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چکیده
زمینه هدف :عدم توجه به مبحث پایداری در فرآیند توسعه ،شهرها را با سرعت فزایندهای به سمت ناپایداری سوق می دهد .شهرهای
اکولوژیک با برنامهریزی و مدیریت یکپارچه و از طریق صرفهجویی در مصرف انرژی ،کاهش آلودگی و افزایش کیفیت زیست شهروندان،
راه راجهت پایداری هموارتر می کنند .درسالهای اخیر خصوصا در کالنشهرتهران ،کیفیت زندگی به شدت افت کرده ،بنابراین با ایجاد
شهراکولوژیک ،تالش میشود کیفیت زیست شهروندان ،افزایش یابد .هدف اصلی از این پژوهش درابتدا تعیین عوامل موثر بر دستیابی
رویکرد شهراکولوژیک و تبیین میزان اهمیت آنها ،سپس امتیازدهی نواحی 9گانه منطقه2تهران براساس عوامل و در نهایت ارائه
راهکارهای طراحی جهت دستیابی به پایداری و شهراکولوژیک است.
روش بررسی :تحقیق حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت ،توصیفی-تحلیلی و داده های تحقیق نیز از طریق مطالعات
کتابخانهای ،برداشت میدانی و پرسشنامه گردآوری گردید .پس از تعیین ،معیارهای تاثیرگذار با مرورمبانی نظری واستفاده از نظرات
خبرگان منظرشهری و روش تحلیلی  AHPو مقایسه زوجی معیارها و محاسبات در نرم افزار  ،Excelوزن دهی میزان اهمیت معیارها

-1مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "طراحی منظر شهری پایدار در ناحیه  9منطقه  2شهرداری تهران با رویکرد شهر
اکولوژیک" در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران میباشد
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
* -3دکتری مطالعات منظر ،استادیار گروه مهندسی محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 -4دانشجوی دکتری شهرسازی ،مربی گروه مهندسی محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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انجام شده و سپس پتانسیل نواحی مختلف منطقه 2تهران ارزیابی گردید .با استفاده از تکنیک  ،SWOTداده های گردآوری شده از
طریق برداشت میدانی محدوده موردمطالعه نیز ،جهت ارائه راهکارهای طراحی دقیقتر تحلیل خواهند شد.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان می دهد ناحیه  9از میان نواحی مختلف منطقه ،2از حیث بهره گیری از معیارهای ارزیابی شده موثر بر
رویکرد شهر اکولو ژیک ،دارای باالترین امتیاز بوده بدین معنی که در این محدوده در مقایسه با سایر نواحی ،اقدامات بیشتری جهت
حصول و دستیابی به این رویکرد انجام شده و در نهایت با انجام مطالعات شناخت و تحلیل ناحیه  9منطقه  2شهرداری تهران و با توجه به
فرصت ها و محدودیت های این محد وده ،راهکارهای مختلفی جهت طراحی پایدار و در مسیر دستیابی به شهر اکولوژیک در این ناحیه در
قالب یک پالن راهبردی ،پیشنهاد و ارائه گردیده است.
بحث :بر اساس مطالعات مشخص می شود که طراحی اصولی منظر شهری براساس راهکارهای ارائه شده ،بستری جهت افزایش پایداری و
توسعه رویکرد شهر اکولوژیک و تبدیل این ناحیه شهری به زیستگاهی با کیفیت جهت اسکان و بقاء گونههای انسانی و غیرانسانی بوده و
در عین حال الگوئی را برای سایر نواحی و مناطق شهری با شرایط مشابه تامین خواهد نمود.
کلمات کلیدی  :طراحی ،پایداری ،شهر اکولوژیک ،منظر شهری ،تهران
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Abstract:
Basis and Goals: Lack of attention to the issue of sustainability in development process leads cities to
a growing trend of unsustainability. Eco-cities pave the way for sustainability through integrated
planning and management by saving energy, reducing pollution and increasing the quality of life of
citizens. In recent years in metropolis of Tehran, the quality of life has declined sharply, so by
creating Eco-city, efforts are being made to increase the quality of life of citizens. The main purpose
of this study is, first, determining the factors affecting achievement of Eco-city approach and explain
their importance, then score the 9areas of Tehran Region2 based on the factors and finally provide
design solutions to achieve sustainability and Eco-city.
Method: The present research was applied in terms of purpose and in terms of nature, descriptiveanalytical and research data were collected through library studies, field surveys and questionnaires.
After determining the effective criteria by reviewing theoretical basis and using the opinions of urban
landscape experts and AHP analytical method and pair-wise comparison of criteria and calculations in
Excel software, the importance of the criteria was weighted and then the potential of different areas of
Tehran Region2 was evaluated. Using SWOT technique, the data collected through field surveying of
study area will be analyzed to provide more accurate design strategies.
Findings: The results of the research show that region 9 has the highest score among the region 2 in
terms of using the evaluated criteria effective on the ecological city approach, which means that in
this region, compared to other regions, there are more measures to achieve and finally, by carrying out
studies to identify and analyze District 9 of region 2 of Tehran Municipality and considering the
opportunities and limitations of this area, various solutions for sustainable design and on the way to
achieving an ecological city in this area in the form of a strategic plan were proposed and presented.
Discussion: Based on the studies, it is clear that the basic design of the urban landscape based on the
presented solutions is a platform for increasing the sustainability and development of the ecological
city approach and transforming this urban area into a quality habitat for the settlement and survival of
human and non-human species, and at the same time, it is a model for Other districts and urban areas
will provide with similar conditions.
Keywords: Design, Sustainability, Eco-City, Urban Landscape, Tehran
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مقدمه
در حال حاضر حدود  4میلیارد نفر در شهرها زندگی میکنند

