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 چکیده

. مهاجرت و جایگزینی ساکنان، تغییر است یشهر روی تداوم حیات پیشسائل م ینتر از مهمدر نواحی مرکزی شهرها  بافت یفرسودگ
هوا منجور    یم، به افت کیفیت زندگی و تغییر شوکل ایون بافوت   بافت قد یکالبد ییفضا انسازم های ناسازگار با یتعالکاربری و ایجاد ف

 یکمبوود فضواها   یکی،هوا، مشکالت تراف یآلودگ نظیر گوناگون یکیو اکولوژ یفرسوده با مشکالت ساختار یها امروزه بافتشود.  می
و  سوبز  یفضواها های  لکهشدن یطی، خردتعادل مح و مطلوب یطشرا یجادای برای سبز کاف یفقدان فضاها ،یاجتماع برای زندگیباز 

 یربا یفضاهابازگرداندن  ی وبازسازریزان برای  برنامهنگرش  ییرحل آن را در تغ محققان راه .اند مواجه های متروکه و بایر افزایش زمین
در ایون   .داننود  ی موی سوبز شوهر   های یرساختز یتتقو یجاد یادر قالب ا یوستهپ یستماتیکس یکردروی از طریع شهر یاتح یانبه شر

یوسوته در  به هم پ یکیاکولوژ یستمس یکدر  سبز و باز یفضاها ۀمناسب از شبک یالگوبندی اراضی بایر،  پژوهش با شناسایی و طبقه
 یسوۀ مقا و موجودی اطالعات یها یهال یگذار هم یروش رو  و Gravity Modelمدل کشش )ۀ مرکزی تهران ارائه شد. کاربست منطق

 12منطقوۀ   ۀبافوت فرسوود   یطراترین گزینه برای انطباق با ش ای مناسب دهد که مدل کشش حلقه ها نشان می یابانخ یکارزش اکولوژ
 در مرکز تهران است.

 واژه كلید

 های سبز، مدل کشش. اکولوژیکی، بافت فرسوده، بهسازی محیطی، زیرساختاحیای 

 . سرآغاز1

بتتا  یستتتمیرکوس  منزلتت   شتتهر رر بتته،یتترکولوژ کتترایرو

 رایگ یار نظر م یعملکراو  یساختار  یلیتار یها یژگیو

 یرنترژ مااه و  یها زنده و ررخهریغ  زنده یرجزرکه شامل 

 یو رلگوها ییفضا یدهسازمان یاررر نیها همچن رست. شهر

 یرلگوهتا  جتاا یرآن   جینترند که  زمان یط رییرز تغ یزیمتما

جورمتع ار   یریگ ها و شکل تیجمع ز ینامیاار رفتار   ژهیو

 (.1379  یرست )توسل یشهر یها طیمح

ارتار   گتر یا یایت پو ستتم یماننتد هتر رکوس   زیها ن شهر

 1یرنطبتاق  یکه بته تئتور   یشوند. بر رساس تئور یرختالل م

 Email: masnavim@ut.ac.ir سئول:نویسنده م *

mailto:masnavim@ut.ac.ir


 
 1394 تابستان    2شمارة     41 دورة 

484 

 یمرحلته رر طت   رهتار  هتا  ستتم یرکوس  معرور رستت همت  

 5مجتدا  یایرحو  4  سدوط3ی  نگهدرر2عی: رشد سرکنند یم

(Gunderson, 2000.) 

شتهر ماننتد هتر     یمیقتد  یها بافت هینظر نیبر رساس ر

مجتدا رر   یایت تورنند مررحل رشد تا رح یم گریا ستمیرکوس

 ییورنتا تمتدرن    یزنتدگ ها ار تدابل بتا   بافت نیرکنند.  یط

اهنتد.   یرر رز استت مت   دیت جد ررتییت تغخوا ار رنطبا  با 

بته   دنیستدوط و رست    مرحلها ار عبور رز  رز شهر یاریبس

 یرند و وسعت خوا رر ار نتورح  مجدا ناتورن یایرح  مرحل

 یمیقتد  ینورحآن   جینتاهند که ار  یگستر  م یر هیحاش

بته صتورت    یمتدت و پتس رز   شوند یم یته ییایشهر رز پو

 .ندیآ یفت فرسواه ار مبا

ملتلز  یها گونه دیبافرسواه  یها شناخت بافت یبرر

و  یلیتتتاررر شتتناخت. برحستتل قتتدمت   یشتتهربافتتت 

 یتورن به رنورف ملتلفت  یمشهر بافت آن رر  ،یار  تیموقع

 کرا: میتدس ریبه شرح ز

شوا  یرر شامل م یرول بافت مدرن رست که مناطد  گون

 یکیزیخوا بلکه ار ساختار ف که نه تنها ار قلمرو گستر 

 یر جتاا گونته  یت به ریر رست و ار نهاییتغ یز ارررین یارون

 یارررهتا   بافت نیرمنجر شده رست.  ید ار بافت شهریجد

 یرهایآن ار مست  رییت تغ نیتر رند که مهم ،یتکنولوژعناصر 

رو و  نیماشتتبتته  ااهیتتپ یهتتا ریمستتو رز  یرفتتت و آمتتد

 هاست.  بزرگرره

ر یهتا کته بتا ستا     بافت نیررست.  میقد او  بافت  گون

  ی  رقتصتاا ی  کالبتد یرز لحاظ عملکترا  یشهر یها بافت

تورنند شامل  یرست  م یبارز یناهمگن یو ... اررر یرجتماع

 :ر باشندیز یکل یها یژگیبا و ینداط

 ین نتوف بافتت اررر  یت ررزشتمند: ر  یلیرلز( بافت تتار 

و  یرستاز   شهیلیساله و آثار تار رند صد یلیقدمت تار

 یررث فرهنگت یت میرست و حف  آن به لحاظ رهم یمعمار

 ۀورحد ست و جهانگرا مورا توجه رست )مااهیو ج ب تور

 (.1381قانون بواجه  

فاقد کارکرا مشهور و معرور )بافت  یلیب( بافت تار

وجتوا اررنتد کته فاقتد      یهتا محالتت   شهر یم(: ار برخیقد

ل مستاکن  یت ترکرند  رمتا   مشهور و معرور یلیکارکرا تار

 یخ رجتمتاع یرز تار یها و معابر آن نموا شده  کوره رحدرث

 ییسازمان فضا یاررر» یعنیکشور  یو شهرساز یو معمار

 (.1380رست )طالل  « متشلص یو بافت کالبد

هایی  شهری رست که به عرصه ۀسو  بافت فرسوا  گون

شتوا کته بته الیتل      قانونی شتهرها رطتال  متی    ۀرز محدوا

ۀ رز استرستتی ستتورر نبتتوانلبتتدی  برخوراررفرستتواگی کا

هتتای شتتهری    تأسیستتات  ختتدمات و زیرستتاختمناستتل

پ یر و رز ررز  مکانی  محیطتی و رقتصتاای نتازلی     آسیل

 برخوراررند. 

