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چکیده
از  پایداری و تاب آورسازی آن ها  ارتقاء  از مهم ترین مولفه های سیما و منظر شهر هستند که  منظر بزرگراه های شهری 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی عناصر و شاخص های طراحی منظر بزرگراه های شهری با رویکرد ارتقاء تاب آوری 
منظر، ابزار مفیدی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری و پشتیبانی جهت پایدارسازی منظر شهری از لحاظ رویارویی در 
برابر تغییرات زیست محیطی حال و آینده ی آن به  حساب می آید. این در حالی است که با وجود پیشرفت های مهمی که 
در زمینه ی شناسایی شاخص های طراحی منظر بزرگراه ها، صورت گرفته، بررسی عناصر و شاخص های طراحی از نقطه نظر 
تاب آوری منظر، مغفول مانده است. از این  روی هم چنان نیاز به ارائه عناصر و شاخص هایی جهت طراحی منظر بزرگراهی 
در جهت ارتقاء تاب آورسازی منظر آن وجود دارد. لذا هدف از انجام این تحقیق در ابتدا بررسی اصول و ضوابط طراحی 
منظر بزرگراه و سپس تبیین عوامل موثر بر تاب آوری آن ها خواهد بود. در همین راستا به  منظور تدوین چارچوب نظرِی 
تحقیق، با استناد به منابع کتابخانه اي، مقاالت و منابع اینترنتي، به گردآوري، تحلیل پایه اي متون و بازخواني مطالعات و 
نظریات دانشمندان در این ارتباط، پرداخته شده است. سپس عناصر و شاخص های مرتبط با طراحی منظر بزرگراه های 
شهری با تمرکز بر بعد تاب آوری منظر، حوزه های علمی و تحقیقات مرتبط با موضوع، در دو سطح طبیعی و انسانی مورد 
بررسی و تحلیل محتوایی قرار خواهد گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، طراحی منظر بزرگراه های شهری با رویکرد ارتقاء 
تاب آوری منظر با تمرکز بر ایجاد تنوع )زیستی( و پیچیدگی، اتصال و پیوستگی شبکه های اکولوژیک شهری، افزونگی، 
مدوالریته، چندعملکردی  کردن، انطباق پذیری، کیفیت بصری و زیبایی شناسی قابل دستیابی است و این عناصر با ارائه ی 

تعریف های مربوطه و مولفه های طراحی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی: منظر شهری، منظر بزرگراه شهری، منظر تاب آور، عناصر طراحی.
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کارخانه، غزال و دیگران

۱. مقدمه
»شهرها1، تمرکزگاه هاي اصلِی جمعیت انسانی در دنیاِي 
اثراِت  آن ها،  مهِم  مسائل  از  و  می روند«  به شمار  کنونی 
بنیادین شبکه های دسترسِی سواره  به  جهت نقش موثر در 
 Taghvaei( خدمات حیاتی و اساسی زندگی شهری است
از  شهری2،  بزرگراه ها ی   .)and Hashemzadegan 2017
مهم ترین مولفه های سیما  و  منظر شهری، »شکل دهنده ی 
معني و هویت منظر و ارتباط دهنده ی عناصر مختلف شهر 
با یکدیگر هستند که نقش مهمي در ادراك شهر به  عنوان 

.)Mohtadi and Shahbazi 2018( »یک کل دارند
امروزه، افزایِش جمعیت و گسترِش شهرنشینی، توسعه ِی 
شهری  بزرگراه های  سلسله مراتبِی  شبکه ی  بی ضابطه ِی 
 .)Masnavi and Fathi 2012( است  داشته  به  همراه  را 
طراحی ِ بزرگراه های شهری3 با رویکردهای تک بعدِی صرفا 
موازات  به  منظر،  اصول طراحی  به  توجه  بدون  ترافیکی، 
مربوط  نادرسِت  تصمیمات  و  خودرو  به  انسان  وابستگی 
مانند  زیست محیطی4  نگرانی های  اراضی،  کاربری  به 
دنبال  به  را  گلخانه ای6،  گازهای  افزایش  و  اقلیم5  تغییر 
شهرسازی  و  اکولوژیکي  زمینه ها ی  در  ریشه  که  داشته 
انزوای  خرددانگی7،  این  مهم   .)Masnavi 2013( دارند 
زیستگاه های طبیعی، تغییر چرخه های  معمول اکولوژیک 
 Testa( است  داشته  دنبال  به   را  شهرها  کهن  منظر  و 
 2015; Taghvaei and Hashemzadegan 2017; Parivar,
عوامل،  این  مجموعه ی   .)Vakili, and Sotoodeh 2016
کاهش تاب آوری در مقیاس های مختلف فضایی، ناپایداري 
زیست گاه هاي انسانی و شهري و شکل گیری نگرش جدیِد 
بر  پایه ی  را  شهرسازی  و  منظر  حوزه ی  در  تاب آوری8 
توجه به رابطه ی پیچیده ی انسان و محیط به همراه داشته 
 Khansefid 2016; Hemmati and Amiri 2017;( است 
Alehashemi and Mansouri 2018(. بر این  اساس مفهوم 
اکوسیستم های  مدیریت  برای  مناسب  روشی  تاب آوری 
با امکان درك پویایي و  شهری معرفی شده که می تواند 
شهرها،  چون  پیچیده  سیستم هایی  در  غیرخطي  روابط 
بلندمدت دوام  بر خلق سامانه های قدرتمند در  با تمرکز 

.)Beller et al. 2015( آورده و سازگار شود
تاب آورِی موسوم به اکوسیستم ها، اولین بار به  عنوان معیار 
و  تغییرات  جذب  برای  اکولوژیکی  سامانه ی  یک  توانایی 
دوام آوردن بعد از نا به سامانی ها، توسط هولینگ9)1973( 
تعریف شد )Folke 2016(. برند و جکس10)2007(، تمرکز 
پژوهشهاي تاب آوري بر روي تعریف تاب آوري اکولوژیِک 
را زمینه ساز  تا 1990  انتهاي دهه ی 1970  پیشرفته در 
تحقیقات بین رشته ای و فرارشته ای در سیستمهاي انسانِي 
موسوم  اکولوژیکِی  اجتماعي-  تاب آوري  سیطره ی  تحت 
 Levin et al. 2013; Amirzadeh( دانسته اند  شهرها،  به 
تاب آوری  اصطالح  کاربرد  جهت  دریچه ای  که   )2017
و  اقتصادی،  اجتماعی،  سامانه ها ی  از  وسیعی  طیف  بر 
گشوده  را  اکولوژیکی  سامانه های  بر  عالوه  زیرساختی، 

با وجود پیشرفت های حال  این در  حالی است که  است. 
آن  تاب آوِر  منظر  و  شهری  تاب آوری  زمینه ی  در  حاضر 
 Cockburn et al. 2015; ASLA 2019a; Beller et al.(
 2019; Movahed and Tabibian 2019; Asadi and
اصول  بررسي  به  کم تری  مطالعات   ،)Sharghi 2019
 Masnavci and Fathi 2012;( طراحِی بزرگراه های شهری
 Khansefid 2016; Moghadasi and Haghighatbin
 2016; Taghvaei 2017; Entekhab 2018; Ghanbari
 Ahrami and( تاب آور  منظر  نقطه نظر  از   )et al. 2019
 Hemmati 2020; Beller et al. 2019; Cockburn et
 Kwak, Deal, and(11یا طراحی تاب آور منظر )al. 2015

Mosey 2021( پرداخته است. 
مرور ادبیات نظری، بیانگر وجود سواالت فراوان در زمینه ی 
بزرگراه هاي  منظِر  تاب آوِر  طراحِی  شاخص های  و  عناصر 
جهت  در  گامی  دارد  سعی  تحقیق  این  که  شهریست 
ازجمله  شهری،  بزرگراه های  بردارد.  آن  شدن  روشن تر 
شهرها،  بودن  تاب آور  تشخیص  در  مهم  شاخص های 
محسوب می شوند که بر اساس ارتباط و همپوشانی قوِی 
بین تاب آورِی عملکردهای اکولوژیکی، خدمات اکوسیستم 
بزرگراه های  طراحی  اهمیت  شهری،  زیرساخت های  و 
روشن  را  منظرشهری  تاب آوری  چارچوب  در  شهری 
 Beller et al. 2019; Masnavi and Fathi( می نماید 

