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Abstract  
One of the main differences between landscape 
ecology and other branches of ecology is the 
application of spatial concepts in ecological 
planning. Compared to the classical planning 
approach based on economic land suitability, the 
principles of landscape ecology are helpful in 
conserving the ecological processes of landscapes 
and simultaneously their steady changes. The aim 
of this study is to propose the application of the 
principles of landscape ecology in improving the 
quality of urban rivers, which could help in 
defining sustainable landscape development. The 
Khoshk River, located in an arid and semi-arid 
climate, crosses the city of Shiraz. This river, as 
the case of this study, has been under pressure due 
to simplification of its complex natural pattern 
resulting from the growth of the city. The impact 
of unplanned development of housing, agriculture 
and industries have threatened Khoshk River’s 
natural environment. The research method is 
based on assessment of human and biophysical 
units. Zoning in different scales and determining 
the appropriate indicators based on the theoretical 
framework of the study and site characteristics 
help assess the ecological potentials and 
limitations. The results facilitate policy making 
and defining strategies for improving the Khoshk 
River ecological system. The method for 
analyzing the quality of urban rivers may be 
generalized in similar situations.  
 
Keywords: landscape ecology, river, Shiraz, 
structure, ecological indicators. 
 

  
  چکیده

یکی از ویژگی هاي خـاص اکولـوژي سـیماي سـرزمین کـه آن را از سـایر                   
 استفاده از مفاهیم فضایی بـه عنـوان       شاخه هاي علم اکولوژي جدا می سازد        
در این مقاله سـعی شـده تـا کـاربرد      . اصول پایه در برنامه ریزي محیط است

این علم که از جوانترین شاخه هاي علم اکولوژي است در جهت حفاظت از 
رودخانه هاي شهري و کاهش ناپایداري آنها مورد بررسی قـرار گیـرد تـا از          

ي پیچیده طبیعی در توسعه هاي کالبدي شـهر        تخریب و ساده شدن این الگو     
عدم توجـه بـه مالحظـات و نگرشـهاي محیطـی در برنامـه               . جلوگیري گردد 

ریزیهاي شهري و  ساده سـازي الگوهـاي طبیعـت در بـستر شـهري از جملـه         
الگوي دره ها، رودخانه ها، لبـه هـاي جنگلـی، حاشـیه سـواحل سـبب تغییـر          

یــت آســیب جــدي بــه ســامانه هــاي فراینــدهاي شــکل دهنــدة آنهــا و در نها
 در بخـش مبـانی نظـري      روش مطالعـه  در ایـن تحقیـق   . طبیعیشان می شـود 

 تفسیري است  که از طریق تفسیر مبانی نظري در رابطه بـا موضـوع          -تحلیلی
تحقیق سعی در تعیین شاخص هاي گسترش فعالیتهـاي انـسانی و واحـدهاي              

 در بررسـی خــصوصیات  روش مطالعـه . بیـوفیزیکی در مقیـاس شــهري  دارد  
سیماي سرزمین در موضوع خاص مورد مطالعه یعنی رودخانه خشک شـیراز       

در انتها راهبردهـایی جهـت حفاظـت و مرمـت     . بر مبناي ارزیابی کیفی است  
این رهیافت اگرچه بـر رودخانـه و حواشـی          . حاشیه رودخانه ارائه شده است    

 سـیماي سـرزمین    آن  تمرکز دارد ولی در حقیقت روشی در اصالح ساختار          
 . شهر می باشد

  
 اکولــوژي ســیماي ســرزمین، رودخانــه، شــیراز ، ســاختار، :کلمــات کلیــدي

  شاخص هاي اکولوژیکی
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  مقدمه
زدن نظـم     هاي شهري و صنعتی باعث بـرهم        امروزه توسعه 

طبیعــت شــده و موجــب تغییــر در ســاختار اصــلی و اولیــه 
هـا و علفزارهـا کـه     آبگیـر  ها، مناطق طبیعی مانند رودخانه

بـا  . اشتند، شده اسـت درگذشته ساختار پایدار و متعادلی د    
ارتباطـات   ها و کریـدورهاي طبیعـی،   تحلیل رفتن این لکه

ــه  در داخــل اکوسیــستم و بــین اکوسیــستم هــاي مجــاور ب
تدریج قطع شده و ناپایداري و عدم تعادل را موجب شده          

 . است 
هــا، رودهــا و باغــات شــهري از مهمتــرین عناصــر  دره

ها به عنوان  نهرودخا . پیوند انسان، شهر و طبیعت می باشند      
درمکانیابی، شکل گیري و گـسترش        یکی از عواملی مهم     

شهرها، از جمله عناصر طبیعی هستند که از آغاز پیـدایش      
ــه در     ــد و در نتیجـ ــوده انـ ــراه بـ ــان همـ ــا آنـ ــهرها، بـ شـ

بندي اصلی و ساختار شـکلی آنهـا نقـش مهمـی              استخوان
بسیاري از شهرهاي بـزرگ مـا چنـین خـصوصیتی           . دارند

ــد ا ــی    دارن ــیراز، برخ ــز، و ش ــفهان، تبری ــه، اص ز آن جمل
ها با آنکه نقشی در مکانیـابی هـسته اصـلی شـهر               رودخانه
انـد ماننـد      اند، در اثر رشد شهر، جزئـی از آن شـده            نداشته

در هـر صـورت سـاختار طبیعـی     . ساري، گرگان و همدان 
ها در نواحی شهري شدیدا تحت تـاثیر گـسترش            رودخانه  

ــه مال  ــاز ب . حظــات خــاص محیطــی دارد شــهر اســت و نی
حفاظت و اسـتفاده صـحیح از جریانهـاي آب و رودهـاي           
فصلی و دائمی ضروري است، خصوصا جریانهایی که بـه       

هـاي شـهري در           دلیل واقع شدن در کناره یا در بطن بافت        
حال تغییر شکل از فرم طبیعی و پیچیده به فـرم کانـالیزه و        

یـک سـرزمین    از آنجا که عملکـرد      . ساده شده اي هستند   
اي شـهري        کریدورهاي رودخانه   متاثر از ساختار آن است    

توانند ارزش اکولوژیکی زمین را تا حد مطلوبی حفظ             می
ریزي جهت حفاظت   و حتی توسعه دهند ولی نیاز به برنامه

  .و استفاده از این منابع وجود دارد
ــادل     ــایی در جهــت تع ــزوم طرحه ــی، ل ــین نگرش چن

تکــه شــدن ایــن    وگیري از تکــهاکوسیــستم رودخانــه، جلــ

کریدورهاي طبیعی و ایجاد ارتباط و پیوستگی بین اجزاي 
آن با یکدیگر و با شهر را دارد تا بـا حفـظ و احیـاي ایـن                 
عناصر ساختاري سیماي سرزمین بتوان در جهت پایداري        

اگرچــه . کیفیــت محــیط زیــست شــهري قــدمی برداشــت
مـوال  رودخانه به صورت عنصري واحـد و مـشخص و مع          

به صورت خطی از درون شهر عبور کرده و عموماً تداعی 
کننده هویتی ثابت و مشخصی است، هنگام عبور از نقاط          

