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چکیده
زمینه و هدف :رشد گسترده افقي شهرها داراي پيامدهاي زيست محيطي است ،اين فرآيند منجر به تخريب منظر و باغها حاشيه شهرها
ميگردد .باغها سرابقنبر در جنوب شهر کرمانشاه نيز به دليل رشد گسترده شهري در معرض تخريب گستردهاي قرار دارد.
روش بررسی :با استفاده از سنجههاي اکولوژي سيماي سرزمين تحوالت محدوده مورد بررسي قرار گرفته است .در مرحله بعد براساس
برداشت ميداني انواع لکهها و کريدورها مشخص شده است.
یافتهها :با توجه به کارکرد اين فضاها از لحاظ عملکرد اکولوژيک ،عناصر ساختاري محدوده در چهار گروه از راهبردهاي حمايتي ،تدافعي،
تهاجمي و فرصتطلبانه طبقهبندي شدهاند .اين طبقات شامل لکهها و کريدورهاي طبيعي ،اختاللي ،مکان و نحوهي قرارگيري آنها بر
روي بستر سرزمين ميباشد .با درنظر گرفتن اهداف طراحي و اين طبقات ،طرح راهبردي محدود ارائه شد.
بحث و نتیجهگیری :گسترش بستر شهر منجر به ايجاد لکههاي اختاللي در سطح محدوده شده و از سوي ديگر لکههاي طبيعي گرايش
به خردشدن پيدا کردهاند .کريدورهاي طبيعي با چالشهاي جدي مواجه اند .در حالي که گسترش کريدورهاي اختاللي منجر به تغيير در
ساختار سيمايسرزمين شده و گسست اکولوژيک را تشديد کرده است .تداوم اين روند منجر به نابودي اين اراضي خواهد شد و تبعات
بسياري را به دنبال خواهد داشت .طراحي محيطي متناسب مي تواند چارچوب مناسبي را با استفاده از مباني پايه اکولوژي سيمايسرزمين
فراهم ساخته و با تعريف کارکردهاي متناسب نياز شهري ،اين عرصههاي طبيعي را حفاظت نمايد.
كلید واژه :اکولوژي سيمايسرزمين ،حفاظت ،باغ ،سراب قنبر کرمانشاه
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Abstract
Background and Objective: Sprawl growth of the cities has different environmental impacts. This
process leads to destruction of suburban agricultural land and marginal orchards. The devastation of
suburb area not only influenced the area, but also it has different impacts on whole city. Sarab Qanbar
gardens which located in the southern city of Kermanshah, is largely degraded as a result of urban
Sprawl growth. While area protection is compulsory necessity due to the ecological services which
provided by this area.
Method: Landscape ecology framework were used to develop the area in order to achieve the
mentioned goal. Therefore, first the appropriate landscape metrics were used. In the next stage,
patches and corridors have been identified and analyzed based on field surveys. Ecological redesign
was the final stage.
Findings: The strategic design plan of the area was designed, which has been done based on strategic
planning. Strategies were classified in four groups of protective, defensive, offensive and
opportunistic. Each class determined based on patch and corridors characteristics and their interaction
with context. Finally, actions and strategic plan were purposed protection and development of the
area.
Discussion and conclusion: The expansion of the city has led to the creation of disturbance patches in
the region, On the other hand, natural patches tend to be crushed, Natural corridors face serious
challenges. While the spread of disturbing corridors leads to changes in the structure of the landscape
and the ecological fracture has intensified. The continuation of this process will lead to the destruction
of these lands, which will have many consequences. Effective environmental design can be providing
a proper framework based on the landscape ecology by defining the city's proper functions, it will
protect these natural arenas.
Keyword: Landscape Ecology, Protection, Gardens, Sarab Qanbar Kermanshah
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مقدمه
جمعيت جهان در سال  0212به بيش از  9ميليارد نفر خواهد

