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رونــد فزاینــده توســعه شــهری ،رشــد ســریع شــهرها و بیتوجهــی بــه ویژگیهــا و مؤلفههــای طبیعــی بســتر در ایــن رونــد،
موجــب تخریــب و نابــودی بســیاری از عوامــل طبیعــی ،حضــور ناســالم آنهــا در میــان بافــت شــهری و ایجــاد مشــکالت
زیســتمحیطی شــده اســت .درحالیکــه توجــه بــه پتانســیلهای طبیعــی و ویژگیهــای اکولوژیکــی بســتر در فراینــد
شــکلگیری و توســعه شــهر ،عــاوه بــر ایجــاد محیطزیســتی ســالم میتوانــد عامــل ارتقــاء دهنــده کیفیتهــای محیطــی
و زیبایــی شناســانه و هویــت بخشــی بــه منظــر شــهری باشــد .در ســالهای اخیــر افزایــش توجــه مدیریــت شــهری در
رونــد توســعهی کالنشــهر تهــران ،بــه موضــوع احیــای انــدام واره هــای طبیعــی شــهری بهویــژه روددرههــا ،نشــانگر درک
ضــرورت ایــن موضــوع اســت .بااینوجــود ،بررســی پروژههــای انجامشــده تحــت عنــوان ســاماندهی روددرههــا و مقایســه
بــا نمونههــای موفــق جهانــی حاکــی از برداشــتی نادرســت از موضــوع بــوده و نتایــج مــورد انتظــار در ابعــاد زیس ـتمحیطی
و کیفیــت محیــط شــهری حاصــل نشــده اســت .ایــن مقالــه میکوشــد بامطالعــه مفاهیــم منظــر شــهری ،هویــت اندامهــای
طبیعــی ،حیــات ســالم اکولوژیــک و کیفیتهــای محیــط شــهری بــه تبییــن مهمتریــن جنبههــا در زمینــه حضــور اندامهــای
طبیعــی در شــهر بپــردازد .درنتیجــه ایــن مطالعــات معیارهایــی را بــرای ســنجش کیفیــت حضــور اندامهــای طبیعــی در شــهر،
در اختیــار قــرار میدهــد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
 ارزیابی ساختار منظر بر اساس جنبههای اکولوژیک و مترهای اکولوژی منظر
 ارزیابی کیفیتهای اجتماعی -فرهنگی و اصول زیباشناختی
 ارزیابی کیفیتهای خلقشده در زمینههای عملکردی و ابعاد پایداری
در انتهــا از طریــق بررســی بوســتان نهجالبالغــه بهعنــوان نمونــه مــوردی ،ایــن معیارهــا بــه آزمــون گذاشــته شــده ،از طریــق
آن راهکارهــای عملــی جایگزیــن بــرای ســاماندهی اینگونــه پروژههــا بــا اهــداف موردنظــر ایــن مطالعــه بهویــژه دســتیابی
بــه حیــات اکولوژیکــی ســالم و خلــق مــکان شــهری مطلــوب ارائهشــده اســت.
واژگان کـلیدی
معماری منظر ،کیفیت مکان شهری ،اندامهای طبیعی درونشهری ،اکولوژی منظر ،اکولوژی شهری
 - 1کارشناسیارشد معماری منظر ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمـه

 -۱ساختار منظر شـهری از دیدگاه معمـاری منظـر

اندامهــای طبیعــی درونشــهری بخشــی از منظــر شــهری بــه شــمار میرونــد .کیفیــت و کارایــی ایــن محیطهــا درنهایــت
بــر منظــر شــهر ،ادراک افــراد از شــهر و کیفیتــی کــه از شــهر درک میکننــد تأثیرگــذار اســت .ازای ـنرو در ایــن بخــش در
نخســتین گام بــه بررســی و آسیبشناســی حضــور انــدام طبیعــی در شــهر تهــران بهعنــوان یــک نمونــه از شــهرهایی کــه
توســعهی شــهری باعــث کاهــش کیفیتهــای اندامهــای طبیعــی و تبدیــل آنهــا بــه معضالتــی در درون شــهر شــده اســت،
میپردازیــم .از ایــن رو در خصــوص کیفیــت اندامهــای طبیعــی ضــروری اســت تــا میــان دو جنبــه مهــم از ایــن عناصــر
پیونــد ایجــاد شــود .1کیفیــت ایــن عناصــر بهعنــوان مــکان طبیعــی و اکوسیســتمهای زنــده  .کیفیــت ایــن عناصــر در محیــط
 .1محیطهای طبیعی درونشهری در روند رشد شهری و در اثر فعالیتهای انسان در حال تخریب و نابودی هستند؛ و از حیات متعادل خود فاصله گرفتهاند.
رجوع کنید به ()2010,Ysousefi
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رشــد ســریع شــهرهای امــروزی و نیــاز روزافــزون جامعــه بــه مســکن و توســعهی زیرســاختها در مناطــق شــهری و حومههــا
منجــر بــه بیتوجهــی نســبت بــه ویژگیهــا و نیروهــای طبیعــی بســتر کــه خــود بهعنــوان عامــل اولیــه شــکلگیری شــهر
در ایــن مناطــق بودهانــد شــده اســت؛ بهگون ـهای کــه بســیاری از ایــن عوامــل طبیعــی بهطورکلــی نابــود شــده و یــا تحــت
بــار وارده ناشــی از رشــد شــهر بــه شــکل ناســالم ،بهعنــوان محــدودهای مشــکلزا برجــای ماندهانــد.
بســتر طبیعــی شــهر بــا توجــه بــه گوناگونــی مؤلفههــای طبیعــی همچــون فــرم زمیــن ،خــرد اقلیــم ،جنــس بســتر و نــوع
پوشــش ،از پهنههــای اکولوژیکــی و اکوسیســتمهای متفاوتــی تشــکیل شــده اســت .ایــن تنــوع در پهنههــای اکولوژیکــی
درونشــهری و اندامهــای طبیعــی همچــون روددره هــا ،تپههــا و اراضــی دامن ـهای میتوانــد عامــل تنــوع در منظــر شــهری
و مکانهــای طبیعــی درونشــهری باشــد .حالآنکــه علیرغــم ایــن تنــوع ،امــروزه منظــر شــهری همچــون تهــران ،از بافتــی
یکنواخــت تشــکیل شــده اســت کــه حتــی در عرصههــای طبیعــی و فضاهــای ســبز شــهری نیــز ،نشــانگر مشــخصههای
طبیعــی خــود نبــوده و در همهجــا از یــک قانــون و فــرم در توســعه پیــروی میکنــد.
توجــه بــه پتانســیلهای طبیعــی و ویژگیهــای اکولوژیکــی بســتر ،در فرآینــد شــکلگیری و توســعهی ســکونتگاههای بشــری
بهویــژه شــهرها میتوانــد عاملــی هویتبخــش در منظــر شــهری باشــد .نــگاه بــه ایــن مســئله بــا دیــدگاه معماری منظــر
اهمیــت بازنگــری دررونــد توســعه و ضــرورت بازگشــت بــه هویتهــای طبیعــی و اجتماعــی و همچنیــن اکولوژیــک را بــرای
حفــظ ایــن اندامهــای طبیعــی مشــخص میکنــد.
هــدف ایــن مقالــه ،ارائــه معیارهایــی در جهــت شــکلدهی و تعریــف قالــب هویتــی از اندامهــای طبیعــی بــا اســتفاده از
دانــش معماری منظــر اســت کــه از همافزایــی انســان و طبیعــت در محیــط شــهری حاصــل میشــود .ایــن هویــت نقطــه
تعادلــی اســت بیــن خواســت انســان از محیــط طبیعــی و بــاز درونشــهری و مطلوبیتهــا و نیازهــای انــدام طبیعــی بــرای
ادامــه حیــات ســالم اکولوژیکــی خــود.
سؤاالت اصلی این مقاله به شرح زیر مطرح میشوند:
چه آسیبهایی گریبانگیر حضور طبیعت ،بهویژه اندامهای طبیعی در شهر است؟
جایگاه هویت اندامهای طبیعی در ارتقای کیفیت منظر شهری چیست؟
شاخصههای سالمت اکولوژیک اندامهای طبیعی بهعنوان اکوسیستمهای درونشهری چیست؟
کیفیتهــای مطلــوب یــک مــکان شــهری چیســت؟ و چگونــه میتوانیــم بــا بهرهگیــری از پتانســیلهای اندامهــای
طبیعــی بــه ایــن کیفیــات دســت یابیــم؟
ایــن مقالــه میکوشــد بــا آسیبشناســی اجمالــی اندامهــای طبیعــی در شــهر تهــران و مطالعــه مفاهیــم منظــر شــهری ،هویــت
اندامهــای طبیعــی ،حیــات ســالم اکولوژیــک و کیفیتهــای محیــط شــهری بــه جســتجوی پاســخ ایــن پرسـشها بپــردازد.

