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توسعه فضاي سبز راهکاري جهت توسعه اکولوژیکی شهري
حبیب نجاتی

h.nejati76@gmail.comتهران، دانشگاه تربیت مدرسکارشناس ارشد شهرسازي،

چکیده
شهرنشینی و در کنار آن الزامات شهرنشینی، علت اساسی تغییرات محیطی می باشد. این رهیافت موجبات از بین 

اقتصادي، فرهنگی و اکولوژي شده است که نه –فراخی شهر و طبیعت و نمود عینی مشکالت اجتماعی رفتن زیبایی و
اي در سطح شهرها و کشورها، بلکه باعث تغییرات زیست محیطی و به هم خوردن تعادل تنها موجبات تغییرات منطقه

اکولوژیکی در سطح جهان شده است. 
ستراتژیکی زیادي براي بهبود شرایط زیستی جوامع شهري امروزي برخوردارند. پارکها و فضاهاي سبز شهري از اهمیت ا

وجود چنین مکانهایی در محیط شهري عالوه بر عملکرد زیست محیطی، موجب ارتقاء شرایط اجتماعی و روانشناختی 
شود.ساکنان شهري نیز می

با ارزش در سطح محیط زندگی انسانها توسعه کمی و کیفی فضاهاي سبز شهري، پراکنش متعادل این فضاهاي
-شود. این مقاله با روش توصیفیباعث توسعه اکولوژیک در محیطهاي زندگی و به تبع آن ارتقاء سطح زندگی افراد می

تحلیلی برآنست تا ضمن بررسی و تحلیل فواید اجتماعی، اقتصادي و کالبدي فضاهاي سبز شهري بر زندگی شهرنشینان، 
این فضاها را در توسعه اکولوژیکی شهرها و نتیجتاً توسعه پایدار شهري و نیز خلق فضاهاي مطلوب جهت ارزش و اهمیت 

دهد.زندگی شهري را مورد بررسی و مداقه قرار 

توسعه اکولوژیک، فضاي سبز، شهر، توسعه پایدار: هاکلید واژه

مقدمه:.1
اجتنابراگسترش آنوسبزفضايجه به موجودیتمحیطی، توزیستمعضالتپیچیدگیوشهريتوسعهپیامدهاي

تضمینراخودپایداريبتواننداینکهبرايهازندگی انسانوفعالیتمتمرکزهايکانونعنوانبهشهرهاناپذیر ساخته است.
جزءنوانعبهسبزفضايمیانایندرندارند وطبیعیهايسیستمازکارکردي متأثروساختارپذیرشجزايچارهکنند

حیاتجدي دراختالالتتواندمیآنهاکمبودکهدارنداساسینقشآنهامتابولیسمدرشهرهایگانهالینفک پیکرهوضروري
].1آورد[وجودبهشهرها

تواند جدا نمیوباشدمیضرورت داراي بنابراین، فضاي سبز به عنوان جزیی از بافت شهرها و نیز بخشی از خدمات شهري 
ها، یازهاي جامعه شهري باشد؛ از این رو، فضاي سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر (ساختماناز ن

با توجه به شرایط اکولوژیکی و ها) و نیازهاي جامعه (از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهاي بهداشتی) ها و جادهخیابان
تا بتواند به عنوان فضاي سبزي فعال، و نیز در دسترس تمامی شهروندان قرار گیرد،بدتوسعه یاشهر و روند گسترش آتی آن 

بازدهی زیست محیطی مستمري داشته باشد.
دچار شهري،رویهبیتوسعهنتیجهدرکهشوندمحسوب میشهردرطبیعتبازماندگانشهري،بازفضاهاي سبز و

]. 2داشته است[همراهبهرازیادياجتماعیواقتصاديثرات اکولوژیکی،اتحوالت،اینواندشدهکیفیوکمیتغییرات
ومنظردرنقش مؤثري رامختلفعملکردهايداشتندلیلبهوشوندمیشهر محسوبتنفسیهايریهعنوانبهسبزفضاهاي
استراحتوتفرجوسازهاوتساخرویهبیتوسعهازآلودگی ها، جلوگیرياثراتهوا، کاهشتلطیفوپاکیزگیشهر،زیبایی
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-شاخصازیکیعنواناستاندارد و توزیع فضایی عادالنه و بهینه آن، بهسرانهباسبزفضايازبنابراین برخورداريکند.میایفا

سبزفضاينقشوباشد. از این رو اهمیتمیتوجهموردبویژه در شهرهامهم زیست محیطی در رویکرد توسعه پایدار، هاي
اکولوژیکی،مختلفهايبازدهوشهريسیستمدرآنو طبیعیفیزیکیتأثیراتوآنهاپایداريوشهرهاحیاتدرريشه

