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 چکیده :

 
و  رش صنعتـه گستـهستند که این نیاز در سایها نیازمند عناصر طبیعی ـهرها به عنوان محل زندگی انسانـش     

در دنیای امروز چشم انداز انسان از  ایی داده نمی شود.ـبهکاربرد نادرست تکنولوژی نادیده گرفته می شود و به آن 

  هری اطرافش تنها از محیطی بی روح و ماشینی تشکیل شده است و روز به روز سطح این محیطها نسبتـفضای ش

اصر طبیعی نقش مهمی در ایجاد هویت در شهر داشته و برای ایجاد ـعن اهای طبیعی در حال گسترش است.ـبه فض

عی موجب ـاصر طبیـهری با بکارگیری عنـطراحی فضاهای ش ام گرفته شود.ـجدید ضرورت دارد از آنها الههویتهای 

در بحث توسعه پایدار و به طبع آن معماری  دار در این فضاها می گردد.ـه پایـیست محیطی توسعبعد زمطرح شدن 

شده  هی مبدلـپایدار اینکه هر ساختمان باید با بستر و محیط طبیعی پیرامون خود تعامل داشته باشد به امری بدی

 این رویکرد شهرها را به سوی خلق فضاهای شهری ماندگار و مطلوب برای نسلهای آتی و حاضر سوق میدهد.است. 

ی راهکارهایی برای ارتقاحاضر پژوهش  انه ای،ـات کتابخـو مستند بر مطالعی ـی تحلیلـروش توصیف در این راستا با

رسیدن به پایداری زیست محیطی و متعاقبا در نتیجه  که معرفی می کند فضای شهری با استفاده از عناصر طبیعی

 .گرددتاثیرات آن بر روانشناسی افراد و دست یابی به پایداری اجتماعی حاصل می 

 

 هویت، معماریعناصر طبیعی، فضای شهری، پایداری، واژه های کلیدی: 
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 مقدمه:
 

 ش،خوی تمدن از سمبلی عنوان به شهرها گسترش و طبیعت کردن کوچک زمین، کردن استثمار با تاکنون بشریت

 ایعفج بزرگترین تکنولوژیکی قدرتمند ابزار با شدن مسلح و فسیلی های سوخت کشف و خود صنعتی انقالب

 رقم را... و اسیدی بارانهای بیابانها، گسترش نسلها، انواع انقراض ازن، الیه در اختالل همچون را محیطی و اکولوژیکی

 در نظر تجدید و ارزشگذاری در نگرش تغییر به وادار را انسان میالدی، بیستم قرن اواخر در فجایع، این. است زده

 " ایدارپ توسعه " عنوان با نوینی رویکرد گیری شکل به منجر و نموده خویش پیرامون محیط و طبیعت با ارتباطش

 .است گردیده جهانی مجامع در اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست اصل سه بر متکی

 محدود جامعه از خاصی قشر برای ماندگار و یادبود بناهای ساختن به اغلب معماری، نقش این از پیش قرن سه تا

 آمد، پدید جامعه تقاضاهای در اساسی تحوالت صنعتی، انقالب گیری شکل و میالدی نوزدهم قرن آغاز با شد می

 برای فضاهایی. شد مطرح جوامع در متوسط طبقه خصوصا جامعه های طبقه همه برای هایی گاه سکونت به نیاز

 .ماندگار کیفی نظر از هم و باشد شده مطرح تقاضای پاسخگوی کمی نظر از هم که زیستن،

 این بودن مطرح و جمعیت افزایش با همراه شهرها گسترش و ساز و ساخت حجم افزون روز افزایش به توجه با

 ادهد اختصاص خود به را انرژی مصرف از توجهی قابل بخش که دنیا صنایع مصرفترین پر از یکی عنوان به صنعت

 معماری کارآمد، معماری پایدار، معماری و اکولوژیک یا سبز معماری همچون معماری در نوینی رویکردهای است،

 با هماهنگی هدف به طراحی، تفکر در روش یک بلکه جدید، سبک یک بهعنوان نه که گردیده مطرح... و اقلیمی

 .میباشند طبیعت در انرژی منابع و محیط بر آسیب کاهش و طبیعت

 یم محسوب شهری فضاهای ایجاد جهت عمده پتانسیلهای طبیعی، و تاریخی عناصر که امر این به توجه با همچنین

 هویت اءارتق به زا، هویت تاریخی عناصر و طبیعی عناصر بین مناسب ارتباط برقراری با بتوان رسد می نظر به شوند،

 .کرد کمک شهری فضاهای کالبدی

 

 

 تحقیق: پیشینه
 

 مینهز در گرچه. است گرفته قرار بررسى مورد تر کم مستقل صورت به نظر و اندیشه حوزه در تحقیق موضوع ادبیات

 مفهوم که این اما دارد، وجود فراوانى علمى و نظرى مبانى مختلف هاى رشته در تحقیق موضوع اجزاء از یک هر

 رىنظ چارچوب کدام پایه بر باید و است چگونه ایران شهرهاى در و طبیعى عناصر با رابطه در ارتقای کیفیت فضا

 زمینه در. شود مى دیده مطالعاتى زمینه این در 1831 اولیه هاى سال از که است جدیدى موضوع گردد، ارائه

 تحقیقاتى طرح شهرسازى و مسکن وزارت تحقیقاتى و مطالعاتى مرکز شهرسازى و معمارى در هویت بحران و هویت

 رسانده انجام به را "شهرسازی و معماری در اسالمی هویت معرفی و شناخت جهت در اجمالی بررسی" عنوان تحت

 وزرات راستا همین در(  1831 کار، نقره. )است شده اشاره معمارى و هنر و هویت موضع به فصل هفت در که

