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  چكيده 
در بستر  اين تفكر،. سازد ميسر ميها را  خطي در اين نوع سيستمند شهرها درك پويايي و روابط غيرهاي پيچيده مان سيستمآوري در  تفكر تاب

هاي شهري و درك تعامالت بين آنها، بسط راهبردهاي  امل انساني و اكولوژيكي در سيستمسازي عو يكپارچهاكولوژي شهري مدرن امكان 
توان نيرو  مدل مفهومي آلبرتي و همكاران مي در اين راستا، با استفاده از. آورد شناسايي شده را فراهم ميتعامالت پايداري با توجه به 

گيري  هاي بيوفيزيكي، انساني، الگوها، فرايندها و آثار آنها در شهر را شناخت و متناسب با شرايط و روابط شناسايي شده نوع جهت محركه
 ةتهران به عنوان نمون قيتحقدر اين . تعيين كردرا شهري آوري  تاببراي ايجاد  طلبانه يا فرصت ،جميشامل حفاظتي، تدافعي، تهاراهبردي 

به عنوان تهران  شهرداري ۳و  ۱مناطق  محيط زيست شهري، يآور تاب فاكتورهاي موثر بربعد از تعريف . موردي انتخاب شده است ةمطالع
بر اساس مفاهيم اكولوژي شهري ها  و پاسخ آثارساختار، عملكرد،  ةدرك رابط پهنه با هدفيك پهنه همگن مورد مطالعه قرار گرفت ، اين 

 .شد بسط داده مورد نظر ةدار در پهن شكل مكان به يراهبرد يريگ ن پهنه در مدل مذكور، انواع جهتيانتخاب شد و با توجه به درك حاصل از ا
فرصتهاي موجود و بالقوه اتخاذ تصميماتي جهت حفظ و ارتقاء  برايريزان  برنامهبه  ،يشهر آوري مرتبط با تاباي در مطالعات  چنين رويهاتخاذ 

  .كند كمك مي و خدمات اكوسيستمي در شهر
  

  واژه كليد
  راهبرديگيري  جهت مفهومي،مدل  ،ي مدرناكولوژي شهر ،شهري آوري تاب

  سرآغاز
پوشـش  هـاي   هاي شهري از پيچيده ترين موزاييـك  لندسكيپ

هستند و در خود انـواع مختلـف كـاربري    در سطح كره زمين اراضي 
و نيـز رونـد   اند چنين تنوعي از پوشش و كاربري  اراضي را جاي داده

روبه رشد شهر نشيني در جهان و به خصـوص كشـورهاي در حـال    
هـاي فضـايي مختلـف روي     در مقيـاس  آثـاري باعث شده تا توسعه 

دانشـمندان  . (Mc Granahan,2005) هـا داشـته باشـند    اكوسيستم
كـه بشـدت   ۱اسپهرهيا  ،ها اي از سيستم به عنوان مجموعهرا شهرها 

ـ بـا يكـديگر هسـتند،     تعاملدر حال  در  سـپهرها . انـد  كـرده  يمعرف
، هيدروسـفر،  اتمسفر( ۲حياتيغيرسپهرهاي تم شهري شامل ساكوسي

عنـوان   بـه  بيشـتر كـه  ۳) زنده(حياتي  سپهرهاي و.)وسفردليتوسفر، پ

 ،شوند گياهان و حيوانات در مناطق شهري شناخته ميبيوسفر شامل 
 بـا اجتماعي  –مذكور با جهان اقتصادي  ياسپهره، همچنين هستند

بـه طـور   . (Marzluff, et al.,2008) اند قابلتدر ۴عنوان آنتروپوسفر
ها موجـودات   كولوژي شهري بيشتر بر شناخت گونهسنتي مطالعات ا

ها تمركـز داشـته    غيرزنده اكوسيستمبين آنها و بخش زنده و ارتباط 
از انسـان در   در اين رويكرد نقش عوامل طبيعي بسيار پررنگتر. است

يك عامـل خـارج از    معموال انسان را به عنوان شده و نظر گرفته مي
 شـكل در  .)(Pickett, et al., 2001 انـد  كـرده  سيستم معرفـي مـي  

 .در شهر نشان داده شده است يمطالعات اكولوژ يمحتوا )۱( ةشمار
هـاي   تحوالت در علـم اكولـوژي زمينـه را بـراي تغييـر در نگـرش      

توان به مـوارد   از جمله اين تحوالت مي ،اكولوژي شهري فراهم كرد
  :زير اشاره كرد
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۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۲۴  
بـاز   ،هاي اكولوژيك براي جريان انرژي و چرخة مواد سيستم -

هستند و ممكن است از محيط پيرامون و خارج از خود كنترل شوند، 
توانند از چندين وضعيت متوازن برخـوردار   هاي اكولوژيك مي سيستم

هـا نيـز بـا شـرايط جديـد       باشند و با تغيير وضعيت در خود، سيسـتم 
هـاي متفـاوت    در نگرش جديد، جهـش بـين وضـعيت   . تطبيق يابند

ـ   ،، نسبت به ثبـات زان مقاومت آنيا مي ،سيستم ۶آوري تاب وازن يـا ت
شـد،   آن مطـرح مـي   آوري تابو  ۷پذيري كه قبالً در رابطه با برگشت

هاي خارجي بـر نـوع،    مقتضيات تاريخي و رويداد .تر است قابل قبول
هاي جهـش و تغييـر، متناسـب بـا شـرايط زمـاني و        جهت و ويژگي

ــوژيكي اهميــت مكــاني و اخــتالالت در سيســتم ــد هــاي اكول . دارن
ها فقط به عنوان رويـدادهايي كـه مخـرب سـاختار فيزيكـي       اختالل

هـا بـه عنـوان     روند بلكه امروزه اخـتالل  سيستم باشند به شمار نمي
  .شوند جزئي الزم از سيستم محسوب مي

  
در رويكرد قديمي مطالعات محتواي  ):۱( ةشمار شكل

  (Marzluff, et al.,2008)  شهرياكولوژي 

هـا،   از اكوسيستم است، به جاي استقالل سيستمانسان بخشي 
هاي باز و متكي بر يكـديگر اسـت كـه در چنـدين      فرض بر سيستم

كننـد و   مقياس مختلف ساختار و كاركرد كـل سيسـتم را متـأثر مـي    
نيـز بـه همـان صـورت متناسـب بـا موضـوع بايـد در          هـا بررسي آن
انجــام ) از جملــه مقيــاس ســيماي ســرزمين(هــاي مكمــل  مقيــاس

  .  (Pickett, et al.,2004; Grimm&Redman,2004)گيرد
تحت  ۸يا اكولوژي شهري مدرن ،رويكرد جديد اكولوژي شهري

 زندههاي جديد، شهرها را به عنوان سيستم هاي بـاز و   ثير دانستهأت
اكولـوژيكي هسـتند، معرفـي    –هـاي اجتمـاعي   كه تلفيقي از سيستم

هاي شهري  ناپذير سيستمها به عنوان بخش جدايي  كند و انسان مي
ــي    ــهري مـ ــوژي شـ ــات اكولـ ــبات و مطالعـ ــوند وارد محاسـ  شـ

(Ingegnoli,2002;Pickett,et al.,2001;Grimm, et al.,2000; 

Harrison & Burgess,2008; Anderson,2006).  

