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 سرآغاز

 دن هار کار بار طار     های اکولوژیکیریزییند برنامهادر فر
 ریازی برناماه و اهادا    (1)آماا   کم به اندازه خاود دست ،مشکل

 بارای ریزی برنامه به ارزیابی در رویکرد کليد .تاسدارای اهميت 
 ساه تفهايم   درساختار و عناصر اکولوژیک شهری  و توسعه حفظ

دليال حال کاردن آن و نتيجا       علت بروز مشاکل،  نکته اساسی
مقيااس   دبایا  ابتادا  هاارزیابی گونهبرای این. استاحتمالی نهفته 

 تمااعی اجحتای سااختار رواباط     بنادی آن و همرحلا  ریزی،برنامه
 د.وشا مشخص  معلوم و کنندآن زندگی می ای که مردم درجامعه

 باودن گارایش   پراگماتياک  یاا  ،علمای  و واقعگرا سخن، به دیگر
 )علات و  هنتيجا  و یعنی متکی بودن به روابط علات  ریزی،برنامه
  .(1383و 1379)ميکایيلی،  الزامی است معلول(

از  یکای  یکاکولوژی نگرش و رویکردهای کهدر عصر کنونی 
ریزی کااربری  برنامه در توسعه پایدار و ترین مباحث روز دنيامهم

 (;Pikett, et. Al., 1992 رودشمار مای به بویژه شهری ،اراضی

(Fiedler, et. Al., 1997،  جوامع بشری با رشد فزاینده جمعيت
هاای  های طبيعی باا محايط  شهری و جایگزین شدن اکوسيستم

ساال   تاا  شاود بينی میپيشبه طوری که  اند.رو شدههبشهری رو

 (Schell andشوند جمعيت دنيا در شهرها ساکن 65% ،2025

(Ulijaszek, 1999 . یت شااهرياابااا رشااد روز افاازون جمع، 
 نين شادن زما  همچون گرا یاريبا معضالت بسبزرگ  یشهرها

 یر کااربر ييا تغ ،رشاد شاهر  در  ییسازا نقاش ب اند که مواجه شده
حتاای  و ساابز یااهفضاادر توسااعه  و ایجاااد محاادودیت یاراضاا

 یو تجاار  یمساکون  ، بخصوصهایگر کاربریآنها با د ینیگزیجا
 ه شهرها داشته اسات. يدر حاش یصنعت یدر داخل شهرها و کاربر

عناصار   سرمایه غير قابل تارميم  افزون شهر از شدن روز تهی با
 ،ساتم شاهرها  ياکوس یعا يو عملکرد طب کيفيتب یو تخر یعيطب

اند که برای دستيابی به حل مسائل دنياای  دریافته هااکولوژیست
انساان کاه    چيرگای باا  واقعی کنونی، تمرکز بر روی منظرهاایی  

 رساد باه نظار مای   ضروری  ،استشهری  هایظراغلب شامل من

(Johnson and Hill, 2002).     در این مياان افازایش تغييارات

ش زیست دینامياک و افازای  حيطهای انسانی در مناشی از فعاليت
هاای طبيعای   محيط (2)شدن هتکه تک باعثانسان در منظر،  غلبه

ل اهيم اکولوژیک از انزوا به اتصافدنبال آن تمرکز بر مهشده که ب
تغييار یافتاه   های اکولوژیک و از حفاظت سایت به حفاظت شبکه

بدین ترتيب مفهاوم  . (Jongman and Pungetti, 2004) است

ضاایی  ختن علم و الگوهاای ف اکولوژی منظر با در هم آمي پویای
و  (Forman, 1995) ریازی شاده  وارد مفاهيم طراحی و برناماه 

بيش از پيش چون طراحی شبکه اکولوژیکی شهرها هممفاهيمی 
 . (Jongmanand Pungetti, 2004) مورد توجه قرار گرفته است

ک باه  يساتمات يس ینگرشا جااد  یا موجب، ییکردهایرو نيچن
به  اکولوژیکرا همچون شبکه  و آنه شهرها شد یساختار اکولوژ

ک یا اکولوژبا عملکردهای و مصنوع  یعيوسته از عناصر طبيهم پ
روزه د. از این رو توجه به شبکه اکولوژیک شاهر اما  کنیمتصور م

هاای  افازایش ارزش  بارای بيش از پايش باه عناوان رویکاردی     
هاای فضااهای بااز شاهری در نظار گرفتاه       اکولوژیکی سيساتم 

باه  تواناد بساته   ین شابکه ما  یا حال ا. (Cook, 2002) شودمی
ز کانش و واکانش و   يا ل دهناده خاود و ن  يتشاک  عناصار  کيفيت

ا با  کیژاکولو یجه عملکردهايو در نت آنها، ساختارن يارتباطات ب
  داشته باشد. یمختلف تيفيک

ریزی، اصول اکولوژی یند برنامهااین الزم است تا در فر بر بنا
ریزی که بر مبناای  السيک برنامهدر کنار رویکردهای کمنظر نيز 

 ند مورد توجه واقع شاوند هست مفاهيم اجتماعی و اقتصادی استوار
(Lynch, 1971) ساختار  یو در این راستا توجه به بهبود و ارتقا

و  ریازان و عملکردهای شبکه اکولوژیک شهرها مورد توجه برنامه
 (Aminzadeh andقاارار گياارد  طراحااان منظاار شااهری  

(Khansefid, 2009. 
هاای  تاوان باه دهاه   توسعه مفهوم شبکه اکولوژیاک را مای  

 اروپااایی نساابت داد  هایماايالدی در کشااور  1980و  1970
Jongman, ) (2008 ز آن در دهاه آخار قارن بيساتم،     . پاس ا

