محیطشناسی،دورة،42شمارة،1بهار،1395صفحة 177-194


نقش شبکههای بومشناختی در طرحریزی "محیط شناختی -هویت بخشی"
منطقههای شهری (مطالعه موردی :منطقه شهری پوالدشهر اصفهان)
شهیندخت برق جلوه  ،*1مینا منصوری  ،2سید یحیی اسالمی

3

 .1دانشیار گروه برنامهریزی و طراحی محیط ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیطزیست ،دانشکده محیطزیست ،دانشگاه تهران Minamansouri83@gmail.com
 .3استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران

تاریخ وصول مقاله1394/6/4 :

y.islami@ut.ac.ir

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/20 :

چکیده

پایداری محیطی منطقه های شهری وابسته به تعامالت اعتالیی عناصر کالبدی شهر با بستر طبیعی محل استقرار آن اسطت .پایطداری
بوم سیستم های محیطی نیازمند همزیستی متعامالنه ،متعادالنه و استعالیی عناصر محیط با محیط های بزرگ تر از خود است .با رشطد
روزافزون منطقه های شهری ،نواحی بیشتری از سیمای سرزمین هطای طبیعطی جطزو محطدوده هطای شطهری واقطع مطی شطوند و ابقطاء
ویژگی های زیستی آن ها می طلبد روندهای بوم شناختی و محیط زیستی توأمان ارتقاء یابند .پاسخ برنامه ریزان ،برنامه ریزی شبکههای
بوم شناختی در راستای طرح ریزی شبکه ارتباط-انزوای عناصر طبیعی و انسان ساخت سیمای سرزمین شطهری اسطت .هطدف مطالعطه
حاضر ،درروند بررسی عملکرد جغرافیا شناختی-انسان شناختی عناصر سیمای سرزمین منطقه شهری پوالدشهر اصفهان ،ططرح ریطزی
شبکه هویت بخش شهر جدید پوالدشهر است .روش تحقیق حل مسئله ،در پی بررسی داده های مطالعه موردی ،مرور مبانی نظری و
تبیین چارچوب مفهومی مؤلفه های سازنده هویت شهری ،پیشنهاد چیدمان عناصر ساختاری شهر جدید پوالدشهر بر اساس مؤلفه های
هویت بخش "بوم شناختی"" ،کالبدشناختی" و "انسان شناختی" است .استخراج مبانی مفهومی مؤلفه ها ٬و پیش بینی تعامالت آن ها٬
می تواند در سایه مبانی طرح ریزی ساختار محیط شناختی کالبد شهر جدید ،در تداوم هویت مطلوب منطقه شهری تطأثیر بسطزا داشطته
باشد.
کلیدواژه

هویت منطقه شهری ،بومشناسی سیمای سرزمین ،شبکههای بومشناختی

بوم شناختی منطق های شهری اجتناب ناپ یر گردید است .

 .1سرآغاز
ای روزها نتیج فعالی های انسانی موجب بروز اختبالت

بومشناستی ستیمای سترزمی  ،مجموعت ستاختاری منطقت

ساختاری در بستر سرزمی  ،از جمل تک تک شدن سیمای

شهری را مجموع ای از شبک بوم سیستم هتا متی پنتدارد و

سرزمی منطق های شهری میشود ک ب دنبتا آن بتا تهتی

رابط متقابل شهر و فرآیندهای طبیعتی و بستتر بت وجتود

شدن روزافتزون منطقت هتای شتهری از عناصتر زیستتی و

آورند محیط زیستی آن را مورد ارزیابی و طرحریزی قترار

تتریب عملکرد بوم سیستمی ،کاربرد مفتاهیم بتوم شناستی

می دهد .چنی رویکردی در گرو ایجاد نگرش سیستمی بت

سیمای سرزمی در جه
* نویسند مسئو :

حفظ و طترحریتزی شتبک هتای

ساختار بومشناختی منطق های شهری است

کت در نهایت

Email: s-barghjelveh@sbu.ac.ir
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بهار 1395

شهر را ب مثاب شبک هتای بتوم شتناختی ستیمای سترزمی
سرزمی شتهری و

مشتمل بر عناصر طبیعی و انسان ساخ

عملکردهای بومشناختی و محیط زیستی آنها تلقی میکند.
کمبود مطالعتات بتوم شتناختی منطقت هتای شتهری در

داالن های ارتباطی آن نیز عملکرد بومشناختی چندانی ایفتاء
نمی نمایند .با استفاد از رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمی
و در راستای نیل ب پایداری هوی
اس

رویکردی نوی جه

منطق های شهری ،نیتاز

طرحریزی ستاخ

و عملکترد

جای جای کشور پهناور ایران حس متی شتود و نتیجت ایت

شبک های بوم شناختی منطق های شهری فراهم آید .از ایت

بیتوجهی ،استفاد نابهنگام و ختارج از تتوان بتومشتناختی

طری ضم بهر گیری از توان طبیعی بستر سیمای سرزمی

مناب زیستی منطق های شهری و محدود های فرا منطقت ای

و مرتبط با هوی

شبک سامان های طبیعی و انسان ستاخ

آن ها اس  .بنابرای  ،طرح ریزی صحیح منطق های شهری با

آن ،در راستای نیتل بت اصتو پایتداری محتیط زیستتی و

توج ب اهمی

حفظ مناب طبیعی ،افزایش تنو زیستتی و

افزایش پایداری محیط زیستتی آن هتا بترای توستع آینتد
شهرها و سیمای سرزمی آن ها حائز اهمی

اس  .با توجت

برقراری تعامل بی شهر و طبیع

تبش میگتردد .اهتدا

ای رویکرد ب قرار ذیل خواهند بود:


پایداری شبک هتای بتوم شتناختی منطقت هتای

ب روند رو ب رشد تتریب محدود های بکتر منطقت هتای

شهری در فرآیند حضتور طبیعت

شهری و از بتی رفتت تتوان بتالقو منتاب زیستتی آن هتا،

سرزمی شهر؛

برنام ریزی شبک های بوم شتناختی بتا الویت
مناسب فرآیندهای زیستی و حفاظت

طترح ریتزی

از بتوم سیستتم هتای

منطق های شهری ضروری اس  .بر خب

شهر؛


ک ب واسط فعالی های انسانی پدید میآیتد ،بت

واسط بوم سیستم های طبیعی حمای

محتتیط و کتتاهش رونتتدهای تتریتتب زیستتتی

و ب واسط فرآیندهای بتوم شتناختی طترح ریتزی شتد بت
اعتبی حیات خویش دس

سیمای سرزمی شهر؛


در ای پژوهش ب طرح ریزی شبک هتای بتوم شتناختی

کیفی

بتومشناستی

سیمای سرزمی در برنام ریزی توسع منطقت هتای شتهری

شناستتتتایی نقتتتتش داالنهتتتتای طبیعتتتتی و
انستتانستتاخ

منطق ت شتتهری شتتهر جدیتتد پوالدشتتهر اصتتفهان پرداخت ت
میشود تا بدی طریت پایت ای بترای دخالت

شناسایی نقتش ستاختاری بستتر بتوم شتناختی
منطقت هتتای شتتهری در دستتتیابی بت پایتتداری

کنند پایدار می مانتد

مییابد.

شناسایی نقش ساختاری شبک های بومشناختی
منطق های شهری در عملکرد سیمای سترزمی

پهن های طبیعی

سیمای سرزمی  ،شهر بوم سیستمی انسانساخ
اس



در ستیمای

منطقت هتتای شتتهری در ارتقتتاء

ساختاری شبک های بوم شناختی سیمای

سرزمی شهر ...


شناسایی زمین های قوت-ضتع

و فرصت -

فراهم آید .از ای طری ضتم پدیتد آمتدن شترایط ابقتاء

تهدید روابط بوم شناختی منطق های شهری در

منطق شهری ،شرایط پایداری محیط زیستی سیمای

ایجتتتاد تتتتوازن بتتتی الیتت هتتتای طبیعتتتی و

هوی

سرزمی نیز فراهم می آید .سیمای سترزمی منطقت شتهری
پوالدشهر بت علت

رونتد رو بت رشتد جمعیت

و تتراکم

انسانساخ


سیمای سرزمی شهر؛

تبیی راهبرد-راهکار بتومشتناختی در راستتای

ساختمانی ،لک طبیعی کم دارد و داالن های شکل گرفتت از

ارتبتتاط بهینت بتتی انستتان و محتتیط و کتتاهش

توسع کالبدی آن نیتز تتأثیر چنتدانی بتر عملکترد محتیط

اثرات مترب ساخ وسازهای شهری بتر بتوم

زیستی بستر سرزمی آن ندارند .چنانچت فضتاهای ستبز و

سیستمهای طبیعی سیمای سرزمی شهر؛

مشتتجر شتتهر انتتدک ،کوچتتک و مجتتزا از هتتم هستتتند و



تبیی بهر وری بهینت روابتط بتوم شتناختی در

نقش شبکههای بومشناختی در طرحریزی ...
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محیط های شهری بتا تأکیتد بتر نقتش روابتط

هندسی مستتقیم التتط دارد .نرتم فضتایی ایت اراضتی در

فضتتایی داالنهتتای طبیعتتی و انستتانستتاخ

جریانی پویا از تداوم نرم فضایی سیمای سرزمی منطق ک

سیمای سرزمی شهر؛

با عناصر طبیعتی و انستان ستاخ

ایجاد ارتبتاط فضتایی بتی بتوم سیستتم هتای

طراحتتی شتتهر انعکتتاس یافتت است

طبیعی و پهن هتای انستان ستاخ







شتهر تلفیت شتد و در
شتتکل گرفتت است .

