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چکیده
توسعه نامتعادل  فضايی– کالبدی شهرها بويژه در مناطق حومه اي، همواره تخريب فضا هاي باز و سبز را در پی دارد. از آن 
جا که رويکرد بوم شناسی منظر با ديدگاه کل نگر رابطه انسان و طبیعت را مورد بررسی قرار می دهد، از جايگاهی منحصربه 
فرد در برنامه ريزی پايدار منظر برخوردار است. اين مقاله، در پی تبیین گام های اصلی در فرايند برنامه ريزی بوم شناختی 
براساس روش تحلیل محتوا در ادبیات تخصصي معماري منظر با هدف شناخت راهبردهای توسعه فضا های باز و سبز درون 
و پیرامون شهرها است. در اين مورد، فرض مقاله بر مفاهیم انتزاعِی پايه در مدل "لکه - داالن -بستر)ماتريس(" و "مفهوم 
چارچوب" به منظور تبیین و طبقه بندی عرصه های باز و سبز تکیه دارد. به اين ترتیب، تعمیم گزاره های منطقی حاصل از 
مفاهیم پايه و تطبیق آنها با پژوهش های پیشین که به شیوه های کمی به مطالعه ساختار منظر در مقیاس منطقه ای شهر 
تهران پرداخته اند، طبقه بندی فضا های باز و سبز را در سه دسته مناطق تولیدی، حفاظتی و تعاملی امکان پذير ساخت. در 
نهايت با تعمیم راهبردهای موجود در قالب يک پژوهش موردی در منطقه ۱۹  شهرداری تهران که از قابلیت های طبیعی 
و ماهیت حومه ای برخوردار است، سیاست ها در دو مقیاس میانی و خرد تدوين شد. نتايج مطالعه نشان داد که طیف 
وسیعی از فضاهای باز و سبز منطقه ۱۹ شهرداری تهران دارای ماهیت مناطق تعاملی هستند. توسعه فضاهای باز و سبز 
حومه ای در مناطق تعاملی بايد با تکیه بر مفاهیم »انسجام« و »پیوستگی« در برنامه ريزی بوم شناسی منظر مدنظر قرار 
گیرد. محصول اين پژوهش رويکردی مقدماتی را در سیاست گذارِی فضاهای باز و سبز مناطق حومه ای با نگرش معماری 

منظر معرفی می نمايد. 
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مقدمه
همانند بسیاری از کشور های در حال توسعه، شیوه هاي متداول برنامه ريزي در ايران بويژه در زمینه سیاست گذاري کاربري 
زمین در فضا های رها شده شهری و مناطق حومه اي، بیشتر متاثر از طرح هاي جامع و تفصیلي است. رويکرد های متأخر 
در علوم محیطی، دانش و هنر "معماری منظر۱" نیز تاکنون تاثیر چشمگیری بر برنامه ريزِی کاربری اراضی نداشته اند. 
اهمیت ديدگاه يکپارچه در حوزه های برنامه ريزی و طراحی محیط و منظر، ضرورت توجه به رويکرد بوم شناختی را در 
فعالیت های بین رشته ای تخصص هايی نظیر معماری منظر و طراحی شهری خاطر نشان می سازد. فرض مقاله بر آن است 
که با تکیه بر مفاهیم پايه »ديدگاه بوم شناسی منظر«، می توان به توصیف، تحلیل و تدوين راهبرد توسعه عرصه های باز و 
سبز پرداخت. زيرا که بوم شناسی منظر با »کل  نگری« به مطالعه الگوها و فرايندهاي منظر می پردازد و هم زمان گامی فراتر 
از تحلیل علمی محض نهاده، عوامل مداخله گر انسانی و متغیر های فرهنگی را نیز هم گام با متغیرهای محیط فیزيکی و 
طبیعی مورد مالحظه قرار می دهد. براين اساس، يک پرسش آن است که چگونه می توان با تکیه بر رويکرد برنامه ريزی 
بوم شناختی منظر به طبقه بندی فضا های باز و سبز در مناطق حومه اي در حال توسعه پرداخت؟ يک نکته مهم آن که، 
شهر تهران به سبب دگرگونی سريع سیاست های شهرسازی، تغییر ماهیت کاربری اراضی ناشی از مسائل اقتصادی و ... 
همواره در حال از دست دادن بخش های زيادی از فضا های باز و طبیعی پیرامون خود است، و می تواند مصداق مناسب 
مطالعه و برنامه ريزی با رويکرد بوم شناسی  باشد. پرسش دوم آن است که راهبردهای برنامه ريزی بوم شناختی منظر در 
کنترل و هدايت مناطق حومه ای شهر تهران چیست؟ بنابراين هدف پژوهش، بررسی ابعاد برنامه ريزی بوم شناختي منظر 
به شیوه تحلیل محتوا و تبیین آن به جهت تحلیل و طبقه بندي فضا هاي باز و سبز در مناطق حومه اي در حال توسعه با 

تکیه بر نمونه موردی منطقه ۱۹ شهرداری تهران است. 

۱. روش پژوهش
با توجه به مسايل و هدف پژوهش، ساختار مقاله در دو بخش تنظیم شده است که در آغاز با تکیه بر شیوه توصیف و 
تحلیل محتوای متون تخصصی، گام های اصلی فرايند برنامه ريزی بوم شناختی از ديدگاه معماری منظر تبیین شده اند. 
سپس با استناد به مطالعات کتابخانه اي و مشاهدات میداني، سیاست های عام برنامه ريزِی فضا هاي باز و سبز در مناطق 
حومه اي کالن شهر تهران معرفی می شوند. مفاهیم کلیدی از ادبیات تحقیق حاصل شده است که در اين پژوهش متکی 
چارچوب"،  "مفهوم  و   ،)Burel & Baudry, 2003 از  نقل  به   ۱۹۹5 )فورمن  )ماتريس("  بستر  داالن-  "لکه-  مدِل  بر 
)اليل  ۱۹85 به نقل از Ahern, 2006( به مثابه نظريه های مبنايی2 می باشد. عالوه بر مشاهدات میدانی، چند نمونه از 
 Aminzadeh & khansefid, 2009،( با رويکرد بوم شناختی پژوهش های پیشین در زمینه برنامه ريزی منطقه ای تهران 
Parivar et al, 2009، Baft-e-shahr, 2012، Shabani et al, 2011(، که متکی بر مطالعات کمی هستند،  تحلیل محتوا 
شده تا منظومه ای از سیاست های راهبردی برنامه ريزی بوم شناختی منظر برای هدايت فضا های باز و سبز مناطق حومه ای 

تهران ارائه شود )ن.ک نمودار۱(.

