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چکیده
امروزه ،در راستای کاهش آثار مخرب شهرنشینی بر الگوی ساخت و عملکرد سیمایسرزمین ،بهرهگیری از روندد همووسدازی فعالیدتهدای
انوانی با سازوکار عناصر سیمایسرزمین الزامی است .در این خصوص توسعۀ پایدار محیطی با رویکرد تلفیق ابعاد پایداری و بومشناسی ،ابزار
علمی قدرتمندی جهت نیل به این هدف شناخته شده است .رویکرد سیوتمی پایداری تنها به دنبال حفظ فراینددهای بدومشدناختی نبدوده،
بلکه بهرهوری اقتصادی و اجتماعی ساخت محیطهای شهری را نیز مد نظر دارد .در این راستا ،ارتقای عملکرد عناصر طبیعی سیمایسرزمین
بهمنظور بهبود کیفیت محیطهای انوانساخت شهری ،مورد تأکید قرار میگیرد .از جمله منابع طبیعی کالنشهر تهران ،داالن رود درههدای
رشته کوه البرز ،جاری از جبهۀ شمالی سیمایسرزمین میباشند که توسعه و ساختوسازهای روز افزون بوتر آنها طی  5دهدۀ اخیدر ،پدیدد
آمدهاند .اصول بومشناسی سیمایسرزمین در رابطه با روند توسعۀ رود درههای شهری ،اهمیت مدیریت عناصر طبیعی سیمایسرزمین و نیداز
مبرم به ساماندهی آنها دربرنامهریزی سیمایسرزمین را مورد تأکید قرار میدهد .در این راستا و بدهمنظدور ارتقدای کیفیدت برنامدۀ توسدعۀ
شهری ،پیش از هر نوع برنامهریزی ،هدایت مراتب سهگانۀ عملکرد بومشناختی داالن رود درههای پهنهبندی سیمایسرزمین :تعادل سداخت
داالنهای بومشناختی سیمایسرزمین پایداری عملکرد شبکههای بدومشدناختی سدیمایسدرزمین و اسدتعالی زیودت شدبکۀ بدومشدناختی
انوانشناختی پهنهبندی سیمایسرزمین ،ضروری است .بر این مبنا ،هدف مطالعه حاضر ارزیابی مراتب سهگانۀ عملکرد بومشدناختی رود درۀ
درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران میباشد .در این خصوص ،ابتدا مؤلفههای اصلی سنجش تعیین و سپس ،مبتنی بر اطالعات مندت
از گزارشهای علمی و بررسیهای عینی ،تجزیه و تحلیل و ارایه راهکار میشود.

کلیدواژهها :بومشناسی سیمایسرزمین ،پایداری محیطی ،عناصر بومشناختی ،توسعۀ شهری
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سرآغاز
در راستای بررسیهای ارزیابی تدوان سدرزمین و ارزیدابی اثدرات
توسعه در روند متعادلسازی شرایط محیطدی طدر هدای توسدعۀ
شهری ،ارزیابی عملکرد بومشناختی انوانشناختی پهنهبندیهای
نوین شهریدر روند تغییر سیمایسرزمین ضروری است .در ایدن
رابطه ،بهمنظور پیوند بین «استعالی انوانشناختی» و «پایدداری
بومشناختی» سیمایسرزمین از یدک سدو و تعامدل بدین «ابعداد
فضایی اجتماعی» و «ابعاد محیطزیودتی» عملکدرد پهندهبنددی
سیمایسرزمین از سوی دیگدر ،تعدالی عملکدرد زیودتی فضدایی
اجتماعی داالن رود درههای شهری مورد چالش قدرار مدیگیدرد.
ازآن جاییکه بهدنبال کاهش کیفیت زیودتی فضدایی داالن رود
درههای شهری ،نهاد فضایی اجتماعی سدیمایسدرزمین شدهری
تحت تأثیر قرار میگیدرد ،در هددایت برنامدۀ پایدداری داالن رود
درهها تنها توجه به شاخصهای کمدی سداخت واحدد لکدههدای
داالن رود درهها کافی نبوده ،بلکه لحدا نمدودن شداخصهدای
کیفی عملکرد رود درهها در روندد متعدادلسدازی ،پایدارسدازی و
اسددتعالی تعددامالت بددومشددناختی انوددانشددناختی پهنددهبندددی
سیمایسرزمین ضروری است.
در جریان توسعۀ رود درههای تهران و آشفتگی فضایی اجتمداعی
آنها از یک سو و ناسازگاری زیوتی فضایی لکههدای طبیعدی و
انوانساخت آنها از سوی دیگر ،تدداوم حیدات مددنی و طبیعدی
داالن رود درۀ درکه در عرصۀ بومسیودت شدهری تهدران مدورد
کنکاش واقع میشود .گرچه از دسدتاوردهای اخیدر برنامدهریدزی
محیطی تهران ،افزایش محووس محدودههدای سدبز تزییندی و
بهبود سیمای ظاهری و شرایط زیوتی فضدایی داالن رود درههدا
در مقایوه با قبل بوده است ،با وجود این ،امروزه تهران از منظدر
بومشناختی و انوانشناختی با مشکالت بیشتری مواجه است که
حددل بخددش عمدددهای از آنهددا تنهددا از طریددق رعایددت اصددول
بومشناسی سیمایسدرزمین و دخالدت معیارهدای بدومشدناختی و
انوانشناختی پهنهبندی داالن رود درهها امکانپذیر خواهد بدود.
ازآنجاییکه در روندد تغییدر سدیمایسدرزمین تهدران ،توجده بده
معیارهای ساخت محتوایی و آرایش فضایی پهنهبنددی داالن رود
درهها از ارزش باالیی برخوردار است ،این مطالعه ،نقش ساختاری
و عملکردی داالن رود درۀ درکه در جریان تغییر کیفیت زیودتی
فضایی اجتماعی سیمایسرزمین تهدران را مدورد کنکداش قدرار
میدهد.
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چارچوب نظری
بهمنظور کاهش آثدار مخدرب شهرنشدینی بدر الگدوی سداخت و
عملکددرد سددیمایسددرزمین ،بهددرهگیددری از رونددد همووسددازی
فعالیتهای انوانی با سازوکار جریان ماده و انرژی الزامی اسدت.
بدینمنظور ،توسعۀ پایددار محیطدی بدا رویکدرد تلفیدق مفداهی
پایداری و بومشناسی ،ابزار علمی قدرتمندی در جهت نیل به این
هدف شناخته میشود .ازآن جاییکه رویکدرد سیودتمی پایدداری
تنها در پی حفدظ فراینددهدای بدومشدناختی نبدوده و بهدرهوری
اقتصادی اجتماعی ساخت محیطهای شهری را نیز مد نظدر دارد،
ارتقددای بهددرهوری جریددان مدداده و انددرژی در رونددد اسددتعالی
بومشناختی و انوانشدناختی سدیمایسدرزمین شدهری ضدروری
است .بر این مبنا ،مدیریت الگوهای ساخت و عملکدرد داالن رود
درههددای شددهری در جهددت اسددتعالی جریددان مدداده و انددرژی
سیمایسرزمین امری کلیدی است .آن چه از اصول بدومشناسدی
سیمایسرزمین در رابطه با موضوع مورد مطالعه استنباط میشود،
اهمیت عناصر تشکیلدهندۀ ساخت سیمایسرزمین و نیداز مبدرم
به ساماندهی آنهدا در قالدب طدر هدای مختلد برنامدهریدزی
سیمایسرزمین است .اهدداف ایدن طدر هدا در حفدظ سداخت و
عملکرد داالن رود درهها ،به دلیل ظرفیت باالی آنهدا در ابقدای
منابع بومشناختی نهفته در سیمایسرزمیناست .بر مبنای اصدول
بومشناسی سیمایسرزمین ،افزایش سطح و تعداد محددودههدای
طبیعی ،به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای شبکۀ بومشدناختی
انوانشناختی سیمایسرزمینشهری نبوده ،بلکه:
 در تداوم پایداری پهنهبندی سیمایسرزمین ،الزم است ضمنتأمین شرایط توسدعۀ محددودههدای طبیعدی ،امکدان ارتبداط
بومشناختی پهنهها نیز فراه آمده ،شبکۀ پایداری از ارتباطات
بومشناختی پوششهای گیاهی بهمنظور ابقای پایدداری تندوع
گونهای زیوتگاهها فراه آید .الزم اسدت شدبکۀ داالندی رود
درههددا همچددون اسددکلتی طبیعددی ،انوددجام بددومشددناختی
انوددانشددناختی سددیمایسددرزمین را تضددمین ،چددارچوب
موتحکمی در تلطی هوا ،دسترسی به فضاهای باز و تدأمین
فعالیتهای گردشگری میور نماید.
 همچنددین ،در راسددتای اسددتعالی عملکددرد پهنددهبندددیسیمایسرزمین ،الزم است ضمن ارتقای شدیوههدای حفدظ و
توسعۀ لکهها و داالنهای طبیعی و افزایش پایداری روندهای
اکوسیوتمی ،توسعۀ زیرساختهدای محدیطزیودتی و انودان
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زیوددتی نیددز در تددأمین شددرایط اسددتعالی «تنددوع گونددهای»،
«همبوتگی فضایی بومسدامانهای» و «گودترش ارزشهدای
اجتماعی» برنامۀ تغییر سدیمایسدرزمین فدراه آیدد .از ایدن
طریق ،ضمن حفظ فضاهای سبز موجود و گوترش فضداهای
سبز جدید و تقویت ارتباط داالنی رود درهها بین محدودههای
سبز پراکندده شدهری ،پایدداری شدبکۀ جمعیتدی گوندههدا و
هماهنگی فضایی شبکۀ زیوتگاهی پهنهبندی سیمایسرزمین
فراه میآید.

