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چکیده

توسعه نامتعادل فضایی– کالبدی شهرها بویژه در مناطق حومهاي ،همواره تخريب فضاهاي باز و سبز را در پی دارد .از آن
جا که رویکرد بومشناسی منظر با دیدگاه کلنگر رابطه انسان و طبیعت را مورد بررسی قرار میدهد ،از جایگاهی منحصربه
فرد در برنامهریزی پایدار منظر برخوردار است .این مقاله ،در پی تبیین گامهای اصلی در فرایند برنامهریزی بومشناختی
براساس روش تحلیل محتوا در ادبیات تخصصي معماري منظر با هدف شناخت راهبردهای توسعه فضاهای باز و سبز درون
انتزاعی پایه در مدل "لکه-داالن-بستر(ماتریس)" و "مفهوم
و پیرامون شهرها است .در این مورد ،فرض مقاله بر مفاهیم
ِ
چارچوب" بهمنظور تبیین و طبقهبندی عرصههای باز و سبز تکیه دارد .به این ترتیب ،تعمیم گزارههای منطقی حاصل از
مفاهیم پایه و تطبیق آنها با پژوهشهای پیشین که به شیوههای کمی به مطالعه ساختار منظر در مقیاس منطقهای شهر
تهران پرداختهاند ،طبقهبندی فضاهای باز و سبز را در سه دسته مناطق تولیدی ،حفاظتی و تعاملی امکانپذیر ساخت .در
نهایت با تعمیم راهبردهای موجود در قالب یک پژوهش موردی در منطقه ۱۹شهرداری تهران که از قابلیتهای طبیعی
و ماهیت حومهای برخوردار است ،سیاستها در دو مقیاس میانی و خرد تدوین شد .نتایج مطالعه نشان داد که طیف
وسیعی از فضاهای باز و سبز منطقه  ۱۹شهرداری تهران دارای ماهیت مناطق تعاملی هستند .توسعه فضاهای باز و سبز
حومهای در مناطق تعاملی باید با تکیه بر مفاهیم «انسجام» و «پیوستگی» در برنامهریزی بومشناسی منظر مدنظر قرار
گیرد .محصول اين پژوهش رویکردی مقدماتی را در سیاستگذاریِ فضاهای باز و سبز مناطق حومهای با نگرش معماری
منظر معرفی مینماید.

واژگان کلیدی :برنامهريزي بومشناختی منظر ،مناطق حومهاي ،مناطق تعاملی ،معماری منظر ،فضای باز و
سبز شهری
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مقدمه

همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،شيوههاي متداول برنامهريزي در ایران بویژه در زمینه سياستگذاري كاربري
زمين در فضاهای رها شده شهری و مناطق حومهاي ،بیشتر متاثر از طرحهاي جامع و تفصيلي است .رویکردهای متأخر
در علوم محیطی ،دانش و هنر "معماری منظر "1نیز تاکنون تاثیر چشمگیری بر برنامهریزیِ کاربری اراضی نداشتهاند.
اهمیت دیدگاه یکپارچه در حوزههای برنامهریزی و طراحی محیط و منظر ،ضرورت توجه به رویکرد بومشناختی را در
فعالیتهای بینرشتهای تخصصهایی نظیر معماری منظر و طراحی شهری خاطر نشان میسازد .فرض مقاله بر آن است
که با تکیه بر مفاهیم پایه «دیدگاه بومشناسی منظر» ،میتوان به توصیف ،تحلیل و تدوین راهبرد توسعه عرصههای باز و
سبز پرداخت .زیرا که بومشناسی منظر با «کلنگری» به مطالعه الگوها و فرايندهاي منظر میپردازد و همزمان گامی فراتر
از تحلیل علمی محض نهاده ،عوامل مداخلهگر انسانی و متغیرهای فرهنگی را نیز همگام با متغیرهای محیط فیزیکی و
طبیعی مورد مالحظه قرار میدهد .براین اساس ،یک پرسش آن است که چگونه میتوان با تکیه بر رویکرد برنامهریزی
بومشناختی منظر به طبقهبندی فضاهای باز و سبز در مناطق حومهاي در حال توسعه پرداخت؟ یک نکته مهم آنکه،
شهر تهران به سبب دگرگونی سریع سیاستهای شهرسازی ،تغییر ماهیت کاربری اراضی ناشی از مسائل اقتصادی و ...
همواره در حال از دست دادن بخشهای زیادی از فضاهای باز و طبیعی پیرامون خود است ،و میتواند مصداق مناسب
مطالعه و برنامهریزی با رویکرد بومشناسی باشد .پرسش دوم آن است که راهبردهای برنامهریزی بومشناختی منظر در
کنترل و هدایت مناطق حومهای شهر تهران چیست؟ بنابراین هدف پژوهش ،بررسی ابعاد برنامهریزی بومشناختي منظر
به شیوه تحلیل محتوا و تبیین آن به جهت تحليل و طبقهبندي فضاهاي باز و سبز در مناطق حومهاي در حال توسعه با
تکیه بر نمونه موردی منطقه  ۱۹شهرداری تهران است.

