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  ده يچک

 ير شـهرها يخاص خـود و منفـک از سـا    يو فرهنگ يعيبا بستر طب يريکو ي، شهرران در شرق استان کرمانيکشور ا يشهر بم واقع در جنوب شرق
، يعـ ير منحصر بـه فـرد بسـتر طب   از عناص. وجود داشته است يو فرهنگ يعير طبن بستيب يو تعادل يرباز هماهنگيدر شهر بم از د .ران استيا يريکو

ـ از عناصـر و . دنا منطقه يها ز و آبخوانيآبر يها حوزه هستند که حاصل شکل خاص ينيرزميآب زپر  يها سفره  هيـ ابنعـالوه بـر    يبسـتر فرهنگـ   ةژي
انطبـاق و   ةو نحـو  يو فرهنگـ  يعـ يطب يهابسـتر  يهـا  يژگي، شناخت ون مقالهيهدف از ا .دكرها اشاره  ها و قنات توان به وجود نخلستان يم يخيتار

 ، بم مربوط به قبل و بعـد از زلزلـه  شهر  يريو تصو يبا مرور متون نوشتار .استمتعادل در گذر زمان  ةن رابطياختالل در ا بروز ن آنها و علليارتباط ب
و  ي، ژئومرفولـوژ )ينـ يرزميو ز يسـطح ( يدرولوژيـ ملـه ه از ج يعـ يطب يها مشخصهمرتبط با  يها ق دادهيها و تلف ل نقشهي، تحليدانيم يها برداشت
د ي، بـه نظـر رسـ   يو فرهنگـ  يعـ يها و عناصر بستر طب يژگيو ييپس از شناسا ها و ساخت و سازها، شامل باغ يفرهنگ يها مشخصهو  ياهيپوشش گ

ـ دوران متفاوت قبل و بعد از زلزلـه و ال  يها نقشه ةيبا ته. ر در طول زمان دچار خدشه شده استمذکوتعادل  اطالعـات   يگـذار  هـم  يو رو يبـردار  هي
ـ متفاوت ، يشهر بم در سالها ييهوا يعکسها ليتحلو ) ي، سطوح ارتفاعيدرولوژي، هياهيمربوط به پوشش گ(شده  يبند دسته ن يتعادل رو به زوال ب
دادن  يبـا رو  .شناخته شـد  هاباغ يو کاربر ياراضشهر بدون توجه به توان و استعداد منابع و  ةيرو يب ةتوسعو عامل اختالل  يو فرهنگ يعيطببستر 

ـ  ين مقاله سعي، اشهر بم يبازسازاز  يور بهرها و يو مطرح شدن مقوله اح ۱۳۸۲ماه سال  يزلزله در د  ةنـ يدر زم ييهـا  هيو توصـ  هاشـنهاد يپ ةدر ارائ
 يريکـو  يشـهرها  يبررسـ  يتواند بـرا  ينجا ميروش مطالعه در ا. دارد با ارزش شهر يو فرهنگ يعيهماهنگ با بستر طب يا به گونه شهر بم يبازساز

  .  باشدم يقابل تعم يخواسته و ناخواسته بازساز يها صتدر ارتباط با فر ،جاد شدهياانقطاع شان  يعيشهر، در ساختار طب ةمشابه که در اثر توسع
  
  واژه ديکل

  بم ساختار شهر ‐ساختار باغات ‐يبستر فرهنگ ‐يعيبستر طب
  
  سرآغاز 

با  يو باغها يزراع يها نيزم يدارا يمتعدد يا شهرهايدر دن
هر مواجه شب يبا خطر تخربر اثر توسعه و رشد ند که ارزش هست

ه و مصر اشاره يسور ،عراق يتوان به کشورها ياز آن جمله م .اند شده
ا، بعد از يفرنيمانند کال يشمال يکايمراز ا ييها ن در بخشيهمچن. کرد

ن يع شهر از بيسر ةل توسعيو مزارع به دلدوم، باغها  يجنگ جهان

مشابه همچون شهر  يها نمونهز يران نيدر ا .)Egoz,1996( اند رفته
 يها يژگيبا و يريکو يشهر بم شهر .شوند يافت مي، تفت و بم نيقزو

ر يک از ساو منف اديار زيقدمت بس يودارا يخيوتار يعيخاص طب
 يران و در جنوب شرقي، که در فالت ااستران يا يريکو يشهرها

اين  .)۱شمارة شكل( فته استايکشور در شرق استان کرمان استقرار 
) ران استيداخل ا يفرورفتگن يتر ستپ( ر لوتيک طرف به کويشهر از 
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ب ين ترتيبه ا ،شود يمرتبط م يکوهيگر به دشت پايو از طرف د
  .)۱۳۶۴، يمحالت( خاص خود را دارد يعيها و مختصات طب يژگيو

ق با ين تحقيشود که در ا يبا ارزش محسوب م يبم، باغ شهر شهر
بر  يسع آنها يانداز هم يمختلف و رو يسالها ييهوا يعکسها يبررس

و با توجه به  ,ش گذاشته شوديماب باغها به نيآن است که علل تخر
اه م يشتر در دياس ريم در مقيشش و ن يبا بزرگ يا پس از زلزلهکه  نيا

  .کسان شديه با خاک ير ظرف هفت ثانن شهي، ا۱۳۸۲
 يجارب يها ها و قنات نخلستان يدارد با بررس ين مطالعه سعيا
 يعيبا ارزش طب ةن شبکيد به ايکأبا ت يشهر ةشبک يرد پا منزلة همانده ب

  .دكن هئشهر ارا ةشبک يآن و بازساز تداوم يبرا هاييشنهاديپ
 ةنيمعاصر در زم يها ات مرتبط با نگرشيت و ادباين منظور نظريبد
 يبازساز ها و نخلستان ينگهدارکه همزمان  يسبز شهر يها شبکه
  .دشدن ييشناسا ،کند ير ميپذ امکان را يشهر ةشبک