شــهری و منظــر شــهری بهعنــوان فضایــی بــرای حضــور انســان بــا ایــن بررســی اســت کــه نهایتـ ًا میتــوان بــه معیارهایــی
جهــت ارزیابــی اندامهــای طبیعــی درونشــهری و مداخــات انســانی در آنهــا دســت یافــت.
 .1-۱آسیبشناسـی اندامهای طبیعـی در شـهر تهران
بــا مقایســه رونــد رشــد تهــران در یــک دوره  50ســاله ( )1335 -1389تغییــر الیههــای ســازنده محیــط شــهری ،همچــون
الیــه فضاهــای بــاز ،فضــای ســبز ،فضاهــای ساختهشــده ،شــبکه راههــا و هیدرولــوژی میتــوان غلبــه عناصــر مصنــوع بــر
محیطهــای طبیعــی درونشــهری را بهوضــوح مشــاهده کــرد)Yousefi, Adib et al. 2010( .
تصویر  -1تغییر الیههای سازنده محیط شهری تهران از سال  1335تا 1389
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()Yousefi, Adib et al. 2010

 .2-۱محیطهای طبیعـی در ساختار منظر شـهری
همانطــور کــه اشــاره شــد ،جایــگاه انــدام طبیعــی در منظــر شــهری را بایســتی در رابطــه بیــن محیــط طبیعــی و محیــط
شــهری کــه محــل ظهــور انســان و فعالیتهــای اوســت بررســی نمــود .تقوایــی ( )1383عناصــر ســازنده منظــر را در مدلــی
شــامل عناصــر مصنــوع انســان ،عناصــر محیــط طبیعــی و فعالیتهــای انســانی تعریــف میکننــد .مــدل ارائهشــده ،بــر
ارتبــاط متقابــل اجــزاء در شــکلدهی بــه منظــر و توجــه بــه روابــط درونــی عناصــر شــکلدهنده منظــر و کلیــت آن تأکیــد
دارد(.تقوائــی )1383
درروند تعامــل انســان بــا محیــط طبیعــی و در پــی افزایــش آگاهــی نســبت بــه تأثیــرات طبیعــت بــر کیفیــت زندگــی انســان و
ـرف جلوهــای بصــری و توجهــات زیباییشــناختی بــه
تأثیــر متقابــل انســان در تغییــر زیسـتبومها ،رویکردهــا از پــردازش صـ ِ
تأمــل در چگونگــی رابطــه انســان و طبیعــت ،ابعــاد ادراکــی ،فرهنگــی و بومشــناختی آن ارتقــاء یافــت .در ایــن روند ،جایــگاه
معماری منظــر بهعنــوان هنــر و دانــش ایجــاد ارتبــاط میــان انســان و طبیعــت ،در جهــت خلــق محیــط و منظرهایــی کــه
ِ
شایســته ،پرمعنــی و پویــا بــوده ،نیازهــا و گرایشهــای بومشــناختی ،فــن شــناختی و فرهنگــی را بــا واکنــش مناســب نســبت
ـاری
بــه روح مــکان و روح مــردم بــرآورده ســازد ،از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت (ماتــاک  )1379بــر ایــن اســاس معمـ ِ
منظــر بــا بهرهمنــدی از مؤلفههــا و محیطهــای طبیعــی و بــا شــناخت الگوهــای بومشــناختی و الگوهــای فرهنگــی بــه
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بســتر طبیعی و ســاختار اکولوژیکی شــهر در فرآیند توســعه توســط بافت شــهر بلعیده شــده و جز آثاری چند از اکوسیســتمهای
آســیبدیده چیــزی باقــی نمانــده اســت .اندامهــای طبیعــی باقیمانــده ،ماننــد کوهپایههــا ،روددره هــا و تپههــا را میتــوان
بهعنــوان منظــری فرهنگــی و میراثــی طبیعــی در محیــط شــهری تهــران ارزیابــی کــرد .بااینحــال روند توســعهی شــهری،
اشــغال عرصههــا ،برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه بــرای اســتفاده از مکانهــای طبیعــی و حتــی ســاماندهی آنهــا و
نــوع نــگاه و ذهنیــت فعلــی شــهروندان بــه اینگونــه مکانهــا ،نشــاندهنده نوعــی ناآگاهــی و بیتوجهــی عمیــق نســبت
بــه ارزشهــای زیســتی و اجتماعــی آنهاســت .محیطهــای شــهری امــروز «اگرچــه بــا پوســته ســبزی تزییــن شــده امــا از
نقــش اجتماعــی و اکولوژیکــی تهــی هستند(».شــیبانی )1389
تغییــر کاربــری اراضــی و تخریــب باغهــا و اراضــی کشــاورزی بــه دلیــل بهــای زمیــن ،توســعه بــدون کنتــرل ساختوســاز
شــهری ،تجــاوز بــه حریــم اندامهــای طبیعــی ،حکمرانــی شــبکه حملونقــل و اســتانداردهای آن بــر ســاختار شــهر و درنتیجــه
گسســتگی لکههــا و اندامهــای طبیعــی ،محــدود شــدن و ایزولــه شــدن لکههــا و مؤلفههــای طبیعــی بهویــژه در مناطــق
متراکــم شــهر ازجمل ـهی مســائل مهــم منظر شــهری تهــران اســت .ایــن مســائل بهنوبــه خــود در تشــدید آســیبپذیری
اکوسیســتمهای درونشــهری و تضعیــف بنیانهــای اکولوژیکــی مؤثرنــد .تنــزل کیفیــت زیســتمحیطی و آلودگیهــای
ناشــی از آن مســتقیم ًا باعــث تنــزل شــرایط حیــات و کیفیــت زندگــی شــده و از غنــای محیطهــای شــهری میکاهــد (تقوائــی
 )1389و ایــن موضــوع خــود باعــث افزایــش نارضایتــی از محیــط زندگــی و کاهــش حــس تعلــق بــه محیط شــده و بــا افزایش
آســیبهای اجتماعــی و فرهنگــی ،مشــکالت روحــی و روانــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
نگــرش صرفـ ًا کمــی در مطالعــات و دغدغــه تأمیــن ســرانه فضــا ازیکطــرف و تنــزل بحثهــای اکولوژیکــی در شــهرها بــه
ســبز کــردن شــهر ،همــه نشــان از عــدم شــناخت صحیــح از بســتر طبیعــی تهــران ،محدودیتهــا و پتانســیلهای طبیعــی
آن اســت کــه تصمیمگیــری نادرســت و دور شــدن از الگــوی یکتــای اکولوژیکــی شــهر تهــران را بــه همــراه خواهــد داشــت.
اکنــون شــاهد الگوبــرداری صــرف از راهکارهــای غیربومــی ،رویکــردی صرف ـ ًا تزئینــی و نمایشــی در احیــاء و ســاماندهی و
همینطــور در ایجــاد فضاهــای طبیعــی درونشــهری هســتیم .فضاهایــی کــه بــر مبنــای ایــن کمیتهــا شــکل میگیرنــد،
اگرچــه در ســاختن جلوههــای نمایشــی شــهر نقــش دارنــد امــا از ایجــاد تأثیــر مثبــت و بهرهگیــری از حداکثــر قابلیتهــا و
کیفیتهــای طبیعــی در شــکلدهی تصویــر ذهنــی شــهر ،ایجــاد هویــت و خوانایــی و ایجــاد مطلوبیــت درمیمانند(کارگــروه
باغــات و فضــای ســبز شــهر تهــران .)1388

