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 چكيده 

بستر طبیعی و تنوع زیستی شهر جهت ایجاد ارتباط با طبیعت و ارتقاء کیفیت زندگی در شهر با توجه به افت  حفظزمينه و هدف: 

ریزی و شناسی با فرآیند برنامهسازی دانش بومهای اکولوژیک شهری، نیازمند یکپارچهگسیختگی بنیانمکیفیت محیط زیست و از ه

شناسی و هدف این تحقیق، تبیین نظری رویکرد جدید بوم شناسی شهری از طریق بررسی سیر تحول مفهوم بوم. استتوسعه شهری 

کارگیری صدد پاسخ دادن به این پرسش است که چگونه با بهاین مقاله درچنین شناسی شهری است. همگیری دانش بومهای شکلریشه

هایی را برای ایجاد پیوند میان نظام توان فرصتی شهرها، میریزی و توسعهشناسی شهری به عنوان رویکردی نو در فرآیند برنامهبوم

 .آوردپدید  انسانی هایشهری وفعالیت هایمحیط طبیعی با اکولوژیک و فرآیندهای

های توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و تالش شده است که با انجام مطالعات تحقیق حاضر از لحاظ روش، با اتکا به شیوهروش بررسی: 

های نظری ریزی و طراحی شهری، بتوان به ریشهشناسی شهری و مباحث مربوطه در برنامههایمرتبط با بومای و تحلیل نگرشکتابخانه

 برد.ها و مصادیق کاربردی آن پیکارگیری آن در علوم شهری از جمله شهرسازی با بررسی نمونهی بهموضوع و نحوه

شناسی شهری به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی امروزه از جایگاه مناسبی برخوردار شده های پژوهش، بومبا توجه به یافتهها: يافته

بوم محور از جمله مصادیق کاربردی دانش بوم شناسی ریزی زیستنین طراحی و برنامهچهای اکولوژیک شهری و همبازیابی شبکه .است

های اخیر در جهت تقویت محیط اند در سالشوند و از این طریق متخصصان توانستهای محسوب میشهری در سطوح محلی و منطقه

 های روبه جلویی را بردارند. گامهای اکولوژیکی شهر، طبیعی و ایجاد الگوهای توسعه شهری مبتنی برحفظ ارزش

بردی نظری و ریزی و طراحی شهرها در قالب راهشناسی شهری در برنامهدهد که کاربرد دانش بومنتایج نشان میبحث و نتيجه گيری:

ستلزم کارگروهی یابی به شهرهای پایدار و تاب آور مد نظر قرار گیرد. حصول این امر معملی، باید به عنوان یک اولویت ملی جهت دست

 باشد.ی جدید میان علم و سیاست میای و ایجاد رابطههای میان رشتهمیان متخصصان مختلف، آموزش

 .بوم محور، شبکه اکولوژیکریزی زیستشناسی شهری، برنامهاکولوژی،بوم: واژه های کليدی

                                                 
 .یرانادانش آموخته دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه شهرسازی، قزوین،  -1

 .(مسوول مکاتبات)*استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران -2
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Abstract 

Background and Objective: Preserving the natural environment and biodiversity in cities in order to 

have relation with nature and improve the quality of life according to decreasing quality of the 

environment and disruption of the ecological foundations, requires integration of ecology knowledge 

with urban development and planning process. Nowadays, the development of cities resulting from 

increasing urbanization and migration has been reduced. The purpose of this research is theoretical 

explanation of new approach to urban ecology and its evolution and roots of shaping urban ecology 

science. In addition, this article tries to respond to the question that how we can create opportunities to 

make link between ecological system and natural processes with urban environments and human 

activities by using urban ecology as a new approach in the process of urban planning and 

development. 

Method: This study was conducted by descriptive and analytical methods. It attempted to study the 

theoretical roots of urban ecology and the way to use it in urban sciences such as urbanization through 

investigation of samples and its applied applications by doing library studies, analysis of attitudes 

related to urban ecology and topics related to urban development and planning. 

Findings: According to the findings of study, urban ecology has proper place as a new approach in 

today urbanization.So the recovery of urban ecological networks as well as Ecological-based planning 

and design are considered as practical examples of urban ecology knowledge at local and regional 

levels. Using this method experts have been able to take steps toward enhance the natural environment 

and create urban models based on maintaining the ecological values of the cities. 

Discussion and Conclusion: The results suggest that the use of urban ecology science as a theoretical 

and practical strategy in planning and designing of cities must be a national priority in order to achieve 

sustainable and resilient cities. Achieving this goal requires teamwork between various experts, 

support of interdisciplinary education and changing in the way of establishing the communications 

between policy and science. 

 

Key words: Ecology, Urban Ecology, Ecological Planning, Ecological Network 

                                                 
- Ph.D.of Urbanism, Department of Urbanism, Qazvin Branch, Islamic Azad University,Qazvin, Iran. 

- Professor, Faculty of Fine Arts, Tehran University, Tehran, Iran (Corresponding Author). 
 

 

 
J.Env. Sci. Tech., Vol 20, No.2, Summer, 2018 

 

mailto:Tabibian@ut.ac.ir
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=705&q=corresponding+author&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMI1JWuy-vxyAIVS-4aCh3duwfo
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

                                                                                                .... بهره گيری از دانش بوم شناسی شهری تحليل نگرش ها و   

 

171 

 مقدمه

 واقعیت این مبین جهان زیست محیط وضعیت به گذرا نگاهی

 زیست کاهش محیط بر انسانی مخرب اثرات فقط نه که است

شدید  آلودگی مانند جدید وبغرنج حاد مسایل بلکه است نیافته

 ایخانهگل پدیده ،الیه ازن پارگی زیستی، تنوع کاهش جو،

 تغییرات ها،نوساقیا آب سطح افزایش زمین، کره وگرم شدن

گسترش است. نیز بروزنموده مختلف اثرات و شدید اقلیمی

شهرها ناشی از رشد جمعیت و روند فزاینده شهرنشینی موجب 

وری از مواهب طبیعی شده و به مرور زمان زندگی افزایش بهره

ی حیات مناطق شهری را دچار اختالل نموده طبیعی و چرخه

ا به عنوان بخش زیربنایی در است. در واقع بستر طبیعی شهره

پایداری شهر و نقش آن در توسعه شهری نادیده گرفته شده 

های انتهایی بنابراین یکی از مسایل مهمی که در دهه. است

، توجه زیادی را در 22ی ابتدایی قرن میالدی و دهه 22قرن 

کشورهای توسعه یافته به خود معطوف نمود، توجه به مشکالت 

های ی از فرآیندهای توسعه و فعالیتزیست محیطی ناش

میالدی، پس از نقدهای  2792اقتصادی بود.در حدود دهه 

فراوان بر فرآیندهای توسعه و رشد اقتصادی، رویکرد زیست 

کاری برای رفع ریزی به عنوان راهمحیطی )اکولوژیک( در برنامه

تر معرفی وجود آمدن مشکالت بیشمشکالت و جلوگیری از به

این برنامه ریزی محیط را در مرکز توجه خود قرار داد و گردید. 

بر آن بود تا تعادلی میان منابع محیطی و فرآیندهای توسعه 

ایجاد نماید. کشورهای در حال توسعه نیز با تأخیری حدود سه 

 22دهه نسبت به کشورهای توسعه یافته و در اوایل قرن 

شد اقتصادی ، مشکالت ناشی از توجه بیش از حد به ر2میالدی

را تجربه نموده و بر اساس الگوی تجربه شده کشورهای توسعه 

 ریزی محیطی پرداختند.یافته به تدوین برنامه

ها و رویکردهای اکولوژیک به عنوان گیری از برنامهبهره

ریزی و طراحی شهری، ریشه در ای نوین و کارآمد در برنامهرویه

مطالعات شهری و در شناسی و ظهور این مفهوم در  دانش بوم

ای متمایز شناسی شهری به عنوان رشتهنتیجه مطرح شدن بوم

ای شناسی شهری به عنوان دانش میان رشته دارد. در واقع بوم

                                                 
 این زمان بر اساس سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است. -1

زیستی بشر و فرآیندهای نوظهور که هدفش درک چگونگی هم

باشد، از حدود های قلمرو انسانی میزیست محیطی در سیستم

ای را در ی مطرح شده و جایگاه ویژهمیالد 22ی اول قرن نیمه

-مطالعات بسیاری از کشورها به خود اختصاص داده است، به

های کشورهای غربی ها و پروژهکه بسیاری از طرحطوری

ریزی شهری جهت ریزی اکولوژیک و برنامهبرمبنای تلفیق برنامه

در این مقاله ضمن یابی به پایداری شهری مطرح شده اند. دست

ریزی و قوام چرایی توجه به مباحث اکولوژیک در برنامهبررسی 

شناسی شهری از دل تحوالت قرن بیستم یافتن دانش بوم

و مطالعات شهری، کاربرد این  شناسیی بوممیالدی در حوزه

های اکولوژیک در ریزیدانش در شهرسازی در قالب برنامه

 ریزی بیان شده است.های مختلف برنامهمقیاس

 

 سیروش برر

های توصیفی و تحقیق حاضر از لحاظ روش با اتکا به شیوه

ای و تحلیلی انجام گرفته است. با انجام مطالعات کتابخانه

شناسی شهری، های مرتبط با دانش بومبررسی مفاهیم و دیدگاه

ریزی و طراحی شهرها به عنوان یک کاربرد این دانش در برنامه

ها و اصول از نگرشرد نظری و عملی به شکل تحلیلی هبرا

شناسی، مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته عمومی دانش بوم

ی نوآوری این مقاله، برخالف سایر مقاالت که تنها به ارایه است.

