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  ژئوسیستم تهران و اهمیت آن در ماهیت توسعه شهري

 

  چکیده

متقابل فرایندها که به طور مجزا یا  هايبا اثر ساختارهاي ارضی :از ندعبارت 1هاي ژئومورفیکسیستمها یا ژئوسیستم

ها،  عناصر ژئوسیستم متشکل از خطوط یا خطوارهد. نکن را ایجاد می ارضیاي از واحدهاي  مجموعه، مشترك عمل کرده

دهد. این عناصر  ساختار فضایی آنها را شکل می نقاط، سطوح و احجامی هستند که نحوه روابط این عناصر با هم، هویت

کنند. در واقع، الگوهاي ساختاري و به تبع آن فضایی،  هاي مختلف فراهم می در ارتباط با هم فضاهایی را براي کاربري

   سازند. گر می عملکردها را جلوه

تاریخی و الگوي هاي ژئومورفیک و همچنین، تحلیل تحوالت  این پژوهش در چارچوب روش تحلیل سیستم

هاي توپوگرافی،  شناسی مدنیت گذشته واقع بر روي پهنه تهران صورت گرفته است. براي این کار از نقشه دیرینه

اي لندست و  هاي هوایی و تصاویر ماهواره متر توسط رادار، عکس 20تولید شده  مدل رقومی ارتفاعی شناسی، زمین

  همچنین، گوگل ارث استفاده شده است.

توان یک پهنه  شهر تهران بر روي آن قرار گرفته را می اي که کالن بیانگر این هستند که پهنه پژوهشهاي  یافته

اي که فرایندهاي یخی و جریانی به صورت متناوب در کواترنر به عنوان دینامیک بیرونی  نامید؛ پهنه 2فلوویالی -گالسیو

اند. بعالوه،  مکان انسانی داشته -هاي زیست مثابه پهنه یا پهنه بیشترین اثرگذاري را در تغییر شکل ساختار اولیه آن به

ها نقش زیادي ایفا  هاي شمال و جنوب تهران بر گسیختگی و ایجاد ناهمواري و پراکندگی این پهنه فعالیت گسل

، تحول تاریخی رفتار)، داالن، جهت( توان متشکل از مرز، ساختار، عملکرد ژئوسیستم تهران را می اند. بدین ترتیب، کرده

خاص دانست. این عناصر در ارتباط با هم عوارض ژئومورفیکی را  هاي اقلیمی منحصر به فرد، کلیت و انسجام، و ویژگی

هاي اراضی قرار بگیرند. درك این عناصر در چارچوب  هاي شهري و کاربري توانند الگوي ساخت اند که می شکل داده

هاي  ز اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛ چرا که سازگاري و انطباق ساختیک ژئوسیستم با ماهیت منحصر به فرد ا

  تواند به مثابه نقطه عطفی در شهرسازي مطرح گردد. شهر بر این عناصر به ایجاد شهر ارگانیک و پایدار انجامیده، می

  زیستگاه) ( : ژئوسیستم، توسعه شهري، ژئوسیستم تهران، سکونتگاهکلیدي هاي هواژ

  

                                                
1 - Geomorphic systems 
2 -Glacio-fluvial 
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  مقدمه

برند. اساس هویت شهري را هویت مکانی آن ممکن  هویتی رنج می بسیاري از شهرهاي امروز جهان از بحران بی

هاي طراحی شهري و شهرسازي قابلیت تعمیم به همه جاي کره زمین را دارند؛ چه بر  صورت، ایده سازد. در غیر این می

هاي خشکی مانند  اکثر نواحی ساحلی جهان، چه بر پهنهاي مانند  روي سطح آبها، چه بر روي سواحل دریایی و دریاچه

مانند مسکن مهر در ایران) و غیره. چیزي که از حدود دو قرن پیش با صنعتی و ماشینی شدن ( ها ها و دره ها و دامنه دشت

ي ها تفکر و به تبع آن زندگی بشري در جوامع غربی شروع شده و به تازگی و پس از جنگ دوم جهانی سراسر محیط

تر اینکه، سیاستگذاران تنها راه حل در کشورهاي جهان سوم؛ یعنی مناطقی با  شهري در جهان را دربرگرفته است. مهم

دانند.  سیاسی می -سازي و ساختن شهرهاي جدید در هر مکان و تنها بر پایه رویکرد اقتصادي رشد جمعیتی باال را انبوه

محیطی بعضا  -به شهرهاي بی کیفیت با مسائل و مشکالت زیست  ،)گرایی ذهنیت( »سوبژکتیویته«این رویکردهاي 

بوده و » سوبژکتیویته«حادي انجامیده است. با وجود این، بسیاري از راهکارهاي ارائه شده در چارچوب همان تفکر قبلی 

  مدت بخشی از مشکالت را پوشانده؛ ولی در دراز مدت بر مشکالت قبلی افزوده است. تنها در کوتاه

گرایانه  اك محیط بیرونی، که در اینجا با رویکرد ژئوسیستمی به آن پرداخته شده است، از این رویکرد ذهنیتادر

محیطی شهرها بکاهد.  -گرایانه ظاهر شده و از مشکالت زیست تواند در نقش رویکرد محیط فاصله گرفته، می

هر زمانی بر اساس تجربه و دانش او و همچنین،  اي هستند. درك و تاأویل انسان در ها داراي زبان استعاره ژئوسیستم

کنند؛ از این رو، تفسیرپذیرند. باید شهر و  ها، از دستور زبان پیروي نمی هاي رایج متفاوت است. استعاره پارادایم

ها معنادار کنیم. نشانه دیگري براي این امر  هاي شهري و متناسب با آن سکونت شهري را بر اساس این استعاره ساخت

ها و  پذیرند، قابل اعتماد نیستند. ژئوسیستم هاي انسانی چون در طی زمان تغییرات زیادي را می وجود ندارد؛ زیرا نشانه

  کنند. هاي زیستن را به شکل استعاره بیان می الگوهاي حاکم برآنها، همواره نشانه

گیرد که در آن طبیعت کال  قرار می» جامعه ارگانیک«ها، جامعه در شرایط  در این صورت و با پیروي از این نشانه

هاي اجتماعی که در مقابل  کند که محدودیت اي بر رفتارهاي انسانی تحمیل می شرایط محدود کننده خود را به گونه

گیري شهر  . این روند به شکل1)1982بوکچین، ( گیرد؛ تنها مترادف است با آنچه طبیعت ایجاد کرده است انسان قرار می

تواند به زندگی ساکنان معنی بدهد؛ بدون اینکه پایگاه اکولوژیکی را که بر  انجامد که پایدار بوده و می میاکولوژیکی 

ادغام مالحظات «روي آن اتکا دارد تخریب نماید. چنین شهري مبتنی بر درك هویت مکانی آن است. از این رو، 

). عناصر ژئوسیستم 293: 1390بحرینی، ( »ستمحیطی خصوصیت بارز و برجسته یک شهر پایدار ا - اجتماعی و زیست

هاي انسانی، در اینجا  بخش ساختار فضایی سکونتگاه ها، نقاط، سطوح و احجام هستند که هویت شامل خطوط یا خطواره

کنند. در واقع، الگوهاي  هاي گوناگون فراهم می شهر، هستند. این عناصر در ارتباط با هم فضاهایی را براي کاربري