های اکولوژیک را شبکهدر اروپا نفوذ و متخصصان  های ذیگروه

ی کاه  طبق مفاهيم .(Bennett and Wit, 2001) توسعه یافتند

به هم پيوساته از   یسيستم شامل ،شود، شبکه اکولوژیکارائه می
عناصار طبيعای و شابه طبيعای در منظار اسات کاه باا اهاادا          

یا مرمت عملکردهای اکولوژیک به عنوان ابزاری برای  ،نگهداری
 شاود کاه در ضامن   یاا مادیریت مای    تنوع زیستی بررسی،حفظ 
ر از مناابع طبيعای   پایادا  های مناسبی را هم برای استفادهفرصت

کلی مفهاوم  به طور .Bennett) (and Wit, 2001کندفراهم می

های طبيعی و در ارتباط با غلبه انسان در محيط شبکه اکولوژیکی
تکه تکه شدن تدریجی آن به دنبال توسعه محيط زیست انساانی  

های منظر، اکولوژیستطراحان و  دليلو به همين  شودنمایان می
ایی بهيناه در  فضا  راهبارد یک  استفاده از منظوربهاین مفهوم را 
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هااای شااهری اسااتفاده  هااای مختلاان و نيااز محاايط مقياااس
هاا از  ایان شابکه   .Jongman) (and Pungetti, 2004کنندمی

منظوره از جمله عملکردهای اکولوژیک، تفرجی  عملکردهای چند
 Jongmanخاوردار باوده   و افزایش کيفيات زیبایی شناساانه بار  

and) (Pungetti, 2004  به سبب چند عملکردی باودن خاود   و
 ,Ahern) دنسازعملی میتوسعه پایدار را  تحقق ،ابعاد وسيعی در

2007). 
 های اکولوژیاک با شبکه ارتباطدر  مطالعاتی تاکنون در ایران
 پریاور و همکااران  در این خصاوص   .تگرفته اسورت شهری ص

نی و زماا  (، در بررسی تحليلی خود در خصوص تغييارات 1387)
ی یک هاا استفاده از مترب ،تهران توزیع مکانی فضاهای سبز شهر

سيمای سرزمين به تعرین و مقایساه کمای خصوصايت شاکلی،     
هندسی و ماهيت پاراکنش و توزیاع اجازای سااختاری سايمای      

اران پریور و همکا  سپس در مطالعه دیگری سرزمين پرداخته اند.
 یاک سايمای سارزمين   ، به دنبال تحليل ساختار اکولوژ(1388)

زیسات  تهران به تدوین راهکارهای ارتقاای کيفيات محايط    شهر
 اند.پرداخته

لاه باا   به منظور مقاب مذکور در تحقيقپيشنهادهای ارائه شده 
رود  هاای داالناین شرایط به طور خالصه اشاره باه حفاظات از   

توساعه  هاا،  اتصاال لکاه   پوشش گيااهی و  باحریم  ایجادای، دره
 مصانوع مانناد   هایداالنپوشش گياهی در امتداد  فضای سبز و

ک هاای سابز و بااز در موزایيا    توزیع فضاایی لکاه   نيز ها وجاده
  دارد.سيمای سرزمين 

شابکه   ایز در مطالعاه نيا  (2009سافيد ) امين زاده و خاان 
 لتجزیاه و تحليا  باا   ده وکار را بررسای  اکولوژیکی شهر تهاران  

بار اسااس مادل لکاه،      ای،هوایی و تصاویر مااهواره  هایعکس
ود بهبا  بارای  ییو ماتریس، به ارائه پيشنهادها و راهکارهاا  داالن

 اند.پرداخته تهران کالنشهر اکولوژیک شبکه ساختاری و عملکردی
دی به طور ماور  ،نيز حاضر پژوهشدر در کنار این مطالعات، 

انجاام   یاس شاهر يا ز در مقیا شاهر تبر  کیشبکه اکولوژ یررسب
 :دندشسعی شده تا اهدا  اصلی زیر محقق و در انتها گرفته 

 .تبریزشبکه اکولوژیک شهر  اخت و آناليز ساختارشن -

 .تبریز شهر اکولوژیک شبکه بهبود برای مناسب راهکارهای ارائه -

 
 محدوده مطالعاتی

و حومه آن یکی از مراکز صنعتی مهم ایران است تبریز شهر 
ایان   .اسات فار  بيش از یک و نيم ميليون ن ت شهری آنجمعي و

هاای  اناد، باا   دهکار که از آن بازدیاد   نگارانیشهر به گفته تاریخ
(. 1374و ذوقای،   الله )نيکنام متعددی در آن وجود داشته است

هاای سابز   مسکونی این شهر در بستری از لکاه  کلی بافتطوربه
گساترش   ،های گوناگون تااریخی باغی قرار داشته است. در دوره

هاای  افازایش جمعيات و تغييار شايوه     شهرنشينی از یک ساو و 
توساعه شاهر جهات تطبياق باا       موجاب  ،معيشتی از سوی دیگر

ده و کالبد آن برای پاسخگویی به نياز شکنندگان نيازهای استفاده
. بدین (1385)باقری توبنقی،  روز، دستخوش تغييرات شده است

ده کار ترتيب شهر به دنبال افزایش جمعيت به سمت اطرا  رشد 
های طبيعی اطرا  )شايب  ه سبب مواجهه با محدودیتو سپس ب

تند اراضی کوهساتانی(، ماداخالت و تحمايالت شهرساازی باه      
سمت بافات تااریخی مرکاز تغييار جهات داده و باه دنباال آن،        

چاون  همهاایی  افزایش قيمت زمين و پراهميات شادن کااربری   
 باعاث کاربری مسکونی و تجاری نسبت به کاربری فضای سابز،  

