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تاریخ پذیرش مقاله1317/86/21 :

تاریخ وصول مقاله1316/84/81 :

چکيده

اکوسیستم های شهری در طی گیشت زمان و مکان و درنتیجه برهمکنشی پويا میان فرايندهای اجتماعی-اقتصادی و بیوفیزيکی رشد
و تکامليافته و تا آوری اکولوژيکی اکوسیستم شهری تحت تأثیر چنین برهمکنشهايی قرار دارد .در ندواحی شدهری ،قطعدهسدازی
زيستگاههای طبیعی ،همگنسازی ترکیب گونهها ،ازهمگسیختگی سیستمهای آبی و ايجاد تغییر در چرخة انرژی و مواد غیايی موجب
اختالل در عملکردهای بیوفیزيکی شده و کاهش تا آوری سیستم را به دنبال دارد .تقويت شبکههای اکولوژيک شهری که بدر پايدة
اصول اکولوژی منظر مطرح شدهاند ،عاملی بهمنظور حفظ فرايندهای طبیعی و عملکردهای بیوفیزيکی در شدهر محسدو شدده و بدا
ايجاد تعادل میان خدمات انسانی و اکوسیستمی ،به ارتقاء توانايی سیستم برای مقابله با فشارهای زيستمحیطی انجامیدده و افدزايش
تا آوری آن را در پی دارد .هد ،مقالة حاضر ،تبیین جايگاه و اهمیت توجه به شبکة اکولوژيک شهر در برنامهها و طرحهای توسدعة
شهری در راستای دستیابی به تا آوری اکولوژيکی است .در اين راستا از طريق تحلیل و تفسیر بصری عکسهای هدوايی و تصداوير
ماهوارهای شهر مشهد بهعنوان نمونة موردی ،عناصر شبکة اکولوژيک استخراج و روند تغییرات آنها در طی دورة  56ساله و تأثیرات
آنها بر تا آوری اکولوژيکی تبیین شده است .با شناسايی ارزشهای اکولوژيک حفظ شده و مدفون شدة اين شهر در طی فرايند رشد
و توسعة آن ،راهکارهای پیشنهادی بهمنظور بهبود ساختار اکولوژيک شهر مشهد ارائه شده و نمونهای برای برنامهريدزی شدبکههدای
اکولوژيک در ديگر نواحی شهری محسو میشود که توسعة شهری تهديدی برای محیطزيست طبیعی است.
كليدواژه

اکولوژی منظر ،تا آوری ،شبکة اکولوژيک ،منظر شهری

 .1سرآغاز
امروز تدج ب شبک هه

اکدلدویا شهر نخسهت گر اروپه و گر ارتبه ش به غلبهة
اکدلدویها شههر ،بهیشازپهیش

رویکرگ برا اتزایش ارزش ه

اکدلدویکی محهیطهه

شهر گر نظهر رتته مهیشهدگ .گر واقه مفههدم شهبکة
* ندیسند مسئد :

انس ن گر محیطه
گنب

طبییی و تک تک شدن تدریجی آن به

تدسیة محیطزیست انس نی نم ی ن شهد و به ینهدان

پیشنه گ برا حف ظت از ین صر اکدلدویکی س ات ر شهر
Email: Tabibian@ut.ac.ir
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گر پ س ب انقط ع و نه بدگ اجهزاء آن مطهرآ شهد اسهت
 .)Bennett & Wit, 2001; Cook, 2002بر اسه

اصهد

ج می شن سهی شههر  2مطهرآ شهد و به جسهت ر کهرگن
رتت ره

اجتمه یی گر شههره بهر

انس نی و سه زم ن هه

اکدلدویکی منظر و نخستی مد تدسی ی تت گر اروپه تدسهط

مبن

تدرم  ،س ات ر شبکة اکدلدویکی را میتدان ترکیبی از ین صهر

گوم ،رویکرگ اکدلدو زیستی 9است ک بر وتهدر و تدزیه

پ ی ه ا منظههر ش ه مل لک ه ه ه  ،گا نه ه و م ه تریس گانسههت
 ،)Forman, 1995ک اجزا آن گر محیطه
سیسههتمی بهه هههم پیدسههت از یهه ههه

شههر شه مل

تئدر و مف هیم اکدلهدو پرگااته اسهت .رویکهرگ
ی هی و ج ندر متمرکهز شهد اسهت .رویکهرگ

دن ه
سیستم ه

شهر

0

2

ی اکدسیستم انس نی ب ینهدان سهدمی

طبییههی و مصههندع

گید  ،شهر را اکدسیسهتمی متشهکل از اجهزا طبییهی و

اکدلدویکی است .آنچ گر اینجه اهمیهت مهیی بهد ،چگهدنگی

9

تط بآ و هم هنگی الگد

اجتم یی-اقتص گ مطرآ میس زگ؛ رویکرگ منظهر شههر

یة مصندع به یهة طبییهی ین صهر

بر اس

اصد و شید هه

پ ی ه ا منظههر اسههت .الگههد مصههندع ،گر صههدر تن ه قض

الگده

شهرنشینی و تراینده

س ات ر ب الگد طبییی ،میتداند تأثیر منفی بر یملکرگهه

است .گر نه یت نیز رویکهرگ پ یهدار شههر  ،شههره را

اکدلدویا ی هه

طبییهی ذاشهت و گرنتیجه ب یهت تنهز

کیفیههت شههبکة اکدلدویهها شههدگ .)Serrano et al., 2002
ب وجدگ ای گر بسی ر از طرآه
ب جه

پیهرو از شهبک هه

ب یندان تدانه

تدسی و سهترش شههر،

اکدلدویها و اسهتف گ از آنهه

طبییی ،شبک ه

اکدلدویها تخریهبشهد ،

اکدلهدو منظهر رو ارتبه ش
اکدلدویکی متمرکهز شهد
2

انس نی -محیطزیستی ی سیستمه

اجتمه یی-

سیستمه

اکدلدویکی مطرآ کرگ و بر رابطة می ن ادم

اکدسیسهتم

و سالمت و رت انس نه گر محیط شهر تأکید مهینم یهد
 .)Wu, 2014بن ه برای از بررسههی سههیر تحههد اکدلههدو
شهر مشخص می شدگ ک بر اس

رویکرگهه

متهأار،

صدم گید و قطی قطی میشدند ک ایه امهر به پی مهده

شهره ب یندان سیستمه

اجتمه یی -اکدلهدویکی مطهرآ

وایم محیطی گر من طآ شهر میانج مد.

میشدند که پدیه ییهه

اکدسیسهتم شههر و گر نتیجه

از سد گیگر حف بستر طبییی و تنهدع زیسهتی شههر

تهه بآور آنههه تحههت تههأثیر الگدههه و یملکرگههه

برا ایج گ ارتبه ش به طبییهت به تدجه به اتهت کیفیهت

اجتم یی -اقتص گ اسهت و گر واقه نحهدة ارتبه ش میه ن

اکدلدویا شهر ،

انس ه نی مهههمتههری ی مههل

محیط زیست و ازهم سیختگی بنی نه

نی زمند یکپ رچ س ز گانش اکدلدو ب ترایند برن م ریهز

اجههزاء طبییههی و یملکرگه ه

تییی کنندة ت بآور اکدلهدویکی شههره اسهت .بهر ایه

و طراحی شهر است .ظهدر اکدلدو به ینهدان رشهت ا

اس

متم یز گر اواار قرن ندزگهم و اوایل قرن بیستم گر اروپ و

مص گیآ که ربرگ گانهش بهدم شن سهی شههر گر سهطدآ

شم لی ر گاگ است .اکدلدو ک نخست گر نظر

پ یی تر برن م ریز و طراحی شهر محسدب شد و ه م

یه مهد زوگ هذر به نظهر

مهمی گر حف س ات ر طبییی بستر ،تحکیم رابطهة شههر و

امریک

زیست شن س ن همچدن ههد

میرسید ،ب سریت تدسی و سترشی تت به طهدر که گر
قرن بیست ،ب رشت ا مشروع و مههم تبهدیل شهد اسهت
McIntosh, 1986؛  .)Kxebs, 1994مطههههرآ شههههدن
پ راگایم ه

مختلهف گر طهد زمه ن به تحهد

گانهش

ایج گ و ب زی بی شبک هه

طبییت ،تراهم آورگن امک ن بهر مند من سبتر از ادم
طبییی اکدسیستم و گر نتیج ارتق

ت بآور اکدلهدویکی

شهر ب شم ر میآید.
شهر مشهد ،گومی شهر پرجمییت ایران ،از آث ر ج نبی

اکدلدو منجر شد و زمین را برا تغییهر گر نگهرشهه

تدسی ه

اکدلدو شهر تراهم کرگ است .بررسهی رونهد تغییهرا

قطی شدن ب ه و تض ه

نش ن می گهد که نخسهت رویکهرگ اکدلهدو انسه نی 0یه

اکدلدویها گر شههره از

شهر بهدون برن مه گور نم نهد اسهت .قطیه

شدن جری ن ه

سبز ،ن بدگ سبز را ه  ،مدتدن

آبی طبییی و آلدگ ی ه

اتزایند  ،همگی

بررسی تغییرات شبکة اکولوژیک و نقش آن در...
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طبییهی ایه شههر ،نهزو کیفیهت

اکدلدویا کهالنشههر تههران به ینهدان نمدنهة مهدرگ به

ب تلر شدن سیستمه

زند ی و ک هش ت ب آور اکدلدویکی آن منجر شد است.

