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چکیده

فرسودگی بافت در نواحی مرکزی شهرها از مهمترین مسائل پیشروی تداوم حیات شهری است .مهاجرت و جایگزینی ساکنان ،تغییر
کاربری و ایجاد فعالیتهای ناسازگار با سازمان فضایی کالبدی بافت قدیم ،به افت کیفیت زندگی و تغییر شوکل ایون بافوتهوا منجور
میشود .امروزه بافتهای فرسوده با مشکالت ساختاری و اکولوژیکی گوناگون نظیر آلودگی هوا ،مشکالت ترافیکی ،کمبوود فضواهای
باز برای زندگی اجتماعی ،فقدان فضاهای سبز کافی برای ایجاد شرایط مطلوب و تعادل محیطی ،خردشدن لکههای فضواهای سوبز و
افزایش زمینهای متروکه و بایر مواجهاند .محققان راهحل آن را در تغییر نگرش برنامهریزان برای بازسازی و بازگرداندن فضاهای بایر
به شریان حیات شهری از طریع رویکرد سیستماتیک پیوسته در قالب ایجاد یا تقویت زیرساختهای سوبز شوهری مویداننود .در ایون
پژوهش با شناسایی و طبقهبندی اراضی بایر ،الگوی مناسب از شبکۀ فضاهای سبز و باز در یک سیستم اکولوژیکی به هم پیوسوته در
منطقۀ مرکزی تهران ارائه شد .کاربست مدل کشش ( Gravity Modelو روش رویهمگذاری الیههای اطالعاتی موجود و مقایسوۀ
ارزش اکولوژیک خیابانها نشان میدهد که مدل کشش حلقهای مناسبترین گزینه برای انطباق با شرایط بافوت فرسوودۀ منطقوۀ 12
در مرکز تهران است.
كلیدواژه

احیای اکولوژیکی ،بافت فرسوده ،بهسازی محیطی ،زیرساختهای سبز ،مدل کشش.

 .1سرآغاز

متمایزی رز تغییر طی زمانرند که نتیج آن ریجتاا رلگوهتای

رویکتترا رکولوژیتت ،شتتهر رر بتتهمنزلتت رکوسیستتتمی بتتا

ویژه ار رفتار اینامیز جمعیتها و شکلگیری جورمتع ار

ویژگیهای تاریلی ساختاری و عملکرای ار نظر میگیرا

محیطهای شهری رست (توسلی .)1379

که شامل رجزری زنده غیرزنده و ررخههای مااه و رنترژی

شهر ها نیز ماننتد هتر رکوسیستتم پویتای ایگتر ارتار

رست .شهرها همچنین اررری سازماندهی فضایی و رلگوهای

1

* نویسنده مسئول:

رختالل میشوند .بر رساس تئوری که بته تئتوری رنطبتاقی

Email: masnavim@ut.ac.ir
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معرور رستت همت رکوسیستتم هتا رهتار مرحلته رر طتی

قدیم) :ار برخی شهرهتا محالتتی وجتوا اررنتد کته فاقتد

5

کارکرا تاریلی مشهور و معرور رند رمتا ترکیتل مستاکن

میکنند :رشد سریع 2نگهدرری 3سدوط 4و رحیای مجتدا

رحدرثشده کورهها و معابر آن نموای رز تاریخ رجتمتاعی

(.)Gunderson, 2000
بر رساس رین نظریه بافتهای قتدیمی شتهر ماننتد هتر
رکوسیستم ایگر میتورنند مررحل رشد تا رحیتای مجتدا رر

و معماری و شهرسازی کشور یعنی «اررری سازمان فضایی
و بافت کالبدی متشلص» رست (طالل .)1380

طی کنند .رین بافتها ار تدابل بتا زنتدگی متدرن تورنتایی

گون سو بافت فرسواۀ شهری رست که به عرصههایی

خوا ار رنطبا با تغییتررت جدیتد رر رز استت متیاهنتد.

رز محدواۀ قانونی شتهرها رطتال متی شتوا کته بته الیتل

بسیاری رز شهرها ار عبور رز مرحل ستدوط و رستیدن بته

فرستتواگی کالبتتدی برخوراررنبتتوان رز استرستتی ستتوررۀ

مرحل رحیای مجدا ناتورن رند و وسعت خوا رر ار نتورحی

مناستتل تأسیستتات ختتدمات و زیرستتاختهتتای شتتهری

میاهند که ار نتیج آن نورحی قتدیمی

مکانی محیطتی و رقتصتاای نتازلی

حاشیهری گستر

شهر رز پویایی تهی میشوند و پتس رز متدتی بته صتورت
بافت فرسواه ار میآیند.

آسیلپ یر و رز ررز
برخوراررند.

گونتتت رهتتتار بافتتتت پیررمتتتونی یتتتا حاشتتتیهری

برری شناخت بافتهای فرسواه باید گونه های ملتلز

(سکونتگاههای غیررسمی) رست که بافتهتایی رر شتامل

بافتتت شتتهری رر شتتناخت .برحستتل قتتدمت تتتاریلی و

میشوا که بیشتر ار حاشی شهرها و کالنشهرهای کشتور

موقعیت ار ی ،شهر بافت آن رر میتورن به رنورف ملتلفتی

قررر اررند و خارج رز برنام رسمی توسعه شکل گرفتهرنتد.

به شرح زیر تدسیم کرا:

ساکنان رین بافتهتا رر گتروههتای کتمارآمتد و مهتاجررن

گون رول بافت مدرن رست که مناطدی رر شامل میشوا
که نه تنها ار قلمرو گستر

خوا بلکه ار ساختار فیزیکی

روستایی و تهیدستت شتهری تشتکیل متیاهنتد (شتفایی
.)1385

ارونی نیز اررری تغییر رست و ار نهایت به ریجتاا گونتهری

بر رساس تعاریز باال بافتتهتای فرستواۀ شتهری بته

جدید ار بافت شهری منجر شده رست .رین بافتهتا اررری

بافتهایی گفته میشوند که نیازمنتد مدرخلت برنامتهریتزی

عناصر تکنولوژی ،رند که مهمترین تغییتر آن ار مستیرهای

شده رند و یکی رز رو های بهبواشان رحیای رررضی 7بتایر

رفتتت و آمتتدی و رز مستتیرهتتای پیتتااه بتته ماشتتین رو و

موجوا ار رین مناط رست .کنگرۀ تحدیدتات ملتی آمریکتا

بزرگررههاست.

