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Abstract 
Establishing a proper spatial relationship between the built-up environment and 
the natural elements of a city is one of the basic conditions for sustainable 
development. This relationship that existed between the city and the natural 
context before has changed dramatically with the transformation of the human 
view after Renaissance and Industrial Revolution. This research seeks to find the 
ways that the nature can be reconnected to urban public spaces structure in a 
city. It also tries to identify the potentials of integrated urbanism and urban public 
spaces network to create and strengthen a proper connection between natural 
and built-up environment by observing the principles set forth in nature-based 
urbanism theories. In this research, the indicators of the spatial structure of the 
city are extracted to be connected it to nature by analyzing theories in urban 
green development literature and designing a public spaces network. According 
to the studies, nature-based urbanism theories have been emphasizing 
considering the green context and their environmental cycles in designing the 
main structure of the cities. Also, some projects in the field of integrated 
urbanism have considered the use of natural elements in public spaces network 
as a provider of cohesion in the urban fabric. Therefore, it can be concluded that 
using the approach of urban public space network in connecting the city and 
nature can create an opportunity in the design process for considering natural 
elements as part of the ossification of the city and not separated. According to 
the findings, an urban public space network with connectivity, continuity, 
diversity, accessibility, natural space adequacy, natural space quality, safety, 
human scale, identity, mix use and walkability qualities can be effective in 
connecting the city and nature. Finally, according to the indicators, the degree of 

Keywords: 
Public space network, 
Connecting city and 
nature, Nature-based 
urban design, Urban 
green structure 

 
*Corresponding Author: Seyed Mahdi Khatami   

Address:  Department of Urban Planning and Design, 
Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, 
Iran. 

Email: s.khatami@modares.ac.ir 
Tel: +989126496771 

 

file:///C:/Users/farha/Desktop/UFTS-01-1401/Temp/s.khatami@modares.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-3241-5000
https://orcid.org/0000-0003-4381-4410


 

70 

Volume 9. Issue 31. Summer 2022. Pages 69 to 100. 

 

Seyed Mehdi Khatami, Fatemeh Sadat Mousavinezhad. Sustainable Connection between City and Nature through 
Designing a Public Space Network: A Case Study on Noor City) 

interconnectedness of the structure of Noor City with its nature has been 
evaluated. 

 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
The spatial relationship between nature 
and built-up environment has changed 
dramatically with the transformation of 
human view after Renaissance and 
Industrial Revolution, and the relationship 
between cities and their natural context 
that existed before has faded. Because of 
increasing population in industrial cities 
and the consequent increase in the size of 
cities, the need for a new pattern of 
dealing with nature was felt. In this regard, 
movements started leading to the 
introduction of various approaches such 
as sustainable cities, biophilic design, eco-
cities, etc., each of which, at different 
scales, proposed solutions to get out of the 
environmental problems. Also in the late 
20th and early 21st century, to respond to 
unbalanced and scattered development, 
theories such as integrated urban 
planning, cohesive urban planning, 
concepts of public space network and 
urban fabric coherence were proposed to 

change the view of natural systems in 
cities. These approaches all talked about 
connecting the city and nature. Hence, the 
purpose of this article is to determine the 
mission of designing public spaces in 
respect of natural elements, find an 
approach to use the nature in forming the 
structure of urban spaces in a city, and use 
the network approach as a tool to maintain 
environmental sustainability. 

2. Research Methodology 
According to the purpose of this research, 
the studies conducted on the two issues of 
nature-based urban planning and 
integrated urban planning in their 
historical context were reviewed. After 
that, the indicators of the desired spatial 
structure of the city in line with its 
connection to nature was extracted using 
the content analysis method (Figure 1). 
Finally, based on the obtained indicators, 
the status of the connection of the texture 
of Noor City with the existing natural 
elements was evaluated with the help of 
field methods such as observation as along 
with library studies on the sample. 
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Figure 1 Theoretical framework and relevance of the concepts under study 

 

3. Research Findings 
Various nature-based movements have 
undergone an evolutionary process in 
search of a solution to the problems of 
separation of city and nature. At the 
beginning, these movements only 
considered the aesthetic aspect of nature 
in their suggested spatial structure for city 
and the focus of their proposed model was 
generally on the physical, accessible and 
functional areas. Different dimensions 
such as function entered to this field one 
by one. In the second half of the 20th 
century, however, these theories focused 
more on sustainable design areas such as 
pedestrian transportation systems, the 
need to consider and preserve natural 
systems, and environmental cycles in their 

design process. Furthermore, network 
approach theorists have introduced the 
coherence between urban green spaces 
and other urban civic spaces as a basis for 
environmental sustainability. It seems that 
considering biological cycles, bed and 
natural elements can create an 
opportunity in the design process to 
consider these elements as part of the 
ossification of the city and not a separate 
part of it and provide the preconditions for 
environmental sustainability. According to 
the findings, an urban public space 
network can be effective in linking city and 
nature through connectivity, continuity, 
diversity, accessibility, natural space 
adequacy, natural space quality, safety, 
human scale, identity, mix use and 
walkability qualities. 
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Figure 2 Indicators for connecting public space network to nature  

 

4. Conclusion 
According to the present study, 
commonalities of qualities that theories 
proposed in two approaches of nature-
based urbanism and integrated urbanism, 
it is clear that establishing a proper spatial 
relationship between the built-up part and 
the natural context of the city is one of the 
basic conditions of environmental 
sustainability created through the use of 
environmental processes and providing 

visibility of these elements after execution. 
It is noteworthy that what has been 
introduced in this study as 19 indicators of 
proper connection between natural bed 
and space network in urban design scale 
has the ability to be expanded and 
categorized based on the characteristics 
of different species of urban fabric. 

Funding 
There is no funding support. 



 

73 Seyed Mehdi Khatami, Fatemeh Sadat Mousavinezhad. Sustainable Connection between City and Nature through 
Designing a Public Space Network: A Case Study on Noor City) 

Volume 9. Issue 31. Summer 2022. Pages 69 to 100. 

Authors’ Contribution 
Authors contributed equally to the 
conceptualization and writing of the 
article. All of the authors approved the 
content of the manuscript and agreed on 
all aspects of the work 

Conflict of Interest 
Authors declared no conflict of interest. 

Acknowledgments 
We are grateful to all the scientific 
consultants of this paper.

 

 



 
 

74 

 .100تا  69 صفحات .1401 تابستان  .31 شماره .9 دوره

 

 فضاهای عمومی )نمونه موردی: شهر نور( پیوند پایدار شهر و طبیعت از طریق طراحی شبکه . سید مهدی خاتمی، فاطمه السادات موسوی نژاد

 پژوهشی  علمی 

 عمومی فضاهای  شبکه طراحی طریق از طبیعت و  شهر  پایدار پیوند
 ( نور شهر: موردی نمونه)

   2 فاطمه السادات موسوی نژاد ،  *1یخاتم  یمهد یدس

 
درس، تربیت دانشگاه معماری، و هنر دانشکده ، شهرسازی گروه استادیار 1  ایران  تهران، م

 ایران   تهران، مدرس، تربیت دانشگاه هنر، دانشکده شهرسازی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه 2

 

  10.22080/USFS.2022.3625  

 تاریخ دریافت:
 1400 مهر 10

 : پذیرش تاریخ 
 1400 آذر 17

 :تاریخ انتشار
 1401 تیر 15

 

 چکیده
ناسب  فضایی  رابطه  برقراری   یکی   شهر  بافت  در موجود  طبیعی  عناصر  و  شده  ساخته  بخش  میان  م

ت  پایداری  اساسی  شروط  از ی  ایجاد  با   که  ایرابطه.  اس   در   و  رنسانس  از  پس  بشر  نگاه  در  دگرگون
یری طوربه صنعتی انقالب ادامه ه ارتباطی و گشت تغییر دچار چشمگ  طبیعی بستر و شهر میان ک

ری نیازمند  که  گشته   کمرنگ  داشت  وجود  مطلوبی  شکل  به   آن  از   پیش  تا   پژوهش   این.  است  بازنگ
عت  با  برخورد  از  نوعی  چه  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  دنبال  به   ساختار   و  شهر  فرم  در  طبی

ط  جهت   شهری  عمومی  فضاهای ت؟  پاسخده  عنصر   دو  این  مجدد  ارتبا  مدنظر   مقاله  این  در  آنچه  اس
بکه  طراحی  امکانات  شناسایی  است، ر عمومی  فضاهای  یکپارچه  و  ایش ناسب   ارتباط ایجاد  د   میان   م

ل  رعایت  با   طبیعت  و  شهر   پیوند  تقویت  و  مصنوعی و  طبیعی  بافت رح  اصو ریه  در  شده  مط  های نظ
ع  محتوای  تحلیل  با  پژوهش  این  در.  است  مبنا  طبیعت  شهرسازی رح  نظریات  و   مناب   در   شده  مط

یات  و  شهری  سبز  توسعه  ادبیات  تا   شد  تالش  گرفته  انجام  عمومی  فضاهای  شبکه  رویکرد  نظر
ر  شهر   فضایی  ساختار  هایشاخص  مطالعات   مطابق.  گردد  استخراج  طبیعت  با  آن  پیوند  راستای  د

تر   نمودن  لحاظ  بر   مبنا  طبیعت  شهرسازی  هاینظریه  شده  انجام    و   شهرها  در  موجود   طبیعی  بس
ی  ساختار  در  هاآن  محیطیزیست  هایچرخه  . اندنموده  ارائه  را  پیشنهاداتی  یک  هر  و  تأکید  شهر  اصل

م  هایتجربه  همچنین  در   شهر  طبیعی  عناصر  از  گیریبهره  نیز  یکپارچه  شهرسازی  زمینه  در  شدهانجا
ین  را  عمومی  فضاهای  مجموعه   در   عناصر   این  امکانات   از  و  دانسته   شهری  بافت   انسجام  کنندهتأم

 گیری بهره  که  گرفت  نتیجه  طوراین  توانمی  لذا.  اندبرده  بهره  عمومی  فضای  از  ایشبکه  ایجاد   راستای
یعت  و  شهر  پیوند  در  شهری  عمومی  فضاهای  شبکه  رویکرد  از ی  طب   فرآیند  در   را  فرصتی  تواندم

یعی  عناصر  تا  نماید ایجاد  طراحی  آن   از  منفک جزئی  نه  و  شهر  بندیاستخوان  از بخشی عنوانبه  طب
 دسترسی،  عدالت   تنوع،  تداوم،  اتصال،  هایشاخص   به  توجه  پژوهش  هاییافته   طبق  گردند؛  لحاظ

