
 

 
 ملي امنیت علمي فصلنامه

 0011 تابستان ،چهلم شماره ،يازدهم سال

 460-490 صفحات از سیزدهم مقاله

ساخت مدل مفهومی امنیت اکولوژیکی شهرها برای تدوین رهیافت  :پژوهشي مقاله

 ریزی کاربری زمین با استفاده از مدل شبکه علیتبرنامه

20.1001.1.33292538.1400.11.40.13.9 
 4، حسن هويدی3، محمدجواد امیری2اسماعیل صالحی ،1ياسر معرب

 99/01/0499: رشيپذ خيتار 01/14/0499: افتيدرتاريخ 

 چکيده
زیستی مواجهه هسهت.د    های محیط و متعددی در عرصه سابقههای بیها با چالشدر عصر حاضر، انسان

ازپهیش  زیست اعتقاد بر این دارند که فشار اقتصادی بر م.ابع طبیعی بهیش نظران و متخصصان محیط صاحب
به افزایش است  افزایش جمعیت به همراه الگوی مصرف ناپایدار م.ابع، فشار بسیار زیادی را بر زمهین،  رو 

شود که مسهلهه  ک.د  اهمیت این موضوع زمانی دوچ.دان میآب، انرژی و سایر م.ابع ضروری زمین وارد می
این، اثر تغییهر پوشهش/   ب.ابر؛ شودو معضل شهرنشی.ی و تغییرات ساختاری پوشش/ کاربری زمین مطرح می

های مختهف بها رویکهرد ام.یهت اکولوژیه      کاربری زمین بر ساختار و عمکهرد اکوسیستم شهری طی دوره
 باشد بسیار مهم می
های اخیر مطالعات بسیاری در زمی.ه ام.یهت اکولهوژیکی در سهطه جههان انشها  شهده اسهت         در سال

اما ب.ها بهر پیچیهدزی زیهاد مسهلهه، ایهن       ؛ اندستفاده شدههمچ.ین ابزارهای مختهفی در این زمی.ه طراحی و ا
باش.د  درواقع باید زفهت  تحقیقات و ابزارها همچ.ان در ی  مسیر رو به جهو در حال توسعه و پیشرفت می

طور یکپارچه فاکتورهای تأثیرزذار و مهم در ی  سیستم پیچیده که نیاز به ی  چارچوب جامع که بتواند به
بگیرد، همچ.ان احسها    به کاررا ببی.د و در راستای پایداری  هاآنع انسانی و ارتباطات شامل محیط، جوام

عمهکرد  شود  در این راستا هدف اصهی این پژوهش توسعه ی  زنشیره فرای.دی برای بررسی ساختار ومی
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یایی، نظارت، های ریاضی و جغراف  تا ام.یت اکولوژیکی شهرها با استفاده از مدلاستاکوسیستم در شهرها 
 بی.ی شود وتحهیل و پیشیهتشز

ی هها مؤلفهه در این مقاله سعی بر آن شده است که با ارائه تعاریف ام.یت اکولوژیه  و تعیهین ابعهاد و    
ی پیش.هادی بهرای ام.یهت   هامؤلفهشده، ابعاد و های مطالعهها و مدلام.یت اکولوژیکی با توجه به چارچوب

مهدل شهبکه عهیهت     بر اسا ا نیز مدل ام.یت اکولوژی  شهری پیش.هادی اکولوژی  مشخص شود  در انته
 ارائه شده است 

 

 

 ریزی کاربری زمین، مدل شبکه عهیتام.یت اکولوژی ، اکوسیستم شهری، برنامه   :هاکليدواژه

 

 مقدمه

های زذشته، باعث تمرکز بسیار زیاد جمعیهت انسهانی در ایهن    شهرنشی.ی مداو  در دهه

نظم ساختارهای شهری و از سهوی دیگهر   سو، زسترش بیت  درواقع، از ی م.اطق شده اس

های با قابهیت خدمات اکولوژیکی، باعث شده تا پایداری توسهعه  مالحظه زمین کاهش قابل

  درنتیشهه، چگهونگی تضهمین    (Peng et al., 2017a ; Feist et al., 2017)شهری محدود زردد 

ههای طبیعهی بهرای توسهعه پایهدار شههری،       سیسهتم ثبات ساختاری و ام.یت عمهکردی اکو

 Lie et al.,2015; Cumming and Allen, 2017; Serra-Llobet and)ای جهانی شده است مسلهه

Hermida, 2017) نظهم شههری،     در ایران نیز به عهت افزایش جمعیت و توسعه سریع و بهی

ایهداری شههرها   تغییر در کاربری و پوشهش اراضهی بها سهرعت در حهال وقهوع اسهت و پ       

 ,.Mirzaei et al، 1331؛ یاقوتی و همکهاران،  1334)پورخباز و همکاران، روز در حال کاهش است روزبه

؛ ب.ابراین درک اثرات رشد شهری بر اکوسیستم و تعیین رابطه پویهایی شههری   (;2565 :2015

ی اسهت  زیست حیات ریزی مؤثر شهری و حفاظت از محیطو ام.یت اکولوژیکی برای برنامه

 تا از توسعه پایدار حمایت و پشتیبانی ک.د 

اکوسیسهتم کهه از    رویکرد ام.یت اکولوژیکی برای ارزیابی اساسهی سهاختار و عمهکهرد   

طریق زسهترش شههری و توسهعه اقتصهادی در معهری تهدیهد قهرار دارد، مطهرح اسهت          
(Solovjova, 1999; Kullenberg, 2002; Ma et al., 2004; Gong et al., 2009; Eckersley, 

در تعریف مفههو  ام.یهت اکولوژیه ، بیهان      مقاله محیط و ام.یت جهانی   نویس.دزان(2005
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آمریکها پیشه.هاد شهده و     دارند که این واژه برای اولین بار توسط دولت ایهاتت متحهده  می

  تهاک.ون، تعهاریف و   (Ezeonu & Ezeonu,2000)توان برای آن تعریف جامعی ارائه کرد نمی

د بر ام.یت اکولوژیکی توسط دانشم.دان متعدد دارای مفاهیم متفهاوتی بهوده اسهت  در    تأکی

مثابهه نهوعی از وضهعیت و حالهت     طهور معمهول بهه   میان این تعاریف، ام.یت اکولوژیکی به

شود که ساختار و عمهکرد اکوسیستم به اندازه کافی بهرای حفاظهت از زیسهتگاه    تعریف می

از مهههاجرت حیوانههات وحشههی و  مهیهها کههردن خههدمات ههها، حفاظههت ههها و انسههانزونههه

ههای زنهدزی انسهانی، اقتصهادی و اجتمهاعی؛      اکوسیستمی کافی، برای حمایهت از فعالیهت  

   (Guo, 2001; Li and Xu, 2010; Zhou and Shen,2003)یکپارچه، سالم و پایدار باشد 

بهرای حفاظهت از    ع.وان ی  ابزار قدرتم.هد جدیهد  ب.ابراین الگوی ام.یت اکولوژیکی به

 Su et al., 2013; Berkes and)ای پیش.هاد شده اسهت  های م.طقهام.یت اکولوژیکی اکوسیستم

Folke, 1998; Haeuber and Ringold, 1998; Devuyst et al., 2001; Ehrlich, 2002; Tzoulas 

et al., 2007)وژیکی به ما ای از الگوی ام.یت اکولشده تعاریف مشابه  چ.دین مطالعه بررسی

؛ (Costanza, 1997; Schaeffer et al., 1998; Xiao et al.,2002; Yang and Lu, 2002)دههد  مهی 

مثابه الگوی فضایی که شامل اجزای اساسی اکولهوژیکی  ب.ابراین الگوی ام.یت اکولوژیکی به

یکی، ها و کریدورهای اکوسیستم(، با اهمیت حیاتی در ک.ترل فرای.هدهای پایهه اکولهوژ   )لکه

زیسهتی و اکولهوژیکی   ها و ک.ترل مشکالت محیط حفاظت از ساختار و عمهکرد اکوسیستم

   (Yu, 1996; Ma et al., 2004)ای تعریف شده است م.طقه

هها  های زیادی را برای دولتمیالدی نگرانی 1311ام.یت اکولوژیکی زمین از اواخر دهه 

روز توجه بیشتری بهه  ا زذشت زمان، روزبهو جوامع دانشگاهی ایشاد کرده است، ب.ابراین ب

، (Peng et al., 2019; Li et al., 2019; Wang et al., 2019; Liu et al., 2018)آن شهده اسهت   

( نیز بهه بررسهی الگوههای ل.دسهکیا و ارزیهابی ام.یهت       2112و همکاران ) Liuبرای مثال 