 که است "شهرى هویت جستجوى در" نام به کتاب سى تدوین حال در استان مرکز سى براى هرسازىش و مسکن

 مى ها استان مراکز از یک هر بخش هویت کالبدى و اجتماعى اقتصادى، طبیعى، عناصر وصیف  به کتاب هر در

 پرتو در شهر هویتِ و زیبایی ادراك" کتاب در زاده نقی(  1831 همدان، استان شهرسازى و مسکن سازمان. )پردازد



 کتاب در و(  1831 الف زاده، نقى) است پرداخته زیباشناسى با آن رابطه و شهر در هویت بحث به "اسالمی تفکّر

 و آن عناصر و طبیعت مفاهیم باره در مهمى مباحث "ایرانی شهرهای و فرهنگ در زیست محیط و طبیعت جایگاه"

 زندگی محیط ایجاد در طبیعت از الهام" مانند مقاالتى(  1831 ب زاده، نقى. )است شده ارائه ها شهر با آن رابطه

 شهر ساخت و طبیعت با رابطه در مختلف هاى دیدگاه "زندگی محیط ساخت در طبیعی میراث از الهام" و "اسالمی

 "جدید شهرهاى هویت در مصنوع و طبیعى عوامل نقش" مقاله(  1832 زاده، ونقى زاده امین. )است شده آورده

 ودخ که کنند مى ایجاد تبادل یکدیگر با تدریجى روندى طى مصنوع و طبیعى محیط که نکته این به دارد اشاره

 ( 1831سیمای نو شهرهاست )ذکاوت  براى ویژه هویت گیرى شکل عامل

 

 

 

 (ايران و درجهان ها ديدگاه و مفاهیم) آن سازنده عناصر و طبیعت
 

 بشر دست ساخته چیزهاى از غیر به مخلوقات همه و جهان کل معنى به  Nature واژه آکسفورد لغات فرهنگ در

 مفهوم خود این و است شده گرفته « شدن زاده و ادنز»به معنی  Nat ریشة از  Nature التین واژه. است آمده

 دست که است طبیعتى مفهوم به اولیه طبیعت(  1831 نصر،. )کند می تأیید را ما فرزندی و طبیعت زایندگی کهن

 درون در ار ثانویه طبیعت خود دستان با انسان باشد، نکرده ثانویه طبیعت به تبدیل و نساخته دگرگون را آن انسان

 یا و ثانویه و اولیه هاى طبیعت از آگاهانه بیان ها باغ زیرا هستند، سوم طبیعت نیز ها باغ. آورد مى وجود به جهان

 فیزیکى و مادى عناصر به طبیعت(  1831 اسپرین،. )اند خاص مردمى براى و خاص مکانى از هنرى تفسیر یک

 حاکم اصول به آنها از که باشد مى نیز خویش کالبد ماوراى مراتب واجد بلکه شود، نمى محدود و منحصر محسوس

 محیط" زیست محیط به مربوط علوم در(  1831 ب زاده، نقى. )شود مى تعبیر عالم ملکوت طور همین و طبیعت بر

 ،درختزارها ها، جنگل مبنا، این بر. نباشد انسان پرداخته و ساخته که دانند مى زیست محیط از بخشى را "طبیعى

 1831 سلطانى،. )دهند مى تشکیل را یعى ط محیط طبیعى اندازهاى چشم)  کلیه مجموع در و ها رودخانه دریاها،

 رعناص حرکت موجب که است نیرویی آن ترین مهم که است برده کار به معنی چند به را طبیعت کلمة سینا ابن

  گروه پنج در توان مى را طبیعت با انسان رابطه زمینه در ایران و جهان در ها نگرش بررسی(  1811 نصر،. )است

 هم او انجام و آغاز و دارد فراطبیعتی ماهیتی انسان نگرش این در که است فراطبیعت نگرش اول، نگرش. کرد قسیمت

 ار،ک نقره. )باشد نداشته کاری بدان و گزیند دوری طبیعت از تواند می که آنجا تا باید رو این از نیست، طبیعت

 برخی و کهن صوفیان دیدگاه و(  1831 مطهری،) افالطون مُثُل عالم نظریة در را دیدگاه این هاى نمونه(  1831

 نگرش این در که گراست طبیعت نگرش دوم، نگرش(  1831 کار، نقره. )یافت توان مى است هندویی آئین و عارفان

 طبیعت،. گردد برمی طبیعت همین به کالبدش و میرد می هم سرانجام و دهد می رخ طبیعت همین در انسان آغاز

 نمی و دارد طبیعت به آمیز احترام بسیار برخوردی انسان و شود می شمرده ارزش واجد آن های پدیده و عناصر

 باستان، ایرانیان کیش در توان می را گرا طبیعت نگرش های نمونه(  1831 کار، نقره. )بیاالید آنرا نباید و تواند

 و هیجدهم سده( ناتورالیسم)گرایی طبیعت گرایی، جزء یونانیان، ،( 1833 نصر،) آمریکایی سرخپوست اقوام برخی

  و ارابز طبیعت نگرش، این در. است طبیعت بر گراى تسلط نگرش سوم، نگرش. کرد پیدا اروپا نوزدهم سده اوائل

 یشترب گیری بهره برای باید تواند می که آنجا تا انسان و است مادی نمود همین زندگی،. است بشر های خواسته نبع

 مهم. است آن بر وچیرگی طبیعت از آگاهی دانش ها، دانش سودمندترین. کند تالش آن بر چیرگی و طبیعت از

 نگرش(  1833 کاجى،. )باشد مى طبیعت بر( مدرنیسم) نوگرایی عصر غربی انسان نگاه نگرش این نمونه ترین



