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 سرآغاز .1

هاای اایاری ی      شهرهای حاضر فاصلة زیادی با شااص   

گونا    یستانری دهای زیستی دی نار   د  حااح حاضار ها      

های شاهری   یلووهاای یب عای     تویزن یا تعادلی ب ن شبک 

های شهری د  حاح مسلط شارن   ک شود   شب مشاهره نمی

 ,Cook & vanlierاذیرنار    های یکولوژیکی آس ب بر شبک 

1394.) 

حضو  یب عا  د  شاهرم مط  ای ح ااتی باریی شاهر       

یی کا  بتوینار مو اب کااه       گونا   شود؛ با   مطسوب می

های هویییم آلودگی صاوتیم تعارید د  اة دماای      آلودگی

فااییی  هااویم کاااه   بااا  آیز    ییگردهااای  ااویم ی 

یفی ده یمالکم یفاییی  سارین  تجر وااهیم یفاییی       ی زش

شادیبی   نشاط ی تماعیم   نق یقتصادیم یفییی  تعامالز 

ی تماعیم زیباسازی سا مای مط  ایم توساعة گردشاوری     

هاای   حایم    دیصلی   صا  یم کاه  یسترس   ب ماا ی 

یفییی  تنوع زیستی گ ااهی    اانو یم تعاادح د  م ایین     

 .زیرزم نیم ینتقاح ینرژی  ... شود های س ح آب

حاح یین ارس  م رح یس  کا  باا تو ا  با  متاریک       

 Email: F.vahidzadegan@yahoo.com سئوح:م نویسنره *
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یصجهان کا  باا    3بودن باف  شهری د  منایقی ماننر من ق  

های فضایی یز مل  فضاهای سابی     کمبود م یین گشودگی

فضاهای شهری موی   یس    باا تو ا  با  یینکا  یمکاان      

صاود د  ییان    ودیصا  های سبی با   یریحی شبک  زیرساص 

منظاو   فا     حاد اا      با     من ق  م سر نخویهر بودم  یه

 های آتی چ  صویهر بود؟ معضالز   توسع 

های منظر شهری کا  د  اای    یمر زه یریحی زیرساص 

ااذیردم   عرم گسترش موز ن یب ع  د  شاهرها ینااام مای   

 ییین   معما ین منظر   یریحاان شاهری  ی د     تو   برنام 

ا      یکردی بریی باای باردن ک ج ا  زنارگی     یافتن  یهک

شهری    یب ة ب ن ینسان   یب ع م ب  صاود  لاب کارده    

یس . یین فریینر بریی شناسایی مسا رهای باالقوه   ییاااد    

 شود. یک شبک  فضایی سبی شهری یستجاده می

هاای ینااام شاره د  حاوزا یریحای       یز مل  ااو ه  

ذیرفتا  یسا    تار ینااام ا   های سبی کا  د  اا     زیرساص 

هاای شاهری کا  توساط یل اوز         توین ب  سامان  اا ک می

یلمستر م رح شرم یشا ه کرد. با یین سامان  عال ه بر حجا   

  یاة شاهرم یز عناصار     عناصر مو ود   کنترح توساعة بای  

هاای آب     یب عی مو ود د  زم نم ماننر   دصانا م مسا د  

 ن  ییهای یب عی ن ی حجاظا    یتصااح   ی تبااط با     صاک

هاا برقاری  شاره      ی ها   ااا ک  ها  ی یز یریق سبی  یه اا ک

 یس .

چن ن کریر   سبی  یح دی یلکانتری د  ل سبون کشو   ه 

هاای کاالن د زم ناة باازآفرینی      ارتغاح ن ی یز مل  او ه 

مناااظر یب عاای   تااا یخی یساا  کاا  توسااط یریحاای      

هااای ساابیم مطقااق شااره یساا . یز دیواار      زیرساااص 

تاوین با  مقالاة     گرفت  د  یین حاوزه مای   های یناام او ه 

بهسااازی مط  اای   ی تقااای ک ج اا  »او هشاای بااا عنااوین 

فضایی منایق فرسودا شهری د  چا چوب توسعة اایری  یز 

های سابیم   یریق تریصد بری ن ف لرها د  س ست  زیرساص 

( 2331 مثنوی   همکاا ینم « تهرین 21مو دی: من قة  نمون 

یریحای مط  ای   »باا عناوین   چنا ن مقالاة او هشای       ه 

های یکولوژیک منظر شهری باا یساتجاده یز یصاد     زیرساص 

منظاو  ی تقاای ک ج ا  زنارگی      ا وستوی باا ینشاعاباز با    

م نام بارد  «شهریم م العة مو دی: من ق  د  شهردی ی تهرین

 (.2333 کوصائی   مثنویم 

 
 یک. هرم منظر اکولوژ1شکل 

(Wu, J.,2012: 73) 
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ین بریی ها   حاوزا  غریف اایی   باریی     تو یمر زه نمی

ه   باف  شهری با تو   ب  بسترهای ی تماعی   فرهنوای  

های عمارین   بهساازی    حد صاصشان شباهتی د  تاویی  یه

هاای  هاانی هرچا      ها   س اسا   قائد شر. د  یق   نب 

عال ه  یی هستنر. ب  ب شتر ن ازمنر  یهکا هایی بومی   من ق 

اایری یم نشان یز یهم     زیفی ن  ک  م رح گشتن مجاه  

ها   تکثرهای فرهنویم قاومی   مطلای د     تو   ب  تجا ز

 دست ابی ب  مط  ی سرزنره   اایری  دی د. 

م د  صصوص گساترده گشاتن   2م ابق توص جاز شکد

هااایی کاا  یمکااان حضااو  د   هااا    شاات  حااوزه تخصاا 

 تنهاا  های شهری ماننر منظر یکولوژیاک  ی دی نارم نا     حوزه

یی مسائد شهری بلک  مب ن یلاییم    شت  صط  بر ماه   م ان

ها یسا .   گ ری یز بریع    ی  یین حوزه بر ینع اف   بهره

بر هم ن یساس شایر نتوین ه     یکارد مشاابهی  ی باریی    

های شهریم هرچ  قار  ها  شاب   با  ها        موی ه  با باف 

 یستجاده کرد.

