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 چکیده

نشینی، فاصله گارفتن از محایط    با افزایش روزافزون جمعیت شهرها، آلودگی محیط شهرها، سبک زندگی آپارتمان

روز  هاا در شاهرها روزباه    راه بخشی مانناد پیااده   های اجتماعی، جذاب و آرامش طبیعی و غیره، ضرورت نیاز به فضا

رو در  پیااده  ، اولین پال صارفاً  مترمربع 7000واقع در منطقۀ سه تهران با مساحت  پل طبیعتزایش یافته است. اف

. پال طبیعات جادا از مساائل     کناد  وآتش و پارک جنگلی طالقانی را به یکدیگر متصل می ایران است که بوستان آب

ارزیابی در این زمینه وجاود دارد. روش تحقیاق در   اقتصادی و اجتماعی، ابعاد اکولوژیک نیز دارد و نیاز به بررسی و 

راه پال طبیعات ابتادا باه کماک مادل        محیطی احداث پیااده  این مقاله به این صورت است که برای ارزیابی زیست

DPSIR شد، سپس برای ارزیابی اثرات احداث پل طبیعات از روش مااتریس    منطقه بررسی   ساختار محیط زیست

  محیطی آن از رویکرد اکولاوژی سایمای سارزمین بهاره     سپس برای بهبود عملکرد زیستایرانی استفاده گردید و 

محیطای   دهد احداث این پل از لحاظ زیست راه پل طبیعت نشان می ه گرفته شد. نتایج ارزیابی اکولوژیک احداث پیاد

تارین اثار و در باین     از مهمامتی 2کامالً تأیید شده است. همچنین در بین اثرات، بهبود عملکرد اکولوژیک منطقه با 

تارین   امتیااز مهام   6/1طور مشترک باا   های گیاهی به پیامدها نیز بهبود شرایط میکروکلیما و کیفیت هوا و زیستگاه

آیند. استفاده از اصول اکولوژی سیمای سرزمینی در حال حاضر در بسیاری از شاهرهای جهاان    پیامدها به شمار می

کند. شهر تهران نیز بارای بهباود عملکارد     طی و بومی این شهرها را تأمین میمحی در جریان است و حیات زیست

گیاری و   تارین ایان اصاول شاکل     ای زیست خود در سطح کالن باید از این اصول پیروی کند. یکی از پایاه   محیط

بارای   ای باید به این صورت باشد کاه  گسترش مفهوم ماتریکس، لکه و کریدور است. بسط و ارتباط این اصل پایه

بهبود عملکرد محیطی احداث پل طبیعت بر اساس اصول اکولوژی سیمای سرزمین، گساترش لکاۀ سابز بوساتان     

های نیازمند احیا و بازسازی در اطاراف   های فضای سبز و کاربری بوستان طالقانی با کاربری –پل طبیعت  -آتش و آب

تنها موجب بهباود عملکارد اکولوژیاک منطقاه و      مدت نه ای در طوالنی پل طبیعت الزم و ضروری است. چنین شبکه

گذار باشد و  تواند بر غنای بصری، کیفیت هوا و حتی تنوع زیستی منطقه تأثیر سطح شهر تهران خواهد شد، بلکه می

 شهر تهران بهبود بخشد. طور کلی کیفیت حیات را در کالن به
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 مقدمه

این مناطق  .(Qureshi et al., 2014)شوند  های متفاود می محی ی در مقیاس زیست مناطق شهری موجب ایجاد اثراد 

وجـود   هـایی در راه رسـیدن بـه توسـعۀ پایـدار بـه       حل های خاصی دارند که نقش مهمی در ایجاد مسائل یا راه اکوسیستم

ها و فضاهای سبز شهری اجزای بسیار مهمی از  راه پیاده. (Breuste and Qureshi, 2011; Li et al., 2015)آورند  می

هـای شـهری    منظور بهبود کیفیت زندگی در محـیط  و اجتماعی را به  محی ی اند که خدماد زیست های شهری اکوسیستم

های شهری، توجه و  ها در محیط راه ت نقش پیاده. با توجه به اهمی(Duc Uy and Nakagoshi, 2008)آورند  می  فراهم

اند کـه در   ها بررسی و تحقیق کرده راه رسیدگی به آنها الزم و ضروری است. تاکنون افراد و محققان زیادی در زمینۀ پیاده

 شود. ترین آنها بررسی می ادامه چند نمونه از مهم

 ها در گذشته را بررسی کرده و بیان داشته که حرکت ۀ انسانها در زندگی روزمر راه جایگاه پیاده 1383پاکزاد در سال 

 برای امکان را ترین روی مهم پیاده و است محیط در انسان جایی جابه شکل ترین ضروری و ترین قدیمی ترین، طبیعی پیاده

 فـراهم  شـهر  محیط در های نهفته جاذبه و ها ارزش کش  و زندگی تحرک و شور احساس و ها فعالیت و ها مکان مشاهدۀ

است  برخوردار اساسی اهمیت از دریافت زیبایی و محیط به تعلق احساس فضایی، هویت ادراک نظر از پدیده این .آورد می

(Pakzad, 2006). 

