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Abstract
The qualitative study of the urbanization process indicates that inappropriate development has
caused a great deal of damage to the urban landscape structure. The problem solving tool is
planning the ecological networks as matter and energy pathways. Planning natural elements of
the structure, including green and open spots and corridors, will guide the researcher toward
achieving research goals such as the conservation and restoration of natural resources and the
improvement of cybernetic forces to enhance performance sustainability, structural equilibrium,
and habitat variability. The methodological model of research in the Karaj metropolis identified
flexible elements to strengthen ecological processes. Then, adopting the ecological-sociological
approach and forming the urban habitat network, it was applied for sustainability. GIS software
was used to map and digitize the data, RS to capture satellite images, and FRAGSTATE 4.2 to
analyze the metrics changes in the years 2008 and 2018. The results of Bayer spot changes were
-7.98% for CA, +5.79% for NP, and -1.5% for Cohesion, while residential spot changes were 24.15% for CA, +26.16% for NP, -3.96% for Cohesion, and green-space spot changes were 38.8% for CA, +275.5% for NP increase, and -34.0% for Cohesion. These indicated increased
discontinuity, decreased natural bedding connectivity, and decreased ecological performance
along with its adverse effect on social structure. Thus, using a nature-based planning, we can
witness the network dynamics of natural/man-made communication/isolation networks over
time, and by establishing a holistic, bio-ethical culture, we can overcome social vacuum. This
way, Karaj can move in the excellent sustainable development path.
Keywords
Ecological-sociological planning, Urban planning, Landscape ecology, Karaj, Natural
infrastructure of ecological networks.
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برنامهریزی بستر طبیعی شبکههای بومشناختی
(مورد مطالعه :سیمای سرزمین شهری کرج)
۲

شعله حسنی ،۱شهیندخت برقجلوه

 .۱کارشناسی ارشد پژوهشکدة علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار پژوهشکدة علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت5931/51/51 :؛ تاریخ پذیرش)5931/51/51 :

چکیده
بررسی کیفی روند شهرنشینی حاکی از آن است که توسعۀ نامناسب ،آسیبهای فراوانی به سااتت ساییای سارزمیه شاهری وارد کارد
است .ابزار حل مشکل ،برنامهریزی شبکههای بومشناتتی بهعنوان گذرگا های ماد و انرژی است .برنامهریازی عنارار یبیعای سااتتار
مشتیل بر لکه و کریدورهای سبز و باز ،راهگشای پژوهشگر در راستای نیل به اهداف پژوهش تواهد بود .ایاه اهاداف عباار اسات از:
حفظ و ترمیم منابع یبیعی ،تقویت نیروهای سایبرنتیکی در راستای ارتقای پایداری عیلکرد ،تعادل ساتتاری و تغییرپاذیری زیتاتگاهی.
مدل روششناتتی پژوهش در کالنشهر کرج ،با شناسایی عنارر انعطافپذیر به تقویت فرایندهای باومشاناتتی پرداتات و باا رویکارد
بوم -جامعهشناسانه و تشکیل شبکۀ زیتتگا شهری ،در جهت پایداری استفاد شاد .باه کیا نارمافزارهاای  GISباه تهیاۀ نقشاه و
رقومیکردن داد ها پرداتتیم .با  RSنیز برداشت تصاویر ماهوار ای انجام شد .از یریق  FRAGSTATE 4,2نیز به بررسای تغییارا
متری های مربوط در سال  ۸551و  ۸551پرداتته شد .نتایج تغییرا در لکههای بایر بهرور  31/1دررد کاهش  13/1 ،CAدرراد
افزایش  1/5 ،NPدررد کاهش  ،Cohesionمتکونی بهرور  51/۸۲دررد کاهش  5۲/۸۲ ،CAدررد افزایش  3۲/9 ،NPدرراد
کاهش  Cohesionو سبز بهرور  1/91دررد کاهش  1/۸11 ،CAدررد افزایش  5/9۲ ،NPدررد کااهش  Cohesionبرداشات
شد که برایند بررسی دال بر افزایش انقطاع ،کاهش پیوستگی بتتر یبیعی ،نزول عیلکرد بومشاناتتی و تایریر ناامطلون آن بار سااتتار
اجتیاعی بود .بنابرایه میتوان نختت با برنامهریازی یبیعاتمحاور ،شااهد پویاایی عیلکارد شابکۀ ارتبااط-انزوایای عنارار یبیعای و
انتانساتت سییای سرزمیه شهری درگذر زمان بود و سپس ،با ایجاد فرهنگ جامعنگر و مبتنی بر اتالق زیتتی ،به رفع تأل اجتیاعی
فائق آمد تا شهر کرج در متیر توسعۀ پایدار متعالی قرار گیرد.

واژگان کلیدی
برنامهریزی بومجامعهشناتتی ،برنامهریزی شهری ،بومشناسی سییای سرزمیه ،شهر کرج ،زیرساتتهای یبیعی شبکههای بومشناتتی.


نویسندۀ مسئول ،رایانامهshjelveh@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
در راستای تبیین توسعۀ پایداری در سیستمهای شهر ی ،ب رسه رندهد کیفه توسهع در سهیاای
س زمینهای شر ی ض نری ب دظ م رسد .در این رندد ،ابتدا ب بیان مشکل در ابعاد بومشناخت
ن سپس جامع شناخت پ داخت شده است.
اثرات توسعۀ شهرنشینی در طبیعت (فیزیکی و زیستی)

از زمان ادقالب صنعت  ،ب نیژه پس از جنگ جراد دنم ،کشورهای جران ب طور فزاینهده شر دشهین
شدهادد .این پدیده باعث تغیی ات مرا در عالک د شبک های بومشناخت م شود؛ زی ا گست ش این
تغیی ات سیاای س زمین را م پوشادد ن ب تدریج باعث م شود محیط زیست در مقیاسهای فضهای
ن زماد چندگاد از ط یق تغیی ات آبنهوای  ،از دست دادن زیستگاه حیات نحش ن تنهو زیسهت
دچار اختالل شود ( )Wessels et al., 2003, Steffen et al., 2004: 3, McKinney, 2008محیط زیست
شر ی ( )Kumar and Pandey, 2013: 2تغیی ات کهارب ی زمهین ( )LULCمعاهو ا داشه از دداشهتن
ب دام ریزی ن مدی یت زمینهای کشانرزی ،شر ی ن جنگل است که به ایجهاد مشهکالت محهیط
زیست شدید مادند رشد ب رنیۀ شر  ،افزایش آلودگ  ،کاهش سطح آبهای زی زمین (

Kumar and

 ،)Pandey, 2016: 1آلودگ منابع آب ) (Pandey and Kumar, 2015: 3ن افزایش خط ابتال به فجهایع
طبیع در مناطق شر ی ن ...منج م شود (.)Agapiou, et al., 2015: 1
شایعت ین الگوهای غی ب دام ریزی رشد شر ی ،ب عنوان پ اکندگ با ت اکم اددک ،ب طور کله
ب عنوان ف سایش شر ی شناخت شده است ک تأثی منف ب ابعاد اکولوژیک ن اجتااع دارد