هدایی و تصه ویر مه هدار ا بهر

مطرآ شد گر تهد  ،ههد

ب تدج ب مدضدی

اصهلی

پژوهش ح ضر تبیهی ج یگه و اهمیهت تدجه به شهبکة
اکدلدویا شهر گر برن م ه و طرآه

تجزی وتحلیل یکس ه

مههد تههدرم  ،پیشهنه گهه یی را گر راسههت

اسه

س ات ر و یملکرگ منظر شهر گر راست

بهبههدگ

گسهتی بی به

تدسهیة شههر گر

شههیدة پ یههدارتر از برن مهه ریههز مطههرآ کههرگ انههد

راست

گسهتی بی به ته بآور اکدلهدویکی اسهت .گیگهر

 .)Aminzadeh & Khansefid, 2009میکه لیلی و صه گقی

اهدا

مهیشهدند

ک گر چ رچدب هد

یمدة تد گنب

گر اگام مطرآ شد اند:

بنههیس  )0986ب ه روش کیفههی از طریههآ رو هههمانههداز
ی ه

 -شن س یی س ات ر اکدلدویا شهر مشهد و ارزشهه

تض یی ب بررسهی کیفهی شهبکة اکدلدویها شههر
مد مدزاییکی پرگاات اند .زنگ شههرکی و

تبریز بر اس

اکدلدویا مدتدن شد و ترامهدش شهدة شههر گر وضهییت

همک ران  )0969ب استف گ از تص ویر مه هدار ا لندسهت

کندنی و تبیی رابطهة ین صهر طبییهی و انسه ن سه ات گر

ب بررسی تغییرا

پدشهش زمهی گر به زة زمه نی

کالنشهر مشهد

 0962-0999پرگاات اند .ا رچ گر ای پهژوهش تغییهرا

 -تبیی تغییرا

کمی و کیفی شهبکة اکدلدویها شههر

مشهد گر طی ترایند رشد و تدسیة شهر مشهد گر بهیش از
نههیمقههرن ذشههت و تحلیههل تههأثیرا

آن بههر تهه بآور

اکدلدویکی شهر

طبقه

شبکة اکدلدویا مدرگ تدج نبدگ ولی ب گلیل بررسی شههر
مشهد ب یندان نمدنة مدرگ  ،از نته یر ح صهل از تغییهرا
پدشش زمی برا صحتسهنجی مقه گیر ح صهل شهد گر
مق لة ح ضر استف گ شد است.

 -پیشههنه گ راهک رههه یی بهه منظههدر بهبههدگ سهه ات ر و

انجه م شهد به

هم نطدر ک بی ن شد یمدة تحقیقه

یملکرگ شبک اکدلدویا کالن شهر مشهد و گیگهر نهداحی

بررسی و تحلیل شبکة اکدلدویا شهر گر زمه نی اه ،

شهر مش ب

اکتف کرگ اند ،گرح لی ک گر تحقیآ ح ضر ب انتخه ب گورة
شهبک اکدلدویها و تهأثیرا

 91س ل و تقسیم آن ب س زمه ن ابتهدایی ،میه نی و پ یه ن

گر زمینة بررسی تغییرا

آن بر کیفیت محیطزیست و ته بآور شههر  ،تحقیقه

گور  ،امک ن بررسهی رونهد تغییهر و تحهد ین صهر شهبکة

متیدگ گر ایران صدر

رتت اسهت .پریهدر و همکه ران

 )0962ب اسهتف گ از مهد مفههدمی آلبرتهی به شهن ات
ت کتدرههه

مههؤثر بههر تهه بآور محههیطزیسههت شهههر

اکدلدویا گر ترایند رشد و تدسیة شههر و نمهدگ آن به
شکل امروز تراهم شد است .همچنی گر اکثر تحقیقه
انج م شد  ،وضییت شبکة اکدلدویا گر ق لهب نقشه هه و

پرگاات اند و ب گرک رابطة س ات ر ،یملکرگ ،آث ر و پ س ه

ب صدر

گر من طآ یا و س شهرگار تهران ،انداع جهت یر ه

ای پژوهش یالو بر تحلیله

راهبرگ را برا ایج گ ت بآور تییی کرگ اند .گر مط لیة

شههبکة اکدلدویهها هههر گور به صههدر

گیگهر پریهدر و همکه ران  )0988به تمرکهز بهر روابههط
س ات ر سهیم

سهرزمی و ک رکرگهه

استف گ از متریاه

اکدلهدویکی و به

سیم

سرزمی  ،وضهییت ترکیهب و

تدزی تض یی ین صر سیم

سرزمی را گر کالنشهر تهران

بررسی کرگ اند .نت یر تحقیهآ نشه ن مهیگههد که ین صهر
س ات ر اکدلدویکی گر ای شهر از بی رتت اند ی گر ح
ن بدگ هستند .امی زاگ و ا نسهفید به تمرکهز بهر شهبکة

کیفی ب تصدیر کشید شد است ،گرح لیکه گر
کیفهی به ترسهیم ین صهر
شههی

طبق بند شد گر نرماتزار آرک جهی.آ .ا
تحلیله

ت یههلهه
به مق یسه و

کمی ای ین صر گر طد زم ن پرگاات شد که

ب شن س یی ارزش ه

اکدلدویا حف شد و از بی رتته

و ظرتیته و پت نسهیلهه
نتیج اتخ ذ تمهیدا
ب منظدر ارتق

اکدلدویها شههر مشههد و گر

من سب ب منظدر حف ی تقدیت آنه

ت بآور شهر مشهد منجر شد است.
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 .2ارتبا منظر شهری و شبکة اکولوژیک
گید منظر شهر گر گهة  0661مطرآ شد و بهر اسه
اصد و شید ه
الگده

اکدلدو منظر ،ایه گیهد

شهرنشینی و تراینده

بهر ارتبه ش

اصههلی شههکلگهن هدة آنه ه گر گو ههرو زیرسیسههتمه ه
بیدتیزیکی و اجتم یی -اقتصه گ ق بهلطبقه بنهد اسهت.
زیرسیسههتم بیههدتیزیکی شهه مل الگدههه و یملکرگههه

اکدلدویکی متمرکهز شهد

بیدتیزیکی است ک الگهد ایه زیرسیسهتم به چگهدنگی

است  .)Wu, 2014ب تدسیة شههره منظهر شههر تغییهر

ترکیب و تدزی تض یی ین صهر سه ات ر گر شههر اشه ر

ی تت و س ات ر اکدلدویکی منظر ب طدر مسهتقیم بهر ین صهر

یه نه بدگ ین صهر

شهر و تی لیته

آنه و بر کل شههر تأثیر هذار اسهت.

انداز  ،ندع ،شکل ،جهت یر  ،ترکیببند و تدزی لک ه
و ارتب ش می ن آن ه  ،تی لیته

شهر را تحت تأثیر قهرار

گارگ ،ب طدر ک هر دن تغییر ،حهذ

س ات ر اکدلدویها بسهتر ،به تغییهر یه ایجه گ ااهتال گر
تراینده

اکدسیستمی انج مید و از ایه

طبییی و ادم

طریههآ ته بآور شهههر را متههأثر مههیسه زگ

& Alberti

می گهد .همچنی تدزی تض یی ر ه  ،تق ط هه و سلسهل

 .)Marzluff, 2004بن برای تقدیت شهبک هه

اکدلدویها

مراتب کریهدوره بهر سه ات ر و گر نتیجه یملکهرگ شههر

شهر ک ب منظدر حف ظت از ین صر اکدلهدویکی سه ات ر

تأثیر ذار است .)Aminzadeh & Khansefid, 2009

شهر مطرآ شد اند ،یه ملی به منظهدر حفه تراینهده

 Formanو  )0689 Gordonبههههر اسهههه

اصههههد

اکدلدویکی منظهر ،ترکیبهی از ین صهر پ یه ا منظهر شه مل

اکدسیستمی گر شهر محسدب شهد و از

طبییی و ادم

طریآ تحکیم رابطة شهر و بستر طبییی و گر نتیجه ایجه گ

لک ه  ،گا نهه و مه تریس را به منظهدر تشهریح الگدهه

تی گ می ن ادم

تضهه یی منظههر شهههر و روسههت یی و بهه ینههدان اجههزاء

سیستم برا مق بل ب ااتال

شکل گهند س ات ر شبک اکدلدویا میرتهی کهرگ انهد که

منجر شد و اتزایش ت بآور آن را ب گنب

انس نی و اکدسیستمی ،ب ارتق ء تدان یی
و تش ره

زیستمحیطهی
گارگ .گر واق

اجزا آن گر محیط شهر ش مل سیستمی ب هم پیدست از

سیسههتمه ه

طبییههی اصههد ا پ یههدار هسههتند و ب ه ظهههدر

پدشش ی هی طبییی ،گری چ هه ،

سکدنتگ ه

شهر رو زمی  ،طبییی است که ین صهر

ی ه

طبییی قطی

روگا ن ه ه ه و گیگههر جری ن ه

آبههی طبییههی) و مصههندع

پ رکه و به هه  ،برکه هه و جریه نهه
گا ن ه

آبهی مصهندع،

حمل ونقهل) اکدلهدویکی اسهت .سه ات ر شهبک

اکدلدویا ،تدسط ارتب ش تض یی می ن ین صهر شهکلگهنهدة
منظر شهر ق بهل تیریهف اسهت .شهبک هه