وجود آمدند که شهر اکولوژیک از آن جمله بود .در حقیقت به

در حالیکه سازمان ملل در سال  2014برآورد کرده است که

دنبال افول قابل توجه کیفیت زندگی در شهرها به عنوان کانون

این رقم تا سال  2050به بیش از دو سوم جمعیت جهان

های متمرکز سکونت انسانها ،شرایط عالوه بر سکونت انسان،

میرسد ( .)1این در حالی است که توسعه های شهری همواره

برای سایر موجودات زنده نیز ،شرایط تهدید کننده ای محسوب

با مسایلی چون حاشیهنشینی ،فقر و بیکاری ،ترافیک ،تبدیل و

می شود .بنابراین می توان گفت که ادامه روند فعلی ،یقینا

تخریب اراضی کشاورزی ،از بین رفتن منابع طبیعی و بروز انواع

منجر به اختالل در تمامی ساختارهای کالبدی ،اجتماعی و

آلودگیها همراه بوده است( .)2امروزه کشورهایی که جهان در

زیستی خواهد شد و این مسئله به حدی اهمیت دارد که توجه

حال توسعه را تشکیل میدهند با باالترین روند شهرنشینی

به رویکرد "شهر اکولوژیک" در بسیاری از کشورهای دنیا در

مواجه هستند ( .)4-3امروزه با تسریع روند توسعه در شهرها و

اولویت بررسی و اقدام قرار گرفته است .از سوی دیگر ،توسعه

عدم توجه به مبحث پایداری و الزامات پایداری در توسعه

پایدار به تمرکز بر بهبود بلند مدت کیفیت زندگی و کیفیت

شهری ،شهرها با سرعت فزایندهای به سمت ناپایداری حرکت

محیطزیست ،بر اساس حفظ یا بهبود سرمایه طبیعی استوار

میکنند .آلودگی هوا ،تولید گازهای گلخانهای ،افزایش استفاده

میباشد ( .)8توسعه شهری بر پایه مفاهیم پایداری و شهر

از اتومبیل و معضل ترافیک ،مصرف بیرویه انرژیهای تجدید

اکولوژیک می تواند از طریق ابزارهای متنوعی حاصل شود که

ناپذیر ،عدم مدیریت چرخهی آب ،کاهش سرانهی فضای سبز

شامل یکپارچگی شهری ،روشهای کاهش ترافیک و کاهش

و عدم طراحی پایدار مناظر شهری ،منجر به بروز مشکالت

اثرات جزایر گرمایی شهری ،تشویق به کارگیری انرژیهای

عدیده و کاهش سطح پایداری در شهرها گشتهاند ( .)5در ایران

تجدیدپذیر ،ایجاد فضای سبز با توجه به شرایط اقلیمی ،ایجاد

نیز تحوالت شهر نشینی بسیار شتابان و سریع بوده و شهرها به

پشتبامهای سبز ،گسترش حملونقل عمومی ،افزایش قابلیت

ویژه کالنشهرها و در راس آنها شهر تهران ،نمونه بارزی از

پیادهروی در فضاهای شهری خواهند بود ( .)9اهمیت پژوهش

مشکالت و معضالت گسترش شهر را داراست .ساخت و ساز و

در حوزه طراحی پایدار با رویکرد شهر اکولوژیک ،زمانی

افزایش تراکم ساختمانی باعث افزایش سطوح افقی و عمودی

مشخصتر میشود که این مهم را در نظر آوریم که توسعه

مصنوع شده که این مسئله نیز باعث کاهش جذب آب باران در

پایدار برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و کاهش تأثیر

حوضه های آبخیز ،انعکاس نورهای نامطلوب و تغییرات اقلیمی

توسعه شهرها بر منابع طبیعی ضرورت دارد .شهرهای

در نهایت کاهش آرامش روانی و سالمت شهروندی گردیده

اکولوژیک ،آسایش شهروندان و جامعه را از طریق برنامهریزی و

است( .)6از سوی دیگر شهرها در مقابل تغییرات اقلیمی نیز

مدیریت شهری یکپارچه افزایش میدهد (.)10

بسیار آسیبپذیر خواهند بود .لوییس ماممفورد  ،1متفکر و

تمدن اکولوژیک جهت دستیابی به صرفهجوییهایی در جهت

شهرساز آمریکائی سده بیستم میگوید شهر به انسان توهمی از

مصرف انرژی ،کاهش آلودگی و آیندهای قابل زیست بوده و این

خودکفایی ،استقالل و تداوم فیزیکی میدهد اما این ایمنی

تمدن برای ساکنان منطقه و شهر تهران ضروررت خواهد

تصوری بیش نیست( .)7با بدتر شدن شرایط زندگی در

داشت.

شهرهای جهان پس از انقالب صنعتی رویکردهای مختلف پا به
عرصه ظهور گذاشتند ،از جمله در دهه  70میالدی و به تبع

مروری بر مبانی نظری

مطرح شدن مبحث توسعه شهری پایدار ،مدلهای مختلفی به

اکولوژی منظر به عنوان یکی از جوان ترین شاخه ها در علم
اکولوژی و به منزلة مفهومی بین رشته ای ،نظریات و

1- Lewis Mumford, 1895-1990
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راهکارهای حفاظتی متنوعی را تاکنون ارائه نموده است)11( .

که امروزه شاهد عواقب و نتایج آن و بروز ناپایداری در ابعاد

این شاخه از علم اکولوژی در دنیا بسرعت در حال گسترش

گوناگون فضاهای شهری مان هستیم)15( .

بوده بگونه ای که امروزه طراحان و برنامه ریزان شهری ،برای

از سوی دیگر ،از نظر "کمیسیون جهانی محیط زیست" ،توسعة

توسعه شهر ها بطور گسترده ای از آن استفاده می نمایند.

پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع ،هدایت سرمایه

تحقیقاتی وجود دارند که بیان می کنند بهره گیری از علم

گذاری،ها ،سمت گیری توسعة تکنولوژی و تغییری نهادی است

اکولوژی منظر و فراهم نمودن زیرساخت های سبز و ارائه

که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد ( .)16توسعه پایدار

خدمات اکوسیستمی در فرآیند توسعه شهر ها ،می تواند

توسعه ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه دار کردن

ضمانتی برای شکل گیری شهرهای سالم تر و بروز منافع متعدد

به توانایی نسل آینده برآورده ساخته و نیازهای خود را پاسخ

اجتماعی و اقتصادی و در عین حال افزایش کیفیت زندگی

گوید .از این رو زمینه برای طرح موضوعاتی مانند شهر

شهروندان باشد)12( .

اکولوژیکی فراهم و مقدمات طراحی اکوپارك ها وارد نظام برنامه

شهر اکولوژیک ،در حقیقت به مفهوم شهری است که بستر آن

ریزی شهری شد( .)17پایداری به قابلیت زمین در برآوردن

بطور گسترده ،متکی به منابع حیاتی اتکا دارد و با رعایت

ادامهدار نیازهای ساکنان زندهاش اشاره میکند ( .)18توسعه

مالحظات زیست محیطی شکل گرفته است .به عبارت دیگر ،در

پایدار نه تنها خواستار پایداری منابع طبیعی و محیطزیست

شهر اکولوژیک تمامی ساختارهای شهری سازگار با شرایط

است ،بلکه بر رفاه انسانی پایدار و خوشحالی ساکنین تاکید

طبیعی محیط برنامه ریزی و طراحی گردیده اند )13( .این

میکند ( .)19توسعه پایدار شهری میتواند در مقیاسهای

شهرها بطور کلی ،دارای چهار ویژگی اساسی خواهند بود که

محلی به آسانی بدست آید )20( .ازجمله مالحظات و روشهای

آن ها عبارتند از در نظرگیری شهر به عنوان یک حلقه و نظام

توسعه پاید ار شهری مانند زنجیره منابع طبیعی پایدار ،حفاظت

بسته و خودکفا ،بروز حداقل دخل و تصرف در محیط طبیعی

پایدار از سیستمهای شهری از خطرات زیستمحیطی ،و بهبود

بستر ،وجود حداکثر تنوع کاربری ها و فعالیت ها و در نهایت

کیفیت زندگی شهری میباشد ( .)23-21توسعه پایدار شهرها

ایجاد تعادل بهینه میان جمعیت شهر و منابع در دسترس.

