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ســازگاری ؛ رویکرد طراحی
در محیط آشوبناک
1

چکیده | با اینکه پیشــرفتهای عمدهای در علوم زیســتی صورت گرفته ،اما بشــر
همچنان از پیشبینی دقیق بعضی از سوانح و مخاطرات طبیعی عاجز است .تجربه
نشــان داده کــه عــدم پیشبینی زیرســاختهای الزم برای مقابله و تقلیل آســیبها
میتواند به فجایع عظیمی بدل شود .امروزه یکی از وظایفی که برای معماران منظر
یشــمرند رویارویی با چنین خطرات و آســیبهایی اســت که قلمروهای انســانی
برم 
ً
را تهدیــد میکننــد .منظــر به عنوان پدیــدهای ذاتا پویا ،میتواند نگــرش جدیدی به
مسئلۀ تعامل با محیطهای در حال تغییر و تحول بهدست دهد.
نظریۀ آشــوب با معرفی سیســتمهای ســازگار ،راهبردهایی بر پایۀ شرایط آشوبناک
برای مدیریت سیســتمهای تحت تنش ارائه میدهد که میتواند موجب پایداری
یتــوان راهبــرد
آنهــا در برابــر آســیبهای وارده شــود .بــه عبارتــی ســازگاری را م 
مدیریتی نظریۀ آشــوب در علم اکولوژی و مدیریت سیســتمهای زیســتی دانســت.
ســازگاری با بازتعریف پایداری اکولوژی ،الگوهایی برای طراحی منظر ارائه میکند
ت آنها را بــرای مواجهه با ســوانح و مخاطرات طبیعــی افزایش میدهد.
کــه قابلی ـ 
این نوشــتار ابتدا مبانی نظریۀ آشــوب و تأثیر آن بر تصمیمهای مدیریتی را معرفی
یپــردازد .در انتها
میکنــد و ســپس بــه بازتــاب آن در بازتعریف پایــداری اکولوژی م 
استراتژیهایی برای طراحی محیط آشوبناک بر اساس این نظریه ارائه میشود.

مرتضی همتی
دانشجوی کارشناسی
ارشد معماری منظر،
دانشگاه تهران.
hemmatiarchitect@yahoo.com

واژگان کلیــدی | نظریــۀ آشــوب ،ســازگاری سیســتمی ،پایــداری اکولوژیــک ،طراحــی
تطبیقپذیر ،منظر سازگار.

تصویر  : 4منظرۀ پارک یانویژو در
فصل بارندگی و فصل خشک.
مأخذ Topos, 2015 :
Pic 4: The aerial view of
Yanweizhou Park during
)monsoon season (top
and during the dry
season (down).
Source: Topos, 2015
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پایداری منظر ،امروز در گروی سازگاری
ِ
آن است .سازگاری نتیجۀ بازنگری در
مفاهیم پیشین پایداری است .تعریف
جدیدی که امروزه از پایداری اکولوژیک
ارائه میشود از توان وفقیافتن با
شرایط متفاوت محیطی سخن میگوید
و آن را از امری ایستا به امری پویا
بدل میسازد .توجه به دینامیکهای
منظر در این رویکرد ،فرصتهایی
پایداری
برای واکنش تعاملی و
ِ
منظر ،بخصوص در شرایط غیرقابل
پیشبینی و بحران فراهم میکند.
مقدمــه | مخاطــرات طبیعــی همــواره بــه عنوان چالشــی
ـدار جوامــع انســانی
اساســی در جهــت نیــل بــه توســعۀ پایـ ِ
مطر حانــد .از ویژگیهــای درونــی این ســوانح ،شــکلگیری
بدون ســازمان و بینظمیهاییست که پیشبینی آنها را
دشــوار میکند .مخاطرات طبیعی این پتانســیل را دارند كه
نبود سیستمهای تقلیل مخاطرات ،به سوانحی هولناك
در ِ
بدل شــوند .در طی سالهای گذشته ،جهان شاهد برخی از
مخاطرات پیشبینی نشــدۀ طبیعی چون تســونامی آسیای
شرقی ،گردباد كاترینا و زمین لرزۀ سیچوان چین بوده است.
اگرچه برخی از ابزارهای پیشبینی بهكار گرفته شدهاند ،اما
واقعیــت این اســت كه مخاطرات آتی را نمیتوان بر اســاس
یتــوان بــه راحتــی
شــواهد پیشبینــی كــرد و همچنیــن نم 
حالــت ،اندازه و مــكان این مخاطــرات را از پیش بیان كرد.
از آنجا که باید با مخاطراتی مواجه شویم که آ گاهی دقیقی
از شــکل نهایی آنها نداریم ،دســت یافتن به الگوهایی که
در زمــان بحران بتوانــد موجب افزایش پایــداری نظامهای
زیســت انســانی شــود ،ضروری مینمایــد .نظریۀ آشــوب ،با
محیط آشوبناک ،ســاز و کارهایی جهت آمادهسازی
معرفی
ِ
و سازماندهی سیستمهای زیستی ارائه میدهد که میتواند
تــوان ظرفیتــی یــك سیســتم بــرای ایســتادگی و بازیابــی در
مواجهــه بــا مخاطــرات را افزایــش داده و در نهایت منجر به
بقای سیستم تحت تنش شود.