 اختالط  شخصیت،  –  هویت  انسانی،  مقیاس  ایمنی،  طبیعی،  فضای  کیفیت  طبیعی،  فضای  کفایت

 کلیدواژه ها: 
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 سبز ساختار مبنا، طبیعت
 شهری 

شند  مؤثر   طبیعت  و  شهر  پیوند  در  توانند-می  مداری  پیاده  و  کاربری،  به   توجه  با  نهایت  در.  با
 . گردید ارزیابی طبیعت با نور شهر ساختار پیوندیهم میزان شده استخراج هایشاخص

 مقدمه 1
  ایجاد   با   شدهساخته  فضای  و   طبیعت   فضایی   رابطه

  ادامه   در   و   رنسانس   از  پس  بشر  نگاه  در   دگرگونی 
  و   شد   تغییر  دچار  چشمگیری  طوربه  صنعتی انقالب

  آن   از   پیش  تا   طبیعی  بستر و  شهر   میان  که   ارتباطی
  با .  گشت  کمرنگ   داشت  وجود   مطلوبی   شکل   به

  آن   تبع  به  و  صنعت  عصر  در  جمعیت  افزایش 
  از   جدیدی  الگوی  به  نیاز  شهرها،  وسعت  افزایش

 راستا،  این   در.  شد  احساس  طبیعت   با   برخورد 
  معرفی   به   منجر  که  گرفت   شکل  هایی جنبش

  شهر   ،1پایدار   شهر  همچون  مختلفی  رویکردهای 
  در   یک   هر  که  شد...  و  3شهرها   اکو  2بایوفیلیا 

  زمان   نیاز  با  متناسب  راهکارهای  مختلف،   هایمقیاس
  محیطی زیست   مشکالت  از  رفتبرون   برای   خود 

  و   بیست   قرن  اواخر  در  همچنین.  کردند  پیشنهاد
  به   پاسخگویی   راستای  در   میالدی  21  قرن   اوایل

  عناوین   با   هایی نظریه  پراکنده،  و   نامتوازن   توسعه
  همچنین   و   منسجم   شهرسازی  یکپارچه،  شهرسازی 

  بافت   انسجام  و   عمومی  فضاهای  شبکه  مفاهیم
  به   نگاه  دگرگونی  نیاز  از  که  گردید  مطرح  شهری

  شهر   ارتباط   و  شهرها  در  موجود   طبیعی  هایسیستم
  حاضر   نوشتار   هدف .  اندگفته   سخن  طبیعت   با

  نهادن   ارج  در  عمومی  فضاهای  طراحی  رسالت  تعیین
  این   به   پاسخ   دنبال   به  و   است   طبیعی   عناصر  به

  فرم   در  طبیعت  با   برخورد  از  نوعی  چه  که  پرسش 
  و   باشدمی   پاسخده  شهری  فضاهای   ساختار   و  شهر

  جهت   ابزاری   عنوان  به  تواند می   شبکه  رویکرد   چگونه
 نماید؟  عمل  شهری  طبیعی  محیط پایداری  حفظ

 
1 Sustainable City 
2 Biophilic Cities 
3 Eco-cities 

 مبانی نظری  2
  اصلی   بخش  دو  از  است  ترکیبی   حاضر  تحقیق

  فضاهای   شبکه  طراحی   و   مبنا  طبیعت   طراحی 
  یک  هر به  مرتبط   هاینظریه  به   ادامه  در که عمومی

 . است شده  اشاره هاآن  تاریخی  روند در

ساختار فضای عمومی مورد نظر   2.1
 مبنا  طبیعت رویکردهای 

  و  رنسانس  در  طبیعت  با  برخورد  نحوه  در  تغییر آغاز
  مقیاس   در   طبیعی   مناظر  بر  هندسی   نظم  اعمال   با

  نوزدهم   قرن   در (.  McHarg.1969)بود  منظره   یک
  و   صنعتی  شهرهای   سریع  رشد  واسطه  به   اما  میالدی

  از   فراتر  تغییراتی  هاآن  در  طبیعی  فضای   کاهش
  این   به  پاسخ  در  و  داد  رخ  طبیعی  منظره  یک  مقیاس

  معماری   های حرفه  تشکیل  اولیه  های حرکت   تغییرات،
  اولین   از.  شد  آغاز   شهری  ریزیبرنامه  و  منظر

  این   آمریکایی  متخصصان  و  متفکران  اقدامات
  در   طبیعت،  با   شهری   زندگی  دوباره  پیوند   در   هارشته

  برای   شهرها  بیرون  سرسبز  فضاهای  گذاشتن  اختیار
 4دانینگ   جکسن   اندرو  روند   این   ادامه   در   .بود  مردم 

  سبک   اصالت   و  زیبایی   بر  تأکید   با  منظر  معمار
  در   آن   هندسی  نوع  به  نسبت  سازی  باغ   غیررسمی 
  را   شهر  به   سبز   فضاهای  نمودن   وارد  ایده  رنسانس،

  به   تبدیل  را  ایده  این  5المستد  فردریک  و  مطرح
 .Bahrainy) نمود«  6سازی  پارک »  نام   به   نهضتی 

2013. P.15 ).  حفظ   اصل   دو   دنبال   به   که   نهضتی  
  شهری  زندگی پیوند و شهر آینده برای تنفس فضای

  صورت به   را  شهرها   پیرامون  طبیعت  طبیعت،   با
  شهری   های پارک   و   داده  قرار  مردم   اختیار  در  آزادانه

 داد  شکل  شهرها   درون  در  مختلف  هایمقیاس   در  را

4 Andrew Jackson Downing 
5 Frederick Law Olmsted 
6 Park Movement 
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(Wheeler & Beatley.2014(  )McHarg.1969  .)
  ترین   مهم  جزء  آن  به  احترام  و  طبیعت  تقدیس

 .Bahrainy)  بود   نهضت  این  طرفداران  اعتقادات
2013. P.24). 

  به   پاسخ   در  نیز  بیستم  قرن   اوایل  در  و  ادامه  در
  در   جمعیت  حد  از  بیش  ازدحام   از   ناشی   مشکالت

  روستا؛  و   شهر  میان  تعادلی   وجویجست   در  و  شهرها 
 منتشر  را«  2باغشهرها »   نام   با   کتابی «  1هاوارد   ابنزر»

  نمود  ارائه شهر یک  مقیاس در کالبدی  الگویی و کرد 
 فعال   زندگی  سبک  امکانات  از  ترکیبی  دنبال   به  که

  باغشهر .  بود  روستایی   طبیعی   امتیازات  با   توأم   شهری
  واجد   و  زراعی  کمربند  یک  با  شدهاحاطه   هاوارد

  شهر   تا  محله  مقیاس  از  سبز  فضای  از  ایشبکه
 .(Pakzad. 2011. P.200بود) 

  از   نوعی  ،1932  سال   در  هاوارد   با  زمانهم   تقریبا  
  بود   گیریشکل   حال   در   امریکا   در   شهرسازی   الگوی 

  زمین   از  گسترده  ایپهنه  بر  زندگی   نمودن  برپا   که
«  3دشتی پهن   شهر»  نام  با   که  ایده  این.  داشت  اعتقاد

  شهر   یک  از  الگویی  شد  مطرح  4رایت   توسط
.  بود  شخصی   خودروی  از   استفاده   پایه  بر   غیرمتمرکز

  و   فشرده  شهرهای  جایگزینی   دنبال   به  رایت

  بود   مانندی   روستا  هایمحیط   با  خود  زمان  پرجمعیت 
  آن   در   و   شده  ساخته  ایجداگانه   های خانه   از   که

 از  گیریبهره   و  را   خانوادگی  زندگی  ثبات  دوری، 
  در   عضویت  احساس  ونقل،حمل   و  گروهی   هایرسانه

 .Pakzad)    کرد می   تضمین  را  واقعی   جامعه  یک 
2011. P.321 ).   (Wheeler & Beatley.2014  .)

  با   سوئیسی   معمار   5لوکوربوزیه  اما   رایت   با   زمانهم
  اصلی   مشکالت   و  بود   مخالف  پیشین  هایایده 

  در   بلکه   ازدحام   و   فشردگی   در   نه   را   صنعتی  شهرهای 
  تجمع   او .  دانستمی   شهرها  این   در   باز   فضای   نبود 

  شهرها   در  تراکم  با   و   دانستمی   غریزی   را  هاانسان 
  جویی صرفه   را   تراکم  مثبت   نکته   حتی   و  نبود   مخالف

  های ساختمان   او .  دانستمی   هزینه  و   وقت   در 
  محیطی   میان   در   که   کردمی   پیشنهاد   را   گرایی برون 

. نامید«  6عمودی   شهر  باغشهر»  را  آن  و  اندنشسته   باز
  که   گرادرون   هایساختمان   جای  به  لوکوربوزیه

  و   محیط  است،  گرفته  شکل   باز   فضایی   پیرامون 
  و   نمود   مطرح  را  واحدها  همه  در  طبیعی  اندازچشم

  صاف،   هایپهنه  سبز،  گیاهان  را  منظره  واحد
  تعریف   دور   هایافق   و  بلندی   و   پستی   با   هایی زمین

 .(Pakzad. 2011. P.388)  کرد
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 مدرن   عصر   تا   رنسانس   از   پیش   از   طبیعت   با   ارتباط   در   شهر   فضایی   الگوی   تغییرات   روند  1  جدول 

 

الگوی  خروجی جنبش  زمان  هایجنبش وضعیت شهر و بستر 
 فضایی

از 
ش 

پی
س 

سان
رن

 

ی ■ ر و بستر طبیع ارتباط مطلوب شه
ن فضای ■ ده و  ساختهوجود تعادل میا ش

 های اومانیستی جنبش■ فضای طبیعی و باز

ویال سازی و باغ سازی با  ■
اعمال اقتدار انسان  بر  

  طبیعت)نظم هندسی( 
 

س
سان

 رن
صر

ع
 

اعمال نظم ساده هندسی بر طبیعت ■
ه■ ا فضای ساخت  شده جایگزینی طبیعت ب

اتی در حوزه ■ قاد بروز انت
  سازینهضت پارک ■ فلسفه )ژان ژاک روسو(

 

ت 
نع

ص
صر 

ع
 

افزایش جمعیت و وسعت شهرها، ■
حذف عناصر ■زیست تخریب محیط

ی و جدایی حاشیه■طبیعی از شهر  نشین
 طبقات اجتماعی 

ماعی  اصالح■ طلبان اجت
هایی در فلسفه و جنبش■

 ادبیات 
دشتی  شهر پهن■باغشهرِ ■
  مدرنیسم ■

 