فضااهای بااز و سابز از جملاه      ، باویژه صر این بافات تخریب عنا
تادری  در جریاان   ب هاا تاریخی موجود در آن شده و باا   هایبا 

 اند.جای خود را به بافت مسکونی داده ،تغيير کاربری
 

 پژوهشروش 

در این مطالعه، ابتدا شناخت وضع موجاود اکولاوژیکی شاهر    
 رک فهاام و د بااا هااد کااه  تبریااز باار اساااس ماادل مااوزایيکی

 سات ها، مورد قبول بساياری از اکولوژیسات  ساختار فضایی منظر
(Ahern, 2007; Forman and Gordon, 1986)،   صاورت

توان ساختار شبکه اکولاوژیکی  ن مدل میبراساس ای است. گرفته
و  هاا داالنهاا،  ای منظار شاامل لکاه   را ترکيبی از عناصار پایاه  

های ر محيطآن د یدانست که اجزا (Forman, 1995)ماتریس 
 هاای طبيعای  شهری شامل سيساتمی باه هام پيوساته از الیاه     

و دیگار  هاا  هاا، رودخاناه  دریاچاه  پوشش گياهی طبيعی،قطعات )
هاا و  ، برکاه هاا هاا و باا   )پاارک  و مصنوع (جریانات آبی طبيعی

 است ی حمل و نقل( اکولوژیکیهاداالنآبی مصنوع،  هایجریان
(Aminzadeh and Khansefid, 2009) آنچااه در اینجااا .

مصانوع   یابد، چگونگی تطابق و هماهنگی الگوی الیهاهميت می
الگاوی   دیگار  ای منظر است. به بياانی با الیه طبيعی عناصر پایه

باا   آن موجود در الیه مصنوع در صورت طراحی صحيح و تطابق
ینادهای اکولوژیاک   االگوی الیه عناصر طبيعی که خود نتيجه فر

بااا  همگااامتوانااد ، ماای(Johnson and Hill, 2002)اساات
حاداقل مداخلاه در آن عمال    باا  یا  باشد،عملکردهای اکولوژیک 
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باا   سااختاری  صاورت تنااق    در ،الگوی مصنوع همچنين کند.
ثير منفاای باار روی عملکردهااای أتااتوانااد ماای الگااوی طبيعاای،
تنازل   باعاث هاای طبيعای گذاشاته و در نتيجاه     اکولوژیک الیه

ی حمال و  هاا داالند. به طور مثاال  کيفيت شبکه اکولوژیک شو
شهری در صورت عدم همااهنگی باا الگاوی     هاینقل در محيط
ی طبيعای و  هاداالنتوانند با قطع های طبيعی میموجود در الیه

دن منظار سابب تنازل اتصاال و پيوساتگی شابکه       کرتکه تکه 
 اکولوژیک شهر شده و عملکردهای اکولوژیک آن را کاهش دهند

(Serrano et. Al., 2002). 
 ک وساختار شبکه اکولوژیو شناسایی فهم  برایبدین ترتيب 

مل شاا مصنوع و طبيعای،  های اطالعاتی الیه ،ای آنعناصر پایه
و شابکه   فضاای سابز   وپوشش گياهی های هيدرولوژیکی، نقشه

 ،ی طبيعای و مصانوع  هاا داالنهاا و  لکهشناخت  برای دسترسی
شابکه   تجزیاه و تحليال   و بدین ترتياب  استخرا  و بررسی شده

 و کریادور لکاه،   ایعناصار پایاه  بر اساس  تبریز ک شهریاکولوژ
 از اکولوژیک شبکه ساختار سپس تحليل .دشومحقق می سیماتر

و بررساای آنهااا براساااس  هاااگااذاری ایاان الیااههاامروی طریاق 
کاه  ، (McGarigal et. al., 2001) های توزیع فضاایی متریک
و  اسات  هاداالن ها وگن بودن لکهمل اندازه، تجانس، همخود شا

هاا  این متریک .صورت خواهد گرفت ،است تنوع موجود در شبکه
 منظاور باه ( )مادل ماوزایيکی   تناسب با مدل انتخابی به اقتضای

  اندبررسی ساختار شبکه انتخاب شده
هااا و توزیااع فضااایی لکااه چگااونگی اختار شاابکه شاااملساا

ای منظار  عناصر پایه پيوستگیهمو اتصال و  چگونگی پيکربندی
ی یعملکردهاا  عملکرد منظار، خصوصاا    کيفيت مبينبوده و خود 

خواهاد  آبی  هایها، مواد غذایی و جریانجایی گونهچون جابههم
 ,Schreiber (یبراشر. (Turner, 1989; Forman, 1995) بود

ایاان پيوسااتگی و اتصااال را شااامل مجموعااه تمااامی   ،1987)
و  داناد مای سيستمی و ميان سيستمی درون  و اتصاالت ارتباطات

ای منظر کاه باه   پایه شامل عناصر ژیک،شبکه اکولوبه عقيده او 
 ناد ثرؤدر عملکرد اکولوژیکی منظار م  هم پيوسته و متصل بوده و

)پریاور و   اساس اصل ارتباط ساختار و عملکارد همچنين بر .است
هاای  یان، ارتباطات بين اجزای ساختاری و جر(1388همکاران، 

شود که ارتبااط باين اجازای اصالی در     زمانی اصالح می ،يعیطب
 مکاانی مناساب و صاحيح باشاند.     -بستر، دارای ساختار فضایی

بين  مناسب رابطه دهندهتوان نشاناتصال را می نوع این ،بنابراین
ساختار و عملکرد منظار و درجاه کاارکرد آن در چرخاه مااده و      

جانوری و نيز های ی گونهجایبهو جا انرژی شامل مواد غذایی، آب
هاای  کنندگان منظر دانست. این اتصال در محيطمردم و استفاده