( Lal

 .)and Kumar, 2017: 4افزایش جاعیت ن بعد از آن ،گست ش مناطق شر ی ،ب عنوان عوامل مهؤث
ب محیط زیست ن تنو زیست محل محسوب م شودد .بناب این ،یهک چشهمادهداز بلندمهدت در
گست ش شر ها ن سیاستها ب ای کاهش تأثی ات آن ب محیط زیست زم است.
مطالعات دشان م دهد شر دشین از ط یق ایجاد جزیه ه گ مهای باعهث اخهتالل در عالکه د در
اتاسف ن اقلیم ،از ط یق ف سایش موجب اختالل لیتوسف ن منابع زمهین ،از ط یهق عهدم جه ب آب
توسط خاک منج ب اختالل در هیدرنسف ن منهابع آبه  ،از ط یهق تغییه ات در سیسهتمههای آب ن
هوای باعث تخ یب بایوسف ن منابع زیست م شود؛ ک م توان از مصداقهای آدرها به ت تیهب به
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تغیی کیفیت آب ن هوا ن الگوی بارش (در اتاسف ) ،ف سایش خاک-آلهودگ محیطه ن صهنعت (در
لیتوسف ) ،تغیی مسی آب از رندخاد ب آب اه -تشکیل سیالب -کاهش کیفیت آب ن تجاع رسهوبات
ن آلودگ ب م نر زمان (در هیدرنسف ) ،تغیی ات در سیستمهای اقلیا محل  -اصهال یها تخ یهب
زیستگاههای بوم جوامع گیاه ن جادوری(در بایوسف ) اشاره ک د.(Grimm et al., 2008: 4) .
بناب این ،خأل بومشناخت ب دلیل دداشتن ب دام ریزی ب نجود مه آیهد ن به اشهکال مختله
توسع م یابد؛ اشکال هاچون :مدی یت جب ادۀ منابع طبیع  ،تغیی شکل منابع ن بر هکش از آدرها
ب جای بر هنری ،تردید سالمت محیط ن ادسان ب عنوان جزء متفکه زیسهت آن ن دهابودی ارزش
سازنکار زیست طبیع .
اثرات توسعۀ شهرنشینی در ساختار اجتماعی

شر دشین  ،ف ایندی اجتااع ن فضای است ک ب تغیی رابطۀ جوامع بش ی ن رفتارهای اجتااع
در ابعاد مختل

منج م شود ) .(Dadras et al., 2015: 2این شکل از شر دشهین دراماتیهکته ین

تبدیل ب گشتداپ ی زمین است ( )Luck and Wu, 2002: 2ک هم ب لنداسکیپ تأثی مه گه ارد ن
هم ب ادسانهای ک در شر ها ن اط افشان زددگ م کنند ).(Aguilera et al., 2011: 4
ف ایند گست ش شر دشین با تغیی زمین ن جاب جاشدن جاعیت از مناطق رنسهتای به منهاطق
شر ی م تبط است .افزایش مطالبات در منابع اد ژی ،چالشهای شدیدی ب ای اطاینهان از رفهاه ن
آسایش ادسان ن از دست دادن افزایش خاک ،زیستگاه ،منهابع ن تنهو زیسهت در اکوسیسهتمههای
شر ی ایجاد ک ده است ) .(Cen et al., 2015: 3از اث ات اجتااع شر دشین م توان به تغییه ات
خاص شر ی در تخصص ،تقسیم کار ن رفتارهای ادساد داش از توسعۀ اقتصادی ن صنعت شهدن
شر ها اشاره ک د .مشکالت بسهیاری مادنهد کابهود مسهکن ،کهاهش کیفیهت آب ن آلهودگ ههوا،
س نصدا ،گ دنغبار ن گ ما ن مشکالت دفع زبال های جامد خط داک مواج خهواهیم بهود .نعهدۀ
امکادات رفاه  ،شغل ،دست س ب تحصیل یا زددگ مدرن ک ب ادسانها داده مه شهود ،از د یهل
گست ش مراج ت م دم از رنستا ب شر است ( .)Glaeser, 2011: 1بناب این ،خأل جامع شناخت ب
دلیل دداشتن ب دام ریزی ب نجود م آید ن از مصادیق بارز آن ،توسعۀ تکقطب است ک بها دتهایج
زی ها اه است :عدم تبیین جوادب اخالق  ،رشد اقتصادی ص ف ،تبدیل ابهزار فنهانری به ابهزار
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خشودت ک مستقیم مؤث ب تغیی شکل منابع بومشهناخت دیهز هسهت (بحه ان آبنههوا ،بحه ان
اقتصادی ن )...ن هزین های سنگین ن کاذب داش از آن ،تغیی شهکل منهابع دیه نی ادسهاد (افهول
ارزشهای اجتااع ن رشد آمار تلفات.
در این میان ،با توج ب رشد فزایندۀ جاعیت کشور ای ان در چرل سال گ شت ن افزایش میهل
مراج ت از رنستا ب شر یا از شر ستانها ب سوی پایتخت ،سیاای س زمین شر ی ک ج معارض
با اصول توسعۀ پایدار گست ش یافت است؛ هاان طور که آسهیب در بخهش طبیعه سهاختارهای
اکولوژیک ب صورت کاهش تنو زیست جوامع گیاه ن جادوری ن افزایش ادقطا موزاییکههای
یکپارچۀ باز ،آب ن سبز قابل مشاهده است.
سلطۀ درادهای غی زیست در ساماد های شر ی ن رنستای دسهتانرد مرهم توسهعۀ تهکقطبه
(ص فاا با محوریت اقتصادیرفاه ادسان) است ک با گست ش کاه ن مغهای بها اصهول پایهداری،
عالنه ب شکنندگ ساختارهای بومشناخت  ،موجب افول ارزشها ن هویتهای ف هنگ به عنهوان
بنمایۀ ساختار اجتااع ن دردرایت ،تضعی

رنابط میان اکوتاپهای جاعیهت ادسهاد دیهز شهده

است ک دشادگ رندد افزایش آدت نپ در تغیی چ خۀ مهاده ن اده ژی ایهن کهالنشهر اسهت .بها
تضعی

رنابط عاودی ن افق بین اکوتاپها ،بنا ب رابط ای ک ساختار ن عالکه د داردهد ،اثه ات

تخ یب ب یکدیگ م گ اردد .بناب این رنابط ها جادب ( )globalدیز متأث از این دقصهان ،موجهب
عدم پویای ن در دتیج  ،داپایداری محیط سیاای س زمین (جغ افیای  ،جامع شناخت  ،اقتصادی ن
ف هنگ ) شده است.
بنا ب آدچ گفت شد ،با توج ب اهداف توسعۀ پایدار ازجاله «ایجهاد شهر ها ن شهر کههای
ف اگی  ،ایان ،تابآنر ن پایدار» ن «ح است بازسازی ن ت نیج اسهتفادۀ پایهدار از اکوسیسهتمههای
خشک مدی یت پایدار جنگلها ،مبارزه با بیابانزای ن تغیی ن متوق سازی ف ایند تخ یهب زمهین
ن ازبینرفتن تنو زیست » در سطح بینالالل از ط ف ن تبیین مشکالت در این پژنهش از طه ف
دیگ  ،مسئل ب صورت توسعۀ خأل بومشناخت  -جامع شناخت مط
ابزار کلدگ دادشبنیان دیاز داریم.

م شود ک ب ای حهل آن به
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مبانی نظری
ب ای ب آنردن چالش پایداری شر ی ،شر ها باید ب عنوان سیستمهای پیچیدۀ منطبق با رنیک دهای
بینرشت ای ن یکپارچ سازی علوم محیط زیست  ،اقتصادی ،اجتااع ن ب دام ریزی ن ط اح مورد
مطالع ق ار گی دد .این موضو محور اصل در مسی حال ن آیندۀ سیاای سه زمینهاسهت که به
سات آن ح کت م کنند ( .)Wu, 2013: 1توادهای یهک سهیاای سه زمین به ای حفه عالکه د
اکولوژیک  ،اقتصادی ن اجتااع با ش ایط پویا ،تحت تأثی فعالیتهای ادساد ن تغیی ات محیط
است .پایداری ب برین سازی ت کیب ن پیک بندی فضای سیاای س زمین تا رسیدن ب سطح بها ی
از ادعطافپ ی ی تأکید م کند

