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 محور در تحقق شهرهاي کاربرد رویکرد سازگاري اکوسیستم

 آور اقلیمیتاب

 1نغمه مبرقعی

 2زهرا مختاري
 چکیده

در مقابل تغییرات آب وهـوایی در   یو خدماتی عیت و الگوهاي پیچیده زیرساختعلت افزایش جمشهرها به
اي بسیاري بر سالمت، رفاه اجتماعی و معرض خطر بیشتري قرار دارند. اثرات ناشی از این تغییرات پیامده

بسـتن   کـار بـه  راستايهمراه دارد. در مواجهه با این اثرات، امروزه عالوه بر تالش در هاي انسانی بهسرمایه
-محور) در برنامهمحور و طبیعت(انسان اي، رویکردهاي سازگاري مختلفکاهش گازهاي گلخانه هاياقدام

 آوري شـهرها بـه  هاي اخیر توجـه بـه تـاب   شده است. عالوه بر آن، در سالریزي بسیاري از شهرها تلفیق 
آوري اقلیمی به کرات در متون مرتبط شدت با سازگاري تغییرات آب و هوا پیوند خورده است و واژه تاب

ارچوب مفهـومی تلفیـق   هـ با مدیریت شهري مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله سعی بـر ارائـه چ  
آور اسـت. از جملـه   مختلف آن، به منظور افزایش سـازگاري در ایجـاد شـهرهاي تـاب     عواملو سازگاري 

ه در ایـن  کمحور است آور، سازگاري اکوسیستمرویکردهاي جدید سازگاري براي رسیدن به شهرهاي تاب
جه آور اقلیمی توهاي مختلف و ضرورت آن در ایجاد شهرهاي تابرویکرد به کارکرد و خدمات اکوسیستم

 هـاي ریزي در سطح شهرداري فرصت کلیـدي بـراي تلفیـق اقـدام    شده برنامه شود. بنابر مطالعات انجاممی
محـور در منـاطق   محور است. در ایران، مطالعات الزم در ارتباط با سازگاري اکوسیستمسازگاري اکوسیستم

زي شهري انجام نگرفته است. با ریاري و تلفیق آن با تغییرات اقلیم در مدیریت و برنامهذگشهري و سیاست
 هـاي طـرح  بـه  توجـه  آنهـا،  در اقلـیم  تغییر از ناشی توجه به گسترش روزافزون شهرها و اثرات و شواهد 

 ایجـاد  زمینـه،  ایـن  در. رسـد مـی  نظر به ضروري شهري توسعه در اقلیم تغییر با محوراکوسیستم سازگاري
از آنهـا   گیري منـافع حاصـل  و اندازه هاي دانشزمینه سایر با آن تلفیق و شهرها اکولوژیک اطالعات پایگاه

آور محور براي نیل به شهرهاي تابتلفیق سازگاري اکوسیستم درعنوان گام ابتدایی براي توجیه اقتصادي، به
 اقلیمی ضروري است.

 .شهريریزي آوري شهري، برنامهمحور، تاب: تغییرات اقلیم، شهرداري، سازگاري اکوسیستمکلیدواژگان
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 مقدمه

. اسـت زیسـت در سـطح جهـانی    هاي بـزرگ محـیط  امروزه، تغییرات آب وهوا یکی از چالش
هـاي متفـاوت خشـکی از    شده گرمایش اثرات قابل توجهی روي اکوسیستمبینیالگوهاي پیش

 .)Davoudi et al, 2010( هـاي پـایین دارد  ویژه در مناطق خشک و در عـرض  جمله شهرها به
در  یو خـدمات  یگوهاي پیچیده اقتصادي، زیرساختافزایش جمعیت جهانی و العلت شهرها به

 ,Genelleti and Zardo( مقابل تغییرات آب وهـوایی در معـرض خطـر بیشـتري قـرار دارنـد      

دما و  برشود که می 1اقلیم خردوجود آمدن هعالوه بر این، ایجاد شهرها خود موجب ب .)2016
علـت توپـوگرافی    طور مثال جزیره گرمایی در شـهرها بـه  به .)Webb, 2011(گذارد باد اثر می

) و شـده آسـفالت  مناطق( پیچیده و تراکم ساختمان، تبدیل اراضی سبز به سطوح غیرقابل نفوذ
ناشـی از   هـاي افتد. یکی دیگر از خطرهاي انسانی اتفاق میشده ناشی از فعالیت گرماي تولید

علـت افـزایش سـطوح    افـزایش وقـوع سـیالب بـه     توسعه شهرها همزمان با تغییرات اقلیمـی، 
 .)Gill & et al, 2007( غیرقابل نفوذ زمین در این مناطق است

ها، سـیالب و خشکسـالی   وهوایی مانند طوفانبا باالرفتن دما، احتمال رخدادهاي شدید آب   
مثـال   عنـوان یابد. اما، مناطق مختلف تغییرات متفاوتی را تجربـه خواهنـد کـرد. بـه    افزایش می

افزایش دما در شهرهاي اروپا منجر به افزایش سیل خواهد شد، اما، در آفریقا منجر به خشـک  
 .)Davoudi, 2010( شودشدن بیشتر مناطق می

کارهـا  هـا و راه طیف وسیعی از استراتژي یدبراي مقابله با اثرات تغییرات اقلیم در شهرها، با   
کار گرفته شود. کنوانسیون جهانی تغییر اقلـیم  انی بهاي، ملی و جههاي محلی، منطقهدر مقیاس

-است: اقدام کرده سازمان ملل به دو استراتژي عمده در مواجهه با تغییرات آب و هوایی اشاره

کاهشـی   هـاي اقدام 2001دول تغییرات اقلیم در سال ال. مجمع بین 3و سازگاري 2کاهشی هاي
اي یـا افـزایش جـذب    ولیدکننده گازهاي گلخانـه دخالت انسانی در کاهش منابع ت« عنوانرا به
-هاي انسانی و طبیعی در مواجهه با اثرات کنونی و یا پیشانطباق سیستم«و سازگاري را  »آنها

 .  (Fussel and Klein, 2002)تعریف کرده است  »شده تغییرات آب وهواییبینی

                                                                 
1. Microclimate 
2.Mitigation 
3.Adaptation 
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بـاط آنهـا بـا یکـدیگر و     شکل زیر جایگاه هر یک از رویکردهاي کاهشی و سازگاري و ارت   
 دهد.(شهرها) را نشان می هاي انسانیسیستم

 

 
وهوایی و جایگاه هاي مختلف در ارتباط با تغییرات آبارتباط علت و معلولی بین بخش :1شکل 

 )IPCC, 2001( سازگاري و کاهشی در مواجهه با آنرویکرد 

 
توان از ابعاد متفاوتی مقایسـه کـرد. هـدف از    سازگاري را می تفاوت عملکردهاي کاهشی و   

، در اسـت وهـوایی در درازمـدت   گیري از اثرات مخرب تغییـرات آب کاهشی، پیش هاياقدام
-وهـوایی در میـان  ناپذیر تغییـرات آب سازگاري براي کاهش اثرات اجتناب هايکه اقدام حالی

  . )Davoudi & et al, 2010( گیردمدت صورت میمدت و کوتاه
-توان با ارائه این مثال چنین توضیح داد، اگر غلظت گازهاي گلخانهاین مقیاس زمانی را می   