تصمیمگیری در محیط آشوبناک

آشوب در لغت به معنی درهمریختگی ،آشفتگی و بینظمی
است و مترادف آن در علم مکانیک تالطم است .این واژه
ً
بــه معنی فقدان هر گونه ســاختار یا نظم اســت .معموال در
محاورات ،آشــوب نشــانۀ بینظمــی و ســازماننیافتگی در
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َ
تصویر  : 1پارک ساحلی «ا ِلگنی» (Allegheny
 )Riverfront Parkواقع در پنسیلوانیای آمریکا
یکی از نخستین پارکهایی بود که با ایدۀ
سازگاری اجرا شد .این پارک پس از سه سال
از پایان ساخت ،در طغیان رودخانه الگنی به
زیر آب رفت اما صرف نظر از آسیب های اندکی
که به گیاهان رسیده بود ،توانست بیشتر
ساختارهای خود را حفظ کند.
مأخذ http://www.mvvainc.com/ :
project.php?id=5&c=parks
Pic 1: Allegheny Riverfront Park
in Pennsylvania was one of the
first parks built with the ideas of
resilience. This park , designed
by Michael Van Valkenburgh, was
drowned in inundation of Allegheny
river three years after its completion.
Despite the minor damages of
plants, majority of its structures was
preserved.
Source: http://www.mvvainc.com/
project.php?id=5&c=parks

نظــر آورده میشــود و بار منفی دارد ،اما بــا پیدایش نگرش
جدیــد و روشنشــدن ابعاد علمی و نظــری آن ،امروزه دیگر
بینظمی و آشــوب بــه مفهــوم ســازماننیافتگی ،ناکارآیی
وجــود
و درهمریختگــی تلقــی نمیشــود؛ بلکــه بینظمــی
ِ
جنبههــای غیــر قابــل پیشبینــی و اتفاقــی در پدیدههــای
پویــا دانســته میشــود کــه ویژگــی خــاص خــود را داراســت
(رالــف .)1378 ،بینظمی نوعی نظــم غایی در بینظمی
است« .هیلز ،»2آشوب یا بینظمی را چنین تعریف میکند:
نظمــی منظــم یــا نظــم در
بینظمــی و آشــوب نوعــی بی
ِ
بینظمــی اســت (حاجــی کریمی بــه نقل از هیلــز.)1389 ،
بینظمــی از آن رو کــه نتایــج آن غیر قابل پیشبینیســت
و منظم بدان جهت که از نوعی قطعیت برخوردار است.
در نگــرش ســنتی مدیریــت ،تصمیمگیــری فرآیندی اســت
قابل پیشبینی و عدم موفقیت در تصمیمگیری یا ناشی از
فقــدان اطالعات و یا ناشــی از محدودیت فنون پیشبینی
است .درصورتیکه نظریۀ آشــوب تصمیمگیری را غیرقابل

پیشبینــی و تــاش برای پیشبینی قطعــی و یقینی آینده
را غیرممکن میدانــد و راهبردهایی جهت افزایش انطباق
سیســتم بــا محیط در حــال تحول ارائه میدهــد .منظر نیز
پدیــدهای پویاســت کــه قــادر اســت در انطباق بــا تحوالت
محیطی ،نقش و وظایف نوینی برخود پذیرفته و انتظارات
و نیازمندیهای جدیدی را پاسخگو باشد (گلکار.)1387 ،
از این روی پویایی صفت ذاتی منظر است و تطبیقپذیری
با محیط آشــوبناک بخشی اجتنابناپذیر از فرایند طراحی
منظر بهشــمار میرود .نظریۀ آشوب برای تصمیمگیری در
محیط آشــوبناک راهبردهایی ارائه میکنــد که اصلیترین
آنها موارد زیر است (حاجی کریمی: )1389 ،
• در محیط آشــوبناک باید به جــای تمرکز بر تصمیمگیری
بلندمــدت ،تصمیمگیــری کوتاهمــدت و انعطافپذیــر را
مدنظر قرار داد.
• برنامهریزی اقتضایی و انعطافپذیر بهعنوان بخشــی از
فرآیند تصمیمگیری اهمیت مضاعف مییابد.

