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چکیده
تخصیص با سبز پهنه یک قالب در است. شد ه تدوین در برنامهریزي شهري بندي پهنه رویکرد پذیرش بر مبتنی تهران جامع طرح
مناطق تفاوتهاي بر مبتنی میشود. پیگیري تهران سبز فضاي سرانه بهبود سـبز، فضاي نیافته به توسـعه و خالی زمینههاي عمدة
معرفی و تدوین مناسـب و متفاوت راهبردهاي جمعیـت، تراکم همچنین و زمیـن به دسترسـی نقطه نظر از تهران شـهر گانـه 22
عملی با می دهد نشان مطالعه این نتیجه میشـوند. بررسـی و تحلیل کمی به صورت راهبردها این کارکرد مطالعه، این شـد هاند. در
نشده شهر حل مختلف مناطق بین شکاف موجود و تفاوت بهبود مییابد ولی نسبتًا سبز شهر فضاي سرانه تهران، طرح جامع کردن

میماند. باقی

شهري برنامهریزي راهبردهاي سبز، فضاي تهران، جامع طرح کلیدي: کلمات
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مقدمه
مدیریت آنها هدف نهایی ــه ک ــازي شهرس جدید نظریههاي عمده در
قابل خدمات ساختاري دارد. و ویژه جایگاه فضاي سبز است ــهر پایدار ش
است. ایجاد پیچیده بسیار عین حال د ر متنوع و عرصهها از اینگونه تصور
از تنوعزیستی حفاظت براي بسترسازي ،(14) جداکننده فیزیکی و حریم
خاکی و آبی فرسایش کاهش و ــایهاندازي س هوا، تلطیف ،(13) ــهري ش
گردشگري (8) توسعه پیادهروي(6)، و تفرج به مردم ــویقکننده تش ،(4)
ایجاد چنین هم طبیعی و محیط هاي با ــهروندان خالء ارتباطی ش کاهش

است. خدمات این جمله از شهري زیباي منظرهاي
در سایه انداز سبز خصوصاً با غالبیت درختان فضاي نقش مثال بعنوان
خشک اقلیم داراي است. تهران حیاتی محیط تهران حرارت درجه تعدیل
پدیده خود تولیدي که حرارتی جزیره پدیده آثار و گرم است تابستان با و
است. نمایان بیشتر اقلیمی تهران در شرایط (12 ــت(10، شهرهاس کالن
فضاي و ــاورزي کش مزارع طبیعی, محیطهاي نقش پد یده این تعد یل در
تأثیرگذاري میزان .(18) ــت اس شده شهر ثابت اطراف داخل و در ــبز س
کیفیت و کمیت ــا ب معنی داري ارتباط ــهري محیط ش حرارت ــه درج در
برلین شهر تابستان در موردي مطالعه یک د ارد (9). ــهر پهنههاي سبز ش
ــایه س زیر و باز محیط حرارت درجه تفاوت (11) می دهد ــان نش آلمان
حرارت حدود د رجه ثبت بیشینه است. قابل توجه شهر د اخل درختان در
سانتیگراد درجه 37 خیابان ها, حدود سطح باز در سانتیگراد درجه 41
در فضاي پارك ها ــانتیگراد س د رجه 33 و ساختمانها ــایه س محیط در
در سبز اهمیت پهنههاي نشان دهند ه برلین ــهر ش د ر درختان زیرسایه و

است. تهران جمله  از شهرها کالن محیطی هواي تعد یل
مد یریت شهري در جدید نسبتاً مقوله یک شهري ــبز س فضاي مقوله
سبز سرانه فضاي شمسی هجري سال 1345 در بطوریکه ایران است. در
مترمربع حدود 0/73 ــر نف 2/7 میلیون جمعیت حدود با تهران ــهر ش در
به د سترسی طریق از سبز فضاي به شهروندان نیاز عمده .(2) ــت بوده اس
تامین شهر از خارج و داخل کشاورزي مزارع و باغات طبیعی, محیطهاي

