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تاریخ دریافت5361/96/33 :

تاریخ پذیرش5361/59/91:

چکیده
پاسخگويي مناسب به نيازهاي جسمي ،مادي و روحي انسان از ضرورياتي است كه ميبايد فضاهاي شهري درقالب عملكردهاي متعدد و
خاص دراين جهت ساماندهي گردند .بشر امروزه با درك اهميت و جايگاه فضاهاي سبز و عرصههاي عمومي تفرج و تفريح در زندگي
روزمره و انواع كاركردهاي اين فضاها درميان ساختار تجمعگاههاي بشري ،تالش درجهت حفظ واحياء منابع موجود را در دستور
برنامهريزيها و سياستهاي خود قرارداده است .شهرهاي بزرگ كشورمان و به ويژه شهر بزرگ تهران ،با حد و اندازههاي الزم در
برخورداري از فضاهاي اجتماعي ،خصوصاً در زمينه فضاهاي تفريحي -تفرجي فاصلهاي بسياردارد .لذا سياست ايجاد فضاي سبز و تفريحي-
تفرجي درحاشيه شهرها ومسافتهاي نزديك و درعرصههاي متعامل با شهرها ،از استقبال بيشتري مواجه است .از جمله اين فضاهاي
بسيار مورد توجه در شهرتهران ،پارك جنگلي لويزان است كه درشمال شرقي شهر تهران و در تعاملي سازنده و مستقيم با شهر واقع شده
است و به عنوان كمربند سبز شهر ،ضوابط و مقررات خاصي را در ايفاي چنين نقشي برعهده داشته است .در اين پژوهش با هدف بررسي
وضعيت منظر و شرايط اكولوژيكي پارك جنگلي لويزان و فرصتها و تهديدهاي پيشرو آن ،اقدام به مطالعه كتابخانهاي و ميداني در رابطه
با اين پارك گرديد .در ابتدا با توجه به نقشهها ،موقعيت منطقهاي كه پارك در آن قرار گرفته؛ از لحاظ مسايل محيطزيستي بررسي شد.
سپس نقاط قوت و ضعف پارك از لحاظ زيباشناختي مطرح شد و سرانجام با فرض پارك به عنوان لكه ،محدوديتهاي اكولوژيكي و تفرجي
بيان و راهكارهاي حل آن شرح داده شد .نتايج حاصل از اين تحقيق اهميت ويژه پارك جنگلي و رويكردهاي مناسب براي توسعه پارك را
نشان داد و براي كمبودهاي موجود از لحاظ اكولوژيكي و تفرجي راهكارهايي از جمله توجه به ارتباط لكهها ،كاشت گياهان مناسب و ...را
ارايه نمود.
کلمات کلیدي :پارك جنگلي ،تفرج ،ابعاد كاركردي و زيبا شناختي ،شهر تهران

 -1استاديار دانشكده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران(* .مسوول مكاتبات)
 -2دانشآموخته كارشناسي ارشد مهندسي اكوهيدرولوژي ،دانشكده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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مقدمه
چشم اندازهاي انسانساز شهري با توجه به سرعت بااالي رشاد

هدف اصلي و اهداف فرعي آن بهطور مجزايي شامل حفاظات و

جمعيت روبه افازايش اسات ( .)1بساياري از شاهرها باه علات

بهسازي پاركهاي شهري با رويكرد مصارف كام مناابعطبيعي،

افزايش فضاي اشغال شده توسط ساختمانهاي مسكوني دچاار

استفاده از مواد  %111بازيافتي در پارك ،حفظ انرژي و استفاده

كمبود فضاي سبز از جمله پاركهاا شادهاند كاه ايان پاركهاا

از انرژيهايي كه بدون آالينده هستند بوده است ( .)4جنگلهاا

نقش عمده اي در كنترل آلودگي ،زيبايي منظر و افازايش تناوع

به عنوان نوعي فضاي سبز به دليل تنوع زيساتي و كاركردهااي

زيستي دارند ( .)2فضاي سبز زيباترين نعمت الهي است كه باه

اكولوژيكي از مهمترين زيستگاههاي طبيعي به شامار ميروناد.

