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ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث پیادهراه پل طبیعت و بهبود عملکرد اکولوژیک آن
در محدودۀ جغرافیایی منطقۀ  3تهران
حمید قربانی ـ دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،مدیر م العاد و برنامهریزی امور مناطق مرکز م العاد و برنامهریزی شهر تهران
سمانه زاهدی ـ دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشکدۀ محیط زیست و انروی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاد
امیر هدایتی آقمشهدی ـ دانشجوی دکتری برنامهریزی محیط زیست دانشکدۀ محیط زیست دانشگاه تهران
پذیرش مقاله1394/3/23 :

تأیید مقاله1394/4/6 :

چکیده
با افزایش روزافزون جمعیت شهرها ،آلودگی محیط شهرها ،سبک زندگی آپارتماننشینی ،فاصله گارفتن از محایط
طبیعی و غیره ،ضرورت نیاز به فضا های اجتماعی ،جذاب و آرامشبخشی مانناد پیاادهراههاا در شاهرها روزباهروز
افزایش یافته است .پل طبیعت واقع در منطقۀ سه تهران با مساحت  7000مترمربع ،اولین پال صارفاً پیاادهرو در
ایران است که بوستان آبوآتش و پارک جنگلی طالقانی را به یکدیگر متصل میکناد .پال طبیعات جادا از مساائل
اقتصادی و اجتماعی ،ابعاد اکولوژیک نیز دارد و نیاز به بررسی و ارزیابی در این زمینه وجاود دارد .روش تحقیاق در
این مقاله به این صورت است که برای ارزیابی زیستمحیطی احداث پیاادهراه پال طبیعات ابتادا باه کماک مادل
 DPSIRساختار محیط زیست منطقه بررسی شد ،سپس برای ارزیابی اثرات احداث پل طبیعات از روش مااتریس
ایرانی استفاده گردید و سپس برای بهبود عملکرد زیستمحیطی آن از رویکرد اکولاوژی سایمای سارزمین بهاره
گرفته شد .نتایج ارزیابی اکولوژیک احداث پیادهراه پل طبیعت نشان میدهد احداث این پل از لحاظ زیستمحیطای
کامالً تأیید شده است .همچنین در بین اثرات ،بهبود عملکرد اکولوژیک منطقه با  2امتیاز مهمتارین اثار و در باین
پیامدها نیز بهبود شرایط میکروکلیما و کیفیت هوا و زیستگاههای گیاهی بهطور مشترک باا  1/6امتیااز مهامتارین
پیامدها به شمار میآیند .استفاده از اصول اکولوژی سیمای سرزمینی در حال حاضر در بسیاری از شاهرهای جهاان
در جریان است و حیات زیستمحیطی و بومی این شهرها را تأمین میکند .شهر تهران نیز بارای بهباود عملکارد
محیط زیست خود در سطح کالن باید از این اصول پیروی کند .یکی از پایاهایتارین ایان اصاول شاکلگیاری و
گسترش مفهوم ماتریکس ،لکه و کریدور است .بسط و ارتباط این اصل پایهای باید به این صورت باشد کاه بارای
بهبود عملکرد محیطی احداث پل طبیعت بر اساس اصول اکولوژی سیمای سرزمین ،گساترش لکاۀ سابز بوساتان
آبوآتش -پل طبیعت – بوستان طالقانی با کاربریهای فضای سبز و کاربریهای نیازمند احیا و بازسازی در اطاراف
پل طبیعت الزم و ضروری است .چنین شبکهای در طوالنیمدت نهتنها موجب بهباود عملکارد اکولوژیاک منطقاه و
سطح شهر تهران خواهد شد ،بلکه میتواند بر غنای بصری ،کیفیت هوا و حتی تنوع زیستی منطقه تأثیرگذار باشد و
بهطور کلی کیفیت حیات را در کالنشهر تهران بهبود بخشد.

کلیدواژهها :ارزیابی اثرات زیستمحیطی ،اکولوژی شهری ،پل طبیعت ،پیادهراه ،ماتریس ایرانی.
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نویسندۀ مسئول09112569731 :