).(Pickett, et al., 2013: 1

حل مسئل در این پژنهش متک ب ابزار دظ ی ارکان بومشناس سیاای س زمین است .بدیر
است مناسبت ین ابزار ،ب دام ریزی شبک های بومشناخت ب عنهوان گه رگاهههای مهاده ،اده ژی ن
اطالعات است ک با تأثی از دیدگاه ف ادادش  ،کلگ ا ن ها جادب دگ بومشناس سهیاای سه زمین
قادر است ارکان س گادۀ این دادش مشتال ب ساختار ،عالک د ن تغیی په ی ی را در راسهتای حهل
مسئل ب تحقق ب سادد .در این مسی  ،شناسای عناص طبیع مشتال ب لک ن ک یدنرهای سهبز ن
باز ن بر هگی ی آدرا ب عنوان زی ساختهای زیست این شبک ها ،راهگشهای پژنهشهگ در راسهتای
دیل ب اهداف پژنهش خواهد بود .ف ض پژنهش ب کارگی ی ارکان سهاختار ،عالکه د ن تغییه در
تدانم تعال چ خۀ ماده ن اد ژی مشتال به تعهادل سهاختار فیزیهک -زیسهتشهناخت  ،پایهداری
عالک د جغ افیا -ادسانشناخت ن تعال بومشناخت  -جامع شناخت اسهت ( , etal.,

Barghjelveh

 )2015: 2-4ک در چ خ ای پویا در پ هم م آیند.
در پ هدفگ اری محیط شناخت  ،پ سش پیش م آید :چگود سیستم زی ساختهای طبیع
سیستم شر ی م توادد موجب تعال بخش شبک های بومشناخت باشد؟
بناب این ،اهداف پژنهش عبهارت اسهت از .۱ :حفه ن ته میم منهابع طبیعه ؛  .۲به کهارگی ی
ظ فیتهای طبیع در جرت تقویت دی نهای سایب دتیک ب ای ارتقای عالکه د ارتبهاو ن ادزنایه
درنن شبک های بومشناخت ن ب کارگی ی ظ فیتهای اجتااع در جرهت توسهعۀ ف هنگه تها در

462

آمایش سرزمین ،دورة  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 1931

درایت ،بتوان در رندد تعال بومشناخت  -جامع شناخت قدم ب داشت .در این راستا ،ب ط ریهزی
شبکۀ سبز زی ساختهای طبیع پ داخت م شود ک دوع مکادیسم بومشناخت است.
گ چ بومشناس شر ی ب عنوان بخش از بومشناس سیاای س زمین ن ادسان ب عنوان بخشه
از این سیاا شناخت شده است ،نیژگ ب جستۀ آن ،ابعاد اکولوژیکال -اجتااع آن ن تأکید صه یح
آن ب داهاگود فضای یا الگوی ساختاری است ( .)Wu, 2013: 1چشمادداز زیسهتشناسه علهم
مطالع ن بربود رابطهۀ بهین ف اینهد الگوههای فضهای ن بهومشهناخت ن اجتاهاع ن اقتصهادی در
مقیاسهای چندگادۀ بومشناس سیاای س زمین گ شت  ،حال ن آینده است (.)Hobbs, 2007: 2
مدیریت چارچوب مفهومی
در تعیین چارچوب مفروم پژنهش از چرار دظ ی بر ه گ فت شده است.۱ :

(Pickett, Metacity

 )et al., 2013؛  .۲سطو س گادۀ دظام سلسل م اتب زیسهت )(Barghjelveh, et al., 2015: 9-10؛ .۳
رنابط عاودی ن افق در سطو طبق بندی س گادۀ تعادل دهاهاگن معهادل بها کهالس سهاختاری،
پایداری پیوستگ معادل با کالس عالک دی ن پویای م اتب ارتباط  -ادزنایه معهادل بها کهالس
زیستگاه )(Barghjelveh, 2015؛  .۴اکولوژی در شر  ،اکولوژی از شهر ن اکولهوژی به ای شهر
(.)Pickett, et al., 2017
معرفی نظریۀ )Pickett et al 2013( Metacity

علم بومشناس ب شناسای اجزای ادعطافپ ی ی کاک م کند که تحهو ت پایهدارت را ته جیح
م دهند .ب ای خالص ک دن پویای ن گزین های م تبط در تحهو ت پایهدار،

چهارچوب Metacity

ارائ م شود ک شامل ف ایندهای اکولوژیکال در شر ها ب عنوان مکاهل جامعه  ،قهدرت ن اقتصهاد
است؛ چارچوب پویا ب ای جرتده تحو ت شر ی ب سات پایداری .این قله  ،سلسهل م اتبه
عایق است ک با شر های ساده ش ن م شود ن با افزایش اددازه ،نسعت ن پیچیدگ فضهای به
کالنشر  Metacity ،ختم م شهود ( .)Mc Grath and Pickett, 2011: 2مزایهای متعهددی از مفرهوم
 Metacityب ای پایداری نجود دارد:
 .۱تغیی پ ی ی ب نضو تص یح م کند ک مناطق شر ی تغیی پ ی هستند.
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 .۲پ اکندگ دشان م دهد ب دام ریزان شهر ی ،مه توادنهد لکه ههای را پیهدا کننهد که در آن
ف ایندهای اکولوژیک ب برت ین نج صورت پ ی د ن یک رنیک د سیاستگ اری ،ب دام ریهزی ن
مدی یت سازگارادۀ مبتن ب داهاگود دن موزاییک بیوفیزیک ن اجتااع ارائ م دهد .ارتباو بهین
ناحدهای فضای مختل

در  ،Metacityب صورت شبک های زی ساخت  ،دشان م دههد خهدمات ن

امکادات را م توان در س اس موزاییک بزرگ ب اشت اک گ اشت ک مفروم عهدالت محیطه را در
ذهن محقق م سازد.
ماهیت ت کیب م گوید الگوها ن ف ایندهای بیوفیزیک ن اجتااع آن در موزاییک تغیی شهکل
داده شود .دردرایت ،داهاگن فضای ن پویای  Metacitiesب امکادهات ن ف اینهدهای بهومشهناخت
محل ن اتصال آدرا با ج یانهای منطق ای ک به خهدمات اکوسیسهتا تهأثی مه گه ارد ،توجه
م کند .این ف صت ب ای احیای لک های به ای افهزایش سهرم ف اینهدهای اکوسیسهتم زیسهت به
زددگ شر ی ارائ م دهد.
در تبیین مدل فک ی پژنهش از ارتباو دظ یۀ انل ،یعن  ،Metacityبا دظ ی ههای دنم ،سهوم ن
چرارم ب شکل زی بر ه م گی یم:
ارتباط با نظریۀ دوم :ب کارگی ی نیژگ های  Metacityدر سهطح دنم دظهم سیسهتا تالشه
ب ای پایداری جغ افیاشناخت  -ادسانشناخت (پایداری دامحدند سیستم محیط) است؛ ب دحوی ک
اث ات آن در پرن بندی سیاای س زمین محسوس باشد (اعتالی دامحدند سیستم سیاای س زمین).
ارتباط با نظریۀ سوم :م توان با استفاده از  ،Metacityپویای در س زمین ایجاد ک د ک ان ا بها
کاک نیژگ تغیی پ ی ی ن ت کیب  ،تعادل داهاگن ن پایداری پیوستگ سیستم حف شود ن ثادیهاا
با کاک نیژگ پ اکندگ ن عدالت محیط تعادل یاب ساختاری خودکار سیستم ادجام شود.
ارتباط با نظریۀ چهارم :مع ف سیستم تفک ی اعتالی بومشناخت  -جامع شهناخت پرنه بنهدی
سیاای س زمین شر ی ن نرند ب سطح ف ادادش قادر ب رندد همزمان «حفاظهت بهومشهناخت » ن
«توسعۀ جامع شناخت » هستیم .این هاان دکتۀ تکامل در  Ecology FOR the Cityاست.
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شکل  .1ویژگیهای چارچوب مفهومی (نگارنده)