 2,4مدت منجر به افـزایش  ثابت باقی بماند، میزان این گاز در طوالنی 2005اي در سطح سال 
درجـه   2دما فقط هاي سازگاري انجام شود تا استراتژي داي دما خواهد شد. بنابراین، بایدرجه

سـازگاري بـا تغییـرات     بـه   ). با اینکه2008وهوایی (کمیته تغییرات آب سانتیگراد افزایش یابد

 تغییرات آب وهوایی
 افزایش دما
 باالرفتن دما

ارشتغییرات ب  
 خشکسالی و سیالب

ثرات بر روي انسان و سیستم ا
 هاي طبیعی

 منابع آب و غذا
 اکوسیستم ها و تنوع زیستی

 مجموعه هاي انسانی

اجتماعی-مسیرهاي توسعه اقتصادي  
 رشد اقتصادي

 تکنولوژي جمعیت
 دولت

 انتشارات و غلظت ها
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 ائروسل ها
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اما امروزه ، )fusel, 2007( ی شده استکاهش هايآب و هوایی توجهات کمتري نسبت به اقدام
ت ثابـت  صـور که انتشار گازهاي گلخانه به شود و تا زمانیضرورت تلقی میاین رویکرد یک 

 ,.Picketts et al(سازگاري با تغییرات آب وهوایی الزم است  هايگرفتن اقدام کار درنیاید، به

2013( . 
هاي محلی تـا  سازگاري بیشتر در مقیاس هايعالوه بر تفاوت در مقیاس زمانی، اثرات اقدام   

تیجه بخـش خواهـد   هاي ملی و فراملی نکاهشی در مقیاس هاياي اهمیت دارد، اما اقداممنطقه
مقایسه بین دو رویکـرد کاهشـی و سازشـی از جوانـب گونـاگون در      . )Davoudi, 2010( بود

 خالصه شده است:) 1(جدول 
 

 )Fussel and Klein, 2006( کارهاي کاهشی و سازگاريهاي راهمقایسه ویژگی :1جدول 

 هاویژگی
 کاهشی هاياقدام

 وهواییبا تغییرات آب

 سازگاري هاياقدام

 وهواییبا تغییرات آب

 اندهایی که انتخاب شدهسیستم هاتمامی سیستم هاي هدفسیستم
 ايمحلی تا منطقه جهانی مقیاس اثر
 هاها تا قرنسال هاقرن طول عمر

 هابالفاصله تا دهه هادهه زمان بین آغاز فرایند و مشاهده نتیجه
 اغلب اوقات گاهی اوقات منافع جانبی

 سخت و پیچیده باً راحت و سادهتقری پایش

 
شـدت بـا    بـه  1آوري شـهرها هاي اخیر توجه بـه تـاب  مدیریت شهري، در سال در موضوع   

اي بسـیار  واژه 2آوري اقلیمـی سازگاري تغییرات آب و هوا پیوند خورده است و اصطالح تاب
لیمـی اشـاره   آوري اقهاي بعدي مقاله به مفعوم و تعریـف تـاب  (در بخش پرکاربرد شده است

 خواهد شد).

                                                                 
1. Urban Resilience 
2. Climate Resilient 
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هـاي مختلفـی   براي تقویت ظرفیت سازگاري در مواجهه با تغییرات اقلـیم در شـهرها روش     
شامل ظرفیت مجریان براي تغییر میزان جذب و بازیابی اثـرات   1وجود دارد. ظرفیت سازگاري

اسـت  ذیري پـ هاي جدید براي افزایش تطبیقناشی از تغییر اقلیم و همچنین، استفاده از فرصت
)Carter et al, 2015(  ـ -هـاي اقتصـادي  وسـیله ویژگـی  ه. ظرفیت سازگاري با تغییرات اقلـیم ب

 توانـد بـه  ها مـی . این ویژگی)IPCC, 2001( شودزیستی هر منطقه تعیین میاجتماعی و محیط
(یعنی در تمامی مناطق صدق کند) و یا فقط ویژه یک منطقه در مواجهه با سـطح   صورت کلی

ر در ؤثکلـی مـ   عوامـل برخـی از   ).Adger et al, 2007( معینی از تغییرات اقلـیم باشـد  ریسک 
 :شهرها در جدول زیر ارائه شده استظرفیت سازگاري 

 )Carter et al,2015(کلی موثر بر ظرفیت سازگاري شهري عوامل :2جدول   

 کننده میزان ظرفیت سازگاري شهرهاکلی تعیین عوامل

 توازن در آمدسطح درآمد و توزیع م

 میزان دسترسی و توزیع منابع
 هاي بالقوه در مواجهه با آنوهوا و پاسخمیزان دسترسی به اطالعات مربوط به تغییرات آب

 هواییوتغییرات آب هايآگاهی و شناخت خطر
 وهواظرفیت فناوري در مواجهه با تغییرات آب

اکوسیستم (خدمات اکوسیستم)، مواد خام، فاکتورهاي محیطی شامل دسترسی و کیفیت زمین، آب، 
 زیستی و غیرهتنوع

 هاکیفیت زیرساخت
 سازگاري يهاکارگیري پاسخ هاي نهادي و سازمانی براي بهظرفیت

 گیريکیفیت و شفافیت فرایندهاي تصمیم
 کارگیري رویکرد سازگاريظرفیت اجتماعی براي همکاري در به

 و تحصیالت افراد سرمایه انسانی مانند توانمندي
 ترکیب، چیدمان و الگو و شکل شهرها

 

                                                                 
1  . Adaptive Capacity 
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تـوان بـه دو گـروه کلـی     ثر روي ظرفیـت سـازگاري را مـی   مؤ عوامل، )1(بر اساس جدول    
عبارت دیگـر سـازگاري   بندي کرد. به(اکولوژیک) دسته فیزیکی-اقتصادي و زیستی -اجتماعی

 Carter( 2محـور و سازگاري طبیعت 1ورمحدو صورت انجام شود: سازگاري انسان تواند بهمی

et al, 2015(. هاي سـبز توان به زیرساختفیزیکی می -در ارتباط با ظرفیت سازگاري زیستی- 
 در شهرها اشاره کرد. 3آبی

توانـد بـر   هـاي مختلـف مـی   عالوه بر اینها، الگوي چیدمان شهرها و توزیع فضایی کـاربري    
شـده روي   وسازهاي متفاوت در منطقه ساختد. تراکمظرفیت سازگاري شهرها تاثیرگذار باش

طور مثال، تهویه هـواي شـهري بسـتگی بـه چیـدمان      گذارد. بهثیر میأوضعیت هوایی محلی ت
هـا دارد. پوشـش سـطح، فاصـله بـین      مختلف و فاصله بین ساختمان هايها با ارتفاعساختمان
هـا و  درختان، موقعیت و اندازه پارك ها، پوشش گیاهی وها، میانگین ارتفاع ساختمانساختمان

ها، توپوگرافی، ارتباط با شهرهاي اطـراف، خـاك، فاصـله بـا     فضاي سبز، فضاي بین ساختمان
هاي آبی از جمله فاکتورهاي الگوي شهري است کـه ظرفیـت سـازگاري شـهرها را     اکوسیستم
 .)Davoudi, 2010( کندتعیین می

