظر ارتقاي رضایت 

.)Benson & Roe, 2000(زیبایي شناختي امکان پذیر مي شود
طراحي منظر با رعایت اصول اکولوژیکي، زیبایي شناختي و اجتماعي 
اگر  و  مي کند  محدود  کاربري ها،  بعضي  براي  را  مکان  قابلیت هاي 
جنگلي  منظر  یک  طراحي  نگیرند،  قرار  توجه  مورد  رویکردها  این 
با  مي تواند نتایج زیانبار زیست محیطي، اجتماعي و ایجاد منظري 

.)James A, 2007( کیفیت ضعیف را بر جاي بگذارد
بر حسب ماهیت موضوع مورد بحث، در بررسي عملکردهاي اجتماعي، 
شناخت محیط اجتماعي و جریان هاي جاري در آن محیط باید مورد 
پارک  در  نظر  مورد  فعالیت هاي  که  طوري  به  گیرد  قرار  تحلیل 
جنگلي باعث استفاده  بیشتر گردشگران از آن شود، در عین حال 
طراحي هاي در نظر گرفته شده وجود خود را بر محیط و توپوگرافي 
کاربرد  براي  مناسب  گیاهي  گونه هاي  انتخاب  و  نکند  تحمیل  آن 
در چشم اندازهاي طبیعي بر مبناي شرایط اکولوژیک محیط صورت 
گیرد. همچنین با استفاده از درختان و درختچه هاي مناسب مي توان 

محیط زیبا آفرید.
به طور کلي از آنچه که اشاره شد چنین استنباط مي شود که این 
نگرش ها نقش طراحي منظر و محیط را در ایجاد تعادل بین تقاضاي 
استفاده از محیط را مشخص تر مي سازد و لذا توجه به حفظ سیماي 
از  آن،  مدیریت  و  طراحي  روند  در  جنگلي  پارک هاي  در  طبیعي 

فاکتورهاي تأثیرگذار بر جذب گردشگر مي باشد.

روش تحقیق

   روش تحلیل اطالعات روش اعمال شده شامل جمع آوري اطالعات 
تهیه  نقشه ها،  تحلیل  میداني،  کتابخانه اي،  صورت  به  که  بوده 
 Excel و Spss پرسشنامه  و تحلیل آن با استفاده از نرم افزارهاي

صورت گرفت.

اینترنتي براي  از متون، مقاالت و منابع  در مرحله نخست تحلیلي 
گرفته است. منطقه مطالعاتي تلو از شمال محدود به ارتفاعات کوه 
تدوین تعریف دقیق پارک جنگلي شهري و اصول و طراحي منظر 
پایدار استفاده شده  است. سپس به منظور شناخت از ویژگي هاي 
از جمله نقشه، عکس هاي هوایي  تلو، منابع مستدل  پارک جنگلي 

مورد بررس قرار گرفت.
به منظور تکمیل این اطالعات، شناخت وضع موجود )محیط، دید 
و  از طریق مشاهده، عکسبرداري  اجتماعي(  و  اکولوژیکي  منظر،  و 
پرسشنامه انجام گرفت. ترجیحات مردمي با استفاده از روش آماري 
براي مکانیابي فعالیت هاي پیش بیني شده صورت پذیرفت در انتها 
صورت  راهبردي  طرح  توسعه،  و  حفاظتي  اصول  با  اصول  رعایت 

گرفت.

  معرفي منطقه مورد مطالعه

  محدوده مورد مطالعه تلو به مساحت 5077/7 هکتار و محیط آن 
و   1974/0 نیز  منطقه  ارتفاع  کمترین  و  بیشترین  کیلومتر،   35/8
1446/4 متر است. از نظر محدوده مطالعاتي در استان تهران و در 
شهرستان هاي تهران و شمیرانات واقع گردیده به طوري که بیش 
از یک سوم آن از قسمت غرب در محدوده قانوني شهر تهران قرار 
گرفته است. منطقه مطالعاتي تلو از شمال محدود به ارتفاعات کوه 
شمالي  قسمت  از  ارتفاعات  این  در  تلو  جنگلي  پارک  که  بوده  تلو 
مشرف به دریاچه سد لتیان مي باشد. به عبارت دیگر این محدوده 
است  لتیان هم مرز  بزرگ سد  به حوزه  از قسمت شمال  مطالعاتي 

