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  درهبررسي معيارهاي طرح تجهيز پارك جنگلي خرگوش
  

------------------------------------------------------------------------  
   * سارا نهيبي

  

  چكيده
به منظور طراحي مناسب و تجهيز بهينه هر فضاي سبز شهري ضروري است، الگوهاي كاركردي و راهكارها، ضوابط و   

در اين بررسي قبل از ارائه هر گونه طرح كلي، معيارهاي . ايي براي اين هدف مورد بررسي و تحليل قرار گيردمعيارهاي اجر
 ،هاي مختلف شهرسازي اين اصول و ضوابط در جنبه .بندي الزم به عمل آمده استاصولي مورد مطالعه قرار گرفته و جمع

در اين راستا جهت آزمون نتايج و دستاوردها، . فته استمورد توجه قرار گر و محيط زيست شهريي، فضاي سبز معمار
شهر تهران به منظور  22دره به عنوان مكان پايلوت يا نمونه كاربردي در منطقه اي به نام پارك جنگلي خرگوشمحدوده

گاه فضاهاي با توجه به روند نزديكي دو كالن شهر تهران و كرج، جاي. رفع مشكالت موجود آن مورد بررسي قرار گرفته است
و افزايش سرانه  22دره به دليل موقعيت ويژه اي كه در توسعه شهري منطقه هايي نظير پارك جنگلي خرگوش سبز و پارك

  برداري بهتر و بهره  شناخت  سوي  به  گامي  مطالعات  اين  با انجام  اميد است. باشدفضاي سبز شهر تهران دارد، حائز اهميت مي
دستاوردهاي حاصله مبناي طرح  .محيطي شهر تهران بر اساس الگوي توسعه پايدار برداشته شود  هاياز استعداد  بهينه

  .اندتجهيز و بهينه سازي اين مكان قرار گرفته
   

 

  :واژگان كليدي
  .پارك جنگلي، فضاي سبز شهري، تجهيز فضاي سبز، توسعه پايدار
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  مقدمه
  رهنمون  واقعيت  اين  ما را به) ديگر كشور  بزرگ  از شهرهاي  و بسياري(  شهر تهران  تاريخي  توسعه  مراحل  به  نگاهي

  و سازها در كنار افزايش  ساخت  افزايش شهر و  سطحي  با توسعه  از نظر كمي  تهران  شهري  هر چند توسعه  سازد كه مي
  منظور درك  به.  است  بوده  همراه  فراواني  هاي با چالش  توسعه  اين  محيطي  از نظر كيفيت  ولي  ،بوده  همراه  شهري  درآمدهاي

منظر و   هايو زشتي  سبز همگاني  هوا، كمبود فضاهاي  ودگي، آل نظير كمبود آب  مسائلي  به  است  كافي  بهتر موضوع
  . نماييم  ، توجه شهري  اندازهاي چشم

  هاي ها و طرح برنامه  داراي،  جمعيت  از اسكان  قبل  كه  اي منطقه  نوپا و بكر و اولين  اي منطقه  عنوان  به  تهران 22  منطقه
در  ،) تفصيلي  طرح(  شهري  ريزي و برنامه  طراحي  اصولي ابزار  كمك  ديگر به  فراوان  هاي قابليت  و با دارا بودن  بوده  اسكان
 گام  تهران  شهري  از نيازهاي  بخشي  و تأمين  شهروندان  اساسي  نيازهاي  به  دستيابي  محيط براي  تارتقاء كيفي  تحقق  جهت

، محيط  نظير محيط طبيعي موضوعاتي  به  دارد توجه  تأثير بسزايي  طقهمن  در ارتقاء كيفي  كه  آنچه.  است  را برداشته  اساسي 
  ، ضرورت فوق  موضوعات  اهداف  به  دستيابي  محورهاي  از مهمترين  يكي. باشد مي  شهري  ها و توسعه ، زيرساخت ساخت  انسان
  ، به تفصيلي  در طرح  شده پيشنهاد  عملكرديـكالبدي  در حوزه  شهري  و ريز مقياس  ، اجرايي و فرودست  ويژه  هايطرح تهيه

  تا اشتباهات ،باشد مي  محيطي  كيفيت  كننده تضمين  هاي طرح  به  تفصيلي  از طرح محيط  طراحي  منظور استمرار حركت
  .نگردد تكرار   شهري  در توسعه  گذشته تاريخي

  طرح مساله
 دولت به مسائل زيست محيطي و ايجاد مراكز تفريحي و تفرجي در توجه افزون توسعة شهري و باتوجه به رشد روز    
طرحهاي بسياري در زمينه گسترش فضاي سبز و مراكز تفريحي از جمله پاركها به هاي اخير موجب آن شده است، سال

ه اين احداث پاركهاي جنگلي اعم از پاركهاي جنگلي دست كاشت و طبيعي از جمل به همين منظور .آيد مرحله اجرا در
شهر  22ريزي براي ايجاد فضاهاي سبز شهري در منطقه به منظور دستيابي به هدف كلي، برنامه. شوندها محسوب ميطرح