در راستتای

پوالدشهر در سا  1342بترای استکان کارمنتدان کارخانت

خل روحی تازگی و طراوت در ساختار منرر

ذوب آه تأسیس شد و از سا  1363ب عنوان یک شتهر
خود را آغاز نمود .ای شهر هم اکنون با بیش

سیمای سرزمی شهر؛

جدید فعالی

ایجاد شبک ارتباط-انتزوای بتوم شتناختی بتی

از  85000نفر جمعی

عناصتتر داالنهتتای طبیعتتی و انستتانستتاخ

نزدیکی ب مرکز استان و دسترسی آسان بت صتنای بتزرگ

و  7700هکتار مستاح

بت علت

اسکان شهری تبدیل گردیتد

سیمای سرزمی شهر؛

منطق ب مکان مناسبی جه

افتزایش تنتو زیستتی منطقت هتای شتتهری از

اس  .پوالدشهر قدیمیتری شهر جدید کشور در  50ستا
ک ب دلیتل برختورداری از امتیتازات مهمتی از

طری ساماندهی شبک مسیرهای انتقا گونت ،

اخیر اس

ماد و انر ی سیمای سرزمی شهر؛

جمل موقعی

ارتقاء سازگاری بی مؤلفت هتای بتوم شتناختی

مواصبتی ،استقرار در منطق صنعتی و طرح ریتزی ختاص

تشکیل دهند منرر شهری و ایجاد حس تعل

شهری ،از جمل شاخص تتری شتهرهای جدیتد ایتران بت

ب مکان در سیمای سرزمی شهر ...

شمار متیآیتد (مهندستی مشتاور نقتش جهتان – پتارس،

ویژ جغرافیایی ،هتمجتواری بتا جتاد هتای

با توج ب نیاز روزافزون ب افزایش منطق های شتهری،

 .)1387رشت کو های پنجی و اشترجان در اضب غربتی و

و نواحی بیشتری از سیمای سرزمی هتای طبیعتی

کشاورزی لنجان در ضتل شترقی ،عوامتل

مساح

جزو محدود های شهری واق متی شتوند و حفتظ و ابقتاء
ویژگی های طبیعی و زیستی آن ها و کیفی

جنوبی و دش

طبیعی محدود کنند سیمای سرزمی شهر جدید پوالدشتهر

دادن بت تعتاد

هستند .جنگل کاری حاشی جنوبی شهر در دامن رشتت کتو

کت

اشترجان نیز از دیگر مؤلف های طبیعی شهر جدید محسوب

بوم شناختی سیمای سرزمی های آن ها مستلزم آن اس

هم روندهای بوم شناختی سرزمی شهری و هتم رونتدهای

میشود ک پهن بوم شناختی و باارزش طبیعتی بتاالیی را در

محتتیط زیستتتی کالبتتد شتتهری توأمتتان ارتقتتاء یابنتتد

ای قسم

از شهر ب وجود آورد اس  .طرح ریزی ستیمای

).(Barghjelveh et al., 2015

سرزمی منطق شهری بت معنتای تغییتر ستاخ
تمامی

فضایی-بصری فضای زیست

ب -مواد و روش بررسی

نهای

ب .1-تحقیق موردی :شهر جدید پوالدشهر اصفهان

باز سیمای سرزمی ممانع

اراضی شهر جدید پوالدشتهر دشت

طتبس در فاصتل 38

و عملکترد

انستانی است

کت در

از خرد شدن ،ساد شدن و فقیر شدن لک های ستبز و
گردد .چنانچ تنتو کتاربریهتا

(از جمل مراکز سیاسی ،بازارها ،کاربریهای ختاص ،مراکتز

کیلومتری جنوب غرب اصفهان و  5کیلومتری شما شترق

آموزشی ،مراکز درمانی و  )...و تراکم باالی فضاهای ستاخت

کارخان ذوب آه در کنار جاد اصتفهان -شتهرکرد واقت

شد موجب انزوای لک های سبز و باز منطقت نشتود و عتدم

شد اس  .ای شهر از دو محدود بزرگ مرکزی و شمالی

ارتباط و پراکنش بی مورد در بتی لکت هتای ستبز و بتاز آن

کالبتدی تشتکیل شتد است  .محتدود

شبک های بومشتناختی منطقت در

با دو فرم متتلت

جنوبی فرم حلزونی شکل شعاعی و محدود شتمالی نرتم

مشاهد نگردد و در نهای

روند جریان ماد  ،گون و انر ی دچار اختب نگردند.
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خود-تنریمی سیستمی بود و نهایتاً بازدهی بیشتری نسب

ب .۲-چارچوب نظری
سیمای سرزمی منطق شهری را عناصتر ستاختاری

ب مجمو عناصر ب صورت مجزا از هم را فتراهم آورنتد.

آن شامل بستر ،لک و داالن ایفاء می کنند .مجموع لکت هتا

برای بررسی ای کلی

از رویکرد جام بومشناسی ستیمای

موزاییک منطق شهری و مجموعت داالن هتا شتبک منطقت

سرزمی بهر گرفت می شود .بر اساس هد

شهری را تشکیل میدهند .آرایش فضایی ای موزاییک ها و

و پیرو اجزای بتشی سیمای سرزمی منطقت هتای شتهری،

شبک ها نیز الگوی سیمای سرزمی منطقت شتهری را بنیتان

طرح ریزی شبک هتای بتوم شتناختی درون-برونتی ستیمای

می دهند ک سیماهای سرزمی منطق های شهری بت وستیل

سرزمی شهر جدید پوالدشهر اصتفهان متورد توجت قترار

ای الگوها از لحا ساختاری متمایز می شوند .با شناستایی

گرفت اس .

ماهی

عناصر ساختاری سیمای سرزمی منطق شتهری ،ارتباطتات
میتتان آنهتتا و تغییترات ایت ارتباطتتات در طتتی زمتتان ،در
خصوص متدیری

و هتدای

تغییترات ستیمای سترزمی

مطالع حاضتر

شبک های بومشناختی ب مجموع نفوذها و جریانهتای
انر ی و اطبعات در بتش های متتل

ستیمای سترزمی

گفت میشود .در بررسی شتبک هتای بتومشتناختی ستیمای

منطق شهری تصمیم گیتری متی شتود .مجموعت ارتباطتات

سرزمی منطق شتهری متی تتوان از دو روش )1( :مطالعت

درونی هر یک از ای عناصر و میان ای عناصر با یکتدیگر،

روابط عمتودی (شتامل روابتط عناصتر ستازند موزاییتک

برگرفت از جریان متاد  ،انتر ی و گونت  ،عملکترد ستیمای

سیمای سرزمی منطق شهری) و ( )2مطالعت روابتط افقتی

سرزمی منطق شهری را بنیان می نهتد .عملکترد لکت هتای

(در نرر گرفت سیمای سترزمی منطقت شتهری بت عنتوان

سبز سیمای سرزمی منطق شهری ،از لحتا بتوم شتناختی

موزاییک سرزمی و بررسی روابتط عناصتر ستازند آن بتا

ایجاد شرایط اقلیمتی خترد مطلتوب و از لحتا اجتمتاعی

عناصر سازند بستر سیمای سرزمی کل تر) استتفاد نمتود.