رن
مد

صر 
ع

 

قال جمعیت از سطح به ارتفاع در ■ انت
ایجاد  ■شهر و شهرهای جدید خارج از آن  

ده و  تعادل نسبی میان فضای ساخته ش
 فضای باز

های هایی در  عرصه جنبش■
ونقل،  مختلف علمی حمل

ی و... محیط  زیست، روانشناس

شهر  ■اکو شهر  ■پایداری ■
وفیلیک  ■سبز  بای

ر  ■ شهرسازی منظ
  پاستورالیزم ■

 

در    پایداری: بار  اولین  برای  پایدار  توسعه  اصطالح 
رشد »حدود  مامفورد 1کتاب  لوییس  اثر  مورد  2«    ،

گرفت)  قرار  (،  Wheeler & Beatley.2014استفاده 
و   شهر  میان  تعادل  کالن  مقیاس  در  رویکرد  این 

هم را  ارتقاء  طبیعت  چون  موضوعاتی  با  عدالت  زمان 
سه   داد.  قرار  توجه  مورد  اقتصادی  مسائل  اجتماعی، 

جنبش  که  اواخر  موضوع  اصالحی  شهرسازی  های 
هوشمند »رشد  شامل  بیستم  »شهرسازی  3قرن   ،»

سبز4جدید  ساختمان  »جنبش  و  به 5«  صورت  « 
جداگانه بدانها پرداخته بودند. این نظریه در مقیاس  

ابعا  ادغام  تقاضای  به  پاسخ  شهری،  د  طراحی 
های  زیست و سایر دغدغه اجتماعی، اقتصادی، محیط 

شهرسازی پایدار همچون پیاده مداری، تنوع قشرها،  
شمولی و ...  را به چگونگی طراحی  ، همهمسکن ارزان

مفهوم   پنج  در  را  پاسخ  و  دانسته،  وابسته  کالبدی 
 (. Farr.2008)کندمی  ( خالصه2)جدول 
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 ( Farr.2008  از   برگرفته   نگارنده :  منبع )    هریک   مختصر   توضیحات   و   پایداری   رویکرد   گانه چهار   اصول  2  جدول 

 تعاریف  اصول 
موعه تراکم ی؛ای پیاده در کنار سیستم حملشهری متراکم با وسعت محدود جهت دستیابی به مج  ونقل عموم

کریدورهای  
 پایدار

ربری، کریدورهای حمل از سه عنصر بلوکتشکیل شده  ر اصلی تراکم و اختالط کا ن ونقل بههایی با پارامت عنوا
قش حمایتی از گونههای فقرات و ارتباطستون های بومی  دهنده مقاصد شهروندان و کریدورهای تنوع زیستی دارای ن

 ها؛و اتصال زیستگاه 
 های طبیعی؛ اس عشق و وابستگی متقابل میان انسان و نظامهای انسانی را بر اسنیاز طراحی شهرک بایوفیلیا 

کارایی  
   ساختمان

 ها، کاهش نسبت سطح به حجم و مواردی از این دست؛ گیری مجموعهوری انرژی به کمک جهتبهره

واحدهای  
 همسایگی

یازهای گذشته اما در فرمتبر پایه محله ا افرادی دارای همان ن تر و در نهایت  ل و متصلتر، کامفشرده های سنتی، ب
ویتی و لبه  ر وجود مرکز ه و انواع  های محله، قابلیت پیادهپایدارتر با پنج پارامت تلط  روی در ابعاد محله، کاربری مخ

 های ویژه با اهداف مدنی؛ روی و دوچرخه، سایت مسکن، شبکه دسترسی یکپارچه قابل پیاده

 

  مقایسه   در  ریشه  سبز  شهرسازی  :1سبز   شهرسازی
  آمریکایی   سبک   به  شهرسازی  محیطیزیست   اثرات

  شهر  نقد  در   رویکرد   این.  دارد  اروپایی  شهرهای  و
 شدهمصرف   زمین  مقدار  که   کندمی   بیان  آمریکایی 

  بیشتر  مراتببه   شهرها  این   در   شهری   توسعه  جهت 
  فقدان   را  موضوع   این  اثرات.  است  جمعیت  میزان  از

  و   کشاورزی   هایزمین  تخریب   نفوذپذیر،  هایمحله

  پاسخ   در   و  داند می   اقتصادی   های هزینه  و   هاجنگل
  ونقل حمل   مانند   جدید  هایآوریفن   اعمال   بر  تکیه

  شیوه   در  تغییر  و   سبز  هایساختمان   طراحی   عمومی،
  مصرف  کاهش  و  سواریدوچرخه   روی،پیاده   به  زندگی

  را  اصولی   و   معرفی  سبز  شهر   بنیادی   های فرصت   را
)3جدول )نمایدمی   ارائه  سبز  شهر  برای  )Beatley. 

2000.) 

 

 ( Beatley.2009  از   برگرفته   نگارنده :  منبع )    سبز   شهر   اصول  3  جدول 

 تعاریف اصول 
قل  حمل ون

 پایدار
ع با اتکا بر  های حملشیوه حملونقلی دارای تنو تفاده از  توری؛ اس ل عمومی و غیر مو  ونق

تار شهرها با ویژگی شهر پیاده  دگان پیاده متناسب بودن ساخ  های استفاده کنن
و تنوع زیستادغام زندگی گونه شهر بایوفیلیا  موجودات زنده در شهرها  یطی؛ های متفاوت   مح

ز  شهر حساس   های پاک؛های تجدیدی پذیر و استفاده از انرژیانرژیبه تغییرات آب و هوایی با استفاده  ا
جه به چرخه شهر چرخه  ز منابع با تو یستم.)مباحث مرتبط با بازیافت و..( ؛ استفاده ا  های طبیعی موجود در اکوس

ساس به مسائل زیستابعاد مدیریتی شهرهای اروپایی و نظام مدیران سبز   محیطی های مربوطه ح

 شهر آینده 
ا تغییرات آب و  شهری با  د افزایش جمعیت و کاهش منابع و  با توجه به رون رائه مدلی برای آینده 

 هوایی و ... ؛ 
 

 

 
1 Green Urbanism 
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شهر: سال    اکو  رجیستر 1975در  ریچارد  در    1، 
عنوان   با  شهری  اکولوژی  سازمان  یک  کالیفرنیا 

طبیعت با  تعادل  در  شهرها  و  2»بازسازی  تأسیس   »
اطراف   فضاهای  بازسازی  قبیل  از  اقداماتی  انجام  به 

خیابان  در  درختان  کاشت  ترویج  نهر،  ها، 
بهدوچرخه  پیاده  و  و  سواری  خودرو  جایگزین  عنوان 

ساخته محیط  به  طبیعی  عناصر  پورود  رداخت  شده 
(Roseland.1997  به دنبال پاسخگویی رویکرد  (. این 

از   حاصل  تغییرات  باوجود  انسان  جدید  نیازهای  به 
توسعه و  جمعیت  هم ازدیاد  جدید،  دارا  های  با  زمان 

دارد.   گذشته  سالم  و  روستایی  زندگی  کیفیت  بودن 

بحث  از  یکی  عرصه  در  در  رویکرد  این  اصلی  های 
ا حمل مانع  را  اتومبیل  به  ونقل  بشر  مهم  گام  صلی 

می  تکامل  او  سمت  شود.  برچیده  بایستی  که  داند 
بافت  تغییر  را  خودرو  حذف  ساختارهای  الزمه  و  ها 

وابسته  پهن  خودرو  به  را  انسان  که  دانسته  دشتی 
بافت می با  آن  جایگزینی  و  را  سازد  فشرده  های 

(.  Register.2006دهد )حل پیشنهاد می عنوان راه به
رجیست نهایت  در  در  خود  سالیان  تجربه  مبنای  بر  ر 

برای   را   راهکارهایی  و  شهر  اکو  اصول  عرصه  این 
 . (4)جدول  دستیابی بدان ها ارائه نمود است

 

 (   (Register.2006)  از   برگرفته   نگارنده :  منبع )   هریک   راهکارهای   و   شهر   اکو   رویکرد   گانه ده   اصول  4  جدول 

 راهکار  اصول 

 کاربری زمین 
ز، امن، لذت نوع، سب ه، مت در نزدیکی گرهایجاد جوامع فشرد ختالط عملکردی  ر اساس ا های بخش و ب

 ونقلی؛ حمل
 و حمل

 نقل 
ر امر دسترسی؛ اصالح اولویت حمل بر نزدیکی د مبیل به پیاده، دوچرخه و تأکید  لی از اتو  ونق

کن  مسکن  دی و اقتصادی؛ بهمقرونایجاد مس اختالط نژا امن و   صرفه، 
عدالت  

 اجتماعی 
، رنگینایجاد فرصت تر برای زنان لولین؛ های به تان و مع  پوس

ز کشاورزی محلی و پروژه کشاورزی ی؛حمایت ا ر سبز شه  های باغبانی جامعه 

 بازیافت 
حین  در  منابع  از  فاظت  نوآورانه و ح سب  ری منا های کاهش آلودگی و زبالهترویج بازیافت، فنّاو

 خطرناک؛
و تاالب؛ دیده شهری، بهبازگرداندن محیط آسیب عناصر طبیعی  ، خطوط خط الراس  حل  ویژه نهر، خطوط سا

دلسردی مصرف بیش بینی جهان داوطلبانه و  دی؛ترویج سادگی   ازحد کاالهای ما
ز محیط آموزش یق پروژهزیست محلی و مسائل مربوط به پایداری از آگاهی ا و آموزشی؛ طر  های فعال 

 اقتصاد 
یط ز فعالیت اقتصادی مح اد  حمایت ا ه و تولید مو تفاد جهت کاهش آلودگی، زباله و اس زیستی در 

 خطرناک؛
 

نظریه بیوفیلیا که نخستین بار توسط    شهر بایوفیلیا:
ویلسن  سال    3اسمیت  در    1993در  »شهر  عنوان  با 

مطرح شهرسازی  رشته  در  )  باغ«   Mirگشت 
Gholami et all. 2016. P. 2  نیازی از  حکایت   ،)

تکاملی و بیولوژیکی برای تماس با طبیعت در انسان  
 

1 Richard Register 
2 Rebuilding Cities in Balance with Nature 

این  را  بایوفیلیک  شهرهای  رویکرد  این  گونه  دارد. 
معرفی نموده است: »شهرهای بایوفیلیا شهرهایی با  

است  دسترسی   شهری  طبیعت:  به  فراوان  و  آسان 
شبکه  از  دارای  دسترسی  که  طبیعی  عناصر  از  ای 