نمودار ۱: گام های انجام پژوهش

۲. پیشینه پژوهش
اين  متن  در  واژه  اين  کاربرد  )لندسکیپ(،  "منظر"  مفهوم  تبیین  و  تعريف  در  ضمنی  و  معنايي  تفاوت های  از  فارغ 
مقاله، در ترکیب با اکولوژی )بوم شناسی( و درانطباق با مفاهیم برنامه ريزي و کاربري اراضي مدنظر است. با استناد به 
تعريف "استینر3" )2000(، "منظر" به عنوان ترکیبي از کشت زارها، ساختمان ها، تپه ها، جنگل ها، بیابان ها، عناصر آب 
و زيستگاه ها قلمداد مي شود )Steiner, 2000, p. 4(. "بوم شناسي" نیز مانند منظر مفهومي گسترده است و متناسب با 
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تعامل میان موجودات  "بوم سامانه4"، بستر  تعريف کوتاه،  اهداف مختلف، داللت ها و کاربردهاي متفاوتي دارد. در يک 
زنده با محیط غیرزنده پیرامون خود است )Bell, 2012, p. 274( و بوم شناسي دانشی است که درک چگونگي اين تعامل 
را امکان پذير می سازد )Ibid, p. 4(. "مخزومي5" و "پانگتي6" )۱۹۹۹(، معتقدند که بوم شناسي علمي نوين و مبناي 
درک فرايندها و رابطه میان الگوهاي طبیعي است، و "بوم  شناسي  منظر" را به نقل از "فورمن7" و "گدرون8" )۱۹86(، 
"ناوه۹" و "لیبرمن۱0" )۱۹۹0(، بررسي تعامل میان انسان با محیط طبیعي و ساخته شده پیرامون خود، تعريف می کنند؛ 
به فرد در قبال زيبايي شناسي دارد"  از موضوعات کلیدي آن است و رويکردي منحصر  "فرم، عملکرد و تکوين منظر 
دهه ۱۹60  در  اروپا  در  که  است  بوم شناسي  از  منظر" شاخه اي  "بوم شناسي   .)Makhzoumi-Pungetti, 1999, p. 11(
ظهور يافت و به مطالعه الگوي مولفه هاي منظر می پردازد )Botequilha-Ahern, 2002, p. 67(. زمینه های کاربري زمین، 
پوشش گیاهی، ساختار و الگوهاي فضايي و تغییر الگو و فرايندها از جمله مفاهیم مشترک و بنیادي میان بوم شناسان و 
برنامه ريزان منظر هستند )Semiari, 2008, p, 51(، و ايشان سعي دارند تا ساختارها، داليل تغییر، چند پارگي۱۱ و تخريب 

 .)Antrop, 2001, p. 172( اليه هاي منظر را بشناسند و به هدايت آنها بپردازند
در برنامه ريزی منظر مفهوم "پايداري" با داللت بر وجوه بوم شناختي عبارت است از: "توانايي يک بوم سامانه در حفظ 
جايگاهي مطلوب از نظر پیوستگي و تداوم بوم شناختي در طي زمانBalmori-Gaboury, 2007, p. 5( "۱2(. همچنین، 
بوم شناسان معتقدند شهر بايد جزئی از نظام طبیعت قلمداد شود و نیروها، منابع ورودی و خروجی های آن به تعادل برسند 
تا مفهوم پايداری محیطی در شهر ها محقق گردد )Benton & Rennie, 2008, p. 7(. برنامه ريزی و طراحی شهرها بايد 
مبتنی بر »زبان و الگوهای بومی« هر منطقه باشد )Botequilha-Ahern, 2002, p. 68( و به سوی برنامه ريزی در راستای 
حمايت از خدمات بوم سامانه ها، ارتقاء سالمت بوم شناختی شهرها و غنابخشیدن به »تنوع زيستی« و »حس مکان« سوق 
يابد )Hough, 1986, pp. 24-27(. به عالوه عناصر بوم شناختی و طبیعی يکی از سه مولفه هويت بخش شهرها هستند و 
 Taghvaei, 2011, p. و Taghvaei, 2008, p. 113( )همراه با دو مولفه ديگر )محیط مصنوع و محیط فعالیت های انسانی
88( در دو بعد عینی و کالبدی و ذهنی و ادراکی شالوده هويت شهرها را شکل می دهند )Behzadfar, 2007, p. 53(. از 
ديدگاه نظريه پردازان شهری )Gifford, 1999; Rapaport, 1987(، عناصر طبیعی، مصنوع و انسانی، مولفه های هويت بخش 
 Shieh,( شهر هستند و اثر متقابل اين مؤلفه ها بر يکديگر سبب غنای بو شناختی و هويت طبیعی و انسانی شهرها می شود

  .)Moshref Dehkordi, 2013, p. 318

۱-۲- فرآیند برنامه ریزی بوم شناختی منظر
بررسي اجمالي روش هاي برنامه ريزي فیزيکي که مبناي بوم شناختی دارند، )جدول-۱( ـ با صرف نظر از تفاوت ها ـ حاکی 
از مشابهت هاي بسیار در شیوه هاي برنامه ريزي بوم شناختی است. به اعتقاد "بوتکوئیل  ها لیتائو۱3"  و "اهرن۱4" )2002(، 
مراحل برنامه ريزي منظر در هر مدل پیشنهادي بايد پنج گام اساسي را شامل شود: ۱. پايه ريزي اهداف کالن و اهداف 
خرد )عملیاتي(، 2. تحلیل ها، 3. آسیب شناسي مسائل۱5، 4. پیش بیني مسائل۱6 و 5. ترکیِب۱7 رويکردها و تحقق پذيري۱8 

و اجرا.

