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Ecosystem restoration: an efficient 

approach to achieve urban sustainability

Fatemeh Tabatabaei yazdi 1*, Amirali Boroumand 2

Abstract

Subject: After the Industrial Revolution, widespread environmental degradation raised 
concerns among environmental elites to provide solutions to restore degraded or pre-
degraded ecosystems. 
Purpose: The purpose of this study is to explain the concept of ecological reconstruction at 
the level of ecologists and to explain its connection with sustainable urban development. 
Method: The present study used documentary review and analysis method. 
Findings: The findings indicated that with the attitude of ecosystems to the effects of 
ecosystem reconstruction on cities, they can be examined in two scales: “Landscape at 
the city level” and “City as part of an integrated ecosystem”. At both scales, ecological 
restoration leads to the rehabitation and development of urban sustainability; But in 
general, it can be said that the city will see more positive effects, especially if the city is 
considered as part of large-scale ecosystems and reconstruction takes place in areas with 
high potential and diversity of life, such as protected areas. In management programs as 
well as documents above the metropolis of Mashhad, the view of eco-construction has 
recently been considered.
Results: In this study, some cases of ecological reconstruction programs in line with 
upstream documents and in order to achieve sustainable development in this metropolis 
have been pointed out and practical suggestions in this direction have been presented. The 
results of the present study were presented in the form of a conceptual model of “ecological 
reconstruction and urban sustainability” to show how ecological reconstruction is a 
prerequisite and necessary for the realization of urban sustainability.
Keywords: Ecological restoration, Ecosystem resilience, Urban sustainability, Sustainable 

development, Conceptual model.
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بازسازی بوم سازگانی: رهیافتی اثربخش در
 دستیابی به پایداری شهری

فاطمه طباطبایی یزدی1 *، امیرعلی برومند2 

تاریخ دریافت: 28 آیان 1400                                                                      تاریخ پذیرش:12 بهمن 1400                   

چکیده
موضوع: پس از انقالب صنعتی، تخریب گسترده محیط زیست دغدغه ای را در میان نخبگان محیط زیستی به وجود آورد تا به ارائه 

راهکارهایی برای بازگرداندن بوم سازگان هایی تخریب شده به وضعیت مطلوب و یا پیش از تخریب بپردازند. 
هدف: هدف پژوهش حاضر، تبیین مفهوم بازسازی بوم شناختی )احیای اکوسیستمی( در سطح بوم سازگان )اکوسیستم( و تشریح پیوند 

آن با توسعه پایدار شهری است. 
روش: در پژوهش حاضر از روش مرور و تحلیل اسنادی بهره گرفته شد. 

یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که با نگرش بوم سازگانی به تأثیرات بازسازی بوم سازگانی بر شهر ها، می توان آن ها را در دو مقیاس 
»سیمای سرزمین در مقیاس شهر« و »شهر به عنوان بخشی از یک بوم سازگان یکپارچه« بررسی نمود. در هر دو مقیاس، بازسازی 
بوم شناختی موجب بازسازی و توسعه پایداری شهری می گردد؛ اما به طورکلی می توان گفت خصوصاً در شرایطی که شهر به عنوان 
بخشی از بوم سازگانی کالن مدنظر قرار گیرد و بازسازی در مناطقی که پتانسیل و تنوع باالی حیات دارند مثل مناطق حفاظت شده 
اتفاق بی افتد، شهر شاهد اثرات مثبت بیشتری خواهد بود. در برنامه های مدیریتی و همچنین اسناد فرادست کالن شهر مشهد دیدگاه 

بوم سازگانی به تازگی مورد توجه قرارگرفته است. 
نتایج: در این مطالعه به مواردی از برنامه های بازسازی بوم شناختی در راستای اسناد فرادست و در جهت دستیابی به توسعه پایدار در این 
کالن شهر اشاره و پیشنهاداتی کاربردی در این مسیر ارائه شده است. نتایج پژوهش حاضر در قالب مدل مفهومی »بازسازی بوم سازگانی 

و پایداری شهری« ارائه شد تا نشان  دهد چگونه بازسازی بوم سازگانی پیش بایست و الزمه تحقق پایداری شهری است.
کلیدواژه ها: احیا اکوسیستمی، تاب آوری بوم سازگانی، پایداری شهری، توسعه پایدار، مدل مفهومی.
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مقدمه
انسان تنها گونه ای است که برای افزایش بقا و رفاه خود عالوه بر تطبیق خود با محیط ، در 
محیط زیست خود تغییرات چشمگیری ایجاد می کند. اعمال این تغییرات از سوی انسان، همواره با 
اثرات محیط زیستی همراه بوده تا حدی که اکنون از توان خودترمیمی بوم سازگان های زمین خارج شده 
است )بوتکین و کلر، 1394: 44(. در سده اخیر و پس از انقالب صنعتی، بحران های محیط زیستی که 
بنیادی ترین آن ها نابودی زیستگاه ها است، تمدن معاصر و مدرن را به چالش کشیده است. باران های 
اسیدی، پارک تراشی جنگل ها، سیالب های متمادی، تغییراقلیم، انقراض گسترده گونه های جانوری 
و گیاهی، انواع آلودگی های محیط زیستی نمونه هایی از این بحران ها هستند )سودهی و اهرلچی1 ، 
2010: 44(. این مشکالت اثر هم افزایی بر هم داشته و با رشد روزافزون جمعیت انسانی بسیار جدی تر 

می شوند )بوتکین و کلر، 1394: 74؛ ذوالفقاری، 1391: 59 و میلر، 1392: 233(.
نادیده  با تغییرات محیط زیستی وجود دارد: رویکرد نخست،  به طورکلی، دو رویکرد در مواجهه 
گرفتن این تغییرات و ادامه روندهای فعلی است که نتیجه  آن تداوم تخریب محیط زیست و شدت 
پیدا کردن آن است. رویکرد دیگر، برخالف رویکرد نخست، شناسایی این تغییرات از گذشته تاکنون 
و تدوین برنامۀ مدیریت محیط زیستی برای کنترل این تغییرات، برنامه ریزی برای بهبود وضعیت و 
بازسازی محیط زیست است )زبردست و جعفری، 1390: 1(. در ایران، کشوری که از دهه های گذشته 
درگیر معضلی جدی به  نام »خشک سالی« و تغییرات اقلیمی بوده است، به نظر می رسد خشک سالی 
مدیریتی نیز مزید بر علت شده و به بحران های متعدد محیط زیست و منابع طبیعی کشور دامن زده 
است )موالئی، 1399: 70(. سوء مدیریتی که در برنامه ریزی توسعه سرزمین، نگرش های اقتصادی 
مقطعی را محوریت بخشیده و بر مالحظات بوم شناختی، اجتماعی و فرهنگی چشم پوشیده است )ابدی 
و همکاران، 1396: 254(. همین موضوع سبب شده تا توسعه در کشور ما همراه با تبعات بسیار وخیم 

و آثار ناگواری باشد و در دراز مدت به تهدیدی برای پایداری کشورمان تبدیل شود.
در سال های اخیر، پژوهش هایی در حوزه بازسازی اکولوژیک توسط پژوهشگران ایرانی صورت 
و  روزبهانی  کار، 1396: 7؛ محمدی  دانه  و  فدافن  بیگلر  و همکاران، 1395: 22؛  )طرازکار  گرفته 
همکاران، 1397: 31؛ فوالدی و همکاران، 1399(، لیکن این پژوهش ها عمدتاً بر محیط زیست طبیعی 
متمرکز بوده اند. این موضوع سبب شده تا تحلیل چگونگی بازسازی بوم شناختی در پهنه های شهری و 
به طورکلی تحقق پایداری همه جانبه در شهرها، با کمک رهیافت بازسازی بوم سازگانی مورد غفلت قرار 
گیرد. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، تبیین مفهوم بازسازی در سطح بوم سازگان و تشریح پیوند 
آن با توسعه پایدار شهری است. خروجی این بخش در مدل مفهومی پژوهش انعکاس یافته است. این 
پژوهش، درنهایت بر کالن شهر مشهد متمرکز می شود و به صورت موردی به تبیین چرایی و چگونگی 
بازسازی بوم شناختی این کالن شهر می پردازد. در انتها نیز مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی جهت 
1.  Sodhi & Ehrlich
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تعریف و پایش پروژه های بازسازی بوم شناختی با تأکید بر مورد مطالعاتی پژوهش حاضر، ارائه شده که 
می تواند مورد استفاده مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.  

پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش حاضر، پنج دسته از تحقیقات و اسناد هستند: دسته  نخست، پژوهش های هستند 
که مبانی نظری ادبیات تخصصی »بازسازی بوم شناختی« و حدود و ثغور این قلمرو مطالعاتی را تبیین 
و تشریح کرده اند. اهم این تحقیقات عبارت اند از: پژوهش های یانگ1  )2000( با عنوان »بازسازی 
اکولوژیک و زیست شناسی حفاظت«، هاریس2  و همکاران )2006( با عنوان »بازسازی اکولوژیک و 
تغییرات جهانی آب و هوا«، آرونسون3  و همکاران )2006( با عنوان »بازسازی اکولوژیک: مرزی جدید 
برای حفاظت از طبیعت و اقتصاد«، د گروت4  و همکاران )2013( با عنوان »مزایای سرمایه گذاری 
تنوع  در کنوانسیون  اکولوژیکی  با عنوان »بازسازی   )2013( یورگنسن5   بوم سازگانی«،  بازسازی  بر 
زیستی«، ورتلی6  و همکاران  )2013( با عنوان »ارزیابی موفقیت در زمینه بازسازی اکولوژی: مروری بر 
ادبیات«، ساندیگ7  و همکاران )2015( با عنوان »تعهد به بازسازی اکولوژیک«، ایفترخار8  و همکاران 
)2017( با عنوان »چگونه اقتصاد می تواند موفقیت بازسازی اکولوژیک را بیشتر کند.«، مارتین9  )2017( 
با عنوان »بازتعریف بازسازی اکولوژیک برای قرن بیست و یکم« و جانسون10  و همکاران  )2017( با 

عنوان »دانستن زمان مناسب یا نامناسب برای اقدام به بازسازی اکولوژیک«.
دسته دوم، مطالعات موردی هستند که کارایی و اثربخشی عملیاتی سازی اقدامات و راهبردهای 
بازسازی اکولوژیک بر محیط های طبیعی را در طرح ها و پروژه های میدانی عمدتاً ملی، منطقه ای 
و بین المللی مورد مطالعه قرار داده اند. اهم این تحقیقات عبارت اند از: پژوهش های کااو11  )2010( 
با  ما12  و همکاران )2013(  اکولوژیک در چین«،  بازسازی  اقتصادی در  اجتماعی  با عنوان »مسیر 

1. Young
2. Harris
3. Aronson
4. De Groot
5. Jørgensen
6. Wortley
7. Suding
8. Iftekhar
9. Martin
10. Johnson
11. Cao
12. Ma
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عنوان »پیچیدگی بازسازی اکولوژیک در چین«، مارکیا1  و همکاران )2016( با عنوان »چالش ها و 
چشم انداز هایی برای مقیاس گذاری بازسازی اکولوژیکی برای تحقق تعهدات بین المللی: کلمبیا به عنوان 
یک مطالعه موردی«، ملی2  و همکاران )2017( با عنوان »چهار روش برای هدایت بازسازی اکولوژیک 
در آمریکای التین« و لیوآ3  و همکاران )2020( با عنوان »تأثیر بازسازی اکولوژیکی بر خواص خاک 

اراضی شنی آئولی در اطراف لهاسا، فالت جنوبی تبت جنوبی«.
دسته سوم، پژوهش های نظری هستند که هم پوشانی بازسازی اکولوژیک و جغرافیای شهری را 
برجسته می سازند و در این حوزه نظرورزی و تئوری پردازی می نمایند. اهم این تحقیقات عبارت اند از: 
پژوهش های  چونهای4 و همکاران )2009( با عنوان »پیشرفت تحقیق در زمینه حفاظت و بازسازی 
تاالب های شهری«، یو5  و همکاران )2012( با عنوان »برنامه ریزی بازسازی اکولوژیکی مبتنی بر 
با عنوان »بهبود زندگی در شهر:  استندیش6  و همکاران )2013(  اتصال در یک منطقه شهری«، 
گزینه هایی برای بازسازی محیط زیستی در مناظر شهری و چگونگی تأثیر این موارد بر تعامل بین مردم 
و طبیعت«، المکویست7  و همکاران  )2015( با عنوان »مزایای بازیابی خدمات بوم سازگان در مناطق 
شهری« و لی و زنگ8  )2018( با عنوان »مطالعه عملکرد برنامه ریزی سیستم فضای سبز شهری در 

مناطق پرتراکم شهری بر اساس مفهوم بازسازی اکولوژیکی و تعمیرات شهری«.
دسته چهارم، مطالعات موردی هستند که کارایی و اثربخشی پروژه های بازسازی اکولوژیک را 
در قلمروی جغرافیایی شهرها بحث و بررسی کرده اند. اهم این تحقیقات عبارت اند از: پژوهش های 
کالرکسون و مک کویین9  )2004( با عنوان »بازسازی محیط زیستی در شهر همیلتون، جزیره شمالی، 
نیوزیلند«، یوکوهاری و آماتی10   )2005( با عنوان »طبیعت در شهر، شهر در طبیعت: مطالعات موردی 
از بازسازی طبیعت شهری در توکیو ، ژاپن و تورنتو، کانادا«، نینگ11  و همکاران )2005( با عنوان 
»اقدامات متقابل برای بازسازی اکولوژیک و چشم انداز معادن متروکه در منطقه شهری شهر چونگ 
کینگ«، پژوهش کالرکسن و کیربای12  )2016( با عنوان »بازسازی اکولوژیکی در محیط های شهری 

1. Murcia
2. Meli
3. Liao
4.Chunhui
5. Yu
6. Standish
7. Elmqvist,
8. Li & Zeng
9. Clarkson & McQueen
10. Yokohari & Amati,
11. Ning
12. Clarkson & Kirby
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در نیوزلند« و پژوهش واالس و کالرکسون1  )2019( با عنوان »بوم شناسی بازسازی جنگل شهری: 
مروری بر همیلتون، نیوزیلند«.

»اهداف  مهم  سند  دو  این خصوص،  در  است.  بین المللی  و  ملی  فرادستی  اسناد  پنجم،  دسته 
هفده گانه توسعه پایدارسازمان ملل متحد« )1395( و »سند توسعه محیط زیست کالن شهر مشهد« 

)1396( احصاء شد و بررسی گردید.
بوم سازگانی  بازسازی  مفهوم  از  ذهنی  و مدل  ارائه  یک شمای جامع  در  پژوهش  این  نوآوری 

به عنوان رهیافتی نوین و اثربخش در دستیابی به پایداری شهری است. 

روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش مرور و تحلیل اسنادی بهره گرفته شد. در این راستا جست وجوهای 
 Google Scholar، گسترده مقاالت و اسناد علمی از پایگاه های نشر و نمایه سازی پژوهش های علمی
Elsevier، Springer و SID )پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی( صورت گرفت و مقاالت 

الزم جهت دستیابی به شمای واحد و یکپارچه از موضوع مورد تحقیق احصا شد. 
پژوهش ها و اسناد استخراج شده، در چهار حوزه »پژوهش های نظری بازسازی بوم شناختی«، 
بوم شناختی  بازسازی  هم پوشانی  نظری  »پژوهش های  بوم شناختی«،  بازسازی  موردی  »مطالعات 
شهری«  جغرافیای  و  بوم شناختی  بازسازی  هم پوشانی  موردی  »مطالعات  و  شهری«  جغرافیای  و 
طبقه بندی و سپس برپایه گزاره ها، تحلیل ها، تجربیات و دستاورد های بین المللی و ملی تحلیل شدند. از 
کنار هم چیدن مفاهیم مشابه، مضامین سازمان دهنده تشکیل شد و در انتها با فشرده سازی، مضامین 
فراگیر شکل گرفتند. در مرحله بعد، با بررسی روابط عوامل با هم جهت تبیین جامع تر مفاهیم بازسازی 
بوم شناختی در سطح بوم سازگان، فواید اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، فرآیند اجرایی، سطوح 
کاربست، ابزارهای اجرایی و پیوند آن با توسعه پایدار، در پی کشف رابطه بازسازی بوم سازگانی با توسعه 
پایدار شهری، با نگاهی همه جانبه با در نظر گرفتن ابعاد بوم شناختی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، 

»مدل مفهومی بازسازی بوم سازگانی و پایداری شهری« ارائه شد.
به عنوان دومین  بر روی کالن شهر مشهد  با رویکرد مطالعه موردی  درنهایت، پژوهش حاضر 
کالن شهر ایران در شمال شرق ایران متمرکز شد و ضمن ارائه تصویری شفاف از مسیر پیش رو جهت 

بازسازی بوم شناختی این کالن شهر، به ارائه پیشنهاد هایی کاربردی در این راستا پرداخت.

1. Wallace & Clarkson 
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مفهوم پردازی و تعیین حدود و ثغور قلمرو نظری بحث
بازسازی بوم سازگانی

بوم سازگان ها خدمات بسیار متنوع و گسترده ای ارائه می دهند که ضامن بقا انسان و سایر موجودات 
است. ازجمله خدمات بوم سازگانی می توان به گرده افشانی طبیعی، تخفیف سیالب  و خشک سالی، 
کنترل بیولوژیک آفات، تعدیل شرایط و بحران های آب و هوایی، تثبیت نسبی اقلیم و تعدیل اثرات 
آن و حفظ سواحل در مقابل فرسایش  اشاره کرد )سودهی و اهرلچی، 2010: 52؛ محمدی روزبهانی 

و همکاران، 1397: 30(.
بازسازی و بازسازی بوم سازگان ها، خصوصاً ازطریق محصور کردن مناطق از گذشته رایج بوده است. 

