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چکيده

بهمنظور کاهش آثار توسعة شهری بر الگوی «ساخت» و «عملکرد» سیمایسرزمین ،روند تبیین فعالیتهای انسانی با سازوکار جریان
ماده و انرژی ضروری است .در این خصوص ،فعالیتهای انسانی با فرایندهای تغییر سداخت و عملکدرد سدیمایسدرزمین شدهری در
توازن قرار میگیرند ،و با ارتقاء عملکرد عناصر بومشناختی و بهبود کیفی فرایندهای بومشناختی ،ضمن تبیین برنامه توسدعه شدهری،
روند بهرهوری بومشناختی-جامعهشناختی سیمایسرزمین شهری در تعادل نگاه داشته میشود .از این رو ،با بررسی روندد تغییدرات در
«عناصر تشکیلدهنده» و «عملکرد بومشناختی-جامعهشناختی» سیمایسرزمین شهری ،صحت طرحری ی برنامههای توسعه شدهری
در راستای برنامهری ی شبکههای بومشناختی سیمایسرزمین شهر بهبود مییابند .شبکههای بومشناختی ،مبدین گدیرگاههدای مداده،
اندرژی و اطالعدات در پشددتیبانی فراینددهای زیسددتی ،متدأثر از محتددوا ،شدکل و نسدبت ارتبدداطی-ان وایدی عناصددر تشدکیلدهندددة
سیمایسرزمین تعریف میشوند .در این پژوهش ،روند تأثیر تغییرات در «کیفیت محتوا» و «روابط فیمابین» عناصدر تشدکیلدهنددة
سیمایسرزمین (شامل :ناهمگنی فضایی ،پیوستگی بومشناختی و بهینگی ارتباطی -ان وایی) ،در می ان پایداری شبکههای بومشناختی
سیمایسرزمین تهران بررسی میشود .در این مطالعه ،سیمایسرزمین تهران در مقیاس مناطق 22گاندة شدهری در سده بدازة زمدانی
( )2666( ،)1724و ( )2615بررسی میشود .مشاهدات نشان میدهند ،با رشدد برنامده هدای توسدعة شدهری ،از کدارایی شدبکههدای
بومشناختی سیمای سرزمین شهر کاسته شده ،چنانچه تهران بهسختی پاسخگوی نیاز فرایندهای بومشناختی-جامعهشناختی سدرزمین
شهری خویش است.
كليدواژه

بومشناسی سیمای سرزمین ،توسعه محیطی ،فرایندهای بومشناختی.

 .1مقدمه

«پ یههدار» و «محیطههی» شهههره  ،ب ه ری یههت تلفیههآ مف ه هیم

ب منظدر ک هش آث ر مخرب شهرنشینی بر الگد سه ات و
یملکرگ سیم سرزمی  ،همسدس ز تی لیت ه

انس نی ب

س ه زوک ر جری ه ن م ه گ و انههرو الزامههی اسههت و تدسههیة

«پ یدار » و «برن م ریز بدم شن اتی» ،از راهبرگه

گر تحقآ ای امر ب شم ر میآیند .برا تلفیآ ابی گ پ یدار
و بدم شن اتی زم است تی لیته

* ندیسند مسئد :
ای مق ل بر رتت از پ ی نن مة ک رشن سی ارشد گانشجد امید تتدحی ،ب یندان« :برن م ریز شبک ه
شهر تهران» ،ب راهنم یی گکتر شهیندات بر جلد است.

مفیهد

انسه نی به سه ات ر و

Email: shjelveh@gmail.com
بدمشن اتی سیم سرزمی شهر  ،مط لی مدرگ :
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سرزمی همسد بدگ ت آثه ر مخهرب آنهه

ک هش ی بند .ب رشد روزاتهزون جمییهت شههر  ،نیه ز به
تی مل یملکرگه

بدم شن اتی و ج می شن اتی نیز اتزایش

سرزمی  ،گر تالش برا کشف الگده و روابط بی

سیم

ین صر سیم

سرزمی

لک ه  ،گا نه و مه تریس) تأکیهد

گارند  .)Forman, 1995; Ingegnoli, 2002م هیت سیم

میی بد ،گرنتیج نی ز اسهت به بهینه سه ز بهدمشهن اتی-

سرزمی را ین صر س ات ر آن ،یینی س ینصر اصلی بستر،

بهدمشهن اتی

لک و گا ن تیریف میکنند .مجمدی لک ه یا مدزاییا و

اقتص گ -اجتم یی

مجمدی گا نه یا شبک را تشکیل میگهد.آرایش تض یی

ج می شهر را رت کرگ .زمة پ سهخگدیی به ایه نیه ز

سهرزمی را تشهکیل

ج می شهن اتی یملکرگهه  ،ههم از اهدم
سیم
ارتق

سرزمی بهر برگ و هم نی زه

یملکرگ ین صر طبییی و بهبدگ کیفیت بهدمشهن اتی

محهیطهه

سهرزمی به ایه الگدهه ازلحه آ

مهیگهنهد و سهیم ه

انسه نسه ات شههر اسههت بهر جلههد و

سه ات ر متمه یز مهیشهدند .)Burel & Baudry, 2003

زم اسهت اصهد بهدمشن سهی

ش ی ن ذکر است ب تغییر سه ات ر و ین صهر تشهکیلگهنهدة

همک ران .)0962 ،بنه برای
سیم

مدزاییا و شبک هه  ،الگهد سهیم

سرزمی گر رونهد برن مه هه و طهر هه

تدسهیة

سرزمی  ،یملکرگ آن تغییر پیدا میکند

سیم

& Forman

شهر مدنظر قرار یرند ت ب رویکرگ میه ن گانشهی و کهل

 ،)Godron, 1986بن برای بهرا بررسهی بهینگهی یملکهرگ

را آنه  ،)Naveh, 2000بهینگی یملکرگ بدمشهن اتی-

بدمشن اتی-ج می شن اتی ی یملکهرگ اه  ،ب یهد به

ج میة شن اتی سیم
ابزاره

سهرزمی شههر ح صهل شهدگ .از

بدم شن سی سیم

شبک ه

سهرزمی مهیتهدان به مفههدم

بدمشن اتی  )Opdam et al., 2006اش ر کهرگ.

سهرزمی بپهرگازیم .گر ایه راسهت ،

بررسی س ات ر سیم

ین صر بدم شن اتی گارا کیفیتهه
بدمشن اتی نیستند و براس

مشه بهی از یملکهرگ

کیفیت محتهدایی اهدگ گارا

ب تدج ب مف هیم ای رویکرگ ،برا بهبدگ شرایط زند ی و

کیفیت یملکرگ ا صی هستند .ب طدر االصه  ،یملکهرگ

ایج گ رابطة پ یدار می ن انس ن و طبییت ،زم است ترکیهب

سرزمی ب پدشش ی هی ،تنهدع

متی گلی از شبک ه

شهر و الگده

بدمشهن اتی ایجه گ

کرگ .)Cook & Van Lier, 1994

بدمشن اتی ین صر سیم

سه ات ر و دنه ا آن و همچنههی میههزان طبییههی بههدگن
بستگی گارگ .)Cook, 2002
بسی ر از بدم شن س ن سیم

 .1.1چارچوب نظری
س م نة سیم
پدید ه

ین صر تشکیل گهنهدة سهیم

سرزمی یا کل سلسهل مراتبهی مشهتمل بهر
زیستی و غیرزیستی و روابط تیم بی آنهه  ،گر

سرزمی روابط تیمه بی

سهرزمی

شه مل :نه همگنی

تض یی و پیدستگی م بی ین صر سیم

سهرزمی ) را بهرا

بهینگههی یملکههرگ بههدمشههن اتی سههیم

سههرزمی شهههر

تض یی س بید واق گر سطح کهرة زمهی اسهت .سهیم

ضرور می گانند .البت ارتب ش مه بی تمه م ین صهر سهیم

سرزمی ب ید ب یندان ویژ ی کلی منطق ا مط لی شدگ نه

سرزمی امر نسبی است زیرا که ممکه اسهت اتهزایش

مجههزا هرکههدام از اجههزا آن بررسههی شههدگ.

ارتب ش برا یملکرگ مفیهد و بهرا گیگهر مضهر ب شهد

بهه صههدر

 .)Zonneveld, 1972; 1989ک ر ترو مفهدم بدمشن سهی

 .)Alberti, 2008ترضیة اصلی بهدمشهن اتی گر اصهد،

سرزمی را برا نخسهتی به ر مطهر کهرگ و آن را

تک مل و رونده

انتخ بی آن ،ب جدایی و انزوا نیه ز گارگ.

