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 مقدمه

سازمان ملل دربارههایی که اولین گزارش شته میدر  سوم نو سعه در کشورهای جهان  شد حاوی هیچ بحث ی تو

سال جدی درباره شی که در  صادی نبود. برای مثال در گزار سعه در آمریکای درباره 1964ی مقوالت غیراقت ی تو

ست و... به میان نی سیت، محیط زی سواد، برابری، جن شت، آموزش،  سخنی از بهدا شد  شر  امده و به التین منت

شه ست به مثابهمسائل مناق سیا سی یا  سعه پرداخته انگیزی نظیر مشارکت، دموکرا ی بخشی از فرایند یا هدف تو

(. امروزه مفاهیمی چون مشارکت اجتماعی، سالمت در تمامی ابعاد آن، دسترسی به 26: 1389نشده بود)فاضلی،

مندان توسعععه و دخالت دادن جه به مردم به عنوان بهرهمنابع اطالعاتی و... نیز در توسعععه اهمیت یافته اسععت. تو

چنین توجه به تمامی آثار اجتماعی و فرهنگی یک طرح درکنار پیامدهای ها)مشععارکت( در روند توسعععه و ه آن

باشعد. در این راسعتا طرح ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی اقتصعادی آن نیز امروزه از اهمیت زیادی برخوردار می

وستان گالبدره به بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ساخت این مجموعه بر ساکنان محالت گالبدره احداث ب

 ی یک شهرداری تهران بپردازد.و دربند و مراجعه کنندگان به بوستان گالبدره واقع در منطقه

 

 

 

 

 

 

 تأثیرات  اجتماعی ع فرهنگی احداث بوستان گالبدره ارزیابی عنوان:
 شهرداری منطقه یک تهرانکارفرما: 

 1394سال اجرا: 

 خلیل میرزایی: یمجر

mirzaeikhalilr@yahoo.com 
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 آن استقرار و احداث محل و مطالعه مورد یپروژه معرفي -1

ستان گالبدره شانی ، منطقه3 یناحیه واقع در بو شهرداری تهران به ن سرو، میدان تجریش، خیابان ی یک  فناخ

 درهدربند، نرسیده به میدان دربند، کوچه اسدالهی، سمت راست، بعد از سازمان آب بوستان جنگلی گالبخیابان 

ابان تاجیک، سععمت راسععت، دربند، نرسععیده به میدان دربند، خیفناخسععرو، خیابان میدان تجریش، خیابان و یا 

 باشد.می درهدره، پارگینگ اختصاصی بوستان جنگلی گالبخیابان گالب

: محل قرار گیری بوستان گالبدره1ی تصویر شماره  

مکانی که برای پروژه بوسععتان گالبدره در نظر گرفته شععده اسععت در قدی  متعلن به منابع طبیعی بوده و 

سئولیت نگهداری آن نیز بر عهده م شت. پس از رایزنیم شهرداری منطقهنابع طبیعی قرار دا تهران به  1ی های 

ی گالبدره تصععمی  بر این امر گرفته شععد تا این مکان به منظور جلوگیری از سععاخت و سععازهای غیرمجاز بر تپه

ی منطقه بوستان تغییر کاربری داده و مورد استفاده برای اهالی محالت گالبدره و دربند و همچنین دیگر ساکنین

 و شهر تهران قرار گیرد. 1

هکتار آن در فاز اول  7هکتار اسعععت که بیش از  22دره حدود ای گالبمسعععاحت کل بوسعععتان کوهپایه

  .محوطه سازی و به بهره برداری رسیده است
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انداز شمالی های پرشیب و سنگی دربند واقع شده است. چش این بوستان با سیمایی مدرن، در دامنه کوه

اندازی زیبا از شهر تهران قابل تماشاست. اختالف ارتفاع بلندترین و های دربند و در جنوب آن چش بوستان کوه

متر است. در طراحی این بوستان سعی شده تا خطوط طبیعی ارتفاعی و  100ترین نقطه این بوستان حدود کوتاه

طابقت داشته باشد. جاده تندرستی احداث شده های اطراف متوپوگرافی منطقه حفظ شود تا با سیمای دامنه کوه

کیلومتری احداث شده است. مسیرهای  6در این بوستان با توجه به همین ویژگی در شیبی نسبتا تند و مسیری 

شده و روانعبور آب نیز با توجه به خط القعرها و دره ستان را به آبهای موجود طراحی  سطح بو های موجود در 

 .نمایدمی آبنمای بوستان هدایت

 

 دامنه جغرافیایي و حوزه نفوذ اقدام )مداخله، بالفصل، فراگیر( -2

 شود.در این بخش حوزه نفوذ پروژه در سه بخش مداخله، بالفصل، و فراگیر بیان می

 مداخله  یحوزه -2-1

  باشد.مداخله، در واقع بوستان گالبدره می یجغرافیایی پروژه در حوزه یدامنه

 

 

 

 

 

 

 : نمایی از بوستان گالبدره و محالت مجاور بر روی نقشه2ی شماره تصویر
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 بال فصل یحوزه -2-2

ی شععهرداری منطقه 3های همجوار بوسععتان گالبدره، ناحیه بالفصععل، محله یی جغرافیایی پروژه در حوزهدامنه

 های امامزاده قاس ، گالبدره و دربندباشد. محلهیک می

 فراگیر یحوزه 2-3

 ی یک شهرداری تهران و کل مناطن شهر تهران است. فراگیر، منطقه یجغرافیایی پروژه در حوزهی دامنه

 های )مداخله، بالفصل، و فراگیر( بر روی نقشه نشان داده شده است.حوزه 18ی در تصویر شماره
 

 شهرداری تهران 1ی : موقعیت مکانی بوستان گالبدره در منطقه2یتصویر شماره

 

 روش شناسي تحقیق -3

ستفاده  سطوح خرد وکالن با ا شناخت روابط در  ساختاری و وجوه فرایندی و نیز  شناخت ویژگی های  از آنجا که 

از رویکرد ترکیبی به صعععورت جامع تری امکان پ یر بود، بنابراین رویکردمورد اسعععتفاده در این تحقین، رویکرد 

 ترکیبی است.

و ه  از روش کیفی به صعععورت هماهنگ برای تحلیل دقین پیامدها یعنی در این طرح ه  از روش کمی 

نفر از سععاکنان محالت گالبدره و دربند و  300اسععتفاده شععده اسععت. در بخش کمی پیمایشععی با حج  نمونه 
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ی، دبیران شعورایای مراجعان به بوسعتان گالبدره، و در بخش کیفی نیز مصعاحبه های عمیقی با مدیران شعهردار

 محالت گالبدره و دربند و عوامل اجرایی انجام شد.

 

 مشخصات روشي -3-1

 : مشخصات روشی1ی جدول شماره

 تکنیک/ ابزارها روش ها رویکردها مراحل

 سطح تحلیل

   
ش

کن
 

   
رد

ف
 

   
ام

نظ
 

 سایر

توصیف  اقدام 
 ایمداخله

 اکتشافی
 اسنادی
 و  میدانی

 مصاحبه، 
 اطالعاتی و مشاهدههای فیش

 ایتوصیف  اقدام مداخله *  

توصیف سیمای 
اجتماعی و محیط 

 انسانی

 *   های اطالعاتی و مصاحبهفیش اسنادی و میدانی توصیفی
توصیف سیمای اجتماعی و 

 محیط انسانی

یابی و دامنه
شناسایی تاثیرات 

اجتماعی و 

 فرهنگی

توصیفی و 

 مشارکتی

ای، میدانی مقایسه

 اسنادیو 

مصاحبه، بحث گروهی متمرکز، 

های اطالعاتی، نقشه و فیش

 ای و پرسشنامهتصاویر ماهواره

* * * 

یابی و شناسایی دامنه

تاثیرات اجتماعی و 

 فرهنگی

 تبیینی برآورد پیامدها

 برآورد

)مقایسه، سناریو 

 نویسی(

بحث گروهی متمرکز، بارش افکار 

 و مصاحبه
 برآورد پیامدها *  

نظام 

کاربست)نظام 
کارآمد اجرایی، 

نظام پایش و 

 بسامد اجرا(

 اسنادی و میدانی مشارکتی

های اطالعاتی)متناسب فیش

بودن کاربست با اسناد فرادستی(، 
بحث گروهی، بارش افکار، 

 مصاحبه

 * * 

نظام کاربست)نظام کارآمد 
اجرایی، نظام پایش و 

 بسامد اجرا(
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 نمونه گیری / حجم نمونهجامعه آماری / شیوه  -3-2

