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  چكيده
همجواري اين .  يكي از سايت هاي حادثه آفرين شهرها به حساب مي آيندشهريگورستان هاي غير فعال درون 

اختالل در نظام امنيت . گونه سايت ها با مناطق فعال شهري، سبب بروز اختالالت فراوان در نظام كالبدي شهرها مي گردد
هري از تاثيرات نامطلوب گورستان هاي غير فعال و متروكه در دل كالبد فعال ـــــهماهنگي در نظام منظر شاجتماعي شهر و نا

، تاثيرات نامطلوب محيطتبديل گورستان هاي متروكه به پارك ـ گورستان هاي درون شهري عالوه بر حذف . شهر مي باشد
، بهبود شرايط خرداقليم و ايجاد فضاهاي شهري خاطره انگيز سبب ايجاد بسترهاي مناسبي در جهت ارتقا كيفيت زيست محيطي

در اين مقاله سعي بر آن است پس از شناسايي نتايج نامطلوبِ گورستان هاي غير فعال، راهكارهايي در جهت تبديل  .مي گردد
  .ـ گورستان هاي تاريخي ارائه گردد اين گونه سايت ها به پارك هاي درون شهري يا پارك

 

  .منظرگورستان هاي متروكه، پارك ـ گورستان درون شهري، برنامه ريزي  :ديكلمات كلي
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  مقدمه 
. طراحي و مديريت پايدار شهري مستلزم اجراي ايده هايي است كه از تخريب يا تضعيف منابع موجود بر حذر باشند

. از رفع معضالت به همراه داشته باشدبه همين منظور سازماندهي و رفع نقص از يك منطقه، الزاما بايد داراي نتايجي فراتر 
 عالوه بر رفع مشكالت موجود، طراحي در راستاي دستيابي به حداكثر بازدهي با توجه به منابع »طراحي پايدار«بنابراين در 

  . موجود مد نظر مي باشد
 ـ  گورستان ارك گورستان هاي متروكه و تبديل آن ها به پءبا توجه به مطلب فوق بايد اذعان داشت در طرح احيا

  :  كه به ترتيب عبارتند از درون شهري دو هدف كالن مدنظر استهاي
   محيط؛رفع نقايص و نارسايي هاي موجود در  .1
  .افزايش كارايي سايت به منظور استفاده بهينه شهروندان و توليد اثرات مطلوب در محيط شهري .2

اينگونه محيط ها به عنوان گام نخست، امري در » منظر شهري«و » امنيت«در همين راستا بررسي دو مفهوم 
  . ضروري مي باشد كه با توجه به نارسايي هاي گورستان هاي متروكه در اين دو زمينه، به اختصار به آن ها پرداخته مي شود

  امنيت. 1
طوح مختلف  اجتماعي كه ناشي از وجود بحران هاي شديد در سناهنجاري هاي متنوعبا ورود به قرن بيست و يكم و بروز 
 بيش از پيش مورد تاكيد محيطدر تمامي عرصه ها و به ويژه مباحث مرتبط با » امنيت«جوامع است، اهميت توجه به مفهوم 

  .  قرار گرفته است
الب صنعتي، تغييرات، نظام هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي ــهمواره با توسعه جوامع و به ويژه روند رويدادهاي پس از انق«

پديده شهر و شهرنشيني كه تا پيش از اين تغييرات، سهم معين و محدودي از جريان روزمره .  و سويي ديگر بخشيدرا سمت
از . وقايع ملي و بين المللي را به خود اختصاص مي داد، اينك به سرعت در حال افزايش حضور خويش در جريان اين وقايع بود

با يكديگر به سان اجزايي از پيكره اي واحد، آسيب و لطمه به هر يك از اين طرفي با گسترش فعاليت ها و مرتبط بودن آن ها 
  ) 35، ص 1382سيروس صبري، رضا، كليجي، هومن، (» .اجزا مي تواند كليت آن پيكره را مورد تهديد قرار دهد