و متمرکز ــهر ش سطح شدن گستردهتر با ــت اس طبیعی است. ــده میش
و طبیعی محیطهاي به دسترسی ضرورت داخلی آن خالء فضاي ــدن ش
سبز کیفی فضاي کمی و توسعه براین اساس بیشتر نمایان میشود. سبز
طرحهاي برنامهریزان طراحان و از دغدغههاي یکی گذشته ــال س 40 در
که در سال تهران شهر اخیر جامع طرح در است. بوده ــهر تهران ش جامع
پهنهبندي رویکرد پذیرش ــد با ش ابالغ تصویب و ــی شمس هجري 1386
قالب در باز و ــبز س فضاي ــرانه س نیاز تامین جامع, طرح این تدوین د ر
22 مناطق ــه به اینک توجه با ــد. می باش مدنظر ــبز س ــتقل مس پهنه یک
هستند توسط مشاورین شرایط محیطی مختلفی داراي ــهر تهران ش گانه
منطقه هر واقعیت هاي و دادهها ــاس براس تفصیلی طرحهاي تد وینکنند ه
شده پیشنهاد و تد وین منطقه آن سبز فضاي توسعه براي الزم راهبردهاي
بصورت کمی کارکرد راهبرد هاي ــت اس شده سعی مطالعه این در ــت. اس
مقایسهاي بصورت تک مناطق تک براي عرصههاي سبز ــعه توس و تامین
ــالش براي کنار ت در ــت اس طبیعی گیرد. ــرار ق ــی بررس و تحلیل مورد
تدوین نیازمند و است مهم نیز عرصهها این مد یریت سبز, فضاي ــعه توس

میباشد. کالن و مناسب راهبردهاي

روشها مواد و
جامع (طرح تهران ــهر ش و عمران توسعه ــاختاري راهبردي-س طرح
نهاد نظر زیر گانه تهران 22 مناطق ــی تفصیل طرحهاي و تهران-1385)
مشاور مهندسین توسط تهران شهري ــعه توس طرحهاي تهیه و مطالعات
بافت مناطق شامل مشاورین تهران و طرح جامع کننده سازگان تهیه بوم
زیستا فرنهاد، پارس، نقش جهان ــارمند، ش عرصه، شاران، سراوند، ــهر، ش
و و خانه، طرح ــهر برنامه، ش و ــهر ش باوند ، پارت، معماري، آمود ، طرح و
و مهرازان، زاد بوم پیراوش، نقش آبان، ایران، ــو امک محیط، نقش آمایش،

شد. تدوین و تهیه شارستان
اطالعات ــات، مطالع این ــده از ش ــر رسمیمنتش ــناد  اس ــاس براس
ــطح س و جمعیت گانه، 22 مناطق ــطوح ــوط به س ــاي کمیمرب د اده ه و

Pajouhesh & Sazandegi No 81 pp: 176-185

A study of green space development strategies in Tehran Master Plan
By: A. Jalili, Scientific Member of Research Institute of Forests and Rangeland.Tehrah Iran
E. Khosravipour District one Tehran Municipality, Commission for Urban design, Architecture & Environmen
Current Tehran Master Plan is based on adapting ‘zoning approach’ in land-use planning. By allocating mainly open 
and undeveloped lands to green and open space development, improving average per capita green space is targeted. 
With considering land availability and differences in population concentration all  22 urban districts faces different 
limitation and therefore need to adapt different and appropriate strategies. In this study the potential and applicability 
of this land-use approach and strategies were tested.  The results demonstrate that by implementing this master plan 
average per capita green space relatively will be improved, but existing differences and gaps between different districts 
remain unresolved.