این  مقیاس به  همسایگی  واحدهای  تا  شهری  های 

3 Smith Wilson 
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به )  دیده   ترشبکه  است  («.  Beatley.2011شده 
های مقیاس طراحی شهر بایوفیلیک به طور  شاخص

 خالصه شامل موارد زیر است:  

  یکپارچه   محیطیزیست   شبکه  ایجاد ▪
  تا   بام پشت   از   سبز  شهرسازی  متصل؛

 ؛ (بودن شبکه) شهری مناطق

  یک   از  جمعیت  متری  100  حداکثر  فاصله ▪
 ؛(مسافت بعد) سبز فضای  یا  پارک

  را   شهر  مساحت  از  درصدی  اختصاص ▪
  درصد - سهم)وحشی  نیمه  یا  وحشی  طبیعت

 ؛(مساحت

  به   مختلف  هایباغ   و   اجتماعی  هایباغ   ایجاد ▪
  به   مناسب  دسترسی  ایجاد  و  زیاد  تعداد

 ها؛آن

  برای   قبول قابل  هایسرانه   اختصاص ▪
 روی؛پیاده   مسیرهای

  شهری   سبز  فضای   تنوع  و  گستردگی ▪
 سبز،  دیوار   سبز،  بامپشت   مثال،  عنوانبه)

 ؛(تنوع( )درختان

  مختلف   اجزای  که  است  اعتقاد  این   بر  نظریه  این
  و   ریزان  برنامه  توسط  بایستی  بایوفیلیا  شهر  یک

  الزم   بنابراین .  گردد  طراحی  و   ریزیبرنامه  طراحان،
  اجرا  حیطه  در  مقیاس  اساس   بر  بندیدسته  تا  است

  چهار (  5جدول )  شدهارائه  بندیدسته  در .  گیرد  صورت
  ارتباط   و  ساختمان  و  محله،  شهر،  منطقه،  مقیاس

  شده   ذکر   و  گرفته  قرار  بحث  مورد  طبیعت  با    هاآن
  این   از  یک  هر  در   طبیعی  های ویژگی   میزان  و   نوع  که

  قالب   در   و   ادامه  در .  بود  خواهد   متفاوت   هامقیاس
  بایوفیلیا   نظریه   موردنظر  اقدامات  جدول 

 (.  Beatley. 2011)اندشدهمعرفی

 

 ( (Beatley.2011)   از   برگرفته   نگارنده :  منبع )   مقیاس   اساس   بر   بایوفیلیک   شهری   طراحی   اقدامات   بندی دسته  5  جدول 

ری ساختمان   خیابان بلوک شه
ایی و باغ■های سبز بام■ های هو

های روی بام باغ■های سبز  درختچه
اخلی  ■دیوارهای سبز ■ فضای د

 روزانه 

سبز  حیاط■ کن  ■های  مس
سبز  خوشه اطراف مناطق  ای در 

 مزارع و فضاهای محلی بومی ■

تان ■ها رو باغپیاده■های سبز خیابان■ درخ
ستتوسعه■شهری   محیطی  هایی با اثرات زی

خوراکی ■پایین  وذپذیری باال■منظرسازی   نف

سایگی   منطقه  محله  واحد هم
گل شهری  ■ های  پارک■جن

های اجتماعی  باغ■اکولوژیک 
دن  ■های محلی پارک■ بز نمو س

 های بایرزمین

ی■ هری و مناطق ساحل    نهرهای ش
سبز  ■ گل■مدارس  ها و  جن

 کریدور سبز ■های محلی باغ

ا های رودخانه و سیالبنظام ■ های نظام ■ه
ای  های فضای سبز منطقهنظام■کوهنوردی 

مل■ ح  ونقل سبز کردن کریدورهای اصلی 

 

  پیوند   پی   در   منظر  شهرسازی:  منظر  شهرسازی 
 منظر،   معماری   معماری،  همچون   مختلفی   هایرشته

  بار   اولین.  گرفت  شکل  تأسیسات  و   شهری  طراحی
  شهرسازی »  عبارت  1997  سال   در  1والدهیم   چارلز

  حال   در   مدل   یک   از  توصیفی   عنوانبه   را«  2منظر 
  طراحی   و  منظر  معماری  ایحرفه   تجربه   برای  ظهور 

 
  1 Charles Waldheim 

  معماری   دل   از  ابتدا  رشته  این.  کرد  مطرح  شهری
  بر   تأکید  به  بخشیدن  شدت  منظور  به  منظر

  بر   عالوه  تاریخی   فرهنگی   جنس   از   فرایندهایی 
  آمد   وجود  به  طبیعی   و  اکولوژی 

(Pollak.2006.p.127  .)رویکرد،   این   هایاقدام  از  
  تشکیل   و  اصلی  بلوک  عنوان  به  منظر  جایگزینی

2 Landscape urbanism 
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  آن   مطابق  و  است  معماری  جای  به  شهر  دهنده
  شهر   اصلی  هایزیرساخت   بقیه  و  هاساختمان

  انگیزه .  شوند  طراحی  منظر  با  ارتباط  در   بایستی
  به   توجه  با  پایدار  شهر  یک  ایجاد  منظر  شهرسازی

 محیطی،زیست   هایجنبه  مانند  پارامتر،  چندین
  شناسی زیبایی   و  اقتصادی   اجتماعی،

   خالصه   طور  به  (.Razzaghi.2008. p. 5است)
  شامل  طراحی فرآیند  در  رویکرد این نظر  مورد اصول 

 : است زیر موارد

  اعتقاد   و  منظر  و  شهر  بین   یدوگانه  تضاد   رد ▪
  این   بودن  ناپذیر  جدایی   و   تنیدگی   درهم  به

   دو؛

  سنتی   مرزهای    در   بنیادی   تجدیدنظر  ▪
  معماری   جای  به  منظر  جایگزینی  و  هارشته

 شهرها؛ اصلی زیربنای  عنوانبه

  اهمیت   مقابل  در  هانظام   به  بیشتر   توجه ▪
 فضا؛  زیباشناختی هایکیفیت   به کمتر

  تغییر  و  رشد  حال   در   و   ثابت   غیر  بر  توجه ▪
  و   اکولوژی   نمودن  لحاظ   و   منظر  بودن

 طراحی؛ فرآیند  در  پیچیدگی 

 که  هایی زیرساخت   ساختن   مشاهده قابل ▪
 ؛ اند شده  پنهان سنتی  طوربه

  در   ذاتی   اصالح   امکانات   شناختن   رسمیت   به ▪
 منظر؛ 

  از   برگرفته  پاستورالیسم  عبارت:  1نو   پاستورالیسم
  بیان   به  که  است  نام  همین   به  هنری  مکتب  یک

  زندگی   مقابل   در   روستایی  زندگی   هایکیفیت 
  ستایش   آن  اصلی   مضمون  و   پرداخته  شهری  ماشینی

  دل   در   روستایی   ساده  زندگی   صفای   و   آرامش  از
  خود   ضمیر  در  طبیعت  برای  بشر  تمنای  و  طبیعت

  و   هنر  توانمی   را  نظریه  این   اصلی  ریشه.  است
  به  آن  توجهقابل  گرایش  و   اروپا  سنتی   ادبیات

  در   بکر   طبیعت   در   غرق  انسان   زندگی   و   طبیعت

 
1 New Pastoralism 
2 Roger Trancik 

  رویکردهای   برخالف.  دانست  شهری   انسان  مقابل
  طبیعت   مادی   و   عینی   وجه  آن،   از   پیش   گرایی طبیعت

  کمی   افزایش   با   شده  تالش  و   گرفته  قرار  توجه   مورد
  با   پاستورالیزم   در   شود،   جبران   آن   کمبود  طبیعت،

  کیفیت   عنوان   به  را  طبیعت  بکر،  طبیعت  به  اشاره
  تنها   و  داده   قرار   توجه  مورد  انسان  رشد   موردنیاز

  خواست   و  نیاز   کنندهتأمین   را  آن   کمی   هایجنبه
  رویکرد   اصول   خالصه  طور  به.  شناسدنمی   انسان

 : از اندعبارت  نو پاستورالیزم

  شهری   انسان   زندگی   به  طبیعت  بازگرداندن  ▪
 معماری؛   مقیاس  های پتانسیل  از   استفاده   با

  طبیعی   عناصر  با   شهرها   دوباره  اتصال  ▪
 ؛ زمینه

  طبیعت   جای  به  بکر  طبیعت   جایگزینی ▪
 مصنوع؛

  موردنیاز   کیفیت  عنوانبه   طبیعت   به  توجه ▪
   آن؛ کمی های جنبه کنار  در  انسان  رشد

  مشترک   هایپیچیدگی   داشتن  نظر  در ▪
  خطی   تفکر   از   فراتر   طبیعی،   عناصر   و   انسان 

 شهری؛  زندگی بر حاکم  یکنواخت  و

  انسان   نیازهای  و   طبیعت   اساس  بر  طراحی  ▪
 محیطی؛زیست   هاینگرانی   اساس بر  نه و

  ترکیب   و  بکر  منظر  و   شهر  میان  تعادل   ایجاد ▪
  روستا، -شهر  دوقطبی   متضادهای

  و   ماشین -انسان  رمانتیسیسم،-خردگرایی 
 ( Habibi. 2013 ) ارگانیک؛-ماشین

  در  شبکه رویکرد  مبانی مرور   2.2
 عمومی   فضاهای طراحی

  قرن   های سال   آخرین  در  2ترانسیک   راجر   بار  نخستین 
  فرم   و  شکل  به   ایاشاره  در (  1986)   میالدی   بیستم

 گیری شکل   الگوی  که  نمود  معرفی  را  شهری  مناسب،
  منسجم   کلیت  یک  در  که   است  فضاهایی  شامل  آن
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  از   یکی  او.  اندیافته  اتصال   باهم  یافتهسازمان  و
  اجزا میان ارتباط را شهری بافت یک  مهم هایویژگی 

  از   ایمجموعه   که  نمود  بیان   و   دانسته  آن   عناصر   و
  فضاهای   ایجاد  و  اتصال   وظیفه  بایستی   مسیرها

  از (.  Trancik.1986.p.98)  گیرند   عهده   بر   را   متوالی
  در   ترانسیک   با  همزمان  که   نیز   1بارتون   جان   دیدگاه 

  های   کیفیت  دنبال   به  تاریخی   های  بافت  مطالعه
  فضاها  سنتی، شهرهای   در  بود، ها  بافت  این  فضایی

  فضاهای   همان   یعنی   مکملشان   بخش   کنار   در 
  عابر   نیازهای  گرفتن  نظر  در   با  و  یافته  معنا  ارتباطی

