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ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو
(پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي،
زيباييشناختي و اجتماعي)
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چکیده:

پديدههايي نظير تغييرات جغرافيايي جمعيت ،شهرنشيني ،جريانهاي اكولوژيكي انساني نظير مهاجرت روستاييان به

شهرها و تهاجم شهرنشينان و روستاييان به پايتخت و مراكز صنعتي ،پراكنش نامنظم جمعيت در شهرهاي بزرگ و مراكز
صنعتي ،مشكالتي است كه برنامه صنعتي شدن كشور را طي سالهاي اخير به همراه داشته است.
يك شهر بزرگ و احياناً صنعتي (مانند تهران) با آلودگيهاي هوا ،خاك ،آب و صوتي روبرو ميباشد .به دليل مهاجرت بيرويه
به شهر تهران و ازدياد جمعيت و تراكم ساختمانها ،اين شهر را با كمبود فضاي سبز كه ميتواند محلي براي استراحت
مردم خسته از سر و صدا و آلودگي هوا باشد ،مواجه كرده است .در عين حال فضاي سبز براي حفاظت از محيطزيست و
نيز بهسازي مناظر داخل و اطراف اين شهر نقش مهمي را به عهده دارد.
به كمك جنگلكاري (ايجاد پاركهايي درحومه شهر و احداث كمربند سبز در اطراف آن) ميتوان بهسازي و زيباسازي
محيط را فراهم ساخت .وجود منابع عظيم و با ارزش از جمله جنگلها به علت آنكه يك رشته از عوامل جالبتوجه نظير
سكوت و خلوت ،پناهگاه مقدار زيادي حيات وحش ،گياهان و ديگر عوامل طبيعي توجه عالقهمندان به تفريح (مث ً
ال با ايجاد
پيادهرو در منطقه جنگلي ميتوان از آن به عنوان محل گردش و تفريح استفاده كرد) هستند ،زمينه به كار گيري بيشتر از
آن تحت عنوان پاركهاي جنگلي مورد استفاه قرار ميگيرند ،دارد.
اين تحقيق براي پاسخگويي به نياز طراحي پاركهاي جنگلي تدوين شده و با بررسي و تحليل مدارك جمعآوري شده،
تعريف دقيقي از پارك جنگلي شهري و درياچههاي موجود در اين پاركهاي جنگلي و اصول طراحي ،در توسعه اين پاركها
را ارائه ميدهد .هدف اصلي اين تحقيق ارائه راهكاري براي طراحي اين پاركها و امكان توسعه آنها در قالب عملكردي است.
پارك جنگلي تلو ،به عنوان فضاي سبز كالن و حياتي در شمال شرق شهر تهران واقع شده است.
در فرآيند طراحي پارك جنگلي تلو نخست ويژگيهاي اجتماعي ،اكولوژيكي و زيبايي شناختي شناسايي شد و سپس با
ارزيابيهاي اكولوژيكي ،ويژگيهاي ديد و منظر و ترجيحات مردمي با استفاده از پرسشنامهها ،نيازها و مكانيابي كاربريها
و ارتباط آنها با يكديگر با استفاده از نرمافزار  Excellو آزمون خي دو توسط نرمافزار  Spssگرديد.
در گام آخر با انطباق يافتههاي تحقيق ،طرح راهبردي پارك جنگلي با رعايت اصول طراحي و ارتقاي كيفيت محيط
تهيه گرديد .اين طرح پاسخي بر ايجاد ارتباط بين محيط ساخته شده و محيط طبيعي و شناخت مكانهاي مناسب براي
طراحي به عنوان فضاهايي براي تفريح و گردشگري ميباشد كه متعاقب آن ميتوان پيشنهاد ايجاد محيط و فضايي كه بر
فعاليتهاي اجتماعي اثرگذار باشد (مانند ورزشهاي گروهي ،پيادهرويهاي چندنفره و  )...را ارائه كرد.

واژه های کلیدی:

پارك جنگلي ،بهسازي مناظر ،ويژگيهاي اكولوژيكي ،زيباييشناختي و اجتماعي ،پارك جنگلي تلو.
 .1استادیار دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران

 .2کارشناسی ارشد طراحی محیط ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
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مقدمه
شهرنشيني اگرچه موجب رفاه و راحتي انسانها شده است ،ليكن
مشكالتي نظير افزايش آلودگيها ،انهدام جنگلها ،درختان و فضاي
سبز را به منظور ايجاد واحدهاي مسكوني به دنبال دارد كه در
نهايت به اين سبب دست زدن به تخريب محيط زيست و تبديل
هر چه بهتر ساختن محيط شهري به محيطي قابل زيست مؤثر مي
باشد مهمترين اثر فضاي سبز در شهرها كاركردهاي زيست محيطي
آنهاست كه شهرها را به عنوان محيط جامعه انساني معني دار كرده
است و با آثار سوء گسترش تكنولوژي مقابله نموده ،سبب كيفيت
صنعت و مانع كاربردي نادرست زيستي شهرها مي شوند .اما در كنار
فضاي شهري ،بهسازي چشم اندازهاي طبيعي فضاهاي برونشهري
نيز مطرح است كه هدف از آن برقراري تعادل اكولوژيك در محيط
طبيعي ،حفاظت از اكوسيستم هاي طبيعي و شبه طبيعي ارزشمند