Key words; Tehran Master Plan, Green Space, Urban planning strategies
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جامع طرح پیشینی و  (1385 وضع موجود (سال اساس بر ــبز س فضاي
اطالعاتی مجددي بانک Excel در محیط ــتخراج اس تفصیلی و طرحهاي
سبز ــعه فضاي توس قابل ــطح س به مربوط دادههاي و آمار گرفت. ــکل ش
سبز پهنه شده اطالعات ارائه ــاس جامع براس طرح اهداف یکی از بعنوان

شامل: پهنۀ این . است آمده بدست (G)
جنگلی) و سبز عمومی(پارکهاي شهري فضاي :G 1
مزروعی) و اراضی (باغات سبز خصوصی فضاي :G 2

ویژه) باز و سبز پهنه و درهها (رود- ویژه باز و سبز :G 3
سبز، فضاي سرانه چون شاخصهایی اطالعات، بانک ــکیل تش از بعد
ــناد منتشر شده اس از استفاد ه با ــدند. ــبه ش محاس غیره جمعیت و تراکم
فضاي سبز تأمین راهبردهاي مناطق، تفصیلی طرحهاي توسط مشاورین
راهبردهاي ــدول ج اطالعات، این از ــتفاده اس با و ــتخراج اس منطقه ــر ه
عدد جدول راهبردها از کمیکردن راستاي گرفت. در ــهر شکل ش مناطق
این از ــتفاده اس عدم ــان دهنده نش صفر ــد عدد ش ــتفاده یک اس و صفر
راهبرد این ــانگر بکارگیري نش عدد یک و بوده خاص منطقه در راهبرد

Minitab آماري افرار ــرم ن ــتفاده از اس با بود. خواهد منطقه خاص آن در
و راهبردها دستهبندي و جهتگیري ها PCA مؤلفه اي چند آنالیز برنامۀ و
مبتنی نمودار ــاس ترسیم 22 گانه براس مناطق پراکنش تصویر هم چنین
سایر نمودارها می آید. بدست PCA شده محاسبه دوم و محورهاي اول بر

اند. شد ه ترسیم Excel محیط در و غیره و هسیتوگرام ها جمله از

نتایج
شهر جامع طرح اصلی در اهد اف از یکی ــبز س فضاي ــرانه س افزایش
ــده سال 1387 ش ابالغ همچنین و 1370 ، 1347 هاي ــال س در تهران
اولین طرح جامع مترمربع در 17/77 از بینی رقم هاي پیش ــت , اس بوده

.(1 می باشد(نمودار نوسان در جامع طرح در آخرین مترمربع 10 تا
چهل یک دوره در تد ریج به تهران سبز فضاي , نگرش به این توجه با
فضاي می دهد مقوله نشان شماره 2 است .نمود ار افزایش پیدا کرده ساله
پذیرش مورد مدرن شهرهاي عناصر اصلی از یکی عنوان به ــهري ش سبز
در مربع 0/73 متر رقم ناچیز از و گرفته شهري قرار برنامه ریزان توجه و

مختلف سالهاي در تهران مصوب جامع طرحهاي د ر سبز فضاي پیشنهاد ي سرانه مقایسه :1 نمود ار

مختلف سال هاي در تهران (موجود) شهر فضاي سبز سرانه مقایسه :2 نمودار

... بر راهبردهاي توسعه پژوهشی
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1385 سال د ر تهران 22گانه مناطق موفقیت مقایسه :3 نمود ار

راهبردهاي انتخابی براساس تهران گانه 22 مناطق پراکنش الگوي نمودار 4:
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1385 سال متر مربع در 7/75 حدود رقم هجري شمسی به 1345 سال
است. رسید ه

شهر مختلف مناطق ــبز، س فضاي ــرانه س ــط متوس علیرغم افزایش
.(3 دهند (نمودار می سبزرا نشان فضاي از متفاوتی تصویر