کیـد بـر رویکـرد    أها، بـراي افـزایش ظرفیـت سـازگاري ت    در این مقاله، از میان این رویکرد   
عنـوان پتانسـیل   هـاي موجـود در شـهرها بـه    است که به اکوسیستم 4محوراکوسیستمسازگاري 

 هاي مقرون بـه عنوان یکی از استراتژيکند. این رویکرد بهسازگاري با تغییرات اقلیم توجه می
 ریزي شهرها مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     صرفه با منافع جانبی بسیار در مدیریت و برنامه

)Naumann et al., 2011, Geneletti, 2016(    نکته مورد توجه در ایـن خصـوص مقیـاس بـه .
هـا  صـورت محلـی و تحـت حکمروایـی شـهرداري      کارگیري این رویکرد است که بیشتر بـه 

 .)Wamsler et al, 2014( صورت گرفته است
-دلیل قرار گرفتن در ناحیه خشک و نیمهسو بهایران از یکاثرات ناشی از تغییرات اقلیم در    

 ، بـه اسـت خشک جغرافیایی، باال بودن خطر وقوع بالیاي طبیعی و مسـایل اقتصـادي، جـدي    
وهوا قرارگرفتـه اسـت و از   پذیر در کنوانسیون تغییر آب کشورهاي آسیب که ایران جزء طوري

                                                                 
1.human-based adaptation 
2.Nature-based adaptation 
3.Blue-Green Infrastructure 
4.Ecosystem-based Adaptation(EbA) 
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(دفتـر طـرح    تعریف شده است اي اي گلخانها انتشار باالي گازهعنوان کشوري بسوي دیگر به
 وهوا).  ملی تغییر آب

ویژه مقادیر بـارش و دمـا را نشـان    هاي علمی تغییرپذیري عناصر اقلیمی به در ایران بررسی   
هـاي   در کشور داراي روند افزایشی است و این افزایش در سال ي هواطور کلی دمادهد. به می

درجـه   1,75تـا   1,25 امـروزه دمـا    اي کـه  گونـه ت، بـه اخیر از شدت بیشتري برخـوردار اسـ  
. بنابراین، میانگین حداقل دما در اکثر منـاطق کشـور داراي رونـد    افزایش یافته استسانتیگراد 

-ویـژه در ایـران مرکـزي نشـان    ها بهافزایشی است و میانگین حداکثر دما نیز در بیشتر ایستگاه

 یر آب و هوا).(دفتر طرح ملی تغیدهنده روند صعودي است 
دهد که ایران در بخش هاي مقابله با آن نشان میمطالعه در بخش تغییرات آب وهوایی و راه   

 طور ویـژه بـه  محور بهطور کلی و سازگاري اکوسیستماري براي اجراي سازگاري بهذگسیاست
ادیق اما مصـ  ،شدت فقیر است. هر چند به این مفاهیم در گزارش دوم و سوم اشاره شده است

شهرهاي ایـران بـا    توان بیان کرد: کالن اري و اجرایی وجود ندارد. از نظر اقلیمی میذگسیاست
رو است و آگاهی الزم براي مقابلـه بـا آن وجـود    هجدي از نظر تأثیر تغییر اقلیم روب هايخطر

را ندارد. همین امر تدوین و اجراي سیاست و راهبرد سازگاري با تغییر اقلـیم در ایـن شـهرها    
گونه ارزیابی جامعی از نظر سازگاري بـا   بخشد. این در حالی است که تاکنون هیچ ضرورت می

 ).1396 (دکامین، شهرهاي ایران انجام نشده است تغییر اقلیم در کالن
ویژه با رویکـرد اکوسیسـتمی در شـهرها موضـوع     ه وهوا بموضوع سازگاري با تغییرات آب   

ها کار آسانی نیست و نیـاز بـه همکـاري    ریزيآن در برنامه جدیدي است. شروع فرایند تلفیق
 هـدف  ایـن  به رسیدن براي .)Prutsch & et al, 2010(هاي مختلف دارد افراد توانمند در زمینه

 ایـن . اسـت  اجرایـی  و گـذار سیاست هايسازمان و دانشگاهی مراکز همکاري به نیاز ایران در
 آن مختلـف  ابعاد محور،اکوسیستم سازگاري استراتژي فیمعر براي اولیه تالشی عنوانبه مقاله،

انجام گرفته در سـایر نقـاط    هاياقدام ارائه همچنین، و آن کارگیريبه لزوم و منافع شهرها، در
 .  استو دانشگاهیان  پژوهشگران جهان براي استفاده

پاسـخ بـه    آوريریزي شهري براي تحقـق تـاب  محور در برنامهبراي تلفیق رویکرد اکوسیستم 
 زیر ضروري است: هايپرسش
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رویکـرد سـازگاري   هـاي  اي آمـایش سـرزمین کنـونی اصـول و اقـدام     ا چه انـدازه ت •
 آور اقلیمی در خود جاي داده است؟  ایجاد شهر تاب راستايرا در  1محوراکوسیستم

تـوان  آوري مـی محور براي تحقق تـاب عنوان رویکرد اکوسیستم را به هاییچه اقدام •
هـاي موجـود   تـوان ظرفیـت سـازگاري و پتانسـیل اکوسیسـتم     اد؟ چگونه میانجام د

-هاي نهادي، جامعه یا اکوسیستمی) را براي اجراي رویکردهاي اکوسیسـتم (ظرفیت

 گیري کرد؟محور ارزیابی و اندازه
محور در مقایسه توان منافع اقتصادي ناشی از رویکرد سازگاري اکوسیسمچگونه می •

 د؟کرمهندسی را توجیه با سایر رویکردهاي 
را با جوامـع،   محوررویکرد سازگاري اکوسیستم هايتوان منافع و سیاستچگونه می •

 گیران در میان گذاشت؟نفعان و تصمیمذي
زیسـت،   هـاي مختلـف (سـازمان حفاظـت محـیط     تـوان پتانسـیل بخـش   چگونه می •

) را نهـاد ي مـردم هاها و سازماننفعان محلی، شهرداريها و مراکز علمی، ذيدانشگاه
 کرد؟ مطالعه شهرها محوررویکرد سازگاري اکوسیستم هايدر اقدام

 
 محورتعریف و مفهوم رویکرد سازگاري اکوسیستم

المللـی توسـط کنوانسـیون    محور بـراي اولـین بـار در جامعـه بـین     مفهوم سازگاري اکوسیستم
آن طرفـداران بسـیاري در    ارائه شد و پـس از  2008وهوایی سازمان ملل در سال تغییرات آب

اي  طور مخفـف محور که به. مفهوم سازگاري اکوسیستم)Geneletti, 2016( جوامع علمی یافت

-واز لحاظ نظري در بستر دو مفهوم خدمات اکوسیستمی و سـازگاري آب  ،شودگفته می 2بـی ا 
هاي سیستمعنوان فرایندهاي . خدمات اکوسیستم به)Wamsler, 2015( هوایی قرار گرفته است

کننـد. تنـوع زیسـتی    ها را حمایت میزیستی حیات انسانها و تنوعیعی است که در آن گونهطب
و  هـا کنند و به اخـتالل هاست که از کارکرد خاصی حمایت میدر واقع تنوع گونه و اکوسیستم

