
 

  طیدر سطح جهان، توجه به مسائل مح ی ستیز  طیو با توجه به وخامت اوضاع مح ری اخ  ی هادر دهه 

بوم  یستیز نظر  یشناختو  توجه  برنامههیمورد  شهر  زان یرپردازان،  طراحان  است.   ی و  گرفته  قرار 

شهر مکان  ا  زین  ی متخصصان  مستثن  نیاز  مدلنبوده  یقاعده  ارائه  هدف  با  حاضر  پژوهش   ی اند. 

  ل یو سپس تبد  نیسرزم  ی مایس  یشناسو بوم  ی مکان شهر  هینظر  نی ارتباط ب  نییتب  ی برا  یوممفه

  ی کردهایاز رو  ی ریگپژوهش با بهره  ن یارائه شده در ا  ی مدل به الگو انجام شده است. در الگو  نیا

در آن انجام گرفته    لیدخ  ی هالفهؤم  گاهی جا  نییبا تع  ی مکان شهر   جادی ا  ن،یسرزم  ی مایس  یشناسبوم

 ،یتیفعال   ،ی لفه کالبدؤچهار م  ی دارا  ،یشناختمکان بوم  ی ارائه شده، تحت عنوان الگو  ی است. الگو

برایم  یشناختو بوم  ییمعنا شده است که در کل شامل   نییتع  اری مع  ی لفه تعدادؤهر م  ی باشد. 

 ،یاس انسانیمق  ،یدسترس  ن،یسرزم  ی مایس  یشناسها عبارتند از: بوماریمع  نیباشد. ایم  اریدوازده مع

ا  تیامن  ،یطیمح   شی آسا  ،ی بصر  ییبایز  ،ی ریپذانعطاف  ،ییخوانا توجه به   ،ی ری پذتیفعال  ،یمنیو 

پژوهش انتخاب    ی به عنوان نمونه مورد  فارس   جیخل  ی شهدا  اچهی. درتیو هو  یحس  ی اقتصاد، غنا

  جهیشده است. نت  یبررس  ANPبه روش    یشناختمکان بوم  ی انطباق آنها با الگو  زانیو م  دهیگرد

با توجه به   یباشد ولیارائه شده م  ی آن در حال حاضر، با الگو  ادیانطباق ز  زانیها نشانگر میبررس

به منظور    یشناختبوم  ی هااصالح روند   ن،یسرزم   ی مایس  یشناسدر اصول بوم  رات ییروند تغ  ت یاهم

 گردد. یم  هیتوص ی مکان شهر نیا تیف یعدم کاهش ک
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 شناسی سیمای سرزمین ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم

 

 ه مقدم

شهری   ی هابا هدف خلق مکان  کردیرو  نیشهرها دارد. ا  ینوآورانه طراح  ی هادهیدر ا  شهی، رشهری   مکان  جادیا  یبانم

  کرد یرو  نیشود. ایرا شامل م  یزندگ  طیارتقاء مح  ی از راهبردها و ابداعات برا  یعیوس  فی و ط  ه استمطلوب بوجود آمد

تاک ا  دی با  ویژگیفضاهر    لزوماً  نکهیبر  واجد  شهری  ن  های ی  اهم  ،ستیمکان  دارای  فضا  ایجاد  ت یبر  و  مطلوب  یی 

های محیط زیستی بوجود بحرانمیالدی به دلیل    80از دهه  .  دینمایم  د یتاکشهری  مکان    دیتول  ی برا  خصوصیات الزم 

ید. به همین  ای گردو مکان شهری دارای اهمیت ویژه  آمده در جهان، توجه به این موضوع در مسائل مربوط به فضا

ای برای مسائل محیط زیستی در نظر  شهری در الگوهای خود جایگاه ویژهنظران بحث مکان  دلیل بسیاری از صاحب

نظران موضوع مکان  ، تقریباً تمامی صاحب1987ی مبحث توسعه پایدار از سال  گرفتند. به خصوص پس از طرح رسم

شناسی سیمای سرزمین یکی از  از سوی دیگر بوم ای به آن نمودند.نظرات خود در این حوزه توجه ویژهشهری در ارائه  

های جدید علم بوم شناسی است که پس از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی و مرکزی و اندکی بعد در اروپای  شاخه

  ی ندهای(، فرآیو انسان  یع ی)اعم از طب  نیسرزم   ی مایس  ی الگوها   ن،یسرزم  ی مایس  یشناسبومغربی و آمریکا توسعه یافت.  

  ر ییمبنا شکل گرفته که تغ  نینموده و بر ا  یابل آن را بررسالگوها و ارتباطات متق  نیا  راتیی تغ  یمرتبط با آنان، چگونگ

ای که در پژوهش حاضر  نکته  دهد.یقرار م  ری را تحت تأث  یشناختبوم  ی ها یژگیبه شدت و  نیسرزم  ی ما یس  ی در الگو

و به منظور ایجاد مکان شهری الزم است مورد توجه قرار گیرد چگونگی ارتباط بین مسائل محیط زیستی و سطح  

ها  فتن روندگیری مکان شهری است. در مورد محیط زیست، در نظر گر در کنار سایر مسائل مربوط به شکلاهمیت آنها  

شناسی سیمای سرزمین ساز وکار الزم جهت در نظر  ای برخوردار است. بومانات ماده و انرژی از اهمیت ویژه و جری

فو موارد  فراهم میگرفتن  در مورد مکان شهری  را  است  ق  و سیمای سرزمین رخ  آورد. مکان چیزی  بین خود  که 

مرتبط با آن  های  اد مکان شهری، باید مکان و کیفیت (. بر همین اساس به منظور ایجCasey, 1997: 29) دهدمی

 در ظرفی در مقیاس سیمای سرزمین بررسی گردد. 

بررسی پیشینه پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است  

بوم به بررسی مسئله مکان و  آثار متعددی  بنیادی و طرقی)شناسی سرزمینی پرداختهاما  با  ای  ( در مقاله1399اند. 

-عنوان »طراحی فضای شهری بوم محور، مورد مطالعه: بلوار کشاورز تهران«، به بررسی ارتباط طراحی شهری و ضرورت 

اند. در این پژوهش به موضوع مورد بحث مقاله حاضر اشاره نشده است لذا نگارندگان در  های زیست محیطی پرداخته

به آن می اثر  یاف پردازند.  این  به دنبال  اپژوهش حاضر  بنیادین است که چگونه میتن پاسخ  توان مکانی ین پرسش 

یجاد مکان شهری های الزم ایجاد نمود. در این پژوهش و در راستای ارائه الگو برای اشهری با در نظر گرفتن کلیه مؤلفه

فرآیندهای  عنوان یک رویکرد مناسب محیط زیستی که در آن  شناسی سیمای سرزمین بهمطلوب، از رویکردهای بوم

های آماری  پژوهش حاضر به روش کمی و کیفی و با تکیه بر داده  است. انی مد نظر است، بهره گرفته شده  طبیعی و انس

 ای انجام شده است.و منابع کتابخانه
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 .فضاهای شهری1

 عمومی فضياهای   عنوان به افتدمی  اتفاق انسيانی  افعال  مختلف های گونه  آنها  در که شيهری  فضياهای   از وسيیعی  طیف

. بدهد  را  غنی  تجاربی  کنندگاناسيتفاده به و شيود  انجام تواندمی  ی زیادی هافعالیت  ،فضياها این  شيوند. درمی  شيناخته

 بودن هم با  زمینه  و  هسيتند  جمعیت  جاذب که  ندشيومی  شيهرها  در  ای عمده و مهم نقاط به  تبدیل  فضياها این  بنابراین

هنده  دهای کارکردی و مراسييمی که پیوندومی را، بسييتر مشييترج انجام فعالیتفضييای عم.  آورندمی  فراهم  را  مردم

. به ای باشييندای و دورهها روزمره و معمولی و چه جشيينوارهدانند. چه این فعالیتاعضييای جامعه و مردم اسييت، می

گیرد. د عموم قرار میدیای اسيت که بر روی آن نمایش زندگی اجتماعی، در معر   عبارت دیگر فضيای عمومی صيحنه

های  آمیز و برخوردورزش؛ فضييایی برای همزیسييتی مسييالمتفضييایی اسييت برای سييیاسييت، مذهب، داد و سييتد و 

کرده  غیرشيخصيی. ویژگی اصيلی فضيای عمومی این اسيت که زندگی جمعی، فرهنگ شهری و مباحث روزمره ما را بیان

 (. 36 :1384یی، گذارد )رفیعیان و سیفیاو در ضمن بر آنها تأثیر می

شيود بط اجتماعی مشيخ  میمکان فضيای دارای معنی اسيت. به همین دلیل مکان را قسيمتی از فضيا که به وسيیله روا