تأمی فضاهای تفرجی و گردشگری اس  .داالن هتا نیتز از

ای ت دو بعتتد او از اهمی ت

ب ت ستتزایی در برنام ت ریتتزی

عناصر خطی سیمای سترزمی منطقت شتهری هستتند کت

منطق ای برختوردار هستتند) .(Zonneveld, 1994در واقت

ضم اتصا لک ها در بستر ،عملکرد ویتژ ای در پایتداری

شبک های بتوم شتناختی جزئتی از روابتط زیستتی ستیمای

جریانات ماد  ،انر ی و گون ایفاء میکنند .داالنهتا ممکت

سرزمی موزاییک منطق های شهری هستند کت بتا بررستی

اس

طبیعی نریر رودخان ها و یا انسانساخ

نریتر معتابر

و جاد ها باشند .گتاهی بت دلیتل تتراکم بتاالی داالن هتای

آن ها می توان ب وضعی

سیمای سترزمی کتل پتی بترد و

نهایتاً ساختار سلسل مراتبی آن ها را کنتتر نمتود .چنانچت

و ایجاد انقطتا در داالن هتای طبیعتی ،رونتد

هم متشکل از شبک های بوم شناختی در مقیاس کوچتک تتر

انتقا جریان ماد و انر ی خدش دار گردیتد و عملکترد و

هستند و هم جزئی از شبک هتای بتومشتناختی بتا مرتبت و

پایداری بستر سامان های طبیعی منطق شتهری بت متتاطر

مقیاس باالتر می باشند .اجزای ستاختاری ستیمای سترزمی

می افتد .سیمای سرزمی منطق شهری متی توانتد یتک کتل

منطق های شهری ک در بررستی روابتط افقتی شتبک هتای

سیستمی باشد ک خود متشکل از اجزای کوچتکتتر و نیتز

بومشناختی بستر کل سرزمی مورد توجت قترار متیگیرنتد

جزئی از یک سیستتم کتل بتزرگ تتر باشتد و دارای رونتد

عبارتنتتد از :لک ت هتتای ستتبز ،لک ت هتتای بتتاز و لکتت هتتای

خود-تنریمی سیستمی و در پی آن تعاد ساختاری باشتد.

انسان ساخ

و داالن های سبز ،داالن هتای بتاز و داالن هتای

عناصر سازند  ،روابط فی متابی  ،فرآینتدها و بازخوردهتای

انسان ساخ  .در طرح ریزی سیمای سرزمی منطق شتهری

ایجاد شد در درون و برون ای کل سیستمی ،مجموعت ای

الزم اس

از شتبک ارتبتاط-

از کل را تشتکیل خواهنتد داد کت متی تواننتد دارای رونتد

انزوای بوم شناختی در دو مقیاس )1( :موزاییتک ستاختاری

انسان ساخ

با ایجاد مجموع ای هماهن

نقش شبکههای بومشناختی در طرحریزی ...
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(روابط عمودی) و ( )2موزاییک عملکردی (روابط افقتی)،

شهری ،شهرهای جدید عاری از هوی

محیط ساد کالبد انسان ستاختی را بت محتیط پیچیتد بتوم

مطلوب می شوند .قابل ذکر اس

شناختی-انسان شناختی رهنمون بود.

شهر های جدید ،ب لحا نبود باف
هوی

و مطلوبیت

مکتان

ک بتروز ایت چتالش در
و پیشین تتاریتی کت
شهری مطلوب می باشند،

ب .3 -چارچوب مفهومی

از مهم تری عوامل تقوی

«نرری باغشهرها» کت توستط هتوارد) (Howard, 1965در

محسوس تر می نماید (وثوقی)1385 ،؛ بنابرای الزم اس
ایت کیفیت

اوایل قترن بیستتم مطترح گردیتد ،سترآغازی بترای خلت

سایر عوامل برای تقوی

نرریت هتتای نتتوی مبنتتی بتتر ایجتتاد شتتهرهای جدیتتد بتتود

بهر گرفت شود .یکی از مهتم تتری عوامتل بترای تقویت

از

در شتهرهای جدیتد

) .(Osborn, 1997ایجتتاد شتتهرهای جدیتتد در اطتترا

هوی

کبن شهرها ،ب منرور پاستگویی ب نیازهایی چون جت ب

بومشناختی و توجت بت ظرفیت هتای زیستتی در طراحتی

سرریز جمعی  ،تأمی نیازهای مستک و دیگتر معضتبت

محیطی شهرهای جدید است  .گرایشتی کت معتقتد است

کبن شهرها ،مورد توج سیاست هتای معمتو بستیاری از

محیط طبیعتی در شتکلدهتی فضتا نقتش عمتد ای دارد و

(زیتاری،

را حاصتل تعامتل تکتوینی انستان و

کشورها از جمل کشور ایران قترار گرفتت است

مکان در شتهرهای جدیتد ،استتفاد از رویکردهتای

فضای انستان ستاخ

 .)1387لیک  ،ب دالیلی چون شتابزدگی ،عدم توج کتافی

محیط می داند .در ای خصتوص ،ویژگتی هتای طبیعتی و

ب مسئل مکانیابی محیطی و ویژگیهای برخواست از مبتانی

محیط شناختی ،ب عنوان بستر طبیعی شکلگیری فعالیت

و

بتتومشتتناختی ،اجتمتتاعی و کالبتتدی ،جریتتان شتتکلگیتتری

زندگی گرو های انستانی ،در نرتمپت یری ستکونتگا هتا و

دادن

بتشی ب محیط های شهری ،نقش بنیادینی بر عهتد

شهرهای جدید ،در اکثتر متوارد ،بت بهتای از دست

محدود هتای کشتاورزی و منتاط بکتر روستتایی ،انجتام
پ یرفت اس

(اعتصام .)1384 ،از سوی دیگر ،با نگاهی بت

هوی

دارند (ذکاوت .)1385 ،هد
هوی

ایت پتژوهش توستع رونتد

بتشی از طری طرح ریزی محیطی شهرهای جدیتد

فضاهای طراحی شد در شهرهای جدید ای نکت دریافت

بتتا استتتفاد از رویکتترد بتتومشناستتی ستتیمای ستترزمی در

می شود ک مستئل هویت  ،خوانتایی و غنتای بصتری ایت

بت کتتارگیری قابلیت هتتای طبیعتی و بتتومشتناختی ستتیمای

شهرها چندان مدنرر قرار نگرفت اس  .از ای رو شهرهای

سرزمی منطق شهری میباشد.

جدید امتروزی اکثتراً تبتدیل بت شتهرک هتای خوابگتاهی
بی هویتی شد اند ک ساکنانشان نسب

ب آن ها حتس تعلت

خاصی ندارند (توکلی مهر .)1385 ،بروز ای وضتعی
تدریج ب کمرن

بت

شدن حس شهروندی در ساکنان گردیتد

ب ت طتتورکلی هوی ت  ،ب ت مفهتتوم ستتازمان و ستتاخ
مشتصی اس
باشد .هوی

ک برای افراد متتل  ،معنادار و قابتل درک
مکانی یعنی حدی ک شتص متیتوانتد یتک

مکان را ب عنوان مکانی متمایز از سایر مکان هتا شتناخت و

ک یکی از عوامل ایجاد بحران و چالش بی هتویتی در

بازشناسی نماید ،ب طوری ک شتصیتی مشتص ،بی نریتر

شهرهای جدید امتروزی محستوب متی باشتد .از ایت رو،

و یا حداقل متصوص بت ختود را دارا باشتد .مکتان هتای

شهری ب صورت یک بحرانی جتدی

معنتتیدار و قابتتل درک تکیت گتتا هتتای مناستتبی هستتتند تتتا

اس

امروز چالش هوی

در شتهرهای جدیتتد کشتتور قابتتل مشتتاهد است

و نشتتان

می دهد شکل گیری فضاهای شهری ک بر اساس هنجارهای
ساختگی و ن بر مبنتای خواست

و ارزش هتای مردمتی و

ویژگی های بوم شناختی محیط پدید آمتد باشتند ،تصتنعی
بود و ب همتی دلیتل از دیتدگا بستیاری از متتصصتی

خاطرات شتصی ،احساستات و ارزش هتا بتر آن هتا تکیت
کنند .از ای رو هویت

مکتانی ،پیونتد نزدیکتی بتا هویت

شتصی پیدا می کند (بحرینی .)1376 ،هوی

مکان شتهری

در واق پیوند بی ذه انسانی و فضای شتهری متی باشتد.
تنو در فرم انسان ساخ

و فترم طبیعتی شتهرها ،بت نوبت
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فضاهای شتهری تأثیرگت ار متی باشتد .ایت

شرایط در فرآیند تاریتی پدید آمدن شهرها ،هم نمتادی و
هم عملکردی اس

بررسی هوی

شهری ،میبایس

شناخ

در جه

صتفات

اختصاصی و برجست متغیرها در مؤلف های طبیعی ،مصتنو

کت بت نوبت ختود در نهادینت کتردن

و انسانی اقدام نمود .ارزش گ اری شتاخص هتا ،متغیرهتا و

مکتانی شتهرها بت کتار گرفتت

معر های هویتی گام بعدی خواهد بود .مؤلف های مؤثر در

تفاوت ها و انفکاک هویت

می شود (صبری .)1385 ،از سوی دیگر ،بی هویتی ب معنای
ستتلب هتتر گونتت امکتتان تشتتتیص ،در واقتت یکتتی از
اس