 در واقع سـازگاري  .)Ahern, 2013( دهدصورت متفاوتی پاسخ میهاي انسانی بهگیريتصمیم
محور داراي اصول اکولوژیک اسـت کـه آن را وارد مالحظـات اقتصـادي و فراینـد      اکوسیستم

                                                                 
1  . EbA 
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-ثر براي برنامهؤحل معنوان راه). مفهوم خدمات اکوسیستم به1-1 (شکل کندگیري میتصمیم

ریـزي خـدمات   . بـر ایـن اسـاس، برنامـه    اسـت ریزي شهري پایدار در سطح حکمرانی محلی 
محور روي تفرج، حفظ و نگهداري و حفاظـت سـاختارهاي   رد مکانعنوان رویک اکوسیستم به

هـاي  هـوایی از سـوي دیگـر روي اصـالح ویژگـی     وکنـد. سـازگاري آب  اکولوژیک تمرکز می
 کنـد طبیعی براي تعدیل کردن اثرات رخدادهاي آب و هوایی تمرکـز مـی   -هاي انسانیسیستم

)Wamsler, 2015(. 
 

 
 

اقتصادي و  -محور سه مفهوم تنوع زیستی و حفاظت اکوسیستم، منافع اجتماعیسازگاري اکوسیستم .2شکل

 .کندسازگاري با تغییرات اقلیم را با هم تلفیق می

 
   
 
هـایی اسـت کـه    محور شامل مدیریت، حفاظت و بهسـازي اکوسیسـتم  رویکردهاي اکوسیستم 

هـوایی را کـاهش دهـد. بـراي مثـال،      ورات تغییرات آبتواند اثمی ودهند خدماتی را ارائه می
عنـوان   هـاي مخـرب را تعـدیل و یـا بـه     تواند انرژي طوفانهاي مانگرو میحفاظت از جنگل

توانـد در مواجهـه بـا    در مقابل فرسایش عمل کند. حفاظت از آبهاي زیرزمینـی مـی   1گیرضربه
هـاي سـبز در منـاطق    یرسـاخت وهوایی کمک کند. تقویـت ز خشکسالی ناشی از تغییرات آب

 . )Geneletti, 2016( دهدشهري اثرات جزیره گرمایی را کاهش می

                                                                 
1. Buffer 

سازگاري با تغییرات   
 اقلیم

منافع اجتماعی 
 اقتصادي

حفاظت از تنوع زیستی 
 و اکوسیستم
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معرفـی شـده    1»بـدون پشـیمانی  «عنوان راهکاري  محور بهرویکردهاي سازگاري اکوسیستم   
) و منـافع  تمام منافع در پی دارد  صورتها بهکه مدیریت و حفظ اکوسیستم این معنه ا(ب است

-سـازگاري آب  تنهـا همراه دارد که فراتـر از  زیستی را به تصادي، اجتماعی و محیطچندگانه اق

رویکـرد سـازگاري   کارگیري زمان با به. برخی از منافع هم)Jones et al., 2012( وهوایی است
، تصـفیه فاضـالب،   2عبارتند از: کاهش ریسک مخاطرات طبیعی، ترسیب کربنمحور اکوسیسم

هـاي  هـاي هـوا، ارزش  ها و ناخالصـی لم و تمیز، از بین بردن آالیندهدر اختیار گذاشتن آب سا
ها، جلوگیري فرهنگی، تفرجی و اجتماعی، کاهش فقر و ایجاد شغل، ایجاد زیستگاه براي گونه

. عالوه بـر اینهـا   )Geneletti and Zardo, 2016( از فرسایش خاك، کاهش آلودگی صوتی و ...
ستی از طریق تقویت شرایط زیستگاه، حفاظت و نگهداري این رویکرد شامل حفاظت تنوع زی

غـذایی   و امنیـت  ، گردشگريهاي تفرجیدانش بومی، مشارکت جوامع محلی، افزایش فرصت
بـا اینکـه    .)Demuzere et al., 2014; Naumann et al., 2011; Vignola et al., 2009(اسـت  

هـاي  تواند روشاما این رویکرد میهاي کمی است، رویکردهاي اکوسیستم محور فاقد ارزیابی
صرفه در مواجهه با بزرگی، شتاب و عدم اطمینان تغییرات آب و بهجایگزین، منعطف و مقرون

 سبب منافع بیـان شـده، ایـن رویکـرد بـه     . به)Munang et al., 2013a(هوایی در اختیار گذارد 
لـیم تبـدیل شـده اسـت.     اري اقذگـ المللی سیاستارچوب بینهیکی از ابعاد مهم چ به سرعت

-و رویکردهاي اکوسیستم محور را بـه  3هاي سبزایجاد زیرساخت 2013اتحادیه اروپا در سال 

 .)EEA, 2012( عنوان استراتژي سازگاري با تغییرات آب وهوایی عنوان کرده است

 
 آوري شهريمحور و تابرویکرد سازگاري اکوسیستم

تعریـف کـرد. در ایـن مطالعـه از دیـدگاه اکولـوژي       توان از نقطه نظرات بسیاري شهرها را می
عنوان یک اکوسیستم هیبرید و نـاهمگن و   که شهر خود به این معنه اشود؛ بشهري استفاده می

. بـر اسـاس ایـن    )Pickett & et al, 2001( یا شامل ترکیبی از چند اکوسیسـتم مختلـف اسـت   
ریزي شهري در نظر در برنامه دیها و خدمات مرتبط و حفظ تنوع زیستی باتعریف، اکوسیستم

طبیعـی  بر اساس مرور منابع هفت نوع اکوسیستم طبیعـی و نیمـه   .)Alberti, 2003( گرفته شود

                                                                 
1. no-regret approach  
2. Carbon Sequestration 
3. Green Infrastructure 
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-شده، دریاچههاي شهري، اراضی کشتها، جنگلدر شهرها وجود دارد: درختان خیابان، پارك

نظـیم جریـان هـوا، تهویـه     توانند موجب تها میها. این اکوسیستمدریا و رودخانه هاي تاالبی/
توانـد نقـش   محـور مـی  هوا، تنظیم آب و ترسیب کربن در شهرها شوند. سازگاري اکوسیسـتم 

 ,Gill et al, 2007( مهمی در مقابله با افزایش دما، سیالب و کمبـود آب در شـهرها ایفـا کنـد    

Geneletti and Zardo, 2016( . 