 .۱روش پژوهش
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با توجه به مسایل و هدف پژوهش ،ساختار مقاله در دو بخش تنظیم شده است که در آغاز با تکیه بر شیوه توصیف و
تحلیل محتوای متون تخصصی ،گامهای اصلی فرایند برنامهریزی بومشناختی از دیدگاه معماری منظر تبیین شدهاند.
سپس با استناد به مطالعات كتابخانهاي و مشاهدات ميداني ،سیاستهای عام برنامهریزیِ فضاهاي باز و سبز در مناطق
حومهاي كالنشهر تهران معرفی میشوند .مفاهیم کلیدی از ادبیات تحقیق حاصل شده است که در این پژوهش متکی
بر
مدل "لكه -داالن -بستر (ماتريس)" (فورمن  1995به نقل از  ،)Burel & Baudry, 2003و "مفهوم چارچوب"،
ِ
(الیل  1985به نقل از  )Ahern, 2006به مثابه نظریههای مبنایی 2میباشد .عالوه بر مشاهدات میدانی ،چند نمونه از
پژوهشهای پیشین در زمینه برنامهریزی منطقهای تهران با رویکرد بومشناختی (Aminzadeh & khansefid, 2009،
 ،)Parivar et al, 2009، Baft-e-shahr, 2012، Shabani et al, 2011که متکی بر مطالعات کمی هستند ،تحلیل محتوا
شده تا منظومهای از سیاستهای راهبردی برنامهریزی بومشناختی منظر برای هدایت فضاهای باز و سبز مناطق حومهای
تهران ارائه شود (ن.ک نمودار.)۱
نمودار  :۱گامهای انجام پژوهش

 .۲پیشینه پژوهش

فارغ از تفاوتهای معنايي و ضمنی در تعریف و تبیین مفهوم "منظر" (لندسکیپ) ،کاربرد اين واژه در متن این
مقاله ،در ترکیب با اکولوژی (بومشناسی) و درانطباق با مفاهيم برنامهريزي و كاربري اراضي مدنظر است .با استناد به
تعریف "استینر" ،)2000( "3منظر" بهعنوان تركيبي از كشتزارها ،ساختمانها ،تپهها ،جنگلها ،بیابانها ،عناصر آب
و زیستگاهها قلمداد ميشود (" .)Steiner, 2000, p. 4بوم شناسي" نيز مانند منظر مفهومي گسترده است و متناسب با
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اهداف مختلف ،داللتها و كاربردهاي متفاوتي دارد .در يك تعريف كوتاه" ،بومسامانه ،"4بستر تعامل میان موجودات
زنده با محیط غیرزنده پیرامون خود است ( )Bell, 2012, p. 274و بومشناسي دانشی است که درك چگونگي اين تعامل
را امکانپذیر میسازد (" .)Ibid, p. 4مخزومي "5و "پانگتي ،)1999( "6معتقدند كه بومشناسي علمي نوين و مبناي
درك فرايندها و رابطه ميان الگوهاي طبيعي است ،و "بومشناسي منظر" را به نقل از "فورمن "7و "گدرون،)1986( "8
"ناوه "9و "ليبرمن ،)1990( "10بررسي تعامل ميان انسان با محيط طبيعي و ساخته شده پيرامون خود ،تعریف میکنند؛
"فرم ،عملكرد و تكوين منظر از موضوعات كليدي آن است و رويكردي منحصر به فرد در قبال زيباييشناسي دارد"
(" .)Makhzoumi-Pungetti, 1999, p. 11بومشناسي منظر" شاخهاي از بومشناسي است كه در اروپا در دهه 1960
ظهور يافت و به مطالعه الگوي مولفههاي منظر میپردازد ( .)Botequilha-Ahern, 2002, p. 67زمینههای كاربري زمين،
پوشش گیاهی ،ساختار و الگوهاي فضايي و تغيير الگو و فرايندها از جمله مفاهيم مشترك و بنيادي ميان بومشناسان و
برنامهريزان منظر هستند ( ،)Semiari, 2008, p, 51و ایشان سعي دارند تا ساختارها ،داليل تغيير ،چند پارگي 11و تخريب
اليههاي منظر را بشناسند و به هدایت آنها بپردازند (.)Antrop, 2001, p. 172
در برنامهریزی منظر مفهوم "پايداري" با داللت بر وجوه بومشناختي عبارت است از" :توانايي يك بومسامانه در حفظ
جايگاهي مطلوب از نظر پيوستگي و تداوم بومشناختي در طي زمان .)Balmori-Gaboury, 2007, p. 5( "12همچنین،
بومشناسان معتقدند شهر باید جزئی از نظام طبیعت قلمداد شود و نیروها ،منابع ورودی و خروجیهای آن به تعادل برسند
تا مفهوم پایداری محیطی در شهرها محقق گردد ( .)Benton & Rennie, 2008, p. 7برنامهریزی و طراحی شهرها باید
مبتنی بر «زبان و الگوهای بومی» هر منطقه باشد ( )Botequilha-Ahern, 2002, p. 68و به سوی برنامهریزی در راستای
حمایت از خدمات بومسامانهها ،ارتقاء سالمت بومشناختی شهرها و غنابخشیدن به «تنوعزیستی» و «حس مکان» سوق
یابد ( .)Hough, 1986, pp. 24-27به عالوه عناصر بومشناختی و طبیعی یکی از سه مولفه هویت بخش شهرها هستند و
همراه با دو مولفه دیگر (محیط مصنوع و محیط فعالیتهای انسانی) ( Taghvaei, 2008, p. 113و Taghvaei, 2011, p.
 )88در دو بعد عینی و کالبدی و ذهنی و ادراکی شالوده هویت شهرها را شکل میدهند ( .)Behzadfar, 2007, p. 53از
دیدگاه نظریهپردازان شهری ( ،)Gifford, 1999; Rapaport, 1987عناصر طبیعی ،مصنوع و انسانی ،مولفههای هویتبخش
شهر هستند و اثر متقابل این مؤلفهها بر یکدیگر سبب غنای بوشناختی و هویت طبیعی و انسانی شهرها میشود (Shieh,
.)Moshref Dehkordi, 2013, p. 318