آگاه اسيت اسيت که انسيان در آن از وجود خود  (. مکان، فضياییLogan & Molotch, 1978: 47کنیم )تعریف می

شييود، برایمان گیزاننده احسيياس برای ما تبدیل میبا معنا و بر ان  های تنها زمانی که به نظامی از مکان  و در واقع فضييا

(. مکان نه تنها به یک محل جغرافیایی اشياره دارد، بلکه 89  :1382شيولتز،   -گیرد )نوربرگشيود و شيکل میزنده می

عاد شييود، نیز هسييت. به این ترتیب در مکان، ابموجب تمایز آن از سييایر مقرها می موید کاراکتر اصييلی یک مقر، که

 :Seamon, 1982را ایجاد کنند ) آیند تا محیطی متمایز و حس خاص محلیتگوناگون سیمای سرزمین جمع می

باشيد. وی محیط شيهری را مکانی ( می1971ورد مکان، الگوی کانتر )های ارائه شيده در مترین الگویکی از مهم  (.130

توان گفت مکان از ا و تصيورات اسيت. به طور خالصيه میهعالیتهم تنیده کالبد، فبیند که متشيکل از سيه بعد درمی

های سيه گانه کالبدی، ل برآورده سياختن یکی از کیفیتتکفنظر کانتر برآیند این سيه مؤلفه اسيت که هر یک از آنها م

نتر ارائه های خود را با تکمیل نظریه کات. برخی از اندیشمندان نیز خوانشفعالیتی و تصوری )معنایی( محیط شهر اس

و معنی را در د،  ( با ارائه روایتی فرعی از مدل مکان کانتر سيه مؤلفه فعالیت، کالب1991عنوان مثال پانتر )اند. بهنموده

اند. این ز کانتر جوهره مکان را همین سييه مؤلفه دانسييتهداند. بسييیاری از اندیشييمندان پس احس مکان دخیل می

ه اندیشييمندان هم نظر با کانتر  موضييوع از آثار بسييیاری از اندیشييمندان پدیدارشييناس نیز قابل ادراج اسييت. از جمل

(،  1996(، میلیون )1994(، موگرائر )1991(، شييياميای )1979(، توآن )1976(، رلف )1975توان بيه شيييولتز )می

 ( اشاره نمود. 2000(، سیمون )1996فرامپتون )

در ایجاد فضييای عمومی شييهری ابعاد کالبدی و فعالیتی فضييا مورد توجه بوده  تا پیش از دهه هفتاد میالدی عموماً

ای عمومی در روند تکاملی شيهرسيازی و طراحی شيهری، تجربه انسيانی و ابعاد ادارکی در فضي  اسيت. پس از این دهه و

ان گیرد و در واقع پارادایم فضا به پارادایم مکجاد مکان شيهری مورد توجه قرار میگیرد و ایشيهری مورد توجه قرار می

این موضيوعات نیز سيتی و توسيعه پایدار،  افزون به مقوالت محیط زیاز دهه هشيتاد میالدی و توجه روز  کند.تغییر می

لفه کالبد،  باحث مکان شيييهری قرار گرفت. لذا مؤلفه محیط زیسيييت نیز در کنار سيييه مؤپردازان ممورد توجه نظریه

 فعالیت و معنا، وارد ادبیات طراحی مکان شهری گردید.
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و جریيانيات مياده و انرژی در   هر مکيان، رونيدهيادر مسيييائيل مربوط بيه محیط زیسيييت، عالوه بر موضيييوعيات مربوط بيه  

وارد را برای مکان شيناسيی سيیمای سيرزمین امکان بررسيی این مهای گوناگون بر یکدیگر مؤثر اسيت. اصيول بوممکان

 شيودمی مطرح  آلمانی  جغرافیدان  ترول  کارل توسيط  بار  اولین برای   سيرزمین  سيیمای  شيناسيیآورد. بومشيهری فراهم می

(Forman, 1995 .)بوم .نمایدمی معرفی انسيان  زیسيت فضيای   بصيری   و فضيایی  تمامیت  را  سيرزمین سيیمای   ترول 

 کلی  ماهیت یک  عنوان به را  سيرزمین سيیمای   که اسيت  جغرافیایی  مطالعات  از  جنبه  یک  سيرزمین  سيیمای  شيناسيی

 برحسيب  منطقه، یک کلی  ویژگی و  زمینه که  معنا این به. کند می  بررسيی  متأثرند هم  بر که مختلفی  عناصير شيامل

بوم شيناسيی سيیمای سيرزمین صيریحا بر . (Zonneveld, 1972)نیسيت  آن  دهندهتشيکیل  عناصير  مجزای   های جنبه

 محل بلکه نیسيت شيناسيیبوم از ای شياخه یا مجزا ای رشيته ،شيناسيی سيیمای سيرزمینبوم .اسيت متمرکز مکانی الگوی 

 ,.Risser et al)اسيت متمرکز سيیمای سيرزمین مکانی زمانی الگوی  بر که اسيت مرتبط رشيته چندین اشيتراج

 شيامل که مقیاسيی  در  را  شيناختیبوم  کارکرد و  سيرزمین سيیمای   سياختار  سيرزمین،  سيیمای  شيناسيیدر واقع بوم  .)1984

 هاخیابان ها،جوی   ها،زمین  ها،جنگل شامل این  و کندمی  بررسی است، انسانی  سرزمین  سيیمای   تجربه معمولی  عناصير

 . (Nassauer, 1997)است  هامحوطه و

 ,Botequilha & Ahernعملکرد و تغییر هستند )  ،شناسی سیمای سرزمین ساختارسه اصل پایه در مطالعات بوم

  تعریف  داالن  و لکه  زمینه، اصييلی  عنصيير سييه یعنی آن  سيياختاری   عناصيير  را  سييرزمین  سييیمای   ماهیت (.66 :2002

 به.  دارد  اسياسيی نقشيی  سيرزمین سيیمای   عملکرد در  و اسيت  سيرزمین سيیمای   در  غالب  عنصير  بسيتر یا  زمینه  .کنندمی

 غیرخطی ها، قطعاتلکهکند.  می احاطه  را  سيرزمین سيیمای   عناصير  و  اسيت  زیاد  خیلی بسيتر  مسياحت کلی طور

 با که  هسيتند  باریکی  نوارهای   هاداالن یا  کریدورهامتفاوتند.   پیرامونشيان با محیط اراضيی پوشيش نظر از که هسيتند

  کياهش  و  انقطياع   بياعيث  و  کننيدمی  وصيييل  هم  بيه  را  مشيييابيه  هيای لکيه  معموالً  کریيدورهيا.  متفياوتنيد  خود  پیرامون  زمینيه

  محدوده  یک از  حفاظت  زیبایی،  نظیر  مختلف  های جنبه  از لکه نوعی عنوان به  کریدورها. شيوندمی  بسيتر در  پیوسيتگی

 ,Forman & Godron) اندشييده مطرح  سييرزمین سييیمای   در...  و گونه مواد، انتقال  محل  عنوان  به  همچنین و

 یکدیگر  با  عناصير این میان  و  سيرزمین سيیمای   عناصير  از یک  هر درون  در  متقابل  ارتباطات  عملکرد مجموعه(.  1986

 در  یکدیگر  با  سياختار و  عملکرد. سيازدمی  مشيخ   را  سيرزمین سيیمای   عملکرد گونه، و  انرژی   ماده، جریان  طریق  از

 در  جيایگزینی  و  تکياميل تغییر،  .(189  :1389د )شيييعبيانی و همکياران،  سيييازمی متياثر  را  دیگری  یيک  هر  و  بوده  تعياميل

 در  تغییرات (.  Forman & Godron 1986)  اسيت زمان طی  سيرزمین  سيیمای   شيناختی  بوم  عملکرد و  سياختار

 و  طبیعی عامل  دو  دخالت  از ناشيی تواندمی  تغییر.  برعکس  و  شيودمی  عملکرد  در  تغییر باعث  سيرزمین سيیمای   سياختار

 .باشد انسانی

میالدی به عنوان   80همانگونه که پیش از این ذکر گردید، توجه به مفاهیم محیط زیسيييتی و توسيييعه پایدار از دهه 

موارد تا کنون این توجه به صييورت ارائه جزئی از مباحث مرتبط با خلق مکان شييهری مطرح گردیده اسييت. در اغلب  

دهنده مکان شيهری طرح گردیده  های شيکلها، معیارها و شياخ معیار و یا شياخ  در کنار سيایر مؤلفه چند مولفه،

 است. این مساله به چند دلیل دارای اشکال است:

مربوط به مکان شيهری بحث یکی نیسيت. در مطالعات    الف( مقیاس بررسيی مسيائل محیط زیسيتی و مکان شيهری الزاماً

ز یک بوم ادراج انسييان از فضييا مطرح اسييت. این بدان معنی اسييت که ممکن اسييت موضييوع مطالعه بخش کوچکی ا