بازتاب های بحران هوی

(قاستمی .)1380 ،ستاکنی

ایجاد هوی
متتل

مکان منطقت شتهری بت صتورت الیت هتایی

بر روی هم قرار میگیرنتد .نهایتتاً ایت الیت هتا در

تعامل با یکدیگر ،کلی

مفهتوم دار و معنتاداری (مکتان بتا

یک شهر باید قادر ب درک شهرشان باشند و محیط شتهری

هوی ) را خل می نماینتد .در خصتوص تبیتی الیت هتای

قتادر بت فتاش نمتودن معتانی مهتم بترای

مکان منطق شتهری ،بت شترح مؤلفت هتای

نیز الزم است

سازند هوی

ستتاکنینش باشتتد .بتترای جلتتوگیری از افتتزایش بتتیهتتویتی

ستتازند هویتت  ،شتتامل مؤلفتت هتتای "بتتومشتتناختی"،

شهری ،ضرورت دارد اقدامات منفرد و پراکند در ارتباط با

"کالبدشتتناختی" و "انستتانشتتناختی" پرداختتت متتیشتتود

یکدیگر قرار گرفتت و ستاختار واحتد و یکپارچت ای را در

(جدو .)1

شهر ب وجود آورند ک بت متدد پتیشبینتی ستاختی

مؤلفه بوم شناختی :هر منطق شتهری بت نوبت ختود از

کلی

مشتصی بترای شتهر ،استتقرار اتفتاقی عناصتر شتهری در

یک جایگا ویژة بوم شناختی برختوردار است

کت آن را از

سازمان فضایی و کالبدی شهر منتفی گردد .از سوی دیگتر،

سایر مناط شهری متمتایز متینمایتد .ویژگتی هتای بستتر

جه

افتزایش د بستتگی شتهروندان بت مکتان شتهری و

آگاهی عمتومی آنتان از محتیط شتهری ،ضترورت دارد از

طبیعی هر منطق شهری ،بتشتی از هویت
تصویر می کشد کت در قالتب هویت

آن شتهر را بت

طبیعتی مکتان قابتل

طریت ستتاماندهی محتتیط کالبتتدی اقتتدامات الزم صتتورت

تعری

پ یرد .ستاماندهی محتیط کالبتدی و استتتوان بنتدی شتهر

شهری ،بستر بوم شناختی و طبیعتی آن است

اس  .از مهتم تتری ارکتان هویت

بتشتی منتاط
کت شتهر بتر

فرصتی پدید می آورد تا تمامی عملکردهای شهری و انتوا

روی آن بنا شد اس

ارتباطات انسانی در یک شبک در هم تنبید شد و مترتبط

بوم شناختی خاص خود می شود .طرح ریزان شهری وظیفت

باهم قرار گیرند .با بررسی ساختار و هوی

و ب واستطة آن دارای خصوصتیات

اصلی شهرها و

دارند با برجست نمودن ارکان و ویژگی هتای بتوم شتناختی

درک قانونمندیهای توسع و تکامل آنهتا متیتتوان تتأثیر

بستر سرزمی شهر ،ب آن هویتی طبیعی و بوم شناسان القتا

عمد ای در احیتاء و بهبتود وضت هویت

شتهرها داشت

(حمیدی.)1376 ،
برای شناخ
سازندة شتصی
شتصی

نمایند .حضور تپ ها ،کو ها ،پوشش گیاهی و سایر عوامتل
طبیعی و همچنی شرایط خاص محیط زیستی منطقت ای در

هویت

شتهری متی بایست

مؤلفت هتای

شهری شناسایی شوند .مؤلف های سازند

شهری ،همانند مؤلف های شتصیتی انسانی دارای

طرح ریزی منطق شهری و نهایتاً طترح ریتزی هماهنت
طبیع

بتا

و اصو بوم شناسی ،ب منطق شهری هویتی ختاص

و طبیعی می بتشد ک در نتیجتة آن ،هویت

بتوم شناستان

ابعاد عینی یا کالبدی و ذهنی یا معنایی هستند ک می تواننتد

مکتتان ،ب ت عنتتوان بتشتتی از بستتتر بتتومشتتناختی ستتیمای

از طری س محیط طبیعتی ،مصتنو و انستانی از همتدیگر

سرزمی  ،آشکار می گردد .ای مسئل خود می توانتد متمتایز

تفکیک گردند (بهزاد فر .)1387 ،متغیرهای هریتک از ایت

کنندة سیمای ماهوی منطق شهری از دیگر منتاط شتهری

مؤلف ها ،چنانچت دارای صتفات اختصاصتی و برجستت ای

باشد و ب ساکنی خود و رهگ ران القای حس مکان نماید.

باشند نقش شاخص و معر

هویتی ایفتا متی کننتد .بترای

ای گون طرح ریزی عتبو بتر هویت

بتشتی ،گتامی بت

نقش شبکههای بومشناختی در طرحریزی ...
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سم

توسع پایداری نیز می باشد .چرا ک بدی ترتیب نت

ای س عنصر بتوم شتناختی ابتزاری کلتی بترای مقایست و

تنها بستر بومشناختی منطق شهری در منرتر عمتومی شتهر

شناسایی روند تغییر سیماهای سرزمی منطق هتای شتهری

نمود می یابد بلک ب گون ای نیز اصل نهتادی آن حفاظت

متفاوت را پدیتد متی آورنتد و ختود ابتزار برنامت ریتزی و

شد و نسل های آتی نیز آن را ادراک می نمایند و بت مترور

طرحریزی سیمای سرزمی شهری نیز متیباشتند .از طریت

بتتتش مکتتان متتیگتتردد .از ارکتتان اساستتی

مطالع الگوهای ساختاری مقیاس فضایی ستیمای سترزمی

عامتتل هویت

ک کلی حرکات ،جریان ها و تغییرات محیطتی

ب کارگیری مؤلف بتومشتناختی ،توجت بت ستاز و کارهتای

شهری اس

الگوی ساختاری مقیاس فضتایی ستیمای سترزمی منطقت

منطق های شهری کنتر میشوند (آذر دهکردی.)1386 ،

شهری ،ترکیبی از عناصر لک ها ،داالن ها و بستر ،متیباشتد.
جدول  .1چارچوب مفهومی برای توسعه سیمای سرزمین منطقه شهری

مأخذ :نگارندگان

در طرح ریزی بوم شناختی شهرها ،طبیع

و آموز هتای

طبیعی می توانند بهتری آموزگار و خط مشتی دهنتد طترح
ریزان محیط مکان شهری محسوب شوند .مک

هارگ (Mac

) Hargطرفتتدار احتتترام ب ت طبیع ت

و استتتفاد از اصتتو

بوم شناسی در طرح ریزی محیطی ،طبیع
می داند .او اشار دارد ..." :در توج ب هوی

را آموزگار انسان
طبیعی مکتان
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شهری ،حتائز اهمیت

است

عناصتر اصتلی

دارد و چ ت خواستتت هتتایی از او در طتترحریتتزی فضتتاهای

تشکیل دهندة هویت

محتیط شتهری مشتتص شتوند "...

مکتانی نقتش

شهری لحا شتد است  ،در ایجتاد هویت

(وهاب زاد  .)1386 ،استفاد از اصو بوم شناستی ستیمای

بسزایی خواهنتد داشت  .فتی الواقت طترح ریتزی محیطتی

سرزمی در روند برنام ریزی و طرح ریزی محیط ،حفتظ و

شتتهرهای جدیتتد عتتبو بتتر توجت بت خصوصتتیات بتتارز

توسع پایدار محیط شهرها را تضمی می نمایتد .در نتیجت

بوم شناختی و کالبد شناختی ،توجت بت هویت

ای توسع محیطی ،شهر بتا بستتری کت بتر روی آن واقت

فرهنگی و پیشین تاریتی مکان و شهروندان را نیتز تحت

اس

اجتمتاعی-

ب تعاد و تعامل بتوم شناستان متی رستد (مهربتانی،

عنوان مؤلف انسان شناختی می طلبد .توج بت مفتاهیمی از

بت خلت شتهر پایتدار بتوم شتناختی

جمل حس مکان در طرح ریزی ایت شتهرها متی توانتد را

میانجامد ک ب ساکنینش زندگی معناداری ارائت متیدهتد،

منطق شتهری باشتد .حتس مکتان ،در

 )1386ک در نهایت

گشای مسئل هوی

بدون اینک پایگا بوم شناختی ک شهر بتر آن اتکتاء دارد را

واق کیفیت

تتریب نماید (بحرینی .)1378 ،ای در واق همتان معنتای

یکدیگر مجزا می سازد .ای مفهوم انتزاعتی بتود و توستط

بوم شناسان طرح ریتزی منطقت

حس و ضمیر ناخودآگتا اشتتاص درک متی شتود .حتس

عینی توسع پایدار و هد
شهری میباشد.