 -۲-۱فرآیند برنامهریزی بومشناختی منظر

بررسي اجمالي روشهاي برنامهريزي فيزيكي كه مبناي بومشناختی دارند( ،جدول )1-ـ با صرف نظر از تفاوتها ـ حاکی
از مشابهتهاي بسيار در شيوههاي برنامهريزي بومشناختی است .به اعتقاد "بوتکوئیلها لیتائو "13و "اهرن،)2002( "14
مراحل برنامهريزي منظر در هر مدل پيشنهادي بايد پنجگام اساسي را شامل شود .۱ :پايهريزي اهداف كالن و اهداف
18
خرد (عملياتي) .2 ،تحليلها .3 ،آسيب شناسي مسائل .4 ،15پيش بيني مسائل 16و .5
تركيب 17رويكردها و تحققپذيري
ِ
و اجرا.
جدول  :1رويكردهاي برنامهريزي منظر
شيوههاي
برنامهريزي

برنامهريزي
بومشناختی
منظر

فابوس
Fabos

 1985شناسايي مشكالت ،ارزيابي منابع ،بسط اهداف ،برنامه و گزینههای پیشنهادی

اشتینیتز
Steinitz

بخش توصيفي/ارزيابانه :مدل ارائه و بيان (بازنمایی) ،مدل فرآيند ،مدل ارزيابي
1990
بخش تجويزي/برنامهريزانه :مدل تغيير ،مدل اثرات ،مدل تصميم گيري

فورمن
Forman

تحليل ساختار و عملكرد منظر ،و بررسی روابط بین آنها ،ارزيابي بر مبناي دو خصيصه:
1995
 .۱ميزان كمياب بودن يك مولفه .2 ،امكان ترميم و بازيابي آن،

زونولد
Zonneveld

مشاورههاي مقدماتي ،اهداف عملياتي .1 ،محدوديتها و كاربري زمين  .2كيفيتهاي زمين
 1995مطالعات تطبيقي ،تحليل اجتماعي -اقتصادي همسو با  ،EIAارائه نتايج ،سناريوها ،اجرا و
تحقق پذيري ،كاربريهاي پيشنهادي ،پيمايش و ارزيابي پس از اجرا

اهرن
Ahern

اهداف كالن ،شناسايي و ارزيابي منابع (زنده -غير زنده -فرهنگي) ،مشاركت عمومي ،شناخت
 1999ماهيت ناسازگاریهاي فضايي ،طراحي و خلق مفاهيم فضايي ،تعريف راهبردهاي برنامهريزي
(حفاظتي ،تدافعي ،تهاجمي ،فرصتساز) ،سناريوي برتر ،اجرا و تحققپذيري ،پايش

روشهاي برنامهريزي فيزيكي كه مبناي بومشناختی دارند (.)Botequilha-Ahern, 2002, p. 70
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برنامهريزي
منظر

گامهای اصلی فرآیند برنامهریزی

14
نیل به سالمت بومشناختی و حفظ ارزشهای زیباییشناختی منظر مستلزم رویکرد "کلنگر" در مراحل "شناخت و
تحليل" و "تدوين راهحل" است .دو مرحله فوق در فرایند طراحی شهری ابعاد ماهوي و رويهاي طراحی را در بر ميگيرند
( .)Golkar, 2008, p. 56در فرآیند برنامهریزی و طراحی بومشناختی منظر در مقیاس منطقهای و مطابق ديدگاههاي
"اشتینیتز )1990( "19و "اهرن" (( )2002 ،1999جدول ،)۱دو مرحله كليدي توصیفی (معطوف به ارزیابی قبل از برنامه
و طرح) و تجویزی (معطوف به تهیه برنامه و طرح) مطرح است .همچنین گامهای اصلی فرایند برنامهریزی بومشناختی
منظر شامل مراحل شناخت ،تحليل و ارزيابي و تصميمگيري است که روش مطالعه منظر را در سه مقیاس کالن ،میانی
و خرد تبيين ميكنند.

 -۲-۲کاربرد مفاهیم پایه بومشناسی در توصیف الگوهای منظر
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عالوه بر کاربرد معيارها و «متريكهاي كمي در تحلیل منظر ،»20ميتوان با تبیین «مفاهیم پایه و انتزاعی» به طبقهبندی
و تحلیل منظر طبیعی و فضاهای باز و سب ِز پیرامون شهرها ،نظیر مناطق حومهای پرداخت .از مفاهیم انتزاعي و "مفاهيم
فضايي "21بهصورت طرحواره به عنوان روشی كيفي در تفسیر و تعمیم بخشیدن به فرايند برنامهريزي و طراحي در مقياس
مدل فورمن (" )1995لكه -داالن-
منظر ،استفاده میشود .یکی از متداولترین مدلهایفضايي پايه در برنامهريزيمنظر ِ
بستر (ماتريس)" است که هدف آن ایجاد «پيوستگي» لكهها و داالنها در مقیاس منظر مبتنی بر مطالعات کمی است.
مدل فورمن بر مفاهیم پایه بومشناسی منظر نظیر «پیوستگی»« ،انسجام»« ،تنوعزیستی» و  ...داللت دارد ،به شکل
مفاهیم فضایی در برنامهریزی بهکار میرود و اهداف بومشناختي زير را مورد توجه قرار میدهد:
 .۱نگهداري و حفظ لكههاي پوشش گياهي بومي و حفظ قطعات ناهمگن طبيعي در ميان مناطق توسعه يافته انساني،
 .۲همساز كردن نيازها ،مطلوبيتها و پسندهاي انساني با بستر طبيعي .۳ ،در برداشتن طيف وسيعي از دانهبنديها ،با
اندازههاي مختلف در ساختار منظر و حفظ پيوستگي دانهها جهت حركت گونههاي اصلي حيات جانوري و جريان مواد و
انرژي و حمايت از گونههاي عام و خاص 22و  .۴حفظ گوناگوني و ذخيره زيستي يك بومسامانه (.)Ahern, 2006, p. 120
از دیگر مفاهيم پایه كه در برنامهريزي بومشناختي منظر كاربرد دارد« ،مفهوم ناهمگنی» و «مفهوم همپیوندی» است که
در قالب طرحواره و با عنوان "مفهوم چارچوب "23بر پايه تحليل "الگوهاي غير زنده زمينشناسي -آبشناسي "24ارائه
ميشود" .مفهوم چارچوب" ما به ازاء یا شکل فضایی راهبردهای برنامهریزی منظر در مرزهاي طبيعي يك حوزه آبريز است
و توان بومشناختي منظر در آن حوزه را تعيين ميكند .فضاهاي طبيعي ،نظير حوزه زهکشی یک رود و جوامع پوشش
گیاهی وابسته به آنکه به تعبیر "مک هارگ" و "الیل"" ،پویایی کمتری "25از نظرعملکرد دارند ،حفاظت ميشوند .در
ميان وقفههایی که در این شبکه بههمپيوسته ایجاد میشوند ،مناطقی که قابلیتهای بومشناختی چشمگیری ندارند،
به عنوان فرصتهای
مكمل 26کاربری زمین با "پویایی زیاد( "27نظیر کاربریهای شهرسازی ،کشاورزی ،صنعتی و )...
ِ
تحت توسعه قرار ميگیرند" .مفهوم چارچوب" در مورد «مناطق حومهاي» جهت ايجاد همپيوندي ميان لبههاي طبيعي
و انسانساخت استفاده میشود و بر سیاست "لبه برداري "28و تنوع ساختاری مرزهای طبیعی و مصنوع داللت دارد.
حوزههای زهکشی ،مرز میان مناطق طبیعی (پویاییکم) و مناطق در حال توسعه (پویاییزیاد) را معین میسازند.
بومسامانههای انسانی محصول تعامل میان این دو حوزه است (.)Ahern, 2006