تعریفی از بوم شناسی شهری پرداخته اند در تعریف و تدقیق 

شناسی شهری از طریق بررسی سیر تحول مفهوم بوم دانش بوم

ی هاز آن بوم شناسی شهری در طول دورهشناسی و به تبعیت ا

های مختلف در هر دوره  ها و نگرشزمانی و بر اساس پارادایم

ترین عوامل تأثیرگذار بر که از این طریق مهمطوریبه باشد،می

کارگیری آن در ی پیدایش و بهچنین نحوهظهور این دانش و هم

بررسی  ریزی و طراحی شهری باعلوم شهری از جمله برنامه

 ها و مصادیق کاربردی آن آشکار شده است.نمونه
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 زمينه و هدف

 دانش اکولوژی )بوم شناسی(

به معنای مسکن، خانه،  2«اویکوس»واژه اکولوژی از دو بخش 

به معنی شناخت و  2«لوگوس»بستر زیست و یا محل زندگی و 

عنوان اکولوژی به  2181دانش تشکیل شده است. در سال 

که به پدر اکولوژی گیاهی معروف است،  3ت هکلوسیله ارنس

مطرح شد و از ابتدای قرن بیستم اکولوژی حیوانی که روابط و 

-ها نشان میوابستگی گیاهان و حیوانات را با محیط زیست آن

 در اکولوژی .تری مورد مطالعه قرار گرفتداد با ابعاد گسترده

 طبیعی بطهرا ،غالب معنای و به" شناسی بوم" معنی به لغت

 زیست محیط و طرف یک از هاانسان و حیوانات گیاهان، میان

ی لغوی و معنای از نظر ریشه (.2می باشد ) دیگر ها ازطرفآن

دهنده، اکولوژی به معنی بررسی  الفظی کلمات تشکیل تحت

اثرات محیط بر »محل زندگی جانداران است ولی اصطالحاً به 

بر محیط و روابط متقابل بین  موجودات زنده، اثرات موجود زنده

(. در این علم سه نوع 2گردد ) اطالق می« موجودات زنده

این تقسیم بندی بر اساس نوع  مطالعه مختلف وجود دارد که

 باشد. ی آن با محیط زیست میموجود زنده و رابطه

4اکولوژی گیاهی .2
 

5اکولوژی جانوری .2
 

8اکولوژی انسانی .3
 

 و هابرداشت یبرپایه چنانهم نیز، اکولوژی علم کنونی تعاریف

-ی سیستممطالعه را اکولوژی امروزه هکل استوار است. نظریات

 کل با هاانسان آن در که دانندمی سطحی در طبیعی های

 درکنش هم با سیستم یک از عنوان اجزایی به زنده موجودات

هستند. این کنش متقابل هم بین خود اجزا وهم بین  متقابل

 (.3ه محیط برقراراست )عوامل غیر زند

ای متمایز در اواخر قرن نوزدهم و اوایل اکولوژی به عنوان رشته

قرن بیستم در اروپا و امریکای شمالی ظهور نموده است. در 

                                                 
1-OIKOS 

2- LOGOS 

3- Heackel 
4- Plant Ecology 

5- Animal Ecology 

6- Human Ecology 

، 9چون مالتوسای هم، طبیعت گرایان برجسته27اواخر قرن 

، نقش رقابت بر سر منابع را در 22و داروین 7، لیل1دکاندول

ها بیان نموده و یت و به عنوان محرک انقراضکنترل رشد جمع

در واقع همین مفاهیم اساس نظری اکولوژی مدرن و زیست 

(. اکولوژی که در ابتدا از 4شناسی تکاملی را شکل داده اند )

-چون هوس یا مدی زودگذر به نظر مینظر زیست شناسان هم

که در قرن طوریرسید، به سرعت توسعه و گسترش یافته به

-به رشته ای مشروع و مهم تبدیل شده است.اکولوژیست، 22

مطالعه ی "های اولیه، اکولوژی را به شکل ساده و به عنوان 

تعریف نمودند. تعریفی  "هاموجودات زنده و محیط زیست آن

های مختلف دستخوش تغییرات و ها و در دورهکه در طول سال

لعات که امروزه مطاایگونه اصالحات بسیار شده است، به

های فضایی های پیچیده در مقیاساکولوژیکی به بررسی سیستم

ای که بر روی آن متنوع اعم از موجودات زنده تا کل سیاره

 (. 8و  5کنیم، می پردازند)زندگی می

 

گيری بوم بوم شناسی و مطالعات شهری، مروری بر شكل

 شناسی شهری

دقت در گیری بوم شناسی شهری، مستلزم مرور بر ادبیات شکل

تحوالت دانش بوم شناسی در طی قرن گذشته است. باید در 

های مختلف در طول زمان نظر داشت که مطرح شدن پارادایم

منجر به تحوالت دانش بوم شناسی شده و زمینه را برای تغییر 

شناسی شهری فراهم نموده است. لذا ابتدا با  های بومدر نگرش

های تأثیرگذار بر ی انگارهمرور تاریخی دانش بوم شناسی و بررس

 آن، سعی در یافتن معنای معاصر بوم شناسی شهری داریم.

 

 ی تعادل در طبيعت )پارادايم تعادل(انگاره

تعادل در "ی ، نقش اساسی انگاره2773اگورتون در سال 

برد رشته بوم شناسی شهری تشریح نموده را در پیش "طبیعت

اولیه به بحث در مورد  هایاست. در همان زمان که اکولوژیست

                                                 
7- Malthus 
8- De Candolle 
9- Lyell 
10- Darwin 
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با  2اند، جورج پرکینز مارشاصول اصلی اکولوژیکی پرداخته

، تحولی را در 2184در سال  "بشر و طبیعت"انتشار کتاب 

مباحث اکولوژیک ایجاد نمود. در این کتاب مارش بیان می دارد 

که جهان )یعنی طبیعت( همواره در حالت ثبات )یعنی تعادل( 

(. این 9توسط اقدامات انسانی آشفته شود ) کهمی باشد، مگر آن

-دیدگاه نسبت به جهان، این باور را که اختالالت طبیعی هم

چون طوفان، آتش سوزی و اقدامات انسانی، تنها دارای تأثیرات 

های کرد اکوسیستمناچیز و یا کوتاه مدتی بر روی ساختارو عمل

بودن  طبیعی است، بیان نموده و در نتیجه مفهوم در تعادل

ها تحت طبیعت را تقویت می نمود. این انگاره توسط اکولوژیست

ی تعادل در طبیعت که متضمن استعاره "پارادایم تعادل"عنوان 

 (. 1می باشد، مطرح شده است )

سزایی بر پیشرفت رشته بوم شناسی و پارادایم تعادل تأثیر به

های حفاظت از محیط زیست ی استراتژیچنین توسعههم

-منظور مطالعهکند که بهته است و بر این موضوع داللت میداش

 ها وی مناسب و مؤثر طبیعت و حفاظت از آن، باید اکولوژیست

های مورد مطالعه را دور از حامیان حفظ منابع طبیعی، سایت

ها را از طور صریح انسانیابی نموده و بهاقدامات انسانی مکان

بررسی کتاب ها، مجالت  مناطق مورد محافظت مستثنی سازند.

و دستورالعمل های مرتبط با مباحث بوم شناسی و حفاظت از 

سال ابتدای قرن بیستم، حاکی از وجود  82محیط زیست در 

های تحت ها و اکوسیستمی انساناطالعات محدودی در زمینه

در سال  2(. ریز7باشد )ویژه در امریکای شمالی میسلطه بشر به

طور سنتی که در فرهنگ غرب، انسان به بیان می دارد 2779

جزء اجزاء زیستی و به عنوان بخشی از اکوسیستم در نظر 

گرفته نشده است. در واقع بسیاری از محققان این رشته در 

ها را به عنوان عناصر خارجی تحقیقات اولیه خود، انسان

(. البته 22نمودند )های مورد مطالعه لحاظ میسیستم

های در این میان در ارتباط با جدا نمودن محیطاستثنائاتی نیز 

خورد. انسانی از موضوعات اکولوژی در آسیا و اروپا به چشم می

توان مطالعات ساکوپ را بیان نمود که مروری در این ارتباط می

های گیاهی در ی پوششبر مطالعات اولیه انجام شده در زمینه

                                                 
1- George Perkins Marsh 
2-Rees 

ی فراوانی اشاره شهرهای اروپایی نموده و به تحقیقات کاربرد

های آلودگی هوا، آلودگی خاک، نماید که مرتبط با بحثمی

ها ها و سالمتی و رفاه انسانزیست اقلیم شناسی، احیای دریاچه

باشد.این در حالی است که بسیاری از تحقیقات اولیه می

زیستی، فیزیکی و جامعه شناختی انجام شده در شهرهای 

ها روی بهبود شرایط انسان اروپایی موضوع محور بوده و بر

متمرکز شده بودند. در عین حال، تحقیقات مشابهی نیز در 

ی تخریب زمین، تغییر در منابع آبی و تأثیرات آلودگی در زمینه

امریکای شمالی و سایر شهرهای جهان نیز صورت گرفته است، 

اما این تحقیقات عموماً در زیر چتر بوم شناسی شهری به عنوان 

 (.22اند)وظهور لحاظ نشدهموضوعی ن

تعادل در "نکته حایز اهمیت این است که اگرچه پارادایم 

تأثیر مهمی بر روی تحقیقات پایه و نظری بوم شناسی  "طبیعت

های تحت سلطه بشر داشته است، اما در شهری در سرزمین

های ی حل نمودن مشکالت عملی در شهرها و حومهزمینه

یا دارای تأثیرات بسیار ناچیز بوده ها فاقد تأثیر و اطراف آن

 است.