 E- mail: amir_hedayati@ymail.com
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مقدمه
مناطق شهری موجب ایجاد اثراد زیستمحی ی در مقیاسهای متفاود میشوند ) .(Qureshi et al., 2014این مناطق
اکوسیستمهای خاصی دارند که نقش مهمی در ایجاد مسائل یا راهحلهـایی در راه رسـیدن بـه توسـعۀ پایـدار بـهوجـود
میآورند ) .(Breuste and Qureshi, 2011; Li et al., 2015پیادهراهها و فضاهای سبز شهری اجزای بسیار مهمی از
اکوسیستمهای شهریاند که خدماد زیستمحی ی و اجتماعی را بهمنظور بهبود کیفیت زندگی در محـیطهـای شـهری
فراهم میآورند ) .(Duc Uy and Nakagoshi, 2008با توجه به اهمیت نقش پیادهراهها در محیطهای شهری ،توجه و
رسیدگی به آنها الزم و ضروری است .تاکنون افراد و محققان زیادی در زمینۀ پیادهراهها بررسی و تحقیق کردهاند کـه در
ادامه چند نمونه از مهمترین آنها بررسی میشود.
پاکزاد در سال  1383جایگاه پیادهراهها در زندگی روزمرۀ انسانها در گذشته را بررسی کرده و بیان داشته که حرکت
پیاده طبیعیترین ،قدیمیترین و ضروریترین شکل جابهجایی انسان در محیط است و پیادهروی مهمترین امکان را برای
مشاهدۀ مکانها و فعالیتها و احساس شور و تحرک زندگی و کش ارزشها و جاذبههای نهفته در محیط شـهر فـراهم
میآورد .این پدیده از نظر ادراک هویت فضایی ،احساس تعلق به محیط و دریافت زیبایی از اهمیت اساسی برخوردار است
).(Pakzad, 2006
ثقفی اصل در مقالۀ خود با عنوان اهمیت و نقش پیادهراه در شبکۀ حملونقل شهر پایدار در سال  1385ویژگـیهـای
حملونقل پایدار شهری را بررسی و تبیین کرده که تحقق یک شهر پایدار شامل توسـعۀ تـراکمهـایی اسـت کـه بتوانـد
حملونقل عمومی ،پیادهروی و دوچرخهسواری را به عنوان گزینه م ر .کند .حملونقل پایدار تنها زمانی پیشرفت خواهد
کرد که بیش از هر چیز به رفتار مردم ،انگیزه و خواستههای آنان توجه داشته باشد.

صالحی در سال  1387در کتاب خود جایگاه پیادهراه در حملونقل پایدار را بررسی و بیان کرده که پیادهروی عنصـر
کلیدی و همسازترین گونۀ حرکتی با اصول حملونقل پایدار است و حرکت پیاده سبب دسترسـی بـیواسـ ه بـه مقصـد
میگردد .پیادهروی بهترین نو جابهجایی به لحاظ ایجاد برابری و عدالت اجتماعی بین همۀ افراد جامعـه اسـت ،موجـب
سالمتی میگردد و ایمنترین و پاکترین شیوۀ حملونقل محسوب میشود که با تحریک حـس کنجکـاوی و درگیـری
تمام حواس بصری سبب مشارکت و آموزش عمومی میگردد .با برنامهریزی یکپارچه و اتصال کامـل شـبکههـای پیـادۀ
شهری میتوان در راستای احیای برخی کاربریها و جلوگیری از منابع طبیعی اقدام کرد .پایـدارترین و سـالمتـرین روش
حملونقل به شکل پیاده است .حتی رانندگان وسایل نقلیه برای تکمیـل سـفر خـود بـه عـابران پیـاده بـدل مـیگردنـد.

حملونقل همگانی مؤثر ،به دسترسی راحت مردم به ایستگاهها و پایانهها وابسته است .انسـانهـا ذاتـاً پویـا و مایـل بـه
جابهجاییاند ).(Salehi, 2008
آهرن در سال  2007نقش پیادهمداری بر سالمت جسمی و روحی انسانها در محیط شهری را بررسی کـرده و بیـان
داشته که بسیاری از شهرها و محالد شهری دوران معاصر اتومبیلمدارند و بهگونـهای طراحـی و سـاخته شـدهانـد کـه
دسترسیهای سریعتر و بهتری را برای اتومبیلها فراهم میآورند .این امر وابستگی شدید زندگی شهری به اتومبیل را در
پی داشته و به کمتحرکی شهروندان ،اضافهوزن و چاقی ،کاهش ارتباطاد اجتماعی با همسـایگان ،افسـردگی و نداشـتن
فعالیت جسمانی منجر شده است.
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محلۀ پیادهمدار مکانی است که میتوان محالد قدیمی شهرهای ایرانی را در این ردی م ر .کرد .زندگی در محلۀ
پیادهمدار به معنای نداشتن یا استفاده نکردن از اتومبیل نیست ،بلکه طراحی خیابانها و خانهها و نحوۀ استقرار مغازههـای
فروش و ارائۀ خدماد روزانه بهگونهای است که میتواند بهطور طبیعی افراد را به تحرک جسـمانی و اجتمـاعی در طـول
زندگی روزمرۀ محلهای وادار کند ).(Ahern, 2007