 .۳طبقهبندی فضاهای باز و سبز با تکیه بر مفاهیم پایه بومشناسی منظر

مناطق حومهای بهطور کلی زمینهای رها شده پیرامون شهر را شامل میشوند .در مناطق حومهشهرها ،29کاربر 
ی
مسکونی به تاثیر از مسائل اقتصادی و اجتماعی ،بیش از سایر کاربریها و کمابیش بدون رعایت ضوابط محیط زیستی،
توسعه مییابد که صرفاً طبق ضوابط شهرسازی در فاصله مشخصی از مرکز شهر قرار دارد .تعارض در كاربري اراضي این
مناطق سالمت بومشناختي منظر را دستخوش تخریب و تغييرات بدون برنامه ميسازد .طبق مفهوم چارچوب بومشناختی
در تعریف "اليل ،)1985( "30به نقل از سوافیلد ،)2002( 31کاربری اراضی با رویکرد بومشناختی را میتوان به چهار دسته
کلی طبقهبندی کرد که این طبقهبندی در تحلیل فضاهای باز و سبز مناطق حومهای نیز قابل تعمیم است:
 مناطق بارور و تولیدی كه تحت تاثير كشاورزي متمركز قرار دارند و ميزان غناي بومشناختي (توالي و رشدكامل) گونههادر آنها كم است (مناطقي با پويايي زياد) .این مناطق نیازمند ارتقاء تنوعزیستی و ناهمگنی در ساختار هستند.
 مناطق حفاظتی یا طبیعی ،که توالی آنها تا حدی تقویت شده ،به سوی بالغ شدن پیش رفتهاند و از غناي بومشناختیبرخوردارند (مناطقي با پويايي كم و توالي باال) ،این مناطق بر راهبرد انسجام و پیوستگی عناصر منظر در برنامهریزی
داللت دارند.
32
 مناطق تعاملی كه بيشترين مسائل چالش برانگيز در آنها وجود دارد .تنوع ،ثبات ،باروری و بسیاری از خصایصبومشناختي آنها کمابیش دستخوش تغییر شده است كه به تعبير "اليل" ،بومسامانههای انساني ناميده ميشوند و
 -مناطق صنعتی و توسعه شهری که از نظر كيفيتهاي محيط زيستی ،حیاتی و زنده نیستند ()Swaffield, 2002, p. 178
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 .۴طبقهبندی فضاهای باز و سبز در نمونه موردی منطقه  ۱۹شهرداری تهران

توصیف و طبقهبندی عرصههای باز و سبز میتواند مبتنی بر ارزیابیهای کمی و یا تکیه بر مدلها ،مفاهیم نظری و
مشاهدات پی در پی باشد .با رجوع به ادبیات پژوهش مفاهیم پایه با رویکرد بومشناسی منظر معرفی شد .هدف مقاله
تبیین چارچوبی برای تحلیل و طبقهبندی عرصههای باز و سبز شهر تهران است ،بنابراین سعی شده که با تحلیل محتوای
پژوهشهای برنامهریزی منطقهای تهران با رویکرد بومشناختی (Aminzadeh & khansefid, 2009، Parivar et al.
 ،)2009، Baft-e-shahr, 2003، Shabani et al. 2012ساختاری برای طبقهبندی عرصههای مذکور ارائه شود .همچنین
بازدیدهای میدانی نویسندگان از عرصههای باز و سبز منطقه  ۱۹شهرداری تهران ،33مصداق مطالعه است (ن.ک به
نمودار .)۱در تحلیل محتوای پژوهشهای پیشین ،آن دسته از منابعی که متکی بر مطالعات کمی بودند (مطالعه ساختار
سرزمین تهران با استفاده از متریکها و سنجش تصاویر ماهوارهای) ،انتخاب شدهاند .گزارههای منطقی حاصل از مطالعات
فوق در جدول  ،۲ارائه شده است.
جدول  :۲تحلیل محتوای پژوهشهای کمی درباره ساختار منظر در مقیاس شهر تهران

پژوهشهای پیشین (مبنی بر مطالعات کمی)