جدول ۱: رویکردهاي برنامه ریزي منظر 

شیوه هاي 
گام های اصلی فرآیند برنامه ریزیسالمحققبرنامه ریزي

برنامه ريزي 
منظر

فابوس
Fabos۱۹85شناسايي مشکالت، ارزيابي منابع، بسط اهداف، برنامه و گزينه های پیشنهادی

اشتینیتز
Steinitz۱۹۹0بخش توصیفي/ارزيابانه: مدل ارائه و بیان )بازنمايی(، مدل فرآيند، مدل ارزيابي

بخش تجويزي/برنامه ريزانه: مدل تغییر، مدل اثرات، مدل تصمیم گیري

برنامه ريزي 
بوم شناسي

فورمن
Forman۱۹۹5:تحلیل ساختار و عملکرد منظر، و بررسی روابط بین آنها، ارزيابي بر مبناي دو خصیصه

۱. میزان کمیاب بودن يک مولفه، 2. امکان ترمیم و بازيابي آن،

زونولد
Zonneveld۱۹۹5

مشاوره هاي مقدماتي، اهداف عملیاتي، ۱. محدوديت ها و کاربري زمین 2. کیفیت هاي زمین 
مطالعات تطبیقي، تحلیل اجتماعي- اقتصادي همسو با EIA، ارائه نتايج، سناريوها، اجرا و 

تحقق پذيري، کاربري هاي پیشنهادي، پیمايش و ارزيابي پس از اجرا 

برنامه ريزي 
بوم شناختی 

منظر

اهرن
Ahern۱۹۹۹

اهداف کالن،  شناسايي و ارزيابي منابع )زنده- غیر زنده- فرهنگي(، مشارکت عمومي، شناخت 
ماهیت ناسازگاری هاي فضايي، طراحي و خلق مفاهیم فضايي، تعريف راهبردهاي برنامه ريزي 

)حفاظتي، تدافعي، تهاجمي، فرصت ساز(، سناريوي برتر، اجرا و تحقق پذيري، پايش

.)Botequilha-Ahern, 2002, p. 70( روش هاي برنامه ريزي فیزيکي که مبناي بوم شناختی دارند
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"شناخت و  "کل نگر" در مراحل  نیل به سالمت  بوم شناختی و حفظ ارزش های زيبايی شناختی منظر مستلزم رويکرد 
تحلیل" و "تدوين راه حل" است. دو مرحله فوق در فرايند طراحی شهری ابعاد ماهوي و رويه اي طراحی را در بر مي گیرند 
)Golkar, 2008, p. 56(. در فرآيند برنامه ريزی و طراحی بوم شناختی منظر در مقیاس منطقه ای و مطابق ديدگاه هاي 
"اشتینیتز۱۹" )۱۹۹0( و "اهرن" )۱۹۹۹، 2002( )جدول ۱(، دو مرحله کلیدي توصیفی )معطوف به ارزيابی قبل از برنامه 
و طرح( و تجويزی )معطوف به تهیه برنامه و طرح( مطرح است. همچنین گام های اصلی فرايند برنامه ريزی بوم شناختی 
منظر شامل مراحل شناخت، تحلیل و ارزيابي و تصمیم گیري است که روش مطالعه منظر را در سه مقیاس کالن، میانی 

و خرد تبیین مي کنند. 

۲-۲- کاربرد مفاهیم پایه بوم شناسی در توصیف الگوهای منظر
عالوه بر کاربرد معیارها و »متريک هاي کمي در تحلیل منظر20«، مي توان با تبیین »مفاهیم پايه و انتزاعی« به طبقه بندی 
و تحلیل منظر طبیعی و فضا های باز و سبِز پیرامون شهرها، نظیر مناطق حومه ای پرداخت. از مفاهیم انتزاعي و "مفاهیم 
فضايي2۱" به صورت طرحواره  به عنوان روشی کیفي در تفسیر و تعمیم بخشیدن به فرايند برنامه ريزي و طراحي در مقیاس 
منظر، استفاده می شود. يکی از متداول ترين مدل های  فضايي پايه در برنامه ريزي منظر مدِل فورمن )۱۹۹5( "لکه- داالن-

بستر )ماتريس(" است که هدف آن ايجاد »پیوستگي« لکه ها و داالن ها در مقیاس منظر مبتنی بر مطالعات کمی است. 
به شکل  ... داللت دارد،  و  بوم شناسی منظر نظیر »پیوستگی«، »انسجام«، »تنوع زيستی«  پايه  بر مفاهیم  مدل فورمن 

مفاهیم فضايی در برنامه ريزی به کار می رود و اهداف بوم شناختي زير را مورد توجه قرار می دهد:
۱. نگهداري و حفظ لکه هاي پوشش گیاهي بومي و حفظ قطعات ناهمگن طبیعي در میان مناطق توسعه يافته انساني، 
2. همساز کردن نیازها، مطلوبیت ها و پسندهاي انساني با بستر طبیعي، 3. در برداشتن طیف وسیعي از دانه بندي ها،  با 
اندازه هاي مختلف در ساختار منظر و حفظ پیوستگي دانه ها جهت حرکت گونه هاي اصلي حیات جانوري و جريان مواد و 
.)Ahern, 2006, p. 120( انرژي و حمايت از گونه هاي عام و خاص22 و 4. حفظ گوناگوني و ذخیره زيستي يک بوم سامانه