(مانند حاشيه درياچه سدها) بهسازي و ايمن سازي قلمرو اكولوژيك
محيط هاي انسان ساخت و فراهم آوردن امكانات گردشگري در
پيرامون شهرها مي باشد .هدف اصلي اين تحقيق ،ارائه اصولي در
طرح توسعه پاركهاي جنگلي پيرامون شهرها بوده است و اهداف
عملياتي آن عبارتند از:
 بررسي و شناختها و قابليتهاي توريستي در پاركهاي جنگلي. تعيين معيارها و ضوابط طراحي بر مبناي اصول اكولوژيكي منظردر خصوص توسعه گردشگران در پاركهاي جنگلي.
 شناخت مكانهاي مناسب براي طراحي به عنوان فضاهايي برايتفريح و گردشگري.
 ايجاد ارتباط بين محيط ساخته شده و محيط طبيعي. ايجاد محيط و فضاهايي كه بر فعاليتهاي اجتماعي اثرگذار باشد(مانند ورزشهاي گروهي ،پيادهرويهاي چندنفره).
طراحي اكولوژيك منظر بنا به نظر تاير ( )Thyer,1994چنين بيان
ميشود:
مقوله اكولوژيك عامل تعيينكننده در طراحي ميباشد بنابراين
راهحلها نيز بايد از خود مكان برخيزند تا فرمها و فرآيندهاي
طبيعي راهنماي طراحي باشد ،لذا در روند طراحي هر دانش خاص،
تأثيرگذار در طراحي خواهد بود.
همچنين اصول طارحي اكولوژيك منظر به منظر تاد چنين بيان
ميشود(:)Thyer,1994
طرح بايد بر اساس محيط طبيعي انعكاسي از منطقه زيستي آن
محل باشد و نبايد به منابع انرژي تجديدناپذير متكي باشد و نيز كل
طرح بايد به بهبود شرايط موجود كمك كند.
انجمن بينالمللي سازماندهي تحقيقات جنگل ( )1به عنوان سازماني
اصول زيبايي شناختي و اجتماعي در كنار اصول اكولوژيك معرفي

ميكند كه مكمل يكديگر در زمينه طراحي ميباشند.
در كنار مقوله اكولوژيكي ،ارتقاي زيباييشناختي محيط و مناظر طبيعي،
ارتقاي عملكردي محيط (امكانات گردشگري در پارك جنگلي) مطرح
ميباشد ،درعين حال سازگاري آن در برابر محيطهاي ساخته شده (در
پارك جنگلي) لحاظ شود (.)Benson & Roe, 2000
مطالعه نمونه پاركهاي جنگلي و پاركهايي كه در كنار درياچه
طراحي شده در انگلستان ،كانادا و چين توجه به مسائل اكولوژيك
در حفظ و تقويت سيماي طبيعي پاركهاي جنگلي را نشان ميدهد
براي مثال در جنگل رودخانه كاك سي ال ( )2واقع در كانادا را هدف
باززندهسازي ( ،)3تجديد و احياي جنگل و نقش اصلي آن طرح
مديريتي است كه تأمين انواع تفريحات مناسب كرده و زمينهاي
براي گامهاي بعدي توسعه استراتژي تفريح و تفرج باشد .فعاليتهاي

تفرجي مناسب در اين پارك ،با قانون تأثير بر محيط همراه ميباشد.
مانند تماشاي حياتوحش ،پيادهروي ،دوچرخهسواري ،شنا،گردش
و تفريح ،قايقسواري و ماهيگيري (.)URLI
بدينترتيب در اين تحقيق ،با در نظر گرفتن حفظ توپوگرافي محل
(پارك جنگلي تلو) حداقل دستخوردگي و ساير امكانات رفاهي مد
نظر ميباشد كه عالوه بر ايجاد منظر و تلطيف آب و هوا و اهداف
تفرجي را به عنوان يك نياز اجتماعي كه امكان تعامل فعاليتها و
افراد را با يكديگر يا در كنار هم فراهم سازد.

 .1بررسي ادبيات موضوع
پاركهاي جنگلي يك اكوسيستم جنگلي هستند كه منشأ آنها
طبيعي ،غيرطبيعي يا انسانساخت است و براي اهداف مختلفي
مثل تفرج حفظ طبيعت و در شرايط استثنايي ،توليد چوب استفاده
ميشود .آنها اساساً پوشيده از درختاند اگرچه عناصر ديگري
همچون آب ،مسيرها و فضاهاي باز در اندازههاي مختلف در آنها
يافت (.)Bell et al, 2005
از اين رو ميتوان پاركهاي جنگلي (با منشأ انسانساخت) را يك
توده فشرده و غني از درختان و درختچهها دانست كه از تلفيق
مناظري همچون فضاهاي باز ،درختزارهاي باز و درختزارهاي نيمهباز
و بسته تشكيل شده كه در آن بايد به سدها ،وروديها فضاهاي باز ،و
مناطق آبي درون آنها توجه ويژه نشان داد (.)Gusavsson, 2004
پاركهاي تحت مديريت سازمان جنگلها در ايران به سه گروه
عمده زير طبقهبندي ميشود:

الف :پاركهاي جنگلي طبيعي
به مناطقي از جنگل اعم از جلگهاي ،ميانبند يا كوهستاني كه داراي
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(پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي،زيباييشناختي و اجتماعي)

شرايط مكاني و ويژگيهاي طبيعي كه داراي جنبههاي تفرجي الزم
را داشته باشد ،اطالق ميگردد .پاركهاي جنگلي طبيعي بر اسسا
ضوابط و معيارهاي خاصي از نظر فني ،جنگلشناسي ،اكولوژي،
اجتماعي و رفاهي ،شناسايي و سپس طراحي و به مرحله اجرا
در ميآيند .در اين زمينه رويشگاههاي جنگلي بر اساس عوامل
گوناگون مطالعه و در صورتي كه به امتياز الزم رسيده باشد ،واجد
شرايط تشخيص داده ميشود و تحت مديريت قرار ميگيرد .معموالً
پاركهاي جنگلي طبيعي از عمدهترين كانونهاي جذب مردم در
ملي و منطقهاي به شمار ميروند ،به دليل استفاده بيش از حد
ظرفيت آنها اغلب در معرض تخريب و انهدام قرار دارند.

ب :پاركهاي طبيعت

به مناطقي از طبيعت اطالق ميشود كه به سبب وجود پديدههاي
طبيعي استثنايي قادر به جلب بازديدكننده است.
در اين گونه عرصهها قبل از آنكه انسانها يا دخالتها و بررسيهاي
علمي و فني و رعايت استانداردها و معيارهاي الزم به گزينش و
انتخاب عرصه براي طراحي و تجهيز پارك بپردازند ،طبيعت با
سيماي طبيعي ،بكر ،مناظر بديع و بينظير خود از آنچنان جاذبهاي
برخوردار است كه قبل از مطالعه ،طراحي و تجهيز مردم به صورت
خودجوش جهت بهرهبرداري از مواهب طبيعي و مناظر موجود از آن
استفاده مينمودهاند.