 جامعه آماری -3-2-1

ی یک شععهرداری تهران )شععامل اطالعات حاصععل از سععرشععماری، ی اسععناد موجود در رابطه با منطقهالف( کلیه

 های پژوهشی، مطالعات شهرداری، طرح تفصیلی، طرح توجیهی پروژه و...(.طرح

نفر  "10000بیش از "ی یک شععهرداری تهران که ی گالبدره و دربند در منطقهی سععاکنان محلهب(کلیه

 هستند 

 های محله، چون شورایارینفع ه ی مدیران محلی و نهادهای ذیپ( کلیه

 باشندنفر می 5000ی مراجعان به بوستان گالبدره که حدود بیش از ت( کلیه

 1 یشهرداری منطقه 3ی های مستقر در ناحیهث( نهادها و سازمان

 نمونه گیریشیوه  -3-2-2

گیری ی یک شععهرداری تهران: ، با اسععتفاده از روش نمونهی اسععناد موجود در رابطه با منطقهالف( کلیه

 های موجود بررسی خواهند شد.مند و در دسترس مدارک، اسناد، و آمارههدف

اده و از بین متناسب با حج  استف گیری تصادفیی گالبدره و دربند: از روش نمونهی ساکنان محلهب(کلیه

 نفر انتخاب خواهند شد.  ،150%5ی کوکران با سطح دقت ساکنان با استفاده از فرمول برآورد حج  نمونه

شورایارینفع ه ی مدیران محلی و نهادهای ذیپ(  کلیه ستفاده از روش نمونهچون  گیری های محله: با ا

 و دربند،  های گالبدرهمند و در دسترس، مصاحبه با مدیران محلههدف

گیری در دسترس و با استفاده از فرمول برآورد حج  ی مراجعان به بوستان گالبدره: با روش نمونهت( کلیه

 نفر انتخاب خواهند شد  ،150%5 ی کوکران با سطح دقت نمونه

گیری با اسععتفاده از روش نمونه: 1 یشععهرداری منطقه 3ی های مسععتقر در ناحیهث( نهادها و سععازمان

 ، مصاحبه با مدیران شهرداری و بوستان گالبدره مند و در دسترسهدف

 

 ابزارهای پژوهش -3-2-3

آوری اطالعات از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شد. پرسشنامه برای ساکنین در این پژوهش برای جمع

و کاسععبان اطراف طرح با نظر نا ر علمی طرح تهیه و تدوین شععد. مصععاحبه نیز از برندگان و بازندگان حقیقی و 
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شهرداری منطقه صورت گرفت. و مشاهده با حضور در حقوقی و پیمانکاران طرح و مسئولین  محل پروژه ی یک 

 بوستان گالبدره انجام گردید.

 ترین پیامدهای اجتماعي پروژهمهم -4

شععود. از باشععد، به پیامدهای پس از اجرا پرداخته میبا توجه به اینکه طرح اتاف حاضععر، اتاف در پس از اجرا می

ساس طرح طرفی پیامدهای پس از اجرا نیز به عملکرد مجریان و نا ران طرح مبنی بر اینکه احداث بو ستان بر ا

ساکنان محالت گالبدره و دربند و مراجعه  شد و به نیاز  شده با ساخته  شده  شده و زمان در نظر گرفته  طراحی 

ساس داده ستگی دارد. بر ا ستان توجه گردد، ب شده و نظرسنجیهای جمعکنندگان به بو های ها و مصاحبهآوری 

ستان گالبدره طرحی مثبت ارزیا شده، طرح بو شده و میانجام  ضعیت اهالی محالت بی  تواند تاثیراتی مثبت بر و

توان به برقراری ارتباط سععاکنان با مجاور و مراجعه کنندگان به بوسععتان دارا باشععد. از جمله تاثیرات مثبت می

یکدیگر و مراجعه کنندگان به بوسععتان، پر نمودن اوقات فراغت سععاکنان و مراجعه کنندگان به بوسععتان، کاهش 

فروش مواد مخدر در مناطن پرت، تغییر الگوی رفتار خانواده و افزایش مراجعه افراد به فضععاهای سععبز و  خرید و

ی بوستان و اطراف آن به لحاظ روشنایی بوستان و حضور یگان ویژه در ورزش و غیره، افزایش امنیت در محدوده

های ، احساس سالمتی و ایجاد فرصتداخل بوستان، افزایش زیبایی محیط و کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی

شعععغلی، افزایش قیمت زمین و امالک و از تاثیرات منفی ترافیک، ک  بود جای پارک در روزهای تعطیل و آخر 

سی و نرخ کرایههفته، افزایش نرخ کرایه شاره نمود. جدول های تاک ساس  5-5های منازل در محالت مجاور ا بر ا

 آورده شده است.زمان وقوع پیامدها، پس از اجرا 
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 : پیامدهای اقدام2ی جدول شماره

ف
دی
ر

 

 ی نفوذحوزه اهمیت شدت ماهیت پیامد پیامدی مقوله
قلمرو 

 اجتماعی

احتمال 

 وقوع

1 
جلوگیری از 

ساخت و سازهای 

 غیر مجاز

کاهش ساخت و سازهای غیر 
ی ی محلهمجاز در محدوده

 ی کوهگالبدره و دامنه

 مداخله و بالفصل زیاد زیاد مثبت
مستقی  و 

 غیرمستقی 
 زیاد

2 
جلوگیری از زمین 

 خواری

عدم فروش زمین توسط 

 زمین خواران
 زیاد مستقی  مداخله زیاد زیاد مثبت

3 
ایجاد کمربند سبز 

 ی کوهدر دامنه
ایجاد کمربند سبز در 

 ی کوهدامنه
 زیاد زیاد مثبت

مداخله و بالفصل و 
 فراگیر

مستقی  و 
 غیرمستقی 

 زیاد

 

 
4 

خرید و فروش و 

 مصرف مواد مخدر

کاهش خرید و فروش مواد 
 مخدر

 زیاد ک  مثبت
مداخله و بالفصل و 

 فراگیر
مستقی  و 
 غیرمستقی 

 ک 

 متوسط ک  مثبت کاهش مصرف مواد مخدر
مداخله و بالفصل و 

 فراگیر

مستقی  و 

 غیرمستقی 
 ک 

 

 

5 

تغییر الگوی رفتار 

 خانواده )

به فضای  افزایش مراجعه

 سبز
 زیاد زیاد مثبت

مداخله و بالفصل و 

 فراگیر

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 زیاد

افزایش ورزش کردن در 

 محیط پارک
 زیاد زیاد مثبت

مداخله و بالفصل و 

 فراگیر

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 زیاد

گ ران اوقات فراغت در 

 محیطی سال 
 زیاد زیاد مثبت

مداخله و بالفصل و 

 فراگیر

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 زیاد

 

6 
 امنیت

 متوسط مستقی  مداخله متوسط متوسط مثبت امنیت در فضای بوستان

امنیت در محالت اطراف 

 بوستان
 متوسط مسقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت

 متوسط مستقی  مداخله متوسط متوسط مثبت امنیت بوستان در شب

 زیبایی محیط 7

 ی محالتزیبا شدن منظره

 گالبدره و دربند
 زیاد مستقی  مداخله و بالفصل زیاد زیاد مثبت

زیبا شدن بخشی از فضای 

 سبز شهری
 زیاد مستقی  مداخله و بالفصل زیاد زیاد مثبت

8 
 

 آلودگی هوا

کاهش آلودگی هوا در 
 ی بوستانمحدوده

 متوسط متوسط مثبت
مداخله و بالفصل  و 

 فراگیر
مستقی  و 
 غیر مستقی 

 زیاد

کاهش آلودگی هوا در سطح 
 شهر تهران

 متوسط متوسط مثبت
مداخله و بالفصل  و 

 فراگیر
مستقی  و 
 غیر مستقی 

 متوسط

9 

 
 آلودگی صوتی

کاهش آلودگی صوتی در 

 ی بوستانمحدوده
 متوسط متوسط مثبت

مداخله و بالفصل  و 

 فراگیر

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 متوسط

کاهش آلودگی صوتی در 

 تهرانسطح شهر 
 متوسط متوسط مثبت

مداخله و بالفصل  و 

 فراگیر

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 متوسط

 

