شناخت كمي و كيفي پاركها و فضاهاي سبز شهر تهران
مطالعه موردي :منطقه  8شهرداري تهران
• حسنعلي لقايي ،عضو هيأتعلمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه تهران

Hassanlaghai@yahoo.com

• هومن بهمنپور ،عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

• فرناز حیدری ،کارشناسارشد علوم محیطزیست ،دانشکده محیطزیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

انسان و محیط زیست

چكيده
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اهميت فضاهاي سبز شهري به عنوان عرصههاي عمومي در الگوهاي
نوين زندگي شهري و نقش مهم اين فضاها در نظام كاربري زمين ،ايجاد
فضاهايي جهت گذران اوقات فراغت براي شهروندان ،كاهش ميزان
آلودگيهاي محيطي و ايجاد رابطهاي قويتر ،ميان آنان با محيط شهري
واضح و مشخص است .ارزيابي پاركها و فضاهاي سبز شهري منطقه 8
تهران به عنوان يكي از چند منطقهاي كه در مقايسه با ساير مناطق شهر
و عليرغم دارا بودن منابع و فضاهاي مناسب ،در وضعيت مناسبي قرار
ندارند ،موضوع مقاله حاضر است .نتايج اين ارزيابي ميتواند در بكارگيري
و تخصيص منابع براي مديران و طراحان شهري مفيد بوده و در عين حال
نحوه استفاده عموم مردم از فضا را نشان ميدهد .اين مقاله برگرفته از طرح
پژوهشي است كه در روند انجام آن با تكيه بر مباني نظري و تئوريهاي
ارائه شده در مورد پاركهاي شهري و همچنين مروري بر تجارب ايران و
جهان در اين مورد ،با مقايسه و بررسي كلي وضعيت پاركهاي منطقه 8
در شهر تهران ،پاركهاي مهم و اصلي آن در مقياسهاي مختلف
ناحيهاي ،محلهاي و يا واحد همسايگي با انتخاب معيارهاي تعيينكننده
مورد ارزيابي قرار گرفتند .نتايج حاصل در دو بخش كمي و كيفي ارائه
گرديدند كه بيانگر كمبود ميزان سرانه فضاي سبز در اين منطقه و
همچنين عدم پراكنش مناسب و عدم كاركرد اكولوژيكي باال ،بهويژه در
ششماهه دوم سال ،ميباشند .همچنين؛ پاركهاي منطقه از لحاظ ايمني
و امنيت در وضعيت مطلوبي به سر نميبرند كه اين امر سبب كاهش
ميزان حضور و استفاده گروههاي مختلف سني از پاركها گرديده است.

نامناسب بودن تعداد و تنوع تأسيسات و تجهيزات پاركها و غيراستاندارد
بودن فضاهاي بازي كودكان نيز از ديگر موارد منفي مشاهده شده در
اينگونه فضاها ميباشد.
واژههاي كليدي :سرانه فضاي سبز ،پارك ،فضای سبز شهری ،آلودگي
محيطي
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رشد و توسعه شهرها ،پيشرفت تكنولوژي و صنعت و افزايش جمعيت
شهرنشين در شهرهاي بزرگ ،چرخه تأثيرگذاري بر محيطهاي طبيعي
و بكر اسكان اوليه بشر را تداوم ميبخشد و امكان بهرهگيري انسان از
محيطزيست را در جهت دستيابي به خواستهها و نيازهاي فردي و گروهي
فراهم ميآورد .برنامهريزي فضاهاي سبز شهري و پاركها در فرآيند
برنامهريزي فضاهاي شهري از مهمترين عوامل در نحوه استفاده از منابع
محدود و از سويي بيانگر نحوه استفاده شهروندان از اين فضاها به عنوان
عرصههاي عمومي ميباشند ،و ارزيابي پاركها به طور خاص ميتواند
در تعيين نوع بينش و تصميمگيري مديران و طراحان مؤثر باشد .در اين
پژوهش پاركها و فضاهاي سبز منطقه  8شهرداري تهران به دليل كمبود
شديد فضاي سبز در اين منطقه و قرارگيري اين منطقه در ميان مناطقي
كه كمترين سرانه فضاي سبز را در تهران دارا ميباشند ،مورد ارزيابي كمي
و كيفي قرار ميگيرد.