ایجــاد حــس مــکان و برانگیختــن تصاویــر ذهنــی مطلــوب و بــه خاطــر ســپردن آنهــا درگــذر زمــان میپــردازد.
در ایــن راســتا بــا پررنــگ شــدن نقــش محیطهــای طبیعــی در متــن شــهر ،ضــرورت توجــه بــه کیفیــت ایــن مکانهــا
از جنبههــای گوناگــون اکولوژیکــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و بهطــور ویــژه دســتیابی بــه ابعــاد پایــداری مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت .ایــن توجــه از یکســو معطــوف بــه بازگردانــدن حیــات طبیعــت درونشــهری بــه شــرایط متعــادل زیســتی
خــود و از ســوی دیگــر متوجــه تأثیــر کیفیــت ایــن محیطهــا در کیفیــت منظر شــهری اســت .ایــن موضــوع بارهــا توســط
صاحبنظــران در حــوزه معماری منظــر و منظر شــهری مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت کــه تنــزل کیفــی محیطهــای
طبیعــی درونشــهری باعــث تنــزل کیفــی منظر شــهری و عــدم بهرهگیــری از پتانســیلها و ظرفیتهایــی اســت کــه ایــن
محیطهــا میتواننــد در بســتر شــهری بــه وجــود آورند(لینــچ .)Hough 1990, CABE 2000, Waldheim 2006 ,1381
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 .3-۱تصویر ذهنـی و هویت اندامهای طبیعـی
اندامهـای طبیعـی درونشـهری بهواسـطه طـرحوارهای کـه در ذهـن از محیط شـکل میدهند میتوانند احسـاس خوشـایند حضور در
طبیعت را در محیط شـهری تداعی کنند .بر این اسـاس توقعاتی از این فضاها را در ذهن شـکل میدهند ازجمله انتظار دیدن جلوههای
بصـری طبیعـی ،الگوهـای پوشـش گیاهی بومـی ،حیات جانـوری و توقع حضور عناصـر اصلی طبیعت ماننـد آب ،خاک و جریـان هوا.
طبیعـی گوناگون متفاوت اسـت بهطور مثال تصویـر ذهنی از یـک روددره ،یک پارک شـهری و یک
ایـن تصویـر ذهنـی در بسـترهای
ِ
باغ بهواسـطه مؤلفهها و سـاختار طبیعی متفاوت اسـت.
نخسـتین گام در راه تشـخیص هویـت ،امـکان بازشناسـی پدیـده براسـاس شـباهتهای آن بـا پدیدههـای همسـنخ و تفاوتهایش با
پدیدههای غیرهمسـنخ در ذهن اسـت( .منبع؟؟؟؟) بر این اسـاس فرآیند بازشناسـی ،در حقیقت بر پایه تشابه درون دستهای و تمایز میان
دسـتهای شـکل میگیـرد و این تشـابه و تمایز تمـام ویژگیهای ظاهـری ،عملکردی و معنایی پدیده را شـامل میشـود .بهعبارتدیگر
واژه بازشناسـی تنها به معنای شناسـایی اشـیا ،نیسـت بلکه تجربه ،معنا و مفهوم آنها نیز هست(قاسـمی . )1383
حـال اگـر در فرآینـد تغییـر ،فاکتورهای بازشناسـی یـک پدیده در یک سـطح خـاص از آن گرفته شـوند ،هویت مند بودن آن بهشـدت
زیـر سـؤال مـیرود .این مسـئله در ارتبـاط بااندامهای طبیعی نمود بسـیاری دارد .دو جنبه مهـم هویتی اندامهای طبیعی درونشـهری،
هویـت طبیعـی ایـن اندامها بهعنوان سـاختارهای اکولوژیکی سـالم و هویت شـهری آنها بهعنـوان مکان شـهری و کیفیتهای مورد
انتظار از آن اسـت.
 .4-۱اندامهای طبیعـی :ساختارهای اکولوژیکـی سالم
یکــی از مهمتریــن شــاخصههای موردنیــاز اندامهــای طبیعــی درونشــهری ،ســامت آنهــا بهعنــوان اکوسیســتمهای
زنــده و پویــا اســت .از طریــق شــناخت ارزشهــا و درک عملکردهــای یــک اکوسیســتم در بســتر طبیعــی خــود میتــوان از
حضــور و خدمــات اکوسیســتمی ایــن اندامهــای طبیعــی در محیــط شــهری بهــره بــرد؛ بنابرایــن توجــه بــه ارزیابــی کیفــی و
ســنجش ســامت اکوسیســتمها بهمنظــور بازیابــی تــوان و حیــات ســالم اکولوژیکــی آنهــا ،ضــروری اســت.
مفهــوم ســامت اکوسیســتمها در ســالهای  1970تــا  1980در قالــب تعریفــی نهچنــدان روشــن و مبتنــی بــر ارزشهــای
نهفتــه اکولوژیکــی مطــرح و بهتدریــج تکامــل یافــت.
راپــورت ( )1998حیــات ســالم اکولوژیکــی را اینگونــه تعریــف میکنــد« :ترتیــب و ســازمان سیســتم ،تــوان و قدرتترمیــم
آن و همینطــور وجــود نداشــتن عالئــم فشــار و اســترس و تــوان اکوسیســتم در تأمیــن عملکردهــای ضــروری و کیفیتهــای
کلیــدی بــرای پایــداری حیــات آن» بهعبارتیدیگــر یــک اکوسیســتم را در صــورت ثبــات و پایــداری ،دوام ســازمان و ترکیــب
فضایــی ،تــوان خــود ســاماندهی و خــود ترمیمــی آن در مقابــل فشــار ،میتــوان اکوسیستمی ســالم دانســت(Rapport,
.)Costanza et al. 1998
سلامت اکولوژیـک ،بهطـور ضمنـی برخـی از ویژگیهای شـاخص اکوسیسـتمها را ماننـد پیچیدگی در سـاختار و عملکـرد ،تنوع
گونههـا ،چرخـه مـواد غذایـی و انـرژی و تعادل در فرآیندهـا را بهعنـوان ارزش ذاتی در سیاسـتها و برنامهریزیهـا فرض میکند.

دسـتیابی بـه ایـن ارزشها و در نظر گرفتن آنها درروند سیاسـتگذاری ،سلامت اکوسیسـتمها ،احیای سـرزندگی و توان زیسـت
پذیـری آنهـا را بـه همـراه خواهد داشـت .بر این اسـاس میتـوان تعریفی از سلامت اکوسیسـتم بهعنوان مفهومی میانرشـتهای
1و بـا در نظـر گرفتن ارزشها و ادراک انسـان در فرآیند طراحی ارائه کرد «اکوسیسـتم سـالم ،بهعنوان واحـد اجتماعی -اکولوژیکی
پایـدار ،کاراکترهـا ،ترکیـب سـاختاری و عملکردهـای خـود را در طـول زمان حفظ کـرده و بهواسـطه حیات اکولوژیکی سـالم خود،
ارزش اقتصـادی و مطلوبیـت اجتماعی را به همراه خواهـد داشـت (.”)Muñoz-Erickson, Aguilar-González et al. 2007
سلامت اکوسیسـتم ،چارچوبی تئوریک و شـیوهای عملی برای نظارت و ارزیابی شـرایط کیفی اکوسیسـتمهای طبیعی و تغییریافته
توسـط انسـان ،بـر اسـاس معیارهـا و ارزشهای موردتوافق در اختیـار میگذارد .از طرفی ایـن ارزیابی در سـاماندهی و احیای مناظر
تغییریافتـه بهواسـطه تأثیـرات انسـان ،باید بر اسـاس ارزشهـای اکولوژیکـی و اجتماعی صـورت گیـرد(Rapport, Costanza et
 )al. 1998, Yadav, Sharma et al. 2015بـا جمعبنـدی مباحـث مطـرح در ایـن زمینـه ،گسـترهای از ویژگیها که نشـاندهنده
کارایـی و سلامت و پاسـخدهی و کارایـی اندامهـای طبیعـی بهعنـوان اکوسیسـتمهای طبیعـی را مطـرح میکنند ،قابلشناسـایی
اسـت کـه عبارتانـد 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 میسـازند.