تهران به منظور رفع مشكالت موجود در منطقه، با بررسي ضرورت و منافع حاصل از پژوهش و اعمال راهكارهايي براي غلبه 
ي سبز پارك جنگلي ن شهر تهران و كرج، جايگاه فضاروند نزديكي دو كالبا توجه به  .باشدبر مشكالت ضروري مي

 داراي، مي گرددافزايش سرانه فضاي سبز شهر تهران  دارد و باعث 22منطقه در اي كه دره به دليل موقعيت ويژهخرگوش
جهت  در شهر تهرانكالن محيطي   ادهاياز استعد  بهينه  برداريبهرهتوان با مي  مطالعات  اين  با انجام  .باشداهميت بسيار مي
  . هاي اساسي برداشته شودتوسعه پايدار، گام

  روش پژوهش
، هاي مختلف پارك جنگلي اين گزارش بطوركلي حاصل از مطالعه و بررسي مطالعات فرادست، از جمله مطالعات طرح

هاي مسئول ردهاي تدوين از جانب سازمانو نيز بررسي استانداپارك مطالعات ميداني در محل  منابع حاصل از اينترنت و
مطالعات و آوري اين  بعد از جمع. مي باشد22شهرداري منطقه  محيط زيست وسازمان  ،فضاي سبز ها وپاركسازمان : مانند

ها از  ريزي اين دستورالعمل بندي و قالب  ، اقدام به تقسيممي باشدهماهنگ طرح تجهيز پارك تعيين آنچه با  نيز ضوابط و
  .كل به جزء گرديد

  رورت پژوهشض
كند و در سطح وسيعي بر ايفاي نقش مي 22اي در منطقه دره به عنوان يك پارك فرا منطقهپارك جنگلي خرگوش    

  :اهم اين تاثيرات به شرح زير مي باشد .كيفيت محيطي كالن شهر تهران تأثيرات بسزايي دارد
  طبيعي تأثير بر محيط زيست شهري و حفاظت از منابع  )1
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شناسي،   هاي البرز در شمال و مسيل كن، ورد آورد و چيتگر،  باغ ملي گياهوجود دامنه: انداز شهريچشم تأثير بر )2
هاي ماليم اراضي در  و مراتع، پارك چيتگر، مجموعة ورزشي آزادي، در كنار شيبها  مؤسسه تحقيقات جنگل

برخوردار العاده  هاي چشم اندازي فوق نات و قابليتنطقه، سبب گرديده اين منطقه در وضعيت موجود از امكام
  .گردد

تواند در برطرف ساختن برخي كمبودها و نيازهاي تفرجي پارك جنگلي خرگوش دره مي: تأثير بر نيازهاي تفرجي )3
اي ايفا  هاي ويژههاي فراشهري و نيز در جذب گردشگر، نقش ، حوزة غربي شهر تهران و حتي حوزه22منطقة 
 .نمايد

  افزايش ميزان ساخت و سازها در شهر و با توجه به جمعيت، افزايش  توسعه شهري با: ثير بر توسعه شهريتأ )4
ك خرگوش دره بسيار هايي نظير پار توانند ايفا كنند، جايگاه  پاركهاي گوناگوني كه فضاي سبز شهرها مينقش

ليل وسعت درخور، پوشش گياهي انبوه، وجود اين پارك در ساختار فضائي شهر تهران به د. باشدحائز اهميت    مي
تواند  مي …قرارگيري ويژه اندازهاي بسيار متنوع، سهولت دسترسي به آن، موقعيت عناصر و امكانات ويژه، چشم

  . اي ايفا كند هاي ويژه نقش
رك به نقش پارك به عنوان حد و مرز توسعه متصل تهران، نقش پا: ساير تأثيرات مهم پارك جنگلي خرگوش دره )5

برطرف كننده نيازهاي هاي درون و برون شهري، نقش پارك به عنوان عنوان عاملي سفرساز در رابطه با شبكه
هاي و برون شهري، تأثير سرريز فعاليتتأسيسات و تجهيزات شهري تهران، تأثير پذيري پارك از شبكه هاي درون 

 .رح تجهيز پارك در نظر گرفتتوان در ط  كه مي اثراتيو ديگر  مركزي شهر تهران بر پارك

  اهداف
باشد، رهنمون  گيري مؤثر مي كه در تصميم  آنچه هاي آتي و ريزي مطالعه و شناسائي دقيق هر موضوعي ما را در برنامه

هاي  ويژگي. باشد دره نيز از اين اصول كلي مستثني نمي ريزي مرتبط با پارك جنگلي خرگوش مطالعه و برنامه. سازد مي
در كنار نيازهاي كالن شهر تهران و  دره در كنار عواملي نظير موقعيت رياضي و جغرافيائي، جنگلي خرگوشخاص پارك 

