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 چکیده

 زیسطتی  تنطوع  و اکوسیسطتم  خطدمات  اکولوژیک، فضاهای اتصال سط  کاهش با و شده قطعه قطعه طبیعی محیط شهرها، گسترش با
 در مهمطی  اثطرات  تواننطد  مطی  زمین کاربری یزیر برنامه و شهری توسعه مدیریت عرصه که اند داده نشان خیرا تحقیقات .یابد یم نزول
 نظطام  چطارچوب  در متعطددی  عطواملی  بطه  زیسطتی  گونطه  یک حیات ماندگاری و پیدایش طرفی از .کند ایفا زیستی تنوع ارتقاء و حفظ
 و اضمحالل به شهروندان، و زمین مدیران ریزان، برنامه های یتفعال چنینهم .است وابسته زمین کاربری و شهری توسعه ریزی برنامه
 از حمایطت  بطرای  محطیط  ریطزان  برنامطه  منظطر،  های یستاکولوژ شهری، مدیران اخیر سالیان در .است انجامیده زیستی تنوع ارتقاء یا

 اتصطال  سطط   افطزایش  طریطق  از اکوسیسطتم  تارسطاخ  با را زمین کاربری ریزی برنامه ارتباط بومی، زیستی تنوع و اکوسیستم خدمات
 مختلطف  های یستگاهز بین فضایی و عملکردی ارتباط ارتقاء که دهد یم نشان تحقیق نتایج .اند داده قرار مدنظر را اکولوژیک فضاهای
 محسطوب  شطهری  طراحطی  و ریطزی  برنامطه  نظام در پابرجا راهبرد یک عنوان به شهر بالفصل محیط و درون در طبیعی یمهن و طبیعی
 راهبطردی  عامطل  در آهن راه خط کریدور به نسبت را رودخانه کریدور سناریوی برتری اهواز، شهر در یکپارچگی سط  تحلیل گردد یم

 .دهد یم نشان اکولوژیک فضاهای ارتباط افزایش
 

 واژه کلید

 اهواز. ن،زمی کاربری یزیر برنامه اکولوژیک، ارتباط سط  اکوسیستم، خدمات شهری، زیستی تنوع

 

 سرآغاز .1

 انتد  شتد   واقت   اکولو یتک  مهم مناط  در شهرها از بسیاری

(Dearborn&Kark,2009). منطقتتت  29 حاضتتتر حتتتا  در 

 توستع   تحت   جهتان  اکولو یتک  منطق  825 از اکولو یک

 منتاط   ایت   سوم یک از بیش ک  نحوی ب  دارد قرار شهری

 15 ،2030 ستا   تتا  شتود  یمت  بینتی  یشپت  اس . شد  ساخت 

 ختاص  دار مهر  گون  118 دارای ک  دیگر اکولو یک منطق 

 ستاخت   منطقت   کتل  از %5 معاد  مساحتی در  اس ، نادر و

 دیگتتتر طرفتتتی از .(donald et al.2008)شتتتد خواهتتتد

 ایت   بت   کت   گردیتد  باعث جهان در شهرنشینی یها بازتاب

 کتامبً  نگتا   دو بتا  بتوم،  یست  ز مبحرتات  حیث از پدید 

 ب  هم اکوسیستم برابر در ک  نحوی ب  شود  نگریست متضاد

 از .گتردد  مطترح  فرصت   یتک  هتم  و چتالش  یتک  عنوان

 بترد  یم بی  از را طبیعی های یستماکوس شهرنشینی، ،سو یک
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 ؛(Muller et al.2013)کند یم 1قطع  قطع  حداقل اینک  یا و

 را یاکوسیستم فرایندهای ،داد  ترویج را یربومیغ یها گون 

 طبیعتی  هتای  یتم ر  در یت  درنها و دهتد  یمت   تنتز  و تغییر

 توانتد  یمت  شهرنشتینی  دیگر، سوی از .کند یم ایجاد اختب 

 ،طبیعت   و متردم  ارتباط اقتصادی، و اجتماعی یها فرص 

 ختدمات  افتزایش  و فترد  منحصترب   محیطی یس ز فضاهای

 پایتدار  طراحتی  و یزیر برنام  اصو  مبنای بر را اکوسیستم

 تنتو   کنوانستیون  در .(Dearborn&Kark,2009) کند ایجاد

 گردیتد:  تعری  شهرها برای مهم نقش س  (CBD) 2زیستی

 شتهرها،  بترای  و شهرها در اکوسیستم خدمات و کاال حفظ

 تترویج  و هتا  شتهرک  و شتهرها  در زیستی تنو  از حفاظ 

 جهت   متتل  های یاسمق در پایدار طراحی و یزیر برنام 

 پیشتبرد  و هتا  یطحت م ایت   ییخوداتکتا  رستاندن  حداکثر ب 

 قابتل  فضتای  ایجتاد  جهت   متؤثر  و ان آگاه گ اری یاس س

 در حیوانتات  و گیاهتان  بلکت   انستان،  بترای  تنهتا  ن  زندگی

 کت   گفت   تتوان  یم اساس ای  بر .ساخ  انسان های یطمح

 و جتانوری  گیتاهی،  جوامت   کلیت   بت   شتهری  زیستی تنو 

 گیزنتد  شهر اطرا  و شهر در ک  زند  های یکروارگانیسمم

 در تنها ن  زمی  روی بر حیات تنو  ب  و دارد اشار  کنند یم

  پردازد. یم اکوسیستم اجزاء سطح در بلک  اکوسیستم، سطح

 همتوار   هتاوارد  و بترگس  ازجمل  شهری پردازان ی نرر

 بتر  طبیعتی  محیط و روستانشینی های ی مز  افزودن پی در

 در را هتد   ایت   ب  دستیابی هاوارد .اند بود  شهری زندگی

 دنبتا   جدیتد  یشهرها باغ در و موجود شهرهای از خارج

 ختدمات  مطالعتات  بت   پتردازش  امتروز   کت   درحالی نمود.

 جهتانی،  متتلت   هتای  یاسمق در زیستی تنو  و اکوسیستم

 طراحتی  محلت ،  ستطح  روستتایی، -شتهری  ی،ا منطق  ملی،

 تعتاد   ارتقاء و حفظ در مهمی نقش زمی  تفکیک و بلوک

 عملکتترد از پایتتدارتر ستتطحی بتت  ستتتیابید و اکولو یتتک

 دنبتا   بت   است .  داشتت   شتهری  متدیری   عمومی خدمات

 نوشتهر  کت   پایدار، توسع  مفهوم از برآمد  الگوهای توسع 

 محتتور، ونقتتل حمتتل توستتع  پیتتاد ، یهتتا حتتوز  یتتی،گرا

 آینتد،  یمت  شمار ب  آن از ییها نمون  پایدار تحرک/جابجایی

 در ابتزاری  عنتوان  بت   یتک اکولو  روستاهای و شهر مفهوم

 گردید: مطرح حوز  س  در پایدار توسع  تحق  راستای

 اصتلی  ستاختار  بتازطراحی  برای ابزاری عنوان ب -ال 

 و طبیعی محیط احیاء مراکز، حو  تراکم افزایش سکونتگا ،

 های یطمح در شد  ساخت  فضاهای میان در کشاورزی مناظر

  .(Viljoen et al. 2005) شهری

 مبتنتی  توسع  باز برای جدید الگویی ی:ا بک ش شهر-ب

 بت   منجتر  کت   جتوار  هتم  شتهرهای  یا منطقت   همکتاری  بر

 در گردیتد.  شهری شبک  و یا شبک  شهر مفهوم یریگ شکل

 های یسماتر ب  شهری مراکز مابی  اراضی فضایی، الگو ای 

 .(Douglass, 1998)یابد یم اختصاص آبی و سبز

 ریتزی  برنامت   و منرر اریمعم با توأمان شهر توسع  -ج

 در منرتر  معمتاری  طراحی ابزارهای یریکارگ ب  اکوسیستم.

 در وادهتایم  چتارلز  و کتورنر  جیمتز  توستط  شهری مقیاس

 توستع   یا عمتد   نقتش  اروپتا  در کریستینز  و متحد  یاالتا

 در زیستتتی تنتتو  و اکوسیستتتم ختتدمات مطالعتتات یافتت .

 ستت ا قرارگرفتتت  موردتوجتت  اخیتتر دهتت  دو در شتتهرها

(Güneralp et al.2013).  در موضتتتو  ایتتت  اهمیتتت 

 جهتان  مهم شهرهای در ک  گردید باعث شهری یزیر برنام 

 فتتاز ستت  در مطالعتتات ایتت  ،فرانکفتتورت شتتهر ازجملتت  و

 کتاربری  برنامت   فرآینتد  بت   5کنتر  و 4بازنمایی ، 3مطالعات

 ویژ  ب  اخیر های گ اری یاس س ارزیابی .گردد الحاق زمی 

 ،ستبز  کریتدورهای  ی،شتهر  درون ستبز  فضتاهای  حیط  در

 ارزشتمند  منتاب   حفتظ  در را مهتم  نتتایج  ... و سبز کمربند

 زیستتی  تنتو   حفظ یج درنت و آن ارتقاء حتی و اکوسیستم

 زمتی   کتاربری  ریتزی  برنامت   معیارهای اصبح و شهرها در

  اس . داد  نشان

 تتتری  مهتتم از یکتتی عنتتوان بتت  شتتهری ستتبز فضتتای

 کت   اس  یفرد منحصرب  یانداز چشم شهری، یها زیستگا 

 انستان  مستتقیم  دسترسی نیز و جانوران و گیاهان از تنوعی

 بتا  شتهروندان  ارتبتاط  حفتظ  کنتد.  یمت  فراهم را طبیع  ب 

 کیفیت   بترای  مهمتی  معیار و اس  اساسی نیاز یک طبیع 

 تنتو   و اکوسیستتم  خدمات وجود رود. یم شمار ب  زندگی
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 مزایتتای شتتهری ستتبز منتتاط  در بتتاال یفیتت باک زیستتتی