اکدلدویها

شبکة اکدلدویا و تراینده
انقط ع و ارگشد ی زیستگ ه
سیستمه

اکدلدویکی تغییهر مهیی بنهد.
طبییی ،ازههم سهیختگی

آبی ،ااتال گر چرا ه

و گیگر یملکرگه

انرو و مداگ غذایی

اکدسیستمی ،اکدسیستم شهر را متأثر

س ات و تدان آن را برا مق بل به تشه ره و مخه طرا

و

شهر میب یست ارتب ش می ن لک ه را از طریآ کریهدوره ،

ادگس زم نگهی ک هش میگهد و همی امر مدجهب که هش

تسهیل و تقدیت کرگ و می ن ب تت طبییی و مصهندع شههر

ت بآور و اتزایش آسیبپذیر سیستم نسبت ب تش ره و

پیدند برقرار نم یند.

تغییرا

اداهد شد .ب منظدر حف ت بآور اکدلهدویکی و

ب تدج به میی رهه

مطهرآ گر ته بآور نظیهر حفه و

بهر مند از اهدم

اکدسیسهتم ،تنهدع زیسهتی ،اتزونگهی،

 .3اهميت و نقش شبکه اکولوژیک در تابآوری
بر اس سیر تحد گانش اکدلدو گر طد زم ن و تراهم

پدگم نگی ،نه همگنی و چنهد یملکهرگ بهدگن ،پیدسهتگی و

اکدلههدو شهههر و

Simonse et al., 2014؛ Novotny

آورگن زمین ه تغییههر گر نگههرشه ه

مج ور ین صر سیستم

شکل یر رویکرگ جدید اکدلدو شهر  ،مهیتهدان بیه ن

et al., 2010؛  ،)Walker & Salt, 2012پیشههنه گهه یی گر

کهرگ که ایه رویکهرگ ،شههره را به ینهدان سیسهتمهه

اصد ،ترکیببند و آرایش تض یی لکه هه و کریهدوره

اجتم یی-اکدلدویکی میرتی می نم ید که زیرسیسهتم هه

گر بستر شهره  ،بی ن شد است جدو .)0
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جدول .2پیشنهادهایی در خصوص ترکیببندی و آرایش فضایی لکهها و کریدورها در بستر شهر

تنددوع لکددههددای سددبز و
کریدورهای آبی

میتدانند ج یگزی یه جبرانهی بهرا
گر صدر تندع گر سیستم ،اجزا سیستم گر زم ن وقدع ااتال
یکدیگر ب شند  .)Waters et al., 2006تندع پ یی گر سیستم ب یت آسیبپذیر سیستم و از بهی رتهت
ک رکرگ ا  ،گر سیستم میشدگ .وجدگ تندع زیستی برا ادم

اکدسیستمی همچدن هرگ اتشه نی،

کنتر آت  ،چراة مداگ غذایی ضرور است و از طریآ تراهم آورگن اتزونگی و تندع پ سه به ارتقه ء
ت بآور سیستم میانج مد.

افزونگی لکه هدای سدبز و اتزونگی ین صر پ ی ا منظر سبب میشدگ ک گر صدر

بروز ااهتال  ،چن نچه براهی از اجهزاء از بهی

رتتند ،گیگر یدامل بتدانند ج یگزینی برا آنه ب شند .)Schouten et al., 2012

کریدورهای آبی

ت صلة زی گ می ن لک ه  ،نش نگهندة انزوا لک ه
گر اثر یدم نزگیکی ب گیگر لک ه

مجاورت لکهها

مکمل ن تنه ب اتزایش گر گستر
تی لیته
ارتب ط

زمی و گیگر تراینده
می ن لک ه و کریدوره

مدجدگ گر یا پهن و ک هش یملکرگ اکدلدویکی آنه

سبز است .ای گر ح لی است ک مج ور
بدگن زیستگ ه برا

دن ه

ک ربر هه

اکدلهدویکی

مختلف منجر مهیشهدگ ،بلکه ارتقه ء

حی تی اکدسیستم را نیز گر پی گارگ .)Colding, 2007
اکدلدویکی گر م تریس طبییی و مصندع شهر ،مدجب ارتقه ء و حفه

پیوسدددتگی لکدددههدددا و یکپ رچگی شهر و جری نه اکدلدویکی شد و همچنی حرکهت دنه هه میه ن زیسهتگ هه را تسههیل
میس زگ .پیدستگی کم سیستمه طبییی ب یت ارگ گانگی ،جداس ز و انزوا ین صر منظر شهر شهد
کریدورها
و آث ر چشمگیر بر تراینده

اکدلدویکی می ذارگ .)Forman et al., 2003

از لح آ میی ر پدگم نگی چن نچ یملکرگ شهر تدسط سیستمی غیرمتمرکز یه تدزیه شهد انجه م شهدگ،
نسبت ب ااتال  ،ت بآور ب تر از ادگ نش ن میگهد .بن برای طراحی مدو ر و تدزی منظم لک هه و
کریدوره گر کل سیستم ب ت بآور سیستم میانج مد .)Schouten et al., 2012

پودمانگی

استراتژ چند یملکرگ یکی از را حله یی است ک از طریآ یملکرگه
ناهمگنی و چند عملکردی یا مک ن ی زم نه
بودن لکهها و کریدورها

مختلف ح صل میشدگ  .)Novotny et al., 2010ن همگنی و چندیملکرگ بدگن

ین صر اکدلدویا ب اتزایش ادم
گنب گارگ.
مس حت لک ه

اکدسیستمی گر شهره منجر شد و ارتقه

ته بآور آنهه را به

سبز ی مل تییی کنندة تراوانی و تندع دن ه است .ب اتزایش مس حت ،تندع زیستگ هه

اتزایشی تت و دن ه

لکههای بزرگ

گرهم تنید شد و ترکیبی گر

بیشتر جذب میشدند ،ک ای امر تنهدع پ سه و تنهدع یملکهرگ و گر نتیجه

اتزایش ت بآور را ب گنب

اداهد گاشت  .)Colding, 2007بنه برای یهدم انقطه ع لکه هه

سهبز و

برادرگار از مس حت من سب ی ملی مهم گر تییی تندع زیستی است.

ت ب آور اکدلدویکی ای شههر ،به زة زمه نی 0960-0992

 .4مواد و روش بررسی
 .1.4روش تحقيق

از زم ن وجدگ نخستی یکس هدایی شهر مشهد) ،انتخ ب

8

روش تحقیههآ گر ای ه مق ل ه آمیخت ه اسههت و ب ه منظههدر
تجزی وتحلیل گاگ ه ب تن سب بخشه

مختلف پهژوهش

شد و بر اس

مد مدزاییکی تهدرم

،)Forman, 1995

س ات ر اکدلدویا شهر مشهد ب تدج ب چگهدنگی تدزیه

از هر گو روش تجزی وتحلیل کیفی و کمی بهر رتت شد

تض یی لک ه  ،کریهدوره و مه تریس شههر گر سه گورة

کیفهی و

کمهی و کیفهی آن

است .اروجهیهه

زم به صهدر

نقشه هه

جداو کمی ب استف گ از نرماتزار آرک جهی.ا .ا

01,2

6

 0990 ،0992و  0960تحلیل و تغییرا

بررسی شد است .به منظهدر اسهتخراج ین صهر سه ات ر

 )Desktop, 2011ایج گ شد است .ب منظدر بررسی رونهد

شبکة اکدلدویا شههر مشههد گر سه گورة ذکهر شهد  ،از

تغییر و تحد ین صر شکل گهندة س ات ر اکدلدویها شههر

تص ویر م هدار ا ح صل از لندسهت

مشهد گر ترایند رشد و تدسیة شهر و تحلیل تأثیر آن بهر

] ،2015لندسهت )Survey, 2016 [20 July 1987] TM/5

[15 August OLI/8
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دورة 44

و یکس ه



شمارة 2



تابستان 7931

هدایی ت ریخی مربهدش به سه هه

 0992اگارة کل نقش برگار شم

،0990

شر  ،)0962 ،همچنی

محقآ ح صل از ب زگیده

بخش از مش هدا
برا تدقیآ نقش ه

میدانی نیهز

تدلید شد استف گ شد است.