خدمات و اکوسیستم شهری را بهبود میدهد تا رفاه انسانی

()14

پایدار برای ساکنین آن فراهم شود (.)24

با توجه به تجربیات موفقی که ما ایرانیان در گذشته در ارتباط

بنیانهای نظری منظر شهری پایدار را میتوان در آرای نظریه

با طراحی متناسب شهرها با محیط طبیعی بستر آنها داشته اند

پردازان برنامهریزی و طراحی محیطی نظیر مک هارگ  ،1پیتر

و یا روش های موثری که جهت صرفه جوئی در مصرف منابع

کالتروب  ،2هیلد برند فری  3و دیگران که تالش کردهاند معماری

نظیر بهره گیری از قنات ها و بادگیرها و یا بکارگیری آب و

و طراحی شهری را در چارچوب مفهوم توسعهی پایدار باز

پوشش گیاهی به منظور تلطیف هوا ،و یا نحوه استفاده از

تعریف نمایند ،جستجو کرد .همچنین اهمیت چشم انداز توسط

مطالح بوم ساخت داشته ایم ،نمونه های بارزی هستند از

ریچارد راجرز ( )1998دیدگاهی که در آن کیفیت چشم انداز

توسعه شهر های اکولوژیک که متاسفانه امروزه مورد غفلت و

شهری نقش مهمی در پایداری شهرها دارد .این نه تنها شامل

فراموشی قرار گرفته اند .و روش هائی که امروزه برای توسعه و

میزان و کیفیت تأمین فضای آزاد بوده ،بلکه شامل شکل دادن

طراحی شهر ها مور د استفاده قرار می گیرند صرفا نسخه های

به خود شهر نیز هست .هال و وارد ،همچنین مجموعه اصولی

الگو گرفته با تقلید های نابجا از سایر مناطق یا کشورهاست که
بدون در نظرگیری شرایط و ویژگی های بومی هر منطقه بوده

معمار منظر اسکاتلندی 1- Ian McHarg,
بنیانگذار نظریه نوشهرگرائی2- Peter Calthrope,
و نویسنده کتاب طراحی شهرهای پایدارتر3- Frey Hildbrand ,
شهرساز
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منسجمی را برای هدایت توسعه آینده در مسیری پایدارتر ایجاد

ممکن است با هم همسو باشند ( .)27شهر اکولوژیکی ،برای

کردهاند .یک مؤلفه اساسی دیدگاه هال و وارد ،برای منطقه

ساکنان خود بدون استفاده بیش از اندازه از منابع تولیدی،

پایدار شهری  ،تأمین یک قلمرو عمومی با کیفیت باال در

بدون تولید زبالههای افزون بر آنچه که توان جذب آن وجود

شهرها با یک شبکه فضای آزاد قابل دسترسی و با مدیریت

دارد ،و بدون سمی بودن خود و اکوسیستمهای همسایه ،یک

خوب است ( .)25از سوی دیگر مفهوم "شهر اکولوژیک" به

محیط غنی سالم را ایجاد مینماید .تأثیر اکولوژیکی ساکنان

عنوان انگاره محیطی جدیدی مطرح میشود و در صدد مقابله با

آن ،بازتاب شیوه زندگی حمایتی زمین میباشد؛ نظم اجتماعی

گرم شدن جهانی ،کاهش بهرهبرداری از منابع ناپایدار از نظر

آن منعکس کننده اصول اساسی برابری ،عدالت و تساوی حقوق

اکولوژیکی میباشد بوم شناسی معاصر شهری فرض میکند که

منطقی است( .)9بر اساس تحقیقات متعددی که در ارتباط با

مناطق شهری اکوسیستم هائی هستند که با یکدیگر در

ابعاد مختلف برای توسعه شهرهای اکولوژیک جهت دستیابی به

جنبههای فیزیکی و بیولوژیکی ارتباط برقرار میکنند (.)26

توسعه پایدار شهرها و در نهایت افزایش کیفیت زندگی انسان

مک هارگ ،نقش مهمی در ظهور رویکردهای طراحی

ها در محیط های شهری ،عواملی معرفی شده اند که در نمودار

محیطزیست در توسعه شهری ایفا کرد .کار او "طراحی با

شماره  1به صورت خالصه ،به آنها اشاره شده است.

طبیعت" ( )1969نشان میدهد که چگونه طبیعت و شهر

استفاده
حداقل از
وسایل
نقلیه
موتوری

از

استفاده
دوچرخه،
مسیرهای ریلی و
تشویق به پیاده
روی

نمودار  - 1ابعاد شهر اکولوژیک برای دستیابی به توسعه پایدار شهرها (ماخذ)26 :
Diagram 1- Ecological City Dimensions in order to Achieve Urban Sustainable Development
بنابراین شهر اکولوژیک  ،پیشنهادی برای ساخت شهری است

قوی در جهت کاهش استفاده از اتومبیل ،به کارگیری انرژی

که از الگوی کاربری زمین جهت افزایش تنوع زیستی در شهر

تجدیدپذیر و ابزارهای سبز در جهت ایجاد شهر خودکفاست ،به

حمایت می کند و با به کارگیری الگوهای تکامل و پایداری

کار گرفته شده است ( .)8از سوی دیگر در پیش نویس تفاهم

راهبردهایی به منظور مدیریت این تعادل که شامل بلند

نامه کیوتو ( )1997که در بین کشورهای صنعتی با هدف

مرتبهسازی به جای گسترش شهر به بیرون ،ارائه انگیزههای

کاهش آثار تغییرات اقلیمی از طریق کاهش گازهای گلخانهای
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شناخته شده تصویب شده است .از جمله روشهای دستیابی به

مطالعات صورت گرفته در بخش مبانی نظری و همچنین

هدف این مع اهده ،استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ،شامل

بررسی تجاب جهانی ،معیار هایی برای ادامه مسیر و حصول

انرژی خورشیدی و نیروی باد ،روشهای مناسب کشاورزی و

نتیجه که همانا حرکت به سوی شهر اکولوژیک در محدوده

ارتقای بازده انرژی است .در منشور شهر الکساندریا که در سال

مورد مطالعه می باشد ،به دست آمده که عبارتند از :حمل و

 2008توسط کمیسیون سیاسی محیطزیست تدوین گردیده

نقل پایدار ،فشردگی شهری ،مدیریت سیستم آب ،محدود

است نیز  5اصل مورد توجه قرار گرفته که آنها عبارتند از-1:

سازی انواع آلودگی ها ،یکپارچه سازی فضای سبز ،ترویج

سیاست های کاربری زمین و فضاهای باز شهر باید در تعادل با

مشارکت مردمی در امور مختلف شهری ،مدیریت سیستم

محیط طبیعی و ساختوسازها در راستای توسعهی پایدار

پسماند و غذا ،مدیریت انرژی و ترویج و استفاده از انرژی های

باشند-2کاربری زمین باید طوری طراحی شده باشد که مردم را

تجدید پذیر ،حفظ و نگهداری تنوع زیستی و برآورده ساختن

به پیاده روی ،استفاده از دوچرخه و حملونقل عمومی تشویق

تمامی نیازهای انسانی در محدوده مورد مطالعه می باشد .الزم

کند ،که این امر توسط کاربریهای مختلف ،مسیرهای پیوسته و

به ذکر است این عوامل برگرفته از ابعاد شهر اکولوژیک بوده که

افزایش هدفمند تراکم شهری در کنار مسیرهای حمل و نقل

در بخش های بعدی با توجه به حوزه وظایف این تحقیق تبیین

عمومی است -3.فرصتهای بیشتر برای توسعه ی پایدار ،ایجاد و

گردیده اند.

بر استفاده از شیوه های ساختمانسازی سبز و فضای باز و

روش تحقیق

تفریحی بیشتر تاکید شود -4.مقررات ساختمان ،منطقه بندی و

روش تحقیق این پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی ،تحلیلی و

کاربری زمین در راستای اهداف این منشور باشد-5.اقدامهای

از نظر هدف کاربردی بوده و داده های مورد استفاده در آن از

کاربری زمین در جهت عدالت اجتماعی باشد .همچنین در سند

نوع کیفی میباشد ،که از طریق مطالعات کتابخانهای ،برداشت

توسعه ی چارچوب و استانداردهای جهانی که در شهر ونکوور

میدانی و پرسشنامه تخصصی از اساتید دانشگاه و کارشناسان

کانادا در سال 2010تهیه شده ،استانداردها و چارچوب بین

در شهرداری شهر تهران ،گردآوری شده و سپس از طریق روش

المللی شهر اکولوژیک به عنوان یک چرخه تکراری ،طراحی و از

تحلیلی  AHPو تحلیل سلسله مراتبی و سپس بهره گیری از

عناصر زیر تشکیل شده است-1.اصول :پیش نویس موضوعات

تکنیک  SWOTبه تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده،

اصلی عبارت اند از :طراحی سیستم کل ،برگشت پذیری و

به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت طراحی پایدار منظر

خوداتکایی ،وابستگی متقابل ،تنوع و سازگاری ،کارایی و

شهری در راستای دستیابی به رویکرد شهر اکولوژیک مورد

دسترسی ،برابری ،نبود خشونت و محدودیتهای رشد-2.

استفاده قرار گرفته است .برای اجرای روش تحلیل سلسله

استانداردها و سطوح دستیابی :هدف فراهم کردن ابزارهایی

مراتبی مراحل ذیل اجرا می شوند:

برای ارزیابی سطح توسعه شهر اکولوژیک ،سکونتگاههای موجود

در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسیی مبیانی نظیری،

انسانی و مسیری روشن برای شکل دهی مجدد آنها به سوی

معیارهای تاثیرگذار بر طراحی پایدار جهت دستیابی به رویکیرد

سطوح عمیق تر و جامع تر سالمت و پایداری است .باالترین

شهر اکولوژیک تبیین خواهند شد .سپس با تشکیل ساختارهای

سطح ،گایا یا کل زمین است -3 .تعریفها -سلسه مراتب

سلسله مراتبی از طریق روش  AHPمعیارهای مورد بررسی در

سیستمها :الف -کالن شهر اکولوژیکی .ب -منطقه اکولوژیکی

دستبابی به رویکرد شهر اکولوژیک ،وزن دهی ،اولویت بنیدی و

یا زیست منطقه ج -شبکه شهراکولوژیک ( .)28با در نظر

تببین اهمیت خواهند شد .در ایین روش ،مسیائل و موضیوعات

گرفتن این مهم که طراحی منظر شهری پایدار و رویکرد شهر

پیچیده و بخش های کوچک تیر از یکیدیگر تفکییک شیده و در

اکولوژیک دو روی یک سکه هستند و همچنین با توجه به

قالب یک ساختار سلسله مراتبی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
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بیاالترین سییطح سلسیله مراتییب تشیکیل شییده ،هیدف کلیی و

است .از سوی دیگر ،جهت شناخت و تحلیل کلی وضع موجیود

پایینترین سطح آن به عنوان گزینه (گزینههای موجود) در نظر

در محدوده مورد مطالعه و تعیین محدودیت ها و فرصیت هیای

گرفته میشیود؛ بیرای انجیام ایین مرحلیه از ابیزار پرسشینامه

موجیود در ایین محییدوده ،از تکنییک تحلیلیی  SWOTبهییره

استفاده شده است که مشارکت کنندگان در پرسشینامه شیامل

گرفته شده است .در ایین روش بایید شیناخت کیافی از طرییق

 11نفر از متخصصین حوزه منظر شهری و طراحی محییط و از

برداشت میدانی به منظور بررسی نقاط قیوت ،ضیعف ،فرصیت و

بین اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره شهرداری تهران انتخاب

تهدید منطقه داش ت و در نهایت برای هر کدام از موارد ضعف و

گردیده اند .مشارکت کننیدگان عوامیل مختلیف را بیا یکیدیگر

تهدید راهکیار جهیت رفیع ییا بهبیودی و کیاهش مشیکالت و

بصورت زوجی مقایسه نموده و سپس اهمیت نسبی این عوامیل

همچنین برای نقاط قوت و فرصت امکان حداکثر بهرهبرداری را

را نسبت به یکدیگر تعیین میکنند .تشکیل سیاختار ماتریسیی

ایجاد نمود و راهکارهای پیشنهادی بیرای محیدوده میورد نظیر

برای مقایسه زوجی هر یک از سطوح مسئله نسیبت بیه سیطح

برای طراحی ارائه گردد.