ه براي تلفیق تغییرات اقلیم و سـازگاري  آوري یکی از رویکردهاي مناسب و عمدرویکرد تاب
آوري شـهري،  . براي درك بهتر تـاب )Berkes and Folke, 1998(است هاي شهري در سیستم

. در واقـع  )Ostrom, 2009( اکولوژیک تغییر پیـدا کـرد   -عنوان سیستم اجتماعی مفهوم شهر به
شـده اسـت کـه ایـن      کیـد أدر این رویکرد بر اهمیت تلفیق واحدهاي انسـانی و اکولوژیـک ت  

 ,Pickett, 2016(دارد اجزاي گوناگون و تعـامالت داخلـی بسـیار پیچیـده      ،پارامترها ؛سیستم

Alberti2003, Berkes and Folke, 1998(.  توسط هالینگ ریشه در اکولـوژي و   واژهاصل این
هـاي موجـودات زنـده در مواجهـه بـا اخـتالالت ارائـه شـد         ها و جمعیـت مقاومت اکوسیستم

)Holling, 1973(. ،وري آبتـا  و شـهري  مناطق جمله از بسیاري هايارچوبهچ در امروزه اما
بعـدها کلـدینگ    .)Asadzadeh, 2015( در برابر زلزله و سایر بالیاي طبیعی استفاده شده است

کـرده اســت   ااکولوژیــک معنـ  -هـاي اجتمـاعی  عنـوان اداره یکپارچــه سیسـتم  را بـه  واژهایـن  
)Wilkinson, Porter, and Colding, 2010(توانایی مقاومت، « آوري را. کارتر و همکاران تاب

 جذب و تطبیق یک سیستم، اجتماع یا جامعه در مواجهه با مخـاطرات در زمـان مناسـب و بـه    
توانـد از طریـق حفاظـت و نگهـداري     هـا مـی  انـد. ایـن توانـایی   تعریف کرده »مدآصورت کار

آوري باال، از دیدگاه شهري، در شهرهایی با تاب یرد.ساختارها و کارکردهاي اساسی صورت گ
(شوك ناشی از عوامـل مختلـف یـا تغییـر      شودکه یک شوك به سیستم شهري وارد می زمانی

آوري پایین سیستم به شرایط نامطلوب تغییر اقلیم) شهر در برابر آن مقاومت و در صورت تاب
آوري بـاال، موضـوع افـزایش    رسیدن بـه تـاب  . بنابراین، براي )Carter & et al, 2015( کندمی

کیـد قـرار گرفتـه    أو مطالعات مورد ت هادر بسیاري از گزارش ییهواوسازگاري با تغییرات آب
جزیره گرمایی  هايعنوان مثال، در گزارش اخیر سازگاري شهري در اروپا، به موضوعاست. به

 .)EEA, 2012( شهرها، وقوع سیالب، کمبود آب و خشکسالی توجه شده است
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هاي سیسـتم  ویژگی دمحور بایآوري اقلیمی و سازگاري اکوسیستمبراي فهم بهتر تلفیق تاب   
هاي پیچیـده و  عنوان سیستمآوري، شهرها بهدیدگاه اصول تاب د. ازکرخوبی درك شهري را به

. هـر  )Folke & Berkes 1998, Pickett & et al 2001, Pickett & et al, 2016( نـد اناهمگن
ـ   سیستم پیچیده، قابلیت مطالعه در مقیـاس   یـک سیسـتم در   ایـن معنـ  ه اهـاي مختلـف دارد؛ ب

 اسـت  مراتبـی سلسله صورتبه شهري سیستم عبارتیبه هاي مختلف است؛برگیرنده زیرسیستم
 و محلـی  اي،همنطقـ  سـطح  در(مدیریت  و مطالعه مختلف هايمقیاس در باید هاسیستم این و

 پایـداري  قابلیت و است خودسازمانده صورتبه ايپیچیده سیستم هر این بر هعالو. شود) ملی
با توجه به  .  (Berkes & Folke, 1998)(نه فقط یک نقطه ثبات) دارد تفاوتم نقاط در ثبات و

هـاي پیچیـده شـهري را در    توانـد سیسـتم  محور میاین تعاریف، رویکرد سازگاري اکوسیستم
 بـه  را سیسـتم ده درآورد و صورت خودسـازمان بینی اقلیمی بهل پیشمواجهه با تغییرات غیرقاب

 . دارد نگه پایدار حالت
محـور در  شـود، رویکردهـاي سـازگاري اکوسیسـتم    مشاهده مـی  )3(طور که در شکل همان   

ها آبی است. همچنین فعالیت -هاي سبزشامل طراحی و توسعه زیرساخت هعمدطور بهشهرها 
افزایش کارکردهـاي اکوسیسـتم بـراي فـراهم کـردن سـازگاري بـا         استايرهایی در و دخالت

براي کاهش نفوذناپذیري خاك  هاییعنوان مثال، اقدامگیرد. بهوهوایی انجام میهاي آبریسک
) سـیالب  وقـوع  کـاهش (اقلـیم   تغییـرات  بـا  مواجهه براي محوراکوسیستم رویکرد سازگاري 

 ). Geneletti and Zardo, 2016(شوند می بنديدسته
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اقلیمی  آوريتاب محور وسازگاري اکوسیستم هايارتباط بین رویکرد و اقدام :3شکل

: نویسندگان)منبع(  

محـور در شـهرها ایجـاد و توسـعه     مختلف سازگاري اکوسیستم هايترین اقدامیکی از معمول
ایـن  . (Munroe & et al., 2012; Geneletti & Zardo, 2016) اسـت زیرسـاخت سـبز شـهري    

هـاي مصـنوع   هاي هیبرید متشکل از فضاهاي سـبز و سیسـتم  عنوان زیرساختها بهزیرساخت
دهد. آوري شهرها را از طریق ارائه خدمات اکوسیستمی افزایش میساخت است که تابانسان

کننـدگی تعـدیل   طریق ظرفیت خنکناشی از افزایش دما را از  هايتواند خطرفضاهاي سبز می
صورت محلـی و  . تنظیم هوا به(Lafortezza & et al., 2013; Escobedo & et al., 2015)کند 

هـاي ناشـی از انـرژي را کـاهش دهـد      توانـد هزینـه  ویژه در فصول گرم سـال مـی  هاي بمنطقه
Koomen & Diogo, 2015) ()3 شکل.( 

کاهش خطرات و حوادث ناشی از 
تغییرات اقلیم مانند خشکسالی، کم آبی، 

 گرماي شدید، سیالب 

-نگهداري و احیاي اکوسیستم
ه طبیعی(زیر نیم و هاي طبیعی
منظور آبی)شهر به-ساخت سبز

 افزایش خدمات اکوسیستم براي
ییرات اقلیمسازگاري با اثرات تغ  

 

      

آوري اقلیمیتاب  

  اکوسیستم محور رویکرد سازگاري
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طبیعی، پتانسیل قابـل  هاي نیمههاي شهري و اکوسیستميعنوان یکی از کاربرفضاهاي سبز به   
مراتب دهند بههوایی دارند و خدماتی که ارائه میوتوجهی در سازگاري شهرها با تغییرات آب

هاي خیابان، هاي سبز شامل درختاثراتش بیش از سازگاري با تغییرات اقلیم است. زیرساخت
ـ ریـزي و طراحـی آنهـا بـه    برنامه دبای هاي شخصی و فضاهاي سبز عمومی است وباغ اي هگون

باشد که بیشترین کارکرد را در ارتباط بـا سـازگاري تغییـرات اقلـیم داشـته باشـد. امـروزه در        
ها براي مقابله با اثرات سازگاري بسیاري از کشورها فضاهاي سبز شهري یکی از بهترین گزینه

(اکولوژیـک) فضـاي سـبز در     زیکـی فی -هاي زیسـتی . ویژگی)Davoudi, 2010( وهواستآب
بنـابراین، پتانسـیل    ؛خنک و کاهش روانـاب سـطحی   اقلیم هخردمین أمناطق شهري، از طریق ت