مواد و روشها
در این پژنهش تالش ب این است ک سیستم شر ی ک ج را ب عنوان داودۀ داادین مطالع کنیم تها
بتوادیم مباد دظ ی مط شده را با صورت مسئل م تبط ک ده ،از ط یق چارچوب تحلیله راهه
ب ای حل آن بیابیم؛ زی ا در مقیاس کالن از دظ نیژگ های محیط  ،نسعت ن پیچیدگ فضهای ن
از ط ف دیگ  ،تنو قومیت ن جاعیته ن بهالطبع ،تنهو ف هنگه ن سیاسه  ،قابلیهت ادطبهاق به
چارچوب تحلیل پژنهش را دارد.
جغرافیاشناسی منطقه :مرز سیاسی ،موقعیت جغرافیایی و جمعیتشناسی

منطقۀ مورد مطالع سیاای س زمین شر ی ک ج است .م کز استان الب ز س نیکاهین اسهتان ایه ان ن
بخش م کزی شر ستان ک ج است ک با نسعت  ۱۸۱کیلومت م بع در ۳۳کیلومت ی محور غ ب شهر
تر ان ناقع شده است .این کالنشر در دامنۀ جنوب رشت کوههای الب ز گست ده شده اسهت ن شهیب
عاوم آن از شاال ب جنوب است .شیب ارتفاعات شاال ش ق در بخش ش ق جادۀ چهالوس دیهز
از ش ق ب غ ب است .میادگین دما بین منف  ۱۱درج ن مثبت  ۴۱درجۀ سادت گ اد م رسد.
حوزۀ آبخیز ک ج (سد امی کبی ) یک از س حوضۀ اصل استان الب ز است (پایگاه اطال رساد
اداره کل منابع طبیع ن آبخیزداری استان الب ز  )۷۹ک ب ها اه دا نهای آبه  :آب دیهز ،ب غهان،
سیدک ،آب نرزن ،مورند ،ک ج ،ناردگ رند ،ن یت رند ن آب شر سهتادک ،شهبکۀ ک یهدنری را
م سازدد .پوششهای سبز طبیع شامل جنگلها ن م اتع بالغ ب  ۱۴۱۳۷۱هکتار به آنرد مسهاحت
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گ دیده است ،هاچنین طبق آمارهای سال  ۱۳۸۱سطح زی کشت سها د ن دائاه  ۱۱۳۲۱هکتهار
اسههت .بخشه از فضههاهای بههاز ارتفاعههات کوهسههتاد ن دامنهۀ آدراسههت که به دلیههل گسههت ش
ساختنسازهای ادساد تغیی ماهیت دادهادد ن بخش دیگ تپ های بدنن پوشش ن کمپوششادد.
این شر ستان با جرش س یع از دنرۀ رنستای ن شر ی گ شت ن ب دنرۀ شر ستاد رسید ن
منطقۀ بسیار نسیع را در ب گ فت .جاعیت ایهن شهر ب پایهۀ س شهااری سهال  ۱۳۷۳ب ابه بها
 ۱/۳۷۲/۴۷۲تن بوده ک این رقم با احتساب جاعیت سهاکن در حومه شهر به  ۱/۷۹۳/۴۹۱تهن
م رسد .این شر با رشد جاعیت سا دۀ  ۱۴/۳درصد ،با ت ین رشد جاعیت را دارد (سایت م کز
آمار ،درگاه مل آمار ،سال .)۷۹
در رنششناسه پههژنهش به ب رسه کیفه رندههد تغییه ات بهومشههناخت در سههطح کههالس
(مجاوع ای از لک های همدو ) در بازه زماد سالهای  ۲۱۱۸ن  ۲۱۱۸پ داخت شد.
گام انل ن دنم :تریۀ دقش ن تبدیل دادههای مکاندار ب دادههای رقوم توسط سامادۀ اطالعات
جغ افیای .GIS

شکل  .۲نقشههای برداشتشدۀ تغییرات کاربری اراضی و لکههای سبز کرج در  ۲۰۰۲و ( ۲۰۰۲نگارنده)
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گام سوم :از د مافزار  RSب ای تریۀ تصانی لندست به ای کاهک به درک بصه ی از تغییه ات
استفاده شد.
گام چرارم :با استفاده از د مافزار  FRAGSTATES4.2س دو تحلیل ب اساس س سطح داریم:
لک  ،کالس ن سیاای س زمین ک با توج ب رنیک د پژنهش تحلیل ب اساس سطح کالس ادجهام
پ ی فت

است.

معرفی نمایههای مربوط به ناهمگنی ،تجمعی و شیوع پراکنش در سطح سیمای سرزمین

 ۱CAاز داای های مساحت ن حاشی یا مساحت کالس ۲PLAND ،درصد کالس مددظ در سهیاای
س زمین ن  ۳Lpiداایۀ درصد بزرگت ین لک است ک هاگ از اددازهگیه یههای ت کیهب سهیاای
س زمینادد ن دشان م دهند چ مقدار از سیاای س زمین از یک دو لکۀ خاص تشکیل شده است
(مختاری ن سیا دیا.)۱۲۸-۱۳۱ :۱۳۷۱ ،
از داای های تجاع ن در عین حال ،سادهت ین اددازهگی ی گسستگ لک ها ،تعهداد لکه هها یها
 ۴NPن ت اکم لک ها یا  5PDاست (مختاری ن سهیا دیها ۱COHESION .)۱۴۴-۱۴۳ :۱۳۷۱ ،داایهۀ
تجاع ک ب ای اددازهگی ی پیوسهتگ لکه هها به کهار مه رند ن ب اسهاس اطالعهات حاصهل از
اددازهگی ی مساحت ن محیط لک محاسب م شهود (مختهاری ن سهیا دیها .)۱۴۳ :۱۳۷۱ ،یکه از
داای های که به ای ادهدازهگیه ی میهزان تجاهع در سهیاای سه زمین نجهود دارد ،داایهۀ شهیو
 CONTAGدام دارد ک هم شامل پ اکنش ن هم درننپ اکنش است .داایۀ شیو میهزان په اکنش ن
درننپ اکنش را در سطح سیاای س زمین اددازهگی ی م کند.
یافتهها و تحلیل نتایج
در این قسات ،ه داودار مع ف یک از داای های مساحت ن حاشی  ،تجاع ن شهیو اسهت که
شاخص ب ای ب رس رندد تغیی ات ی های مسکود ب عنوان داادی از ادسانساختها ،ی ههای
1. CA: Core area
2. PLAND: Percentage of Lanscape
3. LPI: Lanscape Patch Index
4. NP: Number of Patches
5. PD: Patch Density
6. COHESION: Patch Cohesion Index
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پوشش سبز داادی از ی های زیست ن یۀ زمینهای بهای به عنهوان داهادی از طبیعهت فیزیکه
س زمین شر ی ک ج هستند.

نمودارهای روند تغییرات سیمای سرزمین شهری کرج در سالهای  ۲۰۰۲تا ( ۲۰۰۲نگارنده)
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برآورد روند تغییرات لکههای بایر

افزایش لک های بای پدیدۀ دامطلوب است ک جایگزینک دن پوششهای سبز ب جای آن مه توادهد
ما را ب دتیجۀ مطلوب ب سادد .در مقابل کاهش فضاهای بای دیز پدیدۀ مطلوب است ،ب ش ط که
توسط پوششهای ادسانساخت اعم از مسکود  ،صهنعت یها دا نههای ته ددی اشهغال دشهود یها
حداقل ب هاان شکل باق باادد.
برآورد روند تغییرات لکههای مسکونی

کاهش داای های م بوو ب داهاگن  ،افزایش داای های م بهوو به گسسهتگ ن کهاهش داایه ههای
م بوو ب پیوستگ  ،هاگ دشاندهندۀ جایگزینشدن لک های مسکود ادسانساخت ب جهای اجهزای
طبیع ن ب بیاد برت  ،افزایش دفوذ ج یانهای غی زیست در ساختار بومشناخت منطق است.
برآورد روند تغییرات لکههای سبز