رحیای رررضی شهری رر پروس طررحیشدهری میارنتد کته

گون او بافت قدیم رست .رین بافتهتا کته بتا ستایر

ار آن ی ،منبع طبیعی برری رررئ خدمات سوامندگرر برری

بافت های شهری رز لحاظ عملکترای کالبتدی رقتصتاای

رنسان ار شرریط کاربری متفاوت و جدیدی قررر میگیرا و

رجتماعی و  ...اررری ناهمگنی بارزی رست میتورنند شامل

معموال به پروسته هتایی رشتاره اررا کته موجتل تلریتل

نداطی با ویژگیهای کلی زیر باشند:

رکوسیستم طبیعی شده و آنها رر به کاربریهتای شتهری و

رلز) بافت تتاریلی ررزشتمند :ریتن نتوف بافتت اررری

روستایی تغییر اراه رست (.)Ahern, 2004

قدمت تاریلی رند صد ساله و آثار تاریلی شهرستازی و

ساختار شتبک رکولتوژیکی رر بایتد ترکیبتی رز عناصتر

معماری رست و حف آن به لحاظ رهمیت میررث فرهنگتی

پایهری منظتر شتامل لکتههتا ارالن و متاتریس ( Forman,

و ج ب توریست و جهانگرا مورا توجه رست (مااهورحدۀ

 )1995ارنست که رجزری آن ار محیطهتای شتهری شتامل

قانون بواجه .)1381

سیستم پیوستهری رز الیههای طبیعی و عناصر مصنوف رستت

ب) بافت تاریلی فاقد کارکرا مشهور و معرور (بافت

(.)Aminzadeh & Khansefid, 2009
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ار زیر او نمونه رز تدسیمبندی رجزری منظر شهری کته

فابس بر رساس مدل لکه ارالن و بستر طبدهبنتدی شتده و

حاصل توسع فعالیت های رنسانی ار محتیط زیستت رستت

تدسیمبندی او (جدول  )2کته رز ستوی فتورمن صتورت

رررئه میشوا .تدسیمبندی رول (جدول  )1رز سوی آهترن و

گرفته و بر رساس رنورف کریدورها و لکههاست.

جدول  .1تقسیمبندی اجزای منظر شهری بر اساس لکه ،داالن ،بستر

لکههای شهری

ارالنهای شهری

پاراها/زمینهای ورزشی/تاالبهای

رواخانهها/کانالها/مسیرهای زهکشی

شهری/باغ/گورستان/کم  /زمینهای خالی

/جااهها/خطوط رنتدال بر

بستر شهری
محلههای مسکونی/مناط
صنعتی/مکانهای افن زباله/مناط
تجاری/مناط با کاربریهای ملتلط

منبع)Ahern & Fabos, 1995( :
جدول  .2تقسیمبندی اجزای منظر شهری بر اساس لکه و داالن

نوف

شهر و نورحی ماار شهر

نورحی ارخل حلد شهر

نورحی خارج رز حلد شهر

کریدورهای
کریدورهای

رواخانهری/بزرگررهها/خطوط

کمربند سبز/مرز توسع شهر/حلد

کریدورهای رواخانهری/بزرگررهها/خطوط

بزرگ

ررهآهن/خطوط

پاراهای بزرگ/سبزررهها/حصارهای سبز

ساحلی/لولهکشی/خطوط رنتدال نیرو/

ساحلی/تررنشهها
پاراهای بزرگ

پاراهای حوم شهری/مناط طبیعی و

لکههای

شهری/پاراهای

شبهطبیعی/زمینهای گلز/باغهای

جنگلها و بیشهزررها/مرغزررها/ماتریس

بزرگ

شبهطبیعی/مناط التا/

بوتانی/،مراربها/مناط

منارر بیابانی/مناط سکونتگاهی کمجمعیت

محوطههای ررهآهن

صنعتی/اریارهها/برونفیلدها

کریدورهای
کور،

رایز ارختان/رایز
بوتهها/رایز گ رگاههای
سبز

کریدورهای
رواخانهری/کانالها/لولهکشی/خطوط
رنتدال نیرو/حورشی خیابان/رایز ارختان

کریدورهای رواخانهری و کانالها/حصارها

و بوتهها/رایزهای گ رگاهی

پاراهای کور/،مناط
شبهطبیعی
لکههای

کور/،سایتهای تاریلی و

مناط شبهطبیعی

کور،

فرهنگی/زمینهای

کور/،قبرستانها/سایتهای بازیافت

بایر/محوط
مدررس/قبرستانها/
منبع)Forman, 2008( :

اریارهها/ملازن آب/مراربها
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رحیای رررضی شهری با رویکرا مرمت رکولتوژیکی بته