 زا جزیی انسان. است یکی طبیعت ماهیت با اساساً انسان ماهیت آن در و است طبیعت با شدن یکی نگرش چهارم،

 طبیعت، .برآید طبیعت بر چیرگی پی در هرگز نباید انسان پس است، فروتر طبیعت از انسان جایگاه و است طبیعت

 به باید دیدگاه این های نمونه از(  1831 کار، نقره. )است زندگی غایت طبیعت، در شدن محو و است نهایی هدف

 را انسان آغاز که است طبیعت با هماهنگى بر مبتنى نگرش پنجم، نگرش. کرد اشاره ها ژاپنی و ها چینی کهن دین

 از زندگی راه پیمایش در انسان اما است، یکی طبیعت با آغاز در او ماهیت .داند می طبیعت همین از برخاسته

 یک از انسان وتعالی رشد بستر طبیعت، دیدگاه این در. یابد می فراطبیعی ماهیتی پایان ودر رود، می فراتر طبیعت

 هب نگاهی چنین خود ذات در اسالم و یهود مسیحیت، ابراهیمی، ادیان. است فرازمینی پدیده یک به زمینی پدیده

 دیدگاه این به عملی بعد هم و نظری بعد از هم که است مسلمانان و اسالم دیدگاه تنها آنها میان از و دارند، طبیعت

 (1831 کار، نقره. )است پرداخته

 

 

 شهرى بخش طبیعى هويت هاى پديده و عناصر هاى ويژگى و انواع

 

 خاك هوا، آب، هاى نام به جان بى عنصر چهار از متشکل توان مى اسالمى تفکر و ایرانى فرهنگ اساس بر را طبیعت

  هوا، عنصر. است شده آفریده دیگر جاندار و جان بى طبیعى هاى پدیده سرى یک آنها ترکیب از که دانست نور و

 تگرگ، برف، باران، شبنم، هاى پدیده آب و هوا عناصر. دهند مى شکل را دود و طوفان باد، نسیم، مانند هایى دیدهپ

 روز، شب، هاى پدیده نور و هوا عناصر. آورد مى وجود به را گردوغبار پدیده خاك و هوا عناصر و را قندیل و یخ ابر،

 سراب، چشمه، هاى پدیده خاك و آب عناصر و کرده خلق را آتش و سایه طلوع، و غروب کمان، رنگین برق، و رعد

 پدیده خاك عنصر و کمان رنگین پدیده نور و آب عناصر. وتاالب دریا دریاچه، مسیل، دلتا، غار، فواره، آبشار، رود،

 مى ایجاد را شیب و القعر خط الراس، خط جلگه، دشت، یال، دره، قله، تپه، کوه، صخره، سنگ، ماسه، خاك، هاى

 خلق را مهتاب و آفتاب هاى پدیده نور عنصر و زمستان و پائیز تابستان، بهار، هاى پدیده نور و خاك عناصر. کنند

 جان هاى پدیده آنها از حاصل فرایندهاى و طبیعت چهارگانه عناصر ترکیب بر حاکم قوانین و ها نظام از. کند مى

 از هریک هاى ویژگى( 1 نمودار) .است جانداران سپس و گیاهان اصلى دسته دو شامل که شده خلق طبیعى دار

 دینى و فرهنگى تاثیرات یا و ادراکى و حسى خواص فیزیکى، خواص اساس بر توان مى را طبیعى چهارگانه عناصر

 لشک بو، رنگ، مانند صفاتى طبیعى هاى پدیده به چهارگانه عناصر فیزیکى هاى ویژگى. نمود بندى طبقه آنها

. نماید مى ارائه را( بخار و جامد مایع،) فیزیکى هاى حالت و حجم گردش، و حرکت غیرهندسى، الگوهاى و هندسى

 سرزندگى، حرکت، و جریان نظیر صفاتى طبیعى هاى ه پدید به چهارگانه عناصر ادراکى و حسى هاى ویژگى

 راتب،م سلسله تراکم، جهت، تغییر پیوستگى، ریتم، تقارن، آشنایى، حس فضا، جذابیت گى، کنند دعوت آرامش،

 هپدید به گانه چهار عناصر ایرانى فرهنگ هاىی ویژگ. ىدهند م نشان را وآسایش سالمتى تنوع، زیبائى، و تعادل

 عشق، و ىربارو و پاکى طبیعت، سبزى عامل بودن، مونث درمان، عامل سازى، تمدن نظیر صفاتى طبیعى هاى

 عامل حقیقت، سوى به حرکت نشانه محبت، و مهر و مراسم و ها جشن نماد خردمندى، و نیرومندى زیبائى، مظهر

 عناصر اسالمى فرهنگ هاى ویژگى. کند مى القاء را حیات پایان و آغاز خدا، روح و روشنائى مظهر امیدوارى، و تسلى

 ینتام وسیله آفرینش، اصلى ماده تقدس، طهارت، و پاکیزگى عامل نظیر صفاتى طبیعى هاى پدیده به چهارگانه

 ،(جهان کلیت) الوهیت و اشراق نماد حیوانات، حیات و گیاهان رویش عامل سرزندگى، و حیات نماد مردم، روزى

 وارهگه و آسایش وسیله سکونت، و اقامت محل زندگى، وسیله و مکان خداوند، نشانه طبیعت، با انسان ارتباط عامل



 دهنده بشارت عامل مومن، انسان گاه سجده و مسلمین قبله جهت و محل الهى، نعمت عمومى، آسایشگاه انسان،

 .نماید مى ارائه راالهی  عذاب نزول نشانه و الهى رحمت

 

 

 اکولوژی )بوم شناسی(
 

 ی واژه از برگرفته" ekologic" عنوان با 1311 سال در هیکل ارنست توسط بار اولین برای" ecology" ی واژه