هـای   ویژگـی  1385 سال در داریپا شهر ونقل حمل ۀشبک در راه ادهیپ نقش و تیاهماصل در مقالۀ خود با عنوان  ثقفی

 بتوانـد  کـه  اسـت  هـایی  تـراکم  توسـعۀ  شامل پایدار شهر یک را بررسی و تبیین کرده که تحقق ونقل پایدار شهری حمل

 خواهد پیشرفت زمانی تنها پایدار ونقل حمل .کند م ر. گزینه عنوان به را سواری و دوچرخه روی پیاده عمومی، ونقل حمل

 .داشته باشدتوجه  آنان های خواسته و انگیزه مردم، رفتار به چیز هر از که بیش کرد

 عنصـر  روی ونقل پایدار را بررسی و بیان کرده که پیاده راه در حمل در کتاب خود جایگاه پیاده 1387صالحی در سال 

 مقصـد  بـه  واسـ ه  بـی  دسترسـی  سبب پیاده حرکت و است پایدار ونقل حمل اصول با حرکتی گونۀ همسازترین و کلیدی

 موجـب  اسـت،  جامعـه  افراد همۀ بین اجتماعی عدالت و برابری ایجاد لحاظ هب جایی جابه نو  روی بهترین گردد. پیاده می

 درگیـری  و کنجکـاوی  حـس  تحریک با که شود ونقل محسوب می حمل شیوۀ ترین پاک و ترین ایمن و گردد سالمتی می

 پیـادۀ  هـای  کامـل شـبکه   اتصال و یکپارچه ریزی برنامه با گردد. می عمومی آموزش و مشارکت سبب حواس بصری تمام

 روش تـرین  سـالم  و کرد. پایـدارترین  اقدام طبیعی منابع از جلوگیری و ها کاربری برخی احیای در راستای توان می شهری

 .گردنـد  مـی  بـدل  پیـاده  عـابران  بـه  خـود  سـفر  تکمیـل  برای نقلیه وسایل رانندگان است. حتی شکل پیاده به ونقل حمل

 بـه  مایـل  و پویـا  ذاتـاً  هـا  انسـان  .است وابسته ها پایانه و ها ایستگاه به مراحت مرد دسترسی به مؤثر، همگانی نقل و حمل

 .(Salehi, 2008)اند  جایی جابه

ها در محیط شهری را بررسی کـرده و بیـان    مداری بر سالمت جسمی و روحی انسان نقش پیاده 2007آهرن در سال 

 کـه  انـد  سـاخته شـده   و طراحـی  ای گونـه  به و دارندم اتومبیل معاصر دوران شهری محالد و شهرها از داشته که بسیاری

 در را اتومبیل به شهری شدید زندگی وابستگی امر آورند. این  فراهم می ها اتومبیل برای را بهتری و تر سریع های دسترسی

 تننداشـ  و افسـردگی  همسـایگان،  با اجتماعی کاهش ارتباطاد چاقی، و وزن اضافه شهروندان، تحرکی کم به و داشته پی

 .است شده منجر جسمانی فعالیت
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 محلۀ در زندگی .کرد م ر. ردی  این در را ایرانی شهرهای قدیمی محالد توان می که است مکانی مدار پیاده محلۀ

 هـای  مغازه استقرار نحوۀ و ها و خانه ها خیابان طراحی بلکه نیست، اتومبیل نکردن از استفاده یا نداشتن معنای به مدار پیاده

 طـول  در اجتمـاعی  و جسـمانی  تحرک به را افراد طبیعی طور به تواند می که است ای گونه به روزانه خدماد ارائۀ و فروش

 .(Ahern, 2007)کند  وادار ای محله روزمرۀ زندگی

 