جرمانه و غير قانوني به گورستان هاي متروكه به عنوان جزئي الينفك از كالبد شهرها، بستري مناسب جهت ارتكاب به اعمال م
اهميت برقراري امنيت اجتماعي در گورستان هاي متروكه درون شهري از آن جا نشات مي گيرد كه بسياري از . حساب مي آيند

همجواري هاي گسترده اي با مناطق فعال مسكوني مي باشند و سرايت تاثيرات منفي از اين مناطقِ جرم  اين سايت ها داراي
  .    طق به راحتي امكان پذير استخيز به ساير منا

امروزه براي كاهش اعمال مجرمانه و خالف قانون در مناطق جرم خيز و متروكه روش هاي گوناگون و بعضا پيچيده اي دنبال 
جلوگيري از وقوع جرم بوسيله «روش. در اين ميان نقش طراحي محيط به عنوان عاملي پايدار، غير قابل انكار است. مي شود
مضاعف توسط برخي   ميالدي با جديت1960يكي از اين روش ها است كه از سال هاي C.P.T.E.D يا » محيطيطراحي 

   ) Timothy D.Crowe, 1991, p 30 (.جرم شناسان، معماران منظر و شهرسازان مورد تاكيد قرار گرفته است
 ارائه مي كند كه مكانازماندهي  توصيه هايي در جهت ايمن سازي محيط به كمك طراحي و سC.P.T.E.Dروش محيطي 

 تفكيك فضاهاي كالبدي، افزايش نظارت بصري، كنترل دسترسي ها، ،»باز سازماندهي« ،»باز استقرار«، »باز طراحي«شامل 
 مناطق خلوت و استفاده از درتغيير عملكرد فضاها، ايجاد جذابيت براي جذب شهروندان به داخل سايت به منظور افزايش تردد 
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 Timothy(. ن مي باشدسي ساده اطالع رساني براي اعالم خطر و هشدار توسط عموم شهروندان از هر طيف و ابزارها

D.Crowe, 1991  (  
به منظور افزايش ضرايب امنيتي در گورستان هاي متروكه، برنامه ريزي، مديريت و تغيير كاربري زمين ضروري و غيرقابل انكار 

محيط و تغيير عملكرد شهري آن از بروز بسياري از اعمال غير قانوني در اين مناطق » يباز طراح« برنامه ريزي براي .است
 ,Leonard J.Hopper, Marth J.Droge (.جلوگيري به عمل مي آورد و محيط را براي مجرمين ناامن مي سازد

2005  (  
محيط و استاندارد هاي نيروي انساني در ضوابط امنيتي در فرآيند طراحي شامل استاندارد هاي طراحي، استانداردهاي مبلمان 

با توجه موارد . تلفيقي دقيق، برنامه ريزي شده و آينده نگر قادر به برقراري امنيت در محدوده محيط مورد مطالعه خواهند بود
 آن ها بيان شده مي توان بيان داشت اولين گام در برقراري امنيت در گورستان هاي متروكه درون شهري تغيير عملكرد شهري

 گورستان هاي ـمي باشد؛ بدين شكل كه گورستان هاي متروكه با لحاظ نمودن كليه اصول فني، تغيير ماهيت يافته و به پارك 
به همين منظور لحاظ كردن اقدامات ايمني در راستاي برنامه ريزي منظرِ محيط را مي توان شامل . درون شهري تبديل گردند

  :سه مرحله زير دانست

  1ره جدول شما

مراحل سه گانه برنامه ريزي منظر محيط براي تبديل گورستان هاي متروكه به پارك گورستان هاي درون 
  شهري

  مرحله
اقدامات اصلي در هر مرحله از برنامه ريزي منظر براي 

  گورستان هاي متروكه

برنامه 
  ريزي

  شناخت پتانسيل هاي مثبت و منفي محيط
  شناخت حوزه نفوذ تاثيرات محيط

  يت بندي اهداف اصليالو
  ايجاد فرصت براي برنامه ريزي هاي توسعه در آينده 

  باز طراحي
باز 

  سازماندهي
  باز استقرار

  تعريف دقيق ورودي ها و خروجي ها و تدوين نظام دسترسي مشخص  
تغيير كاربري هاي غير مناسب  و ايجاد تجانس بين همجواري هاي 