اي را در جهت ارائه طرح ساماندهي،  هاي ويژه بيني اهداف و برنامه  مناطق همجوار پارك، ضرورت در نظر گرفتن و پيش
 آنچه كه در تدوين اين اهداف بيش از پيش ضروري است؛. طلبد دره مي برنامه ريزي و طرح تجهيز پارك جنگلي خرگوش

نگري، ضامن حفظ، بقاء و مطلوبيت  آينده. باشد و شرايط اكولوژيكي خاص آن مي  به نقش، عملكرد و مقياس بوستان  توجه
  .گرددمحيط و شرايط اكولوژيك اين مجموعة فضاي سبز نيز مي

  :باشد مدنظر مي تجهيز ريزي طرح عه و برنامهكلي، اهداف زير در مطال براي نيل به اين سياست
  هاي فرادست ها و برنامه اي بعنوان طرح هاي منطقه اي و سياست توجه به اهداف توسعه -
محيطي از طريق برقراري ارتباط متناسب بين عوامل مختلف از جمله رابطة عوامل جاندار و  تنظيم شرايط زيست -
 ساخت و مصنوع و محيط و فضاهاي طبيعي در ساختار شهري تهران عبارتي محيط انسانه جان شهري و ب بي

فراغتي در پارك در راستاي ايجاد شرايط الزم ـ  بيني انواع فعاليتهاي فرهنگي فراهم ساختن بستر مناسب جهت پيش -
هاي  فعاليت هاي تفريحي، سرگرمي، آموزشي، پژوهشي، ورزشي، رفاهي و جهانگردي و ديگر براي انجام بسياري از فعاليت

 متناسب با فضاهاي سبز عمومي 
هاي ساخت و اجرا و  بحث اكوتوريسم و توسعة جهانگردي براساس الگوي توسعة پايدار و تأمين بخشي از مخارج و هزينه -

 دره هزينه نگهداري تأسيسات و تجهيزات پارك جنگلي خرگوش
بايد براي ) هم از ديدگاه كمي و هم از منظر كيفي(گاهانه نگري آ  دره، آينده به دليل شرايط ويژه پارك جنگلي خرگوش -

پارك مدنظر قرار گيرد به طوري كه پارك بتواند با توجه به رشد جمعيت و هجوم سيل عظيم استفاده كنندگان به آن از 
  .لحاظ ميزان خدمات دهي جوابگوي جمعيت حال و آينده باشد



39 
 

  هاي به كار رفته تجربيات و شيوه
ها در كشورهاي خارجي و داخل ايران هاي بكاررفته در ارتباط با طراحي پاركاز مطالعات، تجارب و شيوهدر اين بخش 

  .گيردمورد بررسي قرار مي
  خارجي جاربت  

هاي شهري در واكنش به ايجاد وحشت از مشكالت صنعتي شدن و افزايش شديد جمعيت، در  در خالل قرن نوزده، پارك
انجمن عمومي، . در انگلستان اتفاق افتاد 1833رسمي درك نياز به پارك از سال به طور  .دهاي شهري احداث شدن محيط

هاي كوچك را مطرح كرد،  رسيدگي به مسائل شهري درباره فضاهاي باز در دسترس تفريح در مراكز اصلي صنعتي و شهرك
جايي كه بيشترين نياز به احداث پارك در اين گزارش ذكر شده فقيرترين مردم در مراكز صنعتي شهرها زندگي مي كنند، 

  .١وجود دارد
داليل . وقتي پاركها در مراكز صنعتي شمال غربي انگلستان و اسكاتلند ايجاد شدند شروع شد 1830نهضت پارك از دهه 

سازي را نهضتي از سوي  برخي پارك. ها اظهار شده است مختلفي از سوي نظريه پردازان مختلف براي ايجاد پارك
از  بعد (Conway, 2000:10 ).ردندگها سالمتي مردم را تأمين مي پارك 1914تا  .اران و بشر دوستان دانسته اندنيكوك

شهرهاي جديد تحت تأثير  .جنگ جهاني دوم تاكيد بر پاكسازي محالت كثيف، نوسازي شهري و ايجاد شهرهاي جديد شد
  در طي دهه .بخش اصلي از شهرهاي جديد بودند 1960-1950ها در سال باغشهر بودند و فضاهاي باز و پارك

هاي ملي در حاشيه شهرها ايجاد  پارك 1970در دهه  .اندازهاي فراصنعتي تمركز يافتها برچشم نهضت پارك 1960-1970
هاي عمومي و فضاهاي باز  نظريه نقش پارك .هاي عمومي مطرح شده است اخيرا در بريتانيا بحث نوسازي و احياء پارك. شد
ر ارتقاء كيفيت محيط و تمديد حيات شهر، بهبود اوقات فراغت، رضايتمندي از محيط محلي به مثابه منابع آموزشي در د