اساسی درمباحثازیکیآن،سرانۀوشهرهادرسبزفضايکاربريکهآنجاتااست؛آن انکارناپذیراجتماعیواقتصادي
شود.میتلقیشهريمدیریتوریزيبرنامه

ریزي کاربري ترین مباحث روز دنیا در توسعه پایدار و برنامهکنونی که نگرش و رویکردهاي اکولوژیکی یکی از مهمدر عصر
هاي طبیعی با رود. جوامع بشري با رشد فزاینده جمعیت شهري و جایگزین شدن اکوسیستمشمار میاراضی، بویژه شهري به

- جمعیت دنیا در شهرها ساکن می%65، 2025شود تا سال بینی مییشاند. به طوري که پرو شدهبههاي شهري رومحیط

اند که ]. با رشد روز افزون جمعیت شهري، شهرهاي بزرگ با معضالت بسیاري همچون گران شدن زمین مواجه شده3شوند[
آنها با دیگر نقش بسزایی در رشد شهر، تغییر کاربري اراضی و ایجاد محدودیت در توسعه فضاهاي سبز و حتی جایگزینی

ها، بخصوص مسکونی و تجاري در داخل شهرها و کاربري صنعتی در حاشیه شهرها داشته است. با تهی شدن روز افزون کاربري
اند ها دریافتهشهر از سرمایه غیر قابل ترمیم عناصر طبیعی و تخریب کیفیت و عملکرد طبیعی اکوسیستم شهرها، اکولوژیست

سائل دنیاي واقعی کنونی، تمرکز بر روي منظرهایی با چیرگی انسان که اغلب شامل منظرهاي که براي دستیابی به حل م
زیست دینامیک و هاي انسانی در محیط]. در این میان افزایش تغییرات ناشی از فعالیت4رسد[شهري است، ضروري به نظر می

دنبال آن تمرکز بر مفاهیم اکولوژیک از ی شده که بههاي طبیعافزایش غلبه انسان در محیط زیست، باعث تکه تکه شدن محیط
چنین رویکردهایی، موجب ایجاد نگرشی . ]5انزوا به اتصال و از حفاظت سایت به حفاظت ساختار اکولوژیک تغییر یافته است[

صنوع با سیستماتیک به ساختار اکولوژي شهرها شده و آن را همچون شبکه اکولوژیک به هم پیوسته از عناصر طبیعی و م
کند. از این رو توجه به ساختار اکولوژیک شهر امروزه بیش از پیش به عنوان رویکردي براي عملکردهاي اکولوژیک متصور می

- ].  بنابراین مشخصه متمایز برنامه6شود[هاي فضاهاي باز و سبز شهري در نظر گرفته میهاي اکولوژیکی سیستمافزایش ارزش

ریزي بر مبناي همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار در کلیه ه سوم میالدي، برنامهریزي و طراحی شهري در هزار
-تواند احداث فضاهایی منطبق با شاخصفعالیتهاي مربوط به مسائل شهري است. و یکی از نمادهاي توسعه شهري پایدار می

].7هاي اکولوژیکی از جمله فضاهاي سبز باشد[

مبانی نظري:- 2
فضاي سبز شهري :- 2- 1

شود، همچنین، عالوه بر آن مناطق فراوان فضاي سبز به همه مناطق قابل دسترس براي فضاهاي باز سبز گفته می
شود.شناسی یا زمینهاي ورزش را نیز شامل میفضاي سبز خصوصی، شامل باغات، سطوح سبز، باغهاي گیاه

زمین شهري با پوشش گیاهی انسان ساخت است که هم واجد بازدهی فضاي سبز شهري در واقع نوعی از سطوح کاربري 
]. همچنین به مجموعه فضاهاي آزاد و سبزي که در داخل محیطهاي شهري، 8اجتماعی، و هم واجد بازدهی اکولوژیکی است[

]. 9شود[اطالق میریزي شده و عملکرد معینی بر عهده آنها نهاده شده باشد، عنوان فضاي سبز شهريبا اهدافی مشخص برنامه
تواند به آرامش، جوان سازي و کاهش خشونت مردم کمک کند. گذشته از میشهري دانشمندان دریافتند که فضاي سبز 

تواند مزایاي اقتصادي را هم براي شهرداري و هم براي شهروندان فراهم مزایاي اجتماعی و فیزیولوژیکی، طبیعت شهري می
هاي کاهش آلودگی و میزان آن شود. به عالوه، تواند منجر به کم شدن هزینه، براي مثال میسازد. پاالیش هوا توسط درختان