ــرانه , س تهران دوگانه و ــت بیس مناطق وضع موجود در ــی بررس با
ــازد س می نمایان را هکتار در جمعیت تراکم با منفی ــتگی فضاي همبس
کمتري برخوردار سبز سطح از جمعیتی تراکم باالي با هاي منطقه یعنی
با هکتار نفر در بیست حدود با تراکم  22 ــیس تأس تازه منطقه ــتند . هس
داراي مربع ــر مت 25 با 21 منطقه با ــراه ــبز هم س فضاي مترمربع 120
با 8 و 7 ،10 مناطق د ر حالیکه ــتند , هس ــبز س فضاي ــطح س باالترین
هستند.با ــبز ــطح فضاي س س کمترین باالترداراي نفرو 300 حدود تراکم
در ــبز س ــتاندارد فضاي اس ــطح س عنوان به مترمربع 4/5 نظرگرفتن در
داراي جمعیت فشرد گی علت مرکزي شهر به مناطق عمده منطقه، سطح
ــند. این باش می منطقه ــده پیش بینی ش نیاز از کمتر مراتب ــطوح به س
، 13 ، 17 ، 11 ،8 ،10 ترتیب 7، ــه ب ــطح کمتر س نظر نقطه از مناطق
می پوشش را شهر مرکزي فضاي عمدتا که باشند. می 6 و 9 ، 12 ، 14

سایر ندارند. دسترسی تهران حواشی باز و طبیعی هاي محیط به دهند و
, پارك ــارها کوهس ارتفاعات , به نحوي به تهران که اي ــیه حاش مناطق
سطوح داراي دارند ــی دسترس ــبز س کمربند و ــیل ها , مس جنگلی هاي
ه همرا به 5 4 و ،3 ، 2 ، 1 مناطق ــتند . ــبتا مناسبی هس نس ــبز س فضاي
این جمله از 20 در جنوب و مناطق 18، 19 در غرب و 21 و 22 مناطق

هستند. مناطق
تراکم بود ن باال شهر، کالبدي فضاي ــردگی فش چون عواملی بنابراین
در اصلی باز نقش و ــی طبیع هاي محیط ــی به میزان دسترس و جمعیت

می کنند. بازي سبز فضاي براي تامین عرصه
ریزان برنامه , موجود وضع ارتقاي و ــعه توس , ساماند هي ــتاي راس در
مختلف مناطق , در 1387 ــی ابالغ ــع جام طرح ــوب چهاچ ــهري در ش
ارتفاعات باز هاي عرصه از استفاد ه شامل عمد ه راهبرد هاي , ــهرتهران ش
مناطق در مقابل د ر و تهران شمالی مناطق در ها ــیل مس و ــارها کوهس ,
یا ارگانیک و تجمیع فضاي طریق از خالی به فضاي ــی مرکزي , دسترس
می غیره و کارگاه ها , ــا ه پاد گان جمله از خاص اراضی کاربري ــل تبدی
از هریک (جدول 1) در ــده ش تعریف راهبردهاي جدول بر مبتنی ــد. باش

جامع در طرح گانه 22 مناطق فضاي سبز در تأمین 1: راهبردهاي جدول

... بر راهبردهاي توسعه پژوهشی
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, منطقه دو ــت و در بیس راهبرد ها این آنالیز ماتریس پراکنش و ــق مناط
در  PCA چند مولفه اي برنامه آنالیز استفاده از الگوي پراکنش مناطق با
پراکنش با این . (4 است(نمودار آمده دست به Minitab آماري نرم افزار
که متغییرها ٪ 50 به نزدیک دوم PCA که و اول محورهاي از استفاده
می دهد. مقایسه نشان ــند را باش می مختلفی راهبردهاي ارتباط این در
جهت و بندي دسته نمودار 5 با (4 (نمودار پراکنش منطقه الگوي نمود ار
نمودار دو این مقایس . است توجه جالب ــد ه ش تعریف راهبردهاي گیري
راهبردهاي پذیرش در جمعی ــورت ص به مناطق گرایش و گیري ــت جه
گروه در 3 عمدتا راهبردها ــاس نمودار 5 اس بر میدهد . ــان نش خاصی را

شوند: می بندي د سته مشخص
گروه اول

ها مسیل و ها دره رود - از استفاده -
جنگلی هاي پارك و کوهسارها ، ارتفاعات -
شهر داخل و تپه هاي خاص باغات حفظ -

