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چکیــد ه| در ســال های اخیــر مفهــوم طراحــی شــهری حســاس بــه آب به عنــوان رویکــردی مؤثــر در رفــع 
مشــکالت ناشــی از روش هــای متــداول مدیریــت آب هــای ســطحی در اســترالیا مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــای  ــری تکنیک ه ــد. به کارگی ــک می کن ــهری کم ــعۀ ش ــی آب در توس ــۀ طبیع ــی چرخ ــه بازیاب ــت و ب اس
ــود کیفیــت و  ــه، از ســویی موجــب بهب ــزی بهین ــت و برنامه ری ــن رویکــرد جهــت مدیری تبیین شــده در ای
ــا  کاهــش حجــم روان آب شــده و از ســوی دیگــر فضــای ســبز را افزایــش داده و فرایندهــای طبیعــی را ب
منظــر شــهر تلفیــق می کنــد. از آنجــا کــه رویکــرد طراحــی حســاس بــه آب غالبــاً بــر حوزه هــای فنــی و 
ــد یــک راه حــل  ــه نظــر می رســد به تنهایــی نمی توان تکنیک-محــوِر مداخــالت محیطــی متمرکــز اســت، ب
جامع نگــر بــرای مداخــالت محیطــی باشــد. بنابرایــن ایــن فرضیــه مطــرح می شــود کــه طراحــی حســاس 
ــن جهــت  ــی منظری ــه مدل ــد منجــر ب ــوژی، می توان ــی اکول ــن اصــول طراحــی زیبای ــا به کارگرفت ــه آب ب ب
ــن  ــود در ای ــای موج ــق، خأله ــات تحقی ــرور ادبی ــتفاده از م ــا اس ــه ب ــن مقال ــود. ای ــی ش ــۀ محیط مداخل
ــه  ــگاه رویکــرد حســاس ب ــه جای ــا توجــه ب ــا اســتدالل منطقــی و ب رویکــرد فنــی را شناســایی کــرده و ب
آب در توســعه و ضــرورت زیبایــی اکولــوژی بــرای ایجــاد منظــر پایــدار، بــه تحلیــل و انطبــاق مؤلفه هــای 
ــرای ســازگاری  ــه آب ب ــردازد. از آنجــا کــه تکنیک هــای حســاس ب به دســت آمده از ادبیــات پژوهــش می پ
بــا شــرایط متغیــر محیــط از فرایندهــای طبیعــی الگــو می گیرنــد، بنابرایــن از زیبایــی طبیعــت برخــوردار 
بــوده )الزم بــه ذکــر اســت کــه زیبایــی طبیعــت اثبات شــده اســت( ولــی چگونگــی ارتبــاط آن بــا فرهنــگ 
ــوژی و فرهنــگ در طراحــی  ــدۀ اکول ــوان عنصــر ارتباط دهن ــوژی به عن ــی اکول ــف نشــده اســت. زیبای تعری
منظــر می توانــد مســیر رســیدن بــه طراحــی منظــر را بــا اقدامــات و راهکارهــای طراحــی شــهری حســاس 

بــه آب مشــخص کــرده و بُعــد ذهنــی و انســانی منظــر را ارتقــا بخشــد.
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مقد مـه| انفعاالت پیچیده بین انسـان و فرایندهای زیسـت محیطی 
در چگونگـی توسـعۀ شـهری بـه یکـی از بزرگتریـن چالش هـای 
اسـت  گشـته  مبـدل  اجتماعـی  و  طبیعـی  علـوم  دانشـمندان 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Ecological Aesthetic Practice and Water
Sensitive Design in Landscape Studies
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

(Alberti, 2008). غفلـت از منابـع طبیعی آب در توسـعۀ شـهری 
بـر ارزش های اقتصـادی، زیسـت محیطی و بصری شـهر و متعاقباً 
تأثیـر  آب  هیدرولـوژی  چرخـۀ  و  بعـدی  نسـل های  حقـوق  بـر 
نامطلوبـی خواهـد گذاشـت. بدیـن صـورت کـه توسـعۀ شـهری 
همـراه بـا افزایـش سـطوح غیرقابل نفـوذ از ورود آب بـه الیه های 
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سـیالب،  خطـر  افزایـش  بـا  و  کـرده  جلوگیـری  خـاک  زیریـن 
پیامدهـای عمـده ای بـر کیفیـت آب های سـطحی خواهد داشـت 
ایـن مهـم متخصصـان را   .(Locatelli, 2016; Zhiliang, 2012)
بـر آن داشـته تـا بـه روش هایـی بـرای مدیریت آب های سـطحی 
دسـت یابنـد. ایـن پژوهـش بـه بررسـی رویکـرد طراحی شـهری 
حسـاس بـه آب به عنـوان یـک الگـوی جدیـد مدیریت شـهری و 
یـک راه حـل اکولوژیکـی در پایـداری توسـعۀ شـهری )کاظمـی، 
1392( کـه در اسـترالیا شـکل گرفـت می پـردازد. طبـق اهـداف 
حسـاس  طراحـی  رویکـرد   (2006)  1CSIRO توسـط  ارائه شـده 
بـه آب منجـر بـه کاهـش روان آب و افزایـش کیفیـت آب شـده و 
سیسـتم انتقال و تصفیۀ آب باران را با منظر شـهری در راسـتای 
حفاظـت از سیسـتم های طبیعـی تلفیـق می کنـد. ایـن رویکـرد 
همـواره در پیونـد بـا منظـر شـهری اسـت، لـذا نمی توانـد خـارج 
از عملکـرد مداخـالت منظـری با اهـداف کارکردی، زیباشناسـانه 
و فرهنگـی جامعـه )منصـوری، 1389( عمـل کنـد. بدیـن ترتیب 
ایـن پژوهـش بـا هـدف ارائۀ راهـکاری بـرای پیوند میـان این دو، 
بـه خوانـِش جامـع و دقیـِق رویکـرد طراحـی حسـاس بـه آب و 

اهـداف دیسـیپلین منظـر می پـردازد. 