 

 پيدايش پارادايم عدم تعادل

سال گذشته شواهد علمی بسیاری وجود داشته  32در طول 

نماید. دار شدن پارادایم تعادل داللت میاست که بر خدشه

در این  "پارادایم عدم تعادل"پارادایم جدیدی تحت عنوان 

ی یر را در زمینهها شکل گرفته است که اطالعات اخسال

شود. این پارادایم ها شامل میکرد اکوسیستمساختار و عمل

های اکولوژیکی را نه به عنوان نقطه پایان بلکه به جدید، سیستم

هایی که توسط فرآیندهای مختلف تحریک می عنوان سیستم

طور بالقوه های باز که بهچنین به عنوان سیستمشوند و هم

نماید شوند، معرفی میتنظیم میتوسط نیروهای خارجی 

پارادایم "(.  با توجه به ظهور رشته بوم شناسی شهری، 22و1)

ها به عنوان اجزاء به صراحت بر ورود انسان "عدم تعادل

نماید. بنابراین امروزه های مورد مطالعه تأکید میاکوسیستم

چون آتش سوزی، سیل و... در تنظیم تأثیر نیروهای خارجی هم

های چنین نقش فعالیت ها و همکرد اکوسیستمو عمل ساختار
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انسانی به عنوان عامل مهمی در ایجاد تغییرات اکوسیستمی، 

(. در این خصوص 23موضوعی پذیرفته شده و روشن است )

، بیان 2221و آلبرتی در سال  2773دونل و پیکت در سال 

ها به عنوان اجزاء اکوسیستم محسوب شده و داشتند که انسان

های تحت سلطه بشر، عرصه و چالش جدیدی را در اکوسیستم

ای مرتبط با علوم فیزیکی، ی انجام مطالعات چند رشتهزمینه

 (.24و23سازند )زیست محیطی و اجتماعی فراهم می

چه که بیان شد، پارادایم های مذکور منجر به نبا توجه به آ

ینه را تحوالت دانشبوم شناسی در طول زمان شده و زمایجاد 

اند. در های بوم شناسی شهری فراهم نمودهبرای تغییر در نگرش

طور سنتی به موجب پارادایم تعادل، مطالعات واقع در ابتدا و به

ها و موجودات زنده تر بر شناخت گونهبوم شناسی شهری بیش

بوم شناسی "تمرکز داشته است. در این رویکرد که تحت عنوان 

نقش عوامل طبیعی بسیار پررنگ تر شود، مطرح می2 "در شهر

از انسان بوده و انسان به عنوان یک عامل در خارج از سیستم 

که در رویکرد جدید بوم شناسی معرفی شده است. در حالی

که به موجب پارادایم تعادل  2 "بوم شناسی شهر"شهری یا 

شکل گرفته است، دیگر قابل قبول نیست که بشر و اجزای 

دیگر تفکیک گردند. زیست محیطی از یک طبیعت در مطالعات

های انسانی هستند که باید در ای از پدیدهبلکه شهرها مجموعه

 (25ی جدید درک شوند:)زمینه

شهرها باید به عنوان هر دو پدیده اجتماعی و بیوفیزیکی  -2

 مورد مطالعه قرار گیرند. 

شهرها تأثیرات فوق العاده زیادی بر روی فرآیندهای  -2

های گوناگون دارند. ردپای وژیکی زمین در مقیاساکول

ها به کاالها، انرژی و خدمات و اکولوژیکی شهرها از نیاز آن

که برون فرستی شود، درحالیاستفاده از منابع طبیعی ناشی می

چنین شهرها ای و ضایعات دارند. همخانهچون گازهای گلهم

ثرات زیست دارای پتانسیلی جهت حفاظت از منابع و کاهش ا

(، محتوای مطالعات بوم 2باشند. در شکل )محیطی نیز می

 شناسی در شهر و بوم شناسی شهری نشان داده شده است.

                                                 
1-Ecology in the city 
2-Ecology of the city 

 
 

 
محتوای مطالعات در رويكرد بوم شناسی در  -1شكل 

 (11( )باال( و بوم شناسی شهری )پايينشهر )

Figure 1. A typical study of ecology in the city 

(bottom) and ecology of the city (top) (15) 

 

مشروعيت يافتن اکوسيستم شهری در مطالعات 

 اکولوژيک

، تأثیر انسان بر روی 2782ی و اوایل دهه 2752در اواخر 

ای اکوسیستم و ایجاد تغییر در اکوسیستم های محلی و منطقه

به موضوعی آشکار و بدیهی برای همه موجودات سیاره زمین 

تدریج این موضوع که هیچ اکوسیستمی واقع به تبدیل شد. در

بر روی زمین بدون تأثیر از اقدامات انسانی نیست، به رسمیت 

، تعداد معدودی از 2792ی (. در اوایل دهه28و23شناخته شد )

دانشمندان اروپا، امریکای شمالی و استرالیا به اهمیت نقش 

انسانی های گاهدانش بوم شناسی شهری در کاهش اثرات زیست

کارگرفتن منظور بهای را بههای ملی و منطقهپی برده و نشست

های مختلف در این راستا، سازمان بخشیدند محققان رشته

(. در همین زمانسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 21و29)
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گام مهمی را در جهت آغاز نمودن ، 2(یونسکوسازمان ملل )

ه منظور حفاظت و کره بهای مرتبط با انسان و زیستبرنامه

های طبیعی و فرهنگی برداشته است. این ی اکوسیستممطالعه

ای بوم تالش یونسکو جهت ایجاد اولین مطالعات چند رشته

های انسانی امری مهم محسوب شده شناختی مرتبط با زیستگاه

و منجر به اعتبار بخشی و تحکیم رشته بوم شناسی شهری شده 

 (. 27و29است )

ی رشته بوم شناسی شهری در اواخر در توسعه رنسانس واقعی

ی حمایت فکران امریکا در زمینهو با ابتکار روشن 2772ی دهه

مالی از تحقیقات بلند مدت بوم شناختی در بالتیمور و آریزونا 

دنبال درک مناطق شهری به (. این تحقیقات به22اتفاق افتاد)

اندکه بودههای اکولوژیکی و شناسایی مواردی عنوان سیستم

 (22ها در ادامه بیان شده است: )ترین آنمهم

 –شناسایی رابطه میان ساختارهای فضایی اجتماعی  -

ها اقتصادی، زیست محیطی و ویژگی های فیزیکی و تغییرات آن

 در طول زمان

 هاشناسایی جریان انرژی و مواد و تأثیرات انسان بر آن -

یت محیط زیست شناسایی فرصت هایی برای بهبود کیف -

 شهری

 شناسایی خدمات اکوسیستمی در نواحی شهری -

-شناسی شهری زیستبا توجه به تحقیقات صورت گرفته، بوم

های شهری را به عنوان سیستمی پیچیده و ترکیبی یکپارچه گاه

های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و فنی  از زیرسیستم

ها و ولوژیستنماید. امروزه این موضوع توسط اکمعرفی می

دیگران پذیرفته شده است که رشد و گسترش شهرها در سراسر 

های اصلی ایجاد تغییرات زیست محیطی در جهان، محرک

مقیاس های محلی، منطقه ای و جهانی محسوب شده و این 

اقدامات انسانی است که توزیع موجودات زنده را دچار تغییر 

ژی و مواد در چون تحولی که در جریان انرنموده است،هم

(. بنابراین رویکرد 22وجود آورده است )های جهانی بهمقیاس

بوم شناختی، شهر را به عنوان یک اکوسیستم معرفی نموده که 

و اجزای ، ساختار و عملکرد خود مشخص شده توسط تاریخچه

                                                 
1- UNESCO 

حیاتی و غیرحیاتی و چرخه های انرژی و مواد را شامل می شود 

جه به این رویکرد، شهر را به عنوان دانشمندان نیز با تو (.22)

ها یا اسفرهای در حال تعامل ی عظیمی از سیستممجموعه

اند. اکوسیستم شهری شامل اسفرهای غیر معرفی نموده

حیاتی)اتمسفر، هیدروسفر، لیتوسفر و پدوسفر( و اسفرهای 

کره متشکل از گیاهان حیاتی است که غالباً به عنوان یک زیست

چنین شود. همناطق شهری شناخته میو حیوانات در م

اجتماعی با عنوان  -اسفرهای مذکور با جهان اقتصادی

(،  اجزای اصلی 2آنتروپوسفر در تعامل هستند. در شکل )

 (.25اند )اکوسیستم شهری قابل مشاهده

 
 (11اجزای اصلی اکوسيستم شهری )  -1شكل 

Fig. 2. Basic components of the urban ecosystem 

(15) 