براساس تعریف انجمن بین المللی بازسازی )2004( بازسازی بوم شناختی عبارت است از:
»فرآیندی که به بهسازی یک بوم سازگان تقلیل یافته، آسیب دیده یا تخریب یافته کمک می کند« 

)کینیلیساید1  و همکاران، 2012(.
از  هرکدام  عملیاتی سازی  که  است  فرآیندی  و  ساختاری  جنبه  دو  دارای  بوم شناختی  بازسازی 
جنبه های آن ثمراتی به همراه دارد و موجب می شود که بوم سازگان به حالت اولیه و کارکردهای پیشین 
فیزیکی، شیمیایی  دارای جنبه های ساختاری شامل »اصالح شرایط  بوم شناختی  بازسازی  برگردد. 
و زیستی آب و خاک« و »اصالح ترکیب گونه ای« می گردد و جنبه های کاربردی مثل »افزایش 
حاصلخیزی«، »تعادل بخشی به جریان انرژی« و »تعادل بخشی به چرخه مواد« است )کیانی، 1393؛ 

اسکندری دامنه و همکاران، 1394: 290(.
این فرآیند اگرچه در تمام بوم سازگان های تخریب شده می تواند انجام شود اما عمدتاً در مناطقی که 
از تنوع باالی حیات و ارزش های طبیعی ویژه برخوردار هستند همچون مناطق حفاظت شده به انجام 
می رسد. بازسازی بوم شناختی در داخل و پیرامون مناطق تحت حفاظت موجب دستیابی به بسیاری 
از اهداف مرتبط با حفاظت تنوع زیستی و رفاه انسانی همچون بازسازی گونه ها، تقویت عملکرد و 
ارتباط بین اجزای سیما سرزمین )هالمه2  و همکاران، 2013: 250)، ایجاد فرصت برای بازدیدکنندگان 
)اکوتوریسم( یا بازسازی و استقرار مجدد انواع دیگر خدمات بوم سازگانی می شود )بالنگی و مهتا3 ، 

.)234 :2006
از  متشکل  و  می پذیرد  صورت  تدریجی  به صورت  که  است  فرآیندی  بوم سازگانی،  بازسازی 
اقتصادی- اطالعات  بوم شناختی،  مبانی  و  اصول  بر  مبتنی  باید  که  است  اقداماتی  از  مجموعه ای 

این که  با  اجتماعی، بررسی های میدانی، قوانین فرادستی و پژوهش های دانشگاهی صورت پذیرد. 
اقدامات بازسازی در مواردی شامل اقدامات فوری بهبود و کنترل آشفتگی هاست، ولی به طورکلی باید 

بر مبنای سلسله مراتب پیشنهادی صورت گیرد )نمودار 1(. 
1. Keenelyside
2. Halme
3. Blangy & Mehta



 171  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م • 

ده
یز

  س
ال

س

نمودار 1. مراحل بازسازی بوم سازگانی )نگارندگان، 1400(

تجارب جهانی به خوبی نشان داده اند که عدم رعایت تقدم و تأخر در موارد پیشنهادی در بسیاری 
از موارد باعث اتالف هزینه و زمان خواهد شد )کینلیساید و همکاران، 2012(. الزم به ذکر است در 
نمودار ارائه شده در مقاله حاضر عالوه بر اقدامات بازسازی در سطوح مختلف تخریب بوم سازگان و 
نشان دادن شماتیک تقدم و تأخر در اقدامات بازسازی، آستانه دستیابی به تاب آوری1  بوم سازگانی نیز 

مشخص شده است )نمودار 2(. 
مفهوم بوم سازگان  و نگرش بوم سازگانی کانون مبحث مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست است، 
تا جایی که حتی در شرایطی که هدف حفاظت از گونه یا منبع طبیعی خاصی است، باید همه توجه به 
»بوم سازگان آن گونه« معطوف شود و کارکرد آن در بستر بوم سازگانی که به آن تعلق دارد، تضمین 

گردد )بوتکین و کلر، 1394: 159-161؛ جارویس، 1387: 297 و 323-325(.
یکی از اهداف مهم و اصلی که در اقدامات مدنظر در فرآیند بازسازی صورت می پذیرد، بازسازی 

ارتباطات بوم شناختی بین لکه های زیستگاهی و به دیگر سخن حفظ یکپارچگی بوم سازگانی است. 
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار را این گونه تعریف می کند:

»توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای حال را برمی آورد بی آنکه توانایی نسل های آینده در 
برآوردن نیازهایشان را با مشکل روبه رو کند« )یونسکو، 1379(.

1. resilience
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و از دیدگاه اجتماعی-فرهنگی، توسعه پایدار عبارت است از:
»گسترش فعل و انفعاالت فرهنگی و اجتماعی با بوم سازگان ها، احترام به طبیعت تلفیق شده با 

فرهنگ زندگی روزمره، بقای آدمی و تعالی جامعه انسانی« )کریشنارائو، 1394(.
با وجود این تعاریف و توجه جامعه جهانی به پایداری، اهداف و شاخص های آن، تأکید بر حفاظت، 
یکپارچگی و کیفیت زیستگا ه ها بیش ازپیش مدنظر قرار گرفت و با وجود شرایط وخیم بسیاری از 
بوم سازگان های کره زمین تالش برای بازسازی و بازگرداندن این زیستگاه ها به سطح تاب آوری، امری 
ضروری به نظر می رسد )آرادوتتیر و هاگن1 ، 2013: 173(. بازسازی بوم سازگانی ضمن آن که الزمه 
و پیش بایست دست یابی به توسعه پایدار است، مهم ترین ابزار برای حصول این مفهوم نیز به شمار 
می رود؛ زیرا زیستگاه ها  و کیفیت آن ها مبین کیفیت حیات چه برای انسان و چه برای سایر جانداران 

هستند. 
در سطح بین المللی، سازمان ملل برای دست یابی به توسعه پایدار هفده هدف کالن تعریف کرده و 
برای هر یک از اهداف کالن، اهداف خرد و شاخص های سنجش تعیین نموده است )سازمان حفاظت 

محیط زیست، 1395( که بسیاری از آن ها با بازسازی بوم سازگانی و بوم شناختی قابل تحقق هستند. 
فرآیند بازسازی، دارای دو بعد علمی و اجرایی است )نمودار 2(. بعد علمی و نظری، متکی بر 
دانش های بومی و دانشگاهی و بعد اجرایی متشکل از اجزای دولتی و غیردولتی است، درصورتی که 
بخش خصوصی و دولتی با رویکردی مشارکتی و هدفمند در تعامل باهم پروژه را به سرانجام برسانند، 
حاصل این هم افزایی، »مدیریت مشارکتی« است )مک مانیوس2 ، 2006، ابدی و همکاران 1396: 
253؛ بیگلر فدافن و دانه کار، 1396: 20؛ اسحاقی و همکاران، 1399: 240(. الزم به ذکر است در 
بُعد اجرایی، اقدامات باید مرتباً پایش شوند تا کارایی فرآیند بیشینه گردد و نقایص احتمالی سریعًا 

شناسایی و رفع شوند )وارسته مرادی و همکاران، 1394(.
 

نمودار 2. ابعاد بازسازی بوم شناختی در سطح بوم سازگان )نگارندگان، 1400(

1. Aradottir & Hagen
2. McManus



 173  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م • 

ده
یز

  س
ال

س

مفهوم »بازسازی« برای عملیاتی شدن نیازمند سه راهبرد »احداث و تقویت مناطق حفاظت شده«، 
»مشارکت ذی نفعان« و »دانش بومی« است که در ادامه به اختصار به آن ها پرداخته خواهد شد.

راهبرد نخست، احداث و تقویت مناطق حفاظت شده است. مناطق حفاظت شده1  اگرچه در درجه 
اول با هدف جلوگیری از وارد آمدن خسارات و تخریب حراست می شوند، اما به علت پتانسیل باالیی 
زیستی، برای بازسازی نیز در اولویت قرار دارند )آندام2  و همکاران، 2013: 319(. ازآنجاکه این مناطق 
اغلب تنها زیستگاه های باقی مانده برای گونه های آسیب پذیر یا تخصصی شده محسوب می شوند؛ 
بنابراین بازسازی آن ها برای حفاظت تنوع زیستی نیز در اولویت و ضروری است )کایسیر بانبری3  و 
همکاران، 2017(. بنابر آمار سازمان ملل حداقل 15 درصد از کربن های جنگل ها در مناطق حفاظت 
شده ذخیره شده اند. بنابراین بازسازی این مناطق موجب مهار گونه های مهاجم )باککر و ویلسون4 ، 
و  )کینلیساید  می شود  اقلیمی  تاب آوری  و  توده  زمین  در  کربن  ذخیره  و  نگهداری   )1058 :2004