 ارائت   را متعتددی  یشتناخت  روان و اقتصادی محیطی، یس ز

 رواج و توستع   و یتزی ر برنامت   رونتد  بررستی  بتا  دهد. یم

 و اکوسیستتم  ختدمات  هتای  ینت  کم بتر  مبتنتی  شیو  بهتری 

 Yu) رقیب و متضاد ظاهر ب  ی دورو عنوان ب  شهری توسع 

et al.2012)، ارزش و طبیعتتی یفرآینتتدها بتت  تتتوان یمتت 

 را ای ینت  به انتتتاب  ترتیب ای  ب  و برد پی ها آن اقتصادی

 در عموماً ک  انتتابی آورد، فراهم توسع  گ اری یاس س در

 زیستتی  تنو  و اکوسیستم مناب  حفظ ب  متتل  کشورهای

 اس . انجامید 
 

 تحقیق مسئله .1

 ب  تحقی  مسئل  مطالع ، اهدا  و نرری چارچوب با مطاب 

 شتهرها  بت   اکوسیستتم  اینکت   او  گردید: تدوی  زیر رحش

 ختدماتی  چت   ختاص  طتور  ب  شهری مدیری  و عام طور ب 

 ایت   ارتقتاء  و حفتظ  در راهبردهتایی  چت   و دهتد  یم ارائ 

   اس ؟ رفت  بکار تاکنون خدمات

 و یتزی ر برنام  تحلیل یها روش و اصلی معیارهای دوم

 بتت  طمربتتو مبحرتتات حیتتث از شتتهری توستتع  طراحتتی

 کدامند؟ زیستی تنو  و اکوسیستم خدمات

 اهتواز  شتهر  در اکولو یتک  فضاهای اتصا  سطح سوم

 افتزایش  جهت   استتراتژیک  انتتتاب  و داشتت   روندی چ 

 آشتتکار را اولتتویتی چتت  شتتهر در فضتتاها ایتت  یکپتتارچگی

 سازد؟ می

 محددیط در زیسددتی تنددو  و اکوسیسددتم خدددمات .2

  شهری

 و اس  طبیع  عملکرد توصی  شیو  درواق  اکوسیستم

 و جانوری گیاهی، جوام  کلی  از را پویا و پیچید  ترکیبی

 را محیط و اجزاء با درونی تعامل و زند  های میکروارگانیسم

 طبیع  از انسان ک  مزایایی .(Cowan,2007)گردد می شامل

 شد  شناخت  "اکوسیستم خدمات" عنوان ب  کند می استتراج

 تأمی  کرد: تقسیم دست  چهار ب  توان می را ها آن ک  اس 

 و 8خدمات از حمای  و زیستگا  ،7خدمات تنریم ،6خدمات

 شفا  با .(Kremen & Ostfeld, 2005) 9فرهنگی خدمات

 مدیران و ریزان برنام  مزایا، ای  ارزش درک نمودن

  کنند. حرک  پایدار شهر یک ایجاد راستای در توانند می

 بسیاری تنو  از شهری محیط در اکوسیستم خدمات

 مربوط اطبعات از امروز  ک  (1 )نمودار اس  برخوردار

 منرور ب  مالی های صورت ب  خدمات ای  مناف  برآورد ب 

 دست  در .10شود می استفاد  شهری مدیری  در گیری تصمیم

 هوا، کیفی  تنریم در توانند می شهرها خدمات، تنریم

 Breaux et)بفاضب تصفی  معل ، ذرات و ها آالیند  ح  

al.1995)، و جنگلی فضاهای توسع  طری  از دما کاهش 

 افزایش جه  الزم بستر ایجاد شهری، توسع  با آن تناسب

 طری  از پرندگان و گیاهان توسط 11یافشان گرد  احتما 

 ب  بیولو یکی کنتر  افزایش نیز و اکولو یک کریدورهای

 های یسممیکروارگان و جانوری های گرو  از حفاظ  واسط 

 هکتار هر ازاء ب  مثا  عنوان ب  کنند. نقش ایفای طبیعی

 72.4 ایتالیا، فلورانس در کاسین  پارک در جنگلی فضای

 CO2 و O3، CO، SO2، NO2 شامل ها آالیند  از کیلوگرم

 بر حمایتی، خدمات و زیستگا  دست  در گردید. ح  

 های گرو  برای زیستگا  انداز  و نو   نتیکی، تنو  حفظ

 تنو  اس . شد  یدتأک شهرها در جانوری و گیاهی متتل 

 یها آف  تولید و تجاری محصوالت توسع  امکان  نتیکی

 آورد یم فراهم را فاضبب و آب طبیعی تصفی  یزن و طبیعی

 های تکنولو ی از تر صرف  ب  مقرون مراتب ب  مهم ای  ک 

 اس . شد  گزارش یا کارخان 

 جسمانی، و روانی سبم  و تفریح توریسم، توسع 

 خدمات دست  در مکان حس و شناختی یباییز یها ارزش

 درآمدی ارزش برآورد گیرد. یم قرار اکوسیستم فرهنگی

 در دالر میلیون 97 هاوایی در مرجانی یها صتر  از بازدید

 خدمات پولی ارزش متحد  یاالتا در اس . شد  اعبم سا 

 میزان ب  یحتفر و سبم  حیث از شهری سبز فضای

 تنو  همچنی  گردید. برآورد هکتار هر در دالر 29700

 منب  طبیعی یاندازها چشم و ها یستماکوس زیستی،

 بود  علم و فرهن  هنر، های ین زم از بسیاری بتش الهام

 شهری های یستماکوس .(Palmer&Finlay,2003)اس 
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 ارزیابی زیستی، تنو  بر اثر پای  بر طورمعمو  ب 

 خدمات حفظ واق  در .(Savard et al,2000)گردند یم

 همسو فوایدی دارای شهرها در زیستی تنو  و اکوسیستم

 انسان توسع  و طبیع  غیرهمسوی ظاهراً پدید  دو برای

 شهر اکوسیستم تعاد  حفظ ب  درنهای  ک  اس  ساخ 

  انجامد. می

 

  اکوسیستم خدمات اهمیت نمایش .1 نمودار

 5 تا 0 مقایس  مقیاس - 2000 ناتورا منب :سای 

 

 تندو   و اکوسیسدتم  خددمات  بر شهرنشینی اررات .4

 زیستی

 زمتان  طتو   در مالکیت   الگوهای و شهر انداز چشم مرزها،

 تحو  و تغییر ب  تنها ن  تواند می تغییرات ای  و کند می تغییر

 بتر  بلکت   بیانجامتد  ها آن اکولو یک ارزش و موجود مناط 

 تنتو   مطالعات بگ ارد. یرتأث نیز ها گون  ماندگاری و توزی 

 کت   عمتومی  فضتاهای  در اغلتب  شتهری  مناط  در زیستی

 حتا ،  ایت   بتا  است .  شتد   انجام اس  دسترس قابل معموالً

 متتالکی  بتت  شتتهری منتتاط  در زمتتی  از  ٪70 از بتتیش

 گیاهی پوشش انتتاب اساس ای  بر و دارد تعل  خصوصی

 را شتهری  یزیستت  تنتو   توانتد  می خصوصی مالکان توسط

 مطالعات در اغلب دانشمندان .دهد قرار یرتأث تح  شدت ب 

 طتور  بت   زیستتی  تنتو   و عتام  طتور  ب  اکوسیستم ب  مربوط

 بت   توجت   بتا  همگت   منطقت   یتک  عنوان ب  را شهر خاص،

 بتترای و کردنتتد یمتت تلقتتی ستتاز انستتان و محیطتتی عوامتتل

 قائتل  تفتاوتی  مطالعتات  ایت   در زمی  متتل  های یکاربر

 بت   زمتی   از استفاد  در تجانس عدم ک  یدرحال شدند، ینم

 و متتلتت  یهتتا ستتاختمان متفتتاوت حجتتم و انتتوا  دلیتتل

 بتر  متفاوتی اثرات ها، یکاربر از یک هر اجتماعی های ین زم

  .(McRae et al. 2008)گ ارد یم جای بر زیستی غنای

 توانتد  می شهر، منرر ترکیب در تغییر با شهری گسترش

 شترایط  حداقل یا و برد  بی  از را موجود های یسمارگان کل

 تلقتی  حیتاتی  ها گون  زندگی برای ک  را ها یستگا ز درونی

 انتداز ،  در تغییتر  بتا  شتهری  گسترش دهد. تغییر گردد، می

 هتای  یسمتاتر  و هتا  لکت   تواند یم درونی ارتباطات و شکل

 شتدت  بت   را اکوسیستتمی  تنتو   و کترد   تک  تک  را طبیعی

 در عتبو   بت   .[McGarigal et al,2002a&b]دهتد  کتاهش 

 وستیعی  طیت    شهرها، در انسانی متتل  های ی فعال مت 

 یاهان،گ زیستی  تغییرات شامل اکولو یک مستقیم اثرات از

 هتتای یستتتمس اقلیمتتی، تغییتترات محلتتی، حتترارت درجتت 

 تنتو   و شتدت  بتر  یرمستتقیم غ طتور  ب  و ... و هیدرولو ی

 بتود   اثربتش یربومیغ یها گون  حضور و بومی یها گون 

 بتر  مترتتب  تحتوالت  برآیند .(Güneralp et al. 2013)اس 

 عمتومی  فرمتو   یتک  در اکوسیستم خدمات و زیستی تنو 

 مقیتاس  زیستتگا ،  نتو   بتا  متناستب  و نیس  توصی  قابل

 های یکاربر تجم  و استفاد  شدت شکل، و تحلیل فضایی

 مثتا   وانعنت  ب  :(McKinney, 2008) اس  متفاوت متتل 

 و شتهری  نقاط برخی در اس  ممک  بومی یها گون  غنای

 روی بتر  مطالعتات  اکثتر  یابد. افزایش خاصی شرایط تح 

 در زیستتی  تنتو   بتر  شهرنشتینی  اثرات یبند طبق  و کش 

 رابطت   طریت   از پدیتد   ایت   و دارد تمرکتز  محلتی  مقیاس

 یهتا  گون  حضور و موقعی  ثب  و زمی  کاربری تحوالت

 ک  اس  یحال در ای  اس . شد  ارزیابی جانوری و گیاهی

 بت   اثترات  پیرامون محیط و شهر مقیاس در گ اری یاس س

 اکوسیستتم  خدمات حفظ و زیستی تنو  در بیشتری مراتب

 دارد.