به   های محیط زیسيتی در بخش کوچکی از یک بوم سيامانه مورد توجه قرار گرفته باشيد الزاماًسيامانه باشيد. اگر مؤلفه
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ثیرات منفی نداشيته مورد توجه قرار گرفته و یا حتی تأها  مانه نیز این معیارر نقاط بوم سيااین معنی نیسيت که در سيای

ه باشيد. ولی گیاه ممکن اسيت در یک مکان شيهری ارتقا محیط زیسيتی از طریق کاشيت گیاه اتفاق افتاداسيت. مثالً  

ین گیاهان بومی همای غیر بومی و مهاجم باشيد که باعث از بین رفتن گیاهان بومی منطقه شيود و  کاشيته شيده گونه

ن کوچک، باعث نابودی یکی از ای جانوری باشيييد در نتیجه این ارتقا محیط زیسيييتی در یک مکاغذای اصيييلی گونه

 های جانوری اصلی بوم سامانه گردد.گونه

ری همانگونه که ذکر گردید وجود ب( شيیوه بررسيی مکان شيهری و محیط زیسيت متفاوت اسيت. در بحث مکان شيه

های کالبد و فعالیت برای ایجاد مکان شييهری کافی اسييت و معنا نیز وابسييته به ادراج  کنار مؤلفه  مؤلفه معنایی در

اسيتفاده کننده گان از فضيا اسيت. در حالی که در مورد محیط زیسيت ممکن اسيت ارتقا یا عدم ارتقا آن به درسيتی 

ای دیگر ممکن اسييت تفاوت با گونهجایگزینی یک گونه گیاهی    توسييط اسييتفاده کنندگان ادراج نگردد. به طور مثال

 معنایی در ادراج استفاده کنندگان ایجاد نکند ولی تبعات زیست محیطی متفاوتی داشته باشد.  

زامی  های شييهری الحیطی و توسييعه پایدار در خلق مکانبنا بر دالیل فوق از یک سييو لزوم توجه به مسييائل زیسييت م

که اگر مکانی خلق گردد و ی در سيطحی متفاوت اسيت. به این معنی لفه محیط زیسيتاسيت و از سيوی  دیگر اهمیت مؤ

ضيعف  لفه دیگر قادر به خنثی نمودنلفه محیط زیسيتی ناموفق باشيد سيه مؤلفه ذکر شيده موفق و در مودر سيه مؤ

لفه محیط زیستی نیستند و مکان خلق شده دارای چالش کیفی جدی خواهد بود زیرا در عمل وجود آن برای شهر مؤ

ها امری اشيتباه اسيت. برای توسيعه مبانی نظری مفهوم مکان مین دلیل هم سيطح نمودن این مؤلفهمضير اسيت. به ه

اید در لفه بآن اضييافه شييده اسييت لیکن این مؤلفه زیسييت محیطی نیز به میالدی مؤ  80هری به درسييتی از دهه  شيي 

شيناسيی سيیمای لفه محیط زیسيتی نیز اصيول بومی مؤها مورد بررسيی قرار گیرد. شيیوه بررسي سيطحی فراتر از سيایر مؤلفه

های طبیعی، مصينوع و فرآیندهایشيان را بررسيی نموده و آن را در سيطحی فراتر از یک مکان، محیط سيرزمین اسيت که

 دهد. ورد مداقه قرار میتا سطح مکان م

ه فوق و بر مبنای نگرش خود به ها و ابعاد چهارگانی گوناگون با در نظر گرفتن مؤلفههاتاکنون اندیشيمندان و سيازمان

اند. در تحقیق حاضيير با مطالعه  در زمینه خلق مکان شييهری پرداخته  بحث مکان شييهری، به ارائه الگوها و معیارهایی

شيایان ذکر   بندی آنها سيعی گردیده اسيت که الگویی برای ایجاد مکان شيهری ارائه شيود.جمع برخی از این الگوها و

های ندیشيمندان گوناگون یا بررسيی مکاننظریه پردازان فوق، خود حاصيل بررسيی نظرات ا  اسيت که برخی از الگوهای 

های متنوع رویکردشيان از معیار باشيند. با توجه به اینکه اندیشيمندان گوناگون بر مبنای تخصي  وگوناگون شيهری می

ک معیار طرح ابه در قالب یبندی شييده و معیارهای مشيي اند، معیارها دسييتهحت عناوین گوناگون اسييتفاده نمودهو ت

سيرزمین   شيناسيی سيیمای یز با توجه به اینکه از طریق بومهای مربوط به مسيائل محیط زیسيتی نگردیده و کلیه معیار

اسيتخراج معیارهای الگوی مکان از الگو خارج شيده اسيت. به منظور   ند مشيخ  و موقتاًشيودر سيطحی فراتر بررسيی می

های مسيتخرج از نظریات  شيناسيی سيیمای سيرزمین(، کلیه معیارگرفته با توجه به اصيول بومن شيکل شيناختی )مکابوم

اند. سيپس معیارهای  ی شيدهبندشيناختی دسيتهه کالبدی، فعالیتی، معنایی و بوملفمؤ  اندیشيمندان، در غالب چهار مو

، کالبدی شيش معیار دسيترسيی همولف برای  هم نام و یا دارای یک مفهوم به صيورت یک معیار در آمده اند. در نهایت

سييه معیار امنیت و   لفه فعالیتیبایی بصييری و آسييایش محیطی، برای مؤپذیری، زیمقیاس انسييانی، خوانایی، انعطاف

در نظر گرفته شييد. در   هویت و حسييی  لفه معنایی دو معیار غنای قتصيياد و برای مؤپذیری و توجه به اایمنی، فعالیت

ه که تمام آنها در قالب اصيول های صيورت گرفته مشيخ  گردیدبا توجه به بررسيی  محیط زیسيتی نیزهای  مورد معیار

ا مؤلفه گردند لذا تمامی آنها حذف و به جای آنهسييرزمین در سييطحی کامل تر بررسييی میشييناسييی سييیمای بوم



 1401 خرداد، 45، شماره 19دوره  431 
426 -  445  

به منظور بررسيی نمونه های موفق   (.1شيناسيی سيیمای سيرزمین قرار داده شيده اسيت )جدول  شيناختی با معیار بومبوم

ن، پارج منابی نو موری، پارج  های ایپ واقرار گرفته که عبارتند از پروژه  انجام شيييده نیز چهار پروژه مورد بررسيييی

  (.2اند و پروژه چئونگ گی چئون )جدولمیل

 (: مولفه ها و معیارهای الگوی مکان بوم شناختی 1)جدول 

 نظریاتمستخرج از  معیار  مولفه 

ی 
بد

کال
 

 دسترسی 

(، کاپون و 1981، شیروانی ) ( 1981)  (، لینچ1979هاج ) (،  1975پروژه برای فضاهای عمومی )  موسسه

 ( بنتلی1984روچ  ترانسیک( 1990و    1985)   همکاران  و  (،   ،   (1986 ) ( گرین  سمینار1992،    ملی   (، 

(، کمیسیون معماری  1999همکاران ) ، راجرز و ( 1997)  کرمونا و ، پانتر( 1996)  استرالیا شهری  طراحی

 ( بریتانیا  مصنوع  محیط  دپارتمان1999و  گلکار ( 2000)   بریتانیا  مناطق  و   نقل  و  حمل   -محیط  (،   ، 

 (2018کوزلوا و کوزلو )  ،(2016)   یکیپال ، ( 2007، مقصودی ) ( 2000) 

 مقیاس انسانی 

،  (1989)   ورث  ساوت،  ( 1984)   روچ  و  ، کاپون( 1992)   تیبالدز  ،( 1989)   چارلز  پرنس  ،(1987)   کولمن

  وزیر   نخست  شهری   طراحی  ویژه  نیروی   ،( 1993)   لندن  مشورتی  ریزی   برنامه  ، کمیته( 1992)   گرین

نلسن( 1994)   استرالیا   ، مقصودی( 2000)   بریتانیا  مناطق  و  نقل  و  حمل-محیط  دپارتمان  ،( 1994)   ، 

 . ( 2018کوزلوا و کوزلو ) ،  ( 2007) 

 خوانایی 

  چارلز  ، پرنس( 1990و    1985)  همکاران  و  بنتلی،  ( 1989)   ورث  ساوت  ،( 1983)   ویولیچ،  (1981)   لینچ

 کرمونا  و  ، پانتر(1993)   لندن  مشورتی  ریزی   برنامه  ، کمیته( 1993)   گودی   ،( 1992)  ، تیبالدز( 1989) 

گلکار( 1997)  کوزلو  ،  ( 2000)   بریتانیا  مناطق  و   نقل  و   حمل  -محیط  دپارتمان  ،( 2000)   ،  و  کوزلوا 

 (2018 ) . 