 -۲اندامهای طبیعـی بهعنوان مـکان پایـدار شـهری

بهمنظــور پیونــد میــان مفهــوم ســامت اکوسیســتمی اندامهــای طبیعــی ،مفاهیــم کیفیــت و ترجیحــات در زمینهی
معمــاری منظــر و نیــز پیونــد ایــن مفاهیــم بــا مفهــوم کیفیــت در محیــط شــهری ،نیــاز بــه تکیــه بــر مــدل مناســبی در
زمین ـهی منظــر شــهری وجــود دارد .در ایــن مقالــه ،در جهــت خلــق مــکان طبیعــی پایــدار ،مــدل مــکان پایــدار 2بهعنــوان
مدلــی جامــع در جهــت دســتیابی بــه کیفیتهــای محیــط شــهری ،بهمنظــور ســاختاردهی بــه مفاهیــم انتخابشــده اســت.
بــا محــور قــرار دادن ایــن مــدل و مفاهیــم نهفتــه در آن ،کیفیــت منظــر شــهر را در رابطــه بــا مؤلفههــا و اندامهــای طبیعــی
مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد.
تصویر  -2مدل مکان پایدار

شماره۵۵-۵۶

79

(گلکار )1380

گلکار بر اساس روایت جدیدی از مدل مکان کانتر مدلی را با افزودن بعد اکوسیستم (زیستبوم) به ابعاد سهگانه ،تحت عنوان مدل
مکان پایدار پیشنهاد میدهد که محیط شهری بهمثابه یک مکان متشکل از سه بعد درهمتنیده کالبد ،فعالیت و تصورات است.
ازآنجاکه هدف طراحیهای محیطی نیز خلق مکان است میتوان مؤلفههای سازنده کیفیت طراحی شهری را بر اساس مؤلفههای
سازنده مکان در نظر گرفت .بدین ترتیب همانگونه که در تصویر  2مشاهده میشود ،مدل چهاربعدی مؤلفههای چهارگانه
 -2سالمت اکوسیستم مفهوم میانرشتهای است که به علوم اجتماعی ،طبیعی و سالمت ارتباط دارد.
 -3رجوع کنید به گلکار1380 ،

اکوسیستم (زیستبوم) ،کالبد ،فعالیت و تصورات بهعنوان مبنای بازشناسی مؤلفههای سازنده کیفیت طراحی شهری ارائه میشود.
از ترکیب چهار بعد مذکور سه مؤلفهی کیفیت عملکردی ،کیفیت تجربی -زیباشناختی و کیفیت زیستمحیطی استنتاج میشود.

 -۳تفسـیر کیفیتهای محیط شـهری در رابطه با مکان طبیعـی

با توجه به جامعیت مدل مکان پایدار و کیفیتهای  17گانه مطرحشده و همانطور که اشاره شد همسویی این مدل با مدل
ارزشها در معماری منظر ،مدل مکان پایدار بهعنوان ساختاری مناسب برای دستیابی به کیفیتهای محیطی شهری انتخاب
میشود.
کیفیتهای مطرح در این بخش بر اساس مدل گلکار (گلکار  )1380در سه دسته کیفیتهای مؤلفه تجربی -زیباشناختی
شامل «خوانایی»« ،شخصیت بصری»« ،حس زمان»« ،غنای حسی»« ،رنگ تعلق»« ،آموزندگی» ،کیفیتهای مؤلفه عملکردی
شامل «نفوذپذیری و حرکت»« ،اختالط کاربری»« ،همهشمول بودن»« ،کیفیت عرصه همگانی»« ،آسایش اقلیمی»« ،ایمنی
و امنیت»« ،سرزندگی» و «انعطافپذیری» و کیفیتهای مؤلفه زیستمحیطی شامل «همسازی با طبیعت»« ،انرژی کارایی»
و «پاکیزگی محیطی» ،دستهبندی شدهاند .در جدول  1سعی شده تا تفسیری از مفاهیم کیفیت در مورد هر یک از این
کیفیتها بر اساس ویژگیهای اندامهای طبیعی پیشنهاد گردد .همانطور که مشاهده میشود درجه اهمیت کیفیتها در
مکان طبیعی بر اساس ویژگیها و ارتباط آنها با خصلت این فضاها متفاوت است .گرچه حضور همه این کیفیتها بر مطلوبیت
فضا میافزاید اما حضور برخی از این کیفیتها همچون خوانایی ،کاراکتر و شخصیت بصری ،حس زمان و سرزندگی از اهمیت
بسیاری در شکلدهی مکانهای طبیعی در قالب عرصههای مطلوب شهری برخوردارند.
جدول  -1تفسیر کیفیتهای مکان شهری پایدار بر اساس ویژگیهای اندامهای طبیعی
کیفیت
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چگونگی تعبیر کیفیت در مکان طبیعی

مؤلفه تجربی زیباشناختی

خوانایی

 حضور مؤلفهها و اندامهای طبیعی مؤثر بر خوانایی منظر شهری ،مکان طبیعی بهعنوان نشانه شهری خوانایی اندام طبیعی و درک آن بهعنوان یک کلیت ،انسجام و پیوستگی اندام طبیعی عامل افزایش خوانایی خوانایی اکولوژیکی ،آشکارسازی فرایندهای طبیعی و قابلرؤیت ساختن ویژگیهای اکولوژیکی -خوانایی در سازمان فضایی مکان طبیعی ،دسترسیها و فراهم آوردن امکان درک کلیت فضا

کاراکتر
شخصیت
بصری

 مؤلفهها و عناصر شاخص طبیعی ،عامل شکلدهنده کاراکتر طبیعی شهر آشکارسازی شخصیت بصری اندامهای طبیعی بهمثابه الگوی زیباشناختی حیات تأکید بر شخصیت متمایز منظر بهواسطه تنوع در گستردگی و فرم زمین بازشناسی و نمایانسازی خصلت و حال و هوای مکان برای دستیابی به کاراکتر ویژه آن -ارتقای کیفیت منظر شهری از طریق ظهور خصلتهای ویژه مکان طبیعی

حس زمان

 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

غنای حسی

 غنای حسی حاصل از تنوع جلوههای بصری مکانهای طبیعی بهواسطه پیچیدگی ساختارهای اکولوژیکی مکان طبیعی بستر تجارب غنی حسی ،درگیر شدن تمامی حواس انسان در تجربه طبیعت -حفظ پیچیدگیها ،انسجام و فرایندهای حیاتی اندامهای طبیعی و سالمت اکولوژیکی آن عامل افزایش تجارب غنی حسی

رنگ تعلق

 احساس تعلق عمیق انسان به طبیعت ،مکانهای 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 مکانهای طبیعی مؤثر در ثبت تصاویر ذهنی -مکان طبیعی ،رویدادها و اتفاقات مرتبط با آن عامل شکلگیری خاطرههای فردی و جمعی و افزایش حس تعلق

آموزندگی

 مکان طبیعی بستر مناسب جهت اعتالی فرهنگ جامعه و ارتقای آگاهیهای محیطی -مکان طبیعی بستر تجارب غنی و آموزشهای محیطی و درک فرایندها و الگوهای حیات

ادامه جدول  -1تفسیر کیفیتهای مکان شهری پایدار بر اساس ویژگیهای اندامهای طبیعی
کیفیت
سرزندگی

انعطافپذیری

نفوذپذیری و حرکت

چگونگی تعبیر کیفیت در مکان طبیعی
 ســرزندگی بیولوژیکــی بهواســطه حیــات ســالم ســاختارهای طبیعــی و حضــور آنهــا در محیــط شــهری...حضــور مؤلفههــای طبیعــی و تمــاس مســتقیم بــا آنهــا ،موجــب افزایــش ســرزندگی...دلبازی طبیعــت بهواســطه
گســتردگی افــق دیــد و گســترش آســمان ،حضــور نــور ،جریــان هــوا...
 پویایــی ،قــدرت خودســاماندهی ارگانیســمهای زنــده و تــوان انطبــاق آنهــا بــا شــرایط عامــل افزایــشانعطافپذیری...تعــادل سیســتمهای طبیعــی ،تعیینکننــده حــدود تغییــرات و انعطافپذیــری مــکان طبیعــی...