ر این پژوهش بها اسهتفاده از   پردازند  دبی.ی با رویکرد س.شش از دور میاکولوژیکی و پیش

Markov -CAو س.شش از دور بهه پهردازش وضهعیت      1، مدل الگوی فشار، حالت و پاسخ

                                                           
1.SRP. 
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میالدی پرداخت.د و بها اسهتفاده از    2116و  2116، 1336، 1326های ژنگژو در چین در سال

و  Pengمیالدی رسیدند  همچ.هین   2126بی.ی وضعیت این شهر در سال این تصاویر به پیش

( به ارتباط خدمات اکوسیستمی و تلوری جریان برای ش.اسهایی الگوههای   2112همکاران )

پردازند  در این پژوهش م.ابع اکولوژیکی از طریهق خهدمات اکوسیسهتم    ام.یت اکولوژی می

سهازی فرای.هدهای   در استان یون.ان چین ش.اسایی شد و با استفاده از تلوری مهدار بهه مهدل   

ههای  همگن پرداخته شد درنتیشه کریدورهای اکولهوژیکی و زهره  اکوسیستم در م.ظرهای نا

( بهه ارزیهابی ام.یهت اکولوژیه  و     2113و همکهاران )  Liکهیدی اکولوژیکی ش.اسایی شد  

در م.طقهه شههرک    BP-DEMATLEفاکتورهای تأثیرزذار بر اسا  آنهالیز پایهداری و مهدل    

یههابی ام.یههت اکولههوژیکی مرواریههد رودخانههه دلتهها پرداخت.ههد  در ایههن پههژوهش بههرای ارز 

زیسهت طبیعهی و ع.اصهر سهیمای     ههای محهیط   اجتماعی، شاخص -های اقتصادیشاخص

وتحهیل قرار زرفت کهه  سرزمین مورد استفاده قرار زرفت  در ادامه اثر و شدت مورد تشزیه

زیست طبیعی شاخص تأثیرزذاری بر ام.یت اکولوژیکی م.طقه  های محیطنشان داد شاخص

ترین ع.صر ام.یت اکولوژی  است  از سوی دیگر، ع.اصر سیمای سرزمین مهم مورد مطالعه

اقتصادی نقش کهیدی در ارتقاء بهبود اکولوژی شههرک   -هست.د و همچ.ین ع.اصر اجتماعی

 مروارید رودخانه دلتا داشته است   

در این خصوص در این پژوهش سهعی بهر آن اسهت تها بها تعیهین و شه.اخت ابعهاد و         

یت اکولوژیکی و ترسیم مدل مفهومی آن بر اسا  مدل شبکه عهیت بتهوان، در  معیارهای ام.

های مؤثری راستای ارتقای ام.یت اکولوژیکی شهر و تقویت بهبود زندزی در این فضاها زا 

 برداشت   

 

 روش تحقيق  

پژوهش حاضر از نوع روش قیاسی با نگرش سیسهتمی اسهت کهه ضهمن مهرور مبهانی       

لهوژیکی، بهه بررسهی رابطهه ام.یهت اکولهوژیکی و سهاختارها و        نظری و مفهو  ام.یهت اکو 

پردازد  در این پژوهش، در ابتدا، بها  ریزی کاربری زمین میکارکردهای شهری و نقش برنامه
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ای و توجه به کمبود اطالعات راجع به این موضوع در کشور، بر اسا  مطالعهات کتابخانهه  

آوری ت راجع به ام.یت اکولهوژیکی، جمهع  وجوهای ای.ترنتی، دام.ه وسیعی از اطالعاجست

شده در مورد ام.یت اکولوژیکی شههری  های مختهف ارائهها و چارچوبزردید  سپس، مدل

هایی کهه در هرکهدا  از   جوامع مختهف زردآوری و مورد بررسی قرار زرفت  ابعاد و مؤلفه

ارائهه شهده بهود،    طور جدازانه برای تعیهین ام.یهت اکولهوژیکی    ها بهها و چارچوبآن مدل

ههای ام.یهت   زرفتهه، ابعهاد و مؤلفهه   استخراج شد  درنهایت، با توجه بهه مطالعهات صهورت   

ع.هوان مهدل   مدل شهبکه عهیهت بهه   قالب  صورت جامع استخراج و دراکولوژیکی شهری به

میالدی ارائهه   1361پیش.هادی مطرح شد  برایان م  ماهون و همکارانش این مدل را در سال 

ای ها همیشه نتیشه عهتی مشخص نیست.د، بهکه مشموعهه ومش آن است که معهولکردند و مفه

شهوند  شهبکه   ای به هم اتصال دارند باعث ایشاد معهول میاز عهل یا عوامل که همچون شبکه

صورت نمودار عهیتی یا مدل شبکه ع.کبهوتی نمهایش داد  نمهودار عهیتهی     توان بهعهیت را می

یابهد و در  رها است که به هر متغیر ی  محل ثابت تخصیص مهی نمایش روابط عهتی بین متغی

آن هر رابطه عهت و معهول متغیری با متغیر دیگر با استفاده از ی  پیکان کهه نهوک پیکهان بهه     

   (1331)صالحی و همکاران، شودسمت معهول و انتهای آن به طرف عهت است، رسم می

 

 مباني نظری 

)اجیرلهو  در لغت به مع.ای نداشتن دلهره و دغدغه است و« Secures»ام.یت از ریشه تتین 

رههایی از خطهر، تهدیهد، آسهیب، اضهطراب،      »؛ ب.ابراین مع.ای لغوی ام.یت (1333و همکهاران،  

هههرا ، تههر ، نگرانههی یهها وجههود آرامههش، اطمی.ههان، آسههایش، اعتمههاد، تههأمین و ضههامن  

  (23: 1323فر و انصاری، )الماسی«است

چ.دوجهی و دارای ابعاد مختهف اجتماعی، اقتصادی، کالبهدی و  ام.یت مفهومی پیچیده، 

ساز رشد و تعهالی  ویژه در بستری به نا  شهر، زمی.هزیستی و    است  تأمین ام.یت به محیط

نیها و  )محسه.ی هها خواههد بهود    هها و ضهامن شهکوفایی اسهتعدادهای آن    مادی و مع.وی انسان

   (1331همکاران،
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مهیالدی آغهاز شهد؛     1311ام.یت اکولوژیکی حداقل در اواخر دهه ها در رابطه با نگرانی

ای در معری تهدیدهای مختهفی قهرار زرفتهه   طور فزای.دهها بهها و محیطچراکه اکوسیستم

ههای انسهانی     بالیای طبیعهی و فعالیهت  (Bächler et al., 1995; Matthew et al., 2002)بودند 

ی، مهه و طوفهان زردوغبهار باعهث ایشهاد مشهکالت       مان.د زلزله، نشت رادیواکتیهو، آلهودز  

 ;Cucek et al., 2015; Vorosmarty et al., 2010)زیستی در سراسر جههان شهده اسهت    محیط

Brunner et al., 2010; Bell and Levy,2008; Ackerman, 2008)  زیست و سهالمت  که محیط

بیعهی م.شهر بهه آلهودزی شهدید      برداری بدون ک.ترل از م.ابع طبهره ک.د انسان را تهدید می

زیست و وخیم شدن ام.یت اکولوژیکی در آفریقا، خاورمیانه، ه.هد و جاههای دیگهر     محیط

 Sahu, 2011; Kaberuka and Leape, 2012; Basumatary et al., 2015; Tsiouri et)شده اسهت  

al.,2015;)    مهین و  زیسهت و پایهداری م.هابع ز     ام.یت اکولوژیکی زمین بهه سهالمتی محهیط

تواند خدمات اکولوژیکی پایدار و نیازهای اکولوژیکی را بهرای  اکوسیستم اشاره دارد که می

   (Khramtsov, 2006; Feng et al., 2017)های آی.ده مهیا ک.د نسل

نویس.دزان مقاله محهیط و ام.یهت جههانی در تعریهف مفههو  ام.یهت اکولوژیه ، بیهان         

آمریکها پیشه.هاد شهد و     ر توسط دولهت ایهاتت متحهده   دارند که این واژه برای اولین بامی

طور کهی در تبیین   به(Ezeonu & Ezeonu, 2000)توان برای آن تعریف جامعی ارائه کرد نمی

ع.هوان وضهعیتی پایهدار و    توان آن را بهبین اکوسیستم شهری و ام.یت اکولوژی ، می رابطه

اقتصهادی و توسهعه    -وسهعه اجتمهاعی  یکپارچه در نظر زرفت که در آن حمایت کافی از ت

