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هویت بخشی بافت شهر  و و باز پیوستگی فضاهای سبز در طراحی اکولوژیک منظر نقش

(تهران 3)نمونه موردی : بلوار شهرزاد در منطقه  یدار توسعه پادر چارچوب   

 محمدرضا مثنویدکتر 

 بهنام تقی پورهدیه 

 چکیده

رویه شهرها، منجر به از هم گسیختگی ساختار شهری و افزایش جمعیت شهرنشینی و رشد بی   

آسیب های زیست محیطی شده است و هویت شهری که یکی از شاخص های مهم در توسعه پایدار 

است، معنای خود را از دست داده است. در این میان شهرهایی که دارای عناصر طبیعی هستند، دارای 

در زمینه تعدیل این معضالت می توان بهره جست. ویژگی منحصر به فردی می باشند که آز آنها 

رودخانه ها و لکه های سبز درون شهری، به عنوان عناصر ساختاری شهر و کریدورهای طبیعی در 

روانی جامعه، نقش موثری دارند. -فراهم کردن منابع زیست محیطی و تامین نیازهای زیستی و روحی

که از طریق طراحی اکولوژیک منظر و ایجاد  نظریات علمی و پژوهش های اخیر نشان می دهند

ی، می توان بین لکه های سبز و گسسته شهری ، پیوستگی ایجاد نمود تا با احیای  کریدورهای بصر

بافت زیستی شهر، حداکثر انطباق را با بستر طبیعی زمین ایجاد و شرایط فضای مطلوب زندگی 

ت اهمیت و نقش رودخانه و لکه های سبز انسانی را فراهم نمود. هدف اصلی این پژوهش، شناخ

شهری و بررسی عملکرد آنها بر هویت شهری با رویکرد طراحی اکولوژیک منظر می باشد که با 

مطالعه و بررسی کتب ، مقاالت ، گزارشات و اسناد، به تدوین یک چارچوب نظری پرداخته و با 

ته است. سپس از طریق مطالعات بررسی تجارب جهانی و داخلی ساختار کلی این پژوهش شکل گرف

میدانی و برداشت های محلی منطقه مورد نظر )بلوار شهرزاد در محله دروس واقع در منطقه سه 

شهرداری تهران (، به تجزیه و تحلیل سایت مورد نظر پرداخته و با کمک جدول سوات، راهبردها و 

ی و هویت شهری، تابع سیاست های طراحی تدوین شده است و چون تحلیل مسائل زیست محیط

تحلیلی استفاده شده است و در انتها با استفاده از راه حل ها  -عوامل مختلف است، از روش توصیفی

 و استرانژی های بدست آمده، طراحی سایت صورت گرفته است.

 

 اکولوژیک منظر، پیوستگی،فضای سبز، هویت شهری، توسعه پایدارکلید واژه : 
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 سر آغاز 

شهرنشینی به عنوان یک پدیده اجتماعی و یک تغییر شکل فیزیکی مناظر، یکی از نیروهای انسانی 

قدرتمند و غیر قابل تغییر روی زمین است.تحقیقات نشان میدهد که بسیاری از تغییرات مهم و قابل 

اطق توجه ، در ارتباط با جهانی شدن شهرها اتفاق می افتد.بیش از نیمی از جمعیت جهان در من

% رشد جمعیت آینده در شهرها و بویژه در کشورهای فقیر 90شهری زندگی می کنند و بیش از 

. این در حالی است که روند فزاینده شهرنشینی و مهاجرت به شهرها  IHDP,2005))متمرکز میشود 

متعاقبا باعث افت کیفیت محیط زیست شهرها و افت شدید بنیان های اکولوژیکی شده است. در 

صورت عدم اقدام کارآمد به منظور بهبود فرآیندهای اکولوژیکی و ادامه روند استفاده از سوختهای 

فسیلی، تخریب جنگلها ، آلودگی هوا و سایر فعالیتهای ناپایدار بشر، با چالش های عظیمی در محیط 

یم (. همگام با رشد و توسعه تکنولوژی ، توجه به مفاهIPCC,2007زیست مواجه خواهیم شد)

پایداری ، توسعه پایدار ، شهر پایدار ، شهر اکولوژیک و طراحی هماهنگ با محیط زیست ، الزمه 

زیست "عد جدیدی از توسعه تحت عنوان بعدمی باشد و لزوم پرداختن به ب 21جوامع بشری در قرن 

و ، با هدف مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت دهی به تحوالت و ساختارهای رشد "محیطی 

فناوری ، تامین نیازها و رضایتمندی همه نسلها، بیش از پیش احساس میشود. تغییر از حالت بهره 

توسعه پایدار بردارانه از طبیعت، به تعادل میان اکوسیستم انسانی و اکوسیستم طبیعی، از اهداف 

 .(همان ماخذ)زیست محیطی می باشد

، یشهرساز یاست که نیاز به تخصص ها یند الیه ای و چند بعدچو ی شهر یک پدیده چند وجه

 ،ی، اقتصاد، معماریمحیط زیست، جامعه شناسی مه ریزو برنا یجغرافیا، اکولوژ ،یشهری طراح

 ،مشکالت شهر حل بشود و اگر قرار باشد مسائل و داردسازه  یسیویل و مهندس ی، مهندستاسیسات

و این همان  شده ینگر یدچار بخش اینصورت باید از طریق تعامل همه اینها صورت گیرد، در غیر

مدیریت می  ینتیجه آنکه مسائل و مشکالت به سخت و کثر شهرها به آن دچار شده اندکه ا یچیز

حفظ  یبه یک برنامه بلند مدت براکه برای حل آنها  گردد یعارض م یشوند و همواره مسائل دیگر

 یکوتاه مدت برا یهاه برنام یک سرشهر، حفظ سالمت شهر و ارتقاء کیفیت آن و نیز ی یهاه سرمای
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نیاز به درك محیط زیست و ابعاد پیدا و پنهان آن منجر به طرح مساله .نیاز است  رسیدن به آنها

 .(1389مثنوی، )گردد یانسان در شهر م یساخته شده برا یفضا ییخوانا هویت و

هویت شهری ، یکی اصالت بخشی به زندگی اجتماعی و حفظ چنان چه که در تحقیقات آمده است، 

از شاخصهای مهم از دیدگاه توسعه پایدار است. پرداختن به موضوع هویت شهرها بدون توجه به 

طبیعت شهر، امری ناممکن است، چراکه انسان به مثابه جزئی از یک کل ، همواره با پیرامون خود در 

ش شهر را مدیون وجود ارتباط بوده و هویت شهرها ، چنان با طبیعت آنها آمیخته گشته که پیدای

طبیعت خاص آن دانسته اند. از اینرو کمیت و کیفیت فضاهای سبز و نحوه استفاده از آنها در بیان 

 .(1386بهزادفر، )هویت طبیعی ، امری ضروری است

توجه به پیوستگی در فضاهای سبز شهری ، عالوه بر رعایت معیارهای مکانی، توالی از سویی دیگر، 

شهری را تقویت کرده ، حس سرسبزی و سرزندگی را در ذهن ساکنین شهر پدیدار برای درك منظر 

فضاهای سبز عالوه بر تامین نیازهای اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی ، امکانات رفاهی  می سازد.