ری  حاشتتتیه ایتتت یررمتتتونیپرهتتتار  بافتتتت    گونتتت

هتایی رر شتامل    بافت که های غیررسمی( رست گاه )سکونت

شهرهای کشتور   و کالن شهرها  که بیشتر ار حاشی شوا  یم

رنتد.   رسمی توسعه شکل گرفته  قررر اررند و خارج رز برنام

ارآمتد و مهتاجررن    هتای کتم   هتا رر گتروه   ساکنان رین بافت

  ییاهنتد )شتفا   روستایی و تهیدستت شتهری تشتکیل متی    

1385.) 

بته   یشتهر  ۀفرستوا  یهتا  بافتت باال  زیتعاربر رساس 

 یزیت ر برنامته   رخلت مد ازمنتد ینکه  شوند یگفته م  ییها بافت

 ریبتا  7یرررض یایرحبهبواشان  یها رز رو  یکیرند و  شده

 آمریکتا  یدتات ملت  یتحد ۀمناط  رست. کنگر نیرموجوا ار 

ارنتد کته    یم یر شده یطررح  رر پروس یشهر یرررض یایرح

 یخدمات سوامندگرر برر  رررئ یبرر یعی، منبع طبیار آن 

را و یگ یقررر م یدیمتفاوت و جد یط کاربریرنسان ار شرر

ل یت رشتاره اررا کته موجتل تلر    ییهتا  معموال  به پروسته 

و  یشتهر  یهتا   یها رر به کاربر شده و آن یعیستم طبیرکوس

 (.Ahern, 2004ر اراه رست )ییتغ ییروستا

رز عناصتر   یبت یترک دیت بارر  یکیرکولتوژ   شتبک ساختار 

 ,Forman) سیمتاتر هتا  ارالن و   منظتر شتامل لکته    یر هیپا

شتامل   یشتهر  یهتا  طیآن ار مح یرنست که رجزر( ا1995

و عناصر مصنوف رستت   یعیطب یها هیرز ال یر وستهیپ ستمیس

(Aminzadeh & Khansefid, 2009.) 
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کته   یمنظر شهر یرجزر یبند میتدساو نمونه رز  ریار ز

رستت   ستت یز طیمحت ار  یرنسان یها تیفعال  توسعحاصل 

آهترن و   یسوز ( ر1رول )جدول  یبند میتدسشوا.  یرررئه م

شتده و   یبنتد  فابس بر رساس مدل لکه  ارالن و بستر طبده

فتورمن صتورت    یستو ( کته رز  2او  )جدول  یبند میتدس

 هاست. و لکه دورهایگرفته و بر رساس رنورف کر

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

 بستر شهری های شهری ارالن های شهری لکه

های  های ورزشی/تاالب ها/زمین اپار

 های خالی شهری/باغ/گورستان/کم / زمین

ها/مسیرهای زهکشی  ها/کانال رواخانه

 ها/خطوط رنتدال بر  /جااه

های مسکونی/مناط   محله

های افن زباله/مناط   صنعتی/مکان

 های ملتلط تجاری/مناط  با کاربری

 (Ahern & Fabos, 1995منبع: )

 
 بر اساس لکه و داالن  دی اجزای منظر شهریبن تقسیم .2جدول 

 نورحی خارج رز حلد  شهر نورحی ارخل حلد  شهر شهر و نورحی ماار شهر نوف

کریدورهای 

 بزرگ

کریدورهای 

ها/خطوط  ری/بزرگرره رواخانه

آهن/خطوط  رره

 ها ساحلی/تررنشه

کمربند سبز/مرز توسع  شهر/حلد  

 ها/حصارهای سبز های بزرگ/سبزرره پارا

ها/خطوط  ری/بزرگرره کریدورهای رواخانه

 کشی/خطوط رنتدال نیرو/ ساحلی/لوله

های  لکه

 بزرگ

های بزرگ  پارا

های  شهری/پارا

طبیعی/مناط  التا/  شبه

 آهن های رره محوطه

های حوم  شهری/مناط  طبیعی و  پارا

های  های گلز/باغ طبیعی/زمین شبه

ها/مناط   بوتانی،/مرارب

 رونفیلدهاها/ب صنعتی/اریاره

زررها/مرغزررها/ماتریس  ها و بیشه جنگل

 جمعیت منارر بیابانی/مناط  سکونتگاهی کم

کریدورهای 

 کور،

رایز ارختان/رایز 

های  ها/رایز گ رگاه بوته

 سبز

کریدورهای 

کشی/خطوط  ها/لوله ری/کانال رواخانه

رنتدال نیرو/حورشی خیابان/رایز ارختان 

 های گ رگاهی ها/رایز و بوته

 ها/حصارها ری و کانال ریدورهای رواخانهک

های  لکه

 کور،

های کور،/مناط   پارا

طبیعی  شبه

های تاریلی و  کور،/سایت

های  فرهنگی/زمین

بایر/محوط  

 ها/ مدررس/قبرستان

طبیعی  مناط  شبه

 های بازیافت ها/سایت کور،/قبرستان
 ها ها/ملازن آب/مرارب اریاره

 ( Forman, 2008منبع: )
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بته   یکیکرا مرمت رکولتوژ یبا رو یشهر یرررض یایرح

ش یو پ یعیط طبیستم به شرریرکوس منزل  بازگرارندن شهر به

رر  یخواسازمانده ییرنسان  که ار آن شهر تورنا  رز مدرخل

 یرررضت  یایت ن  رحیرز است ندراه رست  رشتاره اررا بنتابرر  

متؤثر ار   یکراهتا یتورن با ار نظر گترفتن رو  یرر م یشهر

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

تتورن ار   یفرستواه رر مت   یهتا  بافتت  یکیمرمت رکولوژ

 رحیتای  بترری که  یبه کار گرفت. هدف رحیا یها قالل برنامه

ن حتال کته   ید ار عت یت شوا با یها ار نظر گرفته م ن بافتیر

 یاهد ار ررستا یتدرو  گ شته و حال رر مورا توجه قررر م

،  کتتارر و زنتتده باشتتد کتته بهبتتوا یتتررگان ییجتتاا فضتتایر

ن فضتاها ار  یر یریپ  ستیآن به بهبوا ار ز های یرساختز

د منجتتر شتتوا )پتتورجعفر  یتتجد یازهتتایبتته ن ییپاستتلگو

1388 .) 