  در   که(  1تصویر )  اندشدهمی   طراحی   چنان  پیاده
  به   منسجم  و   یکپارچه  صورتی  به  شهر  اندازچشم

)رسند  نظر  .Ismailian & Poor Jafar. 2013   .) در  
  میالدی   بیستم  قرن  هایسال   آخرین   در   و  ادامه

  سوی به "  عنوان   تحت   کتابی   در  نیز  2راجرز (  1999)
  هاینظام  در که کندمی اشاره "  شهری  رنسانس  یک

  به   باید  هاآن   توسعه  نحوه   و   شهرها   امروزی
  به  ترمناسب  هایدسترسی   ایجاد جهت  هایی چالش 

  به  رسیدن  برای   و  اندیشید  شهری  عمومی  فضاهای
  قالب   در   هنری  زیبای   هایمکان   خلق   هدف،  این 

  را   شهری   باز   فضاهای  از   پیوسته  هم   به   ایشبکه
  شهرها   بهترین  او   دید  از(.  2تصویر )نمود  پیشنهاد

  و   هاخیابان   از  مناسب  ارتباطی  الگوی  یک  حول 
(.  Rogers. 1999)  شوندمی   طراحی  عمومی   فضاهای

  نیز   ایران   در  جهان  در  مطالعات  این   با  زمانهم
  در   تاریخی  بافتهای   هایکیفیت   روی  بر  مطالعاتی

 زمینه  این  در  مشابهی  نتایج  به  که  بود  انجام  حال 
  این   آغازگران   از   یکی  توسلی  محمود .  یافتند  دست 

  استفاده : »که  نمایدمی  بیان  را  مطلب  این  مطالعات،
  از  منسجم  ساختاری  شهری، فضاهای  شبکه تفکر  از

  تنها نه  آن   در  که   دهد می   شکل   را  شهر   یک   بافت 
  بلکه   است؛  مدنظر  فضاها  کالبدی  اتصال   و   پیوند

  به  کمک  آن   نتیجه   که   یابندمی   ارتباط  نیز   هافعالیت
  و   یابیجهت   حس  گیری شکل   خوانایی،  ایجاد

 .Tavassoli)  ))است  شهر   ساختار  سازییکپارچه 
2003. P. 41) . 

 

 
 Ismailian & Poor به عنوان الگو )منبع:   شبکه فضاهای عمومی شهر ونیز فضاها در کنار بخش مکملشان در   1  تصویر 

Jafar. 2013. P. 5 ) 

 
1 John Barton 2 Richard Rogers 
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 الگوی پیشنهادی شبکه فضاهای عمومی راجرز    2  تصویر 

 ( Rogers. 1999)منبع:  

 

  نظر  به  شهری،  فضای  شبکه  نظریات   روند   مطالعه  با
  تعداد   توجه   حاضر  قرن  در   موضوع   این   رسدمی

  از   و   نموده  جلب  خود  به   را  اندیشمندان  از  بیشتری
  این   به   اندیشمندانی   تاکنون  یکم  و   بیست   قرن   آغاز

  .اندپرداخته موضوع 

  و   پیوندی   هم   وحدت،  کیفیت   پنج   1الین  نان 
  را  پذیری آسیب  اصالت،  تخلخل،  اتصال،

  حلراه   و  داندمی   یکپارچه  شهرسازی  هایشاخصه
 اثرات   تغییر  و  شده  ذکر  هایکیفیت   به  دستیابی

  شبکه   رویکرد   با   طراحی   گرو  در  را  مدرنیسم  از   حاصل

 
1 Nan Ellin 

شکالت  الین(.  6جدول )  کندمی   بیان   را   شهرها  امروز  م
  با   شهری   هایبافت   یکپارچگی  وجود  عدم   از   ناشی

  طبیعی   و  سکونت  تفریح،  کار،  مختلف  کارکردهای
  عنوان   با   آن  از   که   رویکردی  را  حلراه   و  دانسته 

  که  جدید  مدلی. داندمی  یادکرده  یکپارچه  شهرسازی 
  با   مرکز  طبیعت،  با  ها ساختمان   ادغام  دنبال   به

  و  است  جهانی نیروهای با  محلی هایزمینه پیرامون،
  اثرات   نقد   در  وی.  گیردمی   کار   به  را  مختلف  هایرشته

  هایی زخم  ترمیم  راستای  در   و   شهرها  بر  مدرنیسم
  مکان،   حس   کاهش   و   مکان  شدن   ارزش   کم   همچون 

  تخریب   و  ناخوشایند  بصری  هایویژگی   ایجاد
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  را   آن  کنترل   نه  و  طبیعت  با   طراحی  زیست،محیط
 رفته  یاد  از  مدرن  دوران  در  که  امری  نمود،  پیشنهاد

  طبیعت   از   بخشی   ما  که  طور همان   الین  دید   از .  بود

  نیز   ما   شهرهای   واقع   در  و   ما   هایزیستگاه   هستیم،
 .(Ellin.2006) .هستند آن  از بخشی 

 

 دیاگرام  توضیحات  کیفیت 

هم 
 1پیوندی

م و اتصال فعالیت ها و افراد به هم در مقابل ایزوله کردن اجزاء و عملکردها در مدرنیسم. اتصال مرد
مانطبیعت به  اندازها ها و چشمعنوان همزیست و ساخت

 

 2تخلخل
تواند تقویت گردد)برخالف دهنده مجموعه میتخلخل مرزهای بیرونی اجزا تشکیلیکپارچگی به کمک 

ندی(  مرزبندی و منطقه ب
 

 3اصالت
ی و کالبدی، شهر با اصالت  به معنی تعهد فعاالنه و اخالق مدار در الهام طراحی از وضعیت اجتماع

ه نیازهای جدید است که به کمک  های سالم، همواره در حال رشد و تکامل با توجه بهمانند تمام سیستم
  کند یک چرخه بازخورد نظارت می

 آسیب
 4پذیری

ر فرآیند بر محصول  ا را مجبور به رها کردن کنترل کامل و داشتن دید عمیق با اهمیت بیشت کیفیتی که م
یمی  کندکند و فضا را با زمان هماهنگ م

 
 

  راستای  در   ای   پروژه   طی   در   همکاران  و   هپکن 
  پایداری   رویکرد   با   شهری  انسجام  به  دستیابی

  نمودند   پیشنهاد   عمومی   فضای  از  ایشبکه   اجتماعی 
  بالقوه   عمومی  فضاهای  و  موجود  عمومی  فضاهای  که

  را  هاراه  سبز  و شبکه  اجزاء عنوان  به  خود  درون   در  را
  در   شبکه  اجزاء   کننده  یکپارچه  و  متصل  عنوان   به

  نظریه  تمامی(.  Hepcan. 2006)  داشت   خود
  فضاهای   مجموعه  طراحی  در  شبکه  رویکرد   پردازان 

  اتصال   فضاهای   و   اصلی   فضاهای   نوع   دو   شهری،
  معرفی   رویکرد   این   اصلی  ارکان  عنوان  به  را  دهنده

  و   آن   اهداف  به   توجه  با  و   طرح  این  در  که  اندنموده 
  بوده   این  بر  پیشنهاد  شهر  طبیعی  پتانسیل  اساس  بر

  ایفا   را  دهنده  اتصال   فضاهای   نقش  هاراه  سبز  تا
  سبز   از   استفاده   چندگانه  اهداف  با   رابطه   در.  نمایند

 : است شده بیان زیر موارد طرح این در  هاراه

  باز   و  سبز  فضاهای  حفظ  برای  ایوسیله ▪
  برای   سبز  زیرساخت  ایجاد   زمانهم   و  شهر

 عمومی؛  فضاهای و مردم  پیوند 

 
1 Hybridity & Connectivity 
2 Porosity 
3 Authenticity 

 طبیعی؛  محیط  از حفاظت ▪

  ساخته  هایمحیط  زندگی   قابلیت  افزایش ▪
  و   شهری  اشکال   افزایش   طریق  از  شده

 زیباشناختی؛  هایارزش

  افزایش   موجب   جایگزین   کریدوری   عنوان  به ▪
  غیر  و  پیاده  عابر   آمد  و  رفت  هایگزینه

 موتوری؛ 

  از  غیرمستقیم  و   مستقیم  مزایای   تولید ▪
  برای   افزوده  ارزش   ایجاد   تفریح،   افزایش 

  محلی؛   وکارکسب   محرک   و   هاملک
(Hepcan. 2006) 

  انسجام  مفهوم  پینتو  دید  از:  5پینتو  جولیا  آنا
  دارد؛   ارتباط  پایداری   مفهوم   با   شدت  به   شهری

  کاربرد   مختلف  ابعاد  در  حاضر  حال   در  که  مفهومی
.  است  فضا   و  زمان  پایدار  مدیریت   به  مربوط   و   دارد 

  شامل   که  محیطی  عوامل(  1)  به   تنها   نه  که  مفاهیمی
  و   کربن   انتشار   کاهش   طبیعی،  منابع   مدیریت 

  اقتصادی   عوامل(  2)  به  بلکه  پذیر،  تجدید  هایانرژی 

4 Vulnerability 
5 Ana Júlia Pinto 
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(  3)  و  شهر  کاربردی  و  اقتصادی  پویایی   با  مرتبط
  ایجاد   و   شدن   اجتماعی   ترویج  و   اجتماعی   عوامل

(  4)دیگر  مورد.  هستند  مربوط  نیز  یکپارچه  پویایی
  را  شهر  شکل  که  است  عملکردی،/فیزیکی   عوامل

  دسترسی   قابلیت  آن  دنبال   به   و   فضایی  تداوم  واجد
  تقویت   کمک  به  همچنین  بیند؛می   فضاها  همه  به

  و  منطقه  از  بهتر  درک  ترویج  دنبال   به  نفوذپذیری
  ایجاد   و  مردم  جریان  گردش   تسهیل  آن،  عملکرد

  شهری  شبکه  مناسب  عملکرد  برای  الزم  پیوندهای

  عمومی   فضاهای  طراحی  و  ریزیبرنامه  فرآیند.  است
  شبکه   سازییکپارچه   عناصر   عنوانبه   شهر   یک 

  به   شدت  به  که  است  ایافزوده   ارزش  دارای  شهری
.  کندمی   کمک(  آن  بعد  چهار  در)  شهری  پایداری

  شهري،   انسجام  به   کمک   منظور   به   بنابراین،
  این   مبنای  بر   باید  عمومی   فضاهای   شبکه  ریزی برنامه