ی بعار یز  ها ب  ساح 3های سبی مجهوم یریحی زیرساص 

هااای   نااج  هااانی د م د  ی  اااا   حاصااد اااو ه    

م. د   07   07هاای   های منظرم د  یبتری د  ده  یکولوژیس 

گردد   بعر د  ی یصر قرن ب ست  توسعة ب شتری  ی  اا بازمی

(   ب  یح ای ی یضی شهری 2333یاف   کوصائی   مثنویم 

منیلا    با   یکرد بازآفرینی منظر بریی بازگردینارن شاهر با    

یکوس ست  ب  شرییط یب عی   ا   یز مریصل  ینسان کا  د   

دهی  ی یز دسا  ناریده یسا م     آن شهر توینایی صودسازمان

های سبی  (. زیرساص Henke & Sukopp,1986  یشا ه دی د

عنوین مجهومی چنر  هی   یاک شابک  متصاد شاره یز      ب 

هاا   عملکردهاای    فضاهای بااز   سابی هساتنر کا  ی زش    

های یب عای  ی حجا  کارده   منااف  مرباوط با         ت یکوس س

های سابی عاال ه بار     آ  نر. زیرساص  ها  ی فریه  می ینسان

هاای مجهاومی   کاا بردی د  یبعااد      یینک  نمایانور تجاا ز 

یی یز یصوح   ضویبط  زمانیم مکانیم یستریتویک   ماموع 

هاایی ماننار    هستنرم یما هموای بایار یز یاک ساری م لجا      

باودنم دسترسای با  یب عا م قابل ا  یتصااحم       چنرمنظو ه 

منار باشانر کا  د        یکردهای یکپا چ  مریریتی   ... بهره

هاا ما  ر    ها   د نهای  مااتری   هام دیین منتخب شرن گره

هاای   های سبی مظر ف قریمیم د  ظرف هستنر. زیرساص 

 (.Mell & Clement,2019ینر   گذی ی شره یمر زی نام

هاای سابی     یایی زیرسااص    اما  یز یصوح مطتوییی برن

 توین ب  موی د زیر یشا ه کرد: می

یی: یتصاااح   ا وسااتوی د  یریحاای  . یتصاااح شاابک 2

 ترین یصوح یس . های سبیم یز مه  زیرساص 

های  دهنره توینایی زیرساص  . چنرمنظو ه بودن: نشان1

شناصتیم فرهنویم  سبی شهری بریی ی یئ  چنرین کا کرد بوم

 ادی یس .ی تماعی   یقتص

هاای   هاای سابی   زیرسااص     . یکپا چوی زیرساص 3

های سابی شاهریم شاهر      ییی زیرساص  صاکستری: برنام 

دینار   با  دنبااح     عناوین ناوعی زیرسااص  مای     سبی  ی با  

های سبی  همورییی   هماهنوی شهر سبی با سایر زیرساص 

 نقادم   هاای حماد   شهری  ساصتا  سااصتمانیم زیرسااص   

هاای ینتقااح ن ار      آب   فاضالبم نظاام  های مریری  نظام

  ...(م یزنظر   یبط ف ییکی   عملکردی یس .

هاای سابی     یایی زیرسااص    . مق اس چنرگان : برنام 1

توین بریی س وح مختلا  فضااییم یز مناایق     شهری  ی می

های مطلی د  نظر گرف    هرف آن ا ونر  شهری تا ار ژه

یز مناایق   های فضایی مختلا  د  دیصاد   صاا      مق اس

 (.(Pauleit et al., 2017شهری یس  

لکاا م »تطل ااد کااا بردی  - یلوااوی فضااایی   تاییاا 

هاای سابی یسا       یء یساسی زیرساص « کریر  م ماتری 

کاا  بااا یتصاااح کریاار  هام مو ااب توصاا   یکپااا چوی  

شااود  ساااصتا ی   عملکااردی منظاار د  فضااا   زمااان ماای

 Fanhua et al., 2010). 

سبی ااسخی ب  ن از یمار ز بشار با      د   یق  زیرساص 

توین آن  ی  ه افتی دینس  کا  باا    توسعة اایری  یس    می

هاام   هاای یب عای   عملکارد آن    تمرکی بر حجاظ  یز مط ط

توأم بام تو   ب  ن از ینسان ب  حضو    برقری ی ی تبااط باا   

منظاو  اایاری ی    یب ع  بوده یس    چا چوبی  ام   ی ب 
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دهار  صاادقی ااو      یقتصادی نت ا  می –مط  یم ی تماعی

(. د  یین   یکردم د  نظر گارفتن  2337  دسری   ش بانیم

هاای   مثابة ماوزیی کی گساتردهم شناساایی آشاجتوی     منظر ب 

دهنره  ییاادشره د    نر یب عی یلووهای ذیتی یب عی شکد

منظو  یح ای یلووها  هام بازآفرینی   یریحی ب  یین موزیی ک

های سبی  هام کریر  ها   شبک  هام  ریان ک یز یریق ییااد ل

(. هارف د   2331مو دنظر یسا   حاا   نای   یحماریم    

یریحی زیرساص  سابی بار یساسای یسا  کا  بسا ا ی یز       

 هام بر ساالم  یکوس سات    ینساان یساتوی  یسا       فعال  

 Tzoulas et al., 2007.) 

ب  نقد یز حب بای  یهباردی    5یز دیرگاه   تی 1بازآفرینی

  مو ب ساصتا دهی مارد یقتصاادیم ی تمااعی     یس  ک

من قا      –مط  یم مهنرسای ماارد   صلاق ماارد شاهر     

مو ب ترم   ک ج از مط  ی یا برقری ی تعادح یکولوژیاک  

ها  ی د  چا چوب یهریف توسع  اایاری  ترک اب    شره   آن

 (.2331کنر  حب بی   صب ریم می

 مقصود یز  یژا بازآفرینی با    اود آمارن یاک نساد     

کا    مثاب  یین  ریر با حج  هوی  گذشت  یس . بازآفرینی ب 

یک  س  یا کالبار د   اای صاود قاری  دی د  لای بار ن       

یستجاده مانره یس ؛ مقصود یز بازآفرینیم یساتجادا ماارد یز   

شود بس ا  مه   یین کالبر یس .  انی ک  د  کالبر دم ره می

یمی هاای قار   یس . بریی مثاح زمانی ک  یک ماموع  صان 

عنوین کاا کرد  ریار    توینر ب  شود می تبرید ب  دینشواه می

: 2331قابد قبولی د  کالبر قریمی آن  اای گ ارد  حب بایم   

توینر دی یی ماه   ی تمااعیم یقتصاادی    (. بازآفرینی می55

هااا    دیواار بااازآفرینی لکاا  عبااا تی یااا فرهنواای باشاار. باا 

 کریاار  های قااریمی د  کنااا  عناصاار زیرساااصتی  ریاارم

گ ری شبکة زیرساص  سبی منظرین بوم آ  دم  مو ب شکد

هاای سابی یباق     شره یس    ن  صرفاً ب  ییااد زیرسااص  

فرض صا  ی   ناهمون با  ضع   مو اود   یلووهای ا  

های سبی ن ای ییاااد    ک  ماه   زیرساص  بپردیزد. یزآناایی

 ان شاهر یسا ؛ باازآفرینی منظار        ح  ریر د  کالبر بی

توینار   های سبی شاهری ن ای مای    زیرساص  باهرف یریحی

 یایی   یریحای منظار     عنوین  یهکا   ریری د  برناما   ب 

 شهریم م رح شود.

د  بازآفرینی منظر بافا  کهانم بایار بتاوین مجااه          

های زیرین ماتن  ی د  ااساخوویی    شره د  یی  معنای حج 

یی  گونا   هاا  ی با    آ  د   آن« حااح »د  باف  با   « زمان»ب  

های مکانی   زمانی ک  با  بافا     زآفرینی کرد ک  با ینوا هبا

هاای تاا یخی آن    دهنارم معناا   مکاان  ی د  ییا      ی یئ  می

(. 2331یی ناو بازآفریننار  م ار علاومی   فالحا م       گون  ب 

ااذیری شاهرها      چن ن یمر زه ی تقاای قابل ا  زیسا     ه 

ک ج   زنارگی شاهر نرین باا ی اریی س اسا  باازآفرینی       

یی    ی تقای فضای باز شاهری   مطلا    با مطو ی   شهری

یزا   مو دن از یس ؛ ماننر  توسع  قلمر های عمومیم ب  

ها  ...( ک   هام   د د ه شهری    د کنا ه های د  ن   دصان 

هااای بساا ا ی یز منظاار یب عاایم تااا یخیم   دی یی اتانساا د

تنهاا د    یقتصادیم هوی  فرهنوی   ی تماعی هستنر ک  نا  

یی  هاای سارزم نی   من قا     اس شاهر بلکا  د  مق ااس   مق 

 آفرین باشنر.   تویننر ی زش می

 -د  هماا ن  یسااتا باهاارف بااازآفرینی مناااظر یب عاای  

 یاایی  هااای مو ااود د زم نااة برناماا     تااا یخیم ماارح 

ها  های سبی م الع م بر سی   م ابق با ضویبط آن زیرساص 

های   شیبق ضویبط   ها   کریر  های به ن  منتخب   لک 

های سبی شاهری باهارف    کمی   ک جیم ماتری  زیرساص 

منظارین من قا  تار ین     –یفییی  ک ج   زنرگی مط  ای  

 شود. می

 