ها  سازند. مثال ساده آن است که انسان در بستر رودخانه و به تبع آن، الگوهاي فضایی عملکردها را جلوه گر می ساختاري

ها و یا سواحل دریا سکونت نداشته و همواره حریم آنها را شناخته است و  ها و تپه هاي تند، یا بر روي قله یا در دامنه شیب

  براي سکونت و سکنی گزیدن انتخاب کرده است. ها را رعایت نموده و در عوض بهترین مکان

                                                
1- Bookchin 
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هاي اکولوژیکی  اند. توجه به محدودیت هاي پایداري را در خود متجلی ساخته شهرهاي ما در گذشته بهترین نمونه

جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی، ابداع  محل نظیر: آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه

ر و مناسب براي ادامه حیات، استفاده هنرمندانه از آب و گیاه براي تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع، ایجاد هاي مؤث روش

هایی از عوامل مؤثر در این پایداري  ها، فضاهاي عمومی داخل و پیرامون شهرها، همه نمونه ها در حیاط ها و باغچه باغ

ن کنونی تقلید ناقصی از شهرهاي کشورهاي غربی بدون توجه به شهر تهرا که، کالن )؛ در حالی279همان: ( اند بوده

اي را سبب شده که مهمترین آنها باالرفتن خطر  هاي مکانی بستر شهري است. این امر مسائل متعدد و چندگانه ویژگی

ي مخاطرات محیطی، چون: سیل و زلزله و سوبسیدانس به علت فیدبک مثبت ژئوسیستم، آشفتگی و درهم ریختگی فضا

  هویتی مکان شهري است. شهري و بنابراین، کیفیت پایین زیستی آن، آلودگی بسیار باالي هوا، و بی

فلووویالی نامید که در ارتباط با  -توان ژئوسیستم گالسیو هاي مشخص را می کلیت شهر تهران با محدوده و لبه

جایی خطوط تعادل آب و یخ و  کل جابههاي شمالی به ش هاي زمین ساختی، عملکرد فرایندهاي آب و یخ کوه ویژگی

هاي زیستی درآمده و از چند هزار سال  ها و گره هاي دوران چهارم، به شکل پهنه آب و خشکی، همچنین، عملکرد گسل

اند که سبب  وجود آورده پیش مورد شناخت و استفاده قرار گرفته است. این فرایندها الگوها، عوارض و نمادهایی را به

اند. توجه به این الگوها و عوارض  یت گذشته و پایدار ژئوسیستم تهران براي چند هزار سال شدهگیري مدن شکل

تواند به شهري اکولوژیک و ارگانیک بینجامد که ساکنان در آن از امنیت و آسایش  ژئومورفیک با رویکرد سیستمی می

رك زمینه محیطی آن به شکل ژئوسیستمی بیشتري برخوردار گردند. در واقع، یگانه راه شهرسازي و طراحی شهري، د

انجامد. هدف از  سازد و بر همین اساس، به پایداري شهري می اي که هویت مکانی را مشخص و نمایان می است؛ مسأله

  نوشتن این مقاله نیز برجسته ساختن همین مسأله است.

  

  پژوهش  ها و روش داده

وجود آورنده شهر انجام گرفته است. براي درك ژئوسیستم  بههاي ژئومورفیک  این پژوهش با رویکرد تحلیل سیستم

هاي کوچک مقیاس  هاي پیرامون و چگونگی ارتباط با آنها از نقشه بستر شهر تهران در ارتباط با ژئوسیستم

هاي  و تصاویر گوگل ارث استفاده شد. بر این اساس، در دامنه 2005اي لندست+ ، تصویر ماهواره250000/1توپوگرافی

تهران، و  کرج، مخروط افکنه جاجرود، پهنه جنوبی البرز مرکزي چهار ژئوسیستم جداگانه شامل مخروط افکنه یال

). 1شکل ( سطح اساس سه ژئوسیستم فوق که در گذشته احتماالً به شکل دریاچه وجود داشته است،قابل مشاهده است

هاي توپوگرافی  ، نقشه100000/1توپوگرافی  شامل:نقشه تر، هاي توپوگرافی بزرگ مقیاس در ادامه، با استفاده از نقشه

راداري با  DEM، 1334سال  55000/1هاي هوایی  ،عکس 100000/1شناسی  شیت نقشه)، نقشه زمین 6( 50000/1

هاي پهنه ژئوسیستم تهران  ، عوارض و ویژگی1286هاي روستاییسال متر، نقشه پراکندگی مکان20قدرت تفکیک 

ها، تحلیل و بررسی گردید.  اساس، ماهیت توسعه شهر ارگانیک، در انطباق با این عوارض و ویژگی مشخص شد و بر این

  تحلیلی انجام گرفته است.- در واقع، پژوهش با رویکردي توصیفی
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  پژوهشهاي  یافته

شده و این  هاي آن مشخص هاي ژئومورفیک پهنه تهران و ویژگی هاي مورد استفاده در این تحقیق سیستم بر پایه داده

  اند. ها به مثابه عوامل تعیین کننده قلمرو و ماهیت توسعه شهر مورد بحث قرار گرفته ویژگی

  

  ها ژئوسیستم

هاي زمین که به طور  متقابل فرایندها و شکل هايساختمانی با اثر :ازند عبارت 1هاي ژئومورفیک ها یا سیستم ژئوسیستم

. این 2)1984چورلی ودیگران، ( دنکن هاي شکلی زمین را ایجاد می واحداي از  ده، مجموعهنمومجزا یا مشترك عمل 

 »مستقل«دو نوع متغیر  ،کنند. به باور چورلیواحدهاي شکلی در ارتباط با هم به صورت یک کل منسجم تحول پیدا می

 شامل هیدرولوژي، مورفولوژي شبکه زهکشی، »وابسته« و زمان و اقلیم ،شامل ناهمواري اولیه، زمین شناسی

هاي رسوبی و پوشش گیاهی در تغییر و تحول  ویژگی ،ها، موفولوژي مواد رسوبی، مورفومتري مورفولوژي دامنه

یعنی اقلیم و تکتونیک و  ؛گردد که دو عامل بیرونی ه میظمالح ،). بدین ترتیب17 :همان( کنند ها عمل می ژئوسیستم

مکنش عناصر داخلی شامل ارتفاع، شیب، بافت و ترکیب مواد، جنس زمین، پوشش گیاهی و یعنی بره ؛درونی

به شکل  معین يهاي ژئومورفیک را در روند چگونگی تغیرات ناهمواري اولیه به مثابه سیستم ،زمان به همراههیدرولوژي 

  زنند. الگوهاي مشخص رقم می

ها را به طور کلی پیچیده  رفتار ژئوسیستم ،تن جهت مشخصداش علتدر چارچوب اصل دوم ترمودینامیک، زمان به 

ها در ارتباط با پیرامون و عوامل خارجی و همچنین  نماید. به سبب اینکه ژئوسیستم بینی به صورت دقیق می و غیرقابل پیش

به شکل نظمی و  هاي باز در نوسان بین نظم و بی رفتارشان مانند سیستم ،عوامل و عناصر داخلی برهمکنش دارند

یعنی جهت  ؛اما همین مسأله ؛ها گرایش به آنتروپی در زمان را دارند گیرد. با اینکه این سیستم دیالکتیکی انجام می