)شرکت بوم آب، 1387(.
راه ارتباطي به حوزه از بزرگراه بابایي توسط جاده آسفالته در شمال 

شرق شهر تهران ِمي باشد. 
بررسي ویژگي هاي جمعیتي حوزه تلو در شهرستان تهران، این حوزه 
واقع در حومه شرقي شهرستان تهران، از روستاهایي به نام  هاي تلو 
باال و تلو پایین تشکیل شده است و نرخ رشد جمعتي در سال هاي 

اخیر افزایش یافته است.
کالس  هشت  در  نظر  مورد  جنگلي  پارک  در  موجود  شیب  میزان 
طبقه بندي مي شود. بخش هاي مورد نظر جهت طراحي داراي شیب 
10-20% مي باشند. پوشش جنگلي پارک جنگلي تلو را مي توان به 
تقسیم  علفي  گونه هاي  و  گونه هاي درختي، درختچه اي  سه دسته 
مي تواند  آن  مثبت  اثرات  و  سبز  کمربند  سیاست  بنابراین  نمود. 

بازتاب گسترده اي در حفظ اکوسیستم منطقه باشد.

   2. تحلیل و ارزیابي سایت

تهیه ي  براي  است، که  قابلیت هاي مکان  از  نمایي  تحلیل مکان،    
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برنامه هاي کاربردي به کار گرفته مي شود. تنوع  فیزیکي،  اکولوژیکي 
و اجتماعي نسبت داده شده مي تواند تحت تأثیر قابلیت هاي مکان 

براي پروژه هاي مورد مطالعه، قرارگیرد.

نقشه شماره )1(: موقعیت پارک جنگلی تلو در استان تهران

نقشه ها مي تواند  اطالعات لحاظ شده در صورت وضعیت مکان در 
براي  قابلیت هاي مکان که  تهیه شده در  نقشه هاي  بیشتر  یا  با یک 
آنها  قابلیت هاي  ترکیب شود، که عمداً  توسعه هستند،  و  گسترش 

براي برنامه هاي الگوي طراحي، ویژه و مطلوب مي باشد. 
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده توسط نگارنده تحلیل مکان را 

مي توان به سه بخش تقسیم کرد:
توپوگرافي،  مانند خاک شناسي،  تأثیرگذار  فیزیکي  الیه هاي  تحلیل 
گیاهي  گونه هاي  مانند  بیولوژیکي  الیه هاي  تحلیل   .. و  هوا  و  آب 
موجود، گونه هاي بومي، آلودگي ها و .. تحلیل الیه هاي انسان ساخت 
و اجتماعي تأثیرگذار مانند ویژگي هاي فرهنگي اجتماعي مردم بومي 
این  در  تأثیرگذار  و  موجود  دسترسي هاي  و  کاربري ها  منطقه،  در 
بحث هر کدام از این الیه ها و اجزاء تشکیل دهنده آنها مورد تحلیل 
قرار گرفت و سپس از روي هم گذاري از این الیه ها،  پهنه هایي که 
راهکارها  اعمال  و  طراحي  منظو  به  هستند  مشترک  نقاط  داراي 
مشخص مي شوند. از طریق تحلیل هر یک از الیه هاي تشکیل دهنده 
و  پتانسیل ها  ویژگي ها،   تلو  جنگلي  پارک  دریاچه  محدوده  منظر 
مسائل مختلف براي هر الیه به دست مي آید که از آنها مي توان در 
نهایت براي استخراج راهکارهاي اجرایي و شناخت محدودیت هاي 

محدوده ي مورد مطالعه استفاده کرد )هاللي، 1389(.