 شتاخص  23 شتهرها  در زیستتی  تنو  یریگ انداز  برای

 کت   است   شد  مشتص المللی ی ب هایکنواسیون در جهانی

 ها شاخص زیر تعری  و توسع  امکان ها شاخص ای  برای
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 4 تتا  0 بتی   ارزشتی  ها شاخص ای  از هرکدام دارد. وجود

 تمتتامی میتتانگی  از کتتل زیستتتی تنتتو  ارزش و داشتتت 

 شتهر  در .(Kohsaka,2013)آیتد  یمت  دست   بت   هتا  شاخص

 طبقت   پتنج  در شتاخص  23 ایت   2010 ستا   برای لیسبون

 شهر)شتاخص  در واقت   طبیعتی  محیط سطح اند: شد  یمتقس

 تنتو   (،2 )شتاخص  اکولو یتک  شتبک   اتصا  سطح او (،

 ساخ )شتتاخص انستتان محتتیط در بتتومی یهتتا گونتت 

 های )شاخص شهر در بومی زیستی تنو  تحو  سوم(،روند

 .6 ، هتا  پرنتد  .5 آونتدی،  گیتاهی  هتای  .گون 4 شامل 8 تا 4

 نستب   اختیتاری(،  هتای  گونت   .ستایر 8 و .7 ،ها پروان  انوا 

 و غیربتومی  هتای  گونت   (،9 )شاخص فاظ ح تح  مناط 

 )شتاخص  آب چرخ  کنتر  و تنریم (،10 )شاخص مهاجم

 و خبقیت   (،12 )شتاخص  هوا و آب کنتر  و تنریم (،11

 )شتاخص  متدیری   و دولت   (،14 و 13 )شاخص آموزش

 زیستی تنو  ب  شد  داد  تتصیص :بودج 15 شامل 15-23

 طتو   در زیستتی  تنو  برای اجراشد  یها پرو   :تعداد16 ،

 عمل مبک اجرایی یها طرح و ها یاس س :قوانی ،17 سا ،

 و 20 نهادی، ظرفی  :19 و 18 محلی، دول  کار دستور در

 در آگتاهی(.  و آموزش : 23 و 22 شراک ، و مشارک  :21

 اکولو یتتک اتصتتا  شتتبک  تحلیتتل شتتاخص تحقیتت  ایتت 

 لکت ،  طبقت   ست   بت   منرتر  اکولتو ی  علم در ک  ها یستگا ز

 رویکترد  یتک  در است   شد  یبند طبق  کریدور و ماتریس

 (2006-1991 دور  در فضایی یها سنج  )تحلیل مبنا روند

 حاشتی   و آهت   را  ختط  کریتدور  )ستناریوی  مبنا سناریو و

   گردد. یم بررسی رود(
 

 تندو   و اکوسیسدتم  خددمات  یدزی ر برنامه تلییق .4

 ییفضا الزامات زمین: کاربری یزیر برنامه و زیستی

 اتصال سطح

 فراوانی و غنا تنو ، ب  شهری زیستی تنو  مطالعات

 و درون در  نتیکی( تنو  ازجمل ) زند  های یسمارگان

 ساخ  انسان های یطمح و موجود های زیستگا  حاشی 

 و یزیر برنام  طری  از تا اس  آن پی در و پردازد یم

 فراهم را ها گون  ی ا حیات مناسبات شهری محیط طراحی

 الزامات بایس  یم زیستی تنو  برای یزیر برنام  ورد.آ

 زیستگا  سطح همچون ،منطق  های گون  یازموردن فضایی

 بی  وآمد رف  امکان ک  یا گون  ب  آورد فراهم را کافی

 هرقدر عبارتی ب  باشد. داشت  وجود متتل  های زیستگا 

 و درون متتل  های زیستگا  یکپارچگی و اتصا  سطح

 بیشتر اکوسیستم غنای و پیچیدگی باشد، بیشتر رشه بیرون

 یج درنت و شد  یرترپ  امکان ها یستگا ز ای  در حیات بود ،

 کاربری یزیر برنام  رود. یم باالتر اکوسیستمی پایداری

 ب  زیستی تنو  و اکوسیستم خدمات حفظ منرور ب  زمی 

 انداز چشم و فضایی یزیر برنام  بی  یکپارچ  نگرشی

 های یاسمق تمام در بایس  یم و دارد نیاز س زی یطمح

 .گردد لحا  فضایی

 و زیستی یها پهن  چیدمان ،12انداز چشم مقیاس در

 پای  ،زمی  پوشش نو  و ها آن بی  خطی کریدورهای

 تواند می ها پهن  دهد. یم تشکیل را زیستی تنو  یزیر برنام 

 کوچک برک  یک تا گسترد  یها جنگل از وسیعی طی  در

 دیگر و ها رودخان  درختی، نوارهای .باشند متفاوت

 هایی یژگیو اتصا  یها شبک  عنوان ب  خطی های زیستگا 

 ب  را زیستگا  غنای ک  کنند یم ایجاد سیستم کل برای

 ای  دهند. یم افزایش خطی( ن  )و تصاعدی صورت

 کنند. یم عمل ها گون  حرک  برای داالن عنوان ب  کریدورها

 سبز، ماتریس طبق  س  ب  ها یستگا ز معموالً اسمقی ای  در

 Gurnell et)شوند یم یبند طبق  کریدورها و آبی ماتریس

al.2006) تفکیک ساخ  انسان از طبیعی کریدورهای و 

 عملکردی اتصا  .(McRae & Kavanagh, 2011) گردد می

 یها لک  بی  حرک  جریان از پشتیبانی در منرر توانایی ب 

 و ها زیستگا  طو  در زند  های رگانیسممیکروا و زیستی

 عبو  .(Kettunen et al,2009) دارد اشار  ها گون  جوام 

 کریدورهای و نهرها مانند خطی موجود فضاهای بر

 دیگر و آه  را  خطوط ها، جاد  توسط داالن ،درختی

 گیاهی پوشش آن در معموالً ک  ساخ  انسان های محیط

  کند. تسهیل را جنبش دتوان می دارد وجود ای ی حاش

 و مهتم  یعتامل  ،پهنت   شتکل  و انداز   منرر، مقیاس در
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 بتا  یطتورکل  بت   پهن  یک مرکز در شرایط .اس  کنند  یی تع

 عنتوان  تحت    تفتاوت  اس . متفاوت  لب  امتداد در شرایط

 پهنت   کلتی  انتداز   کت   طتور  همان .اس  شد  شناخت  لب  اثر

 زیستتگا   لبت   و یابد می کاهش هست  منطق  ،یابد یم کاهش

 رو زیستی تنو  آن پیامد و اکوسیستم غنای ،یابد می افزایش

 مرکتز  شترایط  بتا  سازگار خاص های گون  رود. می نزو  ب 

 توانتد  می باقدرت ک  عمومی های گون  از بیشتر بسیار  پهن 

 بتر  .دارنتد  قرار یرتأث تح  بمانند، زند  زیستگا  یها لب  در

 بترای  ختاص  هتای  گونت   انتایی تو هتای  شاخص اساس ای 

 شتدت  بت   درواقت   و است   محدود جدید شرایط با انطباق

 انتداز  چشتم  در و محدودتر ها آن توزی  .هستند پ یر یبآس

 اتصتا   نتد. نادر نستبتاً  بنتابرای   و دارند بیشتری گستردگی

 ارتباطتات  حفتظ  بت   منرتر  مقیتاس  در اکولو یک فضاهای

 و یرمشتاب  غ و شتاب  م های زیستگا  یها پهن  بی  عملکردی

 دیگتر  منطقت   بت   منطقت   یتک  از ها گون  آزاد حرک  اجاز 

  دارد. اشار 

 قرار زیستگا  شدن قطع  قطع  مفهوم اتصا ، برابر در

 ب  یوست پ هم ب  های پهن   ک  دهد می رخ هنگامی و دارد

 ماتریس ک  یوقت یا و شوند یم  تقسیم تر کوچک مناط 

 بی  حرک  اجاز  و اس  سلب ازحد یشب پهن  اطرا 

 تر کوچک ،ماند  یباق یها تک  دهد. نمی را مجاور های پهن 

 و گیاهان دسترس در مناب  چراک  هستند تر یمنزو و

 مناط  بی  حرک  یج درنت و بود  محدودتر حیوانات

 دو پای  بر منرر متتصصی  و محققان کند. می محدود

 و ها گا زیست افتادگی جدا کاهش جه  در اصلی راهبرد

 از یکی :اند کرد  اقدام ها آن بی  اتصا  سطح داش  نگ 

 حرک  اجاز  ک  کریدورهایی شبک  توسع  و حفظ طری 

 شبک  توسع  طری  از دوم و کند می فراهم ها گون  برای را

 ای  توسع  .(Parker&Nilon, 2008) شهری سبز فضاهای

 های  یستگاز اکولو یک ارزش توجهی قابل طور ب  ها شبک 

 در زیستگا  اتصا  دهد. یم تغییر را منرر کل در را دیگر

 جمعی  کل پ یری زیس  در را مهمی نقش منرر مقیاس

 شرایط ،13 بوم یس ز مقیاس در کند. می بازی ها گون 

 نو  کلی، شکل ،ها آن مجاورت و نزدیکی زیستگا ، درونی

 هر شوند. یم محسوب اصلی عوامل از زیستگا  غنای و

 و غ ا شامل بقا برای اساسی نیاز چند دارای زند  نیسمارگا

 ست  یطشرا برابر در سرپنا  و استراح  تغ ی ، برای آب

 گون  بقای و  نتیکی انتقا  برای یدمثلتول درنهای  و

 اشکا  گون  نو  ب  بست  شرایط ای  یریگ شکل .باشد می

 یکاربر یزیر برنام  راستا ای  در .گیرد می خود ب  متتلفی

 بقای برای شرایط سازی ین به راهبرد بایس  یم زمی 

 افزایش طری  از را آنان اساسی نیازهای رف  و ها گون 

 فضای انداز  .دهد ترویج اکولو یک فضاهای اتصا  سطح

 تعیی  در مهم عامل یک حیوانات و گیاهان برای شهری

 شمار ب  جدید یها توسع  در ویژ  ب  زیستی تنو  ارزش

 کیفی  تعری  برای ک  کلیدی عوامل از تعدادی .رود یم

 محیطی یس ز طراحی در و رود می کار ب   زیستگا 

 ،15تنو  ،14انداز   از: اند عبارت گیرد قرار مدنرر بایس  یم

 و 19شکنندگی ،18بودن نادر ،17بودن ویژ  ،16بودن طبیعی

 ی.موردبررس سای  تاریتچ 

 خاصی یها طبق  ب  فضاها معموالً مقیاس ای  در

 کشاورزی، اندازهای چشم ماند ، یباق گیاهی پوشش ازجمل 

 در واق  آبی و سبز اراضی باز، اراضی و مناظر ،مرات 

 و باز فضای ،خالی اراضی مانندساخ ) انسان های یطمح

 اراضی صنعتی، یها پارک مسکونی، مناط  در واق  سبز

 اشی ح مناظر و ها باغ ،20رهاشد  مناط  آه ، را   حاشی 

 گردد می تقسیم (ها آبراه  و ها یاچ در ، ها را 

(McRae&Kavanagh,2011). حیط  در متتل  گزارشات 

 تعداد تر، بزرگ مناط  ک  دارند اذعان محیطی یزیر برنام 

 حمای  چراک  دهند یم جای خود در را ها گون  از بیشتری

 تنو  گیرد. می صورت هم از متتل  های گون  بی  بیشتری

 .کند می حمای  ها گون  از بیشتری تعداد از زیستگا  ترباال

 اکوسیستم و قوی غ ایی مواد یها شبک  ایجاد ب  مسئل  ای 

 با همرا  سکون  توسع  پورتلند در کند. می کمک سالم

 زمی  تفکیک صحیح طراحی طری  از زیستی تنو  افزایش

 عملی خصوصی فضای در یژ و ب  خاص ضوابطی ارائ  و
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 1 جدو  در .(Van Heezik et al.2012) گردید

 بر مبتنی زمی  کاربری ریزی برنام  کلیدی های سیاس 

 ارائ  مربوط  یها بازتاب با همرا  اکولو یک معیارهای

 اس . گردید 
 

 جهان مختلف شهرهای زمین کاربری یزیر برنامه در زیستی تنوع های یاستس .1 جدول

 نتیج  استراتژی مسئل  مشتصات و شهر

 در 21روگ پتتتتتارک

 کانادا

  