باعث افزایش جذابیت شهر، ارزش گردشگري و در نتیجه درآمد فضاي سبز شهريارزشهاي زیبا شناختی، تاریخی و تفرجی 
]. 10[گرددمی
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توسعه اکولوژیکی و زیست محیطی شهرها:-2-2
- هاي طبیعی را در ارتباط با تکنولوژي و تمدن بشري و محیط زیست انسانی تجزیه و تحلیل میي حیات پدیدهعلم اکولوژ

هاي محیط زیست، همسو و بلکه منطبق بر آن کند. اکولوژي راهنماي شهرسازان است که سمت و سوي حرکت شهر با برنامه
ي، کاهش دماي محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیري اکولوژیکی، زیباسازي بخشهاي شهرتوسعهمنظور از ]. 11باشد[

.باشدخاك در مقابل انواع بارش و مانند اینها می
عواقب توسعه شهري، و بروز مسائل و مشکالت ناشی از صنعتی شدن کالنشهرها، اهمیت حفاظت عوامل مؤثر بر مطلوبیت 

ود شرایط زیست اجتماعی و اقتصادي، در نتیجه توسعه محیط زیست شهري از جمله باغات و فضاهاي سبز، در راستاي بهب
جامعه انسانی را چندین برابر ساخته است، بحت توسعه اکولوژیک و توازن بین انسان و طبیعت در مقیاس شهري منتهی بر 

ه دارند، زیرا ]. امروزه شهرها از جنبه احیاي طبیعت شهري نیاز به توجه ویژ12توسعه انسانی و توسعه پایدار شهري خواهد شد[
حضور طبیعت در شهر، در وسعت، ترکیب و توزیع الزم و کافی، از الزمات توسعه پایدار است. بر همین اساس یکی از وظایف 

هاي مفید از جمله فضاهاي سبز، در راستاي توسعه اکولوژیک اي، تخصیص زمین به کاربريریزان شهري و ناحیهمهم برنامه
باشد.می

هایی در مقابل الگوهاي فانی کالبدي، اجتماعی و اقتصادي توسعه است فضاي سبز به معنی ارائه راه حلتوسعه اکولوژیک 
هاي زیستی، انواع آلودگیها، تغییر اقلیم، پایین آمدن که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودي منابع طبیعی، تخریب سامانه

کیفیت زندگی انسانهاي حال و آینده جلوگیري کند.
اهیم اکولوژیک به طور کلی به مجموعه اقدامات جامع و یکپارچه منسجمی اشاره دارد که شهر را جهت زندگی مف

دهد، توسعه اکولوژیک فضاهاي سبز عالوه بر گسترش سطوح سبز و پراکنش متعادل آن در سطح شهروندان مطلوب جلوه می
تفاده از گیاهان بومی، ترکیب فضاهاي سبز طبیعی و مصنوعی، اي از جمله تنوع گیاهی و اسشهر، به مسائل  و موارد گسترده

بها دادن به تنوع زیستی در فضاهاي سبز، توسعه فضاهاي سبز منطبق بر بستر طبیعی شهر، ارتباط فضاهاي سبز با یکدیگر، 
ر، افزایش شکل دادن به سیماي شهر، تهویه هواي شهر، کاهش آلودگی صوتی و هوا، بهبود شرایط بیوکلیماتیک در شه

نفوذپذیري خاك، تاثیر مثبت بر چرخه آب در محیط زیست شهري و افزایش کیفیت آبهاي زیرزمینی، جذب گرماي هوا و 
-انتقال آن به زمین و... اشاره دارد. و فضاهاي سبز شهري با ساختار، عملکرد و با کارآیی بیشتر، و توسعه روزافزون خود توسعه

ان محقق خواهد ساخت.اي اکولوژیک را براي شهرنشین

هاي مرتبط با توسعه فضاي سبز شهري و توسعه شهرينظریه- 2- 3
نظریه توسعه پایدار شهري- 2- 3- 1

، توسعه پایدار فرآیند تغییري است که در استفاده از منابع، هدایت سرمایه "کمیسیون جهانی محیط زیست"از نظر 
بنابراین توسعه ].13[دي است که با نیازهاي حال و آینده سازگار باشدگیري توسعه تکنولوژي و تغییر نهاها، سمتگذاري

دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد ساختن و نیازهاي خود را اي است که نیازهاي فعلی خود را بدون خدشهپایدار توسعه
پاسخ گوید.