   2-1- تحلیل الیه هاي فیزیکي

خاک شناسي،  زمین شناسي،  الیه هاي  شامل  فیزیکي  الیه هاي    
و  مرتفع ترین  بین  ارتفاع  اختالف  مي باشد  اقلیم  و  توپوگرافي 
پست ترین نقطه پارک جنگلي 350 متر است. وضعیت توپوگرافي 
تلو، شکل کامالً  طبیعي و دست نخورده مي باشد که  پارک جنگلي 
از نکات مثبت پارک جنگلي محسوب مي شود طبقات  این ویژگي 
ارتفاعي در بخش هاي شمالي پارک و نیمه هاي غربي داراي بیشترین 
مشرف  منظرگاه  مکان یابي  در  مي تواند  ویژگي  این  و  است  ارتفاع 
و  سازگار  مفید  مرتبط  عناصر  سایر  و  پارک(  )شاخص  دریاچه  به 
مانند  پرندگاني  فون بومي  تغذیه  ایجاد منبع  باعث   آنها  مثمربودن 
این شرایط اکولوژیکي  با  بلبل سبز قبا و سایر جانوراني که  کبک، 

سازگارند، گرگ و مارهاي سمي مي باشد.

تصویر شماره)1(: دید غالب به دریاچه  
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  2-2- تحلیل الیه هاي بیولوژیك

تلو  پارک  جنگلي  روند طراحي  در  تأثیرگذار  بیولوژیک  الیه هاي    
اکولوژیک و ساختار سیماي سرزمین منطقه، پوشش  منابع  شامل 
ساختار  نظر  از  مي باشند.  موجود  آبیاري  سیستم هاي  و  گیاهي 
سیماي سرزمین که پارک جنگلي تلو یکي از لکه هاي سبز سیماي 
سرزمین حوضه شهري تهران مي باشد. در این بخش از شهر تهران، 
لکه هاي سبز درشت دانه زیاد مي باشند اما تحت تأثیر کاربري اطراف 

قرار دارند.
الگوهاي طبیعي باعث تقویت پایداري فون )7( بومي مي شود. لکه 
گونه هاي سوزني برگ غیر بومي موجود در پارک به علت بیگانه بودن 
فون  براي  اکولوژیک  زیستخوان  و  زیستگاه  ایجاد  قابلیت  با محیط 
بومي را نداشته و از طرفي به خاطر نداشتن الشبرگ قابلیت تشکیل 
هوموس خاک را ندارد لذا موجب ایجاد توالي اکولوژیک در محیط 
نمي شوند. لکه گونه هاي پهن برگ معرفي شده در پارک جنگلي تلو 
به خاطر سازگاري اکولوژیک خاص خود را محیط حالت پایدارتري 

به خود گرفته اند و امکان توسعه آن در محیط فراهم مي باشد.

تصویر شماره)2(: پوشش گیاهی پارک جنگلی تلو

   2-3- تحلیل الیه هاي اجتماعي

مطرح  همیشه  پیراموني  محیط  و  انسان ها  بین  رابطه اي  درک    
تأثیرگذار  انسان ساخت  الیه هاي  نیز  این جا  در  است.  بوده  قابل  و 
و  اجتماعي  ویژگي هاي  شامل  تلو  جنگلي  پارک  طراحي  روند  در 
نیز  و  فعلي  در شرایط  سایت  به  بومي، دسترسي ها  مردم  فرهنگي 
تجهیزات  و  تأسیسات  و  آینده  و  حال  در  سایت  پیرامون  آینده، 
زیربنایي پارک جنگلي مي باشند. ویژگي ساختار جمعیتي حوزه تلو 
و  آموزشي  فرهنگي،  امکانات  نبوده  و  آن  توسعه نیافتگي  خاطر  به 
ورزشي تأثیري در رشد اقتصادي حوزه نداشته است. در چنین بستر 
همانند  محیط زیست  با  سازگار  صنایع  توسعه  با  مي توان  فرهنگي 

گردشگري زمینه را براي توسعه اقتصادي شهر فراهم نمود.

تصویر شماره)3(: ساختار اجتماعي حوزه تلو 

در نقشه هاي شماره 2، 3، 4 به بررسي الیه هاي فیزیکي، بیولوژیکي 
و اجتماعي مي پردازیم.

