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بررسی نحوه برنامه ریزی و مدیریت پارکها با تاکید بر توسعه پایدار
(نمونه موردی پارک بوستان گفتگو – تهران)

اکرم الملوک

الهیجانیان* 1

lahijanian@hotmail.com

الناز

سمائی 2

تاریخ دریافت0362/02/02 :

تاریخ پذیرش0360/20/20:

چکیده
هدف از انجام اين تحقيق بررسی نحوه برنامه ريزی و مديريت پارکها با تاکيد بر توسعه پايدار(نمونه موردی بوستان گفتگو – تهرران مری-
باشد به همين منظور نحوه برنامه ريزی و مديريت پارک بوستان گفتگو مورد بررسی قرار گرفت.
شناسايی نقاط قوت،ضعف  ،فرصتها وتهديد های موجود بوستان گفتگوبااستفاده از ابزار  SWOTانجام شد.جامعه و نمونه آمراری مرورد
مطالعه در تحقيق مديران،کارشناسان،کارمندان و پرسنل اداری و پيمانكاران از مجموعه بوستان گفتگو با استفاده از فرمول کوکران انتخاب
شدند.تعداد 011پرسشنامه تعداد بين مديران،کارشناسان،کارمندان بخش اداری و پيمانكاران بوستان توزير و نظرر ورواهی شرد  .سر
فرضيه های تحقيق مورد بررسی قرارگرفت تا ارتباط معنی دار بر روی متغير ها مشخص شود.
نتيجه حاصل از تجزيه و تحليل آماری اطالعات نشان می دهد :فرضيه شماره  0تحقيق "برنامه ريرزی در منراب اننرانی بره ارتقرا بهينره
پارک بوستان گفتگو کمک می کند" با محاسبه فراوانی درصدی،محاسبه آزمون پيرسون ،وجود تفاوت معنی دار بين سواالت تاييد و فرضيه
اثبات شد.
فرضيه شماره  2تحقيق"-مديريت در نحوه مصرف آب،انرژی،نو ع پوشش گياهی و واک در ارتقا بهينه بوستان تاثير گذار است".با محاسبه
فراوانی درصدی،محاسبه آزمون پيرسون،وجود تفاوت معنی دار بين سواالت تاييد و فرضيه اثبات تاييد شد.
فرضيه شماره  3تحقيق "-نظارت ،هدايت و کنترل منتمردر تامين مناب ،امكانات ،به ارتقابوستان گفتگو کمک می کند".با محاسبه فراوانی
درصدی،محاسبه آزمون پيرسون ،وجود تفاوت معنی دار بين سواالت تاييد و فرضيه اثبات شد.
فرضيه شماره  4تحقيق "-نحوه مديريت و نظارت ،به توسعه ارتقا جنمی و روانی شهروندان و جذب تورينرت مری انجامرد".برا محاسربه
فراوانی درصدی،محاسبه آزمون پيرسون ،وجود تفاوت معنی دار بين سواالت تاييد و فرضيه اثبات شد.
کلمات کلیدي :مديريت،برنامه ريزی،بوستان گفتگو،جذب تورينت.

 -0دانشيار دانشكده محيط زينت و انرژی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران ايران(* .منوول مكاتبات
 -2دانش آمووته کارشناسی ارشد مديريت محيط زينت ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران.
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الهيجانيان و همكار

مقدمه
بوستان گفتگو در منطقه غرب تهران و در محردود منطقر 2

برق از طريق کابل کشی به صورت زيرزمينی و نصب تابلوهرای

شهرداری تهران قرار دارد .اين بوستان از شمال بره پرل هرای

ويژه در محوطه طراحی و اجرا شرده ،دربوسرتان برا توجره بره

تقاط بزرگراه های چمران غررب ،ازجنروب بره ويابران جرواد

معماری فضاهای داولی از چراغ های مناسرب اسرتفاده شرده

فاضل ،از شرق به بزرگراه چمران و از غرب به کوی نصر محدود

است ( 31 . 7پايه سوالر در بوستان در نظر گرفته شرده ترا از

می شود .به دليل کمبود فضای سبز و کثرت جمعيت در ايرن

هدر رفتگی انرژی جلوگيری کند8(.