جدول  .1نظریهپردازان و مفاهیم مؤثر بر پیادهمداری )(Kashanijoo, 2010

نظریهپرداز

سال

عنوان متن /نظریه

تونیگارنیه

1917

شهر صنعتی

اشپرای رگن

1960

معماری شهر و شهرکها

الرنش
هالپرین

1968

نیویورک؛ م العهای
بر کیفیت ،شخصیت ویژه و معنای فضای باز در
طراحی شهری

ادموند بیکن

1968

طراحی شهرها

هیلییر

1996

تحلیل چیدمان فضا

مایکل ای
آرث

1999

نوپیادهگرایی

مفاهیم کلیدی
حفاوت آبوهوایی پیادهها،
عبور پیادهها از درون فضاهای
سبز
پیادهروی ایجادکنندۀ
بیشترین س خ تماس با یک
مکان شهری
اولویت حرکت پیاده در فضای
شهری ،افزایش کیفیت
پیادهروی
نظامهای حرکتی عامل پیونددهندۀ کل شهر،
حرکت
پیوسته عامل تجربۀ فضا
ارتباط میان حرکت (عمدتاً
پیاده) و وضعیت فضاهای
شهری
تمرکز بر کاهش یا حذ
اتومبیل در فضاهای شهری

معرفی محدودۀ تحت مطالعه
پل طبیعت من قۀ  3تهران ،اولین پل صرفاً پیادهرو در ایران است که بوستان آبوآتـش و پـارک جنگلـی طالقـانی را بـه
یکدیگر متصل میکند .پل طبیعت در نق های واقع شده که محل تالقی شریانهای اصلی پایتخـت ماننـد بزرگـراههـای
مدرس ،همت ،حقانی و رسالت است .پل طبیعت بزر ترین پل عبور و مرور بیرخودرویی کشـور بـه حسـاب مـیآیـد و
مساحت آن  7000متر مربع است .این پل با شرای ی منحصربهفرد ،یکی از مقاصد گردشگری شهر تهران و دسـت آخـر
هم نماد جدیدی برای پایتخت به حساب میآید .در طراحی آن از معماری پلهای ایرانی مانند پـل خواجـو الهـام گرفتـه
شده و این پل یک سازۀ کامالً سازگار با محیط زیست و طبیعت است که نمونۀ مشابه آن در پارکهـای ملـی و طبیعـی
کشورهای فرانسه ،کانادا ،هلند ،بلژیک ،مالزی و استرالیا ساخته شده است.

پل طبیعت یک پل سهپایه برای تردد پیاده از باالی بزرگراه مدرس ،ایسـتادن و دیـدن منـاور پـیش رو و همچنـین
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تجربۀ آرامشی فوقالعاده در ارتفا  40متری از س خ زمین است .مساحت آن  7000متر مربع است که  720متـر آن بـه
فضای سبز و  480متر به رستورانها ،کافیشاپ و دیگر فضاهای فرهنگی و تفریحی اختصاد دارد.

شکل  .1موقعیت منطقۀ سه و پل طبیعت در شهر تهران

روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله از دو بخش ارزیابی اثراد زیست محی ـی احـداث پـل طبیعـت و ارائـۀ راهکارهـای بهسـازی
بهمنظور بهبود عملکرد زیستمحی ی احداث پل طبیعت تشکیل شده است .بر این اساس ،برای ارزیابی از روش ماتریس
ایرانی استفاده خواهد شد و برای بهبود عملکرد اکولوویک آن نیز از اصول پایهای اکولووی سیمای سـرزمین بهـرهگیـری
خواهد شد.
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مدل DPSIR

در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر ارزیابی محیطهای شهری بهصورد جامع و سیستمی نیست و این خود به دلیل
نبود دید سیستمی در بررسی همهجانبۀ موضو است ) .(Spangenberg et al., 2015در این مقاله سعی شـده اسـت از
مدل  DPSIRکه جزو نگرشهای سیستمی به مسائل است ،استفاده شود .این مدل را اولین بار آوانس حفاوت از محـیط
زیست اتحادیۀ اروپا بهکار گرفت ) ،(EEA, 2006اما امروزه در س خ وسیعی در جهان استفاده میشود .در چارچوب مدل
 ،DPSIRبا استفاده از روابط علت و معلولی ،تأثیر فعالیتهای انسان بر محیط زیست و اکولووی شـهری و واکـنش الزم
برای کاهش صدماد محیط زیست شهری بررسی میشود.
ایجاد میکند
نیروی محرکه Driving Force