همکاران، 2012؛ هارریس و همکاران، 2006: 170(. 
راهبرد دوم، تحقق مشارکت همه ذی نفعان در فرآیند بازسازی بوم شناختی بوم سازگان های طبیعی 
است. پژوهش های اخیر در زمینه بازسازی بوم شناختی در تالش برای ارائه دیدگاهی جامع درباره 
نیز در  انسانی  نیازهای جامعه  بوم سازگان،  بازسازی  بوم سازگانی هستند که در آن ضمن  بازسازی 
تمام مراحل طراحی و اجرای پروژه ها به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد )آبلسون5  و همکاران، 
2016: 156؛ کلوول و آرونسون6 ، 2012؛ هیگاس7 ، 2003؛ اکرسلی8  و همکاران، 2002(.  مشارکت 
مردمی، مهم ترین مؤلفه حقوق و سیاست گذاری مدیریت محیط زیست است که بخشی از حکمرانی 
خوب در نظر گرفته می شود. فرآیند بازسازی بوم شناختی بدون همکاری و مشارکت همه ذی نفعان 
در همه مراحل بازسازی ممکن نخواهد بود )مارتین9 ، 2017؛ لی و هاکوک10 ، 2011؛ آالم11 ، 2013: 
224؛ فوالدی و همکاران، 1399: 110؛ طاهری و همکاران، 1398: 290(. بنابراین باید در پروژه های 

1. منطقه حفاظت شده به هر گونه عرصه ای از قبیل پارک های ملی، ذخاثر طبیعی، مناطق بکر و عرصه های محفاظت شده 
توسط جامعه و مردم بومی اطالق می شود که واجد معیارهای تعریف شده توسط IUCN  برای هر یک از طبقات حفاظت 

شده باشد )دادلی، 2008(.
2. Andam
3. Kaiser-Bunbury
4. Bakker & Wilson
5.  Abelson
6.  Clewell & Aronson
7.  Higgs
8. Eckersley
9.  Martin
10. Lee & Hancock
11. Alam
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بازسازی به باورها و فرهنگ مردم توجه ویژه داشت تا پروژه ها با همکاری حداکثری همه گروه های 
ذی نفع صورت پذیرد )کوونلی1  و همکاران، 2002(. در این فرآیند، سه گروه اصلی شامل »متخصصین 
اجرایی و غیراجرایی«، »مردم و مالکین محلی« و »مدیران خصوصی، مسئولین و مجریان دولتی« باید 

با هم تعامل سازنده داشته باشند )نمودار 3(. 

نمودار3. تعامل ذی نفعان در فرآیند بازسازی بوم سازگانی )نگارندگان، 1400(

هرکدام از سه گروه عمده ارائه شده در نمودار 3 به فراخور نقشی که در  اقدامات مدیریتی و 
برنامه های بازسازی قرار است ایفا کنند نیازمند آموزش های تئوری یا مهارتی یا آموزش های توأمان 
ارائه  باب  در  تکنیکی  و  فنی  مسائل  ورای  است  ممکن  آموزش ها  این  می باشند.  تئوری-مهارتی 
)هریسنگشاو2  و همکاران، 2010؛  برگزار شوند  روابط گروه های سهیم  راهکارهایی جهت تسهیل 
طرازکار و همکاران، 1395؛ یعقوبی و موالن نژاد، 1396: 50(. ضروری است درمورد رویکردهای 
مشارکتی بسیار محتاطانه عمل شود و از روش های بومی سازی شده و مبتنی بر خرده فرهنگ های 

گروه های گرودار برنامه ریزی شود )برومند و کریمی، 1400: 3420(.
شناسایی  بوم شناختی،  بازسازی  مفهوم  ساختن  عملیاتی  دستیابی  در  ضروری  راهبرد  سومین 
انباشته و  یا TEK است. دانش بومی، »خرد جمعی  از دانش های  بوم شناختی محلی  و بهره گیری 
تاریخی« یا »دانش های محلی« است که در طی دوره زمانی بسیار بلندمدت راهکارهای بهره برداری 

1. Connelly
2. Herringshaw
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پایدار و سازگار با هر  زیست بوم را در جهت تعامل با محیط ارائه می دهند )رکن الدین افتخاری و 
بوزرجمهری، 1384: 19(. چراکه جوامع محلی پیوندی مستحکم  با طبیعت و منابع زیستی خود دارند 
و حافظ تنوع در طبیعت و یکپارچگی بوم سازگان ها هستند )سنوس1  و همکاران، 2006: 400-395؛ 
درو2 ، 2005(. آن ها در طول هزاره های متمادی به مجموعه ای از راهکارها و دانسته ها دست یافته اند 
که ضمن شکل دادن به سبک زندگی خود، عالوه بر فراهم آوردن امکان بقا، سبب استمرار خدمات 

بوم سازگانی و حفظ سرمایه های طبیعی در سطحی پایدار شده  است. 
تعمیم  در  جامعیت  و  شمول  از  موارد  از  بسیاری  در  دیگر  عبارت  به  و  محلی اند  دانش ها  این 
برخوردار نیستند، اما به سبب اینکه غالباً کهن بوده و به طور شفاهی سینه به سینه )کینیلیساید و 
با این  با خرافات آمیخته شده باشند.  همکاران، 2012( منتقل شده اند ممکن است در طول زمان 
وجود، متخصصین نباید از این ظرفیت  عظیم چشم پوشی کنند. همان طور که در سال های اخیر مراکز 
دانشگاهی متعددی ازجمله »مرکز پژوهش بین المللی و شبکه های مشاوره ای« در هلند و »مرکز دانش 
کشاورزی بومی و توسعه روستایی« در آمریکا سعی کردند تا با پژوهش های دانشگاهی از این دانش ها 

بهره برداری و آن ها را مدون  کنند )رکن الدین افتخاری و بوزرجمهری، 1384: 23(.

بازسازی بوم سازگانی و توسعه پایدار شهری
مکتب  سرشناس  پژوهشگران  می باشند.  بشر  نوع  اجتماع پذیری  نقاط  و  تمدن ها  قلب  شهرها 
را  شهرها  مکنزی5 ،  رودریک  و  برجس4   ارنست  پارک3 ،  رابرت  شیکاگو،  شهری  جامعه شناسی 
ارگانیسم هایی اجتماعی و محل اسکان طبیعی انسان متمدن تعریف نموده اند )سلیمانی و اسدی، 
1396(. این ارگانیسم ها نیز همچون دیگر اجزای نظام هستی در حال تأثیرگذاری بر محیط پیرامونی 
خود و تأثیرپذیری از آن هستند. بنابراین با تمام چالش های محیط زیستی و اقلیمی در مقیاس خود و 
در قالب بوم سازگانی که بخشی از آن هستند، درگیرند )مثنوی، 1381: 13؛ ایرانی بهبهانی و همکاران، 

1381: 44(. با نگرش بوم سازگانی به شهر ها می توان آن ها را در دو مقیاس بررسی نمود:
1( سیمای سرزمین در مقیاس شهر

2( شهر به عنوان بخشی از یک بوم سازگان یکپارچه.
ارتباطاتی همچون  اقداماتی همچون »بازسازی  باید  بوم سازگانی  بازسازی  برای  اول  در حالت 
کریدورهای خطی، ارتباطات موزاییکی و ایجاد قدمگاه بین لکه ها )مثل لکه های فضای سبز شهری(«، 

1. Senos
2. Drew
3. Robert Ezra Park )1944  14فوریه 1864–7 فوریه(
4. Ernest Burgess)1966 16 مه 1886 – 27 دسامبر(  
5.Roderick D .McKenzie (1940 3 فوریه 1885- 3 می(
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لکه های  بین  ارتباطات  ایجاد  برای  پیرامونی  ضربه گیر  مناطق  »ایجاد  و  پیچیده«  زمینه  »ایجاد 
زیستگاهی و کاهش شدت تأثیر عوامل مخرب« در دستور کار قرار گیرند  )کینیلیساید  و همکاران، 

2012؛ وارسته مرادی و همکاران، 1394(.
در حالت دوم باید عالوه بر بازسازی بوم شناختی و ترمیم روابط و کنش های بوم شناختی تمام روابط 
و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را نیز مدنظر قرار داد. برای این امر مناطق حفاظت شده که 
ممکن است در بیرون از مرزهای شهر واقع شده باشند، در تعاملی انکارناپذیر با شهر هستند و تأثیرات 
عملیات بازسازی در مناطق حفاظت شده و زیستگاه های طبیعی پیرامون شهرها در آن نیز مشهود 
خواهد بود. منافع ناشی از بازسازی در مناطق حفاظت شده برای پایداری شهری را می توان در دو دسته 
استمراربخشی به خدمات بوم سازگانی و فراهم آوردن کاال های مصرفی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم 
نمود. در حوزه خدمات بوم سازگانی می توان به تأمین آب سالم، هوای پاک، تثبیت خاک، اکوتوریسم 
و تثبیت کربن اشاره کرد )آرادوتتیر و هاگن1 ، 2013: 177( و در حوزه کاالها می توان به تأمین دارو، 
غذا، سوخت و مواد اولیه صنایع دستی اشاره کرد. به اختصار می توان گفت هر چه اهتمام به بازسازی 
بوم سازگانی بیشتر و استراتژی های حفاظتی قوی تر باشد، کاالها و خدمات بوم سازگانی که شهر و 
شهروندان نهایتاً از آن ها برخوردار خواهند شد، چه ازلحاظ کمی و چه ازلحاظ کیفی افزایش خواهد 

داشت و رفاه بشر بهبود پیدا خواهد کرد )طباطبائی یزدی، 1397: 24-22(.