ها، استفاده  ها و تفكر درباره طراحي پارك تر نمودن و حفاظت بهتر از پاركهاي شهري بحث تميزتر كردن، امن درون محيط
  .ز كشور بريتانيا و بسياري از نقاط ديگر جهان مي باشداز آنها و مديريت آنها از مهمترين مباحث رو

  تجربه در ايران 
هجري شمسي با احداث باغ ملي در تهران و سپس تبديل آن به پارك شهر آغاز  30پاركسازي در كشور ما از دهه       

هاي  ده داشتند كانونچراكه فضاهايي كه قبال نقش تفريحي عم .بدين ترتيب فضايي براي تفريح در شهر بوجود آمد .شد
  ).1375:68حكمتي،( نقاط ييالقي پيرامون شهر بودند ها و مذهبي مانند امامزاده، ميدان ها،خيابان
هاي احداث شده  مكانيابي بيشتر پارك. مي شدند نابود ها اضافه مي شد، باغات شهر به همان ترتيب كه تعداد اين پارك

تحول آنها  و 2ها براساس الگوهاي مدرنيسمدر واقع زايش اين پارك .م بوده استها و فرهنگ مردبدون در نظر گرفتن سليقه
 كه در 60دهه  هاي مختلف بعد از م گرايشغر علي. شهروندان صورت گرفته است گرفن نياز نقاط مختلفبدون درنظر 

  ).51:1377،كالن گوردون ( نهضت پاركسازي در نقاط ديگر جهان رخ داده است
  تهرانهاي جنگلي در پاركتاريخچه احداث  

ضاي سبز فهاي جنگلي در اطراف شهر تهران از دهه چهل شمسي به عنوان سياستي در جهت توسعه  احداث پارك   
به  1343دره در سال پارك جنگلي خرگوش .شهر تهران و همچنين ايجاد كمربندي سبز در اطراف تهران آغاز گرديد

كيلومتري شمال غرب تهران توسط 12، پارك جنگلي چيتگر در1345درسال . در غرب تهران احداث شد هكتار 140وسعت 
پارك جنگلي لويزان در جنوب رشته كوه البرز مركزي و در شمال  .هاي استان تهران احداث شد سازمان مراتع و جنگل

هاي كشور لجنگ توسط سازمان مراتع و 1346شهرداري تهران، در سال  4شرقي شهر تهران، در داخل محدوده منطقه 
سازمان مشاور فني و ( احداث گرديد 1346محدوده شرقي تهران درسال  پارك جنگلي خجير، در .احداث گرديده است

شمال  هكتار در 475اي به وسعت  پارك جنگلي سرخه حصار، پارك جنگلي غزال در محدوده ).1376،شهر تهران مهندسي
. درشمال شرق تهران احداث گرديد1349 هكتار درسال 60ساحت پارك جنگلي گيشا، به م. شرقي تهران احداث گرديد
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  پارك جنگلي طالقان واقع در  .هاي جنگلي شهر تهران استپارك ديگرهكتار از  180به وسعت  پارك جنگلي سعدآباد
 4160 هاي جنگلي شهر تهرانبه طور كلي مساحت پارك .هاي جنگل شهر تهران استآباد از جمله نمونههاي عباستپه

  ).1379تهران،22شهرداري منطقه ( باشندهاي چيتگر، لويزان مي هكتار است، كه بزرگترين آنها، شامل پارك
  پايدار ريزي و طراحي منظرنكات برجسته در برنامه

موارد در طراحي رعايت  3مفهوم توسعه پايدار و با توجه به ريزي و طراحي منظر پايداربه منظور دستيابي به برنامه
  :)1383لقايي،(ضروري است زير 

  )افزايش سودمندي طرح( سازي طرحبهينه •
ها و جرياناتي كه كنندگان به طور واضح، مشخص كردن نقطه نظرات، روشمكانيابي دسترسي استفاده( دسترسي •

  ).هاستهمه سن و توان نظر مورد
  هاي كوچك و عناصر ساختاري سهولت نگهداري و تعميرات، وفق پذيري طرح •
  .مايش استفاده كنندگان از محيط باشدصحنه ن •
  .ريزي وجود داشته باشدهاي مديريتي مناسب و كارا و قابل ارائه در برنامهسيستم •
  .ارتباط اجتماعي برقرار شود •
  .عالقه فراهم شود هاي الزم براي مردم در همه سن، فرهنگ، جنسيت و امكانات و ساختمان •
  )ويراني اكوسيستم موجود گيري ازآلودگي كمتر، حفظ منابع طبيعي،جلو(محيط  •
  كمترين اتالف منابع، بازيافت  •
 )مشاركت مردمي، مالكيت اجتماعي، مسئوليت خود ياري و(مالي در زمينه  •

  معيارهاي برنامه ريزي و طراحي
اقدام  بايستيمي، باشد هماهنگطرح تجهيز پارك با  كه تعيين آنچهريزي، طراحي و به منظور رسيدن به معيارهاي برنامه