 به را اصطالح این بار اولین برای "هیکل". شد انگلیسی زبان وارد 1338 سال در و گردید بداع" اoikos" یونانی

 اصطالح یک عنوان به اکولوژی ی واژه. نمود تعریف "زیست محیط و ارگانیسمها ی رابطه از جامع علمی" عنوان

 بشریت تمام ی خانه معنای به" oikoememe" و خانه معنای به یونانی در" oikos". است یونانی ی ریشه دارای

 و مطالعه را آنها پیرامون محیط و( زنده موجودات) ارگانیسمها بین رابطه و تعامل اکولوژی، کلی، طور به. است

 دهش تشکیل جاندار غیر و جاندار عوامل از که است فیزیکی خصوصیات شامل نیز زیست محیط .کند می بررسی

 ی،تکامل اکولوژی اکوفیزولوژی، مانند ها رشته زیر از بسیاری از متشکل گسترده، رشتهای اکولوژی واقع در. است

 .است معماری اکولوژی و رفتاری اکولوژی

 

 

 معماری اکولوژيکی )زيست محیطی(:
 

  یستز محیط و آن ساکنین و ساختمانها بر محیطی زیست خصوصیات تاثیر بررسی به "عمدتا اکولوژیکی معماری

( بعدی چند) محیطی زیست ساختمانهای طراحی توصیف برای چهارچوبی عنوان به عموما اصطالح این. پردازد یم

 .میشود استفاده طبیعت با آنها تعامل و تعادل ی ونحوه

 :میگردد برقرار زیر عمده مؤلفه سه طریق از تعادل این

 (عناصر شناسی بوم) ساخت تکنولوژی و مصالح شناسی بوم. 1

 منابع شناسی بوم. 2

 محیط شناسی بوم. 8

 

 

 بحث اکولوژی شهری و ارتباط شهر با طبیعت
 

 اهمیت شهری ریزان برنامه ، 1131 سال از اما داشت، منظر طراحی در اندکی جایگاه اکولوژی ، 1131 از پیش

 دارد شهر نگهداری و ساخت طراحی، برای مهمی مفاهیم اکولوژی که شدند متوجه و کردند، بیان را شهر در طبیعت

(21138283 ,Benton) برخوردار ای ویژه جایگاه از منظر اکولوژی کاربرد بصورت آن از ای عمده بخش امروزه که 

 پی در همچنین و کند می تأکید منظر عملکردهای و ساختارها روی بر انسانی تاثیرات نقش بر منظر اکولوژی. است

 (.Naveh and Lieberman 1131,) باشد می شده تخریب مناظر بازگرداندن منظور به پیشنهادهایی ارائه

 ازاند چشم در عملکردی تغییرات ایجاد باعث که است پرداخته عاملی عنوان به انسان به صراحت به منظر اکولوژی



 از گروههایی از متشکل و ناهمگن سرزمینی منظر دیدگاه، این در ( Sandersonand Harris2000 ). گردد می

 سه و شود می تکرار آن سراسر در مشابه الگوهایی بوده، یکدیگر بر تأثیرگذار فضایی واحدهای یا ها اکوسیستم

 بنابراین .( Forman and Gordon,1131 ) است پویایی یا تغییر و کارکرد ساختار، آن بنیادین خصوصیت

 دهد می نشان را متفاوتی الگوهای خود، اجزای و مقیاس با مطابق که پیچیده بسیار است نظامی منظر،

(1113,Farina ) تعریف«  یکدیگر با شده ترکیب روابط و عناصر از چیدمانی» عنوان به نظام این ساختارهای و 

 واحدهای بین روابط یعنی«  افقی» روابط بر بیشتر علم این تمرکز. ( Batty and 1111 ,Longley ) شوند می

 نوعی نیز داالن که موضوع این به باتوجه و منظرند یک ساختاری عناصر ماتریس، و ها داالن ها، لکه .است فضایی

 ره در را متفاوتی ساختاری الگوهای ماتریس، در ها لکه فضایی آرایش و تعداد شکل، اندازه، شود، می محسوب لکه

 یا ساختار، تغییر به منجر تواند می منظر در آشفتگی بروز. ( 1832 همکاران، و شفیعی) آورند می وجود به منظر

 و دخل و اه فعالیت. نماید می تغییر آن ساختاری الگوی نتیجه در گردد، نظام این شدن ساده و فیزیکی شکل تغییر

 رو این از. است گردیده شهرها با مرتبط مناظر ساختاری عناصر در هایی آشفتگی بروز موجب انسانی های تصرف

 های اکوسیستم پویایی و تنوع بازگرداندن راستای در اقداماتی اکولوژیکی، احیاء هدف با صاحبنظران و ریزان برنامه

  .اند داده انجام مرتبط

 

 

 شهری، ریزی برنامه در: کند می بیان منطر احیاء و اکولوژیکی احیای راستای در 2 اسپیرن ویستون منظر، معمار

 صاحب از بسیاری ( Benton, 21138283 ). دارد ارجحیت طبیعت از برداری بهره بر طبیعت دادن سامان مجددا

 کرده پیدایش به شروع اینها از پیش سبز شهرهای اینکه با. کنند می منسوب شهر کردن سبز به را مطلب این نظران

 های مثال. است مانده باقی سبز اصول اساس بر موجود شهرهای تغییر برای کار بسیاری راه این در ولیکن اند،

 شهر کردن سبز. دارد وجود شهر منظر در اند، کرده طبیعت جهان به اتصال به شروع شهرها که راههایی از بیشماری

 هوشمند، ساختمانهای گذشته، میراث حفاظت بایر، اراضی بازتوسعه درخت، کاشت های برنامه شامل تواند می