و فاضالب و کاهش کيفيت هوا و آب ،افزايش نياز فضاهاي

رسيد( .)1وظيفه کليدي و اساسي مهندسي و طراحي

جديد براي گذران اوقات فراغت ،افزايش زيرساختها و دفن

اکولوژيک تأمين و پشتيباني از اين جمعيت ضمن حفاظت از

مواد زايد ،از دست رفتن و صلب شدن زمين ،کاهش رطوبت،

تنوع زيستي ،يکپارچگي اکوسيستم و منابع طبيعي است(.)0

کاهش تخلخل ،تغيير رژيم آبي و شدت يافتن نرخ شور شدگي

اين در حالي است که بخش قابل توجهي از جمعيت در محيط

خاک ،افزايش سطح نفوذ ناپذير از  1درصد در نواحي طبيعي

شهري خواهد زيست .سهم جمعيت شهري در سال 1911

به  41تا  64درصد در نواحي شهري ،کاهش قابليت ترسيب

حدود  41درصد بود اين ميزان به بيش از  12درصد در سال

کربن خاک ،برهم ريختن رژيم هيدرولوژيک ،برهم خوردن

 0202خواهد رسيد( .)0اين در حالي است که بخش عمده از

تعادل آبهاي زيرزميني ،انتقال آب از ساير مناطق به محدوده

شهرها به صورت گسترده افقي 1در حال گسترش هستند .از

شهري ،افزايش روانابهاي سطحي و افزايش خطر سيالب و

سوي ديگر موضوع توسعه ،تمرکز بر محيط انسان ساختي است

فرسايش ،افزايش تبخير و تعرق ،افزايش نياز به آبياري و

که با نظامهاي طبيعي در تعامل هستند ( .)4توسعه گسترده

تخصيص سهم آب ساير مناطق به شهر ،افزايش درجه حرارات

داراي تعاريف بسيار متعددي است( )6 ,1اما در اينجا به

در نواحي شهري ،تشديد دورههاي خشکسالي ،از بين رفتن

توسعهاي اتالق ميگردد که در آن نرخ رشد استفاده از زمين

فرصت تعادل حرارتي ،ايجاد ميکروکليماي خاص ،تخريب

بيش از نرخ رشد جمعيت است .به همين دليل نيازمند توسعه

پوشش گياهي ،نابودي منظر بومي ،تخريب ساختارهاي

زير ساختها ،توليد سفر ،حذف اراضي زراعي و آسيب به محيط

اجتماعي و از بين رفتن سنتهاي روستايي ،ايجاد تضادهاي

زيست و منابع محيط و افزايش آاليندهها ميگردد( .)1بحث

اجتماعي برسر زمين و آب در محيط شهري و بخش کشاورزي

توسعه گسترده شهري اولين بار در سال  1901توسط ارل

و روستايي ،تغييرات ساختاري منظر (.)16-8

دراپر مورد استفاده قرار گرفت اما به صورت غير قابل کنترلي

توسعه گسترده و افقي را ميتوان گسترش کم تراکم شهر در

اين واژه گسترش يافته است .برخي به جنبههاي اجتماعي آن

لبههاي شهري تلقي کرده که منتج از شيوهها و الگوهاي

پرداختهاند و براين باورند که اين موضوع حاصل انتخاب ناشي

برنامهريزي است ،ماشين در آن غلبه داشته و عرصه شهري به

از بازار آزاد است در حالي که تعدادي ديگر آنرا به عنوان

شکل افقي گسترش چشمگيري مييابد) .(17توسعه افقي

تهديدي براي محيط ميپندارند) .(8توسعه شهري به شکل

شهرها امروز ديگر تنها مساله شهرهاي کشورهاي بزرگ و

موجود داراي پيامدهاي متنوعي بر نواحي پيراموني خود است.

پيشرفته نيست .بلکه يک روند جهاني است که در کشورهاي در

توسعه نيازمند زمين است و بديهيترين ويژگي توسعه شهري

حال توسعه و در تمام شهرهاي بزرگ ،متوسط و کوچک قابل

تغيير کاربري اراضي است .تبديل اراضي زراعي حاشيه شهري

مشاهده است( .)18هر گونه بيتوجهي به عناصر طبيعي منجر

به اراضي شهري داراي پيامدهاي متفاوت مستقيم و

به از دست رفتن اهداف توسعه پايدار ميگردد .بنابراين حفاظت

غيرمستقيم است .از جمله اثرات آن ميتوان به موارد زير اشاره

از منابع طبيعي چون خاک و زمين و استفاده عقاليي از آنها

کرد :از دست رفتن خدمات ناشي از اکوسيستم منطقه ،کاهش

تالشي الزامي به شمار ميآيد) .(12واکنش متخصصان دهه

تنوعزيستي خاک ،گسست منظر ،تخريب زيستگاههاي حيات

شصت و هفتاد در مقابل توسعه گسترده عبارت بود از مديريت

وحش ،افزايش آلودگيهاي آب ،خاک و هوا ،افزايش پسماندها

رشد .آنها تالش ميکردند با تعيين مکان ،شکل و زمان رشد و

1- Sprawl
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شمشيري

با بکارگيري مکانيسمهاي قانوني مانند منطقهبندي ،محاسبه

حل اصلهاي به ظاهر متضاد بين انسان و طبيعت ايجاد کرده

هزينه و فايده توسعه ،قوانين کنترل کننده زيستمحيطي و

است .براين اساس اين امکان به وجود آمده است که با

بانک زمين ،رشد شهري را کنترل کنند .در دهه هشتاد با ظهور

بکارگيري اکولوژي سيمايسرزمين به عنوان بنيان طراحي

مکهارگ و اد بيکن حساسيتهاي بين المللي در اين زمينه

محيطي در گستره برخورد شهر با محيط طبيعي به چالشهاي

ايجاد شده و انقالبي در تفکر معماريمنظر و برنامهريزي

حاصل از رشد افقي و گسترده شهري پاسخ مناسبي ارايه کرد.

ناحيهاي به وجود آورد .مکهارگ از الگويي استفاده ميکرد که

طراحي محيطي مبتني بر اکولوژي سيمايسرزمين عالوه بر

محيط را در مقياس ناحيهاي يک پارچه ميساخت تا جايي که

تعيين توان و امکان توسعه يا بهرهبرداري ،نياز حفاظت از زمين

زمين بتواند فرآيند توسعه را پشتيباني کند) .(19يک از

را بر اساس محدوديتهاي موجود بررسي و تمهيدات نظارتي و

اساسيترين پيامدهاي رشد افقي و گسترده شده ،تخريب

اصالحي الزم در جهت پايداري توسعه يا روند بهتر بهرهبرداري

ساختار سيماي سرزمين است( .)02به همين دليل از اين تاريخ

را مشخص و ارايه ميکند .اين مختصر نيز تالش دارد مبتني بر

به بعد ،مطالعات مربوط به اثرات شهرنشيني بر منظر طبيعي

همين رويکرد اقدام به طراحي بخشي از منظر در حال تخريب

طيف گستردهاي از تحقيقات و مطالعات اکولوژيکي را پوشش

در شهر کرمانشاه نمايد.