مناسبی برای گذران اوقات فراغت ایجاد کرده و تاثیرات روانی زیادی بر کیفیت زندگی شهری دارند. 

بز بر حسب مقیاس و شکل خود، به عنوان یکی از عوامل مشخصه شهر عمل کرده و فضاهای س

تشخص و هویت شهر را تقویت میکنند. شناخت و بررسی الگوهای پراکنش فضاهای سبز شهری در 

 .(1374مجنونیان، )عرصه برنامه ریزی و طراحی شهری، اهمیت زیادی دارد

ل توسعه در تاریخ جهان معرفی کرد و تمدن های اولیه موضوع آب را می توان به عنوان مهمترین عام

از آب رودخانه ها ، چاه و قنوات برای رشد و توسعه شهرهایشان استفاده میکردند. در عصر حاضر 

نیز آب به عنوان مسئله اصلی توسعه پایدار بیان میشود. از میان منابع آبی، رودخانه ها به عنوان یک 

به کارگیری پتانسیل های گسترده  .(1384پاکزاد، )صی برخوردارند. اکوسیستم غنی ، از اهمیت خا

رودخانه در بهبود سیما و منظر شهری و ایجاد تنفس گاههای عمده شهری در حاشیه رودخانه ها، 

نشانگر اهمیت بسیار این منبع حیاتی و طبیعی است. متاسفانه در عصر حاضر، در شهرهای کنونی، 

ین عامل توجه نمیشود و کناره رودخانه ها با پتانسیل بسیار باال برای آنطور که شایسته است به ا

زیباسازی و بهبود سیما و منظر شهری بی استفاده مانده و حاشیه ای نازیبا از خود به نمایش گذاشته 

است. توجه به اصول طراحی پایدار و دخالت دادن آن در طراحی های محوطه و کناره رودخانه ها و 
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رهایی برای دستیابی به ارتقا کیفیت محیطهای شهری از جمله اقداماتی است که در این ارائه راهکا

 .(Tourbier,2004)راستا می توان اتخاذ نمود

گرچه در مورد طراحی حاشیه رودخانه ها ، مبانی و اصول توسعه پایدار ، پیوستگی فضاهای سبز 

زیادی صورت گرفته است ولی شهری و هویت بخشی به شهرها ، هریک به تنهایی مطالعات 

هویت بخشی بافت شهر  وپیوستگی فضاهای سبز  تحقیقاتی که بر نقش طراحی اکولوژیک منظر در

 ، متمرکز باشد بسیار محدود بوده است. توسعه پایدار در چارچوب

 :ولوژی و مشکالت عدیده ای از جملهبا توجه به طراحی ناسازگار با طبیعت و سیستم های اک

یش از توان محیطی، سوراخ شدن الیه ازن، رو به انقراض رفتن بسیاری از جانوران و آلودگی ب

پرندگان به دلیل خراب کردن زیستگاه آنها به دست و تهدید انسان، چرخه زیست بهم خورده و 

 مشکالت زیست محیطی دیگری در زمان معاصر پدیدار شده است.

ژه ای به بعد محیط زیست و اکولوژیک دارند . از به همین دلیل، مطالعات شهری حاضر، توجه وی   

 جمله این اقدامات:

 طرح جامع کناره آب پورتلند در اورگون 

  پارك خطی تاگوس در پرتغالپروژه طراحی 

 در سن خوزه کالیفرنیا  پارك رودکناری گواد الوپ 

 طراحی ساحل رودخانه کارون در شوشتر 

  نمونه موردی : سند چارچوب طراحی شهری منطقه اکولوژیکطراحی شهری سبز مبتنی بر کریدورهای(

 اصفهان( 9

 ساماندهی رود دره مقصود بیگ و محیط پیرامونی آن 

  طراحی پایدار بر روی جداره رودخانه دز در دزفول 

و در انتها ، با توجه به آنکه پروژه هایی گوناگونی در خصوص فضای سبز و نقش آن در طراحی    

بی شماری که در زمینه توسعه پایدار و طراحی اکولوژی  یشهری انجام شده است و بررسی ها

ی فوق، با نگاهی چند عی شده است که در ادامه بررسی هاصورت گرفته است، در این تحقیق س

هویت بخشی بافت  وپیوستگی فضاهای سبز  نقش طراحی اکولوژیک منظر در "بررسی  وجهی به

 بپردازد . "توسعه پایدار در چارچوبشهر از 
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    از اینرو هدف اصلی تحقیق عبارت است از :

 هدف کلی :

شناخت اهمیت و نقش رودخانه و لکه های سبز شهری و بررسی عملکرد آنها بر هویت  .1

 حی اکولوژیک منظرشهری با رویکرد طرا

 اهداف عملیاتی :

 شناخت فضاهای سبز حذف شده و دالیل نابودی آنها و تاثیرات آنها بر محیط شهری   .2

 تدوین اصول و مبانی و چارچوب طراحی اکولوژیک منظر شهری  .3

 افزایش کمیت و کیفیت و ارتباط اکولوژیک فضاهای باز و سبز شهری  .4

 پاسخ داده شود: و سعی خواهد شد که به پرسش های زیر

فاده کارآمدتری از حضور رودخانه در ، است چگونه میتوان در چارچوب طراحی اکولوژیک منظر .1

جهت ارتقا کیفیت زندگی ، تعامالت اجتماعی و گام برداشتن در جهت پایداری زیست محیطی 

 به عمل آورد ؟

باززنده سازی رودخانه و چگونه با ایجاد تعادل دراکوسیستم و محیط زیست میتوان در جهت  .2

 پیوستگی کریدورهای سبز اطراف آن گام برداشت ؟

 روش تحقیق

و طرحها در زمینه طراحی  این تحقیق با مطالعه و بررسی کتب ، مقاالت ، گزارشات ، اسناد   

 و بررسی ابعادبافت شهر  به  هویت بخشی درپیوستگی فضاهای سبز اکولوژیکی منظر و نقش 

و تاثیر آن در طراحی شهری در سطوح شهر، منطقه به تدوین چارچوب نظری پرداخته  توسعه پایدار

است ، سپس با اطالعات بدست آمده از چارچوب نظری و بررسی تجارب جهانی و داخلی که در 

این زمینه صورت گرفته ، ساختار این پژوهش تدوین گردیده است. در مرحله بعد، از طریق مطالعات 

راهبردهای   SWOTتهای محلی ، منطقه مورد نظر آنالیز شده و با کمک جدول میدانی و برداش

 طراحی اعمال شده است. 
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از آن جهت که تحلیل مسائل زیست محیطی و هویت شهری ، به طور خاص در مطالعات شهرسازی 

که یک علم چند رشته ای به حساب می آید ، تابع عوامل مختلفی است و به یک نگرش سیستمی 

 تحلیلی برای نتیجه بهتر ضروری به نظر می رسد. –ند است ، لذا بکارگیری روشهای توصیفی نیارم

 مواد و روش ها

 1طراحی اکولوژیک

از اولین کسانی است که تعریف روشنی در خصوص طراحی اکولوژیک ارائه کرده است. به  2استینر