 استفاده کردن محدود سواری، دوچرخه مساعد شهرهای اکوسیستم، تجدید و ترمیم شهری، های جنگل و کشتزارها

 حال در شهرهای در زیرساخت ایجاد به که توسعه، کوچک های پروژه تشویق و باز فضاهای توسعه اتومبیل، از

 حوزه در که رودخانه طبیعی عنصر و شهر ارتباط با رابطه در (Benton, 21138283).باشد کند، می کمک توسعه

  یدسترس و اتصال دست، پایین و باالدست ارتباط به توجه اصلی، مسائل است، بررسی قابل ( corridor ) ها داالن

 از) باشد می شهر در زمین از استفاده بخشهای ترین متراکم به اتصال و شهری شده اشغال بخشهای به ودخانهر

 طریق از) ادراکی و بصری لحاظ از شهر به رودخانه اتصال همچنین ؛(سواره اتصاالت و پلها و پیاده مسیرهای طریق

 تصاویر و عالمتها انداز، چشم نقاط هم، با ارتباط در طراحی عناصر رودخانه، کنار جذاب مقاصد پارکها، ، سبز راههای

 .گیرد می صورت رودخانه کنار در اجتماعی و فرهنگی جذابیتهای کردن فراهم همچنین و ؛(شناسایی قابل

(21118131 ,May) استقرار و ترمیم شامل تواند می شهر، در سبز فضاهای با رابطه در پایدار های روش مچنینه 

 واقع در. باشد بومی درختان مجدد استقرار و ترمیم شهری، خیابانهای در درختان کاشت آبی، راههای و نهرها مجدد

 د،باش بومی رودکناری گیاهی های گونه برگرداندن اول حال به شامل تنها نباید نهرها، ترمیم و تعمیر برای تالشها

 ودر مجدد استقرار و ترمیم های پروژه از بسیاری. گیرد برمی در نیز را خروشان آب مدیریت به کمک همچنین بلکه

 هرهب شده، ترمیم طبیعی های محیط این آزمایش برای فرصتهایی با کننده، تامین توریستهای و ساکنان از نهر، و

 که است ای اندازه به آنها در گیاهی پوشش که هستند داالن -لکه نوع از هایی لکه واقع در ها رودخانه. اند گرفته

 گروههای توسط اغلب شهری، فضاهای چنین کردن سبز جهت گام، نخستین. است آورده بوجود را پیوسته نواری



 لکه تجمع و فرم بر تأثیرگذار عوامل مهمترین زمین از برداری بهره و اقتصادی منافع .شود می آغاز شهری انجمن

 هب طبیعی الگوی از تغییر ،)شهرها( است چشمگیرتر انسان حضور که هایی مکان در. باشد می منظر در انسانی های

 منظر اکولوژیک احیای به نیاز که شود می اطراف محیط با زیاد تضاد به منجر و بوده ناگهانی مصنوع الگوهای

 هریش باغهای پیوستگی در ها همسایگی از گوریالس گرین محلی تشکیالت نیویورك، شهر در. نماید می ضروری را

 گام تواند می که کند می حمایت شهری کوچک باز فضاهای پایدار توسعه برای جمعی، درختکاری و توسعه حال در

 دیترویت، و پترزبورگ همچون صنعتی شهرهای دیگر در. باشد شهر منظر اکولوژیک احیای راستای در مهمی

 هگون شهرها، اینگونه در. است شده واگذار بیکار کارگران توسط غذایی مواد کاشتن برای شهر در متروك زمینهای

 این نیست، شهرها در جدیدی امر شهری کشاورزی .دارد وجود شهری کشاورزی و داری مزرعه احیای و تقویت ای

 آوردند، می عمل به را خود محصوالت دیوارها در اروپا، در وسطایی قرون شهرهای. گردد برمی اولیه شهرهای به امر

 .هستند پایداری امر از بخشی سبزیجات و میوه محلی های فرآورده امروزه. گردید استفاده شهرها در دوباره امر این و

 بطور. باشد می یافته سازمان و محلی شده مدیریت سبز های پروژه از مثالهایی جمعی باغهای و شهری داری مزرعه

 سطوح زمین، کوچک های تکه طراحی در را شهری اکولوژی و منظر اصول شهری، طراحان و ریزان برنامه فزاینده

 سی، دی واشنگتن مانند شهرها بسیاری در. کنند می ترکیب وسیعتر سبز فضای های سیستم و پارکها مانند بزرگتر

 بهره کریدوری های شبکه و 3 مانند داالن سرپوشیده راههای از مسکونی بخشهای اتصال برای شهری طراحان

 توسط را مردم سبز، و پایدار شهر یک نقلی و حمل سیستم همچنین ( Benton, 21138218-211 ).اند گرفته

 دیگر عبارتی به. دهد می ارتباط عمومی نقل و حمل یا و دوچرخه پیاده، صورت به و امن شرایط در مسیرها شبکه

 احیای راستای در تواند می و برد می بهره گیاهی ساختاری از تواند می که شده تعریف عملکردی سبز های داالن

 تمسیس دوچرخه، بعد و اولویت اول درجه در پیاده سیستم، این در. نماید ایفا بسزایی نقش شهر اکولوژیکی منظر

 به فضا شهرها، اینگونه شهری مراکز در .دارد قرار خصوصی موتوری نقلیه وسایل سرانجام و عمومی نقل و حمل

 اختصاص متراکم شهری خیابانهای در سواره ارجحیت با مسیرهای جای به بازارها و خیابانی های کافه و پیاده نواحی

 را شهر مرکز در موتوری راه از قسمتی منظور، بدین که باشد می شهرهایی جمله از بیرمنگهام. کرد خواهد پیدا

 گردی به پیاده سطوح انتقال جهت پیاده مسیرهای این همچنین است؛ داده اختصاص پیاده فضای به و کرده تخریب