باالتر از خود و در مرحله بعید انجیام قضیاوت و تعییین مقیادیر
عددی حاصل از مقایسات زوجی برای تکمیل عناصیر میاتریس

یافته های تحقیق

مقایسه زوجی و تکرار این مراحل بیرای دیگیر سیطوح مسیئله،

همانگونه که اشاره شد ،بر اساس نتایج حاصل از مطالعات مبانی

دخی یل کییردن ضییریب اهمی یت( وزن) معی یار هییا در مییاتریس

نظری و جمع بندی آنها در راستای دستیابی به اهداف تعیین

مقایسات زوجیی( ضیرب میاتریس آنهیا در میاتریس مقایسیات

شده در محدوده مورد مطالعه این تحقیق ،مشخص گردید که

زوجی) و در نهایت بررسی نرخ سازگاری؛ صحت تحلیل مسیئله

معیارهای فشردگی شهر ،تنوع زیستی ،مدیریت سیستم آب،

در گرو آن است کیه نیرخ سیازگاری دارای مقیداری کمتیر ییا

مدیریت سیستم غذا ،مدیریت سیستم انرژی ،مدیریت سیستم

مساوی  10درصد باشد .در مرحله بعید 10 ،نفیر از خبرگیان و

پسماند ،حمل و نقل پایدار ،محدود سازی آلودگی ها ،ترویج

متخصصین از بین کارشناسان شهرداری تهران ،میزان پتانسییل

مشارکت مردمی ،برآورده سازی نیازهای انسانی از فضاهای

و امتیاز هر یک از نواحی  9گانه در منطقه  2شهرداری تهران را

شهری و پیوستگی فضای سبز ،از عوامل مهم و تاثیرگذار بر

از طریق مقایسات زوجی در راستای دستیابی به رویکیرد شیهر

دستیابی به شهر اکولوژیک خواهند بود .سپس با اعمال روش

اکولوژیک مورد ارزیابی قرار داده اند .تحلیل داده های گردآوری

های تحلیلی ذکر شده در بخش روش تحقیق و بر اساس نتایج

شده از طریق ابیزار پرسشینامه ،از طرییق نیرم افیزار ، Excel

حا صل از تحلیل داده های گردآوری شده به ترتیب نرخ

انجام گردیده است .در توضییح روش تحلییل بایید بییان شیود

ناسازگاری و وزن معیارها جهت حصول به هدف اصلی تحقیق و

زمانی که دو عنصر به طور یکسان دارای اهمیت هستند ،عدد 1

سپس وزن گزینه های مورد بررسی در هر یک از نواحی 9گانه

و هنگامیکه یک عنصر به عنصر دیگر بسیار زییاد تیرجیح داده

در منطقه  2تهران مشخص گردید .همان گونه که در جدول 1

میشود ،عدد  9اطیالق گردییده و هنگیامیکیه فعالییت  iبیا j

آمده ،نرخ ناسازگاری برای هدف  0/0866و نرخ ناسازگاری کل

پییدا نمیوده،

 0/0776گزارش شده است( .الزم به ذکر است حد آستانه

مقایسه شده و یکی از اعداد باال بیه آن اختصیا

هنگام مقایسه فعالیت  jبا  iمعکوس آن عیدد اختصیا

یافتیه

ناسازگاری  0/1می باشد)
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جدول  - 1نرخ ناسازگاری و وزن معیارهای مشخص شده جهت دستیابی به شهر اکولوژیک
Table 1- Incompatibilty Rate and the Weight of the Specifies Criteria in order to achieve the
Ecologica City
نرخ ناسازگاری

وزن

معیارها

0/041

0/046

مدیریت سیستم آب

0/077

0/046

محدود سازی انواع آلودگیها (هوا ،بصری و صوتی)

0/054

0/064

پیوستگی فضای سبز

0/062

0/065

ترویج مشارکت مردمی

0/174

0/081

مدیریت سیستم پسماند

0/070

0/092

مدیریت سیستم غذا

0/041

0/100

مدیریت انرژی

0/063

0/113

حفظ و نگهداری تنوع زیستی

0/085

0/117

برآورده ساختن نیازهای انسانی

0/044

0/117

حمل و نقل پایدار

0054

0/160

شهر فشرده

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،1با توجه نتایج حاصل از

 2شهر تهران از نظر رویکرد شهر اکولوژیک ،بر اساس معیارهای

وزن دهی و اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر شکل گیری

مورد سنجش در این تحقیق ،و مقایسه وزن های به دست آمده

شهراکولوژیک می توان نتیجه گرفت که معیار فشردگی شهری

برای هر یک از این معیارها و امتیازدهی آنها برای هر یک از

به معنی الگوی شهری با تراکم باال و تنوع کاربری در واحد

این نواحی  9گانه در منطقه  2شهر تهران ،که از طریق سنجش

سطح با وزن  0/160باالترین اهمیت و دو معیار مدیریت

نظرات متخصصین و کارشناسان شهرداری در منطقه مربوطه

سیستم آب و محدودسازی انواع آلودگی ها با وزن 0/046

در این زمینه و بهره گیری از روش  AHPصورت گرفته است و

کمترین اهمیت را در بین معیارهای مشخص شده به خود

نتایج حاصل از آن در جدول  2ارائه گردیده است.

اختصا

داده اند .از سوی دیگر با ارزیابی نواحی  9گانه منطقه
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جدول  - 2امتیازدهی به نواحی  9گانه منطقه  2شهرداری تهران از نظر معیارهای موثر بر دستیابی به شهر اکولوژیک
Table 2- Scoring the 9 Districts of the Region 2 of Tehran Municiplity in Terms of Effective
Criteria for achieving the Ecological City
امتیاز

گزینه ها

0/185

ناحیه 1

0/146

ناحیه 2

0/127

ناحیه 3

0/126

ناحیه 8

0/106

ناحیه 4

0/095

ناحیه 9

0/087

ناحیه 5

0/069

ناحیه 6

0/059

ناحیه 7

شناخت محدوده مورد مطالعه:
همانطور که از نتایج جدول  2مشخص اسیت ،از مییان نیواحی

جهت شناخت ،بررسی و تحلیل محدودیت ها و فرصیت هیا در

مختلف موجیود در منطقیه  2شیهرداری تهیران ،در ناحییه 9

محدوده مورد مطالعه (منطقه  2شیهرداری شیهر تهیران) ،و در

اقداماتی جهت حصول بیه شیرایط پاییداری و شیهر اکولوژییک

نهایت دستیابی به راهکارهای طراحی ،از روش برداشت میدانی،

انجام گردیده که به نظر می رسد ،نسبت به سایر نواحی منطقیه

استفاده شده است .با توجه به نقشیه  1کیه موقعییت محیدوده

 ،2از این حیث در میانه راه باشد؛ بنابراین بیا طراحیی و اتخیاذ

مورد مطالعه را نمایش می دهد ،در سمت راست ایین منطقیه،

راهکارهای مناسب می توان ایین ناحییه را بیه سیمت پاییداری

رودخانه کن که یکی از رودخانههای با اهمیت شهر تهران میی

بیشتر هدایت نمود.

باشید و در سییمت چی  ،دره فرحییزاد وجییود دارد کییه اییین دو
رودخانه منابع آبی عمده محدوده سایت میباشند.

رود دره فرحزاد

نقشه  - 1مرز محدوده مورد مطالعه و رودخانه های مهم اطراف آن (منبع :نگارندگان)
Map 1- The Border of the Studied Area and the Important Rivers around it

185

ارزیابی و طراحی پایدار منظر شهری منطقه  2شهرداری....