. )Naumann & et al, 2010(وهوایی را دارد سازگاري شهرها با تغییرات آب راستايباالیی در 
هـا سـاخته   وسـیله انسـان  بههاي شهري که عنوان اکوسیستمهاي سبز به، بامی دیگرعنوان مثالبه

حلـی بـراي   عنـوان راه توانند بهشده است و نیاز به نگهداري و مراقبت منظم انسانی دارند، می
هاي سبز شـامل تعـدیل هـواي    وهوا مورد توجه واقع شوند. منافع بامسازگاري با تغییرات آب

وسـیله جـذب   ه ب جزایر گرمایی، جذب آب و جلوگیري از سیالبی شدن، از بین بردن آلودگی
 هاي هوا، ترسیب کربن، تولید غذا و ایجاد زیسـتگاه بـراي حمایـت از تنـوع    گرده و ناخالصی

 .)Kabisch & et al, 2016(است زیستی 
هـاي خـدمات اکوسیسـتمی در    آوري اطالعات کافی در مـورد الگـوي مکـانی جریـان    جمع   

ثر باشـد. اجـزاي انـواع    ؤسـیار مـ  تواند در توسعه کیفیت فضاي سبز بمقیاس محلی شهرها می
هاي زیادي مانند پوشش خاك، تاج پوشش درختی، انـدازه  هاي سبز شهري از جنبهزیرساخت

ند. بنابراین، هر کدام از این انواع ظرفیت خدمات اکوسیستمی که ارائـه  او شکل از هم متفاوت
 .)De Groot & et al., 2010( استدهند از هم متفاوت می
 و زیبـاتر  تـر، سـالم  شـهري  ساختن براي »سبز شهرهاي«هاي از شهرها از پروژه در بسیاري   

 بـراي  خالقانـه  ايهـ برنامـه  »1لبـه  طراحـی « پـروژه  نیویورك شهر در. شودمی استفاده ترمتنوع
 این در تغییرات اقلیمی استفاده شد. با مقابله راستاي در شهري هاياسکله زیستیتنوع حفاظت

 هـاي حاشیه و بودند ترمتخلل و پایدارتر که کردند را طراحی هاییاسکله ،پارك طراحان پروژه
 این. شدند جایگزین جدیدي مواد با سیمانی هايلبه یا ساده فوالدي هايدیواره جايبه اسکله،

                                                                 
1. Edge design 
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هاي آبی ز کند و زیستگاهتمی زیستی فیلترهاي و مکانیکی صورتبه را آب است توانسته روش
 و تـر متخلـل  هـاي حاشیه ساخت براي آورد. در این پروژه از آهن ضدزنگ، وجوداي را بهتازه

 هـا خرچنگ براي زیستگاهی عنوانبه و پر صدف و سنگ با هاحاشیه این .شد استفاده ترمقاوم
دن آلـودگی و  بـر  بـین  از بـراي  زیسـتی  فیلتـر  بهتـرین  عنوانبه هاخرچنگ. شده است طراحی
هاي ساحلی کوچکی بـراي بازدیدکننـدگان   پناهگاه یا برکه هاي آب شناخته شده است.پاتوژن

زیسـتی بیشـتر    دهد به تماشا بنشـینند و در مـورد تنـوع   طراحی شده است که به آنها اجازه می
عنـوان رویکـرد   توانـد بـه  . چنین طراحی عالوه بر منافع یاد شده، می)Ahern, 2013( بیاموزند

مثـال دیگـر،    یرات اقلیم مورد اسـتفاده قـرار گیـرد.   محور در مواجهه با تغیسازگاري اکوسیستم
هاي تاالبی، در پارك هوتان در شانگهاي چین صـورت  طراحی که بر اساس کارکرد اکوسیستم

یـن ترتیـب کـه از تعـدادي     ه ایابد، بگرفته است. بر اساس این طراحی کیفیت آب افزایش می
سیسـتم  . همچنین در ایـن پـارك   تاالب براي تصفیه و ترسیب آب رودخانه استفاده شده است

عنـوان رویکـرد سـازگاري    توانـد بـه  مـی کـه   )Ahern, 2013( طراحی شـده اسـت   گیرسیالب
 آید. شمار محور با تغییرات اقلیم بهاکوسیستم

خـدمات اکوسیسـتم در   در برخی از کشورهاي اروپایی مانند آلمان، انگلیس و هلند بر نقش    
هاي بسـیار معـروف   وژهکید شده است. یکی از پرأسازگاري ت عنوان راهکاريمناطق شهري به

با هدف افزایش کارکرد اکولوژیک شهرها براي سـازگاري   1سطح بیوتوپ عامل نامدر آلمان به
همچنـین، در انگلـیس،    .)Kazmierczak & Carter, 2010( شودبا تغییرات آب و هوا اجرا می

-کـاري در شـهرها را بـه   هیه کرده است و درخـت اي تنهادهاي محلی در لندن یک پایگاه داده

 .(Depietri & et al, 2011)اند وهوایی ارائه دادهسازگاري با تغییرات آب کارعنوان راه
 

محور با تغییـرات  کارگیري و تلفیق سازگاري اکوسیستمها در بهبررسی ظرفیت شهرداري

 اقلیم
هـاي خصوصـی و   ع محلـی، شـرکت  اي، جواممحور در سطح ملی، منطقهسازگاري اکوسیستم

 هاي انجام شده بر بـه در بسیاري از پروژه ،نهاد قابل اجراست. اماهاي غیردولتی و مردمسازمان
طور مثـال  ها و نهادهاي حکومتی محلی (بهکارگیري سازگاري در مقیاس محلی توسط سازمان

                                                                 
1. Biotope Area Factor(BAF) 
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دادند کـه راهکارهـاي   پیشنهاد  2013کید شده است. پیکت و همکاران در سال أها) تشهرداري
هـا منـافع قابـل    سازگاري آب و هوایی در مقیاس محلی کارکرد بیشتري دارد و این اسـتراتژي 

. همچنین میشام و همکـاران در سـال   )Picketts, 2013( دهدن محلی ارائه میالمس را به ساکن
ریـزي در  سـازگاري الزم اسـت برنامـه    هـاي به این نتیجه رسیدند که براي اجراي اقدام 2011

 .)al, 2011)   &Measham انجام شودها سطح شهرداري
هاي مورد نیاز به تغییرات آب و هوایی در سطوح ملی همانطور که بیان شد، در غیاب پاسخ   

توجـه بـراي مواجهـه و    عنوان نقاط اتکایی قابلاي و محلی بههاي منطقهالمللی، مجموعهو بین
هاي محلی نقش مهمی در پاسخ طور خاص، حکمرواییبه گام برداشتن در مسیر توسعه است.

-ها در تالش براي تلفیق سازگاري با تغییرات آبوهوایی دارند و این حکومتبه تغییرات آب

انـد  هـاي زیرسـاختی  گـذاري گـذاري و سـرمایه  هاي پایداري، سیاسـت ریزيهوایی در برنامهو
)Wamsler, 2014(. 