 . مواد و روش بررسی2

 منطقه موردمطالعه

من ق  س  شهردی ی یصجهان  یق  د  بخا  شاماح شارقی    

عنوین نمونة مو د م العا  منتخاب شار.     یصجهان مرکییم ب 

قری  یصجهان   مرکای سا  د  ه حکوما     یین من ق  شهر 

دیلم انم سلاوق ان   صجویان بوده یس . یز ص وط یصالی  

هاا     توین یز ماادی  های سبی یین من ق  می شبکة زیرساص 

نهرها   همچن ن مس ر  یی گسلی ک  یز ییان من قا  عباو     



 ... های تاریخی زیرساخت -بازآفرینی منظر طبیعی

 ویدا رفیعی و همکاران
544

کرده یس م نام برد. بافا  قاریمی شاهر یصاجهان  یقا  د       

ن عت اق  یماام علای  ع( فعلای(       م رینم م اری  ییریف سبیه

مطالز ییریف مسار  ام    بازی  آن   مطل   وبا ه  ... 

 ینر. یس  ک  هموی د  یین من ق  قری گرفت 

ییم م یین د صر توده ب   ا  یز بر سی تصا یر ماهوی ه

فرهنوایم م ایین بافا      -فضام بر سی مشکالز ی تمااعی 

هاااای  فرساااوده   مقایساااة آن باااا یساااتانری دها   مااارح

هاای مو اود    های سبی شهری   بر سی اتانس د زیرساص 

منظاو  باازآفرینی منظرهاای     هاا( با     یز مل  مطاو  ماادی  

گاری     تا یخی   نیدیک شرن ب  شهرهای یب عا   -یب عی

 توسع  اایری م یین من ق  یز شهر ینتخاب شر.

تاوین با  عارم     یز مل  معضالز من ق  مو دم الع  می

مطلا م عارم یمن ا  فضاایی باریی       اویایی   سرزنرگی د 

ساکنانم عرم   ود مرکی مطل م ی تباط ضع   د  ن بافتیم 

گاااذ های ناصویناااا   تود تاااوم آلاااودگی   مشاااکالز   

مط  ایم عارم   اود فضااهای تجر وااهیم عارم        زیس 

صایر یهالی ب  مطل    من ق  زنرگی صودم عرم   ود  تعلق

ییاریف   ماننار   شاره  فضاهای باز   ااتوق شاهری یریحای  

ها(   ضع   ناای حسای د  مطلا م عارم صویناایی       مادی

 3چن ن نیدیک ب   ها  ... یشا ه کرد. ه  فضاها د  م ان توده

 نقاد د    هاای ینباا    حماد    د صر س ح من ق   ی کا بری

یی شهر قری  ب  شما   های حاش   برگرفت  ک  بقایای فعال  

صاو ز   آینر   د  زمان حاضر د  باف  مرکیی شهر با   می

ینر. متناظر د  مریکای تاا یخی     امانره های مییح  ب  فعال  

یافت    سرزنره ب انور آن یس  ک  د  مرکای   شهرهای توسع 

 یاوه   یی   شهری با   های فری من ق  تا یخی یصجهان کا بری

هاای گردشاوری   بناهاای     های ه  ا ونر با  اذبا   کا بری

: 2301نارم  تا یخی ب  حر کافی مو ود ن س   مشاا   با  

کااا  سااا وح قاباااد بازیافااا  حاصاااد یز   (. د حاااالی6

های بایر د  من قا  یمکاان     سازهای متر ک    زم ن ساص 

 دهر. مناسبی بریی توسع  د  نی ب  دس  می

 

 روش

آ  ی  د   یستای یناام ییان ااو ه  نخسا  باریی  ما      

ییم کتب   مقاایز صاا  ی      ییالعازم ب    ش کتابخان 

های کا بردی مو اود د زم ناة    لع    مرحدیصلی معتبرم م ا

های سبی بر سای   باا من قا  ماو دنظر      یریحی زیرساص 

هاای م ارینی      ت ب ق دیده شر. ا  یز مشاهریز   بر سی

گ اری   موقع    غریف ایی من ق م تا یخچا    نطاوا شاکد   

هاا   عناصار سااصتا ی      تطل اد ییا    شهر یصجهانم تایی 

هاای   د بایدس م بر سی نقشا  ها   یسنا منظرم بر سی نقش 

های تا یخی با بردیش  دستی(م ب  شناسایی  ی گان ک  نقش 

 -هاای مو اود د  زم ناة توساع  منااظر تاا یخی        اتانس د

 یب عیم فرهنوی   ی تماعی د  س ح من ق  اردیصت  شر.

ها   یقاریماز یساتریتویک د     تر ین چا چوب س اس 

  منظرم تر ین های تقوی م حجاظ م بهسازی   مرم ح   

یب عای بار یسااس یلووهاای      -  بازآفرینی مناظر تاا یخی 

فرض   باهرف یفییی  ک ج   مط ط زنرگیم  یی ا   شبک 

 (.2333شکد گرف   کوصائی   مثنوی 

نهایتاً مرح مناسب یز شبکة فضاهای سبی   باز د  یاک  

ا وساتة اایاری  د  سا ح من قا  باا شناساایی        ه  س ست  ب 

منظاار  لکاا م کریاار     ماااتری (     عناصاار ساااصتا ی 

هاای   بنری ی یضی متر ک    بایرم م ابق با یلووی شبک  یبق 

 (.2331فرض ی یئ  شر  مثنوی   همکا ینم ا  

 

 لکه، کریدور، ماتریس

لکا م کریار        6عناصر ساصتا ی منظر یبق مرح فاو من 

شونر. یین مرح صود بخشای   ماتری  مشخ    معرفی می

هاای   هاا شاامد یناویع ااا ک     یسا . لکا   یز مرح ا وستوی 

های صاالیم   های   زشیم باغم گو ستانم زم ن شهریم زم ن

فضاهای شهریم فضاهای سابی صصوصایم فضااهای سابی     

هاااای ماااری سم  عماااومیم مطویااا  –صصوصااای  ن مااا 

هااای تااا یخیم فرهنواای    هااای   بااازم مطویاا  اا ک نااج

 ... ی تماعی  

هاام   هاام کانااح   هاام   دصانا      کریر  هایی شامد مادی
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های ص یم مس رهای زهکشیم مس رهای ینتقاح ینرژی  اا ک