 

 بوم شناسی یبرد رشتهنقش علوم اجتماعی در پيش

 شهری

شناسی شهری به آن راه پیدا کرده از جمله مکاتبی که بوم

که توان به مکتب جامعه شناسی شیکاگو اشاره نموداست، می

ها و ضوابط اکولوژیکی جهت ی استفاده از نظریهدر زمینه

در اوایل است. تاز بوده تشریح ساختار و عملکرد شهرها پیش

قرن بیستم تعدادی از جامعه شناسان به بررسی ریخت شناسی 

وجود آورند که به هایی بهو سعی کردند مدل هها پرداختشهر

بینی یند رشد شهر و تغییرات آن را پیشآها فرکمک آن

ای در جامعه .این تالش منجر به پیدایش خرده حوزهنمایند

گویند. شهریمیم شناسی بو که به آن ه استشناسی شهری شد
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شناسی  مکتب جامعهتوسط شهری اولین بار  بوم شناسی

، پارک و برگس 2722ی در دهه (.23گردید ) شیکاگو مطرح

ای برای تحقیقات شهری در دپارتمان جامعه شناسی برنامه

ی دانشگاه شیکاگو مطرح نموده و به توضیح فرآیندهای توسعه

های اجتماعی با انجام بر گروهشهر شیکاگو و بیان تأثیرات آن 

رابرت پارکبنیان (.24اکولوژیکی پرداختند. ) –تحقیقات انسانی 

شهر: »در مقاله ای با عنوان 2728در سال  ،گذار این مکتب

، «رفتار انسان در محیط شهری یبرای تحقیق درباره پیشنهادی

مکتب .(25) دنموشهری را به یک اورگانیسم تشبیه  یجامعه

سال گذشته بیش از سایر  12سی شهری شیکاگو در شنابوم

انگیخته است، از هایی را در جغرافیای شهری برها، بحثمکتب

در ادامه این رو الزم است که به شناخت دقیق تر آن بپردازیم. 

ترین نظریات مرتبط با ساخت اکولوژیک مطابق به اختصار مهم

 (، بیان شده است. 2جدول )

 

 ترين نظريات ساخت اکولوژيک شهرمهم مروری بر -1جدول 

Table 1. Overview of the most important theories of city's ecological structure 

 نوزدهم قرن اواخر ازطور که اشاره شد مفهوم بوم شناسی همان

به مطالعات شهری راه پیدا نمود و سیر  تمبیس قرن اوایل و

تحول و تکامل دانش بوم شناسی، منجر به ایجاد تحوالتی در 

در ادامه به ارایه مفهوم بوم مفهوم بوم شناسی شهری گردید.

چنین مدل مفهومی آن جهت درک بهتر شناسی شهری و هم

 های شهری پرداخته شده است. روابط در محیط

 

 شناسی شهریمفهوم و تعريف بوم 

در طول تاریخ اصطالح بوم شناسی شهری معانی متعددی را در 

-، برنامه2792طور که اشاره شد، در اوایل برگرفته است. همان

کره و حمایت مالی از ی انسان و زیستهای یونسکو در زمینه

ی بوم شناسی شهری، بستری را جهت اولین تحقیقات یکپارچه

دیگر شامل علوم کنار یک گردآوری سه دسته از علوم در

ها )به ریزی و علوم مرتبط با انسانطبیعی، مهندسی و برنامه

عنوان مثال علوم اجتماعی( فراهم آورد. هر یک از این علوم با 

ها و دربرگرفتن رویکردها و ها، روشتوجه به واژگان، پارادیم

ای از تعاریف و معانی را برای اصطالح اهداف گوناگون، مجموعه

اند. برای مثال دانشمندان علوم شناسی شهری ارایه نمودهومب

صورت مشابه با تعاریف اولیه طبیعی، بوم شناسی شهری را به

اکولوژی بیان نموده، اما مطالعاتشان را بر روی شهر و مناظر 

 ساخت اکولوژيک شهر الگوهای پيشنهادی پردازان نظريه 
 ارنست برگس

رشد شهر از مرکز به 
پیرامون )مانند تنه 

-به شکل حلقه درخت(

 (2) های متحدالمرکز

 ت متحدالمرکز شهر ساخ
 تجارت شهر بخش مرکزی:مرکز. 2
 (منطقه تحول)گذار. 2

 منطقه مسکونی کارگران. 3

 های بهترگاهمنطقه سکونت. 4
 آمد و شد روزانهمنطقه . 5

 
 همر هويت

نظریه مبتنی بر 
و  دوایرمتحدالمرکز

تغییروتعدیلی درجهات 
 (26) مختلف این نظریه

 ساخت قطاعی شهر
 تجارت. بخش مرکز 2
 . حمل و نقل و صنعت2
 . منطقه مسکونی طبقه کم درآمد3
 . منطقه مسکونی طبقه متوسط4
 . منطقه مسکونی طبقه پردرآمد5

 
چنسی هريس و 

 ادوارد اولمن
 تنها شهرهای کوچک

دارای یک مرکز ویا 
شهرهای و واحد  یهسته
های هستهبا  بزرگ
 (27) متعدد

 ساخت چند هسته ای شهر 
 ارت شهر. مرکز تج2
 عمده  فروشی -. منطقه صنایع سبک2
 . منطقه مسکونی طبقه کم درآمد3
 . منطقه مسکونی طبقه متوسط4
 . منطقه مسکونی طبقه پردرآمد5
 .. منطقه صنایع سنگین8
  . منطقه تجارت دور از بخش مرکز9
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ها کار (. بدین ترتیب اکولوژیست21و22اند )شهری محدود کرده

وجودات زنده یعنی تنوع خود را بر روی توزیع و فراوانی م

چنین جریان انرژی و مواد در اکوسیستم شهری زیستی و هم

اند. از سوی دیگر یعنی خدمات اکوسیستم متمرکز کرده

ریزان نیز برروی ایجاد تسهیالت و خدمات در مهندسان و برنامه

محیط زیست شهری با هدف کاهش اثرات زیست محیطی و 

اند. دانشمندان علوم اجتماعی  ایجاد شهرهای پایدار بحث نموده

ی اول بر روی ساختار اجتماعی و توزیع اجتماعی نیز در درجه

منابع طبیعی و سازمانی تأکید داشته و امروزه نیز این 

-دانشمندان در زیر چتر بوم شناسی شهری حرکت نموده و به

توان شهرهای سبزتر، دنبال کشف آن هستند که چگونه می

(، 3(. در واقع مطابق شکل )4را ایجاد نمود )سالم تر و پایداری 

کارگیری تحقیقات علوم بوم شناسی شهری با ادغام و به

دنبال کشف و آشکار نمودن ابعاد اجتماعی و طبیعی، به

 باشد.چندگانه اکوسیستم های شهری می

 

 
مفاهيم مورد تأکيد در بوم شناسی شهری مبتنی -3شكل

مه ريزی شهری و علوم بر سه ديدگاه علوم طبيعی، برنا

 اجتماعی

Figure 3. The concepts emphasized in urban 

ecology based on natural science, urban planning 

and social sciences 

دهد، های فوق نشان میطور که مطالب ذکر شده در بخشهمان

بوم شناسی شهری مدرن یا رویکرد جدید بوم شناسی شهری، 

ها و در قالب یک ای از سیستمت مجموعهصور شهر را به

-ها و عوامل بیوفیزیکی معرفی میاکوسیستم متشکل از انسان

های دیگر در محیطها با یکی نحوه ارتباط آننماید و به مطالعه

پردازد.  بنابراین به منظور ادغام انسان با علوم زیست شهری می

ان انسان و محیطی، به یک مدل مفهومی برای ایجاد ارتباط می

های بیوفیزیکی، الگوها، فرآیندها و تأثیرات آن ها نیاز محرک

( 27(، پیکیت )22های متعددی توسط گریم )است. اگرچه مدل

ها به صراحت تعامل میان اند، اما آن( ارایه شده32و کولینز )

بازخوردهای  چنینانسان و الگوهای بیوفیزیکی و فرآیندها و هم

توان به اند. در این میان میالت را بیان نکردهحاصل از این تعام

به عنوان مدلی مناسب اشاره  (،32مدل آلبرتی و همکاران )

نمود که به عوامل انسانی و بیوفیزیکی به عنوان محرک هایی 

که الگوها و فرآیندهای موجود در اکوسیستم را تحریک می

بررسی  ها را نیز موردی میان آننمایند، توجه نموده و رابطه

( نشان 4قرار داده است. با استفاده از این مدل که در شکل )

توانند به پاسخ ریزان میها و برنامهداده شده است، اکولوژیست

ی ایجاد الگوهای انسانی و سؤاالت زیر دست یابند: الف( نحوه

ی تعامالت میان انسان و های اکولوژیکی در نتیجهواکنش

ی تأثیرگذاری این الگوها بر نحوهفرآیندهای بیوفیزیکی، ب( 

های شهری، ج( روی تاب آوری اکولوژیکی در اکوسیستم

ی الگوهای توسعه شهری، د( شناسایی نیروهای تحریک کننده

کرد فرآیندهای انسانی و اکوسیستمی به عنوان ی عملنحوه

 مکانیزم های بازخورد.