.)2012; Khansefid 2016
منظر،  مقیاس  در  اکولوژیکی  تاب آوری  بر  پژوهش،  این 
در  تاب آوری  ابعاد  از  یکی  به  عنوان  منظر،  تاب آوری  یا 
سامانه های اجتماعی- اکولوژیکی موسوم به شهرها تاکید 
بنیادین  شاخص های  و  عناصر  بررسی  دنبال  به  و  نموده 
موثر بر طراحِی منظِر بزرگراه هاي شهری در جهت ارتقاِء 
تحقیقات  مطالعه  و  بررسی  طریق  از  آن،  تاب آوِر  منظِر 
کیفیت  ارتقاء  جهت  آینده نگری  که  بود  خواهد  پیشین 
و  رویارویی  جهت  گزینه هایی  گسترش  و  شهری  زندگی 
کم ترین  با  تغییرات،  برابر  در  شهر  سیستماتیک  توانایی 
هدف  با  تحقیق  این  لذا  می آید.  به  حساب  فروپاشی 
منظر  طراحی  شاخص های  و  عناصر  از  چارچوبی  تدوین 
بزرگراه های شهری با رویکرد ارتقاء تاب آوری منظر تالش 

می  کند به سؤال های ذیل پاسخ دهد: 
شهری  بزرگراه های  منظر  طراحی  ضوابط  و  اصول   .1

کدامند؟
2. عوامل موثر بر تاب آوری  منظر در بزرگراه های شهری 

کدامند؟

2. روش تحقیق 
پژوهش پیش رو، مطالعه ای کیفی بر اساس تجزیه و تحلیِل 
اول،  گاِم  در  است.  پیشین  مرتبِط  مطالعات  و  متون 
و  مقاالت  به  استناد  با  نظری،  چارچوب  تدوین  به منظور 
منابع اینترنتي، با بهره گیری از روش مطالعات کتابخانه ای، 
اسنادی و جستجوی پایگاه های معتبر داده های علمی، به 
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بازخوانِي مطالعات دانشمندان پرداخته شده است. در گام 
تحلیل  روش  از  داده ها،  تحلیل  و  بررسی  منظور  به   بعد، 
منظر  شهری،  منظر  مفاهیم  و  شده  استفاده  محتوایی 
مرتبط  معیارهای  و  شاخص ها  منظر،  تاب آوری  بزرگراه، 
بر  تمرکز  با  شهری  بزرگراه  منظر  طراحی  اصول  آن،  با 
اصول طراحی اکولوژیک منظر، عناصر و شاخص های منظر 
سپس  است.  گرفته  قرار  دقیق تر  بررسی  مورد  تاب آور، 
عناصر و شاخص های طراحی منظر بزرگراه های شهری با 
تمرکز بر بعد تاب آوری منظر، حوزه های علمی و تحقیقات 
مرتبط، در دو سطح طبیعی و انسانی و با محوریت ایجاد 
تنوع )زیستی( و پیچیدگی، اتصال و پیوستگی شبکه های 
چندعملکردی   مدوالریته،  افزونگی،  شهری،  اکولوژیک 
بصری،  کیفیت  و  زیبایی شناسی  انطباق پذیری،  کردن، 
مدل  نمایانگر   ،1 شکل  شده اند.  داده  بسط  و  استخراج 

مفهومی تحقیق است.

۳. مفهوم منظر شهری 
شهر،  ساختار  در  اساسی  رکنی  و  زمینه  شهری  منظر 
 Masnavi and Soltani( تکامل  به  رو  پیچیده،  مفهومی 

Fard 2007( و تنها عنصری است که با ایجاد یکپارچگی، 
ایجاد  و  یکدیگر  با  شهر  اجزای  میان  ارتباط  به  قادر 
 Erfani, Bahrainy, and Tabibian,( می باشد  پایداری 
مفهوم  شکل گیری  پایداری،  مفهوم  شدن  مطرح   .)2019
اکولوژی منظر، ظهور نظریه ی تاب آوری )آشوب( و ورود 
بیستم،  قرن  پایانی  دهه های  در  اکولوژی  حوزه ی  به  آن 
آورد  به  وجود  شهری  منظر  طراحی  در  جدید  دریچه ای 
کلی،  به طور  کرد.  متفاوتی  تعاریف  واجد  را  آن  و   )Ibid(
منظر شهري، واسط و سطح تماس انسان و پدیده ي شهر 
محیطِی شهروندان  عواطف  که   )Mansouri 2005( است 
تحت تاثیر آن، شکل می گیرد. اهمیت منظر شهر به عنوان 
گلکار  که  به  اندازه ایست  شهر  پدیده ی  و  انسان  واسط 
)1385( مدیریت منظر شهری را برابر و همسو با طراحی 

.)Golkar 2009( شهری دانسته است
بر این  اساس، منظر شهری می تواند واقعیتي صرفاً عیني 
و مبتنی بر مولفه هاي محسوس و عمدتاً بصرِي سازنده ی 
فضا تصور شود یا متاثر از ذهنیت شهروندان، نگاه به شهر 

و ابعاد فرهنگی- تاریخي، خاطره اي، هویتي باشد. 

شکل ۱: دیاگرام مدل مفهومی تحقیق

و  نیز، هر دو جنبه ی عیني  اندیشمندان  از  گروه کثیري 
 Mansouri( ذهني را از مولفه های بارز منظر شهر ميدانند
2005(. یک منظر پایدار به  شکل منطقه ای، واجد باالترین 
اساسی  نیازهای  که  می شود  تعریف  اکولوژیکی  ارتقاء 
کند  برآورده  نسل ها  تمامی  برای  هم زمان  به طور  را  بشر 
رویکرد   .)Allahyari, Balist, and Khodakaram 2017(
الگوی  محصول  شهر  بصری  محیط  و  منظر  به  پایدار 
بلوغ  دوران  محصول  یعنی  پایدار12"،  شهری  "طراحی 
طراحی شهری است که به  دنبال طرح مسائل اکولوژیکی 
به  و جود آمد  پایدار  اقلیم و مبحث توسعه ی  تغییر  چون 
اکولوژیکِي  بُعد  در  مسئله  مهم ترین   .)Golkar 2009(
توسعهي پایدار نیز، ایجاد منظر شهري پایدار در شهر در 
نظر گرفته شد )Alikhani Zamani and Salehi 2014( و 
برنامه ریزان، حساسیت  و  بر رویکردهای طراحان  تأثیر  با 
در بعد اکولوژیکی و تمرکز بر یافتن راه هایی جهت ارتقاء 

 Makhzumi( داشت  پی  در  را  شهری  منظر  در  پایداری 
.)2016; Asadi and Sharghi 2019

ورود  و  پایداري  علم  توسعه ی  با  و  بیستم  قرن  اواخر  در 
 Ahern( اکولوژیک  پایداری  مبحث  به  آشوب  تئوري 
2011(، تغییر نگاه سیستماتیکی به شهر -از امری ایستا 
و  شهرسازی  ادبیات  به  ورود  با  که  افتاد  اتفاق  پویا-  به 
منظر شهری، شکل گیری مفهوم نوظهور تاب آورِی منظر 
 Hemmati 2016; Hemmati and Amiri(  را فراهم آورد 
 2017; Beller et al. 2019; Bahrami and Hemmati

 .)2020; Alehashemi and Mansouri 2018
به طور کلی، تاب آوري که در رشته ها و زمینه های مختلف 
رویکردهای  واجد   ،)Folke 2016( دارد  کاربرد  علمی 
 Bastaminia, Rezaei,( پایداري؛ بازیابي و دگرگوني است
خصوصیات  مفهوم،  اساس  بر  و   )and Saraei 2017
مهندسي،  تاب آوري  دسته ی  سه  به  آن،  زمینه ی  و 
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کارخانه، غزال و دیگران

اجتماعی-  تاب آوری  و  اکولوژیکي/اکوسیستم  تاب آوري 
اکولوژیکی تقسیم شده است )Folke 2006(. لذا رویکرد 
با  و  اکولوژیکی  تاب آوری  مفهوم  از  تاب آور13،  منظر 
 )Beller et al. 2015 )Folke 2006؛  پایداری  بر  تمرکز 
عدم  با  انطباق  اکولوژیکی،  اجتماعی-  سیستم های  در 
است  شکل گرفته  بشر  پیِش  روی  تغییرات  و   قطعیت ها 
)Cockburn et al. 2015(. ذات رویکرد پایداری نسبت به 
تاب آوری، از مطالعات اکولوژیکی که تاب آوری را به عنوان 
توانایی بازگشت به حالت قبل تعریف می کند، بسط یافته 
است )Folke 2016( که اولین  بار به  عنوان راهي براي درك 
ارائه ی  با  اکولوژیکی،  سیستمهاي  در  غیرخطي  پویایِي 
مفهوم »قلمروها یا حوزه هاي جاذب14« در اکوسیستم ها، 
مطرح شد )Golverdi 2018; Folke 2016( و تاب آوري و 
پایداري را به دو روي یک سکه در مباحث مرتبط با این دو 
مفهوم، تبدیل ساخت )Hemmati 2016( چراکه پایداري، 
اهداف یک سیستم را به وجود ميآورد و مفاهیم تاب آوري 
قرار ميگیرند  استفاده  اهداف مورد  این  به  براي رسیدن 
)Anderies et al. 2013(. بنابراین پایداری منظر در گروی 
تاب آورِی آن و تاب آوری نیز، نتیجه ی بازنگری در مفاهیم 