 هستنر. ...ها     برقم ص ابان

آ  ی ییالعاااز باا  تاییاا   ااا  یز م العاااز    ماا 

هاا   عناصر ساصتا ی منظر شامد لک    کریر     تطل د آن

س سات  ییالعااز    هاای  های فریدس    نقشا   توسط نقش 

صاجهان اردیصتا  شار. ییالعااز      غریف ایی یز من ق  سا  ی 

هاای  ریگانا  توساط     صو ز ییا   مشخ    مو دن از ب 

  یتوکر ته ا    GIS)0 یفیی  س ست  ییالعاز  غریف ایی  نرم

هاای فضاای سابی عماومیم فضااهای سابی        شر؛ ماننر یی 

هااام  صصوصاایم فضااای ساابی صصوصاایم ییاا  مااادی ن ماا 

ام مسا رهای  ها  هام دسترسی های صرماتی ماننر اا ک نج یی 

های آب زیرزم نای     هام سجره هام گسد د چرص م یی  قناز

هاای   مناب  تأس ساتی آبی مو ود ماننار: کلکتو هاا   لولا    

های تا یخیم فضااهای بااز شاهریم عناصار         ینتقاح آبم باغ

   ... . 0فرهنوی شاص م یی  بری ن ف لرها -تا یخی

هاا     زشایان ذکر یس  کریار  هایی ماننار شابکة قناا    

هاای فشاا قوی ن ای     کریر    ریان ینرژی ماننر ص وط دکد

 .د  فریینر شناص  بر سی شر ک  د  یین من ق  مو ود نبود

هاارف یز یسااتخری  عناصاار ساااصتا ی منظاارم   ی    

هام ب   گذی ی آن ها یس    هرف یز   ی ه  گذی ی یی  ه 

 ها   کریر  ها یس . دس  آ  دن لک 

هاا یاا    های ذکر شرهم لکا   یی ه  گذی ی  نخس  با   ی

هاا  ی با     اوشاانی لکا    های شاص  با یکریور ه  همان گره

هاای شااص  من قا   ی     آ  نر. سپ  تماامی لکا      ود می

هاام تعاریدی  ی کا  بار      گذی ی کردهم سپ  یز م ان آن شما ه

مترمربا    5777یساس حریقد مساح  به ن  یکولوژیاک کا    

ها  کریر  های یب عی(    دییس    یز م ان کریر  ها ن ی ما

کریاار  های تریف کاای   ناقااد یناارژی   ...  ی کاا  دی یی     

مع ا های ک جی   تناسباز مط  ی   یب عی هستنرم ینتخااب  

ها   کریر  های نهایی بر    د  نهای  د  مرح ا وستویم لک 

یساس ارسشنام  توسط یفرید متخص  منتخب شاره   اا    

نهایتاً با بهتارین یلواو آ ییا     یز آن د  مرح  اذب  مطاسب    

 شونر. یافت    ب  یکریور متصد می

 تاریخی شهری –بازآفرینی منظر طبیعی 

د  یین   ش ن ی یبق مرح لک م کریر     ماتری  فو منم 

یب عی اری زش من قا م باریی باازآفرینی     -های تا یخی لک 

زماان د  چرصا  یریحای شابک       یو  ه  منتخب شره   ب 

ری  صویهنر گرف    د  ای آن ساایر یهاریف   ا وستة سبی ق

یقتصادیم مط  ی   ... یرح ن ی با    -صرد   کالن ی تماعی

 عرص  ظهو  صویهر  س ر.

تااا یخی مانناار  -د  نهایاا  بااازآفرینی مناااظر یب عاای

هاای تقسا   آب(م    هاا  مطاد   هام قلعا  تبارکم لا     چشم 

هاا   مایی ع تاا یخی   همچنا ن باازآفرینی       هام باغ یخچاح

عناوین کریار   یب عای       ها با   و های مجقودشره مادیمط

منظو  ییااد چا چوب سااصتا ی منظار د  دساتو  کاا       ب 

های سبی منظر شهری یین او ه  قاری    یریحی زیرساص 

 گرف .

چن ن دیور عویماد   توین با  عای  ضویبط   ه  حاح می

هاای آبایم شابک      تأ  رگذی  ماننر م یین   اود زیرسااص   

هاای   ومیم شبک  مس رهای د چرصا م یارح   نقد عم حمد

فریدسااا    ضاااویبط شهرساااازی   ... باااریی یریحااای  

تا یخی  _های یب عی  های سبی منظر شهریم لک  زیرساص 

برده شره  ی ینتخاب   ی زش ابی کرده   مرح به ن  باریی   نام

ها   کریر  ها د  سا ح من قا     کا کرد یکولوژیک یین لک 

 مو دنظر  یم یستخری  کرد.

یز مل  یقریماتی ک  هموی د   یستای باازآفرینی منظار   

توین ب  باازآفرینی   تا یخی یتجاق صویهنر یفتاد؛ می -یب عی 

منظر تا یخی قلع  باستانی یبرک یصجهان یشا ه نمود. یکی 

شاره   های تا یخی شناصت    منتخب ترین لک  یز دین  د ش 

 هاای ااری زشم کا  د  م العااز     یی فریینر ینتخااب لکا   

یافت  شرم لک  قلع  تبرک یا قلعا  یباره    تا یخی برین دس 

ترین دژهای ییرین مرکیی باوده   د    یس  ک  یکی یز کهن

های یصلی   وی ی م رین نیدیکی مرکی شهر یصجهان  د  ه 

 هان   م رین کهن (م قری  دیشات      شهری ماننر م رین نق 

می ها مطد نوهری ی  ویهریز سل نتی   اادگاان نظاا   قرن

 شهر بوده یس .
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 ورها(یدها و کر )لکه ینیبازآفر یها یه. شناخت ال1جدول 

 اصفهان  3های طبیعی و تاریخی شاخص در منطقه  بازآفرینی تعدادی از الیه

 ها و کریدورها( )شامل لکه

 های طبیعی . الیه1

 بازآفرینی منظر طبیعی لت احمدآباد

 بازآفرینی منظر طبیعی لت رقیه

 ینی منظر طبیعی لت فربازآفر

 بازآفرینی منظر طبیعی مادی نیاصرم

 بازآفرینی منظر طبیعی مادی فرشادی

 بازآفرینی منظر طبیعی مادی جوی شاه

 بازآفرینی منظر طبیعی مادی فدن

 بازآفرینی منظر طبیعی چشمه مدرس

 بازآفرینی منظر طبیعی چشمه باقرخان

 رارانبازآفرینی منظر طبیعی چشمه 

 بازآفرینی منظر طبیعی آسیاب چرخاب

 بازآفرینی منظر طبیعی یخچال مشیر

 بازآفرینی منظر طبیعی باغ کهران

 بازآفرینی منظر طبیعی باغ کاران

 بازآفرینی منظر طبیعی باغ زره سازان

 بازآفرینی منظر طبیعی باغ برج

 بازآفرینی منظر طبیعی باغ ظفر

 

 ریخیهای تا . الیه2

 بازآفرینی منظر تاریخی پیرامون ضلع شمالی مسجد جامع

بازآفرینی منظر تاریخی فضاهای شهری اطراف منار چهل 
 دختر

بازآفرینی منظر تاریخی فضاهای شهری اطراف دو منار 
 الضیافه

 بازآفرینی منظر تاریخی قلعه تبرک و پیرامون آن

(1931)نگارندگان، 

 

دیوی ه قلع  با چشم    مطو های  منظر ب ر نی مطر ده

مادی مطصو  شره یس ؛ ک  د گذشت  با ییاااد صنارق د    

ییریف دیوی ه قلع  مذکو  یز تاا ز ب وانوان ب  دیصد قلع  

صو ز منظر دفاعی  نوعی منظر  شره یس    ب  ممانع  می

تاوین بقایاای آن  ی ع نااً     فرهنوی( نماود دی د   هناوز مای   

 مشاهره کرد.