 

 7اکولوژیک . شبکۀ1.1

و  یعتتیرز منتتارر طب یتترفررگ سیستتتم رکولوژیتت، شتتبک 

بهبتوا   بترری مناستل   رویکترا  منزلت   رست و به طبیعی شبه

شتوا   یبتاز ار نظتر گرفتته مت     فضتاهای  سیستم های  ررز

(Cook, 2000 .)شبکه  حفارت و  رستررتژیرز رهدرر  یکی

هاستت   ارون آن های زیستگاهپررکنده و  کریدورهای ذخیرۀ

مررکتز   ینرست کته بت   یستگاهیز ساختارهایکه هم شامل 

 بیولتوژیکی ررتبتاط   تسهیل وسیل وجوا اررند و هم  یعیطب

 ررفیتت   8طبیعیتحمل  ررفیتمانند  یمیمفاهمنظر رست. 

 11رکولتوژیکی  پایتدرری و  10رکولوژیکی  جبررن 9پاالییخوا

رستت کته ار    رکولوژیت،  یهتا  رصتول شتبکه   تترین  رز مهم

مناستل ار بافتت    رکولتوژیکی  شتبک   ی،صورت رستدررر 

 یت، رکولوژ یها شبکه ریدۀرند. رمروزه  استیابیفرسواه قابل 

 یهتا    بستته بته تفتاوت   ریشته  هتای  رز بافتت  یاریار بس

 یجاارر ر یگوناگون یها   طرحمدیریتیو سطوح  ژئوفیزیکی

 (.Council of Europe, 1996کراه رست )

متفاوت رز  گون  6 ی،رکولوژ یار طررح 1مطاب  شکل 

 ها ذکر شده رست. ها و ارالن لکه بینروربط 
 

 ها  . مواد و روش2

 مطالعاتی ۀمحدود معرفی. 2.1

که  شوا یتهررن محسوب م یمیرز مناط  قد یکی 12 منطد 

منطدته بتا مستاحت     ینشهر ورقع شده رست. ر ینار مرکز ر

محلته رستت. رز    13و  یته ناح 6مربع شامل  یلومترک 91/16

منطده قرررگترفتن بتازرر تهتررن و     رین های ویژگی ترین مهم

 ی اولتتت یمررکتتز و نهااهتتا ی رز رمتتاکن فرهنگتت یاریبستت

 ها ار آن رست.  رتلانهها و سفا خانه وزررت
 

 
 های اکولوژیک های شبکه . طرح شماتیک تیپولوژی1شکل 

 Linehan & Gross, 1995)منبع: ) 
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 تهران 12 ۀموقعیت منطق .2شکل 

 1385منبع: مهندسین مشاور باوند، 

 

و  فرسیودگی بافت از نظر  کالبدی های . ویژگی2.2

 ارزشمندی

 فرستواگی  میتزرن رن  تهر 12 منطد  یلیبر رساس طرح تفص

 زاه شده رست: تلمین زیرمنطده به شرح  رینار بافت 
 

های فرسوده و نیازمند به مرمت،  ها و گستره . بافت3جدول 

 بهسازی و نوسازی

 وضعیت رایز
مساحت 

 )هکتار(

نسبت 

 به کل

 6/21 345 های تاریلی فرسواه محله 1

2 
های فرسواه و  بافت

 ناکارآمد
54 4/3 

 6/6 106 سامان به ی ناها گستره 3

 5/31 505 جمع 4

 (1385منبع: )مهندسین مشاور باوند  
 

ارصتد   5/31منعکس رست   3گونه که ار جدول  همان

 عمررنتتیبته متتدرخالت و رقتدرمات    12 منطدتت  محتدواۀ رز 

پتنجم   ی،اررا: مرمت بافت )ار حدوا  نیاز جدیو  فوری

و  ارصتتد( 5)حتتدوا  بهستتازیو  ستتازیمنطدتته(  تورنمند

 نیر بافت اراهم منطده(.  ی،)ار حدوا  نوسازیو  تجمیع

مستئله   نیت . رشوا یرحساس م یاایتررکم ز عموما  محدواه

 شتتر  یب ی ربنخراتر و ررتفاف  یبند قطعه یژگیرز او و یناش

قابل  ریو غ هیربن  یطر رز محدواشده و کور، باز یفضاها

 ار اایت ز تتررکم  رحساس خصو  به و ها گ رگاه رز تیرؤ

 رست.  یرغتشا  و ناهمگن ها  تفاوت لیال به فضا
 

 ها و بناهای ممتاز و ارزشمند . گستره4جدول 

 ررز  رایز
مساحت 

 )هکتار(

نسبت 

 به کل

 27 430 حصار رول )تهررن صفوی( 1

 5 80 ها و بناهای شاخص گستره 2

 3/2 37 بناهای ررزشمند 3

 3/43 547 جمع 4

 - )متر( 900 ندهای ررزشم ها و بدنه لبه 5

 1385منبع: مهندسین مشاور باوند  

 

 رز آن رست که: یحاک 4رطالعات جدول 

 یهتا  هتا و پهنته   رز گستتره  منطده محدواۀارصد  3/43

ارصتد رز طتول    5/15و ار رستت  شتده   یلشاخص تشتک 

ررزشتمند   هتای  بدنته ( هنوز یابانخ یمای)س شهری های لبه

و  هتا  یتدرن م یدبا یمتهررن قد های یابانبه خ شوند. می یافت

 رفزوا.  یزممتاز رر ن یشهر یفضاها
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بته همتان    12 منطد   4و  3بر رساس رطالعات جدرول 

حفت  و   یازمنتد ررزشتمند و ن  یهتا  بافتت  یرندرزه کته اررر 

 یلبا تبد تورن یاررا که م یزفرسواه ن مناط رست   ینگهدرر

 یبر ندش فضتاها  یسبز و تعامالت رجتماع یآن به فضاها

 کرا.  تأکید نیزند ررزشم

 