.)Hemmati 2016( پیشین پایداری است
اما از زمان پیدایش مفهوِم تاب آورِی منظر، مطالعات اندکی 
 Bahrami and Hemmati( پرداخته اند  آن  بررسی  به 
2020(. بنابر مرور تعاریف موجوِد مناظر تاب آور، عموماً بر 
عنصر طبیعت به جای ضدیت با آن و ارتقاء تنوع زیستی، 
اصالح فرآیندهای فیزیکی و عملکردهای اکوژیکی، پایداری 
و استحکام در زمینه ی تعادل چندگانه و مناظر پایدار با 
اجتماعی،  اقتصادی-  زیست محیطی،  ارزش های  به  توجه 
اکوسیستمی  خدمات  آوردن  فراهم  و  تاریخی  فرهنگی، 
با اختالالت پیِش  روی بشر، تاکید  نیاز در مواجهه  مورد 
 Folke 2006; Cockburn et al. 2014; Beller( کرده اند 
 et al. 2015; Gross et al. 2017; Local Land Services
 Central West 2016; Mock and Salvemini 2018;
 Lafortezza et al. 2018; ASLA 2019a; Chambers,

.)Allen, and Cushman 2019
 ،)2019 و   2015( همکاران  و  بلر15  مثال،  به  عنوان 
)تنوع  بومي16  تنوع زیستي  حفظ  جهت  در  منظر  توانایي 
زندگی در تمام سطوح از ژن ها تا اکوسیستم ها، که توسط 
پشتیبانی  فیزیکی  فرآیندهای  و  اکولوژیکی  عملکردهای 
راه های  تمام  به  )که  اکولوژیکي17  عملکردهای  می شود(، 
از پروسه ی حیات،  اکوسیستم ها  موجود جهت پشتیبانی 
چون پشتیبانی از شبکه های پیچیده ی غذایی بومی، تأمین 
منابع غذایی، عملکرد به عنوان راهروهای حرکت، تأمین 
سایه، تامین مکان های النه سازی اشاره دارد( و فرآیندهاي 
تغییرات  برابر  در  زمان،  در طول  منظر18  فیزیکِی حیاتی 
اقلیمي، شهرنشیني و سایر عوامل استرس زا را، »تاب آوري 
که  حالی   در   .)Beller et al. 2015( می نامند  منظر19« 
تاب آور  منظر  معتقدند،   )2014( همکاران  و  کاکبورن20 

اکوسیستمی  از خدمات  ارائه ی طیفی  و  عملکرد  به  باید 
و  سیل  هم چون  شوك هایی  از  را  خود  و  دهد   ادامه 
مزایای  و  شده  سازگار  آن ها  با  کند،  بازیابی  خشکسالی 
دهد  ارائه  متعددی  اقتصادی  و  اجتماعی  و  اکولوژیکی 
)Cockburn et al. 2015(. کاکبورن و همکارانش )2014( 
معتقدند در رویکرد مناظر تاب آور، تاب آوری اکولوژیکی/

اکوسیستم باید از تاب آوری تولید و زندگی حمایت کند 
و یکپارچگی اکوسیستم شامل چرخه ی آب، مواد غذایی، 
زیستی، کربن، ارزش های واالی حفظ محیط  زیست چون 
توجه  اکوسیستمی،  خدمات  اصالح  تنوع زیستی،  ارتقاء 
و  ذینفعان  مشارکت  اجتماعی،  و  فرهنگی  ارزش های  به 
اجتماعات محلی و توسعه ی اقصادی را مدنظر قرار دهد 
)Ibid( که تمرکز ما در این جا عمدتاً بر رویکرد ارزش های 

حفاظتی است )شکل 2(.
در پژوهشی دیگر، موسسه ی خدمات زمین محلی در غرب 
مرکزی وابسته به دولت استرالیا )2016(، تاب آوری منظر 
بازیابی  جهت  اکوسیستم ها  و  طبیعی  مناظر  توانایی  را 
احشام،  چرای  پاکسازی،  مانند  اختالالتی،  و  آشوب ها  از 
سیل،  خشکسالی،  آتش،  زمین،  رانش  بادی،  طوفان های 
تغییرات آب و هوایی، مواد شیمیایی، تهاجم علف های هرز 
 Local Land Services Central( یا شکار برشمرده است
هم،  کاشمن23)2019(  و  آلن22  چمبر21،   .)West 2016
عمومی  تاب آوری  و  اکوسیستم ها  اکولوژیکی  تاب آوری 
مناظر را تابعی از ویژگی های محیطی، رژیم های اختالل، 
اکولوژیکی  حافظه  و  اکوسیستم  فرآیندهای  و  ویژگی ها 
 Chambers, Allen, and Cushman( می کنند  تعریف 
منظر  رویکرد  پیداست،  موجود  تعاریف  از  آن چه   .)2019
که  اکوسیستم ها می داند  از  را مجموعه ای  منظر  تاب آور، 
با فرض ارتقاء تنوع و اصالح عملکردها و فرآیندهای رایج 
آن، به دنبال ارتقاء تاب آوری سیستم )این جا منظر( پیش 
از تغییر سیستم از حالتی به حالت دیگر، در جهت جذب 

اختالالت و آشفتگی هاست. 

 شکل 2: رویکردهای مطرح در منظر تاب آور

)Cockburn et al. 2015(
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در این میان مفهوم میان رشته اِی »اکولوژی منظر شهری« 
فرآیندها  بین  مرتبط  »دانش  توسعه ی  به  جهت  نیز 
 ،)Nassauer and Opdam 2008( منظر«  الگوهای  و 
به عنوان راهی در جهت بررسی کمیت »تاب آوری منظر«، 
دیدگاهی  با  و  شهر  در  »پایداری«  ایجاد  غایی  هدف  با 
کل نگر به رابطه انسان و طبیعت، بر فهمی جامع از منظر 
 Hajghani and Ahmadi 2016;( می کند  تاکید  شهری 

.)Makhzumi 2016; Taghvaei and Simiari 2018
 ،)1998( گودرن24  و  فورمن  نظر  طبق  بر  که  آن چنان  
از  مجموعه اي  شهر  منظر،  اکولوژي  علم  دریچه ی  از 
ساختارها،  می توان  و  است  اختالل یافته  اکوسیستم هاي 
این  با  را  شهر  منظر  با  مرتبط  فرایندهاي  و  عملکردها 
دیدگاه تعریف کرد )Forman and Godron 1998(. بر این 
 اساس، منظر شهری موزائیکي از اکوسیستم ها، شبکه اي از 
ارتباطات جوامع زنده و غیرزنده و اجزاي انسان ساخت در 
مقیاسهاي فضایي- زماني با سه ویژگِي بنیادِي ساختار، 
 Forman and Gordon( است  منظر  پویایي  و  عملکرد 
1986(. در این تعریف منظر مجموعه ای از واحدها، و هر 
شامِل  بنیادین،  ساختارهاي  از  مجموعه اي  منظر،  واحِد 
یا  محدوده  و  مرز  به همراه  ماتریس  و  کوریدورها  لکه  ها، 
اکوتون ها هستند )Forman and Gordon 1986( که قادر 
است در طول زمان در تعامل با محیط و واحدهاي دیگر 

.)Masnavi and Soltani Fard 2007( توسعه یابد
در این رویکرد، منظر یک مفهوم چندالیه و پیچیده است 

که طبیعت و فرهنگ را در بر می گیرد، از نظر فضایی و 
زمانی سیال و دارای سلسله مراتب است و همزمان واجد 
 .)Makhzumi 2016( است  غیرعینی  باورهای  و  ارزش ها 
به  که  است  زیست  محیط   دانش  همان  اکولوژی،  واژه ی 
شهری  منظر  تشکیل دهنده ی  اکوسیستم های  مطالعه ی 
زنده  موجودات  از  مجموعه ای  نیز،  اکوسیستم  می پردازد. 
معین  ناحیه ی  یک  در  پیرامونی اش،  محیط  با  تعامل  در 
به  متقابل،  رابطه ی  این  تحت تاثیر  که  می شود  تعریف 
انرژی مشغول هستند  و  غذایی  مواد  مبادله ی  و  ساختن 

.)Hajghani and Ahmadi 2016(
در این تعاریف، اکوسیستم های تشکیل دهنده ی منظِر شهر 
اکوسیستم های  شامل  طبیعی،  سیستم های  بر  مشتمل 
خشکی و آبی -جنگل ها، مراتع، دریاچه ها- و محیط های 
انسان ساخت -اراضی کشاورزی و مناطق شهری- می شوند 
)Wu 2008(. آهرن25 )2007( نیز عناصر منظر شهری را 
بر اساس مدل لکه/داالن/ماتریِس فورمن، در قالب لکه های 
ورزشی،  زمین های  جنگل ها،  باغ ها،  )پارك ها،  شهری 
داالن های  شهری(،  باز  فضاهای  و  تاالب ها  قبرستان ها، 
شهری )رودخانه ها، نهرها، روددره ها، کانال های تاسیسات 
خطوط  و  ریلی،  مسیرهای  جاده ها،  و  مسیرها  شهری، 
مسکونی،  )مناطق  شهری  ماتریس های  و  نیرو(  انتقال 
نواحی  و  صنعتی  مناطق  ادارای،  مناطق  تجاری،  مناطق 

