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شبکه اکولوژیکی شهر تبریز
و راهکارهاي پيشنهادي براي حفظ و توسعه آن

علیرضا میکايیلی٭ ،1مژگان صادقی

بنیس2

 1دانشيار گروه محيطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 2کارشناس ارشد مهندسی طراحی محيط از دانشگاه تهران ،وزارت مسکن و شهرسازی
(تاریخ دریافت1389/4/14 :؛ تاریخ تصویب)1389/10/27 :

چکیده
امروزه افزایش فعاليتهای انسانی ،باعث بروز اختاللهای ساختاری ،از جمله تکه تکه شدن سرزمين و اراضی طبيعی شده است .بهدنبال آن
استفاده از مفاهيم اکولوژی در مقياس سرزمين برای اعمال سياستهای کاربری اراضی و طراحی ،از انزوا به اتصال و از حفاظت ساایت باه
حفاظت شبکههای اکولوژیک توسعه و ارتقا یافته است .بدین ترتيب مفهوم نوپای اکولوژی منظر با در هم آميختن علوم اکولوژی با الگوهای
فضایی چارچوب طراحی و اجرای برنامهریزی محيطی شد و مفاهيمی همچون طراحی شبکه اکولوژیکی شهرها بيش از پايش ماورد توجاه
قرار گرفت.
در مطالعه حاضر ،شبکه اکولوژیک شهر تبریز در مقياس شهری بررسی شده است .در این راستا ابتدا شناخت وضع موجود شبکه اکولاوژیکی
شهر تبریز بر اساس مدل موزایيکی صورت گرفته و بدین ترتيب الیههای اکولوژیکی طبيعی و مصنوع آن مورد تجزیه و تحليل واقاع شاد.
سپس تحليل شبکه با رویهمگذاری این الیه ها صورت گرفته و در نهایت به درک و تعيين ساختار شبکه و ارائه راهکارهای ارتقاای آن در
مقياس شهری انجاميد.

كلید واژهها :شبکه اکولوژیک شهری ،اکولوژی منظر ،مدل موزایيکی ،لکه ،داالن ،ماتریس ،شهر تبریز.

 نویسنده مسئول:

Email: amikaeili@gmail.com
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سرآغاز
در فرایند برنامهریزیهای اکولوژیکی بار طار کاردن هار
مشکل ،دستکم به اندازه خاود آماا ( )1و اهادا برناماهریازی
دارای اهميت است .کليد رویکرد به ارزیابی در برنامهریزی بارای
حفظ و توسعه ساختار و عناصر اکولوژیک شهری در تفهايم ساه
نکته اساسی علت بروز مشاکل ،دليال حال کاردن آن و نتيجا
احتمالی نهفته است .برای اینگونه ارزیابیها ابتادا بایاد مقيااس
برنامهریزی ،مرحلاهبنادی آن و حتای سااختار رواباط اجتمااعی
جامعهای که مردم در آن زندگی میکنند معلوم و مشخص شاود.
به دیگر سخن ،واقعگرا و علمای ،یاا پراگماتياک باودن گارایش
برنامهریزی ،یعنی متکی بودن به روابط علات و نتيجاه (علات و
معلول) الزامی است (ميکایيلی1379 ،و .)1383
در عصر کنونی که نگرش و رویکردهای اکولوژیکی یکای از
مهمترین مباحث روز دنيا در توسعه پایدار و برنامهریزی کااربری
اراضی ،بویژه شهری بهشمار مایرود );Pikett, et. Al., 1992
 ،(Fiedler, et. Al., 1997جوامع بشری با رشد فزاینده جمعيت
شهری و جایگزین شدن اکوسيستم های طبيعی باا محايطهاای
شهری روبهرو شدهاند .به طوری که پيشبينی میشاود تاا ساال
 65% ،2025جمعيت دنيا در شهرها ساکن شوند )Schell and
 .(Ulijaszek, 1999بااا رشااد روز افاازون جمعياات شااهری،
شهرهای بزرگ با معضالت بسياری همچون گران شادن زماين
مواجه شدهاند که نقاش بسازایی در رشاد شاهر ،تغييار کااربری
اراض ای و ایجاااد محاادودیت در توسااعه فض ااهای ساابز و حتاای
جایگزینی آنها با دیگر کاربریها ،بخصوص مساکونی و تجااری
در داخل شهرها و کاربری صنعتی در حاشيه شهرها داشته اسات.
با تهی شدن روز افزون شهر از سرمایه غير قابل تارميم عناصار
طبيعی و تخریب کيفيت و عملکرد طبيعای اکوسيساتم شاهرها،
اکولوژیست ها دریافته اند که برای دستيابی به حل مسائل دنياای
واقعی کنونی ،تمرکز بر روی منظرهاایی باا چيرگای انساان کاه
اغلب شامل منظرهای شهری است ،ضروری باه نظار مایرساد
) .(Johnson and Hill, 2002در این مياان افازایش تغييارات
ناشی از فعاليتهای انسانی در محيطزیست دینامياک و افازایش
غلبه انسان در منظر ،باعث تکه تکه شدن( )2محيطهاای طبيعای
شده که بهدنبال آن تمرکز بر مفاهيم اکولوژیک از انزوا به اتصال
و از حفاظت سایت به حفاظت شبکههای اکولوژیک تغييار یافتاه
است ) .(Jongman and Pungetti, 2004بدین ترتيب مفهاوم
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پویای اکولوژی منظر با در هم آميختن علم و الگوهاای فضاایی
وارد مفاهيم طراحی و برناماهریازی شاده ) (Forman, 1995و
مفاهيمی همچون طراحی شبکه اکولوژیکی شهرها بيش از پيش
مورد توجه قرار گرفته است ).(Jongmanand Pungetti, 2004
چنين رویکردهایی ،موجب ایجااد نگرشای سيساتماتيک باه
ساختار اکولوژی شهرها شده و آن را همچون شبکه اکولوژیک به
هم پيوسته از عناصر طبيعی و مصنوع با عملکردهای اکولوژیاک
متصور میکند .از این رو توجه به شبکه اکولوژیک شاهر اماروزه
بيش از پايش باه عناوان رویکاردی بارای افازایش ارزشهاای
اکولوژیکی سيساتم هاای فضااهای بااز شاهری در نظار گرفتاه
میشود ) .(Cook, 2002حال ایان شابکه مایتواناد بساته باه
کيفيت عناصار تشاکيل دهناده خاود و نياز کانش و واکانش و
ارتباطات بين آنها ،ساختار و در نتيجه عملکردهای اکولوژیک باا
کيفيت مختلفی داشته باشد.
بنا بر این الزم است تا در فرایند برنامهریزی ،اصول اکولوژی
منظر نيز در کنار رویکردهای کالسيک برنامهریزی که بر مبناای
مفاهيم اجتماعی و اقتصادی استوار هستند مورد توجه واقع شاوند
) (Lynch, 1971و در این راستا توجه به بهبود و ارتقای ساختار
و عملکردهای شبکه اکولوژیک شهرها مورد توجه برنامهریازان و
طراحااان منظاار شااهری قاارار گياارد )Aminzadeh and
.(Khansefid, 2009
توسعه مفهوم شبکه اکولوژیاک را مای تاوان باه دهاههاای
 1970و  1980ماايالدی در کشااورهای اروپااایی نساابت داد
 .Jongman, ) (2008پاس از آن در دهاه آخار قارن بيساتم،
گروههای ذی نفوذ و متخصصان در اروپا شبکههای اکولوژیک را
توسعه یافتند ) .(Bennett and Wit, 2001طبق مفاهيمی کاه
ارائه میشود ،شبکه اکولوژیک ،شامل سيستمی به هم پيوساته از
عناصار طبيعای و شابه طبيعای در منظار اسات کاه باا اهاادا
نگهداری ،یا مرمت عملکردهای اکولوژیک به عنوان ابزاری برای
حفظ تنوع زیستی بررسی ،یاا مادیریت مایشاود کاه در ضامن
فرصت های مناسبی را هم برای استفاده پایادار از مناابع طبيعای
فراهم میکند .Bennett) (and Wit, 2001به طورکلی مفهاوم
شبکه اکولوژیکی در ارتباط با غلبه انسان در محيطهای طبيعی و
تکه تکه شدن تدریجی آن به دنبال توسعه محيط زیست انساانی
نمایان میشود و به همين دليل طراحان و اکولوژیستهای منظر،
این مفهوم را بهمنظور استفاده از یک راهبارد فضاایی بهيناه در
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مقياااسهااای مختلاان و نيااز محاايطهااای شااهری اسااتفاده
میکنند .Jongman) (and Pungetti, 2004ایان شابکههاا از
عملکردهای چند منظوره از جمله عملکردهای اکولوژیک ،تفرجی
و افزایش کيفيات زیبایی شناساانه بار خاوردار باوده Jongman
 and) (Pungetti, 2004و به سبب چند عملکردی باودن خاود
در ابعاد وسيعی ،تحقق توسعه پایدار را عملی میسازند (Ahern,
).2007
در ایران تاکنون مطالعاتی در ارتباط با شبکه های اکولوژیاک
شهری صورت گرفته است .در این خصاوص پریاور و همکااران
( ،)1387در بررسی تحليلی خود در خصوص تغييارات زماانی و
توزیع مکانی فضاهای سبز شهر تهران ،با استفاده از متریک های
سيمای سرزمين به تعرین و مقایساه کمای خصوصايت شاکلی،
هندسی و ماهيت پاراکنش و توزیاع اجازای سااختاری سايمای
سرزمين پرداخته اند .سپس در مطالعه دیگری پریور و همکااران
( ،)1388به دنبال تحليل ساختار اکولوژیاک سايمای سارزمين
شهر تهران به تدوین راهکارهای ارتقاای کيفيات محايطزیسات
پرداختهاند.
پيشنهادهای ارائه شده در تحقيق مذکور به منظور مقابلاه باا
این شرایط به طور خالصه اشاره باه حفاظات از داالنهاای رود
درهای ،ایجاد حریم با پوشش گيااهی و اتصاال لکاههاا ،توساعه
فضای سبز و پوشش گياهی در امتداد داالنهای مصانوع مانناد
جادهها و نيز توزیع فضاایی لکاههاای سابز و بااز در موزایياک
سيمای سرزمين دارد.
امين زاده و خاان سافيد ( )2009نياز در مطالعاهای شابکه
اکولوژیکی شهر تهاران را بررسای کارده و باا تجزیاه و تحليال
عکسهای هوایی و تصاویر مااهوارهای ،بار اسااس مادل لکاه،
داالن و ماتریس ،به ارائه پيشنهادها و راهکارهاایی بارای بهباود
عملکردی و ساختاری شبکه اکولوژیک کالنشهر تهران پرداختهاند.
در کنار این مطالعات ،در پژوهش حاضر نيز ،به طور ماوردی
بررسی شبکه اکولوژیک شاهر تبریاز در مقيااس شاهری انجاام
گرفته و در انتها سعی شده تا اهدا اصلی زیر محقق شدند:
 شناخت و آناليز ساختار شبکه اکولوژیک شهر تبریز. ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود شبکه اکولوژیک شهر تبریز.محدوده مطالعاتی