و ویژگتی خاصتی است

کت مکتان هتا را از

مکان از مهم تری شاخص های هویتی فضاهای کالبدی بود

مؤلفه کالبد شناختی :شبک کالبدی مکان شهری شامل

و نسب

ب تغییترات ختود و اطترا  ،حستاس و شتکنند

فتترم شتتهر؛

میباشد ( .)Bell, 1993در واق مفهوم شهر پایتدار ،متروج

شاخص های کانونی و نقط ای شامل :میتادی  ،درواز هتا و

نوعی کالبد فیزیکی و الگتودهی محیطتی است

کت تعتالی

فضاهای سبز؛ شاخص های خطی-نقط ای تاریتی شتامل:

بتش ،الهام بتش و ب یاد ماندنی باشد و حس همبستتگی

مساجد ،کاخ ها ،بازارها و تک بناهای شاخص؛ و در نهای

و تعل خاطر مکانی ایجاد نماید .تعل مکانی حس پیوندی

منرتتر عمتتومی شتتهر و بتت معنتتایی کلیتت

تود ها ،حوز ها و فضاهای شاخص شامل :محبت قدیمی،

اس

مجتم های مسکونی و  ...میباشتند .ابعتاد بررستی هویت

پیوند ،محیط ب لنگرگاهی روانی و اجتماعی بد می گتردد

کالبدی مکان از تعم در عناصر خطتی ،کتانونی ،میتادی ،

(رضازاد .)1380 ،

درواز ها و  ...تشکیل می یابد .معر هتای کالبتدی هویت

ب .۴-شهر سنتی منطقه اصفهان  -الگبوی طبرح ریبزی

مکان ب صورت شاخص های ساختار کالبدی در الیت هتای

هویت شهری

متتل

زمان بر فضای منطق شهری تبلور می یابند .ستاز و

کارها سنجش ای معر ها شامل عواملی می گردنتد کت از
گ شت تا امروز بر اجزاء و کلی

واحد انسان ستاخ

شتهر

تأثیرگ ار بود اند (بهزادفر.)1387 ،

نگا اجمالی ب شهرهای سنتی ایران کت از هویت
ملموسی برخوردار هستند ،ای حقیق

مکتانی

را آشکار متی ستازد

ک ت در هم ت ایتت شتتهرها ،عامتتل پیونتتد دهنتتد ای ،چتت
بوم شناختی و چ محیط شناختی ،وجتود داشتت است

مؤلفه انسان شناختی :مؤلف انسان شناختی مکان متتأثر
از نحوة انجتام آداب و رستوم ،اعتقتادات و ستیر و روش
زندگی ساکنان منطق شهری اس

ک میان انسان و محیط برقرار می شتود و در اثتر ایت

الگوی باف

کت

کالبدی شهر بر استاس آن بت وجتود آمتد و

فضاهای شهری در راستای ایت عامتل پیونتد دهنتد و بتر

و بتیش از هتر چیتز بت

اساس آن شکل گرفت اند .از آن جمل متیتتوان بت عناصتر

جنب های مدنی شهروندان برمیگردد (بهزادفر .)1387 ،ایت

ساختاری منطق شهری اصفهان ب عنوان نمون ای از تجلتی
کلتی شتهر

مؤلف تا حد زیادی ب احساس و تلقی مردم از فضا مربتوط

شهرهای ستنتی-ایرانتی اشتار نمتود .ستاخ

می باشد .ای ک شهروند چ حسی در فضای زیستی ختود

اصتتفهان ،شتتامل رودخانتت زاینتتد رود بتت عنتتوان عنصتتر

نقش شبکههای بومشناختی در طرحریزی ...
شهیندخت برقجلوه و همکاران
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بومشناختی الگو بتش و عامل پیوند دهندة بتومشتناختی و

( 1600هجری قمری) ن تنها اولی نماد سازمان دهی شتد

ب عنتوان عامتل پیونتد دهنتد

از یک داالن محیط شناختی (سبز را ) در ایران بود است ،

بناها و باغات انسان ساخ

محیط شناختی شناخت می شوند .رودخان ب عنوان محور و

بلک در جهان نیز نمون مشابهی پیش از آن موجتود نبتود

داالن طبیعی در شهر جریان داشت و تا حتد بستیار زیتادی

اس  .ارزش ویژ چهارباغ نقش ارتباطی ای محور محتیط

در ای مکان

شناختی در طو مسیر خود در میان باغات و عمارات شهر

شهری می باشد .از سوی دیگتر شتکل گیتری فعالیت هتای

می باشد .محور چهارباغ ب عنوان لوالیی خطی بی ستازمان

غنی

فضایی شهر ،پیوند و انسجام ایجاد می کند (حبیبی.)1387 ،

ک خود الهام گرفت از داالن طبیعتی زاینتد رود متی باشتد،

از دیگر شهرهای سنتی منطق اصفهان ک ب عنتوان الگتوی

الگو دهند ساختارهای طبیعی و انسان ساخ

شهری در حو بازار ب عنوان یک عنصر انسان ساخ

در ای زمین مطترح متیباشتد

دارای نقش قوی انسان شناختی و عامل اساسی پیونددهند

طراحی شهری انسان ساخ

طرح ریزی و شکل گیتری فضتاهای شتهری اصتفهان بتود

باغشهر نج آباد اصفهان می باشد .ایت باغشتهر در شتما

اس  .از دیگر تجلیات مکتب سنتی-ایرانی اصفهان ،محتور

پوالدشهر واق اس  ،ب دستتور شتا عبتاس صتفوی و بتا

محیط شناختی چهارباغ متی باشتد .ایت محتور (شتکل )1

مشاور شیخ بهایی ،ب عنوان اولی باغشتهر طراحتی شتد

همچون لوالئی خطی ،عمود بر محور زاینتد رود ،ستازمان

ایرانی ،با دارا بودن یک طرح محیطی از پیش تعیتی شتد ،

فضایی شهر که و نو را ب هم پیونتد متی دهتد .چهاربتاغ

ساخت میشود (سلطان قرایی.)1378 ،

شکل  .1سیمای سرزمین منطقه شهری اصفهان :داالن چهار باغ و رودخانه زاینده رود
مأخذ :نعیما1385 ،

از ای نمون ها در شهرهای قدیمی ایران مثل کرمان،
یزد ،تبریز و  ...دید میشود ک هموار باف

کالبدی شهر

و فعالی های شهری بر مبنا و حو یک محور و یا ب
نوعی ستون فقرات داالن شهری شکل میگیرد و ای محور
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بتش در شهرهای سنتی هموار

طبس میان فاصل ارتفتاعی  1620تتا  1800متتری از ستطح

پژوهش،

ک از شما ب شهرستتان فبورجتان ،از

مطرح میگردد و ایفای نقش مینماید .در ای

دریا واق شد اس

چگونگی طرحریزی و سازماندهی شهرهای سنتی-ایرانی

جنوب ب کارخان ذوب آه و اراضی شهرستتان لنجتان ،از

منطق اصفهان ،ب خصوص منطق شهری اصفهان و محور

مرکز ب شهرستان زری شتهر ،از شترق بت کتو نمتتک و از

چهارباغ آن ،اساس اید پردازی و طرحریزی محیطی شهر

غرب ب رشت کو پنجی محدود می باشد .اراضتی پوالدشتهر

جدید پوالدشهر قرار میگیرد .طب ای اید  ،فضاهای شهر
میبایس
ای

حو یک داالن منسجم محیطی ب وجود آیند ک

داالن ضم

ایجاد استحکام در قسم های متتل

کالبد ،فضاهای شهری را ب هم متصل نگا دارد و
فعالی های شهری را حو ای محور سازماندهی نماید.

مستطیل شکل اس

ک نسب

ب جه

شتما بتا زاویت 45

درج قرار دارد و امتداد آن از جنوب شرقی ب شما غربتی
اس  .رشت کو های پنجتی و اشتترجان در اضتب غترب و
جنوب ای اراضی و دش

کشاورزی لنجان در ضل شترقی،

عوامل طبیعی محدود کننتد ستیمای سترزمی شتهر جدیتد
پوالدشتتهر هستتتند .شتتیب شتتهر بت ستتم

ج -نتایج
ج .1-موقعیت و فرم استقرار سیمای سدرزمین شدهر
جدید پوالدشهر اصیهان
پوالدشهر با مساحتی بالغ بر  7700هکتار یکتی از شتهرهای
جدید منطق اصفهان می باشتد .ایت شتهر جدیتد در دشت

میباشد ،ب گون ای ک نسب

مرکتتز و شتتما

ب اراضی اطرا کمتی حالت

فرورفتت دارد .دو برجستتتگی مارماضت و فشتتارچ در میتتان
اراضی پوالدشتهر قترار دارنتد کت در شتکلگیتری ستاختار
کالبدی پوالدشهر نقش مؤثری داشت اند.