آثار و فواید بازسازی بوم سازگانی
امروزه با توجه به بحران های محیط زیستی فراگیر در سطح کره زمین و با گذشت بیش از چهار دهه 
از ظهور رشته علمی و عملی بازسازی بوم شناختی، مباحث این شاخه علمی به عنوان یکی از مؤلفه های 
اصلی برنامه های حفاظت، راهکاری کاربستی و بنیادین برای تضمین بقا و رفاه بشری در طوالنی مدت 

شناخته می شود )هول2 ، 2020: 112-147؛ چوی3 ، 2007: 351(.
برد تأثیرات اقدامات بازسازی بوم شناختی خصوصاً در سطح بوم سازگان گستره مکانی و زمانی 
بسیار زیادی را دربر می گیرد که می تواند در مقیاس های مکانی و زمانی متفاوت، بسیار متغیر باشد 

)نمودار 4، الف و ب(. 

1. Aradottir & Hagen
2. Holl
3. Choi
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نمودار 4. الف( برد زمانی اثرات بازسازی بوم شناختی )نگارندگان، 1400( ب( برد مکانی اثرات بازسازی بوم شناختی 
)نگارندگان، 1400(

بعد زمانی منافع بازسازی بوم سازگانی )خدمات و کاالها( می تواند به مرورزمان و با پیشرفت علم 
به مرزهای جدیدی برسد؛ به عنوان مثال یک گیاه که امروزه تنها به عنوان غذای دام در مقیاس محلی 
مورد استفاده قرار می گیرد، ممکن است با پیشرفت علم،  در آینده دارویی برای یک بیماری العالج 

تشخیص داده شود.
فواید بازسازی را می توان به طورکلی در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی مشاهده نمود. 
این فواید به صورت تنگاتنگی با هم در ارتباط  اند، از هم تأثیر می پذیرند، بر هم تأثیر می گذارند و با هم 

هم پوشانی دارند )نمودار 5(.

نمودار 5. فواید بازسازی بوم شناختی )نگارندگان، 1400(
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شهرها به دلیل سبک زندگی غالباً مصرف گرا دارای ردپای بوم شناختی باالیی هستند و در صورت 
مدیریت و برنامه ریزی غیرسیستمی و جزء نگر همان گونه که تأثیرات بسیار مخربی بر بوم سازگان ها 
می گذارند، از اثرات تخریب آن ها نیز متأثر خواهند شد  )کینیلیساید و همکاران، 2012(. بنابراین عملیات 
بازسازی در بعد مکانی در هر دو مقیاس بررسی شده می تواند برای افزایش تاب آوری بوم سازگانی، تاب آوری 

در برابر تغییر اقلیم و افزایش توان بوم شناختی شهرها راه حلی کلیدی به شمار رود )کیانی، 1393(.
در رویکرد مشارکتی و از پایین به باال در مدیریت شهری، تأکید بر نقش آفرینی تک تک شهروندان 
است و ازآنجاکه در پروژه های بازسازی بوم شناختی بر آموزش شهروندان بسیار تأکید می شود؛ می توان 
نتیجه گرفت بازسازی بوم شناختی عالوه بر بازسازی طبیعت، پیوند شهروندان را با طبیعت تحکیم 

می کند و موجب خودتحققی بوم شناختی آن ها می شود )ساتن، 1397: 83-96؛ کان و کلرت، 211(.

مدل مفهومی
در پژوهش حاضر، سعی شد ضمن تبیین مفهوم و تعبیر دقیقی از بازسازی بوم شناختی، فواید 
مفهوم  با  آن  پیوند  آن،  کاربست  و سطوح  اجرایی  فرآیند  آن،  و محیط زیستی  اجتماعی  اقتصادی، 
توسعه پایدار و ابزارهای اجرایی آن، ارتباط بازسازی بوم سازگانی و توسعه پایدار شهری به عنوان الزم 
و ملزوم روشن گردد. به طورکلی، می توان گفت خصوصاً در شرایطی که شهر به عنوان بخشی از یک 
بوم سازگان در نظر گرفته شد، در صورت بازسازی مناطق در زیستگاه های پیرامونی، شهر شاهد اثرات 
مثبت فراوان آن خواهد بود. این اثرات را به طورکلی می توان در سه بعد پایداری محیط زیستی، پایداری 
اقتصادی )اشتغال و تولید( و پایداری اجتماعی و فرهنگی دسته بندی نمود. بر همین اساس مدل 

مفهومی پژوهش حاضر در نمودار 6 ارائه شده است. 

نمودار 6. مدل مفهومی بازسازی بوم سازگانی و پایداری شهری )نگارندگان، 1400(
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بررسی موردی
با نگرش بوم سازگانی به تأثیرات بازسازی بوم سازگانی بر شهر ها می توان کالن شهر مشهد را در 
دو مقیاس »سیمای سرزمین در مقیاس شهر« و »شهر به عنوان بخشی از یک بوم سازگان کالن« 

بررسی نمود:
1-سیمای سرزمین در مقیاس مشهد

به  بازسازی بوم شناختی در گستره شهر نیازمند شناسایی لکه های زیستگاهی است که عمدتاً 
زیرساخت هاي شهري در فضاي باز خصوصاً پارک های بزرگ شهری اشاره دارد.

پارک هاي شهري که میزبان تنوع زیستگاهی هستند، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی 
دارند و مناطق درختکاري شده به عنوان یک شاخص کلیدي در حفظ و ارتقاي تنوع زیستی در شهرها 
نقش مهمی را در سالمت و کارآمدی بوم سازگان ایفا می کنند. یکی از دالیل افزایش غناي گونه اي 
در پارک ها، تنوع زیستگاهی )علفزار، جنگل، باغ، آب نما و پوشش گیاهی( است که می تواند در انتخاب 
به همین روی  باشد؛  اهمیت  پرندگان حائز  زادآوري  و  تغذیه  آشیانه سازي،  زیستگاه مناسب جهت 
فضاهاي سبز شهري و مناطق درختکاري شده به عنوان یک شاخص کلیدي در حفظ و ارتقاي تنوع 
زیستی در شهرها نقش مهمی دارند. در سطح شهر مشهد سه لکه زیستگاهی مهم و کلیدی وجود 
دارد که عبارت اند از: »لکه زیستگاهی شماره 1 شامل پارک ملت، باغ ملک آباد و پارک کوهسنگی«، 
»لکه زیستگاهی شماره 2 شامل باغات آستان قدس و پردیس قائم« و »لکه زیستگاهی شماره3 شامل 

پارک های جنگلی طرق« )شکل 1(.

شکل1. نقشه لکه های زیستگاهی شهر مشهد )نگارندگان، 1400(
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به منظور بازسازی اکولوژیک شهر مشهد باید:
- فضاهاي سبز با وسعت زیاد )لکه های زیستگاهی 1، 2 و 3 در شکل 1( حفاظت شوند.

- قطعات بزرگ پوشش گیاهي از طریق قطعات کوچک تر پوشش گیاهي با کریدور به یکدیگر 
متصل شوند تا به حفظ تنوع زیستي کمک کنند. 

 - کریدور هاي با مقیاس کوچک که به حرکت انسان و سایر گونه ها مربوط مي شوند حفظ و 
تقویت شوند.

الزامات فضایی مورد نیاز گونه های منطقه، همچون  برنامه ریزی برای تنوع زیستی می بایست 
سطح زیستگاه کافی را فراهم آورد به گونه ای که امکان رفت وآمد بین زیستگاه های مختلف وجود 
داشته باشد و تسهیل شود. به عبارتی هرقدر سطح اتصال و یکپارچگی زیستگاه های مختلف درون و 
بیرون شهر بیشتر باشد، پیچیدگی و غنای بوم سازگان بیشتر بوده، حیات در این زیستگاه ها امکان پذیرتر 

شده و درنتیجه، پایداری بوم سازگانی باالتر می رود.
به طورکلی در بازسازی بوم شناختی شهری می توان ازطریق افزایش ارتباطات بین لکه های زیستی، 
خدمات بوم سازگانی را افزایش داد. با توجه به این که بین لکه های زیستی، کریدور طبیعی وجود ندارد 
و در شهر احداث کریدور خطی ناممکن است، می توان با ایجاد پارک های محله و ایجاد قدمگاه1 ، 
ارتباطات بوم شناختی را بین این لکه ها فراهم کرد. باید توجه داشت که ارتباط بین لکه هایی با سطح 

وسیع تر )کم بودن اثر حاشیه ای2 ( و نزدیک تر به هم در اولویت می باشد. 