.)Ahern 2007( معرفی می نماید )مختلط شهری

جدول ۱: اکوسیستم های طبیعی و مصنوعی شهری در مدل لکه/ داالن/ ماتریس

اکوسیستممدل

اکوسیستم های طبیعی شهر

اکوسیستم های 
خشکی

جنگل های طبیعی- زیستگاه های جانوریلکه

گذرگاه های طبیعی حیات  وحشداالن

پهنه های سبز و باز طبیعیماتریس

اکوسیستم های 
آبی

تاالب ها- دریاچه های طبیعیلکه

رودخانه ها- رود-دره ها- مسیرهای آبی )نهرها(داالن

پهنه های آبی طبیعیماتریس

اکوسیستم های 
ت در شهر

انسان ساخ

پارك های شهری- زمین های ورزشی- باغ های عمومی و خصوصی- قبرستان  ها- فضاهای باز و سبز شهری- لکه
جنگل های شهری

داالن
کانال های تاسیسات شهری- مسیرهای شهری )بزرگراه، آزادراه، خیابان های اصلی و فرعی(- مسیرهای 

پیاده روی- مسیرهای دوچرخه سواری- مسیرهای ریلی- خطوط انتقال نیرو

مناطق مسکونی- مناطق صنعتی- مناطق تجاری- نواحی مختلط شهری- نواحی دفع زباله های شهریماتریس

قوی  همپوشانی  و  ارتباط  است،  مشخص  که  همان گونه 
میان مفاهیم تاب آوری منظر و اکولوژی منظر وجود دارد 
به کار گیری و  ارتباط می تواند معیار درستی جهت  این  و 
بسط اصول این دو در راستای یکدیگر و در جهت نیل به 
پایداری منظر باشد، به شکلی که در تحوالت اخیر، سعی 

بر یکپارچه کردن این مفاهیم از طریق مفهوم تاب آوری 
 Allen et al. 2016; Chambers,( است  بوده  نیز  فضایی 
Allen, and Cushman 2019(. آلن و همکاران )2016(، 
تاب آوری فضایی را مولفه  ای مهم در نظریه ی تاب آوری و 
در خِط مقدِم تالش ها برای کمی کردن مفاهیم تاب آوری 
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کارخانه، غزال و دیگران

منظر برشمرده و مفهوم تاب آوری فضایی منظر را نمایانگر 
پیشرفت های مفهومی  اخیر در زمینه ی تشریح تاب آوری و 
 Allen( امکان تغییر سیستم های ناهمگون و پویا می دانند
نظری،  دانش  اساس  بر  و  منظر  این  از   .)et al. 2016
بر  "سهم ویژگی های فضایی  تاب آوری فضایی را می توان 
بازخوردهایی که باعث ایجاد تاب آوری در اکوسیستم ها و 
دیگر سیستم های پیچیده می شود و بالعکس" تعریف نمود 

.)Allen et al. 2016(

۳-۱- شاخص های تاثیرگذار بر طراحی منظر تاب آور
می شود  محسوب  تاب آور  کامل  طور  به  شهر  یک  زماني 
آن  در  تاب آوري  ابعاد  و  مؤلفهها  شاخصها،  تمامي  که 
شهر در وضعیت بهتر و در حالت رشد و ارتقاء قرار گیرند 

.)UNISDR 2012(
از این روی، با بررسی شماری از مقاالت مرتبط در حوزه ی 
تاب آوری اکولوژیکی و تاب آوری منظر، با هدِف تاکید بر 
اکولوژیکی  لحاظ  از  باال،  تنوع زیستی  با  منظر هایی  ایجاد 
فعال و خدمات اکوسیستمی  مرتبط با آن در بستر تغییر 
اقلیم و دیگر استرس زاهای انسانی، به شناسایِی شاخص ها 
پرداخته   2 مطابق جدول  منظر  تاب آور  اصول طراحی  و 

شده است. 
ارائه  در  پیشرو  دانشمندان  از   )2013( آهرن  جک 
منظر،  اکولوژیکي  رویکرد  از  استفاده  با  تاب آوری،  اصول 
اتصال  افزونگي،  و  مدوالریته  تنوع زیستي،  شاخص  پنج 
و  تطبیقپذیر  طراحي  شهري،  اکولوژیکي  شبکه هاي 
بینرشته اي جهت  استراتژي هاي  را  بودن  چندعملکردي 
شهري  تاب آوري  و  پایداري  به  دست یابی  و  طراحی 
می داند )Ahern 2013(. موحد و طبیبیان )1397( تقویت 
شبکه های اکولوژیک شهری بر پایه ی اصول اکولوژِی منظر 
را متضمن ارتقاء توانایی سیستم برای مقابله با فشارهای 
می دانند  اکولوژیکی  تا ب آوری  افزایش  و  زیست محیطی 
)Mowahed and Tabibian 2019(. اما شاخص های دیگر 
و  تنوع زیستی  بر  تاکید  -با  منظر  تاب آوری  حوزه ی  در 
عملکرد اکولوژیکی- در مطالعات بلر و همکاران )2015 و 
2019( و بر پایه ی هفت بُعِد زمینه26، فرایند27، اتصال28، 
مطرح  مردم32  و  مقیاس31  افزونگی30،  تنوع/پیچیدگی29، 

.)Beller et al. 2015( شده است
با بررسی مقاالت، به ترتیب بیش ترین تاکید در زمینه ی 
به  توجه  بر  آن  منظر  و  شهری  اکولوژیک  تاب آورسازی 
اصول 1. تنوع )زیستی( و پیچیدگی، 2. ارتباط و اتصال 
شبکه های اکولوژیکی، 3. مدوالریته، 4. افزونگی 5. یادگیری 
انطباق و سازگاری، 6. طراحی چندعملکردی،  و ظرفیت 
 Beller et al. 2015; 2019;( مقیاس  بعد  به  توجه   .7
استحکام در   .8 ،)Parvaresh 2014; Amiri et al. 2018
Parvaresh 2014; Qaraei, Masna-(  عین انعطاف پذیری

 Allan( نوآوری  و  ابتکار   .9  ،)vi, and Hajibande 2018
 and Bryant 2011; Folke 2016; Asadi and Sharghi

زمینه  و  جغرافیایی  خصوصیات  به  توجه   .10  ،)2019
 .11  ،)Beller et al. 2015; 2019; Amiri et al. 2018(
 Beller et al. 2015; 2019;( فرآیندها و رژیم های اختالل
و  زیستی  عملکردهای  احیای   .12  ،)Amiri et al. 2018
 Allan and Bryant 2011; Asadi( خدمات اکوسیستمی
ترکیب  و  اکولوژیکی  پایداری   .13 ،)and Sharghi 2019
دانش های مختلف )Folke 2016(، 14. طرح های مدیریتی 
 .15 و   )Asadi and Sharghi 2019; Parvaresh 2014(
 Asadi and( توجه به بعد مردمی و ظرفیت های اجتماعی
 ،)Sharghi 2019; Beller et al. 2015; Beller et al. 2019
تاکید دارد که از این میان شش شاخص ابتدایی به جهت 
کار  به  پژوهش  موضوع  با  تطبیق  و  ارجاعات  بیش ترین 
گرفته شده اند و تعاریف آن ها در جدول 2 ارائه شده است. 