  (Kashanijoo, 2010)مداری پردازان و مفاهیم مؤثر بر پیاده .  نظریه1 جدول

 یم کلیدیمفاه عنوان متن/ نظریه سال پرداز نظریه

 شهر صنعتی 1917 گارنیه تونی
 ها، پیاده وهوایی آب حفاوت

 فضاهای درون از ها پیاده عبور

 سبز

 ها معماری شهر و شهرک 1960 اشپرای رگن
 ایجادکنندۀ روی پیاده

 یک با تماس س خ بیشترین

 شهری مکان

الرنش 
 هالپرین

1968 
 ای نیویورک؛ م العه

 در فضای باز ویژه و معنای کیفیت، شخصیت بر

 طراحی شهری

 فضای در پیاده حرکت اولویت

 کیفیت افزایش شهری،

 روی پیاده

 شهرها طراحی 1968 ادموند بیکن
 شهر، کل پیونددهندۀ عامل حرکتی های نظام

 حرکت

 فضا تجربۀ عامل پیوسته

 چیدمان فضا تحلیل 1996 هیلییر
 )عمدتاً حرکت میان ارتباط

 فضاهای وضعیت و پیاده(

 شهری

 مایکل ای

 آرث
 گرایی نوپیاده 1999

 حذ  یا کاهش بر تمرکز

 شهری فضاهای در اتومبیل

 

 معرفی محدودۀ تحت مطالعه

وآتـش و پـارک جنگلـی طالقـانی را بـه       رو در ایران است که بوستان آب پیاده ، اولین پل صرفاًتهران 3من قۀ  پل طبیعت

هـای    های اصلی پایتخـت ماننـد بزرگـراه    ده که محل تالقی شریانای واقع ش  کند. پل طبیعت در نق ه یکدیگر متصل می

 وآیـد   ترین پل عبور و مرور بیرخودرویی کشـور بـه حسـاب مـی     پل طبیعت بزر  .مدرس، همت، حقانی و رسالت است

فرد، یکی از مقاصد گردشگری شهر تهران و دسـت آخـر     پل با شرای ی منحصربهاین . استمتر مربع  7000آن  احتمس

های ایرانی مانند پـل خواجـو الهـام گرفتـه      از معماری پل آنآید. در طراحی  نماد جدیدی برای پایتخت به حساب می هم

هـای ملـی و طبیعـی     مشابه آن در پارک ۀزیست و طبیعت است که نمون  سازگار با محیط کامالً ۀیک ساز این پل شده و

 .لیا ساخته شده استکشورهای فرانسه، کانادا، هلند، بلژیک، مالزی و استرا

رو و همچنـین    منـاور پـیش   نو دیـد  ایسـتادن پایه برای تردد پیاده از باالی بزرگراه مدرس،  پل طبیعت یک پل سه
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متـر آن بـه    720متر مربع است که  7000 آنمتری از س خ زمین است. مساحت  40العاده در ارتفا   آرامشی فوقۀ تجرب

 .داردشاپ و دیگر فضاهای فرهنگی و تفریحی اختصاد  کافی ها،  متر به رستوران 480فضای سبز و 

 

  

 . موقعیت منطقۀ سه و پل طبیعت در شهر تهران1شکل 

 

 روش تحقیق

محی ـی احـداث پـل طبیعـت و ارائـۀ راهکارهـای بهسـازی         روش تحقیق در این مقاله از دو بخش ارزیابی اثراد زیست

بیعت تشکیل شده است. بر این اساس، برای ارزیابی از روش ماتریس محی ی احداث پل ط منظور بهبود عملکرد زیست به

گیـری   ای اکولووی سیمای سـرزمین بهـره   ایرانی استفاده خواهد شد و برای بهبود عملکرد اکولوویک آن نیز از اصول پایه

 خواهد شد.
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 DPSIR مدل

مع و سیستمی نیست و این خود به دلیل صورد جا های شهری به در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر ارزیابی محیط

. در این مقاله سعی شـده اسـت از   (Spangenberg et al., 2015)جانبۀ موضو  است  نبود دید سیستمی در بررسی همه

های سیستمی به مسائل است، استفاده شود. این مدل را اولین بار آوانس حفاوت از محـیط   که جزو نگرش DPSIRمدل 

در چارچوب مدل شود.  ، اما امروزه در س خ وسیعی در جهان استفاده می(EEA, 2006)کار گرفت  بهزیست اتحادیۀ اروپا 

DPSIR ،و واکـنش الزم   زیست و اکولووی شـهری   محیطهای انسان بر  ثیر فعالیتأت ،با استفاده از روابط علت و معلولی

 د.شو می  بررسی زیست شهری  محیطبرای کاهش صدماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DPSIR. ساختار مدل2شکل 

 

 یرانیا سیماتر

محی ی طر. از روش ماتریس ایرانی که برگرفته از روش ماتریس لئوپولد اسـت، اسـتفاده    به منظور ارزیابی اثراد زیست

 .گردند شد. طبق این روش اثراد و پیامدها بر حسب مثبت یا منفی بودن به دو دستۀ سودمندی و تخریبی تقسیم می

(Gholamalifard and et al., 2014; Abbasi and Balidii, 2014; Yousefi and Hosseinzadeh, 2012). 
 