نقشه شماره)2(: تحلیل الیه های فیزیکی

نقشه شماره)3(: تحلیل الیه های بیولوژیکی
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نقشه شماره)4(: تحلیل الیه های اجتماعی

  بررسي ویژگي هاي دید و منظر پارك

  چشم اندازها و مناظر موجود در پارک بر اساس وجود نقاط عطف، 
زوایاي دید وجود موانع بصري، دیدهاي باز و بسته جهت هاي دید 
ایستگاه هاي  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  غیرمستقیم،  و  مستقیم 
سنجش دید و منظر در مسیرهاي حرکتي با فواصل مشخص و در 
نقاط تغییر ویژگي هاي ساختاري و منظره اي مسیر، واقع شده است، 
که شامل ورودي، سرپیچ ها و به طور اخص تراس هاي منظرگاهي و 

بخش هاي مسطح رأس کوه است.
استفاده از امکانات آب در تفریح و تفرج به مراتب بیش از عالقمندان 

سایر منابع تفریحات سالم دیگر است و از همه مهم تر انکه منظره اي 
شنیدن  حتي  بوده  سني  طبقات  همه  براي  عالقه اي  مورد  و  زیبا 
صدا حرکت آن نیز موجب آرامش اعصاب و روان مي شود)برزه کار، 

.)1384
در طراحي چشم اندازهاي طبیعي پیروي از چشم انداز طبیعي یا در 
حقیقت الهام گرفتن از الگوي طبیعي و ایجاد چشم اندازهاي جدید به 

عنوان الگوي مناسب در طراحي حائز اهمیت مي باشد.

نقشه شماره )5(: ویژگي هاي دید و منظر پارک جنگلی تلو
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   فرآیند طراحي پارك جنگلي تلو

مراحل  در  مناسب  طراحي  اصول  پارک،  این  طراحي  روند  در    
شناخت، تعریف اهداف کلي، ایده پردازي وانتخاب راه حل مناسب 

در ارائه طرح راهبردي مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجایي که یکي از اصول طراحي پارک هاي جنگلي شهري رفع 

نیاز و تأمین رفاه استفاده کنندگان بوده و توجه به عرضه و تقاضاي 
این  در  بنابراین  است،  مردمي  ترجیحات  با  ارتباط  در  تفرجگاهي 
تحقیق با استفاده از روش تحلیل پرسشنامه اي، ترجیحات استفاده 

کنندگان مورد بررسي قرار گرفت.

نقشه شماره)6(: تحلیل محدودة دریاچه پارک جنگلی تلو

  چهارچوب طراحي پارك جنگلي تلو

  قبل از طراحي زمین و قابلیت حصول به آن، مهم آن است که اجزاء 
بین  مغایرت  گونه  از هر  باید  گیرند  قرار  مناسب  مکان  در  مناسب 
استفاده کنندگان و وضعیت ظاهري محیط طبیعي و حیات وحش 
اجتناب کرد. چهارچوب طراحي بر پایه بازدهي اکولوژیکي، اجتماعي 

:)forman ،2002( و زیبایي شناسانه به عقیده فورمن
ایستگاه  رستوران،  اطراف  محیط  با  سایت  ارتباط  نحوه  تحلیل   .1
دوچرخه سواري، پارکینگ، فضاي اقامتي و سرویس بهداشتي مي 

باشد.  
 )8( اکولوژیکي  فرآیندهاي  شناخت  براساس  اکولوژیک  طراحي   .2

موجود در محیط استوار است
3. براي جلب عالقه و استفاده ي عموم مردم الزم است تا ویژگي 

هاي بصري نیز پس از برآورد نیاز اکولوژیک فراهم شود
با توجه به هدف طراحي پارک جنگلي تلو به جهت تقویت گردشگري 
و  باشد  مي  گانه  سه  رویکردهاي  پایه  بر  طراحي  چهارچوب  در 

همچنین با در نظر گرفتن پتانسیل هاي موجود در محیط، از اینرو 
کاربري هاي انتخاب شده براي پارک جنگلي تلو با توجه به موارد 

اشاره شده فوق را مي توان به بخش هاي زیر تقسیم نمود:

  1. فضاهاي خدماتي- رفاهي
  شامل کلیه فضاها و عملکردهایي مي باشد که تأمین امنیت رفاه و 
آسایش گردشگران و استفاده کنندگان سطح شهر از پارک جنگلي 
را عهده دار مي باشند این کاربرها شامل رستوران، ایستگاه دوچرخه 
سواري، پارکینگ، فضاي اقامتي و سرویس بهداشتي مي باشد.                                