گروه دوم
هاي ه کارگا و ــا ه ــادگان مثل پ ــاص خ اراضی ــري ــل کارب تبدی -

صنعتی
زمین سازي آزاد و ارگانیک فضاهاي تجمیع -

محلی هاي پارك توسعه -
سوم گروه

عمد ه مسیرهاي دسترسی و آهن ، راه بزرگراهها از حریم استفاده -
سبز فضاي به ها مجتمع فضاهاي خصوصی و از ــمتی قس تخصیص -

باز و
ــهري ش مختلف مناطق گروه بندي ها با بندي ــته دس این ــه مقایس
به جدي  گرایش 22 و 5 ، 4، 1 ، 2 ــون  چ مناطقی که دهد ــی ــان م نش
11 ، 20 ، 13 ،14 ــق مناط د ر حالیکه د ر ــروه اول دارند گ ــا ي راهبرد ه
ناچار مناطق این . اند کرده ــاب انتخ دوم را گروه راهبردهاي ــا عمدت 9 و
ارگانیک فضاهاي تجمیع , سبز فضاهاي باز و سطح افزایش براي هستند
ــته داش نظر را مد غیره پادگانها و ــري مکانهایی چون کارب ــا تغییر ی و
می دهند را پوشش مرکزي شهر عمدتاً نقاط این مناطق که ــند. در باش
ناچارا و رسد نمی نظر عملی به استاندارد، در حد سبز فضاي تأمین انتظار
بتوان که اي خواهد بود محله کوچک هاي به ایجاد پارك عمد ه ــش گرای
شامل سوم و گروه تامین نمود. را اي زیرناحیه اي و نیازهاي ناحیه حداقل
ــتفاد از حریم اس راهبردهاي بر متکی که ــد باش می 12 17و  ،7 مناطق
به اختصاص خصوصی ــویق مالکین تش یا و عمده ــی دسترس ــیرهاي مس

باشد. می باز و سبز به فضاي خود هاي ملک از قسمتی
پهنه قالب در کمی بصورت ــده تعریف ش راهبردهی , جامع طرح  در
ــده ش منظور ــطوح س گرفتن ــود با در نظر می ش G عملیاتی یا حفاظت
شده بینی پیش جمعیت به توجه مختلف با مناطق در حفاظت پهنه براي
شده محاسبه بینی پیش و باز سبز سرانه فضاي ــطح س , مناطق آن براي

تهران جامع طرح در سبز فضاي تأمین راهبردهاي دستهبندي :5 نمودار
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سبز فضاي سرانه با مقایسه را مناطق موقعیت شماره 6 نمودار ــود. می ش
جامع طرح در شده بینی سبز پیش سرانه فضاي و 1385 سال موجود در
این صورات اعمال در که می دهد ــان نش نمودار این د هد. می ــان نش را
می بهبود تمام مناطق در سبز فضاي سرانه ــطح س کلی به طور راهبردها
مناطق تهران با پیرامونی و ــمالی ش مناطق بین موجود ــکاف ش یابد ولی
طرح کامل اجراي صورت د ر حتی سبز فضاي کمیت نظر نقطه از مرکزي

فضاي (علیرغم بهبود وضع 7 شمار نمودار مقایسه باقی خواهد ماند جامع
3 نمودار شمار با جامع) صورت اجراي طرح در مختلف در مناطق ــبز س

است. واقعیت میکند مؤید این منعکس را موجود وضع که

نتیجهگیري و بحث
ــه مقایس د ر تهران ــهر ــال 1386 ش س مصوب جامع ــرد طرح رویک

شهر. این تهران در مناطق مختلف شهر طرحجامع در شد ه پیشبینی و موجود (سال1385) وضع (مترمربع) مقایسه سرانه فضاي سبز : نمودار6

