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 چکیده

خود  دس  هو پرداخت ساخته محیطی یا «اكوسیستم» ، در واقعاتسان و آینده حال سهکوت   محل مهمترین عنوان به شههر 

از طرفی،  .اس  محیط از تحمل بسیار زیاد و خارج جمعی  تراكم بعل  آن در و ماده اترژي مصهر   میزان كه اسه   اتسهان 
دن به آیند. بنابراین رسیكننده منابع طبیعی تیز به شمار میاتد و بزرگترین مصر ااي اتساتیشههراا، جایااه اللی فعايی  

محیطی تیس . بلکه باالترین پایداري ممکن در شههراا امري حیاتی اسه . پایداري شههري تنها مربوه به متوالي زیسه     
د. با روتزتدگی و برابري اجتماعی از جمله موارد مهم در این زمینه به شمار می زیس  قابلرسیدن به پویایی اقتصادي، محیط

باشد. در راستاي دستیابی به گیري میااي اويیه آن در حال شکلاین حال، پایداري شههري انوز بسیار جوان اس  و زمینه 
عنالر و اجزاي كايبدي قابل روی  شهر فرم شهر از تمامی شههر پایدار مطلوب، فرم شههر بسیار تعیین كننده و مهم اس .   

تی اس . فرم شهر ماای پذیرد و متشکل از عنالر طبیعی و مصنوع بوده، تبلور فضایی و شکلی فعايی  ااي جوامع شکل می

در این تحتیق ابتدا فرم شهر پایدار  تجسم می یابد. از این رو تركیبی و سه بعدي دارد كه ته تنها در سطح، بلکه در حجم تیز
مورد بررسی قرار گرفته و مفاایم و معیارااي مرتبط با طراحی فرم شهر پایدار شناسایی شده و بر اساس آن، چهار فرم براي 
شههر پایدار پیشهنهاد می شود. در تهای ، به ارزیابی میزان سودمندي ار یا از فرم اا در دستیابی به شهر پایدار مطلوب   

 شنهاد می شود.پرداخته و فرم ایده آل شهر پایدار پی

 
 
 

 اكويوژيطراحی، كیفی  زتدگی، ، ي، پایدارفرم شهر  كلماي كلیدي:
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 متدمه -1

 تلفمخ دولتهای محيطی،زیست پیدرپی های بحران بروز نيز و زیست محيط تخریب و آلودگی افزونروز رشدد  به توجه با

 و المللی بين نامه موافقت و معاهده 082 حدود تاکنون کهطوری به اند، افتاده تكاپو به جدی طور به قبل دهه چهار حدود از

 مطرح پایدار توسعه مساله، همين پی در. اسدت  شدده  منعقد آن با مرتبط مسدالل  و زیسدت محيط حفاظت زمينه در ای منطقه

 یستز محيط حفظ پایه بر سياسی و اجتماعی اقتصدادی،  توسدعه  مختلف ابعاد سدازی یكپارچه پایدار، توسدعه  مهم ابعاد. گردید

 فرم اابتد تحقيق این در. است زیست محيط و طبيعی منابع حفظ پایه بر هازمينه همه در توسعه پایدار، توسدعه  واقع در. اسدت 

 ،آن اساس بر و شده شدناسایی  پایدار شدهر  فرم طراحی با مرتبط معيارهای و مفاهيم و گيرد می قرار بررسدی  مورد پایدار شدهر 

 ایدارپ شهر به دستيابی در ها فرم از یک هر سودمندی ميزان ارزیابی به نهایت، در. شود می پيشنهاد پایدار شهر برای فرم چهار

 .پردازیم می مطلوب

 

 مباتی تظري -2

 
 مفهوم فرم شهر -2-1

 یگوهامرتبط با ال یها یژگیات و  وياست از خصوص یبيست. عموما فرم شهر ترکير نیامكان پذ یف فرم شهر به آسانیتعر

: شكل (lynch, 1891)کند یف مین تعرينچ فرم شهر را چنين لیکو .یشهر یو طراح یستم حمل و نقلين، سد يزم یکاربر

رم عناصر همسان است. ف یكسریع يثابت، سداکن و بزر  شهر. فرم، حاصل تجم  یكیزياء فياز اشد  ییفضدا  ییشدهر بعنوان الگو 

 یچون: فرم و اندازه بلوکها، طراح ییباشد. الگوها یم یشدهر  یطراح یمانند الگوها  یع عناصدر متعدد يز حاصدل تجم يشدهر ن 