ــدرن  ــوژي شــهري م ــين انســان و   ،اكول ــده ب ــابالت پيچي تق
بررسـي قـرار   هاي چند گانـه مـورد    هاي طبيعي را در مقياس سيستم

مطالعات اكولوژي شهري مدرن نشـان   )۲( ةشمار شكلدر . دهد مي
  داده شده است

  
مطالعات اكولوژي شهري محتواي  ):۲( ةشمار شكل

 (Marzluff, et.al.,2008) مدرن

در رويكرد جديد يعني مطالعات اكولوژي شـهري مـدرن بـراي    
 ,.Alberti, et al( بررسي شهرها بايد موارد زير در نظر گرفته شوند

2003; Marzluff, et al.,2008 (    
ــوان  .۱ ــه عن ــد ب ــد شــهرها باي ــيناجتمــاعي و هم ةپدي  چن

 . بيوفيزيكي مطالعه شوند
ــين      .۲ ــه در ب ــماري ك ــابالت بيش ــة تق ــهرها در نتيج ش

مثـل  (هـاي بسـياري از عوامـل انسـاني      هاي افراد و فعاليـت  انتخاب
و عوامـل  ) هـا  دهنـدگان، دولـت   ها، توسـعه  ها، تجارت خانوارها، شغل

) هاي طبيعـي اخـتالل   مثل جغرافياي محلي، اقليم، رژيم(بيوفيزيكي 
 . كنند افتد، رشد مي اتفاق مي

بزرگي روي فرايندهاي اكولـوژيكي زمـين در    آثارشهرها  .۳
هـاي   كنون مطالعه شـده و مقيـاس   هاي فضايي كه تا تمامي مقياس

نياز به دليل  هشهرها ب. دارند ،اند زماني كه تاكنون تشخيص داده شده
و  وايـد كاالها، انرژي و خدمات، ردپاي اكولوژيكي بزرگـي دارنـد و ز  

 . كنند انتشارات را در بستر اطراف خود در فواصل دور رها مي
ـ شهري محققان زيـادي   مطالعاتدر  بـر اسـتفاده از   روشـني   هب

اكولـوژيكي از   –هاي اجتماعي  در سيستم آوري تاب يا رويكرد ،تفكر
 Olsson, et al.,2004; Walker, et)انـد  جمله شهرها اشاره داشته

al.,2004;Adjer,2000  در اين راستا ، )۱۳۹۰صالحي و همكاران و
را تعريف خواهيم كرد و سپس به كاربرد اين واژه  آوري تاب ابتدا واژه
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هـا نيـز بـا شـرايط جديـد       باشند و با تغيير وضعيت در خود، سيسـتم 
هـاي متفـاوت    در نگرش جديد، جهـش بـين وضـعيت   . تطبيق يابند

ـ   ،، نسبت به ثبـات زان مقاومت آنيا مي ،سيستم ۶آوري تاب وازن يـا ت
شـد،   آن مطـرح مـي   آوري تابو  ۷پذيري كه قبالً در رابطه با برگشت

هاي خارجي بـر نـوع،    مقتضيات تاريخي و رويداد .تر است قابل قبول
هاي جهـش و تغييـر، متناسـب بـا شـرايط زمـاني و        جهت و ويژگي

ــوژيكي اهميــت مكــاني و اخــتالالت در سيســتم ــد هــاي اكول . دارن
ها فقط به عنوان رويـدادهايي كـه مخـرب سـاختار فيزيكـي       اختالل

هـا بـه عنـوان     روند بلكه امروزه اخـتالل  سيستم باشند به شمار نمي
  .شوند جزئي الزم از سيستم محسوب مي

  
در رويكرد قديمي مطالعات محتواي  ):۱( ةشمار شكل

  (Marzluff, et al.,2008)  شهرياكولوژي 

هـا،   از اكوسيستم است، به جاي استقالل سيستمانسان بخشي 
هاي باز و متكي بر يكـديگر اسـت كـه در چنـدين      فرض بر سيستم

كننـد و   مقياس مختلف ساختار و كاركرد كـل سيسـتم را متـأثر مـي    
نيـز بـه همـان صـورت متناسـب بـا موضـوع بايـد در          هـا بررسي آن
انجــام ) از جملــه مقيــاس ســيماي ســرزمين(هــاي مكمــل  مقيــاس

  .  (Pickett, et al.,2004; Grimm&Redman,2004)گيرد
تحت  ۸يا اكولوژي شهري مدرن ،رويكرد جديد اكولوژي شهري

 زندههاي جديد، شهرها را به عنوان سيستم هاي بـاز و   ثير دانستهأت
اكولـوژيكي هسـتند، معرفـي    –هـاي اجتمـاعي   كه تلفيقي از سيستم

هاي شهري  ناپذير سيستمها به عنوان بخش جدايي  كند و انسان مي
ــي    ــهري مـ ــوژي شـ ــات اكولـ ــبات و مطالعـ ــوند وارد محاسـ  شـ

(Ingegnoli,2002;Pickett,et al.,2001;Grimm, et al.,2000; 

Harrison & Burgess,2008; Anderson,2006).  

ــدرن  ــوژي شــهري م ــين انســان و   ،اكول ــده ب ــابالت پيچي تق
بررسـي قـرار   هاي چند گانـه مـورد    هاي طبيعي را در مقياس سيستم

مطالعات اكولوژي شهري مدرن نشـان   )۲( ةشمار شكلدر . دهد مي
  داده شده است

  
مطالعات اكولوژي شهري محتواي  ):۲( ةشمار شكل

 (Marzluff, et.al.,2008) مدرن

در رويكرد جديد يعني مطالعات اكولوژي شـهري مـدرن بـراي    
 ,.Alberti, et al( بررسي شهرها بايد موارد زير در نظر گرفته شوند

2003; Marzluff, et al.,2008 (    
ــوان  .۱ ــه عن ــد ب ــد شــهرها باي ــيناجتمــاعي و هم ةپدي  چن

 . بيوفيزيكي مطالعه شوند
ــين      .۲ ــه در ب ــماري ك ــابالت بيش ــة تق ــهرها در نتيج ش

مثـل  (هـاي بسـياري از عوامـل انسـاني      هاي افراد و فعاليـت  انتخاب
و عوامـل  ) هـا  دهنـدگان، دولـت   ها، توسـعه  ها، تجارت خانوارها، شغل

) هاي طبيعـي اخـتالل   مثل جغرافياي محلي، اقليم، رژيم(بيوفيزيكي 
 . كنند افتد، رشد مي اتفاق مي

بزرگي روي فرايندهاي اكولـوژيكي زمـين در    آثارشهرها  .۳
هـاي   كنون مطالعه شـده و مقيـاس   هاي فضايي كه تا تمامي مقياس

نياز به دليل  هشهرها ب. دارند ،اند زماني كه تاكنون تشخيص داده شده
و  وايـد كاالها، انرژي و خدمات، ردپاي اكولوژيكي بزرگـي دارنـد و ز  

 . كنند انتشارات را در بستر اطراف خود در فواصل دور رها مي
ـ شهري محققان زيـادي   مطالعاتدر  بـر اسـتفاده از   روشـني   هب

اكولـوژيكي از   –هاي اجتماعي  در سيستم آوري تاب يا رويكرد ،تفكر
 Olsson, et al.,2004; Walker, et)انـد  جمله شهرها اشاره داشته

al.,2004;Adjer,2000  در اين راستا ، )۱۳۹۰صالحي و همكاران و
را تعريف خواهيم كرد و سپس به كاربرد اين واژه  آوري تاب ابتدا واژه



  
  
  
  

  ۱۲۵                                                           آوري محيط زيست بسط راهبردهاي پايداري اكولوژيك براي افزايش تاب
  : پردازيم در شهر مي

بـراي جـذب   هـاي اكولـوژيكي    به ظرفيـت سيسـتم  آوري  تاب
براي حفظ بازخوردها، فرايندها و ساختارهاي الزم و و نيز  اختالالت