جدول  : 1ویژگیهای سیستم سازگار .برگرفته از Allen, 2011 / Ahren , 2011 :
Table 1: Resilient Landscape Strategies. Source: author.

ویژگی های سیستم سازگار
مدوالر بودن

موجب میشود در صورت قطع ارتباط میان بخشهایی از سیستم ،کل مجموعه شانس بقای بیشتری داشته باشد.

چندسانی

وجود تنوع و چندسانی موجب میشود در هنگام بحران گزینههای بیشتری پیش روی باشد و از طرفی سیستم را برای
مواجهه با طیف گستردهتری از شرایط پیشبینی نشده آماده میکند.

انعطافپذیری قدرت انعطافپذیری امکان انجام تدابیر بیشتری در مواجهه با شرایط غیر قابل پیشبینی میدهد.
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باعث افزایش توانایی سیستم برای یادگیری و اتخاذ تصمیم بر اساس شرایط جدید میشود.

بازخوردگیری

هر چه سرعت بازخوردگیری سیستم در شرایط بحرانی بیشتر باشد توانایی یادگیری و تصمیمگیری جدید در آن افزایش مییابد.

همبستگی

افزایش میزان پیوند میان اجزای سیستم موجب میشود تا در شرایط بحران ،اجزاء در اجرای تصمیمات جمعی بازدهی
بیشتری داشته باشند.
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• ایجــاد ســاختارها و نظامهای موقتی از اهمیت بیشــتری
برخوردار میشود.
• بایــد بــه رویکردهــای ابتــکاری نســبت بــه تصمیمگیری
عقالیی ارزش و اهمیت بیشتری داده شود.

سازگاری سیستمی

ســازگاری با محیط آشــوبناک نیاز به سازمانهای منعطف
و تخصصهــای انعطافپذیــر دارد (اعتباریــان.)1386 ،
نظریۀ آشــوب با معرفی سیستمهای سازگار که شکلگیری
آنهــا بــر اســاس اجــرای تصمیمــات در شــرایط آشــوبناک
اســت بــه ارائــۀ ویژگیهایــی برای ســازماندهی سیســتمها
میپردازد .سیستمهای سازگار سیستمهایی هستند که در
زمان بحران بتوانند اجزای خود را با شــرایط جدید تطبیق
دهند و بهاصطالح «باز سازماندهی» کنند (جدول .)1

سازگاری اکولوژیک به جای
پایداری اکولوژیک

پیش از ورود نظریۀ آشوب به حوزۀ اکولوژی در تعاریفی که از
واژۀ پایداری اکولوژیک ارائه میشد ،همواره اساس باال بردن
ظرفیت یک اکوسیســتم برای ثابــت ماندن در برابر تنشها
و فشــارهای محیطــی بــود .در برابر آن ،تعریــف جدیدی که
یشــود از توان وفقیافتن
امروزه از پایداری اکولوژیک ارائه م 
بــا شــرایط متفاوت محیطی ســخن میگویــد و آن را از امری
ایســتا بــه امــری پویــا بــدل میســازد (جــدول  .)2چنانچــه
«نینــا ماری لیســتر »3پایــداری را تنهــا از طریــق وفقیافتن و
پویایی ممکن میداند و آن را تحت عنوان ســازگاری چنین
تعریــف مــی کنــد  :قابلیــت یــک اکوسیســتم بــرای تحمل و
یشــود .به
جــذب تغییراتــی کــه از ســوی محیــط تحمیل م 
عبارتی ســازگاری مقــدار تغییرات یا تداخالتی اســت که یک