10 

های نرخ کرایه

 تاکسی

های افزایش نرخ کرایه

 های شخصیتاکسی
 بالفصل متوسط متوسط منفی

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 متوسط
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ایجاد فرصت طلبی برای 

 رانندگان شخصی
 بالفصل و فراگیر متوسط متوسط منفی

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 متوسط

 
های نرخ کرایه
 منازل

های منازل افزایش نرخ کرایه
 اطراف بوستان

 متوسط غیر مستقی  بالفصل متوسط متوسط منفی

11 
قیمت زمین و 

 امالک

های افزایش قیمت زمین
 محالت اطراف بوستان

 متوسط غیر مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت

 هایافزایش قیمت خانه

 محالت اطراف بوستان
 متوسط غیر مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت

 

12 
 احساس سالمتی

افزایش احساس سالمتی در 

 اهالی محالت اطراف بوستان
 زیاد زیاد مثبت

مداخله، بالفصل و 

 فراگیر
 زیاد مستقی 

افزایش احساس سالمتی در 

 مراجعه کنندگان به بوستان
 زیاد زیاد مثبت

بالفصل و مداخله، 

 فراگیر
 زیاد مستقی 

 

13 

 

 تعامالت اجتماعی

افزایش تعامالت اجتماعی 

اهالی محالت اطراف بوستان 

 با یکدیگر

 زیاد زیاد مثبت
مداخله، بالفصل و 

 فراگیر
 زیاد مستقی 

افزایش تعامالت اجتماعی 

اهالی محالت بوستان با 

 مراجعه کنندگان به بوستان

 زیاد زیاد مثبت
بالفصل و مداخله، 

 فراگیر
 زیاد مستقی 

افزایش تعامالت اجتماعی 

مراجعه کنندگان به بوستان 
 با یکدیگر

 زیاد زیاد مثبت
مداخله، بالفصل و 

 فراگیر
 زیاد مستقی 

 های شغلیفرصت 14

های شغلی برای ایجاد فرصت

 اهالی محالت اطراف بوستان
 زیاد زیاد مثبت

مداخله، بالفصل و 

 فراگیر
 زیاد مستقی 

های جدید در ایجاد شغل

 اطراف بوستان
 بالفصل متوسط متوسط منفی

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 متوسط

 ترافیک 15

افزایش ترافیک در روزهای 

ها در تعطیل و آخر هفته

محالت اطراف بوستان 
 مخصوصا در تابستان

 بالفصل متوسط متوسط منفی
مستقی  و 

 غیر مستقی 
 متوسط

 جای پارک ماشین 16

ک  بود جای پارک ماشین در 
پارکینگ بوستان در روزهای 

ها تعطیل و آخر هفته

 مخصوصا تابستان

 بالفصل متوسط متوسط منفی
مستقی  و 

 غیر مستقی 
 متوسط

ی کمبود جای پارک در محله

 دربند و ورودی باغ شاطر
 بالفصل متوسط متوسط منفی

مستقی  و 

 غیر مستقی 
 متوسط

 

 

 



10 
SIA.IHSS.AC.IR 

 )پیشنهادها(کاربست  -5

شنهادهای اجرایی جهت مدیریت کاراتر و اثربخش شدهپی ست مطرح  اند. که تر، به طور کلی در بخش نظام کارب

 در اینجا به صورت جدول آورده شده است.

 

 نظام کارآمد ارتباطي -5-1

ضرورت دارد در مراحل مختلف  نظام کارآمد ارتباطی نظامی شارکت افرادی که  ست که برای مداخله و م ا

 ای )برنامه ریزی، اجرا و پایش( مداخله و مشارکت کنند، طراحی و تدوین شد. اقدام مداخله

 

 

 

 

 

 

 : زنجیره کارآمدی ارتباط1ی نمودار شماره

 

 

 

 

 

بوستان گالبدره

ساکنان محالت گالبدره، 
دربند و امامزاده قاسم

ر رانندگان تاکسي مسی
خط دربند و گالبدره

سازمان منابع طبیعي و 
محیط زیست

ساکنان شهر تهران

سازمان بوستانها و 
فضاهای سبز شهری

نیروی انتظامي و پلیس 
راهنمایي و رانندگي

شهرداری منطقه ی یک 
تهران

جهانگردی
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 های درگیر در احداث بوستان: افراد و گروه3ی جدول شماره

 نوع درگیری فرد / گروه ردیف

ساکنان محالت گالبدره، دربند و امامزاده  1

 قاس 

های اجتماعی، نگهداری و تجهیز مشارکت در فعالیت

ی بوستان، کاشت درخت در سطح بوستان و در حوزه

ی نگهبانی، بوفه، رستوران، بلیط اقتصادی )در حوزه

 ...( فروشی در سورتمه و

رانندگان تاکسی مسیر های خط دربند و  2

 گالبدره

 جایی مراجعه کنندگان به بوستانجابه

گسترش و توسعه فرهنگ اکوتوریس  )طبیعت گردی(،  جهانگردی 3

 ی کوهساخت هتل یا متل در قسمت دامنه

 سازمان منابع طبیعی و محیط زیست و 4

 ها و فضاهای سبز شهریسازمان بوستان

های بوستان و منابع طبیعی، به نگهداری از زمینحفظ و 

ی کوه، کنترل فرسایش ویژه در حفظ و نگداری دامنه

های محیط زیستی و جلوگیری از خاک، کاهش آلودگی
ها به فضاهای طبیعی از جمله کوهستان. تجاوز به انسان

ها: حفظ و نگهداری امکانات و تجهیزات )سازمان بوستان

ی بوستان و فضاهای رش و توسعهداخل بوستان و گست
 سبز شهری در سطح شهر(

های بوستان و منابع طبیعی و حفظ و نگهداری از زمین ی یکشهرداری منطقه 5

ی بوستان، امکانات درون بوستان، گسترش و توسعه
فرهنگ سازی و تبلیغات جهت افزایش مراجعه کنندگان، 

افزایش رضایت افزایش و ارتقاء فضاهای فراغتی و رفاهی، 

 های محیط زیستی.شهروندان، کاهش آلودگی

های اجتماعی، نگهداری و تجهیز مشارکت در فعالیت ساکنان شهر تهران 6

ی بوستان، کاشت درخت در سطح بوستان و در حوزه
اقتصادی )استفاده از امکانات داخل بوستان و پرداخت 

 ها(هزینه

ی بوستان و اطراف آن و تامین گشت زنی در محوطه انندگینیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و ر 7
امنیت مراجعه کنندگان به بوستان و اهالی محالت مجاور 

و کاهش جرای  و تخلفات، کنترل و تنظی  ترافیک ناحیه 

 و نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسی و رانندگان شخصی.
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 نظام بسامد اجرا -5-2

ای، برای طراحی و تدوین نظام بسعععامد اجرا، با هدف مدیریت اجرایی پیامدها با رویکرد اقدامات زنجیره

 اند. راهکارهای پیشنهادی تی  اتاف در قالب جدول گردآوری شده

 
 

 های مدیریت پیامدهای مثبت و منفی پس از اجرا: لیست اقدام4ی جدول شماره
 نهاد مربوطه ماهیت راهکار پیشنهادی پیامد

جلوگیری از ساخت و 

 سازهای غیرمجاز

ی اطراف بوستان، محالت و نظارت بر محدوده

مناطن متروکه و بالاستفاده و غیره و در صورت 

 های غیرمجاز و ناهمساز.نیاز تخریب سازه

حداقل 

 سازی

ی یک منطقه شهرداری

با همکاری سازمان 
منابع طبیعی، سازمان 

زمین شهری و تمامی 

ها و نهادهای سازمان
 مربوطه

 جلوگیری از زمین خواری

های متروکه در سطح شهر تغییر کاربری زمین
به فضاهای سبز و مورد استفاده برای شهروندان 

ها و تحت پوشش و نظارت قرار دادن زمین

 توسط نهادهای دولتی.

حداقل 

 سازی

ی یک شهرداری منطقه

با همکاری سازمان 
 منابع طبیعی، سازمان

زمین شهری و تمامی 

ها و نهادهای سازمان
 مربوطه

ایجاد کمربند سبز در 

 ی کوه البرزدامنه

های متروکه و بایر ه  جهت شناسایی زمین
جلوگیری از زمین خواری و ه  ایجاد فضای 

سبز در اطراف بوستان جهت کاهش آلودگی هوا 

و حفظ منابع طبیعی و خاک و افزایش رفاه 

ی پ یرش اصل شهروند شهروندان در راستا
 ساالری

 تعدیل

ی یک منطقه شهرداری

با همکاری سازمان 

 منابع طبیعی.