از ديگر مفاهیم پايه که در برنامه ريزي بوم شناختي منظر کاربرد دارد، »مفهوم ناهمگنی« و »مفهوم هم پیوندی« است که 
در قالب طرحواره و با عنوان "مفهوم چارچوب23" بر پايه تحلیل "الگوهاي غیر زنده زمین شناسي- آب شناسي24" ارائه 
مي شود. "مفهوم چارچوب" ما به ازاء يا شکل فضايی راهبردهای برنامه ريزی منظر در مرزهاي طبیعي يک حوزه آبريز است 
و توان بوم شناختي منظر در آن حوزه را تعیین مي کند. فضا هاي طبیعي، نظیر حوزه زهکشی يک رود و جوامع پوشش 
گیاهی وابسته به آن که به تعبیر "مک هارگ" و "اليل"، "پويايی کمتری25" از نظرعملکرد دارند، حفاظت مي شوند. در 
میان وقفه هايی که در اين شبکه به هم پیوسته ايجاد می شوند، مناطقی که قابلیت های بوم شناختی چشمگیری ندارند، 
 )... به عنوان فرصت های مکمِل26 کاربری زمین با "پويايی زياد27" )نظیر کاربری های شهرسازی، کشاورزی، صنعتی و 
تحت توسعه قرار مي گیرند. "مفهوم چارچوب" در مورد »مناطق حومه اي« جهت ايجاد هم پیوندي میان لبه هاي طبیعي 
و انسان ساخت استفاده می شود و بر سیاست "لبه برداري28" و تنوع ساختاری مرزهای طبیعی و مصنوع داللت دارد. 
می سازند.  معین  را  )پويايی زياد(  توسعه  حال  در  مناطق  و  )پويايی کم(  طبیعی  مناطق  میان  مرز  زهکشی،  حوزه های 

.)Ahern, 2006( بوم سامانه های انسانی محصول تعامل میان اين دو حوزه است

۳. طبقه بندی فضا های باز و سبز با تکیه بر مفاهیم پایه بوم شناسی منظر   
کاربری   حومه شهرها2۹،  مناطق  در  می شوند.  شامل  را  شهر  پیرامون  شده  رها  زمین های  کلی  به طور  حومه ای  مناطق 
مسکونی به تاثیر از مسائل اقتصادی و اجتماعی، بیش از ساير کاربری ها و کمابیش بدون رعايت ضوابط محیط زيستی، 
توسعه می يابد که صرفاً طبق ضوابط شهرسازی در فاصله مشخصی از مرکز شهر قرار دارد. تعارض در کاربري اراضي اين 
مناطق سالمت بوم شناختي منظر را دستخوش تخريب و تغییرات بدون برنامه مي سازد. طبق مفهوم چارچوب بوم شناختی 
در تعريف "اليل30" )۱۹85(، به نقل از سوافیلد3۱ )2002(، کاربری اراضی با رويکرد بوم شناختی را می توان به چهار دسته 

کلی طبقه بندی کرد که اين طبقه بندی در تحلیل فضا های باز و سبز مناطق حومه ای نیز قابل تعمیم است:  
- مناطق بارور و تولیدی که تحت تاثیر کشاورزي متمرکز قرار دارند و میزان غناي بوم شناختي )توالي و رشدکامل( گونه ها 

در آنها کم است )مناطقي با پويايي زياد(. اين مناطق نیازمند ارتقاء تنوع زيستی و ناهمگنی در ساختار هستند. 
- مناطق حفاظتی يا طبیعی، که توالی آن ها تا حدی تقويت شده، به سوی بالغ شدن پیش رفته اند و از غناي بوم شناختی 
برخوردارند )مناطقي با پويايي کم و توالي باال(، اين مناطق بر راهبرد انسجام و پیوستگی عناصر منظر در برنامه ريزی 

داللت دارند.  
باروری و بسیاری از خصايص  - مناطق تعاملی32 که بیشترين مسائل چالش برانگیز در آن ها وجود دارد. تنوع، ثبات، 

بوم شناختي آنها کمابیش دستخوش تغییر شده است که به تعبیر "اليل"، بوم سامانه های انساني نامیده مي شوند و
)Swaffield, 2002, p. 178( مناطق صنعتی و توسعه شهری که از نظر کیفیت هاي محیط زيستی، حیاتی و زنده نیستند -
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۴. طبقه بندی فضا های باز و سبز در نمونه موردی منطقه ۱۹ شهرداری تهران
بر مدل ها، مفاهیم نظری و  يا تکیه  و  ارزيابی های کمی  بر  باز و سبز می تواند مبتنی  توصیف و طبقه بندی عرصه های 
مشاهدات پی در پی باشد. با رجوع به ادبیات پژوهش مفاهیم پايه با رويکرد بوم شناسی منظر معرفی شد. هدف مقاله 
تبیین چارچوبی برای تحلیل و طبقه بندی عرصه های باز و سبز شهر تهران است، بنابراين سعی شده که با تحلیل محتوای 
 Aminzadeh & khansefid, 2009، Parivar et al.( بوم شناختی  رويکرد  با  تهران  منطقه ای  برنامه ريزی  پژوهش های 
Baft-e-shahr, 2003، Shabani et al. 2012 ،2009(، ساختاری برای طبقه بندی عرصه های مذکور ارائه شود. همچنین 
به  )ن.ک  است  مطالعه  مصداق  تهران33،  منطقه ۱۹ شهرداری  سبز  و  باز  عرصه های  از  نويسندگان  میدانی  بازديدهای 
نمودار۱(. در تحلیل محتوای پژوهش های پیشین، آن دسته از منابعی که متکی بر مطالعات کمی بودند )مطالعه ساختار 
سرزمین تهران با استفاده از متريک ها و سنجش تصاوير ماهواره ای(، انتخاب شده اند. گزاره های منطقی حاصل از مطالعات 

فوق در جدول 2، ارائه شده است. 