  قطعات زمين    
 فضاهاي عمومي، نيمه عمومي، نيمه خصوصي و تدوين نظام مناسب براي

  خصوصي
  حذف عناصر كالبدي خطرساز 

  لحاظ نمودن اقدامات ايمني در طراحي جزئيات اجرائي   

  مديريت
  تدوين برنامه ريزي عملي براي نگهداري از ساختار محيط

  سازماندهي نيروهاي انساني شاغل در پارك ـ گورستان 
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  منظر شهري. 2
به . محيط هاي فعال شهر، ناهماهنگي هاي بصري ناخوشايندي ايجاد مي نمايد  گورستان متروكه درتصويرِ كالبد

ديد پي در «و  »ديدهاي وسيع افقي«، »پستي و بلندي هاي طبيعي زمين«، »بافت«، »خطوط آسمان«طور كلي عدم تطابق 
  . سبب بروز ناهنجاري هاي بصري در سيماي شهر مي گردند»پي

قا كيفيت بصري در سطح كالن، برنامه ريزي براي ايجاد مناظر متجانس و مكمل با ساير قسمت هاي به منظور ارت
گرچه مي توان با توجه به . عناصر مكمل در ايجاد منظر شهري مطلوب بسيار متنوع مي باشند. سيماي شهر، صورت مي پذيرد

ر برد، اما در اينجا به صورت خالصه چند روش پيشنهادي شرايط محلي ابتكارات فراواني براي افزايش كيفيت منظر شهري به كا
  : از سوي نگارنده مطرح مي گردد

 كريدورهاي منظر براي نمايش عواملي چون كوهستان، خط افق، خطوط ساحلي و موارد مشابه با استفاده از ايجاد 
  پرسپكتيوهاي شهري  

 پوشش مناظر نامطلوب با بهره گيري از درختان هميشه سبز 
 ر كردن مناظر ويژه با بهره گيري از عناصري مانند سردرها و ديوارهاي محصور كننده بارزت 
 بهره گيري از اصل انعكاس با ساخت استخرهاي وسيع در برابر مناظر مطلوب شهري  
 بهره گيري صحيح از بيلبوردهاي تبليغاتي در جهت افزايش جذابيت منظر  
 . گي، سلسله مراتب، ريتم، توازن و بافتدر نظر گرفتن اصول كلي همچون مقياس، هماهن 
ايجاد نظام سايه و روشن و تنوع رنگي با تلفيق درختان هميشه سبز و درختان خزان پذير براي ايجاد مناظر متنوع در  

 فصول مختلف
 .برنامه ريزي منظر شهري در فصل زمستان و انجام پيش بيني هاي الزم جهت جلوگيري از يكنواختي در فصل سرد 

  
مي . ش براي ارتقا كيفيت منظر شهري در گورستان هاي متروكه، نتايج مثبت فراواني نصيب محيط خواهد كردتال

توان بيان داشت ارتقا كيفيت منظر شهري سه مزيت عمده در كالبد شهر ايجاد خواهد نمود؛ ايجاد سيماي خاطره انگيز، افزايش 
   .كيفيت خرداقليم و ايجاد آرامش و لذت براي ساكنين

  

  2جدول شماره 

  فاكتورهاي مورد بررسي در بهبود كيفيت محيطي گورستان هاي درون شهري

فاكتورهاي مورد 
  بررسي

  حوزه تاثير  تاثيرات مثبت

سيماي خاطره 
  انگيز

  تاكيد بر حفظ مكان هاي تاريخي
  شهر  زيباسازي منظر شهري  

  ارتقاء كيفيت آب و هوايي  خرداقليم
  منطقه  كنترل آب هاي سطحي 

  آرامش و لذت
  ايجاد فضاهاي استراحت موقت  

ايجاد فضاهاي عمومي شهري براي انجام فعاليت هاي 
  تفريحي 

  ناحيه

   شكل گيري سيماي خاطره انگيز با تاكيد بر حفظ مكان هاي تاريخي. 1 ـ 2
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نشان مي دهد جستجو در متون تاريخي . نگاه به نمونه هاي تاريخي و معاصر گوياي صحت عبارات فوق مي باشند
منظر سازي يادواره اي در ايران پيش از . در ايران باستان تالش براي خلق سيماي خاطره انگيز داراي سابقه اي طوالني است