ميدهد .اغلب مطالعات بر اجزاء منفرد اکوسيستم همانند
سنجش پيوستگي منظر يا اثرات موانع در منظر شهري تمرکز

مواد و روشها

ميکنند تا اينکه تعامل ميان منظر شهري و محيط طبيعي را

معرفی منطقه مورد مطالعه

مورد توجه قرار دهند) .(12در اين رويکرد اکولوژي سيماي

شهر کرمانشاه با با مساحتي بالغ  8196هکتار از نظر موقعيت

سرزمين 1مطرح ميشود که بر ساختار سيمايسرزمين تاکيد

جغرافيايي در  04درجه و 11دقيقه تا  04درجه و 02دقيقه

ورزيده و به بررسي بستر پرداخته که در آن هم عناصر انساني

عرض شمالي و  41درجه تا  41درجه و 11دقيقه طول شرقي،

و هم فضا اهميت مييابد؛ نهايتاً در موضوع وابستگي اجزاي

در ارتفاع  1012متري از سطح دريا قرار گرفته است .اين شهر

ساختاري با يکديگر و پويايي اکوسيستمها در برنامهريزي

نيز همچون غالب شهرهاي قديمي ايران در ناهمواريهاي

منطقهاي و شهري را مورد واکاوي قرار داده و از آنها بهره

کوهپايهاي و در کناره رود قره سو شکل گرفته است .شرايط آب

ميبرد( .)01سيمايسرزمين يک شکل و حالت خاصي از پستي

و هوايي اين شهر ،زمستان سرد تا نسبتا ًسرد و در تابستان

و بلنديها ،پوشش گياهي ،کاربري اراضي و الگوهاي زيستگاهي

معتدل تا نيمه گرم و خشک است و داراي ميانگين ساالنه

است که حد و مرز آن با برخي از فعاليتها و فرايندهاي طبيعي

بارش  442/1ميليمتر ميباشد( .)00جمعيت ساکن در شهر

و ويژگيهاي فرهنگي تعيين ميشود( .)00اکولوژي سيماي

کرمانشاه در سرشماري سال  946611 ،1091نفر ميباشد

سرزمين به عنوان يک دانش بينرشتهاي ،بستري مشترک را در

(مرکز آمار ايران .)1091

1- Landscape Ecology
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شکل  -1موقعیت باغهای سرابقنبر در استان و كشور
Figure 1- Location of Sarab Qanbar Gardens in the province and the country

در جنوب شهر کرمانشاه(شکل ،)1باغهاي نسبتاً وسيع -که به

اخير که با افزايش آلودگي ناشي از گرد و غبار ،افزايش تراکم

سراب قنبر شهرت دارد -با ساختار نواري در راستاي شمالي-

ترافيکي ،افزايش دما و خشکسالي ،تغييرات اقليمي و  ...شهر با

جنوبي گسترش يافتهاند .اين لکه بزرگ گياهي در روند

تهديدات زيستمحيطي جديتري روبرو شده است .بنابراين

گسترش کالبدي شهر کرمانشاه در معرض ساخت و ساز و

ضرورت حفاظت از اين باغها که نقش مؤثري در افزايش

نابودي قرار دارد .شکل 1-1محدوده باغها از سال  1004تا

رطوبت محيط و تعديل دما (بهبود کننده شرايط آب و هوايي)

( 1089منبع تصاوير :سازمان جغرافيايي ارتش ،سال 1004؛

دارند دو چندان شده است.)04( .

سازمان نقشه برداري کشور ،سال1011؛ عکس دريافتي از نرم
افزار گوگل ارت سال  )1089را نشان ميدهد.
محدوده

سرابقنبر

برآيند

ويژگيهاي

روش تحقیق
هيدرولوژي،

اين تحقيق براساس چارچوب ارايه شده در شکل 0صورت

زمينشناسي ،خاکشناسي منطقه با فعاليتهاي انساني است؛

گرفته است .در ابتدا به توسعه افقي و گسترده شهري و اثرات

که با کاربري باغ و فضاي سبز تناسب دارد .اين موقعيت ،نقش

زيستمحيطي توسعه گسترده آن به صورت کلي پرداخته شد.

اکولوژيکي باغها را به لحاظ تأثيرات زيستمحيطي بر شهر

در اين ميان تخريب منظر در محدوده مورد مطالعه از اهيمت

کرمانشاه ،از اهميت مضاعفي برخوردار کرده است .زيرا جريان

ويژهاي برخوردار است .لذا برخورداري از چارچوبي مناسب

باد شمال به جنوب غالب شهر کرمانشاه ،با عبور از لکه سبز

براي تحليل اين تخريب ضروري است.

باغهاي سرابقنبر ،فيلتر ميشود .از اينرو به ويژه در سالهاي
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توسعه افقي گسترده شهري

شمشيري

چارچوب کلي
تحقيق و

پيامدهاي محيط

تخريب

زيستي

منظر

بيان مساله

سنجههاي اکولوژي سيماي سرزمين

تحليل ساختار سيماي سرزمين

رويکرد برنامهريزي و طراحي راهبردي

روش

الگوي برنامه
ريزي و
طراحي

شکل  -0چارچوب كلی تحقیق
Figure 2- The general framework of the research
محققان مختلف سه رويکرد مطالعه مناسب اکولوژيکي به عنوان

و بتوانند ابزاري براي تعيين و پايش تغييرات اکولوژيک ارايه

بنياني براي چارچوب توسعه تحت عنوانهاي طبيعتگرايانه،

کنند ).(10, 27

علوم اکوسيستمي و اکولوژي سيمايسرزمين را ارائه

سه نوع تحليل در اين زمينه قابل انجام است :اول تحليل

کردهاند) .(25رويکرد طبعيتگرا تمرکز بر سايت خاصي و

محتواي کريدور ،تحليل ساختار شبکه ،و تحليل محتواي لکهها.