زیباییشناختی

).(Ahern,1995

استعالی جریان ماده و انرژی/استعالی بومی انسانی

استعالی شبکۀ بومشناختی انودانشدناختی سدیمایسدرزمین در
ابقددای تعامددل ارگددانیزمهددا و روندددهای مددرتبط بددا شددبکههددای
زیرساختی سرزمین در یک سیوت فضایی منوج بومی انوانی.
الیۀ دوم در سنجش سه مشخصۀ اصلی زیر بیان میشود (شکل
 1و جدول :)1
الف) تعادل ساخت داالنهای بومشناختی سیمایسرزمین

مواد و روش
روش مطالعه ،بررسی عملکرد بومشناختی داالن رود درۀ درکده در
مقیاس فضایی شبکه سبزراههای تهدران مدیباشدد .مندابع مدورد
استفاده ،گزارشهای طدر جدامع تهدران و بررسدیهدای شدبکۀ
فضایی رود درۀ درکه بوده است .با توجه به مباحث نظری و نقش
سددبزراههددا بددهعنددوان داالنهددای ارتبدداطی شددبکۀ بددومشددناختی
سیمایسرزمین ،روند مطالعده مودتلزم شناسدایی شدبکۀ زیودتی
فضایی داالن و ارزیابی عملکرد آن در مراتب سهگانۀ (ال ) تعادل
محیطی( ،ب) پایداری جغرافیایی انوانی و (ج) تعالی بومی انوانی
پهنهبندی سیمایسرزمین تهران خواهد بود که در شکل ( )1ارایه
شده است .در این رابطه ،تعامل ساختاری عناصر سیمایسدرزمین،
در متوق ساختن روند قطعهقطعه شدن بوتر سرزمین از اهمیدت
بهسزایی برخوردار است .در روندد ارزیدابی عملکدرد بدومشدناختی
پهنهبندی سیمایسرزمین ،الزم اسدت مؤلفدههدا و شداخصهدای
اصلی سنجش ،در ابعاد ساخت محتوایی و آرایش فضدایی عناصدر
سیمایسرزمین ،تعیین شوند .بدینمنظور ،مشخصات و ویژگیهدای
هر یک در روشن شدن مفاهی ذکر شده بیان میشوند.
براساس شکل ( ،)1مراتب ارزیابی عملکرد بومشناختی داالن رود
درۀ سیمایسرزمین در سه الیۀ عمومی که الیۀ اول آن همان مؤلفدۀ
اصلی جریان ماده و انرژی در هوته مرکزی است ،مشخص میشوند:
تعادل جریان ماده و انرژی /تعادل محیطی

ساخت داالنهای بومشناختی سیمایسدرزمین در ابقدای جریدان
مدداده و انددرژی در بددین لکددههددای زیوددتگاهی ،دسترسددی بدده
موقعیتهای محیطی و متعادلسازی کاربریهای انودانسداخت
).(Smith, 1993; Schward, 1993
پایداری جریان ماده و انرژی/پایداری جغرافیایی انسانی

عملکددرد شددبکههددای بددومشددناختی سددیمایسددرزمین در ابقددای
عملکردهدای بومشناختدی انوانشناختی ،محیطی ،گردشگری و

تعادل ساخت واحد داالنهای بدومشدناختی سدیمایسدرزمین در
تأمین بودتر «فراواندی گونده طبیعدی»« ،نداهمگنی لکدهای» ،و
«توسعۀ اقتصادی اجتماعی» ).(Ahern, 1991
ب) پایداری عملکرد شبکههای بومشناختی سیمایسرزمین

پایداری عملکرد واحد شبکههای بومشناختی سدیمایسدرزمین در
ابقای بودتر «تندوع گوندهای»« ،موقعیدتهدای گردشدگری» و
«خصایص منطقهای» ). (Linehan et al., 1995
ج) استعالی زیست شبکۀ بومشنناختی انسنانشنناختی پهننهبنندی
سیمایسرزمین

اسددتعالی زیوددت پهنددهبندددی بددومشددناختی انوددانشددناختی
سیمایسرزمین در روند همزمان«حفاظت بومشناختی» و «توسعۀ
انوانشناختی» ،با توجه به الویتبندیهای تخصدیص گوندهای،
لکهای و سامانهای شبکههای بومشناختی و در نهایت الیۀ سدوم
در سدددنجش ترکیدددب محتدددوایی و آرایدددش فضدددایی عناصدددر
سیمایسرزمین ،بیان میشود (جدول .)1
ساختار ارایه شده ،ارزیابی پهندهبنددی سدیمایسدرزمین را در 3
سطح مختل تبیین مینماید:
ال  :ارتباط و پیوستگی فضایی لکههای طبیعی با قابلیت تقودی
به واحدهای سرزمینی در راستای حفظ تعادل ارتباط بین لکههای
کوچک طبیعی و حفظ تعادل تراک بین لکههای بدزر کوچدک
طبیعی و حفدظ انودانسداخت (برگرفتده از جعفدری و طبیبیدان،
.)1385
ب :اهداف معین بومشناختی و انوانشناختی بدا قابلیدت «حفدظ
تنوع گونهای» و «انتخاب نوع گونده» در راسدتای تغییدر آرایدش
فضددایی جمعیددت گونددههددا بددا قابلیددت پایدددارسددازی سدداخت
سیمایسرزمین در گذر زمان.
ج :تعالی «زیوتگونهای»« ،همبوتگی فضایی بومسدامانهای» و
«نهدادهای ارزشی اجتمداع» در راستددای تغییدر آرایش فضدایی
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(ج)2-
(ج)1-
تعالی زیستی پهنۀ
پهنهبندی بومشناختی
سیمایسرزمین
انسانشناختی
(ج) استعالی زیست
سیمایسرزمین
شبکۀ بومشناختی انسانشناختی
پهنهبندی سیمایسرزمین
(الف)1-
تعادل تنوع
گونهای
داالنهای
بومشناختی

استعالی جریان
ماده و انرژی

(ب)2-
پایداری
ارتباط فضایی
شبکههای
بومشناختی

تعادل جریان پایداری جریان
ماده و انرژی ماده و انرژی
(الف)
تعادل ساخت
داالنهای بومشناختی
سیمای سرزمین
(الف)2-
تعادل ناهمگنی لکهای
داالنهای بومشناختی

(ب)
پایداری عملکرد
شبکههای بومشناختی
سیمایسرزمین
(ب)1-
پایداری عملکرد گونهای
شبکههای بومشناختی

شکل ( :)1مراتب سهگانۀ عملکرد بومشناختی داالن رود دره در پهنهبندی سیمایسرزمین (مأخذ :نگارندگان)

جمعیت گونهها و استعالی عملکرد بومشناختی انوانشناختی
سیمایسرزمین در گذر زمان.
مطالعه موردی (تهران ،داالن رود درۀ درکه)
در بیانیۀ مشترک طر کوهوران مدور  ،1378/2/5بدرای
سیمایسرزمین تهران  7رود دره معرفی میشود شکل( .)2رود
درههای تهران بوترهای طبیعی واجدد ارزش سدیمایسدرزمین
تهران میباشند که به ارتقای کیفیت محیط زیودت آن کمدک
میکنندد (نراقدی و میرفندرسدکی .)1386،از ایدنرو ،حفدظ و
توسعه آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همچنددین در طددر جددامع تهددران 5 ،محددور گردشددگری
اتصالدهندۀ شمالی-جنوبی از میان  7رود درۀ نام بدرده شدده
معرفی میشود شکل ( .)3این  5محور به ترتیب از شدر بده
غرب عبارت از )1( :دارآباد -بدیبدیشدهربانو )2( ،دربندد-ری،
( )3درکه )4( ،فرحزاد و ( )5کن میباشند .ایدن رود درههدا از
میان بافت پیچیدۀ تهران میگذرند که در طول زمان و بهدلیدل
رشد و توسعۀ کالنشهر تهران مورد تجاوز ساختوسدازها قدرار
گرفتهاند؛ به گونهای که به مرور ارزشهدای طبیعدی خدود را از
دست دادهاند .گوترۀ رود درۀ درکه در راستای شمالی -جندوبی
تهران از کوههدای البدرز در شدمال روسدتای درکده سرچشدمه