 شددوند و یهسددتند که تكرار م یینها کانسددپت های. ایعموم یپارکها و فضدداها ین، طراحيش قطعات زمیب و آرايابانها، ترتيخ

  دهند. یرا شكل م یشهر یفرمها

  فرم شهر پایدار -2-2

پذیرد و متشكل از عناصر طبيعی و مصنوع بوده،  شدهر شدكل می   فرم شدهر از تمامی عناصدر و اجزای کالبدی قابل رویت  

است. فرم شهر ماهيتی ترکيبی و سه بعدی دارد که نه تنها در سطح، بلكه در حجم  تبلور فضدایی و شدكلی فعاليت های جوامع  

 بكه راه ها، فضاهایساختمان ها، ش تجسم می یابد. کوچكترین اجزا و عناصر این ترکيب در چارچوب عناصر مصنوع انسان، نيز

عناصر عمده ای مثل زمين و ناهمواری های آن، جریان های آبی و پوشش  باز و تاسديسات شهری هستند. محيط طبيعی نيز با 

د، به شهری هستن فرم ترکيب عناصر کالبدی دخالت دارند. هر کدام از عناصر شهر که به منزله یک سلول گياهی در چگونگی و

از طرفی شهر معاصر  .پدید آمدن فرم شدهری منجر می شود  را دارند و ترکيب مجموعه ای از آنها نيز بهتنهایی فرم ویژه خود 

ی و محيط های طبيع»با مشكالت محيطی فراوانی روبروست. در بيانيه آژانس حمایت زیستی ایاالت متحده آمریكا تحت عنوان 

م سكونتگاهها، اکوسيستمها و گونه های جانوری مختلف ( آمده است که شكل شهر بطور مستقي0222سال «)انسدان سداخت ما  

را متاثر می سدازد. باید شديوه زندگی خود را تييير دهيم و به تيييرات اساسی ای نه تنها در رفتارمان بلكه در طراحی فرم های   

د نظر قرار داده است و توجه در این راستا توسعه پایدار بعنوان یک کانسپت مهم و بروز، فرم شهرها را م .ساخته شده نياز داریم

اندیشدمندان زیادی را به خود جلب نموده است و سلسله تالشهایی برای یافتن فرمهای سكونتگاهی که با اصول پایداری تطابق  

داشدته باشدند، انجام گرفته اسدت. البته با نگاهی به نظریات اخير مالحظه می شدود که توافقی برای شدكل شدهر پایدار صورت       

ت و از سدوی دیگر برای ارزیابی آنها چارچوب نظری مشخصی وجود ندارد. این چالشی است که تمامی اندیشمندان،  نگرفته اسد 

های محلی و بين المللی، جوامع مدنی و دولتها را درگير کرده اسددت تا چارچوب نظری جدیدی در طراحی  NGOبرنامه ریزان، 
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پایدار شهری اراله کنند. این رویكردها در سطوح فضایی مختلفی  و سدازماندهی فضداهای شدهری در راستای دستيابی به شكل   

 : (forman, 1881)مطرح شده اند

 the regional and metropolitan levels   سطح ناحيه ای و کالنشهری؛ مانند رویكردbio- region  

  the city level سطح شهری   ؛  

 the community level ؛  سطح اجتماع  

 the building level  سطح ابنيه ؛  

 

 مفاایم طراحی فرم شهر پایدار  -2-3

 فشردگی  -2-3-1

این مفهوم در محيط های ساخته شده یک استراتژی پذیرفته شده برای دستيابی به شكل پایدار شهری می باشد. فشردگی 

با توجه به ساختارهای شهری همچنين مفاهيم نزدیكی و مجاورت را به همراه دارد و پيشنهاد می کند که توسعه شهری آتی باید 

این مفهوم از توسعه پراکنده و ناموزون شهرها جلوگيری می کند و با تجميع کاربریهای مختلف از اتالف  موجود صورت پذیرد.

مفهوم دیگری که با فشردگی مطرح می شود، تشدید است و آن یک استراتژی بزر  برای دستيابی  انرژی جلوگيری می نماید.