بخش وسیعی از ادبیات علمی توسعه موضوع توسعه پایدار شهري از جمله مباحث مهم در شهرسازي معاصر است که 
محیط -وسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسانها را به خود معطوف ساخته است. تها و طرحشهري و نیز سیاستها، برنامه

توان توازن میان مسائل زیست محیطی و اقتصادي و اجتماعی تعریف کرد.و آن را میاست
مانند شهر اکولوژیکی فراهم و مقدمات طراحی پارکها و فضاهاي سبز مبتنی بر از این رو زمینه براي طرح موضوعاتی

ریزي بر مبناي همگامی با طبیعت و رعایت اصول ریزي شهري شد. مشخصه متمایز برنامهاصول اکولوژیک وارد نظام برنامه
ه به پایداري کنونی و سطح پیش توج].14[هاي مربوط به مسائل شهري استتوسعه زیست محیطی و پایدار در کلیه فعالیت
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بینی شده آتی تولید و مصرف به منظور بهبود بخشیدن توسعه انسانی، از اهمیت بسیاري برخوردار است و از این بابت توسعه 
].15[اي پایدار باشداي در سبک زندگی براي کنترل منابع موجود به شیوهتواند سربسته در برگیرنده تحوالنی ریشهپایدار می

نظریه شهر اکولوژیک- 2- 2-3
به عنوان زمینه مطالعاتی نو در زیست 1869اصطالح اکولوژي را نخستین بار ارنست هکل زیست شناس آلمانی در سال 

شناسی مطرح کرد. منظور وي از اکولوژي شناخت روابط متقابل حاکم میان موجودات زنده و محیط آنها بود. اکولوژي به 
بارت از مطالعه زیست، یا بوم و چگونگی اشغال زمین با موجودات زنده و نحوه تنسیق آنان در اماکن ع"محیط شناسی"معناي

و چگونگی کنش و واکنش بین این موجودات با یکدیگر است. بنابرانی محیط شناسی، دانش شرایط هستی و مرتبط به روابط 
-لعه رابطه میان صور زندگی با محیط طبیعی اطالق میتر بوم شناسی به مطا]. به عبارت کلی16موجود زنده و محیط است[

علم بررسی روابط متقابل ارگانیسم با دنیان بیرونی آن، که در مفهومی "]. از این دیدگاه، اکولوژي، عبارت است از 17شود[
هاي پدیده). بنابراین علم اکولوژي حیات1385گیرد(پیري و رضایی راد،تر کلیه شرایط محیط زیست را دربر میگسترده

کند.طبیعی را در ارتباط با تکنولوژي و تمدن بشري و محیط زیست انسانی تجزیه و تحلیل می
هاي محیط زیست، همسو و بلکه منطبق بر آن اکولوژي، راهنماي شهرسازان است که سمت و سوي حرکت شهر با برنامه

در کتابش به نام ساخت شهرها 1987چارد رجیستر در سال باشد. اکوسیتی یا شهر اکولوژیکی پایدار براي اولین بار توسط ری
براي آینده اي سالم بیان شد.اکوسیتی، شهري است که با توجه به تاثیرات محیطی براي به حداقل رساندن انرژي مورد نیاز، 

وژي، شهري است ] .شهر اکول18آب و غذا، گرماي اتالف شده ، آلودگی هوا و آب، دي اکسید کربن و متان طراحی شده باشد[
هاي مختلف آن لحاظ ریزي بخشکه فرآیندهاي استفاده مجدد از منابع، بازیافت، کاهش مصرف و بازتولید در مدیریت و برنامه

]. اکوسیتی باید 19ها رسیدن به توسعه پایدار زیست محیطی در محیط شهري است[شود که هدف از اجراي این فرآیند
اري را دارا باشد و کیفیت زندگی در مرکز تمامی تعاریف متعدد شهر پایدار قرار دارد، جوانبی بسیاري از خصوصیات الزمه پاید

اغلب به عنوان عوامل مهمی در قابل زیست کردن شهرها و "هاي عمومی و مناطق تفریحیسرانه فضاي سبز در پارك"ازقبیل
کننده ها، به عنوان فراهممثل فضاهاي سبز و پاركشود، طبیعت شهريرضامندي و جذابیت بخشی براي شهروندان، یادآور می

]. ایجاد شهرهاي اکولوژیکی مورد توجه 20خدمات اجتماعی، الزمه کیفیت زندگی بشر بوده و جزو کلیدي توسعه پایدار است[
دمات وسیعی در ریزان بسیاري از کشورهاي جهان قرار گرفته است، کشورهایی مانند آمریکا و چین از آن جمله اند و اقبرنامه