میگیرد و به سمت جنوب تا حد پل نصر تهران جریان مییابدد
و به کانال سیل برگردان غرب ،واقع در داالن بلوار جواد فاضل،
به سمت غرب هددایت و پدس از اتصدال بده مودیل پوندک و
فرحددزاد وارد کانددال انحرافددی صددادقیه مددیشددود کدده پددس از
قطعکردن بزرگراه آیت ا ...کاشدانی و عبدور از شدمال بزرگدراه
تهران -کرج ،بهسمت غرب ادامده مودیر مدییابدد و درجندوب
پارک ارم ،به رودخانۀ کن ملحق میپیوندد (عیوینظر فدومنی،
.)1384

شکل ( :)2سیمایسرزمین تهران
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ارزیابی عملکرد بومشناختی داالن رود درۀ شهری (تهران :داالن رود درۀ درکه)
)(http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=41308

جدول ( :)1دستهبندی معیارها و زیرمعیارهای موثر در ارزیابی مراتب سهگانۀ
بومشناختی پهنهبندی سیمایسرزمین (مأخذ :نگارندگان)
مراتب عملکرد بومشناختی پهنهبندی سیمایسرزمین
الف تعادل ساخت داالنهای بومشناختی
سیمایسرزمین
تعادل ساخت واحدهای داالنی در تدأمین بودتر «فراواندی
گونۀ طبیعی»« ،نداهمگنی لکدهای» ،و«توسدعه اقتصدادی
اجتماعی» سیمایسرزمین

ب پایداری عملکرد شبکههای بومشناختی
سیمایسرزمین

ج استعالی زیست شبکۀ بومشناختی
انسانشناختی پهنهبندی سیمایسرزمین

پایداری عملکرد شبکههای بومشناختی در ابقدای بودتر «تندوع
گونهای»« ،موقعیتهای گردشگری» و «خصدایص منطقدهای»
سیمایسرزمین

استعالی زیوتپهنۀ بومشناختی انوانشناختی سیمایسدرزمین در
روند توأمان «حفاظت بومشناختی» و «توسعۀ انوانشدناختی» ،بدا
توجه بده الویدتبنددیهدای ندوین گوندهای ،لکدهای و سدامانهای
شبکههای بومشناختی

مراتب ساخت محتوایی پهنهبندی سیمایسرزمین
الف1-تعادل تنوع گونهای داالنهای بومشناختی

ب1-پایداری عملکرد گونهای شبکههای بومشناختی

ج1-تعالی زیست پهنۀ سیمایسرزمین

پراکنش لکههای طبیعی ،تدزنین کاشدت و انودانسداخت
«داالنهای بومشناختی»

پددراکنش داالنهددای طبیعددی ،تددزنین کاشددت و انوددانسدداخت
«شبکههای بومشناختی»
ساخت زیستی واحدهای داالنی شبکههای
بوم شناختی در ابقای نظام پایدار بوم و مکان و
ارتباط متقابل اقلیم و قلمرو سیمایسرزمین

پددراکنش شددبکۀ لکددههددا وداالنهددای طبیعددی ،تددزنین کاشددت و
انوانساخت«پهنۀ بومشناختی انوانشناختی سیمایسرزمین»
ساخت زیستی پهنۀ بومشناختی انسانشناختی
سیمایسرزمین درپاسخ به احتیاجات روند استعالیی
برنامههای اجتماعی

ارتباط (ارتباط و انزوای) زیوتی درون و برونی
واحد داالنهای شبکۀ بومشناختی

تخصیص ساخت و عملکرد زیوتی شبکۀ
بومشناختی انوانشناختی پهنهبندی سیمای سرزمین

ساخت زیستی واحدهای لکهای در تأمین بستر
تنوع گونهای داالنهای بومشناختی

«نوع»« ،تعداد»« ،درصد» ،و «میانگین اندازه» واحد
لکههای داالن بومشناختی
 تعننادل سنناخت لکننههننای داالن
بومشناختی

]تنوع ساختاری لکههای زیوتگاهی[
]تنوع محدودهای روابط درون زیوتگاهی[
]تنوع گونهای روابط برون زیوتگاهی[

 پایداری عملکرد داالنهای شبکۀ بومشناختی
 سلسلهمراتب زیستی در بین لکنههنای طبیعنی و
انسننانسنناخت ،پهنننههننای انسننانسنناخت و
جغرافیایی ،و پدیدههای مختلف جغرافیایی
]ارتباط زیوتی لکههای زیوتگاهی[
]پراکنش گونهای پهنههای سرزمین[
]ارتباط زیوتی سامانههای طبیعی و انوانساخت[

 استعالی زیست شبکۀ بومشناختی انسانشناختی

]استعالی شرایط خاص گونهها درکاستن آثارمنفی بر سامانهها[
]استعالی تعامالت بومشناختی انوانشناختی واحدهای سرزمینی
در گذار از سامانههای تک عملکردی[
]استعالی محیط زیوتی پهنههای انوانساخت در تداوم پایداری
توسعۀ فضایی سیمایسرزمین[

مراتب آرایش فضایی پهنهبندی سیمایسرزمین

الف 2-تعادل ناهمگنی لکهای داالنهای
بومشناختی

ب 2-پایداری ارتباط فضایی شبکههای بومشناختی

ج 2-پهنهبندی شبکۀ بومشناختی انسانشناختی
سیمایسرزمین

چیدمان لکههای طبیعدی ،تدزنین کاشدت و انودانسداخت
«داالنهای بومشناختی»

چیدددمان داالنهددای طبیعددی ،تددزنین کاشددت و انوددانسدداخت
«شبکههای بومشناختی»
یکپارچگی فضایی واحدهای داالنی شبکههای
بومشناختی در ابقای عملکردهای چندگانۀ
بومشناختی و انسانشناختی سیمایسرزمین

چیدددمان شددبکۀ لکددههددا وداالنهددای طبیعددی ،تددزیینکاشددت و
انوانساخت «پهنۀ بومشناختی انوانشناختی سیمایسرزمین»
آرایش فضایی شبکههای بومشناختی در روند
استعالی تعامالت بومشناختی انسانشناختی
سیمایسرزمین

ارتباط و انزوای فضایی درون و برونی
داالنهای شبکۀ بومشناختی

تخصیص ساخت و عملکرد فضایی پهنۀ بومشناختی انوان
شناختی سیمایسرزمین

 پایداری فضایی داالنهای شبکۀ بومشناختی
 سلسننلهمراتننب فضننایی لکننههننای طبیعننی و
انسننانسنناخت ،پهنننههننای انسننانسنناخت و
جغرافیایی ،و پدیدههای مختلف جغرافیایی

 اسننتعالی فضننایی شننبکههننای بننومشننناختی
انسانشناختی

]ارتباط فضایی در بین لکههای زیوتگاهی[
]پراکنش فضایی گونهای در بین پهنههای سرزمین[
]ارتباط فضایی در بین سامانههای طبیعی و انوانساخت[

]استعالی نقش واحدهای بومشناختی در عملکرد سیمایسرزمین[
]استعالی نقش مردم در کارکرد واحدهای بومشناختی[
]استعالی پایداری زیرساخت های بومشناختی[
]استعالی تجربه بومشناختی[

همجواری فضایی واحدهای لکهای در بستر
جریان ماده و انرژی در بین ذخائر طبیعی،
محدودههای تاریخی و خصایص فرهنگی
داالنهای بومشناختی

«شکل»« ،فاصله تا همنوع» و «همجواری با غیرهمنوع»
لکههای داالن بومشناختی
 تعادل فضایی (ارتبناط و اننووای) لکنههنای
داالن بومشناختی
]ناهمگنی فضایی در تعامالت زیوتگاهی[
]ناهمگنی لکهای در ارتباطات درونزیوتگاهی[
]ناهمگنی فضایی گونهای درارتباطات برونزیوتگاهی[
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محور دارآباد -بی بی شهربانو

محور دربند-ری

محور درکه

محور فرحزاد

محور کن

شکل ( :)3پنج محور پیشنهادی طرح جامع تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1386/09/05
(مأخذ :مهندسین مشاور معماری-شهرسازی بومسازگان)1385 ،