ل و به گیران به منظورکنترچنین مدلی برای مدیران و تصمیم

های انسان بر روی اکوسیستم در حداقل رساندن اثرات فعالیت

های شهری و در نتیجه حفظ فرآیندها و خدمات محیط

 اکوسیستمی با اهمیت است.
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 (31نمايی از بوم شناسی شهری با تأکيد بر تعامالت ميان انسان و طبيعت ) -4شكل 

باشند که باعث ایجاد تغییرات در فرآیندها و الگوهای انسانی و نیروهای بیوفیزیکی میها و ها انسانتوضیح: در این مدل مفهومی، محرک
باشند که از طریق هایی میباشند. فرآیندها، مکانیزمها و متغیرهای بیوفیزیکی میشوند. الگوها توزیع فضایی و زمانی انسان بیوفیزیکیمی

گذارند. تأثیرات نیز در واقع در حال تعامل بوده و بر روی شرایط اکولوژیکی تأثیر میدیگر ها و متغیرهای بیوفیزیکی با یکها، انسانآن
 آیند.وجود میی این تعامالت بهتغییراتی هستند که در شرایط انسانی و اکولوژیکی و درنتیجه

Figure 4. A view of urban ecology that emphasizes the relationships between humans and nature (31) 

In this conceptual model, drivers are human and biophysical forces that make change in human and biophysical 

patterns and processes. Patterns are spatial and temporal distributions of human and biophysical variables. 

Processes are the mechanisms by which human and biophysical variables interact and affect ecological 

conditions. Effects are the changes in human and ecological conditions that result from such interactions. 
 

مصاديق بوم شناسی شهری در برنامه ريزی و طراحی 

 شهری

در عصر کنونی که نگرش و رویکردهای اکولوژیکی یکی از 

ریزی شهری  ترین مباحث روز دنیا در توسعه پایدار و برنامه مهم

رود،از نخستین مصادیق کاربردی دانش بوم شناسی  شمار می به

زی اکولوژیک ریتوان به برنامهشهری در حوزه شهرسازی، می

محور)زیست بوم محور( در مقیاس منطقهاشاره نمود که این 

مفهوم در اوایل قرن بیستم تبیین شده و اقدامات عملی آن نیز 

تدریج و با تقویت همان قرن شکل گرفته است. به هایاز نیمه

جایگاه حفاظت از محیط زیست و فرآیندهای اکولوژیک در 

اکولوژیک از سطوح ملی و ریزی، رویکردهای سیستم برنامه

-به ریزی نفوذ نموده است،تر برنامهای به سطوح پایینمنطقه

های متعددی ها و برنامههای اخیر شاهد طرحکه در سالطوری

در این راستا در بسیاری از شهرهای کشورهای جهان از جمله 

باشیم. در ادامه دو نوع از مصادیق بوم شناسی شهری می ایران

های شهری در مقیاس منطقه ریزی و طراحی محیطدر برنامه

 ای و شهری )محلی( بیان شده است.

 ای زيست بوم محوربرنامه ريزی منطقه

ای زیست بوم محور، ابعاد زیست محیطی ریزی منطقهدر برنامه

گیرد، بسیار گسترده بوده و طیف وسیعی از مفاهیم را در بر می

آن دشوار است. در تعریفی ای که ارایه تعریف واحد از به گونه

ریزی برای استفاده از منابع پایدار توان به برنامهنسبتاً جامع می

زمان با توجه به مرزهای طور همو حفاظت از تنوع زیستی به

های محلی ساکنین اشاره نمود طبیعی زیست محیطی و استفاده

از دیدگاه محیط زیست از طریق تقسیمات طبیعی (.32)

در مفهوم واقعی آن دست یافت. « منطقه»ان به توسرزمین می

این منطقه یک اکوسیستم محسوب شده که با سایر مناطق که 

به همین شیوه محدود شده اند، از طریق چرخه مواد، جریان 

باشد. با الهام از همین شیوه انرژی و اطالعات مرتبط می

توان روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق طبیعی، می

-ر را برقرار نمود و در نهایت در چارچوب یک سیستم یککشو

(، اکثر 5پارچه به جریان توسعه دامن زد.مطابق شکل )

-ها در یک رابطه تو در تو باهم هستند که سبب میاکوسیستم

محور اثرات مناطق ای اکولوژیکریزی منطقهشود در برنامه
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در (.33د )اکولوژیکی بر مناطق دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیر

ریزی تشریح شده ی پیدایش و تکامل این نوع برنامهادامه نحوه

 است.

 
 

 
درتو اکوسيستم ها با هم در منطقه يا  رابطه تو -1شكل 

 (33مناطق )

Figure 5. Ecosystems nested relationship in the 

region or regions (33) 

 

 1910 - 1880سال های 

میالدی، اثرات  27و اوایل قرن  21انقالب صنعتی در اواخر قرن 

گیرتر نمود. درختان جنگل برای تولید الوار اعمال انسان را چشم

ها توسط و یا زغال چوب جهت ذوب آهن قطع شدند و رودخانه

ورودی فاضالب و پسماندهای صنعتی مسموم گردیدند 

ی جغرافیای زیستی منطقه در (.بنابراین برای اولین بار واژه34)

، توسط مکتب جغرافیای منطقه ای فرانسه ایجاد 27رن اواخر ق

شد. بعدها این واژه از طریق کارها و نظریات ابنزر هاوارد و 

-(. هاوارد نظریه باغ35پاتریک گدس تقویت و اصالح گردید )

نمود و گدس نیز در  در انگلستان ارایه 27شهر را در اواخر قرن 

بررسی چندین  با 2725کتاب تکامل تدریجی شهرها در سال 

شهر بزرگ دنیا، نظریه وحدت شهر و محیط طبیعی آن را در 

این ارتباط بیان نمود. سپس این عنوان به امریکا راه پیدا نمود و 

ای امریکا تبیین شد.اما مفهوم ریزان منطقهتوسط جامعه برنامه

ی عمیقی دارد. ای اکولوژیک در امریکا ریشهریزی منطقهبرنامه

های ملی و حفاظت از جنگل ها را شاید ن پارکدر نظر گرفت

اقداماتی که در این زمینه در امریکا در  بتوان به عنوان اولین

ای انجام شده، نام برد که بعدها به عنوان برنامه 27اواخر قرن 

 (.33جامع و مناسب در این زمینه به سرتاسر دنیا صادر گردید )
 

  1970-1910سال های 

ای امریکا ریزی منطقهضای انجمن برنامه، اع2722ی در دهه

های طبیعی امری بیان نمودند که حفاظت و تقویت سیستم

ها باید با جوامع گیاهی، جانوری و جدی است و زندگی انسان

-گرا شوند.دانیلز در مقاله خود در بیان سیر دوره برنامهآبی هم

-مهرا دوره برنا2792تا  2722ریزی اکولوژیکی در امریکا، از 

ساله  52داند.در این دوره ای زیست بوم محور میریزی منطقه

ای اکولوژیک با بود که به مرور زمان، برنامه ریزی منطقه

های مختلفی را شکل داد. ها و آژانسموفقیت همراه شد و برنامه

  (38اهداف دوره عبارتند از:)

 تعادل میان طبیعت با محیط ساخته شده -

 و محیط زیست تعادل میان اقتصاد -

 حفاظت از طبیعت -

 سالمت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی -
 

 تا کنون 1970سال های 

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیم به 2781در سال 

برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست گرفت. اولین 

در استکهلم برگزار شد و در  2792کنفرانس جهانی در سال 

نس، کمیته محیط زیست تشکیل گردید. ی این کنفرانتیجه

عالوه بر آن کنگره ریو نیز در قرن بیستم و اجالس جهانی 

با حضور سران کشورها و  2222توسعه پایدار نیز در سال 

های غیر دولتی تشکیل شد و هدف آن ارزیابی دهه سازمان

 های آینده بودو تدوین برنامه عملی برای سال 2222تا  2772

های مختلف جهانی در ها و بیانیهن کنوانسیون(. بنابرای39)

شکل گرفته و  2792های ی محیط زیست از سالزمینه

ها، رویکردهای زیست محیطی ها و بیانیهدستاورد این کنگره

 شود.ریزی کالن کشورها دیده می)اکولوژیک( است که در برنامه

(، شکل گرفته 2224های اخیر)هایی که در سالاز جمله برنامه

ای زیست بوم محور دشت ریزی منطقهتوان به برنامهاست می

کیلومتر در شکل  2222تالگراس شمالی امریکا با طول تقریبی 

یابی به چارچوب (، اشاره نمود. هدف این برنامه دست8)

ی اکولوژیکی تالگراس شمالی به منظور ارتقاء حفاظتی منطقه

های گیاهی این ها و پوششها، رودخانهمسیل کیفیت و پایداری
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ای از تحقیقات گذشته و منطقه است. بدین منظور، مجموعه

های مکانی های این منطقه بررسی و دادهاخیر مرتبط با ویژگی

ها اند. با انجام این تحلیلو بیولوژیکی جمع آوری و تحلیل شده

اسایی شده تر شننواحی واجد ارزش با اهمیت تنوع زیستی بیش

-ها جهت حفاظت، بازیابی و یا هردو مشخص گردیدهو اولویت

هایی است که بر روی آن صورت نقشهخروجی برنامهبهاند.