که هم شامل ساختارهای زیستگاهی رست کته بتین مررکتز

بازگرارندن شهر بهمنزل رکوسیستم به شرریط طبیعی و پیش

طبیعی وجوا اررند و هم وسیل تسهیل ررتبتاط بیولتوژیکی

رز مدرخل رنسان که ار آن شهر تورنایی خواسازماندهی رر

منظر رست .مفاهیمی مانند ررفیت تحمل طبیعی 8ررفیتت

رز است ندراه رست رشتاره اررا بنتابررین رحیتای رررضتی

11

خواپاالیی 9جبررن رکولوژیکی 10و پایتدرری رکولتوژیکی

شهری رر میتورن با ار نظر گترفتن رویکراهتای متؤثر ار

رز مهمتترین رصتول شتبکههتای رکولوژیت ،رستت کته ار

رکولوژی منظر به کار برا (.)Henke & Sukopp, 1985

صورت رستدررر ی ،شتبک رکولتوژیکی مناستل ار بافتت

مرمت رکولوژیکی بافتتهتای فرستواه رر متیتتورن ار

فرسواه قابل استیابیرند .رمروزه ریدۀ شبکههای رکولوژیت،

قالل برنامههای رحیا به کار گرفت .هدفی که بترری رحیتای

ار بسیاری رز بافتت هتای شتهری بستته بته تفتاوت هتای

رین بافتها ار نظر گرفته میشوا بایتد ار عتین حتال کته

ژئوفیزیکی و سطوح مدیریتی طرحهای گوناگونی رر ریجاا

تدرو گ شته و حال رر مورا توجه قررر میاهد ار ررستای

کراه رست (.)Council of Europe, 1996

ریجتتاا فضتتایی ررگانی ت ،کتتارر و زنتتده باشتتد کتته بهبتتوا
زیرساختهای آن به بهبوا ار زیستپ یری رین فضتاها ار

مطاب شکل  1ار طررحی رکولوژی 6 ،گون متفاوت رز
روربط بین لکهها و ارالنها ذکر شده رست.

پاستتلگویی بتته نیازهتتای جدیتد منجتتر شتتوا (پتتورجعفر
 .2مواد و روشها

.)1388
 .1.1شبکۀ اکولوژیک

 .1.2معرفی محدودۀ مطالعاتی
منطد  12یکی رز مناط قدیمی تهررن محسوب میشوا که

7

شتتبک رکولوژیتت ،سیستتتم فررگیتتر رز منتتارر طبیعتتی و

ار مرکز رین شهر ورقع شده رست .رین منطدته بتا مستاحت

شبهطبیعی رست و به منزلت رویکترا مناستل بترری بهبتوا

 16/91کیلومتر مربع شامل  6ناحیته و  13محلته رستت .رز

ررز های سیستم فضتاهای بتاز ار نظتر گرفتته متیشتوا

مهمترین ویژگیهای رین منطده قرررگترفتن بتازرر تهتررن و

( .)Cook, 2000یکی رز رهدرر رستررتژی شبکه حفارت و

بستتیاری رز رمتتاکن فرهنگتتی مررکتتز و نهااهتتای اولتتتی

ذخیرۀ کریدورهای پررکنده و زیستگاههای ارون آنهاستت

وزررتخانهها و سفارتلانهها ار آن رست.

شکل  .1طرح شماتیک تیپولوژیهای شبکههای اکولوژیک
منبع:

((Linehan & Gross, 1995
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شکل  .2موقعیت منطقۀ  12تهران
منبع :مهندسین مشاور باوند1385 ،

 .2.2ویژگیهای کالبدی بافت از نظر فرسیودگی و

ناشی رز او ویژگی قطعهبندی خراتر و ررتفاف ربنی بیشتتر

ارزشمندی

فضاهای باز کور ،و محدواشده رز طری ربنیه و غیر قابل

بر رساس طرح تفصیلی منطد  12تهررن میتزرن فرستواگی

رؤیت رز گ رگاهها و به خصو

ار بافت رین منطده به شرح زیر تلمین زاه شده رست:

فضا به الیل تفاوتها رغتشا

جدول  .3بافتها و گسترههای فرسوده و نیازمند به مرمت،

مساحت

نسبت

(هکتار)

به کل

1

حصار رول (تهررن صفوی)

430

27

2

گسترهها و بناهای شاخص

80

5

3

بناهای ررزشمند

37

2/3

جمع

547

43/3

لبهها و بدنههای ررزشمند

( 900متر)

-

مساحت

نسبت

(هکتار)

به کل

345

21/6

54

3/4

3

گسترههای نابهسامان

106

6/6

4

4

جمع

505

31/5

5

رایز
1

محلههای تاریلی فرسواه

2

بافتهای فرسواه و
ناکارآمد

منبع( :مهندسین مشاور باوند )1385

همانگونه که ار جدول  3منعکس رست  31/5ارصتد
رز محتدواۀ منطدت  12بته متتدرخالت و رقتدرمات عمررنتتی
فوری و جدی نیاز اررا :مرمت بافت (ار حدوا ی ،پتنجم
منطدتته) تورنمندستتازی و بهستتازی (حتتدوا  5ارصتتد) و
تجمیع و نوسازی (ار حدوا ی ،اهم منطده) .ار بافت رین
محدواه عموما تررکم زیاای رحساس میشوا .ریتن مستئله

و ناهمگنی رست.

جدول  .4گسترهها و بناهای ممتاز و ارزشمند

بهسازی و نوسازی

وضعیت

رحساس تتررکم زیتاا ار

رایز

ررز

منبع :مهندسین مشاور باوند 1385

رطالعات جدول  4حاکی رز آن رست که:
 43/3ارصد محدواۀ منطده رز گستترههتا و پهنتههتای
شاخص تشتکیل شتده رستت و ار  15/5ارصتد رز طتول
لبه های شهری (سیمای خیابان) هنوز بدنته هتای ررزشتمند
یافت می شوند .به خیابان های تهررن قدیم باید میتدرنهتا و
فضاهای شهری ممتاز رر نیز رفزوا.
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بر رساس رطالعات جدرول  3و  4منطد  12بته همتان

متعاقل آن با رستفااه رز کاربست مدل کشش ( Gravity

رندرزه کته اررری بافتتهتای ررزشتمند و نیازمنتد حفت و

 )Modelسه ستناریو (طترح) بترری منطدت  12تهیته و بتا

نگهدرری رست مناط فرسواه نیز اررا که میتورن با تبدیل

ررزیابی مدایسته ری کارآمتدترین شتبک رکولوژیت ،منطدته

آن به فضاهای سبز و تعامالت رجتماعی بر ندش فضتاهای

رنتلاب خورهد شد .ار رارمته متدلهتای ررزیتابی و نحتوۀ

ررزشمند نیز تأکید کرا.