 پارک اجتماعی و مالی سود کاهش

 فعالیتت  2247 ارتبتتاط شناستتایی

 پارک های ی مز با اقتصادی

 بافت   فشردگی ب  توج  با سبز کمربند ایجاد

 مرکز در

 طبیعی محیط ب  جامع  اقشار کلی  دسترسی

 شتامل  مسیر طو  در اکوسیستمی تنو  ایجاد

  تاالب جنگل، آبی، یها حوضچ  پارک،

 یتک  یجتاد ا طریت   از پراکنتد   یها لک  ادغام

 ویکتوریا ارتباطی کریدور

 بت   اجتماعی سود افزایش

 و دالر میلیتون  115 میزان

 12.5 میتزان  بت   مالی سود

 سا  در دالر میلیون

 لیسبون

 

 شتتتهری: اراضتتتی از %18 تنهتتتا

  طبیعی یم ن

  بومی ها: گون  از %10 تنها

  راضانق حا  در پرند : گون  14

 مرگ و جانوری های گون  مهاجرت

  ها یماه

 ها زیستگا  شدن قطع  قطع 

 زیستی تنو  جام  طرح تهی 

 در زمتی   تفکیتک  صتحیح  مدیری  و کنتر 

 مابی  کریدورهای در و ها زیستگا  حواشی

 اکوسیستم فعا  مدیری 

 بتتش  توستط  منطق  از حفاظ  در مشارک 

 خاص مناط  ویژ  ب  خصوصی

 اراضی از درصد 18 حفظ

 طبیعی صورت ب  شهری

 حیتات  حفظ تعارض حل

 از متردم  امنیت   و وحش

 ابزارهتتتتتتای طریتتتتتت 

 تکنولو یکی

 

 آیرس بوینس

 یلومترمرب ک 202

 نفتتتتر میلیتتتتون 3

 جمعی 

 

 

 ب  منجر شهری توسع  اخیر قرن در

 طبیعتتی محیطتتی کیفیتت  کتتاهش

 بتی   را گسیتتگی هم از  و گردید

 ایجتاد  منطق  طبیعی های اکوسیستم

 اس . کرد 

 جهت   هتایی  استتراتژی  مسئل  ای  حل برای

 طبیعی های پتانسیل و شهر بی  ارتباط افزایش

 گرف . صورت شهر آبی و سبز

 یهتا  پتارک  آبتی،  یهتا  کنار  ساحلی، اراضی

 بتا  کریتدورهایی  طریت   از میتادی   و طبیعی،

 احیتاء  (Biocorridors) پرپشت   یهتا  درخ 

  شد

 یهتا  ع توست  در یرنفوذناپت   ستطوح  کاهش 

 گیاهی پوشش توسع  در ی محدود و جدید

 شد  مدیری  کامبً چمنزارهای و غیربومی

 و درون در طبیعی سبز مسیرهای کردن پایدار

 متدیری   و نرتارت  و آبتی  یها کنار  اطرا 

 مداوم تطبیقی

 بتومی  و طتوالنی  عمر با های گون  از استفاد 

 آبی یها کنار  مسیر تغییر ب  توج  با

 یرنفوذناپت   سطوح کاهش

 سطح واحد در

 خیزی یلس کاهش

 و محتیط  کیفیت   افزایش

 CBI شاخص

 هتتتتا، آب روان تعتتتتاد 

 متتواد تعتتاد  و فرستتایش

 ها بومچ  زیس  مغزی
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 جهان مختلف شهرهای زمین کاربری یزیر برنامه در زیستی تنوع های یاستس .1 جدول ادامه

 نتیج  استراتژی مسئل  مشتصات و شهر

 آفریقتتتای دوربتتتان
 جنوبی
 زیستتی  تنتو   کانون
 جهان

 رغم یعل حساس اراضی در توسع 
 بندی منطق  مقررات وجود

 قلمترو  و مالکیت   حقتوق  تعارض
 ها گون 

 قرارگیتتری و هتتا گونتت  مهتتاجرت
 قرمز لیس  در برخی

 و محیطتتی یستت ز هتتای یمشتت خطتتی ورود
 استتراتژیک  یها برنام  ب  اکوسیستم خدمات
 1990 سا  از شهر توسع 
 فضاهای سیستم فرادس  و جام  ام برن تهی 
 عنتوان  بت   2010 سا  در D,Moss شهری باز
 یهتا  برنام  تمامی برای توسع  کنتر  الی  یک

 شهری توسع 
 منطق  کنار در مالکی  حقوق ساخت  محدود
 زمی  کاربری بندی

 

 ملبورن
 بتزرگ  شتهر  دومی 
 بینتی  یشپت  و استرالیا
 6 بتت  شتتهر توستتع 

 ستتتا  در میلیتتتون
2030  

 حفتتتتتظ از اطمینتتتتتان دمعتتتتت
 اکولو یتک  باارزش های یرساخ ز
 شهری رشد سای  در اکوسیستم و

 جامعتت  کنتتار در مستتتقل نهتتاد یتتک یستأستت
 بت   ویکتوریتا  دول  و دهندگان توسع  محلی،

 تولیتتد و پایتتداری ختتدمات ارائتت  منرتتور
 ختتدمات خصتتوص در ارزشتتمند اطبعتتات

 مبحرتتات ادغتتام چگتتونگی و اکوسیستتتم
 مردم. یها  خواست و طبیع 
 نهتاد  توسط باز فضای رشد کریدور 4 توسع 
 نتواحی  در زمتی   متدیری   بتا  همرا  م کور

 ارزشمند

 ذرات و کتتتری  کتتتاهش
 معل 

 عوایتد  بت   مردم دسترسی
 طبیعی
 طبیعت   های ویژگی ادغام

 ارتقتاء  و شهری زندگی با
 در پایتتتداری مبحرتتتات

 کنتتتر  و شتتهری توستتع 
 شهر رشد صحیح

 آکرا
 و هرشت  تتری   بزرگ
 غنا اقتصادی مرکز

 

 بتتا شتتهر کالبتتدی توستتع  تضتتاد
 فرد منحصرب  باتبق س  اکوسیستم

 غیرمستقیم و مستقیم اشتغا  وجود
 شتامل  م کور باتبق س  واسط  ب 

 نمک،داروهتتای چتتوب، صتتنع 
 تتری   مهتم  نتادر،  سبزیجات سنتی،
 ساحلی یها استراحتگا  منرر

 وساز ساخ  مقررات از اطمینان
  ها تاالب للیالم ی ب ثب 
 ساحلی خط در حساس یبردار نقش 
 گسترش از جلوگیری برای سبز کمربند طرح
 شهر

 اقتصتادی  درک از متردم  یساز آگا  و تشوی 
 ها زیستگا  ای 

 

 

 تحقیق یشناس روش .5

 چنتد  از محققتان  کت   دهد می نشان متعدد تحقیقات بررسی

 تنتو   بتر  شهرنشتینی  اثترات  تحلیتل  منرتور  بت   کلی روش

 تنو  بر آن اثر و ها زیستگا  یکپارچگی سطح تعیی  یستی،ز

 روش شامل کیفی یها روش (:2 )جدو  اند پرداخت  زیستی

 و متتلت   های یکاربر از یریگ نمون  روش و شیب تحلیل

 گیتاهی،  و جتانوری  هتای  گونت   حضتور  شدت با آن رابط 

 تئتتوری بترداری،  رستتتری، هتای  بتترداد  مبتنتی  یهتا  روش

 افتتادگی  جتدا  اتصتا ،  ستطح  تعیی  در ذب جا مد  گرا ،

 ستناریو  بهتتری   انتتتاب  و شتهری  های پارک و ها زیستگا 

 (،1996) 22بلتر  .اند جمل  آن از زیستی یها لک  اتصا  برای

 و مطالع  ب  شهری محیط 23شیب تحلیل روش از استفاد  با

 متتلتت  شتترایط در پرنتتدگان تنتتو  پراکنتتدگی بررستتی

 در پرداخت .  آن ببفصتل  محتیط  و شهر زمی  مورفولو ی

 عنتوان  بت   عرضتی  مقطت   محتل  صحیح انتتاب روش ای 

 و شتهری  فضایی ساختار ب  شدت ب  تحلیل معیار تری  مهم

 پایت   بتر  .(Blair et al.1996)اس  وابست  تحلیل مقیاس نیز

 یها قسم  ب  عرضی مقط  چند یا یک در شهر روش، ای 
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 شهرنشتینی  اثرات قسم ، هر در و شود می تقسیم متتل 

 نفوذپتت یری، ختتاک، و آب منتتاب  اقلتتیم، بتتر ترتیتتب بتت 

 و گیتتاهی تنتتو  درنهایتت  و زنتتد  هتتای میکروارگانیستتم

 بعدی تحقیقات در روش ای  .گردد می شناسایی 24جانوری

 25هتنگ   و دان شتد.  دنبتا   زمتی   متتلت   های یکاربر با

 هتای  گونت   غنتای  ٪50-30 حتدود  کت   دادند نشان (2011)

 شتهری  یهتا  هستت   بت   روستتایی  حاشتی   از حرک  با بومی

 افتتزایش غیربتتومی هتتای گونتت  غنتتای و یابتتد متتی کتتاهش

 ستتا  در 26کینتتی متتک .(Dunn&Heneghan,2011)یابتتد متتی

 بتا  شترایط،  از برختی  تحت   کت   رستید  نتیج  ای  ب  2002

 ستطوح  بت   روستتا(  )ماننتد  ساخ  کم یها سطح از حرک 

 افتتتزایش هتتتا گونتتت  غنتتتای ،27شتتتهری توستتتع  متوستتتط

 گتزارش  (2003) دیگران و هاپ .(McKinney,2002)یابد می

 بتا  کویری(، )شهر آریزونا فونیکس در ها گون  غنای ک  دادند

 ستازی  محوط  و آبیاری شبک  ایجاد دلیل ب  شهرنشینی عامل

 گزارشتی  در .(Muller et al.2013)است   یافتت   یشافزا زینتی

 انتتوا  بتتی  بطتت را شتتد منتشتتر دیگتتران و متتولر توستتط کتت 

 هتای  گونت   نتزو (  یتا  )و رشتد  روند و متتل  های کاربری

 28وارز  و ستتوکاپ گردیتتد. مشتتتص غیربتتومی و بتتومی

 بتا  را درختی های گون  بی  صعودی و معنادار ارتباط (2003)