های گیاهی با های پیوسته پوششها و لکهها، مسیلرودخانه

ها اولویت بندی شده و در راستای حفاظت از توجه به تحلیل

تی منطقه مشخص های اکولوژیکی و حفظ تنوع زیسارزش

منظور شناسایی نواحی واجد ریزی به (. چنین برنامه31اند )شده

ای و اتخاذ های اکولوژیکی در سطوح ملی و منطقهارزش

هاحایز داری و یا بازیابی آنهایی جهت حفظ و نگهسیاست

 های کالن کشورها لحاظ گردد.اهمیت است و باید در برنامه

 

 
ها با توجه به ها و رودخانهالف( موقعيت دشت تالگراس شمالی )خط پررنگ(، ب( دسته بندی و اولويت بندی مسيل -1شكل 

 (38های گياهی جهت حفاظت)حروف مشخص شده، پ( اولويت بندی نواحی دارای پوشش

Figure 6. a) The location of the Northern Tallgrass (bold line). b) Categorize and prioritize paths and rivers 

according to the specified letters. c) Prioritize areas covered by vegetation for protection (38) 

 

 های اکولوژيک شهریشبكه

از دیگر مصادیق کاربردی دانش بوم شناسی شهری در سطوح 

ه ایجاد و بازیابی توان بریزی و طراحی شهری، میتر برنامهپایین

های اکولوژیک در شهرها اشاره نمود. امروزه توجه به شبکه

ی اکولوژیک شهر، بیش از پیش به عنوان رویکردی هاشبکه

های فضاهای باز  های اکولوژیکی سیستم برای افزایش ارزش

شبکه مفهوم  در واقع(.37شود ) شهری در نظر گرفته می

های طبیعی  انسان در محیط در ارتباط با غلبه اکولوژیک شهری

ی محیط زیست و تکه تکه شدن تدریجی آن به دنبال توسعه

به عنوان پیشنهادی برای حفاظت از انسانی نمایان شده و 

عناصر اکولوژیکی ساختار شهری در پاسخ به تکه تکه شدن 

های . بر این اساس شبکه(42) اجزاء آن مطرح شده است

کارگیری اصول اکولوژیکی در به اکولوژیکی به عنوان گامی مهم 

 آیند.شمار میو حفاظت از تنوع زیستی درشهرها به 

ای  توان ترکیبی از عناصر پایه ساختار شبکه اکولوژیکی را می

( که اجزای 42ها و ماتریس دانست ) ها، داالن منظر شامل لکه

های شهری شامل سیستمی به هم پیوسته از  آن در محیط

ها،  طعات پوشش گیاهی طبیعی، دریاچههای طبیعی )ق الیه

ها و  ها و دیگر جریانات آبی طبیعی( و مصنوع )پارک رودخانه

های حمل و نقل(  های آبی مصنوع، داالن ها و جریان ها، برکه باغ

یابد، چگونگی  جا اهمیت میچه در این(. آن42اکولوژیکی است )

ناصر تطابق و هماهنگی الگوی الیه مصنوع با الیه طبیعی ع

ای منظر است. به بیانی دیگر الگوی موجود در الیه مصنوع  پایه

 پ                                             الف                                              ب               
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در صورت طراحی صحیح و تطابق آن با الگوی الیه عناصر 

تواند  طبیعی که خود نتیجه فرایندهای اکولوژیک است، می

کردهای اکولوژیک باشد یا با حداقل مداخله در همگام با عمل

صورت تناقض  چنین الگوی مصنوع، درآن عمل کند. هم

-تواند تأثیر منفی بر روی عمل ساختاری با الگوی طبیعی، می

های طبیعی گذاشته و در نتیجه باعث  کردهای اکولوژیک الیه

با وجود این در  .(42) تنزل کیفیت شبکه اکولوژیک شود

جای پیروی از های توسعه و گسترش شهر، به بسیاری از طرح

های نها به عنوان توانهای اکولوژیک و استفاده از آشبکه

های اکولوژیک تخریب شده، صدمه دیده و یا طبیعی، شبکه

شوندکه این امرمنجربه پیامدهای وخیم محیطی قطعه قطعه می

(، وضعیت فرآیندهای 9گردد. در شکل)در مناطق شهری می

 طبیعی در فرآیند توسعه شهری نشان داده شده است.

 

 
يكی، ب(توسعه شهری بدون توجه به فرآيندهای طبيعی، پ( توسعه شهری با توجه به الف( فرآيندهای اکولوژ -7شكل

 (41فرآيندهای اکولوژيكی )

Figure 7.  a) Ecological processes. b) Urban development regardless of ecological processes. c) Urban 

development regarding ecological processes (41) 

 1190-1180های سال

ی مفهوم شبکه  های شکل دهندهدر متون مختلف، اولین ریشه

اکولوژیک را به اروپا و شهرسازی باروک در قرن شانزدهم نسبت 

بهبود ظاهر شهر  به منظور 2جایی که هنری چهارم ،اندداده

 ایجاد های فرانسوی وهای سبز، باغپاریس به ارایه میدان

 2پس از آن نیز  دومینیکوفونتانا پرداخت. های پر درخت،خیابان

برای نو سازی شهررم، بر ایجاد 3به دستور پاپ سیکسوس پنجم

 فضایی سازمان تقویت جهت در هااتصاالت سبز مابین خیابان

تأکید نمود. در همین زمان در بسیاری از شهرهای  رم شهر

های های پوشیده از درخت درمیدانها و باغسراسر جهان، پارک

                                                 
1- Henry IV 
2- Domenico Fontana 
3- Pope Sixtus V 

-هرها به عنوان یک فضای شهری مهم و در حکم گرهعمومی ش

 (.43) شدندهای اکولوژیک شهر محسوب می

 1880-1810های سال

توان به اقدامات بارون هوسمان در طرح در این دوران می

منظور ایجاد ارتباط ی مجدد پاریس اشاره نمود که بهتوسعه

ه های سبز بمیان عناصر شاخص شهری از بلوارها و خیابان

 در دوران همین عنوان فضای عمومی شهری بهره جست. در

-پارکمتحده جنبش شهر زیبا و به دنبال آن جنبش  ایاالت

شکل گرفت که در آن سازی توسط فردریک الالمستد 

ای سبز ی  شبکهسیستمی از بلوارهای مرتبط که تبیین کننده

 متشکل از بلوارها و پارک های خطی بوده است، ارایه شده است

(44 .) 
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 1910-1890های سال

ی در انگلستان و در دهه 27شهر در اواخر قرن جنبش باغ

ها گاهدر روسیه به منظور ایجاد نسل جدیدی از سکونت 2732

های برابر برای دسترسی به فضای سبز با هدف ایجاد فرصت

ی شهروندان، مورد توجه قرار گرفت. ابنزرهاوارد با توسط همه

شهر، اهدافی نظیر دسترسی راحت به فضای سبز ارایه طرح باغ

برای شهروندان و دور شدن از محیط پر هیاهوی شهری را از 

هایی از فضاهای سبز و باز ارایه طریق ایجاد کمربند سبز و حلقه

شهر لچورثبه عنوان اولین مکان  نمودکه تبلورکالبدی آن در باغ

 (.45طراحی شده با این مفهوم تجلی یافته است )

 1970-1930های سال

های طبیعی، پس از جنگ جهانی دوم، از بین رفتن زیستگاه

چنین بهبود سطح دانش های هوا و خاک و همافزایش آلودگی

شناسی شهری با آینده نگری نسبت اکولوژیک و ایجاد علم بوم

ها و های زیست محیطی درشهربه اتمام منابع فسیلی،آلودگی

های جهانی ها و بیانیهجاد کنفرانسافزایش جمعیت منجر به ای

، یان 2787(. درسال45در زمینه محیط زیست شده است )

، به "طراحی با طبیعت"مکهارگ نیز با انتشارکتابی تحت عنوان

های طبیعی در برنامه ریزی و چگونگی استفاده از اکوسیستم

ی عوامل (. بنابراین مجموعه49طراحی اراضی شهری پرداخت)