زیسههتی و

برا س م نة سیم

سرزمی وجدگ هر گو ،یها پهیشنیه ز

سیم

مط لیههة روابههط پیچیههد بههی ج میهه ههه
محیط زیستش ن گر سیم

سرزمینی تییی شد  ،تیریف کرگ

 .)Troll, 1968بدمشن سی سیم

است .تنه سؤا ب قیم ند  ،مقی

و قدرشن سی تی گ ) گر

سهرزمی گارا اصهدلی

میزان تخصیص ندع طبییت و میهزان مق ومهت آن گر برابهر

است ک ای اصهد بهر سه ات ر ،یملکهرگ و تغییهر شهکل

مختلف انس نی است :زم است آن گست از ین صر

تأثیرا

بررسی شبکههای بومشناختی سیمای سرزمین شهری...
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طبییی ک تدانست اند ب مدتی طد نیتر رونده
تأثیرا

ادگ را ب

تض یی ب تدزی تض یی لک گر سیم

یملکرگ انس نی تطبیآ گهنهد و بخشهی از سهیم

سرزمی ه

ای متریاه پیش بینی کنندة ادبی از تدان یی بهدم سه م ن

زیب و کالسیا انسه نی را تشهکیل گهنهد ،گر

برابر اطرا

احتم لی تغییرا

گر حم یت یملکرگه

تن وران حف ظت شدند .ای

سر پیم یشه
سمن ه

 .2مواد و روش

شدند .ین صهر و

 .1.2چارچوب مفهومی بررسی

طبییی بکر نیز ،ب واسطة مداگ ق ندنی ،ح لهلهه

و تأمی تداصل من سب از تأثیرا
نگ گاشت میشدند
همچنی شبک ه

یملکرگه

بر اس

انس نی گور

بدم شن اتی متأثر از کیفیت محتدا و
سهرزمی هسهتند

مدضدع مط لی و سهؤا
پژوهش مقی

همهه نطههدر کهه

سهرزمی ،

بههدمشههن اتی نی زمنههد بررسههی ترکیههب محتههدایی و روابههط

مختلفهی بهرا نیهل به ایه

تیم بی ین صر تشکیلگهندة سیم

سهرزمی اسهتف گ مهیشهدگ

سرزمی متریها هه یی را به تدانه یی کمهی کهرگن

الگدهه و اثههر انسه ن بههر تراینههده
ااتال
گر ب ز ه

( ایداری شبکه های بوم شناختی) سريمای سررزمين

 ،تدسی گاگ اند .هر متریا تغییر ق بهلمشه هد ا
زمه نی گر طهد زمه ن را گر سهیم

نش ن می گهد؛ بن برای بهرا بررسهی رونهد تغییهر سهیم
سرزمی  ،ب ید ب بررسی روند تغییر ین صر تشکیلگهندة آن
گر زم نه

بررسی ميزان عملکرد بوم شناختی-جامعره شرناختی

بههدم سه م ن و رویههم
سهرزمی

مختلف بپرگازیم .متریاه ب انهداز یهر گو

ویژ ی بهزرگ سهیم

سهرزمی یینهی ترکیهب و چیهنش

تض یی کما می کند .ترکیب سیم

سرزمی ب حضهدر و
سهرزمی بهدون

مقدار انداع لک هه

مختلهف گر سهیم

تدضیح ویژ یهه

تضه ییشه ن اشه ر مهیکنهد .چیهنش

سرزمی هستیم ک گر

اگام ب آنه میپرگازیم.

 .)McGarigal & Marks, 1995محقق ه ن بههدمشن سههی
سیم

فتهه شههد بههرا بررسههی یملکههرگ

بههدمشههن اتی-ج میهه شههن اتی و پ یههدار شههبک ههه

پیش شهرش مط لیهة یملکهرگ و تغییهر سه ات ر گر سهیم
هد  ،گر بدمشن سهی سهیم

هه

زمه نی

انتخ بشد اند.

کما اداهد کرگ.

سرزمی است و متریاهه

ذشت هستیم .ب همی گلیل س هه

 2111 ،0680و  2109میالگ ب یندان مقی

بهدمشهن اتی به مه

تدان یی برا تشریح کمهی سه ات ر سهیم

مط لی برابر ب منه طآ  22نهة شههرگار

شرایط گر زم نه

روند تغییر میهزان یملکهرگ بهدمشهن اتی -ج میه شهن اتی
سیم

تحقیهآ وابسهت بهدگ  ،گر ایه

شهر تهران است .برا بررسی روند تغییر ،نی زمنهد بررسهی

سهرزمی از سهد گیگهر گر بررسهی

سرزمی و پ یدار شبک هه

جغراتیه یی مثهل آبخیزهه و منه طآ

 )Gobster et al., 2007تطهه بآ گارگ و وسههیت آن بهه

سرزمی از یاسد ،و روابهط مه بی ین صهر

تشکیل گهندة سیم

 ،به طهدرکلی

شهر  ،)Forman, 1995هم نند گامنة تض یی آ هی انس ن

 ،)Cook, 2002گرنتیجه  ،بررسهی رونهد تغییهر محتهدا
ین صر سیم

آنک سیم

سرزمی انس ن مقیه

ب ادبی به واحهده

.)Zonneveld, 1994

روابط م بی ین صر تشکیلگهندة سهیم

مهم بدم س م ن هستند

Turner et

.)al., 2001

گست ین صر ب گرصد از راحتی نسبی می تداننهد به یها
ترهنگی میی هم هن

سرزمی اش ر گارگ.

شهر تهران
-

بررسی کیفیت ترکیب محتوایی عناصر تشکیل دهندة
سیمای سرزمین شهر تهران
بر اس

مط لب فت شد  ،ین صر سیم

سهرزمی شههر

هرکدام گارا میزان یملکرگ بدم شهن اتی-ج میه شهن اتی
متف وتی هستند ک ب یدامل مختلفی بسهتگی گارگ .یکهی از
یدامل تییی میزان یملکرگ بدمشهن اتی ،کیفیهت محتهدا
آنه م نند :پدشش سرزمی ) است .یملکهرگ بهدمشهن اتی
ای س ات ره ب ترتیب از زیه گ به کهم یبه ر

اسهت از:
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ی هی ،آبی ،ت قهد سه ات ر =ت قهد پدشهش ه

ب ز)-سه اتوسه ز

Baschak & Brown, 1995; Cook,

 .)2002بن برای هر چ از سهمت لکه هه
یه هی و آبههی ب ه سههمت لک ه ه ه

گارا پدشهش

پدشههید از نه گه ه

س اتوسه ز برویم،کیفیهت و گر نتیجه میهزان یملکهرگ
بدمشن اتی سیم

سرزمی که هش پیهداکرگ و بیشهتر بهر

یملکرگ ج می شن اتی تمرکز پیدا میکنند .گر همی راسهت
یملکرگه ه

 -بررسی روابط فی مابین عناصر تشکیل دهندة سیمای

آبشههن اتی ،هداشههن اتی و زیسههتپههذیر

ب طدر االص ب چندی مییه ر ث بهت م ننهد اقلهیم) و گو
مییه ر متغیهر شه مل :تی لیهتهه
س ات ر و تض یی پدششهه

انسه نی و ویژ هیهه
سهیم

سههرزمی بههر اسه

برن م ریزان سیم
سیم

سهرزمی میهزان یملکهرگ بهدمشهن اتی

سرزمی و گرنتیج پ یدار شبک ه

را وابست ب روابهط تهی مه بی

بهدمشهن اتی

چیهدم ن تضه یی) ین صهر

س ات ر می گاننهد ،که شه مل نه همگنی تضه یی سهیم
سهرزمی

،)Pickett & Cadenasso, 1995; Risser, 1984

پیدستگی =یدم انقط ع) و ارتب ش بدمشن اتی و سه ات ر
ین صر هم نهدع سهیم

سهرزمی

Alberti, 2008; Cook

 )2002; McGarigal and Marks, 1995و بهینگی ارتبه ش-

سهرزمی بسهتگی

انزوا بهدم شهن اتی و سه ات ر تمه می ین صهر سهیم

متیدگ

=مفید بهرا

گارگ  .)Alberti, 2008ب همی یلت از بی را ه
برا نش ن گاگن ین صر سیم

سرزمین شهر تهران

سرزمی  ،طبق بند سهیم

پدشههش سههرزمی را انتخه ب کههرگیم

 .)Leitão et al., 2012یالو بهر پدشهش یه هی ،طبییهی

سرزمی ب یکدیگر و ب بستر سیم
تسهیل جری ن م گ و انرو )

سرزمی

Alberti & Marzluff, 2004

; بر جلد و مبرقیی گین ن )62 ،میشدگ .ش ی ن ذکر است
ک ه گر رونههد پ یههدار شههبک ه ه

بههدمشههن اتی سههیم

بدگن و همچنی تندع س ات ر و دن ا پدشهش یه هی

سرزمی  ،هرکدام از ای یدامل پیششرش زم برا گیگر

سهرزمی تأثیر هذار

سهرزمی یکندااهت شههر

نیز گر میزان یملکهرگ ین صهر سهیم

است  .)Baschak & Brown, 1995; Cook, 2002بن برای
سهرزمی به زیرمجمدیه هه

هرکدام از ین صهر سهیم

مختلفی ازلح آ کیفیت بدمشهن اتی تقسهیم مهیشهدند که
گرنتیج میتدان سیم

شد ین صر گارا پیدستگی ،یملکرگ بدمشن اتی مدرگ نظر
را نداشت  ،و ی اینک بهین س ز ارتب ش و انزوا لکه هه
س اتوس ز و لک ه

سبز طبییی زمه نی به بههر ور

نفدذن پذیر و

پ یدار بدمشن اتی-ج می شن اتی از آنه منجر میشدگ که

نفدذپذیر من سب بهرا تحلیهل آبشهن اتی) و یه لکه و

هم ندع برقرار ب شد.