يا به تعريفـي   شود اطالق مي )Adger, et al., 2005(ذاتي سيستم 
توانـد آن را جـذب كنـد قبـل از      ديگر شدت اختاللي كه سيستم مي

كه ساختار سيستم از طريق تغيير متغيرها و فرايندهايي كه رفتـار   اين
 & Holling(كنند، به ساختار متفاوتي تبديل شـود   كنترل مي آن را

Gunderson, 2002(. ها به عنوان يكـي از انـواع    در شهرآوري  تاب
: شـود   اكولوژيكي در موارد زير تفسـير مـي   –هاي اجتماعي  سيستم

)Folke, et al., 2004(.   
توانـد جـذب كنـد و     ميزان اختاللي كه يك سيسـتم مـي   .۱

 .وضعيت اول باقي بماندهمچنان در همان 

ــد .۲ ــه  ،ح ــا درج ــتم   ي ــد، سيس ــه در آن ح ــود (اي ك در نب
قادر به خود ) شود  خارجي اعمال مي عواملسازماندهي كه از طريق 

 . سازماندهي است

توانـد سـاخته    اي كه در آن حد، سيستم مـي  يا درجه ،حد .۳
 .افزايش يابد) سازگاري(يا ظرفيت آن براي يادگيري و انطباق  ،شود

آوري شهري به عنوان درجه، حد يـا   تاب توجه به موارد فوقبا 
ها قادر به تحمل تغيير هسـتند قبـل    ميزاني است كه در آن حد شهر

از اينكه به مجموعه جديدي از ساختارها و فرايند ها بازسـازماندهي  
  .(Alberti, et al.,2003)شوند

Ahren را براي ايجاد  يراهبردگيري  انتخاب صحيح نوع جهت
، ۹حفـاظتي، تـدافعي  (شهري مهم دانسته و آنها را در انواع  آوري تاب

). Ahren, 2011(پيشنهاد كـرده اسـت   ) ۱۰طلبانه يا فرصت ،تهاجمي

دنبال آن تنوع زيستي در  هها در ايجاد تنوع زيستگاهي و ب راهبرداين 
اگـر چـه منـاطق شـهري هرگـز تنـوع       . شهرها اهميت زيادي دارند

ــابزيســتي، و  ــي   آوري ت ــد ول ــاطق طبيعــي را ندارن ــوژيكي من اكول
استانداردهاي منطقي در جهت نزديك شدن به ايـن شـرايط وجـود    

ــه مــد    ،دارد ــاز ب ــه ني ــه شــهرها دارد  ك ــهرها و حوم  يريت در ش
(Noss,2004) . 

ـ  ها براساس بستر برنامه راهبردهريك از اين  ثير أريزي، تحت ت
نظـر و پاسـخ    موردهاي بزرگ تغيير در سيماي سرزمين  محركه نيرو

زمـاني  . شوند تعريف مي ،است يراهبردريزان كه در ذات خود  برنامه
كه سيماي سرزمين موجود از الگوهـا و فراينـدهاي پايـدار حمايـت     

شود تا در مقابل تغيير براي  حفاظتي به كار گرفته مي راهبردكند،  مي
جـايي   تا ،دستيابي به توزيع فضايي مطلوب از اين الگوها و فرايندها

  . كه محيط اجازه دهد حفاظت شود
تــدافعي زمــاني كــه ســيماي ســرزمين موجــود قــبالً   راهبــرد

هـاي كوچـك بـه     در منطقـه  ۱۲شده باشد و مناطق مركزي۱۱خرددانه
در  راهبـرد ايـن  . شـود  شكل منزوي پديدار شده باشند، اسـتفاده مـي  

 ،۱۳يا كنترل فرايندهاي منفي ناشي از خرددانگي ،جوي توقفو جست
  . يا شهرنشيني كاربرد دارد

هاي حفاظتي  راهبرديا فرصت طلبانه نسبت به  ،تهاجمي راهبرد
مجـدد   ياحيا) تهاجمي( راهبردچون در اين  ،و تدافعي متفاوت است

كه قـبالً خرددانـه   را عناصر ساختار سيماي سرزمين در ساختارهايي 
كيـد قـرار   أاند به عنـوان هـدف مـورد ت    يا دچار اختالل شده ،اند شده
ريـزي، دانـش    تهاجمي براساس دانش برنامـه  راهبردبنيان . دهد مي
از طريق  راهبرداين . اكولوژي و مشاركت مردمي استوار است ياحيا

هـاي اراضـي فشـرده و     يا جانشين كردن كـاربري  ،جايي هتعريف جاب
هاي اراضي گسـترده   متراكم مثل شهرنشيني با كشاورزي يا كاربري

ـ  راهبردهمچنين از اين . يابد برد ميكار) غيرفشرده( ثير أبراي تحت ت
 بـراي قرار دادن توزيع فضايي آتي ساختار موجود سـيماي سـرزمين   

) هـاي نسـبي   يا مزيت(يا اكولوژيكي  ،حمايت از فرايندهاي فرهنگي
  .شود استفاده مي

ــواي ا   ــه محت ــه ب ــا توج ــر   ب ــدرن از نظ ــهري م ــوژي ش كول
ـ  يكپارچه وژيكي در شـهر و دسـتيابي بـه    سازي عوامل انساني و اكول

هاي مذكور ميسـر خواهـد شـد     راهبردشهري كه از طريق  آوري تاب
تـوان ابتـدا    كه چگونه و بر اساس چه چارچوبي مي شودبايد بررسي 

فراخـور   بـه هـاي مـذكور    راهبردابعاد شهر را تجزيه و تحليل كرد تا 
  .شودشرايط شناسايي شده عملياتي 

Alberti      و همكاران مدل مفهـومي جديـدي را بـراي مطالعـه
هاي بيوفيزيكي،  اند كه بين نيرو محركه هاي شهري ارائه داده سيستم

 ,Alberti) كنـد  ارتبـاط برقـرار مـي    آثـار انساني، الگوها، فرايندها و 

et.al.,2003) .   عوامـل   در اين مدل نشان داده شده اسـت كـه هـم
ــرك   ــوفيزيكي مح ــل بي ــم عوام ــاني و ه ــدهاي  انس ــا، فراين الگوه

اجتماعي شهري هستند و خود اين الگوهـا   –بيوفيزيكي و اقتصادي 
در ايـن مـدل مفهـومي،    . كننـد  عملكردهاي اكوسيستم را كنترل مي

ها، نيروهـاي انسـاني و بيـوفيزيكي هسـتند كـه تغييـر را در        محرك
كننـد، الگوهـا،    فرايندها و الگوهاي بيوفيزيكي و انسـاني ايجـاد مـي   

. فضــايي و زمــاني انســان و متغيرهــاي بيــوفيزيكي هســتند توزيــع
ـ  سازوكارفرايندها،  آنهـا متغيرهـاي بيـوفيزيكي و     اهايي هستند كه ب

انساني در تعامل با يكديگر، شرايط اكولوژيكي را تحـت تـأثير قـرار    



    
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۲۶  
، تغييراتي در شرايط انسـاني و اكولـوژيكي هسـتند    آثاراين . دهند مي

 شـكل در . شـوند  تعامالت و تقابالتي ايجـاد مـي  كه در نتيجة چنين 
  :مدل مفهومي آلبرتي و همكاران نشان داده شده است )۳( ةشمار

  
مدل مفهومي آلبرتي و همكاران براي مطالعه :)۳( ةشمار شكل

 (Alberti, et.al.,2003)شهرها 

  بررسي  مواد و روش
ـ  در اين مطالعه  مـوردي انتخـاب شـده     ةتهران به عنـوان نمون