)Pinto,2010)باشد  شاخص   چهار    به   رجوع(. 
 (  7جدول 

 
 ( Pinto,2010,3)  شهري   انسجام   ترویج   عمومی   فضایی   های شبکه   طراحی   و   ریزی برنامه   های شاخص   6  جدول 

 ( شبکه فضای عمومی شهریinputsهای)ورودی  شاخص
پویایی 

دسترسی و 
 اتصال

سترسی آسان برای همه مردم ■ د د اتصال فضاهای عمومی مختلف و ایجا یت ■ایجاد پویایی و دسترسی با  تقو
هشبکه جریان ها، مسیرهای پیاده( با رعایت اصل تداوم، به کمک ایجاد دسترسی آسان به  های موجود )مانند جاد

 های شهری و اجتناب از ایجاد موانع شبکه

کاربری زمین و 
 هاتفعالی

ی ارتقاء مکمل■توسعه چندمنظوره شبکه فضاهای عمومی، اعم از تجاری و خدماتی و سرگرمی/تفریحی ■ ها
ت حفظ اصل مجاورت در ذهن  سعه ابعاد اجتماعی■عملکردی بین فضاهای عمومی جه یق ایجاد  - تو اقتصادی از طر

 هایی جدید جهت بازسازی فضایی و فعالیت کاربری

 ابعاد اجتماعی 
ر گرفتن مکمل بین فضاهای عمومی و فعالیتایجا ■ د اجتماعی از طریق در نظ  های موجود در آند و تقویت ابعا

ی سایت و کاهش محرومیت برخی از اقشار میگردد  ری، احیا  چرا که منجر به تجربه شه

 راحتی و امنیت 
سواری و های شهری و تمام انواع حمل و نقل )جاده، عابر پیاده، دوچرخه ارتقاء ایمنی و آسایش حرکت در شبکه■

ا استفاده از شیوهارتقاء راحتی، به■غیره(  تواند به ونقل سبز که میهای حملخصوص در جریان های حرکتی ب
ماعی ز منجر شود -موفقیت ابعاد اجت تصادی نی  اق

 روش تحقیق 3
  شهر   دوباره  اتصال   بر   مبنی  پژوهش  هدف   به  توجه   با

  دو   پیرامون  شده  انجام  مطالعات  مرور   به  طبیعت،  و
  شهرسازی   و   مبنا   طبیعت  شهرسازی   موضوع 

  این   از  تا   شد  پرداخته  هاآن   تاریخی   بستر  در   یکپارچه 
  مطلوب   فضایی   ساختار  هایشاخص   بتوان،  طریق

  از   استفاده   با  طبیعت  با   آن   پیوند  راستای  در  شهر
  در (.  3تصویر )  کرد   استخراج  محتوا  تحلیل  روش

  وضعیت   آمده  بدست   های شاخص   براساس   نهایت 

  های روش   کمک   به  طبیعی  عناصر   با   شهر   بافت  پیوند 
 مطالعات  همچنین   و  مشاهده   جمله  از   میدانی

صورت   تحلیل .شد  ارزیابی   نمونه   روی  بر  ایکتابخانه 
گرفته بر روی محدوده با کمک بانک اطالعاتی و ابزار  

ابزار   GISتحلیلی   و  محدوده  هوایی  های  نقشه   ،
ترسیمی اتوکد بوده و در تحلیل برخی کیفیت ها نیز 
بوده   پیشین  ابزار  کننده  تکمیل  میدانی  برداشت 
دستی   های  طرحواره  از  نیز  طراحی  بخش  در  است. 

 ده شده است. و ترسیم خطوط در اتوکد استفا
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 بررسی   مورد   مفاهیم   ارتباط   و   نظری   چارچوب   3  تصویر 

 

 ها و بحثیافته 4
  این   مبانی  بخش  در  شده  بررسی  مطالب  مطابق

  مبنا  طبیعت   شهرسازی  مختلف  هاینهضت   تحقیق،
  برای   حلی   راه  دنبال   به  آغازین   های   جنبش   زمان   از

  تا  را  تکاملی  روندی  طبیعت  و  شهر  انفصال   معضالت
  صرف   توجه   از   پس   آن   در  که  نمودند   طی  حاضر   عصر

 مسیر،  ابتدای  در  کالبدی  و  شناختیزیبایی   مباحث  به
  فراخور  به... و ادراک عملکرد،  همچون  مختلفی ابعاد

  عرصه   این  وارد   یکبهیک   خود،   زمان  مشکالت
  مبنا  طبیعت   شهرسازی   آغازین   های   جنبش .  گشت

  به   دستیابی   راستای  در   هاوارد   باغشهر  همچون 
  الگوی   ارائه  به  خود  نظر  مورد   محیطی  های  کیفیت

  عناصر   سهم   و   جایگاه   تعیین  و   شهر   فضایی   ساختار
  پرداخته  ای  شبکه  صورت  به  ساختار   این   در  طبیعی

  های   عرصه  بر   عموما  شده   ارائه  الگوی   تمرکز.  اند

 ادامه  در.  است  بوده  کارکردی   و  دسترسی   کالبدی،
  اما   میالدی  بیستم  قرن  دوم  نیمه   در  و   تکاملی  روند

  طراحی   های   عرصه   الگوی  تغییر  بر  نظریات   تمرکز 
  های   سیستم  همچون  پایدار   زندگی  سبک  با   مرتبط

  سیستم حفظ  و  توجه  لزوم  مدار،  پیاده   نقلی  و  حمل
  فرآیند   در  محیطی  زیست  های  چرخه  و  طبیعی  های

  بوده   کالبدی   طرح   یک   ارائه   تنها   مقابل   در   طراحی 
  با   ماتین  کلیف  متاخر  پردازان  نظریه   میان  در .  است

  بودن   پایدار   پایداری،  در  شهری   طراحی   نقش  بررسی 
  شهری   های  خیابان  بلوک  شکل  از  متاثر  را  شهر  شکل

  میزان   معیار  دو   و  میکند  بیان  آنها   فعالیتی  ترکیب   و
  و   اکولوژیک  ساختارهای  از  شهر   فرم   پشتیبانی

  عمومی   نقل  و  حمل   سیستم  یک  ریزی   برنامه   قابلیت
  مینماید   معرفی   شهری  پایدار  فرم  ارزیابی  جهت   را

(Moughtin. 1996  .)عرصه   و   پیشنهادی   ساختارهای  
  روند   دریافت   و  مقایسه   جهت   نظریه  هر  ورود   های
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  نظریه  آراء.  است  شده  ارائه   8جدول   در   رویکرد   کلی 
  همچون   شهری   21  قرن  ابتدای   در   انسجام   پردازان 

  شبکه   تفکر  از  استفاده  دیگر  طرفی  از   کرمونا
  شهر،  یک   مقیاس  در   طراحی   در  عمومی  فضاهای

  حس   توانایی   و   خوانایی   ایجاد  سبب   منطقه  و   محله
  نتیجه   که   شده   شهری  فضاهای   یابیجهت   و   ادراک

  درنهایت   و   است   شهری  ساختار   سازییکپارچه   آن
  خواهد   شهری  مناطق  تقویت   به  منجر

  است   واضح   آنچه(.  Roshani et all. 2017)شد

  ترانسیک،   از  شبکه   رویکرد  پردازان   نظریه  تمامی
  دو   یکم،  و  بیست  قرن  اندیشمندان  تا  توسلی  و  راجرز

  به   را  دهنده  اتصال   فضاهای  و  اصلی  فضاهای  نوع
  و   اند  نموده  معرفی  رویکرد  این  اصلی  ارکان   عنوان

  را  اتصال   فضاهای  کمک  به  منفصل  فضاهای  اتصال 
  ساختار   فضایی  های  کیفیت  و  امکانات  کننده  تکمیل
  و   مفهومی   دیاگرامی   در   کومانس .  میداند  شهری

 . است  داده   نشان   خوبی  به  را  امر  این (  4تصویر)  ساده

 

 

  همچنین    طبیعت   به  رویکرد   این   دیدگاه  زمینه  در
  فضاهای   مختلف  هایگونه  منطقی  ارتباط   بوسیس

  که   است  معتقد  و  داده   قرار  موردتوجه  را  شهری   باز
  فضاهای   سایر   و   شهری  سبز  فضاهای   بین  انسجام

  روشنی )انجامدمی   محیطی  پایداری  به  شهری  مدنی
  تجربه   از  الهام   با  و  راستا  این  در(.  1396همکاران،  و

  محدوده   طبیعی  پتانسیل  اساس  بر  که  هپکن
  دهنده   اتصال   فضای  عنوان  به  را  هاراه  سبز  طراحی،

  نظر  به  است؛ نموده معرفی پیشنهادی  شبکه  اصلی
  و   بستر   زیستی،  های   چرخه   نمودن   لحاظ   میرسد

  میتواند   اتصال   فضاهای  تعیین  در  طبیعی   عناصر
  عناصر   تا   نماید  ایجاد  طراحی  فرآیند  در   فرصتی
  نه   و   شهر  بندیاستخوان   از  بخشی   عنوانبه   طبیعی

  امر  این به دستیابی . گردند لحاظ آن  از منفک جزئی 
  ارزیابی   در   است   هایی   شاخص   تعریف  نیازمند

  در   را  طبیعی   بستر  با   شهر   ساختار   پیوند   وضعیت
  راستای   در .  نماید  پذیر  امکان  طراحی  مقیاس

  ارتباط   ایجاد  در  رویکرد  این   امکانات   شناسایی
  تقویت   و   مصنوعی   و   طبیعی   بافت   میان  مناسب

  های   شاخص   و  راهکارها  طبیعت،  و  شهر  پیوند
  به   ها  شاخص   بندی  جمع  در.  گردید  استخراج  طراحی

  مقیاس   در   اتصال   و  تداوم   اصل  دو   میرسد  نظر
  منسجم   ای   شبکه  ایجاد   اصلی   عامل  میتوان  را  طراحی 

  شهری   بافت  در  انسجام   ایجاد  و  عمومی   فضاهای  از
  هایی   شاخص  زیر  دارای  خود   یک  هر  که  نمود   معرفی

 ( 9جدول  به شود  رجوع. )هستند

 

 

 

 

فضاهای عمومی با اتصال این فضاها در قالب یک  تکمیل کیفیت    4  تصویر 
 ( Koumans.2013.p.21منبع: )   شبکه منسجم 
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 شهر   و   طبیعت   ارتباط   ایجاد   در   مبنا   طبیعت   رویکرد   نظریات   پیشنهادی   ساختار   7  جدول 