در نقشه  ،2انواع کاربری های موجود در محدوده مورد مطالعه

مشاهده شده در نقشه محدوده مورد مطالعه ،عمده کاربری

شامل مسکونی ،فضای سبز ،ورزشی یا مسکونی انبوهسازی

های موجود شامل فضاهای سبز و مسکونی ،مسکونی -انبوه

شده ،تجاری ،اداری و مسکونی ،آموزشی ،زمین های بایر،

سازی شده ،تجاری ،و زمین های بایر میباشد.

بهداشتی-درمانی و نظامی مشخص شده و با توجه به نتایج

مسکونی
فضای سبز
ورزشی
مسکونی انبوه سازی شده
تجاری
ادرای و مسکونی
آموزشی
زمین بایر
بهداشتی-درمانی
نظامی

نقشه  - 2مرز محدوده مورد مطالعه و کاربری های موجود در آن
Map 2- The Border of the Studied Area and the Land Uses around it
همان طور که در نقشه  3مشیاهده مییشیود بیشیترین ارتفیاع

کمترین میزان ارتفاع در جنوب محدوده مورد مطالعه ،در ارتفاع

مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه 1880 ،در قسیمتهیای

 1650میباشد.

شمالی و منتهی به کوههای شیمال محیدوده اسیت ،همچنیین

نقشه  - 3نمایش ارتفاع زمین در محدوده مورد مطالعه
Map 3- Showing the Earth Elevation in the Studied Area
فرم زمین و یا شیب ،نتیجه اعمال فرآیندهای ساختی (نظیر

دهد ،غالبا شیب به سمت جنوب و جنوب غربی و غرب

رویهم گذاری) و یا فرآیندهای تخریبی (نظیر فرسایش) در

میباشد ،همچنین در بخش محدودی از آن ،شیب به سمت

ساختار زمین شناسی می باشد .با توجه به نتایج حاصل شده از

شرق و جنوب شرق نیز میباشد.

نقشه  4که جهت شیب در محدوده مورد مطالعه را نمایش می
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سطح صاف ()-1
شمالی ()0-22.5
شمال شرقی ()22.5-67.5
شرقی ()67.5-112.5
جنوب شرقی ()112.5-157.5
جنوبی ()157.5-202.5
جنوب غربی ()202.5-247.5
غربی ()247.5 -292.5
شمال غربی ()292.5-360

نقشه  - 4جهت شیب در محدوده مورد مطالعه
Map 4- Slope Direction in the Studied Area
برای جلوگیری از اثرات زیستمحیطی و یا زیبائی شناختی

دچار مشکل خواهند شد ،برنامهریزی کنند .توجه به نتایج

توسعههای جدید ،نهادهای سیاستگذار میبایستی از توسعه

حاصل در نقشه پنج ،درصد شیب عمده محدوده مورد مطالعه،

ساختوساز بر روی شیبهای تند (شیبهای باالتر از )%25

بین شیبهای  5الی  10درصد و  10الی  15درصد میباشد.

جلوگیری کنند و همچنین برای شیبهای متوسط (شیب بین

همچنین در محدودههای بسیار با وسعتی کمی نیز شیبهای 5

 8تا  ) %15تمهیدات طراحی را در نظر گیرند؛ و همچنین برای

درصد مشاهده میشود.

سایتهای بدون شیب (شیب کمتر از  )%1که از نظر زهکش

نقشه- 5
درصد شیب در محدوده مورد مطالعه
Map 5- Slope Percent in the Studied Area
در ادامه نیز همانگونه که اشاره شد ،از آنجائی که ناحیه  9از

تحلیلی  SWOTبهره گرفته شده است تا در نهایت برای هر

میان سایر نواحی موجود در منطقه  2شهر تهران ،دارای

کدام از موارد ضعف و تهدید راهکار جهت بهبودی و کاهش

پتانسیلهای بیشتری جهت دستیابی به شهر اکولوژیک ارزیابی

مشکالت و همچنین برای نقاط قوت و فرصت امکان حداکثر

گردیده است ،بنابراین جهت بررسی محدودیت ها و فرصت

بهرهبرداری را ایجاد نمود و به عبارت دیگر ،راهکارهای کلی

های موجود در ناحیه  9منطقه  2شهر تهران ،از تکنیک

جهت طراحی پایدار در این محدوده ارائه گردد( .جدول )3
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جدول  - 3تحلیل  SWOTبر اساس برداشتهای میدانی از ناحیه  9منطقه  2شهر تهران
Table 3- SWOT Analysis based on the Field Observation from the District 9, Region 2 of
Tehran Municipality
نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

تهدیدها

وجود فضاهای سبز و باز متنوع و مراکز
گردشگری و تفریحی مناسب مانند
پارك پرواز

کمبود فضاها و مراکز فرهنگی و
آموزشی در سطح منطقه

وجود توپوگرافی طبیعی در
محدوده مورد مطالعه

روند رو به افزایش تولید
زباله در سطح منطقه

باالتر بودن سرانه فضای سبز نسبت به
سایر نواحی منطقه دو

عدم تأمین فضاهای پارکینگ در
کاربریهای عمده جاذب سفر در
سطح منطقه

گرایش به سرمایهگذاری و
ساخت و سازو بلندمرتبهسازی
در محدوده سایت

روند رو به رشد افزایش
تراکم ساختمانی در
سطح منطقه

حضور عملکردهای فرا منطقهای و فرا
شهری در منطقه مانند هتل اسپیناس
پاالس ،مراکز تفریحی گردشگری
فرحزاد ،فروشگاه شهروند و ...

عدم ارائه انگیزههای قوی جهت
کاهش استفاده از اتومبیل و ضعف
شدید حملونقل عمومی (عدم وجود
خطوط  BRTو خطوط متروی
شهری و کمبود مسیرهای
اتوبوسرانی و عدم وجود اتوبوسهای
برقی در محدوده)

امکان ارتقاء کیفیت
محیطزیست (جلوگیری از
آلودگی محیطزیست ،پایداری
هوای پاك،بهرهمندی از
محیطهای آرام مسکونی و
رعایت استانداردهای صوتی در
محیطهای کار و فعالیت)

عدم توجه به حفظ
زیستبومهای طبیعی،
با ساختوسازهای
گسترده

دسترسی آسان منطقه به مناطق
مختلف شهر از طریق بزرگراه یادگار
امام

عدم مناسب سازی برخی معابر و
تقاطعها جهت استفاده معلولین و
نابینایان

وجود زیرساخت و فضای
مناسب جهت هوشمند سازی
در فضاهای شهری موجود

روند رو به رشد
بافتهای ناپایدار،
ناکارآمد و حاشیهنشین

پایین بودن نسبی سطح تراکم خالص و
ناخالص مسکونی نسبت به سطح
متوسط شهر تهران

وجود دو مسیل اصلی درکه و فرحزاد،
در محدوده که امکان حوادث طبیعی
را دامن میزند

امکان ایجاد پیوستگی لکههای
سبز شهری در لکههای رهاشده

 وجود گسل های مهمدر و خطر وقوع زلزله

توسعهیافتگی نسبی ناحیه نسبت به
سایر مناطق شهر تهران

وجود بافت های فرسوده و مناظر
نامطلوب در برخی از نقاط محالت
فرحزاد و درکه

امکان کنترل هوشمند انرژی
در ساختمانهای جدید
(دوجداره سازی پنجرهها و
بهبود عایقکاری و تأسیسات)