طراحي محور است؛ ميکوشد طبيعت را با جايگزيني ساختاري

تحليل لکه از شاخصهاي مانند نوع لکهها ،اندازه لکه ،قطر و

ظاهري کلي ،حاصل پوشش گياهي و با معرفي جامعه گياهي

مساحت لکه ،درجه طبيعي بودن لکه ،و فاکتور بهرهبرداري از

بهبود بخشد.

ماتريس استفاده ميکند( .)08در تحليل محتواي کريدور از

در علم اکوسيستم فرايندها و ساختار نواحي طبيعي اهميت

شاخصهاي نوع کريدور ،اندازه و فاکتور بهرهبرداري از ماتريس

داشته و در برنامهريزي منظر به معناي پرداختن به فرآيندهاي

استفاده ميکند( .)09تحليل ساختار شبکه از شاخصهاي

طبيعي همانند :توالي ،توسعه و مانند آن است .در حالي که

تراکم پيوستگي شبکه ،شاخصهاي بهرهبرداري از ماتريس و
درجه

طبيعي

بودن

بهره

ميبرد)(30

.

اکولوژي سيمايسرزمين در تعامل با ترکيب و چينش

باالخره

اکوسيستم در درون محدوده جغرافيايي تعريف شده است.

قطعهقطعهشدگي و عدم يکپارچگي الگوهاي جغرافيايي ،معرفي

موضوع مطالعه اکولوژي سيمايسرزمين اکولوژي ،ساختار و

عناصر جديد به ساختار را به دنبال دارد به نحوي که

عملکرد و تغييرات آن است) .(25از نظر فورمن و گوردون

کارکردهاي موجود يا ضروري ساختار ،دچار اشکال

ساختار ،کارکرد و پويايي سيمايسرزمين محتواي اصلي

ميگردد) .(16, 29با توجه به وقوع بيشتر اشکاالت در لکهها و

اکولوژي سيمايسرزمين را تشکيل ميدهند) .(26در اين

همچنين ساختار محدوده مورد مطالعه ،در تحليل اکولوژي

راستا و براي تبيين الگوي اکولوژي سيمايسرزمين سنجههاي

سيمايسرزمين از سنجههاي مربوطه به ويژه تحليل لکهها

منظر در اواخر دهه  1982توسعه يافت .انديکسهاي الگوي

بهربرداري ميشود .تحليل ساختار لکه از چهار متغير برخوردار

منظر ممکن است که با فرآيندهاي اکولوژيک همبستگي داشته

است :اندازه لکه و نوع آن ،ساختار پوشش گياهي و تنوع ،بستر
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لکه و طبيعي بودن لکه ) .(30فورمن( )1991از پنج اصطالح

آن است تا جايي که از کاهش بيش از حد طبيعت پيشگيري

براي طبقهبندي لکه مبتني بر منشاء و کارکرد استفاده ميکند:

کند .راهبرد حمايتي مبتني بر اين رويکرد است که پيکرهبندي

لکههاي باقيمانده ،که مبتني بر ويژگيهاي اصلي خود عليرغم

منظر به عنوان يک هدف قابل فهم ،پذيرفته و عملي است.

اختالالت و تغيي رات در ماتريکس پيراموني باقي مانده است.

استراتژي تدافعي از استراتژي تهاجمي و حمايتي متفاوت است.

لکههاي باز آفريده شده که قبالً دچار اختالل شده يا تغيير

اين استراتژي براي احياء يا بازساخت ،يا بازآفريني عناصر قبلي

يافتهاند اما مجدد پوشش طبيعي خود را بازيافتهاند .لکههاي

منظر که دچار اختالل شدهاند بکار گرفته ميشود .اين راهبرد

معرفي شده که مشابه گروه باز آفريده شده قبالً دچار اختالل

نيازمند تعريف و جايگزيني کاربريهاي تشديدي با کاربريهاي

شده اما مجدداً با پوشش گياهي جديد و توسط انسان بازآفريده

گسترده است .اين راهبرد زماني بکار گرفته ميشود که با

شدهاند .لکههاي زيستمحيطي شامل آندسته از لکهها

کاربريهاي تشديدي منظر فرهنگي با فرصتهاي محدود براي

ميگردد که در درون بستر طبيعي غالب وجود دارد و داراي

دفاع و يا حفاظت از محيط طبيعي ايجاد شده است .استراتژي

ارزشهاي برجسته طبيعي هستند ،اما با ماتريس پيراموني خود

تهاجمي براساس نگرش و طرح و برنامه مورد قبول به دنبال

متفاوتند .لکهها ي اختاللي که حاصل اختالالت محلي هستند و

برگرداندن محيط طبيعي به درون منظر است .اين راهبرد به

ويژگيهاي آنها با محيط پيراموني متفاوت است).(30

ندرت عملي ميشود چرا که بسيار گران و از نظر سياسي

پس از تحليل ساختار سيمايسرزمين محدوده باغات از

حساسيت برانگيز است .در راهبرد فرصت طلبانه ،منظر اغلب در

چارچوب برنامهريزي و طراحي راهبردي بهره گرفته شده است.