شکل  .2موقعیت و فرم استقرار سیمای سرزمین شهرجدید پوالدشهر اصفهان
مأخذ :گزارش مهندسین مشاور نقش جهان – پارس1387 ،

نقش شبکههای بومشناختی در طرحریزی ...
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شهر از دو منطقت بتزرگ مرکتزی و شتمالی بتا دو فترم

جنگلکاری حاشتی جنتوبی شتهر در دامنت رشتت کتو

کالبتدی تشتکیل شتد است  .منطقت جنتوبی فترم

اشترجان از دیگر مؤلف هتای بتوم شتناختی شتهر محستوب

حلزونی شکل و شعاعی و منطقت شتمالی ترکیتب هندستی

میشود ک پهن بوم شناختی و باارزش طبیعتی بتاالیی را در

مستقیم التط دارد .منطق مرکزی ک بر روی یک برجستتگی

ای قسم

از شهر ب وجود آورد اس  .دارای اقلیم گترم

اولی قرار دارد ،ب تب دیوار کو هتای اطترا از یتک نرتم

و خشتک در تابستتتان و سترد و نیمت خشتک در زمستتتان

هندسی دایر ای و حلقوی پیروی میکند .منطق شتمالی نیتز

میباشد (شکل  )3و مهمتری گون های گیتاهی آن گیاهتان

از یک نرم هندسی خطی منطب بر شرایط محیطی کو هتای

مرتعتتی جاروستتفید ) ،(Scaziolla orientalusشیرستت

متتل

اطرا

تبعی

میکند .نرم کالبتدی منطقت شتهری در واقت

جریان پویا و مداومی از یک نرم فضایی طبیعی اس

کت بتا

عناصر طبیعی و منرم کالبدی تلفی شد و در طراحتی شتهر
انعکاس یافت اس

) ،(Euphorbia sp.تیغتا هتا) ،(Cousinia sp.شتیری بیتان
) ،(Glycyrrhiza glabraخاکشتتیر ) ،(Sisymbriumکنگتتر
) (Cynara sp.و نعنائیان ) (Labiateaeمیباشند( .مهندستی
مشاور نقش جهان– پارس.)1387 ،

(شکل .)2

شکل  .3تحلیل محیط شناختی سیمای سرزمین شهرجدید پوالدشهر اصفهان
مأخذ :منصوری1388 ،

ج -2-الگوی طر ریزی محدیط شدناختی-هویدت

جمعی ساکنی

بخشی شهر جدید پوالد شهر اصیهان

ذهنی خاصی ب خود گرفت و واجد هوی

اصوالً شهرهای جدید قدم

تاریتی و سابق احداث

چندان طوالنی ندارند و از طر

دیگر ساکنی

را احیا کرد و بدی

وسیل مکان حس
شود .در ای

مطالع از الگوها و عناصر ساختار بوم شناختی -کالبد

ای

شناختی شهرهای سنتی-ایرانی ،همچون بازار و محور

نوشهرها ،معموالً مهاجرانی از شهرهای بزرگ اطرا

میانی ،ب

شهر جدید پوالدشهر

هستند .ای مهاجران ،الگوهای سنتی موجود در شهرهای

نزدیکترند ،مثل منطق های شهری اصفهان و نج آباد،

شهری،

طرحریزی محیطی شهر جدید پوالدشهر استفاد

بزرگ منطق را ،ب عنوان مؤلف سازند هوی

هموار در ذه دارند؛ بنابرای مشاهد الگوهای ساختاری
مشاب در ساختار شهر جدید ،میتواند خاطرات ذهنی و

جه

میشود.

ویژ

آنها ک

ب
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شکل  .4طرح ریزی هویت بخشی شهرجدید پوالدشهر اصفهان با توجه به نیروها
و عناصر محیط شناختی سیمای سرزمین
مآخذ :منصوری1388 ،
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در ایت مطالعت از ایتتد طتترحریتتزی محتتور چهاربتتاغ

بومشناختی را میدهد ک هم ب صورت یک داالن ارتبتاطی

اصفهان و مجموع باغشهرهای نج آباد استفاد می گتردد.

گیاهی و هم ب صورت یک داالن ارتباطی جانوری (بیشتتر

طب نرری ای اید (شکل  ،)4بترای پوالدشتهر یتک داالن

برای پرندگان) عمل می نماید .و از سوی دیگر ب مثاب یک

میانی ،ب مثابت ستتون فقترات شتهر و عامتل

داالن تنفسی عملکرد پاالیشی نیز داشت  ،باعث روند کاهش

انسان ساخ

پیونتتد دهنتتدة اجتتزا و عناصتتر فضتتاهای شتتهری ،تعری ت
می شود .ای داالن ،همچون الگویی ک در شتهرهای ستنتی
منطق وجود دارد ،ورودی شهر (در ستم
خروجی شهر (در سم

جنتوب) را بت

آلودگی های محیط زیستی شهر می شتود و بت عنتوان یتک
عامل هوی

بتش توأمان طبیعی و انسان ساخ

شهر معنا و هوی

بت کالبتد

شاخص القا می نماید .طب ایت نرریت ،

شما ) متصل می نماید .از دیتدگا

داالن میانی در تبیی راهبرد بوم شناختی-کالبتد شتناختی-

بوم شناختی و مباحث مربوط ب اصو بوم شناستی ستیمای

انسان شناختی طرح ریزی شهر جدیتد پوالدشتهر ،تنهتا بت

سرزمی  ،ای داالن می تواند ب عنتوان داالن اتصتا دهنتدة

صورت یک خط صا

لک های سبز و باز درون و برون شهری و همچنتی ایجتاد

بلک ب ریتم و قوانینی کت طبیعت

داالن های سبز شهری ایفتای نقتش نمایتد و بتدی ترتیتب

می دارند نیز توج دارد (شکل  .)4طرح ریزی ایت داالن بتا

سبب پیوستگی و وحدت بی کالبتد درون شتهری و بستتر

شیب زمی  ،خطوط توپتوگرافی،

سیمای سترزمی منطقت ای آن گتردد .بت دلیتل قرارگیتری
پوالدشتتهر در دش ت

توج ب جه
حرک

و غیر ارگانیتک عمتل نمتی نمایتد،

و وضعی

و محتیط شتهری بیتان

آب (در جایی ک آب وارد محتور متی شتود) ،فترم

حاصتتلتیز لنجتتان ،لکتت هتتای ستتبز

شهر و عناصر طبیعتی از جملت کتو هتا و لکت هتای ستبز

کشاورزی و زراعی زیادی پیرامون آن را احاط می کنند .در

سرزمی اید پتردازی متی شتود .از ستوی دیگتر نیروهتا و

جنتوبی پوالدشتتهر و در حاشتی اتوبتان اصتتفهان-

کششهای وارد بر ای محور در فرم و الگوی آن تأثیرگ ار

قستم

شهرکرد نیز لک سبز نستبتاً وستیعی از جنگتل هتای دست
کاش

هستند .از جمل ای نیروهتا ،نیرویتی است

کت از جانتب

با سابق  40سال وجتود دارنتد .از ستوی دیگتر در

کو ها و لک های سبز خارج از شهر ب آن وارد متی آینتد و

مراکز برزنها و محبت نیز لک های ستبز کوچتک در طتی

دیگری نیروهایی اس

ک از سوی لک های واق در مراکتز

زمان ب وجود آمد اند.

برزنها و محبت درون شهر بر آن وارد متیشتوند (شتکل

راهبرد طرحریزی محیط شناختی :با توج بت اهتدا
طرح ریزی ،در راهبرد محیط شناختی (بوم شتناختی-کالبتد
شناختی–انسان شناختی) پیشنهادی (شکل  ،)5داالن میتانی
ب عنوان عامل انسان ساخ

اتصا دهندة لک هتای ستبز و

دیگتتر عوامتتل طبیعتتی ستتیمای ستترزمی منطقتت شتتهری
(بلندی های پیرامونی) در نرر گرفت می شتود .داالن میتانی،
دور تا دور تپتة میتانی شتهر را در برگرفتت و بت صتورت
داالنی سبز لک های کوچک و بزرگ درون و برونی شهر را
ب هم پیوند می دهد و در نهای

از شهر ختارج متی گتردد.