تواند ارتباط منسـجم را بـین   ریزي شهرداري میمی در برنامهمفهوم تلفیق خدمات اکوسیست   
هـاي  سیسـتم  ،هنـگ کـردن  ارفاه شهروندان و طبیعت برقرار کند. این تلفیق پتانسیلی بـراي هم 

رویکـرد  کـارگیري مفهـوم   دهـد. بـه  محیط زیستی را براي ایجـاد پایـداري ارائـه مـی     -انسانی
ریـزي شـهري پایـدار در سـطح     ت در برنامـه ثري براي پیشرفؤراه م محورسازگاري اکوسیسم

 .)Wamsler, 2014( حکمرانی محلی است
ریـزي مـرتبط بـا    در برنامهمحور رویکرد سازگاري اکوسیسمابزارهاي مورد نیاز براي تلفیق    

 هاي شهرداري که مـرتبط بـا محـیط   تواند مالی، قانونی یا سازمانی باشد. بخشها میشهرداري
 در محـور رویکـرد سـازگاري اکوسیسـم   مناسب براي به جریان انداختن هاي ند، بخشازیست
ها، اري شهرداريذگدر سیاست محوررویکرد سازگاري اکوسیسم تلفیق در. اندشهرداري سطح

هاي موجود براي الزم است منابع مالی و ظرفیت تکنیکی محلی تعیین شود و همچنین فرصت
هـاي  (بـراي مثـال بخـش خصوصـی، سـازمان      اننفعـ گذاري و توسعه همکاري بـا ذي سرمایه

 .)Wamsler, 2015( غیردولتی و دانشگاهیان) ارزیابی شود
کلیـدي در بـه جریـان انـداختن      عواملعنوان  در کشور سوئد واحدهاي خدمات عمرانی به   

. در این کشو مطالعـات  )Roberts, 2010( آیدشمار میوهوایی بهمحور آبسازگاري اکوسیستم
 الزم امـا . شـد  انجام هاشهرداري در اکوسیستم رویکردهاي تلفیقسنجی اي براي امکانگسترده
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هـا در  رسانی کلی در مورد اهمیت اکوسیسـتم لی اطالعم سطح در 2007 سال در است، ذکر به
زیسـت   محـیط  سـازمان ، 2012سازگاري با محیط زیست انجام شده بود. پس از آن، در سـال  

ـ   هایی بر اساس تقویـت تنـوع  حلبراي ایجاد راه 1یورسیتیموسوم به بیودااي پروژه ه زیسـتی ب
، واژه خـدمات  2013-14 هاي سبز اجرا کردند. سپس در سالاي و باموسیله درختکاري جاده

محـیط زیسـت شـد. همچنـین در تـدوین       سازمانریزي راهبردي اکوسیستم وارد اسناد برنامه
ایجـاد شـد از اصـول سـازگاري      2012که در سـال  هوایی وبرنامه عملیاتی براي سازگاري آب

 .)Wamsler, 2016(محور استفاده شد اکوسیستم
ریـزي مکـانی و   برنامـه  هـاي بخشآوري اطالعات مصاحبه حضوري با کارمندان براي جمع   

هـایی بـر   ها و فعالیتطور مثال در شهرداري مالمو، پروژهمحیط زیست شهرداري انجام شد. به
محـیط زیسـت    بخـش محـور در سـاختارهاي شـهرداري (   ازگاري اکوسیسـتم اساس تلفیق سـ 
 اند:برد اهداف خود به موارد زیر توجه کردهآنها براي پیش) انجام شد. هشهرداري مربوط

ـ       • ه القاي مفهوم خدمات اکوسیستمی به کـارگروه اصـلی دپارتمـان محـیط زیسـت، ب
 ؛هبرديریزي راوسیله بازبینی تعدادي اسناد مرتبط با برنامه

-منظور مـدل ن بهگراپژوهشها، مجریان، مشاوران و ایجاد همکاري فعال بین بخش •

 ؛محور در سطوح مختلفسازي تلفیق مفاهیم اکوسیستم
 ؛هاي جدید توسعهریزي براي جبران کاهش فضاي سبز در پروژهپذیرش ابزار برنامه •
فیـق خـدمات   هـاي مـرتبط بـا تل   مـداران بـراي فعالیـت   افزایش حمایت از سیاسـت  •

 اکوسیستم.
همکاري نزدیـک بـین    دآنها در پایان مطالعه پیشنهاد دادند براي نیل به اهداف ذکر شده، بای   

(دانشگاهیان) و فعاالن براي ایجاد مفاهیم و تسهیم دانش بـا سـایر نهادهـا ایجـاد      نپژوهشگرا
 .)Wamsler, 2015(شود 

است: سـازگاري   ءسازگاري متشکل از دو جزدر شهر دوربان، کشور افریقاي جنوبی، تلفیق    
هـاي سـازگاري کـه بـر روي     (یعنـی فعالیـت  2محور -ها، سازگاري اجتماعمرتبط با شهرداري

حـل   ددصـ درهاي شهري کـه  افزایش ظرفیت جوامع محلی تمرکز دارد) و تعدادي از مدیریت

                                                                 
1. BiodiverCity 
2. Social-based adaptation 
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بـاال آمـدن آب    وهوایی مانند جزیره گرمایی، افـزایش روانـاب،  هاي تغییرات آببرخی چالش
هاي کیپ تاون و دوربـان بیشـتر روي   ند. برنامه سازگاري در شهردارياحفظ آبو سطح دریا 

گـرفتن ایـن رویکـرد، دپارتمـان      کارکید دارد و یکی از متولیان بهأمحور تسازگاري اکوسیستم
 .)Roberts & et al, 2012( است زیست شهرداري مربوطمحیط

 

 محور در شهرهااکوسیستمسازگاري رویکرد  کنندگان در اجرايمشارکت
 را محوراکوسیستمسازگاري رویکرد هاي کنندگان و افراد مسئول در اقدامطور کلی مشارکتبه

 د: کر بنديطبقه گروه سه به توانمی
 ؛اران در سطح ملیذگگیران و سیاستتصمیم .1
 ؛محلی، بخش خصوصی و غیره هايجامعه، اجتماع .2
 .)Vignola & et al, 2009( نشگراپژوهدانشمندان و  .3

اصـلی توسـعه    هـاي هاي ملی یکی از موضوعتلفیق سازگاري و خدمات اکوسیستم با سیاست
جـدي بـر توسـعه     هايهاي ناشی از آن تهدیـد هاي طبیعی و آسیباست. از بین رفتن سرمایه

-ویکردهاي بینها، رکند. براي تلفیق خدمات اکوسیستم و سازگاري با سیاستپایدار ایجاد می

اي باشد که منجر بـه ایجـاد ارتبـاط بـین     گونهبه دها بایبخشی و چندبخشی نیاز است. سیاست
گیـران مهـم   عنوان تصمیممحلی به هايپذیر شود. اجتماعهاي آسیبمدیران اکوسیستم و بخش

 بـه  داران در سـطح ملـی بایـ   ذگـ آیند و سیاستشمار میدر مدیریت اکوسیستم و سازگاري به
باال بردن آگـاهی محـیط زیسـت     راستايدر  بایستیها ند. سیاستکنجوامع محلی توجه کافی 

مالی براي تسـهیل  منابع مین أبراي افزایش سطح دانش جوامع محلی باشد. همچنین، توجه به ت
 .)Vignola & et al, 2009( توسعه دانش طبیعی و اجتماعی ضروري است

گذاري خدمات اکوسیسـتم  توانند با کمی کردن و ارزشزه میعنوان افراد پرانگین بهگراپژوهش
 نتـایج  بایـد  آنها. باشندمحور اکوسیستمسازگاري رویکرد  هايدر قالب تحقیقات، آغازگر اقدام

 ,Vignola & et al(بگذارنـد   میـان  در محلـی  مردمـان  و گـذاران سیاست با را خود تحقیقات

2009(. 