کاربست آنها معرفی میشوا.

 .3روش

 .1.3مدلهای ارزیابی شبکۀ اکولوژیک

ار رین تحدی ربتدر رز طری مطالعه و بررستی کتابلانتهری

ار ررستای ررزیابی رکولوژی منظر مدل های گوناگونی مانند

مداالت گزرر ها و رسناا و طرحهای موجوا مبانی نظری

مدل ژئومتری ،متدل شتبکه متدل هتای پویتایی جتاری

جمعآوری و به صتورت تحلیلتی و تطبیدتی بررستی و بتا

مدل های رکوسیستمی و  ...برری استیابی به بهتترین شتبک

بازاید میتدرنی رز ستایت رقتدر بته جمتعآوری رطالعتات

رکولوژی ،ار قالل ی ،مدل رقومی رررئته شتده رستت .رز

میدرنی برری بررسی محدواۀ مورانظر شد.
برری شناستایی ستاختار شتبک رکولوژیت ،منطدت 12

12

میان رین مدلها به مدل کشش کته ختوا تتابعی رز متدل
شبکه رست میتورن رشاره کرا که مفروضتات آن بته شترح

تهررن و عناصر پایهری آن باید الیههای رطالعاتی مصنوف و

زیر رست:

طبیعی موجوا شامل ندشته هتای هیتدرولوژیکی پوشتش



تجزیه و تحلیل گره :برری تجزیه و تحلیل گره ها

گیاهی شبکه های استرسی ساختارهای ررزشمند تاریلی

بتته رنتتدیکاتوری تحتتت عنتتورن حتتدرقل منطدتت

زمینهای متتروا پررکنتده ار منطدته و  ...رستتلررج و بتا

رکولوژیکی نیاز ارریم .حدرقل مساحت مورا نیاز

رویهمگ رری آنهتا بهتترین شتبکههتای

بتترری ارشتتتن ویژگتتیهتتای رکولتتوژیکی ار یتت،

رستفااه رز رو

زیستگاه نیم هکتار رست.

رکولوژی ،مشلص شوا .ریتن کتار ار او ستطح صتورت
میگیرا :ستطح کتالن کته بتا بته کتارگیری متدل کشتش



حدرقل مسافت بین فضاهای سبز :که به او رو
قابل محاسبه رست:

کارآمدترین شبک رکولوژی ،ریجاا میشوا و بر رستاس آن
میزرن رثر رکولوژیکی لکههای مجاور بتر رستاس وستعت و

 .1مستتافت مرکتتزی :کتته رز طریتت رتصتتال مرکتتز

فاصل لکهها نسبت به یکدیگر ار بهینهتترین حالتت ختوا

ژئومتری ،ی ،لکه تا مرکز ژئومتری ،لک بعدی

قررر میگیرا.

محاسبه میشوا.

ستتپس ار ستتطح خراتتتر بتترری رنتلتتاب رز میتتان

 .2مسافت مینیمم :که مسافت رز لب ی ،لکه تتا لبت

خیابانهای موجوا با فورصل نسبتا مشابه (بترری تبتدیل بته

لک ایگر رر شامل میشوا .ار رین رو

سبزرره) با نظر کارشناسان خبره به هر ی ،رز خیابانها بتر

حدیدیتری رز میزرن مسافتی رر که ی ،گونه برری

رساس ویژگیهای رکولوژیکی و شاخصهای تعریتزشتدۀ

رسیدن رز ی ،لکه به لک ایگتر بایتد طتی کنتد

آنها (شامل طول عره ستاختار گیتاهی منظتر و حتس

نشان میاهد.

مکان  )...همچنین با توجه به نوف رستررتژی برنامتهریتزرن



تصویر

آنالیز لکه :که ار آن وزن هر گره میتزرن رهمیتت

موقعیت و رمکانات و محدوایتهای سایت بررسی شتد و

نستتبی آن رر بتتا توجتته بتته رنتتدیکاتور «حتتدرقل

به شاخصها رمتیازی بتین ( 1اررری کمتترین ررز ) تتا 3

مساحت مورا نیاز» نشتان متیاهتد .بتر رستاس

(اررری بیشترین ررز ) رختصا

یافت.

فرمتتول  Na = [x(ha) / s(ha)]*10محاستتبه

بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسودة ...
محمدرضا مثنوی و همکاران

م تیشتتوا کتته ار آن  Naوزن گتتره  xمستتاحت
فضتتای ستتبز بتته هکتتتار و  sرنتتدیکاتور حتتدرقل
مساحت مورا نیاز به هکتار رست کته بتا ضترب
حاصتتل ار عتتدا  10آن رر نرمتتال متتیکنتتیم
(.)Linehan & Gross, 1995




 .2رگتتر حاصتتل مستتاوی عتتدا یتت ،باشتتدشتتبکه
ت،حلدهری رست.
 .3رگر حاصل رز عدا ی ،بتزرگتتر باشتدشتبکه
پیچیده رست.
 .3رنتتدکس  cost ratioبیتتانگر هزینتت نستتبی بتتین

آنالیز ررتباط :هرگاه مناط بزرگتر و به یکتدیگر

رستفااه کننده و سازنده رستت کته رز کستر حاصتل تدستیم

نزای،تر باشند رثر متدابل بیشتتری بتر یکتدیگر

تعدرا لین،های شبکه بر جمع مسافت لین،ها رز عدا  1به

اررند .آنالیز ررتباط بر رساس فرمول )Na = [x(ha

است میآید .هرره عدا به  1نزای،تر باشتد هزینت وررا

 / s(ha)]*10محاسبه میشوا که ار آن  Gaمیزرن

بر سازنده بیشتر و هزین وررا بر مصررکننده کمتتر رستت

کشش بتین او گتره  aو  Na bوزن گتره Nb a

(.)Linehan & Gross, 1995

وزن گتره  bو  Dabمستتافت بتین او لکت  aو b

Cost ratio = 1][number o links/total distance of links

رست ( )Linehan & Gross, 1995که به یکتی رز

بر رساس فرمول های باال پتس رز محاستب وزن گتره و

مطرحشده ار بررستی فاصتل لکته هتا

مشلصکران شبکههای آلترناتیو میتتورن جتدرول مربتوط

او رو
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محاسبه میشوا.

