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چکـیده
رونــد فزاینــده توســعه شــهری، رشــد ســریع شــهرها و بی توجهــی بــه ویژگی هــا و مؤلفه هــای طبیعــی بســتر در ایــن رونــد، 
موجــب تخریــب و نابــودی بســیاری از عوامــل طبیعــی، حضــور ناســالم آن هــا در میــان بافــت شــهری و ایجــاد مشــکالت 
ــد  ــتر در فراین ــی بس ــای اکولوژیک ــی و ویژگی ه ــیل های طبیع ــه پتانس ــه ب ــه توج ــت. درحالی ک ــده اس ــت محیطی ش زیس
ــد عامــل ارتقــاء دهنــده کیفیت هــای محیطــی  ــر ایجــاد محیط زیســتی ســالم می توان شــکل گیری و توســعه شــهر، عــالوه ب
ــت شــهری در  ــه مدیری ــش توج ــر افزای ــال های اخی ــد. در س ــه منظــر شــهری باش ــت بخشــی ب ــانه و هوی ــی شناس و زیبای
رونــد توســعه ی کالن شــهر تهــران، بــه موضــوع احیــای انــدام واره هــای طبیعــی شــهری به ویــژه روددره هــا، نشــانگر درک 
ــوان ســاماندهی روددره هــا و مقایســه  ضــرورت ایــن موضــوع اســت. بااین وجــود، بررســی پروژه هــای انجام شــده تحــت عن
بــا نمونه هــای موفــق جهانــی حاکــی از برداشــتی نادرســت از موضــوع بــوده و نتایــج مــورد انتظــار در ابعــاد زیســت محیطی 
و کیفیــت محیــط شــهری حاصــل نشــده اســت. ایــن مقالــه می کوشــد بامطالعــه مفاهیــم منظــر شــهری، هویــت اندام هــای 
طبیعــی، حیــات ســالم اکولوژیــک و کیفیت هــای محیــط شــهری بــه تبییــن مهم تریــن جنبه هــا در زمینــه حضــور اندام هــای 
طبیعــی در شــهر بپــردازد. درنتیجــه ایــن مطالعــات معیارهایــی را بــرای ســنجش کیفیــت حضــور اندام هــای طبیعــی در شــهر، 

در اختیــار قــرار می دهــد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
ارزیابی ساختار منظر بر اساس جنبه های اکولوژیک و مترهای اکولوژی منظر  

ارزیابی کیفیت های اجتماعی- فرهنگی و اصول زیباشناختی  
ارزیابی کیفیت های خلق شده در زمینه های عملکردی و ابعاد پایداری  

در انتهــا از طریــق بررســی بوســتان نهج البالغــه به عنــوان نمونــه مــوردی، ایــن معیارهــا بــه آزمــون گذاشــته شــده، از طریــق 
آن راهکارهــای عملــی جایگزیــن بــرای ســاماندهی این گونــه پروژه هــا بــا اهــداف موردنظــر ایــن مطالعــه به ویــژه دســتیابی 

بــه حیــات اکولوژیکــی ســالم و خلــق مــکان شــهری مطلــوب ارائه شــده اســت.
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مقدمـه
رشــد ســریع شــهرهای امــروزی و نیــاز روزافــزون جامعــه بــه مســکن و توســعه ی زیرســاخت ها در مناطــق شــهری و حومه هــا 
منجــر بــه بی توجهــی نســبت بــه ویژگی هــا و نیروهــای طبیعــی بســتر کــه خــود به عنــوان عامــل اولیــه شــکل گیری شــهر 
در ایــن مناطــق بوده انــد شــده اســت؛ به گونــه ای کــه بســیاری از ایــن عوامــل طبیعــی به طورکلــی نابــود شــده و یــا تحــت 

بــار وارده ناشــی از رشــد شــهر بــه شــکل ناســالم، به عنــوان محــدوده ای مشــکل زا برجــای مانده انــد.
بســتر طبیعــی شــهر بــا توجــه بــه گوناگونــی مؤلفه هــای طبیعــی همچــون فــرم زمیــن، خــرد اقلیــم، جنــس بســتر و نــوع 
ــوع در پهنه هــای اکولوژیکــی  ــن تن ــی تشــکیل شــده اســت. ای پوشــش، از پهنه هــای اکولوژیکــی و اکوسیســتم های متفاوت
درون شــهری و اندام هــای طبیعــی همچــون روددره هــا، تپه هــا و اراضــی دامنــه ای می توانــد عامــل تنــوع در منظــر شــهری 
و مکان هــای طبیعــی درون شــهری باشــد. حال آنکــه علیرغــم ایــن تنــوع، امــروزه منظــر شــهری همچــون تهــران، از بافتــی 
ــز، نشــانگر مشــخصه های  یکنواخــت تشــکیل شــده اســت کــه حتــی در عرصه هــای طبیعــی و فضاهــای ســبز شــهری نی

ــون و فــرم در توســعه پیــروی می کنــد. طبیعــی خــود نبــوده و در همه جــا از یــک قان
توجــه بــه پتانســیل های طبیعــی و ویژگی هــای اکولوژیکــی بســتر، در فرآینــد شــکل گیری و توســعه ی ســکونت گاه های بشــری 
ــدگاه معماری منظــر  ــا دی ــه ایــن مســئله ب ــگاه ب ــد عاملــی هویت بخــش در منظــر شــهری باشــد. ن ــژه شــهرها می توان به وی
اهمیــت بازنگــری دررونــد توســعه و ضــرورت بازگشــت بــه هویت هــای طبیعــی و اجتماعــی و همچنیــن اکولوژیــک را بــرای 

حفــظ ایــن اندام هــای طبیعــی مشــخص می کنــد.
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــای طبیع ــی از اندام ه ــب هویت ــف قال ــت شــکل دهی و تعری ــی در جه ــه معیارهای ــه، ارائ ــن مقال ــدف ای ه
دانــش معماری منظــر اســت کــه از هم افزایــی انســان و طبیعــت در محیــط شــهری حاصــل می شــود. ایــن هویــت نقطــه 
ــرای  ــدام طبیعــی ب ــاز درون شــهری و مطلوبیت هــا و نیازهــای ان تعادلــی اســت بیــن خواســت انســان از محیــط طبیعــی و ب

ادامــه حیــات ســالم اکولوژیکــی خــود.
سؤاالت اصلی این مقاله به شرح زیر مطرح می شوند:

چه آسیب هایی گریبانگیر حضور طبیعت، به ویژه اندام های طبیعی در شهر است؟
جایگاه هویت اندام های طبیعی در ارتقای کیفیت منظر شهری چیست؟

شاخصه های سالمت اکولوژیک اندام های طبیعی به عنوان اکوسیستم های درون شهری چیست؟
ــای  ــیل های اندام ه ــری از پتانس ــا بهره گی ــم ب ــه می توانی ــت؟ و چگون ــهری چیس ــکان ش ــک م ــوب ی ــای مطل کیفیت ه

ــه ایــن کیفیــات دســت یابیــم؟ طبیعــی ب
ایــن مقالــه می کوشــد بــا آسیب شناســی اجمالــی اندام هــای طبیعــی در شــهر تهــران و مطالعــه مفاهیــم منظــر شــهری، هویــت 

اندام هــای طبیعــی، حیــات ســالم اکولوژیــک و کیفیت هــای محیــط شــهری بــه جســتجوی پاســخ ایــن پرســش ها بپــردازد.

۱- ساختار منظر شـهری از دیدگاه معمـاری منظـر
اندام هــای طبیعــی درون شــهری بخشــی از منظــر شــهری بــه شــمار می رونــد. کیفیــت و کارایــی ایــن محیط هــا درنهایــت 
بــر منظــر شــهر، ادراک افــراد از شــهر و کیفیتــی کــه از شــهر درک می کننــد تأثیرگــذار اســت. ازایــن رو در ایــن بخــش در 
نخســتین گام بــه بررســی و آسیب شناســی حضــور انــدام طبیعــی در شــهر تهــران به عنــوان یــک نمونــه از شــهرهایی کــه 
توســعه ی شــهری باعــث کاهــش کیفیت هــای اندام هــای طبیعــی و تبدیــل آن هــا بــه معضالتــی در درون شــهر شــده اســت، 
ــن عناصــر  ــه مهــم از ای ــان دو جنب ــا می ــت اندام هــای طبیعــی ضــروری اســت ت ــن رو در خصــوص کیفی ــم. از ای می پردازی
پیونــد ایجــاد شــود۱. کیفیــت ایــن عناصــر به عنــوان مــکان طبیعــی و اکوسیســتم های زنــده . کیفیــت ایــن عناصــر در محیــط 

۱. محیط های طبیعی درون شهری در روند رشد شهری و در اثر فعالیت های انسان در حال تخریب و نابودی هستند؛ و از حیات متعادل خود فاصله گرفته اند. 
)2010,Ysousefi( رجوع کنید به
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شــهری و منظــر شــهری به عنــوان فضایــی بــرای حضــور انســان بــا ایــن بررســی اســت کــه نهایتــًا می تــوان بــه معیارهایــی 
جهــت ارزیابــی اندام هــای طبیعــی درون شــهری و مداخــالت انســانی در آن هــا دســت یافــت.