 Pressureفشار  Driving Forceنیروی محرکه 

  Responseپاس   Stateوضعیت  

 Impactاثراد 

 تغییر دادن،
 جایگزین کردن،
 ناز بین برد

 کند ایجاد می

 تاثیر گذاشتن،
 تغییر دادن

 برانگیختن،
 موجب شدن

 موجب شدن،
 تقاضا کردن

 محدود کردن،
 کاهش دادن،
 جلوگیری کردن

 بازیابی کردن،
 تأثیر گذاشتن

 جبران کردن،
 کاهش دادن
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 . معیار امتیازدهی در ماتریس ایرانی2جدول 

 امتیاز نو  اثر / پیامد امتیاز نو  اثر / پیامد

 -5 تخریب خیلی خوب +5 سودمندی خیلی خوب

 -4 تخریب خوب +4 سودمندی خوب

 -3 تخریب متوسط +3 متوسط سودمندی

 -2 تخریب ضعی  +2 سودمندی ضعی 

 -1 تخریب ناچیز +1 سودمندی ناچیز

 

بوده که این مسئله به علت نـو  تبـدیل صـفاد کیفـی بـه       -5+ تا 5در ماتریس ایرانی دامنۀ امتیازها برای هر اثر از 

شـود و در سـ رهای    هـای مـاتریس آورده مـی    های مهم طر. در ستون کمی در زبان فارسی است. در این روش فعالیت

های پرووه متـأثر   اجتماعی که از فعالیت -ماتریس فاکتورهای محی ی مهم اعم از محیط فیزیکی، بیولوویک و اقتصادی 

 شود. شوند، نوشته می می

 . تفسیر امتیاز اثرات و پیامدها در ماتریس ایرانی3جدول 

 اثر / پیامد منفی اثر / پیامد مثبت

 بندی محدودۀ میانگین رده نو  اثر / پیامد بندی محدودۀ میانگین رده اثر / پیامد نو 

 -1/4تا  -5 تخریب خیلی خوب +1/4+ تا 5 سودمندی خیلی خوب

 -1/3تا  -4 تخریب خوب +1/3+ تا 4 سودمندی خوب

 -1/2تا  -3 تخریب متوسط + 1/2+ تا 3 سودمندی متوسط

 -1/1تا  -2 ب ضعی تخری +1/1+ تا 2 سودمندی ضعی 

 0تا  -1 تخریب ناچیز 0+ تا 1 سودمندی ناچیز

 

گیری از ماتریس، الزم است اثراد سودمند و تخریبی و پیامدهای سودمند و تخریبـی کـه بـا اسـتفاده از      برای نتیجه

 تری داشت. ری م لوبگی اند، فهرست شود تا بتوان نتیجه دست آمده بندی به های رده های ارزیابی اثراد از میانگین جدول

های ماتریس کـه   ها و ردی  های پرووه و فاکتورهای محی ی در ستون های موجود برای فعالیت میانگین جبری ارزش

شـوند. بـرای کـاهش اثـراد و      ترتیب در پایین و سمت چپ ماتریس نوشته می + است، محاسبه و به5تا  -5همواره بین 

گیری دربارۀ  طور کلی، تصمیم  گردد. به های بهسازی ارائه می اماد اصالحی و طر.ترتیب اقد به -1/3پیامدهای شدیدتر از 

در سـ رها و   -1/3مثبت یا منفی بودن پرووه با توجه به تعـداد میـانگین اثـراد و پیامـدهای منفـی بـا شـدد بـیش از         

 های زیر است: از حالت شود و شامل یکی های ماتریس اتخاذ می های ماتریس نسبت به کل تعداد س رها و ستون ستون
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 . تفسیر امتیاز اثرات و پیامدها در ماتریس ایرانی4جدول 

 نتیجه جمع جبری ماتریس

 شود. پرووه رد می باشد، -1/3های اثراد و پیامدها بیشتر از  درصد میانگین 50بیش از 
 باشد، -1/3های اثراد دارای شدد بیش از  درصد میانگین 50بیش از 

 باشد، -1/3های پیامدها دارای شدد بیش از  صد میانگیندر 50کمتر از 
های  شود، اما برای قبول آن ارائۀ طر. پرووه رد نمی

 اصالحی )دربارۀ عوامل محی ی( ضروری است.
 باشد، -1/3های اثراد دارای شدد بیش از  درصد میانگین 50کمتر از 