توان به این نتیشهه  ب.ابراین می؛ (Zhaoxue & Liyu, 2010:1394)زیرد پایدار شهری صورت می

توان.د از م.ظر اجتمهاعی، اقتصهادی   رسید در صورت تهدید ام.یت اکولوژی ، جوامع شهری نمی

رچگی و پیوسهتگی همهه عوامهل    یکپا ده.دهبه توسعه پایدار مورد انتظار دست یاب.د و این نشان

ای و ثبهات  دخیل در شهر است  آنچه مسهم است، ام.یت اکولوژی  بخش مهمی از ام.یت م.طقه

دهد که در حال حاضر تبدیل به ی  موضوع داغ در محافهل عهمهی جههان    جامعه را تشکیل می

اوتی ارائهه  شده است؛ ب.ابراین محققان داخهی و خارجی برای این مفهو  جدید، تفسهیرهای متفه  

 توان به طرق زیر تعریف کرد:طور کهی، ام.یت اکولوژی  را میک..د  بهمی
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المههی تحهیهل  مفهو  ام.یت اکولوژی  در تعریفی کالن و زسترده که توسط مؤسسه بین

میالدی، ارائه شده است به مع.ای عد  تهدیهد زنهدزی    1332در سال  1های کاربردیسیستم

وق اولیه، دسترسی به م.هابع ضهامن حیهات و م.هابع ضهروری،      بشر، بهداشت، آسایش، حق

  از (Yuan et al.,2002)توالی اجتماعی و درنهایت توانایی انطباق با تغییرات محیطهی اسهت   

آوری و طرفیت اکوسیستم برای حفظ حیات، دیدزاه بارنت ام.یت اکولوژی  به مع.ای تاب

  بهر  (Barnett,2001)تگی و تغییهر اسهت   حفظ ساختار و عمهکرد سازمانی خود در برابر آشف

ع.وان ی  اکوسیستم پویا، ام.یت اکولوژی  شههر نیهز بهه مع.های     این اسا  با قبول شهر به

توانایی اکوسیستم شهری در حفاظت از خود در مقابهل تهدیهدات مختههف در طهول زمهان      

 است   

 

 کاربری زمین

« د تغییهر در سهطه زمهین   انسهان بهرای ایشها    مداخههه »کاربری زمین عبارت اسهت از  

ههای خهود  فهائو در    م.ظور به کار زرفتن پوشش زمین بهه خهدمت نیازهها و خواسهت    به

ک..هد:  زونهه تعریهف مهی   کاربری زمین و پوشش زمین را ایهن  UNEPپژوهشی مشترک با 

ها و اقداماتی که انسان بهرای تولیهد، تغییهر یها     توان بر اسا  فعالیتکاربری زمین را می»

دهد، تعریف کرد  از این م.ظر کهاربری زمهین   هایی از پوشش زمین انشا  میحفظ بخش

زیسهت خهود انشها      پیوند مستقیمی میان پوشش زمین و اقداماتی کهه انسهان در محهیط   

« زمهین اسهت   بیهوفیزیکی سهطه کهره    ک.د  م.ظور از پوشش زمین تیهدهد، برقرار میمی

(Future of Our Land, 1999:7  )Vink تبههور  »ک.هد  زونهه تعریهف مهی   ری زمین را اینکارب

نیز مان.د وی.ه  بهه که.ش     Mather«  دخالت انسان در اکوسیستم برای ارضای نیازهای آن

وران فهردی  کاربری زمین از طریهق انتخهابی کهه بههره    »نویسد: ک.د و میانسانی اشاره می

ده.هد شهکل   مهی  محیطی و دولتهی انشها   زیست های زستردهزمین با توجه به محدودیت

    (Vink, 1975: 1)« زیردمی

                                                           
1.IIASA. 



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1411فصه.امه عهمی ام.یت مهی، سال یازدهم، شماره چههم، تابستان  / 362

 

نمای.هد  ع.وان محرک تغییرات کاربری زمین معرفی میپردازان، عوامل مختهفی را بهنظریه

های کالن را شود  زراف و دیوولف، زرایشها مشاهده میهای زیادی در بین آنکه شباهت

ههای حکومهت محههی و    های اقتصادی و اجتمهاعی، ارزش شامل تغییرات جمعیتی، ویژزی

 & Graaf) ک..هد وران، قدرت حکومت محههی و دسترسهی بهه م.هابع معرفهی مهی      سایر بهره

Dewulf, 2010)ههای  های تغییر کاربری زمین را شامل دو طبقه محهرک   بریاسولیس، محرک

طور مستقیم باعث تغییهر  های بیوفیزیکی بهداند  محرکاقتصادی می -بیوفیزیکی و اجتماعی

شهوند کهه ممکهن    ها باعث تغییر پوشش زمهین مهی  شوند، بهکه اغهب آنی زمین نمیکاربر

  (43: 1322)بریاسهولیس،  است بر روی تصمیمات کاربری زمین مالکان و مدیران تأثیر بگذارنهد  

ههای تغییهر   تهرین محهرک  ع.وان مهمبه سه عامل به، (Chapin & Kaiser, 1995)چاپین و کایزر 

ریهزان محههی بایهد بها سهه      ک..د و معتقدند که در مدیریت تغییهر، برنامهه  یکاربری زمین اشاره م

ههای اجتمهاعی بهه    انهد از: الهف( ارزش  های زمین مواجه شوند که عبارتنیروی قدرتم.د ارزش

ده.هد   شهان مهی  ع.وان مکانی برای زندزیمفهومی امتیازی که مرد  به ساماندهی کاربری زمین به

ده.هد  ج(  ع.هوان یه  کهات مهی    هو  امتیازی کهه مهرد  بهه زمهین بهه     های بازار به مفب( ارزش

ده.هد   ههای طبیعهی روی زمهین مهی    های اکولوژیکی به مفهو  امتیازی که مرد  به سیستمارزش

ک..د که مؤثر بودن مدیریت تغییر کاربری زمین، مسهتهز  تشمیهع )همهاه.گی(    همچ.ین اضافه می

  (Ibid, 42-43)صادی زمین در ی  سیستم متعادل استهای اکولوژیکی، اجتماعی و اقتدیدزاه

ب.هدی نمهود کهه فشهارها و رونهدهای محهیط کهالن بیرونهی در         توان جمهع ب.ابراین می

اقتصهادی،   قهانونی، محهیط   -های سیاسهی توان شامل محیطریزی کاربری زمین را میبرنامه

زیسههتی  محههیط -فره.گههی، محههیط ف.اورانههه و محههیط اکولههوژیکی   -اجتمههاعی محههیط

  (1334)وحیدی برجی، دانست

 

 ريزی کاربری زمینتأثیر محیط اکولوژيکي بر برنامه

ریهزی  رسد هسهته اصههی برنامهه   شهرها به نظر میبا مروری بر متن مربوط به رشد کالن

ریزی ک..هد  ای.که چگونه از آن استفاده شود، چه کسانی برای آن برنامه»فضایی، زمین است: 
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را بهه دسهت    ههایی مههار تغییهرات کهاربری و نیروههای مهؤثر      ها و روشو با چه سازوکار

  بهه ایهن ترتیهب امهروزه تغییهرات کهاربری زمهین شههری از         (Lapping, 2005: 201)«زیریم

ترین مباحث مطرح دنیا است  در م.اطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اساسی

و ص.عتی شده اسهت  ایهن تغییهرات    اراضی کشاورزی و فضاهای سبز به مسکونی، تشاری 

زیست شهری همچون کاهش پوشهش زیهاهی   دارای پیامدهای ناخوشای.دی بر روی محیط 

م.ظور مهدیریتی  و افزایش دمای محیط است؛ ب.ابراین ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی به

   (1: 1323)عبدالههی و همکاران، رسد م.اسب در م.اطق شهری ضروری به نظر می

ز سوی دیگر، برطبق نظر بریاسولیس عامل اکولوژیکی عالوه بر آنکه خود یه  رونهد   ا

ریزی کاربری زمین را تحت تأثیر قرار دههد، تغییهر   تواند برنامهشود و میکالن محسوب می

عوامههل اکولههوژیکی، سههایر عوامههل مان.ههد عامههل اقتصههادی را نیههز تحههت تههأثیر قههرار      

هها  رسهد شههر از ایهن جههت بها سهایر سهازمان       ن به نظر می؛ ب.ابرای(1322)بریاسولیس، دهدمی

ههای  است؛ زیرا تغییرات عوامل اکولوژیکی اغهب تأثیر محسوسهی بهر روی سهازمان   متفاوت 