... بر راهبردهاي توسعه پژوهشی
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د ر ــبز س ــتقل مس پهنه یک ــتن داش به توجه ــا قبلی ب جامع ــرح ط ــا ب
ــردن ک د ر نهادینه ــی اساس و ــدي ج ــد م ق یک ، ــا پهنهه ــایر س ــار کن
ــود . با می ش ــوب محس نقطه نظر حقوقی از ــبز س فضاي ــعه توس و حفظ
ــرد پهنه ــهري رویک ش ریزي برنامه جدید ــاي نظریهه ــروز در ام ــه اینک
ــیایی ــهرهاي آس ش کالن د ر ــاً ــهرها خصوص ش ــاماندهی در س ــد ي بن
ناموفق شهرها افقی گسترش کنترل در را آن و نقد میباشد مورد (17)
و دارند ــش نق ــهرها کردن کالن ش ــترد ه گس در زیادي عوامل میدانند.
شهرهاست کالن چند د امنه اي و پیچید ه پدید ه یک شدن پدیده گسترده
وابستگی زمین، ایجاد بهرهوري کاهش به توجه با است بر این اعتقاد .(7)
خاص از سایر یک پهنه د ر شهري محیط کردن و خالی ــتر به خود رو بیش
عوامل، ــایر س تأثیر کنار در بندي پهنه رویکرد اعمال از ــا متأثر کاربريه
به نگاه این وجود فراهم میکند. علیرغم شهر را افقی گسترش براي زمینه
همیشه که ایران شهري در مدیریت کیفت به توجه رویکرد پهنهبندي، با
می برد رنج ناپایدار و حرفه اي غیر ــاختار س ــتن داش و بی ثباتی نوع یک از
عملیاتی شدن روند بتواند حقوقی ابزار یک بعنوان پهنهبند ي شاید عنصر
عرصهها بعضی از و اختصاص را ُکند کند در شهر غیر حرفه اي تصمیمات
فراهم نمود ه را حقوقی نظر نقطه از عرصهها این حفظ زمینه پهنه سبز به

نگهدارد . در امان و روزمره دخالتهاي حاشیهاي از و
سبز شهر  فضاي ــرانه س جامع، طرح کامل ــدن ش عملی در صورتی
که خواهد کرد افزایش پیدا مربع متر 10 حدود مربع به متر از 7/5 تهران
نخواهد گذاري تأثیر افزایش کل در ولی ــود میش محسوب ــبی نس بهبود
ــبز، س ــرانه فضاي س ــط متوس ــبی نس علیرغم افزایش طرفی از بود (1).
از اجراي قبل ــرایط ش تصویر همان مناطق بین موجود تفاوت و ــکاف ش

کمبود از که ــهري ش میدهد. عمده مناطق مرکزي ــان را نش جامع طرح
تفاوت اساسی اجراي طرح جامع با میبرند ــبز رنج س و باز فضاي ــد ید ش
موضوع ــهري، پایدار ش مدیریت در آمد. نخواهد آنها بوجود ــت وضعی در
جزو حتی شهروندان ــی اساس نیازهاي از یکی بعنوان ــبز س فضاي تأمین
مورد اساسی به طور باید که میشود محسوب عد الت اجتماعی مقولههاي
ــهرهاي ــهرهاي اروپائی خصوصاً ش ش مطالعه و ــی بررس گیرد. قرار توجه
در شهرها در ــبز س فضاي سطح و کیفیت نوع، می دهد نشان ــتان انگلس
سطح با داري ارتباط معنی ــهر ش مختلف و مناطق محله ها ــه بین مقایس
محلههاي ــی آن دارد. اجتماع طبقات و نژاد محله، هر افراد ــورداري برخ
با و درخت پر انبوه، سبز فضاي داراي توان مالی باال با ــهروند ان د اراي ش
باید را سبز فضاي اهمیت تأمین ). بنابراین ــتند(15 مناسب هس کیفیت
دید جامعه ــادي اقتص و فرهنگی اجتماعی، پیچیده ــب مقوله هاي قال در
مناطق فشرده در خصوصاً ــازي شهر س ــب راهبرد هاي مناس بر مبتنی و
را سبز محیط به شهروندان نیاز مناطق این احیاي ــهرضمن فرسوده ش و
و شمالی در مناطق توانمندیهاي بالقوه ــري س یک به توجه با کرد. فراهم
فراهم را سبز منطقهاي فضاي فرا نیازهاي تهران میتوان ــهر پیرامونی ش
نیاز ــبز یک س فضاي به ــهروندان ش منطقهاي محلهاي و ــاز نی ولی ــرد ک
فرا و نیازهاي شهري تأمین کمتر از آن و اهمیت بوده دائمی آنی و روزانه،
از مناطق و محله ها در مناسب محیطهاي وجود تأثیر ــت. نیس منطقه اي
و اجتماعی اقتصادي حتی و و روانی محیط بهداشت ــالمتی، س نظر نقطه