  سازد. گر می نظمی متناوب یا متوالی را جلوه مشخص زمان، الگوهاي مشخص و قابل درکی به صورت نظم یا بی

که هر یک حساسیت و زمان 4هاست اي از زیرسیستمجموعههر سیستم متشکل از م ،3بر حسب دیدگاه پالیمسستیک

گیرد. در نتیجه، در هر لحظه  کل سیستم از این حیث در معرض تغیرات زمانی درونداد قرار می شته،بازیابی متفاوتی دا

 دهد تواند درجات تعادلی متفاوتی به نسبت فرایندهاي حاکم بر آن از خود نشان ) هر بخش از سیستم زمین میt( معین

). میزانی که با آن وضعیت خارجی یا برونداد سیستم به نسبت درونداد سیستم تنظیم و تعدیل 1984چورلی و همکاران،(

بیان داشت هر تغییري که در هر یک از عوامل  1884در  5شود. لویی لوشاتلیه می نامیدهشود، معیار تعادل سیستم  می

 ؛شود ث تغییر جبرانی در همان عامل در جهت مخالف تغییر نخستین آن میسیستم شیمیایی ترمودینامیکی ایجاد شود، باع

ها تعادل  در ژئوسیستم ،نامیده شده 6گردد. این اصل امروزه پسخوراند منفی به نحوي که اثر این تغییر متوقف و جذب می

                                                
1  - Geomorphic systems 

2-Chorley  
3  - Palimsestic 

4  - subsystems 

5-Loosahatchie 
6  - Negative feedback 
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دهد که تغییرات در درونداد بر اثر عملکرد گردد. پسخوراند مثبت هنگامی رخ می بخشی در زمان آرامش را سبب می

هر ( دهد سیستم واکنش و پاسخ نشان می ،). در این صورت1984چورلی و همکاران،( تدوام پیدا کند شدهسیستم زیاد 

ها  هاي مختلف ژئوسیستم آید. ارتباط پیچیده بین بخش وجود می هخیر زمانی) و ناتعادلی در آن بأچند ممکن است با ت

که تغییرات اعمال شده بیرونی با گذشت زمانی طوالنی در تمام سیستم به صورت پیچیده و نامنظم پخش کند ایجاب می

  شده و هر بخش براي بازیابی تعادل خود تغییرات زیادي را متحمل شود.

اصر هاي مشخص و متشکل از عن سیستم ژئومورفیک مکانی محصور با مرز یا لبه توان بیان کرد که به طور کلی، می

هر  بنابراین، ؛ستاکلیت و وحدت و انسجام حاکم  ،عملکردي است. در ساختار آن -در هم تنیده به لحاظ ساختاري

   دهد. ثیر قرار میأعملکرد آن را تحت ت ،این کلیت و انسجام را گسیخته ،هاي آن بخشیک از گونه تغییر در هر 
  

  شهر هاي ژئوسیستم پهنه تهران به مثابه زمینه ویژگی

هاي جنوبی البرز  توان چهار ژئوسیستم را در دامنه اي می هاي توپوگرافی و تصاویر ماهواره با نگاهی اجمالی به نقشه

اي که به صورت چهار هولون مختلف و متفاوت عمل نموده، از ساختار  مرکزي مشاهده نمود؛ چهار سیستم جداگانه

هاي  ین چهار هولون که در مقیاس بزرگتر به شکل سیستمکنند. ا سیستم بزرگ یال جنوبی البرز مرکزي پیروي می

نمایند، عبارتند از: مخروط افکنه جاجرود در جنوب شرق، مخروط افکنه کرج در جنوب غرب،  اي عمل می جداگانه

  ).1شکل ( فلوویالی تهران -اي دوران مرطوبتر کواترنري در جنوب، و پهنه گالسیو پهنه مسطح دریاچه

اي که فرایندهاي یخی  فلوویالی نامید؛ پهنه -توان پهنه گالسیو هر تهران بر روي آن قرار گرفته را میاي که کالنش پهنه

گیري آن به مثابه پهنه یا  به صورت متناوب در کواترنر بیشترین اثر را در شکل -به عنوان دینامیک بیرونی - و جریانی 

هاي یخی و یا آب فراوان ناشی  این پهنه تحت تأثیر حرکات زبانهاند. در واقع، در کواترنر سراسر هاي زیستی داشته پهنه

  هاي فراوان عظیم قرار گرفته است.  از ذوب آنها و بدین ترتیب، سیل
  

  
هاي کرج و جاجرود  دست یال جنوبی البرز مرکزي؛ شامل مخروط افکنه هاي پاییندامنه ) نمایش ژئوسیستم هاي چهارگانه1شکل 

  ژئوسیستم تهران در مرکز و شمال، و ژئوسیستم سطح اساس در جنوب.در غرب و شرق، 
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اي تشکیل شده که میزان وسعت و شکل آنها در ارتباط با شکل و هاي جداگانه ها یا زیرسیستم این پهنه نیز از هولون

ونیک است. هاي آبریز، چگونگی عملکرد فرایندهاي آب و یخ در کواترنر و نیروهاي تکتونیک و نئوتکت وسعت حوضه

اند و به علت شیب  این پهنه را متأثر از خود نموده هاي هفتگانه هاي یخچالی دره هاي یخی در دوره پر واضح است زبانه

هاي آبرفتی پایین دست را نیز بریده  شکستگی شیب بین کوه و دشت) رسوب( زیاد و فاصله کم به هنگام ورود به کنیک

هاي یخچالی بسیار بزرگ  تر مشهود است. سیركهاي قدیم اند که آثار آنها در نقشه هاي بسیار وسیعی ایجاد کرده و دره

هاي نیمه  هاي سرگردان در داخل رسوب هاي زیاد در بستر و کناره دره ها به همراه سنگ هاي باال دست، یخرفت در کوه

ها  اف سنگی بر دامنه پرشیب درههاي ص )، وجود تراس1373؛ بربریان، 1364گزارش سازمان زمین شناسی ( شمالی تهران

  شواهدي بر این مسأله هستند.

دقیقه و عرض  36درجه و  51دقیقه تا  15درجه و  51، داراي طول جغرافیایی 1فلوویالی -موقعیت این پهنه گالسیو

ینژئوسیستم کیلومتر مربع است. ا 550دقیقه بوده، مساحت آن در حدود  39درجه و  35دقیقه تا  33درجه و  35جغرافیایی 

اي کرج و  ژئوسیستم مخروط افکنه هاي البرز میانی با حداکثر ارتفاع چهار هزار متر، از غرب به پهنه از شمال به رشته کوه

بی  هاي سه پایه و بی داره، از جنوب شرق به کوه خورده هزار هاي چین )، از شرق به آبرفت1شکل( اي آن دره رودخانه

اي جاجرود، از جنوب به دریاچه قدیمی که احتماال  چنین، پهنه ژئوسیستم مخروط افکنهآنتی البرز) و هم( شهربانو

). شواهد وجود 4و1هاي شکل( شود ) محدود می1390علی نوري، ( متر 1080پیشروي حوض سلطان با خط تراز حدود 

  شناختی ذکر کرد. باستانهاي  هاي ریخت شناسی، و ویژگی هاي باستانی متعدد، ویژگی توان تپه این دریاچه را می