بشريت و تمام موجودات ارزاني شده است .وجود آن به ويژه در

مهمترين كاركردهاي اكولوژيكي جنگلها عبارتند از :تنظيم آب

جوامع شهري ،افزون بر سالمت جسماني ،موجب آراماش روان

و هاااواي منطقاااهاي و جهااااني(جاااذب و ذخيرهساااازي دي

است .پارك نوعي فضاي سبز عمومي است كه در فرهنا

ماا و

اكسيدكربن و توليد اكسيژن) ،ذخيره كردن آب ،تنظيم چرخا

فرهن هاي ديگر به عنوان فضايي كه نيازهاي فراغتي ،تفريحي

هيدرولوژيكي ،كنترل سيل و جلوگيري از فرساايش خااك (.)8

و فرهنگي مردم را تأمين ميكند شناخته شده است .اين فضا از

در اين بين گشت و گاذار در پاركهااي جنگلاي بسايار ماورد

قرن نوزدهم وارد شهرها شد و به يكي از فضاهاي عمومي ماورد

استقبال مردن در مردم قرار گرفتاه اسات .گردشاگري ناواحي

نياز تبديل گرديد (.)4

طبيعي يعني تجربه بوم سازگانهاي طبيعاي ياا بكار باا هادف

در كشور ايران ،فضااها و ياا پاركهاايي كاه باا هادف احيااء و

تفاارج يااا آمااوزش .يااك قساامت گردشااگري طبيعااي شااامل

بهسازي طراحي شدهاند اندك ميباشند .غالباً پاركهاي جنگلي

استفادههاي طبيعي نظير شكار و ماهيگيري و قسمتهاي ديگر

در مناطقي احداث ميشود كه يا در گذشته داراي درختان انبوه

شامل استفادههاي غيرمصرفي طبيعت نظيار بازدياد و عكاساي

بوده و يا زميناي بااير اسات كاه در بلناد مادت تحات عناوان

است كه در دهههاي اخير رشد زيادي داشاته اسات ( .)6قابال

پاركهاي جنگلي شناخته ميشود و غالبااً موضاوع ياا فعاليات

ذكر است جنگلها كاركردهاي خدماتي و توليدي شاياني ،براي

خاصي را باه منظاور مشاخن دنباال نميكنناد و تنهاا جنباه

مردمي كه از آن استفاده ميكنناد باه ارمغاان مايآورد (،)11

تفريحي دارند ( .)7براي مثال در تحقيقي فرآيند طراحي پاارك

( .)11امروزه جنگل ،محلي مفيد براي گذراندن اوقاات فراغاات

جنگلي بر پايه ارزياابي تاوان اكولوژياك و منظار انجاام شاد و

شهروندان در كنار شهرها به شمار ميرود (.)12

شناخت ترجيحات مردماي در اساتفاده از پاارك و ويژگيهااي

پاركهاي جنگلي يك اكوسيستم جنگلي هستند كه منشأ آنها

مؤثر در آن بررسي شد .در اين مطالعه بازسازي و احياي پاارك

طبيعي ،نيماهطبيعي ياا انساان سااخت اسات و باراي اهاداف

جنگلي موجود در اولويت قرار گرفت و سپس طراحي و توساعه

مختلفي مثل تفرج ،حفظ طبيعت و در شرايط استثنايي ،تولياد

پارك بر اساس اصول اكولوژيك و رعايت اصول طراحاي منظار

چوب استفاده ميشود .در شهرهاي توسعه يافته ايان فضااهاي

پارك جنگلي شهري صورت پذيرفت (.)5

سبز كه نقش بسزايي در زندگي مردم دارند كمتر در نظر گرفته

در سالهاي اخير تحقيقاتي با رويكرد بررسي كميات و كيفيات

ميشوند( ،)14اگرچه براي تخصين چنين كاربريهااي زماين

فضاي شهري در شهر تهران صورت گرفته كه جهات شناساايي

در طرحهاي توسعهاي جديد دولتها ،اساتانداردهايي در ساطح

عناصر كالبدي در پارك و تشريح نقاط قوت و ضعف ،تهديدها و

جهان تدوين شده است( .)17در اين مطالعه هدف اصلي بررسي

فرصااتهاي موجااود بااوده اساات ( .)9همچنااين در خصااوص

وضعيت اكولوژيكي و منظر پارك جنگلي لاويزان منطقاه چهاار

پاركهاي شهري در فاز طراحي ،تحقيقات و كارهااي مختلفاي

شهر تهران و فرصتها و تهديدهاي پيشرو آن است كه در اين

در قالب پاياننامه و نيز به شكل مقاالت اراياه شاده اسات كاه

راستا در ابتدا اقدام به جمعآوري اطالعات محيطزيساتي ماورد
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نياز جهت تعيين وضعيت كلي پارك شد و در ادامه باه بررساي

است كه جمعيتي بالغ بر  811هزار نفار را در خاود جااي داده

خود پارك اقدام گرديد.

است .حدود منطقه از سمت غارب و جناوب باه وسايله شابكه

مواد و روش کار

راههاي شهري و از ساير جهات بوسيله عوارض طبيعاي تعرياف

در مقاله حاضر كه از نوع توصيفي است ،باه صاورت اسانادي و

شده است .مطابق تعاريف مركز اطالعات جغرافيايي شهر تهران

كتابخانهاي و در مطالعه ميداني اقدام به جماعآوري داده شاده

اين منطقه از سمت شمال به تراز ارتفاع « 1811متار از ساطح

است .از آنجا كه پارك جنگلي لويزان در حريم منطقاه  7واقاع

دريا» از سمت غرب باه خيابانهااي پاساداران و شاريعتي و از

شده است؛ ويژگيهايي از اين منطقه كاه تأثيرگاذار بار پاارك

سمت جنوب به بزرگراه رسالت محدود گرديده و بادين ترتياب

جنگلي لويزان ميباشند در اين قسمت ذكر ميگردد.

منطقه  7با مناطق  8 ،4 ،4 ،1و  14شهرداري همساايگي دارد.

وضعیت منطقه  4در شهر تهران

حريم منطقه  7شهر تهران كه مساحتي بالغ بر  6414هكتاار را

منطقه  7شهرداري تهران در شمال شرق اين شهر واقع گرديده

شاااامل ميشاااود از لحااااظ طبيعاااي و جغرافياااايي يكاااي از

است .مساحت اين منطقه در شرايط فعلي بالغ بر  4598هكتاار

ارزشمندترين محيطهااي طبيعاي حوماه شاهر تهاران اسات.