اي و محلی به منظور این زمینه انجام داده اند: به عنوان نمونه کشور چین براي ایجاد شهرهاي اکولوژیکی در سطح ملی، منطقه
اي انجام داده است و ابتکار اکوسیتی چین را در توسعه اقتصادي، حفاظت زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی اقدامات گسترده

اکولوژیکی طراحی "شن زن") و شهر 1390،185زاده و حسینی،ظت محیط زیست راه اندازي کرد(عباساداره حفا1996سال 
بوده است که 2010مترمربع تا سال 01/16درصد با سرانه فضاي سبز 1/51شد. هدف این شهر افزایش نسبت سبزي شهر تا 

هکنار جنگل اکولوژیکی پیشگام وسعت و 5000و پارك 218باالترین سرانه  در بین دیگر شهرهاي چین است. این شهر با 
]. 21را به خود گرفته است["باغ شهر"کیفیت سرسبزي در مقایسه با سایر شهرها بوده و لقب 

هاي تحقیقیافته- 3
نقش و اهمیت فضاي سبز در ارتقاء کیفیت محیطهاي شهري:- 3- 1

اجتماعی، روانشناختی و زیست محیطی آنها،  از نظر هاي اهمیت پارکها و فضاهاي سبز شهري در کنار مزیت
شان بر جذابیت شناختی و تاریخیهاي تفریحی، زیباییاقتصادي نیز قابل بحث است. چرا که پارکهاي شهري به علت ارزش

ز جمله شوند. همچنین همجواري عناصر طبیعی اشهر افزوده و موجب افزایش آمار جذب توریست و در نتیجه ایجاد اشتغال می
نماید. بر اساس تحقیقی که درختان و آب بر ارزش امالك افزوده و در واقع به تامین مالیات و بهسازي فضاي شهري کمک می
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در شهر توکیو انجام شده، پارکهاي خطی در واحدهاي همسایگی که داراي تفکیک قطعات کوچکتري هستند، تاثیر بسیار 
باشند.رکهاي مربع شکل در مناطق با قطعات تفکیکی بزرگتر، دلپذیرتر میگذارد و در مقابل پامطلوبی بر جاي می

هاست که شهرها  را به عنوان محیط زیست جامعه مهمترین اثر فضاي سبز در شهرها، کارکردهاي زیست محیطی آن
سبب افزایش کیفیت زیستی انسانی معنی دار کرده است که با آثار سوء گسترش و کاربرد نادرست تکنولوژي مقابله نموده و 

رسد که ]. بدین منظور باید توجه کرد که تأثیر فضاي سبز بر زیست اقلیم شهر زمانی به حداکثر خود می22شوند[شهرها می
ها بهره اوالً فضاي سبز از لحاظ اقلیمی به درستی مکانیابی شده و ثانیًا در طراحی فضاي سبز عمدتاً از درختان و درختچه

]. 23د[گرفته باشن
توان موارد زیر را به عنوان عمده ترین در کنار کارکرد زیست محیطی فضاي سبز خاصه فضاي سبز شهري می

کارکردهاي فضاي سبز شهري عنوان نمود:
تعدیل و تلطیف هوا: گیاهان از طریق عمل فتوسنتز، تبخیر و تعرق، ایجاد تعادل حرارتی بین سطوح تحتانی و فوقانی -1
-، جذب گرما در روز و آزاد کردن آن در شب و تنظیم رطوبت نسبی هوا با لطافت و متعادل نمودن هوا خاصه در محیطزمین

کنند.هاي شهري کمک می
متر معادل سه برابر حجم یک اتاق یک 24اکسید کربن پاکسازي شده بوسیله یک درخت راش به ارتفاع مثال: حجم دي

نفره است.
توانند اکسیژن مورد نیاز یک نفر را فراهم کنند اهان میمتر مربع از گی40-
باشد.درجه سانتیگراد می13دهد بدنه درختان جنگلی معادل درجه را نشان می10الی 3هنگامیکه هواي جنگل بین -
و هواي یک شهر و پاالیش گرد و غبار نقش موثري دارند. به طوریکه جذب و کاهش گرد وغبار: گیاهان در بهبود آب-2

شود به دلیل تقلیل سرعت باد و کاهش نیروي محل و جابجایی توسط درختان رسوب توده گرد  غبار که بوسیله باد حمل می
شود.داده می

براي مقابله با گرد و خاك حاصل از این امر خاصه در نواحی کویري براي مقابله با گرد و خاك حاصل از وزش باد
وزش باد در بین مناطق صنعتی و مسکونی به عنوان حائل جهت تصفیه هوا از ذرات آلوده کننده بسیار حائز اهمیت است.