۱-۱. آسیب شناسـی اندام های طبیعـی در شـهر تهران
بــا مقایســه رونــد رشــد تهــران در یــک دوره ۵۰ ســاله )۱۳۸۹- ۱۳۳۵( تغییــر الیه هــای ســازنده محیــط شــهری، همچــون 
الیــه فضاهــای بــاز، فضــای ســبز، فضاهــای ساخته شــده، شــبکه راه هــا و هیدرولــوژی می تــوان غلبــه عناصــر مصنــوع بــر 

)Yousefi, Adib et al. 2010( .ــرد ــی درون شــهری را به وضــوح مشــاهده ک ــای طبیع محیط ه
تصویر ۱- تغییر الیه های سازنده محیط شهری تهران از سال ۱33۵ تا ۱38۹

)Yousefi, Adib et al. 2010(
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بســتر طبیعی و ســاختار اکولوژیکی شــهر در فرآیند توســعه توســط بافت شــهر بلعیده شــده و جز آثاری چند از اکوسیســتم های 
ــوان  ــد کوهپایه هــا، روددره هــا و تپه هــا را می ت ــده، مانن ــده اســت. اندام هــای طبیعــی باقی مان ــزی باقــی نمان آســیب دیده چی
به عنــوان منظــری فرهنگــی و میراثــی طبیعــی در محیــط شــهری تهــران ارزیابــی کــرد. بااین حــال روند توســعه ی شــهری، 
ــا و  ــاماندهی آن ه ــی س ــی و حت ــای طبیع ــتفاده از مکان ه ــرای اس ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــا، برنامه ریزی ه ــغال عرصه ه اش
ــه مکان هــا، نشــان دهنده نوعــی ناآگاهــی و بی توجهــی عمیــق نســبت  ــه این گون ــی شــهروندان ب ــگاه و ذهنیــت فعل ــوع ن ن
بــه ارزش هــای زیســتی و اجتماعــی آن هاســت. محیط هــای شــهری امــروز »اگرچــه بــا پوســته ســبزی تزییــن شــده امــا از 

نقــش اجتماعــی و اکولوژیکــی تهــی هستند.«)شــیبانی ۱۳۸۹(
 تغییــر کاربــری اراضــی و تخریــب باغ هــا و اراضــی کشــاورزی بــه دلیــل بهــای زمیــن، توســعه بــدون کنتــرل ساخت وســاز 
شــهری، تجــاوز بــه حریــم اندام هــای طبیعــی، حکمرانــی شــبکه حمل ونقــل و اســتانداردهای آن بــر ســاختار شــهر و درنتیجــه 
ــژه در مناطــق  ــی به وی ــای طبیع ــا و مؤلفه ه ــه شــدن لکه ه ــی، محــدود شــدن و ایزول ــای طبیع ــا و اندام ه گسســتگی لکه ه
ــه خــود در تشــدید آســیب پذیری  ــن مســائل به نوب ــران اســت. ای ــم منظر شــهری ته ــه ی مســائل مه ــم شــهر ازجمل متراک
ــای  ــت محیطی و آلودگی ه ــت زیس ــزل کیفی ــد. تن ــی مؤثرن ــای اکولوژیک ــف بنیان ه ــهری و تضعی ــتم های درون ش اکوسیس
ناشــی از آن مســتقیمًا باعــث تنــزل شــرایط حیــات و کیفیــت زندگــی شــده و از غنــای محیط هــای شــهری می کاهــد )تقوائــی 
۱۳۸۹( و ایــن موضــوع خــود باعــث افزایــش نارضایتــی از محیــط زندگــی و کاهــش حــس تعلــق بــه محیط شــده و بــا افزایش 

آســیب های اجتماعــی و فرهنگــی، مشــکالت روحــی و روانــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
نگــرش صرفــًا کمــی در مطالعــات و دغدغــه تأمیــن ســرانه فضــا ازیک طــرف و تنــزل بحث هــای اکولوژیکــی در شــهرها بــه 
ســبز کــردن شــهر، همــه نشــان از عــدم شــناخت صحیــح از بســتر طبیعــی تهــران، محدودیت هــا و پتانســیل های طبیعــی 
آن اســت کــه تصمیم گیــری نادرســت و دور شــدن از الگــوی یکتــای اکولوژیکــی شــهر تهــران را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
اکنــون شــاهد الگوبــرداری صــرف از راهکارهــای غیربومــی، رویکــردی صرفــًا تزئینــی و نمایشــی در احیــاء و ســاماندهی و 
همین طــور در ایجــاد فضاهــای طبیعــی درون شــهری هســتیم. فضاهایــی کــه بــر مبنــای ایــن کمیت هــا شــکل می گیرنــد، 
اگرچــه در ســاختن جلوه هــای نمایشــی شــهر نقــش دارنــد امــا از ایجــاد تأثیــر مثبــت و بهره گیــری از حداکثــر قابلیت هــا و 
کیفیت هــای طبیعــی در شــکل دهی تصویــر ذهنــی شــهر، ایجــاد هویــت و خوانایــی و ایجــاد مطلوبیــت درمی مانند)کارگــروه 

باغــات و فضــای ســبز شــهر تهــران ۱۳۸۸(. 

۱-۲. محیط های طبیعـی در ساختار منظر شـهری
ــدام طبیعــی در منظــر شــهری را بایســتی در رابطــه بیــن محیــط طبیعــی و محیــط  همان طــور کــه اشــاره شــد، جایــگاه ان
شــهری کــه محــل ظهــور انســان و فعالیت هــای اوســت بررســی نمــود. تقوایــی )۱۳۸۳( عناصــر ســازنده منظــر را در مدلــی 
ــر  ــده، ب ــدل ارائه ش ــد. م ــف می کنن ــانی تعری ــای انس ــی و فعالیت ه ــط طبیع ــر محی ــان، عناص ــوع انس ــر مصن ــامل عناص ش
ارتبــاط متقابــل اجــزاء در شــکل دهی بــه منظــر و توجــه بــه روابــط درونــی عناصــر شــکل دهنده منظــر و کلیــت آن تأکیــد 

ــی ۱۳۸۳( دارد.)تقوائ
درروند تعامــل انســان بــا محیــط طبیعــی و در پــی افزایــش آگاهــی نســبت بــه تأثیــرات طبیعــت بــر کیفیــت زندگــی انســان و 
تأثیــر متقابــل انســان در تغییــر زیســت بوم ها، رویکردهــا از پــردازش صــرِف جلوهــای بصــری و توجهــات زیبایی شــناختی بــه 
تأمــل در چگونگــی رابطــه انســان و طبیعــت، ابعــاد ادراکــی، فرهنگــی و بوم شــناختی آن ارتقــاء یافــت. در ایــن روند، جایــگاه 
معمارِی منظــر به عنــوان هنــر و دانــش ایجــاد ارتبــاط میــان انســان و طبیعــت، در جهــت خلــق محیــط و منظرهایــی کــه 
شایســته، پرمعنــی و پویــا بــوده، نیازهــا و گرایش هــای بوم شــناختی، فــن شــناختی و فرهنگــی را بــا واکنــش مناســب نســبت 
بــه روح مــکان و روح مــردم بــرآورده ســازد، از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت )ماتــالک ۱۳۷۹( بــر ایــن اســاس معمــارِی 
ــه  ــی ب ــای فرهنگ ــناختی و الگوه ــای بوم ش ــناخت الگوه ــا ش ــی و ب ــای طبیع ــا و محیط ه ــدی از مؤلفه ه ــا بهره من ــر ب منظ
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ایجــاد حــس مــکان و برانگیختــن تصاویــر ذهنــی مطلــوب و بــه خاطــر ســپردن آن هــا درگــذر زمــان می پــردازد.
ــا  ــن مکان ه ــت ای ــه کیفی ــه ب ــن شــهر، ضــرورت توج ــی در مت ــای طبیع ــش محیط ه ــگ شــدن نق ــا پررن ــتا ب ــن راس در ای
ــرار  ــه ق ــورد توج ــداری م ــاد پای ــه ابع ــتیابی ب ــژه دس ــی و به طــور وی ــون اکولوژیکــی، فرهنگــی، اجتماع ــای گوناگ از جنبه ه
ــه شــرایط متعــادل زیســتی  ــدن حیــات طبیعــت درون شــهری ب ــه بازگردان ــه اســت. ایــن توجــه از یک ســو معطــوف ب گرفت
خــود و از ســوی دیگــر متوجــه تأثیــر کیفیــت ایــن محیط هــا در کیفیــت منظر شــهری اســت. ایــن موضــوع بارهــا توســط 
ــای  ــی محیط ه ــزل کیف ــه تن ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــهری م ــر و منظر ش ــوزه معماری منظ ــران در ح صاحب نظ
طبیعــی درون شــهری باعــث تنــزل کیفــی منظر شــهری و عــدم بهره گیــری از پتانســیل ها و ظرفیت هایــی اســت کــه ایــن 
.)Hough 1990, CABE 2000, Waldheim 2006 ,۱۳۸۱ ــچ ــود آورند)لین ــه وج ــهری ب ــتر ش ــد در بس ــا می توانن محیط ه