اعتقاد وی طراحی اکولوژیک شامل روش های  استفاده از دانش در مورد چگونگی تاثیرات متقابل ما 

 (.Steiner,2002)و محیط زیستمان برای فرم دادن به اشیا و فضاها با مهارت و هنرمندی میباشد

و چند نفر از دوستانش در دانشگاه  3، ریچارد رجیستر 1975ر تداوم گسترش آن در  سال سپس د

بازسازی شهرها در تعادل با "برکلی، اکولوژی شهری را به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای 

 .(Roseland,1997)تاسیس کردند "طبیعت

یک رویکرد و واکنش بوم گرایانه  بر اساس مطالعات انجام شده، امروزه طراحی اکولوژیک به عنوان

در مواجهه با خسارات زیست محیطی و اکولوژیکی ناشی از توسعه تکنولوژی تولید مدرن از قرن 

بیستم تلقی میشود. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که در مواجهه با بدتر شدن محیط زیست و 

اس رویکرد توسعه پایدار در زندگی بر روی زمین، مردم متوجه شدند که کاوش و طراحی براس

هماهنگی با محیط زیست الزم است. بنابراین طراحی باید بر اساس احترام به طبیعت و اکولوژی 

استوار باشد. همچنین به منظور حفاظت از محیط زیست، طراحی نباید ارتباط بین انسان و طبیعت را 

ایجاد طراحی اکولوژیک شده است قطع کند. به این ترتیب تعامل بین اکولوژی و طراحی منجر به 

(Yuan and Ru,2011.) 

، 4کاهش :مطرح شده است که شامل  R3برای تحقق این امر، در برخی از کشورهای غربی اصول 

میباشد و از اصول اساسی طراحی اکولوژیک محسوب میشود و به معنای  6و بازیافت5استفاده مجدد 

                                                           
1
 . Ecoloogical Design 

2
 . Frederick R. Steiner 

3
 . Richard Register 

4
 . Reduce 

5
 . Reuse 
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آلودگیهای زیست محیطی را کاهش دهد و آن است که طراحی محصول باید مصرف انرژی و 

س سااین ابر محصول و اجزای آن را محقق سازد. )همان ماخذ(  7بازیافت، بازسازی و استفاده مجدد

ف از طراحی اکولوژیک، نحوه ی طراحی است که سازگار با محیط بوده و بتواند هدپژوهش، ین در ا

به ت اکولوژیک و حفاظت از محیط طبیعی اثرات زیانبار توسعه بر محیط زیست را از طریق مرم

 حداقل برساند.

 فضای سبز شهری

منطقه ای که در آن چمن، درختان  و  :در آکسفورد این گونه بیان شده است " Green Space "واژه

یا دیگر پوشش گیاهی از هم جدا، برای مقاصد تفریحی و یا زیبایی شناسی در یک محیط شهری،گرد 

( و در فرهنگ نامه های پارسی تعریفی از فضای سبز Oxford Dictionary,2002هم آمده باشند )

ارائه نشده است ولی توسط نظریه پردازان و متخصصین این حوزه  بررسی شده است. سلطانی اعتقاد 

دارد که به مجموعه فضاهای آزاد و سبزی که در داخل محیط شهری، با اهداف مشخص برنامه ریزی 

سلطانی، معینی بر عهده آنها نهاده شده باشد، فضای سبز شهری گفته میشود) شده و عملکردهای

نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان  "فضای سبز شهری طبق تعریف،(. 1384

. در واقع "هستند "بازدهی بوم شناختی "و هم واجد  "بازدهی اجتماعی "ساخت است که هم واجد

دگاه شهرسازی، دربرگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش از دی"فضای سبز شهری 

گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد بی جان شهر، تعیین کننده 

. در این زمینه برخی محققین بر این باور هستند که (1379سعیدنیا، ) "ساخت مورفولوژیک شهر است

به طور ی، کیفیت زندگی و پایداری کاربری اراضی محلی را به طرق افزایش میدهد،فضاهای سبز محل

مثال این کار از طریق افزایش دامنه امکانات تفرجی محلی انجام میگیرد که این خود باعث کاهش 

نیاز به استفاده از اتومبیل در زمان تفرج مردم می گردد. فضای سبز با ارزش،همچنین باعث ارتقای 

صری می گردد، فرصتهای آموزشی برای کودکان ایجاد میکند و باعث توسعه مطلوب طرح محیط ب

 (.1390)بییر و هیگینز،های مدیریت آب محلی میشود

 هویت شهری
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در فرهنگ لغات واژه هویت بصورت زیر معنی شده است: حقیقت شی یا شخص که مشتمل بر 

منسوب به هو ، شناسنامه ، چیستی، صفات جوهری او باشد ، شخصیت ، ذات ، هستی و وجود ، 

هویت ، احساس تعلق خاطر به مجموعه "خود، کیستی ، همانی و همانستی . اما طبق تعریف متداول 

(. در فرهنگ آکسفورد هویت 1382معین،ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفته اند)

یا چیزی را بیان می کند و یا  به معنای این واقعیت است که چه کسی یا چه چیزی یک شخص

از طرفی دیگر،گیدنز هویت را (. Oxford Dictionary,2002)ویژگی هایی برای آن تعیین می کند

چیزی  می داند که فرد به آن آگاهی دارد نه چیزی که در نتیجه تداوم کنشهای اجتماعی فرد به او 

 ( .1378گیدنز، تفویض شده باشد )

شناسایی هویت در ابعاد مکان ، زمان و فعالیتهای خاص صورت می پذیرد با توجه به مطالب فوق ، 

الزم و ملزوم یکدیگرند. داشتن مکانی مشترك به   .از نظر نوربرگ شولتز، هویت بشر و هویت مکان

به عنوان ظرفی که در برگیرنده وقایع و حوادث است، می   معنای داشتن هویت مشترك است. مکان

کمک کند. به عبارت دیگر، خاطره، مکان محور است یا حداقل به پشتوانه  تواند به حفظ خاطرات

ولی در نظر راپاپورت، معنی ، بخشی از فعالیت است و از آن به  ( .1388)میرمقتدایی،مکانی نیاز دارد 

عنوان عملکرد پنهان محیط یاد میکند. هویت در دید اول پنهان است. در نظر عام مردم دور از ذهن 

در درك ناظر از محیط تاثیر زیادی دارد. درك هویت شهر از دید متخصصین از اینرو که نیست و 

 (.1977راپاپورت، باید معیارمند باشد، نیاز به روشن ساختن مفاهیم زیادی دارد )

 توسعه پایدار

واژه (. 1377دهخدا،) توسعه به معنای بسط دادن و پایدار نیز به مفهوم استوار و پابرجاست

Sustainable  به مفهوم حفظ تعادل زیست محیطی با اجتناب از کاهش منابع طبیعی، در لغت نامه

اینگونه بیان شده است : توسعه اقتصادی است  Sustainable Developmentآکسفورد آمده است و 

 (.Oxford Dictionary,2002)که بدون کاهش منابع طبیعی انجام گیرد 

در گزارش آینده مشترك ما توسط  1987ف از توسعه پایدار در سال اولین و پایه ای ترین تعری

توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را  8برانتلند ارائه شد. بر اساس گزارش برانتلند، توسعه پایدار
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برآورده میکند، بدون آنکه نسل های آتی را در برآوردن نیازهایشان دچار مشکل سازد 

(WCED,1987.)  بنابراین توسعه پایدار به معنای توسعه ای هماهنگ و همسو با طبیعت است و

توسعه ای است که نه فقط نیازهای حال حاضر را برآورده کند، بلکه این برآورده نمودن به حدی 

باشد که حق نسلهای آینده را در دسترسی به منابع و ذخائر طبیعی برای ادامه حیات شان تضییع 

دیگر، نگرش  برنامه های توسعه نسبت به محیط زیست، روند پایداری توسعه در هر  نسازد . به بیان

کشور را مشخص نموده و لذا توجه منطقی، همه جانبه و فرا بخشی به امر توسعه پایدار ضرورت 

 (.1378)کمیته ملی توسعه پایدار، دارد 

و ماتریس اکولوژی معرفی عناصر ساختاری منظر شهری با استفاده از  مدل لکه، کریدور 

 منظر

علت نبود طبیعت در شهرها، الگوی اصلی اکولوژیکی تغییر کرده و به موازات افزایش مشکالت و به 

 انواع آلودگی های زیست محیطی، کیفیت زندگی شهری کاهش یافته است. 

 می باشند. 11و ماتریس 10، کریدور9زیر ساخت های اکولوژیک متشکل از سه مولفه لکه اکولوژیکی

این امر به ارتباط موثر میان انواع مختلف از سطوح اکولوژیکی و اشکال مختلف آن به عنوان یک 

عناصر سازنده شبکه زیر ساخت  3.2(. در شکل Yuan and Ru,2011سیستم شبکه ای تاکید دارد)

 های سبز نشان داده شده است.
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 (Yuan and Ru,2011ساختار زیر ساخت های اکولوژیکی)  -3-2 تصویر

مانند پارك ها، جنگل طبیعی،  12زیر ساخت های اکولوژیکی شامل تنوع زیادی از سطوح اکولوژیکی

مصنوعی رودخانه و تاالب، تاالب های ساحلی و غیره هستند که ارتباط موثر میان این سطوح 

ر از اکولوژیکی می تواند آنها را به یک کلیت ارگانیک مبدل کند تا عملکرد کلی و حفاظت بهت

 (همان ماخذطبیعت و فرآیندهای اکولوژیکی شان داشته باشند.)

 لکه 

لکه از نظر اکولوژیکی یک قطعه از اشکال سطوح اکولوژیکی با اندازه بزرگ است که تداوم مطلوب 

و عملکرد اکولوژیکی مهم دارد، مانند جنگل طبیعی، تاالب، پارك شهری، زمین سبز بزرگ و غیره. 

ن است زیستگاه مهم حیوانات و گیاهان و یا مکانی برای تفریح جمعی و همه این مناطق ممک

 سرگرمی ساکنانش باشند.

 کریدور 

کریدور یک منطقه خطی از یک نوع پوشش خاص زمین است که در محتوا و ساختار فیزیکی اش از 

( کریدور به طور معمول به صورت خطی توزیع شده و Forman, 1995متن آن متفاوت است. )

می شود اما « متصل»اوت از چشم اندازهای دو طرف خود است. جهان انسانی بیشتر و بیشتر متف

محیط زیست طبیعی هر روزه خردتر و ناپیوسته تر می شود. از زمانی که گسترش ناآگاهانه ساخت و 

ساز بر روی زمین منجر به کاهش و انقطاع سطوح اکولوژیکی طبیعی شده است، پیدا کردن غذا و 

رای برخی از حیوانات به دلیل این جداشدگی مشکل شده است. به طوری که برخی از گیاهان جفت ب

به دلیل همین جدایی نمی تواند به طور موثر گرده افشانی کنند و در نتیجه این امر منجر به انقراض و 

 (ماخذهمان کاهش تنوع گونه ها شده است. )

 ماتریس 

ماتریس را می توان به عنوان یک گره اکولوژیکی برای مهاجرت حیوانات و یا بقیه مردم در نظر 

گرفت، هنگامی که لکه های اکولوژیکی و یا کریدورها را نمی توان با همدیگر مرتبط کرد و همچنین 
                                                           
12

 .Ecological lands 



 
11 

 

 (. ماتریس، زمینه و نوع پوششYuan and Ru, 2011مکمل لکه های اکولوژیکی و کریدور است )

در یک منظر است که با پوشش گسترده و پیوستگی زیاد تعریف می شود. همه مناظر، ماتریس قابل 

 (. زیرساخت های مورد بحث در این تحقیـق، عمـدتاً بـهTurner et al, 2001تعریفی ندارند)

نمونــه هــایی از عناصــر منظــر  زیرساخت های شـهری در فضـای بـاز اشـاره دارد. آهـرن

 (.Ahern, 2007تقسیم بندی کرد )  4.2هری را مطــابق جــدول شــ

 لکه های شهری کریدورهای شهری ماتریس شهری

 پارك ها رودخانه ها مناطق مسکونی

 زمین های ورزش کانال ها محدوده های صنعتی

 تاالب کانال های فاضالب مناطق دفع زباله

 باغ های عمومی مسیل های رودخانه مناطق تجاری

 گورستان ها جاده ها زمین های چند منظوره

 (Yuan and Ru, 2011طبقه بندی زیر ساخت های اکولوژیکی) -4-2جدول

 نظریه و الگوهای پراکنش فضاهای سبز شهری

امروزه شناخت و بررسی الگوهای پراکنش فضاهای سبز شهری در عرصه برنامه ریزی و طراحی 

برنامه ریزی فضای سبز شهری به لحاظ نقشی که در پایداری شهری، بسیار اهمیت دارد. سیستم های 

شهری دارند، نیازمند به مکانیابی اصولی و روش مند می باشند. امروزه در برنامه ریزی فضاهای 

شهری، به اتصال لکه های باز و سبز در فضاهای عمومی و توجه خاص به استعدادهای محیطی آن 

امل زیادی هویت شهر را تحت تاثیر قرار می دهند، از این رو ناحیه اهمیت زیادی داده می شود. عو

فضای سبز شهری به عنوان یک پارامتر اجتماعی باید با در نظر گرفتن شرایط محیطی آن منطقه مورد 

 (.1388بون، بررسی قرار گیرد)

در مجموع فضاهای سبز شهری عالوه بر مسائل زیست محیطی، در ایجاد حس وطن پرستی و 

هویت ملی مفید بوده، مصرف انرژی را کاهش می دهد و به پایداری شهرها کمک شایانی تقویت 

(. اهمیت این موضوع تا حدی است که توجه به مباحث سالمت روانی در همان ماخذخواهد کرد)

هویت بخشی و ایجاد پایداری در فضاهای عمومی به دوباره شکل دهی های مراکز شهرهای بزرگ 

 منجر شده است.
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ی پایدار های شاخصه ترین مهم از یکی عنوانبه  سبز شهریاره چگونگی پراکنش فضاهای درب

ه نظری طبق. است دهبراز شا "لینچ کوین" طی توسکل نظر دو. دارد وجود متفاوتی نظریات هری،ش