هها در  تهرین ارزش خصوصی و غیرانتفاعی ندارد  این در حالی است که این عامل یکی از مهم

ریهزی بها   برای انطبهاق برنامهه   های محیطی و تالششهرسازی با هدف درک شرایط و ویژزی

ههای کهاربری زمهین نیهز بهه      شود  برعکس فعالیتهای کالن این روند محسوب میمشخصه

ک..د، سبب بروز پیامدهای م.فی اعم از آلهودزی  عهت مداخالتی که در محیط طبیعی ایشاد می

است کهه   زیستی و سایر معضالت محیطی زشته های باارزش محیطهوا، از بین رفتن زیستگاه

تهالش    (1334)وحیهدی برجهی،   ازپهیش آشهکار شهده اسهت     ضرورت ک.ترل این مداخالت بهیش 

های م.اسب برای اسهتفاده بهی.هه   ها و سیاستحلپردازان، جمهگی معطوف به ارائه راهنظریه

تهوان  از کاربری زمین در راستای جهوزیری از کاهش فضهاهای طبیعهی شههری اسهت  مهی     

ههای محتهوایی   های محتهوایی قهرار داد  پاسهخ   سلهه داد در قالب دستههایی را که به مپاسخ

ش.اسی، عههو  رایانهه و       هایی نظیر اقتصاد، جامعهاند که با تأسی از حوزههایی اثباتینظریه

  برخی از اههم ایهن   (1334پور و جهانزاد، )داداشاند ای متقن برای حل مسائلدرصدد ارائه نظریه
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، شهرسازی اکولوژی ، شههر  1ونقل محورند از: رشد هوشم.د، توسعه حملاها عبارتنظریه

پهذیر و جهز آن   زرایی، م.اطق و شهرهای برزشهت انداز، زیست م.طقهسبز، شهرسازی چشم

(Wheeler, 2004; Vale and Campanela, 2005; Grant, 2007; Mc Ginnis, 1999) طهور    بهه

های محتوایی نوین در رابطه با کاربری زمهین،  توان زفت که وجه مشترک نظریهخالصه می

زیسهتی، توسهعه   ههای محهیط   تأکید بر حفظ اراضی کشاورزی و سبز، جهوزیری از آلودزی

  بهر ایهن   (1334پهور و جههانزاد،   )داداشافزا و رویکرد اکولوژی  به استفاده از اراضی است درون

مسهتهز  تحهیههی دقیهق از    »یه   ریزی کاربری زمین بر اسا  رویکهرد اکولوژ اسا ، برنامه

 Senes and) «ای م.طقهه اسهت  ها و امکانات توسهعه م.ابع موجود و درکی درست از ویژزی

Toccolini, 1998; 107)     ریهزی کهاربری زمهین در مقیها      وظایف و اههداف اصههی برنامهه

، تعیین چهارچوب مفههومی بهرای مهدیریت     -1اند از: ای، در پارادایم پایداری عبارتم.طقه

سهازی سهاختار شههری و سیسهتم زیرسهاختی      بهی.ه -2استفاده و حفاظت از اراضی م.طقه؛ 

هایی برای استفاده عقالیهی از م.هابع طبیعهی، تهوازن     ها و محدودیتتعیین س.شه -3م.طقه؛ 

های طبیعی و حفاظت از میراث طبیعی و فره.گی؛ اندازها، تعیین چارچوباکولوژی  چشم

ههای شههری م.طقهه و کیفیهت     رای ارتقای پیکرب.دی فضایی سهکونتگاه ارائه ابزارهایی ب -4

سهازی آن  ای و نحهوه پیهاده  ههای م.طقهه  تعیهین اصهول اصههی سیاسهت     -3زیستی؛  محیط

بایسهت  ههایی مهی  ها و کهاربری   بر این اسا ، فعالیت(Kavaliauskas, 2008: 52)ها سیاست

زهوی آن  ع طبیعهی اساسهی م.طقهه پاسهخ    ت.ها در جایی مستقر شوند و توسعه یاب.د که م.هاب 

زیست، توان و ظرفیت جذب اثرههای توسهعه    هایی که محیطدر مکان»توسعه باش.د؛ یع.ی 

  (Senes & Toccolini, 1998: 107)« را داشته باشد

شهده بایهد زفهت اهمیهت محافظهت از فضهاهای سهبز        درنهایت با توجه به مطالب زفته

رزش اکولوژیه  مان.هد باغهات، اراضهی کشهاورزی و      ههای دارای ا شهری و سایر کهاربری 

های باارزش دوچ.دان شده است؛ ب.هابراین از لحهات تلوریه  بهر اهمیهت محهیط       زیستگاه

ریزی کاربری زمین بسیار تأکیهد شهده اسهت؛ امها در عمهل،      اکولوژیکی و تأثیر آن بر برنامه

                                                           
1  . TOD. 
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وعات اقتصهادی  خصوص در کشورهای در حال توسعه مقهور موضزیستی به مسائل محیط

 زردد  و سیاسی می

 

 ساختار و عملکرد اکوسیستم شهری

تغییرات ساختاری پوشش/ کاربری زمین در طول زمان توسط انسان و به دلیل نیهاز بهه   

ههای اصههی تغییهر در    تولید غذا، ایشاد سرپ.اه و توسعه اقتصادی/ ص.عتی، یکهی از محرکهه  

شود  پوشهش زمهین   تمی آن محسوب میشرایط طبیعی ی  سرزمین و کارکردهای اکوسیس

ها شامل کهیه عوارضی است که توسهط انسهان ایشهاد    شامل کهیه عواری طبیعی و کاربری

زار بهه  ههای ج.گههی از درخهت   ع.وان مثال، تبهدیل پوشهش طبیعهی سهرزمین    شده باشد  به

دارای  سهاخت، های انسانهای انسانی، مزارع کشاورزی، جاده، باغ و سایر کاربریسکونتگاه

اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شرایط طبیعی و کارکردهای اکولهوژیکی باتدسهت و   

هها،  دست ج.گل )مان.هد تغییهر در کمیهت و کیفیهت آب، تغییهر در جریهان رودخانهه       پایین

  (Paudyal et al.,2017; Tolessa et al.,2017) وضعیت اقهیمی، کیفیت زیسهتگاهی و   ( اسهت  

افزایش تقاضا برای تبدیل زمین و بهروز تغییهرات سهاختاری در سهرزمین کهه       از این رو، با

ای بهر روی  های طبیعی است، تمرکز تحقیقاتی فزای.هده همراه با نقصان در کیفیت اکوسیستم

  ایهن تغییهرات   (Belair et al.,2010; Power, 2010)این موضوع مهم بهه وجهود آمهده اسهت     

ههای اکولهوژیکی   شده توسط زیرساختارائه حیطیمساختاری و عمهکردی، خدمات زیست

ک.هد؛ ب.هابراین بهرای    زیست شهرها و توسعه پایدار را تهدید مهی را تضعیف و ام.یت محیط 

حفظ ام.یت اکولوژی  شهر، مدیران و متخصصین امر، همهواره بهه دنبهال روشهی م.اسهب      

عمهکرد اکوسیستم ریزی شهری با هدف ت.ظیم ساختار شهر و حمایت از ثبات جهت برنامه

ریزی تغییرات پوشهش/  ؛ ب.ابراین پرداختن به برنامه(Zhaoxue & Linyu, 2010:1394)اند بوده

کاربری زمین شهرها ی  ضرورت مبر  است تا اثهر تغییهر کهاربری اراضهی بهر سهاختار و       

 های مختهف مشهود زردد  عمهکردهای اکولوژیکی طی دوره
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 ريزی زمین، شهرنشیني و امنیت اکولوژيک : رابطه بین ساختار و عملکرد، برنامه0کل شماره ش

 )م.بع: نگارندزان(

 

 ارتباط بین سیستم خدمات اکوسیستمي و امنیت اکولوژيکي

ک..ده خدمات اکوسیستمی متفاوتی هسهت.د کهه باعهث رفهاه جوامهع      ها فراهماکوسیستم

اکوسیستم را از م.اطقی چ.دین برابر اندازه واقعی شههر   شود  اکثر شهرها خدماتشهری می

ک..د  چ.ین نحهوه مصهرفی اغههب ناکارآمهد و ناپایهدار اسهت  زهومز و بهارتون         مصرف می

توانهد ردپهای   حفاظهت و مرمهت خهدمات اکوسیسهتم در م.هاطق شههری مهی       »معتقدند که 