ج :پارك جنگلي دستكاشت

به مناطق جنگلي دستكاشت اطالق ميشود كه بر اساس بازسازي
مفهوم شده با محيطهاي شبه جنگلي جديد صورت گرفته باشد.
هدف از ايجاد پارك حنگلي دستكاشت ،غرس نهال با استفاده از
روش آبياري به منظور خلق يك محيط شبه جنگلي با هنر طراحي،
جانمايي در عرصه با شرايط توپوگرافي مناسب است .ضروري است
در اين مورد ضمن فراهم آوردن امكانات تفريحي و تفرجي با تعيين
مكانهاي خاص و مكانيابي از تنوع گونههاي درختي ،درختچهاي با
خيابانبندي و تعيين مسير جادهها ،پيكنيكها ،پاركينگها و ساير
تأسيسات و امكانات رفاهي بر اساس ضوابط و اصول فني مطابق با
استانداردهاي موجود پيشبيني شود (مجنونيان.)1374 ،
در بسياري از كشورها وجود پاركهاي جنگلي با سيماي طبيعي
و امكانات گردشگري مناسب از فاكتورهاي مهم در جذب گردشگر
محسوب ميشوند ،اين گونه فضاها عموماً به خاطر گستردگي
فضايي ،سيماي طبيعي و امكانات رفاهي به عنوان كانونهاي جذب
گردشگر عمل مينمايند (.)Yalc, 2005
لذا توجه به اين گونه فضاها عالوه برتأثيرات اكولوژيك و
زيباييشناسانه خاص ميتواند پتانسيل گردشگري مناسبي براي
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شهرها به ارمغان داشته باشد و منجر به ارتقاء عملكردي اجتماعي
گردد.

اكولوژي منظر جنگلي بر پايه رويكرد طراحي و برنامهريزي:
 كاهش هزينههاي نگهداري بوسيله كاشت گياهان سازگار باشرايط يك پارك جنگلي.
 دستيابي به حيات وحش. ايجاد يك منظر طبيعي زيبا. ارتقاء كيفيت زيستمحيطي مناظر جنگلي.اما حضور بعضي از سدها در مجاورت جنگلها و پاركهاي جنگلي،
با توجه به ويژگي فضاي كرانه درياچه ،از نظر اكولوژي درياچهها
قابل توجه ميباشد .اين محيط ،قاعدتاً محيطي محدود است و
كناره تماس ميان عناصر خاكي ،زميني و آبي است لذا ظريف و
شكننده بوده آشكارا در معرض تهديد است ،بنابراين اقدامهاي
توسعه گردشگري در كرانه درياچه ،هرچند كه به وسيله اقدامهاي
متمركز سمت و سوي منطقي يافته است ،ميتوان از مشكالت جنبه
اجتماعي و همچنين از نظر بومشناسي جلوگيري به عمل آورد.
بنابراين مجتمعها و ايستگاههاي توريستي بايد با كيفيت مطلوب
و با كمترين تأثير بر روي محيط زيست پاركهاي جنگلي ساخته
شوند(محالتي.)1381 ،
توجه به ويژگيهاي عملكردي پاركهاي جنگلي واقع در حاشيه
شهرها همچون تهران (لويزان ،چيتگر )... ،نشان ميدهد كه امكانات
گردشگري و تفريحي موجود در آنها محدود به مجموعهاي از راههاي
س بهداشتي
جنگلي ،نيمكتها ،پيست دوچرخهسواري ،بوفه و سروي 
ميشود كه بسيار كمتر از نيازمنديهاي تفريحي و امنيتي شهري
است .درحالي كه پاركهاي جنگلي شهري در درون و يا مجاورت
شهرها قرار گرفتهاند كه عالوه بر فضاي گردشگري و تفريحي،
پاسخگوي نيازهاي تفريحي نيز هستند(سلطاني.)1384 ،
از اين رو پارك جنگلي تلو نيز ميتواند به دليل ويژگيهاي طبيعي
خود در جلب مكرر و مداوم گردشگرها و ايجاد چشمانداز جديد،
نيازهاي اجتماعي شهروندان از آن مكان منتفع ساخت.

 -1-1طراحي منظر پاركهاي جنگلي برپايه سه رويكرد
مورد بحث

سرويس پارك ملي آمريكا ( )4طراحي منظر را چنين بنان ميكند؛
طراحي منظر توازني بين نيازهاي انسان با حفظ ظرفيت طبيعي
محيط ،وجوه اجتماعي و زيباييشناختي آن ميباشد .به طوري كه
اثرات وارد بر محيطزيست ،آشفتگي محيطي ( ،)5آلودگي را به
حداقل برساند.
در واقع پيشرفت در تكنولوژي نيابد مداومت در باز كردن
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محدوديتهاي جغرافيايي بر روي زمين گردد و در مفهوم فضايي نيز
همچنين مطلوبيت و مالحظات اكولوژيكي از فاكتورهاي به آن توجه
ميشود مهم مكاني هستند كه بيشتر از گذشته (.)James A ,2007
الگوي طراحي اكولوژيك منظر پاركهاي جنگلي داشتههاي
طراحي و علم اكولوژيك را يكپارچه و قابل استفاده ميكنند حتي
اگر از نظر روششناختي متفاوت باشد طبيعت تجزيه ـ تحليل مدار
و توصيفي اكولوژي به عنوان يك علم در فهم الگوها و فرآيندهاي
موجود در سيماي منظر پارك جنگلي نقش ايفا ميكنند(1999
.)Markhzoumi & Pungetti,
اكولوژي منظر را بر الگوهاي فضايي بخشي از سرزمين قرارداد كه
در آن ،جامعههاي زيستي داراي كنش متقابل ( )6با محيطزيست
فيزيكي خود بودند(آذري دهكردي.)1386 ،
با وارد شدن مفاهيم اكولوژي در اهداف طراحان منظر ارتقاي رضايت
زيباييشناختي امكانپذير ميشود(.)Benson & Roe, 2000
طراحي منظر با رعايت اصول اكولوژيكي ،زيباييشناختي و اجتماعي
قابليتهاي مكان را براي بعضي كاربريها ،محدود ميكند و اگر
اين رويكردها مورد توجه قرار نگيرند ،طراحي يك منظر جنگلي
مي تواند نتايج زيانبار زيستمحيطي ،اجتماعي و ايجاد منظري با
كيفيت ضعيف را بر جاي بگذارد (.)James A, 2007
بر حسب ماهيت موضوع مورد بحث ،در بررسي عملكردهاي اجتماعي،
شناخت محيط اجتماعي و جريانهاي جاري در آن محيط بايد مورد
تحليل قرار گيرد به طوري كه فعاليتهاي مورد نظر در پارك
جنگلي باعث استفاده بيشتر گردشگران از آن شود ،در عين حال
طراحيهاي در نظر گرفته شده وجود خود را بر محيط و توپوگرافي
آن تحميل نكند و انتخاب گونههاي گياهي مناسب براي كاربرد
در چشماندازهاي طبيعي بر مبناي شرايط اكولوژيك محيط صورت
گيرد .همچنين با استفاده از درختان و درختچههاي مناسب ميتوان
محيط زيبا آفريد.
به طور كلي از آنچه كه اشاره شد چنين استنباط ميشود كه اين
نگرشها نقش طراحي منظر و محيط را در ايجاد تعادل بين تقاضاي
استفاده از محيط را مشخصتر ميسازد و لذا توجه به حفظ سيماي
طبيعي در پاركهاي جنگلي در روند طراحي و مديريت آن ،از
فاكتورهاي تأثيرگذار بر جذب گردشگر ميباشد.