باال بودن ميزان مداخالت انسانی، تضعين شده و  علتشهری به 
عناصر منظار   (3)، جدایی و منزوی شدنشدن تکه این امر به تکه

ای اکولوژیکی وابساته باه اتصاال    یندهاو در نهایت اختالل در فر
این اتصال با حضور متعادل  از آنجا که .(Ahern, 2007)شودمی

 شاود مای محقاق   (4)هام  هاای کوچاک مجااور    لکاه  یا ها،داالن
(Johnson and Hill, 2002) ،ی هاااداالنتوزیااع  بنااابراین

 ،در سااختار شابکه  و پيوساتگی  شناخت اتصال  برای اکولوژیک،
  .گرفتخواهد قرار بررسی مورد 

و  تجزیاه و تحليال  از طریق  وژیکپس از بررسی شبکه اکول
های توزیع اساس متریکبر ذکر شدههای پس تحليل کلی الیهس

دل متعاا نا توزیاع  از قبيال  شبکهمعضالت ، هاو تنوع لکه فضایی
هاای بازرگ و   ها، عدم پيوستگی و اتصال، عدم حضاور لکاه  لکه

هاا و غياره در شابکه    ، تکه تکه شادن لکاه  (5)الگوهای ضروری
سااپس  .(1)شاکل   تبریااز آشاکار خواهاد شااد   اکولوژیاک شاهر  

 یجادو اهدا  ا منظر یاکولوژرویکرد بر اساس  های عملیراهکار
 .شد خواهند معرفی یشهر اسيمق در شهری اکولوژیک هایشبکه
 

 
 
( Forman, 1995) فورمن« الگوهای ضروری»(: 1) شکل

گیاهی های بزرگ پوشش لکه -1ريزی منظر: برای برنامه

تگی بین پیوس اتصال و -3 و های رودخانهداالن -2طبیعی، 

 كوچک طبیعی قطعات -4های كوچک مجاور هم لکهها و لکه

 
ت اتصال اکولوژیاک موجاود در   حفاظت و مرم در این راستا،

هاا و اتصااالت   زون -، باافر (6)ایشاامل منااطق هساته    سيستم
ژیاک ایجااد   تارین اهادا  اکولو  بينابينی بيولوژیکی از جمله مهم

های شهری همچنين این اتصال در محيط رود.شمار میبکه بهش
تواند به ارائه عملکردهای اجتماعی، فرهنگی و زیبایی شناسی می
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در قالب اتصال مردم و طبيعت و اتصال داخل و حومه شهر جلوه 
مين زیسااتگاه باارای  أ. تاا(Bonnin et. Al., 2007) کنااد
جاایی  باه و جاوحش شهری، ایجاد مسيرهایی برای حرکت حيات
ها، مواد غذایی و باد و حتی ایجااد ماوانعی بارای برخای از     گونه
هاای  ها نيز از جملاه عملکردهاای اکولاوژیکی شابکه    جاییبهجا

کااه در نهایاات بااه حفااظ   (Ahern, 2007)اسااتاکولوژیااک 
 ،ایان اهادا    جهات رسايدن باه    بنابراین انجامد.زیستی میتنوع

رسيدن به موارد زیار   با هد ه راهکارهای بهبود اکولوژیکی شبک
 ارائه خواهند شد:

زیاع  افزایش پيوستگی در شبکه اکولوژیک شهر با افزایش، تو
 .هاداالنکيفيت  یمناسب و ارتقا

هاای  لکاه  یاحياا  بهسازی و و (7)های باقيماندهلکهحفاظت  -
یاع  افازایش توز منظور بهاز بين رفته  یا ،تخریب شده طبيعی

 .کهمتعادل آنها در سطح شب

 توزیاع متعاادل  برقاراری   برایهای سبز مصنوع افزایش لکه -
 .آنها

ت سابز در جها   های بزرگیا ایجاد لکه ،هاافزایش سایز لکه -
 .های بزرگ سبزتوزیع متعادل لکه

 
 هايافته

زیه اکولوژیک شهر تبریز، از طریق تج ساختاردر این قسمت 
وع، هاای طبيعای و مصان   آن به عناصر سازنده خود شاامل، لکاه  

 ست.ای طبيعی و مصنوع و بستر، مورد بررسی واقع شده هاداالن
 

 یعیطب یهالکه

ار ها در داخل بستر شاهر از توزیاع مناسابی برخاورد    این لکه
در  .اسات ماناده  هاای بازرگ باقي  ر شهر خالی از لکهده و بستونب

شارقی و جناوب شاهر(    که در حاشيه و اطرا  شهر )شامال حالی
و باه سابب   اضای کوهساتانی وجاود دارد    هاای بزرگای از ار  لکه

 قسمتی از هوا هایقی بودن جهت بادهای غالب، جریانشرشمال
هاای سابز کوچاک در    وزد. لکاه این اراضی به سمت شهر می از

نده قی ماهای معدود بابرخی نقاط حاشيه رودخانه نيز از دیگر لکه
ه وارساز و عبور مسيرهای سوساخت دليلت که این لکه ها به اس

 اند.دهاز حاشيه رودخانه، مورد تخریب و قطعه قطعه شدن واقع ش
 

 یعیطب یهاداالن

ه شهر شاامل دو رودخانا   یعيطب داالنن ین و بزرگتریترمهم
و  یربا شامال غ  -یدر داخل شهر است که در جهت جنوب شرق

یاده  د (2) طورکاه در شاکل  هماان  .اندقرار گرفته یغرب -یشرق
ر عباو س شاهر  یمااتر از  یاشاخه یالگو با هاداالناین  شود،می