 انعطاف پذیری

 همکاران  و  بنتلی   ،( 1984)   روچ  و  ، کاپون( 1975)  عمومی  فضاهای   برای   پروژه  ، موسسه( 1961)   جیکوبز

  گرین ،( 1993)   لندن مشورتی  ریزی  برنامه ، کمیته( 1992)  ، تیبالدز( 1987)  ، کولمن( 1990و  1985) 

گودی ( 1992)  نیروی ( 1993)  ،   هانتر  و  هاتن،  ( 1994)   استرالیا  وزیر  نخست  شهری   طراحی  ویژه  ، 

 و   حمل  -محیط  ، دپارتمان( 1999)   همکاران  و  ، راجرز( 1997)   کرمونا  و  ، پانتر ( 1994)   نلسن  ، ( 1994) 

گلکار(2000)   بریتانیا  مناطق  و  نقل مقصودی ( 2000)   ،  کوزلو   ،( 2016)   یکی پال،  ( 2007)   ،  و  کوزلوا 

 (2018 ) . 

 زیبایی بصری

، ( 1990و    1985)   همکاران   و  ، بنتلی (1983)   ، ویولیچ( 1981)   ، لینچ( 1981)   شیروانی،  ( 1961)   جیکوبز

  ، گودی( 1992)   ، گرین ( 1989)   ورث  ساوت  ،( 1989)   چارلز  ، پرنس( 1987)   ، کولمن(1986)   ترانسیک

 طراحی   ملی  (، سمینار1994)   ، نلسن ( 1994)   ، لنگ(1993)   لندن  مشورتی   ریزی   برنامه  کمیته  ،( 1993) 

 و   حمل  -محیط  ، دپارتمان( 1999)   همکاران  و  ،  راجرز( 1997)   کرمونا  و  پانتر  ،( 1996)   استرالیا  شهری 

 . ( 2016)  یک یپال، (2007)  ، مقصودی ( 2000)  بریتانیا مناطق و نقل

 آسایش محیطی 
تیبالدز( 1975)   عمومی  فضاهای   برای   پروژه  موسسه کمیته( 1992)   ،   لندن   مشورتی  ریزی   برنامه  ، 

 . ( 2016)  یکیپال (، 2000، گلکار ) ( 1994)  لنگ، ( 1993) 

ی 
یت

عال
 ف

 امنیت و ایمنی 

  ، جان ( 1993)   لندن  مشورتی  ریزی  برنامه  ، کمیته(1984)   روچ  و  ، کاپون ( 1981)   (، لینچ1979هاج ) 

  نقل  و   حمل  -محیط  ، دپارتمان(1994)   استرالیا  وزیر  نخست  شهری   طراحی  ویژه  ، نیروی (1994)   لنگ

  ، مقصودی( 2000)   ، گلکار( 1999)   بریتانیا  مصنوع  محیط  و  معماری   ، کمیسیون( 2000)  بریتانیا  مناطق  و

 . ( 2018کوزلوا و کوزلو ) ،  ( 2007) 



 ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین  432 

 
 نیما صیاد، حسین ذبیحی، زهرا سادات سعیده زرآبادی 

 

 فعالیت پذیری

 ، ویولیچ( 1981)  ، لینچ( 1979)   ، اپلیارد(1975)   عمومی  فضاهای   برای   پروژه  ، موسسه( 1961)   جیکوبز

 ، پرنس( 1987)   اپلیارد  و  ، جیکوبز( 1990و  1985)   همکاران  و  بنتلی  ،( 1984)   روچ  و  کاپون  ،( 1983) 

تیبالدز( 1989)   چارلز گودی (1992)   ،    لنگ   ،( 1993)   لندن  مشورتی  ریزی   برنامه  کمیته  ،(1993)   ، 

  ملی   سمینار  ،( 1994)   هانتر  و  ، هاتن( 1994)   استرالیا  وزیر  نخست  شهری   طراحی  ویژه  ، نیروی ( 1994) 

  بریتانیا   مصنوع  محیط  و  معماری   ، کمیسیون( 1997)   کرمونا  و  پانتر  ( 1996)   استرالیا  شهری   طراحی

، (2007)   مقصودی   ،( 2000)   گلکار  ،( 2000)   بریتانیا  مناطق  و  نقل  و  حمل  -محیط  ، دپارتمان ( 1999) 

 (2018کوزلوا و کوزلو )   ،( 2016)   یکی(، پال2015راس و همکاران ) 

 توجه به اقتصاد 

 وزیر  نخست  شهری   طراحی  ویژه  ، نیروی ( 1987)   اپلیارد  و  ، جیکوبز( 1984)   روچ  و  کاپون  ،( 1979)   هاج

  محیط   و  معماری   ، کمیسیون( 1999)   همکاران  و  راجرز  ، ریچارد( 1994)   هانتر  و  ، هاتن( 1994)   استرالیا

 .  ( 2016) یک یپال ،( 2007) ، مقصودی ( 1999)  بریتانیا مصنوع

ی 
نای

مع
 

 حسی  غنای 

 اپلیارد   و  ، جیکوبز(1987)   کولمن  ،( 1990و    1985)   همکاران  و  بنتلی  ،( 1981)   ، لینچ( 1979)   اپلیارد

ساوت( 1987)  تیبالدز ( 1992)   ،گرین ( 1989)   ورث  ،  گودی( 1992)   ،  کمیته( 1993)   ،   ریزی   برنامه  ، 

پانتر( 1993)   لندن  مشورتی گلکار( 1997)   کرمونا  و   ،   ،   (2000 )  ، ( همکاران  و    ی ک یپال  ،( 2015راس 

 (2016 ) . 

 هویت

  چارلز   پرنس،  (1987)   کولمن  ،( 1987)   اپلیارد  و  ، جیکوبز( 1983)   ، ویولیچ(1981)   ، لینچ(1979)   اپلیارد

،  (1996)   استرالیا  شهری   طراحی  ملی  ، سمینار( 1993)   ، گودی ( 1992)   گرین  ،( 1992)  ، تیبالدز( 1989) 

راجرز( 1997)   کرمونا  و  پانتر دپارتمان( 1999)   همکاران  و  ،    بریتانیا  مناطق  و  نقل  و  حمل  -محیط  ، 

کوزلوا و کوزلو    ،( 2016)   یکی(، پال2015راس و همکاران ) ،  ( 2007)  ، مقصودی ( 2000)   ، گلکار( 2000) 

 (2018 ) . 

ی 
خت

نا
 ش

وم
 ب

بوم شناسی 

 سیمای سرزمین 

 اصول بوم شناسی سیمای سرزمین. 

 منبع: نگارندگان با استفاده از منابع گوناگون 

 مشابه بررسی شده (: پروژه های موفق 2)جدول 
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کمیسیون معماری و به منظور ارتقا کیفیت طراحی و توسعه پایدار، شورای شهر با کمک 

، آژانس توسعه شرق انگلستان و شورای منطقه سافولک و با استفاده از محیط مصنوع بریتانیا

اینیشیاتیو اقدام به باز طراحی و توسعه چهار لکه شهری شامل فضای تاریخی تیم طراحی اربن 

مرکز شهر، فضای تفریحی کنار آب، یک محوطه دانشگاهی و منطقه تجاری اطراف ایستگاه راه 

آهن با توجه به معیار های مکان شهری و ایجاد ارتباط بین آنها به کمک اصول بوم شناسی 

آن تبدیل فضاهای مجزا و نامطلوب شهری به یک محیط  سیمای سرزمین نمود و نتیجه

مرتبط شامل مکان های شهری مطلوب بوده است. با توجه به ماهیت پویای این پروژه، هنوز 

 هم این پروژه در حال بهبود و تکمیل است.
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ایشیکاوا بخشی از جنگلی که در خطر نابودی شهردار این شهر با کمک تیم طراحی پروفسور  

قرار داشت با کمک اصول بوم شناسی سیمای سرزمین به صورت هفت لکه و سه داالن طراحی  

و در آن اقدام به طراحی مکان شهری نمودند. این پروژه به یک نمونه موفق مکان شهری در 

 ر ژاپن نیز شده است.برنده جایزه شهر سبز نخست وزی 2005ژاپن تبدیل شده و در سال 
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مجمع مشارکتی پارج میل اند با کمک تیم طراحی تیبالدز اقدام به ایجاد زنجیره ای سبز به 

صورت یک پارج شهری و با کمک اصول بوم شناسی سیمای سرزمین نمودند. نتیجه کاری 

 ی باشد.ایجاد یک مکان مطلوب شهری در بخش شرقی شهر لندن م
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این پروژه در مجاورت یک آبراه تاریخی قرار دارد که به وسیله شهرداری سئول از فضای  