2- مشهد به عنوان بخشی از یک بوم سازگان کالن )استان خراسان رضوی(
استان خراسان رضوی با یک پارک ملی،3 پناهگاه حیات وحش، 13 منطقه شکار ممنوع، 21 
منطقه حفاظت شده و 3 اثر طبیعی ملی با وسعت جمعاً 2/411/942 هکتار در رده بندی کشوری، 
ازلحاظ تعداد، بیشترین مناطق را داراست. 20 درصد مساحت 118هزار کیلومتر مربعی خراسان رضوی 
زیر پوشش حفاظت محیط زیست و مساحت زیستگاه های این استان دو میلیون و 500 هزار هکتار 
جانوری  پوشش  و  زمین شناسی  سازندهای  گیاهی،  پوشش  دارای  اقلیم خاص  به  توجه  با  و  است 

منحصربه فرد می باشد.
در محدوده مطالعه حاضر از شبکه مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوی، منطقه حفاظت 
با مساحت  رود  آبریز رودخانه حفاظت شده کشف  با مساحت 67,406 هکتار و حوزه  بینالود  شده 
15،450 هکتار به علت وسعت، درجه حفاظتی و نزدیکی جغرافیایی به شهر مشهد بیشترین تأثیرگذاری 
بوم شناختی را بر این کالن شهر دارند که به همین علت بازسازی بوم شناختی این مناطق در برنامه ریزی 

کالن شهر مشهد به طور خاص باید مورد توجه قرار گیرد. 
1. stepping stone corridor
2. Edge effects
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منطقه حفاظت شده بینالود که در مرکز رشته کوه هاي بینالود و بین سه شهرستان طرقبه شاندیز، 
نیشابور و چناران واقع شده و مساحت آن 67406 هکتار مي باشد و اثر طبیعي ملي قلل بینالود در مرکز 
این منطقه قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده یا به عبارت دیگر، رودخانه حفاظت شده کشف رود  
نیز به طول 290 کیلومتر از شرق شهرستان قوچان و از ارتفاعات هزار مسجد و بینالود سرچشمه گرفته 
و پس از عبور از شمال شهر مشهد، ادامه مسیر داده و در محل پل خاتون سرخس، به رودخانه هریرود 
می پیوندد و از آنجا به بعد، رودخانه تجن نام گرفته و به سمت ترکمنستان ادامه می یابد. وسعت این 

منطقه 15450 هکتار مي باشد.
این دو منطقه همان طور که در سند توسعه محیط زیست شهر مشهد )1396( نیز به آن ها اشاره 
شده است بیش از بقیه مناطق حفاظتی استان ازنظر بوم شناختی با شهر مشهد مرتبط هستند و ضمن 
تأثیرگذاری مستقیم بر آن، از آن تأثیر می پذیرند. بنابراین این دو منطقه را می توان به عنوان مناطق 
مستعد حفاظت و بازسازی در سطح سیمای سرزمینی که مشهد بخشی از آن به شمار می آید، دارای 

اولویت ارزیابی کرد. 

نتیجه گیری 
در مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم  بازسازی بوم شناختی در سطح بوم سازگان، فواید محیط زیستی 
ارتباط  اجرایی آن،  ابزارهای  و  پایدار  با توسعه  پیوند آن  اجرایی و سطوح کاربست آن،  فرآیند  آن، 
بازسازی بوم سازگانی با رفاه بشر و توسعه پایدار شهری، با نگرش بوم سازگانی به تأثیرات بازسازی 
بوم سازگانی بر شهر ها، در دو مقیاس »سیمای سرزمین در مقیاس شهر« و »شهر به عنوان بخشی 
از یک بوم سازگان کالن« دسته بندی و بررسی شد. در هر دو مقیاس، بازسازی بوم شناختی موجب 
بازسازی و توسعه پایداری شهری می گردد؛ اما به طورکلی می توان گفت خصوصاً در شرایطی که شهر 
به عنوان بخشی از بوم سازگانی کالن مدنظر قرار گیرد و بازسازی در مناطقی که پتانسیل و تنوع باالی 
حیات دارند مثل مناطق حفاظت شده اتفاق بیفتد، شهر شاهد اثرات مثبت بیشتری خواهد بود. در ادامه، 
در راستای شفاف تر مفاهیم و مبانی نظری مطرح شده، با رویکرد مطالعه موردی برنامه های مدیریتی 
و همچنین اسناد فرادست کالن شهر مشهد بررسی و به مواردی از برنامه های بازسازی بوم شناختی 
در راستای اسناد فرادست و دستیابی به توسعه پایدار در این کالن شهر اشاره شد. در این مطالعه به 
کمک روش  تحلیل مضمون در پی کشف کیفیت آثار بازسازی بوم سازگانی بر پایداری شهری، مدل 
مفهومی »بازسازی بوم سازگانی و پایداری شهری« ارائه شد تا نشان  دهد چگونه بازسازی بوم سازگانی 

پیش بایست پایداری شهری است. 
تجزیه وتحلیل تغییرات در وضعیت محیط زیستی در مورد مطالعاتی پژوهش حاضر، کالن شهر 
مشهد، حاکی از آن است که تعداد و ترکیب گونه ها روندی کاهشی داشته  است. بااین حال، به بعضی 
دالیل همچون قرارگیری بستر کالن شهر مشهد بر جلگه حاصلخیز دشت مشهد–چناران و میان دو 
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رشته کوه بینالود و هزار مسجد، وجود فضای سبز نسبتاً متعادل به علت وجود باغات آستان قدس 
رضوی، پارک جنگلی وکیل آباد و پارک ملت در محدوده شهر مشهد، ناهمگونی زیاد زیستگاه های 
که  شهری  جدید  زیستگاه های  و  نیمه طبیعی(  طبیعی)یا  مناطق  درهم آمیختگی  دلیل  به  شهری 
زیستگاه های متفاوتی برای گونه های متفاوت ارائه می دهد و هم چنین شمار باالی گونه های غیربومی، 
کالن شهر مشهد از غنای زیستی باالیی برخوردار بوده و الزم است جهت حفظ و تقویت این تنوع 
زیستی ارزشمند پروژه های بازسازی و بازسازی بوم شناختی مطابق روش ها، مراحل و ابزارهایی که 

در مبانی نظری پژوهش حاضر به تفصیل تبیین شد، در سطح بوم سازگان حفاظت و بازسازی شوند.
داشت  توجه  باید  مشهد  مناطق شهری  در سطح  بوم شناختی  بازسازی  پروژه های  انجام  برای 
جزایر  تأثیرات  تحت  شده،  تخریب  اغلب  خرددانه،  ناهمگون،  زیستگاه هایی  شهری  زیستگاه های 
حرارتی شهری و تغییر شکل یافته هستند که در برخی موارد منجر به پیدایش زیستگاه های جدید 
شهری شده اند. این زیستگاه ها با سطح باالی مواد مغذی، آالینده های زیاد، دسترسی کم به منابع آبی 
باعث تغییر در ترکیب گونه ها، کاهش توانایی حرکت گونه ها در ماتریس شهری بر اثر تکه تکه شدن 
زیستگاه ها، همگن شدن بیوتیک )الگوهای تنوع زیستی( بر اثر افزایش گونه های غیربومی و شکننده 
و ناپایدار شدن بوم سازگان شهری شده اند. با وجود فرصت ها و مزیت هایی که ذکر شد و با مدیریت 
یکپارچه و منسجم می توان درراستای رفع چالش های مذکور گام برداشت. در پایان، پیشنهاد هایی به 

شرح ذیل به مسئولین ذی صالح ارائه می شود.

پیشنهاد ها
در مسیر بازسازی بوم سازگانی، خاصه در کالن شهر مشهد، به سیاست گذاران، مدیران، متخصصان 

و کنشگران توصیه می شود:
برگزاری همایش ها، سمینارها و نشست های هم اندیشی نخبگانی و خبرگانی در راستای 1. 

ترویج مطالبه »بازسازی بوم سازگانی« و گفتمان سازی در سطح ملی
توسعه تالش های فراملی دیپلماتیک مسئولین ذی صالح در راستای جلب کمک های 2. 

بین المللی مالی و حمایت های فناورانه و دانش بنیان برای تعریف و توسعه پروژه های بازسازی 
بوم سازگانی کشور 

گذار از نگاه »باال به پایین« و نگرش »بخشی« به نگاه »مردم نهادی« و نگرش »آمایشی« 3. 
در برنامه ریزی های سرزمینی در یک چرخش تحول آفرین مدیریت محیط زیست کشور

تقویت سازوکارهای حفاظت مشارکتی نظیر آموزش محیط زیستی و حمایت از سازمان های 4. 
و  داوطلب  نیروهای  تربیت  اجتماعی،  سرمایه های  توسعه  راستای  در   )NGO( مردم نهاد 

صرفه جویی اقتصادی در اجرا و پایش پروژه های بازسازی بوم شناختی شهری
بهره گیری بیشتر از توان و ظرفیت های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در جهت تعریف، 5. 
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اجرا و پایش پروژه های بازسازی بوم شناختی 
اولویت بخشی به تدوین و اجرای برنامه های حفاظت و بازسازی زیست بوم های حساس و 6. 