فشار Pressure

تاثیر گذاشتن،
تغییر دادن

وضعیت State

تغییر دادن،
جایگزین کردن،
از بین بردن

محدود کردن،
کاهش دادن،
جلوگیری کردن

بازیابی کردن،
تأثیر گذاشتن

پاس

Response

جبران کردن،
کاهش دادن
موجب شدن،
تقاضا کردن

برانگیختن،
موجب شدن

اثراد Impact

شکل  .2ساختار مدل DPSIR

ماتریس ایرانی
به منظور ارزیابی اثراد زیست محی ی طر .از روش ماتریس ایرانی که برگرفته از روش ماتریس لئوپولد اسـت ،اسـتفاده
شد .طبق این روش اثراد و پیامدها بر حسب مثبت یا منفی بودن به دو دستۀ سودمندی و تخریبی تقسیم میگردند.
(Gholamalifard and et al., 2014; Abbasi and Balidii, 2014; Yousefi and Hosseinzadeh, 2012).
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جدول  .2معیار امتیازدهی در ماتریس ایرانی

نو اثر  /پیامد

امتیاز

نو اثر  /پیامد

امتیاز

سودمندی خیلی خوب

+5

تخریب خیلی خوب

-5

سودمندی خوب

+4

تخریب خوب

-4

سودمندی متوسط

+3

تخریب متوسط

-3

سودمندی ضعی

+2

تخریب ضعی

-2

سودمندی ناچیز

+1

تخریب ناچیز

-1

در ماتریس ایرانی دامنۀ امتیازها برای هر اثر از  +5تا  -5بوده که این مسئله به علت نـو تبـدیل صـفاد کیفـی بـه
کمی در زبان فارسی است .در این روش فعالیتهای مهم طر .در ستونهـای مـاتریس آورده مـیشـود و در سـ رهای
ماتریس فاکتورهای محی ی مهم اعم از محیط فیزیکی ،بیولوویک و اقتصادی  -اجتماعی که از فعالیتهای پرووه متـأثر
میشوند ،نوشته میشود.
جدول  .3تفسیر امتیاز اثرات و پیامدها در ماتریس ایرانی

اثر  /پیامد منفی

اثر  /پیامد مثبت
نو اثر  /پیامد

محدودۀ میانگین ردهبندی

نو اثر  /پیامد

محدودۀ میانگین ردهبندی

سودمندی خیلی خوب

 +5تا +4/1

تخریب خیلی خوب

 -5تا -4/1

سودمندی خوب

 +4تا +3/1

تخریب خوب

 -4تا -3/1

سودمندی متوسط

 +3تا + 2/1

تخریب متوسط

 -3تا -2/1

سودمندی ضعی

 +2تا +1/1

تخریب ضعی

 -2تا -1/1

سودمندی ناچیز

 +1تا 0

تخریب ناچیز

 -1تا 0

برای نتیجه گیری از ماتریس ،الزم است اثراد سودمند و تخریبی و پیامدهای سودمند و تخریبـی کـه بـا اسـتفاده از
جدولهای ارزیابی اثراد از میانگینهای ردهبندی بهدست آمدهاند ،فهرست شود تا بتوان نتیجهگیری م لوبتری داشت.
میانگین جبری ارزشهای موجود برای فعالیتهای پرووه و فاکتورهای محی ی در ستونها و ردی های ماتریس کـه
همواره بین  -5تا  +5است ،محاسبه و بهترتیب در پایین و سمت چپ ماتریس نوشته میشـوند .بـرای کـاهش اثـراد و
پیامدهای شدیدتر از  -3/1بهترتیب اقداماد اصالحی و طر.های بهسازی ارائه میگردد .بهطور کلی ،تصمیمگیری دربارۀ
مثبت یا منفی بودن پرووه با توجه به تعـداد میـانگین اثـراد و پیامـدهای منفـی بـا شـدد بـیش از  -3/1در سـ رها و
ستونهای ماتریس نسبت به کل تعداد س رها و ستونهای ماتریس اتخاذ میشود و شامل یکی از حالتهای زیر است:
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جدول  .4تفسیر امتیاز اثرات و پیامدها در ماتریس ایرانی

جمع جبری ماتریس
بیش از  50درصد میانگینهای اثراد و پیامدها بیشتر از  -3/1باشد،
بیش از  50درصد میانگینهای اثراد دارای شدد بیش از  -3/1باشد،
کمتر از  50درصد میانگینهای پیامدها دارای شدد بیش از  -3/1باشد،
کمتر از  50درصد میانگینهای اثراد دارای شدد بیش از  -3/1باشد،
بیش از  50درصد میانگینهای پیامدها دارای شدد بیش از  -3/1باشد،
هی میانگین اثر یا پیامد بیش از  -3/1در قسمت جمعبندی ماتریس
وجود نداشته باشد،