منطقه ،بوستان نقش بنيار مهر و اصرلی در کراهش آلرودگی

روش ومواد

هوای منطقه وجاذبه های گردشگری و پر کردن اوقات فراغت

تحقيق مطالعه توصيفی از نوع پيمايشی است  .مبتنی بر کنب

شهروندان به ويژه جوانان دارد 0( .مناحت بوستان حردود 23

حقايق و تجزيه و تحليل آن است .با استفاده از ابزار SWOT

هكتار است  00 ،هكتار آن به کاشت  021گونر گيراه فصرلی

نقرراط قرروت ،ضعف،فرصررتها و تهديررد هررای پررارک شناسررايی

و

از طريق تنظي پرسشنامه 30,سوال به گونره چرک

دائمی اوتصاص يافتره اسرت .و برا بهرره گيرری از فرهنر

شد.س

معماری ملل مختلف ،سبک های طراحی متفاوت به شهروندان

لينت طراحی شد و اطالعرات الزم برا نظرر ورواهی از جامعره

معرفی شده است .طراحی فضای سبز بوسرتان نيرز مطرابق برا

آمرراری شررامل 011نفررر از مديران،پرسررنل اداری،کارمنرردان و

طراحی و متناسب با شرايط اقليمی منطقره سراماندهی شرده

پيمانكاران بدست آمد  .آزمون فرضيه ها با اسرتفاده از آزمرون

است2(.

همبنتگی پيرسون تفاوت معنری دار برين متغيرهرای تحقيرق

پيش بينی فضاهای گوناگون با کاربری های متفاوت اين فضا را

سنجيده شد.

به يكی از بوستان های فرامنطقه ای زيبای تهران تبديل کرده

تعين نمونه و حج نمونه با استفاده از فرمرول کروکران برابرر

است و گردشرگران داولری و ورارجی زيرادی را ورود جرذب

 011نفربرآورد شد6(.

ميكند(. 3
يكی از ويژگی های بوستان گفتگو ،وجود سبک هرای طراحری
متعدد در آن می باشد که اين امكان را به مراجعه کنندگان می
دهد تا از نزديک بانما و سازماندهی پارک در کشورهای مختلف
آشنا شوند .از اين رو می توان اين بوستان را به عنوان يكری از
بوستان های آموزشی نيزمعرفی نمود.آب مورد نياز بوستان از
طريق قنات قلقله که سرچشمه آن زيرر پرل واليرت( واقر در
بزرگراه نيايش است تأمين می شود( . 4سينت آبياری تحرت
فشار طراحی شده است.آب آشاميدنی بوستان از طريق ذويره
آب شهری در يک منب زيرزمينی ذويره و تأمين ميشود .ترا
نياز محوطه رستوران،سروي

های بهداشتی ،سراوتمان هرای

اداری دستگاه های آبخوری را برآورده کند5(.
نيروی برق بوستان با اوذ انشرعاب  21کيلرو ولرت از شررکت
توزي برق شمال غرب تهران و احداث پنت تراننفورماتور ،هر
يک به قدرت  631کيلوولت آم ر تأمين شده است 6( .توزير

 : Dدرجه اطمينان=1/18
: Nحج جامعه آماری=311
: Zضريب اطمينان=0/66
: Pوجود صفت مورد نظر=1/5
: Qعدم وجود صفت مورد نظر=1/5
یافته ها
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جدول  -0تحلیل جدول SWOT
 دسترسی به قنات و استفاده از مناب آب طبيعی برای آبياری فضرای سربز و عردم اسرتفاده از آبشرب شهری
نحوه مصرف آب با هدف حفظ محيط زينتنقاط قوت

-ايجاد جاذبه های گردشگری و برنامه ريزی برای جذب گردشگر

Strength

ايجاد محفظه های مناسب و مطابق استاندارد برای نگهداری زباله برنامه ريزی برای برای مصرف آب مورد استفاده برای آبياری فضرای سربز و اسرتفاده از تجهيرزاتاستاندارد
استفاده از انرژی وورشيد برای تامين بخشی از برق مورد نياز بوستان-عدم توان توليد گل و گياه مورد نياز با توجه به بروورداری از شرايط موردنياز

نقاط ضعف
Weakness

برگزاری نمايشگاه در محوطه پارکمطابق نبودن کود مورد استفاده با استاندارد های موجودعدم سازگاری کود مورد استفاده در بوستان با رعايت سالمت شهروندان بازديد کننده از بوستاننحوه وريد کود مورد نياز-استفاده بيشتر از رن