 نشتان  بیستتم  و نتوزدهم  قترن  طتو   در برلی  شهر گسترش

 هتای  یستگا ز با مجاورت ک  اند رسید  نتیج  ای  ب  و اند داد 

 هتای  زیستتگا   گیتری  شتکل  و پتراکنش  در مهمی نقش بومی

 قدم  افزایش با غیربومی های گون  تنو  و کند می ایفا جدید

   .(Sukopp&Wurzel,2003)یابد می افزایش شهری مناط 

 هتا  زیستتگا   بی  اتصا  سطح ارزیابی تحلیلی های مد 

 کلتی  صتورت  چهتار  در تتوان  متی  را شهری های محیط در

 و 31محتتور شتبک   ،30مبنتتا بتردار  ،29مبنتا  ستتلو  هتای  د مت 

 تئتوری  از غالباً ک  کرد یبند طبق  32منرر فضایی های سنج 

 از مبنتا  ستلو   هتای  روش .انتد  گرفت  نشات گرا  و جاذب 

 و ها زیستگا  بی   کنش یانم نمایش در باالیی بسیار انعطا 

 و رندبرخوردا همسای ( یها سلو  و سلو  بی  )رابط  منرر

 هتای  لکت   33نتاهمگنی  و پراکنتدگی  ک  مناطقی برای عموماً

 از تنتتوعی شتتامل منرتتر مثتتا  عنتتوان )بتت  باالستت  زیستتتی

 برکت   ،زار علت   جنگلتی،  متتلتتل  و متنتو   های زیستگا 

 و ستتلو  بتتی  ارتبتتاط بتتودن شتتفا  رود. متتی بکتتار ...( و

 درونتی  متقابتل  روابتط  توصی  سهول  مجاور، یها سلو 

 بترداری،  هتای  متد   است .  روش ایت   هتای  ی مز ازجمل 

 34یتتت ر یتک  منتاظر  میتتان در را هتا  یستم ارگان پراکنتدگی 

 یتا  یتک  کت   دارنتد  کاربرد ییدرجاها و کنند یم سازی ی شب

 هتای  روش تفاوت دارد. وجود محدود  اکوسیستم نو  چند

 در هتا  روش دیگر با گرا  و جاذب  مد  مانند محور شبک 

 و دهنتد  ینمت  پوشتش  را منرر کل ها مد  ای  ک  اس  ای 

 بت   هتا  روش ایت   در هتا  زیستتگا   بتی   اتصا  سطح تحلیل

 محتتدود هتتا آن متتابی  کریتتدورهای و هتتا کتتانون تحلیتتل

 روش، ایتتت  در .(Cushman et al.2013)گتتتردد متتتی

 حرکت   امکتان  کت   شتوند  یم وارد تحلیل در کریدورهایی

 هتا  آن طتو   در هتا  کتانون  بی  زند  های یسمارگان و ها گون 

 کیفیت   زیستتگا ،  انداز  ،ها مد  ای  در باشد. داشت  وجود

 میتان  در زیستتگا   نزدیکی و مجاورت زیستگا ، هر ارزشی

 اتصتا   ارزشتی  ستطح  و انتداز   کیفی  دیگر، های زیستگا 

 موجتود  وض  ارزیابی در  مهم معیارهای ازجمل  کریدورها

 ;Yu et al, 2012) رونتد  یمت  شمار ب  توسع  سناریوهای و

Kong et al, 2012).   تحلیتل  هتای  روش از نمونت   آختری 

 فضتتایی هتتای ستتنج  شتتهری، هتتای زیستتتگا  یکپتتارچگی

 بت   ها سنج  از یک هر هستند. فضایی الگوهای و ساختاری

 ب  ها سنج  ای  پردازد. می زیستگا  ویژگی از خاصی کیفی 

 ماننتد  پتردازد  متی  هتا  گونت   ویژگی و زیستگا  زیستی تنو 

 و بتودن  نتادر  هتا،  گونت   فراوانی زیستگا ، ساختاری  کیفی

 ،ساخ  انسان محیط با سازگاری قدرت ها، گون  بودن بومی

 وجتود  دلیتل  ب  تحقی  ای  در . ... و ها گون  ارزش تفاوت

 و مشتصتات  در تفتاوت  سبز، و آبی متفاوت های یسماتر

 طبقت   س  هر در تحلیل انجام و نو ، هم های یستگا ز مکان

 بتا  مستتقیماً  کت   فضتایی  هتای  سنج  از 35منرر و طبق  ،لک 

 بت   دارند، ارتباط زمی  مدیری  و زمی  کاربری ریزی برنام 

   رف . کار
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 ها زیستگاه اتصال سطح و زیستی تنوع اکوسیستم، خدمات سنجش تحلیل متداول های روش 2 جدول

 اصلی منابع عمومی شکل هدف روش نوع

 شیب تحلیل
 بر شهر شکل اثر تحلیل
 تنوع و اکوسیستم ساختار

 زیستی
 Blair,1996; Muller et گیری نمونه و توصیفی

al.2013 

 کاربری تغییر تحلیل

 زمین

 و زمین کاربری اثر بررسی
 تنوع بر ها کاربری توزیع

 زیستی
 ;McKinney,2002 گیری نمونه و توصیفی

Muller et al.2013 

 های تحلیل

 اقتصادی

 خدمات سطح تعیین
 به پولی ارزش به سیستماکو

 قدرت افزایش منظور
  گیری تصمیم

  ماتریسی و یآمار تحلیل خطی، ریزی برنامه بر مبتنی های روش

 بر مبتنی های مدل

 جاذبه تحلیل

 تعامل و ارتباط  سطح بررسی
 تعیین و ها زیستگاه
 برتر کریدورهای سناریوهای

Gab =
NaNb

Dab
2 =

Lmax
2 ln(SaSb)

Lab
2 PaPb

                                                                  (1) 

Gab: aوb زیستگاه دو بین وانفعال فعل  

Na, Nb:  زیستگاه دو متناظر وزن  
Dab: زیستگاه دو بین ارتباط تصاعدی بازدارندگی میزان  

Lmax: محدوده کل در شده محاسبه وجودم اصطکاک میزان حداکثر  

𝐿𝑎𝑏: زیستگاه دو بین کریدور تصاعدی بازدارندگی میزان  
𝑆𝑎 , 𝑆𝑏: زیستگاه دو شده نرماالیز اندازه  

𝑃𝑎 , 𝑃𝑏: اکوسیستمی( )غنای زیستگاه دو ارزشی وزن  

Kong et al,2010 

 مبنا شبکه های مدل

 گراف تئوری -

 بر یساز مدل)

 هزينه اقلحد مینای

LC) 

 و یکپارچگی سطح بررسی
 و ها زیستگاه بودن ایزوله
 در برتر سناریوهای انتخاب

 اتصال نوع خصوص

 
,

1 1
                         2

2 m  
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PEF=  در توانایی شبکه: یک درون اتصال سطح نگهداری در زیستگاه یک نسبی اهمیت اندازه
ها زیستگاه یها سمیارگان پراکندگی و جذب  

𝑄𝑖= شیمیایی به خورشیدی انرژی تبدیل در زیستگاه هر ارزشی زنو  

𝑚 = موردمطالعه شبکه در های زیستگاه کل تعداد  

𝑃𝑖𝑗= زیستگاه دو بین زنده های یسمارگان موفق پراکندگی جریان احتمال  

Yu et al.,2012; 

Urban et al., 2009; 
Rayfield et al.,2011; 

Cushman et al.2013 

 

 و یبند مدار هدرج تعیین
 و ها زیستگاه شبکه 37اتصال
 کریدورهای یا کریدور تعیین

 بهینه

α =
l−v+a

2v−5
                                                                             (3) 

𝛽 =
𝑙

𝑣
                                                                   (4) 

(5)                                                              γ =
𝑙

𝑙max
=

𝑙

3(v−2)
 

𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1 − (
𝑙

∑ 𝑙𝑖
𝑙
𝑖=1

)                                  (6) 

𝑙: پیشنهادی یا موجود اتصاالت تعداد  

𝑙max: ممکن اتصاالت تعداد حداکثر  

𝑣: زیستی یها کانون یا   ها هزیستگا تعداد  

𝑙𝑖: i کریدور تصاعدی بازدارندگی میزان  

α: زیستگاه دو بین کریدور تصاعدی بازدارندگی میزان  

𝛽: زیستگاه دو بین کریدور تصاعدی بازدارندگی میزان  

γ: زیستگاه دو بین کریدور تصاعدی بازدارندگی میزان  

cost ratio: کریدور یک منفعت و هزینه میزان  

McRae et al.,2008; 

McRae & Kavanagh., 
2011; 

Gurnell et al.  2006; 

Cushman et al.2013 

 

 سلول های روش

 مبنا بردار و مبنا

 یبند درجه و کیفیت تعیین
 غنا حیث از ها زیستگاه

 زیستگاه هسته کیفیت تعیین

 .ودر می بکار است شدید زیستی های لکه ناهمگنی و پراکندگی که جاهایی برای
 .کنند یم سازی یهشب همگن مناظر میان در را ها یسمارگان پراکندگی مبنا بردار های مدل

Cushman et 
al.2013;Wiegand et al. 

1999 

 فضايی های سنجه

 سه در 38تجمع

 طبقه ،لکه طبقه

 کل و )کاربری(

 منظر

 ارزش تطبیقی مقایسه
 الگوی و فضایی موقعیت
 های زیستگاه یریقرارگ

 شبکه یک در مختلف
 

 منظر( ترکیب از )برآوردی شبکه درون کریدورهای و لکه کل مساحت (:CA ) ناحیه طبقه
 هکتار. صد در ها لکه تعداد (:PD ) زیستگاه تراکم

 (MPS )  زیستی لکه اندازه میانگین
 کل بر زیستگاه نوع یک زیستی لکه ترین بزرگ سطح (:LPI ) زیستی لکه ترین بزرگ شاخص

 دارد. یم بیان منظر کل در را زیستگاه نوع تسلط و برتری شاخص این منظر. مساحت
 های لکه فاصله میانگین ارزش مجموع (:MNN) همسایگی ترین یکنزد اقلیدسی فاصله میانگین
 شاخص لبه. تا لبه فاصله ینتر کوتاه مبنای بر همسایه زیستی لکه ترین یکنزد از شهری سبز

 زیستگاه اتصال سطح یریگ اندازه برای (: COHESION) زیستی لکه انسجام

Kong et al,2010; 
McGarigal 

etal,2002a&b;Goetz et 
al,2009 
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 همتوار   و برخوردارنتد  شماری یب تعدد از ها سنج  ای 

 گتردد.  متی  اضتاف   تعدادشتان  بر متتل  تحقیقات طو  در

 زیستتگا ،  طبقت   و درجت   انتد.  یچید پ برخی و ساد  برخی

 زیستتگا ،  انتداز   نزدیکی، تنیدگی، هم در و مرکزی  میزان

 میتانگی   زیستتگا ،  تراکم منرر، کل از ها زیستگا  کل سطح

 بتی   یها گپ فاصل  زیستی، لک  انسجام زیستی، لک  انداز 

 حیتث  از شتبک   شتکل  شتبک ،  انسجام کریدورها، و ها لک 

 یبنتد  ستطح  محتیط،  بت   مستاح   و عرض ب  طو  نسب 

 و زیستتگا   نتو   یک شبک  روند اتصا  کریدورها، عرض

 اتصتتا  دیگتر،  نتو   یتتا و نتو   هتم  زیستتتگا  بتا  آن متابی  

 بودن زند  یا )مرد  شهر حاشی  با یشهر درون های زیستگا 

 فرآینتدهای  حیث از متتل  های زیستگا  اتصا  زیستگا (،

 ایت   از ییهتا  نمونت   ستطحی  یهتا  آب جریان مانند طبیعی

 .(McGarigal et al,2012) هستند ها سنج 

 تتاب   یتا  بازدارندگی میزان گیری انداز  ها روش کلی  در

 برختوردار  بستزایی  اهمیت   از ها زیستگا  بی  ارتباط هزین 

 شتود.  می شناخت  مستقل تاب  یک عنوان ب  معموالً ک  اس 

 کتار  بت   تتاب   ایت   گیتری  انتداز   جهت   متتلفی معیارهای

 پوشتش  و کاربری شهری، شد  ساخت  سطوح مانند روند یم

 فاصتتل  توپتتوگرافی، جتتاد ، یبنتتد درجتت  و تتتراکم زمتتی ،

 برآینتتتد از کتتتل بازدارنتتتدگی میتتتزان . ... و اقلیدستتتی

 ستطوح  گتردد.  متی  محاسب  م کور معیارهای ضرب حاصل

 بازدارنتدگی  سطح تری  یشب آبی های یمورفولو  و شهری

 انتتد داد  اختصتتاص ختتود بتت  متتلتت  تحقیقتتات در را

(Yu et al,2012: Kong et al,2012). 