فرضیه و سؤاالت پژوهش
از آن جـا کـه رویکـرد طراحی حسـاس بـه آب غالباً بـر حوزه های 
بـه  فنـی و تکنیک-محـور مداخـالت محیطـی متمرکـز اسـت، 
نظـر می رسـد به تنهایـی نمی توانـد یـک راه حـل جامع نگـر بـرای 
مداخـالت محیطـی باشـد. بنابرایـن ایـن فرضیـه مطرح می شـود 
اصـول طراحـی  به کارگرفتـن  بـا  آب  بـه  کـه طراحـی حسـاس 
بـه مدلـی منظریـن جهـت  اکولـوژی، می توانـد منجـر  زیبایـی 

مداخلـۀ محیطـی شـود.

پیشینۀ پژوهش
زیرزمینـی،  بـر ذخایـر آب  توسـعه شـهری  بـار  زیـان  تأثیـرات 
کیفیـت منابـع آب و شـرایط اقلیمـی شـهرها نیـاز بـه راه حلـی 
دهـۀ  از  اسـت.  آورده  به وجـود  شـهری  آب  مدیریـت  در  مؤثـر 
1980 م. چرخـۀ طبیعـی آب را در برنامه ریزی و توسـعۀ شـهری 
لحـاظ کردنـد به گونـه ای کـه مدیریت آب هـای سـطحی، نزدیک 
بـه عملکـرد اکوسیسـتم طبیعت باشـد. این ایـده منجر بـه تغییر 
نگـرش توسـعه و تحـول شـهرها شـده کـه با یـک مفهوم مشـابه 
ولـی بـا اصطـالح متفاوتـی در کشـورهای مختلـف پذیرفته شـده 
اسـت. در آمریـکای شـمالی در سـال 1972 به عنوان توسـعۀ کم 
اثـر2 و بعـد به عنـوان زیرسـاخت سـبز مطـرح شـد و در انگلیـس 
سـال  گرفـت.  نـام  پایـدار3  شـهری  زهکشـی  سیسـتم  تکنیـک 
2013، چیـن سیاسـت های شـهری جدیـدی کـه شـامل مفهـوم 
شـهرهای اسـفنجی4 بـود را ارائـه کـرد. در اسـترالیا نیز سیاسـت 
مشـابهی تحـت عنـوان طراحی شـهری حسـاس بـه آب5 به وجود 

آمـد. دلیـل ایـن تنوع به جهـت متغیربـودن مؤلفه هـا و محرک ها 
بیـن جوامـع اسـت و هرکـدام متناسـب بـا حوضه، زیرسـاخت ها، 
آب وهـوای فصلی، چرخۀ آب محلی و انتظـارات اجتماعی انتخاب 
 Radcliffe, 2019; Hoyer, Dickhaut,(  ،)1 )جـدول  می شـوند 

 .)Kronawitter & Weber, 2011
کرده انـد  تأییـد   (Wong & Brown, 2009) بـراون  و  وانـگ 
اقدامـات حسـاس بـه آب کـه به سـرعت در سرتاسـر اسـترالیا و 
سـنگاپور در حـال پیشـرفت اسـت، می توانـد الگوی خوبـی برای 
دیگـر کشـورها باشـد، زیـرا هـر دو کشـور مسـائل مربـوط بـه 
آب هـای شـهری کـه سـایر مناطـق جهـان بـا آن روبـرو هسـتند 
را تجربـه می کننـد. از ایـن روسـت کـه اقدامات رویکرد حسـاس 
بـه آب مـورد توجـه ایـن پژوهش قـرار می گیـرد. مفهـوم طراحی 
شـهری حسـاس بـه آب برای اولیـن بار توسـط موریتز6 در سـال 
1992 بـه کار بـرده شـدکه فرصت هـای طراحی شـهری، معماری 
منظـر و زیرسـاخت های مدیریـت روان آب را می شناسـد و آنها را 
به هـم مرتبـط می کنـد (Radcliffe, 2019, 9). کمیسـیون ملـی 
آب (National Water Commission, 2004)، طراحـی شـهری 
حسـاس به آب را این گونه تعریف می کند که؛ برنامه ریزی شـهری 
را بـا مدیریـت، حفاظـت و حفظ چرخۀ آب شـهری ادغام می کند 
و مدیریـت آب شـهری را نسـبت بـه فرایندهـای هیدرولوژیکی و 
اکولوژیکـی حسـاس می کنـد. همچنیـن ایـن رویکـرد همـراه بـا 
اهـداف همه جانبـۀ مدیریـت هیدرولوژی و کیفیـت آب، در بهبود 
امکانـات شـهری و کاهـش اثـرات جزایـر گرمایـی مؤثـر اسـت 
)Hoban, 2019; Nassar, El-Samaty & Waseef, 2017(. با توجه 
به اطالعات موجود و در دسـترس، رویکرد حسـاس به آب بر بُعد 
عینـی و تکنیـکال متمرکـز بـوده و نگـرش سیسـتماتیک نـدارد، 
همان گونـه کـه ورنـون و تیـواری (Vernon & Tiwari, 2009) بـا 
بررسـی فضاهـای آزاد مسـکونی بـا ارائـۀ مدلـی نشـان می دهنـد 
کـه همـۀ عناصـر طراحی شـهری حسـاس بـه آب در ایجاد حس 
مـکان به عنـوان یک کیفیت منظر سـهیم نیسـتند، امـا در اجزای 
مختلـف طراحـی فیزیکـی مـکان نقـش دارنـد. لـذا به خودی خود 
توانایـی تأمیـن نیازهـا و ارزش هـای مردمی و فرهنگـی را ندارند. 
همان گونـه کـه مشـخص شـد بـا توجه بـه اطالعات موجـود و در 
دسـترس، در پژوهش هـای پیشـین بـه راهـکاری کـه بتوانـد بـه 
نیازهـای رویکرد حسـاس بـه آب در طراحی منظرین پاسـخ دهد 

به وضـوح پرداخته نشـده اسـت. 