منبع

ابزار مطالعه

گزارههای منطقیـ نتایج حاصل از مطالعه پژوهشهای پیشین

Parivar etal
2009
Shabani etal
2011

تحلیل نقشه پوشش گیاهی
تصویر ماهوارهای لندست
 ،۲۰۰۲تحلیل نقشه کاربری
اراضی تهران مقیاس 2000/1
و استفاده از متریکهای
بومشناسی منظر

ـ مناطق حفاظتی و لکههای بزرگ باز و سبز درونشهری به سبب آنکه در میان توسعههاي
انسانساخت قرار گرفتهاند ،با توجه به عوارض مورفولوژيكي بستر تهران ،همپيوندي آنها از
طريق سبز کردن كريدورهاي مصنوع و شبكه معابر شهري در امتداد شرق به غرب تهران
امكانپذير است ،عموما فضاهاي باز و سبز نواحي شرق و غرب تهران (پاركهاي جنگلي سرخه
حصار ،پردیسان و چيتگر) ،تپهماهورهای پایکوهی و مناطق میانبند و دامنهای جزو مناطق
حفاظتی با ساختاری نیمهطبیعی میباشند.

Aminzadeh
Khansefid
2009

تحلیل تصاویر ماهوارهای،
برهمنهی الیههای لکههای
ن هیدرولوژیک و
طبیعی ،داال 
محورهای انسانساخت

ـ همپيوندي ميان لكههای زراعی در مناطق کشاورزی حومه تهران ،به واسطه سياستهاي
لبهبرداري و تحقق مفهوم فضايي انسجام» ميان «لكه -الگو -بستر» در برنامهریزی منظر
امكانپذير است ،اراضی زراعی بيشترين سهم فضاهاي باز حومهای در شهر تهران را به خود
اختصاص ميدهند.

Baft-e-shahr
2012
(پروژه حرفهای)

تحلیل نقشه پوشش گیاهی
تصویر ماهوارهای لندست
 ۱۹۸۸و ۲۰۰۲

ـ از سال  ۶۸تا  ۸۸بخش زیادی از تخریب فضاهای باز و سبز در اراضی زراعی ،باغها و رود
درهها در مناطق  ۱۹ ،۱۸ ،۵ ،۱و  ۲۲رخ داده است .بیشترین تعارض میان توسعه شهری و
بستر طبیعی در فضاهای باز باالی منحنی تراز ( ۱۸۰۰به ویژه در مناطق  ۲ ، ۱و  )۵و فضاهاي
باز میانی (نظیر محدوده اراضي عباس آباد) ،زمينهاي باقيمانده از توسعه و سايتهاي خاص
(نظير كورههاي آجرپزي و اراضي باز حاشیه شمالی بزرگراه آزادگان (منطقه ،)۱۹باغهای
حاشيه رود دره كن (محدوده كشت اجباري در طرح تفصیلی منطقه )۵و اراضي درحال توسعه
شمال و شمال شرقي پارك چيتگر (منطقه )۲۲است.

عالوه بر رجوع به پژوهشهای پیشین ،مشاهدات میدانی (در دو نوبت  ۱۷اردیبهشت ماه  ۹۱و  ۲۰تیر ماه  )۹۲در قالب
پژوهش موردی با تهیه تصویر و دست نگاره از عناصر منظرـ لکه ،داالن و ماتریسـ از دید ناظر تعلیم یافته در اراضی
 ۱۸۰هکتاری نعمتآباد در جنوب منطقه  ۱۹شهر تهران (به عنوان مصداق مطالعه) ،انجام شد .یکی از بزرگترین قطعه
زمینهای باز رها شده در کالنشهر تهران ،اراضی  ۱۸۰هکتاری نعمتآباد در حاشیه بزرگراه آزادگان (در ناحیه ۳منطقه
 )۱۹هستند که به دلیل لکههای باقی مانده کورههای آجرپزی ،وجود بازار آهن ،زمینهای کشاورزی و بافت مسکونی (در
مواردی با ماهیت اسکان غیر رسمی) ،از ترکیبی ناهمگن برخوردارند (شکل.)۱
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شکل  :۱موقعیت اراضی نعمتآباد در منطقه  ۱۹شهرداری در سازمان فضایی شهر تهران
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اراضی  ۱۸۰هکتاری نعمتآباد در جنوب منطقه  ۱۹و در حاشیه بزرگراه آزادگان .)Baft-e-Shahr, 2012( ،راهبردهای قید
شده در اسناد فرادست ،اراضی نعمتآباد را بخشی از کمبرند سبز در حاشیه جنوبی تهران معرفی میکنند که به عنوان
لکهای شاخص در سازمان فضایی شهر حلقه پیوند داالنهای شمالی و جنوبی (امتداد رود دره فرحزاد در جنوب تهران) و
محورهای شرقی و غربی است .این زمینها به دلیل همجواری لکههای نیمه طبیعی اراضی زراعی و کشاورزی و لکههای
مصنوع ،مطابق دستهبندی الیل ( )1985جزو «مناطق تعاملی» هستند و بهدلیل موقعیت آنها در حاشیه بزرگراه آزادگان
و انتهای محدوده شهری مصوب در طرح جامع تهران ،به پهنه باغها و اراضی زراعی ( )G212و پهنه سبز و باز ویژه
( )G322اختصاص یافتهاند ( .)Naghshepiravash, 2010به عالوه طرح تفصیلی مصوب ( )۱۳۸۵پهنه این زمینها را
نیازمند تهیه طرح موضعی معرفی کرده است (شکل.)۲
شکل  :۲پهنهبندی باغ ،اراضی زراعی ،سبز و باز ویژه برای زمینهای نعمتآباد در طرحهای باالدست