گا نه

سرزمی را ب لک ه

است .ب یندان مث

گر سیم

سبز انس نس ات ،طبییی) ،لک و گا نه

پدشش ب ز) ،لک و گا نه
لک و گا ن ه
گا نه

ت قد

آبی انس نس ات ،طبییی) و

س اتوس ز

مثل لک هه

مسهکدنی و

ترگگ ) تقسیمبنهد کهرگ .گر ایه تقسهیمبنهد

میتدان از لک هه

پدشهشهه

ن همگنی تض یی و پیدستگی لک ه

یه هی طبییهی اراضهی

 بررسی متریکهای موردنيازبرا بررسهی وضه مدجهدگ و رونهد تغییهر ویژ هی هه
ذکرشد ن همگنی ،پیدستگی و شبکة ارتب طی-انزوایهی) گر
س لی ن ذشت  ،از متریا ه و میی ره

بدمشن سی سهیم

ب قیم ند جنگلی ی مرتیی) ،انس نس ات کش ورز  ،ب و

سرزمی استف گ می کنیم .ب همهی منظهدر ،بهرا بررسهی

آبی گری چ ه ،

ن همگنی تض یی گر طد زم ن از گو متریها

بدست ن) گرونشهر و ترا شهر  ،لک ه
ت به ) ،گا نه
ن م برگ

آبی روگا ن ه ) و لک ه

.)Ndubisi, 1997

ب ز تپ ه )

روند تغییرا

 PRتیداگ انداع لک ) PLAND ،گرصد تشکیل هر لک ) و

تیههداگ انههداع گا نههه  ،بههرا بررسههی تغییههر پیدسههتگی
بدمشن اتی و سه ات ر ین صهر ههم نهدع از متریهاهه
 AREA-MNمیه نگی مسه حت لکه ) PN ،تیهداگ لکه )

بررسی شبکههای بومشناختی سیمای سرزمین شهری...
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Cook,

میدانی و تفسیر بصر  ،ب م گر گرک گرست و گقیآ بدگن

 ،)McGarigal & Marks, 1995طههد گا نهه

& McGarigal

نت یر کما میکنند .نت یر ب گستآمد روند تغییهر ین صهر

 ،)Marks, 1995و همچنی برا بررسی ارتب ش بدمشن اتی

بدمشن اتی و همچنی تغییهر کمهی و کیفهی یملکرگهه را

سرزمی مهیتهدان از

آبشن اتی ب ید

 )2002و PROXنزگیکی-گر سهطح رگ )
و س ات ر بی تم می ین صر سیم

نش ن می گهد .گر روند تحلیل یملکرگه

 CONTAGسهههرایت) و  IJIشههه اص پهههراکنش و

ب ای نکت تدج کرگ ک ک هش مسه حت ،سههم تشهکیل،

آمیختگهی) اسهتف گ کهرگ .)McGarigal & Marks, 1995

سهبز

پیدستگی و ارتب ش سطد نفدذپذیر لک و گا ن ه

برا بررسی تغییر انزوا

زم برا یملکرگ بهینهة ین صهر

و آبی و ب ز) و اتزایش مس حت ،سهم تشکیل ،پیدسهتگی و

ب ارزش مدرگنظر از تأثیرا

مختلهف انسه نی ،مهیتهدان از

س اتوسه ز )

برای متریا ه

ذکرشد استف گ کرگ .برا مث  ،میتدان

از ک هش تیداگ و ک هش سهم تشکیل لک ه
همچنی اتزایش تیداگ و می نگی لکه هه
نتیج

رتهت که انزوایهی بهی لکه هه

سبز طبییی،

ب ک هش یملکرگ آبشن اتی سیم

گر همی راست  ،ک هش سهم ،پیدستگی و ارتبه ش لکه هه

سه اتوسه ز
سهبز طبییهی و

س اتوسه ز  ،ب یهت که هش

م تریس طبییی مثل :جهت به گ غ لهب ،میهزان

اشا س لی) ک گرروند تییی راهبرگه و یملکرگ ین صهر

پیدستگی و ارتب ش لک ه

یملکرگ هداشن اتی و زیستی سیم

سرزمی میشهدگ .گر

بخش هداشن اتی تحلیل ب ید ب ای نکت نیز گقت کرگ که
اتزایش ارتف ع لک ه

س زند تأثیر ذار است ،بررسهی مهیشهدگ)Cook, 2002 .

گا نه

جدو .)0

سیم

ش ی ن ذکر است استف گ از گاگ هه

سرزمی مهیانج مهد.

سبز ب اصهد ،گراتهی) ،آبهی و به ز و اتهزایش سههم،

سهه اتوسهه ز وجههدگ نههدارگ .همچنههی سهه ز ر بهه
ویژ ی ه

ارتب ش سطد نفدذن پذیر لک و گا نه

سه اتوسه ز نسهبت به پهنه

ترگگ ب یهت که هش یملکرگهه

هداشهن اتی

سرزمی میشدگ .)Alberti, 2008

آمه ر  ،مط لیه

شکل  .5معیارهای بررسی میزان عملکرد بومشناختی-جامعه شناختی (پایداری شبکههای بومشناختی) سیمای سرزمین شهری
(مأخی :نگارندگان)
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جدول  .5متریکها و معیارهای بررسی عملکرد بومشناختی-جامعهشناختی و پایداری شبکههای بومشناختی سیمای سرزمین شهری

ویژ یه و الگده

زم برا :

س ات ر

 .0تدسیة پ یدار بهدمشهن اتی-ج میه شهن اتی
سرزمی شهر

سیم

 .2پ یههدار شههبک هه

واحده

متریاه

بررسی متریا

بههدمشههن اتی سههیم

سرزمی شهر
ن همگنی تض یی ین صر تشکیل گهنهدة سهیم
سرزمی
)Pickett & Cadenasso, 1995

 PRتیههداگ انههداع لک ه )  PLANDگرصههد -0سیم

سرزمی )PR

تشکیل هر لک )

-2لکهه ههه و گا نههه

 CAمس حت کل ندع لک -رگ )

طبق بند میزان یملکهرگ بهدمشهن اتی
هد

تیداگ انداع گا ن
)Leitão et al., 2012

ح صهههل از

گر ای پژوهش لک ه

ح صل

از طبقهه بنهههد پدشهههش سهههرزمی و
نفدذپذیر )

پیدستگی یدم انقط ع) و ارتبه ش ین صهر ههم  AREA-MNمی نگی مس حت)
سرزمی

ندع ی گارا یملکرگ مش ب سیم

لک ه و گا نه

هم ندع

 PNتیداگ لک )
 PROXنزگیکی)

)McGarigal & Marks, 1995

طد گا ن
)Leitão et al., 2012
ارتب ه ش تم ه م ین صههر تشههکیلگهنههدة سههیم

 CONTAGانبدهگی)

تمهه می لکهه ههه و گا نههه

سرزمی

 IJIش اص پراکنش و آمیختگی)

سرزمی

)Alberti, 2008

سههیم

)Leitão et al., 2012

مأاذ :نگ رند ن)

 .2.2روش انجام بررسی
برا انج م پروو گر راست

مهم گر نیمة شم لی ،سهیم
چه رچدب مفههدمی بررسهی،

ب طدرکلی مراحل زیر انج م شد است:
لک هه

سهبز ،لکه هه

س اتوس ز  ،گا ن ه

ترگگ

آبهی ،لکه هه

ب یلت پهنه

سهترگة

ای ین صر میتدان آنه را بم نند لکه هه بررسهی کهرگ)}
ب صدر

نرماتزار
بههزرگ ،امک ه ن تجم ه ین صههر

بدم شن اتی ب ارزش گر یا منطق  ،مشخصکرگن گقیهآ تهر
روند و همچنی مک ن گقیآ تغییرا
سیم

لک هه

سهبز ،لکه هه

به ز ،لکه هه

آبهی ،لکه هه

س اتوسه ز  ،گا نهه

تهرگگ ) گر هرکهدام از منه طآ

شم لی و جندبی ب صدر

نرماتزار

 .0بررسههههی کیفههههیتههههر رونههههد تغییههههر ین صههههر
بدمشن اتیشش مل :روند تغییر انداع لکه هه

 .2تقسیم بند منطقه به گو بخهش به یلهت که هش
ضههریب اط ه گر مقی ه

انقالب ب گو بخش شم لی و جندبی تقسیم شد)
 .9بررسههی رونههد تغییههر ین صههر بههدمشههن اتی شه مل:

 .0بررسی رونهد تغییهر ین صهر بهدمشهن اتی ششه مل:
به ز ،لکه هه

سهرزمی از راسهت

ای به ن

پس از بررسی اولیهة

سرزمی ب یلت تجم ین صر بدمشن اتی طبییی و

لک ه

سهبز ،انهداع

به ز ،گا ن هه

طبییهی روگ گر هه )} به وسهیلة

مط لیة آاری طر ه

تفصیلی ج م  ،اطلهس کهالنشههر

تهران و نقش ه
پروو ه

مرتبط

آمه گ شهدة شههرگار تههران و مط لیهة

بررسی شبکههای بومشناختی سیمای سرزمین شهری...
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طول و عرض جیرافیایی :شهر تهران ازنظر جغراتی یی

بررسی روندد تیییدر عناصدر بدو شدناتتی بدهصدورت

گر  20گرج و  02گقیقه ته  20گرجه و  99گقیقه طهد

نر افزاری
برا ب گست آورگن روند تغییر س ات ر لک ه
سههیم

پدششهی

سههرزمی از بررسههی تصه ویر مه هدار ا اسههتف گ

ا ور و  92گرج و  99گقیق ته  92گرجه و  00گقیقه
یرض شم لی قرار رتت است.

گیجیته لی از سه یت

ارتفاع از سطح دریا :ارتف ع کندنی تهران از سطح گری

 ،)glovis.comتصهه ویر مهه هدار ا منطقههة مههدرگ نظههر

گر حدوگ  611ت  0811متر است .گر میدان تجریش ارتف ع

استخراج شهدند .گر ایه پهژوهش ،از تصه ویر مه هدار ا

حدوگ  0911متر و گر میهدان را آهه  0011متهر به تر از

کرگیم .برا ب گست آورگن اطالیه

 LANDSATگر سهه ههه
برگیم .سپس ،یکسه

 2111 ،0680و  2109بههههر

سطح گری است .ش ی ن ذکر است ک ای ااتال

رتت شد  ،تدسهط نهرماتهزار 2/0

یلت سترگ ی و وسیت زی گ ای شهر است.

 enviپرگازش شدند .گر ایه تراینهد ،تصهحیح هندسهی و
راگید متریا را انج م میگهیم .از ت یله

به گسهتآمهد ،

شیب زمین :از شهم
شمیران

سطح به

به جنهدب گر گامنهة کدهسهت ن

 01گرصد ت  02گرصد از تجهریش ته تپه هه

نق ش نمدن از نرماتزار  google earthبهرا تحقیهآ نقه ش

یب

نمدن ک گر پرگازش تص ویر ب آنه نیه ز گاریهم ،اسهتف گ

ت ای ب ن انقالب 2گرصد و از مرکز شههر تههران ته کنه ر

مههیکنههیم) را اسههتخراج و از طریههآ آنهه ب ه طبقه بنههد

آب گ ب شیب متدسط  9گرصد ت 2گرصد از یب

0گرصد

نظ ر شد میپرگازیم .سپس ت یهل طبقه بنهد لکه هه

است.