با  يزمان ييهوا يها و عکس ها نقشه استفاده ازجه با يدر نت
که در طول زمان سبب  يعوامل يو شهر يا متفاوت منطقه يها اسيمق

 مشخص شده، يو بستر شهر يعين بستر طبيبسازگار  ةرابط يدگرگون
 ةو توسع يباساز ةنيزم در پژوهش ،اختالالتن يا و با مرتفع کردن ندشد

  .رفتيپذشهر صورت 
  

 
  ايران در موقعيت كرمان و شهر بم): ۱(شكل شمارة 

  چهارچوب نظري الزم

 ةشبک يبر ساختارها يمبتن يزيو برنامه ر يدر دوران معاصر طراح
سطوح سبز و باز به  يفضاها يبند و به تناسب سطح و دانه ١سبز يفضا

و  يتباهدر پاسخ به روند  است يمدت است که هيم پايساخته شده از مفاه
 ,Erickson)شود  ي، از آن بهره گرفته مشهر يعيعناصر طبتنزل عملکرد 

(2004.  
 در اواخر قرن نوزده يشهر يم طراحياز مفاه ۲سبز يرهايمس ةينظر

باز  يفضا ياه ستمي، پارک راهها و س، محورهار بلوارهايست، نظيو ب
  . ت گرفته استأنش يشهر

سبز در  يارهيمس ينه طراحين تجارب در زميشتريکا بيمرادر کشور 
 ۳تون ستم پارک بوسي، سن آنهايتر از مهم يکيقرن نوزده انجام شده، 

کا يمرا، پدر جنبش سبزراهها در ٤»المستد ک اليفردر«که توسط  است
. ده استش يبا ارزش طراح يعيطب يها جهت حفاظت از پهنه

)Miller,1998(.  
ن يت سرزميريحفاظت و مد يبرا ٥خط سبز  ةدي، اهفتاد ابتدا ةدر ده

ن سالها ي، در همارائه شد يو عموم يت خصوصيط مالکه اختاليبر پا
با  يطراح«ک در شهرها به نام ياکولوژ يراحبا نگرش ط ن کتابياول
 يغن اي هنوشته شد که مجموع) ۱۹۶۹(٧» مک هارگ«توسط ٦» عتيطب

 Mc(. رود يبه شمار م يسبز شهر يدر ارتباط با سبزراهها و  فضاها

Harg,1969.(  
سبز  يرهايمس يبرا گوناگون يدگاههاياز د يف متعدديامروزه تعار
 يا در درون بستريپو يانيسبز جر يرهاي، مسيطور كل به. ارائه شده است

جاد يا يوستگيپ يو شهر يعيط طبيان محيهستند كه م يعيو طب يخط
، ي، تفرجيکياکولوژ ةسبز با اهداف چندگان يرهاين مسيهمچن. ندكن يم

ند يآ يد ميبا شهر پد يو در سازگار يباشناختيو ز يفرهنگ
)Miller,1998.( يسبز برا يرهايمس يزير کتاب برنامه ةسنديتل نويل 

 ،باز يسبز فضا يرهايمس :کند يف ميه تعرگون نيرسبز را ايمس ، ٨کايآمر
و بستر  يعيطب يستگاههاي، زها پارک ةتباط دهنده و متصل کنندار

شوند و  يم يتلق يمسکون يها با مجموعه يخيتار يها تيا ساي يگفرهن
  (Little, 1990).هستند ۹يگوناگون يکارکردها يرادا

  . هستند يستيط زيارزش مح يدارا ‐۱
در کنندگان را  ند که استفادهيآ يبه شمار م ير تفرجيک مسي‐۲

  دهند يقرار م يعيط طبيارتباط با مح
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  .)Conine,et al,2004( ندهست يو فرهنگ يخيت تاريهو يدارا ‐۳
ند كه هستک يارزش اکولوژ ين دارايسبز همچن يرهايمس ‐۴
 موجبکنند و  يفا ميان قطعات سبز را ايم يوستگيارتباط و پ جادينقش ا

  .شوند يآنها م يردايپا
ک يبا  يعيط طبيک محي، در شهر يعيط طبين دو محيباط بن ارتيا 
ط ين محيا بيو  ،در درون شهر يط انسان ساخت با ارزش تفرجيمح
انتقال به  (‐شهر ط انسان ساخت در درونيرون شهر و محيدر ب يعيطب

  .)Shafer,2000( است )داخل از خارج
ط يمح يمنف آثار، کاهش سبز يرهايمس يگر کارکردهاياز د ‐۵

در . ستاآنه ةج حاصل از توسعيک نتايراهها و بهبود اکولوژ يستيز
ست اطراف خود داشته يط زيبر مح يمنف يريثأتوانند ت يها م ، راهشهرها

ده ين پديا. شوند يعيطب يفضاهاند انقطاع در يباشند و موجب فرآ
خرد شده و تنزل  يستيج قطعات زيآن به تدر ياست که ط ينديفرآ
  . ابندي يت ميفيک

ن آنها يتر ر گذارند که از مهميثأت يند عوامل متعدديان فريدر ا
ناهمگن  ةو توسع يعيطب بکر و يها نيشهرها در سرزم ةيرو يگسترش ب
  . شهرها است
از  يرين رفته با جلوگين ارتباط از بيا يبرقرارن معضل، يراه حل ا
توسعه  که قبآل ياما در مناطق است؛اطق حساس من يتوسعه در بعض

، اههار ةکه شبک يياند و تحت فشار توسعه هستند و در جاها افتهي
ن يسبز ا يرهايتوان به کمک مس ي، مکند يرا قطع م يعيارتباطات طب
   ).Viles and Rosier,2001(ا کرد يت و احيارتباط را تقو
و  يعيطب يها شامل پهنه يا گسترده يتوانند نواح يسبز م يرهايمس
ر ينظ يخط يدورهايکرمرتفع،  يستگاههاي، زيزراع يها ني، زميفرهنگ
را در  يستيط زيمح ريپذ بيآس يها تيساا يم آن يدره و حر –رود 
   .)Arendt,2004( .رنديبرگ