 بـه  ملـی  سـطح  در محـور اکوسیسـتم سازگاري با رویکرد  هاي مرتبططور معمول سیاستبه   
 هـاي اسـتراتژي  باید محلی هاياجتماع. آیددرمی اجرا به محلی صورتبه اما رسد،می تصویب
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-مردم هايسازمان بین این در. گیرند کاربه محلی منابع ریزيبرنامه عنوانبه را محوراکوسیستم

 سـازي آگـاه  و هاي بومی در حفظ حقوق مردممعیتج تقویت در را مهمی نقش تواندمی نهاد
 .)Vignola & et al, 2009( کنند ایفا آنان

 

 گیري نتیجه
هـا و خـدمات آنهـا بـراي     همانطور که بیان شد، در بسیاري از کشورها بر اهمیـت اکوسیسـتم  

آوري شهرها توجه شـده اسـت. در ایـران، در    سازگاري با تغییرات اقلیم با هدف افزایش تاب
طـور  بـه ارائه شد، راهکارهاي سازگاري  2010وهوا که در سال گزارش دوم ملی تغییرات آب

زیسـتی و  امنیـت غـذایی، نـواحی سـاحلی، تنـوع      هـاي مختلـف کشـاورزي و   در بخش هعمد
-اکوسیستم، منابع آب، سالمت و بهداشت و حوادث و بالیاي طبیعی ارائه شده است و اشـاره 

ایران، دفتر  یوهوایدومین گزارش ملی تغییر آب( ري نشده استاي به سازگاري در منطقه شه
 وهوا).طرح ملی تغییر آب

-اي و ملی میوهوایی در ایران در مقیاس منطقههاي سازگاري با تغییرات آباز جمله طرح   

یط زیست دریاي خـزر، سـازمان   هاي آبی و ساحلی برنامه محتوان به پایش تغییرات در محیط
و شبکه جهانی پایش جزایـر مرجـانی اشـاره کـرد. ارزیـابی       هاي آبیاظت محیطاي حفهمنطق

وهوایی زیر نظـر سـازمان حفاظـت و    وسیله دفتر ملی تغییرات آبهپذیري و سازگاري بآسیب
(دومین گزارش ملی تغییر آب و هواي  ها صورت گرفته استها و سازمانهمکاري وزارتخانه

 ایران).
مانند آلمان و هلند، پایگاه اطالعـاتی در   است که در کشورهاي پیشرفتهمطالعات نشان داده    

آبی و پتانسیل مناطق در تولیـد ایـن خـدمات ایجـاد      -هاي سبززمینه ذخایر کنونی زیرساخت
گیرد. داشتن دانـش پایـه،   هاي مکانی مورد استفاده قرار میریزيشده و این اطالعات در برنامه
رویکـرد   هـاي کـارگیري اقـدام  پـذیري آن امکـان طراحـی و بـه    شامل الگوي مکانی و آسـیب 

 بـا  مـرتبط  جـانبی  منـافع  اسـت  الزم همچنـین، . سـازد مـی  فراهم را محوراکوسیستمسازگاري 
هـا  تـرین انگیـزه  توجیه شود. یکی از قوي از لحاظ اقتصادي محوراکوسیستمسازگاري رویکرد 

اجتماعی حاصـل از آن   -منافع اقتصادي محور توجیهاکوسیستمسازگاري براي تقویت رویکرد 
ها و است. آنچه مسلم است مطالعات بیشتري در زمینه نشان دادن اهمیت این منافع در طراحی
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تري براي انجام آن فراهم شود و شایسته اسـت تـا   ها مورد نیاز است تا منطق قويریزيبرنامه
گیـرد.   انجـام  سـازگاري  هـاي اقـدام  سـایر  و محـور اکوسیسـتم سـازگاري  مقایسه بین رویکرد 

وهـوایی و سـایر ابزارهـاي    هاي سـازگاري آب تواند تعامل بین برنامهن میپژوهشگرامطالعات 
رویکـرد   هـاي ریزي در سطح محلـی را تقویـت کنـد. از سـوي دیگـر بسـیاري از اقـدام       طرح

هري کـه  در منـاطق شـ   هـا کارگیري این اقدام نیاز به فضا دارند و به محوراکوسیستمسازگاري 
اي بـا  جانبهزمین بسیار کمیاب است، با دشواري مواجه است بنابراین، الزم است همکاري همه

 .)Geneletti & Zardo, 2016(شود ها ایجاد ها و سیاستهاي شهري و سایر فعالیتبرنامه
ریـزي شـهري مطـرح    ر برنامـه مهم د هايعآوري اقلیمی امروزه یکی از موضوموضوع تاب   

-، استفاده از رویکرد تاب1آوري مهندسیمنظور نیل به این هدف، عالوه بر ایجاد تابهاست. ب

تواند نقـش عمـده و در عـین    محور میآوري اکولوژیک یا همان رویکرد سازگاري اکوسیستم
 اي داشته باشد.حال مقرون به صرفه

 و بهـره  2سـرزمین اي مانند رویکرد اکولوژي سـیماي  رشتههاي جدید و میانتوجه به روش   
 -هاي اجتمـاعی عنوان سیستمتواند شهرها را بهریزي میبردن از مبانی آن در مدیریت و برنامه

اي رشـته وهـوایی سـازد. در واقـع رویکـرد میـان     آور و سازگار بـا تغییـرات آب  اقتصادي تاب
عناصـر  گیـران را در فهـم ارتباطـات پیچیـده بـین      تواند تصـمیم اکولوژي سیماي سرزمین، می

اقتصادي و مطالعه خدمات اکوسیسـتم بـراي ایجـاد     -هاي اجتماعیزیستی، غیرزیستی، سیستم
سازگاري بیشتر تغییرات اقلیم کمک کند. مطالعه ارتباط الگو و فراینـد و تعـامالت طبیعـت و    

 & Meyer( تواند روش علمی و کاربردي در رابطه با سـازگاري اقلـیم ایجـاد کنـد    اجتماع می

Rannow, 2013(مین ایـن کارکردهـا و خـدمات    أنگهداري و ت در 3طور مثال، ایجاد اتصال. به
 ریزي و مدیریت شهري است.  مانند تثبیت هیدرولوژي شهري یکی از ملزومات برنامه

 و طبیعـی نیمـه  هـاي اکوسیسـتم  ایجاد و طبیعی هاياکوسیستم نگهداري با نکته پایانی اینکه   
 اکولـوژي  ماننـد  ايرشـته میـان  رویکردهـاي  از اسـتفاده  و شهري مناطق در تنوع زیستی حفظ

 هـاي اجتمـاع  و شـهرداري  مانند محلی هايحکمرانی و هاسازمان همکاري و سرزمین سیماي

                                                                 
1. Engineering Resilience 
2. Landscape Ecology 
3. connectivity 
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هـاي ابتـدایی و در عـین    ور اقلیمی در ایران گـام آتاب شهرهاي به رسیدن براي توانمی محلی
 حال بزرگی برداشت.
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