جدول ۲: تحلیل محتوای پژوهش های کمی درباره ساختار منظر در مقیاس شهر تهران
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گزاره های منطقی ـ نتایج حاصل از مطالعه پژوهش های پیشینابزار مطالعهمنبع

Parivar etal
2009

Shabani etal
2011

تحلیل نقشه پوشش گیاهی 
تصوير ماهواره ای لندست 

2002، تحلیل نقشه کاربری 
اراضی تهران مقیاس 2000/۱ 

و استفاده از متريک های 
بوم شناسی منظر

ـ مناطق حفاظتی و لکه های بزرگ باز و سبز درون شهری به سبب آنکه در میان توسعه هاي 
از  آنها  تهران، هم پیوندي  به عوارض مورفولوژيکي بستر  توجه  با  قرار گرفته اند،  انسان ساخت 
تهران  به غرب  امتداد شرق  در  معابر شهري  و شبکه  کريدورهاي مصنوع  طريق سبز کردن 
امکان پذير است، عموما فضا هاي باز و سبز نواحي شرق و غرب تهران )پارک هاي جنگلي سرخه 
حصار، پرديسان و چیتگر(، تپه ماهورهای پايکوهی و مناطق میان بند و دامنه ای جزو مناطق 

حفاظتی با ساختاری نیمه طبیعی می باشند.

 Aminzadeh
Khansefid

2009

تحلیل تصاوير ماهواره ای، 
برهم نهی اليه های لکه های 

طبیعی، داالن  هیدرولوژيک و 
محورهای انسان ساخت

ـ هم پیوندي میان لکه های زراعی در مناطق کشاورزی حومه تهران، به واسطه سیاست هاي 
منظر  برنامه ريزی  در  بستر«  الگو-  »لکه-  میان  انسجام«  فضايي  مفهوم  تحقق  و  لبه برداري 
امکان پذير است، اراضی زراعی بیشترين سهم فضا هاي باز حومه  ای در شهر تهران را به خود 

اختصاص مي دهند.

Baft-e-shahr
2012

)پروژه حرفه ای(

تحلیل نقشه پوشش گیاهی 
تصوير ماهواره ای لندست 

۱۹88 و 2002

ـ از سال 68 تا 88 بخش زيادی از تخريب فضا های باز و سبز در اراضی زراعی، باغ ها و رود 
دره ها در مناطق ۱، 5، ۱8، ۱۹ و 22 رخ داده است. بیشترين تعارض میان توسعه شهری و 
بستر طبیعی در فضا های باز باالی منحنی تراز ۱800 )به ويژه در مناطق ۱ ، 2 و 5( و فضا هاي 
باز میانی )نظیر محدوده اراضي عباس آباد(، زمین هاي باقي مانده از توسعه و سايت هاي خاص 
باغ های  )منطقه۱۹(،  آزادگان  بزرگراه  شمالی  حاشیه  باز  اراضي  و  آجر پزي  کوره هاي  )نظیر 
حاشیه رود دره کن )محدوده کشت اجباري در طرح تفصیلی منطقه5( و اراضي درحال توسعه 

شمال و شمال شرقي پارک چیتگر )منطقه22( است.

عالوه بر رجوع به پژوهش های پیشین، مشاهدات میدانی )در دو نوبت ۱7 اردی بهشت ماه ۹۱ و 20 تیر ماه ۹2( در قالب 
پژوهش موردی با تهیه تصوير و دست نگاره از عناصر منظر ـ لکه، داالن و ماتريس ـ از ديد ناظر تعلیم يافته در اراضی 
۱80 هکتاری نعمت آباد در جنوب منطقه ۱۹ شهر تهران )به عنوان مصداق مطالعه(، انجام شد. يکی از بزرگترين قطعه 
زمین های باز رها شده در کالن شهر تهران، اراضی ۱80 هکتاری نعمت آباد در حاشیه بزرگراه آزادگان )در ناحیه3 منطقه 
۱۹( هستند که به دلیل لکه های باقی مانده کوره های آجرپزی، وجود بازار آهن، زمین های کشاورزی و بافت مسکونی )در 

مواردی با ماهیت اسکان غیر رسمی(، از ترکیبی ناهمگن برخوردارند )شکل۱(.  

شکل ۱: موقعیت اراضی نعمت آباد در منطقه ۱۹ شهرداری در سازمان فضایی شهر تهران
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قید  راهبردهای   .)Baft-e-Shahr, 2012( آزادگان،  بزرگراه  در حاشیه  و  منطقه ۱۹  در جنوب  نعمت آباد  اراضی ۱80 هکتاری 
شده در اسناد فرادست، اراضی نعمت آباد را بخشی از کمبرند سبز در حاشیه جنوبی تهران معرفی می کنند که به عنوان 
لکه ای شاخص در سازمان فضايی شهر حلقه پیوند داالن های شمالی و جنوبی )امتداد رود دره فرحزاد در جنوب تهران( و 
محورهای شرقی و غربی است. اين زمین ها به دلیل هم جواری لکه های نیمه طبیعی اراضی زراعی و کشاورزی و لکه های 
مصنوع، مطابق دسته بندی اليل )۱۹85( جزو »مناطق تعاملی« هستند و به دلیل موقعیت آنها در حاشیه بزرگراه آزادگان 
انتهای محدوده شهری مصوب در طرح جامع تهران، به پهنه باغ ها و اراضی زراعی )G212( و پهنه سبز و باز ويژه  و 
)G322( اختصاص يافته اند )Naghshepiravash, 2010(. به عالوه طرح تفصیلی مصوب )۱385( پهنه اين زمین ها را 

نیازمند تهیه طرح موضعی معرفی کرده است )شکل2(.  

 شکل ۲: پهنه بندی باغ، اراضی زراعی، سبز و باز ویژه برای زمین های نعمت آباد در طرح های باالدست

.)Naghshepiravash, 2010( محدوده اراضی نعمت آباد نیازمند تهیه طرح موضعی با رعايت ضوابط پهنه بندی است

باز و سبز طبیعی«،  لکه های  انسجام میان  بر مفهوم »پیوستگی و  با تکیه  اراضی نعمت آباد  از  در مشاهده های میدانی 
ويژگی های مکانی چند نقطه مختلف از سايت فهرست برداری و توصیف شد. عرصه های باز و سبز و زمین های رها شده و 
حومه ای در منطقه ۱۹، مطابق شکل های 3و 4، از ويژگی مناطق تعاملی و بافت ناهمگن برخوردارند و سیر تخريب آن ها 
از اراضی زراعی به عرصه های رها شده قابل مشاهده است. شکل 3 يکی از نقاط لکه های اختاللی را نشان می دهد که 

مطابق تعريف های پیش گفته شهرداری تهران، دارای ويژگی های مناطق تعاملی است.