 

 شهر در اکولوژیک فضاهای اتصال سطح ارزیابی .6

 اهواز

 روش و مواد .1.6

 فضتتاهای بتتی  ارتبتتاط ستتطح کتت  گردیتتد اشتتار  تتتر پتتیش

 بتر  بستزایی  تتأثیر  شتهرها  بیرون و درون سبز و اکولو یک

 شتهرها  در زیستتی  تنتو   و اکوسیستم خدمات کلی ارزش

 ارزش میتتزان اکولو یتتک قتتانون یتتک عنتتوان بتت  دارد.

 هکتتتار دو مستتاح  بتتا شتتهری پتتارک یتتک  اکوسیستتتمی

 هتای  ویژگتی  بتا  هکتتاری  یتک  پارک دو از بیشتر مراتب ب 

 تعتتاد  و همزیستتی  و قلمترو  ستطح  چراکت   است   مشتاب  

 و جتتتتانوری و گیتتتتاهی تنتتتتو  بتتتتی  اکوسیستتتتتمی

 مراتتب  بت   تر بزرگ محیط یک در زند  های میکروارگانیسم

 نامساعد شرایط در محیط ای  عاد ت حفظ و بود  تر یچید پ

 ریتزی  برنامت   در استاس  ایت   بتر  است .  پایدارتر مراتب ب 

 و ستبز  فضتاهای  بتی   ارتبتاط  ستطح  ارتقتاء  زمی  کاربری

 اساستی  اصل یک عنوان ب  شهر پیرامون و درون اکولو یک

 شتهر  کبن زمی  پوشش گیرد. قرار موردتوج  در بایس  یم

 بتر  ASTER 2006 وار متاه  عکتس  تفستیر  طری  از اهواز

 ماتریس (1 طبق  5 در و شناسایی ENVI 4 افزار نرم اساس

 (4 شتهری،  (3(صنع ،2 ...(، و تاالب رودخان ، )شامل آبی

 کلیتت  )شتتامل ستتبز متتاتریس (5  و )ختتالی( بتتایر اراضتتی

 (.3 شتد)جدو   یبنتد  طبق  گیاهی( پوشش دارای فضاهای

 عمد  گرو  دو ب  توان می را اهواز شهر اکولو یک فضاهای

 در واقت   یهتا  مرداب ، کارون، رود شامل آبی های یسماتر

 اراضتتی شتتامل ستتبز هتتای یسمتتاتر و شتتهر شتترق جنتتوب

 و هتا  نتلستتان  شتهر،  شتما   و جنتوب  در واق  کشاورزی

 و کتارون  حاشی  شهر، درون ساخ  انسان سبز کریدورهای

 طبیعتتی یمتت ن ستتطوح بتتا ستتاخ  انستتان یهتتا شتتهرک

  (.1 )شکلبرشمرد

 

 تحقیق این در مورداستفاده یافزارها نرم.  3 جدول

 افزار نرم نام کاربرد

 ARC GIS 10.3 فرم  تغییر و تحقی  متغیرهای ساخ 

 ENVI 4 دور را  از سنجش اطبعات پردازش

 طبق  س  در فضایی های سنج  استتراج

 منرر و ماتریس لک ،

FRAGSTATS 4 
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 ساخت انسان عناصر به نسبت کولوژیکا فضاهای موقعیت .1 شکل

 کشور یبردار نقشه سازمان 1:25000 یها نقشه از پایه اطالعات و همانندی بیشترین تابع طریق از یا ماهواره یها عک  تفسیر منبع:

 

 از تتاکنون  یا کتابتان  مطالعات اساس بر اهواز شهر در

 اکولو یتک  ارزش و زیستتی  تنتو   بتودن  غنی سطح حیث

 صتورت  مطالعتاتی  آن پیرامون و شهر در متتل  فضاهای

 اهتواز  شتهر  در اکولو یتک  فضاهای طرفی از اس . نگرفت 

 هتای  پتارک  سبز ماتریس و رودخان  آبی ماتریس ب  معموالً

 حیتث  از و گتردد  می محدود کشاورزی های ی زم و شهری

 ضتم   نیست   برخوردار چندانی شمار از فضا نو  در تنو 

 ،هتا  نتلستان برخی ب  محدود نیز هیگیا پوشش تنو  اینک 

 استاس  ای  بر باشد. می دیگر چندی و اکالیپتوس های گون 

 ستبز  فضتاهای  تفکیک امکان عدم و پراکندگی دلیل ب  اوالً

 یا متاهوار   یهتا  عکتس  از استفاد  ب  توج  )با یشهر درون

 طبیعتی  یمت  ن فضتاهای  وجتود  و زمتی (  پوشش تهی  جه 

 مبتنتی  های مد  از استفاد  ... و نف  شهرک مانند مسکونی

 معنتادار  گترا   و جاذبت   رستتری،  بترداری،  هتای  روش بر

 اکولو یتک  فضتاهای  تنتو   ستطح  دلیل ب  همچنی  نیس .

 نیستت ، برختتوردار چنتتدانی تنتتو  از کتت  پیرامتتون و شتتهر

 افزایش عامل تری  مهم خوبی ب  بتواند ک  روشی از استفاد 

 عنوان ب  بایس  یم کند ترسیم را زیستگا  یکپارچگی سطح

 سطح تعیی  جه  اساس ای  بر گیرد. قرار مدنرر پای  مد 

 های زیستگا  انداز  و شکل بررسی نیز و تجم  یکپارچگی،

 استتفاد   با فضایی های سنج  روند تحلیل روش از متتل ،

 شد. گرفت  بکار FRAGSTATS 4  افزار نرم از

 

 یفضدداها )یکپدداريگی( اتصددال سددطح تحلیددل .2.6

 سدناریوهای  تدوین و اکولوژیک غیر و اکولوژیک

 توسعه

 زیستتگا   شتد   قطعت   قطعت   و اتصتا   مفهوم دو یطورکل ب 

 هتای  ستنج   شدن معرفی و یکپارچگی سطح تحلیل اساس

 وضتعی   ست   میتان  ایت   در دهنتد.  یمت  تشکیل را متتل 

 زیستتگا   بترای  41مجتزا  کتامبً  و 40شتد   یکتفک ،39پراکند 

 از حالت   بتدتری   مجتزا  کتامبً  وضعی  اس . یبررس قابل

 کنتد  می بیان را زیستگا  شدگی قطع  و استقرار نحو  حیث

 را مفهتوم  دو ایت   بتی   میانی وضعی  شد  یکتفک حال  و

 اکولو یتک  فضتاهای  یکپارچگی سطح بررسی کند. می بیان

 محاستب   2006 و 1991 یهتا  ستا   برای ذیل تاب  طری  از

 یکپارچگی سطح ک  دهد یم نشان شاخص ی ا بررسی شد.

 در کت   یصورت در یافت  یشافزا %6 میزان ب  شهری کاربری

 )شتامل  اکولو یتک  فضتاهای  یکپارچگی سطح دور  همی 

   اس . یافت  کاهش %9 سبز( و آبی های یسماتر کل
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 :i 𝐶ij𝑘 کاربری طبق  از kو j زیستگا  بی  اتصا 

 :i 𝑁i کاربری کبس از موجود های زیستگا  کل تعداد

 نشتان  حاشتی   و شتکل  بت   مربتوط  هتای  سنج  بررسی

 محسوستی  طرز ب  شهری طبق  در حاشی  تراکم ک  دهد می

 بتا  وضتوح  بت   شتهری  توسع  عبارتی ب  اس . یافت  یشافزا

 بت   منطق  در اکولو یک فضای هرگون  ایجاد گرفت  نادید 

 مستاح   و محتیط  فرکتتا   شتاخص  است .  ت پیوست  وقو 

 فضتاهای  شتکل  پیچیتدگی  کت   دهتد  یمت  نشتان  ها یستگا ز

 بتر  مهتم  ایت   کت   اس  یافت  فزونی سبز ماتریس ب  مربوط

 فضتاها  نتو   ایت   در شهری توسع  فضای متتلتل توسع 

 کتاربری  اتصا  سطح ک  اس  یحال در ای  کند. یم دالل 

 است .  نیافتت   ایشافز چندان 2006-1991 دور  در شهری

 پراکنتتد  صتتورت بتت  کشتتاورزی اراضتتی تتریتتب درواقتت 

 فضتای  در تجمت   از ناشتی  هتای  ییجتو  صرف  و شد  انجام

  اس . نگرفت  صورت اراضی ای  در شهری

 تتری   بتزرگ  او  دور  در ک  دهد می نشان NP شاخص

 هکتتتار( 3455 ) بتتود  ستتبز متتاتریس بتت  مربتتوط زیستتتگا 

 مربتوط  یافتت ،  تجم  پهن  تری  بزرگ بعد دور  در ک  درحالی

 شتاخص  همچنتی   هکتتار(. 3136) است   شهری کاربری ب 

LPI 1991 دور  از سبز ماتریس سطح تری  بزرگ افزایش بر 

 اتصتا   ستطح  دارد. اشار  هکتار(7) 2006 دور  تا هکتار(5)