روش پژوهش
طراحـی  رویکـرد  کتابخانـه ای  مطالعـات  به واسـطۀ  مقالـه  ایـن 
حسـاس بـه آب را بررسـی کـرده و بـا توجه بـه هم نوع بـودن دو 
امر حسـاس بـه آب و اکولـوژی، ابتدا مؤلفه های مؤثـر در طراحی 
منظـر اکولوژیکـی را تبییـن می کنـد. سـپس با اسـتدالل منطقی 
بـه انطبـاق آن بـا اصـول طراحـی زیبایـی اکولـوژی می پـردازد. 



تابستان 441400 شمارۀ 55

نرگس رمضانی و امین حبیبی

در ادامـه بـا اسـتفاده از شـاخصه های به دسـت آمده در ادبیـات 
پژوهـش، بـه تحلیـل چگونگـی به کارگیـری اصـول مداخله گـری 
زیبایـی اکولـوژی بـا رویکـرد طراحـی حسـاس بـه آب به عنـوان 
یـک رویکـرد تکنیک محـور و عینـی در طراحی منظـر می پردازد. 
کـه  اسـت  منطقـی  انسـجام  منطقـی  اسـتدالل  ویژگی هـای  از 
منجـر بـه شـکل گیری سـامانه ای مفهومی بـا یک کاربـرد تبیینی 
جامـع اسـت (Groat & Wang, 2013). ضمنـاً این مـدل تحقیق، 
کاربـردی سـامان یافتـه و گسـترده دارد و الزمـۀ هـر نظریـه یـا 

برنامـۀ تحقیقی اسـت.

طراحی حساس به آب 
چارچـوب سـیر تحـول مدیریـت منابـع آبـی در اسـترالیا شـش 
شـهر مجـزا را معرفـی می کنـد. اوایـل قـرن 19 میـالدی شـهر 
تأمیـن آب، اولیـن وضعیـت آب شـهری مـدرن در اسـترالیا بـود 
کـه اصـول آن تأمیـن آب بـرای جمعیـت درحـال رشـد اسـت. 
شـیوع  و  عمومـی  بهداشـت  از  آمـده  پیـش  نگرانی هـای  بـا 
بیماری هـای حصبـه و وبـا، شـهر دارای سیسـتم فاضـالب بـرای 
دورکردن پسـاب ها از شـهر، طراحی شـد. سـپس در اواسـط قرن 
بیسـتم میـالدی بـا گسـترش شـهرهای کم تراکم و متفرق، شـهر 
زهکشـی شـده به وجـود آمـد. از سـال 1970 بـا افزایـش نگرانی 
جوامـع در مـورد تخریـب آبراهه هـای محلـی و نیـاز جامعـه بـه 
فضـای سـبز و بـاز، شـهر آبراهه هـا و بعـد از آن شـهر چرخـۀ آب 

کـه به دنبـال رویکـردی بـا مدیریـت یکپارچـه چرخـۀ آب اسـت، 
پدیـد آمـد. آخریـن مـورد بـا شـهر حسـاس بـه آب، ترکیبـی از 
سـیل،  کنتـرل  آب،  تأمیـن  زیسـت،  محیـط  حفـظ  ارزش هـای 
بهداشـت عمومـی، زیبایـی، قابلیـت زندگـی و پایـداری اقتصادی 
مواجـه هسـتیم (Wong & Brown, 2008). بیـش از یـک قـرن 
اسـت شـاهد سیسـتم های جمع آوری فاضالب و روان آب هسـتیم 
کـه تأمیـن آب آشـامیدنی و جمـع آوری و دفـع فاضـالب را برای 
و کاهـش خطـر سـیالب شـهری  انسـان  از سـالمت  محافظـت 
تأثیـر  تحـت  شـهری  آب  فعلـی  سیسـتم های  کرده انـد.  فراهـم 
چالش هایـی شـامل: رشـد سـریع جمعیـت و در نتیجـه افزایـش 
و  زیرسـاخت ها  فرسـودگی  و  آب وهـوا  تغییـرات  شهرنشـینی، 
محدودیـت در ظرفیـت آنهـا قـرار دارد. بـرای پرداختـن بـه ایـن 
مسـائل، امـروزه خدمـات آب شـهری بـا رویکردهـای مدیریـت 
یکپارچـۀ آب شـهری و طراحـی حسـاس بـه آب در حـال اجـرا 
(Sharma et al., 2016). مفهـوم طراحـی حسـاس بـه  هسـتند 
آب تلفیـق برنامه ریـزی شـهری بـا مدیریـت چرخـۀ آب شـهری 
اسـت و هـدف ایـن رویکـرد به حداقل رسـاندن تأثیـرات توسـعۀ 
 .(Nassar et al., 2017) بـر هیدرولـوژی محیـط اسـت  شـهری 
تکنیک هـای اسـتفاده در سیسـتم طراحـی شـهری حسـاس بـه 
فیلترهـای شـنی،  ته نشـینی رسـوب،  آب شـامل: حوضچه هـای 
گودال هـا و حوضچه هـای تصفیـه، مخـازن آب بـاران، کفسـازی 
نفوذپذیـر، باغچـۀ بـاران، تاالب هـا و برکه های دست سـاز انسـان، 

موارد استفادهخاستگاهرویکردهای پایدار مدیریت روان آب شهری

توسعۀ کم اثر
LID-Low Impact Development

ایاالت متحدۀ 
امریکا 1972

رویکردهای برنامه ریزی و طراحی برای مدیریت روان آب با شیوه های مدیریت 
پایدار روان آب را شرح می دهد.

زیرساخت سبز
GI-Green Infrastructure

ایاالت متحدۀ 
امریکا

همانند LID، رویکرد مدیریت روان آب و شیوه های کاهش یا حذف روان آب در 
طول نفوذ، تبخیر یا استفادۀ مجدد از آب باران را شرح می دهد.