داالن میانی از انقطا و جدایی ایجاد شد بی لک های سبز
جلتتوگیری کتترد  ،تشتتکیل یتتک شتتبکة بتت هتتم پیوستتت

 )5و از آن جایی ک دسترسی آسان شهری از جمل اهدا
اصلی ای طرحریزی بت شتمار متیرود ،داالن در نزدیکتی
ورودی ها و خروجی ها ب سم

محبت شهر انعطا

الزم

را می یابد .در نتیجت  ،طترح ریتزی الگتوی داالن میتانی بت
صورت تصادفی نبود  ،بلک تحت

تتأثیر برآینتد نیروهتای

وارد از ستتوی عوامتتل بتتومشتتناختی ،کالبدشتتناختی و
انستتانشتتناختی منطق ت شتتهری شتتکل متتیگیتترد .در بیتتان
شماتیک ،داالن تح

تأثیر نیروهای زیستتی درون و بترون

شهری سیمای سرزمی  ،در نقتاطی کت نیروهتا بتر آن وارد
می شوند ،انحنا متی یابتد و تحت
اطتترا

تتأثیر نیروهتای وارد از

و شتتکل طبیعتتی زمتتی و ویژگتتی هتتای ستتیمای

سترزمی  ،شتتکل نهتایی متتییابتتد .بتدی ترتیتتب در طتترح
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راهبردی پیشنهادی ،داالن میانی در نرر گرفت شد در عی

میانی کاربری هایی برای ایجاد فضتاهای شتهری متنتو در

اتصا پهنت هتای ورودی و خروجتی شتهر ،عامتل اتصتا

نرر گرفت می شود و همچنی در طراحتی اجتزاء فضتاهای

دهند لک ها و پهن های بوم شناختی درون و بترون شتهری

شهری ب استتفاد از متواد و مصتالح بتوم-آورد و گیاهتان

نیز تعبی شد و شهر را واجد استتوان بنتدی بتوم شتناختی

بتشی و نیل ب توسع پایدار منطق ای

می نماید ک خود عاملی در جه

هویت

بتشتی شتهر در

بومی ،جه

هوی

تأکید میشود.

نرر گرفت می شود .در طرح راهبردی ،در امتتداد ایت داالن

شکل  .5راهبرد طرح محیط شناختی (بوم شناختی-کالبد شناختی–انسان شناختی) داالن میانی شهرجدید پوالدشهر
مأخذ :منصوری1388 ،

عتتبو بتتر نقتتش بتتومشتتناختی داالن میتتانی در اتصتتا

ب کتاربری هتای گردشتگری در انتهتای داالن ،آنجتا کت بت

لک های طبیعی سترزمی  ،ایت محتور در ایجتاد فضتاهای

بلندیهای طبیعی میان شهر متیرستد ،ختتم متیشتود .ایت

شهری پویا ،نقش و عملکرد کالبدشناختی و انسان شتناختی

چیدمان فضایی-عملکردی القاء کنندة نرم و سلستل مراتتب

نیز دارد ،ب طوری ک با ایجاد تنو در کاربری ها و عوامتل

بوم شناختی-محیط شناختی چیدمان فضایی شتهر محستوب

ساختاری فضتا ،شترایط مناستبی جهت

جت ب متردم بت

گردید و همچنی عاملی جه

حضتور متردم در فضتاهای

فضاهای شهری و القای حس مکتان ،ایجتاد متی نمایتد .در

شهری ،انفکاک فضا توسط شهروندان و در نهای

نرری پیشنهادی ،کاربری های متنتو شتهری شتامل اداری،

پایداری فضاهای گردشگری می گردد (شکل  .)6در قستمتی

تجاری ،خدماتی و تفریحی ،در امتداد ای داالن شتهری در

از ای داالن شهری ،محور آب (کانا ستوگرا ،آب رودخانت

نرر گرفت می شوند .چیدمان ای کاربری ها در امتتداد داالن

زایند رود) نیز با محور میتانی هتم راستتا متی شتود و بتدی

میانی و با رعای
متتل ت

سلسل مراتب و ایجاد لک ها و پهن هتای

و مجتتزا از هتتم انجتتام متتیپ ت یرد .طب ت نرری ت

پویتایی و

ترتیب ،حضور آب نیز در داالن میانی احساس می شتود .آب
و داالن آب از عناصر عمد فضاهای سنتی-ایرانتی بت ویتژ

طرح ریزی و با توجت بت کتاربری هتای موجتود ،چیتدمان

باغ های ایرانی محسوب متیشتوند و احستاس حضتور ایت

کاربری های پیشنهادی در امتداد داالن از کاربری های اداری

عنصر طبیعی و محیط شناختی توسط شهروندان می توانتد در

ورودی شتتهر شتترو شتتد  ،در

بتشی محیط و منطق شهری مؤثر واق شود و باعتث

در ابتتتدای داالن در ستتم
قسم

میانی ب کاربری های تجاری و خدماتی و در نهای

هوی

ایجاد روحی سرزندگی در فضای شهری گردد.
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شکل  .6الگوی طرح ریزی بوم شناختی-کالبد شناختی–انسان شناختی داالن میانی شهرجدید پوالدشهر اصفهان
مآخذ :منصوری1388 ،

عبو بر موارد ذکتر شتد قبلتی ،حضتور آب و دیگتر

کالبدشناختی :استتتفاد از قابلی ت هتتای دیتتد و منرتتر

عناصر اقلیمی در ایجاد حس مکان شهری نقش بت ستزایی

سیمای سرزمی منطق شهری؛

ایفا مینمایند .ب عقید طترح ریتزان محیطتی ،آستانتتری

 -پیاد محوری و ترغیب شتهروندان جهت

روش ایجاد حس مکتان شتهری استتفاد از شتناخت تتری
هوی

شهری در نقتش هتا و نمادهتای الهتام

عناصر معر

گرفت شد از طبیع

(امتی زاد ،

و بوم منطق شهری اس

راهکار عملیباتی هویبت بخشبی :راهکتار عملیتاتی
الگوی طرحریزی محیط شناختی شهرهای جدید بتا هتد
بتشی ب صورت یک دستتورالعمل کلتی در قالتب

جدو شمار ( )1ارائ شد اس  .در طترح ریتزی الگتوی
محیطی شهر جدید پوالدشهر ای اهدا

در تمامی مراحتل

اید پردازی مد نرر بود اند .در ای پژوهش ایتد پتردازی
داالن سبز شهر جدید پوالدشهر ،بت دنبتا تحقت اهتدا
علمیاتی زیر بود اس :
بوم شبناختی - :وحتدت و یکپتارچگی بتوم شتناختی
لک های طبیعی و انسانساخ
-

منطق شهری؛

کاربرد مواد و مصالح بوم منطق در تک تتک اجتزای
طراحی شهری؛

-

گسترش قابلی های گردشگری بوم شناختی سرزمی
منطق شهری.

عرص سرزمی منطق شهری؛
 -ایجاد فضاهای هویتمند برای گرو های متتلت

ستنی

سرزمی منطق شهری؛
 -توج ت ب ت توستتع پایتتدار ستتیمای ستترزمی و لحتتا

.)1386

هوی

حضتور در

جنب های زیستی در اجزاء طرحریزی منطق شهری.
انسان شبناختی -:توجت بت بستتر تتاریتی منطقت و
استتتفاد از عناصتتر ،نمادهتتا و ارزشهتتای بتتومشتتناختی،
کالبدشناختی و انسان شناختی منطق ای در راستتای هتدای
طراحی شهری القاء بتش هوی

خاص؛ و در نهای ،

 ایجاد حس مکتان و تعلت ختاطر مکتانی محتیط هتایشهری در راستای هوی

بتشی شهر جدید.

د -بحث و نتیجهگیری
در جه
شناخ

بررسی هوی

منطق شهری الزم است

در رونتد

صفات اختصاصی و برجست متغیرهای شتهری در

مؤلف های بوم شناختی ،کالبدشناختی و انسان شناختی اقتدام
نمود .از مبانی نرری ارائ شد در ای پژوهش ،ایت گونت
نتیج گیری متیشتود کت بتا شتناخ
مؤلف های ستازند هویت

و تحلیتل الیت هتا و

مکتان کت در خصتوص آن هتا
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کلتی از وضتعی

هویتی منطق شهری پی برد .در اینجا جایگتا طترح ریتزی
محیطی بررستی نقتاط ضتع
محیط شناختی ب راهکار هوی

و قتوت و گت ار از راهبترد
بتشی در جه

شتاخص

واحد نسب

ب هوی

محیط ب دس

می آید .با تکمیل ای

نگرش ،از طری اتکتا بت مبتانی نرتری حاضتر ،متی تتوان
خألهای هویتی شهر را بازشناسی نمتود و در جهت

رفت

آن ها از طری روند طرح ریزی کارآمد اقدام نمود؛ و بتدی

نمودن نقاط قوت و تعدیل نقاط ضتع  ،از طریت اجترای

ترتیب می توان بروز هویتی ختاص در تتکتتک شتهرها را

نرریتت هتتای طتترحریتتزی استت  .در واقتت  ،از اجتمتتا و

انترار داش .