محدوده اراضی نعمتآباد نیازمند تهیه طرح موضعی با رعایت ضوابط پهنهبندی است (.)Naghshepiravash, 2010

در مشاهدههای میدانی از اراضی نعمتآباد با تکیه بر مفهوم «پیوستگی و انسجام میان لکههای باز و سبز طبیعی»،
ویژگیهای مکانی چند نقطه مختلف از سایت فهرستبرداری و توصیف شد .عرصههای باز و سبز و زمینهای رها شده و
حومهای در منطقه  ،۱۹مطابق شکلهای ۳و  ،۴از ویژگی مناطق تعاملی و بافت ناهمگن برخوردارند و سیر تخریب آنها
از اراضی زراعی به عرصههای رها شده قابل مشاهده است .شکل  ۳یکی از نقاط لکههای اختاللی را نشان میدهد که
مطابق تعریفهای پیش گفته شهرداری تهران ،دارای ویژگیهای مناطق تعاملی است.
شکل  :۳مصداقی از مناطق تعاملی در اراضی نعمتآباد
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قطعات بزرگ زمینهای کشاورزی ،باغها ،عرصههای باز رها شده و مخروبه در منطقه نعمتآباد

شکل  :۴روند تخریبی و تبدیل تدریجی عرصههای سبز و باز به زمینهای بایر

با تکیه بر مشاهدههای میدانی تبدیل تدریجی زمینهای کشاورزی به زمینهای سوخته و بایر ،در سه مرحله قابل رؤیت است.
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 .۵قیاس و بحث

قیاس منطقی نتایج حاصل از این پژوهشها با مفهوم چارچوب بومشناختی "الیل" ( )1985امکان تدوین راهحل و
تجویز سیاستهای راهبردی برنامهریزی بومشناختی منظر را فراهم میسازد .از مقایسه گزارههای منطقی در پژوهشهای
پیشین (جدول ،)۲-با تعاریف ارائه شده در طبقهبندی "اليل" ( )1985درباره کاربری اراضی با رویکرد بومشناختی،
فضاهای باز و سبز تهران و مناطق حومهای آن را میتوان به سه دسته مناطق تولیدی (زمینهای کشاورزی) ،مناطق
حفاظتی (عرصههای باز و سبز نیمهطبیعی که بیشتر پارکهای جنگی هستند) و مناطق تعاملی (ترکیب مختلطی از
عرصههای رها شده ،ساخته شده و باز و سبز) ،طبقهبندی کرد .34مناطق صنعتی و توسعههای شهری بهدلیل آنکه
از کیفیتهای محیطزیستی زنده برخوردار نیستند ( )Lyle 1985 in Swaffield 2002جزو مناطق حومهای باز و سبز
محسوب نمیشوند .گزارههای حاصل از مطالعات پیشین (جدول )۲نشان میدهد که بیشترین میزان عرصههای باز و سبز
تهران در مناطق حومهای ،به سبب ترکیب با کاربریهای مختلط ،از بستر طبیعی یکپارچه برخوردار نیستند و جزو مناطق
"تعاملی" قلمداد میشوند .وجه مشخصه این مناطق به لحاظ بومشناختی ،معرف "چندپارگی" و "ریزدانگی" لکههای
طبیعی است .به همین منظور ارتقاء كيفيت و احياء عملكردهاي بومشناختي در "مناطق تعاملی" كه در كوتاهمدت دچار
دگرگوني ميشوند ،میبايست در اولويت برنامهريزي بومشناختي منظر قرار گيرد .گزارههای منطقی در پژوهشهای
پیشین (جدول )۲-بر سه مفهوم کلیدی "پیوستگی"" ،ناهمگنی" و "تنوعزیستی" در مدل فورمن (" )1995لكهـ داالنـ
ماتریس" و مفهوم "چارچوب" الیل ( )1985بهعنوان سه کیفیت مهم بومشناختی داللت دارند.
براساس مشاهدات میدانی ،میتوان هر سه دسته مناطق تولیدی ،حفاظتی و تعاملی را در اراضی نعمتآباد یافت .اگرچه
که مقیاس مطالعه پژوهشهای مورد استناد در جدول  ،۲مقیاس کالن است و راهبردهای پیشنهادی در آن پژوهشها
بر پایه مدل فورمن و برای آن مقیاس تعریف شدهاند ،اما مشاهدات در دو مقطع زمانی مختلف ( ۱۷اردیبهشت ماه  ۹۱و
 ۲۰تیر ماه  )۹۲نشان داد که در مقیاس میانی (نظیر وسعت اراضی نعمتآباد) نیز میتوان ویژگی «چندپارگی» ساختار
را مشاهده کرد .قیاس میان یافتهها در پژوهشهای پیشین و استدالل مبتنی بر مشاهده در این پژوهش ،در جدول ،۳
آورده شده است.
جدول  :۳مقایسه میان یافتههای پژوهشهای پیشین و مشاهدههای میدانی
تفسیر نتایج جدول۲
(گزارههای پیشین)
مناطق
تولیدی

راهبرد ایجاد انسجام در
ساختار زمینهای کشاورزی

یافتههای حاصل از مشاهدههای
میدانی (منطقه  ۱۹شهرداری تهران)

قطعات چند پاره و فاقد تنوع
ساختاری

قیاس و بحث

از کیفیتهای محیط زیستی زنده برخوردار نیستند،
نیازمند مدیریت با رویکرد بومگرا هستند.