شکل -5نقشه کاربريهاي اراضی در منطقه  4شهر تهران ()59
پاركهاي جنگلی لویزان و قوچک
پارك جنگلي لويزان كه در واقع تپاه ماهورهااي عريااني باوده

ادام جنگل از محدوده خارج شده در حريم ادامه مي يابد و باه

است ،در سطح منطقه بين سه بزرگراه دارآباد ،شاهيد باباايي و

پارك جنگلي قوچك متصل مي شود كه در آينده بايد ارتباطات

وفادار محصور شده و بلنادترين نقطاه آن  1911متار از ساطح

اين دو پارك مورد توجه قرار گيرد.

دريا ارتفاع دارد .كشيدگي اين ارتفاعات شارقي -غرباي اسات و
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شکل -3نقشه کاربري پارك شهري و جنگلی در منطقه  4شهر تهران ()59
گسل ها
مطالعاتي كه آژاناس همكاريهااي بينالمللاي ژاپان «جايكاا»

عبور ميكند .هر دو اين شاخهها مربوط به گسل شامال تهاران

تحت عنوان «ريز پهنهبندي لرزهاي تهاران بازرگ» انجاام داده

ميباشند .شاخ شمالي بهطور تقريب از حدود ارتفاعاات 1811

است( ،)15باه مطالعاه گسالها و تاأثير آن «در صاورت فعاال

متري و از پايين روستاي سوهانك و شهرك قائم عبور ميكناد.

شدن» بر شهر تهران پرداخته است .از آنجا كاه تاأثير تخريباي

شاخ ديگر گسل دقيقاً زير بزرگراه شهيد بابايي واقع شده است.

يك گسل در صورت فعال شدن بسيار فراتر از مكان قرارگياري

اين شاخه ،زير بخش غربي پارك جنگلي لويزان ،باه  2قسامت

است؛ الزم است كل مطالعات شهر تهران براي اين منطقاه نياز

تقسيم شده و تا شهرك امياد و قناات كاوثر كشايده ميشاود

مورد توجه قرار گيرد .اماا از لحااظ جغرافياايي و زمينشناساي

(شكل.)4

نقشههاي جايكا نشان ميدهد دو خط گسل از درون منطقاه 7

پارک جنگلی لويزان

شکل -3گسلهاي واقع در منطقه  4شهر تهران ()59
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کاربريهاي عمده منطقه 4
كاربريهاي عمده كه به صورت فرا منطقهاي عمل ميكنناد در

شكل( )7مشاهده ميشود:

شکل -4نقشه تفکیک کاربريهاي اراضی فرا منطقهاي در منطقه  4شهر تهران ()59
همانطور كه در شكل( )7مشخن شده است ،بيشتارين ساطح

منطقه(حدود  %21از سطح منطقه را اراضي نظامي باا كااربري

منطقه را پارك جنگلي قوچك و لاويزان در بار گرفتاه اسات و

نظامي تشكيل ميدهد) و ايجااد شاهركهاي متعادد در درون

كمترين مساحت مرتبط با كاربري اداري ميباشد.

اين اراضي ،بخشي از آن به فضاي سبز اختصااص يافتاه كاه از

به طور كلي فضاهاي سبز موجود در سطح منطقه  7را به چهاار

مهمترين موارد آن ميتوان به شهركهاي قائم ،محالتي ،كاوي

دسته ميتوان تقسيم كرد (: )19

نوبنياد ،شهرك اميد و شهرك گلستان اشاره نمود.

الف -پارك جنگلي لويزان :به عنوان يكي از پاركهااي وسايع

ج -پاركهاي عمده در سطح منطقه :عليرغم وساعت منطقاه،

موجود در شهر تهران محسوب شده كاه باا مسااحتي باالغ بار

به دليل واقع شدن آن در حاشيه كناري شهر و شاكلگيري آن

 12111متاار مربااع ،حاادود  %19از مساااحت منطقااه را در باار

فارغ از اسلوبهاي خاص شهرساازي ،از كميات قابال تاوجهي

ميگيرد .محدوده پارك لويزان در فاصله بين ًً 45° 74ً 41تا

برخوردار نميباشد.

ًً 45° 49ً 11عرض شامالي و ًً 51° 41ً 41تاا ًً48ً 11

د -پاركهاااي محلااي كوچااك :در سااطح نااواحي منطقااه كااه

 51°طول شرقي قرارگرفته است.

بيشترين آن را از نظر نسبت در دو سوي محور رسالت ميتوان

ب -فضاهاي سبز ايجاد شده از سوي شهركهاي تأسيس شاده

مشاهده نمود و باا توجاه باه گارايش باه احاداث و راه انادازي

در منطقه :با توجه باه وجاود اراضاي وسايع نظاامي در ساطح

اينگونه پاركها در سنوات اخير ،در اكثر نواحي و محالت سطح
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منطقه ،اينگونه فضاهاي سبز قابل مشاهده اسات ،هار چناد از

حركاات نميكنااد .اياان موضااوع در ماههاااي ماارداد و شااهريور

نظر گستردگي سطحي كميت قابل توجهي ندارد.