1ـ ضرورت انجام طرح

منطقه  8به دليل ويژگيهاي خاصي چون؛ موقعيت شهري ،كمبود سرانه
فضاي سبز ،بافت اجتماعي ،امكان بهرهگيري مناسب از منابع آب و
همچنين وجود اراضي فاقد كاربري مشخص ،از نقطهنظر بررسي وضعيت
فضاهاي سبز شهري و پاركها در اولويت قرار گرفته است .مجموعه اين
عوامل به صور مختلف در ساير مناطق شهري تهران نيز وجود دارند .اين
ضرورتها را به طور خالصه ميتوان چنين برشمرد:
• ضرورت زيستمحيطي؛ كه دربرگيرنده نقش و اهميت فضاي سبز
در زندگي شهري ميباشد .از جمله :توليد اكسيژن و جذب كربن ،كاهش
آلودگي هوا (گردوغبار) ،افزايش رطوبت نسبي و تعديل آب و هوا ،كاهش
آلودگي صوتي ،كاهش روان آب شهري ،مقابله با جزاير گرما ،كاهش
آلودگي آب.

• ضرورت حرفهاي و علمي؛ توسعه فضاهاي آزاد و سبز از مواردي

2ـ روش تحقيق

اين پژوهش از طريق تركيبي از روشهاي توصيفي ـ تحليلي ،تحليل آماري
و مصاحبه انجام پذيرفته است .رويه تحقيق شامل مراحل زير ميباشد:
• مرحله شناخت (مطالعات اسنادي و مشاهدات ميداني)
• جمعآوري اطالعات (مشاهده ،مصاحبه ،اندازهگيري ،صورتبرداري،
آماربرداري و )...
• مرحله سنتز (تحليل اليههاي اطالعاتي ،تركيب تحليلها ،شناخت
كمبودها و نيازها ،تعيين اهداف)

3ـ بحث و نتيجهگيري

3ـ1ـ وضعيت فضاي سبز شهر تهران
پس از فضاهاي سبز طبيعي تهران ،مانند جنگلهاي طبيعي پسته ،بادام،
ارس و بيد كه از اوايل ميالد مسيح ،شهر ري پوشيده از آنان بود و
چنارستاني كه تهران به آن نام خوانده ميشد ،تاريخچه احداث فضاي سبز
در اين شهر به شكل باغسازي و بهطور عمده در محالت اشرافنشين بوده
است .نخستين پارك تهران« ،پارك شهر» ميباشد كه در سال  1327و در
محله قديمي سنگلج احداث گرديده است .پس از آن در سال  1328پارك
الله و در سال  1347پارك ملت ساخته شدهاند [.]2
بر اساس آمار سازمان پاركها ،شهر تهران در سال  1354داراي 50
پارك با مجموع مساحت  408/4هكتار بوده است كه با توجه به جمعيت
 3/4ميليون نفري شهر تهران سهم سرانه هر شهروند تهراني برابر با
يك مترمربع محاسبه شده است .روند توسعه فضاي سبز شهر تهران پس
از سال  1369چهره جديد و كام ً
ال متفاوتي را نسبت به دورههاي قبلي
نشان ميدهد (جدول شماره  .)1طي اين دوره جمع ًا  302پارك با مجموع
مساحت  636/1هكتار در شهر تهران احداث شده است .بدينترتيب ،سهم
سرانه جمعيت از پاركهاي شهري به  1/24مترمربع افزايش يافته است.
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• ضرورت اجتماعي؛ بهطور كلي پاركها بخشي از فضاي سبز مجهز
شهري ميباشند كه در برنامهريزي اوقات فراغت و دارا بودن نقش مكمل
تفريحي ـ آموزشي و در ايجاد چشمانداز زنده و سبز نقش بسزايي داشته
و بيگانگي افراد شهرنشين را با طبيعت تخفيف داده و آرامش روحي را به
آنها باز ميگردانند و ميتوانند تا حدودي نياز دسترسي به طبيعت را براي
تمامي قشرها برآورده سازند.