مؤلفه عملکردی

 فراهــم آوردن دسترســی و نفوذپذیــری بــاال ،عامــل تشــویق مــردم بــه حضــور در مکانهــای طبیعــی...نفوذپذیــری بصــری عامــل ایجــاد احســاس امنیــت و مطلوبیــت در مــکان طبیعی...کنتــرل نفوذپذیــری در
مکانهــای حســاس اکوسیســتم طبیعــی و مناطــق کمتــوان اکولوژیــک...

اختالط کاربری

 -سازگاری کاربریها در مکانهای طبیعی بهمنظور حفظ تعادل سیستم

همهشمول بودن

 فراهــم بــودن امکانــات بــرای افــراد ناتــوان جســمی و گروههــای مختلــف ســنی ،ماننــد ســالخوردگان وکــودکان

آسایش اقلیمی

 مکانهــای طبیعــی واحههایــی در دل شــهر ،خرداقلیــم ایجادشــده توســط اکوسیســتمهای طبیعــی موجــبآســایش اقلیمــی
 -یجاد حس امنیت بهواسطه جلوگیری از مکانهای طبیعی بهمثابه مکانهای شهری مطلوب

ایمنی و امنیت

 ایمنی و امنیت عامل تداوم حضور انسان در مکانهای طبیعی و القای حس آرامش ایجــاد حــس امنیــت بهواســطه کنتــرل مکانهایــی پنهــان ،نظــارت بــر محیــط ،خوانایــی و نورپــردازیمناســب

کیفیت عرصه
همگانی

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

مؤلفه زیسـتمحیطی

انرژی کارایی

 اســتفاده از الگوهــای بومــی ،در پوشــش گیاهــی ،مصالــح و ســاختار جریــان انــرژی بهمنظــور کاهــش مصــرفانــرژی ،آب و افزایــش پایــداری
 بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر طبیعت ،باد ،آب -استفاده از مصالح تجدیدپذیر و بازیافتی

پاکیزگی محیط

 بازیافت و کنترل چرخه مواد زائد -کاهش آلودگیهای محیطی مانند آلودگی هوا و آب از طریق بازدهی اکولوژیکی محیطهای طبیعی

در ایــن بخــش بــرای آزمــون عملــی ایــن معیارهــا و تدقیــق نمــودن آنهــا ،بــه مطالعــه نمون ـهای از اندامهــای
طبیعــی درونشــهری تهــران میپردازیــم .بــر مبنــای بررســی شــبکه اکولوژیکــی شــهر تهــران ،جــداره و مناطــق
پایکوهــی البــرز ،روددرههــا و تپههــا مهمتریــن اندامهــای طبیعــی تهــران میباشــند .در ایــن میــان روددره
فرحــزاد بهعنــوان داالنــی طبیعــی بهواســطه ویژگیهــای خــاص محیطــی و فرهنگــی و همچنیــن فعالیتهــای
جدیــدی کــه در آن تحــت عنــوان ســاماندهی و احیــا صــورت گرفتــه اســت ،بــرای ایــن مطالعــه انتخــاب گردیــد.
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 شناخت ،حفظ و تقویت ساختار طبیعی بهمنظور دستیابی به حیات سالم اکولوژیک -بهرهگیری از اصول همسازی با طبیعت ،در ساختار ،عملکرد و جزئیات
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فرحــزاد یکــی از روددرههــای منحصربهفــرد کــوه البــرز بــا طبیعــت متنــوع و زیباســت کــه از مبــدأ کوهســتان تــا
عمــق بافــت شــهر بــه طــول حــدود  10کیلومتــر نفــوذ میکنــد .آبهــای جــاری از کوههــای البــرز وارد کوهپایههای
اطــراف فرحــزاد شــده و پــس از عبــور از کنــاره تپههــای شــرق پونــک از وســط تپههــای پــارک پردیســان عبــور
میکنــد و وارد مخــروط افکنــه هــای منطقــه طرشــت میشــود.
روددره فرحــزاد نیــز بــا توجــه بــه رونــد توســعه صــورت گرفتــه ،بســیاری از ویژگیهــای 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 زیســتگاههای جانــوری ،افزایــش ســطوح ســخت و کاهــش میــزان نفوذپذیــری
بســتر ،تغییــر الگــوی حرکــت آب ،تغییــر فــرم بســتر و برهــم خــوردن خرداقلیمهــا و اکوسیســتمهای ایجادشــده،
نمونـهای از تأثیــرات گســتردهای اســت کــه رونــد توســعه بــر ایــن انــدام طبیعــی درونشــهری داشــته اســت.
درواقــع روددره نهتنهــا بســیاری از عملکردهــای طبیعــی ،اجتماعــی و زیباییشــناختی خــود را از دســت داده
اســت ،بلکــه بســیاری از نواحــی آن بــه محیطــی ناامــن ،آلــوده و مزاحــم بــرای ســاکنان تبدیــل شــده اســت .بهطــور
نمونــه ناهنجاریهــای اجتماعــی همچــون حضــور معتــادان ،کــوچ مهاجــران کمدرآمــد و گســترش بافتهــای
متراکــم حاشــیهای در چنیــن حوزههــای فراموششــده شــهری ،موجــب ایجــاد احســاس ناامنــی نســبت بــه ایــن
منطقــه شــده و آن را بــه محیطــی نامطلــوب تبدیــل میکنــد .در اینجاســت کــه ارزشهــای طبیعــی ایــن محیــط
بــه فراموشــی ســپرده شــده و صرف ـاً جنبههــای منفــی آنهــا خودنمایــی میکنــد .ایــن مســائل موجــب توجــه
بــه ســاماندهی روددره فرحــزاد دررونــد پــروژه ســاماندهی روددرههــای تهــران در ســالهای اخیــر شــد .بــر ایــن
اســاس اهــداف کالن در پــروژه ســاماندهی روددره فرحــزاد بدینصــورت تدویــن شــده اســت:
 توسعهی پایدار و حفاظت از ارزشهای محیط طبیعی
 گسترش فضاهای عمومی و امکانات تفریحی
 ارتقای کیفیت حسی و بصری
 افزایش ایمنی و سالمت
در راســتای اهــداف پــروژه ،فــاز اجرایــی اول آن تحــت عنــوان بوســتان نهجالبالغــه بــا طــول تقریبــی  1100متــر
بــه بهرهبــرداری رســیده اســت .بررســی و تعمــق در ایــن طــرح ،بــا توجــه بــه اهــداف موردنظــر پــروژه و ســنجش
میــزان تحقــق آنهــا و همچنیــن میــزان موفقیــت در احیــای هویــت طبیعــی و اجتماعــی فرهنگــی روددره فرحــزاد
حائــز اهمیــت اســت.
بــا مطالعــه اهــداف و سیاسـتهای تعریفشــده بــرای ســاماندهی روددره فرحــزاد ،دو سیاســت کالن و تأثیرگــذار ،بر
چشـمانداز طــرح قابــل شناســایی اســت .اول حفــظ کیفیتهــای اکولوژیکــی بهعنــوان ارزشــمندترین ویژگیهــای
روددره ،تقویــت و آشکارســازی ایــن کیفیتهــا و تقلیــل آلودگیهــای محیطــی ناشــی از عوامــل مصنــوع کــه در
هویــت طبیعــی ایــن مــکان و ســنجش میــزان موفقیــت آن در احیــای اکوسیســتم طبیعــی روددره قابلبررســی
اســت؛ و سیاســت دیگــر کــه شــکلدهنده تفکــر اصلــی طراحــی بــوده ،طراحــی بوســتان نهجالبالغــه بهعنــوان
پــارک خطــی در مقیــاس شــهری و بــا عملکــرد کانــون تفریحــی و فراغتــی هفتگــی شــهروندان اســت .درســتی
ایــن نحــوه نگــرش و سیاس ـتگذاری در مــورد روددره فرحــزاد و همینطــور چگونگــی پاســخگویی و تأمیــن ایــن
خواســته در بررســی هویــت ایــن مــکان بهعنــوان محیــط شــهری موردتوجــه قــرار خواهــد گرفــت.
ماهیــت توجــه بــه ســاماندهی روددره فرحــزاد بهمنظــور حفاظــت از ارزشهــای طبیعــی و ایجــاد فرصتهــای
تفرجــی بــرای شــهروندان از نــکات مثبــت و ارزشــمند در ایــن پــروژه اســت .بااینوجــود در چگونگــی تعبیــر