ها،  فلوویالی تهران به مثابه پهنه یک ژئوسیستم، حرکات زمین ساخت؛ بویژه گسل- دهنده پهنه گالسیو عوامل شکل

وجود دوگانه کوه و دشت و تداوم باالآمدگی و فرونشست آن براي رسیدن به تعادل ایزوستازیک، فرایندهاي دینامیک 

و علی نوري 1373؛ بربریان،21936؛ ریویر1369؛ محمودي،1383عیوضی،( اقلیمی استبیرونی یخ و آب و تغییرات 

هاي ژئومورفیک پیرامون شده و بنابراین، کلیت آن از  ). این تحوالت، باعث ایجاد مرز ژئوسیستم تهران با سیستم1390،

هاي آن سبب تغییر در سایر  بخشکند؛ به طوري که هر گونه تغییر در یکی از  مندي یگانه و متمایزي پیروي می قاعده

   شود. ها و کلیت ژئوسیستم می بخش

کند. بر اساس رویکرد لینچ،  دهنده سیماي شهر را داالن، نشانه، لبه، گره، و محله ذکر می تشکیل عناصر اصلی 3لینچ

ها و  جهت کوه( نشانه هاي هفتگانه)، دره رودخانه( توان داالن دهنده سیماي شهر در ژئوسیستم تهران را می عناصر تشکیل

ها، موقعیت نسبی ژئوسیستم به نسبت پیرامون، تضاد بین کوه و دشت و هارمونی یا تناسب بین اجزاء و عوارض  دره

 ها، لبه رودخانه کرج به عنوان مرز غربی و لبه مرزهاي پیرامون)، گره هاي ارتفاعات، پرتگاه یال( ژئومورفیک)، لبه

واحدهاي ارضی مانند ( ها)، محله  زاد، محمودیه و تقاطع دره آباد ، فرح باد، داودیه، سعادتآ آباد، یوسف هاي عباس تپه(

ها) ذکرنمود. البته، این  ها و دره هاي تکتونیکی بین تپه اي، و چاله هاي رودخانه هاي شمالی، تراس هاي دامنه مخروط افکنه

تر اینکه داراي دینامیک و پویایی بوده و  کنند. مهم عناصر در کلیت ژئوسیستم پهنه تهران به صورت زمینه عمل می

                                                
1  -  Glacio-fluvial 

2 -Riviere 
3 -Lynch 
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ها در یک ساختار و  شوند. همین کلیت و پیوستگی نشانه دینامیک و بنابراین، پایداري شهر را در دراز مدت سبب می

  دهند. هندسه مشخص با عملکرد مشخص است که هویت مکانی را شکل می

ها و گره  فلوویالی تهران، پهنه- شهر، در پهنه ژئوسیستم گالسیوسیماي  بر اساس عوارض ژئومورفیک تشکیل دهنده

هاي مختلف زمین شناسی  هاي زیستی وجود دارد که در نتیجه تحوالت ساختمانی زمین و تغییرات اقلیمی طی دوره گاه

م شدن شرایط هاي قبل از هژمونی مدرنیته، با فراه اند. در دوره شکل گرفته و قابلیت زیست مناسب انسانی پیدا کرده

ها به تصرف انسان درآمده و به شکل روستا تا چند دهه پیش طی هزاران سال پایداري خود  گاه زیستی این پهنه ها و گره

  ). 2شکل ( را حفظ کرده بودند

 

 
ها با  فلوویالی تهران و همبستگی بین این کانون -ژئوسیستم گالسیو پراکندگی فضایی مراکز سکونتگاهی قدیمی پهنه )2شکل 

هاي جمعیتی به  هاي زیستی اکوژئوسیستمی دارد. کانون هاي ژئوسیستمی زیر بنا. در واقع، این مراکز انطباق زیادي با پهنه ویژگی

  اند. ترسیم شده 1324شکل دایره و بر حسب میزان جمعیت در سال 

  

، تکتونیک و نئوتکتونیک و فرایندهاي ها  گاهها و گره وجود آورنده این پهنه طور که گفته شد، عوامل اصلی به همان

هاي  مدنیت در منطقه رخ داده و اجتماعات ساکن در پهنه هاي یخی، واگرایی ها و زبانه اند. با پسروي یخ آب و یخ بوده

ها و  کرج، جاجرود و ري) به سمت این پهنه ژئوسیستمی حرکت و پهنه ( ژئوسیستمی پیرامونی و پایین دست

جایی خط  اند. در واقع، تغییر و جابهاز پایین به باال بر حسب وسعت و قابلیت مورد سکونت قرار دادههاي آن را  گاه گره

هاي زیستی در چارچوب  ها و پهنه گاه ). گره3 -شکل( تعادل آب و یخ در این ژئوسیستم واگرایی را سبب شده است

ها داراي فرم،  گاه اهاي شکل گرفته در این گرهاند. بنابراین، روست ژئوسیستم تهران داراي نظم و الگوي کلی خاصی

تر آنکه آنها با کلیت و  محدوده، حریم و ساماندهی فضایی منطبق بر عناصر ژئومورفیک خط، نقطه و سطح هستند. مهم
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). بر این 3و  2هاي  شکل( دهند انسجام و به عبارتی قانونمندي پهنه ژئوسیستم انطباق و سازگاري باالیی را نشان می

ها شامل  اند و بدین لحاظ، بزرگترین مخروط وجود آورده هاي زیستی را به هاي شمالی پهنه ساس، مخروط افکنها

هاي جمعیتی شامل تجریش و قلهک، اوین و ونک، کن و طرشت را شکل  تجریش، اوین، و کن بزرگترین کانون

هاي خطی با  گاه ان رودخانه ها، به شکل گرهاي بر حسب محوریت جهت جری هاي دریاچه ). تراس3و  2تصاویر ( اند داده

  ).5و  2هاي  شکل( اند هاي سکونتگاهی گذشته را سبب گردیده جنوبی کانون- جهت شمالی

  

 
هاي  هاي شمالی و همچنین، چگونگی پراکنش فضایی آن بر حسب ویژگی واگرایی مدنیت گذشته تهران به سوي دامنه )3شکل 

  جایی خط تعادل آب و یخ و آب و خشکی؛ این نقشه با تهران بر حسب جابهفلوویالی  -ژئوسیستم گالسیو

  )، و مشاهدات میدانی و نقشه هاي قدیمی و1390( ) و علی نوري1380( توجه به مطالعات رامشت 

 DEM متر ترسیم شده است. 20راداري با قدرت تفکیک  

  

استعارهبیان شده و براي انسان قابل درك هستند. اند که به شکل  زیستی 1بر این اساس، این کانون ها نقاط جذاب

هاي شهري را نیز  ها و کاربري شهري، محوریت توسعه، میزان تراکم و چگونگی ساخت بدین روي، چگونگی توسعه

هاي زیستی را بر  دارند. در تهران این پهنه ها بیان می ها و در قالب استعاره هاي ژئوسیستمی به شکل الگو همین ویژگی

ها و  توان مشخص نمود. اگر الگوي ساخت و توسعه شهري را مبتنی بر جهت کوه س دو پارامتر طبیعی و انسانی میاسا

هاي بین  کنند و چاله ها از الگوي جریانی پیروي می جهت پهنه دشت و الگوهاي جریانی قرار دهیم، در این صورت راه

ها  وجود آمدن این چاله ستی نامید. تکتونیک نیز نقش اساسی در بههاي زی توان پهنه ها با حفظ حریم رودخانه را می جریان

هاي زیستی محسوب شده که بر حسب فضا و  هاي شمالی نیز پهنه هاي پاي کوه داشته است. سطوح مخروط افکنه

                                                
1 -attract points 
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بر مبناي ها  ). بر این اساس، گسترش و توسعه این کانون5-2هاي  شکل( اند شان به شکل استقرارگاه انسان در آمده وسعت

تواند در ایجاد شهر پایدار و ارگانیک  ها و بر حسب وسعت و قابلیت اکولوژیکی شان می ها و جهت کوه جهت رودخانه

  مؤثر واقع شود.