4. تبیین مفهوم منظر بزرگراه های شهری 
یک  منظر  و  سیما  عنصر  مهم ترین  شهری،  بزرگراه های 
شهر، هستند که بقیه ی عناصر منظر یا به آن وابسته اند و یا 
در قالب آن سازمان دهی می شوند. پاکزاد )1385(، معتقد 
به مثابه ی  ارتباطي  شبکه ی  بر  عالوه  بزرگراه ها  که  است 
و  شریان ها  نفوذپذیرِي  که  هستند  شهر  استخوان بندي 
 .)Pakzad 2007( تقویت مي کنند  را  به چشم اندازها  دید 
عناصر  از  را  بزرگراه شهری   ،)1396( و شهبازی  مهتدی 
کالبدی اصلي شکل دهنده ی معني و هویت منظر، ساختار 
یکدیگر  با  شهر  مختلف  عناصر  ارتباط دهنده ی  و  شهر 
می دانند که نقش مهمي در ادراك شهر به عنوان یک کل 
بزرگراه شهری،   .)Mohtadi and Shahbazi 2018( دارند 
هم چنین به شکل یک داالن )کوریدور( مصنوع است که 
در  شهری  منظر  ساختاری  عناصر  از  نمونه  ای  به  عنواِن 
 Taghvaei( مدل لکه/داالن/ماتریس فورمن تعریف می شود
2017( و از نقطه نظر اکولوژی و تاب آوری منظر، مشکالت 
مربوط به آن قابل بررسی است. بر این  اساس، بزرگراه ها 
واجد  حرکتی،  داالن  یک  و  شهری  زیرساخت  عنوان  به  
تاثیرات  و  هستند  سبز  و  طبیعی  داالن های  کارکردهای 
دارند  آن  منظر  و  شهر  اکولوژیکی  پایداری  بر  مهمی 
)Sabunchi, Abarghouei, and Motadayen 2019(، که 
نیاز به توسعه  و طراحی منظر آن با رویکرد پایدار و تاب آور 

را بیش از پیش روشن می سازد.
رابطه ی میان بزرگراه و منظر آن، یک رابطه ی دو سویه 
است. بزرگراه به  عنوان یک داالن مصنوع، رابطه ی میان 
جریان  برای  معبری  و  می کند  تأمین  را  منظر  در  لکه ها 
لکه های  میان  زنده ی  موجودات  و  اکولوژیک  فرایندهای 
متفاوت هستند )Taghvaei 2017(. در سوی دیگر، مناظر 
روزمره ی  منظر  از  بخشی  که  هستند  بزرگراه ها  شهری 
عابران  و  دوچرخه سواران  مسافران،  برای  شهری  جوامع 
 )NZ Transport Agency 2014( آمده  شمار  به  پیاده 
و  بصری  زیبایی شناختی-  عملکردی،  ویژگی های  بر  و 
زیست محیطی )مولفه های منظر پایدار( بزرگراه و محیط 
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.)Taghvaei 2017( اطراف آن تاثیر به سزایی دارند

جدول 2: شاخص های تاثیرگذار بر تاب آوری منظر شهری

ردیف
شاخص تاب آوری 

اکولوژیک- تاب آوری 
منظر

اندیشمندانتعریف

تنوع )زیستی( و 1
پیچیدگی

پیچیدگی  و  منظر(  ویژگی های  )گوناگونی  تنوع 
برهم کنش های  و  فضایی  پیکربندی های  )دربرگرفتن 
بین ویژگی ها(، تعریف می شود که تغییرپذیری فیزیکی 
و زیستی در مقیاس های موجود در منظر و همین طور 
می دهد.  شرح  را  مختلف  مولفه های  میان  تعامالت 
تنوع زیستی به طور مستقیم از خدمات اکوسیستمی و 

فرایندها حمایت می کند.

)Allan and Bryant 2011; Ahern 2013; 
Folke 2016; Beller et al. 2015; 2019; 
Parvaresh 2014; Parivar, Vakili, and 
Sotoudeh 2016; Hemmati 2016; 
Gharaei, Masnavi, and Hajibandeh 
2018; Amiri et al. 2018; Asadi and 

Sharghi 2019(

اتصال و پیوستگی 2
شبکه های اکولوژیک 

شهری

اتصال به پیوندهای بین زیستگاه ها، فرآیندها، و جمعیت ها 
در تمام منظر اشاره می کند. این تعریف هم توزیع منابع 
و زیستگاه ها نسبت به یکدیگر و هم امکان ارگانیسم ها 
برای حرکت در منظر را شامل می شود )نفوذپذیری(. 
اتصال امکان حرکت افراد و بازچینش مجموعه ی گونه ها 
در مقیاس های مختلف را فراهم می کند و فرایندهای 
فیزیکی مثل انتقال رسوبات را در زیستگاه ها به هم وصل 

می کند.

)Ahern 2013; Beller et al. 2015; 2019; 
Parivar, Vakili, and Sotoudeh 2016; 
Hemmati 2016; Gharaei, Masnavi, 
and Hajibandeh 2018; Mowahed and 
Tabibian 2019; Asadi and Sharghi 

2019(

افزونگی به حضور عناصر یا عملکردهای متعدد مشابه افزونگی3
یا همپوشان درون منظر اشاره دارد که تنوع را ترویج و 

بیمه ای در مقابل تخریب فراهم می کند.

)Ahern 2013; Beller et al. 2015; 2019; 
Parvaresh 2014; Gharaei, Masnavi, 
and Hajibandeh 2018; Asadi and 

Sharghi 2017(
انطباق پذیری و 4

سازگاری
سرپرستی زمین به شکلی هماهنگ، منعطف، و آگاهانه؛ 
یادگرفتن از پایش، تحقیق و پروژه های پایلوت و مدیریت 
استرس زاهای خاص که برای حفظ عملکرد اکولوژیکی و 

فرایندهای زیستِی مطلوب، باید کنترل شوند.

)Ahern 2013; Folke 2016; Beller et al. 
2015; 2019; Hemmati 2016(

با مدوالریته5 گوناگون  اجزای  یا  عناصر  طریق  از  کردن  مدوالر 
مدوالر  می شود.  ایجاد  پشتیبان  و  مشابه  عملکردهای 
کردن موجب می شود تا ریسک، چه در زمان و چه در 

مکان تقسیم شده و احتمال وقوع خطر کاهش یابد.

)Allan and Bryant 2011; Ahern 2013; 
Parivar, Vakili, and Sotoudeh 2014; 
Hemmati 2016; Asadi and Sharghi 

2019(

می تواند از طریق تلفیق کاربری ها، فشرده سازی آن ها و یا چندعملکردی بودن6
نوبتی استفاده کردن به  دست آید.

)Ahern 2013; ASLA 2019b; Hemmati 
2016; Asadi and Sharghi 2019(

بزرگراه  منظر  اصول طراحی  و بسط  4-۱- شناخت 
شهری

برای طراحی منظر  به  عنوان یک ویژگی اصلی و درونی 
زیرساخت بزرگراه ها، اصول، معیارها و مالحظات متعددی 
بررسی  که   )Khansefid 2016( گرفته شود  نظر  در  باید 
گوناگون  مباحث  در  داشتن  ریشه  دلیل  به   آن ها  همه ی 
علمی دور از امکان است. بر این  اساس به  منظور استخراج 
و  اصول  بررسی  به  بزرگراهی،  منظر  طراحی  کلی  اصول 
راهبردهای کلی که سطح موفقیت بیش تری در طراحی و 

اجرای مناظر بزرگراهی پایدار دارند، پرداخته شده است.
بر اساس نظر موسسه ي معماران منظر آمریکا33، زیرساخت 
حمل ونقل بخش مهمی از منظر است که طراحی تاب آور و 
پایدار آن در گرو توجه به اصول 1. کم کربن، 2. فعال، 3. 
ایمن، 4. عدالت محور، 5. تاب آور، 6. اکولوژیک محور و 7. 

.)ASLA 2019b( زیبا بودن است
حمل و نقل  سیستم های  در  بودن  فعال  و  کم کربن  اصل 
پایدار در جهت تشویق به کاهش اثرات تغییرات اقلیمی 
در  کم کربن  حمل و نقل های  از  استفاده  می شود.   مطرح 
حمل و نقل  مانند  ترانزیتی  محورهای  توسعه ی  با  تلفیق 
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کارخانه، غزال و دیگران

ایجاد  و  است  پیاده روی  یا  و  دوچرخه سواری  عمومی، 
دارد.  مدنظر  را  انسانی  نیروی  برای  سالم  زندگی  سبک 
ویکتوریا34  حمل و نقل  سیاست های  موسسه ی  گزارش 
عمومی   حمل و نقل  مزیت های  ارزیابی  به  که   ،)2016(
می پردازد نیز نشان داد جوامعی که پیاده محور و مبتنی 
بر حمل و نقل  عمومی هستند، آمادگی جسمانی و سالمت 
روانی باالتری دارند. اصل ایمن سازی از طریق آرام سازِی 
باند  پهنای  و  ایجاد محدودیت های سرعت  مانند  ترافیک 
و استفاده از رفیوژهای محافظت شده، قابل اجرا است. در 
اصل عدالت محور بودن، تاکید بر دسترسی به گزینه های 
پایدار، به عنوان یک حق برای تمامی ساکنان  حمل و نقل 
یا  مذهب  معلولیت،  سن،  نژاد،  درآمد،  از  -صرف نظر 
ملیتشان- و بر اساس گزینه های حمل و نقل ارزان، ایمن، 
اصل  در  است.  مطرح  بودن  چندوجهی  و  دسترس  در 
تاب آوری تاکید بر تاب آوری منظر و همسان سازی احداث 
تغییرات  از  ناشی  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  با  بزرگراه 
اقلیمی و از طریق ایجاد شبکه های حمل و نقل چندوجهی 
و سبز، تاکید می شود. اکولوژیک محور بودن از جمله اصول 
زیرساخت های  احداِث  طریق  از  که  است  دیگر  اساسی 
گونه های  از  )حمایت  تنوع زیستی  تقویت  درجهت  سبز 
گرده افشان و جمعیت های حیات وحش(، به دام انداختن و 
فیلتر فاضالب های سطحی و کاهش سیل مطرح می شود. 
قلمروی عمومی  ما،  و  منظر  مهم  مولفه ی  عنوان یک  به  
زیرساخت حمل و نقل باید زیبا، دعوت پذیر و قابل سکونت 
باشد که با طراحی هوشمندانه، هویت اجتماعی، برابری و 