اهــداف موردنظــر در قالــب طراحــی فضــا و ایجــاد کیفیتهــای فضایــی مطلــوب و همچنیــن دقــت نظــر در احیــای
اکوسیســتم طبیعــی بحــث بســیاری وجــود دارد.
 .۱-۴ارزیابی ساختار منظر بوستان نهجالبالغه بر اساس معیارهای سالمت اکولوژیک
از دیــدگاه ســاختار اکولوژیــک ،بوســتان نهجالبالغــه بهعنــوان بخشــی از داالن روددره فرحــزاد و بــا توجــه بــه
ابعــاد آن در مقیاســی خردتــر بهعنــوان یــک لکــه قابــل شناســایی اســت.
 تنــوع و پیچیدگــی :الگــوی کلــی بهظاهــر ســاده روددره کــه شــامل شــیبهای منتهــی بــه مســیر آب و
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 نهجالبالغــه ،در نمــود ظاهــری اجزاء ماننــد انتخــاب گونههای
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 سادهشــدگی اجــزا و الگوهــا و فاقــد
روابــط متقابــل اســت .بهعنــوان نمونــه ،الگــوی پوشــش گیاهــی بهکاررفتــه 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
بوتههــا در دامنههــای حاشــیهای دره ،الگــوی پوشــش گیاهــی روددره فرحــزاد را شــکل داده و در تعــادل
زیســتی بــا اکوسیســتم آن اســت .گونههــای بومــی و تنــوع آنهــا ،شــرایط حیــات را بــرای گونههــای جانــوری
فراهــم آورده و تعــادل خــاک را حفــظ میکننــد.
بااینحــال در بوســتان نهجالبالغــه درختــان کاشــته شــده در کنــاره کانــال و پوش ـشهای ســطحی و بوت ـهای از
تــوان ســایهاندازی و تأثیرگــذاری اقلیمــی و اکولوژیــک مناســب برخــوردار نیســتند .ایــن موضــوع پایــداری انــدام
طبیعــی را بــه خطــر میانــدازد.

 نظــم و هماهنگــی ســاختاری عملکردی :نظــم کارکــردی و هماهنگی در ســاختار و عملکرد از شــاخصههای
مهــم ســامت اکولوژیــک اندامهــای طبیعــی اســت .در طــرح بوســتان نهجالبالغــه بســتر پیوســته زمیــن و
تــداوم شــیبها و اتصــاالت بســتر بهشــدت گسســته شــده اســت .بهنحویکــه شــیبها بــا ایجــاد راههــا،
میــان طــرح کامــ ً
ا قطعهقطعــه شــدهاند (تصویــر  .)3بهمنظــور احــداث
ســکوها و همچنیــن کانــال بتنــی
ِ
مســیر دوچرخــه و پیــاده بــا عــرض زیــاد (عــرض  7و  3متــر) یکپارچگــی دامنههــای دره تــا حــدود زیــادی
برهمخــورده و بــا تغییــر الگــوی کلــی بســتر و شــیب دامنههــا کــه در طــول زمــان بــه تعــادل رســیدهاند،
نیــاز بــه تثبیــت جدارههــا و شــیب بــا شــیوههای مصنــوع همچــون اســتفاده از جدارههــای ســنگی و بتنــی
بــه وجــود آمــده اســت .از طــرف دیگــر کانــال بتنــی شــاخصترین جریــان آب در بوســتان را هدایــت میکنــد.
گرچــه ایــن جریــان ظاهــرا ً بهطــور پیوســته وجــود دارد ،امــا هیــچ ارتباطــی بــا بســتر پیرامــون خــود برقــرار
نمیکنــد و فاقــد هــر نــوع کارکــرد اکولوژیــک اســت.

شماره۵۵-۵۶

 ارتبــاط و پویایــی :ارتبــاط یــک سیســتم طبیعــی بــا سیســتمهای مجــاور خــود بهمنظــور حفــظ جریانــات
مــواد و انــرژی و حرکــت گونههــای زنــده حائــز اهمیــت اســت .نادیــده گرفتــن ایــن ویژگــی عامــل بســیاری از
ویرانیهــای زیس ـتمحیطی کنونــی اســت ( .)Lyle 1985مرزهــا و لبههــا بهعنــوان فاکتــور مهــم در برقــراری
ارتبــاط و پویایــی در بوســتان نهجالبالغــه از نفوذپذیــری کافــی برخــوردار نیســت .تغییر شــیب و فــرم کنارههای
روددره و ایزولــه شــدن پوشــش گیاهــی ازجملــه ایــن تغییــرات اســت.
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تصویر  -3گسستگی سطوح با کانال بتنی ،مسیر
دوچرخه و ...

تصویر -4الگوی جریان آب و حریان آب در باالدست روددره

 الگــوی جریــان آب :باوجــود اهمیــت چگونگــی جریــان آب در حیــات و عملکــرد اکوسیســتم روددره ،در
بوســتان نهجالبالغــه باوجــود ادعــا در جهــت تقویــت و آشکارســازی کیفیتهــای اکولوژیکــی ،جریــان آب در
کانــال بتنــی عمیقــی محــدود شــده اســت .ایــن موضــوع بــا برهــم زدن نظــم ســاختاری بســتر رود ،الگــوی
جمـعآوری آبهــای ســطحی بســتر رود را برهــم زده ،نفوذپذیــری بســتر را کاهــش داده و بهطورکلــی الگــوی
ســاختاری اکوسیســتم رود را دچــار دگرگونیهــای اساســی میکنــد.

شماره۵۵-۵۶
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 الگــوی پوشــش گیاهــی :آشــکار اســت کــه باوجــود برخــی نقــاط ســالم در اکوسیســتم روددره فرحــزاد
میتــوان الگــوی بومی پوشــش گیاهــی منطقــه را شــناخت و در جهــت احیــا و تقویــت آن عمل کــرد .بااینوجود
دســتاورد حاصــل در بوســتان نهجالبالغــه و الگــوی گیاهــی ترسیمشــده در آنجــا نهتنهــا هیچگونــه ارتباطــی
بــا الگــوی بومی نــدارد ،بــا الگوبــرداری از شــیوههای کاشــت رایــج در محیــط شــهری همچــون جــداره اتوبانهــا
و پارکهــا از ســاختار طبیعــی خــود فاصلــه بســیاری گرفتــه اســت( .تصویــر  5و )6

تصویر  -5طرح پوشش گیاهی غیربومی بوستان نهجالبالغه

تصویر  -6طرح پوشش گیاهی بومی بخشی از روددره فرحزاد

 خودســاماندهی و خودترمیمــی :تــوان سیســتم در ســاماندهی مناطــق گسســته و آســیبدیده و ترمیــم
ارتباطــات و جریانهــا در ســامت ســاختار اکولوژیکــی نقــش حیاتــی دارد .پوشــش گیاهــی بوســتان نهجالبالغه