   . به شرح زير گردد ها ريزي اين دستورالعمل بندي و قالب  به تقسيم
  هاي تحقيقسنجه: 1جدول

  سنجه معيار
  نحوه تحول و توسعه پارك  توسعه پايدار

  )مترمربع به ازاي هرنفر(سرانه پارك   عدالت اجتماعي
  نحوه پراكنش پارك  توزيع عادالنه پارك در كالبد شهر

  بت مساحت پارك به مساحت منطقهنس  بهداشت محيط
  مساحت پارك  حفظ محيط زيست كاهش آلودگي و
  جمعيت استفاده كننده  موقعيت شهري

  معيارهاي زيست محيطي  
استفاده از منابع موجود، بازيافت، صرفه جويي در مصرف مواد، بهسازي شرايط زيست محيطي، كاهش  پايداري

  ست محيطي، جلوگيري از تخريب محيط زيستيهاي ز آلودگي
  معيارهاي طراحي 

  آب، خاك، اقليم، منابع بيولوژيكي، توپوگرافي، جهت باد و تابش آفتاب :معيارهاي محيطيـ 
  هاي جاذبه ها، كانونتعداد و نوع دسترسي، المان: معيارهاي مكانيـ 
سجام، فرم، تنوع، تاكيد، عمق قابل نحدت، اتداوم، رنگ، تعادل، و(سازگاري، زيبايي: معيارهاي منظرسازيـ 

  )رويت
رواني، افزايش ميزان نظارت  وايمني روحي ايمني فضايي، كاهش فضاهاي غيرقابل دفاع، : معيارهاي ايمنيـ 

  هاي اجتماعي در فضاي پاركپذيري، جلوگيري از ناامني



41 
 

  ريزيمعيارهاي برنامه 
  كاراييو  دي عادالنه اقشار كم درآمد جامعهامكان استفاده و بهره من: معيارهاي اقتصاديـ 
گذران و  )هاي جديد، پاتوق هاي خاص امكان ايجاد آشنايي( مطلوبيت، تعامل اجتماعي: ـ معيارهاي اجتماعي 

  )الگوي اوقات فراغت، فضاهاي مورد نيازبراي آسايش اجتماعي(اوقات فراغت 
دسترسي و  )هاي تجاري و مسكوني حوه ارتباط با كاربرين( هاي اطراف سازگاري با كاربري: معيارهاي كالبديـ  

نحوه آبياري، وضعيت مبلمان، (عناصر زير ساختي ، )عملكرد اصلي پارك، مشخصه پارك( هويت، مناسب
  )ها و مستحدثات تجهيزات و امكانات، انواع فضاها و كاربري( عناصر روساختي، ...)روشنايي،

  ي پيشنهادي طرح هامديريت خدمات و طرح تجهيز كاربري
   مديريت، ريزي،هاي برنامهوجه به اصول كلي در زمينهدره با تتجهيز پارك جنگلي خرگوش ضوابط طرحدر 
اقدام به ، ...وهاي اقتصادي و فرهنگي ، برنامهبرنامه هاي تفريحي و تفرجي ،)محيطي مخاطب،( هاي بهداشتيبرنامه
  .داول زيرآمده، شده استبيني فضاها و عملكردهاي مناسب كه در جپيش
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  جمع بندي و چكيده پيشنهادات مديريتي براي خدمات در طرح تجهيز: 2جدول

  پيشنهادات مديريتي براي ارائه و كنترل خدمات  نوع خدمات  مديريت جزء

مديريت 
خدمات 
رفاهي 
  عمومي

خدمات 
 -رفاهي
  .گردندسطوح پارك پراكنده  ياين گونه خدمات در تمام -   تجاري

  .دنداراي هسته هاي اصلي و بزرگ باش پارك،و تفرجي  بخش هاي تفريحيدر  - 
  باشندهاي خصوصي  داراي مالكيتها و مديريتترجيحا   - 
  متولي مركزي و وابسته به مديريت كل پارك، براي اداره كردن و نظارت و كنترل بر واحدهاي رفاهي وجود - 
  .ي باشنديا شبانه روز داراي سرويس روزانه و بخشي شبانه  - 
  .داشته باشدكان اقامت كوتاه مدت يا بلند مدت وجود ام - 
  .راه اندازي سيستم هاي مختلف حمل و نقل دروني - 
  .مي آيند به سطوح مختلف پارك) مترو، اتوبانها و غيره( كه از طريق وسايل حمل و نقل عمومي شهري مخاطباني پيش بيني  سيستم جابجايي - 
  .عالوه بر وظيفه جابجايي، مي توانند جنبه هاي تفريحي نيز به حركت خود بدهند مومي،سيستم هاي حمل و نقل ع - 
  .پارك هستند فضاي سبز ياصل مكملاين گونه خدمات به عنوان بخش  - 
  .كامال عمومي بوده و وابسته به مديريت كالن پارك است رفاهي - رفاهي مديريت خدمات - 
  .مي توان از پيمانكاران خصوصي استفاده كرد هيرفا -خدمات رفاهيجهت نگهداري و مرمت  - 