 روش. 3

 ی ر کتابلانته  یمطالعه و بررست  ی ربتدر رز طر ی تحد ینار ر

 ینظر یموجوا  مبان یها ها و رسناا و طرح مداالت  گزرر 

و بتا   یبررست  یدتی و تطب یلتی به صتورت تحل  ی وآور جمع

رطالعتات   یآور رقتدر  بته جمتع    یترز ستا  یتدرنی م یدبازا

 رانظر شد. مو ۀمحدوا یبررس برری یدرنیم

 12  منطدت  یت، رکولوژ  ستاختار شتبک   ییشناستا  یبرر

مصنوف و  یرطالعات های یهال یدآن با ری یهتهررن و عناصر پا

پوشتش   یتدرولوژیکی  ه یهتا  موجوا  شامل ندشته  یعیطب

 یلی ررزشمند تار یساختارها ی استرس یها شبکه یاهی گ

متتروا پررکنتده ار منطدته و ... رستتلررج و بتا       های ینزم

 یهتا  شتبکه  ینهتا بهتتر   آن یگ رر هم یرستفااه رز رو  رو

کتار ار او ستطح صتورت     یتن مشلص شوا. ر ی،رکولوژ

متدل کشتش     یری: ستطح کتالن کته بتا بته کتارگ      گیرا یم

شوا و بر رستاس آن   یم یجاار ی،رکولوژ  شبک ینکارآمدتر

مجاور بتر رستاس وستعت و     یها لکه یکیرثر رکولوژ یزرنم

حالتت ختوا    ینتتر  ینهار به یکدیگر ها نسبت به لکه  فاصل

 .یراگ میقررر 

 یتتانرنتلتتاب رز م بتترریستتپس  ار ستتطح خراتتتر   

بته   یلتبتد  بترری موجوا با فورصل نسبتا  مشابه ) های یابانخ

ها بتر   یابانرز خ ی،سبزرره(  با نظر کارشناسان خبره به هر 

 ۀشتد  تعریتز  یها و شاخص یکیرکولوژ یها ویژگیرساس 

  منظتر و حتس   یتاهی عره  ستاختار گ ها )شامل طول   آن

  یتزرن ر برنامته  ژیبا توجه به نوف رستررت ینمکان ...(  همچن

شتد و   یبررس یتسا های یتو رمکانات و محدوا یتموقع

 3ررز ( تتا   ینکمتتر  ی)اررر 1 ینبت  یازیها رمت به شاخص

 .یافتررز ( رختصا   یشترینب ی)اررر

 Gravityمتعاقل آن با رستفااه رز کاربست مدل کشش )

Model و بتا   یته ته 12 منطدت   ی)طترح( بترر   یو(  سه ستنار

منطدته   رکولوژیت،  شتبک   ینکارآمتدتر  ری مدایسته  یابیررز

 نحتوۀ و  یتابی ررز یهتا  رنتلاب خورهد شد. ار رارمته متدل  

 .شوا می یها معرف کاربست آن

 

  یکاکولوژ ۀشبک یابیارز های مدل. 3.1

مانند  گوناگونی های منظر مدل رکولوژی ررزیابی ررستایار 

  جتاری  پویتایی  هتای    متدل شتبکه  متدل   ژئومتری،مدل 

 شتبک   ینبه بهتتر  استیابی برریو ...  رکوسیستمی های مدل

رررئته شتده رستت. رز     رقومیمدل  ی،ار قالل  رکولوژی،

رز متدل   یکته ختوا تتابع    12مدل کششها به  مدل رین میان

ح تورن رشاره کرا که مفروضتات آن بته شتر    یشبکه رست م

 رست: زیر

 ها  گره تحلیلو  تجزیه برریگره:  تحلیلو  تجزیه

 منطدتت تحتتت عنتتورن حتتدرقل  رنتتدیکاتوریبتته 

 یاز. حدرقل مساحت مورا نارریم نیاز رکولوژیکی

 یتت،ار  رکولتتوژیکی هتتای ویژگتتیارشتتتن  بتترری

 هکتار رست.  نیم زیستگاه

 رو   اوسبز: که به  فضاهای بینت فحدرقل مسا

 قابل محاسبه رست:

رتصتتال مرکتتز  یتت : کتته رز طریستتافت مرکتتزم .1

 بعدی لک  ی،لکه تا مرکز ژئومتر ی، ی،ژئومتر

 شوا.  یمحاسبه م

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

 تصویررو    رینشوا. ار  یرر شامل م ایگر لک 

 برریگونه  ی،که رر  یمسافت یزرنرز م تری حدیدی

کنتد   طتی  بایتد  ایگتر  لک لکه به  ی،رز  رسیدن

 اهد. ینشان م

 یتت رهم یتزرن لکه: که ار آن وزن هر گره م آنالیز 

حتتدرقل » یکاتورآن رر بتتا توجتته بتته رنتتد  ینستتب

اهتد. بتر رستاس     ینشتان مت  « نیازمساحت مورا 

محاستتبه  Na = [x(ha) / s(ha)]*10فرمتتول 
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مستتاحت  xوزن گتتره   Naشتتوا کتته ار آن  یمتت

حتتدرقل  یکاتوررنتتد sستتبز بتته هکتتتار و  یفضتتا

به هکتار رست کته بتا ضترب     یازحت مورا نمسا

 کنتتیم  یآن رر نرمتتال متت  10حاصتتل ار عتتدا  

(Linehan & Gross, 1995.) 

 یکتدیگر تر و به  ررتباط: هرگاه مناط  بزرگ آنالیز 

 یکتدیگر بتر   بیشتتری تر باشند  رثر متدابل  نزای،

 Na = [x(ha)رساس فرمول  ررتباط بر یزاررند. آنال

/ s(ha)]*10 شوا که ار آن  یمحاسبه مGa میزرن 

 a  Nbوزن گتره   b  Na و aاو گتره   بتین کشش 

 bو  a  او لکتت ینمستتافت بت  Dabو  bوزن گتره  

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

هتا   لکته   فاصتل  یشده ار بررست  او رو  مطرح

 شوا. یمحاسبه م

 ساختاری  فیزیکی موقعیتشبکه: بسته به  تولید  

طترح رز شتبکه    رنتدین ورن ت میو ...  عملکرای

 تیپولتوژی کترا کته ار مبحتث     ررزیتابی و  تولید

 سبز به آن پرارخته شد. یها شبکه

 3 یت  هتا رز طر  شتبکه  رین رهمیت میزرن: ررزیابی 

 :شوا میمحاسبه  یرز یکاتوررند

هر شبکه رستت   ینارصد رتصال ب یانگرب نسبت گاما. 1

 ینت، رکثر لها ار شبکه به حد ین،تعدرا ل یمتدس ی که رز طر

تا صفر رست  1 ینممکن قابل محاسبه رست. عدا حاصل ب

ار شبکه  بیشتریتر باشد رتصال  نزای، 1که هرره به عدا 

 وجوا اررا. 