کاهش خرید و فروش و 

 مصرف مواد مخدر

ی مواد مخدر  و نظارت نیروی انتظامی در زمینه

امکان کاهش مصرف و خرید و فروش علنی مواد 

 ی بوستان و اطراف آنمخدر در محدوده

حداقل 

 سازی

ی انتظامی حوزهنیروی 
دربند و یگان ویژه  122

مستقر در بوستان با 

همکاری شهرداری 

 منطقه

تغییر الگوی رفتار خانواده 

ی گ ران ی نحوهدر زمینه
اوقات فراغت و فرهنگ 

ی طبیعت سازی در زمینه

تفاده از بوستان از تشوین شهروندان برای اس
ها در بوستان، طرین برگزاری مراس  و جشنواره

ی ها ونوارهای در زمینهدیتوزیع بروشورها، سی

 افزایشی

معاونت اجتماعی و 

روابط عمومی شهرداری 
ی یک با همکاری منطقه

دا و سیما، مطبوعات ص
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گردی و نقش آن در سالمت 

و نشاط خانواده و جلوگیری 

 از رخوت اجتماعی

ها و در نتیجه نقش طبیعت در تغییر ذهنیت

 امکان تاثیر گ اری در شادابی خانواده و غیره

و روابط عمومی 

نهادهای درگیر و 

استفاده از اندیشمندان 

جامعه شناس و 
 روانشناس اجتماعی

 افزایش امنیت محیط

های بیشتر در بوستان و نصب روشنایی
های بیشتر مسیرهای دسترسی، گشت زنی

نیروی انتظامی با فواصل کمتر در سطح بوستان 

های با ها و اتاقکی کیوسکو اطراف آن،  تعبیه
ها دید باز به منطقه جهت اسکان افراد و خانواده

و افزایش حضور جمع جهت ارتقاء احساس 

های مداربسته در نقاط امنیت، کارگ اری دوربین

ی اتاق کنترل در ساختمان کور بوستان و تعبیه
 یگان ویژه

 افزایشی

ی نیروی انتظامی حوزه

دربند و یگان ویژه  122

بوستان،  مستقر در
معاونت امور شهری و 

ی فضای سبز منطقه

 یک

 افزایش زیبایی محیط

رسیدگی به فضای سبز بوستان و امکانات درون 

ها، بوستان، نور پردازی ، حرص درختان و گل
کاشت درختان بیشتر و زینتی مطابن اقلی  

 ها و ...منطقه، ساخت آبنماها، کف پوش

 افزایشی

معاونت امور شهری و 
سبز شهرداری  فضای

ی یک، سازمان منطقه

زیبا سازی شهر تهران، 

مدیریت بوستان، کمک 
از اهالی محالت مجاور 

با همکاری سازمان 

منابع طبیعی وسازمان 
ها و فضاهای بوستان

 سبز شهری

 کاهش آلودگی هوا و

 آلودگی صوتی

کاشت درختان بیشتر در فضای بوستان و اطراف 

 بوستان

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

حداقل 

 سازی

 

معاونت امور شهری و 

 فضای سبز شهرداری
ی یک، مدیریت منطقه

بوستان و رئیس اداره 

فضای سبز شهرداری 

ی یک با همکاری منطقه
سازمان منابع طبیعی و 

ها و سازمان بوستان

 فضاهای سبز شهری
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های کرایه افزایش نرخ
تاکسی و سودجویی 

های رانندگان ماشین

 شخصی

ی پلیس راهور منطقه تعدیل خطی دربند و گالبدرهنظارت بر مسیرهای 
یک با همکاری سازمان 

 تاکسیرانی شهر تهران

 سازمان تاکسیرانی

گ اشتن مامورینی برای جلوگیری از تجمع 
های خطی های شخصی در پایانه تاکسیماشین

 مسیر دربند و گالبدره

حداقل 
 سازی

 افزایش تعامالت اجتماعی

حضور در بوستان، پیاده تشوین شهروندان به 
های همگانی و تعاملی )نظیر شطرنج، سازی بازی

های توپی( ایجاد فضاهای بازی برای ورزش

های پیاده روی، تپه نوردی کودکان، تشکیل تی 
های مربوط برای زنان و و برگزاری جشنواره

 مردان و برگزاری موقتی کوتاه مدت

 افزایش

معاونت اجتماعی و 
عمومی  فرهنگی و روابط

ی یک شهرداری منطقه

با به کارگیری مشاوران 
در این زمینه با همکاری 

 صدا و سیما

های شغلی و به وجود فرصت

آمدن مشاغل جدید از جمله 

 دستفروشی

به کارگیری جوانان محالت مجاور بوستان در 

اداره  امکانات بوستان و سازماندهی دستفروشان 

متناسب با شرایط های در محله و ایجاد بازارچه
 بوستان

تعدیل و 

حداقل 

 سازی

معاونت اجتماعی و 
فرهنگی، روابط عمومی 

ی یک شهرداری منطقه

و مدیریت بوستان با 
همکاری مدیریت 

 محالت مجاور

کنترل حج  ترافیک در 

 مسیر دسترسی به بوستان

به دلیل محدودیت فضایی و محدودیت بودجه 
وجود ندارد. امکان رفع مشکل تا اطالع ثانوی 

های آقای مهندس دلفان قرار اما، طبن صحبت

بر اسن است که خیابان شهرداری یک طرفه 
شود و خیابان طباطبایی پور مسیر شمال به 

 جنوب داشته باشد.

 تعدیل

 

معاونت حمل و نقل و 

به  3ی ترافیک ناحیه

 کمک پلیس راهور

های مراجعان تجمع ماشین

به بوستان گالبدره در بخش 

 باغ شاطر

با توجه به چش  انداز پروژه مبنی بر افزایش 
تعداد مراجعات، تعریض خیابان حسینی در 

ی باغ شاطر و طراحی مکانی برای پارک محدوده

ماشین در این محدوده با وجود اینکه صورت 
تواند گرفته است، اما در آینده باز ه  می

 مشکالتی را به وجود آورد.

 تعدیل

 معاونت حمل و نقل

 3ی ترافیک ناحیه

 ی یکشهرداری منطقه

 

در این طرح، الزم اسععت که تمهیداتی برای اطالع رسععانی ، ارائه امکانات و تسععهیالت خاص و مشععارکت 

مردمی اندیشععیده شععود تا موجب کارایی هر چه بیشععتر نظام ارتباطی شععود. برای این منظور جدول زیر طراحی 

 شده است.
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 های ارتباطی مربوط به آموزش، اطالع رسانی و مشارکت مردمیاقدام: لیست 5ی جدول شماره

 های الزملیست اقدام
ماهیت اصلی 

 اقدام

 زمان

 نهاد مربوطه
 حین اجرا

پس از 

 اجرا

 * * اطالع رسانی آگاه سازی ساکنان محالت گالبدره و دربند
مدیریت محالت گالبدره و دربند 

 ی یکشهرداری منطقه

تسهیالت خاص به اهالی محالت ارائه 
 گالبدره و دربند

 *  امکانات
ی یک و مدیریت شهرداری منطقه

 بوستان

درگیر کردن ریش سفیدان، مطلعان محلی 
ی سکونت باال در محدوده و افراد با سابقه

 به عنوان رابط بین شهرداری و شهروندان

مشارکت 
 مردمی

* * 
مدیریت محالت گالبدره و دربند و 

 ی یکعمومی شهرداری منطقهروابط 

کارهای پیشنهادی برای کاهش انتقال راه
تاثیرات منفی ادراک شده از عملیات 

 عمرانی به ساکنان اطراف طرح

 * * آموزش
مدیریت محالت گالبدره و دربند و 

ی یک روابط عمومی شهرداری منطقه

 و مدیریت بوستان

اطالع رسانی مشکالت احتمالی ساخت 

 گالبدره به ساکنان محالت مجاوربوستان 

اطالع رسانی 

 و آموزش
* * 

مدیریت محالت گالبدره و دربند و 

ی یک روابط عمومی شهرداری منطقه

 و مدیریت بوستان

همکاری الزم با نیروی انتظامی برای 

وضعیت امنیتی و ایمنی ممحالت مجاور 

 بوستان

 دربند 122ی نیروی انتظامی حوزه * * اطالع رسانی

نصب بنرهای مبنی بر اجرای پروژه در 

اطراف محل احداث بوستان و معرفی 
 بوستان به اهالی

 * * اطالع رسانی

مدیریت محالت گالبدره و دربند و 

ی یک روابط عمومی شهرداری منطقه
 و مدیریت بوستان

نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران 
 های جمعیو معرفی بوستان از طرین رسانه