مناطق
تعاملی

در پژوهشهای پیشین ماهیت چند پارگی ساختار ،سیر تدریجی
تبدیل زمینهای کشاورزی به
مناطق تعاملی به روشنی
عرصههای بایر و رها شده
تبیین نشده است

مناطق تعاملی به سبب توسعه ناهماهنگ شهر و
عدم انطباق آن با بستر طبيعي و زيرساختهاي
بومشناختي ،باالترين حد تعارض را به خود اختصاص
ميدهند .ویژگی چندپارگی و ریزدانگی

مناطق
حفاظتی

منطقه  ۱۹فاقد مناطق حفاظتی
ارزشمند است ،تعدادی از لکههای
سبز باقی مانده در امتداد آزادگان
مشاهده شد

مناطق حفاظتی دارای ارزشهای بومشناختی میباشند
که در منطقه  ۱۹از بین رفتهاند و باید با راهبرد ایجاد
زیرساختهای سبز ،توسعه یابند.

راهبرد همپیوند کردن مناطق
حفاظتی به واسطه داالنهای
سبز
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با استناد به مدل فورمن ،همپیوندی اراضی باز و سبز منطقه  ۱۹شهرداری تهران در مناطق تعاملی ،به واسطه ایجاد
لبههای طبیعی منطبق با مرزها و نقاط تغییر الگوی "بومسامانهها" ،ایجاد پیوستگی میان لکههای طبیعی و خلق
زیستمرزها امکانپذیر میگردد .ارتقاء بومشناختی منظر مستلزم افزایش قابلیتهای پیوستگی ،ناهمگنی و تنوعزیستی
در عرصههای باز و سبز است .سایر فضاهای باز و سبز در مناطق حومهای تهران ،قطعات بزرگ زمینهای کشاورزی
و یا مناطق جنگلکاری شهری هستند که تغییر کاربری و زوال ویژگیهای بومشناختی در آنها به سرعت مناطق
تعاملی نیست .طبقهبندی مناطق حومهای با تکیه بر مفهوم چارچوب الیل به عنوان نظریه مبنایی و بر پایه توصیف و
تحلیل گزارهها در مطالعات پیشین (جدول ،)۲مقایسه آن با مشاهدههای میدانی و در نهایت تجویز راهحل در جهت
توسعه فضاهای باز و سبز در منطقه نعمتآباد در دو مقیاس میانی و خرد ،در جدول  ۴ارائه شده است .بر این اساس در
قسمتهای جنوب شرقی نعمتآباد (تقاطع بزرگراه آزادگان و شهید کاظمی) پیوستگی میان لکههای سبز و باز بیشتر
است و در بقیه قسمتها نیز «پیوستگی» باید از طریق ایجاد شبکه فضاها و زیرساختهای سبز حاصل شود.
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جدول  :۴تدوین راهبرد در مناطق حومهای با رویکرد بومشناسی منظر (نمونه موردی اراضی نعمتآباد در ناحیه۳
منطقه  ۱۹شهرداری تهران)
فضاهاي طبیعﯽ

فضاهاي انسانساخت

حد پویایﯽ کم

حد پویایﯽ باال

 .۱طبقهبندي بر پایه شناخت و توصیف (با استناد به مفهوم چارچوب اليل 1985به نقل از Ahern 2006و )Swaffield 2002
مناطق تولیدي ()productive areas
 مناطق تولید کشاورزي که بسیارتحت تاثیر توسعه فیزيکي شهر
هستند و در مناطق دشتي ،مجاورت
مرزهاي جنگلکاري شهري و حريم
بزرگراهها قرار دارند

مناطق تعاملﯽ ()compromise areas

مناطق حفاظتﯽ ()conservative areas

 مناطقي که ويژگيهاي بومشناختي آنها به سبب توسعهناهماهنگ شهر و عدم انطباق آن با بستر طبیعي ،دچار
تغییر و تخريب شده است
 اين مناطق لکهها و داالنهايي با ابعاد مختلف هستند کهدر ساختار کالن منطقهاي شهر تهران پراکندهاند

 تپهماهورهاي پايکوهي و مناطقمیانبند و دامنهاي
 -پارکهاي جنگلي شرق و غرب تهران

مصادیق (مبتني بر مطالعات پیشین) و (بازديدهاي میداني عرصههاي باز و سبز منطقه  ۱۹تهران)
 محدوده زمینهاي کشاورزي وزراعي در جنوب و جنوب شرق
نعمتآباد (حاشیه بزرگراه آزادگان)

 لکههاي بزرگ اختاللي ،زمینهاي رها شده و مخروبه بامالکیتهاي خصوصي ،سايت کورههاي آجرپزي ،زمینهاي
بازار آهن ،بافت مسکوني با اسکان غیر رسمي

 لکهها و داالنهاي سبز در امتدادخیابان شقايق و بزرگراه آزادگان
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مقیاس خرد

مقیاس میانﯽ

 .۲تدوین راهحل (تجویزي) ،سیاستهاي راهبردي برنامهریزي بومشناختﯽ منظر
(با تکیه بر مدلِ فورمن (" )1995لکه-داالن-بستر (ماتريس)" و مفهوم چارچوب اليل ()1985
 ايجاد همپیوندي میان زمینهايتولیدي کشاورزي و فضاهاي باز و
سبز از طريق سیاست "لبهبرداري"
 استفاده از سیاستهاي تشويقيجهت جلوگیري از تغییر کاربري
اراضي کشاورزي

 تقويت فضاهاي طبیعي کهپويايي کم و غناي بومشناختي
بااليي دارند

 .۶نتیجهگیری

 اصالح ساختار منظر ،حفظ بستر طبیعي از طريقآسیبشناسي عوامل چندپارگي بستر
 جلوگیري از پراکندگي بیشتر ساختوسازهاي شهري ازطريق بازنگري در طرحهاي موضوعي و موضعي شهرسازي،
بررسي مالکیت اراضي و رفع تعارضها
 تدوين طرح جامع سه بعدي منظر با رويکرد بومشناسي بهعنوان سند مکمل در مناطق نیازمند به طرح موضعي