2. فضاهاي تفریحي- تفرجي )بازي و سرگرمي(:

به  و  گیرند  مي  قرار  باز  فضاي  در  بخش  این  با  مرتبط  عملکرد    
استفاده  گردند.  مي  طراحي  وسرگرمي  تفریحي  هاي  مکان  عنوان 
اندازهاي زیباي محیط طبیعي در طراحي این فضاها مهم  از چشم 
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مي باشد. فضاهاي این بخش شامل زمین بازي کودکان براي سنین 
مختلف فضاي کمپ و خورگشت، منظرگاه رو به دریاچه، منظرگاه به 
سمت طلوع و غروب خورشید، مسیرهاي تفریحي، فضاي سبز مي 

باشند. 

3. فضاهاي ورزشي- تفریحي:
   شامل کلیه هاي فضاهایي که داراي امکاناتي براي انجام یک فعالیت 
ورزشي است. عملکردهاي این بخش تا حدود زیادي نیاز به فضاي باز 
دارند و زمین بازي شامل والیبال، بسکتبال، فوتبال و مسیر دوچرخه 

سواري، امکانات دسترسي )پیاده روي( مي باشد.

4. فضاي اقامتي:
  تسهیالتي که براي استفاده عمومي در این ناحیه ایجاد مي شود 
باعث  دیگر  سوي  از  و  باشد  خود  میزان  حداقل  در  یکسو  از  باید 
افزایش سطح بهره مندي بازدید کنندگان از ناحیه شده که در قالب 

رفع نیازها براي اقامت  شبانه بازدیدکنندگان مي باشد.

5. مبلمان پارك و نشانه هاي تجسمي:
  استفاده از نمادهایي در طراحي پارک به عنوان المان یا نشانه هاي 
و  ورودي  دروازه  ها،  آبخوري  دان،  زباله  نیمکت،  از  نیز  و  تجسمي 
خروجي، حصار، مکان پیک نیک، محل کمپینگ، محل طبخ غذا و 

آالچیق یا سایبان جزء مبلمان پارک به شمار مي رود. 
طراحي تفرجگاهي بر حسب اهداف هر منطقه، مطالعه رفتار آرا و 

نگرش بازدید کنندگان از تفرجگاه و عرضه امکانات
اصلي  ابزارهاي  از  یکي  عرصه  کیفي  سطح  ارتقاي  در  تفرجگاهي 

مدیریت به شمار مي رود.

ویژگي هاي کاربریهاي پیشنهادي براي پارت پالن ها

استفاده  نیازهاي  بررسي  و  راهبردي  طرح  هاي  ایده  براساس    
کنندگان ریز تجهیزات پیشنهادي در بخش ها باید در نظر گرفته 
شود. مکاني که فعالیت هاي تفرجي دارد و شاید فعالیتهاي منحصر 
به فرد نیز به همراه داشته باشد باید به سمت رضایت مندي استفاده 

کنندگان بیانجامد و نیز محیط و جایگاه هاي زیبا به همراه تعامالت 
فضاهاي  گسترش  از  حال  حال  عین  در  دهد،  تلفیق  را  اجتماعي 

بیجان که باعث عدم جذابیت محیط مي شود، خودداري کرد.

نقشه شماره)7(: طرح راهبردی محدودة دریاچه پارک جنگلی تلو

به  که  اتفاقي  یا  دار  هدف  دیدهاي  به  باید  مسیرها  طراحي  الف- 
با  تهییج  بیشترین  که  مقصدي  نیز  و  رود  مي  کانوني  نقاط  سمت 

توجه به عالقمندي استفاده کنندگان ایجاد مي کند.
ب- بخش فضاي بازي کودکان شامل فضاي بازي با وسایل چوبي و 
بازي با سایه کودکان اجازه مي دهد در زیر سایه تشکیل یافته با گچ 
در زمین اشکال و یا هر چیز عالقه خود را ترسیم نمایند و کودکان 

به رنگها و اشکال تسلط مي یابند.
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ج- فضاهاي اقامتي و تفریحي تسهیالتي که براي استفاده کنندگان 
عمومي در این ناحیه ایجاد مي شود باید از یکسو در حداقل میزان خود 

باشد و از سوي دیگر باعث افزایش سطح بهره مندي بازدیدکنندگان 
از ناحیه شده که در قالب شبانه بازدیدکنندگان مي باشد.