یی  ک  یمر زه یز آن  ی صنرقی صشک ره   مطل یی  قلع 

توینر  ب  نام اا قلع  چ یی باقی نمانره یس ؛ ک  یین لک  می

تاا یخی   –های مه  بازآفرینی یب عای   عنوین یکی یز لک  ب 

منظو  قری گ ری د  بخ  یصلی زیرساص   عمد کرده   ب 

 -سبی من قا م منتخاب شاود. تااکنون ییان عنصار یب عای       

ناصت    مجقود مانره   ضمن ی زش بس ا  بایی تا یخی ناش

 آنم ه  چنان ب  آن اردیصت  نشره یس .

های قاریمی   توین یز   ی نقش  مطر دا یین قلع   ی می

 –بردیش  کرد. شویهر مو ود   عناصر منظارین  کالباری   

تاارین عناصاار  ید یکاای( ییااریف قلعاا  یز بااا زترین   مهاا 

عنوین یک لک  مه   ر ب توین تا یخی یس  ک  ضمن یینک  می

عناوین یاک عنصار باساتانی      توینر ب  منظرین عمد نمایر می

فرهنویم بازآفرینی  –بس ا  شاص    مه  یز منظر تا یخی 

شره   د  دسترس عماوم قاری  گ ارد   بخشای یز هویا       

  فتة شهر  ی ن ی ب  آن بازگردینر. یزدس 

 

 مدل پیوستگی

ط فاو من م ارح   یصد ا وستوی ق عاز د  یفتاده ک  توسا 

هاا     شرهم مرلی یس  ک  یبق آن ترک ب   ا وستوی لکا  

هاای ک جای با      هاا     ش  کریر  های یکولوژیک با م لج 

ترین حال  ب  یکریور متصد شاره   مااتری  شابک      به ن 

 .(Mell & Clement, 2019سبی شکد گ رد  

د  یین مارح عناصار منظارم شناساایی   اا  یز   ی      

اردیزد. یز  ی مستخر  ب  ی یئة  یهکا ها میها گذی ی یی  ه 
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یی یس  کا    گون  دیرگاه یین مرحم تام   کا بری ی یضی ب 

هاا     ها   کریر  های کوچک مطافظ  شره   ب  لکا   لک 

تر   با کا کرد یکولوژیک متصاد شاره      کریر  های بی گ

تنهایی  ی تباط مطکمی یابنر. یین مرح یز نوع ک جی بوده   ب 

هاای سابی ن سا م با       ی یریحی شبک  زیرساص ااسخوو

ینارم باا    شاره  هایی ک  د  یین   ش منتخب هم ن سبب لک 

دیواار مع ا هااای کماای  مطاسااباتی(م ی رییاایم یقتصااادیم 

مط  ی   ... یز یریق تلج ق با مرح کش م  مریریتیم زیس 

 (:Fanhua et al., 2010ب  ق ع    س رنر  

 5777 حاریقد  فضاهای سبی عمومی باا  ساع  زیااد     -

هااای دی یی کااا کرد  مترمرباا ( حجاظاا  شاارنر.  لکاا 

 یکولوژیک(.

ق عاز بی گ اوش  گ ااهی   بایهم ا  یکولاوژی یز     -

تر ماننر فضاهای سبی صصوصای   یریق ق عاز کوچک

صصوصی یا فضاهای بازم توساط کریار  ها با      یا ن م 

 یکریور متصد شره تا ب  حج  تنوع زیستی کمک کننر.

هاا حجا    د  صاو ز      عی ماننر ماادی کریر  های یب -

هاا با     لی م بازآفرینی شرنرم زیری مو ب ا وستوی لکا  

هاای   آ  ی آب چنا ن باریی  ما     شونر. ه  یکریور می

س طی ن ی مناسب صویهنر بود   یز آلوده شرن   دصان  

 کنر. های آلوده  لوگ ری می   د توسط آب زیینره

  حرک    تر یا مصنوع ک چن ن کریر  های کوچک ه  -

نمایار   ها  ی تسه د مای  ینتقاح ن ر    ینسان   دیور گون 

 ن ی حج م تقوی    بازآفرینی شر.

ه   های مذکو   ی شناساییم یستخری      ی سپ  یی  -

های اری زش شناسایی   ب  یکریور  گذی ی کرده   لک 

 ا وست  شرنر.

 
 منظور برجسته شدن عناصر منظر  اصفهان به 3اری منظر منطقه های تولیدشده از عناصر ساخت هم گذاری الیه . روی2شکل 

(1931)نگارندگان،
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هاا   عناصر ساصتا ی منظر من ق  س  یصجهانم شامد لک 

  کریر  های یب عی   مصنوعی مو ود     ار مو اود     

 قابد بازآفرینی شامد:

های تا یخی قابد بازآفرینیم فضاهای بااز صارماتی    باغ

فارش شارهم کریار       های سنج   مطوی  ها ماننر اا ک نج

هاای یز با ن    ها   لا   هام چشم  های مو ودم یخچاح مادی

های تقس   آب کشا  زی د گذشت (م فضااهای    فت   مطد

ساابی عمااومیم فضاااهای ساابی صصوصاایم فضاااهای ساابی 

ها ماننر  عمومیم فضاهای باز د   م ان توده –صصوصی ن م 

  دم کریار   سابی    رهح اط مری س(م کریر     دصان  زیین

  دم کریاار   چها باااغ عباساایم  حاشاا     دصاناا  زیینااره

  نقلی اری زش   ... هستنر. کریر  های حمد

 

 مدل جاذبه

مرح  اذب  یا هماان کشا  مارلی یسا  کا  یز فرماوح         

شاود.     ش آن د  دیور علوم ماننر یقتصاد ه  یستجاده مای 

هاا     لکا  د  یین مرح ب  بر سای م ایین تاأ  ر یکولوژیاک     

کریر  ها بر یکریور بر یساس  سع    فاصال  ب نشاان     

یاابی با  مااتری  به نا  با  لطاان م ایین         د  نهای  دس 

کنناره   ا چ رگیم یتصاح   نسب  هیینا  ساازنره   یساتجاده   

اردیزد. د  مرح کش  نخس  ب  معرفی یناویع یریحای    می

 :اردیزی  ک  شامد شبک  منظر می

یی ساده   حلق  بست (: یل . -یی . شبک  مطایی  حلق 2

تارین   یی بسات  باا حاریقد    ب. حلق  کریر  ( -بست  یز لک 

یی   کریار   حلقا    27 . بکمان  3کنناره  هیین  بریی یساتجاده 

 مرکیی بست (

ب.  22یی  باز(: یل . متناا ب سااده بااز    . شبک  شاص 1

تارین    . حاریقد  21مریتبی   یتصاح ب  یک لک   یحر سلسل 

 (Fanhua et al., 2010  23سازنرههیین  بریی 

 د  یین   ش:

. عناصر ساصتا ی منظر یب عی   مصنوعی من قا  بار   2

یساس مرح لک م کریر  م ماتری  مرح فو من شناساایی    

های ماییی یین عناصر یستخری  شر  نقش   یزیینک  یی  ا 

هاام عناصار شااص      ه ر  لوژیم اوش  گ اهیم دسترسی

هااای    ...(م د  نهایاا  ییاا  21یی تااا یخیم ی یضاای قهااوه 

 ه  گذی ی شرنر. مستخر    ی

ها   کریار  های   . بر یساس نقش  تول ری نهاییم لک 1

هاای منظارین     یستا با ضویبط مرح ا وستویم شامد لک  ه 

مویزیز  چن ن ب  لک  بر یساس  ض  مو ود(م ه  11 تعرید 

تعارید  های قابد بازآفرینی یب عی   تا یخی من قا     آن لک 

های ی گان ک    لک  مو ود     ر مو ودم بر یساس نقش  3

تا یخی(م ک  دی یی مساح  به ن  یکولوژیک   سایر شرییط 

 بودهم بر سی   منتخب شر.