با ارزش از  يمصنوعو  يعيطب يها پهنه يکه دارا ييدر شهرها
جاد ي، با استفاده از اندهست يحيو تفر يخي، تاري، فرهنگکيلحاظ اکولوژ

، اند ذکر شده يکارکردها يداراه سبز ک يرهايو مس ها ت شبکهيو تقو
ارزشمند حفاظت  يها ن پهنهيب اين ترتيبه اارتباط برقرار کرد و توان  يم
  .)Fabos,et al . 2004(شوند  يم

 استهاي طبيعي و عناصر مصنوع با ارزش  شهر بم نيز داراي پهنه
ها افزايش  ها از طريق سبزراهها پايداري اين پهنه که با اتصال اين پهنه

  به اين نکته اشاره بيشتري خواهد شد هادر بخش پيشنهاد. يابد مي
  مواد 

يابي آن  که مکان ستشهر بم سيماي سرزمين فرهنگي پايدار و پويا
در بستر طبيعي و ارتباط آن با منابع و محيط زيست منسجم بوده و 

يت ؤهاي سبز و باز اين شهر ر توزيع و ترکيب لکه ةبازتاب آن در نحو
  . شود مي

اي است که از دير  ويژه ١١و بستر فرهنگي ١٠بم داراي بستر طبيعي
اند، از جمله عناصر و منابع منحصر به  باز در هماهنگي با يکديگر بوده

آب زيرزميني بم  ةسفر (هاي آب زيرزميني غني  فرد بستر طبيعي، سفره
ند و ارتفاعات شهر، که مانند کاسه شهر را هست )نرماشير و ماروئيد –

  .فراگرفته اند
 اند ازجمله منابع آب سطحي در شهرستان بم، رودخانه هاي متعددي

گيرند و به  که از ارتفاعات واقع در غرب و جنوب غربي شهر سرچشمه مي
  . شوند سمت شهر بم و روستاي بروات جاري مي

فصلي  ةرودخان) ۱شمارة  ةنقش(ها در شهر بم  ترين رودخانه مهم
دي و درزو هستند که از کوه هاي بارز در سمت پشت رود، نساء، دهبکر
   .گيرند غرب شهر سرچشمه مي

    نقشة(متر قرار گرفته  ۱۵۰۰تا  ۱۰۰۰ارتفاعي شهر بم در محدودة 
و از جنوب به %) ۲/۱(، شيب اصلي آن از غرب به شرق )۳و۲شمارة 
  .)۳و۲شماره هاي شكل ) (۱۳۶۴محالتي، ( است%) ۵۲/۰(شمال 

يماي سرزمين و بستر فرهنگي در بم شامل عناصر ساختاري س
 ،تاريخي با اهميت ةها، مزارع و ابني باغهاي خرما و مرکبات، قنات

  . استارگ بم و عرصه آن  ةهمچون قلع
 آهکتار باغ وجود دارد که عموم ۱۰۰۰در سطح شهر بم بيشتر از 

   .ندهستخرما و مرکبات  هايباغ
دانش بومي خود و ابتکار ها به برکت  پديدآورندگان اين نخلستان

ناشي از نيازهاي طبيعي و توان پنهان بستر طبيعي  يعمل خودجوش
بقا و پويايي بستر و  موجباند از يک سو  سرزمين خويش توانسته

توان و تناسب اراضي  يدند و از سوي ديگر با ارتقاشهاي طبيعي  سرمايه
گيري  لاسکان در بيرون از قلعه ارگ و سپس شک برايبستر مناسبي 

   .ندكنشهر ايجاد 

  ۵۳          کالبدي شهر بم با تأکيد بر ارتباط شهر و طبيعت    –متغيرهاي مؤثر در تحوالت ساختار فيزيکي 
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  ۵۵        کالبدي شهر بم با تأکيد بر ارتباط شهر و طبيعت        –متغيرهاي مؤثر در تحوالت ساختار فيزيکي 
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  مظهر قنات و جويبار حاصل از قنات): ۲(شمارة شكل 

  

  
ها در بخش شرقي  هوايي از رشته قناتعکس ): ۳(شكل شمارة 

  شهر بم

  
ها در شهر بم در شمال غربي و غرب، جنوب غربي و در  قنات
  )۴شكل شمارة (. گسل بم در جهت غرب به شرق جاي دارند ةمحدود

  

هاي هيدرولوژي و منابع آب، سطوح ارتفاعي و جهت  نقشه ةبا مطالع
دو  ،)۴نقشة شمارة (بم، شيب و باغهاي خرما و مرکبات و مزارع در شهر 

  : نوع ارتباط قابل شناسايي است
تنگاتنگ و هماهنگي بين عناصر طبيعي  ةدر شهر بم از ديرباز رابط :لاّو

به اين ترتيب که چون بم و بروات در . شود با شکل بستر زمين ديده مي
اند آب حاصل از بارش از  ارتفاعي کمتر نسبت به مناطق اطراف قرارگرفته

از (ارتفاعات سمت غربي سرچشمه گرفته و به دليل جهت شيب زمين 
به سوي بم و بروات جاري و در زير شهر بم و بروات ) غرب به شرق

هاي آب زيرزميني را فراهم ساخته  انباشته شده و موجبات تشکيل سفره
، توسط افراد بومي و بر )۴ةشكل شمار(هاي زراعي،  و زمينها باغ .است

هاي طبيعي ذکر شده، در انطباق و  شناخت آنها از ويژگيپايه دانش و 
ها و به دليل وجود  هماهنگي کامل با شيب زمين جهت حرکت آبراهه