شکل شماره)4(: کاربری های پیشنهادی برای پارت پالن ها

نقشه شماره)8(: طراحی بخش تفرجگاهی و جانمایی فعالیتها در توپوگرافی
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  تحلیل و بررسي درباره نحوه استفاده از پارك جنگلي تلو

و  نگهداري  حفظ،   منظور  به  پارک  فضاي  از  کنوني  شرایط  در   
مراقبت از عرصه هاي منابع طبیعي، منابع  ملي و تصرف غیرقانوني 
اشخاص و جلوگیري از فرسایش خاک جهت عمر مفید سد لتیان 
که در قسمت مطابق سلیقه و انتظار مردم به وسایل تفریحي مجهز 
مي شود و تمام جوانب کار در مواقع طرح و انتخاب    محلها، مورد 
توجه قرار بگیرد، پرسشنامه اي براساس روش کالسون تهیه گردید.

ترسیم  نمودارها  آماري  مد  تهیه  و  ها  پرسشنامه  استخراج  از  پس 
گردید. تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. 

براي این کار آزمون خي دو چند متغیر استفاده شد.

ترجیحات مردمي در نحوه استفاده از پارك

1. نحوه مسافرت
آشکار  پارک جنگلي  به  نحوه مسافرت گردشگران  ها  بررسي  در    
شد به طور متوسط بیشتر آنها )40%( به صورت خانوادگي و درصد 
انفرادي )25,5%( مي  آنها به صورت  دوستانه )34,4%( و کمترین 

باشد.

جدول شماره )1(: شیوه های مختلف مسافرت به پارک

نمودار شماره )1(: فراوانی )درصد( نحوه مسافرت به پارک

2. عالقه مندي به پارك هاي مختلف
مي رسد   )%61,4( از  بیش  به  طبیعي  جنگلي  پارک  دوستداران    
که این نشان دهنده تمامل افراد به استفاده از پارک جنگلي طبیعي 

مي باشد.

جدول شماره )2(: عالقه مندی افراد به پارک های مختلف

نمودار شماره )2(: فراوانی )درصد( افراد به پارک های مختلف

3. مشخصات مربوط به پارك جنگلي
    اکثر بازدیدکنندگان )71,4%( تمایل دارند تجهیزات پارک به شکل 

طبیعي و همگون با طبیعت باشد.

جدول شماره )3(: عالقه مندی گردشگران به نوع تجهیزات پارک
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به  گردشگران  مندی  عالقه  )درصد(  فراوانی  شماره)3(:  نمودار 
تجهیزات پارک

  4. مکان هاي مورد عالقه گردشگران
   نزدیک به )30%( گردشگران براي تفریح و گردش جنگل را ترجیح 
مي دهند و )42,9%( کرانه دریاچه و )27,1%( به مراتع و کوهستان 

اظهار عالقه مندي کردند.

جدول شماره )4(: مکانهای مورد عالقه گردشگران

نمودارشماره)4(: فراوانی )درصد( مکانهای مورد عالقه گردشگران

گیاهي  )ترکیب بندي(  جامعه  درباره  مردم  عقیده   .5
پارك

   اینکه بدانیم بازدیدکنندگان از پارک ها چه نوع درختان و در نتیجه 
چه نوع جنگلي را ترجیح مي دهند،  اهمیت بسیار زیادي افزون بر 
اگر  مي دهند.  ترجیح  را  مخلوط  جنگل هاي  گردشگران   )%42,9(
درصد نظر آنها فرقي نمي کند که جامعه گیاهي چه باشد را به آن 
بیافزاییم افزون بر )67,2%( جنگل مخلوط را به پهن برگ و سوزني 

برگ ترجیح مي دهند.

جدول شماره )5(: نظر گردشگران در مورد ترکیب درختان

نمودار شماره )5(: فراوانی )درصد( عالقه مندی گردشگران به جامعه گیاهی

6. نحوه استفاده از پارك
   )95,5%( براي استفاده از جاذبه هاي پارک از پیاده روي و )%1,4( 
هم  پارک  جاذبه هاي  از  استفاده  براي   )%2,9( ماشین،  از  استفاده 

استفاده ماشین و پیاده روي را با همدیگر ترجیح مي دهند.