(CONNECT INDEX) تجم  ضریب و (AI) خصوص در 

 تتراکم  و تجمت   انگربیت  کت   است   یافت  یشافزا سبز ماتریس

 هکتار 341 از MESH شاخص اس . سبز ماتریس در جزئی

 حتداقل  دهتد  متی  نشتان  ک  اس  یافت  یشافزا هکتار 639 ب 

   اس . یافت  محسوسی فزونی شد  قطع  قطع  فضای

 تجمت   سطح سنجش ب  مربوط های شاخص یطورکل ب 

 است   زمتی   پوشتش  طبقتات  تمتامی  بتودن  ایزولت   بیانگر

 شتهری،  کتاربری  بترای  90 بت   87 از AI اخصش )افزایش

 برآیند درواق  سبز(. ماتریس برای 91 معاد  شاخص همی 

 سیاستی  و محیطتی -فضتایی  اجتمتاعی، -اقتصادی نیروهای

 نت   و شتهری  کتاربری  نت   کت   آورد  وجتود  ب  را شرایطی

 ختود  آ  یتد  ا وضتعی   در تنهتا  ن  منطق  سبز های یسماتر

 متتلتتل  کامبً و پراکند  کلیش ب  تحو  بلک  ندارند قرار

 غترب  یوستازها  ستاخ   ارتبتاط  ستطح  کاهش اس . بود 

 چنتی   یهتا  علت   تتری   مهتم  از یکتی  آن شرق و رودخان 

 در پتل  ستاخ   بتا  توانتد  متی  مهتم  ایت   کت   اس  بازتابی

 های ییجو صرف  افزایش ضم  شمالی و جنوبی یها قسم 

 پای  بر د.آور فراهم را یکپارچ  توسع  زمین  تجم  از ناشی

 از پتس  و موجود کریدورهای بررسی محیطی، های ی ظرف

 افتزایش  جهت   کتاربری  متتلت   یهتا  کبس روند تحلیل

 دو یرشتهری غ و شتهری  اکولو یتک  فضاهای ارتباط سطح

 کریتدور  دوم و آهت   را  ختط  کریتدور  برپای  یکی سناریو

 عموماً ک  موجود کریدورهای سایر گردید. تدوی  رودخان 

 زمینت   انتد،  یافتت   توسع  شهر در کمربندی یها جاد  پای  بر

 و آورنتد  یمت  فتراهم  زیستتی  یها لک  بی  را مقطعی اتصا 

 در اکولو یتتک فضتتاهای شتتبک  کتتل اتصتتا  ظرفیتت 

 اس . بود  %14 از کمتر دیگر کریدورهای

 کریتدور  طریت   از اکولو یک فضاهای توسع  سناریوی

 احلیستت ختتط کریتتدور و متتتر 25 عمتت  بتت  آهتت  را  ختتط

 ایتت  توستتع  اثتتر نتتتایج کتت  متتتر 100 عمتت  بتت  رودخانتت 

 ارائت   3 جتدو   در فضایی یها سنج  افزایش بر کریدورها

 اتصتا   شتاخص  حیتث  از سناریو دو تفاوت اس . گردید 

(Connect Index) آهت   را  کریتدور  نستبی  برتتری  بیانگر 

 دور  وضتعی   بت   ستناریو  دو هر مقایس  یطورکل ب  اس .

 ارتباط  سطح ک  دهد می نشان موجود( وض  )مبنای 2006

  ندارد. چندانی افزایش سبز ماتریس یکپارچگی و
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 اراضتی  چشمگیر تغییر امری چنی  بروز عل  تری  مهم

 اراضتی  ستایر  بت   ستبز  ماتریس ای  برتری نیز و کشاورزی

 در ...( و شهری بزرگ های پارک ،ها جنگل )مانند دیگر سبز

 عدم و زیاد تغییرات دلیل ب  درواق  اس . اهواز شهر سطح

 ایجاد کشاورزی( )کاربری شهر سبز ماتریس تری  مهم ثبات

 کنتد  فتراهم  را سبز های یسماتر بی  ارتباط ک  کریدور یک

 حتا   در چراک  گردد نمی کل ارتباط سطح افزایش ب  منجر

 متاتریس  ای  دهند  یلتشک های لک  و زیستگا  غالب حاضر

 دارنتد.  قترار  یکدیگر از کامل تفکیک و ایزول  وضعی  در

 بتت  آن حتتریم از بتشتتی کتت  آهتت  را  ماننتتد کریتتدورهایی

 فضایی سیاس  بهتری  عنوان ب  اس ، سبز پوشش صورت

 بتت  را شتهر  پیرامتون  طبیعتی  محتتیط توانتد  متی  اکولو یتک 

 دهد. ارتباط شهر درون اکولو یک فضاهای

 کت   دهد یم نشان طبق  مقیاس در فضایی یها سنج  بررسی

 محتیط  ماننتد  طبیعی یم ن صورت ب  مسکونی فضای توسع 

 و دیگر هایشرک -شهر نف ، شهرک  نیوسای ، مسکونی

 ارگانیتتک اتصتتا  در مهمتتی عامتتل ... و دانشتتگا  پتتردیس

 رود. یم شمار ب  جوار هم فضاهای

 

 گیری یجهنت .7

 طتور  ب  زمی  کاربری ریزی برنام  ک  داد نشان تحقی  نتایج

 جتای  بتر  زیستتی  تنتو   بتر  مهمتی  اثترات  تواند می خاص

 بت   زمتی   کاربری ریزی برنام  با زیستی تنو  تلفی  بگ ارد.

 فضتاهای  محافرت   منتاف   و هتا  ین هز کردن نهادین  معنای

 چراکت   است   شتهری  توستع   مدیری  نرام در اکولو یک

 هتای  گیتری  یمتصم در اکولو یک فضاهای از پایدار استفاد 

 مناسبی چارچوب ک  اس  موضوعی ،محلی و ملی سطوح

 تعیی  با ک  نحوی ب  دهد می ارائ  توسع  یها فرص  برای

 و اکولو یک مناط  در توسع  های ین هز و مناف   مقایس  و

 توستع   نفعان یذ و بازندگان شناسایی و اکوسیستم خدمات

 گیتری  تصتمیم  مطلوبیت   منتاط ،  ای  توسع  و محافر  و

 و اکوسیستتم  خدمات بر تمرکز راستا  ای در یابد. می ارتقاء

 و شتهری  توستع   گت اری  یاست  س توانتد  متی  زیستی تنو 

 کند: پشتیبانی مسیر س  در حداقل را یا منطق 

 محتیط  عملکترد  از برآمتد   مناف  میزان او ، مرحل  در

 ارزش بتر  بایست   یم گیری تصمیم نرام گردد. می استتراج

 بتا  هتا  آن ارتبتاط  و گردد، متمرکز اکوسیستم خدمات ریالی

 مثتا ،  عنتوان  بت   شتود.  مشتتص  ها یشهردار خدمات ارائ 

  هستند. خود شهروندان برای سالم آب ی تأم مسئو  شهرها

 ب  تواند می آب ارائ  ب  مربوط اکوسیستم خدمات بر تمرکز

 مثتا ،  عنتوان  ب  کند، کمک آب تصفی  های ی ظرف شناسایی

 بتشتتی بتت  توانتتد متتی شتتهر حاشتتی  یهتتا جنگتتل حفتتظ

 محلتی  ستاکنان  ب  تمیز آب ارائ  استراتژی از ناپ یر ییجدا

 اکوسیستتم  ختدمات  بتر  تمرکز دوم، مرحل  در .شود تبدیل

 از بهتتری  بینتی  یشپت  بت   گیرندگان یمتصم تا دهد می اجاز 

 بت   توجت   بتا  برسند. متفاوت های یاس س و ها گیری یمتصم

 منتاف   و هتا  ین هز ب  نگا  با و اکوسیستم خدمات گوناگونی

 یافتت . دستت  بهینتت  انتتتتاب بتت  تتتوان متتی ختتدمات ایتت 

 جنگلتی  منطقت   یتک  در توستع   کت   یهنگتام  مثا ، عنوان ب 

 آمتد   دست   ب  و رفت  دس  از مناف  بایس  یم اس  مدنرر

 یهتا  گترو   لحتا   بتا  و متتلت   ابعتاد  در یا توسع  چنی 

 اکوسیستتم  ختدمات  بتر  تمرکتز  سوم، .گردد تعیی  متتل 

 عملکردهتای  تمتام  بتی   یمتؤثر  ارتبتاط  تتا  دهتد  می اجاز 

 چنتی   گتردد.  ایجتاد  مردم، عموم با و بتشی بی  و بتشی

 محیطتی،  یست  ز پیامتدهای  تعیتی   و تشتتیص  ب  ارتباطی

 ابعتاد  خصوص ای  در گ اری یاس س اجتماعی و اقتصادی

 شود. می حاصل تری ی دق شناخ  و بتشد یم یتر گسترد 

 اتصتا   ستطح  رابطت   بت   تحقیت   نتتایج  از دیگتر  یکی

 دارد. اشتتار  زیستتتی تنتتو  ستتطح و اکولو یتتک فضتتاهای

 بت   منجتر  اکولو یتک  و طبیعتی  فضتاهای  شدن قطع  قطع 

 از بستیاری  انقتراض  و حت    و اکوسیستتمی  غنای کاهش

 توستع   ریتزی  برنامت   مبنتا  ایت   بتر  اس . انجامید  ها گون 

 یراهبترد  اتصتا   بتر  ستطوح  کلیت   در بایست   یمت  شهری

 را زیستی های لک  بی  ارتباط افزایش و اکولو یک یفضاها

 کتاربری  ریتزی  برنامت   معیارهای تری  مهم از یکی عنوان ب 

 شتهری  های پارک شکل طراحی دهد. قرار موردتوج  زمی 
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 هتای  لکت   اصتلی  خطوط راستای در ها آن بهین  یابی مکان و

 کتتل یکپتتارچگی و ارتبتتاط ستتطح کتت  نحتتوی بتت  زیستتتی

 دیگر معیارهای ازجمل  دهد ارتقاء شهر در را سبز فضاهای

 میزان همچنی  گردد. می محسوب زمی  کاربری ریزی برنام 

 غنتتای حیتتث از زیستتتی هتتای لکتت  از یتتک هتتر ارزش

 و فضتایی  گت اری  یاست  س در بستزایی  تتأثیر   اکوسیستمی

 و دارد هتا  لکت   بتی   اتصتا   در متتل  سناریوهای پیشنهاد

 قترار  مدنرر شهری منرر اسمقی سناریوسازی در بایس  یم

-هتتا لکتت  عملکتتردی تحلیتتل و فضتتایی الگتتوی گیتترد.

 اکولتو ی  پایت   اجتزاء  هتا،  یسماتر - کریدورها-ها زیستگا 

 مفهتوم  از منرتر  هتای  یست  اکولو  روند. یم شمار ب  منرر

 و عملکتتردی تتتداوم توصتتی  بتترای کریتتدور یتتا اتصتتا 

 کنند. یم استفاد  زمان و فضا در منرر ساختاری

 شتهر  در اکولو یتک  فضاهای یکپارچگی سطح رسیبر

 توستع   و بتود   برخوردار نزولی روند از ک  داد نشان اهواز

 شتد   اکولو یتک  فضاهای شدن قطع  قطع  ب  منجر شهری

 شتهر  مرکتز  از آه  را  خط عبور ب  توج  با همچنی  اس .