شــود کــه آن را  مختلــف، شــرایط متفــاوتی را پــذیرا مــی 
در ایـن   . نیازمند برنامه ریزي و طراحی خاصی مـی نمایـد         

ــاي     ــه از درون بافته ــیراز ک ــه خــشک ش ــق رودخان تحقی
کند و داراي رژیم فصلی و سیالبی              می مختلف شهر عبور  

بـا  . اسـت   است به عنوان مطالعه مـوردي انتخـاب گردیـده         
ــه طــوالنی بــودن مــسیر و عبــور آن از قــسمتهاي   توجــه ب

توان این رودخانـه را بعنـوان         مختلف طبیعی و شهري، می    
ــف پیرامــونی   ــده اکوسیــستمهاي مختل ــاط دهن عامــل ارتب

یـداري سـرزمین از     محسوب کرد و در نتیجه در جهـت پا        
  .آن بهره برد

هدف اصلی این تحقیـق ارائـۀ سیاسـتهاي مداخلـه در            
طراحــی حاشــیه رودخانــه اســت بــه نحــوي کــه ســاختار  
ــده طبیعــی آن    ــه ســاختار پیچی ــه ب مورفولوژیــک رودخان
نزدیــک شــود تــا ارتبــاط قــسمتهاي مختلــف اکوسیــستم  
رودخانــه  بــا یکــدیگر و بــا اکوسیــستم شــهري و اراضــی 

هـاي مـصنوعی      ی برقرار گردد و مجموعـه سیـستم       پیرامون
رودخانـه و   (و سیـستم طبیعـی      ) ساخته شده توسط انسان   (

بتوانـد بـه عنـوان سیـستم     ) فضاهاي باز و سـبز اطـراف آن   
  .حمایت کننده پایداري شهر عمل نماید

 
  مبانی نظري تحقیق

ــسان از     ــاس درك ان ــر اس ــرزمین ب ــیماي س ــوژي س اکول
 و کریـدورها و بـستر سـیماي         هـا   بیوتوپهایی است که لکه   
دهنــد، ســیماي ســرزمین در ایــن  ســرزمین را تــشکیل مــی

هــاي زیــستی و غیرزیــستی و  دیــدگاه شــامل کــل پدیــده
ارتباطات سه بعدي آنهـا روي سـطح زمـین اسـت کـه از                
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طریق ساختارهاي افقـی، عمـودي و ترکیـب پارامترهـاي           
ــدي    ــستی و بلن ــاك، پ ــو، آب و خ ــامل ج ــوع ش ــا،  متن ه

در .  گیاهـان و انـسان بـا هـم مـرتبط مـی شـوند               ،  جانوران
بحثهاي مربوط به اکولوژي در شـهر، رویکـرد اکولـوژي           
سیماي سرزمین بیشترین ارتباط را با انسان و سـاخته هـاي           

از طریق توسعه زمینـه اکولـوژیکی       . انسانی ایجاد می کند   
شود و نیز اهمیـت دادن        که عناصر انسانی را هم شامل می      

وع وابـستگی اجـزاي سـاختاري بـا         به فـضاست کـه موضـ      
اي  ریـزي منطقـه     ها در برنامه    یکدیگر، و پویایی اکوسیستم   

  (Turner, et al., 2001).  یابدو شهري کاربرد می 
 بعــد 3ادر ارتباطــات در اکولــوژي ســیماي ســرزمین

 ارتبــاط بــین 3. و جهــانی2 افقــی،1عمــودي،: کــاربرد دارد
) هـا  وسیـستم هـا و اک  اکوتـوپ (هـاي موزائیـک منظـر         لکه

هـا بـر اسـاس        اکولوژیـست . شود  ارتباطات افقی نامیده می   
ارتباطات افقی، سـیماي سـرزمین را مطالعـه نـاهمگنی در            

ریـز    کننـد و بـه ایـن ترتیـب برنامـه            سرزمین توصـیف مـی    
اي، طراح نوعی ناهمگنی در منظر است، ارتباطـات           منطقه

یط ها با هم و با محـ        ها و جمعیت    عمودي ارتباط بین گونه   
  . ( Igegnoli, 2002)زیست اطراف آن است

ي متشکل از اجـزاي متفـاوت         طبیعت سیستم پیچیده ا   
است که با کنش و واکنش در طی زمان به تعادل رسـیده             

هـاي غیرطبیعـی و مـصنوع         هر چه به سـمت محـیط      . است
ها کاسته شده و سیستم بـه         رویم از این پیچیدگی     پیش می 

رود در نتیجه      پیش می  سمت ساده شدن و یکنواختی اجزا     
گردد   اکوسیستم روند عادي خود را نداشته و نامتعادل می        

ــی ( ــل 1372کردوانـ ــیماي ). 1382،  بـ ــوژي سـ در اکولـ
هاي مـصنوع تـا حـد         سرزمین سعی بر آن است که سیستم      

امکان به سمت پیچیدگی و نـاهمگنی در جهـت نزدیـک            
انند کردن ساختار آن به ساختار پایه سوق داده شوند تا بتو

  .روند پویاي خود را در طول زمان ادامه دهند
ي  ســه ویژگــی اصــلی ســیماي ســرزمین کــه در همــه 

ساختار، عملکرد  : شود عبارتند از    ها مشاهده می    اکوسیستم
شـوند و   و تغییر که هر کدام به اصول ریزتري تقـسیم مـی        

اکولـوژي سـیماي سـرزمین را       در مجموع اصـول عمـومی     
 ;Forman & Gordon ,1986 ; Farina, 1998 آورند پدید می

Burel, 2003)(  این اصول در ارتباط با ویژگیهاي رودخانه
  :خشک مورد مطالعه به شکل زیر قابل تفسیر است

 
  ساختار سیماي سرزمین

اصــل ســاختار و کــارکرد ســیماي ســرزمین، اصــل تنــوع  
در مقیـاس   )  یـا عنـصر   (هـر اکوسیـستم        :موجودات زنده 

اند به عنوان یک لکه یا کریـدور یـا   تو سیماي سرزمین می 
هـاي اکولـوژیکی مثـل        نمونـه . تلقی شود ) زمینه(ماتریس  
 آب و مـواد     ،  ، بیوماس، انـرژي گرمـایی       ، گیاهان   حیوانات

اي نـاهمگن بـین عناصـر سـیماي سـرزمین             معدنی به گونه  
کـه از لحـاظ انـدازه، شـکل،     ) لکه، کریـدور و مـاتریس   (

رودخانه . شوند  د، توزیع می  تعداد، تیپ و چیدمان متفاوتن    
به عنـوان یـک کریـدور طبیعـی،  شـبکه شـهر بـه عنـوان                  
ماتریس،  و لکه هاي طبیعـی و لکـه هـاي سـاخت و سـاز         
بعنوان لکه هاي ناهمگن پیرامون این کریـدور تلقـی مـی            

بر اساس این اصل می باید در جهت ایجاد میـزان           . گردند
که هاي کوچکتر باالتري از ناهمگنی با ایجاد ارتباط بین ل

طبیعی و کاهش تراکم لکـه هـاي بـزرگ سـاخت و سـاز        
  .تالش نمود

 
  عملکرد سیماي سرزمین

ها، اصل توزیع مجدد مواد غذایی، اصل  اصل جریان گونه
تعامل بین عناصـر فـضایی، جریـان انـرژي،      :جریان انرژي
هـا، عملکـرد سـیماي        ها با عناصـر اکوسیـستم       ماده و گونه  