ها نيز به دليل وجود  اند و قنات هاي غني آب زيرزميني شکل گرفته سفره
شكل ( بروات در شرق شهر –هاي آب در امتداد خط گسل بم  اين سفره

  .اند ذخاير آبهاي زيرزميني را دارد، حفر شده ، که بيشترين)۵شمارة 
ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ بين عناصر ساختاري شهر و  :دوم

گيري شهر در  هاي سبز از طريق بررسي روند شکل ترکيب و توزيع لکه
ارتباطات طبيعي در بم  ) ۵نقشة شمارة  ( زمان با استفاده از ترسيم

اي  ارتباط هماهنگ، تاريخچهبراي اثبات وجود اين . بررسي شده است
  شده استذكرگيري شهر و طبيعت در ادامه  شکل ةکوتاه از نحو

  هاي شهر بم باغات و نخلستان): ۴(شكل شمارة 

 

  ۵۷کالبدي شهر بم با تأکيد بر ارتباط شهر و طبيعت         –متغيرهاي مؤثر در تحوالت ساختار فيزيکي



۴۸مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                                                      ۵۸



  گيري شهر بم  شکل ةتاريخچ
ماننـد  (منـابع تـاريخي کهـن ايـران      رابطة شهر و طبيعتبر اساس 

وجـود آمـده    اين شـهر بـه  اي ايران  ، در زمان پادشاهان اسطوره)شاهنامه
پيروزي در جنـگ بـا فرزنـد    پس از رستم رود  گمان ميبراي مثال . است

. را داده اسـت ) ۶شـكل شـمارة   (ارگ بـم   ةاسفنديار، دستور ساخت قلعـ 
به اردشـير،  » کارنامک اردشير بابکان« همچنين در جايي ديگر در کتاب 

بـراي گـرفتن    وينوة بابک مؤسس سلسـله ساسـاني، اشـاره شـده کـه      
وران حکومت از آخرين پادشاه اشـکاني قـدمت احـداث ارگ بـم را تـا د     

ــکانيان   ــت اش ــي . م . ق ۲۵(حاکمي ــي  .) م  ۲۲۶ال ــب م ــه عق ــرد  ب ب
به اين ترتيب زندگي در شهر بم از قلعه ارگ بم واقـع در  ). ۱۳۸۲مهريار،(

در دوران ). ۵شـكل شـمارة   (شـود   شمال شرقي شهر بم کنوني، آغاز مي
پرداختند و در روزگـار   پيش از اسالم مردم در بيرون از قلعه به کشاورزي 

هاي قلعة کشاورزي و باغداري تـا حـدي    سانيان نيز در بيرون از ديوارهسا
  ).۱۳۶۸مستوفي ،(رواج داشت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن دوره شـهر  يو در همـ يه باغها بيرون از قلعه توسعه يافتند صفو در دورة
شروع بـه گسـترش   ي به جانب جنوب دفاع ةواريرون از قلعه و ديز در بين

ن زمـان آغـاز شـد و    يد بم در ايشهر جد يريگ ب شكلين ترتيو به ا كرد
نگي كامل با ساختار باغها شـكل  ن دوره و در هماهيساختار شهر بم در ا

  .)6 شكل شمارة( )1355نوربخش ،( گرفت
شـهرها، در طـول    –از اين دوره به بعد در شهر بم مانند ساير بـاغ  

، بلکه بر غنا بخش طبيعت منشاء اصلي شهر، نه فقطمنزلة  هزمان باغها ب

اند و نقـش حيـاتي در    گذار بوده گيري ساختار کالبدي شهر نيز تآثير شکل
) ۵(طورکه در نقشة شـمارة   اند، در نتيجه همان رشد دروني شهر ايفا کرده

نمايش داده شده ساختار شهر تابع ساختار باغها و شيوة آبياري آنها بـوده  
با بررسي عکس هوايي شهر بم مربوط بـه سـال   ). ۷شكل شمارة (است 
و  ۱۳۷۷و  ۱۳۵۶هـاي   هاي هـوايي سـال   در دورة پهلوي و عکس ۱۳۳۵
سـاختار شـهر و    اين رابطة متعادل و هماهنگ بين رسد ميبه نظر  ۱۳۸۲
. تا دورة پهلوي پا برجاست و پس از آن تخريـب شـده اسـت    فقطباغها، 

تـر عکسـهاي    بـه بررسـي دقيـق   بايد براي يافتن علل تخريب اين رابطه 
  .هوايي و تحليل آنها پرداخته شد

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  روش کار

طبيعي مهم در شهر بم اقليم، هيدرولوژي، ارتفاعات،  عواملاز جمله 
. انـد  پوشش گياهي، حيات وحش جانوري، زمين شناسي و خاک شناسـي 

تنگاتنگ و هماهنگ بين عناصر طبيعي و شـکل   ةبراي اثبات وجود رابط
بررسـي شـده و چنـد     ارتباططبيعي براي اثبات اين  عواملزمين، اهميت 

ـ بيشترين عوام منزلة  هب عامل دند و مقايسـه بـر   شـ ثير گـذار انتخـاب   أل ت
هـاي   در نتيجـه ابتـدا نقشـه   . )1شـمارة   جـدول ( اساس آنها انجام گرفت

پوشـش  (، باغهـا و مـزارع   )هيـدرولوژي (هـاي طبيعـي    ها و آبراهـه  قنات
هـم انـدازي و بـا يکـديگر      ، سطوح ارتفاعي و جهـت شـيب روي  )گياهي

لـف شـهر تفسـير    هاي هـوايي سـالهاي مخت   سپس عکس. مقايسه شدند
 هادر تحليل عکسهاي هوايي عواملي چون اندازه، شکل و تعداد باغ .شدند
 هاي زراعي و علل تغيير اين عوامل درگذر زمان بررسي شدند که و زمين

قلعه  ، شهر در بيرون از۱:۱۰۰۰۰، در مقياس ۱۳۳۵در عکس هوايي سال 
  از . ست ا شدهارگ گسترش يافته و دو خيابان اصلي عمود بر هم احداث 