شهر در نظر داشت که هر  1توان کلیت آن را به مثابه زمینه بدین ترتیب، با مطالعه و درك ژئوسیستم پهنه تهران می

 حریم و محدوده شهر، مرز ژئوسیستم است ).4و  1هاي  شکل ( د بر اساس این زمینه قرار دادگونه توسعه شهري را بای

). 5و  3شکل ( ها و در راستاي فرایندهاي اصلی یا همان جریانی است ). محور توسعه، عمود بر جهت کوه5شکل (

هاي فرعی و اصلی) نماد  گلوگاه( ها ). پایانه این جریان 5شکل ( دهند هاي ارتباطی را نشان می الگوهاي جریانی، راه

ها،  گردند. تپه هاي تبادل انرژي و ماده با حفظ حریم قلمداد می ها به مثابه داالن اند. دره هاي فرعی و اصلی شهري پایانه

هاي  اند. محالت و مناطق بر روي پهنه هاي پراکنده بر پهنه سرزمینی هاي روابط اجتماعات انسانی در قالب گروه گره

  گیرند.  هاي بین تپه هایی که منطبق بر الگوهاي جریانی اند، قرار می یستی که بین الگوهاي جریانی و یا چالهز

هاي ژئوسیستمی به  ها و فضاهاي باز عمومی، از ویژگی ها، میدان هاي اصلی شهر مانند بزرگراه بدین ترتیب، ساخت

نمایند. هر مرتبه به مثابه  ظ پیوستگی و کلیت زمینه عمل میشکل اکولوژیکی آن پیروي و به صورت سلسله مراتبی با حف

اي تشکیل شده که در نهایت همه آنها از الگوي کلی ژئوسیستم خاص خود و  یک هولون از یک واحد ارضی جداگانه

هاي  کنند. در این صورت، کلیت ژئوسیستم به عنوان زمینه ساخت و توسعه شهري کوه هاي آن پیروي می مندي قاعده

  گیرد.  شمالی را نیز دربرگرفته و روي هم رفته به عنوان زمینهشهر قرار می

که در ایجاد و گسترش عناصري شهري  ژئوسیستم پهنه تهران عناصر تشکیل دهنده ها، بر حسب ماهیت ژئوسیستم

     تواند نقش ایفا کنند، عبارتند از: می

  

  ) مرز1

منظر اپیستمولوژیک و حتی آنتولوژیک، مرز است که باعث جدایی و عامل اساسی در تعیین هویت یک ژئوسیستم از 

ترین دغدغه شهرسازان همواره تعیین  گردد. همچنین، مهم تمایز آن ژئوسیستم به صورت محسوس در رابطه با پیرامون می

این مرزها را شود. محدوده و حریم شهري بوده است. مرز یا لبه در کنتراست با پیرامون و تناسب با درون مشخص می

آورند. مرزها، جداي از  وجود می عمدتا فرم هاي ژئومورفیک در ارتباط با چگونگی عملکرد فرایندهاي گذشته به

ترین نکته در رویکرد ژئوسیستمی است  کنند. این مهم ها را نیز از هم جدا می ساختار ظاهري، عملکرد و رفتار ژئوسیستم

هاي انسانی  ها و استفاده اي که در رابطه با کاربري دهد. مسأله ز مورد توجه قرار میکه فراتر از ساختار، عملکردها را نی

دهد؛ براي مثال، لبه و مرز یک ژئوسیستم به عنوان  ضروري و حیاتی است و همین هم اهمیت این رویکرد را نشان می

دهد. مرزهاي  ی را نشان میهاي ارتباطات بیرون زمینه و بستر یک شهر، محدوده و گسترش شهري و همچنین، راه

دهند. مرز شمالی حریم شهر مبتنی بر لبه بین  ژئوسیستم، حریم شهر تهران را از سه طرف غرب، شرق و جنوب نشان می

هاي تهران از  که رودخانه گردد؛ یعنی جایی کنیک) بوده و یا براساس رفتار الگوهاي جریانی تعیین می( کوه و دشت

                                                
1 -Context 
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و  2شکل ( گذارند هاي کوچک یا بزرگ بر جاي می هاي خود را به شکل مخروط افکنه کوهستان خارج شده، رسوب

4.(  

بخشند،  ها، از اشکال هندسی فراکتالی برخوردارند. مرزها همچنین به وضوح و نمایانی شهر شدت می محدوده

  گذارند. فرم شهر اثر می را در ارتباط با حوزه نفوذ منطقه اي نشان داده، بر  محدوده، حوزه نفوذ شهر و چگونگی آن

  

  
  ) نمایش مرز، محدوده و پیرامون ژئوسیستم تهران4شکل 

  

  ) ساختار2

ساختمان پهنه ژئوسیستم تهران از باالآمدگی البرز در اواخر دوران دوم و ارتفاع یافتن آن در طول دوران سوم، چین 

تهران و بنابراین، ایجاد تپه ماهورهایی به  پهنههاي رسوبات هزاردره در اواخر این دوران، بریدگی رسوبات خوردگی

وجود آمده است. این پهنه که به صورت پلکانی  ها به هاي شمالی و جنوبی پهنه بر اثر عملکرد گسلشکل پلکانی در نیمه

اي دوران چهارم اثر پذیرفته است، ساختاري ها و فعالیت جنب یخچالی و رودخانه مشخص بوده و از عملکرد یخچال

هاي توچال)، از غرب و جنوب غرب به  کوه( ویژه و منحصر به فرد داشته که به لحاظ شکلی از شمال به ارتفاعات البرز

هاي کم  خورده هزاردره، از جنوب شرق به کوه هاي چین رودخانه و مخروط افکنه کرج، از سمت شرق به ناهمواري

). در 1شکل ( شوداي دوران کواترنر محدود می ین خط تراز دریاچهبی شهربانو، و از جنوب به باالتر ارتفاع سه پایه و بی

  واقع، ساختار آن شامل وجود دوگانه کوه و دشت و تابع شرایط محیطی حاکم بر این دوگانگی است.
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  ) عملکرد3

ها در طول زمان با  انسجام و یکپارچگی ژئوسیستم ،کلیتخطی یا سیکلی)، ( از منظر هر دو تئوري تغیرات سطح زمین

بستگی به موقعیت  ،دهد. این هویت هویت آن را بروز می ،و همین وجه ثابت کلی شدهوجود تغیرات زیاد در اجزا حفظ 

آن شامل نیمرخ  ينسبی و مطلق آن، شکل ناهمواري اولیه، وضعیت زمین شناسی، اقلیم و چگونگی برهمکنش اجزا