شهر تبریز و حومه آن یکی از مراکز صنعتی مهم ایران است
و جمعيت شهری آن بيش از یک و نيم ميليون نفار اسات .ایان

شهر به گفته تاریخنگارانی که از آن بازدیاد کاردهاناد ،باا هاای
متعددی در آن وجود داشته است (نيکنام الله و ذوقای.)1374 ،
بهطورکلی بافت مسکونی این شهر در بستری از لکاههاای سابز
باغی قرار داشته است .در دورههای گوناگون تااریخی ،گساترش
شهرنشينی از یک ساو و افازایش جمعيات و تغييار شايوههاای
معيشتی از سوی دیگر ،موجاب توساعه شاهر جهات تطبياق باا
نيازهای استفادهکنندگان شده و کالبد آن برای پاسخگویی به نياز
روز ،دستخوش تغييرات شده است (باقری توبنقی .)1385 ،بدین
ترتيب شهر به دنبال افزایش جمعيت به سمت اطرا رشد کارده
و سپس به سبب مواجهه با محدودیتهای طبيعی اطرا (شايب
تند اراضی کوهساتانی) ،ماداخالت و تحمايالت شهرساازی باه
سمت بافات تااریخی مرکاز تغييار جهات داده و باه دنباال آن،
افزایش قيمت زمين و پراهميات شادن کااربریهاایی همچاون
کاربری مسکونی و تجاری نسبت به کاربری فضای سابز ،باعاث
تخریب عناصر این بافات ،باویژه فضااهای بااز و سابز از جملاه
با های تاریخی موجود در آن شده و باا هاا بتادری در جریاان
تغيير کاربری ،جای خود را به بافت مسکونی دادهاند.
روش پژوهش

در این مطالعه ،ابتدا شناخت وضع موجاود اکولاوژیکی شاهر
تبریااز باار اساااس ماادل مااوزایيکی کااه بااا هااد فهاام و درک
ساختار فضایی منظر ،مورد قبول بساياری از اکولوژیساتهاسات
) ،(Ahern, 2007; Forman and Gordon, 1986صاورت
گرفته است .براساس این مدل میتوان ساختار شبکه اکولاوژیکی
را ترکيبی از عناصار پایاهای منظار شاامل لکاههاا ،داالنهاا و
ماتریس ) (Forman, 1995دانست که اجزای آن در محيطهای
شهری شامل سيساتمی باه هام پيوساته از الیاههاای طبيعای
(قطعات پوشش گياهی طبيعی ،دریاچاههاا ،رودخاناههاا و دیگار
جریانات آبی طبيعی) و مصنوع (پاارکهاا و باا هاا ،برکاههاا و
جریانهای آبی مصنوع ،داالنهای حمل و نقل) اکولوژیکی است
) .(Aminzadeh and Khansefid, 2009آنچااه در اینجااا
اهميت مییابد ،چگونگی تطابق و هماهنگی الگوی الیه مصانوع
با الیه طبيعی عناصر پایهای منظر است .به بياانی دیگار الگاوی
موجود در الیه مصنوع در صورت طراحی صحيح و تطابق آن باا
الگوی الیه عناصر طبيعی که خود نتيجه فراینادهای اکولوژیاک
اساات) ،(Johnson and Hill, 2002ماایتوانااد همگااام بااا
عملکردهای اکولوژیک باشد ،یا باا حاداقل مداخلاه در آن عمال
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کند .همچنين الگوی مصنوع ،در صاورت تنااق سااختاری باا
الگااوی طبيعاای ،ماایتوانااد ت اأثير منفاای باار روی عملکردهااای
اکولوژیک الیههاای طبيعای گذاشاته و در نتيجاه باعاث تنازل
کيفيت شبکه اکولوژیک شود .به طور مثاال داالنهاای حمال و
نقل در محيطهای شهری در صورت عدم همااهنگی باا الگاوی
موجود در الیههای طبيعی میتوانند با قطع داالنهای طبيعای و
تکه تکه کردن منظار سابب تنازل اتصاال و پيوساتگی شابکه
اکولوژیک شهر شده و عملکردهای اکولوژیک آن را کاهش دهند
).(Serrano et. Al., 2002
بدین ترتيب برای فهم و شناسایی ساختار شبکه اکولوژیک و
عناصر پایه ای آن ،الیههای اطالعاتی مصنوع و طبيعای ،شاامل
نقشههای هيدرولوژیکی ،پوشش گياهی و فضاای سابز و شابکه
دسترسی برای شناخت لکههاا و داالنهاای طبيعای و مصانوع،
استخرا و بررسی شده و بدین ترتياب تجزیاه و تحليال شابکه
اکولوژیک شهر تبریز بر اساس عناصار پایاهای لکاه ،کریادور و
ماتریس محقق میشود .سپس تحليل ساختار شبکه اکولوژیک از
طریاق رویهاامگااذاری ایاان الیااههااا و بررساای آنهااا براساااس
متریکهای توزیع فضاایی ) ،(McGarigal et. al., 2001کاه
خود شامل اندازه ،تجانس ،همگن بودن لکهها و داالنها اسات و
تنوع موجود در شبکه است ،صورت خواهد گرفت .این متریکهاا
به اقتضای تناسب با مدل انتخابی (مادل ماوزایيکی) باه منظاور
بررسی ساختار شبکه انتخاب شدهاند
س ااختار شاابکه شااامل چگااونگی توزیااع فضااایی لکااههااا و
چگونگی پيکربندی و اتصال و همپيوستگی عناصر پایهای منظار
بوده و خود مبين کيفيت عملکرد منظار ،خصوصاا عملکردهاایی
همچون جابهجایی گونهها ،مواد غذایی و جریانهای آبی خواهاد
بود ) .(Turner, 1989; Forman, 1995شرایبر) Schreiber,
 ،(1987ایاان پيوسااتگی و اتصااال را شااامل مجموعااه تمااامی
ارتباطات و اتصاالت درون سيستمی و ميان سيستمی مایداناد و
به عقيده او شبکه اکولوژیک ،شامل عناصر پایهای منظر کاه باه
هم پيوسته و متصل بوده و در عملکرد اکولوژیکی منظار مؤثرناد
است .همچنين براساس اصل ارتباط ساختار و عملکارد (پریاور و
همکاران ،)1388 ،ارتباطات بين اجزای ساختاری و جریانهاای
طبيعی ،زمانی اصالح میشود که ارتبااط باين اجازای اصالی در
بستر ،دارای ساختار فضایی -مکاانی مناساب و صاحيح باشاند.
بنابراین ،این نوع اتصال را میتوان نشاندهنده رابطه مناسب بين
ساختار و عملکرد منظار و درجاه کاارکرد آن در چرخاه مااده و
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انرژی شامل مواد غذایی ،آب و جابهجایی گونههای جانوری و نيز
مردم و استفاده کنندگان منظر دانست .این اتصال در محيطهاای
شهری به علت باال بودن ميزان مداخالت انسانی ،تضعين شده و
این امر به تکه تکه شدن ،جدایی و منزوی شدن( )3عناصر منظار
و در نهایت اختالل در فرایندهای اکولوژیکی وابساته باه اتصاال
میشود) .(Ahern, 2007از آنجا که این اتصال با حضور متعادل
داالنها ،یا لکاههاای کوچاک مجااور هام( )4محقاق مایشاود
) ،(Johnson and Hill, 2002بنااابراین توزیااع داالنهااای
اکولوژیک ،برای شناخت اتصال و پيوساتگی در سااختار شابکه،
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس از بررسی شبکه اکولوژیک از طریق تجزیاه و تحليال و
سپس تحليل کلی الیههای ذکر شده براساس متریکهای توزیع
فضایی و تنوع لکهها ،معضالت شبکه از قبيال توزیاع نامتعاادل
لکهها ،عدم پيوستگی و اتصال ،عدم حضاور لکاههاای بازرگ و
الگوهای ضروری( ،)5تکه تکه شادن لکاه هاا و غياره در شابکه
اکولوژیاک شاهر تبریااز آشاکار خواهاد شااد (شاکل  .)1سااپس
راهکارهای عملی بر اساس رویکرد اکولوژی منظر و اهدا ایجاد
شبکههای اکولوژیک شهری در مقياس شهری معرفی خواهند شد.