جمعیت :بر اس

آاهری سرشهم ر رسهمی که گر

پدششی سبز ،آبی ،ب ز ،س اتوس ز و تهرگگ ) را آمه گ

س

کرگیم .ت یل ب گست آمد را ب نرم اتهزار  fragstatسهپرگ و

بدگ است بر رتت از :اطلس کالنشهر تهران).

سپس مقدار متریاه

مدرگ نظر ادگ را به وسهیلة آن به

گست میآورگیم.

آبه گ

 0962انج م رتهت ،جمییهت تههران 8292201 ،نفهر

 .3نتایج
 .1.3یافتهها
نتایج حاصل از بررسی نر افزاری مترید هدای سدیمای

 .2.3موردمطالعه :سيمای سرزمين شهر تهران
گر ای پژوهش ب بررسی شهر تهران تم می من طآ  22نهة
تقسیم بند شهرگار تهران) مهی پهرگازیم که اصدصهی
مختلف آن را گر زیر ب طدر االص بی ن میکنیم.

سرزمین شهر تهران
روند تغییرا

پدشش ه

سرزمی

ین صر سبز ،آبی ،ب ز و

س اتوس ز ) گر من طآ مدرگ نظر بررسهی شهدند که گر
اگام ب تفصیل ،آنه را بررسی میکنیم:

شکل  .7سیمای سرزمین تهران-طبقهبندی

شکل  .6سیمای سرزمین تهران-

شکل  .6سیمای سرزمین تهران-طبقه

شده بر اساس پوشش سرزمین در سال

طبقهبندی شده براساس پوشش سرزمین

بندی شده بر اساس پوشش سرزمین در

5566

در سال 7999

سال 7956

(رنگ قرم  :لکههای ساختوسازی ،رنگ زرد :داالنهای ترددی ،رنگ کرم :لکههای باز ،رنگ سب  :لکههای سب  ،رنگ آبی :لکههای آبی) (مأخی :نگارندگان)
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لکدههدای بداز :به که هش شهدید گو متریها  CAو
 PLANDگر لک ه
لک ه
گا ن ه

ب ز روب رو هستیم که تقریبه ا تمه می

ب ز که هشی تته به لکه هه

سه اتوسه ز و

ترگگ تبدیل شد اند .ب اتزایش گو متریا  PNو

لکههای ساتت و سدازی :گو متریها  CAو
نش ن از اتزایش سهم تشکیل لکه هه
ج ه یگزینی ای ه ین صههر ب ه ج ه

PLAND

سه اتوسه ز و

ین صههر ب ه یملکههرگ
 PNو  PDو

بدمشن اتی بیشتر هستند .ک هش متریهاهه

 ،PDکهه هش متریههاههه

 PROX-MN ،AREA-MNو

اتههزایش  ،AREA-MNنش ه ن از اتههزایش پیدسههتگی گارگ.

همچنی ک هش متریاهه

نه همگنی تضه یی مهیتهدانیم

 PROX-MNنخسهت رونهد ک هشهی و سهپس

نتیج بگیریم ک پیدسهتگی و ارتبه ش مه بی لکه هه

متریاه

به ز

روند اتزایشی را نش ن میگهند؛ امه به طهدرکلی که هش

ک هش پیداکرگ اتزایش انقطه ع) و یملکهرگ بهدمشهن اتی

پیداکرگ است .ب یلت پراکند بدگن لک ه

جدیهد رونهد

آن ه تنز پیداکرگ است .ایه رونهد گر منطقهة شهم لی و

ک هشی و ب یلت گوب ر متراکم شدن آن ه روند اتزایشهی

جندبی نیز مش هد میشدگ .البت گر منطقهة شهم لی که هش

تهههران گر

پیدستگی و سهم تشهکیل ایه لکه هه به شهد
ر گاگ است .روند متریا  IJIگرب رة لک هه

بیشهتر
به ز ،تغییهر

مین گار را نش ن نمی گهد .ب طدرکلی روند ک هشی گاشهت

را نشه ن مهیگهنهد .البته تمرکهز شههر به
س هه

ذشهت گر قسهمت مرکهز -شهرقی-جنهدبی و

سترش ای تمرکهز به منه طآ شهم لی-غربهی نیهز گلیهل
گیگر است .گر بخش جندبی و شم لی نیز ای روند گید

ام ای روند ق بل تدج نیست ،همچنی ای روند گر من طآ

میشدگ ب ای تفه و

شم لی و جندبی نیز مش هد می شدگ .ش ی ن ذکراست ،ایه

شم لی ،روند اتزایشی گاشت چدن گر گورة نخست بررسهی

متریهها ک ه گامن ه ا بههی  1و  1 011نش ه ن از کمتههری

تدسیة لک ه

س اتوس ز گر بخش شم لی اندک بهدگ

همبستگی و  011بیشهتری ارتبه ش به ین صهر غیرهمنهدع)

است .ب تم می تف سیر سهم تشکیل و پیدسهتگی لکه هه

گارگ ،حدوگ  29است ک نش ن از متدسط بدگن همبستگی و

س ات و س ز اتزایش ی تت است .همچنی می تهدان نتیجه

آمیختگی آن ب گیگر ین صر سیم

سرزمی است.

لکههای سبز :ب مشه هد گو متریها  CAو

که متریها  PROX-MNگر بخهش

رتههت به یلههت اتههزایش بسههی ر شههدید سهههم تشههکیل و

PLAND

پیدستگی ،پراکنش و سترش آن ه هم اتزایشی تت اسهت.

می تدانیم نتیج بگیریم ک گر گورة نخسهت بررسهی سههم

ش ی ن ذکر است ک میزان اتزایش سههم تشهکیل لکه هه

تشکیل روند ک هشی گاشهت اسهت ،امه ایه میی رهه گر

س اتو س ز رشد بیشتر گر قسمت شهم لی نسهبت به

گورة گوم بررسی بهبدگ ی تت اند .گر اگام  ،ب م نند لک هه

بخش جندبی گارگ ،همچنی متریاه

پیدستگی گر بخش

ب ز ب اتزایش گو متریا  PNو  ،PDو ک هش متریهاهه

جندبی تف و

 ،PROX-MN،AREA-MNمههیتههدانیم نتیج ه بگیههریم ک ه

است .روند متریا  IJIگر تم می من طآ بررسی ب طهدرکلی

سهبز که هش پیهداکرگ

اتزایشی بدگ ک نش ن از همبستگی و آمیختگهی بیشهتر به

پیدستگی و ارتب ش م بی لکه هه

اتزایش انقط ع) و یملکرگ بدمشن اتی آن ه تنز پیداکرگ
است .ای روند گر منطقه شهم لی و جنهدبی نیهز مشه هد
می شدگ .البت گر منطقة شم لی ک هش پیدستگی و گر بخش
جندبی ک هش سهم تشکیل لک هه

سهبز شهد

بیشهتر

مین گار ب بخش شم لی گارگ و از آن بیشتر

ین صر گیگر است.
داالنهای ترددی :گو متریا  CAو  PLANDاتهزایش
و متریا ه

 COHESION ،PROX-MNو

CONNECT

ک هش پیداکرگ انهد که نشه ن از اتهزایش سههم تشهکیل و

گارگ .روند متریا  IJIگر تمه می منه طآ بررسهی اتزایشهی

که هش پیدسهتگی بهی ایه ین صهر اسهت.

بدگ ک نشه ن از همبسهتگی و آمیختگهی بیشهتر به گیگهر

نخست روند اتزایشی و سپس ک هشی را نش ن مهیگههد

ین صر است.

ک ب یلت س ات بزر را هه گر گورة نخسهت بررسهی و

AREA-MN
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تهرگگ محلهی گر گورة گوم

س ات و سترش گا نهه

ترگگ اسهت که بهر یملکهرگ

س اتوس ز و گا ن ه

بررسی است .همچنی متریا  PROXروند ک هشهی گارگ،

ج می شن اتی بیش از بدم شن اتی گ لت و تمرکهز گارنهد؛

جز بخش شم لی ک روند اترایشی از ادگ نشه ن مهیگههد

بن برای میتدان نتیج یر کهرگ نسهبت زم بهرا تهأمی

ک ب یلت سترش محدوگ ایه گا نهه گر سه
بررسی است؛ بن برای میتدان نتیج

نخسهت

بهینة یملکرگ بدمشن اتی-ج می شهن اتی ری یهت نشهد و

رتهت سههم تشهکیل

سرزمی ک هش پیداکرگ است.

یملکرگ بدمشن اتی سیم

آنه زی گ شد ؛ ام پیدستگی آنه ک هشی تت اسهت .رونهد

سههرزمی

سددیمای سددرزمین CONTAG :گر سههیم

متریا  IJIگر تم می من طآ بررسی اتزایشی بدگ ک نشه ن

طبق بند شد بر اس

از همبستگی و آمیختگی بیشتر ب گیگر ین صر است.

و گر من طآ شم لی و جندبی نیز همی روند را طی میکند.

لکههای آبی :روند سههم تشهکیل لکه هه
یمههدت ا شه مل حههدضهه

آبهی که

آبههی یمههدمی و گری چه هه

مصندیی است) روند منظمی را طی نمیکند ام ب طهدرکلی
گر کنه ر گری چهة

ب س ات گری چة مصندیی الهیرته ر

مصندیی آزاگ  ،روند اتزایشی را طی کرگ است.
سطوح نفوذپذیر :ب ذشت زم ن متریاه
ن همگنی و متریاه

مربدش به

ای روند گر منه طآ جنهدبی و شهم لی نیهز برقهرار اسهت.