خدمات 
 -رفاهي
  اقامتي

خدمات 
-رفاهي

  حمل و نقل

خدمات 
 -رفاهي
  رفاهي

مديريت 
خدمات 

  تاسيساتي
  

  .گردند مجتمعانبارها و تاسيسات مركزي اين خدمات در يك مكان، دور هم   - 
  .از مناطق تفرجي، جانمايي گردند آلودگي هاي هوا، صوتي، در نقاط دور دست هبه واسط  - 
  .از سيستم هاي جديد تاسيساتي بهره گرفته شود - 
  .داراي نقشه هاي فني و مهندسي آرشيو شده بوده تا براي تعميرات و اشكاالت ناگهاني بتوان به آنها مراجعه نمود - 
  .دت و دقيق باشندات حساسي همانند تاسيسات مربوط به بازي ها، داراي كنترل هاي كوتاه مستاسي  - 
  .از تاسيسات اسقاطي در هيچ مجموعه اي، استفاده نگردد ،با توجه به نياز ارائه خدمات در سطح باال و قابل قبول  - 
 فرم،در طراحي كليه تجهيزات وابسته به اين تاسيسات كه در مالعام و در معرض ديد بازديدكنندگان مي باشند، مي بايست به ابعاد زيباشناسانه   - 

  .رنگ و غيره نيز توجه شود و حداالمكان دور از انظار جانمايي گردند
  .عرضه و تقاضا در سيستم هاي تاسيساتي كل مجموعه، همخواني و تناسب وجود داشته باشدبين  - 

مديريت 
خدمات 

بهداشتي و 
  امنيتي

  

  .گردندخدمات امنيتي و حفاظتي در گره هاي كليدي مجموعه هاي  پارك مستقر  - 
  .ي اعتماد متقابل و احساس امنيت گرددقابرخورد و كنترل عوامل حفاظتي با مراجعه كنندگان به گونه اي باشد كه باعث ال  - 
  .خدمات امنيتي و حراستي داراي پست هاي سيار در كل پارك و در تمامي طول شبانه روز باشند - 
  .اشدبازداشتگاه موقت در مراكز پليس مستقر در پارك وجود داشته ب  - 
  .ضرايب امنيتي و سايل بازي، تاسيسات و تجهيزات مورد استفاده در پارك، ساختمانها و ديگر اجزاء در حد استاندارد قابل قبولي باشند  - 
  .مي بايست مد نظر قرار گيرد اقدامات پيش گيرانه، به عنوان يكي از ابزارهاي مديريتي بخش خدمات امنيتي،  - 
  .اي بهداشت استمرار داشته و با دقت و اعمال مديريت دقيق، همراه باشدكنترل و نظارت بر بخش ه - 
  .مركز اوژانس داراي مديريتي فعال به همراه تبليغات و هشدارهاي بهداشتي و امنيتي در تمامي پارك باشد - 

مديريت 
خدمات 

باغباني و 
  فضاي سبز

  

  .و هماهنگ با شرايط محيطي مجموعه صورت پذيرد كاشت و نگهداري گياهان با توجه به نيازهاي هر حوزه عملكردي - 
توجه به ابعاد چشم انداز و منظر گياهان به عنوان يكي از عوامل مهم تاثير گذار در درك و احساس از محيط توسط مخاطبين، در دستور كار  - 

  .طراحان و مجريان فضاي سبز مجموعه قرار گيرد
و استفاده از گونه هاي مناسب و مورد نياز  پرورش، نگهداري و كاشت فضاهاي سبز، بومي گراييدر رابطه با مباحث فني و مهندسي مربوط به  - 

  .، توصيه مي گردد)و توجه به بعد زيبايي فرمالنه صرفĤ ( محيط
  .تجهيزات و ماشين آالت مرتبط با توليد گياهان، تهيه شده و تعميرگاه هاي مورد نياز آنان نيز، در مجموعه پيش بيني گردد - 
  .، در نقاط با چشم اندازهاي كور و دور از مراكز تفريحي اصلي بوده و آفتابگير باشندهاگلخانه  - 
  .گردندانبارهاي كود، خاك، علف هاي هرز و مقطوعات پارك در چندين نقطه پارك پيش بيني   - 
هر و متناسب با خصوصيات پوشش گياهان  هديجرا گردرشناسان فضاي سبز طراحي و ااسيستم هاي آبياري با توجه به اصول مهندسي و با نظر ك - 

  .حوزه از پارك باشند
  طراحي هاي فضاي سبز به گونه اي باشند كه حداكثر سايبان را به بازديدكنندگان مجموعه بدهند - 
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  فضاهاي اوليه پيشنهادي: ارك جنگلي خرگوش درهپكالن فضاها در : 3جدول