نامطلوب شهری تبدیل به یک مکان شهری مطلوب شده است. در انجام این پروژه به معیار  

سرزمین توجه ویژه شده است. این پروژه مکان شهری و همچنین اصول بوم شناسی سیمای 

 شهری و طبیعی می باشد.  -شامل سه بخش تاریخی، فرهنگی

 منبع: نگارندگان با استفاده از منابع گوناگون 

شييناختی مسييتخرج  و معیارهای مربوط الگوی مکان بومها  فاده از نظریات اندیشييمندان مولفهبا اسييتمدل مفهومی  

های موفق انجام شيده موید این مطلب بوده که ابتدا در سيطحی باالتر بسيتر بررسيی پروژهده اسيت. از سيوی دیگر  گردی

های ن فراهم گردیده و سيپس سيایر مؤلفهشيناسيی سيیمای سيرزمیاحی شيهری با اسيتفاده از اصيول بوممناسيب برای طر

و در سييطحی باالتر    تشييناختی متفاومولفه بومگردد. این به این معنی اسييت که اهمیت  مکان در طراحی لحاظ می

شيناختی به صيورت همین اسياس مدل مفهومی مکان بوم های کالبدی، فعالیتی و معنایی قرار دارد. برنسيبت به مؤلفه

 زیر تعریف شده است:
 (: الگوی مکان بوم شناختی1)شکل 

 
 منبع: نگارندگان 

بوم شناختی    ها، مکانسو با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه  مدل مفهومی مستخرج از پژوهش بیانگر این است که از یک

تری مناسب و با توجه به شناختی و معیار آن بر بسسوی دیگر، ابتدا باید مؤلفه بوم  گردد و ازشکل گرفته و حاصل می

تر بررسی  ر و معیارهای آنها در سطحی پایینلفه دیگ مای سرزمین بررسی شده و سپس سه مؤشناسی سیاصول بوم

توان این تفاوت را در ارزیابی در نظر ها میامکان امتیازدهی متفاوت به خوشه  با استفاده از  ANPگردند. در روش  

 گرفت.
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 )دریاچه شهدای خلیج فارس(  بررسی نمونه موردی.3

دقیقه    44درجه و    35دقیقه شرقی و    12درجه و    51دریاچه شهدای خلیج فارس یا دریاچه چیتگر به طور تقریبی در  

شهرداری واقع است. در شمال آن بزرگراه    22شمالی قرار گرفته است. این دریاچه مصنوعی در غرب تهران و در منطقه  

شهید خرازی، در جنوب آن بزرگراه شهید همدانی و در جنوب و غرب آن پارج جنگلی چیتگر واقع است. رودخانه  

 در غرب آن قرار دارد. کن در شرق این دریاچه و رودخانه وردآورد  

  پهنه   مساحت.  شد  آغاز  آن  ساحلی  پهنه  اجرایی  عملیات   91  سال  تیر  از  و   آبی  پهنه  اجرایی  عملیات  89  سال   مهر  در

  100  بین  عرضی  حدودا  و   کیلومتر  5  تقریبی  طول  با  آبی  پهنه  گرداگرد  در  ساحلی  نوار.  است  هکتار  134  حدود  آبگیر

  80  از  میلیون  5  که  شودمی  مینتأ  کن  رودخانه  از  حاضر  حال  در  دریاچه  آب  عمده  بخش.  یابدمی  امتداد  متر  150  تا

  از   بخشی   و  آبی  پهنه   ساخت  1392  سال  در است.  داده  اختصاص  خود  به  را  رودخانه  ساالنه   دبی  مکعب  متر   میلیون

  برداری   بهره  به  ساحلی  پهنه  از  بیشتری   های قسمت  زمان  مرور  به.  گردید  افتتاح  پروژه  و   رسید  پایان  به  ساحلی  قسمت

 انبوه  کوهستان،  دریاچه،  جنگل،  قبیل  از  ساخت  انسان  و  طبیعی  عناصر  شامل   شده  ایجاد  شهری   فضای   .است  رسیده

  پژوهش  این  موردی   نمونه  عنوان  به  بررسی  برای   پروژه  بودن  مناسب  سبب  یکدیگر  کنار  در  شهری   های کاربری   و  هابرج

 .است شده

 کالبدی در دریاچه شهدای خلیج فارس لفه .مؤ 3.1

با کمک شش معیار بررسی شده است. در معیار دسترسیؤم ها،  شرایط حمل و نقل عمومی، پارکینگ   لفه کالبدی 

شده است.    46/2های بصری و نمادین بررسی شده است. امتیاز این معیار در پرسشنامه  شرایط تردد معلوالن، دسترسی 

ست. در  را کسب نموده ا  1/ 78های مناسب در پرسشنامه  امتیاز  پس از بررسی و طرح گزارهانی نیز  معیار مقیاس انس

ها و استفاده از تکنولوژی جهت خواناتر نمودن محیط  یابی در فضا، تابلوهای راهنما، نشانهمعیار خوانایی چگونگی جهت

پذیری  معیار انعطاف  ست آمده است. دربه د  09/2بررسی شده است. سپس از طریق پرسشنامه امتیاز آن بررسی و عدد  

شان بررسی شده و امتیاز به دست آمده برای این  ا، فاصله آنها از یکدیگر و تعدادها، میزان دسترسی به آنهتنوع کاربری 

بوده است. در معیار زیبایی بصری، فضا از نظر نظم و هارمونی، ریتم و وحدت بررسی    2/ 11معیار در پرسشنامه عدد  

بوده است. در معیار آسایش محیطی نیز    1/ 56تیاز کسب شده برای نمونه موردی از طریق پرسشنامه عدد  شده و ام

کنندگان و توجه به اقلیم )آفتاب و سایه، محافظت در مقابل باران و   حه مناسب، آسایش پیاده و استفادهاستنشاق رای

بوده    91/1از کسب شده از طریق پرسشنامه عدد  گرما و سرما و ...( جهت آسایش بهره برداران بررسی شده و امتی

 است.

 لفه فعالیتی در دریاچه شهدای خلیج فارس .مؤ 3.2

پذیری و توجه به اقتصاد بررسی شده است. در معیار امنیت و ایمنی  سه معیار امنیت و ایمنی، فعالیت  لفه بااین مؤ

  جهت  ها، استفاده از نیروهای متخصعالئم هشدار دهندهها،  اس امنیت، استفاده از انواع حفاظامکان وقوع جرم، احس

رسانی در زمان حادثه و وجود تجهیزات مناسب بررسی شده است. امتیاز به دست آمده  پیشگیری از حادثه یا امداد 
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،  های سنی، جنسییری امکان فعالیت برای کلیه گروه پذبوده است. در معیار فعالیت   03/2  برای این معیار در پرسشنامه

های گوناگون در دریاچه شهدای خلیچ فارس  ها و رویدادها، مراسم شده است. برگزاری جشن  قومی، مذهبی و ... بررسی

های  ار توجه به اقتصاد، تأثیر کاربری را کسب نماید. در معی  46/1باعث گردیده است که این معیار در پرسشنامه امتیاز  

سازی در مجاورت  ه امالج مجاور و رونق ساختمانشتغال، ارزش افزودواقع در دریاچه شهدای خلیج فارس در ایجاد ا

آن و افزایش درآمد شهرداری از طریق صدور پروانه بررسی شده است. امتیاز به دست آمده برای این معیار از طریق  

 بوده است. 1/ 58پرسشنامه 

 لفه معنایی در دریاچه شهدای خلیج فارس .مؤ 3.3

معیار غنای حسی و هویت بررسی شده است. در معیار غنای حسی خاطره انگیزی، ایجاد حس  لفه با کمک دو  این مؤ

لذت از حضور در فضا و سرزندگی دریاچه شهدای خلیج فارس بررسی شده است. امتیاز به دست امده برای این معیار  

نیز توجه به هویت بومی و ویژگی بوده است. در معیار هوی  1/ 88در پرسشنامه   ایجاد  های منت  حصر به فرد فضا و 

بوده   2/ 47کاراکتر برای آن مورد بررسی قرار گرفته است و امتیاز کسب شده از طریق پرسشنامه برای این معیار عدد  

 است.      