شکل (« :)1الگوهای ضروری» فورمن ()Forman, 1995
برای برنامهريزی منظر -1 :لکههای بزرگ پوشش گیاهی
طبیعی -2 ،داالنهای رودخانه و  -3اتصال و پیوستگی بین
لکهها و لکههای كوچک مجاور هم  -4قطعات كوچک طبیعی

در این راستا ،حفاظت و مرمت اتصال اکولوژیاک موجاود در
سيستم شاامل منااطق هساتهای( ،)6باافر -زونهاا و اتصااالت
بينابينی بيولوژیکی از جمله مهمتارین اهادا اکولوژیاک ایجااد
شبکه بهشمار میرود .این اتصال در محيط های شهری همچنين
می تواند به ارائه عملکردهای اجتماعی ،فرهنگی و زیبایی شناسی
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در قالب اتصال مردم و طبيعت و اتصال داخل و حومه شهر جلوه
کنااد ) .(Bonnin et. Al., 2007تااأمين زیسااتگاه باارای
حياتوحش شهری ،ایجاد مسيرهایی برای حرکت و جاباهجاایی
گونه ها ،مواد غذایی و باد و حتی ایجااد ماوانعی بارای برخای از
جابهجایی ها نيز از جملاه عملکردهاای اکولاوژیکی شابکههاای
اکولوژیااک اساات ) (Ahern, 2007کااه در نهایاات بااه حفااظ
تنوعزیستی میانجامد .بنابراین جهات رسايدن باه ایان اهادا ،
راهکارهای بهبود اکولوژیکی شبکه با هد رسيدن به موارد زیار
ارائه خواهند شد:
افزایش پيوستگی در شبکه اکولوژیک شهر با افزایش ،توزیاع
مناسب و ارتقای کيفيت داالنها.
 حفاظت لکه های باقيمانده( )7و بهسازی و احياای لکاههاایطبيعی تخریب شده ،یا از بين رفته بهمنظور افازایش توزیاع
متعادل آنها در سطح شبکه.
 افزایش لکه های سبز مصنوع برای برقاراری توزیاع متعاادلآنها.
 افزایش سایز لکهها ،یا ایجاد لکههای بزرگ سابز در جهاتتوزیع متعادل لکههای بزرگ سبز.
يافتهها

در این قسمت ساختار اکولوژیک شهر تبریز ،از طریق تجزیه
آن به عناصر سازنده خود شاامل ،لکاههاای طبيعای و مصانوع،
داالنهای طبيعی و مصنوع و بستر ،مورد بررسی واقع شده است.