آوری، سهالمت و  زمهان تهاب  های اکولوژیکی شهرها را کاهش دهد، هماکولوژیکی و بدهی

؛ ب.هابراین  (Gomez- Baggethun and Barton, 2013)« کیفیت زندزی ساک.ان را توسعه بخشهد 

شده پرداختن به موضوع ام.یت اکولوژیکی در شهرها بسهیار مههم و   با توجه به مسلهه مطرح

 ضروری است   

دار در شرایط طور کهی ام.یت، ارتباط بسیار نزدی  بین زنده ماندن انسان و توسعه پایبه

زیست، از هرزونه تهدید، خطهر و اخهتالل بهه دور    ایمن است  در شرایط ایمن باید محیط 

    (Xiao et al., 2002: Gao et al., 2006)باشد 
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ام.یت اکولوژیکی مؤثر ی  حالت بدون تهدید به ظرفیهت انسهانی بهرای سهاززاری بها      

مهورد نیهاز اسهت تها پاسهخگویی بهه        های طبیعیزیستی در آی.ده و سرمایهتغییرات محیط 

بخهش  بهداشهتی و تفریحهی رضهایت   ههای  نیازهای زندزی روزمره انسان، تولیهد، مراقبهت  

   (Chen et al., 2018)باشد

 ماهیت ذاتی ام.یت اکولوژیکی شامل دو ج.به است که باید مدنظر قرار زرفته شود: 

 حیطی در محل و تعادل اکولوژیکی و رابطه هماه.گ بین ع.اصر مختهف م   1

تشارت و تعادل بهین نیازههای انسهانی بهه خهدمات اکوسیسهتمی و ارائهه خهدمات           2

  (Ibid)های طبیعی اکوسیستمی از سرمایه

برای ج.به اول، مالحظات متعددی وجود دارد  اول، تعادل اکولوژیکی و م.اسهب بهودن   

غیر این صورت، دخالت  زیست باید در نظر زرفته شود  درهای انسانی برای محیط فعالیت

آوری به ام.یت اکولوژیکی م.طقهه شهود  دو ، بایهد    انسانی ممکن است م.شر به اثرات زیان

ع.هوان مثهال،   ارتباطی هماه.گ بین فرای.دهای اکولوژیکی در ی  مقیا  فضایی وسهیع بهه  

  بازسازی اکوسیستم در ی  م.طقه، برقرار باشد و همچ.ین فرای.دهای اکولوژیکی در مقیا

فضایی نباید اختالل ایشاد ک..د  سو ، ساززاری و پایهداری الگهوی ام.یهت اکولهوژیکی بهه      

   (Ibid)تغییرات محیطی باید مورد توجه قرار زیرد 

بههرای ج.بههه دو ، ت.ههها زمههانی کههه نیازهههای انسههانی در خههدمات اکوسیسههتمی کههامال   

بسهیار بیشهتر از    شهده از طبیعهت  بخش باشد یا ارزش خهدمات اکوسیسهتمی ارائهه   رضایت

رود تقاضای انسان باشد، ارتباط بین انسان و طبیعهت در تعهادل خواههد بهود و انتظهار مهی      

   (Ibid)الگوی ام.یت اکولوژیکی این تعادل را برقرار ک.د 

( ش.اسهایی پایهداری در رابطهه بهین     1ارزیابی ام.یت اکولهوژیکی شهامل سهه ههدف اسهت:      

( نشهان  3ها و ردن قابهیت پایداری و سالمتی اکوسیستم( مشخص ک2ها و اعضای آن، اکوسیستم

  (Yu et al., 2014) دادن چگونگی رفع مشکالت اکوسیستم توسهط خهود اعضهای آن اکوسیسهتم    

ک..هد  همچ.هین بایهد زفهت     برای ارزیابی ام.یت اکولوژیکی نشانگرها نقش مهمی بازی می

ههای  تهز  داشهتن سیسهتم  های متفاوت در بُعهدهای مختههف زمهان و مکهان مسه     اکوسیستم
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؛ ب.ابراین خهدمات اکوسیسهتمی یه     (Zhao et al., 2006)فرد خود هست.د شاخص م.حصربه

فرد در ارزیابی ام.یت اکولوژیکی است و  ارزیابی خهدمات اکوسیسهتمی   شاخص م.حصربه

ای ع.هوان پایهه  ع.وان ی  موضوع زسترده مورد توجه بسیاری از کشورها قرار زرفته و بهبه

اقتصادی و حفاظت از اکوسیستم به کار زرفته شهده   -زیری برای تعادل اجتماعیتصمیم در

ها و نیازهای انسانی در خهدمات اکوسیسهتمی ههر دو      اکوسیستم(Chen et al., 2018)است 

متغیر هست.د که درنتیشه اقدامات مورد استفاده برای ارائه الگوی ام.یت اکولوژیکی بایهد بها   

هها در    نیازهای انسانی و اکوسیسهتم (Ibid)دید هر محدوده ت.ظیم شود توجه به وضعیت ج

وتحهیل قرار زرفته و کمبود خدمات اکوسیستمی باید خدمات اکوسیستمی باید مورد تشزیه

رود کهه بهین خهدمات    مشخص شود  درنهایت این انتظار از الگوی ام.یت اکولهوژیکی مهی  

نی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تعهادل برقهرار   ها و نیازهای انساشده از اکوسیستمارائه

ریزی کاربری زمین و خدمات اکوسیستمی در رابطه میان شهرنشی.ی، برنامه 2ک.د  در شکل 

 ام.یت اکولوژیکی آورده شده است    

 

 
و امنیت   وسیستميريزی کاربری زمین و خدمات اک: رابطه میان شهرنشیني، برنامه9شکل شماره 

 )م.بع: نگارندزان(اکولوژيکي 
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 ارتباط بین سیستم لندسکیپ اکولوژيک و امنیت اکولوژيکي  

تهرین عامهل محهرک بهرای توسهعه اقتصهادی محسهوب        ع.وان مهمازرچه شهرنشی.ی به

 ;He et al., 2014)ای را نیز به دنبهال دارد  زیستی غیرقابل مالحظه شود، اما مسائل محیطمی

Li et al., 2011; Peng et al., 2017; Kong et al.,2017)  توسعه پایدار به یکپارچگی و تعهادل  

زیسهتی توجهه دارد؛ ب.هابراین امهروزه     پایداری توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط 

ای ها برای توسعه پایدار م.طقهترین چالشتضمین ام.یت اکولوژیکی و پایداری یکی از مهم

ع.هوان یه    م.شر به افزایش عالقه به ش.اسایی الگوههای ام.یهت اکولهوژیکی )بهه    است که 

رویکرد مؤثر حفاظت طبیعی( شده است  الگوهای ام.یت اکولهوژیکی بهر اسها  تعهامالت     

بین الگوهای سیمای سرزمین و عمهکردهای اکولهوژیکی هسهت.د همچ.هین فرای.هدها بهرای      

 Su et)داری اکولوژیکی بسیار مههم هسهت.د   تأمین خدمات اکوسیستمی و درنتیشه حفظ پای

al.,2016; Teng et al., 2011)توانهد یکپهارچگی   طور کهی الگوهای ام.یت اکولوژیکی مهی   به

های طبیعی و همچ.ین ظرفیت درازمدت در حفاظت از فعهی و وضعیت سالمتی اکوسیستم

  (Yu, 1996)ت.وع زیستی و بازسازی اکولوژیکی سیمای سرزمین را ارزیابی ک.د 

همچ.ین باید زفت مطالعه فرای.دها و الگوی سیمای سرزمین اطالعهات مهمهی را بهرای    

تواند ترکیب و توزیع فاکتورهای سهیمای  ک.د که میحفاظت و مدیریت اکولوژیکی مهیا می

ت.ها بایهد فرای.هدها و الگوههای    سرزمین را نشان دهد؛ ب.ابراین، بررسی ام.یت اکولوژیکی نه

مین را مورد توجه قرار دهد، بهکه باید تأثیر فاکتورهای سیمای سهرزمین را کهه   سیمای سرز

تواند انعکا  ساختار و عمهکرد سیمای سرزمین بر روی ام.یت اکولوژیکی است مهورد  می

  (Ma et al., 2019)توجه قرار دهد 

ع.هوان حالهت و وضهعیتی    تواند بهه توان زفت ام.یت اکولوژیکی شهری میدرنهایت می

اشد که ساختار سیمای سرزمین یکپارچه و عمهکرد آن پایدار باشد تا خدمات اکوسیستمی ب

اجتماعی و حفظ توسعه پایدار شهرها  -های اقتصادیکافی را مهیا کرده و از توسعه سیستم

ریهزی کهاربری   رابطه میهان شهرنشهی.ی، برنامهه    3  در شکل (Li and Xu, 2010)حمایت ک.د 