 لفه بوم شناختی در دریاچه شهدای خلیج فارس .مؤ 3.4

اصل ساختار، عملکرد و تغییر بررسی  شناسی سیمای سرزمین بر اساس سه  برای بررسی این مؤلفه از معیار معیار بوم

شناختی به صورت اسنادی و یاز به بررسی اثرات بلند مدت بومشده است. با توجه به اینکه برای بررسی این معیار ن

کننده روزانه در کوتاه مدت ادراج نگردد، این معیار  ممکن است این اثرات توسط استفادهمطالعه منابع گوناگون است و  

ها و کریدورهای سیمای سی گردیده است. ابتدا زمینه، لکهصورت کارشناسی بررینی و توسط پژوهشگر بهه صورت تبیب

شود که ی بررسی ساختار موزائیک تعریف میسرزمینی که دریاچه چیتگر در آن قرار گرفته شناسایی شده است. برا

جزئیات مسائل پرداخت و نه باید آنقدر کوچک  شامل موارد فوق است. موزائیک نه باید آنقدر بزرگ باشد که نتوان به  

ها را نشان دهد. برای این منظور محدوده  اند جریانات انرژی و مواد و گونهباشد که اهمیت خود را از دست داده و نتو

یابد. نتهای پارج جنگلی چیتگر ادامه میهای البرز آغاز شده و در جنوب تا ابررسی از شمال از دامنه رشته کوه مورد  

این ترتیب زمینه بررسی تعریف    یابد بهدخانه قوری چای در غرب امتداد میاز شرق از رودخانه کن آغاز شده و تا رو

شناختی واجد اهمیت است. لکه آبی دیگر موجود در محدوده  به عنوان یک لکه آبی از نظر بوم  گردد. دریاچه چیتگرمی

های  ب کوچکتر جهت انجام ورزشز دریاچه چیتگر و در مقیاسی به مراتها پیش ا مطالعه، دریاچه آزادی است که سال

 آبی احداث شده است.

این    های سبز درترین لکهباشد. از مهمترین لکه باز در این محدوده میرز در شمال محدوده مطالعاتی، مهمهای الب وهک

گر فضای طبیعی اطراف رود دره کن  باشد که یک جنگل مصنوعی است. لکه سبز دیمحدوده پارج جنگلی چیتگر می

باشد. لکه سبز اطراف رود دره کن در پایین بزرگراه  باالدست از گیاهان بومی منطقه میاست که پوشش آن در اراضی  

شود که عمده گیاهان آن غیر بومی است. لکه سبز پایین دریاچه  به پارج انسان ساخت جوانمردان میخرازی تبدیل  

هایی دارای گونهشناسی است که  هم دیگر باغ ملی گیاهباشد. لکه سبز مجنگلی خرگوش دره میربوط به پارج  آزادی م 
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های انسان ساخت دارای کاربری شهری پر شده  ها عموما توسط لکهباشد. فضاهای بین این لکهمتنوع از گیاهان می

باشد که هنوز عملیات اجرایی آن به پایان لکه بزرگ مسکونی در حال ساخت می  است. در شمال باغ گیاه شناسی یک

 نرسیده است.  

باشند. بخش طبیعی آنها شامل دو رود کن و  ر دو دسته طبیعی و انسان ساخت میهای محدوده مطالعاتی دکریدور

نماید. رودخانه قوری چای  ر بخش عمده آب دریاچه چیتگر را تأمین میقوری چای است. رودخانه کن در حال حاض 

باشد. کریدور های عمده انسان ساخت، بزرگراه های موجود در محدوده  بیشتر ایام سال خشک و فاقد آب مینیز در  

باشد. بزرگراه  ه تهران کرج و بزرگراه همدانی میمی باشند. این کریدورها شامل بزرگراه خرازی، بزرگراه آزادگان، آزادرا 

یان پارج جنگلی چیتگر عمال ارتباط دو بخش پارج را قطع نموده و باعث گسست اکوسیستم  همدانی با عبور از م

ترین  ردید که دریاچه چیتگر یکی از مهمپارج شده است. به این ترتیب ساختار کلی محدوده مطالعاتی شناسایی گ

شود ز رودخانه کن تأمین میچه چیتگر ا های این ساختار سیمای سرزمینی است. با توجه به اینکه عمده آب دریالکه

بلکه    باشد هر چند که این انتقال نه از طریق کریدور طبیعیه میعنصر ارتباطی این دریاچه در حال حاضر این رودخان

آنها به  های سطح منطقه و هدایت  آوری روان آب یرد. در نظر است در آینده با جمعگ از طریق لوله کشی انجام می

مین آب دریاچه از این طریق انجام گردد که تا زمان انجام این پژوهش محقق نشده است.  تأدریاچه چیتگر بخش عمده  

تبط به این دریاچه رودخانه کن  تنها کریدور مر  با توجه به اینکه نمونه موردی پژوهش حاضر دریاچه چیتگر است عمالً

ها با  ایر لکهکریدور دیگری نه ارتباط بین سکشی برقرار شده است. لذا هیچ  د که این ارتباط نیز با کمک لولهباشمی

 نماید.طع میکند و نه آن را قاین لکه برقرار می

(: ساختار محدوده مطالعاتی2)شکل   

 

 نبع: نگارندگان م
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بوم بررسی عملکرد  دبرای  زمینشناختی  ابتدا  است  بررسی شود.  ریاچه چیتگر الزم  دریاچه  شناسی عمومی منطقه 

-رودخانه  های مرتفع شمال تهران و های بزرگ کوهومورفولوژی قسمتی از مخروط افکنهمطالعه از نظر ژئ محدوده مورد  

های رونشست ایران مرکزی و با برجستگیری به عنوان شمالی ترین ف-باشد که در دشت تهران های کن و وردآورد می

کیلومتر    10تا    2ا طول  دریاچه هفت گسل ب  باشد. در محدودهاز رسوبات نسبتا جوان آبرفتی می  بسیار کم، پوشیده

اثراتی گذامشاهده می بر روی سطح زمین  بدوشتهشوند که  قرارگیری  اند. مکانیابی دریاچه  نظر گرفتن محل  ن در 

 ها و همچنین ایجاد برشی عمیق و خاکریزی در زمینی با شیبی تند بوده است. گسل

ها با پراکندگی زیاد هستند. در این نوع خاج توان ایجاد  ستپی و بوته شامل نباتات مناطق ا  گیاهان طبیعی این محدوده

ها با  قسیمات صورت گرفته تیپ اراضی تپهها با قابلیت کم وجود دارد. از دیگر تقسمتزراعت آبی و باغات در بعضی  

آهکی و کنگلومرای    ای با تشکیالت سنگ های های کم ارتفاع ممتد و کوژپشتهبسیار کم است. این اراضی از تپه  وسعت

  1400تا    1000باشد و ارتفاع آنها از سطح دریا  درصد می  40تا    20ت که دارای شیب  نسبتاً منحجر به وجود آمده اس

متر است. از محدودیت ها و خطرات این محدوده شیب تند، محدودیت عمق خاج و فرسایش را می توان نام برد به  

جلوگیری از فرسایش خاج  از فرسایش تالش کرد که یکی از روش های    همین منظور باید در حفظ خاج و جلوگیری 

های گیاهی مناسب است. تبعیت از رویکرد تزئین گرایی در بیشتر فضاهای سبز دریاچه به جای استفاده  کاشت گونه

کننده ایجاد  اس را در استفاده  از گیاهان بومی به چشم می خورد به گونه ای که فضای سبز ساحل دریاچه این احس

کند که این فضای سبز را در نقاط مختلف شهر حتی در حاشیه بزرگراه ها نیز دیده است. لذا عمال فضای سبز  می

توان به چمن، شمشاد طالیی، ترون، زرشک،  از گیاهان غیر بومی کاشته شده میساحل دریاچه فاقد هویت بومی است.  

 پامپاس و غیره اشاره نمود.  

های جانوری بخش آبی آن  از احداث وجود نداشته است، گونه  ه دریاچه چیتگر مصنوعی بوده و پیشبا توجه به اینک

ها و جمعیت زیاد انسانی  نیز با توجه به حضور مداوم انسانهمگی مربوط به بعد از احداث بوده و در فضای ساحلی آن  

رگ جثه در خشکی استفاده شود. این دریاچه از  های جانوری بزتواند به عنوان زیستگاه گونه نمیکننده عمالًمراجعه

های پرنده مهاجری مانند مرغ دریایی، غاز سیاه و فالمینگو بوده  در فصول سرد میزبان دسته  92سال    زمان آبگیری در

است. نکته مهم تفاوت محل استقرار این پرنده ها در لبه های ساحلی دریاچه است. به نحوی که این پرندگان به ساحل 

شمال شرقی دریاچه که در آن اکوسیستم خشکی به آرامی به اکوسیستم آبی متصل می شود عالقه بیشتری    شنی

نشان می دهند. تفاوت این بخش با سایر لبه های دریاچه که با شیب های سنگی به آب متصل می شود قابل مالحظه 

ی ها در این بخش از ساحل بیشتر است  است. به دلیل وجود مواد مغذی در این باریکه تمرکز ماهی ها و بچه ماه

 (.155،  1395)ادیب و همکاران، 

گونه متعلق به خانواده کپور ماهیان بوده و    11خانواده در دریاچه شناسایی شده است که    8گونه ماهی متعلق به    18 

یر تیز کولی، درصد از جمعیت ماهیان دریاچه از گونه های مهاجم نظ  95غالب ماهیان دریاچه را تشکیل می دهد.  