شکننده و نظارت قانونی و حقوقی بر تغییر کاربری این گونه اراضی ملي و بومي شهری ازجمله 
باغ های خصوصی و نیمه خصوصی 

شکارچیان، 7.  براي  سنگین  جریمه هاي  گرفتن  نظر  در  و  شکار  ممنوعیت  و  کنترل 
کنترل انتشار آالینده های محیطی به ویژه در مورد تخلیه پساب های صنعتی و ایجاد زون های 
سپر و پناهگاه در اطراف مناطق حفاظت شده به عنوان مهم ترین اولویت های حفاظتی جهت 

بازسازی این مناطق و به تبع آن توسعه پایدار شهری کالن شهرهای پیرامونی آن ها
ازجمله 8.  کشور  کالن شهرهای  بوم سازگانی  بازسازی  مطالعات  جامع  برنامه  تدوین 

مشهد در چشم انداز 1420.
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ابدی، بیژن؛ جاللی، محمد؛ موسوی، سید بهمن. )1396(. تحلیل مسیر رفتار حفاظت منابع آب در بخش 
کشاورزی و بازسازی دریاچه ارومیه: مورد مطالعه کشاورزان حوضه جنوبی دریاچه ارومیه. علوم ترویج و 

آموزش کشاورزی، 13)2(، 268-251.
اسحاقی، سید رضا؛ حجازی، یوسف؛ حسینی، سید محمود؛ رضایی، عبدالمطلب. )1399(. تحلیل شبکه اجتماعی 

سازمان  های فعال در بازسازی دریاچه ارومیه. فصلنامه علوم محیطی، 18)4(، 258-239. 
رفیعی، حامد؛ طاهری ریکنده، عمران. )1394(.  نوروزی، حسین؛ خسروی، حسن؛  دامنه، حامد؛  اسکندری 
موردی شهرستان  مطالعه  جازموریان؛  تاالب  بازسازی  راستای  در  اجرای طرح کم کاشت  امکان سنجی 

جیرفت. راهبردهای توسعه روستایی، 2)3(، 298-287. 
ایرانی بهبهانی، هما؛ زندی، شهین؛ ابرکار، مهرو. )1381(. بقا محیط طبیعی درون شهری و استفاده بهینه از آن 

)مطالعه موردی: دره فرحزاد(. محیط شناسی، 28)30(، 54-43.
برومند، امیرعلی؛ کریمی، آزاده. )1400(. بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی. 

مطالعات علوم محیط زیست، 6)1(، 3433-3419. 
بوتکین، دنیل؛ کلر، دوراد. )1394(. شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده. مترجم عبدالحسین وهاب زاده. 

مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
بیگلر فدافن، مصطفی؛ دانه کار، افشین. )1396(. ارائه راهکارهای مدیریت یکپارچه تاالب آلماگل در جهت 

بازسازی و بازسازی تاالب. اکوبیولوژی تاالب، 9 )4(، 5-22.
جارویس، پیتر. )1387(. مبانی بوم شناسی و مسائل محیط زیست. مترجم مظفر شریفی. مشهد: انتشارات جهاد 

دانشگاهی مشهد.
دانشگاه فردوسی مشهد )گروهی از نویسندگان(. )1396(. سند توسعه محیط زیست کالن شهر مشهد. 



 184  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

یز
  س

ال
س

ذوالفقاری، حسن. )1391(. مبانی محیط زیست. کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازی. 
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ بوزرجمهری، خدیجه. )1384(. تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار 

روستایی. برنامه ریزی و آمایش فضا. 9 )1(، 45-17.
رهنما، محمدرحیم؛ اسدی، امیر؛ رضوی، محمدمحسن. )1392(. تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از 
رگرسیون وزنی جغرافیایی )مطالعه موردی شهر مشهد(. فصلنامه علمیـ  پژوهشی پژوهش های بوم شناسی 

شهری، )7(4، 73-84. 
زبردست، لعبت؛ جعفری، حمیدرضا. )1390(. ارزیابی روند تغییرات تاالب انزلی با استفاده از سنجش از دور و 

ارائه راه حل مدیریتی. محیط شناسی، 37)57(، 8-1.
ساتن، فیلیپ دبلیو. )1397(. درآمدی بر جامعه شناسی محیط زیست. مترجم صادق صالحی. تهران: سازمان 

مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسالمی و انسانی )سمت(.
سازمان حفاظت محیط زیست )گروهی از نویسندگان: زهرا جواهریان، سید امیر فاتح وحدتی، علیرضا رحمتی، 
و  آموزش  معاونت  اقتصاد محیط زیست  و  پایدار  توسعه  دفتر  پایدار.  توسعه  اهداف   .)1395( زمانی(.  لیال 

پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست. تهران: نشر حک. 
تهران:  شهری(.  طراحی  و  رفتار  )اخالق،  محیطی  روان شناسی   .)1396( مریم.  اسدی،  علیرضا؛  سلیمانی، 

انتشارات طحان. 
طاهری، حمید؛ ملک سعیدی، حمیده؛ جاللی، محمد. )1398(. عوامل مؤثر بر پذیرش طرح  مدیریت آب در 
راستای بازسازی دریاچه ارومیه توسط کشاورزان شهرستان نقده. تحقیقات منابع آب ایران، 15)2(، 265-

.277
طباطبائی یزدی، فاطمه. )1397(. تأثیرات تخریب زیستگاه بر روی فراجمعیت های ول معمولی )پستانداران: 

جوندگان(. جغرافیا و مخاطرات محیطی، )4(7، 19-30. 
طرازکار، محمدحسن؛ زیبایی، منصور؛ سلطانی، غالمرضا. )1395(. شناسایی و رتبه بندی راهکار های بازسازی 

تاالب بین المللی بختگان با رویکرد تاپسیس فازی. اکوبیولوژی تاالب، 8 )1(، 21-38. 
فوالدی، مهدی؛ مهدوی نجف آبادی، رسول؛ رضایی، مرضیه؛ مسلمی، حمید. )1399(. تدوین راهبردهای 
 .VIKOR چندمعیارة  تصمیم گیری  مدل  از  استفاده  با  جازموریان  تاالب  بازسازی  و  حفاظت  مدیریتی 

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، 8)2(، 135-107.
کان، پیتر؛ کلرت، استیفن. )1393(. کودک و طبیعت )درس نامه مدرسه طبیعت( پژوهش های روانی، اجتماعی 
- فرهنگی و تکاملی )مجموعه مقاالت(. مترجمان عبدالحسین وهاب زاده، آرش حسینیان. مشهد: جهاد 

دانشگاهی مشهد.
کریشنارائو، پی نینتی. )1394(. توسعه پایدار؛ اقتصاد و سازوکارها. مترجم: احمدرضا یاوری. تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران. 
کیانی، واحد. )1393(. درآمدی بر بوم شناسی سیمای سرزمین. تهران: انتشارات دی نگار.  



 185  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م • 

ده
یز

  س
ال

س

مثنوی، محمدرضا. )1381(. پایداری شهری و نگرش های اکولوژیکی : ضرورت بسترسازی مشترک برای 
کاربرد نظریه. محیط شناسی، 28)30(، 22-11.

محمدی روزبهانی، مریم؛ چوبکار، نسرین؛ رضایی منش، محیا؛ کاکولکی، شاپور. )1397(. بازسازی تاالب 
شادگان، فرصت آبزی پروری و مهار ریزگردها با زهاب صنعت نیشکر خوزستان. مجله بهره برداری و پرورش 

آبزیان، 7)4(، 40-29. 
موالئی، آیت. )1399(. چالش های راهبرد حقوقی بازسازی دریاچه ارومیه. مجلس و راهبرد، 27)104(، 93-69. 

میلر، جی تی. )1392(. زیستن در محیط زیست. مترجم مجید مخدوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
وارسته مرادی، حسین؛ قلی پور، مصطفی؛ سلمان ماهینی، عبدالرسول. )1394(. ارزیابی زیستگاه حیات وحش 

)جلد 2(. تهران: نشر دی نگار.
یعقوبی، جعفر؛ موالن نژاد، لقمان. )1396(. بررسی نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت 
در فرایند حفظ و بازسازی دریاچه ارومیه و عوامل مرتبط با آن. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 13)1(، 

.58-47
حفاظت  سازمان  انتشارات  تهران:  پویان،  حسن  مترجم:  پایدار.  آینده  یک  برای  آموزش   )1379( یونسکو. 

محیط زیست. 
Abelson, A., Halpern, B. S., Reed, D. C., Orth, R. J., Kendrick, G. A., Beck, M. W., ... & Nelson, P. 

A. (2016). Upgrading marine ecosystem restoration using ecological‐social concepts. BioSci-
ence, 66(2), 156-163. 

Alam, K. (2013). Factors affecting public participation in river ecosystem restoration: using the 
contingent valuation method. The Journal of Developing Areas, 223-240.