ی باشد که زمينهای شهری را با افزایش تراکم توسعه و فعاليت در جهت ارتقاء کارایی آن مورد استفاده قرار می به فشردگی م

چهار موضوع مهم در بحث های  .دهد. تشدید در توسعه زمينهای شهری توسعه نيافته و توسعه مجدد نواحی موجود بكار می رود

 : (jenks, 0222)ار مطرح می باشدمربوط به فشردگی برای دستيابی به فرم شهر پاید

 شهر فشرده یک محصول به نام حمایت از نواحی روستایی دارد  

 ارتقاء کيفيت زندگی؛ شامل روابط اجتماعی و دستيابی آسان به خدمات و تسهيالت  

 کاهش مصرف انرژی بوسيله تجميع کاربریها و کنترل آالینده ها  

 اهش تعداد سفرهای شهری با مدهای مختلف حمل و نقلیکاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق ک 

برای اغلب برنامه ریزان، فشردگی یک ابزار مهم برای دستيابی به پایداری است. شهر پایدار باید فشرده، متراکم، متنوع و با 

ی دمات شهری را براترکيب مختلط باشد. فرم شهر پایدار پياده روی را تسهيل می کند و تنوع باالی فرصتها و فعاليتها و خ

فشردگی در یک فرایند جامع با مشارکت و اتحاد جامعه در راستای رسيدن به  دستيابی به کيفيت باالی زندگی ایجاد می کند.

  قابليت باالی زندگی و جلوگيری از جنبه های مضر مصرف بی رویه در شهرهای امروزی، مطرح می شود.

  حمل و تتل پایدار  -2-3-2

از رلوس مهم بحثهای محيطی مرتبط با شكل شهر می باشد. شكل شهرهای امروزی به بهترین وجه نمایان حمل و نقل 

می سازد که در یک مقياس وسيع، تكنولوژی های حمل و نقلی در سطوح مختلف توسعه های شهری در اولویت قرار داشته و بر 

طلوب برای پياده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی فرم شهر پایدار باید در یک مقياس م سایر عوامل ارجحيت دارند.

کارایی الزم را داشته باشد و یک فشردگی فعاليتی مناسب برای تشویق تعامالت اجتماعی ایجاد نموده و قادر به دستيابی به 

يتها و پاسخگویی حمل و نقل پایدار باید ضمن احترام به ظرف خدمات و تسهيالت شهری برای کاهش هزینه های اضافی باشد.

  .مناسب به نيازهای حمل ونقلی مختلف، باید ایمنی پياده، کيفيت محيطی و قابليت زندگی باال را فراهم نماید

سيستم حمل و نقل شهر پایدار، اتالف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش داده (Duncan, 1881) از دید دانكن 

و بازیافت عناصر و مواد و کاهش استفاده از زمين، دسترسی عادالنه برای جابجایی افراد و و بوسيله منابع انرژی تجدید پذیر 

 کاالهایشان فراهم می نماید که نتيجه آن شكوفایی و سرزندگی اقتصادی و کارایی باالی عملكردها و فعاليتهای شهری است.
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ی با مسافت طوالنی نياز نباشد و مدهای حمل و نقلی سياستهای توسعه شهری پایدار باید شامل اقداماتی باشد که به جابجای

دوستدار طبيعت برای رسيدن به باالترین کارایی انرژی انتخاب گردد. در این راستا برنامه ریزی کاربری زمين نقش کليدی در 

ز به سفرهای شهری دستيابی به این اهداف دارد. زمانی که کاربریهای مورد نياز مردم در فاصله کمتری از همدیگر باشند نيا

متعدد  کاهش یافته و مردم براحتی با پياده روی و دوچرخه سواری نيازهایشان را برطرف می سازند. این یعنی حمل ونقل 

از وجود یک رابطه معكوس ميان تراکم شهری و مصرف انرژی در حمل و نقل بحث  (Newman, 1898) نيومن دوستدار طبيعت.

می کند. بدین مفهوم که با افزایش و کاهش تراکم، مصرف انرژی نيز کاهش و افزایش می یابد. فواید بكارگيری سيستم حمل و 

  رهای امروزی مورد استفاده قرار داد.نقل پایدار از دید مدیران شهری پنهان مانده است. باید اصول آنرا شناخت و در شه

 تراكم  -2-3-3

یک معيار قابل تامل در فرم شهر پایدار است و ميزان نرخ افرادی است که در واحدهای سكونتی در نواحی مختلف شهری 

مختلف حضور دارند. رابطه ميان تراکم و شخصيت شهر است که اساس آنرا کانسپت پایداری شكل می دهد. در محدوده های 

تراکمها تعداد افرادی هستند که در یک سطح مشخص قادر به برقراری تعامالت اجتماعی باشند و از طرفی در ایجاد فشردگی 

تراکم و نوع سكونت، از طریق عواملی چون مصرف انرژی، مواد و مصالح، زمين برای مسكن، حمل و نقل و امور  موثر است.