ماهی آمورنما و مروارید ماهی بوده که همگی از فیتوپالنکتون و جلبک های چسبیده به بستر تغذیه می کنند. عدم  

توازن تغذیه ای ماهیان دریاچه باعث بر هم زدن زنجیره غذایی می گردد. برای ایجاد تعادل در اکوسیستم دریاچه،  

ا تا  پیشنهاد می گردد  ماهی شکارچی  ماهیان حفظ گردد.معرفی  توازن  بیولوژیک  مبارزه  بهبود  ئز طریق  به منظور 
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عملکرد بوم شناختی دریاچه ترکیب لکه آبی آن با لکه سبز مجاور )پارج جنگلی چیتگر( می تواند به این مساله کمک  

اد اختالف ارتفاع زیاد و  نماید اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و با ایجاد لبه هایی مانند بزرگراه همدانی و یا ایج

یا در مواردی حصارکشی، امکان ارتباط از بین رفته است. از نظر ارتباط کریدوری نیز تنها به منظور تامین آب دریاچه  

با کمک لوله کشی ارتباط با رودخانه کن که در بستری مجزا جاری است، برقرار می باشد که این مساله بیش از هر  

در محدوده دریاچه    دریاچه بدون در نظر گرفتن بوم شناسی سیمای سرزمین باز می گردد.  چیز به جانمایی نامناسب

استفاده از روش های نوین تولید انرژی و انرژی های پاج مانند استفاده از انرژی خورشیدی، باد و ... مورد توجه نبوده 

 ول مانده است.فو به طور کامل مغ

زباله در پارج حرکت مثبتی محسوب می گردد لیکن استفاده از سطل    های زباله مخصوص تفکیکاستفاده از سطل

های معمولی فراوان در کنار این سطل ها عمال نشانگر عدم جدیت کافی در تفکیک زباله ها است. نظافت در فضا انجام  

به محیط   گرفته و پاکیزگی رعایت می گردد لیکن نوع اجرای کفپوش ها سبب جمع شدن زباله شده که خود می تواند

در ساخت و ساز مجموعه اصول مهندسی رعایت شده و تمامی ابنیه ها از نوع فلزی یا بتنی   زیست آسیب وارد نماید.

است. مصالح استفاده شده نیز از نوع مصالح مرسوم در سایر پروژه های شهر تهران بوده و در حد استاندارد می باشد. 

هیدرولیکی رعایت شده لذا در صورت نگهداری مناسب از نظر دوام    همچنین در ساخت دریاچه نیز اصول سازه های 

   مشکلی وجود نخواهد داشت.

  2019و    2010در ماه ژوئن  سال های    Google Earthبه منظور بررسی تغییرات محدوده مورد مطالعه، از تصاویر  

مربوط به    2019مربوط به قبل از شروع عملیات احداث دریاچه و تصویر سال    2010استفاده شده است. تصویر سال  

شده    ییشناسا  ی دورهایمطلب است که در لکه ها و کر  ن یا  دیفوق مو  ری دو تصو  سهیمقا  زمان انجام پژوهش می باشد.

  ی لکه ها  ری به محدوده اضافه شده است. سا  یبزرگراه همدان  دور یو کر  اچه یمطالعه، لکه دردر ساختار محدوده مورد  

 .ددارن  ریدر دو تصو ی برابر طیشرا بایاز نظر اندازه و پراکنش تقر ریسبز موجود در تصو
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 2019و  2010از محدوده مطالعاتی در سال های   تصویر (: 3)شکل 

 

(google earth, 2019) 

کریدور بزرگراه همدانی با قطع نمودن پارج جنگلی چیتگر یک لکه سبز بزرگ را به دو لکه کوچک تر مجزا تبدیل  

نموده که این مساله نظر بوم شناسی سیمای سرزمین مطلوب نیست زیرا سبب گسست ارتباط در یک اکوسیستم شده  

افزایش داشته    2019انسان مانند محالت مسکونی در سال  است. لکه های مربوط به بخش های ساخته شده توسط  

است. در ضلع شمال غربی دریاچه مجموعه وسیع مسکونی در حال ساخت است که عمال در حال تغییر شکل دادن  

کامال    2019سیمای سرزمین می باشد. ساخت ساز ساختمانی در حوزه بالفصل دریاچه و محیط اطراف آن در سال  

ز دالیل رونق ساخت و ساز می تواند احداث دریاچه باشد که از یک سو باعث رونق اقتصادی منطقه  مشهود است. یکی ا

می گردد اما از سوی دیگر سبب از بین بردن منظر طبیعی می شود. با توجه به اینکه اغلب ساخت و ساز های حوزه  

به می باشد، باعث بوجود آمدن دیواره  بالفصل دریاچه به ویژه در محدوده شمالی و سپس شرقی آن به صورت بلند مرت

نشانگر    2019و    2010ای بلند در اطراف دریاچه خواهد شد. مطالعه دقیق تر تصاویر ماهواره ای دریاچه در سال های  

این است که ساخت دریاچه باعث ایجاد تغییر شکل اساسی در زمین شده است. برای ساخت دریاچه و مکانیابی آن  

شیب زمین نشده و با خاج برداری و خاکریزی گسترده سطح الزم برای احداث دریاچه فراهم  هیچ توجهی به شکل و  
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توانست با توسعه و چه فعلی که در تصویر مشخ  است میشده است. همچنین لکه سبز کوچک موجود در محل دریا

با احداث دریاچه و همچنین    اتصال به لکه سبز پارج جنگلی چیتگر باعث تولید لکه سبز بزرگ تری گردد که عمالً

توانست ج جنگلی و لکه آبی دریاچه نیز میبزرگراه همدانی این پتانسیل بالقوه از بین رفته است. ترکیب لکه سبز پار 

 با ایجاد حصار به دور پارج جنگلی این ارتباط قطع شده است. ترکیب مناسبی را ایجاد نماید که عمالً

داث دریاچه با توجه به جهت وزش باد غالب در منطقه که از شرق به غرب است  رغم مواردی که ذکر گردید احعلی

می تواند سبب افزایش رطوبت و مطلوبیت هوای تهران گردد. البته با توجه به جاذب جمعیت بودن دریاچه و ایجاد  

د اکوسیستمی آبی در این  ترافیک به ویژه در روزهای تعطیل و پایان هفته امکان ایجاد آلودگی هوا نیز وجود دارد. ایجا

محدوده که پیش از این وجود نداشت یکی از مزایای احداث دریاچه است که محیط مناسبی برای زمستان گذرانی 

های  کمک کرده است. لیکن توجه به گونهپرندگان مهاجر نیز فراهم نموده که این مساله به تنوع گونه های منطقه  

 ی سازگار با اکوسیستم منطقه در شرایط فعلی یکی از الزامات می باشدآبزی دریاچه و کمک به پرورش گونه ها

های انجام  است به این معیار بر اساس بررسی  شناسی سیمای سرزمین در الگو الزمبه منظور امکان بررسی معیار بوم

منظر بوم شناسی  شده امتیاز داده شود. با در نظر گرفتن کلیه مطالب ذکر شده و مزایا و معایب احداث دریاچه از  

داده شد و این به این معنی است که توجه الزم به بوم    4اساس طیف لیکرت به این معیار امتیاز  سیمای سرزمین، بر

شناسی سیمای سرزمین در احداث دریاچه انجام نشده و شرایط فعلی آن از این نظر بد است. شایان ذکر است که  

  4شناختی نیز  ایط بهتر است. بنابراین امتیاز مؤلفه بومکمتر نشانگر شر  بوده که عدد  5تا    1امتیازات طیف لیکرت از  

 باشد.می

 ANPارزیابی میزان انطباق دریاچه شهدای خلیج فارس با الگوی مکان بوم شناختی به روش  .4

 Superبه منظور بررسی میزان انطباق دریاچه شهدای خلیج فارس با الگوی مکان بوم شناختی،  ابتدا در نرم افزار  

Decisions  سپس مقایسات    . ها و معیارها در قالب مدل طراحی شده استانجام گرفته و ارتباط میان مؤلفهسازی  مدل

ها نیز  ر داده شده اند. در مقایسه مؤلفهبررسی معیارها در مقایسات تاثی زوجی انجام شده و امتیازات به دست آمده در  

لفه دیگر، این موضوع در مقایسات زوجی لحاظ گردیده و  شناختی نسبت به سه مؤوت سطح مؤلفه بومبا توجه به تفا

های  ار ابر ماتریسست. سپس در نرم افزبر اساس اعداد به دست آمده برای آن ارجحیت شش برابری در نظر گرفته شده ا

 بندی نهایی انجام شده است.آمده، اولویت سازی اوزان به دستو محدود تشکیل شده و پس از نرمالناموزون، موزون 

 

 

 شناختی ونه مطالعاتی  با الگوی مکان بومافزار به منظور بررسی میزان انطباق نممدل ساخته شده در نرم(: 4شکل ) 