بردارنده عناصر بينظير و يا پيکره بنديي است که ارايه دهنده

شيوههاي برنامهريزي و طراحي را ميتوان بر اساس

فرصتهاي خاصي براي توسعه برنامهريزي منظر است .اين

جهتگيريهاي استراتژيک به شرح زير طبقهبندي کرد:

عناصر خاص ممکن است که به صورت بهينه مکانيابي نشده

حمايتي ،تدافعي ،تهاجمي و فرصيتجويانه) .(31اين

باشند اما ارايه کننده تواني هستند که ميتوانند کارکردهاي

استراتژيها ،بستر برنامهريزي را با واکنش به نيروهاي محرکه

ضروري خاصي را فراهم سازند .اين استراتژي به دنبال تشخيص

کالن تغيير ،در بطن منظر تعريف ميکنند .تعريف اين

فرصتهاي خاصي براي افزودن کارکردهاي نوين به منظر،

استراتژيها کمک ميکنند که برنامهريزي و طراحي مکان در

اثرگذاري بر پيکرده بندي آتي منظر در راستاي پشتيباني از

بستر بزرگتري رخ داده يا کاربردهاي متفاوتي داشته باشد.

فرآيندهاي فرهنگي و اکولوژيک است ) .(31مبتني بر چارچوب

زماني استراتژي حمايتي قابل بکارگيري است که منظر موجود

ارايه شده و با توجه به کارکرد فضاهاي باغي حاشيه شهر از

از فرايندهاي الگوهاي پايدار پشتيباني ميکند .اساساً اين

لحاظ عملکرد اکولوژيکي ،مدارک مستندات و سوابق علمي که

استراتژي براي منظري برخوردار از الگوي بهينه و مطلوب

در ارتباط با اين موضوع جمعآوري ،بررسي شدند و موارد

تعريف ميشود که منظر را در مقابل تغييرات محافظت کرده در

مرتبط و مفيد از آنها استخراج گرديد .مرحله بعد با حضور در

حاليکه ممکن است به نواحي پيراموني اجازه تغيير داده

محل و حرکت در طول پهنه مورد نظر و برداشت ميداني،

شود) . (31هنگامي استراتژي تدافعي مورد استفاده قرار

وضعيت فعلي منطقه ،نحوه همجواريها و ميزان تراکم ،نوع

ميگيرد که منظر قطعهقطعه شده است ولي هسته مرکزي آن

پوشش درختي باغها ،نحوه استفاده و ...مشخص شد .سپس با

به صورت منزوي محدود شده است ،اين استراتژي به دنبال

استفاده از ديدگاه اکولوژيسيمايسرزمين ،عناصرساختاري

توقف و يا کنترل فرايندهاي منفي خردشدگي يا شهرنشيني

محدوده باغها مکان و نحوهي قرارگيري آنها بر روي بستر

است .اين راهبرد را ميتوان به يک استراتژي راهبردي نيز باز

سرزمين و مورد مطالعه قرار گرفت.

شناخت که به دنبال توقف خردشدگي اجباري منظر و تغييرات
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شمشيري

یافتهها :تحلیل ساختار سرزمین باغها

ازبين رفته و به غير از لکههاي کوچک چيزي از آن باقي نمانده

براي تحليل اکولوژيکي لکهها بر اساس اصول و معيارهاي

است .اما لکههاي اختاللي بسته به ميزان اختالل وارده شده و با

اکولوژي سيمايسرزمين از عکس هوايي گرفته شده از نرمافزار

توجه به ميزان همگوني آنها با طبيعت منطقه به دو دسته

گوگل ارث استفاده شده است .شايان ذکر است که اين عکس

لکههاي اختاللي مثبت و منفي تقسيم ميشوند .باغها و اراضي

هوايي با برداشتهاي ميداني تصحيح شده است .بنابراين ابتدا

کشاورزي از مهمترين لکه اختاللي مثبت ميباشند .از طرف

عناصر سيمايسرزمين باغها سرابقنبر به دو گروه کلي لکه و

ديگر در چند سال اخير به دليل ساخت و سازها در اين باغها،

داالن تقسيمبندي ميشود .سپس هر کدام به زير گروههاي

لکههاي در حال تخريب و تخريب شده نيز ديده ميشود.

خردتر تقسيم بندي و توضيح داده ميشوند.

جدول 1ويژگي لکههاي ساختاري و شکل شماره 0پراکنش

لکهها در محدوده مورد بررسی

لکهها در محدوده باغها سراب قنبر را نشان ميدهد .از مجموع

پوشش گياهي باغهاي سرابقنبر نوعي لکه ساختاري است که

لکهها ،دو لکه بيشترين مساحت را به خود اختصاص ميدهند

موقعيت قرارگيري آنها در کنار هم ،از نهرآب حاصل از

که عبارتند از لکه باغها و لکه مزارع .به اين ترتيب در معرض

چشمههاي منطقه و فرم طبيعي بستر پيروي ميکند .از آنجا

تهديدات جدي حاصل رشد افقي شهري قرار دارند و روز به روز

که محدوده داراي پتانسيل بسيار بااليي از نظر کشاورزي است،

از مساحت آنها کم ميشود .دو لکه در حال تخريب و تخريب

اما به علت نزديکي با شهر کرمانشاه از دير باز به عنوان يک

شده نيز در حال افزايش هستند .لکه ساخت ساز نيز از جمله

منطقه تفريحي نيز مورد توجه شهروندان بوده است .به دليل

لکههاي تخريب شده محسوب ميشود که از مساحت قابل

اختالالت صورت گرفته در منطقه بستر اصلي که شامل گياهان

توجهي برخوردار است و هر روز نيز بر مساحت آن افزوده

استپي و مرتعي با پوشش درخت پراکنده در ارتفاعات ميباشد،

ميشود.