  ر می گذارد.زیربنایی شهر بر پایداری شهرها تاثي

از سوی دیگر تراکم ارتباط مستقيمی با حمل و نقل دارد. زمانی که تراکم افزایش می یابد مالكيت اتومبيل کاهش می یابد 

و در نتيجه سفرهای شهری با اتومبيل شخصی کمتر شده و مصرف انرژی کاهش می یابد. یک تضاد آشكار ميان تراکم کم و 

ارد. تراکم پایين، خدمات شهری را در سطح شهر پراکنده ساخته و استفاده از اتومبيل سيستم حمل و نقل مطلوب وجود د

  شخصی را برای دسترسی به آن افزایش داده و آلودگی محيطی و مصرف باالی انرژی را به همراه خواهد داشت.

 اا تركیب و اختاله كاربري  -2-3-4

(، این امكان را فراهم می سازد که کاربریهای سازگار Heterogeneous zoningها یا منطقه بندی ناهمگن ) اختالط کاربری

با یكدیگر در یک محدوده مشخص در کنار هم قرار گيرند. بدین گونه فواصل سفرهای درون شهری برای برآوردن نيازهای روزانه 

تجاری، صنعتی، اداری در یک محدوده ترکيب و اختالط کاربریهایی چون: مسكونی،  . (parker, 1881)افراد کاهش می یابد

کاهش تقاضای سفر در  . (elkin, 1881)مشخص و در ارتباط با مدهای مختلف حمل ونقلی برای ایجاد ارتباط سریع و آسان

ی ادستور کار دستيابی به فرم شهر پایدار قرار دارد و اختالط کاربریها نقش مهمی در آن دارد و استفاده از اتومبيل را برای سفره

روزانه شهری، خرید و کار کاهش می دهد. تمامی نيازهای افراد در یک شعاع مشخص از محل زندگيشان برآورد می شود. عالوه 

اختالط کاربریها در تجدید حيات شهری در مناطق  بر آن پياده روی را تشویق نموده و بر دوچرخه سواری تاکيد می نماید.

زندگی را در محالت و فضاهای شهری برای استفاده گروههای محروم و آسيب پذیر  مختلف شهری نقشی اساسی دارد و کيفيت

  جامعه ارتقاء می بخشد.

 تنوع  -2-3-5

عدها و ب تنوع فعاليت و فضا در پایداری شهرها موثر است. جين جيكوبز اولين بار این مفهوم را وارد ادبيات شهرسازی نمود

ریزان مورد قبول قرار گرفت. از قبيل نيو اوربنيستها، طرفداران رشد هوشمند شهر و توسط گروههای متعدد طراحان و برنامه 

کمبود تنوع موجب استفاده باالی مردم از اتومبيلهای شخصی برای برآورد نيازهایشان می شود. در نواحی شهری  توسعه پایدار.

بدور از یكنواختی لذت می برند. فعاليتی که در سایر  متنوع مردم براحتی پياده روی می کنند و از فضاها و فعاليتهای متنوع و

نواحی مانند حومه ها غير عملی است. زیرا تنوع فعاليتهاست دارای جذابيت خاصی برای پياده است و افراد را به پياده روی تشویق 

  می نماید. جذابيتی که قابل درک با اتومبيل نيست.
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ن آن شهر در حد مكانی برای زندگی تنزل می یابد. از سوی دیگر شباهتهایی تنوع عاملی حياتی است و بدو از نظر جيكوبز

ميان تنوع و اختالط کاربریها وجود دارد. تنوع یک پدیده چند بعدی است که ویژگيهای مطلوب شهری را ارتقاء می دهد و زمينه 

مينه فعاليتهاست، تنوع در فرم مسكن، تراکم اجتماعی و فرهنگی شهر را متاثر می سازد. بر خالف اختالط کاربریها که فقط در ز

 ابنيه، سبكهای معماری، سن افراد، فرهنگ و درآمدها مفهوم می یابد.
 