همجواری منطقه  2با رشتهکوه البرز

عدم تنوع زیستی گیاهی و جانوری

امکان گسترش باغات میوه در
دره خرمنک و فرحزاد

وجود استخرهایی در بستر کوه جهت
جمعآوری آبهای سطحی

عدم استفاده کافی از دیوارها و
بامهای سبز با توجه به ظرفیت های
موجود در محدوده مورد مطالعه

وجود زمینه الزم برای توسعه
گردشگری در محدوده رود
درهها ،دامنهها و بافتهای
سنتی( مسیل فرحزاد دارای
لبه قوی و مسیر طوالنی جهت
ایجاد فضاهای تفریحی است)

عدم صرفهجویی در مصرف انرژی از
طریق احداث ساختمان های سبز
وجود مناظر و فضای سبز با کیفیت
مناسب

امکان حفظ فرهنگ بومی
منطقه خصوصاً در مناطق
سنتی فرحزاد و درکه
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رفاه عمومی باال ،زیرساختهای مناسب
و خدمات کافی در دسترس همگان

عدم وجود مسیرهای دوچرخهسواری
و پیاده راهه پیوسته

امکان فرهنگسازی و آموزش
محیط زیستی در محدوده به
علت تعداد باالی ساکنین
تحصیلکرده در محدوده مورد
مطالعه

زهکشی زیرزمینی شهركهای واقع در
محالت بهرود و پرواز

عدم استفاده گسترده از آب بازیافت
شده (آبهای خاکستری)

امکان کانونی شدن پارك پرواز،
مرکز تجاری پرواز و شهروند در
محدوده

هوای نسبتاً پاك

عدم استفاده کافی از مواد غذایی
پایدار

تفکیک مناسب پسماند خشک و تر،
نسبت به سایر نواحی منطقه دو تهران

عدم تفکیک فاضالب برای استفاده
مجدد و تبدیل به انرژی

استفاده از سلولهای فتوولتائیک جهت
تامین انرژی غرفههای بازیافت و
تأسیسات شهری

آلودگی صوتی ناشی از بزرگراه یادگار
امام در بخشهای همجوار با آن

ترافیک سواره روان تر در مقایسه با
سایر مناطق شهر تهران
با توجه به شناخت و تحلیل فرصت ها و محدودیت های موجود

موجبات بهبود شرایط اکولوژیکی در این منطقه را فراهم نمود

در محدوده مورد مطالعه و جمع بندی آنها فرآیند طراحی می

و تمامی مناطق شهر تهران را به سوی رویکرد شهر اکولوژیک

تواند آغاز شود که شامل اولویت بندی استراتژی ها ،اقدامات و

نزدیک نمود و به هدف این پژوهش نیز دست یافت .فرآیند

راهکارهای مورد نیاز ،نقشه شناخت از محدوده سایت منتخب،

طراحی در اصل یک رابطه رفت و برگشت میان شرایط موجود

پهنه بندی ،ارائه ایده ها و راهکارهای اصلی طراحی ،و سپس

سایت ،اهداف مورد نظر و سایر عوامل طراحی می باشد که

ارائه طرح راهبردی و پالن اصلی وپالن های بخشی می باشد.

برای رسیدن به یک طرح مناسب باید دائما با این عوامل در

به نظر می رسد با طراحی منظر شهری پایدار با توجه ویژه به

ارتباط بود تا به اهداف مدنظر دست یافت( .نمودار )2

ارتقا محیطی و اکولوژیکی در این منطقه مسکونی بتوان

روی هم گذاری

شناسائی آسیب و
تهدیدهای موجود

الیه ها

تحقق
اهداف

ارائه راهکارهائی
شناسائی

طراحی فضاهای

فرصت ها

چند عملکردی

تحلیل وضع

شناخت
محدوده مورد
مطالعه

موجود در راستای
دستیابی به اهداف

مقیاس خرد

مقیاس میانی

برای کاهش چالش
ها

شناسائی چالش
های زیست محیطی

تبیین
اهداف

مقیاس کالن

نمودار  - 2فرآیند طراحی به منظور دستیابی به شهر اکولوژیک (منبع :نگارندگان)
Diagram 2- Design Process for achieving the Ecological City

طراحی پایدار
شهر
اکولوژیک
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بنابرابن در این تحقیق که هدف نهائی ،دستیابی به راهکارهای

توجه به نتایج مطالعات شناخت و تحلیل سایت و تبیین

شکل گیری شهر اکولوژیک و در راستای طراحی پایدار منظر

محدودیت ها و فرصت های موجود در محدوده مورد مطالعه

شهری در محدوده مورد مطالعه سعی بر آن است تا با کمترین

(ناحیه  9از منطقه  2شهر تهران) ،الگوها و راهکارهای

میزان دخالت در شرایط طبیعی زمین و بهره گیری از فناوری

پیشنهادی جهت طراحی منظر شهری پایدار در راستای

های نوین در این ارتباط ،به طرحی همسو با طبیعت برسیم .در

دستیابی به شهر اکولوژیک در محدوده مورد مطالعه ،معرفی

همین راستا ،بر اساس آنچه در جدول  4ارائه شده است ،با

شده اند.

جدول  -4الگوهای پیشنهادی طراحی منظر شهری پایدار در راستای دستیابی به شهر اکولوژیک در ناحیه  9منطقه  2شهر تهران
Table 4- Proposed Patterns of Sustainable Urban Landscape Design in order to achieve an
Ecological City in District 9, Region 2 of Tehran Municipility
محدودیت ها و فرصت های مهم موجود

الگوهای کلی پیشنهادی

وجود شیب تند در برخی نقاط سایت و احتمال بیروز سییل،آب گرفتگی و لغزندگی معابر
تهدید زیستگاه گونه های جانوری و گیاهی با توسعه سیاختو سازها
عدم اتصال بین اکوسیستم ها افزایش تولید دی اکسید کربن در هوا و وجود آلیودگی هیوادر محدوده مورد مطالعه
 عدم مدیریت بهینه پسماند ها آسیب پذیری پوشش گیاهی و جانوری موجود در منطقه عدم تعادل بیین ورودی و خروجیی هیای سیسیتم و ایجیادچرخه طبیعی
 آشفتگی بصری در محیط و منظرشهری محدوده موردمطالعه
 عدم وجود سیستم دفع آبهای سطحی و مدیریت آنها مسئله فرسایش خاك و جابجا شدن خاك از طریق باد وباران و کاهش قدرت نگهداری آب در خاك های طبیعی
منطقه
 وجود آلودگیهای صوتی وجود فضاهای متروك و رها شده شهری متعدد موقعیت و همجواری مناسب با کاربری های مختلف فضاها و موقعیتهای متنوع موجود در منطقه با دید و منظرمناسب در منظر راه
 دسترسیهای مناسب و وجود امکانات اولیه جهت ارتقاءگردشگری در منطقه