به Gabرر محاسبه و میزرن رثتر متدابتل هتر  2لکته رر روی

تولید شبکه :بسته به موقعیت فیزیکی ساختاری

یکدیگر مشلص کرا .بدین ترتیل آثار رکولوژیکی متدابتل

عملکرای و  ...میتورن رنتدین طترح رز شتبکه

کلیدی شناخته می شوند و شبکه هایی که فاقتد لینت ،هتای

تولید و ررزیتابی کترا کته ار مبحتث تیپولتوژی

موجوا بین بزرگترین لکهها باشتند حت ر خورهنتد شتد.

شبکههای سبز به آن پرارخته شد.

پس رز ح ر رلگوی های نامرتبط میتورن ار بین رلگوهای

ررزیابی :میزرن رهمیت رین شتبکه هتا رز طریت 3

باقیمانده با توجه به سه رندکس  β £و  cost ratioجتدولی

رندیکاتور زیر محاسبه میشوا:

ترتیل ارا که ار آن رلگوهای باقیمانده با توجه به رین سته

 .1نسبت گاما بیانگر ارصد رتصال بین هر شبکه رستت

رندکس با هم قابل مدایسته باشتند و ار نهایتت طتررح بتر

که رز طری تدسیم تعدرا لین،ها ار شبکه به حدرکثر لینت،

رساس ویژگیهتای ستاختاری هزینتهری و میتزرن رهمیتت

ممکن قابل محاسبه رست .عدا حاصل بین  1تا صفر رست

رکولوژیکی رلگوها است به برنامهریزی و رررئ بهترین طرح

که هرره به عدا  1نزای،تر باشد رتصال بیشتری ار شبکه

بزند .پس رز مشلصکران بهترین رلگو ار سطح کالن هتر

وجوا اررا.

لکه و سبزرره متصتل بته آن بتا توجته بته نتوف رستتررتژی

£ = Number of links /maximum number of possible links

برنامهریز و موقعیت و رمکانات و محدوایتهای ستایت و

 .2نسبت بتا بیانگر میزرن پیچیدگی شتبکه رستت کته رز

با ار نظر گرفتن رصول طررحتی رکولوژیت ،منظتر شتهری

طری تدسیم تعدرا لین ،های موجوا تعدرا گره ها محاستبه

طررحی خورهد شد.

میشوا:
β = Number of links / number of nodes
ار رین نسبت سه حالت ممکن رست به وقوف بپیوندا:
 .1رگر حاصل رز عدا ی ،کور،تر باشتدشتبکه
باز یا شاخهری رست.

 .4یافتههای تحقیق
 .1.4ظرفیتهای زیستمحیطی منطقه
سررن فضای سبز ار منطده فدط  0/32متر مربع رست که آن
هم ار رند ندطه مانند پارا شتهر و پتارا هتای ستهگانت
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متمرکز شده و ایگر بافتهتای متتررکم

منطده رز فضاهای سبز و باز تهی رست.

رکولوژیکی باالست .رین لکهها متشکل رز لکتههتای بتزرگ
رنسانساخت به صورت پاراها و بوستانهای بزرگی رست

به لحاظ ساختار رکولوژی ،بررسی هتا نشتاناهنتدۀ آن

که ار سطح منطده پررکنده شدهرنتد .ریتن لکتههتا بته الیتل

رست که منطد  12فاقد فضای سبز متناستل بتا وستعت و

رحاطهشدن ار بافت ارنهریز رمکان توسع محدوای اررنتد

جمعیت خوا رست و توزیع و پررکنش لکتههتای ستبز بته

رما ررتباطشان رز طری تدویت و ریجاا کریدورهای طبیعتی

خوبی صورت نگرفته رست و لکههای بزرگ آن نیز پوشش

موجل تدویت زیرساختهای سبز میشوا.

گیاهی مناسبی ندررا .عالوه بر رین نحوۀ رتصال رین لکههتا

 .3است سو شامل لکههای سبز عمتومی و خصوصتی

به یکدیگر نیتز ار قالتل رستتاندرراهای شتبک رکولوژیت،

اررری ررز

رکولوژیکی متوسط رست .ریتن لکته بته الیتل

نمیگنجد.

وسعت کم آثار رکولوژیکی بتارزی نتدررا بلکته بیشتتر ار

با توجه به مطالعات صورتگرفته ار مرحلت شتناخت
ویژگی های لکههای سبز بررسیشتده بترری ستاماندهی ار
قالل رهار است عمده به شرح زیر تدسیمبندی میشوا:

بهبوا فضای سبز ار مدیاس محلی مؤثر رست.
 .4است رهار شامل پهنههتای بتایر و رررضتی ذخیترۀ
نوسازی رست .رین پهنهها ار ررستای رهتدرر رکولوژیت ،و

 .1استتت رول شتتامل لکتتههتتای ستتبز خصوصتتی اررری

توسع مناط پایدررند و شامل رمالا تصررشدۀ اولتی رند

رکولوژیکی باالست .رین لکهها شتامل ستفارتهتای

که برری مداصد توسع آتی ار نظر گرفته شتدهرنتد .بیشتتر

رنگلیس روسیه بهارستان و نگارستان رست کته بتا وجتوا

زمینهای رین پهنه رر قسمتهایی که هنوز ستاخت و ستاز

استرسیندرشتن عامه به آن به الیل وسعت زیاا ختوا آثتار

ار آنها صورت نگرفته رست تشکیل متیاهنتد و بته ذرت

رکولوژیکی مثبتی ار منطده میگ ررند.

اررری فضای ستبز نیستتند رمتا بته الیتل ارشتتن پتانستیل

ررز

 .2است او شامل لکههای ستبز عمتومی اررری ررز

تبدیلشدن به فضاهای سبز رهمیت بسیاری اررند.