خاستگاه   نام رویکرد  
 جنبش 

 نظریه
 پردازان 

 عرصه های نگاه به طبیعت 

ساختار پیشنهادی نظریات در ایجاد  
 ارتباط طبیعت و شهر 

رویکرد شبکه  
ای در ساختار  

 پیشنهادی

یی
یبا

ز
سی

شنا
 

دی 
کر

مل
ع

 

ت
س

زی
طی

حی
م

 

تی
اخ

شن
وان

ر
 

زی 
سا

هر
ش

در 
نا 

مب
ت 

یع
طب

رد 
یک

رو
 

ش 
جنب

ین 
غاز

ی آ
ها

 

 آمریکا  پارک سازی
1880 

    * المستد 

در اختیار گذاشتن فضاهای سرسبز  
بیرون شهرها در اختیار مردم و وارد  

نمودن فضاهای سبز به درون شهر در  
 های شهری قالب پارک 

 

 انگلستان  باغشهر 
1903 

 ابنزرد
 هاوارد

* *   
احاطه شهر با یک کمربند زراعی، واجد  

های شهری از مرکز سلسله مراتبی از باغ 
 شهر به سمت حاشیه آن 

* 

شهر  
 دشتیپهن 

 آمریکا 
1932 

فرانک  
   * * لوید رایت 

الگویی از یک شهر غیرمتمرکز با محیطی 
ای از  روستا مانند و گسترده در پهنه

زمین با امکان زندگی بر روی زمین  
عنوان حق طبیعی هر انسان است)رد به

 های بلندمرتبه(زندگی در ساختمان 

* 

باغشهر  
 عمودی 

 آمریکا 
   * * لوکوربوزیه 1938

شهری متراکم با قرارگیری فضای  
های  شده به شکل ساختمان ساخته 

گرایی در میان محیطی باز و گشاده برون 
مجسمه برخالف ایده  همانند یک  

 باغشهر 

 

خر 
متا

ی 
ها

ه 
ری

نظ
 

شهرسازی  
 سبز 

 اروپا 
1957 

تیموتی 
  * * * بیتلی

شهرهای با وسعت کم و بافتی فشرده با 
روی که در سواری و پیادهامکان دوچرخه

های متفاوت موجودات  آن زندگی گونه 
محیطی  زنده ادغام شده و تنوع زیست 

متابولیسم چرخشی  با تأکید بر حفظ  
جای خطی  های طبیعی بهسیستم 

 هستند

** 

 آمریکا  پایداری
  * *  بیتلی-فار 1970

تأکید بر تراکم ساخت و درنتیجه کاهش 
وسعت شهرها و کاهش طول سفر  

ای پیاده،  جهت دستیابی به مجموعه 
عنوان  ونقل به کریدورهای حمل 

دهنده مقاصد های فقرات و ارتباط ستون 
شهروندان و کریدورهای تنوع زیستی  

های بومی و  دارای نقش حمایتی از گونه 
ها؛ برقراری ارتباط میان  اتصال زیستگاه 

 انسان با طبیعت با تمرکز بر بعد
عنوان جایگزین  کارکردی طبیعت و به 

 ابعاد زیبایی شناسانه 

** 

 آمریکا  اکو شهر 
1975 

ریچارد 
  * * * رجیستر 

متنوع و سبز با اولویت  شهری فشرده،  
ونقلی پیاده و دوچرخه، قرارگیری  حمل 

مراکز اصلی شهر در امتداد عناصر  
طبیعی موجود همچون نهر، خطوط  

ساحل، خطوط الراس و... با امکان  
های باغبانی  کشاورزی محلی و پروژه 

 جامعه سبز در درون شهر 

** 
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 آمریکا  بایوفیلیک 
1993 

تیموتی 
 بیتلی

* * * * 

دنبال ساختار شهر در باغ به کمک  به 
های سبز از مقیاس  ایجاد زیرساخت 

بام بناها تا محالت، مناطق زیستی پشت 
و حتی سطوحی باالتر با ایجاد یک  

محیطی یکپارچه متصل،  شبکه زیست 
تأکید بر طراحی در راستای حفظ  

 های زیستی  و ایجاد تنوع زیستیچرخه 

** 

شهرسازی  
 منظر 

 امریکا 
1997 

چارلز  
 والدهیم 

* * *  

طراحی و ترسیم ساختار شهر بر اساس  
اکولوژی، اقلیم و فرهنگ و جایگزینی 

عنوان زیربنای اصلی شهرها  منظر به 
 جای معماریبه

** 

پاستورالیزم  
 نو 

 اروپا 
2013 

 - * * * * 

اتصال دوباره بافت شهرها با عناصر  
ی آن با تأکید بر جایگزینی طبیعی زمینه

جای طبیعت مصنوع)باغ طبیعت بکر به
عمودی و..( و نیازهای انسان به  

عنوان  های کیفی طبیعت به جنبه
 دستمایه طراحی 

 

 *پیشنهاد شبکه ای از فضای سبز و باز در ساختار پیشنهادی 
یست محیطی و شبکه های سبز  زوم لحاظ بستر طبیعی، چرخه های زل  پیشنهادی و ذکر ساختار در باز و سبز   فضای از  ای  شبکه پیشنهاد**

 در ساختارپیشنهادی

 

 شبکه   رویکرد   پردازان   نظریه   توسط   شده   معرفی   های   شاخص   و   راهکارها   جمعبندی   8  جدول 

داز 
پر

ه 
ری

نظ
 

 تاریخ

                                           

 شاخص های طراحی شبکه                                       
 

          راهکارهای طراحی معرفی شده
 توسط نظریه پردازان 

 اتصال و ارتباط  تداوم 

دید  حرکت  فعالیت
 منظر 

مردم  
 مردم 

مردم  
 فضا 

فضا  
 فضا 

طبیعت  
 فضا 

ک 
سی

ران
ر ت

اج
ر

 

1986 

های شهری توسط ارتباط میان اجزا و عناصر آن؛  انسجام بافت ■ 
فضاهای عمومی بایستی به کمک مجموعه مسیرهایی که وظیفه  ■ 

ارتباط دادن و ایجاد فضاهای متوالی را بر عهده دارند ایجاد گردد؛  
ها، مسیرهای پیاده، فضاهای باز خطی و  مسیرها در قالب خیابان ■ 

صل و عناصر منفرد را تبدیل به یک  های مختلف مت ... بخش 
 شود؛ بندی منسجم در یک سیستم سلسله مراتبی می استخوان 

 *   * *  

ون
ارت

ب
 

1990 

فضاهای عمومی بایستی در کنار بخش مکملشان یعنی فضاهای  ■ 
طراحی مجموعه فضاهای عمومی شهر با در  ■ ارتباطی قرار گیرند؛ 

صورت  انداز شهر به چشم نظر گرفتن نیازهای عابر پیاده در  
صورت میدان و  ترکیب فضاهای شهری به ■ یکپارچه و منسجم؛

 مراتب، ترکیب و تنوع فضایی؛خیابان با رعایت نظم و سلسله 

 * *  * *  
لی 

س
تو

 

1991 

گیری حس  پیوند و اتصال کالبدی و فعالیتی فضاها، جهت شکل ■ 
ایجاد کلیت  ■ سازی ساختار شهر؛ یابی، خوانایی و یکپارچه جهت 

در بافت با ترکیبی یکپارچه از فضاهای شهری واجد دو عنصر  
های  گونه ■ اصلی فضاهای شهری)ایستا( و مفاصل ارتباطی)پویا(؛ 

اشته و هر بخش در  مختلف فضا به شکل جداگانه کارکرد ند 
ارتباط با عنصر بعدی معنا یافته و کلیت آن به صورت شبکه  

 یابد؛بندی بافت تجسم می فضاهای شهری در استخوان 

* * *   *  

رز 
اج

د ر
چار

ری
 

1999 

تر به فضاهای عمومی شهری را  های مناسب بایستی دسترسی ■ 
های زیبای هنری در قالب  فراهم نمود که پیشنهاد خلق مکان 

شکل و فرم  ■ ای به هم پیوسته از فضاهای باز شهری است؛ شبکه 
گیری آن شامل  مناسب یک شهر بدین گونه است که الگوی شکل 

ته باهم اتصال  یاففضاهایی باشد در یک کلیت منسجم و سازمان 

 * *  *   
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بهترین شهرها حول یک الگوی ارتباطی مناسب از  ■ یافته؛ 
 شوند؛ ها و فضاهای عمومی طراحی می خیابان 

ان
ن

 
ین 

ال
 

2006 

ها با طبیعت، مرکز با  مدلی جدید که به دنبال ادغام ساختمان ■ 
طراحی با  ■ های محلی با نیروهای جهانی است؛ پیرامون، زمینه

ها و افراد به هم در مقابل  اتصال فعالیت  ■ طبیعت و نه کنترل آن 
ایزوله کردن اجزاء و عملکردها در مدرنیسم. اتصال مردم و طبیعت  

 اندازها؛ ها با چشمتمان عنوان همزیست و ساخبه

*   * * * * 

ن و
پک

ه
 

ان 
کار

هم
 

2006 

ایجاد انسجام به کمک فضاهای ارتباطی)مسیر( با اتصال  ■ 
برگزاری مجموعه ای از رویدادهای اجتماعی و  ■  فضاهای عمومی؛

فرهنگی جهت غنی سازی کیفیت زندگی اجتماعی و تولید درآمد  
  ■ از فضاهای باز؛ گردشگری و تجاری با تحریک استفاده دائمی

های  ارتباطات فضایی و کاربردی نواحی جدید توسعه با منظره 
تزریق   ■ ارتقاء فرصت مکث در فضاهای عمومی مرکز شهر؛ ■ بومی؛

ایجاد  ■ های بایر و باز جهت استفاده عمومی؛کاربری به زمین 
گسترش  ■ ونقل عمومی سازگار با محیط زیست؛سیستم حمل 

 در سراسر شهر؛ روها و خطوط دوچرخه پیاده

* * * * * * * 

یی 
وال

ن ت
وی

ن
 

2008 

 دار ریتم استمرار و تداوم  -فضا بودن  انسجام زیبا گرا: محصور ■ 
 طول  تناسب -همپوشانی بصری  -فضا و  توده توازن  -شهر  در اجزا

شهر   عناصر پیوستگی-مکمل متنوع  اشکال ترکیب - ارتفاع و  عرض
 عناصر شناسایی طریق  از پیوستگی ایجاد -پیاده حرکت  و دید در

 در فضایی شبکه انسجام ساختارگرا: طراحی■ پیونددهنده 
انسجام  ■ شهر  کالبد دهندهاتصال  عنوان عنصر  به کالن  مقیاس

 فرهنگی – اجتماعی تاریخی، کالبدی، زمینه با زمینه گرا: سازگاری
 شکل  در انسجام  عامل