جدول شماره )6(: عالقه گردشگران به نحوه استفاده از پارک
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نمودارشماره)6 (: فراوانی)درصد( عالقه گردشگران به نحوه استفاده از پارک

  دالیل انتخاب پارك جنگلي به عنوان گردشگاه توسط 
مردم )ترجیح زنان و مردان(

1- دیدگاه مردان و زنان در امکانات و تجهیزات پارك

   بین دیدگاه مردان و زنان در امکانات و تجهیزات تفاوت وجود دارد. 
براي آزمون این فرضیه از آزمون خي دو استفاده شد.

جدول شماره)7 (: دیدگاه زنان و مردان در مورد امکانات و تجهیزات پارک

نمودار شماره)7(: فراوانی و درصد عالقه زنان و مردان به 
تجهیزات پارک

نتایج جدول فوق نشان مي دهد خي دو مشاهده شده در سطح آلفا 
)x2 = 12.3( 5 درصد معنادار است و فرض دومي صفر مي شود. در 
امکانات  زمینه  در  مردان  و  زنان  دیدگاه  بین  مي توان گفت  نتیجه 
به  نسبت  زنان  گفت  مي توان  میانگین ها  به  توجه  با  و  تجهیزات  و 
مردان اعتقاد دارند که امکانات و تجهیزات پارک به صورت طبیعي 
به صورت  پارک  و تجهیزات  امکانات  این  و مردان  باشد  و همگون 
مصنوعي  بیشتر  را  امکانات  این  مردان  و  باشد  همگون  و  طبیعي 

مي دانند.

2- ترجیح زنان و مردان در مورد فعالیت هاي آتي تفرج

  ترجیح زنان و مردان در مورد  فعالیت هاي آتي تفرج در مناطق 
مورد عالقه شان تفاوت وجود دارد.

براي آزمون این فرضیه از آزمون خي دو چند متغیره استفاده شد.

جدول شماره)8 (: ترجیح زنان و مردان در مورد فعالیتهای آتی تفرج

نمودارشماره)8 (: فراوانی)درصد( مکانهای مورد عالقه گردشگران
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نتیجه آزمون نشان مي دهد خي دو مشاهده شده x2 = 9.77 در سطح 
نتیجه  در  و  رد مي شود  و فرض صفر  است  معنادار  آلفاي 5 درصد 
انتخاب  در  مردان  و  زنان  بین  تفریح  و  گردش  براي  گفت  مي توان 
مناطق مورد عالقه شان تفاوت وجود دارد و با توجه به جدول فراواني 
مي توان گفت زنان بیشتر از مردان کرانه دریاچه را براي تفریح استفاده 

مي کنند و بیشتر مراتع و کوهستان را انتخاب مي کنند.
احداث پارک هاي مصنوعي به هزینه زیادي نیاز دارد، زیرا گاهاً باید 
زمین را خریداري کرده و آنگاه جنگل کاري و  آبیاري شود و تجهیز 

3- ترجیح زنان و مردان در مورد ترکیب درختان

  اینکه بدانیم بازدیدکنندگان از پارک ها چه نوع درختان و چه نوع 
)یخکشي،  دارد  زیادي  بسیار  اهمیت  مي دهند،  ترجیح  را  جنگلي 

.)1381
نتیجه پاسخ هاي مردم به این سؤال، در جدول شماره )9( درج شده 

است.

جدول شماره )9(: ترجیح زنان و مردان در مورد ترکیب درختان یک پارک

نمودار شماره )9(: فراوانی )در صد( عالقه مندی گردشگران به جامعه گیاهی

x2  در سطح  نشان مي دهد خي دو 7.83=  آزمون خي دو  نتیجه 
آلفاي 5 درصد با درجه آنالیزه معنادار است و فرض صفر رد مي شود 
و با توجه به جدول میانگین ها مي توان گفت زنها بیشتر به فصل بهار 

و درختان پهن برگ را به دلیل شکوفه تمایل دارند و مردان بیشتر 
فصل تابستان و درختان پهن برگ به دلیل اندازه آنها تمایل دارند، 

سایر فصول درختان در دو گروه تفاوت چنداني نمي کند.