 جلوگیري از ريزدانهشدن اراضي باز وسبز ،حفاظت از لکهها و داالنهاي
طبیعي در ساختار منظر و ايجاد پیوند
میان آنها
 توسعه زيرساختهاي هیدرولوژيک مديريت يکپارچه فضاهاي باز و سبز بارويکرد بومشناسي منظر

 خلق داالنها و لکههاي باز و سبزِ پیونددهنده اندامهايطبیعي در میان تودههاي شهري
 استفاده از ارزشهاي محلي و رويکردهاي مشارکتي درخلق فضاهاي باز و سبز
 طراحي فضاهاي عمومي چندعملکردي با رويکردبومگرا ،به نحوي که الگوي طراحي درک
زيباييشناختي ساکنین و ساير مخاطبان را وسعت
بخشد

 استفاده از عناصر بومي ،به ويژه گیاهانبومي به جهت تحقق اهداف پايداري
محیط زيستي
 تدوين برنامه پايش سايتهاي ويژهحفاظت با رويکرد بومشناسي منظر

مطالعه متون تخصصی نشان داد که دو مرحله "شناخت و تحلیل" و "تدوین راهحل" ،گامهای اصلی و رویهای فرآیند
برنامهریزی هستند .سیاستهای عام در حوزه برنامهریزی بومشناختی منظر را میتوان حداقل در سه مقیاس کالن
(منطقهای) ،میانی و خرد (محلی) مدنظر قرار داد .در مشاهدههای میدانی از منطقه نعمتآباد ،بررسی ویژگیهای محلی
و تطبیق آن با گزارههای منطقی حاصل از پیمایشهای پیشین (جدول ،)۳معلوم شد که زمینهای کشاورزی در جنوب
شرق نعمتآباد (مناطق تولیدی) نیازمند مدیریت با رویکرد بومگرا میباشند .سیاستهای راهبردی با تکیه بر مدل "لكهـ
داالنـ ماتریس" و مفهوم "چارچوب" با هدف ارتقاء پیوستگی ،ناهمگنی و تنوعزیستی ،به هریک از مناطق تولیدی،

برنامهریزی منظر با رویکرد بومشناختی
شامره صفحه مقاله11-21 :
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تعاملی و حفاظتی ،در دو مقیاس کالن و خرد تعمیم داده شدهاند .در نگاه کلی راهبرد برنامهریزی بومشناختی منظر در
هدایت مناطق تولیدی و حفاظتی تهران ،حفظ و ارتقاء عملکردهای بومشناختی و در مناطق تعاملی آن ،اصالح و تغییر
ساختار منظر و خلق الگوهای جدید است (ن.ک به جدول .)۴در مناطق تعاملی (نظیر زمینهای باز رها شده ،سایت
کورههای آجرپزی) ،تثبیت اراضی باز و سبز میتواند از طریق برنامهریزی و طراحی منظر با رویکرد بومگرا در قالب
طرحهای موضعی و با پیشنهاد کاربریهای سبز و فرهنگی در آن مناطق امکانپذیر گردد .میزان عرصههای باز و سبز
قابل حفاظت در زمینهای نعمتآباد چندان چشمگیر نیست ،در قسمتهایی نظیر حاشیه بزرگراه آزادگان طرح کاشت
مناسب گیاهان بومی میتواند راهبردی مناسب در جهت ارتقاء عملکردهای بومشناختی در زمینهای قابل حفاظت باشد.
هدف برنامهریزی بومشناختی منظر ارتقاء سالمت محیط طبیعی و غنابخشیدن به کیفیت حسمکان است .نیل به
این اهداف مستلزم همپیوندی میان تحلیلهای کمی و کیفی در حوزه معماری منظر است .به همین دلیل در زمینه
برنامهریزی و طراحی فضاهای باز و سبز ،کاربرد مفاهیم پایه بومشناسی منظر در خلق سناریوهای برنامهریزی و طراحی
منظر و به عبارتی طراحی مبتنی بر اصول بومشناختی ،میتواند موضوع پژوهشهای آینده باشد.

پی نوشت
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1. Landscape Architecture
2. Grounded Theory
3. Steiner
4. Ecosystem
5. Makhzoumi
6. Pungetti
7. Forman
8. Godron
9. Naveh
10. Lieberman
11. Fragmentation
 .12اهميت مفهوم پايداري در برنامهريزي به جهت “حفاظت از سرمايه محيطي” ( )Conservation of Environmental Capitalاست
كه فرصت مداخله در مقياسهاي فرامنطقهاي تا سطوح برنامهريزي شهري و روستايي را ممكن ميسازد (.)Daneshpour, 2008, p. 432
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
 .33طبق گزارش وضعیت محیطزیست در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در سال ،۸۶سرانه فضای سبز در مناطق  ۱۹و  ۲۲به ترتیب
۲۲/۷و ۵۵/۳۳بوده است که بیشترین سهم فضای باز و سبز را به خود اختصاص دادهاند (Tehran Urban research & Planning Center,
 .)2012, p. 228عالوه بر این هر دو منطقه فوق در مرز پیرامونی کمربند سبز تهران واقع شده و از بیشترین میزان همجواری با مناطق سبز
حومهای برخوردارند .به همین دلیل در بازدیدهای میدانی بیش از سایر مناطق در اولویت قرارگرفتهاند .در اینجا منطقه  ۱۹با جزییات بیشتر به
عنوان مصداق مطالعه تعریف شده است.
 .34در یک دستهبندی کلیتر ،ساختار فضایی تهران در مقیاس کالن شامل  .۱مناطق پایکوهی در حوزه آبخیز دامنههای جنوبی البرز .۲ ،مناطق
میانی؛ دشتهای دامنهای و آبرفتی و  .۳بخش کویری؛ اراضی شور و کمارتفاع مناطق جنوبی میباشد (.)Shabani et al. 2011, p.191
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