 * *   *  

تو
پین

 و 
ان 

کار
هم

 

2010 

ایجاد پویایی و دسترسی با اتصال فضاهای عمومی مختلف و  ■ 
ها با  تقویت شبکه جریان ■ ایجاد دسترسی آسان برای همه مردم؛ 

رعایت اصل تداوم، ایجاد دسترسی آسان به شبکه و رفع موانع؛  
توسعه چندمنظوره تجاری و خدماتی و تفریحی شبکه فضاهای  ■ 

یه و ثانویه( عملکردی  های اولهای)کاربری ارتقاء مکمل ■ عمومی؛ 
بین فضاهای عمومی شهر جهت حفظ اصل مجاورت در ذهن؛  

هایی ها و فعالیت اقتصادی با ایجاد کاربری -توسعه ابعاد اجتماعی ■ 
ارتقاء ایمنی، آسایش و راحتی در  ■کند؛که به بازسازی فضای کمک  

 ونقل سبز و غیره؛ شبکه حرکتی عابر پیاده، دوچرخه سواری، حمل 

* *  * * *  

 وجود کیفیت در متن ساختار مد نظر نظریه مطرح شده *
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 فرآیند استخراج شاخص های دستیابی به شبکه فضای عمومی در پیوند با طبیعت   5  تصویر 
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 گیریبندی و نتیجهجمع 5
  متنوع  طبیعی عناصر واجد شهری عنوانبه  نور  شهر

  پژوهش   این  تمرین  جهت  مناسبی  نمونه  تواندمی
  مازندران   دریاچه   به   شمال   از   شهر   این .  گیرد  قرار

  از   بخشی  با   شرق  جنوب  سمت  از  و   شودمی   محدود
  هیرکانی  های جنگل باقیمانده  از که  نور   جنگلی پارک

  نهر   چندین   و  اصلی   رود  سه   همچنین.  است  مرزهم
  درگذشته  هاآن   همگی   که   است  جاری  شهر  بافت   در 

  ساحلی   نوار   طول .  اندبوده   قایقرانی   قابل  و   آب   پر
  حریم   رعایت  با  که   است  کیلومتر  6.5  تقریبا    نور  شهر

  ساحل   به  هکتار   39  حدود   مساحتی  دریا  متر  60

  حدود   مساحتی  حاضر  حال   در  که  یابد،می   اختصاص
  دنبال   به  تحقیق  این.  است  آزاد  آن  هکتار  22

  بردن   بهره   برای  الزم  اقدامات  کردن   مشخص 
  و   نور   در  شهر   در   طبیعی  هایموهبت   از   حداکثری

  ابزار   کمک  به  آن  شهروندان  زندگی  کیفیت  ارتفاع
  چارچوب   در   و  عمومی  فضای   شبکه  طراحی

  محیطیزیست   پایداری    و   مبنا  طبیعت   های نظریه
  روی   بر   گرفته  صورت   ارزیابی   نتیجه  ادامه  در .  است

  در   خالصه  طور به   و   در  گانه 19  معیارهای   وضعیت
  بررسی   این  تصویری   مستندات  همچنین  و  10  جدول 

  .است شده ارائه  و10  ،9 ،8 ، 7 ،6تصاویر  قالب در

 

 

 ( سبز   فضای   کفایت ) نور   شهر   در   موجود   طبیعی   عناصر   6  تصویر 
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 ( فعالیتی   تداوم ) نور   شهر   در   موجود   فعالیتی   ساختار   7  تصویر 

 
 نور   شهر   در   حرکتی   تداوم   وضعیت   8  تصویر 
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 ( مداری   پیاده ) نور   شهر   پیاده   پذیری دسترسی   وضعیت   9  تصویر 

 
 نور   شهر   در   موجود   توسعه   های پتانسیل   10  تصویر 
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 ارزیابی وضعیت موجود معیارها در شهر نور   9  جدول 

 ارزیابی وضعیت معیارها در محدوده طراحی  معیارها

ال 
ص

ات
 

 × عدم وجود مسیرهای پیاده در شهر و درنتیجه فقدان دسترسی به مردم به فضا مردم، فضا 

های مختلف کالبدی و دسترسی و... شبکه موجود فاقد اتصال میان فضاها به  منظور از اتصال در عرصهبا توجه به  فضا، فضا 
 × یکدیگر است 

 × باشندفضاهای طبیعی و فضاهای موجود شهر)مسیرها( فاقد اتصال به یکدیگر می  طبیعت، فضا 

وم 
دا

ت
 

 × فضاهای عمومی شهری محدوده موردمطالعهعدم وجود تداوم کالبدی در بدنه   کالبدی
 × عدم وجود تداوم بصری در شبکه فضاهای عمومی شهری موجود محدوده  مطالعه بصری 

 × عدم وجود تداوم حرکتی خصوصا  برای عابر پیاده در محدوده  مطالعه  حرکتی 
 × محدوده موردمطالعه عدم وجود تداوم فعالیتی در شبکه فضاهای عمومی شهری موجود   فعالیتی 

وع
تن

 

 ✓ وجود تنوع ریستی باال در  محدوده موردمطالعه زیستی 
 × عدم وجود تنوع فعالیتی در شبکه فضاهای عمومی شهری موجود محدوده موردمطالعه  فعالیتی 

 × عدم وجود تنوع طراحی در شبکه فضاهای عمومی شهری موجود محدوده موردمطالعه  طراحی
 × جوار های هم عدم وجود دسترسی کافی به لبه رود و ساحل به دلیل مالکیت خصوصی در زمین دسترسیعدالت 

 ✓ وجود کفایت فضای سبز با توجه به مساحت باالی فضاهای طبیعی و سبز در  محدوده موردمطالعه کفایت فضای طبیعی
کیفیت فضای   

 طبیعی 
وجود طراحی مناسب در این فضاها و رهاشده بودن این فضاهای  عدم وجود کیفیت فضای سبز با توجه به عدم 

 × طبیعی شهر 

 × های مناسب در مجموعه شبکه فضای عمومی و فضاهای طبیعی موجود عدم وجود ایمنی به دلیل عدم وجود زیرساخت  ایمنی

عه با توجه به اولویت طراحی  عدم وجود مقیاس انسانی در شبکه فضاهای عمومی شهری موجود محدوده موردمطال مقیاس انسانی 
 × برای سواره 

شخصیت  در شبکه فضاهای عمومی شهری موجود محدوده موردمطالعه با توجه به ضعف    -عدم وجود  هویت   شخصیت  - هویت 
 × سیاست گزاری توسعه

 × موردمطالعه عدم وجود اختالط کاربری در شبکه فضاهای عمومی شهری موجود محدوده  اختالط کاربری 

عدم وجود کیفیت پیاده مداری در شبکه فضاهای عمومی موجود محدوده موردمطالعه با توجه به اولویت حرکتی   پیاده مداری 
 × موجود برای سواره

 

  موجود   وضعیت  روی  بر  گرفته  انجام  ارزیابی  مطابق
  طبیعت   با   پیوند   در  عمومی  فضای  شبکه  معیارهای

  در   تنها  شهر  این  عمومی  فضاهای  شبکه  نور،  شهر  در
  طبیعی   فضای  کفایت   و  زیستی  تنوع   معیار  دو  زمینه

  مطلوبی   شرایط   دارای  شده  معرفی  معیار  19  میان  از
  و   طراحی   ریزی، برنامه  نیازمند  موارد   باقی   در   و   بوده 

  مذکور   هایشاخص   ارتقای  منظور  به  لذا.  است  اقدام
  مجموعه   و   طبیعی  عناصر  میان  ارتباط   برقراری  و

  فرآیندی   در  طراحی   الگوی  شهری،  عمومی  فضاهای
  شهر   بافت  در   موجود   رود  عنصر  برای   ایمرحله   چهار

  لبه   راه  پیاده   ترتیب  به  طرح   این  در .  شد  ارائه  نور 
  اتصال   لوپ   پیشنهادی،  عمومی  فضاهای  رود،

  مسیرهای   آخر   در  و   رود  محوریت  به   عمومی  فضاهای
  نشان   رود  لبه  راه  پیاده و  ارتباطی   لوپ  دهندهاتصال 

 (. 11 تصویر) است  شده داده 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 

 .100تا  69 صفحات .1401 تابستان  .31 شماره .9 دوره

 

 فضاهای عمومی )نمونه موردی: شهر نور( پیوند پایدار شهر و طبیعت از طریق طراحی شبکه . سید مهدی خاتمی، فاطمه السادات موسوی نژاد

 گام
  اول

 

یر پیاده مدار در امتداد عنصر طبیعی   ایجاد مس

     

 گام
 دوم

 

 

پتانسیل  د فضاهای عمومی بر اساس  یر رودپیشنها وجود در نزدیکی مس  های م

     

 گام
 سوم

 

 

ر گام پیشین به کمک لوپ اتصال    ارتباط فضاهای عمومی پیشنهادی د

     

 گام
 چهارم 

 

 

اتصال فضاهای عمومی   نهادی لبه رود و لوپ مسیر   اتصال مسیر پیش

 

 طبیعت های پیشنهادی تکمیل شبکه فضای عمومی شهر نور در پیوند با  گام 11   تصویر 

 

  در   کوچکی  هایپروژه   پیشنهادی  الگوی  ارائه  از   پس
  های پتانسیل   اساس  بر  الگو  به  دستیابی  راستای

  گشت   تدوین   تحلیل  و  شناخت  بند  در   شدهبررسی 
  قابل   شهر  سطح  در  ها آن   پراکنش  12تصویر   که

  کوچک  هایپروژه  تدوین  و   معرفی  با.  است  مشاهده
  نور   شهر  پیشنهادی  عمومی  فضاهای  شبکه  ساختار

  در   اتصال   و  مکث  فضاهای  اصلی  گونه  دو  از  متشکل
  (. 13تصویر)شد  ارائه  طبیعی   بستر  با  نشینی هم

  فضاهای   طراحی  جزئیات  از  انسانی  دید  همچنین
  عنصر  عنوانبه   رود   طبیعی  عنصر  لبه   در   پیشنهادی 

  در   نور   شهر   بافت   دل   در   موجود   طبیعی   شاخص
  .است شده  ارائه 14تصویر قالب
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 تحقیق   اهداف   با   راستا هم   کوچک   های پروژه   جانمایی   12  تصویر 

 
 نور   شهر   پیشنهادی   عمومی   فضاهای   شبکه   13  تصویر 
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 انسانی   مقیاس   در   رود   طبیعی   عنصر   لبه   پیشنهادی   عمومی   فضاهای   طراحی   جزئیات   14  تصویر 
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