شکل  -1پراكنش لکهها در محدوده باغها
Figure 3- The distribution of paths in the gardens
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جدول 1 -ویژگی لکههای ساختاری محدوده باغها (استفاده ازسنجهها)
)Table1- Characteristics of structural paths in gardens (use of Landscape Measures
طوللبه لکهها

 6291متر

وسعت
لکهها

الگويشکل
لکهها

تعداد
لکهها

 69/6هکتار
0

 1لکههاي
باغها

 00024متر

 190هکتار
00

 0لکههاي
مزارع

4022متر

 11هکتار

لکههاي
 0فضاي
سبز

10

بررسي نشده
 4لکههاي
ساخت
و ساز

بررسي
نشده
0

لکههاي  1902متر
درحال
 1تخريب

48/1
هکتار

1

لکههاي  1909متر
تخريب
شده

04/0
هکتار

4

6

ويژگي
داراي پوشش درختي و درختچهاي
تطابق کامل با ويژکيهاي بستر
داراي انسجام اکولوژيک و تخريب کمتر
سازگاري اقليمي ،فيزيکي قوي با محيط
لبهها منحني و غيرخطي
دانه بندي لکهها مناسب و درشت
در حال انقباض و محو شدن
فاقد پوشش درختي
تطبيق کامل با ويژگيها بستر
طول لبهها زياد و راست و خطي
دانه بندي لکهها مناسب و درشت
در حال انقباض و محو شدن
داراي پوشش درختي و درختچهاي
فاقد هرگونه انسجام و ارتباط اکولوژيک
لکهها ريز دانه و پراکنش اتفاقي
پيوستگي کم و ارتباط بين لکهها ضعيف
پراکنش در لکههاي ساخت و ساز
لبهها راست و شکل جند ضلعي
پراکنش در کنار کريدورهاي مصنوعي
گسترش سريع و تخريب شديد بستر
لبهها راست و خطي
لکهها در حال پيشرفت ،مساحت باال
با اختالل در سيستم طبيعي منطقه شرايط
اکولوژيکي آن را بهم زدهاند
داراي پوشش درختي پراکنده
ناشي از اختالل ايجاد شده توسط ساخت و
سازها در لکه باغها
داراي انسجام اکولوژيک و تخريب کمتر
لبهها با وجود منحني بودن ولي در اثر ساخت و
سازها در حال خطي شدن هستند.
پوشش درختي باغها کامالً تخريب شده
تخريب کامل بستر در اثر فعاليتهاي انساني
تمايل لبهها به راست و خطي شدن
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به طور کلي خصوصيات بستر در کنار ساخت و سازهاي موجود

کنندگي ،فيلتر ،اختالل) در جريانات سيمايسرزمين ايفا

در دامنه کوه ،زمينهاي کشاورزي و باغ ،الگوي مناسبي از

ميکنند( .)00در کل محدوده به عنوان يک کريدور بزرگ

اکوسيستم انسانساز را به نمايش ميگذارد .به اين ترتيب حفظ

محسوب ميگردد که شهر را با بخش جنوبي مرتبط ميسازد.

يکپارچگي سيمايسرزمين ،حفظ لکههاي سالم به صورت

اما در درون اين محدوده مورد بررسي شش کريدرو براساس

پايدار و عدم تخريب آنها و بهبود وضعيت اکولوژيکي ،ترميم

کارکرد قابل شناسايي است .کل محدود به عنوان کريدور باد

لکههاي در حال تخريب و جلوگيري از گسترش آنها در

نيز محسوب ميشود که جريان هوا را از سمت جنوب به شمال

محيط ،حفظ لکههاي پراکنده و ارتباط با ساير لکهها در

برقرار ميسازد .در حاشيه شرقي محدوده ،کريدور دسترسي

منطقه؛ از جمله نکاتي است که بايستي به آنها پرداخته شود.

وجود دارد که اثرات بسزايي را بر محدوده برجاي ميگذارد؛ که
داراي کارکرد منطقهاي است و از ترافيک قابل توجهي برخوردار

كریدورها در محدوده طراحی

است .در اين محدوده پرچينهاي وجود دارد که ارتباط

کريدورها عناصر خطي هستند که فيزيونومي متفاوتي از محيط

اکولوژيک بخشهاي از محدوده را برقرار ميسازد .همچنين

مجاور خود دارند .ممکن است طبيعي (نهرآب ،آبراههها،

نهرآب و شبکه هيدرولوژيک که در مرکز محدوده قرار دارد .از

پرچينها) و يا انسانساخت (مسيرها و جادها ،کابل فشارقوي)

موارد ديگر به کابلهاي فشار قوي موجود در محدوده ميتوان

باشند .عملکرد يک کريدور بستگي به محل و ساختار آن در

اشاره کرد که کامال بر خالف مسير کريدور طبيعي شکل گرفته

سيمايسرزمين دارد .در واقع کريدور نقش ويژهاي (هدايت

است و نوعي اغتشاش در محدوده را ايجاد کرده است (شکل.)4

شکل  -0كریدورها در محدوده سراب قنبر
Figure 4- The distribution of corridors in the area of Sarab Qanbar