نتیجه
پرووه رد میشود.
پرووه رد نمیشود ،اما برای قبول آن ارائۀ طر.های
اصالحی (دربارۀ عوامل محی ی) ضروری است.
پرووه رد نمیشود ،اما برای قبول آن ارائۀ گزینههای
بهسازی (دربارۀ فعالیتهای پرووه) ضروری است.
پرووه بدون ارائۀ اقداماد بهسازی و گزینۀ اصالحی
قبول میشود.

سیمای سرزمین
در فرایند برنامهریزیهای زیستمحی ی برای برطر کردن هر مشکل ،نفس برنامهریزی دستکم به اندازۀ خود اهدا
دارای اهمیت است (میکائیلی و صادقی بنیس .)1389 ،در عصر کنونی نگرش و رویکردهای اکولوویک یکی از مهمترین
مباحث روز دنیا در توسعۀ پایدار و برنامهریزی کاربری اراضی ،بهویژه شهری بـهشـمار مـیرود ;(Pikett, et al., 1992

) .Fiedler et al., 1997جوامع بشری با رشد فزایندۀ جمعیت شـهری و جـایگزین شـدن اکوسیسـتمهـای طبیعـی بـا
محیطهای شهری روبهرو شدهاند ،بهطوری که پیشبینی میشود تا سال  %65 ،2025جمعیت دنیا در شهرها ساکن شوند
).(Schell and Ulijaszek, 1999
توسعۀ مفهوم شبکۀ اکولوویک را میتوان به دهـههـای  1970و  1980مـیالدی در کشـورهای اروپـایی نسـبت داد
) .(Jongman, 2008پس از آن در دهۀ آخر قرن بیستم ،گروههای ذینفوذ و متخصصان در اروپا شبکههای اکولوویـک
را توسعه دادند ).(Bennett and Wit, 2001
بهطور کلی ،مفهوم شبکۀ زیستمحی ی در ارتباط با بلبۀ انسان بر محیطهای طبیعی و تکهتکه شدن تدریجی آن به
دنبال توسعۀ محیط زیست انسانی نمایان میشود و به همین دلیـل طراحـان و اکولوویسـتهـای منظـر ،ایـن مفهـوم را
بهمنظور استفاده از یک راهبرد فضایی بهینـه در مقیـاسهـای مختلـ و نیـز محـیطهـای شـهری اسـتفاده مـیکننـد
) .(Jongman and Pungetti, 2004این شبکهها از عملکردهای چندمنظوره ،از جمله عملکردهای اکولوویک ،تفرجی و
افزایش کیفیاد زیباییشناسانه برخوردارند و به سبب چندعملکردی بودن ،در ابعاد وسیعی تحقق توسـعۀ پایـدار را عملـی
میکنند ).(Ahern, 2007
ساختار شبکه شامل چگونگی توزیع فضایی لکهها و چگونگی پیکربندی و اتصال و همپیوستگی عناصر پایهای منظر
است و خود مبین کیفیت عملکرد منظر ،خصوصاً عملکردهایی همچون جابهجایی گونهها ،مواد بذایی و جریانهای آبـی
خواهد بود ) .(Turner, 1989; Forman, 1995شرایبر ) ،(Schreiber, 1987این پیوستگی و اتصال را شامل مجموعۀ
ارتباطاد و اتصاالد درونسیستمی و میانسیستمی میداند و به عقیدۀ او ،شبکۀ اکولوویک شامل عناصـر پایـهای منظـر
است که به هم پیوسته و متصلاند و در عملکرد اکولوویک منظر م ؤثرنـد .همچنـین بـر اسـاس اصـل ارتبـاط سـاختار و
عملکرد اکولوویک در ارتباط با یکدیگرند ).(Parivar and et al., 2009
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شکل  .3الگوهای ضروری برای برنامهریزی منظر .1 :لکههای بزرگ پوشش گیاهی طبیعی؛  .2داالنهای رودخانه و  .3اتصال و
پیوستگی بین لکهها و لکههای کوچک مجاور هم  .4قطعات کوچک طبیعی ()Forman, 1995, 216

بر اساس اصول اکولوویک منظر و در یک بررسی کلی ،مجموعهای از مسائل و مشکالد زیستمحی ـی در من قـۀ
سه تهران و بهویژه مناطق اطرا پل طبیعت وجود دارد .این عوامل که بر عملکرد اکولوویک لکۀ بوستان آبوآتش  -پل
طبیعت  -بوستان طالقانی تاثیرگذارند ،باید شناسایی و رفع گردند .در جدول  5به آنها اشاره شده است.