نقااط دیوار با      51. سپ  یز مرکی  قد هر نق   با   3

  ش مستق   یتصاح برقری  کرده   ا  یز ب  دسا  آ  دن  

(م با   1 -2دهای    رموح  زنفاصل  مذکو م برحسب  یب   ف

م  زن دهی شره   نهایتاً م اابق  3   1ها م ابق  ری ح  گره

( م یین  اذبا  یکولوژیاک با ن تماامی     1 -1 یب ة فرموح  

های تاا یخی   های منظرین مو ود با یکریور   ب ن گره گره

یب عی ن ی نسب  ب  یکریور   د نهای  نساب  با  هماة     –

هاای تاا یخی    نها  ر ح گاره   ت 1هام م ابق با  ر ح  گره

شارهم   آ  ده شره یس .( برحسب   یباط یز اا   تعریا    

 ها بر سی   یناام اذیرف .  سع    فاصل  ب ن آن

منظاو    شره ب  شایان ذکر یس  د   نر فریینر شرح دیده

هاا   کریار  های    های ا شا نم تماام لکا     تکم د او ه 

صاو ز ک جای   د  مریحاد     منتخب د  مرحلة نخسا  با   

های کمی   مطاسبازم ینتخاب   با    بعری بر یساس   ش

هاای یکولوژیاک    ینر. ینتخاب تعرید بایی لک  ق ع    س ره

تر ساصتن  هام عل ر   مشکد یک آن ب    بر سی ی تبایی یک

  نر مطاسبازم مو ب یفییی  ییم نان   کاه  ص اا د   

  ییی آتی صویهر شر. برنام 

تریف کاای  –یب عاای  –کریاار   تااا یخی  15. تعاارید 1

مو ود د  من ق م برحسب تناسباز نسب  یوح ب  عارض  

های کریر  های یب عیم منتخب   باهارف     دیور شاصص 

ها ییاااد شارنر    های ی تبایی ب ن لک  ییااد ا وستوی    یه

هااای مو ااود یز یلووهااای  یاارح سااپ  باار یساااس ااا  
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 های یکولوژیکم آ یی  یافتنر. فرض شبک  ا  

های ک جی مشخ   هایی برحسب شاصص   . ارسشنام5

  معتباار ته اا    توسااط کا شناسااان متخصاا  مختلاا   

 معما یم معما ی منظرم یریحی مط طم تریف اک   ...(م د   

دهای شاره      م با  هار آیات  ی زش   3تا  2مطر ده یمت ازی 

م اا  یز ضارب   5د نهای  یمت ازهام م ابق  ر ح شاما ه  

ر شااص (م  شرن د  ضریب  زن دهای  ی زش نسابی ها   

 گردنر. نرماح می

های شبک  بریی مرحل  د م اا  یز بر سای      . یرح6

فارض   مطاساباز    ن ازسنایم بار یسااس یلووهاای اا      

ها   کریار  هام یصاالح نهاایی   یریحای      صر  ی یز لک 

 شر.

هایی ک  یریحی شرنر  . م یین یهم   هر یک یز شبک 0

وساط سا    ییم بکمن( نسب  ب  یکاریورم ت  ییم شاص   حلق 

هاای   د صر یتصاحم د صر ا چ رگی   د صر هیینا   م لج 

مطاساب      6کننرهم م اابق  ار ح    یستجاده کننره   مصرف

 مقایس  شرنر.

م مرحلاة د م  6. د  نهای  با یستجاده یز نتایج  ار ح  0

م مقایسا م  0هاام م اابق  ار ح     ها   یریحی گذی ی س اس 

  ییی نهایی شر. ینتخاب   برنام 

 ها به گرهوزن دهی 

شودم ک   (م یناام می2ها م ابق  یب ة    زن دهی ب  گره

NA زن گرهم  X    مساح  فضای سبی ب  هکتا S  حریقد

ضارب   27مساف  مو دن از ب  هکتا  یس ؛ ک  حاصاد د   

 شود تا نرماح شود. می

 2) 27*Na={x (ha)\s (ha)} 

 

 یخیمنتخب تار یها ه گره. وزن دهی ب3جدول  منتخب یها . وزن دهی به گره2جدول 

 
 (1931)نگارندگان،

 
 1931)نگارندگان،
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 ها ارتباط گره

 Gabشودم کا    (م یناام می1ها م ابق  یب ة   ی تباط ب ن گره

 Nbم a زن گره  NAم a   bهمان م یین کش  ب ن د  گره 

یس  کا  با     a   bمساف  ب ن د  لک   b   Dab زن گره 

 .شود د    ش مطاسب  می

 1) / Dab Gab={ Na * Nb } 

هاای   تعریدی یز کریر  های من ق  با  لطاان شااص    

یب عیم تا یخی   تریف کی منتخب   بر یساس یاک ساری   

هاای یکولوژیاک ماننار یاوحم عارضم م لوب ا         شاصص 

هاای لبا       هویییم ح  مکانم بادم اوش  گ اهیم کا بری

  هاایی توساط کا شناساان متخصا     ... د  قالب ارسشنام 

 (.2331شونر  مثنوی   همکا ینم دهی می ی زش

 م د  ضریب5های نامبرده م ابق  ر ح  د  نهای  م لج 

 

 زن دهی متناسب با آن شاصص  یکولوژیک  ی زش نسابی   

 شونر. هر شاص (م ضرب    زن دهی می

 

 . نتایج3

بساات  باا  موقع اا  ف ییکاایم ساااصتا یم عملکااردی   ...  

هاای سابی    ت پولوژی شابک   توین چنرین شبک  بر یساس می

 تول ر   ی زیابی کرد.

 3هاا یز یریاق    د  یین   ش م یین یهم   ییان شابک   

نسب  بتا   فاکتو  نساب  هیینا (    βنسب  گامام  £فاکتو   

شود. یین فاکتو ها یی فریینار   م مطاسب  می6م ابق  ر ح 

ها  یم بار یسااس    مطاسباز مرح  اذب م م یین یهم   شبک 

 یین د صر ا چ رگیم د صر یتصااح   د صار   های م م لج 

کننره نسب  با  یکاریورم    کننره   مصرف های یستجاده هیین 

 کننر. مقایس  می

 

 ها ها و فاصله بین آن وسعت لکه تاریخی بر اساس. میزان اثر متقابل هر دو لکه 4جدول 

 
(1931)نگارندگان، 

 

 کی منتخب. وزن دهی به امتیازهای کریدورهای اکولوژی5جدول 

 
(1931)نگارندگان،
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 شایان ذکر یس  د  فاکتو  نسب  بتا:

تار باشار: شابک  بااز یاا       یگر حاصد یز عرد یک کوچک .2

 یی شاص 

 یی یگر حاصد مسا ی عرد یک باشر: شبک  تک حلق  .1

 تر یز یک باشر: شبک  ا چ ره یس . یگر حاصد بی گ .3

چن ن د  فاکتو  نسب  هیین م هر چ  عرد ب  یاک   ه 

تر باشر هیینة  ی د بر سازنره ب شاتر   هییناة    دیکنی

 کننره کمتر صویهر بود.  ی د بر مصرف

 