 خط گسل بم و بروات): ۵(شكل شمارة 

  قلعه ارگ بم قبل از زلزله): ۶(شكل شمارة 
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اين دو محـور سرتاسـري    ةشهر بم بر پايبندي  اين دوره به بعد استخوان
بـه طـور کلـي     .جنوبي شکل گرفـت  –غربي و شمالي  –متقاطع شرقي 

گـردد کـه بـه دسـتور      برمي ۱۳۰۹به سال  اين شهرکشي در  خيابان أمبد
ــمالي   ــان ش ــک خياب ــاه ي ــوبي در  –رضاش ــده اســت   آنجن ــداث ش اح

ــان،( ــل). ۱۳۸۲کريميـ ــالهاي  ةدر فاصـ ــا  ۱۳۲۰سـ ــا ۱۳۴۰تـ ز و از آغـ
طورکه  و همان يافتکشي، تا حدي شهر ناهمگن و پراکنده توسعه  خيابان

 هـا ثير منفي رشد شـهر بـر روي باغ  أمشخص شده، ت) ۸(ة شمارشكل در 
بـين قطعـات    ةفاصـل  ؛وسيع وجود داشتند ةکم بوده و در تعداد کم و انداز
هـاي مربـع و    ، قطعات بـاغ بـه شـکل   استکم و همجواري آنها مناسب 

ترسيم شـده حاصـل از اتصـال خطـوط      ةشبک و اند داث شدهمستطيل اح
، شکلي مـنظم دارد و تعـادل و تـوازن بـين بسـتر      هاساختاري شهر و باغ

  .طبيعي و فرهنگي همچنان باقي است
  

  
  
  
  

هاي جديد  ، خيابان۱:۶۰۰۰، در مقياس ۱۳۶۵در عکس هوايي سال 
همچنين تعدادي ميـدان  ) .۹شكل شمارة (اند ، در عرض شهر احداث شده

سـاختاري   ةشود، شبک شهر ديده ميو يک خيابان کمربندي نيز در مرکز 
شهر در اطراف  ةيعني جايي که بيشترين توسع ،ترسيم شده در مرکز شهر

هاي جديد و در جهت شمال شرقي و غربـي شـهر رخ داده، دچـار     خيابان
هـا از   در اين سال، به دليل عبور خيابان هاباغبراي مثال تغيير شده است، 

انـد و   ات کـوچکتر تقسـيم شـده   ، تغييـر شـکل يافتـه و بـه قطعـ     آنها بين

بين قطعات جدا شـده   ةشان کوچکتر شده و فاصل تعدادشان بيشتر و اندازه
  . افزايش يافته است
در . شـود  بيشتر در بخش جنوبي شـهر ديـده مـي    هااين تفکيک باغ

خـود را از دسـت    ة، باغها شکل اوليـ ۱۳۳۵مقايسه با عکس هوايي سال 
انـد و بـه دليـل خيابـان      ريزتري تقسيم شدههاي  داده و به قطعات و دانه

  .اند حذف شدهبرخي از آنها هاي مرکزي شهر  هاي جديد در بخش کشي
و عکـس هـوايي    ۱:۴۰۰۰۰در مقياس  ۱۳۷۷در عکس هوايي سال 

هاي جديـدي احـداث    ، ميادين و خيابان۱:۲۰۰۰۰در مقياس  ۱۳۸۲سال 
بـرهم  اسـت و   هاي جنوبي شـهر ادامـه يافتـه    اند و توسعه در بخش شده

سـاختاري   ةبيشتري در اين سال نسبت به سالهاي قبل در شبک ريختگي
  . بويژه در بخش مرکز و جنوب غربي شهر مشهود است ،و شهر هاباغ

در بخش جنوبي شهر تا حدي دستخوش  هادر اين سالها ساختار باغ
به سطح ساخته شده کـاهش يافتـه    هاتغيير شده است و نسبت سطح باغ

ها بيشتر در بخش مرکـز شـهر دچـار     خيابان ةشبک ۱۳۸۲ال در س. است
منظم در آمده، در نتيجه  شده و به صورت شعاعي و نا ناهمگونيانقطاع و 

تعادل بين بستر طبيعي و فرهنگي به دليل کاهش مساحت قطعات سبز و 
. هـاي ريزتـر بيشـتر از قبـل خدشـه دار شـده اسـت        تقسيم آنها به دانـه 

  )۱۰و  ۹شمارة  هاي شكل(
   

 ها يافته

هاي ذکر شده و تحليل عکسهاي  هم اندازي نقشه کلي از روي طور به
  :اين نکات قابل استخراج است ) ۲( ةهوايي از جدول شمار

اي متعادل بين بستر فرهنگـي و   ها ،رابطه اندازي نقشه هم با روي ‐۱
 ةدر دور( هـا  يت شد، اما اين ارتبـاط بـا احـداث اولـين خيابـان     ؤطبيعي ر
که بدون توجه به ساختار هماهنگ باغ و شهر کشـيده  ) ۳۰دهة  ‐پهلوي
  ).۵نقشة شمارة (  اند، رو به زوال است شده

اند و تعداد آنها بـه مـرور زمـان     قطعات باغي کوچکتر شده ةانداز‐۲
 .کاهش يافته است

از فـرم   هـا ، شـکل باغ هـا ها به درون باغ به دليل نفوذ ساختمان ‐۳
مـنظم   شکل اوليه آنهاست خارج شده و به شـکل نـا  مربع و مستطيل که 
 . اند هايي نا منظم پيدا کرده تبديل شده و لبه

وسعت قطعات باغي در کل شهر بم کاهش يافته است و به طور  ‐۴
 .به سطح ساخته شده کاهش يافته است هاکل نسبت سطح باغ