۱-۳. تصویر ذهنـی و هویت اندام های طبیعـی
اندام هـای طبیعـی درون شـهری به واسـطه طـرح واره ای کـه در ذهـن از محیط شـکل می دهند می توانند احسـاس خوشـایند حضور در 
طبیعت را در محیط شـهری تداعی کنند. بر این اسـاس توقعاتی از این فضاها را در ذهن شـکل می دهند ازجمله انتظار دیدن جلوه های 
بصـری طبیعـی، الگوهـای پوشـش گیاهی بومـی، حیات جانـوری و توقع حضور عناصـر اصلی طبیعت ماننـد آب، خاک و جریـان هوا. 
ایـن تصویـر ذهنـی در بسـترهای طبیعـِی گوناگون متفاوت اسـت به طور مثال تصویـر ذهنی از یـک روددره، یک پارک شـهری و یک 

باغ به واسـطه مؤلفه ها و سـاختار طبیعی متفاوت اسـت.
نخسـتین گام در راه تشـخیص هویـت، امـکان بازشناسـی پدیـده براسـاس شـباهت های آن بـا پدیده هـای هم سـنخ و تفاوت هایش با 
پدیده های غیرهم سـنخ در ذهن اسـت. )منبع؟؟؟؟( بر این اسـاس فرآیند بازشناسـی، در حقیقت بر پایه تشابه درون دسته ای و تمایز میان 
دسـته ای شـکل می گیـرد و این تشـابه و تمایز تمـام ویژگی های ظاهـری، عملکردی و معنایی پدیده را شـامل می شـود. به عبارت دیگر 

واژه بازشناسـی تنها به معنای شناسـایی اشـیا، نیسـت بلکه تجربه، معنا و مفهوم آن ها نیز هست)قاسـمی ۱۳۸۳( .
حـال اگـر در فرآینـد تغییـر، فاکتورهای بازشناسـی یـک پدیده در یک سـطح خـاص از آن گرفته شـوند، هویت مند بودن آن به شـدت 
زیـر سـؤال مـی رود. این مسـئله در ارتبـاط بااندام های طبیعی نمود بسـیاری دارد. دو جنبه مهـم هویتی اندام های طبیعی درون شـهری، 
هویـت طبیعـی ایـن اندام ها به عنوان سـاختارهای اکولوژیکی سـالم و هویت شـهری آن ها به عنـوان مکان شـهری و کیفیت های مورد 

انتظار از آن اسـت.

۱-۴. اندام های طبیعـی: ساختارهای اکولوژیکـی سالم
ــتم های  ــوان اکوسیس ــا به عن ــالمت آن ه ــهری، س ــی درون ش ــای طبیع ــاز اندام ه ــاخصه های موردنی ــن ش ــی از مهم تری یک
زنــده و پویــا اســت. از طریــق شــناخت ارزش هــا و درک عملکردهــای یــک اکوسیســتم در بســتر طبیعــی خــود می تــوان از 
حضــور و خدمــات اکوسیســتمی ایــن اندام هــای طبیعــی در محیــط شــهری بهــره بــرد؛ بنابرایــن توجــه بــه ارزیابــی کیفــی و 

ــوان و حیــات ســالم اکولوژیکــی آن هــا، ضــروری اســت. ــی ت ســنجش ســالمت اکوسیســتم ها به منظــور بازیاب
ــر ارزش هــای  ــا ۱۹۸۰ در قالــب تعریفــی نه چنــدان روشــن و مبتنــی ب مفهــوم ســالمت اکوسیســتم ها در ســال های ۱۹۷۰ ت

نهفتــه اکولوژیکــی مطــرح و به تدریــج تکامــل یافــت.
راپــورت )۱۹۹۸( حیــات ســالم اکولوژیکــی را این گونــه تعریــف می کنــد: »ترتیــب و ســازمان سیســتم، تــوان و قدرت ترمیــم 
آن و همین طــور وجــود نداشــتن عالئــم فشــار و اســترس و تــوان اکوسیســتم در تأمیــن عملکردهــای ضــروری و کیفیت هــای 
کلیــدی بــرای پایــداری حیــات آن« به عبارتی دیگــر یــک اکوسیســتم را در صــورت ثبــات و پایــداری، دوام ســازمان و ترکیــب 
 Rapport,(ــت ــالم دانس ــوان اکوسیستمی س ــار، می ت ــل فش ــی آن در مقاب ــود ترمیم ــاماندهی و خ ــود س ــوان خ ــی، ت فضای

 .)Costanza et al. 1998

سـالمت اکولوژیـک، به طـور ضمنـی برخـی از ویژگی های شـاخص اکوسیسـتم ها را ماننـد پیچیدگی در سـاختار و عملکـرد، تنوع 
گونه هـا، چرخـه مـواد غذایـی و انـرژی و تعادل در فرآیندهـا را به عنـوان ارزش ذاتی در سیاسـت ها و برنامه ریزی هـا فرض می کند. 
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دسـتیابی بـه ایـن ارزش ها و در نظر گرفتن آن ها درروند سیاسـت گذاری، سـالمت اکوسیسـتم ها، احیای سـرزندگی و توان زیسـت 
پذیـری آن هـا را بـه همـراه خواهد داشـت. بر این اسـاس می تـوان تعریفی از سـالمت اکوسیسـتم به عنوان مفهومی میان رشـته ای 
۱و بـا در نظـر گرفتن ارزش ها و ادراک انسـان در فرآیند طراحی ارائه کرد »اکوسیسـتم سـالم، به عنوان واحـد اجتماعی- اکولوژیکی 

پایـدار، کاراکترهـا، ترکیـب سـاختاری و عملکردهـای خـود را در طـول زمان حفظ کـرده و به واسـطه حیات اکولوژیکی سـالم خود، 
.”)Muñoz-Erickson, Aguilar-González et al. 2007( ارزش اقتصـادی و مطلوبیـت اجتماعی را به همراه خواهـد داشـت

سـالمت اکوسیسـتم، چارچوبی تئوریک و شـیوه ای عملی برای نظارت و ارزیابی شـرایط کیفی اکوسیسـتم های طبیعی و تغییریافته 
توسـط انسـان، بـر اسـاس معیارهـا و ارزش های موردتوافق در اختیـار می گذارد. از طرفی ایـن ارزیابی در سـاماندهی و احیای مناظر 
 Rapport, Costanza et(تغییریافتـه به واسـطه تأثیـرات انسـان، باید بر اسـاس ارزش هـای اکولوژیکـی و اجتماعی صـورت گیـرد
al. 1998, Yadav, Sharma et al. 2015( بـا جمع بنـدی مباحـث مطـرح در ایـن زمینـه، گسـتره ای از ویژگی ها که نشـان دهنده 

کارایـی و سـالمت و پاسـخ دهی و کارایـی اندام هـای طبیعـی به عنـوان اکوسیسـتم های طبیعـی را مطـرح می کنند، قابل شناسـایی 
اسـت کـه عبارت انـد از: تنـوع، ارتباط، نظم، هماهنگی سـاختاری و عملکردی، انسـجام و پیوسـتگی، پیچیدگی، خود سـاماندهی و 

خـود ترمیمـی و پویایـی. ایـن مفاهیم تفسـیر الگوهای حیات سـالم اکولوژیـک به زبـان معماری منظر را ممکن می سـازند.