 ار و عمهکرد سیمای سرزمین در ام.یت اکولوژیکی آورده شده است زمین و پایداری ساخت
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ريزی کاربری زمین و پايداری ساختار سیمای سرزمین در : رابطه میان شهرنشیني، برنامه4شکل شماره 

 (Li and Xu, 2010)امنیت اکولوژيکي 
  

 يکي  ارتباط بین سیستم پوشش زمین و امنیت اکولوژ

های پوشش زمین نقش مهمی در حفظ و نگهداری عمهکرد اکوسیسهتم دارنهد    شاخص

زیسههت م.طقههه دارد  از  هههای زمههین تههأثیر عمیقههی بههر محههیطسههاختار و چیههدمان پوشههش

 توان به پوشش زیاهی و آب اشاره کرد های پوشش زمین میشاخص
 

 پوشش گیاهي

نقش غیرقابل جایگزی.ی در ت.ظهیم  های اصهی زمین است و بو پوشش زیاهی از زیست

ای و افهزایش و حفهظ   وخاک، کاهش غهظهت زازههای زهخانهه   و حفاظت از هواسپهر، آب

زیست وهوا دارد  درنتیشه، هرزونه تغییر در پوشش زیاهی، تأثیر بزرزی بر محیط ثبات آب

   (Weishou et al., 2011: 2438)طبیعی خواهد داشت 

تهف و به مرور زمان در اثر عوامل طبیعی یا انسانی دچار های زیاهی، به عهل مخپوشش

دههد؛ ب.هابراین نیهاز بهه     تغییر شده که شرایط و عمهکرد اکوسیستم را تحت تأثیر قهرار مهی  

سهزایی  بی.ی و مراقبت چ.ین تغییراتهی در یه  اکوسیسهتم از اهمیهت بهه     آشکارسازی، پیش

ابراین توسهعه مفهاهیم و ابزارههایی بهرای     ؛ ب.ه (Pettorelli et al., 2005: 504)برخوردار است 
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توصیف و تعیین کمیت پوشش زیاهی برای مطالعه تغییهرات الگوههای پوشهش زیهاهی در     

  (Zhang et al., 2013)سیمای سرزمین ضروری است 

 

 آب

  آب سهطه زمهین یکهی از    (Effendi, 2016)های اکوسیستم است ترین بخشآب یکی از مهم

جایگزین برای حیات شهری و توسعه آن است و همچ.هین مایهه حیهات    م.ابع راهبردی غیرقابل 

بههوده و یکههی از نیازهههای اساسههی بههرای بشههریت و محصههوتت کشههاورزی و اکوسیسههتم     

های طبیعی سطه زمین ازجمهه سهطوح آبهی     اغهب پدیده(Lu et al., 2011)محیطی است زیست

ییهرات در طهول زنهدزی انسهان بسهیار      ک..هد و ایهن تغ  با مرور زمان، خیهی سریع تغییر پیدا مهی 

های زمهانی مختههف   های زذشته، استخراج تغییرات سطه آب در فاصههاست  در دهه چشمگیر

ع.وان ی  پژوهش زیرب.ایی مورد توجه واقع شده است، زیرا چ.ین م.اطقی مهاهیتی دی.هامیکی   به

ت دقیهق در فواصهل   های اکولوژیکی حساسی نیاز به کسب اطالعاداشته و مدیریت چ.ین محیط

موقهع و دقیهق     بهدیهی اسهت ش.اسهایی بهه    (Jupp, 1988; Dasarathy, 1991)زمانی مختههف دارد  

 ها خواهد شد   ها باعث اخذ تصمیمات صحیه در مدیریت آنتغییرات ایشادشده در پدیده

 
 زمین و پوشش زمین در ام.یت اکولوژیکی  ریزی کاربری: رابطه میان شهرنشی.ی، برنامه4شکل شماره 

 )م.بع: نگارندزان(
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 مدل پیشنهادی امنیت اکولوژيک شهری  

ههای مطهرح در ام.یهت    برای ارتقای ام.یت اکولوژی  شهرها، نیاز به تعیین ابعاد و مؤلفه

ریهزی  ریزان و مدیران بها برنامهه  اکولوژیکی و تبیین مدلی جامع است که بر اسا  آن برنامه

ها و راهبردها در جهت ارتقای ام.یهت اکولوژیه  شههرها    سب، اقدا  به تعیین استراتژیم.ا

مهدلی جهامع بهرای ام.یهت      م.ظهور پیشه.هاد  ک..د  در این تحقیق از مهدل شهبکه عهیهت بهه    

اکولوژی  شهری استفاده شده است  برای ام.یت اکولوژیکی شهری، با توجهه بهه مطالعهات    

ه، دو ُبعد در نظر زرفتهه شهده و بهرای ههر ُبعهد ههم معیارهها،        شده در این زمی.زرفته انشا 

شهده در ایهن مهدل    های مختهفی تعریف شده است  ابعاد در نظر زرفتهه زیرمعیارها و س.شه

 پیش.هادی شامل ابعاد ساختاری و عمهکردی است      

سهت  های مت.وعی ع.وان شهده ا برای هر بُعد هم در این مدل، معیارها، زیرمعیارها و س.شه

نشان داده شده است  با توجه به ابعاد، معیارهها، زیرمعیارهها و    2و  1های شماره که در جدول

هها بها   شده در مفهو  ام.یهت اکولوژیه  و همچ.هین ارتبهاط ت.گات.هگ آن     های استخراجس.شه

بهتر این ارتباط را نشهان داد  ریزی شد تا بتوان هرچه یکدیگر، در قالب مدل شبکه عهیت طرح

ها بها یکهدیگر در   رسد، تما  مؤلفهنیز به نظر می 1زونه که در نمودار (  همان1دار شماره )نمو

 ک..د   ارتباط بوده و در ک.ار هم در ام.یت اکولوژی  شهری نقش بازی می

از آنشایی که در مفهو  ام.یت اکولوژیکی، ابعاد مختهفی تأثیرزذار هسهت.د و تهاک.ون در   

بررسی فقط ی  یا چ.د ج.به خاص از ام.یت اکولهوژیکی در   های موردها و چارچوبمدل

هها  نظر زرفته شده است، در این مدل سعی شده کهه ابعهاد، معیارهها، زیرمعیارهها و سه.شه     

های ساختاری و عمهکردی یه   طور جامع و زسترده در نظر زرفته شود  این ابعاد، ج.بهبه

ابی ام.یهت اکولهوژیکی یه  اکوسیسهتم     زیرد؛ ب.هابراین بهرای ارزیه   اکوسیستم را در نظر می

زمان مورد بررسی قرار زیرد تا بتوانیم به طور همشهری، ابعاد ساختاری و عمهکردی باید به

 یابیم    هدفمان که ارتقای ام.یت اکولوژیکی شهری است دست

م.ظهور دسهتیابی بهه پایهداری اکولهوژیکی      طور کهی برای ارتقای ام.یت اکولوژیکی بهبه

باید ساختارها و فرای.دهای اکولوژیکی و تأثیر ساختار بر عمهکرد و برعکس مدنظر  شهرها 
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قرار زیرد تا شهری کارآمد از ج.به ام.یت اکولوژیه  داشهته باشهیم  درواقهع تمها  اجهزای       

حیاتی مربوط به حفاظت، رشد اجتماعی، رفاه انسانی و توانایی ساززاری در رابطه با ام.یت 

م.یت اکولوژیکی باید مورد توجه قرار زیرد  مدل شبکه عهیت نیز مبین اکولوژیکی در مدل ا

ع.هوان یه  ابهزار قدرتم.هد بهرای حفاظهت از ام.یهت        همین موضوع اسهت  ایهن مهدل بهه    

دههد کهه   اکولوژیکی شهری در این پژوهش پیش.هاد شده است  مدل شبکه عهیت نشان مهی 

ای بها یکهدیگر در تقابهل بهوده و بهرای      نهزوها بهتمامی ابعاد، معیارها، زیرمعیارها و س.شه

 شده در مدل پیش.هادی را در نظر زرفت   ارتقای ام.یت اکولوژیکی شهرها باید تما  مطرح
 

 : بُعد عملکردی امنیت اکولوژيک0جدول شماره 

 منبع معيار منبع بعد
زیر 

 معيار
 منبع سنجه منبع

ص
شاخ

ی 
ی عمهکرد

ها
In

d
icato

rs o
f eco

sy
stem

 fu
n

ctio
n

 