  نام فاکتورهاي طبيعي
ثير فاکتورها در اثباتأميزان ت

وجود رابطة متعادل بين طبيعت 
  و شکل زمين

  کم  اقليم

  بسيار زياد  هيدرولوژي

  بسيار زياد  ارتفاعات

  بسيار زياد  پوشش گياهي

  بسيار کم  حيات وحش جانوري

  متوسط  زمين شناسي

  متوسط  يشناس خاك

ميزان اهميت فاکتورهاي  ةمقايس): ۱(جدول شمارة 

متعادل بين طبيعت و  ةطبيعي شهر بم در اثبات وجود رابط

  ها شهر پيش از احداث خيابان
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جديد و  ها دانها و مي قطعات باغي به دليل احداث خيابان ةفاصل ‐۵
هاي ساختماني زياد شده و ارتباط و اتصـال آنهـا بسـيار     افزايش مجموعه
 . ضعيف شده است

شهر از سمت غرب ارگ بم آغاز شده، سـپس   ةکلي توسع طور به ‐۶
هـاي جنـوب،    به سمت شمال شرقي و شمال غربي و در نهايت در بخش

در مرکز شهر بيشـترين   ۱۳۸۲مرکز و جنوب غربي ادامه يافته و در سال 
و بر روي شبکه فرضي ترسـيم شـده حاصـل از     هاثير منفي را روي باغأت

شته است و اين شبکه در سالهاي ها، کوچه باغها و معابر دا اتصال خيابان
  .را داشته است نابسامانياخير بيشترين بي نظمي و 

  گيري نتيجهبندي و  جمع

هـا،   ، قبل از احداث خيابانرفت کهتوان چنين نتيجه گ ها مي از يافته
امـا بـا    ،شـود  تغيير شکل و اندازه و نوسانات در سطوح بـاغي ديـده نمـي   

، تعداد قطعات باغي کاهش يافته ۱۳۰۹ها در سال  احداث نخستين خيابان
اند و نسبت سـطح   و قطعات ساختماني در بعضي نقاط جايگزين آنها شده

  عکس هوايي سال
  *۱۳۸۲و  ۱۳۷۷

  ۱:۴۰۰۰۰هاي در مقياس
 ۱:۲۰۰۰۰و 

عکس هوايي سال 
۱۳۶۵  

  در مقياس
۱:۶۰۰۰ 

عکس هوايي 
  ۱۳۳۵سال 

  در مقياس
۱:۱۰۰۰۰ 

  عوامل

ت
ضعي

و
 

شهر بم
ي در 

ي و زراع
ي باغ

کاربر
 

 هر قطعهةانداز بزرگ متوسط کم
ها و  به دليل تخريب لبه بسيار نا منظم

هاي  نفوذ مجموعه
 ها نامنظم ساختماني شکل
 شده

 شکل هر قطعه مربع و مستطيل

 تعداد هر قطعه کم  افزايش يافته کم
 وسعت کل زياد کاهش يافته کاهش يافته
 بين قطعات ةفاصل کم افزايش يافته کاهش يافته

متوسط تا حدي انقطاع  ميزان انقطاع افزايش يافته
 يافته

 ميزان اتصال و ارتباط بين قطعات زياد

صنوع هر قطعهةانداز کم بزرگ تر شده بزرگ
ي م

ت کاربر
ضعي

و
  

 )
ساختمان
 

ها ، خيابان
 

ها و 
ميد
 نا

 ها
و 

( ....
 شکل هر قطعه مربع و مستطيل خطي، مربع و مستطيل مربع، مستطيل و خطي 

هاي جديد و  و خيابان ها نااحداث ميد
 هاي مسکوني مجموعه

دو خيابان ( کم  زياد
 )احداث شده

 تعداد قطعات

 وسعت کل کم کاهش يافته افزايش يافته
 بين قطعاتةفاصل زياد کاهش يافته کاهش يافته
 اتصال و ارتباط بين قطعات ةنحو قوي  قوي ضعيف شده

 جهت رشد شهر جهت غرب جهت شمال شرقي و غربي غربي توسعه در بخش جنوب، مرکز و جنوب
  ثير بيشترأت  ثير زيادهأت 

  
شهر و جايگزين شدن ثير رشد أت  ثير کمأت

  آن با قطعات سبز
تخريب شبکه و اغتشاش در آن افزايش 

 يافته
حاصل از اتصال  ةوضعيت شبک منظم  منظم

 ...ها، کوچه باغها و خطوط خيابان
حاصل از اتصال  ةوضعيت شبک

ها و  خطوط کوچه باغها و خيابان
 معابر

  ۱۳۸۲و  ۱۳۷۷, ۱۳۶۵هاي هوايي سالهاي  عکس ةمقايس): ۲( ةجدول شمار
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هـا   به اين ترتيب با تغيير کـاربري  .سبز به ساخته شده کاهش يافته است
هـاي بـدون    کشـي  بـا خيابـان   بدون توجه به توزيع منابع و توان اراضي و

و  هـا شـهري قـديمي، شـهر، باغ    –بـاغي   ةقاعده و ناهماهنگ بـا شـبک  
اند و  دهش، دچار انقطاع شديد ۱۳۸۲سال  ةهاي زراعي، تا قبل از زلزل زمين
عامل دگرگـوني پيوسـتگي در موازنـه بـين      منزلة هرويه ب کشي بي خيابان

اما بـا روي دادن زلزلـه در دي مـاه    . نمايد بستر طبيعي و فرهنگي رخ مي
، بـا توجـه بـه    ١٣شـده اسـت   بحث بازسازي شهر بم مطرح  ،۱۳۸۲سال 
 هاباغ فقطاند و   هاي ساختماني، در اين زلزله تخريب شده كه مجموعه اين

باقي مانده و همچنان خطوط ساختاري خود را در بردارند ترميم تعـادل از  
پهلـوي رخ داده،   ةبين رفته بين دو الية طبيعـي و فرهنگـي کـه در دور   