اسههن گ مکتههدب ترنه ه گ0960 ،؛ مهههرازان0922 ،؛ ا ه زنی،
 )0921و اسههن گ تهه ریخی )MacGregor, 1879؛ سههید ،

 .2.4تبيررين سرراختار و بررسرری تغييررراک شرربکة

0928؛ مهری ر و همک ران )0982 ،بهر رتت شهد اسهت.

اکولوژیک شهر مشهد

ب مط لیة متدن و اسن گ تصدیر ت ریخی و همچنی اسن گ گولتهی

شهر مشهد ب یندان محدوگة مدرگ مط لی  ،گومی کالنشهر

مهدرگ نیه ز مربهدش به ذشهت و

کشدر است که به وسهیتی حهدوگ  928کیلدمترمربه  ،گر

وضییت کندنی شهر مشهد برا گورة  91س ل جمه آور شهد

شم

شر ایران گر است ن اراس ن قرار گارگ .گر وضهییت

و ب روش تحلیل محتدا و مق یس ا تفسیر شد اند.

کنههدنی شهههر مشهههد متشههکل از سههیزگ منطقههة شهههر و

و س زم نی مهذکدر ،گاگ هه

به منظهدر آمه گ سه ز تصه ویر مه هدار ا نیهز بهرا
 ،نخسهت مراحهل پهرگازش به صهدر

استخراج اطالی

رتت و ب راگیه نس 00تبهدیل شهد

ک لیبراسیدن 01صدر

است ،سپس تصحیح هندسی انج م شد و گر نه یت بهرا
 2102ب منظدر اتزایش گقت تصدیر از  91متهر

تصدیر س

12

ب  02متر گر پیکسل Pan- Sharpening ،صهدر
ههدایی سه هه

است .یکسه

نرماتزار آرک جی.ا .ا
مدزاییاه

رتته

 0992و  0990نیهز گر

زمی مرج شد و بدی ترتیهب

مربدش ب تص ویر گر کن ر ههم قهرار رتته و

تصدیر یکپ رچ مختص

گار برا ههر گور ح صهل شهد

است .از طریآ مش هدة گقیآ و تحلیل تص ویر م هدار ا و
هدایی مذکدر و ب تدج ب اسهن گ ته ریخی ذکهر

یکسه
شد  ،ی ه

اطالی تی مصندع و طبییی ش مل نقشه هه

هیدرولیکی ،پدشش ی هی و تض

سبز و شبکة گسترسهی

ب یندان ین صهر سه ات ر اکدلدویها اسهتخراج شهد و به
همرا گیگر طبق

پدشش زمی م نند اراضی ب یر ،اراضهی

کدهست نی و اراضی س ات شدة شهر  ،به صهدر
ت یله

شهی

طبقه بنهد شهد گر نهرماتهزار آرک جهی.ا .ا

شهرگار مستقل است ک گر حدضة آبریز کشف روگ و گر
جندبی گشت رسدبی تد

انته

کد هزار مسجد گر شهم

واقه اسهت و گو رشهت

و بینه لدگ گر جنهدب غربهی آن

قرار گارگ و روگا نة کشفروگ گر  8کیلدمتر شهم ایه
شهر از شم

غرب ب سمت شر جری ن گارگ شههرگار

مشهد .)0969 ،ب منظدر تییی وضهییت شهبکة اکدلدویها
کالن شهر مشهد ،ین صهر مهؤثر گر سه ات ر اکدلدویها بهر
مد ذکر شد لک  ،کریدور و م تریس) و ب صدر

اس
ی ه

طبق بند شهد مطه بآ به تدضهیح

مهذکدر گر
یه هه

بخش روش تحقیآ ،استخراج شد اند .سهپس ایه

ب منظدر تحلیل س ات ر اکدلدویها و یملکهرگ شههر بهر
یکدیگر قرار رتت اند.
 -یة لک ه

سبز و ب ز طبییهی و مصهندع؛ گارا اهمیهت

اس سی گر س ات ر اکدلدویا شهر ب یندان لک ه یی ک مسهتقیم ا
بر تم می تی لیته

اکدلدویا شهر تأثیر ذار هستند.

 شبکة هیدرولدویکی ب یندان مهم تهری کریهدورهاکدلدویا گر منظهر شههر شه مل آبراهه هه

طبییهی و

شهر مشهد

مصههندع سههطحی و زیههر سههطحی مههیشههدند .شههبکة

برا س ب زة مدرگ نظر ایج گ شد و امک ن تحلیهل ین صهر

هیههدرولدویکی بههر جریهه ن انههرو  ،هههدا و مههداگ غههذایی

شکل گهندة س ات ر اکدلدویکی شهر و مق یس کمی و کیفی

تأثیر ذار است.

ترسیم شد اند .گر نه یت نقش ه

آنه از طریآ گاگ ه
شد ب صدر

اطالی

جی.ا .ا

جدو تدصیفی و اروجیه

تهی

کمی و نقشه تهراهمشهد اسهت.

مق یسة ین صر شکلگهندة س ات ر اکدلدویها گر سه گورة
 0990 ،0992و  ،0960بی ه نگر رونههد تغییههر و تحههد ای ه
ین صر گر ترایند رشد و تدسیة شهر مشهد اسهت .گر ایه

 شبکة گسترسی ش مل می بر اصهلی به ینهدان ین صهرس ات ر اصلی و کریدوره

مصندع اکدلدویا گر ب تهت

شهر  ،ب ویهژ به ینهدان ین صهر ارتبه شگهنهدة لکه هه
اکدلدویا گر ب تته

متراکم شهر .
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گر نه یت س ات ر اکدلدویا شهر مشهد گر هر یها از
گور ه

مدرگ بررسی از اگغ م یه هه

س ات ش مل لک ه و کریدوره
ب صدر

طبییهی و انسه ن

اکدلدویها ذکهر شهد ،

نقشة یکپ رچ تدلید شد است.

 .1.2.4ساتتار اکولوژی
یکسه

گر شهر مشهد ب تدج ب اسن گ بررسی شهد و یکهسهه
هدایی س  ،0992مهیتهدان به آبراهه هه

قهر اه ن ،نه گ

وکیل آب گ ،نهر ن ب گ و همچنهی روگا نهة کشهف به ینهدان
مهمتری روگا نة گشت مشهد اش ر کرگ.
از تض ه

شهر مشهد در سال 1339
⁄

هدایی  0992شهر مشههد گر مقیه

ش مل محدوگ و حریم کنهدنی شههر مشههد و ارتف یه

سبز مشهد گر سه هه

 0992بهر اسه

یکس هدایی ،میتدان ب ب ه و اراضی کش ورز اطهرا
مشهد و همچنی حی شه

مرکز پدشهید از گراهت گر

جندب غربی) تهیه شهد و به زمهی مرجه  09نمهدگن آن

ا ن ه اش ر کرگ ک آبراه ه

نههرماتههزار  ARCGISو از طریههآ مشه هدة گقیههآ و تحلیههل

کن ر گیگر آبراه ه ب طی کرگن ترایند سلسل مراتبی ،آنه

آب،

را مشروب میس ات است .همچنی مط بآ یکس ههدایی،

تص ویر و همچنی استف گ از اسهن گ مربدطه طهد
0928؛ طد

آب0926 ،؛ طهد

آب ،)0980 ،کریهدوره

اکدلدویکی یمد مهمتری آبراه ه  ،لک ه
ب ز و ش اص ه
طبییی و تراینده
آبراه ه

متم یز زمی  ،اسهتخراج شهد و الگدهه
متن ظر ب آن شن س یی شد اند .مههمتهری

شهر مشههد به صهدر

طبییی از ارتف ی

تض ه

سبز و

کریهدوره

اکدلدویها

جندب غربی ای شهر سرچشم رتت و

از مهمتری لک ه

مهم نهر ن ب گ و ن گر گر

سبز مدجدگ گر آن زمه ن و منطبهآ بهر

محدوگ تیلی ادگ گر شهر مشهد میتدان ب ب ملاآبه گ،
ب ه
مج ور

پیرامدن ای ب ن کدهسهنگی امهروز  ،به ملهی گر
ای ب ن ارگ ام م امینی) ،به نه گر

ن گرش ه اتش ه ر) ،ب ه ه ه

آرامگه

مج ه ور بلههدار تههد  ،تض ه

گراتک ه ر ک را ن ه قنههد آبکههد  ،تض ه

سههبز محدطهه

گر اگامة مسیر اهدگ ،به حدضهة آبخیهز گشهت مشههد وارگ

بیم رست ن ام م رض اش ر کهرگ .شهکل  ،2که از رو ههم

آبی ک مهیتهدان آنهه را

طبییی

میشدند شکل  .)0ای مجراه
روگه

زوگ هذر یه مهدقتی گانسهت ،از ذوب شهدن بهر

ارتف ی

جندب غربی و همچنی ب رند ی تغذی مهیشهدند

پنگ ن آوران ،ج .)0989 ،0از مهمتری آبراهه هه

انداز

ی ه

استخراج شد لک ه و کریدوره

و مصندع) ح صل شد است ،شبکة اکدلدویا شهر مشههد
گر س

 0992را نش ن میگهد.

