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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. 
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 شناختی  بومهای طبیعی شبکه بسترریزی برنامه

 کرج(ی سرزمین شهر مطالعه: سیمایمورد )

 ۲جلوه برق شهیندخت ،۱شعله حسنی

 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه ،یطیمح علوم پژوهشکدة ارشد یکارشناس .۱
 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه ،یطیمح علوم پژوهشکدة اریدانش. 2

 (51/51/5931تاریخ پذیرش:  ؛51/51/5931 )تاریخ دریافت:

 چکیده

کارد   های فراوانی به سااتت ساییای سارزمیه شاهری وارد      آسیبنامناسب، توسعۀ بررسی کیفی روند شهرنشینی حاکی از آن است که 
ریازی عنارار یبیعای سااتتار      برنامههای ماد  و انرژی است.  گذرگا عنوان  بهشناتتی  بومهای  شبکهریزی  برنامهاست. ابزار حل مشکل، 

سات از:  ا عباار   تواهد بود. ایاه اهاداف  مشتیل بر لکه و کریدورهای سبز و باز، راهگشای پژوهشگر در راستای نیل به اهداف پژوهش 
 .پایداری عیلکرد، تعادل ساتتاری و تغییرپاذیری زیتاتگاهی   یارتقادر راستای سایبرنتیکی حفظ و ترمیم منابع یبیعی، تقویت نیروهای 

شاناتتی پرداتات و باا رویکارد      فرایندهای باوم پذیر به تقویت  شهر کرج، با شناسایی عنارر انعطاف کالنشناتتی پژوهش در  روشمدل 
 و نقشاه  ۀباه تهیا   GISافزارهاای   نارم جهت پایداری استفاد  شاد. باه کیا      در ،زیتتگا  شهری ۀو تشکیل شبک شناسانه جامعه -بوم

به بررسای تغییارا     زین FRAGSTATE 4,2 انجام شد. از یریقای  ماهوار برداشت تصاویر  زین RSبا  پرداتتیم. ها داد کردن  رقومی
 درراد  CA  ،1/13 کاهش دررد 1/31 رور  بههای بایر  لکهتغییرا  در  پرداتته شد. نتایج ۸551 و ۸551های مربوط در سال  متری 
 درراد  NP ،9/3۲ افزایش دررد CA  ،۸۲/5۲ کاهش دررد ۸۲/51 رور  به، متکونی Cohesion کاهش دررد NP ،5/1 افزایش
برداشات  Cohesion  کااهش  دررد NP ،9۲/5 افزایش دررد CA ،۸11/1 کاهش دررد 91/1 رور  و سبز به Cohesion کاهش

 شاناتتی و تایریر ناامطلون آن بار سااتتار      بومیبیعی، نزول عیلکرد  بررسی دال بر افزایش انقطاع، کاهش پیوستگی بتتریند ابرکه  شد
یبیعای و   انزوایای عنارار  -ارتبااط ۀ شابک محاور، شااهد پویاایی عیلکارد      یبیعات ریازی   برنامهبا  نختت توان میاجتیاعی بود. بنابرایه 

به رفع تأل اجتیاعی  ،اتالق زیتتی نگر و مبتنی بر جامعبا ایجاد فرهنگ  و سپس، درگذر زمان بودساتت سییای سرزمیه شهری  انتان
 پایدار متعالی قرار گیرد. ۀتوسعکرج در متیر  شهر تا آمدق ئفا

 کلیدیگان واژ

 .شناتتیهای بومیبیعی شبکههای ، زیرساتتکرجشهر ، سرزمیه شناسی سییایزی شهری، بومریشناتتی، برنامهجامعه ریزی بوم برنامه
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 لهئمسبیان مقدمه و 

سهیاای   توسهع  در  کیفه  ب رسه  رندهد    ،یهای شهر   سیستم درپایداری  ۀتوسعتبیین در راستای 

شناخت   ابتدا ب  بیان مشکل در ابعاد بوم ،این رندد رسد. در م ض نری ب  دظ  شر ی های  س زمین

 شناخت  پ داخت  شده است. جامع ن سپس 

 (زیستیو  طبیعت )فیزیکیشهرنشینی در  ۀتوسعاثرات 

 نیشر دشه  نهده یطور فزا ب جران  یدنم، کشورها  پس از جنگ جراد ژهین ب  ، زمان ادقالب صنعت از

گست ش این  ؛ زی اشود  م شناخت  بومهای  شبک در عالک د  مرا   اتییباعث تغ این پدیده .ادد شده

 ی فضها  یها اسیمقدر  ستیز طیمحشود  م باعث  جیتدر ب پوشادد ن  م تغیی ات سیاای س زمین را 

  سهت ینحش ن تنهو  ز  اتیح ستگاهیدادن ز  دستاز  ،ی نهوا آب  اتییتغ قیچندگاد  از ط   ن زماد

 ستیز طیح( مWessels et al., 2003, Steffen et al., 2004: 3, McKinney, 2008)  اختالل شود دچار

 دداشهتن از   داشه  معاهو ا ( LULC) نیمه ز یکهارب    اتییتغ (Kumar and Pandey, 2013: 2) یشر 

 طیمشهکالت محه  ایجهاد  است که  به      ن جنگل یشر  ،یکشانرز یها نیزم تی یمدریزی ن  ب دام 

 Kumar and)  نی زمیز یها آبکاهش سطح  ، آلودگ شیشر ، افزا ۀرنی  بمادند رشد  دیشد  ستیز

Pandey, 2016: 1)، آب منابع  آلودگ(Pandey and Kumar, 2015: 3)  فجهایع به    تالخط  اب شین افزا 

  .(Agapiou, et al., 2015: 1) شود م منج   ...ن یدر مناطق شر   عیطب

  طور کله  ب  ،اددکبا ت اکم   عنوان پ اکندگ ب  ،یرشد شر  یریز ب دام غی  یالگوها نیت  عیشا

 Lal) دارد  ن اجتااع اکولوژیک ب  ابعاد   ک  تأثی  منف شناخت  شده است یعنوان ف سایش شر  ب 

and Kumar, 2017: 4). ث  ؤعنوان عوامل مه  ب ، یگست ش مناطق شر  ،ن بعد از آن تیجاع شیزااف

مهدت در  بلندادهداز   چشهم  کیه  ن،یشودد. بناب ا  ممحسوب   محل  ستیتنو  ز ن ستیز طیب  مح

  زم است.  ستیز طیآن ب  مح  اتیثأتکاهش  یب ا ها استیسگست ش شر ها ن 

 درباعهث اخهتالل در عالکه د     شر دشین  از ط یق ایجاد جزیه ه گ مهای   دهد  دشان م مطالعات 

عهدم جه ب آب    از ط یهق  ،لیتوسف  ن منابع زمهین  اختالل موجب ف سایشاز ط یق  ،ن اقلیماتاسف  

 ن  آب یهها  سهتم یدر س  اتییه تغ از ط یهق  ،آبه   هیدرنسف  ن منهابع  منج  ب  اختالل در توسط خاک

های آدرها به  ت تیهب به       توان از مصداق ک  م  ؛م  شود بایوسف  ن منابع زیست  باعث تخ یب ی هوا
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)در  آلهودگ  محیطه  ن صهنعت    -خاک ف سایش ،(اتاسف )در  بارش یالگو نهوا   ن  آبکیفیت تغیی 

کاهش کیفیت آب ن تجاع رسهوبات   -تشکیل سیالب -آب از رندخاد  ب  آب اه تغیی  مسی  ،(لیتوسف 

 تخ یهب  یها  صهال  ا -های اقلیا  محل  تغیی ات در سیستم ،سف (ن)در هیدر زمانب  م نر ن آلودگ  

 .(Grimm et al., 2008: 4) . دک  اشاره )در بایوسف (جوامع گیاه  ن جادوریبوم   های زیستگاه

مختله   ن به  اشهکال    آیهد  مه   ریزی ب  نجود ب دام  دداشتنب  دلیل   شناختبوم خأل ،بناب این