متریا گر سیم

نفدذپذیر روند ک هشی گارگ ام گر بخهش جنهدبی رونهد
س ات و س ز است .ای روند نش ن از اتهزایش آمیختگهی
سهیم

بهی انههداع لکه هه
آنه ست IJI .گر سیم

سههرزمی و اتهزایش ارتبه ش

سرزمی به طهدرکلی گارا رونهد

بیشهتر ر گاگ

سهرزمی به یکهدیگر اسهت .ایه رونهد گر

ین صر سیم

سبز به

من طآ شم لی و جندبی نیز گید میشهدگ PR .که متریها

سرزمی گر تحلیهل

سهرزمی و

میزان یملکرگ بدم شن اتی ای ین صهر و سهیم

سهرزمی

مفید است ،به که هش سههم تشهکیل و پیدسهتگی سهطد

شن س یی تنهدع ین صهر تشهکیلگهنهدة سهیم

ن همگنی تض یی است گر تم می من طآ تحت مط لی ث بهت
بدگ است .از روند متریا ه

پیدسهتگی و نه همگنی که

سبز ،آبی و ب ز ) میتهدانیم

ح صل از تخریب من طآ سبز و ب ز است ،مهیتهدان نتیجه

سبز ،آبی و ب ز ک هش

ب ز و سبز به

نتیج بگیریم ارتب ش لک و گا نه

پیداکرگ و گرنتیج یملکرگ بدمشهن اتی سهیم
ک هش پیداکرگ است و ویژ ی هه

سهرزمی

پ یهدار شهبک هه

رتت ک انزوا م بی لک ه
لک ه

آبی ،لک ه

س اتو س ز روند ک هشهی گاشهت و ارتبه ش-

انزوا آنه روند بهین را طی نمیکننهد .ایه ح لهت گر
طبق بند بر اس

بدمشن اتی نزو پیداکرگ است.

نفدذپذیر هم صد میکند .حتهی به

مربهدش

روند اتزایش ااتالش ین صر ب یکدیگر ،تم می ای رونهده

مربهدش به پیدسهتگی اتهزایش

بهدم شهن اتی اسهت،

سطوح نفوذناپذیر :ب ذشت زم ن ،متریاه
ب ن همگنی و متریهاهه

سرزمی ه

طبق بنهد شهد بهر اسه

سههرزمی و پیدسههتگی

است .ازآنج ییک بررسی ارتب ش لک ه و گا نه

نفدذپذیر ش مل لک و گا نه

سیم

سرزمی و اتهزایش ارتبه ش مه بی آنه سهت .ایه

اتزایشی است ک نش ن از آمیختگی و ارتب ش بیشهتر تمه می

سطد نفدذپذیر گر بخش شم لی ب شد
گیگر ین صر غیر س اتوس ز سیم

ای روند نش ن از اتهزایش آمیختگهی بهی انهداع لکه هه

یکس را طی میکند ک ب یلت یکندااتی شدید لک هه

مربدش ب پیدستگی ک هش میی بهد.

ک ه هش ن ه همگنی تض ه یی سههیم

پدشش سرزمی روند ک هشی گارگ

نش ن از ک هش نفدذپذیر شبک ه

می ی بد .ای روند گر من طآ جنهدبی و شهم لی نیهز برقهرار

زیرا ک اتهزایش ایه متریهاهه زمه نی نشه ن از اتهزایش

سهرزمی و اتهزایش

نفدذپذیر هستند ک مس حت ،کیفیت و ارتب ش ای یدامل

است .ک هش ن همگنی تض یی سیم

پیدسهتگی سههطد نفدذپههذیر گر بخهش شههم لی به شههد

ب یکدیگر ک هش پیدا نکرگ ب شد .هم نطدر ک

فته شهد

بیشههتر ر گاگ اسههت .ایهه سههطد شهه مل لکهه ههه

کیفیت و میزان یملکرگ بدمشهن اتی از لکه هه

سهبز به
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س اتوس ز ک سهت شهد و بهر یملکهرگ

ج می شن اتی و ویژ یهه

ج می شن اتی متمرکز میشهدگ .بنه برای از رونهد ک هشهی
لک ه

سبز و ب ز و همچنهی رونهد

میی ره و متریاه

اتزایشی میی ره و متریاه

سه اتوسه ز و

گا نه ه

لک هه

تههرگگ مههیتههدان نتیج ه

بدمشن اتی سیم

شهبکة بهدمشهن اتی سهیم

سرزمی روند نزولی را طی کرگ اند .گر اگامه  ،شهم رونهد
تغییر متریاه گر سیم

سرزمی شهر تههران بهر اسه

تقسیمبند پدششی و نفدذپهذیر ) را به صهدر

رتههت ک ه یملکههرگ

نمهدگار

مش هد میکنید.

سرزمی  ،بهینگی یملکرگ بدمشهن اتی-

سهم تشکیل()PLAND

مساحت کل()CA
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20000
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6۰1۶
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6۰۰۰
6۰1۶
19۸۴
6۰۰۰
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19۸۴
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6۰1۶
19۸۴
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آب

سبز

0

خاک

آب

کل

داالن ترددی ساخت و
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شمال

خاک

سبز
کل

میانگین مساحت()AREA-MN

تعداد لکه()PN
30000
20000
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ترددی
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سبز

خاک

آب

داالن ترددی ساخت و
سازی
جنوب
شمال

کل

مجاورت()PROX

سبز

خاک

کل

همبستگی و آمیختگی()IJI
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6۰۰۰
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شمال
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کل
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داالن ترددی ساخت و سازی

سبز
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شکل  .1مجموعه نمودارهای تشریح كنندة روند تغيير عناصر تشکيلدهندة سيمای سرزمين در سطح رده

(تقسیمبندی بر اساس پوشش سرزمین)(منبع :نگارندگان)
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سهم تشکیل()PLAND

مساحت کل()CA
40000

100

30000
20000

50

10000
0
6۰1۶

6۰۰۰

19۸۴

6۰1۶

نفوذپذیر
جنوب

6۰۰۰

0
6۰1۶

19۸۴

نفودناپذیر
کل

شمال

6۰۰۰

6۰1۶

19۸۴

نفوذپذیر
جنوب

میانگین مساحت()AREA-MN

6۰۰۰

19۸۴

نفودناپذیر
کل

شمال

تعداد لکه ها()PN
40

6۰۰۰۰

30

1۵۰۰۰

20

1۰۰۰۰

10

۵۰۰۰
۰

0
6۰1۶

6۰۰۰

6۰1۶

19۸۴

نفوذپذیر

6۰۰۰

6۰1۶

19۸۴

جنوب

جنوب

شمال

نفوذپذیر

نفودناپذیر
شمال

6۰۰۰

19۸۴

6۰1۶

کل

مجاورت()PROX

6۰۰۰

19۸۴

نفودناپذیر
کل

50000
40000
30000
20000
10000
0

6۰1۶

6۰۰۰

19۸۴

6۰1۶

جنوب

شمال

نفوذپذیر

6۰۰۰

19۸۴

نفودناپذیر
کل

شکل  .7مجموعه نمودارهای تشریح کنندۀ روند تغییر عناصر تشکیلدهندۀ سیمای سرزمین در سطح رده
(تقسیمبندی بر اساس نفوذپییری سطح) (مأخی :نگارندگان)

سرایت(-)CONTAGپوشش

سرایت(-)CONTAGنفوذ
60

70

40

60

20

50
40

0
جنوب
سیمای سرزمین 6۰۰۰

شمال

کل
سیمای سرزمین 19۸۴

جنوب
سیمای سرزمین 6۰۰۰

شمال

کل
سیمای سرزمین 19۸۴
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همبستگی و آمیختگی(-)IJIپوشش
70
65
60
55
50
45
جنوب
سیمای سرزمین 6۰1۶

کل
سیمای سرزمین 19۸۴

شمال
سیمای سرزمین 6۰۰۰

شکل  .6مجموعه نمودارهای تشریح کنندۀ روند تغییر عناصر تشکیلدهندۀ سیمای سرزمین در سطح سیمایسرزمین (مأخذ :نگارندگان)

نت یر ح صل از بررسی متریهاهه
شهر از طریآ بررسی مط لی
طر ه

سهیم

کت بخ نه ا

سهرزمی
بر رتته از:

ج م و تفصیلی شهر تهران ،مش هد ه

و پژوهشه
میی ره

و س ات ر

میهدانی

مط لی تی)
طبق بند اتقی و یمدگ نزگیا ب طبییهت)

برا تییی کیفیت ین صر تشکیل گهندة سیم

سرزمی گر

نظر رتت شد اند .ش ی ن ذکر است تدپد راتی منطق ک از
میی ره

بدمشهن اتی

طبییی بدگن است ،گر نفدذ جری ن

و گرنتیجة میزان یملکرگ بدمشن اتی ین صر تشهکیلگهنهدة
سیم

سرزمی تأثیر ذار است.
بر اس

سیم
لک ه

سهرزمی شههر تههران ،به ترتیهب از زیه گ به کهم
سهبز به ترتیهب شه مل

سبز طبییی و ب ه )-گا نهه

گر ه ) ،ب ه

پراکند گر سطح سیم

سبز انس ن سه ات) ،لکه هه

پراکنههد گر سههیم
پدشش) لک ه
تپ ه ) ،لک ه

سطح شهر) ،گا نه

 Earthمط لب زیر گرب رة روگ گر ه استنب ش شد:

جنگلی و
به ز ت قههد

روگ گر ه  ،واق بر رو

ترگگ و لک هه

بدمشن اتی طبییهی هسهتند،

روگ گر ه ک از گا نه

سهم تشکیل ادگ را گر ن همگنی تض یی از گست گاگ و ب
ین صر گارا ارزش بهدمشهن اتی کهم کیفیتشلکه هه
ترگگ و گا نه

س اتوس ز  ،گا نه

انس نسه ات

ک نهه ههه )} تبههدیلشههد انههد ،همچنههی  ،هههم از لحهه آ
آ یندة گا نه

ترگگ  ،جری نه

بدمشن اتی آنه را قط میکنند) و هم ازلحه آ سه ات ر
=قطهه شههدن روگ گر ههه تدسههط گا نههه
تبدیل شدن ب ک ن ه

تههرگگ و

زیر ذر گا ن تهرگگ ) ،پیدسهتگی

سرزمی  ،لک هه

ب ز پراکنهد گر
سه اتوسه ز .