سیستم زهکشی شهری پایدار 
SUDS-Sustainable Urban Drainage Systems

اقدامات مربوط به مدیریت پایدار روان آب را توصیف می کند.انگلستان

مدیریت بهینه
BMP-Best Management Practices

اقداماتی جهت مدیریت روان آب را توصیف می کند.اروپا

مدیریت روان آب غیرمتمرکز
 DRWM-Decentralised Rainwater/Stormwater

Management

تکنیک ها اقدامات مربوط به مدیریت آب را توصیف می کند.آلمان

مدیریت یکپارچۀ منابع آب شهری
 IURWM-Integrated Urban Resource Water

Management

رویکردی یکپارچه جهت مدیریت آب شهری )نه فقط روان آب( است.جهانی

طراحی شهری حساس به آب
WSUD-Water Sensitive Urban Design

رویکردی که قصد دارد مدیریت پایدار روان آب، به ویژه مدیریت غیرمتمرکز استرالیا  1992
روان آب را با طراحی شهری تلفیق کند.

شهرهای اسفنجی
Sponge Cities

روان آب می تواند به طور طبیعی محافظت  شده، نفوذ کرده و برای استفادۀ مجدد چین
تصفیه شود.

HHoyer et al.,2011; Radcliffe, 2019 :جدول 1. رویکردهای پایدار مدیریت روان آب شهری. مأخذ.
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نسبت عمل زیبایی اکولوژیکی و طراحی حساس به آب در مطالعات منظر

آبراهه هـای  طبیعـی،  تصفیـۀ  حوضچه هـای  جوی باغچه هـا، 
.(Bawden, 2009) تصفیـۀ طبیعـی و بـام سـبز هسـتند

طراحـی حسـاس بـه آب مجموعـه ای از  اهداف را دنبـال می کند 
در خصـوص  اصلـی  هـدف  پنـج   (1999)  CSIRO  .)1 )تصویـر 
برنامه ریـزی و مدیریـت آب بـاران را به صـورت زیـر بیـان کـرده 

ست: ا
1. حفاظـت از سیسـتم های طبیعـی و بهبـود آبراهه هـای طبیعی 

در محیط های شـهری؛
2. تلفیـق سیسـتم های انتقـال و تصفیـۀ آب باران با منظرسـازی 
شـهری، اسـتفاده از آب بـاران در منظـر شـهری با ایجـاد راه های 
سـبز چندمنظـوره کـه بهبود بصـری و کاربردهـای تفریحی را در 

سازد؛ فراهم  شـهرها 
توسـعۀ  از  حاصـل  زهکشـِی  آب  و  آب  کیفیـت  از  حفاظـت   .3

شـهری،
4. کاهـش روان آب هـا و حداکثـر جریـاِن حاصـل از توسـعه های 

شـهری بـا کاهـش سـطوح نفوذناپذیر شـهری؛
در  توسـعه  هزینه هـای  کاهـش  و  افـزوده  ارزش  افزایـش   .5

زهکشـی. زیرسـاخت های 
در واقـع طراحـی شـهری حسـاس بـه آب، روان آب را یـک منبع 
بـاارزش می دانـد، برخـالف روش متـداول مدیریـت روان آب کـه 
شـهر را نسـبت بـه سـیالب پی درپـی حسـاس نمـوده و سیسـتم 
اکولـوژی را مختـل می کنـد )کاظمـی، 1392(. رویکـرد جدیـد 
فرصت هـای زیـادی را بـرای ادغـام و اسـتفاده از آب در طراحـی 
شـهری و تقویـت آسـایش اجتماعـی و محیـط شـهری فراهـم 

می کنـد (CSIRO, 2006). از مزایـای طراحـی حسـاس بـه آب 
ایـن اسـت کـه عمومـا گیـاه را بـا طراحـی خـود ادغـام کـرده و 
یـک منبـع آب جایگزیـن )بـرای مثـال مخـزن آب بـاران( بـرای 
آبیـاری پوشـش گیاهـی فراهـم می کنـد )جـدول 2(. می تـوان از 
مطالعـات گیاهـان و فضـای سـبز دریافـت کـه در مقیـاس ُخـرد 
اقلیـم، درختـان در کاهـش دمـای شـهرها، تعریـق و ایجاد سـایه 

سـودمند هسـتند (Nassar et al., 2017)، )تصویـر 2(.

سطوح عمل طراحی حساس به آب 
از آنجا که طراحی حسـاس بـه آب، مدیریت چرخۀ آب، راه حل ها 
و اقدامـات پایـدار را در رونـد توسـعۀ شـهری ادغـام می کنـد، لذا 
اهـداف و مزایـای آن صرفـاً بـا سـاختن یـک دریاچـه یـا تـاالب 
به دسـت نمی آینـد و راه حل هـا و اقدامـات، مطابـق بـا نیازهـای 
مدیریـت روان آب و فرصت هـای سـایت، ایجاد می شـوند. ازاین رو 
روش هـای  و  بهینـه7  برنامه ریـزی  روش هـای  یکپارچه سـازی 
مدیریتـی بهینـه8 جهـت کاربـرد بهینـۀ طراحـی حسـاس به آب 
اسـت (Nassar et al., 2017). تصویـر 3 چارچـوب کلی اقدامات، 
راه حل هـا و تکنیک هـای طراحـی حسـاس بـه آب را به صـورت 
طبقه بندی شـده نشـان می دهـد. راهکارهـای برنامه ریـزی بهینـه 
شـامل: شـناخت سـایت، برنامه ریـزی و طراحـی رویکـرد طراحی 

شـهری حسـاس به آب هسـتند. 
طبق اهداف ارائه شـده توسـط CSIRO (2006)، رویکرد حسـاس 
بـه آب پاسـخ مناسـبی بـرای حفـظ سیسـتم های طبیعـی، ادغام 
تصفیـۀ روان آب بـا منظـر، حفـظ کیفیـت آب، کاهـش حداکثری 

.