2- اندام های طبیعـی به عنوان مـكان پایـدار شـهری
به منظــور پیونــد میــان مفهــوم ســامت اکوسیســتمی اندام هــای طبیعــی، مفاهیــم کیفیــت و ترجیحــات در زمینه ی 
معمــاری منظــر و نیــز پیونــد ایــن مفاهیــم بــا مفهــوم کیفیــت در محیــط شــهری، نیــاز بــه تکیــه بــر مــدل مناســبی در 
زمینــه ی منظــر شــهری وجــود دارد. در ایــن مقالــه، در جهــت خلــق مــکان طبیعــی پایــدار، مــدل مــکان پایــدار2 به عنــوان 
مدلــی جامــع در جهــت دســتیابی بــه کیفیت هــای محیــط شــهری، به منظــور ســاختاردهی بــه مفاهیــم انتخاب شــده اســت. 
بــا محــور قــرار دادن ایــن مــدل و مفاهیــم نهفتــه در آن، کیفیــت منظــر شــهر را در رابطــه بــا مؤلفه هــا و اندام هــای طبیعــی 

مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد.
تصویر 2- مدل مكان پایدار

 
)گلکار ۱۳۸۰(

گلکار بر اساس روایت جدیدی از مدل مکان کانتر مدلی را با افزودن بعد اکوسیستم )زیست بوم( به ابعاد سه گانه، تحت عنوان مدل 
مکان پایدار پیشنهاد می دهد که محیط شهری به مثابه یک مکان متشکل از سه بعد درهم تنیده کالبد، فعالیت و تصورات است. 
ازآنجاکه هدف طراحی های محیطی نیز خلق مکان است می توان مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری را بر اساس مؤلفه های 
ترتیب همان گونه که در تصویر 2 مشاهده می شود، مدل چهاربعدی مؤلفه های چهارگانه  بدین  سازنده مکان در نظر گرفت. 

2- سالمت اکوسیستم مفهوم میان رشته ای است که به علوم اجتماعی، طبیعی و سالمت ارتباط دارد.
۳- رجوع کنید به گلکار، ۱۳۸۰
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اکوسیستم )زیست بوم(، کالبد، فعالیت و تصورات به عنوان مبنای بازشناسی مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری ارائه می شود. 
از ترکیب چهار بعد مذکور سه مؤلفه ی کیفیت عملکردی، کیفیت تجربی- زیباشناختی و کیفیت زیست محیطی استنتاج می شود.

3- تفسـیر كیفیت های محیط شـهری در رابطه با مكان طبیعـی
با توجه به جامعیت مدل مکان پایدار و کیفیت های 17 گانه مطرح شده و همان طور که اشاره شد همسویی این مدل با مدل 
ارزش ها در معماری منظر، مدل مکان پایدار به عنوان ساختاری مناسب برای دستیابی به کیفیت های محیطی شهری انتخاب 

می شود.
کیفیت های مطرح در این بخش بر اساس مدل گلکار )گلکار 1380( در سه دسته کیفیت های مؤلفه تجربی- زیباشناختی 
شامل »خوانایی«، »شخصیت بصری«، »حس زمان«، »غنای حسی«، »رنگ تعلق«، »آموزندگی«، کیفیت های مؤلفه عملکردی 
شامل »نفوذپذیری و حرکت«، »اختاط کاربری«، »همه شمول بودن«، »کیفیت عرصه همگانی«، »آسایش اقلیمی«، »ایمنی 
و امنیت«، »سرزندگی« و »انعطاف پذیری« و کیفیت های مؤلفه زیست محیطی شامل »همسازی با طبیعت«، »انرژی کارایی« 
و »پاکیزگی محیطی«، دسته بندی شده اند. در جدول 1 سعی شده تا تفسیری از مفاهیم کیفیت در مورد هر یک از این 
کیفیت ها بر اساس ویژگی های اندام های طبیعی پیشنهاد گردد. همان طور که مشاهده می شود درجه اهمیت کیفیت ها در 
مکان طبیعی بر اساس ویژگی ها و ارتباط آن ها با خصلت این فضاها متفاوت است. گرچه حضور همه این کیفیت ها بر مطلوبیت 
فضا می افزاید اما حضور برخی از این کیفیت ها همچون خوانایی، کاراکتر و شخصیت بصری، حس زمان و سرزندگی از اهمیت 

بسیاری در شکل دهی مکان های طبیعی در قالب عرصه های مطلوب شهری برخوردارند.
جدول ۱- تفسیر كیفیت های مكان شهری پایدار بر اساس ویژگی های اندام های طبیعی

چگونگی تعبیر كیفیت در مكان طبیعی كیفیت

تی
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- حضور مؤلفه ها و اندام های طبیعی مؤثر بر خوانایی منظر شهری، مکان طبیعی به عنوان نشانه شهری
- خوانایی اندام طبیعی و درک آن به عنوان یک کلیت، انسجام و پیوستگی اندام طبیعی عامل افزایش خوانایی

- خوانایی اکولوژیکی، آشکارسازی فرایندهای طبیعی و قابل رؤیت ساختن ویژگی های اکولوژیکی
- خوانایی در سازمان فضایی مکان طبیعی، دسترسی ها و فراهم آوردن امکان درک کلیت فضا

خوانایی

- مؤلفه ها و عناصر شاخص طبیعی، عامل شکل دهنده کاراکتر طبیعی شهر
- آشکارسازی شخصیت بصری اندام های طبیعی به مثابه الگوی زیباشناختی حیات

- تأکید بر شخصیت متمایز منظر به واسطه تنوع در گستردگی و فرم زمین
- بازشناسی و نمایان سازی خصلت و حال و هوای مکان برای دست یابی به کاراکتر ویژه آن

- ارتقای کیفیت منظر شهری از طریق ظهور خصلت های ویژه مکان طبیعی

کاراکتر
شخصیت 

بصری

- منظر ذهنی- زمانی شهر، روایت تاریخ شهر و الگوهای فرهنگی در بستر طبیعی
- ترسیم گذر زمان در الگوهای حیات طبیعی مانند الگوی گذر فصول

- پویایی و تغییرپذیری طبیعت عامل ارتقای حس زمان، فرایند رشد در گیاهان
حس زمان

- غنای حسی حاصل از تنوع جلوه های بصری مکان های طبیعی به واسطه پیچیدگی ساختارهای اکولوژیکی
- مکان طبیعی بستر تجارب غنی حسی، درگیر شدن تمامی حواس انسان در تجربه طبیعت

- حفظ پیچیدگی ها، انسجام و فرایندهای حیاتی اندام های طبیعی و سالمت اکولوژیکی آن عامل افزایش تجارب غنی حسی
غنای حسی

- احساس تعلق عمیق انسان به طبیعت، مکان های طبیعی عامل تقویت احساس تعلق به محیط
- الگوی منظر بوم گرا، باعث ارتقای هویت جمعی و ایجاد حس تعلق به مکان

- شناخت، حفظ و تقویت الگوهای رفتاری مردم در مکان های طبیعی مؤثر در ثبت تصاویر ذهنی
- مکان طبیعی، رویدادها و اتفاقات مرتبط با آن عامل شکل گیری خاطره های فردی و جمعی و افزایش حس تعلق

رنگ تعلق

- مکان طبیعی بستر مناسب جهت اعتالی فرهنگ جامعه و ارتقای آگاهی های محیطی
- مکان طبیعی بستر تجارب غنی و آموزش های محیطی و درک فرایندها و الگوهای حیات آموزندگی
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چگونگی تعبیر كیفیت در مكان طبیعی كیفیت
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ــهری... ــط ش ــا در محی ــور آن ه ــی و حض ــاختارهای طبیع ــالم س ــات س ــطه حی ــی به واس ــرزندگی بیولوژیک - س
حضــور مؤلفه هــای طبیعــی و تمــاس مســتقیم بــا آن هــا، موجــب افزایــش ســرزندگی...دلبازی طبیعــت به واســطه 

گســتردگی افــق دیــد و گســترش آســمان، حضــور نــور، جریــان هــوا...
سرزندگی

ــش  ــل افزای ــرایط عام ــا ش ــا ب ــاق آن ه ــوان انطب ــده و ت ــم های زن ــاماندهی ارگانیس ــدرت خودس ــی، ق - پویای
ــی... ــکان طبیع ــری م ــرات و انعطاف پذی ــدود تغیی ــده ح ــی، تعیین کنن ــتم های طبیع ــادل سیس انعطاف پذیری...تع انعطاف پذیری

ــی... ــای طبیع ــور در مکان ه ــه حض ــردم ب ــویق م ــل تش ــاال، عام ــری ب ــی و نفوذپذی ــم آوردن دسترس - فراه
ــری در  ــرل نفوذپذی ــکان طبیعی...کنت ــت در م ــت و مطلوبی ــاس امنی ــاد احس ــل ایج ــری عام ــری بص نفوذپذی

مکان هــای حســاس اکوسیســتم طبیعــی و مناطــق کم تــوان اکولوژیــک...
نفوذپذیری و حرکت

- سازگاری کاربری ها در مکان های طبیعی به منظور حفظ تعادل سیستم اختالط کاربری

ــالخوردگان و  ــد س ــنی، مانن ــف س ــای مختل ــمی و گروه ه ــوان جس ــراد نات ــرای اف ــات ب ــودن امکان ــم ب - فراه
ــودکان ک همه شمول بودن