Special Issue

تصویر1

Pic1

اکوسیســتم میتوانــد جــذب کنــد و پــس از ایــن تغییــرات
بتواند به حالت آرامش برســد درحالیکه ساختار ،عملکردها
و بازخوردهای��ش را حف��ظ ک��رده باش��د (.)Lister, 2015
تفکر ســازگاری نخســتین بار در ســال  1970میالدی برای
مطالعۀ سیســتمهای زیستی اســتفاده شد و در این شاخۀ
علمــی ســیر تحــول خــود را در چارچــوب مطالعــۀ روابــط
متقابــل انســان و محیــط پیش گرفــت (رضایی.)1392 ،
ســازگاری یکــی از مهمتریــن مباحــث تحقیــق در زمینــۀ
رســیدن بــه پایــداری اســت و در بســیاری از حوزههــای
علمــی و در دامنــۀ وســیعی از ا کولوژی تا علــوم اجتماعی،
روانشناســی و اقتصــاد به یــک اصطالح مهم تبدیل شــده
اســت .ایدۀ ســازگاری ازاینرو جذاب اســت کــه ظرفیتی
بــرای مقاومــت در برابــر فشــارهای روانــی ،اضطرابهــا و
تهدیدهــا حتــی در صــورت پیشبینیناپذیربــودن آنهــا
پیش مینهد (خشهچی.)1394 ،
واژۀ ســازگاری ،اغلــب به مفهوم «بازگشــت به گذشــته» به
کار میــرود کــه از ریشــة التیــن  Resilioبه معنای «برگشــت
بــه عقــب» گرفتهشــده اســت؛ امــا امــروزه معنای ایــن واژه
دچار تحوالتی شــده که الزم است پیش از ورود این مفهوم
از ا کولــوژی بــه مبحــث طراحی به آن اشــاره شــود .تاکنون
دو تفســیر اصلی از «ســازگاری» انجام شــده که دو پارادایم
متمایـ�ز در مفهـ�وم آن ایجاد کرده اسـ�ت (.)Pickett, 2004
ایــن دو پارادایــم را مــی تــوان «تعادلــی» و «غیرتعادلــی»
نامگذاری کرد :
الــف .دیــدگاه تعادلــی  :در دیــدگاه تعادلی به طــور افراطی،
ســازگاری به عنوان قابلیت یک سیســتم برای بازگشت به
حالت ثابت نقطۀ تعادل ،پس از وارد شدن اخالل است.
ب .دیــدگاه غیرتعادلــی  :ایــن دیــدگاه بیشــتر بــر پویایــی و
دگرگونــی تدریجــی تأ کیــد دارد .در پارادایــم غیرتعادلــی،

ســازگاری توانایــی یــک سیســتم بــرای ســازگاری و تطبیق
بــا پروســۀ درونی یــا بیرونی دگرگونی اســت .تأ کید در آن بر
حفــظ کردن یا رســیدن بــه یک نقطۀ پایانی نیســت ،بلکه
باقی ماندن و بهاصطالح ماندن در بازی ،هدف است.
تجربۀ سه دهۀ گذشته نشان داده است که دیدگاه اول جز
در شرایطی خاص قابلیت عمل نداشته و دیدگاه غیرتعادلی
ً
کاربــرد بیشــتری خصوصــا برای معمــاران منظــر و طراحان
دارد .اگــر طراحــان بــه دنبــال اســتفاده از مفهوم ســازگاری
بــرای اکولــوژی نــو هســتند مهــم اســت کــه بداننــد کــدام
یــک از مفاهیــم ا کولوژیــک میتوانــد دربردارنــدۀ ایدههای
غیرتعادلـ�ی آن باشـ�د (« .)Pickett,2004مــدس فارســو»4
معتقد اســت ارزشهای منظر پایــدار از دیدگاهی تعادلی به
دیدگاهــی غیرتعادلــی ،در حــال تحــول اســت و معیارهایی
چــون تطبیقپذیــری ،انعطافپذیــری و پویایی جایگزین
تعادل و انتظام در منظر پایدار خواهد شـ�د (.)Farso,2010

راهبردهای طراحی منظر سازگار

در دانــش منظــر نیز نگرشــی کــه در ابتدا به پایــداری وجود
داشت آن را مفهومی استاتیک میدانست؛ بدان معنی که
پدیدهای پایدار اســت که ثابت و مانا باشــد .در صورتی که
از دیــدگاه غیرتعادلــی ،همــواره دو مفهــوم ثبــات و پایداری
بــا هــم قابل جمع نیســتند .منظــر بهعنوان پدیــدهای پویا
میتوانــد از ایدههای ســازگاری برای طراحی ســازمانهای
زیســتی بهره ببرد (تصویر  .)1مطابق تعریف ،ا گر ســازگاری
را قابلیــت یــک اکوسیســتم -محیــط آشــوبناک -بــرای
تحمــل و جذب تغییــرات بدانیم ،برای دســتیابی به منظر
پایــدار باید بتوانیم راهبردهایی را پیش بگیریم که موجب
افزایش قدرت آن در جذب تغییرات و وفقیافتن در شرایط
پایداری منظر ،امروز
اخالل شود .به عبارتی میتوان گفت
ِ