مدجهدگ

شکل  .2آبراهههای شهر مشهد در سال 2222
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شکل  .5ساختار شبکة اکولوژیک شهر مشهد در 2222

 .2.2.4ساتتار اکولوژی

شهر مشهد در سال 1364

ب تدج ب یکس هدایی سه
لندست  TM/5سه
ذکر شد طد
مهم تری آبراه ه

 0990و تصهدیر مه هدار ا

 0682و همچنهی مط لیه

آب0926 ،؛ نقش ن )0982 ،به شن سه یی
شههر مشههد گر سه

شد و ب مق یسة آن ه ب کریدوره
رو یکس هدایی س
مهمتری آبراه ه

مکتهدب

س

 0990پرگااته

آبهی اسهتخراج شهد

 ،0992مشخص میشدگ ک از می ن
 ،0992برای همچن ن به قیم نهد

و گارا اهمیت هیدرولدویا هستند .ام برای از آنه نیز

می تدان ب سرپدشید شدن و تغییر مسیر نهر ن گر و تغییر
س ات ر بخهش انتهه یی نههر ن به گ اشه ر کهرگ .شهکل ،9
آبراه ه
لک ه

شهر مشههد گر سه
تض

 0990را نشه ن مهیگههد.

سبز و ب ز شهر مشهد نیهز گر ایه گور  ،به

بهر یر از مط لی

مذکدر و تفسیر بصر یکس هدایی

و تصدیر م هدار ا مربدط  ،استخراج شد اند .ب طدر که
ای لک ه
آن گر گه هه

سبز نم ی نگر زیربن

تض

سبز است ک پ یة

 0901و  0921بنیه ن ذاشهت شهد اسهت

تهرانی تر .)0980 ،شکل  ،0شبکة اکدلدویا شههر مشههد

بهه گلیههل تغییههر شههکل و بهه تغییههر گر یملکههرگ اههدگ و

متشکل از لک ه و کریدوره

تبدیل شدن ب مجرا ت ضالب ،ت قد اهمیت هیهدرولدویا

 0990نش ن میگهد.

شد و از س ات ر طبییی شهر محد شد اند،ک از آن جمله

شکل  .2آبراهههای شهر مشهد در سال 2264

طبییی و مصندع را گر س

بررسی تغییرات شبکة اکولوژیک و نقش آن در...
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شکل  .4ساختار شبکة اکولوژیک شهر مشهد در سال 2264

 .3.2.4ساتتار اکولوژی

ب یندان لک ه

شهر مشهد در سال 1354

سبز سه ات شهد از اهمیهت اکدلهدویکی

ب منظدر تییی وضییت تیلی شبک اکدلدویها کهالنشههر

تراوانی برادرگارند .پ رک ه

مشهد ،ین صر شکل گهند س ات ر اکدلدویا لک  ،کریدور

نظم سلسل مراتبی و گر نظهر هرتت تهأثیرا

اکدلهدویکی

من سهب لکه هه

سهبز ایجه گ

و م تریس) ،ب صدر

یه

تصدیر م هدار ا س

 2102استخراج و ترسهیم شهد انهد.

می شدگ ،گر سراسر ب تت شهر پراکند شهد انهد .اراضهی

ی هه به منظهدر تحلیهل سه ات ر اکدلدویها و

زرایی ،بزرگتری لک ه

سهبز مصهندع و ت قهد یملکهرگ

یملکرگ شهر بر یکدیگر قرار رتت انهد .شهکل  ،2شهبکة

لک ه

متج نس ،پیدست و یکپ رچه گر

سپس ای

طبق بند شد به تدجه به

مکمل ک گر اثر مجه ور

شهر کدچها نیهز بهدون

ح شی شم

اکدلدویا شهر مشههد متشهکل از لکه هه و کریهدوره
طبییی و مصندع را گر س

ت جندب شرقی شهر واقه شهد انهد .ارتبه ش

می ن لک ه

 0990نش ن میگهد.

سبز مصندع نیز همچدن لک هه

طبییهی به

گلیل تدسیة س اتوس زه محدوگ شد است .بخش شم

 لکههای طبیعیاز لک ه

تفرجی ،ب صدر

ب ز مشهد می تدان ب اراضی طبییی به قی م نهد

غربی و جندبی شهر ب گلیل بهر مند از لک ه

ب ز بیشتر

گر گاال شهر ،اراضی کدهسهت نی جنهدب غربهی مشههد و

و تراکم جمییتی کمتهر از پت نسهیل بیشهتر بهرا تدسهیة

تپ ه یی) اش ر کرگ که از رونهد تدسهیة

سبز برادرگار است .گر واق اراضی ب یر ،لک ه یی

برای ارتف ی

شهر گر ام ن م ند اند .بر اس
از لندست  OLI/8س
ب شد

تصدیر م هدار ا ح صل

 ،2102گر من طآ مرکهز شههر که

ب زیر س اتوس ز رتت اند ،ب ندر

ب چشم میادرگ و ارتب ش میه ن لکه هه

زمی ه

بز

طبییهی گر اثهر

لک ه

ب نیرو تغییر ک ربر ب لک ه

برا تدسیة شبک اکدلدویا شهر ب شم ر میروند .شهکل
 ،2لک ه

شبکة اکدلدویا شهر مشههد را گر سه

0960

نش ن میگهد.

تدسی تیزیکی شهر ،ک هش ی تت است .بسی ر از اراضهی

 -کریدورهای طبیعی

جندب غربی مشهد نیهز تحهت تشه ر سه اتوسه ز قهرار

گر وضییت کندنی ،آبراه ه

رتت و برا ای منظدر آم گ س ز شد اند.

سبز به ینهدان پت نسهیلی

ارتف ی ه

شههر مشههد که از آبخهدان

جنههدب غربههی تغذی ه مههیشههدند ،مهههمتههری
طبییی شهر محسدب مهی شهدند که گر اگامهة

 -لکههای مصنوع

کریدوره

گو پ رک جنگلی مهم گر جندب و غرب شهر واق شد ک

مسیر ادگ وارگ شهر شد و برای به شهکل طبییهی رهه

 922

دورة 44



شمارة 2



تابستان 7931

شد و برای گیگر نیز تدسهط اقهدام

انسه نی به شهکل

مسیله آبراه ه ) ب بدن ه و کهفهه

بتنهی سه م ندهی

شد اند .ای کریدوره گر یی حم یت از حی

دن هه

ی هی و ج ندر  ،نقهش یمهد ا گر ایجه گ ارتبه ش میه ن

جندب غربی-شم

شرقی شکل رتته انهد که به منظهدر

تقدیت ارتب ش می ن لک ه و همچنی بهر منهد از مزایه
آنه  ،می ب یست کریدوره

شرقی-غربهی را نیهز تقدیهت

کرگ .ای کریدوره ب گلیل مقی

و یبدر از قسهمتهه

اراضی کدهست نی ب گسهت و ب تهت شههر په یی گسهت

مختلف شهر ،بیشتری تأثیر اکدلدویها را به یلهت ایجه گ

گهنهدة جریه ن

آب ،مداگ و انرو گاشهت و ینصهر

بریهد گاشت و ب یندان ک نه هه

انتقه

میکرواقلیم و نیز انتق

انرو و ب گ تأثیر مهمی گر پ یش و تصفی طبییهی ههدا

منظر س ز طبییی ب اهمیتهی به شهم ر مهیرونهد .شهکل ،9

شهر مشهد اغلب گر راست

 0960نش ن میگهد.

شهر ایف مینم یند .آبراه ه

کریدوره

آبی شهر مشهد را گر س

شکل  .2لکههای طبیعی و مصنوع شبکة اکولوژیک شهر مشهد

شکل  .6کریدورهای آبی شبکة اکولوژیک شهر مشهد

بررسی تغییرات شبکة اکولوژیک و نقش آن در...
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شکل  .2ساختار شبکة اکولوژیک شهر مشهد

 .5یافتههای تحقيق

 کریدورهای مصنوعای کریدوره شه مل آبراهه هه
جم آور آبه

مصهندع مسهیل) بهرا

سطحی و ت ضالبه  ،پ رکه

اطی،

محدر ای ب ن هه به همهرا ک شهت رگیفهی ح شهیة آنهه ،
ج گ ه و گیگر گسترسیه سهت .به طهدرکلی کریهدوره
مصندع ،اغلب گارا الگد شطرنجی بدگ و س ات ر اصلی
آنه ه از شههبکة حمههلونقههل متههأثر شههد اسههت .از گیگههر
کریدوره

گر ح

احداث ،میتدان ب کمربنهد جنهدبی

شهر مشهد اش ر کرگ ک ی مل منقط کننهدة ارتبه ش بسهتر
شهر ب طبییت و مختل کنندة زیستگ
ج ندر مدجهدگ گر ارتف یه

یه هی و

دن هه

محسهدب شهد و تهأثیرا

منفی اکدلدویکی متیدگ را گر پی گارگ.