 باشد، -1/3های پیامدها دارای شدد بیش از  درصد میانگین 50بیش از 
های  شود، اما برای قبول آن ارائۀ گزینه پرووه رد نمی

 های پرووه( ضروری است. بهسازی )دربارۀ فعالیت
بندی ماتریس  در قسمت جمع -1/3هی  میانگین اثر یا پیامد بیش از 

 وجود نداشته باشد،
پرووه بدون ارائۀ اقداماد بهسازی و گزینۀ اصالحی 

 شود. قبول می
 

 نیسرزم یمایس

اهدا   خود ۀکم به انداز دست ریزی برنامهنفس  ،مشکل دن هرکربرطر  برای  محی ی های زیست ریزی یند برنامهادر فر

ترین  در عصر کنونی نگرش و رویکردهای اکولوویک یکی از مهم .(1389است )میکائیلی و صادقی بنیس، دارای اهمیت 

 ;Pikett, et al., 1992) رود شـمار مـی   ویژه شهری بـه  اربری اراضی، بهریزی ک مباحث روز دنیا در توسعۀ پایدار و برنامه

Fiedler et al., 1997)     هـای طبیعـی بـا     . جوامع بشری با رشد فزایندۀ جمعیت شـهری و جـایگزین شـدن اکوسیسـتم

ساکن شوند  % جمعیت دنیا در شهرها65، 2025شود تا سال  بینی می طوری که پیش اند، به رو شده به های شهری رو محیط

(Schell and Ulijaszek, 1999). 

مـیالدی در کشـورهای اروپـایی نسـبت داد      1980و  1970هـای   توان به دهـه  توسعۀ مفهوم شبکۀ اکولوویک را می

(Jongman, 2008)های اکولوویـک   نفوذ و متخصصان در اروپا شبکه های ذی . پس از آن در دهۀ آخر قرن بیستم، گروه

 .(Bennett and Wit, 2001)را توسعه دادند 

تکه شدن تدریجی آن به  های طبیعی و تکه محی ی در ارتباط با بلبۀ انسان بر محیط طور کلی، مفهوم شبکۀ زیست به

هـای منظـر، ایـن مفهـوم را      شود و به همین دلیـل طراحـان و اکولوویسـت    دنبال توسعۀ محیط زیست انسانی نمایان می

کننـد   هـای شـهری اسـتفاده مـی     هـای مختلـ  و نیـز محـیط     ضایی بهینـه در مقیـاس  منظور استفاده از یک راهبرد ف به

(Jongman and Pungetti, 2004)ها از عملکردهای چندمنظوره، از جمله عملکردهای اکولوویک، تفرجی و  . این شبکه

سـعۀ پایـدار را عملـی    شناسانه برخوردارند و به سبب چندعملکردی بودن، در ابعاد وسیعی تحقق تو افزایش کیفیاد زیبایی

 .(Ahern, 2007)کنند  می

ای منظر  پیوستگی عناصر پایه ها و چگونگی پیکربندی و اتصال و هم ساختار شبکه شامل چگونگی توزیع فضایی لکه

های آبـی   ها، مواد بذایی و جریان جایی گونه است و خود مبین کیفیت عملکرد منظر، خصوصاً عملکردهایی همچون جابه

، این پیوستگی و اتصال را شامل مجموعۀ (Schreiber, 1987). شرایبر (Turner, 1989; Forman, 1995) خواهد بود

ای منظـر   داند و به عقیدۀ او، شبکۀ اکولوویک شامل عناصـر پایـه   سیستمی می سیستمی و میان ارتباطاد و اتصاالد درون

ؤثرنـد. همچنـین بـر اسـاس اصـل ارتبـاط سـاختار و        اند و در عملکرد اکولوویک منظر م است که به هم پیوسته و متصل

 .(Parivar and et al., 2009)عملکرد اکولوویک در ارتباط با یکدیگرند 
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. اتصال و 3های رودخانه و  . داالن2های بزرگ پوشش گیاهی طبیعی؛  . لکه1ریزی منظر:  . الگوهای ضروری برای برنامه3شکل 

 (Forman, 1995, 216. قطعات کوچک طبیعی )4جاور هم های کوچک م ها و لکه پیوستگی بین لکه

 

در من قـۀ    محی ـی  ای از مسائل و مشکالد زیست بر اساس اصول اکولوویک منظر و در یک بررسی کلی، مجموعه

پل  -وآتش  ویژه مناطق اطرا  پل طبیعت وجود دارد. این عوامل که بر عملکرد اکولوویک لکۀ بوستان آب سه تهران و به

 به آنها اشاره شده است. 5بوستان طالقانی تاثیرگذارند، باید شناسایی و رفع گردند. در جدول  - طبیعت