بهدلیل گوترش روزافزون ساختوسدازهای کدالنشدهر تهدران،
ماهیت داالن درکه تنها در بخشی از مویر آن حفظ شدده اسدت.
طی سالهدای گذشدته ،سدیمایسدرزمین داالن شداهد تغییدرات
بویاری در سازمان و ساخت فضایی و نهداد اقتصدادی اجتمداعی
خود بوده است .از اینرو ،مطالعۀ تصمی هدای دورههدای پیشدین
وکنونی و همچنین برنامۀ آیندۀ آن ،امکان شناسایی روند تغییر و
تحددوالت داالن رود دره در شددبکۀ فضددایی داالن رود درههددای
تهران را میور میسازد .تغییرات سیمایسرزمین داالن و سداخت
اقتصادی اجتماعی شکل گرفته آن طی سدالهدای متمدادی ،در
بخدشهدای مختلد متفداوت بدوده اسدت .عدالوه بدر افددزایش
محدودههای انوانساخت در بخش شمالی ،شکلگیدری اسدکان
غیررسمی در بخشهایی از آن نیز مشداهده مدیشدود .براسداس
بررسیهای صورت گرفته ،بیشترین تغییرات این محدوده مربدوط
به احداث بزرگراههای شهری است که سبب گوودتگی بافدت و
بوتر داالن شده است (شکل  .)4بهدلیدل گودتردگی و طدوالنی
بودن مویر و محدود بودن بررسیهای محیطی تنها برای بخشی
از داالن (حد فاصل بدین درکده و اسدالمآبداد) ،ارایده شدواهد از
وضعیت داالن در برخی بخشها مبتنی بر شواهد میدانی است.
دورههای پیشین

طددی بدازۀ زمدانی  1335تدا  ،1347بده دلیددل تدوسدددعۀ
اندددک
محدودههای انوانساخت شدمال غربدی تهدران ،محددودههدای
طبیعی داالن درکه از گوترههای وسیعتری برخوردار بودهاندد .بدا
وجود این ،به مرور احداث محدودههای انوانساخت بزرگی مانند
محدودههای اداری و محدودۀ هتل هما در توسعۀ ایدن بخدش از
شهر مؤثر واقع شدهاند .در این بازۀ زمانی هندوز جددایی بدین دو
بخش شرقی و غربی بزرگدراه چمدران پدیدد نیامدده و اتصدال و
ارتباط بین محالت دو طدرف برقدرار بدوده اسدت .بدرای مثدال،
محدودۀ اسالمآباد فعلی جزیی از روستای ونک به شمار میآمدد.
تحوالت کالبدی شهر تهران دربازۀ زمانی 1347تا  ،1358بدا
گوترش هوتۀ مرکزی تهران و پیوستگی آن بدا هودتۀ شدهری
مناطق ری و شمیرانات و تحوالت شدهرگرایی سدالهدای دهدۀ
 ،50از اهمیت ویژهای برخوردار است .مه ترین تغییر سداختاری
که در جدارۀ شرقی داالن پدید می آید ،احدداث بزرگدراه چمدران
است که از جانب غربدی روسدتای وندک ،از میدان باغدات عبدور
میکند و بده دنبدال آن اراضدی کندونی اسدالمآبداد را از منطقدۀ
روستای ونک مجزا میسدازد .بدازۀ زمدانی  1358تدا ،1374
دوران توسعۀ سریع و گوتردۀ ناحیۀ شدمال غربدی تهدران یعندی
محدودۀ سعادتآبداد (اراضدی شدهرک غدرب ،روسدتای وندک و

ارزیابی عملکرد بومشناختی داالن رود درۀ شهری (تهران :داالن رود درۀ درکه)

محدوده اسالمآباد) محووب میشود .در این سدالهدا ،بدهدلیدل
تحددوالت ناشددی از انقددالب وتبعددات ناشددی از جن د  ،پیدددایش
گروههای درآمدی اجتماعی جدیدد ،تحدوالت کالبددی و توسدعۀ
شهری و در نهایت باال

97

بودن کیفیت زندگی در مناطق شمالی تهران ،هجوم سرمایههدا و
گروههای اجتماعی ویدژهای را بده سدمت اراضدی تقریبدا دسدت
نخوردۀ شمال خیابان ولیعصر و محدودههای اطدراف درۀ اویدن و
اراضی اسالمآباد ،به دنبال میآورد.
در این سالها ،بهدلیل معضالت حل نشددۀ حقدوقی و مدالکیتی،
بالتکلیفی مالکین قدیمی ،بدون صاحب ماندن باغهدا و اراضدی،
عدم اقدام موووالن در تملک اراضی و عدم رعایت حری مودیر
فشار قوی ،نابوامانی کالبدی محدودههای کرانه بزرگراه چمدران
و موددیل رود دره بدده اوج خددود مددیرسددد .چنددان چدده احددداث
محدودههای ناهماهن  ،محدوده های آلونکنشین و بافتهدای
نازل به وفور مشداهده مدیشدود (مهندسدین مشداور معمداری-
شهرسازی سراوند .)40-44 ،تا پیش از سدالهدای دهدۀ ،50
محدودۀ اسالمآباد فعلی و قومتهای شمالی آن پوشیده از باغها
مزارع بودهاند که بهدلیل استقرار روستای وندک ،ایدن اراضدی در
ضلع شرقی رود دره واقع مدیشددند ،لدیکن بدا سداخت بزرگدراه
چمران ،سطح وسیعی از این اراضی از بین میروند و بده سدطو
خالی و بدون استفادۀ شهری ،تغییر هویت مییابند.
دورۀ کنونی

در حال حاضر ،محدودۀ پیرامونی داالن رود دره ،از شمالیترین تا
جنوبیتدرین محددودههدای آن بدا روندد توسدعۀ سداختوسداز و
گوترش محدودههای انوانساخت مواجه شده است .در محدودۀ
شمالی داالن ،محدودۀ میددان درکده ،اسدتقرار بدیش از ظرفیدت
کاربریهای خدمات غذایی ،به منظور اراندۀ خددمات رفداهی بده
گردشگران رود دره ،منجر به تخریب بداغهدا و پهندههدای سدبز
طبیعی شده اسدت .در بخدش جندوبی میددان سداختوسدازهای
موکونی نیز در حال افزایش است .احداث بزرگدراه یادگدار امدام،
پیوستگی سبزراه داالن را از بین بدرده اسدت .همچندین در ایدن
سالها ،مه ترین اقدام شدهرداری در محددودۀ جندوبی بزرگدراه
یادگار امام ،آزادسازی بخشی از زمینهدا جهدت احدداث بزرگدراه
نیایش بوده است .محدودۀ جنوبی بزرگراه نیایش ،محلۀ اسالمآباد
نیز محددودۀ اسدکان غیررسدمی شدناخته مدیشدود کده دالیدل
شکلگیری آن در بخش پیشین عنوان شد .از اینرو ،تد یدیرات
ساختوساز در بخش شمالی در شکلهای ( 5تدا  (8ارایده شدده
است.
شکل( :)4مسیر رود درۀ درکه و مسیر پیشنهادی
گردشگری (مأخذ :نگارندگان)

برنامه آینده
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طر جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مور
 ،1386/09/05طر منطقهبندی عملکردی به همراه ضوابط
1381

1374

1358

ساختوساز پهنهها را ارایه کرده است .براساس ضوابط مشدخص
شده ،استفداده از اراضی سرزمین در سطح تهدران ،طبق جداول و
1347

1335

شکلهای ( )8 ،7 ،6 ،5راست به چپ :تغییر ساخت تدریجی سیمایسرزمین
محدودۀ شمالی داالن رود درۀ درکه (مأخذ :موالناپور)1388 ،

نقشهها ،در چهار پهنۀ کالن «سکونت»« ،فعالیت»« ،مخدتلط»و
«حفاظت» (سبز و باز) مشخص شده است .در این طر  ،سازمان
فضایی تهران بر پایۀ  5محدور پیشدنهادی شدمالی-جندوبی بده
منظور اتصال کوهپایۀ شمالی تهران بده محددودۀ جندوبی شدهر،
ترسی میشود .بر اساس نقشدههدای اسدتخراج شدده و جدداول
مربوط به ضوابط و مقدررات ،محورهدای طبیعدی رود درههدا بده
عنوان پهنههای سبز و باز ) (Gسدیمای سدرزمین درنظدر گرفتده
میشوند و ساختوساز در آنها تنها بر اساس طر هدای مصدوب
منظر شهری و طراحی شهری مجاز میگردد .در ایدن خصدوص،
طر هایی به طور پراکنده برای داالن برخی رود درهها ارایه شده
است .سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهدران در حدال انجدام
اقددامهدایی در محددودۀ داالن رود درۀ درکده ،بدا اجدرای طددر
پاکوازی اسکان غیررسمی و تبدیل اراضی بده فضداهای سدبز و
کاشتهای تزیینی است .اقدامهای صورتگرفته تنها در راسدتای
ایجاد فضاهای سبز تزنین کاشت است و به طدورکلی متکدی بدر
ساختار شبکۀ بومشناختی انوانشناختی سیمایسدرزمین تهدران
نمیباشند.