 تهران پايتخت سياسي، اقتصـادي، فرهنگـي و اداري كشـور   . است

ايران است كه رشد فيزيكـي و جمعيتـي تقريبـاً تصـاعدي از جملـه      
دنبال آن نيـاز   هرشد جمعيت و ب. آيد شمار مي هين مسائل آن بتر مهم

به افزايش ساخت و ساز باعث شده كه تعادل و تـوازن بـين محـيط    
ساخته شده و اراضي سبز و باز كه منشاء خدمات محـيط زيسـتي در   

مـوارد كـاهش و در برخـي ديگـر از بـين       اي پارهشهرها هستند، در 
شود تا با اسـتفاده از رويكـرد جديـد     در اين پژوهش سعي مي. بروند

بـه   در شهر آوري تابهايي با هدف افزايش راهبرد، اكولوژي شهري
  . صورت مكاندار ارائه شود

ــن ــد از   از اي ــدا تهــران بع ــژوهش حاضــر ابت ــه  ۲رو در پ مرحل
هـا بـراي بسـط     پهنـه تقسـيم شـد و يكـي از پهنـه      ۹بندي به  پهنه

آوري شـهري انتخـاب شـده     افزايش تـاب  برايدار  هاي مكان راهبرد
وش تحقيق تحليل ثـانوي اسـتفاده شـده    در اين پژوهش از ر .است

يـا تحليـل ثـانوي يكــي از     ،هـاي موجــود  روش تحليـل داده . اسـت 
ترين اشكال تحقيقات اجتماعي است كـه امـروزه در بسـياري از     عام

در ايـن روش محقـق خـود بـه     . هاي تحقيقي علوم رايج است حوزه
 پردازد بلكه طرح تحقيقي براي تحليل مجدد گردآوري اطالعات نمي

  . كند تهيه مي ،اند اطالعاتي كه قبال گردآوري شده
  فرايند انجام مطالعه

 محيط زيست شهري  آوري تاباثرگذار بر  عوامل .۱

 .آوري شهري ثر بر تابؤفاكتورهاي م نقشه سازي .۲

هـاي مربـوط بـه سـاختار سـيماي       اندازي نقشـه  هم روي .۳
  .سرزمين و وضعيت اكولوژيك و توليد پهنه بندي اوليه

-دار شــده اقتصــادي انــدازي اطالعــات مكــانهــم  روي .۴
 .بندي اوليه و توليد پهنه بندي نهايي اجتماعي با پهنه

ساختاري پهنـه  و تحليل ) ۲پهنه ( ها انتخاب يكي از پهنه .۵
 در سه دوره زماني ۲

  .مدرن اكولوژي شهري مدل براساس ۲تحليل پهنه و تجزيه .۶

هـاي   گيـري  تعيـين جهـت  دار و  هـاي مكـان   راهبردطرح  .۷
 .مورد نظر ةدر پهن آوري تاب يبراي ارتقا يراهبرد

  يافته هاي پژوهش 
پس از انجام مطالعات بر اساس فرايند ذكر شده نتايج به شـرح  

  :استذيل 
  محيط زيست شـهري   آوري تابفاكتورهاي اثرگذار بر

 :تهران

الزم به ذكر است فاكتورهاي اثرگذار بـر تـاب آوري در منطقـه    
و همكـاران اسـتخراج     Schoutenشهري بر اساس مطالعـات  

در رابطـه بـا   شده است آنهـا در مطالعـه خـود بـه جمـع بنـدي       
ــراي  ــاب آورري در سيســتم هــاي  معيارهــاي الزم ب ــابي ت ارزي

 رسـيده ماهيت روسـتايي   به طور خاص بااكولوژيكي -اجتماعي
انــد و معيارهــا و فاكتورهــايي در طبقــات اصــلي اكوسيســتمي، 

 .(Schouten et al.,2012) ساختاري و اجتماعي بسط داده اند
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  .يك ابعاد بررسي نشان داده شدهزيست شهري به تفكمحيط 

   آوري تاب برهاي اثرگذار  شاخص: )۱( ةجدول شمار

  محيط زيست شهري
اولويت هاي اثرگذار بر 

 آوري شهر تاب

هاي  شاخص
  آوري ثر بر تابؤم

 آوري شهر تاثبر بر تاب

 هاي اكوسيستمي شاخص
  )بيوفيزيكي(

  اقليم و منابع آب
  ژئومرفولوژي

وضعيت خدمات اكوسيستمي در 
 شهر

ساختار سيماي وضعيت 
   سرزمين شهري
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 ساختار سرزمين

  شهري

هاي زيستگاهي با  لكهوضعيت 
  منشاء تهيه خدمات اكوسيستمي

تراكم جمعيت،   هاي اجتماعي ديناميك
  مهاجرت، اشتغال 

دانش زمبنه براي تعيين وجود 
  و مشاركت مردمي تجربيات

ثير كذار بر تحوالت أمحركه ت نيرو
  ساختار سيماي سرزمين شهري

  تهران بندي اوليه پهنه
انـدازي   هـم  سـازي و روي  تهران از طريق نقشه ةبندي اولي پهنه

    
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۲۶  
، تغييراتي در شرايط انسـاني و اكولـوژيكي هسـتند    آثاراين . دهند مي

 شـكل در . شـوند  تعامالت و تقابالتي ايجـاد مـي  كه در نتيجة چنين 
  :مدل مفهومي آلبرتي و همكاران نشان داده شده است )۳( ةشمار

  
مدل مفهومي آلبرتي و همكاران براي مطالعه :)۳( ةشمار شكل

 (Alberti, et.al.,2003)شهرها 

  بررسي  مواد و روش
ـ  در اين مطالعه  مـوردي انتخـاب شـده     ةتهران به عنـوان نمون

 تهران پايتخت سياسي، اقتصـادي، فرهنگـي و اداري كشـور   . است

ايران است كه رشد فيزيكـي و جمعيتـي تقريبـاً تصـاعدي از جملـه      
دنبال آن نيـاز   هرشد جمعيت و ب. آيد شمار مي هين مسائل آن بتر مهم

به افزايش ساخت و ساز باعث شده كه تعادل و تـوازن بـين محـيط    
ساخته شده و اراضي سبز و باز كه منشاء خدمات محـيط زيسـتي در   

مـوارد كـاهش و در برخـي ديگـر از بـين       اي پارهشهرها هستند، در 
شود تا با اسـتفاده از رويكـرد جديـد     در اين پژوهش سعي مي. بروند

بـه   در شهر آوري تابهايي با هدف افزايش راهبرد، اكولوژي شهري
  . صورت مكاندار ارائه شود

ــن ــد از   از اي ــدا تهــران بع ــژوهش حاضــر ابت ــه  ۲رو در پ مرحل
هـا بـراي بسـط     پهنـه تقسـيم شـد و يكـي از پهنـه      ۹بندي به  پهنه

آوري شـهري انتخـاب شـده     افزايش تـاب  برايدار  هاي مكان راهبرد
وش تحقيق تحليل ثـانوي اسـتفاده شـده    در اين پژوهش از ر .است

يـا تحليـل ثـانوي يكــي از     ،هـاي موجــود  روش تحليـل داده . اسـت 
ترين اشكال تحقيقات اجتماعي است كـه امـروزه در بسـياري از     عام

در ايـن روش محقـق خـود بـه     . هاي تحقيقي علوم رايج است حوزه
 پردازد بلكه طرح تحقيقي براي تحليل مجدد گردآوري اطالعات نمي