بحث :تحلیل و برنامه ریزی راهبردی محدوده

ميتواند اين امکان را فراهم سازد تا عوامل مخرب حذف و يا

شرايط تحميل شده به محدوده باغها سرابقنبر به گونهاي

روند تاتيرگذاري آنها کاهش يابد و از سوي ديگر شرايط مهيا

است که در صورت ادامه اين روند ماهيت باغها کامالً تغيير

گردد تا با افزايش حضور گردشگر و درگير کردن اهالي در امر

يافته و با ساخت و سازها پوشيده خواهد شد؛ لذا هدف اصلي

گردشگري ،رونق اقتصادي حاصل گردد که خود ضامن حفظ

که اين تحقيق دنبال ميکند ،طراحي براساس اصول و

باغها خواهد بود .به اين منظور طراحي مبتني بر رويکردهاي

معيارهاي اکولوژيکي است تا بتوان باغها را حفظ نمود و حضور

استراتژيک صورت خواهد گرفت .جدول  ،0تحليل و برنامه

گردشگر را به اين منطقه رونق بخشيد .طراحي اکولوژيک

ريزي راهبردي براي محدوده سراب قنبر را نشان ميدهد.
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جدول  -0تحلیل و برنامه ریزی راهبردی برای محدوده سراب قنبر
Table 2- Strategic analysis and planning for the area of Sarab Qanbar
اهداف کالن

راهبرد

سياست

 .1حفظ و احياي ارزشهاي طبيعي حفظ پوشش گياهي موجود با حداقل دخل و تصرف
و کالبدي باغها (حفظ ساختار باغها) تامين نهادهاي مورد نياز صنعت باغداري
«مبتني بر راهبرد حمايتي»

جلوگيري از توسعه عمودي در درون و کنار محدوده باغها براي حفظ کيفيت
بصري
اتصال لکههاي گياهي موجود با کاشت پوشش گياهي در قسمتهاي تنک

طراحي با کمترين

شده

تاثيرات در
اکوسيستم باغها به
منظور حفاظت

ايجاد سپر (زون بافر) در اطراف لکههاي بکر باغها و خطوط انتقال نيرو
 .0حفظ و احياي سيستم اکولوژيک برقراري ارتباط و پيوند بين باغهاي پراکنده
منطقه «مبتني بر راهبرد حمايتي»

کاشت پوشش گياهي در لبه دسترسيهاي اطراف محدوده باغها و ساير
مسيرهاي اتصال دهنده باغها به ساير لکههاي گياهي مجاور و همسايه با
استفاده از گذر گاههاي اکولوژيک يا جاپا (ايجاد شبکه سبز با استفاده از
گذرگاهها)
ايجاد حريم براي جادههاي شهر و رعايت زون مناسب براي ارتباط اکولوژيکي

 .0جلو گيري از تخريب باغها و تعريف محدوده باغها
لکههاي سبز «مبتني بر راهبرد جلوگيري از تعريض غير ضروري راههاي موجود
حفاظتي»
 .4اهميت دادن به دانش بومي و نگه داري سيستم کشاورزي بر پايه محصوالت بومي و ارگانيک
استفاده از آن براي توسعه پايدار طراحي در قطعات کوچک با الگوي مالکيت باغها
محيط «مبتني بر راهبرد حمايتي»

استفاده از مصالح هماهنگ با محيط (سنگ و چوب)
آموزش کشاورزي و داير کردن مراکز تخصصيتر براي باغبانان و اجاره داران
ساخت باغهاي مشارکتي براي افراد محله

 .1توجه به ارتباط شهر و باغها

هدايت و مديريت توسعه شهري اجتناب ناپذير در جهت مطلوب

«مبني بر راهبرد تدافعي»

حفظ مسيرهاي برون شهري با تغييراتي براي آسيب کمتر به محدوده باغها
(سبز راه)
تقويت پوشش گياهي در حاشيه مسيرها

 .6بهبود رابطه انسان و محيط

توسعه فضاي سبز باغها به داخل بافت مصنوع (ساخت و سازها)

«مبتني بر راهبرد تهاجمي»

تعريف کارکردنوين مبتني برکارکردهاي اکوسيستم براي ايجاد وتشويق
مشارکت مردم

 .1برقراري ارتباط مناسب بين افراد رعايت حقوق مالکين در ارائه طرح نهايي
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شمشيري

محلي و باغها «مبتني بر راهبرد

ايجاد بازار هفتگي با سيستم سنتي براي کمک به فروش محصوالت باغي

حمايتي»

دادن تسهيالت به مردم محلي براي راه اندازي شغل باغداري
استفاده از افراد بومي در کارهاي خدماتي و تامين امنيت و حفاظت از منطقه

 .8شناسايي و جبران خسارت وارده

حذف ساخت و سازهاي پراکنده با مناظري نازيبا و مکانيابي نادرست

به محدوده باغها «مبتني بر راهبرد

احياي مناطق آشفته به شرايط پيش از اختالل با استفاده از پوشش گياهي

فرصت طلبانه»

موجود
استفاده مجدد از زمينهاي تخريب شده

 .9شناسايي و تعيين پتانسيلهاي منظر سازي کنار نهرآب درجهت تقويت طرح براي گردشگري
محدوده براي گردشگري «مبتني بر تعريف تفرجهاي مرتبط با ارزشهاي محلي و کالبدي
راهبرد تدافعي»