 از آدرها کش   بر هتغیی  شکل منابع ن ، منابع طبیع  ۀجب ادمدی یت  ؛ اشکال  هاچون:یابد توسع  م 

دهابودی ارزش   نآن  متفکه  زیسهت   عنوان جزء  ب  ن ادسان تردید سالمت محیط، نری بر هجای  ب 

  .سازنکار زیست طبیع

 شهرنشینی در ساختار اجتماعی ۀتوسع اثرات

  اجتااع ین رفتارها یجوامع بش  ۀرابط  ییب  تغاست ک   ی ن فضا  اجتااع یندیاف  ، نیشر دش

 نیته   کیه دراماتاز شر دشهین   شکل  نیا .(Dadras et al., 2015: 2) شود  ممنج  مختل   در ابعاد

ن  گه ارد   مه   یثأت هم ب  لنداسکیپک   (Luck and Wu, 2002: 2) است نیزمداپ ی   ب گشت لیتبد

  .(Aguilera et al., 2011: 4) کنند  م  ک  در شر ها ن اط افشان زددگ های  ادسانب   هم

به  منهاطق    ی از مناطق رنسهتا  تیجاعجاشدن  جاب ن  نیزم  ییبا تغگست ش شر دشین  یند اف 

از رفهاه ن   نهان یاطا یب ا یدیشد یها چالش ،یمطالبات در منابع اد ژ شیافزا م تبط است. یشر 

 یهها  سهتم یاکوسدر   سهت یمنهابع ن تنهو  ز   ستگاه،یز اک،خ شیاز دست دادن افزان ادسان  شیآسا

  اتییه تغتوان به    م ز اث ات اجتااع  شر دشین  . ا(Cen et al., 2015: 3)ایجاد ک ده است  یشر 

شهدن    صنعت ن یاقتصاد ۀتوسعداش  از   ادساد یکار ن رفتارها میدر تخصص، تقس یخاص شر 

ههوا،  آلهودگ    ن آب تیه فیک کهاهش مادنهد کابهود مسهکن،     یاریشکالت بسه . مدک اشاره  شر ها

 ۀنعهد  مواج  خهواهیم بهود.   جامد خط داک یها زبال س نصدا، گ دنغبار ن گ ما ن مشکالت دفع 

از د یهل  ، شهود  مه  داده  ها ادسانمدرن ک  ب    زددگ ای لیب  تحص  ، شغل، دست س امکادات رفاه

ب    شناخت جامع  خأل ،بناب این .(Glaeser, 2011: 1) استگست ش مراج ت م دم از رنستا ب  شر  

دتهایج   بها قطب  است ک   تک ۀتوسع ،آنبارز  ن از مصادیق آید م نجود  ریزی ب  ب دام  دداشتندلیل 

تبدیل ابهزار فنهانری به  ابهزار      ،ص ف اقتصادی رشد ،عدم تبیین جوادب اخالق زی  ها اه است: 



466  ،1931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة11دورة  آمایش سرزمین 

بحه ان  ، ههوا ن آببحه ان  سهت ) ه دیهز  شهناخت   تغیی  شکل منابع بومب   ث ؤم ک  مستقیم خشودت

افهول  ) دیه نی ادسهاد    تغیی  شهکل منهابع   ،آن های سنگین ن کاذب داش  از هزین ن  (...ن اقتصادی

 .تلفات ن رشد آمار های اجتااع  ارزش

ای ان در چرل سال گ شت  ن افزایش میهل   جاعیت کشور ۀفزایندوج  ب  رشد با ت ،در این میان

معارض سیاای س زمین شر ی ک ج  ،ب  سوی پایتختها  مراج ت از رنستا ب  شر  یا از شر ستان

طبیعه  سهاختارهای    بخهش  آسهیب در  طور که    هاان ؛گست ش یافت  استپایدار  ۀتوسعبا اصول 

ههای   ادقطا  موزاییکن افزایش  تنو  زیست  جوامع گیاه  ن جادوریکاهش  صورت ب اکولوژیک  

  .استقابل مشاهده سبز  باز، آب  ن ۀیکپارچ

  قطبه تهک  ۀتوسهع  دسهتانرد مرهم   رنستای شر ی ن های  ساماد  در غی زیست  درادهای ۀسلط

 ، ش کاه   ن مغهای  بها اصهول پایهداری     گست با است ک  (ادسان رفاه  با محوریت اقتصادی ااص ف)

عنهوان   به  های ف هنگ   هویتن  ها افول ارزشموجب  ،شناخت  بومهای عالنه ب  شکنندگ  ساختار

ی جاعیهت ادسهاد  دیهز شهده     ها میان اکوتاپرنابط تضعی   ،ن دردرایت اجتااع ساختار ۀ مای بن

بها   شهر  اسهت.   ایهن کهالن   مهاده ن اده ژی   ۀچ خ افزایش  آدت نپ  در تغیی ک  دشادگ  رندد  است

اثه ات  ، داردهد  عالکه د  ساختار نای ک   رابط بنا ب   ،ها اکوتاپتضعی  رنابط عاودی ن افق  بین 

متأث  از این دقصهان، موجهب   دیز  (globalجادب  ) ها بناب این رنابط  گ اردد. م یکدیگ   ب  تخ یب 

اقتصادی ن ، شناخت  جامع  ، ی)جغ افیاسیاای س زمین  محیط  یداپایدار، عدم پویای  ن در دتیج 

 شده است.ف هنگ ( 

ههای   شهر ک شهر ها ن   ایجهاد »پایدار ازجاله    ۀتوسعاهداف توج  ب   با بنا ب  آدچ  گفت  شد،

ههای   اکوسیسهتم پایهدار از  ۀ اسهتفاد ن ت نیج  ح است بازسازی» ن «آنر ن پایدار تاب ایان، ف اگی ،

 سازی ف ایند تخ یهب زمهین   متوق زای  ن تغیی  ن  بیابانمبارزه با  ،ها جنگلخشک  مدی یت پایدار 

طه ف   پژنهش ازدر این ت مشکال تبیین ن  الالل  از ط ف بیندر سطح  «رفتن تنو  زیست  ن ازبین

ک  ب ای حهل آن به     شود م مط    شناخت  جامع  - شناخت بوم خأل ۀتوسع صورتب  مسئل  ،دیگ 

 داریم. دیازبنیان  دادشدگ   کلابزار 
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 مبانی نظری

 یک دهایبا رن منطبق ۀدیچیپ یها ستمیسعنوان  ب  دیشر ها با ،یشر  یداریپا لشب آنردن چا یب ا

مورد   ط احن  یزیر ب دام ن   اجتااع ،یاقتصاد ،محیط زیست علوم  یساز کپارچ ین  یا رشت  نیب

به    که   هاسهت  سه زمین سیاای  ۀآیندحال ن  در مسی   اصل محورموضو   نیا . ددیمطالع  ق ار گ

حفه  عالکه د    یبه ا  سه زمین  سهیاای  کیه  ی توادها . (Wu, 2013: 1) دنکن  مسات آن ح کت 

  طیمح  اتیین تغ  ادساد یها تیفعال  یثأ، تحت تش ایط  پویابا   ن اجتااع یاقتصاد ،اکولوژیک 

 ی ب  سطح بها   دنیا رست س زمین سیاای ی فضا یک بندین پ بیت کی ساز ن یبر ب  یداریپا .است

 (Pickett, et al., 2013: 1). کند  م کیدأت ی یپ  ادعطافاز 

بدیر   .استشناس  سیاای س زمین  بومابزار دظ ی ارکان  متک  ب  در این پژنهشل  ئمس حل 

ن  اده ژی  ،ههای مهاده   عنهوان گه رگاه   ب شناخت   بومهای  شبک ریزی  ب دام ت ین ابزار،  مناسباست 

شناس  سهیاای سه زمین    بومدگ   جادب  ها گ ا ن  کل  از دیدگاه ف ادادش ، تأثی ک  با است اطالعات

این دادش مشتال ب  ساختار، عالک د ن تغیی په ی ی را در راسهتای حهل     ۀگاد س قادر است ارکان 