  BMT WBM, 2009 :تصویر 1. اهداف طراحی شهری حساس به آب. مأخذ..
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نرگس رمضانی و امین حبیبی

منظـر اکولـوژی به منظـور شـناخت راه حلـی بـرای تقویـت ابعـاد 
فرهنگی-اجتماعـی در رویکرد ذکرشـده بررسـی شـده اسـت.

اکولوژیکی منظر 
به عنـوان  زیسـت  محیـط  طراحـی  در  اکولوژیکـی  رویکردهـای 
متخصصـان  از  بسـیاری  توجـه  عملـی  طراحـی  رویکـرد  یـک 
 (Mozingo, 1997) موزینگـو10  اسـت.  کـرده  جلـب  به خـود  را 
بـرای طراحـی منظـر اکولوژیکـی بـر حفـظ سیسـتم های موجود 
اکولوژیکـی  سیسـتم های  مجـدد  تقویـت  اکولـوژی،  کارآمـد  و 
زیسـت محیطی  فرایندهـای  بـه  شدت بخشـیدن  و  تخریب شـده 
بـرای کاهـش تخریـب اکولوژیکی موجـود تأکید می کنـد. وروم11 
یـک  اکولوژیکـی  طراحـی  کـه  می کنـد  ادعـا   (Vroom, 2006)
طراحـی پایـدار اسـت کـه فـرض اصلـی آن در مرحلـۀ اول ایـن 
اسـت کـه اجـازه می دهـد فرایندهـای پویـا دسـت نخورده باقـی 
بمانـد و عملکـرد خـود را در کنـار توسـعه ادامـه دهـد و دوم، 
جمعیـت شـهری بـا اسـتفاده از لذت هـای حسـی و نمادیـن در 
محیط هـای طبیعـی و نیمه طبیعـی تأمیـن شـود. وروم اجـرای 
اکولوژیکـی را بـا ارجـاع بـه فرانکلیـن (Franklin, 1997) و هاف 

 (Hough, 2004) در چهـار دسـتۀ زیـر ارائـه می دهـد:
چرخه هـای  بـه  توجـه  بـا  پایـدار  آب  سیسـتم های  طراحـی   .1

فرسـایش؛  از  جلوگیـری  و  هیدرولوژیکـی 
2. ایجاد زون های اتصال بین فضاهای باز شـهری و حومه؛

اسـت  توسـعه  هزینه هـای  به حداقل رسـاندن  و  روان آب  جریـان 
که توسـط اقدامـات طراحی شـهری و منظری صـورت می پذیرد. 
آب،  بـه  را حساسـیت  آب  بـه  اصـول طراحـی حسـاس  هویـر9 
زیبایـی، عملکـرد، قابلیـت اسـتفاده، ادراک و پذیـرش عمومـی و 
یکپارچه سـازی تقاضـا دسـته بندی می کنـد. مطالعـات باال نشـان 
می دهـد کـه ایـن رویکـرد غالبـاً متمرکـز بـر راهکارهـای مبتنی 
بـر فن شناسـی بـوده و در سـطوح عمـل برنامه ریـزی و مدیریـت 
آب در حـوزۀ اقدامـات عینـی متمرکـز اسـت. این در حالی اسـت 
کـه طراحـی حسـاس بـه آب می توانـد مدیریـت پایـدار روان آب 
را به منظـور ایجـاد شـهرهایی قابـل سـکونت و پایـدار در طراحی 
شـهری ادغـام کنـد. هویـر خصوصیـات اکولوژیکـی، اجتماعـی و 
زیبایی شناسـی را مهـم می دانـد، زیرا بـر ادراک و پذیرش عمومی 
تأثیرگـذار اسـت (Hoyer et al., 2011). بنابراین مشـخص اسـت 
کـه ابعـاد فرهنگی-اجتماعـی در مداخـالت محیطـی متکـی بـر 
رویکـرد طراحـی حسـاس بـه آب تدویـن نشـده اسـت و ضرورت 
دارد تـا ایـن مهـم در رویکـرد مزبـور در نظـر گرفتـه شـود تـا 

فراینـد دسـتیابی بـه محیطـی پایـدار فراهم شـود.
از آنجـا کـه رویکـرد حسـاس به آب به عنـوان راه حلـی اکولوژی و 
راهـکاری مدیریتـی جهـت چرخۀ آب شـهری برای ایجاد شـهری 
نزدیـک بـه اکوسیسـتم های طبیعی اسـت )کاظمـی، 1392(. در 
جـدول 3 خصوصیـات و مؤلفه هـای حسـاس بـه آب و اکولـوژی 
جهـت تطابـق ایـن امـر ذکـر شـده اسـت. سـپس اصـول طراحی 

محدودیتفرصت

اقتصادی

-کاهش هزینه های سرمایه گذاری )لوله کشی و زهکشی(
- صرفه جویی در هزینۀ ساخت وساز

- کاهش هزینه های بهبود کیفیت آب با حفظ مسیرهای آبی موجود
- کاهش هزینه های توسعه برای ظرفیت های زهکشی حوزه های 

پایین دست
- ایجاد توسعه ای مطلوب و قابل عرضه با ترکیب آب، جلوه های آبی، 

فضای باز عمومی و حفظ و تقویت سیستم های اکولوژیکی
- کمک به توسعۀ فضای مورد نیاز عمومی و به صرفه کردن هزینه ها 

در مناطقی که برای توسعۀ مسکونی مناسب نیستند اما برای تفریحات 
غیرفعال مناسب هستند. 

- افزایش هزینه های نگهداری و بهره برداری 
- ازدست دادن سود در مناطقی که دسترسی به آب به طور متداول 

)از طریق لوله کشی( بوده است.
- بازار ممکن است نسبت به اشکال جدید شهری حساس باشد.