در گــروی ســازگاری آن اســت .اصلیتریــن راهبردهایی که
برای ایجاد ســازمانهای منظر سازگار میتوان ارائه داد در
پنج گروه مفهومی قرار میگیرد (نمودار : )1
• چندعملکردی کردن « :هانتر »5معتقد است که مهمترین
گام در دســتیابی بــه اکوسیســتم ســازگار افزایــش میــزان
انعطافپذیــری اجــزای سیســتم اســت (ســعیدی.)1393،
در شهرســازی نویــن بــا فشــردهتر شــدن شــهرها ،طراحــان
تــاش خواهند کــرد تــا راهکارهایی برای ایجاد اکوسیســتم
پایــدار در فضاهــای شــهری محــدود ارائــه دهنــد .یکــی از
ایــن راهکارهــا چندعملکــردی کــردن اســت کــه میتواند از
طریــق تلفیــق کاربریهــا ،فشردهســازی آنهــا و یــا نوبتــی
اسـ�تفادهکردن بدسـ�ت آیـ�د ( .)Reed, 2015ایــن کار عــاوه
بــر آنکه بهلحاظ فضایی اقتصادی اســت مــی تواند موجب
افزایش تنو عپذیری فضاها در پیشــامدهای گوناگون شود.
یکــی از نمونههــای موفــق در اســتفاده از راهبــرد فضاهــای
چندعملکردی ،پارک ســاحلی «هادســون» ،6واقع در ساحل
شــرقی شــهر نیویــورک اســت (تصویــر  .)2ایــن محــدودۀ
ســاحلی از دیربــاز بهدلیــل نقش مهم تجاری کــه در اقتصاد
شــهر نیویورک ایفا میکند ،مورد توجه بوده اســت .از طرفی
بــا تغییــرات شــدید آب و هوایــی و طغیانهــای آبــی حاصل
از آن ،اتخــاذ شــیوهای بــرای تعامــل بــا طبیعت پویــای این
منطقــه ،به یکــی از چالشهای اصلی مدیران شــهری بدل
شــده بــود .پروژۀ پارک ســاحلی هادســون با هــدف مقابله با
این طغیانها در ســال  2009احداث شــد و ســه ســال پس از
اجرای پروژه ،توانست در برابر طوفان َسندی آزموده و موفق
به حفظ ساختارهایش شود .در این پارک شهری که توسط
«مایــکل ون والکنبــرگ »7طراحی شــده ،اصلیتریــن راهبرد
ارائه شــده استفاده از فضاهای چندعملکردی است .طراح،
بــا تخصی ـصدادن بخــش عمــدهای از مســاحت پــروژه بــه
فضاهای چندعملکردی ،موفق به افزایش انعطافپذیری و
سازگاری منظر با طبیعت پویا و طغیانگر اطرافش شده است.
• مدوالر کردن و تمرکز زدایی  :مدوالر کردن هنگامی حاصل
میشــود که عناصر یا اجزای گوناگون بتوانند عملکردهای
مشـ�ابه انجام دهنـ�د و یکدیگر را پشـ�تیبانی کنند (Ahern,
 .)2011مــدوالر کــردن موجــب میشــود تــا ریســک ،چه در
جدول  : 2تغییر معیارهای پایداری تحت تأثیر نظریۀ آشوب در دیدگاه
سازگاری ،مأخذ  :نگارنده
Table 2: Change in sustainability criteria under the
influence of Chaos Theory in Resilience view.