  مساحت
 ردنوع عملك  ريز عملكرد  *به درصد

يف
رد

  

5  

و  ـ مديريت هنري4كتابخانه    -3      مجموعه و صنعتي ـ كارگاههاي هنري2  هاي متعددـ نمايشگاه، موزه1
  ورزشيآموزشي  ـ مكان6)    ميعادگاه(ـ فضاهاي تجمع5مجموع   برنامه هاي

  هاي اقليمي   شبيه سازي - 9       محصوالت فرهنگي -8  ـ مجموعه ورودي و سردرها 7
  آكواريوم -12  رصدخانه و باغ وحش     -11  استخر پرورش ماهي و آبزيان -10 

  فرهنگي ـ آموزشي
  

1  
  
  

10  

 ـ كمك هاي اوليه و اورژانس2)     امور حمل و نقل(ـ پاركينگها1
  ـ خدمات تلفني4                          اركپـ پليس 3
  )هتل، متل و كمپينگ(قامتي ـ ا 6ـ نمازخانه                             5
  ـ رستوران و قهوه خانه8ها   هاي بهداشتي و آبخوريـ سرويس7
  ـ نگهداري و باغباني مجموعه10   )اداري(ـ مديريت كالن مجموعه9
  ـ كيوسكهاي اطالع رساني12ـ تجاري مختصر و سبك           11

  اده هابازار روز براي خانو -14   ـ انبارهاي بزرگ كل مجموعه   13
  )كوچك مقياس( خانه سالمندان -16      هاي سمعي و بصريـ ايستگاه15
  هاي خدماتيايستگاه -18 مجموعه هاي پيست دوچرخه -17

  2  خدماتي ـ رفاهي
  

10  

  تفرجـ نحوه حركت و سير در جريان  4ـ درياچه   3چايخانه و رستوران سنتي ـ2ـ آالچيق هاي غير متمركز   1
  ي بازي كودكان    هاـ فضا7ـ فضاي سبز و مكاني جهت پيك نيك خانواده  6مصنوع      ـ چشم اندازهاي 5
ـ پارك 12ـ سينماي سه بعدي   11  ـ باغ ايراني10ـ بازيهاي كامپيوتري     9   مكانهاي استراحت و نشستن ـ 8 

  ـ فضاهاي ورزش مختصر14   تـ پارك موضوعي طبيع13   موضوعي شهري

  تفرج ـ تفريحي
  3  )بازي و سرگرمي  (

             ـ جمع آوري زباله4ـ آتش نشاني                     3       ـ تعميرگاه مركزي2ـ كنترل امور تأسيسات        1  5
  4   )ني پشتيبا( تأسيساتي  بخش نگهداري و باغباني -8گلخانه               -7  ـ كنترل صوت و روشنايي6ـ پيش بيني هاي ايمني       5

  مبلمان و تجهيزات-4 سطوح چمن و سبز   -3       مجسمه ها-2 آب نماها    -1  70
  تابلوها و عالئم -8مفاهيم و عناصر مفهومي            - 7  يادمان و نشانه ها -6مناظر طراحي شده براي تفرج     - 5

فضاهاي سبز بكر و يا 
  5  )چشم اندازها(طراحي شده 

  .باشدبري ها داده شده است و تقريبي ميها با احتساب فضاهاي سبز دروني كاراين درصد* 
  گيرينتيجه

هاي مثبت زيست  بايستي به بررسي ويژگيهاي زيست محيطي، ميبراي رسيدن به شناسايي كامل منطقه در زمينه    
در نهايت به . ي منطقه پرداختها كاركردي و اكوسيستمهاي اكولوژيكي،  هاي توسعه منطقه، توان پتانسيل محيطي،

به دليل شرايط ويژه پارك  .گانه شهر تهران پرداخت 22با ساير مناطق  22اي و مقايسه منطقه شناسايي تقسيمات منطقه
، به بايد براي پارك مدنظر قرار گيرد) هم از ديدگاه كمي و هم از منظر كيفي(نگري آگاهانه   دره، آينده جنگلي خرگوش

بتواند با توجه به رشد جمعيت و هجوم سيل عظيم استفاده كنندگان به آن از لحاظ ميزان خدمات دهي  كه پاركطوري 
مديريتي كه يكي از مهمترين مراحل توسعه شهري است  ريزي وبارعايت اصول برنامه و جوابگوي جمعيت حال و آينده باشد
فراغتي در ـ  هاي فرهنگيبيني انواع فعاليت هت پيشبا فراهم ساختن بستر مناسب ج. مي توان به اين اهداف دست يافت

هاي تفريحي، سرگرمي، آموزشي، پژوهشي، ورزشي، رفاهي  پارك در راستاي ايجاد شرايط الزم براي انجام بسياري از فعاليت
دار و بحث توسعة جهانگردي براساس الگوي توسعة پاي ، هاي متناسب با فضاهاي سبز عمومي و جهانگردي و ديگر فعاليت