های شاد در طراحی ها و رن

آميزی تجهيزات بوستان

ايجاد فضا و حمايت از مشارکت های مردمی در طرح های بوستانفرصت ها
Opportunity

اشاعه بيشتر امور فرهنگی از طريق استفاده از وسايل ارتباطی موثرانتخاب گل و گياه بر اساس زيبايی و کاهش بيشترآلودگی های زينت محيطی با تمرکز برکاهشآلودگی هوا و آلودگی های صوتی
استفاده از پيشنهادات کارشناسان برای مديريت بهينه بوستانناکافی بودن بودجه بوستان گفتگو و عدم پاسخگويی به نياز های اين بوستان-وجود آلودگی های صوتی ناشی از اتوبان چمران و افزايش اين آلودگی ها در زمان هايی که پرارک

تهدید ها
Threats

از بيشترين مراجعه کننده برووردار است
 عدم در اوتيار قرار دادن اطالعات مربوط به بودجه که از طرف شهرداری موافقت شده تامين بخش بيشتر برق مورد نياز بوستان از برق شهری با وجود امكان توليد بيشتر برق از طريرقانرژی وورشيدی
 -تخريب پارک به دليل ازدحام جمعيت ناشی از برگزاری نمايشگاه گل و گياه

 -0آیا برنامه ریزي در خصوص آب مصرفی پارک داریدد

درصد اس رينكلرو آبياری دسرتی،حدود  6درصرد اسر رينكلر و

در پاسخ بره ايرن سروال حردود  4695درصرد اسر رينكلر0797،

بازيافت و حدود  24درصد روشهای نوين را پيشنهاد کرده اند.
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جدول  -0میزان اب مصرفی پارک
درصد تجمعی

درصد
معتبر

درصد فراوانی

46/4

46/4

36

36

اس رينكلر

67/0

07/7

04

04

اس رينكلر و آبياری
دستی

75/6

8/6

7

7

اس رينكلر و بازيافت

011

24/0

06

06

روشهای نوين

011

76

76

جم کل

21

20

1

011

011

دارای پاسخ

بی پاسخ
جم کل

نمودار-0میزان اب مصرفی
 -0آیا نوع پوشش گیاهی مصرف شده در پارک به گونهاي

پوشش گياهی مصرف شده در پرارک را در کراهش صردا مروثر

است که در کاهش صدا موثر باشد

نمی دانند،حدود  4395درصد گزينه ننبتا و حردود  35درصرد

در پاسخ به اين سروال حردود  2095درصدازپاسرخگويان ،نروع

گزينه تا حدودی را انتخاب کرده اند.

جدول  -0نوع پوشش گیاهی مصرف شده در پارک
درصد تجمعی

درصد
معتبر

درصد فراوانی

20/3

20/3

21

21

اصال

64/6

43/6

40

40

ننبتا

011

35/0

33

33

تاحدودی

011

64

64

جم کل

6

6

1

011

011

دارای پاسخ

بی پاسخ
جم کل
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نمودار -0نوع پوشش گیاهی مصرف شده در پارک
 -0آیا برگزاري نمایشگاه گل و گیاه بده ارتقداک کی دی

در پاسخ به اين سوال  05،درصرد از پاسرخگويان گزينره کرامال

پارک منجر می شود

 03،درصد گزينه غالبا  08،درصد گزينه تا حدودی و  54درصد
گزينه اصال را انتخاب کرده اند.
جدول  -3برگزاري نمایشگاه گل و گیاه
فراوانی

درصد

درصد
معتبر

درصد تجمعی

کامال

05

05

05

غالبا

03

03

03

تاحدودی

08

08

08

اصال

54

54

54

داراي پاسخ

نمودار -3برگزاري نمایشگاه گل و گیاه
 -3آیا مشارکت مردم در امور پارک قابل قبول است

حدودی و  81درصد گزينه هرای کر و ويلری کر را انتخراب

در پاسخ به اين سوال 7،درصد گزينه ننبتا 03،درصد گزينه ترا

کردهاند.