. کننــد ننــد و ســاختار را متــأثر مــیز ســرزمین را رقــم مــی
هاي مختلف است که سـبب          تفاوت بین مکان    4ناهمگنی،

با افزایش نـاهمگنی    . گردد  ها و جریانات می     حرکت گونه 
فضایی، انرژي بیشتري در طـول مرزهـاي عناصـر سـیماي          

بر .  جاري می گردد  ) ها، کریدورها و زمینه     لکه(سرزمین  
رزمین رودخانـه مـی     اساس این اصل،  عملکرد  سیماي س       

توان با باال بردن تنوع اکوسیستم و افزایش عـدم تجـانس            
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لکه هاي پیرامون آن به جریان یافتن انرژي بین لکـه هـا و      
 . ایجاد ارتباط گونه ها کمک نمود

 
  تغییر یا پویایی سیماي سرزمین

اصــل پویــایی ســیماي ســرزمین، اصــل پایــداري ســیماي  
 و جایگزینی در ساختار تغییر، در حقیقت تکامل: سرزمین

هاي سـیماي سـرزمین در      و عملکرد اکولوژیک موزائیک   
هـا،     ساختار افقی کـه گونـه      .کند  طول زمان را تعریف می    

هـا،    انرژي و مواد را به اندازه، نوع، شکل و چیـدمان لکـه            
پایـداري  . سازد، متغیر است    کریدور و ماتریس مربوط می    

ه اختالل وارده و به میزان مقاومت سیماي سرزمین نسبت ب
ــی  ــالق مـ ــدد آن اطـ ــاي مجـ ــداري آن  احیـ ــود و پایـ شـ

هاي گوناگون عناصـر سـیماي        کننده حضور تیپ    منعکس
اصالح عملکرد مناسب رودخانـه، سـاختار     . سرزمین است 

مناسب و توالی صحیح آن به پایـداري و پویـایی سـیماي             
  .سرزمین کمک می نماید

  
  روش تحقیق

آوري    ی نظـري و جمـع  در ایـن تحقیـق پـس از ذکـر مبـان     
اي و نقشه هـاي          از تصاویر ماهواره   کتابخانه اي،    اطالعات

 )حـوزه آبریـز بـسته مهـارلو        ( در مقیاس کالن   1:150000
 تجـانس    میـزان  ضمن مشخص کـردن   . استفاده شده است  

 در تریکـار ، با استفاده از تقسیم بندي  ساختاري کل منطقه  
ی خـشک   خصوصیات و اشکال ناهمواري در نـواح      مورد  
بـه پهنـه   حوزة مورد مطالعه    ،  )1369تریکار  (منطقه اي     غیر

هـاي موجـود از        هاي همگن تقسیم بندي گردیـده و پهنـه        
 سـاختار سـیماي سـرزمین     رابطـه   بندي در         نظر بافت و دانه   

  . مورد بررسی قرار گرفت
محــدوده شــهر شــیراز و اراضــی (شــهري در مقیــاس 

   استفاده 1:30000از نقشه با مقیاس ) پیرامونی
سرزمین و اکولوژیک از طریق برآورد توان   گردید و   

، منطقـه   نوع و میزان گسترش فعالیتهـاي انـسانی         همینطور  
 بـا  . تفکیـک شـد  همگـن  به زیـر پهنـه هـاي         شهري شیراز 

استفاده از مطالعـات انجـام شـده و ویژگیهـاي محیطـی و              
شــاخص هــاي توســعه انــسانی و واحــدهاي     شــهري،  

 & Forman, 1999; Botequilha) شـدند  تعیـین  بیـوفیزیکی 

Ahrea,  2002; Baschak, & Brown, 1998)    زیرپهنـه  و
از طریــق امتیــاز دهــی مــورد ارزیــابی قــرار  ي شــهري هــا

 . ندگرفت
هـاي سـبز و بـاز،          شامل لکـه   :هاي بیوفیزیکی   واحد •

وضـعیت  . کریدور طبیعـی و منـابع آب و خـاك اسـت       
 دانه بندي، انـدازه     هاي سبز در هر زیرپهنه بر اساس        لکه

اسـت   لکه و شکل لکه به صورتی که در جداول آمـده       
وضـعیت کریـدور    .  اسـت   سنجیده و امتیـاز دهـی شـده       

طبیعی در هر زیرپهنه بـا توجـه بـه خـصوصیات عـرض          
بستر، کف و سطح آب، بدنه، دیواره و وجود گـره بـه             
صورتی که در جداول مربوطه آمـده بررسـی گردیـده           

خـاك در هـر زیرپهنـه بـا توجـه بـه             منابع آب و    . است  
ها و میزان     خصوصیات عرض کنار بستر، قنات و چشمه      

آب جاري در رودخانه به صورتی که در جداول آمده          
  .امتیازدهی گردید

شـامل  :  هاي گـسترش فعالیتهـاي انـسانی        واحد •
ــب و   ــاربري غال ــانس    ک ــاهمگنی و تج ــا، ن همجواریه

. باشـد  یهـا و عوامـل اخـتالل زا مـ           ساختاري، دسترسـی  
ــر اســاس     ــه ب ــر زیرپهن ــب در ه ــاربري غال وضــعیت ک
ــزارع   کــــاربري مــــسکونی، صــــنعتی، باغــــات و مــ

هاي پیـاده و سـواره بـه صـورتیکه در جـداول               دسترسی
ــده    ــازدهی ش ــی و امتی ــه بررس ــت مربوط ــانس .  اس تج

هـا و نحـوه       ساختاري نیز با توجه بـه مجموعـه کـاربري         
 دهـی شـده     پراکندگی آنها در زیرپهنه بررسی و امتیـاز       

عوامل اختالل زا شامل آلودگی رودخانه، عبـور        . است  
جاده موازي و متـصل بـه بدنـه بـدون رعایـت حـریم و          
نقاطی که کریدور منقطع گردیده، مـورد بررسـی قـرار           

سپس مجموع امتیازات به تفکیک هر زیرپهنـه        . گرفتند
 . زیرپهنه با یکدیگر مقایسه شدند4محاسبه و 
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  فعالیتهاي انسانی  در مقیاس شهريشاخص هاي گسترش   -1  جدول
 مبناي امتیازدهی

  واحدهاي 
  فعالیتهاي انسانی گسترش

  ضعیف
)1- (_ ) 3-(  

  متوسط
)1 (+_) 1-(  

  عالی
)3 (+_) 1(+  

  فضاي سبز+ کم تراکم   تراکم متوسط  پرتراکم  مسکونی
  کم  متوسط  زیاد  صنعتی

  کاربري غالب

هاي  وجود لکه  عدم وجود  باغات و مزارع
  کندهپرا

  هاي بزرگ، پیوسته لکه

تجانس 
  ساختاري

مجموع 
  ها کاربري

  هاي فاقد لکه
  سبز و باز

  هاي سبز و بزرگ لکه  حد واسط
  وجود تنوع و ناهمگنی

  دسترسی  وجود مسیر پیاده  قابلیت احداث مسیر  عدم وجود  پیاده
امکان دسترسی سواره به   دسترسی محدود  عدم وجود  سواره