 یهاا النداتا  یمیدا یهاداالناندازه از  یب بزرگيبه ترتو  کرده
هر شا  قسمت ميانیرودخانه گوری چای از  . داالننديرمتغ یموقت

ای هلکهجنوب شرقی آن  شرق تا عبور کرده و در حاشيه قسمت
ه با  در قسمت شامال غربای   داالنسبز بيشتری وجود دارند. این 

 ه ایان های سبز اراضی کشاورزی نفوذ کرده و مواد را بداخل لکه
 توساعه  علات باه   هاداالنکلی این طوردهد. بهانتقال میقسمت 
خای  بستر و نيز در بر مناسب و عدم ساماندهی اکولوژیک شهری

بکه شا ای آنها با الگوی مداری تداخل الگوی شاخهنقاط به سبب 
ک یا کولوژا ینه عملکردهايز ارائه بهاانقطاع یافته و  حمل و نقل،

هاا در  داالنن یا ، نقاش ا یااس منطقاه يا در مق اند.مانده خود باز
 یم آبستيز تا اکوسیستم دشت تبرياکوس بين یان انرژیانتقال جر

در  .باشاد  مهم تواندیز میدر خار  از شهر تبر واقع هياچه ارومیدر
و  ماا يکروکليجااد کنناده م  یصورت اها بهداالنن یا ،اس شهريمق

ایان   ناد. کنیهوا و آب در شهر عمل ما  یهاانیانتقال دهنده جر
هاای مياانی شاهر    مقيااس و عباور از قسامت    دليال به  هاداالن

نتقال نيز ا ایجاد ميکروکليما و به علترا  اکولوژیک ثيرأبيشترین ت
ار باه شام  داشته و عنصر منظرساز طبيعی باا اهميتای    آب و مواد

 روند.  می
 

 مصنوع هایلکه

هاای شاهری و   ها شامل فضاهای سبز مانناد پاارک  این لکه
کاری شده، جنگل دست کاشت، اراضی زراعای  دیگر قطعات گياه

 (2)د. طباق آنچاه در شاکل    هستنميوه  هایدر حومه شهر و با 
ها و فضای سبز باه صاورت نااهمگن    شود، توزیع پارکدیده می

خانه تمرکز یافتاه  های شرقی و حاشيه رودبوده و اغلب در قسمت
شود. های شمالی شهر کمتر دیده میاست. حضور آنها در قسمت

در شمال شهر واقع شده و  یک لکه بزرگ سبز )پارک بزرگ ارم(
شامل جنگل دست کاشت با پوشش گياهی متراکم است. اراضی 

های سبز مصنوع و فاقاد عملکارد   زراعی به عنوان بزرگترین لکه
به خود اختصااص داده و باه صاورت    تفرجی، مساحت وسيعی را 

 در حاشايه  (8)های متجانس، پيوسته و یکپارچه شاده باا هام   لکه
اناد. الگاوی زراعای باه     غرب شهر واقع شدهغرب تا جنوبشمال

. نيسات خوردار ای چندانی بروده و از تنوع گونهصورت یکپارچه ب



 48 شبکه اکولوژیکی شهر تبریزو راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن  

اراضی باایر نياز اغلاب در نقااط حاشايه شاهر واقاع شاده و در         
های ميانی شهر از دانه بنادی ریزتاری برخوردارناد. ایان     قسمت

های سبز لکهتغيير کاربری به  با نيرویهایی ها به عنوان لکهلکه
توانند به عنوان امکانی بارای توساعه   ند که میاهاییاز دیگر لکه

، اغلاب  (2ل )ر روناد. طباق شاک   شبکه اکولوژیک شهر باه شاما  
ه رودخانه و های سبز تخریب شده در نواحی مرکزی نزدیک بلکه

 بااه ایاان دلياال کااه قاارار دارنااد، اننااواحی شاارقی واقااع شااده
  .متمرکزندنواحی این در بيشتر سازهای اخير وساخت
 

 
 هایلکهطبیعی موجود و تخريب شده،  هایلکه (:2) شکل

 موجودهای باير مصنوع و زمین

 
 مصنوع یهاداالن

باه   هاا خياباان حاور  مهای خطای،  شامل پارک هاداالناین 
. سات هاها و دیگر دسترسی، جادههمراه کاشت ردیفی حاشيه آنها

ها قارار گرفتاه و   ها و فضای سبز خطی اغلب کنار رودخانهپارک
 بيشتر باه چشام   شرقی رودخانهحاشيه شرقی تا جنوب در قسمت

ی های حاشايه جناوب  در قسمت هاداالناین  .(3)شکل  دنخورمی
ا باا  افزایش ميزان و ترکيب آنها شهر نيز موجودند که در صورت 

ه داشات را  کمربند سابز شاهر   توانند نقشمی های سبز،دیگر لکه
هر باا  ها در تماام شا  ها و دیگر دسترسیی خيابانهاداالن. باشند

ی مياانی و  هاا قسمتتوزیع یکسان وجود داشته و الگوی آنها در 
یان  اتاراکم   ای بيشتری برخوردار است.شهر از نظم شبکهجنوبی 
  است. های ميانی شهر بيشتردر قسمت هاداالن
ی مصانوع، اغلاب دارای الگاوی ماداری     هاداالنطورکلی به

اسات.   شاده ثر أبوده و ساختار اصلی آنها از شبکه حمل و نقل مت
د فضاهای سبز کنار ی مصنوع سبز ماننهاداالنکه برخی در حالی

رودخانه باه سابب تبعيات از الگاوی طبيعای رودخاناه، الگاویی        

الگوی ماداری   وجود علتبه ای ای دارند. این الگوی شاخهشاخه
هایی است و این باه سابب   ای موارد دارای انقطاعدر پارهمصنوع 

هاای مرکازی   تداخل این دو الگو در برخی نقاط، باویژه قسامت  
 ای دسترسی باالست.است که تراکم محوره

 
 ی طبیعی و مصنوع موجودهاداالن (:3) شکل

 

 بستر شهر

اقع وشهر تبریز بر بستر دشتی محاط شده با بستر کوهستانی 
که در حال حاضر تاراکم بااالی سااخت و سااز در آن     شده است

، منظار از جمله تکه تکه شدن شهری تغييرات شدید منظر  باعث
مت تخریاب قسا   وهاا  داالنانقطاع  مانده وهای باقینابودی لکه

بزرگی از الگوهاای طبيعای و در نهایات کااهش تعاادل عناصار       
 طبيعی و مصنوع شده است.