.)ASLA 2019b( مالکیت را به همراه  آورد
مناظر  طراحی  اصول  زمینه ی  در  دیگر  مطالعه ای  در 
بزرگراه های ایالتی نیوزیلند )2014( نیز جهت ارتقاء سطح 
استفاده   .1 بر  آن ها  منظر  پایداری  و  تاب آوری  و  کیفی 
به  کمک   .2 زمینه،  به  حساس  و  مکان محور  رویکرد  از 
ایجاد زیرساخت های سبز و یکپارچه سازی منظر، 3. درك 
شرایط فیزیکی، 4. گیاه مناسب در جای مناسب، 5. ارتقاء 
تنوع زیستی و ایجاد تاب آوری، 6. پشتیبانی از طراحی کم 
اثر، 7. ارائه ی کیفیت بصری و تجربه ی کاربری با کیفیت، 
8. کم خرج )نیاز به نگهداری اندك( و دربرگیرنده ی تمام 
 .10 و  طراحی  در  ایمنی  به  توجه   .9 حیات،  ارزش های 
تسهیل تعامل اجتماعی و داشتن رویکرد مشارکتی، تاکید 

.)NZ Transport Agency 2014( شده است
و  پایداری  مفاهیم  به  اشاره  با  نیز   )1395( خان سفید 
در  حمل و نقل  زیرساخت های  منظر  احداث  تاب آوری، 
را  شهری  محیط های  در  جهانی  سریع  تغییرات  خالل 
توجه به شهرسازی اکولوژیک- منظرگرا دانسته و بر اصول 
عملکردهای  بودن،  چندعملکردی  پیوستگی،  دسترسی، 
چند مقیاسه، و قابلیت نگهداری پروژه در مراحل مختلف 
در  و  ساخت  از  پس  و  ساخت  طراحی،  برنامه ریزی، 

.)Khansefid 2016( مقیاس های چندگانه تمرکز دارد
همتی و امیری )1395( نیز با بررسی نمونه هایی از مناظر 

تاب آور موفق، معتقدند عالوه بر عملکردهای اکولوژیکی، 
طراحی  در  نیز  زیباشناسانه  و  فرهنگی  عملکردهای  باید 
 .)Hemmati and Amiri 2017( منظر تاب آور لحاظ شوند
بنابراین، در بررسی منظر بزرگراه به موازات توجه به بعد 
اکولوژیک و تاب آورسازی، بر ایجاد کیفیت بصری و زیبایی 
 Taghvaei 2015; Moghadasi and( نیز تاکید شده است
Haghighatbin 2017(. چنان که اصول طراحی بصری در 
طراحی راه، بزرگراه و آزادراه را می توان ایجاد سبزینگی، 
مداخله ی حداقل، طراحی خنثی، استفاده از مصالح بومی، 
عناصر  با  فنی  عناصر  جایگزینی  راه،  مطلوب  همترازی 
غیره  و  عطف  نقاط  کردن  شاخص  و  ایجاد  طبیعی تر، 
به  توجه  با  نیز   )1395( حقیقت بین  و  مقدسی  برشمرد. 
انتهاي  و  ابتدا  مشخص بودن  بر  لینچ35،  کوین  مطالعات 
راه، جهت راه، مستمر بودن راه، درخت کاري و کف سازي 
راه،  محصوریت  و  مقیاس  راه،  کنار  در  نشانه  وجود  راه، 
 Moghadasi and( عالمت گذاري و گره ها، تاکید کرده اند

 .)Haghighatbin 2015
مولفه ی  به  توجه  موازات  به  تاب آوری  اصل  به  اشاره 
منظر  طراحی  در  بصری،  کیفیت  ایجاد  و  زیبایی شناسی 
ذهنی  و  عینی  جنبه های  اهمیت  و  توجه  بزرگراهی، 
 Bahrami and( منظر شهری در ایجاد منظری تاب آور را
بیانگر آن است که  و  Hemmati 2020( مشخص ساخته 
منظِر بزرگراه های آتی، به شدت نیازمند انطباق با شرایط 
حال و آینده بوده و باید طیف وسیعی از مسائل در ارتباط 

با احداث و یا بهسازی مجدد آن ها مطالعه شود.
این مهم است که استفاده  بررسی مقاالت مرتبط، مبین 
این  تاب آوری،  به اصول  اکولوژی در کنار توجه  از دانش 
پایدار  و  پویا  مناظری  بتوان  که  می کند  فراهم  را  امکان 

طراحی نمود. 
اکولوژیکی  علوم  کردن  یکپارچه  جهت  این  اساس،  بر 
اکولوژیک  طراحی  اصول  شهری،  سیستم های  به  مربوط 
طراحی  در  جهت دهنده  محوِر  به  عنوان  شهری  منظر 

استفاده شده است.
کادناسو و پیکت36 )2008(، اصول طراحی اکولوژیک منظر 

را به شکل زیر مطرح می کنند:
از  متشکل  و  اکوسیستم  ها  از  مجموعه ای  شهرها،   -
فیزیکی،  بستر  و  شرایط  زنده،  موجودات  مولفه ی  چهار 
ساختارهای اجتماعی و محیط  زیسِت ساخته شده هستند 
که طراحی باید در راستای تاثیرگذاری بر هر چهار مولفه 

صورت پذیرد. 
- فضاهای شهری، ناهمگن هستند و طراحی باید در جهت 

ارتقاء ناهمگنی و عملکردهای اکولوژیکی گام بردارد. 
- سیستم های شهری، پویا هستند و کیفیت پویای شهرها 
به پذیرش تغییرات و طراحی متناسب با تغییرات داخلی 

و خارجی مربوط  می باشد. 
و  )انسان ها  شهری  سیستم های  سازنده ی  اجزای  بین   -
تعامل وجود دارد. چنان که طراحی  فرآیندهای طبیعی(، 
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بین  بازخوردهای  طراحی  و  شناخت  جهت  در  باید 
.)Çelik 2013( فرآیندهای اجتماعی و طبیعی گام بردارد

اهمیت  از  شهرها  در  اکولوژیکی  فرآیندهای  شناخت   -
باید  مناظر  طراحی  و  مدیریت  و  است  برخوردار  باالیی 
جهت  بنیادین  زیستِی  فرآیندهای  توسعه ی  و  حفظ  به 
 Kamyab( شکل دهی به سالمت و رفاه انسان کمک  کند

.)Teimouri 2018; Çelik 2013
سه اصل اول به ساختار منظر شهرها و تغییر آن در طول 
و  اکولوژیکی  فرایندهای  بر  مانده  باقی  اصل  دو  و  زمان 

.)Çelik 2013( عملکرد در شهرها متمرکز است
مولفه های  از  شبکه ای  بر  مبتنی  شهرها  منظر  ساختار 
سازمان  مولفه های  عنوان  تحت  انسان ساخت  و  طبیعی 
جمله  از  که   )Gharaei et al. 2016( است  شهر  فضایی 
مهم ترین لکه های اکولوژیک، در غالب مدل فورمن، پارك ها 
و منابع طبیعی، بقایای محلی و یا لکه های کاشته شده از 
فضای سبز، تاالب های طبیعی یا مصنوع و مناطق شهری 
نهرهای  هیدرولوژیک،  جریان های  برشمرد.  می توان  را 
بزرگ، کوچک و رودخانه ها، دسترسی های اصلی و فرعی 
از خیابان ها و الگوهای آن ها، راه های جایگزین حمل ونقل 
خطوط  و  دوچرخه سواری  و  پیاده روی  مسیرهای  مانند 
حمل ونقل عمومی و مسیرهای ریلی نیز، داالن های قابل 
توجهی را در ساختار اکولوژیک کلی منظر بزرگراه ها ایجاد 

می کنند.