پهنهبندی سیمایسرزمین»« ،پایداری عملکرد شبکۀ بومشناختی
رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین» ،و «تعالی زیوت
شبکۀ بومشناختی انوانشناختی پهنهبندی سیمایسرزمین با
الویتبندیهای منتخب حفاظت بومشناختی و توسعۀ
انوانشناختی رود درۀ درکه قابل تفویر خواهد بود .نتای ارزیابی
مربوط به سطو سهگانه به ترتیب در جداول ( 4 ،3و  )5آورده
شدهاند .بر این اساس ،ارزیابی عملکرد بومشناختی داالن رود درۀ
درکه بر مبنای معیارهای ارزیابی در سه سطح تعادل ساخت
داالن بومشناختی ،پایداری عملکرد شبکۀ بومشناختی و استعالی
زیوتشبکۀ بومشناختی انوانشناختی پهنهبندی سیمایسرزمین
مرتبهبندی میشود:
الف :ارزیابی تعادل ساخت داالن بومشناختی رود درۀ
درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران
ارزیابی تعادل ساخت واحد داالن رود درۀ درکه در تأمین بوتر «فراوانی گونه
طبیعی»« ،ناهمگنی لکهای» و «توسعۀ اقتصادی اجتماعی» سیمایسرزمین
تهران:
الف 1-ارزیابی تعادل تنوع گونهای داالن بومشناختی رود درۀ
درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران

ارزیابی سلسله مراتبی عملکرد بومشناختی داالن رود

ارزیابی پراکنش لکههای طبیعی ،تزنین کاشت و انوانساخت داالن
بومشناختی رود درۀ درکه:

درۀ درکه ،سیمایسرزمین تهران
براساس چارچوب نظری مطالعه ،شناسایی و تفویر آن چه در رود
درههای تهران ر میدهد ،در سطو ارزیابی سهگانه:
«داالنهای بومشناختی»« ،شبکههای بومشناختی» و «شبکۀ
بومشناختی انوانشناختی» ،پهنهبندی سیمایسرزمین تهران
امکانپذیر میباشد .در مطالعۀ حاضر این سطو بر مبنای:
«ارزیابی تعادل ساخت داالن بومشناختی رود درۀ درکه در

مطالعۀ دورههای زمانی تغییرات بوتر داالن رود درۀ درکه حاکی
از کاهش سطح وتعداد باغهاست که حاصدل روندد تخریدبهدا،
ساختوسازها و احداث بزرگراهها میباشد .تخریب لکههای سدبز
در بخشهایی از این داالن بهصورت تبدیل شدن به لکههای باز
است .از بین رفتن ویژگی طبیعی رود دره و تبدیل آن بده کاندال
روباز و روبوته نیز از دیگر تغییراتی اسدت کده در داالن رود دره
در حال وقوع است .گونههای همنوع این بخش از داالن درختان

ارزیابی عملکرد بومشناختی داالن رود درۀ شهری (تهران :داالن رود درۀ درکه)

سرو ،کاج ،چنار ،انجیدر ،گدردو و تبریدزی هودتند .در حدفاصدل
بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه همت ،لکههای طبیعی درشتدانده،
سطح وسیعی از داالن را به خود اختصاص میدهندد .در جندوب
بزرگراه یادگارامام لکۀ درشتدانۀ  13هکتداری و لکدۀ ریزدانده
 2/8هکتاری وجود دارندد .در مجداورت بزرگدراه چمدران لکدۀ
طبیعی  10هکتاری نیز مشاهده میشود کده داخدل ایدن لکده،
قطعات ریزدانۀ انوانساخت به طور پراکنده موجود هودتند .حدد
فاصل بزرگراه نیایش و پل مدیریت نیز لکهای طبیعی به وسدعت
 21/8هکتار موجود است .بین پل مدیریت تا بزرگراه همت لکۀ
طبیعی گوتردهای با حداقل پراکنش لکۀ انوانساخت ،به وسعت
تقریبی  82هکتار ،در بخش شمالی سمت شر دانشدگاه امدام
صاد تا شر فاز  1شهرک غرب موجود مدیباشدد .در بخدش
جنوبی بزرگراه همت تخریب شدید لکههدای طبیعدی بده وقدوع
پیوسته است .در این بخش ،مویر پدس از گدذر از ضدلع شدرقی
مجموعۀ دانشگاه علوم پزشکی ،بیمارستان میالد و برج مدیالد و
پس از عبور از بزرگراه رسالت (حکی ) وارد پارک گفتگو میشود.
در بخش شمالی پارک ،مویر کامال به زیر کشیده میشدود و در
میانههای پارک به رو آمده و تا انتهدای پدارک ادامده مدییابدد.
بزر ترین لکۀ تزیینی موجود در مودیر داالن همدین پدارک بدا
وسعت  24/8هکتاری اسدت .ایدن پدارک مملدو از گوندههدای
گیاهی متنوع است .این گونهها عبدارت از سدرو و کداج تزییندی،
چنار ،توت ،بید مجنون ،شمشاد و گلهای تزیینی میباشند .پس
از خروج از پارک ،مویل به سدمت غدرب در مجداورت بزرگدراه
جاللآلاحمد و خیابان سازمان آب ادامه مییابد و در شمال بلوار
شهدای صادقیه مویل پونک به آن ملحق شده ،به سمت فلکدۀ
دوم صادقیه و از آنجا به مدوازات آزادراه تهدران -کدرج (شدهید
فهمیده) ادامۀ مویر مدییابدد و در ضدلع غربدی پدارک ارم وارد
رودخانۀ کن شده و در راستای جنوبی امتداد مییابد .رودخانۀ کن
پس از گذر از میانۀ محدودۀ فرودگاه مهرآباد و کوی 17شهریور
از میان باغها در جنوب غربی تهران عبور مینمایدد شدکل (.)4
افزایش محدودههای انوانساخت ،به جز بخش جنوبی مجموعۀ
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موکونی آتیساز ،تا محلۀ نصر (کانال سیلبرگردان غدرب واقدع
در کریدور بلوار جواد فاضل) ادامه مییابد .در حد فاصل بزرگدراه
نیایش تا بزرگراه حکی شکلگیری اسکان غیررسمی اسالمآبداد
اتفا افتاده است .با وجود کیفیت پدایین سدامانۀ انودانسداخت
محدوده ،لکههای سبز (باغات) و کیفیدت طبیعدی داالن رود دره
دچار تخریب کمتری میباشد .در حال حاضر ،سازمان زیباسدازی
شهر تهران ،طر ساماندهی حاشیۀ بزرگراه چمران را به مرحلۀ
اجرا گذاشدته اسدت .هددف از ایدن طدر پاکودازی و تخریدب
ساختمانهای بدون سند و اختصاص آنها به لکدههدای تدزیین
کاشت است .این پاکوازیهدا خدود در برخدی بخدشهدا سدبب
تخریب بیشتر سامانههای طبیعی شده است.
الف 2-ارزیابی تعادل ناهمگنی لکهای داالن بومشناختی رود
درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران

ارزیابی چیدمان لکههای طبیعی ،تزیین کاشت و انوانساخت
داالن بومشناختی رود درۀ درکه
لکههای طبیعی پیرامون داالن در جدارۀ محلۀ سعادتآبداد و فداز
 1شهرک غرب (جنوب بزرگراه یادگار امام تا خروجی مالصددرا،
و خروجی مالصدرا تا بزرگراه همت) از ارتباط فضایی و پیوستگی
مناسب برخوردار است و در سایر نقاط ،لکههای طبیعدی بدهطدور
نامرتبط قرار گرفتهاند .در این قومت ،شکل لکدههدا بده صدورت
نواری است که بیشینۀ عمق داالن در حدود  500متر و کمیندۀ
آن به حدود  12متر میرسد .به طورکلی ،میان لکههای طبیعدی
و انوانساخت ارتباط مؤثری در کوب موقعیتهای بومشدناختی
وجود ندارد و ارتباط فضدایی سدامانههدای طبیعدی بدا لکدههدا و
داالنهای انوانساخت دچدار کمبدود و کاسدتی اسدت .بدهدلیدل
موقعیت رود دره ،حضور انودان در محددوده بدهویدژه در بخدش
جنوبی بزرگراه نیایش در بهرهگیری از عناصر بومشدناختی میودر
نمددیباشددد شددکلهددای ( .)12 ،11 ،10 ،9ایددن محدددودیت
بددهدالیددل مختلفددی از جملدده پددایین بددودن کیفیددت محیطددی،
دفاعناپذیری و عدم وجدود طدر و برنامدۀ منودج  ،در راسدتای
حضور انوان در محدودههای طبیعی داالن رود دره نمیباشد.