Number of links /maximum number of possible links  =£ 

شتبکه رستت کته رز     یچیدگیپ یزرنم یانگرب . نسبت بتا2

ها محاستبه   تعدرا گرهموجوا  های ین،تعدرا ل یمتدس ی طر

 شوا: یم

 Number of links / number of nodes =β 

 :بپیوندانسبت سه حالت ممکن رست به وقوف  رینار 

شتبکه  تر باشتد  کور، ی،رگر حاصل رز عدا  .1

 رست. ری شاخه یاباز 

شتتبکه باشتتد یتت،عتتدا  مستتاویرگتتر حاصتتل  .2

 رست.  ری حلده ت،

شتبکه  تتر باشتد   بتزرگ  ی،رگر حاصل رز عدا  .3

 رست.  یچیدهپ

 ینبتت نستتبی هزینتت  بیتتانگر cost ratio. رنتتدکس 3

 یمکننده و سازنده رستت کته رز کستر حاصتل تدست      رستفااه

به  1ها  رز عدا  لین،شبکه بر جمع مسافت  یها ین،تعدرا ل

وررا  هزینت  تر باشتد   نزای، 1. هرره عدا به آید یاست م

ستت  کننده کمتتر ر  وررا بر مصرر هزین و  یشتربر سازنده ب

(Linehan & Gross, 1995.) 
Cost ratio = 1- 

[number o links/total distance of links]  

وزن گتره و   محاستب  پتس رز   باال های بر رساس فرمول

تتورن جتدرول مربتوط     یم آلترناتیو یها کران شبکه مشلص

 یلکته رر رو  2رثتر متدابتل هتر     میزرنرر محاسبه و  Gabبه

متدابتل   رکولوژیکیآثار  یلتتر بدینمشلص کرا.  یکدیگر

 هتای  لینت، که فاقتد   ییها و شبکه شوند میشناخته  یدیکل

ها باشتند حت ر خورهنتد شتد.      لکه ترین بزرگ بینموجوا 

 رلگوهای بینتورن ار  مینامرتبط   یها رلگویپس رز ح ر 

 جتدولی  cost ratioو  β  £با توجه به سه رندکس  باقیمانده

سته   رینبا توجه به  باقیمانده رلگوهایارا که ار آن  ترتیل

طتررح بتر    نهایتت باشتند و ار   مدایسته رندکس با هم قابل 

 یتت رهم یتزرن و م ری هزینته   ستاختاری  هتای  ویژگیرساس 

طرح  بهترین رررئ و  ریزی رلگوها است به برنامه یکیرکولوژ

رلگو ار سطح کالن هتر   بهترینکران  بزند. پس رز مشلص

 یتوجته بته نتوف رستتررتژ    لکه و سبزرره متصتل بته آن بتا    

و  ستایت  های محدوایتو رمکانات و  موقعیتو  ریز برنامه

 شتهری منظتر   رکولوژیت،  طررحتی با ار نظر گرفتن رصول 

 خورهد شد. طررحی

 

 تحقیق یها یافته. 4

 منطقه یطیمح ستیز یها تیظرف. 4.1

 آن که رست مربع متر 32/0 فدط منطده ار سبز یفضا  سررن

  گانت  سته  یهتا  پتارا  و شتهر  پارا ندمان ندطه رند ار هم
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 متتررکم  یهتا  بافت گریشمال محور شو  متمرکز شده و ا

 . رست یته باز و سبز یفضاها رز منطده

آن  ۀاهنتد  هتا نشتان   بررسی رکولوژی،به لحاظ ساختار 

سبز متناستل بتا وستعت و     یفاقد فضا 12 منطد رست که 

ستبز بته    یهتا  و پررکنش لکته  توزیعو رست خوا  یتجمع

پوشش  نیزبزرگ آن  یها و لکهرست صورت نگرفته  یوبخ

هتا   لکه ینرتصال ر ۀنحوبر رین  . عالوه ندررا یمناسب یاهیگ

 رکولوژیت،  شتبک   یار قالتل رستتاندرراها   یتز ن یکدیگربه 

 گنجد. ینم

شتناخت    مرحلت  گرفته ار  با توجه به مطالعات صورت

 ار ستاماندهی  بترری شتده   بررسیسبز  یها لکه یها ویژگی

 : شوا می بندی تدسیم یرعمده به شرح ز  قالل رهار است

 اررری خصوصتتیستتبز  یهتتا رول شتتامل لکتته  . استتت1

 هتای  ها شتامل ستفارت   لکه رینباالست.  رکولوژیکیررز  

بهارستان و نگارستان رست کته بتا وجتوا     روسیه  رنگلیس 

ختوا آثتار    یااوسعت ز یلعامه به آن به ال ندرشتن یاسترس

 گ ررند.  یر منطده ما بتیمث رکولوژیکی

ررز   اررری عمتومی ستبز   یها او  شامل لکه  . است2

بتزرگ   یهتا  ها متشکل رز لکته  لکه رینباالست.  رکولوژیکی

رست  یبزرگ های ها و بوستان ساخت به صورت پارا رنسان

 یتل هتا بته ال   لکته  ریتن رنتد.   که ار سطح منطده پررکنده شده

اررنتد    محدوای  توسع رمکان یزر شدن ار بافت ارنه رحاطه

 یعتی طب یدورهایکر یجااو ر یتتدو ی شان رز طر رما ررتباط

 . شوا  یسبز م های زیرساخت یتموجل تدو

 خصوصتی و  عمتومی سبز  یها سو  شامل لکه  . است3

 یتل لکته بته ال   یتن متوسط رست. ر رکولوژیکیررز   اررری

ار  یشتتر بلکته ب   نتدررا  یبتارز  رکولوژیکیوسعت کم آثار 

 . رست مؤثر یمحل یاسسبز ار مد یا فضابهبو

 ذخیترۀ  یو رررضت  یربتا  یهتا  رهار  شامل پهنه  . است4

و  یت، رهتدرر رکولوژ  یها ار ررستا پهنه رینرست.  نوسازی

رند  اولتی ۀشد و شامل رمالا تصرر یدررندمناط  پا  توسع

 بیشتتر رنتد.   ار نظر گرفته شتده  یآت  مداصد توسع یکه برر

ستاز   که هنوز ستاخت و  ییها رر قسمت پهنه رین یها زمین

اهنتد و بته ذرت    یمت  تشکیل رست ها صورت نگرفته ار آن

 یلارشتتن پتانست   یتل   رمتا بته ال  یستتند ستبز ن  فضای اررری

 .رهمیت بسیاری اررندسبز  فضاهایشدن به  تبدیل

 
 12 ۀهای قابل تبدیل به فضاهای سبز در منطق فضاهای سبز و پتانسیل .3 شکل
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 تهران 12 ۀست مدل کشش در سطح منطقکارب. 4.2