برخــاف گونههــای بومــی روددره فرحــزاد بهواســطه مصــرف بــاالی آب و ســایهاندازی کــم بازدهــی مناســبی
در احیــای تــوان اکولوژیکــی روددره نــدارد .بهعنــوان مثالــی دیگــر میتــوان بــه نقــش جنــس و فــرم بســتر
رود در حفــظ کیفیــت آب و حــذف آلودگیهــا اشــاره کــرد .بــا تغییــر الگــوی طبیعــی بــه کانــال بتنــی ایــن
ویژگــی نادیــده گرفتــه شــده و تــوان سیســتم در کنتــرل آلودگیهــا بهشــدت کاهــش یافتــه اســت.
 .۲-۴ارزیابی کیفیتهای اجتماعی-فرهنگی و اصول زیباشناختی
بوســتان نهجالبالغــه بــا سیاســت طراحــی بهعنــوان پــارک خطــی در مقیــاس شــهری ،بــا دیدگاهــی محــدود
نســبت بــه تعریــف پــارک در حــد منظرهپــردازی صــرف ،تفریحاتــی چــون نشســتن و تماشــا و در اوج آن تجربــه
دوچرخهســواری ،حضــور منفعــل انســان در ایــن فضــا را باعــث شــده و امــکان بســیاری از تجــارب مرتبط بــا طبیعت
روددره را از او ســلب کــرده اســت .بهطــور نمونــه بــا حــذف آب از ســطح تمــاس مــردم و محــدود کــردن آن در
کانــال بتنــی غیرقابلدســترس یکــی از شــیرینترین تجــارب حضــور در یــک روددره را از مــردم دریــغ م ـیدارد.
چگونگــی تعریــف و تفســیر کانــون تفریحــی و فراغتــی شــهری میتوانــد کیفیتهــای فضایــی کام ـ ً
ا گوناگونــی
را باعــث شــود .آنچــه در بوســتان نهجالبالغــه تعریــف شــده اســت شــامل فضاهــای پذیرایــی ،خدماتــی ،ورزشــی،
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توقفگاهــی و مســیرهای پیــادهروی و دوچرخهســواری هماننــد ســایر پارکهــای شــهری بــوده و حــال و هــوای
یــک مــکان طبیعــی را منعکــس نمیکنــد .درصورتیکــه تعریــف کاربریهــا و کیفیتهــای فضایــی در روددره
فرحــزاد میتوانــد بــر اســاس بهرهگیــری از پتانســیلهای طبیعــی و تفــرج مرتبــط بــا طبیعــت ،باعــث تمایــز
ویــژهای بــا ســایر نقــاط شــهری شــود.
 خوانایــی :یکــی از کاراکترهــای شــاخص روددره فرحــزاد جلوههــای بصــری ویــژهای اســت کــه حاصــل از
فــرم طبیعــی ،گشــایش و کریــدور بصــری ایجادشــده توســط آن اســت .فــرم طبیعــی روددره در تقابــل بــا
بافــت متراکــم شــهری و تمایــز بــا آن شــاخص میشــود و بهواســطه وســعت دیــد ،درک کلیــت آن در یــک
نــگاه امکانپذیــر بــوده و خوانایــی مــکان را افزایــش میدهــد .در بوســتان نهجالبالغــه بــا تغییــرات گســترده
در دامنههــای دره ،تغییــر شــیب جدارههــا ،ایجــاد ســطوح گوناگــون ،درک محیــط بهعنــوان انــدام طبیعــی
منســجم و از طرفــی آشــکار بــودن فرآیندهــای اکولوژیــک مختــل شــده و خوانایــی را کاهــش میدهــد.
 کاراکتــر و شــخصیت بصــری :حجــم عظیــم المانهایــی ماننــد پایــهی چــراغ ،آالچیقهــا ،پرچمهــای
رنگــی و همینطــور طــرح رنگارنــگ کاشــت گیاهــان ،انســجام و پیوســتگی روددره را مخــدوش کــرده اســت.
توجــه بــه ارزشهــای بصــری و پــردازش آنهــا از طــرق گوناگــون همچــون آشکارســازی فرآیندهــای طبیعــی
و الگوهــای پوشــش گیاهــی ،رنگهــا ،مصالــح و بافتهــای طبیعــی میتوانــد عاملــی مؤثــر در شــکلگیری
تصویــر ذهنــی مطلــوب و ایجــاد کاراکتــر و شــخصیت بصــری باشــد.
 حــس زمــان :بــا وجــود غیربومــی بــودن پوشــش گیاهــی بهطورکلــی درک زمــان بهواســطه تغییــر رنــگ
گیاهــان و شــرایط جــوی امکانپذیــر اســت .بااینوجــود پوشــش گیاهــی بومــی ماننــد درختــان تــوت و درختان
شــکوفه دار میتوانســت 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.
 رنــگ تعلــق :زندهســازی خاطرههــای جمعــی بهواســطه حضــور نمادهــای طبیعــی همچــون جریــان آب و
توتســتانها بهطورکلــی نادیــده گرفتهشــده اســت.
 آموزندگــی :امــکان افزایــش آگاهیهــای زیسـتمحیطی و درک فرآیندهــای طبیعــی از پتانســیلهایی اســت

کــه در طراحــی بوســتان نهجالبالغــه مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.
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 .۳-۴بررسی کیفیتهای عملکردی و ابعاد پایداری در بوستان نهجالبالغه
 ســرزندگی :فراهــم آوردن امــکان حضــور مــردم در فضــای بوســتان نهجالبالغــه و فعالیتهــای درنظرگرفتــه
شــده در آن ســرزندگی را بــه محیــط آورده اســت .بااینحــال ایــن بوســتان از بُعــد ســرزندگی بیولوژیکــی
بهواســطه تغییــر ســاختار طبیعــی روددره ،عــدم برقــراری ارتبــاط مــردم بــا بســتر طبیعــی رود و مخــدوش
شــدن گســتردگی افــق دیــد بــه دلیــل آلودگیهــای بصــری ناشــی از المانهــا و پایــه چراغهــا ،دچــار معضــل
اســت.
 انعطافپذیــری :تغییــرات شــدید در ســاختار بســتر و پرنمــودن فضــا بــا اســتفاده از عناصــر مصنــوع و غیرقابل
حرکــت انعطافپذیــری طــرح را دچــار مشــکل کــرده اســت .طراحــی مســیرها و فضاهــای نشســتن در مقایســه
بــا پتانســیل طبیعــی از انعطافپذیــری بســیار پایینتــری برخــوردار اســت.
 نفوذپذیــری و حرکــت :دسترس ـیهای مناســب از اتوبانهــا و معابــر اطــراف ،مزیــت مناســبی بــرای ایــن
بوســتان اســت .همچنیــن بهعنــوان یــک پــارک شــهری ،نفوذپذیــری و حرکــت در آن بهصــورت کامــل و همــه
نقــاط وجــود دارد .بااینحــال ارتبــاط بــا مســیر جریــان آب بهعنــوان اصلیتریــن خصوصیــت روددره فرحــزاد
بــه شــکل ســالم و ایمــن در آن امکانپذیــر نیســت.
 اختــاط کاربــری :در ایــن بوســتان تنهــا کاربریهــای تفریحــی در یــک پــارک شــهری گنجانــده شــده و
اختــاط مناســب بــا کاربریهــای دیگــر ازجملــه فعالیتهــای مرتبــط بــا طبیعتگــردی وجــود نــدارد.
 همهشــمول بــودن :دسترســی افــراد از ســنین گوناگــون ،حتــی بــرای معلــوالن جســمی نیز در بوســتان
ایجادشــده و فضــا بــرای عامــه مــردم قابــل بهکارگیــری اســت .بااینحــال ایــن بوســتان بــا نادیــده گرفتــن
هویــت طبیعــی و فرهنگــی فرحــزاد ،بــرای افــرادی کــه نــگاه طبیعتگــرا دارنــد و از زیباییهــای اکولوژیــک
لــذت میبرنــد ،جذابیــت خاصــی نــدارد.
 آســایش اقلیمــی :در ایــن بوســتان عمـ ً
ا از پتانســیل طبیعــی بــرای ایجــاد آســایش اقلیمی اســتفاده خاصــی
نشــده اســت .درختــان بــه کارگرفتــه شــده و الگــوی کاشــت آنهــا نیــز تــوان بهبــود شــرایط اقلیمــی را ندارنــد.
 ایمنــی و امنیــت :ایجــاد ایمنــی و امنیــت از مهمتریــن دســتاوردها و نــکات مثبــت بوســتان اســت .هرچنــد
بــه نظــر در اســتفاده از نــرده ،لبههــای ســنگی و حتــی ایجــاد روشــنایی شــب در آن زیــادهروی صــورت گرفتــه
ا ست .