دربازة زمانی 1394-1335
به بررسههی سه ات ر اکدلدویها شهههر مشهههد گر سه گورة
 0990 ،0992و  ،0960مهم تری ین صر شکل گهندة شهبکة
اکدلدویا لک ه  ،کریدوره و م تریس) شههر ،ارزشهه
اکدلدویا مدتدن شد و ترامهدش شهدة شههر و همچنهی
تأثیر شهرنشینی بر تغییرا

س ات ر اکدلدویا شههر مشههد

تبیی شد است ،ب طدر ک از ای طریآ میتدان اقهدام
زم برا حف  ،ب زی بی و احیه ء ایه ین صهر به ارزش و
تأثیر ذار بهر تراینهده

اکدسیسهتمی را به منظهدر ارتقه ء

ت ب آور اکدلهدویکی شههر پیشهنه گ کهرگ .گر ایه راسهت
مط بآ شکل  ،8ب مق یسة س ات ر اکدلدویها شههر گر سه

 -بستر شهر

گورة ذکههر شههد  ،مهههمتههری تغییههرا

شهر مشهد بر بستر گشتی مح ش شد به بسهتر کدهسهت نی
واق شد است ک گر ح
تراکم ب

 .1.5تبيين تغييراک شربکة اکولوژیرک شرهر مشرهد

ح ضر سترش سهری شههر و

س ات وس ز گر آن ،ب یت تغییرا

کریدوره

لک ه ه ه

سههبز و

آبی طبییی و مصهندع) شن سه یی و وضهییت

تیلی آنه گر شهر مشهد مشخص شد است.

شدید منظر
شهدن و

 .2.5تغييراک لکههای سبز
از بررسی یکهسهه ههدایی و تصهدیر مه هدار ا شههر

طبییهی و گر

مشهد گر س گورة مذکدر و مق یسة مق گیر کمی ح صهل از

نه یههت ک ه هش تی ه گ ین صههر طبییههی و مصههندع شههد و

شهی

پدشهش زمههی گر

م تریس طبییی شهر ن گید رتت شد است.

نههرماتههزار جههی .ا .ا

شهر ازجمل ن بدگ و انقط ع لکه هه  ،منحهر
مسدوگ شدن کریدوره

آبی ،هجدم ب ح لله و لب هه

طبییی و تخریب قسمت بزر هی از الگدهه

ت یهلهه

همپدش نی ای

ترسههیم شهدة طبقه

بهه یکههدیگر و همچنههی تحلیههل

ی ه گر گور هه

مختلهف به اسهتف گ از
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پدشهش

سبز و اراضی زرایی ب ک ربر ه

س ات شد شهر مط بآ جدو  ،2جهدو  9و شهکل ،6
مشخص شد است.

جدول  .5میزان تغییرات پوشش زمین در بازة زمانی ( 2292-2222هکتار)

ک ربر س ات شد شهر گر ابتدا گور )0992

681

ک ربر س ات شد شهر گر می ن گور )0990

8090

ک ربر س ات شد شهر گر پ ی ن گور )0960

00288

تغییر اراضی کش ورز ب س ات شدة شهر گر ب زة زم نی 0990-0992

0209

تغییر تض

991

سبز ب س ات شدة شهر گر ب زة زم نی 0990-0992

تغییر اراضی کش ورز ب س ات شدة شهر گر ب زة زم نی 0960-0990
تغییر تض

2028
209

سبز ب س ات شدة شهر گر ب زة زم نی 0960-0990

برا صحت سنجی مقه گیر کمهی ح صهل شهد  ،نته یر به

تطبیآ گاگ شد است .گر ایه مق له تغییهر اراضهی به و

مق گیر مح سب شد گر مق ل ا ک ب تحلیل زم نی– مک نی

پ رک و کش ورز ب س ات شهدة شههر گر به زة زمه نی

سترش ک لبهد شههر مشههد و په یش تغییهرا

که ربر

 0960-0999ب مقدار ح صل شد گر پهژوهش ح ضهر که
را گر گو کههال

اراضهی کشه ورز و سههبز

اراضی گر ت صلة زم نی  0960-0999به شهیدة سهنجش از

ایه تغییههرا

گور پرگاات ه اسههت زنگن ه شهههرکی و همک ه ران)0969 ،

مح سب کرگ  ،بسی ر نزگیا است.

جدول  .2مقایسة تغییرات فضای سبز و اراضی کشاورزی در سه دورة مورد بررسی (بر حسب درصد)

نسبت تض

سبز ب اراضی س ات شد گر ابتدا گور )0992

001

نسبت تض

سبز ب اراضی س ات شد گر می ن گور )0990

26

نسبت تض

سبز ب اراضی س ات شد گر پ ی ن گور )0960

21

گرصد تبدیل تض

سبز س

 92ب س ات شدة شهر گر ب زة زم نی 0990-0992

گرصد تبدیل اراضی کش ورز س
گرصد تبدیل تض

سبز س

شدة س

 92ب س ات شدة شهر گر ب زة زم نی 0990-0992

20
6

 90ب س ات شدة شهر گر ب زة زم نی 0960-0990

سبز تغییر ی تت ب اراضی س ات شد گر ب زة زم نی  90-92ب کهل اراضهی سه ات

20

90

نسبت تض ه
شدة س

2

 90ب س ات شدة شهر گر ب زة زم نی 0960-0990

گرصد تبدیل اراضی کش ورز س
نسبت تض ه

28

سبز تغییر ی تت ب اراضی س ات شد گر ب زة زم نی  60-90ب کهل اراضهی سه ات

22

60

از مق یسة نسبت تض ه

سبز ب اراضی س ات شد گر

س زم ن مدرگ بررسی مط بآ جدو  ،9مش هد میشدگ ک
گر ابتدا گور  ،سهم تض

سبز گر شههر از که ربر هه

آن است ک گر ت صلة س ه
از تض

سبز س

 ،90-92حهدوگ  28گرصهد

 92و گر ت صلة س ه

 20گرصد از کل تض

سبز س

 ،60-90حدوگ

 ،90به که ربر سه ات

س ات شد شههر بیشهتر بهدگ و ایه نسهبت گر ت صهلة

شد شهر تبدیل شد اند ک ای امر بی نگر آن است ک گر

رونههد نزولههی را طههی کههرگ

سبز ت حد که هش

سه ه ه

 90-92به شههد

ب طدر ک گر پ ی ن گور ب مقدار  21گرصهد تقلیهل ی تته
است .همچنی مق یسة گرصد تغییرا

تضه

سهبز بیه نگر

س ه

اایر روند تخریب تض ه

ی تت است.

بررسی تغییرات شبکة اکولوژیک و نقش آن در...
سپیده موحد و منوچهر طبیبیان

 .3.5تغييراک کریدورهای آبی
بررسی سیر تحد کریدوره
س ل  ،نم ی نگر تغییرا

م هدار ا  ،تغییرا

آبی شهر مشهد گر گورة 91

س ات ر و یملکرگ آنهه اسهت

 922

مهمتری آبراه ه تغییر شکل و ک لبد،

تغییر مسیر ،تغییر یملکهرگ و  )...اسهتخراج شهد و مطه بآ
شکل  ،01نم یش گاگ شد است.