شديدتر ميشود .براي فصل پاييز وزش بادهاي غربي بدون هيچ

بااا توجااه بااه مراتااب فااوق ،اگاار چااه بااا توجااه بااه قرارگيااري

تغيياار جهتااي و جريانااات محلااي (شاامالي -جنااوبي) و در

پارك جنگلي لويزان در منطقهاي كه از گساتره بسايار وسايعي

فصل زمستان جهت وزش بادها از شمال شرق به سمت جناوب

نياز برخاوردار اسات (حادود  %19از ساطح منطقاه) ،ميتااوان

غرب است و نقطه تالقي جريانات در مناطق  12و  15باا سااير

وضعيت منطقه را از نظر فضاي سابز نسابت باه ديگار منااطق

جريانات همسو ميگردد .يكي از داليل اينوژن به صاورت مكارر

مطلوب دانست ،چنانچه بر اساس مطالعات به عمل آماده و باا

در اين فصل عالوه بر سردي هوا عدم وجود جويبادهااي اصالي

احتساب سطح پوششي پاارك جنگلاي لاويزان ،حادود  %29از

در منطقه است .به صورت كلي عليرغم وجود جرياناات هاوايي

سطح منطقه را فضااهاي سابز موجاود تشاكيل داده اسات(باه

موجود ،در برخي فصول جريان قابل توجه و جويباد در منطقاه

صورت تقريبي  %19پارك لويزان %9 ،فضاهاي سابز شاهركها،

ايجاد نميشود و باه عباارتي ساكون هاوا را در منطقاه شااهد

 %7پاركهاي سطح منطقه) ،ليكن نظر به زيادي ايجاد فضاهاي

ميباشيم و اين سبب ميشود كه آلودگي در منطقه بماند (.)19

مسكوني و تجاري و افزايش جمعيت ساكن در منطقه به حادود

وضعیت آلودگی در منطقه

 1ميليون نفر ،سارانه ميازان فضااهاي سابز موجاود در ساطح

منطقه  7شهرداري تهران  ،بهدليل واقع شدن در دروازه شارقي

منطقه از كميت كافي برخوردار نميباشد .در حقيقت فضااهاي

شهر با حجم باالي تردد وسايل نقليه عبوري از محورهاي اصلي

سبز موجود در سطح منطقه عليرغم كميت قابل قبول از توزيع

موجود در منطقه و تردد باالي خودروهاي سنگين حملكنناده

بساماني برخوردار نبوده و پراكندگي آن را بايد نقطهاي دانست.

نخالهها به مقصاد پاارك غازال روبارو باوده و موقعيات خااص

مؤيد اين وضعيت ،وجود صرفاً  %7فضاهاي سبز نسبت باه كال

توپوگرافي منطقه نيز موجب سكون و عادم جابجاايي گازهااي

مساحت منطقه در ناواحي مساكوني و جمعيات پاذير منطقاه

آالينده ميگاردد .لذا عمااده ترين عوامل آلوده كنناده هاوا در

ميباشد .در عين حال و نظر به وجود پاارك جنگلاي لاويزان و

سطح منطقه را بايستي در موارد زير جستجو نمود (:)19

پاركهاي جنگلي موجاود در حاشايه آن و نياز فضااهاي سابز

• ترافيك سنگين و حمل و نقل درون شهري

احداثي از سوي شهركهاي موجاود در ساطح منطقاه موجاب

• وجااود يكااي از ايسااتگاههاي شااركت واحااد اتوبوسااراني در

گرديااده كااه منطقااه  7نساابت بااه ديگاار مناااطق از وضااعيت

تهران(ميدان رسالت)

مطلوبتري از نظر دسترسي به فضاي سبز برخوردار باشد.

• همجواري با ترمينال شرق

وضعیت باد در منطقه

• وجود مركز صنعتي در شرق منطقه(شرق بلوار پروي)

در فصل بهار تمامي جريانات منطقه  7در اين فصال از شامال

• مراكز صنعتي نظامي

به جنوب ميباشد اما در فصل تابستان اغلب وضعيت سكون هوا

• سوزاندن زبالهها در محلهاي غير مجاز دپوي زباله

غلبه داشته و يا جريانات از شمال به جنوب و يا از جنوب غربي

• وجود كارگاههاي تعميراتي(رن كاري ،نجاري ،پوليشكاري و

به شمال شرقي وجود دارد و جويبااد قابال تاوجهي در منطقاه

امثالهم)
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شکل -1نقشه موقعیت پاركهاي جنگلی و منطقه نظامی منطقه  4شهر تهران ()59
همانطور كه در شاكل( )5نياز مشاخن شاده اسات ،قسامت

است كه طبق آمار غير رسمي سرانه فضاي سابز در كشاور ماا

عمدهاي از پارك لويزان در همسايگي مناطق نظاامي قارار دارد

حدود  8تا  6متر مربع پيشنهاد شده است( .)14اساتانداردهاي

كه اين امر از لحاظ بحثهاي آلودگي ميتواند با توجه به وسعت

جهاني فضاي سبز توصيه شده توسط سازمان ملل چيزي حدود

قابل مالحظه آن ،بسيار تأثيرگذار باشد.