ر بر دیگ نظریه. بدهند شکل هرز این طریق به بقیه شا تا باشند ممتد و متمرکز باید باز ایاول، فضاه

 نازای تا شوند پراکنده شهری بافت ره و در سراسبود کوچک باید باز فضاهای که تاین باور اس

ل دلی به زیادی حدود تا هش یابد. تفاوت این دو نظریافزای ممکن حد تا آنها به مردم یطریق دسترس

 این در هم دیگری راداف (.1381بحرینی،)تصورات متفاوتی است که از عملکرد فضای باز وجود دارد 

 "هاوارد"و  "شهر حومه گسترده"با ایده  "رایت" به توان می آنها از که اند تهز داشابرا نظریاتی زمینه

 فضاهای از ترین های بلند در بسساختما ایجاد ایده و "لوکوربوزیه" نو همچنی "باغ شهر"با ایده 

طبق نظریه فورمن، اکولوژی منظر، مقیاس فضایی مناسب و  نمود. ارهاش "ه معمارانهگردشگا" یا سبز

دقیقی برای برنامه ریزی موثر را فراهم و رابطه انسان و طبیعت را هماهنگ و یکپارچه می کند. در 

این راستا، به علت حمایت از پایداری، ساختار کلی باید طراحی شود و در جهت کاهش جریانات 

فورمن به این منظور ارائه  "اصل پیوستگی با انشعابات ".نظریه منفی بین اجزای منظر، گام برداشت

  .(Forman,1995)شده است

و  اکولوژیک کارکردهای به توجه با شهر در بزی سفضاها ببا در نظر گرفتن اهمیت توزیع مناس

مرکز مطالعات و )اجتماعی بسیار این قسم فضاها، الگوهای شش گانه توزیع فضای سبز معرفی شده اند 

 (.1386برنامه ریزی شهر تهران، 

    سیستم شعاعی. 3        سیستم حلقه های سبز .2        سیستم فضاهای سبز پراکنده .1

 سیستم خطی .6          سیستم خطی منحنی .5        سیستم ترکیبی حلقه و شعاع .4

در ، یشهر سبز فضاهای نقش کردن لحاظ با و هرهای شبررس و مطالعه در منظر، اکولوژی رددر رویک

و  شهر حومه طبیعی ماتریس یا ترو حفاظت از بس  بستر طبیعی 13یپیوستگ حفظ لزوم پایدار، هرش

و  زیستی محیط کیفیت ارتقای جهت هریاز طریق شبکه های اکولوژیک ش ،ادامه آن به داخل شهر

حفظ و ایجاد . (Cook & Vanlier, 1994) تافزایش زیست پذیری شهرها مورد تأکید قرار گرفته اس

ر شه حومه طبیعت با آن ارتباط و هرارتباطات و اتصاالت بین لکه های طبیعی و مصنوع سبز داخل ش
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 مصنوع و طبیعی اکولوژیک های داالن االتلکه های سبز کوچکتر و ارتقای اتص 14و همچنین تلفیق

 .قرار گرفته استع فضاهای سبز مورد بررسی توزی مختلف های مدل در شهری های طر محید

 رویکرد پیوستگی فضاهای سبز شهری

فضاهای سبز در صورتی که از انسجام و اتصال مناسب برخوردار باشند، شبکه های فضایی سبز را 

تشکیل خواهند داد. این شبکه ها بیش از اجزاء و عوامل مجزا برای آسایش بصری، کارکردی، 

و نه تنها به ساماندهی پروژه های بزرگ تر تفریحی و کریدورهای حیات وحش سودمندی دارند 

کمک می کنند، بلکه ارتباطاتی نیز با ناحیه های موجود شهری و مناظر وسیع تر به وجود می آورند. 

این مسیرهای سبز سبب تعادل میان دسترسی انسان ها و حیات وحش می شوند. این فضاها ممکن 

بوم شناسی با ارزش ترند، به خصوص اگر به  است، شامل باغ های خصوصی نیز بشوند که از لحاظ

 (1384لولین دیویس، شکل نواری درازی باشند و زیستگاه شلوغ تر و غنی تری به وجود آورند. )

امروزه کشورهای پیشرفته با هدف تامین خواسته های تفریحی ساکنین شهرها، استفاده از جنگل های 

قت و حساسیت بررسی می کنند. این فضاها با شرط طبیعی را به عنوان مکانهای متصل به شهر، با د

(. Young,2005عدم تخریب، نواحی مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای امروز شهرها خواهد بود )

عالوه بر آن، شهر پایدار بر سبز کردن فضاهای شهری و طراحی متکی به درخت و فضای سبز، 

بحرینی، ته فضای باز و سبز منطقه ای تاکید دارد)بوستان های شهری، باغ و باغچه و شبکه به هم پیوس

1378.) 

پیوستگی فضاهای سبز، به عنوان یک ضرورت، کمتر مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از موارد، 

عدم آگاهی از فواید آن، سبب تفکیک، تخریب و در نهایت ناکارآمدی فضاهای سبز در مناطق 

سته در شهرها، مردم را به استفاده از وسایل نقلیه تشویق مختلف گشته است. نبود فضاهای سبز پیو

 می نماید این موضوع عالوه بر ایجاد هزینه، سالمتی انسان ها را تهدید می نماید.

 نظریه های هویت مکانی 
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هویت مکانی بخشی از زیـر سـاخت هویـت ، که عنوان می کند 15طبق نظریه هارولد پروشانسکی

که در آن زندگی می  ،ت های عمومی وی درباره جهان فیزیکی استفـردی انسان و حاصل شناخ

مـی تـوان گفـت بخشـی از شخصـیت وجودی هر انسان که هویت   .(Proshansky,1976)کند

فـردی وی را مـی سـازد مکانی است که خود را با آن می شناسد و به دیگـران معرفی می نماید. در 

برای  .مکانی دانشمندان دیدگاههای مختلفـی را بیـان نمـوده اندرابطه با هویـت مکـان و هویـت 

 تکنیک های منظر عینی را ارائه می کنـد، و یـا "خالصـه منظـر شهری"مثال گوردن کالن در کتاب 

در   16کـارل کـروف و ذهنی مهـم اسـت تحلیل منظـر "سیمای شهر"برای کوین لینچ در در کتاب 

ریخـت شناسـی شـهر را مطرح می کند. از نقطه ، "ویژگی های شـهر بافـت ، و شهری و"مقالـه 

نظر او ریخت شناسـی، عامـل تشخیص یک شهر از شهر دیگر است و همـین عامـل تشخص و 

 (.1380گلکار،)هویت شـهر را نشـان مـی دهـد

ه بعد تحت عنوان مدل حـس مکـان، محیط شهری به منزله مکانی متشکل از س، 17در مدل جان پانتر

این سه عنصـر مـواد خـام هویـت مکـان (.همان ماخذدر هم تنیده کالبد، فعالیت و تصورات اسـت )

معتقد است که  18واگنر (.1377افروغ،)انـد و دیالکتیک بین آنها روابط ساختاری این هویـت اسـت

زمان و مکان، انسان و عمل، هویتی تفکیک ناشدنی را می سـازند؛ بنـابراین معنـا و عمل عناصری در 