مهمترین و بزرگترین داالن طبيعی شهر شاامل دو رودخاناه
در داخل شهر است که در جهت جنوب شرقی -شامال غربای و
شرقی -غربی قرار گرفتهاند .هماانطورکاه در شاکل ( )2دیاده
میشود ،این داالنها با الگوی شاخهای از مااتریس شاهر عباور
کرده و به ترتيب بزرگی اندازه از داالنهای دایمی تا داالنهاای
موقتی متغيرند .داالن رودخانه گوری چای از قسمت ميانی شاهر
عبور کرده و در حاشيه قسمت شرق تا جنوب شرقی آن لکههای
سبز بيشتری وجود دارند .این داالن در قسمت شامال غربای باه
داخل لکه های سبز اراضی کشاورزی نفوذ کرده و مواد را به ایان
قسمت انتقال می دهد .بهطورکلی این داالنها باه علات توساعه
شهری و عدم ساماندهی اکولوژیک مناسب بستر و نيز در برخای
نقاط به سبب تداخل الگوی شاخهای آنها با الگوی مداری شابکه
حمل و نقل ،انقطاع یافته و از ارائه بهينه عملکردهای اکولوژیاک
خود باز ماندهاند .در مقيااس منطقاهای ،نقاش ایان داالنهاا در
انتقال جریان انرژی بين اکوسيستم دشت تبریز تا اکوسيستم آبی
دریاچه اروميه واقع در خار از شهر تبریز میتواند مهم باشاد .در
مقياس شهر ،این داالنها بهصورت ایجااد کنناده ميکروکليماا و
انتقال دهنده جریانهای هوا و آب در شهر عمل مایکنناد .ایان
داالنها به دليال مقيااس و عباور از قسامتهاای مياانی شاهر
بيشترین تأثير اکولوژیک را به علت ایجاد ميکروکليما و نيز انتقال
آب و مواد داشته و عنصر منظرساز طبيعی باا اهميتای باه شامار
میروند.
لکههای مصنوع

لکههای طبیعی

این لکه ها در داخل بستر شاهر از توزیاع مناسابی برخاوردار
نبوده و بستر شهر خالی از لکههاای بازرگ باقيماناده اسات .در
حالیکه در حاشيه و اطرا شهر (شامالشارقی و جناوب شاهر)
لکههاای بزرگای از اراضای کوهساتانی وجاود دارد و باه سابب
شمالشرقی بودن جهت بادهای غالب ،جریانهای هوا از قسمتی
از این اراضی به سمت شهر میوزد .لکاههاای سابز کوچاک در
برخی نقاط حاشيه رودخانه نيز از دیگر لکههای معدود باقی مانده
است که این لکه ها به دليل ساختوساز و عبور مسيرهای سواره
از حاشيه رودخانه ،مورد تخریب و قطعه قطعه شدن واقع شدهاند.
داالنهای طبیعی

این لکه ها شامل فضاهای سبز مانناد پاارکهاای شاهری و
دیگر قطعات گياهکاری شده ،جنگل دست کاشت ،اراضی زراعای
در حومه شهر و با های ميوه هستند .طباق آنچاه در شاکل ()2
دیده می شود ،توزیع پارک ها و فضای سبز باه صاورت نااهمگن
بوده و اغلب در قسمتهای شرقی و حاشيه رودخانه تمرکز یافتاه
است .حضور آنها در قسمت های شمالی شهر کمتر دیده میشود.
یک لکه بزرگ سبز (پارک بزرگ ارم) در شمال شهر واقع شده و
شامل جنگل دست کاشت با پوشش گياهی متراکم است .اراضی
زراعی به عنوان بزرگترین لکههای سبز مصنوع و فاقاد عملکارد
تفرجی ،مساحت وسيعی را به خود اختصااص داده و باه صاورت
لکه های متجانس ،پيوسته و یکپارچه شاده باا هام( )8در حاشايه
شمالغرب تا جنوبغرب شهر واقع شده اناد .الگاوی زراعای باه
صورت یکپارچه بوده و از تنوع گونه ای چندانی برخوردار نيسات.
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اراضی باایر نياز اغلاب در نقااط حاشايه شاهر واقاع شاده و در
قسمت های ميانی شهر از دانه بنادی ریزتاری برخوردارناد .ایان
لکهها به عنوان لکههایی با نيروی تغيير کاربری به لکههای سبز
از دیگر لکههاییاند که می توانند به عنوان امکانی بارای توساعه
شبکه اکولوژیک شهر باه شامار روناد .طباق شاکل ( ،)2اغلاب
لکههای سبز تخریب شده در نواحی مرکزی نزدیک به رودخانه و
نااواحی شاارقی واقااع شاادهان قاارار دارنااد ،بااه ایاان دلياال کااه
ساختوسازهای اخير بيشتر در این نواحی متمرکزند.

شاخهای دارند .این الگوی شاخهای به علت وجود الگوی ماداری
مصنوع در پارهای موارد دارای انقطاعهایی است و این باه سابب
تداخل این دو الگو در برخی نقاط ،باویژه قسامتهاای مرکازی
است که تراکم محورهای دسترسی باالست.