مط بآ آنچ گر بخهش روش تحقیهآ ذکهر شهد بهر اسه
تحلیل و تفسیر بصر گقیآ یکسهه

ههدایی و تصه ویر

ب
الف
شکل  .8الف .الیههای مطالعه شده؛ ب .هم پوشانی الیههای (عناصر طبیعی و مصنوع) شکلدهنده ساختار شهر مشهد در سه دوره زمانی

 922
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شکل  .9تغییرات لکههای سبز شهر مشهد در طی دورة  2294-2222منطبق بر عکس هوایی و تصویر ماهوارهای

شکل  .20تغییرات کالبدی مهمترین کریدورهای آبی شهر مشهد در بازة 2294-2222

بررسی تغییرات شبکة اکولوژیک و نقش آن در...
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شکل  .22مکانیابی و بررسی مشخصههای کالبدی کریدورهای آبی روی عکس هوایی و تصاویر ماهوارهای

هم ن طدر ک مشه هد مهیشهدگ ،تدسهیة ک لبهد شههر به
سرپدشید شدن ،مسدوگ شدن ،تغییر مسیر ی حذ
کریدوره

برای از

آبی مدجدگ گر شهر مشهد منجر شد است ،که

از آن جمل میتدان ب سرپدشید شدن آبراه هه

نه گر و

قر ا ن ب یندان گو مدرگ از مههمتهری آبراهه هه

غربهی-

شرقی مشههد ،حهذ

شهدن بخهش انتهه یی آبراههة ن به گ

ب یندان یکی از مهمتری آبراه ه
یال

انتق گهندة آب چشم

ب گاال شهر و مدتدن شدن بسی ر از آبراهه هه

شم غربی گر اثر سترش شههر گر آن سهمت اشه ر کهرگ.
ای گر ح لی است ک ای کریهدوره مهیب یسهت به ینهدان
مهمتری ی مل پیدندگهندة شهر و طبییت و ب منظهدر انتقه
آب و نفدذ جری ن هدا گر شهر و گر حکم ریه هه

تنفسهی

شهههر حف ه مههیشههدند شههکل  .)00تغییههرا مهههمتههری
کریدوره

آبی شهر مشهد را گر به زة زمه نی 0960-0992

رو یکس ههدایی سه  0992و تصهدیر مه هدار ا سه
 0990مربدش ب لندست  TM/5و تصهدیر مه هدار ا سه
 0960تهی شد از لندست  OLI/8نش ن میگهد.

 .6بحث و نتيجهگيری
سیسههتمه ه

طبییههی اصههد ا پ یههدار هسههتند و ب ه ظهههدر

سکدنتگ ه

شهر رو زمهی  ،طبییهی اسهت که ایه

اکدسیستم ه تغییر پیدا کرگ و تراینده

جدید اکدلدویکی

گر منظر شهر میرتی شد اند .ب منظدر اطمین ن از حضهدر
تراینده

طبییهی گر زنهد ی شههر و حفه ته بآور

اکدلدویکی ،می ب یست س ات ر طبییی شهر را استخراج و ب
بررسی تغییهرا

تراینهده و الگدهه

آن ،بهر طبهآ آنهه

برن م ریز کرگ.
گر ای ه پههژوهش تههالش شههد ک ه بههر مبن ه

اصههد

اکدلدویکی منظر ب تبیی ج یگ و اهمیت شبکة اکدلدویا
گر برن م ه و طرآه

تدسیة شههر گر راسهت

ارتقه

ت ب آور اکدلدویکی شههر پرگااته شهدگ .بررسهی رونهد
تغییر شهبکة اکدلدویها شههر مشههد طهی گورة  91سه ل ،
ح کی از آن است ک حدوگ  2929هکت ر از لک ه
اراضههی زرایههی مدجههدگ گر سه
هکت ر از همی اراضی گر س

سبز و

 0992و همچنههی 2660

 90گر ترایند تدسیة شههر
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 60گیگهر اثهر از

را پرورش گاگ و تض ه

سبز و ب ز شهر را ب یکهدیگر

آنه نیست .بن برای گر مجمهدع ،بهیش از  2911هکته ر از

پیدند می گهند ،می تدان س ات ر اکدلدویا شههر را تقدیهت

سبز ک میب یسهت به منظهدر جلهد یر از ایجه گ

کرگ .ب نگ هی ب مب حت مطرآ شد میتدان گربه رة شهبکة

جزایههر حرارتههی شهههر  ،کمهها بهه نفههدذ آب بهه گرون

اکدلدویکی شهر مشهد میضالتی همچهدن؛ بهرهم اهدرگن

آب زیرزمینههی و حفهه چراههة طبییههی آب،

و پیدسهتگی ین صهر

لک ه

سههفر ههه

جلد یر از تغییرا

آب و ههدایی و کمها به تصهفی و

پ یش طبییی هدا حف میشد اند ،گر اثر تبدیل شهدن به
ک ربر ه

س ات شدة شهر از بی رتت انهد و گر نتیجه

ت ب آور شهر گر مق بل مخه طرا
تغییرا

زیسهتمحیطهی نظیهر

آب و هدایی ،آلدگ ی ههدا ،اشهاسه لی و سهیل

ک هش ی تت است .امروز گر ای شههر ،مههمتهری ین صهر
ب قی م ند از ذشت  ،جری ن

اکدلدویها ،یهدم وجهدگ

شبک  ،بیتدجهی ب کریهدوره

تدزیهه متیهه گ ین صههر طبییههی و پهه یی بههدگن کیفیههت
اکدلدویکی لک ه و گا نه را برشمرگ.
مهمتری مشکال

شن سه یی شهد از بررسهی سه ات ر

اکدلدویا شهر مشهد و راهک رهه
آن ه ب گر نظر رتت شید ه

پیشهنه گ متنه ظر به

متیدگ مدااله گر جهدو

آبهی هسهتند

 ،9ارال شد است .ب طهدرکلی بهبهدگ سه ات ر اکدلدویها

ک ینصر کلید برا حف طبییت گر منظر شهر شهر

شهههر مشهههد از طریههآ ب زیهه بی ،حف ظههت ،احیهه ء و بهه ز

مشهد محسدب میشدند .ب شن سه یی و احیه کهرگن آنهه

زنههد س ه ز اکدلههدویکی و گر نه یههت ایج ه گ تههدازن بههی

ب یندان کریدوره

و کریدوره

یکپ رچگی شبک  ،ااهتال گر اتصه

اکدلدویکی شههر

شهر ک ارزشه

یه

مصندع و طبییی ق بل گستی بی است.

جدول  .2معضالت اکولوژیک و راهکارهای پیشنهادی بهصورت حفاظت ،احیاء ،اصالح و ایجاد

میضل

یلت

راهک ر

 -تقدان به هه  ،اراضهی زرایهی و سهبزرا هه

 -رشد و سترش سری شهر گر

 -ایج گ پ رکه

بهه ینههدان کریههدوره و لکهه ههه بهه ارزش همة جه
اکدلدویکی م نند ای ب ن ه پدشید از گرات ن
انبههد و ت ه ریخی و ا ه طر انگیههز وکیههلآب ه گ،
ملا آب گ ،کدهسهنگی ،ارگ و به

ای به ن که

اطی گر امتداگ می بر

 حف ظت از گرات ن قدیمی و دن ه بدمی اتزایش کریدوره سبز بی لک هه طبییهی گرون واطرا شهر
 -انطب

هرچ بیشتر کریدوره

مصندع ب کریدوره

ب یندان تسهیلگر جری ن ههدا و ارتبه ش گهنهدة

طبییی و تدج ب طراحی ا  ،نق ش تالقی آنه بهرا

ب ه یمل کرگ و میکرو اقلیمهی را گر حهدزة
ادگ ایج گ میکرگند.

ب رز نمدگن ارزشه اکدلدویا گر آن نق ش
 حف ظت از لک ه ب قیم ند و بهسه ز و احیهلک ه طبییی تخریبشد  ،ی از بی رتت به منظهدر
اتزایش تدزی متی گ آنه گر سطح شبک .

 ازهم سیختگی ارتب ش می ن ب تهت شههر و  -سترش بیروی شهر ب سمت یدم استف گ از مص لح ن تراوا گر بستر آبراه هلک هه طبییهی ارتف یه جنهدبی به گلیهل اراضی کدهست نی جندب غربی و  -اتخ ذ سی ستهه یی به منظهدر حف ظهت از اراضهی
کدهست نی و جلد یر از س اتوس ز رو ارتف ی
کمربند جندبی گر ح احداث ک ب انقطه ع یدم ایم قدانی ب زگارند
و صههدم زگن ب ه زیسههتگ آن منجههر شههد و
همچنی یرص را برا تج وز ب مجراه

آبی

تراهم آورگ است.
 تخریب هرچ بیشتر لک ه طبییی اراضیکدهسهت نی) گر اثهر سه اتوسه ز سهترگ گر
من طآ جندب غربی مشهد و آمه گ سه ز ایه
اراضی برا تدسیة تیزیکی آتی شهر

 -حف ظت و حم یت از تندع زیستی دن ه

ی هی

و ج ندر از طریهآ جلهد یر از تخریهب زیسهتگ
آنه ه و ایج ه گ س ه ات ره یی بههرا یبههدر ج ه ندران
همچدن پله و تدنله ب منظدر تسههیل ج به جه یی
آن ه می ن لک ه منقط شد و گریهی حه حفه
وحد می ن آنه

بررسی تغییرات شبکة اکولوژیک و نقش آن در...
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ادامة جدول  .2معضالت اکولوژیک و راهکارهای پیشنهادی بهصورت حفاظت ،احیاء ،اصالح و ایجاد