 

 گیریو نتیجه بحث

اصاولی و رشاد    رویاه و غيار  های اخيار، توساعه بای   در سال
م ساازمان سانتی آنهاا را درها     ،پرشتاب شهرهای تاریخی ایاران 

های تااریخی کاه اغلاب    شکسته است. بدین ترتيب ساختار شهر
کناار   و در یاب اناد، تخر گرفتههماهنگ با بستر طبيعی شکل می

عناصار طبيعای ناابود    منظار  عظيمای از   بخاش عناصر هویتی، 
تارین  اند. در این ميان شهر تبریز به عنوان یکای از قادیمی  هشد

منظار   مستثنی نبوده و تخریبشهرهای تاریخی ایران نيز از این 
های ناهماهنگ با بساتر طبيعای،   سطه توسعهاکولوژیکی آن به وا

 دستخوش تغييرات وسيعی شده است.
هاای  توساعه  طای رسد، کلی در این مطالعه به نظر میطوربه

اخير، عدم تطابق الگوی الیاه مصانوع باا الگاوی الیاه طبيعای       
هاا و  ادل لکهای منظر شهر تبریز و نيز عدم توزیع متععناصر پایه

کاه باا   ترین مشکالتی استجمله اساسیاز  های اکولوژیکداالن
ساختاری آنها در های گذاری این دو الگو، به سبب تفاوتهمروی
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بارزترین نتيجه این عادم   ،(4) شکل طبق د.شوشبکه نمایان می
 باااهااای طبيعاای رودخانااه داالن و گسسااتگی عاقطااانتطااابق، 

تاوان گفات، ایجااد    می. استهای مصنوع شبکه دسترسی داالن
گيرناده  هماهنگی با الگوی الیاه طبيعای دربر   مصنوع بدونالیه 

ای منظر، در ابعاد وسيعی از شهر صورت گرفتاه و باه   عناصر پایه
دنبال خود معضالت دیگری را نياز در شابکه اکولاوژیکی شاهر     

هاای ساده اخيار،    در توساعه  موضوعده است. این کرتبریز ایجاد 
الگاوی ارگانياک   کز شهر، حتی با عدم توجه به بافت تاریخی مر

ینادهای طبيعای منظار    اکه تا حدودی همسو با الگوها و فرآن را 
ده است. بدین ترتياب، یکپاارچگی شابکه    کرخدشه دار  نيزبوده 

اگار بپاذیریم کاه    در خطار قارار گرفتاه اسات.      اکولوژیکی شهر
هااای مهاام کيفياات سااامانه یکپااارچگی اکولااوژیکی از شاااخص

ليد، تنوع زیساتی و کيفيات   که در چهار عامل تواکولوژیکی است
باه پایاداری    نيال  بارای بناابراین  تأثير بسياری دارد  آب و خاک

ایان  . (Cook, 2002) زیست توجه به آن ضاروری اسات  محيط
در یکپارچگی شبکه تا آنجا ، ذکر شده هایکه کاستیاستدرحالی

گيری در کيفيات ایان چهاار    به کاهش چشام  کهپيش رفته است
 عامل انجاميده است. 

 

 
 و مصنوع یهاداالن وها گذاری لکههمروی (:4)شکل 

 ی موجودعیطب

 
هاای  هماهنگی بين الیاه ز دیگر معضالت بسيار مهم این ناا

پيوساتگی عناصار   طبيعی و مصنوع، بروز اختالل در اتصال و هم
کااه عاماال دیگاار مهاام بااروز آن در شاابکه اصالی شاابکه اساات 

هاای  و لکاه  هاا داالن اکولوژیکی شهر تبریز، عدم حضور متعادل
کوچک مجاور است. از طرفی این عدم تطاابق و همااهنگی، باه    

سبب کاهش اندازه و ابعاد  هاداالنها و تجزیه و انقطاع لکه علت

ای گوناه نيز شده است. باه  هاها، انقطاع و کاهش طول داالنلکه
طبيعی شاهر شاامل    داالنترین که بویژه در نواحی مرکزی، مهم

ای اسات، باه   خانه گوری چای که دارای الگوی شااخه رود داالن
الگوی مداری حمال و نقال    باهای سبز حاشيه خود، داالنهمراه 

نقال،  وهاای حمال  داالنتراکم باالی  دليلمنقطع شده است. به 
های طبيعای، عارآ آنهاا نياز     داالنافزون بر کاهش طول این 

 النطورکلی این کاهش طاول و عارآ دا  کاهش یافته است. به
 هایبيعی حاشيه آن، به انتقال جریانهای سبز طداالنرودخانه و 

ده و عملکرد و پایداری ایان ساامانه   کرماده و انرژی خدشه وارد 
زیستی در این نواحی طبيعی را به خطر انداخته است. چرا که تنوع

به سبب تماس زیاد با نواحی پيرامونی در خطر واقع شاده اسات.   
هاای مصانوع و   این عدم هماهنگی در الیهدر نواحی دیگر شهر 