 طراحی سبز یا اكويوژیکی -2-3-6

شهرسازی سبز کانسپت اصلی فرم مطلوب شهر پایدار می باشد.  فضاهای سبز قادرند تاثير مثبتی در نواحی شهری برای 

داشته باشند. طراحی سبز می کوشد از طریق ایجاد تنوع در مناظر باز شهری، طبيعت و فضای سبز را به رسيدن به پایداری 

آغوش شهرها و زندگی ساکنان آن برگرداند. طراحی سبز زندگی را برای ساکنان شهر بسيار جذاب، رویایی و دلپذیر می نماید. 

 :(Swanwick, 0222) سایر کارکردهای آن عبارتند از

  حفظ تنوع زیستیbiodiversity  

 بهبود محيط زیست شهری از طریق کاهش آلودگی هوا  

 بهبود سيما و منظر بصری شهر  

 ارتقاء کيفيت زندگی افراد و باال بردن روحيه و انگيزه زندگی  

ی انجام ولوژیكرویكردهای سنتی شهرسازی باید مورد بازبينی قرار گيرد و توسعه های شهری آتی باید بر اساس فرمهای اک

  گيرد.

 

 فرم ااي مختلف شهر پایدار  -3

 (Neotraditional)شهر توسن  گرا     -3-1

  دو فرم حاصل از دید نو سنت گرایی وجود دارد:        

 Transit village یكی از مفاهيم وابسته به :TOD  می باشد که ترکيب کاربریهای مختلف را با تراکم باال حول یک

و نقلی شكل می دهد که ساکنان و کارگران و فروشندگان را به استفاده کمتر از اتومبيل شخصی  مرکز قوی حمل

و جایگزینی آن با حمل و نقل عمومی سوق می دهد. بخش مرکزی آن، ایستگاه حمل و نقلی است و فضاهای 

 .(Bernick, 1881)عمومی شهری در اطراف آن گرد آمده اند

 Urban village در آمریكا مطرح شده است. مطابق آن، روستاشهر سكونتگاهی است که  2882: این ایده در دهه

در یک مكان طبيعی سبز و خارج از سكونتگاه فعلی و در اطراف آن شكل می گيرد. ویژگيهای آن عبارتند از: 

 ههای مختلف اجتماعی. این ایدهتراکم باال، اختالط کاربریها، تاکير بر پياده روی با اقتباس از روستا و حضور گرو

تالشی است برای پر کردن جای خالی کارآمدی، زیبایی طبيعی و رفتار انسانی و مقابله با مشكالتی از قبيل 

 ترافيک، آلودگی، هزینه های باال و مصرف باال. 

 

 (Urban Containment)شهر محدود   -3-2

در آمریكا اغلب شهرها ساختاری فشرده داشتند و جمعيت شهری در محالت داخلی شهر متمرکز بودند.  2822در دهه 

ورق برگشت و زندگی حومه ای رایج گردید. به دنبال این مساله، پراکندگی توسعه های شهری و توسعه  2892ولی از دهه 

به حداکثر رساند و افزایش آلودگيها و مصرف باال و طوالنی شدن مسافت  نامتوازن و بی برنامه شهری که استفاده از اتومبيل را

 بين کاربریها را در پی داشت، بوجود آمد. مهمترین پيامد آن، جدایی اجتماعی و تضعيف تعامالت افراد بود.  
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زمينهای  شهر محدود با سياستهای خاص خود سعی در کنترل توسعه و محدود نمودن آن در شهرها دارد. محافظت از

این ایده توسعه بيرونی شهر را بسيار محدود نموده و  طبيعی و کشاورزی و معادن اطراف شهر از سایر اهداف این ایده می باشد.

سياستهای  در نواحی کالنشهری استفاده می کند. PULL وPUSHسعی در توسعه درونی در سطح محالت دارد و از دو عامل 

وسعه شهر، محدود نمودن خدمات رسانی به نواحی بيرونی و دورافتاده شهری، کنترل الگوهای آن شامل تصویب مرزهای رشد و ت

در حالت کلی این ایده از سه ابزار مختلف برای  متنوع توسعه و محدود نمودن توسعه مسكونی در زمينهای کشاورزی  می باشد.