 فضاهایرز  ترکیبی د ار منط ی،رکولوژ یها لکه ترین رصلی

بتاال و   یت، ررز  رکولوژ یاررر یو عمتوم  خصوصتی  سبز

مناستتل  رکولتتوژیکی ویژگتتیبتتا  نوستتازی ذخیتترۀ یرررضتت

)قابل توجته رستت    قررر اررندهکتار(  نیم)حدرقل مساحت 

 روسیهبه جز سفارت هکتار  نیم باالی خصوصی رررضیکه 

 یتل رست به ال بسیاری رکولوژیکیرثر  اررریو رنگلستان که 

عمو  ح ر شتده رستت( کته بتر رستاس       ندرشتن استرسی

 اهند: یم تشکیلرر  رکولوژیکی  لک 22ار مجموف  4شکل 

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

 یمساحت آن به حدرقل مساحت اررر یمگره رز حاصل تدس

ار  ی شتوا. نتتا   یهکتتار( محاستبه مت    یم)نت  یکیرثر رکولوژ

 نشان اراه شده رست. 5جدول 

 

 
 های ارزشمند اکولوژیک در منطقه لکه. 4شکل 

 

 12 ۀی اکولوژیکی در منطقها وزن گره .5جدول 
 وزن گره مساحت شناس  لکه

1 7/10 214 
2 9/5 118 
3 7/3 74 
4 24 480 
5 3/1 26 
6 2 40 
7 4 20 
8 6/5 112 
9 8/1 36 
10 85/0 17 
11 38/1 27 
12 5/1 30 
13 5/4 90 
14 4/2 48 
15 28/11 22 
16 4/2 48 
17 4/8 170 
18 7/5 114 
19 6 120 
20 4/4 88 
21 86/1 37 
22 74/5 114 
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 Gab = (Naبعد بتر رستاس فرمتول کشتش       ار مرحل

*Nb) /Dab با توجه به  دیگریک یرثر متدابل هر او لکه رو

شتوا. هررته     یمشلص مت  ینشانب  وسعت هر لکه و فاصل

کمتر باشد رثر  ینشانب  و فاصل یشترمتدابل ب یها وسعت لکه

 خورهد شد. یشترب یکدیگر یها رو آن یکیرکولوژ

 

 و بحث نتایج. 5

ار  یکتدیگر نسبت به  یتشانها و موقع گره ویژگیبر رساس 

هتا   رتصال گره ۀنحو و خصار  یشنهاایطرح پ 3ها   پهنه

 شوا.  می پیشنهااسبز   شبک ی،ار  یکدیگربه 

  پيشنهاديطرح A :ری طرح بر رساس متدل حلدته   رین 

 یهتا  طترح لکته   ریتن . ار شوا  میشبکه رررئه  تیپولوژی

 یکتدیگر به  پیشنهاای یها پهنه بینررزشمند موجوا ار 

 پیتروی  خاصتی  رلگتوی رز  رینکهشوند بدون  یمتصل م

هتا   هتا متالا رنتلتاب آن    مدل ررز  لکه رین کنند. ار

 تترین  مدل مهم رینوروا به شبکه رست. بر رساس  برری

بته   مستتدیم  یهتا  ررتبتاط  رز طریت   12 منطدت   یها لکه

حال  عینملتلز ار  یها ند. پهنهشو میمتصل  یکدیگر

 کریتدورهای  تدسیماتند رز یکدیگرررتباط با  اررریکه 

 یتدورهای کر یشتترین ن ببرخوراررند و ار آ نیز ارونی

رونتد. بتا وجتوا     یهتا بته کتار مت     رتصال لکه برریسبز 

 یلر به الگمدل  گراش ینها ار ر به لکه بیشتر استرسی

و تعتتدا  یرز پررکنتتدگ یکتته ناشتت یرهامستت هتتویتی بتتی

 (. 10)جدول شوا   می یهاست ارار سرارگم آن

  پيشررنهاديطرررح B :طتترح بتتر رستتاس متتدل   ریتتن

رو   ریتتن. ار شتتوا  متتیرئتته شتتبکه رر مررتبتتی سلستتله

رأس رنتلتاب   منزلت   ستبز و بتاز بته    یهتا  لکه ترین مهم

بته آن   مررتبی به طور سلسله یزها ن لکه سایرو  شوند می

رستت. ار   ری   پنجته تیت   رین ایگر. نا  یابند یرتصال م

مررتل  ررس ار سلسله لک  منزل  طرح پارا شهر به ینر

رتصال  برری یرهامس ترین و شاخص رست رنتلاب شده

شتوند   یرنتلتاب مت   رصتلی   لکت  یتن سبز بته ر  یها لکه

 (. 10)جدول 

  پيشنهاديطرح C: سبز و بتاز رز   یها طرح لکه ینار ر

متصل  یکدیگراهنده به  ررتباط مرکزی  حلد ی، ی طر

 گیریقررر برریها  خیابانبه  اهی ررز  میزرنشوند.  یم

رستت کته منتت  رز     ییهتا  رلگو شاخص رینار ساختار 

ها کته   ویژگی رینست. بر رساس کریدورها یها ویژگی

  باا و حتس  گیاهیشامل عره  طول  شکل  ساختار 

او  ۀاهنتد  رتصتال  هتای  خیابان بینرست   کریدورمکان 

به لحتاظ   خیابان بهترینو  گیرا میصورت  یسهلکه مدا

رنتلتاب   تتاریلی  -رکولتوژیکی  هتای  رنطبا  بتا ررز  

ها )بتر   شاخص رینرز  ی،به هر  اهی . با ررز شوا می

 یتن ار قالتل ر  خیابان بهترین( رکولوژی رهمیتحسل 

 الیتل . قابل توجته رستت کته بته     شوا میطرح رنتلاب 

 12 منطد  شبک ار  رتصالی رصلی کریدورهایبارزبوان 

 جمهوری  سعدی   سینا  پانزاه خرارا  ربن ری خیابان)