 * * رسانی اطالع
ی یک روابط عمومی شهرداری منطقه
 و مدیریت بوستان

ایجاد هماهنگی منسج  بین واحدهای 

های منطقه، داخلی شهرداری )مانند معاونت
آتش نشانی و خدمات ایمنی و اورژانس و 

های پزشکی( و ه  بین شهرداری و فوریت

نهادهای دیگر )مانند پلیس راهور( به 
 و پر تردد خصوص در روزهای شلوغ

 * * اطالع رسانی

ی یک روابط عمومی شهرداری منطقه

با همکاری معاونت اجتماعی و 

 فرهنگی منطقه

 

ستان گالبدره پروژه سالمندان، معلوالن و افراد ک  توان: از آنجا که پروژه بو ستفاده  ای ساخت باالبر برای ا

ستان ست و بو شهری ا سطح  صوال مکاندر  ساخته میها ا شهروندان  شود پیشنهاد های برای تجمع و رفاه حال 

سمت پارکینگمی ستان که از  سی به بو ستر شرایط د صورت پلکان و محله گردد تا جهت بهبود  ی گالبدره به 
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است، باالبر ساخته شود تا تمامی شهروندان با هر گونه شرایطی امکان استفاده از بوستان را داشته باشند. این امر  

 باید توسط اموری شهری و فضای سبز منطقه و گروه مشاورین فنی در معاونت امور شهری قابل پیگیری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توان برای ساخت باالبر استفاده نمود.: نمایی از قسمتی که می1ی تصویرشماره

ها از نظر طراحی سهولت دسترسی به بوستانجلب افراد سالمند جهت افزایش احساس سالمتی در آنان: 

های وسایل نقلیه عمومی در های حرکتی و همچنین استقرار ایستگاهها با نگاهی ویژه به افراد با محدودیتورودی

 چند هایبرنامه اجرای و طراحی کند.ها، تردد بازدیدکنندگان، به ویژه سععالمندان را تسععهیل مینزدیکی ورودی

ار جوانتر جامعه فعالیت اقش کنار در بتوانند سالمندان شودمی باعث نباشد سنی خاص قشر به منحصر که منظوره

 تر احساس کنند.و فعال داشته و به تعبیر خودشان احساس پیری نکنند و خود را جوانتر

زنی بیشتر نیروی انتظامی در بوستان مخصوصا در زمان خلوتی بوستان و افزایش امنیت در بوستان: گشت

شب می سط در  ستان به وجود آورد. این امر باید تو شتری را در مراجعه کنندگان به بو ساس امنیت بی تواند اح

ها و مامورین امنیتی در سععطح گیرد تا تعداد گشععت زنی صععورت 1دربند نیروی انتظامی منطقه   122ی حوزه

ستان برای کاهش تنش بین مراجعه کنندگان و گاهی در زمان شلوغی بو صا در مواقع  ستان مخصو های خیلی بو

 خلوت بوستان برای حفظ امنیت مراجعه کنندگان احتمالی به بوستان و جلوگیری از تخلفات در سطح بوستان.

یی در تمام نقاط بوستان امنیت بوستان را در شب افزایش داده و این امکان را به افراد افزایش نور و روشنا

های مدار دهد در تمام ساعات شبانه روز با خیالت راحت و احساس امنیت به بوستان بیایند و گ اشتن دوربینمی

و نیروی  1سبز شهری منطقه بسته در نقاط کور بوستان گالبدره که باید با همکاری معاونت امور شهری و فضای 

سعتی حدود  122ی حوزه 1انتظامی منطقه  ستان گالبدره با و صورت بگیرد. بو ستان  دربند و یگان مستقر در بو

هکتار فضای زیادی است و امکان گشت زنی توسط نیروهای مستقر در بوستان در تمامی نقاط بسیار سخت  22
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ط کور و دور از دسعععترس نیروهای امنیتی، حس امنیت را در اسعععت در نتیجه وجود دوربین مدار بسعععته در نقا

ستان افزایش می ستان میمراجعه کنندگان به بو سطح بو شود و کنترل و نظارت دهد و باعث کاهش تخلفات در 

 کند.تر و کارآمدتر مینیروها را سهل

شماره صویر  ستان: همانطور که در ت شی داخل بو ضعیت زمین ورز شاهده 2ی بهبود و کنید زمین می م

ستفاده افراد ندارد و افرادی که می ستان حداقل امکانات امنیتی را برای ا سکتبال داخل بو خواهند از این زمین ب

یابد. مسئول تجهیز و شوند و در نتیجه میزان استفاده از آن کاهش میکنند امکان دارد دچار سانحه استفاده می

ی یک شهرداری است که با نظارت ور شهری و فضای سبز شهری منطقهایمن سازی این فضا در ابندا معاونت ام

 خود و اعالم به شرکت پیمانکار طرح بوستان گالبدره به تغییر وضعیت زمین بازی فوق بپردازد.

 : زمین بسکتبال داخل بوستان2ی تصویر شماره
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سایل بازی کودکان: از آنجا که کودکان بیشترین مصرف  سجام و ستانافزایش و ان باشند ها میکنندگان بو

امکانات و وسایل بازی اندکی با کمترین شرایط امنیتی دارند، و همچنین، این مجموعه وسایل به صورت پراکنده 

شععود وسععایل بازی کودکان به مکانی در کنار یکدیگر و با امنیت بیشععتر قرار گیرد و باشععند. پیشععنهاد میمی

سایل بیشتر گرد شهری با دخالت و نظارت بر عملکرد همچنین، تعداد این و سبز  شهری و فضای  د. معاونت امور 

شرکت پیمانکار طرح مسئول رسیدگی به این امر است. همچنین، با توجه به وسعت فضای مربوطه امکان ساخت 

ستان_شهربازی برای کودکان  صلی بو شرایطی را  _مخاطبان ا شاد برای فرزندان،  ضایی  عالوه بر ایجاد امکان ف

سمت ب ستان و ق ستفاده از این امکانات به بو سوده فرزندان خود را برای ا رای والدین به وجود آورند که با خیال آ

ریزی توسععط گروه مشععاور مسععتقر در معاونت امور تواند از طرین برنامهشععهربازی بوسععتان بیاورند. این طرح می

شهرداری طراحی و توسط پیامکاران اجرایی، د سبز  ستان اجرا گردد. با توجه بهاینکه شهری و فضای  سطح بو ر 

تواند منجر تواند به صورت فضای بسته درآید و ورودی برای استفاده کنندگان داشته باشد، میاین شهربازی می

شتغال شنهاد میبه درآمدزایی و در کنار آن ا شهرداری منطقهزایی برای افراد گردد. پی گیری از یک با بهرهشود 

 ای خود در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهند.مشاوران حرفه

 : نمایی از وسایل بازی کودکان3ی تصویر شماره
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سیاری از این خانه ستان: ب شرقی بو ضلع  شده در مجاور  ساخته  ها ه  از لحاظ امنیت ساماندهی منازل 

شود اند. پیشنهاد میساخته شدهباشند و ه  به گفته مسئوالن مصاحبه شونده غیرمجاز ساختمانی دچار ایراد می

شعععهرداری جهت بهینه سعععازی آنها یا تغییر وضععععیت کاربری آنها اقدامات الزمی را انجام دهد چون عالوه بر 

ساختمان شکالت امنیتی خود این  شهرداری منطقهها، منظرهم ست.  ستان را نا زیبا نموده ا شرقی بو ی یک، ی 

های عملیاتی و از طرین روابط ریزیمورشععهری و فضععای سععبز با برنامهمعاونت امور مالی شععهرداری و معاونت ا

 های فوق از ساکنان آنها و تخریب بناهای م کور نمایند.عمومی شهرداری اقدام به خرید خانه

 : نمایی از منازل مجاور ضلع شرقی بوستان4ی تصویر شماره

باشد که مسیر فوق به صورت اخت میدر ضلع جنوبی بوستان از سمت خیابان تاجیک مسیری در حال س