یا کاهش انادازه   ،نابودی باعثهای اخير، اغلب طبيعی در توسعه
 شاده های سبز مصانوع بااغی و زراعای    ویژه لکههای سبز بلکه

به دنبال افزایش قيمت زماين و تغييار کااربری     مسئلهاست. این 
در ناواحی مرکازی و غربای  شاهر، سارعت       بخصاوص اراضی، 
های سبز روند از بين رفتن لکه ،یافته است. به دنبال اینبيشتری 

سبب عدم تعادل در توزیع آنها در ماتریس شهر شده و با کاهش 
پيوساتگی  ی سبز، اتصال و هام هاداالنهم و نيز  های مجاور لکه

موجود در شبکه اکولوژیکی شهر در خطر قرار گرفته اسات. ایان   
فزایش بافت صنعتی بيشاتر  له در نواحی غربی شهر با وجود ائمس

ها نياز  خورد. از طرفی کاهش اندازه برخی از این لکهبه چشم می
، موضوعآنها را در خطر ناپایداری اکولوژیکی قرار داده است. این 

کاهش کيفيت شبکه اکولوژیک شهر شده و  باعثتر عد کالندر بُ
ه با  های بزرگ و الگوهای ضروری طبيعای رو آن را با فقدان لکه

 و ساخته است. ر
ی در کنار معضالت مطرح شده، با بررسی کيفيت عناصر اصال 

ا توان به پایين بودن کيفيت اکولوژیکی و عملکردی آنهشبکه می
 و نياز پاایين   هاا داالنها و از جمله پایين بودن تنوع زیستی لکه
 نبود علتبه  موضوعبرد. این بودن دیگر کيفيات محيطی آنها پی

هاای  هاا در لباه  در برابر نيروهایی خارجی لکاه بافرهای حفاظتی 
 خارجی آنها تسریع یافته است.

چنين باه نظار    و نتای  حاصل، های انجام گرفتهطبق بررسی
عناصار   معضالت و سو یک از شبکه ایسامانه معضالت که رسدمی

های منفای  دهنده سامانه نيز از سوی دیگر، کنش و واکنششکل
ناد.  کنر شدت یافتن یکدیگر کمک میب بر روی یکدیگر داشته و
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 نظرگيری و راهکارهای بهبود شبکه با در هابنابراین ارائه پيشنهاد

 .رسدمی نظر به ضروری آن به ایسامانه دیدگاهی و رویکرد
 

 هاپیشنهاد

  در ای علمیااهکارهار دنکرفراهم  ای الزم وااهپيشگيری
 بشری، و بيعیط هایمحيط و توسعه حفظ منظور به پایدار توسعه

 اساتگاه خ مرور به .است بسيار مهم، محدود طبيعی  منابع جنبه از
 فیمن از عواقب قبلی پيشگيری که وجود آمدهب مطلب این علمی

راهکاار   ناپاذیر، اجتنااب  منفی عواقب مواردی در حتی و احتمالی
 نبادی  د باود. ها خوا پایادار  توساعه  باه  دستيابی منطقی و اصولی
 آثاار  و طبيعای  مناابع  از طرز اساتفاده  با رتباطا در کهاست ترتيب

 مطالعات اندازیراه و عناصر محيطی، عوامل روی بر آن احتمالی
 رد خصوصاا   ،(EIAمحيطی) زیست پيامدهای ارزیابی تحقيقات و

 پيامااادهای ارزیاااابی ،شااهری  توساااعه پایااداری باااا  ارتباااط 
  .(1378است )ميکایيلی،  دهکر ضروریرا  (SIAاجتماعی)
 در شادید  مشاکالت  باا  کاه  شاهرهایی  بویژه ،شهرهای تمام
قواعد  نقواني با هستند باید در تطابق روهروب شهری توسعه زمينه

 آن هاد   هکنناد کا   اتخاذ و تدوین را هاییبرنامه ملی و مقررات
 و اعهاشا  رومنظا  آنهاا را باه   توسعه و باشد مسائل برخورد با این

 پایادار هادایت   یمساير  باه  هریش مدیریت سيستماتيک یارتقا
 د. کن

توان تحقق اصول با نگاهی به نتای  و مباحث مطرح شده می
بهبود شبکه اکولوژیکی شهر تبریز را در پاسخگویی به معضالتی 
همچون؛ برهم خوردن یکپاارچگی شابکه، اخاتالل در اتصاال و     

پيوستگی عناصر شبکه، عادم وجاود توزیاع متعاادل عناصار      هم
روری طبيعت و پایين بودن کيفيات  طبيعی و الگوهای فضایی ض

از  کاار دانست. باه طاور کلای ایان      هاداالنها و اکولوژیکی لکه
زنده سازی اکولوژیکی و در  طریق بهسازی، مرمت، حفاظت و باز

ل دساتيابی  های مصنوع و طبيعی قابنهایت ایجاد توازن بين الیه
کارهاای کلای شاامل حفاظات عناصار      این منظاور راه  هاست. ب
موجود و افزایش کمای و کيفای عناصار مصانوع شابکه      طبيعی 

بهباود کيفای و کمای عملکردهاای      برایاکولوژیکی شهر تبریز 
کارهاا،  اعماال ایان راه   با هد شود. می اکولوژیکی آن پيشنهاد

استفاده از ابزارهایی همچاون ایجااد بافرهاای حفااظتی باه دور      
از  ای و اساتفاده هاای طبيعای و سابز، افازایش تناوع گوناه      لکه
ی سابز در  هاداالنها و های گياهی بومی، افزایش تعداد لکهگونه

ویژه در ناواحی حاشايه رودخاناه کاه باا انقطااع       سطح شابکه با  

های طبيعی همراه اسات،  ی طبيعی و تکه تکه شدن لکههاداالن
ی سابز،  هاداالنها و نيز طول و عرآ افزایش اندازه و ابعاد لکه

همخاوانی باا    منظاور باه نوع بهسازی الگوی الیاه عناصار مصا   
هاا و  الگوهای طبيعی شبکه، بهسازی و مرمات اکولوژیاک لکاه   

هاای سابز   ویژه رودخانه گوری چای و لکه، بماندهی باقيهاداالن
 حاشيه آن قابل توصيه است.