  رودخانه
  وجود آلودگی شدید  آلودگی رودخانه

  و منابع آالینده
  آلودگی متوسط

  قابل برطرف سازي
  عدم وجود آلودگی

عبور جاده 
  موازي

  جاده کنارگذر
  طرفین و درون بستر

  جاده یک طرف
  یا برخی قسمتها

  عدم وجود جاده در بستر
  قابلیت تغییر مسیر

  جاده موازي با فاصله مناسب

  عوامل
  ل زااختال

نفوذ ساخت و ساز   انقطاع کریدور
  به حریم

امتداد رودخانه بدون وجود   حد واسط
  موانع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رودخانه خشک شیراز: مورد مطالعه
   موقعیت رودخانه

نیریـز واقـع شـده کـه      - شهر شیراز در حوزه آبریز شـیراز     
. هاي کوچک در انتهاي آبخیزهایش وجـود دارد         دریاچه

هاي عموماَ کم آب      بخش جنوبی آبخیز شیراز با رودخانه     
مـی  ي مهـارلو   دریاچـه  بوده و در انتهـا بـه    و بسیار سیالبی  

ی اسـت  و در باالدست آن کوهستان و تپه ماهورهـای      رسد
 ،افـشین ( دهـد   از مساحت آنرا تشکیل مـی       که تقریباً نیمی    

 26رودخانــه خــشک از کوههــاي قــالت در ایــن ). 1373
حـداقل  . کیلومتر ي شمال غرب شیراز سرچـشمه میگیـرد        

  متر تراز دریاچه مهـارلو و  1470ارتفاع در حوزه آبریز آن      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) قلــه کــوه قــالت(متــر از ســطح دریــا 2995حــداکثر آن 
 کیلـومتر بـوده و   62طول ایـن رودخانـه در کـل      . باشد  می

مهندسـین  (متغیـر اسـت     ) 2/1-4/1%(شیب بـستر آن بـین       
  ).1383 ،حاسب مشاور

خیزي و رژیـم سـیالبی        وجود آبخیزهاي بسته، سانحه   
وجـود بـاران شـدید درمـدت زمـان کوتـاه خـصوصا در        (

. اي اسـت    ، از خصوصیات مناطق خـشک غیرمنطقـه       )بهار
هــاي  ژئومورفولــوژي چنــین منــاطقی را بــر اســاس گفتــه 

در کتاب اشکال نـاهمواري مـی تـوان بـه          ) 1369(تریکار  
  .  ترسیم نمود1صورت تصویر شماره 
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  شاخص هاي واحدهاي بیوفیزیکی در مقیاس شهري  -2 جدول
 مبناي امتیازدهی

  واحدهاي بیوفیزیکی
  ضعیف

)1- (_ ) 3-(  
  متوسط

)1 (+_) 1-(  
  عالی

)3 (+_) 1(+  
ریز، تحلیل رفته،   2دانه بندي

  لکهفاقد 
  بزرگ، با کمترین اختالل  متوسط، قابل ترمیم

  بزرگ، قابل توسعه  متوسط  کوچک، محدود  )قطر(اندازه لکه 

  هاي باز لکه
  1وسبز

شکل لکه و توزیع 
  3فضایی

  پراکنده، باریک،
  قطعه قطعه

  نسبت محیط به مساحت پائین،  حد واسط
  پهن و بزرگ مرتبط

  زیاد  متوسط  کم  4عرض بستر
خشک، صاف و   سطح آبکف و 

بدون شیب، بدون 
  پوشش

پرآب، سطح شیبداریا تپه   حد واسط
  ماهوري،پوشش گیاهی طبیعی

  بدنه عمودي  بدنه و دیواره
  دیواره سازي

  طبیعی
  دیواره تخریب شده

  طبیعی، شیبدار

کریدور 
طبیعی 

  )رودخانه(

  وجود گره  حد واسط  فاقدگره  5گره
عرض 

  کناررودخانه
  فضاي محدود  فضافاقد 

  یا منقطع
  داراي فضاي عریض

  غیر قابل استفاده  عدم وجود  قنات و چشمه
  تعداد کم

  وجود قنات یا چشمه
  قابل استفاده

منابع آب 
  وخاك

موجودیت و (
  )دسترسی

  آب فصلی  میزان آب جاري
  محدود و موقت

آب فصلی، جریان 
  متغیر

آب دائمی، توان مهیا و جاري 
  نمودن، آب توسط منابع

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رونـد توسـعه کاربریهـا در اطـراف ایـن       شـهر شـیراز بـر   
الی سرزمین و شکل گیـري کنـونی بـسترآن    در توو رودخانه  

 بــستر و اخــتالل در  تغییــر شــیب. داشــته اســتنقــش مهمــی 
ــوژیکی رودخانـــه ــر در خـــصوصیات مورفولـ ، ســـبب تغییـ

اکولـوژي بــستر رودخانـه و همینطــور حجـم آب و مقــدار و    
مـورد مهـم دیگـري کـه در ایـن       . شـده اسـت     تجمع سیالبها   

 مطـرح اسـت عبـور       تحقیق و در ارتباط مـستقیم بـا رودخانـه         
قسمت طوالنی آن مطـابق تـصویر فـوق از محـدوده شـهري              

اسـت و باعـث تمـایز         است که شرایط خاصی را ایجاد کرده        
  . است این قسمت از رودخانه از خصوصیت طبیعی خود شده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دخانهاکوسیستم رو شناخت و تحلیل 
هـاي   یژگـی ، و جهت بررسی ساختار و عملکرد رودخانـه 

ــستر و حــوزه ــاه    ب ــت و جایگ ــیراز و اهمی ــز ش ــاي آبخی ه
  . است بیان گردیده  رودخانه در بستر طبیعی 

  
  پهنه بندي

ســــاختار دو نـــوع پهنـــه بنـــدي یکـــی بـــر اســـاس        
 و دیگري بر اساس نـوع کـاربري        ومورفولوژیک منطقه ئژ

حوضــه آبریــز . عمــده مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 
  ومورفولوژیـک  ئژظـر سـاختار     رودخانه خشک شیراز از ن    

  

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1387  زمستان ،ـطی  سال ششم،  شماره دومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.2 , Winter  2009 
 111

  )1369برداشتی از تریکار، ( نیمرخ شماتیک مناطق خشک غیرمنطقه اي -1شکل 
 و مقایسه آن با وضعیت رودخانه خشک شیراز

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منطقه که بر مبناي جریانهاي سیالبی و جابجایی رسـوبات    
اسـت  همـاهنگی واضـحی    داراي  در مناطق خشک اسـت      

  :  انواع سیماهاي سرزمین زیر است و شامل)2و 1تصاویر(
 بـا   باریـک ي  ها  آبراهه با   :سیماي سرزمین کوهستان   

 رودخانــه .و خــم و شــیب زیــادهــاي عمیــق و پــرپیچ  دره
خشک در ابتداي مسیر که کوهستانی است شاخه شاخه و 
منشعب بوده، به تدریج از انشعابات کاسته شده و در ادامه 
مــسیر بــه یــک رودخانــه اصــلی و بــدون انــشعاب تبــدیل 