Andam, K. S., Ferraro, P. J., & Hanauer, M. M. (2013). The effects of protected area systems on 
ecosystem restoration: a quasi‐experimental design to estimate the impact of Costa Rica’s pro-
tected area system on forest regrowth. Conservation Letters, 6(5), 317-323. 

Aradottir, A. L., & Hagen, D. (2013). Ecological restoration: approaches and impacts on vegeta-
tion, soils and society. Advances in Agronomy, 120, 173-222. 

Aronson, J., Clewell, A. F., Blignaut, J. N., & Milton, S. J. (2006). Ecological restoration: A new 
frontier for nature conservation and economics. Journal for Nature Conservation, 14(3-4), 135-
139. 

Bakker, J. D., & Wilson, S. D. (2004). Using ecological restoration to constrain biological inva-
sion. Journal of applied Ecology, 41(6), 1058-1064. 

Blangy, S., & Mehta, H. (2006). Ecotourism and ecological restoration. Journal for Nature Con-
servation, 14(3-4), 233-236. 

Brandt, J. S., Radeloff, V., Allendorf, T., Butsic, V., & Roopsind, A. (2019). Effects of ecotourism 
on forest loss in the Himalayan biodiversity hotspot based on counterfactual analyses. Conser-
vation Biology, 6(33), 1318-1328. 

Cao, S. (2010). Socioeconomic road in ecological restoration in China. Environmental Science & 
Technology. 44 (14). 5328–5329.

Choi, Y. D. (2007). Restoration ecology to the future: a call for new paradigm. Restoration Ecol-



 186  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

یز
  س

ال
س

ogy, 15(2), 351-353. 
Chunhui, L., Xiaokang, Z., Shaofeng, N. I. U., Yanpeng, C. A. I., Nan, S. H. E. N., & Aiping, P. 

A. N. G. (2009). Research progress in protection and restoration of urban wetlands. Progress in 
Geography, 28(2), 271-279. 

Clarkson, B. D., & Kirby, C. L. (2016). Ecological restoration in urban environments in New 
Zealand. Ecological management & restoration, 17(3), 180-190. 

Clarkson, B. D., & McQueen, J. C. (2014). Ecological restoration in Hamilton City, North Island, 
New Zealand“.16  th International Conference, Society for Ecological Restoration, 1-6.

Clewell, A. F., & Aronson, J. (2012). Ecological restoration: principles, values, and structure of an 
emerging profession. Island Press.  

Connelly, N. A., Knuth, B. A., & Kay, D. L. (2002). Public support for ecosystem restoration in 
the Hudson River Valley, USA. Environmental Management, 29(4), 467-476. 

De Groot, R. S., Blignaut, J., Van Der Ploeg, S., Aronson, J., Elmqvist, T., & Farley, J. (2013). 
Benefits of investing in ecosystem restoration. Conservation Biology, 27(6), 1286-1293. 

Drew, J. A. (2005). Use of traditional ecological knowledge in marine conservation. Conservation 
biology, 19(4), 1286-1293. 

Eckersley, R., Minteer, B., & Taylor, B. P. )2002(. Democracy and the Claims of Nature. .153-172  
Elmqvist, T., Setälä, H., Handel, S. N., Van Der Ploeg, S., Aronson, J., Blignaut, J. N., ... & De 

Groot, R. (2015). Benefits of restoring ecosystem services in urban areas. Current opinion in 
environmental sustainability, 14, 101-108. 

Halme, P., Allen, K. A., Auniņš, A., Bradshaw, R. H., Brūmelis, G., Čada, V., ... & Zin, E. (2013). 
Challenges of ecological restoration: lessons from forests in northern Europe. Biological Con-
servation, 167, 248-256. 

Harris, J. A., Hobbs, R. J., Higgs, E., & Aronson, J. (2006). Ecological restoration and global 
climate change. Restoration Ecology, 14(2), 170-176. 

Herringshaw, C. J., Thompson, J. R., & Stewart, T. W. (2010). Learning about restoration of 
urban ecosystems: a case study integrating public participation, stormwater management, and 
ecological research. Urban Ecosystems, 13(4), 535-562. 

Higgs, E. (2003). Nature by design: people, natural process, and ecological restoration. MIT 
Press.179  .

Holl, K. (2020). Primer of Ecological Restoration. Island Press. 202. 
Iftekhar, M. S., Polyakov, M., Ansell, D., Gibson, F., & Kay, G. M. (2017). How economics can 

further the success of ecological restoration. Conservation Biology, 31(2), 261-268. 
Johnson, C. R., Chabot, R. H., Marzloff, M. P., & Wotherspoon, S. (2017). Knowing when (not) 

to attempt ecological restoration. Restoration Ecology, 25(1), 140-147. 
Jørgensen, D. (2013). Ecological restoration in the Convention on Biological Diversity targets. 

Biodiversity and Conservation, 22(12), 2977-2982. 
Kaiser-Bunbury, C. N., Mougal, J., Whittington, A. E., Valentin, T., Gabriel, R., Olesen, J. M., 

& Blüthgen, N. (2017). Ecosystem restoration strengthens pollination network resilience and 
function. Nature, 542(7640), 223-227. 

Keenelyside, K., Dudley, N., Cairns, S., Hall, C., & Stolton, S. (2012). Ecological restoration for 
protected areas: principles, guidelines and best practices, (Vol. 18). IUCN. 

Lee, M., & Hancock, P. (2011). Restoration and stewardship volunteerism. In Human Dimensions 



 187  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م • 

ده
یز

  س
ال

س

of Ecological Restoration (pp. 23-38). Island Press, Washington, DC. 
Li, C., & Zeng, Y. (2018). The Planning Practice Study of Urban Green Space System in High-

Density Urban Areas Based on the Concept of Ecological Restoration and Urban Repairing. 
7th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (ICEESD 
2018), Atlantis Press. 

Liao, C., Li, H., Lv, G., Tian, J., & Xu, Y. (2020). Effects of ecological restoration on soil prop-
erties of the Aeolian sandy land around Lhasa, southern Tibetan Plateau. Ecosphere, 11(1), 
e03009. 

Ma, H., Lv, Y., & Li, H. (2013). Complexity of ecological restoration in China. Ecological Engi-
neering, 52, 75-78. 

Martin, D. M. (2017). Ecological restoration should be redefined for the twenty‐first century. 
Restoration Ecology, 25(5), 668-673. 

McManus, P. (2006). Mangrove battle lines: culture/nature and ecological restoration. Australian 
Geographer, 37(1), 57-71. 

Meli, P., Herrera, F. F., Melo, F., Pinto, S., Aguirre, N., Musálem, K., ... & Brancalion, P. H. 
(2017). Four approaches to guide ecological restoration in Latin America. Restoration Ecology, 
25(2), 156-163. 

Murcia, C., Guariguata, M. R., Andrade, Á., Andrade, G. I., Aronson, J., Escobar, E. M., ... & 
Montes, E. (2016). Challenges and prospects for scaling‐up ecological restoration to meet inter-
national commitments: Colombia as a case study. Conservation Letters, 9(3), 213-220. 

Ning, F. S., You, X., & Yang, H. L. (2005). Countermeasures for Ecological and Landscape Res-
toration of Abandoned Quarries in Urban District of Chongqing City [J]”. Bulletin of Soil and 
Water Conservation, 3, 77-80. 

Senos, R., Lake, F. K., Turner, N., & Martinez, D. (2006). Traditional ecological knowledge and 
restoration practice. In: Apostol, Dean; Sinclair, Marcia, eds. Restoring the Pacific Northwest: 
the art and science of ecological restoration in Cascadia. Washington, DC: Island Press: 393-
426. Chapter 17. 393-426. 

Sodhi, N. S., & Ehrlich, P. R. (Eds.). (2010). Conservation biology for all. Oxford University 
Press. 

Standish, R. J., Hobbs, R. J., & Miller, J. R. (2013). Improving city life: options for ecological 
restoration in urban landscapes and how these might influence interactions between people and 
nature. Landscape ecology, 28(6), 1213-1221. 

Suding, K., Higgs, E., Palmer, M., Callicott, J. B., Anderson, C. B., Baker, M., & Schwartz, K. Z. 
(2015). Committing to ecological restoration. Science, 348(6235), 638-640. 

Wallace, K. J., & Clarkson, B. D. (2019). Urban forest restoration ecology: a review from Hamil-
ton, New Zealand. Journal of the Royal Society of New Zealand, 49(3), 347-369. 

Wortley, L., Hero, J. M., & Howes, M. (2013). Evaluating ecological restoration success: a review 
of the literature. Restoration ecology, 21(5), 537-543. 

Yokohari, M., & Amati, M. (2005). Nature in the city, city in the nature: case studies of the 
restoration of urban nature in Tokyo, Japan and Toronto, Canada. Landscape and ecological 
engineering, 1(1), 53-59. 

Young, T. P. (2000). Restoration ecology and conservation biology. Biological conservation, 
92(1), 73-83. 

Yu, D., Xun, B., Shi, P., Shao, H., & Liu, Y. (2012). Ecological restoration planning based on con-
nectivity in an urban area. Ecological Engineering, 46, 24-33. 