ــب  ــی موج ــتم های طبیع ــط اکوسیس ــده توس ــم ایجادش ــهر، خرداقلی ــی در دل ش ــی واحه های ــای طبیع - مکان ه
آســایش اقلیمــی

- یجاد حس امنیت به واسطه جلوگیری از مکان های طبیعی به مثابه مکان های شهری مطلوب
آسایش اقلیمی

- ایمنی و امنیت عامل تداوم حضور انسان در مکان های طبیعی و القای حس آرامش
ــردازی  ــی و نورپ ــط، خوانای ــر محی ــارت ب ــان، نظ ــی پنه ــرل مکان های ــطه کنت ــت به واس ــس امنی ــاد ح - ایج

ــب مناس
ایمنی و امنیت

- کیفیت عرصه همگانی، از طریق توجه به کیفیت ها و توقعات عام محیطی
- توجه به پایداری، دوام و ماندگاری عرصه های همگانی 

کیفیت عرصه 
همگانی

- شناخت، حفظ و تقویت ساختار طبیعی به منظور دستیابی به حیات سالم اکولوژیک
- بهره گیری از اصول همسازی با طبیعت، در ساختار، عملکرد و جزئیات

همسازی با طبیعت
طی

حی
ت م
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فه
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- اســتفاده از الگوهــای بومــی، در پوشــش گیاهــی، مصالــح و ســاختار جریــان انــرژی به منظــور کاهــش مصــرف 
انــرژی، آب و افزایــش پایــداری

- بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر طبیعت، باد، آب
- استفاده از مصالح تجدیدپذیر و بازیافتی

انرژی کارایی

- بازیافت و کنترل چرخه مواد زائد
- کاهش آلودگی های محیطی مانند آلودگی هوا و آب از طریق بازدهی اکولوژیکی محیط های طبیعی پاکیزگی محیط

ــه ای از اندام هــای  ــه مطالعــه نمون ــن معیارهــا و تدقیــق نمــودن آن هــا، ب ــی ای ــرای آزمــون عمل ــن بخــش ب در ای
طبیعــی درون شــهری تهــران می پردازیــم. بــر مبنــای بررســی شــبکه اکولوژیکــی شــهر تهــران، جــداره و مناطــق 
ــان روددره  ــن می ــند. در ای ــران می باش ــی ته ــای طبیع ــن اندام ه ــا مهم تری ــا و تپه ه ــرز، روددره ه ــی الب پایکوه
ــای  ــن فعالیت ه ــای خــاص محیطــی و فرهنگــی و همچنی ــی به واســطه ویژگی ه ــی طبیع ــوان داالن فرحــزاد به عن
جدیــدی کــه در آن تحــت عنــوان ســاماندهی و احیــا صــورت گرفتــه اســت، بــرای ایــن مطالعــه انتخــاب گردیــد.

ادامه جدول ۱- تفسیر كیفیت های مكان شهری پایدار بر اساس ویژگی های اندام های طبیعی
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4- ارزیابـی پروژه بوسـتان نهج البالغـه
فرحــزاد یکــی از روددره هــای منحصربه فــرد کــوه البــرز بــا طبیعــت متنــوع و زیباســت کــه از مبــدأ کوهســتان تــا 
عمــق بافــت شــهر بــه طــول حــدود 10 کیلومتــر نفــوذ می کنــد. آب هــای جــاری از کوه هــای البــرز وارد کوه پایه های 
اطــراف فرحــزاد شــده و پــس از عبــور از کنــاره تپه هــای شــرق پونــک از وســط تپه هــای پــارک پردیســان عبــور 

می کنــد و وارد مخــروط افکنــه هــای منطقــه طرشــت می شــود.
روددره فرحــزاد نیــز بــا توجــه بــه رونــد توســعه صــورت گرفتــه، بســیاری از ویژگی هــای ســاختار اکولوژیکــی خــود 
را از دســت داده اســت کــه گسســتگی بســتر رود یکــی از ایــن مــوارد اســت. از طرفــی کاهــش و برهــم خــوردن 
الگــوی پوشــش گیاهــی، کاهــش زیســتگاه های جانــوری، افزایــش ســطوح ســخت و کاهــش میــزان نفوذپذیــری 
بســتر، تغییــر الگــوی حرکــت آب، تغییــر فــرم بســتر و برهــم خــوردن خرداقلیم هــا و اکوسیســتم های ایجادشــده، 

نمونــه ای از تأثیــرات گســترده ای اســت کــه رونــد توســعه بــر ایــن انــدام طبیعــی درون شــهری داشــته اســت.
ــت داده  ــود را از دس ــناختی خ ــی و زیبایی ش ــی، اجتماع ــای طبیع ــیاری از عملکرده ــا بس ــع روددره نه تنه درواق
اســت، بلکــه بســیاری از نواحــی آن بــه محیطــی ناامــن، آلــوده و مزاحــم بــرای ســاکنان تبدیــل شــده اســت. به طــور 
ــای  ــترش بافت ه ــد و گس ــران کم درآم ــوچ مهاج ــادان، ک ــور معت ــون حض ــی همچ ــای اجتماع ــه ناهنجاری ه نمون
متراکــم حاشــیه ای در چنیــن حوزه هــای فراموش شــده شــهری، موجــب ایجــاد احســاس ناامنــی نســبت بــه ایــن 
منطقــه شــده و آن را بــه محیطــی نامطلــوب تبدیــل می کنــد. در اینجاســت کــه ارزش هــای طبیعــی ایــن محیــط 
ــن مســائل موجــب توجــه  ــاً جنبه هــای منفــی آن هــا خودنمایــی می کنــد. ای ــه فراموشــی ســپرده شــده و صرف ب
بــه ســاماندهی روددره فرحــزاد دررونــد پــروژه ســاماندهی روددره هــای تهــران در ســال های اخیــر شــد. بــر ایــن 

اســاس اهــداف کان در پــروژه ســاماندهی روددره فرحــزاد بدین صــورت تدویــن شــده اســت:
توسعه ی پایدار و حفاظت از ارزش های محیط طبیعی  

گسترش فضاهای عمومی و امکانات تفریحی  
ارتقای کیفیت حسی و بصری  

افزایش ایمنی و سامت  
در راســتای اهــداف پــروژه، فــاز اجرایــی اول آن تحــت عنــوان بوســتان نهج الباغــه بــا طــول تقریبــی 1100 متــر 
بــه بهره بــرداری رســیده اســت. بررســی و تعمــق در ایــن طــرح، بــا توجــه بــه اهــداف موردنظــر پــروژه و ســنجش 
میــزان تحقــق آن هــا و همچنیــن میــزان موفقیــت در احیــای هویــت طبیعــی و اجتماعــی فرهنگــی روددره فرحــزاد 

حائــز اهمیــت اســت.
بــا مطالعــه اهــداف و سیاســت های تعریف شــده بــرای ســاماندهی روددره فرحــزاد، دو سیاســت کان و تأثیرگــذار، بر 
چشــم انداز طــرح قابــل شناســایی اســت. اول حفــظ کیفیت هــای اکولوژیکــی به عنــوان ارزشــمندترین ویژگی هــای 
روددره، تقویــت و آشکارســازی ایــن کیفیت هــا و تقلیــل آلودگی هــای محیطــی ناشــی از عوامــل مصنــوع کــه در 
هویــت طبیعــی ایــن مــکان و ســنجش میــزان موفقیــت آن در احیــای اکوسیســتم طبیعــی روددره قابل بررســی 
ــوان  ــه به عن ــوده، طراحــی بوســتان نهج الباغ ــی طراحــی ب اســت؛ و سیاســت دیگــر کــه شــکل دهنده تفکــر اصل
ــا عملکــرد کانــون تفریحــی و فراغتــی هفتگــی شــهروندان اســت. درســتی  پــارک خطــی در مقیــاس شــهری و ب
ایــن نحــوه نگــرش و سیاســت گذاری در مــورد روددره فرحــزاد و همین طــور چگونگــی پاســخگویی و تأمیــن ایــن 

خواســته در بررســی هویــت ایــن مــکان به عنــوان محیــط شــهری موردتوجــه قــرار خواهــد گرفــت.
ــای  ــاد فرصت ه ــی و ایج ــای طبیع ــت از ارزش ه ــور حفاظ ــزاد به منظ ــاماندهی روددره فرح ــه س ــه ب ــت توج ماهی
ــر  ــی تعبی ــود در چگونگ ــت. بااین وج ــروژه اس ــن پ ــمند در ای ــت و ارزش ــکات مثب ــهروندان از ن ــرای ش ــی ب تفرج
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اهــداف موردنظــر در قالــب طراحــی فضــا و ایجــاد کیفیت هــای فضایــی مطلــوب و همچنیــن دقــت نظــر در احیــای 
اکوسیســتم طبیعــی بحــث بســیاری وجــود دارد.