همه نطههدر که گر تصههل گوم فته شههد میههزان یملکههرگ
بدم شن اتی ای ین صر یالو بر ارزش بدمشن اتی ب اندازة
آنه نیز بستگی گارگ.

میدانی و بررسی یکسه

بهینه نبههدگن روابههط ارتبه طی-انزوایههی ایه ین صههر مهههم

سهبز انسه نسه ات

آبی انس نس ات ،لک ه

م هدار ا

Google

آبهی طبییهی روگ

سههرزمی شهههر ،لکه هه
واق گر اطرا

و برن مهه ریههز شهههر تهههران بهتهه ش )86 ،و همچنههی

ادگ را از گست گاگ اند .ای تغییرا

سبز انس نس ات بر رو تپ ه ش مل پ رکه
تض

بررسی وضییت روگ گرة ترحزاگ تحت نظر مرکز مط لیه

بدمشن اتی =جری ن

ایه میی رهه کیفیهت ین صهر تشهکیلگهنهدة

یب ر اند از :مجمدیهة لکه هه

داالنهای طبیعی :بر اس

مش هدا

طبییی بدگن ،پدشش سرزمی و تندع دن ا

مط لب فت شد  ،گر پرووة

بدمشن اتی ب گیگر ین صر سیم
لکههای سبز :لک ه
روگ گر ه  ،ب ه =ب ه
انگلست ن ،ب هه
په رکهه
تض ه

بی نشد  ،نش نگهنهدة
سرزمی است.

سبز طبییی ب قیم ند گر اطهرا
اطرا

روگ گر ه  ،ب سهف ر

منطقه طرشهت و به هه

جنگلههی و تضه ه

گ ونها)،

سههبز به ترتیههب شه مل:

سبز مستقر بر تپ ه و پراکند گر سیم

سهرزمی

شهر ) ب یلت طبییی بدگن ،تندع دن ا  ،تندع س ات ر
گراتی ،گراتچ ا و یلفی) و تدپد راتی منطق ب ترتیب

بررسی شبکههای بومشناختی سیمای سرزمین شهری...
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گارا ارزش بدمشن اتی از زی گ ب کم هسهتند .همه نطهدر
ک ه گر بخههش بررسههی نههرماتههزار

فت ه شههد ن ه همگنی،

ب قی م ند ب یلت تشه ر آثه ر ج میه شهن اتی و سهترش

سبز که هش

تهرگگ که رایی زم

پیدستگی و بهینگی ارتب طی و انزوایی لک ه
پیداکرگ است ،ای روند گرب رة زیرمجمدی هه
لک ه

سبز لک ه

شد اند هم سطح شدن تپ ه و گر ه ) .همچنی لکه هه

ب کیفیهت

لک ه

س اتوسه ز و گا نهه

برا یملکرگه

آبشن اتی و تلطیهف ههدا اهدگ را از

سبز طبییی ،ب ه ) نیز صد میکند

گست گاگ اند .ادشبخت ن  ،ب یلت اتزایش آ هی از نقهش

ک ب یت ک هش یملکرگ بدمشن اتی ای لک هه مهیشهدگ؛

حف ظتی نسبت ب ای تپ ه اتزایش پیهداکرگ

بن برای شبکة لک ه

سبز یالو بهر که هش ویژ هیهه

ادگ ب یلت تبدیل ب لک ه

فته شهد

س اتوسه ز

گر بخش بررسی نرماتزار ) ،ای روند را ب یلهت تبهدیل
لک ه

سبز ب کیفیت ب تض ه

میکند .هم نطدر ک

سبز بهیکیفیهت نیهز طهی

فت شد به یلهت گقیهآتهر شهدن و

همچنی کیفی تر کرگن بررسی کمهی ین صهر بهدمشهن اتی
سرزمی  ،محدوگة مط لی تی پژوهش را ب گو بخش

سیم

تقسیم کرگیم ،ب وضد لک ه

سبز ،هم ازلح آ وسیت و

پراکنش و هم ازلحه آ کیفیهت و یملکهرگ بهدمشهن اتی گر
منطقههة شههم لی وزن سههنگی تههر گارنههد .گر رونههد بررسههی
لک ه

سبز ب ید ب ای نکت تدج کهرگ که تضه ه

شهر ب طدرکلی یملکرگ پ یی تر از لک ه
بخش یمد ا از لک هه
لک ه و گا نه

سهبز

آن ه  ،گید

است .ای تپ ه ک ش مل لکه هه
پ رک ه

به ز و لکه هه

سهبز) هسهتند به طراحهی و

س ات بدمشن اتی می تدانند پدشید از ی ه ن سه ز ر به
م تریس شهر تهران شدند و یملکرگ بسی ر مهم و ویژ ا
گاشت ب شند .از مهمتری ای لکه هه  ،لکه هه
تپ ه

مسهتقر بهر

منطقة پرگیس ن ،چیتگر و لدیزان است .هم نطدر که

گر بخش بررسی نرماتزار

فت شد نه همگنی ،پیدسهتگی و

بهینگی ارتب طی و انزوایی لکه هه

به ز که هش پیهدا کهرگ

است ،همچنی  ،ای روند گرب رة زیرمجمدیه هه
لک ه

ب کیفیهت

ب ز من طآ ت قد پدشش تپ ه ) نیز صد میکند که

ب یت ک هش یملکرگ بدمشن اتی ای لک ه میشدگ.

سهبز طبییهی

سهبز طبییهی به یلهت سه ات

جنگلی ،تضه ه

سهبز

لکه هدای سداتت و سدازی :به تدسهیة شههر ،منطقهة
مسکدنی و لک ه

س اتوس ز تم می شهر را ترا رتت

سه اتوسه ز ن بدگشهد انهد) گارگ ،امه

است .ای لک ه یالو بر تدسیة اتقهی گر سراسهر سهیم

س ات و طراحی شب طبییی آنه مهیتدانهد به نزگیهاتهر

سرزمی  ،از لح آ یمدگ نیز ب الگدیی کموبهیش متفه و

شدن یملکرگ ای گو لک کما کند؛ ام متأسهف ن به یلهت

سرزمی شهر سترش پیدا کرگنهد .ایه

ن آ هی و همچنی تدج ب جنب ه
ک شت دن ه

زیب ییشهن اتی شه هد

تزلی ک شت ،نظمگهی بیشازحد انسه نی و

همچنی استف گ از مداگ و مصه لح غیرزیسهتی و نفدذن پهذیر
برا یملکرگه

ج می شن اتی هستیم که ایه تراینهد ،به

ک هش یملکرگ آنه از حد میمد منجر شد است.
لکه های باز :بر اس

میی ره

محدوگة تپ ه

سیم

سرزمی و لکه هه

اتزایش گر بخش ه

شم لی و غربی شهر ک کمتر تدسهی

ی تت بدگند ،بیشتر ر گاگ اسهت .شه ی ن ذکهر اسهت ایه
من طآ مج ر وروگ ب گ و جری ن

هدایی شههر هسهتند.

نسههبت ارتفه ع سه اتم نهه به ای به نهه گر تراینههده
هداشن اتی نقش ویژ ا گارند ک ب گلیهل زی گشهدن ایه

بدم شن اتی =طبییهی

بدگن و تدپد راتی) اجزا آن ب ترتیهب لکه هه

گر سراسر سیم

به ز گر

نسبت گر طد زم ن ،ای تراینده ههم مختهل شهد اسهت
.)Alberti, 2008

به ز پراکنهدة

داالن های ترددی :ای گا نهه به رشهد اتهزون اهدگ

گیگههر گارا ارزش بههدمشههن اتی از زیه گ به کههم هسههتند.

سهرزمی وجهدگ

بسی ر از ای تپ م هدره  ،گر قسمتهه
انقالب ،ب یلت سه ات لکه هه

شهم لی ای به ن

سه اتوسه ز نه بدگ

هم اکندن تقریب ا گر تم می منه طآ سهیم
گارنهد .ایه گا نهه گر اغلهب یملکرگهه
سیم

بهدمشههن اتی

سرزمی نقش تخریبی و تضییفکنند قط کهرگن
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متیدگ س ات ر روگ گر ه  ،همچنهی ااهتال گر گا ن هه

گا نه

هدایی و آبی ن شهی از روگ گر هه  ،قطه کهرگن سه ات ر و

طراحی غیر بدمشن اتی وجدگ نه گه و مصه لح غیرزنهد و

بدمشن اتی لک هه

سهبز و به ز) گارنهد ،به جهز

مضر) و همچنی سرازیر شدن آ یند ه

متیهدگ به آنهه ،

مدارگ ک گرزمینة تراینده

اتمسفر و جزایهر رمه یی

یملکرگ بدمشن اتی یمد ا ندارند.

جری ن

گر من طآ پرتراکم لک ه
آورگن گا ن ه
گا ن ه

سه اتوسه ز  ،به به وجهدگ
 .2.3تحليل یافتهها

هدایی نقش مفید ایف مهیکننهد .شه ی ن

ذکر است نداره

سبزرن

بررسی میزان عملکرد بو شناتتی-جامعهشناتتی (پایدداری

ح شیة گا نه تقریب ا گر تم می

ترگگ شهر سهترانید شهد انهد ،امه به یلهت

ضیفه

بدمشن اتیشتراکم و پهن

شبکههای بو شناتتی) سیمای سرزمین شهر تهران

کم ،بستر و محدوگة

 -بررسی کیفیت محتهدایی ین صهر تشهکیلگهنهدة سهیم

غیرزند اح ط شد تدسط ین صر سخت ،غیرزنهد و غیهر
ق لل نفدذ و مضر برا نه گه
سرس مآور تی لیته
تراتیا و تی لیته

شم لی-جندبی ک ن ه

آبی قرار گارگ ک ب یلت

سرزمی شهر تهران:

طبییهی)} و همچنهی تشه ر

انس نی م ننهد آ ینهد هه
انس نی) ،جری ن

-بررسی روابط تیم بی ین صر تشهکیلگهنهدة سهیم

ن شهی از

سرزمی شهر تهران:

بهدمشهن اتی آنهه

بررسی ه

مختل و اثر بدمشن اتی آنه ک هشی تت است .یالو بر ای ،

رتت ک ب طدر االص گر جدو

صدر

زیر آمد است ب م گر تفسیر روند تغییر یملکرگ و ک رایی

گر بیضی از بخشه یالو بر ایه گ یهل ،جه طلبهیهه

شبک ه

بدمشن اتی کما میکند.