هاي شهري یکی از کارآمدترین روشهاي باال بردن قدرت حفاظت از آب و خاك: ایجاد فضاهاي سبز در محیط-3
ضریب جریان به منظور جلوگیري از سیالب هاي شهري است. درختان با هدایت آب به اندامهاي نفوذپذیري آب و کاهش 

مختلف خود باعث کندي جریانهاي تند و سیالبی می شوند. 
30برابر سطح ساختمانها، جاده ها و پیاده روها است بطوریکه با پوشش درختی 4سطح اندامهاي مختلف درختان 

درصد کاهش دهد. همچنین گیاهان از طریق جلوگیري از 14آمریکایی قادر است حرکت سیالبها را بهدرصد یک شهر بزرگ 
برخورد قطرات باران به سطح خاك، ممانعت از تراکم و جریان آب در یک مسیر، کاهش سرعت حرکت آب در امتداد شیب، 

]. 24نمایند[ب و فرسایش خاك جلوگیري مینفوذ حداکثر آب به درون خاك و همچنین از طریق کاهش سرعت باد، از تخری
تقلیل میزان سرب ومواد رادیواکتیو در هوا: سرب از عمده موادي است که از طریق فعالیتهاي انسانی وارد جو شدند -4

ورسوب آن در بدن باعث مسمومیت، کم خونی، اختالت تنفسی و عصبی می گردد. مواد رادیو اکتیو نیز از عناصر مضر و معلق 
درهواي مناطق آلوده می باشد که هر دو این مواد به وسیله انواع مختلف گیاهان جذب می شوند.

کاهش آلودگی صدا: درختان به عنوان عامل تقلیل صدا در شهرها نقش بسیار با اهمیتی دارند که به صورت مختلف از -5
ختان جذب می شود . حتی درختان در پخش و شدت صوت می کاهند. ارتعاش امواج صوتی به وسیله برگها و شاخه هاي در

در هم شکستن صدا نیز موثرند که این خاصیت به علت قابلیت انعطاف و نرمش و صاف بودن شاخ و برگ آنها می باشد. 
توان براي کمک به کنترل ترافیک استفاده نمود تا هم به زیبایی طبیعت افزوده شود و کنترل ترافیک: از گیاهان می- 6

ر  و مرور تسهیل گردد.هم عبو
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تهویه شهر بوسیله درختان و کنترل تبادالت گرمایی ساختمانها: استقرار انبوه درختان در مرکز شهر موجب خنک -7
گردد و بالعکس تهی بودن مرکز شهر از درختان منجر به تشکیل شدن محیط و در نتیجه جریان هوا از مرکز به پیرامون می

هاي درختی ها و حفاظگردد. همچنین دیوارهود آمدن جریان هواي آلوده پیرامون به مرکز شهر میجزایر گرمایی و باعث بوج
کنند.در پیرامون ساختمانها در تابستان از نفوذ حرارت و در زمستان از نفوذ سرما به داخل ساختمانها جلوگیري می

کنند از عوامل اصلی فضاسازي و طراحی کال میدرختان و طراحی محیط: درختان به دلیل اینکه حجمی از فضا را اش-8
هاي گوناگون در روند. تنوع درختان از نظر رنگ، ابعاد، انبوهی و بافت، زمینه مساعدي را جهت استفادهمحیط به شمار می

آورد.محیط بوجود می
احت که فقدان آن نقش گذران اوقات فراغت: در شهرها گذران اوقات فراغت براي کسب تعادل روحی امري است ر-9

اي کاري افراد هم موثر است. اوقات فراغت و گذران آن یعنی استراحت، رفع خستگی، رشد و شکوفایی حتی روي توانایی
آورد.زندگی حذف شود، کسالت، فرسودگی، و کوتاهی عمر براي شهروندان به بار میشخصیت و تفریح اگر از برنامه

آید گذران اوقات فراغت در فضاهاي آزاد و سبز که از ارکان اصلی توسعه به شمار میامروزه برخورداري از امکان 
تازد، نیازمند استراحت، آرامش و تجدید قوا نیز یافتگی میاي که با تمام قوا به سوي توسعهجامعه فعال و پر تحرك جامعه

].  25آیند[ه شمار میهست. فضاهاي سبز  و آزاد، بهترین مکان براي تجدید قواي روحی و جسمی ب

ریزي شهريي سبز شهري و برنامههافضاتوسعه - 2-3
با مسائل مطرح شده توسط رابطهریزي نقش مهمی در است، برنامهوجهییک فعالیت چند "توسعه پایدار"اگر چه 