- امکان نیاز به سیستم لوله کشی در تکنیک های طراحی متمرکز 
بر مدیریت آب در مکان هایی با شیب زیاد در مواقع بارش های 

شدید
- مالکیت زمین ممکن است فرصت اجرای ابتکارات متمرکز بر 

مدیریت آب را محدود کند
- کاهش مزایا در مکان هایی که مناسب مناطق مسکونی هستند و 

باید به عنوان فضای آزاد محفوظ شوند.

زیست محیطی و 
اجتماعی

- حفظ تعادل هیدرولوژیکی با استفاده از فرایندهای طبیعی 
ذخیره سازی، نفوذ و تبخیر

- حفظ مناطق حساس محیط زیست در برابر توسعۀ شهری
- ترمیم و تقویت مسیرهای آب رسانی شهری

- به حداقل رساندن تأثیر توسعۀ شهری بر محیط زیست
- افزایش تنوع زیستگاه های طبیعی و مناظر حومه

- شارژ آب های زیرزمینی
- مناظر پاسخ ده شهری و مسکونی

- امکانات بصری باال
- فرصت هایی برای پیوند گره های اجتماعی از طریق فضای باز عمومی

- محدودیت فرصت ها در مناطقی که سطح سفره های آب باالست
- توپوگرافی و فرسایش: محدودیت در مناطقی با شیب زیاد

- شرایط زمین: محدودیت فرصت ها در مناطقی با خاک ضعیف و 
بستر کم عمق

- لحاظ کردن خطرات ایمنی
- عدم پذیرش عمومی در برابر تغییرات جدید در منظر شهری

CSIRO, 2006, 49 :جدول 2. مزایا و معایب رویکرد طراحی حساس به آب. مأخذ.
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3. حفاظت از حیات وحش؛ 
کاشـت  برنامه هـای  در  زیسـت محیطی  اصـول  از  اسـتفاده   .4

 .(Min, 2011)
حبیبـی )1395( معتقـد اسـت شـناخت منظـر شـهری براسـاس 
محیـط  غیرمـادی  عوامـل  و  شـهر  منظـر  و  ویژگی هـای شـکل 
جامعه شـناختی،  قصدهـای  ویژگـی،  شـخصیت،  )تجربـه، 
روانشـناختی و ایدئولوژیـک( منجـر بـه پاسـخی بـه محیط شـده 
و طراحـی یـک عمـل فرهنگی یـا محصولـی از فرهنگ اسـت که 
بـا مصالـح طبیعـت ساخته شـده و درون آن شـکل گرفته و تحـت 
طراحـی  همچنیـن  اسـت.  خـاص  اجتماعـی  تشـکل های  تأثیـر 
اکولوژیکـی تنهـا بـه جنبه هـای فنـی اکولـوژی نیـاز نداشـته و 

ارزش هـای فرهنگـی منظر نقـش مهمی در پایـداری منظر، جلب 
توجـه مـردم و افزایـش احسـاس مراقبـت، کـه منجر بـه پایداری 
 .(Nassauer, 1988; Nassauer, 1997) فرهنگـی می شـود، دارد 
از آنجـا کـه انسـان به منظـور سـاختن یـک زیسـتگاه مناسـب و 
زیبایی شناسـی  تجربـۀ  نتایـج  براسـاس  را  محیـط  زیبـا،  منظـر 
اکولوژیکـی  منظـر  ایجـاد  بـرای  می کنـد،  مدیریـت  و  اصـالح 
اسـت  ضـروری  راهـی  زیبایی شناسـی  فرهنگـی،  نظـر  از 

.(Svabo & Ekelund, 2015; Lee-Hsueh, 2018)

زیبایی اکولوژی
فعالیت هـای انسـان بـر فرایندهای اکولـوژی منجر بـه زوال منابع 

.Nice, 2016 تصویر 2. تکنیک های حساس به آب و ُخرد اقلیم شهری. مأخذ: نگارندگان برگرفته از
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آب و زیبایـی مناظر شـده اسـت. زیبایـی منظر نیرویـی قدرتمند 
اسـت که بر احساسـات انسـان و حساسـیت های اکولوژیکی تأثیر 
 .(Kovacs, LeRoy, Fischer, Lubarsky & Burke , 2006) می گذارد
از آنجـا کـه تمامـی لـذت زیبایی شناسـی در پاسـخ بـه الگوهـای 
زیبایـی  بـه  گابسـتر  نیسـتند،  اکولوژیکـی  سـودمند  منظـر 
اکولـوژی می پـردازد و بیـان می کنـد کـه طراحـی، برنامه ریـزی 
و مدیریـت منظـر بیـن پدیده هـای اکولوژیـک و زیبایی شناسـی 

مناظـر هماهنگـی ایجـاد می کننـد کـه از نظـر فرهنگـی پایـدار 
از نظـر   .(Gobster, Nassauer, Daniel & Fry, 2007) هسـتند 
پایـداری  بـه  را  طبیعـت  زیبایـی  اکولـوژی،  زیبایـی  کارلسـون 
اکولـوژی مرتبـط می کنـد (Carlson, 2007). زیبایـی اکولـوژی 
اصـول بیولوژیکـی مدیریـت اکوسیسـتم )تنوع زیسـتی ، پایداری 
ادعـا  سـپس  و  می کنـد  اتخـاذ  هسـت  کـه  همان طـور  را   )... و 
می کنـد کـه زیبایـی محیطـی انسـان بایـد بـا آن اصـول سـازگار 

.