شکل  .3فضاهای سبز و پتانسیلهای قابل تبدیل به فضاهای سبز در منطقۀ 12

بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسودة ...
محمدرضا مثنوی و همکاران
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 .2.4کاربست مدل کشش در سطح منطقۀ  12تهران

استرسیندرشتن عمو ح ر شتده رستت) کته بتر رستاس

رصلیترین لکههای رکولوژی ،ار منطد ترکیبی رز فضاهای

شکل  4ار مجموف  22لک رکولوژیکی رر تشکیل میاهند:

رکولوژیت ،بتاال و

بر رستاس فرمتول  Na = [x(ha) / s(ha)]*10وزن هتر

سبز خصوصتی و عمتومی اررری ررز

رررضتی ذخیتترۀ نوستتازی بتتا ویژگتتی رکولتتوژیکی مناستتل

گره رز حاصل تدسیم مساحت آن به حدرقل مساحت اررری

(حدرقل مساحت نیم هکتار) قررر اررند (قابل توجته رستت

رثر رکولوژیکی (نتیم هکتتار) محاستبه متیشتوا .نتتای ار

که رررضی خصوصی باالی نیم هکتار به جز سفارت روسیه

جدول  5نشان اراه شده رست.

و رنگلستان که اررری رثر رکولوژیکی بسیاری رست به الیتل

شکل  .4لکههای ارزشمند اکولوژیک در منطقه
جدول  .5وزن گرههای اکولوژیکی در منطقۀ 12

شناس لکه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

مساحت
10/7
5/9
3/7
24
1/3
2
4
5/6
1/8
0/85
1/38
1/5
4/5
2/4
11/28
2/4
8/4
5/7
6
4/4
1/86
5/74

وزن گره
214
118
74
480
26
40
20
112
36
17
27
30
90
48
22
48
170
114
120
88
37
114
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ار مرحل بعد بتر رستاس فرمتول کشتش Gab = (Na

 *Nb) /Dabرثر متدابل هر او لکه روی یکدیگر با توجه به
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لکه های سبز بته ریتن لکت رصتلی رنتلتاب متیشتوند
(جدول .)10

وسعت هر لکه و فاصل بینشان مشلص متیشتوا .هررته

 طرح پيشنهادي  :Cار رین طرح لکههای سبز و بتاز رز

وسعت لکههای متدابل بیشتر و فاصل بینشان کمتر باشد رثر

طری ی ،حلد مرکزی ررتباط اهنده به یکدیگر متصل

رکولوژیکی آنها روی یکدیگر بیشتر خورهد شد.

میشوند .میزرن ررز اهی به خیابانها برری قرررگیری
ار ساختار رین رلگو شاخصهتایی رستت کته منتت رز

 .5نتایج و بحث

ویژگی های کریدورهاست .بر رساس رین ویژگی ها کته

بر رساس ویژگی گرهها و موقعیتشان نسبت به یکتدیگر ار

شامل عره طول شکل ساختار گیاهی باا و حتس

نحوۀ رتصال گرههتا

مکان کریدور رست بین خیابانهتای رتصتالاهنتدۀ او

پهنه ها  3طرح پیشنهاای ار خصو

به یکدیگر ار ی ،شبک سبز پیشنهاا میشوا.


لکه مدایسه صورت میگیرا و بهترین خیابان به لحتاظ

طرح پيشنهادي  :Aرین طرح بر رساس متدل حلدته ری

رنطبا بتا ررز هتای رکولتوژیکی -تتاریلی رنتلتاب

تیپولوژی شبکه رررئه می شوا .ار ریتن طترح لکتههتای

میشوا .با ررز اهی به هر ی ،رز رین شاخصها (بتر

ررزشمند موجوا ار بین پهنههای پیشنهاای به یکتدیگر

حسل رهمیت رکولوژی) بهترین خیابان ار قالتل ریتن

متصل میشوند بدون رینکه رز رلگتوی خاصتی پیتروی

طرح رنتلاب میشوا .قابل توجته رستت کته بته الیتل

لکه هتا متالا رنتلتاب آنهتا

بارزبوان کریدورهای رصلی رتصالی ار شبک منطد 12

برری وروا به شبکه رست .بر رساس رین مدل مهمتترین

(خیابان ری پانزاه خرارا ربن سینا سعدی جمهوری

لکههای منطدت  12رز طریت ررتبتاطهتای مستتدیم بته

فراوسی و خیا ) رین کریدورها بهمنزلت کریتدورهای

یکدیگر متصل میشوند .پهنههای ملتلز ار عین حال

رصلی رنتلاب شتدهرنتد و گتزینش خیابتان بتر رستاس

که اررری ررتباط با یکدیگرند رز تدسیمات کریتدورهای

شاخصهای رکولوژیکی به خیابانهتای ناصتر خسترو

ارونی نیز برخوراررند و ار آن بیشتترین کریتدورهای

پامنار مصطفی خمینی و ری (ار قستمت شتمالی آن)

سبز برری رتصال لکههتا بته کتار متیرونتد .بتا وجتوا

محدوا می شوا .بدین ترتیل ویژگی های کریتدورهای

استرسی بیشتر به لکه ها ار رین مدل گراشگر به الیل

ناصر خسرو پامنار و مصطفی خمینی به شرح جتدول

بتتیهتتویتی مس تیرها کتته ناش تی رز پررکنتتدگی و تعتتدا

 7بررسی میشوند و بر رساس رین ویژگیها رز  1تتا 3

آنهاست ارار سرارگمی میشوا (جدول .)10

به هتر شتاخص رمتیتازاهی متیشتوا (جتدول  .)8ار

کنند .ار رین مدل ررز

 طرررح پيشررنهادي  :Bریتتن طتترح بتتر رستتاس متتدل
سلستتلهمررتبتتی شتتبکه رررئتته متتیشتتوا .ار ریتتن رو
مهمترین لکههتای ستبز و بتاز بتهمنزلت رأس رنتلتاب
میشوند و سایر لکهها نیز به طور سلسلهمررتبی بته آن
رتصال مییابند .نا ایگر رین تیت