 یتدورهای کر منزلت   به کریدورها رین(  خیا و  فراوسی

بتر رستاس    خیابتان  گتزینش و رنتد   رنتلاب شتده  یصلر

ناصتر خسترو     هتای  خیابانبه  رکولوژیکی های شاخص

آن(  شتمالی )ار قستمت   ریو  خمینی مصطفیپامنار  

 کریتدورهای  یها ویژگی ترتیل بدین. شوا  میمحدوا 

به شرح جتدول   ینیخم یناصر خسرو  پامنار و مصطف

 3تتا   1ها رز  ویژگی رینشوند و بر رساس  یم یبررس 7

(. ار 8شتوا )جتدول    یمت  یتازاهی به هتر شتاخص رمت  

هتر شتاخص ار ررز     رمتیازهتای  یانگینبعد م مرحل 

 رصتلی  کریتدور و او  شوا میهر شاخص ضرب  ینسب

 ناصرخسترو و پامنتار   هتای  یابتان خ یعنتی بکمن   حلد

بر رساس  نهایی مرحل (. ار 9شوند )جدول  یرنتلاب م

بتا   Cو  A  B  سه طرح نههزیجدول گاما  بتا و نسبت 

طترح رنتلتاب    ترین و مناسلشوند  می مدایسه یکدیگر

 (.10)جدول  شوا  می
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 های ناصرخسرو، پامنار و مصطفی خمینی میزان ارزش اکولوژیک خیابان ۀمقایس .7جدول 

 کریدورنا  

 کریدور یها ویژگی
 خمینی مصطفی پامنار ناصر خسرو

 متر 15 متر 12 متر 25 عره

 متر 1074 متر 1139 متر 926 طول

 ساختار

 گیاه
گیاهان متررکم با طرح 

 کاشت منظم

تررکم کم گیاهی با قابلیت تدویت 

کریدور سبز و وجوا لک  سبز ار 

 قسمت شمالی خیابان

 گیاهان متررکم و رصیل

 ساختمان

 بافت متررکم بافت متررکم بافت متررکم تررکم

 متوسط تا کم کم متوسط ررتفاف

ل و خل

 فرج
 کم کم متوسط

 باا

 متوسط متوسط کم آسایش

آلواگی 

 هور
 زیاا متوسط متوسط

منظر و 

 حس مکان

 استرسی

استرسی پیااه به 

های فرهنگی  مجموعه

 کاخ گلستان

های محلی بافت تاریلی و  ویژگی

 اربر ارشتن ساختارهای قدیمی
 خیابان شهری

تورلی ایدهای پی ار 

 پی

و  رلعماره اید به شمس

 مجموع  کاخ
 اید رز خیابان به ارون بافت ررگانی،

اید محدوا رز خیابان به 

بافت به الیل نفوذپ یری 

 پایین

 فضاهای شهری فضاهای ررگانی، ار مدیاس رنسانی مدیاس رنسانی مدیاس

 بوان مورنع پایین تدرو  و مورنع
بوان مورنع  تدرو  بصری باال و پایین

 بصری

  مورنع بصری و رغتشا

های  ناشی رز رستدررر مغازه

 تجاری

 همجورری
 -همجورری فرهنگی

 تجاری -تاریلی
 تاریلی -همجورری تجاری تجاری -همجورری تاریلی

 هویت و خورنایی
هویت تاریلی باال و 

 های قوی ها و لبه اید

هویت تاریلی باال و صمیمیت و 

 تدرو  فضا

هویت تاریلی کم  

 پ یری پایین رنعطار
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 ها  دهی به شاخص ارزش. 8 جدول

 نا  کریدور

 های کریدور ویژگی
 مصطفی خمینی پامنار ناصر خسرو

 2 1 3 عره

 2 1 3 طول

 ساختار

 3 3 2 گیاه

 ساختمان

 3 3 3 تررکم

 2 3 1 ررتفاف

 1 1 3 خلل و فرج

 باا
 1 1 1 آسایش

 1 2 3 آلواگی هور

منظر و حس 

 مکان

 1 2 3 استرسی

 1 3 2 یدهای پی ار پیتورلی ا

 1 3 2 مدیاس

 1 3 2 تدرو  و مورنع

 1 2 3 همجورری

 1 3 2 هویت و خورنایی

 
 ارزش هر خیابان ۀمحاسب .9جدول 

 مصطفی خمینی پامنار ناصر خسرو ررز  شاخص های کریدور ویژگی

 4 2 6 2 عره

 2 1 3 1 طول

 12 12 8 4 ساختار گیاهی

 6 9/6 9/6 3 ها کیفیت ساختمان

 4 6 8 4 غالل و آلواگی هور باا

 2 5,4 4,6 2 منظر و حس مکان

 30 3/33 5/36 جمع

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

 نسبت هزینه بتا اماگ ها تعدرا لین، ها تعدرا گره تی  شبکه نا  شبکه

A 881/0 45/1 14/0 32 22 ری حلده 

B 869/0 95/0 9/0 21 22 مررتبی سلسله 

C 878/0 1 95/0 22 22 بکمن 
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 بر اساس تیپولوژی شبکه 12 ۀهای اکولوژیک در منطق های پیشنهادی شبکه طرح .11جدول 

 طرح شماتی، نحوۀ به کارگیری طرح ار منطده 12نحوۀ رنطبا  طرح ار منطد  
طرح شماتی، نحوۀ 

 ها رتصال لکه
 شنهاایطرح پی

 
  

 

A 

 

  

 

B 

 

  

 

C 

 

 رست Cرتصال  طرح  شبک  کارآمدترین ی بر رساس نتا

 رست: زیررنتلاب آن به شرح  االیلرز  برخیکه 

  طرحC رست.  آتی توسع  یتقابل یاررر 

 قابتل   پت یر تکررر رلگتویی و ار  رست یمقابل تعم

 موجوا ار مناط  مجاور رست. یها رتصال به لکه

 حرکتتی و  تتاریلی  ستاختارهای ل رنطبا  بتا  قاب 

 کند.  یم ریجاا خورنایی رلگویو  رستموجوا 

  و تعتتدرا رتصتتاالت آن  پیچیتتدگی  نستتبی هزینتت

رستت کته رز    ری به گونته  ایگرنسبت به او مدل 

 یگراشگر و رز ستو  نیازهای پاسلگویسو  ی،

ار  یازمورا ن یرتصاالت سبزرره یپاسلگو یگرا

  رست. رکولوژی، شبک 

 یدورهایها و کر لکه ویژگیتورن  یطرح م رینار قالل 

هماننتد حفت     رکولوژیت، رصتول   کتارگیری شبکه رر با به 

و  یتدورها کر تدویت  رکولوژی،منظر  یکپاررگیرنسجا  و 

منظتر   بصتری  کیفیتت  ررتدایو  یسبز شهر های زیرساخت
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 یرز ررهکارها یبه برخ تورن یررستا م رین. ار بلشیدبهبوا 