ميباشند كه در صورت هر نوع توسعه در قالب طرح جامع ،توسعه و عمران،
حوزه نفوذ و يا طرحهاي منطقهاي بايستي مورد توجه و بررسي قرار گيرند.
پاركهاي شهري در مقياسهاي مختلف و به عنوان عناصر حياتي به
منظور تأمين امكانات تفريحي ،رفاهي و اوقات فراغت شهروندان و نيز
تنظيم اكوسيستم شهري از اهميت ويژهاي برخوردارند .بنابراين؛ مكانيابي
و برنامهريزي اينگونه فضاهاي شهري به منظور بهبود شرايط محيطي و
پااليش هوا و همچنين برنامهريزي فعاليتهاي مكمل بايستي در مقياس
كالن مورد توجه قرار گيرند .شناخت دقيق عملكرد فضاهاي سبز به شهرساز
امكان ميدهد تا برنامهريزي و طراحي آن را متناسب با نيازهاي جامعه و
همچنين توجه به استانداردها و معيارهاي بهدست آمده به انجام رساند.
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بر اساس آخرين اطالعات واحد رايانه سازمان پاركها ،تعداد كل
پاركهاي تهران بالغ بر  910پارك و  9پارك جنگلي در سطح مناطق 22
گانه شهرداري تهران ميباشد .مناطق  16 ،15 ،4و  18بيشترين مساحت
پاركها را به خود اختصاص دادهاند و منطقه  4با  139پارك داراي بيشترين
تعداد پاركهاي شهري ميباشد [.]1
جدول شماره  .1روند توسعه پاركها توسط مناطق و سازمان
پاركها طي سالهاي  80ـ 1370
سال

تعداد پارکهای ساخته شده

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

99
70
103
37
54
64
33
14
21
51
65

جمع

302

مساحت
(مترمربع)
576/931
227/436
889/629
428/229
753/298
656/620
1/236/753
95/943
123/571
1/196/995
961/332
1/316/143

مأخذ :طرح جامع كمربند سبز پيرامون شهر تهران ،1382 ،سازمان پاركها و
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فضاي سبز شهر تهران

 3ـ  2ـ ويژگيهاي منطقه  8شهر تهران
منطقه  8از شمال به بزرگراه رسالت ،از جنوب به خيابان دماوند ،از غرب
به خيابان سبالن و از شرق به انتهاي بزرگراه رسالت ختم ميشود .وسعت
منطقه  8حدود  12/4كيلومترمربع ميباشد .اين منطقه در مقايسه با ساير
مناطق همجوار ،و به لحاظ شهرسازي از بافت مدرنتري برخوردار بوده و
ميادين متعدد در آن احداث گرديده و شبكه دسترسي شطرنجي به نحوي
طراحي شده است كه حاشيه منظم درختكاري شده را دارا ميباشند .واقع
شدن در ميان دو شريان اصلي شهري (بزرگراه رسالت و خيابان دماوند)،
و همچنين مجاورت با پايانه شرقي تهران ،سبب گرديده كه اين منطقه از
ميزان تردد و سفرهاي شهري بااليي برخوردار باشد (نقشه شماره .)1
• جمعيت
جمعيت منطقه  ،8در سال  1365معادل  346473نفر و بر اساس نتايج
آمارگيري مهر ماه سال  ،1370معادل  371947نفر و همچنين جمعيت
اشباع آن در سال  1390معادل  383656نفر خواهد بود .در اين منطقه حدود
 92000خانوار سكونت دارند .به لحاظ ميانگين سني ،در بين مناطق بيست و
دو گانه شهر تهران ،اين منطقه با ميانگين سني  29/18سال ،از ميزان بااليي
برخوردار است (ميانگين سني شهر تهران  27/21سال ميباشد).
• وضعيت فضاي سبز
طبق آمار سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران ،جمع كل فضاهاي

نقشه شماره 1
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جدول شماره  .2جمعبندي اطالعات مربوط به فضاي سبز منطقه  8شهرداري تهران ()1371
منطقه

مساحت فضای
سبز عمومی

سرانه

(مترمربع)

مساحت فضای

مساحت کل

(مترمربع)

(هکتار)

سبز منازل

(هکتار)

فضای سبز

جمعیت

سرانه کل

(مترمربع)

میزان کل آب
مورد نیاز

تعداد منابع
موجود

(لیتر بر ثانیه)
چاه

8

70/2

1/8

2

205/7

282/7

383656

7/4

19

قنات
1

مأخذ :طرح شبكه مستقل آب و فضاي سبز شهر تهران ،1371 ،مهندسين مشاور طرح و نوسازي يكان

سبز شهري در منطقه  ،8حدود  1437454مترمربع ميباشد [ .]2اين منطقه

4ـ نتايج

 6پارك اصلي منطقه حدود  110000مترمربع است .بررسيهاي صورت

نظرخواهيهاي صورت گرفته از افراد بازديد كننده و تني چند از مسئولين،

روند رو به رشدي داشته ،بهطوريكه در مدت  10سال ()1370 - 1360

كه در دو بخش جداگانه؛ كمي و كيفي ارائه ميگردد:

فاصل سالهاي  1372تا  ،1373به لحاظ ميزان كاشت درخت ،اين منطقه

 4ـ  1ـ نتايج كمي

توسعه فضاي سبز ،اين منطقه نيز با محدوديتهاي زيادي مواجه ميباشد

داخل شهري) ،در وضعيت مطلوبي به سر نميبرد .سرانه پاركها در اين

گسترش فضاي سبز در اين منطقه به لحاظ محدوديت زمين با مشكالت

با ديگر مناطق شهر تهران نيز ،سرانهاي ناچيز به حساب ميآيد (جدول

داراي  54پارك به مساحت  170180مترمربع ميباشد .بهطوريكه مساحت

با توجه به مطالعات و بررسيها و همچنين نتايج حاصل از پرسشنامهها و

گرفته حاكي از آن است كه احداث فضاي سبز و پاركسازي در منطقه

در مورد پاركهاي منطقه  8شهر تهران ،نتايج كلي زير حاصل گرديده است

وسعت فضاي سبز عمومي منطقه  1/5برابر گرديده است .همچنين در حد
باالترين آمار را ( 10470اصله) در سطح شهر تهران دارا بوده است .به لحاظ

• منطقه  8شهرداري تهران ،از لحاظ سرانه فضاي سبز شهري (پارك هاي

كه از آن جمله فقدان زمينهاي باز و مساعد ميباشد ،بهطوريكه امكان

منطقه  0/5مترمربع ميباشد كه رقمي بسيار پايين بوده و حتي در مقايسه

زيادي همراه ميباشد .متوسط سرانه فضاي سبز عمومي در اين منطقه كمتر

شماره .)3

چنار و نارون ميباشند.

• طبق استانداردهاي سازمان مللمتحد ،مناطق شهري كه داراي سرانه

• منابع آب

شهري بوده و از لحاظ اكولوژيكي در شرايط بحراني به سر ميبرند .بر اين

از يك مترمربع براي هر نفر برآورد ميگردد .گونههاي درختي غالب منطقه

فضاي سبزي كمتر از  1مترمربع ميباشند ،دچار فقر سرانه فضاي سبز

مورد استفاده قرار گيرد .شهرداري منطقه  8جهت آبياري پاركها و فضاي

سبز شهري مواجه ميباشند ،نشان داده شده است.

بهرهبرداري مناسب و اصولي ميتواند در امر حفظ و توسعه فضاي سبز
سبز پراكنده در سطح منطقه ،از چاه عميق ،قنات ،تانكر آبكش و در نهايت

نقشه شماره  ،2موقعيت مناطقي از شهر تهران كه با كمبود سرانه فضاي

انشعاب آب شهري استفاده ميكند .منابع آبياري فضاي سبز منطقه عبارت

از  19حلقه چاه عميق و يك رشته قنات ميباشند.

انسان و محیط زیست

منطقه  8به لحاظ تأمين منابع آب موقعيت مطلوبي داشته و در صورت

اساس ،منطقه  8شهرداري تهران نيز ،دچار چنين وضعيتي است [ .]1در
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جدول شماره  .3مساحت پاركها ،جمعيت و سرانه مربوطه در مناطق شهرداري
تهران1381 ،
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منطقه

مساحت پارکهای شهری

جمعیت سرانه

(مترمربع)

(نفر)

فضای سبز

1

613865

261455

2/3

2

455146

479310

0/9

3

640906

261454

2/4

4

1053223

693677

1/5

5

624110

447811

1/3

6

640328

230780

2/7

7

190062

314280

0/6

8

170180

336476

0/5

9

456382

299165

1/5

10

188935

236539

0/7

11

391822

225840

1/7

12

595845

256715

2/3

13

190543

412956

0/4

14

516845

651187

0/7

15

1799338

622517

5/7

16

1126983

300854

2/8

17

312562

310131

1/0

18

1426939

296243

4/8

19

603272

372878

1/6

20

900349

372678

2/4

22

33860

256473

0/1

مأخذ :بهمنپور ،هومن ،1383 ،بررسي اثرات توسعه شهري بر فضاي سبز شهر تهران ،پاياننامه ارشد ،واحد علوم و تحقيقات
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سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