قابل توجه است.
صرفاً ــران ته گانه 22 ــق ــی مناط تفصیل طرحهاي و ــع جام ــرح ط
با در ارتباط ــد و ــف کرد هان تعری را ــبز س ــعه کمی پهنه توس راهبردهاي

جامع طرح براسا تهران گانه 22 مناطق موقعیت مقایسه :7 نمودار
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اهمیت نمید هند. ارائه شفافی را و راهبردهاي روشن ــبز س پهنه مد یریت
ــت. نیس عرصهها این تأمین مدیریت از ــر کمت ــبز س مدیریت عرصههاي
ــهري محیط ش در میدهد ــان نش (G) حفاظت بندي طبقه که همانطور
خدمات پتانسیل و سطح نوع، نقطه نظر دارد که از وجود سبز فضاي انواع

میباشند. متفاوت و متنوع رسانی
و مسیلها، باغات و دره ها رود جنگلی، پاركهاي ــهر، ش ــبز حریم س
فضاهاي محلهاي، و منطقهاي ــهري، ش پاركهاي ــاورزي، کش زمین هاي
و طبیعی محیطهاي خیابانها و ــبز بزرگراهها، س خصوصی، حریم ــبز س
میدهند. تشکیل شهري را منظرهاي انواع حریم شهر از خارج ــتائی روس
سبز و باز فضاهاي شبکه تشکیل با یافته توسعه ــهرهاي ش کالن اکثر د ر
تناسب خدماتی که به مجموعه این بین ــاختاري س ارتباط برقراري ضمن
راهبردهاي میرود مجموعهاي انتظار یا مستقل و بصورت عرصه ها این از
موقعیت ــعت، وس ــود. براساس میش اعمال و تعریف ــب مناس مدیریتی
این کدام از براي هر ــر، نظ مد مدیریتی مهمتر اهداف همه و از ــتقرار اس
نقش تشکیل ــود. میش اعمال ــازي س منظر ــبک هاي مختلف قطعات، س
است حیاتی شهر اکولوژیک توسعه محیط و حفظ د ر ــبز س فضاي شبکه
خود داراي ــتقل مس بر وظیفه عالوه ــبکه ش این اجزاي از کد ام ــر ه .(4)
ــهروندان نیازهاي ش ــمتی از قس تأمین ــتند و در نیز هس عملکرد جمعی
براي کمربند که مدیریتی راهبرد نوع مثال عنوان به بازي میکنند . نقش
مؤثر کامًال آیند ه در آن کارکرد در میشود تدوین شهر یک سبز (حریم)
که است شده باعث آسیا (17) شهرهاي اکثر عملکرد مدیریتی در است.
محلی و عرصه انتقالی بعنوان یک شهري ــبز س حریم به افکار عمومی در
شود. طبیعی است منظور ــهر ش آینده ــترش براي گس زمین براي ذخیره
مسئولین تأثیر مردم و نگاه اصالح منظر سازي در طبیعی ــبک س انتخاب
جنگلی فیزنومی کردن حاکم طبیعت، به نزد یک ــبک س بود. خواهد گذار
یک ایجاد میبخشد و بیشتري پایداري و ثبات آن به حریم سبز فضاي به
کاربري این تبد یل د ر مهمی فیزیکی و روانی موانع ــبزي س محیط چنین