 Benton, 21138218- ). اند شده متصل توبوس ویژه مسیرهای و آهن راه ایستگاههای به نقل، و حمل فرمهای

 ارتباط اصلی راههای از یکی جهان، گذشته و معاصر شهرهای در شده، ارائه مباحث به توجه با کلی طور به( 211

 شهر در سبز فضاهای توسعه طریق از شهر، و طبیعت

 دستیابی جهت ذیل عوامل. است شهری منظر اکولوژیک احیای راستای در ساختاری عمل که باشد می پذیر امکان

  :باشد می نیاز مورد فوق هدف به

  بایر؛ اراضی بازتوسعه. 1

 محل؛ بومی درختان از استفاده و درخت کاشت برنامه. 2

 بایر؛ اراضی بازتوسعه و) فرهنگی منظر توسعه( طبیعی عوامل توسط گذشته میراث حفاظت. 8

 شهر؛ در آب جریان مدیریت. 1

 منظر؛ اکولوژیک احیای رویکرد با آبی راههای و نهرها مجدد استقرار و ترمیم. 1

 طبیعت؛ با ارتباط تقویت و شهری منظر اکولوژیک بعد احیای و تقویت رویکرد با شهری کشاورزی ترویج. 1

 سبز؛ های کریدور شبکه و مانند داالن سرپوشیده راههای از استفاده. 3

 ؛... و خیابانی های کافه و پیاده فضاهای به شهر مرکز اختصاص. 3

 ؛)آلمان در هایلدبرگ شهر همانند( پیاده محور ایجاد اولویت و اتومبیل از استفاده کردن محدود. 1



 .سواری دوچرخه مساعد شرایط ایجاد.  11

 

 

  پرداخته طبیعت و شهر بین ارتباط با رابطه در جهان کل گذشته تجربیات در که مهمی نکاتی ادامه در 

 و بایر اراضی از استفاده طرحها، اینگونه اکثر در مذکور، جدول مطابق. است آمده 1 شماره جدول در است، شده

 رافیتوپوگ و شیب از مناسب استفاده همچنین. خورد می چشم به طبیعت و شهر ارتباطی پتانسیل عنوان به مخروبه

 ادهاستف مورد طبیعت، و شهر بصری ارتباط همچنین و شاخص ابنیه بین ارتباط ایجاد جهت شهر مصنوع و طبیعی

 واملع از یکی نیز شهری مراکز در موتوری نقلیه وسایل از استفاده کاهش و پیاده محور از استفاده .است گرفته قرار

 .است بوده اطراف طبیعت و شهر ارتباطی روشهای و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصول ارتباطی نمونه موردی

 آب عمومی مدیریت و توزیع جهت آب، مجاری و کانالها از سری یک ساخت شهر رم

 ودش ایجاد ارتباط بصری پایانه دو یادمانهای بین تا فوت، چهار) اندازه به( مختلف قسمتهای در شیب کاهش 

میدان دل پوپولو 

 در رم

 یک آبشار و شیبراهه یک عظیم، پلکان یک طریق از میدان شرق در پینچو باغهای و میدان ارتباط

 مذکور شیبراهه و پلکان محور در خیابانی ساخت طریق از غرب در رودخانه و میدان ارتباط 

 اطراف طبیعت با شانزالیزه محور محوری گسترش و ارتباط 

 سن رودخانه با مذکور محور ارتباط پاریس

 سن رود بر عمود یا مایل بصورت غالبا یا موازات به مهم ابنیه و محورها گیری جهت 

 نزمی شیب از مندی بهره و بود، شده احاطه فشرده شهری بافت با که تاریخی بناهای اطراف محوطه پاکسازی 

 پاریس شهر مهم ابنیه دید حوزه افزایش برای ها تپه و

 پوتوماك رود یعنی منطقه، اصلی نیروی به شهر طرح اتصال 

 هرش نقاط سایر و رودخانه به مذکور نقاط از دید ایجاد و شهر مرتفع نقاط در مصنوع اصلی عناصر مکانیابی طرح النفان برای

 از رت پایین ای منطقه اصلی در عملکردهای و عناصر رابط عنوان شهربه پیاده ارتباطی اصلی محور استقرار واشنگتن

 شهر مختلف بخشهای

 آندو میان در ای خرابه طریق از آرنو رود و پیاتزا اتصال 

 آرنو رود و شهر( پیازا )مرکز پیوند حلقه بعنوان اوفیستی کاخ طراحی پیازا دالسینیوریا

 ورحض نتیجه در و آمیزد، می درهم آرنو رود بستر کناره بر حرکت با را میدان از عمودی حرکت اوفیتسی، کاخ در فلورانس ایتالیا

 گذارد می نمایش به را رود

 دیگر سوی از شهر تاالر با هم و سو یک از جامع کلیسای با هم باستانی، آبنمای متقابل ارتباط 

شهرك پروجا بر 

 فراز تپه

 شهر اطراف طبیعت به مشرف میدان از منشعب خیابان توسط فضایی فشار ایجاد

 طبیعت به منتهی رابط خیابان دیگر سوی در عمومی، بنای یک طرف هر در میدان دو ایجاد اومبریان

 شهر دار زاویه حصار سرتاسر در اطراف سرزمین از گسترده اندازهای چشم با تفرجگاههایی ایجاد 

 وسطت تیمز، رودخانه و کوئینزهاوس قدیمی بنای بین سلطنتی(، دریایی )نیروی دانشکده جدید سازه ایجاد 

 کریستوفررن

مجرای فضای 

 گرینویچ

 کند ایجاد مجرای فضایی تا افکند رودخانه جانب به جلو، به را آن و گرفت، را کوئینزهاوس حجم کریستوفررن