معیارهای پایداری ا کولوژیک معیارهای سازگاری ا کولوژیک
 1مقاومت ()Resistance

سازگاری ()Resilience

 2کنترل ()Control

تطبیق ()Adaptation

 3استحکام ()Fortification

انعطاف ()Flexibility

 4ایستایی ()Static

پویایی ()Dynamic
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نمودار  : 1راهبردهای منظر سازگار ،مأخذ  :نگارنده.
Diagram 1: Resilient Landscape Strategies.
Source: author.
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زمــان و چــه در مــکان تقســیم شــده و احتمــال وقــوع خطر
کاهــش یابــد .در هنــگام وقــوع بحــران ،احتمــال شکســت
کاربریهــای تأثیرگذاری که بهشــکل متمرکز ارائه شــدهاند
بیشتر از زمانی اســت که همان کاربری بهشکل غیرمتمرکز
و پراکنــده ارائه میشــود .از نمونههای قابــل توجه در این
مــورد میتــوان بــه پارک ســاحلی َ«بس» 8اشــاره کــرد که در
ســال  2010در شــهر «وســت دنیــس »9آمریــکا توســط گــروه
«اســتاس »10طراحی شــد (تصویــر  .)3در این پــروژه ،طراح
تمرکززدایــی عملکردهای حیاتی در بخشهای مختلف
با
ِ
پــروژه و تعریــف مدولهــای زیســتی کــه قابلیــت تحــول
عملکــردی را دارا هســتند ،به الگوریتمی برای ســازگاری با
پارک
شــرایط مختلف محیط طبیعی دســت یافت .در این ِ
ا کولوژیــک ،مدولهــا بــه عنوان اجــزای مســتقل و در عین
حــال مرتبــط با هــم دید ه شــدهاند کــه قابلیت ســازگاری با
تغییــرات بلنــد مــدت اقلیمــی و همچنین خللهــای کوتاه
مــدت آب و هوایــی را داشــته باشــند .آنچــه در راهبــرد
تمرکززدایــی قابــل توجه اســت آن اســت کــه در صورتی که
بخشــی از سیستم از کار بیفتد ،همچنان بخشهای دیگر
می توانند به حیات خود ادامه دهند.
• ایجــاد تنو عپذیــری  :تنــوع زیســتی بــه همــراه تنــوع
اجتماعــی ،فیزیکــی و اقتصــادی از عوامــل مهــم و مؤثــر در
ایجــاد فضــای تطبیقپذیــر اســت .تنــوع در سیســتمهای
زیســتی بــه تنــوع گروههــای کاربــری گفتــه میشــود کــه
پاسخهای متفاوتی در شرایط فشار و اخالل بروز میدهند.
بنابرایــن با افزایش میزان تنوع گروههــای کاربری ،میزان

تصویر3

Pic3
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چند عملکردی کردن

مدور کردن و
تمرکز زدایی

ایجاد تنو عپذیری

تنــوع کارآیــی ا کوسیســتم افزایــش مییابــد و همچنیــن در
برابــر طیــف گســتردهتری از پیشــامدها پایــدار خواهــد بــود
( .)Allen, 2011تاکنون مدلهای مختلفی برای توصیف
ارتباط ســازگاری اکولوژیک و تنوع زیســتی ارائه شده است
که نقطۀ اشترا ک همۀ آنها تأثیرات مثبت تنوع زیستی در
سازگاری اکوسیستم در مواجهه با تنشهاست .در مطالعۀ
یــک اکوسیســتم بــرای خلــق ســازگاری ا کولوژیــک ،تنــوع
زیســتی از دو بابــت واجــد اهمیــت اســت  :فراوانــی عملکرد
و تنــوع عکسالعمل .فراوانی عملکرد بــه تعداد گونههای
یک اکوسیســتم با عملکرد خاص اشاره دارد و تنوع عکس
العمــل ،میزان گســتردگی عکسالعمل نســبت به تغییرات
محیطی در بین گونههای تشــکیلدهندۀ یک اکوسیستم
ترکیب فراوانی عملکــرد و تنوع عکسالعمل
خاص اســت.
ِ
در مواجهــه بــا ناپایداری ،بــه افزایش ســازگاری ا کولوژیک
منجر میشــود و ا کوسیســتم را به ســمت ســازش با عوامل
ناپایــداری حرکــت میدهــد (ســعیدی .)1393 ،از آنجا که
تنو عپذیری یکی از اصلیترین استراتژیهایی است که در
منظرهای سازگار بهکار گرفته میشود ،میتوان نمونههای
فراوانی برای آن مثال زد .یکی از نمونههای شناخته شده،
پارک «یانویژو» 11واقع در شــهر «ژینهوا »12در چین اســت که
محیطی
در آن طراح پروژه با پیش بینی عکسالعملهای
ِ
متنوع ،توانســته اســت منظــری پویا و متغیــر خلق کند .در
این پارک که در میان رودخانۀ ژینهوا ساختهشده ،طغیان
رودخانه به عنوان فرصتی زیباشناســانه و عملکردی دیده
شــده اســت که میتوانــد موجــب افزایش بداعــت آن برای