جدول  .5معضالت اکولوژیک ،علل بهوجود آمدن آنها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شبکۀ زیستمحیطی مناطق اطراف پل
طبیعت در منطقۀ  3تهران (منبع :نویسنده و با تغییرات ))(Mikaili and Sadeghibenis, 2010

معضل

علت

لکـه
طبـــــیعی
داالن

 توزیع ناکافی و نامتعادل ونامتمرکز فضای سبز
 نبود لکههای بزرپوشش گیاهی طبیعی
 -نبود تنو زیستی

 توسعه و افزایشساختوساز در داخل
شهر و تغییر کاربری

 انق ا داالنهای سبزطبیعی توسط بزرگراهها
 منق ع و کوتاه بودنکوریدورهای سبز

 ساختوساز درمن قه به علت باال
بودن ارزش زمین
 همخوان نبودنالگوی داالنهای
طبیعی و مصنو

راهکار
 حفاوت از لکههای سبز موجود از طریق ایجادبافر سبز
 افزایش ارتباط بین آنها از طریق ایجاد داالنهایمصنو سبز ارتباطدهنده در امتداد رودخانه
 افزایش داالنهای سبز بین لکههای طبیعیدرون و اطرا من قه
 ارتباط با مناطق نیازمند حفب و احیای بافت حفاوت داالنهای طبیعی از طریق ایجاد بافر وساماندهی اکولوویک بستر رودخانه
 مرمت اکولوویک الگوی شاخهای داالنهای سبزاز طریق احیای قسمتهای تخریبشدۀ داالنهای
سبز
 -بهبود عللکرد هوابرد لکه در من قه
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ادامه جدول  .5معضالت اکولوژیک ،علل بهوجود آمدن آنها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شبکۀ زیستمحیطی مناطق اطراف
پل طبیعت در منطقۀ  3تهران (منبع :نویسنده و با تغییرات ))(Mikaili and Sadeghibenis, 2010

معضل

راهکار

علت

لکـه
مصــــنو
داالن
بسـتر

 تراکم باالی جمعیت  -ایجاد لکههای سبز در نواحی مرکزی توزیع نامتعادل و کمبود افزایش تنو گونهای و اندازۀ لکههادر من قه
لکههای سبز در بسیاری از
 افزایش ارتباط فضایی لکهها از طریق ایجادنبود سیاست و
قسمتهای من قه
سبزراهها
برنامههای بلندمدد
 ریزدانه بودن ابلب باال بردن حجم سبزلکهها و استفاده از گیاهان بامناسب برای افزایش
لکههای سبز و پایین بودن
اشکوب بلند
س خ فضای سبز
تنو زیستی
 کوتاه بودن اشکوب گیاهی من قهدر برخی از لکههای سبز
 تراکم باالی جمعیت  -افزایش تعداد در قسمتهای مرکزی توزیع نامتعادل در س خ توسعۀ داالنهای سبز در کل من قه بر اساسدر من قه
من قه و پیوسته نبودن
الگوی شاخهای
 ساختوسازهایکردیدورهای سبز در بیشتر
 افزایش پهنای داالنها و نیز توسعۀ کمربند سبزبیرمجاز در من قه
نواحی من قه
از طریق اتصال داالنهای حاشیهای با داالنهای
 انق ا در کریدورهای سبزدرون من قه
 باریک بودن کریدورهایفضای سبز
 احیای معدود لکههای باقیماندۀ حاشیۀ رودخانه ساختوساز باال تکهتکه شدن الگوی تراکم باالی جمعیت  -اتصال بستر من قه با لکههای باقیمانده با ایجادطبیعی بستر
داالنهای سبز
 حضور نامحسوس لکههایباقیمانده

نتایج
همان طور که در قسمت مواد و روش تحقیق بیان شد ،برای بررسی سیستمی وضـعیت اکولوویـک من قـۀ سـه کـه پـل
طبیعت در آن قرار دارد ،از مدل  DPSIRاستفاده میشود تا دیدگاه مناسبی دربارۀ وضـعیت محـیط زیسـت ایـن من قـه
حاصل شود .نتایج این بررسی در جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6نتایج مدل  DPSIRدر بررسی ساختار اکولوژیک منطقۀ سه

اجزای
مدل

نتایج

نیروی محرکه

فشار

وجود عناصر طبیعی افزایش تراکم جمعیت،
باال بودن سهم نسبی
مؤثر در توسعۀ
ساختوساز در من قه،
گیاهی من قه،
وجود ق عۀ زمینهای بهرهبرداری نامناسب از
عناصر طبیعی در
بزر در من قه،
من قه و...
عبور محورهای
ارتباطی اصلی تهران
از من قه و...