جنبه خاص 19مارکواللی (.1380گلکار،)هم تنیده اند که در فهم هویت مکان باید در نظر گرفتـه شـوند

ین، هویـت شهری نامیده است. ن را برای انسـان شهرنشـآتـری از هویـت مکـانی را تعریف کرده و 

بـه عقیده اللی . به عقیده او هویت شهری حاصـل پیوند عمیق میان فـرد و محـیط شـهری اوسـت

هویت شهری تأثیری مثبـت بـر توانـایی و اعتماد به نفس شهروندان دارد و شهروندان هر شهر را از 

برای تعریف هویت در  20وفر الکساندرکریست (.lalli, 1988) غیر شهروندان آن متمـایز مـی سـازد

بناهـا و شهرها می گوید: هویت هر فضـا از تکـرار مسـتمر الگوی خاصی از رویدادهایی که در آن 

مکـان حاصـل می شود، شکل می گیرد. هویت هر شهر یا بنا بیش از هر چیز تحت تأثیر رویدادی 

 .(1381الکساندر، است که در آن اتفاق می افتد )
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استفاده می کنند. از نظر رلف بی  "بی مکانی"از مفهـوم ، 21ز نظریه پردازان همچون رلـفبعضی ا

مکـانی بـه کیفیت یکسان مکان ها اشاره دارد، یعنی مکـان هـایی که مواجهه با یکـی شـان بـه 

رلف معتقد است که:  .معنـی مواجهـه بـا همـه آنهاست و تفاوتی میان اینجـا و آنجـا وجـود نـدارد

هویت در محیط، نتیجه ارتباطات متقابل سه جـزء است که در داخل یک مجموعه عمـل مـی کننـد: 

اول ترکیب ظاهری و کالبدی نمادها )سمبل ها( در محیط، دوم، عملکردها و فعالیت های قابل 

 (1373براتـی، مشاهده در محیط و سوم، مفاهیم نمادها )سمبل هـا( در محـیط )

 توسعه پایدارنظریه های 

با توجه به مسائل مطرح شده، قرن بیست و یکم، قرن مواجه با بحث جدال برانگیز توسعه الف: 

پایدار با اولویت توسعه پایدار شهری است و امروزه پایداری یکی از متنوع ترین مفاهیم کاریردی 

میکنند، به کار میرود.  از است که در مباحث دانشمندان و متخصصینی که درباره آینده صحبت 

مجموع کنفرانسها و اجالس بین المللی در مورد توسعه پایدار شهری برای قرن بیست و یکم، از 

برلین، به یک تعریف کامل از توسعه پایدار شهری دست یافتند که طبق آن   2000جمله اجالس 

، تاسیساتی، اجتماعی ارتقای کیفیت محیط زیست شهری شامل بخشهای اکولوژیک، فرهنگ، سیاسی

و اقتصادی است، بدون اعمال هرگونه فشاری بر نسل های آینده را توسعه پایدار شهری می نامند 

(UN,2001.) 

را در رأس  هندوسعه پایدار، به حداقل رساندن مصرف منابع تجدید نشوت"ل اظهار میدارد کهوگوچ

ظرفیتهای محلی  ب، جذ هندومنابع تجدید ش د قرار میدهد و در این راستا، استفاد پایدار ازواهداف خ

از دیگر مباحث مطرح شده در  (.Chouguill,1993)یی به نیازهای بشررا مدنظر قرار میدهدوو پاسخگ

توسعه پایدار شهری، نگهداری منابع برای حال و آینده ،از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن 

باشد. توسعه پایدار شهری موضوعهای جلوگیری از  کمترین ضایعات به منابع تجدید پذیر می

ناحیه ای و ملی،  – آلودگیهای محیط شهری و ناحیه ای ، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی

حمایت بازیافت ، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را 

را با برنامه ریزی شهری و روستایی ، ناحیه ای ، مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف 
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بر اساس نیازهای  (.Clark,1992)ملی و حمایت همه جانبه دولت از این برنامه ریزی ها می داند

جوامع امروزی و مطالعات انجام شده میتوان سه هدف کلی را برای توسعه پایدار در نظر 

بود شرایط و استانداردهای زندگی نسل حاضر و آمده است، با به 4.2گرفت.همانطور که در نمودار 

تامین نیازهای آنها، می توان نیازهای نسل های آینده را نیز با مدیریت اکوسیستم ها در زمان حال 

 تامین کرد.

                                         

 نگارنده(ماخذ : نمودار اهداف توسعه پایدار ) -4-2نمودار 

چاتوپادیای در یک جمع بندی کلی از مفاهیم توسعه پایدار شهری بیان می کند که توسعه شهری 

پایدار در حقیقت به معنای دستیابی به تعادل میان توسعه مناطق شهری و حفاظت از محیط زیست با 

در  آگاهی به برابری در کار، سکونت، خدمات اساسی، زیر ساخت های اجتماعی و حمل ونقل

( و این در حالیست که تقاضا برای توسعه پایدار در حال Chatopadhyay,2008مناطق شهری است)

افزایش است. مثنوی اعتقاد دارد که با توجه قابل مالحظه و مستمر افراد، محققین و دولتها، در مورد 

ای توسعه پایدار مساله پایداری زیست محیطی در سه دهه پایانی قرن بیستم، به نظر میرسد، تقاضا بر

 (.1381مثنوی،شهری و شهرهای پایدار مهمترین چالش فرا روی بشریت در قرن بیست و یکم باشد)

شهر فقط یک کالبد و یا یک مکان نیست. شهر، یک خاطره است،  :توسعه پایدار اجتماعی شهر ب(

نیاز برقراری روابط تأثیر و تأثری است از زمان های متفاوت. ایجاد فضاهای شهری، پاسخ گویی به 

وه بر حیات اجتماعی خود، تصورپذیر بوده و در ذهن ساکنان آن الاجتماعی است. فضاهایی که ع

نقش بسته و خاطراتی فراموش نشدنی بر جای می گذارد. شهر مکان زندگی اجتماعی در جامعه 

جریان  مدنی است، جامعه ای که در عین حفظ آزادیهای فردی شهروندان، زمینه کار، بحث،

ت، مشارکت و... را برای گروه های مختلف انسانی بصورت مسالمت آمیز فراهم می کند. العااط

تامین نیازهای اساسی 
 برای همه

بهبود استانداردهای 
 زندگی برای همه 

حفاظت و مدیریت 
 اکوسیستم ها

 اهداف توسعه پایدار



 
17 

 

فضای شهری بستری محاط شده بوسیله عناصر شهری است که در آن روابط و فعالیتهای اجتماعی 

متبلور شده و شکل می یابند. بدین ترتیب فضای شهری حیطه ای کالبدی یافته است و به عنوان 

صحنه کنش متقابل که دارای مرزهای معینی است، امکان تمرکز کنش های اجتماعی متعامل را به هر 

 .)1378حبیبی،)شیوه ای مسیر می سازد

برای بهره مندی از جامعه شهری پایدار، بایستی خدمات رسانی به اقشار پایین اجتماع در اولویت 

بی به توسعه پایدار شهری، خلق چشم اندازهای یکی از ملزومات دستیا(.1380حاتمی نژاد،)قرار گیرد

اقتصادی در میان  -حاکی از نابرابری اجتماعی "آلودگی چشم انداز"زیبا و موزون است. وجود 

ساکنان یک شهر است. گسترش مناطق حاشیه نشین شهرها و آلودگی های فضایی، محصول 

ز فقر در مناطق حاشیه نشین نه تنها به فرایندهای نابرابری ساز در نظام های سرمایه داری است. تمرک

بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیز فراهم می  ،آلودگی چشم انداز منجر می گردد

توسعه مشارکتی،اسکان مجدد، توجه به مسایل سنی و جنسیتی و در نظر گرفتن  (.1377افروغ،)کند

 Rogeres)هری بحساب می آیندمسئله طرد اجتماعی از دیگر جنبه های اجتماعی توسعه پایدار ش

and Tracey,2008.) 