تصویر  : 3استراتژی طراحی پارک ساحلی َبس .هفت
حالت مختلف (مرطوب ،خشک ،بادخیز ،فعال و غیره)
برای منظر این پارک پیشبینی شده است .نوسانات
بین این حالتها در طول زمان ممکن است.
مأخذ Topos, 2015 :
Pic 3: Bass River Park Adaptation Strategy.
Seven different landscape states are
)posiible (wet, dry, windy, active, etc.
Oscilliations can occure between these
states over time.
Source: Topos, 2015
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ناظران در طول ســال شــود .پیشتــر با ایجــاد دیوارههای
طویل و حاشیهســازی  ،ســعی در مهار پویایی این رودخانه
میشــد امــا بــا پیشــنهاد اســتودیو تورنســکیپ ،دیوارههــا
برداشــته و ســعی شــد از کیفیت طبیعــی رودخانه اســتفاده
شود .اصلیترین ویژگی این پارک ،استقبال از تغییر شرایط
محیطی است و هر بار با تغییر سطح آب رودخانه بخشی از
منظر را به مخاطبانش ارائه میدهد (تصویر .)4
• تقویــت پیوســتگی شــبکهها  :شــبکهها مجموع ـهای از
سیســتمهایی هســتند کــه بنا به نــوع پیونــد ،کاربریها را
حمایت میکنند .پیوندها در شــبکه بهعنوان یک سیستم
کارکــردی ،بســیار اهمیــت دارنــد و همواره فقــدان اتصال و
یشــود .پیوســتگی در پیوندها
پیونــد موجــب ناکارآمدی م 
یشــود کــه در هنگام بــروز اخــال ،مواضع تحت
موجــب م 
تنــش بتواننــد بــا انتقــال اجــزاء بــه دیگــر بخشهــا آســیب
کمت��ری ببین��د ( .)Kato, 2008همچنیــن «پنــی آلــن»13
معتقــد اســت افزایــش میــزان پیوند میــان اجزای سیســتم
یشــود تــا در شــرایط بحــران ،اجــزاء در اجــرای
موجــب م 
تصمیمات جمعی بازدهی بیش��تری داش��ته باشند (Allen,
 .)2011بــه عنوان نمونه پس از آنکه در ســال  2011بخش
عظیمی از شــهر کپنهاگ در اثر سیالب به زیر آب فرو رفت،
در طــرح جامــع آن بخشــی با عنــوان راهبردهــای مدیریت
سیل تنظیم شد که در آن از شبکۀ زهکش پیوستۀ شهری
به عنوان یکی از اصلیترین راهبردهای مقابله با تغییرات
آب و هوایــی ســخن آمــد .ایــدۀ طر حشــده که توســط گروه
«درایسایتل »14مطرح شد شبکۀ پیوستهای از زهکشهای
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تصویر  : 5در طرح مدیریت سیالبهای
شهری کپنهاگ ،شبکه زهکشهای آبی
عظیمی پیشنهاد شده است که در ارتباط
با یکدیگر قرار دارند و میتوانند در نظامی
یکپارچه آب را از نقطهای از شهر جذب
کرده و به نقطهای دیگر انتقال دهند.
مأخذ http://www.dreiseitl.com/ :
en/portfolio?region=europe#copen
hagen-strategic-flood-masterplan

تصویر5

Pic5

Pic 5: In Copenhagen Strategic
Flood Masterplan, a huge
network of drainage system
has been suggested which are
connected and able to absorb
water from a part of the city and
transfer it to another part.
Source: http://www.dreiseitl.
com/en/portfolio?region=europ
e#copenhagen-strategic-floodmasterplan

عظیــم شــهری بود که قابلیــت جذب و انتقــال آب را برای
شهر فراهم میآورد (تصویر .)5
• برنامهریــزی و طراحی تطبیقپذیر  :طراحی تطبیقپذیر،
تهدید مواجهه با پیشامدها و اخاللهایی که دانش کاملی
ِ
از آنهــا نداریم را به فرصت تبدیــل میکند .الزمۀ این امر،
ایجــاد فرآینــد یادگیــری مســتمر اســت کــه در آن سیســتم
بهطــور مســتمر بــا دریافــت بازخوردهــا بــه اصــاح ســاختار
مدل
خ��ود میپ��ردازد ( .)Ahern, 2011بــا وجود آنکــه این ِ
مفهومــی پیشتــر در علــوم دیگری چون مدیریــت منابع با
موفقیت بهکار گرفته شــده است اما هنوز نمونههای آن در
طراحی منظر کمشمار است.