وضعیت
وضعیت نسبتاً م لوب
فضای سبز من قه،
وجود اراضی گستردۀ
عباسآباد در من قه،
وضعیت خوب
کریدورهای هوابرد در
من قه و...

اثراد
تخریب کیفیت اکولوویک
من قه از طریق طر.های
عمرانی نسنجیده،
منق ع کردن کریدورهای
سبز من قه،
پراکنده شدن لکههای
فضای سبز من قه و...

پاس
اتصال کریدورهای
سبز با لکههای سبز
من قه،
اتصال لکههای سبز
با یکدیگر،
گسترش سرانۀ فضای
سبز من قه و...
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بعد از بررسی ساختار محیط زیست من قۀ سه و مناطق اطرا پل طبیعت ،نوبت به ارزیـابی اکولوویـک احـداث پـل
طبیعت میرسد .به منظور ارزیابی اثراد زیستمحی ی احداث پیادهراه پل طبیعت ،پنج اثر و چهـار پیامـد ناشـی از آن بـا
ماتریس ایرانی بررسی و امتیازدهی شد.
نتایج عبارتند از:
تبدیل پل به پیادهراه
ارتباط دو پارک آبوآتش و پارک طالقانی
طراحی الگوی معماری مدرن و سبز پل طبیعت
ایجاد من قۀ نمونۀ گردشگری اکولوویک
بهبود عملکرد اکولوویک من قه
پیامدها نیز عبارتند از:
میکروکلیما و کیفیت هوا
زیستگاههای جانوری
زیستگاههای گیاهی
حس تعلق و پذیرش اجتماعی (ناشی از عملکرد اکولوویک)

جدول  .7ارزیابی اکولوژیک احداث پل طبیعت با استفاده از ماتریس ایرانی

اثراد
پیامد
میکروکلیما و
کیفیت هوا
زیستگاههای
جانوری
زیستگاههای
گیاهی
حس تعلق و
پذیرش
اجتماعی
میانگین امتیاز
اثراد

تبدیل پل به
پیادهراه

ارتباط پارک
آبوآتش و
پارک طالقانی

طراحی الگوی
معماری مدرن
و سبز پل
طبیعت

ایجاد من قۀ
نمونۀ
گردشگری
اکولوویک

بهبود عملکرد
اکولوویک
من قه

میانگین امتیاز
پیامدها

2

1

1

1

3

1/6

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1/6

1

1

2

1

2

1/4

1/5

1

1/2

1

2
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شکل  .5مقایسۀ امتیاز پیامدهای احداث پل طبیعت

بررسی اثراد و پیامدهای احداث پل طبیعت نشان میدهد در بین اثراد بهبود عملکرد زیسـتمحی ـی من قـه بـا 2
امتیاز مهمترین اثر است و در بین پیامدها نیز بهبود شرایط میکروکلیما و کیفیـت هـوا و زیسـتگاههـای گیـاهی بـهطـور
مشترک با  1/6امتیاز مهمترین پیامدها بهشمار میروند .در واقع پرووه عمالً هی گونه اثر منفی شایان توجه و تأثیرگذاری
بر محیط زیست من قه ندارد.
در کل و از آنجا که پرووۀ مذکور اثراد و پیامدهای زیستمحی ی تخریبی زیاد و خیلی زیاد ندارد ،یعنی میانگینهای
ردهبندی کمتر از  -3/1چه در ردی ها و چه در ستونها را ندارد ،پرووه از نظر زیستمحی ی کامالً تأییدشده است.
در ادامه و برای بهبود عملکرد اکولوویک پل طبیعت و مناطق اطـرا آن بایـد از اصـول اکولوویـک سـیمای منظـر
استفاده شود .بر اساس این اصول ،عملکرد یک لکۀ سبز بزر بهتر از چند لکۀ سبز کوچک است ،زیرا برآیند فشارها بـر
یک لکۀ سبز کوچک ،بسیار بیشتر از یک لکۀ سبز بزر تر خواهد بود ،و ادامۀ ایـن فشـارها در طـوالنیمـدد مـیتوانـد
موجب تخریب لکههای کوچک و کاهش عملکردهای زیستمحی ی آنها شود.
بر اساس این اصل مهم و بهمنظور بهبود عملکرد اکولوویک احداث پل طبیعت و لکههای سبز اطرا آن ،میبایسـت
لکۀ پارک آبوآتش  -پل طبیعت  -پارک طالقانی به مناطق اطرا آن مرتبط شود تا عملکرد نهـایی ایـن پـل افـزایش
یابد .برای این منظور این ارتباط با دو نو لکۀ اطرا میتواند شکل گیرد (شکل :)6
نزدیکترین لکههای فضای سبز موجود در من قه
نزدیکترین مناطق نیازمند حفاوت و احیای موجود در من قه
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شکل  .6ارتباط اکولوژیک لکۀ بوستان آبوآتش  -پل طبیعت  -بوستان طالقانی با مناطق اطراف؛ شکل سمت راست ارتباط با
لکههای سبز اطراف؛ شکل سمت چپ ارتباط با مناطق نیازمند حفاظت و احیا