کند و اثرات زیست طبیعی تحمیل میمنابع زمین ارزشمند هستند، استفاده از زمین تقاضاهایی بر منابع ].26[این مفهوم دارد
ریزي براي جایگزینی بر این باورند که مهمترین چالش در زمینه برنامهیریزان غربکند. بسیاري از برنامهمحیطی ایجاد می
که با محیط زیست استهاییو سازگار با محیط زیست، فشار آوردن به آن دسته از فعالیتیفعلی منابع مصرف

اصلی شروطهاي زندگی شهري به وتقویت شیوهشهريموسسات فعالیتتثبیت و تعیینکاهش نیاز به سفر،.]27[ندترسازگار
با يتواند به کاهش نیاز به جنبش و افزایش سازگارریزي می،به عنوان مثال، برنامه. اندتبدیل شدهفیزیکیریزي در برنامه

-کند. بنابراین این میکمکسواري یا استفاده از حمل و نقل عمومیروي، دوچرخههاي سفر مانند پیادهشیوه، محیط زیست

ریزي در اجراي طیف وسیعی از مصرف منابع طبیعی و اثرات منفی زیست محیطی را محدود کند عالوه بر این، برنامهدتوان
هایی ها و سازمانسازمانریزي نقش مهمی در کنار سایرکند، برنامهمحیطی و اقتصادي جامعه نقش ایفا میهاي زیستسیاست

.که داراي نقش اصلی در حفاظت از محیط زیست دارند بازي می کنند
حفاظت از تنوع زیستی و دیگر فرایندهاي زیست محیطی براي اهمیت فضاي سبز شهري در عملکرد اجتماعی،

شده است. به طور فزاینده، روش هاي غربی به رسمیت شناخته جوامعتوسعه سازگار با محیط زیست به طور گسترده اي در 
برنامه ریزي پیشین

در حال . ]28اند[همورد انتقاد قرار گرفتشهرها شده است کهتوجهی به محیط زیست و محیط اطراف کمباعثشهري 
حفاظت و مثال، ریزي شهري در نظر گرفته شده است. به عنوان فضاي سبز به یک اولویت در برنامهریزي برايحاضر برنامه

گنجانید. این رویکرد به توسعه شهريهاي ریزيبرنامهجزء براي زیستگاه حیات وحش را می توان برنامه ریزي مکانهاي مناسب
کند. بنابراین، برنامه ریزي فضاي سبز شهري به یک رویکرد یکپارچه براي دستیابی هدف تنوع زیستی توسعه پایدار کمک می

ه است بسط داده شددر مباحث شهريشهريسبزچشم اندازاخیراً توجه بهشهري تبدیل شده ست. به محیط زیست پایدار
-حال، برنامه. با این]29[توسعه شهري باشدهاي برنامهشهري باید جزء اصلی سبزاندازکه چشماست این مفهوم و آن نشانگر

براي شهروندان، حفظ تفریحی فضاییي سبز،  هافضافضاهايانواعایجاد ارتباط بین ی از قبیل؛ریزي فضاي سبز شهري مسائل
به چالش مدیریت مسئولین شهري و مشارکت مردم را ، یکپارچه سازي فضاي سبز، "شهر فشرده"و "شهر سبز"تعادل بین 

.]30[کشدمی
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تاثیر توسعه فضاي سبز بر توسعه اکولوژیکی شهري-3- 3
ی شهري، برخی از کارکردهاي اکولوژیکی و محیطی، به سمت متناسب سازي براي اراضتبا افزایش تقاضاي جمعی

مانندطبیعیهايویژگیشدنشهريفرایندهايکنند. بنابراین درمیهاي انسانی حرکتجمعیتزندگی برايکیفیت
جایگزینپارکینگهاوهاجادهتجاري،ساختمانهايمسکونی،مناطقبرايساختمانیمصالحبابکرخاکهايوگیاهیپوششهاي

ها ي شهري و شبکهبینموجودبازمناطقوسبزسطح فضاينظرازتعادلیگونههیچامروزهکهتاجاییشوند،می
. هستنداکولوژیکیهايشبکهبرشدنمسلطحالدرشهريهايشبکهو.]31[شودنمیمشاهدهسرزمینطبیعیالگوهاي

واستشدهاراضیگونهاینکاربريتغییروشهريدرونسبزفضاهايرفتنبینازساززمینهخودخوديبهمطلباین
بشود.شهريگیري جزایر گرماییست محیطی جهانی خاصی مانند شکلزیمشکالتباعثاستممکن

].32[هاي اجتماعی و اکولوژیکی شهري داردحمایت از سیستمدرايکنندهتعییننقشسبزفضايمیانایندر
ارزشباعناصرشهرهادرونزیراگیرد،قرارتوجهموردآنهااکولوژیکبا ارتقايبایدوري فضاهاي سبزبنابراین ارتقاي بهره