 21-25مترمربع براي هر شهروند ميباشد(.)18

از آنجا كه پارك جنگلي لويزان جزئي از جنگال شاهري تهاران

منظور از فضاهاي سبز شهري ،نوعي از ساطوح كااربري زماين

محسوب ميشود به نظر ميرسد كه شناخت ما از فضاي سبز و

شهري با پوششهاي گياهي انسان ساخت است كاه هام واجاد

انواع جنگلها ميتواند به هدف و ضارورت ايان تحقياق كماك

بازدهي اجتماعي و هم واجد باازدهي اكولاوژيكي هساتند(.)16

نمايد .فضاي سبز به عنوان يكاي از نيازهااي حيااتي و اساساي

پاركهاي جنگلي يكي از زيرشاخههاي اصلي فضاي سبز شهري

شهر تهران طي دهه گذشته از توساعه زياادي برخاوردار باوده

هستند و شامل پارك جنگلي طبيعاي و پاارك جنگلاي دسات

است .در بررسيها ،معموالً مسااحت فضااي سابز شاهر تهاران

كاشت ميباشد(.)21

عمدتاً پاركهاي عمومي شاهري و پاركهااي جنگلاي حاشايه

 -5پارك جنگلی طبیعی :ايان گوناه پاركهاا در جنگلهااي

شهر محسوب شده(فضااي سابز و بااز خيابانهاا و مياادين در

طبيعي كه واجد ويژگيهاي اكولاوژيكي خااص باوده و امكاان

اين بررسيها به حساب نيامده است) .متأسفانه ايجاد و توساعه

استفاده تفرجي نيز با در نظر گرفتن تماام شارايط و جواناب را

فضاي سبز شهري همواره با مشكالت و كمبودهايي مواجه بوده

دارد ،ايجاد ميگردد)21(.

است كه از جمله داليل آن ميتوان به عادم ضاوابط و قاوانين

 -2پارك جنگلی دست کاشت :اين گونه پارك با كشت نهال

شهري و تعيين سرانههاي فضايي سبز استاندارد اشاره كرد ،كه

با اساتفاده از آبيااري ،خلاق محيطاي جنگلاي و بهرهگياري از

منجر به ارايه آمارهايي از  4مترمرباع تاا  51مترمرباع سارانه

طراحي پارك به منظور ايجاد شرايطي براي تفريح و تفرج مردم

فضاي سبز از سوي ارگانهاي مختلف شده است .اين در حاالي

و كسب آرامش روحي است(.)22
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در پاركهاي جنگلي ضامن رعايات مساايل حفااظتي ،جهات

در راستاي خطوط تراز است .از ويژگيهاي مهم ديگر اين پارك

رسيدن باه هادف اصالي و ارزشهااي مطالعااتي و تحقيقااتي،

جنگلي تنوع توپوگرافي آن و چشماندازهاي وسايع و نيروهااي

مسأله تفرج نيز به عنوان يك بحاث حاشايهاي در نظار گرفتاه

بصري فراواني كه در نتيجه شكل زمين متنوع آن شكل گرفتاه

مي شود و با توجه به شرايط اجتماعي ،اقتصادي هر منطقاه ماا

است؛ مي باشد .شيب اين پارك در اكثر مناطق كامالً تند و بين

بين  91تا  41درصد پارك را حفااظتي و ماابقي را تفرجاي در

 41تا  91درصد بوده و قرار گرفتن اين پارك در دامنه كوههاي

نظر ميگيرند(.)24

البرز و وجود سازند هازار دره در سامت شارق ،پاارك جنگلاي

خصوصیات کلی منظر پارك جنگلی لویزان

قوچاك در ساامت شامال و تپااه هاااي سامت غاارب آن باعااث

منظر كلي پارك جنگلي لويزان ،جنگلي دست كاشت باا رنگاي

جذابيت ديدهاي درون به بيرون اين پارك شده است .اين پارك

تيره و بافتي خشن ناشي از غلبه سوزني برگاان در آن ميباشاد

جنگلي به صورتي است كه كامالً قابل ديد از مسايرهاي اصالي

كه تا حدود زيادي شبيه پارك جنگلاي قوچاك و ساوهانك در

ميباشد.

نزديكي آن است .چنين پاركهاي جنگلي اكثراً به صورت انباوه

عوامل تأثیرگذار بر منظره بصري پارك جنگلی لویزان

از يك گونه درختي با عمر يكسان كاشته ميشوند كه اين پارك

در مجموع ميتوان عواملي را كه بر منظره بصاري پاارك تاأثير

جنگلي نيز تا حدودي از اين قائده مستثني نيست و گونه غالب

دارند را تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف براي عوامل داخلي

آن را سوزنيبرگان و بهويژه كاج تهران تشاكيل ميدهاد .البتاه

و فرصتها و تهديدها باراي عوامال خاارجي دساتهبندي كارد.