۴-۱. ارزیابی ساختار منظر بوستان نهج البالغه بر اساس معیارهای سالمت اکولوژیک
ــه  ــه ب ــا توج ــزاد و ب ــی از داالن روددره فرح ــوان بخش ــه به عن ــتان نهج الباغ ــک، بوس ــاختار اکولوژی ــدگاه س از دی

ابعــاد آن در مقیاســی خردتــر به عنــوان یــک لکــه قابــل شناســایی اســت.
ــه مســیر آب و  تنــوع و پیچیدگــی: الگــوی کلــی به ظاهــر ســاده روددره کــه شــامل شــیب های منتهــی ب  
الگــوی گیاهــی خطــی در امتــداد رود اســت، در ســاختار درونــی و ارتبــاط متقابل اجــزا دارای تنــوع و پیچیدگی 
بســیاری اســت. ایــن الگــو در ســاماندهی بوســتان نهج الباغــه، در نمــود ظاهــری اجزاء ماننــد انتخــاب گونه های 
گیاهــی، انتخــاب مصالــح و مبلمــان بــه حــدی از تنــوع و گوناگونــی، تغییــر یافتــه اســت کــه آشــفتگی بصــری 
را موجــب شــده، امــا در اجــزای ســاختاری اکوسیســتم طبیعــی، دچــار ساده شــدگی اجــزا و الگوهــا و فاقــد 
روابــط متقابــل اســت. به عنــوان نمونــه، الگــوی پوشــش گیاهــی به کاررفتــه در ایــن بوســتان هیــچ ســنخیتی 
بــا طبیعــت کلــی روددره فرحــزاد و ایجــاد تــداوم الگوهــای آن نــدارد. پوشــش درختــی خطــی در امتــداد رود 
و تغییــر پهنــای آن بــر اســاس فــرم بســتر و تبدیــل آن بــه تــوده انبــوه، رویــش گیاهــان ســطحی، علفــی و 
ــادل  ــکل داده و در تع ــزاد را ش ــی روددره فرح ــش گیاه ــوی پوش ــیه ای دره، الگ ــای حاش ــا در دامنه ه بوته ه
زیســتی بــا اکوسیســتم آن اســت. گونه هــای بومــی و تنــوع آن هــا، شــرایط حیــات را بــرای گونه هــای جانــوری 

فراهــم آورده و تعــادل خــاک را حفــظ می کننــد.
ــه ای از  ــال و پوشــش های ســطحی و بوت ــاره کان ــان کاشــته شــده در کن بااین حــال در بوســتان نهج الباغــه درخت
تــوان ســایه اندازی و تأثیرگــذاری اقلیمــی و اکولوژیــک مناســب برخــوردار نیســتند. ایــن موضــوع پایــداری انــدام 

ــدازد. ــه خطــر می ان طبیعــی را ب
ارتبــاط و پویایــی: ارتبــاط یــک سیســتم طبیعــی بــا سیســتم های مجــاور خــود به منظــور حفــظ جریانــات   
مــواد و انــرژی و حرکــت گونه هــای زنــده حائــز اهمیــت اســت. نادیــده گرفتــن ایــن ویژگــی عامــل بســیاری از 
ــراری  ــور مهــم در برق ــوان فاکت ــا به عن ــا و لبه ه ــی اســت )Lyle 1985(. مرزه ویرانی هــای زیســت محیطی کنون
ارتبــاط و پویایــی در بوســتان نهج الباغــه از نفوذپذیــری کافــی برخــوردار نیســت. تغییر شــیب و فــرم کناره های 

روددره و ایزولــه شــدن پوشــش گیاهــی ازجملــه ایــن تغییــرات اســت.

نظــم و هماهنگــی ســاختاری عملکردی: نظــم کارکــردی و هماهنگی در ســاختار و عملکرد از شــاخصه های   
ــن و  ــه بســتر پیوســته زمی ــک اندام هــای طبیعــی اســت. در طــرح بوســتان نهج الباغ مهــم ســامت اکولوژی
ــا،  ــاد راه ه ــا ایج ــیب ها ب ــه ش ــت. به نحوی ک ــده اس ــته ش ــدت گسس ــتر به ش ــاالت بس ــیب ها و اتص ــداوم ش ت
ــداث  ــور اح ــر 3(. به منظ ــده اند )تصوی ــه ش ــًا قطعه قطع ــرح کام ــاِن ط ــی می ــال بتن ــن کان ــکوها و همچنی س
مســیر دوچرخــه و پیــاده بــا عــرض زیــاد )عــرض 7 و 3 متــر( یکپارچگــی دامنه هــای دره تــا حــدود زیــادی 
ــادل رســیده اند،  ــه تع ــان ب ــه در طــول زم ــا ک ــی بســتر و شــیب دامنه ه ــر الگــوی کل ــا تغیی برهم خــورده و ب
ــا شــیوه های مصنــوع همچــون اســتفاده از جداره هــای ســنگی و بتنــی  ــه تثبیــت جداره هــا و شــیب ب نیــاز ب
بــه وجــود آمــده اســت. از طــرف دیگــر کانــال بتنــی شــاخص ترین جریــان آب در بوســتان را هدایــت می کنــد. 
گرچــه ایــن جریــان ظاهــراً به طــور پیوســته وجــود دارد، امــا هیــچ ارتباطــی بــا بســتر پیرامــون خــود برقــرار 

نمی کنــد و فاقــد هــر نــوع کارکــرد اکولوژیــک اســت.
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تصویر4- الگوی جریان آب و حریان آب در باالدست روددره تصویر 3- گسستگی سطوح با کانال بتنی، مسیر 
دوچرخه و ...

ــات و عملکــرد اکوسیســتم روددره، در  ــان آب در حی ــان آب: باوجــود اهمیــت چگونگــی جری ــوی جری الگ  
بوســتان نهج الباغــه باوجــود ادعــا در جهــت تقویــت و آشکارســازی کیفیت هــای اکولوژیکــی، جریــان آب در 
ــا برهــم زدن نظــم ســاختاری بســتر رود، الگــوی  کانــال بتنــی عمیقــی محــدود شــده اســت. ایــن موضــوع ب
جمــع آوری آب هــای ســطحی بســتر رود را برهــم زده، نفوذپذیــری بســتر را کاهــش داده و به طورکلــی الگــوی 

ــد. ــی می کن ــای اساس ــار دگرگونی ه ــتم رود را دچ ــاختاری اکوسیس س

ــی: آشــکار اســت کــه باوجــود برخــی نقــاط ســالم در اکوسیســتم روددره فرحــزاد  ــش گیاه ــوی پوش الگ  
می تــوان الگــوی بومی پوشــش گیاهــی منطقــه را شــناخت و در جهــت احیــا و تقویــت آن عمل کــرد. بااین وجود 
دســتاورد حاصــل در بوســتان نهج الباغــه و الگــوی گیاهــی ترسیم شــده در آنجــا نه تنهــا هیچ گونــه ارتباطــی 
بــا الگــوی بومی نــدارد، بــا الگوبــرداری از شــیوه های کاشــت رایــج در محیــط شــهری همچــون جــداره اتوبان هــا 

و پارک هــا از ســاختار طبیعــی خــود فاصلــه بســیاری گرفتــه اســت. )تصویــر 5 و 6(

تصویر 6- طرح پوشش گیاهی بومی بخشی از روددره فرحزاد تصویر 5- طرح پوشش گیاهی غیربومی بوستان نهج البالغه

ــم  ــوان سیســتم در ســاماندهی مناطــق گسســته و آســیب دیده و ترمی ــی: ت ــاماندهی و خودترمیم خودس  
ارتباطــات و جریان هــا در ســامت ســاختار اکولوژیکــی نقــش حیاتــی دارد. پوشــش گیاهــی بوســتان نهج الباغه 
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برخــاف گونه هــای بومــی روددره فرحــزاد به واســطه مصــرف بــاالی آب و ســایه اندازی کــم بازدهــی مناســبی 
ــه نقــش جنــس و فــرم بســتر  ــدارد. به عنــوان مثالــی دیگــر می تــوان ب در احیــای تــوان اکولوژیکــی روددره ن
رود در حفــظ کیفیــت آب و حــذف آلودگی هــا اشــاره کــرد. بــا تغییــر الگــوی طبیعــی بــه کانــال بتنــی ایــن 

ویژگــی نادیــده گرفتــه شــده و تــوان سیســتم در کنتــرل آلودگی هــا به شــدت کاهــش یافتــه اســت.