  . كند تهيه مي ،اند اطالعاتي كه قبال گردآوري شده
  فرايند انجام مطالعه

 محيط زيست شهري  آوري تاباثرگذار بر  عوامل .۱

 .آوري شهري ثر بر تابؤفاكتورهاي م نقشه سازي .۲

هـاي مربـوط بـه سـاختار سـيماي       اندازي نقشـه  هم روي .۳
  .سرزمين و وضعيت اكولوژيك و توليد پهنه بندي اوليه

-دار شــده اقتصــادي انــدازي اطالعــات مكــانهــم  روي .۴
 .بندي اوليه و توليد پهنه بندي نهايي اجتماعي با پهنه

ساختاري پهنـه  و تحليل ) ۲پهنه ( ها انتخاب يكي از پهنه .۵
 در سه دوره زماني ۲

  .مدرن اكولوژي شهري مدل براساس ۲تحليل پهنه و تجزيه .۶

هـاي   گيـري  تعيـين جهـت  دار و  هـاي مكـان   راهبردطرح  .۷
 .مورد نظر ةدر پهن آوري تاب يبراي ارتقا يراهبرد

  يافته هاي پژوهش 
پس از انجام مطالعات بر اساس فرايند ذكر شده نتايج به شـرح  

  :استذيل 
  محيط زيست شـهري   آوري تابفاكتورهاي اثرگذار بر
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  ۱۲۷                                                           آوري محيط زيست بسط راهبردهاي پايداري اكولوژيك براي افزايش تاب
بندي  ، منابع آب و ژئومرفولوژي و دانهاكولوژيكي شامل اقليم عوامل

پريـور و همكـاران   ( ساختار سـيماي سـرزمين حاصـل شـده اسـت     
سازي در رابطـه   ا ذكر اين نكته الزم است كه نقشهدر اينج .)۱۳۸۸،

پوشش اراضي در سه نقشه  ةبا ساختار سيماي سرزمين بر اساس تهي
 اي لندسـت  طبقه سبز، باز و ساخته شده حاصل از تصـوير مـاهواره  

عناصـر   FRAGSTATانجام شده و با استفاده از نرم افزار ) ۲۰۰۲(
از نظر درصد مسـاحتي كـه اشـغال    )سبز، باز و ساخته شده(هر طبقه 

سازي  اندازگيري و نقشه ۱۶ها لكه ة، انداز۱۵، فاصله بين آنها۱۴اند كرده
يـات  ئكه با توجه بـه هـدف مطالعـه از پـرداختن بـه جز     . شده است

تهـران  پهنـه بنـدي اوليـه    ) ۴( ةشمار شكلدر ) خودداري شده است
هـا و   هاي پهنـه  ويژگي )۲( ةو در جدول شمار. نشان داده شده است

  .ها نشان داده شده است زير پهنه
  

  پهنه بندي اوليه شهر تهران: )۴( ةشمار شكل

  بندي اوليه تهران ها در پهنه ها و زير پهنه ويژگي هاي پهنه: )۲( ةجدول شمار

  زير پهنه  پهنه
درصد 
اشغال 

  سبز

متوسط اندازه 
  )هكتار(سبز

متوسط 
فاصله لكه 

  )متر(سبز

درصد 
  اشغال باز

متوسط 
اندازه 

  )هكتار(باز

متوسط 
فاصله لكه 

  )متر(باز

درصد 
اشغال 
ساخته 

  شده

متوسط 
اندازه 
ساخته 

  )هكتار(شده

متوسط 
فاصله لكه 

ساخته 
  )متر(شده

  ارتفاع

A 

A1 
۵۰>  ۱>  ۱۱<  ۵۰>  ۱۲>  ۳۷<  ۱۲<  ۴<  ۲۱۴<  ۱۸۰۰-۱۴۰۰  

A2 
۵۰>  ۱>  ۱۱<  ۵۰>  ۱۲>  ۳۷<  ۱۲<  ۴<  ۲۱۴<  ۱۱۰۰<  

B 

B1 
۵۰ -۱۱  ۱-۴۲/۰  ۳۴<  ۵۰ -۲۲  ۱۲>  ۴۵ -۳۷  ۵۰ -۱۳  ۱۴ -۴  ۵۹<  ۱۸۰۰-۱۴۰۰  

B2 
۵۰ -۱۱  ۱-۴۲/۰  ۳۴<  ۵۰ -۲۲  ۱۲>  ۴۵ -۳۷  ۵۰ -۱۳  ۱۴ -۴  ۵۹<  ۱۴۰۰-۱۲۰۰  

B3 
۵۰ -۱۱  ۱-۴۲/۰  ۳۴<  ۵۰ -۲۲  ۱۲>  ۴۵ -۳۷  ۵۰ -۱۳  ۱۴ -۴  ۵۹<  ۱۱۰۰<  

C ...  ۱۰<  ۴۲/۰<  ۲۸۱<  ۲۱<  ۱۲<  ۴۵>  ۵۰>  ۱۴>  ۵۹<  ۱۴۰۰-۱۱۰۰  

 اجتماعي – سازي اطالعات اقتصادي  آوري و نقشه جمع 

شـامل تـراكم   (  اجتمـاعي -هاي بخـش اقتصـادي   نيرو محركه
آوري و  جمـع  ۱۳۸۵بر اساس آمار سـال  ) تغالجمعيت، مهاجرت، اش

 در ايــن پــژوهش اطالعــات هريــك از نيــرو. (ســازي شــدند نقشــه
سازي شد كـه   اجتماعي در سطح منطقه نقشه-تصاديهاي اق محركه

ها امكان نمايش آنها در مقاله حاضـر وجـود    زياد نقشهبه علت تعداد 
بنـدي نهـايي اسـت، نمـايش      پهنه ةنتيجه نهايي كه نقش فقط ،ندارد

در اينجا اشاره مختصري به و ضعيت شهر تهران از ). داده شده است
تراكم ناخـالص   .شود هاي جمعيتي و اقتصادي مي لحاظ نيرو محركه

 ۱۳۸۵بـر اسـاس آمـار سـال      جمعيتي در مناطق شمالي شهر تهران
تـا   ۱۵۰نفر در هكتار است و در منـاطق جنـوبي بـين     ۱۵۰كمتر از 

ساله  ۱۰پذيري مهاجردر (از لحاظ مهاجرت  .استنفر در هكتار  ۲۵۰
) كل مناطق شهري مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت    ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵

توان بيان كرد كـه در منـاطق شـمالي تهـران      گونه مي همچنين اين

نفر و  ۶۴۰۷۱مهاجرپذيري باال با ميانگين  ۵، ۲، ۳، ۴،۱منطقه  مانند
و از نظـر   اسـت نفـر   ۴۱۷۴۴در مناطق مركزي و جنوبي با ميانگين 

اشـتغال   ةدر بـاالترين رد  ۶و  ۲،۳منـاطق   ،معيار شـاغل متخصـص  
از اين نظر در پـايين تـرين    ۱۹و  ۱۵،۱۶،۱۷،۱۸تخصصي و مناطق 

بـا ميـانگين    ۲ ةسـت كـه منطقـ   ايـن در حـالي ا  ( سطح قرار دارنـد 
درصد از اين نظر بيشترين درصد را بـه خـود اختصـاص داده    ۵۶/۱۵

طالعـات جمعيتـي منـاطق شـهرداري     ا )۳( ةدر جدول شمار). است
بـا   خاطر تعداد زيـاد منـاطق و   هالبته ب( تهران نمايش داده شده است

بندي نهـايي، منـاطقي كـه در يـك پهنـه قـرار        توجه به نتيجه پهنه
 ).شود گيرند در يك رديف و اطالعات به صورت ميانگين ارائه مي مي

 

 

 

 

  
  