جر به شکل گیری مفاهیم پایداری و شهرسازی ذکر شده، من

بر مبنای جنبش محیط زیست  2712و 2792های سبز دردهه

 (.45) گردید

 1990- 1970های سال

ی شبکه های مهم در راستای کمک به توسعهاز جمله جنبش

ها درامریکا و کانادا و توان جنبش سبزراهاکولوژیک شهری، می

از کشورهای اروپایی را در جنبش کریدورهای سبز در برخی 

، مفهوم 2792ی (. از اوایل دهه49نام برد ) 2772ی اواخر دهه

مسیرهای سبز اکولوژیک در ایاالت متحده تبیین شد که در 

راستای آن و با هدف دسترسی به فضاهای سبز و برقراری 

بیش از  2775ارتباط میان نواحی روستایی و شهری تا سال 

اس های مختلف طراحی و اجرا شد. مسیر سبز در مقی 522

بسیاری از این مسیرهای سبز اکولوژیک در امتداد مسیر آب و 

ی حفظ و ارتقاء ها با اهداف چندگانهبرخی نیز در امتداد جاده

های حرکتی جانوران، تنوع زیستی، فراهم نمودن داالن

جلوگیری از سیل، بهبود کیفیت آب و افزایش کیفیت فضاهای 

گیری ای بر شکلکه مقدمه ضمن این شدند، شهری طراحی

 (.43د )گردیدنهای اکولوژیک نیز محسوب میشبکه

 تا کنون 1990های سال

در پاسخ به پراکنده رویی شهری در امریکا و  2772از اواخر 

قطعه قطعه شدن و از بین رفتن نواحی طبیعی در شهرها، 

بکه مفهوم مسیر سبز اکولوژیک توسعه یافته و مفهوم ش

های اکولوژیک، اکولوژیک شهری نیز با عناصری نظیر کانون

ها، های اکولوژیک و ارتباط میان اجزای آنمناطق حایل،کریدور

به عنوان رویکردی جهت نمایش اهمیت توجه به محیط زیست 

 (.43ریزی و طراحی شهرها، شکل گرفت )طبیعی در برنامه

 (، در زمینه2227های اخیر)هایی که در سالاز جمله پژوهش

توان بهبود وضعیت شبکه اکولوژیک شهری انجام شده است، می

(اشاره نمود که در مطالعه 41ی امین زاده وخان سفید)به مقاله

ای شبکه اکولوژیکی شهر تهران را بررسی نموده و با تجزیه و 

ای، براساس مدلل که، های هوایی و تصاویر ماهوارهتحلیل عکس

-ارایه پیشنهادها و راه به (،1ر اساس شکل )داالنوماتریس ب

کردی و ساختاری شبکه اکولوژیک کارهایی برای بهبود عمل

اند. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت شهرتهران پرداختهکالن

شهر تهران و ارایه راهکارهایی در نساختار اکولوژیکی کال

که تحلیل وضعیت شبکه طوریراستای بهبود آن بوده است، به

گر افزایش تخریب اکولوژیکی تهران بر اساس مدل مذکور، بیان

ی ها در نتیجهمانده و کریدورهای رودخانههای طبیعی باقیلکه

چنین تغییر یا مسدود شدن الگوی انشعابی ی شهر و همتوسعه

ها و اقدامات انسانی ی فعالیتهای هیدرولوژی در نتیجهشبکه

آن است که عوامل ذکر شده گر های تحقیق بیاناست. یافته

های اکولوژیک شهری و عدم ناشی از نادیده گرفتن شبکه

های توسعه شهری است. بنابراین دراین تحقیق با جامعیت طرح

های اکولوژیکی و ساختاری شهر تهران و به نگاه به پتانسیل

ریزی کاربری ی پایدارتری از برنامهمنظور دستیابی به شیوه

کرد شبکه اکولوژیک موجود در ای بهبودعملهکاراراضی، راه

چون بازیابی، های گوناگون مداخله همتهران با استفاده از روش
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ی اند. این نحوهبخشی، حفاظت، کاهش و ارتقاء بیانشدهتوان

-طورینگرش برای سایر شهرهای ایران نیز قابل تعمیم است، به

تر اجزاء توان از نابودی هرچه بیشکارگیری آن میکه با به

کارهای های اکولوژیک جلوگیری نمود و با اتخاذ راهشبکه

 ها را بهبود بخشید.مناسب و موضعی آن

 
 (48ی ساختار اکولوژيكی شهر تهران )ها و کريدورهای طبيعی و مصنوع شكل دهندهلكه -8شكل

Figure 8. The existing ecological patches and corridors in the man-made-natural matrix of Tehran forming the 

ecological structure of the city (48) 

 

 هايافته

ریشه بوم شناسی شهری با توجه به مطالب ذکر شده در فوق 

های گر آن است که این دانش، تفکر جدیدی استکه از ریشهبیان

گیرد. در امریکا بوم شناسی خود در امریکا و اروپا سرچشمه می

ای از و برخی مفاهیم مرتبط با آن، توسط مجموعه شهری

در  2725زیست شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی در سال 

-معرفی شد. در بیان ریشه "شهر"دانشگاه شیکاگو تحت عنوان 

توان گفت، در مکاتب های بوم شناسی شهری در اروپا می

د بر های انسانی در امریکا، تأکیاروپایی در مقایسه با دیدگاه

باشد. با تعامالت میان اجزاء زنده غیر انسانی و اجزاء حیاتی می

توان چند های محقق، میتوجه به فرآیند بررسی شده و تحلیل

های بنیادین بوم شناسی شهری نکته را در ارتباط با ریشه

های مختلف ترین تحوالت مطرح شده در دورهبرشمرد که مهم

 اند.(، مطرح شده2در جدول )

ی گذشته به این بوم شناسی شهری در چند دهه .2

علت حایز اهمیت گردید که شهرنشینی به عنوان 

 روند غالب جمعیتی در سراسر جهان شناخته شد.

گیری تکامل یافته طور چشمبوم شناسی شهری به .2

دنبال درک ای که بهصورت رشتهاست. در ابتدا به

گردید. در شهرها به عنوان موجودات زنده بود، آغاز 

برگس نشان داد که چگونه مکتب  2725سال 

-شیکاگو، شهرها را به عنوان ارگانیسم یا جوامعی می

ها را با توجه به رشد، سوخت توان آنشناسد که می

و ساز و توالی و تحرک، مشخص نمود. بنابراین در 

مراحل ابتدایی، بوم شناسی شهری به وضوح بر 

سوی اما بعدها بهساکنین شهر تمرکز یافته است. 

دنبال درک علوم طبیعی که در آن دانشمندان به

جزییات زیست محیطی، گیاهان موجود در شهرها و 

ها غالباً جا انسانحیوانات بودند، تغییر یافت. در این

ها به عنوان های آناز مطالعه حذف شده و فعالیت

ی محیط زیست یک نیروی محرکه تعیین کننده

 شوند.شهری مشاهده می

چنان تکامل یافته و هر امروزه بوم شناسی شهری هم .3

ها اشاره شد، در بر ای را که در فوق به آندو حوزه
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کرد دنبال تعیین چگونگی عملمی گیرد. در واقع به

اکوسیستم شهری می باشد. بنابراین بوم شناسی 

ها و مفاهیم اولیه مرتبط در شهری مدرن، ریشه

ا در نظر گرفتن انسان و اجزاء امریکا و اروپا را ب

ی شهری غیر انسانی به عنوان نیروهای محرکه

 نماید.سیستم ترکیب می

درک اکوسیستم شهری نیازمند ترکیب علوم  .4

ها، الگوها، فرآیندها اجتماعی و طبیعی است. محرک

های مفهومی  های اصلی در مدلو اثرات که هسته

م زمان از جدید هستند، بدون توجه به استفاده ه

زیست شناس، جغرافی دان، جمعیت شناس، 

اقتصاددان، دانشمندان علوم سیاسی، روان شناس، 

 برنامه ریز شهری و... قابل درک نمی باشند.

با ظهور دانش بوم شناسی شهری در ابتدا محققان  .5

ها را از سایر مفاهیم، اصطالحات، رویکردها و روش

سال گذشته این  32اند. اما در ها وام گرفتهرشته

ای از رشته رشد یافته و در حال حاضر مجموعه

های منحصر به فرد را ها و روشرویکردها، چارچوب

که بوم شناسی شهری را از طوریشود، بهشامل می

سازد. پیشرفت رشته بوم ها متمایز میسایر رشته

شناسی شهری در آینده نیز مستلزم آن است که این 

های مفهومی از جمله چارچوبای از دانش مجموعه

های اجتناب کننده و مدل اکوسیستم انسانی، مدل

تطبیقی شهری، خدمات اکوسیستمی، پایداری و تاب 

 آوری را در بر بگیرد. 

بروز مشکالت زیست محیطی ناشی از فرآیند رشد  .8

ی شهرها سبب شد که در اواخر جمعیت و توسعه

توجه  قرن بیست، مسایل زیست محیطی در مرکز

قرار گیرند و رویکردهای اکولوژیک محور به عنوان 

تدریج کاری برای رفع مشکالت معرفی شده و بهراه

 ریزی تبدیل شدند. ی اصلی فعالیت برنامهبه صحنه

ها و رویکردهای اکولوژیک در گیری از برنامهبهره .9

های ریزی و طراحی در محیطفرآیندهای برنامه

بوم شناسی و ظهور این شهری، ریشه در دانش 

مفهوم در مطالعات شهری دارد. در واقع بوم شناسی 

ی شهری به عنوان رویکردی علمی که به نحوه

ی شهرها با های انسانی و توسعهارتباط فعالیت

پردازد، امروزه بیش از پیش مورد محیط طبیعی می

که طراحی مسیرهای طوریتوجه قرار گرفته است. به

های سبز، کریدورهای اکولوژیک، بامسبز اکولوژیک، 

چنین های اکولوژیک شهری و همبازیابی شبکه

ای زیست بوم محور از جمله ریزی منطقهبرنامه

مصادیق کاربردی دانش بوم شناسی در محیط های 

های شوند. از این نظردر سالشهری محسوب می

های انسانی و اخیر در جهت رفع تقابل میان فعالیت

 2هر با اکولوژی )به عنوان مدافع طبیعت(ی شتوسعه

های رو به جلویی برداشته ها گامو هم سو نمودن آن

دنبال ریزان و طراحان بهشده است. امروزه برنامه

-ایجاد الگوهای توسعه شهری مبتنی بر حفظ ارزش

های اکولوژیکی شهرو درنتیجه ارتقاء پایداری و تاب 

 باشند. آوری آن می

                                                 
زیرا تقریباً  ،رسدی شهر و اکولوژی سازگار به نظر نمیتوسعه -2

چه انسان در جهت توسعه و گسترش شهر نسبت به طبیعت هرآن

 .شودمیاکولوژیکی منفی تلقی دهد، از لحاظ انجام می
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 حول دانش اکولوژی و بوم شناسی شهری متأثر از آنسير ت-1جدول 