بطور کلی محله به عنوان جزئی از سازمان فضایی شهر می باشد، که در آن روابط افراد بصورت 

رودررو شکل می گیرد، بستر این گفتگو، می تواند یک پیاده رو مناسب، پارك، فرهنگسرا، سایت 

آموزشی، کتابخانه، نمایشگاه  -فرهنگی، پارك های علمیهای اینترنتی ارتباط محلی مستقر در مراکز 

و سالن های کنسرت، تئاتر، موسیقی، کافه های اینترنتی، فضای مذهبی، تعزیه، تکیه، حسینیه، 

سقاخانه، جشنواره، مراسم مذهبی، تعزیه، کارناول، سمینار، مجله یا رسانه های خبری باشد. فضاهای 

ق الهروندی است و کثرت گرایی شهروندی یعنی، فضایی که اخگفتگو ایجاد کننده کثرت گرایی ش

 .(1386حبیب،)نه مطرح شودالمدنی بتواند شکل بگیرد و روابط بین شهروندان به صورت مسئو

 معرفی منطقه مورد طراحی

دروس یکی از چهارده محله منطقه سه شهر تهران می باشد. که از لحاظ جغرافیایی در موقعیت زیر 

 قرار دارد :

 خیابان پاسداران)سلطنت آباد(ب( حد شرقی: خیابان شهید کالهدوز)دولت( الف( حد شمالی: 
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 (.1393)سایت شهرداری منطقه سه تهران،خیابان هدایتد( حد غربی: چالهرز(  محله قبا) ج( حد جنوبی:

از  که ،باشد می 3 منطقه کل از %8/6 حدود که باشد می مترمربع 2173028 بر بالغ محله این مساحت

شمال به اختیاریه)رستم آباد(، از شرق به ضرابخانه و پاسداران،از جنوب به قبا )چالهرز(                                    

 (.همان ماخذ)منتهی می شود  و از غرب به قلهک

درصد دارای مساحت  15.3متر مربع،  100درصد دارای مساحت  9از کل قطعات زمین محله، حدود 

مترمربع است و به بیان دیگر،  300تا  200درصد دارای مساحت بین  16مترمربع،  200تا  100بین 

درصد قطعات  6متر مربع به باال است.حدود  300درصد قطعات محله دارای مساحت  40حدود 

 500تا  300مترمربع بوده و فراوانی نسبی قطعات دارای مساحت بین  1000دارای مساحت بیش از 

 (.3،1392شهرداری منطقه درصد است) 23.1مترمربع  1000تا  500درصد و قطعات بین  30.3متر مربع 

کل  شرح

 قطعات

متر  100

 مربع

100-200 200-

300 

300-

500 

500-

1000 

1000-

2000 

2000-

5000 

بیش از 

5000 

محله 

 دروس

3140 130 480 972 1054 396 73 26 9 

 محله دروس)همان ماخذ(توزیع تعداد قطعات اراضی در  -12-4جدول 

مترمربع است که در قیاس با متوسط  593مسکونی محله، متوسط زیر بنای هر قطعه زمین در اراضی 

درصد است. متوسط سطح اشغال  144مترمربع( مبین تراکم ساختمان  411مساحت زمین متناظر آن )

راکم ساختمان اراضی درصد می باشد که در مقایسه با متوسط ت 50اراضی مسکونی محله در حدود 

طبقه برای هر یک از ساختمان های مسکونی محله است.  9/2مسکونی منطقه، حاکی از متوسط 

مشخصه های کالبدی اراضی مسکونی در محله های مختلف منطقه با هم متفاوت بوده و لذا 

ساز های  تاثیرگذاری آن بر بافت کالبدی منطقه فرق می کند که در سالهای اخیر، به دلیل ساخت و

 5فراوانی که در محله صورت گرفته، متوسط تعداد طبقات باال رفته و غالب قطعات یک طبقه به 

 (.1392شهرداری منطقه سه تهران،)طبقه تغییر کرده اند

 تجاری-قطعات مسکونی قطعات مسکونی شرح

متوسط 

مساحت 

 زیر بنا

ضریب 

سطح 

 اشغال

تراکم 

 ساختمانی

متوسط 

تعداد 

 طبقات

متوسط 

مساحت 

 زیر بنا

ضریب 

سطح 

 اشغال

تراکم 

 ساختمانی

متوسط 

تعداد 

 طبقات

 3.3 198 61 754 2.6 136 52 500 محله دروس
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متوسط اندازه مهمترین پارامترهای کالبدی در اراضی مسکونی در محله دروس)مهندسین مشاور   -13-4جدول 

 (1384شاران،

محدوده طراحی )بلوار شهرزاد واقع در منطقه در در زمینه پوشش گیاهی در بررسی های انجام شده 

تهران( عالوه بر گونه های رایج و موجود در شهر تهران، چند نوع درخت و درختچه دیگر نیز  3

دیده شده است. مانند : اقاقیا ، صنوبر، نارون، تبریزی ،بید، عرعر،سرو نقره ای، شمشاد، ختمی و گل 

 کاغذی و ...

 Pyracantha Roemer پیراکانتا Ulmus L نارون

 Cotoneaster Medicus شیر خشت Fraxinus L زبان گنجشک

 Rosa L رز Pinus L کاج

 Ligustrum L ترون Platanus L چنار

 Berberis زرشک   

 (1388ماخذ : بهمن پور، )غالب در تهران عبارتند از ها و درختچه هایدرخت  -8-4جدول    

 عبارتند دارند عملکرد محلی مقیاس در که 3 منطقه در خطی الگوی با جمعی فضاهای بارز نمونه دو

 :از

 است. سنگین ترافیک با شهری مجهز محور یک که کالهدوز )دولت( شهید الف: خیابان

خدماتی  عناصر که زرگنده و شهرزاد آیینه، بولوارهای شامل سبز نوار با آراسته ب: مسیل های

 ساکنان حوزه تفرجگاه و دارند دلپذیری و کم ترافیک آرام، فضاهای و میگیرند بر در را معدودی

، ولی در سال های اخیر، به دلیل انبوه ساخت و ساز و میشوند محسوب پیرامون مسیل ها مسکونی

 تا حد چشمگیری از کیفیت محیطی این مناطق کاسته شده است. بلوار شهرزاد در مح ازدحام اتومبیل

 .له دروس واقع شده است، یک نوار نسبتا سبز در حاشیه مسیل دوالیی است 
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 یافته ها

توجه به چارچوب نظری، برای شناسایی، تبیین و تجزیه و تحلیل بلوار شهرزاد در محله دروس، با 

ابتدا شاخص های زیست محیطی تعربف شده اند و سپس شاخص ها در هر یک از ساختارها بر 

ساختار عوامل درون منطقه ای در  SWOTمی و کیفی آماده و با استفاده از تکنیک اساس اطالعات ک

)نقاط قوت و ضعف( و برون منطقه ای )تهدیدها و فرصت ها( قرار گرفته اند تا راهکارهای 

ساماندهی و برنامه ریزی آتی را در چارچوب اهداف به راهبردهای طراحی اکولوژیک بلوار شهرزاد 

 که در صفحه بعد نمایش داده شده است.  1.1جدول   رهنمون سازد.