شکلهای ( :)12 ،11 ،10 ،9از راست به چپ :رود درۀ درکه حدفاصل
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بورگراه همت تا بورگراه حکیم (مأخذ :نگارندگان)
جدول ( :)3ارزیابی تعادل ساخت داالن بومشناختی رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمای سرزمین تهران (مأخذ :نگارندگان)
الف -ارزیابی تعادل ساخت داالن بومشناختی رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمای سرزمین تهران:
ارزیابی تعادل ساخت واحد داالن رود درۀ درکه در تأمین بوتر «فراوانی گونۀ طبیعی»« ،ناهمگنی لکهای» و
«توسعۀ اقتصادی و اجتماعی» سیمایسرزمین تهران

الف 1-ارزیابی تعادل تنوع گونهای داالن بومشناختی رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران:
ارزیابی ساخت زیوتی واحدهای لکهای در تأمین بوتر تنوع گونهای داالن بومشناختی رود درۀ درکه
ارزیابی پراکنش لکههای طبیعی ،توئین کاشت و انسانساخت «داالن بومشناختی رود درۀ درکه»
]ارزیابی «نوع»« ،تعداد»« ،درصد» و «میانگین اندازه» لکههای داالن بومشناختی رود درۀ درکه [

 پراکنش ریزدانۀ لکههای طبیعی (کاهش سطح و تعداد لکههای طبیعی) پراکنش درشتدانۀ لکههای انوانساخت (افزایش سطح و تعداد لکههای انوانساخت) پراکنش ریز و درشت دانۀ لکههای تزنین کاشت (افزایش سطح و تعداد لکهها با عناصر فقیر و نامرتبط بومشناختی) -تخریب لکههای طبیعی و انوانساخت (کاهش کیفیت بومشناختی سامانههای طبیعی و انوانساخت)

الف 2-ارزیابی تعادل ناهمگنی لکهای داالن بومشناختی رود دره درکه در پهنهبندی سیمای سرزمین تهران:
ارزیابی همجواری فضایی واحدهای لکهای در تأمین بوتر جریان ماده و انرژی در بین ذخانر طبیعی ،محدودههای تاریخی و خصایص فرهنگی
داالن بومشناختی رود درۀ درکه
ارزیابی چیدمان لکههای طبیعی ،تویین کاشت و انسانساخت «داالن بومشناختی رود درۀ درکه»
]ارزیابی «شکل»« ،فاصله تا نزدیکترین همنوع» و «همجواری با غیرهمنوع» لکههای داالن بومشناختی رود درۀ درکه [
 پراکنش نامرتبط لکهها (کاهش ارتباط فضایی لکهها)انزوای فضایی لکههای طبیعی در کوب موقعیتهای بومشناختی (افزایش گووت فضایی سامانههای طبیعی با دخالت لکهها و داالنهای انوانساخت) انزوای فضایی لکههای طبیعی در کوب موقعیتهای انوانشناختی (نقصان ارتباط فضایی سامانههای طبیعی با لکهها و داالنهای انوانساخت) گوتردگی لکههای انوانساخت متأثر (نفوذ اختالالت بومشناختی در محیط) -گوتردگی لکههای انوانساخت تأثیرگذار (نفوذ اختالالت انوانشناختی در طبیعت)

جمع بندی
کاهش تعادل فضایی (ارتباط و انووای) لکههای داالن بومشناختی رود درۀ درکه:
]کاهش ناهمگنی فضایی در تعامالت زیوتگاهی[
]کاهش ناهمگنی محدودهای در ارتباطات درونزیوتگاهی[
]کاهش ناهمگنی گونهای ارتباطات برونزیوتگاهی[

ب :ارزیابی پایداری عملکرد شبکۀ بومشناختی رود درۀ
درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران

ارزیابی پایداری عملکرد شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در
ابقای بوتر «تنوع گونهای»« ،موقعیتهای گردشگری» و
«خصایص منطقهای» سیمایسرزمین تهران:
ب 1 -ارزیابی پایداری عملکرد گونهای شبکۀ بومشناختی رود
درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران

ارزیابی پراکنش داالنهای طبیعی ،تزنین کاشت و انوانساخت
شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه:
در مجموع ارزشهای طبیعی ،از جمله باغات ،تا امتدداد داالن در
جنوب بزرگراه همت حفظ شدهاند .با وجود ایدن ،بدهدلیدل عبدور
بزرگراههای یادگار امام ،نیایش و انقطاع و گووت بوجود آمده در
موددیر داالن ،عرصدۀ وسددیعی از اراضددی بالاسددتفاده و رهاشددده،
بهویژه در حدفاصدل بزرگدراه نیدایش و پدل مددیریت ،بدهوجدود
آمدهاند .در محدودۀ جنوبی بزرگراه همت تا جندوب جدادۀ قددی

کاهش تعادل ساخت لکههای داالن بومشناختی رود درۀ درکه:
]کاهش تنوع ساختاری لکههای زیوتگاهی[
]کاهش تنوع محدودهای روابط درونزیوتگاهی[
]کاهش تنوع گونهای روابط برونزیوتگاهی[

کرج در برخی نقاط وضعیت رود دره بویار نامناسدب مدیباشدد و
کیفیت محیطدی محددوده به شددت ندزول مدییابد .ایدن امر در
محدودۀ حاشیۀ بیمارستان میالد نیز شدت مدییابدد شدکلهدای
( 13و  .)14بهدلیل عبور داالن از محدودههای انودانسداخت،
داالن رود دره به کاندال آبدی تبددیل شدده اسدت و در برخدی از
بخشها نیز به زیر معابر کشیده شده اسدت شدکل ( .)15اتخداذ
رویکرد زیرساختی در خصوص توسعۀ داالنهای طبیعی و تبدیل
آنها به کانالهای بتونی سبب شده اسدت تدا فاضدالب شدهری
(فاضالب آلودۀ بیمارستان) به درون این کانال هدایت شود .ایدن
امر به ایجاد بوی نامطبوع و در نهایت سرپوشیدهکردن کاندال در
برخی نقاط منجر شده است شکلهای ( 13و .)16
ب 2-ارزیابی پایداری ارتباط فضایی شبکۀ بومشناختی رود
درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران

ارزیابی چیدمان داالنهای طبیعی ،تزیین کاشت و انوانساخت
شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه:

ارزیابی عملکرد بومشناختی داالن رود درۀ شهری (تهران :داالن رود درۀ درکه)

ویژگی اصلی رود درهها امتداد خطدی و قابلیدت اتصدالدهنددگی
آنهدددا مدددیباشدددد .بددده طدددورکلی ،در امتدددداد مودددیر داالن
بومشناختی،الزم اسدت واحددهای داالندی ارتبداط پیوسدتهای در
پایدددار نگددهداشددتن عملکردهددای چندگانددۀ بددومشددناختی و
انوانشناختی فراه سازند .شریانهای ترافیکی ازعوامدل اصدلی
از بین بردن پیوستگی داالنها میباشند .گووت اصلی در ارتباط
با داالنهای هفتگانۀ تهران ،از آن مرحلده کده داالن از حالدت

طبیعی خود خارج شده و ساختار مصنوعی کانال به خود میگیرد،
آغاز میشود .بررسی تغییدرات ،حداکی از آن اسدت کده عملکدرد
بومشناختی داالن در حدال تخریدب و ندابودی اسدت .ارتباطدات
فضایی فیمابین عناصر بومشناختی رود درۀ درکه به طور پیوسدته
و در قالب شبکۀ بومشناختی پهنۀ سیمایسدرزمین شدکل نیافتده
است.