 های تحقیق یافته

با تو   ب  ا چ رگی د  یین من ق  ک  دی یی تریک  باییی یز 

هاای فرساوده      های مسکونیم  مع ا  زیاادم بافا     باف 

هاای باای زش تاا یخی ن ای      نجوذنااذیر یس    تریک  باف 

چنا ن با  سابب یینکا  تاا حار زیاادی         ا  یس    ها  بس 

مریتبی   مرح بکمان(    سلس  3   1های  کریر  ها د  مرح

یابنارم   لا کن تناوع عملکارد      اوشاانی مای   بر یکریور ه 

فضایی   یب عای د  مارح بکمان ب شاتر یسا ( یز تلج اق       

( باریی  3   1هاای   مریتبای   بکمان  یارح    های سلس  مرح

ی   باازآفرینی منااظر یب عای      های ساب  یریحی زیرساص 

شاود. د  بخا  م ارین قاریمی شاهر       تا یخیم ا شنهاد می

یی یز   م رین عت ق( یز مرح شاعاعی کا  صاود زیرماموعا     

چنا ن د    مریتبی یس  یستجاده شره یسا . ها    مرح سلسل 

صصوص هیینة سازنره شایان ذکر یس  ب  سابب تاریک      

 ق م هر س  مرح ا چ رگی   عرم کمبود فضاهای باز د  من

 های مشابهی  ی د  بر صویهنر دیش . با یصتالف کمی هیین 

 ها . میزان اهمیت شبکه6جدول 

 
(1931)نگارندگان،



 های بازآفرینی و طراحی زیرساخت سبز ، شامل طرح3های نهایی در مقیاس کالن در سطح منطقه  . طرح7جدول 

 توضیحات بندی شماتیک طرح نام طرح

 ای بسته( قه)حل 1طرح 

 

 

 م یین یتصاح د  شبک  زیاد یس . -

 کننره بای یس . نسب  هیینة سازنره ب  یستجاده -

 کننره ب  سازنره کمتر یس . نسب  هیینة یستجاده -

 م یین ا چ رگی د  شبک  بای یس . -

 کنر. یز مرح صاصی ا ر ی نمی -

صویهار   گردشور ب  سبب تعرد   حا  بایی دسترسی دچاا  سارد گمی   -

 شر.
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 های بازآفرینی و طراحی زیرساخت سبز ، شامل طرح3های نهایی در مقیاس کالن در سطح منطقه  . طرح7ادامه جدول 

 توضیحات بندی شماتیک طرح نام طرح

 2طرح 

مراتبی یا چند  )سلسله

 ای بسته( شاخه

 

 

 قابل   توسع  ب  دیور منایق   کد شهر   ود دی د. -

 ها کمتر یس . سب  ب  دیور یرحم یین ا چ رگی ن -

 م یین یتصاح کمتر یس . -

کننره نسب  ب  سازنره کمتر یس .  با  دل اد مو اود     نسب  هیینة یستجاده -

هاا   کریار  هام هیینا  ساازنره با        های یک سری یز لکا   بودن زیرساص 

 کننره نسب  ب  مرح نخس  کمتر یس .( یستجاده

کمتر   نسب  ب  مرح  2ننره نسب  ب  مرح ک نسب  هیینة سازنره ب  یستجاده -

هاا     های یک سری یز لکا   یکسان یس   ب  دل د مو ود بودن زیرساص  3

 کننره نسب  ب  مرح نخس  کمتر یس .( کریر  هام هیینة سازنره ب  یستجاده

با حج  مرزهای مشترکم یمکان تعم   یافتن یرح ب  دیور مناایق مااا      -

 اذیر صویهر بود. یمکان

 ا چ رگی نسب  ب  د  مرح دیور کمتر   صوینایی ب شتر یس . -

 کمتر 3   2تنوع یب عی نسب  ب  مرح  -

تا یخی باعث  ذب گردشاورین   –ب  سبب   ود عناصر شاص  یب عی  -

 دیصلی   صا  ی صویهر بود.

 اذیریم یرح ی رییی یس . ب  سبب   ود یمکان تطقق -

)مدل  3طرح 

 بکمن(

 

   ب  سایر منایق   کد شهر   ود دی د.قابل   توسع -

 ب شتر  لی نسب  ب  مرح ی ح کمتر یس . 1ا چ رگی نسب  ب  مرح  -

 تنوع یب عی ب شتر -

 1کمتار   نساب  با  مارح      2کننره نسب  ب  مرح  هیینة سازنره ب  یستجاده -

ها    های یک سری یز لک  یکسان یس .  یلبت  ب  دل د مو ود بودن زیرساص 

 ها هیین  نسب  ب  مرح نخس  کمتر یس .(کریر  

 کننره نسب  ب  سازنره کمتر یس . نسب  هیینة یستجاده

 ب شتر یس . 1کمتر   نسب  ب  مرح  2تنوع یب عی نسب  ب  مرح  -

 های یکولوژیکی ب شتر یس . یهم   ب  دیرگاه

با حج  مرزهای مشترکم یمکان تعم   یافتن یرح ب  دیور مناایق مااا      -

 اذیر صویهر بود. نیمکا

تا یخی باعث  ذب گردشاورین   –ب  سبب   ود عناصر شاص  یب عی  -

 دیصلی   صا  ی صویهر بود.

 اذیریم یرح ی رییی یس . ب  سبب   ود یمکان تطقق -

(1931)نگارندگان،

 

 گیری . بحث و نتیجه4

آهناج صاصای    های موس قی هریک با ضرب ک  ن  چنان آن

شونر تا د ماموع یاک ق عا     ت  می ا   سر ضرب نویص ب 

نش ن شکد اذیردم شاهرها ن ای دی یی    موس قی معنادی    دح

موقا      آهنج منظرین هستنر ک  هر یک بایر ب  یک ضرب
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هرفمنر یتجاق ب افتنر تا شهر توسع  مری  یمر زی با  صاود   

منظاارین دساا  یاباار   -ااااییی   صودسااازی یکولوژیااک 

تویناار مو ااب کاااه  یی کاا  ب گوناا  (؛ باا 2335  ف عاایم

یفی ده یمالکم   با آیز    ییگردهای  ویم یفییی  ی زش

یفااییی  شااادیبی   نشاااط ی تماااعیم زیباسااازی ساا مای  

هاای   حایم تعاادح د      مط  یم کاه  یسترس   ب ما ی

 های زیرزم نیم ینتقاح ینرژی  ... شود. م یین س ح آب

رین تا  های ینسان   یب ع  مه  ییااد تعادح م ان فعال  

ب ن ییارا   های توسع  اایری  شهری یس . د یین هرف برنام 

هااای ساابی شااهریم یز   ا وساات  زیرساااص  هاا  شاابکة باا 

 یهبردهای م رح د   س رن ب  تعادح م ان مط ط یب عی   

   د. مصنوع د  شهر   ساصتا  اایری  شهر ب  شما  می

هاای   شایان ذکر یس  ب  سبب یینکا  هرکاریم یز   ش  

دهی ب  ن ازهای بومی من ق     تنهایی قابل   ااسخ نامبرده ب 

تنها با مرح کامالً ک جای     شهر  ی نریشت    ب  سبب یینک  ن 

توین با  ن ازهاای اا     ی ماریری       ن  صرفاً کمیم نمی

ها    شهری ااسخ دید؛ د نهایا  باا یساتجاده یز تلج اق   ی    

 –یهاا   منااظر تاا یخ    ها با یی  بازآفرینی بااغ  گذی ی یی 

ها با د  مرح ا وستوی    اذب م بهترین  یب عی   ترک ب آن

تاارین ماارح ااسااخوو باا  یهااریف اااو ه م      کااا بردی

 ییی   مو ب بازآفرینی شهر صوداایری  گذشت  شر  برنام 

هاای سابی      د ماموع بهترین شابک  منظارین زیرسااص    

 شود. شهری شکد می

 