  .شود می
هـا بـا       انـشعاب آبراهـه    :رمـاهو   تپـه سیماي سـرزمین    

پیچ و خــم و افــزایش دبــی کــاهش یافتــه و از حالــت پــر 
هـا تـا    تپه. شده است شاخه مستقیم تبدیل    2منشعب به فرم    

یابند تا جایی که در شـمال و          نزدیکی مرکز شهر ادامه می    
اسـت   شمال شرقی، شهر بر این تپه ماهورها گسترش یافته         

کوههـاي سـعدي، بابـا کـوهی و         مهمترین این ناهمواریها    
 و کوه پـشت     ي ابیوردي   تپه تلویزیون، تپه دانشگاه، منطقه    

  .می باشندمله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـر اسـاس    :سـرها  دشتی یا دشـت   سیماي سرزمین   
 بـه   1:150000هاي توپـوگرافی      اي و نقشه    تصاویر ماهواره 

جز قسمتهاي شمال و شمال غربی شهر شیراز که نـاهموار           
و تپه ماهوریست، قسمت وسیعی از شهر شیراز در دشـت            

پس از عبور . قع شده است واسرهاي هموار با شیب مالیم      
از مناطق نـاهموار کوهـستانی و تپـه مـاهور بـا شـیب تنـد                 

رسـد    مناطق نسبتاً همـوار و مـسطحی مـی     خشکرودخانه  
کـه در حــد فاصـل کوهــستان و دشـت رســوبی و بیابــانی    

بـه علـت وجـود      . گوینـد    دشـت سـر مـی       باشد و به آن     می
هــا نیــز در کنــاره کریــدور رودخانــه  ، بــاغ مناســبخــاك

   . یافته اندترشگس
نقـاط   : بیابـانی بـا دریاچـه شـور        سیماي سرزمین 

 بـوده و    انتهایی زهکشی آبریزهاي بسته، فاقد راه خروجی      
و ماندابی یا دریاچه ها یا تاالبهـاي     ) چاله(به اراضی پست    

هـاي ایـن نـوع سـرزمین        از مشخـصه  . شور منتهی می شود   
سطح آب زیرزمینی بـاال و پوشـش گیـاهی مناسـب ولـی              

  هـاي بـسیار      زمـین .  پست اسـت    هاي پسند در زمین    يشور
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 )تصویر ماهواره ایکونوس: (هاي اصلی دسترسی  ماخذ  محل قرار گیري شهر ،رودخانه، کوههاي اطراف و جاده-2شکل

و کم شیب حوزه و همچنین بخـش پایـاب          ) پالیا(هموار  
  از ي خشک، روستاهاي اطـراف مـسیر رودخانـه            رودخانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از نظر خصوصیات کلی کاربري پهنه بنـدي دیگـري          
شهر (با وجود آنکه محدوده مورد نظر . می توان انجام داد

گیـرد امـا سـه پهنـه          عمدتا در دشت سرها قرار می      )رازشی
) 3تصویر  (غیرهمگن در مقیاس کالن قابل تفکیک است        

  :و شامل موارد زیر است 
 قسمتهاي اولیه رودخانـه و بـستر آن        :ي طبیعی   پهنه

ایـن قـسمت بیـشتر کوهـستانی بـوده،          . را شامل مـی شـود     
ــه   ــشأ رودخان ــهر    سرمن ــه ش ــل از ورود ب ــه قب اســت و پهن

. هاي باز طبیعی زیادي تشکیل می دهـد         رودخانه را با لکه   
هاي رودخانه در این پهنه طبیعی بوده و در           بدنه بستر و لبه   

  .یافته است برخی نقاط فرسایش 
ي خـشک کـه از    قسمتی از رودخانه: ي شهري   پهنه

. کنـد و از شـهر مـی گـذرد           القعر دشت سر عبور مـی       خط
   کیلـومتر اسـت و  5/8طول این قسمت از رودخانه حـدود   

  

 نـوع  ي مهـارلو در ایـن   ي قصر ابونصر تا دریاچـه   محدوده
  .اند  قرار گرفتهسیماي سرزمین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

هاي فرعی دروازه قرآن، سعدي، باجگاه و غیره         زیر حوزه 
شیب . ریزند  ي خشک می    در طول این قسمت به رودخانه     

شــامل (هــاي مختلــف  ایــن بخــش بــه علــت ســاخت ابنیــه
هاي عبـوري،     ها، ساماندهی مسیر، ساخت پل      سازي  وارهدی

 .متغیر است) و کنارگذرها
رودخانـه  ) بخش جنوبی تـر   ( در   :ي کشاورزي   پهنه

با خروج از شهر به دلیل کـاهش شـیب بـستر رودخانـه و                
اخــتالل انــسانی بــراي مــصرف آب در کــشاورزي مــسیر  

با . رودخانه به صورت چند شاخه و منشعب در آمده است
اشت رسوبات رودخانـه در ایـن مـسیر سـرعت جریـان             انب

هــاي کوچــک و بــین آن آبگیرهــاي  کــاهش یافتــه و تپــه
آب و خاك در این پهنه      . گردیده است   کوچکی تشکیل   
 . هاي مختلف از باالدست روبرو می باشد با ورود آلودگی
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  )        ب          )الف
  کاربري کالن- ، ب5 سیماي سرزمین پیوسته-الف: بندي بر اساس پهنه  -3شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بخشی از بستر رودخانه و خود مسیر رودخانه خـشک      
 قرار گرفتـه اسـت داراي تنـوع زیـاد از     ريشهکه در پهنه  

لحاظ وجود لکه هاي نامتجانس ساختاري بوده و به لحاظ 
میتوانـد نقـش مهـم یـک کریـدور حمـایتی            تقابل با شهر    

ــال     ــعیت و اعم ــالح وض ــورت اص ــک را در ص اکولوژی
لـذا در پایـان   . مدیریت براي شیراز به همـراه داشـته باشـد         

ت مطالعــات شـناخت در ســطح کــالن، پهنــه شــهري جهــ 
 .بیشتر انتخاب گردید

 
   

   ها پهنهخصوصیات زیر 
 1:25000مطالعات در ایـن مقیـاس بـر اسـاس نقـشه هـاي          

ي   ایـن پهنـه از محـل تالقـی آبراهـه          . صورت گرفته است  
ي اصلی شروع شده و تـا قـصر           جنوبی گلستان و رودخانه   

تــصویر  (پهنـه شـهر  . ابونـصر در دشـت شـیراز ادامـه دارد    
سـاس معیارهـایی شـامل تجـانس سـاختاري           بر ا  )3شماره  

ــدهاي همگــن  ــه واح ــدي ، دان ــه بن ــبز،   ، لک ــاز و س ــاي ب ه
قابـل   زیرپهنـه       چهار ها و مورفولوژي رودخانه به      کاربري
 4تـصویر  این زیر پهنـه هـا همـانطور کـه در        .  است تقسیم

  :نشان داده شده است به ترتیب از باالدست شامل 
هها، این قـسمت    زیر پهنه ورودي حومه شهر و کارگا       -1

  .در پیرامون دو سرشاخه رودخانه گسترش یافته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 بالفاصله پـس از زیـر       ،باغات و   یرپهنه توسعه جدید  ز -2