شکل ( :)3داالنهای طبیعی و مصنوع موجود
بستر شهر

شکل ( :)2لکههای طبیعی موجود و تخريب شده ،لکههای
مصنوع و زمینهای باير موجود
داالنهای مصنوع

این داالنها شامل پارکهای خطای ،محاور خياباانهاا باه
همراه کاشت ردیفی حاشيه آنها ،جادهها و دیگر دسترسیهاسات.
پارک ها و فضای سبز خطی اغلب کنار رودخانهها قارار گرفتاه و
در قسمت حاشيه شرقی تا جنوبشرقی رودخانه بيشتر باه چشام
میخورند (شکل  .)3این داالنها در قسمتهای حاشايه جناوبی
شهر نيز موجودند که در صورت افزایش ميزان و ترکيب آنهاا باا
دیگر لکههای سبز ،میتوانند نقش کمربند سابز شاهر را داشاته
باشند .داالنهای خيابانها و دیگر دسترسیها در تماام شاهر باا
توزیع یکسان وجود داشته و الگوی آنها در قسمتهاای مياانی و
جنوبی شهر از نظم شبکهای بيشتری برخوردار است .تاراکم ایان
داالنها در قسمتهای ميانی شهر بيشتر است.
بهطورکلی داالنهای مصانوع ،اغلاب دارای الگاوی ماداری
بوده و ساختار اصلی آنها از شبکه حمل و نقل متأثر شاده اسات.
در حالیکه برخی داالنهای مصنوع سبز مانند فضاهای سبز کنار
رودخانه باه سابب تبعيات از الگاوی طبيعای رودخاناه ،الگاویی

شهر تبریز بر بستر دشتی محاط شده با بستر کوهستانی واقع
شده استکه در حال حاضر تاراکم بااالی سااخت و سااز در آن
باعث تغييرات شدید منظر شهری از جمله تکه تکه شدن منظار،
نابودی لکههای باقیمانده و انقطاع داالنهاا و تخریاب قسامت
بزرگی از الگوهاای طبيعای و در نهایات کااهش تعاادل عناصار
طبيعی و مصنوع شده است.
بحث و نتیجهگیری

در سالهای اخيار ،توساعه بایرویاه و غيار اصاولی و رشاد
پرشتاب شهرهای تاریخی ایاران ،ساازمان سانتی آنهاا را درهام
شکسته است .بدین ترتيب ساختار شهرهای تااریخی کاه اغلاب
هماهنگ با بستر طبيعی شکل میگرفتهاناد ،تخریاب و در کناار
عناصر هویتی ،بخاش عظيمای از منظار عناصار طبيعای ناابود
شده اند .در این ميان شهر تبریز به عنوان یکای از قادیمیتارین
شهرهای تاریخی ایران نيز از این تخریب مستثنی نبوده و منظار
اکولوژیکی آن به واسطه توسعههای ناهماهنگ با بساتر طبيعای،
دستخوش تغييرات وسيعی شده است.
بهطورکلی در این مطالعه به نظر میرسد ،طای توساعههاای
اخير ،عدم تطابق الگوی الیاه مصانوع باا الگاوی الیاه طبيعای
عناصر پایهای منظر شهر تبریز و نيز عدم توزیع متعادل لکههاا و
داالنهای اکولوژیک از جمله اساسیترین مشکالتی استکاه باا
رویهمگذاری این دو الگو ،به سبب تفاوتهای ساختاری آنها در
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شبکه نمایان میشود .طبق شکل ( ،)4بارزترین نتيجه این عادم
تطااابق ،انقط ااع و گسسااتگی داالنهااای طبيعاای رودخانااه بااا
داالنهای مصنوع شبکه دسترسی است .می تاوان گفات ،ایجااد
الیه مصنوع بدون هماهنگی با الگوی الیاه طبيعای دربرگيرناده
عناصر پایه ای منظر ،در ابعاد وسيعی از شهر صورت گرفتاه و باه
دنبال خود معضالت دیگری را نياز در شابکه اکولاوژیکی شاهر
تبریز ایجاد کرده است .این موضوع در توساعههاای ساده اخيار،
حتی با عدم توجه به بافت تاریخی مرکز شهر ،الگاوی ارگانياک
آن را که تا حدودی همسو با الگوها و فراینادهای طبيعای منظار
بوده نيز خدشه دار کرده است .بدین ترتياب ،یکپاارچگی شابکه
اکولوژیکی شهر در خطار قارار گرفتاه اسات .اگار بپاذیریم کاه
یکپااارچگی اکولااوژیکی از شاااخصهااای مهاام کيفياات سااامانه
اکولوژیکی استکه در چهار عامل توليد ،تنوع زیساتی و کيفيات
آب و خاک تأثير بسياری دارد بناابراین بارای نيال باه پایاداری
محيطزیست توجه به آن ضاروری اسات) . (Cook, 2002ایان
درحالیاستکه کاستیهای ذکر شده ،در یکپارچگی شبکه تا آنجا
پيش رفته استکه به کاهش چشامگيری در کيفيات ایان چهاار
عامل انجاميده است.