 یسوبی، مورفولوژي شبکه زهکشی، وسعت و شکل حوضه، پوشش گیاههاي مواد ر ها، هیدرولوژي، ویژگی دامنه

هاي  بر ویژگی آورند که بنا وجود می هها در زمان با جهت مشخص الگوهایی از اشکال را ب زمان دارد. این ویژگی ،بعالوه

 رايبشناخت این عملکردها  .گذارند زایشی و چگونگی تحوالت، عملکردهاي منحصر به فردي را به نمایش می

  گیري مناسب و زیستن مطلوب در آنها به شکل ارگانیک و پایدار ضروري است. بهره

تهران عملکرد واحدي را  فرایندهاي دینامیک بیرونی و حتی درونی به علت وجود ساختار مشترك ژئوسیستم پهنه

را به علت ساختار واحد شوند. به عبارتی دیگر، هر گونه تحول در هر بخش از اجزاي ژئومورفیک کل سیستم  سبب می

ژئوسیستم را با یک  یخچالی کواترنر کل پهنه هاي یخچالی و بین دهد. بر این اساس، دوره آن تحت تآثیر قرار می

 هاي گذشته است هاي البرز در شمال تهران مملو از آثار یخچال اند. رشته کوهالگوریتم خاصی تحت تأثیر قرار داده

هاي جورنشده کهریزك را  ها در قیطریه و آبرفت طعات درشت رسوبات ناهمگن آبرفت). ریویر ق87: 1383عیوضی، (

هاي یخی تا  ها، زبانه ). با افزایش سرما و انباشت یخ 73همان: ( داندناشی از حرکت این رسوبات روي دامنه یخ زده می

اند. داده ی را تا انتهاي حوزه سوق می) و قلمرو جنب یخچال1390علی نوري، ( اندآمده متر پایین می 1200ارتفاع حدود 

داده است. ساختار رسوبی پهنه ژئوسیستم از کلیت ساختار ها نیز کل پهنه را تا سطح اساس فرسایش می آب ذوب برف

هاست. در واقع، تغییرات اقلیمی کواترنر به صورت  لندفرمی آن پیروي نموده، تابعی از شیب، ارتفاع و فاصله از کوه

  کرده است. جا می ین یخچالی همزمان عملکرد فرایندها را در کل پهنه ژئوسیستم جابهیخچالی و ب

گذارد. ویژگیهاي نوسان  در هر حال، هرگونه تغییر در فرایندهاي درونی و یا بیرونی بر کل ژئوسیستم اثر می 

رتی و وارونگی دما تابع هاي جزایر حرا هاي پرمخاطره، کانون هاي زیرزمینی، الگوهاي جریانی و ریسک سیالب آب

  گیرد. ساختار مشترك بوده، کلیت پهنه را در بر می

  

  ) داالن4

ها از عوامل اصلی و اساسی شکل  ژئوسیستم تهران هستند. این داالن هاي تبادل انرژي و ماده در پهنه دره ها، داالن -رود

ها پیروي  هاي دره ها از ویژگی هاي رسوبی و ساختار این الیه هاي الیه گیري، تحول و تکامل این پهنه هستند. ویژگی

چه در گذشته و چه در  -نها را به مثابه داال کند. اختالف ارتفاع حدود سه هزار متري در این ژئوسیستم نقش این دره می

هاي بسیار بزرگی را به همراه  هاي عریضی را ایجاد و تخته سنگ هاي یخی دره بیشتر نموده است. در گذشته، زبانه -حال

هاي عظیم نیز به طور  اند. بعالوه، سیالب کرده شمالی این دشت وارد می حجم زیادي از رسوبهاي سرت نشده به نیمه

  ها رسوب داده است. تري را با الگوریتمی مشخص بر حسب ارتفاع، شیب و فاصله از کوههاي بیش متناوب آبرفت

تر از مرکز شهر  جنوبی داشته، در پایین-رود وجود دارد که جهت شمالی - در پهنه ژئوسیستمی تهران، هفت دره

کند.  م تهران را مشخص میها، مرز جنوبی ژئوسیست کنند. نقطه پایانی این جریانجنوب شرقی پیدا می-جهت شمال غربی
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تر  ریخته است، مرز جنوبی حوزه قلمداد شده و پایینها، جایی که در گذشته به دریاچه می در واقع، گلوگاه این روخانه

اي قدیمی بوده و ژئوسیستم دیگري را تشکیل داده است. خط تراز حداکثر گسترش شهري بر  از این مرز، بستر دریاچه

اي بر جاي هاي خود را به شکل مخروط افکنه ها از کوهستان خارج و رسوب ت که این رودخانهها جایی اس روي دامنه

). مرز غربی این ژئوسیستم 2تصویر ( دهدها، به صورت یک خط افقی این گسترش را نشان می اند. رأس مخروطگذاشته

ونک و فرحزاد به دره رودخانه کرج اي کن، پ هاي رودخانه شود، جایی که جریان ها مشخص می نیز توسط همین جریان

   .)5و  2هاي  شکل( جنوب شرق دارد، می ریزد  -که جهتی شمالغرب

  

  
  هاي پهنه ژئوسیستم تهران به مثابه داالن تبادل انرژي و ماده، و همچنین، الگوي محوریت توسعه شهري پایدار رودخانه )5شکل 

  

  )جهت5

فلوویالی تهران جنوبی و یا به عبارتی بر آفتاب است. جهت نسبی تابع -گالسیوجهت مطلق و جهت نسبی پهنه ژئوسیستم 

هاي زیستی عمود بر جهت ارتفاعات شکل گرفته،  هاي شمالی خود است. همواره پهنه فرایندها و عمود بر جهت کوه

توانند  هموار نمی هاي تکتونیکی کامال با این فرض که دشت( گیریشان نیز به سبب همین ویژگی است عامل اصلی شکل

کنند.  اند). در واقع، در دوئل با کوه تحول پیدا می زیست مکان مناسبی براي انسان تشکیل دهند و از این نظر عقیم پهنه

دهد. بر  بدین ترتیب، هر چه اختالف ارتفاع بیشتر باشد، این جدال نیز بیشتر شده، آشفتگی و کیاس بیشتري رخ می

جنوبی ژئوسیستم تهران موجب شده که فرایندهاي گذشته و حال بر همین اساس عمل و -حسب این نظر، جهت شمالی

ژئوسیستم بر جاي بگذارند. در نظر گرفتن جهت نسبی و مطلق به مثابه الگو  گذاري بیش از هزار متري را بر پهنه رسوب
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وه، جهت توسعه شهر تهران را هاي شهري از جمله تراکم و فضاهاي باز شهري اهمیت دارد. بعال و نمادي براي ساخت

  نیز مشخص کرده است.