الزم در آن به وجود آید. درختان کاشته شده در پارک هاي مصنوعي 
و جنگل هاي مصنوعي، غالباً »کاج تهران« است.
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)پیشنهاد طراحي بر مبناي رویکردهاي سه گانه اکولوژیکي،زیبایي شناختي و اجتماعي(

نتیجه گیري:

    معرفي و شناسایي نقاط منحصر به فرد به گردشگران کمک مي کند 
تا عوارض مورد عالقه خود را شناسایي و مناسب ترین نواحي مورد 
نظرشان را انتخاب مي کنند، از آنجایي که حدود 61,4 گردشگران، 
پارک هاي جنگلي را دوست دارند، باعوامل آالینده محیط متعدد از 
جمله پدیده صنعتي شده کشور، آلودگي و سایر عوامل آالینده محیط 
زیست باعث شده تا مردم به پدیده هاي طبیعي و غیرمصنوعي بیشتر 
تمایل پیدا کنند و این مي تواند ما را در احداث پارک هاي جنگلي 
از  استفاده  آن  بر  عالوه  نماید.  ترغیب  آن  افزایش سطح  و  طبیعي 
از عالقه مندان سایر  بیش  مراتب  به  تفرج  و  تفریح  در  آب  امکانات 
منابع تفریحات سالم است. بررسي ها نشان داده است که آب بر جاذبه 
آنکه  مهم تر  همه  از  و  مي افزاید  زیادي  میزان  به  منطقه  توریستي 
منظره اي زیبا و مورد عالقه براي همه طبقات سني است. بنابراین در 
احداث پارک هاي جنگلي سعي شود از وجود جاذبه هاي آب )دریا، 
از  دلیل  به همین  نمود.  را  استفاده  ...( حداکثر  و  دریاچه، رودخانه 
حاشیه دریاچه پارک جنگلي تلو براي تفریح و تفرج در نظر گرفته شد. 
پارک جنگلي تلو با توجه به ویژگي هاي جنگلي و فضاهاي تفریحي 
مورد نیاز و از نظر طراحي محیط و منظر است. داراي دیدهاي باز به 
سمت دریاچه و امکان ایجاد تراس منظرگاهي را داراست و با توجه 
به اصل رعایت ویژگي، مسیرها و فضاهاي در نظر گرفته شده مطابق 
گذر  پیاده   مسیرهاي  تفکیک  است.  گرفته  صورت  زمین  شکل  با 
نقل  و  استفاده حمل  و  پارکینگ  ایجاد  پارک،  و سواره رو در داخل 
مالحظات  به  توجه  با  را  مجموعه ها  این  مدیریت  مي تواند  عمومي 
زیست محیطي تسهیل بخشد. با عبور از فضاي پارک شهري به سمت 
فضاي جنگلي، تنوع کاربري فضا، فعالیت بازدیدکنندگان و کیفیت 

زیباشناختي این نوع پارک ها افزایش مي یابد.
انتخاب گونه هاي گیاهي مناسب باعث زیبایي محیط مي شود. استفاده 
از پوشش گیاهي در کشت جنگلي و توجه به رعایت اصول طراحي 
اکولوژیکي در حفظ بقاي گونه هاي گیاهان بومي و گیاهان مناسب 
با اقلیم آن منطقه مي تواند این پارک ها را به ذخیرگاه حیات وحش 

تبدیل کند.
گرچه  گیاهان  انبوه  پوشش  نمود،  توجه  باید  کاشت  طراحي  در 
زیبایي هاي خاص خود را دارد، اما در یک عرض محدود که در یک 
سو عنصر بصري جذابي به نام دریاچه را دارد، استفاده از انبوه گیاهان 
باعث محدودیت دید و ضایع  نمودن دید کاهش کیفیت بصري این 
پتانسیل  قوي مي شود که البته باید در طراحي به ارتفاع گیاهان و 

پوشش انبوهي گیاهان توجه نمود.
و  نظري  مباني  یافته هاي  به  استناد  با  تحقیق  این  در  انتها  در 

و  مردمي  ترجیحات  تعیین  براي  پرسشنامه ها  )تحلیل  بررسي هاي 
ارزیابي ویژگي هاي منظر اکولوژیکـ  بصري و تعامالت اجتماعي( که 
همه فعالیت هادرست و در محل خود طرح ریزي و انجام شده باشد و 

در نتیجه اراضي پارک صدمه کم تري ببیند.
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