شکلهای ( )16 ،15 ،14 ،13راست به چپ :رود درۀ درکه،
حدفاصل بورگراه همت تا بورگراه حکیم (مأخذ :نگارندگان)
جدول ( :)4ارزیابی پایداری عملکرد شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در
پهنهبندی سیمایسرزمین تهران (مأخذ :نگارندگان)
ب-ارزیابی پایداری عملکرد شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران:

ارزیابی پایداری عملکرد شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در ابقای بوتر «تنوع گونهای»« ،موقعیتهای گردشگری» و «خصایص منطقهای»
سیمایسرزمین تهران
ب 1 -ارزیابی پایداری عملکرد گونهای شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران:
ارزیابی ساخت زیوتی واحدهای داالنی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در ابقای نظام پایدار بوم و مکان و ارتباط متقابل اقلی و قلمرو
پهنۀ سیمایسرزمین تهران
ارزیابی پراکنش داالنهای طبیعی ،تویین کاشت و انسانساخت «شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه»
]ارزیابی ارتباط (ارتباط و انزوای) زیوتی درون و برونی داالنهای شبکه بومشناختی رود دره درکه[
 گووت داالنهای طبیعی (رود درهها و شریانهای بومشناختی) (کاهش طول و تعداد داالنهای طبیعی) پراکنش داالنهای انوانساخت (شریانهای ترافیکی) (افزایش طول و تعداد داالنهای انوانساخت) پراکنش داالنهای تزنین کاشت (افزایش طول و تعداد داالنها با عناصر فقیر و نامرتبط بومشناختی) -تخریب داالنهای طبیعی و انوانساخت (کاهش کیفیت بومشناختی داالنهای طبیعی و انوانساخت)

ب 2-ارزیابی پایداری ارتباط فضایی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران:
ارزیابی یکپارچگی فضایی واحدهای داالنی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در ابقای عملکردهای چندگانۀ بومشناختی و انوانشناختی
پهنۀ سیمایسرزمین تهران
ارزیابی چیدمان داالنهای طبیعی ،تویین کاشت و انسانساخت «شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه»
] ارزیابی ارتباط (ارتباط و انزوای) فضایی درون و برونی داالنهای شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه[
 پراکنش نامرتبط داالنها (کاهش ارتباط فضایی داالنها) انزوای فضایی داالنهای طبیعی در کوب موقعیتهای بومشناختی (افزایش گووت فضایی داالنهای طبیعی با دخالت لکهها و داالنهای انوانساخت) انزوای فضایی داالنهای انوانساخت در کوب موقعیتهای بومشناختی (نقصان ارتباط فضایی داالنهای انوانساخت با لکهها و داالنهای طبیعی) گوتردگی داالنهای انوانساخت متأثر (نفوذ اختالالت بومشناختی در محیط) -گوتردگی داالنهای انوانساخت تأثیرگذار (نفوذ اختالالت انوانشناختی در طبیعت)

جمع بندی
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کاهش پایداری فضایی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه:
فقدان سلسلهمراتب فضایی در بین لکههای طبیعی و انسانساخت ،پهنههنای
انسانساخت و جغرافیایی و پدیدههای مختلف جغرافیایی شبکۀ بومشنناختی
رود درۀ درکه:
]کاهش ارتباط فضایی در بین لکههای زیوتگاهی [
]کاهش پراکنش فضایی گونهای در بین پهنههای سرزمین [
]کاهش ارتباط فضایی در بین سامانههای طبیعی و انوانساخت [

کاهش پایداری عملکرد شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه:
فقدان سلسلهمراتب زیستی در بنین لکنههنای طبیعنی و انسنانسناخت،
پهنههای انسانساخت و جغرافیایی و پدیدههای مختلف جغرافیایی شنبکۀ
بومشناختی رود درۀ درکه:
]کاهش ارتباط زیوتی لکههای زیوتگاهی [
]کاهش پراکنش گونهای پهنههای سرزمین [
]کاهش ارتباط زیوتی سامانههای طبیعی و انوانساخت [

جدول ( :)5ارزیابی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در روند
استعالیی پهنهبندی سیمایسرزمین تهران (مأخذ :نگارندگان)
ج -ارزیابی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در روند استعالیی پهنهبندی سیمایسرزمین تهران:

ارزیابی روند زیوتی شبکۀ بومشناختی انوانشناختی سیمایسرزمین تهران با طر الویتبندیهای نوین گونهای ،لکهای و سامانهای
شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه

ج 1-ارزیابی تعالی زیستی پهنۀ سیمایسرزمین تهران:
ارزیابی ساخت زیوتی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پاسخ به احتیاجات روند استعالیی برنامههای اجتماعی سیمایسرزمین تهران
ارزیابی پراکنش زیستی لکهها وداالنهای طبیعی ،توئینکاشت و انسانساخت شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در
« پهنۀ بومشناختی انسانشناختی سیمایسرزمین تهران«
]ارزیابی تخصیص ساخت و عملکرد زیوتی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران[
ارزیابی میزان وسعت الزم و میزان ارتباط الزم
 عدم استفاده از حری بومشناختی انوانشناختی داالن آبی و سبز عدم تثبیت ظرفیتهای بومشناختی داالنسیمایسرزمین در ارتباطدهی واحدهای بومشناختی درون و برون شهری عدم تثبیت بوتر بومشناختی سیمایسرزمین در تقابل با استقرار لکههای کوچک تزیینی عدم پراکنش محدودههای طبیعی در همجواری محدودههای متراک انوان ساخت عدم ایجاد فرصتهای گردشگری طبیعی و امکان دسترسی به جاذبههای بومشناختی عدم تجمیع گونههای مختل تفرجی و شکلگیری فعالیتهای مختل اقتصادی اجتماعی در بوتر داالن سبز (سبزراه چند منظورهای) عدم استفاده از مواد و مصالح بومسازگار در شکلگیری سیمایشهری متناسب با اقلی سرزمین عدم استفاده از اصول زیباییشناختی در بهرهگیری از مناظر طبیعی سرزمین عدم تثبیت منابع طبیعی در تثبیت خصوصیات فرهنگی تاریخی سیمایسرزمین -فقدان هویت بومی فرهنگی روابط انوانی در شکلگیری هویت بومی تاریخی سیمایسرزمین

ج 2-ارزیابی پهنهبندی شبکۀ بومشناختی انسانشناختی سیمایسرزمین تهران:
ارزیابی آرایش فضایی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پاسخ به رونداستعالیی تعامالت بومشناختی انوانشناختی سیمایسرزمین تهران
ارزیابی چیدمان فضایی لکهها وداالنهای طبیعی ،تویینکاشت و انسانساخت شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در
پهنۀ بومشناختی انسانشناختی سیمایسرزمین تهران
]ارزیابی تخصیص ساخت و عملکرد فضایی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران[
 عدم ارتباط و یکپارچگی فضایی عناصر بومشناختی سیمای سرزمین از جمله :آبهای سطحی ،پارکهای جنگلی ،محدوده های کشاورزی ،روستاها و ... عدم ارتباط دهی عناصر زیرساختی سیمای سرزمین از جمله :شریانهای جادهای ،مویرهای ریلی ،مویلهای رودخانهای ،کانالهای آب ،شبکههای فاضالب و ... عدم پهنهبندی بومشناختی شبکههای دسترسی سیمایسرزمین از جمله :پیادهراههای گردشگری ،مویرهای دوچرخهسواری و ترافیک محلی عدم ارتباطدهی بومشناختی مناطق گردشگری ،فعالیتهای گردشگری و شبکۀ رفتوآمد سیمایسرزمین شهری -عدم توالی چش اندازهای طبیعی فضاهای شهری و محالت موکونی با سهولت برقراری تعامالت شهری

جمع بندی
 تنول زیستی شبکۀ بومشناختی انسانشناختی سیمایسرزمین تهران: عدم کارایی ساخت زیستی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پاسخ به احتیاجات روند استعالیی برنامههای اجتماعی سیمایسرزمین تهران]عدم تخصیص میزان وسعت الزم و میزان ارتباط الزم زیوتی[
 عدم کارآیی آرایش فضایی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پاسخ به رونداستعالیی تعامالت بومشناختی انسانشناختی سیمایسرزمین تهران]عدم تخصیص میزان وسعت الزم و میزان ارتباط الزم زیوتی[

ج -ارزیابی شبکۀ بومشناختی رود دره درکه در روند
استعالیی پهنهبندی سیمایسرزمین تهران

ارزیابی روند زیوتی شبکۀ بومشناختی انوانشناختی سیمایسرزمین
تهران با طر الویتبندیهای نوین گونهای ،لکهای و سامانهای
شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه:
ج 1-ارزیابی تعالی زیستی پهنۀ سیمایسرزمین تهران

ارزیابی عملکرد بومشناختی داالن رود درۀ شهری (تهران :داالن رود درۀ درکه)

ارزیابی ساخت زیوتی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پاسخ
به نیازهای روند استعالیی برنامههای اجتماعی سیمایسرزمین تهران
هدف از تعیین محورهای گردشگری پن گانۀ طر جامع تهدران،
برقراری اتصال بومشدناختی شدمالی -جندوبی و شدرقی -غربدی
پهنهبندی سیمایسرزمین تهران است شکل ( .)3ایدن محورهدا
بهعنوان محورهای سبز و باز پهنهبندی تهران مشخص شدهاندد.
بخش شمالی محدوده نیز بهعنوان بخشی از پهنۀ سبز کوهواران
شناخته شده است .این پهنه در نقش کمربند سبز شمالی تهدران،
از شر تا غرب گوترده میشدود .امدا ،رویکدرد تخصدیص ایدن
داالنها در دو قطدب نامتعدادل قدرار گرفتده اسدت .در حقیقدت،
ارتباطی پویا و برنامهریزی شده بدین پهندههدای بدومشدناختی و
انوانشناختی سیمایسرزمین تهران حاک نشدده اسدت .از یدک
سو ،وسعت لکههای طبیعدی توسدط حاکمیدت لکدههدای انودان
ساخت در حال کاهش است و از سویی نگاهی غیدر بومشناختدی
در خصوص توسعۀ پهنههای تزیین کاشت مدورد نظدر اسدت .در
واقع ،تعاملی دو سدویه در ارتقدای عملکدرد زیودتی ایدن شدبکۀ
اکولوژیکی وجود ندارد.
ج 2-ارزیابی پهنهبندی شبکۀ بومشناختی انسانشناختی
سیمایسرزمین تهران