5. یافته های تحقیق
باید  شهری  بزرگراه های  منظر  پایداری  و  تاب آورسازی 
عناصر  ارتباط  به  توجه  و  منظر  پویایی  اصل  به  توجه  با 
پذیرد.  صورت  منظر  اکوسیستم های  در  غیرزنده  و  زنده 
غلبه بر چالش های پیِش  روی بزرگراه ها، تنها با مدیریت 
مقوله ی  است.  ممکن  مداوم  پایش های  و  انطباق پذیر 
است،  دامنه دار  مبحث  یک  بزرگراهی  منظر  طراحی 
بنابراین فرآیند طراحی باید با استفاده از تجارب گذشته، 
بررسی در زمان حال و پایش مداوم در آینده همراه باشد. 
این مهم با ارزیابی کیفی و کمی تمامی مولفه های مرتبط 
بازه های  در  و  چندگانه  مقیاس های  در  بزرگراه  منظر  با 

زمانی گوناگون امکان پذیر است. 
منظر  طراحِی  شاخص های  و  عناصر  این  اساس،  بر 
و  )زیستی(  تنوع  ایجاد  بر  تمرکز  با  شهری  بزرگراه های 
پیچیدگی، اتصال و پیوستگی شبکه های اکولوژیک شهری، 
انطباق پذیری  کردن،  چندعملکردی   مدوالریته،  افزونگی، 
 3 شکل  شرح  به  بصری،  کیفیت  و  زیبایی  سازگاری،  و 
پیشنهاد شده که بر طراحی بزرگراه های شهری با توجه به 
از عناصر ساختاری  اصول تاب آوری منظر، کمک گرفتن 
زیرساخت  یک  ایجاد  بر  تمرکز  با  و  فورمن  مدل  منظر 
تاکید  خاکستری  آبی-  سبز-  زیرساخت های  از  یکپارچه 

کرده است. 
عناصر ساختاری منظر شهری شامل لکه ها و کریدورهای 

طبیعی و انسان ساخت هستند. از جمله لکه های طبیعی 
باقی مانده ی  تاالب های  و  باز  سبز،  لکه های  به  می توان 
به  مصنوع  سبز  فضای  لکه های  جمله  از  و  طبیعی 
لکه های  کرد.  اشاره  شهری  پارك های  و  جنگل کاری ها 
شهرها  اکولوژیک  توازن  اصلي  عامل  باز  و  سبز  فضای 
منظر  تاب آوری  ایجاد  در  تعیین کننده  نقشي  که  هستند 
بستگي  لکه ها  این  اثرگذاري  میزان  دارند.  آن  پایداری  و 
پیوستگی  و  اتصال  و  )زیستی(  تنوع  و  شکل  وسعت،  به 

آن ها دارد. 
کریدورهای طبیعی شامل دره ها، رود-دره ها و هم چنین 
پارك های  و  آن ها  پیرامون  حریم  و  طبیعي  مسیل هاي 
خطي هستند. سبزراه ها، فضاهاي سبز حاشیه خیابان ها و 
بزرگراه ها، مسیرهاي درختکاری شده، کانال ها و جوي هاي 
عمومی،  حمل و نقل  مسیرهای  شامل  دسترسي ها  و 
کریدورهای  جمله  از  نیز  دوچرخه  و  پیاده  مسیرهای 
لکه های  مجموعه ی  هستند.  مصنوعی  یا  ساخته شده 
و  طبیعی  کریدورهای  با  ترکیب  در  مصنوعی  و  طبیعی 
سبز-  زیرساخت های  ایجاد  توانایی  می توانند  مصنوعی، 
منظری  با  را  شهری  بزرگراه های  مانند  خاکستری  آبی- 

تاب آور فراهم  کنند.
غالب  را می توان در  پیچیدگی منظر  و  )زیستی(  تنوع   -
تنوع واکنش های زیستی، تنوع گونه ها و تنوع اکوسیستم ها 
برشمرد که از طریق ایجاد تنوع در لکه های زیستی )فضای 
سبز و باز( در مقیاس منظر، تنوع گونه های گیاهی، منابع 
آبی، ساختارها یا ارتفاع و ناهمگونی فیزیکی در زیستگاه ها 
مقیاس محل  در  و خرده اقلیم ها  عوارض طبیعی خرد،  و 
باید  منظر  تنوع  هم چنین  است.  امکان پذیر  زیستگاه  یا 
انواع  و  تفریحی  کاربری ها، مکان های  تنوع  دربرگیرنده ی 

دسترسی های مصنوع و طبیعی منظر بزرگراه ها باشد. 
منظر  اتصال  اکولوژیکی:  شبکه های  اتصال  و  ارتباط   -
بزرگراه های شهری در گرو پیوستگی کریدورهای طبیعی 
است.  انرژی  جریان  و  ارتباطات  حمل و  نقل،  مصنوعی  و 
طریق  از  می توان  را  شهری  بزرگراه های  منظر  در  اتصال 
سبز،  مسیرهای  چون  چندعملکردی  شبکه های  اتصال 
راه های  آبی-سبز،  شبکه های  اکولوژیکی،  شبکه های 
مسیرهای  اتصال  ساخت.  ممکن  باغ راه ها  و  رودخانه ای، 
متصل  مسیرهای  و  حیات وحش  مختص  مرور  و  عبور 
حمل ونقل عمومی، سواره و پیاده نیز از جمله مسائل مهم 
در ایجاد منظر تاب آور بزرگراهی هستند. در بحث اتصال 
شود  تاکید  غیرفیزیکی  و  فیزیکی  اتصال  نوع  دو  بر  باید 
را  پژوهش جدید  لحاظ وسعت موضوع، خود یک  به  که 

می طلبد.
ساختار،  در  افزونگی  شامل  شهری  منظر  در  افزونگی:   -
لکه ها  تعدد  طریق  از  و  می شود  عملکردها  و  جمعیت ها 
و  سبز  فضای  لکه های  چون  زیستگاهی،  کریدورهای  و 
است.  امکان پذیر  رود-دره ها  و  رفت و آمد  مسیرهای  باز، 
وجود لکه ها و کریدورهای طبیعی و مصنوعی متعدد در 
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کارخانه، غزال و دیگران

منظر بزرگراه ها، از عوامل اصلی دوام آوردن منظر در برابر 
استرس ها، آشفتگی ها و ایجاد تاب آوری آن است. 

- مدوالریته و تمرکززدایی: از طریق ایجاد لکه های فضای 
پشتیبان  و  مشابه  اکولوژیک  کریدورهای  یا  و  باز  و  سبز 
ایجاد  هم چنین  است.  امکان پذیر  منظر  سراسر  در 
اکوسیستم های پشتیبان، کاربری های گوناگون در جداره 

بزرگراه ها نیز از این امر مستثنی نیستند.
می تواند  کردن  چندعملکردی  چندعملکردی:  طراحی   -
نوبتی  یا  و  کاربری ها، فشرده سازی آن ها  تلفیق  از طریق 
استفاده کردن به دست آید. به  عنوان مثال مسیرهای سبز 
در شب می توانند به  عنوان مسیر عبور و مرور گونه های 
ارائه ی  بر  یا فضاهای سبز عالوه  حیات وحش عمل کنند 
تغییر  اختالالتی چون  با  مقابله  در  اکوسیستمی  خدمات 

اقلیم مفید باشند.
طراحی  سازگاری:  و  انطباق  ظرفیت  و  یادگیری   -
تطبیق پذیر، تهدیِد مواجهه با پیشامدها و اختالل هایی که 
دانش کاملی از آن ها نداریم را به فرصت تبدیل می کند. 
الزمه ی این امر، ایجاد فرآیند یادگیری مستمر است که در 
آن سیستم به  طور مستمر با دریافت بازخوردها به اصالح 
استفاده  انطباق پذیری  بحث  در  می پردازد.  خود  ساختار 
از مصالح تاب آور در کنار توجه به نگهداری از آن ها حائز 
اهمیت است. مجموعه ساختارها و اکوسیستم های طبیعی 
و مصنوعی منظر نیاز به پایش مستمر از طریق ارزیابی های 
کیفی و کمی در کنار اصالح مستمر آن ها در مواجهه با 

آشفتگی ها و اختالالت دارند. 

شکل ۳: دیاگرام عناصر و شاخص هاي پیشنهادي طراحی منظر بزرگراه شهري با رویکرد ارتقاء تاب آوري منظر

-تمرکز بر زیبایی و کیفت بصری در مناظر از طریق ایجاد 
تنوع زیستی، استفاده از پوشش گیاهی و مصالح با ماندگاری 
فرهنگی-  مکان  های  احیای  مناسب،  نورپردازی  باال، 
امکان دسترسی  با  و مذهبی، سیستم گذرگاهی  تاریخی 
امن و راحت و پیوسته برای عابران پیاده، دوچرخه سواران 
و حیات وحش منطقه، استفاده از عالئم، تابلوها و نشانه ها 
در مکان مناسب و دید مناسب و وسیع به داخل و خارج 

منظر، امکان پذیر است. 