با کاهش شاخص داهاگن (عنص سبزینگ ) ،افزایش شاخصهای گسستگ پوشش سهبز ن دبهود
رشد افزایش چشاگی در شاخص بزرگت ین لک  ،ب دظ م رسد با کاهش یکپارچگ فضهاهای
سبز ن پ اکندگ لک های سبز در کل منطق مواجریم.
بررسی روند تغییرات ( Contagنمایۀ شیوع)

داایۀ شیو در سطح سیاای س زمین قابل مطالع است .با توجه به تع یه

آن در قسهات قبهل

م دادیم یک سیاای س زمین با ادوا لک با اددازۀ بزرگت ن متصلت  ،داایۀ شیو بیشت ی از یهک
سیاای س زمین ک در آن ادوا لک ب تعدادی لک های کوچک تقسیم شهده اسهت ،دارد .بنهاب این
کاهش این داای از سال  ۲۱۱۸تا  ۲۱۱۸ب معنای کاهش بزرگ لک ها ن پیوستگ آدراست.
جدول  .۰برایند عددی -تحلیلی یافتهها در کل سیمای سرزمین شهری کرج ( نگارنده)

نمایهها

برایند تغییرات فضاهای بایر

برایند تغییرات فضاهای الیۀ مسکونی

برایند تغییرات فضاهای الیۀ سبز

CA

 ۷۸/۹درصد کاهش

 ۱۳/۲۴درصد کاهش

 ۸/۳۸درصد کاهش

PLAND

 ۹۷/۳درصد کاهش

 ۸/۳۳درصد کاهش

 ۸/۴۱درصد افزایش

NP

 ۹۷/۳درصد افزایش

 ۱۱/۲۱درصد افزایش

 ۳/۲۹۳درصد افزایش

PD

 ۱۹/۸۱درصد افزایش

 ۷/۲۹درصد افزایش

 ۸/۲۸درصد افزایش

LPI

 ۲۱/۸۸درصد کاهش

 ۸۴/۹۴درصد کاهش

 ۳۱/۴۲درصد افزایش

Cohesion

 ۳/۱درصد کاهش

 ۷۱/۳درصد کاهش

 ۱/۳۴درصد کاهش

Contag

 ۱۳/۳۴درصد کاهش
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راهبرد و ارائۀ راهکار
راهب د پژنهش ایجاد هااهنگ بین ظ فیتهای بوم محیط ن ارتقای آن در راسهتای حفه ب دامهۀ
فعالیت ادساد است .ب عبارت  ،ب دام ریزی ب ای ارتقهای سهطح برینگه شهبکۀ ارتبهاو -ادزنایه
سیستم بومشناخت از ط یق ایجاد دی نهای سایب دتیک است .دی نهای ک بیشت ین همکنش مثبهت
را با هم داشت باشند تا س زمین را تعادلیاب ساختاری کنند؛ ب گود ای ک هاواره در کوتهاهته ین
زمان ،اصل خط ن اختالل را ب مغز سیستم ب سادد ن اینجاست ک بالنهدگ سهیاای سه زمین به
نجود م آید (ب ق جلوه.)۱۳۷۱ ،
راهکار بومشناختی :برنامهریزی مکانیسم زیستی به نام شبکۀ بزرگ سبزراهی

س زمین شر ی ک ج ،چرارراه دست س پ ت افیک بین سای دقاو کشور ن ب نیژه تره ان بها منطقهۀ
گ دشگ ی شاال کشور است .پس ب دام ریزی باید به شهیوهای باشهد که از منهابع بهومشهناخت
س زمین در جرت توسعۀ گ دشگ ی بر ه ب د .بنادرهادن شهبکۀ بهزرگ سهبزراه در ناقهع توسهعۀ
زی ساختهای طبیع است ک ف ایندهای بومشناخت

آن را پشتیباد م کنند .این شهبک  ،دا ده

حیات ب منظور ایجاد الگوی توسعۀ گ دشگ ی ،موقعیتهای تف ج  ،موقعیتهای آرامش ادسهاد ،
حفاظت از زیسهتگاه گوده ههای بهوم  ،ارتقهای تنهو زیسهت ن زیبهای شهناخت ن بره هنری از
نیژگ های منطق ای دیز از فواید بارز آن م توادد باشد.
مالحظۀ پتادسیلهای طبیع منطق ک قابلیت توج نیژه ب عنوان زی بنای زیست یا زیستپ ی
شبک های بومشهناخت سهیاای سه زمین شهر ی که ج را داردهد ،ازجاله  :موزاییهکههای سهبز،
موزاییکهای بدنن پوشش یا تنک ک قابلیت احیای زیست داردهد که توسهط دا نههای طبیعه
متعدد م توادند حت ب موزاییکهای ادسانسهاخت مه تبط شهودد ،شه یانههای ارتبهاط برته ین
منتقلکنندۀ ج یانهای طبیع ب درنن شبکۀ اکولوژیک ن حام ساخت ن عالک د آدرا هسهتند .در
طراحی شبکۀ بزرگ سبزراه  ،س زی شبکۀ یک ،دن ن س مشتال به دا نههای طبیعه در دظه
گ فت شد ک با شاارهگ اری در شکل  ۳مشخص گ دید .در ضهان ،ه یهک از ایهن زی شهبک هها
شامل ک یدنرها ن فضاهای سبز طبیع یا ادسانکاشهت هسهتند که بها توجه به پتادسهیلههای
جغ افیای ن دیازهای موجود ب ای آدرا ،تعیین کارب ی در دظ گ فت شد (جدنل .)۲
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شکل  .۳تصویر ماهوارهای لندست  ۲۰۰۲از رود درههای کرج و با شمارهگذاری (نگارنده)

مبنای علمی بهدستآوردن راهکارها

جدنل ۳ب اساس جدنل  ۲ن آن دیز مطابق چارچوب مفروم پژنهش (شکل  )۱بنها درهاده شهده
است .ب ای مثال ،ستون  ۱جدنل  ،۳هاان مکانهای تغیی په ی ی اسهت که خاصهیت تبهدیل به
لک های زیست را دارد (نیژگه تغیی په ی ی  .)Metacityسهتون  ۲جهدنل  ،۳ادتخهاب دا نههای
طبیع ک عالک د اکولوژیک شان ازبین رفت یا تضعی

شده است ن ایجاد سبزراه در آدرا در ناقع

ادتخاب است ک در آن ف ایندهای اکولوژیک ب برت ین نج صهورت په ی د (نیژگه پ اکنهدگ
 .)Metacityتعیین ش یانهای ارتباط بین بافهتههای ادسهانسهاخت ن طبیعه ن اتصهال هه سه
زی شههبکۀ  ۱ن  ۲ن  ۳به یکههدیگ به شههکل سههتون فقه ات یکپارچه (ک یههدنرهای پیههادهرنی،
دنچ خ سواری ،حایلهای سبز طبیع ن )...دال ب توزیهع خهدمات اکوسیسهتا در کهل سهیاای
س زمین ک ج است (نیژگ عدالت محیطه  )Metacityن دردرایهت ،سهتون تعیهین کهارب یههای
جدنل  ۳ک مشتال ب کارب یهای مختل

حفاظت از منابع طبیع (آب ،زیستگاه حیهات نحهش

شر ی) ،زیبای شناخت (منظ سازی) ،ارتباط ن دست س  ،موقعیتهای عبهور ن مه نری ،ف اغته

برنامهریزی بستر طبیعی شبکههای بومشناختی (مورد مطالعه :سیمای سرزمین شهری کرج)
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(تف یح ن نرزش ) است ،با احیای لک های زیست عالنه ب بربود عالک د شبکۀ ارتباو -ادزنای
سیستم داخل شر ک ج ب ج یانهای منطق ای کل ت مادند حوزۀ آبخیز م کزی ،سیاای سه زمین
ای ان ن قاره متصل شده ن توسط ارتباطات ف اسیستا ب عالک د چ خۀ ماده ن اد ژی زیستکه ه
دیز مؤث باشد (نیژگ ت کیب .)Metacity
جدول  .۲راهبردها و راهکارها بر اساس چارچوب مفهومی (نگارنده)

راهبردها

راهکارهای بومشناختی

بهکاارییری مزایاای

الف) بومشناختی

در ایجاد شبکۀ بزرگ سهبزراه بها

 metacityباااااه

 .۱اسههتفاده از نیژگهه تغییهه بهه ای

بره هگی ه ی از کارک دهههای حیههات

پایااداری سیساات در

ادتخاب مکانهای ک قابلیهت تغییه

عناصه ادعطههافپه ی محههیط بههای

ساااااااااااا

ب ماهیت زیست داردد؛ زی ا الگوهها

فیزیک شامل :آب ،خهاک ن ههوا ن

جغرافیاشااااناختی-

ن ف ایندهای بیهوفیزیک ن اجتاهاع

محیط زیست شامل جوامع گیهاه

انسااااا شااااناختی

در موزاییک تغیی پ ی دد.