برقراري ارتباط بين مسيرهاي کوهستان و باغها و منظر سازي

 .12تامين نياز هاي گردشگران

ساخت و سازها در مناطق تخريب يافته ،فضاهاي باز و کم تراکم از نظر

بدون تخريب محيط (توسعه زير پوشش گياهي
ساختهاي تفرجي)
رويکرد حمايتي»

«مبتني بر تامينتسهيالت رفاهي درحداقل خود
مکانيابي درست اين کاربريها که منجر به تخريب محيط نشوند (براي
حداقل خاکبرداري و خاکريزي و حفظ پيوستگي لکههاي گياهي)
ايجاد منظرگاهها يا سکوهايي براي تماشاي مناظر

به طور کلي طرح راهبردي در محدوده باغها سرابقنبر شامل

 -لکههاي نيازمند تقويت و بهسازي بر اساس راهبرد تدافعي:

راهکارها و نحوه برخورد با قسمتهاي مختلف باغها و محدوده

اين لکهها در واقع همان لکههاي باغي هستند که به علت

پيرامون آن مبتني بر رويکرد راهبردي تبيين شده است .به

کم کاري و عدم انجام عملياتهاي ضروري باغداري در حال

عبارت ديگر طرح راهبردي ،راهبردهاي مورد نياز با توجه به

تخريب هستند (لکههاي درحال تخريب).

وضع موجود (ارزيابي سيمايسرزمين و پهنه بندي سايت از

 -لکههاي نيازمند طراحي و احياي مجدد بر اساس راهبرد

نظر بصري) و حالت ايدهآل ساختار اکولوژيک باغها؛ ميزان

تهاجمي و فرصت طلبانه :اين لکه شامل مناطق بدونه

مداخله در ساختار محدوده باغها (لکهها و کريدورهاي موجود)

پوشش درختي و درختچهاي است که در گذشته بخش

را به صورت زير مشخص کرد:

شمالي آن جزو باغها بوده و براي ساختمان سازي تخريب

 -لکههاي حفاظتي براساس رويکرد حمايتي :اين پهنه شامل

شده و بخشهاي جنوبي در اثر خيابانکشي و تخريب بستر

درختان ميوه موجود در باغها سرابقنبر ميباشد (لکههاي

ايجاد شده است(لکههاي تخريب شده) .اين لکهها به علت

باغها) و عموماً در کنار و حاشيه نهرهاي حاصل از

نداشتن پوشش گياهي مستعد تعريف کاربري براي نيازهاي

چشمههاي منطقه پراکنش دارند و سازگاري اکولوژيکي

گردشگران ميباشند .همچنين ميتوان از آنها به عنوان

زيادي از خود نشان ميدهند که در طرح از آنها حفاظت

پتانسيل و امکان قوي جهت ايجاد زيستگاه گونههاي بومي

شده است و بايد به مالکيتها توجه شود و هيچ گونه دخل و

غير مثمر استفاده کرد .شکل شماره  1طرح راهبردي

تصرفي در آنها صورت نگيرد.

محدوده باغها را نشان ميدهد.
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شکل  -5طرح راهبردی محدوده باغها
Figure 5- The strategic plan of the gardens area
نتیجه گیری
با توجه به اينکه اکثر شهرهاي ايران مثل کرمانشاه در کنار

بسياري را به دنبال خواهد داشت .طراحي محيطي متناسب

زمينهاي حاصلخيز و مساعد براي باغ و فعاليتهاي کشاورزي

مي تواند چارچوب مناسبي را با استفاده از مباني پايه اکولوژي

مستقر هستند؛ در درون و حاشيه شهرها باغ و اراضي کشاورزي

سيمايسرزمين فراهم ساخته و با تعريف کارکردهاي متناسب

فراواني وجود دارد .امروزه اين اراضي به دليل گسترش افقي و

نياز شهري ،اين عرصههاي طبيعي را حفاظت نمايد .به اين

بيرويه شهرنشيني در معرض خطر نابودي و تغييرکاربري قرار

منظور نيز طرحي راهبردي براي محدوده مورد طراحي ارايه

گرفتهاند .طراحي محيطي متناسب ،ميتواند شتاب رشد بيش

شده است.

از اندازه شهرها را کاسته و مناظر روستايي و کشاورزي حاشيه

مطالعه اثرات اکولوژيکي گسترش افقي شهري در چارچوب

شهرها را حفاظت کند .شهر کرمانشاه نيز از اين قاعده مستثني

اکولوژي سيمايسرزمين و نحوه مديريت و برنامه ريزي اين

نيست .براساس بررسي انجام شده رشد شهري عمدتا به شکل

عرصهها از جمله مطالعاتي است که ميتواند ابعاد مختلف

افقي منجر به بلعيده شدن بخش عمده از اراضي حاصلخيز

موضوع را روشنتر سازد .به طور اخص بکارگيري رويکرد

کشاورزي و زراعي شده است .از ديدگاه اکولوژي

اکولوژي سيمايسرزمين در عرصه برنامهريزي و طراحي شهري

سيمايسرزمين گسترش بستر شهر منجر به ايجاد لکههاي

ميتواند بسيار رهگشا باشد.

اختاللي گسترده در سطح محدوده شده و از سوي ديگر
لکههاي طبيعي گرايش به خرد شدن پيدا کردهاند .کريدورهاي

منابع و ماخذ.
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