6. بحث و نتیجه گیری
طراحی منظر بزرگراه های شهری به ویژه از نقطه نظر منظِر 

تالش  مقاله  این  که  است  جدید  موضوعی  آن،  تاب آوِر 
با بسط عناصر و شاخص های مفهومی مرتبط  تا  می کند 
با موضوع در دو سطح مولفه های طبیعی و انسانی ساختار 
منظر شهری و با تمرکز بر بعد تاب آوری اکولوژیک منظر، 
تعریفی صحیح از عناصر و شاخص های هر یک ارائه داده و 
آغازگر تحقیقات بیش تر در این زمینه باشد. سیستم هاي 
را  ما  پیرامون  طبیعت  از  قابل  توجهی  بخش  اکولوژیک 
و  مکانیسم ها  فرآیندها،  شناخت  که  می دهند  تشکیل 
درك روابط میان اجزاي آن ها می تواند رهیافت مناسبی از 
چگونگی سازوکار سیستم هاي پیچیده نظیر منظر بزرگراه 
باشد. بر این  اساس، تحقیقات بیش تری الزم است تا این 
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موضوع را به  شکلی جامع مورد بررسی قرار دهد. 
در برخی از پژوهش های بررسی شده ی اخیر، بر جنبه های 
آن  تاب آور  منظر  و  اکولوژیک  منظر  بزرگراه،  از  مختلفی 
تاکید شده است که این مقاله سعی بر شناخت و تلفیق 
زمینه ی  در  موثر  و  پرتکرار  مختلِف  جنبه های  و  اصول 
مثال،  طور  به  دارد.  بزرگراهی  منظر  و  تاب آور  طراحی 
را  )اکولوژیکی(  زیست محیطی  تاب آوری   ،)1392( لک 
که  حالی  در  دانسته،  افزونگی  و  تنوع زیستی  تحت تاثیر 
تاب آوري  ارزیابي  بر   ،)1394( ستوده  و  وکیلی  پریور، 
عمومي از منظر تنوع، پیوستگي و پودمانگي تاکید دارند. 
همتی )1394(، توجه به اصول طراحی مناظر تاب آور را 
تمرکز زدایی،  و  کردن  مدوالر  تنوع پذیری،  ایجاد  شامل 
تطبیق پذیر  طراحی  و  برنامه ریزی  کردن،  چند عملکردی 
هم چنین  می کند.  عنوان  شبکه ها،  پیوستگی  تقویت  و 
همتی و امیری )1395(، اهمیت الگوهای زیباشناسانه در 
جهت دستیابی به منظری تاب آور را حائز اهمیت می دانند. 
تا ب آوری  افزایش  منظور  به   ،)1397( طبیبیان  و  موحد 
اکولوژیکی، تقویت شبکه های اکولوژیک شهری را مطرح 
لکه های  افزونگی  و  تنوع  جمله   از  پیشنهادهایی  و  کرده 
سبز و کوریدورهای آبی، مجاورت لکه ها، پیوستگی لکه ها 
و کوریدورها، پودمانگی، ناهمگنی و چندعملکردی بودن 
را  بزرگ  لکه های  ایجاد  نهایت  در  و  کوریدورها  و  لکه ها 
 ،)2012( منظر  اکولوژیست  آهرن،  جک  برمی شمارند. 
اصول تنوع زیستي، مدوالریته و افزونگي، اتصال شبکه هاي 
چندعملکردي  و  تطبیقپذیر  طراحي  شهري،  اکولوژیکي 
بودن، را بررسی کرده است. ارین بلر و همکاران )2015 
و 2019(، به شرح هفت بعد دخیل در تاب آوري منظر، 
فراواني،  پیچیدگي،  و  تنوع  اتصال،  فرآیند،  زمینه،  شامل 
مقیاس و مردم را مهم می دانند. مثنوی و مهدی )1390(، 
راه برون رفت از نگرانی های زیست محیطی و مسائل ناشی 
استفاده  را  بزرگراه ها  و  شهرها  ضابطه ی  بی  گسترش  از 
پیاده روی،  قالب  در  غیرموتوری  حمل ونقل  امکانات  از 
سبزراهی  شبکه های  احداث  کمک  به  دوچرخه سواری 
خود،  مطالعات  در   ،)1395( خان سفید  دانسته اند. 
سطح  دو  در  را  حمل و نقل  زیرساخت های  منظر  بررسی 
طبیعی و انسانی و بر پایه ی اصول دسترسی، پیوستگی، 
نگهداری  و  بودن  مقیاسه  چند  بودن،  چندعملکردی 
معتقد  آمریکا،  منظر  معماران  موسسه ي  برمی شمارد. 
است  منظر  از  مهمی  بخش  حمل ونقل  زیرساخت  است 
 .1 اصول  به  توجه  را  بزرگراه  پایدار  و  تاب آور  طراحی  و 
کم کربن، 2. فعال، 3. ایمن، 4. عدالت محور، 5. تاب آور، 6. 

اکولوژیک محور و 7. زیبا بودن می داند.
در این پژوهش، استخراج عناصر و شاخص های پیشنهادی 
طراحی منظر بزرگراه های شهری و تعریف عملیاتی آن ها، 

مفاهیم  بر  تمرکز  و  انجام شده  پژوهش های  تحلیل  با 
طراحی  مبانی  بزرگراهی،  منظر  تاب آور،  منظر  عناصر  و 
و  عینی  بعد  به  توجه  هم چنین  شهری،  منظر  اکولوژیک 

ذهنی منظر شهر انجام شده است. 
بزرگراه های  منظر  طراحی  تحقیق،  یافته های  اساس  بر 
شهری با رویکرد ارتقاء تاب آوری منظر با تمرکز بر ایجاد 
تنوع )زیستی( و پیچیدگی، اتصال و پیوستگی شبکه های 
تمرکززدایی،  و  مدوالریته  افزونگی،  شهری،  اکولوژیک 
چندعملکردی  کردن، انطباق پذیری و سازگاری، زیبایی و 
کیفیت بصری و در نهایت با توجه به مولفه های طبیعی و 

انسانی  ساختار منظر پیشنهاد شده است. 
بر  تنها  بررسی شده،  مقاالت  تمرکز  که  است  ذکر  شایان 
بعد عینی منظر تاب آور شهری بوده است که این پژوهش 
سعی داشته با کنار هم قرار دادن مجموعه ای از مولفه های 
عینی و ذهنِی طراحی تاب آور منظر بزرگراه شهری، گامی 
تکاملی  زمینه مفهوم  پر کردن خالء حاضر در  در جهت 

طراحی منظر تاب آور بردارد. 
ارائه ی  شاخص ها،  و  معیارها  تعدد  دلیل  به  هم چنین 
ارجاعات در  بیش ترین  دارای  معیارها و شاخص هایی که 
ادبیات موضوعی بوده اند، در دستور کار قرار گرفته است. 

به عنوان سیستمی  نظر گرفتن مفهوم شهر،  از طرفی در 
طراحی  بر  ضمنی  اشاره ای  خود  اکولوژیکی،  اجتماعی- 
انسانی منظر آن،  و  نیازهای طبیعی  با رویکرد رفع  شهر 
ارتباط بین محیط زنده و غیرزنده و امکان بهره برداری و 
استفاده های چندمنظوره از منظر را در کنار ارتقاء خدمات 
اکوسیستمی، مدنظر قرار می دهد که در این پژوهش نیز 

بر آن تاکید شده است.
پیشنهاد  منظر  تاب آوری  اصول  تمامی  شناخت  جهت 
به  توجه  کنار  در  پیش رو،  پژوهش های  در  می شود 
به مولفه های  این مقاله، توجه  پیشنهادات مطرح شده در 
دیگری در زمینه ی عناصر سازنده ی منظر عینی و ذهنی 
شهر، بررسی ساختار زمین، خاك، تنوع عوارض طبیعی، 
گروه های اکولوژیکی غالب، بستر و منابع تاریخی و فرهنگی 
مکان، درنظر گرفتن روابط پویای میان عناصر منظر، توجه 
میان  پیوند  و  اتصال  نحوه ی  زمین،  کاربری  و  اقلیم  به 
حیات  گذرگاه های  و  فضاها  فرآیندها،  زیستی،  لکه های 
پیاده و سواره، تنوع گونه ای  وحش و مسیرهای تفرجی، 
و  جمعیت  ساختار،  سطح  در  تمرکززدایی  زیستگاهی،  و 
عملکرد و درنظر گرفتن نقش ذینفعان و مردم در ایجاد 

انطباق پذیری با شرایط مورد بررسی قرار گیرد. 
در نهایت، شناخت دقیق چالش ها و مخاطرات مطرح در 
با در نظر گرفتن مقیاس مناسب در منظر  و  طول زمان 
یک  انجام  خود  که  است   مهمی  نکات  دیگر  از  شهری 
تاب آوری  ارزیابی  چراکه  می طلبد،  را  جداگانه  پژوهش 
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از  تاب آورسازی عناصر مشخصی  از  آگاهی  با  تنها  منظر، 
ساختار شهر در برابر چالش ها و مخاطرات موجود آن و بر 
اساس در دسترس بودن اطالعات، امکان سنجش داده ها 

فضای  سازنده ی  ساختاری  و  طبیعی  اصلی  مولفه های  و 
شهری امکان پذیر است.
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