شکل ۳: مصداقی از مناطق تعاملی در اراضی نعمت آباد

قطعات بزرگ زمین های کشاورزی، باغ ها، عرصه های باز رها شده و مخروبه در منطقه نعمت آباد

شکل ۴: روند تخریبی و تبدیل تدریجی عرصه های سبز و باز به زمین های بایر

با تکیه بر مشاهده های میدانی تبديل تدريجی زمین های کشاورزی به زمین های سوخته و باير، در سه مرحله قابل رؤيت است.
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۵. قیاس و بحث
و  راه حل  تدوين  امکان   )۱۹85( "اليل"  بوم شناختی  مفهوم چارچوب  با  پژوهش ها  اين  از  نتايج حاصل  منطقی  قیاس 
تجويز سیاست های راهبردی برنامه ريزی بوم شناختی منظر را فراهم می سازد. از مقايسه گزاره های منطقی در پژوهش های 
بوم شناختی،  با رويکرد  اراضی  )۱۹85( درباره کاربری  "اليل"  ارائه شده در طبقه بندی  تعاريف  با  پیشین )جدول-2(، 
فضا های باز و سبز تهران و مناطق حومه ای آن را می توان به سه دسته مناطق تولیدی )زمین  های کشاورزی(، مناطق 
حفاظتی )عرصه های باز و سبز نیمه طبیعی که بیشتر پارک های جنگی هستند( و مناطق تعاملی )ترکیب مختلطی از 
به دلیل آن که  توسعه های شهری  و  مناطق صنعتی  و سبز(، طبقه بندی کرد34.  باز  و  رها شده، ساخته شده  عرصه های 
از کیفیت های محیط زيستی زنده برخوردار نیستند )Lyle 1985 in Swaffield 2002( جزو مناطق حومه ای باز و سبز 
محسوب نمی شوند. گزاره های حاصل از مطالعات پیشین )جدول2( نشان می دهد که بیش ترين میزان عرصه های باز و سبز  
تهران در مناطق حومه ای، به سبب ترکیب با کاربری های مختلط، از بستر طبیعی يکپارچه برخوردار نیستند و جزو مناطق 
"تعاملی" قلمداد می شوند. وجه مشخصه اين مناطق به لحاظ بوم شناختی، معرف "چندپارگی" و "ريزدانگی" لکه های 
طبیعی است. به همین منظور ارتقاء کیفیت و احیاء عملکردهاي بوم شناختي در "مناطق تعاملی" که در کوتاه مدت دچار 
پژوهش های  در  منطقی  گزاره های  گیرد.  قرار  منظر  بوم شناختي  برنامه ريزي  اولويت  در  می بايست  مي شوند،  دگرگوني 
پیشین )جدول-2( بر سه مفهوم کلیدی "پیوستگی"، "ناهمگنی" و "تنوع زيستی" در مدل فورمن )۱۹۹5( "لکه ـ داالن ـ 

ماتريس" و مفهوم "چارچوب" اليل )۱۹85( به عنوان سه کیفیت مهم  بوم شناختی داللت دارند. 
براساس مشاهدات میدانی، می توان هر سه دسته مناطق تولیدی، حفاظتی و تعاملی را در اراضی نعمت آباد يافت. اگرچه 
که مقیاس مطالعه پژوهش های مورد استناد در جدول 2، مقیاس کالن است و راهبردهای پیشنهادی در آن پژوهش ها 
بر پايه مدل فورمن و برای آن مقیاس تعريف شده اند، اما مشاهدات در دو مقطع زمانی مختلف )۱7 ارديبهشت ماه ۹۱ و 
20 تیر ماه ۹2( نشان داد که در مقیاس میانی )نظیر وسعت اراضی نعمت آباد( نیز می توان ويژگی »چندپارگی« ساختار 
را مشاهده کرد. قیاس میان يافته ها در پژوهش های پیشین و استدالل مبتنی بر مشاهده در اين پژوهش، در جدول 3، 

آورده شده است. 

جدول ۳: مقایسه میان یافته های پژوهش های پیشین و مشاهده های میدانی

تفسیر نتایج جدول۲ 
)گزاره های پیشین(

یافته های حاصل از مشاهده های 
قیاس و بحثمیدانی )منطقه ۱۹ شهرداری تهران(

مناطق 
تولیدی

راهبرد ايجاد انسجام در 
ساختار زمین های کشاورزی

قطعات چند پاره و فاقد تنوع 
ساختاری

نیستند،  برخوردار  زنده  زيستی  محیط  کیفیت های  از 
نیازمند مديريت با رويکرد بوم گرا هستند.

مناطق 
تعاملی

در پژوهش های پیشین ماهیت 
مناطق تعاملی به روشنی 

تبیین نشده است

چند پارگی ساختار، سیر تدريجی 
تبديل زمین های کشاورزی به 

عرصه های باير و رها شده 

و  شهر  ناهماهنگ  توسعه  سبب  به  تعاملی  مناطق 
زيرساخت هاي  و  طبیعي  بستر  با  آن  انطباق  عدم 
بوم شناختي، باالترين حد تعارض را به خود اختصاص 

مي دهند. ويژگی چندپارگی و ريزدانگی

مناطق 
حفاظتی

راهبرد هم پیوند کردن مناطق 
حفاظتی به واسطه داالن های 

سبز 

 منطقه ۱۹ فاقد مناطق حفاظتی 
ارزشمند است، تعدادی از لکه های 
سبز باقی مانده در امتداد آزادگان 

مشاهده شد

مناطق حفاظتی دارای ارزش های بوم شناختی می باشند 
که در منطقه ۱۹ از بین رفته اند و بايد با راهبرد ايجاد 

زيرساخت های سبز، توسعه يابند.