طبیع  مشتال ب  لک  ن ک یدنرهای سهبز ن   شناسای  عناص ، در این مسی . ب  تحقق ب ساددل  ئمس

گشهای پژنهشهگ  در راسهتای     ها، راه شبک های زیست  این  زی ساختعنوان  ب گی ی آدرا  بر هباز ن 

در   ییه تغ ن عالکه د  سهاختار، کارگی ی ارکان  ب  ف ض پژنهش خواهد بود. دیل ب  اهداف پژنهش

پایهداری   ،شهناخت   زیسهت  -کفیزیه  تعهادل سهاختار   ماده ن اد ژی مشتال به   ۀچ ختدانم تعال  

 ,.Barghjelveh , etal) اسهت  شناخت  جامع  -شناخت  بومتعال  ن  شناخت  ادسان -جغ افیا عالک د

 .آیند م پ  هم  پویا در ای چ خ ک  در  (2-4 :2015

های طبیع   زی ساختآید: چگود  سیستم  م پیش  پ سش  ،گ اری محیط شناخت  در پ  هدف

 شناخت  باشد؟ بومهای  شبک بخش   تعال توادد موجب  م  یشر سیستم 

کهارگی ی   به   .۲ ؛طبیعه  حفه  ن ته میم منهابع     .۱: از اسهت  عبهارت اهداف پژنهش ، بناب این

عالکه د ارتبهاو ن ادزنایه      یارتقاهای طبیع  در جرت تقویت دی نهای سایب دتیک  ب ای  ظ فیت

تها در   ف هنگه   ۀتوسهع های اجتااع  در جرهت   ظ فیتکارگی ی  ب ن  شناخت  بومهای  شبک درنن 
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ریهزی   ط  ب   ،این راستا در شناخت  قدم ب داشت. جامع  -شناخت  بومبتوان در رندد تعال   ،درایت

 .شناخت  است  م بومسک  دوع  مکادی شود پ داخت  م  های طبیع  زی ساختسبز  ۀشبک

  عنوان بخشه  ب ادسان شناس  سیاای س زمین ن  بوماز   عنوان بخش ب  شناس  شر ی بومگ چ  

 حیصه   دیکأت آن ن اجتااع  -یکالاکولوژابعاد آن،  ۀب جست  ژگیشناخت  شده است، ن این سیاااز 

علهم    شناسه  سهت یزادداز  چشم .(Wu, 2013: 1) است ی ساختاریالگو ای ی افض  ب  داهاگود آن

در  ین اقتصهاد   ن اجتاهاع شهناخت    بهوم ن  الگوههای فضهای    نهد یف ا نیبه  ۀمطالع  ن بربود رابطه 

 .(Hobbs, 2007: 2) است ندهیگ شت ، حال ن آسیاای س زمین  شناس  بوم ۀچندگاد یها اسیمق

 مدیریت چارچوب مفهومی

 ,Metacity Pickett. )۱ :بر ه گ فت  شده است  دظ ی چرار تعیین چارچوب مفروم  پژنهش ازدر 

et al., 2013) م اتب زیسهت   سلسل دظام  ۀگاد س سطو  . ۲ ؛(Barghjelveh, et al., 2015: 9-10)۳ ؛ .

، کهالس سهاختاری   بها  معهادل   تعادل دهاهاگن ۀ گاد س ی بند طبق سطو   در  ن افق یرنابط عاود

معهادل بها کهالس      ادزنایه  - م اتب ارتباط  پویای ن کالس عالک دی با معادل  پیوستگ یپایدار

 اکولوژی از شهر  ن اکولهوژی به ای شهر      ،اکولوژی در شر . ۴ ؛(Barghjelveh, 2015) زیستگاه 

(Pickett, et al., 2017). 

 Metacity  (Pickett et al 2013)ۀنظریمعرفی 

 حیته ج  را دارت یه کند که  تحهو ت پا    مکاک  ی یپ  ادعطاف یاجزا ی شناساب    شناس بومعلم 

 Metacity چهارچوب  دار،یه پا تدر تحهو   ی م تبطها ن یگزن  ی ایک دن پو خالص  ی. ب ادهند م 

عنوان مکاهل جامعه ، قهدرت ن اقتصهاد      ب در شر ها  ی اکولوژیکالندهایف ا شاملک   شود م ارائ  

  م اتبه  سلسهل   ،قله   نی. ایداریپای ب  سات تحو ت شر ده   جرتی ب ا ایپو  چارچوب؛ است

 به   ی فضها   دگیچیاددازه، نسعت ن پ شیشود ن با افزا  مساده ش ن   یاست ک  با شر ها قیعا

 مفرهوم  از یمتعهدد  یایه مزا .(Mc Grath and Pickett, 2011: 2) شهود  م ختم  Metacity شر ، کالن

Metacity نجود دارد یداریپا یب ا: 

  هستند. پ ی  ییتغ یمناطق شر کند ک    م حیتص  نضو  ب  ی ی پ ییتغ. ۱
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کننهد که  در آن    دایه را پ ی هها  لکه  توادنهد    مه  ،یشهر   انزیر ب دام  دهد  م دشان  پ اکندگ. ۲

ریهزی ن   ب دام  ،یگ ار استیس ک دیرن ن یک صورت پ ی دنج   نیب  برت  اکولوژیک ی ندهایاف 

 نیارتباو به دهد.   مارائ    ن اجتااع کیزیوفیب کییدن موزا  ب  داهاگود  مبتن ۀسازگاراد مدی یت 

دههد خهدمات ن     مدشان  ،ی زی ساخت ها شبک  صورت ب ، Metacityمختل  در  ی فضا یناحدها

 در را  طه یمح عهدالت   مفروم ک  تبزرگ ب  اشت اک گ اش کییتوان در س اس  موزا  مامکادات را 

 .  سازد  م محقق ذهن

شهکل    ییتغ کییآن در موزا  ن اجتااع  کیزیوفیب یندهایاف  ن الگوها دیگو  م  بیت ک تیماه

شهناخت    بهوم ی نهدها یاب  امکادهات ن ف   Metacities ی این پو ی فضا  داهاگن ت،یداده شود. دردرا

 ، توجه  گه ارد   مه   یثأته   سهتا یبه  خهدمات اکوس   ک  یا منطق  یها انین اتصال آدرا با ج   محل

  به زیسهت    سهتم یاکوس ینهدها یاف سهرم   شیافهزا  یبه ا  ی ها لک ی احیا یب ا  ف صت نیا .کند  م

 دهد.  مارائ   یشر   زددگ

ن  ومسه م، دن ههای  دظ ی با  ،Metacity  عنی انل، یۀدظ ارتباو  پژنهش از تبیین مدل فک ی در

 : گی یم م ب  شکل زی  بر ه  مچرار

  در سهطح دنم دظهم سیسهتا  تالشه     Metacityهای  نیژگ کارگی ی  ب  م:دو یۀنظر با ارتباط

ب  دحوی ک   ؛است)پایداری دامحدند سیستم محیط( شناخت   ادسان -جغ افیاشناخت ب ای پایداری 

 .(سیستم سیاای س زمین اعتالی دامحدند)محسوس باشد بندی سیاای س زمین  پرن اث ات آن در 

بها   ، پویای  در س زمین ایجاد ک د ک  ان اMetacityبا استفاده از  توان م : سوم ۀینظر با ارتباط

 ااثادیه  ن شود حف تعادل داهاگن  ن پایداری پیوستگ  سیستم  ت کیب ،ن  تغیی پ ی ی نیژگ کاک 

 سیستم ادجام شود. خودکارتعادل یاب  ساختاری  محیط  عدالتن  پ اکندگ  نیژگ با کاک 

بنهدی   پرنه  شهناخت    جامع  -شناخت  بوماعتالی  مع ف  سیستم تفک ی: چهارم ۀینظر با ارتباط

ن  «شهناخت   بهوم حفاظهت  »زمان  سیاای س زمین شر ی ن نرند ب  سطح ف ادادش  قادر ب  رندد هم