  . اسالم به كرات تكرار شده است
موارد بسيار زيادي را در تاريخ مي توان بر شمرد كه در هر يك از آن ها بشر با هموار كردن مشكالت پيش روي 

در جاي » ماد«هاي بر جاي مانده از قوم » استودان«. ره از دست رفتگانش كرده استــــيش، سعي در ابدي كردن خاطخو
دو نمونه تاريخي بسيار گويا از تالش انسان براي حفظ گورها به منظور » نقش رستم«و » زاگرس«جاي كوهستان رمز آلود 

  . ثبت خاطرات خويش و احترام به مردگان مي باشد
ين گورستان هاي كوهستاني با ظرافت و دقت بسيار و به دليل اعتقادات خاص زرتشتي در راستاي پاك نگاه داشتن ا

  ) 1382پيرنيا، محمد كريم،  (.عناصر چهارگانه در دل كوه شكل گرفته اند
سي و نكته حائز اهميت در اين ميان همجواري گورها با نقش برجسته هايي است كه بازگو كننده حوادث سيا

 كتيبه ها مي توان  همچنينبه دليل همجواري استودان ها با نقش برجسته ها، ابعاد بزرگ استودان ها و. اجتماعي زمان هستند
استنباط نمود كه به وجود آورندگان اين گورها عالوه بر به جاي آوردن رسوم تدفين زرتشتي، در پي ايجاد فضاها و مناظر خاطره 

   .انگيز نيز بوده اند
راستاي حفظ تاريخ  در منظرسازي.  قرار مي گيردمنظردر جهان معاصر نيز مفهوم خاطره انگيزي فضا مد نظر طراحان 

چرا كه در اين روش بينندگان در معرض آموزش ها و اطالعات غير مستقيم قرار . يكي از بهترين روش هاي آموزش تاريخ است
  . د بودن تاريخي قادر به درك آن ها نخواهمتونمي كنند كه هرگز با خواندن گرفته و با حضور در فضا عمال تجربياتي را كسب 

در همين راستا ساخت فضاهاي يادبود و خاطره انگيز بويژه پس از جنگ جهاني دوم با مفهوم حفظ خاطره كشته 
اي متعدد دنبال شده  از طريق احداث پارك هاي يادواره »اري سبزــمعم« و »معماري پايدار«شدگان جنگ و با رويكرد به 

فلش بكِ «در اين پارك ها عالوه بر ايجاد فضاهاي سبز مفرح و زيبا، بينندگان در معرض خاطرات گذشته قرار گرفته و با . است
  .مواجه مي شوند» ذهني

  ارتقا كيفيت خرد اقليم. 2 ـ 2
  مطلوبعه سبب افزايش شرايطدر حوزه مورد مطال ارتقا كيفيت زيست محيطي در منطقه و بهبود شرايط خرد اقليم

افزايش گونه هاي گياهي، پيش بيني استخرهاي وسيع و ايجاد جداره هاي سبز سبب تغييرات . آب و هوايي در منطقه مي گردد
  . مثبت در گورستان و سايت هاي مجاور آن مي گردد

نظيم رطوبت هوا، كنترل سيالب، افزايش بهره مندي از نور خورشيد، محافظت در برابر باد، افزايش توليد اكسيژن، ت
كاهش سطوح يخ زده، كنترل عمق يخبندان، كنترل انعكاس نورهاي مزاحم و تثبيت خاك و جلوگيري از فرسايش آن از 