انس نی آن ه را تخریب کرگ است .همچنی گر کنه ر براهی
جدول  .7خالصة نتایج بررسی سیمای سرزمین شهر تهران

ین صهههر سههه زندة
سیم

اطالی

سرزمی

ین صر سبز

کسبشد از بررسی نرماتزار

اطالی

 ک هش سهم تشکیل ،ک هش ارتب ش پیدستگی) روند تغییر پیدستگی گر شممنطق جندبی گارا شد

و تغییر سهم تشکیل گر

کسبشد از بررسی کت بخ ن ا و کیفی

 ک هش سهم تشهکیل و پیدسهتگی لکه ههلک ه

سبز طبییی و ب ه )

 -اتزایش سهم تشکیل و پیدستگی لک ه

بیشتر است.

 رونههد اتزایشههی آمیختگههی ب ه ین صههر گیگههر سههیمسرزمی گر تم می منطقة مدرگمط لی

تض ه

سبز و پ رکه

 نفدذ بیشازحد آث ر و ین صر انس نی ب ین صر سبز ک شههت ی ههه ن تههزلی ک شههت و ن متن سههب بهه اهههدا یدم طراحی بدمشن اتی لک هبیشازحد س ات ره
نفدذ گر پ رکه

 ک هش سهم تشکیل ،ک هش ارتب ش پیدستگی) -شد بیشتر نهزو متریهاهه

بهدمشهن اتی گر منطقه

تم می انداع لک ه

سرزمی

سرزمی

سبز گست ک شت و نفهدذ

مصندیی مث  :وجدگ را ه

جنگلی و تض ه
ب

غیرق بهل

سبز)

ز:

 ک هش سهم تشکیل و پیدستگی -یالو بر تبدیل لک ه

شم لی
 -روند اتزایشی آمیختگی ب ین صر گیگر سیم

سبز کم کیفیتتهر

جنگلی)

بدمشن اتی و شرایط بدمشن اتی سیم

ین صر ب ز

سهبز ب کیفیهت

ب ز تپ م هدره ب لک ه و گا نه

تههرگگ اههدگ تپهه م هدرههه کهه بهه یلههت تدپههد راتی گر
یملکرگه
ن بدگشد اند.

آب شن اتی و هداشن اتی تأثیر گارند ،تسهطیح و

بررسی شبکههای بومشناختی سیمای سرزمین شهری...
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ادامه جدول  .7خالصة نتایج بررسی سیمای سرزمین شهر تهران

ین صهههر سههه زندة
سیم

اطالی

سرزمی

ین صر آبی

لک ه

کسبشد از بررسی نرماتزار
مصندیی و حدضچ ه

آبی گری چ ه

اطالی
آبی):

گا نه

کسبشد از بررسی کت بخ ن ا و کیفی

آبی روگ گر ه ):

 -روند اتزایشی سهم تشکیل و پیدستگی

 -ک هش طد

 -روند ک هشی آمیختگی

 -یدم پیدستگی گر طد گا نه و قط شد ی آنه

 -یدم تأثیر ذار ق بلتدج ب یلت وسیت بسی ر کم

 تغییر س ات ر گا نه و که هش هدیهت بهدمشهن اتی آنههتبدیل بستر و ح شیة طبییی ب بتنی)
 -نفدذ بیشازحد آث ر و ین صر انس نی ب حریم روگ گر ه

ین صهههههههههههههر لک ه
س اتوس ز

 -اتزایش نسبت بی ارتف ع س اتم ن هه و پهنه

ای به نهه

 -روند اتزایشی سهم ،پیدستگی و آمیختگی

ب اصد ،گر بخش غربی ک محل وروگ ب گه

غربی غ لب

 -اتزایش پراکنش و تدزی مک نی

است.

گا نه

سطد نفدذپذیر

س اتوس ز :

 -یههدم کهه رایی و نهه بدگ بههدمشههن اتی گا نههه

ترگگ :

سبزرن

کن ر ای ب ن ه پهن

 -اتزایش سهم تشکیل و آمیختگی

ح شی ه

 -ک هش پیدستگی

بدمشن اتی ،نفدذ بیشازحد انس نی)

آبههی و

کهم ،سه ات ر غیهر

 روند ک هشی سهم تشکیل ،پیدستگی -شد

بیشتر گر منطقة شم لی

 روند اتزایشی آمیختگیسطد نفدذن پذیر

 روند اتزایشی سهم تشکیل ،پیدستگی -شد

بیشتر گر منطق شم لی

 روند اتزایشی آمیختگیسههرزمی

سههیم

تمه می ین صههر ب ه
یکدیگر)

 روند اتزایشی آمیختگی گر تم م سیم -یدمتغییر تندع ین صر سیم

سرزمی

سرزمی

 -پراکند ی من سب تض ه

سبز

 -یدم تی گ بهینة ارتب ش-انزوا م بی آث ر انس نی و لک ه

 یدم برقرار تی گ بهینة ارتب ش-انزوا ین صر س زندة س اتوس ز ب ین صر ب کیفیتتر بدمشن اتی لک هسیم

طبییی ،ب ه  ،تپ م هدره )

سرزمی

مأاذ :نگ رند ن)

هم ن طدر ک مش هد می کنیهد رونهد تغییهر میی رهه

و ک هش پ یدار شبک ه

بدمشن اتی میشدگ .ای رونهد

بررسی و برن مه ریهز گر محهدوگة مدرگمط لیه مطلهدب

گر من طآ شم لی ب ا طر تجم ین صر بدمشن اتی مههم و

کیفیهت ین صهر

همچنی جدیدتر بدگن تدسی از اهمیت بیشتر برادرگار

سرزمی  ،پیدسهتگی

بههدمشههن اتی شهه مل

نیست .رونهد ن من سهب تغییهر میی رهه
تشکیل گهند  ،ن همگنی تض یی سیم
لک ه
سیم

هم ندع و بهینگی ارتب طی-انزوایی تمه می ین صهر
سرزمی ) ین صهر تشهکیلگهنهدة سهیم

ب یت ک هش یملکرگ بدمشن اتی سیم

سهرزمی

سرزمی  ،ن متی گ

بدگن یملکرگ بدمشن اتی-ج می شن اتی سهیم

سهرزمی

اسههت .براههی از ایهه یملکرگه ه
یملکرگهه

آبشهن اتی ،هداشههن اتی و زیسهتشههن اتی

است ک تحلیل مختصر از روند تغییهر آنهه را گر اگامه
بی ن میکنیم.
عملکددرد آبشددناتتی :ب ه یلههت سههترش سههطد

سهبز
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سهبز مخصدصه ا

سبز طبییی ک یمدم ا گراتهی بدگنهد) و همچنهی

تغییر بستر و محیط جری ن

از طبییی به سه ات بتنهی و

انس ن س ات ،آب گر سیم

سهرزمی شههر به سهریت

بیشتر منتقل میشدگ ک ب یت اتزایش ترس یش اه ک گر
انته ه
آ یند ه

یدم ج ب ج یی آ یند هه و تخلهیط جزایهر رمه یی شههر
میشدگ.
عملکرد زیست شناتتی :ب ک هش لک ه
و ج یگزینی آنه تدسط لک ه
سهیم

زیسهتگ هی

سه اتوسه ز ظرتیهت
دنه هه

سهرزمی بهرا کنتهر و تهأمی بقه

مسههیر جری ه ن اسههت .همچنههی مقههدار زی ه گ از

مختلف ک هش پیهدا کهرگ اسهت .ایه مشهکل به که هش

ار نیا و غیرار نیا ب ای جری نه سهرازیر

غیر س اتوس ز )

می شدگ ک ب یت ک هش کیفیت آب و سالمت انس ن است.
یالو بر ای  ،ا لی شدن سفر ه
سرزمی از آث ر ای تغییرا

آب زیرزمینهی سهیم

س ات ر است که مهیتدانهد

زیستگ هی لک ه

پیدستگی لک ه

و همچنههی یههدم تیهه گ ارتبهه طی-انزوایههی بهه ین صههر
س اتوس ز و آث ر انس نی ،شد
بی رتت لک ه

میی بهد .گر ضهم  ،از

سبز طبییی و ج یگزینی آنه ب تض ه

نت یر ت جی ب ر م نند نشست اه ک و سهطح زمهی را به

سبز بی کیفیت ،به گلیهل که هش تنهدع سه ات ر گر ایه

همرا بی ورگ .ای یدامهل همگهی ب یهت که هش یملکهرگ

یملکرگ تأثیر ذار است.