 

محیطی مناطق اطراف پل  وجود آمدن آنها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شبکۀ زیست . معضالت اکولوژیک، علل به5جدول 

 ((Mikaili and Sadeghibenis, 2010)تهران )منبع: نویسنده و با تغییرات  3طبیعت در منطقۀ 

 راهکار علت معضل 
ی
ـیع
ــ
ــ
طب

 

ـه
لک

 

توزیع ناکافی و نامتعادل و  -
 نامتمرکز فضای سبز

های بزر   نبود لکه -
 پوشش گیاهی طبیعی

 نبود تنو  زیستی -

توسعه و افزایش  -
وساز در داخل  ساخت

 شهر و تغییر کاربری

ایجاد های سبز موجود از طریق  حفاوت از لکه -
 بافر سبز

های  افزایش ارتباط بین آنها از طریق ایجاد داالن -
 دهنده در امتداد رودخانه مصنو  سبز ارتباط

های طبیعی  های سبز بین لکه افزایش داالن -
 درون و اطرا  من قه

 ارتباط با مناطق نیازمند حفب و احیای بافت -

الن
دا

 

های سبز  انق ا  داالن -
 ها هطبیعی توسط بزرگرا

منق ع و کوتاه بودن  -
 کوریدورهای سبز

وساز در  ساخت -
من قه به علت باال 
 بودن ارزش زمین

همخوان نبودن  -
های  الگوی داالن

 طبیعی و مصنو 

های طبیعی از طریق ایجاد بافر و  حفاوت داالن -
 دهی اکولوویک بستر رودخانه سامان
های سبز  ای داالن مرمت اکولوویک الگوی شاخه -
های  شدۀ داالن های تخریب ز طریق احیای قسمتا

 سبز
 بهبود عللکرد هوابرد لکه در من قه -
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محیطی مناطق اطراف  وجود آمدن آنها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شبکۀ زیست . معضالت اکولوژیک، علل به5جدول ادامه 

 ((Mikaili and Sadeghibenis, 2010)تهران )منبع: نویسنده و با تغییرات  3پل طبیعت در منطقۀ 

 راهکار علت معضل 

و 
ــن
ــ
ص
م

 

ـه
لک

 

توزیع نامتعادل و کمبود  -
های سبز در بسیاری از  لکه

 های من قه قسمت
ریزدانه بودن ابلب  -
های سبز و پایین بودن  لکه

 تنو  زیستی
کوتاه بودن اشکوب گیاهی  -

 های سبز در برخی از لکه

تراکم باالی جمعیت  -
  قهدر من

نبود سیاست و 
های بلندمدد  برنامه

مناسب برای افزایش 
س خ فضای سبز 

 من قه

 های سبز در نواحی مرکزی ایجاد لکه -
 ها ای و اندازۀ لکه افزایش تنو  گونه -
ها از طریق ایجاد  افزایش ارتباط فضایی لکه -

 ها سبزراه
ها و استفاده از گیاهان با  باال بردن حجم سبزلکه -

 نداشکوب بل

الن
دا

 

توزیع نامتعادل در س خ  -
من قه و پیوسته نبودن 

کردیدورهای سبز در بیشتر 
 نواحی من قه

 انق ا  در کریدورهای سبز -
باریک بودن کریدورهای  -

 فضای سبز

تراکم باالی جمعیت  -
 در من قه

وسازهای  ساخت -
 بیرمجاز در من قه

 های مرکزی افزایش تعداد در قسمت -
های سبز در کل من قه بر اساس  نتوسعۀ داال -

 ای الگوی شاخه
ها و نیز توسعۀ کمربند سبز  افزایش پهنای داالن -

های  ای با داالن های حاشیه از طریق اتصال داالن
 درون من قه

تر
سـ
ب

 

تکه شدن الگوی  تکه -
 طبیعی بستر

های  حضور نامحسوس لکه -
 باقیمانده

 وساز باال ساخت -
 تراکم باالی جمعیت -

 های باقیماندۀ حاشیۀ رودخانه احیای معدود لکه -
های باقیمانده با ایجاد  اتصال بستر من قه با لکه -

 های سبز داالن

 

 نتایج

طور که در قسمت مواد و روش تحقیق بیان شد، برای بررسی سیستمی وضـعیت اکولوویـک من قـۀ سـه کـه پـل        همان

شود تا دیدگاه مناسبی دربارۀ وضـعیت محـیط زیسـت ایـن من قـه       یاستفاده م DPSIRطبیعت در آن قرار دارد، از مدل 

 ارائه شده است. 6حاصل شود. نتایج این بررسی در جدول 

 بررسی ساختار اکولوژیک منطقۀ سه در DPSIRنتایج مدل . 6جدول 

اجزای 
 مدل

 پاس  اثراد وضعیت فشار نیروی محرکه

 نتایج

وجود عناصر طبیعی 
مؤثر در توسعۀ 
 قه،گیاهی من 

های  وجود ق عۀ زمین
 بزر  در من قه،
عبور محورهای 

ارتباطی اصلی تهران 
 از من قه و...