  
  

  ۱۲۷                                                           آوري محيط زيست بسط راهبردهاي پايداري اكولوژيك براي افزايش تاب
بندي  ، منابع آب و ژئومرفولوژي و دانهاكولوژيكي شامل اقليم عوامل

پريـور و همكـاران   ( ساختار سـيماي سـرزمين حاصـل شـده اسـت     
سازي در رابطـه   ا ذكر اين نكته الزم است كه نقشهدر اينج .)۱۳۸۸،

پوشش اراضي در سه نقشه  ةبا ساختار سيماي سرزمين بر اساس تهي
 اي لندسـت  طبقه سبز، باز و ساخته شده حاصل از تصـوير مـاهواره  

عناصـر   FRAGSTATانجام شده و با استفاده از نرم افزار ) ۲۰۰۲(
از نظر درصد مسـاحتي كـه اشـغال    )سبز، باز و ساخته شده(هر طبقه 

سازي  اندازگيري و نقشه ۱۶ها لكه ة، انداز۱۵، فاصله بين آنها۱۴اند كرده
يـات  ئكه با توجه بـه هـدف مطالعـه از پـرداختن بـه جز     . شده است

تهـران  پهنـه بنـدي اوليـه    ) ۴( ةشمار شكلدر ) خودداري شده است
هـا و   هاي پهنـه  ويژگي )۲( ةو در جدول شمار. نشان داده شده است

  .ها نشان داده شده است زير پهنه
  

  پهنه بندي اوليه شهر تهران: )۴( ةشمار شكل

  بندي اوليه تهران ها در پهنه ها و زير پهنه ويژگي هاي پهنه: )۲( ةجدول شمار
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  اشغال باز
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 اجتماعي – سازي اطالعات اقتصادي  آوري و نقشه جمع 
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بـا ميـانگين    ۲ ةسـت كـه منطقـ   ايـن در حـالي ا  ( سطح قرار دارنـد 
درصد از اين نظر بيشترين درصد را بـه خـود اختصـاص داده    ۵۶/۱۵
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بنـدي نهـايي اسـت، نمـايش      پهنه ةنتيجه نهايي كه نقش فقط ،ندارد

در اينجا اشاره مختصري به و ضعيت شهر تهران از ). داده شده است
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بندي نهـايي، منـاطقي كـه در يـك پهنـه قـرار        توجه به نتيجه پهنه
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۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۲۸  
  

  ها ك پهنهيبه تفك يتيجمعاطالعات : )۳( ةجدول شمار

  

 بندي نهايي توليد پهنه

هـاي   هـاي حاصـل از نيـرو محركـه     انـدازي نقشـه   هـم  با روي
بندي نهايي توليـد شـده    پهنه ،بندي اوليه اجتماعي با پهنه-اقتصادي

 مبـين كـه  تهران نهايي گانه  ۹بندي  پهنه )۵(ة شمار شكلدر . است
  . نشان داده شده است است شرايط همگن ساختار سيماي سرزمين

 

 
  تهران )گانه۹( پهنه بندي نهايي: )۵( ةشمار شكل

 مناسب  يراهبردگيري  طرح اقدامات اصالحي و نوع جهت

  ۲با ويژگي پهنه 

گيـري   هـا و جهـت   تهران، ويژگي گانه ۹بندي  با توجه به پهنه
محيط زيسـت شـهر در پهنـه     آوري تاب يدر راستاي ارتقا يراهبرد

بـه  شهرداري تهران را شامل مي شـود   ۳و  ۱كه مناطق  )۲( ةشمار
الزم به ذكر است پهنه دو . استعنوان يك پهنه نمونه به شرح ذيل 

از نظر ساختار سيماي به علت اينكه در باالدست تهران قرار گرفته و 
حضور فضاهاي سبز و باز داراي تنوع اسـت، بـه    واسطهسرزمين به 

   .استعنوان نمونه موردي انتخاب شده 
مسـاحت   ):):شهرداري تهرانشهرداري تهران  ۳۳وو۱۱مناطق مناطق ((۲۲  ةةپهنه شمارپهنه شمار  --

هاي محيط زيسـتي قـرار    از نظر ويژگي. هكتار است ۷۵۱۲اين پهنه 
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  . ردتوان اشاره ك را مي )دره دارآباد و دربند -اوين دركه، رود  دره
هاي بستر شهري؛ اراضي باز، مزارع و اراضي سبز  از نظر ويژگي

فضـاهاي بـاز موجـود در پهنـه بـا تعـداد لكـه        . ها حضور دارند و باغ
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 نرخ رشد جمعيتي ساالنه  )۱۳۸۵ -نفر در هكتار(

 )۱۳۸۵تا  ۱۳۵۹(
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۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۲۸  
  

  ها ك پهنهيبه تفك يتيجمعاطالعات : )۳( ةجدول شمار

  

 بندي نهايي توليد پهنه

هـاي   هـاي حاصـل از نيـرو محركـه     انـدازي نقشـه   هـم  با روي
بندي نهايي توليـد شـده    پهنه ،بندي اوليه اجتماعي با پهنه-اقتصادي

 مبـين كـه  تهران نهايي گانه  ۹بندي  پهنه )۵(ة شمار شكلدر . است
  . نشان داده شده است است شرايط همگن ساختار سيماي سرزمين
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  ۱۲۹                                                           آوري محيط زيست بسط راهبردهاي پايداري اكولوژيك براي افزايش تاب
با در نظر گرفتن آمار حداقل و حـداكثر و مقايسـه بـا سـاير     ) و پايين

   ).ها بوده است پهنه
و ) متر۴۱( ۲ ةهاي سبز در پهن براساس متوسط فاصله بين لكه

لكه، فضاهاي سـبز موجـود در    ۷۳۳سبز در اين پهنه هاي  تعداد لكه
ها داراي پيوستگي متوسط هستند كه بـا   نسبت به ساير پهنه ۲ ةپهن

نسـبت بـه   ) هكتـار  ۹/۱(هاي فضاي سبز لكه ةتوجه به متوسط انداز
  . هاي سبز در اين پهنه درشت دانه ارزيابي مي شوند ها لكه ساير پهنه

بـر اسـاس    ۲ده در پهنـه  مساحت فضاي سبز، باز و ساخته شـ 
در نقشه هاي پوشش اراضي حاصل از تصاوير مـاهواره اي لندسـت   

مـيالدي   ۲۰۰۲معادل  ۱۳۸۱، ميالدي ۱۹۸۸معادل  ۱۳۶۷سال سه 
جهت تعيين روند تحوالت سـاختاري   ميالدي ۲۰۱۰معادل  ۱۳۸۹و 

 .گيري شده است اندازهدر اين پهنه 

 ۲۶۴۷دو تقريبـا  ، مساحت فضاي سبز در پهنـه  ۱۳۸۹در سال  
هكتـار   ۴۰۵۹، ۱۳۶۷هكتار و در سال  ۲۶۸۳، ۱۳۸۱هكتار، در سال 
، مسـاحت فضـاي سـاخته شـده در     ۱۳۸۹در سال  .براورد شده است

هكتار و در سـال   ۲۷۳۳، ۱۳۸۱هكتار ، در سال ۳۶۸۵پهنه دو تقريبا 
، مســاحت ۱۳۸۹در ســال  .هكتــار بــراورد شــده اســت۱۲۵۰، ۱۳۶۷

 ۲۰۹۷، ۱۳۸۱هكتـار، در سـال    ۱۱۸۰تقريبـا  فضاي باز در پهنـه دو  
  .هكتار براورد شده است ۲۲۰۳، ۱۳۶۷هكتار و در سال 