 رشاره کرا: یربه شرح ز ییرجرر

 ار  توقفگاهی یها گ رها با لکه بینررتباط  ریجاا

 ؛بافت میان

 بته منظتور    ویتژه  محورهتای  رحیایو  ساماندهی

و  ایتد  ویژگتی با  رکولوژی، کریدورهای تدویت

 پیااه؛حرکت  تشوی  برریمنظر 

  هتای  ار مکان جدید رکولوژی، مسیرهایساخت 

 نیاز؛مورا 

  تدویتبستر  منزل  به تاریلی یها الیه کارگیریبه 

 رکولوژیت،  یهتا  الیته و  رکولوژیت،  یهتا  ویژگی

 یهتا  الیته  خورناییو  شفافیت ریجاابستر  منزل  به

 تاریلی؛

 یجتتاار یتت هتتا رز طر لکتته تنفستتیندتتش  ررتدتتای 

 ؛ار رمتدرا باا غالل رکولوژی، یها یگشواگ

 شهری محورهای بینو ررتباط مناسل  هماهنگی 

 ؛تار سبزار ساخ جدیدو  قدیم

 و  نوستازی  ذخیترۀ  رررضیسبز   فضاهای تجمیع

ستبز   یکتران فضتا   باز به منظور متعاال یفضاها

   ؛منطده

 و  رقلتیم متناستل بتا    بتومی  گیاهانرز  گیری بهره

 آبی؛ شهر و کم آلواگی شرریط

  طریت  بافتت رز   ناپ یریو نفوذ ریزارنگیغلبه بر 

  عرصتت تجمیتتعفاقتتد ررز  و  بناهتتای تلریتتل

 رجتماعی؛تعامالت  فضاهای ریجاا یبررحاصل  

 هویتو  شهریمنظر  سیمای یها مشلصه رحیای 

و  نمتااین  بناهتای رول و او  شتهر و   حصارهای

 رصلی. یها میدرنو  کانونی فضاهای

 

 گیری نتیجه. 6

ت یت جمع ۀنتد یبا رشد فزر یکه جورمع بشر یار عصر کنون

 یها طیبا مح یعیطب یها ستمیشدن رکوسنیگزیو جا یشهر

منظتر رز   یرکولتوژ  یکراهای  نگر  و رورند مورجه یشهر

 یزیت ردرر و برنامته یپا  ا ار توسعین مباحث روز انیترمهم

بته   یروا. بته طتور کلت    یبه شمار م یشهر یرررض یکاربر

  دگاه توستع یت رز ا یشتهر  ۀفرسوا یها بافت رحیایمنظور 

و  یزیت ربرنامته  ید ار سطوح ملتلز شهریدرر  بافت بایپا

ن حتال کته موجتل متدرخالت     یار عت  یعنت یشوا  یطررح

و با ار نظتر   یار سطح محل یطیو مح رقتصاای -یرجتماع

نگر  بافت  کرا کلی، روی  ار شوا  یم یط محلیگرفتن شرر

  و بته صتورت پهنت    کند میمرتبط  یر مناط  شهریرر به سا

بافت فرستواه بتا    رحیایآورا.  میا اریمنسجم  متعاال و پو

کارآمد رستت کته    یازمند عملکرای، نیژمفهو  شهر رکولو

متعتاال و خواستازمان   یهتا  ده رز سامانهیچیپ یها بر شبکه

 یآن متکت  یرجتزر  و تعامل یشهر یاهنده ار بستر رکولوژ

 رست. 

هتا   شتهر  یو محالت مرکتز  یلیان مررکز تارین میار ر

ر کتتارکرا و ییتتکتته حاصتتل تغ اررنتتد یمتروکتت یهتتا نیزمتت

د و یتتجد یبتتا ستتاختارها ن منتتاط یتتر ناپتت یری رنطبتتا 

 ینحاصل رن یزن تهررن 12 منطد رست.  ی، شهریتکنولوژ

 یریبتا  یحضتور رررضت   آن نتیج رست که  تاریلی تغییررت

 یهتا  عرصته  میتان ار  نوستازی  ذخیرۀ یتحت عنورن رررض

 آن رست.  تاریلی

م یر قابتل تترم  یغ ی شدن روزرفزون شهر رز سرما یبا ته

 یعتتیعملکتترا طب ت ویتتفیل کیتتو تلر یعتتیعناصتتر طب

 یرنتد کته بترر    افتته یهتا ار  ستت یهتا  رکولوژ  ستم شهریرکوس

کته حاصتل    ییمنظرها یبه حل مسائل  تمرکز رو یابیاست

به نظتر   یرست ضرور یر شهریبا یها نیزم رحیایم و یترم

 یرصتل  یها هیفرض ی سبز بر پا یساختارهازیر ۀدیرسد. ر یم

اررا  یمت ان یت ان نهتااه شتده رستت کته ب    یت منظر بن یرکولوژ

ر یمنظر )عملکرا( تأث یها منظر )ساختار( رز پروسه یرلگوها

ن ید. رنت نشو  یکرا ملر عمییز موجل تغیو خوا ن رند گرفته

، به ستاختار  یستماتیس یجاا نگرشیموجل ر ییها کرایرو

و بهبتتوا  یر منتتاط  متتتروا ار ستتطح منطدتته   یرکولتتوژ

رالن آن و ا رحیایحاصل رز  رکولوژیکی  هر لک یها یژگیو

 ریتن  ی رستاس نتتا   برشوا.   یم یمتصل به آن ار سطح محل

سبز و بتاز و   یها لکه میانرز روربط  رصلی  سه است ی تحد
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رست  یصتهررن قابل تشل 12 منطد ار  شهری بایر رررضی

 منزل  ری بهگرفته مدل حلدهصورت یها یسهکه بر رساس مدا

ار آن قابل رعمال رستت کته    12 منطد مدل ار  ینکارآمدتر

ن یت . ررنتد  منطبت   ی،رکولوژ یرهایبر مس یلیتار یرهایمس

تورنتد بته    یگترر مت  ، مفهتو  کتل  یت ، ار یت ستم رکولوژیس

و مصتنوف (   یعت یستبز موجتوا )طب   یها باز و لکه یفضاها

درر رر بتا  یت ، پارکولوژیت  -یستتم رجتمتاع  یا و سومتصل ش

 ش بگ ررا.یفرسواه به نما یها بافت یلیتوجه به وجه تار

 

 ها اشتدد یا
1. Adaptive Theory 

2. Rapid growth 

3. Conservation 

4. Collapse 

5. Reorganization/regeneration 

6. Urban Reclamation 

7. Ecological Network 

8. Natural Carrying Capacity 

9. Self-Purification Capacity 

10. Ecological Compensation 
11. Ecological Stability 

12. Gravity Model 
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