مؤلفهویژگی های اکولوژیمؤلفهویژگی های حساس به آب

- تعادل هیدرولوژیکی
- سازگاری با شرایط متغیر

- وفق پذیری
- حفظ و نگهداری سیستم های طبیعی

- تطابق و متناسب با محیط
- تقویت سیستم های اکولوژیکی

- چرخۀ آب طبیعی
- ذخیره سازی طبیعی

- تنوع زیستگاه های طبیعی
- به حداقل رساندن تأثیر توسعۀ شهری 

بر محیط زیست
- جلوگیری از فرسایش

- آب
- پوشش گیاهی

- لبه و الگوهای طبیعی

- پوشش گیاهی مناسب برای شرایط 
طبیعی

- عدم تجانس زیستگاه
- تنوع پوشش زمین

- تنوع زیستی
- غنا و یکنواختی

- نزدیک بودن به طبیعت
- اکوسیستم یکپارچه

- توازن
- تغییر الگو

- محدویت کیفیت اکولوژی با افزایش 
فعالیت های انسانی

- پوشش گیاهی
- عناصر عمودی

- آب
- لبه

- نقش و پوشش زمین
- فعالیت های انسانی و کاربری اراضی

Nassar et al., 2017; BMT WBM, 2009; Bawden, 2009 تصویر 3. طبقه بندی روش ها، اقدامات و تکنیک های حساس به آب. مأخذ: نگارندگان برگرفته از

جدول 3. خصوصیات رویکرد حساس به آب و اکولوژی. مأخذ: نگارندگان.

.
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باشـد (Parsons & Daniel, 2002). همچنیـن شـامل ارتباطـات 
عمـل  و  اسـت  فرهنگـی  و  طبیعـی  فرایندهـای  بـا  حسـی 
اجتماعـی- اکولوژیکـی بایـد زیبایی شناسـی را مـورد توجـه قـرار 
دارد  سـیتماتیک  و  پیچیـده  مفهومـی   . (Steiner, 2018)دهـد
و میـزان ادراک و فهـم زیبایـی آن از میـزان ادغـام طبیعـت و 
محصـوالت اجتماعی اسـت (DeKay, 2012). تصویر 4 متدولوژی 
بـرای زیبایـی اکولـوژی منظـر را نشـان می دهـد، در حالـی کـه 
اکولـوژی از یـک اسـاس عینـی حمایت می کنـد، زیبایی شناسـی 

.(Min, 2011) کامـاًل امـری ذهنـی اسـت
لی سـوئه (Lee-Hsueh, 2018) مدلـی ارائـه کرده و شـاخصه های 
پیچیدگـی،  گشـودگی،  انسـجام،  را  اکولـوژی  زیبایی شناسـی 
نزدیـک بـه طبیعـت، تنـوع، غنـا، یکنواختـی و آشـفتگی تعریـف 
کـرده اسـت کـه دارای وجه هـای مشـترکی اسـت بـا آنچـه بـل 
و  زیبایـی  بـه  )1382( درکیفیـات منظـر جهـت معنابخشـیدن 
تعالـی محیـط می دانـد. ایـن کیفیت هـا شـامل؛ تنوع/پیچیدگـی، 
همبسـتگی، روح مـکان، مرمـوز بـودن، مقیاس هـای چندگانـه و 

اسـت. قدرت 

بحث
ارتبـاط  اسـاس  کـه  می شـود  دریافـت  نظـری  چارچـوب  از 
اکولـوژی  زیبایـی  منظـر،  زیبایی شناسـی  و  اکولـوژی  الگوهـای 
اسـت. در واقـع زیبایـی اکولـوژی جنبه هـای پایـداری اکولـوژی 
بـا جنبه هـای ذهنـی زیبایـی طبیعـت مرتبـط می کنـد کـه  را 
بـه اتحـاد طبیعـت، فرهنـگ و هنـر و در نتیجـه بـه فهـم زیبایی 

منظـر می انجامـد (Gobster et al., 2007, Min, 2011). از آنجـا 
کـه تجربه هـای زیبایی شناسـی، احسـاس لـذت ناشـی از ادراک 
مسـتقیِم وجـوه فضایـی و الگوهـای موقـت منظـر اسـت، رویکرد 
اکولوژیکـی  راه حـل  یـک  به عنـوان  آب  بـه  حسـاس  طراحـی 
پایـدار از عملکـرد باالیـی در حفـظ و نگهـداری اکوسیسـتم و 
جذابیت هـای بصـری برگرفتـه از اکوسیسـتم طبیعـی برخـوردار 
آب  بـه  حسـاس  رویکـرد  اسـت  حالـی  در  ایـن  می باشـد. 
ویژگی هایـی همچـون وحـدت، فرهنـگ، حـس مکان، مشـارکت 
و فعالیـت انسـانی را در مداخـالت محیطـی نـدارد. بـا توجـه بـه 
جـدول 4 زیبایـی اکولـوژی در وجـه زیبایـی خـود که از اسـاس 
ذهنـی برخـوردار اسـت، به خوبـی می توانـد بـه خألهـای موجود 
در رویکـرد حسـاس بـه آب پاسـخ دهـد. لـذا آنجـا که اسـتفاده 
از اقدامـات رویکـرد حسـاس بـه آب نیاز بـه میانجی گـری جهت 
طراحـی منظرین باشـد، اصـول زیبایـی اکولوژی قادر بـه جبران 

و ارتقـای آن خواهنـد بـود:
1. رویکـرد حسـاس بـه آب بـا مداخلـۀ تکنیکـی در محیـط و 
تاالب هـای  ایجـاد  بـا  سـطحی  آب هـای  مدیریـت  بـر  تمرکـز 
مصنوعـی و تصفیه هـای زیسـتی )باغچـۀ بـاران، جـوی باغچـه و 
...(، گونه گونـی زیسـتی و بومـی، اسـتفادۀ مجـدد از آب بـاران و 
ایجـاد بـام و دیـوار سـبز منجـر بـه حفـظ و تقویت سیسـتم های 
اکولـوژی، جلوگیری از فرسـایش، توجه به چرخـۀ هیدرولوژیکی 
و حفاظـت از حیات وحـش شـده و فرصت هایـی جهـت ارتبـاط 

مـردم بـا طبیعـت در فضـای بـاز شـهری به وجـود مـی آورد.
2. زیبایـی اکولـوژی دارای نگـرش سیسـتماتیک و جریان محـور 