بخشهااايي از آن نيااز وجااود دارد كااه داراي تنااوع و درختااان

اين دستهبندي ميتواند باعث شود كه با اصالح و بهباود نقااط

پهنبرگ خزانكننده است اما كاشتها در تقريباً تماامي پاارك

ضعف و تبديل تهديدات به فرصتها بر زيباايي منظاره بصاري

به صورت تودهاي بوده و به صورت تودههاي تك كاشات انجاام

پارك افزوده شود .جدول( )1اين دسته بندي را بيان ميكند:

شده است .شكل اين كاشتها به شدت هندسي باوده و تماامي
جدول -5دستهبندي عوامل تأثیرگذار در مقبولیت پارك جنگلی لویزان
نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

تهدیدها

تنوع توپوگرافي و شكلهاي

كاشت بهصورت تودههاي

همجواري پارك با كوههاي البرز و

در اختيار بودن بخشي از اراضي

زمين

دست كاشت

سازند هزار دره

پارك براي نيروهاي نظامي

عدم استفاده از اشكال

همجواري پارك پارك جنگلي

طبيعي در كاشت

لويزان

تراكمهاي متنوع گياهي

وجود تعداد زياد نقاظ چشمانداز
در پارك

وجود درياچه طبيعي
عدم وجود عناصر انسان ساخت

عدم وجود مسيرهاي
پيادهروي و دوچرخه
سواري به درون جنگل

همجواري پارك با مناطق نظامي
وجود جادهها و اتوبانها اطراف

قرارگيري پارك در يكي از بهترين و

در پارك و احتمال تجاوز به

زيباترين حريمهاي تهران

حريم پارك به بهانه تعريض
مسيرها

عدم استفاده از گياهان

عدم وجود ساخت و ساز در كنار

بومي جنگل

پارك

عدم تنوه در گونههاي

قرارگيري پارك در موقعيت ورودي

گياهي

و خروجي در روزهاي آخر هفته

-
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بااا بررسااي و مقايسااه ذكاار شااده در جاادول( ،)1ميتااوان

طبيعي است ،بر عهاده مايگيارد و موجاب پاياداري طارح در

ويژگيهايي كلي را براي منظر بصري پارك جنگلاي لاويزان در

طوالني مدت ميگردد.

نظر گرفت كه در اكثر مناظر آن ديده ميشود .تعدادي از آنهاا

با توجه به مطالب فوق در اين بخش ابتدا آناليز پارك باا توجاه

مثبت و تعدادي از آنهاا منفاي ميباشاند .ويژگيهااي مثبات

شااناخت و تحليلهاااي انجااام شااده صااورت گرفتااه ،سااپس

عبارتند از:

توصيههاي طراحي براي سايت ماورد نظار و پاركهااي مشاابه

 -1چشم اندازهاي باز و گسترده به علت تنوع شكلهاي زماين

ارايه ميشود و طراحي پارك در دو مقياس راهباردي و بخشاي

در پارك.

همراه با طراحي كاشت ارايه ميگردد.

 -2وجود اغلب مناظر سه اليه و پيوستگي اين اليهها.

آنالیز پارك

 -4وجود تنوع و تضاد مناسب در مقياسهاي بازرگ و فواصال

در اين قسمت براي آناليز پارك ماورد نظار ابتادا باا توجاه باه

دور.

شناخت و تحليلهاي انجام شده امكانات و محدوديتها ،پاارك

 -7وجود گياهان پوششي در اكثر نقاط پارك و افزايش زيباايي

در دو قساامت اكولااوژيكي و گردشااگري بررسااي شااده اساات

و روح مكان ناشي از آنها.

(جدول.)2

ويژگيهاي منفي عبارتند از:

در ادامااه بااراي رفااع محاادوديت هاااي ذكاار شااده در مااورد

 -1عدم وجود حس رمزآلود بودن و پيچيادگي در اكثار منااظر

پارك جنگلي لويزان راهكارهايي بهصاورت عاام و خااص اراياه

پارك.

ميگردد.

 -2عدم وجود روح مكان به علت كمبود گياهان بومي و گياهان

راهکارهاي عام طراحی

مشابه با پارك هاي همجوار.

* -ارتباط پارك با لكههاي گياهي مجاور و همسايه با اساتفاده

 -4يكنواختي در مقياسهاي كوچك و فواصل نزديك.

از گذرگاههاي اكولوژيك يا جاپاها (لكههاي كوچك گياه).

طراحي محيط و منظر ،با در نظر گرفتن ابعاد گونااگون و تاوام

* -شناخت ساختار زمينه پارك (به عنوان يك لكه گيااهي در

ساختن علم و هنر ،دريچهاي نو به سوي طراحي پايدار منظر باز

زمينه) و محتواي آن.

نمااوده اساات .بناااي علمااي اياان اماار ميتوانااد علاام اكولااوژي

* -شناسايي موقعيت پارك به عنوان يك لكه گياهي در زمينه.

سيماي سرزمين باشد كه بار سااختارها و الگوهااي موجاود در

* -بررسي چگونگي ارتباط پارك با ديگر لكاههااي موجاود در

سيماي سرزمين و روابط افقي باين عناصار آن تأكياد ميكناد.

زمينه و بستر آن.

توجه به معيارهاي زيبايي شناسي ،عناصر و متغيرهاي بصاري و

* -حفظ لكهها و گذرگاههاي موجود با حداقل دخل و تصرف.

شيوه سازماندهي آنها ،همچناين اساتفاده از ماواد و مصاالح و

* -حفظ و تقويت ارتباطات و اتصاالت بين عناصر اكولوژيكي.