شکل ( :)4رویهمگذاری لکهها و داالنهای مصنوع و
طبیعی موجود

از دیگر معضالت بسيار مهم این ناهماهنگی بين الیاههاای
طبيعی و مصنوع ،بروز اختالل در اتصال و همپيوساتگی عناصار
اصالی شاابکه اسااتکااه عاماال دیگاار مهاام بااروز آن در شاابکه
اکولوژیکی شهر تبریز ،عدم حضور متعادل داالنهاا و لکاههاای
کوچک مجاور است .از طرفی این عدم تطاابق و همااهنگی ،باه
علت تجزیه و انقطاع لکهها و داالنها سبب کاهش اندازه و ابعاد
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لکهها ،انقطاع و کاهش طول داالنها نيز شده است .باهگوناهای
که بویژه در نواحی مرکزی ،مهمترین داالن طبيعی شاهر شاامل
داالن رودخانه گوری چای که دارای الگوی شااخهای اسات ،باه
همراه داالنهای سبز حاشيه خود ،با الگوی مداری حمال و نقال
منقطع شده است .به دليل تراکم باالی داالنهاای حمالونقال،
افزون بر کاهش طول این داالنهای طبيعای ،عارآ آنهاا نياز
کاهش یافته است .بهطورکلی این کاهش طاول و عارآ داالن
رودخانه و داالنهای سبز طبيعی حاشيه آن ،به انتقال جریانهای
ماده و انرژی خدشه وارد کرده و عملکرد و پایداری ایان ساامانه
طبيعی را به خطر انداخته است .چرا که تنوعزیستی در این نواحی
به سبب تماس زیاد با نواحی پيرامونی در خطر واقع شاده اسات.
در نواحی دیگر شهر این عدم هماهنگی در الیههاای مصانوع و
طبيعی در توسعه های اخير ،اغلب باعث نابودی ،یا کاهش انادازه
لکههای سبز بویژه لکههای سبز مصانوع بااغی و زراعای شاده
است .این مسئله به دنبال افزایش قيمت زماين و تغييار کااربری
اراضی ،بخصاوص در ناواحی مرکازی و غربای شاهر ،سارعت
بيشتری یافته است .به دنبال این ،روند از بين رفتن لکههای سبز
سبب عدم تعادل در توزیع آنها در ماتریس شهر شده و با کاهش
لکههای مجاور هم و نيز داالنهای سبز ،اتصال و هامپيوساتگی
موجود در شبکه اکولوژیکی شهر در خطر قرار گرفته اسات .ایان
مسئله در نواحی غربی شهر با وجود افزایش بافت صنعتی بيشاتر
به چشم میخورد .از طرفی کاهش اندازه برخی از این لکهها نياز
آنها را در خطر ناپایداری اکولوژیکی قرار داده است .این موضوع،
در بُعد کالنتر باعث کاهش کيفيت شبکه اکولوژیک شهر شده و
آن را با فقدان لکههای بزرگ و الگوهای ضروری طبيعای رو باه
رو ساخته است.
در کنار معضالت مطرح شده ،با بررسی کيفيت عناصر اصالی
شبکه می توان به پایين بودن کيفيت اکولوژیکی و عملکردی آنها
از جمله پایين بودن تنوع زیستی لکهها و داالنهاا و نياز پاایين
بودن دیگر کيفيات محيطی آنها پیبرد .این موضوع به علت نبود
بافرهای حفاظتی در برابر نيروهایی خارجی لکاههاا در لباههاای
خارجی آنها تسریع یافته است.
طبق بررسیهای انجام گرفته و نتای حاصل ،چنين باه نظار
میرسد که معضالت سامانهای شبکه از یک سو و معضالت عناصار
شکلدهنده سامانه نيز از سوی دیگر ،کنش و واکنشهای منفای
بر روی یکدیگر داشته و بر شدت یافتن یکدیگر کمک میکنناد.
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بنابراین ارائه پيشنهادها و راهکارهای بهبود شبکه با در نظرگيری
رویکرد و دیدگاهی سامانهای به آن ضروری به نظر میرسد.
پیشنهادها

پيشگيریهااای الزم و فراهم کردن راهکارهااای علمی در
توسعه پایدار به منظور حفظ و توسعه محيطهای طبيعی و بشری،
از جنبه منابع طبيعی محدود ،بسيار مهم است .به مرور خاساتگاه
علمی این مطلب بهوجود آمد که پيشگيری قبلی از عواقب منفی
احتمالی و حتی در مواردی عواقب منفی اجتنااب ناپاذیر ،راهکاار
اصولی و منطقی دستيابی باه توساعه پایادار خواهاد باود .بادین
ترتيب استکه در ارتباط با طرز اساتفاده از مناابع طبيعای و آثاار
احتمالی آن بر روی عوامل و عناصر محيطی ،راهاندازی مطالعات
و تحقيقات ارزیابی پيامدهای زیست محيطی( ،)EIAخصوصاا در
ارتباااط باااا پایااداری توساااعه شااهری ،ارزیاااابی پيامااادهای
اجتماعی( )SIAرا ضروری کرده است (ميکایيلی.)1378 ،
تمامی شهرها ،بویژه شاهرهایی کاه باا مشاکالت شادید در
زمينه توسعه شهری روبهرو هستند باید در تطابق با قوانين قواعد
و مقررات ملی برنامههایی را تدوین و اتخاذ کنناد کاه هاد آن
برخورد با این مسائل باشد و توسعه آنهاا را باه منظاور اشااعه و
ارتقای سيستماتيک مدیریت شهری باه مسايری پایادار هادایت
کند.
با نگاهی به نتای و مباحث مطرح شده میتوان تحقق اصول
بهبود شبکه اکولوژیکی شهر تبریز را در پاسخگویی به معضالتی
همچون؛ برهم خوردن یکپاارچگی شابکه ،اخاتالل در اتصاال و
همپيوستگی عناصر شبکه ،عادم وجاود توزیاع متعاادل عناصار
طبيعی و الگوهای فضایی ضروری طبيعت و پایين بودن کيفيات
اکولوژیکی لکهها و داالنها دانست .باه طاور کلای ایان کاار از
طریق بهسازی ،مرمت ،حفاظت و باز زنده سازی اکولوژیکی و در
نهایت ایجاد توازن بين الیههای مصنوع و طبيعی قابل دساتيابی
است .به این منظاور راهکارهاای کلای شاامل حفاظات عناصار
طبيعی موجود و افزایش کمای و کيفای عناصار مصانوع شابکه
اکولوژیکی شهر تبریز برای بهباود کيفای و کمای عملکردهاای
اکولوژیکی آن پيشنهاد میشود .با هد اعماال ایان راهکارهاا،
استفاده از ابزارهایی همچاون ایجااد بافرهاای حفااظتی باه دور
لکه هاای طبيعای و سابز ،افازایش تناوع گوناهای و اساتفاده از
گونههای گياهی بومی ،افزایش تعداد لکهها و داالنهای سابز در
سطح شابکه باویژه در ناواحی حاشايه رودخاناه کاه باا انقطااع
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داالنهای طبيعی و تکه تکه شدن لکههای طبيعی همراه اسات،
افزایش اندازه و ابعاد لکهها و نيز طول و عرآ داالنهای سابز،
بهسازی الگوی الیاه عناصار مصانوع باهمنظاور همخاوانی باا
الگوهای طبيعی شبکه ،بهسازی و مرمات اکولوژیاک لکاههاا و
داالنهای باقيمانده ،بویژه رودخانه گوری چای و لکههاای سابز
حاشيه آن قابل توصيه است.
این راهکارها ،بنا به معضالت اکولوژیکی شبکه و علل باروز
آنها به تفکيک در دستههای لکهها و داالنهای طبيعی و مصنوع
و نيز بستر شهر در جدول ( ،)1ارائه شده است.
يادداشت ها
Goal
Fragmentation
Isolation
Stepping stones
Indispensable patterns
Core areas
Remnant
Aggregated with outlier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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جدول ( :)1معضالت اكولوژيک ،علل بهوجود آمدن آنها و راهکارهای پیشنهادی برای
بهبود شبکه اكولوژيک شهر تبريز
معضل