روش تحقيق
روش تحليل اطالعات روش اعمال شده شامل جمعآوري اطالعات
بوده كه به صورت كتابخانهاي ،ميداني ،تحليل نقشهها ،تهيه
پرسشنامه و تحليل آن با استفاده از نرم افزارهاي  Spssو Excel
صورت گرفت.

در مرحله نخست تحليلي از متون ،مقاالت و منابع اينترنتي براي
گرفته است .منطقه مطالعاتي تلو از شمال محدود به ارتفاعات كوه
تدوين تعريف دقيق پارك جنگلي شهري و اصول و طراحي منظر
پايدار استفاده شده است .سپس به منظور شناخت از ويژگيهاي
پارك جنگلي تلو ،منابع مستدل از جمله نقشه ،عكسهاي هوايي
مورد بررس قرار گرفت.
به منظور تكميل اين اطالعات ،شناخت وضع موجود (محيط ،ديد
و منظر ،اكولوژيكي و اجتماعي) از طريق مشاهده ،عكسبرداري و
پرسشنامه انجام گرفت .ترجيحات مردمي با استفاده از روش آماري
براي مكانيابي فعاليتهاي پيشبيني شده صورت پذيرفت در انتها
رعايت اصول با اصول حفاظتي و توسعه ،طرح راهبردي صورت
گرفت.

معرفي منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه تلو به مساحت  5077/7هكتار و محيط آن
 35/8كيلومتر ،بيشترين و كمترين ارتفاع منطقه نيز  1974/0و
 1446/4متر است .از نظر محدوده مطالعاتي در استان تهران و در
شهرستانهاي تهران و شميرانات واقع گرديده به طوري كه بيش
از يك سوم آن از قسمت غرب در محدوده قانوني شهر تهران قرار
گرفته است .منطقه مطالعاتي تلو از شمال محدود به ارتفاعات كوه
تلو بوده كه پارك جنگلي تلو در اين ارتفاعات از قسمت شمالي
مشرف به درياچه سد لتيان ميباشد .به عبارت ديگر اين محدوده
مطالعاتي از قسمت شمال به حوزه بزرگ سد لتيان هممرز است
(شركت بوم آب.)1387 ،
راه ارتباطي به حوزه از بزرگراه بابايي توسط جاده آسفالته در شمال
شرق شهر تهران ِميباشد.
بررسي ويژگيهاي جمعيتي حوزه تلو در شهرستان تهران ،اين حوزه
واقع در حومه شرقي شهرستان تهران ،از روستاهايي به نامهاي تلو
باال و تلو پايين تشكيل شده است و نرخ رشد جمعتي در سالهاي
اخير افزايش يافته است.
ميزان شيب موجود در پارك جنگلي مورد نظر در هشت كالس
طبقهبندي ميشود .بخشهاي مورد نظر جهت طراحي داراي شيب
 %20-10ميباشند .پوشش جنگلي پارك جنگلي تلو را ميتوان به
سه دسته گونههاي درختي ،درختچهاي و گونههاي علفي تقسيم
نمود .بنابراين سياست كمربند سبز و اثرات مثبت آن ميتواند
بازتاب گستردهاي در حفظ اكوسيستم منطقه باشد.

 .2تحليل و ارزيابي سايت
تحليل مكان ،نمايي از قابليتهاي مكان است ،كه براي تهيهي

ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو

(پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي،زيباييشناختي و اجتماعي)
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برنامههاي كاربردي به كار گرفته ميشود .تنوع فيزيكي ،اكولوژيكي
و اجتماعي نسبت داده شده ميتواند تحت تأثير قابليتهاي مكان
براي پروژههاي مورد مطالعه ،قرارگيرد.

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

اطالعات لحاظ شده در صورت وضعيت مكان در نقشهها ميتواند
با يك يا بيشتر نقشههاي تهيهشده در قابليتهاي مكان كه براي
گسترش و توسعه هستند ،تركيب شود ،كه عمدا ً قابليتهاي آنها
براي برنامههاي الگوي طراحي ،ويژه و مطلوب ميباشد.
با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط نگارنده تحليل مكان را
ميتوان به سه بخش تقسيم كرد:
تحليل اليههاي فيزيكي تأثيرگذار مانند خاكشناسي ،توپوگرافي،
آب و هوا و  ..تحليل اليههاي بيولوژيكي مانند گونههاي گياهي
موجود ،گونههاي بومي ،آلودگيها و  ..تحليل اليههاي انسانساخت
و اجتماعي تأثيرگذار مانند ويژگيهاي فرهنگي اجتماعي مردم بومي
در منطقه ،كاربريها و دسترسيهاي موجود و تأثيرگذار در اين
بحث هر كدام از اين اليهها و اجزاء تشكيلدهنده آنها مورد تحليل
قرار گرفت و سپس از روي همگذاري از اين اليهها ،پهنههايي كه
داراي نقاط مشترك هستند به منظو طراحي و اعمال راهكارها
مشخص ميشوند .از طريق تحليل هر يك از اليههاي تشكيلدهنده
منظر محدوده درياچه پارك جنگلي تلو ويژگيها ،پتانسيلها و
مسائل مختلف براي هر اليه به دست ميآيد كه از آنها ميتوان در
نهايت براي استخراج راهكارهاي اجرايي و شناخت محدوديتهاي
محدودهي مورد مطالعه استفاده كرد (هاللي.)1389 ،