  

  ) کلیت و انسجام6

گیرند و کلیت  کل واجد وحدت شکلی، معنایی و در نهایت هویتی است. در واقع، اجزا در طرح و زمینه کل قرار می

م بوده، همواره نوسان سازد. اجزا به تنهایی نامفهوم و نامعلو است که چگونگی همبستگی و ارتباط آنها را با هم روشن می

طور که بیان گردید  ). همان344-343شریعتمداري: ( کند و تغییر زیادي را در بر داشته که ثبوت آن را کلیت تعیین می

 مندي خاص خود است داراي قاعده 1ها داراي ساختار سلسله مراتبی بوده، هر مرتبه از آنها به مثابه یک هولون ژئوسیستم

ژئوسیستمی تهران نیز ساختار سلسله  نماید. در پهنه کلیت آنها نیز از یک قاعده کلی پیروي می)؛ اما 1385رامشت، (

هاي متفاوت با مرزهاي  فلوویالی تهران نیز با وجود داشتن هولون-مراتبی قابل مشاهده است. از این نظر، پهنه گالسیو

ها و  هاي آن بر سایر بخش یر در هر یک از بخشتقریبا مشخص داراي قانونمندي کلی و خاص خود است. بنابراین، تغی

هاي چهارگانه و  اي و ژئوسیستم گذارد. شایان ذکر است که مدنیت تهران بر اساس فضاي منطقه بر کل ژئوسیستم اثر می

  کلیت رفتاري حاکم بر آنها شکل گرفته است.

  

  آب و هوا) 7

است. چه در گذشته و چه در حال،  آب وهوا ،کتونیکدومین عامل اصلی شکل دهنده پهنه ژئوسیستمی تهران پس از ت

آب ها متأثر بوده است.  این پهنه داراي یک اقلیم خاص بوده که به جز عوامل بیرونی از ساختار فضایی محلی لندفرم

...) مانند ارتفاع، جهت، داالن، شیب، فاصله و( ها و روابط فضایی بین عناصر آنها از آنجا که متأثر از ژئوسیستم وهوا

  نماید. مشخص کننده سیستم عمل می عاملاست، خود به عنوان یک 

 چرخنديهواي  عربستان، توده جنب حاره ايپرفشار  سامانهبرودتی پرفشار سیبري،  سامانهتهران تحت تأثیر  آب وهواي

جایی این  غرب و عوامل محلی، شامل اختالف دمایی و رطوبتی بین ارتفاعات و خشکی ایران مرکزي است. پس، جابه

شود. به همین سبب، در کواترنر چند نوبت به صورت متوالی  در این پهنه می آب وهواییهاي هوا سبب تغییرات  توده

اند. در حال حاضر نیز با یک نظم خاصی  شده جا می جابهاي  مناطق مورفوکلیماتیک یخچالی، جنب یخچالی و رودخانه

  گیرند. اي، نیمه خشک و خشک این پهنه را در بر می هاي مورفوژنتیک جنب یخچالی، رودخانه سیستم

  

   هاي پژوهش یافته

بوده، در طی زمان هویت مشخص و  متمایز و مختلف و در عین حال پیوسته به هم ،هاي منفک ها داراي بخش ژئوسیستم

لی، پایداري و ناپایداري دنظمی، آشفتگی و آرامش، تعادل و ناتعا نظم و بی ،. بر این اساسکنند منحصر به فردي پیدا می

پیچیده قابل تبیین است. این الگوها ضمن تبیین حوادث گذشته،  اغلب با الگوهاي منظم و این هویت در چارچوب

                                                
  .نماید می تبعیت سیستم کلیت بر حاکم بزرگتر قوانین کلیت از که است خود خاص هاي قانونمندي با زیرسیستم یک هولون - 1
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 ؛سازندژئوسیستم را بر مبناي چگونگی پیدایش و همچنین تحوالت گذشته قابل تخمین و برآورد میرفتارهاي بعدي 

یخی یا پیشروي و پسروي دریا و دریاچه آن را در گذشته  هاي یا زبانه ها پهنه ،هاي جاري براي مثال ژئوسیستمی که آب

مایز به خود گرفته است. این هویت از یک سو بیانگر شکل داده و یا تغییراتی در آن ایجاد نموده است، هویتی واحد و مت

برداري و  تحوالت تاریخی مکان به مثابه ژئوسیستم است و از دیگر سو، راهنما و الگوي مناسبی در رابطه با بهره

هاي  داراي شکل ،اندهایی که در گذشته تحت تاثیر یخچال و یا جنب یخچالی بوده عملکردهاي انسانی است. پهنه

اي  اند. در نواحی جنب یخچالی حرکات توده هاي نامنظم و سرت نشده با قابلیت نفوذپذیري باالیی ر با رسوبموجدا

اندازه دانه، قابلیت  :از قبیل ،شود. فرایندهاي یخی در گذشته در خصوصیات ژئوتکنیکی مواد مشاهده می به وفوراي  دامنه

اند. ماهیت متنوع رسوبات با منشاء مستقیم یخی مانند  اثر گذاشته غیره فشردگی، استحکام، مقاومت برشی، میزان پوکی و

بولتون و پل، ( با رسوبات داراي منشاء غیریخی متفاوتند 2و کیمها 1ها و یا غیرمستقیم یخی مانند اسکرها ها و مورن تیل

، میزان هوازدگی، جنس سنگ ها توزیع اندازه دانه ها به وسیله رفتار ژئوتکنیکی تیل ،براي مثال ؛)1378 ،و کوك 1976

  ).17 :کوك( متأثر می گردد ،اند اي که در آن شکل گرفته شناسی آنها و ماهیت دوره

گاههاي زیستی وجود دارند که از نسبت قرارگیري نقاط، خطوط و سطوح  ها و گره ها همواره، پهنه در ژئوسیستم

کنند. الگوهاي  توان زیستی و شیوه زیست را مشخص می ها واجد معنی ذاتی بوده، میزان گاه تشکیل می شوند. این گره

-ها انطباق پیدا کرده و سازگار می گاهبر این گره 3سکونتگاهی گذشته کامال با رویکردهاي حسیک یا زیبایی شناسانه

اي به اندازه یک دشت فرسایشی بزرگ در یک حوضه افکنه کوچک یا تراس رودخانه اند. براي نمونه، مخروط شده

هاي زیستی مناسب و داراي پتانسیل باال  گاه هاي قدیمی بزرگ در گره یز بزرگ پذیراي جمعیت نبوده است. مدنیتآبخ

هاي محیط زیستی مناسب موجودات انسانی را  ها ویژگی اند. بنابراین، مکان معرف ژئوسیستم تکامل و پایداري پیدا کرده

4ذابهاي زیستی به عنوان نقاط ج گاه سازد. گره مشخص می
کنند. در واقع، در هر ژئوسیستم ممکن  سکونتی عمل می 

تواند الگوهاي ها ظاهر شوند. درك این مکان میبوم -است نقطه یا نقاط جذابی وجود داشته باشد که به مثابه زیست

هویت ها منحصر به فرد و داراي  سکونتگاهی و زیستی مناسب و پایدار را براي موجود انسانی مشخص کند. این مکان

 هاي ژئومورفیک منحصر به فردند کنند؛ چرا که به گفته شوم سیستم مشخص بوده، هویت انسان و جامعه را نیز معین می

  سازند. هاي انسان را فراهم می ها نیز زمینه استقرارگاه ) و این سیستم1379چورلی،(
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2 - Kames 
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  گیري نتیجه

سابقه چند هزارساله دارد. در واقع، مدنیت آن مبتنی بر شکل کنونی شهر تهران بسیار جدید است؛ اما به لحاظ مدنیت 

ها، بارش فراوان و آب زیاد ناشی  هویت مکانی ژئوسیستم زیر بناست؛ بدین صورت که در کواترنر و با پسروي یخچال