رین نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید بر اساس مطالعات انجام شده تمهم  swotبر اساس جدول 

 و برداشت های میدانی از ساختار بلوار شهرزاد در محله دروس این گونه می باشد :

عناصر اکولوژیکی مانند : وجود مهمترین نقطه قوت در شاخص مولفه های زیست محیطی و  •

می باشد. مهمترین ضعف این منطقه در بخش سازمان  مسیل دوالئی وکریدور سبز بلوار  شهرزاد 

تخریب برخی از عناصر طبیعی و برهم خوردن اتصال و پیوستگی بلوار که شامل  استفضایی 

رین فرصت این شهرزاد به دلیل خیابان کشی در جهت سهولت حرکت وسایل نقلیه می باشد. مهمت

می  باال بردن تنوع و افزایش روح زندگی با استفاده از رویکرد اکولوژیک و محوریت آبمجموعه، 

باشد و در آخر، مهمترین تهدید آن، خطر از بین رفتن هویت و عناصر اکولوژیک سایت )گونه های 

 گیاهی و پرندگان( می باشد.
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بعد : زیستی، بصری، اقتصادی، دسترسی و اجتماعی،  5و اهداف مشخص شده در  2.1طبق جدول 

در بخش بعد زیستی و  تار زیست محیطی منطقه مطرح می شود.راهبردها و سیاست هایی در ساخ

با توجه به اصل پیوستگی مطرح شده در مبانی نظری، راهبرد گسترش شبکه فضای سبز )لکه و 

و پیوستگی شبکه اکولوژیکی شهری و حفظ گونه های گیاهی و  کریدور( در جهت افزایش لبه

پرندگان سایت، ارائه داده شده است. از سویی دیگر غنی سازی لبه مسیل و انعطاف پذیری آن در 

 جهت باال بردن سرزندگی و فعالیت های اجتماعی، دیگر ابعاد این پروژه را در بر می گیرد.

 چوب نظری پژوهشجمع بندی و نتیجه گیری : تدوین چار

وه بر نابودی بخش هایی از بافت التوسعه فیزیکی و بی رویه شهر تهران، طی نیم قرن گذشته ع

تاریخی و منسجم و نیز فرسوده کردن باقیمانده سرمایه های فرهنگی و میراث تاریخی، منجر به از 

ت. در حالی که به بین رفتن بخش عظیمی از میراث طبیعی از جمله رود دره ها در پایتخت شده اس

گفته کارشناسان محیط زیست روددره ها با گسترش شهرها و افزایش جمعیت، به عنصری حیاتی در 

چرخه زندگی انسان شهرنشین تبدیل می شوند، غفلت برخی مهندسان شهرساز و طراحان محیط 

ست و ادامه زیست از ارزش های دره های شهری، نابودی دره های شمال تهران را به دنبال داشته ا

 .این وضعیت بر دامنه بحران نابودی میراث طبیعی می افزاید

از جمله عواملی که در نابودی رود دره های تهران نقش اساسی داشتند، میتوان به موارد زیر اشاره 

 کرد:

 تبدیل به فاضالب های بزرگ شهری از طریق سرپوشیده کردن آنها )کانال های سرپوشیده( -

 دلیل بسترهای سیمانی و پایین آمدن قدرت جذب آبخطر وقوع سیل به  -

 120-75ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه مسیل ها و رعایت نکردن حریم روددره ها)  -

 متر()تنها کاربری مجاز در حریم روددره ها فضای سبز می باشد.(

 آلودگی های زیست محیطی -

 عدم نظارت مدیریتی  -

ی بستر روددره ها، صدور مجوز بلند مرتبه سازی در اقدامات عجوالنه مسئوالن )سیمان کار -

 حاشیه رود دره ها بدون رعایت حریم قانونی و ...(
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عدم کارآیی مقررات موجود )ضوابط ساخت و سازهای جدید در حریم روددره ها در کمیسیون  -

 در حال بررسی است.( 5ماده 

 وع سیلعدم تمهیدات الزم و مهارت های ویژه مدیریت شهری در هنگام وق -

و راهبرد و استراتژی های مطرح شده در ابعاد گوناگون، و همچنین   SWOTنتیجه بررسی جدول

اصول موجود در طراحی اکولوژیک منظر و طراحی مسیل های درون شهری، راه حل هایی می باشد 

، در جهت کاهش در راستای اهداف تعیین شدهکه در ادامه بیان خواهند شد. این راه حل ها 

ت و مشکالت موجود و آتی می باشد که غایت آنها سعی در بهبود این شرایط در ابعاد معضال

 مختلف، دارند.

 ایجاد و ساخت پل های اکولوژیک و سبز -

 ساخت جاده های تندرستی در کنار مسیر رودخانه و جذب کاربری های متنوع -

 داخل کردن آب رودخانه درون سایت و بهره مندی از آن -

 رودخانهتثبین دیواره  -

استفاده از تاالب، برکه، چاه های جذبی، نگهدارنده های زیستی، باغ ها و ... برای کنترل  -

 رواناب  های سطحی

 پارك های بافر کنار رودخانه با کاربری چند منظوره -

 مسیر های سبز -

 ایجاد مسیر دوچرخه سواری -

 ساخت پارك های محلی و افزایش سرانه فضای سبز در محالت -

 اشت گونه های مناسب گیاهی در مسیر های مشخصشناسایی و ک -

 شیب بندی مناسب و استفاده از پله برای افزایش حضور شهروندان در لبه رودخانه -

 ساخت شبکه صحیح جمع آوری آب های سطحی -

 ساخت مسیرهای یکپارچه با کمترین انفصال در جهت باال بردن امنیت شهروندان -

 به رودخانههماهنگ سازی نمای ساختمان های مشرف  -

 استفاده از سطوح نرم و گیاهان رونده در دیوارهای احاطه کننده سایت -

 کاربری های فعال در شب  -
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سنگ فرش کردن مسیر سواره در جهت کاهش سرعت وسایل نقلیه و باال بردن امنیت  -

 ساکنین

 استفاده از رمپ در جهت رفاه حال سالمندان و معلولین -

پهن برگ در بخش های پرترافیک برای کاهش استفاده از درختان برگ سوزنی و  -

 آلودگی صوتی

 افزایش لبه  -

 استفاده از گیاهان آبزی در مسیر رودخانه -

 ایجاد زیستگاه برای پرندگان -