 افزایش تراکم جمعیت،
باال بودن سهم نسبی 

 وساز در من قه، ساخت
برداری نامناسب از  بهره

عناصر طبیعی در 
 من قه و...

وضعیت نسبتاً م لوب 
 فضای سبز من قه،

وجود اراضی گستردۀ 
 ر من قه،آباد د عباس

وضعیت خوب 
کریدورهای هوابرد در 

 من قه و...

تخریب کیفیت اکولوویک 
های  من قه از طریق طر.
 عمرانی نسنجیده،

منق ع کردن کریدورهای 
 سبز من قه،

های  پراکنده شدن لکه
 فضای سبز من قه و...

اتصال کریدورهای 
های سبز  سبز با لکه
 من قه،

های سبز  اتصال لکه
 با یکدیگر،
ش سرانۀ فضای گستر

 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     

راه پل طبیعت، پنج اثر و چهـار پیامـد ناشـی از آن بـا      محی ی احداث پیاده رسد. به منظور ارزیابی اثراد زیست طبیعت می

 و امتیازدهی شد.ماتریس ایرانی بررسی 

 نتایج عبارتند از:

 راه تبدیل پل به پیاده

 وآتش و پارک طالقانی ارتباط دو پارک آب

 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

 انوریهای ج زیستگاه

 های گیاهی زیستگاه

 حس تعلق و پذیرش اجتماعی )ناشی از عملکرد اکولوویک(

 

 . ارزیابی اکولوژیک احداث پل طبیعت با استفاده از ماتریس ایرانی7جدول 

 اثراد
 پیامد

تبدیل پل به 
 راه پیاده

ارتباط پارک 
وآتش و  آب

 پارک طالقانی

طراحی الگوی 
معماری مدرن 
و سبز پل 
 طبیعت

من قۀ  ایجاد
نمونۀ 
گردشگری 
 اکولوویک

بهبود عملکرد 
اکولوویک 
 من قه

میانگین امتیاز 
 پیامدها

میکروکلیما و 
 کیفیت هوا

2 1 1 1 3 6/1 

های  زیستگاه
 جانوری

1 1 1 1 1 1 

های  زیستگاه
 گیاهی

2 2 1 1 2 6/1 

حس تعلق و 
پذیرش 
 اجتماعی

1 1 2 1 2 4/1 

میانگین امتیاز 
 اثراد

5/1 1 2/1 1 2  
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 2محی ـی من قـه بـا     دهد در بین اثراد بهبود عملکرد زیسـت  بررسی اثراد و پیامدهای احداث پل طبیعت نشان می

طـور   هـای گیـاهی بـه    ترین اثر است و در بین پیامدها نیز بهبود شرایط میکروکلیما و کیفیـت هـوا و زیسـتگاه    امتیاز مهم

گونه اثر منفی شایان توجه و تأثیرگذاری   روند. در واقع پرووه عمالً هی  شمار می هترین پیامدها ب امتیاز مهم 6/1مشترک با 

 زیست من قه ندارد. بر محیط 

 های میانگین یعنی خیلی زیاد ندارد، و زیاد تخریبی محی ی پیامدهای زیست و اثراد مذکور پرووۀدر کل و از آنجا که 

 است. محی ی کامالً تأییدشده از نظر زیست پرووه ها را ندارد، ستون در چه و ها ردی  در چه -1/3از  کمتر بندی رده

در ادامه و برای بهبود عملکرد اکولوویک پل طبیعت و مناطق اطـرا  آن بایـد از اصـول اکولوویـک سـیمای منظـر       

فشارها بـر   استفاده شود. بر اساس این اصول، عملکرد یک لکۀ سبز بزر  بهتر از چند لکۀ سبز کوچک است، زیرا برآیند

توانـد   مـدد مـی   تر خواهد بود، و ادامۀ ایـن فشـارها در طـوالنی    یک لکۀ سبز کوچک، بسیار بیشتر از یک لکۀ سبز بزر 

 محی ی آنها شود. های کوچک و کاهش عملکردهای زیست موجب تخریب لکه

بایسـت   بز اطرا  آن، میهای س منظور بهبود عملکرد اکولوویک احداث پل طبیعت و لکه بر اساس این اصل مهم و به