 پهنه بندی سایت بمنظور اسیتفاده بهینیه از فضیاهای متنیوع وچند عملکردی جهت دستیابی به طراحی پایدار
 حفاظت از تنوع زیستی در طراحی محدوده مورد مطالعه مدیریت آبهای سطحی و جمعآوری و استفاده بهینه از آنها حفاظت و بازطراحی مسیرهایی ویژه برای افزایش کیفیتگردشگری شهری
 استفاده از مواد و مصالح بومی مناسب و تاب آور و متناسیب بیاپهنه های مختلف شهری
 طراح یی و مکانیییابی مناسییب فضییاهای سییبز بمنظییور افییزایشپیوستگی اکولوژیک
 هماهنگی فرم با عملکرد در فرآیند طراحی تقلید از فرایند های طبیعی و الهام از طبیعت در طراحی بیرایافزایش پایداری
 تاکید بر آموزش و فرهنگسازی منطبق با توسعه پایدار (کیاهشاستفاده از خودروهای شخصی ،کاهش مصرف گرایی و )...
 تدوین قوانین و مقررات تاثیرگذار بر کیاهش آسییب بیه محییطزیست از سوی شهروندان
 تدوین راهکارهای تشویقی و تنبیهی برای افزایش مشارکت هایمردمی جهت دستیابی به اصول پایداری در فضاهای شهری
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بحث و نتیجهگیری

منطقه  2شهر تهران ،از حیث بهره گیری از معیارهیای ارزییابی

با مرور مطالعات مبانی نظری ،عملیات برداشت مییدانی جهیت

شده موثر بر رویکرد شهر اکولوژییک ،ناحییه  9در ایین منطقیه

شناخت محدوده مورد مطالعه و انجام پرسشینامه و روش هیای

شهری دارای بیاالترین امتییاز بیوده بیدین معنیی کیه در ایین

تحلیل بکارگرفته شده در این تحقیق و همچنین نتایج حاصیل

محدوده در مقایسه با سیایر نیواحی ،اقیدامات بیشیتری جهیت

شده از آنها ،در می یابیم کیه از مییان معیارهیای تبییین شیده

حصول و دستیابی به این رویکرد انجام شده اسیت و در نهاییت

تاثیرگذار بر روند دستیابی به شهر اکولوژیک و پایداری شیهری،

با انجام مطالعات شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه (ناحیه

فشردگی شهری به معنی الگوی شهری با تیراکم بیاال و تنیوع

 9از منطقه  2شهر تهران) و با توجه به فرصت ها و محیدودیت

کاربری در واحد سیطح ،دارای بیشیترین اهمییت و معیارهیای

های این محدوده ،راهکارهای مختلفی جهت طراحیی پاییدار و

مییدیریت چرخییه آب و محدودسییازی انییواع آلییودگی هییا دارای

در مسیر دستیابی به شیهر اکولوژییک در ایین ناحییه در پیالن

کمترین اهمیت بوده است .و همچنین از میان نواحی  9گانه در

راهبییییردی زیییییر ،پیشیییینهاد و ارائییییه گردیییییده اسییییت.

با توجه به وجود شییب تنید در برخیی نقیاط
سایت و احتمیال بیروز سییل ،آب گرفتگیی و
لغزندگی معابر ،استفاده از مصالح مناسب برای
سطوح شیبدار

جمع آوری ،هدایت و مدیریت آبهای
خاکستری حاصل از ساختمانهای
مسکونی ،اداری و تجاری موجود در این
ناحیه با هدف تامین آب مورد نیاز
فضای سبز هر یک از این ساختمانها

اسییتفاده از مصییالح نفوذپییذیر در کفسییازی
پارکینگ جهت هدایت روان آب های سیطحی
به داخل زمین در شرایط بحرانی

مدیریت پهنه های رودکناری با استفاده
از انتخاب گونه های گیاهی متنوع و
مناسب برای کاهش سرعت آب رواناب
های سطحی ،بهره گیری از کارکردهای
تفرجی آن ،افزایش کیفیت فضای سبز
منطقه و کاهش آلودگی های بصری

بهییره گیییری از خییدمات و
کارکردهییای پهنییه هییای
مجاور این محیدوده جهیت
ایجاد تنوع کاربری ها

احداث دیوارهای سبز در اراضی با شیب
زیاد جهت تثبیت و حفاظت از خاك

فیراهم آوردن امکانیاتی بیرای

استفاده از گونه های گیاهی مناسب
بمنظور جلوگیری از آلودگی صوتی

فعالیتهای مشارکتی سیاکنان
مناطق مسکونی بیرای ایجیاد
بام سبز یا دیوارهیای سیبز از
طرییییق اقیییدامات تشیییویقی
ساختمانها
احیاء و بازسازی زمین های رها
شده از طرییق تبیدیل آنهیا بیه
پارك یا پهنه های سبز متنیوع
کییه عییالوه بییر ایجییاد کییارکرد
تفرجی برای سیاکنین محیالت،
نقش اتصال دهنده اکولوژیک را
با پهنه های سبز بزرگ تیر ایفیا
خواهد کرد

استفاده از گونه های گیاهی بومی و کم
نیاز ،جهت مدیریت منابع طبیعی (آب
،خاك و کود) و کاهش هزینه های
نگهداری و در نهایت افزایش پایداری
فضاهای سبز
مسیرها و کریدورهای ارتباطی
طراحی
سبز بیرای افیزایش اتصیال اکولوژییک
بین پهنه های سبز موجیود و تلطییف
هوای
آب و
منطقهاز انیرژی خورشیید و
استفاده
افزایش
سایر انرژی های تجدیدپیذیر بمنظیور
تامین انرژی مورد نیاز فضاهای سبز

نقشه  - 6پالن راهبردی و ارائه ر اهکارهای پیشنهادی در محدوده مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)
Map 6- Strategic Plan and Presentation of Suggested Solutions in the Studied Area
در نهایت نیز ،امید است با بکارگیری راهکارهای پیشنهادی

سوق دهد و در عین حال الگوئی را برای سایر نواحی و مناطق

ارائه شده ،بستری جهت افزایش پایداری در مناظر شهری و

شهری با شرایط مشابه تامین نماید.

توسعه رویکرد شهر اکولوژیک در ناحیه  9منطقه  2شهرداری
تهران فراهم آید و این ناحیه را به سمت زیستگاهی با کیفیت
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