Li et 

al., 

2010 

Shi et 

al., 

2018 

Zhou et 

al., 

2014 

ت اکوسیستمی
خدما

1
 

 

 

 

Hu et al., 

2019 

Li et al., 

2019 

Wu et al., 

2019 

Shi et al., 

2018 

Hao et al., 

2017 

Xu et al., 

2016 

Zhou et al., 

2014 

Li et al., 

2010 

 

تأمین
ک..ده

2
 Qin et al., 

2019 

Pasgaard et 

al., 2017 

Hao et al., 

2017 

 Das and Das, 2019 عرضه مواد غذایی
 Das and Das, 2019 مواد خا 

 ,Zhang & Ramírez تولید آب

2019 

 Narducci et al., 2019 تأمین آب شیرین

ت.ظیمی
3

 

Pasgaard et 

al., 2017 

Hao et al., 

2017 

Xu et al., 

2016 

ت.ظیم درجه حرارت 

 یشهر
Cortinovis and 

Geneletti, 2019 

 Cortinovis and کاهش آلودزی صوتی

Geneletti, 2019 

 Cortinovis and تصفیه هوا

Geneletti, 2019 

 ,Zhang & Ramírez تصفیه آب

2019 

های آب تعدیل شدت

 و هوایی
Cortinovis and 

Geneletti, 2019 

 Cortinovis and هاکاهش رواناب

Geneletti, 2019 
اداره کردن و مدیریت 

 ضایعات
Das and Das, 2019 

                                                           
1  . Ecosystem Service. 

2  . Provisioning. 

3  . Regulating. 
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 منبع معيار منبع بعد
زیر 

 معيار
 منبع سنجه منبع

افشانی و ت.ظیم زرده

ک.ترل آفات و 

 هاپراک.دزی دانه

Wilkerson et al., 

2018 

 Valck et al., 2019 ترسیب کربن

ت.ظیم شرایط آب و 

 هوایی
Zhang & Ramírez, 

2019 
حمایتی

1
 

Pasgaard et 

al., 2017 

Hao et al., 

2017 

Xu et al., 

2016 

 زیستگاه ت.وع زیستی

 

 

Capotorti et al., 2019 

 

 

 

فره.گی
2

 

Pasgaard et 

al., 2017 

Hao et al., 

2017 

Xu et al., 

2016 

 Valck et al., 2019 تفریحی و اکوتوریز 
های ارزش

 زیباش.اختی
Lam and Conway, 

2018 

 Anne et al., 2018 توریسم
ها و ارزش مکان

 انسشا  اجتماعی
Toit et al., 2018 

 La Rosa et al., 2016 میراث فره.گی

 ,Lam and Conway های آموزشیارزش

2018 

های ارتباطات ارزش

 اجتماعی
Ko and Son, 2018 

 Ko and Son, 2018 ارزش سالمتی

های مع.وی / ارزش

 مذهبی

Zhang & Ramírez, 

2019 

 

 

 

 

                                                           
1.Supporting. 

2  . Cultural. 
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 : بُعد ساختاری امنیت اکولوژيک9جدول شماره 

 منبع سنجه منبع زیر معيار منبع معيار منبع بعد

ص
شاخ

ی
ی ساختار

ها
 In

d
icato

rs o
f eco

sy
stem

 S
tru

ctu
re

 

 

Li et al., 

2010 

Zhou et 

al., 2014 

 

ع.اصر تشکی
ل

ی سرزمین
ده.ده سیما

1
 

Hu et al., 2019 
Wu et al., 2019 

Peng et al., 2018 

Liu et al., 2018 

Xu et al., 2016 

Zhang et al., 

2016 
Zhou et al., 2014 

سطه 

 2کال 

Liu et al., 

2016 

درصد پوشش سیمای 

 3سرزمین
Kim,2019 

سیمای 

 4سرزمین

Liu et al., 

2016 
Liu et al., 

2018 

 

 Ma et al., 2019 3پیوستگی

 Li et al., 2019 6شاخص ت.وع شانون

شاخص یک.واختی 

 1شانون
Yu et al.,2019 

 ,.Morelli et al 2شاخص ت.وع سیمپسون

2018 

شاخص یک.واختی 

 3سیمپسون
Inkoom et al., 

2018 

 11سطه لکه

سطه 

/ 11کال 

سیمای 

 12سرزمین

Liu et al., 

2016 
Liu et al., 

2018 

 

 Yu et al.,2019 13تعداد لکه

شاخص سوراخ 

 14شدزی
Li et al., 2019 

 Ma et al., 2019 13تراکم حاشیه

 Pan et al.,2019 16شاخص تشمع

 Wu et al., 2019 11تراکم لکه

                                                           
1  . Landscape. 

2  . Class level. 

3  . PLAND. 

4  . Landscape level. 

5  . CONTAG. 

6  . SHDI. 

7  . SHEI.   

8  . SIDI. 

9  . SIEI. 

10  . Patch level. 

11.Class level. 

12  . Landscape level. 

13  . NP. 

14  . SPLIT. 

15  . ED. 

16  . AI. 

17  . PD. 
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 منبع سنجه منبع زیر معيار منبع معيار منبع بعد

 ,.Inkoom et al 1تکه شدزیشاخص تکه

2018 

ش و شاخص پراک.

 2آمیختگی
Liu et al., 2018 

 Zhijia Zheng et سیمای سرزمین 3شکل

al., 2018 

 Miller and 4ترین لکهبزرگ

Brewer, 2018 

 ,.Morelli et al  3مشموع حاشیه

2018 

مساحت کل / مساحت 

 6طبقه
Chen et al., 2014, 

 Pan et al., 2019 1نسبت چولیدزی لبه

 Miller and 2شاخص پیوستگی لکه

Brewer, 2018 

ش زمین
پوش

3
 

Li et al., 2019 

Liu et al., 2019 

 

ش زیاهی
پوش

 

Li et al., 

2019 

Liu et al., 

2019 

Ma et al., 

2019 

 

-شاخص تفاضل نرمال

 11شده پوشش زیاهی
Zhong et al., 

2019 

شاخص پوشش زیاهی 

 11ارتقایافته
Rokni et al., 2019 

شاخص زیاهی 

 12شده خاکتعدیل

Fernández et al., 

2019 

 ,.Hao Shi et al 13شاخص سطه برگ

2017 

شاخص وضعیت پوشش 

 14زیاهی

Zaimes et al., 

2019 

                                                           
1.DIVISION. 

2  . IJI. 

3.LSI. 

4.LPI. 

5.TE. 

6.CA/TA. 

7.PAFRAC. 

8  . Cohesion. 

9  . Land cover. 

10  . NDVI. 

11  . EVI. 

12.SAVI. 

13  . LAI. 

14  . VCI. 
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 منبع سنجه منبع زیر معيار منبع معيار منبع بعد

 ,.Zaimes et al 1شاخص زیاهی متعامد

2019 

 Ji et al., 2014 2شاخص نسبت زیاهی

 Ji et al., 2014 3ص زیاهی تفاضلشاخ
شاخص زیاهی تفاوت 

 4وزنی
Ji et al., 2014 

شاخص زیاهی مقاومت 

 3جوی سبز
Zaimes et al., 

2019; 

شاخص پوشش زیاهی 

 6مقاو  به اتمسفر
Ji et al., 2014 

 آب

Li et al., 

2019 

Liu et al., 

2019 

Ma et al., 

2019 

نرمال شاخص تفاوت 

 1شده آب

Alves Barbosa et 

al., 2019 

شاخص آب سطحی 

 2زمین
Zaimes et al., 

2019 

شاخص آب اختالف 

 3شدهنرمال اصالح

Zhong et al., 

2019 

شاخص برداشت آب 

 11خودکار
Yang et al., 2018 

شاخص اختالف رطوبتی 

 11شدهنرمال
Liu et al., 2019 

 ارندزانم.بع: نگ

                                                           
1  . PVI. 

2  . RVI. 

3.DVI. 

4  . WDVI. 

5  . GARI. 

6.ARVI. 

7  . NDWI. 

8.LSWI  .  

9.MNDWI. 

10.AWEI. 