 یدم سرپدشهید کهرگن یه حهذ مجراهه آبهی یدم تدج ب حف ارزش ه محد و سرپدشید شدن مهمتهری مجراههآبی شهر مشهد همچهدن نههر ن به گ نه گر و ب قیم نههد از ذشههت و تصههدر قدیمی ی ت قد اهمیت هیدرولدویا گر شرایط تیلهی
قر ا ن و ن گید رتت ارزشه اجتمه یی و شرایط تنز ی تت مدجدگ ب یندان و احیه ء آنهه به ینههدان محدرهه پیه گ ب اهمیههت
شرایط یه گ "ترامدشهی نسهلی ت ریخی -ترهنگی و اکدلدویا ری ه تنفسی شهر)
اکدلدویا آنه
 شن سه یی تمه می کریههدوره مدجهدگ گر شهههر وزیستمحیطی"
 بهههیتهههدجهی نسهههبت بههه تقدیت پیدستگی و یدم انقط ع گر کل شبکی رضهه ههه طبییههی بهه ویههژ  -جلد یر از آلدگ شدن و انسداگ جری ن آبی
جری نهه آبههی گر برن مهه ههه
تدسیة شهر تدسط متخصص ن
 ن گید رتت روگا نة کشف روگ به ینهدان  -یدم تدج ب ارزش اکدلدویا  -ایجهه گ بهه تر طبییههی بههرا آبراههه ههه  ،اتههزایشی هی ب منظدر کما به تصهفیة طبییهی
کشف روگ و اراضهی اطهرا آن پدششه
مهم تری روگا نة گشت مشهد و تغییر ک ربر
آب ،یدمب ر ذار سنگی گر مج ور آنه
اراضی زرایی پیرامدن آن و تبدیل شهدن آنهه گر طرآه تدسی شهر
 یدم وجدگ ضدابط تییی کنندب زمی ه یی ب منظدر تدسیة آتی شهر
و ب زگارنههدة سهه اتوسهه ز گر
 تج وز ب بستر آبراه ه  ،نه بدگ زمهی ههحریم
ح صلخیز پیرامدن آنه و همچنی از بی رتت
تههدان زیسههتمحیطههی آن بههرا حم یههت از
دن ه کمی ب بدمی
 تخریب و ن بدگ ق بلتدج لک ه سبز به  -تدسی و اتزایش س اتوسه ز  -شن سه یی لکه هه سهبز مدجهدگ و کریهدوره آبههیب قیم ند گر سراسهر شههر و ایجه گ ارتبه ش میه ن آنهه و
گر گاال شههر و تغییهر که ربر
لح آ وسیت و تیداگ
 انقط ع و یدم پیدستگی می ن لکه هه سهبز تض ه سبز ب س یر ک ربر هه شبک ه مصندع ایج گشد ب منظدر ایج گ شبکة یکپ رچ احی ء آبراه هه متروکه و سرپدشهید به ینهدانتج ر  ،اگار و )...
ب قی م ند و جری نه آبی
 انسداگ و ن بدگ بسی ر از مجراه آبهی و  -ااتص  ،ک ربر تض سهبز ین صر گارا اهمیت اکدلدویا و ب ز رگانهدن آن ههب س ات ر طبییی شهر
بر اس کهمارزش بهدگن زمهی
تج وز ب حریم آنه گر اثر س اتوس ز
 حف ظت از آبراه ه ت قهد اهمیهت هیهدرولدویابرا س اتوس ز
ب یندان ک ن ه انتق گهندة جری ن انرو  ،ب گ و ...
 اطمین ن ی تت از پیدستگی ارتبه ش گر سراسهر آبخیهز گشهتمشهههد از طریههآ اصههالآ یههدم پیدسههتگیههه مدجههدگ گر
کریدوره آبی ک از ب گست ب پ یی گست حرکت کهرگ و
جری ن آب ،هدا و ادم اکدسیستمی را تسهیل میس زند.
 ایج گ ح لل می ن محیط س ات شد و جری ن آبی ب منظهدرحف ظت و جلد یر از تج وز ب حریم آنه
11. Radiance

یادداشتها
1. Human Ecology
2. Urban Sociological
3. Bio-Ecology
4. Urban Systems
5. Human Ecosystem
6. Urban Landscape
7. Urban Sustainability
8. Mixed Method
9. ArcGIS 10.2
10. Calibration

 .02هد

از ای ک ر بهبدگ همزم ن تدان تفکیا مک نی و

طیفی یدارض گر تض

تصدیر و مهیه سه ات تضه

ویژ ی گقیآ تهر اسهت .به گلیهل یهدم وجهدگ ب نهد به
رزولدش ب تر برا تصدیر سه
تقط رو تصدیر س

 2102صدر

 ،0682ایه پهرگازش
رتت است.
13. Georeference
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منابع
اگار کل نقش برگار شم

شر  .0962 .یکس هدایی شهر مشهد گر س ه

 0992و 0990

پریدر ،پ ،.تری گ  ،ش ،.ی ور  ،ا ،.صه لحی ،ا .و هراتهی ،پ .0962.بسهط راهبرگهه
محیطزیست شهر

نمدنة مدرگ  :من طآ0و 9شهرگار تهران) ،محیطشن سی.092-029 :)0 96 ،

پریدر ،پ ،.ی ور  ،ا ،.تری گ  ،ش .و ستدگ  ،ا .0988 .تحلیل س ات ر اکدلدویا سیم
ارتق

پ یهدار اکدلدویها بهرا اتهزایش ته بآور

سرزمی شههر تههران بهرا تهدوی راهک رهه

کیفیت محیطزیست ،محیط شن سی.29-02 :)21 92 ،

پریدر ،پ ،.ی ور  ،ا .و ستدگ  ،ا .0982.تحلیل تغییرا

سبز شههر تههران گر مقیه

زم نی و تدزی مک نی تض ه

سهیم

سهرزمی ،

محیط شن سی.80-29 :)02 90 ،
پنگ ن آوران .0989 .برن م ج م ک هش آلدگ ی آب گشت مشهد ،جلد او  ،شرکت مهندسی مش ور پنگ ن آوران.
تهرانی تر ،ع .0980 .طرآ ج م تض
گانشگ ترگوسی مشهد ،انتش را
زنگن شهرکی،

سبز شهر مشهد ،ت ریخچ و بررسی وض مدجدگ پ رکهه و تضه

شهرگار مشهد ،مشهد.

 ،.ک ظم زاگ  ،ع .و ه شمی گر ب گامی،

ک ربر اراضی اطرا  ،پژوهشه

جغراتی

 .0969 .تحلیل زم نی-مک نی سترش ک لبد شهر مشهد و په یش تغییهرا

برن م ریز شهر .066-089 :)0 2 ،

سید  ،م .0928 .ت ری شهر مشهد از آغ ز ت مشروط ) ،انتش را

ج می ،تهران.

شهرگار مشهد .0969 .آم رن مة شهر مشهد ،می ونت برن م ریز و تدسی شهرگار مشهد ب نظه ر
اطالی

سهبز شههر مشههد ،مجهر

مهدیریت آمه ر ،تنه ور و تحلیهل

.

ا زنی .0921 .طرآ ج م کالن شهر مشهد مقد .
طد

آب .0928 .طرآ جم آور و گت آبه

طد

آب .0926 .االصة زارش و اطالی

شهرس ز  ،مهندسی مش ور طد
طد

سطحی شهر مشهد ،مسیل چهل ب ز ش ا اصلی ،شرکت مهندسی مش ور طد
طرآ جم آور و گت آبه

سطحی شهر مشههد ،شههرگار مشههد ،می ونهت تنهی و

آب.

آب .0980 .طرآ جم آور و گت آبه

سطحی شهر مشهد ،نهر ن ر  ،مهندسی مش ور طد

ترنه گ .0960 .طرآ تدسی و یمران ج م ) کالنشهر مشهد ،وزار
یمران شهرگار مشهد ،مط لی

آب.

کیفیت محیط شهر

آب.

مسک و شهرس ز ب همک ر نه گ مط لی

و برن م ریز تدسی و

س زم ن ک لبد ) ،مهندسی مش ور ترنه گ.

مهرازان .0922 .طرآ تدسی و یمران ج م ) کالن شهر مشهد مقد  .شرکت مهندسی مش ور مهرازان.
مهری ر ،م ،.تتح ال یف ،ش ،.تخ ر تهرانی،
شهید بهشتی،

 .و قدیر  ،ب .0928 .اسن گ تصدیر شهره

ایران گر گورة ق ج ر ،انتشه را

گانشهگ

تهران.

میک لیلی ،ع .و ص گقی بنیس ،م . 0986 .شبکة اکدلدویکی شهر تبریز و راهک رهه
محیطزیست.22-09 :)2 0 ،
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...بررسی تغییرات شبکة اکولوژیک و نقش آن در
سپیده موحد و منوچهر طبیبیان

،  می ونهت شهرسه ز و میمه ر، شهرگار مشهد،مرحل سدم

 مط لی،شهر مشهد

 طرآ راهبرگ س م ندهی مسیل ه.0982 .نقش ن
.مهندسی مش ور میم ر و شهرس ز نقش ن
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