علت

لکـه

 عاادم توزیااع کااافی و متعااادل و تمرکااز در  -توساااعه و افااازایشسااااخت و سااااز در
حاشيههای رودخانه و اطرا شهر
داخل شاهر و تغييار
 نبود لکههای بزرگ پوشش گياهی طبيعیکاربری
 -عدم تنوع زیستی

طبـــــیعی
داالن

 وجود تاداخل باين الگاوی ماداری داالنهاای  -سااااخت و سااااز درحااریم رودخانااه در
مصنوع با الگاوی شااخه ای رودخاناه (کریادور
قسمت های مرکازی
طبيعی)
شهر باه علات بااال
 انقطاع داالن های سبز طبيعی در امتداد رودخانهبودن ارزش زمين
در قسمتهای مرکزی شهر
 همخاااوان نباااودن نبود بافر در اغلب قسمتهای داالن رودخانهالگااوی داالنهااای
طبيعی و مصنوع

لکـه
مصــــنوع
داالن
بسـتر

 عدم توزیع متعادل و کمبود لکاههاای سابز درقسمتهای مرکزی وشمالی شهر
 ریز دانه بودن اغلب لکههای سبز و پایين بودنتنوع زیستی
 کوتاه بودن اشکوب گياهی در برخی از لکههایسبز
 ع ادم توزیااع متعااادل در سااطح شااهر و عاادمپيوستگی کردیدورهای سبز در نواحی جناوبی و
فقدان آنها در دیگر نواحی حاشيهای شهر
 انقطاع در کریدورهای حاشيه رودخانه باریک بودن کریدورهای کنار رودخانه خصوصاادر نواحی مرکزی
 تکه تکه شدن الگوی طبيعی بستر شامل الگویرودخانه به دليل تداخل با الگوی مداری شابکه
دسترسی
 -عدم حضور محسوس لکههای باقيمانده

 تراکم باالی جمعيتدر نواحی مرکزی
 اختصاااص کاااربریفضای سبز بار اسااس
پایين بودن ارزش زمين
جهت ساخت و ساز
 تراکم باالی جمعيتدر نواحی مرکزی
 اختصاااص کاااربریفضای سبز بر اساس
پااایين بااودن ارزش
زمين برای ساخت
 ساخت و ساز باال -تراکم باالی جمعيت

راهکار
 حفاظت لکههای حاشيه رودخانه از طریق ایجاد بافر سبز افزایش ارتباط بين آنها از طریق ایجاد داالنهاای مصانوعسبز ارتباط دهنده در امتداد رودخانه
 افزایش داالنهای سبز بين لکههای طبيعی درون و اطاراشهر
 حفاظت داالن رودخانه از طریق ایجاد بافر و افزایش ساطححریم رودخانه و مرمت و ساماندهی اکولوژیک بستر رودخانه
 مرمت اکولوژیک الگوی شاخهای داالنهای سبز و رودخاناهاز طریق احيای قسمت های تخریب شاده داالن هاای سابز
کنار رودخانه
 به حداقل رسانيدن گاره هاای موجاود در داالن رودخاناه ازطریق اصالح شبکه دسترسی
 کاهش تمااس مسايرهای حاشايه رودخاناه باا داالن هاایرودخانه و پوشش گياهی خطی حاشيه آن
 ایجاد لکههای سبز در نواحی مرکزی و شمالی شهر افزایش تنوع گونهای و اندازه لکهها افزایش ارتباط فضایی لکهها از طریق ایجاد سبز راهها باال بردن حجم سبز لکه ها و استفاده از گياهان باا اشاکوببلند
 افزایش تعداد در قسمتهای شمالی و مرکزی شهر توسعه داالنهاای سابز کناار رودخاناه بار اسااس الگاویشاخهای
 افزایش پهنای داالنها و نيز توسعه کمربناد سابز از طریاقاتصال داالنهای حاشيه شهر
 احيای معدود لکههای باقيمانده حاشيه رودخانه اتصال بستر شهر با لکههای باقيمانده حاشيه شهر باا ایجاادداالنهای سبز
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