 است.  Ecology FOR the Cityدر تکامل  ۀدکتهاان این . هستیم« شناخت  جامع توسعۀ »
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 (نگارنده) چارچوب مفهومیهای  ویژگی. 1 شکل

 ها روشمواد و 

تها   کنیمداادین مطالع   ۀداودعنوان  ب این پژنهش تالش ب  این است ک  سیستم شر ی ک ج را  در

له  راهه    از ط یق چارچوب تحلی ه،ک دم تبط ل  ئمسبا صورت  شده را مط  مباد  دظ ی یم بتواد

یچیدگ  فضهای  ن  پنسعت ن  ،های محیط  نیژگ در مقیاس کالن از دظ   بیابیم؛ زی ا ی حل آنب ا

قابلیهت ادطبهاق به      ،تنهو  ف هنگه  ن سیاسه     ،ته  ن بهالطبع  تنو  قومیت  ن جاعی، از ط ف دیگ 

 .دچارچوب تحلیل  پژنهش را دار

 شناسی جمعیتموقعیت جغرافیایی و  ،مرز سیاسیجغرافیاشناسی منطقه: 

 ن  انیه ن اسهتان ا یکاه ین  س الب ز استان م کز سیاای س زمین شر ی ک ج است. مطالع مورد ۀ منطق

 شهر   غ ب  محور کیلومت ی۳۳ در کیلومت م بع ۱۸۱ نسعت با ک است  ک ج شر ستان م کزی بخش

ن شهیب   اسهت  شده گست ده الب ز های کوه جنوب  رشت ۀ در دامن شر  این کالن است. شده ناقع تر ان

چهالوس دیهز    ۀجادعاوم  آن از شاال ب  جنوب است. شیب ارتفاعات شاال ش ق  در بخش ش ق  

 رسد. م گ اد  سادت  ۀدرج ۴۱ ن مثبت درج  ۱۱ بین منف  میادگین دما .از ش ق ب  غ ب است

  رساد اطال پایگاه ) اصل  استان الب ز است ۀحوضیک  از س  آبخیز ک ج )سد امی کبی (  ۀحوز

آب  دیهز، ب غهان،   : آبه   های دا نک  ب  ها اه ( ۷۹اداره کل منابع طبیع  ن آبخیزداری استان الب ز 

را  یدنریه ک  ۀشهبک  ،سیدک، آب نرزن، مورند، ک ج، ناردگ  رند، ن یت رند ن آب شر سهتادک 

مسهاحت  هکتار به آنرد   ۱۴۱۳۷۱ها ن م اتع بالغ ب   جنگل طبیع  شامل سبز یها پوشش سازدد. م 
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هکتهار   ۱۱۳۲۱سطح زی  کشت سها د  ن دائاه     ۱۳۸۱گ دیده است، هاچنین طبق آمارهای سال 

آدراسههت کهه  بهه  دلیههل گسههت ش  ۀدامنههارتفاعههات کوهسههتاد  ن  بههاز یفضههاهابخشهه  از  .اسههت

 . ادد پوشش کمهای بدنن پوشش ن  تپ ن بخش دیگ   ادد دادهنسازهای ادساد  تغیی  ماهیت  ساخت

شر ستاد  رسید ن  ۀرنستای  ن شر ی گ شت ن ب  دنر ۀبا جرش  س یع از دنر این شر ستان

ب ابه  بها    ۱۳۷۳س شهااری سهال    ۀب پایه  ایهن شهر   جاعیت  .گ فت بسیار نسیع  را در ب  ۀمنطق

تهن   ۴۹۱/۷۹۳/۱تن بوده ک  این رقم با احتساب جاعیت سهاکن در حومه  شهر  به       ۴۷۲/۳۷۲/۱

)سایت م کز  با ت ین رشد جاعیت را دارد ،درصد ۳/۱۴ۀ سا داین شر  با رشد جاعیت . رسد م 

 . (۷۹ سال ،درگاه مل  آمار ،آمار

شههناخت  در سههطح کههالس  بهوم بهه  ب رسه  کیفهه  رندههد تغییهه ات   پههژنهش شناسه   رنشدر 

 .پ داخت  شد ۲۱۱۸ن  ۲۱۱۸های  سال در بازه زماد  دو ( همهای  لک ای از  مجاوع )
اطالعات  ۀساماد توسط های رقوم  دادهدار ب   مکانهای  داده ن تبدیل دقش  ۀتری: گام انل ن دنم

 . GIS جغ افیای 

  

  
 (نگارنده) ۲۰۰۲ و ۲۰۰۲های سبز کرج در  لکهت کاربری اراضی و اتغییر ۀشد برداشتهای  نقشه .۲ شکل



424  ،1931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة11دورة  آمایش سرزمین 

  درک بصه ی از تغییه ات   تصانی  لندست به ای کاهک به    ۀتری ب ای RSافزار  د م ازگام سوم: 

 استفاده شد.

س  دو  تحلیل ب اساس س  سطح داریم:   FRAGSTATES4.2افزار  د ماستفاده از  با :گام چرارم

لک ، کالس ن سیاای س زمین ک  با توج  ب  رنیک د پژنهش تحلیل ب  اساس سطح کالس ادجهام  

 .پ ی فت  است

 در سطح سیمای سرزمینتجمعی و شیوع پراکنش ، های مربوط به ناهمگنی نمایه معرفی

CA
۲ مساحت کالس، یاهای مساحت ن حاشی   از داای  ۱

PLAND   درصد کالس مددظ  در سهیاای

۳ ن س زمین
Lpi ههای ت کیهب سهیاای     گیه ی  اددازه زاک  هاگ  ست ات ین لک   درصد بزرگ ۀداای

خاص تشکیل شده است  ۀلکدهند چ  مقدار از سیاای س زمین از یک دو   م ادد ن دشان  س زمین

 (.۱۲۸-۱۳۱: ۱۳۷۱ ،سیا  دیا ن )مختاری

 یها  هها  لکه   تعهداد  ،ها لک گی ی گسستگ   اددازهت ین  ساده ،ن در عین حال تجاع های  از داای 
۴
NP  ها یا لک ن ت اکم PD

COHESION. (۱۴۴-۱۴۳ :۱۳۷۱ ،سهیا  دیها   ن مختاری) ستا 5
 ۀداایه  ۱

رند ن ب اسهاس اطالعهات حاصهل از     مه  هها به  کهار     لکه  گی ی پیوسهتگ    اددازهتجاع  ک  ب ای 

 که  از ی (.۱۴۳ :۱۳۷۱ ،شهود )مختهاری ن سهیا  دیها     م گی ی مساحت ن محیط لک  محاسب   اددازه

  شهیو   ۀیه داا ،گیه ی میهزان تجاهع در سهیاای سه زمین نجهود دارد       ادهدازه که  به ای    های   یداا

CONTAG  میهزان په اکنش ن    شیو  ۀداای .استپ اکنش  درننهم  پ اکنش نشامل ک  هم دام دارد

 .کند گی ی م   اددازهپ اکنش را در سطح سیاای س زمین  درنن
 

 ها و تحلیل نتایج یافته

تجاع  ن شهیو  اسهت که      ،های مساحت ن حاشی  داای  ه  داودار مع ف یک  از ،این قسات در

ههای    ی  ،هاساختادسانعنوان داادی از  ب های مسکود    ی شاخص  ب ای ب رس  رندد تغیی ات 
                                                           
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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  که یزیف عهت یطباز عنهوان داهادی    به  های بهای    زمین ۀ ی ن  ستیزهای   ی پوشش سبز داادی از 

 شر ی ک ج هستند. س زمین

  

  

  

 
 (نگارنده) ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۲ یها سالنمودارهای روند تغییرات سیمای سرزمین شهری کرج در 
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 های بایر لکهبرآورد روند تغییرات 
توادهد   مه  جای آن  ب های سبز  پوششک دن  جایگزیندامطلوب  است ک   ۀپدیدهای بای   لک افزایش 

ب  ش ط  که    ،مطلوب  است ۀدیز پدیدمطلوب ب سادد. در مقابل کاهش فضاهای بای   ۀدتیجب   را ما

ههای ته ددی اشهغال دشهود یها       دا نساخت اعم از مسکود ، صهنعت  یها    ادسانهای  پوششتوسط 

 حداقل ب  هاان شکل باق  باادد.