میباشد. عمرانی و توسعهاي اهداف با عرصهها
محیطهاي با شهر اینکه حریم سبز نقطه ارتباطی به توجه با طرفی از
شهرها هستند اطراف روستاهاي باغات و ــاورزي کش زمینهاي و طبیعی
ــتایی محیطهاي طبیعی-روس به توجهاي قابل حریم، ثبات این ــاختار س

(16،5) میبخشد. شهر نیز اطراف
سمت به شهر مرکز از سبز فضاي کیفیت که ــت اس ضروري بنابراین
منطقهاي و محلهاي پارك هاي ــمی سبک رس از یابد و بهبود آن ــیه حاش
با مید هد نشان مطالعات . کند (3) پیدا گرایش طبیعی سبک به بتد ریج
گیاهی گونههاي تنوع به طبیعت، افزایش نزدیک منظرهاي ــدن ش حاکم
زیستی تنوع افزایش و احیاي و بومی باعث سازگار گونه هاي از استفاده و

. ( می شود(13 پرنده گونههاي جمعیت و تنوع خصوصاً
ــتر ساز بس ــتی، زیس نظر تنوع نقطه ــبز از س فضاي بردن کیفیت باال
هر خواهد شد(3). جمله اکوتوریسم فعالیت اقتصاد ي-اجتماعی از ــایر س
ــد باش به طبیعت نزدیک و متنوعتر ــیعتر، وس بزرگتر، ــبز س پهنه چقدر
یک پارك حالیکه در می کند پیدا افزایش آن اکوسیستم و خد مات نقش
و تفرجگاهی ــایهدار محیط س ایجاد ــد ح در صرفاً نقش ــک محلی کوچ
عمده ــی نقش حیات داراي ــی بتنهائ میکند و ــازي ب ــهروندان ش براي
رو، پیاد ه مسیرهاي به سبز فضاي شبکه کردن مرتبط با ــت. دیگري نیس

مردم تشویق براي زمینه کار محیط خرید و محلهاي ــواري، دوچرخهس
میگردد. روي نیز فراهم پیاده براي

منظور ــبز س فضاي ــعه پیگیري راهبردهاي توس موازات به ــن بنابرای
شبکه جمله ایجاد از مدیریتی راهبردهاي تدوین با طرح جامع، در ــده ش
دادن اولویت ــازي، س منظر طبیعی ــبک به س گرایش ــبز، س و باز فضاي
گونههاي انتخاب رویشی، فرم هاي ــایر س با مقایسه در درخت ــت کاش به
انواع براي ارائه بیشتر زمینه درختچهاي و درختی بومی ــازگار و س متنوع

میگردد. فراهم سبز فضاي خدمات

قدرد انی و تشکر
مهندس ــک، ی منطقه ــابق ــهردار محترم س ش نصیري ــان دکتر آقای
محترم ــاون مع مهندس مرادي ،22 ــه منطق محترم ــهردار ش ــان کریمی
طراحی ــیون کمیس محترم رئیس بقائی مهند س ،22 منطقه ــازي شهرس
معاونت از پاکساز یک، مهند س زیست منطقه محیط و معماري ــهري، ش
دبیر بور ــان حاجی مهندس وخانم تهران ــهرداري ش ــازي شهرس محترم
از 22 منطقه زیست محیط و معماري شهري، طراحی کمیسیون محترم

کردند. پشتیبانی و حمایت مطالعه این
و نیکچهره ــاي آق ــط مقاله توس ــی این حروفچین و ــري کامپیوت کار
از ــت اس گرفته عظیمی صورت عباس و روحانگیز ــی جلیل ــارا س خانمها

و قدردانی میشود. تشکر عزیزان این و پشتیبانی همۀ همکاري
مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسه امکانات از ــتفاده اس مطالعه با این

گرفته است. کشور صورت
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