71

الهيجانيان و همكار

فصلنامه اننان و محيط زينت شماره  ،43زمنتان66

جدول  -4مشارکت مردم در امور پارک
درصد تجمعی

درصد
معتبر

درصد فراوانی

7

7

7

7

ننبتا

21

03

03

03

تاحدودی

56

36

36

36

ک

011

40

40

40

ويلی ک

011

011

011

جم کل

داراي پاسخ

نمودار  -4مشارکت مردم در امور پارک
فرضیه اول  :برنامه ریزي در منابع انسانی و مدادي بده

که در آن ها

ارتقا بهینه بوستان گ تگو کمك می کند:

وابنته می باشد .به عنوان مثال برای آزمون فرض اول ،فررض

برای بررسی ادعای موجود رابطه برين دو متغيرر کمری (برنامره

صفر و فرض مقابل به صورت زير می باشد:

ريزی در مناب اننانی و مادی و(ارتقاء بهينه بوستان گفتگو از

بين "برنامه ريزی در منراب اننرانی و مرادی"و "ارتقراء بهينره

تحليل همبنتگی استفاده می کني  .تحليل همبنتگی ابزاری

بوستان گفتگو" :رابطه وجود ندارد.

آماری برای تعيين نوع وشدت رابطه بين يک متغيرر کمری برا

بين "برنامه ريزی در مناب اننرانی و مرادی و"ارتقراء بهينره

يكی متغير کمی ديگر است .در اين تحقيق چون بره گونره ای

بوستان گفتگو" :از آزمون همبنتگی پيرسون اسرتفاده شرد و

که توضيح داده شده متغيرها را کمی کرده اي  ،لذا برای انجام

وروجی اين آزمون به صورت زير است:

به معنای همبنتگی بين دو متغير منرتقل و

آزمون های فرض تحقيق فرض بر صفر و فرض مقابل به صورت
زير تعريف می شود و روش انجام آزمون در هرر چهرار آزمرون
فرض يكنان است(. 01

مقدار آماره

-0

- value

./111

تعداد

011
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همان گونره کره در جردول فروق مشراهده مری شرود ميرزان

همان گونره کره در جردول فروق مشراهده مری شرود ميرزان

همبنتگی بين اين دو متغير برابرر  -0اسرت کره ايرن ميرزان

همبنتگی بين اين دو متغير برابر  -0و مقدار احتمال معناداری

همبنتگی در سطح احتمال  19111معنی دارشده است و نشان

برابر  19111می باشد .به همين دليل فرض صفر رد شده و در

دهنده اين است که همبنتگی قوی ميان اين دو متغير وجرود

نتيجه بين "سازمان شهرداری با تامين مناب  ،امكانات ،هدايت،

دارد .فرض صفر رد می شود و در نتيجه بين دو متغير"برنامره

کنترل و نظارت"و"ارتقاء بوستان گفتگو"همبنرتگی قروی در

ريزی مناب اننانی و مادی" و "ارتقاء بهينه بوستان گفتگو"از

سطح احتمال 0درصد وجود دارد.

نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم :نحوه مرديريت و نظرارت ،بره توسرعه ارتقراء

فرضیه دوم  :مديريت در نحوه مصرف آب ،انرژی ،نوع پوشش

جنمی و روانی شهروندان و جذب تورينت می انجامد:

گياهی و واک در ارتقاء بهينه بوستان تاثير گذار است:

وروجی اين آزمون عبارت است از:آزمون همبنتگی بين"نحوه

وروجی اين آزمون عبارت است از :آزمون همبنتگی پيرسون

مديريت و نظارت"و"توسعه ارتقاء جنمی و روانی شهروندان و

بين "مديريت در نحوه مصرف آب ،انرژی ،نوع پوشش گياهی و

جذب تورينت"

واک "و"ارتقاء بهينه بوستان"
مقدار آماره
- value
تعداد

مقدار آماره

1/664

-./682

- value

./611

-1/117

تعداد

011

011

همان گونه کره در جردول فروق مشراهده مری شرود .ميرزان

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود .رابطه بين اين

همبنتگی بين اين دو متغيرر برابرر  19664و مقردار احتمرال

دو متغير از نظر آماری در سطح  1910معنا دار می باشرد .بره

معناداری برابر  19116می باشد .به همين دليل فرض صفر رد

عبارتی ميزان همبنتگی برابر  -19682و مقدار احتمال معنادار

می شود و ميان دو متغير"نحوه مديريت و نظرارت"و"توسرعه

برابر  19117می باشد .درنتيجه فرض صفر رد می شود و ميران

ارتقاء جنمی و روانی شهروندان و جذب تورينت"از نظر آماری

"مديريت در نحوه مصرف آب ،انررژی ،نروع پوشرش گيراهی و

همبنتگی معنی دار در سطح احتمال 1910وجود دارد00(.