تعداد پاركهاي منطقه ( 54عدد پارك) ميباشد.
 4ـ  2ـ نتايج كيفي

• در اين منطقه نيز ،همچون اكثر مناطق شهر تهران ،فضاهاي سبز شهري
از پراكنش مناسبي برخوردار نميباشند .بهطوريكه اكثر پاركهاي منطقه
در نيمه غربي آن واقع شدهاند و ضلع شمالي و شرقي منطقه با با كمبود
فضاهاي سبز عمومي مواجه ميباشند (نقشه شماره .)2
• بخش عمدهاي از پوشش گياهي پاركهاي منطقه را درختان خزانپذير
تشكيل دادهاند ،كه اين امر سبب كاهش بازدهي اكولوژيكي پارك در نيمه
دوم سال ميگردد (تصوير شماره 1و .)2
نقشه شماره  .2موقعيت مناطق دچار كمبود شديد سرانه
فضاي سبز شهري

حدود  80درصد پاركهاي منطقه  ، 8از سال  1370به بعد احداث گرديدهاند
(نمودار شماره .)1

نمودار شماره  .1مقايسه ميزان توسعه پاركهاي منطقه  8در
حدفاصل سالهاي  1345تا 1382

• جدول شماره  ،4به بررسي تعداد پاركهاي داراي هر يك از امكانات
و زيرساختهاي موجود ميپردازد .خاطر نشان ميگردد؛ اين تعداد ،از كل

تصاوير  1و  .2درصد باالي پوشش گياهي خزانپذير در
پاركهاي منطقه ( 8فدك)

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

انسان و محیط زیست

• براساس نظرسنجي صورت گرفته ،بيش از  80%كاربران از وضعيت ايمني
و امنيت موجود در پاركهاي منطقه  ،8ابراز نارضايتي نموده و خواستار
اقدامات فوري و جدي در اين زمينه بودهاند.

7

جدول شماره  .4متعداد و نام پاركهاي داراي امكانات و زيرساختهاي مختلف
امكانات و زيرساختها

تعداد و نام پاركهاي برخوردار از اين نوع تجهيزات و امكانات

جنگلكاري

 10پارك (شقايق ،اركيده ،باغ سرسبز ،شهيد ثاني ( ،)1شهيد ثاني ( ،)3فدك ،فردوسي،
یهارستان ،تابان ،گلزار

مسجد و نمازخانه

 1پارك (ياسمن)
 2پارك (فدك ،بهارستان)

کتابخانه
آمفی تئاتر
نمایشگاه دائمی
رستوران

ـ
ـ
ـ

زمين بازي كودكان

 21پارك (سحر ،ياسمن ،نرگس ،شقايق ،نگين ،خبرنگار ،فدك ،فردوسي ،بهارستان ،صنوبر،

انسان و محیط زیست

صبا ،گلبرگ ،تابان ،گل مريم ،داودي ،گلچين ،رحمتي ،نسيم ،نسترن ،جانبازان ،گلزار)
زمین ورزشی

 2پارك (فدك ،گلچين)

دریاچه یا برکه یا استخر

ـ

نقشه شماره  .2موقعيت پاركهاي مهم در منطقه  8شهرداري تهران
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سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

• اين منطقه داراي  9پارك در مقياس محله و  1پارك در مقياس ناحيهاي
ميباشد ،ليكن فاقد پارك شهري در مقياس منطقهاي ميباشد.
• اكثر بازديدكنندگان را افراد بازنشسته ،مسن و سالخورده تشكيل ميدهند.
و حضور جوانان در پاركهاي منطقه ،بسيار كمرنگ ميباشد.
•منطقه  8شهرداري تهران ،از منابع آبي مناسبي به منظور آبياري فضاهاي
سبز موجود در منطقه برخوردار است و به لحاظ تأمين منابع آب وضعيت
مطلوبي دارد.
• از لحاظ امنيت و مسايل فرهنگي ،اكثر پاركهاي منطقه  8شهرداري
تهران ،وضعيت نامطلوبي داشته و از اينرو تعداد بازديدكنندگان زن نسبت
به بازديدكنندگان مرد ،بسيار پايين ميباشد .بسياري از بازديدكنندگان
از نامطلوب بودن وضعيت فرهنگي و عدم امنيت مناسب در پاركها و
فضاهاي سبز شهري در اين منطقه گلهمند هستند .بهطور كلي پاركهاي
كوچكتر ،آنهايي كه در مناطقي با كاربري مسكوني قرار گرفتهاند و
همچنين پاركهايي كه داراي اتاقك نگهباني فعال ميباشند و از نور
كافي در شب نيز بهرهمند هستند ،به لحاظ امنيت و آرامش در وضعيت
مناسبتري قرار دارند.
• در ميان پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،تنها پارك فدك داراي
زمين ورزشي (چمن مصنوعي) ميباشد.
• در بين پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،تنها يك پارك (پارك
ياسمن) داراي بوفه ميباشد.