ن جههادوری در پ ه ایجههاد تحههول

 .۲اسههتفاده از نیژگ ه پ اکنههدگ در

پایههههدارت ن عاههههدتاا رنیکهه ه د

یههافتن لکهه هههای زیسههت ن ایجههاد

گ دشگ ی ،ب رنشههای مختله

داهاگود ن پویای دامتقارن در ابعهاد

از نیژگ ههای  metacityاسهتفاده

ارگادیک ن ادساد .

شده است:

 .۳بهها اسههتفاده از نیژگهه عههدالت

 .۱تغیی پ ی ی:

محیط م توان در س اس موزاییهک

ادتخههاب لک ه هههای بههای ک ه فاقههد

بزرگ از ط یق ارتباو بین ناحدهای

پوشش یها کهم پوشهشادهد؛ مادنهد

فضههای موجههود در شههبک هههای

لک های اط اف منهاطق مسهکود ن

اکولوژیک  ،خهدمات ن امکادهات را

دا نهههای ادسههانسههاخت ن تغیی ه

تعااادن ناااهمگنی و

در لک ههای ارگادیهک ن ادسهاد به

کارب ی آدرا به لکه ههای زیسهت

اشت اک گ اشت.

(تف یح ن منظ ساز).

پایااداری پیوسااتگی

 .۴بهها اسههتفاده از نیژگهه ت کیبهه ،

 .۲پ اکندگ :

اسااات و موجااا

عالنه ب تغیی موزاییکها ب ناسهطۀ

ادتخاب لک ههای سهبز درب داردهدۀ

تعادنیابی سااختاری

تغیی پ ی ی الگو ن ف ایند ،دهاهاگن

پوشش گیاه ن لک های آب شامل

خودکاااار سیسااات

فضههای ن پویههای  Metacitiesاز

رنددرهها به عنهوان عناصه اصهل

میشود.

ط یق امکادات ن ف ایندهای

شبکۀ زیستگاه شر ی.

میانجامد.
با چش انداز اعاتیی
بااااومشااااناختی-
جامعااهشااناختی در
پهنااهبناادی ساایمای
سرزمین
سیست تفکری مولاد
پویااایی کااه حاااف

راهکارهای جامعهشناختی
 .۱حوزۀ فرهنگی
 .۱-۱تبیین و توسعۀ فرهنگ بومشناختی
 .۱-۱-۱تعیین ن تقویهت زی سهاختههای
ف هنگ ب مبنای تغیی دو بینش مه دم به
دیدگاه بومشناساد  -جامع شناساد .
 .۲-۱-۱ت بیت ادسان تواداند ن اخالقمدار
در مسی کارب د تکنولوژی.
 .۲-۱بهکارییری سیست آموزش
 .۱-۲-۱مستقیم :تغیی محتواهای آموزشه
ب اکولوژیک  -اجتااع .
 .۲-۲-۱غی مسهههههتقیم :نرند رنیکهههه د
دادشبنیان ن کلدگه سهیاای سه زمین در
ج یانههای فکه ی مهدی ان ادجاهنههای
محیط زیست .
 .۲حوزۀ عملی
 .۱-۲راهاندازی اتاق فکر
تشکیل درادها ن ادجانهای تئوریپ داز بها
هدف دتیج گ ای گفت نگوهای اجتاهاع
ن تأثی پهههه ی ی از آدرهههها در م حلههههۀ
سیاستگ اری راهب دی پژنهش .SEA
 .۲-۲مشارکت مردمی
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 .۳عدالت محیط :

ایههن مفرههوم متههأث از گفتاههان ن دگ ادهه

ج یههانهههای منطقهه ای مههؤث بهه

اتصال لکه ههای دهاهاگون توسهط

اجتااع در مورد آیندۀ زیستکه ه اسهت.

بومشناخت محل ن اتصهال آدرها بها
خهههدمات اکوسیسهههتا اسهههت ن

ک یدنرهای سبز ن آبه تعبیه شهده

میزان بر همندی از مشارکت م دم جرهت

ف صههت ب ه ای ط اح ه یهها احیههای

هم عامل ارتباو است؛ زی ا موجهب

ایجههاد ف صههتهههای معیشههت ن اقتصههاد

دنبههارۀ لکهه هههای کهه در اصههل

گسهت ش تنهو زیسهت ن افههزایش

بومشناخت ب عنوان شاخص ب دامه ریهزی

زیستپ ی بودهادد ،جرهت افهزایش

قابلیت دست س ب فضهای سهبز در

اجتااع (ب ق جلوه ن مب قع )۷۲ ،

سرم ف ایندهای اکوسیستم زیست ب

مناطق ک ازاین دظ فقی دد ،تسریم

مصههداق آن م ه توادههد در ارزیههاب اث ه ات

زدههدگ شههر ی ف ه اهم م ه آنرد ن

عاد دۀ خدمات اکوسیستا در کل

توسههعۀ  EIAاز م حل هۀ تعیههین محههدندۀ

موجب ارتقای عالک د شهبک ههای

سامادۀ شر ی م شودد ن هم عامل

پ نژه تا م حلۀ اج ا ن پایش توسط عاهوم

ادزنا هستند؛ زی ا در قسهاتههای

م دم صورت گی د.

 .۳داشههههتن ب دامههههۀ پژنهشهههه

بهها ایجههاد حایههلهههای طبیعهه از

 .۳-۲کارآفرینی در جهت توسعۀ پایادار

درخصوص ب دام ریهزی ن دظهارت

لکهه هههای زیسههت حفاظههت دیههز

قوی

بهه ارتبههاو -ادههزنای شههبک هههای

م شود.

 .۱-۳-۲اسهتفاده از دهوآنری تولیدکننهدگان

بومشهناخت مشهتال به  :مهدی یت،

 .۴ت کیب :

اقتصادی ن اجتااع .

تجزی نتحلیل ،ارزیاب توان ،ارزیهاب

ایجههاد شههبکۀ سههبزراه بهه عنههوان

 .۲-۳-۲احیای مشاغل سهنت متناسهب بها

ارتباو– ادزنای م گ دد.

اثه ه ات توسهههع  ،ارزیهههاب گهههپ

شههههبک ای از عناصهه ه طبیعهه ه

اکولوژیک مناطق طبیع شر (به ق

ادعطههافپهه ی در کنههار مشههتقات

جلوه.)۷۱ ،

ادسادیتولید یهک موزاییهک متحه ک

 .۱در سههطح ارزیههاب ن بهه هنگههام

داهاگون از جوامع ک ده است.