 کرد می مهار را طرحش که

 گنبدهای عمودی نیروهای و زد می پیوند تیمز کنار در حرکت مسیر با را کل رودخانه، کنار فضای تعریض 

 داد می امتداد رودخانه فضای تا مشهود صورتی به را پیشنهادی

 و احداث طریق. از ،(جریب هزار) شهر توسعه جدید محور نیز و رودخانه سوی آن محالت با شهر بین پیوند 

 شود می برقرار صفویه دوره در متعدد، پلهای بازسازی

 رودخانه تا شهر حوالی در و جهان( نقش )باغ شهر باروی داخل در سلجوقی های گاه تفرج و باغها توسعه اصفهان

 شهر اطراف پراکنده نقاط با اصلی شهر پیوند جهت در بود، عاملی

 خیابان و پارس جهان نقش میدان شهری فضای دو طریق از شهر و شاهی های باغ بین رابطه دراصفهان 

 در باغی با ارتباط چهارباغ خیابان که حالی در است، دولتخانه با رابطه در میدان پیوندد، می وقوع به چهارباغ

 دهد می سازمان را حومه

 طحس در رودخانه آب از کثیری انشعابات ایجاد و بهایی شیخ توسط رود زاینده آب فنی کامال بندی شبکه 

 ها مادی نام به شهر،

 

 طبیعت و شهر ارتباط با رابطه در جهان و ایران تجارب - 1جدول شماره 



 تقلید از طبیعت در طراحی و مهندسی
 

خالقیت و نوآوری نه فقط از ذهن انسان، بلکه از طبیعت و جهانی که در سفره الهی برای انسان گسترده شده است، 

حوی ستقیم به نبرمی خیزد. گرچه می توان ادعا نمود تکامل و دستاوردهای بشر تا کنون به صورت مستقیم یا غیر م

برایاولین بار دزر سال الگوبرداری از طبیعت است اما این علم به صورت آگاهانه قدمت زیادی ندارد. واژه بیونیک 

 توسط جک ای استیل از تلفیق دو کلمه بیولوژی و تکنیک به وجود آمد.  1111

هواپیماهای آیرودینامیک بر  طراحی« بیونیک علم سیستمهایی است که شالوده آنها سیستم های زنده هستند.»

اساس ساختار بدن پرندگان و طراحی بدنه قایقها بر اساس فرم و جنس بدن دلفینها ... از نمونه های شناخته شده 

سعی می  سایبرنتیک»به موازات بیونیک، سایبرنتیک را می توان نام برد،  ای است که از علم بیونیک بهره گرفته اند.

دلسازی کرده و مکانیزمهای اصیل و هوشمند رفتار طبیعت را کنترل نماید. در بیونیک کند تا بازخوردها را م

سیستمهای فیزیکی از طریق تقلید سیستمهای زنده طراحی می شوند، درحالی که سایبرنتیک بررسی سیستمهای 

 اص خود هستندزنده در مقایسه آنها با سیستمهای فیزیکی صورت می پذیرد. گرچه این دو علم دارای خصوصیات خ

 ولی در اصل مکمل همدیگر شمرده می شوند.

نیز شناخته می  Biomimetics ،Bionical Creativity Engineeringبیونیک با واژگان دیگری همچون،  

 شود.

بیومیمکری با مطالعه تحلیلی ساختارها، سیستمها و مکانیزمهای موجود در طبیعت و موجودات زنده به ارائه 

و فرایندهای طراحی و مهندسی و دیگر زمینه ها راهکارهای ناب استخراج شده از طبیعت جهت استفاده در علوم 

 وان در نظر گرفت، فرم، فرایند و اکوسیستم.می پردازد. در حالت کلی، سه سطح بیولوژیکی برای بیومیمیکری می ت

 بیومیمکری، ایده آلهای طبیعت را در طراحی و مهندسی سرمشق قرار می دهد. Benyusاز دیدگاه 

 .طبیعت، تنها به اندازه نیازش انرژی مصرف می کند 

 .طبیعت، فرم را مطابق با عملکرد تنظیم می نماید 

 .طبیعت، همه چیز را بازیافت می کند 

 عت، بهای زیادی به همکاری قائل است.طبی 

 .طبیعت، تضادها را در کنار یکدیگر هماهنگ می کند 

 .طبیعت، توانایی های محلی را به کار می گیرد 

 .طبیعت، مازاد را در خود ذخیره می کند 

 .طبیعت، تنها بر پایه انرژی خورشید می چرخد 

 .طبیعت، محدودیتها را به عنوان موانعی بزرگ نمی انگارد 

طبیعت را بعنوان مدل، اندازه و راهنما در طراحی و زندگیمان منعکس نماییم. در حالت کلی پدیده های ما باید 

طبیعت را می توان به سه دسته عمده جانوران، گیاهان و بی جان تقسیم کرد. بررسی سه دسته فوق می تواند 

ن، ارگانیک دیزاین و بیومورفیک به برداشتهای منشاء ایده های ناب برای طراحان باشد. مباحثی همچون بیودیزای

فرمی از طبیعت اشاره دارند. برخی از طراحان فرایندهایی را برای بهره گیری از بیومیمکری در فرم و استتیک ایجاد 

نموده اند. آثار هنرمندان نیز از دیرباز تاثیر طبیعت را در هنرهای مختلف نمایان می سازد ولی گاهی این تاثیر 

ی برگرفته از طبیعت شکل نمایانگر طراحی است که بر اساس الگوها 1حسوس، زیرکانه و انتزاعی است.تصویر منا

 .گرفته است



 

  

 طراحی پاراوان بر اساس فرمهای ارگانیک-1شکل 

 

Klee :ارتباط با طبیعت ضروریترین شرط برای هنرمند است. هنرمند »نقاش و نویسنده سوئیسی بیان نموده است

 «انسان است: او خود طبیعت است، بخشی از طبیعت و در میان فضای طبیعی

 

 نقش و جايگاه درختان در فضاهای شهری

اهمیت و نقش فضای سبز از بعد بسیار متنوعی حائز اهمیت هستند. درختان و فضای سبز در شهرها از جنبه های 

تاسیسات فضای سبز ارتباط مستقیم دارد. امروزه شهرسازی و تکنیکی: کیفیت محیط زیست شهری با امکانات و 

مواردی همچون سرانه فضای سبز و اصوال معماری و طراحی فضای سبز، به عنوان بخشی از شهرسازی مطرح است.