 های مسکونی لکهبرآورد روند تغییرات 

ههای    یه دااهای م بهوو به  گسسهتگ  ن کهاهش       یدااهای م بوو ب  داهاگن ، افزایش   یدااکاهش 

جهای اجهزای    ب ساخت  ادسانهای مسکود   لک شدن  جایگزین ۀدهند دشانهاگ   ،م بوو ب  پیوستگ 

 شناخت  منطق  است. بومهای غی زیست  در ساختار  افزایش دفوذ ج یان ،طبیع  ن ب  بیاد  برت 

 های سبز لکهبرآورد روند تغییرات 

 دبهود های گسستگ  پوشش سهبز ن   ، افزایش شاخصاهش شاخص داهاگن  )عنص  سبزینگ (ک با

رسد با کاهش یکپارچگ  فضهاهای   م ب  دظ   ،ت ین لک  رشد افزایش  چشاگی  در شاخص بزرگ

 .میمواجرکل منطق   در سبزهای  لک سبز ن پ اکندگ  

 شیوع( ۀنمای) Contagبررسی روند تغییرات 

در قسهات قبهل    آنبا توجه  به  تع یه     شیو  در سطح سیاای س زمین قابل مطالع  است.  ۀداای

شیو  بیشت ی از یهک   ۀداایت ،  متصلت  ن  بزرگ ۀادداز یک سیاای س زمین با ادوا  لک  بادادیم  م 

های کوچک تقسیم شهده اسهت، دارد. بنهاب این     لک سیاای س زمین ک  در آن ادوا  لک  ب  تعدادی 

 ها ن پیوستگ  آدراست. لک بزرگ   ب  معنای کاهش ۲۱۱۸تا  ۲۱۱۸کاهش این داای  از سال 

 (نگارنده )ها در کل سیمای سرزمین شهری کرج  یافتهتحلیلی  -عددی یندابر. ۰ جدول

 سبزالیۀ تغییرات فضاهای برایند  مسکونیالیۀ تغییرات فضاهای برایند  تغییرات فضاهای بایربرایند  ها نمایه

CA ۹/۷۸ کاهشدرصد  ۳۸/۸ کاهشدرصد  ۲۴/۱۳ کاهش درصد 

PLAND ۳/۹۷  افزایشدرصد  ۴۱/۸ کاهشدرصد  ۳۳/۸ کاهشدرصد 

NP ۳/۹۷  افزایش درصد ۲۹۳/۳ افزایش درصد ۲۱/۱۱ افزایشدرصد 

PD ۸۱/۱۹  افزایشدرصد  ۲۸/۸ افزایش درصد ۲۹/۷ افزایشدرصد 

LPI ۸۸/۲۱ افزایشدرصد  ۴۲/۳۱ کاهشدرصد  ۹۴/۸۴ کاهش درصد 

Cohesion ۱/۳ کاهشدرصد  ۳۴/۱ کاهش درصد ۳/۷۱ کاهش درصد 

Contag ۳۴/۱۳  کاهشدرصد 
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 راهکار ئۀاراراهبرد و 

 ۀب دامه آن در راسهتای حفه     یارتقاهای بوم محیط ن  ظ فیتایجاد هااهنگ  بین  پژنهشراهب د 

ادزنایه    -ارتبهاو  ۀشهبک سهطح برینگه     یارتقها ریزی ب ای  ب دام  عبارت ، ب فعالیت ادساد  است. 

کنش مثبهت   شناخت  از ط یق ایجاد دی نهای سایب دتیک  است. دی نهای  ک  بیشت ین هم بومسیستم 

ته ین   ای ک  هاواره در کوتهاه  گود ب   ؛یاب  ساختاری کنند تعادلهم داشت  باشند تا س زمین را  را با

اینجاست ک  بالنهدگ  سهیاای سه زمین به       ن اصل خط  ن اختالل را ب  مغز سیستم ب سادد ،زمان

 .(۱۳۷۱ ،)ب ق جلوه آید ود م نج

 بزرگ سبزراهی ۀ شبکزیستی به نام م سمکانیریزی   برنامهشناختی:  بومراهکار 

ۀ منطقه نیژه تره ان بها    ب پ ت افیک بین سای  دقاو کشور ن   دست سچرارراه  ،شر ی ک ج س زمین

شهناخت    بهوم ای باشهد که  از منهابع     شهیوه ریزی باید به    ب دام گ دشگ ی شاال کشور است. پس 

 ۀتوسهع بهزرگ سهبزراه  در ناقهع     ۀشهبک گ دشگ ی بر ه ب د. بنادرهادن   ۀتوسعس زمین در جرت 

دا ده    ،کنند. این شهبک   م شناخت   آن را پشتیباد   یندهای بوماف های طبیع  است ک   زی ساخت

های آرامش ادسهاد ،   های تف ج ، موقعیت موقعیتگ دشگ ی،  ۀتوسعمنظور ایجاد الگوی  ب حیات  

نری از  بره ه شهناخت  ن   تنهو  زیسهت  ن زیبهای     یارتقها ههای بهوم ،    گوده  حفاظت از زیسهتگاه  

 توادد باشد. م ای دیز از فواید بارز آن  های منطق  نیژگ 

  یپ  ستیززی بنای زیست  یا  عنوان ب قابلیت توج  نیژه ک   های طبیع  منطق  پتادسیل ۀمالحظ

ههای سهبز،    موزاییهک ازجاله :  ، سهیاای سه زمین شهر ی که ج را داردهد       شهناخت بوم یهاشبک 

 ههای طبیعه    دا نزیست  داردهد که  توسهط     یهای بدنن پوشش یا تنک ک  قابلیت احیا موزاییک

ههای ارتبهاط  برته ین     شه یان سهاخت مه تبط شهودد،     ادسانهای  موزاییکتوادند حت  ب   م  متعدد

 درآدرا هسهتند.   عالک د ن ساخت  محااکولوژیک ن  ۀشبکب  درنن   عیطب یهاانیج  ۀکنند منتقل

ههای طبیعه  در دظه      دا ندن ن س  مشتال به    ،یک ۀشبک س  زی  ،بزرگ سبزراه  ۀشبکطراحی 

هها   زی شهبک  ک از ایهن  یه ه  ،ضهان  درمشخص گ دید.  ۳گ اری در شکل  شاارهک  با  گ فت  شد

ههای   پتادسهیل کاشهت هسهتند که  بها توجه  به         ادسانشامل ک یدنرها ن  فضاهای  سبز طبیع  یا 

 .(۲ تعیین کارب ی در دظ  گ فت  شد )جدنل ،جغ افیای  ن دیازهای موجود ب ای آدرا



426  ،1931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة11دورة  آمایش سرزمین 

 
 (نگارنده) یگذار شماره باو  کرج یهادره روداز   ۲۰۰۲ ای لندست ماهوارهتصویر  .۳شکل 

 آوردن راهکارها دست بهمبنای علمی 

درهاده شهده    ( بنها ۱ ن آن دیز مطابق چارچوب مفروم  پژنهش )شکل ۲ اساس جدنل ب   ۳جدنل

که  خاصهیت تبهدیل به       سهت اهای تغیی په ی ی   مکانهاان  ،۳ جدنل ۱ ستون ،مثال . ب ایاست

ههای   ادتخهاب دا ن  ،۳ جهدنل  ۲ (. سهتون Metacity )نیژگه  تغیی په ی ی   دارد های زیست  را لک 

ناقع  در شان ازبین رفت  یا تضعی  شده است ن ایجاد سبزراه در آدرا اکولوژیک  طبیع  ک  عالک د

 پ اکنهدگ   )نیژگه   صهورت په ی د  نج   نیب  برت  اکولوژیک ی ندهایاف در آن ادتخاب  است ک  