باشد و تر میباشد. اما باید این امر در نظر گرفته شود که این ورودی به سمت بوستان از پارکینگ پایینرمپ می

سمت ورودی  سپس به  سایل نقلیه خود را دارند باید ابتدا به پارکینگ و  ستان با و صد رفتن به بو افرادی که ق

 کند برای افراد ک  توان مشکل ساز است. روی فره  میاینکه مسیر را برای پیادهبیایند که این با وجود 

 : نمایی از مسیر در حال ساخت بوستان در ضلع جنوبی بوستان5ی تصویر شماره

اله، دربند، گالبدره های روحهای انجام شده در خصوص بوستان گالبدره و ادغام بوستانبا توجه به مصاحبه

ی یک تهران امکان طراحی و سعاخت تله شعهرداری منطقه 3ی گر و ایجاد کمربند سعبز در ناحیهو آبک با یکدی

ستان روح ستان، بو ستان، مخزن اله در ابتدای خیابان تاجیک تا باالترین نقطهسیژ از جنوبی ترین نقطه بو ی بو

متر از ابتدای  1300حدود آب بوسعتان و مکان سعاخت رسعتوران وجود دارد. از آنجا که این فضعا متراژی معادل

تواند برای ی توریسعتی بسعیاری میخیابان تاجیک تا باالترین نقطه دسعترسعی در بوسعتان گالبدره دارد، جاذبه
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ی یک در حال سععاخت پارکینگی طبقاتی در ابتدای خیابان مراجعه کنندگان داشععته باشععد. شععهرداری منطقه

سیژ می ساخت تله  ست و  ستان را  تواند کاربردیتاجیک ا ستی و خدماتی برای مراجعه کنندگان به بو کامال توری

های خود در پارکینگ طبقاتی به در پی داشععته باشععد بدین صععورت که مراجعه کنندگان بعد از پارک ماشععین

ستان روح سی راحتبو ستر ستان در سیژ به بو ستفاده از تله  شند. هزینهاله مراجعه کرده و با ا شته با ی تری دا

ریال برای هر نفر اسععت که با توجه به مسععافتی که برای تله سععیژ م کور  100،000ز تله سععیژ دربند اسععتفاده ا

ست. پیشنهاد میمی شود مشاوران، طراحان و توان در نظر گرفت مبلغ باالتری نیز برای این امکان قابل دریافت ا

را در دستور کار خود قرار دهند و به  ریزان شهرداری در معاونت امور شهری و فضای سبز  موضوع تله سیژبرنامه

 طراحی و اجرای پیشنهاد فوق بپردازند.

های بهداشتی درون بوستان: نمازخانه بوستان وسیع و مناسب است اما افزایش امکانات نمازخانه و سرویس

جعه به انجا ورودی این نمازخانه از قسمت پشت ساختمان است و کمی نا امنی را برای افراد )بانوان( در جهت مرا

ستان در منطقهایجاد می ست کند. همچنین، با توجه به اینکه بو شده که با کاهش دما مواجه ا شهر واقع  ای از 

های ای چشمگیر است. سرویسهای بهداشتی مسئلهنبود سیست  گرمایشی درون نمازخانه و آب گرم در سرویس

ستان از امکانات اولیه شتی درون بو سی برای آویزان کردن  ی کمی برخورداربهدا سطل زباله و جالبا بودند )مانند 

تواند با در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای ارائه خدمات بهتر در این زمینه لباس و کیف(، مدیریت بوسععتان با می

 اقدام نماید.

شد. وجود آالچین ستان نیز پرداخته  ستان به نقاط مثبت بو شکالت بو صدر کنار م ورت های فراوان به دو 

شنایی جداگانه برای  شتن امکان رو ستفاده و رفاه حال مراجعه کنندگان و دا صندلی جهت ا صندلی دار و بدون 

 ها اسعتفادهدهد تا در شعب نیز بتوانند از آالچینی مثبتی اسعت که به افراد این امکان را میهر آالچین نیز نکته

 های داخل بوستان: آالچین6ی هتصویر شمار                                  نمایند.
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ستان از مزیت سواری و دویدن درون بو صاف برای دوچرخه  سیر  ستان گالبدره همچنین وجود م های بو

 ی بهینه را بنمایند.های درون بوستان استفادهراهدهد از پیادهباشد که به افراد این امکان را میمی

 

 سواری:  نمایی از مسیر دوچرخه 7یتصویر شماره

 

ی سورتمه، سافاری وحشت و سینما پرواز ج ابیت خاصی را به بوستان بخشیده و در نهایت وجود مجموعه

اسععت که ل ت اسععتفاده از امکانات بوسععتان را دو چندان کرده اسععت. اما، در کنار مزیتی که این مجموعه برای 

سبت به زمان و نوع امکانا ستان دارد، قیمت باالی این امکانات ن سط بو ست و این امری بود که تو سیار باال ا ت ب

باشعد که دقیقه می 5مراجعه کنندگان به بوسعتان نیز اعالم گردید. طبن مراجعه کنندگان زمان سعورتمه حدود 

ستفاده از این امکان کمی باال به نظر می 14000مبلغ  شنهاد میتومان برای ا سد. که پی سئولین به این ر شود م

با این وجود استقبال زیادی از این مجموعه شده و اغلب شکایت کنندگان بعد از پیاده شدن امر رسیدگی نمایند. 

شان از این زمان اندک ل تی  سیار کوتاه بوده و ای سورتمه ب ستفاده و مسیر  شتند که زمان ا سورتمه اعتراض دا از 

اجعه کننده بیشتر از طرین معرفی تواند به این منجر شود که بر اساس همین که افراد مراند که این امر مینبرده

اند، تمایلی به معرفی بوستان به دیگران نداشته باشند و اگر کسی ه  دوستان و آشنایان به بوستان مراجعه کرده

سیاری از  شود چون علت مراجعه ب ضوع توجه  ست به این مو صرفش کنند. بهتر ا شد من شته با تمایل به آمدن دا

شهر تهران سایر نقاط  ست  افراد از  ست. بهتر ا ستان ا سورتمه و امکانات دیگر بو ستفاده از  ستان تمایل به ا به بو

سبز ناحیهشهرداری منطقه ستان و فضاهای  سبز با همکاری مدیریت بو شهری و فضای  ی ی یک و معاونت امور 

قدامات الزم های کاربردی با مدیریت مجموعه تفریحی سععورتمه در رابطه با کاهش مبلغ فوق ااز طرین رایزنی  3

 را انجام دهند.
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 نظام هوشمند پایش -5-3

ای طراحی و تدوین های پس از اجرای اقدام مداخلهدر این بخش نظام هوشعععمند پایش با هدف مراقبت

 شده است که شامل اقدامات متعددی است.

شده ست در ابتدا پیامدها و تاثیراتی که پیش بینی کامل و دقین ن شوند. دالزم ا ضر به اند،  ذکر  ر اتاف حا

ی اجرای های موجود مانند محدودیت زمانی و مالی، عدم اطالع رسعععانی الزم در محله در زمینهدلیل محدودیت

صفر برای اجرای پروژه برخی جنبهچنین پروژه شدن مطالعات فاز  های تاثیرگ اری اقدام از ای و هچنین، انجام ن

صادی برای تی های دقین بینی  اتاف ممکن نبود. اجرای این پروژه نیاز به پیشجمله تاثیرات دقین ترافیکی و اقت

ی یابی به نتیجهتواند منجر به عدم دسععتبینی میفنی دارد که در نظر نگرفتن هر عنصععر کوچکی در این پیش

ی توان گفت وجود بوستان با توجه به کمبود فضاباشد و میبینی میی بوستان قابل پیشمطلوب شود. اما، آینده

سبز و مکان ضاهای  شهر تهران به ف ستان و نیاز  شهروندان میسبز در محالت مجاور بو تواند های تفریحی برای 

شود. در عین حال باید برای مشکالتی از جمله ترافیک و کمبود پارکینگ در روزهای تعطیل و  سیار مفید واقع  ب

 به آنها اشاره گردیده است. 3-6ول ها مخصوصا در تابستان اقداماتی صورت گیرد که در جدآخر هفته

ست که نظارت ضح ا شامل بازدیدهای دورهوا ای نا ران و یا نظارت هایی مانند نظارت فنی پس از اجرا که 

ی زمانی از پیش تعیین شده نیز هست، برای نظام هوشمند پایش ضروری بر روند پیشرفت پروژه بر اساس برنامه

شست ست. عالوه بر این برگزاری ن سطح ملی از حوزههای دورها سئوالن و مطلعان در  صل ای با حضور م ی بالف

تواند به طور مسععتمر بازخورد مفیدی در راسععتای نظارت بر وضعععیت و تغییرات های اطراف نیز میاقدام و محله

 محلی به مسئوالن سطح منطقه ارائه دهد.