ب دام ریزی منهابع سهیاای سه زمین

اتصههال موزاییههکهههای زیسههت ن

نظریۀ استعییی امکا

توج ب تحلیل بومشناخت فه مهها،

غی زیسهههت به ه ههههم از ط یهههق

روند ه زما حفاظت

ساماد ها؛

ک یدنرهای سبز ن ایجاد یک شبک

بومشناختی -توساعۀ

 .۹در توسعۀ شاخصههای پایهداری

ب ای ادتقهال ن دفهوذ ه چه بیشهت

جامعااهشااناختی را

سبزراهها توج ب چگودگ کایهت،

ج یانهای بهومشهناخت از حاشهیۀ

محقق میسازد.

کیفیت ن همجهواری محهدندهههای

سیاای س زمین شر ی به درنن ن

طبیع ن غی طبیع  ،همجواریههای

بربههود عالکهه د بههومشههناخت ن

جوامع گیاه  ،تنهو محهدندهای ن

بر همندی آن در کل سیسهتم ،حته

پیچیههدگ سههاختاری در درنن یههک

دقاط ک ذاتهاا زیسهت دیسهتند دیهز

زیسههتگاه ،هاههاهنگ بههین ادسههان ن

بوده است.

طبیعهت ،رنابهط عاهودی موزاییهک

از پتادسیلهای فوق م تهوان به ای

محدندهها ،رنابط عاودی موزاییهک

تههدانم فعالیههتهههای شههر ی ن

جوامع گیاه  ،تنو محهدندهای در

گ دشگ ی در جرت افهزایش آثهار

بین زیستگاهها ،په اکنش گوده ههای

بومشناخت کاک گ فت.

زیست  ،تغیی ات سه زمین ،تغییه ات

ایههن شههبکۀ سههبزراه پایههداری

سهه زمین ،توجهه بهه حفاظههت از

عالک د شبک های بهومشهناخت در

بههومسههاماد هههای محل ه ن ارتبههاو

ابقهههای بسهههت تنهههو گودههه ای،

لک های زیسهتگاه (به ق جلهوه ن

موقعیتهای گ دشگ ی ،خصایص

مب قع دینان.)۷۲ ،

منطقهه ای را در سههیاای سهه زمین

ب) جامعهشناختی
داشتن ب دامۀ پژنهشه مشهتال به :
دظارت نکنته ل مرهاج ت ،اشهتغال
شر ی ن رنستای  ،مهدی یت بحه ان
در مخاط ات طبیع ن ادساد .

ک ج افزایش م دهد.

بوم ن تکنولوژی.

422

برنامهریزی بستر طبیعی شبکههای بومشناختی (مورد مطالعه :سیمای سرزمین شهری کرج)

جدول  .۳راهکار بومشناختی :شبکۀ بزرگ سبزراهی سیمای سرزمین شهری کرج -زیستگاه شهری انسانساخت ،مبتنی بر
جدول ( ۰نگارنده)
نواحی جغرافیایی تحت پوشش

شبکههای بومشناختی تحت
پوشش

نوع کریدور سبز

کاربری مدنظر

زی شبکۀ۱

مهه ز شهه ق ن بخههش م کههزی کهه ج /از
گ مدره تا م کز ک ج کوچک

دا نهای شاارۀ -۲۲-۲۱-۳
۱۳-۱۲-۱۱-۷-۲۱

فاز .۱منظ سهاز( رنی دا ن
طبیع  – ۳مسی مواصالت
اتوبان تر ان -ک ج ن جهاده
قدیم)؛
فاز .۲حفاظت از منابع آبه
(رنی دا نهای ۲۲-۲۱-۲
منشعب از رندک ج).

فاز .۱زیبای شناخت ن ح بص ی؛
فاز .۲حفاظت از منابع طبیع .

زی شبکۀ ۲

منطقۀ شاال غ ب ن بخش از شاال ک ج

 دا نهای۳-۴-۹-۱ : لکۀ باز :منطقهۀ کوهسهتادآتشگاه

فههههههاز .۱تف جهههههه -
منظ سهههههازی(رنی دا ن
س شاخۀ )۳؛
فههاز .۲حفاظههت از منههابع
طبیع (دا ن )۴؛
فههاز .۳دنچ خهه سههواری
(دا نهای ۱ن)۹؛
فههاز .۴پههارک علاهه (در
فضای بای ش ق دا ن )۳؛
فهههههاز .۳لکهههههۀ بهههههای
دیاه کوهسههتاد بههزرگت ه
ناقعشده بین دا نههای ۳ن
.۴

فاز .۱حایهل طبیعه در مقابهل دفهوذ ن
اختالو بافتههای مسهکود ن دظهام
با بافت طبیع دامنۀ کوهستان؛
فاز .۲حفاظت زیستگاههای قهدیا ته
م توادد ایجاد زیستگاه جدیدت ب ای
گود های جادوری منطق ؛
فههاز .۳ایجههاد فضههای بههاز خطهه در
ف اهمآنردن عنص ارتباط ن دست سه
( ،) Schwarz, 1993ایجاد موقعیت
تف یح  -نرزش ب ای ساکنان سهامادۀ
شههر ی باغسههتان ن اطهه اف ،دفههوذ
ج یانهای تولیدشهده توسهط عناصه
طبیع در لک های مسهکود ن ته ددی
ادسانساخت؛
فاز .۴بازگ داددن لک های ب ای افزایش
سههههرم ف اینههههدهای اکوسیسههههتم
زیسههت ( ،)Pickett, 2013تکایههل
دقش حفاظت شهبکۀ کهل به نیهژه در
حاشیۀ شاال غ ب ؛
فههههههاز .۳پههههههارک کوهسههههههتاد
دیا حفاظتشده.

فاز .۱تف ج (دا ن-۱۹-۱۳
)۱۸؛
فههاز .۲ک یههدنر سههبز عههاب ان
پیههاده (دا نهههای -۱۱-۱۴
)۱۷؛
فهههاز .۳دنچ خه ه سهههواری
(دا ن)۱۱؛
فاز .۴پارک جنگل یکپارچه
در لکۀ باز.

فاز .۱تف یح ؛
فاز .۲موقعیت عبور ن م نر ،ف اغت ؛
فاز .۳نرزش ن سالمت ؛
فاز .۴ش یان ارتباط لک های ادسانساخت ب بافت طبیع  ،حایل طبیعه
ب ای جلوگی ی از پیش نی لکۀ مسهکود شهر ک برهاران تها لکه ههای
سبزکشانرزی ن باغات ماهدشت.

زی شبکۀ ۳

بخش عاهدهای از
سیسهههتم شهههر ی
محادشر

دا نهها-۱۱ -۱۴ :
-۱۸ -۱۳ -۱۹
.۱۷-۱۱
لکههۀ بههاز :منطقههۀ
بای ی ک از جنوب
شهههر ک برهههاران
ش ن ن تا حاشهیۀ
جادۀ ماهدشهت در
جنوب غ ب ادام
م یابد.
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نتیجهگیری
از منظ بومشناساد با تکی ب مباد دظ ی مط شده ،علم بومشناس با مطالعۀ تغیی ات ،تحهو ت
پایدارت را ادتخاب م کند .در این راستا ،چارچوب پویا ب ای جرتده تحو ت شر ی ب سهات
تعال پایداری ارائ م شود؛ تحو ت ک شامل ف ایندهای بومشهناخت به عنهوان مکاهل جامعه -
سیاست ن اقتصاد هستند .با توج ب افزایش نسعت ن پیچیدگ فضای سهیاای سه زمین شهر ی
ک ج از شر ی ساده ب کالنشر ک عادتاا ساختاری ب دظ م رسد ،هاچنین نیژگ های محیط ،
تنو قومیت ن ف هنگ اش ،این مدل متناسب (شکل )۱ک هستۀ اصل آن مفروم  Metacityاسهت،
ب کار گ فت شد .دتایج تحلیل در ب رس شبک های بومشناخت سیستم مورد مطالع در سهالههای
 ۲۱۱۸ن  ،۲۱۱۸حاک از تغیی ات دامطلوب عالک د بومشناخت است ک مستلزم ب دامه ای مطهابق
با چارچوب مفروم ن مبتن ب ان ا شناسای عناص ادعطاف پ ی ن ثادیاا ب کارگی ی آدرا در جرهت
تقویت ف ایندهای بومشناخت است.
در این پژنهش ،لک ن ک یدنرهای طبیع ب عنوان عناص منعطه