پهنه حومه شهري آغاز شده و در ادامـه مـسیر ضـمن             
پیوستن دو سرشاخه رودخانه به یکـدیگر بـه صـورت      

  .گسترده طرفین رودخانه گسترش یافته اند
، این زیر پهنـه طبـق       کز شهر، بافت قدیم   مر ي  زیرپهنه -3

 شامل محدوده هاي متراکم شهري پیرامـون        4تصویر  
  .رودخانه می باشد

بـه صـورت     ،زیرپهنه صـنایع، حومـه، خروجـی شـهر         -4
فعالیتهاي مختلط صنعتی، مسکونی، کـشاورزي دیـده        

  .می شود
 زیـر پهنـه فـوق در ادامـه      4توضیحات تفصیلی مربوط بـه      

  .آمده است
  ، کارگاهها)حومه( ورودي شهر پهنهزیر.1

سـازي در اکثـر قـسمتها          دیواره :گسترش فعالیتهاي انسانی  
نقـاطی جهـت    .  پتانـسیل طبیعـی دارد      منطقـه . وجود ندارد 

  ..است بازیافت مجدد منابع پیش بینی شده
رودخانـه تقریبـأ وضـعیت طبیعـی         :واحدهاي بیـوفیزیکی  

 خود را داراست و سنگهاي درشت الیه سپر کـف وجـود     
  .دارد

در این مقیاس سیماي سرزمین ناهمگن اسـت و          :ناهمگنی
از مجموعه سـاختمانهاي کـم ارتفـاع، مجتمـع مـسکونی،            

... لکه هاي طبیعی و باغ، طبیعت، کارگاههـا، شـهرکها و            
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هاي  هاي ساخت و ساز به لکه نفوذ لکه. تشکیل شده است
  .باز و طبیعی از مهمترین مشکالت این پهنه است

  باغات، ه توسعه جدیدزیرپهن.  2
به ) بدنه آن (هاي رودخانه     کناره :گسترش فعالیتهاي انسانی  

ــه طبیعــی اســت  ــت نیم ــته در برخــی  . حال در ســال گذش
از لبـه   . قسمتهاي لبه اقدام به کاشت صنوبر گردیده اسـت        

پیاده رو دیواره اي سنگ چین کشیده شده کـه بـا هـدف         
ت بــر اســاس نقــشه در قــسم. کنتــرل ســیالب بــوده اســت

ابتدایی بافـت اطـراف طبیعـی تـر بـوده و باغـات بیـشتري           
  .وجود دارد

ــوفیزیکی ــه باغــات در   :واحــدهاي بی در ابتــداي ایــن پهن
ي   آب شـاخه  . شـوند   ي رودخانه دیده می     طرفین دو شاخه  

 2در محل تالقی . نهر اعظم دائمی و نهر فاقد دیواره است    
هـاي اخیـر بنـدي احـداث شـده       ، در سـال  شاخه رودخانـه  

، شـرایط هندسـی عـرض رودخانـه        در ایـن قـسمت    . ستا
ــی   ــت م ــاً از یــک الگــو تبعی ــد تقریب ــسمت . کن ــن ق در ای

هـاي رودخانـه کـه جـزء          هـایی در اطـراف دیـواره        خیابان
  .  سیالب دشت است کشیده شده است

، به صورت    ساختار این زیرپهنه در مقیاس میانی      :ناهمگنی
ــه   ــوده و دان ــاهمگن ب ــانس و ن ــ  نامتج ــدي درش ت و در بن

قــرار گــرفتن  . باشــد هــاي پــائین متوســط مــی    قــسمت
،  ، اداري  ، باغـات   هاي مختلف از جملـه مـسکونی        کاربري

تجاري در کنار یکـدیگر باعـث افـزایش نـاهمگنی شـده             
   .است

  مرکز شهر، بافت قدیم ي زیرپهنه.  3
در این زیرپهنه تراکم سـاخت و   :گسترش فعالیتهاي انسانی 

ی اصـلی و فرعـی زیـاد بـوده و           هاي دسترسـ    ساز و شریان  
ــشتر و فاصــله تعــداد پــل ــر  هــا بی ي آنهــا از یکــدیگر کمت

،  کـشاورزي (در ایـن زیرپهنـه از تـراکم باغـات           . باشد  می
کاسته شـده و تنهـا تعـدادي باغـات          ) میوه و حومه شهري   

،  د، ارم  آبـا   هاي عفیف   مانند باغ    سلطنتی و خانه باغ قدیمی    
زندیـه و تعـدادي پـارك بـه         ، مجموعه    باغ ملی , نما  جهان

ي دور یـا نزدیـک بـا رودخانـه            صورت پراکنده با فاصـله    
  .وجود دارند

هاي فرعی دروازه قرآن و       زیرحوزه :واحدهاي بیوفیزیکی 
ــه    ــه رودخان ــه ب ــن زیرپهن ــول ای ــعدي در ط ي خــشک  س

رودخانه در این قسمت به صورت یـک کانـال          . ریزند  می
مـده اسـت کـه      پهن وعمیق بـا بـستري تقریبـا همـوار درآ          

اي از ایـن      جریان آب در حالت عادي به صـورت آبراهـه         
عرض  بستر رودخانه در این مناطق کم     . بستر عبور می کند   

، باقمیانــده دشــت  و عمیــق اســت ولــی در حالــت طغیــان 
رسوبات دشـت  . گیرد سیالبی نیز زیر پوشش آب قرار می      

سازي  ها حاصل از آن در داخل رود و دیواره سیالبی و تپه
، موانعی در مقابل جریان آب هستند که ظرفیت عبور  دهش

  . اند جریان را در رودخانه به شدت کاهش داده
، به صورت    ساختار این زیرپهنه در مقیاس میانی      :ناهمگنی

. باشــد بنـدي آن ریـز مـی    متجـانس و همگـن بـوده و دانــه   
ــسکونی  ــشتر م ــن محــدوده بی ــا  کــاربري در ای ــه ب ، آمیخت

تراکم ساخت و سـاز     . باشد  اداري می ، آموزشی و     تجاري
ها  هاي شهري اصلی وفرعی زیاد بوده و تعداد پل        و شریان 

 . باشد ي آنها کمتر می بیشتر و فاصله
  زیرپهنه صنایع، حومه، خروجی شهر   .4

هـاي   در این قـسمت آلـودگی     : :گسترش فعالیتهاي انسانی  
منطقه و باالدست از طریـق مـسیر رودخانـه و زهکـشها و              

درصـد آلـودگی   .  هاي قطور وارد رودخانه می شوند     لوله
  . در این زیر پهنه زیاد است
 در این زیرپهنه به تدریج لبه ها        :واحدهاي بیوفیزیکی 

و بدنه هاي مصنوع کنار رودخانه که به دلیل خصوصیات          
کالبدي شهر بر آن تحمیل شـده اسـت، کمرنـگ شـده و          

ودخانـه  ر. جاي خود را به لبه طبیعی رودخانـه مـی دهنـد           
ــی   ــوژیکی طبیعــی خــود را داراســت ول وضــعیت مورفول