 فضای سبز، توسعه فضای سبز شهری، طراحی و احیای آن در حیطه کار شهرسازی قرار می گیرد.

 

 درختان و فضای سبز در فضاهای شهری                                               

 

 



 ارتقای کیفی فضاهای شهری با بهره گیری از درختان

 

طراح برای طراحی فضاهای شهری می بایست توقعات عام از فضاهای شهری را به خوبی بشناسد و از آنها آگاهی 

. وجبات ارتقای فضاهای شهری را فراهم آوردداشته باشد، زیرا که با بهتر برآورده کردن این توقعات می تواند م

توقعات عام، منظور توقعاتی است که انسان از هر فضای شهری دارد، صرف نظر از اینکه میدان باشد یا خیابان یا هر 

فضای شهری دیگری. انسان معموال در مواجهه با فضای شهری و یا شنیدن نام آن خواستار آن است که احساس 

رانگیخته شود. وی توقع دارد که این فضا، زیبا، دارای وحدت، هویت، امنیت و آسایش بوده، های خاصی در وی ب

 امکان پیوند با دیگران را برای وی به وجود آورد.

ضای شهری نیازمند ایجاد هماهنگی و  رابطه ای خاص میان اجزایی که کثرت برای به وجود آوردن وحدت در ف

توان باکاشت نظام مند و هماهنگ درختان در جداره های یک خیابان، به جداره دارند، هستیم. به عنوان مثال می 

ارتقای کیفی فضای شهری شد. همواره شاهد هستیم که  موجبهای آن فضای شهری وحدت بخشید و در نهایت 

درختان در فضاهای شهری دارای ارزش اند و به آنها هویت می بخشند، همانند هویتی که درختان کهنسال به یک 

خیابان می بخشند. متفاوت بودن درختان دو خیابان با هم می تواند آن دو را از یکدیگر متمایز سازد و به هر یک 

اص ببخشد. حتی نوع هرس کردن گیاهان و درختان در فضاهای شهری می تواند هویتی خاص به آنها القا هویتی خ

کند. و به این ترتیب می توان برای ارتقای سطح کیفی فضاهای شهری، این فضاها را به وسیله درختان با هویت تر 

ظاهر می دهند، می توان با بار تغییر چندین   با توجه به این نکته که درختان خزان پذیر در طول سال ساخت.

کاشت این گونه از درختان تغییراتی را در طی یک سال در فضای شهری داد. تغییر ظاهری درختان خزان پذیر در 

 فصول مختلف موجب به وجود آمدن تنوع در فضاهای شهری می شودو از یکنواختی آن جلوگیری میکند.

 

 ره فضاهای شهری در چهار فصل سالدرختان خزان پذير و متاوت ساختن چه



 طراحی فضای شهری با کیفیت و پايدار

 

برای خلق فضای شهری با کیفیت می توان  از عناصر مستقر در فضا کمک گرفت، که این موضوع آگاهی از این 

می کنند. عناصر را بر طراح واجب می کند. اجزا مستقر در فضا در داخل فضا قرار داشته و بخشی از فضا را اشغال 

آنها جزیی از بدنه، کف یا سقف نیستند ولی به لحاظ موقعیت، ابعاد، تناسبات، رنگ، فرم، شکل و حالت در فضا تاثیر 

گذار می باشن ) عناصری مانند درخت، نیمکت، آبنماها و...(. این عناصر در دو دسته خالصه می شوند: اثاثیه شهری 

 و عناصر سبز.

 

 در فضاهای شهری و نقش هايی که میتوانند داشته باشنددرختان و گیاهان       

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری

 

 تانسیلهایپ بین ارتباط با توان می لذا شهری، مصنوع و طبیعی پتانسیلهای و منابع کیفیت ارتقاء اهمیت به توجه با

 هریش عناصر بین ارتباط با رابطه در که اصولی واقع در. افزود نیز آنها کیفیت بر آنها شدن شاخص بر عالوه مذکور،

  شاخص عناصر کیفیت ارتقاء با تواند می که آورد می فراهم را نتایجی و شرایط شد، بیان شهر در طبیعت بحث و

 یم شهری شاخص عناصر بین ارتباط .بپردازد شهر بندی استخوان کیفیت ارتقاء به محیط پتانسیلهای و هریش

 اکولوژی های جنبه احیای جهت در تواند می ها روش این مؤثرترین از که گیرد صورت مختلفی روشهای از تواند

 و آب اب مرتبط عناصر به توجه و توسعه راستا این در. پذیرد صورت شهر و طبیعت بین ارتباط تقویت و شهری منظر

 است برخوردار ای ویژه اهمیت از...  و سبز فضاهای سبز، رواقهای گیاهی، پوشش آب، کانالهای چون گیاهی پوشش

 سیلهایپتان کیفیت ارتقاء و محیط سرزندگی افزایش پتانسیلها، بین ارتباط ایجاد برای مطلوبی روش تواند می و

 .باشد محل
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