  Thorne & Huang, 1991:تصویر 4. متدولوژی برای زیبایی اکولوژی منظر. مأخذ.
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رویکرد حساس به آبزیبایی اکولوژیمعیار

- اکولوژیکی، عین- کل گرا، اکولوژیکی، تکامل، ذهن و عین )Koh, 1988(اساس فلسفه

- زیست محور، تکنیک محور- زیست محور، کل نگر، روابط محور (Byoung-Wook, 2012)ارزش

- زیبایی شناسی خالقیت در طبیعت و هنر، تأکید بر خالقیت و حوزۀ تمرکز
 (Koh, 1988) تجربۀ آگاهانه/ ناخودآگاه

(Parsons & Daniel, 2002) متمرکز بر فرایندها و سیستم ها -

- کیفیت و مدیریت آب های سطحی

- تمایل طراح به ایجاد تجربه و محیط در حال تحول رویکرد طراح
(Koh, 1988)

- تمایل طراح به ایجاد محیطی با حفظ و نگهداری محیط زیست و 
بازیابی چرخۀ طبیعی آب

- محافظت از هوا ، آب و کیفیت خاکعملکرد
- اطمینان از نمایش انواع اکوسیستم های مختلف

- تقویت تجربیات فرهنگی، آموزشی، زیبایی شناسی و معنوی 
. (Thorne & Huang 1991)در نتیجۀ تعامل با طبیعت

- مطابقت با طراحی محیط اطراف
- استفاده به روشی مناسب و متناسب با شرایط محلی و کاربرد مورد 

نظر
- درنظرگرفتن شرایط الزم مربوط به تعمیر و نگهداری

- درنظرگرفتن امکاناتی برای سازگاری با شرایط نامشخص و متغیر

ادراک و پذیرش 
عمومی

و منظر انسانی

- شناختی، ادراک از طریق حواس )بینایی، شنوایی، بو، المسه، 
(Byoung-Wook, 2012) )سلیقه، حرکت و غیره

- فعال، مشارکتی، تجربی، ارتباط، لذت از طریق درک مناظر، 
(Parsons & Daniel, 2002) تداوم، مکان، وحدت، نمادین

- صرفۀ اقتصادی
- مشارکت عمومی

- آموزش
- تجربۀ محیط های طبیعی

- وحدت فراگیر، توازن پویا و تکاملی(Koh, 1988) اصول طراحی
- حفاظت )شکلی برای کارایی( جذابیت )شکلی برای لذت( و 

 (Hosey, 2012) )اتصال )شکلی برای مکان

- چرخۀ طبیعی، سودمندی، ادغام با محیط، طراحی و نگهداری 
مناسب، سازگاری، بهره وری، مشارکت عمومی، هزینه های مقرون به 

 (Hoyer et al., 2011) صرفه، تأثیر بر افکار عمومی

ظریف، زنده، پویا، طبیعی، عناصر منعکس کنندۀ محل، فرایندی فرم منظره
(Parsons & Daniel, 2002, Byoung-Wook, 2012)

- متمرکز بر فرایندها و سیستم ها
- طبیعی، عناصر منعکس کنندۀ طبیعت

رابطۀ میان ناظر 
و اثر

- آثار هنری از طریق مشارکت و سازگاری قابل درک و تولید 
هستند.

- هنر برای مردم و مکان
 (Koh, 1988) کاهش فاصله در سیستم محیط انسانی -

- فرصت ایجاد گره های فعالیتی از طریق تعادل هیدرولوژیکی توسط 
فرایندهای طبیعی

- حفاظت و تقویت محیط زیست

جدول 4. بررسی و تطابق معیارهای زیبایی اکولوژی و رویکرد حساس به آب. مأخذ: نگارندگان.

بـوده و بـه تجربیـات فرهنگـی، وحـدت، ایجـاد حـس مـکان و 
احسـاس مثبـت در محیـط می انجامـد.

نتیجه گیری
طراحـی حسـاس بـه آب رویکردی بـرای طراحـی و برنامه ریزی 
شـهری اسـت کـه: مدیریـت چرخـۀ آب را در فراینـد توسـعۀ 
شـهری را ادغـام کـرده و بـه ایجـاد مناظـر طبیعـی در شـهر 
حفاظـت  اکولوژیکـی  حسـاس  محیط هـای  از  می کنـد،  کمـک 
می کنـد.  ادغـام  منظـر  بـا  نیـز  را  ساخته شـده  محیط هـای  و 
ارتبـاط جامعـه بـا منظـر شـهری غیرقابل انـکار اسـت و همواره 
مفاهیـم ذهنـی را در خـود دارد. برای عملی شـدن ایـن رویکرد، 

تجربـه  ایجـاد  کـرده،  برقـرار  ارتبـاط  جامعـه  بـا  بتوانـد  بایـد 
جمعـی کنـد، بـه ذهـن انسـجام ببخشـد و احسـاس را در ناظـر 
برانگیزانـد. تکنیک هـای حسـاس بـه آب از فرایندهـای طبیعـی 
الگـو می گیرنـد کـه بتواننـد بـا شـرایط متغیـر محیـط سـازگار 
باشـند، بنابرایـن از آنجایـی کـه زیبایـی طبیعـت اثبـات شـده 
می باشـد، از زیبایـی طبیعـت نیـز برخـوردار بوده ولـی چگونگی 
ارتبـاط آن بـا فرهنـگ تعریـف نشـده اسـت. زیبایـی اکولـوژی 
فرهنـگ  و  اکولـوژی  ارتباط دهنـدۀ  عنصـر  به عنـوان  می توانـد 
طراحـی  راهکارهـای  و  اقدامـات  بـا  منظریـن  طراحـی  جهـت 
شـهری حسـاس بـه آب بُعـد ذهنـی و انسـانی منظـر را تقویـت 

کنـد )تصویـر 5(. 
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