 -1-2تحليل اليههاي فيزيكي
اليههاي فيزيكي شامل اليههاي زمينشناسي ،خاكشناسي،
توپوگرافي و اقليم ميباشد اختالف ارتفاع بين مرتفعترين و
پستترين نقطه پارك جنگلي  350متر است .وضعيت توپوگرافي
پارك جنگلي تلو ،شكل كام ً
ال طبيعي و دستنخورده ميباشد كه
اين ويژگي از نكات مثبت پارك جنگلي محسوب ميشود طبقات
ارتفاعي در بخشهاي شمالي پارك و نيمههاي غربي داراي بيشترين
ارتفاع است و اين ويژگي ميتواند در مكانيابي منظرگاه مشرف
به درياچه (شاخص پارك) و ساير عناصر مرتبط مفيد سازگار و
مثمربودن آنها باعث ايجاد منبع تغذيه فونبومي پرندگاني مانند
كبك ،بلبل سبز قبا و ساير جانوراني كه با اين شرايط اكولوژيكي
سازگارند ،گرگ و مارهاي سمي ميباشد.

تصویر شماره( :)1دید غالب به دریاچه
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 -2-2تحليل اليههاي بيولوژيك
اليههاي بيولوژيك تأثيرگذار در روند طراحي پارك جنگلي تلو
شامل منابع اكولوژيك و ساختار سيماي سرزمين منطقه ،پوشش
گياهي و سيستمهاي آبياري موجود ميباشند .از نظر ساختار
سيماي سرزمين كه پارك جنگلي تلو يكي از لكههاي سبز سيماي
سرزمين حوضه شهري تهران ميباشد .در اين بخش از شهر تهران،
لكههاي سبز درشتدانه زياد ميباشند اما تحت تأثير كاربري اطراف
قرار دارند.
الگوهاي طبيعي باعث تقويت پايداري فون ( )7بومي ميشود .لكه
گونههاي سوزني برگ غير بومي موجود در پارك به علت بيگانهبودن
با محيط قابليت ايجاد زيستگاه و زيستخوان اكولوژيك براي فون
بومي را نداشته و از طرفي به خاطر نداشتن الشبرگ قابليت تشكيل
هوموس خاك را ندارد لذا موجب ايجاد توالي اكولوژيك در محيط
نميشوند .لكه گونههاي پهنبرگ معرفي شده در پارك جنگلي تلو
به خاطر سازگاري اكولوژيك خاص خود را محيط حالت پايدارتري
به خود گرفتهاند و امكان توسعه آن در محيط فراهم ميباشد.

تصویر شماره( :)2پوشش گیاهی پارک جنگلی تلو

تصویر شماره( :)3ساختار اجتماعي حوزه تلو

در نقشه هاي شماره  4 ،3 ،2به بررسي اليههاي فيزيكي ،بيولوژيكي
و اجتماعي ميپردازيم.

نقشه شماره( :)2تحلیل الیه های فیزیکی

 -3-2تحليل اليههاي اجتماعي
درك رابطهاي بين انسانها و محيط پيراموني هميشه مطرح
و قابل بوده است .در اينجا نيز اليههاي انسانساخت تأثيرگذار
در روند طراحي پارك جنگلي تلو شامل ويژگيهاي اجتماعي و
فرهنگي مردم بومي ،دسترسيها به سايت در شرايط فعلي و نيز
آينده ،پيرامون سايت در حال و آينده و تأسيسات و تجهيزات
زيربنايي پارك جنگلي ميباشند .ويژگي ساختار جمعيتي حوزه تلو
به خاطر توسعهنيافتگي آن و نبوده امكانات فرهنگي ،آموزشي و
ورزشي تأثيري در رشد اقتصادي حوزه نداشته است .در چنين بستر
فرهنگي ميتوان با توسعه صنايع سازگار با محيطزيست همانند
گردشگري زمينه را براي توسعه اقتصادي شهر فراهم نمود.

نقشه شماره( :)3تحلیل الیه های بیولوژیکی

ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو

(پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي،زيباييشناختي و اجتماعي)
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نقشه شماره( :)4تحلیل الیه های اجتماعی

بررسي ويژگيهاي ديد و منظر پارك
چشماندازها و مناظر موجود در پارك بر اساس وجود نقاط عطف،
زواياي ديد وجود موانع بصري ،ديدهاي باز و بسته جهتهاي ديد
مستقيم و غيرمستقيم ،مورد بررسي قرار گرفته و ايستگاههاي
سنجش ديد و منظر در مسيرهاي حركتي با فواصل مشخص و در
نقاط تغيير ويژگيهاي ساختاري و منظرهاي مسير ،واقع شده است،
كه شامل ورودي ،سرپيچها و به طور اخص تراسهاي منظرگاهي و
بخشهاي مسطح رأس كوه است.
استفاده از امكانات آب در تفريح و تفرج به مراتب بيش از عالقمندان

ساير منابع تفريحات سالم ديگر است و از همه مهمتر انكه منظرهاي
زيبا و مورد عالقهاي براي همه طبقات سني بوده حتي شنيدن
صدا حركت آن نيز موجب آرامش اعصاب و روان ميشود(برزهكار،
.)1384
در طراحي چشماندازهاي طبيعي پيروي از چشمانداز طبيعي يا در
حقيقت الهامگرفتن از الگوي طبيعي و ايجاد چشماندازهاي جديد به
عنوان الگوي مناسب در طراحي حائز اهميت ميباشد.