فرمهاي طبيعي ،جنبه هنري طرح را در برميگيرد .برآيند ايان

* -حفظ تنوع توپوگرافي و شكلهاي زمين.

دو ،توسعهاي است كه ساختار و روابط دروني بين اجزاي محيط
را درك كاارده ،الگوهاااي پنهااان آن را آشااكار نمااوده و تفسااير
آرايش فضايي ساختارها را كاه نتيجاه فرآينادها و كاركردهااي
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جدول -3محدودیتهاي پارك جنگلی لویزان از لحاظ مسائل اکولوژیکی و تفرجی
-

 -درصد بسيار باالي گياهان بالغ سوزني برگ و احتمال باالي آتش سوزي ناشي از آن

-

 -وجود خاكهاي لومي-ماسهاي كم عمق با سنگريزههاي سطحي و عمقي در سطح وسيع

-

 -اسيديته باالي خاك به علت وجود سوزني برگان و كمبود مواد معدني نظير آهن ،منيزيوم و...

-

 -كمبود آب براي آبياري پارك

-

 -تبخير و تعرق باال بويژه در ماههاي گرم سال

-

 -احاطه شدن پارك با بزرگراه و جاده و درنتيجه قطع ارتباط آن با لكههاي مجاور و عدم امكان توسعه پارك

-

 -مرزها و لبه مستقيم و سخت

-

 -وجود مناطق درون و مجاور سايت

-

 -عدم وجود لكههاي طبيعي گياهي درون سايت و ساختار ساده و تك كاشت لكههاي گياهي موجود

-

 -توزيع نامناسب لكههاي گياهي

-

 -وجود سيمهاي خاردار و خطوط انتقال نيرو در درون سايت

-

 -تداخل مسيرها و آبراههها در بسياري از موارد

-

 -كاشت تنها يك گونه درختي سوزني برگ در لبه برخي از مسيرها به طور يكسان

-

 -وجود آشفتگيهاي موجود و خطر فرسايش بويژه در دامنه آبراههها

-

 -نداشتن روح مكان به علت عدم استفاده و نبود گياهان بومي

-

 -عدم وجود امكانات و تسهيالت رفاهي و گردشگري در پارك

-

 -عدم وجود وسايل روشنايي

-

 -عدم وجود عاليم راهنما و مراكز اطالع رساني و آموزشي

-

 -عدم امنيت در پارك

-

 -عدم وجود فضاهاي خدماتي همچون درمانگاه ،پليس و آتش نشاني در مجاور يا نزديكي سايت

-

 -عرض يكسان مسيرها و اختصاص تمامي آنها به وسايل نقليه موتوري

-

 -يكنواختي و محصوريت ديد در فواصل نزديك بواسطه تك كاشت بودن لكههاي گياهي و غالب بودن گونههاي سوزني

محدودیتهاي اکولوژیکی

-

 -غالب بودن شيبهاي  41تا  91درصد با جهتهاي جنوبي و غربي

محدودیتهاي پارك

محدودیتهاي تفرجی

برگ

-

 -كمبود فضاي تفرجي متمركز و مناسب بودن پارك براي تفرج گسترده

-

 -ظرفيت برد پايين تفرجي پارك

راهکارهاي خاص براي طراحی و بهسازي پارك جنگلی

* -كاشت پوشش گياهي در لبههاي جادههاي اطراف پارك و

* -ايجاد فضاي سبز در دامنه (ايجاد جاپا)

س اير مسيرهاي اتصال كننده پارك به ساير لكههاي گياهي

* -ارتباط نقاط مختلف پارك به يكديگر از طريق پل و زيرگذر

موجود در زمينه (ايجاد يك شبكه با استفاده از گذرگاهها)

اكولوژيكي

* -احياي مناطق آشفته به شرايط پيش از اختالل با استفاده از
پوشش گياهي بومي
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* -اتصال لكههاي موجود در پارك با كاشت پوشش گيااهي در

خاكريزي) و حفظ پيوستگي لكههاي گياهي و آبراههها

قسمتهاي تنك شده

* -كاشت پوشش گياهي مشابه با لكههاي گياهي در لبه هااي

* -است فاده از فضاهاي باز و كم تاراكم موجاود باراي فضااهاي

مسيرها براي تبديل آنها به گذرگاههاي اكولوژيك

تفرجي

از آنجا كه عنصر اصلي فضاهاي سبز گياهان تشكيل دهناده آن

* -مكانيابي صحيح فعاليتهاا در زونهااي تفرجاي براسااس

است ،در جدول 4گياهان مناسب باراي كاشات در ايان پاارك

شااكل زمين(بااراي حااداقل ممكاان عمليااات خاااكبرداري و

جنگلي ذكر ميگردد:

جدول -3گونههاي گیاهی پیشنهادي براي کاشت در پارك جنگلی چیتگر ()19
گونههاي گیاهی

گونههاي جنگلي مناسب مناطق شمالي
تهران

گونههاي بومي براي ايجاد جنگل

گونههاي پوششي مقاوم به پاخوري براي
فضاهاي پيك نيك و كمپين

گونههاي مناسب حفاظت خاك

نام علمی

نام فارسی

Abiesnordmanniana

نراد قفقازي

Celtiscaucasica

تاغوك

Juglansregia

گردو

Juniperus sp

ارس

Picea sp

كاج نوئل

khinjuk Pistacia

بنه

reuteri Amygdalus

ارژن

coriaria Rhus

سماق

Cotoneaster sp

شير خشت

lyciodes Amygdalus

تنگرس

Thymus serpyllum

آويشن وحشي

nummutaria Lysimachia

علف پول

requieni Mentha

-

Achilleatomentosa

بومادران

tomentosum Cerastium

سراستيوم

biloba Ipomaea

نيلوفر

Cynodondactylon

علف مرغ

براي اينكه هم از لحاظ اكولوژيكي و هم از لحاظ ديداري بتاوان

در نظاار گاارفتن ابعاااد گوناااگون و تااو م ساااختن علاام و هناار،

شرايط مطلوبي را ايجاد كارد ،تركيباي از گوناههاي ذكار شاده

دريچهاي نو به سوي طراحي پايدار منظر باز نموده است .بنااي

براي كاشت توصيه ميگردد.

علمي اين امر ميتواند علم اكولوژي سيماي سرزمين باشاد كاه

در مجموع ميتوان منظره بصري پارك جنگلاي لاويزان را زيباا

بر ساختارها و الگوهاي موجاود در سايماي سارزمين و رواباط

دانست و با بهبود و اصالح ويژگاي هااي منفاي آن بار زيباايي

افقااي بااين عناصاار آن تأكيااد ميكنااد .توجااه بااه معيارهاااي

پارك افزود تا هدف از اين بررسي كه تلفيق زيباايي بصاري باا

زيباييشناسي ،عناصر و متغيرهاي بصاري و شايوه ساازماندهي

زيبايي اكولوژيكي است محقق گردد .طراحي محيط و منظر ،باا

آنها ،همچنين استفاده از مواد و مصالح و فرمهاي طبيعي ،جنبه
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هنري طرح را در برميگيرد .برآيند اين دو ،توسعهاي است كاه

حفظ و بهسازي و توسعه آن را نمايان ميساازد .آنچاه كاه در

ساااختار و روابااط درونااي بااين اجاازاي محاايط را درك كاارده،

تدوين اهداف و رويكرد براي اين پارك ضروري ميباشاد توجاه

الگوهاي پنهاان آن را آشاكار نماوده و تفساير آراياش فضاايي

به نقش ،عملكرد و مقياس پارك و شرايط اكولوژيكي خااص آن

ساختارها را كه نتيجه فرآينادها و كاركردهااي طبيعاي اسات،

ميباشد.

بر عهده ميگيارد و موجاب پاياداري طارح در طاوالني مادت

سياست كلي اين تحقيق حفظ ،تجهياز و بهساازي ايان فضااي

ميگردد.

سبز براي استفاده تفرجي ،اتصال آن به شبكه اكولوژيكي جنگل

نتیجهگیري

شهري تهران (با توجه به همجواري آن با پارك قوچك) و حفظ

اهمياات پوشااش گياااهي و نقااش آن در ساااختار اكولااوژيكي و

پيوستگي كمربند سبز تهران براي جلوگيري از روند رو به رشد

محيطزيستي از اهميت ويژهاي برخاوردار اسات .در ايان مياان

اين شاهر ميباشاد .باه نظار ميرساد كاه اساتفاده از رويكارد

جامعه جنگلي تكامل يافتهترين و زيباترين جامعه طبيعت است

اكولوژي سيماي سرزمين و اصول آن در تلفيق با زيباييشناسي

كه در آن جواماع فرعاي مختلاف نظيار درختاان ،درختچاهها،

ميتواند ضمن حفظ كاركرد اكولوژيكي اين فضاي سابز وسايع

بوتهايها و گياهان و رستنيهاي علفي و ساير پرندگان و قارچها

كه براي كالن شاهري هامچاون تهاران باا اناواع آلودگيهااي

و آب و خاك با هم ميتوانند حلقههاي زنجير طبيعت را تشكيل

محيطزيستي بسيار حياتي ميباشد؛ پاسخگو به نيازهاي مختلف

دهند.

اجتماع همراه با آينده نگري نيز باشاد تاا ضامن ايجااد رابطاه

پاركهاي جنگلي اطاراف تهاران باا تاالش فاراوان در سانوات

انسان با طبيعت موجب حفظ سالمت جامعاه ،بقاا و مطلوبيات

گذشته احداث گرديده و همانگوناه كاه در بخاش پايش ذكار

اين محيط و شرايط اكولوژيكي آن باراي آينادگان نياز شاود و

گرديد ميتوان اثرات مثبت و ارزنده آنها را در جامعه شهري و

اهداف توسعه پايدار براي جنگل شهري تهران كه همانا تشكيل

پر جمعيت امروزه به خوبي لمس نمود .اما با نگرشي كوتااه باه

يك شبكه اكولوژيكي فضاي سبز و حفظ كمربند سابز پيوساته

گردشگاههاي جنگلي احداث شده نظير قوچك ،خجير ،سوهانك

در اطراف شهر تهران براي جلوگيري از گسترش فيزيكاي شاهر

و غيره به راحتي ميتوان دريافت كه اين پديده مهم و ارزشمند

ميباشد محقق گردد.

عليرغم همه فوايد و اثرات مثبت آن چنانچه بدان توجه نشده
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