پـذيري ايـن   تي در اين پهنه با توجـه بـه مهاجر  تحوالت جمعي
هزار نفر است و نـرخ رشـد    ۲۰۰تا  ۱۰۰بين  ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵پهنه از 

 شود كـه  ها زياد ارزيابي مي درصد نسبت به ساير پهنه ۱۵/۵جمعيتي 
اي در تحوالت سـاختاري در ايـن پهنـه     صورت بالقوه نيرو محركه به

 . است

 ۱۵۰با توجه به تراكم ناخالص جمعيتي در اين پهنه كه كمتر از 
نفر در هكتار است و سطح اشغال شده توسط منـاطق سـاخته شـده    

هكتـار و   ۷/۳هـاي سـاخته شـده     هكتار، متوسط انـدازه لكـه   ۱۹۹۶
هـاي   گونه ارزيابي كرد كـه لكـه   توان اين ميها  مقايسه با ساير پهنه

تواند فرصتي  ساخته شده در اين پهنه پيوستگي كمتري دارند كه مي
، ۱۳۸۵بر اساس آمار سـال  . ساختاري در اين پهنه باشد يبراي احيا

درصد، نرخ باسـوادان زن   ۹۹تا  ۱/۹۷نرخ باسوادان مرد در اين پهنه
درصد است و  ۴۰تا  ۱/۳۰درصد و نرخ تحصيالت عالي ۱/۹۲-۱/۹۴

است خود گواهي  درصد ۳۱ن متخصص مرد و زن كه تا آمار شاغال
در  آوري تـاب  يپذيري باال براي ارتقا بر آگاهي اجتماعي و مشاركت

  . محيط زيست شهري در اين پهنه است
اجتمـاعي   -در زير اطالعات ساختاري، بيوفيزيكي و اقتصـادي 

همكـاران مـورد بررسـي بيشـتر     اين پهنه را بر اساس مدل آلبرتي و 
 :قرار خواهيم داد

طور كه پيشـتر اشـاره شـد بـر اسـاس مـدل مفهـومي،         همان 
ها، نيروهـاي انسـاني و بيـوفيزيكي هسـتند كـه تغييـر را در        محرك

كننـد، در پهنـه    فرايندها و الگوهاي بيوفيزيكي و انساني ايجـاد مـي  
باالدسـت،  مورد بررسي از نظر عوامل فيزيكي حضور ايـن پهنـه در   

ها، واحدهاي ژئومرفولوژي متنـوع بـه عنـوان نيـرو      دره -حضور رود
كـه وضـعيت سـاختاري     چـرا  ،شوند هاي فيزيكي شناخته مي محرك

سرزمين در اين پهنه از لحاظ وجود پوشش رودكناري، فضاي سـبز،  
عوامـل جمعيتـي   . اقليم نيمه خشك تحت تاثير عوامل مذكور اسـت 

ـ (پذيري  جمعيت جمعيت،مانند تراكم ناخالص  ـ   علـت   هب ثير أتحـت ت
و سطح تحصيالت و اشتغال به خـاطر  ) قراردادن روند ساخت و ساز 

كيفيـت محـيط    يثير داشتن در ميزان مشاركت و آگاهي در ارتقـا أت
ــد   ــه انتخــاب شــده ان ــرو محرك ــوان ني ــه عن ــدها، . زيســت ب فراين

نسـاني در  آنها متغيرهـاي بيـوفيزيكي و ا   اهايي هستند كه ب سازوكار
تعامل با يكديگر و بر اساس اصل ارتباط ساختار و عملكـرد، شـرايط   

، تغييراتـي در شـرايط   آثـار  .دهنـد  اكولوژيكي را تحت تأثير قرار مـي 
انساني و اكولوژيكي هستند كه در نتيجة چنين تعامالت و تقـابالتي  

 .شوند ايجاد مي

در  با توجه به خصوصيات اين پهنه، مدل آلبرتـي و همكـاران   
هايي كه در اين پهنه  راهبرد .قابل ترسيم خواهد بود )۶(ة شكل شمار

گيـري   آوري پيشـنهاد شـده اسـت و نـوع جهـت      تـاب براي ارتقـاي  
 :نشان داده شده است) ۷(راهبردي در اين پهنه در شكل شمارة 

 

 
  ۲درك خصوصيات پهنه  ):۶( ةشمار شكل

  
  
  
  

  ۱۲۹                                                           آوري محيط زيست بسط راهبردهاي پايداري اكولوژيك براي افزايش تاب
با در نظر گرفتن آمار حداقل و حـداكثر و مقايسـه بـا سـاير     ) و پايين

   ).ها بوده است پهنه
و ) متر۴۱( ۲ ةهاي سبز در پهن براساس متوسط فاصله بين لكه

لكه، فضاهاي سـبز موجـود در    ۷۳۳سبز در اين پهنه هاي  تعداد لكه
ها داراي پيوستگي متوسط هستند كه بـا   نسبت به ساير پهنه ۲ ةپهن

نسـبت بـه   ) هكتـار  ۹/۱(هاي فضاي سبز لكه ةتوجه به متوسط انداز
  . هاي سبز در اين پهنه درشت دانه ارزيابي مي شوند ها لكه ساير پهنه

بـر اسـاس    ۲ده در پهنـه  مساحت فضاي سبز، باز و ساخته شـ 
در نقشه هاي پوشش اراضي حاصل از تصاوير مـاهواره اي لندسـت   

مـيالدي   ۲۰۰۲معادل  ۱۳۸۱، ميالدي ۱۹۸۸معادل  ۱۳۶۷سال سه 
جهت تعيين روند تحوالت سـاختاري   ميالدي ۲۰۱۰معادل  ۱۳۸۹و 

 .گيري شده است اندازهدر اين پهنه 

 ۲۶۴۷دو تقريبـا  ، مساحت فضاي سبز در پهنـه  ۱۳۸۹در سال  
هكتـار   ۴۰۵۹، ۱۳۶۷هكتار و در سال  ۲۶۸۳، ۱۳۸۱هكتار، در سال 
، مسـاحت فضـاي سـاخته شـده در     ۱۳۸۹در سال  .براورد شده است
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 ۲۰۹۷، ۱۳۸۱هكتـار، در سـال    ۱۱۸۰تقريبـا  فضاي باز در پهنـه دو  
  .هكتار براورد شده است ۲۲۰۳، ۱۳۶۷هكتار و در سال 

پـذيري ايـن   تي در اين پهنه با توجـه بـه مهاجر  تحوالت جمعي
هزار نفر است و نـرخ رشـد    ۲۰۰تا  ۱۰۰بين  ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵پهنه از 

 شود كـه  ها زياد ارزيابي مي درصد نسبت به ساير پهنه ۱۵/۵جمعيتي 
اي در تحوالت سـاختاري در ايـن پهنـه     صورت بالقوه نيرو محركه به

 . است

 ۱۵۰با توجه به تراكم ناخالص جمعيتي در اين پهنه كه كمتر از 
نفر در هكتار است و سطح اشغال شده توسط منـاطق سـاخته شـده    

هكتـار و   ۷/۳هـاي سـاخته شـده     هكتار، متوسط انـدازه لكـه   ۱۹۹۶
هـاي   گونه ارزيابي كرد كـه لكـه   توان اين ميها  مقايسه با ساير پهنه

تواند فرصتي  ساخته شده در اين پهنه پيوستگي كمتري دارند كه مي
، ۱۳۸۵بر اساس آمار سـال  . ساختاري در اين پهنه باشد يبراي احيا
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۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۳۰  