نقشه شماره ( :)5ويژگيهاي ديد و منظر پارك جنگلی تلو
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فرآيند طراحي پارك جنگلي تلو
در روند طراحي اين پارك ،اصول طراحي مناسب در مراحل
شناخت ،تعريف اهداف كلي ،ايده پردازي وانتخاب راه حل مناسب
در ارائه طرح راهبردي مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجايي كه يكي از اصول طراحي پارك هاي جنگلي شهري رفع

نياز و تأمين رفاه استفاده كنندگان بوده و توجه به عرضه و تقاضاي
تفرجگاهي در ارتباط با ترجيحات مردمي است ،بنابراين در اين
تحقيق با استفاده از روش تحليل پرسشنامه اي ،ترجيحات استفاده
كنندگان مورد بررسي قرار گرفت.

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

چهارچوب طراحي پارك جنگلي تلو
قبل از طراحي زمين و قابليت حصول به آن ،مهم آن است كه اجزاء
مناسب در مكان مناسب قرار گيرند بايد از هر گونه مغايرت بين
استفاده كنندگان و وضعيت ظاهري محيط طبيعي و حيات وحش
اجتناب كرد .چهارچوب طراحي بر پايه بازدهي اكولوژيكي ،اجتماعي
و زيبايي شناسانه به عقيده فورمن (:)forman ،2002
 .1تحليل نحوه ارتباط سايت با محيط اطراف رستوران ،ايستگاه
دوچرخه سواري ،پاركينگ ،فضاي اقامتي و سرويس بهداشتي مي
باشد.
 .2طراحي اكولوژيك براساس شناخت فرآيندهاي اكولوژيكي ()8
موجود در محيط استوار است
 .3براي جلب عالقه و استفاده ي عموم مردم الزم است تا ويژگي
هاي بصري نيز پس از برآورد نياز اكولوژيك فراهم شود
با توجه به هدف طراحي پارك جنگلي تلو به جهت تقويت گردشگري
در چهارچوب طراحي بر پايه رويكردهاي سه گانه مي باشد و

همچنين با در نظر گرفتن پتانسيل هاي موجود در محيط ،از اينرو
كاربري هاي انتخاب شده براي پارك جنگلي تلو با توجه به موارد
اشاره شده فوق را مي توان به بخش هاي زير تقسيم نمود:

 .1فضاهاي خدماتي -رفاهي
شامل كليه فضاها و عملكردهايي مي باشد كه تأمين امنيت رفاه و
آسايش گردشگران و استفاده كنندگان سطح شهر از پارك جنگلي
را عهده دار مي باشند اين كاربرها شامل رستوران ،ايستگاه دوچرخه
سواري ،پاركينگ ،فضاي اقامتي و سرويس بهداشتي مي باشد.

 .2فضاهاي تفريحي -تفرجي (بازي و سرگرمي):
عملكرد مرتبط با اين بخش در فضاي باز قرار مي گيرند و به
عنوان مكان هاي تفريحي وسرگرمي طراحي مي گردند .استفاده
از چشم اندازهاي زيباي محيط طبيعي در طراحي اين فضاها مهم

ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو

(پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي،زيباييشناختي و اجتماعي)

مي باشد .فضاهاي اين بخش شامل زمين بازي كودكان براي سنين
مختلف فضاي كمپ و خورگشت ،منظرگاه رو به درياچه ،منظرگاه به
سمت طلوع و غروب خورشيد ،مسيرهاي تفريحي ،فضاي سبز مي
باشند.

 .3فضاهاي ورزشي -تفريحي:
شامل كليه هاي فضاهايي كه داراي امكاناتي براي انجام يك فعاليت
ورزشي است .عملكردهاي اين بخش تا حدود زيادي نياز به فضاي باز
دارند و زمين بازي شامل واليبال ،بسكتبال ،فوتبال و مسير دوچرخه
سواري ،امكانات دسترسي (پياده روي) مي باشد.

 .4فضاي اقامتي:
تسهيالتي كه براي استفاده عمومي در اين ناحيه ايجاد مي شود
بايد از يكسو در حداقل ميزان خود باشد و از سوي ديگر باعث
افزايش سطح بهره مندي بازديد كنندگان از ناحيه شده كه در قالب
رفع نيازها براي اقامت شبانه بازديدكنندگان مي باشد.
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 .5مبلمان پارك و نشانه هاي تجسمي:
استفاده از نمادهايي در طراحي پارك به عنوان المان يا نشانه هاي
تجسمي و نيز از نيمكت ،زباله دان ،آبخوري ها ،دروازه ورودي و
خروجي ،حصار ،مكان پيك نيك ،محل كمپينگ ،محل طبخ غذا و
آالچيق يا سايبان جزء مبلمان پارك به شمار مي رود.
طراحي تفرجگاهي بر حسب اهداف هر منطقه ،مطالعه رفتار آرا و
نگرش بازديد كنندگان از تفرجگاه و عرضه امكانات
تفرجگاهي در ارتقاي سطح كيفي عرصه يكي از ابزارهاي اصلي
مديريت به شمار مي رود.

ويژگي هاي كاربريهاي پيشنهادي براي پارت پالنها
براساس ايده هاي طرح راهبردي و بررسي نيازهاي استفاده
كنندگان ريز تجهيزات پيشنهادي در بخش ها بايد در نظر گرفته

شود .مكاني كه فعاليت هاي تفرجي دارد و شايد فعاليتهاي منحصر
به فرد نيز به همراه داشته باشد بايد به سمت رضايت مندي استفاده

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

كنندگان بيانجامد و نيز محيط و جايگاه هاي زيبا به همراه تعامالت
اجتماعي را تلفيق دهد ،در عين حال حال از گسترش فضاهاي
بيجان كه باعث عدم جذابيت محيط مي شود ،خودداري كرد.
الف -طراحي مسيرها بايد به ديدهاي هدف دار يا اتفاقي كه به
سمت نقاط كانوني مي رود و نيز مقصدي كه بيشترين تهييج با

توجه به عالقمندي استفاده كنندگان ايجاد مي كند.
ب -بخش فضاي بازي كودكان شامل فضاي بازي با وسايل چوبي و
بازي با سايه كودكان اجازه مي دهد در زير سايه تشكيل يافته با گچ
در زمين اشكال و يا هر چيز عالقه خود را ترسيم نمايند و كودكان
به رنگها و اشكال تسلط مي يابند.