رستم خاني، . ( كه در صورت طراحي اصولي فضاي سبز مي توانند كيفيت خرد اقليم را ارتقا بخشندمهمترين امتيازاتي است
  )1383پروانه، 

بنابراين با توجه به مشكالت فراواني كه طي صد . قا كيفيت خرد اقليم سبب افزايش سالمت شهروندان مي گردد ارت
براي جلوگيري از تخريب و تضعيف منابع طبيعي  سال اخير به واسطه صنعتي شدن شهرهاي جهان بروز كرده است، تالش

  .  مورد تاكيد به نظر مي رسدزمين و ارتقا كيفيت و كميت آن به صورت مصنوعي امري ضروري و

  .ايجاد فضاي آرامش بخش و لذت بخش شهري براي ساكنين منطقه. 3 ـ 2
. ري مي باشدـــــبراي ساكنين محلي از بزرگترين دستاوردهاي احيا سايت و تغيير كارب »لذت« و »آرامش«ايجاد 

 كه توسط  هايي و سايه روشن شده طبيعيزياهده نظام هاي رنگ آميـــذت از حضور در فضاهاي سبز و مشـــآرامش و ل
در محيطي ايمن و بدون گياهان و عناصر بصري ديگر تشكيل شده اند، به همراه مشاهده سنگ قبرهاي قديمي و حفاظت شده 

  . جذابيت هاي خاصي را براي مشاهده كنندگان به ارمغان مي آورداسترس، 
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با . زايش توان او در جهت انديشيدن مي گرددــــخش، سبب افاز سوي ديگر، دستيابي انسان به محيط هاي آرامش ب
چنين فضاهايي نه . توجه به اين مطلب مي توان پارك ـ گورستان هاي احيا شده را فضاهايي براي تفكر و انديشه در نظر گرفت

 مي كنند و محيط گورستان ءاتنها القا كننده ترس، نااميدي و خستگي نيستند، بلكه نشاط، زيبايي و تفكر را به روح انسان الق
   .هاي نفرت انگيز و مالل آور را ندارند

اهميت اجتماعي، فرهنگي و تاريخي گورستان هاي قديمي تا جايي است كه حتي در كشورهاي توسعه يافته عالوه بر 
ن ها تدوين گشته و  گورستان هاي يادواره اي، قوانين مدوني جهت اداره اين مكا–سازماندهي و تبديل اين مناطق به پارك 

  ) www.city.vancouver.bc.ca,2005 (.شورايي به صورت مستقل به اداره و مديريت اين مناطق مي پردازد

  » همدان«گورستان باغ رضوان : مطالعه موردي. 3
  . مطالعه در زمينه گورستان باغ رضوان را مي توان در دو قسمت كامال مجزا مورد بررسي قرار داد

  .   موجودآناليز وضعيت .1
 .راهكارهاي پيشنهادي براي تبديل گورستان متروكه به پارك ـ گورستان محلي .2

  
  آناليز وضعيت موجود . 1 ـ 3

اولين گام در آناليز سايت گورستان، موقعيت سنجي آن با توجه به ديگر مناطق شهري و سايت هاي مجاور مي 
 در نظر گرفته شده و پس از تحليل اطالعات هر يك از آن ها، به همين منظور الزم است نقشه هاي موضوعي براي سايت.باشد

  . با هم پوشاني آن نقشه ها بر روي يكديگر اطالعات جامعي در خصوص برنامه ريزي منظر در گورستان متروكه كسب نمود
 

  3جدول شماه 
 ضوان همدانبررسي پتانسيل هاي منفي در گورستان هاي متروكه درون شهري با تاكيد بر گورستان باغ ر