۴-۲. ارزیابی کیفیت های اجتماعی-فرهنگی و اصول زیباشناختی
ــی محــدود  ــا دیدگاه ــهری، ب ــاس ش ــارک خطــی در مقی ــوان پ ــا سیاســت طراحــی به عن ــه ب ــتان نهج الباغ بوس
نســبت بــه تعریــف پــارک در حــد منظره پــردازی صــرف، تفریحاتــی چــون نشســتن و تماشــا و در اوج آن تجربــه 
دوچرخه ســواری، حضــور منفعــل انســان در ایــن فضــا را باعــث شــده و امــکان بســیاری از تجــارب مرتبط بــا طبیعت 
ــا حــذف آب از ســطح تمــاس مــردم و محــدود کــردن آن در  روددره را از او ســلب کــرده اســت. به طــور نمونــه ب
کانــال بتنــی غیرقابل دســترس یکــی از شــیرین ترین تجــارب حضــور در یــک روددره را از مــردم دریــغ مــی دارد. 
ــی  ــد کیفیت هــای فضایــی کامــًا گوناگون ــون تفریحــی و فراغتــی شــهری می توان چگونگــی تعریــف و تفســیر کان
را باعــث شــود. آنچــه در بوســتان نهج الباغــه تعریــف شــده اســت شــامل فضاهــای پذیرایــی، خدماتــی، ورزشــی، 
ــوای  ــوده و حــال و ه ــای شــهری ب ــد ســایر پارک ه ــاده روی و دوچرخه ســواری همانن توقفگاهــی و مســیرهای پی
ــی در روددره  ــای فضای ــا و کیفیت ه ــف کاربری ه ــه تعری ــد. درصورتی ک ــس نمی کن ــی را منعک ــکان طبیع ــک م ی
ــز  ــث تمای ــت، باع ــا طبیع ــط ب ــرج مرتب ــی و تف ــیل های طبیع ــری از پتانس ــاس بهره گی ــر اس ــد ب ــزاد می توان فرح

ویــژه ای بــا ســایر نقــاط شــهری شــود.
ــه حاصــل از  ــژه ای اســت ک ــای بصــری وی ــای شــاخص روددره فرحــزاد جلوه ه ــی: یکــی از کاراکتره خوانای  
ــا  ــل ب ــی روددره در تقاب ــرم طبیع ــدور بصــری ایجادشــده توســط آن اســت. ف ــی، گشــایش و کری ــرم طبیع ف
ــا آن شــاخص می شــود و به واســطه وســعت دیــد، درک کلیــت آن در یــک  ــز ب بافــت متراکــم شــهری و تمای
ــا تغییــرات گســترده  نــگاه امکان پذیــر بــوده و خوانایــی مــکان را افزایــش می دهــد. در بوســتان نهج الباغــه ب
ــدام طبیعــی  ــوان ان ــا، ایجــاد ســطوح گوناگــون، درک محیــط به عن ــر شــیب جداره ه در دامنه هــای دره، تغیی

ــی را کاهــش می دهــد. ــودن فرآیندهــای اکولوژیــک مختــل شــده و خوانای ــی آشــکار ب منســجم و از طرف
ــای  ــا، پرچم ه ــراغ، آالچیق ه ــه ی چ ــد پای ــی مانن ــم المان های ــم عظی ــری: حج ــخصیت بص ــر و ش کاراکت  
رنگــی و همین طــور طــرح رنگارنــگ کاشــت گیاهــان، انســجام و پیوســتگی روددره را مخــدوش کــرده اســت. 
توجــه بــه ارزش هــای بصــری و پــردازش آن هــا از طــرق گوناگــون همچــون آشکارســازی فرآیندهــای طبیعــی 
ــر در شــکل گیری  ــی مؤث ــد عامل ــی می توان ــای طبیع ــح و بافت ه ــا، مصال ــی، رنگ ه ــای پوشــش گیاه و الگوه

تصویــر ذهنــی مطلــوب و ایجــاد کاراکتــر و شــخصیت بصــری باشــد.
ــگ  ــودن پوشــش گیاهــی به طورکلــی درک زمــان به واســطه تغییــر رن ــا وجــود غیربومــی ب ــان: ب ــس زم ح  
گیاهــان و شــرایط جــوی امکان پذیــر اســت. بااین وجــود پوشــش گیاهــی بومــی ماننــد درختــان تــوت و درختان 

شــکوفه دار می توانســت تأکیــدی بــر تغییــر فصــول و گــذر زمــان باشــد.
غنــای حســی: تقلیــل پیچیدگــی الگوهــای طبیعــی و جایگزینــی آن بــا الگوهــای رایــج پــارک شــهری غنــای   
حســی مطلــوب را تأمیــن نکــرده اســت. از طرفــی امــکان ایجــاد تجــارب غنــی حســی در تمــاس بــا طبیعــت 

دیــده نشــده اســت.
ــگ تعلــق: زنده ســازی خاطره هــای جمعــی به واســطه حضــور نمادهــای طبیعــی همچــون جریــان آب و  رن  

ــت. ــده اس ــده گرفته ش ــی نادی ــتان ها به طورکل توتس
آموزندگــی: امــکان افزایــش آگاهی هــای زیســت محیطی و درک فرآیندهــای طبیعــی از پتانســیل هایی اســت   
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کــه در طراحــی بوســتان نهج الباغــه مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.

۴-۳. بررسی کیفیت های عملکردی و ابعاد پایداری در بوستان نهج البالغه
ســرزندگی: فراهــم آوردن امــکان حضــور مــردم در فضــای بوســتان نهج الباغــه و فعالیت هــای درنظرگرفتــه   
ــی  ــرزندگی بیولوژیک ــد س ــتان از بُع ــن بوس ــال ای ــت. بااین ح ــط آورده اس ــه محی ــرزندگی را ب ــده در آن س ش
ــا بســتر طبیعــی رود و مخــدوش  ــراری ارتبــاط مــردم ب به واســطه تغییــر ســاختار طبیعــی روددره، عــدم برق
شــدن گســتردگی افــق دیــد بــه دلیــل آلودگی هــای بصــری ناشــی از المان هــا و پایــه چراغ هــا، دچــار معضــل 

اســت.
انعطاف پذیــری: تغییــرات شــدید در ســاختار بســتر و پرنمــودن فضــا بــا اســتفاده از عناصــر مصنــوع و غیرقابل   
حرکــت انعطاف پذیــری طــرح را دچــار مشــکل کــرده اســت. طراحــی مســیرها و فضاهــای نشســتن در مقایســه 

بــا پتانســیل طبیعــی از انعطاف پذیــری بســیار پایین تــری برخــوردار اســت.
ــن  ــرای ای ــر اطــراف، مزیــت مناســبی ب ــت: دسترســی های مناســب از اتوبان هــا و معاب ــری و حرک نفوذپذی  
بوســتان اســت. همچنیــن به عنــوان یــک پــارک شــهری، نفوذپذیــری و حرکــت در آن به صــورت کامــل و همــه 
نقــاط وجــود دارد. بااین حــال ارتبــاط بــا مســیر جریــان آب به عنــوان اصلی تریــن خصوصیــت روددره فرحــزاد 

بــه شــکل ســالم و ایمــن در آن امکان پذیــر نیســت.
ــده شــده و  ــری: در ایــن بوســتان تنهــا کاربری هــای تفریحــی در یــک پــارک شــهری گنجان اختــاط کارب  

ــدارد. ــود ن ــردی وج ــا طبیعت گ ــط ب ــای مرتب ــه فعالیت ه ــر ازجمل ــای دیگ ــا کاربری ه ــب ب ــاط مناس اخت
ــتان  ــوالن جســمی نیز در بوس ــرای معل ــی ب ــون، حت ــنین گوناگ ــراد از س ــودن: دسترســی اف ــمول ب همه ش  
ــده گرفتــن  ــا نادی ــن بوســتان ب ــل به کارگیــری اســت. بااین حــال ای ــرای عامــه مــردم قاب ایجادشــده و فضــا ب
هویــت طبیعــی و فرهنگــی فرحــزاد، بــرای افــرادی کــه نــگاه طبیعت گــرا دارنــد و از زیبایی هــای اکولوژیــک 

ــدارد. ــت خاصــی ن ــد، جذابی ــذت می برن ل
آســایش اقلیمــی: در ایــن بوســتان عمــًا از پتانســیل طبیعــی بــرای ایجــاد آســایش اقلیمی اســتفاده خاصــی   
نشــده اســت. درختــان بــه کارگرفتــه شــده و الگــوی کاشــت آن هــا نیــز تــوان بهبــود شــرایط اقلیمــی را ندارنــد.