  
 ۲شمارة پيشنهادات مربوط به پهنة ): ۷(شكل شمارة 

ـ     حضـور در بـاال دسـت و    ( ه دليـل در باال دسـت ايـن پهنـه ب
وري از مزيت مكان  بهره راهبرد) همجواري با فضاهاي باز كوهستان

كيفيـت شـبكه سـبز و بـاز،      يدر ارتقـا  راهبرداين . شود پيشنهاد مي
پيوستگي فضاهاي سبز و باز داخل شهر بـا فضـاهاي    يايجاد و احيا

) محـل جـذب  ( منـاطق شـهري سـينك    . باز كوهستان اهميت دارد
ها هستند كه درصورت وجود ارتباط شهر با حومه شهر  گونهاز برخي 

هـاي زيسـتگاهي نسـبتاً     اتصـال لكـه  . دهند ازخود پايداري نشان مي
اي از  باريـك درپهنـه هـاي شـهري بـا شـبكه       هاي داالنكوچك و 

تر در حومه شـهر و   هاي زيستگاهي بزرگتر وكريدورهاي عريض لكه
مناطق روستايي كه خود با مناطق طبيعـي پيوسـتگي دارنـد، بـراي     

. اهميـت هسـتند   داراينگهداري و پايداري تنوع زيستي در شـهرها  
افزايش پيوستگي ماتريس طبيعي از باالدست و نفوذ آن درون شـهر  

هـاي موجـود در ايـن پهنـه، حفـظ پوشـش        دره -با اسـتفاده از رود 
هاي  داالنجاد اتصال بين لكه هاي سبز از طريق اين رودكناري و اي

تمهيـدات  . شـود  حفـاظتي پيشـنهاد مـي    راهبـرد طبيعي بـه عنـوان   
هاي سبز و باز درشت موجود كه اغلـب در   مستحكم حفاظتي از لكه

دانـه  دره ها قرار دارند، در برابر خردپيرامون رود  هايباالدست و باغ
مجـدد عناصـر    يافعي، احيـا تـد  راهبردها تحت قالب  شدن اين لكه

هايي از اين پهنه كه قبالً خرددانـه   ساختار سيماي سرزمين در بخش
 راهبـرد عنـوان  اند بـه   هاي سبز و باز كه در انزوا مانده اند و لكه شده

 . شود تدافعي پيشنهاد مي

 بحث و نتيجه گيري

اكولـوژيكي   –هـاي اجتمـاعي    بقاي شهرها به عنوان سيسـتم 
اكوسيستمي است كـه از آن بهـره    وابسته به منابع طبيعي و خدمات

آوري  كنند، در نتيجه درك تاب گيرند و براي بقاء خود مصرف مي مي
اي و تحليـل در   در محيط زيست شهري نيـاز بـه درك بـين رشـته    

كه شهر بطور همزمان قـادر باشـد تـا     زماني .دمقياسهاي مختلف دار
ــين   ــوازن ب ــ ت ــاي اكوسيس ــد،  عملكرده ــرار كن ــاني برق تمي و انس

شرايط عدم قطعيت و رويدادهاي پذير باشد، قدرت انطباق در  انعطاف
بـالقوه را حفـظ و روي   هاي موجود و  ، فرصتمنتظره داشته باشدغير

كــاهش . آور اســت در آن صــورت تــاب گــذاري كنــد، آنهــا ســرمايه
و  سيسـتم شـهر   در پـذيري  آوري در شهرها باعث افزايش آسيب تاب

يكي از  .شود هاي هرچند كوچك باعث بحران مي كاختالالت و شو
و توزيـع فضـايي    پيوسـتگي ، ، تنـوع شـهرها آوري در  تاب ابعاد مهم

هاي سبز  لكه( همگن عناصر ساختاري با منشاء خدمات اكوسيستمي
طور كه در مدل مفهومي آلبرتـي نشـان داده شـد     همان. است )و باز

 ساختار سيماي سرزمين شهري خود تحت تاثير نيروچيدمان فضايي 
هايي مانند افزايش جمعيت، رشد شهرنشيني و غيره اسـت و   محركه

ـ كن ر ساختار و چيدمان ساختاري كنتـرل از طرف ديگ ده فراينـدها و  ن
در نتيجــه بــراي ايجــاد  .عملكرهــاي اكولــوژيكي در شــهر هســتند

دارد كه امكان درك در شهر نياز به چارچوب نظري وجود  آوري تاب
هـاي مختلـف در منـاطق شـهري و      ساختارها و فرايندها در مقياس

 تـوان  از طريق چنين چارچوبي مي .چگونگي حفظ آنها را فراهم آورد
منـد چگـونگي پاسـخ انسـان بـه تغييـرات در شـرايط         طـور نظـام   به

 ،كـرد ارزيـابي   را اي و فرهنگـي  اكولوژيكي با توجه به بستر منطقـه 
مثـل فـرم شـهر ، توزيـع كـاربري      (وهاي شهري مختلف چراكه الگ

آثـار مختلفـي روي   ) اراضي و پيوستگي عناصر و ساختارها در شـهر 
اكولوژيكي آنها بـا هـم متفـاوت     آوري تابپويايي اكوسيستم دارند و 

، تحوالت ساختاري چشـمگيري طـي مـدت مـورد     ۲ ةدر پهن. است
 ۲۲در يـك دوره   فضاي سـبز كه  طوري هب .بررسي اتفاق افتاده است

فضـاي بـاز در همـين مـدت     . هكتار كاهش يافته است ۱۴۱۲ساله، 
هكتـار   ۲۴۳۵هكتار كم شده و در مقابل اراضي ساخته شـده   ۱۰۲۳

چنين تحوالتي كيفيـت هـوا، آب، رضـايتمندي    . افزايش يافته است
ساكنين، تنوع زيستي و خدمات اكوسيستمي را در ايـن پهنـه تحـت    

ز آنجا كه اين پهنه در باالدست شهر تهران بوده و تاثير قرار داده و ا
عملكرد و فرايندهاي اكولوژيك اين پهنه بايد هم در سـطح پهنـه و   

حاصـل از   آثـار جريـان يابـد،   ) هـا  ساير پهنـه (هم در پايين دست آن
تحوالت ساختاري در پهنه مورد نظر كل شـهر را تحـت تـاثير قـرار     

ي موجود در ايـن پهنـه بـا    ها تاز اين رو استفاده از فرص. خواهد داد
 يحفــظ و ارتقــا بــرايك پيشــنهادي هــاي اســتراتژي جهــت گيــري

  .حائز اهميت استآوري  تاب
 راهنمايي است تا مسئولين و دست اندركاران آوري، رويكرد تاب

هـاي جديـد بـراي مـديريت      انعطاف پذير، خـط مشـي   تصميماتاز 
همكاري آوري در اين زمينه نيازمند  ايجاد تاب. استفاده كنند، شهري



  
  
  
  

  ۱۳۱                                                           آوري محيط زيست بسط راهبردهاي پايداري اكولوژيك براي افزايش تاب
ها و دست اندركاران، تطبيق دهي نهاد  و ارتباط درون و بين سازمان

ــوژيكي ــا مقيــاس اكول منبــع مــورد نظــر، جلــوگيري از  مــديريتي ب
   .استنگري  بخشي

  يادداشت ها
1-Spheres 
2-Abiotic Spheres 

3-Biotic Spheres 

4-Anthroposphere 

5-Ecology in the Cities 

6-Resilience 

7-Reversibility 

8-Ecology of the Cities, Modern Urban Ecology 

9-Defensive 

10-Offensive 

11-Fragmented 

12-Core area 

13-Fragmentation 

14-Class Area Proportion (CAP) 

15-Mean Nearest Neighbor Distance (MNND) 

16-Mean Patch Size (MPS) 
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