Table 2. The evolution of ecology knowledge and urban ecology affected by  

  1810دهه  1910دهه  1940دهه  1910دهه  1970دهه  به بعد 1980دهه 
تعامل فرآیندهای 

طبیعی با  

 های انسانی فعالیت

اکوسیستم های 

شهری در 

ت مطالعا

 اکولوژیک

پارادایم عدم 

 تعادل

تعامل علوم  پارادایم تعادل

اجتماعی و بوم 

 شناسی شهری

تعامل اکولوژی و 

 مطالعات شهری 
 نوع تفكر

ی شهرها مطالعه

-به عنوان سیستم

 -های اجتماعی 

 اکولوژیکی

ی شهرها مطالعه

به عنوان 

اکوسیستمی 

متشکل از اجزای 

حیاتی و غیر 

 حیاتی

ورود انسان به 

عنوان یکی از 

اجزاء مورد مطالعه 

 در شهر

ی شهر به مطالعه

 عنوان یک کل

ی مطالعه

موجودات زنده و 

های زیست بوم 

طبیعی در شهر و 

ی عدم مطالعه

ماهیت شهر به 

 عنوان یک کل

تشریح ساختار و 

عملکرد شهرها با 

استفاده از نظریه 

های اکولوژیکی و 

-تأثیر آن بر گروه

 های اجتماعی

ری دانش شکل گی

اکولوژی به عنوان 

 رشته ای متمایز

 ويژگی

شکل گیری بوم 

شناسی شهری به 

ای عنوان رشته

 متمایز

انجام تحقیقات 

ی بوم یکپارچه

شناسی شهری در 

 مناطق شهری

بوم شناسی در  بوم شناسی شهری

 شهر

تقویت رویکردهای 

 -انسانی 

 اکولوژیکی

گسترش دانش 

اکولوژی و متأثر 

شدن مطالعات 

 ری از آنشه

نوع رويكرد بوم 

 شناسی شهری

های زمانی مختلف وجود ها به معنای شروع و پایان یک دهه نیست، بلکه به معنای  تفکر غالب و رخدادهایی است که در برههتوضیح: مرز بین دهه

 داشته است.

 

 بحث و نتيجه گيری

های تحقیق، جهت دهد که با توجه به یافتهنتایج نشان می

های ها و طرحشناسی شهری در برنامهی شدن دانش بومکاربرد

یابی به مفاهیم پایداری و شهری و درنتیجه تقویت امکان دست

کارگیری این دانش باید به عنوان یک تاب آوری شهری، به

یابی به این امر مستلزم اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. دست

ویژه ختلف )بهکارگروهی میان متخصصان مایجاد تیم مؤثر و 

ریزان، طراحان شهری و دانشمندان علوم ها، برنامهاکولوژیست

های میان های آموزشی و آموزشاجتماعی(، حمایت از برنامه

گذاران و ی ارتباط میان سیاستای و ایجاد تغییر در نحوهرشته

 باشد.متخصصان می

 ايجاد تيم مؤثر آماده به خدمت

تماعی امروز، وجه مشترک بسیاری از مشکالت علمی و اج

های علمی متعدد می باشد. تصمیم گیری استراتژیک در رشته

که چگونه رشد شهری به بهترین نحو هدایت شود، مورد آن

نیازمند ترکیب اطالعات گسترده و به سرعت در حال تحول 

داری، شیالت، برنامه ریزی های مختلف )مانند جنگلرشته

منظر، جغرافیا، علوم سیاسی،  شهری، مهندسی عمران، معماری

شناسی و اقتصاد( است. بنابراین یک جامعه شناسی، روان

رویکرد مؤثر نیازمند کار گروهی با کارایی باال است. جهت ایجاد 

ها و از بین بردن شکاف موجود، دانشمندان ارتباط میان رشته

ی راه های مختلف را جهت حل مشکالت و ارایهباید مهارت

زمان فرا گیرند. به طور همهای مختلف و بهدیدگاهها از حل

یابی به چنین سطحی از سنتز و ترکیب اطالعات، منظور دست

ها و دانشمندان باید از مدل های ذهنی خود، جهت گیری

های گروه آگاه باشند که این موضوع نیز نیازمند موارد پویایی

-ن رشتههای موجود میازیر است: الف( تحقیق در مورد تفاوت

ها چه چیزی هستند؛ چگونه سؤاالت مطرح های مختلف )ارزش

دهند، چگونه های معتبر را شکل میشوند، چه چیزهایی دادهمی

گیرند(، ب( ها جمع آوری، پردازش و مورد استدالل قرار میداده

 های گروه. درک و مدیریت پویایی
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 ایآموزش ميان رشته

ن رشته بوم شناسی شهری دهد که دانش آموزاتجربه نشان می

طور باشند، بههای منسجم و قوی میکه نیازمند پایهعالوه بر آن

های میان چون تجربههایی همخاص نیازمند یادگیری کیفیت

ای، وسعت نظر، انعطاف پذیری، کارگروهی و مهارت هایی رشته

ی ایجاد ارتباط و ترکیب اطالعات نیزهستند که به در زمینه

کنند. این های آموزشی سنتی دریافت میبرنامهندرت توسط 

توانند از طریق تحصیالت تکمیلی با تکیه بر ها میمهارت

ی ای متمرکز بر مشکالت امروزهتحقیقات گروهی و میان رشته

های موجود جهان، آموزش داده شوند. دانش آموزان باید تفاوت

و  میان دانشمندان علوم اجتماعی، اکولوژیست ها، مدیران

ی تدوین و تعریف مشکالت، طرح سیاست گذاران را در نحوه

سؤاالت، جمع آوری و ارزیابی و تدوین راه حل ها و اجرا درک 

-هایی را دریافت مینمایند. دانش آموزانی که چنین آموزش

های علمی، توانند به بهبود ارتباط میان محیطنمایند، قطعاً می

چنین با هم مک نمایند.کسب و کار، مقررات و جوامع شهری ک

که دانش بوم شناسی شهری همواره در حال تکامل توجه به آن

ها و مطالعات تجربی است، مدل سازی، توسعه و پیشرفت نظریه

های هریک در راستای پیشبرد آن حایز اهمیت بوده و کمک

که بوم شناسی شهری شوند. اما برای آنتدریجی محسوب می

ی قرار بگیرد و شرایط زندگی بشر را بتواند در جایگاه مناسب

های آموزشی مرتبط با بهبود بخشد، نیازمند آن است که شیوه

 بوم شناسی شهری به سرعت تکامل یابند. 

 ی جديد ميان علم و سياستايجاد رابطه

ی این موضوع است بوم شناسی شهری در نهایت شامل مطالعه

-د اکوسیستمای جدید در مورکه چگونه این دانش میان رشته

های شهری با فرآیندهای سیاست گذاری ترکیب شده و به 

بهبود تعامالت میان سیاست گذاران و دانشمندان در جهت 

نماید. امروزه یابی جامعه به فرم شهری پایدار کمک میدست

چنین جوامع سیاسی و علمی با فقدان روابط دوسویه مؤثر و هم

کولوژیکی شهر مورد اعتماد که برای برطرف سازی مشکالت ا

باشند. عوامل متعددی باعث جدایی علم و نیاز است، مواجه می

شوند. برای مثال جامعه اهدافی را با توجه به سیاست می

کند که این اهداف صرفاً توسط فرآیندهای سیاسی وضع می

تواند به اند. در واقع اگرچه علم میمجامع علمی تعیین نشده

ند نمودن اهداف اجتماعی کمک نماید، مجامعه به منظور قاعده

حکم قطعی دهد. عالوه بر این  تواند در این خصوصاما نمی

توانند پاسخ قطعی برای سؤاالت سیاست  دانشمندان اغلب نمی

ها اغلب در مورد علل مشکالت گذاران ارایه دهند. زیرا آن

دیگر اختالف نظر دارند. بنابراین سیاست محیطی با یکزیست

های علمی عمل باید با توجه به همین عدم قطعیت گذاران

توان نمایند که نمینمایند. سیاست گذاران نیز غالباً اعالم می

 برای حل مشکالت منتظر پاسخ های صحیح علمی بود. بنابراین

نیاز به گفتگوی علمی با بازخورد سریع میان محققان 

شود. کاران و مسوولین جامعه احساس میدانشگاهی، دست اندر

انجمن علمی بوم شناسی شهری نیازمند مشارکت فعال جهت 

مطلع شدن از فرآیندهای سیاست گذاری و ایجاد نتایج علمی 

باشد. در روشی مشابه، سیاست مرتبط با تصمیمات سیاسی می

ی تدوین سؤاالت علمی و گذاران نیز باید به تمرین در زمینه

لم در فرآیندهای تعیین اولویت ها با توجه به همراه شدن ع

های تصمیم گیری بپردازند. دعوت از سیاست گذاران به کالس

های تحقیقاتی تکمیلی درس جهت کمک به شکل گیری پروژه

به پیشبرد این رابطه و شکل جدیدی از گفتگو میان علم و 

 نماید. سیاست کمک می
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