 .رسد ضروري و امکان پذير به نظر مي
ـ     شهر بم داراي ويژگي   ةهاي طبيعي منحصـر بـه فرديسـت و نمون

ست که با درک و شناخت عميق از طبيعـت شـکل گرفتـه    ا کامل شهري
 که در آن ارتباط بين عوامل طبيعي و بستر زمين و نقش بسترهمچنين و

يندهاي طبيعي به وضـوح قابـل   اگيري و جهت دادن به فر زمين در شکل
در  هـا تعادل بين ساختار شهر و سـاختار باغ م ةهمچنين رابط. يت استؤر

طورکه ديده شد، به دليل رشد و توسعه  پهلوي همان ةسالهاي قبل از دور
دار شـده و   پهلوي خدشه ةرويه در شهر پس از دور هاي بي کشي و خيابان

ـ  . رو به زوال است تنهـا سـاختارهاي طبيعـي     ۱۳۸۲سـال   ةپـس از زلزل
که شهر در انطباق و تعادل کامل  ١٤اند دهها باقي مان و قنات هاهمچون باغ
، شـكل  )۵(آنها بر طبق روابط بررسـي شـده در نقشـة شـمارة      با ساختار

  . گرفته است
 

  هاپيشنهاد

هـاي طبيعـي و    در ترميم شهر پس از زلزله، توجه بـه ايـن ويژگـي   
شناخت و درک ارتباطات متعادل ذکر شده و تـرميم شـهر هماهنـگ بـا     

با توجه به مباني نظـري  . ستا  امري ضروري) خاکمنابع آب و (طبيعت 
، ابتدا شهر » مسيرهاي سبز«و » هاي سبز شبکه« ارائه شده در ارتباط با 

... با ارزش از لحـاظ اکولـوژيکي، تـاريخي، فرهنگـي و      ةبم، به چند پهن
  :تقسيم بندي شد

 ‐۱: شـامل ... هاي با ارزش اکولوژيک، تـاريخي و  در شهر بم پهنه 
تـاريخي   ةپهنـ ‐۴زراعـي ، –بـاغي   ةپهن ‐۳زراعي،  ةپهن ‐۲باغي،  ةپهن

 ةپهنـ ‐۶گسل و حـريم اطـراف آن،    ةپهن ‐۵آن،  ةارگ قديم بم و عرص

مسيرهاي سبز در شهر و تبديل ايجاد . ندهسترودخانه و حريم اطراف آن 
هاي موجود بـه مسـيرهاي مشـجر، موجـب ايجـاد       شبکه معابر و خيابان

) ۳(در جدول شـمارة  . دشو ها در شهر مي پيوستگي و ارتباط بين اين پهنه
هاي هر پهنه و راهکارهاي طراحي پيشنهادي براي هر يـک   نام و ويژگي

ز پيوسـتگي باغهـاي   بدين سان با ايجاد مسـيرهاي سـب   .ارائه شده است
 يشـود کـه در ارتقـا    اي سـبز در شـهر ايجـاد مـي     موجود بيشتر و شبکه

تبـديل شـبکه   . عملکرد فضاي سبز شهر، نقش به سزايي خواهـد داشـت  
هاي موجود به يك شبکه از مسيرهاي سبز در شهر بم عـالوه بـر    خيابان
ن ثير منفي آنها بر باغها، به عاملي براي تحکـيم پيوسـتگي بـي   أکاهش ت

ها با تقويت ارتباط بين آنهـا   شود و همچنين پايداري پهنه باغها تبديل مي
 ).۶نقشة شمارة (د شو امکان پذير مي

ـ روش استفاده شده در ا يبه طور كل  م بـه  يق قابـل تعمـ  يـ ن تحقي
  .استط مشابه يبا شرا يريكو يشهرها
 

  ها يادداشت

1- Green network 
2- Green ways 
3- Boston park system 
4- F.L.Olmsted 
5- Green line 
6- Design with nature 
7- Mc Harg 
8- Greenway planning in America 

   
تماشايي ‐۴اکولوژيکي،‐۳تفرجي،‐۲رودکناري،‐۱:سبزراهها انواع‐۹

  .تلفيقي ‐۵و تاريخي،
ينـدهاي بسـتر   اشامل ساختار و فر )Natural context(بستر طبيعي ‐۱۰

دهنـد و زنـدگي    که خمير مايه و بستر و زمينه را تشکيل مـي  زمين است
شکل و . هاي انسان بر آن تکيه دارد يندهاي طبيعي و فعاليتازميني و فر

ت أپويايي بستر زمين از سـاختار و فراينـدهاي فعـال پوسـته زمـين نشـ      
سوي ديگر  هيدرولوژي از يک سو و از ةبين شکل زمين با شبک. گيرد مي

اي وجود  ولوژي با الگوهاي پوشش گياهي ارتباط گستردههيدر ةبين شبک
  ).۱۳۸۲،بل. (دارد

  ۶۷         بر ارتباط شهر و طبيعت     کالبدي شهر بم با تأکيد –متغيرهاي مؤثر در تحوالت ساختار فيزيکي



منظور درک طبيعت و محيط پيرامون خـود و نيـز   انسان از ديرباز به ‐۱۱
د و از ديرباز كربهينه از منابع آن، اقدام به شناخت ساختار طبيعت  ةاستفاد

حضـور   .کنـد  ثير متقابل اعمـال مـي  أبر بستر طبيعي و روابط موجود آن ت

 طبيعـت و  ةطبيعـت گـاه محصـول همنشـيني دو جنبـ      ةانسان در عرصـ 
 Cultural(ري بســتر فرهنگــي گيــ آن شــکل ةو نتيجــ اســتفرهنــگ 

context( است) .۱۳۸۲، بل .(  
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اکولوژيک شهري و راهکارهاي طراحي پيشنهاديپهنه بندي شهر بم بر اساس نظريه ):۳(جدول شمارة 