11.NDMI. 
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 )م.بع: نگارندزان(: مدل مفهومي با استفاده از شبکه علیت 0نمودار شماره 

 ميانگين شاخص بعد فرکتال

 دگي لبهنسبت چولي

 های تجمعيسنجه

 کالس
(Class level) 

 سيمای سرزمين 

 لکه 
(Patch level) 

 سيمای سرزمين 
 (Landscape level) 

 های تنوعسنجه

 های تباینسنجه

 های مساحت و حاشيه سنجه

 های مساحت مرکزی سنجه
 

 های شکلسنجه

 ترین لکهبزرگ
  تراکم حاشيه مساحت لکه

 ای هغنای گون

 شاخص تنوع شانون 

 شاخص یکنواختي شانون 

-تعداد لکه

  ها
 پيوستگي

  نمایه تباین حاشيه

 تراکم حاشيه وزني تباین

 نمایه کلي تباین حاشيه 

 مساحت هسته 

 تراکم مساحت هسته 

 های آب و هوایي تعدیل شدت

 خدمات اکوسيستمي
 کنندهينتام

(Provisioning) 

 يميتنظ
(Regulating) یتيحما 

(Supporting) 

 يفرهنگ
(Cultural) 

 ترسيب کربن 

 توریسم

 های آموزشيارزش

 توليد آب

 تنوع زیستي

 تصفيه آب هاکاهش رواناب

 تصفيه هوا

 های زیباشناختيارزش

 های معنوی/ مذهبيارزش

 عرضه مواد غذایي

  مواد خام تأمين آب شيرین 

 يتنظيم شرایط آب و هوای

 کاهش آلودگي صوتي 

 تنظيم درجه حرارت شهری 

 سالمتي ارزش

 الزم

تنظيم 
 کننده 

 نگهدارنده

 الزم

تنظيم 
 کننده 

 عملکرد
Function 

 ساختار

Structure 
 

امنيت 
اکولوژیکي 

 شهری 

یزی برنامه
کاربری 
 زمين 

یزی برنامه
کاربری 
 زمين 

 نگهدارنده
محيط 
ب طبيعي

آ
 

 شدهنرمال ي ف رطوبتشاخص اختال

ب 
 آ

ت
اش

رد
ص ب

خ
شا

ار
دک

خو
 

ح
سط

ب 
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ص
خ

شا
 ي

زم
ن

ي
 

ه 
د

 ش
ل

ما
نر

ت 
او

تف
ص 

خ
شا

ب
آ

 

ح 
ال

ص
ل ا

ما
نر

 ف 
ال

خت
ب ا

 آ
ص

خ
شا

ده
ش

 

محيط 
 طبيعي

 

ي 
اه

گي
ش  

وش
پ

 

 ياهيگ شده پوشششاخص تفاضل نرمال

شاخص 
 ياهيگ

 متعامد

ح 
سط

ص 
خ

شا
گ

بر
 

 گ
ش

وش
ص پ

خ
شا

ي
اه

ي
 

ء 
قا

رت
ا

ته
یاف

 

 گ
ص

خ
شا

ي
اه

ي
ت 

د
ع

ل
ی

 
ه 

د
ش

ک
خا
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 گيرینتيجه

در هر حال، توسعه شهری و تغییرات الگوههای کهاربری زمهین، باعهث ایشهاد تهأثیرات       

طبیعهی،   زیستی زردیده است  این تأثیرات شامل کاهش فضاهای زسترده اجتماعی و محیط

ههای کشهاورزی بها تهوان تولیهد بهات، تهأثیر بهر         افزایش تشمع وسایل نقهیه، کهاهش زمهین  

واسهطه ایهن     بهه (111: 1331)کامیهاب و همکهاران،  های طبیعی و کاهش کیفیت آب اسهت  زهکش

بی.هی تغییهرات کهاربری زمهین بهه مبحهث مهمهی در        اثرهای بهزرگ، آشکارسهازی و پهیش   

  (Yu et al., 2011)زیست و آمایش سرزمین تبدیل شده است  طریزی و مدیریت محیبرنامه

طور کهی، الگوهای ام.یهت اکولهوژیکی بها ههدف دسهتیابی بهه پایهداری اکولهوژیکی         به

ای از طریق ادغا  الگوهای سیمای سرزمین با فرای.دهای اکولوژیکی و مقایسه اهمیت م.طقه

ی اکولهوژیکی و خهدمات   خصهوص بهر فرای.هدها   ههای مختههف سهیمای سهرزمین بهه     لکه

ههای  هها و روش هها، چهارچوب  زونه که در بات اشهاره شهد، مهدل   اکوسیستمی است  همان

هها ج.بهه   مت.وعی برای ارزیابی ام.یت اکولوژی  شهری ع.وان شهده اسهت و هرکهدا  از آن   

تهوان بهرای ارتقهای ام.یهت     انهد؛ ب.هابراین مهی   خاصی از ام.یت اکولوژی  را در نظر زرفتهه 

ای را در قالب سهاختار و عمهکهرد اکوسیسهتم در نظهر     های زستردهژی  شهری مؤلفهاکولو

 طور جامع به ام.یت اکولوژی  شهری نگاه کرد  زرفت و به

برای انشا  این کار کافی است که ساختار و عمهکرد اکوسیسهتم را مهورد بررسهی قهرار داد      

ع و کامهی نسبت به ابعهاد، معیارهها،   برای در نظر زرفتن این موضوع، مدل شبکه عهیت دید جام

ک.د  ابعاد مطهرح  های مطرح در ام.یت اکولوژی  ی  جامعه شهری ایشاد میزیرمعیارها و س.شه

دههد و  های سهاختاری و عمهکهردی اکوسیسهتم شههری را پوشهش مهی      در این مدل، کهیه ج.به

 دهد   بُعد را نشان میهای مهم در هر شده نیز عاملهای مطرحمعیارها، زیرمعیارها و س.شه

ترین پرسش و هدف عمهیاتی ایهن تحقیهق معطهوف بهه     در این راستا از آنشا که ب.یادی

ساختن مدل مفهومی ام.یت اکولوژی  شههری اسهت، بهرای رسهیدن بهه ایهن مضهمون در        

وتحهیل نظری ایهن  چارچوب این پژوهش تالش شد  بر این اسا  در قالب فرای.دی تشزیه

 ا  و اختصاصی به انشا  رسید   مهم در دو سطه ع
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وتحهیل نظری ام.یت اکولوژی  )سطه اول( از تبیهین مفههو  ام.یهت و    فرای.د عا  تشزیه

عوامل ساختاری و عمهکردی اکوسیستم آغهاز و پهس از تبیهین مفهاهیم و تعهاریف ام.یهت       

 اکولوژی  و متعاقبا  ارتباط بین ساختار و عمهکرد؛ پرداخته شد  

طور مشخص اختصاص به احصاء ابعهاد  وتحهیل نظری که به.د تشزیهدر سطه دو  فرای

ریهزی کهاربری   های س.شش ام.یت اکولوژی  شهری داشت؛ با تبیین ارتبهاط برنامهه  و مؤلفه

زمین و امی.ت اکولوژی ، همچ.ین ام.یت اکولوژی  با ساختار و عمهکرد اکوسیستم شهری 

 هری احصاء و تبیین زردیدند های ام.یت اکولوژی  شدرنهایت ابعاد و مؤلفه

بر این اسا ، در پژوهش حاضر تالش زردید تا با مطالعات متعدد و نظر کارش.اسان ضهمن  

تعیین ابعاد و معیارهای ام.یت اکولوژیکی با نگرش سیستمی، مدل مفههومی آن، در قالهب مهدل    

ابعهاد و معیارهها بهه     ریزی م.اسب برای هرکدا  از ایهن شبکه عهیت ترسیم زردد تا بتوان با برنامه

ارتقای ام.یت اکولوژیکی شهرها کم  نمود  بر ایهن اسها  مهدل مفههومی ام.یهت اکولهوژیکی       

 زردد   معرفی می 1ع.وان دستاورد نظری این تحقیق در ای.شا و در قالب نمودار شهری به

ررسهی  م.ظور ارتقای ام.یت اکولوژیکی م.طقه یا شهر باید تما  ابعاد و معیارها مهورد ب به

شهده در ایهن پهژوهش تمها  ابعهاد و معیارههای در نظهر        قرار زیرد  با توجه به مهدل ارائهه  

 شده با هم در ارتباط هست.د زرفته

های آتهی  م.ظور پیشرفت هرچه بیشتر و تکمیل مطالعات این تحقیق، پژوهشدر پایان به

 شود: های زیر پیش.هاد میدر زمی.ه

ریزی کاربری اراضی بهر اسها    وژیکی در فرای.د برنامهبررسی معیارهای ام.یت اکول   1

 س.اریوسازی 

 های ام.یت اکولوژیکی سازی شاخصتعریف و کمی  2

 تشکر و قدرداني

مقاله حاضر با حمایت ص.دوق حمایت از پژوهشگران و ف.هاوران کشهور انشها  زرفتهه     

 انی نمای.د   دان.د از ص.دوق مذکور تشکر و قدرداست  نویس.دزان بر خود تز  می
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