به  دره هاي ساخت و اجرا و هزينه نگهداري تأسيسات و تجهيزات پارك جنگلي خرگوش تأمين بخشي از مخارج و هزينه
هاي جانبي گردند و همچنين برنامههايي كه براي تفريح و تفرج پيشنهاد ميبرنامه .ساماندهي طرح تجهيز پارك دست يافت

هاي تفرجي شامل كليه عملكردهاي تفريحي، ورزشي و  فعاليت. ، بررسي شوندكه به نوعي به مقوله تفرج كمك مي نمايند
دره مد مديريت طرح تجهيز پارك جنگلي خرگوش ريزي وبرنامه گردند كه بارعايت اصول موثر درگذران اوقات فراغت مي

مل مختلف از جمله رابطة محيطي از طريق برقراري ارتباط متناسب بين عوا  با تنظيم شرايط زيست .گيردنظر قرار مي
عبارتي محيط انسان ساخت و مصنوع و محيط و فضاهاي طبيعي در ساختار شهري ه جان شهري و ب عوامل جاندار و بي

يك  .شايسته يك پارك جنگلي رسيد توان به عملكردي مناسب ومي هماهنگي بين اين اصول و مطالعات حاظر با تهران و
 ست محيطي و اجتماعي ويه شهري باشد كه با اصول و اهداف زعبگوي نيازهاي آتي توستواند جواپارك جنگلي زماني مي

دره كه در اصل ماهيت جنگلي دارد در سالهاي اخير به سمت يك پارك خرگوش .هاي توسعه پايدار هماهنگ باشدشاخص
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مناسب آن به لحاظ دسترسي و  اين موضوع با توجه به موقعيت خاص آن و نيز توان. پارك شهري تغيير كاركرد خواهد داد
هاي آينده افزايش در سال 22هاي ارتباطي مجاور پارك و نيز پيش بيني جمعيت حدود نهصد هزار نفري براي منطقه شبكه

گردد كه نقش و عملكرد شهري اين پارك افزايش يابد و بيشتر به عنوان يك بيني ميخواهد يافت، به عبارت بهتر پيش
هاي مؤثر در افزايش ابعاد تفرجي و آموزشي به شرح زير ها و طرحبراين اساس برخي از برنامه. شودپارك شهري شناخته 

  :خواهد بود
  .هاي دسته جمعي طراحي گرددجهت بازديد و حركت گروه و مكث ـ مسيرهاي حركتي

  .، تمهيداتي در نظر گرفته شود تا تردد بيش از اندازه بوجود نيايدو اطراقـ در نقاط مكث 
هاي اجتماعات جهت پاسخگويي به  تجمعات هاي متعدد و سالنـ ايجاد عملكردهاي خدماتي همانند رستوران، فروشگاه

  .مختلف و تورهاي متعدد
هايي كه تجمعات فراوان و توليد نمايند بهره نگرفته و از ايجاد مكان صوتي مي گيـ از وسايل سيركوالسيون كه ايجاد آلود

  .پرهيز گرددنمايند، همه مي هم
ها طراحي و ايجاد گردد، از هاي فرهنگي و آموزشي، ابزارهاي تأمين كننده اين خواستهـ جهت پاسخگويي به خواسته

امكانات كامپيوتري، (به بازديد كننده  محدودهها و تكنولوژي باال جهت معرفي همه جانبه استفاده از وسايل، برنامه: قبيل
 مراسم هاي متعددوسايل سير راحت و سريع براي دسترسي به همه نقاط مجموعه و برگزاري  ها،راهنماها، موسيقي، نمايش

  ).ديگرزياد در اين مكان و موارد 
باشد جهت جذب  اركپ تفرجي و فضاي محيطپيش بيني و گنجاندن عملكردهاي سرگرمي و فراغتي كه مرتبط با  -

هاي نمايش، وسايل بازي و سرگرمي، بيان مكان: همانندنمايد، مخاطب در طيف سني و فرهنگي وسيعتر ضروري مي
 و فضاهاي سبز وسيع )شطرنج، خانه هنرمندان و غيره ، هنرمندانپاتوق (هاي تفريحي ها با ابزار خاص بياني، پاتوقافسانه

هاي پارك  ها، وح سبز و چمن، آب نماها، مبلمان و تجهيزات، باغطسها، فضاهاي باز، نمادها و موتيف ، اين بخش عناصر
بايستي توجه داشت كه بكر و در نهايت مي .هستند هاي آتيدر طرح اركپتوان گفت روح  شود كه ميميطبيعي را شامل 

، از )ازلحاظ همجواري با استاديوم آزادي(طبيعي بودن يك پارك جنگلي و برآوردن نيازهاي توريست داخلي و خارجي 
  .به آن توجه شده استمهمترين نكاتي است كه در اين طرح 

  :هانوشتپي
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