بامقابلهراههايتریناصلیازیکیگراناندیشهاساس،اینبر].33هستند[کاهشحالدرايفزایندهطوربهاکولوژیک
بنابراین امروزه شهرها از جنبه احیاي طبیعت ].34[اندبطۀ انسان شهرنشین با طبیعت دانستهراتقویتراشهرنشینیمعضالت

پایدارتوسعۀالزاماتازکافیوالزمتوزیعوترکیبشهري نیاز به توجه ویژه دارند. زیرا حضور طبیعت در شهر، در وسعت،
میت باالیی دارد و این نواحی را از نظر اکولوژیکی پایدار می نواحی شهري اهدرزندگیکیفیتپیشبردبرايموضوعاین. است
شهريگوناگونهايکاربريبهزمینتخصیصاي،ناحیهوشهريریزانبرنامهمهموظایفازیکیاساسهمینبر].35[سازد
. است

باشند.شهري میعوامل مطرح شده در نمودار زیر، عوامل موثر بر توسعه اکولوژیکی و زیست محیطی فضاهاي سبز 

نتیجه گیري:-4
شهرنشینی و در کنار آن الزامات شهرنشینی، علت اساسی تغییرات محیطی می باشد. این رهیافت در نتیجه پیچیدگی 

جغرافیایی شکل گرفته و باعث گسترش لجام گسیخته شهري و تخریب فضاهاي سبز اراضی کشاورزي گردیده –هاي تاریخی 

و توسعه اکولوژیکی
اي زیست محیطی فض

سبز شهري

نگهداري و حفاظت 
زجنگل و کمربند سب

نگهداري 
فضاهاي سبز 
درون شهري

ز ارتباط فضاهاي سب
درون شهري 

توسعه جنگلکاري و
ون مربند سبز پیرامک

شهر 

ساماندهی شبکه 
هاي اکولوژیکی

ان احداث و توسعه بوست
و تفرجگاه

طراحی و اجراي 
شبکه هاي آبرسانی

احیاي منابع 
آبی پایدار
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اقتصادي، فرهنگی و اکولوژي –و موجبات از بین رفتن زیبایی و فراخی شهر و طبیعت و نمود عینی مشکالت اجتماعی است 
اي، بلکه باعث تغییرات زیست محیطی و به هم خوردن تعادل اکولوژي در سطح شده است که نه تنها موجبات تغییرات منطقه

جهان شده است. 
ه شهري و توسعه سطوح سبز تعارض وجود داشته است. اما جهت از بین بردن این ریزي جهت توسعهمیشه بین برنامه

تعارض باید به افزایش کارآیی زیست محیطی فضاهاي سبز موجود، ساماندهی و تقویت شبکه اکولوژیکی، افزایش ارزش 
امی مهم در راستاي تفریحی فضاهاي سبز، اعمال طرحهاي حفاظتی در مورد فضاهاي سبز موجود توجه نمود تا بتوان گ

حفاظت و توسعه فضاهاي سبز شهر برداشته و شهر خود را به شهري قابل زندگی تبدیل کرده و پایداري شهري را تضمین کرد.
ریزي کاربري اراضی، با توجه به تاثیراتی که یک برنامه ریزي اشتباه می تواند بر در برنامهکیلزوم توجه به اصول اکولوژی

ي اکولوژیک مانند پوشش گیاهی درون و مجاورت شهرها و در نتیجه کاهش تنوع زیستی و پایداري تخریب ساختارها
تواند بدون توجه به فرایندهاي اکولوژیک منطقه داشته باشد، امري ضروري است، بنابراین یک برنامه ریزي شهري کارآمد نمی

مهم در ایجاد تعادل اکولوژیک شهري دارد، ایجاد و در این میان فضاهاي سبز شهري نقشی بس.اصول اکولوژي صورت گیرد
پراکنش این فضاها در سطح شهرها به صورت متعادل در همه قسمتهاي شهري و در مقیاسهاي خرد و کالن و در داخل بافت 

مهم در اي آنها با هم ، و نیز توسعه این فضاهاي باارزش در سطح کالن و در حواشی شهرها نقشی بس شهرها و ارتباط شبکه
توسعه اکولوژیک شهرها دارد.

نتیجتاً توسعه فضاهاي سبز شهري، توسعه اکولوژیک شهرها را منتج شده، ارتقاء سطح زندگی شهرنشینان و توسعه 
آورد. پایدار شهرها را براي شهروندان به ارمغان می
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