با استناد به مدل فورمن، هم پیوندی اراضی باز و سبز منطقه ۱۹ شهرداری تهران در مناطق تعاملی، به واسطه ايجاد 
خلق  و  طبیعی  لکه های  میان  پیوستگی  ايجاد  "بوم سامانه ها"،  الگوی  تغییر  نقاط  و  مرزها  با  منطبق  طبیعی  لبه های 
زيست مرز ها امکان پذير می گردد. ارتقاء بوم شناختی منظر مستلزم افزايش قابلیت های پیوستگی، ناهمگنی و تنوع زيستی 
باز و سبز در مناطق حومه ای تهران، قطعات بزرگ زمین های کشاورزی  باز و سبز است. ساير فضا های  در عرصه های 
مناطق  سرعت  به  آن ها  در  بوم شناختی  ويژگی های  زوال  و  کاربری  تغییر  که  هستند  شهری  جنگل کاری  مناطق  يا  و 
تعاملی نیست. طبقه بندی مناطق حومه ای با تکیه بر مفهوم چارچوب اليل به عنوان نظريه مبنايی و بر پايه توصیف و 
نهايت تجويز راه حل در جهت  با مشاهده های میدانی و در  تحلیل گزاره ها در مطالعات پیشین )جدول2(، مقايسه آن 
توسعه فضاهای باز و سبز در منطقه نعمت آباد در دو مقیاس میانی و خرد، در جدول 4 ارائه شده است. بر اين اساس در 
قسمت های جنوب شرقی نعمت آباد )تقاطع بزرگراه آزادگان و شهید کاظمی( پیوستگی میان لکه های سبز و باز بیشتر 

است و در بقیه قسمت ها نیز »پیوستگی« بايد از طريق ايجاد شبکه فضاها و زيرساخت های سبز حاصل شود. 
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جدول ۴: تدوین راهبرد در مناطق حومه ای با رویکرد بوم شناسی منظر )نمونه موردی اراضی نعمت آباد در ناحیه۳ 
منطقه ۱۹ شهرداری تهران(

۶. نتیجه گیری
مطالعه متون تخصصی نشان داد که دو مرحله "شناخت و تحلیل" و "تدوين راه حل"، گام های اصلی و رويه ای فرآيند 
مقیاس کالن  در سه  می توان حداقل  را  منظر  بوم شناختی  برنامه ريزی  حوزه  در  عام  سیاست های  برنامه ريزی هستند. 
)منطقه ای(، میانی و خرد )محلی( مدنظر قرار داد. در مشاهده های میدانی از منطقه نعمت آباد، بررسی ويژگی های محلی 
و تطبیق آن با گزاره های منطقی حاصل از پیمايش های پیشین )جدول 3(، معلوم شد که زمین های کشاورزی در جنوب 
شرق نعمت آباد )مناطق تولیدی( نیازمند مديريت با رويکرد بوم گرا می باشند. سیاست های راهبردی با تکیه بر مدل "لکه ـ 
از مناطق تولیدی،  ارتقاء پیوستگی، ناهمگنی و تنوع زيستی، به هريک  با هدف  "چارچوب"  داالن ـ ماتريس" و مفهوم 

فضا هاي طبیعی

کم پویایی حد

فضا هاي انسان ساخت

باال پویایی حد

(conservative areas)مناطق حفاظتی (compromise areas)مناطق تعاملی  (productive areas)مناطق تولیدي 

(Swaffield 2002 وAhern 2006به نقل از  1985با استناد به مفهوم چارچوب اليل)طبقه بندي بر پایه شناخت و توصیف . ۱

(تهران ۱۹بازديدهاي میداني عرصه هاي باز و سبز منطقه )و ( مبتني بر مطالعات پیشین)مصادیق 

، سیاست هاي راهبردي برنامه ریزي بوم شناختی منظر(تجویزي)تدوین راه حل . ۲
(1985)و مفهوم چارچوب اليل  "(ماتريس)بستر -داالن-لکه"( 1995)با تکیه بر مدلِ فورمن )

ار  مناطق تولید کشاورزي که بسی-
هر  تحت تاثیر توسعه فیزيکي ش

  هستند و در مناطق دشتي، مجاورت
مرز هاي جنگل کاري شهري و حريم   

بزرگراه ها قرار دارند  

سعه  مناطقي که ويژگي هاي بوم شناختي آنها به سبب تو-
  ناهماهنگ شهر و عدم انطباق آن با بستر طبیعي، دچار

تغییر و تخريب شده است  
ه  اين مناطق لکه ها و داالن هايي با ابعاد مختلف هستند ک-

در ساختار کالن منطقه اي شهر تهران پراکنده اند

تپه ماهورهاي پايکوهي و مناطق  -
میان بند و دامنه اي

پارک هاي جنگلي شرق و غرب تهران-

لکه ها و داالن هاي سبز در امتداد  -
خیابان شقايق و بزرگراه آزادگان

لکه هاي بزرگ اختاللي، زمین هاي رها شده و مخروبه با  -
  مالکیت هاي خصوصي، سايت کوره هاي آجرپزي، زمین هاي

بازار آهن، بافت مسکوني با اسکان غیر رسمي

محدوده زمین هاي کشاورزي و  -
زراعي در جنوب و جنوب شرق  

(حاشیه بزرگراه آزادگان)نعمت آباد 

اصالح ساختار منظر، حفظ بستر طبیعي از طريق  -
آسیب شناسي عوامل چندپارگي بستر

  زا شهري ساخت و سازهاي بیشتر پراکندگي از جلوگیري-
  ،شهرسازي موضعي و موضوعي طرح هاي در بازنگري طريق

تعارض ها رفع و اراضي مالکیت بررسي
ي به  تدوين طرح جامع سه بعدي منظر با رويکرد بوم شناس-