ميباشند.
• تنها  20درصد از پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،داراي سرويسهاي
بهداشتي مناسب ميباشند.
• در اكثر پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،اثاثيه و مبلمان بهكار رفته
در پارك ،از وضعيت مطلوبي برخوردار نميباشند.
• از آنجا كه اكثر پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،در منطقهاي با
كاربري مسكوني واقع شدهاند ،در نتيجه سازگاري با كاربري اطراف پارك
وجود دارد (به استثناي پاركهاي نبوت ،سرسبز و شقايق).
• از لحاظ وضوح و خوانايي؛ در پاركهاي مورد مطالعه ،معابر و مسيرها از
وضوح و خوانايي نسبت ًا مطلوبي برخوردار بودهاند.
از لحاظ محصوريت نيز ،تمامي پاركهاي منطقه (به استثناي پارك مريم)،
از محصوريت مناسب و مطلوبي برخوردار نميباشند.
• بهطور كلي اكثر پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،فاقد شيب و
اختالف سطح زياد ميباشند .در اين ميان تنها پارك مصطفي خميني به
دليل دارا بودن شيب فراوان مستثني ميباشد.
• ويژگيها و مشخصات پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،در جدول
شماره  ،5ارائه گرديده است .همچنين در جدول شماره  6نيز ،نقاط
قوت ،ضعف ،تهديدها و فرصتهاي موجود در پاركهاي منطقه تشريح
گرديدهاند.

• هيچيك از پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،داراي رستوران يا
فضاهاي مشابه نميباشند.

• در ميان پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،تنها پارك فدك داراي
فرهنگسرا ميباشد.
• بيش از  70درصد از پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،فاقد آبخوري

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

انسان و محیط زیست

• در ميان پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران ،تنها  2پارك (بهارستان و
فدك) داراي كتابخانه هستند.
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جدول شماره  .5مشخصات پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران
زیست محیطی

انسان و محیط زیست

کالبدی

10

اقتصادی مدیریتی

اجتماعی

كاربري:

پايداري:

امنيت:

نحوه اداره:

كاربري اطراف پاركها عمدت ًا به كاربري

در مورد پاركهاي منطقه رعايت

پاركهاي منطقه از لحاظ امنيت به

نحوه تأمين منابع مالي ،صرف ًا از طريق

مسكوني ختصاص دارد .بنابراين سازگاري با

اكولوژي در مكانيابي صورت گرفته

خصوص در ساعات پاياني روز ،وضعيت

منابع بودجه دولتي ميباشد.

كاربري اطراف وجود دارد.

است .و نظر به قدمت برخي از آنها،

مناسبي را دارا نميباشند.

اقدامات مالي:

عملكرد:

داراي درختان كهنسال با كاركرد

عدالت اجتماعي:

در برخي از موارد ،از طريق فروش بذر و

پاركهاي منطقه عمدت ًا داراي كاركردهاي

اكولوژيكي باال ميباشند .همچنين

بهدليل عدم امنيت كافي در پاركها،

نهال ،اقدام به تأمين بخش كوچكي از

ورزشي و تفريحي ميباشند.

حضور پرندگان و گونههاي سازگار با

امكان استفاده سالم براي تمام گروههاي

هزينهها ميگردد.

دسترسي:

شرايط اقليمي تهران نيز از مشخصههاي

سني و جنسي فراهم نميباشد .بهطور

كارآيي:

به دليل محصور شدن توسط خيابانها از

آنها ميباشد.

كلي ميزان بازديدكنندگان زن در مقابل

به استناد نظرات پرسششوندگان ،از

اطراف ,دسترسي به آنها به آساني صورت

نحوه استفاده از منابع آب:

بازديدكنندگان مرد ،بسيار پايين است.

تجهيزات و منابع موجود در پاركها،

ميگيرد.

آب مورد استفاده در آبنما و ديگر

تعامالت اجتماعي:

استفاده مناسب به عمل نميآيد.