پنجتهری رستت .ار

رین طرح پارا شهر بهمنزل لک ررس ار سلسلهمررتل
رنتلاب شده رست و شاخصترین مسیرها برری رتصال

مرحل بعد میانگین رمتیازهتای هتر شتاخص ار ررز
نسبی هر شاخص ضرب میشوا و او کریتدور رصتلی
حلد بکمن یعنتی خیابتان هتای ناصرخسترو و پامنتار
رنتلاب میشوند (جدول  .)9ار مرحل نهایی بر رساس
جدول گاما بتا و نسبت هزینه سه طرح  B Aو  Cبتا
یکدیگر مدایسه میشوند و مناسلترین طترح رنتلتاب
میشوا (جدول .)10
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جدول  .7مقایسۀ میزان ارزش اکولوژیک خیابانهای ناصرخسرو ،پامنار و مصطفی خمینی

نا کریدور

ناصر خسرو

پامنار

مصطفی خمینی

عره

 25متر

 12متر

 15متر

طول

 926متر

 1139متر

 1074متر

ویژگیهای کریدور

گیاهان متررکم با طرح

گیاه

ساختار

ساختمان

کاشت منظم

قسمت شمالی خیابان

تررکم

بافت متررکم

بافت متررکم

ررتفاف

متوسط

کم

متوسط تا کم

فرج
آسایش
آلواگی
هور

متوسط

کم

کم

کم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

زیاا

استرسی پیااه به
استرسی

مجموعههای فرهنگی
کاخ گلستان

منظر و

کریدور سبز و وجوا لک سبز ار

گیاهان متررکم و رصیل
بافت متررکم

خلل و

باا

تررکم کم گیاهی با قابلیت تدویت

تورلی ایدهای پی ار

اید به شمسرلعماره و

پی

مجموع کاخ

مدیاس

مدیاس رنسانی

ویژگیهای محلی بافت تاریلی و
اربر ارشتن ساختارهای قدیمی

اید محدوا رز خیابان به
اید رز خیابان به ارون بافت ررگانی،

تدرو و مورنع

همجورری
هویت و خورنایی

همجورری فرهنگی-

بافت به الیل نفوذپ یری
پایین

فضاهای ررگانی ،ار مدیاس رنسانی

حس مکان
پایینبوان مورنع

خیابان شهری

تدرو بصری باال و پایینبوان مورنع
بصری

فضاهای شهری
مورنع بصری و رغتشا
ناشی رز رستدررر مغازههای
تجاری

همجورری تاریلی -تجاری

همجورری تجاری -تاریلی

هویت تاریلی باال و

هویت تاریلی باال و صمیمیت و

هویت تاریلی کم

ایدها و لبههای قوی

تدرو فضا

رنعطارپ یری پایین

تاریلی -تجاری

بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسودة ...
محمدرضا مثنوی و همکاران

جدول  .8ارزشدهی به شاخصها

نا کریدور

ناصر خسرو

پامنار

مصطفی خمینی

عره

3

1

2

طول

3

1

2

2

3

3

تررکم

3

3

3

ررتفاف

1

3

2

خلل و فرج

3

1

1

آسایش

1

1

1

آلواگی هور

3

2

1

استرسی

3

2

1

تورلی ایدهای پی ار پی

2

3

1

منظر و حس

مدیاس

2

3

1

مکان

تدرو و مورنع

2

3

1

همجورری

3

2

1

هویت و خورنایی

2

3

1

ویژگیهای کریدور

گیاه
ساختمان

ساختار

باا

جدول  .9محاسبۀ ارزش هر خیابان

شاخص

ویژگیهای کریدور

ررز

عره

2

6

طول

1

3

1

ساختار گیاهی

4

8

12

12

کیفیت ساختمانها

3

6/9

6/9

6

باا غالل و آلواگی هور

4

8

6

4

منظر و حس مکان

2

4,6

5,4

2

36/5

33/3

30

جمع

ناصر خسرو

پامنار

مصطفی خمینی

2

4
2

جدول  .10مقایسۀ سه طرح پیشنهادی بر اساس درصد اتصال شبکه ،میزان پیچیدگی و هزینه

نا شبکه

تی

شبکه

تعدرا گرهها تعدرا لین،ها

گاما

بتا

نسبت هزینه

A

حلدهری

22

32

1/45 0/14

0/881

B

سلسلهمررتبی

22

21

0/9

0/95

0/869

C

بکمن

22

22

0/95

1

0/878
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جدول  .11طرحهای پیشنهادی شبکههای اکولوژیک در منطقۀ  12بر اساس تیپولوژی شبکه

نحوۀ رنطبا طرح ار منطد 12

طرح شماتی ،نحوۀ به کارگیری طرح ار منطده

طرح شماتی ،نحوۀ
رتصال لکهها

طرح پیشنهاای

A

B

C

بر رساس نتای کارآمدترین شبک رتصال طرح  Cرست
که برخی رز االیل رنتلاب آن به شرح زیر رست:

نسبت به او مدل ایگر به گونتهری رستت کته رز
ی ،سو پاسلگوی نیازهای گراشگر و رز ستوی



طرح  Cاررری قابلیت توسع آتی رست.

ایگر پاسلگوی رتصاالت سبزررهی مورا نیاز ار



قابل تعمیم رست و ار رلگتویی تکرررپت یر قابتل

شبک رکولوژی ،رست.

رتصال به لکههای موجوا ار مناط مجاور رست.




ار قالل رین طرح میتورن ویژگی لکهها و کریدورهای

قابل رنطبا بتا ستاختارهای تتاریلی و حرکتتی

شبکه رر با به کتارگیری رصتول رکولوژیت ،هماننتد حفت

موجوا رست و رلگوی خورنایی ریجاا میکند.