عنوان سند مکمل در مناطق نیازمند به طرح موضعي

  و باز اراضي ريزدانه شدن از جلوگیري-
  داالن هاي و لکه ها از حفاظت سبز،

  دپیون ايجاد و منظر ساختار در طبیعي
آنها میان

هیدرولوژيک زير ساخت هاي توسعه-
  اب سبز و باز فضاهاي يکپارچه مديريت-

منظر بوم شناسي رويکرد

  اندام هاي پیوند دهنده سبزِ و باز لکه هاي و داالن ها خلق-
شهري توده هاي میان در طبیعي

  در مشارکتي رويکردهاي و محلي ارزش هاي از استفاده-
سبز و باز فضا هاي خلق

  رويکرد با چندعملکردي عمومي فضا هاي طراحي-
  درک طراحي الگوي که نحوي به بوم گرا، 

  توسع را مخاطبان ساير و ساکنین زيبايي شناختي
بخشد

  انگیاه ويژه به بومي، عناصر از استفاده-
  پايداري اهداف تحقق جهت به بومي

زيستي محیط
  ويژه سايت هاي پايش برنامه تدوين-

منظر بوم شناسي رويکرد با حفاظت

  که طبیعي فضا هاي تقويت-
  تيبوم شناخ غناي و کم پويايي
دارند بااليي

  زمین هاي میان هم پیوندي ايجاد-
  و باز فضا هاي و کشاورزي تولیدي

"اريلبه برد" سیاست طريق از سبز
  تشويقي سیاست هاي از استفاده-

  کاربري تغییر از جلوگیري جهت
کشاورزي اراضي

س میانی
مقیا

س خرد
مقیا
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تعاملی و حفاظتی، در دو مقیاس کالن و خرد تعمیم داده شده اند. در نگاه کلی راهبرد برنامه ريزی بوم شناختی منظر در 
هدايت مناطق تولیدی و حفاظتی تهران، حفظ و ارتقاء عملکردهای بوم شناختی و در مناطق تعاملی آن، اصالح و تغییر 
ساختار منظر و خلق الگوهای جديد است )ن.ک به جدول 4(. در مناطق تعاملی )نظیر زمین های باز رها شده، سايت 
قالب  بوم گرا در  رويکرد  با  و طراحی منظر  برنامه ريزی  از طريق  و سبز می تواند  باز  اراضی  تثبیت  کوره های آجرپزی(، 
طرح های موضعی و با پیشنهاد کاربری های سبز و فرهنگی در آن مناطق امکان پذير گردد. میزان عرصه های باز و سبز 
قابل حفاظت در زمین های نعمت آباد چندان چشم گیر نیست، در قسمت هايی نظیر حاشیه بزرگراه آزادگان طرح کاشت 
مناسب گیاهان بومی می تواند راهبردی مناسب در جهت ارتقاء عملکردهای بوم شناختی در زمین های قابل حفاظت باشد. 
به  نیل  است.  کیفیت حس مکان  به  غنا بخشیدن  و  طبیعی  محیط  سالمت  ارتقاء  منظر  بوم شناختی  برنامه ريزی  هدف 
اين اهداف مستلزم هم پیوندی میان تحلیل های کمی و کیفی در حوزه معماری منظر است. به همین دلیل در زمینه 
برنامه  ريزی و طراحی فضا های باز و سبز، کاربرد مفاهیم پايه بوم شناسی منظر در خلق سناريو های برنامه ريزی و طراحی 

منظر و به عبارتی طراحی مبتنی بر اصول بوم شناختی، می تواند موضوع پژوهش های آينده باشد.   

پی نوشت 
1. Landscape Architecture
2. Grounded Theory
3. Steiner 
4. Ecosystem 
5. Makhzoumi 
6. Pungetti 
7. Forman  
8. Godron 
9. Naveh 
10. Lieberman 
11. Fragmentation 

۱2. اهمیت مفهوم پايداري در برنامه ريزي به جهت “حفاظت از سرمايه محیطي” )Conservation of Environmental Capital( است 
 .)Daneshpour, 2008, p. 432( که فرصت مداخله در مقیاس هاي فرامنطقه اي تا سطوح برنامه ريزي شهري و روستايي را ممکن مي سازد

13. Botequilha 
14. Ahern
15. Diagnosis 
16. Prognosis 
17. Synthesis 
18. Implementation 
19. Steinitz
20. Landscape Metrics
21. Spatial Concepts
22. Generalist and Specialist Species
23. Framework Concept 
24. Abiotic Geo-hydrological Landscape Patterns
25. Low Dynamic
26. Complementary Opportunities
27. High Dynamic
28. Transect Strategy
29. Suburban Areas 
30. Lyle 
31. Swaffield
32. Compromise Areas 

33. طبق گزارش وضعیت محیط زيست در مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال86، سرانه فضای سبز در مناطق ۱۹ و 22 به ترتیب 
 Tehran Urban research & Planning Center,( 22/7و55/33 بوده است که بیشترين سهم فضای باز و سبز را به خود اختصاص داده اند
p. 228 ,2012(. عالوه بر اين هر دو منطقه فوق در مرز پیرامونی کمربند سبز تهران واقع شده و از بیشترين میزان هم جواری با مناطق سبز 
حومه ای برخوردارند. به همین دلیل در بازديدهای میدانی بیش از ساير مناطق در اولويت قرار گرفته اند. در اين جا منطقه ۱۹ با جزيیات بیشتر به 

عنوان مصداق مطالعه تعريف شده است.  
34. در يک دسته بندی کلی تر، ساختار فضايی تهران در مقیاس کالن شامل ۱. مناطق پايکوهی در حوزه آبخیز دامنه های جنوبی البرز، 2. مناطق 

 .)Shabani et al. 2011, p.191( میانی؛ دشت های دامنه ای و آبرفتی و 3. بخش کويری؛ اراضی شور و کم ارتفاع مناطق جنوبی می باشد
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