Metacity) سه    ن اتصهال هه   سهاخت ن طبیعه     ادسهان ههای   بافهت های ارتباط  بین  ش یان. تعیین

، رنی پیههادهبهه  یکههدیگ  بهه  شههکل سههتون فقهه ات یکپارچهه  )ک یههدنرهای  ۳ ن ۲ ن ۱  ۀزی شههبک

( دال ب  توزیهع خهدمات اکوسیسهتا  در کهل سهیاای      ...های سبز طبیع  ن حایل، سواری دنچ خ 

ههای   کهارب ی سهتون تعیهین    ،( ن دردرایهت Metacity س زمین ک ج است )نیژگ  عدالت محیطه  

زیستگاه حیهات نحهش   ، )آب حفاظت از منابع طبیع  مختل  یها یکارب   مشتال ب  ک ۳ جدنل

 ف اغته  ، های عبهور ن مه نری   موقعیت، ارتباط  ن دست س ، ()منظ سازی شناخت  زیبای ، (شر ی
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ادزنای   -ارتباو ۀشبک های زیست  عالنه ب  بربود عالک د لک  یاحیابا  ،)تف یح  ن نرزش ( است

سیاای سه زمین  ، آبخیز م کزی ۀحوز ت  مادند کل ای  منطق های  ج یانک ج ب   شر سیستم داخل  

که ه   زیست یاد ژ ن ماده ۀچ خای ان ن قاره متصل شده ن توسط ارتباطات ف اسیستا  ب  عالک د 

 (.Metacity باشد )نیژگ  ت کیب ث  ؤمدیز 

 (نگارنده) اساس چارچوب مفهومی راهبردها و راهکارها بر  .۲جدول 

 شناختی جامعهراهکارهای  شناختی بومراهکارهای  راهبردها 

کاارییری مزایاای    به
metacity   باااااه

پایااداری سیساات  در 
ساااااااااااا   
 -جغرافیاشااااناختی

شااااناختی  انسااااا 
 انجامد. می
انداز اعاتیی   چش با 

 -شااااناختی بااااوم
شااناختی در  جامعااه
بناادی ساایمای  پهنااه

 سرزمین

 شناختی بوم( الف
بهه ای  تغییهه اسههتفاده از نیژگهه  . ۱

 های  ک  قابلیهت تغییه    مکانادتخاب 
الگوهها   ؛ زی اب  ماهیت زیست  داردد

بیهوفیزیک  ن اجتاهاع    ف ایندهای ن 
 در موزاییک تغیی پ ی دد.

در  پ اکنههدگ اسههتفاده از نیژگهه  . ۲
ایجههاد ن  هههای زیسههت  لکهه یههافتن 

ی  دامتقارن در ابعهاد  داهاگود  ن پویا
 ادساد . نارگادیک 

عههدالت اسههتفاده از نیژگهه    بهها .۳
توان در س اس  موزاییهک   م  محیط 

بزرگ از ط یق ارتباو بین ناحدهای 
هههای  شههبک فضههای  موجههود در  

اکولوژیک ، خهدمات ن امکادهات را   
به    ههای ارگادیهک ن ادسهاد     لک در 

 اشت اک گ اشت.
 ،ت کیبهه نیژگهه  بهها اسههتفاده از  .۴

 ۀب  ناسهط  ها موزاییکعالنه ب  تغیی  
، دهاهاگن   ف ایندتغیی پ ی ی الگو ن 
از  Metacitiesفضههای  ن پویههای  
 ف ایندهای  ط یق امکادات ن 

بها   بزرگ سهبزراه  شبکۀ در ایجاد 
کارک دهههای حیههات   گیهه ی از برهه ه

بههای  محههیط  پهه ی  ادعطههافعناصهه  
خهاک ن ههوا ن   ،  فیزیک شامل: آب

محیط زیست  شامل جوامع گیهاه   
تحههول   ن جههادوری در پهه  ایجههاد

پایههههدارت  ن عاههههدتاا رنیکهههه د 
ههای مختله     رنشب   ،گ دشگ ی

اسهتفاده   metacityههای   نیژگ از 
 شده است:

 تغیی پ ی ی:. ۱
کهه  فاقههد  بههای هههای  لکهه ادتخههاب 
مادنهد  ؛ ادهد  پوشهش کهم   پوشش یها 

های اط اف منهاطق مسهکود  ن    لک 
سههاخت ن تغییهه   ادسههانهههای  دا ن

ههای زیسهت     کارب ی آدرا به  لکه    
 )تف یح  ن منظ ساز(.

 پ اکندگ :. ۲
 ۀدرب داردهد  سهبز ههای   ادتخاب لک 

شامل  آب های  لک پوشش گیاه  ن 
عنهوان عناصه  اصهل      ها به   رنددره
 زیستگاه شر ی. ۀشبک

 فرهنگی. حوزۀ ۱

 شناختی بوم فرهنگتوسعۀ تبیین و   .۱-۱
ههای   زی سهاخت  تعیین ن تقویهت  .۱-۱-۱

ف هنگ  ب  مبنای تغیی  دو  بینش مه دم به    
 شناساد . جامع  -شناساد  بومدیدگاه  

 مدار اخالقن  ت بیت ادسان تواداند .۱-۱-۲
 مسی  کارب د تکنولوژی. در

 کارییری سیست  آموزش به .۱-۲

محتواهای آموزشه    تغیی : مستقیم .۱-۲-۱
 اجتااع . -ب  اکولوژیک 

نرند رنیکههههه د : غی مسهههههتقیم .۱-۲-۲
دگه  سهیاای سه زمین در     کلن  بنیان دادش
ههای   ادجاهن ههای فکه ی مهدی ان     ج یان

 محیط زیست .

 عملی. حوزۀ ۲
 اتاق فکراندازی  راه .۲-۱

پ داز بها   تئوریهای  ادجانتشکیل درادها ن 
 اجتاهاع   گوهاین گفت گ ای  دتیج هدف 

 ۀاز آدرهههها در  م حلهههه تأثی پهههه ی ی ن 
 SEA. گ اری راهب دی پژنهش  سیاست

 مشارکت مردمی .۲-۲

 
سیست  تفکری مولاد  

حاااف   پویااایی کااه
تعااادن ناااهمگنی و  
پایااداری پیوسااتگی  

و موجااا  اسااات 
یابی  سااختاری   تعادن

خودکاااار سیسااات  
 .شود می
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استعییی امکا  نظریۀ 
زما  حفاظت  روند ه 

توساعۀ   -شناختی بوم
شااناختی را  جامعااه
 سازد. میمحقق 

شناخت  محل  ن اتصهال آدرها بها     بوم
 بهه ث  ؤمهه ای  منطقهه هههای  ج یههان

ن  خهههدمات اکوسیسهههتا  اسهههت 
 یف صههت  بهه ای ط احهه  یهها احیهها 

ی  کهه  در اصههل  ههها لکهه  ۀدنبههار
 شیافهزا  جرهت  ،ادد بودهپ ی   زیست
  بزیست   ستمیاکوس یندهاایف سرم 
آنرد ن  مهه فهه اهم  یشههر   زدههدگ

ههای   شهبک  عالک د ارتقای موجب 
 د.گ د م ادزنای   – ارتباو

 پژنهشهههه  ۀب دامههههداشههههتن . ۳
ریهزی ن دظهارت    ب دام درخصوص 
ی ههها شههبک ادههزنای  -بهه  ارتبههاو 

، تی یمهد : مشهتال به    شهناخت   بوم
  ابیه ارز، ارزیاب  توان، لینتحل  یتجز

توسهههع ، ارزیهههاب  گهههپ  اثههه ات
)به ق   اکولوژیک مناطق طبیع  شر 

 (.۷۱، جلوه
ن بهه  هنگههام  ارزیههاب در سههطح . ۱

 سه زمین  سهیاای  منهابع ریزی  ب دام 
 هها،  فه م  شناخت  بوم  تحلیلتوج  ب  

 ؛ها ساماد 
 ههای پایهداری   توسعۀ شاخصدر . ۹

 ها توج  ب  چگودگ  کایهت،  سبزراه
ههای   محهدنده  جهواری  هم ن کیفیت
 ههای  جواری هم، غی طبیع  ن طبیع 
ن  محهدندهای  تنهو  ، گیاه جوامع 