نتیجهگیــری | ســازگاری بــر پایۀ نظریۀ آشــوب ،بــه بازتعریف پایــداری اکولوژیک میپــردازد و الگوهایی بــرای مدیریت
شــرایط بحران ارائه میدهد که امکان بقای سیســتمهای زیستی تحت تنش را افزایش میدهد .سازگاری نتیجۀ بازنگری
ش از این در
در مفاهیم پیشــین پایداری اســت و به رویکردی جدید در مباحث اکولوژی بدل شــده اســت .این رویکرد که پی 
نظری
طیف وسیعی از علوم از جمله علوم اجتماعی ،مدیریت منابع ،روانشناسی و اقتصاد بهکار گرفتهشده ،با ورود به حوزۀ
ِ
منظر اکولوژیک ،به ارائۀ راهکارهای نوینی برای دستیابی به منظر پایدار میپردازد .تغییر مفهوم پایداری از امری ایستا به
ش تعاملی و پایداری منظر بخصوص در
امــری پویــا و توجه به دینامیکهای منظر در این رویکــرد ،فرصتهایی برای واکن 
شــرایط غیرقابل پیشبینی و بحران فراهم میکند .در ســالهای اخیر پروژههای منظری با این رویکرد طراحی شــدهاند که
توانستهاند به موفقیت نسبی در تعامل با شرایط بحرانی دست یابند .تجربیات صورتگرفته در این زمینه نوید آن را میدهد
کــه بتــوان بــا اتخاذ این رویکرد در طراحی و برنامهریزی منظر ،آن را یک گام به پایداری نزدیکتر کرد و با توســعۀ روشها و
ً
راهحلهــای عملــی بــر پایۀ این نظریه در آینده نه تنها امکان مواجهه با مخاطرات بعضــا غیر قابل پیشبینی را افزایش داد
بلکه در مقابل تغییرات تدریجی منظرکه حاصل پویایی ذاتی آن است راهکارهایی برای پایداری ارائه کرد.
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 از نمونههای اخیر بکارگیری، پارک ساحلی هادسون: 2 تصویر
 طراح پروژه با.ایدههای سازگاری در پروژههای منظر است
ایجاد فضاهای چندعملکردی و همچنین قرار دادن تأسیسات
 توانست به میزانی سازگاری را در این،اصلی سایت در ارتفاع
پارک افزایش دهد که در هنگام وقوع طوفان کاترینا در سال
 تمامی، درصد از آن به زیر آب رفته بود60  با اینکه،2011
.ساختارهای حیاتیاش را حفظ کرد
https://www.asla.org/2014awards/122.html : مأخذ
Pic 2: Hudson River Park in New York is a
recent example of employment of resilience
idea in urban environment. Michael Van
Valkenburgh, designer of the project, has
enhanced resiliency of the project by using
multifunctional spaces and locating the vital
infrastructures of the park on elevated place.
Therefor it was unscathed by Superstorm
Sandy’s inundation in 2011 although 60
percent of the park was inundated. Source:
https://www.asla.org/2014awards/122.html
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Abstract | Despite advances that has been
made in natural sciences, human is still
unable to predict accurate status of some
of these natural disasters. Experience has
shown that in the absence of necessary
infrastructures natural hazards may result
in massive tragedies. One of the important
tasks that landscape architects should
tackle these days is the management of
these threats and their impact on human
environments. Landscape as an innately
dynamic phenomenon, can offer new
perspectives and approaches for dealing
with transitional environments.
The Chaos Theory proposes principals for
managing stressful systems in order to enable
them to endure damages. Resilience can
be known as the reflection of management
strategies of Chaos theory in ecology and
environmental management systems. This
concept has suggested a few resolutions to
confronting unexpected disasters.
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Resilience is the result of revision of the
earlier concepts of sustainability. In the new
conceptions of ecological sustainability,
it is defined as the ability to adapt to
different environmental conditions,
and perceived as a dynamic concept.
Considering dynamics of the landscape
in this approach, gives opportunities for
interactive responses and sustainability
of landscape, especially in unpredictable
situations and crisis conditions. This essay,
at first offers introduction of the principals
of Chaos theory and its impact on decision
management. Furthermore, it expresses the
reflections of Chaos theory on sustainable
ecology and strategies that it represents for
designing resilient landscapes.
Keywords | Chaos theory, Systemic
Resilience, Ecological Sustainability,
Adaptive planning, Resilient Landscape.