  داليل  پتانسيل هاي منفي  حوزه مطالعه

  امنيت اجتماعي

  دزدي
  قتل و خودكشي

  مزاحمت
  مصرف و خريد و فروش مواد مخدر

  حضور افراد ولگرد
  وجود محيط خلوت

  عدم نورپردازي مناسب
  وجود عوامل استتار كننده محيطي

  عدم هماهنگي بصري با محيط پيراموني  منظر شهري
  اه هاي اجراييعدم نظارت دستگ

  فقدان برنامه ريزي جامع
 محصوريت به وسيله بافت مسكوني

  تاريخ

  تخريب سنگ قبرهاي قديمي
فراموشي مكان يادبود عين القضات 

  همداني
  تخريب كليت تاريخي مكان

  هوازدگي سنگ ها
  روشن كردن آتش

  تخريب توسط عوامل انساني

  تخريب گونه هاي گياهي  اكولوژي
  ردحضور حيوانات ولگ

  روشن كردن آتش
  تخليه زباله

  تخريب تعمدي براي قطع درختان
  تخليه زباله هاي مناطق مسكوني  آلودگي رودخانه  محيط زيست
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  تخليه زباله هاي ساختماني  آلودگي زمين
  نشست قبرها و خالي شدن

  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  ن باغ رضواننقشه هاي موضوعي وضعيت موجود گورستانمونه هايي از  : 3 و 2 ـ 1تصاوير 
  نقشه موقعيت، نقشه دفاع پذيري منظر و نقشه شناسايي جداره منظر عمومي: به ترتيب از راست

  نگارنده مقاله: منبع تصاوير
 
 

همانگونه . وجود فضاي گورستان غير فعال در مجاورت بافت مسكوني سبب كاهش ضريب امنيت در منطقه مي گردد
بررسي مسائل امنيتي در سايت . ت در برگيرنده طيف وسيعي از انواع ايمني مي باشدكه در بخش امنيت توضيح داده شد، امني

  .مطرح مي گردد» منظر دفاع پذير«تحت عنوان 
منظر نامطلوب آن در ديد كالن مي باشد با توجه به مرز مشترك گورستان با خيابان ي از ديگر معضالت گورستان فعل

. به همين منظور بايد اقداماتي در جهت ارتقا كيفيت منظر شهري انجام پذيرد.  استدر ضلع شرقي، توجه به منظر شهري الزامي
  .هشت پيشنهادي كه در قسمت منظر شهري ارائه شد، پتانسيل اجرايي در اين منطقه را دارا مي باشند

ين ا. يكي از پتانسيل هاي مثبت گورستان فعلي وجود درختان آن و همجواري اش با باغي نسبتا وسيع است
» خرد اقليم«افزايش تاثيرات مثبت در . پتانسيل در صورتي كه به خوبي هدايت گردد، به نقطه قوت سايت تبديل خواهد شد

در مورد امتيازات يك فضاي » خرد اقليم«در بخش . يكي از مهمترين امتيازات فضاي سبز گورستان و باغ مجاور آن مي باشد
عالوه بر تاثيرات فيزيكي بر شهروندان، در ارتقا ضريب سالمت » اقليم خرد«ا كيفيت ارتق. سبز طراحي شده مواردي ذكر گرديد

رواني آنان نيز نقش بسزايي دارد از اين رو توجه به اين مسئله نه تنها مشكالت داخلي سايت را بر طرف مي سازد بلكه نتايج 
  . يز اثر مي گذاردمثبت آن مرزهاي گورستان و باغ را نيز در نورديده و بر مناطق مجاور ن
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رودخانه جاري در اين سايت نيز از امتيازات بالقوه آن محسوب مي گردد چرا كه مي توان در صورت كنترل نيروي 
را نيز بهبود بخشيد و حتي براي سيستم » خرد اقليم« عالوه بر ايجاد منظر مناسب در داخل سايت، شرايط ،جريان هيدروليكي

  .مين جريان سود جستهاي آبياري و زهكشي نيز از ه
با استناد به آن چه بيان گشت، با كمك پرسپكتيوهايي از سايت به بررسي تصويري برخي ديگر از نكات مثبت و 

بايد در نظر داشت كه اين نكات به همراه تصاوير ارائه شده تنها مشتي از . پرداخته مي شود» باغ رضوان«منفي در گورستان 
 . ايت درون شهري مي باشندخروارها معضل موجود در اين س