 .نیزارها در اطراف آبراهه رشد کرده اند. بسیارآلوده است
تـرین    آلودگی آب و خاك، ورود زباله به رودخانه عمده        

  . مشکل در این زیرپهنه است

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1387  زمستان ،ـطی  سال ششم،  شماره دومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.2 , Winter  2009 
 115

 نقشه پهنه بندي  شهر -4شکل

این زیر پهنه ناهمگن ونامتجانس بـا دانـه بنـدي            :ناهمگنی
یر پهنه تراکم ساخت و ساز      در این ز  . ریز تا متوسط است   

  نسبت . کم است و اکثر زمینها کشاورزي و یا بایر است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :یافته هاي تحقیق
) 3جدول(ارزیابی شاخص هاي گسترش فعالیتهاي انسانی   

بـر اسـاس تعـاریف و       ) 4جـدول (و واحدهاي بیـوفیزیکی     
طیف امتیازدهی که قبال به آن اشاره شد و تجزیه و تحلیل 

 نـشان  1:25000قشه هاي مقیاس هاي پوشـشی و مقیـاس        ن
 و  1می دهد که بر مبناي خصوصیات بیوفیزیکی، زیرپهنه         

 داراي کمترین   3 شهري داراي بیشترین امتیاز و زیرپهنه        2
در نتیجـه پتانـسیل دو زیرپهنـه اول از لحـاظ            . امتیاز اسـت  

طبیعی بودن و مناسب بودن ساختار سیماي سـرزمین و در           
 شهري از   2همچنین زیرپهنه   . ملکرد آن بهتر است   نتیجه ع 

لحــاظ حفــظ ســاختار و تــوان طبیعــی در مواجهــه بــا       
 شــهري 3هــاي شــهري بیــشترین امتیــاز و زیرپهنــه  توســعه

کمتــرین امتیــاز دارد کــه نــشان دهنــده تاثیرپــذیري ســوء 
 در ایـن زیرپهنـه    . طبیعت از شهر و شـرایط اطـراف اسـت         

 شهري مانند عدم توجه     بیشترین آسیب در اثر گسترشهاي    
  هـــا بـــه بـــه حـــریم رود، انتقـــال فاضـــالب و آلـــودگی 

  

فضاي سبز و باز به فضاهاي سـاخته شـده نـسبت بـه پهنـه                
  .قبلی بیشتر است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها به بدنه رودخانه و سـاخت   رودخانه، نفوذ ساخت و ساز    
  .باشد کنارگذرهاي درون بستر رود می

  
  سیاست ها و راهبردها   

توجه به خصوصیات زیـر پهنـه هـا و اصـول اکولـوژي              با  
سیماي سـرزمین، سیاسـت هـاي کلـی جهـت مداخلـه در              

  :سیماي سرزمین  پیشنهاد شده است 
با توجـه بـه نیمـه طبیعـی بـودن رودخانـه،              : حفاظت

 1زیـر پهنـه     حفاظت در اولویت  سیاست هاي مداخله در         
ل در این محدوده می باید از تـداخل و نفـوذ عوامـ            . است

اختالل زا که باعث انفصال لکه هـاي بـاقی مانـده طبیعـی              
می گردد ممانعـت بعمـل آمـده و سـعی در جلـوگیري از            

 .پراکندگی بیشتر و  تکه تکه شدن لکه هاي طبیعی گردد          
تعیین حریم  شامل حفظ حریم رودخانه،      حفاظتی   طراحی

  جلوگیري از سـاخت و سـاز در        مناسب جهت رودخانه و     
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  ها  ارزیابی واحدهاي گسترش فعالیتهاي انسانی  به تفکیک زیر پهنه -3جدول
کاربري غالب 
  وهمجواریها

  واحدها  جمع  عوامل اختالل زا  دسترسی  ناهمگنی
  
  
  

  زیرپهنه

مسکونی
صنعتی  
  

باغات و مزارع
  

مجموع 
کاربري
ها 

  

پیاده
سواره  

  

آلودگی رودخانه
عبور جاده موازي  
انقطاع کریدور  
  

رودخانه
  

  

 ،)حومه(ورودي شهر
  ها کارگاه

1+  1-  1+  2+  1+  1-  1+  1+  0  5+  

  توسعه جدید
  باغات

1+  2+  3+  3+  1+  1+  1+  3-  1-  8+  

  مرکز شهر
  بافت قدیم

3-  1-  1+  2-  0  1-  1-  1-  1-  9-  

  صنایع، حومه
  خروجی شهر

1-  3-  1+  1+  2+  1+  3-  1+  2+  1+  

  
  

  ها بر اساس تصاویر ماهواره اي و تحلیل نقشه هاي منطقه   ارزیابی واحدهاي بیوفیزیکی به تفکیک زیر پهنه-4جدول
  واحدها  منابع آب و خاك  )رودخانه(کریدور طبیعی   هاي باز و سبز کهل

  
  
  
  زیرپهنه

دانه بندي
قطر لکه  
شکل و  
توزیع فضایی  

ض بستر  
عر

ف وسطح آب  
ک

بدنه و دیواره  
  

 گره
  ها

ض کنار رودخانه
عر

  

قنات وچشمه
آب جاري رودخانه  

  
  جمع

ورودي شهر 
، )حومه(

  کارگاهها

2+  1+  1+  2+  2+  2+  2+  1+  2+  2+  17+  

  ،توسعه جدید
  باغات

2+  3+  3+  1+  1+  1+  1+  1+  3+  1+  17+  

  مرکز شهر،
  بافت قدیم

2-  2-  2-  2+  0  2-  2-  1-  0  1-  10-  

  صنایع، حومه
  خروجی شهر

1-  1-  1-  1+  2+  1+  0  2+  3-  2-  2-  
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هـاي بـاز      ش فضاي سبز از طریق تبدیل لکه      ، گستر   حریم
هـاي رودخانـه از طریـق         هـاي سـبز و حفاظـت لبـه          به لکه 

ي فرسایش  کننده  و کنترلهاشیب در  کاشت گیاهان مناسب  
ــوان از تغییــر ســاختار طبیعــی  و ســیالب  ــا بت الزم اســت ت

  .رودخانه تا حد امکان جلوگیري کرد
بیعی بودن  به دلیل تراکم بیشتر فضاي سبز و ط        :بازسازي
ــه ــه  در رودخان ــر پهن ــد در جهــت 2زی ــی بای ــدامات م   اق

ــا    ــاط ب گــسترش لکــه هــاي بــزرگ ســبز و برقــراري ارتب
فــضاي اطــراف .  باشــد اکوسیــستم رود کنــاري رودخانــه 

 است  محلی مناسب براي گسترش فضاي سبز     نیز  رودخانه  
ایجـاد پوشـش    بـراي   بستر نیمه طبیعی رودخانه     همچنین  . 