رویهماندازی الی ها و مؤلف های هتویتی مکتان ،نگرشتی
جدول  .2طرحریزی شبکههای بومشناختی منطقه شهری :گذر از راهبرد محیط شناختی به راهکار هویت بخشی

راهبرد محیط شناختی
طرحریزی هوی

راهکار هوی

بتشی

فضا در حوز کالبد منطق شهری

تبیی عملکرد شهری در بازخورد تناسب محیطی و زیبایی
 -تثبی

مناب طبیعی ،تاریتی و فرهنگی سیمای سرزمی /

مواد و مصالح بومشناختی

 -تثبی

بومشناختی مناب سیمای سرزمی /

پراکنش متعاد پهن های طبیعی و انسانساخ
پراکنش بومشناختی شبک های گردشگری-دسترسی

 شبک بندی محیط شناختی سیمای سرزمی / حفظ پوشش گیاهی سیمای سرزمی /طرحریزی هوی

طرحریزی هماهن

داالنهای طبیعی و انسانساخ

کالبد در حوز مکان منطق شهری

تبیی نرم شهری در بازخورد آسایش محیطی و آرامش
تقسیم ب واحدهای عملکردی /

 -تثبی

سامان های طبیعی با قابلی

 -تثبی

ویژگیهای محیط شناختی با قابلی

پایداری زیربناهای بومشناختی /

مصر

کم ،پسماند کم ،آلودگی کم

پراکنش سبز را ها در مقیاس سیمایسرزمی

 -شبک بندی سلسل مراتبی عناصر بومشناختی-محیط شناختی /

پراکنش هماهن

 -حفظ غنای تجرب بومشناختی /

طرحریزی چشمانداز بوم-زیستی

طرحریزی هوی

عناصر بومشناختی و انسانشناختی

مکان در حوز جغرافیای منطق شهری

تبیی پایداری شهری در بازخورد تنو گون محیطی و آبادانی
 -تثبی

لک ها و دان بندی بومشناختی /

فناوری نوی و انر ی تجدید پ یر

 -تثبی

شرایط خاص گون ها /

پراکنش عناصر تأثیرگ ار بر بوم-زیس ها

 -شبک بندی گیاهان بومی در ارتقاء ظرفی

پراکنش مرتبط لک های بومشناختی

بوم-زیستی /

 حفظ شبک های تولید هوای تاز و داالنهای عبور هوا /طرحریزی هوی

طرحریزی شبک دف آلودگیهای محیطی

جغرافیای فرهنگی در حوز سیمای سرزمی منطق شهری

تبیی تعالی شهری در بازخورد فرهن

محیطی و تصمیم سازی

مردمی در ایجاد فرص های معیشتی و اقتصاد بومشناختی /

 -تثبی

مشارک

 -تثبی

فعالی های کشاورزی-گردشگری در انعکاس فرهن

بومشناختی /

تصمیم سازی مشارکتی
پراکنش خدمات بوم-زیستی

 -شبک بندی سلسل مراتبی عملکردهای بوم شناختی-محیط شناختی /

پراکنش سامان های چند عملکردی

 -حفظ میراث بوم شناختی-محیط شناختی /

طرحریزی شبک بومشناختی عملکرد شهری-گردشگری

مأخذ :نگارندگان
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در مورد طرح ریزی محیط شناختی شهرهای جدید ،بت

طرح ریزی شهر را ایجاد می نمایتد ،در عتی ایجتاد کلیتتی

لحا نبود بستر و زیربنای تاریتی ،ای اقدامات ضروری تر

واحد و شتاخص ،امکتان ایجتاد کتاربری هتای متتلت

می نمایند .در ای پژوهش سعی بر آن شتد تتا طترح ریتزی

متناسب با فضا و مکان و امکان ایجاد دعتوت کننتدگی بت

محیطی شهر جدید پوالدشهر با در نرر گرفت و روی هتم

فضتتا را ضتتم احتتترام ب ت کلی ت نیروهتتای بتتومشتتناختی،

بتش بومشتناختی ،کالبدشتناختی و

کالبدشناختی و انسان شناختی فراهم می آورد .ب طتور کلتی

اندازی الی های هوی

انسان شناختی مکان ،انجام شود .ب همی منرور در الگتوی
راهبردی ارائ شتد بت التزام وجتود یتک استتتوان بنتدی
بتش بوم شناختی-کالبد شتناختی تأکیتد

شاخص و هوی

بسیار شد اس  .ایت استتتوان بنتدی کت شتالود اصتلی

تأکید نرری طرح ریزی بر ایجاد هم محوری
هوی

را

قتوی جهت

دار نمودن ستیمای سترزمی منطقت شتهری و هتم

اتصا و پیوستگی بتوم شتناختی بتی پهنت هتای طبیعتی و
انسانساخ

سرزمی شهری میباشد (جدو .)2

منابع
آذر دهکردی،

 .1386 .اصو اکولو ی سیمای سرزمی در معماری سیمای سرزمی و برنام ریزی کاربری زمی  ،ترجم  ،نشتر اتحتاد-

ادبستان ،تهران.
اعتصام ،ا .1385 .مجموع مقاالت تجارب ایجاد شهرهای جدید در ایران و جهان ،کتاب او  ،انتشارات شرک

عمران شهرهای جدید ،تهران.

امی زاد  ،ب .1386 .مناظر شهری :شفا بتشی و منرردرمانی بتا طبیعت  ،ویتژ نامت شتهرداری هتا و دهیتاری هتای کشتور ،شتمارة ،24
صص .372-360
بحرینی ،س.ح .1376 .تئوری شکل خوب شهر ،ترجم  ،انتشارات دانشگا تهران ،تهران.
بحرینی ،س.ح .1378 .تجدد ،فراتجدد و پس از آن در شهرسازی ،انتشارات دانشگا تهران ،تهران.
بهزادفر ،م .1387 .هوی

شهر ،نگاهی ب هوی

توکلی مهر ،ن .1385 .طراحی منرر جه

هوی

شهر تهران ،نشر شهر ،تهران.
بتشی ب شهر جدید صدرا ،پایان نام کارشناسی ارشد ،دانشکد محیطزیس  ،دانشگا تهران.

حبیبی ،س.ح .1384 .از شار تا شهر ،تحلیلی تاریتی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تتأثر ،چتاپ هفتتم ،انتشتارات دانشتگا
تهران ،تهران.
حمیدی ،م .1376 .استتوانبندی شهر تهران ،جلد او و دوم ،سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ،تهران.
ذکاوت ،ک .1385 .هوی

شهرهای جدید ،نقش عوامل طبیعی و مصنو  .مجموع مقاالت هوی

شتهرهای جدیتد ،جلتد دوم ،شترک

عمران شهرهای جدید ،تهران.
رضازاد  ،ر .1380 .بحران ادراکی -رفتاری در فضای شهری ،ماهنام شهرداریها ،سا دوم ،شمار  ،23ویژ نام شمار .5
زیاری ،ک .1387 .برنام ریزی شهرهای جدید ،سازمان مطالع و تدوی کتب علوم انسانی دانشگا ها (سم ) ،تهران.
سلطان قرایی ،م.ر .و اختر خاوری ،ک .1378 .طراحی شهری و ساماندهی فضایی در محدود تجریش تهران ،پایان نام کارشناسی ارشتد،
دانشکد معماری ،دانشگا آزاد اسبمی ،واحد خوراسگان.

1395 بهار

 شترک، کتتاب دوم،شهرهای جدید



 مجموع مقاالت هوی،در شهرهای جدید

1 شمارة
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 جایگا مفهوم هوی.1385 . ز، و مهربانی. س،صبری
. تهران،عمران شهرهای جدید

.8  شمار، سا دوم،شهری

 فصلنام مدیری،بتشی ب باف های مسکونی

 پایتان نامت،) شهر جدید پوالدشتهر (اصتفهان:بتشی ب شهرهای جدید مطالع موردی

هوی

 هوی.1380 . م،قاسمی

 طراحی محیطی جه.1388 . م،منصوری

. دانشگا تهران،  دانشکد محیطزیس،کارشناسی ارشد
. تهران،پردازش و برنام ریزی شهری
عمتران

 شرک،  ترجم، ابعاد سبز طراحی شهری.1386 . ک،مهربانی

 شرک، سازمان مسک و شهرسازی استان اصفهان، طرح جام شهر جدید پوالدشهر.1387 . پارس-مهندسی مشاور نقش جهان
.شهر جدید پوالدشهر
. تهران، نشر پیام، باغهای ایرانی.1385 . غ،نعیما
. مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،  ترجم،  طراحی با طبیع.1386 . ، وهاب زاد
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