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 

  تصاوير وضعيت موجود گورستان  : 6 و5 ـ 4تصاوير 
  نشست قبر، هوازدگي سنگ هاي تاريخي و جريان هيدروليك سايت: به ترتيب از راست

  نگارنده مقاله: منبع تصاوير
  
 
  
  
  
  
  

 

  تصاوير وضعيت موجود گورستان  : 6 و5 ـ 4تصاوير 
  پتانسيل سبز، همجواري كاربري هاي مسكوني و پديده تخريبگرايي انساني: از راستبه ترتيب 

  نگارنده مقاله: منبع تصاوير
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  .راهكارهاي پيشنهادي براي تبديل گورستان متروكه به پارك ـ گورستان محلي. 2 ـ 3

ارك هاي دورن شهري با  گورستان هاي غير فعال و تبديل آن ها به پ»بهسازي«پس از بيان اهداف اوليه در طرح 
 و پس از آناليز برخي از مشكالت محيطتوجه به حفظ اصالت هاي تاريخي و انجام حداقل تغييرات در شكل و فرم طبيعي 

  . ارائه مي گردد» بازآفريني« و »ءاحيا«، اكنون به طور خالصه پيشنهادهايي در راستاي پروژه »باغ رضوان«گورستان 
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  4جدول شماره 
  .هاي پيشنهادي براي بهبود وضعيت گورستان باغ رضوان همدانارائه طرح 

  حوزه مطالعه  اهداف اصلي طرح  طرح پيشنهادي
  باستان شناسي  »سيماي خاطره انگيز«حفظ  حفظ و حراست از منابع تاريخي
  مديريت محيط  نگهداري از مجموعه در دراز مدت  تشكيل هيات امناي مجموعه
  طراحي محيط  يش امنيت محيطافزا  تعيين دقيق حدود مجموعه
  طراحي محيط  افزايش امنيت محيط  تامين سيستم نورپردازي

  سازماندهي سيستم رودخانه اي
  الف ـ تامين آب مصرف براي آبياري

  ب ـ انجام امور زهكشي
  ج ـ منظرسازي

  كشاورزي
  هيدرولوژي

  طراحي محيط

  الف ـ بهبود شرايط آب و هوايي  تدوين نظام كاشت مدون
  نظرسازيب ـ م

  ااقليم شناسي
  طراحي محيط

  طراحي صنعتي  افزايش رفاه حال مراجعه كنندگان  طراحي مبلمان شهري
طراحي منظر كلي پارك ـ 

ــر   ايجاد هماهنگي و تجانس در سيماي جداره  گورستان ــي منظ طراح
  شهري

طراحي فضاهاي متنوع در 
  مجموعه

امكان انجام عملكردهاي تفريحي و 
  يططراحي مح  استراحتي

  هيدرولوژي  تامين آب مورد نياز درختان  طراحي نظام آبياري و زهكشي
  طراحي محيط  افزايش امنيت در برابر سيالب و آتش سوزي  تثبيت شيب ها

طراحي معابر ماشين رو در 
  طراحي محيط  امكان تردد آمبوالنس و ماشين آتش نشاني  برخي قسمت ها

  مديريت محيط  وامل مختلف مجموعهنگهداري از ع  استخدام نيروي انساني ماهر

 

 

  منابع و مĤخذ فارسي 
 .  پژوهنده: معماريان، تهراننسبك شناسي معماري ايراني، تدوين دكتر غالمحسي، )1382(پيرنيا، محمد كريم،ـ 1
 . ن مركز تحقيقات ساختمان و مسك: اصول طراحي فضاي سبز در محيط هاي مسكوني، تهران،)1383(رستم خاني، پروانه،ـ 2
  . 13و12، دوره سوم، شماره )ما(فصلنامه معماري ايران ، منظر دفاع پذير، )1382(ـ سيروس صبري، رضا، كليجي، هومن،3

  منابع و مĤخذ انگليسي 
4-Timothy D.Crowe,(1991), Crime Prevention Through Environmental 
Design, Boston: National Crime Prevention Institute.  
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