نتیجهگیری
رشد و توسعۀ زیستمحی ی شهرها موضوعی است که در بسیاری از شهرهای مهم دنیا در حال شکلگیـری و پیگیـری
است ،زیرا گسترش و رشد شهرها در صورتی که همراه با توسعه و بهکارگیری مفاهیم پایهای اکولووی نباشند ،در نهایـت
منجر به این خواهد شد که شهر ،تنها به محلی برای سپری کردن زمان توسط شهرنشینان تبدیل خواهد شد و هی گونـه
جذابیتی برای ساکنان خود نخواهد داشت .اکولووی سیمای سرزمین بهویژه در محیطهای شهری میتواند این خأل را پـر
کند و با مرتبط کردن عناصر زندۀ محیط زیست با اجزای شهرها ،حیاد و جذابیت را به شهرها برگرداند .کالنشهر تهران
امروزه یکی از مهمترین شهرهای کشور ،من قه و حتی جهان است ،که طی سالهای گذشته روند رشد خود را طی کرده
و امروزه پذیرای چندین میلیون شهروند است .در ادامه ،در صورتی که اصول محیط زیست در فرایند توسعۀ این شـهر در
نظر گرفته نشود ،تهران تنها به شهری فاقد جذابیت و کسلکننده برای ساکنان خود تبدیل خواهد شد .پل طبیعـت واقـع
در من قۀ سه شهرداری تهران ،یکی از پرووههای سبز و مهم شهر تهران است کـه روزانـه محلـی بـرای گـذران اوقـاد
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بسیاری از شهروندان تهران است؛ لذا توجه به آثار و پیامدهای آن بسیار مهم و ضروری اسـت .بـر ایـن اسـاس ،ارزیـابی
اثراد زیستی احداث پل طبیعت به کمک ماتریس ایرانی نشان میدهد که ذاد این پـرووه مثبـت بـوده و فاقـد اثـراد و
پیامدهای منفی شایان توجه است .بر اساس ارزیابی صوردگرفته ،اثراد بهبود عملکرد زیستمحی ی من قه بـا  2امتیـاز
مهمترین اثر است و در بین پیامدها نیز بهبود شرایط میکروکلیما و کیفیت هوا و زیستگاههای گیاهی بهطور مشـترک بـا
 1/6امتیاز مهمترین پیامدهای ناشی از احداث پل طبیعت در من قه شناسایی شدهاند .در عین حال ،تنها احداث ایـن پـل
بدون در نظر گرفتن آیندهنگری و برنامۀ جانبی برای آن موجب خواهد شد این پل در آینده جذابیت خود را از دست بدهد
و به محلی ساده تبدیل شود .بر این اساس ،بهکارگیری اصول زیستمحی ی سـیمای سـرزمین بـرای ایجـاد جـذابیت و
سرزندگی اکولوویک در مناطق اطرا پل طبیعت الزم و ضروری است .یکی از پایهایترین این اصـول اتصـال ،بسـط و
گسترش لکههای سبز است .این کار دربارۀ لکۀ بوستان آبوآتش  -پل طبیعت – بوستان طالقـانی از طریـق اتصـال بـا
نزدیکترین لکههای سبز و نیازمند احیا ،امکانپذیر است .گسـترش و ارتبـاط لکـۀ بوسـتان آبوآتـش  -پـل طبیعـت -
بوستان طالقانی با دیگر لکهها موجب بهبود عملکرد زیستمحی ی این لکه و کاهش فشارها از آن خواهد شـد ،کـه ایـن
کار نیز از طریق ارتباط مستقیم این لکه با دیگر لکهها ،یا از طریق کریدورهای سبز مابین لکهها امکانپذیر است.
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