توان به  زاي آبی قدرتمندي در منطقه شکل گرفتند. از عوارض ژئومورفیک آن می هاي شکل ها، سیستم از ذوب برف

 متر 1080هاي بزرگ جاجرود و کرج و گسترش و پیشروي دریاچه حوض سلطان تا خط تراز  جود مخروط افکنهو

ها، افزایش جمعیت و افزایش ارتباطات بین جمعیت دو تا  ) اشاره کرد. احتماال با پسروي یخچال1390علی نوري، (

   .ده استژئوسیستم جاجرود و کرج و همچنین ارزش افزوده، شهرري بنا گذاشته ش

). در تهران نیز به 1380رامشت، ( هاي یخی واگرایی مدنیت را در ایران باعث شده است به طور کلی، پسروي زبانه

فلوویالی تهران با ذوب شدن و -ژئوسیستم گالسیو ). بدین ترتیب، پهنه1390علی نوري، ( همین صورت بوده است

وسیستم نیز داراي الگوها و نمادهایی به شکل عوارض ژئومورفیک ها مورد توجه واقع می شود. این پهنه ژئ پسروي یخ

کند. در واقع، فرایندهاي تکتونیکی پستی و  هاي زیستی مناسب انسانی را مشخص می ها و گره گاه بوده که پهنه

اي  فتگانههاي ه اند. دره ها توسط فرایندهاي یخی و آبی تعدیل شده هایی را ایجاد نموده که این پستی و بلندي بلندي

هاي یخی دوران چهارم عرض وسیعی دارند.  شوند. این دره ها، به علت بریدگی ها وارد این پهنه می عمود بر جهت کوه

هایی در پاي ارتفاعات شمال تهران  افکنه  ها مخروط یخچالی، با بارش فراوان و ذوب برف پس از پسروي آخرین دوره

ي کن، ها اند. در این میان، مخروط افکنه شده هاي زیستی استفاده می ه استقرارگاهها به مثاب تشکیل شده و همه این مخروط

وجود  هایی را به ها، چاله ). گسل3و2هاي  شکل( اند شده تجریش و اوین به علت وسعت بیشتر جمعیت بیشتري را پذیرا می

واقع، الگوهاي ژئوسیستم پهنه تهران نمادهاي  اند.. در شده ها مسکونی می ها نیز در ارتباط با دره اند که این چاله آورده

عارضه ژئومورفیک) را به ( هاي گذشته با درك این نمادها بهترین مکان  دهند که نسل مکانی انسان را نشان می - زیست

شده  مدت پایداریشان حفظ می اند. به همین دلیل، در طوالنی کرده عنوان سکونتگاه خود به شکل ارگانیکی انتخاب می

هر کدام از  غیره ها و ها، جلگه ها، دشت ).کوه23اسپیرن، ( ها مفاهیمی را منعکس می کنندبدین لحاظ، رودخانهت. اس

اما این اجزا در ارتباط با هم کلیتی قابل درك را فراهم ساخته که معنی فراتري از اجزا و  ؛معانی خاصی برخوردارند

. این کلیت، همان ساختار ژئوسیستم است. کنند به او را ایفا می1یدهنده جهت زیست انسانی و هویت بخش عناصر تشکیل

  ).1356کریمیان، ( شده است نامیده می »قصران خارج«هاي دور این پهنه ژئوسیستمی  در گذشته

بندي شهري است که با  از مهمترین مسائل در حوزه شهرسازي، مشخص نمودن مرز، فرم، جهت، پیوستگی و منطقه

ژئوسیستمی به آسانی و به شکل ارگانیک و پایدار به آسانی امکانپذیر است. مسائل شهري دوران مدرن تحمیل رویکرد 

هویت و بدون توجه به زمینه محیطی آن  شهرهاست. بنابراین، شهرهاي کالن، بی سلیقه هاي سوژه براي ساخت و توسعه

را سبب گردیده و هم کیفیت محیط شهري را براي  ها ها را تخریب و انواع آلودگی ساخته شده که هم زیست محیط

سکونت و آرامش پایین آورده. بدین روي، انسان با محیط زیستش بیگانه شده و احساس سرگشتگی و آوارگی را با 

  خود به همراه دارد. 

                                                
1 - identification 
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ا در توان در طوالنی مدت تغییراتی ر بر این اساس، با مشخص نمودن پهنه ژئوسیستمی تهران و خصوصیات آن می

ساختار شهري انجام داد که هویت آن مبتنی بر این ساختار گردد. در این صورت، پهنه ژئوسیستمی به عنوان زمینه شهر 

هاي  راه -ها به مثابه الگوهاي جریان شهري رودخانه -کند، دره گیرد. مرز و حریم شهر را لبه ژئوسیستم تعیین می قرار می

ها بدین  توانند جریان هوا را به طور پیوسته عبور دهند. دره ها به مثابه داالن می ین درهقرار می گیرند. همچنین، ا -ارتباطی

کاهند. از این نظر،  هاي دمایی می صورت، محل تبادل جریان هوا بوده، از شدت آلودگی، جزایر حرارتی و وارونگی

ها هستند. همچنین، این  ، این دره رودخانهترین راه ارتباطی بین کوه و دشت براي تبادل انرژي و بویژه جریان هوا مهم

هاي زیرزمینی هستند؛ امري که امروزه یکی از مخاطرات طبیعی جدي و  هاي آب ها تنها راه کنترل نوسان دره

-در چند سال گذشته فرونشینی ناشی از این نوسانات مشکالت زیادي «هاي شهري بوده و  آفرین براي ساخت مشکل

خط شکستگی بین کوه و ( ها به کنیک ). ورود این دره1384شمشکی، ( وجود آورده است را به -بویژه براي شهر تهران

سازد. پایانه این  گر می ها مرز پایینی شهر را جلوه دشت) و یا خروج آنها از کوهستان مرز باالیی شهر، و گلوگاه این دره

  کنند. شهر و فضاهاي باز عمل می هاي هویت دهنده هاي موجود به عنوان گره هاي شهري را مشخص و تپه ها، پایانه دره

فضایی، شکل دهنده شهر ارگانیک و پایدار  از این رو، عوارض ژئومورفیک در پهنه ژئوسیستمی آن و در یک رابطه

کنند. بدین لحاظ، شهر  هاي شهري از الگوهاي فضایی ژئوسیستم زیر بناي خود پیروي می بوده و در این صورت، ساخت

دهد.  باالتري به دست آورده، احساس اطمینان و امنیت و در حقیقت سکنی و آرامش بیشتري به ساکنان میکیفیت 

آورد، بلکه  وجود می اندازي، محیطی که در ذهن واضح و برجسته باشد؛ نه تنها احساس امنیت به بعالوه، از نظر چشم

دهد و وي  ط به شخص نوعی احساس امنیت میکند. تصویري نیکو از محی عمق و شدت تجارب انسانی را افزون می

). اگر محیطی به نمایانی نظام یابد و 1372لینچ، ( وجود آورد اي موزون بین خود و جهان خارج را به تواند رابطه می

توانند امیدها و امیال خود را با آن پیوند دهند. در این صورت است که  سیمایی مشخص به دست آورد، ساکنان آن می

  ). 168همان: ( شود که قابل مالحظه بوده، مظاهر شناختی نیکو دارد دگی به معنی واقعی جایی میمحیط زن
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