 یههک درنن در سههاختاری پیچیههدگ 
هاههاهنگ  بههین ادسههان ن ، زیسههتگاه
رنابهط عاهودی موزاییهک    ، طبیعهت 
رنابط عاودی موزاییهک  ، ها  محدنده
 در محهدندهای  تنو ، گیاه جوامع 

 ههای  گوده   په اکنش ، ها زیستگاه بین
 اتتغییه  ، سه زمین  اتتغیی ، زیست 

 از حفاظههتتوجهه  بهه   ، سهه زمین
 ارتبههاو ن محلهه  هههای سههاماد  بههوم
)به ق جلهوه ن    زیسهتگاه   های لک 

 .(۷۲ ،مب قع  دینان
 شناختی ( جامعهب

: پژنهشه  مشهتال به     ۀب دامداشتن 
اشهتغال   ،مرهاج ت  نکنته ل  دظارت

مهدی یت بحه ان   ، شر ی ن رنستای 
 در مخاط ات طبیع  ن ادساد .

 
 

 عدالت محیط :. ۳
توسهط  ی دهاهاگون  هها  اتصال لکه  

شهده   ک یدنرهای سبز ن آبه  تعبیه   
موجهب   است؛ زی ا ارتباوهم عامل 

افههزایش ن  گسهت ش تنهو  زیسهت    
در  قابلیت دست س  ب  فضهای سهبز  

م تسری، مناطق  ک  ازاین دظ  فقی دد
خدمات اکوسیستا  در کل  ۀعاد د
شر ی م  شودد ن هم عامل سامادۀ 
ههای    در قسهات  ؛ زی اهستند ادزنا

هههای طبیعهه  از   حایههلبهها ایجههاد 
هههای زیسههت  حفاظههت دیههز   لکهه 
 شود. م 
 ت کیب :. ۴

عنههوان  بهه سههبزراه  ۀایجههاد شههبک 
ای از عناصهههه  طبیعهههه   شههههبک 
مشههتقات در کنههار  پهه ی  ادعطههاف

 متحه ک  کییه موزا کیه  دیتولادسادی
 است. ک ده از جوامع داهاگون
هههای زیسههت  ن  موزاییههکاتصههال 

غی زیسهههت  بههه  ههههم از ط یهههق 
ن ایجاد یک شبک   ک یدنرهای سبز

ب ای ادتقهال ن دفهوذ ه چه  بیشهت      
 ۀشهناخت  از حاشهی   بهوم های  ج یان

سیاای س زمین شر ی به  درنن ن  
ن  شههناخت  بههومبربههود عالکهه د  

سیسهتم، حته    مندی آن در کل  بر ه
 دقاط  ک  ذاتهاا زیسهت  دیسهتند دیهز    

 بوده است.
 تهوان به ای   م های فوق  پتادسیلاز 

 ن شههر ی هههای فعالیههت تههدانم
 آثهار در جرت افهزایش   گ دشگ ی

 کاک گ فت. شناخت  بوم

 پایههداریسههبزراه   شههبکۀ ایههن 
 در شهناخت   بهوم های  شبک  عالک د
 ،ای گودههه تنهههو  بسهههت   ابقهههای
 خصایص، گ دشگ ی های موقعیت
در سههیاای سهه زمین   را ای منطقهه 

 دهد.  ک ج افزایش م 
 

گفتاههان ن دگ ادهه  ایههن مفرههوم متههأث  از  
اسهت.   که ه  زیست ۀدر مورد آیند اجتااع 
 جرهت  م دم  مشارکت از مندی بر ه میزان
 اقتصههاد ن معیشههت  هههای ف صههت ایجههاد
ریهزی   ب دامه  عنوان شاخص    ب شناخت بوم

 (۷۲، )ب ق جلوه ن مب قع  اجتااع 
ارزیههاب  اثهه ات  در توادههد مهه آن  مصههداق
 ۀتعیههین محههدند ۀم حلهه از EIAتوسههعۀ 

پایش توسط عاهوم  ن  اج ا ۀپ نژه تا م حل
 م دم صورت گی د.

پایادار  توسعۀ کارآفرینی در جهت  .۲-۳
 قوی

تولیدکننهدگان   اسهتفاده از دهوآنری   .۲-۳-۱
 اقتصادی ن اجتااع .

بها   متناسهب  مشاغل سهنت   یاحیا .۲-۳-۲
 تکنولوژی.ن   بوم
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 ، مبتنی برساخت انسانزیستگاه شهری  -سیمای سرزمین شهری کرج بزرگ سبزراهیشبکۀ شناختی:   بومراهکار  .۳ جدول

 (نگارنده) ۰جدول 

 نواحی جغرافیایی تحت پوشش 
شناختی تحت  بومهای  شبکه

 پوشش
 کاربری مدنظر نوع کریدور سبز

 ۱ۀزی شبک
مهه ز شهه ق  ن بخههش م کههزی کهه ج/ از  

 گ مدره تا م کز ک ج کوچک
-۲۲-۲۱-۳ ۀشاار های دا ن
۲۱-۷-۱۱-۱۲-۱۳ 

 منظ سهاز) رنی دا ن . ۱فاز
مواصالت   مسی  – ۳طبیع 

ک ج ن جهاده  -اتوبان تر ان 
 (؛قدیم
حفاظت از منابع آبه   . ۲فاز

 ۲۲-۲۱-۲های  دا ن)رنی 
 .منشعب از رندک ج(

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

 شاال غ ب  ن بخش  از شاال ک ج ۀمنطق ۲زی شبکۀ 
 ۳-۴-۹-۱های:  دا ن -
کوهسهتاد   منطقهۀ    باز:لکۀ  -

 آتشگاه

 -تف جهههههه . ۱فههههههاز
منظ سهههههازی)رنی دا ن 

 ؛(۳ۀ شاخ  س 
حفاظههت از منههابع  . ۲فههاز
 (؛۴ )دا نطبیع 
 سههواری دنچ خهه . ۳فههاز

 ؛(۹ن۱های  دا ن)
 )درپههارک علاهه   . ۴فههاز

 (؛۳فضای بای  ش ق دا ن 
بهههههای  لکهههههۀ  .۳فهههههاز
تهه   کوهسههتاد  بههزرگ دیاهه 
ن  ۳ههای  دا نشده بین  ناقع
۴. 

ن  حایهل طبیعه  در مقابهل دفهوذ    . ۱فاز
ههای مسهکود  ن دظهام      اختالو بافت

 ؛کوهستاندامنۀ با بافت طبیع  
ته    قهدیا  های  زیستگاهحفاظت . ۲فاز
توادد ایجاد زیستگاه  جدیدت  ب ای  م 
 ؛های جادوری منطق  گود 
ایجههاد فضههای بههاز خطهه  در   . ۳فههاز
ارتباط  ن دست سه    آنردن عنص  ف اهم

( Schwarz, 1993) ، ایجاد موقعیت
ساکنان سهامادۀ  نرزش  ب ای  -تف یح 

دفههوذ   ،شههر ی باغسههتان ن اطهه اف   
های تولیدشهده توسهط عناصه      ج یان

های مسهکود  ن ته ددی    لک طبیع  در 
 ؛ساخت ادسان
ب ای افزایش  های  لک بازگ داددن . ۴فاز

 اکوسیسههههتمف اینههههدهای سههههرم 
تکایههل  (،Pickett, 2013)زیسههت 

کهل به  نیهژه در     ۀدقش حفاظت  شهبک 
 ؛شاال غ ب  ۀحاشی

پههههههارک کوهسههههههتاد   .۳فههههههاز
 .شده حفاظت دیا 

 ۳زی شبکۀ 
ای از  عاهده بخش 

سیسهههتم شهههر ی 
 محادشر 

 -۱۱ -۱۴هها:   دا ن
۱۹- ۱۳- ۱۸- 
۱۱-۱۷. 