 1401 خرداد، 45، شماره 19دوره  441 
426 -  445  

 

 منبع: نگارندگان 

 گیری  نتیجه

های انجام گرفته در  پژوهش شناسی سیمای سرزمین و  ز مفاهیم توسعه پایدار، اصول بومگیری ادر این پژوهش، با بهره

مورد خلق مکان شهری، نسبت به توسعه مبانی نظری مفهوم مکان شهری اقدام و الگویی جهت خلق و یا بررسی میزان  

شناختی ارائه شده است. پس از ارائه  مطلوب و در قالب الگوی مکان بوم  مکان شهری انطباق مکان شهری ایجاد شده با  

الگوی مکان بوم شناختی، میزان انطباق دریاچه شهدای خلیج فارس با این الگو بررسی شده است. بر اساس نتایج به  

 ه است.و بر اساس اولویت بندی نهایی گزینه ها میزان انطباق زیاد بود ANPدست آمده از روش 

 اولویت بندی نهایی در نرم افزار . 5شکل 

 

 منبع: نگارندگان 
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با توجه به اینکه پس از این اولویت بیشترین امتیاز مربوط به اولویت متوسط می باشد، در صورت عدم اصالح برخی 

ها(  یت باالتر آن نسبت به سایر مؤلفهشناختی )با توجه به اهمنامطلوب موجود به ویژه در مورد مؤلفه بومروندهای  

 خواهد داشت.پتانسیل کاهش انطباق و افت کیفیت فضا وجود 

 گردد:خلیج فارس موارد ذیل پیشنهاد می شناختی در دریاچه شهدای لفه بومبه منظور ارتقا مؤ

مصرف آب کمتر و    م،یبا اقل  ی با توجه به سازگار  یبوم  اهانیشوند. گ  یبوم   ری غ  اهان یگ   نیگزیجا  یبوم  اهانیگالف(  

 باشند. یم ی ترمطلوب نهی گز یشناختبوم ی اختالل در روندها جادی عدم ا نیهمچن

 کمک کند. یطیمح  شیتواند به آسایم یگستر بوم هیاستفاده از درختان ساب( 

تواند به کاهش مصرف  یو استفاده مجدد از آب مازاد م  اچهیسبز محوطه در  ی فضا  ی اری در آب  ونیرکوالسیس  جادیا  ج(

  آب منجر گردد.

در جهت    دیمهاجر انتخاب شده است با  ی ها پرنده   یبرخ  ی به عنوان مقصد زمستان گذران  اچهیدر  نیا  نکهیبا توجه به اد(

 ها تالش گردد.  پرنده  نیمطلوب ا  طیشرا تیحفظ و تقو

  نی. به اانجامدیب  یبوم  ی ها گونه  تیمهاجم بوده و به تقو  ر ی انتخاب شوند که غ  ی ابه گونه  دیبا  اچه یدر  ی آبز   ی هاونهه( گ

را ارتقا    یمنطقه نمود و ساختار بوم شناخت   یآب  ستمیوارد چرخه اکوس  یی دورهایرا با کمک کر  اچه یتوان دریمنظور م

 . دیبخش

 افزود.   تگریچ اچه یسبز در منطقه و محوطه اطراف در  ی هابر وسعت لکه یبوم اهانی با کاشت گ و(

لبه ز(   ا  جادیا  ی هابرداشتن  ب  جادیشده و  تواند به بهبود یو محوطه آن م  اچهیو در  تگریچ  یپارج جنگل  نیارتباط 

 . دیعملکرد هر دو لکه کمک نما

  اچهیمرتفع شمال در  ی هاشده از برج   لیتشک   وارهید  ژهیبه و  یمحالت مسکون  ختهیاز گسترش لجام گس  ی ریجلوگح(  

 . انجامدیمنطقه ب یشناخت تواند به بهبود عملکرد بومیسبز م ی هاو گسترش لکه 

آن با    ینیگز یتوان با کاهش سهم آن و جایم  اچه،یآب در  نیمأفاده از حق آبه رودخانه کن جهت تبا توجه به استط(  

تهران کمک   22منطقه  ییمناطق روستا ژهیدر منطقه به و ی به رونق کشاورز نطقه،شده سطح م هیتصف ی هاروان آب 

 نمود.

شناختی در منطقه بیانجامد. با توجه به اقلیم منطقه  تواند به بهبود عملکرد بوم  های تجدید پذیر میتوجه به انرژی ی(  

تواند راهگشا باشد.  ز نور خورشید جهت تولید انرژی میو زاویه تابش آفتاب و تعداد روزهای آفتابی در سال، استفاده ا 

با توجه توان جهت تولید انرژی بهره گرفت.  ی به دریاچه جهت تامین آب آن، میاز نیروی آب نیز با توجه به آب ورود

توان از نیروی باد نیز جهت تولید انرژی استفاده  ودی باد غربی تهران قرار دارد میبه اینکه دریاچه چیتگر در مدخل ور 

 نمود.
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شناختی باید قبل ایجاد مکان شهری مورد بررسی و مورد مداقه  ینکه بسیاری از عوامل مربوط به مؤلفه بومبا توجه به ا

جام  سازی پیش از ایجاد مکان شهری انگردد مدل شناختی فراهم گردد، پیشنهاد میایجاد مکان بومار گیرد تا امکان  قر

جانمایی  شناسی سیمای سرزمین، مراحل طراحی، مکانیابی و  گردد با استفاده از اصول بومگیرد. همچنین پیشنهاد می

زان انطباق با مکان بوم شناختی خواهد بود  ترین حالت ممکن که دارای بیشترین می بهینه مکان شهری انجام گیرد تا

 حاصل گردد. 

 

 

 

  



 ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین  444 

 
 نیما صیاد، حسین ذبیحی، زهرا سادات سعیده زرآبادی 

 

 منابع  

 ا هکتاب 

  تهران: جان جهان.ی، نوروز برازجان دایوترجمه:  ،: معنا و مکانی معمار .(1382)  .نیستیشولتز، کر -نوربرگ

 مقاالت 

آباد  یوسفیو    زاده، محسنیخراسان؛ یمرتض  ب،یاد در  ی معمار"(.  1395)  .میمر  ،ی نجف    ند ی فرآ  تگر،ی چ   اچهیمنظر 

. تهران: 56-47   ص،  20-19  ،منظر  ی معمار  یمل  شیهما  نیمجموعه مقاالت دوم  ،"ییاجرا  ی و چالش ها  یطراح

 .یبهشت دیمرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شه

مجتیی مهساسیفایی  ؛رفیعیان،  کیفی"  . (1384)  .،  ارزیابی  و  بازنگری  شهری؛  عمومی  زیبا  ،"فضاهای    ،هنرهای 

 .35-42 شماره، ص  23

: ی شهر. نمونه مورد  اسیدر مق  نیسرزم  ی مایس  یبوم شناس  کردیو کاربرد رو  یمعرف"(.  1389)و دیگران.    نینگ  ،یشعبان

 . 185-197 ، ص 12 شماره .ستیز  طیمح  ی علوم و تکنولوژ ،"شهر تهران

 منابع انگلیسی 

Botequilha, K. & Ahern, A. (2002). Applying Landscape Ecological Concepts and Metrics in 

Sustainable Landscape Planning, Landscape and Urban Planning, 59(1), 65-93. 

Casey, E.S. (2003). The Fate of Place: A Philosophical History, Berkeley: University of 

California. 

Forman, R.T.T. (1995). Land Mosaics: The Ecology of Landscape and Region, UK: 

Cambridge University Press. 

Forman, R.T.T. & Godron, M. (1986). Landscape ecology, New York: John Wiley & Sons. 

Logon, J. & Molotch, H. (1987). Urban Fortunes: The Political Economy of Place, Berkeley: 

University of California. 

Nassauer, J.I. (1997). Culture and Landscape Ecology: Insights for Action, Washington: Island 

Press. 

Risser, P.G.& Karr, J.R. & Forman, R.T.T. (1984). Landscape ecology: directions and 
approaches, Illinois: Illinois Natural History Society. 

Seamon,  D. (1982), The Phenomenological Contribution to Environmental Psychology, 

Environmental Psychology, 2(2), 119-140. 



 1401 خرداد، 45، شماره 19دوره  445 
426 -  445  

Zonneveld, I.S. (1972). Land Evaluation and Landscape Science, Netherlands: International 

Institute for Aerial Survey and Earth Sciences. 

 منابع تصاویر 

Google earth V 7.1.2.2019 (17 June 2010- 25 June 2019). Tehran, Iran. 35˚44ʼ41.23ʼʼ 

N, 51˚12ʼ50.81ʼʼ E, Eye alt 14239 ft. DigitalGlobe2019. http://www.earth.google.com 

[September 15, 2019]. 

 

 