ارزیابی آرایش فضایی شبکۀ بومشناختی رود درۀ درکه در پاسخ
به رونداستعالیی تعامل بومشناختی انوانشناختی سیمایسرزمین
تهران:
بوتر اصلی عناصر بومشناختی و داالنهدای هفدتگاندۀ تهدران،
پهنۀ سیمایسرزمین تهران مدیباشدد .در بوترسدیمایسدرزمین،
دستیابی به روند تعالی زیوتی روندهای بدومشدناختی از طریدق
ارتباط متعادل و پایدار فیمابین شبکۀ لکدههدا و داالنهدا میودر
میباشد .ایدن روندد از طریدق گودترش خطدر تغییدرات محلدی
واحدهای سرزمین بر فراز مقیداس فضدایی سدیمایسدرزمین ،بدا
اتصال محدودههای محلی کوچک در محدوده فضایی بزر تر و
با پذیرش انهدام محلی گونهها تا آن جا که جمعیت آنها بر فراز
مقیاس فضایی بزرگتری حفظ باقی بمانند ،تحقق مدیپدذیرد .در
بوتر سیمایسرزمینتهران ،مشاهدات حاکی از اختالل در تعدادل
میان لکهها و عدم شکلگیری شبکۀ به ه پیوستۀ داالنهاست.
به طورکلی ،ساخت اصلی سیمایسرزمین تهران بایدد بدهواسدطۀ
شبکۀ داالنهای بومشناختی آن تعری شود که این امدر تحقدق
نیافته است و این داالنها شکلدهندۀ استخوانبندی اصلی شهر
نمیباشند .عملکرد ناقص شبکۀ لکهها و داالنهدا ،موجدب عددم
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شکلگیری آرایش فضایی نظداممندد ،پیوسدته و معندادار عرصدۀ
سیمایسرزمین تهران شده است.
بحث و نتیجهگیری
راهبردها و راهکارهای پهنهبندی بومشناختی رود درۀ درکه تهران
در مراتب سهگانۀ برنامهریزی:
الف :ایجاد پیوستگی و ارتباط فضایی بین محندودههنای
طبیعننی داالن رود دره ،باقابلیننت تقسننیم بننه واحنندهای
سرزمینی

-

-

-

ایجاد تعادل در پیوستگی و ارتباط بین محددودههدای کوچدک
طبیعی بوتر داالن بومشناختی
ایجاد تعادل در تراک ساخت لکههدای بدزر انودانسداخت
بوتر داالن بومشناختی رود دره
حفظ ساختدار طبیعدی رود دره در ارتبداط موتقی با پهنههدای
طبیعی پایین و باالدستی ،جهت ابقای تنوع گونهای
تأمین پهنههای سیالبی رود دره (رعایدت حدداقل اسدتاندارد از
هر دو طرف) ،جهت تأمین رونددهای بدومشدناختی مدرتبط بدا
بهبود عملکردهای خودپاالیشی
تأمین زون حایل جداکنندۀ رود دره از محدودههدای مودکونی
مجاور با توسعۀ زیرسداختهدای فراغتدی از جملده :مودیرهای
پیادهروی و دوچرخهسواری و محدودههای بدازی و پیدکنیدک
(خورگشت) در جهت تأمین عملکردهای بومشناختی مرتبط بدا
ابقای منابع آب و بهبود اقلی خرد
تأمین زون حایل معماری با مجوز ساخت معماری کوتاه مرتبه
بارعایت محدودیت عرصه و ارتفاع ،محدودیت ظرفیت خانوار و
محدودیت استفاده از مواد و مصالح غیرسدازگار ،جهدت تدأمین
هددارمونی بددین رندد  ،معمدداری و محددیط ،حفددظ سدداخت
سیمایسرزمین ،حفظ ارزشهای زیباییشناختی محیط ،ارتبداط
با اقلی خرد سرزمین و پیشگیری از ازدحام و شلوغی شهری

ب :تبیین اهداف معین بومشناختی انسانشناختی شنبکۀ
بومشناختی رود دره بنا قابلینت «ابقنای تننوع گوننهای»
«انتخاب نوع گونه» در پهنهبندی سیمایسرزمین تهران:

 تغییر آرایش فضایی و جمعیت گونهای شبکۀ بدومشدناختی روددره در راستای پایدارسازی ساخت سیمایسرزمیندر گذر زمان
 کاشت حایلهای طبیعی از درختان بدومسدازگار در جداسدازیازدحام شهری از محدودۀ بومشناختی شبکۀ رود دره
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-

-

-

حذف ک بتنی رود دره که جدذب آب را مشدکلسداز نمدوده،
زمینهساز آب گرفتگی معابر در محدودههای شهری مدیشدود؛
استفاده از مواد قابل جذب آب در پوشاندن سطح پارکیند هدا،
پیادهراهها و مویرهای عبوری
ممانعت از کاشت گوتردۀ چمن و گیاهانی که آب زیاد مصرف
میکنند؛ توسعۀ کاشت گیاهان بومی که با شرایط آب و هوایی
سازگار باشند .ممانعت از اتالف آب و بهرهبرداری از سفرههدای
آب زیرزمینی جهت استحکام خاک ،ممانعت از فرسایش خداک
و حفظ تنوع گونهای
کاشددت درختددان بددا ریشددههددای افشددان و تقویددت خدداک بددا
تکنیکهای مرتبط با کاهش لغزش زمین .کاشت درختان پهن
بر به جای سوزنی بر در متعادلسازی رطوبت هوا
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله آب ،باد و خورشید ،به
جای استفداده از سوختهای فویلی در زمینهسدازی چدرخۀ
بهینه ماده و انرژی
استفاده از شیوههدای آبیداری قطدرهای (جهدت گیاهدانی کده
مناسب این گونه آبیاری باشند) به جای روش آبیاری بارانی
استفاده از آب رود برای آبیداری گیاهدان؛ ممانعدت از برداشدت
سفرههای آب زیرزمیندی و ایجداد گدردش مناسدب در امکدان
بازگشت آب آبیاری به شبکۀ بومشناختی رود دره

ج :اعننتالی«زیسننت گونننهای»« ،همبسننتگی فضننایی
بومسامانهای» و «نهادهای ارزشی اجتمناع» پهننهبنندی
سیمایسرزمین تهران با طرح الویتبندیهنای منتخنب

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،4شماره  ،8پاییز و زمستان 1392

-

-

-

-

تغییر آرایش فضایی و جمعیت گونهای داالن رود دره با قابلیت
استعال در عملکرد شبکۀ ساخت بومشدناختی و انودانشدناختی
سیمایسرزمین در گذر زمان
طراحی مناسب دسترسیها با اسدتفاده از مودیرهای دوچرخده
سواری و پیادهروی شبکۀ داالن رود دره
تقویت شدبکههدای حمدل و نقدل عمدومی ،کداهش مصدرف
سوختهدای فودیلی و کداهش رشدد آلدودگیهدای محیطدی
سیمایسدرزمین شدهری در پدی شناسدایی ارزشهدا و هویدت
بومشناختی شبکۀ داالن رود دره
جلوگیری از ورود پوابها /فاضالبها به شبکۀ داالن رود دره
و جلوگیری از رشد زمینههای آلودهکنندۀ شدبکۀ داالن در پدی
توسعۀ هویت اجتماعی شهروندان
الزم است کاربریها ،سرگرمیهدا و فعالیدتهدای گردشدگری
زمینهساز تعامل بین انوان و طبیعت باشد تا از این طریق روند
نظارت و هدایت انودانشدناختی تعامدل بدومشدناختی رود دره
فراه آید.

تشکر و قدردانی
این پژوهش بدا اسدتفاده از اعتبدارات پژوهشدی دانشدگاه شدهید
بهشتی به شماره قرارداد  600/140مدور  1390/2/5انجدام
پذیرفتدده اسددت .بدددینوسددیله از معاونددت پژوهشددی دانشددگاه و
پژوهشکدۀ علوم محیطی در فراه آوردن زمینۀ الزم برای انجام
این مطالعه ،تشکر و قدردانی میشود.
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