روز علل با به معضالت اکولوژیکی شبکه و  بنااین راهکارها، 
ی طبيعی و مصنوع هاداالنها و لکه هایآنها به تفکيک در دسته

 شده است.  ارائه ،(1)جدول ز بستر شهر در و ني
 

 يادداشت ها
1. Goal 

2. Fragmentation 

3. Isolation  

4. Stepping stones 

5. Indispensable patterns 

6. Core areas 

7. Remnant  

8. Aggregated with outlier 
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 آنها و راهکارهای پیشنهادی برای وجود آمدن معضالت اكولوژيک، علل به (:1)جدول 

 بهبود شبکه اكولوژيک شهر تبريز

 راهکار علت معضل 

ی
یع

ــ
ــ

بـ
ط

 

ـه
لک

 

دم توزیااع کااافی و متعااادل و تمرکااز در    عاا -
 اطرا  شهر وهای رودخانه حاشيه

 های بزرگ پوشش گياهی طبيعیکهنبود ل -
 عدم تنوع زیستی -

وساااعه و افااازایش ت -
سااااخت و سااااز در 

و تغييار   داخل شاهر 
 کاربری

 های حاشيه رودخانه از طریق ایجاد بافر سبزفاظت لکهح -
هاای مصانوع   فزایش ارتباط بين آنها از طریق  ایجاد داالنا -

 سبز ارتباط دهنده در امتداد رودخانه
های طبيعی درون و اطارا   ی سبز بين لکههاافزایش داالن -

 شهر

ن
اال

د
 

هاای  االنين الگاوی ماداری د  با وجود تاداخل   -
ای رودخاناه )کریادور   مصنوع با الگاوی شااخه  

 طبيعی(
های سبز طبيعی در امتداد رودخانه نقطاع داالنا -

 های مرکزی شهردر قسمت
 های داالن رودخانهبود بافر در اغلب قسمتن -

اخت و سااااز در سااا -
حااریم رودخانااه در  

های مرکازی  قسمت
شهر باه علات بااال    

 بودن ارزش زمين
ودن همخاااوان نبااا  -

ی هاااالگااوی داالن
 طبيعی و مصنوع 

فاظت داالن رودخانه از طریق ایجاد بافر و افزایش ساطح  ح -
 خانهحریم رودخانه و مرمت و ساماندهی اکولوژیک بستر رود

های سبز و رودخاناه  ای داالنرمت اکولوژیک الگوی شاخهم -
هاای سابز   های تخریب شاده داالن از طریق احيای قسمت

 کنار رودخانه
هاای موجاود در داالن رودخاناه از    ه حداقل رسانيدن گاره ب -

 طریق اصالح شبکه دسترسی
ی هاا مااس مسايرهای حاشايه رودخاناه باا داالن     تکاهش  -

 پوشش گياهی خطی حاشيه آنرودخانه و 

وع
ـن

ــ
صـ

م
 

ـه
لک

 

هاای سابز در   دم توزیع متعادل و کمبود لکاه ع -
 هرشهای مرکزی وشمالی قسمت

های سبز و پایين بودن اغلب لکه ریز دانه بودن -
 تنوع زیستی

های وتاه بودن اشکوب گياهی در برخی از لکهک -
 سبز 

راکم باالی جمعيت ت -
 در نواحی مرکزی

ختصاااص کاااربری  ا -
فضای سبز بار اسااس   
پایين بودن ارزش زمين 

 جهت ساخت و ساز

 های سبز در نواحی مرکزی و شمالی شهرد لکهایجا -
 هاای و اندازه لکهگونهافزایش تنوع  -
 هاها از طریق ایجاد سبز راهفزایش ارتباط فضایی لکها -
ها و استفاده از گياهان باا اشاکوب   اال بردن حجم سبز لکهب -

 بلند 

ن
اال

د
 

دم توزیااع متعااادل در سااطح شااهر و عاادم  عاا -
پيوستگی کردیدورهای سبز در نواحی جناوبی و  

 ی شهرافقدان آنها در دیگر نواحی حاشيه
 ر کریدورهای حاشيه رودخانهدانقطاع  -
اریک بودن کریدورهای کنار رودخانه خصوصاا  ب -

 در نواحی مرکزی 

راکم باالی جمعيت ت -
 در نواحی مرکزی

ختصاااص کاااربری  ا -
فضای سبز بر اساس 
پااایين بااودن ارزش  

 زمين برای ساخت

 های شمالی و مرکزی شهرتعداد در قسمت افزایش -
سااس الگاوی   ی سابز کناار رودخاناه بار ا    هاا نتوسعه داال -

 ایشاخه
و نيز توسعه کمربناد سابز از طریاق     هاافزایش پهنای داالن -

 ی حاشيه شهرهااتصال داالن

تر
سـ

ب
 

که تکه شدن الگوی طبيعی بستر شامل الگوی ت -
 رودخانه به دليل تداخل با الگوی مداری شابکه 

 دسترسی
 دههای باقيمانعدم حضور محسوس لکه -

 ز باالساخت و سا -
 االی جمعيتتراکم ب -

 های باقيمانده حاشيه رودخانهمعدود لکه احيای -
های باقيمانده حاشيه شهر باا ایجااد   تصال بستر شهر با لکها -

 ی سبز هاداالن
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