 سبز کریدور ایجاد پیشنهاد با توان می آن حریم بودن آزاد و

 و اکولو یتک  فضاهای یکپارچگی بر آه  را  خط حریم در

 افزود. شهری محیط در زیستی تنو  افزایش یج درنت

 اکولو یتک  فضتاهای  توستع   بتا  همرا  سکون  توسع 

 بتت  شتتهری اراضتتی تتریتتب و استت  نگرفتتت  صتتورت

 توستع   عمتبً  و نکترد   کمتک  شتهری  کاربری یکپارچگی

 کت  حر تجم  از ناشی یها صرف  افزایش جه  در شهری

 سبز ماتریس ب  مربوط سطوح کاهش رغم یعل اس . نکرد 

 طتور  ب  یکپارچگی و ارتباط سطح ،2006 تا 1991 دور  در

 توستع   متتلت   سناریوهای اثر اس . یافت  یشافزا ناچیزی

 ماتریس کریدور ک  بود مهم ای  بیانگر اکولو یک فضاهای

 بت   نسب  بیشتری اثر مراتب ب  آه  را  خط امتداد در سبز

 یتک  عنتوان  بت   تواند می مهم ای  ک  دارد رودخان  کریدور

 باشتد.  مطترح  شهری توسع  مدیری  برای فضایی سیاس 

 مهم ای  دهند  نشان کل ارتباط سطح بر کریدورها ناچیز اثر

 شتهر  در واقت   ستبز  هتای  یسماتر حاضر حا  در ک  اس 

 نتیجت   یتک  عنتوان  ب  بنابرای  هستند ایزول  هم از شدت ب 

 بت   شتهر  در ستبز  فضتای  ریتزی  برنام  ک  گردد می یشنهادپ

 خطتتی کریتتدورهای امتتتداد در و مقیتتاس بتتزرگ صتتورت

 یهتا  سنج  بررسی از کلی یبند طبق  یک در گردد. هدای 

 اهتواز  شتهر  در منرتر  کتل  و طبقت   مقیتاس  دو در متتل 

 زیستتی  تنتو   ارتقتاء  جهت   را ذیتل  هتای  سیاس  توان یم

 ساخ : آشکار

o  از تر بزرگ های یکتفک حداقل در ها پارک توسع 

 ؛ اقلیمی شرایط ب  توج  با هکتار یک

o  از استفاد  ترویج و خصوصی باز فضاهای توسع 

 ؛ اقلیم با متناسب و بومی گیاهان

o  هتای  یتاس مق در ویتژ   ب  آبی کریدورهای توسع 

 منطقت   آبی کریدور ی تر مهم با متصل و یا منطق 

 کارون( )رودخان 

o  آبتی  یهتا  کنار  طو  در سبز رهایکریدو توسع 

 و موجتتود یهتتا پتتارک بتتا مواجتت  در و موجتتود

 ؛ باالدستی یها طرح پیشنهادی

o فضتاها  ایت   خروج و تاالب های یستماکوس حفظ 

 درون در اما حفاظ  حال  ب  ای ی حاش حال  از

 توسع ؛

o فضاهای زیستی اطبعات زمانی مقایس  و ترسیم 

 ؛ مداوم طور ب  اکولو یک

o وار  الگتو  از کتاربرد  با شهری پارک یزیر طرح-

 یهتا  تاالب ایجاد مانند منطق  و شهر طبیعی های

 آبی؛ یها کنار  و مصنوعی

o  اکولو یتک  یهتا  حوز  اصلی کریدورهای توسع 

 جهتت  آهتت  را  حتتریم و رودخانتت  بستتتر ماننتتد

 درونی باف  با شهر حاشی  اتصا  سطح افزایش

o تصتا  ا بتا  کت   صتورتی  بت   زمی  تفکیک ترویج 

 )مجتاورت  باشتد  همترا   خصوصی سبز فضاهای

 یکدیگر(؛ با تفکیکی قطعات حیاط

o در آبتی  و ستبز  خطتی  کریدورهای ایجاد ترویج 

 اصلی؛ های یانشر ویژ  ب  معابر عرضی مقاط 
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o مستتتکونی هتتتای یطراحتتت از استتتتفاد  تتتترویج 

 طبیعی؛ یم ن

o  در ویتژ   بت   جنگلتی  فضتاهای  یکپارچت   توسع 

 عمتود  و متوازات  ب  و شهر غربی و شرقی جبه 

 شهر توسع  جه  خب  در و رودخان  جه  بر

o قطعتات  ترکیتب  تترویج  و اشتغا   ستطح  کاهش 

 )پیشتتنهاد مستتک  ریتتزی برنامتت  در مستتکونی

 تراکم(؛ افزایش مسکونی: یها مجموع 

o پوشتش  بتا  فضتاهای  بت   مربتوط  سطوح افزایش 

 خصوصی گیاهی

o هتتای یتتاسمق در جنگلتتی توستتع  یستتنج امکتتان 

 ستد  و شتادگان  تتاالب  کریدور )اتصا  یا منطق 

 اهواز(؛ تا کرخ 

o هم کارون رودخان  ب  نفوذپ یری سطح افزایش( 

 کریتدورهای  صتورت  بت   هتم  و معبر صورت ب 

 طبیعی(؛

o فضتتاهای کتت  توستتع  از شتتکلی بتت  دستتتیابی 

 یتتک عنتتوان )بتت  توستتع  متتت  در را اکولو یتتک

 حاشتی   در نت   و دهد قرار طبیعی( شهری فضای

 یها تاالب مانند توسع  ضد فضای یک عنوان )ب 

 ختارج  دیتد  از کت   شترقی  جنوب جبه  در واق 

 بت   صتنعتی  فاضبب تتلی  محل عنوان ب  و بود 

 گردد(. می استفاد  یرقانونیغ صورتی

 

  آتی های پژوهش برای پیشنهاد .8

 و ارزش ستطح  حیتث  از متتل  های یستماکوس بندی طبق 

 ستناریو  تدوی  و گیری تصمیم حوز  در اکوسیستم خدمات

 حتوز   متتصصتی   کت   گتردد  متی  پیشتنهاد  اس . اثربتش

 خدمات ارزش کشور شهری مناط  و شهر سطح در م کور

 قابتل  معیارهتای  بتا  و تعیی  متتل  ادوار در را اکوسیستم

 انتتتاب  در مهتم  ایت   کننتد.  بنتدی  طبقت   مقایست   و تطبی 

 نقشتی  شتهری  ستبز  فضتای  توسع  سناریوهای استراتژیک

 دارد. بنیادی 

 واقعتی  ارزش سطح تبدیل و محاسب  ک  ی ا ب  توج  با

 و متتتالی یهتتتا ارزش بتتت  متفتتتاوت هتتتای یستتتتماکوس

 تتدوی   در مسئل  ای  و اس  پیچید  امری یریگ انداز  قابل

 ک  گردد می پیشنهاد حوز ، ای  در گ اری یاس س و سناریو

 متالی  و اقتصادسنجی های روش ویژ  ب  مربوط  های روش

 گردند. معرفی مطلوب های روش و بندی طبق  زمین  ای  در

 فضتایی  یهتا  سنج  روش ب  مربوط یها ضع  از یکی

 هتای  ی قابل فقدان ،Fragstats افزار نرم از استفاد  با ویژ  ب 

 اینکت   بت   توجت   بتا  است .  نتتایج  ارائت   در تحلیتل  فضایی

 در مطلتوبی  بستیار  اثتر  مکتانی  صتورت  بت   نتایج پردازش

 ستناریوهای  ضتع   علتل  کشت   نیتز  و سناریوها ابانتت

 از متت کور تحلیتتل در گتتردد متتی پیشتتنهاد دارد متتلتت 

 بیتان  مکتانی  و کمتی  صتورت  و ب  رو نتایج ک  هایی روش

 گردد. استفاد  نیز کنند می

 

 ها ادداشتی .9
1. Fragmentation 
2. Conversions of Biodiversity 

3. Studying 

4. Mapping 

5. Monitoring 

 بوم یس ز از انر ی خروجی یا و مواد ک  اکوسیستم خدمات .6

 منتاب   شتیری ،  آب اولی ، مواد غ ا، مانند کند یم توصی  را

 . ... و دارویی

 بتا  یتا  و خاک و هوا کیفی  تنریم با ها یستماکوس ک  خدماتی .7

 دهتد  یمت  ارائت   غیتر   و ، بیماری و سیل کنتر  کردن فراهم

 کرب ، سازی یر ذخ و تجزی  محلی، اقلیم و هوا کیفی  مانند

 فاضتتبب، تصتتفی  یرمترقبتت ،غ حتتوادث وقتتو  در اعتتتدا 

 ختاک،  حاصتلتیزی  از نگهتداری  و فرستایش  از پیشگیری

 ... و بیولو یکی کنتر  ی،افشان گرد 

 هستتند.  دیگتر  ختدمات  تمتام  یربنتای ز یبتاً تقر ختدمات  ای  .8

 ارائت   انتات حیو و گیاهان برای را زندگی فضای ک  خدماتی

 و گیاهتتان زیستتتی تنتتو  ختتدمات ایتت  پتتی در و دهتتد یمتت

 بترای  متتلت   هتای  یستتگا  ز مانند .شود یم حفظ حیوانات

 کلیت   بت   زیستتگا   یک ... و  نتیکی تنو  نگهداری ،ها گون 

 غت ا  و آب سترپنا ،  شتامل  جتانور  یک یا گیا  یک نیازهای

  دهد. یم پاسخ
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 تمتاس  از مردم ک  یرمادیغ مزایای از اند عبارت خدمات ای  .9

 شناختی، یباییز مناف  مانند آورند یم دس  ب  ها یستماکوس با

 درک توریستتم، جستتمانی، و روانتتی ستتبم  و تفتتریح

 طراحتی،  و هنتر  فرهنت ،  برای بتش الهام و شناختی یباییز

 ... و مکان حس و معنوی تجرب 

 و تولیتد  دستت   تشتریح  از شتهرها  عمومی نقش ب  توج  با .10

 Berghofer ب  کنید )رجو  گردید نرر صر  خدمات تأمی 

et al.2011,3-4) 

 بت   جهتانی  غت ای  پیشترو  محصوالت 115 از محصو  87 .11

 )کبیت   قهو  و کاکائو مانند دارند نیاز حیوانات افشانی گرد 

 (2007 دیگران، و

12. Landscape-scale design 

13. Habitat-scale design 

14. Size 

15. Diversity 

16. Naturalness 

17. Typicalness 

18. Rarity 

19. Fragility 

20. Rouge Park 

21. Brown fields 

22. Blair 

23. Gradian Analysis 

24. Flora and Fauna [Cowan,2007:138&141] 

25. Dunn&Heneghan 

26. McKinney 

27.Suburbanization 

28.Sukopp&Wurzel 

29.Raster-base models 

30.Vector-base models 

31.Network-base Models 

32.Landscape Metrics 

33.heterogeneous 

34.homogeneous 

35. Patch,class and landscape 

36. potential ecological Flow 

37. Circuitry and Connectivity 

38. Agregation Meterics 

39.Dispersion and Interspersion 

40. Subdivision 

41. Isolation 
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