عناصر زيرساختي:

آبراهههاي موجود در پاركها ،از چاه

در پاركهاي منطقه امكان برقراري

به طور مثال؛ فرهنگسراي موجود در

ـ آب :نظر به وجود آبنما و چاه آب ،نحوه كاربرد

تأمين شده و از آن در آبياري پوشش

آشناييهاي جديد و تشكيل گروههاي

پارك فدك ،در اكثر مواقع تعطيل

و مصرف آب در اكثر پاركها مناسب است.

گياهي نيز استفاده ميگردد ،لذا از آب

متعدد فراهم ميباشد.

ميباشد و امكان استفاده از آن ميسر

ـ روشنايي :وضعيت روشنايي پاركها نامناسب

تصفيه شده در آبياري پاركها استفاده

الگوي اوقات فراغت:

نميباشد.

است.

نميشود.

عمدهترين الگوي اوقات فراغت در

سالمت:

ـ راه :بهدليل عدم وجود شيب و مسطح بودن

بهداشت محيط:

پاركهاي منطقه؛ ورزش و تفريح

حضور دستفروشها ،افراد بيكار و معتاد

اكثر پاركها وضعيت مناسب است.

از لحاظ نظافت و پاكيزگي ،پاركها

ميباشد .پارك فدك تنها پارك

و همچنين خريد و فروش موادمخدر،

عناصر روساختي:

وضعيت متوسطي داشته و بهدليل باال

منطقه است كه؛ داراي زمين فوتبال

سالمت پارك را با خطر مواجه گردانيده

ـ شيب و اختالف سطح :بهطور كلي پاركها

بودن ميزان پوشش گياهي خزانپذير

چمن مصنوعي و همچنين فرهنگسرا

است.

از شيب بسيار كمي برخوردار هستند ولي در

در مقايسه با پوشش گياهي هميشه

ميباشد.

مشاركت مردمي:

برخي از پاركها اختالف سطح نيز مشاهده

سبز ،در نيمه دوم سال ارزشهاي

در زمينه اداره پارك ،مظاهري از مشاركت

ميشود.

اكولوژيكي (كاهش آلودگيها) آنها

مردمي مشاهده نميگردد.

ـ مصالح :داراي وضعيت مناسب ميباشد.

كاهش مييابد.

ـ رنگ :تنوع و كاربرد رنگ در برخي از پاركها

پوشش گياهي:

مشاهده ميشود.

بيش از  70درصد پوشش گياهي

ـ مبلمان شهري :داراي وضعيت مطلوبي

پاركهاي منطقه از نوع خزانپذير بوده

نميباشند.

و از لحاظ كيفي در وضعيت مطلوبي

ـ وضوح و خوانايي :مسيرها و معابر از وضوح و
خوانايي برخوردارند.

بهسر ميبرند.

ـ محصوريت :تمامي بخشهاي پاركها از
محصوريت كافي برخوردار نميباشند.