28

نشریه علمی -پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران  .شماره  .4بهار و تابستان 1391

ج -فضاهاي اقامتي و تفريحي تسهيالتي كه براي استفاده كنندگان
عمومي در اين ناحيه ايجاد مي شود بايد از يكسو در حداقل ميزان خود

باشد و از سوي ديگر باعث افزايش سطح بهره مندي بازديدكنندگان
از ناحيه شده كه در قالب شبانه بازديدكنندگان مي باشد.

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

نقشه شماره( :)8طراحی بخش تفرجگاهی و جانمایی فعالیتها در توپوگرافی

ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو

(پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي،زيباييشناختي و اجتماعي)

تحليل و بررسي درباره نحوه استفاده از پارك جنگلي تلو
در شرايط كنوني از فضاي پارك به منظور حفظ ،نگهداري و
مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي ،منابع ملي و تصرف غيرقانوني
اشخاص و جلوگيري از فرسايش خاك جهت عمر مفيد سد لتيان
كه در قسمت مطابق سليقه و انتظار مردم به وسايل تفريحي مجهز
مي شود و تمام جوانب كار در مواقع طرح و انتخاب محلها ،مورد
توجه قرار بگيرد ،پرسشنامه اي براساس روش كالسون تهيه گرديد.
پس از استخراج پرسشنامه ها و تهيه مد آماري نمودارها ترسيم
گرديد .تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار  spssانجام شد.
براي اين كار آزمون خي دو چند متغير استفاده شد.
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 .2عالقهمندي به پاركهاي مختلف
دوستداران پارك جنگلي طبيعي به بيش از ( )%61.4ميرسد
كه اين نشاندهنده تمامل افراد به استفاده از پارك جنگلي طبيعي
ميباشد.
جدول شماره ( :)2عالقه مندی افراد به پارک های مختلف

ترجيحات مردمي در نحوه استفاده از پارك
 .1نحوه مسافرت

در بررسي ها نحوه مسافرت گردشگران به پارك جنگلي آشكار
شد به طور متوسط بيشتر آنها ( )%40به صورت خانوادگي و درصد
دوستانه ( )%34.4و كمترين آنها به صورت انفرادي ( )%25.5مي
باشد.
جدول شماره ( :)1شیوه های مختلف مسافرت به پارک

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

 .3مشخصات مربوط به پارك جنگلي
اكثر بازديدكنندگان ( )%71.4تمايل دارند تجهيزات پارك به شكل
طبيعي و همگون با طبيعت باشد.
جدول شماره ( :)3عالقه مندی گردشگران به نوع تجهیزات پارک

نمودار شماره ( :)1فراوانی (درصد) نحوه مسافرت به پارک
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 .5عقيده مردم درباره جامعه (تركيببندي) گياهي
پارك
اينكه بدانيم بازديدكنندگان از پاركها چه نوع درختان و در نتيجه
چه نوع جنگلي را ترجيح ميدهند ،اهميت بسيار زيادي افزون بر
( )%42.9گردشگران جنگلهاي مخلوط را ترجيح ميدهند .اگر
درصد نظر آنها فرقي نميكند كه جامعه گياهي چه باشد را به آن
بيافزاييم افزون بر ( )%67.2جنگل مخلوط را به پهنبرگ و سوزني
برگ ترجيح ميدهند.
نمودار شماره( :)3فراوانی (درصد) عالقه مندی گردشگران به
تجهیزات پارک

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

 .4مكانهاي مورد عالقه گردشگران
نزديك به ( )%30گردشگران براي تفريح و گردش جنگل را ترجيح
ميدهند و ( )%42.9كرانه درياچه و ( )%27.1به مراتع و كوهستان
اظهار عالقهمندي كردند.
جدول شماره ( :)4مکانهای مورد عالقه گردشگران

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

 .6نحوه استفاده از پارك
( )%95.5براي استفاده از جاذبههاي پارك از پيادهروي و ()%1.4
استفاده از ماشين )%2.9( ،براي استفاده از جاذبههاي پارك هم
استفاده ماشين و پيادهروي را با همديگر ترجيح ميدهند.
جدول شماره ( :)6عالقه گردشگران به نحوه استفاده از پارک
نمودارشماره( :)4فراوانی (درصد) مکانهای مورد عالقه گردشگران

ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو

(پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي،زيباييشناختي و اجتماعي)
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نتايج جدول فوق نشان ميدهد خي دو مشاهده شده در سطح آلفا
( 5 )x2 = 12.3درصد معنادار است و فرض دومي صفر ميشود .در
نتيجه ميتوان گفت بين ديدگاه زنان و مردان در زمينه امكانات
و تجهيزات و با توجه به ميانگينها ميتوان گفت زنان نسبت به
مردان اعتقاد دارند كه امكانات و تجهيزات پارك به صورت طبيعي
و همگون باشد و مردان اين امكانات و تجهيزات پارك به صورت
طبيعي و همگون باشد و مردان اين امكانات را بيشتر مصنوعي
ميدانند.
نمودارشماره( :) 6فراوانی(درصد) عالقه گردشگران به نحوه استفاده از پارک

داليل انتخاب پارك جنگلي به عنوان گردشگاه توسط
مردم (ترجيح زنان و مردان)
 -1ديدگاه مردان و زنان در امكانات و تجهيزات پارك

 -2ترجيح زنان و مردان در مورد فعاليتهاي آتي تفرج
ترجيح زنان و مردان در مورد فعاليتهاي آتي تفرج در مناطق
مورد عالقهشان تفاوت وجود دارد.
براي آزمون اين فرضيه از آزمون خي دو چند متغيره استفاده شد.
جدول شماره( :) 8ترجیح زنان و مردان در مورد فعالیتهای آتی تفرج

بين ديدگاه مردان و زنان در امكانات و تجهيزات تفاوت وجود دارد.
براي آزمون اين فرضيه از آزمون خي دو استفاده شد.
جدول شماره( :) 7دیدگاه زنان و مردان در مورد امکانات و تجهیزات پارک

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

نمودارشماره( :) 8فراوانی(درصد) مکانهای مورد عالقه گردشگران
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نتيجه آزمون نشان ميدهد خي دو مشاهده شده  x2 = 9.77در سطح
آلفاي  5درصد معنادار است و فرض صفر رد ميشود و در نتيجه
ميتوان گفت براي گردش و تفريح بين زنان و مردان در انتخاب
مناطق مورد عالقهشان تفاوت وجود دارد و با توجه به جدول فراواني
ميتوان گفت زنان بيشتر از مردان كرانه درياچه را براي تفريح استفاده
ميكنند و بيشتر مراتع و كوهستان را انتخاب ميكنند.
احداث پاركهاي مصنوعي به هزينه زيادي نياز دارد ،زيرا گاهاً بايد
زمين را خريداري كرده و آنگاه جنگلكاري و آبياري شود و تجهيز

الزم در آن به وجود آيد .درختان كاشته شده در پاركهاي مصنوعي
و جنگلهاي مصنوعي ،غالباً «كاج تهران» است.