ایمنــی و امنیــت: ایجــاد ایمنــی و امنیــت از مهم تریــن دســتاوردها و نــکات مثبــت بوســتان اســت. هرچنــد   
بــه نظــر در اســتفاده از نــرده، لبه هــای ســنگی و حتــی ایجــاد روشــنایی شــب در آن زیــاده روی صــورت گرفتــه 

ست. ا

۵- بحث و نتیجـه گیری
ایــن مطالعــه آشــکار ســاخت کــه نه تنهــا شــناخت هویــت ویــژه مــکان طبیعــی درون شــهری از اهمیــت بســیاری 
برخــوردار اســت بلکــه تبدیــل ایــن شــناخت بــه دانــش ضمنــِی طــراح و برقــراری تعــادل در فراینــد دســتیابی بــه 
ــی، اقتصــادی، فرهنگــی و فرایندهــای اداری در ذهــن  ــا جنبه هــای قانون ــل ب ــل و تقاب ماهیــت موردنظــر در تعام

طــراح نیــز اهمیتــی دوچنــدان دارد.
بــا بررســی فراینــد صــورت گرفتــه در احیــای روددره فرحــزاد، مشــخص شــد در ترســیم تصویــر ایــده آل و هویــت 
مطلــوب روددره، آن گونــه کــه در قالــب ســامت طبیعــی خــود تأمین کننــده نیازهــای مــردم نیــز باشــد، مســائلی 
ــد  ــه بع ــان ب ــه هم زم ــانگر توج ــوده و نش ــل ب ــرد قابل تأم ــداف خ ــی اه ــداف کان و حت ــه اه ــود دارد. اگرچ وج
طبیعــی و اجتماعــی- فرهنگــی فضــا اســت؛ امــا در فراینــد تبدیــل اهــداف بــه خطــوط طراحــی و تعبیــر آن هــا 
بــه زبــان فضــا، تفکــرات و مفاهیــم بنیادیــن تأثیــری نداشــته و منظــر بــر اســاس قالب هــای متــداول شــکل گرفته 
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اســت. ایــن موضــوع نشــان دهنده ی جدایــی تفکــرات و دخیــل نشــدن آن دررونــد طراحــی و یــا ســطحی بــودن و 
برخــورد شــعارگونه بــا مفاهیــم بنیادیــن اســت.

ایــن مســئله دررونــد طراحــی فضاهــای طبیعــی نمــود بیشــتری می یابــد. چراکــه نادیــده گرفتــن اصــول و قواعــد 
زیســتی اکوسیســتم ها، بحثــی ســلیقه ای نبــوده و موجــب ناکارآمــدی و مــرگ سیســتم طبیعــی می شــود. ازایــن رو 
شــاید نتــوان باوجــود معیارهــای مختلــف زیباشــناختی بــه نتیجــه و اصــول قابل توافقــی در ســنجش فرم هــا و ظهور 
شــکلی فضــا دســت یافــت، امــا اصــول اکولوژیکــی و شــرایط حیــات ســالم اندام هــای طبیعی معیــاری مناســب برای 
ســنجش میــزان کارآمــدی و موفقیــت طــرح اســت. ازایــن رو نمی تــوان نســخه مشــابهی را بــرای کلیــه مکان هــای 

طبیعــی شــهری، مثــل تپه هــا، روددره هــا و یــا فضاهــای ســبز کنــار بزرگراه هــا پیچیــد.

6- جمـع بندی
ــن شــیوه تفکــر و چگونگــی نگــرش در  ــه در جهــت یافت ــدی ک ــه و فراین ــه ی صــورت گرفت ــه مطالع ــا توجــه ب ب
طراحــی مکان هــای طبیعــی درون شــهری صــورت گرفــت، می تــوان نمــوداری از فراینــد مذکــور را ترســیم نمــود.

ذهــن طــراح در برابــر مســئله بازیابــِی هویــت اندام هــای طبیعــی درون شــهری و طراحــی و ســاماندهی این گونــه 
فضاهــا، به طورکلــی بــا دو بعــد ماهــوی و رویــه ای روبه روســت. بدیــن معنــا کــه ابتــدا بایــد قــادر باشــد بــا شــناخت 
وجــوه گوناگــون مســئله، هویــت ویــژه مــکان را در تعامــل و تعــادل ابعــاد آن تشــخیص داده و ترســیم کنــد؛ و در 
ادامــه بــا توجــه بــه عوامــل دخیــل ازجملــه بســترهای قانونــی، مســائل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، چگونگــی 
دســتیابی بــه هویــت مطلــوب و فراینــد تدویــن نظــام هدایــت و تهیــه طــرح را موردنظــر قــرار دهــد. ایــن فراینــد 
ــوب و چگونگــی  ــه ترســیم ماهیــت مطل ــی طــرح و رجــوع مجــدد ب ــا ارزیاب به صــورت چرخــه ای برگشــت پذیر، ب

دســت یافتــن بــه آن تکمیــل می شــود.
ــت  ــی هوی ــد در بازیاب ــه می توان ــن پژوهــش ک ــای به دســت آمده در ای ــدی برخــی از آموزه ه ــه جمع بن ــان ب در پای
اندام هــای طبیعــی در شــهر و ارتقــای کیفیــت منظــر شــهری از طریــق مؤلفه هــای طبیعــی مؤثــر باشــد، می پردازیم. 
ــوان  ــه می ت ــد را این گون ــری دارن ــت به کارگی ــه ای قابلی ــوی و روی ــد ماه ــه در دو بع ــا ک ــن آموزه ه ــور کل ای به ط

ــان کرد: بی
شناخت شهر به عنوان بخشی از منظر و بستر فراگیر

شــناخت هویــت دوبعــدی اندام هــای طبیعــی درون شــهری به عنــوان بخشــی از طبیعــت از یک ســو و مکانــی   
شــهری از ســوی دیگــر

شناخت هویت و کاراکترهای متمایز هر اندام طبیعی، از بعد طبیعی و فرهنگی  
توجــه بــه تفــاوت هویــت اندام هــای طبیعــی در دو بعــد اکولوژیکــی و فرهنگــی نســبت بــه ســایر عناصر ســازنده   

شهر
شناخت فرایند رشد وزندگی یک اندام طبیعی درون شهری  

تفکر خاق و جستجوگر بر اساس هویت های ویژه مکان  
توجه به فرایندهای جاری در قالب الگوهای طبیعت  

کسب دانش و نگرش عمیق نسبت به علل ایجاد الگوهای طبیعی  
ایجاد درک عمیق از مفهوم سادگی و پیچیدگی در الگوهای طبیعی  

شناخت مطلوبیت های موردنیاز محیط شهری و چگونگی نمود آن ها در مکان های طبیعی  
بهره گیری از پتانسیل های خاص مکان های طبیعی در ایجاد کیفیت های مطلوب محیطی  

پیوند الگوها و فرایندهای طبیعی با الگوها و فرایندهای فرهنگی  
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ــای  ــان بااندام ه ــورد( انس ــار )برخ ــکل گرفته در رفت ــای ش ــا و کهن الگوه ــه الگوه ــح ب ــرش صحی ــی و نگ آگاه  
طبیعــی

حضور اندام های طبیعی در تجربیات زندگی هرروزه شهری  
تعهــد معمــار منظــر بــه مطالعــه و کشــف راهکارهــای خــاص برخاســته از ویژگی هــای مــکان به جــای اســتفاده   

از راهکارهــای متــداول و یکنواخــت
تجربه معمار منظر از حضور در طبیعت و تاش برای کسب دانش عمیق از آن  

تفکر و حرکت در مقیاس زمان، هماهنگی میان تفکر کوتاه مدت و بلندمدت  
شــناخت و بهره گیــری از مــدل مــکان پایــدار و مؤلفه هــای ســازنده کیفیــت، در طراحــی مکان هــای طبیعــی   

درون شــهری )ر. ک گلــکار 1380(
توجه به جریان زندگی گیاهی، جانوری و انسانی در اندام های طبیعی به جای تفکرات شکلی و فرمی  

تواضع معمار منظر در قبال طبیعت و فرایندهای آن، همراهی با آهنگ طبیعت به جای کنترل آن  
پرهیز از یک سونگری )دید شهری و یا اکولوژیک صرف(  

دوری از گرایش ها و رویکردهای تزئینی و نمایشی و نگرش های سطحی  
ــا ذهنیــت منفــی  ــده ســازی تصاویــر ذهنــی مــردم از مکان هــای طبیعــی ســالم و کارا و جایگزینــی ب ــاز زن ب  

ــکل زا ــل مش ــوان عوام ــهری به عن ــی درون ش ــای طبیع ــه اندام ه ــبت ب ــده نس ایجادش
ارتقای فرهنگ، آگاهی های محیطی و اعتای سایق زیباشناختی از طریق منظر هرروزه شهری  

تبدیل حضور منفعانه شهروندان در محیط به مشارکت و تجربه عمیق منظر  
ــژه  ــهروندان به وی ــی ش ــوزش محیط ــرای آم ــی ب ــوان فرصت ــهری به عن ــی درون ش ــای طبیع ــه اندام ه ــگاه ب ن  
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