شمند نظام تدوین و بنابراین طراحی شامل موارد زیر  از ی پسهامراقب هدف با پایش هو ستان  احدات بو

 باشد:می

شارکت جلب شنهاد م سئولین شودمی اهالی: پی اطراف  شهروندان با را خود پروژه،  تعامل ریزانبرنامه و م

 این نمایند. برای جلب منفی پروژه اثرات کاستن در را آنان مشارکت و نموده بیشتر را آنها هایشورایاری و پروژه

 محل، اهالی به ویژه پروژه نفعذی هایگروه نمایندگان با جلسعاتی ایدوره طور به تا شعودپیشعنهاد می منظور

 هایبرنامه ارائه با آنان، نظرات و نکات شعنیدن با و دهند تشعکیل های اجتماعیگروه سعایر و امالک صعاحبان

 نمایند. پروژه اقدام اثرات منفی کاهش جهت در آنها همکاری با مشارکتی

 را مختلف نفعان ذی مشارکت زمینه اجتماعی، مشاور گروه یک کمک به شهرداری تا شودمی * پیشنهاد

 .باشد تراصولی آن اجرای روش و ماندگارتر این همکاری اثرات تا نماید فراه 
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شارکت جلب شنهاد دیگر: مرتبط هایسازمان و نهادها م  زمینه در خود اقدامات شهرداری تا شودمی پی

ستند، ارتباط در پروژه با نوعی به که نهادهایی سایر همکاری با از پروژه را برداری بهره و اجرا  کند. هماهنگ ه

شد مؤثر پروژه ترسریع اجرای در تواندمی نه تنها بخشی بین هایهمکاری این  اثرات جبران در تواند،می بلکه با

 .نماید کمک نیز پروژه منفی

 و منابع تخصیص در کل نگری بر مبتنی حامیان سوی از پیامدها تعدیل و گفت، جبران توانو در آخر می

 برای احداث بوسعتان گالبدره، خصعوص در 1منطقه  اینکه شعهرداری به توجه با باشعد، مداوم جبران و تعدیل

ستیابی صیلی و طرح اهداف به د شکالت رفع تف  این اجرای قبل از کند ومی آن دفاع اجرای از محلی ساکنان م

ست الزم ل ا گیرد،می شکل ذینفعان برای هاییهزینه طرح، سیر زندگی کلیت دل در که ا  جبران و ساکنان تف

محدوده پروژه، معضععل بزرگی به نام ترافیک در روزهای  در مسععکن و زمین قیمت افزایش یا کاهش مثالً گردد.

از رانندگان خودروهای شععخصععی مبنی بر تعطیل و آخر هفته مخصععوصععا در تابسععتان، سععواسععتفاده بسععیاری 

 نوع این ی باال از مراجعه کنندگان، مشععکالت امنیتی درون بوسععتان و غیره. برایمسععافرکشععی و دریافت کرایه

شکالت س  باید م شود الزم در هایمکانی  محالت ساکنان به زیان و ضرر ایجاد از امکان حد در و نظر گرفته 

 گردد. همجوار جلوگیری

 
 ی بیشتر بوستانهای اجرایی جهت توسعه: برنامه4ی شمارهجدول 

 اولویت زمانی پروژه اولویت اجرایی

 اولویت اول

 ساخت رستوران و بوفه در بوستان

 کوتاه مدت
 سال 5تا  0

 های آبک و گالبدرهطراحی و ساخت پلی نظیر پل طبیعت جهت اتصال بوستان

 کنندگانایجاد خدمات ایمنی بیشتر به مراجعه 

 ی معرفی بوستان تبلیغات در زمینه

 ها و مراس  در بوستانبرگزاری جشن

 های سرویس بهداشتی در نقاط مختلفهای بهداشتی و یا استقرار کانکساحداث سرویس

 ایجاد امکانات برای برگزاری تورها و مسابقات ورزشی مرتبط با فضای بوستان

 اولویت دوم

 برای کودکان ساخت شهربازی

 میان مدت
 سال 10تا  5

 هاطراحی و ساخت باربیکیو در نزدیکی آالچین

 های گیاهی در سطح بوستانمعرفی گونه

 های بیشتر در سطح بوستانارائه امکاناتی نظیر گ اشتن نیمکت

 هایی نظیر شطرنجاحداث مکانی برای ورزش

 اولویت سوم
 مدت بلند طراحی و ساخت تله سیژ 

 طراحی هتل یا متل در قسمت باالی بوستان سال 20تا  10
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ی زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر اساس های اجرایی جهت توسعه بوستان در سه دورهبرنامه

شده سی  بندی  سبز طراحی و اند. تعدادی از این برنامهالویت تق ضای  شهری و ف شهرداری و معاونت امور  ها در 

ستور اجرا می ست و تنها در انتظار د شده ا شد. برنامهتدوین  شهری و فضای های طربا شده در معاونت امور  احی 

ست بر روی مخزن آب  ستوران قرار ا ستوران و  احداث پل طبیعت در اولویت اولویت قرار دارد. ر ساخت ر سبز، 

ای طراحی شده است که واقع در قسمت باالیی بوستان ساخته شود و در زمان احداث بوستان مخزن آب به گونه

ته شود. در رابطه با پل طبیعت، قرار است پلی به منظور اتصال بوستان آبک در قسمت فوقانی آن رستوران ساخ

شه اولیه شود و نق ساخته  سبز و گالبدره  ضای  شهری و ف شاور معاونت امور  سین م سط گروه مهند ی این پل تو

 طراحی شده و منتظر دستور اجرا است. 

ستان در برنامههای دیگر توسعهدر رابطه با برنامه وتاه مدت )اولویت اول(، ایجاد خدمات ایمنی های کی بو

شهرداری با نیروی انتظامی  شد، هماهنگی  صحبت  شتر نیز در رابطه با آن نیز  شتر به مراجعه کنندگان که پی بی

های کور و های مدار بسته در قسمتاندازی دوربینی بوستان و نصب و راهزنی بیشتر در محوطهدر زمینه گشت

 ی نیروهای امنیتی بوستان است. غیر قابل دسترس برا

ها و مراسعع ، بهتر اسععت بین روابط عمومی در خصععوص تبلیغات در خصععوص بوسععتان و برگزاری جشععن

های الزم صورت گیرد تا بوستان که در واقع در ی یک، مدیریت بوستان و صدا و سیما هماهنگیشهرداری منطقه

ها و ر تهران معرفی گردد و همچنین، با برگزاری مراسععع ای قرار دارد به تمام مناطن شعععهشعععرایط فرا منطقه

 های زنده از ساکنان شهر تهران دعوت شود تا در بوستان حضور پیدا کنند. های مناسبتی و برنامهجشن

ی عمومی نظیر تاکسععی یا و ن از ابتدای خیابان فناخسععرو یا خیابان دربند برای گ اشععتن وسععایل نقلیه

شهرداری با همکاری  3ی شود معاونت حمل و نقل ناحیهگان به بوستان که پیشنهاد میجایی مراجعه کنندجابه

 سازمان تاکسیرانی شهر تهران اقدام به این امر نماید.

های بهداشتی، به دلیل وسعت بوستان امکان دسترسی به راحتی وجود ندارد و در جهت وضعیت سرویس 

های بهداشتی ی دیگر بوستان سرویسن مشاور در چند نقطهشود در صورت امکان توسط مهندسیپیشنهاد می

 متعددی حتی اگر شده به صورت کانکس احداث گردد. 