پارک طالقانی به مناطق اطرا  آن مرتبط شود تا عملکرد نهـایی ایـن پـل افـزایش      -پل طبیعت  -وآتش  لکۀ پارک آب

 (:6تواند شکل گیرد )شکل  یابد. برای این منظور این ارتباط با دو نو  لکۀ اطرا  می

 های فضای سبز موجود در من قه ترین لکه نزدیک

 مناطق نیازمند حفاوت و احیای موجود در من قهترین  نزدیک

 . مقایسۀ امتیاز پیامدهای احداث پل طبیعت5شکل  . مقایسۀ امتیاز اثرات احداث پل طبیعت4شکل 
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بوستان طالقانی با مناطق اطراف؛ شکل سمت راست ارتباط با  -پل طبیعت  -وآتش  . ارتباط اکولوژیک لکۀ بوستان آب6شکل 

 های سبز اطراف؛ شکل سمت چپ ارتباط با مناطق نیازمند حفاظت و احیا لکه

 

 گیری نتیجه

گیـری و پیگیـری    شهرها موضوعی است که در بسیاری از شهرهای مهم دنیا در حال شکلمحی ی  رشد و توسعۀ زیست

ای اکولووی نباشند، در نهایـت   کارگیری مفاهیم پایه است، زیرا گسترش و رشد شهرها در صورتی که همراه با توسعه و به

گونـه   ان تبدیل خواهد شد و هی منجر به این خواهد شد که شهر، تنها به محلی برای سپری کردن زمان توسط شهرنشین

تواند این خأل را پـر   های شهری می ویژه در محیط جذابیتی برای ساکنان خود نخواهد داشت. اکولووی سیمای سرزمین به

شهر تهران  گرداند. کالن کند و با مرتبط کردن عناصر زندۀ محیط زیست با اجزای شهرها، حیاد و جذابیت را به شهرها بر

های گذشته روند رشد خود را طی کرده  ترین شهرهای کشور، من قه و حتی جهان است، که طی سال ز مهمامروزه یکی ا

و امروزه پذیرای چندین میلیون شهروند است. در ادامه، در صورتی که اصول محیط زیست در فرایند توسعۀ این شـهر در  

ای ساکنان خود تبدیل خواهد شد. پل طبیعـت واقـع   کننده بر نظر گرفته نشود، تهران تنها به شهری فاقد جذابیت و کسل

های سبز و مهم شهر تهران است کـه روزانـه محلـی بـرای گـذران اوقـاد        در من قۀ سه شهرداری تهران، یکی از پرووه
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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      

دهد که ذاد این پـرووه مثبـت بـوده و فاقـد اثـراد و       یستی احداث پل طبیعت به کمک ماتریس ایرانی نشان میاثراد ز

امتیـاز   2محی ی من قه بـا   گرفته، اثراد بهبود عملکرد زیست پیامدهای منفی شایان توجه است. بر اساس ارزیابی صورد

طور مشـترک بـا    های گیاهی به کلیما و کیفیت هوا و زیستگاهترین اثر است و در بین پیامدها نیز بهبود شرایط میکرو مهم

اند. در عین حال، تنها احداث ایـن پـل    ترین پیامدهای ناشی از احداث پل طبیعت در من قه شناسایی شده امتیاز مهم 6/1

ا از دست بدهد نگری و برنامۀ جانبی برای آن موجب خواهد شد این پل در آینده جذابیت خود ر بدون در نظر گرفتن آینده

محی ی سـیمای سـرزمین بـرای ایجـاد جـذابیت و       کارگیری اصول زیست و به محلی ساده تبدیل شود. بر این اساس، به

ترین این اصـول اتصـال، بسـط و     ای سرزندگی اکولوویک در مناطق اطرا  پل طبیعت الزم و ضروری است. یکی از پایه

بوستان طالقـانی از طریـق اتصـال بـا      –پل طبیعت  -وآتش  بوستان آبهای سبز است. این کار دربارۀ لکۀ  گسترش لکه

 -پـل طبیعـت    -وآتـش   پذیر است. گسـترش و ارتبـاط لکـۀ بوسـتان آب     های سبز و نیازمند احیا، امکان ترین لکه نزدیک

د، کـه ایـن   محی ی این لکه و کاهش فشارها از آن خواهد شـ  ها موجب بهبود عملکرد زیست بوستان طالقانی با دیگر لکه

 پذیر است. ها امکان ها، یا از طریق کریدورهای سبز مابین لکه کار نیز از طریق ارتباط مستقیم این لکه با دیگر لکه
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