 :(robinson, 0222)شكل دهی به شهر و رشد و توسعه آن استفاده می کند

 کمربندی Greenbelts  

 مرزهای رشد شهری Urban growth boundaries؛ استفاده از عامل   PUSH        

 محدوده خدماتی شهر Urban service areas؛ استفاده از عامل PULL  

  رشد هوشمندSmart Growth  از نتایج مهم و قابل توجه این ایده می باشد ؛ 

 

 (Compact City)شهر فشرده  -3-3

این ایده به گونه ای توسط لوکوربوزیه در بلوکهای مرتفع آپارتمانی اش در شهر درخشان مطرح گردید. متعاقبا در سال 

، رسما پيشنهاد گردید. هدف اصلی این ایده، خلق شهرهایی با فشردگی (Dantzing and Saaty)توسط ساعتی و دانتزینگ  2891

 مدرنيستی شاهد آن بودیم. فشردگی شهری در کنار ارتقاء اکولوژیكی و محيطی آن.و تراکم باال بدور از مشكالتی که در شهر 

فرم شهر فشرده در  این ایده مورد تایيد کميسون اروپا قرار گرفته است و در توسعه شهری آتی شهرهای اروپایی الزم االجراست.

دید. تراکم در محيط ساخته شده، تشدید فعاليتها، مقاس های مختلفی اجرا می شود: از طراحی ميان افزا تا خلق یک سكونتگاه ج

برنامه ریزی زمين کارا و تنوع و ترکيب کاربریها و شبكه حمل و نقل موثر مكمل فرم فشرده شهری خواهند بود. عليرغم اینكه 

و نامطلوب می کاراترین فرم شهری است، برخی اندیشمندان آنرا غير واقعی  (Newman, 1898) شهر فشرده از نظر پيتر نيومن

 .(Breheny, 1880)را پيرامون کالنشهرها توصيه می کنند  decentralized concentrationدانند و به جای آن تمرکز غيرمتمرکز

 

 (Eco-City) شهر اكويوژیا  -3-4

نماید.  سبزی  است که تمام نواحی سكونتگاهی را در بر گرفته و به اهداف پایداری کمک می این ایده به مانند یک چتر

این رویكرد در زمينه محيطی مطرح شده است و مدیریت فضاهای شهری را از جنبه زیست محيطی بر عهده دارد و بر لزوم تهيه 

مفاهيم برجسته آن طراحی سبز و طراحی بر اساس انرژی های طبيعی  یک دستور کار زیست محيطی در سكونتگاهها تاکيد دارد.

بسياری از دولتها، مشاوران برنامه ریزی، معماران منظر جنبه های اکولوژیكی را در کنار توجه مانند انرژی خورشيدی می باشد. 

 به انسان در طرحهایشان لحاظ می کنند. سایر اصطالحاتی که در این مورد مطرح می باشد، عبارتند از:

 Eco village, Solar Village  

 Environmental City, Green City, Sustainable City  

 Sustainable Urban Living  

 Sustainable Housing  

 Sustainable Community  

 Sustainable Neighborhood  
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 گیريارزیابی، جمع بندي و تتیجه  -4

بندی تعاریف و مفاهیم مورد بحث، فرمهای مختلف  جمع در این بخش با

یدار مورد ارائه شده با استفاده از مفاهیم طراحی فرم مطلوب شهر پا

فرم ایده آل شهر ارزیابی نشانگر آنست که ارزیابی قرار می گیرند. 

پایدار، فرمي است که برگرفته از مفاهیم و اصول طراحي باشد و آن 

فرمي است که تراکم باال، تنوع کافي، فشردگي و ترکیب کاربریها، حمل 

انجام  با ارزیابي و نقل محوري، طراحي سبز و اکولوژیک را داشته باشد.

یافته، فرم شهر فشرده به عنوان کاراترین فرم شهري براي شهر پایدار 

معرفي مي گردد. ولي از سوي دیگر با تاملي بیشتر در نتایج این 

ارزیابي، مالحظه مي شود فرم شهر اکولوژیکي با تکیه بر امتیاز طراحي 

قاط سبز، اختالف اندکي با شهر فشرده دارد و این فاکتوري است که از ن

ضعف شهر فشرده مي باشد. با توجه به این موارد، در نهایت پیشنهاد مي 

گردد با ادغام این دو فرم، فرمي کاملتر، از نظر اصول پایداري حاصل 

نام دارد که نقائص شهر فشرده را ، شهر فشرده بوم گرا شود. این فرم

ه برطرف نموده و به بهترین نحو ممکن پاسخگوي نیازهاي شهرهاي آیند

  خواهد بود.
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