 -۵بحث و نتیجـهگیری

ایــن مطالعــه آشــکار ســاخت کــه نهتنهــا شــناخت هویــت ویــژه مــکان طبیعــی درونشــهری از اهمیــت بســیاری
ـی طــراح و برقــراری تعــادل در فراینــد دســتیابی بــه
برخــوردار اســت بلکــه تبدیــل ایــن شــناخت بــه دانــش ضمنـ ِ
ماهیــت موردنظــر در تعامــل و تقابــل بــا جنبههــای قانونــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و فرایندهــای اداری در ذهــن
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 ،آنگونــه کــه در قالــب ســامت طبیعــی خــود تأمینکننــده نیازهــای مــردم نیــز باشــد ،مســائلی
وجــود دارد .اگرچــه اهــداف کالن و حتــی اهــداف خــرد قابلتأمــل بــوده و نشــانگر توجــه همزمــان بــه بعــد
طبیعــی و اجتماعــی -فرهنگــی فضــا اســت؛ امــا در فراینــد تبدیــل اهــداف بــه خطــوط طراحــی و تعبیــر آنهــا
بــه زبــان فضــا ،تفکــرات و مفاهیــم بنیادیــن تأثیــری نداشــته و منظــر بــر اســاس قالبهــای متــداول شــکلگرفته

اســت .ایــن موضــوع نشــاندهندهی 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 مییابــد .چراکــه نادیــده گرفتــن اصــول و قواعــد
زیســتی اکوسیســتمها ،بحثــی ســلیقهای نبــوده و موجــب ناکارآمــدی و مــرگ سیســتم طبیعــی میشــود .ازایـنرو
شــاید نتــوان باوجــود معیارهــای مختلــف زیباشــناختی بــه نتیجــه و اصــول قابلتوافقــی در ســنجش فرمهــا و ظهور
شــکلی فضــا دســت یافــت ،امــا اصــول اکولوژیکــی و شــرایط حیــات ســالم اندامهــای طبیعی معیــاری مناســب برای
ســنجش میــزان کارآمــدی و موفقیــت طــرح اســت .ازایـنرو نمیتــوان نســخه مشــابهی را بــرای کلیــه مکانهــای
طبیعــی شــهری ،مثــل تپههــا ،روددرههــا و یــا فضاهــای ســبز کنــار بزرگراههــا پیچیــد.

 -۶جمـعبندی

بــا توجــه بــه مطالع ـهی صــورت گرفتــه و فراینــدی کــه در جهــت یافتــن شــیوه تفکــر و چگونگــی نگــرش در
طراحــی مکانهــای طبیعــی درونشــهری صــورت گرفــت ،میتــوان نمــوداری از فراینــد مذکــور را ترســیم نمــود.
ـی هویــت اندامهــای طبیعــی درونشــهری و طراحــی و ســاماندهی اینگونــه
ذهــن طــراح در برابــر مســئله بازیابـ ِ

 شناخت مطلوبیتهای موردنیاز محیط شهری و چگونگی نمود آنها در مکانهای طبیعی
 بهرهگیری از پتانسیلهای خاص مکانهای طبیعی در ایجاد کیفیتهای مطلوب محیطی
 پیوند الگوها و فرایندهای طبیعی با الگوها و فرایندهای فرهنگی
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فضاهــا ،بهطورکلــی بــا دو بعــد ماهــوی و رویـهای روبهروســت .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
بهصــورت چرخ ـهای برگش ـتپذیر ،بــا ارزیابــی طــرح و رجــوع مجــدد بــه ترســیم ماهیــت مطلــوب و چگونگــی
دســت یافتــن بــه آن تکمیــل میشــود.
در پایــان بــه جمعبنــدی برخــی از آموزههــای بهدس ـتآمده در ایــن پژوهــش کــه میتوانــد در بازیابــی هویــت
اندامهــای طبیعــی در شــهر و ارتقــای کیفیــت منظــر شــهری از طریــق مؤلفههــای طبیعــی مؤثــر باشــد ،میپردازیم.
بهطــور کل ایــن آموزههــا کــه در دو بعــد ماهــوی و رویــهای قابلیــت بهکارگیــری دارنــد را اینگونــه میتــوان
بیــان کرد:
شناخت شهر بهعنوان بخشی از منظر و بستر فراگیر
 شــناخت هویــت دوبعــدی اندامهــای طبیعــی درونشــهری بهعنــوان بخشــی از طبیعــت از یکســو و مکانــی
شــهری از ســوی دیگــر
 شناخت هویت و کاراکترهای متمایز هر اندام طبیعی ،از بعد طبیعی و فرهنگی
 توجــه بــه تفــاوت هویــت اندامهــای طبیعــی در دو بعــد اکولوژیکــی و فرهنگــی نســبت بــه ســایر عناصر ســازنده
شهر
 شناخت فرایند رشد وزندگی یک اندام طبیعی درونشهری
 تفکر خالق و جستجوگر بر اساس هویتهای 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
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آگاهــی و نگــرش صحیــح بــه الگوهــا و کهنالگوهــای شــکلگرفته در رفتــار (برخــورد) انســان بااندامهــای
طبیعــی
حضور اندامهای طبیعی در تجربیات زندگی هرروزه شهری
تعهــد معمــار منظــر بــه مطالعــه و کشــف راهکارهــای خــاص برخاســته از ویژگیهــای مــکان بهجــای اســتفاده
از راهکارهــای متــداول و یکنواخــت
تجربه معمار منظر از حضور در طبیعت و تالش برای کسب دانش عمیق از آن
تفکر و حرکت در مقیاس زمان ،هماهنگی میان تفکر کوتاهمدت و بلندمدت
شــناخت و بهرهگیــری از مــدل مــکان پایــدار و مؤلفههــای ســازنده کیفیــت ،در طراحــی مکانهــای طبیعــی
درونشــهری (ر .ک گلــکار )1380
توجه به جریان زندگی گیاهی ،جانوری و انسانی در اندامهای طبیعی بهجای تفکرات شکلی و فرمی
تواضع معمار منظر در قبال طبیعت و فرایندهای آن ،همراهی با آهنگ طبیعت بهجای کنترل آن
پرهیز از یکسونگری (دید شهری و یا اکولوژیک صرف)
دوری از گرایشها و رویکردهای تزئینی و نمایشی و نگرشهای سطحی
بــاز زنــده ســازی تصاویــر ذهنــی مــردم از مکانهــای طبیعــی ســالم و کارا و جایگزینــی بــا ذهنیــت منفــی
ایجادشــده نســبت بــه اندامهــای طبیعــی درونشــهری بهعنــوان عوامــل مشــکلزا
ارتقای فرهنگ ،آگاهیهای محیطی و اعتالی سالیق زیباشناختی از طریق منظر هرروزه شهری
تبدیل حضور منفعالنه شهروندان در محیط به مشارکت و تجربه عمیق منظر
نــگاه بــه اندامهــای طبیعــی درونشــهری بهعنــوان فرصتــی بــرای آمــوزش محیطــی شــهروندان بهویــژه
کــودکان
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