واک"و"ارتقاء بهينه بوستان"از نظر آمراری رابطره معنراداری

بحث و نتیجه گیري

وجود دارد.

با توجه به بررسی های حاصل از تحقيرق  %6797معتقدنرد کره

فرضیه سوم  :سازمان شهرداری برا ترامين منراب  ،امكانرات،

برای جذب تورينت برنامره ريرزی انجرام شرده اسرت و ايجراد

هدايت ،کنترل و نظارت در ارتقاء بوسرتان گفتگرو تراثير گرذار

مكانهای تفريحی و تاريخی از قبيل نماد و تندي

را در برنامره

است.

ريزی مديريت پارک برای جرذب تورينرت مر ثر داننرتهاند.به

وروجی اين آزمون عبارت است از:آزمون همبنتگی پيرسرون

نظر می رسد نوع پوشش گياهی مناسب انتخراب نشرده اسرتاز

بين "سازمان شهرداری با تامين مناب  ،امكانات ،هدايت ،کنترل

داليل اصلی عدم انتخراب نروع پوشرش گيراهی کره بتوانرد در

و نظارت"و"ارتقاء بوستان گفتگو"

کاهش آلودگی صوتی م ثر باشد ،جلوگيری از افزايش هزينه ها
-0

و طراحی اوليه فضای سبز بوستان عنوان شده است .استفاده از

- value

./111

امكانات بوستان از جمله سودآوری و هزينه کرد بهتر ،استفاده از

تعداد

011

کارشناسان مجرب و همچنين استفاده از شيرآالت الكترونيكری

مقدار آماره

فصلنامه اننان و محيط زينت شماره  ،43زمنتان66

72

الهيجانيان و همكار

برای مديريت بهينه بوسرتان گفتگرو مر ثر اسرت .اسرتفاده از

 -3مجنونيان،هنريک"،0374،مباحثی پيرامون پارکهرا و

وسايل ارتباطی کارآمد و ايجاد ارتباط با مراکز فعرال در زمينره

فضررای سرربزوتفرجگاهها"،حرروزه معاونررت ورردمات

گردشگری برای معرفی پارک گفتگو بره عنروان يكری از جاذبره

شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران.

های تفريحی و تورينتی شهر تهران ضرورت دارد که برا برنامره

 -4برقعرری ،علرری محمررد و لشررگری ،مهرردی،0378 ،

ريزی صورت گيررد .برگرزاری نمايشرگاه هرای فصرلی برا ورود

"مجموعه مقاالت همايش های آموزشی و پژوهشری

کارشناسان گل و گياه از سراسر دنيا نكته قوت در ارتقا پارک و

فضاهای سبز شهر تهران" .

موقعيررت محلرری برره حنرراب آمررده اسررت و مررراجعين زيرراد در

 -5مطلررق زاده،رويررا"،0372،فصررلنامه علمرری فضررای

نمايشگاه گل و گياه ،به حفظ جاذبه های گردشگری در بوستان

سبز" ،انتشارات سرازمان پارکهراو فضرای سربز شرهر

کمک نموده است.

تهران.

برنامرره ريررزی در جهررت تعبيرره صررندلی و نيمكررت در محوطرره

 -6سعيدنيا،احمد"،0376،فضرای سربز شرهری"،وزارت

نمايشگاه به منظور جلوگيری از ازدحام بيش از حرد مرردم در

کشور،مرکز مطالعات برنامه ريزی شهری،کتاب سربز

پارک ضرورت دارد .با لحاظ نمودن تجهيرزات ويرژه ،ونرارت

شهرداری،جلد نه ،انتشارات سازمان شهرداری هرای

های وارد شده به فضای سبز بوستان پ

از برگزاری نمايشرگاه

به حداقل رسانده وواهد شد .بهتر است کارشناسان با اطالعات
بيشتر و آگاهی از سينت بودجه بندی در سال های آتی برنامه
های مدون تری برای جذب گردشگری بره بوسرتان گفتگرو را
فراه آورند.
منابع
 -0حكمتی،جمشيد"،0365،نقش فضای سبز و اهميرت
آن در زندگی اننان"،فصلنامه علمی فضای سبز،سال
،2شماره 5و.6
 -2سررعيدنيا ،احمررد،0378،کترراب سرربز شررهرداری،
جلرردده  ،فضرراهای فرهنگرری ،ورزشرری و تفريحرری،
انتشارات سازمان شهرداری های کشور.
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