  راهکارهاي طراحي پيشنهادي هاي پهنهويژگي  نام پهنه
در بخش مرکزي شهر، داراي ارزش فرهنگي، اکولوژيک  باغيةپهن‐۱

  .و تاريخي
زراعي و –باغي  ةباغي در مرکز شهر به پهن ةها به مسيرهاي سبز پهن با تبديل خيابان

  .  رودخانه و زراعي در شمال متصل خواهد شد ةبه پهن
در بخش غربي شهر و در کنار رودخانه، داراي ارزش   زراعي –باغي  ةپهن‐ ۲

  .فرهنگي، اکولوژيک و تاريخي
در بخش شمالي در مجاورت روستاها ، داراي ارزش   زراعي ةپهن ‐ ۳

  .اکولوژيک
رودخانه و حريم  ةزراعي اين پهنه در شمال با پهن ةبا ايجاد مسير سبز در مجاورت پهن

  متصل خواهد شد  زراعي –بعد با پهنه باغي  ةآن و در مرحل
تاريخي ارگ قديم بم و  ةپهن ‐ ۴

  عرصه آن
در شمال و شمال شرق شهر، داراي ارزش تاريخي و 

  .فرهنگي
تبديل  يکي از معضالت اين بناي تاريخي نداشتن ارتباط با شهر است که از طريق

توان ارتباط بين اين بناي  خيابانهاي منتهي به محوطه ارگ بم به مسيرهاي سبز مي
  . تاريخي را با شهر احيا کرد

  .متصل کرد  هاتوان اين پهنه را به شهر و باغ سبز در اطراف گسل مي با ايجاد کمربندي  در بخش شرقي شهر، داراي ارزش اکولوژيک  گسل و حريم اطراف آن ةپهن ‐ ۵
بين شهر و رودخانه احيا خواهد  ةبا ايجاد مسير سبز در اطراف رودخانه ارتباط از بين رفت در شمال شهر، داراي ارزش اکولوژيک  رودخانه و حريم اطراف آنةپهن‐۶

هاي  هاي مختلف از جمله پهنه  شد و رودخانه خود به صورت عاملي براي ارتباط پهنه
  .کشاورزي خواهد بود ةزراعي و پهن–تاريخي، گسل، باغي 

ها و معابر به اين نحـو   کوچه باغها و خيابان ةروش ترسيم شبک‐۱۲
، ۱:۲۰۰۰۰در مقيـاس   ۱۳۸۲از عکـس هـوايي سـال     ةبود که با اسـتفاد 

بنـدي   در ابتـدا از شـبکه  . دشـ و شهر ترسيم  هاخطوط فرضي ساختار باغ
، بـراي ترسـيم خطـوط شـبکه     برون شهر ةمنظم بيرون ارگ بم و منطق

ســپس بــراي ادامــه کــار و شناســايي شــبکه، از ســاختار . اســتفاده شــد
ـ  هاييهاي قديمي و باغ نخلستان شـهر و خيابانهـا    ةثير توسـع أکه تحت ت

  .قرار نگرفته بودند، استفاده شد
هـاي کالبـدي و احـداث     بحث بازسـازي کيفيـت   ،در اولين گام‐۱۳

د و از مشاوران دعوت شد که در شواحدهاي مسکوني در شهر بم مطرح 
د، طراحي مجدد براي بازسازي ننكاين امر اقدام به مشارکت با شهرداري 

کالبــد تخريــب شــده شــهر در حــال انجــام اســت و مشــاوران مختلــف 
مهندسـين مشـاور   (کننـد،  هاي مختلفي از شهر بم را بازسازي مـي  بخش

خيابان طالقاني بم  هفت شهر، طراحي شهري و طراحي واحدهاي تجاري
خيابـان اميرکبيـر    ةن مشاور راهوند شهر، طراحي شهري حـوز امهندس ‐
ميدان زيـد و   ةن مشاور،نگين شهر آينده طراحي شهري حوزامهندس ‐بم

  .)۱۳۸۴دولت آبادي،و  افشار... (
ثير آن بر أوت هاه باغهيدرولوژي و آبرساني ب ةثير زلزله بر شبکأت‐۱۴

 ةبا وجود وارد نشدن خسارات عمده و مهم بر درختان نخل محدود: هاباغ

شهر در روزهاي نخست پس از زلزله، به دليل مرگ باغبانان و همچنـين  
. وجـود آمـد   هب هاها وچاههاي کشاورزي، کمبود بازده در باغ خشکي قنات

ها در ابتدا وجود  انخطر خشکي و از بين رفتن نخلستشايان ذكر است كه 
هـايي از امـور آب و جهـاد کشـاورزي      داشته است، اما بعد از زلزله اکيـپ 

هاي خراسان، کرمان و اصفهان، کـار اليروبـي و تعميـر قنـوات را      استان
 ةهاي مسدود شده و تخريب شده را به چرخ عهده گرفتند و اغلب قنات هب

 ،هـا  ايـن قنـات   ياحيـا  ازاز زلزله، قبـل   بالفاصله پس. حيات بازگرداندند
. بهـره گرفـت   هـا چاه در آبيـاري باغ  ةحلق ۱۵ تمامشرکت آبرساني بم از 

طـرح  (انـد   در زلزله کمترين آسيب را ديده هاتوان نتيجه گرفت که باغ مي
  . )۱۳۸۲تفصيلي آرمانشهر،
  تشكر و قدرداني

ترميم سازگاري بين شهر و  حاضر مستخرج از طرح پژوهشي ةمقال
 محيط زيست دانشگاه ةكه در دانشكد است" م پس از زلزلهطبيعت در ب

ه كساني كه در انجام آن و بدينوسيله از كلي تهران انجام يافته است
دانشجوي  ، از جمله جناب آقاي حميدرضا مظاهرياند همكاري نموده

تشكر و  كارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زيست دانشگاه تهران
  .گردد قدرداني مي
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