ستان می سورتمه در بو ستان گالبدره به لحاظ موقعیت مکانی و وجود  ستی تبدیل تواند به جاذبهبو ی توری

تواند اقدام به برگ اری تورهای یی یک با همکاری سعازمان جهانگردی مشعود و روابط عمومی شعهرداری منطقه

گردشگری یک روزه به بوستان کند. بوستان گالبدره بر اساس موقعیت و فضای سبز وسیعی که در بر دارد و در 

تواند فرهنگ ی گردشععگری را دارد و میصععورت سععاخته شععدن پل طبیعت قابلیت تبدیل شععدن به محدوده
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ی تهران گسععترش دهد. حتی بوسععتان ن و شععهرهای حومهاکوتوریسعع  )طبیعت گردی( را در سععطح شععهر تهرا

ای دوچرخه گالبدره با وجود مسععیرهای پیچ در پیچ و مسععیر دوچرخه سععواری امکان برگزاری مسععابقات حرفه

ی یک با وزارت ورزش و جوانان و سععازمان ورزش سععواری را دارد که این امر نیز با همکاری شععهرداری منطقه

 ی مسابقات متعدد در بوستان نمایند.شهرداری اقدام به برگزار

ای در های سععطح شععهر هسععتند، ایجاد شععهربازیها و پارکاز آنجا که کودکان مخاطبین اصععلی بوسععتان

ستان برای آنها می شود، این مراجعه کنندگان همان والدین کودکان بو شتری  تواند به ج ب مراجعه کنندگان بی

ها تمایل دارند فرزندانشععان از جوان در زمان مراجعه به بوسععتان سععال هسععتند. والدین 12تا  4با حدود سععنی 

ستان گالبدره کمترین امکانات را  ستفاده نمایند. اما، بو ستان ا سایل بازی درون بو ستان و و امکانات تفریحی بو

رای ای که دارد قابلیت ساخت شهربازی کوچکی ببرای کودکان دارد و بوستان گالبدره با توجه به وسعت گسترده

تواند به صورت فضایی بسته با کارکنان متعدد باشد که به محض ورود کودک کودکان را دارد و این شهربازی می

سوده از دیگر  شهربازی مسئولیت کودک را بر عهده گیرند تا والدین این کودکان نیز بتوانند با خیال آ به محوطه 

ازای هر کودک مبلغی را دریافت نماید که این درآمدزایی را تواند به امکانات بوستان بهره ببرند، این شهربازی می

شتغال زایی را به همراه  شهربازی ا ستاران کودک در محوطه  ضور کارکنان و پر به دنبال دارد و از طرف دیگر ح

شهرداری منطقهآورد. پیشنهاد میمی سبز  شهری و فضای  ی یک با گروه مهندسین مشاور شود تا معاونت امور 

شرایط و موقعیت مالی اجازه این امر را میخود به  شنهاد بپردازند تا اگر  سی و تجزیه و تحلیل این پی دهد به برر

 احداث شهربازی در اولویت زمانی میان مدت بپردازند.

ستفاده   ستان و ا سیدن به بو ستان به دلیل طی نمودن مسافت طوالنی برای ر اکثر مراجعه کنندگان به بو

ضاها ستان میاز امکانات و ف صد پیکنیک به بو ستان، به ق تواند آیند و نبود امکاناتی برای یک پیک نیک میی بو

شاره گردید مانع مراجعه دوباره شد. یکی از این امکانات که از طرف مراجعه کنندگان به آن ا ستان با ی آنها به بو

های سبز با همکاری مدیریت بوستان و ها بود. معاونت امور شهری و فضا( در نزدیکی آالچیننبود باربیکیو )منقل

ها پیمانکار پروژه و با لحاظ کردن تمامی اقدامات ایمنی اقدام به سعععاخت باربیکیوهای متعدد در نزدیکی آالچین

 نماید.

شناسی( تواند بوستان را از یک بوستان تفریحی به باغ بوستان )باغ گیاههای گیاهی بوستان میمعرفی گونه

سعهتغییر دهد و منج شهری ر به تو س  )طبیعت گردی( گردد. این امر با همکاری معاونت امور  صنعت اکوتوری ی 

ی یک، مدیریت بوسعتان و رئیس فضعای سعبز ناحیه، سعازمان منابع طبیعی و و فضعای سعبز شعهرداری منطقه

های گیاهی تواند در شناساندن گونهسازمان فضاهای سبز شهری و مهندسان کشاورزی صورت گیرد. این امر می

 غالب در محدوده به مراجعه کنندگان تاثیر بسزایی داشته باشد.
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ستان شد. در بو ستان  سطح بو ستان گالبدره متوجه کمبود نیمکت در  ها و تی  اتاف در زمان بازدید از بو

شععود. در بوسععتان ها وجود نیمکت از عوامل مهمی اسععت که برای رفاه حال مراجعه کنندگان گ اشععته میپارک

های متعدد در سعطح بوسعتان نیمکتی طراحی نشعده اسعت. اما با توجه به افزایش ی آالچینگالبدره به واسعطه

های سطح بوستان وجود نیمکت در بوستان الزامی است. پیشنهاد مراجعات به بوستان و همچنین پستی و بلندی

ستان و پیمانکار پرومی سبز و مدیریت بو شهری و فضای  سطح شود معاونت امور  ژه اقدام به گ اردن نیمکت در 

سال ست اما در  شرایط فعلی الزامی نی ستان گردد. البته در  ضروری بو ستان الزم و  های آتی این امکان برای بو

 است.

ی آن را به ساخت مکانی برای توان قسمتی از محوطهاز آنجا که بوستان گالبدره مساحت وسیعی دارد می

صاص داد.  شطرنج اخت سب میزهای  سیار منا سالمندان و حتی جوانان و نوجوانان ب ضاهایی برای  وجود چنین ف

شود معاونت شود. پیشنهاد میهایی که چنین امکانی وجود دارد استقبال فراوانی میها و پارکاست و در بوستان

احداث مکانی های الزم به ریزیامور شعهری و فضعای سعبز شعهری به همکاری پیمانکار پروژه با طراحی و برنامه

 برای این امر اقدام نمایند.

اله واقع در ابتدای خیابان تاجیک از طرین های انجام شده بیان شد که قرار است بوستان روحبنابر مصاحبه

صورت گرفت،  صحبتی که با آقای مهندس محسنی در این زمینه  شود. با  ستان گالبدره متصل  مسیر رمپ به بو

ی بوستان گالبدره وجود دارد. این یژ از بوستان روح اله )باغ ملک( تا باالترین نقطهاین امکان برای طراحی تله س

باشد. که مسافت مناسبی برای تله سیژ است و همچنین، در طول مسیر به خاطر متر می 1300مسافت در حدود 

ستگاهتپه سیر نیز وجود دارد. الای بودن محدوده امکان ایجاد ای بته این فقط یک نظریه های بین راهی در طول م

باشد و مهندسان مشاور و طراحان فضاهای شهری نظری دقیقتر در این زمینه دارند که با توجه به چش  انداز می

تری های جامع و دقینشود در خصوص این طرح مشاوران به بحث و بررسیاقتصادی بوستان این امر پیشنهاد می

 دام نمایند.بپردازند و به طراحی و اجرای این طرح اق
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 : مسیر اختصاصی برای تله سیژ8ی تصویر شماره
 

ستان پیشنهاد گردید که با توجه به ج ابیت طبیعت گردی  ساخت هتلی در باالی بو در انتها در خصوص 

محدوده و تعداد مراجعات کوهنوردان در منطقه و صعععود آنها به قله وجود یک هتل بین راهی برای اسععتراحت 

رسعد. بوسعتان گالبدره قابلیت با توجه به تبدیل شعدن به و حتی اقامت شعبانه ضعروری به نظر میی آنها روزانه

سبز در دامنه صورتی که پل طبیعت نیز به ی کوه البرز، منطقهکمربند  ست و در  ست ا ای زیبا برای ج ب توری

ی کوه ای در دامنهطهتوان تصعععور کرد که وجود یک هتل در نقامکانات تفریحی این بوسعععتان افزوده شعععود می

ستمی سطهتواند توری ستان گالبدره به وا شتری را به منطقه ج ب نماید. تعداد مراجعه کنندگان به بو ی های بی

تواند به های آتی این تعداد میهزار نفر در سععال برآورد گردیده در سععال 90سععورتمه به طور میانگین در حدود 

سد. در خصوص احداث هتل جناب آقای مهندس محسنی بیان کردند که باالی یک میلیون نفر مراجعه کننده بر

تواند اقدامی انجام دهد. اما با باشد و شهرداری در خصوص احداث هتل نمیاین امکان برای شهرداری مقدور نمی

اری تواند از طرف شهردتوجه به چش  انداز اقتصادی بوستان و استقبال افراد از بوستان پیشنهاد احداث هتل می

ی گالبدره را به تواند منطقهسععاله می 20به سععازمان جهانگردی و منابع طبیعی پیشععنهاد گردد و در دورنمایی 

 مکانی توریستی تبدیل نماید.

 