 در این محدوده مـی  .  مناسب است کفاي لبه و   رودخانه
در نظـر   توان لکـه هـاي سـبز بزرگتـر را بـه عنـوان هـسته                 
  .گرفت و لکه هاي کوچکتر را به آن متصل نمود

به دلیل وجود بافت متراکم مرکـز        3 در زیر پهنه     :مرمت
شــهر، ســاختمانهاي قــدیمی، خیابانهــاي باریــک و بافــت  

الزم دخانـه   ریب ایمنی بـاالتري در اطـراف رو       ه ض فرسود
مرمت سـیماي سـرزمین در ایـن پهنـه مـی توانـد از         . است

طریق اولویت بندي در حذف لکه هاي انـسان سـاخت از          
حریم رودخانه و اسـتفاده از لبـه هـا و بدنـه و کـف بـستر              
جهت ایجاد اکوسیـستم رودکنـاري بـه صـورت مـصنوع            

تــرمیم ســاختار و تــوالی بــه ایــن ترتیــب . صــورت پــذیرد
ه منظــور افــزایش پایــداري و پویــایی صــحیح رودخانــه بــ

ز در ایـن خـصوص ا    .سیماي سرزمین امکانپذیر می گردد    
ها و تراس بندي به همراه کاشت  طریق شکستن شیب بدنه  

پوشش گیاهی کنترل کننده سـیالب مـی تـوان بـه بهبـود              
با توجه به تاثیرات این پهنه . وضعیت رودخانه کمک کرد

یـن پهنـه قـسمت عمـده        هاي پائین دست و اینکـه ا        بر پهنه 
بافـت شـهري، مراکـز بیمارسـتانی، صـنعتی و خــدماتی را      

شـود، ضـروري اسـت در جهـت جلـوگیري از              شامل مـی  
بــه ورود آلــودگی ناشــی از دفــع فاضــالبهاي شــهري     

رودخانه، در صورت عدم امکان تغییر کاربریهـاي آلـوده          

ــه طریــق  فاضــالبپــیش تــصفیهکننــده از طریــق   آنهــا ب
   .ردد اقدام گبهداشتی
لکـه هـاي بـاز و لکـه هـاي سـبز              4 زیر پهنه  در   :بهسازي
در اطراف بستر تقریبا طبیعی رودخانه  ) کشاورزي(مصنوع

قرار گرفته اند و ارتباط اکولوژیک مناسب بین بستر ، لکه 
ها و کریدور برقرار می باشد ولـی بـه دلیـل پـائین دسـت                

ین بنابرا. بودن و اثرات تجمعی آلودگی در منطقه باالست     
  و رفـع آلـودگی      حـریم رودخانـه    بهسازيراهبرد مناسب   

ایجاد شده به دلیـل وجـود بافـت حومـه شـهري و وجـود              
بهـسازي و رفـع     . کارگاهها در حریم رودخانـه مـی باشـد        

هــاي  ناشــی از عبــور پــساب(آلــودگی محیطــی رودخانــه 
جهـت  ) هـا بـه درون آن       ي زهکـش    آلوده، بـدبو و تخلیـه     
صاً بـه دلیـل مجـاورت بـا         خـصو (هـا     کنترل شیوع بیماري  

جهـت حفـظ ظـاهر      . ضـروري اسـت   ) هاي مسکونی   بافت
ــد از      ــی بای ــست محیط ــل زی ــه دالی ــه و ب ــی رودخان طبیع

سازي بتنی آن جلوگیري کرد و در صورت نیاز بـه      دیواره
هاي بیومهندسی و کاشت      کنترل سیالب، استفاده از روش    

ي فرسایش و سیالب      گیاهان مناسب شیب و کنترل کننده     
  . است  همراه سنگ چینی و گابیون، قابل توصیهبه

  
  نتیجه گیري

ضرورت پیوستگی و ارتبـاط بـین سـاختار و عملکـرد در             
. اکوسیستمهاي طبیعی و شهري امري پذیرفته شـده اسـت         

الگوي ساختاري سیماي سرزمین در طبیعت نمونه خـوبی         
 توالی سیماي سـرزمین  .براي پیش بینی رفتار طبیعت است 

ل سلسله مراتب در برنامه ریزي و با توجه به          با رعایت اص  
ساختار سرزمین از مقیاس کـالن منطقـه تـا سـطح خـرد و         

بـدین ترتیـب در  هـر گونـه     . اجرایی امکان پذیر می شود    
ــا (تــصمیم گیــري عــالوه بــر تــوان و اســتعداد مکــان   و ی

در ســطح اکوسیــستم، بــر   ) نارســایی و محــدودیت آن 
ین هـاي پیوسـته در      شناخت جایگاه مکان در بـستر سـرزم       

شهري و حومـه شـهري و       (و ناحیه   ) حوضه آبخیز (منطقه  
مبتنی باشد تا ارتباطات مهـم      ) کشاورزي و باالخره طبیعی   
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ایـن  . کرانه اي را در ارزیابی و تصمیم گیریها لحاظ نماید  
اصل بـویژه در شـهر کـه نـوعی سـرزمین اختاللـی شـامل          

و بـه   اکوسیستمهاي طبیعی و مـصنوع ولـی پیوسـته اسـت            
ویژه در نواحی خشک و کوهستانی با ارتباطات عمـودي          
و کرانه اي که بین بخشهاي نامتجـانس سـاختاري وجـود            

  .دارد، داراي اهمیت بیشتري است
تحلیل رودخانه بر اساس ارتباط ساختار و عملکـرد و          
تغییرات اکولوژیکی در مقیاس سیماي سرزمین باعث می        

ستحکم اسـتوار، و هـر      شود تا برنامه ریزي ها بر منطقی مـ        
نوع تصمیم گیـري بـه نفـع حفـظ سـاختار اکولوژیـک و               

ــست شــهر باشــد   ــع گــزینش . عملکــرد محــیط زی در واق
ــاي اصــالح ســاختار شــهر یــک    ــوان مبن ــه عن ــه ب رودخان
چارچوب صحیح نظري و اجرایی بـراي برنامـه ریزیهـا و            
مدیریت محیط زیـست شـهرهایی اسـت کـه رودخانـه از             

عالوه بر آن مزیت دیگـر اسـتفاده از         . میان آنها می گذرد   
این رهیافت تخصیص بهینه منابع در امر ایجـاد موزاییـک           

اسـتعداد و   (شبکه فضاي سبزي پایدار و مقرون بـه صـرفه           
بــه مــوازات ) تناســب اراضــی رودکنــاري و آب موجــود

کریدور طبیعی رودخانه، افزایش فـضاهاي بـاز شـهري و            
ري، لکـه هـاي     تلفیق شبکه هاي فضاي باز شـهري سـاختا        

اگرچه مورد مطالعه   . سبز و کریدور طبیعی رودخانه است     
در این تحقیق رودخانه خشک شهر شیراز بوده اسـت امـا            
روش و اصول به کار گرفتـه شـده و برخـی راهبردهـا در               
شرایط مشابه یعنی رودخانه ها و رود دره هاي موجود در           
مناطق شهري نواحی کوهـستانی خـشک و نیمـه خـشک            

تفاده است و می تواند در اصالح ساختاري سیماي قابل اس
  . سرزمین شهري نقش مؤثري داشته باشد

  
  نوشت پی

 
 ارتباط بین گونه ها و جمعیـت هـا بـا هـم و بـا محـیط             -1

 زیست آنها
  ارتباط بین اکوسیستم هاي مختلف در یک منظر -2

 ارتباط بین اکوسیستم هـا و بیـوم هـا در سـطح منـاطق               -3
  بزرگ و کل جهان

4-  heterogeneity 

5-Landscape association 
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