رنسجا و یکپاررگی منظر رکولوژی ،تدویت کریتدورها و

هزینت نستتبی پیچیتتدگی و تعتتدرا رتصتتاالت آن

زیرساختهای سبز شهری و ررتدای کیفیتت بصتری منظتر

بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسودة ...
محمدرضا مثنوی و همکاران
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بهبوا بلشید .ار رین ررستا میتورن به برخی رز ررهکارهای

کاربری رررضی شهری به شمار میروا .بته طتور کلتی بته

رجرریی به شرح زیر رشاره کرا:

منظور رحیای بافتهای فرسواۀ شتهری رز ایتدگاه توستع









ریجاا ررتباط بین گ رها با لکه های توقفگاهی ار

پایدرر بافت باید ار سطوح ملتلز شهری برنامتهریتزی و

میان بافت؛

طررحی شوا یعنتی ار عتین حتال کته موجتل متدرخالت

ساماندهی و رحیای محورهتای ویتژه بته منظتور

رجتماعی -رقتصاای و محیطی ار سطح محلی و با ار نظتر

تدویت کریدورهای رکولوژی ،با ویژگتی ایتد و

گرفتن شرریط محلی میشوا ار ی ،رویکرا کلنگر بافت

منظر برری تشوی حرکت پیااه؛

رر به سایر مناط شهری مرتبط میکند و بته صتورت پهنت

ساخت مسیرهای رکولوژی ،جدید ار مکانهتای

منسجم متعاال و پویا ارمیآورا .رحیای بافت فرستواه بتا

مورا نیاز؛

مفهو شهر رکولوژی ،نیازمند عملکرای کارآمد رستت کته

به کارگیری الیههای تاریلی بهمنزل بستر تدویت

بر شبکههای پیچیده رز سامانههتای متعتاال و خواستازمان

ویژگیهتای رکولوژیت ،و الیتههتای رکولوژیت،

اهنده ار بستر رکولوژی شهری و تعامل رجتزری آن متکتی

بهمنزل بستر ریجاا شفافیت و خورنایی الیتههتای

رست.

تاریلی؛






ار رین میان مررکز تاریلی و محالت مرکتزی شتهرهتا

ررتدتتای ندتتش تنفستتی لکتتههتتا رز طری ت ریجتتاا

زمتینهتتای متروک تی اررنتتد کتته حاصتتل تغیی تر کتتارکرا و

گشواگیهای رکولوژی ،ار رمتدرا باا غالل؛

رنطبتتا ناپتت یری ریتتن منتتاط بتتا ستتاختارهای جدیتتد و

هماهنگی و ررتباط مناسل بین محورهای شهری

تکنولوژی ،شهری رست .منطد  12تهررن نیز حاصل رنین

قدیم و جدید ار ساختار سبز؛

تغییررت تاریلی رست که نتیج آن حضتور رررضتی بتایری

تجمیع فضاهای سبز رررضی ذخیترۀ نوستازی و

تحت عنورن رررضی ذخیرۀ نوستازی ار میتان عرصته هتای

فضاهای باز به منظور متعاال کتران فضتای ستبز

تاریلی آن رست.

منطده؛




با تهیشدن روزرفزون شهر رز سرمای غیر قابتل تترمیم

بهرهگیری رز گیاهان بتومی متناستل بتا رقلتیم و

عناصتتر طبیعتتی و تلریتتل کیفیتتت و عملکتترا طبیعتتی

شرریط آلواگی شهر و کمآبی؛

رکوسیستم شهرهتا رکولوژیستتهتا اریافتتهرنتد کته بترری

غلبه بر ریزارنگی و نفوذناپ یری بافتت رز طریت

استیابی به حل مسائل تمرکز روی منظرهایی کته حاصتل

و تجمیتتع عرص ت

ترمیم و رحیای زمینهای بایر شهری رست ضروری به نظتر

حاصل برری ریجاا فضاهای تعامالت رجتماعی؛

میرسد .ریدۀ زیرساختارهای سبز بر پای فرضیههای رصتلی

رحیای مشلصههای سیمای منظر شهری و هویت

رکولوژی منظر بنیتان نهتااه شتده رستت کته بیتان متیاررا

حصارهای رول و او شتهر و بناهتای نمتااین و

رلگوهای منظر (ساختار) رز پروسههای منظر (عملکرا) تأثیر

فضاهای کانونی و میدرنهای رصلی.

گرفته رند و خوا نیز موجل تغییر عملکرا می شوند .رنتین

تلریتتل بناهتتای فاقتتد ررز


رویکرا هایی موجل ریجاا نگرشی سیستماتی ،به ستاختار

 .6نتیجهگیری
ار عصر کنونی که جورمع بشری با رشد فزرینتدۀ جمعیتت
شهری و جایگزینشدن رکوسیستمهای طبیعی با محیطهای
شهری مورجه رند نگر

و رویکراهای رکولتوژی منظتر رز

مهمترین مباحث روز انیا ار توسع پایدرر و برنامتهریتزی

رکولتتوژی منتتاط متتتروا ار ستتطح منطدتتهری و بهبتتوا
ویژگیهای هر لک رکولوژیکی حاصل رز رحیای آن و ارالن
متصل به آن ار سطح محلی میشوا .بر رستاس نتتای ریتن
تحدی سه است رصلی رز روربط میان لکههای سبز و بتاز و

1394 تابستان
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 تهررن قابل تشلیص رست12 رررضی بایر شهری ار منطد
که بر رساس مدایسههای صورتگرفته مدل حلدهری بهمنزل
 قابل رعمال رستت کته ار آن12 کارآمدترین مدل ار منطد
 ریتن. منطبت رنتد،مسیرهای تاریلی بر مسیرهای رکولوژی
 مفهتو کتلگترر متیتورنتد بته، ار یت،سیستم رکولوژیت
) فضاهای باز و لکههای ستبز موجتوا (طبیعتی و مصتنوف
 پایتدرر رر بتا، رکولوژیت-متصل شوا و سیستتم رجتمتاعی
.توجه به وجه تاریلی بافتهای فرسواه به نمایش بگ ررا
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