سرزمی میشدگ ،ب همی یلت سیم

آبشن اتی سیم

سرزمی شهر پ سخگد نی زه
نبدگ و آگمی برا رت نی زه

آبشن اتی شهرنشهینی
ادگ ب یستی هم هزین ه

بیشتر بپرگازگ و هم ب اتزایش رگپه
بیشتر بر سیم
یکسالیمله
اتزایش مصر

بهدمشهن اتی آثه ر

سرزمی منطق ا بگذارگ .یالو بر ایه
انس نی ب یهت آلهدگ یهه

ث ندیه م ننهد

سدات میشدگ.
سه اتوسه ز  ،که هش سهطد

نفدذپذیر ب اصد ،لک ه
بهههدمشهههن اتی الگدهه ه
پستیوبلند ه

بر مبن

سرزمی میتداند گر راست

که هش تخریهبهه

تدسهیة

شهر و رسیدن ب تدسیة پ یدار شهر ب برن مه ریهزان و
مدیران سرزمی کما کند .از ابزاره

بدمشن سی سهیم

بهدم شهن اتی اسهت .بهرا به تیه گ

کش ندن تخریب س ات ر و یملکرگ سیم

سرزمی شههر

زم است یالو بر برن م ریهز اقتصه گ و اجتمه یی به

سبز ،یدم تمرکهز و طراحهی

برن م ریز بدمشن اتی سرزمی شههر نیهز تدجه گاشهت

که ه ربر مختلهههف ،تسهههطیح

سهرزمی  ،بهرا

طبییی شههر ،و به ار نه بدگ ین صهر

مؤثر گر تلطیف هدا مثل روگ گر ه ) ،به تدلیهد روزاتهزون
آ یند ه و همچنی

اگبی

گانشهی مهرور شهد  ،بهدمشن سهی سهیم

سرزمی شبک هه

عملکرد هواشناتتی :ب یلت رشد روزاتزون جمییت،
وس یل نقلی و لکه هه

 .4بحث و نتيجهگيری

سترش جزایر رمه یی شههر مداجه

هستیم .گر ای می ن ،ظرتیت بدم شن اتی سهیم
برا جذب و ک هش ای ن هنج ر ه

سهرزمی

هداشن اتی ک هش

ب شیم .بر اس

اصد بدمشن سی سهیم

برن م ریز بدمشن اتی سیم

سرزمی شهر نی ز است ب

بررسی وض مدجدگ و روند تغییهر ین صهر تشهکیلگهنهدة
سههرزمی و یملکرگه ه یش ب ه اهههدا

سههیم

مدرگنی ز گستی تت و بر اس

آن ب برن م ریز حف ظتی،

تدسی ا و اصالحی پرگاات .یملکرگ سیم

پیداکرگ است .تم می ای یدامل ب یت سهترش و تدزیه

شبک ه

آلدگ ی هدا شد و بر سالمت انس ن تهأثیر مهی ذارنهد .به

ین صر تشکیل گهندة سیم
اس

ک ه ربرگ
سهرزمی و

بدم شن اتی ب ترکیب محتدایی و روابط تیم بی

 ،برا بررسی شبک ه

سرزمی بستگی گارگ .بهر ایه
بدمشن اتی سیم

سرزمی

اتزایش نسبت بلند س اتم نه ب پهن

ای ب نه گر کن ر

یدم طراحی و س ات بدمشن اتی لک ه

س اتوس ز ،

شهر تهران چ رچدبی مفهدمی متشهکل از بررسهی ترکیهب

هدایی مداج هسهتیم که ب یهت

محتدایی ین صر و روابهط تهیمه بی ین صهر ایجه گ شهد و

ب مسدوگ شدن گا ن ه

بررسی شبکههای بومشناختی سیمای سرزمین شهری...
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بررسههی میی رههه گر طههد زمهه نههه
 )2111و  )2109صههدر

مختلههف ،)0680

رتههت .گر پههژوهش صههدر

آن ه چ رچدب مفهدمی ج میی برا ای پژوهش تشهکیل
شدگ.

رتت مش هد شد ،روند تغییر س ات ر و یملکهرگ سهیم

شه ی ن ذکههر اسهت تمه می مط لهب فته شهد گر ایه

سههرزمی شهههر مطلههدب نبههدگ و پ سههخگد نی زههه

پژوهش ب ابیه گ ق بهللمهس و تیزیکهی سهیم

سهرزمی

بدمشن اتی تدسیة پ یدار شهر نیست ک بهرا رته ایه

مربدش بدگ و ب ابی گ غیرق بل لمس ،مفههدمی و اجتمه یی

مدضدع ب ید برن م ریز ه یی گر راسهت

اتهزایش کیفیهت

نپرگاات است .ای مف هیم ب وجدگ تأثیر تراوان بهر شهرایط

بدم شن اتی ین صر تشکیل گهند  ،اتزایش ن همگنی سهیم

بدم شن اتی سیم

سههرزمی شهههر  ،اتههزایش پیدسههتگی ین صههر هههم نههدع و

ترا گانشی و مش رکتی گارگ .بسی ر از میی ره

بهین س ز ارتب طی-انزوایی تم می ین صر سیم
صدر

بگیرگ.

گر مط لی
مث

سهرزمی

ذشت گر محدوگة شهر تهران تنه یها
بدمشن اتی تم می سیم

شهر مش هد شد ک بر اس

سرزمی

بدمشن اتی ذکهر کهرگ بهدگ

کمهی و متریکهی که

سرزمی شهر بدگند ک براهی کمهی و براهی

کیفههی بدگنههد .ازجملههة ایهه مقهه

 ،ارزیهه بی یملکههرگ

بههدمشههن اتی گا ن روگ-گر گرک ه اسههت ک ه ب ه میرتههی
چ رچدبی مفهدمی برا بررسی و برن م ریز روگ-گر ه
شهههر تهههران مههیپههرگازگ .گر ای ه چه رچدب میی ره ه
بههدمشههن اتی و ج می ه شههن اتی بههرا تی ه لی شههبک ه ه
سرزمی شهر ذکر میشدگ بر جلد
گیگر نیز مش هد شهد که

تنهه به یهها ینصهر سه زندة سههیم

سهرزمی

ازجمله :

سبز یه به ز) پرگااته بدگنهد و اثر هذار تمه می

ین صر بر یکدیگر را ن گیهد رتته بدگنهد .گر مق له هه
مربدش ب شهره
سیم

برن م ریز و اجرا طد نیمد

پیمه یشهه

ترهنگهی،

کنند.

Aminzadeh & Khansefid,

گیگر نیز بررسیه تنه محدوگ ب بخشهی

کشدره

یمههدمی و بسههی ر از میی ره ه

سهرزمی

برا ذ نفی ن و برن م ریزان ق بلگرک است اسهتف گ نشهد

و همک ران .)0962 ،نمدن ه

نظ ه ر

گیگههر ،نی زمنههد

ک لبد مشترک برا بهبهدگ شهرایط محیطهی اهدگ تهالش

 .)2010گر ای مط لیه از مح سهب

لک ه

م نند :مش رکت مرگمی ،ایتمه گ یمهدمی ،وجهدان یمهدمی،

مهد شهکلی و کیفهی به

پرگاات و راهبرگهه یی بهرا بهبهدگ وضهییت شهبک هه

بدمشن اتی سیم

اجتمه یی

ااالقی و ایتق گ است ،ب نحد که مسهئد ن و مهرگم گر

بررسی انهداز  ،شهکل و ارتبه ش ین صهر سهیم

از سیم

سرزمی  ،نی ز ب مط لی

یدم ج طلبی ،اداست هدیت طبییهی ،یهدالت اجتمه یی،

گر مدرگ شبک ه

بدگ .گر مط لی

طد نیمد ،

گیگر ،انداع و اقسه م بررسهی

سرزمی شهر و شبک ه

بهدمشهن اتی مشه هد

شد ک سیی شد ب اسهتخراج میی رهه

اصهلی و مشهترک

 .5يشنهاداک
گستی بی به تدسهیة پ یهدار شههر

گر راست

و پژوهش ه

مط لی

متیدگ و ک ملی صدر

زم اسهت
بگیهرگ که

تیداگ از ای پژوهشه یب ر اند از:
 طراحی منه طآ سه ات و سه ز به ترکیهب ین صهربدم شن اتی-ج می شن اتی ب طدر ک حهداکثر بههر ور
بدمشهن اتی را تهأمی و گر طهی پ سهخگدیی به نی زهه
ج می شن اتی حداقل جری ن
 -طراحی س م ن ه

آبی ر من سب و منطبآ ب شهرایط

بدمشن اتی ایران برا تض ه
مصر

مضر را تدلید کند.
سبز شهر ب منظدر ک هش

آب و بر .

 -طراحی تض ه

سبز و پ رک ه

جنگلهی براسه

ویژ یهه

بهدمشهن اتی سهیم

س ات ره

نفدذن پذیر ،امنیت ک تی ،کمتر کرگن اسهتف گ از

انرو ه

سهرزمی

کمتهر کهرگن

مختلف)

 بررسههی مص ه لح بههدمی ک ه مههیتداننههد گر س ه اتبدمشن اتی سیم

سرزمی ب ک ر روند.

 -ارزشهی بی اقتصه گ از تحهد بنیه گ گر طراحهی و
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سهه ات ین صههر سهه اتوسهه ز بههرا بهبههدگ شههرایط

ااال رایی و یدالت اجتم یی ب منظهدر اسهتف گة بهینه و

بدمشن اتی.

برابر از محیطزیست شهر .

 -بررسی راهک ره

و گر آار ،به نظهر نگ رنهد ن ،شههر تههران به وجدگ

مختلف همگرایی اجتم یی بهرا

بهه انجهه م رسهه ندن طههر ههه

اصههالحی و تدسههی ا

ضههیفهه

شههدید بههدمشههن اتی-ج میه شههن اتی گارا

بدمشن اتی ب تدج ب ویژ یه

ترهنگی ایران.

ظرتیته

ب لقد ا است ک ب بههر ور من سهب از ایه

ظرتیت ه

بدم شن اتی و ج میه شهن اتی ،مهیتدانهد ههم

 -ارزشههی بی اقتص ه گ گر مههدارگ اجههرا برن م ه ه ه

پ سخگدیی من سبی ب نی زه

بدمشن اتی بر سالمت انس ن.
 بررسی تأثیر ذار انج م برن م ههبدمشن اتی بر میزان ن هنج ر ه

شبک ه

 -بررسی تأثیر ذار پیم یش ه

بهدمشهن اتی و
اجتم یی.

بدمشهن اتی گاشهت ب شهد و

هم تأمی و شکدت یی گراش ن نی زه

ج میه شهن اتی را

تراهم کند.

ترهنگی بر پهذیرش
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طر ه
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