 . پیشنهادها5

تا یخی  -ینی منظر یب عیهرف یز یناام یین او ه  بازآفر

های سبی شهری یس ؛ ک  ضمن ییااد ا وستوی  زیرساص 

  اایااری ی د  منظاار شااهری مو ااب بااازآفرینی عناصاار   

های  ریر   کااه  معضاالز من قا        اری زش د  قالب

تعم   ب  منظار دیوار    شره قابد شود. ش وا ی یئ    نق آن می

و دم العا   شهرها   منایق شهری با شرییط مشاب  نمونا  م 

های فرسودهم تا یخیم یب عای   ... ن ای صویهار     ماننر باف 

شود؛ لکا  بای گ    آمره ا شنهاد می دس  بود. م ابق نتایج ب 

تارین بخا  شاهر   مرکای      قلع  یبرک یصجهان ک  قاریمی 

تارین گاره    های گذشت  بوده یس   بی گ حکوم  د  زمان

  یکولوژیکم د  حلقاة مرکایی یلووهاای سلسال     –منظرین 

مریتبی   بکمن( ضمن بازآفرینی منظر یب عی   تاا یخی    

 فتا    با ییااد لک  یکولوژیک م  رم تا یخ   هوی  یزدسا  

 یین قلع  ب  باف  تا یخی شهر بازگردد.

های شهری ک    ییی شودم د  برنام  چن ن ا شنهاد می ه 

هاای شاهری شااهر هسات  ؛      یز  انب برصای یز ماریری   

 انب    یز بای با    های یک ن    دیرگاه ای توسع  مقتر ی ب 

اااای نم کاا  تنهااا یز یریااق یلووهااای یز ااا   آماااده ته اا   

هاای باوم گرییانا م بار یسااس        یایی  شاونرم با  برناما     می

هاای مط  ایم  غریف ااییم فرهنوایم ی تمااعی         موقع  

هاا   یز آن ب  ت ابق آن   ضع   مو ود شهرها  ک جی(   ا 

 یایی منظار    هانی  کمی(م ب  برنام های مطاسباتی   با مرح

 شهریم بپردیزی . 

 

های سبز  راهبردهای پیشنهادی باهدف طراحی زیرساخت

 3تیارییی منقهیه    -با رویکرد بازآفرینی منظر طبیعیی  

 اصفهان

هاا   یقاریماز    تمامی  یهبردها با  عای  چا چوب س اس 

هااای تقویاا م حجاظاا م بهسااازی    یساتریتویک د  ح  اا  

 شود؛ یب عی   تا یخی ب  شرح زیر یناام می مرم  منظر

 

 تهویت:

   عناوین   هاا با    یریحی باهرف بازآفرینی کریار   ماادی

  ا اده+ د چرص + یسک  (؛ مس رهای ا اده مطو 

 هااای یکولااوژیکیم  هااایی بااا ی لویاا  یریحاای ا اااده  یه

 تا یخیم یب عی   با دیر   منظر م لوب؛

    هاا      صاو ز گساترده د  لکا    تقوی  فضای سابی با

 کریر  های شاص ؛

      تام   ی یضی باز   سبی  ییدین  با یکریور   تام ا

هااای ناسااازگا   یی   یااا کااا بری تباارید ی یضاای قهااوه

 ها. تک  شرن اهن  منظو   لوگ ری یز تک  ب 
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 حفاظت:

  ااذیر   ممانعا  یز    شارز آسا ب   حجاظ  یز منایق ب

 بردی ی ینسانی؛ بهره

  صو ز گساترده د    ب سامانرهی اوش  گ اهی مو ود

 ها   کریر  های شاص ؛ لک 

  های باز   سابی مو اود    لاوگ ری یز     حجاظ  یز لک

 ها. تخریب   تبرید   تجک ک آن

 

 بهسازی:

     یریحاای منظاار باهاارف دساات ابی باا  بهتاارین تارباا

شااره    شاارز تخریااب شااناصتی د  منااایق باا  زیبااایی

یریحی با یلووهای یب عی   تا یخی   یریحای منااظر   

 یب عی  ریر؛

   هااا  هااای ساابیم ااکاا  اااا ک هااام بااام یریحای اا کلاا

منظو  ییاااد   های همسایوی ب  های   بی(م اا ک  اا ک

 مریتب؛ ا وستوی   حج  سلسل 

        یریحی فضااهای بااز شاهری  اااتوقم م رینچا  هاای

منظااو  یتصاااح  شااهری یااا االزیهااا(   توقجواااهی باا  

 ها؛ مریتبی لک  سلسل 

  سااازی   لویاا  ا اااده   آ یمیریحاای مطو هااایی بااا ی

 منظو  نجوذ صود   با مطر دی ؛ تریف کی ب 

       کاااه  مطااد اااا ک صود  هااا   کاااه  تعاارید

منظو  کاه  تقاضاای صاود      های مو ود ب  اا ک نج

 مطو ی؛

  های گ اهی مقا م   متطماد   باومی    یستجاده یز اوش

 های کاش ؛ د  یریحی

  ماا ی  ها ها  یزلطاان یصاوح مع    یریحی   یصالح برن

ک  یمکان ییااد بافا  متاریک       نطوی منظر  یریحی ب 

صلد   فر  زیاد فاریه  شاود(م ها  با  لطاان ییاااد       

چن ن یصالح  ضع   یاوح     کا کرد یکولوژیکی   ه 

کا  یاوح کمتارم     نطاوی  عرض کریر  ها  یریحای با   

ساازی  ریاان    عرض ب شتر باشر(   ه  ب  لطان به نا  

اننار ییاااد یصاتالف دماام     ها  م باد   ینرژی د  یریحی

ییااد توند بادیم ییااد اوش  گ اهی متریک    متناوع  

   ...(   ه  ب  لطان مباحث فنی   یقتصادی.

 

 مرمت منظر:

  هاای یب عای   تاا یخی مو اود      یح ا   مرما  ی زش

 تا یخی؛ -منظو  بازآفرینی منظر یب عی  ب 

   یریحی باهرف بازآفرینی منظر تا یخی عناصر منظارین

 یخی مانناار قلعاا  باسااتانی تباارکم مریکاای مطلاا م   تااا

هاای تاا یخیم    هاای تاا یخیم مناا ه    هام صانا   سقاصان 

 کا  ینسریها   ...؛

   هاای   یریحی باهرف بازآفرینی منظر یب عیم ماننار بااغ

   ...؛ های یب عی هام یخچاح هام مادی تا یخیم چشم 

       یریحی باهارف باازآفرینی حصاا های تاا یخی شاهر

ا  یصجهان صاجوی(   ییاااد کریار   د     یصجهان  حص

 (؛3   2ها  منایق  یمترید آن

 هایی د   ه  باد  الب  رب    نوب  ییااد گشودگی

  ربی شهر یصجهان.
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