 ۀمنطقههبههاز: لکههۀ 
ی ک  از جنوب بای 

شهههر ک برهههاران 
 ۀحاشهی ش ن  ن تا 

در  ماهدشهت  ۀجاد
ادام   جنوب غ ب

 .یابد م 

-۱۹-۱۳)دا ن تف ج . ۱فاز
 (؛۱۸
ن اسههبز عههاب  ک یههدنر. ۲فههاز

-۱۱-۱۴هههای  دا ن) پیههاده
 ؛(۱۷

 سهههواری دنچ خههه . ۳فهههاز
 (؛۱۱)دا ن
پارک جنگل  یکپارچه   . ۴فاز
 باز.لکۀ در 

 ؛تف یح . ۱فاز
 ؛ف اغت  ،عبور ن م نرموقعیت .  ۲فاز
 ؛ن سالمت  نرزش . ۳فاز
حایل طبیعه    ،ساخت ب  بافت طبیع  ادسانهای  لک تباط  ش یان ار. ۴فاز

ههای   لکه  برهاران تها    کمسهکود  شهر   لکۀ ب ای جلوگی ی از پیش نی 
 .سبزکشانرزی ن باغات ماهدشت
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 گیری نتیجه

 تحهو ت  ،تغیی ات ۀمطالعبا  شناس  بومعلم  ،شده مط  مباد  دظ ی  تکی  ب  با شناساد  بوم منظ  از

ب  سهات   یتحو ت شر  ده  جرتی ب ا ایپو چارچوب  ،در این راستا .دکن م ادتخاب  را دارت یپا

 -عنهوان مکاهل جامعه     به   شهناخت   ی بومندهاایف  شاملک   تحو ت  ؛شود ارائ  م ی داریپاتعال  

سهیاای سه زمین شهر ی    ی  فضا  دگیچینسعت ن پ شیافزاتوج  ب   با .هستندن اقتصاد  سیاست

 ،های محیط  نیژگ هاچنین ، رسد م ساختاری ب  دظ  اا ک  عادت شر  کالن ب از شر ی ساده ک ج 

 ،اسهت  Metacity اصل  آن مفروم ۀهستک   (۱)شکل متناسب این مدل ،اش ف هنگ تنو  قومیت  ن 

ههای   سهال  در مطالع  سیستم مورد شناخت  بومهای  شبک در ب رس   دتایج تحلیل گ فت  شد. کار  ب

مطهابق  ای  ب دامه   مستلزم شناخت  است ک  بومحاک  از تغیی ات دامطلوب عالک د ، ۲۱۱۸ ن ۲۱۱۸

 جرهت  در آدرا ی یکارگ ب  اان ثادی  یپ  ادعطاف عناص  ی شناسا مبتن  ب  ان اچارچوب مفروم  ن  با

  است.  شناخت بوم یندهایف ا تیتقو

سیسهتم شناسهای  شهده ن     منعطه   عناص عنوان  ب لک  ن ک یدنرهای طبیع   ،این پژنهش در

قالب راهبه د ن راهکهار    در شده ئ ارا) های متنو  کارب ی با یشر  ستگاهیز بزرگ ۀشبک  ساختیز

 ،سهبز ههای   موزاییهک  سازی تق یب  یکپارچ  آن تالش شد بادر ک   دددتشکیل دا ( را۲ ن ۱جدنل 

بنهاب این   .دنه یاب ت شهده ن ف اینهدهای زیسهت  غنها     فعال اد ژی ن اطالعات -های ادتقال ماده گست ه

 ن قهادر  داشهت  حداقل آدت نپ  ن حداکث  برینگ  را خواههد  ،شر یادزنای  -ارتباو ۀشبک سیستمِ

 دیهز بها   شناسهاد  جامعه  از منظه    ازبین بب د. را های ادساد  گپ اکولوژیک  حاصل از فعالیتاست 

اکولوژیهک ن اجتاهاع     ۀجادب ها ۀ توسع قطعاا (۲ ن ۱راهب د ن راهکار جدنل مطابق )ریزی  ب دام 

 هاگام صورت خواهد پ ی فت ن این ش و  زم ب ای رسیدن ب  هدف اصل  پ نژه است.

 ۀدظ یه ک ج این است ک  ضهان تلفیهق چنهد     بارۀهای مشاب  در پژنهش این پژنهش با تفانت

  مبهاد  ی یکهارگ  به   با تالش شد ،لنداسکیپ اکولوژی ۀزمیندر  متعلق ب  ب خ  از دادشاندانعلا  

 در قالهب راهکهار   ،اسهت  یشهر   ط احهان  یبه ا  یپه داز  دهیاک  سطح  از  یکارب د  مدل یدظ 

خهأل   راهکارهای  ب ای حل معضالت اجتاهاع  داشه  از   ضاناا (.۲ )جدنل گ دد  ئارااکولوژیک  
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و ن ایهن  ئبنهاب این امیهد اسهت که  مسه     دیز پ داخت  شهود.  های ادساد   فعالیتمتأث  از  شناخت  بوم

 های شر ی بر ه جویند. گ اری سیاستبنیان در  دادشاز ابزارهای  شر  کالن

 های آتی پژوهش براییی اهپیشنهاد

سهیاای سه زمین شهر  که ج توسهط      ف هنگه    -ههای اجتاهاع    زی سهاخت ریزی جامع  ب دام  .۱

 ؛علوم اجتااع ن امتخصص

سهبزراه   ۀشهبک نری اجتاهاع  از   افزایش خدمات اکوسیسهتا  ن بره ه   ب ایای  ب دام ط    .۲

 ؛ پیشنرادی در این پ نژه

 ؛  آنرساددن  کاین حل ب ای ب   راه ئۀاراب  محیط زیست ن  سبزراهۀ پ نژبین  اث ات احتاال   پیش .۳

ایجاد زیستگاه شهر ی به  پشهتیباد      هدف با  سبزراه ۀشبکهای متفانت از  ف صت تع ی  .۴

 ؛شناخت  بومهای  شبک 

( در جرهت  دن قلاه ن شهر ی  )بهین  های بین قلا نی  س زمینهای خاص  از نیژگ استفاده  .۳

 ؛افزایش دست س  ب  فضاهای سبز بیشت 

 شناخت  ب  سالمت اجتااع . بومهای  ب دام ب رس  میزان تأثی گ اری  .۱
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 منابع
شهناخت    ارزیهاب  عالکه د بهوم   . (۱۳۷۲) مب قع  دینان، دغا ن دیکو  ،مدقالچ ؛ ب ق جلوه، شریندخت

، ههای محهیط زیسهت    پژنهش درۀ درک (، -دا ن رند -)مطالعۀ موردی: تر اندا د ند درۀ شر ی 

 .۷۱-۱ ،۸شاارۀ  ،۴دنرۀ 
شهناخت  در   ههای بهوم   دقش شبک . (۱۳۷۳)سیدیحی   ،اسالم منصوری، مینا ن  ؛ب ق جلوه، شریندخت

های شر ی )مطالعۀ موردی: منطقۀ شر ی پو دشر   منطق بخش  هویت -شناخت  ریزی محیط ط  

 .۱۷۴ ،۱شاارۀ  ،۴۲دنرۀ ، شناس  محیط.  )اصفران

هها   های پایهداری شهبکۀ سهبزراه    (. توسعۀ شاخص۱۳۷۲ب ق جلوه، شریندخت ن مب قع  دینان، دغا  )

 .۲شاارۀ  ،۱۳دنرۀ  ،علوم ن تکنولوژی محیط زیست شناس  سیاای س زمین، ب اساس اصول بوم

. تره ان، دادشهگاه شهرید    FRAGSTATEافهزار   راهناای ده م . (۱۳۷۳)زه ا  ،ن مختاری ، رنمیناسیا  دیا

 مؤسسۀ آنای قلم. ،برشت 
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