 -3ترجيح زنان و مردان در مورد تركيب درختان
اينكه بدانيم بازديدكنندگان از پاركها چه نوع درختان و چه نوع
جنگلي را ترجيح ميدهند ،اهميت بسيار زيادي دارد (يخكشي،
.)1381
نتيجه پاسخهاي مردم به اين سؤال ،در جدول شماره ( )9درج شده
است.

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

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

نتيجه آزمون خي دو نشان ميدهد خي دو  x2 =7.83در سطح
آلفاي  5درصد با درجه آناليزه معنادار است و فرض صفر رد ميشود
و با توجه به جدول ميانگينها ميتوان گفت زنها بيشتر به فصل بهار

و درختان پهن برگ را به دليل شكوفه تمايل دارند و مردان بيشتر
فصل تابستان و درختان پهنبرگ به دليل اندازه آنها تمايل دارند،
ساير فصول درختان در دو گروه تفاوت چنداني نميكند.

ارتقاي فضاي گردشگري درياجه پارك جنگلي تلو

(پيشنهاد طراحي بر مبناي رويكردهاي سهگانه اكولوژيكي،زيباييشناختي و اجتماعي)
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نتيجه گيري:
معرفي و شناسايي نقاط منحصر به فرد به گردشگران كمك ميكند
تا عوارض مورد عالقه خود را شناسايي و مناسبترين نواحي مورد
نظرشان را انتخاب ميكنند ،از آنجايي كه حدود  61.4گردشگران،
پاركهاي جنگلي را دوست دارند ،باعوامل آالينده محيط متعدد از
جمله پديده صنعتي شده كشور ،آلودگي و ساير عوامل آالينده محيط
زيست باعث شده تا مردم به پديدههاي طبيعي و غيرمصنوعي بيشتر
تمايل پيدا كنند و اين ميتواند ما را در احداث پاركهاي جنگلي
طبيعي و افزايش سطح آن ترغيب نمايد .عالوه بر آن استفاده از
امكانات آب در تفريح و تفرج به مراتب بيش از عالقهمندان ساير
منابع تفريحات سالم است .بررسيها نشان داده است كه آب بر جاذبه
توريستي منطقه به ميزان زيادي ميافزايد و از همه مهمتر آنكه
منظرهاي زيبا و مورد عالقه براي همه طبقات سني است .بنابراين در
احداث پاركهاي جنگلي سعي شود از وجود جاذبههاي آب (دريا،
درياچه ،رودخانه و  )...حداكثر استفاده را نمود .به همين دليل از
حاشيه درياچه پارك جنگلي تلو براي تفريح و تفرج در نظر گرفته شد.
پارك جنگلي تلو با توجه به ويژگيهاي جنگلي و فضاهاي تفريحي
مورد نياز و از نظر طراحي محيط و منظر است .داراي ديدهاي باز به
سمت درياچه و امكان ايجاد تراس منظرگاهي را داراست و با توجه
به اصل رعايت ويژگي ،مسيرها و فضاهاي در نظر گرفته شده مطابق
با شكل زمين صورت گرفته است .تفكيك مسيرهاي پياده گذر
و سوارهرو در داخل پارك ،ايجاد پاركينگ و استفاده حمل و نقل
عمومي ميتواند مديريت اين مجموعهها را با توجه به مالحظات
زيستمحيطي تسهيل بخشد .با عبور از فضاي پارك شهري به سمت
فضاي جنگلي ،تنوع كاربري فضا ،فعاليت بازديدكنندگان و كيفيت
زيباشناختي اين نوع پاركها افزايش مييابد.
انتخاب گونههاي گياهي مناسب باعث زيبايي محيط ميشود .استفاده
از پوشش گياهي در كشت جنگلي و توجه به رعايت اصول طراحي
اكولوژيكي در حفظ بقاي گونههاي گياهان بومي و گياهان مناسب
با اقليم آن منطقه ميتواند اين پاركها را به ذخيرگاه حيات وحش
تبديل كند.
در طراحي كاشت بايد توجه نمود ،پوشش انبوه گياهان گرچه
زيباييهاي خاص خود را دارد ،اما در يك عرض محدود كه در يك
سو عنصر بصري جذابي به نام درياچه را دارد ،استفاده از انبوه گياهان
باعث محدوديت ديد و ضايعنمودن ديد كاهش كيفيت بصري اين
ل قوي ميشود كه البته بايد در طراحي به ارتفاع گياهان و
پتانسي 
پوشش انبوهي گياهان توجه نمود.
در انتها در اين تحقيق با استناد به يافتههاي مباني نظري و

بررسيهاي (تحليل پرسشنامهها براي تعيين ترجيحات مردمي و
ارزيابي ويژگي هاي منظر اكولوژيك ـ بصري و تعامالت اجتماعي) كه
همه فعاليتهادرست و در محل خود طرحريزي و انجام شده باشد و
در نتيجه اراضي پارك صدمه كمتري ببيند.

يادداشتها:

1. ASLA "American Society of Landscape Architure
روخانه كاك سي ال ،از طريق اداره ناحيه جزيره شمال ونكور 2. Koksila
3. Regeneration
4. USFS
5. Turfuience Space
»6. Action «Reciprocial to environment
زندگي جانوري موجود در يك ناحيه 7. Fauna
 .8فرآيندي كه در پي آن تمامي مسائل حفظ اكوسيستم و زيستمحيطي
در نظر گرفته شود.
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