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

اقتصادی و مدیریتی

اجتماعی

زیست محیطی

کالبدی

مشخصات

و افراد كهنسال

گروههاي خاص از قبيل :بازنشستگان

ـ امكان گذراندن اوقات فراغت براي

تمام طول سال

ـ برگزاري مسابقات مختلف ورزشي و فرهنگي در

به پارك

ـ وضعيت نامناسب معيشتي كاركنان پارك

ـ فقدان مشاركت مردمي در اداره امور پارك

مخدر

ـ تجمع افراد بيكار ،معتاد و خريد و فروش مواد

در پارك

اداره بهتر امور مربوط به پارك

ـ بهرهگيري از عاليق ،انگيزهها و نظرات مردمي در

ـ عدم استفاده مناسب از تجهيزات و امكانات موجود

امنيت

ـ افزايش ميزان جرايم و كاهش

ـ كاهش آمار بازديدكنندگان

كاركردها

ـ تقابلهاي اجتماعي و ايجاد ارتباط به دليل تنوع

ـ وجود عوامل جاذب براي بازديدكنندگان

آب تصفيه نشده چاهها

ـ از بين رفتن انگيزه و كاهش مراجعه

ـ پايين بودن ميزان استفاده ,توسط قشر زنان

سني و جنسي

ـ عدم امكان استفاده از پارك براي تمام گروههاي

ـ وضعيت فرهنگي نامطلوب و عدم امنيت كافي

پوشش گياهي هميشه سبز

ـ درصد باالي پوشش گياهي خزانپذير در مقايسه با

ـ پوشش گياهي متنوع

ـ حضور پرندگان در محوطه پارك

در آبياري

تأمين آن از چاهها و بكارگيري آن

ـ عدم توجه به مسايل زيباييشناسي ،پاكيزگي و
بهداشت

ـ وجود منابع آب كافي و امكان

تفريحي

ـ امكان استفاده صحيح از منابع آب

منطقه

ـ منابع آب كافي و مناسب

ـ موقعيت شهري مناسب

ـ كاركردهاي فرهنگي ،ورزشي و

ـ مشكالت بهداشتي ناشي از مصرف

ـ روشنايي مطلوب

ـ سهولت دسترسي

ـ عدم تنوع امكانات و تجهيزات در تمامي پاركهاي

پارك

ـ عدم وجود محصوريت فضايي در تمامي بخشهاي

ـ كاركردهاي اكولوژيكي و اجتماعي

پاركها

ـ وجود مكانهاي دنج و غيرقابل نظارت

ـ تقويت مشاركتهاي مردمي

توجه به حفاظت و نگهداري از آنها

ـ وجود كاربري مسكوني در اطراف

ـ نامناسب بودن مبلمان شهري (كميت و كيفيت)

ـ امكان ورزش ،تفريح و گذراندن اوقات فراغت

تهدیدها

ـ فرسودگي مبلمان شهري و عدم

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

جدول شماره  .6تشريح نقاط قوت ،ضعف ،تهديدها و فرصتهاي پاركهاي منطقه  8شهرداري تهران

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

انسان و محیط زیست
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منابع

 .1بهمنپور ،هومن ،)1383( ،بررسي اثرات توسعه شهري بر فضاي سبز
شهر تهران و ارائه راهكارهاي مديريتي ،پاياننامه كارشناسيارشد مديريت
محيطزيست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات.
 .2سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران ،)1380( ،اطالعات مربوط به
مساحت و تعداد پاركهاي تهران.
 .3شيباني ،مهدي ،)1375( ،توسعه همگون و فضاي سبز شهري ،فصلنامه
فضاي سبز ،سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران.
 .4لقايي ،حسنعلي ،)1371( ،شهر سالم و فضاي سبز ،مجموعه مقاالت
نخستين همايش شهر سالم ،اداره كل روابط عمومي و بينالمللي
شهرداري تهران.
 .5لقايي ،حسنعلي و محمودزاده ،)1378( ،مقدمهاي بر مفهوم توسعه شهري
پايدار ،مجله هنرهاي زيبا ،شماره  ،6انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 .6لقايي ،حسنعلي ،)1381( ،ايمني در پاركهاي شهري ،مقاله ارائه شده در
سمينار سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران ،منتشر نشده.
 .7مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران ،)1377( ،توزيع فضاي سبز
شهر تهران.
 .8مؤذني ،كيميا ،)1381( ،سنجش كمي و كيفي پاركهاي تهران و تعيين
استراتژي توسعه ،پاياننامه كارشناسيارشد برنامهريزي شهري ،دانشگاه
تهران.

9. Bell simon, 1999,“ Lanscape, patern, perception and
process”, E & EN spon, 11 New Fetter lane, London
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The significance of urban green spaces –as public
domain- in modern urban life patterns and their key
role in land use systems, providing city inhabitants
with a place for leisure time, decreasing
environmental contamination and establishing
a closer relationship between people and urban
environment is distinguished. This paper deals
with the evaluation of parks and green spaces
of district 8 in Tehran. The mentioned district
suffers from shortage of green spaces and parks,
although it owns enough resources and land –in
comparison with other districts of city. The
outcome of operated appraisal will be of use
to urban managers and designers when they
allocate and utilize resources. In addition, the
study explains how people use the area. This
paper is extracted from a survey which was
conducted on the basis of theories about urban
parks, review of corresponding experiences in
Iran and in the world, and general comparison
between the main parks in the district 8 and
other districts. Different scales were taken into
account when carrying out the appraisal study.
The results are presented in two parts: quantitative

and qualitative; they demonstrate the per
capita shortage of green spaces in the district 8;
moreover, outcomes demonstrate inappropriate
distribution of green spaces and lack of favorable
ecological function especially in the second half
of the year. Furthermore, the parks do not posses
desirable level of security and on account of this
the number of people –of different age group
using the parks has fallen. Deficit in number
and variety of installations and equipment, and
substandard play grounds are other negative
points in these sites.
Keywords: Green space per capita, park, urban
green spaces, environmental pollution
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