سیسهتم شناسهای شهده ن

زی ساخت شبکۀ بزرگ زیستگاه شر ی با کارب یهای متنو (ارائ شده در قالب راهبه د ن راهکهار
جدنل  ۱ن  )۲را تشکیل داددد ک در آن تالش شد با یکپارچ سازی تق یب موزاییهکههای سهبز،
گست ههای ادتقال ماده -اد ژی ن اطالعات فعالت شهده ن ف اینهدهای زیسهت غنها یابنهد .بنهاب این
سیستمِ شبکۀ ارتباو -ادزنای شر ی ،حداقل آدت نپ ن حداکث برینگ را خواههد داشهت ن قهادر
است گپ اکولوژیک حاصل از فعالیتهای ادساد را ازبین بب د .از منظه جامعه شناسهاد دیهز بها
ب دام ریزی (مطابق راهب د ن راهکار جدنل  ۱ن  )۲قطعاا توسعۀ ها جادبۀ اکولوژیهک ن اجتاهاع
هاگام صورت خواهد پ ی فت ن این ش و زم ب ای رسیدن ب هدف اصل پ نژه است.
تفانت این پژنهش با پژنهشهای مشاب دربارۀ ک ج این است ک ضهان تلفیهق چنهد دظ یهۀ
علا متعلق ب ب خ از دادشاندان در زمینۀ لنداسکیپ اکولوژی ،تالش شد با به کهارگی ی مبهاد
دظ ی مدل کارب دی ک سطح از ایدهپه دازی به ای ط احهان شهر ی اسهت ،در قالهب راهکهار
اکولوژیک ارائ گ دد (جدنل  .)۲ضاناا راهکارهای ب ای حل معضالت اجتاهاع داشه از خهأل
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بومشناخت متأث از فعالیتهای ادساد دیز پ داخت شهود .بنهاب این امیهد اسهت که مسهئو ن ایهن
کالنشر از ابزارهای دادشبنیان در سیاستگ اریهای شر ی بر ه جویند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 .۱ب دام ریزی جامع زی سهاختههای اجتاهاع  -ف هنگه سهیاای سه زمین شهر که ج توسهط
متخصصان علوم اجتااع ؛
 .۲ط

ب دام ای ب ای افزایش خدمات اکوسیسهتا ن بره هنری اجتاهاع از شهبکۀ سهبزراه

پیشنرادی در این پ نژه؛
 .۳پیشبین اث ات احتاال پ نژۀ سبزراه ب محیط زیست ن ارائۀ راهحل ب ای ب کاین رساددن آن؛
 .۴تع ی

ف صتهای متفانت از شبکۀ سبزراه با هدف ایجاد زیستگاه شهر ی به پشهتیباد

شبک های بومشناخت ؛
 .۳استفاده از نیژگ های خاص س زمینهای بین قلا نی (بهین دن قلاه ن شهر ی) در جرهت
افزایش دست س ب فضاهای سبز بیشت ؛
 .۱ب رس میزان تأثی گ اری ب دام های بومشناخت ب سالمت اجتااع .
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منابع
 ارزیهاب عالکه د بهومشهناخت.)۱۳۷۲(  دغا، دیکو ن مب قع دینان،  شریندخت؛ مدقالچ،ب ق جلوه
، پژنهشههای محهیط زیسهت،)  درۀ درک- دا ن رند- تر ان:دا د ند درۀ شر ی (مطالعۀ موردی
.۷۱-۱ ،۸  شاارۀ،۴ دنرۀ
 دقش شبک ههای بهومشهناخت در.)۱۳۷۳(  سیدیحی،  مینا ن اسالم، شریندخت؛ منصوری،ب ق جلوه
 منطقۀ شر ی پو دشر: هویتبخش منطق های شر ی (مطالعۀ موردی- ریزی محیطشناخت
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.۱۷۴ ،۱  شاارۀ،۴۲  دنرۀ،  محیطشناس.(اصفران
 توسعۀ شاخصهای پایهداری شهبکۀ سهبزراههها.)۱۳۷۲(  دغا، شریندخت ن مب قع دینان،ب ق جلوه
.۲  شاارۀ،۱۳  دنرۀ، علوم ن تکنولوژی محیط زیست،ب اساس اصول بومشناس سیاای س زمین
 دادشهگاه شهرید، تره ان.FRAGSTATE  راهناای ده مافهزار.)۱۳۷۳(  زه ا، رنمینا ن مختاری،سیا دیا
. مؤسسۀ آنای قلم، برشت
References
Barghjelveh, Sh., Islami, S. Y., & Sayad, N. (2015). The logic of the “ecology of place”, a
model of thought for urban landscape development, case study: Tehran’s Farahzad
River-valley. (Springer Science+Business Media)Urban ecosystems, 18(4), 1165-1186..
Barghjelveh, Sh., Medghalchi, N., Mobarghaee Dinan, N. (1392). Evaluating the
Ecological Function of Urban River-valley Corridor System (Case Study: Tehran–
Darakeh River-valley Corridor System). Environmental Researches, 4(8), 1-91. (In
Persian)
Barghjelveh, Sh., Mansouri, M., Islam, S. Y. (1395). The Role of Ecological Networks in
the Environmental Logic of Urban Regions' Identity Planning (Case Study: Isfahan Poladshahr Urban Region). Journal of Environmental Studies.42 (1), 194. (In Persian)
Barghjelveh, Sh., Mobarghaee Dinan, N. (1392). The Development of Greenways'
Sustainability Indicators based on Landscape Ecology Principles. Environmental
Science and Technology, 15(2). (In Persian)
Cen, X., Wu, C., Xing, X., Fang, M., Garang, Z., & Wu, Y. (2015). Coupling Intensive
Land Use and Landscape Ecological Security for Urban Sustainability: An Integrated
Socioeconomic Data and Spatial Metrics Analysis in Hangzhou City.Sustainability,7,
1459-1482.
Lal, K., Kumar, D., & Kumar, A. (2017). Spatio-temporal landscape modeling of urban
growth patterns in Dhanbad Urban Agglomeration, India using geoinformatics
techniques. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 20 (1), 91–
102.
Pickett, S. T. A., Boone, C. G., McGrath, B. P., Cadenasso, M. L., Childers, D. L., Ogden,

422

) سیمای سرزمین شهری کرج:برنامهریزی بستر طبیعی شبکههای بومشناختی (مورد مطالعه

L. A., ... & Grove, J. M.(2013). Ecological science and transformation to the sustainable
city. ELSEVIER, Cities, 32, 10–20.
Pickett, S. T., Cadenasso, M. L., Childers, D. L., McDonnell, M. J., & Zhou, W. (2017).
Evolution and future of urban ecological science: ecology in, of, and for the city.
Ecosystem Health and Sustainability 2(7).
Pickett, Steward T. A.,Cadenasso ,M.L & Grove, J.M (2003). Resilient cities: meaning,
models, and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning
realms. Landscape and Urban Planning 69 (2004), 369–384.
Sayyahniya,R., Mukhtari, Z.(1395). FRAGSTATE software guide. Tehran: Shahid Beheshti
University, Avayeh Ghalam Institute. (In Persian)
Wu, Jianguo., He, Chunyang., Huang, Ganlin., Yu ,Deyong., NB, Grimm., SH , Faeth.,
CL, Redman., J, Wu., X , Bai & JM, Briggs (2008). Urban Landscape Ecology: Past,
Present, and Future. Globalchange and the ecology of cities. Science. 319(5864), 756–
60.
Wu, J. (2013). Key concepts and research topics in landscape ecology revisited: 30 years
after the Allerton Park workshop. Landscape ecology, 28(1), 1-11.

